


អជា� ធរកម�ុជា ្រគប់្រគងសកម�ភាពកមា� តម់ីន និងសេ�ង� ះជនពិករេដយសរមនី 

ែផនករសកម�ភាពវិសយ័មីនរយៈេពល ៣ឆា� (ំ២០១៨-២០២០) 

សកម�ភាព សូចនាករ មេធ្យោបាយេផ��ងផា� ត់ ហនភ័ិយ/ 

ករសន�ត 

អ�កទទលួ

ខុស្រត�វ 

ទសិេដ 

សរុប ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

េគាលបណំង 

ទ១ី 

កត់បន�យតបំន់ែដលដងឹថាមានមនីទងំអស់ េន្រតមឹឆា� ២ំ០២៥ 

េគាលេដ 

ទ១ី 

ប�� ប់ករ្រសវ្រជាវចមា� រមនីមូលដ� នថា� ក់ជាតេិនតម្រស�កែដលេនសល់ ្រតមឹឆា� ំ

២០២០ 
• កង�ះករចូលរមួរបស់

ភាគីពកព់ន័� 

• តំបនរ់ងេ្រគាះមយួ
ចំននួ មិនអចចូល
េទបាន 

• អ�កផ�លព់តម៌ានមិន
វត�មាន 

• ករប��ូ នទិន�នយ័ពី 
្របតិបត�ិករមានករ
យតឺយាវ 

 

 

• មានទិន�នយ័អំពី្រស�ក
ទងំេនាះអចេរៀប
ជាតរងបាន 

• សមត�ភាព្រគប្់រគាន់
របស ់្របពន័�ពត៌មាន
(IMSMA) 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

េរៀបចែំផនករស្រមាប់្រសវ្រជាវចមា� រមនីមូលដ� នេលី្រស�កេនសល់ ែដលមានមនី 

នងិស.ផ.ស. 

     

សកម�ភាពទី១ បេង�ីតតរងចំននួ្រស�កែដល
េនសលស់្រមាបេ់ធ�ីករ
្រសវ្រជាវចមា� រមីនមូលដ� ន 

តរងចំននួ្រស�កែដលេន
សលស់្រមាបេ់ធ�ីករ
្រសវ្រជាវវចមា� រមីន 
មូលដ� ន 

តរងពត័ម៌ានអំពីភូមិ /ឃុំ/ 
ស្រមាបក់រ្រសវ្រជាវចមា� រ

មីនមូលដ� នែដលបាន 
ទទលួករអនុមត័ 

 
អជា� ធរមីន 

១ ច្បោប ់ ១ 

  

សកម�ភាពទី២ បេង�ីតែផនករសកម�ភាព
្រសវ្រជាវចមា� រមីនមូលដ� ន 

ែផនករសកម�ភាពស្រមាប់
េធ�ីករ្រសវ្រជាវមូលដ� ន 

ែផនករសកម�ភាពករងរ
្រសវ្រជាវចមា� រមីនមូល
ដ� នែដលបានអនុមត័ 

 
អជា� ធរមីន ១ ច្បោប ់ ១ 

  

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

េកៀរគរធនធានស្រមាប់គា្ំរទករ្រសវ្រជាវចមា� រមនីមូលដ� ន      

សកម�ភាពទី១ 
េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់
ជាមយួភាគីពកព់័ន�។ 

ចំននួកិច�្របជំុពិេ្រគាះ
េយាបល ់

លិខិតអេ�� ីញ និងប�� ី
សមាសភពចូលរមួ 

 
ក.ប.ម 

៦ ដង ២ ២ ២ 

សកម�ភាពទី២ 
េរៀបចំយុទ�ស�ស�េកៀរគរ
ធនធានស្រមាបេ់ធ�ីករ
្រសវ្រជាវចមា� រមីនមូលដ� ន  

យុទ�ស�ស�េកៀរគរធនធាន
្រត�វបានបេង�ីត 

យុទ�ស�ស�េកៀរគរធនធាន
ែដល្រត�វបានអនុម័ត  ែផ�ក
មយួៃនែផនករយុទ�ស�ស�
េកៀរគធនធានរមួក�ុងវសិយ័
សកម�ភាពមីន 
 

 
ក.ប.ម 

១ ច្បោប ់ ១   
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សកម�ភាពទី៣ 
េធ�ីសកម�ភាពេកៀរគរធនធាន
ស្រមាបេ់ធ�ីករ្រសវ្រជាវចមា� រ
មីនមូលដ� ន 

ថវកិស្រមាបេ់ធ�ីករ្រសវ
្រជាវចមា� រមីនមូលដ� នែដល
េកៀរគរបាន 

អនុសរណៈេយាគយលឬ់ 
កិច�សន្យោ 

 

 
ក.ប.ម 

៦00,000 
ដុល� រ 

៤00,000 
ដុល� រ 

 

២00,000 
ដុល� រ 

 

យុទ�ស�ស� 

ទ៣ី 

េធ�កីរ្រសវ្រជាវចមំា� រមនីមូលដ� ន េន្រគប់្រស�កទងំអស់ ែដលេនសល់្រតមឹឆា� ំ

២០២០ 

 
  

  

សកម�ភាពទី១ 
អនុវត�សកម�ភាព្រសវ្រជាវ
ចមា� រមីនមូលដ� ន 

ទិន�នយ័អំពីករ្រសវ្រជាវ
ចមា� រមីនមូលដ� ន 

• របាយករណ៍្រសវ្រជាវ
ចមា� រមីនមូលដ� ន 

• ទ្រមងវ់យតៃម�គុណ
ភាពករ្រសវ្រជាវចមា� រ
មីនមូលដ� ន និងករ
្រសវ្រជាវមិន
បេច�កេទស 

្របតិបត�ិករ ៣៦ ្រស�ក ២៤ ្រស�ក ១២ ្រស�ក 

 

េគាលេដ 

ទ២ី 

អនុវត�ករកត់បន�យៃផ�ដ ីតមរយៈករ្រសវ្រជាវមនិបេច�កេទស េលីដ្ីរត�វបានទ�នា� ន 

យកមកេ្រប្ីរបាស់ នងិលុបេចលតបំន់សង្សយ័ នងិេធ�កីរ្រសវ្រជាវេឡងីវញិ េដមី្បេីធ�ី
បច�ុប្បន�ភាពទនិ�ន័យដែីដលមានមនី 

• ធនធានមិន្រគាប់
្រគានក់�ុងករេរៀបចំ
ឯកសរទស្សនាទន 
និងករសិក្សោករណី 

• ទស្សនាទនអំពីករ
្រសវ្រជាវមិនបេច�ក 
េទសនិងលុបេចល 
តំបនស់ង្សយ័មិនទន់
្រត�វបានអនុវត�នទំ៍លំ 
ទូលយក�ុងចំេណាម 
្របតិបត�ិករ 

• ម�ន�ីែដលបានបណ�ុ ះ
បណា� លរចួចកេចញ
េទរកករងរេផ្សង 

• គំរូអំពីករ្រសវ្រជាវ
មិនបេច�កេទសនិង

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

េរៀបចឯំកសរទស្សនាទន នងិករសិក្សោវភិាគករណីស�ពីកីរ្រសវ្រជាវមនិ

បេច�កេទសេលីដ្ីរត�វបានទ�នា� នយកមកេ្រប្ីរបាស់ នងិលុបេចលតបំន់សង្សយ័ នងិ

ករ្រសវ្រជាវេឡងីវញិ 

     

សកម�ភាពទី១ 
្របមូល និងេផ��ងផា� តទិ់ន�ន័យ
ស្រមាបវ់ភិាគ 

ទិន�នយ័្រត�វបាន្របមូល របាយករណ៍ទិន�នយ័ 
 

អជា� ធរមីន ៣ ច្បោប ់ ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី២ 

េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់
ជាមយួ្របតិបត�ិករ េដីម្បែីចក
រែំលកបទពិេសធន ៌និង
្របមូលធាតុចូល 

ចំននួកិច�្របជំុ 
របាយករណ៍កិច�្របជំុ និង
ប�� ីសមាសភាពអ�កចូល
រមួ 

 
 

អជា� ធរមីន ៩ ដង ៣ ៣ ៣ 

សកម�ភាពទី៣ 

េរៀបចំឯកសរទស្សនាទន 
និងករសិក្សោវភិាគករណីស�ីពី
ករ្រសវ្រជាវមិនបេច�កេទស
េលីដី្រត�វបានទ�នា� នយកមក
េ្របី្របាស ់ និងករលុបេចល

• ឯកសរទស្សនាទនស�ីពី
ករ្រសវ្រជាវមិន
បេច�កេទសេលីដី្រត�វ
បានទ�នា� នយកមកេ្របី
្របាស ់ និងករលុប

ឯកសរទស្សនាទនស�ីពីរ
្រសវ្រជាវមិនបេច�កេទស
េលីដី្រត�វបានទ�នា� នយក
មកេ្របី្របាស់  និងករលុប
េចលតំបនស់ង្សយ័ និង

 
 
អជា� ធរមីន ១ ច្បោប ់ ១ 
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តំបនស់ង្សយ័ និងករ
្រសវ្រជាវេឡងីវញិ 

េចលតំបនស់ង្សយ័ និង
ករ្រសវ្រជាវេឡងីវញិ
បានេរៀបចំ 
 

• ចំននួករណីសិក្សោស�ីពី
្រសវ្រជាវមិនបេច�កេទស
េលីដី្រត�វបានទ�នា� ន
យកមកេ្របី្របាស់  និង 
និងករ្រសវ្រជាវេឡងី
វញិែដល្រត�វបានអនុវត� 

ករ្រសវ្រជាវេឡងីវញិ
ែដលបានអនុមត័ 

 

លុបេចលតំបន់
សង្សយ័មានមីន សម
្រសបអចអនុវត�ន៍
បានទូទងំ្របេទស 

• មានករគា្ំរទគំរូេនះពី
ភាគីពកព់ន�ន័ានា 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

េលីកកម�ស់នងិព្រងកីករអនុវត�គនំតិផ�ួចេផ�មីស�ពីកីរ្រសវ្រជាវមនិបេច�កេទសេលីដី
្រត�វបានទ�នា� នយកមកេ្រប្ីរបាស់ នងិលុបេចលតបំន់សង្សយ័ នងិករ្រសវ្រជាវេឡងី

វញិ 

     

សកម�ភាពទី១ 

េរៀបចំសិក� សលផ្សព�ផ្សោយ
េនថា� កេ់្រកមជាតិស�ីពីករ 
អនុវត�េលីករ្រសវ្រជាវមិន
បេច�កេទសេលីដី្រត�វបាន
ទ�នា� នយកមកេ្របី្របាស់  និង
ករលុបេចលតំបន់សង្សយ័ 
និងករ្រសវ្រជាវេឡងីវញិ 

ចំននួសិក� សល របាយករណ៍សិក� សល 

 

 
 
អជា� ធរមីន ៣ ដង ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី២ 

េរៀបចំសិក� សលថា� កជ់ាតិស�ី
ពីករ្រសវ្រជាវមិនបេច�កេទស
េលីដី្រត�វបានទ�នា� នយកមក
េ្របី្របាស ់ និងករលុបេចល
តំបនស់ង្សយ័ និងករ្រសវ
្រជាវេឡងីវញិ 

ចំននួសិក� សល របាយករណ៍សិក� សល 

 
 
 

អជា� ធរមីន ៣ ដង ១ ១ ១ 

យុទ�ស�ស� 

ទ៣ី 

ព្រងងឹសមត�ភាពក�ុងករអនុវត�ករ្រសវ្រជាវមនិបេច�កេទសេលីដ្ីរត�វបានទ�នា� នយក

មកេ្រប្ីរបាស់ នងិលុបេចលតបំន់សង្សយ័ នងិករ្រសវ្រជាវេឡងីវញិ 

     

សកម�ភាពទី១ េកៀរគរធនធានស្រមាបព់្រងីក មានធនធានស្រមាបព់្រងីក • ែផនករសកម�ភាព និង អជា� ធរមីន 
១.៦ លន
ដុល� រ 

0.៥ 0.៥ 0.៦ 
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សមត�ភាពៃនអនុវត�ករ្រសវ
្រជាវមិនបេច�កេទសេលីដី្រត�វ
បានទ�នា� នយកមកេ្របី្របាស់  
និងករលុបេចលតំបន់
សង្សយ័ និងករ្រសវ្រជាវ 
េឡងីវញិ 

ករងរអនុវត�ករ្រសវ្រជាវ
មិនបេច�កេទសេលីដី្រត�វ
បានទ�នា� នយកមកេ្របី
្របាស ់ និងករលុបេចល
តំបនស់ង្សយ័ និងករ
្រសវ្រជាវេឡងីវញិ 

ថវកិ្រត�វបានអនុវត� 
• អនុសធារណៈេយាគ

យល ់និងកិច�សន្យោ 

សកម�ភាពទី២ 

អនុវត�ករ្រសវ្រជាវមិន
បេច�កេទសេលីដី្រត�វបាន
ទ�នា� នយកមកេ្របី្របាស់  និង
ករលុបេចលតំបន់សង្សយ័ 
និងករ្រសវ្រជាវេឡងីវញិ 
 

ចំននួពហុេកណចមា� រមីន
ែដលបានចុះពិនិត្យេឡងីវញិ 

របាយករណ៍ស�ីពីករ
្រសវ្រជាវមិនបេច�កេទស
េលីដី្រត�វបានទ�នា� នយក
មកេ្របី្របាស់  និងករលុប
េចលតំបនស់ង្សយ័ និង
កពិនិត្យេឡងីវញិ 

អជា� ធរមីន 
១២,000 
ពហុេកណ 

៣7៥0 ៣7៥0 ៤៥00 

េគាលេដ 

ទ៣ី 

កត់បន�យភូមអិទភិាពែដលដងឹថាមានមនី េន្រតមឹឆា� ២ំ០២១ នងិភូមែិដលេន

សល់េន្រតមឹឆា� ២ំ០២៥ 
• កង�ះករចូលរមួេពញ

េលញរបសភ់ាគីពក់
ពន័� 

• ធនធានស្រមាប់
ករងរេដះមីនមិន
្រគប្់រគាន ់

• តំបនម់ានមីនមយួ
ចំននួមិនអចចូលេទ
ដលប់ាន 

• េគាលករណ៏េរៀបចំ
ែផនករនិងចតអ់ទិ
ភាពបានែកស្រម�លរចួ 

• ឧបករណ៏េដះមីន
មាន្រគប្់រគាន ់

• ្របតិបត�ិករ្របតិបត�ិតម 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

េរៀបចែំផនករ្របតបិត�កិររយៈេពល០៣ឆា�  ំេដយមានករពនិតិ្យ្របចឆំា�  ំេដយែផ�ក

េលីដេំណីរករករចត់អទភិាព 

     

សកម�ភាពទី១ 

េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់
ជាមយួភាគីពកព់័ន� េដីម្បេីរៀប
ចំែផនករសកម�ភាពវសិយ័មីន 
រយៈេពល០៣ឆា�  ំ

ចំននួកិច�្របជំុពិេ្រគាះ
េយាបល ់

• ប�� ីសមាសភាពអ�ក
ចូលរមួ 

• របាយករណ៍្របជំុ 

 
អជា� ធរមីន, 
្របតិបត�ិករ 

២ ដង ២   

សកម�ភាពទី២ 
េរៀបចំែផនករសម�ភាពរយៈ
េពល៣ឆា�  ំ  

ែផនករសកម�ភាពរយៈេពល
៣ឆា�  ំ្រត�វបានបេង�ីត 

ែផនករសកម�ភាពរយៈ
េពល០៣ឆា�  ំ្រត�វបាអនុមត័ 

អជា� ធរមីន, 
្របតិបត�ិករ 

១ ច្បោប ់ ១   

សកម�ភាពទី៣ ពិនិត្យករអនុវត�ករងរ្របចឆំា�  ំ ចំននួករពិនិត្យ្របចឆំា�  ំ ចំននួរបាយករណ៍ 
អជា� ធរមីន, 
្របតិបត�ិករ 

៣ ច្បោប ់ ១ ១ ១ 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

ដក់ព្រងយធនធានេបាសសមា� តមនីេនតមភូមអិទភិាព េដយគតិគូរអពំអីទភិាព

របស់មូលដ� ន ្រតមឹឆា� ២ំ០២១ នងិភូមែិដលមានមនី េនសល់ទងំអស់្រតមឹឆា� ំ

២០២៥ 

     

សកម�ភាពទី១ 
ចតអ់ទិភាពភូមិែដលមានមីន 
ស្រមាបព់្រងយកមា� ងំ និង

េរៀបចំប�� ីេឈ� ះភូមិអទិ
ភាព 

អនុមត័ប�� ីេឈ� ះភូមិ 
អទិភាព 

 

អជា� ធរមីន ១ ច្បោប ់ ១ ១ ១ 
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ធនធានស្រមាបក់រេបាស
សមា� តមីន 

ស�ងដ់សកម�ភាពមីន
កម�ុជា 

សកម�ភាពទី២ 
េកៀរគរធនធានស្រមាបក់រ
េបាសសមា� តមីន 

ធនធានេបាសសមា� តមីន 
្រត�វបានេរៀបចំ 

អនុស្សោរណៈេយាគយល ់
និងកិច�សន្យោ 

អជា� ធរមីន ៧២,៧៥ 
លនដុល� រ 

២៤,២៥ ២៤,២៥ ២៤,២៥ 

សកម�ភាពទី៣  
ព្រងយកមា� ងំ និងធនធាន
ស្រមាបក់រេបាសសមា� តមីន 
េលីភូមិអទិភាពែដលមានមីន 

ទំហៃំផ�ដីែដលបានេបាស
សមា� ត 

 

របាយករណ៍ទំហៃំផ�ដី
ែដលបាន េបាសសមា� ត 

អជា� ធរមីន 
៣២៨,៩  
គម២ 

១0៩,៦ ១0៩,៦ ១0៩,៦ 

យុទ�ស�ស� 

ទ៣ី 
ព្រងងឹករអនុេលមតម្របព័ន�្រគប់្រគងគុណភាពេនក�ុងសកម�ភាពេបាសសមា� តមនី 

     

សកម�ភាពទី១ 

បន�អនុវត�ករ្រត�តពិនិត្យគុណ
ភាពេដីម្បធីានាអនុេលមភាព
្របពន័�្រគប្់រគងគុណភាពេនក�ុង
សកម�ភាពេបាសសមា� តមីន 

ចំននួដងករ្រត�តពិនិត្យ  

• របាយករណ៍្រត�ត 
ពិនិត្យគុណភាព 
(QA/QC ) 

• របាយករណ៍េ្រគាះថា� ក ់

អជា� ធរមីន 
៣,៩00 
ដង 

១,៣00 ១,៣00 ១,៣00 

េគាលេដ 

ទ៤ី 
ពនិតិ្យេឡងីវញិ នងិែកលម�្របព័ន�្របតបិត�កិរ នងិសមត�ភាពែដលមាន្រសប់ • ករអនុវត�េគាល    

ករណ៏េរៀបចំែផនករ
និងចតអ់ទិភាព
របសម៉់ាពូ មិនទន់
មានសង�តភ់ាព 

• កង�ះធនធានក�ុងករ
អនុវត�បេច�កវជិា� ថ�ី 

• យន�ករម៉ាពូមាន
្រសប ់

• េគាលករណ៏េរៀបចំ
ែផនករនិងចតអ់ទិ
ភាពបានែកស្រម�លរចួ
េឆ�ីយតបនឹងត្រម�វករ 
និងសុវត�ិភាពមនុស្ស 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 
ពនិតិ្យេឡងីវញិ នងិែកលម�្របព័ន�េធ�ែីផនករ នងិចត់អទភិាព 

     

សកម�ភាពទី១ 
ពិនិត្យេឡងីវញិេគាលករណ៍
ែណនាសំ�ីពីករេរៀបចំែផនករ 
និងចតអ់ទិភាព 

 េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពី
ករេរៀបចំែផនករ និងចត់
អទិភាពែដលបានែក
ស្រម�ល 

េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពី
ករេរៀបចំែផនករនិងចត់
អទិភាពែដលបានអនុមត័ 

 
អជា� ធរមីន 

១ ច្បោប ់ ១   

សកម�ភាពទី២ 

េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់
ម�ន�ីម៉ាពូ និង្របតិបត�ិករស�ីពី
ករែកស្រម�លេគាលករណ៍
ែណនាសំ�ីពីករេរៀបចំែផនករ 
និងចតអ់ទិភាព  

ចំននួវគ�បណ�ុ ះបណា� ល 
របាយករណ៍វគ�បណ�ុ ះ    
បណា� ល 

 
 
