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របាយការណ៍លទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២ 
និងលលើកទ្ិសលៅការងារឆ្នាំ ២០២៣ 

 របស់នាយកដ្ឋននននការ និងទ្ាំនាក់ទ្ាំនងសាធារណៈ 
 

 

លសចកតីលផតើម 
 បន្ទា ប់ពីធូរស្រាលនៃការរាតតាតជំងឺកូវដី១៩ មក ។ សង្រ្គា មរុសសឈី្លា ៃពាៃស្របទេសអ ុយក្ស្រកៃ
បាៃចាប់ទ ត្ីម ៃិងអាកាសធាតុមាៃការក្ស្របស្របួលកាៃ់ក្តខ្ា ងំទ ងី គបួ្សៃឹំងជំៃៃ់េឹកទ ា្ៀងរដូវវសា
ទៃេះ្ងបាៃបងកឲ្យមាៃវបិបតតិថាមពល អតិ្រណានៃតនមាទសបៀងអាហារ ៃិងការខូចខ្ត្លដំណា ំទេដ្ឋា  
រចន្ទសមព័ៃធជៃបេជាទស្រចីៃ ។ ទងំទៃេះជាបៃាុកដ៏ធងៃ់របស់រាជរដ្ឋា ្ិបាលក្ដលស្រតូវរាប់រងសស្រមាប់សទង្រ្គា េះ 
ៃិងាត រទសដាកិចច ទ ងីវញិទដ្ឋយស្របញាប់ស្របញាល់ជាេីបំ្ុត ។ សថិតកនុងបរកិារទៃេះ ស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍
ជៃបេបាៃរមួចំក្ែកយ៉ា ងសកមមបំ្ុតចូលរមួទដ្ឋេះស្រាយតាមរយៈជំរុញការគរាត រទេដ្ឋា រចន្ទសមព័ៃធ 
ា្ូវជៃបេ ទេដ្ឋា រចន្ទសមព័ៃធ េឹកាា ត អន្ទម័យ ជៃបេស្រពមទងំទសវាដនេទេៀត ទដីមបធីាន្ទឲ្យជីវភាព
រស់ទៅរបស់ស្របជាជៃជៃបេបាៃលាស្របទសីរទ ងីវញិ បន្ទា ប់ពីជបួបញ្ហា ដូចបាៃទរៀបរាប់ខ្ងទលី ។ 
ន្ទយកដ្ឋា ៃក្្ៃការៃិងេំន្ទក់េំៃងាធារែៈ បាៃខិតខំរមួចំក្ែកកនុងការទកៀរគរជំៃយួពីនដគូអ្ិវឌ្ឍៃ៍ 
អងាការមិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាល បណាត ស្របទេសអាា ៃ ពិទសសទរៀបចំក្្ៃការ ស្រសូបទញយកថវកិាជាតិឲ្យ
បាៃកាៃ់ទស្រចីៃទដីមបទីដ្ឋេះស្រាយបញ្ហា  ៃិងការស្របឈមរបស់ស្របជាជៃទៅតាមតំបៃ់ជៃបេន្ទន្ទកនុង
ស្របទេសកមពុជា សំទៅធាន្ទស្របសិេធភាព ៃិងស្របសិេធ្លនៃការ ត្ល់ទសវាឲ្យបាៃឆាប់រេ័សទៅកាៃ់ស្របជាជៃ 
ជៃបេក្ដលកំពុងេេលួ្លប៉ាេះពាល់ទដ្ឋយវបិតតិខ្ងទលីទៃ់ទពលទវលា ។ 
1. សាថននភាពមន្តនតីរាជការ 
 

 ចំៃៃួមង្រ្ៃតីរាជការសរុប ៤៦ ន្ទក់ ង្រ្សតី ១១ ន្ទក់ (កនុងទន្ទេះមង្រ្ៃតីជាប់កិចចសៃា ០១ រូប) 
 ដឹកន្ទទំដ្ឋយស្របធាៃន្ទយកដ្ឋា ៃ ០១ រូប ៃិងអៃុស្របធាៃ ០៩ រូប (ង្រ្សត០ី១រូប) 
 មង្រ្ៃតីសេការជាមយួគទស្រមាងមាៃដូចខ្ងទស្រកាម៖ 

 

 

ល.រ ល ្នោះ លេទ្ តួនាទ្ ី គលរោងកមមវធិ ី

១ ស្រស ៃ់ ពិធូ ប អៃុស្របធាៃន្ទយកដ្ឋា ៃ គទស្រមាង TSLDP ៃិង RRIP 

២ ទង ឆាយទេៀង ប អៃុស្របធាៃន្ទយកដ្ឋា ៃ គទស្រមាង CSADRMP 
៣ សួស បូរៃិាសកត ិ ប ស្របធាៃការយិល័យ កមមវធីិទេដ្ឋា រចន្ទសមព័ៃធជៃបេ RIP III 
៤ ទេង ស្រសីស្រសស់ ស ស្របធាៃការយិល័យ គទស្រមាង CSADRMP 
៥ េុមឹ សូរជាតិ ប អៃុស្របធាៃការយិល័យ កមមវធីិទេដ្ឋា រចន្ទសមព័ៃធជៃបេ RIP III 
៦ គង់ ទាភា ស អៃុស្របធាៃការយិល័យ គទស្រមាង CSADRMP 

ឪ 
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2. លទ្ធផលសលរមចបានរបស់ថ្្នក់ដឹកនាាំនាយកដ្ឋនន 
- ចូលរមួកិចចស្របជំុពិភាកាអៃតរស្រកសួងសតីពី ទសចកតីស្រពាងៃីតិវធីិស្របតិបតតិការនៃការស្រគប់ស្រគងទរៀបចំ 

ៃិងអៃុវតតគទស្រមាងវៃិិទយគេរិញ្ញបបទៃថវកិាជាតិ “ គទស្រមាងវៃិិទយគផ្ទា ល់ជំពូក២១ ” ទៅ 
សណាា គារហាយយ៉ា ត់ ន្ំទពញ  

- ចូលរមួកិចចស្របជំុពិៃិតយទ ងីវញិសតីពីការអៃុវតតកមមវធីិក្កេស្រមង់ការស្រគប់ស្រគងេរិញ្ញវតថុាធារែៈ 
ក្ ន្កេី២ សតីពីការ្ារភាា ប់ថវកិាទៅៃឹងទគាលៃទយបាយ ជាមួយធន្ទគារអ្ិវឌ្ឍៃ៍អាសុីតាម
អៃឡាញ  

- ចូលរមួកិចចស្របជំុពិភាកាបទចចកទេសលំអិតកញ្ច ប់ថវកិាកំក្ែេស្រមង់សស្រមាប់ឆាន ២ំ០២៣ ជាមយួអគា 
ទលខ្ធិការក្កេស្រមង់ការស្រគប់ស្រគងេរិញ្ញវវតថុាធារែៈសស្រមាប់អៃុវតត MAP-4  

- ចូលរមួកិចចស្របជំុពិៃិតយ “ចាប់សតីពីស្របព័ៃធថវកិាថមី“ តាមស្របព័ៃធអៃឡាញ ទស្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧតតម 
អគាបែឌិ តសភាចារយ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧបន្ទយករដាមង្រ្ៃតី រដាមង្រ្ៃតីស្រកសួងទសដាកិចច ៃិងេរិញ្ញវតថុ  

- ទរៀបចំរបាយការែ៍វាយតនមាសូចន្ទករស្រតីមាសេី៤នៃការអៃុវតតការគរក្កេស្រមង់ Q4-KPI  
- ទរៀបចំក្្ៃការដំណាក់កាលេី៤ សស្រមាប់ការគរក្កេស្រមង់ MAP4  
- ទរៀបចំបូកសរុបរបាយការែ៍វឌ្ឍៃភាពស្របចាឆំាន ២ំ០២២ នៃការអៃុវតតការគរក្កេស្រមង់ PFM 
- ស្រកុមការគរក្កេស្រមង់ស្រកសួង បាៃជបួពិភាកាជាមយួជំន្ទញការ IMF ទដីមបកី្សែងយល់ពីៃីតិវធីិ នៃ

ការទរៀបចំក្្ៃការ ថវកិា ការអៃុវតតថវកិា ទងំថវកិាចរៃត ៃិងថវកិាវៃិិទយគ របស់ស្រកសួង ទដីមប ីទធែី
ការវាយតនមាការស្រគប់ស្រគងការអៃុវតតកមមវធីិ(PIMA) ក្ដលដឹកន្ទទំដ្ឋយ ឯកឧតតម មា៉ា  សុវណាា ស្របធាៃ 

ន្ទយកដ្ឋា ៃក្្ៃការៃិងេំន្ទក់េំៃងាធារែៈៃិងជាជៃបទគា ល PFM-MRD 
- ចូលរមួវគាបែតុ េះបណាត លសតីពីការទរៀបចំថវកិា  ៃិងការ ត្ល់ទសវា  សស្រមាប់ទគាលៃទយបាយ

ាធារែៈ បេពិទាធៃ៍ស្របទេសសឹងាបូរ ី“ Public Policy for Budget Preparation and Service 
Delivery : Experience in Singapore “ ពីនថងេី ២៨-៣០ ក្ខវចិឆិកា ឆាន ២ំ០២២ ទៅ សកលវេិាល័យ 
លីកាែ ៃ់យូរ  ស្របទេសសឹងាបូរ ីទរៀបចំទដ្ឋយអគាទលខ្ធិការក្កេស្រមង់ ស្រកសួងទសដា កិចចៃិងេរិញ្ញវតថុ  

- ចូលរមួស្របជំុពិភាកាការទរៀបចំទសៀវទៅស្រគប់ស្រគងេរិញ្ញវតថុ FMM (Financial Management 
Mangenual ) ទរៀបចំទដ្ឋយ ស្រកសួងទសដាកិចចៃិងេរិញ្ញវតថុ 

- ចូលរមួស្របជំុជាមយួអៃុគែកមមការទរៀបចំសៃនិបាតស្រកសងួ 
 ដឹកន្ទទំរៀបចំសិកាា ាលាទរៀបចំកមមវធីិវៃិិទយគាធារែៈ PIP ២០២៣-២០២៥ 
 ទរៀបចំកិចចស្របជំុពិៃិតយទសចកតីស្រពាងសតីពីការបទងកីតទលខ្ធិការដ្ឋា ៃតាមដ្ឋៃស្រតួតពិៃិតយៃិងវាយ 

តនមាគទស្រមាងវៃិិទយគៃិងថវកិារដា 
 ទរៀបចំកិចចស្របជំុកាងគទស្រមាងកិចចសេស្របតិបតតិការកមពុជា-កូទរ ៉ា តាមរយៈ KOICA-Cambodia 
 ចូលរមួសិកាា ាលាពិទស្រគាេះទយបល់សតីពីស្រកបខែឌ យុេធាង្រ្សតទមគងាទដ្ឋយវេិាាថ ៃទមគងា អៃតរ

