
i 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  រពះមហាក្សរត 

ruiqivs 

 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា 
 

 
ផផនការយទុ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 

២០១៤-២០១៨ 
 

ជំរញុក្ំណ ើ ន  បណ្កើតការងារ  ធានាសមធម៌  និ្របសទិ្ធភាព 
ណ ព្ ះណៅរបណទ្សមានចំ ូលមធយមក្រមិតខ្ពស ់
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សណមតចអគ្គមហាណសនាបតីណតណជា ហ ុន ផសន  
នាយក្រដឋមស្រនតីននរពះរាជជាណាចរក្ក្មពុជា  

អារមភក្ថា  
រាជរដ្ឋាភបិាលកមពជុាបានរបកាន់ខ្ជាប់នវូេោលនេោបាយសាមគគីជាតិ កនងុការរបមូល 

កម្លាំងរបជាជាតិទាំងមូលជាធលុងមួយពីរគប់មជ្ឈដ្ឋាន ទិន្នាការនេោបាយទាំងកនុងនិងេរៅរបេទស 
េរកាមបាវចន្ន "ជាត ិសាសន្ន រពះមហាកស្រត" េដើម្បីេធវើឲ្យរបេទស ម្នឯករាជ្យ អធិបេតយ្យ 
បូរណភាពទឹកដ ី សុខសនតិភាព របជាធិបេតយ្យ និងវឌ្ឍនភាពេថកើងថ្កាន។ ជាមួយេនះ កមពជុា 
បាននិងកាំពងុទទួលបាននូវ "ផលចាំេណញពសីនតភិាពេពញេលញ" េដ្ឋយសេរមចបានកាំេណើន 
េសដឌកិចចខពស់និងការកាតប់នថយភាពរករីក និង ចូលរួមវិភាគទនោ៉ាងៃថលថ្កល កនងុសម្ហរណកមម 
េសដឌកិចចតាំបន់និងពិភពេោក។ សថិរភាពនេោបាយេពញេលញែដលេទើបទទួលបានន្នទសស្ 
វត្សកនលងេៅ បានអនុញ្ញាតឲ្យកមពុជាម្នលទធភាពអនុវតតនូវកិចចការកាំែណទរមង់រគប់វិសយយសាំេ  
កសាងសមតថភាពសាាបយន ពរងឹងេហដ្ឋារចន្នសមពយនធសងគម េសដឌកិចច នងិបេងកើតបរិោកាសរឹងម្ាំ 
េដើម្បីទកទ់ញ វិនិេោគទុនទាំងកនុងនិងេរៅរបេទស កនុងេោលេ ធាន្នឲ្យទទួលបានកាំេណើន 
េសដឌកិចចខពស់ និង ការកាត់បនថយភាពរកីរកបែនថមេទៀត។ 

កនុងរយៈេពលេពលប៉ុន្នានឆ្ាាំចុងេរកាយេនះ កមពុជាបានឆលងកាត់នូវការផ្លលស់បតូរោ៉ាងេរចើន 
មិនរតឹមែតកនុងទដិឌភាពនេោបាយនិងសនតិសុខប៉ុេ្ណះេទ ប៉ុែនតែថមទាំងម្នការែរបរបួលកនុង 
ទិដឌភាពេសដឌកិចច នងិសងគមផងែដរ។ សថិរភាពនេោបាយ សុខសនតិភាព នងិសុវតថិភាពែបបេនះ 
គឺជាបុពវលកខខណឌសរម្ប់កមពុជាេរបើរបាស់បានេពញេលញនូវសកាានុពលសងគម េសដឌកិចចរបស់ 
ខលួន។ ការេបាះេឆ្ាតសកល ឆ្ាាំ១៩៩៣ បានន្នាំមកនូវការអនវុតតេោលការណ៍ៃនលទធិរបជាធិប 
េតយ្យេសរពីហុបក្សនងិេសដឌកិចចទីផា្រ និងការេោរពសិទធិេសរីភាព នងិេសចកតីៃថលថនូររបស់មនុសស្។ 
ទនទឹមោាេនះ រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជាបានេរៀបចាំេឡើងនូវកមមវធិជីាតសិរម្បន់តីសិមប្ទនងិអភវិឌឍ្ន ៍
កមពជុា ន្នឆ្ាាំ១៩៩៤ ែផនការអភវិឌឍ្នេ៍សដឌកចិច-សងគមកចិច ៥ឆ្ាាំេលើកទ១ី (១៩៩៦-២០០០) 
សរម្ប់កាំណត់ចកខុវិសយយៃនការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍របេទសជាតិេឡើងវិញេដ្ឋយេផ្លាតជាសាំខ្ជន ់
េលើសថិរភាពម្៉ារកូេសដឌកចិច ការអភិវឌឍ្សងគម និងការកាត់បនថយភាពរកីរក។  

េលើសពីេនះេទៀត ដា្ំ ក់កាលៃនការផ្លលស់បតូរមុខម្ត់របស់កមពជុាដ៏គួរកតស់ម្ាល់ គឺ 
េៅកនុងឆ្ាាំ១៩៩៨-២០០៣ ែដលជារយៈេពលរបវតតិសាស្តសតដ៏សាំខ្ជន់មួយែដលមិនរតឹមែតម្ន 
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ការផ្លលស់បតរូទិដឌភាពសងគម េសដឌកិចចប៉ុេ្ណះេទ ប៉ែុនតែថមទាំងម្នការផ្លលសប់តូរនូវទិដឌភាពនេោ 
បាយេទៀតផង។ ជាក់ែសតងការេបាះេឆ្ាតសកលន្នឆ្ាាំ១៩៩៨ ការអនុវតតេដ្ឋយេជាគជយយនូវ 
នេោបាយ “ឈនះឈនះ” ែដលបានរំោយអងគការចាត់តាំងនេោបាយ នងិេោធារបស់ែខមរ 
រកហម បានន្នាំមកនូវសុខសនតិភាពេពញៃផទរបេទស និងការេធវើសម្ហរណកមមៃនអតីតកងទយពែខមរ 
រកហម និងបងបអូនែខមរែដលរស់េៅកនុងតាំបន់អតីតែខមររកហមកាន់កាប់ចូលមកកនុងសងគមកមពុជា។ 
កនុងបរិការណ៍េនះ រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជាបានេរៀបចាំេឡើងនូវ ែផនការអភវិឌឍ្នេ៍សដឌកចិច-សងគមកចិច 
៥ឆ្ាាំេលើកទ២ី (២០០១-២០០៥) េដើម្បីផតលក់ារតរមង់ទិសដល់ការបនតកចិចខិតខាំរបឹងែរបងកនុង 
ការអភិវឌ្ឍសងគម េសដឌកិចច រពមទាំងបានអនវុតតេដ្ឋយេជាគជយយនូវ “យទុធសាស្តសតរតេីកាណ” 
ែដលបានេផ្លាតេលើេោលេ សាំខ្ជនច់ាំនួនបី គឺ៖ (១) ការធាន្នឲ្យម្នសនតភិាព សថិរភាព និង 
សនតិសុខ (២) ការេធវើសម្ហរណកមមកមពុជាេៅកនងុតាំបន់ នងិការេធវើឲ្យម្នទាំន្នក់ទាំនងលអេឡើង 
វិញជាមួយនឹងសហគមនអ៍នតរជាតិ និង (៣) ការជាំរុញការអភិវឌឍ្េសដឌកិចចនិងសងគមកិចច។ 
របការេនះបានែរបកាលយកមពុជាពីរបេទសមួយែដលធាលប់ម្ន អសថរិភាព សស្តគាម ជេម្លះៃផទកនងុ 
និងភាពអន់ថយឲ្យកាលយេៅជាចាំណុចក្ាលមយួៃនសនតិភាពដ៏រឹងម្ាំ សនតសិុខ និង ស្ាប់ 
ធាាប់សងគម ការេោរពលទធិរបជាធិបេតយ្យ ការេោរពសិទធិ និងេសចកតីៃថលថនូររបស់មនសុ្ស កិចច 
សហរបតិបតតិការ និងកិចចអភិវឌ្ឍន៍េដ្ឋយម្នការចលូរួមពីរគប់មជ្ឈដ្ឋានពាកព់យនធ។ ទិដឌភាពមួយ 
េទៀតៃនការវិវឌ្ឍដ៏វិជជម្ន និងគួរឲ្យកតស់ម្ាល់ែដលេកើតម្នេឡើងចាប់តាំងពីឆ្ាាំ២០០៣ រហូត 
មកដល់បចចុប្បនន រួមម្ន ការេបាះេឆ្ាតសកល ន្នៃថងទី២៧ ែខកកកដ្ឋ ឆ្ាាំ២០០៨ និង ៃថងទី២៨ 
ែខកកកដ្ឋ ឆ្ាាំ២០១៣ េដ្ឋយម្នលកខណៈេសរី យុតតិធម៌ រតឹមរតវូ និងម្នតម្លភាព ែដលរតូវ 
បានទទួលសាាល់ថ្កជា “អចឆរយិេហតៃុនទេនលេមគងគ” មតងេទៀត និងសមទិធផលជាេរចើនែដល 
សេរមចបានតមរយៈការអនុវតតេដ្ឋយេជាគជយយនូវ ែផនការអភវិឌឍ្នេ៍សដឌកចិច-សងគមកចិច ៥ឆ្ាាំ 
េលើកទ២ី (២០០១-២០០៥)  និងយទុធសាស្តសតចតេុកាណ  េដើមប្កីាំេណើន ការគរ សមធម ៌ នងិ 
របសទិធភាព ។ តមរយៈេនះ កមពុជាសេរមចបាននវូសថិរភាពម្៉ារកូេសដឌកិចច និងវឌ្ឍនភាពេសដឌ 
កិចចគួរឲ្យកត់សម្ាល់ កនងុេន្នះ កាំេណើនេសដឌកចិចជាមធ្យមរបចាាំឆ្ាាំករមិត៨,៤% កនងុរវាងឆ្ាាំ 
១៩៩៤-២០០៦ និង ពឆី្ាាំ១៩៩៩-២០០៦ កាំេណើនេសដឌកិចចជាមធ្យមរបចាាំឆ្ាាំម្នករមិតដល ់
េៅ៩%។ ជាការពិត សមិទធផលទាំងអស់េនះមិនអាចកាត់ផ្លាច់បានេទពីការចូលរួមវិភាគទនដ ៏
ៃថលថ្កលរបសៃ់ដគូអភវិឌ្ឍនទ៍ាំងឡាយរបស់កមពជុា។ វាក៏ឆលុះបញ្ញចាំងឲ្យេឃើញផងែដរនូវរបសិទធភាព 
និង ភាពសយកកិសិទធិែដលរតូវបានែកលមអឲ្យកានែ់តរបេសើរេឡើងពីមយួៃថងេៅមួយៃថងកនងុការេរបើ 
របាស់ហិរញ្ដប្បទនសហរបតិបតិតការរគប់របេភទ ែដលកមពុជាទទលួបានពីៃដគូសហរបតិបតតិ 
ការេរៅរបេទសរបស់ខលួន កនុងរយៈេពលកនលងមកេនះ។ ជារួម ការដ្ឋក់េចញនងិការអនុវតតេដ្ឋយ 
េជាគជយយនូវែផនការជាតិ និងយុទធសាស្តសតអភិវឌ្ឍនន៍្នន្ន កនលងមក បានផតលន់ូវែផនទីតរមង់ទិស 
សរម្ប់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជាេធវើដាំេណើរេឆ្ពះេៅរកការអភិវឌ្ឍសងគម-េសដឌកចិច និង ការកាត់ 



iii 

 

បនថយភាពរករីក។ ការអនុវតតយទុធសាស្តសតចតេុកាណ គឺជាការបនតពរងឹងនូវសមិទធផលន្នន្នែដល 
រាជរដ្ឋាភបិាលសេរមចបានកនុងរយៈេពលកនលងមក េដើម្បីេធវើឲ្យសេរមចបានេោលេ អភវិឌឍ្ន ៍
សហសស្វតស្រ៍ ែកលមអនងិបេងកើនសមតថភាពរបសស់ាាបយនសាធារណៈ េលើកសទួយអភិបាលកិចច នងិ 
េធវើទាំេនើបកមមរចន្នសមពយនធេសដឌកិចចជាតិ កនុងទិសេ េលើកកមពសក់ាំេណើនេសដឌកិចច បេងកើតការគរ 
ជូនរបជាពលរដឌ ធាន្នសមធម៌កនុងសងគម នងិបេងកើនរបសិទធភាពៃនវិសយយសាធារណៈ រពមទាំង 
ការពារសម្បតតិធមមជាតិ នងិសម្បតតិវប្បធម៌ជាតិ ែដលទាំងអសេ់នះគឺសុទធែតជាកតាគនលឹះដស៏ាំខ្ជន់ 
បាំផុតសរម្បក់ារអភិវឌ្ឍរបកបេដ្ឋយចរីភាព និងការកាត់បនថយភាពរកីរករបស់របជាជន។ ការ 
េធវើឲ្យការអភិវឌ្ឍជាតសិេរមចបានេជាគជយយកនងុរកបខយណឌៃនទស្សនៈេនះ តរមូវឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាល 
បនតសរមិតសរម្ាំង ែកលមអ និងពរងឹងនូវអាទិភាពេោលនេោបាយ បនតែកលមអនូវយុទធសាស្តសត 
តមែផនកឲ្យឆលុះបញ្ញចាំងនូវសភាពការណ៍ជាក់ែសតងរបស់កមពុជា េដ្ឋយឈរេលើបទពិេសាធន៍ជាក់ 
ែសតងៃនការអនុវតត យទុធសាស្តសតចតេុកាណ សរម្ប់នីតិកាលទី៣ ៃនរដឌសភាកនុងេពលកនលងមក។ 

 េដើម្បីបនតពរងកីបែនថមនូវវឌ្ឍនភាពែដលសេរមចកនងុនីតិកាលទី៣ ៃនរដឌសភា រាជរដ្ឋា 
ភិបាលកមពុជាបានេរៀបចាំយទុធសាស្តសតចតេុកាណ ដា្ំ កក់ាលទ២ី ែដលជាមលូដ្ឋានរគឹះៃនេោល 
នេោបាយេសដឌកិចចរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាល និងជារេបៀបវារៈេោលនេោបាយសងគម-េសដឌកចិច ៃន 
កមមវធិនីេោបាយរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាល សរម្បន់ីតកិាលទី៤ ៃនរដឌសភា។ កនុងសាារតីេនះ រាជរដ្ឋា 
ភិបាលបានេរៀបចាំែផនការយទុធសាស្តសតអភវិឌឍ្នជ៍ាត ិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០០៦-២០១០ ជាែផនការថម ី
និងរតូវបានេរៀបចាំេឡើងេដ្ឋយេរបើទរមង់របស ់យទុធសាស្តសតចតេុកាណ។ កនុងការេរៀបចាំផ.យ.អ.ជ. 
២០០៦-២០១០ រាជរដ្ឋាភិបាលបានេរបើរបាស់ភាពជាម្ចស់េពញេលញកនុងការរគប់រគងដាំេណើរ 
ការេរៀបចាំ េដ្ឋយធាន្នឲ្យម្នការចលូរួមពិេរោះេោបល់  និងការផតល់អនុសាសន៍ពីរគប់អនក 
ម្នចាំែណកពាក់ពយនធទាំងអស់។ សថិតកនុងជាំហរហមឺងម្៉ាត់ និងឥតគកេរកនុងការអនុវតត យទុធសាស្តសត 
ចតេុកាណ និង ផ.យ.អ.ជ. ២០០៦-២០១០ រាជរដ្ឋាភិបាលបានបេងកើតេឡើងនូវបរិសាានអាំេ្យ 
ផល និងលយកខខយណឌចាាំបាច់ជាេរចើនែដលអាចន្នាំកមពុជាេបាះជាំហានេៅមខុរបកបេដ្ឋយកតសីង្ឃឹម 
និងជាំេនឿទុកចិតតោ៉ាងមុតម្ាំេៅេលើម្ោ៌ៃនកាំែណទរមង់ និងការអភិវឌ្ឍរសបោាជាមួយនឹងេោល 
បាំណង ឧតតមគតិ នងិការេបតជាាចិតតរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជាកនុងការពុះពារបេរមើជាតិ និងរបជា 
ជនកនុងរគបក់ាលៈេទសៈ រសបតមឆនទៈនិងបាំណងរបាថ្ការបស់របជាជន។ 

ជាក់ែសតងេយើងម្ន យទុធសាស្តសតចតេុកាណ ែផនការយទុធសាស្តសតអភវិឌឍ្នជ៍ាត ិនិង យទុធ 
សាស្តសតអភវិឌឍ្នត៍មវសិយយ រពមទាំងឯកសារជាេរចើនេទៀតែដលម្នលកខណៈជាែផនការ 
េោលនេោបាយ កមមវិធវីិនិេោគ និងថវិកាជាតិ។ ផ.យ.អ.ជ. គឺជាឯកសារេោលនេោបាយ 
សាំខ្ជន់ទ២ីរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជានងិជាែផនទចីងអុលផលូវសរម្បអ់នុវតត កមមវធិេីោលនេោបាយ 
របសរ់ាជរដ្ឋាភបិាល ក៏ដចូជា យទុធសាស្តសតចតេុកាណ ។ េដើម្បធីាន្នសងគតិភាពៃនឋាន្ននុរកម តនួ្នទ ី
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ខលឹមសារនិងលាំដ្ឋប់លាំេដ្ឋយៃនការអនវុតតរវាងឯកសារទាំងអស់េនះ រាជរដ្ឋាភបិាលបានបន្សុីអាណតតិ 
របសផ់.យ.អ.ជ. ជាមួយនឹងអាណតតិរបសក់មមវធិេីោលនេោបាយរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាល និង 
យទុធសាស្តសតចតេុកាណ ។    

កនុងបរិការណ៍េនះផ.យ.អ.ជ. ២០០៦-២០១០  រតូវបានេធវើបចចុប្បននភាពេៅជាផ.យ.អ.ជ. 
បចចបុប្ននកមម ២០០៩-២០១៣ េដើម្បីសេរមចឲ្យបាននូវេោលេ អាទិភាពចាំនួនពីរ គឺ េោលេ ទ១ី  
បន្សុីអាណតតិកាលរបសផ់.យ.អ.ជ. បចចបុប្ននកមម ជាមួយនឹងអាណតតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សាំេ  
ធាន្នថ្ក សកមមភាពែដលបានេរោងទុកទាំងឡាយរបស់រកសួង សាាបយនទាំងអស់ រតូវបានេរៀបចាំ 
េឡើង េដើម្បីអនវុតតេោលនេោបាយអាទិភាពទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជាែដលបាន 
កាំណត់កនុង យទុធសាស្តសតចតេុកាណ ដា្ំ កក់ាលទ២ី និង េោលេ ទ២ី គឺេដើម្បីធាន្នថ្ក ការគរ 
ែដលរតូវេលើកេឡើងេដ្ឋយរកសងួ-សាាបយនពាក់ពយនធេដើម្បីអនុវតតេោលនេោបាយអាទភិាពទាំងេនះ 
រតូវបានេរៀបចាំេឡើងេដ្ឋយម្នគិតគូរដល់ផលប៉ះពាល់ៃនការធាលក់ចុះៃនេសដឌកិចចសកលេោក
ែដលអាចេកើតម្នមកេលើេសដឌកចិចរបស់កមពជុា។ 

 ផ.យ.អ.ជ. បចចបុប្ននកមម ២០០៩-២០១៣ រតវូបានេរៀបចាំេឡើងតមវធិីសាស្តសតែដលម្ន 
លកខណៈរបេសើរជាងមុន េរពាះថ្កវិធីសាស្តសតេនះបានេផ្លាតេលើ ទ១ី បញ្ញាក់ច្ាស់ពីរកសួង សាាបយន 
ទទួលខុសរតូវកនុងការអនវុតតេោលនេោបាយអាទភិាពទាំងឡាយ កនុងមុាំនីមួយៗៃនយទុធសាស្តសត 
ចតេុកាណ ដា្ំ កក់ាលទ២ី ទ២ី បញ្ញាក់ពីសកមមភាពជាក់ោក ់ ែដលរកសួង សាាបយនបាន 
េរៀបចាំេឡើងេដើម្បីអនុវតតេោលនេោបាយអាទិភាពទាំងឡាយ និង ទ៣ី កាំណត់តៃមលែដលរកសួង 
សាាបយន រតូវបា៉ាន់សាានឲយ្បានរតឹមរតវូបាំផុត េដើម្បអីនុវតតសកមមភាពទាំងឡាយែដលបានេរោង 
សរម្ប់អាំឡុងឆ្ាាំ២០០៩ ដល់២០១៣។ ការេរៀបចាំផ.យ.អ.ជ. បចចបុប្ននកមម ២០០៩-២០១៣ 
ម្នការចលូរួមនិងពេិរោះេោបល់ទូលាំទូោយ ទាំងកនុងរងវង់រាជរដ្ឋាភិបាល និងៃដគូអភិវឌ្ឍន ៍
សងគមសុីវិល េដើម្បីរគប់រគងនូវដាំេណើរការពរងឹងសុខដុមនីយកមមរវាងការេរៀបចាំែផនការ ចាំ្យ 
វិនិេោគសាធាណៈរបសរ់ដឌ និងធនធានពរីគប់របភពសរម្ប់អនុវតតវិនិេោគសាធារណៈរបស់់ 
រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា ជាពិេសសការពរងឹងកិចចសហការោ៉ាងជិតសនិទធរវាងរកសួងែផនការ រកសួង 
េសដឌកិចចនងិហិរញ្ដវតថុ នងិរកសួង សាាបយនពាក់ពយនធន្នន្ន កនុងការកាំណតគ់េរម្ងវិនិេោគសាធា 
រណៈន្នន្ន ែដលជាបទ់កទ់ងោ៉ាងជតិសនទិធេៅនឹងការេរៀបចាំរកបខយណឌយុទធសាស្តសត ថវិកាសរម្ប ់
រកសួង សាាបយនពាក់ពយនធទាំងអស់។  

ជាលទធផល តមរយៈៃនកិចចខិតខាំរបងឹែរបងឥតរាថយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជាកនុង 
ការអនុវតតផ.យ.អ.ជ. បចចបុប្ននកមម ២០០៩-២០១៣ េៅកនុងដាំ្ក់ៃនែផនការេនះេសដឌកិចច 
កមពុជាម្នកាំេណើនមធ្យមរបចាាំឆ្ាាំរបម្ណ៧%។ ផ.ស.ស. សរម្ប់របជាជនម្ាក់ៗម្នករមិត 
េលើសព១ី.០០០ដុោលរអាេមរិក េហើយអរតភាពរកីរករតូវបានកាត់បនថយឲ្យមករតឹមរបម្ណ១៩% 



v 

 

កនុងឆ្ាាំ២០១១។ ជាពិេសស កមពជុាសេរមចបានេជាគជយយគួរជាទីេម្ទនៈកនុងការសេរមចបាន 
េោលេ ភាគេរចើនៃនេោលេ អភវិឌឍ្នស៍ហសស្វតស្រក៍មពជុា ែដលបានេធវើឲយ្កមពុជារតូវបានអងគ 
ការសហរបជាជាតិេរជើសជារបេទសគាំរូកនុងការសេរមចបាន េោលេ អភវិឌឍ្នស៍ហសស្វតស្រ។៍ 

េដ្ឋយែផអកេលើបទពិេសាធន៍ លទធផលែដលសេរមចបានកនុងនតីិកាលទី៤ៃនរដឌសភា 
សរម្ប់នីតកិាលទ៥ីេនះ រាជរដ្ឋាភិបាលយល់េឃើញថ្ក យទុធសាស្តសតចតេុកាណ ពេិសសេោល 
េ សរម្ប់ កាំេណើន ការគរ សមធម ៌នងិ របសទិធភាព េៅែតចាាំបាច់ និងសមរសបសរម្ប់កមពុជា 
បនតអនុវតតេដ្ឋយរកា្ទុកនូវចតុេកាណទាំងបួនឲយ្េៅដែដល និងពរងកីវសិាលភាព សរមិត 
សរម្ាំង េធវើអាទិភាវូបនយីកមមមុាំរពមទាំងែកលមអេោលនេោបាយ និងយនតការមួយចាំនួនឲ្យកាន ់
ែតសុរកិតេឡើងែថមេទៀតឲ្យេៅជាយទុធសាស្តសតចតេុកាណ ដា្ំ កក់ាលទ៣ី ែដលធាន្នចីរភាព 
ៃនការអភិវឌ្ឍ និង ការកាត់បនថយភាពរកីរក េដើម្បេីឆលើយតបេៅនឹងបាំណងរបាថ្ការបស់របជាជន 
និងបរិការណ៍ថមីៗ  ទាំងករមិតជាតិ ទាំងករមិតអនតរជាតិ។   

ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ គឺរតូវបានបនតេរៀបចាំេឡើងសរម្ប់អនុវតតយទុធសាស្តសតចត ុ
េកាណ ដា្ំ កក់ាលទ៣ី េដ្ឋយម្នកាំណត់អាទភិាពន្នន្ន សូចន្នករ នងិេពលេវោចា្ស ់
ោស់សរម្ប់អនុវតត និងម្នកាំណត់ពយីនតការសរម្ប់តមដ្ឋនរតួតពិនតិ្យនិងវាយតៃមលែផអក 
េលើរកបខយណឌលទធផល ជាពិេសសកាំណត់ពកីារទទួលខុសរតូវរបសរ់កសួង សាាបយនេៅតមមុាំ 
នីមួយៗ េដើម្បទីទួលបានផលចាំេណញខពស់ពកីារេធវើសម្ហរណកមមេសដឌកិចចអាសា៊ានឆ្ាាំ២០១៥ 
និង ឈានេឡើងពីរបេទសែដលម្នចាំណូលទប េហើយបនតេឆ្ពះេៅសេរមចឲ្យបានជារបេទស 
ម្នចាំណូលមធ្យមករមិតខពស់េៅឆ្ាាំ២០៣០។ ការេរៀបចាំផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ គឺរាជរដ្ឋា 
ភិបាលបានេរបើរបាស់នីតវិិធី និង យនតការែដលម្នរសាប់ដូចការេរៀបចាំផ.យ.អ.ជ. បចចបុប្ននកមម 
២០០៩-២០១៣ និងបានេរបើរបាស់េពលេវោែវងជាងមុនកនុងការសរមចួខលមឹសារែផនការជាតិ 
េនះ។ 

កនុងន្នមរាជរដ្ឋាភិបាល ខញុាំសូមែថលងអាំណរគុណោ៉ាងរជាលេរៅចាំេពាះៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំង 
ឡាយែដលម្នជួយោាំរទទាំងបេចចកេទស និងហិរញ្ដវតថុសរម្ប់រួមចាំែណកេធវើឲ្យកមពុជាម្នវឌ្ឍន 
ភាពគួរជាទេីម្ទនៈ។ របាកដ្ស់ថ្ក បចចុបប្ននេយើងកាំពងុបនតសថិតកនុងយុគសមយយថមីែដល 
រាជរដ្ឋាភបិាល និងរកសងួ សាាបយនរបស់ខលួនរតូវែតេធវើជាម្ចសេ់លើដាំេណើរការអភិវឌ្ឍន៍ន្នន្ន និង 
ទទួលខុសរតូវេលើវាសន្នរបស់ខលួនឯង។ កនុងខណៈេពលែដលេយើងកាំពុងបនតេបាះជាំហានេឆ្ពះ 
េៅមុខ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងទទលួខុសរតូវេពញេលញកនុងដាំេណើរការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងមលូេដើម្ប ី
ធាន្នថ្កធនធានទាំងអសរ់បស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នឹងរតូវបានផតល់េដ្ឋយម្នទសិ 
េ ច្ាស់ោស់េៅដលអ់ាទិភាព និងវសិយយន្នន្នែដលរតូវបានេរជើសេឡើង។ កនុងសាារតីេនះ 



vi 

 

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងយកចតិតទុកដ្ឋក់ខពស់កនុងការសេរមចឲ្យបានការេផទរពតិ ៃនធនធានអភិវឌ្ឍន ៍
េដើម្បីឲ្យបានេៅដល់អនករតូវទទួលផលរបេោជនទ៍ាំងឡាយ ជាពិេសសេៅតាំបន់ជនបទ។ 

ជាថមីមតងេទៀត ខញុាំសូមបញ្ញាក់ថ្កេដើម្បីភាពេជាគជយយៃនការអនុវតតេោលនេោបាយអាទ ិ
ភាពរបស់រាជរដ្ឋាភបិាល ដូចបានកាំណត់េៅកនុង យទុធសាស្តសតចតេុកាណ ដា្ំ កក់ាលទ៣ី 
សរម្ប់នីតិកាលទី៥ ៃនរដឌសភា តរមូវឲ្យម្នកិចចខិតខាំរបឹងែរបងរួមោារវាងរកសួង សាាបយនរបស់ 
រាជរដ្ឋាភបិាល ៃដគូអភិវឌឍ្ន៍ វិសយយឯកជន សងគមសុីវិល នងិរគប់អនកពាក់ពយនធទាំងអស់។ ខញុាំសូម 
ជាំរុញ និងសងឃ្ឹមេជឿជាកថ់្ករកសួង សាាបយនរបសរ់ាជរដ្ឋាភិបាល ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ វិសយយឯកជន 
សងគមសុីវលិ និងរគប់អនកពាក់ពយនធទាំងអស់ នងឹរបកាន់ខ្ជាប់នូវប្ាអាទភិាពន្នន្នែដលបាន 
កាំណត់េៅកនុងផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨  ែដលជាែផនទីចងអុលផលូវសរម្ប់អនុវតត យទុធសាស្តសត 
ចតេុកាណ ដា្ំ កក់ាលទ៣ី ។ 

រាជធានីភនាំេពញ ៃថងទី          ែខ            ឆ្ាាំ២០១៤ 

 

 
 
ហ ៊ុន សែន 

  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

 vii 

ែញ្ញាជាតិនិងទង់ជាតនិនព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ viii 

ក្មពុ   សចូនាក្រណសដឋក្ិចច-ស្គមក្ិចចសខំាន់ៗ 
 

  
 

 

 ្ចូនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

         

         

១.០០ កម្រតិននភាពម្កមី្ក  
 

      

១.០១ ្រុបទ្ទូងំម្បទទ្្  %ននម្បជាជន ១៧,៩ ១៦,៩ ១៥,៩ ១៤,៩ ១៣,៩ ១២,៩ 

១.០២                      ភនំទពញ %ននម្បជាជន ១៥,៣ ១៤,៣ ១៣,៣ ១២,៣ ១១,៣ ១០,៣ 

១.០៣                      ទ្ីម្បជុំជនទែេងទទ្ៀត  %ននម្បជាជន ១៣,៥ ១២,៥ ១១,៥ ១០,៥ ៩,៥ ៨,៥ 

១.០៤                      ជនបទ្ %ននម្បជាជន ១៩,០ ១៨,០ ១៧,០ ១៦,០ ១៥,០ ១៤,០ 

១.០៥ 
ម្បជាជនរ្់ទៅទម្ការផសេបនាា តភ់ាពម្កីម្ក 

រហូបអាហារ 
%ននម្បជាជន <៥ <៥ <៥ <៥ <៥ <៥ 

         

២.០០ បញ្ហហ ទយនឌ្រ័        

២.០១ 
ស្រ្រីកនងុកម្ល ំងពលករម  (ក.ព.)       

 វស្័យក្ិករម 

%នន ក.ព. 

្រុប 

៥២ ៥១ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ 

២.០២  វស្័យស្ស្ហកករម 
%នន ក.ព. 

្រុប 

៦០ ៥៥ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ 

២.០៣   វស្័យទ្ា 
%នន ក.ព. 

្រុប 

៣០ ៣៥ ៤០ ៤០ ៤០ ៤០ 

  
       

៣.០០ ម្បជាជន        

៣.០១ ្រុបៈ អទងេតចទនាល ោះជទំរឿន ផសរីនាឆ្ន ំ២០១៣ លាននាក់ ១៤,៧      

៣.០២ ដង់្ ុីទតម្បជាជន កនងុរួយគរ២ ៨២ ៨៥ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ 

៣.០៣ បុរ្ទ ៀបនឹងស្រ្រ ី ស្រ្រី១០០នាក់ ៩៤,៣ ៩៦ ៩៦,២ ៩៦,៣ ៩៦,៥ ៩៦,៧ 

ពត័ម៌្នទ្ទូៅ   
 

នែាដី្ រុបៈ គរ២    ១៨១ ០៣៥  

ចំននួរាជធាន ី  ១ 
 

ចំននួទសតរ  ២៤  

ចំននួម្កុង  ២៦  

ចំននួសណ្ឌ   ១២  

ចំននួម្្ុក  ១៥៩  

ចំននួ្ង្កា ត ់ ២២៧  

ចំននួឃំុ  ១ ៤០៦  

ចំននួភូរ ិ  ១៤ ១១៩  

ឆ្ន ំសារទពើពនធ  រករា- នូ 

របូិយវតថ ុ  ទរៀល (៛) 

  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ ix 

 ្ចូនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

៣.០៤ អាយុ០-១៤ % ននម្បជាជន ២៩,៤ ២៩,៦ ២៩,២ ២៨,៩ ២៨,៧ ២៨,៥ 

៣.០៥ អាយ១ុ៥-៦៤ % ននម្បជាជន ៦២,៦ ៦៥,៩ ៦៦,២ ៦៦,៤ ៦៦,៥ ៦៦,៥ 

៣.០៦ អាយ៦ុ៥ឆ្ន ំទ ើង % ននម្បជាជន ៥,០ ៤,៥ ៤,៦ ៤,៧ ៤,៨ ៥,០ 

៣.០៧ ជនបទ្ % ននម្បជាជន ៧៨,៦ ៧៨,៥ ៧៨,៤ ៧៨,៣ ៧៨,២ ៧៨,១ 

៣.០៨ ទ្ីម្បជុំជន % ននម្បជាជន ២១,៤ ២១,៥ ២១,៦ ២១,៧ ២១,៨ ២១,៩ 

៣.០៩ អម្តាកំទណ្ើនម្បចំឆ្ន ំ % ១,៤៦ ១,៤៤ ១,៤២ ១,៤១ ១,៣៩ ១,៣៦ 

៣.១០ អម្តាបទងាើតកូន្រុប (កនងុស្រ្រមី្ន ក់)  កំទណ្ើតរ្ ់ ២,៨ ២,៧ ២,៦ ២,៥ ២,៤ ២,៣ 

៣.១១ អាយកុាលរ យរ្ងឃឹររ្់ពីកទំណ្ើត     ម្បុ្ ឆ្ន ំ ៦៧,១ ៦៧,៣ ៦៧,៥ ៦៧,៧ ៦៧,៩ ៦៨,១ 

                                                ស្រ្រី ឆ្ន ំ ៧១,០ ៧១,២ ៧១,៤ ៧១,៦ ៧១,៨ ៧១,៩ 

         

៤.០០ ម្៉ា ម្កទូ្ដឋកចិច        

៤.០១ ែ.្.្. នលលទលរឆ្ន ំ២០០០ ពានល់ានទរៀល ៦១,៥២៥   ៦៨,៦១៨   ៧៥,៦៣៦ ៨៣,៤២២  ៩២,១៤៣ ១០១,៥៤៨ 

៤.០២ ែ.្.្. នលលទលរឆ្ន ំ២០០០ លានដុលាល រ   ១៥,១៩១  ១៦,៩៤៣   ១៨,៦៧៦   ២០,៥៩៨   ២២,៤៧៤  ២៤,៧៦៨ 

៤.០៣ អម្តាកំទណ្ើន ែ.្.្. ពតិ % ៧,៦ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,០ 

៤.០៤ ក្ិករម % ៤,២ ៤,២ ៤,០ ៤,០ ៤,០ ៤,០ 

៤.០៥ ស្ស្ហកករម % ៩,៨ ៩,៩ ៩,៣ ៩,១ ៨,៨ ៨,៨ 

៤.០៦ ទ្ា % ៨,៨ ៦,៨ ៧,១ ៧,១ ៧,២ ៧,២ 

៤.០៧ ែ.្.្.   ្ម្ម្ប់ម្បជាជនម្ន ក់ៗ ពានទ់រៀល  ៤,២៤៨  ៤,៦៧០  ៥,០៧២   ៥,៥២៣   ៥,៩៤៩   ៦,៤៧២ 

៤.០៨ ែ.្.្.  ្ម្ម្ប់ម្បជាជនម្ន ក់ៗ ដុលាល រ  ១,០៣៦   ១,១៣៩  ១,២៣៧  ១,៣៤៧  ១,៤៥១   ១,៥៧៩  

៤.០៩ អតែិរណា (ការផម្បម្បួលរ យរម្បចំឆ្ន ំ) % ៣,០ ៣,៥ ៣,៥ ៣,៥ ៣,៥ ៣,៥ 

៤.១០ ម្ាក់ទរៀលទ ៀបនឹងដុលាល រ (រ យរម្បចំឆ្ន ំ) ទរៀល/ដុលាល រ ៤.១០០ ៤.១០០ ៤.១០០ ៤.១០០ ៤.១០០ ៤.១០០ 

៤.១១ ទុ្នបម្រុងបរទទ្្ដុល  ចនំនួផសនំាចលូ  ៤,៥  ៤,៥   ៤,៥   ៤,៥   ៤,៥   ៤,៥  

៤.១២ ទុ្នបម្រុងបរទទ្្ដុល  លានដុលាល រ ៣,៩៣២   ៤,៤៧៧  ៥,០៨៦  ៥,៧០៨  ៦,៣៦៥  ៧,០៦៥  

៤.១៣ ការវសនទិោគផ្ទា លប់រទទ្្ លានដុលាល រ ១,២១៦   ១,២១១  ១,៣៦១  ១,៥២៩ ១,៦៩៦    ១,៩០៤ 

         

៥.០០ សារទពើពនធ   
      

៥.០១ ចំណូ្លលវសកា្រុប %នន ែ.្.្. ១៤,៣ ១៥,១ ១៥,៦ ១៦,១ ១៦,៥ ១៦,៩ 

៥.០២ ចំណាយលវសកា្រុប %នន ែ.្.្. ១៩,៥ ១៩,៩ ១៩,៨ ១៩,៩ ១៩,៩ ១៩,៩ 

៥.០៣ អតទិរកចរនរ  %នន ែ.្.្. ២,៣ ២,៦ ៣,៤ ៣,៩ ៤,៤ ៤,៨ 

         

៦.០០  វស្ យ័ករិញវវតថ ុ        

៦.០១  នាគារពាណ្ិជជករមនិង នាគារឯកទទ្្ ចនំនួ ៤៤      

៦.០២ ឥណ្ទនរិនទន់ទ្ទូត់្ ង ពានល់ានទរៀល ៣០.២០៤ ៣៩.២៦៥ ៥១.០៤៥ ៦៦.៣៥៨ ៨៦.២៦៦ ១១២.១៤៥ 

៦.០៣ ម្គឹោះសាថ នរីម្កូកិរញវវត ថ ុ  ចនំនួ ៣៨      

៦.០៤ ឥណ្ទនរិនទន់ទ្ទូត់្ ង ពានល់ានទរៀល ៥.២៦២ ៧.៥២៤ ១០.៧៦០ ១៥.៣៨៦ ២២.០០៣ ៣១.៤៦៤ 

         

៧.០០ 
ជនំយួអភិវឌ្ឍនែ៍លូវការ (ររួទងំអងេការទម្ៅ 

រដ្ឋឋ ភាិល) 
  ា៉ានស់ាម ន ពាករណ្ ៍ ពាករណ្ ៍ ពាករណ្ ៍ ពាករណ្ ៍

៧.០១ ្រុប លានដុលាល រ ១ ៥៦៦,៤ ១ ២៤២,២ ១ ០០០,៨    



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ x 

 ្ចូនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

៧.០២  ជនំួយបទចចកទទ្្ លានដុលាល រ ២៦៣,៧ ២៥១,១ ២១៤,៧    

៧.០៣  ជនំួយវសនិទោគ  លានដុលាល រ ១២៣៨,៣ ៨៩៧ ៦៩៧,៨    

៧.០៤  ជនំួយទែេងៗទទ្ៀត លានដុលាល រ ៦៤,៤ ៩៤,១ ៨៩,៣    

    
   

  

៨.០០ ក្កិរម រកុាា ម្បម្ញ ់នងិទនសាទ្        

៨.០១ ទ្ិននែលម្្វូកនងុរួយកិកតា ទតាន  ៣,១៥ ៣,១៨ ៣,២១ ៣,២៣ ៣,២៥ 

៨.០២ នែាដីដ្ឋដុំោះដំណំាម្្ូវ លានក.ត.  ៣,១ ៣,១ ៣,២ ៣,២ ៣,៣ 

៨.០៣ បរសម្ណ្ែលម្្ូវ លានទតាន  ៩,៧ ១០,០ ១០,២ ១០,៥ ១០,៨ 

៨.០៤ ែលតិែលម្្ូវែលតិទលើ្    លានទតាន  ៥,២៤ ៥,៤១ ៥,៦០ ៥,៧៩ ៦,០០ 

៨.០៥ 
នែាដី្ម្ម្ប់ដំណំាម្គប់រុស 

(រួរម្នដំណំាអចនិស្រនតយន៍ិងដំណំាចម្ា រ) 
ក.ត.  ៤ ៨១៤ ៥៣៤ ៥ ០២៤ ៥៣៤ ៥ ២៣៤ ៥៣៤ ៥ ៤៤៤ ៥៣៤ ៥ ៦៥៤ ៥៣៤ 

៨.០៦ ្កគរន៍ក្ិករម ចនំនួ  ៤៧៥ ៥៧៥ ៦៧៥ ៧៧៥ ៨៧៥ 

៨.០៧ ែលតិករម្តវម្គប់ម្បទភទ្កនងុកំទណ្ើន៣%  លានកាល  ៣៥,៨ ៣៦,៩ ៣៨,០ ៣៩,១ ៤០,៣ 

៨.០៨ ្តវផដលទ្ទួ្លានា៉ា ក់សាងំ ភាគរយ  ១០ ១២ ១៥ ១៧ ២០ 

៨.០៩ 
ចនំនួ្តតឃាតដ្ឋឋ នផដលអនុវតតអនារ័យលអតារ 

្តងដ់្ឋបទចចកទទ្្  

ចនំនួកផនលង 
 

២៥ ៥០ ៧៥ ១០០ ១២៥ 

៨.១០ នែាដីដ្ឋដុំោះទៅ្  ូ ក.ត.  ៣០៦.៥០០ ៣៣៤.៥០០ ៣៦២.៥០០ ៣៨៤.៥០០ ៤០៤.៥០០ 

៨.១១ ទ្ិននែលជ័រ គ.ម្ក/ក.ត/ឆ្ន ំ  ១.២៥៧ ១.២៨២ ១.៣១១ ១.៣៧៣ ១.៣៦៨ 

៨.១២ បរសម្ណ្ែលជ័រទៅ្  ូ ទតាន  ១៣៧.៥២០ ១៨១.៥៦០ ២៤០.៨០០ ៣០០.៨០០ ៣៨០.៩៣០ 

៨.១៣ ែលតិករមារីវបបករមទកើន ១៥%  ទតាន  ៩៧ ៨០០ ១១២ ៥០០ ១២៩ ៤០០ ១៤៨ ៨០០ ១៧១ ១៧០ 

៨.១៤ 
បរសម្ណ្ែលតិករមទនសាទ្ (ទ្ឹកសាប ្រុម្ទ្ 

និងារីវបបករម) 

ពានទ់តាន 
 

៧៥២ ៧៩០ ៨២៩ ៨៧០ ៩១០ 

៨.១៥ ចនំនួ្កគរន៍ទនសាទ្ ្កគរន ៍  ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ 

៨.១៦ ការទាោះបទង្កេ លម្ពំនម្ពទ ើ (គ.រ)  ក.ត.  ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ 

៨.១៧ នែាដីដ្ឋនំម្ពទ ើងវសញ  ក.ត.  ២៥ ០០០ ២៥ ០០០ ២៥ ០០០ ២៥ ០០០ ២៥ ០០០ 

៨.១៨ ចនំនួ្កគរនន៍ម្ពទ ើម្តូវានបទងាើត  ចនំនួ  ៣២ ៣២ ៣២ ៣២ ៣២ 

         

៩.០០ ការអភិវឌ្ឍជនបទ្ 
 

      

៩.០១ 
ការសាត រនិងសាង្ងែ់លូវជនបទ្ (ទលើម្បផវង្រុប 

៤០.០០០ គ.រ) 
គ.រ. ២៧.៩០០ ២៨.៦០០ ២៩.៤៥០ ៣០ ៣០០ ៣១.១៥០ ៣២.០០០ 

៩.០២ 
ម្បផវងែលូវជនបទ្ផដលានម្កាលទៅ្ ូពីរជាន់  

(DBST ) ឬទបតុង 
គ.រ. ១២៥ ៥៥០ ៩៨០ ១.៤៣០ ១.៨៨០ ២.៣៣០ 

៩.០៣ 
ភាគរយម្បជាជនជនបទ្ទ្ទ្លួានការែេតែ់េង់ទឹ្ក

ផដលម្នការផកលរអម្បកបទដ្ឋយនិរនតរភាព  
% ៤៤,២ ៤៦,៧ ៥០ ៥៣ ៥៦ ៦០ 

៩.០៤ 
ភាគរយម្បជាជនជនបទ្ទ្ទ្លួានទ្ាអនារ័យ

ផដលម្នការផកលរអម្បកបទដ្ឋយនិរនតរភាព 
% ៣៧,៥ ៤២ ៤៦ ៥០ ៥៥ ៦០ 

៩.០៥ 
ចនំនួ្កគរន៍ជនជាតទិដើរភាគតិចផដលាន 

ទ្ទួ្លសាេ ល់អតត្ ញ្ហវ ណ្ 
ម្កុរ ១០០ ១៣០ ១៦០ ១៩០ ១២០ ២៥០ 

៩.០៦ 
ចនំនួភូរិផដលានបណ្តុ ោះបណាត ល គ.អ.ភ.្តីពី 

ផែនការអភិវឌ្ឍនភ៍ូរិ 
ភូរិ ១.៦១០ ១.៨០០ ២.០០០ ២.២០០ ២.៤០០ ២.៦០០ 
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សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ xi 

 ្ចូនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

៩.០៧ 

្ិកហនិងសាង្ងស់ាកលបងែលូវជនបទ្ម្កាល

ទៅ្ ូ៤៥០គ.រ.ផដលអាចទ្ប់ទ្លន់ឹងការ

ផម្បម្បួលអាកា្ធាត១ុ០០% 

គ.រ. ០ ៦៧,៥ ៩០ ១១២,៥ ៩០ ៩០ 

៩.០៨ 

កសាង្រតថភាព គ.អ.ភ.្តីពជីទម្រើ្ ននបនហំ 

និងការកាត់បនថយការផម្បម្បួលអាកា្ធាតុ 

និងទម្បើម្ា្ច់ំទណ្ោះដឹងវសទ្ាសាស្រ្ត្ រម្្ប

រួយផដលអាចទ្ទួ្លយកានទៅថ្នន ក់រូលដ្ឋឋ ន  

គ.អ.ភ. ០ ១៨៥៤ ២៤៧២ ៣០៩១ ២៤៧២ ២៤៧២ 

    
   

  

១០.០០ ស្ស្ហកករម        

១០.០១ ែលតិែលករមនរសាល  ពានល់ានទរៀល ២៥ ៣៣៥ ២៦ ០៩៥ ២៦ ៨៥៥ ២៧ ៦១៥ ២៨ ៣៧៥ ២៩ ១៣៥ 

១០.០២ 
កនងុទនាោះ -ស្ស្ហកករម្ ទរលៀកបំពាក់ :        

ែលតិែល 
ពានល់ានទរៀល ២០ ៨៤០ ២១ ៤៦៥ 

២២ 

០៩០ 

២២ 

៧១៥ 

២៣ 

៣៤០ 
២៣ ៩៦៥ 

១០.០៣  កម្ល ំងពលករម នាក់ ៦៨៦ ១៤៦ ៦៩៩ ៨៦៩ ៧១៣ ៥៩២ ៧២៧ ៣១៥ ៧៤១ ០៣៨ ៧៥៤ ៧៦១ 

១០.០៤ ស្ស្ហកករម នុតូចនិងរ យរ រូលដ្ឋឋ ន ៣៨ ១០៨ ៣៨ ២៧៩ ៣៨ ៥៤០ ៣៨ ៨០១ ៣៩ ០៦២ ៣៩ ៣២៣ 

   
   

   

១១.០០ ថ្នរពល        

១១.០១ អគេិ្នផីដល   លាន គ.វ៉ា.រ. ៤៣៤៩,៥ ៥ ២១៩ ៦ ២៦៣ ៧ ៥១៦ ៩ ០១៩ ១០ ៨២៣ 

១១.០២ ចនំនួម្គួសារទម្បើម្ា្ថ់្នរពល ម្គួសារ ១.១២៥.៦៧៩ ១,៣២៨,៣០១ ១.៥២៧.៥៤៦ ១,៦៦៥,០២៦ ១,៧៦៤,៩២៧ ១,៨៣៥,៥២៤ 

១១.០៣ 
ការទម្បើម្ា្ថ់្នរពលរប្់ម្បជាជនម្ន ក់កនងុ១

ឆ្ន ំ 
គ.វ៉ា.រ. ២៦៨ ២៩៥ ៣៤៤ ៤០០ ៤៦៧ ៥៤៤ 

១១.០៤ ម្បផវងបណារ ញផសេបញជូនថ្នរពល (២២ KV) គ.រ. ១១.១៨២ ១៣.៤៤០ ១៧.១៨២ ២០.៤៨២ ២២.១៣២ ២២.៦៦២ 

១១.០៥ ម្បផវងបណារ ញផសេបញជូនថ្នរពល (១១៥ KV) គ.រ. ៤២២ ៥២០,៥ ៦៧៥,៥ ៨៧៥,៥ ៨៧៥,៥ ៨៧៥,៥ 

១១.០៦ ម្បផវងបណារ ញផសេបញជូនថ្នរពល (២៣០ KV) គ.រ. ៨៥៣ ៩៤៤,៣ ១.០៥៤,៣ ១.៤៥៦,៣ ១.៦៦៩,៣ ១.៧៣៤,៣ 

         

១២.០០ ដកឹជញជូន        

១២.០១ ែលូវជាតនិិងែលូវទសតរ :                       ្រុប គ.ម. ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ 

១២.០២                               កនងុទនាោះ -- ែលូវទៅ្  ូ គ.ម. ៥០០ ៦០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ 

១២.០៣ ែលូវផដក គ.ម. ២៦៦ ៣៨៦ ២៥៧ ៣១៩ ២៤៨ ២៤៨ 

១២.០៤ កំពង់ផែអនររជាត ិ ចំនួន ២ ២ ២ ២ ២ ២ 

១២.០៥ អាកា្ោនដ្ឋឋ ន :        

 ក- អាកា្ោនដ្ឋឋ នអនររជាត ិ ចំនួន  ៣ ៣ ៤ ៤ ៥ 

 ស- អាកា្ោនដ្ឋឋ នកនងុម្្ុក ចំនួន  ៨ ៨ ៨ ៨ ៧ 

     
  

  

១៣.០០ ទរូគមនាគមន ៍  
      

  រ                           

១៣.០១ អម្តាអនកទម្បើទ្ា  ១នាក់/១ឆ្ន ំ ០,១២៧៩ ០,១២៩៨ ០,១៣១៦ ០,១៣៣៥ ០,១៣៥៤ ០,១៣៧៣ 

១៣.០២ អម្តាបទម្រើទ្ា 
គ.រ២ កនងុ១

ការសោលយ័ 
៣.៣៥២,៥ ៣.៣៥២,៥ ៣.៣៥២,៥ ៣.៣៥២,៥ ៣.៣៥២,៥ ៣.៣៥២,៥ 

  រ          រ               
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សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ xii 

 ្ចូនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១៣.០៣ ្រុបទ្រូ្័ពា (ចលត័-អចលត័) លានទម្គឿង ២៣,៨ ២៨,៨ ៣៤,៨ ៤២,២ ៥១,០ ៦១,៧ 

១៣.០៤ អម្តាអនកទម្បើម្ា្់ទ្រូ្ព័ា ១០០នាក់ ១៥៩,១ ១៨៩,៨ ២២៦,៤ ២៧០,០ ៣២២,២ ៣៨៤,៥ 

១៣.០៥ អនកទម្បើម្ា្ ់         លាននាក់ ៤,៣ ៦,៩ ១១,០ ១៣,៤ ១៦,២ ១៩,៦ 

         

១៤.០០ ទទ្្ចរណ្ ៍         

១៤.០១ ទទ្្ចរអនតរជាត ិ លាននាក់  ៤,៧ ៥,១ ៥,៦ ៦,១ ៦,៥ 

១៤.០២ ទទ្្ចរជាត ិ លាននាក់  ៨,៧ ៩,០ ៩,៣ ៩,៥ ៩,៨ 

១៤.០៣ ទ្ាសាន ក់ទៅ បនាប់  ៥០ ៣២៨ ៥៣ ៨៥១ ៥៧ ៦២១ ៦១ ០៧៨ ៦៤ ១៣២ 

១៤.០៤ កម្ល ំងពលករមបទម្រើឲ្យ វស្័យទទ្្ចរណ៍្ ពានន់ាក់  ៤២៥ ៤៥៥ ៥០០ ៥៥០ ៦០០ 

១៤.០៥ ចំណូ្លទទ្្ចរណ្ ៍ លានដុលាល រ  ២ ៨០២ ៣ ០៥៤ ៣ ៣៥៩ ៣ ៧២៩ ៤ ១៣៩ 

         

១៥.០០ ពត័ម៌្នសាធារណ្ៈ        

  ក/. ម្បពន័ធែេពវែហយរដឋ         

     ១-សាថ នីយទ្ូរទ្្េន៍រដឋ (ទ្.ទ្.ក.)        

១៥.០១         -សាថ នយីកណាត ល ចនំនួ ០១ ០១ ០១ ០២ ០២ ០២ 

១៥.០២         -សាថ នយីទសតត ចនំនួ ០៧ ០៨ ០៨ ១០ ១០ ១២ 

     ២-សាថ នីយ វសទ្យុរដឋ (វសទ្យុជាតិករពុជា)        

១៥.០៣         -សាថ នយីកណាត ល ចនំនួ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៤ 

១៥.០៤         -សាថ នយីទសតត ចនំនួ ១៨ ២០ ២០ ២២ ២៣ ២៤ 

១៥.០៥     ៣-ទ្ីភាន ក់ង្ករសារពត័ម៌្នរដឋ អងេភាព ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ 

 ស/. ម្បពន័ធែេពវែហយឯកជន        

១៥.០៦     ១-សាថ នីយទ្ូរទ្្េនឯ៍កជន ចនំនួ ១២ ១៣ ១៤ ១៤ ១៥ ១៥ 

១៥.០៧     ២-សាថ នីយទ្ូរទ្្េនផ៍សេកាប (ភ.ព.ទសតត) ចនំនួ ៩៦ ៩៨ ១០០ ១០០ ១០២ ១០៥ 

១៥.០៨     ៣-សាថ នយីវសទ្យុឯកជន ចនំនួ ៥១ ៥៣ ៥៥ ៥៧ ៥៩ ៦០ 

១៥.០៩ 
    ៤-សារពត័ម៌្នទាោះពុរព (កាផ្ត ម្ពតឹតិបម្ត  

 ្េនាវដតី ភាសារផសម រនិងបរទទ្្ ) 

អងេភាព ៥៧៤ ៥៨០ ៥៨០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ 

១៥.១០     ៥-ទរាងពុរព អងេភាព ១៣៦ ១៣៨ ១៤០ ១៤២ ១៤៤ ១៤៥ 

         

១៦.០០ ្ខុាភាិល        

 
១-                                    

 រ        រ      រ       
 

      

១៦.០១     រ      
កនងុ១០០ ០០០ 

កំទណ្ើតរ្ ់
២០៦  ១៤០   ១៣០ 

១៦.០២     រ    រ   
កនងុ១០០០ 

កំទណ្ើតរ្ ់
២៧  ២២   ២០ 

១៦.០៣     រ          ១    
កនងុ១០០០

កំទណ្ើតរ្ ់
៤៥  ៣៥   ៣២ 

១៦.០៤     រ          ៥    
កនងុ១០០០ 

កំទណ្ើតរ្ ់
៥៤  ៤៥   ៤២ 
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សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ xiii 

 ្ចូនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១៦.០៥ 
                              

   រ       
% ១៦,៦  ១០   ៨ 

១៦.០៦    រ         ររ             % ៥ [២៦%]  ៥[២២%]   ៥[២០%] 

១៦.០៧ 
              រ               

   រ             
% ៣៤ ៣៧ ៤០ ៤២ ៤៤ ៤៦ 

១៦.០៨ 
              រ                  ២ 

                       
% ៨១,២ ៨៨ ៩០ ៩១ ៩៣ ៩៥ 

១៦.០៩ 
                        -       

     ៩០     
% ៨៤ ៨៨ ៩០ ៩១ ៩៣ ៩៥ 

១៦.១០ 

                     ្ ៍         

               ្ ៍       រ រចរលង  

      រ  

% ៧៨ ៨០ ៨២ ៨៤ ៨៦ ៨៨ 

១៦.១១ 
 រ                       

  រ   
% ៨០ ៨៣ ៨៥ ៨៧ ៨៩ ៩១ 

១៦.១២  រ             % ៣,២ ៣,៥ ៤ ៤,២ ៤,៤ ៤,៦ 

១៦.១៣ 
                       រ         

  ១         
% ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ 

១៦.១៤ 
   រ    ១                 រ រ

           
% ៩០,១ ៩៥ ៩៥ ៩៥ ៩៥ ៩៥ 

១៦.១៥ 

   រ    ៥         រ            

 រ                          

               រ   

% ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ 

១៦.១៦ 

   រ    ៥            រ         រ

        ORS + Zinc          

         រ   

% ៩៥ ៩៦ ៩៧ ៩៨ ៩៨ ១០០ 

១៦.១៧ 
   រ      រ                   

             រ     
% ២៥ ៣៥ ៥០ ៦៥ ៨០ ៩០ 

 ២-                

១៦.១៨                   % ០,៧ ០,៧ ០,៦ ០,៣ ០,២ <០,១ 

១៦.១៩ 

                               

                  រ       រ 

    រ     ១២   

% ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ 

១៦.២០               រ                     
១០០ ០០០

    
៧២៥ ៦៩៤ ៦៥៣ ៦១២ ៥៧១ ៥៣០ 

១៦.២១               រ                   
១០០ ០០០ 

    
៦៣ ៦០ ៥៧ ៥៤ ៥១ ៤៨ 

១៦.២២               រ        រ    % ៩១ ៩១ ៩១ ៩១ ៩១ ៩១ 

១៦.២៣ 

                       រ      

               រ           

១០០.០០០    

១០០ ០០០

    
០,០៨ ០,០៨ ០,០៨ ០,០៨ ០,០៨ ០,០៨ 
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១៦.២៤ 
      រ                       

         រ   (           
១ ០០០    ១,៥ ២,៩ ២ ១,៨៥ ១,៦៥ ១,៤៥ 

១៦.២៥ 

                         រ  

            រ   

        ១០០     

% ០,៣ ០,៧ ០,៥ ០,៥ ០,៥ ០,៣ 

 ៣-                   

១៦.២៦ 
                              ២៥ 

  ៦៤    
% ១១,២ ១១,២     

១៦.២៧ 
                                   

២៥  ៦៤    
% ២,៩ ២,៩     

១៦.២៨ 
       ៣០  ៤៩              រ    

 រ                      
នាក់  ៣៨.៦០០ ៤២,២៦០ ៤៦,៧១០ ៥១,៣៨០ ៥៦,៥២០ 

១៦.២៩ 

      រ        រ                 

                            ២៥          

១០០ ០០០    

        

២៥        
 ៣០,៦ ៣១,២ ៣១,៨ ៣២,៥ ៣៣,១ 

១៦.៣០                   រ     % ០,៣៨ ០,៣៥ ០,៣២ ០,២៩ ០,២៧ ០,២៥ 

១៦.៣១                        
១០០ ០០០

    
១.២០០ ១.៣០០ ១.៥០០ ១.៧០០ ១.៩០០ ២.០០០ 

១៦.៣២ 
              រ                  

       រ         

%    ៤២ 

   ១៧ 

   ៤១ 

   ១៦ 

   ៤០

   ១៥ 

   ៣៩

   ១៤ 

   ៣៨ 

   ១៣ 

   ៣៧ 

   ១២ 

១៦.៣៣ 
              រ                     

       រ         
% ៥៣ ៥២ ៥២ ៥១ ៥០ ៤៩ 

១៦.៣៤ 

      រ                             

     រ                   

  រ   

១០ ០០០

    
២៥ ៣០ ៣៥ ៤០ ៤៥ ៥០ 

១៦.៣៥ 
        រ    Opioid        រ

          
% ៣០ ៥០ ៦០ >៦០ >៦០ >៦០ 

១៦.៣៦ 
                     រ          

១០០ ០០០      

១០០ ០០០

    
<១១,៦០ <១១,៦០ <១១,៦០ <១១,៦០ <១១,៦០ <១១,៦០ 

 ៤-                           

១៦.៣៧ 
                        រ    

១៤    
% <៥ <៥ <៥ <៥ <៥ <៥ 

១៦.៣៨ 
 រ                               

     
% ៥០ ៥៥ ៦០ ៦៥ ៧០ ៧៥ 

១៦.៣៩ 
 រ            រ                       

       

          

           
០,៦១ ០,៦៥ ០,៧០ ០,៧៥ ០,៨០ ០,៨៥ 

១៦.៤០ 
 នា               រ                

           
% ៨៦ ៨៧ ៨៧ ៨៨ ៨៨ ៨៩ 

១៦.៤១ 
     រ                           

 រ រ                
% ៨០ ៩០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
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១៦.៤២ 
                             

    
% ៧៥ ៨៥ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

១៦.៤៣  នា                         % ៨៧ ៩០ ៩៣ ៩៦ ៩៨ ១០០ 

១៦.៤៤ 
       រ                   

     រ រ 
% ៨០ >៨៥ >៨៥ >៨៥ >៨៥ >៨៥ 

  
   

  
  

១៧.០០ អបរ់ ំ  ២០១២-១៣ ២០១៣-១៤ ២០១៤-១៥ ២០១៥-១៦ ២០១៦-១៧ ២០១៧-១៨ 

១៧.០១ 
ភាគរយកមុ្រអាយុ៥ឆ្ន ំ កនងុការអប់រំកុម្រតចូ 

ទៅម្គប់រូបភាព 
% ៥៦,៥ ៦២,០ ៦៦,០ ៧១,០ ៧៥,០ ៨០,០ 

១៧.០២ សាលាបឋរ្ិកហ (១-៦) ចនំនួ ៦,៩១០ ៦,៩១៥ ៦,៩៥១ ៧,០៧៣ ៧,៣០២ ៧,៦០៦ 

 អម្តាពតិននការ្ិកហទៅបឋរ្ិកហ        

១៧.០៣ ្រុប % ៩៧,០ ៩៧,៣ ៩៧,៩ ៩៨,៦ ៩៩,៣ ១០០ 

១៧.០៤ ម្បុ្ % ៩៧,០ ៩៧,៥ ៩៨,១ ៩៩,៧ ៩៩,៤ ១០០ 

១៧.០៥ ម្្ ី % ៩៧,០ ៩៧,១ ៩៧,៨ ៩៨,០ ៩៩,២ ១០០ 

១៧.០៦ ទ្ីម្បជុំជន % ៨៩,៨ ៩១,៨ ៩៣,៩ ៩៥,២ ៩៧,៩ ១០០ 

១៧.០៧ ជនបទ្ % ៩៨,៦ ៩៨,៩ ៩៩,២ ៩៩,៤ ៩៩,៧ ១០០ 

 អម្តារួរននការ្ិកហទៅបឋរ្ិកហ        

១៧.០៨ ្រុប % ១២១,១ ១១៩,២ ១១៧,២ ១១៥,៨ ១១៥,២ ១១៥,៥ 

១៧.០៩ ម្បុ្ % ១២៣,១ ១២១,៦ ១១៨,២ ១១៦,៤ ១១៥,៥ ១១៥,៤ 

១៧.១០ ម្្ ី % ១១៩,០ ១១៧,៧ ១១៦,១ ១១៥,២ ១១៥,០ ១១៥,៦ 

 អម្តាបញចប់ការ្ិកហទៅបឋរ្ិកហ        

១៧.១១ ្រុប % ៩១,៥ ៩៨,៣ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

១៧.១២ ម្បុ្ % ៩១,៩ ៩៨,៧ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

១៧.១៣ ម្្ ី % ៩១,០ ៩៨,០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

១៧.១៤ ចនំនួសាលារ យរ្ិកហបឋរភូរិ ចនំនួ ១,៦២២ ១,៦៣២ ១,៦៤២ ១,៦៥២ ១,៦៦២ ១,៦៧២ 

 អម្តារួរននការ្ិកហទៅរ យរ្ិកហបឋរភូរិ        

១៧.១៥            ្រុប % ៥៦,៥ ៦០,៤ ៦៦,៩ ៧៣,៧ ៨១,៣ ៨៧,៤ 

១៧.១៦ ម្បុ្ % ៥៦,២ ៦០,៤ ៦៧,២ ៧៤,៤ ៨២,២ ៨៨,៩ 

១៧.១៧ ម្្ ី % ៥៦,៧ ៦០,៣ ៦៦,៥ ៧៣,១ ៨០,៤ ៨៥,៩ 

១៧.១៨ ទ្ីម្បជុំជន % ៧៨,៤ ៨០,៧ ៨៤,៤ ៨៨,២ ៩២,៣ ៩៤,៣ 

១៧.១៩ ជនបទ្ % ៥២,៦ ៥៦,៧ ៦៣,៦ ៧១,២ ៧៩,២ ៨៦,១ 

 អម្តាបញចប់ការ្ិកហរ យរ្ិកហបឋរភរិូ        

១៧.២០ ្រុប % ៤២,២ ៤៤,៤ ៦១,៦ ៥៧,២ ៦៧,៣ ៧៦,៤ 

១៧.២១ ម្បុ្ % ៤២,០ ៤៤,០ ៥១,៧ ៥៧,៦ ៦៧,៧ ៧៧,២ 

១៧.២២ ម្្ ី % ២៥,៥ ២៧,៣ ៣១,៦ ៣៥,១ ៤១,៦ ៤៧,០ 

១៧.២៣ ចនំនួសាលារ យរ្ិកហទ្តុិយភូរិ ចនំនួ ៤៣៣ ៤៤៣ ៤៥១ ៤៩៨ ៥៦៦ ៦៦៨ 

 អម្តារួរននការ្ិកហទៅរ យរ្ិកហទ្តុយិភូរិ        

១៧.២៤ ្រុប % ២៩,៨ ២៩,៤ ៣០,៨ ៣៣,៩ ៣៨,៤ ៤៥,៣ 

១៧.២៥ ម្បុ្ % ៣១,៩ ៣១,៦ ៣៣,១ ៣៦,១ ៤១,១ ៤៨,៥ 

១៧.២៦ ម្្ ី % ២៧,៦ ២៧,២ ២៨,៤ ៣១,៥ ៣៥,៦ ៤១,៩ 
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 ្ចូនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១៧.២៧ ចនំនួវសទ្ាល័យបទចចកទទ្្ ចនំនួ ៤ ៤ ៥ ៥ ៦ ៧ 

១៧.២៨ ចនំនួ្ិ្ េទៅរ យរ្ិកហបទចចកទទ្្ ចនំនួ ៧៣០ ៩៨៤ ១,២៣៨ ១,៤៩២ ១,៧៤៦ ២,០០០ 

១៧.២៩ អម្តាអការជន(១៥-២៤ ឆ្ន ំ) % ៩១,៥ ៩២,៥ ៩៣,៥ ៩៤,៥ ៩៥,៥ ៩៦,៥ 

១៧.៣០ អម្តាអការជន(១៥-៤៥ឆ្ន ំ) %  ៨៧,៧ ៨៨,៤ ៨៩,១ ៨៩,៨ ៩០,៥ 

 
 

       

១៨.០០ ករមវស ី្ ម្អ តរនី        

១៨.០១ 
ជនរងទម្គាោះទដ្ឋយសាររីននិង្ណំ្ល់ជាតែិាុោះ

ពី្ស្រង្កេ រម្បចំឆ្ន ំ(សាល ប់/របួ្)  
នាក់ 

 

១៦៧ 

 

 

១៥១ 

 

 

១៣៦ 

 

 

១២២ 

 

 

១១០ 

 

 

៩៩ 

 

១៨.០២ 

ចនំនួជនរងទម្គាោះទដ្ឋយសារការទលងនិងនចន 

ម្គាប់រីននិង្ំណ្លជ់ាតែិាុោះពី្ស្រង្កេ រម្បចំឆ្ន ំ

(សាល ប់/របួ្) 

នាក់ ១១២ ៩៩ ៨៦ ៧៣ ៦០ ៤៨ 

១៨.០៣ 

នែាដី្រុបទា្្ម្អ តរីននិង្ំណ្លជ់ាតែិាុោះ

ពី្ស្រង្កេ រ(ផែអកទលើលទ្ធែលពីការម្សាវម្ជាវ    

រូលដ្ឋឋ ន) 

 . . ៨,៧០៨ ៩,១៤៣ ៩,៦០០ ១០,០៨០ ១០,៥៨៤ ១១,១១៣ 
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ជំពូកទី១ 

សេចកតីស្តើម 
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ជំពូកទ្ី១ ស្ចកតីសែតើម  1 

ជំពូកទី១ 
 

សេចកតីស្តើម 

 

១- ប្រវត្តិដ ើម  

 

១.១- ក្នុងរយៈេពល២ទសវត្សរក៍្នលងមក្េនេះ រាជរដ្ឋាភបិាលក្មពុជាបានទទលួេជាគជ័យ
យ៉ាងត្តចេះត្តចង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍត្បេទសជាតិេឡើងវញិ ពីត្បេទសជាតិែដលត្តូវបានបំផលិចបំផ្លាញ 
េដ្ឋយសារសង្រ្គាមសុីវិល េសដឋក្ិចចឯេកានិងការហ ុមព័ទធ ក្នុងចេ្ាេះពីទសវត្សរឆ៍្នំ១៩៧០ដល់ឆ្នំ
១៩៩៣។ ប្ាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្មពជុាបានដ្ឋក្េ់ចញនូវេោលនេយបាយឈនេះឈនេះ សនតិភាព
េពញេលញត្តូវបានបេងកើតេឡើងក្នុងឆ្នំ១៩៩៨ េដ្ឋយបានបញ្ចប់រាល់នូវអងគការចាត់តំងរបស់
ែមែរត្ក្ហម។ េៅក្នងុត្ោេ្េះ េដ្ឋយែផែក្េលើការផស្េះផ្ាជាតិក្នុងចំេោមភាគីជេ្ាេះ ក្ិចចត្ពម
េត្ពៀងសនតិភាពទតី្ក្ុងបា៉ារសីត្តូវបានបេងកើតេឡើងេៅក្នុងឆ្នំ១៩៩១ េហើយប្ាប់មក្ ការេបាេះ
េឆ្នតសក្លេលើក្ទី១ត្តូវបានេរៀបចំេឡើងេៅក្នុងឆ្នំ១៩៩៣។ លំហូរៃនការវិនិេយគផ្លាល់ពី
បរេទសនិងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផលូវការ បានចាប់េផតើមពីឆ្នំ១៩៩៣។ េៅក្នុងអំឡុងឆ្នំ១៩៩០ ដល់ឆ្នំ
២០០០ អាទិភាពមពស់បំផតុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពជុា គឺការក្សាងសងគម េសដឋក្ិចច និងេហដ្ឋា
រច្សមព័នធរបស់ត្បេទសេឡើងវិញ។ េៅក្នុងអំឡុងឆ្នំ២០០០ ត្បេទសជាតិបានចាប់េផតើមេរៀប 
ចំែផនការអភវិឌ្ឍន៍ជាតិក្នងុត្ក្បម័ណ្ឌេសដឋក្ិចចទីផា្រ។ 

១.២- ក្មពុជាត្តូវបានអងគការសហត្បជាជាតិចាត់ចំោត់ថ្ននក្់ជាត្បេទសែដល្នការ
អភិវឌ្ឍតិចតួច។ ចាប់េផតើមពីឆ្នំ២០១២ ចំណ្ូលផ.ស.ស. ជាមធ្យមរបសត់្បជាជន្នក្់ៗ ្ន
ក្ត្មិតេលើស១.០០០ដលុ្លារអាេមរិក្។ ចំណ្លូេនេះបានេក្ើនេឡើងជិត៥ដងៃនចំណ្ូលផ.ស.ស.  
របស់ត្បជាជន្នក្់ៗកាលពីមួយទសវត្សរក៍្នលងេៅ ែដលជាភសតុតងបគាញពីភាពេជាគជ័យៃន
ការអភិវឌឍ្េត្កាមក្ចិចមិតមតំ្បឹងែត្បងយ៉ាងខ្ាងំរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាលក្មពជុា។ តមរយៈនិ្ នការេក្ើន
េឡើងេនេះ ក្មពជុាអាចចាក្េចញពីបោាត្បេទសែដល្នការអភិវឌ្ឍតិចតួចក្នុងរយៈេពលដ៏មលី
ខ្ងមុម។ 

២- ការពិនិត្យដ ើងវិញពីផែនការអភិវឌ្ឍន៍ដៅកមពុជា 

១.៣- ក្នុងឆ្នំ១៩៩៤ រាជរដ្ឋាភបិាលក្មពុជាបានក្ំណ្តន់ូវទស្សនវិស័យរយៈេពលែវងមួយគឺ 
ក្មែវិធីជាតិនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍនក៍្មពុជា សត្្ប់ការផតួចេផតើមដំេណ្ើរការសានរនិងការអភិវឌ្ឍ 
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េហដ្ឋារច្សមព័នធរូបវនត សងគម និងសាាប័ន។ ែផែក្េលើទស្សនវិស័យេនេះែផនការអភិវឌ្ឍន៍េសដឋក្ិចច 
សងគមក្ិចច(ផ.អ.ស.ស.) ៥ឆ្នំេលើក្ទ១ី ១៩៩៦-២០០០ ត្តូវបានេរៀបចំេឡើងេដ្ឋយបានក្ំណ្ត់
េោលេៅយ៉ាងច្ាស់ល្លស់និងត្តូវសេត្មចឲ្យបានេៅឆ្នំ២០០០។ ែផនការេនេះបានេផ្លនតជា
សំខ្ន់េលើក្ំេណ្ើន្៉ាត្ក្ូេសដឋក្ិចច ការអភិវឌ្ឍសងគមក្ិចច និងការកាត់បនថយភាពត្ក្ីត្ក្។ ក្នុងេពល
ជាមួយោនេ្េះែដរក្មែវិធីវនិិេយគសាធារណ្ៈ(ក្.វ.ស.)បីឆ្នំរំក្ិល ត្តូវបានេរៀបចំេឡើងសត្្ប់
ឆ្នំ១៩៩៦-១៩៩៨ េដើម្បីឲ្យធនធានក្នុងត្សុក្និងធនធានបានមក្ពីក្ិចចសហត្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍
េត្ៅត្បេទស អាចត្តូវបានយក្េៅេត្បើត្បាស់េៅតមវិស័យអាទិភាព្្េដើម្បីសេត្មចឲ្យ
បាននូវេោលេៅែដលបានក្ំណ្ត់េៅក្នុងែផនការ។ ចាប់តំងពីេពលេ្េះមក្ក្.វ.ស. ត្តូវបានេធវើ
បចចុប្បននក្មែ(រំក្ិល)ជាេរៀងរាល់ឆ្នំ។  

១.៤- ែផនការអភិវឌ្ឍន៍េសដឋក្ិចច សងគមក្ិចច(ផ.អ.ស.ស.) ៥ឆ្នំេលើក្ទី២ ២០០១-២០០៥  
ត្តូវបានេរៀបចំេឡើងេដ្ឋយេផ្លនតេលើកំ្េណ្ើនេសដឋក្ិចចនិងការកាត់បនថយភាពត្កី្ត្ក្។ សត្្ប់
រាជរដ្ឋាភបិាលក្មពុជា បញ្ហាត្បឈមធំបំផុតេៅក្នុងការអភិវឌ្ឍេ្េះគឺការអភិវឌ្ឍវិស័យឯក្ជន
ែដលជាក្្ាល្៉ាសុីនៃនក្េំណ្ើនេសដឋក្ិចច៖ ការែក្ែត្បេសដឋក្ិចចនិងការសេត្មចឲ្យបានការកាត់
បនថយភាពត្ក្ីត្ក្ ក្៏ដូចជាការេធវើឲ្យត្បេសើរេឡើងសុមុ្លភាពរបស់ត្បជាជន។ ប្ាប់ពីការ
េរៀបចំផ.អ.ស.ស. េលើក្ទ២ី ឯក្សារអភិវឌ្ឍន៍សំខ្ន់ចំនួនពីរ ត្តូវបានេរៀបចំេឡើងគឺ ទី១ ប្ាប់
ពីមហាសននិបាតរបស់អងគការសហត្បជាជាតិឆ្នំ២០០០ ែដលបានត្បកាសពេីោលេៅអភិវឌ្ឍន៍
សហស្សវត្សរ៍(គ.អ.ស.) ក្មពុជាបានេរៀបចំនិងអនុមត័គ.អ.ស.ផ្លាល់មលួន្នេ្មេះថ្ន េោលេៅ
អភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍ក្មពជុា(គ.អ.ស.ក្.) េដ្ឋយបានេផ្លនតេលើការលុបបំបាត់ភាពត្ក្ីត្ក្និងការ
អភិវឌឍ្មនុសស្ ទី២ យុទធសាង្រ្សតជាតិកាត់បនថយភាពត្ក្ីត្ក្ ែដលបានអនុម័តេៅក្នុងែមធនូ ឆ្នំ
២០០២។ ចាប់ពីេពលេ្េះមក្ ការសេត្មចគ.អ.ស.ក្. និងការកាត់បនថយភាពត្ក្ីត្ក្ ត្តូវបាន
ចាត់ទុក្ថ្នជាចំណ្ចុសនូលៃនយុទធសាង្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍របស់ក្មពុជា។  

១.៥- ឯក្សារែផនការអភិវឌ្ឍន៍ត្បាំឆ្នំេលើក្ទី៣សត្្ប់ឆ្ន២ំ០០៦-២០១០ ត្តូវបានេរៀបចំ
េឡើងេដ្ឋយបានរួមបញ្ចូលោននូវឯក្សារេោលនេយបាយជាតិ្្ េដើមប្ីសេត្មចឲ្យបានេោល
េៅអាទិភាព ចំណ្ចុេៅ និងសក្មែភាព សត្្ប់រយៈេពលត្បាំឆ្នំប្ាប់។ ែផនការថ្ែីត្តូវបានបតូរ
េ្មេះជាែផនការយុទធសាង្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ(ផ.យ.អ.ជ.) ២០០៦-២០១០និងជាែផនការជាតិែត
មួយគត់ែដលត្គបដណ្តប់ត្គប់វិស័យ សត្្ប់អនុវតតរេបៀបវារៈេោលនេយបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបា
ល និងយុទធសាង្រ្សតចតុេកាណ្ែដលជាយុទធសាង្រ្សតបនតពីយុទធសាង្រ្សតត្តីេកាណ្។ រាជរដ្ឋាភិបាល
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ក្មពុជា សត្្ប់នីតកិាលទ៣ីៃនរដឋសភា បានបេងកើតេឡើងនវូបរិសាានអនុេត្ោេះនងិលក្ខមណ្ឌចាំបាច់ 
្្េដើម្បីឲ្យក្មពុជា្នលទធភាពេបាេះជំហានេៅមមុេលើ្ ោ៌ាែដលអាចបនតការែក្ទត្មង់និងវឌ្ឍន
ភាព។ រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាបានត្បកាន់ខ្ាប់នូវេោលការណ្៍ឯក្ភាពជាតិត្បមូលផតុំនូវត្បជារាង្រ្សត
ពីត្គប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់េៅេត្កាមបាវច្ "ជាត ិសាស  ្ត្ពេះមហាក្ស្ត្ត" េដើម្បីក្សាងជាតិ នងិ
ធា្នូវឯក្រាជយ្ភាពជាតិ បូរណ្ភាព អធិបេតយយ្ភាព សនតិភាព ត្បជាធិបេតយ្យ និងវឌ្ឍនភាព។ 

១.៦- ប្ាប់ពីការេបាេះេឆ្នតសក្លឆ្នំ២០០៨ រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាបានត្បកាសពីក្មែវិធី
េោលនេយបាយសងគម េសដឋក្ិចចរបស់មលួន សត្្បន់ីតិកាលទ៤ីៃនរដឋសភា ឆ្នំ២០០៨-២០១៣។ 
ជាមួយនឹងក្មែវិធីនេយបាយេនេះ ែផនការជាតិថ្ែីមួយត្តូវបានេរៀបចំេឡើងេដើម្បីជំនួសផ.យ.អ.ជ. 
២០០៦-២០១០ និងេដើម្បីបន្សុីដំេណ្ើរការៃនការេរៀបចំែផនការជាមួយនឹងអាណ្តតិកាលរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាល។ ែផនការថ្ែីេនេះ្នេ្មេះថ្ន ែផនការយុទធសាង្រ្សតអភវិឌឍ្នជ៍ាតិ(ផ.យ.អ.ជ.)
បចចុប្បននក្មែ ២០០៩-២០១៣ និងជាឧបក្រណ្ស៍ត្្ប់អនុវតតេោលនេយបាយអាទិភាពរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពជុា។ ផ.យ.អ.ជ. បចចុប្បននក្មែ ២០០៩-២០១៣ ត្តូវបានត្បកាសផ្សពវផ្ាយចំ
េពលែដលេក្ើត្នវិបតតិហិរញ្ញវតថុសក្លេល្លក្ និងេៅេពលែដលេសដឋក្ិចចៃនបោាត្បេទស
េជឿនេលឿន្នការធាាក្់ចុេះ(ចាប់េផតើមពីឆ្នំ២០០៨ដល់ឆ្នំ២០០៩ ែដលេធវើឲ្យតត្មូវការផលិតផល
សត្្ប់្ ំេចញពីក្មពុជា្នការថ្យចុេះ ម្យ៉ាងេទៀត ក្៏បានេធវើឲយ្ហានិភយ័ក្នុងែផនក្្៉ាត្ក្ូេសដឋ
ក្ិចចនិងហិរញ្ញវតថុ្ នការេក្ើនេឡើងផងែដរ។ បញ្ហាេនេះក្៏បានបេងកើតឲ្យ្នផងែដរនូវបញ្ហាមួយ
ចំនួនែដលមិនរំពឹងទុក្សត្្ប់ក្មពុជា ែដលក្នុងេ្េះរាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាបានដ្ឋក្់េចញនូវ
វិធានការមួយចំនួន េដើម្បីកាត់បនថយផលប េះពាល់អវិជជ្នៃនវិបតតិហិរញ្ញវតថុសក្លេល្លក្និង
ការថ្យចុេះៃនេសដឋក្ិចចពភិពេល្លក្។ វិធីសាង្រ្សតេរៀបចំែផនការបគាញេៅក្នងុផ.យ.អ.ជ. បចចុបប្នន
ក្មែ ២០០៩-២០១៣  ត្តូវបានេរៀបចំក្ំណ្តច់្ាស់ េដើម្បីេធវើការអភិវឌ្ឍត្បេទសជាតិបេញ្ចៀសពី
ការត្បឈមនឹងវិបតតិនិងមិនទាន់្នការអភវិឌ្ឍ។ 
 

៣- យុទ្ធសាស្រ ត្ចត្ុដកាណ  

១.៧- រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាបានេរៀបចំេឡើងនូវ"យុទធសាង្រ្សតចតុេកាណ្" ែដលជាការក្ំណ្ត់
ពីការអភិវឌ្ឍតំងពីឆ្នំ២០០៤មក្។ ផ.យ.អ.ជ. ២០០៦-២០១០ ត្តូវបានេរៀបចំេដើម្បីអនុវតត
រេបៀបវារៈេោលនេយបាយែដលបានក្ំណ្តេ់ៅក្នងុយុទធសាង្រ្សតចតុេកាណ្ ដំោក្់កាលទី១ 
េហើយផ.យ.អ.ជ. បចចុប្បននក្មែ េដើម្បីអនុវតតរេបៀបវារៈេោលនេយបាយែដលបានក្ំណ្ត់េៅក្នុង
យុទធសាង្រ្សតចតុេកាណ្ ដោំក្់កាលទី២។ ដូចោនេនេះែដរផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ េនេះ ត្តូវ
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បានេរៀបចំេឡើងេដើម្បីអនុវតតរេបៀបវារៈេោលនេយបាយែដលបានក្ំណ្ត់េៅក្នុងយុទធសាង្រ្សតចតុ
េកាណ្ ដំោក្ក់ាលទី៣ ែដលត្តូវបានផ្សពវផ្ាយេៅក្នុងែមក្ញ្ហា ឆ្ន២ំ០១៣។ យុទធសាង្រ្សតចតុ
េកាណ្បានផតល់នូវត្ក្បម័ណ្ឌៃនការអភិវឌ្ឍ ែដលនឹងត្តូវបានអនុវតតេៅក្នុងរយៈេពល៥ឆ្នំប្ាប់។ 

១.៨- យុទធសាង្រ្សតចតុេកាណ្ គឺជាឯក្សារជវភាព ែដលបានបគាញនូវការេបតជាាចិតតរបស់
រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពជុាចំេពាេះដំេណ្ើរការអភិវឌឍ្េសដឋក្ចិច សងគមក្ិចច េៅក្នងុរយៈេពល៥ឆ្នំខ្ងមុម។ 
យុទធសាង្រ្សតចតុេកាណ្ ត្តូវបានេធវើបចចុប្បននក្មែចនំនួបីេលើក្េៅក្នុងរយៈេពលមួយទសវត្សរច៍ុង
េត្កាយេនេះេដើម្បីអនុវតតតមតត្មូវការជាក្់ែសតង។ របូភាពទី១.១ បគាញពីគនំូសបំត្បួញៃនយុទធ
សាង្រ្សតចតុេកាណ្ ដំោក់្កាលទី៣។ រូបភាពេនេះបគាញពីយុទធសាង្រ្សតចតុេកាណ្ បានដ្ឋក្់
បញ្ចូលនូវចំណ្ុចគនលឹេះសខំ្ន់ៗ ដូចជា អភបិាលក្ិចចលែវធិានការច្ាបន់ងិការពត្ងឹងសមតថភាព 
សាាប័នេដ្ឋយអនវុតតតមគរំូត្បេទសេជឿនេលឿនែដល្នការអភិវឌឍ្សងគម េសដឋក្ិចច ធនធាន
មនុស្ស និងការត្គប់ត្គងត្បក្បេដ្ឋយចីរភាពនូវធនធានធមែជាតិ ែដលចំណ្ចុទាំងអសេ់នេះ្ន
ដ្ឋក្់បញ្ចូលក្នុងចេគោមមុំៃនចតុេកាណ្។ 
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រូបភាពទី១.១ : គំនូសបំប្បួញយុទធសាស្រសតចតុកោណ ដំណាក់ោលទី៣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

១.៩- េៅក្នុងរូបបំត្បួញៃនយុទធសាង្រ្សតចតុេកាណ្ ដំោក្់កាលទី៣ បានបគាញពីការដ្ឋក្់ 
េចញនូវេោលេៅយុទធសាង្រ្សត៤យ៉ាង ែដលែសែងេចញតមរយៈបាវច្ កំ្េណ្ើន ការគរ 
សមធម៌ា និងត្បសិទធភាពនងិសត្្ប់បនតជំរុញដំេណ្ើរការអភិវឌ្ឍន៍៖ 
ទ១ី ធា្ឲយ្បាននូវក្ំេណ្ើនេសដឋក្ិចចក្នុងអត្តមធ្យមត្បចាំឆ្នំត្ប្ណ្៧% ត្បក្បេដ្ឋយ

ចីរភាព បរិយប័នន សមធម៌ា និងធន់នឹងវិបតតិ តមរយៈការេធវើពិពិធក្មែៃនមូលដ្ឋានេសដឋ
ក្ិចចឲ្យបានទូល្លយ និង្នសមតថភាពត្បក្ួតត្បែជងជាងមុន ក្នុងបរិការណ្៍អតិផរោ

ការលលើកកមពស់ផលិតភាព ពិពិធភា
វូបនើយកមមនិង ពាណិជ្ជូបនើយកមម 

កំណណទរមង់ដើធលើនិង ការលោសសម្អា ត
មើននិងសំណល់ជាតិផទទុះពើសង្គ្រា ម ការរគប់រគងធនធាន 

ធមមជាតិរបកបលោយចើរភាព  

កា
ររគ

ប់រ
គង

ធន
ធា

នទ
ឹក 

 
ន ិង

រប
ព័ន

ធធា
រាសា

ង្គ្ស
ត 

កា
រអ

ភ ិវ
ឌ្ឍ

បល
ចេក

វទិ
ា 

ព័ត
៌ម្អ

ន 
ន ិង

 គ
មនា

គម
ន៍ 

កា
រអ

ភ ិវ
ឌ្ឍ

លេ
ោា

រច
នា

ស
មព័ន

ធ
គម

នា
គម

ន៍ 
ន ិង

លេ
ដារ

ចនា
ស

មព័ន
ធទ ើរ

កុង
 

កា
រអ

ភ ិវ
ឌ្ឍ

វសិ
័យ

ថា
មព

ល
អគ

ា ិ
ស

ន ើ 

ភា
ពជា

ដៃគូក្នុ ងកា
រអភវិឌ្ឍ 

សន្តភិាព សថិរភាពន្យោបាយ 
សន្តសុិខ និ្ងសណ្តត បធ់្នន បស់ងគម  

បរ
ស្ថ

ថន្
ម៉ា

ក្ក្
យូស

ៃឋក្
ិច្ច 

ន្ ិង
 ហិ

រញ្
ញវត្

ថ ុដៃ
ល

ម
ន្ល

ក្ខណ
ៈ

អន្
យក្រ

ោះ ន្
ិង 

ច្ ីរ
ភា

ពប
រស្ថ

ថន្
 

ការលលើកកមពស់សទខភាព  
និងអាហារូបតថមភ 

ការអនទវតតលោលនលោោយជាតិរបជា
ជ្ននិងសមភាពលយនឌ័្រ 

ការពរងឹង និងការលលើកកមពស់ វសិ័យ 
អប់រ ំវទិាសាង្គ្សត បលចេកវទិា រពម 

ទងំការបណតទ ុះបណ្តត លបលចេកលទស 

ការអភិវឌ្ឍរបព័នធ 
ោពំារសងាម  

កា
រពរងឹងវសិ

័យ
ឯកជ្ននិងជ្រទញ

កា
រវិ

និលោ
គនិងធទរកិចេ  

កា
រអភិវឌ្ឍឧស

ាេ
កមមនិង 

ស
េ

រោ
ស

ធទនតូចនិងមធយម 

កា
រអភិវឌ្ឍទើ ផារកា

ររ
រ 

កា
រអភិវឌ្ឍវសិ

័យ
ធនា

ោ
រ  

និង េ
រិញ្

ញវតថទ  

 
ការរបយទទធរបឆងំ
នងឹអលំពើពទករលួយ  

កណំណទរមងច់ាប ់
នងិរបពន័ធយទតតធិម ៌

កណំណទរមងរ់ដា   
ោលសាធារណៈ 

កណំណទរមងក់ង
កម្អល ងំរបោបអ់ាវទធ 

សមហរណក្មមក្មពុជាកាន្ដ់ត្សីុជយក្ៅ 
យៅក្នុងត្បំន្ន់្ងិពភិពយោក្ 

ការលលើកកមពស់ 
ការចិញ្េ ឹមសតវនិងវារ ើវបបកមម 
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្នក្ត្មិតទាបអាចត្គប់ត្គងបាន អត្តបតូរត្បាក្់្ នសថិរភាព នងិទុនបត្មុង្ន
ក្ំេណ្ើនជាត្បចាំ។ 

ទ២ី បេងកើតការគរឲ្យបានកានែ់តេត្ចើនេឡើងជូនដល់ត្បជាជន ជាពិេសស សត្្ប់ត្សទាប់
យុវជន តមរយៈការបនតមិតមំែក្លមែនិងបេងកើនភាពត្បក្ួតត្បែជងរបស់ក្មពុជាក្នុងការ
ទាក្់ទាញ និងការជំរុញេលើក្ទឹក្ចិតតដល់សក្មែភាពវិនិេយគទាំងវិនិេយគក្នុងត្បេទស 
ទាំងវិនិេយគមក្ពេីត្ៅត្បេទស។ 