អជា� ធរមីន ៣ វគ� ៣ ៣ ៣ 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី  
ពនិតិ្យេឡងីវញិ នងិែកលម�វធិសី�ស�កត់បន�យៃផ�ដ ី

     

សកម�ភាពទី១ េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់ ធាតុចូលែដលបានមកពីកិច� • របាយករណ៍កិច�្របជំុ អជា� ធរមីន ៦ ២ ២ ២ 
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ជាមយួភាគីពកព់័ន�េដីម្បពិីនិ
ត្យេមីលស�ងដ់រសកម�ភាពមីន
េឡងីវញិ 

្របជំុ • ប�� ីេឈ� ះសមាសភាព • ្របតិបត�ិករ្របតិបត�ិ
តមស�ងដ់
សកម�ភាពមីនកម�ុជា 

• មានបេច�កវជិា� ថ�ីែដល
បានបេង�ីតស្រមាប់
សកម�ភាពមីន 

 

ដង 

សកម�ភាពទី២ 

ពិនិត្យេឡងីវញិនូវស�ងដ់រ
សកម�ភាពកមា� តមី់នកម�ុជាស�ី
ពីករកតប់ន�យៃផ�ដីែដលមាន
្រសប ់(ជំពូក១៥) 

ស�ងដ់រសកម�ភាពកមា� ត់
មីនកម�ុជាស�ីពីករកត់
បន�យៃផ�ដី (ជំពូក១៥)
ែដលបានពិនិត្យេឡងីវញិនូវ 

ស�ងដ់រសកម�ភាពកមា� ត់
មីនកម�ុជាស�ីពីកតប់ន�យ
ៃផ�ដី(ជំពូក១៥)  ែដល
បានពិនិត្យេឡងីវញិនិង
ទទលួករអនុមត័ 

 
 
អជា� ធរមីន ១ ច្បោប ់ ១   

សកម�ភាពទី៣ 
 

េរៀបចំសិក� សលផ្សព�ផ្សោយ
ស�ងដ់រសកម�ភាពកមា� តមី់ន
កម�ុជាស�ីពីករកត់បន�យៃផ�ដី
ែដលមាន្រសប ់(ជំពូក១៥) 
ែដលបានែកស្រម�ល 

ចំននួសិក� សលែដលបាន
េរៀបចំ 

របាយករណ៍សិក� សល
ផ្សព�ផ្សោយ 

 
 
អជា� ធរមីន ៦ វគ� ២ ២ ២ 

យុទ�ស�ស� 

ទ៣ី 
េធ�ពីពិធិកម�ករេ្រប្ីរបាស់បេច�កវទិ្យោថ�ីៗ  ក�ុងវស័ិយសកម�ភាពមនី 

     

សកម�ភាពទី១ 

វយតៃម�សមត�ភាពែផ�ក
្រសវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍក�ុង 
វសិយ័សកម�ភាពមីន េដីម្បី
កំណតប់េច�កវជិា� ែដលកំពុង
អនុវត� និងបេច�កវជិា� ថ�ីែដល
មានសក� នុពល 

ករវយតៃម�សមត�ភាពែផ�ក
្រសវ្រជាវនិងអភិវឌ្ឍនក៍�ុងវ ិ
សយ័ សកម�ភាពមីន េដីម្បី
កំណតប់េច�កវជិា� ែដលកំពុង
អនុវត� និងបេច�កវជិា� ថ�ីែដល
មានសក� នុពល ្រត�វបាន
េរៀបចំេឡងី 

របាយករណ៍រង� យតៃម�
សមត�ភាពែផ�ក្រសវ្រជាវ
និងអភិវឌ្ឍន៍ក�ុងវសិយ័ស
កម� ភាពមីន េដីម្បកំីណត់
បេច�កវជិា� ែដល កំពុងអនុ
វត� និងបេច�កវជិា� ថ�ីែដល
មានសក� នុពល។ 

 
 
 
អជា� ធរមីន ៣ ដង ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី២ 
េរៀបចំសិក� សលេដីម្ប
បង� ញអំពីបេច�កវជិា� ថ�ីៗ
ស្រមាបវ់សិយ័មីន 

ចំននួសិក� សល ែដល
បានេរៀបចំ 

របាយករណ៍សិក� សល 

 
អជា� ធរមីន ៣ វគ� ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី៣ 

េកៀរគរធនធានស្រមាបេ់ធ�ីករ
្រសវ្រជាវបេច�កវជិា� ថ�ីៗ ក�ុងវ ិ
សយ័មីន 
 

• បេង�ីតបានធនធាន 
• បេច�កវទិ្យោថ�ីៗ ្រត�វបាន

បង� ញ 

• របាយករណ៍ករសក
ល្បងបេច�កវទិ្យោថ�ីៗ 

• អនុស្សោរណៈេយាគ
យល ់ឬកិច�សន្យោ 

 
 

អជា� ធរមីន ៣ ច្បោប ់ ១ ១ ១ 
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សកម�ភាព សូចនាករ មេធ្យោបាយ 

េផ��ងផា� ត់ 

ហនភ័ិយ/ 

ករសន�ត 

អ�កទទលួ 

ខុស្រត�វ 

ទសិេដ 

សរុប ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

េគាលបណំង 

ទ២ី 

កត់បន�យៃផ�ដែីដលដងឹថាមាន្រគាប់ែបកចេង� មជាអទភិាពេន្រតមឹ ឆា� ២ំ០២៥ 

  

េគាលេដ 

ទ១ី 
េរៀបចែំផនករ នងិចត់អទភិាពតបំន់ែដលដងឹថាមាន្រគាប់ែបកសេង� ម  • កង�ះករចូលរមួេពញ

េលញរបស្់របតិបត�ិករ 
និងមាពូ 

• មានយន�ករមាពូ្រសប់ 

• មានេគាលករណ៏
ែណនាសំ�ីពីករេធ�ី
ែផនករនិងករចត់
អទិភាព្រគាបែ់បក
ចេង� ម 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

ពនិតិ្យេឡងីវញិ េលីេគាលករណ៍ែណនាសំ�ពីកីរេធ�ែីផនករ នងិករចត់អទភិាពនា

េពលបច�ុប្បន� ស្រមាប់អនុវត�េនតបំន់ែដលដងឹថាមាន្រគាប់ែបកចេង� ម 

     

សកម�ភាពទី១ 
េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះ
េយាបលជ់ាមយួស� បន័ពក់
ពន័� 

ចំននួកិច�្របជំុពិេ្រគាះ
េយាបល ់

• របាយករណ៍ 
• ប�� ីសមាសភាពអ�ក

ចូលរមួ 

 
អជា� ធរមីន ៥្របជុ ំ ៣ ២  

សកម�ភាពទី២ 

បេង�ីតេគាលករណ៍ែណនាសំ�ី
ពីករេធ�ីែផនករនិងករចត់
អទិភាពេបាសសមា� តតំបន់
ែដលដឹងថាមាន្រគាបែ់បក
ចេង� ម 

េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពីករ
េធ�ីែផនករនិងករចតអ់ទិ
ភាពេបាសសមា� តតំបនែ់ដល
ដឹងថាមាន្រគាបែ់បកចេង� ម
្រត�វបានបេង�ីត 

េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពី
ករេធ�ីែផនករនិងករចត់
អទិភាពេបាសសមា� ត
តំបនម់ាន្រគាបែ់បក
ចេង� ម្រត�វបានអនុម័ត 

 
 
អជា� ធរមីន ១ច្បោប ់ ១   

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 
េរៀបចែំផនករនងិេធ�កីរចត់អទភិាពតបំន់ែដលមាន្រគាប់ែបកចេង� ម       

សកម�ភាពទី១ 

េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះ
េយាបល ់េនថា� កជ់ាតិ និង
ថា� កេ់្រកមជាតិ ជាមយួភាគី
ពកព់ន័� េដីម្បកំីណតឃុ់ ំ 
អទិភាពស្រមាបេ់បាស
សមា� ត្រគាបែ់បកចេង� ម 

ចំននួកិច�្របជំុពិេ្រគាះ
េយាបលែ់ដលបានេរៀបចំ
េឡងី 

តរងចតអ់ទិភាពតំបន់
ែដលមាន្រគាបែ់បក
ចេង� ម្រត�វេបាសសមា� ត 

អជា� ធរមីន ៥ ដង ៣ ២  

េគាលេដ 

ទ២ី 
េធ�កីរ្រសវ្រជាវ នងិកត់បន�យៃផ�ដែីដល្រត�វបានប�� ក់ថាមាន្រគាប់ែបកចេង� ម  • កង�ះករចូលរមួេពញ

េលញរបស្់របតិបត�ិករ 
និងម៉ាពូ 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 
េរៀបចសំ�ង់ដរជាតសិ�ពីកីរេធ�កីរ្រសវ្រជាវអពំ្ីរគាប់ែបកចេង� ម នងិកត់បន�យៃផ�ដ ី
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សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះ
េយាបលជ់ាមយួភាគីពក់ពន័�
េដីម្បេីរៀបចំស�ងដ់រជាតិស�ីពី
ករេធ�ីករ្រសវ្រជាវនិងកត់
បន�យៃផ�ដីែដលមាន
្រគាបែ់បកចេង� មជំពូក១៦ 

ស�ងដ់រជាតិជំពូកទី១៦ ស�ី
ពីករេធ�ីករ្រសវ្រជាវ និង
កតប់ន�យៃផ�ដីែដលមាន
្រគាបែ់បកចេង� ម្រត�វបាន
េរៀបចំ 

ស�ងដ់រជាតិជំពូកទី១៦ 
ស�ីពីករេធ�ីករ្រសវ្រជាវ
អំពី្រគាបែ់បកចេង� មនិង
កតប់ន�យៃផ�ដី្រត�វបាន
អនុមត័ 

• ករចកេចញពីករងរ
របសម់�ន�ីមាពូនិង
្របតិបត�ិករ 

• តំបនម់ាន្រគាបែ់បក
ចេង� មមយួចំនួនមិន
អចចូលេទបាន 

• មានស�ងដ់សកម�ភាព
មីនកម�ុជាស�ីពី
្រគាបែ់បកចេង� ម 

• មានេគាលករណ៏
ែណនាសំ�ីពីករេធ�ី
ែផនករនិងករចត់
អទិភាព្រគាបែ់បក
ចេង� ម 

• ភាគីពកព់ន័�មានករ
េប�ជា� ចិត�ខ�ស់ក�ុងករ
េបាសសមា� ត្រគាបែ់បក
ចេង� ម 

 
 
 

អជា� ធរមីន ១ ច្បោប ់ ១ 

  

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 
បេង�នីសមត�ភាពក�ុងករ្រសវ្រជាវ នងិករេបាសសមា� ត 

     

សកម�ភាពទី ១ 
វយតៃម�សមត�ភាព្រក�ម
ករងរ្រសវ្រជាវនិងេបាស
សមា� ត្រគាបែ់បកចេង� ម 

ករវយតៃម�សមត�ភាព្រក�ម
ករងរ្រសវ្រជាវនិងេបាស
សមា� ត្រគាបែ់បកចេង� ម្រត�វ
បានអនុវត� 

របាយករណ៍វយតៃម�
សមត�ភាព្រក�មករងរ
្រសវ្រជាវនិងេបាស
សមា� ត្រគាបែ់បកចេង� ម 

 

 
អជា� ធរមីន ១ ច្បោប ់ ១   

សកម�ភាពទី២ 

ផ�លក់របណ�ុ ះបណា� លដល់
្រក�មករងរ្រសវ្រជាវ និង
េបាសសមា� ត្រគាបែ់បក
ចេង� ម 

ចំននួវគ�បណ�ុ ះបណា� លេលី
ែផ�កករ្រសវ្រជាវ្រគាបែ់បក
ចេង� ម និងេបាសសមា� តមីន 
្រត�វបានេរៀបចំ 

របាយករណ៍វគ� 
បណ�ុ ះបណា� ល 

 

 
អជា� ធរមីន ៣ វគ� ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី៣ 
បេង�ីត្រក�មករងរ្រសវ្រជាវ 
និងេបាសសមា� ត្រគាបែ់បក
ចេង� មែដលមានសមត�ភាព 

• ចំននួ្រក�មករងរ
្រសវ្រជាវ និងេបាស
សមា� ត្រគាបែ់បកចេង� ម
្របកបេដយសមត�ភាព 

• ែផនករ្របតិបត�ិករ 

ប�� ី្រក�មករងរ្រសវ្រជាវ 
និងសមា� ត្រគាបែ់បក
ចេង� ម ែដលទទួលបាន
អជា� បណ័� 

អជា� ធរមីន 
និង 
្របតិបត�ិករ 

 
 
២១ ្រក�ម 
 
 

២១   

យុទ�ស�ស� 

ទ៣ី 
េធ�កីរ្រសវ្រជាវអពំ្ីរគាប់ែបកចេង� ម  

     

សកម�ភាពទី ១ 
េកៀរគរធនធានស្រមាបក់រ
្រសវ្រជាវ និងេបាសសមា� ត
្រគាបែ់បកចេង� ម 

ធនធានេកីនេឡងីស្រមាប់
ករ្រសវ្រជាវ និងេបាស
សមា� ត្រគាបែ់បកចេង� ម 

អនុស្សោរណៈេយាគយល ់
និងកិច�សន្យោ 

អជា� ធរមីន 
៤៥.៣ 
លនដុល� រ 

១៥.១ ១៥.១ ១៥.១ 

សកម�ភាពទី២ 
អនុវត�ករ្រសវ្រជាវ្រគាបែ់បក
ចេង� ម 

ទំហៃំផ�ដីែដលសង្សយ័ មាន
្រគាបែ់បកចេង� ម ែដល្រត�វ
បានកតប់ន�យតមករ

ទិន�នយ័ថា� កជ់ាតិ ្របតិបត�ិករ 
 
៥៥.៨ 
គម២ 

 
១៨.៦ 

 
១៨.៦ 

 
១៨.៦ 
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្រសវ្រជាវ  

យុទ�ស�ស� 

ទ៤ី 
កត់បន�យៃផ�ដែីដលមាន្រគាប់ែបកចេង� មជាអទភិាព 

     

សកម�ភាពទី ១ 

កតប់ន�យៃផ�ដីអទិភាពែដល
រងផលបះ៉ពលេ់ដយសរ
្រគាបែ់បកចេង� ម  
 

ទំហៃំផ�ដីអទិភាពែដលរង
ផលបះ៉ពលេ់ដយសរ
្រគាបែ់បកចេង� ម្រត�វបាន
េបាសសមា� ត  

ទិន�នយ័ថា� កជ់ាតិ 
 

្របតិបត�ិករ ៣0.២ គម២ ៤៣.៤ ៤៣.៤ ៤៣.៤ 
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សកម�ភាព សូចនាករ មេធ្យោបាយ 

េផ��ងផា� ត់ 

ហនភ័ិយ/ 

ករសន�ត 

អ�កទទលួ 

ខុស្រត�វ 

ទសិេដ 

សរុប ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

េគាលបណំង 

ទ៣ី 
េដះ្រសយករគរំមកែំហងពសំីណល់ជាតផិ�ុះពសី�ង� ម(ស.ផ.ស.)  

េគាលេដ 

ទ១ី 
្រសវ្រជាវ នងិកត់បន�យៃផ�ដែីដលដងឹថាមាន ស.ផ.ស • កង�ះធនធានក�ុងករ

កតប់ន�យៃផ�ដីែដល
មានសំណលជ់ាតិ
ផ�ុះពីស�ង� ម 

 

• ស�ងដ់រសកម�ភាព
មីនកម�ុជាស�ីពីករ
្រសវ្រជាវ និងកត់
បន�យៃផ�ដីមាន ស.
ផ.ស. ្រត�វេរៀបចំ 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

ពនិតិ្យេឡងីវញិេលីស�ង់ដរសកម�ភាពកចំត់មនីកម�ុជា ស�ពីកីរកត់បន�យៃផ�ដែីដល

មាន ស.ផ.ស. 

     

សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល ់
េដីម្ប្ីរបមូលធាតុចូល ស្រមាបពិ់និ
ត្យេឡងីវញិេលីស�ងដ់រសកម�ភាព
កំចតមី់នកម�ុជា ស�ីពីករ្រសវ្រជាវ 
និងករកតប់ន�យៃផ�ដីែដលមាន 
 ស.ផ.ស. 

ស�ងដ់រសកម�ភាពកំចតមី់ន
កម�ុជាជំពូក៧ និងជំពូក១៤ 
ស�ីពីករ ្រសវ្រជាវមូលដ� ន 
្រត�វបានពិនិត្យេឡងីវញិ 

របាយករណ៍កិច�្របជំុ 
 

 
 
អជា� ធរមីន 

 
 
 

១   ច្បោប ់

  
 
 

១ 

 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 
កណំត់អត�ស�� ណ នងិកត់បន�យៃផ�ដែីដលដងឹថាមានស.ផ.ស 

     

សកម�ភាពទី ១ 
កតប់ន�យៃផ�ដីែដលបានកំណត់
ថាជាៃផ�ដីែដលមាន .ផ.ស ស 
 

ទំហៃំផ�ដី ស.ផ.ស. ែដលបាន
េបាសសមា� ត 

• របាយករណ៍េបាស
សមា� ត ស.ផ.ស 

• បំែណកស.ផ.ស. 
ែដលបានរកេឃញី 

 មិនទន់េធ�ីក�ុងរយៈេពល០៣ឆា� េំនះ េទ េលីកែលងែត
តំបន់ែដលមានត្រម�វករអភិវឌ្ឍនព៍ិត្របាកដ 

េគាលេដ 

ទ២ី 

ផ�ល់ករេឆ�យីតបេអយទន់េពលេវលចេំពះសំេណីរសំុជនំយួអន�រគមន៍ែផ�ក 

្របតបិត�កិរកេំទចេ្រគឿងផ�ុះពសីហគមន៍ ឬអជា� ធរ 
• កង�ះករគា្ំរទពី

្របេទសមា� ស់ជំនយួ
ក�ុងករកតប់ន�យៃផ�
ដីែដលមានសំណល់
ជាតិផ�ុះពីស�ង� ម 

 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 
ពនិតិ្យេឡងីវញិ នងិព្រងងឹសមត�ភាពបច�ុប្បន� ែផ�ក្របតបិត�កិរកេំទចេ្រគឿងផ�ុះ 

     

សកម�ភាពទី ១ 
សិក្សោសមត�ភាពបច�ុប្បន�ែផ�ក
្របតិបត�ិករកំេទចេ្រគឿងផ�ុះ 

របាយករណ៍សិក្សោពីសមត�
ភាពបច�ុប្បន� ែផ�ក្របតិបត�ិករកំ
េទចេ្រគឿងផ�ុះ 

របាយករណ៍សិក្សោពី
សមត�ភាព 
 

 
អជា� ធរមីន ១ ច្បោប ់   ១ 
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សកម�ភាពទី ២ 
វយតៃម�្របសិទ�ិភាពនិង្របសិទ�ិ
ផលក�ុងករេឆ�ីយតបសំេណីសំុកំ
េទចេ្រគឿងផ�ុះ 

របាយករណ៍វយតៃម�្រត�វ
បានេរៀបចំ 

របាយករណ៍វយតៃម� 
• ស�ងដ់រសកម�ភាព

មីនកម�ុជាស�ីពីករ
្រសវ្រជាវ និងកត់
បន�យៃផ�ដីមាន ស.
ផ.ស.្រត�វេរៀបចំ 

• មានយន�ករស្រមប
ស្រម�ល និងទន់
េពលេវលក�ុងករ
េដះ្រសយករគំរម
កំែហងេដយសរ  
ស.ផ.ស. 

 
អជា� ធរមីន 

១ 
ច្បោប ់

  ១ 

សកម�ភាពទី ៣ 
បេង�ីនចំននួ្រក�មកំេទច 
េ្រគឿងផ�ុះ 
 

ចំននួ្រក�មកំេទចេ្រគឿងផ�ុះ
ែដលបានបេង�ីន 

ប�� ី្រក�មកំេទចេ្រគឿង
ផ�ុះែដលមាន 
អជា� បណ� 

 
អជា� ធរមីន 

មិនទន់អនុវត�ក�ុងរយៈេពល០៣ឆា� េំនះ េទ េលីកែលង
ែតតំបន់ែដលមានត្រម�វករអភិវឌ្ឍនព៍ិត្របាកដ 

សកម�ភាពទី ៤ 
េធ�ី្របតិបត�ិករេឆ�ីយតបេទនឹង
សំេណីកំេទចេ្រគឿងផ�ុះ  

ចំននួភារកិច� )ដង (ៃនករ
េឆ�ីយតបតមសំេណី 

របាយករណ៍ៃនករ
េឆ�ីយតបកំេទចេ្រគឿង
ផ�ុះ 

្របតិបត�ិករ 
៣៦,000 
ដង 

១២,000 ១២,000 ១២,000 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

បេង�តីឲ្យមាន្របព័ន�ថា� ក់ជាត ិស្រមាប់កត់្រត នងិរយករណ៍អពំ ីស.ផ.ស.  