ជាតិ ទរៀបចំទដ្ឋយស្រកសួងពាែិជាកមម  
 ចូលរមួស្របជំុសតីពីការចុេះស្របមូលព័ត៌មាៃទដីមបទីរៀបចំទធែីសវៃកមម ៃិងអធិការកិចចទស្រកាមស្របធាៃបេ 

ទលីកកមពស់អន្ទម័យជៃបេ សស្រមាប់ឆាន ២ំ០២១  
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 ចូលរមួវគាបែតុ េះបណាត លសតីពីទគាលការែ៍ក្ែន្ទថំវកិាសមិេធកមមក្ដលទរៀបចំទដ្ឋយអគាន្ទយកដ្ឋា ៃ 
ថវកិាៃិយកមម ស្រកសួងទសដាកិចច ៃិងេរិញ្ញវតថុ ចំៃៃួ ០២ ទលីក  

 ចូលរមួសៃនិបាតបូកសរុបការគរឆាន ២ំ០២១ ៃិងទលីកេិសទៅការគរឆាន ២ំ០២២ របស់ស្រកសួង
អ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ  

 ដឹកន្ទកំារយិល័យជំន្ទញចុេះពិៃិតយលេធ្លនៃការអៃុវតតកិចចស្រពមទស្រពៀងជាមួយអងាការមិៃ
ក្មៃរដ្ឋា ្ិបាលចំៃៃួ ៣ មាៃ អងាការ CGA , SC , Daikonai ទៅទខតតទពាធិ៍ាត់ បាត់ដំបង 

 ចូលរួមសិកាា ាលាបែតុ េះបណាត លសតីពីក្្ៃការសកមមភាពទដ្ឋយៃិរៃតរភាព Business 
Continuity Plan  (BCP)ទរៀបចំទដ្ឋយស្រកសួងមុខគរាធារែៈ 

 ចូលរមួកិចចស្របជំុ ៃិងសិកាា ាលាសតីពី Strengthening the enabling Environment for 
Disaster Risk Financing (Phase 2 ) Project consultant mission (ADB) ដឹកន្ទំ
ទដ្ឋយ ឯកឧតតមបែឌិ ត ចាៃ់ ដ្ឋរ ៉ាងុ រដាទលខ្ធិការ 

 ចូលរមួសិកាាលាសតីពីការសិកាៃិមាម ៃកមមអៃតររដ្ឋា ្ិបាលរចន្ទសមព័ៃធស្របទក់ស្រកឡាគាន Cambodia 
Inter-Governmental Architecture study ទរៀបចំទដ្ឋយស្រកសួងទសដាកិចច ៃិងេរិញ្ញវតថុ សេ
ការជាមយួធន្ទគារពិ្ពទលាក  

 ស្របជំុពិៃិតយលេធ្លនៃការអៃុវតតក្្ៃការស្រតីមាសេី១ របស់ន្ទយកដ្ឋា ៃក្្ៃការ ៃិងស្របកាសក្បង
ក្ចកការគរជូៃអៃុស្របធាៃន្ទយកដ្ឋា ៃក្្ៃការៃិងេំន្ទក់េំៃងាធារែៈចំៃៃួ ០២រូប  

 ទរៀបចំកិចចស្របជំុពិភាកាការទរៀបចំគទស្រមាងសំទែីសស្រមាប់កិចចសេស្របតិបតតិការទេែរភាគី កមពុជា 
ាធារែរដាកូទរ ៉ាតាមរយៈ Mekong-Rok Cooperation Fund (MCKF) ទលីកេី១ ដឹកន្ទំ
ទដ្ឋយ ឯកឧតតមបែឌិ ត ចាៃ់ ដ្ឋរ ៉ាងុ រដាទលខ្ធិការ  

 ទរៀបចំសិកាា ាលាបែតុ េះបណាត លសតីពី ទគាលការែ៍ក្ែន្ទំទរៀបចំថវកិាសមិេធកមមៃិង 
ការសរទសរសូចន្ទករសមិេធកមម ក្ដលមាៃអនកចូលរមួចំៃួៃ ៨២ ន្ទក់ ទដ្ឋយទស្របីស្របាស់ថវកិា 
កំក្ែេស្រមង់ការស្រគប់ស្រគងេរិញ្ញវតថុាធារែៈឆាន ២ំ០២២ ទៅសណាា គារ Empress Angkor 
and Spar ទខតតទសៀមរាប ដឹកន្ទទំដ្ឋយ ឯកឧតតមបែឌិ ត សួស គង់ រដាទលខ្ធិការស្របចាកំារ 
ៃិងជាស្របធាៃស្រកុមការគរក្កេស្រមង់ស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ  

 ចូលរមួកិចចស្របជំុជាមយួទបសកកមមរបស់ធន្ទគារអ្ិវឌ្ឍៃ៍អាសុី ADB Country Program Mission 
ទស្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧតតមបែឌិ ត ចាៃ់ ដ្ឋរ ៉ាងុ រដាទលខ្ធិការ ពិភាកាអំពីការ ា្ត់ ា្ង់េឹកាា ត, 
ការគរាងសង់ទេដ្ឋា រចន្ទសមព័ៃធ ា្ូ វជៃបេ, ៃិងការក្ស្របស្របួលអាកាសធាតុ តាមអៃឡាញ 

 ចូលរួមកិចចស្របជំុពិភាកាសតីពីការទរៀបចំស្របគល់ពាៃរគែ ៃ់អាា ៃ  ស្របគល់ជូៃអងាការមិៃក្មៃ
រដ្ឋា ្ិបាល ០១ ៃិងសេស្រគាសឯកជៃ ០១ ក្ដលបាៃចូលរមួកាត់បៃថយភាពស្រកីស្រកទៅស្របទេស
កមពុជា តាមអៃឡាញទរៀបចំទដ្ឋយស្របទេសឥែតូ ទៃសុី  

 ទរៀបចំកិចចស្របជំុ ពិៃិតយគទស្រមាងសំទែីរបស់ស្រគប់អងាភាពន្ទយកដ្ឋា ៃន្ទន្ទ គទស្រមាង Mekong-Rok 
Cooperation Fund (MKCF) ដឹកន្ទទំដ្ឋយ ឯកឧតតម ចុង ក្្ត អៃុរដាទលខ្ធិការទៅេីសតីការ
ស្រកសួង។ គទស្រមាងសំទែីទរៀបចំទដ្ឋយអងាភាពន្ទយកដ្ឋា ៃស្រកសួងមាៃចំៃៃួ ០៣ គទស្រមាងមាៃ េឹក
ស្របាក់សរុប ២,១៥៨,៨៦០ ដុលាា អាទមរកិ សស្រមាប់រយៈទពល ៣ឆាន  ំ២០២៣-២០២៥  
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 ចូលរមួកិចចស្របជំុ Mekong Institute Meeting for the Implementation Plan of the 
CLMV  Framework តាមអៃឡាញដឹកន្ទទំដ្ឋយ វេិាាថ ៃទមគងាអៃតរជាតិទៅស្របទេសនថ ងតិ៍ 
ៃិងសស្រមបសស្រមួលទដ្ឋយស្រកសួងពាែិជាកមម   

 ចូលរមួកិចចស្របជំុពិភាកាសមាសភាគៃិងសូចន្ទករកនុងវធីិាង្រ្សតវាស់ក្វងភាពគយរងទស្រគាេះរបស់ស្របជា 
ជៃកមពុជា ទៅេីរមួទខតតទសៀមរាបក្ដលទរៀបចំទដ្ឋយស្រកសួងក្្ៃការសេការជាមយួអងាការ UNDP  

 ចូលរមួសិកាាលាពិទស្រគាេះទយបល់សតីពី ក្្ៃការសកមមភាពរមួដំណាក់កាលេី៤ (MAP4) 
នៃកមមវធីិកំក្ែេស្រមង់ការស្រគប់ស្រគងេរិញ្ញវតថុាធារែៈPFMRP 2023-2027 តាមស្របព័ៃធអៃ
ឡាញ ដឹកន្ទទំដ្ឋយ ឯកឧតតម រស់ សុលីវា៉ា  រដាទលខ្ធិការៃិងជាអគាទលខ្ធិការ PFM  

 ចូលរួមកិចចស្របជំុពិទស្រគាេះទយបល់ភាពជានដគូកស្រមិតអៃតរស្រកសួងទលីទសចកតីស្រពាងៃីតិវធីិ 
ស្រគប់ស្រគងស្របតិបតតិការសស្រមាប់ភាពជានដគូរវាងរដា ៃិងឯកជៃ តាមស្របព័ៃធអៃឡាញ ដឹកន្ទំ
ទដ្ឋយ ឯកឧតតម ផ្ទៃ់ ្លាា  រដាទលខ្ធិការស្រកសួងទសដាកិចចៃិងេរិញ្ញវតថុ  

 ចូលរមួកិចចស្របជំុពិភាកាសតីពីការទរៀបចំក្្ៃការវៃិិទយគាធារែៈបីឆាន រំកិំល ២០២៣-២០២៥ 
ៃិងគទស្រមាងចំណាយវៃិិទយគថវកិារដាជំពូក២១សស្រមាប់ឆាន ២ំ០២៣ ដឹកន្ទទំដ្ឋយ ឯកឧតតម 
ហាវ រតៃៈ អគាន្ទយកដ្ឋា ៃថវកិានៃស្រកសួងទសដាកិចចៃិងេរិញ្ញវតថុ  

 ចូលរមួសៃនិសិេារព័ត៌មាៃសតីពីសមិេធ្លរបស់ស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេឆាន ២ំ០១៨-២០២២ 
ទៅេីសតីការគែៈរដាមង្រ្ៃតី ដឹកន្ទទំដ្ឋយ ឯកឧតតមបែឌិ ត ស្រជៃុ ទថរា៉ា វា៉ាត រដាទលខ្ធិការ  

 ចូលរមួទរៀបចំកិចចស្របជំុសតីពីការទរៀបចំរបាយការែ៍សទងាបៃិងសូចន្ទករសំខ្ៃ់ៗក្ដលជាសមិេធ
្ល៥ឆាន  ំ នៃការអៃុវតតយុេធាង្រ្សតចតុទកាែដំណាក់កាលេី៤ របស់រាជរដ្ឋា ្ិបាលៃីតិកាលេី
៦ នៃរដាសភា ទៅេីសតីការគែៈរដាមង្រ្ៃតី 

 ចូលរមួកិចចស្របជំុអាា ៃសតីពី ASEAN Master Plan on Rural Development 2022-2026 តាម
ស្របព័ៃធ Zoom ដឹកន្ទទំដ្ឋយ ឯកឧតតម ទៅ ជីវៃ័ត រដាទលខ្ធិការ 

 ចូលរមួកិចចស្របជំុទលីកេី៥ សតីពីការពិភាកាពីវធីិវាស់ក្វងភាពគយរងទស្រគាេះទៅកមពុជាទលីពេុវមិាស្រត 
ទៅសណាា គារទាមា៉ា អងារ ទខតតទរៀមរាប ទរៀបចំទដ្ឋយស្រកសួងក្្ៃការ  