ទ៣ី សេត្មចឲ្យបាននូវេោលេៅៃនការកាត់បនថយភាពត្ក្ីត្ក្ក្នុងអត្តជាង១%ក្នុងមួយឆ្នំ 
ក្៏ដូចជាេោលេៅេផ្សងៗេទៀត ែដលត្តូវបានក្ណំ្ត់ក្នុងេោលេៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្ស
វត្សរក៍្មពុជា ទនទឹមនឹងការេផ្លនតអាទិភាពកាន់ែតខ្ាំងេឡើងេលើការអភិវឌឍ្ធនធានមនុស្ស 
ការត្គប់ត្គងបរិសាាន និងការេត្បើត្បាស់ធនធានធមែជាតតិ្បក្បេដ្ឋយចីរភាព។ 

ទ៤ី បនតពត្ងឹងសមតថភាពនិងអភិបាលក្ិចចៃនសាាប័នរដឋ ទាំងថ្ននក្ជ់ាតិ ទាំងថ្ននក្់េត្កាមជាត ិ
េដើម្បីធា្ឲ្យបាននូវត្បសិទធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទធិៃនេសវាសាធារណ្ៈ សំេៅបេត្មើ
ត្បជាជនឲ្យកាន់ែតត្បេសើរេឡើង។ 

១.១០- ភាគេត្ចើនៃនស្សភាគរបស់យុទធសាង្រ្សតចតុេកាណ្ ដំោក្ក់ាលទី៣ ្នភាព 
ត្បទាក្់ត្ក្ឡាជាមយួោន សត្្ប់េធវើឲយ្សេត្មចបានក្ំេណ្ើនត្បក្បេដ្ឋយចរីភាពនិងការសេត្មច
បានគ.អ.ស.ក្. និងេោលេៅេផ្សងេទៀត។  
 

៤- ផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨  

១.១១- ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ែដលអនក្េរៀបចំែផនការនិងអនក្ែដល្នចំែណ្ក្ពាក្់
ព័នធ្្ បានេរៀបចំេឡើងេនេះ គឺបានពិនតិ្យេលើភាពត្បឈមមួយចំនួន ដូចខ្ងេត្កាម៖ 

១- ក្ំេណ្ើនេសដឋក្ិចចក្មពុជាែដលេធវើឲ្យសេត្មចបានផ.ស.ស. សត្្ប់មនុស្ស្នក្់្នក្ត្មិត
េលើស១.០០០ដុល្លារអាេមរិក្បាន និងក្ំពុង្ំឲ្យក្មពុជាចាក្េចញពីត្បេទស្នការ
អភិវឌ្ឍតិចតួចេៅជាត្បេទសចំណ្ូលមធ្យមក្ត្មិតទាបេៅេពលឆ្ប់ៗ េនេះ។ ប ុែនតទនទឹម
នឹងវឌ្ឍនភាពដ៏ត្តចេះត្តចង់េនេះ ក្មពុជានឹងទទួលបានបរិ្ណ្ជំនួយឥតសណំ្ងតិចជាង
មុន និងទាមទារក្មពុជាមតិមំរក្ក្មចីឥណ្ទានមក្បេំពញតត្មូវការអភិវឌ្ឍ។ េលើសពេីនេះ 
ក្មពុជានឹងមិតមំបែនថមេទៀតសត្្ប់រក្ត្បភពចំណូ្លេផស្ងៗេទៀតទាំងក្នុងត្បេទសទាំង
េត្ៅត្បេទស េដើមប្ីផតលហិ់រញ្ញប្បទានដល់ែផនការវិនិេយគក្នុងវិសយ័សាធារណ្ៈ។ ក្នុង
េពលជាមួយោន ក្មពុជាត្តូវការពត្ងឹងនូវការត្គប់ត្គងចំោយនិងការេត្បើត្បាស់ធន 
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ធានឲ្យ្នត្បសិទធភាព។ បញ្ហាសំខ្ន់ទាំងេនេះ ទាមទារឲ្យ្នការសេត្មចឲ្យបានឆ្ប់
េដ្ឋយសារេពលេវល្លមល ីសត្្ប់ក្មពុជា្នេៅសេត្មចេោលេៅជាត្ក្ុមត្បេទសែដល 
"្នចណំ្លូមធយ្មក្ត្មតិមពសេ់ៅឆ្ន២ំ០៣០ នងិកាាយជាត្បេទសែដល្នចណំ្លូ
ក្ត្មតិមពស ់ក្នងុឆ្ន២ំ០៥០”។  

២- បចចុប្បននេនេះ េសដឋក្ិចចពភិពេល្លក្េៅមិនទាន់្នភាពច្ាស់ល្លសន់ិងចាក្េចញផុតពី
វិបតតិហិរញ្ញវតថុសក្លេល្លក្េៅេឡើយ ែដលបនតជេះឥទធិពលមក្េលើដំេណ្ើរការេធវើស្
ហរណ្ក្មែរបស់ក្មពុជាេៅក្នុងតំបន់និងពិភពេល្លក្។ ចំណ្ុចសំខ្ន់មយួេទៀតវិបតតែិដល
បានេក្ើតេឡើងេៅក្នុងឆ្ន២ំ០០៩និងត្តូវបានសានរេឡើងវិញយ៉ាងឆ្ប់រហ័សក្េ៏ដ្ឋយក្៏េៅ 
បនតទាមទារឲយ្ក្មពុជាេធវើការក្ំណ្តយ់ុទធសាង្រ្សតចា្ស់ល្លស់រួមទាំងការេធវើពពិធិក្មែទីផ្ារ 
ទាំងការ្ំេចញ និងការវនិិេយគេដើម្បីរក្ា្ក្ំេណ្ើនត្បក្បេដ្ឋយចីរភាព។ ៃដគូជាៃដគូថ្ែី
ក្៏ត្តូវទាមទារឲ្យ្នការអនុវតតតមទត្មងថ់្ែីរួមទាងំការត្គប់ត្គងសាាប័នត្បក្បេដ្ឋយ
ភាពច្ាស់ល្លស់បំផុត។ 

៣- ក្មពុជានឹងេធវើស្ហរណ្ក្មែេពញេលញេៅក្នុងស្គមអាសា៊ានេៅឆ្នំ២០១៥ ក្នុងេពល
េ្េះ របាងំជាេត្ចើនរវាងត្បេទសជាស្ជិក្្្នឹងត្តូវលុបបបំាត់។ រាជរដ្ឋាភិបាលពិ
និត្យនិងេត្តៀមជាេត្សចលំហូរេចញនិងចូលៃនពលក្រែដល្នជំ្ញ មូលធន និង
ក្ត្មិតអត្តពនធេសែើោន។ ដូេចនេះ បញ្ហាទាំងអស់េនេះត្តូវបានេលើក្េឡើងច្ាស់ៗេៅក្នុង
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ដូចជា ទីផា្រពលក្មែការេត្បើត្បាស់ដីធលី ចំណូ្លថ្វិកាជា
េដើម។ 

៤- អភិបាលក្ិចចលែេៅែតបនតជាចំណ្ុចសនលូៃនយទុធសាង្រ្សតចតេុកាណ្ ដោំក្ក់ាលទ៣ី ។ 
េទាេះជាដូចេនេះក្តី ដោំក្់កាលប្ាប់ៃនអភបិាលក្ិចចលែនឹងទាមទារឲ្យ្នក្ិចចមិតមំ
ត្បឹងែត្បងយ៉ាងជាក្់ល្លក្ ់ េដើម្បី្ំយក្មក្នូវការត្គប់ត្គងតមត្បពន័ធេអឡចិត្តូនិក្មក្
អនុវតត និងេដើម្បឲី្យការគរអភិបាលក្ិចច្នត្បសិទធភាពមពស់ជាងមុន។ េដើម្បីសេត្មច
បានតមេោលេៅេនេះ រាជរដ្ឋាភបិាលនឹងបនតការតភាាប់ត្បព័នធេអឡចិត្តូនកិ្េៅទូទាងំ
ត្បេទស អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទិននន័យ ផតល់េសវាតមត្បព័នធេអឡិចត្តូនិក្ តមរយៈត្បព័នធអុិន
ធឺណ្ិតេៅត្គបក់្ត្មិតទាងំអស់និងបនតវិនិេយគក្នុងការេលើក្ក្មពស់សមតថភាពមនុស្សេៅ
ក្នុងសាាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល និងតត្មូវការវិនិេយគេលើែផនក្រូបវនត សត្្ប់ការេធវើទំេនើប
ក្មែអភិបាលក្ិចច។ 

៥- េដើម្បីសេត្មចបាននូវការេធវើស្ហរណ្ក្មែេៅក្នុងស្គមអាសា៊ានកាន់ែត្នទំហំធំ
េឡើងជាលំដ្ឋប់គចឺាំបាចស់ត្្ប់ក្មពុជា ក្នុងការេធវើឧស្ាហូបនីយក្មែ និងការទទលួបាន
ទីផ្ារពលក្មែក្ត្មតិអនតរជាតិ។ េោលនេយបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ឧសា្ហក្មែរបស់រាជ 
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រដ្ឋាភិបាលក្មពុជា គឺជាែផនទីបគាញផលូវដស៏ំខ្នស់ត្្បក់ារគរទាងំេនេះ។ បចចុប្បននេនេះ 
ស្្ត្តៃនទុនវិនិេយគសាធារណ្ៈែដលវិនិេយគេលើមូលធនមនុសស្្នក្ត្មិតេៅ
េឡើយែដលត្បេទសមួយចំនួនដូចជា្៉ាេឡសុីនិងក្ូេរ៉េខ្ត្បងូ បានចោំយត្ប្ណ្៥% 
ៃនផ.ស.ស.។ ដូេចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបនតបេងកើនធនធាននងិវិនិេយគេត្ចើនែថ្មេទៀត
ក្នុងការអភិវឌឍ្វិសយ័មូលធនមនុស្សឲយ្ត្សបតមតត្មូវការចាបំាច់។ 

៦- សត្្ប់ក្មពុជា េដើម្បឲីយ្្នការត្គប់ត្គងេសដឋក្ចិចកាន់ែតត្បេសើរជាងមុន(ជាពិេសស 
េោលនេយបាយរូបបិយវតថុ)េ្េះចំាបាច់ត្តូវឲយ្្នជំេនឿទុក្ចិតតេលើរូបិយវតថុជាតិពី
សំោក្់ត្បជាជននិងបោាត្បេទសេៅក្នុងតំបន។់ ដូចេនេះការេធវើបដិដុល្លារូបនីយក្មែ គឺ
ជាជំហានដំបូងែដលត្តូវអនុវតត។ 

៧- ការគរបរិសាាន ក្ត៏្តូវបានក្ំណ្ត់ជាបញ្ហាសនលូផងែដរ។ បចចុប្បននេនេះ បញ្ហាបរសិាានមិនត្តូវ
បានចាត់ទុក្ជាអាទិភាពមពស់េទ ដូេចនេះេយើងត្តូវមិតមំរួមោនេដើម្បីែថ្រក្្ា ជាពេិសស បឹង
ទេនលសាប(និងត្បព័នធទឹក្េផ្សងេទៀត) និងធនធានៃត្ពេឈើសត្្ប់ការអភិវឌ្ឍត្បក្បេដ្ឋយ
ចីរភាព សថិរភាពៃនជីវភាពរស់េៅរបស់ត្បជាជនេៅតំបន់ជនបទ និងសថិរភាពវិស័យ 
ក្សិក្មែ។  

 

១.១២- យុទធសាង្រ្សតចតុេកាណ្ ដំោក់្កាលទី៣ ្នការេឆលើយតបចំេពាេះត្គប់ចំណ្ុច
សំខ្ន់ៗទាំងអសខ់្ងេលើ ដូចេនេះ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ មិតមតំ្បឹងែត្បងដ្ឋក្់េចញនូវ
សំេណ្ើសក្មែភាព្្ េដើម្បី្នេៅសេត្មចឲយ្បាននូវេោលេៅទាំងេ្េះ ែដលបានែចង
េៅក្នុងយទុធសាង្រ្សតចតេុកាណ្ ដោំក្ក់ាលទ៣ី ។ 

 

៥- ទ្ប្មង់ននែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 

១.១៣- ឯក្សារ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ត្តូវបានេរៀបចំេឡើងជា៧ជំពូក្។ ប្ាប់ពី
េសចក្តីេផតើម េៅក្នុងជពំកូ្េនេះ ែផនការេនេះនឹងបគាញេដ្ឋយសេងខបពីសមទិធផលសខំ្ន់ៗនងិ
បញ្ហាត្បឈម េៅក្នុងអំឡងុេពលៃនការអនុវតតផ.យ.អ.ជ. បចចុប្បននក្មែ ២០០៩-២០១៣ េៅក្នុង
ជំពូក្ទី២។ ជំពូក្ទី៣ ត្ក្បម័ណ្ឌ្៉ាត្ក្ូេសដឋកិ្ចចសត្្ប់ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ។ ជំពូក្
ទី៤ បគាញពីេោលនេយបាយនិងសក្មែភាពអាទិភាព២០១៤-២០១៨ ែដលត្ក្សួង សាាប័ន
ពាក្់ព័នធ(េដ្ឋយ្នក្ិចចសហការពីរដឋបាលមូលដ្ឋានេៅថ្ននក្់េត្កាមជាតិ)ត្តូវអនុវតត។ ជំពូក្
ទី៥ បគាញតៃមលែដលត្តូវចំោយ ធនធាន និងការក្ំណ្តក់្មែវិធីចោំយ។ មលូដ្ឋានៃន
ត្ក្បម័ណ្ឌលទធផលៃនការវភិាគពីការតមដ្ឋនត្តួតពនិិត្យនិងវាយតៃមលសត្្បដ់ំោក្់កាលពីឆ្នំ
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២០១៤-២០១៨ នឹង្នបគាញេៅក្នុងជំពូក្ទី៦។ េៅចុងបញ្ចប់ គឺជំពូក្ទី៧ ែដលបគាញពី
េសចក្តីសននិដ្ឋានយ៉ាងទលូទំូល្លយ។ 

 



 

 
ជំពូកទី២ 

សមិទធផលនិងបញ្ហា ប្បឈម 
ចមបងៗកនងុការអនុវត្ត 
ផ.យ.អ.ជ. បចចុបបននកមម 

២០០៩-២០១៣ 
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ជំពូកទី២ 
 

សមិទធផលនិងបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗ កនុងការអនុវត្ត 
ផផនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ិ បចចុប្បននកមម ២០០៩-២០១៣ 

ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ 

២.១- រវាង                               ជា  % ដោយដោងតាម 
ខ្សែបន្ទាត់ភាពកពរីក្រីក កត់ ត់ភាកងដងដ ើម  វត់ភសែរឆ៍្នត១៩៩០។ កងដងនយ័ដនេះ អរីតាពកពរីករ្ីករីត់ភូវបាន 
កាត់ភាបនថយមករីត់ភឹម១៤,៦% ខ លមានន័យថា រីពេះរាជាណាចរីកកមពដជា  ដរីមចបាននូវដោលដៅ 
អភិវឌសឍន៍ ហសែវត់ភសែរ៍កមពដជា (គ.អ. .ក.) កងដងការកាត់ភាបនថយ មាមារីត់ភរីបជាជន ខ លមានរីបាកា 
ចត់ូលទាបជាងខ្សែបន្ទាត់ភាពកពរីក្រីក។       ដៅ   ២០                             
       ថ្ម្មយួ       ។                                       ក៏        
                     មកដៅរីត់ភឹម  ,៥%               កងដង   ២០ ៥។  
 
       ២.១ :                  

១- ែែើឝបន្តើត់ភាពររីររមឞឡបអាហារ រតូវបានរំណត់និយមន័យថាំ ចំណាយេលើមឞឡបអាហារ េ្មើនឹង២២០០គីឡឡ
ឿឡឡរី                  ។ លទធភាពចំណាយេលើមឞឡបអាហារ រតូវបានេធវើ                            
លទធភាពចំណាយេលើមឞឡប   រប្់របំជនររុមទី៥ ដល់ររុមទី៣០។ ដូេចនេះ    អាហារូបតថមភែដលេ្មើនឹង២ 
២០០គីឡឡឿឡឡរី រតូវបានយរមរេរបើរបា្់្រាប់ឿរគណន្បន្តើត់ភាពររីររមឞឡបអាហារេៅទូទំង     
រមពហំ។  

២- ចំណាយេលើទំនិញមិនែមនមឞឡបអាហារ គឺំតៃមលមធើយមៃនទំនិញមិនែមនមឞឡបអាហារ   ានរបាណំ២០-
៣០% ៃនចំណាយ្រុប                ៗ                                         
                ។  

៣-  ចំណាយេលើ                    ំ             បណាតើ                 ។ 

                                                     អេងតេ្ដ៶រិច ្ងមរិចរមពហំ         
                        ២០០៧មរ។  

   
២.២-                                                                    
២.១។ រវាងៅ្ើំ១៩៩០នងិៅ្ើំ២០១៥             ឿត់បនថយ្ាារតរបំជនែដល
ានរបារ់ចំណលូទបំងែែើឝបន្តើតភ់ាពររីររថា្ើរ់ំតិ   បានពាររ់ណាតើល      ១៩% ឬ 
                                                          ។ ទំង    
                      ានឿរចូលរួមពី                                 
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    ( . . .)            ៣  ៤                                  ម     
                             វ ិ   ។ 

     ទ២ី.១ :                              ២         ២ ១១ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      : អង្កេតង្្ដ្ឋកិច្ច ្កគមកិច្ចកមពជុា  

 
 

                        

២.៣- អរាភាពរររីរេៅត     ជនបទបានធ្យើរ់ចុេះពី៥៣% (ៅ្ើំ២០០៧)   របែែល 
ំ២១% (ៅ្ើំ២០១១) េៅេពលែដល្ាារតចំនួនរបំជនរ្េ់ៅជនបទានជិត៨០% 
ៃនរបំជន្រុប។ ទនទឹម   េនេះអរាភាពរររីររ៏បានធ្យើរ់ចុេះផងែដរេៅាម  របជុជំននិង 
រាជធ្នីភនំេពញ។ ឿរថយចុេះៃនភាពររីររឆលហេះបញងើំងឲើយេ ើញពីឿរ                  គរួឲើយ 
រត់្ាគើលេ់ៅាមតំបនជ់នបទន្ន្។  

២.៤- អេងតេ្ដ៶រិច ្ងមរចិរមពហំ                                       
លទធភាពចំណាយេលើ                                                            
         អនុញញើត្រាប់ឿរវិភាគេៅដល់           ។       ឿរ                    
      ១                                                                   
(             ២.២)។  

 
 
 

                                                           
១                  គជឺាមូលដ្ឋឋ នទ្និននយ័រដ្ឋបាល ផដ្លប្រមលូទ្និននយ័ពីរណ្តត ភូមនិិកឃុុំ។    
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       ២.២ :                     ២ ១១ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ប្រភព  :  ទ្ិននន័យឃុុំ ្ង្កេ ត់ និកអង្កេតង្្ដ្ឋកិច្ច ្កគមកិច្ចកមពុជា  

 

       ២.២ :                           រាជធាន្ី      

                                  ៥        
១-              (                       )  
២-               (                              )  
៣-            (                         )   
៤-             (                                           ១              
                  )      
៥-       (                              )  
                                                                                
      ។ 
         ១       Individual Variable Index (EVI) (for Xi) = [(Actual (Xi) – Min (Xi)]/[(Max 
(Xi)– Min_(Xi)] 
         ២       Composite Poverty Index = SUM (EVI)/k (    k                  
     ១៣     )  
         ៣       Composite Poverty Index                                 
                                    Composite Poverty Indices         ៴              
                                                                                   
                               ។ 
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២.៥-                                                            (     
  ២.២)      ។                                                      
               ឿរ             ែបប                           
                               ងៀង   ។                           
                                       ។                   
                                                              ។     
                                                                ។     
                            បែនថម                                 
                        ។  

១-  អភិបាលរិច្ចលអ     ស្នូលនន្យុទធសាស្រស្តច្តុកកាណ 

២.៦- អភិបាលរិចលសេៅែតំ្នឡលៃនយុទធសាស្រ្តចតេុឿណ។ រំែណទរមង់ធំៗ ទំងបួន 
េដើមើបីេលើររមព្់អភិបាលរិចលស េៅែតបនតំ អាទិភាពរប្់រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំេៅរនហងរិច 
ែិតែំរបងឹែរបងរប្់ែលអន្ំេៅេធវើឲើយ្េរមចបាននវូឿរអភវិឌើឍ្ងម េ្ដ៶រិចមួយរបរបេ៉យ 
ចីរភាព ្ថិរភាព និង្មធម៌ ឿលានុវតតភាពដចូេ្ើ េ្មើភាពេ្ើចំេពាេះមែុចើបប់ និងយុតតធិម៌
្ងម។ រំែណទរមងទ់ំងេនេះ រួមា     (រ)ឿររបយុទធរបៅំងអេំពើពុររលយួ (ែ)រំែណទរមង់
ចើបប់និងរបពន័ធយុតតិធម ៌ (គ)រំែណទរមង់រដ៶បាល     (រួមបញ្ឡលទងំរំែណទរមង់វិម  ៲ 
ឿរនិងវិ្ ែម  ៲ឿរ) នងិ ( )រំែណទរមង់រងរាយើំងរប៉ប់អាវធុ។        ្ំៀន់ៗ ែដល 
     បានេៅរនហងវិ្យ័ទំងេនេះ នឹងរតូវេលើរយរមរបៃលើញេ៉យ្េងបដូចៀងេរឿម  

១.១- ការក្បយុទធក្បឆាំងអាំកពើពរុរលួយ 

២.៧- រាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ                                       
                                    ២                         
                ៣។   

២.៨- រាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ នីតឿិលទី៤បានអនុវតតវិធ្នឿររបទររ់រឡាេ្ើ េដើមើបីទប់ 
សាកើត់អំេពើពុររលយួ។ ំរ់ែ្តងរាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំបានបេងើតររុមរបឹរើាំតិរបៅំងអំេពើពរុ 
រលួយនិងអងភាពរបៅំងអំេពើពុររលយួ និង   ឿររបៅំងអេំពើពុររលួយេផើឝងៗេទៀត រួមាន 
បទបើបញ្៴តតិនិង      គតិយុតតន្ន្។ រាជរ៉ឋើភបិាលរ៏បានអនុម័តចើបប់្ ៵ីពីឿររបៅំងអំេពើពុរ
រលួយ េែើយចើបប់េនេះរតវូបានផើឝពវផើាយំសាធ្រណៈយឝើងទូលំទូលាយ ពេិ្្ េៅាមររ 
្ួងនិងសាណើប័នរដ៶ន្ន្។ រនហងន័យេនេះែដរ ររុមជនបេៃគើលរតូវបាន     េឡើងេៅាមររ្ងួ 
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និងសាណើប័នរដ៶ន្ន្ ្រាប់្រមប្រមលួឿរៃរំមួយអងភាពរបៅងំអំេពើពុររលួយ។ រីឯ 
ឿររបឿ្រទពើយ្មើបតតនិិងបំណុលរប៏ានដំេណើរឿរចំនួនពរីដងរួចមរេែើយែដរ។ ទនទឹមនឹង 
េនេះ រាជរ៉ឋើភិបាលបានរំណត់ារាងតៃមលេ្វាសាធ្រណៈនិងរយៈេពល្រាប់ឿរផ៵ល់េ្វា 
ែដលររ្ួងនិងសាណើប័នរដ៶រតូវអនុវតត ្ំេៅលបុបំបាត់ឿរៀតបង់បណាតើលមរពឿីរបង់របារ ់
េរៅផលឡវឿរនិងភាពអ្រមមរប្់សាណើប័នរដ៶។ 

២.៩-       ៥    (២០០៩-២០១៣)                              ៶   
                    បាន                                       
                                                                  
េ៉យេំគជ័យ។                  រនលងមរ                        
                   ៣                   ៖ 

                                  ៶                              
               ៩ រនហងែផនឿរយុទធសាស្រ្តអភិវឌើឍន៍ំត(ិ . . . .) បចហបើបននរមម 
២០០៩-២០១៣              ១៩៧                  អនរ           
៨៣ ៣៣៨                                    ៩ ៥១៧     ។  

                                                                       
                 ៶មិនរបររតី                                    ។ 
ររ្ួងរ៏បាន                                              ដូចំ 
ចើបប់្តីពីៃរពេឈើ ចើបប់្ តីពីជលផល ចើបប់្ តីពឿីររតួតពនិិតើយេរគឿងេញៀន ចើបប់ភូម ិ
បាល ចើបប់្តីពចីរាចរណ៍ផលឡវេេរ ចើបប់្ តីពីឿររគប់រគងឱ្ថ                    
                  ឯ               ៱ ស្រ្ត      ៱                ៱     និង 
ចើបប់្តីពីបរិសាណើននងិឿរឿរពារធនធ្នធមមំ តិ។                         
                                          ២០៣ េែើយបណតឹងចំនួន 
៥៥% រតូវបាន          ។ េែើយបណតងឹែដលេៅេ្្្ល ់គ ឺ            
     រដ៶ពារ់ព័នធេផើឝងៗេទៀត។ 

                                                                          
                  ៥០១    រតូវបាន     ោត់បញ្៱ឡន   ចូលរួម          
េៅរនហងរបេទ្និងេរៅរបេទ្             ៶                            
    ៴                                  និង          ។ 
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២.១០-                                                             
                                                                   
                                              ររមិត           
                        ររមិត                                     
                 ។                                                               
                                                                              
                                                                    
         ។                                                               
                                                                   ។  

១.២-  រាំណណទក្រង់ច្ាប់និ្ងក្បព័ន្ធយុតតិធរ៌ 

២.១១- រាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ  នីតិឿលទី៤ បានេបតំ ញើចិតតយឝើងមុតាំរនហងឿរពេនលឿនដំេណើរ 
ឿររំែណទរមង់ចើបប់នងិរបព័នធយុតតិធម ៌ េដើមើបី្េរមចឲើយបាននូវរបព័នធចើបប់និងរបព័នធយតុតិធម៌ 
មួយែដលអាចេជឿទុរចិតតបាននងិាន្ថ  រភាព ្រាប់ឿរេលើរ្ទអយឿរេេរព្ទិធិ និងេ្ចរតីៃថល 
ថនឡររប្់មនុ្ ើឝ ឿរពរងងឹេេលឿរណ៍នីតរិដ៶េៅរនហងលទធិរបំធិបេតយើយេ្រី ឿរធ្ន្យុតតធិម៌
្ងម រពមទងំឿរបេងើតបរិយឿ្េជឿទុរចតិត្រាប់ឿរទរ់ទញឿរវនិិេយគេ៉យបាន
៉រ់េចញនូវឿរៃរអាទភិាព ដូចៀងេរឿម៖ 

 បនតអនុវតតយុទធសាស្រ្តរំែណទរមង់ចើបប់នងិរបព័នធយុតតិធម៌ េដើមើបីះនេៅ្េរមចឲើយ 
បាននូវទិ្ េៅយុទធសាស្រ្តទំង៧ គ ឺ

 ពរងឹងឿរឿរពារ្ិទធិនងិេ្រីភាពំមលូ៉ឋើន។ 
 េធវើទំេនើបរមមររបែ័ណឌចើបប់។ 
                                     ឲើយ          ។ 
 េធវើឲើយរបេ្ើរេឡើងនូវគុណភាពៃនដំេណើរឿរេរឿងរតីនងិេ្វារមមពារ់ពន័ធ។ 
                                                      ។ 
                                   ។ 
 ពរងឹង្មតថភាពសាណើប័នចើបប់និងតុលាឿរឲើយអាចបំេពញអាណតតិរប្់ែលអនបានេំគជ័យ។ 

 បនតជំរុញឿរអនុម័តចើបប់េេល្ៀំន់ៗ ដូចំ  
 ចើបប់្តីពលីរនតិរៈេៅររមនិងរពេះរាជអាំញើ។   
 ចើបប់្តីពឿីរេរៀបចំនិងរបរពឹតតេៅៃនអងឿរតុលាឿរ។  
 ចើបប់្តីពីវេិសាធនរមមចើបប់្តីពីឧតតមររុមរបឹរើាៃនអងេៅររម។  
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 បនតេរៀបចំរមមវិធីផើឝពវផើាយចើបប់ដល់របំពលរដ៶និងបណតតេះបណាតើលចើបប់ដល់មស្រនតី 
អនុវតតចើបប់ រនហងេេលេៅបេងើនឿរយល់ដឹងនិងឿរអនុវតតឲើយបានរតឹមរតវូ។  

 ឿរពរងឹង្មតថភាពរប្់េៅររមនិងរពេះរាជអាំញើ។  
 ឿររសាងនូវយនតឿរេផើឝងៗ ែដលចូលរួមបេរមើឲើយាន  

 លរនតិរៈររឡាបញ្៱ី  
 លរនតិរៈសារឿរី  
 លរនតិរៈអាំញើសាលា  

 ឿរផតល់ជនំួយែផនរចើបប់   
 ឿរបនតជំរុញេលើររមព្់យនតឿរៃនឿរេ៉េះរសាយវិវាទេរៅរបព័នធតុលាឿរជូនរបំ 
ពលរដ៶។ 

២.១២- ្រាប់រំែណទរមង់រចន្្មព័នធេលើរបព័នធយុតតិធម៌ ររ្ួងយុតតិធម៌ បានេរៀបចបំេងើត 
ឲើយានសាលាដំបូងចំនួន២បែនថមេទៀតគឺ សាលាដបំូងេែតតៃប៉ៃលិន(ពីមុនំមនទីរយុតតិធមេ៌ែតតៃប៉ៃ 
លិន) នងិបានបេងើតថមនីូវសាលាដំបូងេែតតឧតតរានជ័យ េែើយរតូវបានរបឿ្្ុពលភាព 
៉រ់ឲើយដំេណើរឿរេៅរនហងែែមររា ៅ្ើំ២០១១។ ទនទឹមនឹងេនេះ រាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំរប៏ានសាង 
្ង់អាេរចំនួន៧ និងបានជួ្ជុលអាេរសាលា  បូងចំនួន៣្រាប់រយៈេពល៥ៅ្ើំរនលង 
មរេនេះ។ 

២.១៣- ចើបប់ែដលរតូវបានអនុមត័រវាងៅ្ើំ២០០៩ នងិៅ្ើំ២០១១ រួមាន៖ 

 ចើបប់្តីពឿីរអនុវតតររមរដ៶បើបេវណីរតូវបានចលូំធរានេៅរនហងែែធនឡ ៅ្ើំ២០១១។ 
 ចើបប់្តីពីនតីិវិធីៃនេរឿងរតមីិនែមនំបណតឹងរតូវបានចូលំធរានេៅរនហងែែររ៉ ៅ្ើំ 
២០១០។ 

 ចើបប់្តីពីនតីិវិធីបណតឹងទរ់ទង៊នៈបុគលរតូវបានចូលំធរានេៅរនហងែែឧ្ភា ៅ្ើំ 
២០១០។ 

 ររមរពែមទណឌរតូវបានចលូំធរានេៅរនហងែែវិច៰ឿិ ៅ្ើំ២០០៩។ 

២.១៤- ររ្ួងយតុតិធម៌ បានបញ្ប់និងបញ្៱ឡនេ្ចរតរីពាងចើបប់មួយចនំួនេៅគណៈរដ៶មស្រនត ី
េដើមើបី្ុំឿរពិនិតើយពិភារើានិងឿរអនុម័ត រនហងេន្េះរួមាន៖ 

 េ្ចរតីរពាងចើបប់្ តីពីឿរោត់ាំងនងិ  របរពឹតតេៅៃនអងឿរតុលាឿរ។ 
 េ្ចរតីរពាងចើបប់្ តីពីលរនតិរៈរប្់េៅររមនិងរពេះរាជអាំញើ។ 
 េ្ចរតីរពាងចើបប់្ តីពីលរនតិរៈអាំញើសាលា។ 
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 េ្ចរតីរពាងចើបប់្ តីពីយតុតិធម៌អនីតិជន។ 

២.១៥- ្រាប់ឿររសាងលិែិតបទ៉ឋើនគតយិុតតន្ន្ ររ្ួងយុតតធិម៌ បាន             
រពាងចើបប់    របឿ្អនតរររ្ួង     ២ របឿ្     ៧ េ្ចរតីែណន្ំ     ៤ រពេះរាជររឹតើយ 
     ១ និងរំណត់ពនើយល់ារា  មយួៗៃនចើបប់្ តីពីឿរបស្រៃកើបអំេពើជញួដូរមនុ្ើឝនងិអំេពើេធវើ 
អាជីវរមមផលឡវេភទ។ 

២.១៦- ្រាបឿ់រអប់រំនងិ  ផើឝពវផើាយចើបប់រវាងៅ្ើ២ំ០០៩និងៅ្ើ២ំ០១២ ររ្ងួយុតតិធម ៌
បានផើឝពវផើាយចើបប់មូល៉ឋើន និងចើបប់ពារ់ព័នធនងឹស្រ្តីនិងរុារ យឝើងទូលំទូលាយដល់េៅររម 
រពេះរាជអាំញើ ររឡាបញ្៱ ី និងមស្រនតីនគរបាលយតុតិធម៌ ្រុបចំនួន៩.២០០ន្រ់ េៅាមរាជធ្ន ី
េែតតន្ន្។ 

២.១៧ ររ្ួងយតុតិធម៌ បានផើឝពវផើាយចើបប់ន្ន្ាមរយៈវិទើយហនិងទូរទ្ើឝន៍។ ររ្ួងរ៏ 
បានផលិតនិងោរ់ផើាយ   េរឿងែលីៗទរ់ទងនឹងឿររបរពឹតតបទេលមើ្នឹងចើបប់ េដើមើបីឲើយរប 
ំពលរដ៶ៃយរ្ួលយល់និងរ្លួចងោំ។ េវទិឿពិភារើាេដញេ៉លអំពីររមនីតិវិធីរពែម 
ទណឌនិងររមរពែមទណឌ រ៏ដូចំ្ពតេរឿងែលីៗទរ់ទងនឹងររមរពែមទណឌ រតូវបានេធវើឿរផើឝពវ 
ផើាយាមទូរទ្ើឝន៍និងវទិើយហចំនួន៥,២០០េលើរ រវាងៅ្ើំ២០០៩និងៅ្ើំ២០១២។ 

២.១៨- ររ្ងួ រប៏ានេធវើឿរផើឝពវផើាយែចរជនូេ្ៀវេៅឯរសារចើបបច់ំនួន១៥៦.១៦៤រើបល 
ដល់រគប់សាណើប័ននីតិបញ្៴តតិ នីតិរបតិបតតិ និងតុលាឿរ រពមទំងមស្រនតីនគរបាលយុតតិធម៌ ាននគរ 
បាលំតិ រងរាជអាវុធែតថ ថា្ើរ់េែតត ររុង រ្ុរ នងិសាលាេែតត រាជធ្នី ទទូំងរបេទ្ គណៈ 
េមធ្វី និងរគបស់ារលវទិើាល័យ វិទើាសាណើនរដ៶ និងឯរជន េដើមើបីបានឯរសារចើបប់េេលេនេះ 
ទុរំមូល៉ឋើន្រាប់អនុវតតឿរៃរ និង្រាប់ំឯរសារ្ិរើារសាវរំវេផើឝងៗ។  

២.១៩- ្រាបឿ់រអភវិឌើឍ ឿរពរងឹង នងិឿរបណតតេះបណាតើលធនធ្នមនុ្ើឝ ររ្ួងយុតតិធម ៌
បានយរចិតតទុរ៉រ់    ឲើយរបេ្ើរេឡើងនូវឿរផតលេ់្វាចើបប់និងតុលាឿរ ាមរយៈឿរផតល់នូវ 
វគបណតតេះបណាតើលអំពីចើបប់មូល៉ឋើន និងចើបប់ពារ់ព័នធ   ស្រ្តីនិងរុារ នងិជំន្ញេផើឝងៗជូន 
ដល់េៅររម រពេះរាជអាំញើ ររឡាបញ្៱ី មស្រនតីនគរបាល យុតតធិម៌ និងមស្រនតរីាជឿរ ្រុបចំនួន៣៩ 
វគ េៅាមរាជធ្នី េែតតទូទំងរបេទ្។  

២.២០- ែផសរាមេេលនេយបាយរំែណទរមង់ចើបប់និងរបព័នធយុតតិធម៌ រប្់រាជរ៉ឋើភិបាល 
ររ្ួងយតុតិធម៌ បានបេងើតររុមឿរៃរតុលាឿរគរំូ។ ែផនឿរយទុធសាស្រ្តរប្់តុលាឿរគំរូ្ ំ
េៅរគប់រគងឿរចុេះបញ្៱ី្ំណុំេរឿងរតី រនហងេេលបណំងរគប់រគង្ថិតិ ាម៉ន របមលូនិងផតល ់
ព័ត៌ាន ឲើយបានៅប់រែ័្  និងានលរណៈាម្តង់៉ែតមយួ ែដលំមូល៉ឋើនរគឹេះៃយ 
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រ្ួលរនហងឿរអនុវតតឿរៃររប្់េៅររម រពេះរាជអាំញើ ររឡាបញ្៱ី និងមស្រនតីពារ់ព័នធ ោប់ពដីំ 
ណារ់ឿលដំបូងៃននីតវិិធ ី រែូតដល់ដំណារ់ឿលបញ្ប់ៃននតីិវិធីនិងធ្ន្ឲើយបានឿន់ែតរប 
េ្ើរ    ឿររគប់រគងដំេណើរេរឿងរតនីីមួយៗឲើយបាន្ុររឹតនិង  តាយើភាព។ ររុមឿរៃរតុលា 
ឿរគំរូានេ្ៀវេៅចុេះបញ្៱ី្ំណុំេរឿងរតីរដ៶បើបេវណ ី និងេ្ៀវេៅចុេះបញ្៱ី្ណំុំេរឿងរតីរពែមទណឌ 
ចំនួន២៧ េែើយបានបណតតេះបណាតើលវគចុេះបញ្៱ី្ ំណុំេរឿងរត ី ដល់េៅររម រពេះរាជអាំញើ ររឡា 
បញ្៱ី និងមស្រនតពីារ់ព័នធ េៅាមរាជធ្នី េែតតទទូំងរបេទ្។ ឿរៃរចេុះបញ្៱ី្ំណុំេរឿងរតីេៅ 
រគប់សាលាដំបូងនិងអយើយឿរអមសាលាដំបូងរាជធ្នី េែតត រតូវបានរតួតពិនិតើយ ាម៉ននិង
វាយតៃមលំប់ំរបោំើ។    

២.២១- ឿរេ៉េះរសាយវិវាទេរៅរបព័នធតុលាឿរ ររ្ួងយុតតិធម៌ បាន្ែឿរំមួយ
ររ្ួងមហាៃផទ បេងើតឲើយានមណឌលេ្វារមមយុតតិធម៌ថា្ើររ់្ុរចនំួន២០មណឌល េៅៅ្ើ ំ
២០០៧ ប៉ៃុែនតរិច្ែរបតិបតតិឿរេនេះរតូវបានបញ្ប់េៅៅ្ើំ២០១០។ េ៉យេមើលេ ើញពីេំគ 
ជ័យៃនយនតឿរេ៉េះរសាយវិវាទេរៅរបព័នធតុលាឿរ គណៈេមធ្វ ី េរឿមឿរជួយឧបតថមភថវិឿព ី
រាជរ៉ឋើភិបាល េៅែតបនតនិរនតរភាពមណឌលេ្វារមមយុតតិធម៌ទងំ២០ នងិបានបេងើតបែនថម 
រែូតដល់៣១មណឌលេ្វារមមយុតតិធម៌ េៅាមបណាតើររុង រ្ុរ ែណឌ រួមទំងានគណៈ 
រាមើធិឿរេ៉េះរសាយទំន្្់ ំុ ្ៃកើត់ចំនួន៥៦ េដើមើបីជួយេ៉េះរសាយវិវាទជូនរបំពលរដ៶ 
េៅរាជធ្នី េែតត។ 

២.២២- រិច្ែរបតិបតតិឿរអនតរំតិរនហងវិ្យ័ចើបប់និងយតុតិធម៌ ំពិេ្្ឿរជួយេ្ើ 
េៅវិញេៅមរាមផលឡវតលុាឿររនហងបណាតើរបេទ្ំ្ាជិរអាសាឞើននិងអា្ុី រតូវបានពរងងឹ 
និងពរងីរឲើយបានទលូំទលូាយ។  

 ្នធិ្ញញើ្តីពី                                           (           
     ) រតូវបាន           រនហង          ២០១០។ 

                                                                         
                                                       
           ២០០៩។ 

                                                                        
                                      ៶                    
                 ២០០៩។ 

                                                  ៶      រតូវបាន     
       រនហង          ២០១១។ 
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២.២៣- េទេះបីរិចែិតែំរបងឹែរបងរនហងរំែណទរមងច់ើបប់និងរបព័នធយុតតិធម៌ ានឿររីរ 
ចេរមើនគួរឲើយរត់្ាគើល់ ាមរយៈ ឿរអនុវតតែផនឿរ្រមមភាពរ៏េ៉យ រឿ៏រៃររំែណទរមង់ 
េនេះបានជួបរបទេះនឹងបញលើំេរចើនផងែដរ។ ឿរេរៀបចំេ្ចរតីរពាងចើបប់មួយចំនួន ដូចំ 
ចើបប់្តីពីវិេសាធនរមមចើបប់្តីពីឿរេរៀបចំនិងឿររបរពឹតតេៅៃនឧតតមររុមរបឹរើា ចើបប់្តីពី
លរនតិរៈររឡាបញ្៱ី ចើបប់្តីពី             និងចើបប់្តីពីឿរតមល់ មិនទន់បាន្េរមច
ាមែផនឿររំណត់ មូលេែតុេ៉យសារចើបប់ទំងេនេះានភាព្មហគសាមើញ ានទំន្រ់ទំនងេ្ើ
យឝើងៀយើំង និងទមទរឲើយានឿរែរ្រមលួនិងពិនិតើយឲើយបានលសិតលសន់ំេរចើនេលើរេរចើនសា 
(រនហងររមិតររ្ួងនិងអនតរររ្ួង)។ បញលើរបឈមេផើឝងៗេទៀតែដលរាំង្ទេះដល់រំែណទរមង់
រនលងមរ រួមាន៖ 

 ធនធ្នមនុ្ើឝ 

 រងវេះេៅររម រពេះរាជអាំញើ ររឡាបញ្៱ី និងមស្រនតីរដ៶បាល ្រាប់បេរមើឿរេៅររ្ួងនិង 
េៅាមសាលាដំបូង និងអយើយឿរអមសាលាដំបូងរគប់ំន់ថា្ើរ់េ៉យសារឿរផតល់ចំននួ 
ររបែ័ណឌមស្រនតីេៅានររមិត មិនទន់ានតុលើយភាពរវាងចំនួនមស្រនតីនិង្ំណុំេរឿង។ 

 រងវេះេៅររមឯរេទ្េលើែផនរតុលាឿរឿរៃរ  តុលាឿរអនីតិជន តុលាឿរពាណិជ៱រមម 
តុលាឿររដ៶បាល េ៉យសារចំនួនៃនឿរបណតតេះបណាតើលេៅររមឯរេទ្េៅានររមិត។ 

 រងវេះមស្រនតីចុេះបញ្៱ី្ំណុំេរឿងរតីាមរបព័នធចុេះបញ្៱ីថមី (     តុលាឿរគំរូ) មិនទន់េឆលើយ 
តបេៅនឹងឿរៃររគប់រគងេរឿងរតីឲើយបានលសរបេ្ើរ។ 

 ្មតថភាពរគប់រគងសាណើប័ន 

 រងវេះអេរេធវើឿររប្់ររ្ួងនិងសាលាដំបូងរាជធ្នី េែតត េ៉យអាេរានលរណៈ
ចេងសៀត បនទប់េធវើឿរពុំរគប់រេន់េៅនឹងចំនួនមស្រនតីរាជឿរ េៅររម រពេះរាជអាំញើ និង
ររឡាបញ្៱ី ំពិេ្្ែវេះបនទប់្រាប់មស្រនតីចុេះបញ្៱ី្ំណុំេរឿងរតីនិងតមលទ់ុរឯរសារ 
េរឿងរតី រពមទំើងបនទប់្វន្ឿរ្រាប់ដំេណើរឿរឿត់រតីឲើយបានទន់េពលេវលាជូនរបំ 
ពលរដ៶។   

 រងវេះអាេរេធវើឿរនងិថវិឿ្រាបឧ់បតថ  មស្រនតបីេរមើឿរៃររនហងមណឌលេ្វារមមយុតតិធម៌ 
ទំើង៣១មណឌល។ 

 រងវេះថវិឿរបោំៅ្ើំ្រាប់បេរមើឿរៃរេៅររ្ួងនិងេៅាមសាលាជរមេះរតី។ 
 រងវេះថវិឿ្រាប់ចំណាយរនហងដំេណើរឿរេរឿងរតីរពែមទណឌ ែដលឿរចំណាយំបនទហរ 
រប្រ់ដ៶ទំងរ្ុង ដចូំ មេធើាបាយេធវើដំេណើរ្រាប់ឿរេ្ុើបអេងតេរឿងរតដីល់ទ ី
រែនលងេរើតេែតុ ្រាប់ដឹរពិរុទធជនមរឿន់សាលាជរមេះរតី ឿរបញ្៱ឡនដីឿេឿេះ អនរបរ 
ែរបភាសារនហងដំេណើរឿរេរឿងរតី និងបញលើេឿ្ វិ   ។ល។ 
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 រងវេះេមធ្វីែដលតរមូវេ៉យចើបប់ ្រាប់ឿរពារេរឿងរតីបទឧររិដ៶និង្រាប់ឿរពារជន
ំប់េោទំអនីតិជន(េយងាមររមនីតិវិធីរពែមទណឌារា៣០១)។ 

 ែវេះរថយនត្រាប់មស្រនតីររ្ួង ចុេះេៅបំេពញេប្ររមមេៅាមបណាតើេែតត។ 

១.៣-  រាំណណទក្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ 

២.២៤- អភិបាលរិចលស ែដលំ្នឡលៃនយុទធសាស្រ្៵ចតេុឿណ ានសារៈ្ៀំន់េៅរនហង 
ឿរះនេៅ្េរមចបាននូវឿរៃរអាទិភាពន្ន្រប្់រាជរ៉ឋើភិបាល។ រដ៶បាលសាធ្ណៈ 
គឺំឧបររណ៍យុទធសាស្រ្៵មួយរនហងចំេណាមយុទធសាស្រ្៵ដៃទេទៀត េៅរនហងឿរអនុវត៵ឿរៃររំែណ 
ទរមង់រប្រ់ាជរ៉ឋើភបិាល។ ររុមរបឹរើារំែណទរមង់រដ៶បាល បានអនុវត៵ំ បន៵បន្តើប់នូវរមមវិធី 
ំតិរំែណទរមង់រដ៶បាលេដើមើបីបេរមើរបំពលរដ៶ឲើយបានឿន់ែតលសរបេ្ើរេឡើង។  

២.២៥- ែផនឿរ្រមមភាពអភបិាលរិច ្ំេៅជួយ្រមលួឲើយានរចិ្ែឿរេ្ើេៅរនហង 
ចំេណាមឿរៃររំែណទរមង់ថា្ើរ់ំតនិិងរំែណទរមង់ាមវិ្យ័។ ែផនឿរ្រមមភាពេនេះបាន 
រគបដណតប់យឝើងទូលំទលូាយេលើឿរៃររំែណទរមង់ន្ន្ រួមាន រំែណទរមង់រដ៶បាលសាធ្ 
រណៈ រំែណទរមងច់ើបប ់និងរបព័នធយុត៵ិធម ៌រំែណទរមង់រងរាយើំងរប៉ប់អាវុធ រំែណទរមង់ឿរ 
រគប់រគងែិរញ្៴វតថហសាធ្ណៈ រំែណទរមង់វិមជើ៲ឿរនិងវិ្ែមជើ៲ឿរ និងរំែណទរមង់ន្ន្ 
ែដលពារ់ព័នធនឹងឿរវិនិេយគ និងពាណិជ៱រមម ឿរអភិវឌើឍ្ងមរិច និងឿររគបរ់គងធនធ្នធមម 
 តិ។  

២.២៦- ្រាប់ឿរៃររំែណទរមង់រដ៶បាលសាធ្រណៈ រាជរ៉ឋើភបិាលនីតឿិលទ៤ី ៃន 
រដ៶្ភា ្េរមចបាននូវ្មិទធផល្ំៀន់ៗ គួរឲើយរត់្ាគើល ់ ដូចំ៖  

 ឿររគប់រគងទំែំមស្រន៵ីរាជឿរ្ុីវលិឲើយបាន្មរ្ប និងឿរបេងើនេបៀវតើឝមធើយមរបោំែែ 
រប្់មស្រន៵ីរាជឿរជតិេទវដង។ 

 ឿរ៉រ់ឲើយដេំណើរឿរនវូទភីា្ើរ់ៃររបតិបត៵ឿិរពេិ្្ េ៉យ៉រ់ឲើយអនុវត៵នវូររមងព័ត៌ាន 
្៵ីពីេ្វាសាធ្រណៈនិងឿរពរងីរវិសាលភាពនូវយន៵ឿរ រចរេចញចលូែតមួយ េៅ 
ថា្ើរ់ររុង រ្ុរ ែណឌ ចំនួន២៤។ 

 ឿរេរៀបចំេទើបើងវញិនូវរចន្្មព័នធនិងរបព័នធរគប់រគងរដ៶បាលរាជធ្នី េែត៵ ររុង រ្ុរ 
ែណឌ េ៉យអនុេលាមាមចើបប់្៵ីពីឿររគប់រគងរដ៶បាលរាជធ្នី េែត៵ ររុង រ្ុរ ែណឌ។ 

 ឿរេរៀបចំនិង៉រ់ឲើយដំេណើរឿរនូវរបព័នធរគប់រគងែិរញវតថហៃនរដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ អន ុ
េលាមាមចើបប់្៵ីពរីបបែិរញវតថហនិងឿររគប់រគងរទពើយ្មើបត៵រិប្់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿម 
ំតិ។ 
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២.២៧- ទនទឹមន ឹេនេះ លទធផលដចូៀងេរឿមបៃលើញពី្មិទធផលន្ន្ ែដលបានរមួចំែណរ 
រនហងឿររសាង្មតថភាពធនធ្នមនុ្ ើឝនិង្មតថភាពសាណើប័ន េៅរនហងរំែណទរមង់រដ៶បាលសា 
ធ្រណៈ និងមស្រនតរីាជឿរ្ុីវិល៖ 

 ឿរេធវើ្ាែរណរមមមស្រន៵ីរាជឿរ្ុីវិលេៅរនហងរបព័នធែតមួយ បានផតលល់រណៈអំេណាយ 
ផលរនហងឿរេលើរទឹរចិត៵និងឿរវិវត៵អាជីព។ 

 ររបែ័ណឌលិែិតបទ៉ឋើនគតិយុត៵និងបទបើបញ្៴ត៵និ្ន្ ែដលរតវូបានេរបើរបា្់េៅរនហងមុែ 
ៃរសាធ្រណៈ រួមាន ចើបប់្៵ីពី្ែលរន៵ិរៈមស្រន៵ីរាជឿរ្ុីវិល និងលរន៵រិៈេ៉យែឡរ 
ៃនររបែ័ណឌមស្រន៵រីាជឿរ្ុីវិលទងំអ្់។ 

 របព័នធរគប់រគងនិងរតួតពនិិតើយ ែដលានលរណៈរបតិបត៵ិឿរនិងានរប្ទិធភាព(ដូចំ 
ឿរេរជើ្ េរី្ឿរែតងាងំនិងឿរចលូនិវត៵ន៍ំេដើម)។ 

 ឿរ៉រ់ឲើយេរបើរបា្់ារាងទូទត់េបៀវតើឝរា៍មរបពន័ធព័ត៌ានវិទើា។ 
 របព័នធលាភឿរថមីរតវូបានបេងើតេឡើងនិង៉រ់ឲើយអនុវត៵ េែើយបានបេងើនរបារ់េបៀវតើឝ 
មធើយមរប្់មស្រន៵រីាជឿរ្ុីវិល។   

 ៉រ់ឲើយអនុវត៵យន៵ឿរផ៵លេ់្វាសាធ្រណៈ ្ំេៅពរងឹងតាយើភាព គុណភាព រប្ិទធភាព 
និងគណេនយើយភាពរនហងឿរផ៵ល់េ្វាសាធ្រណៈ (ទីភា្ើរ់ៃររប  បត៵ិឿរពិេ្្)។  

 ៉រ់ឲើយអនុវត៵របព័នធរគប់រគងរប្ិទធភាពឿរៃរនិងគណេនយើយភាព េដើមើបីេរៀរគរធនធ្ន 
មនុ្ើឝឲើយបានលសរបេ្ើរនិងរំណត់អំពីតរមូវឿរអាទិភាពេៅរនហងឿរអភិវឌើឍ្មតថភាព។ 

 េេល   បាយ្៵ីពឿីរផ៵ល់េ្វាសាធ្រណៈ រតូវបានអនុម័តនងិរំពងុជំរញុឿរអនុវត៵។  
 របព័នធបេចរវិទើាព័ត៌ាន្រាប់ឿររគប់រគងធនធ្នមនុ្ើឝ រតូវបាន៉រ់ឲើយដំេណើរឿរ 
េែើយយន៵ឿររគប់រគងបគុលិរ រតូវបានពរងឹងំបន៵បន្តើប់។ 

 ឧបររណ៍ទំន្រទ់ំនងព័តា៌ន (រពឹត៵ិបរតព័ត៌ាន េគែទំព័រ និង្ិឿខើសាលា) រតូវបាន 
បេងើតេឡើងនិង៉រឲ់ើយដំេណើរឿរ េដើមើបីផ៵ល់ពត័៌ានអំពីឿរៃររំែណទរមង់រដ៶បាល។ 

 ៉រ់ឲើយអនុវត៵របព័នធរបារប់ំណាច់មុែៃរ្រាបថ់ា្ើរ់ដឹរន្រំគប់រគងនិងមស្រន៵ីជំន្ញ។  

ក្របខ័ណឌ ក្រប់ក្រងការងាររស្រន្រីរាជការស្ុីវិល 

២.២៨- ្មិទធផលន្ន្    ររ្ួង សាណើប័ន       រនហងរយៈេពល៥ៅ្ើំ (២០០៨-
២០១២) រនលងមរេនេះ ានដូចតេៅ៖ 

 េរជើ្េរី្ មស្រនតរីាជឿរ្ុីវលិចូលររបែ័ណឌបានចនំនួ៣៧.៨០២ន្រ់។ 
 ៉រ់ឲើយចលូនិវតតន៍មស្រនតីរាជឿរ្ុីវលិបានចំនួន១១.៩៩៣ន្រ់។ 
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 ផតល់្លារបរតពត័៌ានមស្រនតីរាជឿរ្ុីវលិ និងេរៀបចំែបបបទបញ្ឡលទិននន័យមស្រនតីររប 
ែ័ណឌថមីបានចំននួ៤១.៧១១ន្រ់។ 

 េរៀបចំរពេះរាជររឹតើយនងិអនុររឹតើយាងំ្៊ប់រនហងររបែ័ណឌបានចំនួន១៩.២៦៩ន្រ់។ 
 េរៀបចំរពេះរាជររឹតើយនិងអនុររឹតើយ៉រ់មស្រនតីរាជឿរ្ុីវលិឲើយចូលនិវតតន៍បានចំនួន៤៧៧ន្រ  ។ 
 េរៀបចំរពេះរាជររឹតើយនងិអនុររឹតើយដំេឡើង៊ននតរ្រតនិិងថា្ើរ់បានចំនួន៦.៣៦៥ន្រ់។ 
 េ៉យែឡរមស្រនតីរាជឿរ្ុវីិលេៅទូទំងរបេទ្រនហងារាងទូទត់េបៀវតើឝ ាមរបព័នធព័ត៌ាន 
វិទើា គិតមរដល់ែែធនឡ ៅ្ើ២ំ០១២ ានចំននួ្រុប១៨១.៩៣០ន្រ់។  

ររមវិធីរាំណណទក្រង់វិរ  ការន្ិងវិស្ហរ  ការ 

២.២៩- េដើមើបីបនតជំរញុអនុវតតរំែណទរមង់វិម  ៲ឿរនិងវិ្ ែម  ៲ឿរ ឲើយបានទលូទំូលាយ 
និងានរប្ទិធិភាព រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំនីតឿិលទី៤ បានេរៀបចំ អនមុ័ត និង៉រ់ឲើយអនុវតត 
ចើបប់្តីពឿីររគប់រគងរដ៶បាល រាជធ្នី េែតត ររុង រ្ុរ ែណឌ (      ៅ្ើំ២០០៨) ឿរេបាេះ
េៅ្ើតេរជើ្េរី្ ររុមរបឹរើារាជធ្នី ររុមរបឹរើាេែតត ររុមរបឹរើាររុង ររុមរបឹរើារ្ុរ ររុមរបឹរើា
ែណឌ (      ៅ្ើំ២០០៩) ឿរ      នូវរមមវិធីំតិ្រាប់ឿរអភិវឌើឍាមែបបរបំធិប
េតយើយេៅថា្ើរ់េរឿមំត ិ (        ៅ្ើំ២០១០) និងបានអនុម័ត៉រឲ់ើយអនុវតតនូវែផនឿរ 
អនុវតតបីៅ្ើំដំបូង(ផ.អ.៣)ៃនរមមវិធីំតិ (        ៅ្ើំ២០១១)។ ្មិទធផលទំងអ្់េនេះ 
បៃលើញឲើយេ ើញនូវឆនទៈដច៏ើប្់លា្់រប្់រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ ចេំពាេះរិចដំេណើរឿររំែណ 
ទរមង់ទំងែផនរនេយបាយ ែផនររដ៶បាល និងែផនរអភិវឌើឍេៅរដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ។  

២.៣០- ឿរអនុវតតផ.អ.៣ រតូវបាន៉រ់ឲើយានរិចដំេណើរឿរេៅពារ់រណាតើលៅ្ើ២ំ០១១ 
េ៉យានឿរេ្ឍើតឿរយរចិតតទុរ៉រ់រនហងឿរបស្រញជើបេយនឌ័រនិងបេងើតេឡើងនូវែបបែផនៃន 
ឿរេំរទែិរញ្៴បើបទនរនហងលរណៈំរញ្ប់ថវិឿរួម។  រនហងអំឡហងេពលៃនឿរអនុវតតផ.អ.៣ 
(ៅ្ើំ២០១១- ៅ្ើំ២០១៣) ្មិទធផល្ំៀន់ៗ ំេរចើន រួមាន៖ 

 បានេរៀបចំបេងើតរចន្្មព័នធរប្់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ រាជធ្នី េែតត ររុង រ្ុរ ែណឌ 
              មស្រនតីរាជឿរ      របាណំង១០,០០០ន្រ់ រ៏រតូវបានេធវើ្ាែរណ 
រមមេៅរនហងរចន្្មពន័ធែដលបានែរ្រមួលេនេះ     ។ 

 បានេរៀបចំនិង៉រ់ឲើយអនវុតតនីតិវិធីអនុវតតឿរៃរនងិេ្ចរតីែណន្ំន្ន្រប្់ររុមរបឹរើា 
គណៈអភិបាល និងមស្រនតីរដ៶បាលៃនរដ៶បាលររុង រ្ុរ។ ន្េពលបចហបើបននេនេះ របព័នធន្ន្ 
មួយចំនួនធំរប្់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិរ៏រតូវបានេរៀបចំបញ្ប ់ បានរំពុងបនតអនុវតតឿរ 
ផតល់េ្វា្រមប្រមួល និងអភិវឌើឍ្មតថភាពដល់ររុមរបឹរើារដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំត ិ
រពមំមួយនងឹរិចដំេណើរឿរអភិវឌើឍសាណើប័នរប្់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិផងែដរ។ េរៅពី 
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េនេះ វគបណតតេះបណាតើលយឝើងេរចើនរ៏រតូវបានេរៀបចំេឡើងេរឿមររបែ័ណឌៃនរិចដំេណើរឿរ 
រំែណទរមង់។ 

 ររ្ួង សាណើប័នអាទិភាពចំនួន៥ បានេរៀបចំបញ្ប់នូវរបាយឿរណ៍្ តីពីបញ្៱ីវិភាគមុែៃរ 
និងរំពុងេធវើឿរពិនតិើយេមើលេឡើងវញិនូវមុែៃរ េដើមើបីះនេៅរំណត់នូវមែុៃរ និងធន
ធ្នន្ន្ែដលរតូវេផទរេៅឲើយរដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិំ លរណៈអចិៃស្រនតយ៍ ឬំលរណៈ 
សារលើបង។ រិចដេំណើរឿរេនេះបានផតល់េមេរៀននងិបទពិេសាធំេរចើន េែើយបចហបើបនន 
េនេះ រមមវិធីសារលើបង្តពីីឿរេផទរមែុៃរចនំួនពីររំពុងរតូវបានេរៀបចំ។ ំមួយេ្ើេនេះែដរ 
ឿរ្ិរើាំេរចើនរ៏រតវូបានេរៀបចំេឡើងរនហងន័យែ្វងយល់ និងបររសាយឲើយបានចើប្ ់
លា្់អំពីមុែៃរំអាណតតិទូេៅរប្់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ េដើមើបីេធវើំមូល៉ឋើន 
្រាបឿ់រេរៀបចលំិែិតបទ៉ឋើន ្រាប់េលើររមព្់តួន្ទីរប្់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ 
រនហងឿរចលូរួមចំែណរឿត់បនថយភាពររីរររបរបេ៉យរប្ទិធភាព។ 

 បានេរៀបចំ និង៉រឲ់ើយអនុវតតលិែិតបទ៉ឋើនពារ់ពន័ធនឹងរបព័នធមលូនិធិររុង រ្ុរ និង 
ឿររគប់រគងែិរញ្៴វតថហររុង រ្ុរ                               របាណ 
០,៨% ៃនចណំូលចរនត្រុបរប្់រដ៶            រប្់មលូនិធិររុង រ្ុរ។ មូល 
និធិេនេះ្ំេៅេំរទរមមវិធអីភិវឌើឍ្មតថភាពសាណើប័ន ឿរបណតតេះបណាតើល និងឿរ្រមប 
្រមួលេដើមើបីពរងឹង្មតថភាពរប្់ររុមរបឹរើាររងុ រ្រុ។ រពមំមួយេ្ើេនេះ គេរាង 
អភិវឌើឍន៍ររុង រ្ុរ រ៏រតវូបានរំណត់នងិេរៀបចំផងែដរ។ មូលនធិិររុង រ្ុរ នឹងរតូវ   
អនុវតតយឝើងេពញេលញោប់ពីៅ្ើំ២០១៤តេៅ។ ធនធនរបាណ២,៨% ៃនចំណូលចរនត 
្រុបរប្់រដ៶រ៏រតូវបានបនតេផទរេៅឲើយមូលនធិិ ុំ ្ៃកើត់ េដើមើបីបងលរណៈឲើយ ំុ ្ៃកើត ់
ានលទធភាពរនហងឿរេឆលើយតបេៅនងឹតរមូវឿរ ំអាទិភាពៃនរិចអភវិឌើឍមូល៉ឋើនរប្ ់
ែលអន។ 

 េដើមើបីពរងឹង្វ័យភាពរប្់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតរិនហងឿររគបរ់គងនិងអភិវឌើឍធនធ្ន 
មនុ្ើឝរប្ែ់លអន លិែិតបទ៉ឋើនគតយិុតត្ៀំន់ៗចនំួនពីរ រតូវបានេរៀបចនំិង៉រ់ឲើយអនុវតត 
ែដលរនហងេន្េះ រួមានចើបប់្តីពីឿរេធវើវិេសាធនរមមចើបប់្តីពឿីរេរៀបចំនិងឿររបរពឹតតេៅ 
ៃនគណៈរដ៶មស្រនតី និងអនុររឹតើយ្តពីីឿរេធវើរបតិភរូមមអំណាចដល់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំត ិ
រនហងឿរែតងាំង ឿរ្យើ្ ់បតឡរ និងឿរបញ្ើ៲បភ់ាររិចមស្រនតីរាជឿរ្ុវីិល ែដលបំេពញឿរ 
ៃរេៅរដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ។ លិែិតបទ៉ឋើនគតិយុតតទងំេនេះបានផតលន់ូវររបែ័ណឌ 
គតិយុតតឲើយរាជរ៉ឋើភិបាល រនហងឿរេធវើរបតិភូរមមអណំាចដល់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ ឿរ 
ែតងាំង ឿរ្យើ្ ់បតឡរ នងិឿរបញ្ើ៲បភ់ាររិចមស្រនតរីាជឿរ្ុីវិល ែដលបំេពញឿរៃរេៅរដ៶ 
បាលថា្ើរេ់រឿមំតិ។ 
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 ែផនឿរយុទធសាស្រ្ត្តពីីគណេនយើយភាព្ងម រ៏រតូវបានេរៀបចំារ់ែតងេឡើងេ៉យាន 
ឿរពិេរេេះេយបល់យឝើងទូលំ  លាយំមួយអងឿរ្ងម្ុីវិល េែើយរ៏រតូវបាន 
អនុម័តេ៉យគ.ជ.អ.ប. ន្ែែ្ីហា ៅ្ើ២ំ០១៣។ ែផនឿរយុទធសាស្រ្តេនេះ នឹងរតូវអនុវតត 
រួមេ្ើេ៉យរាជរ៉ឋើភិបាលនិងអងឿរ្ងម្ុីវលិ។ ែផនឿរយុទធសាស្រ្តេនេះ ានេេល 
បំណងេលើររមព្់លទធភាពទទួលបានព័ត៌ានរប្់របំពលរដ៶ពារ់ព័នធនឹងឿរអនុវតត 
ឿរៃរនិងេរបើរបា្់ថវិឿរប្់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ ឿរេរៀបចំបេងើតនូវរិចដំេណើរឿរ 
ាម៉ន រតួតពិនិតើយរប្់របំពលរដ៶េៅេលើឿរចំណាយនិងឿរផតល់េ្វាសាធ្រណៈ 
រពមទំងបេងើតនូវយនតឿររបារ្យ័ទរ់ទងរវាងរដ៶បាលមូល៉ឋើននិង្ែគមនរ៍បំពលរដ៶ 
រនហងឿររំណត់និងឯរភាពេៅេលើវិធ្នឿរន្ន្្រាប់ឿរែរល  ឿរផតល់េ្វាសាធ្រណៈ
ន្ន្។ ែផនឿរយុទធសាស្រ្តេនេះេ្ឍើតំ្ំៀន់េៅេលើឿររបារ្័យទរទ់ងរវាងរដ៶បាល
មូល៉ឋើននឹងរបំពលរដ៶ ្ែគមន៍ និងអងឿរ្ងម្ុីវិលរបរបេ៉យភាពសាណើបន្។ 

 របព័នធនិងនីតវិិធីរសាងែផនឿររប្់រដ៶បាលថា្ើរេ់រឿមំតិ រ៏រតូវបានេរៀបចំេធវើបចហបើបនន 
   ។ ែផសរេលើមូល៉ឋើនេនេះ រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិទំងអ្់បានេរៀបចនំិងអនុម័តនូវ 
ែផនឿរអភិវឌើឍន៍៥ៅ្ើំ នងិរមមវិធីវិនិេយគ៣ៅ្ើំរំរលិរប្់ែលអន។ ំមួយេ្ើេនេះែដរ្ិឿខើ 
សាលា្ាែរណរមមែផនឿរថា្ើររ់្ុរររ៏តូវបានបនតេរៀបចំេដើមើបី្រមប្រមលួរិចដំេណើរ 
ឿរេរៀបចំែផនឿរ ុំ ្ៃកើត់។  

 វឌើឍនភាពគរួឲើយរត់្ ាគើល់ផងែដរ គឺឿរបេងើតនវូ្ាគមររុមរបឹរើារដ៶បាលថា្ើរេ់រឿម 
ំតិចំនួនពរី េពាលគឺ ្ាគមររុមរបឹរើារាជធ្នី េែតត និង្ាគមររុមរបឹរើាររងុ 
រ្ុរ ែណឌ និង ំុ ្ៃកើត់ែដលតំណាងឲើយផលរបេយជន៍រប្់ររុមរបឹរើារដ៶បាលថា្ើរ ់
េរឿមំតិ។ 

 េដើមើបីេលើររមព្់អភិបាលរិចលសរនហងររបែ័ណឌៃនឿរផតល់េ្វាសាធ្រណៈជូនរបំពលរដ៶ 
របរបេ៉យគុណភាព តាយើភាព សាមញ្៴   េឆលើយតបទន់េពលេវលាេៅនឹងតរមូវឿរ 
និងបងលរណៈៃយរ្លួដល់អនរេរបើរបា្់េ្វា រាជរ៉ឋើភបិាលបាន៉រ់េចញនូវេ្ច 
រតី្េរមច្តីពីឿរបេងើតឿរិយល័យរចរេចញចលូែតមួយ និងឿរយិលយ័របំពលរដ៶
េៅថា្ើររ់រុង រ្រុ ែណឌ។ ែផសរាមេ្ចរតី្េរមចេនេះ ោប់ពីៅ្ើំ២០០៥ រែូតដល់ៅ្ើំ
២០១៣ ររ្ួងមហាៃផទបានបេងើតនិងបាន៉រ់ឲើយដំេណើរឿរនូវ "ឿរិយលយ័រចរេចញ 
ចលូែតមយួ"  ចំនួន២៤ររុង រ្ុរ េៅទូទំង២៣េែត៵ េដើមើបីផតល់េ្វារដ៶បាលចំនួន១៨៦ 
របេភទ ែដលបានទទួលរបតិភូរមមមុែៃរពរីរ្ងួ សាណើប័នចំនួន១០ នងឹេរតៀម៉រ់ឲើយ 
ដំេណើរឿរនវូឿរិយល័យទំងេនេះេៅររុង នងិែណឌៃនរាជធ្នីភនំេពញចនំួន១៣រែនលង
េទៀត រនហងេដើមៅ្ើំ២០១៤។ ទនទឹមនឹងេន្េះ េដើមើបធី្ន្បាននូវឿរអនុវតតរ្បាមេេល 
ឿរណ៍អភិបាលរិចលសនិងេេលឿរណ៍ន្ន្ៃនឿរផតល់េ្វាសាធ្រណៈ ររ្ួងមហា 
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ៃផទ រ៏បានបេងើតេឡើងនូវឿរិយល័យរបំពលរដ៶េៅររុង រ្ុរ ែណឌ ែដលានឿរិយ 
ល័យរចរេចញចលូែតមយួ។ ឿរិយលយ័របំពលរដ៶ គឺំសាណើប័នឯររាជើយ អពើាររតឹ 
មួយ និងានភាររិចទទួលនិង្រមុេះ្រមួលេ៉េះរសាយពារើយបណតឹងតវា ើន្ន្រប្់រប 
ំពលរដ៶ពារ់ព័នធនឹងឿរផតល់េ្វារប្់រដ៶បាលររងុ រ្ុរ ែណឌ។  

២.៣១- េទេះបីានវឌើឍនភាពគួររត់្ាគើល់រនហងឿរៃររំែណទរមង់វិមជើ៲ឿរនិងវិ្ែ 
មជើ៲ឿរែដលានឿរពារ់ព័នធេៅនងឹររ្ងួ សាណើប័នទូទំងរាជរ៉ឋើភបិាលទំងមូល      រ ៏
ឿរៃរេនេះេៅានភាពសំាៈតើំនិងតរមូវឲើយានឿរបនតពិភារើាពិេរេេះេយបល់ េដើមើបីែ្វងររ 
ឿរឯរភាពេ្ើរនហងចេំណាមអនរេធវើ  ្េរមចចិតតែផនរេេលនេយបាយ។ បញលើរបឈម 
្ំៀន់ៗានដូច ៀងេរឿម៖ 

 ឿរេផទរមុែៃរនិងធនធ្នពីររ្ួង សាណើប័នេៅថា្ើរ់ំតិឲើយេៅដល់រដ៶បាលថា្ើរេ់រឿម 
ំតិ គឺំរិចឿរដ៏ានសារៈ្ំៀនៃ់នរិចដេំណើរឿររំែណទរមង់ េដើមើបីែរល  ឿរផតល ់
េ្វាសាធ្រណៈ និងគណេនយើយភាពេៅមូល៉ឋើន។ េទេះបីានវឌើឍនភាពគួររត់្ាគើល់ 
រនហងរិចដំេណើរឿរេរៀបចំបញ្៱ីវិភាគមុែៃរនិងឿរពនិិតើយេមើលមែុៃរេឡើងវញិរ៏េ៉យ រ ៏
មរទល់បចហបើបននេនេះ ពុទំន់ានមុែៃរំរ់លារ់ណាមួយរតូវបានេផទរឲើយេៅរដ៶បាលថា្ើរ់ 
េរឿមំតេិៅេឡើយ។ បញលើរបឈមំគនលឹេះរនហងរិចឿរេនេះ គឺឿរែ្វងររឿរឯរភាពេ្ើ 
អំពីមុែៃរន្ន្ ែដលរតូវេផទរឲើយេៅដល់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិនិងឿរេរៀបចំបេងើតយនត 
ឿរ្រាបេ់ំរទ ្រមប្រមួល និងាម៉នរតតួពិនិតើយវាយតៃមលដំេណើរឿរេផទរមុែៃរ 
ទំងេន្េះេដើមើបធី្ន្ថារចិដំេណើរឿរេនេះពុំានឿររំៀនដល់រិចអភិវឌើឍនិងឿរផតល់េ្វា 
ន្ន្េៅមលូ៉ឋើន។  

 រមមវិធីំតិនិងផ.អ.៣ បានរំណត់អំពីយនតឿរន្ន្្រាប់ឿរេផទរធនធ្នែិរញ្៴វតថហពី 
ថា្ើរ់ំតិេៅឲើយរដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ និងរបភពចណំូលមូល៉ឋើនន្ន្។ េទេះបីំមូល 
និធិររុង រ្ុររតវូបានបេងើតេឡើង ប៉ៃុែនតយនុតឿរេផើឝងៗេទៀតរួមាន យនតឿរេផទរធនធ្ន 
ានភាជើប់លរែណឌ យនតឿរេផទរែិរញ្៴បើបទនវនិិេយគ្រាប់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ និង 
យនតឿរចណំូល្តើល់េៅមូល៉ឋើន រំពុង្ថិតេៅរនហងដំណារ់ឿលៃនឿរ្ិរើាេដើមើបីេរៀបចំ
បេងើតេៅេឡើយ។ 

 បុគលិរបំេពញឿរៃរេៅរដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំត ិ ោំបាច់រតូវានគណេនយើយភាពំមយួ 
រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ។ បចហបើបននេនេះបុគលិររដ៶បាលថា្ើរេ់រឿមំតិពុំទន់រតូវបានេផទរ 
ឲើយ្ថិតេៅេរឿមឿររគបរ់គង និងោត់ែចងរប្រ់ដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិេៅេឡើយ។ អា 
រ្័យេែតុេនេះរដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិរតវូឿរោបំាច់នូវឿរផតល់អណំាចឲើយឿន់ែតេរចើន
េឡើងរនហងឿររគបរ់គង ឿរោត់ែចង ឿរេរជើ្េរី្ ឿរែតងាំង ឿរ្យើ្ ប់តឡរ ឿរបញ្ប់ 
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ភាររិច ឿរ៉រ់វិន័យ ឿរផតល់រៃរើន់េលើរទឹរចិតត និងឿរអភិវឌើឍ្មតថភាពបុគលិររប្ ់
ែលអន។ បញលើរបឈមចំេពាេះរិចឿរេនេះ គឿឺរផតល់ឲើយរដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិនូវ្វយ័ភាព 
ែដលប  បើបននេនេះ្ថិតេៅេរឿមរបព័នធរគប់រគងមស្រនតីមុែៃរសាធ្រណៈរប្់ថា្ើរ់ំតិ។ 

 ឿរពរងឹងគណេនយើយភាពែែើឝទទឹងនងិែែើឝបេណាតើយរប្់រដ៶បាលថា្ើរេ់រឿមំតិ គឺំ  
េេលបំណងដ៏្ ំៀន់មយួៃនផ.អ.៣។ ពារ់ព័នធនងឹបញលើេនេះ ទំន្រ់ទំនងរវាងររុមរបឹរើា 
និងគណៈអភិបាលោំបាច់រតូវបានពិនិតើយេមើលេឡើងវញិ េែើយំមួយេ្ើេនេះែដរតួន្ទីរប្់
ររុមរបឹរើារនហងឿរាម៉នរតួតពិនិតើយេលើឿរផតល់េ្វាសាធ្រណៈរប្់ររ្ួង សាណើប័ន
ថា្ើរ់ំតិរត៏រមូវឲើយានឿរពរងឹងបែនថមេទៀតផងែដរ។ េលើ្ពីេនេះ ថា្ើរ់ំ តិោំបាចរ់តូវ
ពរងឹងឿរេរៀបចំេេលនេយបាយ្តីពីអធឿិររិចនិង្តង់៉េ្វាសាធ្រណៈផងែដរ។  

 យនតឿរន្ន្ រត៏រមូវឲើយានឿរេរៀបចំបែនថមេទៀតេដើមើបជីំរុញេលើរទឹរចតិតដល់រដ៶បាល 
ថា្ើរ់េរឿមំតិរនហងឿរបេងើតនូវគំនិតផតអចេផតើមន្ន្ រនហងវិសាលភាពៃនអាណតតិទូេៅរប្ ់
ែលអនពារ់ព័នធេៅនឹងឿរចលូរួមចំែណរឿត់បនថយភាពររីររ។ 

១.៤-  រាំណណទក្រង់រងរម្ល ាំងក្បដាប់អាវុធ 

២.៣២- រំែណទរមង់រងេយធពលេែមរភូមិនទ ែដលំមុមំួយៃនយុទធសាស្រ្តចតុេឿណ ទម 
ទរនូវរិចឿរពាររបរបេ៉យរប    ភាពែព្់នូវអធិបេតយើយំតិ បូរណភាពទឹរដី ្នតិ្ុែ និង 
្ណាតើប់ធ្្ើប់្ងមៃនរពេះរាំណាចរររមពហំ។ េ៉យែផសរេលើយុទធសាស្រ្តឿរពារំតិ ដូចបាន 
   េៅរនហងយុទធសាស្រ្តចតុេឿណ ដំណារ់ឿលទ២ី និងែផនឿរយុទធសាស្រ្តអភិវឌើឍន៍ំ ត ិ បចហ 
បើបននរមម ២០០៩-២០១៣ រប្់រាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ។ រំែណទរមង់រងេយធពលេែមរភូមិនទ
្េរមចបាននូវរិចឿរដចូៀងេរឿម៖ 

 រំែណទរមង់រងរាយើំងរប៉ប់អាវុធ    រងេយធពលេែមរភូមិនទ បានេធវើឿរែរទរមង់រចន្ 
្មព័នធោត់ាំងាមបណាតើអងភាពបានយឝើង្មរ្ប រពមទំងបានេធវើឿរែវឹរហាត់ពរងឹង 
្មតថភាពដល់េយធិន ទំងែផនរបេចរេទ្និងយុទធវិធី។ រងេយធពលេែមរភូមិនទ ែថម 
ទំងបានេរៀបចំេេលនេយបាយ្រាប់េយធនិទំងរបេភទទី២ និង     ចូលនិវតតន៍ 
បានយឝើងរបេ្ើរេទៀតផង។ 

 ឿរឿរពាររពំែដន    រងេយធពលេែមរភូមិនទ បានែិតែំឿរពារំតិនិងពរងឹងឿរៃរឿរ 
ទូតំមួយបណាតើរបេទ្េផើឝងៗ។ 

 ឿររសាង្មតថភាពរងរាយើំងរប៉ប់អាវុធ    េដើមើបីបេងើន្មតថភាពរងរាយើំងរប៉ប ់
អាវុធរងេយធពលេែមរភូមិនទ បានបនតបណតតេះបណាតើលដលេ់យធិនទំងយុទធវិធីនិងឿរ 
ៃរឿរទូតរនហងវិ្័យឿរពារំតិ រេបៀបេរបើរបា្់បេចរវិទើា       ចំេណេះដឹង និងជំន្ញ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

ជពូំកទី២  សមិទធផលនិងបញ្ហា ប្រឈបចម្មៗងក កងក ងរអរុនកវត ផ.យ.ុ.ជ. ប ច្ក បៗនងកមម ២០០៩-២០១៣  27 

ថមីៗ ឿរេធើវឲើយទំេនើប   អាវុធយុទធភណឌ និងឿរចូលរួមេប្ររមមែថររើា្នតិភាពេរឿម 
ឆរតអងឿរ្ែរបំំតិ។ 

 ឿរអភិវឌើឍ្ែគមន៍    ្ស្រៃគើមបានបនើឝលទ់ុរនវូរេប់មីន នងិយុទធភណឌមិនទន់ផទហេះេៅ 
ាមទីជនបទំេរចើន ែដលតរមូវឲើយរងវិ្វរមមៃនរងេយធពលេែមរភូមិនទ េ៉យ្ែឿរ 
ំមួយ អាំញើធររមពហំរគប់រគង្រមមភាពរំោតម់ីននិង្េស្រៃគើេះជនពិឿរេ៉យសារមីន 
និង អងភាពរំោត់មីន េំរចើនររុមរតូវេដើរតួន្ទយីឝើង្ំៀន់្រាប់េបា្្ាវើតរេប ់
មីននិងយុទធភណឌមិនទនផ់ទហេះទំងអ្់េន្េះ។ ៃផទដីែដលទទលួបានឿរេបា្្ាវើតមីន 
រួចបានឿយើយំដី្មើបទន្ងមរិចពី ៉ឋើភិបាល្រាប់បងបេងើនផលរ្ិរមម។ 
ទនទឹមនឹងេនេះ រាជរ៉ឋើភិបាលរ៏បានបេងើតមជើ៲មណឌល      មីននិងយុ ធភ់ឌមិនទន់ផទហេះ 
មួយចំណុេះ   ររ្ងួឿរពារំតិផងែដរ។  

 ឿរអភិវឌើឍឿរៃរធុររិច    រងេយធពលេែមរភូមិនទទទួលបាន្ិ   ឲើយេធវើអាជីរមមន្ន្ 
ោប់ាំងពៅី្ើំ២០១២។ រនហងន័យេនេះ រងេយធពលេែមរភូមិនទ បានបេងើតន្យរ៉ឋើន 
អភិវឌើឍន៍េរឿមចំណុេះររ្ួងឿរពារំត ិ េដើមើបីែ្វងរររបភពចំណូលពរងរីរិតើានុភាព 
រងទ័ពនិងបេងើនររមិតជវីភាពរ្់េៅរប្់្ ែគមន៍រងទ័ព។  

 ឿរេលើររមព្់   ឌ័រ    េឆលើយតបេៅនឹងទិ្េៅេលើររមព្់្មភាព  នឌ័រ រងេយធ 
ពលេែមរភូមិនទ បាននងឹបនតែិតែំជំរញុេយធិនស្រ្តីឲើយទទលួបានមុែតំែណងដឹរន្ំ្ម 
រ្បមួយចំននួរនហងអងភាព ថវតីើបិតែតចំននួេយធនិស្រ្តីេៅានររមតិទបេៅេឡើយ។ ឿរ 
យល់ដឹងពី្មភាព   ឌ័ររនហង្ែគមន៍រងទ័ពានឿររីរចេរមើនគួរឲើយរត់្ាគើល់ ប៉ៃុែនត 
ោំបាច់ទមទរនូវរិចពរងឹងបែនថមេទៀត។  

២.៣៣- េទេះបីានវឌើឍនភាពគួរំទីេាទនៈរនហងដំេណើរឿរៃនរំែណទរមង់រប្់ែលអនរ៏េ៉យ 
រ៏រង   ពលេែមរភូមនិទេៅានបញលើរបឈមមយួចំនួន ែដលរតវូបំេពញនិងបនតអនុវតត៖ 

 ចំេណេះដឹងែផនរវិទើាសាស្រ្ត បេចរេទ្ និងវិំជើជីវៈ៖ រងេយធពលេែមរភូមិនទ េៅរប 
ឈមនឹងឿរៃរពរងឹងនិងពរងីរ្រមមភាពឿរពារ ឧ្ើាែរមមឿរពារំតិ ឿរអភិវឌើឍឿរ 
ៃរធុររិច ចំេណេះដឹងអភវិឌើឍនែ៍ផនរវិទើាសាស្រ្ត បេចរេទ្ និងវិំ ជើជីវៈ ែដលបញលើទំង 
អ្់េនេះ តរមូវឲើយានឿរែ្វងរររបភពជំនួយេផើឝងៗ។ 

 ធនធ្នរូបវនត    ធនធ្នរូបវនតរប្រ់ងេយធពលេែមរភូមិនទ ដចូំដីធល ី ្ាភើរ  បរិឿខើរ 
េរាងចររ េរគឿងចររ ្ែរេ្ន្ន្ ពុំទន់រតូវបានេរបើរបា្់ឲើយានរប្ិទធភាពែព្  ់
ឲើយអ្់លទធភាព និង្ឿដើនុពលេៅេឡើយ េដើមើបទីញយររបេយជន៍ឲើយបានំអតិបរា។ 
ទំងអ្់េនេះ ំមូលេែតុេធវើឲើយររមិតជីវភាពរ្់េៅរប្់្ ែគមន៍រងទព័្ថិតរនហងភាព 
លំបារ។ 
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 ឿរៃរអភិវឌើឍន៍្ែគមន៍រងទ័ព    មិនទន់ានៃដគូអភិវឌើឍំយុទធសាស្រ្ត េដើមើបីេធវើរចិ
្ែរបតិបតតិឿរវនិិេយគធុររិចយូរអែងវង។  

២-  បរិសាថ ន្ក្របដ្ណត ប់ស្ក្ម្ប់ការអន្ុវតតយុទធសាស្រស្តទាំងរូល 

២.៣៤- ទិដ៶ភាព្ំៀន់ៗចំនួនបួន គឺ (១)្ុែ្ន៵ិភាព ្ថិរភាពនេយបាយ ្ុវតថិភាព និង 
្ណាតើប់ធ្្ើប់្ ងម (២)្ាែរណរមមរមពហំ  រនហងតំបន់នងិពិភពេលារ (៣)បរិសាណើនាឝើ 
ររូេ្ដ៶រិច និងែិរញ្៴វតថហែដលានលរណៈអនុេរេេះ និង (៤)ភាពំៃដគូេៅរនហងឿរអភិវឌើឍ 
ែដលរតូវបានអនុវតតេ៉យរាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ នីតឿិលទី៤ៃនរដ៶្ ភា។   

២.១-  ស្ុខស្ន្រិភាព ស្ថិរភាពន្កោបាយ ស្ុវតថិភាព និ្ងស្ណ្ដរ ប់ធាន ប់ស្ងគរ 

២.៣៥- បចហបើបននេនេះ របៃពណីៃនឿរេរៀបចំេបាេះេៅ្ើតេ៉យេ្រីនងិយុត៵ិធមរ៌តូវបានបេងើត 
េឡើងឲើយាន្ភាពរឹងាលំស។ រែូតមរទល់នឹងេពលេនេះ ឿរេបាេះេៅ្ើតេរជើ្ាំងតំណាង 
រាស្រ្៵រតវូបានេរៀបចំេធវើេឡើង     ៥ដងរួចមរេែើយ។ ឿរេបាេះេៅ្ើតេរជើ្ ាំងតណំាងរាស្រ្៵ 
ចុងេរឿយបងស្់រតូវបានេរៀបចំេធវើេឡើងឿលពីែែររ៉ ៅ្ើំ២០១៣។ ឿរេបាេះេៅ្ើតេរជើ្ ាំង
ររុមរបឹរើា ំុ ្ៃកើត ់ ទទូំងរបេទ្ រតូវបានេរៀបចំេធវើេឡើង     ៣ដងរួចមរេែើយ េលើរទី១ 
េៅរនហងែែរុមភៈ ៅ្ើំ២០០២ េលើរទី២ េៅរនហងែែេមសា ៅ្ើំ២០០៧ និងេលើរទី៣ េៅរនហងែែ 
មិថុន្ ៅ្ើំ២០១២។ រពឹទធ្ ភា រតូវបានបេងើតេឡើង ំ្ភាំន់ែព្  ់ាមរយៈឿរេធវើវិេសាធន 
រមមរដ៶ធមមនុញ្៴ េៅែែមនី្ ៅ្ើំ១៩៩៩។ ឿរេបាេះេៅ្ើតេរជើ្េរី្្ាជរិរពឹទធ្ភាេលើរទី១ 
និងេលើរទ២ី រតូវបានេធវើេឡើងេៅរនហង ែែមររា ៅ្ើំ២០០៦ និងៅ្ើ២ំ០១២។ បចហបើបននេនេះ 
យុគ្ម័យៃន្ថិរភាពដ៏រងឹាំមួយរតូវបានបេងើតេឡើង េ៉យានឿរគតិគូរំចមើបងេលើ្ ិទធ ិ
េ្រីភាពរនហងឿរបេញ្ញមតិេៅរនហងបរិសាណើនមួយ ែដលានឿរទទួលែុ្រតូវចំេពាេះអវីទំងឡាយ 
ែដលបុគលា្ើរ់ៗបាន្ែម៵ងេចញមរ ទំងេៅរនហងរងវង់រាជរ៉ឋើភបិាលទងំេៅរនហងរងវង់សាធ្ 
រណជន។ រាជរ៉ឋើភិបាលែិតែំ         េដើមើបធី្ន្ថា ្មទិធផលែដល្េរមចបានេ៉យលំ 
បារេនេះបន៵រីរចេរមើននិងរជួតរំបយឝើងេពញេលញេៅរនហង្ងមំតិរមពហំ និងផនត់គំនតិ 
រប្់របំជនរមពហំ។  

២.៣៦- ររ្ួងមហាៃផទ  ានតួន្ទីចមើបងបី ៖ (១)រគប់រគងសាណើប័នរដ៶បាលសាធ្រណៈ េៅ 
ថា្ើរ់េរឿមំត ិ (២)ធ្ន្នូវ្ន៵ិ្ុែៃផទរនហងរប្់្ ងមំតិ ាមរយៈរងរាយើំងនគរបាលំត ិ
និង (៣)ដឹរនំ្និង្រមប្រមួលឿរអនុវត៵រមមវិធីរំែណទរមង់វិមជើ៲ឿរនិងវិ្ែមជើ៲ឿរ
រប្រ់ាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ  រនហង៊នៈំរបធ្នរប្់គណៈរាមើធឿិរំតិ្រាបឿ់រអភិវឌើឍ 
ាមែបបរបំធិបេតយើយេៅថា្ើរ់េរឿមំតិ (គ.ជ.អ.ប.)។ រែូតមរទល់េពលេនេះ ររ្ួង 
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មហាៃផទ បានេធវើឲើយានវឌើឍនភាពំេរចើនេៅរនហងឿរពរងឹងសាណើប័នរដ៶បាលសាធ្រណៈេៅថា្ើរ់ 
េរឿមំត ិ ឿរធ្ន្នវូ្ន៵ិ្ុែៃផទរនហងរប្់្ងមំតិ និងឿរ៉រ់ឲើយដេំណើរឿរនូវយន៵ឿរ 
ំេរចើន េដើមើបីដឹរន្ំដេំណើរឿររំែណទរមង់វិមជើ៲ឿរនិងវិ្ ែមជើ៲ឿរ្ំេៅេធវើឲើយ្េរមចបាន 
នូវឿរអភិវឌើឍាមែបបរបំធិបេតយើយេៅថា្ើរ់េរឿមំតិ។ 

២.៣៧- ាមរយៈរងរាយើំងនគរបាលំតិ ររ្ួងមហាៃផទ បានចូលរួមយឝើង្រមមេៅរនហង 
ឿរបេញ្ៀ្នូវ្រមមភាពេភរវរមមទងំឡាយ ឿរររើាបាននូវេ្ចរ៵ី្ ែុេរើឝមរើាន៵ជូនរបំ 
ពលរដ៶ ឿរទប់សាកើតន់ូវរាល់ឧបាយរលទំងឡាយែដលប៉ៃុនប៉ៃងបំែបរបំបារ់សាមគីភាពំតិ 
និងបងអ្ថិរភាពនេយបាយនិងភាពចលាចលវរឹវររនហង្ងម រពមទងំឿររារាំងរបរបេ៉យ 
រប្ិទ៶ភាពនូវមែិច៰ាប៉ៃុនប៉ៃងេរបើរបា្់ទឹរដីរមពហំេដើមើបីបំផលិចបំ្យើញរបេទ្ជិតៀង។ 
្មិទធផលដគ៏ួរឲើយរត់្ាគើល ់ គឺឿរឿរពារបានទំងរ្ុងនូវ្ុវតថិភាពនិង្ន៵ិ្ ុែ្រាប ់
ឿរេបាេះេៅ្ើតេរជើ្ ាំងររុមរបឹរើា ំុ ្ៃកើត់អាណត៵ិទី៣ ៅ្ើំ២០១២ ឿរេរៀបចំេបាេះេៅ្ើត 
េរជើ្ាងំតំណាងរាស្រ្៵អាណត៵ិទី៥ ឿលពីែែររ៉ ៅ្ើំ២០១៣ រនលងេៅ រពមទំងឿរឿរពារ 
បាននូវ្វុតថិភាពៃនដំេណើរឿរៃនអងជំនុំជរមេះវិសាមញ្៴េៅរនហងតុលាឿររមពហំ ។ 

