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អារម្ភកថា 
ប្រទទសកមព ជាបានឈានដល់ដុំណាក់កាលងមីមួយទទៀតថ្នការអភិវឌ្ឍមូលធនមន សសខដល 

ប្រករទោយគ ណភាព សមតថភាពនិងគ ណធម៌ ខដលជាកត្តា គន្លឹះសប្ារ់ប្ទប្ទង់កុំទណើ នទសដឋកិច្ច និង 
ភាពប្រកួតប្រខជងររស់ប្រទទសកន ងទពលរច្ច របនននិងអនាគត។ កន ងរររិទទនឹះការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ 
ក ារតូច្ បានទដើរតួនាទីយ៉ាងសុំខាន់កន ងការផ្ាល់នូវមូលោឋ នប្គលឹះដ៏រ លងាុំនិងមិនអាច្ែវឹះបានកន ងការ 
អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមន សសទោយទផ្ាើមទច្ញពីការគុំប្ទការអន វតាត្តមខររពហ វស័ិយរញ្ចូ លគន ។ ទដើមប ី
សទប្មច្ទគលទៅទនឹះ រាជរោឋ ភិបាលកមព ជាបានោក់ទច្ញទគលនទយបាយជាតិសដីពី ការគុំពារ 
និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ ទហើយទទួលបានការឯកភាពកន ងសម័យប្រជ ុំទពញអងគគណៈរដឋមន្រនាីកាលពី 
ថ្ងៃទី១៩ ខែក មភៈ ឆ្ន ុំ២០១០។ 

ទដើមបីអន វតាយ ទធសាស្តសាទុំង៩ កន ងទគលនទយបាយជាតិសាីពី ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារ 
តូច្ឱ្យទទួលបានទជាគជ័យ ចុំបាច់្ប្តូវានខផ្នការសកមមភាពជាតិសាីពី ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍
ក ារតូច្មួយខដលានលកខណៈប្បាកដប្រជានិងអាច្អន វតាបាន។  ខផ្នការសកមមភាពជាតិសាីពី 
ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ឆ្ន ុំ២០១៤-២០១៨ បានទរៀរច្ុំទ ើងទោយានការចូ្លរមួពិទប្គឹះ 
ទយរល់ទូលុំទូលាយជាមួយប្កសួង សាថ រ័នពាក់ព័នធ និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍនានា ទដើមបីធានាបានការ 
រុំទពញម ែងារ តួនាទី ភារកិច្ច និងការទទួលែ សប្តវូកន ងខដនសមតថកិច្ចទរៀងៗែ្ួន។ 

ខផ្នការសកមមភាពជាតិសាីពី ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ឆ្ន ុំ២០១៤-២០១៨ ពិតជារមួ 
ច្ុំខណកកន ងការសទប្មច្ទគលទៅអភិវឌ្ឍសហសសវតសរក៍មព ជា ខផ្នការយ ទធសាស្តសាអភិវឌ្ឍជាតិឆ្ន ុំ 
២០១៤-២០១៨ ខផ្នការយ ទធសាស្តសាវស័ិយអរ់រ ុំឆ្ន ុំ២០១៤-២០១៨ និងខផ្នការយ ទធសាស្តសាវស័ិយ 
ពាក់ព័នធដថ្ទទទៀត។ ខផ្នការសកមមភាពជាតិទនឹះនិងកមមវធីិកុំខណទប្មង់នានា បានកសាងទ ើងកន ង
ទសសនៈផ្ារភាា រ់ទុំនាក់ទុំនងគន រវាងទគលនទយបាយ យ ទធសាស្តសាអន វតា និងធនធានហិរញ្ញវតថ ។ 

សកមមភាពអាទិភាពទុំងឡាយខដលបានោក់រញ្ចូ លកន ងខផ្នការសកមមភាពជាតិទនឹះរមួាន 
យនាការនិងការងារទរៀរច្ុំប្ករែណឌ គតិយ តា ការខកលមអយនាការពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្ម្ ការ 
អភិវឌ្ឍសមតថភាព ការពប្ងីកទសវាអរ់រ ុំនិងខងទុំស ែភាពដល់ស្តសាីនិងក ារតូច្ ការផ្ដល់ការអរ់រ ុំ 
មូលោឋ នឱ្យបានទន់ទពលទវលាដល់ក ារតូច្ ទោយទដដ តជាពិទសសទលើក ាររងទប្គឹះ ក ារងាយ 
រងទប្គឹះនិងក ារខដលានជីវភាពប្កីប្ក។ ការទលើកទលកចិ្តានិងការអភិវឌ្ឍសមតថភាពមន្រនាីពាក់ព័នធ 
ប្គរ់កប្មិតទុំងអស់ក៏ប្តវូបានោក់រញ្ចូ លផ្ងខដរ។ 

ខផ្នការសកមមភាពជាតិសដីពី ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ឆ្ន ុំ២០១៤-២០១៨ បានទរៀរច្ុំ 
ទ ើងត្តមយនាការការងារច្ាស់លាស់ ត្តមរយៈការស្រសាវប្ជាវ កិច្ចពិទប្គឹះទយរល់ និងការចូ្ល 
រមួយ៉ាងទូលុំទូលាយពីសុំណាក់ប្កសួង សាថ រ័ន និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍពាក់ព័នធទុំងទៅថ្នន ក់ជាតិ និង 
ថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ។ ខផ្នការសកមមភាពជាតិទនឹះ រុំទពញតួនាទីជាខផ្នទីតប្មង់ទិសសប្ារ់អន វតា 
រាល់សកមមភាពពាក់ព័នធនលងកិច្ចគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ប្រករទោយប្រសិទធភាព។ 

                                                  រាជធានីភនុំទពញ ថ្ងៃទី        ខែ               ឆ្ន ុំ២០១៤ 
 ព្រធានគណៈកមាម ធិការជាតិគ ាំពារនិងអភិវឌ្ឍកមុារតូច 
           



2 

 

មាតិកា 
អារមភកថ្ន ................................................................................................................................. 1 
ាតិកា ..................................................................................................................................... 2 
១. សារបាន .............................................................................................................................. 1 
១.១  ទគលនទយបាយជាតិសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ ................................................... 2 
១.២  សាថ នភាព ............................................................................................................................. 3 
១.៣  រញ្ហា អាទិភាព ....................................................................................................................... 9 

២. យ ទធសាស្តសា ........................................................................................................................ 12 
 យ ទធសាស្តសាទី ១ ................................................................................................................ 13 
 យ ទធសាស្តសាទី ២ ................................................................................................................ 15 
 យ ទធសាស្តសដទី ៣ ............................................................................................................... 16 
        យ ទធសាស្តសាទី៤ ៖ ............................................................................................................................ 18 

 យ ទធសាស្តសដទី ៥ ................................................................................................................ 18 
 យ ទធសាស្តសាទី៦ ................................................................................................................. 19 
 យ ទធសាស្តសដទី៧ ................................................................................................................ 20 
 យ ទធសាស្តសាទី ៨ ................................................................................................................ 22 
 យ ទធសាស្តសដទី ៩ ................................................................................................................ 23 
៣. ខផ្នការសកមមភាព .............................................................................................................. 26 
៤. គទប្ាងច្ុំណាយ ................................................................................................................. 50 
៥.ការប្រមូលធនធានគុំប្ទការអន វតាខផ្នការសកមមភាព .................................................................. 51 
 ៥.១ នីតិវធីិថ្នការប្រមូលធនធាន ......................................................................................... 52 
 ៥.២ ការចូ្លរមួនិងការទទួលែ សប្តូវររស់អនកពាក់ព័នធ ............................................................ 52 
៦. ការពិនិតយត្តមោន និងការវាយតថ្ម្ ........................................................................................ 55 
ការពិនិតយផ្លរ៉ាឹះពាល់ ........................................................................................................................ 55 

ការពិនិតយត្តមោនការអន វតកខផ្នការសកមមភាព .................................................................................. 55 

ការពិនិតយត្តមោនការអន វតាកមមវធីិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តមវស័ិយ ............................................. 55 

ការទរៀរច្ុំឯកសារឧរសមព័នខផ្នការសកមមភាពជាតិ ............................................................................ 56 

៧. ទសច្កដីសននិោឋ ន .................................................................................................................. 58 

 
 



3 

 

 
 

 
 

 
 

 
១. សារបាន 



1 

 

១. សារបាន  
ទគលនទយបាយជាតិសដីពីការគុំពារនិងការអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ ទទួលបានការអន ម័តជាផ្្ូវ 

ការពីគណៈរដឋមន្រនដីទៅថ្ងៃទី១៩ ខែក មភៈ ឆ្ន ុំ២០១០។ ទគលនទយបាយទនឹះបានទរៀរច្ុំទ ើងទប្កាម
ការដលកនាុំសប្មរសប្មួលទោយប្កសួងអរ់រ ុំ យ វជន និងកីឡា និងានកិច្ចសហការទពញទលញពី
ប្កសួងពាក់ព័នធច្ុំនួន ១០ ទផ្សងទទៀត ខដលកុំព ងរុំទពញការងារពាក់ព័នធទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ
ក ារតូច្។ ប្កសួងពាក់ព័នធទុំង១០ ទនាឹះរមួាន (១)ប្កសួងស ខាភិបាល (២)ប្កសួងមហាថ្ផ្ៃ    
(៣)ប្កសួងកិច្ចការនារ ី (៤)ប្កសួងព័ត៌ាន (៥)ប្កសួងសងគមកិច្ច អតីតយ ទធជន និងយ វនីតិសមបទ 
(៦)ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនរទ (៧)ប្កសួងទសដឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ  (៨)ប្កសួងខផ្នការ (៩)ប្កសួង 
កសិកមម រ កាខ ប្រាញ់ និងទនសាទ និង(១០)ប្កសួងររសិាថ ន។ 

ឈរទលើមូលោឋ នទគលនទយបាយខាងទលើប្កសួងអរ់រ ុំ យ វជន និងកីឡាបានទរៀរច្ុំ
ខផ្នការសកមមភាពជាតិសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ ររស់ប្រទទសកមព ជារយៈទពល ៥ ឆ្ន ុំ 
ចរ់ពីឆ្ន ុំ២០១៤ ដល់ ឆ្ន ុំ២០១៨ ខដលានលកខណៈរមួរញ្ចូ លគន និងានការសប្មរសប្មួលជា
មួយគន ទៅវញិទៅមកពីប្គរ់វស័ិយខដលពាក់ព័នធ។ ខផ្នការសកមមភាពជាតិសដីពី ការគុំពារនិង
អភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ទនឹះ នលងចូ្លរមួច្ុំខណកទោយដៃ ល់ច្ុំទពាឹះការសទប្មច្ឱ្យបាននូវច្ុំណ ច្ទៅថ្ន
ទគលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវតសរក៍មព ជា និងខផ្នការជាតិអរ់រ ុំសប្ារ់ទុំងអស់គន ទោយទដដ តការ
យកចិ្តដទ ក ោក់ទលើការរទងកើនគ ណភាពទសវា និងពប្ងីកភាពប្គរដណដ រ់ថ្នទសវាគុំពារនិង
អភិវឌ្ឍក ារតូច្ឱ្យបានឆ្រ់រហ័ស។ 

ខផ្នការសកមមភាពជាតិទនឹះានទគលរុំណងផ្ដល់នូវការគុំប្ទច្ុំទពាឹះការគុំពារ និងអភិវឌ្ឍ 
ក ារតូច្ពហ វស័ិយរញ្ចូ លគន  ដល់ក ារតូច្ចរ់ពីកកុំទណើ តដល់ទប្កាម៦ឆ្ន ុំ រមួនិងាត្តរិត្ត ឬ 
អាណាពាបាល ពាក់ព័នធនលងការចិ្ញ្ច លមកូន ការខងទុំកូន ការទភាៃ ច្ទដើមបជួីយកូនឱ្យទន់ទពលទវលា 
ការផ្ាល់អាហាររូតថមភ ការគុំពារស ែភាព ការអរ់រ ុំ និងអនាម័យ  សុំទៅការពារនិងទលើកកមពស់ 
ការអភិវឌ្ឍខផ្នកស ែភាព និងរាងកាយ អភិវឌ្ឍន៍ខផ្នកសីលធម៌និងវរបធម៌ អភិវឌ្ឍន៍ខផ្នកសងគម 
និងអារមមណ៍ និងអភិវឌ្ឍន៍ខផ្នករញ្ហញ និងការគិតររស់ក ារ ជាពិទសសក ារមកពីប្គួសារប្កីប្ក 
ជនជាតិទដើមភាគតិច្ និងក ារានពិការភាព ត្តមរយៈ ៖ 

 ការខប្រក្ាយវតថ រុំណងទគលនទយបាយជាតិសាីពី ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ឱ្យទៅ 
ជាសកមមភាពប្រតិរតាិ  

 ការរទងកើតប្ករែណឌ ការងារសប្ារ់ជុំរ ញការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 
 ការទរៀរច្ុំប្ករែណឌ យនាការការងារ និងការសប្មរសប្មួលការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ ក ារតូច្ 
 ការទកៀរគរធនធានសប្ារ់គុំប្ទដល់សកមមភាពគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 
 ការរទងកើតប្ករែណឌ ពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្ម្រមួគន អុំពីសកមមភាពគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារ តូច្។ 
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១.១  គោលនគោបាយជាតិស្ដីពកីារោាំពារនិងអភិវឌ្ឍនក៍មុារតចូ 

ច្កខ វស័ិយសាីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ គឺក ារតូច្ទុំងអស់ចរ់ពីកកុំទណើ តរហូត
ដល់អាយ ទប្កាម ៦ ឆ្ន ុំ ប្តូវទទួលបានទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ ជាពិទសសក ារតូច្រងទប្គឹះក ារ 
តូច្ងាយរងទប្គឹះ និងប្កែសត់ ស្រសរត្តមរដឋធមមន ញ្ញថ្នប្ពឹះរាជាណាច្ប្កកមព ជា។ 

ទគលរុំណងនិងទគលទៅ ររស់ទគលនទយបាយជាតិសដីពី ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារ
តូច្បានទលើកទ ើងនូវផ្លសទប្មច្ច្ ងទប្កាយគឺ ៖ 

១.  ស្តសដីទុំងអស់ទទួលបាននូវទសវាខងទុំនិងទសវាអរ់រ ុំស ែភាព ប្ពមទុំងអាហាររូតថមភទៅទពល
ានថ្ផ្ៃទពាឹះ។ 

២. ក ារតូច្ទុំងអស់ទទួលបានការច្ ឹះរញ្ា ីកុំទណើ ត ការខងទុំពិនិតយស ែភាពជាប្រចុំ ថ្នន ុំរងាក រ 
អាហាររូតថមភប្គរ់ប្គន់ និងទទួលបានការហាត់ទរៀនពីដុំរូង។ 

៣. ក ារតូច្ទុំងអស់ានលកខណៈទប្តៀមជាទស្រសច្ទដើមបីចូ្លទរៀនថ្នន ក់ទី ១ ទៅអាយ  ៦ឆ្ន ុំ។ 
៤. រ គគលិករទច្ចកទទស អនកខងទុំក ារតូច្ ាត្តរិត្តនិងអនកអាណាពាបាលខដលានច្ុំទណឹះ 

ដលងប្គរ់ប្គន់ ទលើការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្។ 
៥. ប្គរ់ប្កសួង សាថ រ័នខដលពាក់ព័នធទុំងអស់ សហការគន យ៉ាងជិតសនិទធ ទដើមបីទោឹះស្រសាយ 

រញ្ហា ខដលទក់ទងនលងការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្។ 
៦. ក ារតូច្ចរ់ពីទពលប្រសូតរហូតដល់ទពលចូ្លទរៀន ានការរកីច្ទប្មើនខផ្នករាងកាយ 

ច្ុំទណឹះដលង ប្បាជាា និងអារមមណ៍ទៅត្តមផ្ៃឹះររស់ែ្ួន ប្ពមទុំងត្តមមណឌ លនានាខដល 
ផ្ាល់ទសវាស ែភាព អាហាររូតថមភ ការអរ់រ ុំប្រករទោយគ ណភាព និងនិរនារភាព។ 

ទគលនទយបាយជាតិសាីពីការគុំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ានែ្លមសារសុំខាន់ដូច្ខាងទប្កាម៖ 
១.  ធានាការផ្ាល់ទសវាសប្ារ់ការគុំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ ចរ់ពីកកុំទណើ តរហូតដល់ 

អាយ ទប្កាម ៦ឆ្ន ុំ 
២. ធានាឱ្យក ារតូច្ានការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ទពញទលញទលើប្គរ់ខផ្នក 
៣. ធានាឱ្យប្កសួង សាថ រ័នសាធារណៈ និងសងគមស ីវលិខដលពាក់ព័នធទុំងអស់សហការគន  

សប្ារ់ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្។ 
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១.២  សាា នភាព 
កន ងជុំទរឿនប្រជាជនឆ្ន ុំ២០១៣ ប្រទទសកមព ជាានប្រជាជនសរ រប្រាណ ១៤,៧ លាននាក់ 

ានអប្ត្តកុំទណើ នប្រជាជនប្រចុំឆ្ន ុំ ១,៤៦ ភាគរយ និងានអប្ត្តរទងកើតកូនសរ រ ២,៨ ភាគរយ 
(អទងកតច្ទន្ាឹះជុំទរឿន)។ ប្រជាជន ៧៨,៦ ភាគរយ ភាគទប្ច្ើនរស់ទៅត្តមទីជនរទ។ ប្កមុជនជាតិ
ភាគតិច្ានប្រាណជា ១០ ភាគរយ ថ្នច្ុំនួនប្រជាជនសរ រ។ ធនាគរពិភពទលាកបានបា៉ា ន់សាម ន
ថ្នកន ងឆ្ន ុំ២០១០ ច្ុំនួនក ារកមព ជាអាយ ពី ០ ដល់ទប្កាម ៦ ឆ្ន ុំ ានពី ៣៦១.០០០ នាក់ ដល់       
១.៦១១.០០០ នាក់ ទសមើនលង ១១,១ ភាគរយ ថ្នច្ុំនួនប្រជាជនសរ រ។  

ចរ់ពីឆ្ន ុំ២០១២ ច្ុំណូលផ្លិតផ្លកន ងស្រសុកសរ រ(ផ្សស) ជាមធយមររស់ប្រជាជនាន ក់ៗ 
ានកប្មិតទលើស ១.០០០ ដ ល្ារសហរដឋអាទមរកិ។ ច្ុំណូលទនឹះបានទកើនទ ើងជិត៥ដងថ្នច្ុំណូល 
ផ្សស ររស់ប្រជាជនាន ក់ៗកាលពីមួយទសវតសរក៍ន្ងទៅ។ ត្តមរយៈនិនាន ការទកើនទ ើងទនឹះ 
កមព ជាអាច្ចកទច្ញពីរណាា ប្រទទសខដលានការអភិវឌ្ឍតិច្តួច្កន ងរយៈទពលដ៏ែ្ីខាងម ែ។ 
ប្រជាជនខដលរស់ទៅទប្កាមខែសរនាៃ ត់ភាពប្កីប្កខដលកុំណត់ប្តលម ០,៩៣ ដ ល្ារសហរដឋអាទមរកិ 
កន ងមួយថ្ងៃ ាន ២២,៩ ភាគរយ ទៅឆ្ន ុំ២០០៩ ទហើយរនាធ្ាក់ច្ ឹះទៅ១៨,៩ ភាគរយទៅឆ្ន ុំ២០១២ 
(ប្កមុការងារជាតិសប្ារ់វាស់ខវងភាពប្កីប្កទៅកមព ជាប្កសួងខផ្នការ) ែណៈខដលច្ុំណ ច្ទៅ 
ររស់ទគលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវតសរក៍មព ជាបានកុំណត់ ១៩,៥ ភាគរយ ទៅឆ្ន ុំ២០១៥។  

អប្ត្តអកខរកមមមន សសទពញវយ័ចរ់ពីអាយ  ១៥ ឆ្ន ុំ ដល់ ៤៥ ឆ្ន ុំាន ៨៧,០៥ ភាគរយ 
ទៅកន ងឆ្ន ុំ២០១៣-២០១៤ ទហើយច្ុំណ ច្ទៅប្តូវបានោក់ទច្ញសប្ារ់ឆ្ន ុំ ២០១៧-២០១៨ គឺ 
៩០,៥៥ ភាគរយ ( ខផ្នការយ ទធសាស្តសាវស័ិយអរ់រ ុំឆ្ន ុំ២០១៤-២០១៨)។ ាត្តរិត្តមួយច្ុំនួនាន 
ជីវភាពប្កីប្កទោយសារខតគត់ជាអនកខដលមិនទច្ឹះអកសរ ឬ ទទើរទច្ឹះអកសរតិច្តួច្។ 

ទរើទទឹះរីជាសាថ នភាពស ែភាពប្រជាជនជាទូទៅទៅកន ងប្រទទសកមព ជា ានភាពលអប្រទសើរ
ជាងម នក៏ទោយ អាយ រ ុំពលងទ កានប្តលមខត ៦១ ឆ្ន ុំ ខតរ៉ា ទណាណ ឹះ គឺ ៦០,៥ ឆ្ន ុំ សប្ារ់រ រស និង 
៦៤,៣ ឆ្ន ុំ  សប្ារ់ស្តសដី (យូនីទសហវ ២០០៨) ទរើទធៀរនលងអាយ ជាមធយម ៧៨ ឆ្ន ុំទៅត្តមរណាដ
ប្រទទសឧសាហកមមនានា។ ច្ទន្ាឹះពីឆ្ន ុំ២០០០ ដល់ ២០១០ ប្រទទសកមព ជាបានសទប្មច្នូវ
វឌ្ឍនភាពជាទប្ច្ើនកន ងការទលើកកមពស់ស ែភាពក ារទៅកន ងប្រទទសររស់ែ្ួន។ អប្ត្តមរណភាព
ទរកាន ការងយច្ ឹះពី ៩៥ មក ៤៥ ករណី កន ង ១ ០០០ កុំទណើ តរស់ ទហើយអប្ត្តមរណភាពក ារ
អាយ ទប្កាម ៥ ឆ្ន ុំ ានការងយច្ ឹះពី ១២៤ មក ៥៤ ករណីកន ង ១.០០០ កុំទណើ តរស់ (ការអទងកត 
ប្រជាសាស្តសានិងស ែភាពទៅកមព ជា CDHS ២០១០) ខដលនាុំឱ្យប្រទទសកមព ជាសថិតទលើាគ៌
ប្តលមប្តូវកន ងការសទប្មច្ទគលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវតសរទី៍៤ ររស់ែ្ួនពាក់ព័នធនលងការកាត់រនថយ
អប្ត្តមរណភាពក ារ។ វឌ្ឍនភាពថ្នការកាត់រនថយអប្ត្តមរណភាពក ារទនឹះ ទកើតទ ើងជាច្មបង 
ទោយសារខតការអន វតដការងារបានយ៉ាងលអថ្នកមមវធីិជាតិផ្ដល់ថ្នន ុំរងាក រ ទជាគជ័យថ្នការផ្សពវផ្ាយ
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អុំពីការរុំទៅកូនទោយទលកទោឹះាដ យ (ការរុំទៅកូនទោយទលកទោឹះាដ យកន ងអុំ  ងមួយទា៉ាងដុំរូង 
ទប្កាយសប្ាល ានការទកើនទ ើងពី ១១ ភាគរយ ដល់ ៦៥,២ ភាគរយ និងការរុំទៅកូនទោយ
ទលកទោឹះាដ យខតមួយម ែគត់ានការទកើនទ ើងពី ១១,៤ ភាគរយ (CDHS ២០០០) ដល់ ៧៣,៥ 
ភាគរយ (CDHS ២០១០) និងកត្តដ នានា ខដលសថិតទៅខាងទប្ៅវស័ិយស ខាភិបាលដូច្ជា ការ 
កាត់រនថយភាពប្កីប្ក ការទលើកកមពស់ការអរ់រ ុំ និងានផ្្ូវងនល់លអប្រទសើរជាងម នជាទដើម។ 

រញ្ហា កងវឹះអាហាររូតថមភទៅខតជារញ្ហា ធុំមួយទៅកន ងប្រទទសកមព ជា ទរើទទឹះរីជាានការខក
លមអទៅកន ងរយៈទពល ៥ ឆ្ន ុំ ដុំរូងថ្នទសវតសរទ៍នឹះក៏ទោយ។ កន ងឆ្ន ុំ២០១០ ភាពប្កិនររស់ក ារ
សថិតកន ងសភាពប្ទលងកន ងរងវង់ ៤០ ភាគរយ ខដលប្រទទសកមព ជាប្តូវបានចត់ទ កជាប្រទទសមួយ
កន ងច្ុំទណាមប្រទទសខដលានទប្រវា៉ា ង់ក ារប្កិនែពស់ជាងទគទៅកន ងតុំរន់។ ជាមួយទនាឹះ ភាព 
សគមសាគ ុំងររស់ក ារបានងយច្ ឹះពី ១៧ ភាគរយ ទៅឆ្ន ុំ ២០០០ មកទៅប្តលម ៨ ភាគរយ ទៅឆ្ន ុំ 
២០០៥ រ៉ា ខនាទកើនទ ើងដល់ ១០,៩ ភាគរយ ទៅឆ្ន ុំ(CDHS ២០១០) ។ 