 ឯកឧតតម មា៉ា  សុវណាា  ស្របធាៃន្ទយកដ្ឋា ៃក្្ៃការៃិងេំន្ទក់េំៃងាធារែៈ ដឹកន្ទទំរៀបកិចច
ស្របជំុពិទស្រគាេះទយបល់សតីពីការទរៀបចំក្្ៃការយុេធាង្រ្សតថវកិាឆាន ២ំ០២៣-២០២៥សស្រមាប់វស័ិយ 
ា្ត់ ា្ង់េឹកាា ត ៃិងអន្ទម័យជៃបេ ជាមយួន្ទយកដ្ឋា ៃជំន្ទញ ៃិងអងាការ មិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាល
ទលីវស័ិយេឹកាា ត ៃិងអន្ទម័យជៃបេ 

 ឯកឧតតម មា៉ា  សុវណាា  ស្របធាៃន្ទយកដ្ឋា ៃក្្ៃការៃិងេំន្ទក់េំៃងាធារែៈដឹកន្ទទំបសកកមម 
ចុេះពិៃិតយសមិេធ្លកិចចសេស្របតិបតតិការជាមយួអងាការមិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាលចំៃួៃ ០៥ ទៅទខតត
កំពង់ឆាន ងំ, ទខតតទពាធិាត់, ទខតតបាត់ដំបង, ទខតតនប៉ាលិៃ ៃិងទខតត បន្ទា យមាៃជ័យ  

 ចូលរមួស្របជំុពិភាកាចរចាថវកិាឆាន ២ំ០២៣របស់ស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេកស្រមិតទគាលៃទយបាយ 
ដឹកន្ទទំដ្ឋយឯកឧតតមបែឌិ ត សសួ គង់ រដាទលខ្ធិកាស្របចាកំារ  

 ទរៀបចំសិកាា ាលាបូកសរុបលេធ្លការគរសេស្របតិបតតិការជាមយួ NGOs រយៈទពល ៥ឆាន  ំ
២០១៨-២០២២ ៃិងបូកសរុបរបាយការែ៍ឆមាសេី១ ឆាន ២ំ០២២។ 
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3. លទ្ធផលសលរមចបានរបស់ការិយាល័យជាំនាញទាំង ០៥ ោនសកមមភាពដូច   
     ខាងលរកាម ៖ 

3.1 ការយិល័យកិចចការេូទៅ 
 

 បាៃេេលួលិខិតចូលេូទៅចំៃៃួ ៤៣៨ ចាប់ 
 បាៃេេលួលិខិតចូលកនុងអងាភាពចំៃៃួ ២២៨ ចាប់ 
 បាៃេេលួលិខិតចូលទស្រៅស្រកសួងចំៃៃួ ១៥០ ចាប់ 
 លិខិតទចញេូទៅចំៃៃួ ២០៧ ចាប់  
 លិខិតបញ្ាូ ៃចំៃៃួ ២២ ចាប់ 
 លិខិតទបសកកមមចំៃៃួ ៧៧ ចាប់ 
 លិខិតអទពាា ីញចំៃួៃ ៣៧ ចាប់ 
 លិខិតបគា ប់ការចំៃៃួ ០០ ចាប់ 
 លិខិតសុំចាប់ចំៃៃួ ០៤ ចាប់ 
 លិខិតស្របកាសចំៃៃួ ០៨ ចាប់ 
 លិខិតលុបទឈ្លម េះមង្រ្ៃតីរាជការចំៃៃួ ០០ ចាប់ 
 ស្រគប់ស្រគងវតតមាៃស្របចាកំ្ខរបស់មង្រ្ៃតីរាជការ  
 ទរៀបចំកិចចស្របជំុស្របចាសំ្រតីមាសរបស់ន្ទយកដ្ឋា ៃ ។ 

3.2 ការយិល័យក្្ៃការ ៃិងសថតិិ 
- ទរៀបចំ ៃិងសស្រមបសស្រមួលសិកាា ាលាសដីពី ការទរៀបចំគទស្រមាងកមមវធីិវៃិិទយគាធារែៈ )ក.វ.ស

(. ៣ឆាន រំកិំល ២០២៣ -២០២៥ ៃិងសិកាា ាលាបែតុ េះបណាត ល សតីពីទគាលការែ៍ក្ែន្ទំ
នៃការទរៀបចំថវកិាព័ត៌មាៃសមិេធកមមរបស់ស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ ទៅេីសតីការស្រកសួង ៃិង
តាមស្របព័ៃធអៃឡាញ Zoom  

- បាៃបញ្ចូ ៃឯការកមមវធីិវៃិិទយគាធារែៈ )ក.វ.ស (.ឆាន រំកិំល៣ ២០២៣-២០២៥  ក្ដល 
រមួមាៃគទស្រមាងទសនីសំុថមីចំៃួៃ ៣៨ ៃិងគទស្រមាងកំពុងដំទែីរការចំៃួៃ ២៧ គទស្រមាងទៅ
ស្រកសួងក្្ៃការ  

- ចូលរមួ ៃិងសស្រមបសស្រមួលសិកាា ាលាសតីពី សតីពីទគាលការែ៍ក្ែន្ទកំារទរៀបចំថវកិាសមិេធកមម 
ៃិងការសរទសរសូចន្ទករសមិេធកមមក្ដលទរៀបចំទដ្ឋយ ស្រកុមការគរក្កេស្រមង់ការស្រគប់ស្រគងេរិញ្ញ
វតថុាធារែៈស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ  ) PFM-MRD) ទៅសណាា គារទអមស្រពីសអងារ ទខតតទសៀមរាប  

- ចូលរមួ  ៃិងសស្រមបសស្រមួលសិកាា ាលា សតីពីការទរៀបចំក្្ៃការយុេធាង្រ្សតថវកិាឆាន ២ំ០២៣ -
២០២៥ ៃិងថវកិាសមិេធកមមឆាន ២ំ០២៣ ទៅទខតតស្រពេះសីេៃុ ក្ដលទរៀបចំទដ្ឋយ ស្រកុមការគរ
ក្កេស្រមង់ការស្រគប់ស្រគងេរិញ្ញវតថុាធារែៈស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ  

- ចូលរមួ ៃិងសស្រមបសស្រមួលសិកាា ាលាបែតុ េះបណាត ល សតីពីការទរៀបចំក្្ៃការយុេធាង្រ្សត
ថវកិាឆាន ២ំ០២៣ -២០២៥  ៃិងគទស្រមាងថវកិាឆាន ២ំ០២៣ ទលីវស័ិយ ា្ត់ ា្ង់េឹកាា ត ៃិង
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អន្ទម័យជៃបេ ទៅទខតតទសៀមរាប េីសតីការស្រកសួង ៃិងតាមស្របព័ៃធអៃឡាញ Zoom ចំៃៃួ 
០៣ ទលីកក្ដលគាសំ្រេថវកិាទដ្ឋយ អងាការយូៃីទសេែ  

- ចូលរមួសិកាា ាលាវគាបែតុ េះបណាត ល ៃិងកិចចស្របជំុការគរក្្ៃការ ក្ដលទរៀបចំទដ្ឋយស្រកសួង 
ក្្ៃការ បាៃចំៃួៃ ១៧ ទលីក ទៅេីសតីការការស្រកសងួក្្ៃការ រាជធាៃី ន្ំទពញ ទខតតទសៀមរាប 
ៃិងតាមស្របព័ៃធអៃឡាញ 

- ចូលរមួសៃនិបាតបូកសរុបលេធ្លការគរឆាន ២ំ០២១ ៃិងទលីកេិសទៅការគរឆាន ២ំ០២២ របស់ 
ស្រកសួង ទៅេីសតីការស្រកសួង ៃិងតាមស្របព័ៃធវឌីី្អូ Zoom 

- បាៃចូលរមួពិៃិតយ ៃិង ត្ល់ទយបល់ទលីទសចកតីស្រពាងទសចកតីសទស្រមចសតីពី ការក្កសស្រមួលរទបៀបរបប 
ការគរ ៃិងការក្បងក្ចកភារកិចចថាន ក់ដឹកន្ទរំបស់ន្ទយកដ្ឋា ៃ 

- ចូលរមួវគាបែតុ េះបណាត ល ៃិងកិចចស្របជំុ សតីពីការគរក្កេស្រមង់ការស្រគប់ស្រគងេរិញ្ញវតថុាធារែៈ 
ក្ដលទរៀបចំទដ្ឋយស្រកសួងទសដាកិចច ៃិងេរិញ្ញវតថុ ទៅរាជធាៃី ន្ំទពញ ទខតតស្រពេះសីេៃុ  ៃិង
តាមស្របព័ៃធវឌីី្អូ Zoom បាៃចំៃួៃ ០៦ ទលីក  

- ចុេះ្សពែ្ាយ សតីពីការទរៀបចំគទស្រមាងកមមវធីិវៃិិទយគាធារែៈ )ក.វ.ស (.ឆាន រំកិំល៣ ២០២៣ -
២០២៥ របស់ស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ ទៅទខតតចំៃៃួ ០៤ រមួមាៃ ៖ ទខតតបន្ទា យមាៃជ័យ ទខតត
ស្រពេះវហិារ ទខតតឧតតរមាៃជ័យ ៃិងទខតតបាត់ដំបង 

- ចូលរមួកិចចស្របជំុជាមយួស្រកុមការគរគទស្រមាងស្រគប់ស្រគងស្របព័ៃធេិៃនៃ័យ សស្រមាប់ការស្រគប់ស្រគងស្របព័ៃធ
េិៃនៃ័យ ការ ា្ត់ ា្ង់េឹក ការសំអាត ៃិងអន្ទម័យជៃបេ )MRD-MIS) តាមស្របព័ៃធអៃឡាញ 
Zoom ៃិងទដ្ឋយផ្ទា ល់ចំៃួៃ 0៤ ទលីក  

- ចូលរមួទវេិការសតីពីសៃតិសុខទសបៀង ៃិងអាហាររូបតថមភទលីកេី ៃិងសិកាា ាលាក្ដលទរៀបចំទដ្ឋយ 
ស្រកុមស្របឹកាអ្ិវឌ្ឍៃ៍វស័ិយកសិកមម ៃិងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ បាៃចំៃៃួ ០៣ ទលីក ទៅរាជធាៃី
ន្ំទពញ ៃិងតាមស្របព័ៃធអៃឡាញ Zoom  

- ចូលរមួកិចចស្របជំុ របស់ស្រកុមការគរបទចចកទេសវស័ិយ ា្ត់ ា្ង់េឹកាា ត ៃិងអន្ទម័យជៃបេ ទស្រកាម 
អធិបតីភាព ឯកឧតតមបណឌិតសភាចារយ អ ុក រា នប ុន រដាមង្រ្ៃតីស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ 
ទៅ េីសតីការស្រកសួង ៃិងតាមរយៈស្របព័ៃធវឌីី្អូ Zoom ចំៃៃួ ០៣ ទលីក 