្របកបេដយនរិន�រភាព 

     

សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់
ជាមយួភាគីពកព់័ន�  េដីម្បពិីនិត្យ
េលី្របពន័�កត្់រត និងរយករណ៍
អំពី ស.ផ.ស. 

ចំននួកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល ់ របាយករណ៍កិច�្របជំុ 

 
 

អជា� ធរមីន 

មិនទន់អនុវត�ក�ុងរយៈេពល០៣ឆា� េំនះ េទ េលីកែលង
ែតតំបន់ែដលមានត្រម�វករអភិវឌ្ឍនព៍ិត្របាកដ 

សកម�ភាពទី ២ 
បេង�ីត ្របពន័�ថា� កជ់ាតិ ស្រមាប់កត់
្រត និងរយករណ៍អំពី ស.ផ.ស 
្របកបេដយនិរន�រភាព   

្របពន័�ថា� កជ់ាតិស្រមាបក់ត្់រត 
និងរយករណ៍អំពី ស.ផ.ស. 
មយួ្រត�វបានបេង�ីត ្របកបេដយ
និរន�រភាព 

កំណត្់រតៃនករេឆ�ីយ
តបតមសំេណី មានក�ុង
្របពន័�   

 
អជា� ធរមីន 
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សកម�ភាព សូចនាករ មេធ្យោបាយ 

េផ��ងផា� ត់ 

ហនភ័ិយ/ 

ករសន�ត 

អ�កទទលួ 

ខុស្រត�វ 

ទសិេដ 

សរុប ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

េគាលបណំង 

ទ៤ី 

កត់បន�យចនំនួេ្រគាះថា� ក់េដយសរមនី នងិស.ផ.ស. ឲ្យេនក្រមតិអប្បបរមា ្រពមទងំេលីកម�ស់ជវិភាពរស់េនរបស់របស់អ�កេនរស់រនមានជវីតិ នងិសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះ

ពល់េដយសរមនី នងិស.ផ.ស. 

េគាលេដ 

ទ១ី 

ផ�ល់ករអប់រកំត់បន�យេ្រគាះថា� ក់េដយសរមនី នងិស.ផ.ស. ្របកបេដយ្របសិទ�

ភាពដល់្របជាជនែដលរស់េនតមតបំន់មានហនិភ័យខ�ស់នាេពលបច�ុប្បន� នងិតបំន់

ែដលមានហននភ័ិយេទបីេកតីេឡងីថ� ីសម្រសបេទនងឹេភទ នងិអយុ  នងិករព្រងងឹ

ករផ�ួចេផ�មីបណា� ញមូលដ� ន 

• ករចូលរមួតិចតួច
ពីអ�ករសរ់នជីវតិពី
មីននិងសហគមន៍
ក�ុងករអបរ់កំត់
បន�យេ្រគាះថា� ក់
េដយសរមីននិង
សផស 

• កង�ះករចូលរមួ
របសភ់ាគីពកព់័ន�
េលីករងរេនះ 

 
• ្របតិបត�ិករែដល

បានទទលួអជា� ប
ណ�ក�ុងករផ�លក់រ
អបរ់កំតប់ន�យ
េ្រគាះថា� កេ់ដយ 
សរមីន   និង    
ស.ផ.ស. អនុវត�
តមែផនករជាតិ
អបរ់កំតប់ន�យ
េ្រគាះថា� កេ់ដយ 
សរមីននិងសផស 

• មានកិច�សហ្របតិ 
បត�ិករល�ជា មយួ
្រកសងួអ. យ.ក. 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

ព្រងងឹសមត�ភាពរបស់្របតបិត�កិរក�ុងករផ�ល់ករអប់រកំត់បន�យេ្រគាះថា� ក់េដយសរ

មនី នងិស.ផ.ស. ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព 

     

សកម�ភាពទី ១ 

វយតៃម�សមត�ភាព្របតិបត�ិករ
ក�ុងករផ�លក់រអបរ់កំតប់ន�យ
េ្រគាះថា� កេ់ដយសរមីន និង   
ស.ផ.ស.  

ករវយតៃម�សមត�ភាព
្របតិបត�ិករក�ុងករផ�លក់រ
អបរ់កំតប់ន�យេ្រគាះថា� ក់
េដយសរមីន និងស .ផ.ស.
្រត�វបានេរៀបចំ 

របាយករណ៍វយតៃម�
សមត�ភាព្របតិបត�ិករ
ក�ុងករផ�លក់រអបរ់ ំ
កតប់ន�យេ្រគាះថា� ក់
េដយសរមីន និង   
ស .ផ.ស.  

 
 
អជា� ធរមីន 

១ ច្បោប ់  ១  

សកម�ភាពទី ២ 
បេង�ីតែផនករអភិវឌ្ឍនស៍មត�
ភាព េដយែផ�កេលីលទ�ផលៃន
ករវយតៃម� 

ែផនករអភិវឌ្ឍនស៍មត�ភាព
្រត�វបានបេង�ីត 

ែផនករអភិវឌ្ឍនស៍មត�
ភាព 

 
អជា� ធរមីន ១ ច្បោប ់  ១  

សកម�ភាពទី ៣ 

េរៀបចំកិច�្របជំុ្រក�មករងរ
បេច�កេទសេលីែផ�កអបរ់កំត់
បន�យេ្រគាះថា� កេ់ដយសរមីន 
េដីម្បផី្សព�ផ្សោយលទ�ផលករវយ
តៃម�និងែផនករអភិវឌ្ឍនស៍មត�
ភាព 
 

ចំននួកិច�្របជំុ្រក�មករងរ
បេច�កេទសែផ�កអបរ់កំត់
បន�យេ្រគាះថា� កេ់ដយសរ
មីន និងស .ផ.ស.  

របាយករណ៍្របជំុ 

 
 
អជា� ធរមីន 

៦ ដង ២ ២ ២ 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

ស្រមបស្រម�លករផ�ល់េសវអប់រកំត់បន�យេ្រគាះថា� ក់េដយសរមនី នងិ 

ស.ផ.ស. ដល់តបំន់មានហនភ័ិយខ�ស់ ែដលេទបីេកតីមានេឡងីថ� ី 
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សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់
ជាមយួភាគីពកព់័ន�េដីម្បកំីណត់
តំបនម់ានហនិភយ័ខ�ស ់ក�ុងករ
ផ�លស់រអបរ់កំតប់ន�យេ្រគាះ
ថា� កមី់ន និងស.ផ.ស.  

ចំននួកិច�្របជំុ 
 

តរងភូមិែដលមាន 
ហនិភយ័ខ�សែ់ដល្រត�វ
ផ�លស់រអបរ់ ំ

 

អជា� ធរមីន ១ ដង ១ 

  

យុទ�ស�ស� 

ទ៣ី 

ធានាករអប់រកំត់បន�យេ្រគាះថា� ក់េដយសរមនី នងិស.ផ.ស. ្រត�វបានប��� បេទ

ក�ុងកម�វធិសិីក្សោសលេរៀន 

     

សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់
ជាមយួ្រកសងួអបរ់យុំវជន និង
កីឡា េដីម្បេីធ�ីបច�ុប្បន�ភាពៃន
ករដកឲ់្យមានកម�វធីិអបរ់កំត់
បន�យេ្រគាះថា� កេ់ដយសរមីន 
និងស.ផ.ស. េទក�ុងកម�វធីិ
សិក្សោរបសស់លេរៀនបឋម
សិក្សោ 

ចំននួកិច�្របជំុជាមយួ្រកសងួ
អបរ់ ំយុវជន និងកីឡា 

កម�វធីិសិក្សោរបស់
សលេរៀនបឋមសិក្សោ
ែដលមានប��ូ លកម�វធីិ
អបរ់កំតប់ន�យេ្រគាះ
ថា� កេ់ដយសរមីន និង
ស .ផ. ស. 

 
 
 
 

អជា� ធរមីន ២ដង ២   

សកម�ភាពទី ២ 

េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់
ជាមយួ្រកសងួអបរ់យុំវជន និង
កីឡា ក�ុងករប��� បសរអបរ់ ំ
កតប់ន�យេ្រគាះថា� កេ់ដយសរ
មីន និងស.ផ.ស. ក�ុងកម�វធីិ
សិក្សោរបសស់លេរៀនអនុវទិ្យោ
លយ័ 
 

ចំននួកិច�្របជំុជាមយួ្រកសងួ
អបរ់ ំយុវជន និងកីឡា 

កម�វធីិសិក្សោរបស់
សលេរៀនអនុវទិ្យោល័
យែដលមានប��ូ ល
សរអបរ់កំតប់ន�យ
េ្រគាះថា� កេ់ដយសរ
មីន និង ស.ផ.ស. 

 

 
 
អជា� ធរមីន ៥ដង ១ ២ ២ 

យុទ�ស�ស� 

ទ៤ី 

វយតៃម� នងិព្រងកីករអប់រកំត់បន�យេ្រគាះថា� ក់មនី នងិស.ផ.ស.េន 

សហគមន៍ 

     

សកម�ភាពទី ១ 
កំណតស់មត�ភាពែផ�កអបរ់កំត់
បន�យេ្រគាះថា� កមី់ន    និង     
ស.ផ.ស. េនតមសហគមន៍ 

សមត�ភាពែផ�កអបរ់កំត់
បន�យេ្រគាះថា� កមី់ន  និង   
ស.ផ.ស.្រត�វបានចង្រកង 

្របវត�ិសមត�ភាពែផ�ក
អបរ់កំតប់ន�យេ្រគាះ
ថា� កមី់ន និងស.ផ.ស
តមសហគមន៍ 

អជា� ធរមីន ៣ច្បោប ់ ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី ២ េរៀបចំបេង�ីត និងផ�លស់រអបរ់ ំ ចំននួវគ�បណ�ុ ះបណា� ល  របាយករណ៍វគ�      
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កតប់ន�យេ្រគាះថា� កមី់ន   និង
ស.ផ.ស. ដលប់ណា� ញេនតម
សហគមន៍ 

បណ�ុ ះបណា� ល អជា� ធរមីន ៦វគ� ២ ២ ២ 

សកម�ភាពទី ៣ 
្រត�តពិនិត្យករផ�លក់រអបរ់យំល់
ដឹងពីេ្រគាះថា� កេ់ដយសរមីន 
និងស.ផ.ស 

ចំននួដងករចុះពិនិត្យ របាយករណ៍ចុះពិនិត្យ 
អជា� ធរមីន 

១២ដង ៤ ៤ ៤ 

យុទ�ស�ស� 

ទ៥ី 

ព្រងងឹែផ�កអប់រកំត់បន�យេ្រគាះថា� ក់េដយសរមនី នងិស .ផ.ស .េនក�ុងេគាល

នេយាបាយភូមឃុិមំានសុវត�ភិាព 
  

 
  

សកម�ភាពទី ១ 
ស្រមបស្រម�លក�ុងករផ�លវ់គ�
បណ�ុ ះបណា� លដលម់�ន�ីនគបា
លជាតិ និងអជា� ធរមូលដ� ន 

ចំននួវគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់
ម�ន�ីនគបាលជាតិ និងអជា�
ធរមូលដ� ន 

របាយករណ៍វគ� 
បណ�ុ ះបណា� ល 

 
អជា� ធរមីន ៣វគ� ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី ២ 

ស្រមបស្រម�លកិច�្របជំុ ជាមយួ
អជា� ធរមូលដ� ន េដីម្បបី��� ប
ករអបរ់យំលដឹ់ងពីេ្រគាះថា� ក់
េដយសរមីន 

ចំននួកិច�្របជំុ ជាមយួអជា� ធរ
មូលដ� ន  

របាយករណ៍្របជំុ 

 
អជា� ធរមីន 

៦ដង ២ ២ ២ 

េគាលេដ 

ទ២ី 

ផ�ល់ករគា្ំរទដល់អ�ករស់រនមានជវិតិពេី្រគាះថា� ក់េដយសរមនី នងិស .ផ.ស .្រពម

ទងំជនរងេ្រគាះេដយ្របេយាលេដមី្បទីទលួបានករែថទែំផ�កេវជ�ស�ស� នងិផ�ូវចតិ�

ឲ្យបាន្រគប់្រគាន់សម្រសបេទនងឹេយនឌ័រ នងិករស� រលទ�ភាពពលកម�កយសម្បទ 

• សមត�ភាពថា� ក់
ជាតិក�ុងករ្របមូល 
ទុកដក ់និងែចក
ចយពតម៌ាន
ទកទ់ងនឹងជនរង
េ្រគាះេដយសរ
មីននិងស.ផ.ស. 
មិន្រគប្់រគាន ់

• េសវគា្ំរទជនពិករ
េដយសរមីននិង
ស.ផ.ស. ស�ិតេន
ក�ុងស� បន័ដៃ៏ទ 

• មានយន�ករ

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

ធានាឲ្យមានករចង្រកងជាឯកសរស�ពីអី�ករស់រនមានជវីតិពេី្រគាះថា� ក់េដយសរមនី 

នងិស .ផ.ស  .្រពមទងំជនរងេ្រគាះេដយ្របេយាល នងិេធ�កីរែចករែំលក ព័ត៌មាន

េនះដល់្រកសួងស� ប័នរដ� ៃដគូអភវិឌ្ឍន៍ នងិអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ស្រមាប់ករ

េ្រប្ីរបាស់េផ្សងៗ 

     

សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំសិក្សោេលីករណី ជយួដល់
អ�ករសរ់នមានជីវតិពីេ្រគាះថា� ក់
េដយសរមីន និងស.ផ.ស. 
្រពមទងំជនរងេ្រគាះេដយ
្របេយាល 
 

ករសិក្សោេលីករណីជយួដល់
អ�ករសរ់នមានជីវតិពីេ្រគាះ
ថា� កេ់ដយសរមីន និងស .ផ.

ស .្រពមទងំជនរងេ្រគាះ
េដយ្របេយាល្រត�វបានេរៀបចំ 

• របាយករណ៍ករណី
សិក្សោ 

• ឯកសរទិន�នយ័ជន
រងេ្រគាះែដលទទលួ
េសវគា្ំរទ េដយ
ែបងែចកតមេភទ 
និងអយុ 

អជា� ធរមីន ៩ករណី ៣ ៣ ៣ 
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យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

ព្រងងឹយន�ករស្រមបស្រម�លថា� ក់ជាតសិ�ពីពីកិរភាព េដមី្បធីានាថាត្រម�វករ នងិសិទ�ិ
របស់អ�ករស់រនជវីតិពេី្រគាះថា� ក់មនី នងិស.ផ.ស. ្រពមទងំជនរងេ្រគាះេដយ 

្របេយាល ្រត�វបានេដះ្រសយទន់េពលេវល នងិសម្រសប 

ស្រមបស្រម�លថា� ក់
ជាតិបានរមួប��ូ ល
ទងំជនពិករ
េដយសរមីននិង
ស.ផ.ស. 

     

សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំករសិក្សោគុណភាពជីវតិ 
ស�ីពីត្រម�វករនិងសិទ�ិរបសអ់�ក
រសរ់នជីវតិពីេ្រគាះថា� កមី់ន និង
ស.ផ.ស. ្រពមទងំជនរងេ្រគាះ
្របេយាល 

ចំននួអ�កចូលរមួក�ុងករសិក្សោ
គុណភាពជីវតិ 

របាយករណ៍ករសិក្សោ
គុណភាពជីវតិ 

 
អជា� ធរមីន 

២៤,000 
នាក ់

៨,00០ ៨,000 ៨,000 

សកម�ភាពទី ២ 

េរៀបចំករវយតៃម�អំពីេសវគា្ំរទ
ដលអ់�ករសរ់នជីវតិពីេ្រគាះថា� ក់
មីន និងស.ផ.ស. ្រពមទងំជន
រងេ្រគាះេដយ្របេយាល 

តរងប�� ីេសវកម�គា្ំរទដល់
អ�ករសរ់នជីវតិពីេ្រគាះថា� ក់
មីន និងស .ផ.ស .្រពមទងំ
ជនរងេ្រគាះ្របេយាល  

ទិន�នយ័ជនរងេ្រគាះ
ែដលបានទទលួេសវ
គា្ំរទែដលបានកត្់រត
ក�ុង្របពន័�ទិន�យ័ជាតិ 

 
អជា� ធរមីន 

៣ច្បោប ់ ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី ៣ 

េរៀបចំេវទិករស្រមាបេ់លីកកម�ស់
សិទ�ជនពិករ និងេដះ្រសយ
ត្រម�វកររបសអ់�ករសរ់នជីវតិពី
េ្រគាះថា� កមី់ន និងស.ផ.ស. ្រពម
ទងំជនរងេ្រគាះេដយ្របេយាល 

ចំននួេវទិករេលីកកម�សសិ់ទ�
ជនពីករែដលបានេរៀបចំ 

 

របាយករណ៍្របជំុ 
 

អជា� ធរមីន 
និង 
្រកសងួ
សង�មកិច� 
អតីតយុវជន 
និងយុវនិតិ
សម្បទ 

៩ដង ៣ ៣ ៣ 

សកម�ភាពទី ៤ 

ផ្សព�ផ្សោយច្បោបស់�ីពីករ ករពរ 
និងេលីកកម�សសិ់ទ�ិជនពិករ  
រមួទងំេគាលនេយាបាយជាតិស�ី
ពីករជ្រម�ញឲ្យមានជនពិករ
ចូលបំេរកីរងរក�ុង្រកបខណ�  
រជរដ� ភិបាល និងវសិយ័ឯកជន 

ចំននួកិច�្របជំុផ្សព�ផ្សោយច្បោប ់
និងេគាលនេយាបាយ 

របាយករណ៍្របជំុ អជា� ធរមីន ៩ ្របជុ ំ ៣ ៣ ៣ 

េគាលេដ 

ទ៣ី 

េលីកកម�ស់សមត�ភាព្របកបរបរច�� ឹមជវីតិរបស់អ�ករស់រនមានជវីតិពេី្រគាះថា� ក់ពី
មនី  នងិស .ផ.ស .្រពមទងំជនរងេ្រគាះេដយ្របេយាល េដមី្បជី្រម�ញករចូលរមួយ៉ាង

េពញេលញរបស់ពកួគាត់េនក�ុងសង�ម 
 

• ៃដគូអភិវឌ្ឈនផ៍�ល់
អទិភាពេលីករ
េបាសសមា� តមីន
ជាងេលីករជយួ 
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យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

ជ្រម�ញករេធ�សីមាហរណកម�ៃនអ�ករស់រនមានជវីតិេទក�ុងសង�ម តមរយៈករផ�ល់

ករបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជវីៈ នងិសកម�ភាព្របកបរបរច�� ឹមជវីតិ 

ជនពិករេដយសរ
មីននិងស.ផ.ស 

• រជរដ� ភិបាលេផា� ត
ករយកចិត�
ទុកដកខ់�ស ់និង
មានយន�ករក�ុង
ករផ�លក់រគា្ំរទ
ដលជ់នពិករ
េដយសរមីននិង
ស.ផ.ស និង្រក�ម
្រគ�សរ 

     

សកម�ភាពទី ១ 

បេង�ីតបណា� ញមជ្ឈមណ� ល     
បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈែដលមាន
្រសប ់ស្រមាបគ់ា្ំរទដលអ់�ករស់
រនជីវតិពីេ្រគាះថា� កមី់ន   និង 
ស.ផ.ស. ្រពមទងំជនរងេ្រគាះ
េដយ្របេយាល 

ចំននួអ�ករសរ់នជីវតិពីេ្រគាះ
ថា� កមី់ន និងស.ផ.ស. ្រពម
ទងំជនរងេ្រគាះេដយ
្របេយាល ែដលទទលួបានករ
បណ�ុ ះបណា� លពីមជ្ឈមណ� ល
បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ 

ប�� ីអ�កបានទទលួករ
បណ�ុ ះបណា� ល 

 
 
 

អជា� ធរមីន ១៥0នាក ់ ៥0 ៥0 ៥0 

សកម�ភាពទី ២ 

គា្ំរទអ�ករសរ់នជីវតិពីេ្រគាះថា� ក់
មីន និងស.ផ.ស. ្រពមទងំជន
រងេ្រគាះេដយ្របេយាល ក�ុង
ផលិតកម�កសិកម�ខ� តតូច 