២.៣៨- ររ្ួងមហាៃផទ បានអនុវត៵រិចឿរបស្រៃកើបបទេលមើ្រពែមទណឌរគប់របេភទរបរប 
េ៉យេំគជ័យរនហងឿរែថររើា្ន៵ិ្ ុែ ្ណាតើបធ់្្ើប់សាធ្រណៈ និង្ុវតថិភាពជូនរបំជន 
ពិេ្្ ាមរយៈឿរអនុវត៵េេលនេយបាយ ភូមិ  ំុ ាន្ុវតថិភាព។ 

២.៣៩- េទេះបីានឿរេប៵ំ ញើចិត៵យឝើងមុឺងាឝើត់ និង្មិទធផលដ៏គួរឲើយរត់្ាគើល់ំ រចីន រ៏ 
េ៉យ រ៏ឿរអនុវត៵ភាររចិៀងេលើេនេះ េៅែតបានជួបរបទេះនឹងបញលើរបឈមមួយចំនួន ែដល 
រួមាន ររមិត្មតថភាពែផនរសាណើប័ន រនហងេន្េះ ធនធ្នមនុ្ើឝនិង្ាភើរៈ និងភាពានររមិត 
ៃនររបែ័ណឌចើបប ់ ្រាប់តរមង់ទិ្ដល់ឿរអនុវត៵ភាររិច។ ភាពែវេះចេន្យើេះែដលេៅានេៅ 
រនហងរបព័នធឿរៃររប្់េយើង ៃយនឹងអនុញញើតឲើយពួរឧររិដ៶ជនឆលងែដនែដលានអងឿរោត់ 
ាំងេឆលៀតឱឿ្េរបើរបា្់រគប់របូភាពេដើមើបីឆលងឿត់និងលារ់ែលអនេៅរមពហំ  េដើមើបីេគចពី្ណំាញ ់
ចើបប់និងបន៵េធវើ្រមមភាពឧររិដ៶ន្ន្។ ឿរៃររគប់រគងរតួតពិនិតើយជនបរេទ្េៅមិនទន់រតូវ 
បានអនុវត៵រ្បេៅាមចើបប់ និងលិែិតបទ៉ឋើនឲើយបានដល់ររមិតមួយែដលឿរៃររគប់រគង 
រតួតពិនិតើយេនេះរតូវែតាន េដើមើបីរួមចំែណរដលឿ់រររើា្ន៵ិ្ុែំតិ និងឿរទញយរអតថរប 
េយជន៍ពីវត៵ានជនបរេទ្េៅរនហងរបេទ្ ្រាប់ឿររីរចេរមើនែផនរ្ងម េ្ដ៶រចិរប្ ់
រមពហំេៅេឡើយ។ េទេះបីបទេលមើ្រពែមទណឌ បានថយចុេះំលំ៉ប់រេ៏៉យរ៏្រមមភាពបលន់ 
រប៉ប់អាវុធ អំេពើែតរមម ចរាចរណ៍ជួញដូរេរគឿងេញៀនែុ្ចើបប់ ឿររំេលាភេ្ព្នថវៈ 
ឿរជួញដរូស្រ្៵ីនងិរុារ រពមទំងបទេលមើ្របេភទេផើឝងៗេទៀត ដូចំ បទេលមើ្ែផនរបេចរ 
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វិទើា និងឿរ្ាវើតរបារ់ ំេដើម េៅែតេរើតានេឡើងំញឹរៈប់េៅេឡើយ។ េរេេះថា្ើរ ់
ចរាចរណ៍េៅែតបានបន៵េរើតេឡើងំញឹរៈប់គួរឲើយរពួយបារមភ។ ឿរៃររគប់រគងរដ៶បាលាន 
លរណៈរបឈមៀយើងំេៅាមទីរបជុំជនធំៗ េ៉យសារបាតភុាពបាត់្ ណាតើប់ធ្្ើប់បងេឡើង 
េ៉យររុមេរមងទំេនើងេៅាមទីសាធ្រណៈ អាហារ៉ឋើន និងរលឹបរមើាន៵រារត។ី របឿរេនេះបានជេះ 
ឥទធិពលអារររ់ដលរ់្ទប់យុវជន េ៉យេធវើឲើយានឿរេរើនេឡើងនូវ្រមមភាពែុ្ឆងំេរចើន 
និងបានេធវើឲើយយុវជនទំងេន្េះេបាេះបង់េោលឿរ្ិរើាេរៀន្ូរតរប្់ែលអន េែើយះនេៅ 
ដល់ឿររបរពឹត៵នូវបទេលមើ្ េផើឝងៗ។ 
 

ការក្បយុទធក្បឆាំងកក្រឿងក ៀន្ 

២.៤០- អាំញើធរំតិរបយុទធរបៅងំេរគឿងេញៀន េ៉យានរិច្ែឿរំំមយួ      
                ំត ិ អន៵រំត ិ និងរាយើំង្រុបរប្់្ងម ្េរមចបាននូវ្មិទធផលមួយ
ចំនួនគួរឲើយរត់្ាគើល់៖ 

 ឿរពរងឹងសាណើប ័ : អាំញើធរំតិរបយុទធរបៅងំេរគឿងេញៀន គឺំឿរទទលួែុ្ រតូវចំេពាេះ 
ឿរអនុវតតេេលនេយបាយឿររតតួពិនិតើយេរគឿងេញៀន។ អាំញើធរបានបេងើតចើបប់្ តីពី 
ឿររតួតពិនិតើយៃនឿរភាជើប់ំ មួយនឹងថា្ើំអនុ្ញញើទងំបីៃនឿររតួតពិនិតើយេរគឿងេញៀនអនតរ 
ំតិៅ្ើ១ំ៩៦១ ៅ្ើំ១៩៧១ និងៅ្ើំ១៩៨៨ រពមទំង      ៅ្ើ១ំ៩៧២ ែដលំចើបប់្តពីីឿរ 
រគប់រគងេរគឿងេញៀនែដលរតូវបានអនុម័តនិងរបឿ្ឱើយេរបើេៅរនហងែែមររា ៅ្ើំ២០១២។ 

 ឿរឿត់បនថយេរគឿងេញៀន : អាំញើធរំត ិបានបេងើនរិច្ែរបតិបតតឿិរំមួយររ្ួង 
េែតត និងបណាតើៃដគូអភិវឌើឍដៃទេទៀត។ អាំញើធរេរគឿងេញៀនរប៏ានផើឝពវផើាយំសាធ្ 
រណៈ អំពផីលអវិជ៱ានបណាតើលពីឿរេរបើរបា្់េរគឿងេញៀន។ ្រមមភាពពារ់ព័នធនឹងឿរ 
ឿត់បនថយតរមូវឿរេរគឿងេញៀន ានដូចៀងេរឿម៖ 

 ឿរបស្រញជើបឿរយល់ដឹងអំពីេរេេះថា្ើរ់ៃនេរគឿងេញៀនេៅរនហងរមមវធិី្ិរើាំតិ។ 
 ឿរអប់រំផើឝពវផើាយេៅាម្ែគមន៍   បដិេ្ធេរគឿងេញៀន។ 
 ឿរអប់រំផើឝពវផើាយេៅាមបណាតើញសារព័ត៌ាន។ 
 ឿរអប់រំផើឝពវផើាយេៅរនហងឱឿ្ៃន ៃថឈប់្រារំតិ នងិអនតរំតិ។ 
 ឿរអប់រំផើឝពវផើាយេលើគរមបៃនផលិតផល អំពីសារអប់រំេរគឿងេញៀនេៅេលើវិរ យបរត 
ដបទឹរ ធុង របអប់ និងរថយនតររុង។ 

 ឿរអប់រំផើឝពវផើាយាមេ្វារមមរមើានត េៅរនហង្ណាឋើេរ ្ាគម  ដរឹជញ្៱ឡនេទ្ 
ចរណ៍ រែនលង       ផទេះ្ំណារ់ េដើមើបីែចរោយព័ត៌ាន្តីពីឿររតួតពនិិតើយេរគឿង 
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េញៀន ហានិភយ័ែដលបងេឡើងេ៉យឿរេញៀនថា្ើ ំ និងេរគឿងេញៀន និងបញលើេមេរាគ 
េអដ្/៍ជំងឺេអដ្៍ េៅរនហងតំបន់មួយចំននួានហានិភ័យែព្់។ 

 ឿរអប់រំផើឝពវផើាយាមរយៈ៉រ់សារេៅរនហង្ុីឌី វី្ុីឌី ៀរា ើអូេែ េនេះ ាន     ១៣៤ 
ចំណងេជើង និងេលើរទឹរចិតតអងឿរ េដើមើបីបៃលើញំសាធ្រណៈដល់របំជនអំពី
ទរមងៃ់ន្ិលើបៈនិងទ្ើឝនីយភាព ែដលទរ់ទងនងឹឿរអប់រំេរគឿងេញៀន។ 

 ឿរអប់រំផើឝពវផើាយាមរយៈឿររបឡងរណំាពើយ ចេរមៀង គំនរូ និងរមមវធិី របគុំតស្រនត ី
េ៉យផើាយាមវិទើយហ ទរូទ្ើឝន៍ ំពិេ្្ំមយួនឹងឿរចូលរួមពាីរា្ែម៵ងនិងារា 
រំែបលង។ 

 ឿរឿតប់នថយឿរផត់ផង់េរគឿងេញៀន : អាំញើធរំតិរបយុទធរបៅងំេរគឿងេញៀនបាន្រមប 
្រមួលបេងើនរិច្ែរបតិបតតិឿរំមួយ ររ្ងួ សាណើប័ន ំ្ាជិរគណៈរាមើធឿិរ 
រតួតពិនិតើយេរគឿងេញៀនរាជធ្ន ី េែតត និងសាណើប័នអនុវតតចើបបន់្ន្ បានោត់វិធ្នឿរ 
បស្រៃកើបបទេលមើ្ បានទន់េពលេវលាទងំររណីប៉ៃុនប៉ៃងផលិត  ចរាចរឆលងឿត់ ឿរជញួដូរ 
ែចរោយ ររណីបែងវរសារធ្តុគីមីផើឝំ ំរទងរ់ទយធ ំ មធើយម នងិតូច។ អាំញើធររ៏បាន 
បស្រៃកើបឿរទញយរសារធ្តុគីមីែុ្ចើបប់ពីររុំតិរមេះេរៅ។  

 ឿរពរងឹងរប្ិទធភាពៃនឿរពើាបាលសាឍើរនីតិ្ មើបទនិង្ាែរណរមម : អាំញើធរំត ិ
បានែិតែំពុេះពារ្េរមចឱើយបាននូវរិចឿរមយួចំននួគួរំទីេាទនៈដូចំ៖  

 បានេរៀបចំបេងើតេ្ៀវេៅេេលឿរណ៍ែណន្ំ្តីពឿីរបនើាបនិងពើាបាលអនរេញៀន
េរគឿងេញៀនេៅាមមនទីរេពទើយបែងសរនិងមណឌលបេណាតើេះអា្នន្រាប់អប់រំ ពើាបាល 
និងសាឍើរនីតិ្ មើបទអនរេញៀនេរគឿងេញៀនេៅាមបណាតើរាជធ្នី េែតត។ 

 រាជរ៉ឋើភបិាល្េរមចផតល់នូវរបបជីវភាព ជូនដល់ជនរងេរេេះែដលរំពុង្រារពើា 
បាលេៅាមមណឌលបេណាតើេះអា្នន អប់រំ ពើាបាលអនរេញៀនេរគឿងេញៀន និង មណឌល 
សាឍើរនីតិ្មើបទែដលរគប់រគងេ៉យររ្ងួ្ងមរិច អតីតយុទធជន និងយុវន ី  
្មើបទ។ 

 បានជំរុញរមមវិធីបនើាប ពើាបាលអនរេញៀនេគឿងេញៀនាមនិយមេវជ៱សាស្រ្តេៅាម 
មណឌលបេណាតើេះអា្នន អប់រំ និងពើាបាលអនរេញៀនេរគឿងេញៀន។ 

 បានអនុម័តយរឿរអនុវតតរមមវិធ ីពើាបាលអនរេញៀនេរគឿងេញៀន េ៉យែផសរេលើ្ែ- 
គមន៍ ែដលរមមវិធីេនេះអនុវតតេ៉យេ្វា្ុែភាពផលឡវចិតតនិងេរគឿងេញៀនៃនររ្ងួ
្ុៀភិបាល។ 

 ឿរអនុវតតរមមវិធីពើាបាលអនរេរបើេរគឿងេញៀនរបេភទអាេភៀន េ៉យឱ្ថេមាដូន រ ៏
បានដំេណើរឿរេៅមនទីរេពទើយមិតតភាពែែមរ្ូេវៀត។ 
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 ឿរេរៀបចំយុទធសាស្រ្តំ តេិឆលើយតបេមេរាគេអដ្៍/ជំងឺេអដ្ ៍ ែដលបណាតើលមរពីឿរ 
េរបើបំពានេរគឿងេញៀនៅ្ើ២ំ០០៨-២០១០ ្រាប់េធវើំឯរសារេេលអនវុតតន៍រមមវិធី
ឿតប់នថយេរេេះថា្ើរ់េៅរមពហំ។ 

 បានេរៀបចំេេលឿរណ៍ែណន្ំ្តីពឿីរអនុវតតរមមវធិីម៱ហល/្ឺរុំុំាងេៅរមពហំ េដើមើបីជយួ 
ទប់សាកើត់ឿររីររាល៉លេមេរាគេអដ្/៍ជំងឺេអដ្ ៍ រនហងចំេណាមអនរេរបើរបា្េ់រគឿង 
េញៀន។ 

  ឿរវាយ    អំពីលទធផលនិងអនុសា្ន៍្រាបឿ់រពរងីរេ្វា និងេលើររមព្់គុណ 
ភាពេ្វារមមវិធមី៱ហ        េៅរមពហំ។ 

 ឿរពរងឹងរប្ិទធភាពអនវុតតចើបប ់

 ្ែឿរំមយួអាំញើធរែដនដី មនទរីេទ្ចរណរ៍ាជធ្ន ី េែតត េដើមើបីេធវើរិច្នើា
ំមួយាងើ្់មលូ៉ឋើនអាជីវរមម េ្វាេទ្ចរណន៍្ន្ ទីរែនលង      ្ បើបយ ្ំេៅ 
ទប់សាកើត់ឿរជួញដរូ ឿរែចរោយ ឿរេរបើបំពានេរគឿងេញៀនែុ្ចើបប់។ 

 ឿរិយល័យទនំ្រ់ទំនងរពំែដនចំនួន១៤រែនលងរតូវបានបេងើតេឡើងេៅាមបេណាតើយ
រពំែដនរបេទ្ និងាមដងទេនលេមគងេដើមើបីរតតួពិនិតើយ នងិទប់សាកើត់ឿរជួញដូរេរគឿង
េញៀន និងសារធ្តុគីមផីើឝឆំលងឿត់រពែំដន។ 

 មស្រនតីអនុវតតចើបប់េរគឿងេញៀនេៅាមរាជធ្នី េែតតចំនួន១១ រតវូបានបណតតេះបណាតើល
េលើជំន្ញឿរៃររតួតពិនិតើយេរគឿងេញៀននិងឿរឿត់បនថយេរេេះថា្ើរ់ែដលបណាតើល 
មរពីឿរេរបើបំពានេរគឿងេញៀន។ 

 ឯរសារបណតតេះបណាតើល្តីពីឿរៃររតួតពិនិតើយសារធ្តុគីមីផើឝំ  រតូវបានផលិតេឡើងំ 

DVD ្រាប់បណតតេះបណាតើលដល់មស្រនតីអនុវតតចើបប់និងមស្រនតីរតួតពនិិតើយ ែដលបេរមើឿរ
េៅាមរ្ុរ ររុង ំប់រពំែដនជិតនឹងឿរយិល័យទំន្រទ់ំនងរពំែដន េៅទូទងំ
របេទ្។ 

 ឿរ្យើ្់បតឡរបទពិេសាធ នងិឿរបណតតេះបណាតើលជនំ្ញេៅបរេទ្។ 

 ឿរពរងឹងនិងពរងីររិច្ែរបតិបតតិឿរអនតរំតិ : អាំញើធរំតិរបយុទធរបៅំងេរគឿង 
េញៀន បានបនតពរងឹងនិងពរងីរឥតឈប់ឈរនូវរិច្ែរបតិបតតឿិរំមួយអនតរំត ិ
ាមេរចើនរូបភាព៖ 
 រិច្ែរបតិបតតិឿរេទវភាគី ំមួយបណាតើរបេទ្ជិតៀង។  
 រិច្ែរបតិបតតិឿរំមយួៃដគូអនតរំតិ។ 
 រិច្ែរបតិបតតិឿរំមយួៃដគូអភិវឌើឍ។ 
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២.៤១- រយៈេពលៃនឿរអនុវតតផ.យ.អ.ជ.             ២០០៩-២០១៣ ្តីពីឿររតួតពិនិតើយ
េរគឿងេញៀន ានចំណុចរបឈមមួយចំនួន ែដលេធវើ   ានឿរលបំារដល់ឿរអនុវតតដូចំ៖  

 របេទ្រមពហំ  គឺំរបេទ្មួយរនហងចំេណាមបណាតើរបេទ្េៅរនហងតំបន់រងផលប៉ៃេះពាល់ 
រគប់ទរមង់ពីឿររំេលាភបពំានេរគឿងេញៀន ទំងថា្ើធំមមំតិ   ថា្ើំ្ ំេយគ ាមរយៈតំបន ់
រតីេឿណា្ែដលំរបភពៃនឿរផលិតពូជថា្ើំ នងិានទីាំងភូមិសាស្រ្តមយួអំេណាយ 
ផលដល់ឧររិដ៶ជន្រាប់ឿរជួញដរូេរគឿងេញៀន។ ឧររិដ៶ជនេរគឿងេញៀនអន៵រំតិបាន
េធវើឿរប៉ៃុនប៉ៃងេរបើទីាំងភមូិសាស្រ្តរមពហំផលតិថា្ើំេញៀននិងឆលងឿត ់ ាមរយៈបណាតើញ
អងឿរេរៀបចំនិងយុទធវិធី្ មហគសាមើញ។ 

 និន្្ើឿរៃនឿរផលិតេរគឿងេញៀន្ំេយគានឿរេរើនេឡើង រ្បេពលនឹងតរមូវឿរៃន 
សារធ្តុគមីីផើឝំដ៏េរចើនេលើ្ លប់្រាប់        វិ្័យឧ្ើាែរមម គួបផើឝំនឹង្មតថភាព 
មស្រនតីអនុវតតចើបប់រនហងឿររតួតពិនិតើយនងិរគប់រគងសារធ្តុគីមីផើឝទំំងេន្េះ េៅានររមិត 
ំឱឿ្   ពួរឈមអញេរគឿងេញៀន លួចបែងវរសារធ្តទុំងេនេះ េៅផលិតេរគឿងេញៀន 
ែុ្ចើបប់។ 

 រាឍើរបឈមំេរចើន ដូចំ ្មតថភាពមស្រនតីអនុវតតចើបប់ ធនធ្នែិរញ្៴វតថហ ្ាភើរៈ នងិ 
្ីលធម៌វិំ ជើជីវៈ បណាតើលឲើយឿររបយុទធរបៅំងនងឹអនរចរាចរេរគឿងេញៀនពបីណាតើរបេទ្ 
ទំងអ្់េៅរនហងតំបនឲ់ើយបានអនុវតតរនហងេពលដំណាលេ្ើានភាពពិបារ។ 

 របេទ្រនហងតំបន់និងេលើ្ រលេលារពុំទន់ររេ ើញរូបមនត ែដលអនុវតតបានំ្រល 
រនហងឿរពើាបាល សាឍើរនីតិ្ មើបទ ្ាែរណរមម ោរេចញពីេរគឿងេញៀន និងឿរលាប ់
េឡើងវិញ។ 

 វិបតតិែិរញ្៴វតថហពិភពេលារេធវើ   រិច្ែរបតិបតតិឿររបយុទធរបៅំងេរគឿងេញៀនេៅាន 
ររមិត។ 

២.២-  ស្ម្ហរណររមក្បកទស្ររពុជារនុងតាំបន់្និ្ងពិភពកោរ 

២.៤២- ្ាែរណរមមរមពហំេៅរនហង្ែគមន៍អនតរំតិ ំពិេ្្ អនុតំបន់ តបំន់ និង 
ពិភពេលារ បានរួមចំែណរយឝើង្ំៀន់ដល់ឿរេលើរ្ទអយរិតើានុភាពរពេះរាំណាចរររមពហំ។ 
របេទ្រមពហំបានបន៵អនវុត៵យឝើងៀជើប់ែ៱អននូវររបែ័ណឌេេលនេយបាយឿរបរេទ្ ្ន៵ភិាព 
អពើាររឹត និងមិនចូលបរើឝ្មពន័៶ បានែតិែំរសាងពរងងឹទនំ្រ់ទនំងមតិ៵ភាពអនតរំត ិ និងរិច 
្ែរបតិបត៵ិឿរេទវភាគី រពមទំងពរងឹង្ាជិរភាពរនហងអងឿរពាណិជ៱រមមពិភពេលារនិង្ែ 
គមន៍អាសាឞើន ាមរយៈឿរអនុវតតតនួ្ទីេ្មើភាពនិងេ្មើ្ទិធិរប្់ែលអន ្េំៅធ្ន្បានផលរប 
េយជន៍េៅវិញេៅមរ។  
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២.៤៣ បចហបើបននរមពហំានទំន្រទ់ំនងឿរទតូំមួយរបេទ្ំមិត៵ចំននួ១៦៥ (រួមបញ្ឡល 
ទំន្រ់ទំនងឿរទូតំមយួរបេទ្ទួរគី នងិេបឡារ ូ្) ានសាណើនឯរអគរាជទូត សាណើនេប្រ 
រមមអចិៃស្រន៵យ ៍                 របោំេៅបរេទ្្រុបចំននួ៣៤។ រីឯសាណើនទូតបរេទ្េៅ 
ភនំេពញ ្រុបទំងអ្់ានចំនួន២៦។  

២.៤៤- រមពហំបានចលូរួមយឝើង្រមម រនហង្ែគមនអ៍នតរំតិនិងតំបន់។ ំលទធផល 
្រមមភាពរិច្ ែរបតបិតតិឿរ រួមានេលើវិ្យ័ នេយបាយ ្ន៵ិ្ ុែ េ្ដ៶រិច ពាណជិ៱រមម 
្ងមរចិ និងបរិសាណើន។ល។ រនហងន្មំរបធ្នអាសាឞើនៅ្ើំ២០១២ រមពហំបានដឹរន្ំរិចរបជុ ំ
រំពូលអាសាឞើន រិចរបជុំរំពូលអា្ុីបូពាសើ រិច្នទន្អាសាឞើនំ្រល ែដលំេលើរទី១រនហង 
របវត៵ិអាសាឞើន និងរិចរបជុំថា្ើរ់រដ៶មស្រន៵ីអាសាឞើន ពារ់ព័នធេផើឝងៗេទៀត ដូចំ រនហងររបែ័ណឌតំបន ់
និងអនុតំបន់ ែដលរួមានរិចរបជុំអា្ុី អឺរ ុប រិចរបជុំរំពូលអា្ុីបូពាសើ េវទិឿតំបន់អាសាឞើន 
រិច្នទន្្៵ីពី្ែរបតបិត៵ិឿរអា្ុី ្ននិ្ីទ្៵ីពីអន៵រ្រមមភាព និងវិធ្នឿររសាងទំនរុ 
ចិត៵េៅអា្ុ ី្ែរបតិបត៵ិឿររតីេឿណ រមពហំ ទើបវ េវៀតណាម ្ែរបតបិត៵ិឿរ រមពហំ ទើបវ 
មីយឝើន់ាឝើ េវៀតណាម ្ែរបតិបត៵ិឿរ រមពហំ ទើបវ មីយឝើន់ាឝើ ៃថ េវៀតណាម(ACMECS) មហា 
អនុតំបន់េមគង រិច្ែរបតិបត៵ិឿរេមគង គៃគើ និងេមគង ជប៉ៃុន េមគង សាធ្រណរដ៶រូេរ  និង 
គំនិតផ៵អចេផ៵ើមេមគងៀងេរឿមំមួយ្ែរដ៶អាេមរិរ។ល។ 

២.៤៥- ្មិទធផល្ំៀន់ៗ េផើឝងៗ ែដលរាជរ៉ឋើភិបាល្េរមចបាន ានំអាទិ៍   

 រមពហំបានំប់េៅ្ើតំ្ាជិរៃនគណៈរាមើធឿិរេបតិរភណឌពិភពេលាររនហងៅ្ើំ២០០៩ 
េែើយរនហងៅ្ើំ២០១៣ រនហង៊នៈំរបធ្នគណៈរាមើធិឿរេបតរិភណឌពិភពេលារ រមពហំ 
រតូវបានេរជើ្េរី្េធវើំ ាងើ្់ផទេះេរៀបចរំិចរបជុំគណៈរាមើធឿិរេលើរទី៣៧ ផងែដរ។ 

 រនហងររបែ័ណឌអន៵រំត ិ រមពហំបានចូលរួមេប្ររមមែថររើា្ន៵ិភាពរប្់អងឿរ្ែ 
របំំតិេៅរបេទ្្៊ដូង់ និង្៊ូដង់ៀងតើបឡង ៅដ លីបង់ និង្ុីរ ី             
      រពមទងំបានបញ្៱ឡនរាយើំងចលូរួម្មយុទធពែុសា្ន៍និងរប៏ានេធវើំាងើ្ ់ផទេះ 
្មយុទធពែុសា្ន។៍ 

 រមពហំបានចូលំភាគីអនុ្ ញញើអន៵រំតិំ េរចើនែដលានំអាទិ៍ អនុ្ ញញើនិងពិធីសារ 
្៵ីពីឿររបយុទធរបៅំងនងឹអំេពើេភរវរមមចនំួន១២ អនុ្ញញើន្ន្ពារព់័នធនឹងឿរេំពារ 
្ិទធិពលររ និង្ិទធិមនុ្ ើឝ ឿរអភិររើឝ និងឿរពារបរិសាណើន ឿរឿត់បនថយនិងឿររតតួ 
ពិនិតើយ្ពារើវុធធុនរសាល  ឿរមិនសាយភាយអាវុធនុយេរលែអ៊រនិងអាវុធគីមី។ ល។  
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២.៣-  បរិសាថ ន្ម្៉ា ក្រូកស្ដ្ឋរិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថុណដ្លម្ន្លរខណៈអន្ុកក្រោះ 

រ-  ការក្រប់ក្រងម្៉ា ក្រូកស្ដ្ឋរចិ្ច ឆន ាំ២០០៩-២០១៣ 

២.៤៦- រំេណើនេ្ដ៶រិចំមធើយម្េរមចបាន៥,៦% រនហងមួយៅ្ើំ។ ប៉ៃុែនតរប្ិនេបើរំេណើន 
េៅរនហងៅ្ើ២ំ០០៩(វិបតតិេ្ដ៶រិច)រតូវបានដរេចញ េន្េះរំេណើនេ្ដ៶រិចរនលងមរ ំមធើយម គ ឺ
៧%។ រីឯផលិតផលរនហងរ្ុរ្រុប(ផ.្.្.) ្រាប់មនុ្ើឝា្ើរ់បានេរើនេឡើងដល់១.០៣៦ 
ដុលាយើរអាេមរិរេៅៅ្ើំ២០១៣ (ាមឿរបាឝើនរ់បាណ)។ អតិផរណា្ថិតេៅេរឿមឿររគប់រគង 
និងអរាបតឡររបារ់រតូវបានររើាឲើយាន    ភាព។ ឱនភាពពាណិជ៱រមមបានថយចុេះគួរឲើយរត់្ាគើល់ 
េពាលគឺ-១៥,៣% ៃនផ.្.្. េៅៅ្ើំ២០០៨ មរ-១៣,៩% ៃនផ.្.្.រនហងៅ្ើំ២០១២។ រមពហំ 
បានទទួលទំែ ំ   ៴     ្ែរបតិបតតឿិរអភវិឌើឍន៍ពីៃដគូអភិវឌើឍរបាណ ៥.៤៣០លាន 
ដុលាយើរអាេមរិរ េៅចេន្យើេះពីៅ្ើំ២០០៨-២០១២ ែដលរនហងេន្េះ៣.៥៨០លានដុលាយើរអាេមរិរ គឺំ 
ជំនួយឥត្ំណងនិង១.៨៥០លានដុលាយើរអាេមររិ ំឥណទន។ ាមឿរពើាររ របេទ្រមពហំ 
អាចនឹងទទួលបានែិរញ្៴បើបទន្ែរបតិបតតិឿរពីៃដគូអភិវឌើឍចំនួន ១.២០០លានដុលាយើរអាេមរិរ 
(៦០០លានដុលាយើរអាេមររិ ែដលំជំនយួឥត្ណំងនិង៦០០លានដុលាយើរអាេមរិរ ែដលំ 
របារ់រម)ី េៅ          ២-៣ៅ្ើំៀងមុែ   ។ អំឡហងេពលានវិបតតេិ្ដ៶រិចៅ្ើំ២០០៩-
២០១០ អនរបាត់បង់ឿរៃរនិងរមមររេមើនឿរៃរេធវើរបាណ៤០.០០០ន្រ់ ទទួលបាននូវឿរ 
បណតតេះបណាតើលរយៈេពលែលីេលើជំន្ញែផនររ្ិរមម ្ិបើបរមម ឧ្ើាែរមម បេចរវិទើា និងេ្វា 
ពី"រូលនិ្ធិរបស្់នាយររដ្ឋរស្រន្តី" និង"ការបកងកើតរូលនិ្ធិថ្មីកដាយខលនូ្    "។ 

ខ-  ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

សាថ ន្ភាពហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ ឆន ាំ២០០៩-២ ១៣ 

២.៤៧ របារ់ចំណលូំមធើយមរវាងៅ្ើំ២០០៩ និងៅ្ើ២ំ០១៣ (         ) ាន១៣,៥៦% 
ៃន . . . រនហងេន្េះចណំូលមរពីពនធបានន្ំមែុេគ។ ្រាប់វិ្ ័យពនធ៉រ អគន្យរ៉ឋើន 
ពនធ៉រ បានេរៀបចំនងិ៉រ់ឲើយអនុវតតនូវលែិិតបទ៉ឋើនំេរចើន ំពិេ្្បទបើបញ្៴តតិ្ តីពីពនធ 
េលើអចលនរទពើយ។ អគន្យរ៉ឋើនពនធ៉របានពរងីរឿររគបរ់គងរបមូលពនធ៉  ាមរយៈរបប
្វ័យរបឿ្រប្ែ់លអនេៅទីរគប់េែតត ររងុ និងបានេរជើ្ េរី្ និងបណតតេះបណាតើលមស្រនតីថមី      
ំង៣០០ន្រ់។ ្រាប់វិ្័យគយនិងរ៉ឋើររ អគន្យរ៉ឋើនគយនិងរ៉ឋើររ បានេរៀបចំនងិ 
៉រ់ឲើយអនុវតតចើបប់នងិបទបើបញ្៴តតិគយ ទំងឿរៃរបេចរេទ្និងឿរេរៀបចំអងឿរគយែដល 
        ំមួយែបបបទអនតរំតិ។ ំមួយេ្ើេនេះ ពារ់ពន័ធនឹងឿរៃរ្រមួលពាណិជ៱រមម 
បាន៉រ់ឲើយដំេណើរឿរេពញេលញនូវយនតឿរភាពំៃដគូគយ ែផនរឯរជន និងបាន៉រ់ឲើយេរបើ 
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របា្់របពន័ធ្វ័យរបវតតិរមមទិននន័យគយាមាតរ់ចរអនតរំត ិ    ២០រែនលង ែដលរគបដណតប ់
េ្ទើរទំងរ្ុងនវូរបតិបតតឿិរគយ។ រពមទំងបានរសាងនិង៉រ់ឲើយអនុវតតរបព័នធរគប់រគងទិនន 
ន័យហានិភ័យគយ និងរបព័នធរគប់រគងភាពេជឿំរ់េលើធុរជនបានេពញេលញ។ េេលនេយ 
បាយនិងឿររគប់រគងចណំាយថវឿិំត ិ រតូវបានែរលមសនិងពរងងឹបែនថម ែដលបានេធវើឲើយ 
     តរមូវឿរចំណាយឿន់ែត    ្ុររឹត និងផើារភាជើប់េៅនឹងេេលនេយបាយអាទ ិ
ភាព រពមទងំឿរេរបើរបា្់ថវិឿំតិឿន់ែតានភាព្័រតិ្ទិធ និងរប្ិទធភាព។ ចំណាយអាទ ិ
ភាពរួមានេលើវិ្យ័អបរ់ំ ្ុែភាព រ្ិរមម អភិវឌើឍន៍ជនបទ និងឿរែរលមស ពរងីរេែ៉ឋើ 
រចន្្មព័នធរូប នត ដូចំផលឡវថនល ់សាពើន សាលាេរៀន មនទីរេពទើយ នងិរបព័នធធ្រាសាស្រ្ត។ ចំណាយ 
ថវិឿំតិេរើនេឡើងំមធើយម១៧%រនហងមួយៅ្ើំ រនហងេន្េះចំណាយថវិឿចរនត១៧,៦% និងចំណាយ 
មូលធន១៦,៨ %។ 

២.៤៨- ថវិឿ្រាប់ចណំាយេលើ            បានបេងើនេឡើងំបនតបន្តើប់ ំរ់ែ្តងចំណាយ 
បានេរើនេឡើងជិត២ដង េពាលគឺពី១.៤៣៧ពាន់លានេរៀលេៅរនហងៅ្ើ២ំ០០៨ េឡើងដល ់
២.៦៧២ពាន់លានេរៀលេៅរនហងៅ្ើ២ំ០១២។ រំេណើនេនេះឆលហេះបញងើងំពឿីរអនុវតតេេលនេយបាយ 
      របារ់េបៀវតើឝមូល៉ឋើនជូនមស្រនតីរាជឿរ្ុីវិលនិងរងរាយើំងរប៉ប់អាវុធ របាណ២០%រនហង
មួយៅ្ើំ។ ឿរចំណាយេលើវិ្ ័យអប់របំានេរើនេឡើងពី៦០៧ពាន់លានេរៀលរនហងៅ្ើំ២០០៨េៅ
៩០៧ពាន់លានេរៀលរនហងៅ្ើំ២០១២។ ឿរចណំាយេលើរាយើំងពលរមមនិងឿរបណតតេះបណាតើលវិំ ជើជីវៈ 
បានេរើនេឡើងពី៣៩ពានល់ានេរៀលេៅៅ្ើ២ំ០០៨េៅ៩៩ពាន់លានេរៀលេៅរនហងៅ្ើ២ំ០១២។ រវាង
ៅ្ើំ២០០៨និងៅ្ើំ២០១២ ឿរវិនិេយគ្រុបេលើេែ៉ឋើរចន្្មព័នធរូបវនត គឺ៩.៨៥២ពាន់លាន
េរៀល េៅេលើឿរដឹរជញ្៱ឡន៦.៨២១ពាន់លានេរៀល របពន័ធធ្រាសាស្រ្ត២.២៥១ពាន់លានេរៀល 
និងអគិ្នី៧៨០ពាន់លានេរៀល។ 

២.៤៩- ឿរចំណាយវិនិេយគសាធ្រណៈ ាមរយៈឿរផតល់ែិរញ្៴បើបទនរនហងរ្ុរបានេរើន 
េឡើងពី៧១១ពាន់លានេរៀលរនហងៅ្ើំ២០០៨េៅ១.៣២៧ពាន់លានេរៀល េៅរនហងៅ្ើំ២០១២ 
ដូចេ្ើេនេះែដរ ឿរផតល់ែិរញ្៴បើបទនពីបរេទ្បានេរើនេឡើងពី១.៩២៦ពាន់លានេរៀលដល់   
២.៨៦០ពាន់លានេរៀល។ ទនទឹមនឹងេនេះ សាណើនភាពបំណុលរតូវបានេធវើឲើយរបេ្ើរេឡើង ដូចាន 
បៃលើញរនហងជពំូរទី៣។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

ជពូំកទី២  សមិទធផលនិងបញ្ហា ប្រឈបចម្មៗងក កងក ងរអរុនកវត ផ.យ.ុ.ជ. ប ច្ក បៗនងកមម ២០០៩-២០១៣  37 

រ-  ការក្រប់ក្រង វិស្័យហិរញ្ញវតថុ 

សាថ ន្ភាពវិស្័យហិរញ្ញវតថុ ឆន ាំ២០០៩-២ ១៣ 

២.៥០- េៅរនហងដណំារ់ឿលៅ្ើំ២០០៩-២០១៣ វឌើឍនភាពដ៏គួរឲើយរត់្ាគើល់ រា៏នេៅ 
រនហងវិ្័យែិរញ្៴វតថហ។ រូបយិវតថហទូេៅ(M2) បានេរើនេឡើងំមធើយម របាណំ២១%រនហងមួយៅ្ើ ំ
រវាងៅ្ើំ២០០៨និងៅ្ើំ២០១២។ វិ្័យែិរញ្៴វតថហរប្់រមពហំរ៏រពំុងះនចលូដំណារឿ់លវិវតត។ 
ំរ់ែ្តង ទីផើារែិរញ្៴វតថហ ំពិេ្្ ទីផើារមូលបរតាមរយៈពពិិធរមមសាណើប័ននិងឧបររណ៍
ែិរញ្៴វតថហរំពុងបនតអភវិឌើឍ។ ទីផើារអនតរធន្េរទំនងនឹងរីរចេរមើនេៅេពលែដលទីផើារមូលបរត 
បំណុលរតូវបានបេងើតេឡើង។ ទនទឹមនឹងេនេះ វិ្ ័យធ្ន្រា ើប់រងរំពុងានវឌើឍនភាពលស។ 

 ១- ឿរអភវិឌើឍវិ្ យ័ធន្េរ 

២.៥១- វិ្័យធន្េរេៅរមពហំ    រីរចេរមើន                          ទំង 
ចំនួនរបតិបតិតររ ទំែំរបតិបតតិឿរ និងវិសាលភាព។ ធន្េរពាណិជ៱                 
                                            ។    រតឹមដំណាច់ែែមិថុន្ ៅ្ើំ
២០១៣ របព័នធធន្េររនហងរបេទ្រមពហំរួមានសាៀធន្េរំតិៃនរមពហំ ចំនួន២១ធន្េរ
ពាណិជ៱ចំនួន៣៣(រនហងេន្េះធន្េរចំនួន២៣     រនហងរ្ុរ    ធន្េរចំនួន១០ំសាៀ 
បរេទ្             ៱                        ១៧១) ធន្េរឯរេទ្ចំនួន 
៧                             ៥។ 

២.៥២- រទពើយ្រមម្រុបរប្់ធន្េរទទួលរបារ់បេញ្៴ើ    នឹង . . . បានេរើនពី៤១% 
េៅៅ្ើំ២០០៨ដល់៨១% េៅ        ១ ៅ្ើំ២០១៣។        រទពើយ្រមមរនហងរ្ុរ្ុទធ
រប្់របព័នធធន្េរានឿរេរើនេឡើង            េពាលគឺពី១.៥១៣ពាន់លានេរៀល    
១១.២៨៩ពាន់លានេរៀល(        របាណ៧,៤ដង)     រទពើយ្រមមបរេទ្្ទុធ បាន 
េរើនេឡើងពី១០.៣៤៦ពាន់លានេរៀល(        ំ    ២  ) ដល់១៩.៨៧៤ពាន់លាន
េរៀល។ ឥណទន្រុបេធៀបនឹងផ.្.្. បានេរើនពី២៤%ដល់៤៣%            ៴     
       ផ.្.្.         ២៣    ៤៦ ។ ររមិត្ុីជេរៅែផនរែិរញ្៴វតថហែដលវា្់េ៉យ
អនុបាត             (M2) េធៀបនឹងផ.្.្. បានេរើនព២ី៨%ដល់៥៣% ែដលឆលហេះបញងើំង
នូវតួន្ទឿីន់ែត្រមមរប្់របព័នធធន្េររនហង             េ្ដ៶រិច។             
          ២០១៣                                    ២.០០២           
    ២០១៣                 ២០០៨     ៩៣០       ។ 
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២.៥៣                              េដើមទុន    បណាតើធន្េរានឿរ 
េរើនេឡើងំលំ៉ប់ពី៣ ៧៨៣ពាន់លានេរៀល       ២០០៨ ដល់១០.៨៦១ពាន់លានេរៀល 
េៅចុងែែមិថុន្ ៅ្ើ២ំ០១៣ េពាលគឺេរើន២,៩ដង។ អនុបាតឥណទនមិនដំេណើរឿរេធៀប នឹង 
ឥណទន្រុបាននិន្្ើឿរថយចេុះ េែើយ្ថិតរនហងររមិត  ទប    ២,៥%         
          ២០១៣ ពី៣,៧%       ២០០៨។                            
                   ៨២    ២៦         េលើ្ ពី                             
      ៴   ។ 

 ២- វិ្ យ័មរីរែូរិញ្៴វតថហ 

២.៥៤-                                         ៴                
                                                       ៴           ។ 
រគឹេះសាណើនមីររូែិរញ្៴វតថហ                                            ឿន់ែត្រមម
ផងែដរ    ឿរផតល់ឥណទនដល់អាជីវរមមៀ្ើតតចូ ំពិេ្្   របំជនេៅាមជនបទ។ 
     រគឹេះសាណើនមីររូែិរញ្៴វតថហាន    ប័ណណបានេរើនពី១៨       ២០០៨ ដល់៣៧         
          ២០១៣ ែដលរនហងេន្េះានរគឹេះសាណើនមីររូែិរញ្៴វតថហចំនួន៧រតូវបានអនុញញើតឲើយទទលួ 
របារ់បេញ្៴ើពីសាធ្រណជន            ២០០៩។ រទពើយ្រមម្រុបរប្រ់គឹេះសាណើនមីររូែិរញ្៴ 
វតថហបានេរើនពី១.៣៦២ពាន់លានេរៀលដល៥់.២៧៧ពាន់លានេរៀល(េរើនរបាណ៤ដង) ែណៈ
ឥណទន្រុបបានេរើនពី៩៥៦ពាន់លានេរៀល ដល់៤.៤៧៩ពាន់លានេរៀល(េរើនរបាណ
៥ដង)។        ៴         ២៧                ២០០៨    ១.៥៥៤          
              ២០១៣                                      ៴                   
        ៴                  ។ រីឯចំនួនរបំពលរដ៶ែដលបានទទលួ            ៴     
បានេរើនព១ី.០០៧       ដលរ់បាណ២.៤៥៦      ។               ៴           
                      ៱          ៴                             ។ 
       អនុបាតឥណទនមិនដំេណើរឿរេធៀបនឹងឥណទន្រុប              
០,៤%                        ២០១៣។ ទនទឹម   េនេះ                       
                         ១៨០     ២១ ។ 

 ៣- វិ្ យ័ែរិញ្៴វតថហមនិែមនធន្េរ 

 វិ្័យធ្ន្រា ើប់រង 

 បុពវលាភធ្ន្រា ើប់រងបានេរើនេឡើងជិតដល់៣០លានដុលាយើរអាេមរិរេ៉យានអរា 
រំេណើនរបាណ២០% រនហងមួយៅ្ើំ។ 
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 បានពរងឹង្មតថភាពបញ្៴តតិររធ្ន្រា ើប់រង ាមរយៈ ឿរ៉រ់ឲើយអនុវតតបទបើបញ្៴តតិ របងុ 
របយ័តនរគប់រជុងេរំយ េដើមើបីធ្ន្ចីរភាពៃនឿរអភិវឌើឍវិ្យ័ធ្ន្រា ើប់រង រ្បាម 
លរែណឌរប្់្ ាគមបញ្៴តតិររធ្ន្រា ើប់រងអនតរំតិ។ 

 បាន៉រ់បៃលើញព័  ានំសាធ្រណៈទរ់ទងនឹងរបាយឿរណ៍ែិរញ្៴វតថហរបោំៅ្ើំ 
រប្ទ់ីផើារធ្ន្រា ើប់រងេៅរមពហំ្េំៅបេងើនទំនរុចិតតសាធ្រណជន។ 

 វិ្័យេសាធន 

 បានបេងើតេបឡាំតិ្នតិ្ុែ្ងម្រាប់មស្រនតីរាជឿរ       េបឡាំតិអតីត 
យុទធជន មូលនិធិជនពឿិរ នងិេបឡាំតរិបប្នតិ្ ុែ្ងម រនហងេេលេៅេំពារ្ងម 
និងបេងើតវបើបធម៌្នើឝំរបារ់្រាប់ឿរបេងើនចំណូលលឿរវិនិេយគ និងរួមចំែណរ 
ពរងឹង្ណំាញ់្វុតថិភាព្ងម។ 

 បាននិងរំពងុេរៀបចំចើបបប់េងើតឲើយានេសាធន្ម័រគចិតតពីែផនរឯរជន។ 

 វិ្័យមូលបរត 

 បានេរៀបចំនិងអភិវឌើឍររបែ័ណឌនិយតរមមនិងរតួតពិនិតើយ ែដលរនហងេន្េះរួមាន៖ ចើបប់
្តីពមីូលបរតរដ៶ ចើបប់្ តីពីឿរេបាេះផើាយនិងឿរជួញដូរមលូបរតមហាជន និងចើបប់
្តីពរីើឝ័យធន រពមទំងលិែិតបទ៉ឋើនពារព់័នធ។ 

 បានេរៀបចំបេងើតនិង៉រឲ់ើយដំេណើរឿរេែ៉ឋើរចន្្មព័នធរគប់រគងនិង្រាប់ដំេណើរ
ឿរទីផើារមូលបរតេៅរមពហំ ែដលរនហងេន្េះរួមាន៖ គណៈរមមឿរមលូបរតរមពហំ 
ររុមែុ៊នផើារមូលបរតរមពហំ ឿរផតល់អាំញើបណណជូនររុមែុ៊នចំនួន១៦   េធវើំ ររុម 
ែុ៊នមូលបរត ឿរផតលឿ់រទទួលសាគើលភ់ា្ើរ់ៃរទូទត់សាច់របារព់ារ់ព័នធនឹងមូលបរត 
ភា្ើរ់ៃរប ៱ ឿមូលបរត ភា្ើរ់ៃរចុេះបញ្៱ីេផទរមូលបរត ភា្ើរៃ់រទទូត់ ររមុែុ៊នគណ 
េនយើយជនំ្ញ និង្វនររឯររាជើយ និងររុមែុ៊នផតលេ់្វាវាយតៃមលេៅរនហងវិ្័យមលូ
បរត។ 

 បានរបឿ្េបើរំផលឡវឿរ៉រ់ឲើយជួញដូរមលូបរតរមម្ិទធរិប្់រ៉ឋើររទឹរ្វយ័តររុង
ភនំេពញេៅរនហងររុមែុ៊នផើារមូលបរតរមពហំ ែដលំរបវតតិសាស្រ្តេលើរទ១ីរនហងរពេះរាំ
ណាចរររមពហំ។ 

 វិ្័យែិរញ្៴វតថហមិនែមនធន្េរេផើឝងៗេទៀត 

 បាននិងរំពុងេរៀបចអំភិវឌើឍបរបាលធនរិចែិរញ្៴វតថហ។ 
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 បានផតល់វិញញើបនបរតវិំជើជីវៈនិងអាំញើបណណែផនរេ្វាវាយតៃមល និងេ្វាអចលនវតថហ 
ដល់ររុមែុ៊នចំនួន៨៧។ 

 បានផតលាអាំញើបណណអាជីវរមមអភិវឌើឍអចលនវតថហដល់ររុមែុ៊នចំនួន២០ េដើមើបីរគប់រគង
និងអភិវឌើឍលំែូរមូលធនរនហងវិ្័យេនេះ។ 

 បានបេងើត្ាគមអនរវាយតៃមលនិងភា្ើរ់ៃរេ្វារមមអចលនវតថហរមពហំ េែើយ្ាគម
េនេះបានចូលំ្ាជិរេពញ្ិទធិទី៨ៃន្ាគមអនរវាយតៃមលអាសាឞើន។ 

 បានបេងើតររបែ័ណឌបញ្៴តតិរមម ឿររតួតពិនិតើយ និងយនតឿររគប់រគង េដើមើបីអភិវឌើឍវិ្័យ
ទទួលបញងើំ   ានលរណៈផលឡវឿរនិងជំរុញឲើយានចលន្ទុន   បានទូលំទូលាយ។ 

 បាននិងរំពុងេលើររមព្់វិំជើជីវៈរនហងរបតិបតតិឿរទទួលបញងើំ ាមរយៈឿរ៉រ់ឲើយអនុវតត 
ាមរបព័នធបេចរវិទើាពត័ា៌ន្រាបប់ញ្៴តតិររ របតិបតតិររ និងអាំញើធរាន្មតថរិច
ពារ់ព័នធ។ 

៤- ឿរអភវិឌើឍររមបទបើបញ្៴តតនិងិេែ៉ឋើរចន្្មពន័ធែរិញ្៴វតថហ 

២.៥៥- ធន្េរំតិៃនរមពហំបានពរងឹងនិងអភិវឌើឍេែ៉ឋើរចន្្មព័នធរនហងវិ្័យធន្េរ 
ាមរយៈឿរពរងឹងររបែណ័ឌចើបប់និងបទបើបញ្៴តតិ្ ំៀន់ៗ ឿរេរៀបចំអភិវឌើឍរបព័នធទទូត់និងឿរ
បេងើតឿរិយល័យព័ត៌ានឥណទន។ ឿរិយល័យព័ត៌ានឥណទនរតូវបានបេងើតេឡើង
េរឿមទរមង់ំរមម្ទិិធរមួរវាង្ាគមធន្េរិររមពហំ ្ាគមមីររូែិរញ្៴វតថហរមពហំ និងអនរ 
ផតល់េ្វាឯរជន                                    បេញ្ៀ្            
   រួមទំងែចររំែលរ                          ។ ឧបររណ៍ ទូទតេ់ៅរនហង 
វិ្័យធន្េររា៏នលរណៈឿន់ែតទំេនើបផងែដរ ដូចំេ្វាដររបារា់មាឝើ្ុីន្វ័យរបវតត ិ
(ATM) េ៉យេរបើប័ណណឥណពនធនិងឥណទន េ្វាទូទត់េ៉យេរបើាឝើ្ុីនឆូតឿត(POS) និង 
េ្វាធន្េរាមទូរ្័ពទចល័តំេដើម។ គិតរតឹម   ែែ      ៅ្ើ២ំ០១៣ ាឝើ្ុីនដររបារ់
្វ័យរបវតតិ(ATM) ានចំនួន៧១៨េរគឿងេៅទូទងំរបេទ្។                       
                                                   ែណន្ំឲើយាន        
          ៴           ។ ធន្េរំតិៃនរមពហំ រ៏បាន   រំពងុជំរុញឿរអភិវឌើឍទីផើារ
អនតរធន្េរនិងរូបិយវតថហ ្ំេៅបេងើនរប្ិទធភាព រនហងឿររគបរ់គង្នទនីយភាពេៅរនហងរបព័នធ 
ធន្េរនងិអភិវឌើឍឿរេរបើរបា្់ឧបររណ៍អាចជួញដូរបាន។ 

២.៥៦-               រនិងែិរញ្៴វតថហានតួន្ទី្ំៀន់ដល់ឿរ       េ្ដ៶រិច 
             ែិរញ្៴វតថហរមពហំ                         ែដល    នឹងបញលើ 
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មួយ     អំឡហងេពលអនុវតតែផនឿរំតិអភិវឌើឍន៍វិ្័យែិរញ្៴វតថហៅ្ើំ២០០៩-២០១៣ និង 
យុទធសាស្រ្តអភិវឌើឍន៍វិ្យ័ែិរញ្៴វតថហ ៅ្ើំ២០១១-២០២០       

 ររមិតដុលាយើរូបនីយរមមែព្ ់                                            
                 ។ 

 េែ៉ឋើរចន្្មព័នធសាណើប័ន្រាប់វិ្័យែិរញ្៴វតថហ        ានឿរអភិវឌើឍ     ំបនត 
េទៀត រនហងេន្េះរួមាន របព័នធ           ្រាបដ់ំេណើរេ៉យរប្ិទធភាពៃនរបតិបតតឿិរ
ធន្េរ ររបែ័ណឌចើបបន់ិងបទបញ្៴តតិែដលានលរណៈរគប់រជុងេរំយ នងិរបព័នធទូទត់
របរបេ៉យរប្ិទធភាព និងានឿរេរបើរបា្់ទលូំទូលាយ។ 

 ររបែ័ណឌរតួតពនិិតើយេៅមនិទន់្ុីជេរៅ េែើយយនតឿរររើា្ថរិភាពវិ្ យ័ែិរញ្៴វតថហេៅ 
មិនទន់ានភាពរគប់រេន់រ្បាមឿរអនុវតតំ អនតរំតិ។ 

 ទីផើាររូបយិវតថហនិងទីផើារអនតរធន្េរេៅមិនទនដ់ំេណើរឿរ។  
 រងវេះឧបររណ៍អាចជញួដរូបាន ំពិេ្្មូលបរតរដ៶្រាប់ដំេណើរឿរទផីើាររូបិយវតថហ 
និងទីផើារអនតរធន្េរ។  

                     និងឿរេរបើរបា្់       ៴      ពុំទន់ទូលំទូលាយ 
                 ្មតថភាពធនធ្នមនុ្ើឝេៅានររមិត។ 

២.៤-  ភាពជានដ្រូកៅរនុងការអភិវឌ្ឍ 

២.៥៧- ្មិទធផលែដល្េរមចបានរនហងបណាតើៅ្ើំចុងេរឿយេនេះ គឺំមលូ៉ឋើនរគេឹះ្រាប់ 
បនតពរងឹងវឌើឍនភាពបែនថមេទៀត និងឿឍើប់ឲើយំបន់វូឿលានុវតតភាព ទនទឹម   េនេះបនតេ៉េះរសាយ 
បញលើរបឈម្រាប់បេងើនរប្ិទធភាពៃនែិរញ្៴បើបទន្ែរបតិបតតឿិរ។ បណាតើ្មិទធផល 
្ំៀន់ៗែដលរាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ្េរមចបាន គឺឿរេរៀរគរធនធ្នែិរញ្៴បើបទន្ែរបត-ិ 
បតតិឿររបាណំង១.០០០លានដុលាយើ       រនហងមួយៅ្ើំោប់ពីៅ្ើំ២០០៨មរ ្រាប់អភិវឌើឍ 
្ងម េ្ដ៶រិចរមពហំ។ ែិរញ្៴បើបទន្ែរបតិបតតិឿរេនេះ ានទំែំរបាណ១០%ៃន . . . 
បានរួមចំ  ររនហងឿរ្េរមចបានអរារំេណើនេ្ដ៶រិចែព្់រនហងចេន្យើេះ៦-៧% រនហងមួយៅ្ើំ។ 
ំលទធផលចំណូលរប្់របំជនា្ើរ់ៗ បានេរើនេឡើងពី៧៦០ដុលាយើរអាេមរិររនហងៅ្ើំ២០០៨ 
និងេលើ្១.០០០ដុលាយើរអាេមរិររនហងៅ្ើំ២០១៣ (ឿរបាឝើន់សាមើន)។ រីឯអរាភាពររីររ បានធ្យើរ់ 
ចុេះពី៤៧,៨%រនហងៅ្ើំ២០០៧ មរេៅរតឹម១៩,៨%រនហងៅ្ើំ២០១១។ រំេណើនែិរញ្៴បើបទន
្ែរបតិបតតិឿរ បានឆលហេះបញងើំងអំពីទំនុរចិតតរប្់្ែគម  ៃដគូអភវិឌើឍមរេលើរិច     របឹង 
ែរបងរប្់រាជរ៉ឋើភិបាលរនហងឿរអនុវតតរមមវិធីអភិវឌើឍន៍ និងរមមវិធី     រមង ់រពមទំងបានចូល 
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រួមបេងើតបរិសាណើនអនុេរេេះ្រាប់ឿរវិនេិយគវិ្យ័សាធ្រណៈនងិឯរជន ំពិេ្្ រនហង
វិ្័យេែ៉ឋើរចន្្មព័នធ ឿត់េដរ រ្ិរមម ្ំណង ់និងេទ្ចរណ៍។  

២.៥៨- រាជរ៉ឋើភិបាលបានទទួលេំគជ័យគួររត់្ាគើល់រនហងឿរដឹរន្ំ "េវទិឿៃនរិច 
្ែរបតបិតតឿិរេដើមើបអីភវិឌើឍរមពហំ "ោប់ពីៅ្ើ២ំ០០៧ ជំនួ្ឲើយយនតឿរ "រចិរបជុពំេិរេេះ 
េយបល់"។ េលើ្ពីេនេះរមពហំរតូវបានទទលួសាគើល់ថាំរបេទ្គរំូនិងះនមុែរនហងឿរអនវុតត 
"េ្ចរតរីបឿ្ទរីរងុបាឝើរី្ " និង"ែផនឿរ្រមមភាពទរីរងុអារឿ" ្តីពឿីរបេងើនរប្ិទធភាព
ែិរញ្៴បើបទន្ែរបតិបតតិឿរេៅតំបន់អា្ុបីាឝើ្ុែីវិរ។ 

២.៥៩- ប៉ៃុែនតេទេះំយឝើងណារត ី រាជរ៉ឋើភិបាលរ៏រំពុងជួប   បញលើរបឈមមួយចំនួនរនហង
ឿរបនតរិចរបឹងែរបងេដើមើបីះនេៅ្េរមចបាននូវរប្ិទធភាពៃនរិច្ែរបតិបតតិឿរអភិវឌើឍន៍។ 
ឿរៃររបឈមែដលំឿរេបតំញើទំងៀងរាជរ៉ឋើភបិាល ទងំៀងៃដគូអភិវឌើឍទំងអ្ ់រួមាន៖  

 ឿរធ្ន្ឲើយានឿរបនើឝហែិីរញ្៴បើបទន្ែរបតិបតតិឿរំមយួបណាតើអាទភិាពំតិ។ 
 ឿរេធវើ្ែុដុមនីយរមមដំេណើរឿរេរៀបចំរនហងឿររគបរ់គងែិរញ្៴បើបទនរប្់បណាតើៃដគូ 
អភិវឌើឍ។ 

 ឿរអភិវឌើឍ្មតថភាព្រាប់ែរលមសឿររគប់រគងវិ្ ័យសាធ្រណៈ។ 

២.៦០- ឿរេបតំញើចិតតទំងអ្់េនេះពិតំានសារៈ្ំៀន់េដើមើបីបនតអនុវតតឲើយបានចប់្ពវ 
រគប់នូវរេបៀបវារៈែដល  េ្្្ល ់ រនហងេេលេៅេៅពើេះេៅររឿរេរបើរបា្់ធនធ្នអភវិឌើឍរប 
របេ៉យរប្ិទធភាពំងមុន។ ទនទឹមនឹងេនេះឿរ្េរមចបានលទធផលរនហងរិចអភិវឌើឍោំបាច ់
រតូវរសាងនិងពរងឹងភាពំៃដគូទលូំទូលាយំមួយតួអងអភិវឌើឍទំងអ្ ់ និងពរងឹងរបព័នធ 
ំតិរ្បាមឿរេបតំញើន្ន្ែដលបានឯរភាពេ្ើរនហងេវទិឿរំពូលេៅទីររុងប៊ូសានៃនសាធ្ 
រណរដ៶រូេរ ចងុៅ្ើំ២០១១។  

២.៦១- គួររត់្ាគើល់ថា របភពែិរញ្៴បើបទនពៀីងេរៅនងឹានឿរធ្យើរ់ចុេះេ៉យសារនិន្្ើ 
ឿរថយចុេះៃនែិរញ្៴បើបទនឥត្ំណងេលើ្រលេលារ។ រនហងបរិឿរណ៍េនេះ របេទ្រមពហំោ ំ
បាច់រតូវែ្វងររធនធ្នពរីបភព ៃទេទៀតរពមទំងរបឹងែរបងឲើយអ្់លទធភាព រនហងឿររបមលូ 
ចំណូលរនហងរ្ុរ្រាបប់នតអភិវឌើឍរបេទ្។ ទនទឹមនឹងេនេះ ្ាែរណរមមរនហងតំបន់រួមទងំ 
្ែគមន៍េ្ដ៶រចិអាសាឞើនន្ៅ្ើំ២០១៥ នងឹបេងើតបញលើរបឈមផងនិងផតល់ឿលានុវតតភាព 
ថមីៗផង្រាប់រមពហំែដលតរមូវឲើយតួអងអភិវឌើឍទំងអ្់បនត្ ែឿរេ្ើបែនថមេទៀត។ 
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៣-  ការកលើរស្ទួយវិស័្យរសិ្ររម 

២.៦២- ឿរេលើរ្ទអយវិ្ ័យរ្រិមមែដលំចតុេឿណទីមយួៃនយុទធសាស្រ្៵ចតុេឿណ
ដំណារ់ឿលទី២រប្់រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ្រាប់នីតិឿលទ៤ីៃនរដ៶្ភា គឺំមលូ៉ឋើនរគឹេះ
ដ៏្ំៀន់្ រាប់រំេណើនេ្ដ៶រិចំ តិនិងេ្ដ៶រិចជនបទនិងឿរធ្ន្បាននូវ្មធម៌ និង     
   េ្ើបៀង។ ានទដិ៶ភាព្ំៀន់ៗចំនួនបួនៃនឿរេលើរ្ទអយវិ្័យរ្ិរមម រួមាន៖ (១)ឿរ 
េលើររមព្់ផលិតភាពនិងពិពិធរមមរ្ិរមម (២)ឿរែរទរមង់ដីធលីនិងេបា្     មីន (៣) 
ឿរែរទរមង់វិ្យ័ជលផល និង (៤)ឿរែរទរមង់វិ្័យៃរពេឈើ។ 

៣.១-  ការកលើរររពស្់ផលិតភាព ន្ិងពិពិធររមរស្រិរម 

២.៦៣- ររ្ួងរ្ិរមម រឿុខើរបាញ់ នងិេនសាទ បានបំេពញយឝើង្រមមរនហងឿរដឹរន្ំរគប ់
រគងនិងអនុវតត្រមមភាព ្ំេៅជំរុញឿររីរលូតលា្់រ្ិរមម េ៉យ (១)ធ្ន្បាននូវ     
   េ្ើបៀង (២)ឿររតតួពិនិតើយគុណភាព និង្ុវតថិភាពផលិតផលរ្រិមម (៣)ឿត់បនថយ 
ភាពររីររ េ៉យបេងើនចណំូលរបំរ្ិររ ាមរយៈតៃមលបែនថមេៅរនហងផលិតផលរ្ិរមម និង 
(៤)ធ្ន្បាននូវទផីើារ្រាប់ផលតិផលរ្ិរមម។  

ផលិតផលដ្ាំណ្ដាំក្សូ្វ 

២.៦៤- គិតមរដល់រតឹមៅ្ើំ២០១៣ ៃផទដីផលិតរមមដំណារំ្ូវ្រុបបានេរើនេឡើងដល់ំង 
៣លានែិរា។ េ៉យែឡរទិននផលរ្ូវមធើយមទូទំងរបេទ្ន្ៅ្ើំ២០១២ ្េរមចបាន 
៣,១១េាន/ . . េរើនេលើ្ៅ្ើំ២០០៨ ែដលានរតឹមែត២,៨៣េាន/ . . (េរើនរបាណំ 
១៤%) និងបរិាណផលរ្ូវ្រុបរបាណ៩,២៩លានេាន (េរើនេលើ្ៅ្ើំ២០០៨ចំនួន២៩% 
ែដលាន៧,៥៨លានេាន)។ និន្្ើឿរេនេះ បានេធវើឲើយរមពហំ្ល់េ្ើបៀង គិតំអងរ្រុបចំនួន 
ំង៣,០៣លានេាន ឬេ្មើនឹងរបាណំ៤,៧លានេានរ្ូវ គឺែព្ ់ំងៅ្ើំ២០១១។ ្មិទធ 
ផលេនេះំ្រីរមមឆលហេះបញងើំងនូវេំគជយ័មួយដ៏ធំេធង ្រាបរ់មពហំរនហងឿរ្េរមចបាននូវ 
្រមមភាពែផនឿរ"េេលនេយបាយជំរុញផលិតរមមរ្ូវ និងឿរន្ំេចញអងរ" រនហងវិ្័យផលិត 
រមមដំណាំរ្ូវ។  
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តារាងទី២.១ : រាំកណើន្ផលិតររមដ្ាំណ្ដាំក្សូ្វ ពី   ២  ៩      ២ ១២ 

ររយិាយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ 
ង្ប្រៀរង្ ៀរកុំង្ ើន 

២០០៩-២០១២ 

ផ្ែៃដ្ីដ្ឋុំដ្ុុះ (ហ.ត.) ២ ៧១៩ ០៨០ ២ ៧៩៥ ៨៩២ ២ ៩៦៨ ៥២៩ ៣ ០០៧ ៥៤៥ ១០,៦% 

ផ្ែៃដ្ីប្រមលូែល (ហ.ត.) ២ ៦៧៤ ៦០៣ ២ ៧៧៧ ៣២៣ ២ ៧៦៦ ៦១៧ ២ ៩៨០ ២៩៧ ១១,៤% 

ទ្និនែលប្្ូវ (ត/ហ.ត.) ២,៨៣៦ ២,៩៧ ៣,១៧៣ ៣,១១៧ ៩,៩% 

ររិមា ែលតិែល (ត) ៧ ៥៨៥ ៨៧០ ៨ ២៤៩ ៤៥២ ៨ ៧៧៩ 
៣៦៥ 

៩ ២៩០ ៩៤០ ២២,៤% 

ង្្បៀក្ល់ (អកេរ) ២ ២៤៤ ៥៩៨ ២ ៥១៦ ៧៥២ ២ ៧៨០ 
៣២៨ 

៣ ០៣១ ០១៧ ៣៥% 

ង្្បៀក្ល់ (ប្្ូវ) ៣ ៥០៧ ១៨៥ ៣ ៩៣២ ៤២៥ ៤ ៣៤៤ 
២៦៣ 

៤.៧៣៥ ៩៦៤ ៣៥% 

ប្រភព  :  ប្ក្ួកក្ិកមម រុកាា ប្រមាញ់ នកិង្នសាទ្ 

 
២.៦៥- ផលិតរមមដំណាំសារវបើបរមមនិងដំណាំឧ្ើាែរមម៖ ៃផទដី៉ ំដុេះដំណាំ្ៀំន់ៗ រួម 
ាន  េពាត ដំឡឡងមី ្ែណតរបាយ ្ែណតរេ្ៀង ាននិន្្ើឿរេរើនេឡើងគួរឲើយរត់្ ាគើល ់
គឺេរើនេឡើងបានពី៧០៤.៦៦០ែ.ត.(ៅ្ើ២ំ០១១)ដល់៧១៦.៣៧០ែ.ត.(ៅ្ើំ២០១២)។ ៃផទដី
៉ំដុេះដំណាំរួមផើឝ ំ និងដណំាំឧ្ើាែរមម ្រុបទទូំងរបេទ្្រាបៅ់្ើំ២០១២ ្េរមចបាន
៩១២.៨៨០ែ.ត.(ៅ្ើំ២០១១ ្េរមចបាន៨៥៦.៧៧៧ែ.ត.)។ បរិាណផល្រុបៃនដំណាំ
រួមផើឝនំិងដំណាំឧ្ើាែរមមរបោំៅ្ើំរា៏នឿរេរើនេឡើងែដរ គឺបានេរើនព៩ី,៩៣លានេានៅ្ើំ
២០១១ដល់១០,៨៥លានេានៅ្ើ២ំ០១២។ ៃផទដី៉ ំដុេះដំណាអំចិៃស្រនតយ៍ អនុវតតបាន្រុបចំនួន 
១៩៣.៧៥១ែ.ត. េរើនេលើ្ៅ្ើំមុន១៧,៥%(ៅ្ើ២ំ០១១ ានែត១៦៤.៨៤០ែ.ត.ប៉ៃុេណា្ើេះ)។ 

តារាងទី២.២ : នផទដ្ីដាាំដ្ុោះដ្ាំណ្ដរដ្វូស្ាំខាន្់ៗ៤រុខ (ឯរតារិតជាហ.ត.) 

មខុដ្ុំណ្តុំ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ 

ង្ោត ២០៦ ០៥៨ ២១៣ ៦២២ ១៧៤ ២៥៧ ២១៦ ៣៣០ 

ដ្ុំឡូកមី ១៦០ ៣២៦ ២០៦ ២២៦ ៣៩១ ៧១៤ ៣៦១ ៨៥៤ 

្   កបាយ ៤៩ ៥៩៩ ៦៩ ២០៦ ៦៨ ១១១ ៦៦ ៨៥០ 

្ផ ត កង្្ៀក ៩៦ ៣៨៨ ១០៣ ១៩៨ ៧០ ៥៨៤ ៧១ ៣៣៧ 

្រុរ ៥១២ ៣៧១ ៥៩២ ២៥២ ៧០៤ ៦៦៦ ៧១៦ ៣៧០ 

ប្រភព  :  ប្ក្ួកក្ិកមម រុកាា ប្រមាញ់ នកិង្នសាទ្ 

  
២.៦៦- ឿរអភិវឌើឍ្ែគមន៍រ្ិរមម៖ ំរ់ែ្តងគិតមរទល់ៅ្ើ២ំ០១២េនេះ ្ែគមន៍ 
រ្ិរមម្រុបានចំនួន៣៧៥ រតូវបានបេងើតេឡើងេៅទូទំងរបេទ្។ ្ែគមន៍ទំងអ្េ់នេះ
ាន្រមមភាពពារ់ព័នធនងឹមុែរបរមួយចំននួដូចំ ផលិតរមមរ្ិរមម េ្វាលរ់ទិញរ្ផិល 
និងធ្តុចលូរ្ិរមម និងេ្វាឥណទន្រាប់របព័នធផលិតរមមរ្ិរមម។ 

២.៦៧- ឿរជំរុញឿរន្េំចញផលតិផលរ្រិមម៖ រនហងៅ្ើ២ំ០១២ ផលតិផលរ្រិមមចំនួន



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 
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២៥មុែទំនញិានបរិាណ្រុបចំនួន០,៦៨លានេាន រតូវបានេ្នើ្ ុំវិញញើបនបរតភូតេម
អន្ម័យេដើមើបីន្ំេចញ។ រនហងៅ្ើំ២០១២ដែដល វិ្័យឯរជនចំនួន៦៨ររុមែុ៊នបានន្ំេចញ
អងរានបរិាណ្រុប២០៥ ៧១៧េានេៅឿន៥់៧របេទ្។ ឿរន្ំេចញេនេះបានេរើនេលើ្
ៅ្ើំ២០១១ចំនួន១,៩%។ េទេះបីំរំេណើនៃនឿរន្ំេចញអងរានចំនួនតិចតួច ប៉ៃុែនតអងរន្េំចញ
ពីរបេទ្រមពហំ រំពុងរតូវបានទីផើារបរេទ្(របេទ្ន្ំចូល) ទទលួសាគើលឿ់ន់ែតេរចើនេឡើងៗ
ពីមួយៅ្ើំេៅមួយៅ្ើំ។ រនហងៅ្ើំ២០១២ដែដល ឿរន្ំេចញផលិតផលដំឡឡងមី ្េរមចបាន្រុប
០,២២លានេាន រនហងេន្េះេមើៅដំឡឡងមីចំននួ៤៨.៨៧៤េាន ចំណតិដំឡឡងមីចំនួន១២៦.២៧៦ 
េាន និងដំឡឡងមីរ្្់ចនំួន៥០.៥៤០េាន រតូវបានន្ំេចញ។  

២.៦៨- ឿរអភិវឌើឍនិងឿររសាវរំវរ្ិរមម៖ ាមរយៈឿរៃររសាវរំវ ឿរបណតតេះ 
បណាតើល នងិឿរផើឝពវផើាយេផទរបេចរវិទើារ្ិរមមអ្់រយៈេពល៥រនលងមរ រាជរ៉ឋើភិបាល 
្េរមចបាននូវ្មទិធផល្ំៀន់ៗ ដូចតេៅ៖  

 េធវើឿររបែមរបមលូ អភិររើឝ និងេរបើរបា្់ពជូដំណាំេផើឝងៗ។ 
 េធវើឲើយរបេ្ើរេឡើងនូវលរណ្មើបតតិរប្ព់ូជរ្វូទំងឡាយែដលបានបេញ្ញរួចេែើយ 
និងែដលរំពុងេពញនិយម។ 

 េធវើឲើយរបេ្ើរេឡើងនូវទិននផលនិងគុណភាពដំណាំរ្វូ ដំណាំធញ្៴ំតិ ដំណាំបែនល។ 
 ពរងឹង្មតថភាពមនទីរពិេសាធន៍។ 
 អភិវឌើឍឧបររណ៍រ្ិរមម   បានបេងើតឧបររណ៍េផើឝងៗ។ 
 អភិវឌើឍបរិឿខើរ្រាប់ររើាទុរឬេវចែប់ផលិតផលរ្ិរមម។ 
 អភិវឌើឍបងហំបេចរេទ្បេងើនផលិតភាពដំណាំរ្ូវ។ 
 ្ិរើាអំពីននិ្្ើឿររយៈេពលែវងៃនជីំតិដី្ រាបផ់លិតរមមដណំាំរ្ូវ។ 
 ាម៉នដំេណើរ     អា្ូតរនហងរ្ទប់ដីនងិទឹរ។ 
 ឥទធិពលៃនឿរេរបើរបា្ជ់អីា្ូតេៅេលើទិននផលរ្វូរនហងរដូវវ្ើា។ 
 េធវើ្មូែរមម្តវលសិត។ 
 ាម៉នររពូជរ្វូធន់េៅនឹងឿរបំ្ យើញរប្់មាចេា្ើត។ 
 ទទួលយរពូជរ្វូបេញ្ញេ៉យវិទើាសាណើននិងផលចំេណញបែនថម។ 
 បេចរេទ្៉ំ្ែណតរបាយបន្តើប់ពីរបមលូផលរ្ូវរដូវវ្ើា។ 
 េធវើឿរៃរបណតតេះបណាតើលនិងផើឝពវផើាយ។ 
 េ៉យែឡរចំេពាេះឿរៃរផើឝពវផើាយបានេធវើទិវាែរ្បៃលើញមួយចនំួន។ 
 េធវើឿរៃរេបាេះពុមពនិងផើឝពវផើាយ។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 
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២.៦៩- េទេះបីំ្េរមចបាននវូ្មិទធផលគរួំទីរត់្ាគើល់រ៏េ៉យ រ៏ឿរៃររសាវរំវ 
ផលិតរមមរ្ូវ ដំណាំសារវបើបរមម និងដំណាំឧ្ើាែរមម បាននិងរំពុងជបួរបទេះបញលើរបឈម 
មួយចំនួន រួមាន៖ 

 ពុំទន់ានរញ្ប់ថវឿិំតិេ៉យែឡរ្រាប់ឿរៃររសាវរំវ េែើយថវឿិំតិ្រាប់ 
អនុវតតឿរៃររសាវរំវរ៏េៅានររមិតផងែដរ។ 

 ពុំទន់ានេេលនេយបាយេលើរទរឹចិតតដល់អនរវទិើាសាស្រ្តអនររសាវរំវមស្រនតីនិងនិេយ
ជិតែដលបាននិងរពំុងបេរមើឿរៃររនហងអងភាពរសាវរំវរ្ិរមម។ 

 ឿរ៉ច់ចរនតអគិ្នីំញឹរៈប់ បណាតើលឲើយែចូៀតនូវឧបររណ៍និងសារធ្តុវិភាគ រនហង 
មនទីរពិេសាធន៍រពមទំង្ាភើរៈេអឡិចរតនូិច។  

 េែ៉ឋើរចន្្មពន័ធ្រាប់ឿរៃររសាវរំវេៅានររមិតំពេិ្្មនទីរពេិសាធន៍ែដល
ាន្មតថភាពរសាវរំវំលរណៈវិទើាសាស្រ្ត។ 

២.៧០- េរៅពីសាណើប័នអភិវឌើឍវិ្័យរ្ិរមម របំរ្ិរររមពហំបានបនតជួបនូវផលវិបារមួយ 
ចំនួន ែដលទមទរនូវដំេណាេះរសាយ៖ 

 រងវេះៀតនូវធនធ្នមនុ្ ើឝ េែ៉ឋើរចន្្មព័នធ នងិថវិឿរ្រាប់រសាវរំវ និងអភិវឌើឍ។ 
 េេលនេយបាយេរំទ្រាប់ឿររសាវរំវវិទើាសាស្រ្តរ្ិរមម េៅានឿរែវេះៀត។ 
 រងវេះៀតឧបររណ៍ែផនរចើបប់និងបទបើបញ្៴តតិ។ 
 រងវេះៀតឿរវនិិេយគឯរជនមរេលើវិ្ ័យរ្ិរមម។ 
 ឿរែរបរបលួអាឿ្ធ្ត ុ ែដលេធវើឲើយានេរេេះធមមំតិ ដូចំេរេេះរាំង្អត ទឹរជំនន ់
ឿររាតតើបតពីពពួរ្តវលសិត ំេដើម។ 

 ចំេណេះដឹងរ្ិររេៅានររមិត ែដលំរាឍើរបឈមរនហងឿរទទួលបេចរវិទើាថមីៗ រ៏ដូច 
ំឿរេធវើំ ៃដគពូាណិជ៱រមមំមួយវិ្យ័ឯរជន។ 

ផលិតររមន្ិងបស្ុពាបាល 

២.៧១-  រនហងរយៈេពល៥ៅ្ើំរនលងមរេនេះ(២០០៩-២០១២) សាណើនភាពៃនឿរចិញ្ឹម្តវ 
ពាែនៈេៅរមពហំានឿរែរបរបួលគួរឲើយរត់្ ាគើល់ ំពិេ្្ចំននួេេានឿរថយចុេះព ី
៣,៥៨លានរើបលមរ៣,៣៨លានរើបល េ៉យែឡរចំនួន្តវររបីរា៏នឿរធ្យើរ់ចុេះ។ េ៉យ
ែឡរ រជូរនិងបរើឝីានឿរេរើនេឡើងពី២,១២លានរើបលេៅ២៣,៣៣លានរើបលរវាងៅ្ើ២ំ០០៩ 
និងៅ្ើំ២០១២។ េបើពិនិតើយនិងវិភាគំរួមេលើ្ ូចន្ររលទធផល អរាផលតិរមម្តវរគប់របេភទ 
បានេរើនេឡើង៣% រនហង១ៅ្ើំ។ រំេណើនេនេះ          មរពតីរមវូឿរសាច់្តវែព្់។ 
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ផលិតរមម្តវរគប់របេភទ រួមចំែណរដល ់. . . រប្់រមពហំរបាណំ៣,៩% រនហងៅ្ើ២ំ០១២។ 
ទនទឹមនឹងេនេះ ឿររីរចេរមើនៃនផលិតរមម្តវរប្់ែផនរឯរជនរ៏ឿន់ែតានទំែំធំេឡើងៗ េ៉យ 
ានឿរយល់ដឹងពីបេចរេទ្ចិញ្ឹម ឿរេរជើ្េរី្ ពូជ នងិឿរបៃកើត់ពូជ ំពិេ្្ ឿរបៃកើត ់
ពូជេ៉យ្ិបើបនិមមិត ានឿររីរចេរមើនៃនបេចរវិ   ថមីៗ ានេរាងចររចំណី្តវរគប់របេភទ 
ឿរឿត់បនថយឿរផទហេះជំងនឺិងឿរឆលងរាល៉លជំងឺ្ តវ ាមរយៈឿរបៃកើរនិងទប់សាកើត់ជំងឺាន 
រប្ិ  ភាពែព្់ ំពិេ្្ ឿរជំរុញឿរេលើរទឹរចិតតរប្់រាជរ៉ឋើភិបាលរនហងអនុវិ្័យចិញ្ឹម 
្តវ។ 

២.៧២-  េទេះបីររ្ួងរ្ិរមម រឿុខើរបាញ់ និងេនសាទ បានបញ្ប់ចើបប់ លែិតិបទ៉ឋើន
គតិយុតតន្ន្ទរទ់ង   វិ្័យផលិតរមមនិងប្ពុើាបាល ំពេិ្្េ្ចរ៵ីរពាងចើបប់្ ៵ីពី
្ុែភាព្តវនិងផលិតរមម្តវរបរបេ៉យែផល្ កើរ៏េ៉យ រ៏វិ្យ័ផលិតរមមនិងប្ុពើាបាល 
បាននិងរំពងុជួបរបទេះ   បញលើរបឈមមួយចំនួនដូចៀងេរឿម៖ 

 ឿរផតល់េ្វាប្ុពើាបាលេៅាមមលូ៉ឋើនៃនរាជធ្នីេែតត េៅានររមិតអន់ថយេៅ 
េឡើយ។ 

 ្មតថភាពៃនឿរយល់ដងឹនិងបទពិេសាធរប្់ឿរិយល័យជំន្ញេៅាមរាជធ្នី េែត៵ 
រ្ុរ ររងុ េៅានររមិតទំងែផនរបេចរេទ្ និងែផនរចើបប់ លិែិតបទ៉ឋើន។ 

 មិនទន់ានឿរធ្ន្រា ើបរ់ង្ុែភាព ្រាប់បុគលិរបំេពញតួន្ទ ី េៅរែនលងានេរេេះ 
ថា្ើរ់។  

 ឿររតួតពនិិតើយចលន្្តវនិងផលិតផលានេដើមរេំណើតពី្តវ េៅមិនទន់បំេពញបាន 
រគប់រជុងេរំយនងិែវេះចេន្យើេះទំងែផនរបេចរទ្ និងែផនរចើបប់ លិែតិបទ៉ឋើន។ 

 ឿររតួតពនិិតើយអន្មយ័្តវ សាច់ និងផលិតផល្តវេៅាម្ត៵ែត៉ឋើននិងទផីើារ 
អនុវត៵មិនទន់្ មរ្បាម្តង់៉បេចរេទ្េៅេឡើយ។  

 ឿររតួតពនិិតើយគុណភាពចណំី្តវេៅានររមិត។ 
 ឿរវិនិេយគនិងផលិតរមមចំណី្តវេៅានររមតិេៅេឡើយ។  
 អរាៃនឿរបៃកើត់ពជូ្តវាមែបបវិទើាសាស្រ្ត េៅមិនទន់េឆលើយតបឲើយបានទូលំទូលាយ
ទូទំងរបេទ្េៅេឡើយ។ 

 ទីផើារ្តវេៅមិនទន់ានឿរអភិវឌើឍ។ 
 ជំងឺ្ឍើសាយបរើឝី (H5N1) េៅែតមិនទន់បានលុបបំបាត់បានទំងរ្ងុ។ 

 វិស្័យរស្ឧិស្ាហររម 

២.៧៣-   ែផសរាមេេលនេយបាយំយុទធសាស្រ្តរប្់ររ្ួងរ្ិរមម រុឿខើរបាញ់ និង 
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េនសាទ ៅ្ើំ២០០៩-២០១៣ វិ្័យរ្ិឧ្ើាែរមម បានចលូរួមបំេពញ្រមមភាពរ្បាម 
េេលនេយបាយអនុវិ្ យ័ទី២ ្តីពឿីរពរងរីទីផើារ្រាបផ់លិតផលរ្ិរមម  និងទី៣ ្តីព ី
ររបែ័ណឌៃនឿរអភិវឌើឍសាណើប័ននិងបទបើបញ្៴តតិចើបប់ េ៉យទទួលបាន្មិទធផលមួយចនំួនដូច 
ៀងេរឿម  

២.៧៤- ឿរេំរទេ្វាបេចរេទ្ាមរយៈឿរៃរអនុវតតរមមវិធី្រមមភាពៈ រនលងមរែផនរ 
រ្ិឧ្ើាែរមម ររ្ងួរ្ិរមម រឿុខើរបាញ់ និងេនសាទ បានអនុវតតគេរាងចំនួន២ ាមរមម 
វិធីទី២ “ជំរុញឿរចូលទីផើារៃនផលិតផលរ្ិរមម”។ េៅរនហងន័យេនេះរបំរ្ិររចំនួន 
៣,៩៦០ន្រ់ បានទទលួវគបណតតេះបណាតើលពីអនុរមមវិធីេផើឝងៗ រួមាន ឿរបណតតេះបណាតើល 
រ្ិររ ្តីពីឿរែរៃចននងិផើឝំចំណី្តវ ឿរេលើររមព្់្តង់៉ គុណភាព្ុវតថិភាពផលិតផល 
រ្ិរមម និងឿរបណតតេះបណាតើលរ្រិរអំពីផលិតរមមរ្ិរមមាមរចិ្នើារវាងៅ្ើំ២០០៩ និង 
ៅ្ើំ២០១៣។    

២.៧៥-  រាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ ានឿរោប់អារមមណន៍ិងជំរញុយនតឿរផលិតរមមរ្ិរមមាម 
រិច្នើាេនេះយឝើងៀយើំង េរពាេះំយនតឿរគនលេឹះរនហងឿរចូលរួមេ៉េះរសាយេេលនេយបាយ 
បេងើនផលិតរមមនិងទីផើាររ្ិរមមរ៏ដចូំេេលនេយបាយជំរុញឿរន្ំេចញអងរ។  ររ្ួង 
រ្ិរមម រឿុខើរបាញ់ និងេនសាទ បានេរៀបចអំនុររឹតើយ្តពីីផលិតរមមរ្ិរមមាមរិច្ នើា 
ៅ្ើំ២០១១ និងរំពុងេរៀបចំេ្ចរតីរពាងចើបប់្តីពីគុណភាពនិង្ុវតថិភាពផលិតផលរ្ិរមម 
រពមទំងលែិិតបទ៉ឋើនគតិយុតតមួយចនំួនេទៀតដូចំសារាចរែណន្ំ្តីពីផលិតរមមរ្រិមមាម 
រិច្នើា និងរបឿ្្តពីីឿររគប់រគង្ថិតិ្ ែរេ្រ្រិមម និងរ្ិឧ្ើាែរមម។ 

២.៧៦-  េទេះបីានវឌើឍនភាពដូចបានេរៀបរាប់ៀងេលើរ៏េ៉យ រ៏េៅានឿរៃរលបំារមួយ 
ចំនួនដូចំ៖  

 ព័  ានអំពី្ែរេ្អនរផលិត និងែរៃចនផលិតផលរ្ិរមម្រាប់របំរ្ិររេៅមិន 
ទន់្ុររតឹ។  

 ទំងភាគីអនរផលិត ទងំភាគីអនរទិញេៅានឿរយល់ដឹងតិចតួច្តីពីយនតឿរផលតិរមម 
រ្ិរមមាមរចិ្នើា។ 

 ឿរេរៀបចំចើបប់្តីពីគុណភាព និង្ុវតថិភាពផលតិផលរ្ិរមមេៅមិនទន់ានរិច្ែ 
របតិបតតិឿររលូន។ 

 េែ៉ឋើរចន្្មពន័ធ ធនធ្នមនុ្ើឝ ឧបររណ៍្ាភើរៈ នងិរចន្្មព័នធរគប់រគងេៅាន 
ររមិត។ 
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 ឿរ្ិរើារសាវរំវនិងឿរអភិវឌើឍេលើបេចរវិទើាេរឿយេពលរបមូលផលឿរែរៃចន និងឿរ
រគប់រគងគុណភាព និង្វុតថិភាពេៅមនិទន់ាន្រមមភាពេៅេឡើយ។ 

ផលិតររមកៅស្  ូ

២.៧៧- គិតមរដលៅ់្ើំ២០១២េនេះ ៃផទដី៉ំដុេះេៅ្៊ូ្រុបានចំនួនំង២៨០.៣៥៥ែិរា 
ែដលរនហងេន្េះៃផទដីចាកើរេៅ្៊ូរ្ឧិ្ើាែរមម ានចំនួន៥៤.២០៩ . .(េ្មើនឹង១៩,៣៤%
ៃនៃផទដី្រុប) ចាកើរេៅ្៊ូ្មើបទនេ្ដ៶រិចានចំនួន១១៨.៤៣៩ . .(េ្មើ នឹង៤២,២៥%
ៃនៃផទដី្រុប) និងចាកើរេៅ្៊ូរគួសារឯរជនចំនួន១០៧.៦៩៦ . .(េ្មើនងឹ៣៨,៤១%ៃនៃផទដី
្រុប)។ េៅរនហងទំែំៃផទដី៉ំដុេះ្រុបចំននួ២៨០.៣៥៥ . . ានៃផទដេីចៀរជ័រចំនួន៥៥ ៣៦១ 
 . . េ៉យបានផតល់ំ ជ័រេៅ្៊ូ្ អតបានចំននួំង៦៥.០០០េាន ្ រាបន់្ំេចញេៅបរេទ្។ 

២.៧៨- ាមឿរេរេងទុរ េៅរនហងយុទធសាស្រ្ត្ រាបឿ់រអភិវឌើឍេៅ្៊ូធមមំ តេិៅរមពហំ 
២០១១-២០២០ គឺដលៅ់្ើំ២០២០ ៃផទដីេៅ្៊ូនងឹេរើនដល់៣០មុឺន . . ប៉ៃុែនតំរ់ែ្តង រតឹម 
ៅ្ើំ២០១៣ េនេះ ៃផទដីេៅ្៊ូ បានេរើនដល់ំ ង៣០មុឺន . . រួចេរ្ចេែើយ។  

២.៧៩- ឿរអនុវតតផ.យ.អ.ជ.            ២០០៩-២០១៣ វិ្ ័យេៅ្៊ូ្ េរមចបាននូវ 
្មិទធផលឿរៃរំេរចើន។ ប៉ៃុែនតទនទឹមេន្េះររ្ួងរ៏ជួបរបទេះនូវបញលើរបឈមមួយចំនួនដូច 
ៀងេរឿម  

 ែវេះៀតថវិឿ ្ាភើ   និងមេធើាបាយ ្រាបដ់ំេណើរឿរឿរៃរ នងិឿរចេុះបំេពញេប្រ 
រមមេៅាមេែតត។ 

 ររ្ួង សាណើប័នពារ់ព័នធ នងិអាំញើធរែដនដី ែវេះឿរ្ែឿរំមយួអគន្យរ៉ឋើនេៅ្៊ូ។  
 ទីាំងចាកើរេៅ្៊រូគួសារនិង្ិបើបរមមែរៃចនផលិតផលេៅ្៊ូ្ថិតេៅរាយបាឝើយៅឃើយៗ 
រពមទំងេែ៉ឋើរចន្្មពន័ធមិនអំេណាយផល ែដលបណាតើលឲើយានឿរពបិាររនហងឿរចុេះ 
រ្ង់្ថិតិ សារ្ួរព័តា៌នពារ់ពន៶័នឹងឿរៃរ៉ំដុេះេៅ្៊ូ និងផតលឿ់រែណន្ពំីបេចរ 
េទ្េៅ្៊ូ។ 

 ចាកើរេៅ្៊ូរ្ិឧ្ើឝែរមមមួយចំនួនមិនទន់បានចូលរួមអនុវតតាមសាមើរតអីនុររឹតើយ 
េលែ៥៥ អ.ន.ររ. ចុេះៃថទី០៤ ែែមិថុន្ ៅ្ើំ២០០៧ ្តីពីឿរផតល់វិញញើបនបរតបញជើរ់ព ី
គុណភាពេៅ្៊ូ។ 

 វិទើាសាណើនមិនទនា់នៃផទដី្រាប់េធវើអនុសាណើនីយពិេសាធ   និងរតួតពនិិតើយគុណភាពេៅ 
ាមតំបន់។ 
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៣.២-  រាំណណទក្រង់ដ្ីធល ីន្ិងការកបាស្ស្ម្អ តរីន្ 