- ចូលរមួកិចចស្របជំុសតីពី ការពិៃិតយ ៃិងពិភាកាអំពីការទរៀបចំសរទសរឯការេសសៃទៃគទស្រមាង 
)Project Concept Paper) សស្រមាប់ជំុេី៦ កនុងស្រកបខ័ែឌ មូលៃិធិកិចចសេស្របតិបតតិការទមគងា- 
ាធារែរដាកូទរ ៉ា ទៅេីសតីការស្រកសួង 

- ចូលរមួសិកាា ាលាសតីពី ការ្សពែ្ាយស្រកបខ័ែឌ តាមដ្ឋៃ ស្រតួតពិៃិតយ ៃិងវាយតនមា ការអៃុ
វតតក្្ៃេីបគា ញ ា្ូវ វេិាាង្រ្សត បទចចកវេិា ៃិងៃវាៃុវតតៃ៍ )វ.ប.ៃ (.កមពុជា ២០៣០ ៃិង
ពិទស្រគាេះទយបល់ទលីទគាលការែ៍ ក្ែន្ទសំដីពីការតាមដ្ឋៃស្រតួតពិៃិតយ ៃិងវាយតនមា ការអៃុ
វតតទគាលៃទយបាយ វ .ប.ៃ. ក្ដលទរៀបចំទដ្ឋយ ស្រកសួងឧសាេកមម វេិាាង្រ្សតបទចចកវេិាៃិង
ៃវាៃុវតតៃ៍ 
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- បាៃចុេះក្ែន្ទអំំពីទគាលការែ៍ការទរៀបចំថវកិាសមិេធកមម ទៅទខតតចំៃៃួ ០៧ រមួមាៃ៖ ទខតត
ក្កប ទខតតកំពត ទខតតកំពង់ចាម ទខតតកំពង់ធំ ទខតតតបូងឃមុ ំទខតតាែ យទរៀង ៃិងទខតតកំពត  

- ចូលរមួសស្រមបសស្រមួលសកិាា ាលាទរៀៃសូស្រត ៃិងក្ចករកំ្លកចំទែេះដឹងអំពីការស្រគប់ស្រគងស្របព័ៃធ 
េិៃនៃ័យសស្រមាប់វស័ិយ ា្ត់ ា្ង់េឹក ការសំអាត ៃិងទលីកកមពស់អន្ទម័យជៃបេ )MRD-MIS) 
ទៅទខតតទសៀមរាប ទខតតស្រពេះវហិារ ទខតតសាឹងក្ស្រតង ៃិងតាមស្របព័ៃធអៃឡាញ Zoom ក្ដល
ទរៀបចំទដ្ឋយ ស្រកុមការគរ MRD-MIS  

- សស្រមបសស្រមួល ៃិងទរៀបចំសំទែីសុំកិចចសេការ ត្ល់េិៃនៃ័យអំពីតស្រមូវការបែតុ េះបណាត ល ៃិង
វសិ្រកឹតការសមតថភាពមង្រ្ៃតីរាជការ ទលីជំន្ទញស្រគប់ស្រគងេរិញ្ញវតថុាធារែៈសស្រមាប់ឆាន ២ំ០២៣  

- បាៃទរៀបចំសំទែីសុំចាត់បញ្ាូ ៃឥសសរជៃ០១រូប ទដីមបចូីលរមួជាសមាជិកគែៈកមមការអៃតរ
ស្រកសួង នៃគែៈកមាម ការពិទសសតាមដ្ឋៃការអៃុវតតកមមវធីិសកមមភាពនៃសៃនិសីេអៃតរជាតិសតី
ពីស្របជាជៃ ៃិងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ តាមរយៈការទសនីសុំរបស់ស្រកសួងក្្ៃការ 

- ចូលរមួកិចចស្របជំុទលីទសចកតីស្រពាងទលីកចុងទស្រកាយ សតីពីការទរៀបចំសរទសរឯការេសសៃទៃ 
គទស្រមាង )Project Concept Paper) សស្រមាប់ជំុេី៦ កនុងស្រកបខ័ែឌ មូលៃិធិកិចចសេស្របតិបតតិ
ការទមគងា - ាធារែរដាកូទរ ៉ា ទៅេីសតីការស្រកសួង  ចំៃៃួ ០២ ទលីក 

- បាៃទរៀបចំ ៃិងដ្ឋក់ទសនីគទស្រមាង ការកាងសមតថភាពទៅកនុងសេគមៃ៍ជៃបេ ទដីមបពីស្រងឹង
ការក្ថរកាទេដ្ឋា រចន្ទសមព័ៃធ្ ាូវជៃបេ DBST កនុងស្រកបខែឌ មូលៃិធិកិចចសេស្របតិបតតិការទមគងា- 
ាធារែរដាកូទរ ៉ា 

- បាៃទរៀបចំសទំែីរសុំផ្ទា កការអៃុវតតគទស្រមាងក្កលមា ៃិងកាងស្របព័ៃធស្រគប់ស្រគងេិៃនៃ័យ ៃិងសថិតិ 
ជៃបេកនុងឆាន ២ំ០២២ ៃិងបៃតអៃុវតតទៅឆាន ២ំ០២៣ ទដ្ឋយបញ្ចូ លកនុងថវកិាកមមវធីិរបស់ន្ទយកដ្ឋា ៃ។ 

- បូកសរុបេិៃនៃ័យភាគរយសូចន្ទករ សស្រមាប់វស័ិយ ា្ត់ ា្ង់េឹកាា ត ៃិងអន្ទម័យជៃបេ កនុង
រយ :ឆាន ំ៥ទពល )២០១៨-២០២២ (ទដ្ឋយេិៃនៃ័យខ្ងទលី ត្ល់ជូៃ ទដ្ឋយមៃាីរអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ  
រាជធាៃី -ទខតត ទងំ ២៥  

- សស្រមបសស្រមួល ការទរៀបចំក្្ៃការយុេធាង្រ្សតថវកិាឆាន ២ំ០២៣ -២០២៥ ៃិងថវកិាព័ត៌មាៃ
២០២៣សមិេធកមមឆាន ំ របស់ថាន ក់កណាត ល ៃិងថាន ក់រាជធាៃី -ទខតត  

- ចូលរមួកិចចស្របជំុពិភាកាទលីគទស្រមាងក្្ៃការថវកិាឆាន ២ំ០២៣ របស់ស្រកសួង -ាថ ប័ៃនៃរាជ រដ្ឋា ្ិបា
ល  ) កស្រមិតថាន ក់ដឹកន្ទំ ( ទដីមបពិីៃិតយ ៃិងសទស្រមចចុងទស្រកាយទលីលេធ្លនៃកិចចស្របជំុកស្រមិត
បទចចកទេស  )ក្ដលបាៃស្របស្រពឹតតទៅកាលពីក្ខកកកដ្ឋ (ក្ដលទរៀបចំទដ្ឋយស្រកសួងទសដាកិចច ៃិង
េរិញ្ញវតថុ ទៅេីសតីការស្រកសួងទសដាកិចច ៃិងេរិញ្ញវតថុ ។ 

- ចូលរមួសិកាា ាលាសតីពី «ការទរៀបចំថវកិាទឆាីយតបទយៃឌ័្រ កនុងបរបិេ បក្ស្រមបស្រមួលអាកាស
ធាតុ   / ការកាត់បៃថយហាៃី្័យទស្រគាេះមេៃតរាយ » របស់ UN WOMEN តាមរយៈស្របព័ៃធ
អៃឡាញ Zoom  
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- ចូលរមួសិកាា ាលាសតីពី  “Targeted Poverty Alleviation for Better Life in the Lancang-
Mekong Region: Sharing Experiences” ក្ដលទរៀបចំទដ្ឋយ វេិាាថ ៃទមគងាស្របទេសនថ 
តាមរយៈស្របព័ៃធអៃឡាញ Zoom  

- ចូលរមួកិចចស្របជំុអៃតរស្រកសួង  "ទដីមបពិីៃិតយទសចកតីស្រពាងកមមវធីិវៃិិទយគាធារែៈ ៣ ឆាន រំកិំល 
២០២៣-២០២៥ ក្ដលទរៀបចំទដ្ឋយស្រកសួងក្្ៃការ ទៅសណាា គារេុមីា៉ា វា៉ា រ ី រាជធាៃី ន្ំទពញ 
ៃិងទលីកេី២ តាមស្របព័ៃធអៃឡាញ Zoom ក្ដលទរៀបចំទដ្ឋយេីសតីការគែៈរដាមង្រ្ៃតី  

- ចូលរមួកិចចស្របជំុពិភាកាកស្រមិតបទចចកទេសទលីគទស្រមាងក្្ៃការចំែូល -ចំណាយថវកិាឆាន ំ ២០២៣ 
ទៅេីសតីការស្រកសួងទសដាកិចច ៃិងេរិញ្ញវតថុ 

- ចូលរួមសិកាា ាលាសតីពី “ការ្សពែ្ាយលេធ្លនៃការអៃុវតតថវកិាកមមវធីិ” ក្ដលទរៀបចំ
ទខតតទសៀមរាប ទខមរាអងារទដ្ឋយន្ទយកដ្ឋា ៃ ា្ត់ ា្ង់ ៃិងេិរញ្ញវតថុ  ទៅសណាា គារ  

- ចូលរមួកិចចស្របជំុស្របចាសំ្រតីមាស របស់ន្ទយកដ្ឋា ៃទៅេីសតីការស្រកសួង ចំៃៃួ ០៣ ទលីក 
- ស្របជំុន ា្កនុង ទដីមបបូីកសរុបលេធ្លការគរឆាន ២ំ០២២ ៃិងទរៀបចំក្្ៃការសកមមភាពរបស់

ការយិល័យសស្រមាប់ឆាន ២ំ០២៣  
- បាៃទរៀបចំសំទែីរសុំទគាលការែ៍ទរៀបចំសិកាា ាលាចំៃៃួ ០២ សតីពី ការពិៃិតយទ ងីវញិលេធ

្លនៃការទរៀបចំក្្ៃការយុេធាង្រ្សតថវកិា ឆាន ២ំ០២៣ -២០២៥ ៃិងថវកិាព័ត៌មាៃសមិេធ
កមមឆាន ២ំ០២៣ ៃិងការបូកសរុបទ ងីវញិនៃការអៃុវតតថវកិាកមមវធីិឆាន ២ំ០២២ របស់ស្រកសួង
អ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ ក្ដលទស្រគាងៃិងទធែីទៅកនុងក្ខធនូ ឆាន ២ំ០២២ 

- បាៃទរៀបចំសំទែីសុំកិចចសេការជាមយួរដាបាលទខតតស្រកទចេះ ៃិងទខតតរតៃគិរ ីកនុងការស្របមូលេិៃនៃ័យ 
សស្រមាប់ទរៀបចំទគាលការែ៍ក្ែន្ទសំ្របតិបតតិការ ៃិងការអ្ិវឌ្ឍក្្ៃការេរិញ្ញបបទៃាធារែៈ 
ជាតិ សស្រមាប់វស័ិយ ា្ត់ ា្ង់េឹកជៃបេ ជូៃជំន្ទញការ UNICEF 