្របាកចំ់ណូលមធ្យមទទលួ
បានពីផលិតកម�ចំណីអហរ
ខ� តតូចែដលរកបានក�ុងអតីត
តំបនែ់ដលមានមីន េដយ
ែបងែចកតម  េភទនិងស� ន
ភាពជនជាតិេដីម 

របាយករណ៍ 

 
 
 

អជា� ធរមីន ៣ច្បោប ់ ១ ១ ១ 
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សកម�ភាព សូចនាករ មេធ្យោបាយ 

េផ��ងផា� ត់ 

ហនភ័ិយ/ 

ករសន�ត 

អ�កទទលួ 

ខុស្រត�វ 

ទសិេដ 

សរុប ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

េគាលបណំង 

ទ៥ី 
រមួចែំណកដល់កេំណីនេសដ�កចិ� នងិករកត់បន�យភាព្រក្ីរក 

      

េគាលេដ 

ទ១ី 

គា្ំរទដល់អទភិាពៃនករអភវិឌ្ឍមូលដ� នេនក�ុងសហគមន៍ែដលរងផលប៉ះពល់ពី
មនី ្រគាប់ែបកចេង� ម នងិស.ផ.ស. េផ្សងេទៀត 

• អទិភាពអភិវឌ្ឍន៍
ថា� កជ់ាតិនិងមូល
ដ� នមិនបានេផា� ត
ករយកចិត�ទុកដក់
ដលផ់លបះ៉ពល់
េដយសរមីនេលី
តំបនែ់ដល្រត�វេធ�ីករ
អភិវឌ្ឍន៍ 

• ម៉ាពូនិង្របតិបត�ិករ
រក្សោទំនាកទំ់នងល�
ជាមយួអជា� ធរមូល
ដ� ន 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

ធានាថាករេធ�ែីផនករ នងិករចត់អទភិាពៃនបណា� សកម�ភាពមនីេដរី្រសបតម

អទភិាព នងិែផនករអភវិឌ្ឍន៍មូលដ� ន 

     

សកម�ភាពទី ១ 

ផ្សព�ផ្សោយេគាលករណ៍ែណនាំ
ស�ីពីករេរៀបចំែផនករ និងករ
ចតអ់ទិភាព និងករែណនាថំា� ក់
ជាតិស�ីពីមីន/ស.ផ.ស./្រគាបែ់បក
ចេង� ម   

សិក� សលផ្សព�ផ្សោយ្រត�វ
បានបានេរៀបចំ 

របាយករណ៍ 
សិក� សល 

អជា� ធរមីន
MAPU 

៦វគ� ២ ២ ២ 

សកម�ភាពទី២ 

េធ�ីករបណ�ុ ះបណា� លដលម់�ន�ី
ម៉ាពូ  អជា� ធរមូលដ� ន បុគ�លិក
្របតិបត�ិករ អំពីេគាលករណ៍
ែណនាសំ�ីពីករេរៀបចំែផនករ 
និងករចតអ់ទិភាពករែណនាំ
ថា� កជ់ាតិ 
 

ចំននួម�ន�ីម៉ាពូ  អជា� ធរ
មូលដ� ន និងបុគ�លិក
្របតិបត�ិករ  ទទួលបានករ
បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីេគាល
ករណ៍ែណនាសំ�ីពីករ
េរៀបចំែផនករ និងករចត់
អទិភាពករែណនាថំា� កជ់ាតិ 

របាយករណ៍វគ� 
បណ�ុ ះបណា� ល 

អជា� ធរមីន 
មាពូ ្របតិបត�ិករ 

៧០នាក ់ ៣0 ២0 ២0 

សកម�ភាពទី៣ 

្រត�តពិនិត្យករអនុវត�េគាល
ករណ៍ែណនាសំ�ីពីករេរៀបចំ
ែផនករ និងករចតអ់ទិភាព 
 
 

ចំននួដងៃនករ្រត�តពិនិត្យ 
របាយករណ៍ៃនករ
្រត�តពិនិត្យ 

អជា� ធរមីន ១២ដង ៤ ៤ ៤ 

េគាលេដ 

ទ២ី 

 

គា្ំរទអទភិាពៃនករអភវិឌ្ឍថា� ក់ជាត ិនងិថា� ក់េ្រកមជាត ិ
 

• កង�ះសមត�ភាពក�ុង
ករែស�ងរកបានពត៌
មានទកទ់ងនឹង
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យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

ជ្រម�ញឲ្យមានគេ្រមាងអភវិឌ្ឍន៍េនក�ុងតបំន់ែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរមនី

្រគាប់មនី ្រគាប់ែបកចេង� ម នងិស.ផ.ស. េផ្សងេទៀត  

ែផនករអភិវឌ្ឍថា� ក់
ជាតិនិងមូលដ� ន 

• មាពូនិង្របតិបត�ិករ
រក្សោទំនាកទំ់នងល�
ជាមយួអជា� ធរមូល
ដ� ន 

     

សកម�ភាពទី ១ 

ព្រងឹងករអនុវត�សរចរែណនាំ
របសរ់ជរដ� ភិបាលេលខ០៥ 
េដីម្បេីកៀរគរថវកិស្រមាប ់        
វសិយ័មីន ក�ុងគេ្រមាងអភិវឌ្ឍ
ជាតិ 
 

ចំននួកិច�្របជំុែស�ងរកករ 
គា្ំរទជាមយួភាគីពក់ពន័� 
ទងំថា� កជ់ាតិ និងេ្រកម
ជាតិ េដីម្បរីមួប��ូ លថវកិ
ស្រមាបវ់សិយ័មីន ក�ុង
គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍  

របាយករណ៍កិច�្របជំុ 
 

អជា� ធរមីន
(TWG-MA) 

៦ដង ២ ២ ២ 

សកម�ភាពទី២ 

េរៀបចំសិក� សល្របចឆំា� េំនថា� ក់
េខត� េដីម្បផី្សព�ផ្សោយអំពីវឌ្ឍន
ភាពករងរវសិយ័មីន ត្រម�វករ
របសស់ហគមនែ៍ដលងយរង
េ្រគាះេដយសរមីន និងស.ផ.ស. 
នាេពលកន�ងមក 

ប�� ីសហគមនែ៍ដលមាន
ត្រម�វករអភិវឌ្ឍន ៍
 
ចំននួសិក� សលថា� កេ់ខត� 

របាយករណ៍សិក�
សលផ្សព�ផ្សោយេន
តមបណា� េខត�( ភាគ
ខងេកីត និងខង
លិច) 

អជា� ធរមីន
(TWG-MA) 

៦ដង ២ ២ ២ 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

តសូ៊មតគិា្ំរទឲ្យមានករែបងែចកថវកិស្រមាប់សកម�ភាពមនី ក�ុងគេ្រមាងអភវិឌ្ឍន៍

ជាត ិ

     

សកម�ភាពទី១ 

ព្រងឹងករអនុវត�សរចរែណនាំ
របសរ់ជរដ� ភិបាលេលខ០៥ 
េដីម្បេីកៀរគរថវកិស្រមាប ់        
វសិយ័មីន ក�ុងគេ្រមាងអភិវឌ្ឍ
ជាតិ 
 

ចំននួកិច�្របជំុែស�ងរកករគាំ
្រទជាមយួភាគីពកព់័ន� ទងំ
ថា� កជ់ាតិ និងេ្រកមជាតិ 
េដីម្បរីមួប��ូ លថវកិ
ស្រមាបវ់សិយ័មីន ក�ុង
គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ 

របាយករណ៍កិច�្របជំុ 
 

អជា� ធរមីន ៦ដង ២ ២ ២ 

សកម�ភាពទី២ 
បេង�ីតនិងផ្សព�ផ្សោយស�ងដ់រតៃម�
េបាសសមា� តមីន និងស.ផ.ស.  

តរងស�ងដ់រតៃម�េបាស
សមា� តមីន និងស.ផ.ស. ្រត�វ
បានបេង�ីត 

តរងស�ងដ់រតៃម�
េបាសសមា� តមីន និង 
ស.ផ.ស.     ្រត�វបាន
អនុមត័ 

អជា� ធរមីន
(TWG-MA) 

២ច្បោប ់  ១ ១ 
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សកម�ភាព សូចនាករ មេធ្យោបាយ 

េផ��ងផា� ត់ 

ហនភ័ិយ/ 

ករសន�ត 

អ�កទទលួ 

ខុស្រត�វ 

ទសិេដ 

សរុប ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

េគាលបណំង 

ទ៦ី 
ជ្រម�ញនសិព� វុធករក�ុងតបំន់ នងិអន�រជាត ិនងិកចិ�សហ្របតបិត�កិរក�ុងសកម�ភាពមនី 

េគាលេដ 

ទ១ី 
ជ្រម�ញករអនុវត�កតព�កចិ� ៃនអ.ហ.ផ.ម  

 
• កង�ះធនធានេដីម្បចូីល

រមួក�ុងយន�ករអន�រ
ជាតិ 

• ្របតិបត�ិករេដះមីន
មនុស្សធមេ៌នរក្សោ
្របតិបត�ិកររបសខ់�ួន
ក�ុង្របេទសកម�ុជា 

• ្របតិបត�ិករទងំអស់
អនុវត�នត៍មវធីិស�ស�
កតប់ន�យៃផ�ដី េដយ
អនុេឡាមតមស�ងដ់ 
សកម�ភាពមីនកម�ុជា 

• វសិយ័សកម�ភាពេនែត
ជាករេប�ជា� ចិត�ខ�ស់
របសរ់ជរដ� ភិបាល 
កម�ុជា 

• ករគា្ំរទេនមានជា
បន�ស្រមាបតំ់ណាង
របសក់ម�ុជាសំខន់ៗ
ក�ុងករចូលរមួេវទិក
អន�រជាតិ 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

ធានាករអនុវត�យ៉ាងេពញេលញកត�កចិ�ក�ុង អ.ហ.ផ.ម ជាពេិសសមា្រត៧ ស�ពីវីធិានករ

តមា� ភាព នងិមា្រត៥ ស�ពីកីរបផំា� ញេចលមនី្របឆាងំមនុស្ស 

     

សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំ និងប��ូ នរបាយករណ៍ វធិាន
ករតមា� ភាព(មា្រត៧) និងករ
បំផា� ញេចល្រគាបមី់ន្របឆាងំមនុស្ស
(មា្រត៥)  ក�ុង្រកបខណ� ជា្របេទស
សមាជិកៃនអនុស�� អន�រជាតិស�ីពីករ
ហមករេ្របី្របាស ់  កររក្សោទុក  ករ
ផលិត និងករេផ�រ្រគាបមី់ន្របឆាងំ
មនុស្ស និងករបំផា� ញ្រគាបមី់ន 
(អ.ហ.ផ.ម) 

ចំននួែដលរបាយករណ៍
េដយវធិានករតមា� ភាព 
(មា្រត៧) និងករបំផា� ញ
េចល្រគាបមី់ន្របឆាងំមនុស្ស
(មា្រត៥) ្រត�វបានេរៀបចំ 
និងប��ូ ន   

• របាយកណ៍តមា� ភាព
្របចឆំា�  ំ

• របាយករណ៍ករ     
កំេទច្រគាបមី់ន្របឆាងំ
មនុស្ស 

 
ម�ន�ីទទួល
បន�ុក 
 

៦ច្បោប ់ ២ ២ ២ 

សកម�ភាពទី ២ 
ចតត់ងំម�ន�ីទទលួបន�ុកស្រមាប់
បំេពញករងរជាមយួ្របតិបត�ិករ និង
ភាគីពកព់ន័� 

ម�ន�ីអជា� ធរមីន ្រត�វបានចត់
តងំឲ្យទទលួបន�ុក 
 

ករពិពណ៌នាករងរម�ន�ី
ទទលួបន�ុកែដល្រត�វ
ែតងតងំ 

អជា� ធរមនី ១នាក ់ ១   

សកម�ភាពទី ៣ 

េលីកកម�សក់រយល់ដឹងអំពីករេរៀបចំ
របាយករណ៍(ម�ន�ីទទលួបន�ុក អ.ហ.
ផ.ម)ដល់្របតិបត�ិករ និងភាគីពក់
ពន័� 

ចំននួកិច�្របជំុ្រក�មករងរ
បេច�កេទស ្រត�វបានេរៀបចំ 

 

របាយករណ៍្របជំុ្រក�ម
ករងរបេច�កេទស 

្របធាន្រក�ម
ករងរ
បេច�កេទស នងិ
ម�ន�ីទទួលបន�ុក 

១៥ដង ៥ ៥ ៥ 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

ធានាករចូលរមួេពញេលញរបស់កម�ុជា េនក�ុងយន�ករអន�រជាតេិដមី្បជី្រម�ញ សហ

្របតបិត�កិរតបំន់ នងិអន�រជាត(ិ្រកបខណ�  អ.ហ.ផ.ម) 

     

សកម�ភាពទី ១ 
ចតត់ងំម�ន�ីទទលួបន�ុកេដីម្បេីធ�ីករ
ជាមយួភា� កង់រគា្ំរទករអនុវត�្របចំ

ម�ន�ីទទលួបន�ុករបសអ់ជា�  
ធរមីន ្រត�វបានចតត់ងំ 

ករពិពណ៌នាករងរ
របសម់�ន�ីទទលួបន�ុក 

ម�ន�ីទទួល
បន�ុក 

១នាក ់ ១ 
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េនទី្រក�ងហ្សែឺណវ(ISU) និង
មជ្ឈមណ� លេបាសសមា� តមីនមនុស្ស
ធម្៌របចេំនទី្រក�ងហ្សែឺណវ
(GICHD) 

 

សកម�ភាពទី ២ 
ចូលរមួកិច�្របជំុពកព់ន័�នឹងវសិយ័មីន
ទងំក្រមិតតំបន ់និងអន�រជាតិ 

ចំននួកិច�្របជំុថា� កតំ់បន ់និង
អន�រជាតិែដលមានករចូលរមួ
ពីតំណាងភាគីកម�ុជា 

របាករណ៍្របជំុ 

 
ម�ន�ីទទួល
បន�ុក 
 

១២ដង ៤ ៤ ៤ 

េគាលេដ 

ទ២ី 

ជ្រម�ញករអនុវត�កតព�កចិ�ក�ុងអនុស�� ធម�តមចួនំនួ (CCW) នងិគា្ំរទដល់វឌ្ឍនភាព

េឆា� ះេទរកករចូលរមួក�ុងពធិសីរទ៥ី  

• អេស�រភាពនេយាបាយ
េនតមតំបនម់យួ
ចំននួ 

• ទទលួបានករគា្ំរទ
ខ� ងំពីរដ� ភិបាលនិង
្រកសងួពកព់័ន� 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

ធានាថាកតព�កចិ�ក�ុងអនុស�� ស�ពីសី�� វុធធម�តមូយចនំនួ ្រត�វបានអនុវត�យ៉ាងេពញ

េលញ  

     

សកម�ភាពទី ១ 
េរៀបចំ និងប��ូ នរបាយករណ៍អនុ
ស�� ស�ីពីសព� វុធធម�ត(CCW) 

ចំននួរបាយករណ៍ែដលអ�ក
ទទលួបន�ុកបានប��ូ ន. 

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ

 
ម�ន�ីទទួល
បន�ុក 
 

៣ 
ច្បោប ់

១ ១ ១ 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

 រមួចែំណក�ុងករកសង កុងសង់សុ៊ស ក�ុងចេំណាមភាគពីក់ព័ន�ជាត ិេដមី្បធីានាករចូល

រមួក�ុងពធិសីរទ៥ីៃនអនុស�� ស�� វុធធម�តមយួចនំនួ  

     

សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំសិក� សលជាមយួភាគីពក់
ពន័�េលីពិធីសរទី៥ៃនអនុស��  
ស�� វុធធម�ត 
 

ចំននួសិក� សលជាមយួភាគី
ពកព់ន័�េលីពិធីសរទី៥ៃនអនុ
ស�� ស�� វុធធម�ត្រត�វបាន
េរៀបចំ 

របាយករណ៍សិក� សល 

 
ម�ន�ីទទលួ
បន�ុក 
 

៣ ដង ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី ២ 
រមួចំែណកគា្ំរទក�ុងករប��ូ លកម�ុជា
ជាសមាជិកពិធីសរទី៥ៃនអនុស��
ស�� វុធធម�ត 

កម�ុជាជាសមាជិកៃនពិធីសរទី
៥ៃនអនុស�� ស�� វុធ 
ធម�ត 

កម�ុជាបានចុះហត�លខ
េលីពិធីសរទី៥ៃនអនុ
ស�� ស�� វុធ 
ធម�ត 

អជា� ធរមីន ១ ច្បោប ់ ១   

េគាលេដ 

ទ៣ី 
គា្ំរទដល់ករចូលជារដ�ភាគៃីនអនុស�� ស�ពី្ីរគាប់ែបកចេង� ម (CCM) ្រតមឹឆា�  ំ២០២០ 

• អេស�រភាពនេយាបាយ
េនតមតំបនម់យួ
ចំននួ 

• ទទលួបានករគា្ំរទ

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

រមួចែំណកក�ុងករកសងកុងសង់សុ៊ល ក�ុងចេំណាមភាគពីក់ព័ន�ជាត ិេដមី្បធីានាករចូល

ជារដ�ភាគៃីនអនុស�� ស�ពីសី�� វុធធម�តមយួចនំនួ 
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សកម�ភាពទី ១ 

បន�ចូលរមួជ្រម�ញឲ្យកម�ុជាចូលជា
សមាជិកៃនអនុស�� ស�ីពី្រគាបែ់បក
ចេង� ម ជាមយួស� បន័ជាតិ និងអន�រ
ជាតិ 

ចំននួសិក� សលនិងកិច�្របជំុ 
ជាមយួភាគីពកព់័ន� ្រត�វបាន
េរៀបចំ 

របាយករណ៍ 

ខ� ងំពីរដ� ភិបាលនិង
្រកសងួពកព់័ន� 

អជា� ធរមីន ៦ដង ២ ២ ២ 

សកម�ភាពទី ២ 
គា្ំរទករផ�លស់ច� បន័របស្់របេទស
កម�ុជាដលអ់នុស�� ស�ីពី្រគាបែ់បក
ចេង� ម 

កម�ុជាបានផ�លស់ច� បន័ ដល់
អនុស�� ស�ីពី្រគាបែ់បក
ចេង� ម 

កម�ុជាបានក� យជារដ�ភា
គីៃនអនុស�� ្រគាបែ់បក
ចេង� ម 

អជា� ធរមីន ១ច្បោប ់ ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី ៣ 
ចូលរមួរលកិ់ច�្របជំុពកព់ន័�នឹង
្រគាបែ់បកចេង� មក�ុងក្រមិតតំបន ់និង
អន�រជាតិ 

ចំននួករ្របជំុែដលបាន 
ចូលរមួ 

របាយករណ៍កិច�្របជំុ អជា� ធរមីន ៣្របជុ ំ ១ ១ ១ 

េគាលេដ 

ទ៤ី 

គា្ំរទដល់្របតបិត�កិរេបាសសមា� តមនី ក�ុង្រកបខណ� ៃន្របតបិត�កិររក្សោសន�ភិាពៃនអង�

ករសហ្របជាជាត ិ

• អេស�រភាពនេយាបាយ
េនតមតំបនម់យួ
ចំននួែដល្រត�វករ
្របតិបត�ិករអន�រជាតិ 
 

• កងេយាធពលេខមរៈ
ភូមិន�េគារពតមស�ង់

ដរេបាសសមា� តមីន
អង�ករសហ្របជាជាតិ 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

ធានាថា្របតបិត�កិរេបាសសមា� តមនីែដលស�តិេនក�ុង្របតបិត�កិររក្សោសន�ភិាពរបស់អង�

ករសហ្របជាជាត ិ្រត�វបានទទលួស� ល់្រសបតម IMAS 

     

សកម�ភាពទី ១ 

ព្រងឹងសមត�ភាព្របតិបត�ិករេបាស
សមា� តមីនជាតិ េដីម្បអីនុវត�ករងរ
្របតិបត�ិកររក្សោសន�ិភាព  េបាស
សមា� តមីនក�ុង្រកបខណ� អង�ករសហ
្របជាជាតិ 

្របតិបត�ិករេបាសសមា� តមីន
ជាតិ ្រត�វបានទទលួស� លក់�ុង
ករអនុវត�ករងរ្របតិបត�ិករ
រក្សោសន�ិភាព  េបាសសមា� ត
មីនក�ុង្រកបខណ� អង�ករសហ
្របជាជាតិ 