២.៨០- រំែណទរមង់ដីធលរីប្់រាជរ៉ឋើភិបាល បានេ្ដើតំ្ំៀន់េលើវិធ្នឿរពរងឹងរបព័នធ 
រគប់រគង ែបងែចរ និងេរបើរបា្់ដធីល ីឿរធ្ន្្វុតថិភាពៃនរមម្ ិទធិដ ីឿរលុបបំបាត់ភាពអន្ 
ធិបេតយើយរនហងឿរឿន់ឿប់ដីេ៉យែុ្ ចើបប់ ឿរ៉រ់េចញនូវវិធ្នឿរ្មរ្បេដើមើបីទប់សាកើត់ 
ឿររបមូលដីទុរេ៉យមិនបានេរបើរបា្់និងមិនផលតិ។ ឿរៃរែរទរមង់ដីធលីរ៏ានសារៈ្ំៀន ់
ផងែដររនហងឿរពរងីរនិងឿរែបងែចរដីធលីរ្ិរមម រនហងររបែ័ណឌដី្មើបទន្ងមរិច្ំេៅេលើរ 
រមព្់បេងើនផលិតភាពនងិពិពិធភាវូបនយីរមមរ្រិមម និងឿរឿត់បនថយភាពររីររេៅាម 
តំបន់ជនបទរប្រ់បំរ្ិររ។  

២.៨១- េ៉យអនុវតតេេលេៅៀងេលើានរនហងផ.យ.អ.ជ. បចហបើបននរមម២០០៩-២០១៣ 
ររ្ួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយរមម និង្ំណង់ ្េរមចបាននូវ្មិទធផលានដូចៀងេរឿម៖ 

 រដ៶បាលដធីល ី
 បនើឝហីចើបប់ភូមិបាល ំមយួនឹងររមរដ៶បើបេវណីថមែីដលបានចលូំធរានរួចេែើយ។ 
 ចើបប់្ តីពីឿរផតល់្ ិទិធរមម្ិទធិេលើចែំណរឯរជនៃនអេរ្ែរមម្ ិទធិដលជ់នបរេទ្។ 
 អនុររឹតើយ្តីពីឿរ៉រប់ញងើំ ឿរេផទរនូវ្ិទិធជលួរយៈេពលែវង ឬ្ទិិធេលើ្មើបទនដ ី
េ្ដ៶រិច។ 

 អនុររឹតើយ្តីពីឿររគប់រគងនិងេរបើរបា្់អេរ្ែរមម្ិទិធ។ 
 អនុររឹតើយ្តីពីឿររគប់រគងបុរី។ 
 ្ិរើាបញ្ឡលបែនថមអំពីរបេភទ្ិទិធៃនឿរឿន់ឿប់ដីធលីែដលលិចទឹររនហងរដូវវ្ើា និង 
បានបងបេងើនផលំរ់ែ្តងេរៀងរាលរ់ដូវទឹរ្រមររនហងតំបន់ជុំវិញបឹងទេនលសាប និង
តំបន់ដទីំន្បែដលទទួលរបបទឹរទេនលេមគង។ 

 ឿរៃរបេចរេទ្ ានំអាទិ៍ ឿរចុេះបញ្៱ីដធីលី េ៉យបញ្ឡលបេចរេទ្វា្់ែវង       
ទំេនើបៗ និងឿរផលិតមេធើាបាយបេចរេទ្បែងសរ្រាបឿ់រៃរដីធលី។ 

២.៨២- ទនទឹមឿរេរៀបចំចើបប់ និងអនុររឹតើយ ្មិទធផលធំៗេផើឝងេទៀត រតូវបានបេងើតេឡើង 
េៅរនហងឿរចុេះបញ្៱ីដីធល ី ំពិេ្្គបឺានបនតអនុវតតេេលនេយបាយោ្់្ រមមភាពថមេីលើ 
វិ្ យ័ដធីល។ី 

 ចុេះបញ្៱ីដីផតល់ប័ណណរមម្ ទិធិបានចំនួន៣៨០ ៥៥២ប័ណណ។  
 ចុេះបញ្៱ីដីធលីានលរណៈំរបព័នធ  ៈ េចញបណណរមម្ ិទធិ បានចំនួន២ ២៥៧ ១៥១បណណ។  
 ចុេះបញ្៱ីដីានលរណៈ៉ច់េ៉យដុ ំ(េភាគៈ) បានចំនួន៦០៣ ៣០២បណណ។ 
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 ចុេះបញ្៱ីដីរដ៶ទំែំធំៗ បាន៥១៥បណណ េ្មើនឹង២៥៧ ៨៨៦ . .។ 
 ចុេះបញ្៱ី្ិទធ្មើបទនដីេ្ដ៶រិច ១៣០បណណ េ្មើនឹង១០១.១៧៩ . .។ 
 ចុេះបញ្៱ី្ិទធិជួលរយៈេពលែវង៣០៣បណណ េ្មើនងឹ៦៥ ៨២៩ . .។ 
 ចុេះបញ្៱ីដី្ែគមន៍ជនំតិេដើមភាគតិចបានចំននួ៨្ែគមន៍ រនហងេន្េះ្ថិតេៅេែតត 
មណឌលគិរីចំនួន៦្ែគមន៍(ជនំតិពនង) នងិ្ថិតេៅេែតតរតនគិរីចំននួ២្ែគមន ៍
(ជនំតិទំពនួ)។ 

 បានបណតតេះបណាតើលអំពីែលឹមសារចើបប់និងនីតិវិធីចុេះបញ្៱ីដីានលរណៈំរបព័នធដល់ 
គណៈរមមឿររដ៶បាលេៅទូទំងរបេទ្ បានចំននួំង១ែ្នន្រ់។ េលើ្ពីេនេះាន 
និ្ើឝិតថា្ើរ់បរិញញើបរតអពំីជំន្ញឿរៃរេរៀបចែំដនដីនិងរដ៶បាលដីធលចីំនួន២៦៩ន្រ់ និង
និ្ើឝិតេរតៀមបរិញញើបរតចំនួន២៩៦ន្រ់ ែដលបាននិងរំពុងទទួលឿរបណតតេះបណាតើលេៅ
មហាវិទើាល័យេរៀបចែំដនដីនិងរដ៶បាលដីធលី។ 

២.៨៣- ឿរេ៉េះរសាយវិវាទដីធលី  ៈ ំលទធផល ោបព់ីដំេណើរឿរយនតឿរេនេះគណៈរមមឿរ 
្ុរិយដីរគប់ថា្ើរ់ គិតរតឹមៅ្ើំ២០១២ េលើចំនួនវិវាទែដលបានទទួល្រុបាន៥.៦០៨ររណ ី
បានេ៉េះរសាយបញ្ប់បានចំនួន២.៣២៥ររណី គិតំរគួសារានចំនួន១០.៩៨២រគួសារ និង 
ំៃផទដីចំននួ៣.៦១១,៩ែិរា។ េលើចំនួនវិវាទែដលបានទទួល៥.៦០៨ររណី បានរោនេោល
េ៉យែុ្ យាុឍើធិឿរចនំនួ១.៨០៧ររណី និងបាន្ុំដរពារើយវិញចនំួន៥២៤ររណី។ 

២.៨៤- ឿរេរៀបចំែដនដីនិងនគរូបនីយរមម  ៈ ររ្ួងបានអនុវតតឿរៃរេរៀបចំែដនដី និង 
នគរូបនីយរមម និង្េរមចបានលទធផលដូចៀងេរឿម៖ 

 ែផនឿរររមិតថា្ើរត់ំប    ៈ បានេរៀបចយំុទធសាស្រ្តំតិ្ាែរណរមមតំបន់េឆនរៃនេែតត
ចំនួន៤ រួមាន៖ េែតតែរប រំពត រពេះ្ីែនុ និងេឿេះរុង។ 

 ែផនឿរររមិតថា្ើររ់ាជធ្នីេែតត  ៈ បានេរៀបចំបលង់េេលេរបើរបា្់ដរីាជធ្នភីនំេពញ េែតត 
រពេះ្ីែនុ េែតតរំពត េែតតបាត់ដំបង និងេែតតែរប។ 

 ែផនឿរររមិតថា្ើររ់រុង រ្ុរ ែណឌ 

 បានេរៀបចំបលង់េេលនិងែផនឿរេរបើរបា្ដ់ីទីររុងចំនួន១០ និងទីរបជុំជនចំនួន៤ 
គ៖ឺ ររុងររេចេះ ររុងបាត់ដំបង ររងុ្ទឹងែរតង ររងុបាវិត ររុងេបាឝើយែប៉ៃត ររុងរំពង ់
ោម ររុង្ួង ររុងេ្ៀមរាប ររុងចើបរមន ររុងេែមរភូមិនទ ទីរបជុំជនរំពង់រាច ទ ី
របជុំជនអនរេលឿង ទីរបជុជំន្ទឹងហាវ នងិទីរបជុំជនអនលង់ែវង។ 

 រំពុងេរៀបចំបលង់េេលនិងែផនឿរេរបើរបា្់ដីររុងែរប និងររុងរពេះ្ីែនុ។ 
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 បានេរៀបចំបលង់េេលេរបើរបា្់ដីចំននួ១៧រ្ុរ ១ែណឌ និង៣ររុង គ ឺ រ្រុេសាតើង 
រ្ុររំេរៀង រ្រុភនំរពឹរើឝ រ្ុរពៈែរររ រ្ុរ្នអល ទីរបជុំជនរ្ុរឆលឡង រ្ុរពាម 
រណ៍ រ្ុរំំរើានត រ្ុរេឿេះធំ រ្ុរគិរីវង់ រ្ុរអូរេរៅ រ្ុរែរវ្ីា រ្ុរែ្ន
មេន្រមើយ រ្ុរបន្តើយរ្ ីរ្ុរតើបឡង មហំ រ្ុរសាលាេរៅ រ្ុរចស្រន្តើ ែណឌានជ័យ 
ររុងរពេះវិហារ ររងុេ្រីេសាភ  ណ និងររុងរំពង់ៅ្ើងំ។ 

 រំពុងេរៀបចំបលង់េេលនិងែផនឿរេរបើរបា្់ដីរ្រុាែវង អណតូងា្ និងអូរយឝើ៉វ 
េែតតរតនគ  រី។ 

 ែផនឿរររមិតថា្ើរ់ ុំ ្ៃកើត់៖ 

 បានេរៀបចំែផនឿរេរបើរបា្់ដីចំនួន១២០  ំុ ្ ៃកើត់ រនហងេែតតេេលេៅចំននួ១១។  
 បានផលិតែផនទីេរបើរបា្់ដីផតល់ជូនររុមរបឹរើា ំុ្ៃកើត់ទំង១.៦៣៣ ំុ ្ៃកើត់  
 បានជួយេំរទបេចរេទ្រនហងឿរ្រមប្រមួលឿររំណត់រពំរបទលរ់ដ៶បាល ំុ 
្ៃកើត់ចំនួន ១៤៨  ំុ ្ ៃកើត់។ 

២.៨៥- ឿរេរៀបចំលិែិតបទ៉ឋើនន្ន្េដើមើបីធ្ន្ឿរអនុវតតឲើយានភាពរលូននិងរប្ិទធភាព 

 ររ្ួងបាន្េរមច៉រ់េចញអនុវតត  

 អនុររឹតើយ្តីពីនីតិវធិីៃនឿរេធវើែផនឿរេរបើរបា្់ដីេៅរនហង ំុ ្ៃកើត់។  
 េ្ចរតីែណន្អំនុវតតឿរេរៀបចំែផនឿរេរបើរបា្ដ់ីេៅរនហង ំុ ្ៃកើត់។  
 សារាចរែណន្ំ្តីពីឿររគប់រគងនិងឿរអភិវឌើឍតំបន់េឆនរ្មុរទៃនរពេះរាំណាចររ
រមពហំ។  

 រពេះរាជររឹតើយ្តីពីឿរបេងើតគណៈរាមើធិឿរំតិរគប់រគងនិងអភិវឌើឍតំបន់េឆនរ្មុរទ 
រមពហំ។ 

 រពេះរាជររឹតើយ្តីពឿីរបេងើតគណៈរាមើធិឿរេរៀបចំែដនដី និងនគរូបនីយរមមថា្ើរ់ំត ិ
 អនុររឹតើយ្តីពីឿរបេងើតគណៈរាមើធិឿរេរៀបចំែដនដី និងនគរូបនីយរមមថា្ើររ់ាជធ្នី 
េែតត ររុង រ្ុរ ែណឌ។ 

 បានបញ្ប់េ្ចរតីរពាងអនុររឹតើយ្តីពីនគរូបនីយរមមរាជធ្នី ររុង និងទីរបជុំជន។ 
 រំពុងេរៀបចំេ្ចរតីរពាងចើបប់្តីពីឿរេរៀបចំែដនដី និងនគរូបនីយរមម។ 

២.៨៦- ឿរបណតតេះបណាតើល្មតថភាពជំន្ញ   
 បានបណតតេះបណាតើលមស្រនតីជំន្ញរគប់លំ៉ប់ថា្ើរន់ិងអាំញើធរែដនដីថា្ើរ់រ្ុរ ររុមរបឹរើា 
 ំុ ្ៃកើត់ ្ែគមន៍មលូ៉ឋើន និងមស្រនតីអងឿ       រ៉ឋើភបិាលពារ់ព័នធ ្តីពីនីតិវិធី 
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ៃនឿរេធវើែផនឿរេរបើរបា្់ដីេៅរនហង ុំ ្ៃកើត់ ឿរអាន និង  េរបើរបា្់ែផនទី និងឿរ 
ាម៉នរតតួពិនិតើយ និងវាយតៃមលគេរាង្រុបចំននួ៣ ៥៣៣ន្រ់។ 

២.៨៧- ឿរែបងែចរ្មើបទនដី្ ងមរិចនិងរបទនរមមដី  

 បានោត់ែចងអនុវតត្េរមចបានលទធផលេលើ្ពីែផនឿរ គឺ្រុបបានរបាណ  
៣១.០០០រគួសារ េៅដណំាច់ៅ្ើំ២០១៣។ 

 ្មើបទនដី្ ងមរិចជូនអតីតរងរាយើំងរប៉ប់អាវុធនិងរគួសារ ្េរមចបានរបាណ
ំង៤.០០០រគួសារ។ 

 ្មើបទនដី្ ងមរិចជូនេយធិននិងរគួសារែដលរពំុងឈរេជើងឿរពារតំបន់រពំែដន
ទិ្ៀងលិចនិងៀងេជើង ្េរមចបានរបាណ៧.០០០រគួសារ។ 

 ្មើបទនដី្ងមរិចជូនរបំពលរដ៶ររីររ្ុីវិលទូេៅ ាមរគប់រូបភាព(ទរមង់ំ
របទនរមមនិងនិយ័តរមម) ្េរមចបានរបាណ១៥.០០០រគួសារ។ 

 គេរាងែបងែចរដីេដើមើបី្ ងមរិចនិងឿរអភិវឌើឍេ្ដ៶រិច  េ៉យ្ែឿរំមួយ
ៃដគូអភិវឌើឍនិងអងឿរំតិនិងអនតរំតិ ្េរមចបានរបាណជិត៥.០០០រគសួារ។ 

២.៨៨- ឿររគប់រគង និងឿរអភិវឌើឍវិ្័យ្ំណង់៖ វិ្័យ្ំណង់រតូវបានោត់ថាំ្្រ
្តមភមួយរនហងចេំណាម្្រ្តមភទងំ៤ៃនឿរជំរញុរំេណើនេ្ដ៶រិចេៅរមពហំ។ ្មិទធផលធំៗ
ែដល្េរមចបានរនហងវិ្យ័េនេះ    ាន៖ 

 ៅ្ើំ២០០៨ ាន២.១៥៦គេរាង ៃផទររឡា្ំណង់្រុប១០.៣៣៩.៦៤២ម២ ានតៃមល 
បាឝើន់សាមើន៣.១៩១.៥៦៩.១៤៤ដុលាយើ អាេមរិរ។ 

 ៅ្ើំ២០០៩ ាន២.២៣០គេរាង ៃផទររឡា្ំណង់្រុប៦.៦១៤.៧៤៧ម២ ានតៃមល
បាឝើន់សាមើន១.៩៨៨.៨៥១.៩៥១ដុលាយើ អាេមរិរ។ 

 ៅ្ើំ២០១០ ាន២.១៤៩គេរាង   ៃផទររឡា្ណំង់្រុប៣.២៨៧.៤៦៨ម២ ានតៃមល 
បាឝើន់សាមើន៨៤០ ៤៥៩ ៥២៩ដុលាយើ អាេមរិរ។ 

 ៅ្ើំ២០១១ ាន២.១២៩គេរាង ៃផទររឡា្ំណង់្រុប៥.២៥៧.៥៨៧ម២  ានតៃមល 
បាឝើន់សាមើន១.៧៣៤.៥៩៨.៥៨៤ដុលាយើ អាេមរិរ។ 

 ៅ្ើំ២០១២ ាន១.៦៩៤គេរាង ៃផទររឡា្ំណង់្រុប៦.៥២៨.៤៥២ម២ ានតៃមល 
បាឝើន់សាមើន២.១០៩.៦០៧.២៤២ដុលាយើ អាេមរិរ។ 

 បានេធវើ             ឲើយេៅសាលាររុង រ្ុរ ែណឌ រនហងឿរផតល់លែិិតអនុញញើត 
សាង្ងន់ិងេ្វាពារ់ពន័ធនឹងឿរសាង្ង់្ណំង់ ែដលានទំែំតចូំងឬេ្មើ៥០០ម២ 
េៅឿរិយល័យរចរេចញចូលែតមួយៃនររុង រ្ុរ ែណឌេេលេៅចំនួន២៣។ 
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 បានេចញរបឿ្រំណតន់ីតិវិធីៃនឿរចុេះបញ្៱ីររុមែុ៊នសាង្ង់ និងររមុែុ៊ន្ិរើា 
គេរាងបលង់ េដើមើបៃីយរ្ួលរគប់រគង្ែរេ្និងររុមែុ៊នទំងេន្េះ។ គិតរតឹមៅ្ើ ំ
២០១២ ្ែរេ្និងររុមែុ៊នសាង្ង់ និងររុមែ៊ុន្ិរើាគេរាងបលង់ ទំងរនហង 
រ្ុរនិងបរេទ្ បានចុេះបញ្៱ីចំនួន១.២០៥ររុមែុ៊ន។ 

 បានបេងើតគណៈសាណើបតើយរររមពហំរនហងេេលបំណងរបមូលផតហំនិងរគប់រគងវិ្ វររ និងសាណើ 
បតើយររែដលបានចុេះបញ្៱េីៅរពេះរាំណាចរររមពហំ  រពមទំងេលើររមព្ ់វិំជើជីវៈគុណ 
ភាព ស្ាើៃដសាណើបតើយររ និងរិតើានុភាពៃនសាណើបតើយរមមំតិ។ បចហបើបននគណៈសាណើបតើយ 
រររមពហំបានចូលំ្ាជិរររុមរបឹរើាវិ្វររនងិររុមរបឹរើាសាណើបតើយររអាសាឞើន។ 

 បានបេងើត្ាគមអនរសាង្ងរ់មពហំ េដើមើបីេឆលើយតបេៅនឹងភាពររីចេរមើនៃនយុគ្មយ័
ថមីេនេះ និងេដើមើបីរួមចំែណរអភិវឌើឍវិ្យ័្ំណង់។ បចហបើបនន្ាគមអនរសាង្ង់រមពហំ
បានចូលំ្ាជរិរប្់្ែព័នធអនរសាង្ងអ់ាសាឞើន។ 

២.៨៩- ពារ់ព័នធនឹងឿរេរបើរបា្ន់ិងរគប់រគងដីរ្ិរមម ររ្ួងរ្រិមម រុឿខើរបាញ់ និង 
េនសាទ បានពិនិតើយនិងវភិាគេឡើងវញិពីឿរេរបើរបា្់ដីរ្ិរមមែដលរពំុងរតូវបានេរបើរបា្់្  ំ
េៅបេងើតេរៀបចំែផនឿរនងិតំបន់េរបើរបា្់ដីរ្ិរមមឲើយបានេរៀបរយ។ រនហងន័យេនេះររ្ួងរ ៏
បានេរៀបចំេ្ចរតីរព   ររបែ័ណឌនីតិប   ញ្៴តិ  ដីរ្រិមម ដូចំ េ្ចរតីរព   ចើបប់ដីរ្រិមម និង 
ឿរែណន្ំរគប់រគងដរី្រិមម េដើមើបីធ្ន្ដល់ឿរេរៀបចំែផនឿរេរបើរបា្់ដីរបរបេ៉យរប្ិទធ 
ភាពនិងឿររគប់រគងេរបើរបា្់ដីរបរបេ៉យចីរភាព។ 

២.៩០- េ៉យេផតើមេចញពរីិចែិតែំរបឹងែរបងរនហងឿរអនុវតត នូវបណាតើេេលេៅៀងេលើ រាជ 
រ៉ឋើភិបាល ្េរមចបាន៖ 

 បានេរៀបចំេ្ចរតីរពាង្តពីីឿរេរៀបចំែផនឿរនិងបេងើតតំបន់េរបើរបា្់ដរី្រិមម។ 
 បានេរៀបចំេ្ចរតីរពាង្តពីីែផនឿរ្រមមភាពំត ិ ្តីពឿីររគប់រគងឿរេរបើរបា្់ដីរប 
របេ៉យចរីភាព។ 

 បានេរៀបចំេ្ចរតីរពាង្តពីីឿររគប់រគងនិងអភិររើឝជីំតិដី។ 
 បានពរងឹង្មតថភាពពិេសាធន៍ រួមាន     ពិេសាធន៍ដី ទឹរ និងេដើមេឈើ រ៏ដូចំ 
្មតថភាពៃនន្យរ៉ឋើនរគប់រគងធនធ្នដីរ្ិរមម។ 

 បានេរៀបចំេ្ចរតីរពាង្តពីីចើបប់រ្រិមម។ 

២.៩១- យឝើងណារ៏េ៉យរ៏រមពហំេៅបន៵ជួបបញលើរបឈមមួយចំនួន          ៖ 

 របំពលរដ៶េៅរគប់ទីរែនលងចង់បានបណណរមម្ិទធិ េដើមើបីធ្ន្្ុវតថិភាពឿន់ឿប់ដីធលី ឿត់
បនថយជេាយើេះ េលើររមព្ជ់ីវភាព និងជំរុញឿរអភិវឌើឍេ្ដ៶រចិំ តិ។ 
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 ចំណូលរដ៶ាមរយៈឿរេផទរ្ិទធិេលើដីធលី េៅមិនទន់របមូលឲើយបានអ្ល់ទធភាព េែើយ 
ព័ត៌ានដីធលីរតូវបានេធវើបចហបើបនន   មិនទន់េពញេលញែដលអាចន្ំឲើយរបព័នធ    ាន 
្ុរិេយដីមិន្ូវាន្ុររឹតភាព។ 

 ឿរចូលរួមនិងឿរទទួលែុ្រតូវរប្់សាណើប័នាន្មតថរិចពារ់ព័នធ និងមស្រនតីជំន្ញ េៅ
ានររមិត ទំងេលើឿរៃរេរៀបចែំដនដីនិងនគរបូនីយរមម និងឿរទប់សាកើត់ឿរសាង្ង់
េមើនលិែិតអនុញញើត សាង្ង់ែុ្ពីលិែិតអនញុញើត និងសាង្ង់ែុ្លរណៈបេចរ 
េទ្។ 

 ទំន្្់េលើឿរេរបើរបា្់ដីពីភាគីពារ់ពន័ធេៅេពលបទិផើាយបលងេ់េលំសាធ្រណៈេៅ 
មូល៉ឋើន បងឿរលបំារនងិន្ំឲើយយតឺយឝើវេពលេវលារនហងឿរអនុម័ត។ 

 ឿរែ្វងររដីនិងរគប់រគងដីនិងឿរចូលរួមពរីរុមឿរៃរថា្ើរ់េរឿមំតិ ្រាបអ់នុវតត 
រមមវិធី្មើបទនដី្ងមរិច មិនទន់បានេពញេលញ។ 

ការកបាស្    រីន្និ្ងស្ាំណល់ជាតិផទុោះពីស្ស្រងាគ រ 

២.៩២- របំជនរមពហំ ំង៦៤.០០០ន្រ់ ទំងបុរ្ ស្រ្តី និងរុារ រតវូបានសាយើប់និងរង 
របួ្េ៉យសារមីនរបៅងំមនុ្ើឝ និង្ំណល់ំតិផទហេះពី្ស្រៃគើម។ រនហងេន្េះ១៨៦ន្រ ់ ទទួល 
រងេរេេះថា្ើររ់នហងៅ្ើ២ំ០១២។ មីននិង្ំណល់ំតផិទហេះពី្ស្រៃគើមេៅែតបនតំឧប្គរាំង្ទេះដល ់
ដំេណើរឿរសាឍើរេឡើងវញិនងិឿរអភិវឌើឍរបេទ្ំត។ិ 

២.៩៣- ំមួយនឹងឿរេំរទពី្ែគមន៍អនតរំត ិ រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ  បានែតិែំរបឹង 
ែរបងយឝើងៀយើំង រនហងរយៈេពល២០ៅ្ើំរនលងមរេនេះ ្ំេៅេបា្្ាវើតៃផទដីមីនរបៅំងមនុ្ ើឝ 
និង្ំណល់ំ តិផទហេះពី្ស្រៃគើម។ រវាងៅ្ើ២ំ០០៩-២០១២ អាំញើធររមពហំ រគប់រគង្រមមភាព 
      មីននិង្េស្រៃគើេះជនពិឿរេ៉យសារមីន បានអនុវតតឿររសាវរំវទនិនន័យមូល៉ឋើនេលើ 
រ្ុរេេលេៅចំនួន១២៤ ែដលានឿរគំរាមេ៉យមីននិង្ណំល់ំតិផទហេះពី្ស្រៃគើម។ 

២.៩៤- ពីៅ្ើំ២០០៩ដល់ៅ្ើំ២០១២ របតិបតតិររេបា្្ាវើតមីន បានរំេ៉េះៃផទដាីនមីន 
និង្ំណល់ំតិផទហេះពី្ស្រៃគើមចំនួន៤០.៥២៩ . . ្រាប់្ែគមន៍ ែដលរងផ ប៉ៃេះពាល់ 
េរបើរបា្់។ ៃផទដបីានរំេ៉េះទំងេន្េះភាគេរចើនរតវូបានេរបើរបា្់្ រាប់េធវើរ្ិរមម សាង្ង ់
លំេៅ ន និងបេរមើឲើយគេរាងអភិវឌើឍនេ៍ែ៉ឋើរចន្្មព័នធរូបវនត រួមាន៖ ឿរសាង្ង់សាលា 
េរៀន មណឌល្ុែភាព ផលឡវថនល់ និងរបព័នធេរសាចរ្ព ែដលបានបេរមើរបេយជន៍ឲើយរបំជន 
េរចើនំង១០.០០០រគសួារ។ រមពហំមិនរតឹមែតបានេធវើឿរេបា្្ាវើតមីននិង្ំណល់ំ តិផទហេះ
ពី្ស្រៃគើមេៅរនហងរបេទ្ែតប៉ៃុេណា្ើេះេទ រប៏៉ៃុែនតែថមទំងបានបញ្៱ឡនរងរាយើំងេបា្្ាវើតមីន 
ចំនួន២៧៨ន្រ់ ចលូរួមរនហងរបតិបតតិឿរររើា្នតិភាពអងឿរ្ែរបំំតិេៅរបេទ្្៊ូដង ់
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និងេៅរបេទ្លីបង់រនហងៅ្ើំ២០១០ដលៅ់្ើំ២០១២ េ៉យានឿរេំរទពីអងឿរ្ែរបំ 
ំតិ។ េលើ្ពេីនេះរមពហំ បានែចររំែលរបទពិេសាធវិ្័យ្រមមភាពមនីដលរ់បេទ្ំេរចើន 
ែដលរងផលប៉ៃេះពាល់េ៉យសារមីននិង្ំណល់ំតិផទហេះពី្ស្រៃគើម។ 

២.៩៥- ារាងទី២.៣ ៀងេរឿមបៃលើញពី្មិទធផលែដល្េរមចបាន រនហងវិ្័យ្រមមភាព 
មីន រនហងឿរឿតប់នថយេរេេះថា្ើរេ់៉យសារមីន និងឿររំេ៉េះៃផទដីានមីន និង្ំណល់ំ តផិទហេះពី
្ស្រៃគើមពីៅ្ើ២ំ០០៩ដលៅ់្ើំ២០១២។ 

តារាងទី២.៣ : ស្ថិតិទរ់ទងន្ឹងការរំកដាោះនផទដ្ីម្ន្រីន្ន្ិងស្ាំណល់ជាតិផទុោះពីស្ស្រងាគ រ 

្ចូ្នាករ ឯកតា ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ 

ជនរកង្ប្រុះង្ដ្ឋយសារមនីនិក្ុំ ល់

ជាតែិៃុុះពី្ស្រង្កគ មប្រចុំឆ្ន ុំ(សាា រ់/ររួ្ ) 

នាក់ (     ង្ៅ) ២៤៤* ២៤០* ២២០* ២០០* 

នាក់ (្ង្ប្មច្បាន) ២៤៤ ២៨៦ ២១១ ១៨៦ 

ផ្ែៃដ្ី្រុរង្បា្្មាា តមីននិក្ុំ លជ់ាតិ

ែៃុុះពី្ស្រង្កគ ម 

ហ.ត. (     ង្ៅ) 

ហ.ត. (្ង្ប្មច្បាន) 

៥ ២៦៨* ៥ ៣៧៤* ៥ ៤៨១* ៥ ៥៩១* 

៦ ១៣៦ ១១ ៩៥០ ១៤ ១៥០ ៨ ២៩៣ 

្ុំរល់ : លទ្ធែលរំង្ដ្ឋុះផ្ែៃដ្ពីីឆ្ន ុំ២០០៩ដ្ល់ឆ្ន ុំ២០១១ ជាផ្ែៃដ្បីានរំង្ដ្ឋុះង្ៅង្ប្ៅពហុង្កា ផ្នការប្សាវប្ជាវទ្ិនននយ័មូលដ្ឋឋ ន និកលទ្ធែល

រំង្ដ្ឋុះផ្ែៃដ្ងី្ៅកនកុឆ្ន ុំ២០១២ ជាផ្ែៃដ្កីនកុពហងុ្កា ផ្នការប្សាវប្ជាវទ្ិននន័យមូលដ្ឋឋ ន។ 

 
២.៩៦- េៅចុងៅ្ើ២ំ០១២ ឿររសាវរំវទិនននយ័ំមូល៉ឋើនរតូវបានបញ្ប់េៅរនហងេែតតភាគ 
េរចើនំតំបន់្ងើឝ័យានមីនាមឿររសាវរំវមុនៗ ែដលំលទធផលបានររេ ើញថា ៃផទដីេៅ 
ានមីននិង្ំណល់ំតិផទហេះពី្ស្រៃគើមចំនួន១៩១.៤៨២ . .        េធវើឿរេបា្្ាវើត។ 
បែនថមពីេនេះេៅានៃផទដីេរចើនរែនលងេទៀតែដល្ងើឝ័យាន្ណំល់ំតិផទហេះពី្ស្រៃគើម  ែដលោ ំ
បាច់រតូវឿរេធវើឿររសាវរំវំលរណៈរបព័នធេៅរនហងៅ្ើំៀងមែុ។ 

២.៩៧- ្រមមភាពមីនេៅរមពហំពឹងែផសរទងំរ្ុងេលើឿរផតល់ថវិឿេំរទពី រាជរ៉ឋើភិបាល 
និងៃដគូអភិវឌើឍ។ រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ ានឿររពួយបារមភយឝើងៀយើងំចំេពាេះឿរធ្យើរ់ចុេះនូវជំនយួ
ថវិឿោបា់ំងពីៅ្ើ២ំ០១១។ េៅរនហងសាណើនភាពេនេះតរមូវឲើយានឿរែិតែរំបងឹែរបងេរៀរគរជំនួយ
និងបេងើនឿរផតល់ថវិឿំតិបែនថម េដើមើបធី្ន្ចីរភាពនិងរប្ទិធភាពៃន្រមមភាពេបា្្ាវើត
មីន។ 

៣.៣-  រាំណណទក្រង់ជលផល 

២.៩៨- រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំបានេធវើរំែណទរមង់្ុីជេរៅ ្ំេៅជំរុញឿរេនសាទំ 
លរណៈរគួសារនិងឿរេធវើអាជីវរមម     េ៉យចីរភាពផងនិងធ្ន្ផល្តហររនហងធមមំតិ 
ផង។ ំរ់ែ្តងបរិាណផលេនសាទទឹរសាបៅ្ើំ២០១៣េនេះអនុវតតបានចនំួន៥៥០.០០០េាន 
និងផលេនសាទ្មុរទអនុវតតបានរបាណ១០០.០០០េាន។ 
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តារាងទី២.៤ : ស្ថិតិផលកន្សាទទឹរសាប ស្រុក្ទ ន្ិងវារីវបបររមពីឆន ាំ២០០៩-២០១២ (ឯរតា : កតាន្) 

ររយិាយ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

ែលង្នសាទ្ទ្ឹកសារ ៣៩០ ០០០ ៤០៥ ០០០ ៤៤៥ ០០០ ៥០៩ ០០០ ៥៥០ ០០០ 

ែលង្នសាទ្្មុប្ទ្ ៧៥ ០០០ ៨៥ ០០០ ៩១ ០០០ ៩៩ ០០០ ១០០ ០០០ 

ែលវារវីរបកមម ៥០ ០០០ ៦០ ០០០ ៧២ ០០០ ៧៤ ០០០ ៨០ ០០០ 

្រុរ ៥១៥ ០០០ ៥៥៥ ០០០ ៦០៨ ០០០ ៦៨២ ០០០ ៧៣០ ០០០ 

ប្រភព  :  ប្ក្ួកក្ិកមម រុកាា ប្រមាញ់ នកិង្នសាទ្  

 
២.៩៩- ឿរអភិវឌើឍវារីវបើបរមម គឺំេេលនេយបាយដ៏ចមើបងរប្់  រ៉ឋើភបិាលរនហងឿរ
ធ្ន្្នតិ្ ុែេ្ើបៀងជូនរបំពលរដ៶ និងឿត់បនថយឿរ៉រ់្ាពើធេលើធនធ្នជលផលរនហងែដន
ទឹរធមមំតិ។ ឿរអភិវឌើឍវារីវបើបរមម រ៏រតូវអនុវតតាមរគប់រូបភាពនិងរគប់ទីរែនលងរួមទំងឿរបេងើត 
រ្េះជរមររតី្ ែគមនផ៍ងែដរ េដើមើបីេធវើឲើយផលិតរមមវារីវបើបរមមេនេះានឿរេរើនេឡើងរបាណ 
១៥% ំេរៀងរាលៅ់្ើំ។ 

២.១០០- ឿរអភិវឌើឍវារីវបើបរមម រួមានឿរចញិ្ឹមរតីនិងបៃគើ។ រនហងៅ្ើំ២០១៣ ទិននផល្រុប 
ពីឿរចិញ្ឹមរតីនិងបៃគើបានចំនួន៨០.០០០េានេរើនេលើ្ៅ្ើំមុន៨%។ ឿរភាញើ្់រនូរតីពូជ
អនុវតតបាន១៤០លានរើបលេរើនេលើ្ៅ្ើំមនុ៨%។ រនហងៅ្ើំ២០១២ ឿរចញិ្ឹមររេពើអនវុតតបាន
២៥០.០០០រើបលេរើនេលើ្ៅ្ើ២ំ០១១របាណំ២៥% េ៉យសារែតែ្ើបររប្់វាានតៃមល
ែព្់េលើទផីើារ។ 

២.១០១- រដ៶បាលជលផល បានបេងើត្ែគមន៍េនសាទ្រុបចំនួន៥១៦្ែគមន៍េៅ 
ាមបណាតើេែតតន្ន្ ្រាប់ឿររគប់រគងនិងេរបើរបា្់ធនធ្នជលផលរនហងមូល៉ឋើនរបរប
េ៉យចីរភាព។ ្ែគមន៍េនេះាន្ាជរិ្រុប១៥៦ ៦២៨រគួសារ(េ្មើនឹង៣៣២.១៦៨ន្រ ់
រនហងេន្េះ៣៣%ំស្រ្តី) ែដលានទាីំងរនហងែដនេនសាទទឹរសាបចំនួន៤៧៧្ែគមន៍ និង
តំបន់េឆនរ្មរុទចំនួន៣៩្ែគមន៍។ រនហងេន្េះ្ែគមន៍េនសាទចំនួន៣២៨រតូវបានចុេះបញ្៱ី
ទទួលសាគើល់ំផលឡវឿរេៅររ្ួងរ្រិមម រុឿខើរបាញ់ និងេនសាទ។ 

២.១០២- ្រាប់្រមមភាពអភិររើឝ រដ៶បាលជលផលានរែនលងអភិររើឝែដលបានបេងើតថម ី
ចំនួន៥០រែនលង េរឿយឿររំសាយឡឡតេ៍នសាទ។ រែនលងអភិររើឝជលផលបឹងទេនលសាបចំនួន៨ 
ែដលានទំែំ២២.៥០០ . . និងានៃរពលិចទឹរេៅជុំវិញបឹងទេនលសាបែដលានទំែំ 
របាណ៧២៦.២២១ . . ែដលំជរមរ្ៀំន់្រាប់រ្់េៅររចំណ ី ំរែនលងបនតពូជ 
រប្់មច៰ំតេិរចើនរបេភទ។ េរៅពឿីរអភិររើឝនងិឿរឿរពារៃរពលិចទរឹ រដ៶បាលជលផលរ ៏
បានជំរុញឲើយានឿរចូលរមួពី្ែគមន៍ៀយើំងឿយើផងែដររនហងឿរ៉ំៃរពលិចទរឹ របាណ១០០



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 
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 . .រនហងមួយៅ្ើំ។ សាណើនីយលើបតចំនួន២៧រតូវបានបេងើត និងរែនលងអភិររើឝ្ំៀន់ៗេផើឝងេទៀត 
េៅាមទេនលេមគង គឺអនលង់េរៅៗែដលានរបាណ៩៧អនលង់រ៏ទទួលបានរិចឿរពារែថររើា។ 

២.១០៣- ទនទឹមនឹងវឌើឍនភាពែដល្េរមចបានគួរឲើយរត់្ាគើល់េនេះ វិ្ ័យជលផលេៅជួប 
របទេះនឹងបញលើរបឈមមួយចំនួនដូចៀងេរឿម៖  

 បទេលមើ្េនសាទេៅែតេរើតានំពេិ្្ឿរេរបើឧបររ  ឆរ់ ៃ្ើបមុង ៉រ់្ រា្ ់
ឿរឿប់ៃរពលិចទរឹរនហងែដនេនសាទ្ែគម   នងិែដនេនសាទសាធ្រណៈ។ 

 ្ែគម  េនសាទពុំានថវិឿ្រាប់អនុវតតែផនឿរ្រមមភាពរប្់ែលអន និង្ាជិរ 
្ែគម  េនសាទភាគេរចើនំអនររររីរ។ 

 រងវេះៀតទំន្រទ់ំនងរវាងអនរពារ់ព័នធ ្ំេៅធ្ន្បាននូវរប្ិទធភាពៃនឿរអនុវតតេេល 
នេយបាយឿត់បនថយឿរន្ំេចញ និងន្ំចលូរតីមិនរ្បចើបប់។ 

 រងវេះៀតរិច្ែរបតិបតតិឿររវាងមស្រនតីេៅាមបណាតើរពំែដន។ 
 ចំនួនររុម្ែគមនេ៍នសាទមិនានឿរេរើនេឡើងេែើយឿររគបរ់គងេៅេែើាយ។ 
 ឿរអនុវតតចើបប់និងឿរយល់ដឹងពីសារៈ្ំៀនៃ់នធនធ្នជលផលរប្់របំេនសាទ និង
អនរពារ់ព័នធេៅានររមតិ។ 

 រងវេះៀតមស្រនតីបេចរេទ្ជលផលបំេពញឿរៃរេដើមើបីជំនួ្មស្រនតចីូលនិវតត  ។ 
 រងវេះៀតធនធ្មនុ្ើឝែផនររសាវរំវេៅថា្ើរ់ំ តិនងិេរឿមំតិ។ 
 រងវេះៀត្ាភើរ   ថវឿិ្រាប់ដំេណើរឿររគបរ់គង ឿរ្រិើារសាវរំវ ឿរផើឝពវផើាយ 
ឿរអភិររើឝ និងឿរឿរពាររបភពធនធ្នជលផល។ 

 ផលប៉ៃេះពាល់ព ី        អាឿ្ធ្តុ។  
 ផលប៉ៃេះពាល់ពឿីរសាង់្ ង់ទំនប់េៅតំបន់េមគងេលើ នឹងអាចំឧប្គដល់ឿរអភិវឌើឍ 
វិ្័យជលផល។ 

 ផលប៉ៃេះពាល់ពីំ តិពុលគមីីមរេលើរតីរគប់របេភទ។ 

៣.៤- រាំណណទក្រង់នក្ពក ើ 

២.១០៤- ឿរអនុវត៵ចើបប់្៵ីពីៃរពេឈើនិងបទបើបញ្៴ត៵ិន្ន្ េ៉យានរិច្ែឿរលស ំមួយ 
ររ្ួង សាណើប័នពារ់ព័នធធនធ្នៃរពេឈើ រតូវបានរគប់រគងនិងឿរពារេ៉យែមត់ចត់និងទប់សាកើត ់
បានឿរទស្រន្តើន ឿន់ឿបដ់ីៃរពេ៉យែុ្ចើបប់។ រនហងន័យេនេះែដរ ររ្ួងរ្ិរមម រឿុខើរបាញ ់
និងេនសាទ បានេរៀបចំែផនឿររយៈេពល២០ៅ្ើំ្រាប់វិ្ ័យៃរពេឈើ(រមមវិធីៃរពេឈើំត ិ
២០១០-២០២៩)។ របាយឿរណ៍វឌើឍនភាព្តីពីរមមវិធីៃរពេឈើំតទិំង៦រមមវិធីធំៗ ានដូច 
តេៅ៖ 
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 ឿររំណត់រពរំបទល់ៃរពេឈើ ឿរោត់ថា្ើរន់ិងឿរចុេះបញ្៱  ឿ  ៈ គរមបៃរពេឈើរមពហំេៅៅ្ើំ
២០១០ ានទំែំ្រុប១០.៣៦៣.៧៨៩ែិរាេ្មើនឹង៥៧,០៧%ៃនៃផទដទីទូំងរបេទ្។ 
បានេបាេះបេៃគើលរពំែដនៃរពបរមុងទុរអចិៃស្រនតយ៍បានរបែវង្រុបចំនួន២.៥១៣គីឡឡែម៉ៃរត។ 

 រមមវិធីអភិររើឝនិងអភិវឌើឍធនធ្នៃរពេឈើនិងជី  ច     បានេរៀបចំៃរពឿរពារនិងតំបន់ 
អភិររើឝចំនួន៣រែនលង ានៃផទដី្រុប៣៩៤.២៥៥ . . រនហងេន្េះ៖ 

 ១០១ ៣៤៨ . .ំៃរពឿរពារអូយឝើ៉រនហងេែតតរតនគិរី។ 
 ២៩២ ៦៩០ . .ំៃរពឿរពារ្ីារនហងេែតតមណឌលគិរី។ 
 ២១៧ . .ំតំបន់អភិររើឝ្តវេររៀល-អនលង់រពីងរនហងេែតតរំពត។ ររ្ួងរប៏ានអនុវតត
នូវគេរាងអភិររើឝ្តវសាយើបនិង្តវៃរពេៅ (១)តំបន់បឹងែរពរេ្ពើ េែត៵ាែរវ (២)
អនលង់រពីង េែត៵រំពត (៣)តំបន់អាងរតពាំងថម រ្ុរភនំរ្ុរ េែត៵បន្តើយានជ័យ (៤) 
រំពង់ធំ (៥)ររេពើ េែតតេ្ៀមរាប (៦)ដំរ ី តំបន់ៃរពឿរពារជួរភនំររវាញរណាតើល នងិ 
(៧)ជីវ  ចរមុេះ តំបន់រតីេឿណមរតរ រមពហំ-ឡាវ-ៃថ។ ទនទឹមនឹងបណាតើគេរាងអភិររើឝ
តំបន់ទំងេនេះ វិ្ ័យឯរជនរ៏បាន៉ំេដើមេឈើចំននួ៨០.៦៩២ . .។  

 ពរងឹងឿរអនុវតតចើបប់្តពីីៃរពេឈើនិងអភិបាលរចិ រដ៶បាលៃរពេឈើបាន             
   ចើបបច់ំនួន៨ និង៉រ់ឲើយេរបើរបា្រ់បឿ្ចំនួន៤៣ពារ់ព័នធនឹងឿរអភិររើឝៃរពេឈើ 
្តវៃរព ជី  ចរមុេះ និងេនសាទ។  

 ឿរាម៉ននិងរាយឿរណ៍ពីឧ   ដ៶រមមៃរពេឈើ រដ៶បាលៃរពេឈើបានរ្ង់្ ថិតិ ឿរឿប ់
រានដីៃរពេធវើំរមម្ិទធិបានចំនួន២៣៥.០៤២ . . និងបានដរែូតេ៉យឿរបស្រៃកើបបាន 
ចំនួន១៣.០៦២ . .។ ទនទឹមេន្េះរប៏ានរ្ង់្ ថិតិរណារយនតបានចំនួន៣.៤៨០េរគឿង និង 
ដរែូតបានចំនួន៣ ២៦២េរគឿង។  

 ឿរៃរ្ម័រគចិតត្ រាបអ់ភិវឌើឍន៍្ែគមន៍ រដ៶បាលៃរពេឈើ បានោត់វធិ្នឿរបន្តើន ់
េ៉យបានបញ្៱ឡនមស្រនតីរដ៶បាលៃរពេឈើថា្ើរ់ំ តិនិងថា្ើរ់េរឿមំត ិ ្រុបចនំួន១៩៨ន្រ ់
ចូលរួមំមួយររុមឿរៃរថា្ើរ់ំត ិ ថា្ើរ់េែតត នងិយុវជន្ម័រគចិតត េដើមើបចីុេះជួយ្រមប
្រមួល្រមមភាពរនហងយទុធន្ឿរវា្់ែវងដីជូនរបំពលរដ៶។  

 ្ែគមន៍ៃរពេឈើ  ្ែគមន៍ៃរពេឈើបានទទួលៃផទដីពរីរ្ួងរបាណ២២៩.៥៦៣
 . . ែដលានចំនួន២៥១រែនលង េៅរនហងេែតតចនំួន១៩។ រដ៶បាលៃរពេឈើ រ៏បានចុេះរិច
រពមេរពៀងរបគល់ជនូគណៈរាមើធឿិររគប់រគងៃរព្ែគមន៍បានចនំួន២០០រែនលង េលើ
ៃផទដី១៦៨ ៩២៣ . . រនហងេែតតចំនួន១៦។ 
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 ឿរអភិវឌើឍ្មតថភាពនិងរសាវរំវ ោបព់ីៅ្ើំ២០០៨ដលៅ់្ើំ២០១២ រដ៶បាលៃរពេឈើ 
បានបញ្៱ឡនមស្រន៵ីេៅចលូរមួរបជុំ ្ិឿខើសាលា វគបណតតេះបណាតើលែលីនិងែវង េៅរនហងនិងេរៅ 
របេទ្បានចំនួន៦.៣៣៨ន្រ់។ 

២.១០៥- ទទទឹមនឹងវឌើឍនភាពែដល្េរមចបានរនលងមរ រដ៶បាលៃរពេឈើ េៅានបញលើ 
របឈមមួយចំនួន ដូចៀងេរឿម៖ 

     ៀតចើបប់នងិ      គតិយុតត ទនទឹម   េនេះឿរពរងឹងចើបប់េៅានចំ   ែវេះៀត។ 
 ឿរយលដ់ឹងពីសារៈ្ំៀន់ធនធ្នៃរពេឈើរនហងចំេណាមរបំជនមលូ៉ឋើនពឹងអារ្យ័ 
     ៃរពេឈើេៅានររមិត។ 

     ៀតធនធ្នមនុ្ើឝ ្ាភើរ   និងឿរេលើរទឹរចិត៵ដល់មស្រន៵ីបេរមើឿរេៅតំបន់៉ច ់
រ្យល។  

 ឿរៃរបស្រៃកើបបទេលមើ្និងឿរឿបរ់ានដីៃរពេឈើយរដីេធវើំ រមម្ិទធេិលមើ្ ចើបប់ ាន 
ឿរលំបារ ពីេរពាេះជនរបរពឹត៵បទេលមើ្ែតងែត្យើ្់ប៵ឡរវធិីសាស្រ្៵រនហងឿរដឹរជញ្៱ឡននិង 
បំ្យើញៃរពេឈើេរឿមរូបភាពេផើឝងៗ។  

     ៀតរិច្ែរបតិបតតិឿរនិងឿរចូលរួមពីអាំញើធរមូល៉ឋើន និងសាណើប័នពារ់ព័នធ។ 
 ឿរាំងទលីំេៅរប្់ជនចំណាររ្រុរនហងតំបន់ៃរពឿរពារនងិតំបន់អភិររើឝ្តវៃរព។ 

រិច្ចការពារ ការអភិររស បរិសាថ ន្ ន្ិងការណក្បក្បួលអាកាស្ធាតុ 

ឿរអភវិឌើឍៃបតងនងិឿរអភវិឌើឍឿបនូទប 

២.១០៦- ររ្ួងបរិសាណើន គណៈរាមើធិឿរំតិបែរមបរមួលអាឿ្ធ្តុ និងររុមរបឹរើាំត ិ
អភិវឌើឍន៍ៃបតង បានេរៀបចំែផនឿរយទុធសាស្រ្តំ តិបែរមបរមួលអាឿ្ធ្តុ(២០១៤-២០២៨) 
និងបានបេងើតេេលនេយបាយំតិ្ តីពីឿរអភវិឌើឍៃបតងនិងែផនឿរយទុធសាស្រ្តំតិ្ តីពីឿរ
អភិវឌើឍៃបតងៅ្ើ២ំ០១៣-២០៣០។ 

២.១០៧- ឿររគប់រគងតំបន់ឿរពារធមមំតិ  ៈ ររ្ួងបរសិាណើន បានែតងាំងអនរឧទើានុររើឝ 
រនហងឿរលើបត អេងត ាម៉ន រតរ់ាទិននន័យ នងិទប់សាកើត់បទេលមើ្ធនធ្នធមមំតិ ្រាប ់
រគប់រគងតំបនឿ់រពារធមមំ តិទំង២៣រែនលងនិងតបំន់រា ើមសារ។ រចន្្មព័នរគប់រគងរាប់បញ្ឡល
អាំញើធរទំងរដ៶បាលថា្ើរ់ំ តិនិងថា្ើរ់េរឿមំតិ។ ំលទធផលៃផទដីតំបនឿ់រពារធមមំ តិទងំ
២៣រែនលង បានេរើនេឡើងពី៣.១០០.១៩៩ . . រនហងៅ្ើំ២០០៩ មរ៣.១១១.០៤១ . . រនហង 
ៅ្ើំ២០១២។ ទនទឹមនឹងេនេះ ្ែគមន៍តំបន់ឿរពារធមមំតិបានេរើនពី     ៨៤មរ១១៥ន្ៅ្ើំ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

ជពូំកទី២  សមិទធផលនិងបញ្ហា ប្រឈបចម្មៗងក កងក ងរអរុនកវត ផ.យ.ុ.ជ. ប ច្ក បៗនងកមម ២០០៩-២០១៣  61 

ដែដល។  

តារាងទី២.៥ : សូ្ច្នាររស្ាំខាន្់ៗ អាំពីការក្រប់ក្រងបរិសាថ ន្ ន្ិងធន្ធាន្ធរមជាតិ 

្ចូ្នាករ ឯកាតា ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ 

ផ្ែៃដ្តីុំរនក់ារោរ មមជាតិ ំុំក 

២៣កផនាក  
ហិកតា ៣ ១០០ ១៩៩ ៣ ១១១ ០៤១ ៣ ១១១ ០៤១ ៣ ១១១ ០៤១ 

្ហគមនត៍ុំរនក់ារោរ មមជាត ិ ច្ុំននួ ៨៤ ៩៨ ១០២ ១១៥ 

ប្រភព  :  ប្ក្ួកររិសាា ន     

២.១០៨- ររ្ួងបរិសាណើនបានេរៀបចរំបងៃបតង ្រាបឿ់រទប់សាកើត់ឿរររុរុលចលូេៅរនហង 
តំបន់្នឡលនិងតំបន់អភិររើឝ ាមរយៈឿរបេងើតំគេរាងវិនិេយគរ្ិឧ្ើាែរមមនិងគេរាង 
េទ្ចរណ៍ធមមំតិ។ តំបន់របងៃបតងេផើឝងេទៀត រតូវបានេរៀងចំាមរយៈឿរបេងើតំ្ែគមន៍ 
តំបន់ឿរពារធមមំត ិ ែដលំវិធីសាស្រ្តមួយរនហងឿរផតល់ដៃីរពេឈើរនហងតំបន់ឿរពារធមមំតិជនូ 
របំ្ែគមនម៍ូល៉ឋើននិងជនំតេិដើមភាគតចិ រនហងឿររគប់រគងនិងេរបើរបា្អ់នុផលៃរព 
េឈើរបរបេ៉យចីរភាព។ ឿរវិនិេយគឥណទនឿបូនរនហងតំបន់ឿរពារធមមំតិ រ៏បានចូលរួម 
ចំែណររនហងឿរេលើរ្ទអយេ្ដ៶រិចំ តិ។ 

២.១០៩- បានេរៀបចំែផនទតីំបន់ឿរពារធមមំតិចំនួន២១រែនលង រពមទំងេបាេះបេៃគើលរពំ 
របទល់តំបនឿ់រពារធមមំ តិចំនួន១.២០៤បេៃគើល នងិេបាេះបេៃគើលរពំរបទល់្ែគមន៍តំបន ់
ឿរពារធមមំ តិចំននួ៥៨១បេៃគើល។ បានបេងើត្ែគម  តំបនឿ់រពារធមមំតចិំនួន១១៥ 
្ែគមន៍ រនហងភូមិចំននួ២១១ េលើទំែំៃផទដី្ រុបចំនួន១៥៨.៩៩៤ . .។ 

២.១១០- ឿរអភិររើឝជីវៈចរមុេះ ររ្ួងបរិសាណើនបានេរៀបចរំបាយឿរណ៍ំ តិេលើរទី៥ ្តពី ី
ជីវ  ចរមុេះនិងឿរចុេះ្ោងើប័នំមួយមជើ៲មណឌលជវីៈចរមុេះអាសាឞើន និង្ោងើប័នេលើពិធសីារណា 
ែឡយឝើ ្តីពីឿរែបងែចរផលរបេយជន៍ឿរេរបើរបា្់ធនធ្នេ្េនទិច។ 

២.១១១- ឿរេលើររមព្់្មតថភាពស្រ្តី ររ្ួងបានេរៀបចំដំេណើរឿរ្ទង់មតិមស្រនតីរាជឿរ 
ររ្ួងបរិសាណើន េដើមើបីែ្វងយលព់ីតរមូវឿរនិងឿរយលេ់ ើញរប្់មស្រនតរីាជឿររនហងឿរពរងឹង 
ឿរបស្រញជើបេយនឌរ័រនហងររ្ួង។ ររ្ួងរប៏ានចូលរួមំមួយសាណើបន័ពារ់ព័នធេដើមើបីបស្រញជើប 
េយនឌ័រេៅរនហងឿរៃរែរបរបួលអាឿ្ធ្តុ និងបានេរៀបចំែផនឿរយុទធសាស្រ្តបស្រញជើបេយនឌ័រ 
ដំណារ់ឿលទី២ ៅ្ើំ២០១៣-២០១៨។  

២.១១២- ឿររគប់រគងគណុភាពបរសិាណើន ររ្ួងបានអនវុតតយឝើង្រមមនូវវិធ្នឿរ្ំៀន់ៗ  
្ំេៅពរងឹងឿររគបរ់គង្ំណល ់           រ៏ដូចំទាីំងេបាេះបង់េោលចងុេរឿយ  
្រាបរ់តួតពិនិតើយ និងទប់សាកើត់ឿរបំពុលបរិសាណើន។ ររ្ួងបរិសាណើនរប៏ានជំរុញនិងេលើរទរឹ



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

ជពូំកទី២  សមិទធផលនិងបញ្ហា ប្រឈបចម្មៗងក កងក ងរអរុនកវត ផ.យ.ុ.ជ. ប ច្ក បៗនងកមម ២០០៩-២០១៣  62 

ចិតតដល់្ រមមភាពែរៃចន្ំណល់្ ំរាមទីររុងនិងែិតែំ្រមប្រមួលឲើយានឿរវិនិេយគៀ្ើតធំ 
េលើែផនរ្ំណល់ំេ្ដ៶រិច។ េលើ្ពីេន្េះររ្ួងរ៏បានែិតែំពរងឹងឿររគប់រគង្ំណលទ់ឹរ
លូេែតត ររុង េ៉យបានេរៀបចំឲើយានអាង្   តទឹរលេូៅេែតត្ៀំន់ៗ ដូចំេែតតបាតដ់ំបង 
េែតតរពេះ្ីែនុ េែតតេ្ៀមរាប និងះនបនតេៅបណាតើេែតតតំបន់េឆនរនិងេែតតជុំវិញបឹងទ   សាប។ 

២.១១៣- ទនទឹមនឹងេនេះររ្ួងរ៏បានបេងើនឿររតួតពិនិតើយេលើរបភពបំពុល្ំៀន់ ដូចំ ាម 
េរាងចររ និង្ែរេ្ធំៗ េ៉យជំរុញឲើយានឿររសាងអាង្   ត្ំណលរ់ាវេៅនឹង 
របភព្តើល់ ឿរបំពារ់ឧបររណ៍្   តែផើឝងពុលមុនឿរបេញ្ញ និងឿរឿត់បនថយ្ំេឡងេៅ 
មជើ៲៉ឋើនៀងេរៅ។ រាឍើ្   ចបានឿរទប់សាកើត់ឿរបំពុលបរិសាណើនេនេះ ្ំៀន់គឿឺរចលូរួម 
បំេពញឿតពវរិចរប្់ាងើ្ ់របភពបំពុលទំងេន្េះ និងឿរអនុវតតចើបប ់   ាឝើត់ ដូចំ ឿររពាន 
ឿរពិនយ័ំរបារ ់ រួមនឹងឿរេធវើបណតឹងេៅតុលាឿរចំេពាេះបទេលមើ្បងឿរបំពុលបរិសាណើនំេដើម។ 
ទនទឹមេន្េះ គុណភាពែើយល់សាធ្រណៈេៅរនហងរាជធ្នីភនំេពញ េែតតេ្ៀមរាប េែតតបាត់ដំបង និង 
េែតតរពេះ្ីែនុ គឺបានបៃលើញថា គុណភាពែើយលស់ាធ្រណៈេៅាមតំបន់ទំងេនេះានភាពលស 
របេ្ើរេៅេឡើយ។ 

២.១១៤- រនហងន្មំេលៀធិឿរ៉ឋើនៃន គណៈរាមើធិឿរំតិរគប់រគងឿរែរបរបួលអាឿ្ធ្តុ 
ររ្ួងបរិសាណើន បាន្េរមចនូវ្មិទធផលំេរចើនរនហងឿរេឆលើយតបេៅនឹងបញលើែរបរបួលអាឿ្ 
ធ្តុ ដចូំឿរពរងឹងសាណើប័នែរបរបួលអាឿ្ធ្តុ ឿររសាង្មតថភាពនិងបណាតើញឿរៃរ 
ឿរេរៀបចំែផនឿរយុទធសាស្រ្តេឆលើយតបនឹងឿរែរបរបួលអាឿ្ធ្តុេៅថា្ើរ់ំ តិ និង ាមបណាតើ 
វិ្័យពារ់ព័នធរប្់ររ្ងួ សាណើប័នចំនួន៩ ឿរេរៀរគរធនធ្ន្រាប់អនុវតតគេរាងអាទិភាព 
េឆលើយតបនឹងឿរែរបរបលួអាឿ្ធ្តុ ឿរអប់រនំិងេលើរ     ឿរយល់ដឹង និងឿរេរៀបចំជំែរ 
    រមពហំ្រាប់ចូលរួមរនហងរិចចរោអនតរំតិ េដើមើបីេ៉េះរសាយបញលើែរបរបួលអាឿ្ធ្ត។ុ 
ថវិឿ្រុបំង២៥០លានដុលាយើរអាេមរិររតវូបានេរៀរគរពរីបភពេទវភាគី នងិ ពែុភាគីេផើឝងៗ 
្រាប់អនុវតតគេរាងេឆលើយតបនឹងឿរែរបរបួលអាឿ្ធ្តុេៅាមបណាតើវិ្័យអាទិភាព ដូចំ 
ធនធ្នទឹរ រ្ិរមម និងេែ៉ឋើរចន្្មព័នធ។ រមមវិធី្មព័នធភាពែរបរបលួអាឿ្ធ្តុរមពហំ  
ែដលរគប់រគងេ៉យររ្ងួបរិសាណើន បានផតល់ថវិឿ្រាប់អនុវតតគេរាងចនំួន២១ េលើវិ្យ័ 
្ំៀន់ៗ។ េលើ្ពេីនេះេដើមើបីរួមចំែណររនហងរិចែតិែំរបឹងែរបងំ្រលេលើឿរឿត់បនថយឿរ 
បេញ្ញឧ្ម័នផទេះរញ្រ ់ រមពហំបានអនុមត័គេរាងយនតឿរអភិវឌើឍន៍សាវើតចនំួន១០ ែដលាន 
្ឿឍើនុពលឿត់បនថយឧ្ម័នផទេះរញ្រ់ចំនួនរបែែល២លានេានរនហងមួយៅ្ើំ គិតំ្មមូល 
ឧ្ម័នឿបូនរិ។ េវទឿិថា្ើរ់ំតិនិងថា្ើរ់េរឿមំតិ្តីពឿីរែរបរបួលអាឿ្ធ្តុរតូវបាន 
េរៀបចំេឡើងេដើមើបីអប់រំនិងផើឝពវផើាយពីចំេណេះដឹងនិងេេលនេយបាយ។ ទនទឹមនឹងេនេះ 
ររ្ួងអប់រំ យុវជន នងិរីឡា បានេរៀបចំបញ្ឡលបញលើឿរែរបរបួលអាឿ្ធ្តចុូលេៅរនហង 
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របព័នធអប់រំរនហងរបពន័ធនិងេរៅរបព័នធ។  

២.១១៥- ឿរៃរជវី្ុវតថភិាពនិងជវីបេចរវិទើាទំេនើ  : ររ្ួងបរិសាណើន បាន្េរមចឿរៃរ 
ំេរចើនទរ់ទងនងឹជីវ្វុតថិភាព និងជីវបេចរវិទើារួមទំងឿរេរៀបចរំរបែ  ណឌចើបប់រនហងឿរឿត ់
បនថយហានិភយ័បណាតើលមរពីសារពាងឿយែរៃចនរ្់ រ៏ដចូំឿរពរងឹង្មតថភាពមនទរីពិេសាធ   
រនហងឿរោប់វតតានសារពាងឿយែរៃចនរ្់។ ររ្ងួរ៏បានអនុវតត្រមមភាពទរ់ទងនឹងឿរេលើរ
រមព្់ឿរយល់ដឹងនិងឿរចូលរួមរប្់សាធ្រណជនេលើែផនរជីវ្ុវតថិភាព និងជីវបេចរវិទើា
ទំេនើប។ 

២.១១៦- ឿរអប់រំ និងផើឝពវផើាយ ព័ត៌ានបរិសាណើ  : ររ្ងួ បាននងិរំពុងអនវុតតឿរៃរអប់រ ំ
បរិសាណើន េ៉យែផសរេលើឿរៃរំ្្រ្តមភ    រួមាន៖ 

 ឿរអប់រំបរិសាណើនរនហងរបពន័ធ។ 
 ឿរអប់រំបរិសាណើនេរៅរបពន័ធ។   
 ឿររសាង្មតថភាព។ 
 ឿរេធវើរិច្ ែរបតិបតតឿិរ និងរសាងបណាតើញឿរៃរអប់រំបរិសាណើន។ 

២.១១៧- ្មិទធផលែដល្េរមចបានេលើឿរៃរំ្្រ្៵មភទំងបួនរួមាន៖ ឿររសាង 
្មតថភាពរប្់រគូេៅររមិតបឋម្ិរើានិងមធើយម្ិរើា ឿរេរៀបចំផលតិឯរសារនិង្ាភើរ   
ឧបេទ្្តពីីឿរែថររើាធនធ្នធមមំតិ ជីវៈចរមុេះ និងរគប់រគងគុណភាពបរិសាណើនេ៉យេ្ឍត 
ំ្ំៀនេ់លើេែតតំេេលេៅេៅជុំវិញបងឹទេនលសាប ឿរេរៀបចរំមមវិធី “េវទិឿយុវជនពិភារើា 
បញលើបរិសាណើន” របោំរតាី្ ឿរេរៀបចំ “ទិវាបរសិាណើនំតិ និងពិភពេលារ” ឿរេរៀបចំ “ទិវា 
អន្ម័យបរិសាណើនំតិ” ែដលទិវាទំង២រតូវបានេរៀបចំេឡើងេៅទូទំងរបេទ្ំេរៀងរាល់ៅ្ើំ។ 
េរៅពីេនេះ ររ្ួងេៅបានេរៀបច ំ “ឿររបឡងគំនូរបរិសាណើន” ចំនួន៣េលើរ ែដលានេេល 
បំណងបំផុ្ឿរយលដ់ឹងពីបញលើបរិសាណើន។ េលើ្ពីេនេះេទៀត ររ្ួងរប៏ានេធវើឿរៃរំមួយ
បណាតើរបេទ្ំ្ាជិរអាសាឞើនេលើឿរៃរអប់រំបរិសាណើន ឿរេរៀបចេំេលឿរណែ៍ណន្ំ និង 
ឿរអនុវតត "សាលាេមរតីបរិសាណើន” ឿរបញ្៱ឡនយុវជនរមពហំចូលរួមឿរៃរបរិសាណើន ំមួយយុវជន
ៃនបណាតើរបេទ្ំ្ាជិរអាសាឞើន ឿរែចររំែលរនិង្យើ្់បតឡរព័ត៌ាននិងបទពិេសាធ។ 

២.១១៨- េទេះំយឝើងណារតី ររ្ងួបរិសាណើន បានជួបបញលើរមឈមមួយចំនួនេទៀត ដចូំ៖ 

 រងវេះមេធើាបាយ្រាបរ់បតិបតតិឿរៃររគប់រគងតបំន់ឿរពារធមមំតិ។ 
 លំែូរចូលៃនជនចំណាររ្ុរេៅរនហងតំបន់ឿរពារធមមំតិ។  
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 ាននិន្្ើឿរនេយបាយរបៅំងនឹងេេលនេយបាយអភិររើឝនិងអភិវឌើឍរបរបេ៉យចីរ 
ភាពរនហងតំបនឿ់រពារធមមំ តិ។ 

 ឿរេរបើរបា្់របំពលរដ៶ររីររំែែល្រាប់េធវើឿរឿប់ទស្រន្តើន រានដៃីរពយរេធវើំ 
រមម្ិទធិ។ 

 រំេណើនរបំពលរដ៶រនហងរបេទ្រមពហំន្ំឲើយានតរមូវឿរដីធលី្រាប់បងបេងើនផលពីែដន 
អភិររើឝនិងជរមរ្តវៃរព។ 

 រងវេះៀតព័ត៌ាន និងទិននន័យអំពីជីវៈចរមុេះ និងធនធ្នធមមំតិ។ 
 រងវេះៀតថវិឿ្រាប់អនុវតតចុេះជួយ្រមប្រមលួ្ែគមន៍តំបនឿ់រពារធមមំតិេៅ 
មូល៉ឋើន។ 

 រងវេះៀតថវិឿ្រាប់របតិបតតិឿរៃរជំន្ញ មេធើាបាយេធវើដំេណើរ និងេរគឿងបរឿិខើរ 
ពិេសាធ។ 

 ្មតថភាពមនទីរពិេសាធ  ជីវបេចរវិទើាេៅានររមិត។ 
 រងវេះៀតធនធ្នមនុ្ើឝែដលាន្មតថភាពនិងរែនលងេធវើឿរៃរ។ 
 រងវេះ្ាភើរៈនងិឧបររណ៍្ រាប់អនុវតតរិចដំេណើរឿរវាយតៃមលេែតុប៉ៃេះពាល់បរិសាណើន។  
 រងវេះៀតទិនននយ័និងយនតឿររគប់រគងទិនននយ័្រាប់ឿរវិភាគនិងឿរផតល់ព័ត៌ានេំរទ
ដល់ឿរេឆលើយតប  នឹងបញលើឿរែរបរបួលអាឿ្ធ្តុ។  

 រិច្ែរបតិបតតិឿរអនតរររ្ួង សាណើប័ន េដើមើបី្រមប្រមួល អនុវតត ផតលែិ់រញ្៴បើបទន 
រតួតពិនិតើយាម៉ននិងវាយតៃមលេលើ្ រមមភាពេឆលើយតប  នឹងឿរែរបរបលួអាឿ្ធ្តុ 
េៅានររមតិេៅេឡើយ។ 

 ពុំទន់ានែផនឿរ្រមមភាពនិងឿរ្ិរើាលមសិតេៅេរឿមេេលនេយបាយនិងយុទធ 
សាស្រ្តមួយចំនួនែដលរតវូបានេរៀបចំរួច េដើមើបីេរំទ្រមមភាពបនើឝហំុំានងឹឿរែរបរបួលអា 
ឿ្ធ្តនុិងឿរឿត់បនថយឿរបេញ្ញឧ្័មនផទេះរញ្រ់។ 

ការក្រប់ក្រងកក្រោះរហន្តរាយ 

២.១១៩- េៅៅ្ើំ២០០៩ ែើយលព់ើយហេះេរតសាណាបានប៉ៃេះទងិចរពេះរាំណាចរររមពហំ បានេធវើ 
ឲើយបាត់បង់អាយុជីវិតរបំពលរដ៶ចំនួន៤៣ន្រ ់ បងឿរែូចៀតដ៏ធំេធងដល់ផទេះ្ែមើបង ដំណា ំ
រ្ូវ នងិេែ៉ឋើរចន្្មពន័ធ ែដលែផសរាមឿរបាឝើនរ់បាណឿរែូចៀត ំរមួ េ្ដ៶រចិ ្ងម 
របាណំង១៣២លានដុលាយើរអាេមរិរ។ បន្តើប់មរទឹរជំននៅ់្ើំ២០១១ ែដលពុំធ្យើប់ជួបរបទេះ 
រនហងំងមួយទ្វតើឝរ៍េនេះ បានេធវើឲើយមនុ្ើឝសាយើប់ចំនួន២៥០ន្រ់ ែូចៀតផទេះ្ែមើបង វិ្័យរ្ ិ
រមម រពមទំងេែ៉ឋើរចន្្មព័នធ ែដល្រុបឿរែូចៀតំរួមរបាណ៤៥១លានដុលាយើរអាេមរិរ។ 
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ទឹរជំនន់េ៉យទឹរេភលៀងនិងទឹរទេនលេមគងរនហងៅ្ើ២ំ០១៣ ថមីរនលងមរេនេះបានេធវើឲើយមនុ្ើឝសាយើប ់
ចំនួន១៦៨ន្រ់ និងែូចៀត្នទឡងរបាណំ៦២.៨៧៨ . .។  រីឯជំងឺ្ឍើសាយបរើឝបីាន 
្ាយើប់មនុ្ើឝ១ន្រ់(ៅ្ើ២ំ០១០) ៨ន្រ់(ៅ្ើំ២០១១) ៣ន្រ់(ៅ្ើំ ២០១២) និង១៤ន្រ ់
(២០១៣)។ េែើយេរៅពីេន្េះានមុែ្ញញើេរេេះថា្ើរ់ ដូចំេរេេះ ែវេះៀតទឹរបងបេងើនផល 
េៅតំបន់មួយចំនួន ែើយលរ់ស្រន្ឍើរ់ រនទេះបាញ់។ល។ ែដលេរើតានំេរៀងរាលៅ់្ើំ េធវើឲើយបាត់បង ់
អាយុជីវិតមនុ្ ើឝនិងែូចៀតផទេះ្ែមើបង រទពើយ្មើបតតិរបំពលរដ៶នងិបណាតើញេែ៉ឋើរចន្ 
្មព័នធេទៀតផង។ 

២.១២០- េដើមើបឿីត់បនថយេរេេះមែនតរាយ ែដលបងេឡើងេ៉យមុែ្ញញើេរេេះថា្ើរ់ដូចាន 
ៀងេលើ  រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ បានេរៀបចំ៉រ់េចញនូវែផនឿរ្រមមភាពំតិៃនយុទធសាស្រ្ត 
្រាប់ឿរឿត់បនថយហានិភ័យៃនេរេេះមែនតរាយៅ្ើ២ំ០០៨-២០១៣ ាមរយៈឿរពរងឹង 
យនតឿរមយួែដលានឿរចូលរួម និង្រមប្រមួល  ានរប្ិទធភាពពរីគប់អនរានចំែណរ 
ពារ់ព័នធ     រាជរ៉ឋើភបិាល ៃដគូអភវិឌើឍ ែផនរឯរជន និងអងឿរ្ងម្ុីវិល។ ្មទិធផល 
្ំៀន់ៗ ែដលានដូចំចើបប់ នីតិប   ញ្៴ត ិ  និងែផនឿរ រួមាន៖ 

 េ្ចរតី្េរមចរប្់រាជរ៉ឋើភិបាល ែែរុមភៈ ៅ្ើំ២០០៩ បានបេងើតគណៈរមមឿរអនតរ
ររ្ួង េដើមើបីរសាងេ្ចរតីរពាងចើបប់្តីពឿីររគប់រគងេរេេះមែនតរាយ។ េ្ចរតរីពាង 
ចើបប់េនេះ រតូវបានឆលងរចិរបជុំាមលំ៉ ប់រែូតដល់រិចរបជុំេពញអងគណៈរដ៶មស្រនតី េៅ 
ៃថទី១៤ ែែធនឡ ៅ្ើ២ំ០១២ េ៉យ្េរមចឲើយេលើរយរេៅេធវើឿរែរ្រមលួេឡើងវញិ ឲើយ 
្មរ្បាមសាណើនភាពំរ់ែ្តង និងាន្ុររឹតភាព។ 

 អនុររឹតើយេលែ១៤៥ អនររបរ ចុេះៃថទី០២ ែែឧ្ភា ៅ្ើ២ំ០១២ ្តពីីឿរបេងើតរបពន័ធ 
េ្ើបៀងបរមុងរមពហំ រនហងេេលបំណងេដើមើបីជយួ្េស្រៃគើេះរបំពលរដ៶រងេរេេះេ៉យសារ 
េរេេះមែនតរាយឬេរេេះអា្ននន្ន្ឲើយទន់េពលេវលា។ 

 បេងើតយនតឿររគប់រគងេរេេះមែនតរាយេៅថា្ើរ់ភូមែិដលានេះមើេះថា ររុមរគប់រគងេរេេះ 
មែនតរាយភូមិ េដើមើបពីរងងឹឿររគប់រគងហានិភយ័េរេេះមែនតរាយេៅមលូ៉ឋើន្ែគមន។៍ 

 បានរសាងែផនឿរំតេិរតៀមបរមុង្រាប់េឆលើយតបេរេេះមែនតរាយ រនហងេេលបំណង 
ឿត់បនថយឥទធិពលៃនេរេេះ ែនតរាយេផើឝងៗ្ថតិរនហងររមិតអបើបរា។ 

 បានរសាងែផនឿរយុទធសាស្រ្តឿរែរបរបលួអាឿ្ធ្តុ ្រាប់វិ្យ័រគប់រគងេរេេះ 
មែនតរាយ េដើមើបី៉រ់បញ្ឡលរនហងែផនឿរយុទធសាស្រ្តំតិៃនឿរែរបរបួលអាឿ្ធ្តុ 
រប្គ់ណៈរាមើធិឿរំតិរគប់រគងឿរែរបរបលួអាឿ្ធ្តុ។ 

 រនហងររបែ័ណឌរិច្ ែរបតិបតតិឿរតំបន ់ គណៈរាមើធិឿរំតិរគប់រគងេរេេះមែនតរាយ 
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បានអនុវតតរិចរពមេរពៀង្តីពីឿរបេងើតមជើ៲មណឌល្រមប្រមួលអាសាឞើន ្រាប់ 
ជំនួយមនុ្ើឝធម៌រនហងឿររគប់រគងេរេេះមែនតរាយ េ៉យបង់មលូនិធិ៣០.០០០ដុលាយើរ 
អាេមរិរ របោំៅ្ើំោបព់ីៅ្ើ២ំ០១២។ 

 រសាងបានែផនឿរេរតៀមបរមុង្រាប់េឆលើយតបេរេេះមែនតរាយថា្ើរ់េែតត បានចំនួន១១
េែតត ែដលែតងជួបរបទេះទឹរជំនន់េ៉យ្ែឿរំមួយអងឿរៃដគូ េែើយែផនឿរេនេះ 
រតូវបានេធវើបចហបើបនន   ំេរៀងរាល់ៅ្ើំ េ៉យានរបេយជន៍ដល់ឿរេរតៀមបរមុង្រាប់ 
េឆលើយតបេរេេះមែនតរាយ។ 

 បានបេងើតទី   ្វុ   ភាព ទី   ធមមំតិ និងទី   ែដលំ្ណំង់បពំារ់េ៉យឧបររណ ៍
ដូចំ បនទប់ទឹរ បងន់អន្ម័យ ជរមរមនុ្ ើឝ ្តវ ្រុបចំនួន៩៥៨រែនលង េៅរ្ុរចំនួន 
១១២ៃនេែតតចំននួ១៧ េ៉យ្ែឿរំមួយអងឿរៃដគូ។ 

 បានេធវើឿរែចរោយេ្ើបៀង ពូជរ្ូវ និងជី ដល់របំពលរដ៶ររីររេៅេែតតចំនួន៧ជុំវញិ 
បឹងទេនលសាប ែដលរបំពលរដ៶ទទួលផលចំននួ៣៤២.៨៥៣រគួសារ េៅ ំុេេលេៅ 
ចំនួន២០០។ 

 អនុវតតឿរបស្រញជើបឿរឿត់បនថយហានិភ័យេរេេះមែនតរាយេៅរនហងវិ្័យអប់រំ ំមួយ 
ររ្ួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា េ៉យបានេរៀបេរៀងំេ្ៀវេៅនិងបញ្ឡលរនហងរមមវិធី្ិរើា 
ថា្ើរ់ទី៤នងិថា្ើរ់ទ៨ី។ ឿរឿត់បនថយហានភិ័យៃនេរេេះមែនតរាយ  រតូវបានបស្រញជើប 
េៅរនហងែផនឿរៃនរមមវីធីរប្់ររ្ួងរ្ិរមម រឿុខើរបាញ ់ និងេនសាទ និងររ្ួង 
ធនធ្នទឹរ និងឧតុនយិម ំមួយេនេះឿររគប់រគងេរេេះមែនតរាយ រតូវបាន៉រ់បញ្ឡល 
េៅរនហងេេលនេយបាយភូមិ  ំុ ្ៃកើត់ាន្ុវតថភិាពផងែដរ។  

 េវទិឿំតិ្ តីពីឿរឿតប់នថយហានិភយ័េរេេះមែនតរាយ បានបេងើតេឡើងរនហងេេលបំណង 
េធវើឲើយរបេ្ើរេឡើងរនហងឿររគប់រគងេរេេះមែនតរាយ ាមរយៈឿរែចរោយព័តា៌ន ពរងឹង 
ឿរ្រមប្រមួល េរៀបចឿំរអនុវតត្ រមមភាពរួមំមួយររ្ួង សាណើប័នពារ់ព័នធ។ 

២.១២១- ឿរមិន្េរមចបានាមចំណុចេៅនិងែផនឿរ្រមមភាព និងបញលើរបឈមន្ន្ 
រនហងរិចឿរេរេេះមែនតរាយ៖  

 ឿរែរទរមង់របព័នធយនតឿររគប់រគងេរេេះមែនតរាយ េដើមើបីេឆលើយតបេៅនឹងតរមូវឿរេៅ 
រគប់ររមិតមិនទន់េធវើបានេៅេឡើយ។ 

 ររុមឿរៃររគប់រគងេរេេះមែនតរាយេៅាមររ្ួង សាណើប័ន និងឿរែរ្រមួលរចន្្មពន័ធ 
ឿរៃរេៅាមររ្ួង សាណើប័ន ្ថិតរនហងសាណើនភាពដែដលមិនទន់ានឿរេរៀបចំេៅេឡើយ។  

 មិនទន់្េរមចបានចើបប់រគប់រគងេរេេះមែនតរាយ ររបែ័ណឌឿរៃរ លែិិតបទ៉ឋើនគត ិ
យុ   នីតិវិធីរបតិបតតិឿរ្តង់៉ េេលឿរណ៍ែណន្ំ និងេេលនេយបាយ ្រាប់ឿរ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

ជពូំកទី២  សមិទធផលនិងបញ្ហា ប្រឈបចម្មៗងក កងក ងរអរុនកវត ផ.យ.ុ.ជ. ប ច្ក បៗនងកមម ២០០៩-២០១៣  67 

រគប់រគងេរេេះមែនតរាយ។ 
 គណៈរាមើធិឿរំតិរគប់រគងេរេេះមែនតរាយ និងគណៈរាមើធិឿររគប់រគងេរេេះ 
មែនតរាយថា្ើរ់េរឿមំតិ ែវេះៀតធនធ្ននិង្មតថភាព្រាបឿ់រអនុវតត   រ្បាម 
តួន្ទីរប្ែ់លអននិងេ្ចរតីរតូវឿររប្់្ែគមន៍។ 

 មិនទន់ាននតីិវីធីនិងបទ៉ឋើនែដលទរ់ទងនឹងឿរអនុវតតឿររគប់រគងហានិភ័យេរេេះ 
មែនតរាយេៅមលូ៉ឋើន្ែគមន៍េៅេឡើយ េែើយេេលឿរណ៍ែណន្ំើ ឿរ៉រ់បញ្ឡល 
ឿរឿត់បនថយហានិភ័យេរេេះមែនតរាយ ចូលេៅរនហងឿរេរៀបចំែផនឿរអភិវឌើឍ ំុ ្ៃកើត់ 
មិនទន់បានរបឿ្ផើាយ។  

 រចន្្មព័នធដំេណើរឿរមិនទន់បានរបេ្ើរេៅេឡើយ េៅថា្ើរ់រាជធ្នី េែតត ររុង រ្ុរ 
ែណឌ  ុំ ្ៃកើត ់មួយចំននួ រីឯធនធ្នមនុ្ើឝេៅានររមិត។  

ការអភិវឌ្ឍជន្បទ  

២.១២២- អភិវឌើឍន៍ជនបទ គឺំឿរៃរអន៵រវិ្យ័ដ៏ធំមយួែដលរគបដណតប់េលើវិ្ ័យេែ៉ឋើ 
រចន្្មព័នធជនបទ ្ៀុភិបាល អប់រ ំ រ្ិរមម ឿរផត់ផង់ទឹរនិងអន្ម័យ និងវិ្យ័ដៃទ 
េទៀតៃនឿរអភិវឌើឍ្ងម េ្ដ៶រិច េៅតំបន់ជនបទ។ ឿរៃរអន៵រវិ្័យេនេះ ានសារៈ្ំៀន់ 
បំផុត្រាបឿ់រឿតន់ថយភាពររីររេៅជនបទ េ៉យេែតុថា អរាភាពររីររានររមិតែព្  ់
េៅរនហងចំេណាមរបំជនែដលរំពុងរ្់េៅតំបន់ជនបទ។  រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ បាន្េរមច 
យរវិធីសាស្រ្៵   មុែ េដើមើបីជំរុញឿរអភិវឌើឍជនបទនិងឿរបេងើនលទធភាពនិង្មតថភាពដល ់
្ែគមន៍មូល៉ឋើន ំពិេ្្ គណៈរាមើធិឿរអភិវឌើឍន៍ភូមិរនហងឿរេរៀបចំែផនឿរនិងឿររគប ់
រគងេលើឿរអភិវឌើឍមូល៉ឋើន្តើល់រប្់ែលអន។ ឿរេធវើវិមជើ៲ឿរនិងវិ្ែមជើ៲ឿរេលើឿរផ៵ល់េ្វា 
សាធ្រណៈ ឿរេំរទដល់រមមវិធីទងំឡាយ ែដលានឿរចូលរួមំលរណៈវិមជើ៲ឿរ និងែដល 
េ្ដើតេៅាមវិ្យ័ នងិឿរផ៵ល់ឥណទនដល់រគសួារ និងអាជីវរមមធនុតចូៗ គឺំឧទែរណ ៍
មួយចំនួន ែដលបៃលើញឲើយេ ើញពីរិចែិតែំរបងឹែរបងរប្់រាជរ៉ ឋើភិបាលេៅរនហងវិ្័យេនេះ។  

២.១២៣- ោប់ាំងពីៅ្ើំ២០០៧មរ ឿរអភិវឌើឍជនបទរតូវបានេរជើ្េរី្ំវិ្័យអាទភិាពេៅ 
រនហងចំេណាមវិ្ ័យអាទភិាពេផើឝងេទៀតរប្់រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ េៅរនហងរមមវិធីរំែណទរមង់ 
ែិរញ្៴វតថហសាធ្រណៈ្រាប់ឿរវិភាជនិងឿរបេញ្ញថវឿិឲើយទន់េពលេវលា។ រាជរ៉ឋើភបិាល 
រមពហំ បាន   រំពុងអនុវតតរមមវិធីរំែណទរមង់ែិរញ្៴វតថហសាធ្រណៈជំ  ទ២ី។  

២.១២៤- ឿរពរងឹង្មតថភាពសាណើប័ន និងឿរអភិវឌើឍធនធ្នមនុ្ើឝេៅរនហងវិ្័យអភិវឌើឍន ៍
ជនបទរតូវបាននិងរំពុងអនុវត៵ ាមរយៈឿរេរៀបចំឲើយានររបែ័ណឌេេលនេយបាយនិង 
ររបែ័ណឌលិែិតបទ៉ឋើនគតិយុត៵ េរឿមរមមវិធីេេលនេយបាយមួយចំនួនរួមា     (១)េេល 
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នេយបាយទី១ ធ្ន្េលើរ មព្់ររមិតជីវភាពរ្េ់ៅរប្់របំពលរដ៶េៅាមទីជនបទ   ាន 
ភាពរបេ្ើរេឡើង រ៏ដចូំឿរឿត់បនថយនវូគាយើតរវាងជនបទ និងទីរបជុជំនឲើយែិតជតិររមិតរប 
ហារ់របែែលេ្ើរនហងដណំាច់ៅ្ើំ២០២៥។ (២)េេលនេយបាយទ២ី ជំរុញរំេណើនេ្ដ៶រចិ 
ជនបទ ាមរយៈឿរអភិវឌើឍជនបទចរមុេះេ៉យានឿរចូលរួមពី្ែគមន៍ំ តិនិងអនតរំតិ។   

២.១២៥- ្មិទធផលធំៗ រនហង្រមមភាពអភិវឌើឍន៍ជនបទ ពីៅ្ើ២ំ០០៩-២០១៣ រួមាន៖  
 បណតតេះបណាតើល្តីពឿីរេធវើែផនឿរនិងជំន្ញេផើឝងៗ៖ 

 ររ្ួងអភិវឌើឍនជ៍នបទ បានបណតតេះបណាតើលរមមវធិីរំែណទរមង់ែិរញ្៴វតថហសាធ្រណៈ 
ដល់មស្រនតីចំនួន១.៥៧៥ន្រ់(មស្រនតីថា្ើរ់ំតិ៤៩៥ន្រ់ និងថា្ើរ់េរឿមំតិ១.០៨០
ន្រ់)។ មស្រនត៤ី៥០ន្រ់ បាន  ួលឿរបណតតេះបណាតើលជំន្ញរុំ    ទ័រផងែដរ។  

 បានអនុវតតបណតតេះបណាតើលវាយតៃមលតរមូវឿរបណតតេះបណាតើលថា្ើរ់េរឿមំតិ។  
 បណតតេះបណាតើលជំន្ញវិំ ជើជីវៈមលូ៉ឋើនមយួចំនួន ានជំន្ញឿត់្ រ់ អ៊ុត្រ់ ែរ 
      ្ិបើបរមមជួ្ជលុាឝើ្ុីនេភលើង ាឝើ្ ុីនរារ់ទ័រ ជួ្ជលុម៉ៃូតូនិងរថយនត ជួ្ 
ជុលេរគឿងេអឡចិរតូនិរ និងបណតតេះបណាតើលភាសាអង់េគល្ រំពុងរតូវបានអនុវតតរនហង 
េែតតចំនួន៥។ លទធផលៃនឿរអនុវតតែផនឿរ៥ៅ្ើ២ំ០០៩ដល់២០១២ ានដូចៀង
េរឿម៖ 

- បណតតេះបណាតើលមស្រនតីរាជឿររប្់ររ្ួង២.៦៦៦ន្រ់(ស្រ្តី     ៦១៣ន្រ)់ 
- បណតតេះបណាតើលជនំ្ញមលូ៉ឋើនដល់របំពលរដ៶១.៤៦០ន្រ់(ស្រ្តី     ៥១២ន្រ់)។ 

 
 ឿរអភិវឌើឍវិ្ ័យេែ៉ឋើរចន្្មព័នធផលឡវជនបទ៖ 

 រំពុងេរៀបចំបញ្៱ីសារេពើភណឌផលឡវជនបទទទូំងរបេទ្។  
 សាង្ង់ផលឡវរឿលររួ្ ររែមបានចំនួន២.៥៨៧,៨៩គ.ម.។ 

 ជួ្ជុលនងិែថទផំលឡវជនបទរឿលររួ្ររែមបានរបែវង៣.៩៥៤,៩៥គ.ម.។ 

 ផលឡវជនបទរឿលេៅ្៊ូរបេភទ(DBST)បានរបែវង១៩,៩០គ.ម. ផលឡវរឿលេបតុងបាន
របែវង២៣,១គ.ម. សាង្ង់សាពើនេបេឡត៍បានរបែវង១៤១ម. សាពើនេបតុងបាន
របែវង៧.៥៩៤ម. និងលូរគប់របេភទបានចនំួន២.៧៦៦រែនលង។ 
 

 ឿរអភិវឌើឍវិ្ ័យទរឹេៅជនបទ  

 ្ិរើាេរៀបចំែផនទីទឹរេរឿមដី បានចំនួន៨េែតត គឺ េែតតសារើយេរៀង ៃរពែវង រណាតើល 
ាែរវ រពំង់្ពឺ រំពង់ៅ្ើងំ រំពង់ោម និងំយរាជធ្នីភនំេពញ។ 

 េរៀបចំេេលឿរណ៍ែណន្ំបនើឝហទធទឹរ និង្តហរទឹរាមរគួសារឲើយាន្ុវតថភិាព។ 
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 សាង្ង់អណតូង្នបប់ាន១០.៦៧៨អណតូង              ១ ៤០៨     ។ 
                     ៦០៣៩     ។ 
 សាឍើររ្េះ្ែគមន៍បាន២២រ្េះ និង        ្ែគមន៍បាន១៩២រ្េះ។ 
 សាង្ង់អាងរតងទឹរេភលៀងបាន៣.៥៨០អាង។ 
 សាង្ង់របព័នធែចរោយទឹរាមទេុយបាន៦របព័នធ។ 

 
 ឿរអភិវឌើឍវិ្ ័យអន្មយ័ជនបទ៖ 

 ចុេះអប់រំអន្ម័យ  បណតតេះបណាតើល  និងចុេះយុទធន្ឿរផើឝពវផើាយអន្ម័យាមភូមិ។  
 សាង្ង់បងន់អន្មយ័ំលរណៈរគួសារបាន៦៨.៥០៨ និងសាធ្រណៈ៤២០។  
 អនុវតតទីផើារអន្ម័យេៅាមបណាតើេែតតចនំួន១០េែតត ្តីពីទផីើារអន្មយ័្ំេៅ 
ដល់ឿរចលូរួមពីវិ្ ័យឯរជន រនហងឿរសាង្ងប់ងន់អន្ម័យាមផទេះ ានតៃមល 
េថារ្មរមើយ និងានគណុភាព េ៉យេរបើរបា្ធ់នធ្ន្តើល់ែលអន។ 
 