- ចូលរមួកិចចស្របជំុពិភាកាសតីពី ការទរៀបចំទធែីវទិាធៃកមមអៃុស្រកឹតយសតីពីការទរៀបចំ ៃិងស្របស្រពឹតតទៅ
របស់ស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ ទៅេីសតីការស្រកសួង  

- ចូលរូមវគាបែតុ េះបណាត ល សតីពីការគរ ក្្ៃការថវកិា ទយៃឌ័្រ េរិញ្ញវតថុ កសិកមម បាៃចំៃួៃ 
០៤ ទៅរាជធាៃី ន្ំទពញ ៃិងតាមស្របព័ៃធអៃឡាញ  

- ចូលរមួកិចចសៃាន្ទទគាលៃទយបាយ ទវេិកាទគាលៃទយបាយថាន ក់ជាតិបាៃចំៃួៃ ០៤ ទលីក 
ទៅរាជធាៃី ន្ំទពញ  

- សស្រមបសស្រមួលការទរៀបចំរបាយការែ៍របស់មៃាីរអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេទងំ ២៥ រាជធាៃី-ទខតត  សតីពី 
ការបូកសរុបលេធ្លការគររបស់មៃាីរកនុងឆាន ២ំ០២៣ ៃិងេិសទៅការគរឆាន ២ំ០២៣ ទដីមបី
ទរៀបចំសៃនិបាេស្របចាឆំាន រំបស់ស្រកសួង ។ 

3.3 ការយិល័យតាមដ្ឋៃ ៃិងវាយតនមា 
- ទរៀបចំតារាងតាមដ្ឋៃក្្ៃការសកមមភាពរបស់ស្រគប់អងាភាពទស្រកាមឱវាេស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ 
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- ចុេះស្រតួតពិៃិតយក្្ៃការសកមមភាពការគរមៃាីរអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេទខតតបន្ទា យមាៃជ័យ ទខតតបាត់ដំបង 
ទខតតសាឹងក្ស្រតង 

- ចូលរមួវគាបែតុ េះបណាត លកមមវធីិវៃិិទយគាធារែៈ៣ឆាន រំកិំល ៃិងទគាលការែ៍ក្ែន្ទសំតីពី
ការទរៀបចំថវកិាសមិេធកមម 

- ចូលរមួកមមវធីិស្របជំុសតីពី របាយការែ៍សកមមភាពការគរឆាន ២ំ០២១ នៃគទស្រមាងសតីពីការបទងកីត
ៃិងស្របតិបតតិការមជឈមែឌ លសេស្របតិបតតិការរដ្ឋា ្ិបាលឌី្ជីថល ៃិងពិធីស្របគល់វញិ្ហញ បៃបស្រត
បញ្ហា ក់ការសិកាជូៃសិកាា កាមក្ដលបាៃបញ្ច ប់ការសិកា BPR/ISP ទស្រកាមអធិបតីភាពឯកឧតតម 
រដាមង្រ្ៃតីស្រកសួងនស្របសែីយៃិ៍ងេូរគមន្ទគមៃ៍  

- ទធែីការពិៃិតយក្្ៃការសកមមភាពរបស់មៃាីររាជធាៃី ទខតតក្ដលបាៃទ ញ្ីមក  
- ទរៀបចំតារាងសូចន្ទករសមិេធកមម ទដីមបទីឆាីយតបតាមទគាលការែ៍ក្ែន្ទរំបស់ស្រកសួងទសដាកិចច 

ៃិងេរិញ្ញវតថុសតីពីការទរៀបចំថវកិាសមិេធកមម ។ 
- ចូលរមួវគាបែតុ េះបណាត លសតីពីទគាលការែ៍ក្ែន្ទថំវកិាសមិេធកមម  
- ចុេះស្រតួតពិៃិតយក្្ៃការសកមមភាពរបស់មៃាីរអ្ិវឌ្ឍៃ៍ទខតតស្រពេះវហិារ  
- ទសនីសុំស្រគប់អងាភាពទស្រកាមឱវាេស្រកសួងទរៀបចំរបាយការែ៍សមិេធកមមស្រតីមាសេី១ 
- បញ្ាូ លរបាយការែ៍សមិេធកមមស្រតីមាសេី១ អងាភាពទស្រកាមឱវាេស្រកសួងបំទពញ 
- ក្កសស្រមួលេស្រមង់របាយការសមិេធកមម 
- ចុេះស្រតួតពិៃិតយក្្ៃការសកមមភាពរបស់មៃាីរអ្ិវឌ្ឍៃ៍ទខតតកំពង់សពឺ ៃិងទខតតទកាេះកុង 
- ចូលរមួសិកាា ាលាអៃតរស្រកសួងជាមយួស្រកសួងក្្ៃការ ៃិងស្រកសួងឧសាេកមម បទចចកវេិា វេិយាង្រ្សត 

ៃិងៃវាៃុវតតៃ៍។ 
- ចុេះស្រតួតពិៃិតយក្្ៃការសកមមភាពរបស់មៃាីរអ្ិវឌ្ឍៃ៍ទខតតរតៃៈគីរ ី។ 
- ចូលរមួសិកាា ាលា ទៅទខតតទសៀមរាប ៃិងទខតតស្រពេះសីេៃុ 
- ចូលរមួកិចចស្របជំុវាយតនមាថវកិាពាក់កណាដ លឆាន ២ំ០២២ របស់ស្រកុមការគរកំក្ែេស្រមង់ាធារែៈ 

ទលីកេី៤ 
- ចូលរមួវគាបែដុ េះបណាដ លតាមរយៈវឌីី្អូអៃឡាញ ជាមយួាធារែៈរដាកូទរ ៉ាខ្ងតបូងរយៈទពល៩នថង 
- ស្របជំុពិភាកាការគររបស់ការយិល័យតាមដ្ឋៃ ៃិងវាយតនមា សដីការការគរបស់ការយិល័យ 

ៃិងបញ្ា ីវតតមាៃៃិងការពស្រងឹងសមតថភាពការគរ 
- ចូលរមួស្របជំុបូកសរុបការគរ ៩ក្ខទដីមឆាន ២ំ០២២ របស់ន្ទយកដ្ឋា ៃ 
- ចូលរមួកិចចស្របជំុទលីរបាយការែ៍តស្រមូវការបែដុ េះបណាដ ល ជាមយួស្រកសួងក្្ៃការ  
- ចូលរមួទរៀបចំតារាងបូកសរុប សមិេធ្ល ៥ឆាន  ំ២០១៨ -ស ២០២២ ស្រមាប់ជូៃន្ទយកដ្ឋា ៃ

ជំន្ទញ ៃិងអងាភាពមៃាីរទស្រកាមឱវាេ។ ចូលរមួកមមវធីិ្សពែ្ាយសដីពី ដ្ឋក់ឲ្យទស្របីស្របាស់ៃីតិវធីិ
កំែត់អតតសញ្ហញ ែកមមស្រគួារស្រកីស្រកថមី ៃិងការពស្រងីកវាិលភាពស្រគបដែដ ប់ដល់ស្រគួារគយរង 
ហាៃិ្័យ ទរៀបចំទ ងីទដ្ឋយស្រកសួងក្្ៃការ 

- ទរៀបចំរបាយការសមិេធកមមស្រតីមាសេី៣ 
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- បាៃទ ញ្ីេស្រមង់បេបគា ញ  ដល់អងាភាពទស្រកាមឱវាេស្រកសួងទងំអស់ទធែីការបូកសរុបលេធ្ល
សទស្រមចបាៃកនុងរយ :ទពលមយួឆាន  ំ ៃិងល ទ ីកក្្ៃការបៃតទៅឆាន ២ំ០២៣    

- ទធែីការពិៃិតយ ទមីលលេធ្លក្ដលសទស្រមចបាៃ  ទធៀបៃឹងថវកិារបស់អងាភាពៃីមួយៗ   
- ទធែីការបូកសរុបលេធ្លក្ដលសទស្រមចបាៃដ្ឋក់ជូៃអងាសៃនិបាតស្រកសួង 

3.4 ការយិល័យបទចចកវេិាព័ត៌មាៃ 
- បាៃ Upload & Post ឯការចូលទៅកនុងទគេេំព័រស្រកសួងចំៃៃួ ៩៥ ដង 
- ចូលរមួ ៃិងទរៀបចំសៃនិបាតបូកសរុបលេធ្លការគរឆាន ២ំ០២១ ៃិងទលីកេិសទៅការគរឆាន ២ំ០២២ 
- ចូលរមួពិធីសទមាព ធដ្ឋក់ឱយដំទែីរការមជឈមែឌ លសេស្របតិបតតិការរដ្ឋា ្ិបាលឌី្ជីថល ៃិងចូល 
- រមួវគាបែតុ េះបណាត លសតីពីការទរៀបចំដំទែីរការលំេូរការគរសស្រមាប់អ្ិវឌ្ឍៃ៍ស្របព័ៃធឌី្ជីថល 
- ទរៀបចំសមាភ របទចចកទេសទៅាលស្របជំុធំជាៃ់េី ៨ ទដីមបទីស្រតៀមសៃនិបាតស្រកសួងទៅនថងេី ០៨ ក្ខកុមភៈ 
ឆាន ២ំ០២២ ន្ទទពលខ្ងមុខទៃេះ  

- ចូលរមួកិចចស្របជំុសតីពី របាយការែ៍សកមមភាពការគរឆាន ២ំ០២១ នៃគទស្រមាងសតីពីការបទងកីតៃិង
ស្របតិបតតិការមជឈមែឌ លសេស្របតិបតតិការរដ្ឋា ្ិបាលឌី្ជីថល ៃិងពិធីស្របគល់វញិ្ហញ បៃបស្រតបញ្ហា ក់ 
ការសិកាជូៃសិកាា កាមក្ដលបាៃបញ្ច ប់ការសិកា BPR/ISP ទស្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧតតមរដាមង្រ្ៃត ី
ស្រកសួងនស្របសែីយៃិ៍ងេូរគមន្ទគមៃ៍ 

- ទរៀបចំសមាភ របទចចកទេសទៅាលស្របជំុជាៃ់េី១, ជាៃ់េី៣  ) បៃាប់ ៣០៥(, ជាៃ់េី៧  ) បៃាប់ 
៧០៦ (ៃិងាលស្របជំុធំជាៃ់េី៨ ទដីមបទីស្រតៀមសៃនិបាតស្រកសួងទៅនថងេី ១៥ ក្ខមីន្ទ ឆាន ំ
២០២២ ន្ទទពលខ្ងមុខទៃេះ  

- ជួសជុលកុពំយូេ័រ ៃិងដំទ ងីកមមវធិ ីMs. Office ជូៃមង្រ្ៃតកីនុងស្រកសងួបាៃចំៃៃួ ១១៦ ទស្រគឿង 
- ទរៀបចំកិចចស្របជុំទៅាលស្របជុធំំជាៃេ់ី៨ សតពីី “កចិចស្របជុំការគរ” ទស្រកាមអធិបតីភាព ឯកឧតតមបែឌិ ត
សភាចារយ រដាមង្រ្ៃត ី