កងវឹះមីប្កសូារជាតិទៅខតទកើតទ ើងជាទូទៅ ទហើយភាពទសក្ស្ាុំងខតងខតទកើតានកន ង
ច្ុំទណាមស្តសាីានថ្ផ្ៃទពាឹះ ៥២,៧ ភាគរយ ស្តសាីកន ងវយ័រនាពូជ ៤៤,៤ ភាគរយ  និងក ារ ៥៥ 
ភាគរយ (CDHS ២០១០) ។  រនាៃ រ់ពីានការខកលមអមួយច្ុំនួនរចួ្មក ការផ្ដល់វតី្តមីនអា រខនថម
ដល់ក ារអាយ ពី ៦ ដល់ ៥៩ ខែបានដល់កប្មិត ៧១ ភាគរយ។ 

ជាទរៀងរាល់ឆ្ន ុំានក ារប្រាណ ២.៣០០ នាក់ បានបាត់រង់ជីវតិទោយសារជុំងឺរាករសូ។ 
រញ្ហា កងវឹះអាហាររូតថមភ ទធវើឱ្យជុំងឺរាករសូកាន់ខតទកើតទ ើងញលកញារ់ជាងម ននិងអូសរន្ាយទពល 
យូរជាងម ន។ ទៅត្តមតុំរន់ជនរទប្រជាពលរដឋ ២៤,៧ ភាគរយ រ៉ា ទណាណ ឹះខដលានរងគន់
ទប្រើប្បាស់ ៥៣,១ ភាគរយ ានទលកសាអ តសប្ារ់ររទិភាគ។  ទៅទពលខដលអនាម័យនិងការផ្គត់ផ្គង់
ទលកសាអ តានកប្មិតទរខររទនឹះ ប្រទទសកមព ជាខតងខតប្រឈមនលងជុំងឺឆ្ង្ខដលអាច្រងកឱ្យាន
ជុំងឺកាន់ខតទប្ច្ើនទៅកន ងររសិាថ នជ ុំវញិ។ ក ារខដលានជុំងឺទោយសារខតផ្លកទលកមិនសាអ តនិងាន
អនាម័យមិនប្គរ់ប្គន់ ានរញ្ហា ទែាយទពាឹះទវៀនខដលទធវើឱ្យពួកទគានការពិបាកកន ងការស្រសូរ 
យកសារធាត ចិ្ញ្ច លមនានា។ ក ារប្កិនទរៀនមិនសូវពូខកទ ើយ ទោយសារខតពួកទគទទួលរង
ការែូច្ខាតប្រព័នធសប្ារ់ស្រសូរយកច្ុំទណឹះដលងទៅកន ងរយៈទពលខវង។  

 ការទប្រើប្បាស់មទធាបាយពនារកុំទណើ តទៅានកប្មិត។ កន ងឆ្ន ុំ២០០៧ មន សសទពញវយ័
ប្តលមខត ២៧ ភាគរយ រ៉ា ទណាណ ឹះ បានទប្រើប្បាស់មទធាបាយពនារកុំទណើ ត ការខងទុំថ្ផ្ៃទពាឹះមិនបាន
ដិតដល់និងអាហាររូតថមភមិនប្គរ់ប្គន់កន ងទពលានថ្ផ្ៃទពាឹះ។ កន ងឆ្ន ុំ ២០០៨ ស្តសដីានថ្ផ្ៃទពាឹះ 
បានទៅពិនិតយថ្ផ្ៃទពាឹះជាមួយរ គគលិកស ខាភិបាលជុំនាញ ចរ់ពី ២ ដងទ ើងទៅាន ៨១ ភាគរយ 
ទហើយស្តសដីានថ្ផ្ៃទពាឹះ ៨៩ ភាគរយ បានទៅពិនិតយថ្ផ្ៃទពាឹះយ៉ាងទហាច្ណាស់ ១ ដង ម នទពល
សប្ាល។ កន ងឆ្ន ុំ២០១០ ស្តសដីានថ្ផ្ៃទពាឹះប្តលមខត ៥៩ ភាគរយ រ៉ា ទណាណ ឹះ ខដលបានទៅពិនិតយ
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ថ្ផ្ៃទពាឹះចរ់ពី ៤ ដង ទ ើងទៅ។ ឆ្មរជុំនាញានវតដានទៅទពលសប្ាលកូនច្ុំនួន ៧១ ភាគរយ 
ទហើយានស្តសដី ៥៤ ភាគរយ បានសប្ាលកូនទៅមណឌ លស ែភាព ឬ មនៃីរទពទយ។ គ ណភាពថ្នការ
អរ់រ ុំអុំពីការខងទុំថ្ផ្ៃទពាឹះនិងការសប្ាលកូនទៅមនៃីរទពទយគួរប្តូវបានខកលមអខងមទទៀត។ 

ការច្ ឹះសុំរ ប្តកុំទណើ តបានទន់ទពលទវលា ប្តូវបានចត់ទ កថ្នជាមទធាបាយដ៏សុំខាន់មួយ 
សប្ារ់ការពារសិទធិទទួលបានអតដសញ្ហញ ណររស់ក ារ និងធានាឱ្យានការសទប្មច្នូវសិទធិជា
មូលោឋ នររស់ក ារ។ ការច្ ឹះសុំរ ប្តកុំទណើ ត ក៏ានសារៈសុំខាន់សប្ារ់កិច្ចែិតែុំប្រលងខប្រងផ្ដល់
ការការពារនានាដូច្ជា៖ (១)ទរ់សាក ត់មិនឱ្យានពលកមមក ារ ត្តមរយៈការពប្ងលងច្ារ់សដីពី អាយ 
អរបររាសប្ារ់ចូ្លទធវើការងារ (២)កន ងការអន វតដជាក់ខសដង ធានាថ្នក ារខដលានទុំនាស់
ជាមួយច្ារ់នលងមិនប្តូវបានទទួលការប្រតិរតដិត្តមផ្្ូវច្ារ់ដូច្មន សសទពញវយ័ (៣)ការពារក ារ
មិនឱ្យចូ្លរទប្មើកន ងទយធា ឬរុំទពញកាតពវកិច្ចទយធា ទៅទពលខដលពួកទគមិនទន់ប្គរ់អាយ  (៤) 
ហាមឃាត់មិនឱ្យានអាពាហ៍ពិពាហ៍ក ារ និង(៥)កាត់រនថយការជួញដូរក ារ និងទធវើការវាយតថ្ម្
ទលើក ារខដលប្តូវបានរញ្ផូ នឱ្យវលិប្ត រ់ទៅកាន់ប្រទទសទដើមនិងជួរជ ុំជាមួយប្គួសារវញិ។ 
ទិននន័យអុំពីកុំទណើ តានសារៈសុំខាន់សប្ារ់ឱ្យរាជរោឋ ភិបាលទរៀរច្ុំខផ្នការទសវាកមមសប្ារ់
ប្រជាពលរដឋ កុំណត់អាទិភាព ទរៀរច្ុំយ ទធសាស្តសដជាតិសុំខាន់ៗ និងទធវើទសច្កដីសទប្មច្ចិ្តដអុំពីការ
វភិាជន៍ធនធាន ទៅថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ។  

កន ងឆ្ន ុំ២០១០ ក ារអាយ ទប្កាម ៥ ឆ្ន ុំ ច្ុំនួន ៦២ ភាគរយ បានច្ ឹះរញ្ា ីកុំទណើ ត ខដលទរ
ជាងតួទលែកន ងឆ្ន ុំ២០០៥ ខដលាន ៦៥ ភាគរយ។  ក ារទៅតុំរន់ជនរទ ៦០ ភាគរយ បានច្ ឹះ 
សុំរ ប្តកុំទណើ តទរើទធៀរជាមួយនលង ៧៤ ភាគរយ ថ្នក ារទៅតុំរន់ប្រជ ុំជន។ ក ារមកពីប្គួសារ
ប្កីប្ករុំផ្ ត ៤៨ ភាគរយ បានច្ ឹះសុំរ ប្តកុំទណើ តទធៀរជាមួយនលង ៧៨ ភាគរយ ថ្នក ារមកពី
ប្គួសារខដលានជីវភាពធូរធាររុំផ្ ត។  

រច្ច របននទនឹះ អនដរាគមន៍សប្ារ់ក ារតូច្ចរ់ពីទពលសប្ាលរហូតដល់អាយ  ៣ ឆ្ន ុំ ទៅ 
ានកប្មិតទរ ជាពិទសសក ារងាយរងទប្គឹះ ក ារខដលកុំព ងជួរប្រទឹះ ឬ ប្រឈមម ែែពស់
ទៅនលងរញ្ហា នានាដូច្ជា ការលូតលាស់យឺតយ៉ាវ កងវឹះអាហាររូតថមភ ពិការភាព ឬ ានឥរយិរង
ែ សប្រប្កតី។ ទលើសពីទនឹះក ារខដលទកើតមកមិនប្គរ់ទមៃន់ ឬ ក ារពិការ ជាទរឿយៗមិនប្តូវបាន
ទគឱ្យកុំណត់ដលងទ ើយរហូតដល់ទពលខដលពួកទគចូ្លទរៀនទៅសាលារឋមសិកា។ 

ការផ្ដល់ថ្នន ុំរងាក រ ានការទកើនទ ើងទប្ច្ើនទៅកន ងរយៈទពលរ៉ា នាម នឆ្ន ុំច្ ងទប្កាយទនឹះ ទោយសារ
ខតប្រសិទធភាពថ្នយ ទធនាការទូទុំងប្រទទស។ ការអទងកតប្រជាសាស្តសដនិងស ែភាពកមព ជាឆ្ន ុំ២០១០ 
បានរងាា ញថ្ន ក ារ ៩៤ ភាគរយ បានទទួលថ្នន ុំរងាក រជុំងឺរទរង ៨៣,៨ ភាគរយ បានទទួលថ្នន ុំ
រងាក រជុំងឺប្គនុសវិតថ្ដទជើង ៧៧ ភាគរយ បានទទួលថ្នន ុំរងាក រជុំងឺកន្រញ្ផ លល ៨៣,៦ ភាគរយ បានទទួល 
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ថ្នន ុំរងាក រជុំងឺខាន់ស្ាក់ កអកាន់ និងទតត្តណូស ៧៣ ភាគរយ បានទទួលថ្នន ុំរងាក រជុំងឺរលាកទង្ើម
ប្រទភទ B និង ៧៣,៦ ភាគរយ បានទទួលថ្នន ុំរងាក រខាងទលើទុំងអស់។  

ករណីមរណភាពក ារអាយ ទប្កាម ៥ ឆ្ន ុំ ទៅានកប្មិតែពស់។ ក ារ ៤៨ ភាគរយ ប្តវូបាន
យកទៅជួរអនកផ្ដល់ទសវាស ែភាពទៅទពលសងស័យថ្នានករណីជុំងឺរលាកសួត។ ជុំងឺផ្្ូវដទងាើម 
នានាគឺជាជុំងឺខដលទកើតានទ ើងមិនទច្ឹះច្រ់ច្ុំទពាឹះក ារតូច្ៗកន ងប្កមុអាយ ទនឹះ។ ក ារ ៥០ ភាគរយ 
ទទួលបានទលកអូរា៉ាលីតសប្ារ់ករណីជុំងឺរាករសូ (ានក ារជាទប្ច្ើននាក់ទទៀតខដលមិនបានទទួល
ការពាបាល)។ ត្តមរបាយការណ៍ស ខាភិបាលសាធារណៈានក ារច្ុំនួន ០,៣៦ ភាគរយ ស្ារ់
ទោយសារជុំងឺប្គុនចញ់ (ប្កសួងស ខាភិបាល ២០០៤)។ ភាគរយប្រជាជនានហានិភ័យែពស់ 
ខដលមិនទគងកន ងម ងប្ជលក់ថ្នន ុំាន ៦៤ ភាគរយ (ប្កសួងស ខាភិបាល ២០០៧) ។ ក ារខដលឆ្ង្ 
ឬទទួលរងផ្លរ៉ាឹះពាល់ទោយសារទមទរាគទអដស៍/ជុំងឺទអដស៍កុំព ងានការទកើនទ ើង ទហើយអប្ត្ត
រងាក រានកប្មិតទរ។  

កន ងរយៈទពលរ៉ា នាម នឆ្ន ុំច្ ងទប្កាយទនឹះ អន វស័ិយអរ់រ ុំក ារតូច្ទៅកន ងប្រទទសកមព ជាាន
ការរកីច្ទប្មើនគួរឱ្យកត់សាគ ល់ត្តមរយៈកមមវធីិអរ់រ ុំក ារតូច្ទុំង ៤ ររូភាពទពាលគឺ (i)សាលា
មទតដយយសាធារណៈ (ii)សាលាមទតដយយសហគមន៍ (iii)កមមវធីិអរ់រ ុំក ារតូច្ត្តមផ្ៃឹះ និង(iv)សាលា
មទតដយយឯកជន។ អប្ត្តចូ្លទរៀនររស់ក ារអាយ ពី ៣ ដល់ ៥ ឆ្ន ុំ ានការទកើនទ ើងពី ១៣,៦ 
ភាគរយ ទៅកន ងឆ្ន ុំសិកា២០០៥-២០០៦ ដល់ ៣២,៧ ភាគរយ ទៅកន ងឆ្ន ុំសិកា២០១២-២០១៣ 
និងពី ២៧,៣ ភាគរយ ដល់ ៥៦,៥ ភាគរយ សប្ារ់ក ារអាយ  ៥ ឆ្ន ុំ (របាយការណ៍សននិបាតអរ់រ ុំ 
ប្កសួងអរ់រ ុំ យ វជន និងកីឡា ឆ្ន ុំ២០១៣)។ កមមវធីិសិកា ម៉ាូឌ្ លរណដ ឹះរណាដ លនិងវបិ្កលតការ និង
ឯកសាររទប្ងៀននានា ប្តូវបានទរៀរច្ុំទ ើងទដើមបទីប្រើប្បាស់ត្តមររូភាពអរ់រ ុំទផ្សងៗគន ។ កមមវធីិអរ់រ ុំ
ពីរភាសានិងកមមវធីិអរ់រ ុំរញ្ចូ លគន ទៅត្តមសាលាមទតដយយ ប្តូវបានផ្ដួច្ទផ្ដើមរទងកើតទ ើងទៅកន ងឆ្ន ុំ
២០១១ ទដើមបីពប្ងីកការអរ់រ ុំក ារតូច្ ឱ្យបានដល់ក ារមកពីប្កុមជនជាតិទដើមភាគតិច្ និងក ារ
ពិការខដលែកខានមិនបានទទួលឱ្កាសទរៀនសូប្តទៅវយ័ក ារតូច្។ ទរើទទឹះរីជាានវឌ្ឍនភាព
គួរកត់សាគ ល់ទុំងទនឹះក៏ទោយ ក៏រញ្ហា ពាក់ព័នធជាមួយនលងការប្គរដណដ រ់មិនបានទូលុំទូលាយ
ដល់តុំរន់ជនរទភាគទប្ច្ើនទៅទ ើយ ទហើយការទរៀរច្ុំសដង់ោគ ណភាពថ្នការទរៀនសូប្តទៅត្តម
កមមវធីិនានា ក៏ដូច្ជាការទលើកទលកចិ្តដនិងការរកាប្គូមទតដយយសហគមន៍ទៅានកប្មិតទរ។ 

ការអរ់រ ុំថ្នន ក់មូលោឋ នកន ងប្រព័នធ គឺជាម ែងារមួយថ្នការអភិវឌ្ឍក ារតូច្និងការទរៀរច្ុំ
ខផ្នការទដើមបពីប្ងីកធនធានងវកិាអរ់រ ុំឱ្យដល់កប្មិតអតិររា។ អប្ត្តពិតថ្នការសិកាទៅកប្មិត
រឋមសិកាបានទកើនទ ើងដល់ ៩៨,២ ភាគរយ ទៅកន ងឆ្ន ុំសិកា២០១៣-២០១៤ (ប្កសួងអរ់រ ុំ 
យ វជន និងកីឡាឆ្ន ុំ២០១៤)។ អប្ត្តរញ្ច រ់ការសិកាកប្មិតរឋមសិកាឆ្ន ុំសិកាឆ្ន ុំ២០១២-២០១៣ 
ាន ៨៨,៩៤ ភាគរយ ។ អប្ត្តទបាឹះរង់ការសិកាទៅរឋមសិកា ១០,៥ ភាគរយ។  ការទរៀន
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ប្តតួថ្នន ក់ានអប្ត្តជាមធយម ៤,៨ ភាគរយ ទហើយានកប្មិតែពស់ទៅតុំរន់ជនរទ (ប្កសួងអរ់រ ុំ 
យ វជន និងកីឡាឆ្ន ុំ២០១៤)។ ប្រសិទធភាពថ្ផ្ៃកន ងររស់ប្រព័នធអរ់រ ុំានកប្មិតទរ នាុំឱ្យានការ
ខាតរង់ែពស់ររស់សងគម។ ត្តមការស្រសាវប្ជាវជាទប្ច្ើនទៅកន ងពិភពទលាករងាា ញថ្ន ការវនិិទយគ
ទលើការគុំពារនិងការអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ពិតជាអាច្កាត់រនថយបានទប្ច្ើនទលើរញ្ហា បាត់ប្រសិទធភាព
ថ្ផ្ៃកន ងររស់ប្រព័នធអរ់រ ុំ និងអាច្រទងកើនលទធផ្លសិការរស់សិសស ទហើយពប្ងីកបានច្ុំនួនកា្ុំង
ពលកមមខដលទច្ឹះអកសរ។ ទលើសពីទនឹះានការរងាា ញផ្ងខដរថ្នទរើានការសនសុំសុំថ្ច្ជាទប្ច្ើន 
ខដលបានពីការរទងកើនប្រសិទធភាពថ្ផ្ៃកន ងថ្នការអរ់រ ុំទៅរឋមសិកា គឺអាច្យកមករា៉ា រ់រងច្ុំណាយ
សប្ារ់ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ទុំងអស់បាន (Jaramillo and Mingat 2007)។  

ការបា៉ា ន់ប្រាណថ្ន ក ារកមព ជាអាយ ពី ០ ដល់ ១៧ ឆ្ន ុំ ច្ុំនួន ៦០០.០០០ នាក់ជាក ារ 
កុំប្ពា (យូនីទសហវឆ្ន ុំ២០០៧) ទហើយានក ារកុំប្ពាដល់វយ័ចូ្លទរៀនប្តលមខត ៨៣ ភាគរយ 
រ៉ា ទណាណ ឹះខដលប្តវូបានរាយការណ៍ថ្ន បានចូ្លទរៀនទៅត្តមសាលាទរៀននានា។ ទោយសារខត  
កងវឹះទសវាស ែ ាលភាពសងគម ប្រជាពលរដឋប្កីប្កជាទប្ច្ើនប្គួសារកុំព ងលឹះរង់ទចលគ ណតថ្ម្
ប្រថ្ពណី ខដលផ្ដល់អាទិភាពដល់ការខងទុំត្តមប្គសួារនិងសហគមន៍ ទហើយខររជាទៅពលងខផ្អកទលើ
ការខងទុំត្តមមណឌ លវញិ ខដលទនឹះជានិនាន ការមួយរមួច្ុំខណកដល់ការទកើនទ ើងយ៉ាងឆ្រ់រហ័ស
ថ្នការផ្ដល់ការខងទុំត្តមមណឌ ល ខដលព ុំទន់ានការប្គរ់ប្គងបានប្តលមប្តូវទៅកន ងប្រទទសកមព ជា។ 
ទៅកន ងឆ្ន ុំ ២០១៣ ានក ារជាង ១១.០០០ នាក់ កុំព ងរស់ទៅត្តមមណឌ ល ទដើមបទីទួលបានការ
ខងទុំ។ ទគបា៉ា ន់ប្រាណថ្ន ៧២ ភាគរយ ថ្នក ារទុំងទនាឹះ យ៉ាងទហាច្ណាស់ានាដ យ ឬ
ឪព កខដលទៅរស់ទៅទ ើយ។ ការស្រសាវប្ជាវអនដរជាតិបានរងាា ញឱ្យទ ើញថ្ន មជឍមណឌ លខងទុំ 
ក ារមួយច្ុំនួនព ុំទន់ានលកខណៈសមស្រសរទៅទ ើយ ខដលជាទហត នាុំឱ្យការអភិវឌ្ឍររស់ពួក 
ទគានភាពយឺតយ៉ា វ ានអារមមណ៍មិននលងនរ និងានសមតថភាពអភិវឌ្ឍរុំណិនសងគមខដល
ចុំបាច់្មិនទន់ទទួលបានលទធផ្លលអទៅទ ើយ។ ជាការចុំបាច់្ប្តូវខតានការគុំប្ទខដលាន
លកខណៈជាយ ទធសាស្តសដរខនថមទទៀត ទដើមបីជុំរ ញការខកលមអមណឌ លខងទុំក ារឱ្យានលកខណៈ 
ប្រទសើរទ ើង និងរងាក រមិនឱ្យានការរស់ទៅខរកពីាត្តរិត្តររស់ពួកទគទោយមិនចុំបាច់្ និង 
ជុំរ ញឱ្យានការទធវើសាហរណកមមចូ្លទៅកន ងប្គសួារពួកទគវញិ ច្ុំទពាឹះអនកខដលរស់ទៅខរកពី
ប្គួសារកន្ងមក។  

អុំទពើហិងាទលើក ារជារញ្ហា មួយទៅកន ងប្រទទសកមព ជា ខដលអាច្នាុំឱ្យានទប្គឹះថ្នន ក់
ដៃ ល់ ឬ រងកឱ្យានទប្គឹះថ្នន ក់ដល់ស ែភាព ការរស់រាន ការអភិវឌ្ឍ ឬទសច្កដីថ្ងង្នូរររស់ក ារ។ 
គិតប្តលមថ្ងៃទី០១ ខែកកកោ ឆ្ន ុំ២០១៤ ក ារច្ុំនួន ៣១ នាក់ កន ងទនាឹះស្រសី ១៨ នាក់ ប្តូវបាន
  ុំែ្ួនជាមួយនិងាដ យររស់ពួកទគទៅកន ងពនធនាគរ ខដលភាគទប្ច្ើនានអាយ ទប្កាម ៣ ឆ្ន ុំ 
(ត្តមតួទលែររស់អគគនាយកោឋ នពនធនាគរ ប្កសួងមហាថ្ផ្ៃ)។ ត្តមច្ារ់សដីពីពនធនាគរឆ្ន ុំ ២០១១ 
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ក ារខដលរស់ទៅជាមួយនលងាដ យខដលជារ់កន ងមនៃីរ  ុំឃាុំងប្តូវបានដកទច្ញពីមនៃីរ  ុំឃាុំង ទៅ 
ទពលខដលពួកទគានអាយ  ៣ ឆ្ន ុំ។ 

ប្រទទសកមព ជាជាប្រទទសបានផ្ាល់សចច រ័នទលើអន សញ្ហញ សាីពីសិទធិក ារទៅថ្ងៃទី១៥ ខែត លា 
ឆ្ន ុំ១៩៩២ និងផ្ាល់សចច រ័នទលើពិធីសាររខនថមពីរ សាីពីការចូ្លរមួររស់ក ារទៅកន ងជទា្ឹះប្រោរ់ 
អាវ ធ និងពីធីសារសាីពីការជួញដូរក ារ ទពសាកមមក ារ និងររូភាពអាសអាភាសក ារទៅ      
ថ្ងៃទី២១ ខែក មភៈ ឆ្ន ុំ២០០២។ 

ទទឹះរីជាប្រទទសកមព ជាបានសទប្មច្នូវវឌ្ឍនភាពធុំៗជាទប្ច្ើន ទប្កាយទពលានការរុំផ្្ិច្ 
រុំដ្ញទោយសារសន្រងាគ ម និងសម័យកាលវ លកវររនដរនាៃ រ់ ចរ់ពីឆ្ន ុំ១៩៧០ ដល់ ១៩៩៣ ក៏ទោយ 
ក៏សាថ នភាពររស់ទរកនិងក ារតូច្ទៅខតជាកដីបារមភដ៏ធុំមួយ។ ប្រសិនទរើសាថ នភាពររស់ក ារតូច្
មិនានការរកីច្ទប្មើនឱ្យបានឆ្រ់រហ័សទនាឹះទទ ទគក៏នលងមិនអាច្សទប្មច្ឱ្យបាននូវសិទធិក ារ
បានខដរ ក ារជាទប្ច្ើននាក់នលងទៅខតទទួលរងការឈឺចរ់ ទហើយប្រទទសនលងែវឹះធនធានមន សស
ខដលទទួលបានការអរ់រ ុំ និងការរណដ ឹះរណាដ លបានលអ ខដលជាមូលោឋ នចុំបាច់្ទដើមបសីទប្មច្នូវ
ទគលទៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។  
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១.៣  បញ្ហា អាទិភាព  
ខផ្អកត្តមការវភិាគសាថ នភាពខាងទលើ ខផ្នការសកមមភាពជាតិសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍

ក ារតូច្ទដា តការយកចិ្តាទ កោក់ទធវើឱ្យប្រទសើរទ ើងនូវលទធផ្លថ្នការសប្ាលកូនជុំនាញចិ្ញ្ច លម
រីបាច់្អរ់រ ុំកូនររស់ាត្តរិត្ត និងការអភិវឌ្ឍក ារ សុំទៅសទប្មច្ឱ្យបាននូវសកាដ ន ពលទពញ 
ទលញររស់ក ារប្គរ់ររូទៅកន ងប្រទទសកមព ជា និងកាត់រនថយវសិមភាពសងគមខដលទកើតទ ើង
ទោយសារខតទសវាស ែភាព អាហាររូតថមភានភាពមិនប្គរ់ប្គន់ និងលទធផ្លថ្នការសិកាទៅាន 
កប្មិតទរ។  

ខផ្នការសកមមភាពទនឹះនលងោក់ទច្ញនូវអនដរាគមន៍អរ់រ ុំក ារតូច្ ទសវាអរ់រ ុំរញ្ចូ លគន  
សប្ារ់ក ារងាយរងទប្គឹះ ក ារជនជាតិទដើមភាគតិច្ ខដលកុំព ងទទួលរង ឬ ប្រឈមម ែែពស់ 
ទៅនលងការលូតលាស់យឺតយ៉ាវ កងវឹះអាហាររូតថមភ និងពិការភាព។ 

 ការវនិិទយគទលើការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ នាុំឱ្យានការកាត់រនថយអុំទពើហិងាកន ង
ប្គួសារ និងការកាត់រនថយតប្មវូការថ្នការផ្ដល់ទសវាខដលអស់ច្ុំណាយទប្ច្ើន ដូច្ជាទសវាពាក់ព័នធ
ជាមួយនលងយ តដិធម៌ប្ពហមទណឌ  ពនធនាគរ និងស ែ ាលភាពសងគមជាទដើម។  

ការអន វតាខផ្នការសកមមភាពជាតិទនឹះនលងជុំរ ញឱ្យានការច្ ឹះទឈាម ឹះចូ្លទរៀនទន់ទពលទវលា 
ទពាលគឺទៅអាយ  ៦ ឆ្ន ុំ។ ការទលើកកមពស់លទធផ្លសិកា និងការរទងកើនប្រសិទធភាពថ្ផ្ៃកន ងររស់
ប្រព័នធអរ់រ ុំ។  

ខផ្នការសកមមភាពជាតិសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ជាមូលោឋ នសប្ារ់ចូ្លរួម 
ច្ុំខណកដល់ការរទងកើនផ្លិតភាពទសដឋកិច្ចប្គួសារនិងសងគម និងសមតថភាពប្រកួតប្រខជងររស់ 
ជាតិផ្ង។  រញ្ហា អាទិភាពរមួាន ៖  

 ការពប្ងីកនិងរទងកើនគ ណភាពទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 
o ការអរ់រ ុំស្តសាីានថ្ផ្ៃទពាឹះនិងាត្តរិត្ត ឬ អនកខងទុំក ារ៖ ការទប្រើប្បាស់មទធាបាយ

ពនារកុំទណើ ត ការទប្រើប្បាស់ទសវាពិទប្គឹះទយរល់ទៅមណឌ លស ែភាព និងការ 
សប្ាលកូនទៅមណឌ លស ែភាពមនៃីរទពទយ ឬ ប្គលឹះសាថ នស ខាភិបាល 

o ការទលើកកមពស់អាហាររូតថមភនិងកាយសមបទក ារ៖ ការផ្ដល់មីប្កសូារជាតិ (វតី្ត 
មីន និងខរ ៉ាែនិជ) ការផ្ាល់ថ្នន ុំរងាក រ ការទប្រើប្បាស់រងគន់អនាម័យនិងទលកសាអ ត 
ការរទងកើនកប្មិតអាហាររូតថមភដល់ក ារ និងការទប្រើប្បាស់ទសវាស ខាភិបាល  

o ការផ្ាល់សុំរ ប្តកុំទណើ ត៖ ការច្ ឹះរញ្ា ីកុំទណើ តក ារឱ្យបានប្គរ់គន  
o ការទរ់សាក ត់អុំទពើហិងានិងពលកមមក ារ៖ ការទរ់សាក ត់រាល់ទប្មង់ថ្នអុំទពើហិងា 

ទលើក ារ ការទរ់សាក ត់មិនឱ្យានពលកមមក ារ ការល ររុំបាត់ការជួញដូរក ារ 
ការផ្ាល់ការការពារផ្្ូវច្ារ់ដល់ក ារពីការរុំខរកពីប្គួសារទោយមិនចុំបាច់្ 
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o ការអរ់រ ុំក ារតូច្៖ ការរទងកើនការចូ្លទរៀននិងការគុំពារដល់ក ារអាយ ពី ០ ដល់
ទប្កាម ៦ ឆ្ន ុំ ជាពិទសសក ារមកពីប្គួសារប្កីប្ក ជនជាតិទដើមភាគតិច្ ក ារតូច្ 
រងទប្គឹះ ក ារតូច្ងាយរងទប្គឹះ និងក ារានពិការភាព ប្ពមទុំងផ្ាល់អាទិភាព
ដល់សាលាមទតាយយសិកាសហគមន៍ និងអរ់រ ុំក ារតូច្ត្តមផ្ៃឹះនិងែនងផ្ៃឹះ។ 

 ប្ករែណឌ ការងារ យនាការការងារ និងការសប្មរសប្មលួកន ងការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 
o ការរទងកើតប្ករែណឌ គតិយ តា៖ ការទធវើទុំទនើរកមមច្ារ់និងទគលនទយបាយ ការទផ្ៃរ 

ម ែងារឱ្យទៅដល់រដឋបាលថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ ការប្រយ ទធប្រឆ្ុំងការជួញដូរ ការរត់ពនធ 
មន សសនិងពលកមមក ារ ការទលើកកមពស់ទយនឌ័្រ ការជុំរ ញការអន វតាយនាការ 
ប្រឆ្ុំងអុំទពើព ករលួយ  

o ការរទងកើតយនាការសប្មរសប្មួលពហ វស័ិយទៅប្គរ់កប្មិត៖ គណៈកមមការសប្មរ
សប្មួលរទច្ចកទទសក ារតូច្ត្តមវស័ិយនិងអន គណៈកមមការពាក់ព័នធទៅថ្នន ក់ជាតិ 
និងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ។ 

 ការទកៀរគរធនធានសប្ារ់គុំប្ទដល់សកមមភាពគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 
o ការរទងកើនភាពជាថ្ដគូកន ងការផ្ាល់ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្៖ សាហរណកមម

ខផ្នការជាមួយគន រវាងសាថ រ័នសាធារណៈ សាថ រ័នឯកជន អងគការសងគមស ីវលិ 
និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍកន ងការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 

o ខផ្នការអភិវឌ្ឍ និងកមមវធីិវនិិទយគថ្នន ក់  ុំសងាក ត់៖ ជុំរ ញឱ្យ  ុំសងាក ត់ោក់ 
សកមមភាពគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ទៅកន ងខផ្នការអភិវឌ្ឍររស់ែ្ួនទហើយទធវើការ 
រទងកើនច្ុំណាយទលើការគុំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ទៅកន ងងវកិាកមមវធីិវនិិទយគ 
  ុំសងាក ត់និងប្រភពទផ្សងទទៀត។ 

 ប្ករែណឌ ពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្មរ្មួគន អុំពីសកមមភាពគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 
o ការពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្ម្៖ ការកុំណត់តួនាទី ភារកិច្ច និងសប្មរសប្មួល

ការកុំណត់សូច្នាករ ការប្រមូលទិននន័យ ការវភិាគ និងការទរៀរច្ុំរបាយការណ៍
សាីពីវឌ្ឍនភាពនិងផ្លរ៉ាឹះពាល់ថ្នកមមវធីិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 

o ការពិនិតយទមើលទ ើងវញិទលើទគលនទយបាយ៖ ការសិកាពីជទប្មើសទគលនទយបាយ 
និងផ្លរ៉ាឹះពាល់ថ្នការអន វតាទគលនទយបាយ។ 
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២. យទុធសាស្រស្ត 
1. ទរៀរច្ុំប្ករែណឌ ច្ារ់ រទោឋ ន និងយនាការ ទដើមបីគុំប្ទនិងអន វតាទគលនទយបាយឱ្យ 

ានប្រសិទធភាពទោយកុំណត់ឱ្យានកិច្ចសហការ និងភារកិច្ចររស់ភាគីពាក់ព័នធសុំខាន់ៗ។ 
2. ខកលមអយនាការត្តមោនវាយតថ្ម្ ខដលានស្រសារ់ឬរទងកើតងមី ទោយានការចូ្លរមួពី

ប្កសួង សាថ រ័ន សហគមន៍ ថ្ដគូអភិវឌ្ឍនានា និងខកលមអគណៈកមមការសប្មរសប្មួល
រទច្ចកទទសថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ ទោយខរងខច្កភារកិច្ចនិងការទទួលែ សប្តវូឱ្យ
បានច្ាស់លាស់។ 

3. កសាងសមតថភាព (រណា ឹះរណាា លម ន និងកុំព ងរទប្មើការងារ) អនកអន វតាកមមវធីិ ាត្តរិត្ត 
អនកអាណាពាបាល និងអនកប្គរ់ប្គងខងរកាក ារទលើែ្លមសារ និងវធីិខងទុំឱ្យស្រសរត្តម 
កមមវធីិសិកានិងទគលនទយបាយវមិជឈការនិងវសិហមជឈការ។ 

4. រទងកើតយនាការថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ ទដើមបីផ្ាល់វញិ្ហញ រនរប្តឬលិែិតទទួលសាគ ល់
ដល់អនកអន វតាកមមវធីិទៅត្តមទសវាខងទុំជាក់ខសាង។ 

5. រទងកើនទសវានិងការអរ់រ ុំសាីអុំពីការខងទុំស ែភាពនិងអាហាររូតថមភដល់ស្តសាីទុំងអស់ ខដល
ានថ្ផ្ៃទពាឹះ។ 

6. រទងកើនទសវាខងទុំ ពាបាល ស ែភាព ជុំងឺ ដល់ក ារតូច្ចរ់ពីទពលទកើតដល់អាយ  ៣ ឆ្ន ុំ 
ទោយពិនិតយស ែភាពជាប្រចុំ ផ្ាល់ថ្នន ុំរងាក រទន់ទពល និងទពញទលញ ទហើយត្តមោន ការ
ផ្ាល់ទសវា អាហាររូតថមភ ច្ុំទពាឹះក ារខដលែវឹះអាហាររូតថមភ ានជុំងឺរា ុំថ្រ ៉ា លូតលាស់យឺត 
ពិការ។ 

7. ពប្ងីកការផ្ាល់ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្រមូាន ទសវារដឋ ទសវាសហគមន៍ ទសវា
ឯកជន ត្តមផ្ៃឹះ និងត្តមែនងផ្ៃឹះ ជាពិទសសការហាត់ទរៀនពីដុំរូងច្ុំទពាឹះក ារតូច្។ 

8. ធានាឱ្យប្គរ់ប្គួសារទទួលបានព័ត៌ាន និងទសវាដូច្ជា ទលកសាអ តនិងអនាម័យ ស ែភាព 
អាហាររូតថមភ ការរុំទៅកូនទោយទលកទោឹះាា យ ការផ្ាល់អាហាររខនថម ការទទួលថ្នន ុំរងាក រ 
ជីវជាតិអា ជាតិខដក និងអុំរិលអ ីយ៉ាូដ ការទរៀនពីដុំរូង ការច្ ឹះរញ្ា ីកុំទណើ ត ការទរ់សាក ត់ 
ជុំងឺឆ្្ងប្គរ់ប្រទភទានជាអាទិ៍ ទមទរាគទអដស៍និងជុំងឺទអដស៍ ជុំងឺប្គុនចញ់ ការការពារ 
ប្គួសារពីអុំទពើហិងា និងការរងទប្គឹះទោយប្រការទផ្សងៗ។ 

9. រទងកើតឱ្យានយនាការផ្សពវផ្ាយព័ត៌ានអុំពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្សប្ារ់ទក់ 
ទញការគុំប្ទទសវាទុំងទនាឹះ។ 
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យទុ្ធសាស្រសតទ្ី ១ ៖ ទរៀរច្ុំប្ករែណឌ ច្ារ់ រទោឋ ន និងយនាការ ទដើមបគីុំប្ទ និងអន វតាទគល 
នទយបាយឱ្យានប្រសិទធភាព ទោយកុំណត់ឱ្យានកិច្ចសហការ និងភារកិច្ចររស់ភាគីពាក់ព័នធ
សុំខាន់ៗ 
 

 គណៈកាម ធិការជាតិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ (គ.ជ.គ.ក.)៖ ានសាសភាពពីប្កសួង
អរ់រ ុំ យ វជន និងកីឡា ប្កសួងពាក់ព័នធច្ុំនួន១០ និងទីសាីការគណៈរដឋមន្រនាី។  គណៈកាម ធិការ 
ទនឹះនលងធានានូវនិរនដរភាពថ្នប្រព័នធការងារគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ត្តមរយៈការផ្ដល់ការ 
ខណនាុំនិងរងកលកខណៈងាយស្រសួលដល់ការអន វតដទគលនទយបាយជាតិ ខផ្នការសកមម 
ភាពជាតិសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ និងភារកិច្ចដូច្ខាងទប្កាម៖ 

1. ជុំរ ញប្កសួង សាថ រ័ន និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍពាក់ព័នធនានា ទដើមបីអន វតាតួនាទីភារកិច្ចខដលាន 
ខច្ងកន ងទគលនទយបាយជាតិសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ឱ្យានប្រសិទធភាព  

2. ជុំរ ញនិងសប្មរសប្មួលដល់ប្គរ់ប្កសួង និងសាថ រ័នពាក់ព័នធ ទរៀរច្ុំគណៈកាម ធិការ
សប្មរសប្មួលរទច្ចកទទសក ារតូច្ត្តមវស័ិយ ទដើមបីធានាបាននូវការអន វតាទគល
នទយបាយជាតិសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ឱ្យានប្រសិទធភាព  

3. ជុំរ ញនិងសប្មរសប្មួលការអន វតាទគលនទយបាយជាតិសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍
ក ារតូច្ទៅថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ 

4. សហការជាមួយគណៈកាម ធិការពិទប្គឹះទយរល់កិច្ចការស្តសាីនិងក ារទៅថ្នន ក់រាជធានី 
ទែតា ប្កុង ស្រសុក ែណឌ  និងគណៈកាម ធិការទទួលរនៃ កកិច្ចការនារនិីងក ារ  ុំ សងាក ត់ 

5. អន ម័តនិងផ្សពវផ្ាយទគលនទយបាយជាតិនិងខផ្នការសកមមភាពជាតិសដីពីការគុំពារ
និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ដល់ប្កសួង សាថ រ័ន អងគការជាតិនិងអនារជាតិ និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍ
ពាក់ព័នធទុំងថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ  

6. ទរៀរច្ុំប្ករែណឌ ច្ារ់សប្ារ់អន វតាកមមវធីិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 
7. រទងកើតយនាការស្រសាវប្ជាវទដើមបីកុំណត់អតាសញ្ហញ ណ ខសវងរក និងពិនិតយទមើលទន់ទពល 

ទវលាសប្ារ់ក ារតូច្ខដលានតប្មូវការពិទសស និងពិការភាព 
8. ទរៀរច្ុំយនាការគុំប្ទទសវារដឋ ទសវាសហគមន៍ ទសវាឯកជន ត្តមផ្ៃឹះ និងត្តមែនងផ្ៃឹះ 

កន ងការផ្ដល់ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ទោយយកចិ្តាទ កោក់ច្ុំទពាឹះក ារខដល
រស់ទៅកន ងតុំរន់ជួរការលុំបាក ក ារជនជាតិទដើមភាគតិច្ និងក ារបាត់រង់ឱ្កាស 

9. ពិនិតយនិងខកលមអទគលនទយបាយជាតិសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 
10. ទកៀរគរធនធានសប្ារ់គុំប្ទការអន វតាការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 
11. ពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្ម្ទលើការអន វតាប្គរ់កមមវធីិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 
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12. ទធវើរបាយការណ៍សដីពីវឌ្ឍនភាពថ្នការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ទដើមបីោក់ជូនរាជ
រោឋ ភិបាល 

13. ទទួលរនៃ កអន វតាភារកិច្ចទផ្សងៗទទៀតខដលរាជរោឋ ភិបាលប្រគល់ជូន។ 
 អគគទលខាធិការោឋ នថ្នគណៈកាម ធិការជាតិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្៖ អគគទលខាធិការោឋ ន

ានភារកិច្ច៖ 

1. ប្គរ់ប្គងកិច្ចការរដឋបាលនិងរទច្ចកទទសខដលធានាបាននូវការប្រប្ពលតាទៅប្រករទោយ
និរនារភាពររស់ គ.ជ.គ.ក. 

2. ផ្សពវផ្ាយលិែិតរទោឋ នគតិយ តាទផ្សងៗ ខដលទទួលបានការយល់ប្ពមពី គ.ជ.គ.ក. 
ដល់ប្គរ់ប្កសួង សាថ រ័ន និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍពាក់ព័នធ 

3. ប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថ ររស់ គ.ជ.គ.ក. 
4. ពិនិតយត្តមោន វាយតថ្ម្ និងជុំរ ញការអន វតាទគលនទយបាយជាតិសាីពីការគុំពារ 

និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 
5. ទលើកសុំទណើ ស ុំពិនិតយនិងខកលមអទគលនទយបាយជាតិនិងខផ្នការសកមមភាពជាតិ

សាីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ជូន គ.ជ.គ.ក. 
6. សហការជាមួយគណៈកាម ធិការសប្មរសប្មួលរទច្ចកទទសក ារតូច្ត្តមវស័ិយ 
7. ទធវើរបាយការណ៍ជូន គ.ជ.គ.ក. 
8. ទទួលរនៃ កអន វតាភារកិច្ចទផ្សងៗទទៀតខដល គ.ជ.គ.ក. ប្រគល់ជូន។ 
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គណៈកាម ធិការសប្មរសប្មលួរទច្ចកទទសក ារតូច្ត្តមវស័ិយ៖ ានសាសភាពជាមន្រនដី
រទច្ចកទទសនិងអនកពាក់ព័នធដថ្ទទទៀតត្តមវស័ិយទរៀងៗែ្ួន។ គណៈកាម ធិការទនឹះនលងជួយដល់ 
គ.ជ.គ.ក. ទដើមបធីានាឱ្យការអន វតាសកមមភាពនានាបានទន់ទពលទវលាទក់ទងនលង
តួនាទីនិងភារកិច្ច ទដើមបីគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ឱ្យានប្រសិទធភាពទរៀងៗែ្ួន។ គណៈកាម
ធិការទនឹះអាច្រទងកើតអន គណៈកាម ធិការមួយច្ុំនួនត្តមការចុំបាច់្។ 

 ប្រព័នធការងារគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តមខររវមិជឈការ ៖ អគគទលខាធិការោឋ នថ្នគណៈ
កាម ធិការជាតិគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ប្តូវសហការជិតសនិទធជាមួយ គណៈកាម ធិការ 
ពិទប្គឹះទយរល់កិច្ចការស្តសាីនិងក ារទៅរាជធានីទែតដ ប្កុង ស្រសុក ែណឌ និងគណៈកាម ធិការ 
កិច្ចការនារនិីងក ារ  ុំ-សងាក ត់ ទដើមបធីានាថ្នការទរៀរច្ុំខផ្នការប្រចុំឆ្ន ុំការសប្មរសប្មួល 
ការពិនិតយត្តមោន ការវាយតថ្ម ្ និងការទរៀរច្ុំរបាយការណ៍ប្រចុំប្តីាសអុំពីសកមមភាព
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្។  

យទុ្ធសាស្រសតទ្ី ២ ៖ ខកលមអយនាការត្តមោនវាយតថ្ម ្ ខដលានស្រសារ់ ឬ រទងកើតងមី 
ទោយានការចូ្លរមួពីប្កសួង សាថ រ័ន សហគមន៍ ថ្ដគូអភិវឌ្ឍនានា និងខកលមអគណៈកមមការ 
សប្មរសប្មលួ រទច្ចកទទសថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ ទោយខរងខច្កភារកិច្ចនិងការទទួល 
ែ សប្តវូឱ្យបានច្ាស់លាស់ 
 

 ការរទងកើតមូលោឋ នទិននន័យ និងយនដការរាយការណ៍ទូទុំងប្រទទសមួយ សប្ារ់ទធវើការ 
ពិនិតយត្តមោនវាយតថ្ម ្ និងសប្មរសប្មួលការងារគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ទោយទប្រើ
ប្បាស់ឧរករណ៍ពិនិតយត្តមោន និងវាយតថ្ម្ខដលានស្រសារ់ ទៅត្តមប្កសួងនិងសាថ រ័ន
ពាក់ព័នធ។ អគគទលខាធិការោឋ នថ្នគណៈកាម ធិការជាតិគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ទទួល
ែ សប្តូវទលើការសប្មរសប្មួលការប្រមូលទិននន័យខដលបានពីប្កសួងសាថ រ័នពាក់ព័នធត្តម
រយៈគណៈកាម ធិការសប្មរសប្មួលរទច្ចកទទសក ារតូច្ត្តមវស័ិយ និងរញ្ចូ លទៅកន ង
មូលោឋ នទិននន័យ វាយតថ្ម្ និងផ្សពវផ្ាយពីវឌ្ឍនភាពររស់ការងារគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារ
តូច្។ 

o ទដើមបទីរៀរច្ុំយនដការពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្មប្ានចុំបាច់្ប្តវូានការសិកាវភិាគ
ដុំរូងមួយ ទដើមបកីុំណត់និងទរៀររារ់ពីម ែងារពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្ម្ទសវាលិែិត 
ត រករណ៍ និងធនធានខដលានស្រសារ់ ពាក់ព័នធនលងទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 
ដូច្ជា ៖ ស ែភាព អាហាររូតថមភ ការអរ់រ ុំ កិច្ចគុំពារសងគម និងអនាម័យ ត្តមរយៈ 
ប្រព័នធប្គរ់ប្គងព័ត៌ានអរ់រ ុំ ប្រព័នធព័ត៌ានស ខាភិបាល មូលោឋ នទិននន័យ  ុំ 
សងាក ត់ មូលោឋ នទិននន័យអតដសញ្ហញ ណកមមប្គួសារប្កីប្ក ការអទងកតប្គួសារជាប្រចុំ 
ការអទងកតសងគម ទសដឋកិច្ចកមព ជា ការអទងកតប្រជាសាស្តសដនិងស ែភាព 
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o ការពិនិតយត្តមោន វាយតថ្មនិ្ងរបាយការណ៍ប្តូវានទៅប្គរ់កប្មិតទុំងអស់ 
ចរ់ពីថ្នន ក់  ុំ សងាក ត់ ដល់ថ្នន ក់ប្កងុ ស្រសុក ែណឌ  រាជធានី ទែតដ និងថ្នន ក់ជាតិ 
ជាពិទសសទៅថ្នន ក់  ុំ សងាក ត់ ទោយានការទរៀរច្ុំទប្មង់របាយការណ៍សប្ារ់
កប្មិតនីមួយៗ។ ទសៀវទៅខណនាុំសដីពីការពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្ម្ ខដលរមួាន
ប្គរ់ឧរករណ៍ និងទប្មង់ជាមូលោឋ នទុំងអស់ នលងប្តូវទរៀរច្ុំទ ើង ទដើមបីទធវើការ 
សាកលបងទៅមូលោឋ ន ខកសប្មួល ទហើយោក់ឱ្យអន វតដទៅត្តម  ុំ សងាក ត់ និងប្កងុ 
ស្រសុក ែណឌ នីមួយៗ 

o របាយការណ៍ទុំងទនឹះនលងប្តូវប្រមូលច្ងប្កង ទោយអគគទលខាធិការោឋ នគុំពារនិង
អភិវឌ្ឍក ារតូច្ ប្រចុំប្តីាស ប្រចុំឆ្ាស និងប្រចុំឆ្ន ុំសប្ារ់ោក់ជូនគណៈ 
កាម ធិការជាតិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ខដលានោក់រញ្ចូ លនូវទសច្កដីសទងខរ
រមួនិងអន សាសន៍ សប្ារ់អនាគតខដលនលងប្តវូផ្សពវផ្ាយដល់អនកពាក់ព័នធឱ្យបាន 
ទូលុំទូលាយ 

o មូលោឋ នទិននន័យនលងប្តូវពិនិតយទ ើងវញិនិងទធវើរច្ច របននកមមទរៀងរាល់៥ឆ្ន ុំ។ 
 ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ខដលអន វតាទោយថ្ដគូអភិវឌ្ឍ អងគការជាតិ និងសងគម 

ស ីវលិនលងប្តវូរញ្ចូ លកន ងទគលទៅសប្ារ់ពិនិតយត្តមោន និងវាយតថ្ម្ ទដើមបីឱ្យគណៈ 
កាម ធិការជាតិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្អាច្កុំណត់រទពិទសាធលអៗ  សប្ារ់រន្រញ្ហច រ និង 
ផ្សពវផ្ាយទូទុំងប្រទទស។ 
 