 ឿរអភិវឌើឍ្ែគមន៍ជនបទ៖ 

 េបាេះេៅ្ើតេឡើងវិញដល់           អភិវឌើឍន៍ភមូ ិ ែដលផុតអាណតតបិានចំនួន
២៤៦ភូមិ។ 

 បណតតេះបណាតើលរគូបេៃគើលបានចំននួ៣០វគ ាន្ិឿខើឿមចនំួន៤១០ន្រ ់ េៅថា្ើរ់
េរឿមំតិ។  

 បណតតេះបណាតើលចំននួ៤២៣វគ្រាប ់          អភិវឌើឍន៍ភូម ិ ្តពីីតនួ្ទីភាររិច 
និងែផនឿរ្រមមភាពអភិវឌើឍន៍ភូមិទំង២៤រាជធ្នី េែតត េ៉យាន្ិឿខើឿមចូល
រួមចំនួន១៣.៣៩៨ន្រ់។ 

 ផតល់រ្ូវពូជជូន្ែគមន៍បាន៦២៥គ.ររ.។ 
 សាឍើររបឡាយតូចៗបាន២ែែើឝរបែវង២.៤០០ែម៉ៃរត និងសាង្ង់ទរើរទរឹចំនួន៤
រែនលង។ 

 ផតល់រជូរចនំួន១០៤រើបល េមេេចនំួន៣១រើបល និងាន់ចិញ្ឹមាមរគួសារចំនួន
៧០៥រើបល។ 

 ជីររ្េះចិញ្ឹមរតីំលរណៈរគួសារចំននួ៩៤ និងផ៵ល់រូនរតីចំននួ១៧.៨០០រើបល។ 
 ផតល់ពូជេពាតររែមចំននួ២០០ឿរ ុង រូនររចូផលហងែផសមចំននួ៦៥៧េដើម និង 
ផតល់េដើមេឈើែូបែផលចំននួ៥.៦៩៨េដើម។ 

 ផតល់្ាភើរៈ្រាប់េធវើេរាងជីរំប៉ៃុ្តចំននួ២៤០រែនលង ្រាប២់៤០រគួសារ។   

 ឿរអភិវឌើឍេ្ដ៶រិចជនបទ  
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 អតថរបេយជន៍ៃនឡជីវឧ្ម័ន និងចស្រៃកើនន្ងររង ី  អនរចូលរួមចំនួន៣៦៧ន្រ់ និង 
េផទរបេចរេទ្ផលិតឡជវីឧ្ម័ន(៣៥រគួសារ) និងចស្រៃកើនន្ងររងី(៦០រគសួារ)។ 

 គំនិតផតអចេផតើមបេងើតមុែរបរនិងរគប់រគងអាជីវរមមបាន៤៦៤ន្រ់។ 
 ព័ត៌ានទីផើារផលតិផលរ្ិរមមនិងរេបៀបរគប់រគងឥណទនបាន១៧១ន្រ់។ 
 េផទរបេចរេទ្តើបញររា បាន៤៥រគួសារនិងតើបញែូលបាន៧៥រគួសារ។ 
 ្ែឿរំមួយអងឿរមិនែមនរ៉ឋើភិបាល ្ែរេ្មីររូែិរញ្៴វតថហរនហងឿរផតល់ឥណ 
ទនជនបទ។ 

 ឿរអភិវឌើឍជនំតិេដើមភាគតិច  

 រំណត់អតត្ ញញើណវបើបធម៌របៃពណជីនំតិេដើមភាគតិច េៅេែតតរតន  រ ី មណឌល  រ ី
រំពង់្ព ឺ ររេចេះ និងរពេះវិហារ និងបានេចញលិែតិទទួលសាគើល់អតត្ ញញើណ បាន 
ចំនួន៦៩្ែគមន៍។  

 ផើឝពវផើាយេេលនេយបាយំតិ្រាប់អភិវឌើឍន៍ំ តិជនេដើមភាគតិចបានចំនួន៧
េលើរ ែដលរនហងេន្េះ ថា្ើរ់ំ តិ២េលើរ និងថា្ើរ់េែតតបាន៥េលើរ។ 

តារាងទី២.៦ : វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអភិវឌ្ឍជន្បទ 

្ចូ្ ករ ផែនការ/        ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ 

ប្រផវកែាូវជនរទ្ផដ្លបានសាត រ ង្ ៀរនឹក 

ប្រផវកែាូវជនរទ្្រុរប្រផវក៤០ ០០០គ.ម. ) 

ផែនការ (គ.ម.) ២៥ ៦៥៨ ២៦ ៦៥៨ ២៧ ៦៥៨ ២៨ ៦៥៨ 

     បាន (%) ២៥ ២៣៧ ២៥ ៦៨៦ ២៦ ២៩៤ ២៦ 

៩០០,៥ 

,900.56 

%ផ្នប្រជាពលរដ្ឋជនរទ្ ទ្ទ្ួលបាន 

ការែគតែ់គក់ទ្ឹកជនរទ្ផដ្លមានការផកលមា 

ផែនការ ៤១,៩៩ ៤៣,៤៩ ៤៤,៩៩ ៤៦,៤៩ 

     បាន ៤២,២០ ៤១,១០ ៤៣,២០ ៤១,៩០ 

%ប្រជាជនជនរទ្ទ្ទ្លួបានការែគត ់

ែគក់អនាម័យផដ្លមានការផកលមា 

 

ផែនការ ២៤,២៤ ២៥,០០ ២៧,០០ ២៩,០០ 

អនុវតតបាន ២៣,០០ ២៩,២០ ៣៣,២០ ៣៣,៣០ 

ប្រភព  :  ប្ក្ួកអភិវឌ្ឍ  ជនរទ្ 

 
៤-  ការបន្តសាត រន្ិងរសាងកហដាឋ រច្នាស្រព័ន្ធរូបវន្ត 

២.១២៦- ឿរអភិវឌើឍេែ៉ឋើរចន្្មព័នធ រួមានឿរសាឍើរនិងរសាង គឺំគនលឹេះដ៏្ ំៀន់្រាប់
រទរទង់រំេណើនេ្ដ៶រិច បេងើនរប្ិទធភាពេ្ដ៶រចិ រពមទំងពរងឹងភាពរបរួតរបែជងនងិជំរុញ
ពិពិធរមមេ្ដ៶រិច។ រនហងន័យេនេះរាជរ៉ឋើភិបាលនតីិឿលទ៤ី បានេរៀបចនំូវែផនឿរេម  ឿរបន៵
ឿរសាដើរនិងរសាងេែ៉ឋើរចន្្មព័នធរូបវន៵ ែដលានែចងរនហង យុទធសាស្រ្តចតុេឿណ ដំណារ ់
ឿលទី២៖ (១)ឿរបន៵សាដើរនិងរសាងេែ៉ឋើរចន្្មព័នធគមន្គមន៍ (២)ឿររគបរ់គងធនធ្ន 
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ទឹរ និងរបព័នធធ្រាសាស្រ្៵ (៣)ឿរអភិវឌើឍវិ្យ័ថាមពល និង (៤)ឿរអភិវឌើឍបេចរវិទើាព័ត ៌
ាននិងគមន្គមន៍។ 

៤.១-  ការបន្រសារ រន្ិងរសាងកហដាឋ រច្នាស្រព័ន្ធររនាររន្៍ 

២.១២៧- រាជរ៉ឋើភបិាល     ្េរមចបានលទធផលធំៗ គួរឲើយរត់្ាគើល់ រនហងឿរសាដើរនិង
ឿររសាងេែ៉ឋើរចន្្មព័នធរូបវន៵ ដូចំ បណាតើញផលឡវថនល ់ ផលឡវែដរ រំពង់ែផ និងអាឿ្ 
យន៉ឋើន្ំៀន់ៗ ្រាប់បណាតើញដឹរជញ្៱ឡន        មួយតភាជើប់េ្ើរវាងតំបន់ន្ន្េៅទូ 
ទំងរបេទ្ រ៏ដូចំ ំមួយបណាតើរបេទ្ជិតៀង។          ២០១២ ររ្ួងសាធ្ 
រណឿរនិងដឹរជញ្៱ឡន និងររ្ួងអភវិឌើឍន៍ជនបទបានេធវើឿរវា្់ែវង        េៅ           
ែដល                   ៤៧.២៦៣ . .        ៖ 

                    ២.២៦២ . .។ 
                    ៣.៣៦០ . .។ 
     េែតត  ែទង ់     ែទង់     ៦.៥៤១ . .។ 
              ៣៥.០០០ . .។ 

២.១២៨-                       . . . .            ២០០៩-២០១៣       
               ៱   ្េរមចបានលទធផលឿរៃរ្ំៀន់ៗមួយចនំួន ដូចៀងេរឿម   

 បានបញ្ប់គេរាងសាឍើរនងិសាណើបន្េែ៉ឋើរចន្្មពន័ធផលឡវថនល់របែវង១.៩៧២,៧គ.ម. និង
រំពុងដំេណើរឿរគេរាងចំនួន៣៥ បានរបែវង២.៣៦៥,២៧គ.ម. ែដលេធវើឲើយឿរោរ់ 
េៅ្៊ផូលឡវំត ិ និងផលឡវេែតតបានេរើនេឡើងដល់របែវង៥.៥៩៦,២៨គ.ម. រតូវំ៤៥,៧២% 
ៃនរបែវងផលឡវថនល់្ រុប១២ ២៣៩,៩គ.ម.។ 

 ឿរៃរជួ្ជុលនិងែថទរំបោំរឿលេៅ្៊រូគបរ់បេភទបានរបែវង១៣.៦៦៦គ.ម. និងផលឡវ
រឿលររួ្ររែមបានរបែវង៥.១៤៨គ.ម.។ ឿរជួ្ជុលនិងែថទំែួបរឿលេៅ្៊រូគប់
របេភទបានរបែវង១ ២៤៩គ.ម. និងផលឡវរឿលររួ្ររែម បានរបែវង២ ១១៦គ.ម.។ 

 ឿរអនុវតតឿរៃរអាជីវរមមរប្់រំពង់ែផ្វ  តររងុរពេះ្ីែនុ រំពង់ែផ្វ  តភនំេពញ 
និងភា្ើរ់ៃររមពហំន្វាចរ(ឿំសាប) ានលទធផលឿន់ែតរបេ្ើរេឡើងេបើេរបៀបេធៀបេៅ 
នឹង៥ៅ្ើំមុន។ 

 បានេរៀបចំចើបប់ផលឡវថនល់នងិចើបប់ថមី្តពីីចើបប់ចរាចរណ៍ផលឡវេេរ។ 
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 គណៈរាមើធឿិរំតិ្ ុវតថភិាពចរាចរណផ៍លឡវេេរបានេរៀបចំែផនឿរ្រមមភាពំតទិ្វតើឝរ ៍
្ុវតថិភាពចរាចរណ៍ផលឡវេេរៅ្ើំ២០១១-២០២០ និងែផនឿរ្រមមភាព្ុវតថិភាពចរាចរណ៍ 
ផលឡវេេរៅ្ើំ២០១១-២០១៤។  

 គណៈរាមើធិឿរ្រមប្រមួលអចិៃស្រនតយ៍ េរឿមឿរដឹរន្ំរប្់គណៈរាមើធឿិរដឹរន្ំឿរ 
រតួតពិនិតើយយនយនតដឹរជញ្៱ឡនេលើ្ទមន់ បាន៉រ់វិធ្នឿរំេរចើន្រាប់ទប់សាកើត់បទ 
េលមើ្យនយនតដឹរជញ្៱ឡនេលើ្ទមន់។ 

២.១២៩- ឿរពរងឹង្ុវតថិភាពចរាចរណ៍ផលឡវេេរ   ឿរៃរ្ុវតថិភាពចរាចរណ៍ : គណៈរាមើធិឿរ
ំតិ្ុវតថភិាពចរាចរណ៍ផលឡវេេរ       េ្ចរតីរពាងចើបប់ថមី ្តីពីចើបប់ចរាចរណ៍ផលឡវេេរ ដូចំ 
ែផនឿរ្រមមភាពំត ិ វតើឝរ៍្ ុវតថិភាពចរាចរណ៍ផលឡវេេរៅ្ើំ២០១១-២០២០ និងែផនឿរ 
្រមមភាព្វុតថិភាពចរាចរណ៍ផលឡវេេរៅ្ើំ២០១១-២០១៤ េ៉យេ្ឍើតេលើឿរពារ់មួរ្ុវតថិភាព 
ពារ់ែែើឝររវា ើត់េបើរបររថយនត និងឿរេបើរបរេពលរ្វឹង។ 

២.១៣០- ឿរពរងឹង្ុវតថិភាពចរាចរ  ផលឡវេេរ េរេេះថា្ើរ់ចរាចរណ៍ : រយៈេពល៥ៅ្ើំរនលង 
មរេនេះ េរេេះថា្ើរ់ចរាចរណ៍ាន៣១.៩៩២ររណ(ីសាយើប់៩.២៨០ន្រ ់ របួ្ធន់២៤.៤១៧ន្រ ់
និងរបួ្រសាល២៨.៦០២ន្រ)់ េរើនេឡើងេធៀបនឹងរយៈេពល៥ៅ្ើំមុន។ ចំែណរចនំួនអនរ 
សាយើប់េ៉យេរេេះថា្ើរ់ចរាចរណ៍្រាប៥់ៅ្ើំ២០០៩-២០១៣ បានេរើនេឡើងរបាណ៤៤,៥៣% 
េធៀបនឹងរយៈេពល៥ៅ្ើំមនុ ២០០៤-២០០៨ (សាយើប់៦.៤២១ន្រ់)។  

២.១៣១- គណៈរាមើធឿិរ្រមប្រមួលអចិៃស្រនតយ ៍ េរឿមឿរដឹរន្ំរប្គ់ណៈរាមើធឿិរ 
ដឹរន្ំឿររតួតពនិិតើយយនយនតដឹរជញ្៱ឡនេលើ្ទមន់ បានដំេណើររចិឿររតួតពិនិតើយយនយនត 
ដឹរជញ្៱ឡនេលើ្ទមន់ររមិតរណំត ់ រពមទំងេរៀបចំរមមវិធីអប់រំបណតតេះបណាតើល និងបានផើឝពវ 
ផើាយអំពីចើបប់ និងបទបើបញ្៴តតិន្ន្ពារ់ព័នធនឹងឿរដឹរជញ្៱ឡនេលើ្ទមន់បានចំនួន៦េលើរ។ 

២.១៣២-                   :                                 ្រាប់ 
                         ៣០     រវាងរាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ  និងររុមែុ៊នអភិវឌើឍន៍ឯរជន 
រតូវបានចុេះែតថេលៀ ន្            ២០០៩។ រិចរពមេរពៀងេនេះ      ន ឿរ       
                                                       ្រាប ់                  
         ។ ចេំពាេះអេរឿរិយល័យថមរីប្ន់្យរ៉ឋើនផលឡវែដរ បានោបេ់ផតើមសាង្ង់ឿល 
ពីែែធនឡ ៅ្ើ២ំ០១២ រនលងេៅ។ 
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២.១៣៣- ឿរសាឍើរេឡើងវញិផលឡវែដររមពហំ : ានទឹររបារ់្ របុចំនួន១៤១,៦លានដលុាយើរអាេម 
រិរ ែដលំែិរញ្៴បើបទនរួមេ្ើ រវាងរមធីន្េរអភិវឌើឍន៍អា្ុ៨ី៤លានដលុាយើរអាេមរិរ ជំនួយ 
ឥត្ំណងរ៉ឋើភិបាលអូស្រសាឍើលី២១,៥លានដុលាយើរអាេមរិរ អងឿរ OFID ១៣        
                       ២,៨               (េ៉យផតល់ំែដរៃរ ) និងថវិឿបដិភាគ 
    រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ ២០,៣លានដុលាយើរអាេមរិរ។ 

២.១៣៤-  ឿរៃរដរឹជញ្៱ឡនផលឡវេេរ 

 បានចុេះបញ្៱ីយនយន៵ចនំនួ១.៣៦១.៥៧៥េរគឿង(ម៉ៃូតូ១.១៩៧.២៩៦េរគឿង និងរថយន៵
រគប់របេភទ១៦៤.២៧៩េរគឿង ានឿរេរើនេឡើង េបើេធៀបនឹងរយៈេពល៥ៅ្ើមំុន ២០០៤-
២០០៨)។ េបើគិតពីៅ្ើ១ំ៩៩០ដល់ៅ្ើ២ំ០១២ យនយន៵បានចុេះបញ្៱ី្រុបានចំននួ
២.១៧៥.៤១៨េរគឿង។ 

 បានេចញបណណេបើរបរចំនួន៤២៨.៥៧៩បណណ(ម៉ៃូតូ១៣៦.០៩៦ប័ណណ និងរថយន៵
២៩២.៤៨៣បណណ ានឿរេរើនេឡើងេបើេធៀបនឹងរយៈេពល៥ៅ្ើំមនុ ២០០៤-២០០៨)។ 

 បានឿត់រទុងែរតរមូវរតឹមរតូវាមបទ៉ឋើនបេចរេទ្វិញនូវរថយន៵ដឹរទំនិញែរៃចន       
ែុ្បទ៉ឋើនបេចរេទ្ ្រុបបានចនំួន៤២៦េរគឿង។ 

២.១៣៥-  ឿរៃរផលឡវទឹរ ឿរដឹរជញ្៱ឡនផលឡវទឹរ នងិន្វា្មុរទ 

 ឿរៃរផលឡវទឹរ : របែវងផលឡវទឹរ្រុបេៅរមពហំានរបាណ១.៧៥០គ.ម. ប៉ៃុែនតានែត៨៥០ 
គ.ម. អាចេធវើន្វាច   បានែតរដូវរបាំងប៉ៃេុណា្ើេះ។ ឿរៃរសាឍើរផលឡវទឹររតូវបានអនុវតតេ៉យ 
ឿរចុេះពិនិតើយបេៃគើលរយៈរមព្់ដី េៅទេនលេមគង (េមគងេលើ ភនំេពញ-ររេចេះ របែវង២២១ 
គ.ម. និងេមគងេរឿម ភនំេពញ-រសម្ំណ របែវង៩៧គ.ម.) េៅទេនលសាប (ភនំេពញ-ឆនហររទ ូ
របែវង១៤៦គ.ម) និងទេនលបាសារ់ (ភនំេពញ-ៃរជធំ របែវង១០០គ.ម.)។ 

 ដឹរជញ្៱ឡនផលឡវទឹរ : េផទររមម្ិទធិជលយនចនំួន១២៤េរគឿង ផតល់បណណ្ាគើល់ជលយន 
ចំនួន៩៧េរគឿង បតឡរបណណ្ាគើល់ជលយនចំននួ២៣េរគឿង ផតល់បណណេបើរបរជលយន 
ចំនួន២០០ ណណ ផតល់បណណ      ចំនួន១៧ ណណ រតួតពិនិតើយលរណៈបេចរេទ្ជល
យនចំនួន៨៧០េរគឿង នងិផតលច់ើបប់អាជីវរមមដរឹជញ្៱ឡនចំនួន៩០៥េរគឿង។ 

 ឿរដឹរជញ្៴ឡនាមន្វា្មុរទ : ផតល់បណណ្ាគើល់  -េផទររមម្ិទធិចំនួន៣៦េរគឿង 
រតួតពិនិតើយលរណៈបេចរេទ្ន្វា(ថមី និង           ) ចំនួន១៤៧េរគឿង បាន
ផតល់លិែិតអនុញញើតេធវើអាជីវរមមចំនួន៦៧ចើបប់ ផតល់វិញញើបនបរត្មតថភាពជំន្ញចំនួន 
១៩៥ចើបប់ និងផតល់េ្ៀវេៅវិំជើជីវៈន្វរិ និងពនើារេពលចំននួ៥៩៦ចើបប់។ 
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២.១៣៦-  ឿរៃរអាជីវរមមរំពង់ែផ  យ័តររុងរពេះ្ីែនុ : បរិាណទំនិញឆលងឿត់ានឿរ 
េរើនេឡើងំលំ៉ ប់ េ៉យេរើនពី៨.១១៧.៦៥៤េាន េៅ១២.១៤១.៤១៤េាន ឬរបាណំ
៤៩,៥៧% រនហងរយៈេពល៥ៅ្ើំ។ បរិាណរុង  ន័រ បានេរើនេឡើង៣,៧៧% ពី១.១៤៥.៨៦៨ 
TEUs មក១.១៨៩.១០៨ TEUs។ 

២.១៣៧-  ឿរៃរអាជីវរមមរំពង់ែផ    តររងុភនំេពញ : បរាិណសំាង និង     ន្ចំូលាន 
ចំនួន៧.២១៥.៨៣១េាន េ៉យបានេរើនេឡើង៥៤,៧៥% េធៀបនឹងឿរន្ចំូលសំាងនិង      
រយៈេពល៥ៅ្ើំមុន ែដលានចំនួន៤.៦៦២.៩៦៣េាន។ បរិាណន្វា្រុបចូលចតេៅ
រំពង់ែផ្វយ័តររងុភនំេពញ ានចនំួន៧.៩៧៩េរគឿង េរើនេឡើងបាន២២,៩៤% េលើ្ព៥ីៅ្ើ ំ
មុន ែដលានចំនួន៦.៤៩០េរគឿង។ បរិាណន្វាដឹរអនរដំេណើរាន១១.៤៩៥េរគឿង េរើន 
េឡើង៥៤,១៥% ព៧ី.៤៥៧េរគឿង។ បរាិណរងុ  ន័របានេរើនេឡើង១៥៧,៩៧% ព១ី៧១.៥៤៧ 
TEUs មក៤៤២.៥៣២TEUs។ ចំណូលអាជីវរមមរនហងៅ្ើំ២០១២ ្រុបានចំនួន៤.១៤១.៣៣២ 
លានដុលាយើ អាេមរិរ។   

២.១៣៨-  េ្វាភា្ើរ់ៃរន្វា-ភ្តហភាររមម : បានអនុវតតភាររចិរប្់ែលអនយឝើង្រមមេៅរនហងឿរ
អភិវឌើឍរំពង់ែផអនតរំត ិ េែតតរពេះ្ីែនុនិងរាជធ្នីភនំេពញ និងបានបេរមើេ្វាន្វាេៅរំពង់
ែផឯរជន (ឧរៈឝើម៉ៃុង ែរ្អំបិល េឿេះរុង និងរំពត)។ ឿរៃរភា្ើរៃ់ររមពហំន្វាចរ (ឿ ំ
សាប) ្េរមចបានឿរៃរមួយចំនូន ដូចំ បរិាណន្វាែដលបានេធវើេ្វា្រុបាន១៧.០១៦ 
េរគឿង(េ្មើនឹង៤២.១៩៧.២៤២GRT)។ បរិាណទំនិញន្ំចូលាន១៧.៧០៣.២៥៣េាន និង 
ន្ំេចញ៥.៨០៨.១៥៦េាន។ ឿរៃរបញ្៱ឡនទនំញិអនុវត៵បានន្ំចលូាន៩៣៨រុងតឺន័រ និងន្ ំ
េចញាន៥រុងតឺន័រ។ បរិាណន្វារត់រា  ភនំេពញាន៣.២២៣េរគឿង និងេែត៵រពេះ្ីែន ុ
ាន២.៧០៨េរគឿង។ បាឝើន់សាមើនចំណូល្រុបាន១៧.៦០៥.៦៤៨ដុលាយើរអាេមរិរ  េរើនេឡើង 
េធៀបនឹង៥ៅ្ើំមុន។ 

២.១៣៩-  រិចរពមេរពៀងដឹរជញ្៱ឡនឆលងឿត់រពែំដនមហាអនតុំបន់ទេនលេមគង : រិចរពមេរពៀង 
េនេះ េ៉យរាប់បញ្ឡលទងំឧប្មព័នធនិងពិធីសារទំង២០ៃនរិចរពមេរពៀងេនេះផង បានចូលំធរ
ានន្េពលបចហបើបននេនេះ។ រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំបានផ៵ល់្ោងើប័ននិងតមល់ទុរលិែិតូបររណ៍ៃន 
ឿរផ៵ល់្ ោងើប័នេលើពិធសីារចំនួន៣ និងឧប្មពន័ធចំនួន១៧។ េដើមើបីអនុវត៵រិចរពមេរពៀងេនេះ
រាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ  បានចុេះែតថេលៀេទវភាគេីលើអនុ្ើឝរណៈេយគយល់េ្ើំមយួរបេទ្ 
ៃថនិងេវៀតណាម ្តីពីឿរផតអចេផតើមអនុវតតរិចរពមេរពៀងដរឹជញ្៱ឡនឆលងឿត់រពំែដនមហាអនុតំបន ់
ទេនលេមគង។   



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

ជពូំកទី២  សមិទធផលនិងបញ្ហា ប្រឈបចម្មៗងក កងក ងរអរុនកវត ផ.យ.ុ.ជ. ប ច្ក បៗនងកមម ២០០៩-២០១៣  75 

២.១៤០-  រចិ្ែរបតិបតតិឿរំមួយឡាវ : របតិបតតិឿរដឹរជញ្៱ឡនឆលងឿត់រពំែដនរមពហំ ឡាវ
(រតពាំងេររៀល-ណងណលុេ ៀន)រតូវបានេបើរឿលពីៅ្ើ២ំ០០៩។ រនហងរូា រថយនតដឹរទំនិញ 
ចំនួន៤០េរគឿងអាចដឹរជញ្៱ឡនឆលងឿត់រចរេនេះបាន។ ប៉ៃុែនតរថយនតដឹរជញ្៱ឡនទំនិញនិងយនយនត
របេភទេផើឝងៗេទៀតេៅមិនទន់ានឿរអនុញញើតេៅេឡើយ។ រមពហំ ឡាវរ៏បានឯរភាពេ្ើរនហងឿរ
តភាជើប់ផលឡវ សាពើននិងជំរញុឿរដឹរជញ្៱ឡនឆលងឿតរ់ពំែដនេៅរំពង់រ្េៅរវាងរ្ុរែឆប(រមពហំ) 
និងរ្ុរម៉ៃុងឡាបាឝើេែ(ឡាវ)េៅពើេះេៅេែតតរំពង់ធនំិងេ្ៀមរាប។ 

២.១៤១-  រិច្ែរបតិបតតិឿរំមយួេវៀតណាម :  របេទ្ទងំពីរបានចុេះែតថេលៀេលើអន-ុ 
្ើឝរណៈ             ្តីពីរចិរពមេរពៀងេទវភាគីដឹរជញ្៱ឡនឆលងឿត់រពំែដនេ៉យឯរភាព
េ្ើ      រូាៃនចំនួនយនយនតពី៤០េរគឿងរែូតដល់១៥០េរគឿង ឿលពៅី្ើំ២០០៩ ពី១៥០
េរគឿងេៅ៣០០េរគឿង ឿលពីៅ្ើ២ំ០១០។ រចិរពមេរពៀងេទវភាគដីឹរជញ្៱ឡនឆលងឿត់រចរទរើរ 
អនតរំតិចំននួ៥ រួមាន បាវ ិ-ម៉ៃុរបាយ ែរពរោរ-            -              ផលហង-សាមើច់ 
និងរតពាំងែរ្-វា ើលឺ។ ររ្ួងបានេ្នើ្ុគំណៈរដ៶មស្រនតីេដើមើបី៉ រប់ញ្ឡលរចរទរើររពែំដន៉រ់៉ ំ-
ប៊ូរបាំង ំរចរទរើររពំែដនអនតរំតិ។  

២.១៤២-  រិច្ែរបតិបតតិឿរំមយួៃថ :   រមពហំ ៃថ បានចុេះែតថេលៀេលើវិេសាធនរមមៃន 
អនុ្ើឝរណៈ             ្ តីពីឿរបតឡរ្ិទធេិ្ើេធវើចរាចរណ៍  ដឹរជញ្៱ឡនឆលងឿត់រពែំដនេៅ 
ចំ  ចរចរទរើររពំែដន េបាឝើយែប៉ៃត- រញ្៴របាេថត ឿលពីៅ្ើ២ំ០០៩។ រែូតដល់            
២០១១       អាំញើធរ                                         តត            
             ណ៍                              -  ញ្៴                          
             ៱           ៦    (    -           -ភនំ       -             -
             -       និង      -      )។ របេទ្រមពហំ  ៃថ រប៏ានេធវើពិធីេបើរំផលឡវ 
ឿរឲើយេធវើរបតិបតតិឿរដឹរជញ្៱ឡនឆលងឿតរ់ពំែដន េលើរូាយនយនតចំនួន៤០េរគឿង ឿលពីែែ 
មិថុន្ ៅ្ើ២ំ០១២រនលងេៅ។ 

២.១៤៣-  រិច្ែរបតិបតតិឿររវាងរមពហំ ឡាវ និងេវៀតណាម :  រិចរបជុពំិេរេេះេយបល់េរៅ 
ផលឡវឿររវាងរមពហំ -ឡាវ-េវៀតណាម បានរបរពឹតតេៅឿលពៅី្ើំ២០០៩ នងិានរិចរបជុំំ បនត 
បន្តើប់ោប់ពីៅ្ើ២ំ០១០ រែូតដល់ៅ្ើំ២០១២ េដើមើបីពិនិតើយេមើលេលើេ្ចរតីរពាង្តីពឿីរ្យើ្ ់បតឡរ 
្ិទធិេធវើចរាចរណ៍ដឹរជញ្៱ឡនឆលងឿត់រពំែដនេនេះ។ ភាគីទំងបរីមពហំ-ឡាវ-េវៀតណាម បានចុេះ 
ែតថេលៀេលើឿរអនុវតតអនុ្ើឝរណៈៃនឿរេយគយល់្តពីីឿរដឹរជញ្៱ឡនឆលងឿត់រពែំដនរមពហំ-
ឡាវ-េវៀតណាម  ឿលពីែែមររា ៅ្ើំ២០១៣រនលងេៅ។   
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២.១៤៤-          វឌើឍនភាព       គួរឲើយរត់្ាគើល់រតី រ៏               
     ៱   េៅានបញលើរបឈមមួយចំនួន រួមាន៖ 

 រងវេះៀតធនធ្នមនុ្ើឝរនហងឿរបំេពញឿរៃរាមជំន្ញរនហងវិ្័យដឹរជញ្៱ឡនផលឡវេេរ 
ផលឡវទឹរ និងន្វា្មុរទ។ មស្រនតែីដលានឿរយលដ់ឹងពីែផនរចើបប់ ែផនរព័តា៌នវិទើា និង 
ែផនរន្វាចរណ៍្ មុរទេៅានររមិត។ 

 គុណភាពេ្វាេៅានររមិត ទីផើាររំពង់ែផ     ររុងរពេះ្ីែនុ េៅានទំែតំូចេធវើ
   តៃមលេ្វានិងៃថលដឹរជញ្៱ឡនាម្មុរទានតៃមលែព្់។ 

                     រុងតឺន័រ         រពំង់ែផ      អាច                 
           េៅេឡើយ េែើយ               យ័តភនំេពញ េៅានទំែំតូច       
រពមទំង                                                       ។ 

 ឿរបំេពញតួន្ទីភាររិចរប្់មស្រនត-ីនិេយជិត ពុទំន់បានេពញេលញ នងិំប់លាប់េៅ 
រំពង់ែផឯរជនមួយចនំួន េែើយឿរបណតតេះបណាតើលធនធ្នមនុ្ើឝៀងឿរៃររំពង់ែផ 
មួយចំនួនពុទំន់បានេឆលើយតបាម     ឿររប្អ់ងភាព។ 

២.១៤៥-  េ្វាអាឿ្ចរ្ុីវិល : រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំបាននិងរំពុងអនុវតតយុទធសាស្រ្ត "
េបើរចែំេជើងេម "។ វឌើឍនភាពៃនេ្វាអាឿ្ចរ្ុីវិល បានរួមចំែណរជំរុញឲើយានឿរ 
អភិវឌើឍវិ្យ័េទ្ចរណ ៍ និងរំេណើនេ្ដ៶រិច។ ំរួមវឌើឍនភាពនងិបញលើរបឈមទំងេន្េះរួម 
ាន៖ 

 អាឿ្យន៉ឋើនអនតរំតិភនំេពញ  

 ែផនរដឹរជញ្៱ឡនាមផលឡវអាឿ្ានវឌើឍនភាពគួរឲើយរត់្ាគើល ់ ាមរយៈឿរេរើនេឡើង 
ចំនួនររុមែ៊ុនអាឿ្ចរណ៍បរេទ្(១៨ររុមែុ៊ន) ែដលេធវើរបតិបតតិឿរេហាេះេែើរ 
េទៀងទត់មរឿនរ់បេទ្រមពហំ។ 

 េែ៉ឋើរចន្្មពន័ធអាឿ្យន៉ឋើន : សាណើនីយអនរដំេណើរេៅបរេទ្ ានទំែំ្រុប 
១៦.០០០ ២(រំពុងពរងរី៨៥០ ២ បែនថមេទៀត)។ សាណើនីយ្រាប់អនរដេំណើរ ាន
្មតថភាពផទហរអនរដំេណើរបាន២លានន្រ់(២.០៧៧.២៨២ន្រ់ ទំងេរៅរ្ុរ ទងំ
រនហងរ្ុរ រនហងៅ្ើ២ំ០១២)។ រីឯសាណើនីយអនរដំេណើររនហងរ្ុរានទំែំ្រុប៣.៦៧០ ២។ 

 របព័នធរតួតពនិិតើយចរាចរផលឡវអាឿ្ រតូវបានេធវើឲើយរបេ្ើរេឡើងនិងរតូវបានពរងឹងំលំ 
៉ប់។ ំ លទធផល របព័នធន្ំផលឡវអាឿ្រតូវបាន៉រឲ់ើយអនុវតតោប់ពីែែររ៉  ៅ្ើំ២០១៣។  

 អាឿ្យន៉ឋើនអនតរំតិេ្ៀមរាប  
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 ែផនរដឹរជញ្៱ឡនាមផលឡវអាឿ្ : ររុមែុ៊នអាឿ្ចរ  បរេទ្ចំនួន១៨ រំពុងេធវើរបត ិ
បតតិឿរេហាេះេែើរេទៀងទត់។ 

 េែ៉ឋើរចន្្មព័នធអាឿ្យន៉ឋើន : ្េរមចបាននូវែផនឿរ្រមមភាពរបរបេ៉យភាព 
េំគជ័យ។ ទំងសាណើនីយអនរដំេណើរេៅបរេទ្    រនហងរ្ុរានទំែំ១៣.៧០០ ២ 

(អាចពរងីរបែនថម) ាន្មតថភាពផទហរអនរដំេណើរបាន១,៥លានន្រ់(២.២២៣.០២៩ 
ន្រ់)។ 

 របព័នធរតួតពនិិតើយចរាចរណ៍ផលឡវអាឿ្រ៏រតូវបានេរៀបចំ និងអនវុតតរនហងៅ្ើំ២០១៤។   

២.១៤៦- ទនទឹមនឹង្មិទធផលធំៗែដលរដ៶េលៀអាឿ្ចរ្ុីវិល ្េរមចបាន      រ ៏
វិ្័យដឹរជញ្៱ឡនាមផលឡវអាឿ្បាននិងរំពងុជួបរបទេះេន្េះ គឺភាពោបំាច់រនហងឿរបនតែរលមស 
េែ៉ឋើរចន្្មពន័ធ្រាប់វិ្័យអាឿ្ចរ្ុីវិល។ 

៤.២-  ការក្រប់ក្រងធន្ធាន្ទឹរន្ិងក្បព័ន្ធធារាសាស្រស្ត 

២.១៤៧- ររ្ួងធនធ្នទឹរនិងឧតុនិយម បានេធវើឲើយានវឌើឍនភាពគរួឲើយរត់្ ាគើល់ រនហង 
អំឡហងេពលពីៅ្ើំ២០០៩       ២០១៣ េៅរនហងែផនរៃនឿរសាដើរេឡើងវិញនិងឿរសាង្ង់
េែ៉ឋើរចន្្មព័នធធ្រាសាស្រ្៵ និងផ៵ល់ឿរឿរពារ ពីេរេេះមែន៵រាយធមមំ តិ។ ររ្ួងធនធ្ន
ទឹរនិងឧតុនយិម បានអនវុត៵គេរាងំេរចើនេៅទទូំងរបេទ្។ ្រមមភាពទំងេនេះ រួមាន៖ 

 ឿរពរងីរវិសាលភាពតំបន់េរសាចរ្ព  

 រយៈេពល៥ៅ្ើំៃនឿរអនុវតតែផនឿរ្រមមភាពរនលងមរ លទធភាពរបព័នធេរសាចរ្ព 
េលើៃផទដីដណំាំរ្ូវ ានចំនួន៣៨៧.៩០៧ែ.ត. រនហងេន្េះ្រាប ់       វ្ើាចំនួន
២៩៦.០០០ែ.ត. និង្រាប់រ្ូវរដូវរបាំងចំនួន៩១.៩០៧ែ.ត.។  េៅចុងៅ្ើំ២០១៣ 
លទធភាពេរសាចរ្ពៃផទដីរ្ិរមមរប្់របព័នធធ្រាសាស្រ្៵ានចំនួន១.៤៨៥.៦៧០ែ.ត. 
រនហងេន្េះលទធភាពេរសាចរ្ពេលើៃផទដី្ រាប់រ្ូវរដូវវ្ើាាន១.០៥០.១៣៥ែ.ត. 
និងៃផទដី្រាប់រ្វូរដូវរបាំងាន៤៣៥.៥៣៥ែ.ត.។ 

 ឿរឿត់បនថយភាពៃយរងេរេេះេ៉យសារេរេេះទរឹជំនន់និងេរេេះរាំង្អត ាមរយៈ៖ 

 លទធភាពឿរពារទប់សាកើត់ទឹរជំនន់េលើៃផទដី្រុបចំននួ៥,០៩៧ែ.ត.បែនថមេលើលទធភាព
ឿរពារែដលានរសាប់េៅចុងៅ្ើំ២០០៨ចំនួន១៣៣.៥៣៣ែ.ត.។ មរដល់ៅ្ើ២ំ០១៣ 
លទធភាពឿរពារទប់សាកើត់ទឹរជំនន់េលើៃផទដី្រុបចំនួន១៣៨.៦៣០ែ.ត.។ 
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 លទធភាពឿរពារទប់សាកើតទ់ឹរៃរបេលើៃផទដី្រុបចំននួ១.៧៥០ែ.ត. បែនថមេលើលទធភាព
ឿរពារែដលានរសាប់េៅចុងៅ្ើំ២០០៨ចំនួន១៧.៩៩៣៣ែ.ត.។ មរដល់ៅ្ើ២ំ០១៣ 
លទធភាពឿរពារទប់សាកើតទ់ឹរៃរបេលើៃផទដី្រុបចំននួ១៩.៧៤៣ ែ.ត.។ 

 បានដំេឡើងសាណើនីយបូមទរឹ១សាណើនីយ ជួ្ ជលុសាណើនីយ៤៩រែនលង និងជួ្ ជលុាឝើ្ុីន
បូមទឹរ២៤០េរគឿង។ 

 ឿរបេងើត្ែគមន៍រ្រិរេរបើរបា្់ទឹរបានចំននួ១០៩្ែគមន៍ ានរ្ិររចនំួន
១៣.៨៩៩រគួសារ។ ្ែគមន៍េនេះានលទធភាពេរសាចរ្ពៃផទដីរ្ូវរដូវវ្ើាចំនួន
៣១.៩៤៨ែ.ត.និងៃផទដីរ្ូវរដូវរបំាងចំនួន១៧.៥៨៧ែ.ត.។ 

 ឿរេធវើឲើយរបេ្ើរេឡើងែផនរជលសាស្រ្ត ាមរយៈ៖ 

 បានដំេឡើងសាណើនីយជលសាស្រ្៵ចំនួន៥សាណើនីយ េៅាមបេណាតើយទេនលេមគង ទេនល
សាប និងទេនលបាសារ់។ 

 បានជួ្ជលុសាណើនីយជលសាស្រ្តចំនួន១រែនលង។ 
 បានដំេឡើងឿដើរវា្់រមព្ ទ់ឹរចំនួន៣១រែនលង និងជួ្ជុលបានចំននួ៣រែនលង េៅ
ាមចំណុចរតួតពិនិតើយ ាមបេណាតើយទេនលនិង្ទឹង។  

 បានដំេឡើងឧបររណ៍វា្ធ់្រទឹរបានចំនួន២រែនលង េៅាមបេណាតើយ្ទឹង្ៀំន់ៗ។ 

 ឿរផ៵ល់ពត័៌ានអំពីអាឿ្ធ្តុឲើយបានទន់េពលេវលា ាមរយៈ៖  

 បានដំេឡើងសាណើនីយឧតុនិយមចំនួន៣រែនលង និងបានជួ្ជុលែរលមសសាណើនីយ
ឧតុនិយមចំនួន៥រែនលង េៅាមបណាតើេែត៵។ 

 បានដំេឡើងប៉ៃុ្តិ៍តរមងទរឹេភលៀងចំននួ១៨រែនលង និងបានជួ្ ជុលប៉ៃុ្ តិ៍តរមងទឹរេភលៀង
ចំនួន២៦រែនលង។ 

 បានបំពារ់ឧបររណ៍្វយ័របវតតិាមសាណើនីយចនំួន៨      ។  

 ឿរពរងឹង្មតថភាពមស្រនតរីាជឿរ(ជនំ្ញនងិបេចរេទ្)ៃនររ្ួងធនធ្នទឹរនិង 
ឧតុនិយម  ាមរយៈវគបណតតេះបណាតើល(៣០២ន្រ)់ និង្ឿិខើសាលា(១៨១ន្រ់) ទងំ
េៅរនហងរ្ុរ ទំងេៅេរៅរ្ុរ ទរ់ទងនឹងឿរអភិររើឝ និងឿរអភិវឌើឍវិ្័យធនធ្នទឹរ។   

២.១៤៨- េទេះបីំានវឌើឍនភាព ដូចបានេលើរេឡើងេនេះរ៏េ៉យ រ៏េៅានបញលើរបឈម 
         ដូច      ៖ 
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                  និង                        ប                ។ 

                                                                 
                                                   ។ 

 ឿររគប់រគងេែ៉ឋើរចន្្មព័នធរបំសាស្រ្ត ោបំាច់រតូវែតពរងឹងបែនថមេទៀត៖ 

 ឿរេរជើ្ េរី្តំបន់អាទភិាពណាែដលាន្ឿឍើនពុលែព្់្ រាប់បេងើនចណំូល 
ដល់្ែគមន៍ជនបទ ្រាប់ទទលួបានឿរសាង្ង់ និងឿរជួ្ ជលុ-សាឍើរេែ៉ឋើ 
រចន្្មព័នធរបំសាស្រ្ត។ 

 ឿរេលើរទឹរចិតតររុមរបឹរើា ំុ ឲើយចូលរួមរគប់រគងេែ៉ឋើរចន្្មពន័ធរបំសាស្រ្តរប្់ 
បណាតើ ំុ។ 

 ឿរេលើរទឹរចិតតរបំរ្ិរររនហងឿររគប់រគងធនធ្នទឹរែដលំរចិឿរ្ៀំន់ រនហង
ឿររួមចំែណរដល់ឿរបេងើនផលិតរមមរ្ិរមម។ 

 ឿរបេងើនឿរចូលរួមរប្់របំរ្ិររនិង្ែគមន៍រ្ិរមម រនហងឿរេ៉េះរសាយ 
បញលើន្ន្ែដលទរ់ទងនឹងឿរេរបើរបា្ ់និងែថររើារបព័នធេរសាចរ្ព។ 

 ឿរបនតអនុវតតឿរៃរថវឿិរ្រាបឿ់រជួ្ ជុលរបព័នធធ្រាសាស្រ្ត។ 

ការអភិវឌ្ឍក្បរបកដាយន្ិរន្ត ភាពនន្អាងទកន្លកររងគ 

២.១៤៩- រពេះរាំណាចរររមពហំ  រ៏ំ ាងើ្់ែតថេលែីមួយ(រមពហំ ឡាវ េវៀតណាម និងៃថ)  ៃន 
រិចរពមេរពៀង ្តីពីរិច្ែរបតិបតតិឿរេដើមើបីឿរអភិវឌើឍរបរបេ៉យនិរនត ភាពៃនអាងទេនល 
េម   ៅ្ើំ១៩៩៥។ រិចរពមេរពៀងេនេះ គឺេដើមើបីរចិ្ែរបតិបតតិឿរេលើវិ្ យ័អភិវឌើឍន៍របរប 
េ៉យចីរភាពឿរេរបើរបា្់ ឿររគប់រគង និងឿរអភិររើឝធនធ្នទឹរ និងធនធ្នពារ់ពន័ធ េៅរនហង 
អាងទេនលេមគង។ 

២.១៥០- គណៈរាមើធឿិរំតិទេនលេមគង គឺំ គណៈរាមើធឿិរអនតរររ្ួងមួយ ែដលទទលួ 
ែុ្រតវូរនហងឿរធ្ន្នវូរប្ិទធភាពៃនឿរ្រមប្រមួល រនហងចំេណាមររ្ងួ សាណើប័នបេចរេទ  ្
ពារ់ព័នធំ្ាជិរទំង១៧ េដើមើបីអនុវតតឿរៃរេរឿមរមមវិធីរប្់គណៈរមមឿរទេនលេមគង រនហង
ររមិតំតិនងិររមិតតំបន់។ រនហងរយៈេពលរនលងមរ ែផនឿរយទុធសាស្រ្តគណៈរមមឿរទេនល 
េមគង េេលឿររគបរ់គងធនធ្នទឹរចរមុេះ នងិយុទធសាស្រ្តអភិវឌើឍអាងេ៉យែផសរេលើេេល 
ឿរ  រគប់រគងធនធ្នទរឹចរមុេះ រតូវបានបេងើត នងិេធវើបចហបើបននរមម្ រាបឿ់រអនុវតត។ េ៉យ 
ានរិច្ែរបតិបតតិឿរយឝើងេពញេលញពី    ររ្ួង សាណើប័នបេចរេទ្ពារ់ព័នធ គណៈ 
រាមើធិឿរំតិទេនលេមគង បាន   រពំុងបនតអនុវតតយុទធសាស្រ្តអភិវឌើឍអាងេ៉យែផសរេលើេេល 
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ឿរណ៍រគប់រគងធនធ្នទរឹចរមុេះ និងរមមវីធីគេរាងមួយចំនួន ដូចំ រមមវិធីរសាងឿរអភិវឌើឍ 
អាងទេនល ជលផល រ្រិមម េរសាចរ្ព វារីអគិ្ នី ឿររគប់រគង ទរឹជនន់ ឿររគបរ់គងភាព 
រាំង្អត ឿរែរបរបលួអាឿ្ធ្ត ុ ឿររគប់រគងធនធ្នទឹរចរមុេះ ឿររគប់រគងព័ត៌ាន និង 
ចំេណេះដឹង និងឿររសាង្មតថភាពចរមុេះ ្រាបប់េរមើនូវផលរបេយជន៍ំ តិនិងតំបន់។ 

២.១៥១- េទេះបីំ្មិទធផលចមើបងៗ រនហងឿរអភវិឌើឍរបរបេ៉យចីរភាពៃនអាងទេនលេមគង 
រ៏េៅានបញលើរបឈមមយួចំនួន ដចូំ៖ 

 រងវេះៀតនូវធនធ្នែិរញ្៴វតថហ។ 
 រងវេះៀតនូវធនធ្នមនុ្ ើឝ។ 
 ឿរេធវើឲើយានឿរអភិវឌើឍវារីអគិ្នីរបរបេ៉យនិរនតរភាពរនហងទេនលេមៃនទេនលេមគង គឺំ 
រិចឿររបឈម ែដលនឹងានឿរពិភារើាេពញេលញរវាងរបេទ្ំ្ាជរិ និង្ងម 
្ុីវិល នងិអនរបរិសាណើន។ 

 វិស្័យផគត់ផគង់ទឹរសាអ តទកី្បជុាំជន្ 

២.១៥២- ឿរផត់ផងទ់ឹរសាវើតេៅតបំន់ទីរបជុំជនបានេរើនេឡើងគួរឲើយរត់្ាគើល់ ំពិេ្្ 
រនហងអំឡហងេពល៥ៅ្ើំ រនហង ណតតិទី៤ៃនរាជរ៉ឋើភបិាល។ អរារគបដណតប់ៃនឿរផតផ់ង់ទឹរ
សាវើតាមរបព័នធបណាតើញរនហងតំបន់ទីរបជុំជន បានេរើនេឡើងព៥ី២%េៅៅ្ើ២ំ០០៨ ដល៦់៨,៥%
េៅៅ្ើំ២០១២ ែដលគិតំចំនួនរគួសារទទួលបានទឹរសាវើតេរបើរបា្់គឺេរើនពី២៦៩.៧៥៥ ដល ់
៤០០.១៨១។ 

២.១៥៣- រ្បនឹងរំ    េនេះ េ៉យែឡរេៅរាជធ្នីភនំេពញ អរាេ្វារគបដណតប់ គឺបាន 
៨៥% រនហងៅ្ើ២ំ០១២ ែដលរនហងអំឡហងេពលដូចេ្ើ ទីរបជុំជនេផើឝងេរៅពភីនំេពញ បានរបាណ 
ំមធើយមែត៥០%ប៉ៃុេណា្ើេះ។ េលើ្ ពីេនេះ រ ំ   របំពលរដ៶េៅទីររងុ ឿរអភិវឌើឍររុង គទឺមទរ 
ឲើយានឿរជំរុញរ ំ   ឿរអភិវឌើឍទឹរសាវើត េដើមើបីេឆលើយតបនឹងតរមូវឿររពមទំង  បែរមបរមួល 
អាឿ្ធ្តុែដលអាចំឧប្គដលឿ់រផតល់េ្វាទឹរសាវើតេៅៃថអន្គត។ 

២.១៥៤- វិ្័យផត់ផង់ទឹរសាវើត  ទីរបជុំជន បាននិងរំពុងជបួរបទេះនូវបញលើរបឈមចមើបងៗ 
រួមាន៖ 

 ពុំទន់ានចើបប់និងររបែ  ណឌបទ៉ឋើនគតយិុតតរគប់រេន។់ 
 ពុំទន់ានែផនឿរេម្រាប់ថា្ើរ់ំតិនិងែផនឿរវិនិេយគរយៈេពលែវង។ 
 អងភាពរ៉ឋើររទ ឹសាធ្រណៈទំងអ្់ េលើរែលងែតអងភាពរ៉ឋើររទឹរ    តររុង
ភនំេពញនិងេ្ៀមរាប េៅពុំទន់ទទលួបាន   យភាពេ្ដ៶រិចនិងដំេណើរឿរេៅេឡើយ។ 
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 ពុំានមស្រនតីរគប់រេន់្រាប់ឿររតួតពិនិតើយនិងាម៉នឿរអនុវតតដំេណើរឿររប្់
អងភាពសាធ្រណៈឲើយបានេពញេលញ។ 

 េែ៉ឋើរចន្្មព  នធរប្់អងភាពោ្់រទុឌេរទម ែដលទមទរឲើយានឿរសាឍើរ និងែរលមស។ 
 រប្ិទធភាពដេំណើរឿរនិងរគប់រគង រពមទំងធនធ្នមនុ្ើឝេៅានររមតិ។ 
 ថវិឿពីរ៉ឋើភិបាលានររមិតតិចតួច្រាប់ឿរអភិវឌើឍនិងពរងរីេៅតំបន់ែដលពុំទន់ 
ានទឹរសាវើត។ 

 វិ្័យទងំមូលេៅពឹងែផសរេលើជំនយួពីៃដគូអភវិឌើឍ។ 
 ារាងៃថលទឹររប្់អងភាពសាធ្រណៈភាគេរចើនមនិអាចធ្ន្បានរគបច់ណំាយ ែដល
េធវើឲើយដំេណើរឿរនិងឿរែថររើាមិនអាចអនុវតតបានេពញេលញ។ 

 បរិសាណើនវិនិេយគ គឺពុំទន់បានេរៀបរយលសរគប់រេន់្រាប់ឿរទរទ់ញវនិិេយគទុនរនហង 
រ្ុរឲើយ៉រ់ទុន ឬឿរផតល់ែិរញ្៴បើបទនឲើយបានទលូាយដល់វិ្យ័ឯរជន។ 

៤.៣- ការអភិវឌ្ឍវិស្័យថារពល ន្ិងបណ្ដត  អ   ស្នី្ 

២.១៥៥- េេលេៅំយុទធសាស្រ្៵រប្់រាជរ៉ឋើភិបាលនីតិឿលទី៤ គឺឿរបន៵ពរងីរវិសាលភាព
ៃនឿរផតផ់ង ់ ឿរបនធឡរបនថយពនធ  ឿរន្ចំូលអគិ្ នីឲើយបាន្មរមើយនិងឿរពរងឹងយន៵ឿរសាណើ 
ប័ននិង្មតថភាពរគប់រគង។ ំលទធផល វឌើឍនភាពគួរឲើយរត់្ាគើល ់ រតូវបានេធវើឲើយេរើតាន 
េឡើងេៅរនហងឿរបេងើតលទធភាពផត់ផង់អគិ្នីនងិឿរពរងីរបណាតើញអគិ្ នី។ េដើមើបីតែរម 
តរមង់ទិ្េៅៃនឿរអភិវឌើឍរនហងវិ្យ័ថាមពល ររ្ួងឧ្ើាែរមម ែរ  និង ថាមពល បានបនត 
អនុវតតែផនឿរអភិវឌើឍនវ៍ិ្ ័យថាមពល ២០០៥-២០២៤។ ែផនឿរេមអគិ្ នី       រមមជន 
បទ ែដលេ្ដើតេលើឿរេរបើរបា្់ថាមពលរេរើតេឡើងវិញរ៏រំពុងរតូវបានអនុវត៵។ ្មិទធផល 
ចមើបងៗ ានដូចៀងេរឿម៖   

 បានសាង្ង់              េរាងចររវារីអ  ្ នី                
 េរាងចររវារីអ  ្             ១៩៣,២           ។ 
 េរាងចររវារីអ  ្             ៣      ១៨           ។ 
 េរាងចររវារីអ  ្            ១២០           ។ 
 េរាងចររវារីអ  ្      ឬ                  ១០៣                       
៣៣៨           ។ 

 េរាងចររអ  ្                                ១០០           ។ 

   ពរងីរបណាតើញបញ្៱ឡននិងែចរោយ                  មយួចំនួន                
   ដូចំ៖ 
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 ែែើឝបញ្៱ឡនថាមពលអគិ្នីតង់្ើយហង១១៥គីឡឡវ ុល តភាជើប់ពីរពំែដនៃថមរផត់ផង់ 
េៅរនហងេែត៵បន្តើយានជយ័ េ្ៀមរាប និងបាត់ដំបង។ 

  ែែើឝបញ្៱ឡនថាមពលអគិ្នីតង់្ើយហង២៣០គីឡឡវ លុ ពីរពំែដនេវៀតណាមមររាជធ្នី
ភនំេពញ។ 

 បែនថមែែើឝបញ្៱ឡន១១៥គឡីឡវ ុលេៅរាជធ្នីភនំេពញ និងបេងើតអនុសាណើនីយភាគៀងលចិ
រាជធ្នីភនំេពញ។  

 ែែើឝបញ្៱ឡនថាមពលអគិ្ នីតង់្ើយហង២៣០គីឡឡវ លុ តភាជើប់     ភនំេពញ េែតតរំពង់
ៅ្ើំង េែតតេពាធិ៍សាត់    េែតតបាត់ដំបង។ 

 ែែើឝបញ្៱ឡនថាមពលអគិ្ នីតង់្ើយហង២៣០គីឡឡវ លុ តភាជើប់េែតតាែរវ េែតតរំពត            
េែតតរពេះ្ីែនុ។ 

 ែែើឝបញ្៱ឡនថាមពលអគិ្ នីតង់្ើយហង២៣០គឡីឡវ លុ តភាជើប ់    ភនំេពញ   េែតតរពំង់
ោម។ 

 េដើមើបីបនតអនុវត៵េេលនេយបាយអគិ្នីភាវូបនយីរមមជនបទ រាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំបាន 
្េរមចេផទរមូលនិធិអគិ្នីភាវូបនីយរមមជនបទ(ម.អ.ជ.)ឲើយ្ថិតេៅេរឿមឿរដឹរន្ំរប្់ 
អគិ្នីរមពហំរនហងេេលបំណងជំរុញឲើយាន្មធមរ៌នហងឿរទទលួេ្វាអគិ្ នី និងបាន 
េលើរទឹរចតិ៵ែផនរឯរជន ឲើយចូលរួមវិនិេយគរនហងឿរផត់ផងថ់ាមពលអគិ្ នីេៅជនបទរប 
របេ៉យចីរភាព ំពិេ្្រនហងឿរេរបើរបា្់បេចរវិទើាថមីនិងថាមពលរេរើតេឡើងវិញ។ 

        រិច្ែរបតបិត៵ិឿររនហងតំបន់េៅរនហងររបែ័ណឌមហាអនុតំបន់ទេនលេមគង 
          ពាណិជ៱រមមថាមពលេទវភាគីំមួយរបេទ្ជិតៀង និងះនេៅពាណិជ៱រមម
ថាមពលរនហងមហាអនតុំបន់ទេនលេមគង។ 

 រនហងររបែ័ណឌអាសាឞើន រមពហំ  បានចលូរួមេៅរនហងឿរអនុវត៵ែផនឿររបព័នធបញ្៱ឡនថាមពល
អាសាឞើន។  

២.១៥៦- េទេះបីំានវឌើឍនភាពគួរឲើយរត់្ាគើល់រ៏េ៉យ រ៏វិ្យ័ថាមពលេៅែតជួបរប 
ទេះនឹងបញលើរបឈមចមើបងៗ                  ៖    

 ផលិតរមមអគិ្ នីពីរបភពវារីអគិ្នីផលតិបានែតេៅរដូវវ្ើា េ៉យែឡរេៅរដូវរបាំង
ផលិតរមមថាមពល      បានរតឹមែត២៥%ប៉ៃុេណា្ើេះ។ 

 ឿរពរងីរបណាតើញែចរោយឲើយដលជ់នបទេៅានររមិត។ 
 ៃថលលរ់អគិ្ នីរវាងទីររងុនិងជនបទេៅានគាយើតេ្ើែព្់េៅេឡើយ។ 
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៤.៤- ការអភិវឌ្ឍបកច្ចរវិទាពត័៌ម្ន្ន្ិងទូរររនាររន្៍ 

២.១៥៧- េេលេៅំយទុធសាស្រ្៵រប្់រាជរ៉ឋើភិបាលនីតិឿលទី៤ គឺជំរុញឿរអភិវឌើឍបេចរ 
វិទើាព័ត៌ាននិង   គមន្គមន៍ទំេនើប និងរបរបេ៉យគុណភាព ាមរយៈឿរពរងឹងររបែ  ណឌ 
គតិយុ   ឿររសាង្មតថភាពសាណើប័ន ឿរេធវើទេំនើបរមមមូល៉ឋើន្ាភើរៈបេចរេទ្ ឿរេលើរ 
្ទអយឿររបរួតរបែជង ឿរពរងឹងរប្ិទធភាពៃនឿរេរបើរបា្់បេចរវិទើាព័ត៌ាន និងរដ៶បាល 
េអទើបិចរតូន ិ រពមទងំឿរជំរញុសាង្ង់និងបេងើនរប្ិទធភាពៃនេែ៉ឋើរចន្្មព័នធឆសឹងែនង 
្រាប់វិ្យ័បេចរវិទើាព័ត៌ាននិងគមន្គមន៍។  

២.១៥៨- វិ្័យបេចរវិទើាព័ត៌ាននិងទូរគមន្គមន៍រប្់រពេះរាំណាចរររមពហំ រួមាន 
នូវេ្វាៃរប្ណីយ៍ ទូរ្័ពទនិងរបព័នធទូរគមន្គមន៍េផើឝងៗេទៀត រពមទំងរបព័នធផើឝពវផើាយ 
ព័ត៌ាន។ ដូេចនេះរយៈេពល៥ៅ្ើំរនលងមរ រាជរ៉ឋើភិបាល្េរមចបាននូវ្មិទធផល្ៀំន់ៗនងិ 
បានជួបនឹងបញលើរបឈមមួយចំនួន រួមានដូចៀងេរឿម៖ 

 វិស្័យនក្បស្ណីយ៍ 

 េ្វាៃរប្ណយី៍រតូវបានេធវើឲើយរបេ្ើរេឡើង ដូចំ   

 បានឿត់បនថយរយៈេពលែចរោយបេញ្៴ើ។  
 បាន៉រ់ឲើយដំេណើរឿរនូវេ្វាបេញ្៴ើៅប់រែ័្ េៅរាជធ្នី េែតតទងំអ្់។  
 បានពរងីរេ្វាៃរប្ណយី៍េៅដល់តំបន់ទីរបជុំជន្ំៀន់ៗ ។ 
 បានបេងើតរបព័នធរគប់រគង្រាប់ាម៉នរតតួពនិិតើយបេញ្៴ើ។ 

 រនហងឿរអនុវតតេេលនេយបាយេបើរទូលាយវិ្យ័ៃរប្ណីយ៍ ររ្ងួ            
           បានផតលអ់ាំញើបណណេ្វាបេញ្៴ើៅបរ់ែ័្អនតរំតិ ឲើយដលរ់រមុែុ៊នចំនួន 
២១និងភា្ើរ់ៃរៃរប្ណយី៍ចំនួន៣ ែដលរំពុង    េ្វាេៅរនហងរពេះរាំណាចរររមពហំ។ 

 ឿរបញ្៱ឡន និងទទួលបេញ្៴ើរនហងរបេទ្អនុវតតបាន២េជើង រនហងមួយៃថំេទៀងទត់េៅរគប ់
ទីរែនលងេៅេែតតររុង េ៉យេរបើរបា្រ់ថយនតដរឹជញ្៱ឡនរប្់ៃរប្ណីយរ៍មពហំេ៉យ 
្តើល់។ ចំេពាេះបរិាណៃនឿរបញ្៱ឡនបេញ្៴ើៅបរ់ែ័្រនហងនិងេរៅរបេទ្បានេរើនេឡើង
ដល់៣៧.២១៧បេញ្៴ើ  នងិជួលំវរបអប់្ំបុរតបានចំនួន១.៧២៩របអប។់ 

 អរាៃនឿរេរបើរបា្់ំមធើយមេ្វាបេញ្៴ើៃរប្ណីយ៍(បញ្៱ឡននិងទទួល) ទូទំើងរបេទ្ 
េ្មើ០,១២៧៩ រនហងរបំ  ១ន្ររ់នហង១ៅ្ើ ំ រនហងេន្េះេ្វាបេញ្៴ើេៅេរៅរបេទ្រ្ូបយរ
របាណ៩៥%ៃនេ្វាទូទំងរបេទ្។ 
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 ទីាំងនិងសាៀៃរប្ណយី៍េៅរាជធ្នីភនំេពញ និងេៅាមបណាតើេែតតានចំនួន្រុប 
៥៤រែនលង រនហងេន្េះេៅរាជធ្នីភនំេពញ៨រែនលង េែតតចំនួន២២រែនលង និងែណឌ រ្ុរទូទំង 
របេទ្ចំននួ២៤រែនលង។ 

 បានបណតតេះបណាតើលវគជនំ្ញអាជីវរមមៃរប្ណយី៍ : វគរគប់រគងរបពន័ធៃរប្ណីយ៍អនតរ 
ំត ិវគរគប់រគងរបពន័ធែិរញ្៴វតថហអនតរំតិ    វគរគប់រគងចំណូលអាជីវរមម។       

 វិស្័យទូរររនាររន្៍ 

 គិតរតឹមែែធនឡ ៅ្ើ២ំ០១២ ចំនួនរបតិបតតរិរទូរគមន្គមនរ៍ំពុងេធវើអាជីវរមមទូរ្័ពទចល័ត 
ាន     ៨ ទូរ្័ពទអចល័តាន     ៧      ធឺ   ាន     ២៤ េ្វា3G  ាន     ៥ 
ាត់រចរអនតរំតិាន     ៣  េ្វាVOIP ាន     ២៧ និងេ្វាVSAT ាន     ១។ 

 គិតរតឹមែែធនឡ ៅ្ើំ២០១២ ចំនួនអតិថជិនេរបើរបា្់ទូរ    ចល័ត១៩.១០៥.១១៥ន្រ ់
(ចំនួន្ុីមឿតែដលបានលរ់េចញ) េ្មើអរា១២៩,៦០ រនហងរបំ  ១០០ន្រ់(ៅ្ើ ំ
២០០៨ ាន៣.៧៩១.៨៣៤ន្រ់ េ្មើអរា២៤,៤៣ ែតប៉ៃុេណា្ើេះ) និងទូរ    អចល័តាន
អតិថិជនេរបើរបា្ច់ំនួន៥៨៤.៤៧៥ន្រ់ េ្មើអរា៣,៩៦ រនហងរបំ  ១០០ន្រ(់ៅ្ើំ
២០០៨ ានចំននួ៤៣,៤១៧ ន្រ់ េ្មើអរា០,២៨ ែតប៉ៃុេណា្ើេះ)។  

 េ៉យែឡរអតិថិជនជួលំវអ ុិនធឺណិតានចំនួន២.៧០៦.៩២២ន្រ ់ េ្មើអរា១៨,៦៧ 
រនហងរបំ  ១០០ន្រ(់ៅ្ើំ២០០៨ ាន២០.១០៨ន្រ់ ែតប៉ៃុេណា្ើេះ)។  

 គុណភាពបណាតើញនិងេ្វារតូវបានពរងងឹឥតឈបឈ់រ។ របេភទទូរ្័ពទអចល័ត ាន 
ឿរអភិវឌើឍំបនតបន្តើប ់ ពិេ្្េៅ     ភនំេពញនិងាមបណាតើេែតតែដលានបណាតើញ 
ឿបលិ៍អុបទិរ។  

 ឿរអភិវឌើឍេែ៉ឋើរចន្្មព័នធទូរគមន្គមន៍ទូទំងរបេទ្េ៉យេរបើរបា្់របារ់រមី នងិ 
ឿរវិនិេយគឯរជន េលើវិ្័យេែ៉ឋើរចន្្មព័នធឿបលិ៍អុបទិរានរបែវង្រុប២៣.០៨០ . . 
គិតំទឹររបារ់វិនិេយគានរបាណ១.៧០០លានដុលាយើរអាេមរិរ។ រនហងេន្េះ  (រ)ទូរគម
ន្គមន៍រមពហំាន១.៩០០ . . (ែ)ររុមែុ៊នCFOC មាន៥.១៨០គ. . (គ)រីកុមហ ុន 
VIETEL ាន១៦.០០០ . . េែើយបណាតើញេែ៉ឋើរចន្្មព័នធឆសឹងែនងរប្់ររុមែ៊ុនទំង 
៣ េនេះ គឺរតូវបានតភាជើប់េៅរបេទ្េវៀតណាម ឡាវ និងរបេទ្ៃថ។ 

 រំពុងដំេណើឿរគេរាងបេៃលើេះ្កើយរណបទរូគមន្គមន៍ចូលេៅរនហងារាវិថ ី ែដលនឹងជយួ 
េលើរ្ទអយអធិបេតយើយំតិ ្នតិ្ែុំតិរិតតយិ្ំត ិរ៏ដូចំបេរមើផលរបេយជន៍ែផនរ 
េ្ដ៶រិចនងិ្ងម។ 
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ក្បព័ន្ធផសពវផាយព័ត៌ម្ន្ 

 របំពលរដ៶ែែមររបាណ៨៥%េៅរនហងរបេទ្ បានទទួលេ្វាផតល់ពត័ា៌ន ផតល់ឿរ 
អប់រំ   និងឿរ      របរបេ៉យគុណភាព និង្មធម៌ ាមរយៈមេធើាបាយេផើឝងៗេ្ើ 
ដូចំទូរទ្ើឝន ៍ វិទើយហ សារព័ត៌ានេបាេះពុមព របព័នធអុ ិនធឺណិត និងាមបណាតើញ្ងម  
រ្បាមលទធភាពែដលរបំ  ាន។ 

 េយងាម្ថិតិអេងតេ្ដ៶រិច ្ងមរចិ ៅ្ើំ២០១០ បានបៃលើញថា៦៤% រនហងចំេណាម 
រគួសាររមពហំ្រុប ានទូរទ្ើឝនេ៍មើល៤១% ានវិទើយហសាឍើប់ របាណំ២០%  បាន 
េរបើរបា្រ់បព័នធអ ិុនធឺណិតនិងបណាតើញ្ងម។ 

 បណាតើញផើឝពវផើាយថា្ើរ់េរឿមំត ិ ំពិេ្្សាណើនីយវិទើយហ  រតូវបានពរងីរដល់១៦េែតត/ 
ររុង ែដលសាណើនីយទំងេនេះានតួន្ទីផើាយបនត្ តើល់ពីរពតឹតិឿរណ៍្ ំៀន់ៗ         ំត ិ
និងានលទធភាពផលតិរមមវិធីផើាយ្តើល់្ រាប់្ ែគមន៍ និងមលូ៉ឋើនរប្់ែលអន 
េ៉យេ្ឍើត្ៀំន់េៅេលើរបធ្នបទអប់រំ ្ងម ្ទិធិ ចើបប ់្ុែភាព ្រាប់្ែគមន ៍
ំពិេ្្អំពីេយនឌ័រនងិរុារ។ ំ្ំៀន់ សាណើនីយវិទើយហេៅាមបណាតើេែតត នឹងឿយើយំ 
សាពើនភាជើប់រាជរ៉ឋើភបិាលំមួយរប   ្រាប ់             េេលនេយបាយេលើ 
រគប់វិ្័យរប្់រាជរ៉ឋើភបិាលេៅដល់របំ   េដើមើបីឲើយរបំ  បានចូលរួមអនុវតត 
អភិវឌើឍរបេទ្ េែើយ  ំ េវទឿិដ៏ទូលទំូលាយ និងានរប្ិទធភាព្រាប់របំ   
បេញ្ញមតិេយបល់ និងេលើរ្ំណូមពរពីបណំងរបាថា្ើ          រប្់ែលអនជូនដល ់
រាជរ៉ឋើភបិាល។ 

២.១៥៩- េទេះបីយឝើងណារតី រមពហំេៅបនតបនតជួបរបទេះបញលើរបឈមមួយចំនួន រួមាន៖ 

 រប្ិទធភាពៃនឿររគប់រគងវិ្័យទរូគមន្គមន៍េៅានររមិត អារ្័យេ៉យសារចើបប ់
្តីពីទូរគមន្គមន៍ពុទំនប់ានអនុម័តពីរដ៶្ភាេៅេឡើយ។ 

 េទេះបីររ្ួងៃរប្ណីយ ៍និងទូរគមន្គមន៍ ែិតែំរបឹងែរបងល   បំបាត់រ៏េ៉យ រ៏េ្វា 

ាត់រចរអនតរំតិែុ្ចើបប់េៅែតបនតេរើតានេឡើង ែដលំេែតុន្ំឲើយប៉ៃេះពាល់ដលេ់្វា 
ាត់រចរអនតរំតិរ្បចើបប់និងចំណូលរដ៶។ 

 រិច្ែឿររវាងររ្ួងៃរប្ណីយ៍ និងទូរគមន្គមន៍និងរបតិបតតិររ-ភា្ើរៃ់រអភិវឌើឍន ៍
េៅពុំទនា់នភាពលសរបេ្ើរេៅេឡើយ។ 

 េ្វាៃរប្ណយី៍រប្់ររមុែុ៊នឯរជន ានលរណៈរបរួតរបែជងំងរដ៶ េែើយ្មតថ 
ភាពធនធ្នមនុ្ើឝរនហងវិ្ ័យៃរប្ណីយ៍េៅានររមិតេៅេឡើយ។ 
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 ្មតថភាពជនំ្ញរប្់មស្រនតីរាជឿរ នេិយជិរេៅានររមិតពុំទន់េឆលើយតបបានេៅនឹង 
េលើបឿនឿរអភិវឌើឍៃនប  រវិទើាទំេនើប។ 

 បណាតើអងភាពផើឝពវផើាយរប្់រដ៶(វិទើយហ ទូរទ្ើឝន ៍ និងទីភា្ើរ់សារពត័៌ានំតិ) ពុំាន 
លទធភាពថវិឿរគប់រេន់្រាប់ាងើ្់ឿរផលិតរមមវិធីអប់រំឲើយបានទូលំទូលាយេលើរគប់ 
វិ្័យេៅបាន ំពិេ្្ឿរអប់រំ្ ងម។ ឿរផើាយរមមវិធីអបរ់ំភាគេរចើនរនលងមរ គឺពឹង 
ែផសរេលើរចិ្ែឿរំមយួៃដគូំអងឿរអនតរំតិ និងអងឿរមិនែមនរ៉ឋើភិបាលរនហង
រ្ុរ។ 

 មូល៉ឋើន្ាភើរៈបេចរេទ្្រាប់របព័នធផើឝពវផើាយរប្់រដ៶ វទិើយហំតិ ទូរទ្ើឝន៍ំ ត ិ 
ទីភា្ើរ់ៃរសារព័តា៌នរមពហំ ះនដល់ដណំារ់ឿលរតវូ្យើ្់បតឡរនិងេធវើទំេនើបរមម ំ 
ពិេ្្ឿរេរតៀមលរណៈ្យើ្់បតឡរពីរបព័នធអាណាឡឡរេៅរបព័នធបេចរវទិើាឌីជីថល។   

៥- ការអភិវឌ្ឍវិស្័យឯរជន្ន្ិងការងារ 

២.១៦០- មុំរងទំងបួនៃនចតុេឿណេនេះ រួមាន៖ (១)ឿរពរងឹងវិ្័យឯរជននិងឿរទរ ់
ទញឿរវិនិេយគ (២)ឿរបេងើតឿរៃរនិងឿរធ្ន្លរែណឌឿរៃរលសរបេ្ើរ (៣)ឿរេលើរ 
្ទអយ្ែរេ្ធុនតូចនងិមធើយម (៤)ឿរេរៀបចំ្ ុវតថិភាព្ងម។ 

៥.១- ការពក្ងឹងវិស្័យឯរជន្ន្ិងការទរ់ទ វិន្កិោរ 

២.១៦១- វិ្័យឯរជន គឺំរើបលាឝើ្ុីន្រាប់រំេណើននិងឿត់បនថយភាពររីររ។ រាជ
រ៉ឋើភិបាល ទទួលសាគើល់ថា ឿរេធវើឲើយរបេ្ើរេឡើងនូវបរិយឿ្អាជីវរមមនិងឿរបេងើតនូវបរ ិ
សាណើនអំេណាយផល្រាប់ឿរអភិវឌើឍវិ្ ័យឯរជន គឺំមូល៉ឋើនគនលឹេះ្រាប់ជំរុញឿរអភិវឌើឍ 
បេងើតឿរៃរ ឿត់បនថយភាពររីររ និង្េរមចបាន្ថិរភាពរំេណើនេ្ដ៶រិច។ ឿរពរងឹងវិ្័យ 
ឯរជននិងឿរទរទ់ញឿរវិនិេយគ គឺំបញលើអន៵រវិ្័យ ែដលានឿរពារព់័នធំមួយសាណើប័ន 
មួយចំនួនរប្់រាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ។ េដើមើបអីនុវត៵េេលនេយបាយអាទិភាពរប្់រាជរ៉ឋើ 
ភិបាលរមពហំ្រាប់នតីឿិលទី៤ៃនរដ៶្ ភា អាទិភាពែព្់បំផតុរប្់ររ្ួង សាណើប័នពារ់ព័នធ 
រប្់រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ  គឺឿរេំរទឿរបេងើតនូវបរិយឿ្អំេណាយផល ែដលជំរុញឲើយាន 
ឿរអភិវឌើឍវិ្ ័យឯរជន ាមរយៈឿរអនុវត៵វធិ្នឿរន្ន្េដើមើបលីុបបំបាត់បណាតើ  ្គទំង 
ឡាយែដលរារាំងដល់ឿរអភិវឌើឍវិ្យ័ឯរជន។ 

២.១៦២- គណៈរាមើធឿិរវិនេិយគរមពហំៃនររុមរបឹរើាអភិវឌើឍន៍រមពហំ បានបេងើត “េ្វារមម
រចរេចញចូលែតមយួ”្រាប់ឲើយវិនិេយគិនំេរចើនៅ្ើំមរេែើយ េដើមើបីឿត់បនថយបនទហរែផនរ
រដ៶បាល េៅរនហងឿរ្ុឿំរអនុម័តពរីាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំេលើគេរាងវិនិេយគថមី។ េៅរនហងនីតិ
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ឿលទី៤ៃនរដ៶្ ភាេនេះ យន៵ឿរ “េ្វារមមរចរេចញចូលែតមួយ” រតូវបានបន៵ពរងឹងនិងតែរម 
តរមង ់ េែើយយន៵ឿរថម ី “ឿរយរចិត៵ទរុ៉រ់ចេំពាេះវិនិេយគិន” និង “របព័នធាម៉ននិងរតួត
ពិនិតើយឿរវិនិេយគ” បានបេងើតេឡើងនិងបានអនវុត៵។ គណៈរាមើធឿិរវិនេិយគរមពហំៃនររុម 
របឹរើាអភិវឌើឍនរ៍មពហំ និងររ្ួងពាណិជ៱រមម   បន៵ជំរញុយឝើង្រមមឲើយានឿរវិនិេយគ 
ថមីៗរនហងវិ្ ័យេ្ដ៶រិចអាទិភាពន្ន្  េដើមើបីេធវើពិពធិរមមនិងពរងរីមូល៉ឋើនេ្ដ៶រិច េរៀបចនំិង
ផើឝពវផើាយយឝើងទូលំទូលាយនូវព័ត៌ាន្៵ីពីឿលានុវត៵ភាពវិនិេយគេៅរនហងវិ្័យអាទិភាព 
េដើមើបផី៵ល់្ឿដើនុពលដល់វិនិេយគិន វិ្័យឯរជន និងពរងឹងឿរ្រមប្រមួលរនហងចំេណាម
សាណើប័នពារ់ព័នធន្ន្រប្់រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ រនហងឿរជំរញុឿរទទួលែុ្ រតូវរួមេ្ើ ្រាប់
េលើររមព្់ឿររបរតួរបែជងរប្់អាជវីរមមរនហងវិ្ យ័ឯរជន។ 

២.១៦៣- ររុមរបឹរើាអភិវឌើឍន៍រមពហំ បានបន៵នូវឿរអនុវត៵តំបន់េ្ដ៶រិចពិេ្្ េែើយបាន 
ធ្ន្ថា ទីាំងៃនតបំន់េ្ដ៶រិចពិេ្្នឹង្មរ្ប្រាប់េធវើ្ាែរណរមមេ្ដ៶រិច
រមពហំេៅរនហងតំបន់ឲើយបានំអតិបរា។ 

២.១៦៤- ោប់ាំងពីែែធនឡ ៅ្ើំ១៩៩៩មរ េវទិឿរាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំវិ្ ័យឯរជន និងគណៈ
រាមើធិឿរ ែដល្ថិតេៅេរឿមយន៵ឿរេនេះបានចូលរួមចំែណរយឝើង្ំៀន់ េៅរនហងដំេណើរឿរ 
ៃនរំែណទរមងរ់ដ៶បាលនងិរំែណទរមង់ចើបប់េដើមើបជីំរុញឿរអភិវឌើឍវិ្័យឯរជន។ យន៵ឿរ 
្រមប្រមលួេនេះមិនរតមឹែតានរប្ទិធភាពរនហងឿររសាងភាពំៃដគូំមួយវិ្័យឯរជន 
ប៉ៃុេណា្ើេះេទ ប៉ៃុែន៵ែថមទំងរនហងឿរផ៵ល់ធ្តុចលូេៅរនហងឿរេធវើអាទិភាវូបនយីរមម នូវ្រមមភាពន្ន្ 
ៃនរមមវិធីរំែណទរមង់។ រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំបានបន៵រិេះររវិធីសាស្រ្៵ថមីេដើមើបីបន៵ពរងឹងយន៵ឿរ
្រមប្រមលួរវាងរាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ និងវិ្ យ័ឯរជន និងរសាងនូវភាពំៃដគូរវាងវិ្័យ
សាធ្រណៈនិងវិ្ ័យឯរជន។ 

២.១៦៥- របេទ្រមពហំ បាននងិរពំុងេធវើ្ាែរណរមមយឝើងេំគជយ័ េៅរនហងេ្ដ៶រិច
ពិភពេលារ ាមរយៈពាណិជ៱រមមនិងឿរវិនិេយគ។ ាមឿរវា្់ែវងឿររីរចេរមើន ឬយថារបេភទ
រ៏េ៉យេ ើញថារបេទ្រមពហំានវឌើឍនភាពរែតូមរ។  

២.១៦៦- របេទ្រមពហំ ទទួលបានឿរវិនិេយគ្តើល់ពីបរេទ្ របាណ៤.៤៧៦លានដុលាយើរ
អាេមរិរ ចេន្យើេះៅ្ើ២ំ០០៨ និងៅ្ើំ២០១២។ និន្្ើឿរៃនឿរេរើនេឡើងេនេះ បៃលើញថាំរាឍើេំគ 
ជ័យមួយរនហងឿរអនុវតតេេលនេយបាយអភិវឌើឍន៍វិ្័យឯរជន។ 

២.១៦៧- ឿរន្ំេចញទនំិញនិងេ្វាាមឿររត់រាទងំផលឡវឿរនិងេរៅផលឡវឿរបានបាឝើនរ់បាណ 
ថា បានេរើនេឡើងរនហងរវាងៅ្ើំ២០០៩និងៅ្ើំ២០១៣ ែដលានទឹររបារ់ពី២.៩៩៥ពានល់ាន 
ដុលាយើរ       ដល់៦.៩០៧ពាន់លានដុលាយើរ      (រំពឹងទុរ)។ េទេះំយឝើងេនេះរតី អនររបរួត 
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របែជងថមីៗរពំុងេរើតានេឡើងរបែជងំមួយអនរន្ំេចញរមពហំ ។ របេទ្រមពហំរតូវែតេឆលើយតប 
េៅវិញ ាមរយៈឿរពរងឹងឿររបរួតរបែជងៃនវិ្័យន្ំេចញែដលានរសាប់រប្់ែលអនរ្បេពល 
នឹងឿរបេងើតវិ្័យថមីៗ។ 

២.១៦៨- ឿររបរួតរបែជងានសារៈ្ំៀន់ណា្់្រាប់ឿររីរលូតលា្់ៃនវិ្័យនំ្
េចញ។ ំមួយនងឹភាពរីរ      យឝើងរែ័្េៅរនហងវិ្័យរ្ិរមមនងិឿរេរើនេឡើងៃន     
     េទ្ចរណ៍ របេទ្រមពហំបានបេងើតនវូវឌើឍនភាពគួរឲើយរត់្ាគើល។់ េទេះំយឝើងណា
រ៏េ៉យរ៏េៅែតានតរមូវឿររិចអនតរាគមន៍ំរ់ែ្តងេដើមើបីធ្ន្ថា ឿរពរងីរវិ្័យពាណិជ៱រមម 
េរចើនែថមេទៀតជយួពេនលឿនបរិយប័នននិង្មធម។៌ 

២.១៦៩- ឿររបរួតរបែជងវិ្យ័ពាណិជ៱រមម េរើតេចញពីអនតររមមៃនរាឍើមួយចំននួ ដូចំ៖ 

 ឿរែរលមសលទធភាពចូលេៅឿន់ទីផើារ  

 ឿរ្យើ្់បតឡររបរបេ៉យភាពអនុេរេេះរនហងវិធ្ន្តពីីរបភពេដើម(ROOs) រីគបារីគងដលើ 
កមមវិធ្ E.U.’s EBA និងកមមវិធ្ Canada’s LDCT program រួមជាមួយនឹងការអនុវត់ភតរិច 
រពមេរពៀងពាណិជ៱រមមេ្រីំមួយៃដគូចរោរប្់អាសាឞើន េធវើឲើយានឿរេរើនេឡើងយឝើង 
ៀយើំងនូវឿរន្ំេចញរប្រ់បេទ្រមពហំេៅឿន់របេទ្ទំងេន្េះ ំពិេ្្ គឺឿរន្ ំ
េចញៀងវិ្័យឿ  េដរ។ 

 េ៉យេែតុថាលរែណឌ្ រាប់លទធភាពចូលេៅឿន់ទីផើារានភាពអនុេរេេះតិចតួច 
(      ្ែរដ៶អាេមរិរ) ្រាប់ឿរន្ំេចញរប្់របេទ្រមពហំបានថយចុេះពី៥៥% 
  ៣៥% រនហងអំឡហងៅ្ើ២ំ០០៧ដល២់០១១ ែណៈែដល្ែគមន៍អឺរ ុប ៃដគូចរោ
រប្អ់ាសាឞើន របេទ្ៃថ េវៀតណាម និងរបេទ្ដៃទេទៀតបានឿយើយំទិ្េៅឿន់ែត
្ំៀន់្ រាបឿ់រន្ំេចញរប្់រមពហំ ។ 

 លទធភាពចលូេៅឿន់ទីផើារចំេពាេះផលិតផលរ្រិមម  រំពុងែតវិវតតផងែដរ។ េ៉យ 
ពឹងែផសរេៅេលើរបេទ្ជតិៀង (្ំៀន់បំផុត គឺរបេទ្េវៀតណាមនិងៃថ) ែដល 
ំទីផើាររណាតើល្រាបឿ់រន្ំេចញនូវផលិតផលរ្ិរមមែដលមិនទនែ់រៃចន និង 
មិនផលឡវឿរេន្េះ រំពុងែតន្ំផលឡវដល់ឿរន្េំចញ្តើល់ និងំផលឡវឿរេៅឿន់ទីផើារចងុ 
េរឿយែដលំទីេពញចិតតរប្រ់មពហំរនហងឿរទទួលបាននូវឿរន្ំចលូេ៉យរចួពនធ។ 

 របេទ្រមពហំោំបាច់រតូវែត្រមមរនហងឿរចរោ  េ៉យភាជើប់នឹងចើបប់្តីពីវិធ្នៃនរបភព 
េដើម រួមទំងបរិបទៃនឿរចរោ RECP ែដលនឹងមរដល់រវាងអាសាឞើននិងៃដគចូរោ។ 

 ឿរពរងឹងបរិយឿ្អាជីវរមមរនហងរ្ុរ  
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 ររបែ័ណឌចើបប់និងបទបើបញ្៴តតិែដលអាចពើាររបាន និងអារ្័យេលើបទ៉ឋើនអនតរំត ិ
គឺ     ្ៀំន ់                  ៱   ។ ឿរ្រមួលពាណិជ៱រមម និងភ្តហភារ 
គឺំែផនរមយួដ៏្ំៀនេ់ផើឝងេទៀតែដលជ  ឥទធិពលេលើឿររបរតួរបែជង។ ចណំុចពិេ្  ្
និង្ំៀន់្ រាបឿ់រអភិវឌើឍឿរន្ំេចញដូចំផលិតផល      បំពារថ់ា្ើរ់ែព្ ់ ឬ 
បរិធ្ន្រាប់ែែើឝ      ផលិតរមមែដលំ"រងវិលជុំ-វដត" និងឿរផត់ផង់ាមេពលគឺំ 
ឿរ្ំៀន់។ 

 ឿរពិនិតើយេឡើងវញិនូវេេលនេយបាយពាណិជ៱រមមែដលបានរបារ  េៅទីររុង    ែណវ 
ឿលពែីែវិច៰ិឿ ៅ្ើំ២០១១ េរឿមឿរឧបតថ  រប្អ់ងឿរពាណិជ៱រមមពិភពេលារ បាន
បៃលើញឲើយេ ើញថា        ឲើយានរំែណទរមងច់ើបប់និងបទបើបញ្៴តតិមួយចំនួនែដល
បានររេ ើញេៅរនហងរមមវធិីឿរៃរ្តីពីឿតពវរិចអងឿរពាណជិ៱រមមពិភពេលារៅ្ើំ
២០០៤។ តុលើយឿរៃនរំែណរទរមង់និង្រមមភាពឿរៃរចំនួន៨៤ រតូវបានរំណត់េៅ
រនហងរមមវិធីាម៉ន្រាប់ៅ្ើំ២០១២ ែដលរតូវបានអនុម័តេ៉យរាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ។ 

 តៃមល្រាបឿ់រ្រមប្រមួលរនហងរិចឿរពាណជិ៱រមមរនហងឿរន្ំេចញ នងិន្ំចូលាម
មធើយមភាគអាសាឞើន-៦ ានចំនួន១៣៦%។ រយៈេពលបេញ្ញទនំិញំមធើយម គ២ឺ៤ 
ៃថ េរបៀបេធៀបនឹងមធើយមភាគៃនរបេទ្អាសាឞើន-៦ គឺានរយៈេពលែត១៦ៃថ។  របេទ  ្
រមពហំបានេធវើែផនឿរ្រាប់ឿរបេងើត េ្វារមមរចរេចញចូលែតមយួ ថា្ើរ់ំ ត ិ
េដើមើបឿីត់បនថយៃថលចណំាយនិងរយៈេពលប   ទំនិញេៅរតឹមៅ្ើ២ំ០១៨។ 

    េបើានឿរែរលមសដ៏្ំៀន់េៅរនហងវិ្័យេែ៉ឋើរចន្្មព័នធផលឡវថនល់    ាំងពី 
        ២០០០រ៏េ៉យ រ៏េៅានេែ៉ឋើរចន្្មពន័ធ េរចើនេទៀតែដលោំបាច់រតូវឿរ
ែរលមសផងែដរ េដើមើបីជរំញុនូវរប្ទិធភាពៃនឿរដរឹជញ្៱ឡនរនហងរបេទ្រមពហំ  រ៏ដូចំ 
េៅរនហងអនុតំបនទ់ំងអ្់េនេះ គឺំឿរៃរដ៏្ ៀំន់្េំៅឿតប់នថយឿរចំណាយរនហង 
េ្វាធុររិច។ 

 បញលើ    េរើនេឡើងរាឍើផលិតភាពនងិផលិតភាពឿរៃរ៖ េរើនេឡើងរាឍើផលិតភាព 
រ៏ំរាឍើរណំត់ដ៏្ៀំនផ់ងែដរ្រាប់ឿររបរួតរបែជង។ េរើនេឡើងផលតិភាពំបឋម
ាមរយៈឿរវិនេិយគេលើឧបររ  ្ាភើរៈែដលានបេចរវិទើាែព្់។ ឿរេរបើរបា្ន់ូវ
្ាភើរៈទំងេន្េះរ៏ទមទរឲើយានររមិតជំន្ញឿន់ែតែព្់ផងែដរ។             
                              ។ 

 របេទ្រមពហំ ែវ  នូវរបព័នធអប់រំ និងបណតតេះបណាតើលបេចរេទ្វិំជើជីវៈ(TVET) ដ៏រឹងាំ
មួយ  ែដលេធវើឿរយឝើងជតិ្និ  ំមយួែផនរឯរជន រនហងេន្េះរ៏ានវិ្ ័យន្ំេចញេដើមើបី
បំេពញឲើយបាននូវរងវេះៀតេនេះផងែដរ។ 
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 សាណើប័នអប់រំថា្ើរ់េរឿយឧតតម្ិរើាេៅរមពហំានឿររីរ      យឝើងរែ័្រនហងរយៈេពល 
១០ៅ្ើំចុងេរឿយេនេះ និងានអនរែដលបញ្បថ់ា្ើរ់មហាវិទើាល័យរ៏េរើនេឡើងេរចើន។ 
ប៉ៃុែនតរមមវិធី្ិរើាថា្ើរ់មហាវិទើាលយ័មិនានផើារភាជើប់ជំន្ញែដលទីផើាររនហងរ្ុររតូវ
ឿរ ទំងេៅរនហងវិ្័យន្ំេចញផងែដរ។  

 របេទ្រមពហំ ែវេះនូវរបពន័ធព័ត៌ានទីផើារឿរៃរ ែដលានតាយើភាពេដើមើបជីយួដល់អនរ
អប់រំបណតតេះបណាតើល និងអនរែ្វងររទីផើារឿរៃរេដើមើបីបានដឹងអពំីរែនលងែដលរតូវឿរ
ឿរៃរ និងជំន្ញែដលេគរតូវឿរ នងិរ៏អាចជយួដល់និេយជរផងែដរអំពីរែនលងែដល
េរជើ្េរី្រមមររ ែដលាន្ឿឍើនុពល(ជំន្ញ)។ 