ប�� ីេឈ� ះកងពល និង
កងវរិៈ ែដលទទួលស� ល់
េដយស�ងដ់រេបាស
សមា� តមីនអង�ករសហ
្របជាជាតិ 

អជា� ធរមីន ៦្រក�ម ២ ២ ២ 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

ដក់ព្រងយ្រក�មេបាសសមា� តមនី នងិ្រក�ម្របតបិត�កិរកេំទចេ្រគឿងផ�ុះ ែដលមានលក�ណៈ

សម្បត�្ិរគប់្រគាន់របស់កងេយាធនពលេខមរភូមិន�េនក�ុង្របតបិត�កិររក្សោសន�ភិាពរបស់

អង�ករសហ្របជាជាត ិ

     

សកម�ភាពទី ១ 
ព្រងឹងសមត�ភាពរបសម់�ន�ីកងេយាធ
ពលេខមរភូមិន�ក�ុងករេបាសសមា� ត
មីន និង ្របតិបត�ិករកំេទចេ្រគឿងផ�ុះ 

ម�ន�ីកងេយាធពលេខមរភូមិន�
្រត�វបានទទលួស� ល ់ក�ុង
្របតិបត�ិករេបាសសមា� តមីន 
និងកំេទចេ្រគឿងផ�ុះ 

ប�� ីេឈ� ះម�ន�ីកងេយាធ
ពលេខមរភូមិន�្រត�វបាន
ទទលួស� ល ់ក�ុង្របតិបត�ិ
ករេបាសសមា� តមីន និង
កំេទចេ្រគឿងផ�ុះ 
 

កងេយាធ
ពលេខមរ
ភូមិន� 

៦ច្បោប ់ ២ ២ ២ 
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សកម�ភាពទី ២ 

ព្រងយម�ន�ីកងេយាធនពលេខមរភូមិន� 
ក�ុង្របតិបត�ិករេបាសសមា� តមីន   និង
កំេទចេ្រគឿងផ�ុះក�ុង្រកបខណ� រក្សោសន�ិ
ភាព  

ចំននួកង ៃនកងេយាធពល  
េខមរភូមិន� ែដលបានដក់
ព្រងយក�ុង្របតិបត�ិករក្សោ
សន�ិភាព 

ចំននួម�ន�ីៃនកងេយាធ
ពលេខមរភូមិន� ែដល
បានដកព់្រងយ ក�ុង
្របតិបត�ិករក្សោសន�ិភាព 
អង�ករសហ្របជាជតិ 

កងយុទ�ពល 
េខមរភូមិន� 

៦្រក�ម ២ ២ ២ 

េគាលេដ 

ទ៥ី 

េលីកកម�ស់កចិ�សហ្របតបិត�កិរអន�រជាតសិកម�ភាពមនី រប់ប��ូ លទងំកចិ�សហ្របតបិត�ិ
ករត្ូបង-ត្ូបង  

• ករផា� សប់�ូរករងរ
របសម់�ន�ីមានបទ
ពិេសធនប៍ះ៉ពលដ់ល់
ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាម 

• ថា� កដឹ់កនាកំំពូលមាន
ឆន�ះខ�សក់�ុងករចង
្រកង និងែចករែំលក
បទពិេសធនល៍�ៗ រប់
សវសិយ័មីនកម�ុជា 

• អជា� ធមីនបន�វត�មាន
របសខ់�ួនក�ុងវសិ័យមីន 
េដីម្បសី្រមបស្រម�ល
ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព 
ទងំក�ុងក្រមិតតំបន់
និងអន�រជាតិ 

• ករេប�ជា� ចិត�ខ�សរ់បស ់
រដ� ភិបាល្របេទស
ទទលួជំនយួ្របតិបត�ិ
ករអន�រជាតិ 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

បេង�តីជាស� ប័ន្រគប់្រគងសមត�ភាពេបាសសមា� តមនីែដលអចេ្រប្ីរបាស់ ក�ុងករេលីក

កម�ស់កចិ�សហ្របតបិត�កិរ នងិជនំយួអន�រជាត ិ

     

សកម�ភាពទី ១ 
កំណតទី់តងំចបំាចស់្រមាប ់
កិច�សហ្របតិបត�ិករ និងជំនយួអន�រ
ជាតិ ក�ុងវសិយ័មីន 

តំបនចំ់បាច់ស្រមាបកិ់ច�សហ
្របតិបត�ិករអន�រជាតិ ្រត�វបាន
កំណត ់

របាយករណ៍វយតៃម� 
អជា� ធរមីន,  
្របតិបត�ិករ 

៣ច្បោប ់ ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី ២ 
វយតៃម�សមត�ភាពជាតិ ក�ុងករេឆ�ីយ
តបត្រម�វករកិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រ
ជាតិ 

ករវយតៃម�សមត�ភាពជាតិ
្រត�វបានេរៀបចំ 

របាយករណ៍វយតៃម� 
 
អជា� ធរមីន ៣ច្បោប ់ ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី ៣ 
បេង�ីតយន�ករ្រគប្់រគងកិច�សហ
្របតិបត�ិករអន�រជាតិ 

យន�ករ្រគប្់រគង្រត�វបាន
បេង�ីត 

ករពិពណ៌នាករងរ
របសយ់ន�ករ្រគប្់រគង
កិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រ
ជាតិ 

 
អជា� ធរមីន ១ 

ច្បោប ់
 ១  

សកម�ភាពទី ៤ 

េរៀបចំជាស�ងដ់រ្របពន័�រមួមួយែដល
មាន្រសប ់និងព្រងឹងសមត�ភាព
ជំនាញក�ុងករេឆ�ីយតបកិច�សហ
្របតិបត�ិករអន�រជាតិ  

ស�ងដ់រ្របពន័�រមួមយួ្រត�វបាន
បេង�ីត 

េគាលករណ៍ែណនាសំ�ីពី
សមត�ភាពជំនាញ
ស្រមាបេ់ឆ�ីយតបកិច�
សហ្របតិបត�ិករអន�រ
ជាតិ 

អជា� ធរមីន,  
ភាគីពកព់ន័� 

១ 
ច្បោប ់

 ១  

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

គា្ំរទដល់រដ�េផ្សងៗ   ែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរមនី នងិស.ផ.ស. តមរយៈ្របតបិតិ�

ករេបាសសមា� តមនី នងិករែចករែំលកបទពេិសធន៍ល�ៗ  នងិេមេរៀនែដលទទលួបានពកីរ

អនុវត�របស់កម�ុជា ក�ុងសកម�ភាពមនី 

     

សកម�ភាពទី ១ 
ស្រមបស្រម�លផ�លកិ់ច�សហ្របតិបត�ិ
ករអន�រជាតិតមរយៈមជ្ឈមណ� ល

ចំននួកិច�សហ្របតិបត�ិករអន�រ
ជាតិែដលបានេឆ�ីយតប 

របាយករណ៍ៃនករ 
ផ�លនូ់វកិច�សហ្របតិ 

អជា� ធរមីន ៣ច្បោប ់ ១ ១ ១ 
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សកម�ភាពមីនអស៊ន (ARMAC) ឬ 
តមរយៈយន�ករេផ្សងៗេទៀត 

 បត�ិករអន�រជាតិ 

សកម�ភាពទី ២ 
ប��ូ នម�ន�ីជំនាញរបសក់ម�ុជាចូលរមួ
ក�ុង្របតិបត�ិករអន�រជាតិ 

របាយករណ៍ពតម៌ាន្រតឡប ់
ពីរដ�ភាគីមា� សផ់� 

របាយករណ៍ស�ីពីករ
ចតប់��ូ នម�ន�ីជំនាញ
របសក់ម�ុជា 

អជា� ធរមីន ៣ ច្បោប ់ ១ ១ ១ 
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សកម�ភាព សូចនាករ មេធ្យោបាយ 

េផ��ងផា� ត់ 

ហនភ័ិយ/ 

ករសន�ត 

អ�កទទលួ 

ខុស្រត�វ 

ទសិេដ 

សរុប ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

េគាលបណំង 

ទ៧ី 
បេង�តីសមត�ភាពជាត្ិរបកបេដយនរិន�រភាព េដមី្បេីដះ្រសយករគ្រមាមកែំហងែដលេនសល់េ្រកយឆា� ២ំ០២៥ 

េគាលេដ 

ទ១ី 

ព្រងងឹសមត�ភាពជាតេិដមី្ប្ីរគប់្រគង នងិអនុវត�កម�វធិសីកម�ភាពមនី ្របកបេដយ

្របសិទ�ភាព នងិ្របសិទ�ផល 

• ធនធានមានក្រមិតក�ុងករ
េរៀបចំករវយតៃម�េសចក�ី
្រត�វករករអភិវឌ្ឍសមត�
ភាព 

• យន�ករស្រមបស្រម�ល
មាន្រសបនិ់ងអចេធ�ីឲ្យ
កនែ់តសកម�ជាងមុន 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 
េធ�កីរវយតៃម�េសចក�្ីរត�វកររែផ�ករអភវិឌ្ឍសមត�ភាព នងិកសងែផនករអនុវត� 

     

សកម�ភាពទី ១ 
េរៀបចំករវយតៃម�រចនាសម�ន័�
ករអភិវឌ្ឍសមត�ភាពែដលមាន
្រសប ់

ករវយតៃម�រចនាសម�ន័�ករ
អភិវឌ្ឍសមត�ភាពែដលមាន
្រសប្់រត�វបានេរៀបចំ 

របាយករណ៍វយតៃម� 
 

អជា� ធរមីន 
និង 
្របតិបត�ិករ 

១ច្បោប ់   ១ 

សកម�ភាពទី ២ 
បេង�ីតែផនករអភិវឌ្ឍ 
សមត�ភាព 

ែផនករសកម�ភាពអភិវឌ្ឍសមត�
ភាព្រត�វបានបេង�ីត 

ែផនករសកម�ភាព
អភិវឌ្ឍសមត�ភាព្រត�វ
បានអនុមត័  

អជា� ធរមីន 
និង 
្របតិបត�ិករ 

១ច្បោប ់   ១ 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

ព្រងងឹ នងិែថរក្សោឲ្យមាននរិន�រភាពនូវសមត�ភាពរបស់អជា� ធរថា� ក់ជាត ិនងិថា� ក់េ្រកម

ជាត ិ្រពមទងំអណត�រិបស់ពកួេគ 
     

សកម�ភាពទី ១ 
អនុវត�ែផនករអភិវឌ្ឍ 
សមត�ភាព 

ចំននួកិច�្របជំុស្រមបស្រម�ល វគ�
បណ�ុ ះបណា� ល និងសិក� សល 

របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ
 

អជា� ធរមីន 
និង 
្របតិបត�ិករ 

៦្របជុ ំ   ៦ 

េគាលេដ 

ទ២ី 

ែថរក្សោ ែកលម� នងិែចករែំលកចេំណះដងឹអពំសីកម�ភាពមនី េនក�ុងវស័ិយេនះ  

នងិេទដល់វស័ិយេផ្សងេទៀត  

• ធនធានមានក្រមិតក�ុងករ
បេង�ីតយុទ�ស�ស�្រគប្់រគង
ចំេណះដឹង ែដលមានករ
បេង�ីតចំេណះដឹង កររក្សោ
ទុកនិងទញយកមកេ្របី 
និងករ្របតិបត�ិចំេណះដឹង
ទងំេនាះ 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

បេង�តីយុទ�ស�ស�ស្រមាប់្រគប់្រគងចេំណះដងឹរមួមានករបេង�តីចេំណះដងឹ  

កររក្សោទុក /ករទញយកេ្របី្របាស់ ករេផ�រ  
     

សកម�ភាពទី ១ 
េរៀបចំយុទ�ស�ស�្រគប្់រគង
ចំេណះដឹងវសិយ័មីន 

យុទ�ស�ស�្រគប្់រគងចំេណះ
ដឹងស្រមាបវ់សិយ័មីន ្រត�វបាន
បេង�ីត 

យុទ�ស�ស�្រគប់្រគង
ចំេណះដឹងវសិយ័មីន 
្រត�វបានអនុមត័ 

អជា� ធរមីន ១ច្បោប ់   ១ 
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សកម�ភាពទី ២ 
បេង�ីតែផនករសកម�ភាព
្រគប្់រគងចំេណះដឹងវសិយ័មីន 

ែផនករសកម�ភាពស្រមាប់
្រគប្់រគងចំេណះដឹងេលីវសិ័
យមីន ្រត�វបានបេង�ីត 

ែផនករសកម�ភាព
ស្រមាប្់រគប្់រគង
ចំេណះដឹងេលីវសិយ័
មីន ្រត�វបានអនុមត័ 

• យុទ�ស�ស�្រគប្់រគង
ចំេណះដឹង ែដលមានករ
បេង�ីតចំេណះដឹង កររក្សោ
ទុកនិងទញយកមកេ្របី 
និងករ្របតិបត�ិចំេណះដឹង 
មានរចួេហយី 

អជា� ធរមីន ១ច្បោប ់  ១  

សកម�ភាពទី ៣ 
បេង�ីតមជ្ឈណ� លធនធាន 
វសិយ័មីន 

បណា� លយ័ធនធានវសិយ័មីន
មយួ្រត�វបានបេង�ីត 

របាយករណ៍របសប់
ណា� លយ័វសិយ័មីន 

អជា� ធរមីន 
១កែន�ង   ១ 

សកម�ភាពទី ៤ 
បេង�ីត្របពន័�្រគប្់រគងចំេណះដឹង
វសិយ័មីន 

្របពន័�ស្រមាបក់ររក្សោទុក ករ
េផ�រ និង្របតិបត�ិ ្រត�វបានបេង�ី 

្របពន័�្រគប្់រគងទិន�នយ័
ចំេណះដឹង  

 

អជា� ធរមីន ១   ១ 

េគាលេដ 

ទ៣ី 

េធ�កីរពនិតិ្យេមលីេឡងីវញិ្រតមឹឆា� ២ំ០២០ នូវ្រកបខណ� ច្បោប់ ស� ប័ន នងិ្របតបិត�កិរ 

្រពមទងំយុទ�ស�ស� នងិសមត�ភាព ែដលចបំាច់េដមី្បេីដះ្រសយករគ្រមាមកែំហង

ែដលេនសល់  

• កង�ះគំរូទំនលួខុស្រត�វស� ប័
នក�ុងវសិយ័សកម�ភាពមីន 
និងវធីិស�ស�ក�ុងករេដះ
្រសយករគំរមកំែហង
ែដលេនេសសសល់ 

• ថា� កដឹ់កនាកំំពូលមាន្រជាប
ច្បោសល់លពី់ភាពចបំាច់
ក�ុងករេរៀបចំករវយតៃម�
្រកបខណ� ច្បោប ់ស� បន័ 
និង្របតិបត�ិករ 

• មានករចូលរមួយ៉ាងល�ពី
ភាគីពកព់ន័� និងករគា្ំរទ
ពីថា� កដឹ់កនាកំំពូល 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

េធ�កីរវយតៃម�អពំ្ីរកបខណ� ច្បោប់ ស� ប័ន នងិ្របតបិត�កិរ្រពមទងំសមត�ភាពស្រមាប់

េដះ្រសយករគរំមកែំហងែដលេនសល់ 
     

សកម�ភាពទី ១ 

ដំេណីរករយន�ករបច�ុប្បន�េលី
្រកបខណ� ច្បោប ់ស� បន័ និង
្របតិបត�ិករ ្រពមទងំសមត�ភាព 
ស្រមាបក់រេដះ្រសយប��
គំរមកំែហងែដលេនេសសសល់ 

្រកបខណ� ច្បោប ់ស� បន័ និង្របិត
បត�ិករ ្រពមទងំសមត�ភាព និង
ធនធាន ្រត�វបានវយតៃម� និង
ចង្រកងទុកជាឯកសរ 

របាយករណ៍វយតៃម� 
 

អជា� ធរមីន ១ច្បោប ់   ១ 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

កណំត់អពំកីរអភវិឌ្ឍន៍សមត�ភាព នងិធនធានែដលចបំាច់នានាស្រមាប់េដះ្រសយ

ករគរំមកែំហងែដលេនសល់  
     

សកម�ភាពទី ១ 

កំណតអំ់ពីករអភិវឌ្ឍសមត�ភាព 
និងធនធានែដលចបំាចន់ានា
ស្រមាបេ់ដះ្រសយករគំរម
កំែហងែដលេនសល់ 

សមត�ភាព និងធនធានែដល
ចបំាចន់ានាស្រមាបេ់ដះ្រសយ
ករគំរមកំែហងែដលេនសល ់
្រត�វបានចង្រកងជាឯកសរ 

របាករណ៍ៃនករវយ
តៃម�េលីករអភិវឌ្ឍន៍
សមត�ភាព និងធនធាន  

អជា� ធរមីន ១ច្បោប ់   ១ 

េគាលេដ 

ទ៤ី 

ព្រងងឹ នងិែថរក្សោសមត�ភាពជាត្ិរបកបេដយនរិន�ភាពេដមី្បេីដះ្រសយករគរំម

កែំហងែដលេនសល់េ្រកយឆា�  ំ២០២៥ ឲ្យមាន្របសិទ�ភាព 

 
 សកម�ភាពេនះនងឹចប់េផ�ីមអនុវត�ចប់ពឆីា� ២ំ០២០ 
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សកម�ភាព សូចនាករ មេធ្យោបាយ 

េផ��ងផា� ត់ 

ហនភ័ិយ/ 

ករសន�ត 

អ�កទទលួ 

ខុស្រត�វ 

ទសិេដ 

សរុប ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 

េគាលបណំង 

ទ៨ី 

ធានារល់សកម�ភាពមនីទងំអស់្រត�វបានគា្ំរទេដយ្របព័ន�្រគប់្រគងគុណភាពែដលមានភាពល�្របេសីរ ករ្រគប់្រគងព័ត៌មាន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព ករយកចតិ�ទុកដក់ខ�ស់ អពំី
េយនឌ័រ នងិករករពរបរសិ� ន 

េគាលេដ 

ទ១ី 
ព្រងងឹ្របព័ន�្រគប់្រគងគុណភាព 

• កង�ះធនធានធានាករអនុ
វត�ឲ្យបានេពញេលញតម
្របពន័�្រត�តពិនិត្យគុណភាព
ក�ុងវសិយ័មីន 

• ស�ងដ់សកម�ភាពមីនស�ីពី
ករ្រគប្់រគងគុណភាព្រត�វ
បានអនុវត�េពញេលញ 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

ពនិតិ្យេមលីេឡងីវញិេធ�បីច�ុប្បន�ភាព នងិកសងស�ង់ដរសកម�ភាពមនីកម�ុជា ែដល

ពក់ព័ន� 

     

សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់
េដីម្បបីេង�ីតស�ងដ់រសកម�ភាព
មីនកម�ុជា ស�ីពីករ្រគប្់រគង 
គុណភាព 

ចំននួៃនកិច�្របជំុពិេ្រគាះ
េយាបលេ់ដីម្បបីេង�ីតស�ងដ់រ
សកម�ភាពមីនកម�ុជា ស�ីពីករ
្រគប្់រគងគុណភាព 

របាយករណ៍កិច�្របជំុ 
 

អជា� ធរមនី ៥ដង ៥   

សកម�ភាពទី ២ 
បេង�ីតស�ងដ់រសកម�ភាពមីន 
កម�ុជា ស�ីពី្របព័ន�្រគប្់រគង 
គុណភាព 

ស�ងដ់រសកម�ភាពមីនកម�ុជាស�ី
ពី្របពន័�្រគប្់រគងគុណភាព ្រត�វ
បានេរៀបចំ 

ស�ងដ់រសកម�ភាពមីន
កម�ុជាស�ីពី្របពន័�
្រគប្់រគងគុណភាព ្រត�វ
បានអនុមត័ 

អជា� ធរមនី ១ច្បោប ់ ១   

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

ព្រងងឹ នងិរក្សោឲ្យមាននរិន�រភាពនូវសមត�ភាព នងិ្របព័ន�ស្រមាប់ករ្រគប់្រគង 

គុណភាព 
     

សកម�ភាពទី ១ 
េរៀបចំកិច�្របជំុផ្សព�ផ្សោយ ស�ង់

ដរសកម�ភាពមីនកម�ុជាស�ីពី
្របពន័�្រគប្់រគងគុណភាព 

ចំននួៃនកិច�្របជំុផ្សព�ផ្សោយ   
ស�ងដ់រសកម�ភាពមីនកម�ុជា 
ស�ីពី្របពន័�្រគប្់រគងគុណភាព 