- ទរៀបចំកិចចស្របជុំតាមស្របពៃ័ធវទីដអូអៃឡាញ Zoom សតីព ី “គែៈកមមការដកឹន្ទនំៃ គែៈកមាម ធិការ
ភាពជានដគូសកលនៃការសអំាត ៃងិ េឹកាា ត សស្រមាបទ់ងំអស់គាន  ) Sanitation and Water for All)” 
ជូៃឯកឧតតមបែឌិ តសភាចារយ រដាមង្រ្ៃតី ចំៃួៃ ០២ទលកី 

- ទរៀបចំកិចចស្របជុំតាមស្របពៃ័ធវទីដអូអៃឡាញ Zoom ជូៃថាន ក់ដឹកន្ទចំំៃៃួ ៣៥ ទលីក 
- ចូលរមួកិចចស្របជំុ ទស្រតៀមទរៀបចំសៃនិបាតបូកសរុបលេធ្លការគរឆាន ២ំ០២២ ៃិងទលីកេិសទៅ
ការគរឆាន ២ំ០២៣ របស់ស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ 

- ស្រតួតពៃិិតយ ៃិងទដ្ឋេះស្រាយបញ្ហា  Printers របស់ន្ទយកដ្ឋា ៃន្ទន្ទកនុងស្រកសងួបាៃចៃំួៃ ៧៧ ដង  
- ទដ្ឋេះស្រាយបញ្ហា  Internet / Network របស់ន្ទយកដ្ឋា ៃន្ទន្ទកនុងស្រកសួងបាៃចៃំួៃ ៩២ ដង 
- តបណាត ញ Internet / Network ជូៃថាន ក់ដកឹន្ទសំ្រកសងួបាៃចៃំួៃ ០៤ បៃាប ់
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- ទរៀបចំដំទ ងីឧបករែ៍ស្របជុ ំOnline បៃាប់ ៧០៥ 
- ទរៀបចំតបណាត ញ Internet / Network បៃាប់ ឯកឧតតមអគាន្ទយករដាបាល ៃិងេរិញ្ញវតថុ 
- ចូលរមួកចិចស្របជុំស្រតីមាសេ៣ី របស់ន្ទយកដ្ឋា ៃ 
- ទធែីបចចុបបៃនភាពេិៃនៃ័យទលី MRD Mobile App 
- ទធែីបចចុបបៃនភាពទលី មា៉ា សុីៃ Server 
- បាៃទធែីបចចុបបៃនភាពទគេេពំ័រស្រកសួង។ 

 

3.5 ការយិល័យអាា ៃ ៃិងសេស្របតិបតតកិារអៃតរជាតិ 

១  .មិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាលអងាការការគរ  

- បាៃទរៀបចំបៃតកិចចស្រពមទស្រពៀងសេស្របតិបតតិការរវាងស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ ៃិងអងាការមិៃក្មៃ     
រដ្ឋា ្ិបាលបាៃចំៃៃួ ១៦ កិចចស្រពមទស្រពៀង 

- បាៃទរៀបចំលិខិតគាសំ្រេបៃតអៃុសសរែៈនៃការទយគយល់គាន រវាងស្រកសួងការបរទេស ៃិងសេ
ស្របតិបតតិការអៃតរជាតិ ៃិងអងាការមិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាលបាៃចំៃៃួ ១១លិខិត។ 

- បាៃទរៀបចំលិខិតគាសំ្រេ ទៅអគាន្ទយកដ្ឋា ៃគយ ៃិងរដ្ឋា ករកមពុជា សស្រមាប់អងាការមិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាល 
បាៃចំៃៃួ ០៤លិខិត 

- បាៃទរៀបចំលិខិតគាសំ្រេ ទៅអគាទលខ្ធិការគែៈកមាម ធិការៃីតិសមបទ ៃិងអ្ិវឌ្ឍៃ៍កមពុជា
សស្រមាប់អងាការមិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាល បាៃចំៃៃួ ០៤លិខិត 

- បាៃទរៀបចំលិខិតសុំអៃតរាគមៃ៍ ទដីមបចុីេះបញ្ា ីសុំាា កទលខ ONG  សស្រមាប់អងាការមិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាល 
បាៃចំៃៃួ ១០លិខិត 

- បាៃទរៀបចំលិខិតគាសំ្រេ ទដីមបទីធែីការបដូរាា កទលខពីេស្រមង់ចាស់ ONG 202  ទៅេស្រមង់ថមី ONG 1 -2
0001  សស្រមាប់អងាការមិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាល បាៃចំៃៃួ ០២លិខិត 

- បាៃទរៀបចំលិខិតសុំផ្ទា ស់បតូរេិដ្ឋា ការពីស្របទ្េ E មកស្របទ្េ C ជូៃបុគាលិកចំៃៃួ០១ រូប សស្រមាប់
អងាការ មិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាលបាៃចំៃៃួ ០៣លិខិត 

- បាៃទរៀបចំលិខិតគាសំ្រេសុំផ្ទា ស់បដូរេិដ្ឋា ការពីស្របទ្េ EB មកស្របទ្េ C ជូៃបុគាលិកចំៃួៃ ០១ន្ទក់ 
ៃិងសមាជិកស្រគួារចំៃៃួ ០២ន្ទក់ របស់អងាការ ទអ សុី អា/ការតីាសអូង្រ្ាត ល ីចំៃៃួ០១ លិខិត 

- បាៃទរៀចចំសទំែីសុំ ដ្ល់ទយបល់ កនុងការចូលរមួកនុងពិធីបិេ ៃិងស្របគល់-េេលួសមិេធ្ល
គទស្រមាង  “ ភាពធៃ់ៃឹងទស្រគាេះមេៃតរាយ ៃិងការស្រគប់ស្រគងធៃធាៃេឹកទៅស្របទេសកមពុជា ” របស់អងា
ការអាក់សិៃទអតកមពុជា 

- សំទែីសុំេតថទលខ្ទលីបែាសរទសីរជូៃអងាការ ការតីាសអូង្រ្ាត ល ីៃិងអងាការ Saemaul 
Globalization Foundation 
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- សំទែីសុំអៃុញ្ញតិចូលរមួកមមវធីិសិកាា ាលាសដីពីការ្សពែ្ាយលេធ្លនៃការវាយតនមាបញ្ច ប់
គទស្រមាង”ទលីកកមពស់េី្ារសស្រមាប់កសិករខ្ន តតូច ” របស់អងាការទេេែអឺៃតរជាតិកមពុជា។ 

- បាៃទរៀបចំសទំែីសុំអៃតរាគមៃ៍ទដីមបនី្ទចូំលរថយៃត ទដ្ឋយការបង់ពៃធ ៃិងអាករជាបៃាុករបស់រដា
របស់អងាការ បាៃចំៃៃួ ០១លិខិត 

២.ការគរអាា ៃ 
- បាៃទរៀបចំរបាយការែ៍វឌ្ឍៃភាព សមិេធ្លការគរក្ដលបាៃសទស្រមចកៃាងមក នៃកិចចសេ
ស្របតិបតតិការកមពុជា-ៃូក្វលទស ង់ កនុងវស័ិយអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ 

- បាៃទរៀបចំ ករែីសំទែីសុព័ំត៌មាៃ ៃិងទរៀបចំខាឹមារអតថបេ ពាក់ព័ៃធៃឹងសកមមភាពន្ទន្ទតាមវ ិ
ស័យ ទស្រកាមសេគមៃ៍សងាម-វបបធម៌អាា ៃ ក្ដលកមពុជាបាៃចូលរមួចំក្ែកចាប់ឆាន ១ំ៩៩៩។ 

- បាៃទរៀបចំសំទែីសុំចាត់ទបកាភាពជាថាន ក់ដឹកន្ទេំេួលបៃាុកកិចចការអាា ៃចូលរមួកនុងកិចចស្របជំុ 
ជាមួយវេិាាថ ៃស្រាវស្រជាវទសដាកិចចសស្រមាប់អាា ៃ ៃិងអាសុីខ្ងទកីត  ) Economic Research 
Institute For ASEAN and East Asia-ERIA) តាមស្របព័ៃធអៃឡាញ  ) Zoom) 

- បាៃទរៀបចំសំទែីសុំអទញ្ា ីញឧតតមមង្រ្ៃតីេេលួបៃាុកកិចចការអាា ៃចូលរមួកិចចស្របជំុសស្រមបសស្រមួល 
អៃតរស្រកសួងទស្រកាមសេគមៃ៍សងាម-វបបធម៌អាា ៃ។ 

- បាៃទរៀបចំ សំទែីសុំទគាលការែ៍ស្របជំុ សដីពី ការទរៀបចំគទស្រមាងទសនីសុំេរិញ្ញបបទៃ ឥតសំែងពីរ
ដ្ឋា ្ិបាលាធារែរដាកូទរ ៉ា សស្រមាប់ឆាន ាំរទពីពៃធ ២០២៤ 

- សំទែីសុំការបញ្ហា ក់ទលីបញ្ា ីស្រពឹការែ៍អម នៃសសរសតមភសេគមៃ៍សងាម-វបបធម៌អាា ៃ 
- ករែីសំទែីសុំ ត្ល់ធាតុចូល ទលីទសចកតីស្រពាងដំបូងនៃក្្ៃការសកមមភាពថមី នៃកិចចស្របជំុកំពូល
អាសុីបូព៍ា  ) ២០២៣-២០២៧(របស់ស្រកសួងអប់រ ំយុវជៃ ៃិងកីឡា 

- បាៃទរៀបចំករែីសំទែីសុំ ត្ល់មតិទលីទសចកតីស្រពាងក្្ៃការសកមមភាព ទដីមបអីៃុវតតភាពជានដ
គូយុេធាង្រ្សតអាា ៃ-សេភាពអឺរ ៉ាុប  ) ឆាន ២ំ០២៣-២០២៧( 

- បាៃទរៀបចំសំទែីសុំទបីកគែៃីសស្រមាប់ទរៀបចំទវេិកាអាា ៃ 
- បាៃទរៀបចំសំទែីសុំចុេះេតថទលខ្ទលីកិចចសៃាទស្របីស្របាស់ថវកិារ សស្រមាប់ទរៀបចំទវេិកាអាា ៃ
សតីពីភាពជាអនកដឹកន្ទកំនុងការអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ ៃិងលុបបំបាត់ភាពស្រកីស្រក 

- បាៃទរៀបចំសំទែីសុំទគាលការែ៍អៃុញ្ហញ តឲ្យឧតតមមង្រ្ៃតី ៃិងមង្រ្ៃតីបទគា លេេលួបៃាុកការគរ
អាា ៃ ទដីមបចូីលរមួកនុងកិចចស្របជំុឧតតមមង្រ្ៃតីសេគមៃ៍សងាម-វបបធម៌អាា ៃទលីកេី៣២ ៃិង
កិចចស្របជំុស្រកុម ស្របឹកាសេគមៃ៍សងាម-វបបធម៌អាា ៃទលីកេី២៧ តាមស្របព័ៃធអៃឡាញ 