 ឿរេរើនេឡើងតៃមលបែនថមរនហងរ្ុរ  

 ឧ្ើាែរមមន្ំេចញ     រប្់របេទ្រមពហំ ានឧ្ើាែរមមឿត់េដរ ែ្ើបរេជើង 
និងេទចររយន េ៉យនំ្ចូលេ្ទើរែតទំងរ្ុងនូវេរគឿងបន្យើ្់និងបរិឿខើ េដើមើបី
ផលិតំផលិតផល្េរមច្រាបឿ់រន្ំេចញ។ ឿរន្ំេចញផលតិផលរ្ិរមម 
រមពហំ ភាគេរចើនរនហងទរមង់ំផលិតផលរ្ិរមមមិនទន់ៃរៃចន។ រនហងររណីទំងពីរេនេះ 
េែើយ ែដលេធវើឲើយតៃមលបែនថមរនហងរបេទ្រមពហំ ទទួលបានតិចតួចពីតៃមលផលិតផល។ 
េដើមើបី្ េរមចបានររណទីំងពីរេនេះ របេទ្រមពហំរតូវែ្វងររលទធភាពេដើមើបីបេងើន
តៃមលបែនថមរនហងរបេទ្។ រនហងវិ្ យ័រ្រិមម រតូវេធវើឿរែរៃចនផលិតផលែដលេចញពី
រ្ិ៉ឋើន ដូចំររណីអងរែដលបាន   រពំុងដំេណើរឿររួចមរេែើយ។ រឯីវិ្យ័ឿតេ់ដរ
ែ្ើបរេជើង និងេទចររយន ោបំាចរ់តូវយរចិតតទុរ៉ររ់នហងដំេណើរឿរផលិតរមមឲើយបាន
េរចើនេដើមើបបីេងើតតៃមល និងបេងើនតៃមលបែនថមឲើយឿន់ែតធំេៅរនហងរបេទ្។  

 ឿរផើារភាជើប់េ្ើរវាងឿរផត់ផង់្រាប់្ ែរេ្ធុនតូចនិងមធើយម និងររុមែ៊ុនន្ំ
េចញានសារៈ្ំៀន់បផំុត េែើយគបើបរីតូវេលើររមព្់។ ឿរវិនិេយគ្តើល់ពបីរេទ្
រនហងផលិតរមម ែដលេរបើរបា្់ធ្តចុូលរនហងរ្ុររគ៏បើបីេលើរទរឹចិតតផងែដរ។ ឧ្ើាែ
រមមន្ំេចញគបើបេីធវើំ្នឡលៃនបណាតើញឿរអភិវឌើឍផលិតរមមរនហងរ្ុរ។ 

 អនរន្ំេចញរមពហំ រតូវែ្វងររគនលឹេះ្រាប់េលើររមព្់បណាតើញអភិវ     ផលិតរមម 
រនហងរ្ុរ។ របឿរេនេះគួររិេះររមេធើាបាយន្ន្ េដើមើបីំ ដំេណាេះរសាយបញលើរងវេះ
ជំន្ញ។ ឧទែរណ៍ ាងើ្ា់ឝើ្ុីនរិនរ្វូ ឬអនរន្ំេចញរំពុងជួបរបទេះឿររបឈម
រប្់ែលអនរនហងឿរធ្ន្ឲើយបាននូវនិរនតរភាពគុណភាពៃនផលិតផល្រាបន់្ំេចញរប្់
ពួរេគ។ ចេំពាេះអនរផលិតផលិតផល្ូរត ែដលាន    ែព្់រតូវេរៀនអំពីរេបៀបរតួតព ិ
និតើយគុណភាព្រៃ្្ូរតន្ំចូលឲើយបានឿន់ែតរបេ្ើរ។  

 េៅរនហងវិ្ ័យ រ្ូវ ដំឡឡងមី េពាត ្ែណតរេ្ៀង វិ្័យបដិ្ណាឋើររិច អាហារែរៃចន 
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និងជលផល អនរផលិតោំបាចរ់តូវែរលមសរែនលងផលិតរប្ែ់លអនឲើយដលរ់រមិត្តង់៉  
អនតរំតិ។ រ៉ឋើភបិាលរ៏ានតួន្ទរីនហងឿរេរៀបចំនូវរបព័នធាម៉ន និងពរងឹងឿរ
អនុវតតាមឿររំណត់រប្់របេទ្ន្ំចូល ដចូំឿររតួតពិនិតើយ្តវលសតិរនហងទីាំង 
ផលិត(េរាងចររ) និងជំងឺ្តវ រតួតពិនិតើយឿរេរបើរបា្ថ់ា្ើំ្ាយើប់្ តវលសិត ឬឿររតតួ 
ពិនិតើយ្ុវតថិភាពចំណីអាហាររនហងទីផើារអនរេរបើរបា្់។ 

 ឿរេំរទែផនរែិរញ្៴វតថហៃនអនរវិនិេយគ្រាប់ឿរន្ំេចញ ាមរយៈរមមវិធផីតល់  ន ឬ
ាមរយៈសាណើប័នឯរេទ្ែិរញ្៴វតថហ គឺំ ែផនរមយួែដលបានទទួលឿរយរចិតតទុរ៉រ់ពី
រ៉ឋើភិបាល រនហងេន្េះានេេលនេយបាយវិ្ ័យរ្ូវអងរៅ្ើំ២០១១។ យឝើងណារ៏
េ៉យ រតូវានឿរយរចតិតទុរ៉រ់បែនថមេទៀត្រាប់បណាតើៅ្ើំៀងមុែៗ។ 

២.១៧០- រនហងនីតិឿលទី៤ៃនរដ៶្ភា ររ្ួងពាណិជ៱រមម ្េរមចបាន្រមមភាពមួយចំនួន 
ដូចៀងេរឿម ៖ 

 ពរងឹងឿរអនុវត៵រមមវិធីវិ្ យ័ពាណិជ៱រមមែដលែផសរេលើអភិររមរគប់រគងទូទំងវិ្័យ ែដល 
េ្ដើតេលើរចិ្រមួលដលឿ់រេធវើពាណិជ៱រមមនិងឿរអភិវឌើឍវិ្័យឯរជន។  

 បន៵អនុវត៵នេយបាយឿតប់នថយភាពររីររ ាមរយៈឿរជំរញុឿរន្េំចញផលិតផល ំ
ពិេ្្ផលិតផលរ្ិរមម ្េមលៀរបំពារ់ និងផលតិផលេផើឝងេទៀត។  

 បន៵េធវើ្ាែរណរមមេដើមើបី្េរមចេេលេៅេបើររចរចូលទីផើាររនហងតំបន់ និងអន៵រំត ិ
និងេលើររមព្់្ មតថភាពរបរួតរបែជងរប្់រមពហំ។  

 េរៀបចំពិព័រណ៍ររមិតំតនិិងអន៵រំតិឲើយបានេរចើនែថមេទៀត។   
 ពរងឹងរប្ិទធភាពៃនឿររតួតពិនិតើយទីផើារេដើមើបីឿរពារ្ុែភាព និង្ុែាុលភាពអនរ
េរបើរបា្់។  

 ពរងឹងឿរអនុវត៵ចើបបឲ់ើយានរប្ិទធភាព។  
 ពរងឹងភាពំៃដគូំមយួសាណើប័នអន៵រំតិនិងំមយួបរេទ្ េដើមើបីេធវើឲើយរមពហំឿយើយំ
ៃដគូអភិវឌើឍលសនិងគួរំទទីុរចិត៵។ 

 រាជរ៉ឋើភិបាលបានអនុមត័ចើបប់្តីពី្ញញើ្ាគើល់ភមូិសាស្រ្ត។ 

២.១៧១- េៅរនហងនីតឿិលទ៤ីៃនរដ៶្ ភា ររ្ួងពាណជិ៱រមម បានបញ្៱ឡនេ្ចរត ី  ចើបប ់
មួយចំនួនេៅគណៈរដ៶មស្រន៵ី េដើមើបី្ ុំឿរពិនតិើយពិភារើានិងអនុម័ត ដូចៀងេរឿម៖ 

 ចើបប់រិច្នើាពាណិជ៱រមម ចើបប់្៵ពីីឿរឿរពារឿរ្ាគើល់ភ់ូមសិាស្រ្៵ទំនិញ និងចើបប ់
្៵ីពីឿរបេងើតតុលាឿរពាណិជ៱រមម(េៅចុងៅ្ើំ២០០៩)។ 
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 ចើបប់្៵ីពឿីររបរួតរបែជង ចើបប់្៵ីពពីាណិជ៱រមមេអឡិចរតូនិរ ចើបប់្៵ីពឿីរឿរពារអនរ
េរបើរបា្ ់និងចើបប់្៵ីពីឧបារ្័យពាណិជ៱រមម(េៅៅ្ើំ២០១០)។ 

 ចើបប់្៵ីពីភា្ើរ់ៃរពាណិជ៱រមម(េៅចុងៅ្ើំ២០១១)។ 

 វិស្័យកទស្ច្រណ ៍

២.១៧២- រមពហំ  រពេះរាំណាចររអច៰រិយៈ   ទទួលរងឥទធិពលៃនវិបតតិេ្ដ៶រិចពិភពេលារ 
ឿររីររាល៉លៃនជំងឺ A/H1N1 និងវិបតតិនេយបាយៃនរបេទ្ជិតៀងរនហងតំបន់រនលងមរ។ វិបតតិ
ទំងេនេះ ំឧប្គែដលឿត់បនថយរំេណើនេទ្ចរណ៍រមពហំ ែដលធ្យើប់       រំេណើន 
 . . . ពីរែទង់ំេរចើនៅ្ើំ។ េៅៅ្ើ២ំ០០៩ ចំនួនអនរេទ្ចរណ៍អនតរំតបិានធ្យើរ់ចុេះ ប៉ៃុែនតេៅ
ៅ្ើំ២០១២ ចំនួនេទ្ចរ  អនតរំតិបានេរើនេឡើងដល់៣,៥៨លានន្រ់ រនហងេន្េះេទ្ចរមរពី
របេទ្អា្ុាីនចំនួន២,៧១លានន្រ់។ អនរេទ្ចរេវៀតណាមឈររនហងលំ៉បេ់លែ១ បន្តើប់ 
មរអនរេទ្ចរ រូេរ  ចិន ជប៉ៃុន និងឡាវ។ អនរេទ្ចរ  មរពីរបេទ្ៀងអឺរ ុបៀងលិច និង
អាេមរិរានឿរេរើនេឡើងពី១២-១៣%រនហងៅ្ើំ២០១២ េទេះបីំេ្ដ៶រិចៀងប្  មរបេទ្េៅ
បនតជួបឿរលំបារេៅេឡើយ។ 

២.១៧៣- ឿរអនុវតតែផនឿរយុទធសាស្រ្តអភិវឌើឍេទ្ចរណ៍ំតិ ២០០៩-២០១៣ បានជួយ 
ររ្ងួេទ្ចរណ៍្ េរមចបានេេលេៅរបរបេ៉យរប្ិទធភាព េ៉យានឿរជយួេំរទពីគំនិត 
ផតអចេផតើម្ំៀន់ៗំអាទិ៍៖ 

 យុទធន្ឿរផើឝពវផើាយរមពហំ រពេះរាំណាចររអច៰រិយៈ និងចលន្រប  របណាំងទីររុង
សាវើតរមណីយ៉ឋើនសាវើតេ្វាលស។ 

 េេលនេយបាយេបើរចំែេជើងេម ។ 
 េធវើឲើយានភាពៃយរ្ួលរនហងឿរទទួលទិ៉ឋើឿរ នងិឿរទ្ើឝន្ ដូចំ ឿរេលើរែលង

ទិ៉ឋើឿរចំេពាេះេទ្ចរេវៀតណាម្រាប់េ៉េះរសាយ រនហងដំណារ់ឿលានវបិតិត និងាន
ឿរអនុញញើតំេេលឿរពីរាជរ៉ឋើភិបាល របំពលរដ៶េវៀតណាម ឡាវ ែដលេៅជិតរព ំ
ែដនបានេរបើរបា្់ Border Pass មរទ្ើឝន្រមពហំបាន៣េែតត្រាប់រយៈេពល១ 
្បាឍើែ៍។ 

 រិចរពមេរពៀងេទ្ចរណ៍អាសាឞើន និងរិចរពមេរពៀងេផើឝងៗេទៀត ំពិេ្្រាជរ៉ឋើ 
ភិបាលបានរពមេរពៀងរនហងឿរេលើរែលងទិ៉ឋើឿរចំេពាេះពលរដ៶អាសាឞើនទំងអ្់។ 

 ពរងឹង្មតថភាពនិងយនតឿររបៅំងបទេលមើ្ពារព់័នធនឹងេទ្ចរណ៍ផលឡវេភទរាល់រូបភាព
ៃនអាជីវរមមេលើរុារ។ 
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 រាជរ៉ឋើភិបាលបានបនតឿរេធវើ   របេ្ើរេឡើងនូវេែ៉ឋើរចន្្មព័នធរូបវនត(ផលឡវេេរ  អាឿ្
យន៉ឋើន រំពង់ែផ របព័នធទឹរសាវើត និងអគិ្នី)។ 

 ែរលមសនិងអភិវឌើឍបែនថមេទៀតនូវផលិតផលេទ្ចរណ៍ េ៉យេ្ឍើតេៅេលើតបំន់អាទិភាព
ទំងបួន(តំបន់េ្ៀមរាបអងរ ភនំេពញនិងតំបន់ជុំវិញ តំបន់េឆនរ និងតំបន់ ភូមិភាគឦសាន  
ែដលែផសរេលើេទ្ចរេអរធូមមំតិ)។ 

២.១៧៤- វិ្័យេទ្ចរណប៍ានន្មំរនូវចំណូលដល់របេទ្រមពហំរបាណំ១.៩១២លាន 
ដុលាយើរអាេមរិរ ្រាប់ៅ្ើ២ំ០១១ និងរបាណំ២.២១០លានដុលាយើរអាេមររិ ្រាបៅ់្ើ២ំ០១២ 
េែើយបានជួយររចំណូលេរចើនំង៣ពាន់លានដុលាយើរអាេមរិរ ាមរយៈេទ្ចរណ៍របេយល។ 
ទនទឹមនឹងេនេះ េយើងរ៏បានរត់្ាគើល់ផងែដរថា ចំណូលពេីទ្ចរណ៍បានធ្យើយេចញេៅវិញរប 
ាណំ២៥% ែដលភាគេរចើនេ្ឍើតេៅេលើឿរន្ំចូល េដើមើបីផត់ផងឿ់ររីរលូតលា្់ៃនឧ្ើា 
ែរមមេទ្ចរណ៍ ានដូចំ បែនល ែផលេឈើ រតី សាច់ េរគឿង្ៃលើរិម រាយើំងពលរមម។  

២.១៧៥- ៅ្ើំ២០១២ វិ្័យេទ្ចរណ៍បានចូលរួមបេងើតឿរៃរេ៉យ្តើល់ របាណំ     
៣០០ ០០០រែនលង េែើយឿរៃរេ៉យរបេយលរាប់មុឺនរែនលងេផើឝងេទៀត។ 

តារាងទី២.៧ : សូ្ច្នាររណផន្ការយុទធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ឆន ាំ២០០៩-២០១៣ 

្ចូ្នាករ ឯកតា ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

ង្ទ្្ច្រអនតរជាត ិ លាននាក់ ២,៦ ២,៥១ ២,៨៨ ៣,៥៨ ៤,២១ 

ង្ទ្្ច្រជាត ិ លាននាក់ ៧,០២ ៧,៥៦ ៧,៨១ ៨,២៥ ៨.៤០ 

កមាា ុំកពលកមមរង្ប្មើ 

ឲ្យ វិ្័យង្ទ្្ច្រ  ៍

ោនន់ាក់ ៣០៥ ៣១៥ ៣៣០ ៣៥០ ៣៨០ 

ច្ុំ ូលង្ទ្្ច្រ ៍ លានដ្លុាា រ ១ ៥៦១ ១ ៧៨៦ ១ ៩១២ ២ ២១០ ២ ៥៤៧ 

ង្្វាសាន ក់ង្ៅ រនៃរ ់ ៣៧ ៥២២ ៣៩ ៧១៤ ៤៣ ២៣៦ ៤៦ ៤៤៦ ៤៨ ៧៦៨ 

ប្រភព  :  នាយកដ្ឋឋ ន្ាតិ ិនិកពត័ម៌ានង្ទ្្ច្រ  ៍ប្ក្ួកង្ទ្្ច្រ  ៍

 

២.១៧៦- េៅរនហងនីតិឿលទី៤ៃនរដ៶្ ភា ររ្ួងេទ្ចរណ៍ បានេ្ដើតេលើ្រមមភាពេលើរ 
រមព្់គុណភាពេ្វារមមេទ្ចរណ៍ េដើមើបីទរ់ទញឿរទ្ើឝន្ ឿរពនើារេពលស្ាើរ់េៅ និង 
ឿរេធវើវិនិេយគរនហងវិ្យ័េទ្ចរណ៍។ ្រមមភាពែដលរតូវេ្ដើតឿរយរចតិ៵ទរុ៉រ់េ៉យ ររ្ួង 
េទ្ចរណ៍ ំ្ំៀន់ រួមាន៖ 

 បន៵អនុវត៵េេលនេយបាយេបើរចំែេជើងេម  និងបន៵ជំរុញយុទធន្ឿរេែ្ន្ផើឝពវ
ផើាយរមពហំរពេះរាំណាចររអច៰រិយៈ និងជំរុញចលន្របឡងរបណាំង ទីររុងសាវើត 
រមណីយ៉ឋើនសាវើត និងេ្វាលស។ 

 បានពិនិតើយលទធភាពរនហងឿរជំរុញឿរេលើរែលងទិ៉ឋើឿរចំេពាេះរបេទ្ជប៉ៃុននិងរូេរ ។ 
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 បានេរៀបចំេគែទំព័រេដើមើបីេធវើឿរផើឝពវផើាយពីវិ្ ័យេទ្ចរណ៍រមពហំេៅាមរបេទ្ 
ែដលំេេលេៅទីផើារ្ំៀន់ៗ។  

 បានបន៵ផើឝពវផើាយចើបប់្ ៵ីពីេទ្ចរណ៍ដល់សាណើប័នពារ់ព័នធទំងអ្់ ំពិេ្្ែផនរ
ឯរជនេដើមើបីពរងឹងឿរអនុវត៵ចើបប់េនេះនិងេដើមើបីេលើររមព្់គុណភាពៃនផលិតផលនិង
េ្វារមមេទ្ចរណ៍របរបេ៉យរប្ិទធភាពែព្់។ 

 បាន្រមួលឿរេធវើដំេណើរនិងឿរដឹរជញ្៱ឡន និងឿរឿត់បនថយរបំាងមិនោំបាច់ន្ន្ 
ែដលបងឿរលំបារដល់េភ៳ៀវេទ្ចរមរទ្ើឝន្រមពហំ។ 

 បានបេងើតផលិតផលេទ្ចរណ៍ថមី រពឹត៵ិឿរណ៍េទ្ចរណ៍ និងេេលេៅែដលានឿរ
ទរ់ទញ(េ៉យែផសរេលើេទ្ចរណ៍រមពហំ ំេទ្ចរណ៍វបើបធម៌និងធមមំតិ)។ 

 បានជំរុញចលន្េទ្ចរណ៍រនហងរ្ុរឲើយឿន់ែតៀយើងំឿយើែថមេទៀតេដើមើបីរួមចំែណររនហងឿរ
ឿត់បនថយភាពររីររ។ 

 បានពរងឹងនិងពរងីររិច្ ែរបតិបត៵ិឿរេទ្ចរណ៍ំមួយបណាតើរបេទ្ន្ន្រនហងតំបន់ 
និងបណាតើរបេទ្េផើឝងេទៀតរនហងពិភពេលារ។ 

 បានពរងឹងរិច្ែរបតិបត៵ិឿរជិត្និទធំមួយ ររ្ួង សាណើប័ន ែផនរឯរជន អងឿរំត ិ
និងអងឿរអន៵រំតិពារ់ពនធ័ន្ន្ រនហងឿរជំរុញរិចអភិវឌើឍេទ្ចរណ៍រមពហំឲើយឿយើយំ
េេលេៅេទ្ចរណ ៍របរបេ៉យ  រភាព និងឿរទទួលែុ្រតូវ។  

 បានជំរុញ  រសាង្មតថភាពនិងឿរអភវិឌើឍធនធ្នមនុ្ើឝឲើយរ្បាមេេលនេយបាយ
រប្់រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ និងរ្បាមរំេណើននិងនិន្្ើឿរេទ្ចរណ៍បចហបើបនន។ 

 បានជំរុញឿរបស្រញជើបេយនឌ័ររនហងវិ្ ័យេទ្ចរណ៍ ទំងែផនរសាធ្រណៈ ែផនរឯរជន 
និង្ែគមន៍មូល៉ឋើន។ 

 បានេធវើអេងតេទ្ចរណន៍ិងេរៀបចំបេងើត្ថិតេិទ្ចរណ៍។ 
 បានបន៵ពរងឹង្ន៵ិ្ុែនិង្ុវតថិភាព្ងមជូនេភ៳ៀវេទ្ចរែដលបានមរទ្ើឝន្

របេទ្រមពហំ  ។ 

២.១៧៧- ររ្ួងេទ្ចរណ៍ បានបញ្ប់ឿរេរៀបចំេេលនេយបាយយុទធសាស្រ្៵ ែផនឿរ និង
លិែិតបទ៉ឋើនគតិយុត៵មយួចំនួន្រាបឿ់រអភិវឌើឍវិ្យ័េទ្ចរណរ៍មពហំ ែដលរនហងេន្េះាន៖ 

                                               ។ 
                  ។ 
 យុទធសាស្រ្៵អភិវឌើឍន៍េទ្ចរណ៍ំតិ ២០១២-២០២០។ 
 េេលនេយបាយ យុទធសាស្រ្៵អភិវឌើឍន៍េអរូេទ្ចរណ៍ំតិ(រំពុងដេំណើរឿរ) នងិ 
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 េរៀបចំលិែិតបទ៉ឋើនគតយិុត៵ន្ន្ែដលតរមូវេ៉យចើបប់្៵ីពីេទ្ចរណ៍  និង្រមម ព 
េទ្ចរណ៍។ 

២.១៧៨- បញលើរបឈមន្ន្ រនហងឿរអនុវតតែផនឿរយុទធសាស្រ្តអភិវឌើឍនវិ្័យេទ្ចរណ៍ 
(២០០៩-២០១៣)៖ 

 ឿរអភិវឌើឍ ឿរេរៀបចំែរៃចនផលិតផលេទ្ចរណ៍ពុទំន់ាន្តង់៉គុណភាពផលិតផល
និងេ្វាេទ្ចរណ៍េៅេឡើយ។ 

 ឿរផត់ផងទ់ឹរសាវើតនិងថាមពលអគិ្នីេៅាមតំបន់េទ្ចរណ៍េៅានររមិត។ 
 ភាពរតួត្ុេី្ើរវាងតួន្ទនីិងភាររិចៃនបណាតើសាណើប័នពារ់ព័នធ។ 
 ែផនឿរថវិឿនិងែផនឿរយុទធសាស្រ្តអភិវឌើឍវិ្័យេទ្ចរណ៍ពុទំន់ានភាព្ុីចៃរើរេ់្ើ។  
 មិនទន់បានបេងើតេឡើងនូវររុមរបឹរើាភបិាលេដើមើបីេលើរទឹរចិតតដលវ់ិ្័យឯរជននិង

សាធ្រណៈ និងឯរជនចលូរួម្ែឿរេ្ើរនហងឿរអភិវឌើឍឧ្ើាែរមមេទ្ចរណ៍។ 
 ឿរ្ិរើាទីផើារេទ្ចរណ៍េៅានររមិត េ៉យមិនទន់អាចវិភាគបានលមសិតពីចំែណរ 

និងរបេភទ ឬតរមូវឿរទផីើារថមីៗែដលរេះេឡើង។ 
 េៅរនហងអាសាឞើន រមពហំមិនទនា់នឿរតភាជើបា់មផលឡវអាឿ្រគប់របេទ្េៅេឡើយ ំ 

ពិេ្្ំមួយឥណឌូេន្ុនីិងែវីលីពីន។ 
 រងវេះៀតនូវរបពន័ធរតួតពនិតិើយ្រាប់ពនិិតើយគុណភាពមឞឡបអាហារាម្តង់៉ អនតរំ តិ។ 
 របព័នធឬមេធើាបាយ្េស្រៃគើេះរនហងររណីេទ្ចរ  ជួបេរេេះថា្ើរ់េៅានររមិត ពិេ្្

េៅាមេេលេៅេទ្ចរណ៍ៅឃើយៗរនហងតំបន់ៃរពនងិែដន្មុរទ។ 
 ឿររំណត់តំបនដ់ី្ែគមន៍និងតំបន់េទ្ចរណ៍េៅមិនទន់បញ្ប់េៅេឡើយ។ 
 ឿរឿនឿ់បដ់ីេឆនរឬតំបនេ់ទ្ចរណ៍ែុ្ ចើបប់។ 
 ចើបប់ានភាពរតួត្ុេី្ើែដលបេងើតំបញលើដលយ់ុាឍើធិឿ។ 

២.១៧៩- ឿរឿរពារនិងឿរេលើររមព្់មត៌រវបើបធម៌របៃពណីែែមរដ៏្មើបឡរែបប គឺំឿរៃរ
អាទិភាពែព្់រប្់រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ្រាប់នីតឿិលទី៤ៃនរដ៶្ភា។ ររ្ួងវបើបធម៌ និង
វិចិរត្ិលើបៈ បានបន៵ឿរែថររើា របាសាទបុរាណន្ន្ សារមនទីវតថហបុរាណ និងបានជំរុញេលើរ
រមព្់យឝើងៀយើំងឿយើនូវ្លិើបៈែែមរ រួមទំង របាំរបៃពណីែែមរ ចេរមៀង និងរើបច់ចាយើរ់។ ររ្ួង 
រ៏បានជំរុញេលើរទឹរចិត៵ដល់ឿរេធវើឲើយរ្់រានេឡើងវញិនូវផលិតផលនិងទីផើារ្ិបើបរមមែែមរ។ ឿរ 
ឿរពារនិងឿរេលើររមព្ ម់រតរវបើបធមរ៌បៃពណីែែមរដ៏្មើបឡរែបបេនេះ បានរួមចំែណរយឝើង្ំៀន ់
រនហងឿរេំរទដល់រំេណើនវិ្ ័យេទ្ចរណ៍។ 
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២.១៨០- េៅរនហងនីតិឿលទី៤ៃនរដ៶្ ភា ររ្ួងវបើបធម៌ និងវិចិរត្ិលើបៈ បានអនុវត៵រមមវធិ ី
គេរាងចំនួន២៣ ែដលទរ់ទងនឹង៖ 

 ឿរពាររបាសាទបុរាណ រួមទំងែរលមសផលឡវថនល ់និងសាពើន េដើមើបីៃយរ្ួលេធវើដំេណើរេៅ 
របាសាទបុរាណទងំេន្េះ។ 

       ឿរពារសារមនទរី    បុរាណ។ 
 សាង្ង់ឿរិយល័យអភិររើឝេៅេែត៵និងមជើ៲មណឌលរុល្មព័នធេៅភូមិភាគឦសាន។  
 សាង្ង់សាលាំងពពិ័រណ៍ផលតិផលវបើបធមន៌ិងសាល្រាបឿ់របៃលើញពីរបារំបៃពណី

ែែមរ។ 

៥.២- ការបកងកើតការងារន្ិងធានាលរខខណឌ ការងារលអក្បកស្ើរ 

២.១៨១- រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំបន៵េេលេៅរយៈេពលែវង រនហងឿរេធវើឲើយរបេ្ើរេឡើងនូវជីវភាព
រ្់េៅរប្់របំជន ឿរឿត់បនថយភាពររីររ និងឿរពេនលឿនរំេណើនេ្ដ៶រចិ។ េទេះំដូចេនេះ
រ៵ី ឿរបេងើត         ឿរៃរថមី រ៏អារ្័យេលើររមិតៃនឿរវិនិេយគរប្់ែផនរឯរជន រនហង
វិ្័យផលឡវឿរនិង      ផលឡវឿរ េៅតំបន់ទីរបជុំជននិងតំបន់ជនបទផងែដរ។ ឿរធ្ន្ឲើយអនរចូល 
បេរមើឿរៃរថមីានជំន្ញ្មរ្បេៅនឹងតរមូវឿររប្់ឿរៃរថមី គឺំបញលើរបឈមមួយែដល
ទមទរឲើយានរិចែិតែំរបឹងែរបងំេរចើនែថមេទៀត ែដលេ្ដើតេលើឿរពរងីរឿរអប់រំបណតតេះ
បណាតើលបេចរេទ្និងវិំជើជីវៈ។ 

២.១៨២- ររ្ួងឿរៃរ និងបណតតេះបណាតើលវិំជើជីវៈ បានផ៵ល់េ្វាររឿរៃរឲើយេធវើេដើមើបីជយួ
ដល់អនរែ្វងររឿរៃរេធវើេៅរនហងវិ្័យឯរជនទំងរនហងនិងេរៅរបេទ្។ 

២.១៨៣- ឿររីរចេរមើនៃនវិ្័យឿរៃរនិងបណតតេះបណាតើលវិំជើជីវៈ គឺំលទធផលរបរបេ៉យ
ែផល្កើរនហងឿរអនុវតតរមមវិធនីេយបាយឿរៃរនិង្មធម៌ ោប់ពីៅ្ើំ២០០៩ដល់ៅ្ើំ២០១៣ េែើយ
្មិទធផលែដល្េរមចបាន ានដូចំ៖ 

 បាន      របារ់ឈនអលអបើបបរារប្់រមមររនិេយជិតែផនរវាយនភណឌឿត់េដរ និង
ផលិតែ្ើបរេជើងពីចំនួន៥០ដុលាយើរអាេមរិរេៅ៨០ដុលាយើរអាេមរិរ រពមទំងេលើរទឹរចតិត
ឲើយនិេយជរផតល់របារ់បណំាចេ់ផើឝងៗចំនួន២០ដុលាយើរអាេមរិររនហង១ែែបែនថមេទៀត។ 

                 ៤៥.០០០                                         
     ពីៅ្ើ២ំ០០៨ដល់ៅ្ើំ២០១២។ 

 បានបញ្៱ឡនពលររែែមរេៅេធវើឿរេៅរបេទ្ៃថ ាឝើេឡ្ុី និងជប៉ៃុន ចនំួន៨៨.៨៤២ន្រ់ 
ាមរយៈទីភា្ើរៃ់រេរជើ្ េរី្ឯរជន នងិបានបញ្៱ឡនពលររចំនួន១៦.៨៩២ន្រេ់ៅេធវើ
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ឿរេៅសាធ្រណរដ៶រូេរ េរឿមរបព័ន៶អនុញញើតមុែរបរ(EPS) ាមរយៈគណៈរាមើធិឿរ
បណតតេះបណាតើល និងបញ្៱ឡនពលររេៅបរេទ្ ពៅី្ើ២ំ០០៩ដល់ៅ្ើ២ំ០១២។ 

 បានេធវើឲើយរបេ្ើរេឡើងនូវរបព័នធ្ុែភាពនិង្ុវតថភិាពឿរៃរ ាមរយៈឿរចុេះេធវើអធិឿរ
រិចេពទើយឿរៃរចំនួន១.៣៣៨េលើរ េៅរនហង្ែរេ្រគឹេះសាណើនចំនួន៥៨៦ រនហងៅ្ើំ
២០១២។ 

 បានផតល់ឿរធ្ន្រា ើប់រងេរេេះថា្ើរ់ឿរៃរដល់រមមររនិេយជិតចំនួនំង ៣៧.០០០ន្រ ់
ពីៅ្ើំ២០០៨ដល់ៅ្ើំ២០១២ េែើយរែូតមរដល់រតាី្ទី១ ៅ្ើំ២០១៣េនេះ ឿរអនុវតត
របបធ្ន្រា ើប់រងហានិភ័យឿរៃរ រតូវបានពរងីរវិសាលភាពរគបដណតប់ចំនួន២៤ 
រាជធ្នី េែតតេៅទូទំងរបេទ្។ 

 បានបណតតេះបណាតើលជនំ្ញរយៈេពលែលីដលយ់ុវជនយុវន្រ ី និងរមមរររមមឿរិនែីដលបាត់
បង់ និងេមើនឿរៃរេធវើចនំួន៥៩.៤៦០ន្រ់ េ្មើនងឹ២.២៩៣វគ ោប់ពៅី្ើ២ំ០០៩ដល់
ជំហានទ១ី ៅ្ើ២ំ០១៣។ 

 បានអនុញញើតឲើយបេងើតបែនថមនូវមជើ៲មណឌលបណតតេះបណាតើលវិំជើជីវៈថមចីំនួន៧ ាមបណាតើ 
េែតត និងរគឹេះសាណើនអប់រំបណតតេះបណាតើលបេចរេទ្និងវិំជើជីវៈឯរជន និងអងឿរមិនែមន
រ៉ឋើភិបាលថមចីំនួន៦េទៀត។ 

 បានេធើវឲើយរបេ្ើរេឡើងនូវសាណើនភាពវិ្័យព័ត៌ានទីផើារឿរៃរនិងេ្វាឿរៃរ   
រយៈឿររបមូលអនរែ្វងររឿរៃរេធើវ្រុបចំនួន២៧.៨៨៩ន្រ ់ និងបានផតល់ឿរែណន្ំ
ដល់អនរែ្វងររឿរៃរេធវើចំនួន៧.៩៨៤ន្រ់ រពមទំងបានរបមលូព័ត៌ានេរជើ្េរី្
បុគលិរចំនួន៩៥.១៤២ន្រ់ ពីៅ្ើ២ំ០១០ដលៅ់្ើ២ំ០១២។ 

 បានបេងើតនវូគណៈរមមឿរទទួលបនទហរឿរៃរេយនឌ័រេៅរនហងររ្ងួឿរៃរ និងបណតតេះ
បណាតើលវិំជើជីវៈ។ 

 បានរបជុំផើឝពវផើាយនិងែបងែចរភាររិច េដើមើបីអនុវតតអនុសា្ន៍៤២ចំ   េលើអនុ្ញញើ
្តីពីឿរលុបបំបាតរ់ាល់ទរមង់ៃនឿរេរី្េអើងរបៅងំនឹងស្រ្ត(ីCEDAW)។ 

 បានចូលរួម្រេ្ររបាយឿរណ៍ំតិេលើរទ៤ីនិងទី៥ ្តីពឿីរអនុវតតអនុ្ ញញើ្តីពីឿរ
លុបបំបាតរ់ាល់ទរមងៃ់នឿរេរី្េអើងរបៅងំនឹងស្រ្តីេៅរមពហំ ។ 

 បានផតល់វគបំពារ់បំប៉ៃនេលើជំន្ញរដ៶បាល បុគលរិែិរញ្៴វតថហនិងែផនឿរ ្ថិតិ និងនីតិរមម
ដល់មស្រនតីរាជឿរចនំួន២៣៧ន្រ់េៅៅ្ើ២ំ០១១និងៅ្ើំ២០១២។ 

 បានបេងើតរចិ្ែរបតបិតតិឿរំមយួបណាតើរបេទ្រនហងតំបនអ់ាសាឞើន ាមរយៈឿរ
ចូលរួម្ិឿខើ្ិលាអាសាឞើន្តីពីឿរធ្ន្រា ើប់រងេលើភាពេមើនឿរៃរេធវើ វិធ្នឿរ្នតិ្ុែ
េលើរបារ់ចំ    និងេេលនេយបាយទីផើារ្រមម។ 
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២.១៨៤- ទនទឹមនឹង្មិទធផលំេរចើនរតូវបានបេងើតេឡើង ភាពរបឈមមួយចំនួនោំបាច់រតូវ 
ានរិចែិតែរំបឹងែរបង ្ំេៅទរទ់ញបាននវូឿរវិនិេយគឯរជនថមីៗ បែនថមេទៀត។ ភាពរបឈម 
ទំងេន្េះានដូចំ៖ 

រ-  សាថ ន្ភាពក្ប ររនុង វិស្យ័ពលររម  

 លរែណឌឿរៃរមយួចំននួេៅាម្ែរេ្រគឹេះសាណើនមិនទន់ានភាពលសរបេ្ើរ។ បរយិ 
ឿ្និងបរិសាណើនេៅរែនលងេធវើឿរ និងែរើបររែនលងេធវើឿរ េៅមិនទនប់ានេរៀបចំឲើយបានលស 
របេ្ើរេៅេឡើយែដលរនលងមរេរេេះថា្ើរឿ់រៃរ រ៏ដូចំឿរចុេះេែើាយៃន្ុែភាព និង 
ឿរដួល្នលប់រប្់រមមររនិេយជិតេៅវិ្័យវាយនភណឌឿត់េដរនិងផលិតែ្ើបរេជើង 
ានឿរេរើតេឡើងផងែដរ។ 

 រងវេះៀតបទបើបញ្៴តតិរគប់រគងររុមែុ៊ន ឬវិ្័យឯរជនែដលផតល់េ្វាររឿរៃរឲើយពលររ
េធវើឿររនហងរ្ុរ។ 

 រងវេះៀតបទបទបើបញ្៴តតិមយួចំនួន្រាប់រគប់រគងែផនរនីមួយៗៃនវិ្័យឿរៃរ ដូចំ
ចើបប់្ តីពី្ែជីព និងចើបប់្តីពីតុលាឿរឿរៃរំេដើម។ 

 រងវេះៀតអនរជំន្ញ្ិរើារសាវរំវនងិចងររងឲើយបានចើប្់លា្ន់ូវេេលនេយបាយ
្តីពឿីរៃរនិងមុែរបរ។ 

 រងវេះៀតឿររគប់រគង និងឿរផតល់ឯរសាររ្បចើបប់ជូនពលររែែមរែដលឆលងែដនេធវើឿរៃរ
រពឹរវិលលាឃើចនិងាមរដូវ េែើយមិនរតឹមែតប៉ៃុេណា្េះ នីតិវិធីនិងឿរេរៀបចំែបបបទបញ្៱ឡន
ពលររេៅបរេទ្ានរយៈេពលែវង។ 

 រងវេះៀតយនតឿររគប់រគងជនបរេទ្ែដលចូលមរេធវើឿរេៅរនហងរពេះរាំណាចរររមពហំ។ 
 រងវេះៀតឿរបណតតេះបណាតើលែដលរបរបេ៉យរប្ិទធភាពដល់មស្រនតីអធឿិររិចឿរៃរ។ 
 រងវេះៀតឿរយល់ដឹងពី្ំណារ់និេយជរពារ់ព័នធនឹងឿរេរបើរបា្់ពលរមមរុារ ឲើយរ្ប 
េៅាមចើបប់បទបើបញ្៴តតនិិងអនុ្ញញើអនតរំតិ។ 

 រងវេះៀតពលររែដលានជំន្ញរ្បេៅាមតរមូវឿរទីផើារឿរៃរេៅបរេទ្។ 

ខ- បញ្ហា ក្ប ររនុង វិស្័យរបបស្ន្តិស្ុខស្ងគរ 

២.១៨៥- របប្នតិ្ុែ្ងម្រាប់ជនទំងឡាយែដល្ថិតេៅេរឿមបញ្៴   ៃនចើបប់ ្តីពី 
ឿរៃរ ែដលេទើបែត៉រឲ់ើយដំេណើរឿរបានរយៈេពល៤ៅ្ើំប៉ៃុេណា្ើេះ ដូ    ានឿរលបំារំេរចើន 
អំឡហងេពលអនុវតតពីេរពាេះចើបប់ នីតិវិធ ី និងែបបបទៃនឿរអនុវតតេេលនេយបាយរបបធ្ន្រា ើប ់
រងហានិភ័យឿរៃរ ឿរចុេះប ៱   និងបងវ់ភិាគទនរតូវេធវើាមរបព័នធព័តា៌នវិទើា គឺបងឿរល ំ
បារនិង្មហគសាមើញដល់អនរេរបើរបា្់ ំពិេ្្្ែរេ្ៀ្ើតតូចែដលពុំានធនធ្នមនុ្ើឝ 
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រគប់រេន់។  

២.១៨៦- ឿរអនុវតតរបបធ្ន្រា ើប់រង្នតិ្ ុែ្ងមានបញលើរបឈមមួយចំនួនទរ់ទងនឹង
ឿរអនុវតតឿតពវរិច ឿរចុេះប ៱   ឿរបង់  ភាគទន ឿររាយឿរណព៍ីចនំួនរបារេ់បៀវតើឝ និង 
រមមររនិេយជិតមិនរគប់ាមចំនួនំរែ់្តង និងឿរចុេះឯរសារបញជើរ់ពអីរានុរូល៉ឋើន ែដល 
េធវើេឡើងេ៉យនិេយជរ រមមររ និេយជិត និងអនរផតលេ់្វាេវជ៱សាស្រ្ត។ ចើបប់ន្ន្ពារ់ព័នធ 
នឹងឿរអនុវតតរបបធ្ន្រា ើប់រង្នតិ្ ុែ្ងមរ៏ានភាព្មហគសាមើញ។ ដេូចនេះរាឍើទំងអ្េ់នេះ 
ំេែតុន្ំឲើយអនររ្់េៅរនហងបនទហរមិនបានទទួលាវឿលិរឧតតរជីវ ី េៅេពលែដលជនរងេរេេះ 
ទទួលេរេេះថា្ើរ់ឿរៃររែូតដល់បាត់បង់ជវីិត េទេះបីំជនរងេរេេះបានចុេះរិច្នើាំមួយ 
េបឡាំតិរបប្នតិ្ុែ្ងមរ៏េ៉យ។ 

រ- បញ្ហា ក្ប ររនុង វិស្័យអប់រំបណតុ ោះបណ្ដត លបកច្ចរកទស្ន្ិង វិជាជ ជវីៈ 

២.១៨៧- របំពលរដ៶រមពហំមយួចនំួនធំពុំ្វូឲើយតៃមលេៅេលើឿរអប់រំបណតតេះបណាតើលបេចរេទ្
និងវិំជើជីវៈ ភាគេរចើនៃនរបំពលរដ៶រមពហំាននិន្្ើឿរនិងជំរុញេលើរទឹរចិតតឲើយរូនេៅបនត
ឿរ្ិរើាេៅររមិតឧតតម្ិរើា ំេែតុេធវើឲើយឿរចុេះេះមើេះចូលេរៀនេៅាមរគឹេះសាណើនអប់រំបណតតេះ 
បណាតើលបេចរេទ្និងវិំ ជើជីវៈានររមិតទប។  

២.១៨៨- គុណភាពៃនឿរអប់រំបណតតេះបណាតើលបេចរេទ្ និងវិំជើជីវៈមិនទនប់ានេឆលើយតបទំង 
រ្ុងេៅនឹងតរមូវឿរទីផើារឿរៃរ េ៉យរនលងមរេយើងានបញលើរបឈមមួយចំនួនដូចំ 
រងវេះៀតេែ៉ឋើរចន្្មព័នធ ឧបររណ៍្ ាភើរៈ ឯរសារបេចរេទ្ និងបទ៉ឋើនគតិយតុត ពារ់ព័នធ
្ថិតិឿរៃរ ព័ត៌ានទីផើារឿរៃរ បុគលិរមស្រនតីរាជឿររគូែដលាន្មតថភាពជំន្ញ បទពិេសាធ 
រមមវិធី្ិរើាពុំទនេ់ឆលើយតបេៅនឹងទផីើារឿរៃរ។ល។ និងានរងវេះឿរចូលរួម្ែឿរនិង 
ឧបតថមភពីវិ្យ័ឯរជន។   

២.១៨៩- វិ្័យបណតតេះបណាតើលវិំជើជីវៈ រប៏ានជួបរបទេះនឹងបញលើរបឈម         ដូចំ៖ 

 រងវេះៀតភាព្ុចីៃរើរេ់្ើរនហងយនតឿរ្រមប្រមលួដល់ឿរបណតតេះបណាតើល។ 
 រងវេះៀតឿរយល់ដឹងពីតៃមលៃនឿរអប់រំបណតតេះបណាតើលបេចរេទ្និងវិំជើជីវៈ និងភាពាន 
និន្្ើឿរជំរុញេលើរទឹរចិតតរូនេៅេៅបនតឿរ្ិរើាេៅររមិតឧតតម្ិរើាពី ្ំណារ់របំ 
  ។ 

 រមមវិធីនិងគុណភាពៃនឿរអប់រំបណតតេះបណាតើលបេចរេទ្និងវិំជើជីវៈ មិនទនប់ានេឆលើយតប
ទំងរ្ុងេៅនឹងតរមូវឿរទីផើារឿរៃរ។ 

 រងវេះៀតឧបររណ៍បរឿិខើរបេចរេទ្េរាងំងនិងបនទប់ពិេសាធន៍។ 
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 រងវេះៀតពត័៌ានទីផើារឿរៃរនងិរបេភទជនំ្ញ ែដលេឆលើយតបាមតរមូវឿរទីផើារឿរៃរ។ 
 រងវេះៀតធនធ្នែិរញ្៴វតថហ្រាប់អភិវឌើឍវិ្័យអប់រំបណតតេះបណាតើលបេចរេទ្និងវិំជើជីវៈ 
និងឿរចូលរួម្ែឿរនងិឧបតថមភពីវិ្យ័ឯរជន។ 

 រងវេះៀតពលររែដលានជំន្ញ្រាប់ឧ្ើាែរមមែដលរំពងុ       េងើបេឡើង 
ំេែតុេធវើឲើយេមើនភាព្ុីចៃរើរ់េ្ើរវាងតរមូវឿរនិងឿរផត់ផង់រាយើំងពលរមម។ 

ឃ- បញ្ហា ក្ប ររនុង វិស្័យព័ត៌ម្ន្ទីផារការងារ 

២.១៩០- ទីភា្ើរ់ៃរំតិមុែរបរ និងឿរៃរ (ទ.ជ.ម.រ.) គឺំទីភា្ើរ់ៃរំតែិដលេទើបែតបាន 
៉រឲ់ើយដំេណើរឿរ បានរយៈេពលេទើបែត៣ៅ្ើំប៉ៃេុណា្ើេះ(២០១០-២០១៣)។ រនលងមរឿរ អនុវតត
ឿរៃររនហងវិ  យេនេះបានជួបបញលើរបឈមមួយចំនួន រួមាន៖ 

 របំពលរដ៶មិនទទួលបានេ្វាឿរៃរនិងព័តា៌នទីផើារឿរៃររគប់តំបន់នងិ្ុជីេរៅ 
ពីេរពាេះេែ៉ឋើរចន្្មព័នធៃនឿរផតល់េ្វា បណតតំេ្វា និងវិសាលភាពៃនឿរផតល់េ្វារគប
ដណតប់បានតិចតួចេៅេឡើយ ំពិេ្្មិនទនរ់គបដណតប់ដល់តំបន់ជនបទនិងតំបន់
៉ច់រ្យលដៃទេទៀត។  

 ឿរយល់ដឹងំសាធ្រណៈអំពីេ្វាឿរៃរ និងព័ត៌ានទីផើារឿរៃរេៅានររមិតតិចតួច 
ំពិេ្្អនររ្េ់ៅតំបន់ជនបទ ែដលន្ឲំើយអនរេរបើរបា្់មនិបានទញយររបេយជន៍
ពីេ្វាែដលបានផតល់ជូន និងន្ំឲើយឿរ្ែឿររប្់ភាគីអនរែ្វងររឿរៃរេធវើ អនរផតល់
ឿរបណតតេះបណាតើល អប់រ ំនិងអនរពារ់ពន័ធ សាធ្រណជនទូេៅ និងអាំញើធររគប់លំ៉ ប់ថា្ើរ់ 
មិនទន់ានភាពរបេ្ើរេៅេឡើយ។  

 អនរេរបើរបា្់េ្វា ររ្ងួសាណើប័ន អាំញើធរមូល៉ឋើន និងនិេយជរមិនបានផតល់រិច្ែ 
ឿរលសំមួយទ.ជ.ម.រ.េទ មិនានព័ត៌ានរតឡប់មរវិញពីលទធផលៃនឿរេរបើរបា្េ់្វា 
ពិេ្្គែឺវេះលទធភាពរនហងឿរពរងីរេ្វាឲើយបានទូលំទូលាយនិងាមតរមូវឿរ។  

 មស្រនតីែដលបេរមើឿរឿរៃរេៅទ.ជ.ម.រ. មិនទន់ទទួលបានឿរេលើរទឹរចិតតបែនថម។  
 របភពទិននន័យនិងព័ត៌ានែដលានរសាប់ពារ់ព័នធនឹងឿរចងររងព័ត៌ានទីផើារឿរៃរេៅ 
ានររមិត។ 

 រងវេះឿរយលដ់ឹងពី្ណំារ់របំពលរដ៶អំពីេ្វាឿរៃរ និងព័ត៌ានទផីើារឿរៃររប្់
ទ.ជ.ម.រ េែើយឿរ្ែឿររវាងភាគីពារ់ពន័ធ ដូចំ អនរែ្វងររឿរៃរេធវើ និេយជរ 
អនរផតល់ឿរអបរ់បំណតតេះបណាតើលសាធ្រណជនទូេៅ និងអាំញើធររគបល់ំ៉ប់ថា្ើរ់មិនទន់
ានភាពរបេ្ើរេៅេឡើយ។ 
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 រងវេះៀតរបភពទិននន័យនងិព័ត៌ានទីផើារឿរៃរ្រាប់ចងររង េែើយដំេណើរឿររបមូល
ទិននន័យបឋមេរបើរបា្េ់ពលេវលានិងធនធ្នេរចើន។ 

ង- បញ្ហា ក្ប ររនុង វិស្័យកយន្ឌ័្រ 

 រងវេះៀតឿរយល់ដឹងអពំេីយនឌ័រ អនុ្ ញញើCEDAW និងចើបបព់ារ់ព័នធេៅរនហងចំេណាម
មស្រនតីបេចរេទ្ ទងំថា្ើររ់ណាតើលនិងរាជធ្ន ីេែតត។ 

 រងវេះៀតនូវចើបប់និងេេលឿរណ៍ែណន្ំរនហងឿរេរជើ្េរី្ ឿរដំេឡើង៊នៈ ឿរពរងឹង
្មតថភាព នងិឿរចូលរួមរប្់មស្រនតីរាជឿរ។ 

 រងវេះៀតឿរបស្រញជើបេយនឌ័រេៅាមបណាតើរាជធ្នី េែតត ចំណុេះររ្ងួ និងាមបណាតើ
្ែរេ្រគឹេះសាណើន។ 

 រងវេះៀតថវិឿ មេធើាបាយ នងិ្ាភើរៈរនហងឿរបំេពញឿរៃរផើឝពវផើាយអំពីេេលនេយបាយ 
និងចើបបទ់រ់ទងេៅនឹងបញលើ្មភាពរវាងស្រ្តីនងិបុរ្រនហងវិ្ ័យឿរៃរ និងបណតតេះបណាតើល 
វិំជើជីវៈ។ 

 

៥.៣- ការកលើរស្ទួយស្ហក្រស្ធន្តចូ្ន្ិងរធយរ 

២.១៩១- ឿរអភិវឌើឍ្ែរេ្   តូចនិងមធើយម ចលូរមួចំែណរផតល់អតថរបេយជន៍ដល ់
បណាតើ្ែគមន៍ជនបទ រនហងដំេណើរឿរែរ    ឿរបញ្ឡលតៃមលបែនថមេៅរនហងផលិតផល រពមទងំ 
ឿរបេងើតឿរៃរ។ ឿរអភិវឌើឍេនេះរប៏ានបេងើតទំន្រ់ទំនងលសំមយួវិ្ ័យពាណជិ៱រមមនិង 
្ែរេ្ធំៗ េផើឝងេទៀត។ េដើមើបី្េរមចបាននូវរិចឿរទងំអ្់េនេះ រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ  
បានឿត់បនថយំអបើបបរានូវៃថលចុេះបញ្៱ី្ ែរេ្  នតូចនងិមធើយម រ៏ដូចំ ចំណាយចុេះបញ្៱ ី
ររុមែុ៊ន។ រមីអាជីវរមមរប្់្ែរេ្  នតចូនិងមធើយម បានេរើនេឡើងគួរឲើយរត់្ាគើល ់ 
ាមរយៈរគឹេះសាណើនមីររូែិរញ្៴វតថហន្ន្។  

២.១៩២- ររ្ួងពាណិជ៱រមមបានយរចិត៵ទុរ៉រ់អនុវត៵រំែណទរមង់នីតិវិធីន្ន្ៃនឿរចេុះបញ្៱ី
ពាណិជ៱រមម្រាប់្ែរេ្ធុនតចូនិងមធើយមទងំអ្់។ េវលារំណត់ែដលទមទរ្រាប់
ឿរចុេះបញ្៱ីពាណជិ៱រមមរតវូបានឿត់បនថយមរេៅរតឹម៣-៥  វញិ។ ដំេណើរឿរបំេពញឯរសារ
រនហងឿរចុេះបញ្៱ី្ែរេ្ធុនតូចនិងមធើយមមួយរតូវបានឿត់បនថយ។ ឿរតរមូវឲើយានរបាយ 
ឿរណ៍្៵ីពីឿរផ៵ន្តើេទ្បទេលមើ្ឧររិដ៶ និងដំេណាេះរសាយបញជើរ់ឿរយល់រពមមិនោំបាច ់
េរបើេពលេវលាយូរ។  តរមូវឿរទុនទំងអ្់រនហងទរមង់ៃនបេញ្៴ើធន្េរ្រាប់ឿរចុេះបញ្៱ីពាណិជ៱ 
រមម រតូវបានឿត់បនថយព២ី០លានេរៀលេៅ៤លានេរៀល។ ៃថលរដ៶បាល្រាប់ឿរចុេះបញ្៱ីពាណិជ៱ 
រមមានចំនួន១.៦០០.០០០លានេរៀល។ រីឯៃថលរដ៶បាល្រាប់        ឯ         ាន 
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ចំនួន៣០០.០០០េរៀល។ បន្តើប់ពីរំែណទរមងប់នតបន្តើប់មរចំនួនររុមែុ៊នែដលរតូវបានចុេះ 
បញ្៱ី    េរើនេឡើងេរៀងរាល់ៅ្ើំ។ 

២.១៩៣- េរាងចររថមីចំនួន៩០៧បានចុេះបញ្៱ីេៅររ្ួងឧ្ើាែរមម ែរ  និងថាមពល េៅៅ្ើំ 
២០១២។ េរាងចររទងំេន្េះបានផតលឿ់រៃរឲើយរមមររចំននួ៥៥៩.៥៨៥ន្រ ់ រនហងេន្េះ៤៩២.៥២០ 
ន្រ់ គឺំរមមររែផនរេរាងចររឿត់េដរ។  

២.១៩៤- វឌើឍនភាពគរួរត់្ាគើលរ់នហងឿរជំរញុ្ែរេ្  នតូចនិងមធើយម បានបៃលើញពី៖ 

 ឿរពរងឹង្មតថភាពសាណើប័ន និងអភិបាលរិចរនហងឿរផតល់េ្វាសាធ្រណៈ៖ 

 បានបេងើតេឡើងនូវរបឿ្អនតរររ្ួង្តីពឿីររំណត់រៃរមេ្វាចំេពាេះឿរបេងើត នងិ 
រិចដំេណើរឿរេរាងចររ និង្ិបើបរមម និងឿរពិនយ័េលើររណេីលមើ្ចើបប់្តីពីឿររគប ់
រគងេរាងចររ និង្ិបើបរមម និងរបឿ្អនតរររ្ងួ្តីពីឿអនវុតត នងិឿរេរៀបចំ្រមប 
្រមួលសាណើប័នរិចៃនរបព័នធរគប់រគង្ុវតថិភាពមឞឡបអាហារ។ 

 បានអនុវតតនវូរមមវិធីវិ្ ែមជើ៲ឿរ។ 
 បាន     ឿររ្ង់្ថិតិេរាងចររ ្ិបើបរមម ាមែផនរ អនុែផនរ ឲើយបានរតឹមរតូវាមេលែ 
រូដ និងបានពរងឹងឿររគប់រគង និងគុណភាព្ថិតេិរាងចររ ្ិបើបរមម ាមរបព័នធព័ត ៌
ានវិទើា។ 

 ឿរបេងើតមនទរីពិេសាធនឧ៍្ើាែរមមរមពហំ។ 

 ឿរពរងឹងគុណភាពនិងរប្ិទធភាពៃនឿរអនុវតតចើបប់្តីពីឿររគប់រគងេរាងចររនិង 
្ិបើបរមម៖ 

 េដើមើបី     តាយើភាពរនហងឿរអនុវតតចើបប់េលើវិ្័យ្ែរេ្ធុនតូចនិងមធើយម  ររ្ួង
បានបេងើតយនតឿរមួយចំនួនដូចំយនតឿរេ៉េះរសាយបណតឹងតវា ើនិងឿរៃរអធិឿររិច 
េ៉យបានចុេះេធវើអធិឿររចិេរាងចររនិង្ិបើបរមម និងបានេរៀបចេំវទិឿផើឝពវផើាយចើបប់
វិ្័យឧ្ើាែរមមជូនអាំញើធរមូល៉ឋើន ឧ្ើាែររនិង្ិបើបររ េៅាមបណាតើរាជធ្ន ី
េែតត។ រពមទំើងបានចលូរួមអនុវតតគេរាងវាយតៃមលផលប៉ៃេះពាលៃ់នលិែិតបទ៉ឋើនគត ិ
យុតត ែដលំនីតិវិធរីនហងឿរវិភាគវាយតៃមលេលើបនទហរចំណាយទរទ់ងនឹងឿរពរងឹងនងិ 
ឿរអនុវតតលិែិតបទ៉ឋើន       ។ 

 បានេរៀបចំរបឿ្្តីពីនីតិវិធីនិងែបបបទេ្នើ្ុំបេងើតេរាងចររនិង្ិបើបរមម េដើមើបី
្រមលួដល់្ិបើបររ ឧ្ើាែររ រនហងឿរេ្នើ្ុរំបឿ្បេងើត និងវិញញើបនបរតដំេណើរ
ឿរេរាងចររនិង្ិបើបរមមឲើយានភាពៃយរ្ួលនងិទន់េពលេវលា។ 
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 បានេធវើេ្ចរតីជូនដំណឹងដល់ាងើ្់េរាងចររនិង្ិបើបរមម ្តីពីឿរបំេពញពត័៌ានរនហង
របាយឿរណ៍ផលិតរមមរបោំៅ្ើំនិងែផនឿរឿរៃរៅ្ើំបន្តើប់ េដើមើបីររ្ួងានលទធភាព
រគប់រគង្ថិតិេរាងចររ ្ិបើបរមម និងេរៀបចំេេលនេយបាយរប្់រាជរ៉ឋើភិបាល េលើ
វិ្័យ្ែរេ្រមមនតសាល។ 

 ពរងឹងភាពំៃដគូំ មួយវិ្័យឯរជននិងៃដគូអភវិឌើឍ៖ 

 េដើមើបីេ៉េះរសាយបញលើធុររិចជូន្ែរេ្ធុនតចូនិងមធើយម ររ្ួងបានពរងឹងឿរ
អនុវតតតួន្ទីរប្់អនុគណៈរាមើធឿិរ្ែរេ្ធុនតូចនងិមធើយម និងររុមឿរៃរ
ែផនររមមនតសាល និង្ែរេ្ធុនតូចនិងមធើយម។  

 បានយរចតិតទុរ៉រ់េលើបញលើរងវេះៀតែិរញ្៴វតថហ និងឿរទទួលបានែិរញ្៴បើបទនរប្់
្ែរេ្ធុនតចូនិងមធើយម។ េ៉យបាន្ែឿរំមយួសាជីវរមមែិរញ្៴វតថហអនតរំត ិ
និងធន្េរំតិៃនរមពហំ ររ្ួងបានេរៀបចំេវទិឿថា្ើរ់ំ តិ រវាង្ែរេ្ធុនតូចនិង
មធើយម និងរគឹេះសាណើនែិរញ្៴វតថហ េដើមើបីពិភារើាររដំេណាេះរសាយេធវើយឝើងណាឲើយ្ែរេ្
ធុនតូចនិងមធើយមានលទធភាពទទួលបានែិរញ្៴បើបទនពីរគឹេះសាណើនែិរញ្៴វតថហ។  

 បានចូលរួម្ែឿរអនុវតតរមមវិធីរប្់ៃដគូអភិវឌើឍេផើឝងៗ រនហងឿរ     ឿរអភិវឌើឍវិ្័យ
្ែរេ្ធុនតូចនិងមធើយម។  

 ឿររសាងេេលនេយបាយន្ន្្រាប់េរំទដល់ឧ្ើាែរមមនងិ្ែរេ្ធុនតចូ
និងមធើយម៖ 

 បានេលើរគេរាងែផនឿរយុទធសាស្រ្ត្រាប់អភិវឌើឍ និងេលើរទឹរចិតត្ ិបើបររាមរយៈ 
រិច្ែឿរំមយួៃដគអូភិវឌើឍរនហងររបែណ័ឌអាងទេនលេមគង និងររបែណ័ឌឿរៃរអា 
សាឞើន។ 

 បានេលើរគេរាងែផនឿរអភិវឌើឍន៍ឧ្ើាែរមមៃចនរបឌិត េ៉យានឿរែ្វងររគំនតិ 
និងរបភពព័ត៌ានេផើឝងៗ ែដលពារ់ពន័ធនឹងវិ្័យឧ្ើាែរមមៃចនរបឌិត េដើមើបីជួយដល ់
្ិបើបររ ឧ្ើាែរររនហងរ្ុរ ែដលផលិតនូវផលិតផលរនហងរ្ុរពិតរបារដ។ 

 ឿរជំរុញេរៀបចំឲើយានផលិតផលំតិ អនុេលាមាម្តង់៉ំតិនិងអនតរំតិ  បានបេងើត 
ឲើយានវិទើាសាណើន្តង់៉ំតិ េដើមើបីធ្ន្គុណភាពផលិតផលអនុេលាមាម្តង់៉តំបន ់
និងអនតរំតិ។ ឿរអនុវតតវិធ្នឿរ រួមាន៖ 

 បានេរៀបចំបេងើត្តង់៉ផលិតផលោំបាច ់ េដើមើបីំបែងសររនហងឿរេលើររមព្ ់គុណភាព 
ផលិតផលំតិ។ 
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 ្តង់៉ចំនួន៧៥ រតូវបានររុមរបឹរើា្តង់៉ ំតិអនមុ័តឲើយេរៀបចំំ ្តង់៉ អាទិភាព។ 
 បានផើឝពវផើាយអំពីសារៈ្ំៀន់ៃន្តង់៉ំតិនិងអនតរំត ិ និងជំរញុឲើយឧ្ើាែររ 
រមពហំទទួលអនុវតតាមេដើមើបីធ្ន្គុណភាពផលិតផលនិងេ្វារមមរប្់ែលអន។ 

 បានពរងឹងរចន្្មព័នធវាយតៃមលគុណភាព េ៉យអនុេលាមាម្តង់៉។ 
 បានបេងើនរចិ្ែរបតបិតតិឿរំមយួអងភាព្តង់៉ំត ិតំបន់ និងអនតរំតិ។ 

 ឿរជរំុញេលើររមព្ផ់លតិភាពនិង្មតថភាពឧ្ើាែររនិង្ិបើបរររមពហំ  បានបេងើត 
មជើ៲មណឌលផលិតរមមំតិេដើមើបីេលើររមព្់ផលិតភាពនិងឿត់បនថយតៃមលផលិតរមម។ 

 បេងើតេេលនេយបាយនងិយុទធសាស្រ្តន្ន្េដើមើបជីរំុញេលើររមព្់បេចរេទ្និង 
បេចរវិទើា។ 

 ផើឝពវផើាយផលិតភាពនិងបេចរេទ្។ 
 ជំរុញឿរបណតតេះបណាតើល្តីពីផលិតភាពនិងបេចរេទ្េផើឝងៗដលឧ់្ើាែររ ្ ិបើបររ។ 

 ឿរបេងើតនិងឿរអនុវតតេេលនេយបាយពរងឹងឿរៃររមម្ិទធិឧ្ើាែរមម៖ 

 បានពរងឹងនិងបានអនុវតតឿរផតល់េ្វាឿរពាររមម្ ិទធិឧ្ើាែរមម។ 
 បានជំរុញនិងផើឝពវផើាយឿរបណតតេះបណាតើលចំេណេះដឹង្តីពីរមម្ិទធឧិ្ើាែរមម។ 
 បានបេងើននងិពរងឹងឿរអនុវតតដំ    ឿរៃនមជើ៲មណឌលៃចនរបឌិតនិងបេងើតថមី។ 
 បានជំរុញនិងពរងងឹទំន្រ់ទំនងំមយួភា្ើរ់ៃររមម្ិទធិបញញើ និងអនរ៉រ់ពារើយេ្នើ្ ុ ំ
ផ៵ល់របឿ្នីយបរតតររមម វិញញើបនបរតម៉ៃូែដលានអតថរបេយជន៍ និងឿរចុេះបញ្៱ី 
គំនូរឧ្ើាែរមម។ 

   បេងើតនងិផតល់េ្វាទរីបឹរើាេយបល់េលើរមម្ទិធិឧ្ើាែរមម។ 
 បានជំរុញ្ែរបតិបតតិឿរំមួយអងឿរំតិនិងអនតរំតិ រនហងឿរអនុវតតរមម្ិទធិឧ្ើា 
ែរមម។ 

 ឿរបេងើតនិងឿរអនុវតតេេលនេយបាយពរងឹងឿរៃរារាសាស្រ្ត៖ 

 បានបេងើតលិែិតបទ៉ឋើនគតិយុតត និងបទបញជើបេចរេទ្េដើមើបីរគប់រគងឿរអនុវតត 
ដំេណើរឿរៃរារាសាស្រ្តំតិ។ 

 បានបេងើតរចន្្មពន័ធរគប់ែផនរារាសាស្រ្ត រួមាន មជើ៲មណឌលារាសាស្រ្តំត ិ
និងមជើ៲មណឌលរតួតពិនតិើយេផទៀង្តើត់ទងំ៥តំបន។់ 

 បានផើឝពវផើាយនងិបណតតេះបណាតើលឿរៃរារាសាស្រ្តចំនួន១៥េែតត។ 
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 បានេធវើរិចរបតិបតត  ឿរំមួយអងឿរារាសាស្រ្តអនតរំត ិ និងអងឿរារាសាស្រ្ត 
របោំតំបន់។ 

២.១៩៥- ររ្ួងឧ្ើាែរមម ែរ  នងិថាមពល រ៏បានអនុវតតនូវ្រមមភាពមយួចំនួន ដូចៀង
េរឿម៖ 

 បានពរងឹងយនតឿរ្តីពី្ ទិធិឿរពារឧ្ើាែរមមេដើមើបីជំរុញឧ្ើាែរមមនវានុវតត។ 
 បានពរងឹងភាពំៃដគូំមួយវិ្័យឯរជននងិៃដគូអភិវឌើឍ។ 
 បានជំរុញែផនរវិទើាសាស្រ្តនិងបេចរវិទើាទន់្ ័យ។ 
 បានផតលឿ់របណតតេះបណាតើលនិងជំន្ញ។ 
 ពរងឹងបទ៉ឋើនចើបប់។ 
 បានបនតអនុវតត “ភូមិមួយ ផលិតផលមយួ" េៅាមតំបន់ជនបទ។ 

២.១៩៦- េដើមើបីរ្ូបយរឿលានុវតតភាព ៃនឿរេធវើ្ាែរណរមមេ្ដ៶រិចរមពហំេៅរនហងតំបន់
           ោំបាច់រតវូឈរេលើេែឿនេ្ដ៶រិចែដលែផសរេលើវិ្័យឧ្ើាែរមម េ៉យជំរុញឲើយ 
ានពិពិធរមមៃនមូល៉ឋើនឧ្ើាែរមម                      និងឿរ្យើ្់បតឡរេៅពើេះេៅររ
ផលិតផលានតៃមលបែនថមែព្់។ រនហងនយ័េនេះ បញលើចមើបងៗែដលរមពហំជបួរបទេះ មិនែមនែ្វង 
ររ  ទីផើារប៉ៃុេណា្ើេះេទ   ែថមទំងរតូវផលិតផលតិផលេរចើនរបេភទែដលានភាពរបរួតរបែជង
េដើមើបដីេណតើមទីផើារ។ ភាពរបឈមមួយចំនួនែដលរាំង្ទេះដល់ឿរបេងើនផលិតភាពនងិភាពរប 
រួតរបែជងរប្់ឧ្ើាែរមមរនហងរ្ុរ ានដូចៀងេរឿម៖ 

 រងវេះៀតយនតឿររបរបេ៉យរប្ទិធភាព េដើមើបីជយួេំរទដល់ផលតិរមមរនហងរ្ុ ៖ 

 រងវេះឿរវិនិេយគរនហងរ្រុរគប់រេនេ់ៅរនហងែែើឝចៃរើរ់តៃមល ំពិេ្្រនហងែផនរែរៃចន  
និងរ្ិឧ្ើាែរមម។ 

 ឿរពឹងែផសរៀយើំងេលើរបេទ្ជិតៀងេដើមើបីេធវើឿរន្េំចញ។ 
 រងវេះឿរផើឝពវផើាយអំពីព័តា៌នទីផើារេៅររមតិតំបនន់ិងអនតរំតិ នងិរងវេះៀតឿរទទលួ
សាគើល់េលើភាពអនុេលាមាម្តង់៉អនតរំតិ។ 

 រងវេះទំនុរចិតតពីអតថិិជនចំេពាេះគុណភាពៃនផលិតផលរនហងរ្ុរ។ 
 រ     ពលរមមានជំន្ញទបនិងររមិតផលតិភាពទប។ 
 លទធភាពទទលួបានែិរញ្៴បើបទនេៅានររមិតទបៀយើំង ្រាប់្ែរេ្ធុនតូច 
និងមធើយម។ 
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 បរិយឿ្ធុររិចចំណាយែព្់និងភាពទន់េែើាយៃនឿរពរងឹងឿរអនុវតតចើបប់ េដើមើប ី
ឿរពារដល់ឿរវិនិេយគនងិធុររិច។ 

 តរមូវឿរអាទិភាពេលើឿរ     អភិវឌើឍបេចរវិទើា ឿរៃចនរបឌិតបេងើតថមី និងឿរេលើររមព្ ់
ផលិតភាព ភាពរបរួតរបែជងរប្់រមពហំ ន្េពលអន្គត មិនអាចពឹងែផសរៀយើំងេលើរាយើំង 
ពលរមមេថារេទៀតេទ ប៉ៃុែនតពឹងែផសរៀយើំងេលើ្ មតថភាពផលិតភាព ភាពាងើ្់ឿរេលើបេចរ 
វិទើានិងលទធភាពបេងើតនវូតៃមលបែនថមេលើផលិតផលនិងេ្វា។ 

 ឿររបឈមថមីៗៃនតរមូវឿរផើារភាជើប់េ្ដ៶រិចរនហងតំបន់និងពិភពេលារ នងិរិច្ ែរបតិ
បតតិឿរេ្ដ៶រិចតំបន់រនហងររបែ័ណឌំតិ ឿរផើារភាជើប់ានភាពោំបាច់យឝើងៀយើំងរវាងអនតរ 
វិ្័យដូចំ រ្រិមម ឧ្ើាែរមម ពាណិជ៱រមម និងេ្វា េដើមើបីអនុញញើតឲើយរមពហំអាច 
រ្ូបយរបានផលរបេយជន៍េពញេលញពី្ឿឍើនុពលៃនឧតតមភាពេរបៀបេធៀបរប្់ែលអន។ 

 មូល៉ឋើនតូចចេងសៀតៃនវិ្ យ័ឧ្ើាែរមមេនេះ ពុំអាចធ្ន្និរនតរភាពឲើយរំេណើនេ្ដ៶រិច 
ំតិបានេឡើយ។ ំង៧០%ៃនចំែណរឧ្ើាែរមម្រុប គឺំឧ្ើាែរមមឿត់េដរែដល 
ានលរណៈ               អវិជ៱ាន។ 

៥.៤- ការករៀបច្ាំក្បព័ន្ធស្ុវតថភិាពស្ងគរ 

២.១៩៧- វិ្័យឯរជនបានចូលរួមរនហងឿរអនុវតតរបប្នតិ្ ែុ្ងមេៅរមពហំ ែដលាន
វឌើឍនភាពគួរឲើយរត់្ាគើល់រនហងបណាតើៅ្ើំចុងេរឿយេនេះ េ៉យបានអនុវតតាមែផនឿរយុទធសាស្រ្ត
និងែផនឿរ្រមមភាពៃនេបឡាំតិ្នតិ្ែុ្ងម ចើបប់្តីពីរបប្នតិ្ែុ្ងម្រាបទ់ំង 
អ្់េ្ើ ែដល្ថតិេៅេរឿមបទបញ្៴តតិៃនចើបប់្ តពីីឿរៃរ។ ្ែរេ្ចំនួន៤.៥៨៣បានចុេះ 
េះមើេះរនហងេបឡាំតិ្ នតិ្ុែ្ងម ែដលាននិេយជិតចំនួន៨៦៨.១៣៤ន្រ់ េែើយនិេយ 
ជិតរបាណំ៣៧.០០០ន្រ់ បាន    ឿរធ្ន្រា ើប់រងចំេពាេះេរេេះថា្ើរ់រនហងឿរៃរពីេបឡាំត ិ
្នតិ្ុែ្ងមេៅចេន្យើេះៅ្ើំ២០០៨និងៅ្ើំ២០១២។ េៅរតីា្ទីមួយៃនៅ្ើំ២០១៣ ឿរធ្ន្
រា ើប់រងចំេពាេះេរេេះថា្ើរ់រនហងឿរៃរបានពរងីរវិសាលភាពបាន២៤ទីររុងៃន២៤      េែតត 
ទូទំងរបេទ្។        

២.១៩៨- ររ្ួង្ងមរិច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ្ មើបទ ានតនួ្ទីអភិវឌើឍនងិេរៀបចំ
រគប់រគងរបប្នតិ្ែុ្ងមនិងេបឡាំតិ្នតិ្ែុ្ងម្រាបម់ស្រនតរីាជឿរ្ុីវលិ ្េរមចបាន 
នូវឿរៃរអាទិភាពចំនួន៦៖ 

 ឿរៃរអាទិភាពទី១ - ពរងឹង   ពរងីរេ្វា្ុែុាលភាព្ងម្រាប់ជនររីររៃយរង
េរេេះ៖ 
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 បាន         និងអនុវតតរមមវិធី្េស្រៃគើេះបន្តើន់េដើមើបីជួយដល់របំជនរងេរេេះ 
ំពិេ្  របំជនរររីរែដលទទលួរងេរេេះេ៉យេរេេះធមមំតិ េរេេះមែនតរាយំ
យថាេែតុេផើឝងៗ។  

 បានេរៀបចំេេលនេយបាយនិងយនតឿរ្រាប់ជយួជនអន្ថាេៅថា្ើរ់ំតិ និងថា្ើរ់
េរឿមំតិ េដើមើបីជយួេ៉េះរសាយបញលើជនអន្ថារបរបេ៉យមនុ្ ើឝធម៌នងិឿរេេរព
្ិទធិំ មូល៉ឋើនរប្់ជនរងេរេេះ។ ជនអន្ថារបាណ១.០០០រគួសារ រនហងមួយៅ្ើំៗ
រតូវបាន្េស្រៃគើេះ ផតល់េ្វាសាឍើរនីតិ្មើបទ ឿរែថទំ្ែុភាព អប់រំផលឡវចិតត បណតតេះ
បណាតើលជំន្ញវិំជើជីវៈ នងិ្ាែរណរមមេៅ្ែគមន៍វិញ។  

 បានបេងើតររុមឿរៃរេយនឌ័ររប្់ររ្ួង្ងមរិច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ
្មើបទ។ ារយៈររុមឿរៃរបានផើឝពវផើាយនិងបស្រញជើបឿរៃរេយនឌ័រដលម់ស្រនតី្ងម 
រិច អតីតយទុធជន នងិយុវនីតិ្មើបទទំងេៅថា្ើរ់ំ តិនិងថា្ើរ់េរឿមំតិ។ 

 បានេរៀបចំេេលនេយបាយ បទ៉ឋើនអបើបបរា និងរមមវិធី្ រាប់ជយួដល់ជនរង
េរេេះេ៉យអេំពើជួញដូរមនុ្ើឝ។ ជនរងេរេេះេ៉យអំេពើជួញដូរផលឡវេភទរាបរ់យន្រ់រតូវ 
បាន្េស្រៃគើេះ សាឍើរនីតិ្មើបទ និង្ាែរណរមម។ រមពហំបានទទួលឿរវាយតៃមល 
េៅរនហងររមិតទ២ី(TIR 2) ំ ររមិតលសរនហងពិភពេលាររនហងឿររបយុទធរបៅំងអំេពើជួញដរូ។ 

 បានអនុវតតរមមវិធី្តីពឿីរអភិវឌើឍរគួសារ បំផុ្េលើរទឹរចិតត ឿររសាងរគួសារលសទប់
សាកើត់អំេពើែិងើារនហងរគួសារ។ 

 ឿរៃរអាទិភាពទី២ - ពរងឹង   ពរងីរេ្វា្ុែុាលភាពរុារនិងយុវនីតិ្មើបទ៖ 

 បានអនុវតតយឝើងទលូំទលូាយនូវ្ិទធិំ មូល៉ឋើនទំង៤រប្់រុារ ែដលានែចងរនហង
អនុ្ញញើៃនអងឿរ្ែរបំំតិ្តពីី្ិទធិរាុរ រមួាន ្ិទធិរ្រ់ានានជវីិត ្ិទធិ
ទទួលបានឿរអភិវឌើឍ្ទិធិទទួលបានឿរឿរពារនងិ្ិទធិចូលរួម។ 

 បានជំរុញដល់េេលេៅអភិវឌើឍន៍្ែ   វតើឝ  ពារព់័នធនឹងវិ្យ័រុារ ដូចំ ឿរឿត់
បនថយអរាមរណភាពាានិងទររ អប់រំ ឿរបេងើនអរាចលូេរៀនរប្់្ ិ្ើឝ និង
គុណភាពអប់រំ។ 

 បានបេងើតេេលនេយបាយែថទំជនំួ្ចំេពាេះរុារ បទ៉ឋើនអបើបបរា្រាបឿ់រ
ែថទំរុារេៅរនហងមណឌល និងបទ៉ឋើនអបើបបរា្រាប់ែថទំរុារេៅាម្ែគមន៍។ 
បានេធវើរបតិភូរមមមុែៃរេលើវិ្័យ្ុែុាលភាពរាុរាមរបព័នធវិ្ែមជើ៲ឿរេៅឲើយ
ររុមរបឹរើារាជធ្ន ីេែតត ររុង រ្ុរ ែណឌ នងិររុមរបឹរើា ំុ ្ៃកើត់។ 

 បានផតល់្ ោងើប័នេលើអនុ្ ញញើ    ្តីពី្ែរបតិបតតិឿរទរទ់ងនងឹ្មហំរូនអនតរ 
របេទ្ និងបានបេងើតចើបប់្តីពី្ មហំរូនអនតររបេទ្រតូវបានអនុម័តៃថទ៣ី ែែធនឡ ៅ្ើ ំ
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២០០៩។ 
 បានអនុវតតឿរៃរយុវនីតិ្ មើបទ និងអនុវតតរមមវធិីយុតតិធម៌អនីតជិន ផតលន់ូវេ្វាឿរ 
ពារ្ិទធិរុារាមផលឡវចើបប់។ 

 បានេរៀបចំេេលនេយបាយ្រាប់សាឍើរនីតិ្មើបទជួយជនរងេរេេះ ែដលេរបើរបា្់
បំពានសារធ្តុេញៀន និងអនីតិជនែដល                  និងេលើរទឹរចិតតឿរពើា 
បាលនិងសាឍើរនីតិ្មើបទជនរងេរេេះែដលេរបើរបា្់បំពានសារធ្តុេញៀន។ េ្ចរតី
រពាងចើបប់្ តីពីយតុតិធម៌អនីតិជន រំពងុដំេណើរឿរេៅទី្តីឿរគណៈរដ៶មស្រនត។ី 

 បានេរៀបចំរបាយឿរណ៍ំ តិេលើរទី២ េលើរទ៣ី(របាយឿរណ៍េផើឝងៗេទៀត) ្តីពឿីរ 
អនុវតតអនុ្ញញើ្ិទធរិុារនិងពិ  សារបែនថម្តីពអីនុ្ញញើ្ិទធិរុារ។ េរៀបចំរិចឿរ 
ពាររាុរ នងិលិែតិបទ៉ឋើនគតយិុតត និងេធវើឿររសាវរំវេដើមើបាីម៉ននូវសាណើនភាពរុារ 
និងេរៀបចែំផនឿរេឆលើយតប ដូចំ បេងើតចើបប់ឿរពាររុារ និងែផនឿរំតិ្រាប ់
អភិវឌើឍរុារ េដើមើបេីលើររមព្ ់្ិទធិរុារេៅរមពហំ ។  បានពរងឹងពរងីរយនតឿរាម 
៉ននិងអនុវតត្ិទធិរាុរែដលមរដល់បចហបើបនន ាមររ្ួង សាណើប័នចំននួ៩ និងរាជធ្ន ី
េែតតទំង២៤ បាន      េៅាមេេលនេយបាយ។ បានចងររង្ូចន្ររ្ិទធិរុារ 
ចំនួន៦២្ូចន្ររែចរំបួនែផនរ៖ (១)ែផនរអប់រំចំនួន១០ (២)ែផនរ្ែុភាពនិងអា 
ហារូបតថមភចំនួន២៤ (៣)ែផនរអភិបាលរចិលសចំននួ១៧ និង(៤)ែផនរ្ងមចនំួន១១។  

 ឿរៃរអាទិភាពទី៣ - ពរងឹង   ពរងីរេ្វា្ុែុាលភាពជនពិឿរ និងសាឍើរលទធភាព
ពលរមម ៖ 

 បានបេងើតចើបប់្តីពរីិចឿរពារនងិេលើររមព្់្ទិធិជនពិឿរ រ្បាមេេលនេយ
បាយំតិ្ តីពីជនពិឿរ។ ាមរយៈចើបប់េនេះ ឿរលុបបំបាត់ឿរេរី្េអើងចេំពាេះជនពិ
ឿររតូវបានអនុវតតយឝើងទលូំទូលាយនិងរបរបេ៉យែផល្កើ រពមទងំបានបងឱឿ្ឲើយ
ជនពិឿរបានចូលរួមរគប់្ រមមភាពរប្់្ងម។  

 បានបេងើតមលូនិធិជនពឿិរ។ មូលនធិិេនេះបានបនតនិរនតរភាពរមមវិធសីាឍើរលទធភាពពល 
រមម្រាប់ជនពិឿររបាណំង២០.០០០ន្ររ់នហងមួយៅ្ើំ េ៉យឥតគតិៃថលរួមទងំ 
ឿរផតល់េសាែុ៊យេធវើដំេណើរ ឿរសា្ើរ់េៅ និងឿរែូបចុរ។  

 បានបេងើតរបបេេលនេយបាយ្តីពឿីរជួយឧបតថមភជនពិឿរររីររ។ 
 បានអនុវតតរមមវិធីសាឍើរលទធភាពពលរមមាម្ែគមន៍្រាប់ជនពិឿរ។ ផតល់េ្វា 
សាឍើរលទធភាពពលរមម ឿរបេងើតររុមជួយែលអនឯង និងឿរអភិវឌើឍជីវភាពរ្េ់ៅ នងិ 
មុែរបរៀ្ើតតចូ។  
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 បានេលើរទឹរចិតតដល់ឿរបេងើតអងឿររប្់ជនពឿិរ ដូចំ្ាគមជនពិឿរែភនរ
រមពហំ អងឿរជនពឿិររមពហំ និងមជើ៲មណឌលំតៃិនជនពិឿរ។  

 បានបេងើតរមមវិធីផតលេ់្វាឲើយរុារពិឿរែភនរ រុារគថលង់ និងរុារពិឿរ េែើាយ្ត ិ
បញញើ ាមរយៈឿរបេងើតឲើយានមណឌលផតលន់ូវេ្វាបណតតេះបណាតើលពិេ្្ជូនដល់
របេភទរុារពឿិរនីមួយៗ។ 

 បានេលើរទឹរចិតតចលន្រីឡា ្ិលើបៈរប្់ជនពឿិរ ឿរៃរព័ត៌ានំភាសា្ញញើ 
និងឿរអភិវឌើឍេ្វាអរើឝរសាតើបនិងភាសា្ញញើ។ 

 បានផតល់្ ោងើប័នេលើអនុ្ ញញើ ្តីពី្ិទធជិនពឿិរបែនថមេលើបទ៉ឋើនំតិែដលាន
រសាប។់ 

 បានអនុម័តទ្វតើឝរជ៍នពិឿររបោតំំបន់អា្ុីនិងបាឝើ្ុីែវិរ នងិែផនឿរយុទធសាស្រ្ត
អ៊៊ីនះន់ “េធវើឲើយ្ិទធឿិយើយំឿរពិត” ២០១៣-២០២២។ 

 ឿរៃរអាទិភាពទី៤ - ពរងឹង ពរងីររបប្នតិ្ុែ្ងម ្ុែុាលភាពមនុ្ើឝោ្់ 
មស្រនតីរាជឿរ្ុីវិល និងរបំជនទូេៅ៖ 

 បានបេងើតនងិអនុវតតេេលនេយបាយំតិ្រាប់មនុ្ើឝោ្់ និងបេងើតគណៈរាមើ
ធិឿរំត ិ និងយនតឿរថា្ើរ់េរឿមំតិ្រាប់អនុវតតេេលនេយបាយចំេពាេះមនុ្ើឝ
ោ្់។ 

 បានអនុវតតនវូរមមវិធីពីរ្ៀំន់គឺទី១-រមមវិធីអភិវឌើឍមនុ្ើឝោ្់ាម្ែគមន៍ និងទ២ី-
រមមវិធីែថទំមនុ្ើឝោ្ា់មរគួសារ។ 

 បានផើឝពវផើាយេ្ចរតីែណន្ំថា្ើរ់ំ តិ្តីពឿីរែថទំមនុ្ើឝោ្់េៅាមរគួសារ។ 
 បានបេងើត្ាគមមនុ្ើឝោ្់េៅាម ំុ ្ៃកើត់បានចំនួនរបាណ៥៦៩្ាគម 
 បានជំរុញរមមវិធីែថទំមនុ្ ើឝោ្េ់ៅាមរគួសារ ាមរយៈឿរផើឝពវផើាយាមរបព័នធ
ផើាយព័ត៌ាន និងេលើររមព្់របៃពណីទេំនៀមទាយើប់លសរប្់រគួសារែែមរ រនហងឿរេេរព
ដឹងគុណចំេពាេះមនុ្ ើឝោ្់។ 

 បានជរំុញរមមវិធីេលើរទឹរចិតតដល់្ ែគមន ៍អារាមសា្ន្ ំពិេ្្ រពេះពុទធសា្ន្ 
និងសា្ន្ដៃទេទៀត រនហងឿរជយួដល់សា្និរែដលំជនោ្ជ់រាបានរជរេឿន 
េៅាមទីអារាម។ 

 ាន្បើបហរជនបានបេងើតនូវរមមវិធីមនុ្ ើឝធម៌េដើមើបជីួយដល់ជនោ្ជ់រា។ 
 បានបេងើតមលូ៉ឋើនទនិននយ័្រាប់មស្រនតីរាជឿរ្ុវីិលចូលនវិតតន៍ ឿរបាតប់ង់្មើបទ 
វិំជើជីវៈ និងអនរេៅរនហងបនទហរ េដើមើបផីតល់េបៀវតើឝាមរយៈរបព័នធធន្េរ។ រែូតមរដល ់
េពលបចហបើបនន អនរចូលនវិតតន៍ ឿរបាត់បង់្មើបទវិំ ជើជីវៈ និងអនរេៅរនហងបនទហរ ាន១៦ 
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រាជធ្នី េែតត បានចុេះេះមើេះរនហងមូល៉ឋើនទិនននយ័ េែើយបានេបើរេបៀវតើឝាមរបពន័ធ 
ធន្េដល់ាវឿលិរ េៅរាជធ្នី េែតតចំនួន១៥។ 

 បានអនុវតតរបប្នតិ្ែុ្ងម្រាប់មស្រនតីរាជឿរ្ុីវិល ែដលានាវឿលិរ៦មែុ 
រួមានឿរចូលនិវតតន៍ ឿរបាត់បង់្មើបទវិំជើជីវៈ ាតុភាព េរេេះថា្ើរ់ឿរៃរ 
មរណភាព និងអនរេៅរនហងបនទហរ។ 

 ឿរៃរអាទិភាពទី៥ - ពរងឹងនិងពរងីររបប្នតិ្ុែ្ងម និង្ុែុាលភាពៃនអតីត
យុទធជន៖  

 បានអនុវតតេេលនេយបាយំតិចំេពាេះអតីតយុទធជន េ៉យយរចតិតទុរ៉រ់េ៉េះ
រសាយជីវភាពរ្់េៅាមរយៈ  ផតល់្ ាភើរៈ ឿរេំរទថវឿិំត ិ ឿរជយួ្េស្រៃគើេះ
បន្តើន់ សាឍើ                      និងឿរបណតតេះបណាតើលវិំ ជើជី  ។ 

 បេងើតមូល៉ឋើនទិនននយ័ អតីតយុទធជន និងរគួសារអតីតយុទធជនេដើមើបេីបើរផតល់របប្នត ិ
្ុែ្ងមជូនអតីតយទុធជន ាមរបព័នធ។ េៅេែតតចំនួន១៧ បានដំេណើរឿរផតលរ់បារ់
របោំែែាមរបព័នធធន្េរ។ 

 បានអនុវតតនវូេេលនេយបាយផតល់្ មើបទនដី្ងមរិច ជូនអតីតរងរាយើំងរប៉ប ់
អាវុធនិងរគួសារ រពមទំងបានបេងើតគេរាងំេរចើនេដើមើបីែរលមសជីវភាពេយធិននិង
អតីតយុទធជន។ 

 រាជរ៉ឋើភិបាលបានបនតយរចិតតទុរ៉រ់ ដល់្ាគមអតីតយុទធជនរមពហំ រនហងឿររសាង 
ជីវភាពរគួសារ ឿរចលូរមួអភិវឌើឍេៅមូល៉ឋើន ឿរបេងើតនវូេបឡាឥណទន េបឡា
មរណ្េស្រៃគើេះ ឿរសាង្ង់ផទេះ ឿរអភិវឌើឍ្ែគមន៍អតីតយុទធជន។  

 ឿរៃរអាទិភាពទី៦ - ពរងឹងនិងពរងីរ្មតថភាពសាណើប័ន ភាពំៃដគូ េរៀរគររបភព
ធនធ្ន បេងើនរប្ិទធភាពៃនេ្វា្ងមរិច៖ 

 ឿររសាង្មតថភាពសាណើប័ន៖ ឿរបណតតេះបណាតើលមស្រនតីែដលេធវើឿររនហងវិ្យ័្ងមរិច 
បេងើតេឡើងនូវរបភពធនធ្នមនុ្ើឝរបរបេ៉យគុណភាព េ្វា្ងមរិចមូល៉ឋើន 
េ្វា្ងមរិចជនំ្ញ ជនំ្ញេំរទចិតត្ងម ឿររគប់រគងេ្វា្ងម និងជំន្ញ េធវើ 
ឿរំមួយជនរងេរេេះេ៉យឿរជួញដូរ និងជំន្ញែថទំរាុររំរពា និងរុារៃយរង 
េរេេះ។ រាជរ៉ឋើភិបាលបានបេងើតវទិើាសាណើនំតិ្ងមរិច េដើមើបីបណតតេះបណាតើលនិង 
រសាវរំវែផនរឿរៃរ្ងមនិងែផនរផលិត      ្បិើប     ត និងែផនរវិ្ វរមម។ 

 បានបេងើតេគែទំព័ររប្់ររ្ួង http://www.mosvy.gov.kh។ 
 ររុមឿរៃរវិមជើ៲ឿរ និងវិ្ែមជើ៲ឿររប្់ររ្ួង្ងមរិច អតីតយុទធជន និងយុវនតី ិ
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្មើបទ បានបេងើតបញ្៱ីវិភាគមុែៃរែដលបានអនុម័តេ៉យគណៈរមមឿរំតអិភិវឌើឍ 
ាមែបបរបំធិបេតយើយេៅថា្ើរ់េរឿមំតិ។  

 បាន្ែរបតិបតតឿិរនិងេលើរទឹរចតិតដល់អងឿរ េដើមើបីអនុវតតគេរាង្ែុុម  លភាព
្ងម និងឿរផតលេ់្វា្ងមរិច។ 