របាយករណ៍កិច�្របជំុ
ផ្សព�ផ្សោយ 

 
អជា� ធរមនី ៣ដង ២ ១  

សកម�ភាពទី ២ 
ពិនិត្យេឡងីវញិចំននួ្រក�ម្រត�ត
ពិនិត្យគុណភាព 

រចនាសម�ន័�្រក�ម្រត�តពិនិត្យ
គុណភាព (លក�ណករងរ 
និងចំននួ) ្រត�វបានបេង�ីត 

រចនាសម�ន័�្រក�ម្រត�ត 
ពិនិត្យ 

 
អជា� ធរមនី ២ដង  ១ ១ 

េគាលេដ 

ទ២ី 
ព្រងងឹ្របព័ន�្រគប់្រគងព័ត៌មានថា� ក់ជាតិស្រមាប់សកម�ភាពមនី  

• ដំេណីរករមិន្រតឹម្រត�វ
របសែ់ផ�កទន់និងែផ�ករងឹ      
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យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 
ព្រងងឹសមត�ភាព្រគប់្រគងព័ត៌មាន និងធានានរិន�រភាពៃន្របព័ន�េនះ 

្របពន័�កំុព្ូយទរ័ 
• កង�ះករចូលរមួរបសភ់ាគី

ពកព់ន័� 
• ធនធានមិន្រគប្់រគានក់�ុង

ករេ្របី្របាសប់េច�កវជិា� ថ�ីៗ
ែដលេទីបរកេឃញី 

• បេច�កវជិា� ្រគប្់រគងពតម៌ាន
្រត�វបានេធ�ីបច�ុប្បន�ភាព
ទនេ់ពលេវលេដីម្បទុីប
ស� តភ់ាពប�� មិន្រប្រកតី
របស្់របពន័�កំុព្ូយទរ័។ 

• ស�ងដ់រសកម�ភាពមីន  
កម�ុជាស�ីពីករ្រគប្់រគង
្របពន័�ពតម៌ាន្រត�វបានអនុ
វត�េពញេលញ 

• បេច�កវជិា� សម្រសប្រត�វ
បានេ្របី្របាសក់�ុងវសិយ័
សកម�ភាពមីន 

     

សកម�ភាពទី ១ 
វយតៃម�សមត�ភាព្របព័ន� 
្រគប្់រគងពត័ម៌ានថា� កជ់ាតិ
ស្រមាបស់កម�ភាពមីន 

ករវយតៃម�សមត�ភាព 
្រគប្់រគងពត័ម៌ាន្រត�វបានេរៀបចំ 

របាយករណ៍វយតៃម� 

 
អជា� ធរមនី ៣ច្បោប ់ ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី ២ 
បេង�ីតែផនករសកម�ភាព
ស្រមាបព់្រងឹងសមត�ភាព
្រគប្់រគងពត័ម៌ាន 

 ែផនករសកម�ភាពស្រមាប់
ព្រងឹងសមត�ភាព្រគប្់រគង
ពត័ម៌ាន ្រត�វបានបេង�ីត 

ែផនករសកម�ភាព
ស្រមាបព់្រងឹងសមត�
ភាព្រគប្់រគងព័តម៌ាន 
្រត�វបានអនុមត័ 

 
អជា� ធរមនី 

៣ច្បោប ់ ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី ៣ 
អនុវត�ែផនករសកម�ភាព
ស្រមាបព់្រងឹងសមត�ភាព
្រគប្់រគងពត័ម៌ាន 

ចំននួរបាយករណ៍ជាកល់ក់
្រត�វបានវភិាគ និងេរៀបចំទន់
េពលេវល 

្របពន័�្រគប្់រគងទិន�នយ័
ថា� កជ់ាតិ 

 
អជា� ធរមនី ៩ច្បោប ់ ៣ ៣ ៣ 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 
ពនិតិ្យេឡងីវញិ នងិែកលម�ស�ង់ដរពក់ព័ន�ស�ពីកីរ្រគប់្រគងព័ត៌មាន      

សកម�ភាពទី ១ 
បេង�ីតស�ងដ់រសកម�ភាពមីនកម�ុ
ជាស�ីពីក្រគប្់រគង្របពន័�
ពត័ម៌ាន 

ស�ងដ់រសកម�ភាពមីនកម�ុជាស�ី
ពីករ្រគប្់រគង្របពន័�ពត័ម៌ាន 
្រត�វបានបេង�ីត 

ស�ងដ់រសកម�ភាពមីន
កម�ុជាស�ីពីករ្រគប្់រគង
្របពន័�ពត័ម៌ាន ្រត�វបាន
អនុមត័ 

អជា� ធរមនី ១ច្បោប ់ ១   

យុទ�ស�ស� 

ទ៣ី 

េធ�ពីពិធិកម�ករេ្រប្ីរបាស់បេច�កវទិ្យោថ� ីៗ េដមី្បែីកលម�ករ្រគប់្រគងព័ត៌មាន 

ឲ្យ្របេសីរេឡងី  
     

សកម�ភាពទី ១ 
កំណតស់មត�ភាពនិងត្រម�វករ
ធនធាន  េដីម្បេីធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡងី
ក�ុងករ្រគប្់រគងព័តម៌ាន 

សមត�ភាពសំខន់ៗ  និងត្រម�វ
ករធនធាន  ្រត�វបានចង្រកង
ជាឯកសរ 

របាយករណ៍វយតៃម� 

 
អជា� ធរមនី ៣ច្បោប ់ ១ ១ ១ 

សកម�ភាពទី ២ 

សកល្បងនិងែកលម�កម�វធីិនិង
េ្រគឿងបនា� សកំុ់ព្ូយទរ័ថ�ីៗ 
ស្រមាបព់្រងឹងករ្រគប្់រគង
ពត័ម៌ាន 

កម�វធីិ និងេ្រគឿងបនា� សកំុ់ព្ូយទរ័
ថ�ីៗ ្រត�វបានែកលម� 

របាយករណ៍ 

 
អជា� ធរមនី 

៣ច្បោប ់ ១ ១ ១ 

េគាលេដ 

ទ៣ី 
ជ្រម�ញករប��� បេយនឌ័រេនក�ុងសកម�ភាពមនី 

• ករយលេ់ឃញីរបសអ់�ក
្រស�កថាករេដះមីនមិន      
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យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

េរៀបចែំផនករប��� បេយនឌ័រសកម�ភាពមីន)GMAP) នងិេគាលករណ៍ែណនា ំ

អពំកីរប��� បេយនឌ័រ 

សមជាករងរស្រមាប�់ស�ី 
• ស� បន័ពកព់័ន�មិនយល់ពី

អទិភាពក�ុងករប��� ប
េយនឌរ័ 

• ្រក�មករងរេយនឌរ័របស់
អជា� ធរមីនបន�អនុវត�ករ
ប��� បេយនឌរ័ក�ុង
សកម�ភាពមីន 

• ៃដគូអភិវឌ្ឍនេ៍ផា� តករយក
ចិត�ទុកដករ់បសខ់�ួនេលីវ ិ
សយ័េយនឌរ័ 

     

សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំកិច�្របជំុ្រក�មករងរ
បេច�កេទសេយនឌរ័ក�ុងវសិ័
យមីន េដីម្បបីេង�ីតែផនករ
ប��� បេយនឌរ័សកម�ភាពមីន 

ែផនករប��� បេយនឌរ័ក�ុង
សកម�ភាពមីន្រត�វបានេរៀបចំ 

ែផនករប��� បេយនឌ័
រសកម�ភាពមីន ្រត�វ
បានអនុមត័ 

 
 

អជា� ធរមីន ១ច្បោប ់ ១   

សកម�ភាពទី ២ 
ផ្សព�ផ្សោយែផនករប��� បេយន
ឌរ័សកម�ភាពមីន 

ចំននួកិច�្របជំុផ្សព�ផ្សោយ របាយករណ៍កិច�្របជំុ 
 

អជា� ធរមីន ៣ដង ២ ១  

សកម�ភាពទី ៣ 
្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�ករអនុ
វត�ែផនករប��� បេយនឌរ័
សកម�ភាពមីន 

តរង្រត�តពិនិត្យ និងវយតៃម�
ែផនករប��� បេយនឌរ័
សកម�ភាពមីន  
្រត�វបានេរៀបចំ 

របាយករណ៍្រត�តពិនិ
ត្យ និងវយតៃម� 

 
 

អជា� ធរមីន ៣ច្បោប ់ ១   

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

ព្រងងឹសមត�ភាពរបស់អជា� ធរមនី អង�ភាពេធ�េីផនករសកម�ភាពកចំត់មនី ្របតបិត�ិ
ករ អជា� ធរថា� ក់េ្រកមជាត ិនងិអជា� ធរមូលដ� នក�ុងករអនុវត�េគាលករណ៍ែណនាំ

អពំកីរប��� បេយនឌ័រ 

     

សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ីពីករ
ប��� បេយនឌរ័ដលម់�ន�ីអជា�
ធរមីន  ម�ន�ីម៉ាពូ  ម�ន�ី្របតិបត�ិ
ករ និងភាគីពក់ពន័�េនថា� ក់
េ្រកមជាតិ និងអជា� ធរមូលដ� ន 

ចំននួវគ�បណ�ុ ះបណា� លេលី
ប��� បេយនឌរ័ដលម់�ន�ីអជា�
ធរមីន  ម�ន�ីម៉ាពូ  ម�ន�ី្របតិបត�ិ
ករ និងភាគីពក់ពន័�េនថា� ក់
េ្រកមជាតិ និងអជា� ធរមូល
ដ� ន 

របាយករណ៍វគ� 

 

 
អជា� ធរមីន ៥ដង ១ ២ ២ 

សកម�ភាពទី ២ 
ព្រងឹងសមត�ភាពដល់ម�ន�ី 
បុគ�លិកជា�ស�ី របសអ់ជា� ធរមីន 
ម�ន�ីម៉ាពូ និងបុគ�លិក្របតិបត�ិករ 

ចំននួវគ�ជំនាញែដលបានផ�ល់
ដលម់�ន�ី បុគ�លិកជា�ស�ី 

របាយករណ៍វគ� 
 

 
អជា� ធរមីន ៦វគ� ២ ២ ២ 

យុទ�ស�ស� 

ទ៣ី 

េលីកកម�ស់ករចូលរមួ្របកបេដយេស�ភីាពរបស់�ស�កី�ុងដេំណីរករសកម�ភាពមនី ក�ុង

េសវកម�ស្រមាប់អ�កេនរស់រនជវីតិ  ករអប់រកំត់បន�យេ្រគាះថា� ក់មនី នងិ 

ស.ផ.ស. នងិក�ុង សកម�ភាពែស�ងរកករគា្ំរទ 

     

សកម�ភាពទី ១ 
ែកលម�ករកត្់រត និងទ្រមង់

របាយករណ៍ េដយរបប់��ូ

កត្់រត និងទ្រមងរ់បាយករណ៍  
្រត�វបានពិនិត្យេឡងីវញិ េដយ

ទ្រមងរ់បាយករណ៍ 
្រត�វបានអនុមត័ 

អជា� ធរមីន ៥ច្បោប ់ ១ ២ ២ 
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លអយុ េភទ និង ពិករភាព របប់��ូ លអយុ េភទ និង ពិករ
ភាព 

េគាលេដ 

ទ៤ី 
ប��� បកចិ�ករករពរបរសិ� នក�ុងសកម�ភាពមនី 

• ភាគីពកព់ន័�ខ�ះករទទលួ
ស� លពី់សរៈសំខនរ់បស់
កិច�ករពរបរសិ� នក�ុងវសិ័
យសកម�ភាពមីន 

• អជា� ធរមីននិង្របតិបត�ិករ
មានសមត�ភាពក�ុងករអនុ
វត�តមស�ងដ់ 

• ជនបេង� លែផ�កបរសិ� ន
និងែផនករ្រគប្់រគងសង�ម
របសអ់ជា� ធរមីន្រត�វបាន
ែតងតងំ 

 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

បេង�តីស�ង់ដរសកម�ភាពកចំត់មនីកម�ុជា ពក់ព័ន�នងឹបរសិ� ន្រសបតមស�ង់ដរ

សកម�ភាពកចំត់មនីអន�រជាត ិស�ពីបីរសិ� ន 

     

សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំករ្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់
ជាមយួ្របតិបត�ិករ និងភាគីពក់
ពន័� ក�ុងករបេង�ីតស�ងដ់រ
សកម�ភាពកំចតមី់នកម�ុជា ពក់
ពន័�នឹងករកត់បន�យផលបះ៉
ពលេ់លីបរសិ� ន 

ចំននួកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់
ែដលបានេរៀបចំ 

របាយករណ៍ 
កិច�្របជំុ  

អជា� ធរមនី ៣ដង ១ ២  

សកម�ភាពទី ២ 
បេង�ីតស�ងដ់រសកម�ភាពកំចត់
មីនកម�ុជា ពកព់ន័�នឹងករកត ់
បន�យផលបះ៉ពលេ់លីបរសិ� ន 

ស�ងដ់រសកម�ភាពកំចតមី់នកម�ុ
ជា ពកព់ន័�នឹងបរសិ� ន ្រត�វបាន
បេង�ីត 

ស�ងដ់រសកម�ភាពកំច
តមី់នកម�ុជា ពកព់ន័�នឹង
បរសិ� នែដលបានអនុម័
ត 

អជា� ធរមនី 
១ 
ច្បោប ់

 ១  

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 

ព្រងងឹសមត�ភាពរបស់អជា� ធរមនី  អង�ភាពេធ�ែីផនករសកម�ភាពកចំត់មនី  ្របតបិត�ិ
ករ អជា� ធរថា� ក់េ្រកមជាត ិនងិអជា� ធរមូលដ� ន េដមី្បអីនុវត�តមស�ង់ដរសកម�ភាព

កចំត់មនីកម�ុជា ំពក់ព័ន�បរសិ� ន 

     

សកម�ភាពទី ១ 

េរៀបចំសិក� សលផ្សព�ផ្សោយស�
ងដ់រសកម�ភាពកំចតមី់នកម�ុជា 
ពកព់ន័�នឹងបរសិ� ន ដល់
្របតិបត�ិករ និងភាគីពកព់័ន� 

ចំននួសិក� សលផ្សព�ផ្សោយស�ង់

ដរសកម�ភាពកំចតមី់នកម�ុជា 
ពកព់ន័�នឹងបរសិ� ន ែដលបាន
េរៀបចំ 

របាយករណ៍សិក�
សលប�� ីសមាស
ភាពអ�កចូលរមួ 

អជា� ធរមនី ៤ដង  ២ ២ 

េគាលបណំង 

ទ៥ី 
អនុវត�្របព័ន�្រត�តពនិតិ្យសកម�ភាពវស័ិយមនី(PMS) 

• កង�ះករចូលរមួនិងគា្ំរទពី
ភាគីពកព់ន័� 

• ជនបេង� លទទលួខុស្រត�វ
េលី្របពន័�្រត�តពិនិត្យ
សកម�ភាពមីន(PMS)្រត�វ
បានែតងតងំ 

     

យុទ�ស�ស� 

ទ១ី 

បេង�តី្របព័ន�្រត�តពនិតិ្យសកម�ភាពវស័ិយមនី េដយពេិ្រគាះេយាបល់ជាមយួ 

ភាគពីក់ព័ន� 

     

សកម�ភាពទី ១ 
ពិេ្រគាះេយាបលជ់ាមយួភាគីពក់
ពន័� េដីម្ប្ីរបមូលធាតុចូល

ចំននួកិច�្របជំុជាមយួភាគីពក់
ពន័� 

របាយករណ៍កិច�្របជំុ 
អជា� ធរមនី  
ម៉ាពូ 

៩ច្បោប ់ ៣ ៣ ៣ 
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ស្រមាបប់េង�ីត្របព័ន�្រត�តពិនិត្យ
សកម�ភាពវសិយ័មីន 

• ្របពន័�្រត�តពិនិត្យ
សកម�ភាពមីន(PMS)្រត�វ
បានេមីលេឃញីថាជា
ឧបករណ៍មយួយ៉ាងសំខន់
ក�ុងកររយករពីវឌ្ឍនភាព
ករអនុវត�នែ៍ផនករយុទ�
ស�ស�ជាតិសកម�ភាពមីន 

• គេ្រមាងេដះមីនេដីម្បកីរ
អភិវឌ្ឍនម៍ានចំណាប់
អរម�ណ៍គា្ំរទគំនិតផ�ួចេផ�ី
មមយួេនះ 

សកម�ភាពទី ២ 
បេង�ីតទ្រមង្់របមូលទិន�នយ័
ស្រមាប្់របពន័�្រត�តពិនិត្យ
សកម�ភាពវសិយ័មីន 

ទ្រមង្់របមូលទិន�នយ័ ្រត�វបាន
បេង�ីត 

ទ្រមង្់របមូលរបាយ
ករណ៍ 

អជា� ធរមីន  
មាពូ 

៣ 
ច្បោប ់

១ ១ ១ 

យុទ�ស�ស� 

ទ២ី 
បេង�នីសមត�ភាព នងិអនុវត�្របព័ន�្រត�តពនិតិ្យសកម�ភាពវស័ិយមនី      

សកម�ភាពទី ១ 
បេង�ីត្របពន័�្រត�តពិនិត្យ
សកម�ភាពវសិយ័មីន 

្របពន័�្រត�តពិនិត្យសកម�ភាពមីន
្រត�វបានបេង�ីត 

តរងម៉ា្រទិករបស់
្របពន័�្រត�តពិនិត្យ
សកម�ភាពមីន 

អជា� ធរមីន 
្របតិបត�ិករ ១ ១   

សកម�ភាពទី ២ 
េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លដល់
ម�ន�ីម៉ាពូ និងភាគីពកព់ន័� នូវវធីិ
ស�ស�្របមូលទិន�នយ័ 

ចំននួវគ�បណ�ុ ះបណា� លដលម់�ន�ី
ម៉ាពូ និងភាគីពកព់ន័� 

ប�� ីេឈ� ះអ�កចូលរមួ 
 
អជា� ធរមីន ៧វគ� ៣ ២ ២ 

សកម�ភាពទី ៣ 
្រត�តពិនិត្យដំេណីរករសកល្បង
នូវ្របពន័�្រត�តពិនិត្យសកម�ភាពវ ិ
សយ័មីន 

ចំននួដងករ្រត�តពិនិត្យ 
របាយករណ៍        
្រត�តពិនិត្យ 

 
អជា� ធរមីន ៩ដង ៣ ៣ ៣ 

សកម�ភាពទី ៤ 
្របមូលពតម៌ាន្រតឡបពី់លទ�
ផល ករសកល្បងអនុវត�្របពន័�
្រត�តពិនិត្យសកម�ភាពវសិយ័មីន 

របាយករណ៍ពតម៌ាន្រតឡប ់
ែដលបានទទលួ 

របាយករណ៍ពតម៌ាន
្រតឡប ់

 
អជា� ធរមីន ១ច្បោប ់ ១   

សកម�ភាពទី ៥ 
ដកឲ់្យេ្របី្របាស្់របពន័�្រត�ត 
ពិនិត្យសកម�ភាពវសិយ័មីន 

ចំននួកិច�្របជំុពិេ្រគាះេយាបល់
េដីម្បដីកេ់្របី្របាសព់ន័�្រត�តពិនិ
ត្យសកម�ភាពមីន 

របាយករណ៍្របជំុ
ពិេ្រគាះេយាបល ់

 
អជា� ធរមីន ៨ច្បោប ់  ៥ ៣ 
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Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority 
 

Three-Year Implementation Plan  

(2018-2020) 

Detail Activity Indicator Mean of Verification Risks/ 
Assumption Responsible 

Target 

TOTAL 2018 2019 2020 

GOAL 1 Release all known landmine contaminated areas by 2025 

Objective 1 Complete national Baseline Survey of remaining districts by 2020    

Strategy 1 Develop Baseline Survey plan for remaining landmine/ERW contaminated districts  

• Lack of full participation 
of relevant stakeholders  

• Inaccessible areas 
• Key informants not 

available 
• Late data submission 

from operators 
 

• Data for desk assessment 
is available 

 
• Capability of IMSMA in 

processing the BLS data 

     

Activity 1 Create a list of remaining districts to 
be surveyed. 

• List of the remaining 
districts to beអ surveyed. 

• Approved List of target 
village/commune/district for 
survey. 

CMAA/DBU  1 
list 1   

Activity 2 Develop a plan of the Baseline survey. • Baseline survey plan. • Approved baseline survey plan. CMAA/DBU 1 
item 1   

Strategy 2 Mobilize resources to support Baseline Survey       

Activity 1 Organize consultative meetings with 
relevant stakeholders. 

• Number of consultation 
meetings conducted. 

• Invitation letter. 
• List of participants. 

TWG-MA 6 
meeting 2 2 2 

Activity 2 
Develop BLS resource mobilization 
strategy (as part of the overall 
resource mobilization strategy). 

• BLS resource mobilization 
strategy developed. 

• Approved BLS resource 
mobilization strategy. TWG-MA 1 

Item 1   

Activity 3 Mobilize resources to conduct 
survey. 