យទុ្ធសាស្រសរទ្ី ៣ ៖ កសាងសមតថភាព (ការរណា ឹះរណាា លម នទពល និងកុំព ងរទប្មើការងារ) 
អនក អន វតាកមមវធីិ ាត្តរិត្ត អនកអាណាពាបាល និងអនកប្គរ់ប្គងខងរកាក ារទលើែ្លមសារ និងវធីិ 
ខងទុំឱ្យស្រសរត្តមកមមវធីិសិកា និងទគលនទយបាយវមិជឈការនិងវសិហមជឈការ។ 
 

 ការរណដ ឹះរណាដ លនិងវបិ្កលតការសប្ារ់អនកផ្ដល់ទសវាគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ទដើមបី
ពប្ងីកទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ និងរទងកើនគ ណភាពការងារររស់អនកផ្ដល់ទសវាខផ្អក
ទៅត្តមប្កមសីលធម៌។  
o ការរណា ឹះរណាា លអនកប្គរ់ប្គងការផ្ាល់ទសវាគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្រមួាន 

មន្រនាីប្គរ់ប្គងទៅថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ អនកប្គរ់ប្គងសាលាមទតដយយសិកា
ឯកជន មទតាយយសិកាសហគមន៍ អងគការសងគមស ីវលិ អងគការមិនខមនរោឋ ភិបាល 
វទិាសាថ ន និងសាថ រ័នទផ្សងៗទទៀត 

o ការរណា ឹះរណាា លនិងវបិ្កលតការរ គគលិកទៅថ្នន ក់ជាតិ ថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ និងអនកផ្ដល់ 
ទសវាគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ទៅថ្នន ក់មូលោឋ នពាក់ព័នធជុំនាញអរ់រ ុំ ស ែភាព 
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អាហាររូតថមភ អនាម័យ កិច្ចការពារក ារ សងគមកិច្ច ចិ្តដសាស្តសដ អនដរាគមន៍ក ារតូច្ 
និងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជាទដើម។  

 ប្រព័នធរណដ ឹះរណាដ ល និងវបិ្កលតការទៅថ្នន ក់ជាតិនលងប្តូវរទងកើតទ ើងទដើមបអីន វតដទៅត្តម
សាថ រ័នរណដ ឹះរណាដ លខដលានស្រសារ់។ ខផ្នការអភិវឌ្ឍសមតថភាពក៏ប្តវូទរៀរច្ុំផ្ងខដរ 
ទដើមបីរុំទពញគា្តថ្នការផ្ាល់ទសវា។  
o ការសិកាមួយនលងប្តូវទធវើទ ើងទដើមបីពិនិតយទមើលវឌ្ឍនភាពកនង្មក សាថ នភាពរច្ច របនន 

ថ្នទសវាគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ក៏ដូច្ជាទធវើការកុំណត់ទរៀរច្ុំរញ្ផ ីវភិាគ និង
វាយតថ្មទ្លើសមតថភាព និងគា្តកន ងការរណដ ឹះរណាដ ល។ ការសិកាទនឹះនលង 
កុំណត់ពីធនធានរណដ ឹះរណាដ លានស្រសារ់ លទធភាពខដលអាច្ពប្ងីករខនថម និង 
ការរុំទពញគា្ត 

o ការរណា ឹះរណាា ល និងវបិ្កលតការទធវើទ ើងត្តមរយៈសាកលវទិាល័យជាតិ សាលាគរ  
ទកាសលយ សាលារទច្ចកទទស និងសាថ រ័នរណដ ឹះរណាដ លសាធារណៈ អងគការសងគម
ស ីវលិ អងគការមិនខមនរោឋ ភិបាល វស័ិយឯកជន ថ្ដគូអភិវឌ្ឍជាតិនិងអនដរជាតិ ខដល
ខតងផ្ដល់ការគុំប្ទជាប្រចុំដល់ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 

o ការរណដ ឹះរណាដ ល និងវបិ្កលតការជុំនាញគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ប្តូវខផ្អកទៅត្តម
កមមវធីិសិកា ឯកសាររណា ឹះរណាា លនិងវធីិសាស្តសដខដលលអរុំផ្ ត។ អគគទលខាធិការ 
ោឋ នប្តូវសប្មរសប្មួលទរៀរច្ុំទសៀវទៅខណនាុំអុំពីការរណដ ឹះរណាដ លរមួ 

o ការរណា ឹះរណាា ល និងវបិ្កលតការានររូភាពជាការរណា ឹះរណាា លម នទពលរុំទពញ 
ការងារ ការរណដ ឹះរណាដ លវជិាផ ជីវៈកប្មិតមូលោឋ ន ការរណដ ឹះរណាដ លរយៈទពលែ្ី
ការរណា ឹះរណាា លទៅនលងកខន្ងស្រសរត្តមកមមវធីិសិកាជាតិ ផ្ារភាា រ់នលងកមមវធីិ
សិការរស់រណាា ប្រទទសកន ងតុំរន់ប្ពមទុំងទសសនកិច្ចសិកាដ្ស់រាូររទពិទសាធ។ 

 ការទរៀរច្ុំនីតិវធីិនិងប្កមសីលធម៌សប្ារ់អនកផ្ដល់ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ទដើមបី
ធានាឱ្យានការចត់វធិានការរនាៃ ន់ទៅកន ងករណីខដលចុំបាច់្ ជាពិទសសទៅទពលខដល
ានការរាយការណ៍ពីករណីរ ុំទលាភរុំពាននានា។ 
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យទុ្ធសាស្រសតទ្ី៤ ៖ រទងកើតយនាការថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ ទដើមបផី្ាល់វញិ្ហញ រនរប្ត ឬ 
លិែិត ទទួលសាគ ល់ដល់អនកអន វតាកមមវធីិទៅត្តមទសវាខងទុំជាក់ខសាង 

 

 ការផ្ដល់នូវសញ្ហញ រប្តនិងវញិ្ហញ រនរប្តដល់អនកបានឆ្ង្កាត់ការរណដ ឹះរណាដ លនិងវបិ្កលតការ 
ត្តមប្គរ់ររូភាព 
o ជុំរ ញកិច្ចសហប្រតិរតាិការពីប្គរ់ភាគីពាក់ព័នធ ត្តមរយៈការរទងកើតប្កុមការងារអនារ

ប្កសួងទដើមបីរមួគន កុំណត់ពីប្រព័នធទទួលសាគ ល់គ ណភាពរណា ឹះរណាា លទសវាគុំពារ 
និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ទៅប្គរ់ររូភាព 

o ការកុំណត់សាង់ោរសាថ រ័នរណដ ឹះរណាដ ល និងកមមវធីិរណា ឹះរណាា ល ទដើមបទីទួល
សាគ ល់គ ណភាពរណា ឹះរណាា ល 

o ការផ្ាល់វញិ្ហញ រនរប្តដល់អនកខដលបានរញ្ច រ់ការរណដ ឹះរណាដ ល និងវបិ្កលតការម ែ 
ជុំនាញស្រសរត្តមកប្មិតថ្នការរណា ឹះរណាា ល និងទច្ញទោយសាថ រ័នរណា ឹះរណាា ល 
ខដលបានទទួលសាគ ល់ 

o ការទរៀរច្ុំមូលោឋ នទិននន័យប្គរ់ប្គងអនកខដលបានទទួលសញ្ហញ រប្តឬវញិ្ហញ រនរប្ត
ទដើមបីទរៀរច្ុំខផ្នការវបិ្កលតការ ឬ ស ប្កលតការទទៀងទត់ 

o ការកុំណត់លកខែណឌ  និងការផ្ដល់ទប្កឌី្តសប្ារ់ការរណា ឹះរណាា លរនដដល់អនក
ឯកទទសខផ្នកអនដរាគមន៍ទន់ទពលទវលាសប្ារ់ក ារតូច្ អនកអរ់រ ុំមទតដយយសិកា
អនកជុំនាញខផ្នកចិ្តដសាស្តសដ ភាន ក់ងារសងគម និងអនកជុំនាញទផ្សងទទៀត។ 
 

យទុ្ធសាស្រសរទ្ី ៥ ៖ រទងកើនទសវានិងការអរ់រ ុំសាអីុំពីការខងទុំស ែភាពនិងអាហាររូតថមភដល់ស្តសាី
ទុំងអស់ខដលានថ្ផ្ៃទពាឹះ។ 
 

 ការផ្សពវផ្ាយអុំពីការទរៀរច្ុំខផ្នការប្គសួារ និងការប្រលកាម នទពលសទប្មច្ចិ្តដានថ្ផ្ៃទពាឹះ 
ទៅត្តមការចុំបាច់្ 

 ការទលើកកមពស់ការអរ់រ ុំអុំពីការខងទុំថ្ផ្ៃទពាឹះ ការពិនិតយថ្ផ្ៃទពាឹះឱ្យបានទន់ទពលទវលានិង 
ទទៀងទត់ ទដើមបីកាត់រនថយរញ្ហា មរណភាពទរកនិងាត្ត រញ្ហា កូនទកើតមិនប្គរ់ខែ រញ្ហា
កូនទកើតមិនប្គរ់ទមៃន់ និងរញ្ហា កូនានភាពមិនប្រប្កតីទៅទពលសប្ាល 

 ការយល់ដលងពីសារៈសុំខាន់ថ្នអាហាររូតថមភសប្ារ់ស្តសាីានថ្ផ្ៃទពាឹះ ត្តមរយៈការប្រលកានិង
ការផ្ាល់អាហាររូតថមភ ការសាដ រសាថ នភាពអាហាររូតថមភ និងមីប្កសូារជាតិ (ជាតិខដក អាស ីដ
ហវលិូក ។ល។ ទៅត្តមការចុំបាច់្) 
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 ការខកលមអទា្រ់និងឥរយិរងកន ងការសប្ាលកូនទៅមនៃីរទពទយ ឬ មណឌ លស ែភាព ធានា
យ៉ាងណាឱ្យស្តសដីានថ្ផ្ៃទពាឹះានខផ្នការទធវើដុំទណើ រទៅកាន់អនកផ្ដល់ទសវាស ែភាព ខដល 
ទទួលសាគ ល់ ឬ ទៅកាន់មនៃីរទពទយ ទដើមបសីប្ាលកូនជាពិទសសជនជាតិទដើមភាគតិច្។ 

 

យទុ្ធសាស្រសតទ្ី៦៖ រទងកើនទសវាខងទុំពាបាលស ែភាព ជុំងឺ ដល់ក ារតូច្ចរ់ពីទពលទកើត 
ដល់អាយ  ៣ ឆ្ន ុំ ទោយពិនិតយស ែភាពជាប្រចុំ ផ្ាល់ថ្នន ុំរងាក រទន់ទពល និងទពញទលញ ទហើយ 
ត្តមោនការផ្ាល់ទសវា អាហាររូតថមភ ច្ុំទពាឹះក ារខដលែវឹះអាហាររូតថមភ ានជុំងឺរា ុំថ្រ ៉ា លូតលាស់យឺត 
ពិការ 

 ទសវាស ែភាព និងអាហាររូតថមភទដា តទលើទសវាសាហរណកមមថ្នការពិនិតយ និងពាបាល
ជុំងឺក ារ និងត្តមសហគមន៍ ទដើមបទីឆ្្ើយតរទៅនលងរញ្ហា សុំខាន់ៗ ពាក់ព័នធជាមួយនលង
ស ែភាព និងអាហាររូតថមភររស់ាត្តនិងក ារតូច្។ ខផ្នការសកមមភាពទនឹះ ទសនើឱ្យប្កសួង 
ស ខាភិបាល និងទីភាន ក់ងារសប្មរសប្មួលររស់ែ្ួនផ្ដល់អាទិភាពជាពិទសសទលើ៖ 
o ការទលើកកមពស់ការឆ្រ់រុំទៅកូនទោយទលកទោឹះាដ យ ការរុំទៅកូនទោយទលកទោឹះ

ាដ យខតមួយម ែគត់ទៅកន ងរយៈទពល ៦ ខែដុំរូងថ្នជីវតិររស់ទរក ការរនដរុំទៅ 
កូនទោយទលកទោឹះាដ យរហូតដល់កូនអាយ បាន ២ ឆ្ន ុំ និងការផ្ដល់អាហាររខនថមឱ្យ 
បានសមស្រសរ 

o ការធានាឱ្យានការផ្ដល់ថ្នន ុំរងាក រឱ្យបានទន់ទពលទវលាដល់ក ារប្គរ់ររូប្រឆ្ុំងនលង
ជុំងឺខដលអាច្រងាក របាន ទោយចក់វា៉ាក់សាុំងដូច្ជា៖ជុំងឺរទរង ជុំងឺប្គនុសវិតថ្ដទជើង 
ជុំងឺកន្រញ្ផ លល ជុំងឺខាន់ស្ាក់ កអកាន់ ទតត្តណូស និងជុំងឺរទលាកទង្ើមប្រទភទទរ 

o ផ្ដល់អាហាររខនថមប្រករទោយជីវជាតិនិងការគុំប្ទឱ្យបានទន់ទពលទវលាដល់ក ារ 
ខដលានរញ្ហា កងវឹះអាហាររូតថមភ រមួផ្សុំជាមួយនលងការផ្ដល់ការខណនាុំអុំពីសនដិស ែ 
ទសបៀង និងស វតថិភាពច្ុំណីអាហារ 

o ធានាឱ្យានការផ្ដល់នូវមីប្កសូារជាតិសុំខាន់ៗត្តមរយៈមណឌ លស ែភាព ឬ ត្តម 
រយៈការលក់អាហារ ានរខនថមសារជាតិចិ្ញ្ច លមទៅទូទុំងប្រទទស 

o ការផ្ដល់ថ្នន ុំទា្ក់ប្ពូនត្តមរយៈមណឌ លស ែភាពខដលានស្រសារ់ និងទៅត្តមសាលា
ទរៀន។ 

 ការរទងកើតយនាការសប្មរសប្មួលឱ្យបានរ លងាុំជាមួយរ៉ា សាិស ែភាព មណឌ លស ែភាពទៅ 
ត្តម  ុំ សងាក ត់ ប្កុង ស្រសុក ែណឌ  ខដលានស្រសារ់ទុំងអស់ជាមួយនលងទសវាពាក់ព័នធនានា 
ទដើមបធីានាយ៉ាងណាឱ្យក ារប្គរ់ររូអាច្ទទួលបាននូវការពិនិតយការពារស ែភាព ថ្នន ុំរងាក រ 
ការខងទុំក ារខដលានជុំងឺ និងការផ្ដល់អាហាររូតថមភរខនថមជាទទៀងទត់ទៅត្តមការចុំបាច់្ 
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 ការគុំប្ទទលើកទលកចិ្តាខផ្នកចិ្តដសងគម និងការសាដ រសាថ នភាពអាហាររូតថមភទ ើងវញិឱ្យបាន
ឆ្រ់រហ័សសប្ារ់ក ារខដលានតប្មូវការពិទសសខផ្នកអាហាររូតថមភ ដូច្ជាក ារសគម 
សាគ ុំង និងក ារមិនប្គរ់ទមៃន់ 

 ការផ្ដល់ការគុំពារខផ្នកស ែភាពជាពិទសសច្ុំទពាឹះក ារពិការ ក ារានការលូតលាស់ 
យឺត ានជុំងឺរា ុំថ្រ ៉ា ក ារជនជាតិទដើមភាគតិច្ និងក ារបាត់រង់ឱ្កាស 

 ការអរ់រ ុំាត្តរិត្តអុំពីការចិ្ញ្ច លមរីបាច់្កូនឱ្យបានលអ ទោយទដដ តជាពិទសសទលើការអរ់រ ុំអុំពី
អាហាររូតថមភនិងស ែភាព ក៏ដូច្ជាសកមមភាពខដលប្តូវទធវើជាមួយនលងកូនស្រសរទៅត្តមការ 
អភិវឌ្ឍររស់ពួកទគ 

 ការច្ ឹះត្តមផ្ៃឹះនិងការច្ងប្កងប្កមុាត្តរិត្តនិងខផ្នការអនដរកាល ទដើមបីផ្ដល់ទសវាអរ់រ ុំ
រញ្ចូ លគន ទៅត្តមសាលាមទតដយយ  ឬ សាលារឋមសិកា។ 

 ការផ្ដួច្ទផ្ដើមឱ្យានការច្ ឹះផ្សពវផ្ាយ និងច្ ឹះផ្ដល់ការអរ់រ ុំដល់ាត្តរិត្តអុំពីលកខណៈ
សមស្រសរសប្ារ់ទទួលទសវាអនដរាគមន៍ទន់ទពលទវលា ទដើមបកីុំណត់រកឱ្យទ ើញក ារ
ខដលគួរទទួលទសវាទនឹះឱ្យបានឆ្រ់រុំផ្ តត្តមខដលអាច្ទធវើទៅបាន ចរ់ពីទពលសប្ាល
តទៅ និងទដើមបទីលើកទលកចិ្តដឱ្យាត្តរិត្តច្ ឹះទឈាម ឹះកូនររស់ពួកទគកន ងការទទួលទសវា។ 
 

យទុ្ធសាស្រសរទ្ី៧៖ ពប្ងីកការផ្ាល់ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្រមួាន ទសវារដឋ ទសវា 
សហគមន៍ ទសវាឯកជន ត្តមផ្ៃឹះនិងត្តមែនងផ្ៃឹះ ជាពិទសសការហាត់ទរៀន ពីដុំរូងច្ុំទពាឹះ ក ារតូច្។ 
 

 ការអរ់រ ុំាត្តរិត្តឱ្យបានដលងអុំពីតួនាទីររស់ែ្ួនកន ងនាមជាអនកផ្ដល់ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ
ក ារតូច្ និងរុំពាក់រុំរ៉ានដល់ពួកទគនូវច្ុំទណឹះដលងនិងការអន វតដសមស្រសរ ទដើមបឱី្យពួកទគ
អាច្ផ្ដល់ឱ្យកូនៗររស់ពួកទគនូវទសវាសុំខាន់ៗ និងឱ្កាសទរៀនសូប្តដុំរូង 

 ការកសាងម៉ាូឌ្ លអរ់រ ុំាត្តរិត្តខដលានលកខណៈជាពហ វស័ិយ ខដលប្គរដណដ រ់ទលើ
សារៈសុំខាន់ថ្នស ែភាព អាហាររូតថមភ អនាម័យ ការការពារ និងការគុំប្ទទលើកទលកចិ្តដខផ្នក
ចិ្តដសងគម ទៅកន ងវយ័ក ារតូច្ទោយរកាសងគតិភាពជាមួយវស័ិយពាក់ព័នធ និងាន 
លកខណៈសាង់ោរ  

 ការផ្ាល់ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តមសហគមន៍ និងត្តមផ្ៃឹះសប្ារ់ក ារមិនអាច្
ទៅជាមួយនលងាដ យ ឪព ក ឬ សាជិកប្គួសារររស់ពួកទគ ទដើមបធីានាយ៉ាងណាឱ្យក ារ
ទទួលបានការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍បានលអ 

o ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តមមណឌ ល ខដលផ្ដល់ទោយវស័ិយសាធារណៈ 
និងវស័ិយឯកជន និងទោយអងគការសងគមស ីវលិ  
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o ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តមផ្ៃឹះសប្ារ់ខងទុំក ារត្តមប្គួសារ ទោយាន
ការប្គរ់ប្គងទោយប្គសួារមិតដភកដិ ឬ អនកជិតខាងសប្ារ់ក ារមកពី ២ ប្គួសារ
ទ ើងទៅ 

o ការអន វតាវមិជឈការកន ងការផ្ាល់ទសវាអរ់រ ុំនិងអភិវឌ្ឍសប្ារ់ក ារអាយ ពី ០ ដល់ 
៣ ឆ្ន ុំ ទៅថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ 

o ការកុំណត់សាង់ោរអរបររា និងការទទួលសាគ ល់គ ណភាពដល់មណឌ លគុំពារនិង
អភិវឌ្ឍក ារតូច្  

o ការទរៀរច្ុំខផ្នទីតប្មូវការទសវា ទោយកុំណត់ទីត្តុំងនិងច្ុំនួនប្រជាជនខដលាន
តប្មូវការទសវាត្តមលុំោរ់អាទិភាព ខដលជាមូលោឋ នសប្ារ់ពាករណ៍ងវកិាខដល
ប្តូវាន និងទដើមបផី្ដល់ទសវាដល់ប្រជាជនត្តមទគលទៅ 

o ការទដដ តការយកចិ្តដទ កោក់ទលើក ារខដលប្រឈមនលងហានិភ័យែពស់ដូច្ជា ១)ក ារ 
កុំប្ពាក ារបាត់រង់ឱ្កាស និងក ារខដលទៅខរកពីប្គួសារត្តមរយៈផ្ាល់ការចិ្ញ្ច លម 
រីបាច់្ឱ្យបានលអ ធានានូវការខងទុំស ែភាពនិងអាហាររូតថមភ ការការពារ និង 
សកមមភាពអភិវឌ្ឍសមស្រសរ ខដលប្តូវផ្ដល់ឱ្យពួកទគជាប្រចុំថ្ងៃ និង ២) ក ារខដល
ានតប្មូវការពិទសស ដូច្ជា៖ក ារខដលានរញ្ហា លូតលាស់យឺតយ៉ាវ រញ្ហា កងវឹះ
អាហាររូតថមភ រញ្ហា ពិការភាព និងរញ្ហា ឥរយិរងែ សប្រប្កតីខដលប្តូវការទសវា
គុំពារ និងអភិវឌ្ឍខរររមួរញ្ចូ លគន ។ 

 ការពប្ងីកទសវាអរ់រ ុំក ារតូច្ប្គរ់ររូភាពនិងប្គរ់ទីកខន្ងសប្ារ់ក ារអាយ ចរ់ពី ៣ ឆ្ន ុំ 
ដល់ ទប្កាម ៦ ឆ្ន ុំ ជាពិទសសតុំរន់ខដលានអប្ត្តចូ្លទរៀនងមីនិងអប្ត្តពិតថ្នការសិកា 
ទរ អប្ត្តទបាឹះរង់ការសិកាែពស់ និងតុំរន់ខដលានសាថ នភាពអាហាររូតថមភ ការគុំពារ 
កិច្ចការពារក ារ និងការទប្រើប្បាស់ទសវាស ខាភិបាលទៅទរ 

 ពប្ងលងនិងពប្ងីកមទតាយយសិកាសហគមន៍ពីរភាសាសប្ារ់តុំរន់ជនជាតិទដើមភាគតិច្ 
 ពប្ងីកកមមវធីិអរ់រ ុំរញ្ចូ លគន  សប្ារ់ក ារានពិការភាព ទៅត្តមសាលាមទតាយយសិការដឋ 

និងមទតាយយសិកាសហគមន៍ 
 ការខសវងរកការគុំប្ទ ទដើមបផី្ដល់ឱ្យសាលាមទតដយយ ឬ មណឌ លគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្

ខដលទទួលយកក ារមកពីប្គួសារខដលានច្ុំណូលទរបានចូ្លទរៀន និងទទួលទសវា
ផ្ដល់អាហារត្តមសាលាទរៀន  

 ការសាងសង់និងពប្ងីកសាលាមទតាយយសិការដឋ សាលាមទតាយយសិកាសហគមន៍ និង 
សាលាមទតាយយសិកាធនធាន ឱ្យស្រសរត្តមសាង់ោរគ ណភាពទោយរុំពាក់សាភ រររូវន័ា 
ខផ្នកអនាម័យទលកសាអ ត កខន្ងលាងសាអ តថ្ដ ប្រអរ់សទន្រងាគ ឹះរឋម និងទរៀរច្ុំទីធ្ាសប្ារ់ 
ការទលងររស់ក ារ 
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 ការរទងកើនងវកិាច្ុំណាយទលើការគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ទៅកន ងងវកិាអភិវឌ្ឍ  ុំ សងាក ត់
និងប្រភពទផ្សងទទៀត ត្តមរយៈសាហរណកមមខផ្នការជាមួយគន រវាងវស័ិយសាធារណៈ 
វស័ិយឯកជន និងអងគការសងគមស ីវលិ 

 សិកាលទធភាពកន ងការជុំរ ញឱ្យទរាងច្ប្កសហប្គសទរៀរច្ុំទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្
សប្ារ់កមមករនិងនិទយជិកខដលានកូនតូច្ 

 រញ្ចូ លការពិនិតយស ែភាព ការផ្ាល់សារធាត ចិ្ញ្ច លម ថ្នន ុំប្គរ់រញ្ច ឹះប្ពនូ និងការចក់វា៉ាក់ 
សាុំងត្តមរយៈកមមវធីិអរ់រ ុំក ារតូច្ខដលានស្រសារ់ និងការរទងកើតប្រព័នធរញ្ាូ នទៅកាន់ 
មណឌ លស ែភាព។ 
 

យទុ្ធសាស្រសតទ្ី ៨៖ ធានាឱ្យប្គរ់ប្គសួារទទួលបានព័ត៌ាន និងទសវាដូច្ជា ទលកសាអ ត 
និងអនាម័យ ស ែភាព អាហាររូតថមភ ការរុំទៅកូនទោយទលកទោឹះាា យ ការផ្ាល់អាហាររខនថម 
ការទទួលថ្នន ុំរងាក រ ជីវជាតិអា ជាតិខដក និងអុំរិលអ ីយ៉ាដូ ការទរៀនពីដុំរូង ការច្ ឹះរញ្ា កីុំទណើ ត 
ការទរ់សាក ត់ជុំងឺឆ្ង្ប្គរ់ ប្រទភទានជាអាទិ៍ ទមទរាគទអដស៍និងជុំងឺទអដស៍ ជុំងឺប្គនុចញ់ 
ការការពារប្គសួារពីអុំទពើហិងា និង ការរងទប្គឹះទោយប្រការទផ្សងៗ។ 
 