២.១៩៩- របេទ្រមពហំេៅានបញលើរបឈមមួយចំនួនែដលទរ់ទងនឹង្ែុុាលភាព្ងម 
វិបតតិែិរញ្៴វតថហ ឿរែរបរបលួអាឿ្ធ្តុ េរេេះមែនតរាយពីធមមំតិនិងពមីនុ្ើឝ។ល។ បញលើ
ទំងេន្េះ        មរេលើជនៃយរងេរេេះ ដូចំ           ឿរជួញដូរ មនុ្ើឝ អនរ
េរបើរបា្ថ់ា្ើំ   ន េមេរាគេអដ្ជ៍ំងឺេអដ្៍ មនុ្ើឝោ្់ររីរររ្់េៅែតឯងររីររបំផតុ អនរ
រ្់េៅាមដងផលឡវ អនរជងំឺផលឡវចិតត េរមងរំរពានងិជនរងេរេេះ និងរាុរៃយរងេរេេះ។ បញលើរប 
ឈមេផើឝងេទៀតាន៖   

 ឿរអនុវតតចើបប់និងលិែិតបទ៉ឋើនគតយិុតតទរទ់ងេៅនឹងវិ្យ័្ងមរិច អតីតយុទធជន 
និងយុវនីតិ្ មើបទេៅានររមិត។ 

     ៀតមស្រនតីនិងបគុលិរែផនរ្ងមរចិេដើមើបីផតល់េ្វា្ុែ  ាលភាព្ងម។ 

រ-  ស្ន្តិស្ុខកស្បៀងន្ិងអាហារូបតថរភ 

២.២០០- ឿរពនិិតើយេមើលេឡើងវិញនវូររបែ័ណឌយុទធសាស្រ្ត្ នតិ្ុែេ្ើបៀង និងអាហារូបតថមភ 
ៅ្ើំ២០០៨-២០១២ ែដលបានអនុវតតេ៉យរាជរ៉ឋើភិបាលអាណតតិទី៤ រនលងមរបានបៃលើញព ី
លទធផល្េរមចបានគួរឲើយរត់្ាគើល់ រួមាន  អតិេរររ្ូវេលើ្ពីតរមវូឿរ ឿរឿត់បនថយ 
ភាពររីររ និងសាណើនភាពអាហារូបតថមភរប្់រុារនងិស្រ្តី។  

២.២០១- េទេះបីំវិ្ យ័្នតិ្ែុេ្ើបៀងាន្មិទធផលេរចើនោប់ពៅី្ើ២ំ០០៥យឝើងណារត ី រ៏
សាណើនភាពអាហារូបតថមភរប្់ស្រ្តីនិងរុារអាយុេរឿម៥ៅ្ើំេៅានឿររីរ      តិចតួច។ រនហង
ចំេណាមរុារអាយេុរឿម៥ៅ្ើ ំ អរារងវេះអាហារូបតថមភរាុើំៃរ (ររិន) បានធ្យើរច់ុេះពី៤៣,២% េៅៅ្ើ ំ
២០០៥ មររតឹម៣៩,៩% េៅៅ្ើំ២០១០ េែើយអរារងវេះទមន់េៅរទងឹរនហងររមិត២៨%។ អរា
្មសាគើំងរនហងចំេណាមរុារបានេរើនេឡើងពី៨,៤% េៅៅ្ើ២ំ០០៥ដល់១០,៩% េៅៅ្ើ២ំ០១០។ 
ចំែណរឯអាហារូបតថមភរប្់ាារ៏ានឿរររីចេរមើនតិចតចួែដរ ែដលរនហងេន្េះ ស្រ្តីរនហងវ័យបនតពជូ
របាណ២០%ានទមន់រសាល(្នទ្ើឝន៍ាឝើ្រ់ាងឿយ)រនហងៅ្ើំ២០០០ ៅ្ើំ២០០៥ នងិៅ្ើំ
២០១០។ ទនទឹមនងឹេនេះ អរារងវេះមីររូសារំតរិ៏ានររមិតែព្ផ់ងែដរ្រាប់រុារអាយេុរឿម
៥ៅ្ើំ(៥៥%) រឯីស្រ្តីរនហងវយ័បនតពជូចំននួ៤៤% ានភាពេ្លរសាយើំង។ ទនទឹមនងឹេនេះ ររមងទិនននយ័
ែដលបានមរពឿីរអេងតចុងេរឿយ បានេធវើឿរពនើយល់អំពីមលូេែតុែដលបណាតើលឲើយានអរា
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ែព្់ៃនរងវេះអាហារបូតថមភដចូៀងេរឿម៖  

 មួយភាគបីៃនរបំពលរដ៶(និងំងពារ់រណាតើលៃនរគួសារររីររ) បរិេភាគរបបអាហារមិន
ានថាមពលរគប់រេន់។ 

 ឿរអនុវតតឿរចិញ្ឹមទររនិងរុារតូចមិនបានរតឹមរតូវលស ែដលរនហងេន្េះរុាររបាណ 
៧៥% ទទួលរបបអាហារមិនបាន្មរ្បរនហងររមិតអបើបរា។  

 លរែណឌអន្ម័យមិនលស ែដលរនហងេន្េះំងពារ់រណាតើលៃនរបំពលរដ៶មិនបេន្តើរបង់េៅ
រនហងបងន់(បេន្តើរបង់េៅាមទីវាល)។ លរែណឌបរិសាណើនរ្់េៅមិនលសបណាតើលឲើយរុារ
េរើតជំងឺរា រូ្េរចើន េែើយែដលំមូលេែតុចមើបងបណាតើលឲើយានបញលើរងវេះអា 
ហារូបតថមភ។ 

២.២០២- វិបតតិែិរញ្៴វតថហ្ រលេលារ រមួាន វបិតតិេ្ដ៶រចិនិងតៃមលមឞឡបអាហារេរើនេឡើងែព្  ់
បានជេះឥទធពិលអវិជ៱ានដល់សាណើនភាពអាហារូបតថមភរុារនងិស្រ្តី។ បែនថមេលើេនេះេទៀត ឿរែរប
របួលអាឿ្ធ្តុនងិេរេេះមែនតរាយធមមំតរិ៏េៅែតំរាឍើរបឈមដ៏្ំៀន់ដល់ភាពអាចររ
បានមឞឡបអាហារនងិអាចានេៅរគួសារ។ 

ខ-  ការរាំពារស្ងគរ 

២.២០៣- អងភាព្រមប្រមួលឿរេំពារ្ងម រតូវបានបេងើតេឡើងំែផនរមួយៃនររុម
របឹរើាសាឍើរអភិវឌើឍន៍វិ្័យរ្ិរមមនិងជនបទ េដើមើបីផតល់ឿររទរទង់ែផនរេេលនេយបាយ 
ឿរពិនិតើយាម៉ននិងវាយតៃមល ឿរ្រមប្រមួលេលើឿរពិភារើាំលរណៈអនតរសាណើប័ន 
និងឿររគបរ់គងព័តា៌នេលើវិ្័យេំពារ្ងម។ េៅរនហងឿរអនុវតតយទុធសាស្រ្តំតិេពំារ្ងម 
វឌើឍនភាពៃនេេលេៅរប្់យុទធសាស្រ្តេនេះតរមូវ   ានឿរេរៀបចំរមមវធិីំលរណៈ     មួយ 
ែដលអាចរគបដណតប់ ទំងជនររីរររាុើំៃរ និងជនររីររែដលរំពុងវិវតតោរផុតពីភាពររីររ រ ៏
ដូចំឿរជួយបេងើនមូលធនមនុ្ើឝ។ ជំហាន្ៀំន់បំផុតរនហងឿរេ៉េះរសាយបញលើៀងេលើ គឺ 
ាមរយៈយនតឿររមមវិធអីតត្ញញើណរមមរគួសារររីររែដលអាចរំណត់េេលេៅជនររីររ និង
ជនៃយរងេរេេះែដលបណាតើលមរពីហានិភយ័ំលរណៈបុគលឲើយបានឿន់ែតរបេ្ើរ និងឿរ
េរបើរបា្យ់នតឿរេផើឝងេទៀត ែដលអាចរំណត់អតត្ ញញើណជនររីររនិងជនៃយរងេរេេះែដល
បណាតើលមរពីហានិភ័យំលរណៈ      ែដលអាចបងេឡើងេ៉យសារឿរែរបរបួលអាឿ្ធ្ត ុ
ឬមែនតរាយធមមំតិ។ យុទធសាស្រ្តំតេិំពារ្ងមបានបេងើតំររបែ័ណឌមួយរនហងឿរេំរទ
ដលឿ់រពរងីរវិសាលភាពរមមវិធីែដលានរសាប់ ដូចំឿរផតល់អាហារេៅសាលាេរៀន រមមវិធី 
អាហារូបតថមភ រមមវិធអីាហារូបររណ ៍ េ៉យេ្ឍើតេេលេៅេលើ្ ិ្ើឝររីររនិងមូលនិធិ្ មធម ៌
្ុែភាព រ៏ដូចំឿរេរៀបចំបេងើតរមមវិធី្ ំណងស់ាធ្រណៈរនហងរូបភាពំឿរបេងើតេែ៉ឋើរចន្ 
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្មព័នធរូបវនតនិងរទរទង់ជីវភាព។ 

២.២០៤- ្មិទធផល្ំៀន់ៗ រនហងឿរពរងងឹនិងឿរេលើររមព្ ់របព័នធេំពារ្ងមរមួាន៖ 
 ឿរ្ិរើាវាយតៃមលរនហងររមិតនេយបាយចំនួន៤រតូវបានេរៀបចំេឡើងែដលរនហងេន្េះ រួមាន    

(១)ឿរពិនិតើយេឡើងវិញេលើឿរចំណាយែផនរឿរេំពារ្ងម(ែដលវាយតៃមលេលើ្មតថភាព
ែិរញ្៴បើបទនចំេពាេះរមមវិធីេំពារ្ងម) (២)ឿរបាឝើន់របាណេលើឿរចំណាយេលើ 
យុទធសាស្រ្តំ តិេំពារ្ងម(ែដលផតល់េ្ណារយី៉ៃូពីររបេភទរនហងឿរវាយតៃមល គឺឿរអនុ 
វតតយុទធសាស្រ្តំតិេំពារ្ងមែដលរគប់ដណតប់ំលរណៈ្រលេលើរបំជនទំងអ្់ 
ឬេ៉យេ្ឍើតែតេលើជនរររីរនិងជនៃយរងេរេេះ) (៣)ឿរ្ិរើាេលើអរាផលចំេណញ 
ៃនឿរវិនិេយគេលើឿរេពំារ្ងម (ែដលេំរទដល់ឿរ្េរមចចិតតែផនរេេលនេយបាយ 
េលើឿរេរជើ្េរី្អនតរាគមន៍េំពារ្ងម) និង(៤)ររបែ័ណឌពិនិតើយាម៉នេលើយុទធ 
សាស្រ្តំតិេំពារ្ងម(ែដលបេងើតេឡើងេ៉យេរបើរបា្់របភពទិននន័យ ែដលានរសាប់ 
ែដលរបមូលពីឿរអេងតថា្ើរ់ំតិ និងរបមូលផតហំំ្ូចន្ររាម៉នចំនួន៣៣)។ 

 ររុមរបឹរើាសាឍើរអភិវឌើឍន៍វិ្័យរ្ិរមមនិងជនបទ បានេធវើឿរវិភាគេលើែបបែផនៃនឿរ 
ពរងឹងតួន្ទីរដ៶បាលថា្ើរេ់រឿមំតិរនហងឿរ្រមប្រមួលេលើ ឿរអនុវតតអនតរាគមន៍េំពារ 
្ងមេៅថា្ើរ់េរឿមំត។ិ អភិររមចំនួន២រតូវបានបេងើតេឡើង រួមាន  (១)យនតឿរ 
ផតល់េ្វា្ងម (ំយនតឿររចរេចញចូលែតមួយ រនហងឿរផតល់េ្វា្ងមេៅតំបន់ជន 
បទ) និង(២)ឿរអនុវតតរមមវិធីេំពារ្ងមំលរណៈ     (ំឿរេធវើ្ុែដុមនីយរមម 
និងឿរអនុវតតំលរណៈ     ៃនអនតរាគមន៍េំពារ្ងមេផើឝងៗេ្ើ េ៉យេរបើរបា្់េេល 
ឿរណ៍រួមេ្ើរនហងឿរអនុវតត)។ 

 រមមវិធី្ងែទន្ងមរតូវបានេរៀបចំ និងអនុវតតំលរណៈសារលើបងេ៉យេរបើរបា្ ់
រចន្្មព័នធ សាណើប័នៃនរដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ េដើមើបីផតល់រញ្ប់លាភឿរជូនដល់ស្រ្តីាន 
ៃផទេពាេះនិងរុារេ៉យេរបើរបា្់អភិររមៃនឿរអភិវឌើឍរុារតូច។ ឿរអនុវតតំលរណៈ 
សារលើបងនឹងរតូវទទួលឿរឧបតថមភេ៉យៃដគូអភិវឌើឍ េែើយររុមរបឹរើាសាឍើរអភិវឌើឍវិ្័យ 
រ្ិរមមនិងជនបទ នឹងេធវើឿរពិនិតើយាម៉ននិងវាយតៃមលេលើលទធភាពៃនឿរពរងីរវិសាល 
ភាពេៅថា្ើរ់ំ  ។ 

 េៅរនហងៅ្ើំ្ិរើា២០១២-២០១៣ ្ិ្ើានុ្ិ្ើឝចំនួនរបាណ៤៥០.០០០ន្រ់ េៅថា្ើរ ់
ប ម្ិរើាបានទទួលរមមវិធីផតល់អាហារេៅសាលាេរៀន េែើយំង១០០.០០០ន្រ់េទៀត 
េៅសាលាេរៀនចំនួន៤.៧២៥ រនហងេែតតេេលេៅចំនួន១៥ បានទទួលអាហារូបររណ៍ំ 
េ្ើបៀងឬំសាច់របារ់។ រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំបានផត់ផង់អងរ២០០០េានដល់
អនតរាគមន៍េនេះ។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

ជពូំកទី២  សមិទធផលនិងបញ្ហា ប្រឈបចម្មៗងក កងក ងរអរុនកវត ផ.យ.ុ.ជ. ប ច្ក បៗនងកមម ២០០៩-២០១៣  114 

 រមមវិធី្ំណង់សាធ្រណៈរនហងទរមង់ំអនតរាគមន៍សាច់របារ់ពលរមម និងេ្ើបៀងពលរមម 
បានបេងើតឿរៃរំង៥០០ ០០០ៃថឿរៃរ ដល់រគសួារររីររ។ រមមវិធីបេងើតរទពើយធន្រមម 
និងរទរទង់ជីវភាព ែដលំែបបែផនថមីមួយៃនអនតរាគមន៍សាច់របារ់ពលរមមបានអនុវតត 
សារលើបង ែដលបេងើនភាពំាងើ្់ និង្មតថភាពសាណើប័នរប្់រដ៶បាលថា្ើរ់េរឿមំតិ។ 

 រនហងវិ្័យ្នតិ្ុែ្ងម េបឡាំតិ្នតិ្ុែ្ងម្រាប់មស្រនតីរាជឿរ្ុីវិលរតូវបាន 
បេងើតេៅៅ្ើំ២០០៨ េបឡាំតិអតីតយុទធជនរតូវបានបេងើតេៅៅ្ើំ២០១០ េែើយេបឡា 
ំតិរបប្នតិ្ុែ្ងម រតូវបានបេងើតេៅៅ្ើំ២០០២ ែដលំររបែ័ណឌៃនឿរពរងីរឿរ 
អនុវតត និងឿរបេងើនរប្ិទធភាពៃនរបព័នធេំពារ្ងមេៅរមពហំ។ 

 គេរាងែិរញ្៴បើបទន្ុៀភិបាលមួយចំនួនរតូវបានអនុវតតេៅរមពហំ រួមានឿរេលើរែលង 
ឿរបង់    និងឿរបង់    ជំនួ្(មូលនិធិ្មធម៌្ុែភាព បណណេ្វា្ុែភាពបនតពូជ 
និងឿរធ្ន្រា ើប់រង្ុែភាពេៅ្ែគមន៍)។ មូលនិ  ្មធម៌្ុែភាពបានពរងីរេៅដល ់
មណឌល្ុែភាពចំនួន៣៧០ និងមនទីរេពទើយចំនួន៦៤។ របំជនរបាណ១៦៧.០០០ន្រ ់
បានចុេះេះមើេះេៅរនហងគេរាងធ្ន្រា ើប់រង្ុែភាពេៅ្ែគមន៍ ែដលអនុវតតេៅមណឌល 
្ុែភាពចំនួន១៧៩ និងមនទីរបែងសរចំនួន១៣ គិតរួមទំងេៅរាជធ្នីភនំេពញ។ 

២.២០៥- ឿរធ្ន្្នតិ្ែុេ្ើបៀងនិងឿត់បនថយភាពរររីរ្រាបរ់បំជនរមពហំ រគប់រូប េៅ 
ែតំអាទភិាពមួយរប្រ់ាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ ។ រាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ  បានេ្ឍើតឿរយរចិតតទុរ
៉រ់ំ ពិេ្្េលើឿរែរល  ររមិតជីវភាពៃនរបំជនរបែែល២០% ែដលរំពុងរ្េ់ៅរនហងភាព
ររីររ េលើ្ ពីេនេះេៅេទៀត រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ  រប៏ានេ្ឍើតឿរយរចិតតទុរ៉រយ់ឝើងៀយើំងេៅេលើ
ររុមរគួសារែដលរំពុងវិវតតផុតពីភាពរររីរ ប៉ៃុែនតែដលេៅែតរបឈមនឹងភាពៃយរងេរេេះេ៉យ
សារបញលើ្ុែភាពនិងវបិតតិដៃទេទៀត ែដលអាចទញពួរេត់ឲើយធ្យើរម់រេៅេរឿមបន្តើតៃ់នភាព
ររីររវញិ។ រងវេះអាហាររបូតថមភ្រាប់រាុរអាយុេរឿម៥ៅ្ើ ំ ែដលំរាឍើរារាំងពរួេគពីឿរទទួល
បាន្មតថភាពែផនរបញញើនិងសាមើរត ី នងិែដលេធវើឲើយពួរេគៃយនងឹឆលងជំង ឺ េៅែតំបញលើពិេ្្
ែដលរាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំបនតឿរយរចិតតទុរ៉រ់។ ឧប្គេលើឿរអភិវឌើឍមូលធនមនុ្ ើឝទំងេនេះ 
ពិេ្្េលើជនររីររនឹងរារាំងដល់្ ឿឍើនពុលៃនឿរអភិវឌើឍរបរបេ៉យ្មធម៌ រំេណើនេ្ដ៶រិច
និងវិបលុភាព្រាបរ់មពហំ ។ 

២.២០៦- ំមួយនឹងែផនឿរេបើរចែំទីផើារឿរៃរថា្ើរត់ំបន ់ាមរយៈ្ាែរណរមមរមពហំ 
េៅរនហង្ែគម  េ្ដ៶រចិអាសាឞើនេៅៅ្ើ២ំ០១៥ ចល ឿរៃនរាយើំងពលរមមនឹងានរំេណើន 
េឡើងេៅរនហង្ែគមន ៍េែើយអាចពរងីរឿលានុវតតភាព្រាប់ឿរៃរ។ េទេះំយឝើង          
ពលររៃនរបេទ្រមពហំែដលំទូេៅានររមិតជំន្ញទប អាចនឹងរតូវបានរុញេចញពីឿរៃរ 
បចហបើបននរប្់ពួរេត ់ ាមរយៈរំេណើនៃនឿររបរួតរបែជងពីពលររ            េៅរនហង
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តំបន់។ ពលរររបាណ៦០% េៅែតទទួលបានឿរៃររនហងវិ្យ័េរៅរបពន័ធ ែដលានឿរេំ 
ពារ្ងមតិចតួចឬេមើន រនហងររណីានវិបតតិ្ ុែភាព បញលើេរេេះអា្ននរនហងរគួសារ ឬភាពមិន 
ំរ់លារ់ែផនររបារច់ំណូល និងរំេណើនៃនឿរគំរាមរំែែងដល់និរមមភាព ែដលនឹងបណាតើលឲើយ 
ពលររទងំេនេះរតូវទទួលយរឿរៃរែដលានរបារ់រៃរមទប។ បញលើរបឈម រនហងេពលអនវុតត 
អនតរាគមន៍ឿរេំពារ្ងម ្ំេៅធ្ន្រំេណើនរបរបេ៉យ្មធម៌ និង នើាេំៅនឹងហានិភ័យ
ែផនរ្ងម េែើយរនហងេពលំមយួេ្ើេនេះរតវូរសាងមូលធនមនុ្ើឝនិង      ពលរមមរបរប
េ៉យផលិតភាព្រាបរ់មពហំ។ 

រ - ភូរិរួយ ផលិតផលរួយ 

២.២០៧- េដើមើបីជំរញុភូមិមួយ ផលិតផលមយួឲើយឿន់ែតានេលើបឿនេៅមែុ រាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ  
បានអនុវតតនូវ្រមមភាពដចូៀងេរឿម៖  

 ឿរេរៀបចំ្ិឿខើសាលាេដើមើបីេលើររមព្ ់ចំេណេះដឹងអំពីភាពេំគជ័យៃនទ្ើឝនៈរប្់ភូម ិ

មួយផលិតផលមួយ េៅថា្ើរ់ំតិ នងិថា្ើរ់េរឿម។ 
 ឿរេរៀបចំ្ិឿខើសាលាចំននួ៧បនត      េ្ើ រនហង្ឿិខើសាលាន  មួយៗានផលិតផលមយួ 
េដើមើបរីរវិធីេធវើឲើយរបេ្ើរេឡើងនូវគុណភាព បេងើនបរិាណ និងពរងឹងទផីើារ្រាប់ផលិត 
ផលរនហងភូមិមួយផលិតផលមួយ។   

 ឿរ្រមប្រមួលបេងើតមជើ៲មណឌលរសាវរំវនិងអភិវឌើឍ្រាប់៉ ំដំណាមំន និងឿរ
បណតតេះបណាតើលចិញ្ឹមដងឡវន្ង េដើមើបីេលើររមព្់ផលិតផល្ូរតរប្់រមពហំ ។ 

 ឿរេរជើ្ េរី្យររ្ុរគ  រីវងើឝ េែតតាែរវ េធវើំ ទីរែនលងេដើមើបជីំរុញផលិតផល្ូរតៃន
ភូមិមួយផលិតផលមួយ ែដលំឿរអភិវឌើឍទផីើារភូមិមួយផលិតផលមួយ ្ាគមន៍អនរ
េំរទភូមិមួយ ផលិតផលមួយ និងេដើមើបីេលើរទឹរចតិតរបំជនឲើយ៉ំដំណាំមន ចិញ្ឹមដងឡវ
ន្ងនិងផលិត្ូរត។ 

 ឿរផតលឿ់របណតតេះបណាតើលបេចរេទ្និងែរៃចន ដូចំ៉ំដណំាំមន ចិញ្ឹមដងឡវន្ង 
ផលិត្ូរត និងជំរុញឿរបណតតេះបណាតើល្ិបើបរមមដល់រ្ិររេៅតំបនជ់នបទ។ 

 ឿរចូលរួម្ិឿខើសាលា ្ននិ    ទ្ើឝន   ្ ិរើា និងឿរាងំពិ     េៅបរេទ្ ែដល
ំរបេទ្ទទួលបានេំគជ័យរនហងឿរេលើររមព្ភ់ូមិមួយផលិតផលមួយ ដូចំរបេទ្ 
ជប៉ៃុន ចិន ៃថ ឡាវ និងាឝើេឡ្ុី។ល។ 
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៦- ការរសាងស្រតថភាពន្ិងការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្រន្ុស្ស 

២.២០៨-       េរឿយេគបងស្ ់ៃនយុទធសាស្រ្តចតុេឿណ ដំណារ់ឿលទី២        
                 ឿរអភិវឌើឍ                   (១)                 
      (២)                      (៣)                            
    (៤)                     ។                                 
     ៣                           និង   ឌ័រ។ 

៦.១- ការពក្ងឹងរុណភាពវិស្័យអប់រំ 

២.២០៩- ឿរពរងឹងគុណភាពេ្វាអប់រំ គឺំអាទិភាពចមើបងមួយរប្រ់ាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ 
និងំគនលឹេះោបំាច់ៃនឿរចូលរួមរនហងរេំណើនេ្ដ៶រចិ ាមរយៈឿរអភិវឌើឍធនធ្នមនុ្ើឝ។ 
ររ្ួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា បានេរៀបចំនងិអនុវត៵នូវអភិររមរគប់រគងទទូំងវិ្យ័ ដូចាន 
   រនហងែផនឿរយុទធសាស្រ្៵វិ្័យអបរ់ំ២០០៩-២០១៣។ ឿរអនុវត៵ែផនឿរយុទធសាស្រ្៵វិ្យ័
អប់រំ២០០៩-២០១៣ បានរួមចំែណរបេងើនឿរចលូេរៀនរប្់រុាររមពហំ របរបេ៉យ្មធម៌
រនហងឿរផតល់ឱឿ្្ិរើាេរៀន្ូរត             រមិត         េដើមើបី       ឿយើយំពល 
រដ៶ានចំេណេះដឹងនិង្រមម ែដលនងឹឿយើយេៅំរាយើងំ្នឡលដ៏្ៀំន់្រាប់ឿរអភិវឌើឍ 
្ងម និងរំេណើនេ្ដ៶រចិរមពហំ។ 

២.២១០- រាជរ៉ឋើភបិាលបានែិតែំរបឹងែរបងរនហងឿរបេងើនថវឿិរប្់ែលអន និងេរៀរគរជនំួយរិច
្ែរបតិបតតិឿរែិរញ្៴បើបទនពីៃដគូអភវិឌើឍន្ន្ ្រាប់អនុវត៵រំែណទរមង់វិ្័យអប់រំ ែដល
បានរំណត់រនហងែផនឿរយុទធសាស្រ្៵វិ្័យអប់រំៅ្ើំ២០០៩-២០១៣ ្ំេៅ្េរមចបាន 
េេលនេយបាយំអាទភិាព្ំៀន់ៗ  េដើមើបីរួមចំែណរដល់ឿររសាង និង  អភិវឌើឍធនធ្ន 
មនុ្ើឝរប្រ់ពេះរាំណាចរររមពហំ ។ េេលនេយបាយំអាទភិាព្ៀំន់ៗ រួមាន៖ 

 ធ្ន្លទធភាពទទលួបានេ្វាអប់រំរបរបេ៉យ្មធម៌ េ៉យែិតែរំសាងសាលាេរៀន 
ឲើយឿន់ែតជិតលំេៅ  រប្់របំពលរដ៶ បេងើតអេន៵វា្ិរ៉ឋើន្រាប់្ ិ្ើឝ និ្ើឝិត 
ពិេ្្ ្រាប់្ិ្ ើឝ និ្ើឝិតំន្រីេភទ ផត់ផង់ថវិឿដំេណើរឿររគឹេះសាណើន្ិរើាផ៵ល់រគូ 
បេរងៀនរបរបេ៉យគុណភាព។ 

 េលើររមព្គ់ុណភាពនិងរប្ិទធភាពេ្វាអប់រំ ាមរយៈឿរបេងើនឿរផត់ផង់្ ាភើរ   
្ិរើា បណា្ើល័យ និងបនទប់ពិេសាធន៍ ឿរជរំុញរែំណទរមង់រមមវិធី្ ិរើា និងឿរបេងើន 
េាឝើង្ិរើា រពមទំងែិតែំផ៵ល់អាហារូបររណ៍ដល់្ ិ្ើឝ និ្ ើឝិតររីររឲើយបានេរចើន។ 
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 អភិវឌើឍសាណើប័ននិងអភិវឌើឍ្មតថភាពមស្រន៵ីេ៉យជំរុញឿរែរលមសរចន្្មព័នធឿរៃរ 
រសាងចើបប់និងលែិិតបទ៉ឋើនឲើយបានរគប់រេន ់ ំមួយេន្េះ េធវើឿរបណតតេះបណាតើល 
បេចរេទ្ជំន្ញដល់មស្រន៵ីអប់រំរគប់លំ៉ ប់ថា្ើរ់។ 

២.២១១- ំរ់ែ្តងរនហងៅ្ើ២ំ០០៩ដល់ៅ្ើំ២០១៣ អរាពតិៃនឿរ្ិរើាេៅបឋម្ិរើា(ព ី
ថា្ើរ់ទី១ដល់ទី៦) បានេរើនេឡើងព៩ី៤,៤% រនហងៅ្ើំ្ិរើា២០០៨-២០០៩ដល់៩៧% រនហងៅ្ើ ំ
្ិរើា២០១២-២០១៣ ំមួយនឹងអរាបញ្ប់ឿរ្ិរើា៨៧,៣%។ រនហងេពលដំណាលេ្ើេនេះ សា 
លាបឋម្ិរើាានចនំួន៦.៩១០ េ៉យេរើនេឡើងចំនួន៣៤៥សាលា។ ឿរផតល់អាហារេពល 
រពឹរនិងអាហារូបររណ៍ ្រាប់្ិ្ ើឝ និ្ើឝិតររីររ ឿរអនុវតតេេលនេយបាយ្តីពីសាលា 
រុារេមរតី និងឿរផតល់មេធើាបាយេធវើដំេណើរដល់ររុមបំប៉ៃន និងពិនិតើយ ាម៉នថា្ើរ់ររុង រ្រុ 
ែណឌ គឺំ ឿរផតល់ឱឿ្ដល់រុារទំងអ្់បានចូលេរៀន។ អរារួមៃនឿរ្ិរើាេៅមធើយម 
្ិរើាបឋមភូម(ិថា្ើរ់ទី៧ដល់ទី៩)េៅៅ្ើំ្ ិរើា២០១២-២០១៣ ាន៥៣,៦% ំមួយនឹង
អរាបញ្ប់ឿរ្ិរើា៤២,១%។ អឡំហងេពលេនេះែដរ អនវុិទើាល័យ រដ៶ានចំនួន១.២១៤ 
េ៉យេរើនេឡើងចំនួន៩២អនុវិទើាល័យ ែដលរនហងេន្េះ៨៤,២%ានបងន់អន្ម័យ  និង៥១,៦% 
ានទឹរសាវើតេរបើរបា្់។ អរារួមៃនឿរ្ិរើាេៅមធើយម្ិរើាទុតយិភូមាិន២៧,៤% ំមយួ
នឹងអរាបញ្បឿ់រ្រិើា២៧,៨% េៅៅ្ើំ្ ិរើា២០១២-២០១៣។ វិទើាលយ័រដ៶ានចនំួន៤៣៣ 
េ៉យេរើនេឡើងចំនួន៨៤វិទើាលយ័។ ្រាប់រាជរ៉ឋើភិបាល អរាចលូេរៀននិងអរាបញ្បឿ់រ
្ិរើាថា្ើរ់បឋម្ិរើាេៅែតានរតបីារមភ។ 

២.២១២- រាជរ៉ឋើភិបាលបានយរចិតតទុរ៉រ់េលើឿរេលើររមព្់គុណភាពនិងរប្ិទធភាព 
អប់រំ ាមរយៈឿរេ្ឍើតេលើបំណិនរនហងឿរអានេៅថា្ើរ់ដំបូង ឿរបញ្ឡលរមមវិធីបណតតេះបណាតើល 
បំណិនជីវិតមូល៉ឋើន ឿរអនុញញើតឲើយេរជើ្េរី្មុែវិំជើាមឧបនិ្ើឝ័យ ឿរែរលមសរមមវិធី្ិរើា 
និងេ្ៀវេៅ្រិើា ឿរេរៀបចំ្តង់៉ ំតិវាយតៃមលលទធផល្ិរើារប្់្ិ្ ើឝ និងឿរផត់ផង់ 
្ាភើរៈ និងេ្ៀវេៅ្រិើា។ អរាអរររមមយុវជនអាយុ១៥ដល២់៤ៅ្ើ ំ បានេរើនេឡើងដល់
៩១,៥% េៅៅ្ើំ២០១១ គឺេរើន៤% េធៀបនងឹៅ្ើំ២០០៨។ ែផនរអប់រំឧតតម្ិរើាានឿរររី 
ចេរមើនគួរឲើយរត់្ាគើល ់ េ៉យរគឹេះសាណើនឧតតម្ិរើាានចំនួន១០១ រនហងេន្េះរគឹេះសាណើនរដ៶ាន 
ចំនួន៣៩ និងរគឹេះសាណើនឯរជនានចនំួន៦២។ និ្ើឝិតែដលបានបញ្បឿ់រ្ិរើាោប់ពីបរិញញើ 
បរតរងដលថ់ា្ើរ់បណឌិតានចំនួន៤៥.៦៥០ន្រ។់ 

២.២១៣- ទនទឹមនឹងជំហានេំគជយ័មួយចំនួនដូចៀងេលើ វិ្័យអបរ់ំរ៏រំពុងជួបរបទេះបញលើ 
របឈមមួយចំនួន ដូចំគុណភាព្ិរើាេៅានររមិត រងវេះៀតបរឿិខើរ្ិរើា និងគុណភាព 
រគូបេរងៀន ែដលពារព់័នធនឹងឿរេរៀនរតួតថា្ើរន់ិងឿរេបាេះបងឿ់រ្ិរើារប្់្ិ្ើានុ្ិ្ ើឝ 
ានររមិតែព្់េៅេឡើយ និងឿរអនុវតតរបព័នធធ្ន្គុណភាពេៅពុំទន់បានេពញេលញ រពមទំង
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ចំនួនរគឹេះសាណើនេៅររមតិឧតតម្ិរើាែដលានគណុភាពនិងភាពេឆលើយតប េៅាន     តចិតួច
ប៉ៃុេណា្ើេះ។ 

២.២១៤- បញលើរបឈមនិងដំេណាេះរសាយ រនហងអឡំហងេពលៃនឿរអនុវតតែផនឿរយុទធសាស្រ្ត 
វិ្័យអប់រំ ២០០៩-២០១៣ ៖ 

 បញលើរបឈម  ១-ឿរពរងីរឿរអប់រំរាុរតូច ឿរជំរុញឿរចលូេរៀនេៅរនហងរមមវិធីអប់រ ំ
រុារតូចឲើយបានរតឹមរតូវាមអាយុរប្់រុារអាយុ០ៅ្ើំេៅ៥ៅ្ើំ។ ឿរេលើររមព្់ 
្មតថភាពរគូមេតតយើយ្រិើា ាមរយៈឿរបណតតេះបណាតើលនិងវិររឹតឿររគមូេតតយើយ្រិើា 
និងឿរផើឝពវផើាយពីគុណតៃមលៃនឿរ្ិរើាដល់ាាបិានិង្ែគមន៍។ 
 ដំេណាេះរសា    ឿរបេងើនឿរចលូេរៀនរនហងរមមវធិីអប់រំាមែនងផទេះនិង្ែគមន៍ ំ
មួយេ្ើនឹងរមមវិធីបណតតេះបណាតើលររុមាឍើយនិងរគូមេតតយើយ្ែគមន៍។  

 បញលើរបឈម  ២-ឿរពរងីរឿរអប់រំេ៉យ្មធម៌េៅបឋម្ិរើា ំពិេ្្ តំបន់ជួប 
ឿរលំបារ និងររុមរុារជួបឿរលបំារ  
 ដំេណាេះរសា : ឿរពរងីររមមវិធីអប់រំពីរភាសា រមមវិធីអាហារូបររណ៍ និងអាហារូបតថមភ 
ឿរពេនលឿនឿរ្ិរើា និងរមមវិធីចូលេរៀនេឡើងវញិ ាមរយៈឿរអប់រំេរៅរបព័នធ និងឿរ 
បេងើន្ាែរណរមមឿរអប់រំបញ្ឡលេ្ើេៅរគបរ់រមិត្ិរើា។ 

 បញលើរបឈម  ៣-ឿរចលូេរៀននិងគុណភាពេៅមធើយម្ិរើា 
 ដំេណាេះរសាយ: ឿរបេងើនឿរចលូេរៀនេៅមធើយម្ិរើាេ៉យយរចិតតទុរ៉រ់េលើឿរ 
ឿត់បនថយគាយើតេយនឌ័រ និងយរចិតតទុរ៉រ់ជំរុញឿរបញ្ប់ឿរ្ិរើាេៅមធើយម 
្ិរើាបឋមភូមិ។ ឿរបេងើនចំនួនអាហារូបររណ៍ដល់្ិ្ ើឝមរពីរគួសារររីររ ំ 
ពិេ្្្ិ្ើឝរ្ី។ ឿរបេងើនចំនួនសាលាមធើយម្ិរើាបឋមភូមិ ាមរយៈឿរពរងរី 
សាលាបឋម្ិរើារ្បាមរំេណើន្ិ្ ើឝ។ 

  បញលើរបឈម  ៤-ឿររបមូលរុារេរៅសាលានិងឿរអប់រំេរៅរបព័នធ 
 ដំេណាេះរសាយ: ឿរេរៀបចំវិធ្នឿរេដើមើបឿីត់បនថយចំនួនរុារេៅេរៅសាលា ឿរយរ
ចិតតទុរ៉រ់បែនថមេលើរាុរជនំតេិដើមភាគតចិ រុារពិឿរ និងរុាររនហងរគួសារររីររ 
ាមរយៈរមមវិធីែដលបានរំណត់។ 

  បញលើរបឈម  ៥-គុណភាពនិងភាពេឆលើយតបរប្់ឿរ្រិើាេៅានររមតិ 
 ដំេណាេះរសាយ: ឿរបេងើតររបែ័ណឌធ្ន្គុណភាពេៅថា្ើរ់ំតិ ែដលអាចវា្់ែវង 
បានពីលទធផលៃនឿរ្ិរើារប្់្ិ្ើឝ។ ឿរពរងឹងឿរេធវើេត្តាមថា្ើរ់េរៀនំរបោ ំ
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និងវាយតៃមលឿរ្ិរើារប្់្ិ្ើឝថា្ើរ់ទី៣ រពមទំងពរងីរេៅដល់ថា្ើរ់ទី៦និងទី៨។ 
ឿរេលើររមព្់គុណភាពនិងភាពេឆលើយតប ាមរយៈឿរពិនិតើយេឡើងវិញរមមវិធី្ិរើា 
និងេ្ៀវេៅ្រិើាេេល។ 

  បញលើរបឈម  ៦-ឿរបេងើនឿរចលូេរៀននិងគុណភាពេៅឧតតម្ិរើា 
 ដំេណាេះរសាយ: ឿរេរៀបចំចរហវិ្័យ្រាប់ឧតតម្ិរើា និងឿរេ្ឍើតេលើរមមវិធី 
អាទិភាព(វិទើាសាស្រ្ត បេចរវិទើា វិ្វរមម ្ិលើបៈ និងគណិតវិទើា) រ្បំមួយ្តង ់
៉ធ្ន្គណុភាពរប្់អាសាឞើន។ 

  បញលើរបឈម  ៧-ឿរផត់ផង់េ្ៀវេៅ្ិរើាេេល 
 ដំេណាេះរសាយ: ឿរពនិិតើយេឡើងវិញនិងឿរែរលមសរបព័នធែបងែចរនិងរគប់រគងេ្ៀវ 
េៅ្ិរើាេេល។ ឿរធ្ន្ថាឿរផត់ផង់េ្ៀវេៅ្ិរើាេេល រមមវិធី្ ិរើាថមី នងិ 
ឿរផតល់េ្ៀវេៅរគូដល់រគូបេរងៀនេៅតំបន់ជួបឿរលំបារ។ 

  បញលើរបឈម  ៨-ឿរផតផ់ង់និងឿរពរៃយរគូានគុណភាព 
 ដំេណាេះរសាយ: ឿរពរៃយរគូបេរងៀនេៅាមវិទើាល័យនិងអនុវិទើាល័យែដលបេងើត 
ថមី ពិេ្្តំបន់ជបួឿរលបំារ។ ឿរេលើររមព្់្ មតថភាពរគូបេរងៀនេលើមុែវិំជើគណតិ 
វិទើា វទិើាសាស្រ្ត ាមរយៈឿរៃរវរិរឹតឿររគូបេរងៀននិងឿរ៉រ់ឲើយអនុវតតរបព័នធឿរ 
វាយតៃមលគុណភាព។ 

  បញលើរបឈម  ៩-ឿរពរងឹងរបព័នធរគប់រគងអប់រ ំ និងឿរេរតៀមអនុវតតវិមជើ៲ឿរនិងវិ្ ែ 
មជើ៲ឿរ 
 ដំេណាេះរសាយ: ឿរអភិវឌើឍ្មតថភាពរប្់ន្យរសាលា មស្រនតីរគប់រគងេៅថា្ើរ់ មនទីរ 
និងឿរិយលយ័អប់រ ំយុវជន និងរីឡារ្រុ។ ឿរពរងឹងររុមបំប៉ៃននងិពិនិតើយាម៉ន 
ថា្ើរ់រ្ុរ រនហងឿរពិនិតើយាម៉ននិងេំរទសាលាេរៀនរគប់ររមិត។ 

           ១០-ឿរអភិវឌើឍជំន្ញបេចរេទ្ដល់យុវជន 
          :                                                           
                                                      ២០១៥     
                                       ឿលានុវតតភាព    ។  

  បញលើរបឈម  ១១-ឿរពរងឹង្រមមភាពយុវជននិងរីឡា 
 ដំេណាេះរសាយ : ឿរជំរុញ្រមមភាពអប់រំឿយនិងរីឡាេៅាមសាលាេរៀន និង 
្រមមភាព្ាគមរីឡា រលឹបរីឡា និងឿររសាងេែ៉ឋើរចន្្មព័នធ។ 
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     ២.៨ :                            

  ២០០៨/២០០៩ ២០០៩/១០ ២០១០/១១ ២០១១/១២ ២០១២/១៣ 

អប្តាពិតផ្នការ្ិកាង្ៅរឋម្ិកា 

្    % ៩៤,៤ ៩៤,៨ ៩៥,២ ៩៦,៤ ៩៧ 

     % ៩៤,៨ ៩៥ ៩៥,៨ ៩៦,៧ ៩៧ 

    % ៩៤ ៩៤,៦ ៩៤,៦ ៩៦,១ ៩៧ 

                                 ៩)  

្    % ៦១,៦ ៥៨,១ ៥៨,៥ ៥៥ ៥៣,៦ 

     % ៦៤ ៥៩ ៥៩ ៥៥ ៥៣,៩ 

    % ៥៩,២ ៥៧,១ ៥៧,៨ ៥៥ ៥៤,២ 

អប្តារញ្ចរក់ារ្ិកាង្ៅរឋម្ិកា (ថ្នន ក់ទ្ី៦) 

្    % ៨៥,៦ ៨៣,២ ៨៥,៣ ៨៩,៧ ៨៧,៤ 

     % ៨៥,៤ ៨២,៨ ៨៥,៦ ៨៩,៦ ៨៦,៩ 

    % ៨៥,៧ ៨៣,៦ ៨៥ ៨៩,៩ ៨៧,៨ 

អប្តារញ្ចរក់ារ្ិកាម យម្ិការឋមភូមិ        ៩)   

្    % ៤៩,០ ៤៨,៧ ៤៦,៨ ៤២,១ ៤០,៦ 

     % ៥២,១ ៥០ ៤៤,៦ ៤២,៦ ៤២,២ 

    % ៤៥,៩ ៤៧,៣ ៤៤,៣ ៤១,៦ ៤០,៤ 

       ប្រភព  :  ប្ក្ួកអរ់រំ យុវជន និកកីឡា 
      

៦.២- ការកលើ ររពស្់វិស្័យស្ុខាភិបាល 

២.២១៥-                     ២០០៨-២០១៥                        
                                  ។                         បាន    
                                             ២០១៥                       
  ឿរ                                                      
   ជំង ឺ                  ជំងឺ       ។      ឯ                     
                       ២០១៥                         ៥         
                           ។ 

រ-                                    

២.២១៦-          ន់ៗ                                                
                  ំ២០០៨   ២០១៣(     ២.៩)។                         
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                                          ។                
                                                                   
                  ៱                                           ៱  ។ 
                                                         ជំងឺ       
                                                                       
                                             រគួសារ                   
               ។ 

     ២.៩ :                                                       ២       ២ ១៣ 

 

       

 

 

     

    

 

 

     

    

 

 

     

    

 

 

     

    

 

 

     

    

 

 

 

 

             

 

         

    

 

Result 

      

        

 

       

     ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៣ 

                           

             ២       

               

% ៨៣ ៧២ ៨៤,២៥ ៨៧ ៨៧ ៨៧ 

                  ឱ   

                       

         

% 

៨១ ៥៦,៣០ ៦១,១០ ៦០ ៦៥ ៦៥ 

                    

               

% 
៦៣ ៦៩ ៧២ ៧៤,៦៨ ៧៥ ៨០ 

                 

                

% 
៤៤ ៥២ ៦១,៣៩ ៦៦,៣៣ ៦៦ ៦៦ 

                           
% 

១,៦៩ ២,០៣ ២,៤៣ ២,៨៣ ៣,២ ៣,២ 

                        % - - - ៤៣,៣៣ ៤៤ ៤៤ 

                               

             

% 
២២,៣៣ ២៨,២៧ ២៩,១៨ ៣០,៤៨ ៣៧ ៣៧ 

                          

                     
      ៩១ ២២៦ ២៦០ ២៥៥ ២៧០ ២៧០ 

                           

                           

                កប្មិត       

      - ២៨ ៤៩ ៦៧ ១២២ ១២២ 
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                កប្មិត         

     

      - ២៦ ៣១ ៣៤ ៤៣ ៤៣ 

                   ជុំកឺ           

           ៥                  
      ១ ១,៥១ ១,៥៧ ១,៧ ១,៨ ១,៨ 

ប្រភព  :    ្ួក្ខុាភបិាល 

 
២.២១៧-                                                 
                                ។                         ២០១០ 
        ានចំននួ៣៩    ១.០០០រំេណើត   ្រាប ់             ររមិត១     
៣៤    ១.០០០រំេណើត   ្រាប់               ររមិត២                 
                           ១៦រនហង១.០០០       ។                    
  ររមិត    (៣៥)                      (១១)។  

២.២១៨-           ឲើយ                 ២០១២                      ជំង ឺ  ៱   
“         ”   ជំងឺ     ។                                              
ជំងឺ   ៱  ាន៩៣%។ ឯ                                ជំង ឺ                  
    ៣        ជំងឺ               ៣                                  
      ៩០%          ២០០៨។ 

២.២១៩-                                                        
                                      ឲើយ                            
 ព                       ររូ                                       ឿរ 
                          ឿរ                                                
    ឿរ                                ឿរ                            
   ធរ។ 

ខ-  ក្បយុទធក្បឆាំងជាំងឺឆ្លង 

២.២២០- េមេរាគេអដ្៍/ជំងេឺអដ្ ៍                                       
                                                         ១,៧%       
១៩៩៨   ០,៧%      ២០១២ េែើយាមឿរបាឝើន់សាមើន           នឹងបនតថយដល ់
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០,៦% រនហងៅ្ើ២ំ០១៥។                                   ១០០              
      ២០០៨         ៣         ២០១២។               វ              
     ១.២០២         ២០១២                  ៩២៤          ២០១៥។          
២០១២                                           ៧៤.៥៧២   ។ រីឯ
                                                         ១%      ២០០៧ 
  ០,៣%      ២០១២។                                        ២៥%      
២០០៥   ៨%      ២០១២។                                           
ររមិត    ២,១%                                (       ៳        ៧       
         )   ររមិត    ១៣,៩%                               ២៤,៤%។ 
                      ឱ                                          
                                      ១២      ឱ             
       ររមិត      ៨៥%។ 

២.២២១-                                   ឲើយ                        
                     ្តង់៉                                                     
                           ត្ង់៉                          ចមលង      
                ។ 

២.២២២-       ២០១១   ៅ្ើំ២០១២               ៶   ជំងឺ                   
                                      ាមរយៈឿរ    គរ         ៴     និង 
ឿរចូលរួមពី           រនហងឿរ                                 រ់ព័នធ 
្ំេៅ      ឲើយ  បរិយឿ្                                      រិចអនតរាគមន៍
របយុទធនឹងជងំឺេអដ្៍្ រាប់                   េៅបណាតើ              ៣២ រប 
របេ៉យរប្ិទធភាពែព្ ់។                                       ឲើយ      
                                  នងិេ្ចរតីែណន្ំថមីៗ ែដលអាចនងឹប៉ៃេះពាល់ដល់ររុម 
     ែដល           ពីឿរផតល់េ្វា្ងម និង                    ្ុែភាព។  

២.២២៣-                ៃដគូអភិវឌើឍ         ឿរ                   ឲើយ 
     ពារ់ព័នធ                                                  ។    
                                 គរ                         ៶           
                 ២០១២-២០១៣ ្រាប់                                
     ។                                         ឲើយនិ       និ         
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                  ជំងឺ                  ឲើយ                                 
                           រិច                        ។ 

២.២២៤- ឿរេឆលើយតបនឹងេមេរាគេអដ្៍រំពុងែតបានជួបរបទេះនឹងភាពរបឈមមួយចំនួន 
ែដលានោប់ពីឿរៃរបេចរេទ្រមមវិធី  ឿរៃរសាណើប័ន ឿរ    គរធនធ្ន និងេរបើរបា្ ់
ធនធ្នរិច្ ែឿរភាពំៃដគូេដើមើបីអភិវឌើឍន៍ ដូចៀងេរឿមេនេះ៖ 

 ឿរាម៉នស្រ្តីែដលានផទហរេមេរាគេអដ្៍នងិទររ(មុន និងេរឿយេពល្រាលរូន) 
េរចើនជួបឿរលំបារពិេ្្េលើស្រ្តីែដលំជនចណំាររ្រុ។ ស្រ្តីមយួចនំួនបាន្រាល 
រូនេៅាមគលីនិរឯរជន េែើយមិនបានចលូរួមរនហងរមមវិធីឿរឿត់បនថយឿរចមលងពីាឍើយ 
េៅរូនេ៉យសារេមើនឿរបញ្៱ឡនេៅររេ្វាេផើឝងៗេទៀត ដូចំ ឿរេធវើេត្តះម និង 
ឿរពើាបាលេម   េអដ្៍ និងឿរផតល់របរឹើា េមើនទំន្រ់ទំនងំមួយនឹងរមមវិធីំតិ។ 

 របព័នធាម៉នអនរជំងឺេអដ្៍ោប់ាងំពីេ្វាេធវើេត្តះមរែូតដល់េ្វាេរតៀមផតល់ 
ឱ្ថរបៅំងេមេរាគេអដ្៍ពុំទន់ានដំេណើរឿរេៅេឡើយ មូលេែតុឿរាម៉ន 
មិនទន់លស ំេែតុេធវើឲើយានឿរបាត់បង់អនរជំងឺែដលរំពុងរតូវទទួលឿរពើាបាល។ 

របព័នធផតលឿ់រេំរទអនរជងំឺេអដ្៍មិនឲើយេបាេះបងឿ់រពើាបាលេៅាម្ែគមន៍ រពម 
ទំងរបព័នធរាយឿរណ៍ឿរទទួលេ្វាន្ន្ និងគណុភាពៃនេ្វារប្់្ែគមន៍ រ៏េៅ 
ានររមិតផងែដរ។ ឿរាម៉នររណីអនរផទហរេមេរាគេអដ្៍ែដលសាយើប់េ៉យជំងឺរេបង 

ឿរាម៉នផលវបិារៃនឿរពើាបាល ឿរាម៉នភាពសាុើំៃនឱ្ថ និងររណីែដល 
បរាជ័យៃនឿរពើាបាលរ៏េៅានឿរែវេះៀតផងែដរ។ េៅេពលែដលឿរពើាបាលេ៉យ 
ឱ្ថរបៅងំេមេរាគេអដ្៍បានរតវូពរងីរឿន់ែតធេំឡើងៗ េន្េះឿររឹតបនតឹងឿរាម៉ន 
ររណីេបាេះបង់ឿរពើាបាល និងឿរាម៉នភាពសុាើំៃនឱ្ថ ែដលន្ឲំើយះនដល់ឿរ 
េរបើឱ្ថរបៅំងេមេរាគេអដ្៍ជួរទ២ី គឺំឿរៃរោំបាច់។ 

 ឿរ៉រ់េចញនូវចើបប់និងលិែិតបទ៉ឋើន          ចំនួន អាចំបចយ័ប៉ៃេះពាល់េ៉យ 

អេចតន្ដល់ររុមរបឈមមុែែព្់ពី្ណំារ់រដ៶អណំាចនិងនគរបាល េែើយំបនតមរ 

ររុមែដលរបឈមមុែែព្់េន្េះរ៏លបំារែ្វងររេ្វាែថទំនិងពើាបាល។ 
 ទរ់ទងនឹងឿរ    គរធនធ្ន និងវិនិេយគធនធ្នានបញលើ្ំៀន់មយួចនំួនគួរឲើយរត់
្ាគើល ់ ពិេ្្ េៅថា្ើរ់រណាតើល ដូចំឿរចុេះថយនូវថវឿិំរួម រប្ិទធភាព នងិ 
រប្ិទធផលៃនឿរេរបើរបា្់ធនធ្នថវិឿ និងឿរែវេះៀតព័តា៌នំយទុធសាស្រ្តមរេធវើ 
ំេែតុផលៃនឿរ្េរមចចិតតរនហងឿរចងសហលបៃលើញពីឿរេរបើរបា្់ថវិឿំេដើម។  
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២.២២៥-  ជំងឺរេបង                           ជំងឺ    ានឿរធ្យើរ់ចុេះ។     
         ជំងឺ                      ៱               ៣៨            ២០០២    ៅ្ើំ
២០១១ ឬ៤,២%រនហង       ។              ជំងឺ                       ៦៣ 
រនហងចំេណាម     ១០០.០០០         ២០១១។             ជំងឺ       
                       ៨៥            ១៤           ។              ជំងឺ
                                   (     )                      ៥០៦ 
      ២០០៨   ៧៩៩      ២០១២។              រ ៏                        
ចំនួន១៩                   ១៩     ។                      
ឯ                  ៶                      ៣៥                         ១០។ 
                          ៥៧                  ២០០៨       ៧៩    
              ២០១២។ 

២.២២៦- ជំងឺរគុនោញ់  រវាង    ២០០០       ២០១០រនលងមរេនេះ ជំងឺ             ល 
          ២៥ (៩៩       ជំង ឺ      )         ជំងឺ                 
                   ៥៤ ។          ជំងឺ                        
                              ៥             ១.០០០         ២០០៧ 
    ២,៩          ២០១២។            ជំងឺ                      
១០០.០០០            ០,៦៧         ២០១១    ០,៣២         ២០១២    
            អភិវឌើឍន ៍ ្ើឝ    រ៍                ។           ៣  ៧    
                                       ២០១១       ២០១២           
        ៶               ជំង ឺ          ២០១១-២០២៥។ 

 -  ក្បយុទធក្បឆាំងជាំងឺឆ្លង 

២.២២៧- ជំងឺ                  ជំងឺ                        មណឌល 
  ែភាព              ៩ ៥៤២          ២០០៨   ៤២ ៣៨២           
២០១២។                                ២០១២                             
        ជំងឺ                          ២០១២              ០,៤០ ។ 

២.២២៨- ជំងឺ                                                         
           ២០០៥                                 ជំងឺ                ។          
  ជំងឺ              ជំងឺ                                                 
             ។ 
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ឃ-  ជាំងឺ         ជាំងឺ           ញ្ហា                   

២.២២៩- ជំងឺ         ជំងឺ        ជំងឺ                                      
                                                                    
                                 រ                         ជំងឺ      
                                              ។                           
                                    ។ 

២.២៣០-                        ២០០៨       ២០១២                       
                              ៦៤៥                               
                    ១៧ ៥៤៣៣   ។ 

 -                     

២.២៣១-                                                        
                                                                   
                                                                
  យ                                   ។                              
                             យ                    ។ 

២.២៣២-                                                        
                                                                            
                                                                            
                                                                        
១៦៥                                                                       
                                                                       
                       ។ 

២.២៣៣-                                                           
                                                                    
                                                                      
                                                                
           ។  
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២.២៣៤-                                                        
                                           បរមុង                     
                                                             េធវើ
                                             ជំងឺ       ទឹ         
       ទ ឹ   ។ 

 -               

២.២៣៥-                                                 ៶            
                                         ២០០៨       ២០១២        
                      ៩៦៧  ១.០២៤                 ៨៧  ៩១។            
                    ១២.៦៥១               ជំងឺ  ២.៧៤១។                 
                                                ៨.៩៨៦      ២០០៨    
១២.៦៥១      ២០១២។ ឯ                        ៦១,៣១       ២០០៨   
៨៦,១៦       ២០១២។  

 -                           

២.២៣៦-                                                        
                                 ។      ២.១០                    
                                             ២០០៨-២០១២។ 

     ២.១  :         ការ                                    ២         ២ ១២ 

           ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ 

                       ) ៤០៤ ៨០៣,៨ ៥០៣ ៨៤៦,៦ ៦០០ ០៥៦ ៦៩៤ ៣៣១,៤ ៧៩៤ ២១៣,៥ 

                          ២០,១  ២៤,៥  ១៩  ១៥,៧  ១៤,៣  

         

                ) ៤២៦ ៧៩០,៣ ៥២៤  ១៤៦,៣ ៦១៥ ៣៧៥,៣ ៦៥៥ ០៩៨,៩ ៧៥៩ ២០៦,៦ 

                    

           
១០៥,៤  ១០៤  ១០២,៦  ៩៤,៣  ៩៦  

ប្រភព  :  ប្ក្ួក្ខុាភបិាល      

២.២៣៧-                                 ៴                        
                                 ្ុែភាព                  ។ ចំេពាេះ    
    ៶                                                   ។ របំ 
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ជនរបែែលំ២,៥លាន   បានទទួល            េនេះ និង         ១០១        
        ២០០៨  ៣៧០               ២០១២      ៤៤  ៦៤                 
            ។                                                      
    ២០១១ េែើយ         រំពុងរតូវបានអនុវតតេៅរនហង         ចំនួន១១៨ មនទីរេពទើយ 
បែងសរចំនួន៥ និងគលីនរិអងឿរមិនែមនរ៉ឋើភិបាលចនំួន៤       ៩                     ចំនួន 
៣។ ឯ                                      ១៧៩             ១៣      
              ១១           ែដល  របំជនចំនួន១៦៦.៦៦៣   ។       ២០១២    
                                                     និង           
                         ៩ ៤៥៧ ៩៥៤      អាេមរិរ។ 

២.២៣៨-                   ឲើយ             ៶                        
              ២០១១។                 ឲើយ                               
                                      ជំងឺ  ១.០២៤             ៩១     
               ។                                       ៶                  
                                                                    
   ឱ                                                       ។ ។ 

២.២៣៩- របព័នធអភិបាលរិច្ុៀភិបាល ររ្ួងបានបស្រៃកើបឱ                         
              េ៉យេំគជ័យទំងរ្ងុ   ៤៧,៥       ២០០៨   ០%      ២០១១។ 
ឯ        ឱ                                        ២០១១។               
            ឱ                       ឱ           ឱ              ឱ  
                                               ០,៥០        ២០១០ 
  ០,១៨        ២០១១               ០,១៣       ២០១២។ 

២.២៤០-          -                                              
                                                                            
            ។                                                      
                        ។ 

២.២៤១-          -                                              
                                                                  
        ។                                                             
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                                           េលើ    ៶                   
              ៰                       ។    

២.២៤២-                                រនហង        នឹង     មស     
                      រមពហំ                                        
     ។                                                           
                                                                     
        ។ 

២.២៤៣- េទេះបី                                                         
ឲើយ                                                                  
                   រ ៏                                  េពាេះ   ៖  

                                                                  
                                ។  

              េដើមើបីេ៉េះរសាយ ជំងឺ    និងជំងឺ                              
              មនិទន់ាន     ៶  ។ 

                                                             
                                                             
                                                             
                                                        ៱     
                                                             
                                                                      
                                                          ។ 

                   ឯ                        ។ 
               ៴                                                
                                           ៶                  
   ៶                ររមិត        ។ 

៦.៣- ការអន្ុវតតករលន្កោបាយស្រភាពកយន្ឌ័្រ 

២.២៤៤-       ៥                                                
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     ។ េយ                        . . . .         រមម២០០៩-២០១៣    
                                              ។  

 -                                     

២.២៤៥-                                                               
        /                                 ៱      ែដលទមទរឲើយ      
      ។     ន ័         ្មភាពេយនឌរ័            ៶                    ២០០៩ 
    ២០១០        ២០១១                                 ៤២    ៤៥       
            ៥០ ។ 

២.២៤៦-  ្មភាពេយនឌ័រ រនហង           និង         រតូវបានេធវើឲើយ     បាន 
            េទេះបី           េៅែតាន             ។     េនេះ    
   មរពី                         េន្េះេទ                           េនេះ។    
   ំេរចើន គឺ ្ែរេ្       យ        ១ឬ២                      េៅ 
ានររមិត  េៅ    ។  

     ២.១១ :                                   
                                          ២០០៩ ២០១០ ២០១១ 

                                           ៥១,៨ ៥៣,១ ៥៣,៨ 

                                            ៧១,២ ៧៣,៧ ៧០,៨ 

                                        ២៩,៩ ២៧,៤ ២៨,៨ 

%                           ៤៥ ៤២,២ ៤៥,៨ 

 
២.២៤៧- រាជរ៉ឋើភបិាលបាន   រពំុងែិតែំរបឹងែរបងរនហងឿរផ៵លឿ់លានុវតតភាពែផនរេ្ដ៶រិច
ដល់ស្រ្តីំបនតបន្តើប់ និងជួយឲើយស្រ្តីអាចបេងើនរបារ់ចំណូលរនហងរគួសារ រនហងេន្េះរួមានឿរ 
បេងើតមជើ៲មណឌលអភិវឌើឍន៍ស្រ្តីេៅរនហងេែតតចំនួន១៣ ែដលានតួន្ទី្ំៀន់រនហងឿរផ៵ល់ជំន្ញ 
វិំជើជីវៈនិងេ្វាអភិវឌើឍន៍អាជីវរមមជូនស្រ្តី។ ំលទធផល ស្រ្តីចំនួន១៣.១០២ន្រ់ទទួលបានជ ំ
ន្ញវិំជើជីវៈពមីជើ៲មណឌលអភិវឌើឍន៍ស្រ្តី។ ្ាគម្ែរគិនស្រ្តីរមពហំរតូវបានបេងើតេឡើងេៅ 
ៅ្ើំ២០១២ ែដលាន្ាជិរចំនួន១៥០ន្រ់ រនហងេេលបំណងជួយអភិវឌើឍមុែរបររប្់ស្រ្ត ី 
រពមទំងពរងឹង្ំេឡងស្រ្តី្ែរគិនេៅរនហងវិ្័យឯរជន។  
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២.២៤៨- ររបែ  ណឌពេនលឿនេេលេៅអភិវឌើឍន៍្ ែ្ើឝវតើឝរទ៍ី៣ ែដលេ្ឍើតេលើឿរបេងើនភាព 
អង់អាចែផនរេ្ដ៶រិច្ រាប់ស្រ្តី រ៏រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដើមើបី      ឿរចលូរួមពីសាណើប័នរដ៶និង 
ឯរជន រពមទំងៃដគអូភិវឌើឍ រនហងឿរ្េរមចបាននវូយុទធសាស្រ្ត៣គឺ៖ 

 ឿរពរងឹង្មតថភាពជំន្ញវិំជើជីវៈដល់ស្រ្តីេៅាមតរមូវឿរទផីើារ។ 
 ឿរអភិវឌើឍ្ែរេ្ៀ្ើតតូចនិងមធើយម។ 
 ឿរបេងើនជីវភាពេៅជនបទ។ 

២.២៤៩-   េទេះបីំានឿររបឹងែរបងំេរចើន      រ៏េៅានបញលើរបឈមមួយចំនួន ៖ 

 រិច្ែឿររវាងសាណើប័នពារ់ព័នធេៅមិនទនា់នរប្ិទធភាពេៅេឡើយរនហងឿរផតល់េ្វា
បណតតេះបណាតើលបេចរេទ្និងវិំជើជីវៈ រ៏ដូចំឿរផតល់អនតរាគមនន៍្ន្េដើមើបីជំរុញឲើយស្រ្ត ី
ទទួលបាន         ឿរៃរឬឿរអភិវឌើឍ្ែរគិនភាពរប្់ស្រ្តី។ 

 រិច្ែឿរឬឿរទុរចិតតរវាងវិ្័យសាធ្រណៈ   វិ្ ័យឯរជន េៅានឿរែវេះៀតេៅ 
េឡើយ េដើមើបបីេងើនេ្វារប្់មជើ៲មណឌលអភិវឌើឍន៍ស្រ្តី។ 

 

 -                                      

២.២៥០- រាជរ៉ឋើភបិាលបានោត់ទរុអំេពើែិងើាំបទេលមើ្រតូវផតន្តើេទ្េ៉យចើបប់ និង 
បានអនុម័តបទប   ញ្៴តតិន្ន្េដើមើបីឿរពារស្រ្តីដូចំ ចើបប់្តីពីឿរទប់សាកើត់អំេពើែិងើារនហងរគួសារ 
និងរិចឿរពារជនរងេរេេះ ចើបប់្តីពីឿរបស្រៃកើបអំេពើជួញដូរមនុ្ ើឝ និងអំេពើេធវើអាជីវរមមផលឡវេភទ 
េលើស្រ្ត ី ររមរពែមទណឌ និងររមន  តិវិធីរពែមទណឌំ េដើម។ ចលន្រប ងរបណាំងអនុវតតេេល 
នេយបាយភូម ិ  ំុាន្ុវតថិភាព បានរួមចំែណរេលើ រ    ្ីលធម៌្ងម តៃមលស្រ្ត ី និងរគ ួ
សារែែមរ ំពិេ្្ េមើនអំេពើអន្ោរ ឿរជួញដូរស្រ្តីនិងរុារ និងអំេពើែិងើារនហងរគួសារ។  

២.២៥១-                                                               
  ៤១.៤៧៤            ២០០៦       ៣៥.៤០៨            ២០០៩។              
         ឲើយ                      ២០០៥   ៅ្ើំ២០០៩                         
     ៶                                        ។ 

២.២៥២-      ២០                                                         
                                                                  
                     ។               ២០១២                       
               ១៤    ។ េ៉យែឡរ ារា១៤ៃនចើបប់ែដលពារ់ព័នធ   ឿរ 
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េចញេ្ចរតី្ េរមចរដ៶បាលេ៉យអាំញើធរមលូ៉ឋើនេៅៅ្ើំ២០០៩ ាន១៣.០៥៣   និងេៅ 
ៅ្ើំ២០១០ ានចំនួន១១.១៣៦   េយងាមទិននន័ ថា្ើរ់ ុំ       ។ បញលើែដលមិនអាច 
្េរមចបានេៅាមតួេលែែដលរំណតេ់លើឿរេចញដីឿឿរពារេ៉យតលុាឿរ េ៉យសារឿរ 
ចុេះបញ្៱ីេរឿងរតាីមទរមងថ់មីេៅាមតុលាឿរេៅមនិទន់ចប់្ ពវរគបេ់ៅេឡើយ។ 

២.២៥៣- េ៉យានរិច្ែឿររវាងររ្ួងរចិឿរន្រី និងអងឿរេដើមើបីជួយស្រ្តាីនវិបតត ិ
បានផតលរ់បឹរើាដលជ់នរងេរេេះេ៉យអំេពើែិងើារនហងរគួសារានចំននួ៧២០ន្រ ់ េៅរនហងៅ្ើ ំ
២០១២ និង២០១៣ េៅេែតតេ្ៀមរាប បន្តើយានជ័យ និងភនំេពញ។ ចំនួនេនេះមិនទន់ាន 
ឿរេឆលើយតបេៅនឹងចំនួនែដលបានរំណត់េៅរនហងផ.យ.អ.ជ បចហបើបននរមម២០០៩-២០១៣ េៅ 
េឡើយេទ។ រនហងៅ្ើំ២០១៣មស្រនតីៃនររ្ួងរចិឿរន្រ ីនិងរាជធ្នី េែតតានចំនួន១៤១ន្រ ់ែដល 
ទទួលបាននីតិ្មើបទំភា្ើរ់ៃរនគរបាលយុតតធិម ៌និងបានបំេពញតួន្ទីរ្បាមចើបបរ់ំណត់។ 

២.២៥៤- េដើមើបីទប់សាកើត់ឿរជញួដូរមនុ្ើឝ ររ្ួងរិចឿរន្រី បានេរៀបចំែផនឿរ្រមមភាព 
្រាបអ់នុវតតរនហងៅ្ើ២ំ០១២-២០១៤ និងេធវើវិេសាធនរមមេលើអនុ្ើឝរណៈៃនឿរេយគយលេ់្ើ 
រវាងរាជរ៉ឋើភបិាលរមពហំ និងៃថ ្តីពីរិច្ ែរបតិបតតិឿរេទវភាគ ី េដើមើបលីុបបំបាត់អំេពើជួញដូរ 
ស្រ្តីនិងរុារ និងឿរជួយជនរងេរេេះេ៉យឿរជួញដូរ។ ររ្ួងរ៏បានចុេះែតថេលៀេលើវិេសាធន 
រមមៃនរិចរពមេរពៀងរវាងរមពហំនិងេវៀតណាម ្តីពីរិច្ែរបតិបតតិឿរេទវភាគី េដើមើបីលុបប ំ
បាតអ់ំេពើជួញដូរមនុ្ ើឝនិងជួយជនរងេរេេះេ៉យឿរជួញដរូ រពមទំង              រពាង 
ែផនឿរ្រមមភាព្រាប់អនុវតតរនហងៅ្ើ១ំ០១៣-២០១៤។ 

រ- ការច្លូរួររបស់្ស្រស្តីរនុងតនួាទីកធវ ើកស្ច្ររីស្កក្រច្រនុងវិស័្យសាធារណៈនិ្ងន្កោបាយ 

២.២៥៥- ស្រ្តីរនហងអងនីតិប   ញ្៴តិ      ស្រ្តីំ្ាជិររដ៶្ភាបានេរើនេឡើងំបនតបន្តើប់ 
រនហងរយៈេពល៤អាណតតិរនលងមរ។ រាជរ៉ឋើភបិាលបានយរចិតតទុរ៉រ់េធវើឿរែ្វងររឿរេំរទ
មតិំមួយរគបរ់រ្ួងសាណើប័នពារ់ព័នធន  ងគណបរើឝនេយបាយន្ន្ េដើមើបីបេងើនចំនួន្ាជិរ 
្ភាំស្រ្តីរនហងឿរេបាេះេៅ្ើតៅ្ើំ២០១៣រនលងមរេនេះ រ៏ដូចំេៅពើេះេៅ្េរមចបានេេលេៅ 
អភិវឌើឍន៍្ែ្ើឝវតើឝរ៍រមពហំន្ៅ្ើំ២០១៥។                        ៶     
               ២១          ២០០៨   ២០%         ២០១៣។ រីឯ្ាជិររពឹទធ្ភាំស្រ្តីាន 
អរាេថរគ១ឺ៤,៧៥% រនហងៅ្ើំ១៩៩៩ដលៅ់្ើំ២០១២។  

២.២៥៦- ស្រ្តីំ្ាជិររាជរ៉ឋើភបិាល រាជរ៉ឋើភបិាលបាន  ងរំពុងយរចិតតទរុ៉រ់រនហងឿរ 
បេងើនចំនួនស្រ្តីរនហងជួរថា្ើរ់ដឹរន្ំំបនតបន្តើប់ ាមរយៈឿរេលើរទឹរចិតតនិងែតងាំងស្រ្តីំថា្ើរ ់
ដឹរន្ំេៅរគប់ររ្ួង សាណើប័ន។ ំរ់ែ្៵ងានស្រ្តី១រូប ំឧបន្យររដ៶មស្រនតី ស្រ្តីចំនួន៣រូបំ 
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រដ៶មស្រនតី ៣៨រូបំរដ៶េលៀធិឿរ និង៤៨រូបំអនុរដ៶េលៀធិឿរ និងអនរាន៊នៈេ្មើ។ ំមួយ 
នឹងរិចែិតែរំបឹងែរបងេនេះ រាជរ៉ឋើភិបាល្ងើមឹថាស្រ្តីនឹងបានចូលរួមឿន់ែតេរចើនរនហងតួន្ទី
េធវើេ្ចរ៵ី្ េរមចន្អាណតតិៀងមុែ។  

២.២៥៧- ស្រ្តីរនហងរដ៶បាលសាធ្រណៈ រនហងៅ្ើ២ំ០០៧ ាមរយៈរដ៶េលៀធិឿរ៉ឋើនមែុៃរសា 
ធ្រណៈ រាជរ៉ឋើភិបាលរមពហំ  បានេចញេ្ចរ៵ីែណន្ំដលរ់រ្ងួសាណើប័នរដ៶ទំងអ្រ់នហងឿរររមតិ 
ចំនួនស្រ្តីព២ី០េៅ៥០% េៅេពលេរជើ្េរី្មស្រនតីថម។ី ំលទធផលចំនួនមស្រនតរីាជឿរ្ុីវិលំស្រ្ត ី
បានេរើនេឡើងពី៣២% រនហងៅ្ើំ២០០៧ដល់៣៥% រនហងៅ្ើំ២០១២។ បែនថមពីេលើេនេះ រាជរ៉ឋើភិ 
បាលរ៏បានេចញរពេះរាជ       ្តីពីឿរែរ្រមលួអាយចុូលនិវតតន៍រប្់មស្រនតីរាជឿរំ    ដល ់
អាយុ៦០ៅ្ើំនិងាមឿរ្ម័រគចិតត។ 

២.២៥៨- ស្រ្តីំថា្ើរ់ដឹរន្េំៅថា្ើរ់េរឿមំតិ : េដើមើបីបេងើនឿរចូលរួមរប្់ស្រ្តីរនហងរដ៶បាល 
សាធ្រណៈេៅថា្ើរ់េរឿមំតិ រាជរ៉ឋើភិបាលបានែតងាំងស្រ្តីំ អភិបាលរង រាជធ្ន ី េែតត 
ររុង រ្ុរ ែណឌ េៅទទូំងរបេទ្។ បចហបើបននេនេះ ្ាារតស្រ្តីំ អភិបាលរង រាជធ្ន ី េែតត 
គឺ ២១% (ៅ្ើំ២០១៣) អភិបាលររុង រ្ុរ ែណឌ ំស្រ្តី ចំនួន២រូប និងអភិបាលរងររុង រ្ុរ 
ែណឌ១៨៦រូប (២៩%)។ េទេះបីពុំទន់ានស្រ្តីំ អភិបាលរាជធ្ន ី េែតត   េ៉យររ៏ាជរ៉ឋើភ ិ
បាលរំពុងយរចិតតទុរ៉រ់េដើមើបីឲើយានស្រ្តីរនហង  ែណងេនេះផងែដរន្េពលអន្គត។ ាមរយៈ 
ឿរេបាេះេៅ្ើតេរជើ្េរី្ររុមរបឹរើារាជធ្ន ីេែតត ៅ្ើំ២០០៩ ានស្រ្តីចំនួន៣៨រូប(១០%) ែដល 
បានំប់េៅ្ើតំ្ាជិរររុមរបឹរើារាជធ្ន ីេែតត និង៣៦៣រូប(១៣%) ំ្ាជិរររុមរបឹរើា 
ររុង រ្ុរ ែណឌ ទទូងំរបេទ្។ ្ាារតស្រ្តីំររុមរបរឹើា  ំុ/្ៃកើតា់នឿរេរើនេឡើង 
ពី១៥% រនហងៅ្ើំ២០០៧ ដល់១៨% រនហងៅ្ើ២ំ០១២។ 

២.២៥៩- ែផនឿរយុទធសាស្រ្តបស្រញជើបេយនឌ័រាមវិ្យ័ : េរឿមឿរេំរទែផនរបេចរេទ្ពី 
ររ្ួងរិចឿរន្រ ី និងៃដគូអភិវឌើឍ ររ្ងួ សាណើប័នពារ់ព័នធបាននិងរពំុងេរៀបចបំេងើតែផនឿរ 
យុទធសាស្រ្តបស្រញជើបេយនឌ័ររនហងវិ្័យរប្់ែលអនំបនតបន្តើប់។ ោប់ពីៅ្ើំ២០០៩មរទល់បចហបើបនន
េនេះ ានររ្ួងចំនួន២៤បានបេងើតនិងអនវុតតែផនឿរយទុធសាស្រ្តបស្រញជើបេយនឌ័ររនហងររ្ងួ 
សាណើប័នរប្់ែលអនែដលរនហងេន្េះររ្ួង សាណើប័ន ចំនួន១៦បានទទួលនិងេរបើរបា្់ថវិឿំតិ។  

២.២៦០-                : ែផនឿរយទុធសាស្រ្ត្ៀុភបិាល២០០៨-២០១៥ បានផតល់
អាទិភាពែព្់េលើឿរផតល់េ្វាែថទំ្ុែភាព្រាប់របំជនទំងបុរ្ ទំងស្រ្តី។  រាជ 
រ៉ឋើភិបាល បាននងិរពំុង៉រ់   អនុវតតរមមវិធីំ េរចើន្ំេៅឿត់បនថយអរាមរណភាពាា 
អរាមរណភាពរាុរ និងអរាមរណភាពទររ។ អេងតរបំសាស្រ្តនងិ្ុែភាពរមពហំ ៅ្ើំ
២០១០ បានបៃលើញថា អរាមរណភាពាាបានថយចុេះជិត៦០% រនហងរយៈេពល៥ៅ្ើំ ពីៅ្ើ ំ
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២០០៥ដល់ៅ្ើ២ំ០១០(៤៧២ន្រ់មររតឹម២០៦ន្រ់ រនហងចេំណាម១០០.០០០រំេណើតរ្់)។ 
េទេះំយឝើងេនេះរ៵ី   អរាទំងេនេះេៅានលរណៈែព្េ់ៅេឡើយ   េរបៀបេធៀបនឹងរបេទ្
ន្ន្េៅរនហងតំបន់ ែដលទមទរឲើយរាជរ៉ឋើភិបាលបនតែិតែំរបឹងែរបងបែនថមេទៀតេដើមើបឿីត់បនថយ 
អរាមរណភាពាានិងរុារ រ៏ដូចំឿរបេងើនេ្វាែថទំ្ុែភាព។ 

២.២៦១-    ឌ័រ           : េៅរនហងវិ្យ័អប់រំ គាយើតេយនឌ័ររតវូបានឿត់បនថយេៅរគប់
ររមិតេ៉យបានបេងើនចនំួនអាហារូបររណ៍ដល់្ ិ្ើឝ និ្ើឝិតររីររ ពិេ្្ ន្រី បេងើនចនំួន
រគឹេះសាណើនអប់រំេៅដល់មលូ៉ឋើន បេងើនចំនួនអេនតវា្ិរ៉ឋើនែដលផ៵លេ់្វា្មរមើយ និង្វុតថិ 
ភាព្រាប់្ ិ្ើឝរ្ីំេដើម។ 
 

៦.៤- ការអន្ុវតតករលន្កោបាយជាតិក្បជាជន្ 

២.២៦២-           រមពហំ                                    
                                                                      
                                                                     ៶ 
                                                ។                       
                                       ៶                                  
                                                                 
                                                               ។ 
                         ឯ                                    
                                                                
                              ។ ឯ                       
                                                                    
                          ៴                                                      ៶ 
               ២៣                  ។   

២.២៦៣-    ៶                                        ២០០០            
                            ៤៧,៨      ២០០៧   ១៩,៨      ២០១១។     
                            ៶                                       
             ររមិត                                                
           ឲើយ                                         ។  
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២.២៦៤-        ៶           ៥៨,៧                           
                                                           
                         ២០០៨           ២០៣៨។ េ៉យេមើលេ ើញនវូ្ឿឍើ 
នុពលពីរំេណើនរបំ  ររុមយុវវ័យ   រ៉ឋើភិបាលបាន៉រ់េចញនូវេេលនេយបាយ្ងម 
រិច េ្ដ៶រិចំេរចើន រនហងេន្េះេេលនេយបាយំតិ្តីពឿីរអភិវឌើឍយុវជនរមពហំ ្េំៅជំរុញ 
ឿរអភិវឌើឍ្មតថភាព(មលូធនមនុ្ើឝ) ឿរេលើររមព្់្ុៀភបិាល នងិឿរេលើរទឹរចិតតចូល 
រួមេលើេ្ចរតី្េរមចចិតតរគប់ររមិត។ 

២.២៦៥-    អរររមម                     ៧                 ។        
                                     ៩៧% ៅ្ើំ្ិរើា២០១២-២០១៣។ 
                                                           ។ ដូេចនេះ 
បញលើ    រប្់           គឺឿរៃរោំបាចរ់នហងឿរ                 ។ 

២.២៦៦-        ៶                                     ២០១៣       
                 ១៣,៤          ២០០៨   ១៤,៦          ២០១៣។ 

២.២៦៧-                                                         
១,៥៤%          ១៩៩៨   ៅ្ើ២ំ០០៨               ១,៤៦%          ២០០៨    
២០១៣។       ររមតិ                                          ៦១%     
    ២០០៨       ៥២%        ២០១៣។                                     
                ៶         ៣,១    ២០០៨   ២,៨    ២០១៣។             
                    ១៥       ៦៤                                   ៦២% 
        ២០០៨   ៦៥,៦%        ២០១៣។                               
      ៤,៣%        ២០០៨   ៥%        ២០១៣។            ែដលគួរឲើយយរចិតតទុរ 
៉រ់              ែដលរបេទ្រមពហំនឹងជួបរបទេះរនហងរយៈេពល៣០ៅ្ើំេទៀត។       
              ១,៣               ២០០៨       ២០១៣             ទីរបជុ ំ
ជន            ០,៥     (       ៤១,៤%)                       បាន     
    ០,៨     (       ៥៨,៦%)។                       ន                 
២០០៨   ១៩,៥%    ២១,៤%      ២០១៣។                                 
                                              ។          ២០០៨       ២០១៣ 
                                                    ៣,៧%          
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               ១,៣%។        ្់                                
                                         ។ 

២.២៦៨-           ១៩៩៨          ដុលានចំនួន៥១%     អរាេនេះ           
    ៤១,៨%    ៅ្ើំ២០១០។ ឿរមិនចង់បានវធិសីាស្រ្តពនើា រំេណើត              ២៥% 
        ២០០៥   ១៧%         ២០១០។ េេលេៅ   រតូវ     ឲើយ  ១០%            
២០១៦។                 ឬ                                      
                                រ៏េ៉យ រ៏ឿរយល់ដឹងពីឿរេរបើរបា្់េ្វាទំង 
អ្់   រនហងរ្ទប់យុវវ័យេៅែតានឿរែវេះៀត។ ដូេចនេះ            េន្េះ           
            ព          ។               ៃដគូអភិវឌើឍ                  
          ។ ំលទធផល                                         
េដើមើបីានរូន        ផលវិជ៱ាន។ ប៉ៃុែនត                                      
៣៥%         ២០១០ប៉ៃុេណា្ើេះ។ 

២.២៦៩          ៶                                           
្េរមចបានរនលងមរ គ ឺ                                         ៵    
                                                         រមមវិធី        
                  ្ុែភាព         (                          )     
                                         របាថា្ើ។ លទធផលទងំអ្់េនេះ   បៃលើញ 
  ភាពរឹងាំរប្់រាជរ៉ឋើភិបាល            ្េរមចបាននូវេេលេៅឿត់បនថយភាពររីររ 
និង្មភាពបនតេទៀត។                                                          
                   េផើឝងៗ ្ំេៅ                               
                                        េរឿយ    ២០១៥។ 

២.២៧០-    បី្មិទធផល      រតូវបានបេងើតេឡើងរតី រ៏                      
                                                            ៖ 

                                                    ទំង    ររមិត    
   ទំងវិភាជនថ៍វិឿ ទំង                        េៅេឡើយ។ 

                              ៴                         ។ 
    រមប្រមួល                                           ររមិត។ 
                                       ៶ ោំបាច ់    ឲើយ          
      និង        េៅានររមិតែវេះៀត ទនទឹមនឹងេនេះ                   
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                                                   េៅានររមិត។ 
          ថមីៗនងិ                      េធវើបចហបើបនន             
             ឧបររណ៍               ឲើយ                   ។ 

                                                        
                                                       ។ 



 

 
ជំពូកទី៣ 

ក្កបខ័ណ្ឌ ម៉ា ក្កូសេដ្ឋកិច្ច 
េក្មប់  

ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 
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ជំពូកទី៣ 
 

ក្កបខ័ណ ឌ្ម ៉ាក ក្កសេដ្ឋកកច្ចសដក្៉ាបខ ផែនការយទុធសាស្រដតអភចវឌ្ឍន៍ជាតច  
២០១៤-២០១៨ 

១- សេចក្តីស ត្ើម  

៣.១- តាមរយៈសមិទ្ធផលដ៏ធំេធងៃៃការសេរមចបាៃៃូវការអៃុវត្ត ែផៃការយទុ្ធសាស្រសត
អភិវឌ្ឍៃ៍ាតត្ិផផ.យ.អ.ជ.  បចចអប្បៃនកមម២០០៩-២០១៣ ដូចបាៃបង្ហាញេៅជពំូកទ្២ី គេឺសដឌកចិច
កមពអាតបាៃបៃតជួបរបទ្ះបញ្ហាធំៗចំៃួៃបីគ ឺ ការរំេ ះខ្លឤៃពីផលប៉ះពាល់ែដលបណ្តាលមកពីការ
ធ្លាកច់ុះៃៃេសដឌកិចចពិភពេោក ការរកា្ការពារៃងិការេធវើឲយ្មាៃកំេ ើៃេសដឌកិចចកាៃែ់ត្ខ្ពស់
ៃិងការែកទ្រមង់េសដឌកិចចេ្ពះេៅរកហិរញ្ដវត្ថអែដលមាៃសថិរភាពករមិត្ខ្ពស់។ បែៃថមពីេលើបញ្ហា
ែដលេៅេសសសល់ៃិងរត្ូវសេរមចឲ្យបាៃនាដណំ្តក់កាលបនាាប ់ កមពអាតបាៃេបតាតាខ្ពស់កនអងការ
ឈាៃេៅសេរមចបាៃេោលេៅអភិវឌឍ្ៃ៍សហស្សវត្្សរ៍កមពអាតផគ.អ.ស.ក.  ែដលបចចអប្បៃនេៃះ
រត្ូវបាៃេធវើឲ្យមាៃវឌ្ឍៃភាពគួរឲ្យកត្់សមាាល់េលើេោលេៅសំខាៃ់ៗាតេរចើៃ។ ជំហាៃបនាាប ់
កមពអាតៃឹងខ្ិត្ខ្ំយ៉ាងខាាំងកាាបែៃថមេទ្ៀត្េដើម្បសីេរមចបាៃការបៃតពរងីកកំេ ើៃេសដឌកិចច ការ
េធវើពិពិធកមមេសដឌកិចច ការេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងមលូ ាៃមូលធៃមៃុសស្ ការបៃតកាត្់បៃថយភាពរកីរក
ៃិងវិសមភាព ៃិងការេធវើសមាហរ កមមេសដឌកិចចកមពអាតេៅកនអងសមាគមេសដឌកិចចអាសា៊ាៃ។ 

៣.២- ជំពូកេៃះៃឹងបង្ហាញព ី (១)សមិទ្ធផលដ៏ធំេធងែដលសេរមចបាៃ (២)បញ្ហាមួយ
ចំៃួៃែដលមៃិទាៃស់េរមចបាៃ (៣)បញ្ហារបឈមកនអងដំណ្តកក់ាលៃៃការអៃុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. 
បចចអប្បៃនកមម ២០០៩-២០១៣ ៃិង (៤)េលើកៃូវសំេ ើេោលៃេយបាយពាកព់័ៃធៃឹងមា៉ារកេូសដឌ
កិចចសរមាប់េពលអនាគត្។ 

២- ការេសរមចបានក្នុងអំឡុងសេលេីឆ្ន ២ំ០០៩ ដល់ ឆ្ន ២ំ០១៣       

ស្ថា នភាេម៉ា រក្សូេដឋក្ចិច 

ការេធវើសមាហរ កមមអរតាកេំ ើៃេៅកនអងផលតិ្ផលកនអងរសកុសរបុ   

៣.៣- របេទ្សកមពអាតបាៃទ្ទ្ួលេាតគជ័យកនអងការសេរមចបាៃកំេ ើៃ ផលិត្ផលកនអងរសុក
សរុបផផ.ស.ស. យ៉ាងខ្ពស់កនអងអំឡអងេពលពី្នំ២០០៤ដល់្នំ២០០៧ ែដលអរតាកំេ ើៃៃៃ 
ផ.ស.ស. ផ្នេំធៀបៃឹង្ន ំ មាៃករមិត្េលើស១០%កនអងមួយ្នំផរូបភាពទ្ី៣.១ ។ កនអង្នំ២០០៨      
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អរតាកំេ ើៃបាៃថយចុះមករត្ឹម៦,៧%។ ប៉ុែៃតេៅ្នំ២០០៩ េៅេពលែដលេសដឌកិចចពិភព
េោកជួបរបទ្ះៃឹងវិបត្តិ កំេ ើៃៃៃផ.ស.ស. របស់កមពអាតបាៃធ្លាក់ចុះជិត្ដល់សូៃ្យ។ េបើេរបៀប
េធៀបៃឹងអរតាកំេ ើៃ៦-៧%កនអងមួយ្នំ ែដលបាៃកំ ត្់េៅកនអង ផ.យ.អ.ជ. បចចអប្បៃនកមម 
២០០៩-២០១៣ កំេ ើៃមធយ្មរបចំ្នំសរមាប់រយៈេពលបី្នំផ្នំ២០១០ដល់្នំ២០១២  
ផ៧%  រតូ្វបាៃសេរមចតាមែផៃការ ប៉ុែៃតសរមាប់រយៈេពល៥្នំ ពី្ន២ំ០០៩ដល់្ នំ២០១៣ 
កំេ ើៃេៃះមិៃបាៃសេរមចតាមែផៃការេទ្ គឺមាៃរតឹ្មករមិត្ែត្៥,៦%ប៉ុេណ្តណះ។ ការបា៉ាៃ់
សាាៃកំេ ើៃៃៃ ផ.ស.ស. សរមាប់្ នំ២០១៣ រត្ូវបាៃព្ាករថាមាៃករមិត្៧,៦%។ 

៣.៤- ផ.ស.ស. សរមាប់របាតជៃកមពអាតមានក់ រត្ូវបាៃបា៉ាៃ់សាាៃថាមាៃរបមា ១.០៣៦
ដុោារអាេមរិក កនអង្នំ២០១៣។ ករមិត្ៃៃកេំ ើៃេៃះ គឺបាៃបញ្ហាក់យ៉ាងច្ាសថ់ា េសដឌកិចច
ែដលមាៃផ.ស.ស. សរមាប់មៃុស្សមានកេ់លើសព១ី.០០០ដុោារអាេមរិក អាចរត្ូវបាៃេធវើចំណ្តត្់
ថានក់ាតរបេទ្សែដលមាៃចំ ូលមធយ្មករមិត្ទាប របសិៃេបើលកខខ្ ឌេផស្ងៗេទ្ៀត្រត្ូវបាៃ
បំេពញ។     

កេំ ើៃតាមវសិយ័  

៣.៥- េ យសារែត្ផលិត្ភាពៃៃកមាាំងពលកមមេៅកនអងវិស័យមិៃែមៃកសិកមម ផកមមៃតសាល 
េទ្សចរ  ៍ សំ ង់ ៃិងែផនកេផ្សងៗេទ្ៀត្  េៅរបេទ្សកមពអាត មាៃអរតាខ្ពស់ាតងផលិត្ភាព
កនអងវិស័យកសិកមម គឺបាៃបង្ហាញពីការេកើៃេឡើងៃៃការរួមចំែ ករបស់វិសយ័មិៃែមៃកសិកមម
ផត្ៃមលបែៃថមពីសកមមភាពនានា  កនអងផ.ស.ស. កាៃ់ែត្មាៃវឌឍ្ៃភាពេឡើង។ ាតការពិត្ណ្តស់
លទ្ធផលខាងេលើេៃះ មិៃែមៃមាៃៃ័យថាេយើងមិៃរត្ូវការការវិៃិេយគបែៃថមេទ្ៀត្ ៃិងសរមាប់
វិស័យកសិកមមឲ្យមាៃការេកើៃេឡើងបែៃថមេទ្ៀត្េនាះេទ្។ ទ្ិៃនៃ័យផ.ស.ស.មួយែដលបំែបកតាមវិ
ស័យបង្ហាញថាកំេ ើៃរបចំ្នំរបសវ់ិស័យកសិកមមមាៃអរតា៤,២% វិសយ័ឧស្ាហកមមមាៃ  
អរតា៧,២% ៃិងវិស័យេសវាមាៃអរតា៥,៥% េៅកនអងអំឡអងេពលពី្នំ២០០៩ដល់្នំ២០១២។ 
អរតាកំេ ើៃេៃះបាៃេធវើឲ្យមាៃការែរបរបួលរចនាសមព័ៃធបៃតិចបៃតឤចរបស់ផ.ស.ស. កនអងវិស័យមិៃ
ែមៃកសិកមម ែដលរត្ូវបាៃបា៉ាៃ់សាាៃថា ការរួមចំែ ករបស់វសិ័យេៃះកនអងផ.ស.ស. កនអង្នំ
២០១២ មាៃអរតា២៦% េធៀបៃឹង្នំ២០០៩ មាៃ២៨%។        
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រូបភាេទ៣ី.១ : អរាក្ំស ើននន្លិត្លក្នុងរេុក្េរុប ឆ្ន សំ ៀបនឹងឆ្ន  ំ(២០០៦ ដល២់០១២)  

 
របភព  :ការគ នាពីទិ្ៃនៃ័យ ពីរកសងួែផៃការៃិងរកសួងេសដឌកិចចៃិងហិរញ្ដវត្ថអ 

ច ំលូៃងិចណំ្តយរបសរ់ាជរ ាភបិាលៃងិអត្ផិរណ្ត 

កិចចខ្ិត្ខ្ំរបឹងែរបងរួម កនអងការេធវើឲ្យមាៃត្ុលយ្ភាពរវាង ូលៃិងចណំ្តយ 

៣.៦- ាតក់ែសតង ថវិការត្ូវមាៃត្ុល្យភាពេពញេលញរវាងចំ ូលៃិងចណំ្តយ េហើយរប 
សិៃេបើថវកិាមិៃមាៃត្លុយ្ភាព កនអងៃ័យេៃះ ឱៃភាពថវិកាគួរែត្រគប់រគងឲ្យបាៃទាបបំផុត្ែដល
ាតធមមតាមាៃករមិត្មិៃឲ្យេលើសពី៣%។ គិត្មកដល់្នំ២០០៨ ទាំងចំ លូៃិងចំណ្តយបាៃ
េកើៃេឡើងាតបៃតបនាាប់ េទាះបីាតចំណ្តយមាៃករមិត្េលើសចំ លូរបមា ពី២េៅ៣% ៃៃ ផ.
ស.ស. ក៏េ យ។ េទាះាតដូចេៃះកត ីេៅ្នំ២០០៩ វបិត្តិហិរញ្ដវត្ថអពិភពេោកបាៃេធវើឲ្យមាៃផល
ប៉ះពាល់ដល់របេទ្សកមពអាត ាតពិេសស ថវិកាចណំ្តយ េហើយាតវិធ្លៃការបង្ហារ រាជរ ាភិបាល
បាៃបេងកើៃចណំ្តយែដលេធវើឲ្យគមាាត្រវាងចំ លូៃងិចំណ្តយបាៃេកើៃេឡើងដល់៨េៅ៩% ៃៃ 
ផ.ស.ស. េៅកនអង្នំ២០០៩ ៃិង្នំ២០១០ ផរូបភាពទ្ី៣.២ ។ បចចអប្បៃនេៃះ រាជរ ាភិបាលកមពអាត
បាៃេបតាតាចិត្តខ្ិត្ខ្ំកាត្់បៃថយគមាាត្រវាងចំ ូលៃិងចំណ្តយ ែដលចំបាច់រត្ូវខ្ិត្ខ្រំបឹងែរបង
ែសវងរករបភពចំ ូលថមីៗរសបោនៃឹងការែកសរមួលការចំណ្តយផងែដរ។ េទាះាតដូចេៃះកតីក៏ 
កងវល់មួយចំៃួៃែដលកមពអាតៃឹងរត្ូវរបឈមេនាះគឺ ចំ ូលពៃធគយែដលាតសមាសភាពសំខាៃ ់
មួយចំៃួៃៃៃចំ ូលសរុបៃឹងរត្ូវធ្លាក់ចុះ េដើម្បីបំេពញេៅតាមលកខខ្ ឌចំបាច់សរមាប់ការ
ចូលាតសមាជិកេពញេលញរបស់កមពអាតកនអងសហគមៃ៍េសដឌកិចចអាសា៊ាៃ ្នំ២០១៥។ បញ្ហាេៃះៃឹង
េធវើឲ្យចំ ូលសរុបរបស់របេទ្សមាៃការថយចុះ។  
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រូបភាេទី៣.២ : និន្នន ការចំ ូលនិងចំណាយ គិតជាភាគរយនន ្.េ.េ.  