• Availability of funding to 
conduct BLS. • MOU, Contract. TWG-MA 600,000 

dollar 
400,000 
dollar 

200,000 
dollar  

Strategy 3 Conduct Baseline Survey covering all remaining districts by 2020       

Activity 1 Conduct BLS of the remaining 
districts. 

• Data from Baseline Survey 
covering all remaining 
district available. 

• Baseline survey report 
• BLS/NTS quality assurance 

assessment form. 
Operators 36  

district 
24 
district 

12 
district  

Objective 2 Conduct Land Reclamation/Land Cancellation (NTS) and Re-survey to update contamination data    

Strategy 1 Develop concept paper and case study on Land Reclamation/Land Cancellation (NTS) and Re-survey  
• Limited resources to 

develop concept paper 
and case study on Land 
Reclamation/Land 
Cancellation (NTS) and re-
survey 

• Concept on Land 

     

Activity 1 Collect and compile data for desk 
analysis. • Data readily available. • Report data. CMAA/RMD 3 

report 1 1 1 

Activity 2 
Organize consultative meetings with 
operator to share lesson learned and 
collect inputs. 

• Number of consultative 
meetings. 

• Meeting minutes, Invitation and 
list of participants. 

CAMAA/RMD 9 
meeting 3 3 3 
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Activity 3 
Develop concept paper and case 
study on land reclamation/land 
cancellation and resurvey. 

• concept paper and case 
study on land 
reclamation/land 
cancellation and resurvey 
developed. 
 

• Number of case study on 
Land Reclamation/ Land 
Cancellation (NTS) and re-
survey conducted. 

• CMAA official endorsement on the 
concept paper. 
 

• Reports of case studies. 
 

Reclamation/Land 
Cancellation (NTS) and re-
survey is not fully applied 
by operators 

• Turnover of the trained 
staff 
 

• The model is feasible for 
scaling up nation wide 

• Resources are well 
coordinated to roll-out 
the initiative 

• Sufficient support from 
stakeholders 

 
 

CAMAA/RMD 1 
item 1   

Strategy 2 Promote and roll-out Land Reclamation/Land Cancellation (NTS) and re-survey initiative      

Activity 1 

Conduct dissemination workshop at 
sub-national level on best practice of 
Land Reclamation/Land Cancellation 
(NTS) and re-survey. 

• Number of workshops are 
conducted. • workshop report. CAMAA/RMD 3 

workshop 1 1 1 

Activity 2 

Conduct workshop at national level 
disseminate concept paper and case 
study land reclamation/land 
cancellation and resurvey. 

• Number of workshops are 
conducted. • workshop report. CAMAA/RMD 3 

workshop 1 1 1 

Strategy 3 Expand the capacity to conduct Land Reclamation/Land Cancellation (NTS) and re-survey      

Activity 1 

Mobilize resources to expand 
capacity to conduct land 
reclamation/land cancellation (NTS) 
and resurvey. 

• Resources to implement land 
reclamation/land 
cancellation(NTS) and 
resurvey increased. 

• Approved work-plan and budget. 
• MoU and Contracts. 

CAMAA/RMD 
1.6 
million 
dollars 

0.5 0.5 0.6 

Activity 2 Conduct Land Reclamation/Land 
Cancellation (NTS) and re-survey  

• Number of BLS polygons re-
visited 

• Report of Land Reclamation/Land 
Cancellation (NTS) and re-survey 
team. 

CAMAA/RMD 12,000 
polygon 3750 3750 4500 

Objective 3 Release prioritized known mine contaminated villages by 2021 and remaining villages by 2025    

Strategy 1 Develop 3-year operational work plan with annual review, based on prioritization process  
• Lack of participation of 

stakeholders 
• Insufficient demining 

resources 
• Inaccessibility of some 

mined areas 
 

• Improved planning and 
prioritization guidelines 

• Available tools for 
demining activities 

• Operators comply CMAS 

     

Activity1 
Organize consultative meetings with 
stakeholders to prepare 3-year 
implementation plan. 

• Number of consultation 
meetings. 

• List of participants. 
• Meeting reports. 

CMAA, 
operators 

2 
meeting 2   

Activity2 Develop 3-year operational work 
plan based on prioritization process. 

• 3-year operational work-plan 
developed. 

• Approved 3-year 
operational/implementation work 
plan. 

CMAA, 
operators 

1 
workplan 1   

Activity3 Review annual performance. • Annual review conducted. • Annual review report. CMAA, 
operators 

3 
report 1 1 1 

Strategy 2 Deploy clearance resources in priority villages considering local priority by 2021, and the remaining 
contaminated villages by 2025      

Activity 1 Prioritize mine contaminated villages 
for deploying clearance resources. 

• List of prioritized known 
mined villages developed. 

• Approved list of prioritized known 
mined villages. CMAA/SEPD 1 

list 1 1 1 
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Activity 2 Mobilize clearance resources.  • clearance resources 
established. • MoU and Contract. CMAA 

72.75 
million 
dollars 

24.25 24.25 24.25 

Activity 3 Deploy clearance resources in 
prioritized known mined villages. 

• Size of known mined areas 
released. 

• Report of size of known mined 
areas released. CMAA/SEPD 328.8  

km2 109.6 109.6 109.6 

Strategy 3 Strengthen the compliance of Quality Management System in mine clearance activities      

Activity 1 

Continue to conduct monitoring to 
ensure the compliance of Quality 
Management System in mine 
clearance activities. 

• Number of monitoring visits 
conducted. 

 

• Monitoring QA/QC reports. 
• Accident report. 

CMAA/RMD 3,900 
visit 1,300 1,300 1,300 

Objective 4 Review and enhance the existing operational systems and capacity    

Strategy 1 Review and enhance Planning and Prioritization system  

• Inconsistent practice of 
MAPU on annual MA 
planning and 
prioritization process. 

• Limited resources to 
apply new technologies. 
 

• Available MAPU 
mechanism 

• Improved P&P 
guidelines and the 
principle of Needs-
driven, people-centered 

• Operators comply CMAS 
• Innovative technologies 

for mine action. 

     

Activity 1 Review planning and prioritization 
guideline. 

• Revised P&P guideline 
available. • Approved P&P guideline. CMAA/SEPD 1 

Item 1   

Activity 2 
Conduct trainings to MAPUs and 
operators on the revised P&P 
guidelines. 

• Number training sessions to 
MAPU and operators. • Training reports. CMAA/SEPD 3 

training 3 3 3 

Strategy 2 Review and enhance Land Release methodology       

Activity 1 
Organize consultative meetings with 
relevant stakeholders to review 
existing standards. 

• Inputs reflect in meeting 
minute. 

• Meeting reports. 
• List of participants. 

CMAA/RMD 6 
meeting 2 2 2 

Activity 2 Revise existing Land Release 
methodology (CMAS15). • Revised CMAS15 available. • Approved revised CMAS15. CMAA/RMD 1 

Item 1   

Activity 3 Conduct dissemination workshop on 
revised CMAS15. 

• Reflected inputs in meeting 
minutes. • Dissemination workshop report. CMAA/RMD 6 

meeting 2 2 2 

Strategy 3 Diversify use of innovative technology in mine action       

Activity 1 
Conduct sector R&D capacity 
assessment to identify existing and 
potential new innovative technology. 

• Sector research and 
development capacity 
assessment report. 

•  The Sector research capacity 
assessment report is endorsed by 
CMAA management 

CMAA/RMD 3 
report 1 1 1 

Activity 2 
Organize workshop to introduce 
types of new innovative demining 
technology. 

• Number of workshop 
conducted. • Workshop report CMAA/RMD 3 

workshop 1 1 1 

Activity 3 
Mobilize resources for Research 
Development on new innovative 
technology. 

• Resources establishment. 
• new innovative technology is 

introduced. 

• Report of trial test of new 
innovative technology. 

• MOU, Contract. 
CMAA/RMD 3 

report 1 1 1 
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Detail Activity Indicator Mean of Verification Risks/Assumption Responsible 
Target 

TOTAL 2018 2019 2020 

GOAL 2 Release prioritized cluster munitions contaminated areas by 2025    

Objective1 Plan and Prioritize cluster munitions contaminated areas     

Strategy 1 Review current planning and prioritization guidelines applicable to cluster munitions contaminated areas      

Activity 1 Organize consultative meetings with 
relevant stakeholders. 

• Number of consultation 
meetings. 

• Meeting reports. 
• List of participants. 

• Lack of participations 
from MAPU and 
operators 

• Existing MAPU 
mechanism 

• Availability of P&P 
guideline for CM. 

CMAA/SEPD 5 
meeting 3 2  

Activity 2 
Develop planning and prioritization 
guideline for cluster munitions 
clearance. 

• A P&P guideline for cluster 
munitions clearance developed. 

• Approved P&P guideline 
for CM clearance. 

CMAA/SEPD 1 
item 1   

Strategy 2 Plan and prioritize of cluster munitions contaminated areas       

Activity 1 

Organize consultative meeting at sub-
national and national level with relevant 
stakeholders to identify priority 
communes for targeting cluster 
munitions clearance. 

• Consultative meeting to plan 
and prioritize CM areas 
conducted. 

• A list of prioritized cluster 
munition contaminated 
areas. 

CMAA/SEPD 5 
meeting 3 2  

Objective 2 Conduct survey and release confirmed cluster munitions contaminated areas     

Strategy 1 Develop national standards on cluster munition survey and land release 

• Lack of participations 
from MAPU and 
operators 

• Turn-over of MAPU and 
operator staff 

• Inaccessibility of CM 
contaminated areas 
 

• Availability of CMAS on 
CM 

• Availability of P&P 
guideline for CM 

• Stakeholders commit to 
address CM. 

     

Activity 1 

Organize consultative meetings with 
relevant stakeholders to develop 
national standards on cluster munition 
survey (CMAS16). 

• The CMAS16 on cluster 
munition survey and land 
release developed. 

• An approved CMAS16 on 
CM survey and clearance. 

CMAA/RMD 1 
item 1   

Strategy 2 Increase capable survey and clearance capacity       

Activity 1 Assess capability of survey and clearance 
teams. 

• Capability assessment report 
developed 

• An endorsed capability 
assessment report. 

CMAA/RMD 1 
report 1   

Activity 2 Provide appropriate training for the 
survey and clearance teams. 

• Number of training sessions on 
the CM survey and clearance 
teams conducted. 

• Training reports. CMAA/RMD 3 
training 1 1 1 

Activity 3 Establish capable survey and clearance 
team. 

• Number of capable survey and 
clearance teams. 

• Operational Deployment plan 
developed. 

• List of accredited survey 
and clearance teams. 

CMAA/RMD, 
operators 

 
21 
team 
 
 

21   
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Strategy 3 Conduct cluster munitions remnant survey       

Activity 1 
Mobilize resources to conduct cluster 
munitions remnant survey and 
clearance. 

• Resources to conduct cluster 
munitions remnant survey 
increased. 

• MOU and Contract CMAA  
45.3 
million 
dollars 

15.1 15.1 15.1 

Activity 2 Conduct cluster munitions remnant 
survey. 

• Size of suspected CM area 
released by CMRS  • National Database Operators 

 
55.8  
km2 

 
18.6 

 
18.6 

 
18.6 

Strategy 4 Release prioritized cluster munitions contaminated areas      

Activity 1 Release prioritized cluster munitions 
contaminated area. 

• Size of prioritized cluster 
munitions contaminated areas 
released. 

• National Database Operators 130.2 
km2 43.4 43.4 43.4 
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Detail Activity Indicator Mean of Verification Risks/Assumption Responsible 
Target 

TOTAL 2018 2019 2020 

GOAL 3 Address the threats from other explosive remnants of war  

Objective 1 Survey and Release known ERW contaminated areas        

Strategy 1 Review CMAS on ERW survey and Land Release  

• Limited resources to 
support the release of 
ERW contaminated areas 

• Reasons are sufficiently 
justifiable to review CMAS 
on ERW 

     

Activity 1 
Organize consultative meeting to 
collect input to review CMAS on 
ERW survey and land release. 

• CMAS7 on ERW clearance 
and CMAS14 on baseline 
survey are reviewed. 

• Review report CMAA/RMD None done in this 3 Years 

Strategy 2 • Identify and release the known ERW contaminated areas  

Activity 1 Release identified ERW 
contaminated areas. 

• Size of ERW contaminated 
areas released. 

• ERW Land Release report 
• Number of ERW pieces 

reported  
CMAA/RMD Not done in this 3 Years, except there’s actual 

development needs on the area. 

Objective 2 Provide timely EOD call-out responses as requested by community and authorities       

Strategy 1 Review and strengthen current EOD capacity  

 
• Lack of support from 

donors to address ERW 
threats 

• Limited resources to 
release the ERW 
contaminated areas 

 
• Revised CMAS on ERW 

land release 
• Coordination and rapid 

response mechanism of 
CMAA is in place.  

CMAA/RMD     

Activity 1 Conduct assessment on current 
EOD capacity. 

• EOD capacity assessment 
report. • Capacity assessment report CMAA/RMD 1 

report   1 

Activity 2 
Assess operational effectiveness 
and efficiency of EOD call-out 
response. 

• EOD operational assessment 
report. • EOD assessment report CMAA/RMD 1 

report   1 

Activity 3 Increase number of EOD team. • Number of EOD team 
increased. 

• Number of accredited EOD 
team increased CMAA/RMD Not done in this 3 Years, except there’s actual 

development needs on the area. 

Activity 4 Conduct EOD callout responses as 
per requests. 

• Number of EOD call-out task 
responses. • EOD call-out response reports Operators 36,000 

tasks 12,000 12,000 12,000 

Strategy 2 Establish sustainable national ERW reporting and recording system       

Activity 1 
Organize consultative meeting with 
stakeholders to review current ERW 
reporting and recording system. 

•  Number of meetings. • Review report CMAA/RMD Not done in this 3 Years, except there’s actual 
development needs on the area 

Activity 2 Establish sustainable national ERW 
reporting and recording system. 

• Sustainable national ERW 
reporting and recording 
system exist. 

• Record of EOD callout requests 
and response in the system 

CMAA/RMD Not done in this 3 Years, except there’s actual 
development needs on the area 
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Detail Activity Indicator Mean of Verification Risks/Assumption Responsible 
Target 

TOTAL 2018 2019 2020 

GOAL 4 Minimize mine, cluster munitions and other ERW casualties, and improve livelihood of survivors and mine/ERW affected communities  

Objective 1 Provide effective mine/ERW risk education to people in current and emerging high-risk areas, appropriate for gender and age, and strengthen local initiative 
network      

Strategy 1 Strengthen the operator capacity to provide effective mine/ERW risk education 

 
• Limited participation of 

vulnerable persons 
• Lack of participations from 

stakeholders 
  

• Accredited operators follow 
MRE’s national action plan 

• Collaboration and 
coordination mechanism 
between mine action and 
MoEYS is already in place 

• CBMRR and CBURR still 
exist 

     

Activity 1 Conduct capacity assessment of MRE 
operators. 

• Capacity of operator to 
implement MRE conducted. • Assessment report CMAA/PR 1 

report  1  

Activity 2 Develop capacity development plan, 
based on results of the assessment. 

• Capacity development plan 
developed. • Capacity development plan CMAA/PR 1 

report  1  

Activity 3 
Organize TRG-MRE meetings to 
disseminate the capacity need 
assessment and development plan. 

• Number of TRG-MRE 
meetings. • Meeting reports CMAA/PR 6 

meeting 2 2 2 

Strategy 2 Coordinate the provision of MRE to the emerging high-risk areas       

Activity 1 
Conduct consultation meeting with 
stakeholder to identify emerging high 
areas to provide MRE messages. 

• Number of consultation 
meeting. 

• List of prioritized high- risk 
villages to provide MRE 

CMAA/PR 1 
meeting 1   

Strategy 3 Ensure MRE is mainstreamed in the school curriculum       

Activity 1 
Conduct consultation meetings with 
MoEYS to update MRE topics in the 
primary school curriculum. 

• Number of consultation 
meetings with MoEYS. 

• A copy of primary school 
curriculum with MRE topic 

CMAA/PR 2 
meeting  2  

Activity 2 
Conduct consultation meetings with 
MoEYS to mainstream MRE messages in 
the secondary school curriculums. 

• Number of consultation 
meetings with MoEYS. 

• A copy of secondary school 
curriculum with MRE 
messages 

CMAA/PR 5 
meeting 1 2 2 

Strategy 4 Assess and reinforce community based risk education       

Activity 1 Identify community based MRE 
capacity. 

• Community based MRE 
capacity profiled. 

• Profile of community based 
MRE capacity 

CMAA/PR 3 
report 1 1 1 

Activity 2 Develop and provide MRE messages to 
community based MRE network 

• Number of MRE sessions in 
the high mine/ERW 
affected areas 

• Training reports CMAA/PR 
 
6 
training 

2 2 2 

Activity 3 Monitor MRE ‘s community based 
education. 

• Number of monitoring 
visits. • Reports of field visits CMAA/PR 12 

visit 4 4 4 

Strategy 5 Strengthen mine/ERW risk education aspect of the Village/Commune Safety Policy       

Activity 1 Coordinate provision of MRE trainings 
to police and local authority. 

• Number of police officers 
and local authority 
attending MRE training. 

• Training report CMAA/PR 3 
training 1 1 1 

Activity 2 Conduct coordination meeting on MRE 
mainstreaming with local authority. 

• Number of meetings with 
local authority on MRE. • Meeting report CMAA/PR 6 

meeting 2 2 2 
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Objective 2 Support mine/ERW survivors and indirect victims to receive adequate and gender sensitive medical and mental care, and physical rehabilitation     

Strategy 1 Ensure documentation of mine/ERW survivors and indirect victims and make it available for relevant 
government agencies, development partners and NGOs 

 
• Inadequate national 

capacity to collect, store 
and disseminate 
information related to 
mine/ERW survivors and 
indirect victims.  
 

• Inclusive services for 
mine/ERW survivors and 
indirect victims rest on 
other government agencies 
and organizations 

 
• Existing national 

coordination mechanism to 
include mine/ERW survivors 
and indirect victim in 
disability is maintained 

  
 

     

Activity 1 
Prepare case study of assistance 
services provided to mine/ERW 
survivors and indirect victims. 

•  Case study of mine/ERW 
survivors and indirect 
victims available. 
 

• Reports and case study of 
mine/ survivors and indirect 
victim assistance. 

• Disaggregated data on 
mine/ERW victim receiving 
assistance service 
documented. 

CMAA/VA 9 
item 3 3 3 

Strategy 2 Strengthen national coordination mechanism on disability to ensure that needs and rights of mine/ERW 
survivors and indirect victims are being addressed in a timely and appropriate manner      

Activity 1 
Conduct Quality of Life Survey of needs 
and rights for Mine/ERW survivors and 
indirect victim. 

• Number of QLS 
participants. • QLS survey report. CMAA/VA 24,000 

person 8,00 8,000 8,000 

Activity 2 
Conduct assessment about services to 
support mine/ERW survivors and 
indirect victims. 

• List of existing services to 
support mine/ERW 
survivors and indirect 
victim.  

• Data of victim support 
generated from national 
database.  

CMAA/VA 3 
report 1 1 1 

Activity 3 

Organize forums to promote right of 
people with disabilities and address 
needs of mine/ERW survivors and 
indirect victim.  

• Number of forums to 
promote PWD’s rights. 
 

• Forum report  
 CMAA, MOSVY 9 

meeting 3 3 3 

Activity 4 

Disseminate the laws on the protection 
and promotion of the rights of PWDs 
and the nation policies to support and 
encourage PwDs for working in 
government and private sector. 

• Number of meetings to 
disseminate the laws and 
policies. 

• Meeting minutes CMAA/VA 9 
meeting 3 3 3 

Objective 3 Improve livelihood capacity of mine/ERW survivors and indirect victims to enhance their inclusion and full participation in the society     

Strategy 1 Enhance survivor reintegration into society through the provision of accessible vocational training and 
livelihood activities  

• Priority of development 
partners in mine actions is 
more on mine clearance 
than victim assistance.  

 
• The RGC has a strong 

commitment and 
mechanism to support 
mine/ERW survivors and 
indirect victim.  

     

Activity 1 

Build up networks with existing 
vocational training centers to support 
mine/ERW survivors and indirect 
victims. 

• Number of mine/ERW 
survivors and indirect 
victims receiving vocational 
training. 

• List of mine/ERW survivors 
and indirect victims receiving 
vocational trainings 

CMAA/VA 150 
person 50 50 50 

Activity 2 
Support mine/ERW survivors and 
indirect victims to do small-scale 
agriculture production.  

• Average income of small 
scale food producers who 
are living in former 
contaminated area, by sex 
and indigenous status.   