- បាៃទរៀបចំសុំទែីសុំទគាលការែ៍អៃុញ្ហញ តទដីមប ី អទញ្ា ីញស្របធាៃសមាគមសស្រមបសស្រមួល ៃិង
អ្ិវឌ្ឍៃ៍សងាម ៃិងអគាន្ទយកស្រកុមេ ុៃទអមរុរា៉ាយស៍ទខមបូឌា ចូលរមួកមមវធីិស្របគល់ពាៃរគែ ៃ់
ភាពជាអនកដឹកន្ទសំអាា ៃទលីកេី៥ តាមស្របព័ៃធអៃឡាញ 

- បាៃទរៀបចំសំទែីសុំទគាលការែ៍អៃុញ្ហញ តទដីមបឲី្យឧតតមមង្រ្ៃតីេេលួបៃាុកការគរអាា ៃចូល
រមួកមមវធីីស្របគល់ពាៃរគែ ៃ់អាា ៃទលីកេី៥ សដីពីការគរអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ ៃិងលុបបំបាត់ភាព
ស្រកីស្រក ៃិងទសនីសុំអៃុញ្ហញ តអទញ្ញីញស្របធាៃសមាគមៃសស្រមបសស្រមួល ៃិងអ្ិវឌ្ឍៃ៍សងាម ៃិង
អគាន្ទយកស្រកុមេ ុៃទអមរុរា៉ាយស៍ទខមបូឌា ចូលរមួកនុងវធីិខ្ងទលី តាមស្របព័ៃធអៃឡាញ 
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- របាយការែ៍វឌ្ឍៃភាពនៃកិចចសេស្របតិបតតិការទេែភាគីកមពុជា-អូង្រ្ាត ល ីទដីមបទីស្រតៀមទរៀបចំកិចច 
ពិទស្រគាេះទយបល់ថាន ក់ឧតតមមង្រ្ៃតីកមពុជា-អូង្រ្ាត លី ទលីកេី៣ 

- សំទែីសុំចាត់ឧតតមមង្រ្ៃតីេេលួបៃាុកកិចចការអាា ៃចូលរមួកិចចស្របជំុពិទស្រគាេះទយបល់អំពីការ 
អៃុវតត Key Deliverable ៃិងបចចុបបៃភាពការគរតាមវស័ិយៃីមយួៗទស្រកាមសេគមៃ៍សងាម-
វបបធម៌អាា ៃ 

- សំទែីសុំរូបថតសស្រមាប់ទរៀបចំទបាេះពុមភទសៀវទៅសតីពីការចូលរមួចំក្ែករបស់កមពុជាកនុងអាា ៃ 
ៃិងពិព័ែ៍រូបថតសស្រមាប់អបអរាេរខួបទលីកេី៥៥នៃការបទងកីតអាា ៃ 

- សំទែីសុំអៃុញ្ហញ តទអាយឧតតមមង្រ្ៃតីេេលួបៃាុកកិចចការអាា ៃចូលរមួទវេិកាអាា ៃ-ចិៃទលីក
េី១៦សតីពីការអ្ិវឌ្ឍៃ៍សងាមៃិងកាត់ៃថយភាពស្រកីស្រកតាមស្របព័ៃធអៃឡាញ 

- បាៃទរៀបចំលិខិតទឆាីយតបទៅស្រកសួងការបរទេស ៃិងសេស្របតិបតតិការអៃតរជាតិសដីពីរបាយការែ៍ 
វឌ្ឍៃភាព នៃកិចចសេស្របតិបតតិការទេែភាគីរវាងកមពុជា ៃិងបណាដ ស្របទេសអាសុីបូព៌ា 

- បាៃទរៀបចំលិខិតទឆាីយតបទៅស្រកសួងការបរទេស ៃិងសេស្របតិបតតិការអៃតរជាតិសដីពីរបាយការែ៍ 
វឌ្ឍៃភាព នៃកិចចសេស្របតិបតតិការទេែភាគីរវាងកមពុជា-អូង្រ្ាត លី ៃិងកមពុជា-ៃូក្វលទស ង់ 

- បាៃទរៀបចំលិខិតទឆាីយតបទៅស្រកសួងការបរទេស ៃិងសេស្របតិបតតិការអៃតរជាតិ សដីពីរបាយការែ៍
វឌ្ឍៃភាព នៃកិចចសេស្របតិបតតិការទេែភាគីរវាងកមពុជា-ឥណាឌ  

៣.ទ្សងៗ 
- កាលនថងេី ១៩ ដល់នថងេី ២២ ក្ខមករា បាៃចុេះពិៃិតយការគរសមិេធ្លរបស់អងាការ សុី ប ិៃ អិៃ 
កមពុជា ទៅទខតតនប៉ាលិៃ 

- កាលនថងេី ០៩ ដល់នថងេី ១២ ក្ខមីន្ទ បាៃចុេះពិៃិតយការគរសមិេធ្លរបស់អងាការ World 
Hopeទៅទខតតមែឌ លគិរ ី

- កាលនថងេី ២២ ដល់នថងេី ២៥ ក្ខមីន្ទ បាៃចុេះពិៃិតយការគរសមិេធ្លរបស់អងាការ ការតីាសអូ
ង្រ្ាដ លី ៃិងអងាការទចរភាព ទៅទខតតទពាធិ៍ាត់ ទខតតបាត់ដំបង 

- កាលនថងេី ២៩ ដល់នថងេី ៣១ ក្ខមីន្ទ បាៃចុេះពិៃិតយការគរសមិេធ្លរបស់អងាការ ទវលីរញូី 
ទៅទខតតបន្ទា យមាៃជ័យ 

- បាៃទរៀបចំសំទែីសុំចូលរមួជាគែៈអធិបតីកនុងកមមវធីិស្របគល់ ៃិងបិេបញ្ច ប់គទស្រមាងេឹកាា ត 
ៃិងអន្ទម័យ 

- បាៃទរៀបចំរបាយការែ៍សតពីី ការចុេះពិៃិតយ ៃិងវាយតនមាពីសមិេធ្លរបស់អងាការ World Hope 
International 

- បាៃទរៀបចំសំទែីសុំេតថទលខ្ ទលីលិខិតជូៃដំែឹងសតីពីការអៃុវតតសកមមភាពការគរាង
សង់ ា្េះជយួសេគមៃ៍របស់ អងាការលំទៅឋាៃមៃុសសជាតិអៃតរជាតិកមពុជា កនុងទខតតាែ យទរៀង 

- បាៃទរៀបចំសទំែីសុំេតថទលខ្ ទលីបែាសរទសរីជូៃអងាការាមា៉ា រតីាៃ់ ្ឺសសទង្រ្គា េះអៃតរជាតិ 
- កាលនថងេី ១០ ដល់នថងេី ១២ ក្ខឧសភា បាៃចុេះពិៃិតយនៃការស្របមូលេិៃនៃ័យទរៀបចំទគាលៃទយ
បាយជាតិអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេទៅទខតតស្រកទចេះ 
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- កាលនថងេី ១១ ដល់នថងេី ១៣ ក្ខឧសភា បាៃចុេះពិៃិតយនៃការស្របមូលេិៃនៃ័យទរៀបចំទគាលៃទយ
បាយជាតិអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេទៅទខតតតបូងឃមុ ំ

- កាលនថងេី ២៣ ដល់នថងេី ២៥ ក្ខឧសភា បាៃចុេះពិៃិតយការគរសមិេធ្លរបស់អងាការ Clear 
Cambodia ទៅទខតតបាត់ដំបង 

- សំទែីសុំេតថទលខ្ ទលលីិខិតគាសំ្រេន្ទចូំលក្ជលលាងនដ ៃិងទស្របងរតឹាច់ដំុ ពីាធារែរដា
សិងាបុរ ីរបស់ស្រកុមេ ុៃBorden Company 

- សំទែីសុំអៃុញ្ហញ តន្ទចូំលក្ជលលាងនដចំៃៃួ ១០៦៥ទកេះ េមងៃ់ ៩ ៤៥៣,៤៦០គី ូស្រកាម 
មាៃតនមាសរុប ១០០ ៦0៨ដុលាា រអាទមរកិ   ន្ទចូំលតាមស្រចកកំពង់ក្្អៃតរជាតិទខតតស្រពេះសីេៃុ 
ទដ្ឋយការបង់ពៃធ ៃិងអាករជាបៃាុករបស់រដា  របស់ស្រកុមេ ុៃBorden Company ទៅគយ។ 

- សំទែីសុំអៃុញ្ហញ តន្ទចូំលក្ជលលាងនដចំៃៃួ ១០៦៥ទកេះ េមងៃ់ ៩ ៤៥៣,៤៦០គី ូស្រកាម 
មាៃតនមាសរុប ១០០ ៦0៨ដុលាា រអាទមរកិ   ន្ទចូំលតាមស្រចកកំពង់ក្្អៃតរជាតិទខតតស្រពេះសីេៃុ 
ទដ្ឋយការបង់ពៃធ ៃិងអាករជាបៃាុករបស់រដា  របស់ស្រកុមេ ុៃBorden Company ទៅស្រកសួងសុខ្ 
្ិបាល 

- សំទែីសុំអៃុញ្ហញ តន្ទចូំលក្ជលលាងនដចំៃៃួ ១០៦៥ទកេះ េមងៃ់ ៩ ៤៥៣,៤៦០គី ូស្រកាម មាៃ 
តនមាសរុប ១០០ ៦0៨ដុលាា រអាទមរកិ   ន្ទចូំលតាមស្រចកកំពង់ក្្អៃតរជាតិទខតតស្រពេះសីេៃុ ទដ្ឋយ 
ការបង់ពៃធ ៃិងអាករជាបៃាុករបស់រដា  របស់ស្រកុមេ ុៃBorden Company ទៅស្រកសួងទសដាកិចច 
ៃិងេរិញ្ញវតថុ 

- របាយការែ៍លេធ្លស្របជំុទលីកេី២ សតីពីការស្រតួតពិៃិតយ ការទរៀបចំគទស្រមាងសំទែីរ  ) Project 
Concept Paper ឬ Express of Interest )  សស្រមាប់ជំុេី៦ កនុងស្រកបខ័ែឌ មូលៃិធិកិចចសេ
ស្របតិបតតិការទមគងា-ាធារែរដាកូទរ ៉ា Mekong-Rok (MKCF) 

- សំទែីសុំបញ្ាូ ៃឯការេសសៃទៃគទស្រមាង Projet Concept Paper សស្រមាប់ជំុេី៦កនុងស្រកប
ខែឌ មូលៃិធិកិចចសេស្របតិបតតិការទមគងា-ាធារែរដាកូទរ ៉ា  ) MKCF) 

- កាលនថងេី ១៥ ដល់នថងេី ១៧ ក្ខមិថុន្ទ បាៃចុេះពិៃិតយនៃការស្របមូលេិៃនៃ័យទរៀបចំទគាលៃទយ
បាយជាតិអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេទៅទខតតកំពង់ធំ។ 

- កាលនថងេី ១៥ ដល់នថងេី ១៧ ក្ខមិថុន្ទ បាៃចុេះពិៃិតយនៃការស្របមូលេិៃនៃ័យទរៀបចំទគាលៃទយ
បាយជាតិអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេទៅទខតតទពាធិ៍ាត់ 