 ការផ្ាល់ព័ត៌ានដល់ាត្តរិត្ត និងក ារអុំពីទា្រ់អនាម័យររសិាថ ន អនាម័យែ្ួនប្បាណ 
និងកខន្ងខដលពួកទគអាច្ទទួលបានទសវាអនាម័យទុំងទនឹះត្តមរយៈការកសាង និងទប្រើ 
ប្បាស់រងគន់អនាម័យ ឬ ររកិាខ រសប្ារ់សាអ ត និងការរកាទ កទលកទប្រើប្បាស់កន ងប្គួសារ 

 ការផ្ដល់ព័ត៌ានដល់សហគមន៍អុំពីទា្រ់អនាម័យររសិាថ ន ទដើមបកីាត់រនថយការរុំព ល 
ររសិាថ នកន ងសហគមន៍ ខដលទកើតទ ើងទោយសារការទប្រើប្បាស់ធនធានទលករមួគន   

 ការរុំពាក់ររកិាខ រនិងការផ្គត់ផ្គង់ទលកសាអ តនិងរងគន់អនាម័យ ទៅត្តមសាលាទរៀននិងទីសាធា 
រណៈ និងទា្រ់លាងសុំអាតថ្ដជាមួយសារ ូ និងការដ សទធមញររស់ក ារ 

 ការទរៀរច្ុំម៉ាូឌ្ លរណដ ឹះរណាដ លអុំពីទលកសាអ ត ជទប្មើសសប្ារ់សាអ តទលក និងរកាទ កទលក
ប្រករទោយស វតថិភាពទៅត្តមប្គួសារនិងសហគមន៍ 

 ការសាងសង់និងការជួសជ លរងគន់ជាលកខណៈមូលោឋ ន និងការផ្ដល់ប្បាក់សប្ារ់សាង 
សង់រងគន់អនាម័យ 

 ការផ្សពវផ្ាយនិងទទួលព័ត៌ានពីការផ្ាល់ទសវាខងទុំស ែភាព និងអាហាររូតថមភសប្ារ់ 
ស្តសាីានថ្ផ្ៃទពាឹះនិងក ារត្តមរយៈប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ ទសៀវទៅ ដៃ ុំងររូភាព និងទសៀវទៅ
ខណនាុំ 

 ការរទងកើនការយល់ដលងអុំពីសារៈសុំខាន់និងតប្មូវការថ្នការច្ ឹះសុំរ ប្តកុំទណើ ត ត្តមរយៈ 
ការច្ ឹះផ្សពវផ្ាយប្រចុំខែ និងត្តមរយៈសារអរ់រ ុំែ្ីៗ 
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 ការទរៀរច្ុំឱ្យានឧរករណ៍សាភ រៈសប្ារ់ផ្ាល់សុំរ ប្តកុំទណើ តឱ្យបានប្គរ់ប្គន់ ទៅថ្នន ក់ 
  ុំ សងាក ត់ ប្កុង ស្រសុក ែណឌ  

 ការពប្ងលងរខនថមទលើការអន វតដច្ារ់ និងលិែិតរទោឋ នគតិយ តដខដលានស្រសារ់អុំពីការច្ ឹះ
អប្ត្តន កូលោឋ ន និងល ររុំបាត់ការប្រមូលថ្ងទ្សវាទប្ៅផ្្ូវការ 

 ការពប្ងលងកិច្ចសហប្រតិរតដិការជាមួយនលងទសវាស ែភាព និងសកមមភាពនានា ទដើមបរីងក 
លកខណៈងាយស្រសួលដល់ការច្ ឹះសុំរ ប្តកុំទណើ តដល់ទរក  

 ការទរៀរច្ុំយនាការទដើមបីធានាស វតថិភាព ការរងាក រការរងររួស និងការសទន្រងាគ ឹះរឋម 
 ការធានាថ្នក ារអាយ ពី ០ ដល់ទប្កាម ៦ ឆ្ន ុំ ខដលកុំព ងរងទប្គឹះរស់ទៅត្តមទីសាធារណៈ 

ឬ ត្តមមណឌ លផ្ដល់ការខងទុំ ប្តូវចត់ទ កថ្នជាប្កុមទគលទៅអាទិភាព សប្ារ់ការប្គរ់ 
ប្គងករណីការខសវងរកប្គសួារ ការទធវើសាហរណកមម និងការទរៀរច្ុំខផ្នការសប្ារ់ការ 
ត្តុំងទីលុំទៅអចិ្ថ្ន្រនដយ៍ 

 ការកសាងសមតថភាពររស់ភាន ក់ងារសងគមកិច្ច ាត្តរិត្ត និងអនកផ្ដល់ការខងទុំត្តម      
សហគមន៍អុំពីការកុំណត់ និងការរញ្ផូ នករណីអុំទពើហិងាទលើក ារទៅរកទសវាឯកទទស 
ទផ្សងៗ 

 ការទរៀរច្ុំកមមវធីិអរ់រ ុំាត្តរិត្ត  ទដើមបរីទងកើនការយល់ដលងអុំពីទា្រ់ចិ្ញ្ច លមកូនជាលកខណៈ   
វជិផាននិងមិនទលើកទលកចិ្តដពួកទគឱ្យោក់វន័ិយទលើក ារហួសទហត  ឬ ខដលអាច្នាុំឱ្យាន 
ទប្គឹះថ្នន ក់ និងការរ៉ាឹះពាល់ខដលមិនសមស្រសរ 

 ការប្រយ ទធប្រឆ្ុំងនលងអុំទពើហិងាកន ងប្គសួារ ខដលានផ្លរ៉ាឹះពាល់ទលើសាជិកប្គរ់ររូ
ទៅកន ងប្គសួារ ជាពិទសសនាុំឱ្យានផ្លរ៉ាឹះពាល់ខ្ាុំងជាងទគទលើាដ យ និងក ារតូច្ ខដល
នាុំឱ្យានផ្លរ៉ាឹះពាល់ជាអវជិផានទពញមួយជីវតិ 

 ការរទងកើនការផ្សពវផ្ាយការយល់ដលងអុំពីសិទធិររស់ក ារ ទៅត្តមសាលាទរៀន ទីសាធារណៈ 
និងសហគមន៍ 

 ការទរៀរច្ុំនិងខកលមអលិែិតរទោឋ នគតិយ តាពាក់ព័នធនលងកិច្ចការពារក ារ។ 
 

យទុ្ធសាស្រសរទ្ី ៩៖ រទងកើតឱ្យានយនាការផ្សពវផ្ាយព័ត៌ានអុំពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារ
តូច្សប្ារ់ទក់ទញការគុំប្ទទសវាទុំងទនាឹះ។ 
 

 ការផ្សពវផ្ាយព័ត៌ានអុំពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ឱ្យបានទូលុំទូលាយ ទោយទប្រើ 
ប្រព័នធផ្សពវផ្ាយព័ត៌ានប្គរ់ររូភាពទុំងអស់រមួទុំងវទិយ  ទូរទសសន៍ និងការរទងកើត 
ទគហទុំព័រ និងប្រព័នធទុំនាក់ទុំនងសងគម និងប្ពលតាិរតាិព័ត៌ាន 
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 ការរទងកើតកមមវធីិប្បាស្រស័យទក់ទង ត្តមរយៈការពិទប្គឹះទយរល់កប្មិតទគលនទយបាយ
ប្រព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម ទវទិកាសហគមន៍ និងការប្បាស្រស័យទក់ទងអនដររ គគលត្តមររូភាព    
ទផ្សងៗដូច្ជា សិកាខ សាលាអុំពីគុំនិតផ្ដួច្ទផ្ដើមសុំខាន់ៗសប្ារ់ថ្នន ក់ដលកនាុំនិងអនកពាក់ព័នធ 
កិច្ចពិភាកាត មូលកប្មិតជាតិនិងអនារជាតិទដើមបី៖ 

o ជុំរ ញឱ្យានការចូ្លរមួប្រករទោយប្រសិទធភាពពីអនកត្តក់ខតងទគលនទយបាយ 
ទដើមបីឱ្យានការទរដជាា ចិ្តដរមួគន ច្ុំទពាឹះការងារគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្  

o រទងកើនការយល់ដលងររស់ាត្តរិត្ត និងអនកពាក់ព័នធកន ងសហគមន៍ ទដើមបជីុំរ ញទលើក
ទលកចិ្តដឱ្យានតប្មវូការទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ខដលប្រទសើរជាងម ន និង
ទលើកកមពស់សាម រតីភាពជាាច ស់ ។ 

 អគគទលខាធិការោឋ នគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ប្តូវទធវើការស្រសាវប្ជាវរឋម រូកសរ រលទធផ្ល
ទវទិកាពិទប្គឹះទយរល់ទោយទធវើការសប្មរសប្មួលជាមួយប្កសួង សាថ រ័នពាក់ព័នធនានា
ទលើ៖ 

o ការពិនិតយទមើលទ ើងវញិឱ្យបានប្គរ់ប្ជងុទប្ជាយទលើការអន វតដរច្ច របននទៅត្តម
វស័ិយទដើមបកីុំណត់ពីរញ្ហា ប្រឈមនិងទលើកនូវអន សាសន៍សុំខាន់ៗ 

o ការផ្ដល់ព័ត៌ានប្ត រ់ទដើមបោីក់រញ្ចូ លអន សាសន៍ទៅកន ងការទរៀរច្ុំខផ្នការ
សកមមភាពត្តមវស័ិយ 

o ការពិនិតយត្តមោនទលើដុំទណើ រការថ្នការអន វតដខផ្នការសកមមភាពសប្ារ់ផ្ដល់
ការគុំប្ទនិងទកៀរគរធនធានរខនថម។ 
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៣. ផែនការសកម្មភារ 
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៣. ផែនការស្កម្មភាព 
យទុធសាស្រស្តទី ១ ៖ ទរៀរច្ុំប្ករែណឌ ច្ារ់ រទោឋ ន និងយនាការ ទដើមបគីុំប្ទនិងអន វតាទគលនទយបាយឱ្យានប្រសិទធភាពទោយកុំណត់ឱ្យានកិច្ចសហការ 
និងភារកិច្ចររស់ភាគីពាក់ព័នធសុំខាន់ៗ៖ 

ល.រ 
យ ទធសាស្តសារង 

កមមវធីិ  
សកមមភាពទគល 

កិច្ចការ និងការប្គរដណដ រ់ររស់កមមវធីិ 
សកមមភាព 

 

សូច្នាករ ទពលទវលា 
កុំណត់ 

អនកទទួល 
ែ សប្តវូ 

 

ងវកិា 
(USD) 

 
១ ធានានិរនដរភាពនិង 

ប្រសិទធភាពថ្នប្រព័នធ
ការងារររស់គណៈ 
កាម ធិការជាតិគុំពារនិង
អភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 

o ជុំរ ញប្កសួង សាថ រ័ន និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍពាក់ព័នធ 
នានា ទដើមបអីន វតាតួនាទី ភារកិច្ច ខដលានខច្ង 
កន ងទគលនទយបាយសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ 
ក ារតូច្  

o ជុំរ ញនិងសប្មរសប្មួលដល់ប្គរ់ប្កសួង និង 
សាថ រ័នពាក់ព័នធទរៀរច្ុំគណៈកាម ធិការសប្មរ 
សប្មួលរទច្ចកទទសក ារតូច្ត្តមវស័ិយ  

 ទសច្កាីខណនាុំ លិែិត 
រទោឋ នគតិយ តាសប្ារ់ 
អន វតាតួនាទី និងភារកិច្ច 

 ទសច្កាីសទប្មច្សាីពីការ
រទងកើតគណៈកាម ធិការ
សប្មរសប្មួលរទច្ចក
ទទសក ារតូច្ត្តម វស័ិយ 

២០១៤-
២០១៨ 

គ.ជ.គ.ក. 
 

 25,000.00 

o ជុំរ ញនិងសប្មរសប្មួលការអន វតាទគល
នទយបាយជាតិសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ 
ក ារតូច្ទៅថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ 

 ទសច្កាីខណនាុំនិងខផ្នការ 
ប្រតិរតាិទដើមបីអន វតាទគល 
នទយបាយជាតិ និង 

ខផ្នការសកមមភាព 
ជាតិសដីពីការគុំពារ
និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 
ទៅថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ 

២០១៤-
២០១៨ 

 
 
 

គ.ជ.គ.ក. 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ  

 
 

 
60,000.00 

o សហការជាមួយគណៈកាម ធិការពិទប្គឹះទយរល់  ២០%កន ង១ឆ្ន ុំថ្នរាជធានី ២០១៤- គ.ជ.គ.ក. 500,000.00 
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កិច្ចការស្តសាីនិងក ារទៅថ្នន ក់រាជធានី ទែតា ប្កងុ 
ស្រសុក ែណឌ  និងគណៈកាម ធិការទទួលរនៃ ក
កិច្ចការនារនិីងក ារ  ុំ សងាក ត់ទលើការទរៀរច្ុំ 
ខផ្នការសកមមភាពការអន វតា និងការពិនិតយ 
ត្តមោនការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 

ទែតា ប្កុង ស្រសុក ែណឌ  
  ុំ សងាក ត់ានខផ្នការ 
សកមមភាពគុំពារនិង 
អភិវឌ្ឍក ារតូច្ 

២០១៨ 
 
 
 

ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

o អន ម័តនិងផ្សពវផ្ាយទគលនទយបាយជាតិ 
និងខផ្នការសកមមភាពជាតិសដីពីការគុំពារនិង 
អភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ដល់ប្កសួង សាថ រ័ន អងគការ 
ជាតិនិងអនារជាតិនិងថ្ដគូអភិវឌ្ឍពាក់ព័នធទុំង 
ថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ  

 ច្ុំនួនមន្រនាីទៅថ្នន ក់ជាតិ 
និងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិចូ្ល 
រមួសិកាខ សាលាផ្សពវ 
ផ្ាយទគលនទយបាយ 
ជាតិ  ខផ្នការសកមមភាព
ជាតិសាីពីការគុំពារនិង 
អភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 

២០១៤-
២០១៨ 

 
 
 

គ.ជ.គ.ក. 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

210,000.00 

 o ទរៀរច្ុំប្ករែណឌ ច្ារ់សប្ារ់អន វតាកមមវធីិ 
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 
 

 លិែិតរទោឋ នទគល 
ការណ៍ខណនាុំអន វតា
កមមវធីិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ 
ក ារតូច្ត្តមវស័ិយ 

២០១៤-
២០១៨ 

 
 

គ.ជ.គ.ក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

15,000.00  

o រទងកើតយនាការស្រសាវប្ជាវ ទដើមបីកុំណត់អតា 
សញ្ហញ ណ ខសវងរក និងពិនិតយទមើលទន់ទពល 
ទវលាសប្ារ់ក ារតូច្ខដលានតប្មូវការ
ពិទសសនិងពិការភាព 

 ប្ករែណឌ ការងារកុំណត់ 
អតាសញ្ហញ ណក ារតូច្
ខដលានតប្មូវការ
ពិទសសនិងពិការភាព 
បានទរៀរច្ុំ 
 

២០១៤-
២០១៨ 

 
 
 

គ.ជ.គ.ក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

20,000.00 
 

o ទរៀរច្ុំយនាការគុំប្ទទសវារដឋ ទសវាសហគមន៍  ប្ករែណឌ ការងារគុំប្ទ ២០១៤- គ.ជ.គ.ក. 50,000.00 
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ទសវាឯកជនត្តមផ្ៃឹះ និងត្តមែនងផ្ៃឹះ 
កន ងការផ្ដល់ទសវា គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 
ទោយយកចិ្តាទ កោក់ ច្ុំទពាឹះក ារខដលរស់ 
ទៅកន ងតុំរន់ជួរការលុំបាក ក ារជនជាតិទដើម 
ភាគតិច្ និងក ារបាត់រង់ឱ្កាស 

ទសវារដឋ ទសវាសហគមន៍ 
ទសវាឯកជនត្តមផ្ៃឹះ 
និងត្តមែនងផ្ៃឹះ កន ងការ
ផ្ដល់ទសវាគុំពារនិង
អភិវឌ្ឍក ារតូច្បាន 
ទរៀរច្ុំ  

២០១៨ 
 
 
 

ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

 

o ទកៀរគរធនធានសប្ារ់គុំប្ទការអន វតាការគុំ
ពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 

 ភាគរយងវកិាសប្ារ់ 
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារ
តូច្ទកើនទ ើង 

២០១៤-
២០១៨ 

 

គ.ជ.គ.ក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

10,000.00 

o ទធវើរបាយការណ៍សដីពីវឌ្ឍនភាពថ្នការគុំពារ និង 
អភិវឌ្ឍក ារតូច្ទដើមបោីក់ជូនរាជរោឋ ភិបាល 

 របាយការណ៍សដីពី
វឌ្ឍនភាពថ្នការគុំពារ 
និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្
បានទរៀរច្ុំ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

គ.ជ.គ.ក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 

 

10,000.00 

២ ធានានិរនាភាព និង 
ប្រសិទធភាពការងារររស់
អគគទលខាធិការោឋ នថ្ន 
គណៈកាម ធិការជាតិ 
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារ
តូច្ានភារកិច្ច 

o ប្គរ់ប្គងកិច្ចការរដឋបាលនិងរទច្ចកទទសខដល
ធានាបាននូវការប្រប្ពលតាទៅប្រករទោយ 
និរនារភាពររស់គ.ជ.គ.ក. 

 ខផ្នការការងារសប្ារ់
កិច្ចដុំទណើ រការអគគទលខា
ធិការោឋ ន គ.ជ.គ.ក. 

២០១៤-
២០១៨ 

 

អគគទលខា 
ធិការោឋ ន 
គ.ជ.គ.ក. 

50,000.00 

o ផ្សពវផ្ាយលិែិតរទោឋ នគតិយ តាទផ្សងៗ 
ខដលទទួលបានការយល់ប្ពមពីគ.ជ.គ.ក. ដល់ 
ប្គរ់ប្កសួង សាថ រ័ន និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍពាក់ព័នធ 

 មន្រនាីប្កសួង សាថ រ័ន 
និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍពាក់ព័នធ 
ទទួលការផ្សពវផ្ាយ 

 លិែិតរទោឋ នគតិយ តា 
ទផ្សងៗ 
 

២០១៤-
២០១៨ 

 

អគគទលខា 
ធិការោឋ ន 
គ.ជ.គ.ក. 

50,000.00 

o អភិវឌ្ឍនិងពប្ងលងប្រព័នធប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថ   ខផ្នការងវកិា និង ២០១៤- អគគទលខា 50,000.00 
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ររស់ គ.ជ.គ.ក. របាយការណ៍ច្ុំណូល 
ច្ុំណាយហិរញ្ញវតថ ររស់ 
គ.ជ.គ.ក. បានទរៀរច្ុំ 

២០១៨ 
 

ធិការោឋ ន 
គ.ជ.គ.ក. 

o ទលើកសុំទណើ ស ុំពិនិតយនិងខកលមអទគល 
នទយបាយជាតិនិងខផ្នការសកមមភាពជាតិសាីពី 
ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ជូន គ.ជ.គ.ក. 

 ការឯកភាពពីគ.ជ.គ.ក.
ទលើសុំទណើ ស ុំពិនិតយនិង
ខកលុំអទគលនទយ 
បាយជាតិនិងខផ្នការ 
សកមមភាពជាតិសាីពីការ 
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្  

២០១៤-
២០១៨ 

 

អគគទលខា 
ធិការោឋ ន 
គ.ជ.គ.ក. 

5,000.00 

៣ កុំណត់និងរទងកើត 
គណៈកាម ធិការ
សប្មរសប្មួល
រទច្ចកទទសក ារ
តូច្ត្តមវស័ិយ 

o ទរៀរច្ុំលិែិតរទោឋ នគិតិយ តា សាីពីការរទងកើត 
គណៈកាម ធិការសប្មរសប្មួលរទច្ចកទទស 
ក ារតូច្ត្តមវស័ិយ 

 លិែិតរទោឋ នគតិយ តា
បានទរៀរច្ុំ  

 
២០១៤ 

គ.ជ.គ.ក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 

 

2,000.00 

o ទរៀរច្ុំខផ្នការសកមមភាពនិងខផ្នការងវកិាត្តម
វស័ិយទដើមបរីញ្ចូ លកន ងខផ្នការសកមមភាពជាតិ
សាីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 

 ខផ្នការសកមមភាពនិង 
ខផ្នការងវកិាបានទរៀរច្ុំ ២០១៤ 

គ.ជ.គ.ក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 

 

15,000.00 

o ទរៀរច្ុំរបាយការណ៍រូកសរ រលទធផ្លការងារ 
និងទផ្ាើជូនគ.ជ.គ.ក. 

 របាយការណ៍បានទរៀរច្ុំ 
ត្តមការកុំណត់ 
 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.ពាក់ព័នធ 
 

10,000.00 

៤ ពប្ងលងការអន វតាប្រព័នធ
ការងារគុំពារ និង       
អភិវឌ្ឍក ារតូច្
ត្តមខររ វមិជឈការ 

o ជុំរ ញការអន វតានិងពិនិតយត្តមោនការអន វតា 
ការងារគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តមខររ       
វមិជឈការ 

 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
និងរបាយការណ៍     
ពិនិតយត្តមោន 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.ពាក់ព័នធ 
 

50,000.00 
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យទុធសាស្រស្តទី ២ ៖ ខកលមអយនាការត្តមោនវាយតថ្ម ្ ខដលានស្រសារ់ឬរទងកើតងមី ទោយានការចូ្លរមួពីប្កសួង សាថ រ័ន សហគមន៍ ថ្ដគូអភិវឌ្ឍនានា 
និងខកលមអគណៈកាម ធិការសប្មរសប្មលួរទច្ចកទទសថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ ទោយខរងខច្កភារកិច្ចនិងការទទួលែ សប្តវូឱ្យបានច្ាស់លាស់ 

ល.រ 
យ ទធសាស្តសារង 

កមមវធីិ  
សកមមភាពទគល 

កិច្ចការ និងការប្គរដណដ រ់ររស់កមមវធីិ 
សកមមភាព 

 

សូច្នាករ ទពលទវលា 
កុំណត់ 

អនកទទួលែ ស
ប្តវូ 

 

ងវកិា 
(USD) 

 
១ ទរៀរច្ុំនិងខកលមអយនាការ

ពិនិតយត្តមោននិងវាយ 
តថ្ម្ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ
ក ារតូច្ត្តមវស័ិយរមួ 
និងត្តមវស័ិយពាក់ព័នធ 
 
 

o ទរៀរច្ុំប្រព័នធពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្មទ្សវា
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្រមួ 

 ប្ករែណឌ ពិនិតយត្តមោ
ន និងវាយតថ្ម្ទសវា
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារ 
តូច្រមួ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

គ.ជ.គ.ក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

20,000.00 
 

o ទរៀរច្ុំប្រព័នធពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្មទ្សវា
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តមវស័ិយ 

 ប្ករែណឌ ពិនិតយត្តមោន 
និងវាយតថ្មទ្សវា
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារ 
តូច្ត្តមវស័ិយពាក់ព័នធ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

គ.ជ.គ.ក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

26,500.00 
 

o ពិនិតយត្តមោនវាយតថ្មនិ្ងទធវើរបាយការណ៍ទៅ
ប្គរ់កប្មិតទុំងអស់ចរ់ពីថ្នន ក់  ុំ សងាក ត់ 

 

 

 ខផ្នការពិនិតយត្តមោន
និងវាយតថ្មប្្តវូបាន
ទរៀរច្ុំនិងរបាយការណ៍
លទធផ្លថ្នការពិនិតយ 
ត្តមោនប្តូវបានទរៀរច្ុំ
ប្គរ់កប្មិត 

២០១៤-
២០១៨ 

 

គ.ជ.គ.ក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

124,000.00 

o រទរៀរររររបាយការណ៍និងច្ងប្កងប្រចុំប្តីាស 
ប្រចុំឆ្ាស និងប្រចុំឆ្ន ុំសប្ារ់ោក់ជូនគណៈ  
កាម ធិការជាតិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្  

 របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព
ប្រចុំប្តីាស ឆ្ាសនិង
ប្រចុំឆ្ន ុំប្តូវបានទរៀរច្ុំ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

គ.ជ.គ.ក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

10,000.00 
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o មូលោឋ នទិននន័យនលងប្តូវពិនិតយទ ើងវញិនិងទធវើ 
រច្ច របននកមមទរៀងរាល់ ៥ ឆ្ន ុំ 

o ោក់រញ្ចូ លកន ងទគលទៅសប្ារ់ពិនិតយត្តមោន 
និងវាយតថ្ម្ ទសវាគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ខដល 
អន វតាទោយថ្ដគូអភិវឌ្ឍ អងគការជាតិ និងសងគម 
ស ីវលិ  

 ព័ត៌ានទិននន័យមូល 
ោឋ ននិងរច្ច របននភាព 
ទិននន័យប្តូវបានទរៀរច្ុំ 

 ព័ត៌ានមូលោឋ នប្តូវ
បានទរៀរច្ុំទ ើងទោយ 
ខផ្អកទលើរបាយការណ៍ 
វឌ្ឍនភាព  របាយការណ៍
ពាក់កណាដ លអាណតាិ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

អគគទលខាធិ
ការោឋ ន 
គ.ជ.គ.ក. 