• Livelihood capacity survey 
report. CMAA/VA 3 

report 1 1 1 
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Detail Activity Indicator Mean of Verification Risks/Assumption Responsible 
Target 

TOTAL 2018 2019 2020 

GOAL 5 Contribute to economic growth and poverty reduction     

Objective 1 Support local development priorities in communities affected by mine, cluster munitions and other ERW      

Strategy 1 Ensure planning and prioritization of mine action activities are aligned with local development priorities and plans      

Activity 1 
Disseminate P&P guidelines and 
national instruction for 
Mine/ERW/CM. 

• Dissemination workshop on P & P 
guidelines and national instruction 
provided. 

• Dissemination reports 
 
• Local and national 

development priorities 
fail to focus its attention 
on impact of mine on 
the areas to be 
developed 

   
• MAPUs and operators 

have maintained a good 
relationship with local 
authorities 

CMAA/SEPD, 
MAPU 

6 
workshop 2 2 2 

Activity 2 
Train MAPU, local authority, operators 
staff on P&P guidelines and national 
instruction 

• Number of MAPU, local authority 
and operators staff receive 
training on P&P guidelines. 

• Training reports 
CMAA/SEPD, 
MAPU, 
operators 

70 
person 30 20 20 

Activity 3 Monitor implementation of P&P 
guideline. 

• Number of visits to monitor 
implementation of P&P guideline. 

• monitoring report of 
implementation of P&P 
guideline  

CMAA/SEPD 12 
visit 4 4 4 

Objective 2 Support national and sub-national development priorities     

Strategy 1 Promote development projects in mine, cluster munitions and other ERW affected areas       

Activity 1 
Conduct TWG-MA to share MA 
progress to relevant government 
ministries and other stakeholders. 

• Number of TWG-MA meetings. • Minutes of the TWG-MA 
meetings  

• Lack of capacity to 
obtain information 
about the local, and 
national development 
plans 

   
• MAPUs and operators 

have maintained a good 
relationship with local 
authorities 

TWG-MA 6 
meeting 2 2 2 

Activity 2 

Conduct annual provincial workshop to 
disseminate mine action progress and 
needs of former mine/ERW affected 
community. 

• List of community needs 
developed. 

• Number of provincial 
dissemination workshops. 

• Minutes of provincial 
dissemination workshops 
(West and East site) 

CMAA/RMD, 
TWG-MA 

6 
meeting 2 2 2 

Strategy 2  Advocate for allocation of mine action budget in national development projects      

Activity 1 
Reinforce circular 05 to allocate mine 
action budget in national 
development projects. 

• Number of advocacy meetings 
with national and subnational 
stakeholders to include budget for 
mine action in development 
project  

• Meeting minutes CMAA/RMD, 
TWG-MA 

6 
meeting 2 2 2 
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Activity 2 Develop and disseminate land release 
costing standard. 

• A table of land release costing 
standard developed. 

• An approved land release 
costing  

CMAA/RMD, 
TWG-MA 

2 
report  1 1 
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Detail Activity Indicator Mean of Verification Risks/Assumption Responsible 
Target 

TOTAL 2018 2019 2020 

GOAL 6 Promote regional and international disarmament and cooperation in mine action 

Objective 1 Promote compliance of Anti-Personnel Mine Ban Convention (APMBC) obligations     

Strategy 1 Ensure APMBC obligations, particularly Article 7 on transparent measures and Article 5 on destruction of 
APMs are fully complied  • Limited resources to 

participate in 
international mechanism 

 
• All humanitarian 

operators still continue 
their operation in 
Cambodia  

• All operators correctly 
apply Land Release 
methodology and comply 
with CMAS 

• Mine action remains a 
strong commitment of 
RGC 

• Relevant support is 
available for key 
Cambodian 
representatives 

     

Activity 1 

Develop and submit reports on 
transparent measures (article 7) 
and APM destruction (article 5) to 
the APMBC. 

• Number of reports on 
transparent measures (article 
7), destruction on APMs 
(article 5) developed, 
submitted.  

• Annual transparent measure 
reports 

• APM destruction reports 
submitted to APMBC 

Compliance officer 6 
report 2 2 2 

Activity 2 Assign compliant officer work with 
operators and relevant partners.    

• A CMAA compliant officer 
assigned. 

• ToR of compliant officer 
• ToR of the system 

CMAA management 1 
person 1   

Activity 3 

Raise awareness of the report 
requirements (APMBC compliant 
and obligations) to operators and 
stakeholder. 

• Number of TRGs meetings 
conducted. 

• TRG meeting reports 
• Sector reports 

TRG heads, compliant 
officer 

15 
meeting 5 5 5 

Strategy 2 Ensure Cambodia’s full participation in international mechanism to promote regional and international 
cooperation (APMBC 2025)      

Activity 1 Assign compliant officer work with 
ISU and GICHD. 

• CMAA compliant officer 
assigned. • ToR of compliant officer Compliance officer 1 

person 1   

Activity 2 Attend regional and international 
meetings related to mine action. 

• Number of regional and 
international meetings 
attended by Cambodia’s 
delegation. 

• Reports on regional and 
international meetings 

Compliance officer 12 
meeting 4 4 4 

Objective 2 Promote compliance of Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) obligations and support progress toward protocol V     

Strategy 1 Ensure CCW obligations are fully complied 

• Regional political 
instability 

 
• Strong support from the 

government and relevant 
ministries 

     

Activity 1 Prepare and submit compliance 
report to CCW. 

• Number of compliance reports 
sent to CCW. • Annual compliance reports Compliance officer 3 

report 1 1 1 

Strategy 2 Contribute to building consensus among national stakeholders to ensure acceding to Protocol V of CCW      

Activity 1 
Conduct workshop with 
stakeholder on the protocol V of 
CCW. 

• Number of workshop with 
stakeholder on protocol V of 
CCW conducted. 

• Report of workshop Compliance officer 3 
workshop 1 1 1 

Activity 2 Contribute to Acceding of 
Cambodia to protocol V of CCW. 

• Cambodia accedes to Protocol 
V of CCW. • Signed Protocol V of CCW CMAA management 1 

item 1   

Objective 3 Support acceding to Convention on Cluster Munitions (CCM) by 2020     

Strategy 1 Contribute to building consensus among national stakeholders to ensure that Cambodia becomes a State 
Party to CCM 

• Regional political 
instability 
 

     

Activity 1 Continue working to promote • Workshop/meeting with • report of workshop TRG-Clearance 6 2 2 2 
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acceding to CCM with relevant 
national and international 
stakeholder. 

stakeholder on CCM 
conducted. 

• Strong support from the 
government and relevant 
ministries 

meeting 

Activity 2 Contribute to Cambodia’s 
ratification of the CCM. • Cambodia ratified the CCM. • Cambodia becomes a state party 

to CCM  1 
item 1 1 1 

Activity 3 
Participate in all meetings related 
to CCM at regional and 
international level. 

• Number of meetings 
participate. • Meeting reports  3 

meeting 1 1 1 

Objective 4 Support demining operations under the framework of the United Nations Peacekeeping Operations     

Strategy 1 Ensure mine action operations under UN Peacekeeping Operations are accredited to IMAS 

• Serious instability and 
conflicts in countries of 
operations 
 

• Operational standards 
known, accepted and met 
by RCAF for UN 
operations 

     

Activity 1 

Strengthen capacity of national 
operators to perform mine action 
operations under UN peacekeeping 
operations. 

• National operators to perform 
mine action operations under 
UN peacekeeping operations 
accredited by UNMAO. 

• list of companies/ platoons 
accredited by UNMAO RCAF 6 

item 2 2 2 

Strategy 2 Deploy RCAF’s qualified demining and EOD teams under the United Nations Peacekeeping Operations      

Activity 1 Build capacity of RCAF's personnel 
in demining and EOD. 

• RCAF's personnel/companies 
accredited to demining and 
EOD operation. 

• list of RCAF's personnel 
accredited to demining and EOD 

RCAF 6 
list 2 2 2 

Activity 2 
deploy RCAF's personnel to 
perform demining and EOD under 
UN peacekeeping operations. 

• Number of RCAF's 
personnel/companies deployed 
under UN peacekeeping 
operations. 

• list of RCAF's personnel deployed 
under UN peacekeeping 
operations 

RCAF 6 
list 2 2 2 

Objective 5 Enhance international cooperation and assistance in mine action including South-South cooperation      

Strategy 1 Institutionalize mine action capacity that can be used in enhancing international cooperation and assistance 

• Turnover of experienced 
staff affect support for 
the capacity building 
 

• Top management possess 
good will in documenting 
and sharing good 
practices of mine action in 
Cambodia  

• CMAA continue its 
existence to coordinate 
mine action capacity 
building at regional and 
international levels 

• Political commitment of 
recipient states 

     

Activity 1 
Identify areas needed for 
international cooperation and 
assistance in mine action.  

• Areas needed for international 
cooperation defined. • Assessment report CMAA, operators 3 

report 1 1 1 

Activity 2 
Access national capacity to address 
needs for international 
cooperation. 

• National capacity analyzed. • Assessment report CMAA management  3 
report 1 1 1 

Activity 3 Develop mechanism to manage 
International Cooperation. 

• ToR of the mechanism to 
manage developed. 

• ToR of international cooperation 
mechanism  

CMAA management 1 
item  1  

Activity 4 

Standardize existing system, and 
enhance professional capacity for 
delivery of International 
Cooperation. 

• Standardized system 
developed.  

• Guidelines of professional 
capacity for delivery of 
international cooperation 

CMAA, relevant 
partners 

1 
item  1  

Strategy 2 Support other mine/ERW affected states by mine clearance operation, and sharing good practices, and 
lessons learned from Cambodia’s mine action activities      

Activity 1 
Facilitate delivery of International 
Cooperation through ARMAC or 
others. 

• Number of International 
Cooperation serviced. 

• Report of delivery of international 
cooperation 

CMAA management 3 
report 1 1 1 

Activity 2 Deploy Cambodian qualified expert 
in mine action activities. 

• Feedback Report from 
recipient mine/ERW states. 

• Report of deployment of 
Cambodian MA experts  CMAA management 3 

report 1 1 1 
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GOAL 7 Establish a sustainable national capacity to address the residual threats after 2025 

Objective 1 Strengthen national capacity to manage and implement effective and efficient MA program     

Strategy 1 Conduct capacity development needs assessment and develop implementation plan 
• Limited resources available to 

conduct the capacity 
development needs 
assessment 

 
• Existing coordination 

mechanisms are in place and 
able to reactivate 

     

Activity 1 Conduct capacity development need 
assessment of existing structure.    • Capacity development need identified. • Assessment report CMAA, operators 1 

report   1 

Activity 2 Develop capacity development and 
implementation plan. 

• Capacity development and 
implementation plan developed. 

• Approved CD and 
Implementation plan  

CMAA, operators 1 
item   1 

Strategy 2 
 Strengthen and sustain national and subnational authority capacity and their mandate      

Activity 1 Implement capacity development plan.  • Number of coordination 
meetings/trainings/workshops. • Annual report CMAA, operators 6 

meeting   6 

Objective 2 Preserve, enhance and share mine action knowledge within the sector and beyond     

Strategy 1 Develop a knowledge management strategy, including knowledge creation, storage/ retrieval, transfer and 
application  • Limited resources available to 

develop a knowledge 
management strategy, 
including knowledge creation, 
storage/ retrieval, transfer 
and application 
 

• Knowledge management 
strategy, including knowledge 
creation, storage/ retrieval, 
transfer and application is 
available 

     

Activity 1 Develop strategy on mine action 
knowledge management. 

• Strategy on Knowledge management 
developed.  

• Approved knowledge 
management strategy 

CMAA 1 
item   1 

Activity 2 Develop action plan of knowledge 
management. 

• Action plans for knowledge 
management developed. 

• Approved knowledge 
management plan 

CMAA 1 
Item  1  

Activity 3 Establish mine action resource center. • Established library available. • Mine action library report CMAA 1 
item   1 

Activity 4 Establish system for knowledge 
management. 

• Established system for storage 
retrieval, transfer and application 
available. 

• National knowledge 
management database  

 
 

CMAA 1 
item   1 

Objective 3 Review by 2020 legal, institutional and operational framework strategy and capacity needed to address the residual threats     

Strategy 1 Assess current legal, institutional and operational framework and capacity to address residual threats • Lack of global modality of 
institutional responsibility in 
mine action and of method in 
addressing residual threats  
 

• Top leadership is clearly 
informed of the necessity for 
assessment 

• Good participation by all 
stakeholders, support from 
top leadership 

     

Activity 1 
Assess current legal, institutional and 
operational framework and capacity to 
address residual threats. 

• Legal, institutional and operational 
framework, capacity, and resources 
assessed and documented.  

• Assessment report CMAA 1 
report   1 

Strategy 2 
 Define necessary capacity building and resources needed to address residual threats      

Activity 1 
Define necessary capacity building and 
resources needed to address residual 
threats. 

• Necessary capacity and resources to 
address residual threats documented. 

• Report of needed 
necessary capacity 
building and resources. 

CMAA 1 
report   1 
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Objective 4 Develop, strengthen and maintain a sustainable national capacity to effectively address the residual threats after 2025 Not implemented in this three years 

 

Detail Activity Indicator Mean of Verification Risks/Assumption Responsible 
Target 

TOTAL 2018 2019 2020 

GOAL 8 Ensure mine action activities are supported by enhanced quality management system, effective information management, and are gender and environment protection 
sensitive 

Objective 1 Enhance Quality Management System     

Strategy 1 Review, update and develop relevant CMAS 

• Lack of resources to ensure 
fully application of Quality 
Management System in Mine 
Action 
 

• CMAS on Quality 
Management System is fully 
applied 

     

Activity 1 Organize consultation meetings to develop 
CMAS on quality management. 

• Number of consultation meetings 
to develop CMAS on quality 
management. 

• Minute of meetings  CMAA/RMD 5 
meeting 5   

Activity 2 Develop relevant CMAS for quality 
management system. 

• CMAS on quality management 
approved. 

• Approved CMAS on quality 
management 

CMAA/RMD 1 
item 1   

Strategy 2 Enhance and sustain the Quality Management system and capacity      

Activity 1 Organize meetings to disseminate CMAS on 
quality management. 

• Number of dissemination 
meetings. 

• Dissemination meetings 
report 

CMAA/RMD 3 
meeting 2 1  

Activity 2 Review number of quality management 
teams. 

• The structure of QM team (ToR 
and number) developed. 

• An established quality 
management structure 

CMAA/RMD 2 
meeting  1 1 

Objective 2 Strengthen National Information Management System for Mine Action      

Strategy 1 Enhance Information Management capacity and ensure sustainability of the national system • Malfunction of the software 
and hardware 

• Lack of participation from 
stakeholders 

• Limited resources to apply 
new innovative technology 
 

 
• IM technology is upgraded in a 

timely manner to prevent 
technical software and 
hardware problem 

• CMAS on Information System 
is fully applied 

• Appropriated technology 
applied in Mine Action sector 

     

Activity 1 Assess information management capacity 
of mine action sector. 

• Assessment of IM capacity 
conducted. • Assessment report  CMAA/DBU 3 

report 1 1 1 

Activity 2 Develop action plan on enhancing IM 
capacity. 

• Action plan on enhancing IM 
capacity developed. • Action plan approved CMAA/DBU 3 

report 1 1 1 

Activity 3 Implement action plan on IM capacity. 
• Number of accurate reports and 

products analyzed and produced 
in a timely manner. 

• National database CMAA/DBU 9 
report 3 3 3 

Strategy 2 Review and enhance the relevant standards on Information Management      

Activity 1 Develop CMAS on IM. • CMAS IM is developed. • CMAS IM approved CMAA/DBU 1 
Item 1   

Strategy 3 Diversify use of innovative technology to improve Information Management      
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Activity 1 
Define necessary capacity and resource 
needs to improve information 
management. 

• The necessary capacity and 
resource need documented. • Assessment report CMAA/DBU 3 

Report 1 1 1 

Activity 2 
Test and upgrade newly software and 
hardware to strengthen information 
management. 

• Software and hardware upgraded. • System report CMAA/DBU 3 
report 1 1 1 

Objective 3 Promote gender mainstreaming in mine action      

Strategy 1 Develop Gender Mine Action Plan (GMAP) and Gender Mainstreaming Guideline 

 
• Local perception that mine 

clearance is not suitable job 
for women 

• Other concerned institutions 
do not see the priority of 
gender mainstreaming 
  

• The existing CMAA Gender 
Team continue to support the 
implementation of gender 
mainstreaming in mine action 

• Gender remains the focus of 
development partners 

     

Activity 1 Conduct TRG-Gender meetings to develop 
GMAP. • Number of TGG-Gender meetings. • Approved GMAP CMAA/PR 1 

item 1   

Activity 2 Disseminate GMAP. • Number of dissemination meeting. • Meeting reports CMAA/PR 1 
report 1   

Activity 3 Monitor and evaluate the GAMP 
implementation. • M&E matrix for GMAP developed. • M&E reports CMAA/PR 3 

item 1   

Strategy 2 Strengthen capacity of CMAA, MAPUs, operators, sub-national and local authorities in implementing the gender 
mainstreaming guidelines      

Activity 1 
Conduct training courses on gender 
mainstreaming to CMAA, MAPU, operators 
and sub-national and local authority. 

• Number of Gender mainstreaming 
trainings provided to CMAA, 
MAPU, operators and local 
authority. 

• Training reports CMAA/PR 5 
report 1 2 2 

Activity 2 Capacity building to women staff of CMAA, 
MAPU, operators. 

• Number of skill trainings provided 
to women staff. • Training reports CMAA/PR 6 

report 2 2 2 

Strategy 3 Promote equal participation of women in mine action processes, services for survivors, MRE and advocacy activities      

Activity 1 Update record and report format by 
inclusion of age, sex and disability. 

• Record and report forms revised 
to include age, sex, and disability. 

• Approved record and report 
formats CMAA/PR 5 

form 1 2 2 

Objective 4 Mainstream environmental protection in mine action      

Strategy 1 Develop Cambodia Mine Action Standards (CMAS) on environment in line with IMAS on environment • Guidelines/SOPs and lack of 
recognition of their 
importance in mine action 
among all stakeholders 
  

• CMAA and operators have the 
appropriate capacity to 
implement the standard 

 
 

     

Activity 1 Consult with operators and stakeholders to 
develop the CMAS on environment. • Consultation meetings conducted. • Meting reports CMAA/RMD 3 

Report 1 2  

Activity 2 Develop CMAS on environment. • A CMAS on environment 
developed. 

• Approved CMAS on 
environment 

CMAA/RMD 1 
item  1  

Strategy 2 Strengthen capacity of CMAA, MAPUs, operators, sub-national and local authorities to comply with CMAS on 
environment      
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Activity 1 
Conduct dissemination workshop of CMAS 
on environment to operators and 
stakeholders. 

• Dissemination workshops on 
CMAS on environment conducts. • List of workshop participants 

• The CMAA focal point for 
environmental and social 
management plan is 
appointed 

CMAA/RMD  
4 
Worksho
p 

 2 2 

Objective 5 Performance Monitoring System (PMS) for mine action applied      

Strategy 1 Develop the PMS in consultation with relevant stakeholders 

• Lack of participation and 
support from stakeholders 

 
• PMS focal point is assigned 
• PMS is seen as a key tool to 

report progress of NMAS 
implementation. 

 
• CFRIII is strongly interested to 

support this initiative. 

     

Activity 1 Consult with relevant stakeholders to 
collect inputs on PMS development. 

• Number of meetings with relevant 
stakeholders. • Meeting reports CMAA/DBU, 

MAPU 
9 
report 3 3 3 

Activity 2 Develop data collection forms. • Forms of data collection 
developed 

• Hardcopy of data collection 
forms CMAA/DBU 3 

form 1 1 1 

Strategy 2 Establish capacity and implement the PMS      

Activity 1 Create database system of PMS. • A PMS’s matrix developed • database system of PMS CMAA/DBU 1 
item 1   

Activity 2 Train MAPUs and relevant stakeholder how 
to collect data on the ground. 

• Number of MAPU trained on PMS 
data collection. • Training reports CMAA/DBU 7 

report 3 2 2 

Activity 3 Pilot PMS system (data collection, analysis 
and reporting). 

• Number of monitoring visits to 
support the PMS data collection. • Monitoring report  CMAA/DBU 9 

report 3 3 3 

Activity 4 Feedback the PMS pilot and prepare for 
roll-out. • Feedback report developed. • Feedback report 

 
CMAA/DBU 1 

item 1   

Activity 5 Roll-out of PMS for mine action. • Number of consultation meeting 
to roll-out the PMS system. • Meeting reports  8 

report  5 3 
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