- សំទែីសុំទគាលការែ៍ទរៀបចំកិចចស្របជំុ្សពែ្ាយ ៃិងក្ែន្ទពីំការទរៀបចំរបាយការែ៍ ៃិងសំទែី 
គទស្រមាងថមីឆាន ២ំ០២៣-២០២៤  ) Project Proposal) ពីរដ្ឋា ្ិបាលអាលាឺម៉ាង់  

- កាលនថងេី ០៦ ដល់នថងេី ០៩ ក្ខកកកដ្ឋ បាៃចុេះពិៃិតយនៃការស្របមូលេិៃនៃ័យទរៀបចំទគាលៃទយ
បាយជាតិអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេទៅទខតតទសៀមរាប 

- កាលនថងេី ១៣ ដល់នថងេី ១៥ ក្ខកកកដ្ឋ បាៃចុេះពិៃិតយនៃការស្របមូលេិៃនៃ័យទរៀបចំទគាលៃទយ
បាយជាតិអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេទៅទខតតស្រពេះសីេៃុ 

- កាលនថងេី ១៣ ដល់នថងេី ១៥ ក្ខកកកដ្ឋ បាៃចុេះពិៃិតយនៃការស្របមូលេិៃនៃ័យទរៀបចំទគាលៃទយ
បាយជាតិអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេទៅទខតតកំពង់ចាម 
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- កាលនថងេី ២២ ដល់នថងេី ២៥ ក្ខសីហា បាៃចុេះពិៃិតយនៃការស្របមូលេិៃនៃ័យទរៀបចំទគាលៃទយ
បាយជាតិអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេទៅទខតតទពាធ៍ីាត់  ,បាត់ដំបង ៃិងទខតតបន្ទា យមាៃជ័យ  

- សំទែីសុំទគាលការែ៍ទរៀបចំសិកាា ាលា សតីពី វឌ្ឍៃភាពការគរសស្រមាប់ៃីតិកាលេី៦ នៃរដាសភា 
ចាប់ពីឆាន ២ំ០១៨-២០២២ ៃិងបូកសរុបរបាយការែ៍ឆមាសេី១ ឆាន ២ំ០២២។ 

- សំទែីសុំបញ្ាូ ៃឯការគទស្រមាង ា្ត់ ា្ង់េឹកសុវតថិភាពជៃបេ ចំៃៃួ ០១គទស្រមាង ទស្រកាមេរិញ្ញបបទៃ 
េីភាន ក់គរសេស្របតិបតតិការអៃតរជាតិកូទរ ៉ា  ) KOICA) 

- សំទែីសុំបញ្ាូ ៃរបាយការែ៍គទស្រមាងទមគងា-ឡាៃឆាងទៅស្រកសួងការបរទេស ៃិងសេស្របតិបតតិ
ការអៃតរជាតិ 

- បាៃទរៀបចំរបាយការែ៍សិកាា ាលា សតីពីលេធ្លការគរសេស្របតិបតតិការ ជាមួយអងាការមិៃ
ក្មៃរដ្ឋា ្ិបាល រយៈទពល ៥ឆាន ំ  ) ២០១៨-២០២២ (ៃិងបូកសរុបរបាយការែ៍ឆមាសេី១ 
ឆាន ២ំ០២២ 

- សំទែីសុំទធែីសវៃកមមទលីឯការគទស្រមាងទស្រកាមមូលៃិធិពិទសស នៃកិចចសេស្របតិបតតិការទមគងា-
ឡាៃឆាង។ 

- សំទែីសុំទគាលការែ៍ទរៀបចំសិកាា ាលាសតីពីការបូកសរុបរបាយការែ៍ស្របចាឆំាន ២ំ០២២ 
របស់NGOs 

- ទរៀបចំរបាយការែ៍ចូលរមួសិកាា ាលាសតីពី ក្្ៃការយុេធាង្រ្សតឆាន ២ំ០២៣-២០២៥របស់
អងាការឆាល ហាែ ៃកមពុជា 

- ទរៀបចំរបាយការែ៍បូកសរុបការគរអងាការមិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាលស្របចាឆំាន ២ំ០២២ 
4.បញ្ហនរបឈម 

- ថវកិាសស្រមាប់ចុេះបំទពញទបសកកមមមាៃចំៃៃួតិចមិៃអាចចុេះបំទពញការគរទៅតាមរាជធាៃីទខតត                  
បាៃស្រគប់ទគាលទៅ 

- លំេូរថវកិាមាៃភាពយតឺយ៉ា វទធែីឲ្យកិចចស្របតិបតតិការមិៃទៃ់ទពលទវលា 
- របាយការែ៍ទ ញ្ីរពីស្រគប់អងាភាពមាៃភាពយតឺយ៉ា វពំុអាចបូកសរុបបាៃទៃ់ទពលទវលា 
- រចន្ទសមព័ៃធថវកិាកមមវធីិមាៃការផ្ទា ស់បតូរទធែីឲ្យការទរៀបចំក្្ៃការមិៃទៃ់ទពលទវលា 

5.ទ្ិសលៅការងារឆ្នាំ២០២៣ 
- ពិៃិតយៃិងក្កសស្រមួលទគាលៃទយបាយស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ 
- ទរៀបចំក្្ៃការវៃិិទយគាធារែៈបីឆាន រំកិំលឆាន ២ំ០២៤-២០២៦ 
- ទរៀបចំក្្ៃការយុេធាង្រ្សតថវកិាបីឆាន រំកិំលឆាន ២ំ០២៤-២០២៦ 
- ទរៀបចំក្្ៃការថវកិាព័ត៌មាៃសមិេធកមមឆាន ២ំ០២៤ 
- ទរៀបចំក្្ៃការអ្ិវឌ្ឍៃ៍វស័ិយជៃបេសស្រមាប់ៃីតិកាលេី៧ ឆាន ២ំ០២៣-២០២៨ 
- ទរៀបចំទសៀវទៅការស្រគប់ស្រគងការចំណាយស្របចាកំ្ខ (Financial Management Manual ,FMM) 
- បែតុ េះបណាត លការទរៀបចំ KPI , Output Indicator , Outcome Indicator, Set Program Goal 
- បែតុ េះបណាត លវធីិាង្រ្សតគែន្ទស្របាក់ទបៀរវតសរត៍ាមអៃុកមមវធីិ ៃិងកមមវធីិ 
- បៃតទរៀបចំសថិតិអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ 
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- ក្កសស្រមួលេស្រមង់ក្បបបេរបាយការែ៍សមិេធកមម KPI Report  
- សមាេរៃតកមមគទស្រមាងវៃិិទយគថវកិារដាៃិងថវកិាចរៃត ៃិងថវកិានដគូរសេស្របតិបតតិការ 
- ចុេះតាមដ្ឋៃៃិងវាយតនមាការអៃុវតតសូចន្ទករសមិេធកមមថវកិាកមមវធីិ 
- ក្កសស្រមួលកិចចស្រពមទស្រពៀងសេស្របតិបតតិការជាមយួអងាការមិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាលៃិងេស្រមង់ របាយ

ការែ៍របស់អងាការ  
- ចុេះតាមដ្ឋៃៃិងវាយតនមាការអៃុវតតកិចចស្រពមទស្រពៀងជាមួយអងាការមិៃក្មៃរដ្ឋា ្ិបាលទរៀងរាល់ស្រតី

មាស ៃិងស្របចាឆំាន  ំ
- សស្រមបសស្រមួលឯការគតិយុតតិទ្សងៗជាមួយស្រកសួងការបរទេស ៃិងសេស្របតិបតតិការអៃតរជាតិ 

ស្រកសួងទសដាកិចចៃិងេរិញ្ញវតថុ ស្រកុមស្របឹកាអ្ិវឌ្ឍៃ៍កមពុជា  
- ទរៀបចំលិខិតទឆាីយតប ៃិងសស្រមបសស្រមួលការគរអាា ៃ អងាការសេស្របជាជាតិ អាា ៃបូក 
- ពស្រងឹងការទរៀបចំស្របព័ៃធស្រគប់ស្រគងអីុៃទធៀក្ែតស្រកសួង 
- បញ្ចូ លេិៃនៃ័យ ក្កលមា ៃិងបទគា េះេិៃនៃ័យ ព័ត៌មាៃស្រកសួងចូលកនុងទវបាយ ៃិងទអបស្រកសួង 
- ចូលរមួការគរក្កេស្រមង់ការស្រគប់ស្រគងេរិញ្ញវតថុាធារែៈទដ្ឋយទេៀងទត់ 
- ស្របជំុស្រតួតពិៃិតយន្ទយកដ្ឋា ៃស្របចាសំ្រតីមាស ៃិងស្របចាឆំាន  ំ 
លសចកតីសននិដ្ឋនន 

 ការគរក្្ៃការ ៃិងេំន្ទក់េំៃងាធារែៈមាៃវាិលភាពធំជាងទគទបីទស្របៀបទធៀបៃឹងអងា ភាព 
ន្ទយកដ្ឋា ៃដូចគាន ទៅស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ ។ សកមមភាពការគររបស់ន្ទយកដ្ឋា ៃគឺេំន្ទក់េំៃង ត្ល់ 
ទសវាដល់ភាគដនេទេៀតទដីមបសីស្រមួលដល់ការគរស្របចានំថងក៏ដូចជាការគរអ្ិវឌ្ឍៃ៍កនុងវស័ិយជៃបេក្ដរ ។ 
ទទេះជាសថិតកនុងកាលៈទេសៈនៃការរាតតាតជំងឺកូវដី១៩ ក៏ទដ្ឋយ ក៏ន្ទយកដ្ឋា ៃទៅក្តអាចេំន្ទក់េំៃង
ស្របជំុពិភាកា សិកាា ាលាតាមរយៈអៃឡាញ្ង ៃិងផ្ទា ល់្ងទដ្ឋយទធែីយ៉ា ងណាទ ា្រចំទែេះជំន្ទញ
ក្្ៃការ ថវកិា របាយការែ៍ ។ល។ ទៅឲ្យបណាត អងាភាពទ្សងៗទដីមបសី្របតិបតតិតាមចាប់ជាធរមាៃ ។ 
តាមការវាយតនមាកនុងកិចចស្របតិបតតិការក្្ៃការឆាន ២ំ០២២ទៃេះ ន្ទយកដ្ឋា ៃបាៃសទស្រមចស្រគប់ទគាលទៅ
ក្ដលបាៃកំែត់ ១០០% ។ កិចចការទៃេះ អាចសទស្រមចទៅបាៃទដ្ឋយ មាៃការ ចងាុលបគា ញតស្រមង់េិសពី 
សំណាក់ ឯកឧតតមបណឌិតសភាចារយរដឋមន្តនតី ទដីមបជីាមាគ៌ាទឆាព េះ ទៅរកទគាលទៅក្ដលជាទគាល
បំែងទគាលៃទយបាយរបស់ស្រកសួងអ្ិវឌ្ឍៃ៍ជៃបេ ៕ 
 
 
 