20,000.00 
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យទុធសាស្រស្ដទី ៣ ៖ កសាងសមតថភាព (រណា ឹះរណាា លម ន និងកុំព ងរទប្មើការងារ) អនកអន វតាកមមវធីិ ាត្តរិត្ត អនកអាណាពាបាល និងអនកប្គរ់ប្គងខងរកាក ារទលើែ្លមសារ 
និងវធីិខងទុំឱ្យស្រសរត្តម កមមវធីិសិកានិងទគលនទយបាយវមិជឈការនិងវសិហមជឈការ។ 

ល.រ 
យ ទធសាស្តសារង 

កមមវធីិ 
សកមមភាពទគល 

កិច្ចការ និងការប្គរដណដ រ់ររស់កមមវធីិ 
សកមមភាព 

 
សូច្នាករ 

ទពលទវលា 
កុំណត់ 

អនកទទួល 
ែ សប្តវូ 

 

ងវកិា 
(USD) 

 
១ ការរណដ ឹះរណាដ លនិង     

វបិ្កលតការសប្ារ់អនកផ្ដល់
ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ 
ក ារតូច្ 

o ការរណា ឹះរណាា លអនកប្គរ់ប្គងនិងវបិ្កលតការ
រ គគលិកទលើកិច្ចគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 

 ច្ុំនួនរ គគលិកគុំពារនិង
អភិវឌ្ឍក ារតូច្បាន 
ទទួលការរណា ឹះ រណាា ល 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.អយក 
 

400,000.00 
 

២ ប្រព័នធរណដ ឹះរណាដ លនិង
វបិ្កលតការទៅថ្នន ក់ជាតិនលង
ប្តូវរទងកើតទ ើងទដើមប ី   
អន វតដទៅត្តមសាថ រ័ន
រណដ ឹះរណាដ លខដលាន
ស្រសារ់ 

o សិកានិងពិនិតយទមើលវឌ្ឍនភាពថ្នការគុំពារ
និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្  

 របាយការណ៍សិកានិង
វឌ្ឍនភាពថ្នកិច្ចគុំពារ 
និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ប្តូវ 
បានទរៀរច្ុំផ្សពវផ្ាយ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.អយក 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

10,000.00 
 

o ទរៀរច្ុំកមមវធីិសិកានិងឯកសារសប្ារ់រណដ ឹះ
រណាដ លនិងវបិ្កលតការជុំនាញគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ
ក ារតូច្ស្រសរត្តមកមមវធីិសិកាជាតិនិង 
កមមវធីិសិការរស់រណាា ប្រទទសកន ងតុំរន់ 

 កមមវធីិសិកានិងឯកសារ 
សប្ារ់រណដ ឹះរណាដ ល
និងវបិ្កលតការជុំនាញគុំ 
ពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 

២០១៤ 

ប្កសួង 
អ.យ.ក 

40,000.00 
 

៣ ទរៀរច្ុំនីតិវធីិនិងប្កម 
សីលធម៌សប្ារ់អនកផ្ដល់ 
ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ
ក ារតូច្  

o ទរៀរច្ុំនីតិវធីិ និងប្ករែណឌ អន វតា  លិែិតរទោឋ នគតិយ តា
ពាក់ព័នធប្កមសីលធម៌ 
សដីពីការគុំពារនិង 
អភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ប្តូវ 
បានទរៀរច្ុំទ ើង 

២០១៤-
២០១៨ 

 

គ.ជ.គ.ក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

5,000.00 
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យទុធសាស្រស្តទ៤ី៖ រទងកើតយនាការថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិទដើមបផី្ាល់វញិ្ហញ រនរប្តឬលិែិតទទួលសាគ ល់ដល់អនកអន វតាកមមវធីិទៅត្តមទសវាខងទុំជាក់ខសាង 
 

ល.រ 
យ ទធសាស្តសារង 

កមមវធីិ 
សកមមភាពទគល 

កិច្ចការ និងការប្គរដណដ រ់ររស់កមមវធីិ 
សកមមភាព 

 
សូច្នាករ 

ទពលទវលា 
កុំណត់ 

អនកទទួល 
ែ សប្តវូ 

 

ងវកិា 
(USD) 

 
១ ការផ្ដល់នូវសញ្ហញ រប្តនិង

វញិ្ហញ រនរប្តដល់អនកបាន
ឆ្្ងការរណដ ឹះរណាដ ល 
និងវបិ្កលតការត្តមប្គរ់
ររូភាព 

o កុំណត់សាង់ោរសាថ រ័នរណដ ឹះរណាដ លនិង 
កមមវធីិរណា ឹះរណាា លនិងទទួលសាគ ល់គ ណភាព 
រណា ឹះរណាា លទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារ 
តូច្ទៅប្គរ់ររូភាព 

 ទសៀវទៅខណនាុំសដីពី 
សាង់ោរ សាថ រ័នរណដ ឹះ 
រណាដ ល និងកមមវធីិ 
រណា ឹះរណាា ល និង 
ទទួលសាគ ល់គ ណភាព 
រណា ឹះរណាា លទសវា 
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារ 
តូច្ទៅប្គរ់ររូភាពប្តវូ 
បានទរៀរច្ុំ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.អយក 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

20,000.00 

o ការផ្ាល់វញិ្ហញ រនរប្តដល់អនកខដលបានរញ្ច រ់ 
ការរណដ ឹះរណាដ លនិងវបិ្កលតការម ែជុំនាញ 

 ច្ុំនួនអនករណា ឹះរណាា ល 
បានទទួលវញិ្ហញ រនរប្ត 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.អយក 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 

50,000.00 

o ការទរៀរច្ុំមូលោឋ នទិននន័យប្គរ់ប្គងអនកខដល
បានទទួលសញ្ហញ រប្ត ឬ វញិ្ហញ រនរប្ត 

 មូលោឋ នទិននន័យប្គរ់ 
ប្គងអនកខដលបានទទួល
សញ្ហញ រប្តឬវញិ្ហញ រនរ
ប្តប្តូវបានទរៀរច្ុំ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.អយក 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 

 

5,000.00 
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យទុធសាស្រស្ដទី ៥ ៖ រទងកើនទសវានិងការអរ់រ ុំសាអីុំពីការខងទុំស ែភាពនិងអាហាររូតថមភដល់ស្តសាទីុំងអស់ខដលានថ្ផ្ៃទពាឹះ 

ល.រ 
យ ទធសាស្តសារង 

កមមវធីិ 
សកមមភាពទគល 

កិច្ចការ និងការប្គរដណដ រ់ររស់កមមវធីិ 
សកមមភាព 

 
សូច្នាករ ទពលទវលា 

កុំណត់ 

អនកទទួល 
ែ សប្តវូ 

 

ងវកិា 
(USD) 

 
១ ការផ្សពវផ្ាយអុំពីការ 

ទរៀរច្ុំខផ្នការប្គួសារ 
និងការប្រលកាម នទពល
សទប្មច្ចិ្តដានថ្ផ្ៃទពាឹះ 
ទៅត្តមការចុំបាច់្ 

o ទរៀរច្ុំខផ្នការសប្ារ់ទប្រើប្បាស់ខកសប្មួល 
និង/ឬ ទរៀរច្ុំឯកសារនានាសប្ារ់៖  

          ១) ការទរៀរច្ុំខផ្នការប្គួសារ  

          ២) ការអរ់រ ុំអុំពីការទប្តៀមានថ្ផ្ៃទពាឹះ 

ខផ្នការសប្ារ់ទប្រើប្បាស់ 
ខកសប្មួល និង/ឬ ទរៀរច្ុំ
ឯកសារនានាសប្ារ់ 
 ១) ការទរៀរច្ុំខផ្នការ   
      ប្គួសារ និង 
 ២) ការអរ់រ ុំអុំពីការទប្តៀម   
      ានថ្ផ្ៃទពាឹះប្តូវបាន  
      ទរៀរច្ុំ 

២០១៥ 

ប្ក. ស ខាភិ បាល 

ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

20,000.00 

o ទប្រើប្បាស់ឯកសារកន ងមណឌ លស ែភាពនិង 
ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ទៅកន ងទពល
ច្ ឹះត្តមផ្ៃឹះនិងកន ងកិច្ចប្រជ ុំប្កមុ 

 ច្ុំនួនមណឌ លស ែភាព 
ច្ុំនួនភូមិ ច្ុំនួនែនងផ្ៃឹះ
ខដលបានផ្សពវផ្ាយ 
ឯកសារ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក. ស ខាភិបាល 
 

អគគទលខា 
ធិការោឋ ន 

 

50,000.00 

o ទរៀរច្ុំខផ្នការនិងកាលវភិាគរណដ ឹះរណាដ ល
រ គគលិកទៅមូលោឋ នររស់ប្កសួងស ខាភិបាល និង
រ គគលិក ខដលទធវើការងារខផ្នកគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ 
ក ារតូច្ឱ្យទច្ឹះទប្រើប្បាស់សាភ រៈ និងឯកសារ 
ទុំងទនឹះទៅទពលច្ ឹះត្តមផ្ៃឹះនិងកន ងទពលទរៀរច្ុំ 
កិច្ចប្រជ ុំប្កុម 

 ខផ្នការ និង កាលវភិាគ
រណដ ឹះរណាដ លបាន 
ទរៀរច្ុំ ២០១៤-

២០១៨ 
 

ប្ក. ស ខាភិបាល 
 

អគគទលខា 
ធិការោឋ ន 

 

40,000.00 
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២ ការទលើកកមពស់ការអរ់រ ុំ
អុំពីការខងទុំថ្ផ្ៃទពាឹះ ការ 
ពិនិតយថ្ផ្ៃទពាឹះឱ្យបាន 
ទន់ទពលទវលានិងទទៀង
ទត់  

o ទរៀរច្ុំកូនទសៀវទៅនិងសាភ រៈឧរទទសអុំពីសារ 
អរ់រ ុំសុំខាន់ៗសាីពីការខងទុំថ្ផ្ៃទពាឹះ 
ការសប្ាល ការខងទុំទរកទទើរទកើត និងការ 
ខងទុំស ែភាពាត្ត 

 ឯកសារសាភ រៈឧរទទស 
បានទរៀរច្ុំ ២០១៤-

២០១៨ 
 

ប្ក. ស ខាភិបាល 
 

អគគទលខា 
ធិការោឋ ន 

 

50,000.00 

o រណដ ឹះរណាដ លអនកសម័ប្គចិ្តដត្តមសហគមន៍ 
និង ទធវើទតសដសាកលបងទលើកមមវធីិទៅកន ងស្រសុក 
សាកលបងច្ុំនួន ៤ ទៅត្តមរណាដ ទែតដទផ្សងៗ 

 ច្ុំនួនអនកសម័ប្គចិ្តាខដល 
បានរណា ឹះរណាា ល 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក. ស ខាភិបាល 
 

អគគទលខា 
ធិការោឋ ន 

 

500,000.00 

o ពិនិតយត្តមោន និងវាយតថ្មទ្សវាទៅត្តមទីត្តុំង 
សាកលបងនានា 

 ច្ុំនួនទីត្តុំងទគលទៅ 
ពិនិតយត្តមោន 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក. ស ខាភិបាល 
 

អគគទលខា 
ធិការោឋ ន 

 

100,000.00 

៣ ការយល់ដលងពីសារៈ 
សុំខាន់ថ្នអាហាររូតថមភ 
សប្ារ់ស្តសាីានថ្ផ្ៃទពាឹះ  

o ពប្ងីកទសវាសុំខាន់ៗទុំង ទនឹះឱ្យបានឆ្រ់ត្តម 
ខដលអាច្ទធវើបានស្រសរទៅត្តមខផ្នការប្រចុំ 
ឆ្ន ុំររស់ប្កសួងស ខាភិបាល 

 ច្ុំនួនទសវាខដលបាន 
ពប្ងីក 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក. ស ខាភិបាល 
 

អគគទលខា 
ធិការោឋ ន 

 

600,000.00 

o ពប្ងលងនិងពប្ងីកទសវាគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារ
តូច្ ទសវាខងទុំថ្ផ្ៃទពាឹះ ទសវាខងទុំទរកទទើរ
ទកើត និងទសវាអរ់រ ុំាត្តរិត្តទៅត្តម  ុំស្រសុក 

o ទលើកទលកចិ្តដស្តសដីឱ្យទប្រើប្បាស់មូលោឋ ន    
ស ខាភិបាល 

 ច្ុំនួនស្រសកុ   ុំ ខដលបាន 
ផ្ាល់ទសវាជូនប្រជាជន 

 ច្ុំនួនស្តសាីានថ្ផ្ៃទពាឹះ 
បានទទួលទសវា 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក. ស ខាភិ បាល  

ទសវាគុំពារ 
និងអភិវឌ្ឍន៍ 
ក ារតូច្ទៅ
ថ្នន ក់   ុំ និង

ស្រសុក 

500,000.00 

៤ ការខកលមអទា្រ់និង o ទរៀរច្ុំ និងរទងកើតឯកសារច្ុំនួន ៣ សប្ារ់      ឯកសារប្តូវបានទរៀរច្ុំ  ប្ក. ស ខាភិ បាល 25,000.00 
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 ឥរយិរងកន ងការ 
សប្ាលកូនទៅទប្ៅ 
មនៃីរទពទយ ឬ មណឌ ល 
ស ែភាព  

 

ការទលើកកមពស់ឱ្យាន
ការទប្រើប្បាស់រ គគលិក 
ស ខាភិបាលជុំនាញ 
និងមូលោឋ នស ខាភិបាល 
សប្ារ់ការខងទុំ
ពិនិតយថ្ផ្ៃទពាឹះនិងការ 
សប្ាលកូន 

ផ្សពវផ្ាយត្តមប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ 

o ទលើកទលកចិ្តដស្តសដីឱ្យមកពិនិតយថ្ផ្ៃទពាឹះ និងសប្ាល 
កូនជាមួយរ គគលិកជុំនាញទៅ មូលោឋ នស ខា 
ភិបាលរមួាន មណឌ លស ែភាព និងមនៃីរទពទយ 

និងទបាឹះព មពផ្សពវផ្ាយ ២០១៤-
២០១៨ 

 

ទសវាគុំពារ 
និងអភិវឌ្ឍន៍
ក ារតូច្ទៅ

ថ្នន ក់  ុំ 

o ទធវើទតសដសាកលបងសាភ រៈអរ់រ ុំផ្សពវផ្ាយ
ទៅសហគមន៍  រចួ្ខកសប្មួលពាកយទពជន៍ និង 
ររូភាពមួយច្ុំនួនឱ្យសមស្រសរទៅត្តមភាសា 
តុំរន់ និងផ្សពវផ្ាយត្តមវទិយ  និងទូរទសសន៍ 

 សកមមភាពទធវើទតសាសាក
លបងប្តូវបានអន វតា 
ឯកសារបានរញ្ច រ់ និង 
ផ្សពវផ្ាយត្តមប្រព័នធ 
ផ្សពវផ្ាយ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក. ស ខាភិ បាល 
អគគទលខា 
ធិការោឋ ន 

ទសវាគុំពារ 
និងអភិវឌ្ឍន៍
ក ារតូច្ទៅ

ថ្នន ក់  ុំ 

50,000.00 
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យទុធសាស្រស្តទី ៦ ៖ រទងកើនទសវាខងទុំពាបាលស ែភាព ជុំងឺ ដល់ក ារតូច្ចរ់ពីទពលទកើតដល់អាយ  ៣ ឆ្ន ុំ ទោយពិនិតយស ែភាពជាប្រចុំ ផ្ាល់ថ្នន ុំរងាក រទន់ទពល 
និងទពញទលញ ទហើយត្តមោនការផ្ាល់ទសវា អាហាររូតថមភ ច្ុំទពាឹះក ារខដលែវឹះអាហាររូតថមភ ានជុំងឺរា ុំថ្រ ៉ា លូតលាស់យឺត ពិការ។ 

ល.រ យ ទធសាស្តសារង 
កមមវធីិ  

សកមមភាពទគល 

កិច្ចការ និងការប្គរដណដ រ់ររស់កមមវធីិ 
សកមមភាព 

 

សូច្នាករ ទពលទវលា 
កុំណត់ 

អនកទទួល 
ែ សប្តវូ 

 

ងវកិា 
(USD) 

 
១ ទសវាស ែភាពនិងអាហា 

ររូតថមភ ទដា តទលើទសវា
សាហរណកមមថ្នការ 
ពិនិតយនិងពាបាលជុំងឺ
ក ារ និងត្តមសហគមន៍  

o ការទលើកកមពស់ការរុំទៅកូនទោយទលកទោឹះ
ាដ យទៅកន ងអុំ  ងទា៉ាងដុំរូងរនាៃ រ់សប្ាល 
និងការរុំទៅកូនទោយទលកទោឹះាដ យខតមួយម ែ
គត់ទៅកន ងរយៈទពល ៦ ខែដុំរូង 

 ភាគរយាា យរុំទៅកូន
ទោយទលកទោឹះាា យកន ង
អុំ  ងទា៉ាងដុំរូងរនាៃ រ់
ពីសប្ាល 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក. ស ខាភិ បាល 

ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

30,000.00 

o ការធានាឱ្យានការផ្ដល់ថ្នន ុំរងាក រឱ្យបាន
ទន់ទពលទវលាដល់ក ារប្គរ់ររូ  

 ភាគរយក ារបាន 
ទទួលថ្នន ុំរងាក រ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.ស ខាភិបាល 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

100,000.00 

o ផ្ដល់អាហាររខនថមប្រករទោយជីវជាតិ និងអាហារ 
ពាបាលកន ងការគុំប្ទឱ្យបានទន់ទពលទវលាដល់ 
ក ារ ខដលានរញ្ហា កងវឹះអាហាររូតថមភ  

 ច្ុំនួនក ារបានទទួល 
អាហាររខនថមសមស្រសរ
ប្រករទោយជីវជាតិនិង 

 ច្ុំនួនក ារបានទទួល 
ការ ខងទុំពាបាលកងវឹះ 
អាហាររូតថមភស្រសួច្ស្រសាវ
ធៃន់ធៃរ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.ស ខាភិបាល 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

1,000,000.00 

o ធានាឱ្យានការផ្ដល់នូវមីប្កសូារជាតិសុំខាន់ៗ 
ដល់ក ារ 

 ច្ុំនួនក ារបានទទួលមី
ប្កសូារ ជាតិសុំខាន់ៗ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.ស ខាភិបាល 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

200,000.00 
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o ការផ្ដល់ថ្នន ុំទា្ក់ប្ពូនត្តមរយៈមណឌ លស ែភាព 
ខដលានស្រសារ់ទសវាច្ ឹះមូលោឋ ន និងទៅត្តម 
សាលាទរៀន 

 ភាគរយក ារបានទទួល
ថ្នន ុំទា្ក់ប្ពនូ 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.ស ខាភិបាល 

ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

180,000.00 

២ ការរទងកើតយនាការសប្មរ 
សប្មួលឱ្យបានរ លងាុំជា 
មួយរ៉ា សាិស ែភាពមណឌ ល 
ស ែភាពទៅត្តម  ុំ 
សងាក ត់ប្កងុ ស្រសុក ែណឌ  

o ទរៀរច្ុំលិែិតរទោឋ ន ធនធានមន សស ខផ្នការ 
សកមមភាព 

 យនាការសប្មរសប្មួល 
ប្តូវបានទរៀរច្ុំ 

 ច្ុំនូនមណឌ លស ែភាព 
ខដលានរ គគលិកត្តម 
ការខណនាុំសុំណ ុំ សកមម
ភាពអរបររា 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.ស ខាភិបាល 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

10,000.00 

៣ ការអរ់រ ុំាត្តរិត្តអុំពី
ការចិ្ញ្ច លមរីបាច់្កូនចរ់ 
ពីទពលទកើតរហូតដល់ 
អាយ ៣ឆ្ន ុំ ឱ្យបានលអ 

o ទរៀរច្ុំឯកសាដុំទណើ រការកមមវធីិ និងការរទងកើន 
សមតថភាពអនកអន វតា និងអនកផ្ាល់ទសវាដៃ ល់ 

 ច្ុំនួនាត្តរិត្តបានចូ្ល 
រមួកមមវធីិ ២០១៤ 

ប្ក.អយក 
 

133,989.00    
 

o ការពិនិតយត្តមោនថ្នន ក់ផ្ាល់ទសវា  ច្ុំនួនែនងផ្ៃឹះបានទទួល 
ទសវានិងបានច្ ឹះពិនិតយ 
ត្តមោន 

២០១៤-
២០១៨ 

 

ប្ក.អយក 
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យទុធសាស្រស្ដទី ៧ ៖ ពប្ងីកការផ្ាល់ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្រមូាន ទសវារដឋ ទសវាសហគមន៍ ទសវាឯកជន ត្តមផ្ៃឹះ និងត្តមែនងផ្ៃឹះ ជាពិទសសការហាត់ទរៀនពីដុំរូង
ច្ុំទពាឹះក ារតូច្។ 

ល.រ 
យ ទធសាស្តសារង 

កមមវធីិ 
សកមមភាពទគល 

កិច្ចការ និងការប្គរដណដ រ់ររស់កមមវធីិ 
សកមមភាព 

 
សូច្នាករ 

ទពលទវលា 
កុំណត់ 

អនកទទួល 
ែ សប្តវូ 

 

ងវកិា 
(USD) 

 
១ ការអរ់រ ុំាត្តរិត្តឱ្យបាន

ដលងអុំពីតួនាទីររស់ែ្ួន
កន ងនាមជាអនកផ្ដល់ទសវា
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 

o ទរៀរច្ុំឯកសារដុំទណើ ការកមមវធីិអរ់រ ុំាត្តរិត្ត  ឯកសារដុំទណើ រការកមមវធីិ
បានទរៀរច្ុំ 

២០១៤ 

ប្ក.អយក 
ប្កសួងកិច្ច
ការនារ ី

ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

50,000.00 

២ ការកសាងម៉ាូឌ្ លអរ់រ ុំ
ាត្តរិត្តខដលាន   
លកខណៈជាពហ វស័ិយ  

o ទរៀរច្ុំម៉ាូឌ្ លសប្ារ់រណា ឹះរណាា លអនក 
អន វតាដៃ ល់ 

 ម៉ាូឌ្ លសប្ារ់រណា ឹះ
រណាា លបានទរៀរច្ុំ ២០១៤ 

ប្ក.អយក 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

35,000.00 

៣ ការផ្ាល់ទសវាគុំពារ និង
អភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តម
សហគមន៍ និងត្តមផ្ៃឹះ 

o ដុំទណើ រការកមមវធីិអរ់រ ុំាត្តរិត្តផ្ារភាា រ់មទតាយយ
សិការដឋ មទតាយ យសិកាសហគមន៍  

 ច្ុំនួនសាលាមទតាយយសិ
កា រដឋមទតាយយសិកា 
សហគមន៍បានអន វតា 
កមមវធីិអរ់រ ុំាត្តរិត្ត 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.អយក 
ប្ក. ទសដឋកិច្ច 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

5,695,321.00 
 

o ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តមផ្ៃឹះសប្ារ់
ខងទុំក ារត្តមប្គួសារ  

 ច្ុំនួនទសវាគុំពារនិងអភិ
វឌ្ឍក ារតូច្ត្តមផ្ៃឹះប្តវូ 
បានរទងកើត 

២០១៤ 
ប្ក.អយក 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

    1,582,190.00 

 

o ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តមមណឌ ល 
ខដលផ្ដល់ទោយវស័ិយសាធារណៈ វស័ិយឯកជន 

 ច្ុំនួនទសវាបានរទងកើត 
២០១៤ 

ប្ក.អយក 
ប្ក.សងគមកិច្ច 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

10,000,000.00 
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និងអងគការសងគមស ីវលិ 

o ការអន វតាវមិជឈការកន ងការផ្ាល់ទសវាអរ់រ ុំនិង
អភិវឌ្ឍសប្ារ់ក ារអាយ ពី ០ ដល់ ៣ ឆ្ន ុំ ទៅ 
ថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ 

 ច្ុំនួនទសវាអរ់រ ុំនិង
អភិវឌ្ឍសប្ារ់ក ារ
អាយ ពី ០ ដល់ ៣ ឆ្ន ុំ 
ទៅថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ 
បានអន វតាខររវមិជឈការ 

២០១៤ 

ប្ក.អយក 
ប្ក.ទសដឋកិច្ច 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

50,000.00 
 

o ការកុំណត់សាង់ោរអរបររានិងការទទួលសាគ ល់
គ ណភាពដល់មណឌ លគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ 

 សាង់ោរអរបររាបាន 
កុំណត់ ២០១៤ 

ប្ក.អយក 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

403,376.00                                                       

 

o ការទរៀរច្ុំខផ្នទីតប្មូវការទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ 
ក ារតូច្ 

 ខផ្នទីតប្មូវការទសវាគុំ
ពារនិងអភិវឌ្ឍក ារ
តូច្បានទរៀរច្ុំ 

២០១៤ 
ប្ក.អយក 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

30,000.00 
 

o ការទដដ តការយកចិ្តដទ កោក់ទលើក ារខដល
ប្រឈមនលងហានិភ័យែពស់  

 ច្ុំនួនក ារខដលប្រឈម
នលងហានិភ័យែពស់បាន
ទទួលការគុំពារ 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.អយក 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

100,000.00 
 

  o ការរទងកើនផ្លិតភាពកសិកមមត្តមធនធានខដល
ានឱ្យអស់លទធភាពរមួទុំងការអភិវឌ្ឍសួនរខន ្
ការចិ្ញ្ច លមសតវ និងដុំណាុំច្ប្មុឹះជ ុំវញិទគហោឋ ន 

 ច្ុំនួនទគហោឋ នខដលាន
សួនរខន្ ការចិ្ញ្ច លមសតវ 
និងដុំណាុំច្ប្មុឹះជ ុំវញិាន
ការទកើនទ ើង 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក. កសិកមម 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

260,000.00 
 

៤ 
 

ការពប្ងីកនិងការពប្ងលង  
ទសវាអរ់រ ុំក ារតូច្ 

o ការពប្ងីកទសវាអរ់រ ុំក ារតូច្ប្គរ់ររូភាពនិងប្គរ់
ទីកខនង្សប្ារ់ក ារអាយ ចរ់ពី ០ ដល់ទប្កាម 
៦ ឆ្ន ុំ 

 ច្ុំនួនទសវាពប្ងីក 
និងពប្ងលង 

 វសិាលភាពថ្នទសវាបាន
ពប្ងីក 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.អយក 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

        4,610,920.00                
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o ពប្ងលងនិងពប្ងីកមទតាយយសិកាសហគមន៍ពីរ 
ភាសាសប្ារ់តុំរន់ជនជាតិទដើមភាគតិច្ 

 ច្ុំនួនមទតាយយសហគមន៍
ពីរភាសាបានពប្ងីក 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.អយក 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

5,772,764.00 
 

o ពប្ងីកកមមវធីិអរ់រ ុំរញ្ចូ លគន សប្ារ់ក ារាន 
ពិការភាពទៅត្តមសាលាមទតាយយសិការដឋនិង   
មទតាយយសិកាសហគមន៍ 

 ច្ុំនួនកមមវធីិអរ់រ ុំរញ្ចូ ល
គន ទៅកន ងមទតាយយសិការ
ដឋនិងមទតាយយសិកា
សហគមន៍បានពប្ងីក 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.អយក 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

100,000.00 
 

o ការសាងសង់និងពប្ងីកសាលាមទតាយយសិការដឋ 
សាលាមទតាយយសិកាសហគមន៍ និងសាលា
មទតាយយសិកាធនធានឱ្យស្រសរត្តមសាង់ោរ 
គ ណភាព 

 ច្ុំនួនសាលាមទតាយយ
សិការដឋ សាលាមទតាយយ 
សិកាសហគមន៍ និង
សាលាមទតាយយសិកា 
ធនធានស្រសរត្តមសាង់ោរ 
គ ណភាពានការទកើនទ ើង 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.អយក 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

15,869,930.00  

                    

 
 

៥ ការរទងកើនងវកិាច្ុំណាយ
ទលើការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ 
ក ារតូច្ទៅកន ងងវកិា
អភិវឌ្ឍ  ុំសងាក ត់និងប្រភព 
ទផ្សងទទៀត 

o ទរៀរច្ុំលិែិតរទោឋ នគតិយ តាសាីពីការរទងកើនងវកិា
សប្ារ់ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ទៅកន ង 
ងវកិាអភិវឌ្ឍ  ុំសងាក ត់និងប្រភពទផ្សងទទៀត 

o ទរៀរច្ុំទ ើងវញិនូវម ែងារមទតាយយសិកា 
សហគមន៍ឱ្យក្ាយជាម ែងារ ជាកាតពវកិច្ច និងទធវើ 
ការទផ្ៃរឱ្យទៅដល់រដឋបាល  ុំ សងាក ត់ 

 ភាគរយងវកិាសប្ារ់ការគុំ 
ពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្  

 ទៅកន ងងវកិាអភិវឌ្ឍ  ុំ 
សងាក ត់និងប្រភពទផ្សង
ទទៀតានការទកើនទ ើង 

 មទតាយយសិកាសហគមន៍
នលងក្ាយជាម ែងារជា 
កាតពវកិច្ច 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.អយក 
ប្ក.មហាថ្ផ្ៃ 
ប្ក.ទសដឋកិច្ច 
អ.គ.អ.ល. 

 

10,000.00 
 

៦ សិកាលទធភាពកន ងការ
ជុំរ ញឱ្យទរាងច្ប្កសហ 
ប្គសនិងប្កមុហ  ន

o ទរៀរច្ុំលិែិតរទោឋ នគតិយ តាប្កមុការងារទដើមបី 
សិកាលទធភាពជុំរ ញឱ្យទរាងច្ប្ក សហប្គស និង 
ប្កមុហ  នវនិិទយគទរៀរច្ុំទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ 

 ច្ុំនួនទរាងច្ប្ក សហប្គស 
និងប្កមុហ  នវនិិទយគ
បានទរៀរច្ុំទសវា 

២០១៤-
២០១៦ 

 43,000.00 
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វនិិទយគទរៀរច្ុំទសវា
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារ 
តូច្ 

ក ារតូច្ គុំពារនិងអភិវឌ្ឍ 
ក ារតូច្ 

៧ ការទទួលបាននូវកមមវធីិ 
មទតាយយសិកាសហគមន៍
និងកមមវធីិគុំប្ទភាពជា
ាត្តរិត្តនិងប្គួសារ 

o អរ់រ ុំាត្តរិត្តឱ្យយល់ពីតថ្មនិ្ងសារៈសុំខាន់ថ្ន
ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្និងការសិកា 
វយ័ដុំរូងររស់ក ារ 

 ច្ុំនួនមន្រនាីថ្នន ក់ជាតិ និង
ថ្នន ក់ទប្កាមជាតិខដល
អន វតាកមមវធីិគុំពារនិង
អភិវឌ្ឍក ារតូច្បាន
ពប្ងលង 

 ច្ុំនួនាត្តរិត្តនិងអនក
ពាក់ព័នធរទងកើនការយកចិ្
តាទ កោក់និងយល់កាន់
ខតច្ាស់ពីតថ្មថ្្នការអរ់
រ ុំក ារតូច្ 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.អយក. 
ប្ក.មហាថ្ផ្ៃ 
ប្ក.កិច្ចការនារ ី
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ខដគូអភិ វឌ្ឍ 

250,000.00 
 

៨ ការប្តតួពិនិតយ និងវាយ 
តថ្មប្្រសិទធភាពថ្នការ 
អន វតាការងារគុំពារនិង 
អភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តម 
មទតាយយសិកាសហគមន៍ 

o ច្ ឹះត្តមទែតាទគលទៅទដើមបីគុំប្ទរទច្ចកទទសត្តម
ោនប្តតួពិនិតយនិងវាយតថ្ម ្

 ច្ុំនួនមទតាយយសិកាសហ
គមន៍និងការអរ់រ ុំាត្ត 
រិត្តនិងប្គួសារ
ដុំទណើ រការទៅទោយ 
ស វតថិភាពនិងប្រករ 
ទោយគ ណភាព 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.កិច្ចការនារ ី
ប្ក.អយក. 
ប្ក.មហាថ្ផ្ៃ 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ខដគូអភិ វឌ្ឍ 

150,000.00 
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យទុធសាស្រស្តទី ៨ ៖ ធានាឱ្យប្គរ់ប្គសួារទទួលបានព័ត៌ាន និងទសវាដូច្ជា ទលកសាអ តនិងអនាម័យ ស ែភាព អាហាររូតថមភ ការរុំទៅកូនទោយទលកទោឹះាា យ ការផ្ាល់អាហារ 
រខនថម ការទទួលថ្នន ុំរងាក រ ជីវជាតិA ជាតិខដក និងអុំរិលអ ីយ៉ាដូ ការទរៀនពីដុំរូង ការច្ ឹះរញ្ា កីុំទណើ ត ការទរ់សាក ត់ជុំងឺឆ្ង្ប្គរ់ប្រទភទានជាអាទិ៍ ទមទរាគទអដស៍និងជុំងឺទអដស៍ 
ជុំងឺប្គនុចញ់ ការការពារប្គសួារពីអុំទពើហិងា និង ការរងទប្គឹះទោយប្រការទផ្សងៗ។ 

ល.រ 
យ ទធសាស្តសារង 

កមមវធីិ 
សកមមភាពទគល 

កិច្ចការ និងការប្គរដណដ រ់ររស់កមមវធីិ 
សកមមភាព 

 
សូច្នាករ 

ទពលទវលា 
កុំណត់ 

អនកទទួល
ែ សប្តវូ 

 

ងវកិា 
(USD) 

 
១ ការផ្ាល់ព័ត៌ាននិងទសវា

ដល់ាត្តរិត្ត និងក ារ 
អុំពីទា្រ់អនាម័យ         
ររសិាថ ន អនាម័យែ្ួន 
ប្បាណ ស ែភាពនិង    
ស វតថិភាពអាហាររូតថមភ 

o ទរៀរច្ុំសាររទច្ចកទទសពាក់ព័នធ 

o ទរៀរច្ុំនិងផ្សពវផ្ាយសាររទច្ចកទទសកសិកមម 

ពាក់ព័នធទលើអាហាររូតថមភ អនាម័យ ស ែភាព និង 
ស វតថិភាពដល់ាត្តរិត្តនិងក ារ 

 

 

 ច្ុំនួនប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ
បានផ្សពវផ្ាយ  

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក. អ.យ.ក 
ប្ក.កសិកមម 
ប្ក.ព័ត៌ាន 
ប្ក. អភិវឌ្ឍន៍ 
ជនបទ 

ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

1,805,500.00 

២ ការផ្ដល់ព័ត៌ាននិងទសវា
ដល់សហគមន៍អុំពីទា្រ់
អនាម័យនិងកិច្ចគុំពារ   
ររសិាថ ន  

o ទរៀរច្ុំសាររទច្ចកទទសពាក់ព័នធ  ច្ុំនួនប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ
បានផ្សពវផ្ាយ 
 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្កសួងអ.យ. 
ប្ក.កសិកមម 
ប្ក.ព័ត៌ាន 
ប្ក. អភិវឌ្ឍន៍ 
ជនបទ 

ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

406,400.00 
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៣ 
 

ការរុំពាក់ររកិាខ រនិងការ
ផ្គត់ផ្គង់ទលកសាអ តនិងរងគន់ 
អនាម័យ ទៅត្តមសាលា 
ទរៀននិងទីសាធារណៈ  

o ទរៀរច្ុំរុំពាក់ររកិាខ រនិងការផ្គត់ផ្គង់ទលកសាអ តនិង 
រងគន់អនាម័យ ទៅត្តមសាលាទរៀននិង 
ទីសាធារណៈ 

 

 ច្ុំនួនសាលា និងទី 
សាធារណៈបានទទួល
ទរៀរច្ុំរុំពាក់ររកិាខ រ និង 
ការផ្គត់ផ្គង់ទលកសាអ ត 
និងរងគន់អនាម័យ 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក. អ.យ.ក 
ប្ក.កសិកមម 
ប្ក.ព័ត៌ាន 
ប្ក. អភិវឌ្ឍន៍ 
ជនបទ 

ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

412,500.00 

o ការទរៀរច្ុំម៉ាូឌ្ លរណដ ឹះរណាដ លអុំពីទលកសាអ ត 
ជទប្មើសសប្ារ់សាអ តទលកនិងរកាទ កទលក
ប្រករទោយស វតថិភាព  

 ម៉ាូឌ្ លរណដ ឹះរណាដ លអុំពី
ទលកសាអ ត ជទប្មើសសប្ារ់
សាអ តទលក និងរកាទ ក
ទលកប្រករទោយ
ស វតថិភាពបានទរៀរច្ុំ 

២០១៤-
២០១៥ 

ប្ក.អ.យ.ក 
ក្ក.អភិវឌ្ឍន៍ 
ជនរទ 

ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 
 

100,000.00 

o ការសាងសង់និងការជួសជ លរងគន់ជាលកខណៈ
មូលោឋ ន និងការផ្ដល់ប្បាក់សប្ារ់សាងសង់ 
រងគន់អនាម័យ 

 ច្ុំនួនរងគន់អនាម័យ      
ជាលកខណៈមូលោឋ នបាន 
សាងសង់ 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.អ.យ.ក 
ក្ក.អភិវឌ្ឍន៍ 
ជនរទ 

ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

1,000,000.00 

៤ ការរទងកើនការយល់ដលង
អុំពីសារៈសុំខាន់និងតប្មូវ 
ការថ្នការច្ ឹះសុំរ ប្ត 
កុំទណើ ត 

 

o ទរៀរច្ុំយនាការ ឯកសារផ្សពវផ្ាយ 
o ការទរៀរច្ុំឱ្យានឧរករណ៍សាភ រៈសប្ារ់ផ្ាល់ 

សុំរ ប្តកុំទណើ តឱ្យបានប្គរ់ប្គន់ 

 ច្ុំនួនក ារច្ ឹះសុំរ ប្ត 
កុំទណើ តានការ
ទកើនទ ើង 
 ២០១៤-

២០១៨ 

ប្ក.មហាថ្ផ្ៃ 
ប្ក.អយក  
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

20,000.00 

o ការពប្ងលងរខនថមទលើការអន វតដច្ារ់ និងលិែិត 
រទោឋ នគតិយ តដខដលានស្រសារ់អុំពីការច្ ឹះ
អប្ត្តន កូលោឋ ន និងល ររុំបាត់ការប្រមូលថ្ង្
ទសវាទប្ៅផ្្ូវការ 
 

10,000.00 
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៥ ការធានាថ្នក ារអាយ  ០
ដល់ ៦ ឆ្ន ុំ ខដលកុំព ងរង 
ទប្គឹះបានទទួលការខងទុំ 

o ទរៀរច្ុំយនាការប្រមូលក ារទុំងទនាឹះឱ្យបាន
ទទួលទសវា 

 ច្ុំនួនក ារបានទទួល 
ទសវា ២០១៤-

២០១៨ 

ប្ក.សងគមកិច្ច 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

50,000.00 

៦ ការកសាងសមតថភាព
ររស់ភាន ក់ងារសងគមកិច្ច 
ាត្តរិត្តនិងអនកផ្ដល់
ការខងទុំត្តមសហគមន៍ 

 

o ទរៀរច្ុំយនាការអន វតា 
o វគគរណា ឹះរណាា លប្គូរទងាគ លដល់សហគមន៍ 

កសិករភាន ក់ងារស ែភាពសតវភូមិ, ភាន ក់ងារ 
ផ្សពវផ្ាយ កសិកមម  ុំ,សហគមន៍ចិ្ញ្ា លមសតវ, 
សហគនម៍ទនសាទ, សហគមន៍ថ្ប្ពទឈើ 
ផ្សពវផ្ាយរនាដល់សហគមន៍មូលោឋ ន  

ប្កសួងសងគមកិច្ច ាត្ត 
រិត្ត និងអនកផ្ដល់ការខងទុំ 
ត្តមសហគមន៍បានទទួល 
ការរទងកើនសមតថភាព 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.សងគមកិច្ច 
ប្ក.កសិកមម 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

433,000.00 

៧ ការទរ់សាក ត់អុំទពើហិងា
កន ងប្គួសារ  

o ទរៀរច្ុំយនាការអន វតា 
 

 ច្ុំនួនអុំទពើហិងាានការ 
ងយច្ ឹះ ២០១៤-

២០១៨ 

ប្ក.មហាថ្ផ្ៃ 
ប្ក.សងគមកិច្ច 
ប្ក.កិច្ចការនារ ី
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

60,000.00 

៨ ការរទងកើនផ្សពវផ្ាយការ
យល់ដលងអុំពីសិទធិររស់
ក ារ  

o ទរៀរច្ុំយនាការអន វតា 
o ទរៀរច្ុំសាភ រៈផ្សពវផ្ាយនិងច្ ឹះទធវើការផ្សពវផ្ាយ

ពីសិទធិក ារដល់សហគមន៍មូលោឋ ន 

 ច្ុំនួនប្រព័នធផ្សពវផ្ាយ 
បានផ្សពវផ្ាយ ២០១៤-

២០១៨ 

ប្ក.មហាថ្ផ្ៃ 
ប្ក. សងគមកិច្ច 
ប្ក.អយក. 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

45,000.00 

៩ ការទរៀរច្ុំនិងខកលមអ 
លិែិតរទោឋ នគតិយ តា  
ពាក់ព័នធនលង 
កិច្ចការពារក ារ 

o ទរៀរច្ុំនិងខកលមអលិែិតរទោឋ នគតិយ តាពាក់ព័នធ
នលងកិច្ចការពារក ារ 
 

o ទរៀរច្ុំទគលនទយបាយគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារ
កន ងវស័ិយកសិកមម 

 លិែិតរទោឋ នគតិយ តា 
ពាក់ព័នធនលងកិច្ចការពារ 
ក ារប្តូវបានខកលមអ និង 
ទរៀរច្ុំ 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.មហាថ្ផ្ៃ 
ប្ក.សងគមកិច្ច 
ប្ក.អយក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
 ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

35,000.00 
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១០ ការគុំប្ទក ារសថិតកន ង 
ភាពអាសននឬទប្គឹះ 
មហនារាយទផ្សងៗ 

o រទងកើតកមមវធីិអរ់រ ុំ អាហាររូតថមភ ការខងទុំ 
ស ែភាព និងការគុំពារនានាសប្ារ់ក ារ 
ខដលសាិត កន ងភាពអាសនន ឬ ទប្គឹះមហនារាយ 
ទផ្សងៗ 

 ច្ុំនួនក ារខដលទទួល 
ផ្លពីគទប្ាងកមមវធីិ ២០១៤-

២០១៨ 

ប្ក.អយក 
ប្ក.ស ខាភិបាល 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 

1,200,000.00 
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យទុធសាស្រស្ដទី ៩ ៖ រទងកើតឱ្យានយនាការផ្សពវផ្ាយព័ត៌ានអុំពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ សប្ារ់ទក់ទញការគុំប្ទទសវាទុំងទនាឹះ។ 

ល.រ 
យ ទធសាស្តសារង 

កមមវធីិ 
សកមមភាពទគល 

កិច្ចការ និងការប្គរដណដ រ់ររស់កមមវធីិ 
សកមមភាព 

 
សូច្នាករ ទពលទវលា 

កុំណត់ 

អនកទទួលែ ស
ប្តវូ 

 

ងវកិា 
(USD) 

 
១ ការផ្សពវផ្ាយព័ត៌ានអុំពី 

ការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារ
តូច្ឱ្យបានទូលុំទូលាយ 
ទោយទប្រើប្រព័នធផ្សពវ 
ផ្ាយព័ត៌ានប្គរ់
ររូភាពទុំងអស់រមួទុំង
វទិយ  ទូរទសសន៍ និងការ
រទងកើតទគហទុំព័រ និង
ប្រព័នធទុំនាក់ទុំនងសងគម 
និងប្ពលតាិរតាិព័ត៌ាន 

 

o ផ្សពវផ្ាយឱ្យបានទូលុំទូលាយអុំពីសកមមភាពនិង
របាយការណ៍ពាក់ព័នធការងារគុំពារនិងអភិវឌ្ឍ
ក ារតូច្ 

o សប្មរសប្មួលជាមួយសាថ រ័នពាក់ព័នធកន ងការ
ផ្សពវផ្ាយព័ត៌ានពាក់ព័នធនលងការគុំពារ
និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 

o ផ្ដល់ការរណដ ឹះរណាដ លនិងពប្ងីកទុំនាក់ទុំនង
ជាមួយភាន ក់ងារសារព័ត៌ានអាជីពទដើមបទីលើក
កមពស់ការផ្សពវផ្ាយព័ត៌ានពាក់ព័នធការគុំពារ
និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ 

 

 ច្ុំនួនទលើកថ្នការ       
ផ្សពវផ្ាយអុំពីសកមមភាព 
និង របាយការណ៍ពាក់ព័នធ 
ការងារគុំពារនិង 
អភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ត្តម 
ប្គរ់ររូភាព 

២០១៥ 
 
 
 
 
 
 

ប្កសួងព័ត៌ាន 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

 
 
 
 

778,110.00 
 
 
 
 

២ ការរទងកើតកមមវធីិប្បាស្រស័យ
ទក់ទងត្តមរយៈ៖  

-ការពិទប្គឹះទយរល់ 
កប្មិតនទយបាយ 

o ជុំរ ញឱ្យានការចូ្លរមួប្រករទោយប្រសិទធភាព
ពីអនកត្តក់ខតងទគលនទយបាយ  

 

 ច្ុំនួនទលើកថ្នការចូ្លរមួ 
ប្រករទោយប្រសិទធភាព
ពីអនកត្តក់ខតងទគល 
នទយបាយ 

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.មហាថ្ផ្ៃ 
ប្កសួងអយក. 
ប្ក.ពាក់ព័នធ 

ថ្ដគូ អភិវឌ្ឍន៍ 

29,000.00 
 
 

o រទងកើនការយល់ដលងដល់ាត្តរិត្ត/អនក         ច្ុំនួនាត្តរិត្ត និង
អនកពាក់ព័នធកន ង

២០១៤-
២០១៨ 

ប្ក.មហាថ្ផ្ៃ 
ប្ក.អយក 

18,000.00 
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-ប្រព័នធផ្សពវផ្ាយសងគម  

-ទវទិកាសហគមន៍ និង 

-ការប្បាស្រស័យទក់ទងអនដរ
រ គគលត្តមររូភាពទផ្សងៗ 

អាណាពាបាល និងអនកពាក់ព័នធកន ងសហគមន៍  សហគមន៍ ទសវា
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារ
តូច្ ានការគុំប្ទ 

ប្ក.ពាក់ព័នធ 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

៣ 
 

អគគទលខាធិការោឋ ន
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារ
តូច្ប្តូវទធវើការស្រសាវប្ជាវ
រឋម រូកសរ រលទធផ្ល 
ទវទិកាពិទប្គឹះទយរល់  

o ទធវើការពិនិតយទ ើងវញិឱ្យបានប្គរ់ប្ជងុទប្ជាយទលើ
ការអន វតដរច្ច របននទៅត្តមវស័ិយ 

 ព័ត៌ានពីរច្ច របននភាពកន 
ងការផ្ាល់ទសវាគុំពារនិង
អភិវឌ្ឍក ារតូច្វស័ិយ 
ពាក់ព័នធប្តូវបានទរៀរច្ុំ 

២០១៤-
២០១៨ 

អ.គ.អ.ល. 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

16,000.00 
 
 

o ផ្ដល់ព័ត៌ានប្ត រ់ទដើមបោីក់រញ្ចូ លអន សាសន៍ 
ទៅកន ងការទរៀរច្ុំខផ្នការសកមមភាពត្តមវស័ិយ 

 ច្ុំនួនទលើកថ្នការផ្ាល់ព័ត៌
ានប្ត រ់ទដើមបោីក់ 
រញ្ចូ ល អន សាសន៍ 
ទៅកន ង ការទរៀរច្ុំខផ្នការ  
សកមមភាពត្តមវស័ិយ 

២០១៤-
២០១៨ 

អ.គ.អ.ល. 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

18,000.00 
 

o ពិនិតយត្តមោនទលើដុំទណើ រការថ្នការ
អន វតដខផ្នការសកមមភាពសប្ារ់ផ្ដល់
ការគុំប្ទនិងទកៀរគរធនធានរខនថម 

 ច្ុំនួនទលើកថ្នកិច្ចប្រជ ុំ 
ពិនិតយត្តមោនទលើ
ដុំទណើ រការថ្នការអន វតដ 
ខផ្នការសកមមភាព 

២០១៤-
២០១៨ 

គ.ជ.គ.ក. 
ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ 

50,000.00 
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៤. គគរមាងចាំណាយ
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៤. គគរមាងចាំណាយ 
ថវិកាយទុធសាស្រស្ដនីម្យួៗ កនុងចាំគណាម្យទុធសាស្រស្ដទាំង ៩ រតូវបានបង្ហា ញដចូខាងគរកាម្ ៖  

លរ ប្រធានរទររស់យ ទធសាស្តសដ ងវកិា (USD) 

១ 
ទរៀរច្ុំប្ករែណឌ ច្ារ់ រទោឋ ន និងយនាការទដើមបីគុំប្ទនិងអន វតាទគលនទយបាយឱ្យានប្រសិទធភាពទោយកុំណត់ឱ្យានកិច្ចសហការ និងភារកិច្ច 
ររស់ភាគីពាក់ព័នធសុំខាន់ៗ។ 

1,132,000.00 

២ ខកលមអយនាការត្តមោនវាយតថ្ម ្ ខដលានស្រសារ់ ឬ រទងកើតងមីទោយានការចូ្លរមួពីប្កសួង សាថ រ័ន សហគមន៍ ថ្ដគូអភិវឌ្ឍនានា និងខកលមអ 
គណៈកមមការសប្មរសប្មលួរទច្ចកទទសថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិទោយខរងខច្កភារកិច្ច និងការទទួលែ សប្តវូឱ្យបានច្ាស់លាស់។ 

200,500.00 

 

៣ 
កសាងសមតថភាព (រណា ឹះរណាា លម ននិងកុំព ងរទប្មើការងារ) អនកអន វតាកមមវធីិ ាត្តរិត្ត អនកអាណាពាបាល និងអនកប្គរ់ប្គងខងរកាក ារទលើ 
ែ្លមសារ និងខងទុំឱ្យស្រសរត្តមកមមវធីិសិកា និងទគលនទយបាយវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ។ 

455,000.00 

៤ រទងកើតយនាការថ្នន ក់ជាតិនិងថ្នន ក់ទប្កាមជាតិទដើមបីផ្ាល់វញិ្ហញ រនរប្តឬលិែិតទទួលសាគ ល់ដល់អនកអន វតាកមមវធីិទៅត្តមទសវាខងទុំជាក់ខសាង។ 75,000.00 
៥ រទងកើនទសវា និងការអរ់រ ុំសាីអុំពីការខងទុំស ែភាព និងអាហាររូតថមភដល់ស្តសាីទុំងអស់ខដលានថ្ផ្ៃទពាឹះ។ 1,935,000.00 

៦ រទងកើនទសវាខងទុំពាបាលស ែភាព ជុំងឺ ដល់ក ារតូច្ចរ់ពីទពលទកើតដល់អាយ ៣ឆ្ន ុំ ទោយពិនិតយស ែភាពជាប្រចុំ ផ្ាល់ថ្នន ុំរងាក រទន់ទពល 
និងទពញទលញ ទហើយត្តមោនការផ្ាល់ទសវាអាហាររូតថមភ ានជុំងឺរា ុំថ្រ ៉ា លូតលាស់យឺត ពិការ។ 

1,653,989.00 

៧ 
ពប្ងីកទសវាគុំពារ និងអភិឌ្ឍក ារតូច្រមួាន ទសវារដឋ ទសវាសហគមន៍ ទសវាឯកជន ត្តមផ្ៃឹះ និងត្តមែនងផ្ៃឹះ ជាពិទសសការហាត់ទរៀនពីដុំរូង 
ច្ុំទពាឹះក ារតូច្។ 

45,012,501.00 
 

៨ 
ធានាឱ្យប្គរ់ប្គួសារទទួលបានព័ត៌ាន និងទសវាដូច្ជា ទលកសាអ តនិងអនាម័យ ស ែភាព អាហាររូតថមភ ការរុំទៅកូនទោយ ទលកទោឹះាា យ ការផ្ាល់ 
អាហាររខនថម ការទទួលថ្នន ុំរងាក រជីវជាតិអា ជាតិខដក និងអុំរិលអ ីយ៉ាូដ ការទរៀនពីដុំរូង ការច្ ឹះរញ្ា ីកុំទណើ ត ការទរ់សាក ត់ជុំងឺឆ្ង្ប្គរ់ប្រទភទ ាន 
ជាអាទិ៍ ទមទរាគទអដស៍និងជុំងឺទអដស៍ ជុំងឺប្គនុចញ់ ការការពារប្គួសារពីអុំទពើហិងា និងការរងទប្គឹះទោយប្រការទផ្សងៗ។ 

5,164,900.00 
 

៩ រទងកើតឱ្យានយនាការផ្សពវផ្ាយព័ត៌ានអុំពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្សប្ារ់ទក់ទញការគុំប្ទទសវាទុំងទនឹះ។ 909,110.00 
សរ រ 56,538,000.00 
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៥.ការររម្លូធនធាន 
ោាំរទការអនវុតតផែនការស្កម្មភាព 
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៥.ការររម្លូធនធានោាំរទការអនវុតតផែនការស្កម្មភាព 
៥.១  នីតិវិធីននការររម្លូធនធាន 

ការអន វតាខផ្នការសកមមភាពកន ងរយៈទពល ២០១៤ ដល់ ២០១៨ ធនធានប្រាណ 
៥៥,៤៧០,៥០០.០០ ដ ល្ារនលងប្តូវរ ុំពលងទ កសប្ារ់គុំប្ទការអន វតា។ ការប្រមូលធនធានអាច្ាន 
ររូភាព ៖ 

ងវកិាគុំប្ទ៖ ធនធាននលងប្តូវទផ្ៃរនិងោក់រញ្ចូ លជាមួយនលងងវកិាររស់រាជរោឋ ភិបាល និង 
ទប្រើប្បាស់ប្រព័នធការងារខដលានស្រសារ់។ សកមមភាពនលងទដា តទលើអាទិភាពខដលានខច្ងកន ង 
ខផ្នការយ ទធសាស្តសាររស់វស័ិយនីមួយៗ 

មូលនិធិភាពជាថ្ដគូ៖ ធនធាននលងប្តូវប្រមូលផ្ា ុំគុំប្ទដល់សកមមភាពខដលទដា តទលើប្កមុ 
ទគលទៅនិងវសិាលភាពប្រហាក់ប្រខហលគន ។ ថ្ដគូអភិវឌ្ឍនិងអនកពាក់ព័នធប្តូវឯកភាព និងគុំប្ទ 
រុំទពញរខនថមទៅទលើសកមមភាព ឬ អាទិភាព  ស្រសរនលងខផ្នការយ ទធសាស្តសាររស់វស័ិយនីមួយៗ។ 
នីតិវធីិអន វតានលងប្តវូកុំណត់ ឬ ទប្រើប្បាស់ប្រព័នធររស់រាជរោឋ ភិបាល។ 

គទប្ាងោច់្ទោយខ ក៖ ធនធាននលងប្តវូទដា តទលើអនារាគមន៍ឬសកមមភាព អាទិភាព ឬ 
រនាៃ រ់រនសុំខដលទសវាររស់រាជរោឋ ភិបាលមិនទន់អាច្ទៅដល់។ ធនធាននលងប្តូវប្គរ់ប្គងការ 
អន វតាទោយដៃ ល់ថ្ដគូអភិវឌ្ឍ ឬ អងគការមិនខមនរោឋ ភិបាល។ 

កន ងរយៈទពលែ្ី ស្រសរត្តមកមមវធីិកុំខណទប្មង់ការប្គរ់ប្គងហិរញ្ញវតថ សាធារណៈ ប្កសួង 
ពាក់ព័នធនលងប្តូវទទួលែ សប្តូវអន វតាកមមវធីិ ឬ សកមមភាពខដលកុំព ងដុំទណើ រការរច្ច របនន។ កន ងទពល 
អនាគតស្រសរត្តមកុំខណទប្មង់ការប្គរ់ប្គងត្តមខររវមិជឈការនិងវមិជឈការ ខផ្នការសកមមភាពនលង 
ប្តូវពិនិតយទ ើងវញិ ទោយពិនិតយទមើលទលើការទទួលែ សប្តវូ ការសប្មរសប្មួល និងការសិកា 
ទផ្ៃរធនធាននិងការទទួលែ សប្តវូឱ្យទៅដល់ថ្នន ក់ទប្កាមជាតិ។  

៥.២  ការចលូរមួ្និងការទទលួខសុ្រតូវរបស្អ់នកពាកព់ន័ធ 
កន ងដុំណាក់កាល ២០១៤ ដល់ ២០១៨ ការចូ្លរមួនិងការទទួលែ សប្តវូររស់អនកពាក់ព័នធប្តវូ 

បានរ ុំពលងទ កដូច្ខាងទប្កាម ៖  
រាជរោឋ ភិបាលកមព ជា៖ ទទួលរនៃ កកន ងការផ្ាល់ទសវាពាក់ព័នធ ដូច្បានកុំណត់កន ងរដឋធមមន ញ្ញ  

ជាពិទសសដុំទណើ រការសាថ រ័ន និងអងគភាពសថិតទប្កាមការប្គរ់ប្គងររស់រាជរោឋ ភិបាល ដូច្ជា 
សាលាមទតាយយសិកាសាធារណៈ ទរៀវតសប្គូមតាយយសិកា ការរណា ឹះរណាា លនិងវបិ្កលតការប្គ ូ
រទប្ងៀន និងការសាងសង់ទហោឋ រច្នាសមព័នធនានា។ 

ប្កមុប្រលកា  ុំ សងាក ត់៖ កន ងរររិទថ្នវមិជឈការនិងវសិហមជឈការ មូលនិធិវនិិទយគ  ុំ 
សងាក ត់នលងប្តូវគុំប្ទដល់ទសវាពាក់ព័នធនលងការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្។ 

ថ្ដគូអភិវឌ្ឍនិងអងគការមិនខមនរោឋ ភិបាល៖ ការគុំប្ទដល់គុំនិតផ្ាួច្ទផ្ាើមងមីៗ ការសិកា 
ពិទសាធន៍ អនារាគមន៍ទោយខ ក និងសកមមភាពពាក់ព័នធដថ្ទទទៀត។ 
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រាល់កមមវធីិនិងសកមមភាពអន វតាទោយប្កសួងពាក់ព័នធ នលងប្តវូឆ្្ ឹះរញ្ហច ុំងទៅកន ងខផ្នការ 
យ ទធសាស្តសានិងខផ្នការប្រតិរតាិប្រចុំឆ្ន ុំទៅត្តមវស័ិយពាក់ព័នធនីមួយៗ ទដើមបធីានាឱ្យានធនធាន 
ប្គរ់ប្គន់សប្ារ់អន វតា។ 
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៦. ការតាម្ដានរតតួពិនិតយ 
និងវាយតនម្ៃ
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៦. ការពិនិតយតាម្ដាន និងការវាយតនម្ៃ 
ការពិនិតយត្តមោន និងវាយតថ្មទ្លើទគលនទយបាយសដីពីការគុំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារ

តូច្ និងខផ្នការសកមមភាពជាតិររស់ទគលនទយបាយនលងធានាយ៉ាងណាឱ្យទគលនទយបាយទនឹះ 
អាច្រុំទពញបានត្តមទគលរុំណងររស់ែ្ួន និងសទប្មច្បាននូវលទធផ្លរ ុំពលងទ ក។ ទលើសពីទនឹះ 
គួរានការកុំណត់និងអន វតដគទប្ាងស្រសាវប្ជាវខដលចត់ទ កជាអាទិភាពែពស់មួយច្ុំនួន ទប្កាមទគល 
នទយបាយ និងខផ្នការសកមមភាពជាតិសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ទនឹះ។ 

ប្កសួងវស័ិយពាក់ព័នធការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ប្តូវទរៀរច្ុំប្រព័នធ ឬ យនាការពិនិតយ 
ត្តមោននិងវាយតថ្មទ្លើកមមវធីិ ឬ ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តមវស័ិយទរៀងៗែ្ួនទដើមបី
ពិនិតយត្តមោនវឌ្ឍនភាពថ្នទសវានីមួយៗ។  

ការពិនិតយែលប ៉ះពាល ់ 
ខផ្នការសកមមភាពជាតិសាីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ ានការពិនិតយទ ើងវញិពាក់

កណាា លអាណតាិកន ងឆ្ន ុំ ២០១៦ និងពិនិតយទ ើងវញិច្ ងទប្កាយឆ្ន ុំ ២០១៨ ទដើមបវីាយតថ្មផ្្ល
រ៉ាឹះពាល់ថ្នការអន វតាទុំងមូល។ ការវាយតថ្ម្ពាក់កណាា លអាណតាិ និងច្ ងទប្កាយនលងប្តូវចូ្លរមួ
ត្តមរយៈរបាយការណ៍វាយតថ្មឯ្ករាជយ។  ការពិនិតយទ ើងវញិនលងប្តវូប្គរ់ប្គងទោយគណៈកាម ធិការ 
ជាតិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ខដលប្តូវពិនិតយទ ើងវញិនូវទហត ផ្លថ្នគ ណភាពនិងប្រសិទធភាព 
កមមវធីិ យ ទធសាស្តសាកន ងការរមួច្ុំខណកសទប្មច្ការអន វតាទគលនទយបាយជាតិសដីពីការគុំពារនិង 
អភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្។ 

ការពិនិតយតាម្ដានការអនវុតកផែនការស្កម្មភាព 

ការប្រជ ុំរូកសរ រលទធផ្លការងារពាក់កណាា លឆ្ន ុំ និងការប្រជ ុំរូកសរ រលទធផ្លការងារ
ប្រចុំឆ្ន ុំប្តូវបានទរៀរច្ុំជាទរៀងរាល់ឆ្ន ុំ ចរ់ពីឆ្ន ុំ ២០១៤ ដល់ឆ្ន ុំ ២០១៨ កន ងទគលរុំណងពិនិតយ
វឌ្ឍនភាពថ្នសូច្នាករលទធផ្លខដលបានកុំណត់កន ងយ ទធសាស្តសានីមួយៗ។ ប្កសួង វស័ិយពាក់ព័នធ
ប្តូវទរៀរច្ុំរបាយការណ៍លទធផ្លត្តមយ ទធសាស្តសា និងកមមវធីិនីមួយៗជូន គ.ជ.គ.ក. ទដើមបីរូកសរ រ
និងទរៀរច្ុំការប្រជ ុំពិនិតយលទធផ្លរមួគន ម ននលងរាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពរមួជូនរាជរោឋ ភិបាល នាពាក់ 
កណាា លឆ្ន ុំ និងច្ ងឆ្ន ុំនីមួយៗចរ់ត្តុំងពី ឆ្ន ុំ ២០១៤ ដល់ ២០១៨។ 

ការពិនិតយតាម្ដានការអនវុតតកម្មវិធោីាំពារនងិអភិវឌ្ឍកមុារតចូតាម្វិស្យ័  
ប្កសួងពាក់ព័នធកន ងការអន វតាកមមវធីិគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ឬ ផ្ាល់ទសវាគុំពារនិង

អភិវឌ្ឍក ារតូច្ប្តវូទរៀរច្ុំប្រព័នធពិនិតយត្តមោន និងវាយតថ្ម្ទដើមបវីាយតថ្មផ្្លរ៉ាឹះពាល់ថ្នកមមវធីិ
នីមួយៗត្តមវស័ិយ និងពិនិតយត្តមោនការអន វតាការផ្ាល់ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ទៅថ្នន ក់
ទប្កាមជាតិនិងថ្នន ក់ទសវាដៃ ល់។ ប្រព័នធពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្ម្ត្តមវស័ិយប្តូវផ្ារភាា រ់ជាមួយ 
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ខផ្នការថ្នការច្ ឹះពិនិតយត្តមោន ការផ្ាល់និងរញ្ាូ នរបាយការណ៍ ប្ពមទុំងទប្មង់ពាក់ព័នធថ្ន
សកមមភាពច្ ឹះពិនិតយត្តមោនទលើលទធផ្លថ្នទសវានីមួយៗ។ 
 អគគទលខាធិការោឋ នថ្នគណៈកាម ធិការជាតិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ សប្មរសប្មួលយនា 
ការថ្នការពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្ម្ត្តមវស័ិយនីមួយៗ ប្ពមទុំងសប្មរសប្មួលកន ងការប្រមូល 
របាយការណ៍លទធផ្លអន វតាកមមវធីិផ្ាល់ទសវាគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ទុំងអស់ និងរបាយការណ៍ 
ថ្នការពិនិតយត្តមោននិងវាយតថ្ម្ត្តមវស័ិយ ជាពិទសសសប្មរសប្មួលការទរៀរច្ុំរាល់ការប្រជ ុំ 
ពិនិតយលទធផ្ល និងពិនិតយផ្លរ៉ាឹះពាល់កន ងការអន វតាខផ្នការសកមមភាព និងទគលនទយបាយ 
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្។ 

ទលើសពីទនឹះទទៀតកមមវធីិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ខដលគុំប្ទទោយថ្ដគូអភិវឌ្ឍ អងគការ 
មិនខមនរោឋ ភិបាល អងគការស ីវលិ និងវស័ិយឯកជននលងប្តូវបានប្តួតពិនិតយនិងវាយតថ្មទ្ោយ 
គណៈកាម ធិការជាតិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្។ អនារាគមន៍អនកទុំងទនាឹះអាច្នលងផ្ដល់គុំរូលអទលើ 
ការគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ប្រករទោយភាពថ្ច្នប្រឌិ្តនិងការរមួរញ្ចូ លគន រខនថមទទៀតសប្ារ់ 
ប្រទទសកមព ជា។ រទពិទសាធន៏ពីការអនារាគមន៍ទុំងទនាឹះគួរប្តូវបានច្ងប្កងជាឯកសារ ប្តលមប្តូវ 
និងបានពិនិតយទៅកន ងលកខែណឌ ថ្នផ្លរ៉ាឹះពាល់ ប្រសិទធិភាពកន ងការសុំររសុំរលួអនារវស័ិយ ប្រសិទធ 
ភាពច្ុំណាយ និងការកុំណត់ាប្តោឋ នថ្នការច្ុំណាយច្ាស់លាស់ ទដើមបឱី្យរោឋ ភិបាលអាច្ពប្ងីក 
ទសវាទុំងទនឹះស្រសរត្តមលទធភាព និងសមតថភាពររស់ែ្ួន។ 

ការគរៀបចាំឯកសារឧបស្ម្ពន័ផែនការស្កម្មភាពជាតិ 

សូច្នាករខររជាតួទលែ ច្ុំណ ច្ទៅលុំអិតត្តមឆ្ន ុំនីមួយៗ ខផ្នការងវកិាលុំអិតត្តមកមមវធីិ 
និងការកុំណត់សកមមភាពជាអាទិភាពត្តមវស័ិយពាក់ព័នធ នលងប្តូវទរៀរច្ុំខដលជាឯកសារឧរសមព័ន 
ភាា រ់សប្ារ់ទធវើការត្តមោនលទធផ្លខដលបានអន វតា និងសប្ារ់វភិាគកន ងការទរៀរច្ុំខផ្នការរនា 
ឬខផ្នការលមអិតត្តមឆ្ន ុំនីមួយៗកន ងវស័ិយពាក់ព័នធ។  

រទរៀរថ្នការពិនិតយត្តមោន ទពលទវលា អនកទទួលែ សប្តវូ 
 ការពិនិតយទ ើងវញិពាក់កណាា លអាណតាិ ២០១៦ គ.ជ.គ.ក. 
 ការពិនិតយទ ើងវញិច្ ងអាណតាិ ២០១៨ គ.ជ.គ.ក. 
 វឌ្ឍនភាពថ្នការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ 

ក ារតូច្ត្តមវស័ិយ 
២ដងកន ង១ឆ្ន ុំ អគគទលខាធិកាគ.ជ.គ.ក. 

គណៈកាម ធិការសប្មរសប្មួល 
រទច្ចកទទសត្តមវស័ិយ 

 វឌ្ឍនភាពថ្នការអន វតាកមមវធីិ ឬ ទសវា 
គុំពារនិងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ត្តមវស័ិយ 

៤ដងកន ង១ឆ្ន ុំ អគគទលខាធិកាគ.ជ.គ.ក 
គណៈកាម ធិការសប្មរសប្មួល 
រទច្ចកទទសត្តមវស័ិយ 
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៧. គស្ចក្ដដស្ននិដាា ន
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៧. គស្ចក្ដដស្ននិដាា ន 
ទៅកន ងខផ្នការសកមមភាពជាតិសដីពីការគុំពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ទនឹះ ជាការសុំខាន់

រុំផ្ តខដលប្តូវានការទដដ តការយកចិ្តដទ កោក់ជារឋមទលើយ ទធសាស្តសដទី ១ ទដើមបរីទងកើតឱ្យបាន
ឆ្រ់រហ័សនូវគណៈកាម ធិការជាតិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ គណៈកាម ធិការជាតិសប្មរ
សប្មួលរទច្ចកទទសក ារតូច្ និងអគគទលខាធិការោឋ នគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ សប្ារ់អន វតដ 
ខផ្នការសកមមភាពជាតិទនឹះ។  អគគទលខាធិការោឋ នថ្នគណៈកាម ធិការជាតិគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារ 
តូច្ានតួនាទីសុំខាន់ទៅកន ងការផ្ដល់ការខណនាុំ ការសប្មរសប្មួល និងការអន វតដសកមមភាព
សុំខាន់ៗខដលពាក់ព័នធជាមួយនលងការគុំពារ និងការអភិវឌ្ឍក ារតូច្។  

ខផ្នការសកមមភាពជាតិសដីពីការគុំពារនិងអភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ ទដដ តជាសុំខាន់ទលើសកមមភាព
អភិវឌ្ឍ ខដលជួយដល់ការទរៀរច្ុំខផ្នការអុំពីទសវាគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្នាទពលអនាគត។ 
រាជរោឋ ភិបាល និងថ្ដគូអនដរជាតិនានា ប្តវូខតរទងកើនការវនិិទយគររស់ែ្ួនទលើការងារគុំពារនិង 
អភិវឌ្ឍន៍ក ារតូច្ ទៅកន ងរយៈទពលដុំរូងទនឹះ ជាពិទសសការវនិិទយគទុំងទនឹះប្តូវទដដ តការយកចិ្តដ 
ទ កោក់ទលើសកមមភាពអភិវឌ្ឍន៍។ សកមមភាពអភិវឌ្ឍន៍នានាប្តូវទដដ តទលើ៖ ការទរៀរច្ុំការទធវើខតស
ទៅមូលោឋ ន និងការធានាយ៉ាងណាឱ្យកមមវធីិសិកាឯកសារ ទសៀវទៅខណនាុំ វធីិសាស្តសដ និង
មទធាបាយអរ់រ ុំនានា ានភាពសមស្រសរទៅត្តមវរបធម៌ និងទៅត្តមភាសាការទរៀរច្ុំការសាក 
លបង និងការវាយតថ្មទ្លើទសវាគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ប្រករទោយគ ណភាព និងការអន វតដ
ការសិកាសុំខាន់ៗមួយច្ុំនួនតូច្ ខដលនលងគុំប្ទដល់ការទរៀរច្ុំកមមវធីិនាទពលអនាគត។  

ស្រសរទៅត្តមខផ្នការរច្ច របននររស់ប្កសួង និងថ្ដគូអភិវឌ្ឍអនដរជាតិនានា ទសវាខដល
កុំព ងានមួយច្ុំនួនប្តូវបានទប្ជើសទរ ើស ទដើមបទីធវើការខកលមអ និងពប្ងីករខនថមទទៀត។ ទសវាទុំង 
ទនឹះរមួាន៖ ការអរ់រ ុំអុំពីអវីខដលប្តវូទធវើ ទដើមបទីប្តៀមានថ្ផ្ៃទពាឹះ ការខងទុំថ្ផ្ៃទពាឹះ និងអាហាររូតថមភ 
ការសប្ាលកូនទោយឆ្មរជុំនាញ និងការច្ ឹះសុំរ ប្តកុំទណើ ត ទសវាការពារ និងទសវាសាហរណកមម 
ថ្នការពិនិតយ និងការពាបាលជុំងឺក ារ ត្តមសហគមន៍សប្ារ់ក ាររនាៃ រ់ពីទពលចរ់កុំទណើ ត 
រហូតដល់អាយ  ៣ ឆ្ន ុំ ទសវាគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ទសវាសិទធិក ារ ទសវាការពារក ារ ទសវា
អនាម័យ ររសិាថ ន និងអនាម័យែ្ួនប្បាណ។ 

ទៅកន ងរយៈទពល ៥ ឆ្ន ុំ ថ្នខផ្នការសកមមភាពជាតិសដីពីការគុំពារ និងការអភិវឌ្ឍន៍ក ារ
តូច្ទី ១ ទនឹះ ទសវាគុំពារ និងអភិវឌ្ឍក ារតូច្ងមីៗមួយច្ុំនួនតូច្នលងប្តូវទរៀរច្ុំទ ើងទដើមបរីុំទពញ
គា្តថ្នទសវាសុំខាន់ៗជាពិទសស៖ 

 ទសវាអរ់រ ុំអុំពីការខងទុំថ្ផ្ៃទពាឹះ ខដលនលងរុំទពញរខនថម និងពប្ងីកទសវាខងទុំថ្ផ្ៃទពាឹះ និង
អាហាររូតថមភរខនថមទទៀត 
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 កញ្ច រ់អរ់រ ុំាត្តរិត្តទៅថ្នន ក់ជាតិ ខដលានោក់រញ្ចូ លប្គរ់ខផ្នកទុំងអស់ថ្នទសវាគុំពារ 
និង អភិវឌ្ឍក ារតូច្ដូច្ជា ស ែភាព អាហាររូតថមភ ការអភិវឌ្ឍក ារតូច្ ការអរ់រ ុំកប្មិត
មទតដយយសិកា អនាម័យររសិាថ ន/អនាម័យែ្ួនប្បាណ សិទធិក ារ និងកិច្ចការពារក ារ 

 ទសវាអនដរាគមន៍ទន់ទពលទវលាសប្ារ់ក ារតូច្សប្ារ់ក ារខដលានរញ្ហា អភិវឌ្ឍន៍
យឺតយ៉ា វ រញ្ហា កងវឹះអាហាររូតថមភ និងរញ្ហា ពិការភាព គួរផ្សុំជាមួយនលងការអរ់រ ុំាត្តរិត្ត 

 សកមមភាពអនដរកាល សប្ារ់ក ារ ាត្តរិត្ត និងប្គូ មកពីផ្ៃឹះ ឬ សាលាមទតដយយ ទៅ
សាលារឋមសិកាទៅអាយ ចូ្លទរៀនរ ុំពលងទ ក។ 
 

ទសវាទុំងទនឹះនលងប្តវូសាកលបង ទហើយវាយតថ្មក្ន ងទគលរុំណងទធវើការពប្ងីកការប្គរដណដ រ់
ររស់ទសវាទុំងទនឹះទៅទូទុំងប្រទទស។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