ឆ្ន ២ំ០០៥ដល់២០១២ 
ចំណាយ  

 

 

របភព :រកសួងេសដឌកិចចៃិងហិរញ្ដវត្ថអ     

៣.៧- េ យែផឡកេលើការបា៉ាៃ់សាាៃសរមាប់្នំ២០១២ គមាាត្រវាងចំ ូលៃិងចំណ្តយមាៃ
ករមិត្របមា ាតង៦%ៃៃ ផ.ស.ស. េៅកនអង្នំេនាះ ប៉ុែៃតករមិត្គមាាត្េៃះេៅែត្ទាមទារឲ្យ
មាៃការកាត្់បៃថយបែៃថមេទ្ៀត្អាចឲ្យខ្ិត្េៅជិត្០% សរមាបក់ាររកា្ឲយ្មាៃសថិរភាពមា៉ារកូ
េសដឌកិចច។ រាជរ ាភបិាលកមពអាតមាៃជំេៃឿេជឿាតក់ថា ហិរញ្ដប្បទាៃសហរបត្ិបត្តិការសរមាប់
អភិវឌ្ឍៃ៍ៃឹងបៃតជយួកាត្ប់ៃថយគមាាត្ែដលបាៃេលើកេឡើងពីខាងេដើម។  

ការេធវើសៃិទាៃកមមកនអងច ំូលៃិងចំណ្តយ  

៣.៨- េៅកនអងអំឡអងេពលពី្នំ២០០៩ដល់្នំ២០១៣ អគគនាយក ាៃពៃធ រៃៃរកសួង 
េសដឌកិចចៃងិហិរញ្ដវត្ថអ បាៃពរងីកៃូវរបព័ៃធរបកាសពៃធេ យសវយ័របវត្តិេៅដល់រគបេ់ខ្ត្ត ៃិង
បាៃព្ាយមកសាងសមត្ថភាពកនអងចំេណ្តមស្រៃតីរាជការ ែដលេធវើការង្ហរពាក់ព័ៃធៃឹងការរបមូល
ពៃធ សវៃកមម ៃិងជរមះបំ ុល។ ការចុះបញ្ជពីៃធែដលមាៃសងគត្ភិាពាតមួយការអៃុវត្តាត  
លកខ ៈអៃតរាតត្ិ បចចអប្បៃនបាៃ កឲ់្យអៃុវត្តរួចេហើយ។ រាជរ ាភិបាលក៏បាៃេធវើឲ្យរបេសើរេឡើង
ៃូវរបព័ៃធរបមូលចំ ូលមិៃែមៃពៃធផងែដរ។ ការរបមូលចំ ូលពផីលិត្ផលៃរពេឈើ អាកាស
ចរ ៍សុីវិល ទ្ូរគមនាគមៃ៍ ក៏ដូចាតចំ លូពីវសិយ័េផ្សងេទ្ៀត្ករ៏ត្ូវបាៃេលើកកមពស់។ ាតមយួ
ោនេៃះ ចំ ូលពីពៃធេលើការបង់ៃថលៃិងការយកពៃធពីអាជីវកមមែរ៉ែៃិងេរបងកាត្ ក៏មាៃការេកើៃ
េឡើងគួរឲយ្កត្់សមាាល់។ បចចអប្បៃនេៃះ ការទ្ទូាត្់េ យវិកកយ័បរត្រត្វូបាៃេរបើរបាស់េដើមប្ីរបមូល
ចំ ូលមិៃែមៃពៃធៃិងៃថលឈនឤលដីសម្បទាៃេសដឌកិចច។ ម្ា៉ាងវិញេទ្ៀត្ រាជរ ាភបិាលកមពអាត
កំពុងបេងកើត្ចា្ប់សតីពីការរគប់រគងចំ ូលមិៃែមៃពៃធៃិងច្ាប់សតីពីការរគប់រគងអចលៃរទ្ព្យ
របស់រដឌ។ 
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៣.៩- ជំហាៃបនាាប់គឺ ការរគប់រគងេលើការចំណ្តយ រត្ូវបាៃេធវើឲ្យរបេសើរេឡើង ការេលើក
កមពស់ភាពរត្ឹមរត្ូវៃៃការចំណ្តយតាមត្រមូវការ ៃងិការបៃ្សអីត្រមូវការេៃះាតមួយៃឹងវិសយ័អាទ្ិ
ភាពនានាផអប់រ ំសុខាភបិាល កសិកមម អភវិឌ្ឍៃ៍ជៃបទ្ ផលឣវថនល ់សាពៃ សាោេរៀៃ មៃទីរេពទ្យ្ ៃិង
ធ្លរាសាស្រសត ។ ការចណំ្តយរបចំ្ នំសរមាប់វសិ័យសខុាភិបាលៃិងវសិយ័អប់រកំ៏មាៃការេកើៃ
េឡើងពីជិត្២ដងកនអងអំឡអងេពលពី្ នំ២០០៨ដល់្ នំ២០១២ គឺវសិ័យសុខាភិបាលេកើៃេឡើង
ដល់៧៩៥ពាៃ់ោៃេរៀលផ១,៥២%ៃៃផ.ស.ស.  ៃិងវិស័យអប់រំេកើៃេឡើងដល់១.០០០ពាៃ់
ោៃេរៀលផ១,៩២% ៃៃផ.ស.ស. ។  

៣.១០- ចំណ្តយវិៃេិយគសាធ្លរ ៈ េ យេរបើរបាសរ់បភពហិរញ្ដវត្ថអកនអងរសុក បាៃេកើៃេឡើង
ពី៧១១ពាៃ់ោៃេរៀលកនអង្នំ២០០៨ដល១់.៣២៧ពាៃ់ោៃេរៀលកនអង្ន២ំ០១២។ ចំែ ក   
ចំណ្តយវិៃិេយគសាធ្លរ ៈ េ យេរបើរបាស់របភពធៃធ្លៃពីបរេទ្សបាៃេកើៃេឡើងពី១.៩២៦ 
ពាៃ់ោៃេរៀលកនអង្ន២ំ០០៨ដល២់.៨៦០ពាៃ់ោៃេរៀលកនអង្ន២ំ០១២។ ចំណ្តយចរៃតែដល
មិៃែមៃអាទ្ិភាពរត្ូវបាៃកាត្់បៃថយឲយ្េៅករមិត្ទាបបំផុត្េៅកនអងអឡំអងេពលដូចោនេៃះ។ 

៣.១១- កនអងអំឡអងេពលពី្ន១ំ៩៩៣ដល់្នំ២០១២ សាាៃភាពៃៃបំ ុលរត្ូវបាៃេធវើឲ្យមាៃ
ករមិត្របេសើរេឡើង។ ាតក់ែសតងកនអង្នំ១៩៩៣ អៃុបាត្បំ ុលរបស់រដឌេធៀបៃឹងផ.ស.ស. មាៃ
៧៣% អៃុបាត្បំ លុេធៀបៃងឹការនាេំចញមាៃ៦៤៣% េហើយអៃុបាត្បំ លុេធៀបៃងឹចំ លូ 
មាៃ១.៧៦៦%។ ក៏ប៉ុែៃតេៅ្នំ២០១២ អៃុបាត្ប ំុលរបស់រដឌេធៀបៃងឹផ.ស.ស. មាៃ៣១% 
អៃុបាត្បំ ុលេធៀបៃឹងការនាំេចញមាៃ៧២% េហើយអៃុបាត្បំ លុេធៀបៃឹងចំ ូលមាៃ 
អរតា២២៧%។ ដូេចនះ េោលការ ៍បួៃសរមាប់េធវើសៃិទាៃកមមបំ ុលរួមមាៃ៖ 

(១  ខ្ចីៃូវទ្កឹរបាកែ់ដលថវិកាាតត្មិាៃសមត្ថភាពផគត្់ផគង់។ 
ផ២  ខ្ចីៃូវរបភពែដលមាៃសម្បទាៃខ្ពស់ផអរតាការរបាក់ទាបៃិងលកខខ្ ឌមៃិធងៃ់ធងរ ។ 
ផ៣  ខ្ចីែត្សរមាប់វសិ័យអាទ្ិភាពៃិងសរមាប់បេងកើៃរបសិទ្ធភាពេសដឌកចិច។ 
ផ៤  េរបើរបាស់ឥ ទាៃឲ្យមាៃរបសទិ្ធភាពៃិងត្មាាភាព។  

ការរគបរ់គងអត្ផិរណ្ត   

៣.១២- េោលបំ ងរបស់រាជរ ាភិបាលកមពអាត គឺរក្ាអត្ិផរណ្តឲ្យេៅរត្ឹមរងវង៥់%។  រូប
ភាពទ្ី៣.៣ បង្ហាញពីទ្ិៃនៃ័យសតីពីអត្ិផរណ្តេៅកនអងរយៈេពលថមីៗេៃះ(មធ្យមរបចំរត្ីមាស ។  
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រូបភាេទី៣.៣ : អរាអតិ្ រណាសៅក្មពុជា គិតាមាមរតីមេ 

ឆ្ន ២ំ០០៦ដល់២០១២  

 
របភព :ធនាោរាតត្ិៃៃកមពអាត ផការគ នាែផឡកេលើទ្ិៃនៃ័យ ែខ្ត្ុោ - ធនឣ ២០០៦ = ១០០)  

៣.១៣- ៃិនានការៃៃអត្ិផរណ្ត សថតិ្ិបាៃបង្ហាញពីៃនិានការែរបរបួលខាាំងេៅ្នំ២០០៨។ ត្ៃមល
ទ្ំៃិញបាៃចប់េផតើមេកើៃេឡើងេៅ្នំ២០០៧ គឺេ យសារអត្ិផរណ្តៃៃការនាំចូលទ្ំៃញិ ដូចាត 
ត្ៃមលេរបងឥៃធៃៈៃិងទ្ំៃិញផរួមទាំងមហឣបអាហារ  េៅេលើទ្ីផ្ារពិភពេោកបាៃេកើៃេឡើងយ៉ាង
្បរ់ហ័សេ យសារែត្ត្រមូវការេកើៃេឡើងេលើសេៅរបេទ្សចិៃ ៃិងវិបត្តិេៅត្ំបៃ់មជ្ឈិមបូពា៌។ 
សមត្ថភាពកនអងការសាារសាាៃភាពៃៃអត្ិផរណ្តេៅកមពអាតមាៃការយឺត្យ៉ាវែដលបណ្តាលឲ្យសាាៃ
ភាពកាៃ់ែត្មាៃការែរបរបួលខាាំងេឡើង។ អត្ិផរណ្តបាៃេកើៃេឡើងបៃតេទ្ៀត្ េ យការចំណ្តយ
របស់រ ាភិបាលមាៃការេកើៃេឡើងខាាំង េហើយរូបិយវត្ថអបាៃចុះត្ៃមលេធៀបៃឹងដុោារអាេមរិក។ េទាះ
ាតដូចេៃះកតី តាមរយៈៃៃកិចចខ្ិត្ខ្ំបែៃថមេទ្ៀត្របសរ់ ាភិបាល សាាៃភាពៃៃអត្ិផរណ្តេៅកមពអាត
រត្ូវបាៃេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងវិញនាេពលបនាាប់។ 

៣.១៤- របសិៃេបើ្ន២ំ០០៨ មិៃរត្ូវបាៃគតិ្បញ្ចឣលេទ្េនាះករមិត្អត្ិផរណ្តមាៃករមតិ្ទាប 
ាតង៦% ែដលេៅែត្ាតអរតាខ្ពស់ ប៉ុែៃតសថិត្េៅកនអងអរតាែដលអាចទ្ទ្ួលយកបាៃផរបមា ៥% ។ 

ជញ្ជងីពា ជិជកមមៃងិជញ្ជងីទ្ទូាត្ ់  

៣.១៥- ផលិត្ផលនាំេចញសំខាៃប់ំផុត្របស់កមពអាតគឺ សេមលៀកបំពាក់ ែរ៉ែ ៃិងផលិត្ផលទាក ់
ទ្ងេៅៃឹងកសិកមមផរសូវ អងករ រត្ី ៃិងេៅស៊ូ ។ េៅ្នំ២០០៩ ការនាំេចញរបស់កមពអាត គឺបាៃ 
រងៃូវផលប៉ះពាល់េ យសារការធ្លាក់ចុះៃៃត្រមូវការេៅកនអងទ្ីផ្ារអៃតរាតត្ិ។ កនអង្នំ២០១៣ ការ
នាំេចញមាៃការេកើៃេឡើងវិញតាមការបា៉ាៃ់សាាៃមាៃរបមា ៦,៩ពាៃ់ោៃដុោារអាេមរិកេធៀប
ៃឹង្នំ២០០៩ មាៃករមិត្ែត្៣ពាៃ់ោៃដុោារអាេមរិកប៉ុេណ្តណះ។ ាតមួយោនេៃះែដរ ការនាំចូល
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-14.8% 

-14.7% 

-15.3% 

-14.4% 

-13.6% 

-10.9% 

-9.1% 

-7.9% 

-7.4% 

-11.1% 

-10.2% 

-10.1% 

-7.3% 

-5.6% 

0.4% 

-1.9% 

-5.7% 

-4.5% 

-3.8% 

-1.7% 

-0.5% 

-18.0% -16.0% -14.0% -12.0% -10.0% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0%

2006y

2007y

2008y

2009y

2010y

2011y

2012y (est)

Balance after capital transfers Current account balance Trade balanceតុលយភាពបន្ទា ប់ពីការសែារមូលធន 

រត្ូវបាៃបា៉ាៃ់សាាៃថាមាៃករមិត្របមា ៩ពាៃ់ោៃដុោារអាេមរិកេៅ្នំ២០១៣ េធៀបៃឹង្នំ
២០០៩មាៃករមិត្៤,៥ពាៃ់ោៃដុោារអាេមរិក។ ការនាំចូលផលិត្ផលអៃតរការី បេងកើត្ាត
សមាសភាគដ៏ធំៃៃការេកើៃេឡើងៃូវការនាំចូល។ 

៣.១៦- ត្ុល្យភាពពា ិជជកមមៃិងត្ុល្យភាពគ េៃយ្យចរៃតផគិត្បញ្ចឣល ឬមិៃគិត្បញ្ចឣល
ការេផទរមូលធៃ  មាៃត្ៃមលអវិជជមាៃកនអងរយៈេពលែវងកៃលងមកេហើយផរូបភាពទ្ី៣.៤ ។ ឱៃភាព
ពា ិជជកមមមាៃអរតា -១៥,៣%ៃៃផ.ស.ស.កនអង្នំ២០០៨ ែដលបាៃថយចះុាតបៃតបនាាប់ដល់ 
-១៣,៦%កនអង្នំ២០១៣។ ឱៃភាពគ េៃយ្យចរៃតផឧ. បនាាប់ពីគិត្ការេផទរមូលធៃ  មាៃភាព
របេសើរាតងមុៃ ប៉ុែៃតេៅែត្មាៃត្ៃមលអវិជជមាៃេៅេឡើយ។ ភសតអតាងមួយចៃំៃួបង្ហាញថា ករមិត្
ៃៃការនាំេចញផលិត្ផលរបស់កមពអាត ពីវិសយ័កសកិមម ែរ៉ែ កមមៃតសាល ៃិងេសវា រួមបញ្ចឣលាត
មួយៃឹងចំែ កេផ្សងេទ្ៀត្េៅកនអងជញ្ជីងគ េៃយយ្ចរៃត េៅមិៃទាៃ់មាៃចៃំួៃេរចើៃរគប់រោៃ់
សរមាបទ់្ូទាត្់ាតមយួៃឹងការនាំចូលេៅេឡើយ។ ដចូេៃះ មាៃែត្ការបេងកើៃការនាំេចញេ យការ
េធវើពិពិធកមម ៃិងឲយ្កាៃ់ែត្សុីជេរៅៃូវសកមមភាពពវីិស័យនានាសរមាបក់ារនាេំចញប៉េុណ្តណះែដល
អាចជួយេធវើឲ្យមាៃត្លុ្យភាពបាៃ។   

រូបភាេទី៣.៤ : តុលយភាេពា ជិ្ជក្មមនិងគ សនយយចរនត  

(ភាគរយននផ.ស.ស.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
របភព :រកសួងែផៃការ   

៣.១៧- ពា ិជជកមមនាំេចញនាំចលូ មាៃករមិត្េលើសព១ី០០%ៃៃផ.ស.ស. កនអង្ន២ំ០០៦ 
ប៉ុែៃតបាៃធ្លាក់ចុះាតបៃតបនាាប់េហើយៃិនានកាេៃះបាៃចប់េផតើមសាារេឡើងវិញេៅបនាាបព់ី្នំ២០០៩ 

តុលយភាពគណ្សនយយច្រនត  តុលយភាពពាណ្ិជជកមម 
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ប៉ុេណ្តណះផរូបភាពទី្៣.៥ ។ ករមិត្ៃៃការេធវើពា ិជជកមមនាំេចញនាំចូលកនអង្នំ២០១២ មាៃ
ករមិត្ជិត្១០០% េហើយការបា៉ាៃ់សាាៃថមីៗបាៃបង្ហាញថា ពា ជិជកមមនាំេចញនាំចូលសរមាប់
្នំ២០១៣ ក៏មាៃករមិត្ជិត្១០០% ែដរ ែដលកមពអាតចំបាច់រត្ូវបេងកើៃឲ្យបាៃាតអត្ិបរមាេដើម្បី
ទ្ទ្ួលបាៃផលរបេយជៃព៍ីពា ិជជកមម ការេផទរបេចចកវិទ្្ា ៃិងការទ្ទ្ួលបាៃទ្ីផ្ារេៅេរៅរប
េទ្ស។ 

រូបភាេទ៣ី.៥ : ពា ិជ្ជក្មមន្នសំចញន្នចំលូ ស ៀបនឹង ្.េ.េ.  

(គិតជាភាគរយ)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

របភព :រកសួងែផៃការ  

ការអភិវឌ្ឍវិេ័យហរិញ្ញវតាុ  

៣.១៨- ការផគត្់ផគងរ់ូបិយវត្ថអបាៃេកើៃេឡើងផ្នំេធៀបៃឹង្ន ំ២២,១% េៅកនអងអឡំអងេពលពី
្នំ២០០៨ដល់្ នំ២០១៣ ែដលបង្ហាញពីភាពកាៃ់ែត្សុីជេរៅរបស់វសិ័យហិរញ្ដវត្ថអ។ រូបិយវត្ថអ 
រត្ូវបាៃរក្ាឲ្យមាៃសថិរភាពកនអងករមិត្េឡើងចុះទាបាតង៥% េធៀបៃឹងរូបិយវត្ថអបរេទ្សសំខាៃ់ៗ 
ផដុោារអាេមរិក ។ ការអភិវឌ្ឍកនអងវសិ័យហិរញ្ដវត្ថអមយួចំៃួៃមាៃដូចខាងេរកាម៖ 

៣.១៩- វិស័យធនាោរ 
 របាក់បេញ្ដើកនអងធនាោរៃិងរបាក់កមចីពីធនាោរកាៃ់ែត្មាៃទ្ំៃុកចិត្តៃិងមាៃការេកើៃេឡើង។ 
 ឧបករ ៍នានាសរមាប់ដេំ ើរការអៃតរធនាោរ រត្ូវបាៃ ក់ឲយ្ដំេ ើរការ។ 
 របព័ៃធកូរបា រត្ូវបាៃដំេ ើរការសរមាប់ពិៃិត្្យេមើលឯកសារ។ 
 មូលធៃកាត្ពវកិចចអប្បបរមាសរមាប់ធនាោររត្ូវបាៃបេងកើៃពី៥០ពាៃ់ោៃេរៀលដល់១៥០
ពាៃ់ោៃេរៀល។  

 ការិយលយ័ពត័្៌មាៃពីឥ ទាៃរត្វូបាៃបេងកើត្េៅកនអង្ន២ំ០១២េដើម្បកីាត្ប់ៃថយហាៃិភយ័
ឥ ទាៃ។ 
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 ច្ាប់សតីពីកិចចសៃ្ាហិរញ្ដវត្ថអ ការធ្លនារា៉ាប់រង ៃិងរកមរដឌបប្េវ ីរត្ូវបាៃបេងកើត្េឡើង 
ៃិង ក់ឲ្យអៃុវត្ត។ 

 េៅពាក់កណ្តាល្នំ២០១២ របាក់បេញ្ដើេៅកនអងសាាប័ៃមីរកូហិរញ្ដវត្ថអបាៃេកើៃេឡើងដល់ 
៧១៩,២៣ពាៃ់ោៃេរៀល េហើយរបាក់កមចីពីសាាបៃ័េៃះមាៃចំៃួៃ២.៩៩២ពាៃ់ោៃេរៀល។ 
ចំៃួៃសាាប័ៃមីរកូហិរញ្ដវត្ថអបាៃេកើៃេឡើងពីចំៃួៃ៣០កនអង្នំ២០០២ដល់ចំៃួៃ៥៦េៅកនអង្នំ
២០១២។ 

៣.២០- វិស័យធ្លនារា៉ាប់រង 
 ការទ្ូទាត្រ់បាកធ់្លនាហាៃភិ័យ បាៃេកើៃេឡើង២០% កនអងមួយ្នំ។ 
 ការអៃុវត្តវិធ្លៃការរបយ័ត្នរបែយងែដលរសបាតមយួៃឹងការផតល់របឹកា្េលើការធ្លនារា៉ាប់រង 
រត្ូវបាៃពរងឹង។ 

 របាយការ ៍របចំ្ នំសតីពអីនកផតល់េសវារត្ូវបាៃេធវើាតសាធ្លរ ៈែដលអាចបេងកើៃត្ៃមល
របស់អនកផតលេ់សវា។ 

 របព័ៃធធ្លនារា៉ាប់រងអាយុជវីិត្រត្ូវបាៃបេងកើត្េឡើងេដើម្បីធ្លនាសវុត្ថិភាពសងគម។ 
 េសចកតីរពាងច្ាបស់តីពីការធ្លនារា៉ាប់រងរត្ូវបាៃេរៀបចេំឡើងេដើម្បពីរងឹងវសិ័យេៃះ។ 

៣.២១- ការចូលៃវិត្តៃ ៍
 មូលៃិធិាតត្សិៃតិសខុ្សងគមសរមាប់មស្រៃតរីាជការ មូលៃិធិាតត្សិរមាប់អត្តី្យុទ្ធជៃ មូល
ៃិធិសរមាប់ជៃពកិារ ៃិងមូលៃិធាិតត្សិរមាប់សៃតសិុខ្សងគមសរមាប់កមមករ រត្ូវបាៃបេងកើត្
េឡើង ការបេងកើត្ការោពំារសងគមៃិងការប ្តះគំៃិត្ែថរក្ាវបប្ធម៌។ 

 ច្ាប់មួយសតពីីការចលូៃិវត្តៃ៍េ យសម័រគចតិ្តកនអងវសិយ័ឯកជៃរត្ូវបាៃបេងកើត្េឡើង។ 

៣.២២- វិស័យមូលបរត្  
 េហ ារចនាសមពៃ័ធបទ្ ាៃគត្ិយុត្តសរមាប់វសិ័យមូលបរត្ រត្ូវេរៀបច ំៃិង ក់ឲ្យអៃុវត្ត។ 
 េហ ារចនាសមពៃ័ធរគប់រគងសរមាប់ទ្ីផា្រមូលបរត្រត្ូវបាៃបេងកើត្េឡើង ែដលកនអងេនាះមាៃ     
គ ៈកមមការមូលបរត្កមពអាត ៃិងរកុមហ៊ុៃផា្រមលូបរត្កមពអាត។ 

 រកុមហុ៊ៃចំៃួៃ១៥បាៃទ្ទ្ួលអាាតាប ណេធវើាតរកុមហុ៊ៃធ្លនាទ្ិញមូលបរត្ រកុមហុ៊ៃ
ពា ិជជករមូលបរត្  រកុមហុ៊ៃឈមឤញេជើងសាមូលបរត្ ៃិងរកុមហុ៊ៃទ្ីរបឹក្ាវិៃេិយគ ៃិង
រកុមហុ៊ៃចំៃួៃ៥រត្ូវបាៃទ្ទ្ួលសាាល់ាតរកុមហុ៊ៃគ េៃយ្យជនំាញ ៃិងសវៃករឯករាជ្យ
ផតលេ់សវាេៅកនអងវិស័យមូលបរត្ េហើយរកុមហុ៊ៃចំៃួៃ១េទ្ៀត្រត្ូវបាៃទ្ទ្ួលសាាល់ាតរកុម
ហុ៊ៃផតល់េសវាវាយត្ៃមលកនអងវិស័យមូលបរត្។ ធនាោរពា ិជជចំៃួៃ៣រត្ូវបាៃទ្ទ្ួលសាាល់
េធវើាតភានកង់្ហរទ្ូទាត្់សាច់របាក់ពាក់ពៃ័ធៃឹងមូលបរត្។ មាៃរកុមហុ៊ៃៃិងធនាោរចំៃៃួ៣
េផ្សងេទ្ៀត្រត្ូវបាៃទ្ទ្ួលសាាល់េធវើាតភានក់ង្ហរបញ្ជិកាមូលបរត្ ភានក់ង្ហរចុះបញ្ជីេផទរមូលបរត្ 
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ៃិងភានក់ង្ហរទ្ូទាត្់។ រកុមហុ៊ៃផ្ារមូលបរត្កមពអាតបាៃទ្ទ្ួលការអៃុញ្ហាត្ឲ្យេធវើាតរបត្ិបត្តិករ
ទ្ីផ្ារមូលបរត្ របត្ិបត្តកិររបព័ៃធផាត្់ទាត្់ៃិងទ្ូទាត្់មលូបរត្ ៃិងរបត្ិបត្តកិររកា្ទ្ុកមូលបរត្។ 

 មូលបរត្កមមសិទ្ធរិបសរ់ ាករទ្ឹកសវយ័ត្រកុងភនំេពញរត្ូវបាៃ ក់ឲ្យជួញដូរាតផលឣវការេៅកនអង
រកុមហុ៊ៃផ្ារមូលបរត្កមពអាត ៃិងរកុមហុ៊ៃមួយចៃំួៃេទ្ៀត្កំពុងសថិត្កនអងដំេ ើរការេរៀបចំ
ការេបាះផ្ាយលក់មលូបរត្ាតសាធ្លរ ៈេលើកដបំូង។   

៣.២៣- វិស័យហិរញ្ដវត្ថអមិៃែមៃធនាោរេផស្ងេទ្ៀត្ 
 អាាតាប ណសរមាប់េសវាវាយត្ៃមលៃិងេសវាកមមសិទ្ធិរត្ូវបាៃផតល់ជូៃដល់រកុមហុ៊ៃចំៃួៃ
៨៧ េហើយអាាតាប ណសរមាប់ការអភិវឌ្ឍកមមសិទ្ធិករ៏ត្ូវបាៃផតល់ដលរ់កុមហុ៊ៃចំៃួៃ២០។   

 សមាគមអនកវាយត្ៃមលៃិងភានក់ង្ហរផតល់េសវាកមមសិទ្ធេិៅកមពអាតរត្ូវបាៃបេងកើត្េឡើង។ សមាគម
េៃះបាៃកាាយាតសមាជិកទ្ី៨ៃៃសមាគមៃ៍អនកវាយត្ៃមលរបស់អាសា៊ាៃ។  

 វិធ្លៃការច្ាប ់ រកបខ្័ ឌយៃតការៃៃការរគបរ់គងៃងិការតាម ៃរត្ូវបាៃបេងកើត្េឡើងេដើម្បី
អភិវឌ្ឍេសវាបញ្ហចំៃិងជំរញុលំហូរមូលធៃ។ 

 ការេរបើរបាស់របពៃ័ធបេចចកវិទ្្ាព័ត្ម៌ាៃសរមាប់អនកចុះេឈាាះ អនកដំេ ើរការ ៃងិអាាតាធរ
នានារត្ូវបាៃជំរញុ។ 

ភាេរក្ីរក្និងក្មល ងំេលក្មម   

ការកាត្ប់ៃថយភាពរករីក 

៣.២៤- កនអង្នំ១៩៩៣ដល់១៩៩៤ េ យែផឡកេលើែខ្្សបនាាត្់ភាពរកីរកកំ ត្់កនអងទ្សវត្្សរ៍
្នំ១៩៩០ អរតាភាពរកីរករត្វូបាៃបា៉ាៃ់សាាៃថា មាៃអរតា៣៩%។ េ យែផឡកេលើែខ្្សបនាាត្់
ភាពរកីរកេៃះ អរតាៃៃភាពរកីរកមាៃអរតា១៤,៦%កនអង្នំ២០០៩ ដូចេៃះ េោលេៅទ្ី១ៃៃ
េោលេៅអភិវឌ្ឍៃស៍ហស្សវត្្សរ៍កមពអាត គឺរាជរ ាភិបាលកមពអាតសេរមចបាៃរួចេហើយ។ េ យ
សាររបេទ្សាតត្ិមាៃការអភិវឌ្ឍេរចើៃ រាជរ ាភបិាលកមពអាតបាៃេធវើការក ំត្់ែខ្្សបនាាត្់ភាពរកី
រកេឡើងវិញេៅ្នំ២០១១ េ យបាៃបេងកើៃត្ៃមលៃៃែខ្្សបនាាត្់ភាពរកីរក។ ាតមួយោនេៃះ េទាះបី
ែខ្្សបនាាត្់ភាពរកីរកថមីរត្ូវបាៃក ំត្ ់ប៉ុែៃតរាជរ ាភិបាលកមពអាតក៏េៅបៃតរកា្ចំ ុចេៅែដលបាៃ
កំ ត្់រួចេហើយៃៃការកាត្់បៃថយភាពរកីរកេៅអរតា១៩,៥%រត្ឹម្នំ២០១៥។  

៣.២៥- ៃិនានការៃៃអរតាភាពរកីរកនាេពលបចចអប្បៃន គឺែផឡកេលើែខ្្សបនាាត្់ភាពរកីរកថមីផរូបភាព
ទ្ី៣.៦  បាៃបង្ហាញថាច ំុចេៅៃៃការកាត្់បៃថយឲ្យបាៃពាក់កណ្តាលៃៃសមាមារត្របាតជៃ
ែដលរសេ់ៅេរកាមែខ្្សបនាាត្់ភាពរករីកាតត្ ិ ពីចេនាាះពី្នំ១៩៩០ៃិង្នំ២០១៥ គឺសរមចបាៃ
េហើយ េទាះបីាតែខ្្សបនាាត្់ភាពរកីរកមាៃករមិត្ខ្ពស់ាតងមុៃៃិងចំ ុចេៅមិៃបាៃែកសរមួល
កតី។  េហត្ុផលចម្បងៗែដលនាំឲ្យកមពអាតទ្ទ្ួលេាតគជ័យកនអងការកាត្់បៃថយភាពរកីរកេៃះគឺ
កិចចខ្ិត្ខ្ំយ៉ាងសកមមេដើម្បីឲ្យមាៃកំេ ើៃផ.ស.ស. មាៃអរតាពីរខ្ទង់កនអងរយៈេពល៣េៅ៤្នំ
ផ២០០៤ដល់២០០៧  កំេ ើៃរបកបេ យចីរភាពកនអងវិស័យកសិកមម ការពរងីកៃផទដី ំដុះ ការ
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ទាក់ទាញកមាាំងពលកមមយ៉ាង្ប់រហ័សឲ្យេៅេធវើការកនអងវិស័យមិៃែមៃកសកិមម ៃិងការកាត្់
បៃថយវិសមភាពកនអងការេរបើរបាស់។ 

រូបភាេទី៣.៦ : និន្នន ការភាេរក្ីរក្សៅក្មពុជា ាមតំបន់ ឆ្ន ២ំ០០៧-២០១១ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្បភព  :គណ្ន្ទពីទ្និនន័យ អសកេតស្ដ្ឋកិច្ច ្កគមកិច្ចកមពុជា  

អរតាភាពរករីកេៅថានកេ់រកាមាតត្ ិ 

៣.២៦- សាាៃភាពៃៃអរតាភាពរករីក(គ នាជៃំួស) ែដលបាៃគ នាេៅករមិត្រាជធ្លៃ ី
េខ្ត្ត េ យែផឡកេលើទ្ិៃនៃយ័មូល ាៃឃុំ សង្ហាត្់ ៃងិអេងកត្របាតសាស្រសតៃិងសុខ្ភាព លទ្ធផល
បាៃបង្ហាញថា បណ្តាេខ្ត្តេៅភាគខាងេជើងៃិងភាគអាេគនយ៍ៃៃរបេទ្ស មាៃដង់សុីេត្របាតជៃ
ខ្ពស់ ៃងិបៃតរបកបមុខ្របររបៃព ីេធវើែរសចមាារ ៃិងមាៃអរតាភាពរកីរកទាបាតងបណ្តាេខ្ត្ត
ែដលសថិត្េៅភាគខាងេជើង ភាគឦសាៃ ៃិងភាគពាយព្យ។ បញ្ហាែដលគួរឲ្យយកចិត្តទ្ុក ក់
ខ្ពស់េនាះគឺ េៅបណ្តាេខ្ត្តភាគឦសាៃ ែដលមាៃសហគមៃ៍ជៃាតត្េិរចើៃរស់េៅ។ េៅបណ្តា
េខ្ត្តទាំងេៃះ ភាគេរចើៃគឺាតត្ំបៃ់ជៃបទ្ ៃិងមៃិទាៃ់បាៃេធវើសមាហរ កមមកនអងរបព័ៃធាតត្ិ
េពញេលញ។ ាតមួយោនេៃះ អរតាភាពរកីរកមាៃករមិត្ខ្ពស ់ េៅេខ្ត្តេសៀមរាបៃិងេខ្ត្តបាត្់
ដំបង េទាះបីាតេខ្ត្តទាំងពីរេៃះរបកបមុខ្របរែរសចមាារាតយូរណ្តស់មកេហើយកតី។ េខ្ត្តេសៀមរាប
គឺាតត្ំបៃ់មួយដ៏សំខាៃ់ែដលទាកទ់ាញេភញៀវេទ្សចររបស់របេទ្សកមពអាត េហើយបាត្់ដំបងគាឺត
េខ្ត្តដ៏សខំាៃ់សរមាប់ ដំុះរសូវ។ មូលេហត្ុែដលនាំឲ្យមាៃអរតាភាពរកីរកខ្ពស់េៅកនអងេខ្ត្ត
ទាំងពីរេៃះ ទាមទារឲ្យមាៃការវិភាគសុីជេរៅៃិងរត្ូវេរៀបចំកមមវិធីសិក្ារសាវរាតវឲ្យបាៃច្ាស់ 
ោស់នាេពលអនាគត្។ 

រចនាសមពៃ័ធរបសក់មាាងំពលកមម  

៣.២៧-  ចំេពាះមូលេហត្ុែដលបាៃបករសាយពីខាងេដើម េៅកនអងបណ្តារបេទ្សែដលមាៃ
ចំ ូលទាប ការកាត្់បៃថយសមាមារត្ពលករែដលេធវើការកនអងវិសយ័កសកិមម រត្ូវបាៃបង្ហាញថា 
មាៃភាពរីកចេរមើៃ។ ែផឡកេលើវិធីសាស្រសតរំលឹកផUsual Status  ទ្ិៃនៃយ័សតពីីការមាៃការង្ហរេធវើ 
របស់ពលករែដលទ្ទ្ួលបាៃពីអេងកត្េសដឌកចិច សងគមកិចច អរតាពលករែដលេធវើការកនអងវសិ័យ 
កសិកមម េធៀបៃឹងកមាាំងពលកមមសរុប មាៃការថយចុះយ៉ាង្ប់រហ័ស េហើយមាៃការេកើៃេឡើង

2007 2008 2009 2010 2011

Cambodia 47.8 29.9 22.9 21.1 19.8

Phnom Penh 19.1 13.6 12.8 12.4 10.9

Other Urban Areas 41 30.5 19.2 17 22.5

Rural Areas 53.2 31.9 24.6 22.7 20.7
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កនអងវិស័យមិៃែមៃកសិកមម។ ៃិនានការេៃះបញ្ហាកថ់ា ការង្ហរនានារត្ូវបាៃបេងកើត្េឡើងេៅេរៅ    
វិស័យមិៃែមៃកសិកមម  េដើម្បីផគត្់ផគង់ដល់ពលករែដលមាៃចំៃួៃេលើស េហើយេធវើការចកេចញពី  
វិស័យកសិកមម។    

រូបភាេទ៣ី.៧ : រចន្នេមព័នធននក្មល ងំេលក្មម (១៥ដល៦់៤ឆ្ន )ំ  

តាមវិធីសាស្រ្តរំលឹក (Usual Status) ឆ្នាំ២០០៩ដល់២០១១ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្បភព :អសកេតស្ដ្ឋកិច្ច ្កគមកិច្ចកមពុជា  

៣.២៨- ាតរួម េយើងអាចេធវើការសៃនិ ាៃបាៃថា េសដឌកិចចកមពអាតបាៃេកើៃេឡើងកនអងករមិត្មួយ 
លឡរបេសើរ េហើយការង្ហរាតេរចើៃរត្ូវបាៃបេងកើត្េឡើងេៅកនអងវសិ័យមិៃែមៃកសិកមម។ េទាះាត
េសដឌកិចចមាៃការេកើៃេឡើងក៏េ យ ក៏ទ្ំហំេសដឌកិចចេៅត្ូច េ យសារមួយចំែ កធំពឹងែផឡកែត្
េលើវិសយ័កាត្់េដរសេមលៀកបំពាក់ សំ ង់ េទ្សចរ ៍ ៃិងកសកិមម។ េហើយេៅកនអងវសិ័យទាងំ
ប៉ុនាាៃខាងេលើេៃះ ការេរបើរបាស់បេចចកវទិ្្ាក៏េៅមាៃករមិត្េៅេឡើយ េហើយត្ៃមលរួមៃៃចង្ហាក់
ផលិកមមមាៃករមិត្ទាប។ លទ្ធផលទាំងអស់េៃះបាៃបង្ហាញថាផលតិ្ភាពេៅមាៃករមតិ្ទាប 
ៃិងចំ ូលកម៏ាៃកំ ត្។់ 

៣- ចំ ុចសៅនិងសោលនសោបាយេរមប់ឆ្ន ២ំ០១៤ដល់២០១៨  

បញ្ហា ន្នន្នដដលរតូវបនតស ោះរស្ថយ  

៣.២៩- ទ្ស្សៃវិស័យៃៃការអភិវឌ្ឍរបស់កមពអាត គឺេធវើសមាហរ កមមេសដឌកិចចៃិងសងគម េៅ
កនអងត្ំបៃ់ៃិងពិភពេោក ៃិងទ្ទ្ួលបាៃទ្ីផ្ារការង្ហរសរមាប់របាតជៃ។ េហត្ុេៃះការកសាង
មូល ាៃរឹងមាំមួយសរមាប់របេទ្សាតត្ិឲ្យមាៃសៃតិភាពេពញេលញ េសដឌកិចចមាៃសាាៃភាពលឡ
របេសើរផវិស័យកសិកមមៃិងមិៃែមៃចមាារ ៃិងវិស័យេសវាែដលមាៃផលិត្ភាព  ៃិងការឈាៃេៅ
សេរមចបាៃសងគមមួយែដលមាៃសមធម៌ ៃិងមាៃរេបៀបេរៀបរយគឺាតភាពចំបាច់បំផុត្។ 
បចចអប្បៃនេៃះ របេទ្សាតត្ិកំពុងសថិត្េៅកនអងកាលៈេទ្សៈែដលរបឈមៃឹងបញ្ហាមួយចំៃួៃពាក់ព័ៃធ
ៃឹងកិចចខ្ិត្ខ្េំធវើឲ្យរបេទ្សចកេចញពីរបេទ្សែដលមាៃការអភិវឌ្ឍត្ិចត្ួច ៃិងេដើម្បីសេរមចបាៃ

63% 

8% 

29% 

ឆ្ន ២ំ០១០ 

Agriculture

Industry

Services

62% 

10% 

28% 

ឆ្ន ២ំ០១១ 

Agriculture

Industry

Services

66% 
8% 

26% 

ឆ្ន ២ំ០០៩  

Agriculture

Industry

Services

ក្ិកមម ក្ិកមម ក្ិកមម 

ឧ្ាហកមម ឧ្ាហកមម ឧ្ាហកមម 

ស្វាកមម ស្វាកមម ស្វាកមម 
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ការេធវើសមាហរ កមមេៅកនអងសមាគមៃ៍េសដឌកចិចអាសា៊ាៃ្នំ២០១៥ៃិងទ្ទ្ួលបាៃផលរបេយជៃ៍
េពញេលញពីសមាហរ កមមេៃះ េដើម្បីជមនះបាៃៃូវភាពរបឈមទាំងអស់េៃះ គឺទាមទារឲ្យមាៃ
កិចចខ្ិត្ខ្ំរបឹងែរបងសរមាប់ការអៃុវត្តការង្ហរសំខាៃ់ៗាតេរចើៃបែៃថមេទ្ៀត្។ 

៣.៣០- ាតដំបូង កមពអាតចំបាច់រត្ូវេ ះរសាយៃូវបញ្ហាមួយចំៃួៃែដលកំពុងជួបរបទ្ះ គឺ៖ 

១- ដូចបាៃបញ្ហាក់ពីខាងេដើម េសដឌកចិចកមពអាតពឹងែផឡកេលើមូល ាៃេសដឌកិចចត្ចូ គឺេលើវិសយ័ 
៤ គឺ កសិកមម ឧស្ាហកមមកាត្់េដរ េទ្សចរ ៍ ៃិងសំ ង់។ េហើយេៅកនអងវិសយ័ទាងំ
េៃះ សកមមភាពសុីជេរៅពាក់ព័ៃធៃងឹការេរបើរបាសប់េចចកវិទ្ា្ ការេធវើសមាហរ កមមពវីសិយ័
មួយេៅមួយ ៃងិត្ៃមលបែៃថម េៅមាៃករមតិ្ទាបេធវើឲ្យចំ ូលរកបាៃេ យពលករក៏េៅ
មាៃករមិត្ទាប។ បែៃថមេលើេៃះេទ្ៀត្ ដំេ ើរការៃៃការគ នាកំេ ើៃផ.ស.ស. រត្ូវបាៃេធវើ
ែត្ចំេពាះេខ្ត្តមយួចំៃួៃ ែដលាតមូលេហត្ុេធវើឲ្យមាៃគមាាត្រវាងេខ្ត្តៃិងេខ្ត្ត។ ត្រមូវការ
សរមាប់បរិយប័ៃនកំេ ើៃេៅកនអងរគប់រូបភាពរត្វូបាៃបង្ហាញទ្ីេៃះ។ 

២- ការខ្វះខាត្មូលធៃមៃុសស្េៅែត្ាតឧបសគគដ៏ចម្បង កនអងការេធវើឧសា្ហូបៃីយកមម ៃិង
ការអភិវឌ្ឍេៅកនអងរបេទ្ស។ េៅកនអងវិសយ័អប់រំ ការផតលក់ារសិកា្មូល ាៃ៩្នំ ៃិងការ
ពរងីកការអបរ់ំបេចចកវិទ្ា្កៃលងមកមិៃទាៃ់បាៃទ្លូំទ្ូោយ។ បែៃថមេលើេៃះេទ្ៀត្ ការេធវើ
ឲ្យរបេសើរេឡើងៃវូគុ ភាពអប់រំេៅរគប់ករមិត្ មូល ាៃ ៃិងបេចចកេទ្ស េៅែត្មិៃទាៃ់
អាចសេរមចបាៃតាមច ំុចេៅ។ ាតមយួៃងឹការសេរមចតាមត្រមូវការទាំងអស់េៃះរបេទ្ស
ាតត្ិអាចទ្ទ្លួបាៃៃូវផលរបេយជៃ៍ពីផលោភរបាតសាស្រសត ែដលបចចអបប្ៃនេៃះ របេទ្ស
ាតត្ិបាៃចប់េផតើមឈាៃចូលកនអងដណំ្តក់កាលេៃះេហើយ។ 

៣- ការពរងីកវិសាលភាពេហ ារចនាសមព័ៃធមាៃករមិត្ទាបៃិងចំណ្តយេៅខ្ពស៖់  
ក. របព័ៃធដឹកជញ្ជឣៃផទាំងផលឣវថនល់ៃិងេសវាកមមដឹកជញ្ជឣៃ េៅមាៃករមិត្ េហើយេៅមិៃទាៃ់
មាៃផលឣវែដកេៅេឡើយ។ ចំណ្តយៃៃការដឹកជញ្ជឣៃេៅែត្មាៃករមិត្ខ្ពស់េៅេឡើយេបើ
េរបៀបេធៀបៃឹងបណ្តារបេទ្សជិត្ខាង។ 

ខ្. ការផគត់្ផគង់ថាមពលអគគិសៃីេៅមាៃកំ ត្់ តំ្បៃ់មួយចំៃួៃេៅមិៃទាៃ់បាៃត្ភាាប់
បណ្តាញេៅេឡើយ េហើយត្ៃមលេរបើរបាស់កម៏ាៃករមិត្ខ្ពស់េធៀបៃឹងបណ្តារបេទ្សជិត្
ខាង។ 

គ. របព័ៃធធ្លរាសាស្រសតមិៃទាៃអ់ាចបំេពញតាមត្រមវូការេៅេឡើយ ាតពិេសស សរមាប់ដំណ្តំ
ចរមុះ។ 

ឃ. ចំៃួៃរបាតជៃែដលទ្ទ្លួបាៃទ្កឹសាាត្បរិេភាគៃិងអនាម័យមៃិេលើសព៥ី០% េឡើយ។ 
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៤- វិបត្តិហិរញ្ដវត្ថអសកលេោកេៅែត្បៃតបងកឲ្យមាៃភាពមៃិច្ាស់ោសស់រមាប់កំេ ើៃេសដឌកិចច
កមពអាត េ យសារែត្េសដឌកិចចកមពអាតពឹងែផឡកយ៉ាងខាាំងេលើទ្ផី្ារេរៅរបេទ្ស។ 

៥- ការង្ហរអភបិាលកិចចេៅមៃិទាៃ់មាៃភាពទ្ូលំទ្ូោយរគប់រោៃ់េៅេឡើយ។ ចំេ ះដឹងពី
លិខ្ិត្បទ្ ាៃគត្ិយុត្តៃិងសមត្ថភាពអៃុវត្តច្ាប់ េៅមិៃទាៃ់បំេពញបាៃតាមរត្ូវការ 
េហើយរចនាសមព័ៃធៃងិត្ួនាទ្ីរបស់សាាប័ៃមិៃទាៃម់ាៃការទ្ទ្លួខ្ុសរត្ូវខ្ពស។់ បែៃថមេលើ
េៃះេទ្ៀត្ កិចចសរមបសរមួលរវាងរកសួង/នាយក ាៃ ថានក់ាតត្ិៃិងថានក់េរកាមាតត្ ិ េៅ
មាៃករមិត្ េធវើឲ្យេសវាសាធ្លរ ៈែដលរត្វូផតល់ឲយ្របាតជៃមាៃករមិត្េៅេឡើយ។ 

៦- ការរគប់រគងបរិសាាៃៃិងធៃធ្លៃធមមាតត្ិ ទាមទារឲ្យមាៃការយកចិត្តទ្ុក ក់ខ្ពស់ សរមាប់
ការង្ហរអភិវឌ្ឍរបកបេ យចីរភាព។ បែៃថមេលើេៃះេទ្ៀត្ ការែរបរបួលអាកាសធ្លត្ុេៅកនអង 
ពិភពេោកមាៃផលប៉ះពាល់យ៉ាងខាាំងមកេលើរបព័ៃធេអកូឡឣសុរីបសក់មពអាត េហើយបនាាបព់ី
េៃះគឺប៉ះពាល់ដលក់ារអភវិឌ្ឍេសដឌកិចច សងគមកចិច ែដលកមពអាតរត្ូវែត្របុងេរបៀបខ្លឤៃេ យ
ខ្លឤៃឯង។ 

៧-េទាះបីាតអរតាៃៃភាពរកីរកេៅកមពអាតមាៃករមិត្ទាបក៏េ យ ក៏ករមិត្ជីវភាពរស់េៅ 
របសរ់បាតជៃកមពអាតេៅែត្មាៃករមិត្ទាប េហើយការែបងែចកចំ ូលៃិងការែបងែចក
ផលរបេយជៃ៍ែដលទ្ទ្លួបាៃពីកេំ ើៃ េៅែត្ាតកងវល់ែដលរត្វូេ ះរសាយ។ 

៨-ទ្ិៃនៃ័យមូល ាៃៃៃេសដឌកិចច សងគមកិចចរបសក់មពអាតេៅមាៃករមិត្ទាបៃិងេៅង្ហយរងៃវូ
ផលប៉ះពាលេ់ៅេឡើយ។ េហត្ុេៃះទាមទារៃូវការេធវើេសចកតីសេរមចចិត្តរត្ឹមរត្ូវេដើម្បី
ពរងឹងៃូវទ្ៃិនៃ័យមលូ ាៃ។ 

ទិេសៅទូសៅននសោលនសោបាយក្នុងយុទធស្ថស្រេតចតុសកា ដំណាក្ក់ាលទ៣ី  

៣.៣១- យទុ្ធសាស្រសតចត្េុកា ដណំ្តកក់ាលទ្៣ី បាៃេលើកេឡើងៃូវរាល់បញ្ហាែដលបាៃេលើក
េឡើងខាងេលើ ៃិងបាៃរកេឃើញៃូវកាោៃុវត្តភាពែដលរបេទ្សាតត្ិអាចទ្ទ្ួលបាៃពីការេធវើ   
សមាហរ កមមេៅកនអងទ្ផី្ារែដលធំទ្ូោយាតងមៃុ(អាសា៊ាៃ ៃិងដំណ្តកក់ាលបនាាប់េទ្ៀត្  
ផលោភរបាតសាស្រសត កាោៃុវត្តភាពកំេ ើៃែដលទ្ទ្ួលបាៃពីធៃធ្លៃធមមាតត្ិផរួមទាំងកសិ 
កមម ។ ដូចេៃះវិស័យសនឣលសំខាៃ់ៗ អាចរួមបញ្ចឣលេ យសេងខបកនអងទ្ិសេៅសេរមចបាៃេោល
េៅាតយទុ្ធសាស្រសតសខំាៃ់ៗ ចំៃួៃ៤គឺ៖ 
១- ធ្លនាអរតាកំេ ើៃេសដឌកចិចមធ្យមរបចំ្ នំ៧%កនអងមួយ្នំ។ កំេ ើៃេៃះរត្វូមាៃចីរភាព 
បរិយប័ៃន ៃិងសមធម៌ ៃិងធៃ់ៃឹងវិបត្តិ តាមរយៈការេធវើពិពិធកមមមូល ាៃេសដឌកិចចឲ្យបាៃ
ទ្ូោយ ៃិងមាៃសមត្ថភាពរបកួត្របែជងាតងមុៃ កនអងបរិការ ៍អត្ិផរណ្តមាៃករមិត្ទាប
អាចរគប់រគងបាៃអរតាបតឣររបាក់មាៃសថិរភាព ៃិងទ្ៃុបរមុងមាៃកំេ ើៃាតរបចំ។  
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២- បេងកើត្ការង្ហរឲ្យបាៃកាៃែ់ត្េរចើៃេឡើងជូៃរបាតជៃ ាតពិេសស សរមាប់រសទាប់យុវជៃ 
តាមរយៈការបៃតខ្ិត្ខ្ំែកលមឡៃិងភាពរបកួត្របែជងរបស់កមពអាតកនអងការទាកទ់ាញ ៃិងជំរុញ
េលើកទ្ឹកចិត្តដល់សកមមភាពវិៃិេយគទាំងវិៃិេយគកនអងរសុកៃិងវិៃិេយគពីេរៅរបេទ្ស។ 

៣-សេរមចឲ្យបាៃៃូវេោលេៅៃៃការកាត្់បៃថយភាពរកីរកកនអងអរតាាតង១%កនអងមួយ្នំ ក៏
ដូចាតេោលេៅេផស្ងៗេទ្ៀត្ ែដលរត្ូវបាៃកំ ត្់កនអងគ.អ.ស.ក. ទ្ៃទឹមៃឹងការផតល់
អាទ្ិភាពកាៃ់ែត្ខាាំងេឡើងេលើការអភិវឌ្ឍធៃធ្លៃមៃុស្ស ការរគប់រគងបរិសាាៃ ៃិងការេរបើ
របាស់ធៃធ្លៃាតត្ិរបកបេ យចីរភាព។ 

៤- បៃតពរងឹងសមត្ថភាពៃិងអភិបាលកិចចរបស់សាាប័ៃរដឌ ទាំងថានក់ាតត្ិទាំងថានក់េរកាមាតត្ិ
េដើម្បីធ្លនាឲ្យបាៃរបសិទ្ធភាពៃិងភាពស័កតិសិទ្ធៃៃេសវាសាធ្លរ ៈ សំេៅបេរមើរបាតជៃ
ឲ្យកាៃ់ែត្របេសើរេឡើង។ 

៣.៣២- អាទ្ិភាពសខំាៃ់ៗែដលបាៃកំ ត្់េៅកនអងយុទ្ធសាស្រសតចត្ុេកា  ដំណ្តក់កាលទ្ី៣ 
អាចបង្ហាញេៅកនអងមុទំាំង៤៖ 

១- បរិសាាៃរគបដ ្ប់យុទ្ធសាស្រសតចត្ុេកា   

ក. សៃតិភាព សថិរភាពៃេយបាយ សៃតិសុខ្ ៃិងសណ្តាប់ធ្លនប់សាធ្លរ ៈ។ 
ខ្. បរិសាាៃមា៉ារកូេសដឌកិចចៃងិហិរញ្ដវត្ថអែដលមាៃលកខ ៈអៃុេរោះផរួមទាំងការែកទ្រមង់
ការរគប់រគងហិរញ្ដវត្ថអសាធ្លរ ៈ ៃិងវិសយ័ហិរញ្ដវត្ថអ ។ 

គ. សថិរភាពបរិសាាៃ។  
ឃ. ភាពាតៃដគកូនអងការអភវិឌឍ្របកបេ យរបសិទ្ធភាពៃិងការេធវើសមាហរ កមមកនអង
ត្ំបៃ់ៃិងពិភពេោក។ 

២- អភិបាលកិចចលឡ 
ក. ការរបយុទ្ធរប្ំងៃងឹអំេពើពុករលយួ។ 
ខ្. កំែ ទ្រមង់ចា្ប់ៃឹងរបព័ៃធយុត្តិធម៌។  
គ. កំែ ទ្រមង់រដឌបាលសាធ្លរ ៈ។  
ឃ. កំែ ទ្រមង់កងកមាាងំរប ប់អាវុធ។ 

៣-វិស័យអាទ្ិភាពចំៃួៃ៤ 
ក. ការអភិវឌ្ឍវសិ័យកសិកមមផពិពិធកមម ត្ៃមលបែៃថម ៃងិផលិត្ភាព ។ 
ខ្. ការអភិវឌ្ឍេហ ារចនាសមព័ៃធរូបវៃត។ 
គ. ការអភិវឌ្ឍវសិ័យឯកជៃៃិងការង្ហរេធវើ។ 
ឃ. ការកសាងសមត្ថភាពៃិងការអភិវឌ្ឍធៃធ្លៃមៃសុស្។ 

៣.៣៣- េៅកនអងជំពកូទ្ី៤ ចំ ុចៃីមួយៗរត្ូវបាៃបង្ហាញយ៉ាងលមឡិត្ រួមាតមយួៃងឹកមមវិធី
ែដលពាក់ព័ៃធសរមាបក់ារអៃុវត្ត។ ជពំូកទ្៤ី បាៃេលើកេឡើងយ៉ាងច្ាស់ោសៃ់ូវេោលៃេយបាយ 
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សនឣលពីររបស់រាជរ ាភិបាលកមពអាត គឺ (១)េោលៃេយបាយសតីពីការជំរញុផលិត្កមមរសូវៃងិ
ការនាំអងករេចញ ៃិង (២)េោលៃេយបាយអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យឧស្សហកមម ែដលេោលៃេយបាយ
ៃីមួយៗបាៃបង្ហាញយ៉ាងលមឡិត្។  

រក្បខ័ ឌ លទធ្ល 

៣.៣៤- យុទ្ធសាស្រសតចត្ុេកា  ចំបាច់រត្វូេរៀបចំាតែផៃការសកមមភាពច្ាស់ោស់សរមាប់ 
អៃុវត្ត។ ាតក់ែសតង រកសួង សាាប័ៃ ៃិងអាាតាធរមូល ាៃេៅថានក់េរកាមាតត្ិ រត្ូវមាៃែផៃការ
សកមមភាពរបស់ខ្លឤៃ ែដលែផៃការសកមមភាពទំាងេនាះអាចាតែផៃការតាមវិស័យៃិងគិត្គូរពី 
ហាៃិភ័យែដលអាចេកើត្មាៃ ប៉ុែៃតរបសិៃេបើរកបខ្័ ឌអៃតរវិស័យមិៃរត្ូវបាៃគិត្គូរៃិងអៃុវត្ត 
េនាះៃឹងបណ្តាលឲ្យមាៃហាៃិភ័យកាៃ់ែត្ខ្ពស់។ ដូចេៃះ អនកេរៀបចំៃិងអៃុវត្តែផៃការេៅរកសួង 
សាាប័ៃ ៃិងថានក់េរកាមាតត្ិ រត្វូសហការៃងិេធវើការរួមោនជតិ្សនិទ្ធេដើម្បីទ្ទ្ួលបាៃលទ្ធផលលឡ
របេសើរ។ រកបខ្័ ឌលទ្ធផល គអឺាចរត្ូវបាៃេរៀបចំេ យការពិៃិត្យ្េមើលរគប់រជុងេរាតយៃិង 
ភាពទាក់ទ្ងោន រួមោនេដើម្បីឲ្យទ្ទ្ួលបាៃលទ្ធផលលឡរបេសើរេរកាមកចិចខ្ិត្ខ្ំរបឹងែរបងទាងំអស់
ោន ៃិងាតចុងេរកាយេដើម្បកីំ ត្់ៃូវបញ្ហារាំងសទះនានាែដលអាចេកើត្មាៃេឡើងេៅកនអងដំេ ើរការ
ៃៃការអៃុវត្ត។ រកបខ្័ ឌលទ្ធផលេៃះៃឹងបេងកើត្េឡើងៃូវទ្រមង់តាម ៃរត្តួ្ពិៃិត្្យៃិងវាយត្ៃមល
សរមាប់ែផៃការេៃះ។ របអប់៣.១ បង្ហាញពីរកបខ្័ ឌលទ្ធផលែដលអាចសេរមចបាៃសរមាប់
ែផៃការេៃះ។  

 

របអប់៣.១ : រក្បខ ័ឌ លទធ្លៈ បរិោប័នន នងិចីរភាេក្ំស ើនសដើមបីកាត់បនាយភាេរក្ីរក្ 

សោលសៅ 

ក្ំស ើន ភាេរក្ីរក្ សេារភាេ ការអភិវឌ្ឍមនុេស 

សថិរភាព បរិយប័ៃន 
ៃិងភាពធៃៃៃេសដឌ
កិចចាតមួយៃឹង
កំេ ើៃ ផ.ស.ស. 
ខ្ពស់ាតង ៧% ពិពិធ
កមមេសដឌកិចច    

កាត់្បៃថយ អរតាភាពរកីរក ផេលើស
ពី១% កនអងមួយ្នំ  ៃិងវិសមភាព
ចំ ូល បេងកើត្េរចើៃែថមេទ្ៀត្ៃិង
របកបេ យរបសិទ្ធភាពៃូវ
ការង្ហរមិៃែមៃកសិកមម  

សៃតិភាព អភិបាលកិចចលឡ
របេសើរាតងមុៃ កាត់្បៃថយ
អំេពើពុករលួយ វិធ្លៃការ
ច្ាប់ សថិរភាពេសដឌកិចច   

េលើកកមពស់/របកួត្របែជង 
មូលធៃមៃុស្ស គុ ភាព
ៃៃការអប់រំៃិងេសវាអប់រំ 
សមធម៌េយៃឌ័រ ឧត្តមភាព 
គុ ភាពការង្ហរៃិងជំនាញ   

លទធ្ល ១. មូល ាៃមា៉ារកូេសដឌកិចចរឹងមាំ បរិសាាៃអៃុេរោះសរមាប់ការវិៃិេយគកនអងរសុកៃិងមកពីេរៅរបេទ្ស េសដឌកិចចេបើក
ទូ្ោយ ការនាំេចញេកើៃេឡើង ការរបមូលពៃធមាៃភាពលឡរបេសើរាតងមុៃេហើយចំ ូលមិៃែមៃពៃធមាៃការេកើៃ
េឡើង ចំណ្តយេលើវិស័យអាទិ្ភាព។ 

២. ឧស្ាហកមមែដលេរបើរបាស់ពលកមមេរចើៃមាៃការេកើៃេឡើង ចំៃួៃេភញៀវេទ្សចរមាៃការេកើៃេឡើងយ៉ា្ប់រហស័ ការ
អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកមម ៃិងការអភិវឌ្ឍការចិញ្ចឹមសត្វៃិងរតី្ ការបៃតសកមមភាពេបាសសមាាត្មីៃៃិងសំ ល់ាតតិ្ផទអះ
ពីសស្រង្ហាម។ 

៣. រគប់រគងធៃធ្លៃធមមាតតិ្ េ យឲ្យៃរពេឈើរគបដ ្ប់េលើៃផទដី៦០%។ 
៤. ការអភិវឌ្ឍេហ ារចនាសមព័ៃធ ផរួមទាំងេៅតំ្បៃ់ ច់រសយលេៅជៃបទ្  េផាាត្ការយកចិត្តទុ្ក ក់េលើ ថាមពល
ៃិងផលឣវ ទឹ្កសាាត្ៃិងអនាម័យ ផតល់ដីសម្បទាៃសងគមកិចចេរចើៃបែៃថមេទ្ៀត្។ 

៥. សាាៃភាពអភិបាលកិចចែដលអាចព្ាករបាៃកិចចដំេ ើរការរបស់តុ្ោការ ាតមួយៃឹងការអាចទ្ទួ្លបាៃៃូវេសវា
យុត្តិធម៌រគប់ៗោន ច្ាប់មាៃត្មាាភាព អៃុវត្តច្ាប់សតីពីែដៃដី បេងកើៃការផតល់ប ណកមមសិទ្ធិដី បេងកើៃការេឆលើយត្ប
របស់រដឌបាលសុីវិល ែកទ្រមង់កនអងមស្រៃតីរាជការ បេងកើៃរបាក់េបៀវត្្សដល់មស្រៃតីរាជការ តាម ៃពិៃិត្្យេមើលៃិងវាស់ែវង
ពីការចំណ្តយផសរមាប់ការង្ហររបស់រាជរ ាភិបាល  ការេឆលើយត្បទាៃ់េពល គ េៃយ្យភាព ៃិងត្មាាភាពៃៃេសវា
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វិមជ្ឈការ។ 
៦. េរៀបចំមូលធៃមៃុស្ស េៅតាមករមិត្ខុ្សៗោនបេងកើៃការសិក្ាេៅករមិត្េរកាយបឋមសិក្ា ផតល់ជំនាញដល់សាាប័ៃ 
ទី្ផ្ារពលកមមែដលមាៃការែរបរបួល េដើម្បីធ្លនាការទ្ទួ្លបាៃផលរបេយជៃ៍ពីជំនាញផធ្លនាត្រមូវការសរមាប់
ជំនាញ ៃិងបេងកើត្ការង្ហរេរចើៃ/ព័ត៌្មាៃពីទី្ផ្ារពលកមមបែៃថមេទ្ៀត្ យុគគភាពេយៃឌ័រេៅរគប់ករមិត្ ម ឌលសុខ្
ភាពរតូ្វបាៃពរងីកយ៉ាងទូ្លំទូ្ោយ មាៃសាាៃភាពអាហារូបត្ថមភលឡ ៃិងផេសទើរែត្  សកលកមមទឹ្កសាាត្ៃិងអនាម័យ 
របព័ៃធសុវត្ថិភាពសងគមរតូ្វបាៃ ក់ឲ្យអៃុវត្ត។ 

សោល

នសោបាយ 

(ធាតុសចញ) 

 

១. បេងកើៃចំ ូលថវិកាផរបមា ១៨%ៃៃផ.ស.ស. រតឹ្ម្នំ២០១៨  ពរងឹងរដឌបាលពៃធ រ ជំរុញការចំណ្តយេៅកនអង  
វិស័យអាទិ្ភាព ជំរុញការអៃុវត្តកាេរេរៀបចំថវិកាេ យែផឡកេលើលទ្ធផលផៃិងកំែ ទ្រមង់ការរគប់រគងហិរញ្ដវត្ថអសា
ធ្លរ ៈ  ពរងឹងេោលៃេយបាយហិរញ្ដវត្ថអៃិងសារេពើពៃធផរួមទាំងឧបករ ៍នានាែដលអាចទូ្ទាត់្បាៃ ។ 

២.   បេងកើត្ ៃិងអៃុវត្តច្ាប់ៃិងវិធ្លៃការច្ាប់នានា ពាក់ព័ៃធៃឹងពា ិជជកមមៃិងហិរញ្ដវត្ថអ េធវើឲ្យរបេសើរេឡើងអភិបាលកិចច
េសដឌកិចចផឱៃភាពពា ិជជកមម ទាបាតងឬេសមើ៣% រគប់រគងអតិ្ផរណ្តឲ្យសថិត្េៅេរកាមឬេសមើ៥% ៃិងជំរុញឲ្យមាៃ
ការអៃុវត្ត ។ 

៣. អៃុវត្តេោលៃេយបាយរបពលវប្បកមមរសូវ ៃិងេោលៃេយបាយអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យឧស្ាហកមម  ពរងឹងកនអងវិស័យការ
 ំដុះ ចិញ្ចឹមសត្វ ៃិងរតី្។ វិៃិេយគេរចើៃបែៃថមេទ្ៀត្ េលើេហ ារចនាសមព័ៃធផធ្លរាសាស្រសត ដឹកជញ្ជឣៃ អគគិសៃី ទឹ្ក 
អនាម័យ េសវាសាធ្លរ ៈៃិងែផនកេផ្សងេទ្ៀត្ ។  

៤. ពរងឹងច្ាប់ពា ិជជកមម ៃិងការអៃុវត្តេោលៃេយបាយេលើកកមពស់កំេ ើៃ/មជ្ឈម ឌលកំេ ើៃ េោលៃេយបាយ
ៃគរូបៃីយកមម។ 

៥. បេងកើៃការង្ហរសុរិេយដីេដើម្បីែសវងយលថ់ាេត្ើៃផទដីេលើសែដលអាច ំដុះផៃិងធៃធ្លៃេផ្សងេទ្ៀត្  ធ្លនាពីកមមសិទ្ធិដី 
េ ះមីៃេលើៃផទដីេរចើៃែថមេទ្ៀត្ អៃុវត្តេោលៃេយបាយេរបើរបាស់ដីេលើសែដលអាច ំដុះបាៃរបកបេ យសម
ធម៌ ផតល់លទ្ធភាពសរមាប់ការេធវើទំ្េៃើបកមមមុខ្របរកសិកមមេៅកនអងតំ្បៃ់ែដលបាៃេ ះសមាាត្មីៃ របព័ៃធសុវត្ថភិាព
សងគម។ 

៦. រគប់រគង/អៃុវត្តឲ្យបាៃលឡរបេសើរាតងមុៃ : តំ្បៃ់ការពារៃរពេឈើ២៣កែៃលង ធៃធ្លៃធមមាតតិ្/ធៃធ្លៃែរ៉ែ ទឹ្ក រតី្។  
៧. ជំរុញវិមជ្ឈការ តួ្នាទី្ ថវិកា ៃិងមស្រៃតីកនអងវិស័យសខំាៃ់ៗ ពិៃិត្្យេមើលមស្រៃតីរាជការ  បេងកើៃរបាក់េបៀវត្្សដល់មស្រៃតីរាជ   
រ ាភិបាល េធវើឲ្យរបេសើរេឡើងវិៃ័យរបស់មស្រៃតីរាជការ ែបងែចកធៃធ្លៃសរមាប់អេងកត្ៃិងវាស់ែវង េដើម្បីឲ្យការអៃុវត្ត
តួ្នាទី្របស់មស្រៃតីរាជការរបកបេ យរបសិទ្ធភាព។ 

៨. បេងកើៃថវិកាសរមាប់វិសយ័អភិវឌ្ឍធៃធ្លៃមៃុស្ស ផការអប់រំេលើសពី៣%ៃៃផ.ស.ស. សុខាភិបាលេលើសពី២%ៃៃផ.
ស.ស.  បេងកើត្ៃូវេោលៃេយបាយច្ាសោ់ស់មួយសរមាប់េរៀបចំមូលធៃមៃុស្សកនអងែផនកពាក់ព័ៃធៃឹងការបេងកើត្
ជំនាញរបកួត្របែជងកនអងវិស័យវិទ្្ាសាស្រសតៃិងបេចចកេទ្ស។ 

៩. បេងកើៃគ េៃយ្យភាព :  តាមរយៈការេធវើឲ្យមាៃការពាក់ព័ៃធាតមួយរបាតជៃ ៃិងរបព័ៃធគ េៃយ្យភាពផលឣវការ េធវើឲ្យ
របេសើរេឡើងរបព័ៃធតាម ៃរតួ្ត្ពិៃិត្្យៃិងវាយត្ៃមល េៅថានក់ាតតិ្ ៃិងថានក់េរកាមាតតិ្។ 

យុទធស្ថស្រេត (ធាតុ

ចូល)  

យុទ្ធសាស្រសតរូបិយវត្ថអៃិងសារេពើពៃធ 
១. អៃុវត្តេោលៃេយបាយរូបិយវត្ថអ េដើម្បីេធវើឲ្យមាៃរបសិទ្ធភាពបែៃថមេទ្ៀត្ ផាតពិេសសបដិដុោារូបៃីយកមម  ជំរុញ
ការេធវើហិរញ្ដប្បទាៃេៅកនអងេសដឌកិចច ផជំរុញការេធវើអាជីវកមមសាាប័ៃហិរញ្ដវត្ថអ បេងកើត្ឲ្យបាៃេរចើៃែថមេទ្ៀត្ៃូវសាាប័ៃ/
ឧបករ ៍ហិរញ្ដវត្ថអ ។ 

 ២. េលើកេឡើងៃូវឧបករ ៍សារេពើពៃធនានា េដើម្បីសេរមចឲ្យបាៃៃូវជេរមើសេោលៃេយបាយេផ្សងៗ ែដលបាៃេលើក 
េឡើងេៅកនអង "ែផនកេោលៃេយបាយ"  ៃិងកសាងសមត្ថភាពពីការរគប់រគងមា៉ារកូហិរញ្ដវត្ថអេៅកនអងរាជរ ាភិបាល។ 

យុទ្ធសាស្រសតមា៉ារកូេសដឌកិចច ៃិងយុទ្ធសាស្រសតតាមវិសយ័  
១ ការេធវើសមាហរ កមម កនអងសមាគមអាសា៊ាៃ េធវើឲ្យរបេសើរេឡើងការបៃ្សអីជំៃួយ កិចចសហរបតិ្បត្តិការត្្បឣង-ត្្បឣងៈ 
កនអងែផនកពា ិជជកមម ផរួមទាំងេសវា  ការវិៃិេយគផាាល់ពីបរេទ្ស ការេផទរបេចចកវិទ្្ា ៃិងែផនកេផ្សងេទ្ៀត្។ 

២ សរមបសរមួលៃិងជំរុញការវិៃិេយគឯកជៃ ៃិងពា ិជចកមម។ 
៣ ពរងីករបព័ៃធអគគិសៃី ៃរបស ីយ៍ៃិងទូ្រគមនាគមៃ៍ ផលឣវថនល់ ផលឣវជៃបទ្ ផលឣវែដក កំពង់ែផ ផទ្េៃលៃិងសមុរទ្  ធ្លរា
សាស្រសត។  

៤ េលើកទឹ្កចិត្តឲ្យមាៃភាពាតសហរោស ៃិងសហរោសធុៃតូ្ចៃិងមធ្យម។ 
៥ អៃុវត្តរគប់វិធ្លៃការ ៃិងជំរុញេោលៃេយបាយអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យឧសា្ហកមមៃិងេោលៃេយបាយនាំេចញរសូវ។ 
៦ ពរងឹងេសវាផ្សពវផ្ាយកនអងវិស័យ កសកិមម ការចិញ្ចឹមសត្វ ៃិងរតី្។ 
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៧  ក់ឲ្យអៃុវត្តេោលៃេយបាយនាំេចញេៅស៊ូ។ 
៨ បៃតអៃុវត្តេោលៃេយបាយេទ្សចរ ៍។ 
៩ ពរងឹងមូល ាទិ្ៃនៃ័យឧស្ាហកមមៃិងកសិកមម។  
១០ ជំរុញការរសាវរាតវែផនកឧស្ាហកមមៃិងកសិកមមេ យភាាប់ាតមួយឧសា្ហកមម ផៃិងអនកែដលមាៃចំែ កពាក់
ព័ៃធេផ្សងេទ្ៀត្ ។  

េោលៃេយបាយែកទ្រមង់រដឌបាលសាធ្លរ ៈ  
១ េរៀបចំជំេរឿៃពីេសវាសុីវិលមួយេផ្សងេទ្ៀត្។ 
២ អៃុវត្តច្ាប់សតីពីការរគប់រគងរដឌបាលរាជធ្លៃី េខ្ត្ត រកុង រសុក ខ្ ឌ ៃិងកមមវិធីាតតិ្សរមាប់ការអភិវឌ្ឍរបាតធិបេត្យ្យ
េៅថានក់េរកាមាតតិ្។ 

៣ ពរងឹងសមត្ថភាពេៅថានក់េរកាមាតតិ្ េរៀបចំកមមវិធីប ្តះបណ្តាលដល់មស្រៃតីេៅថានក់េរកាមាតតិ្។ 
៤ ជំរុញការង្ហរតាមតួ្នាទី្/ការេធវើរបតិ្ភូកមមអំណ្តចេៅសាាប័ៃអភិបាលកិចចេៅថានក់េរកាមាតតិ្ រួមទាំងការវិសហមជ្ឈការ
ហិរញ្ដវត្ថអ។ 

៥ បេងកើត្រត្នាោរ ធនាោរ/មិៃែមៃធនាោរ េៅករមិត្រកុង រសុក ខ្ ឌ។ 
៦ បេងកើត្កិចចសរមបសរមួលៃិងទំ្នាក់ទំ្ៃងលឡាតងមុៃ រវាងរដឌបាលថានក់ាតតិ្ៃិងអាាតាធរថានក់េរកាមាតតិ្ កំ ត់្តួ្នាទី្
ឲ្យបាៃច្ាស់ោស់បែៃថមេទ្ៀត្។ 

៧ ពរងឹងយៃតការអាាតាកណ្តាល  ាតពិេសសសរមាប់ការេ ះរសាយទំ្នាស់ដីធលី។  

យុទ្ធសាស្រសត សងគម មូលធៃមៃុស្ស ៃិងកាត់្បៃថយភាពរកីរក   
១ េរៀបចំយុទ្ធសាស្រសតកាត់្បៃថយភាពរកីរក/ភាពង្ហយរងេរោះ េៅតាមបរិការ ៍ៃៃភូមិសាស្រសត ៃិងែដៃដីៃីមួយៗ។  
២ ផតល់េសវាកមមទឹ្កសាាត្ៃិងអនាម័យឲ្យបាៃទូ្ទាំងរបេទ្ស។ 
៣ ពរងឹងកមមវិធីអត្តសញ្ហា កមមរគួសាររកីរក។  
៤ ពរងីកបណ្តាញសុវត្ថភិាពសងគមតាមរយៈកមមវិធីេផទររបាក់ជូៃកមមវិធីអាហារពលកមម េសាធៃៃិវត្តៃ៍ ៃិងកមមវិធីេផ្សង
េទ្ៀត្។ 

៥ ពេៃលឿៃការផតល់កមមសិទ្ធិដីធលីជូៃរបាតជៃ។ 
៦ ពរងីកការផតល់ដីសម្បទាៃសងគមកិចចសរមាប់ការេធវើអាជីវកមមកសិកមម។ 
៧ ពរងីកការទ្ទួ្លបាៃការផគត់្ផគង់ កមចី ៃិងទី្ផ្ារ សរមាប់របាតជៃេៅជៃបទ្។  
៨ ពរងីកសាោមធ្យសិក្ា ឧត្តមសិក្ា ៃិងសាោប ្តះបណ្តាលវិាតាជីវៈ។ 
៩ ផតឤចេផតើមកមមវិធីរកុមេោលេៅសរមាប់េរៀបចំរបមូលផតអំជំនាញ។ 
១០ នាំចូលបេចចកវិទ្្ាទំ្េៃើប។ 
១១ បេងកើត្សកលវិទ្្ាលយ័បេចចកវិទ្្ា។  
១២ បេងកើត្ៃិងដំេ ើរការេពញេលញម ឌលសុខ្ភាព ឃុំមួយម ឌលសុខ្ភាពមួយ។ 
១៣ ជំរុញឲ្យមាៃការតាម ៃសុខ្ភាព។ 
១៤ ពរងឹងការតាម ៃរតួ្ត្ពិៃិត្្យៃិងវាយត្ៃមលេៅរគប់ករមិត្ ផថានក់ាតតិ្/ថានក់េរកាមាតតិ្  ាតពិេសស មូល ាៃ   
ទិ្ៃនៃ័យ។ 

សោលនសោបាយស្ថរសេើេនធ  

៣.៣៥- រាជរ ាភបិាលកមពអាតមាៃទ្ិសេៅ កនអងការបៃតការអៃុវត្តកមមវិធីកំែ ទ្រមង់ហិរញ្ដវត្ថអ
សាធ្លរ ៈេដើម្បីេលើកកមពស់របព័ៃធហិរញ្ដវត្ថអសាធ្លរ ៈេៅកមពអាតឲ្យដល់ករមតិ្សតង ់អៃតរាតត្ិ។ 
ាតក់ែសតងេោលេៅៃៃការពរងីករបព័ៃធេៃះឲ្យកាាយាតឧបករ ៍មួយមាៃរបសិទ្ធភាព គឺសរមាប់
ពរងីកកំេ ើៃេសដឌកចិច ធ្លនាសមធមៃ៌ិងយុត្តធិមស៌ងគម ែថរក្ាសថិរភាពៃៃរបត្ិបត្តិការរបស់រដឌ
ផៃិងការផតល់េសវាសាធ្លរ ៈ  ៃិងរួមចំែ កេធវើឲយ្មាៃសថិរភាពមា៉ារកូេសដឌកិចច។ 
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៣.៣៦- ចំ ុចេៅៃៃការរបមលូច ំូលថវិកាាតត្ិ រត្ូវបាៃកំ ត្់ឲ្យមាៃកំេ ើៃចំ ូល
ៃិងាតមធ្យមេកើៃេឡើង០,៥%ៃៃផ.ស.ស.ាតេរៀងរាល់្នំ ឧ. េៅ្នំ២០១១មាៃករមិត្១៣,២% 
ែដលៃឹងអាចេកើៃេឡើងដល់យ៉ាងេហាចណ្តស់១៤,៩%កនអង្នំ២០១៣ ៃិងដល់១៥,៤%កនអង្នំ
២០១៤។ េៅចុងបញ្ចប់ៃៃអា ត្តិកាលរបស់ែផៃការ ចំ ចុេៅអប្បបរមាែដលរំពងឹទ្ុកៃៃ
ចំ ូលថវកិាមាៃករមិត្១៦,៩% ៃៃផ.ស.ស. ដូចេៃះករមិត្ែដលរបេសើរបផំុត្េនាះគឺ១៨% ដូច
បាៃេលើកេឡើងកនអងកមមវិធីកំែ ទ្រមង់ហិរញ្ដវត្ថអសាធ្លរ ៈ។ េៅកនអងែផនកចណំ្តយ រាជរ ាភបិាល
កមពអាតៃឹងបៃតកំ ត្់អាទ្ភិាពខ្ពស់ចំេពាះវិស័យសងគមកិចច េហ ារចនាសមព័ៃធ ៃិងការេធវើឲយ្
របេសើរេឡើងៃូវសមត្ថភាពៃិងករមិត្ជវីភាពរស់េៅរបស់មស្រៃតរីាជការ ៃិងកងកមាាំងរប ប់អាវុធ    
វិស័យទាំងេៃះ រត្ូវបាៃក ំត្់អាទ្ិភាពេៅកនអងយុទ្ធសាស្រសតចត្ុេកា ដំណ្តកក់ាលទ្ី៣។ េហត្ុ
េៃះការវិភាជថវិការដឌសរមាប់វិស័យអប់រ ំគួរែត្មិៃរត្ូវទាបាតង៣% ៃៃផ.ស.ស. រត្ឹម្នំ២០១៨ 
ៃិងមិៃរត្ូវទាបាតង២% សរមាប់វិស័យសខុាភិបាលរត្ឹម្ន២ំ០១៨។ ការេផាាត្ការយកចិត្តទ្កុ 
 ក់អាចរត្វូបាៃេធវើេឡើងេដើម្បីធ្លនាៃវូភាពសក័តិសទិ្ធ ត្មាាភាព ៃិងគ េៃយ្យភាព េៅកនអងការ
រគប់រគងការរបមូលចំ លូៃិងការវិភាជសរមាប់ចណំ្តយ។ 

៣.៣៧- ចំេពាះបំ ុល េដើម្បីកុំឲយ្មាៃបញ្ហាកនអងការរគបរ់គងបំ ុលសាធ្លរ ៈ សេំ ើកនអង
ែផៃការថមបីាៃេលើកេឡើងថា គួែត្បៃតរក្ាបំ លុេៃះកុំឲ្យេលើសពីករមិត្អបប្បរមា។ បចចអប្បៃន
េៃះ បំ ុលមាៃអរតា៣១% ៃៃផ.ស.ស. ែដលអរតាេៃះមិៃខ្ពស់េឡើយេបើេយើងពិៃិត្្យេមើលកនអង
បរិការ ៍កនអងបណ្តារបេទ្សនានាកនអងសមាគមអាសា៊ាៃៃិងបណ្តារបេទ្សេផ្សងេទ្ៀត្។ កិចចខ្ិត្ខ្ំ
របឹងែរបងបែៃថមេទ្ៀត្ៃឹងរត្ូវបាៃេធវើេឡើងេដើម្បីបេងកើៃអត្ិេរកថវិកាេដើម្បធី្លនាថា ៃឹងមិៃមាៃការ
ខ្កខាៃសរមាប់វិភាជៃ៍ថវិកាសរមាប់វិៃិេយគសាធ្លរ ៈៃិងេសវាបំ ុល ៃិងេដើម្បីការពារទ្ុៃ
បរមុងរបស់របេទ្ស។ រាជរ ាភិបាលក៏មាៃែផៃការ េដើម្បីកាត្់បៃថយឱៃភាពថវិកាឲយ្េៅរត្ឹម
អរតា៣% ៃៃផ.ស.ស.រត្មឹ្នំ២០១៨។  

សោលនសោបាយនិងការវាេ់ដវងេកីារអនុវតត  

៣.៣៨- រាជរ ាភបិាលកមពអាតបាៃទ្ទ្ួលេាតគជ័យកនអងការអៃុវត្តកមមវិធីកំែ ទ្រមង់ហិរញ្ដវត្ថអ
សាធ្លរ ៈដណំ្តកក់ាលទ្ី១។ រាជរ ាភបិាលកប៏ាៃបេងកើៃេលប្ឿៃការអៃុវត្តកមមវិធីេៃះេៅដណំ្តក់
កាលទ្ី២ "ការបេងកើៃគ េៃយយ្ភាពហិរញ្ដវត្ថអ" ផងែដរ េហើយបចចអប្បៃនេៃះកំពុងមាៃេោលេៅ
អៃុវត្តេៅដំណ្តក់កាលទ្៣ី "បេងកើៃការភាាបទ់្នំាកទ់្ៃំងរវាងថវកិាាតមយួៃងឹេោលៃេយបាយ" ៃងិ 
ដំណ្តក់កាលទ្ី៤ "បេងកើៃការផតលេ់សវាកមមរបកបេ យគ េៃយយ្ភាព" ៃៃកមមវិធីកំែ ទ្រមង់។    
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សរមាប់ចំ លូ រាជរ ាភបិាលៃឹង៖   
  ពិៃិត្្យេមើលេឡើងវិញៃូវេោលៃេយបាយរបមលូច ំលូ េដើមប្ីេរៀបចៃំិងអៃុវត្តយទុ្ធសាស្រសត
របមលូច ំលូរយៈេពលមធយ្ម២០១៣-២០១៨ ៃិងដូចបាៃេលើកេឡើងពខីាងេដើមមាៃ
េោលបំ ងសេរមចឲ្យបាៃៃូវកំេ ើៃចំ ូលាតមធ្យម០,៥%ៃៃផ.ស.ស.កនអងមួយ្នំ។ 

  បៃតេរៀបចំៃិងេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងរបពៃ័ធសារេពើពៃធ  េដើម្បីេធវើឲ្យរបពៃ័ធេៃះកាាយាតកតាាគៃលឹះ
សរមាប់ជំរញុកំេ ើៃេសដឌកិចច។ េហត្ុដូចេៃះរាជរ ាភិបាលមាៃេោលបំ ងបេងកើត្ៃូវ
មូល ាៃដ៏រឹងមាំមួយសរមាប់បេងកើៃចំ ូលាតត្ិផដូចបាៃេលើកេឡើងពខីាងេដើម  បេងកើៃ
ភាពស័កតិសទិ្ធ កាត្់បៃថយការេគចពៃធ ៃិងេធវើាតយៃតការមួយសរមាប់ធ្លនាៃវូសមធម៌លឡ
របេសើរែថមេទ្ៀត្កនអងសងគម។ 

  មិៃមាៃេោលបំ ងកនអងការរបមូលពៃធេលើដកីសកិមម ដូចេៃះការមិៃយកពៃធេៃះ គឺាត 
ជំៃួយដ៏មាៃរបសិទ្ធភាពសរមាប់កសិករអាចវិៃិេយគេរចើៃបែៃថមេទ្ៀត្េលើដីទាំងេនាះ 
ៃិងាតធ្លត្ុចូលយ៉ាងសំខាៃ់សរមាបប់េងកើៃផលិត្កមមៃិងផលិត្ភាពដំណ្តំៃិងមិៃែមៃដំណ្តំ 
ៃិងេលើកកមពស់ករមិត្ជីវភាពរស់េៅរបស់ខ្លឤៃ។ 

  បៃតកសាងៃិងែកលមឡច្ាប់ៃិងលិខ្ិត្បទ្ ាៃសឋីពីពៃធ រ ពិេសសេផាោត្េលើការេរៀបចំបទ្
ប្បញ្ដត្តិ ពរងឹងការ ក់ឲ្យអៃុវត្តពៃធអចលៃរទ្ព្យទ្ូទាំងរបេទ្ស បៃថយករមិត្ផលរបរ
របចំ្នំេដើម្បីពរងីករបបសវ័យរបកាសេរៀបចំពៃធេលើរូបវៃតបុគគល េរៀបចំសៃធិសញ្ហាពៃធ
អៃតរាតត្ិ ៃងិែកសរមួលអាករ ពិេសសៃឹងពិៃិត្្យេមើលលិខ្ិត្បទ្ ាៃពៃធ រសតីពីផលតិ្
ផលេរបងកាត្ៃិងផលិត្ផលែរ៉ែេផស្ងេទ្ៀត្។ 

  រាជរ ាភិបាលៃឹងពរងឹងៃងិែកលមឡយៃតការរដឌបាលពៃធ រ េ យបេងកើៃសមត្ថភាពមស្រៃតី
ពៃធ រ ៃិងបេងកើៃការផឋល់េសវាដល់អនកាតប់ពៃធ ពរងឹងការេធវើសវៃកមមពៃធ រឹត្បៃតឹងវិធ្លៃ
ការរបមលូបំ ុលពៃធេដើម្បីបេងកើៃរបសិទ្ធភាពៃៃការរបមូលពៃធ រពមទាំងេលើកកមពស់
អភិបាលកិចច ៃិងសុចរិត្ភាពរបស់មស្រៃតពីៃធ រ។ 

  ពរងឹងៃិងេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងរដឌបាលគយ  តាមរយៈការជំរុញរបព័ៃធសវ័យរបវត្តិសរមាប់
ទ្ិៃនៃ័យគយផអាសុីគូ   ាតមូល ាៃរគឹះ ៃិងជំរុញអៃុវត្តេពញេលញៃូវេោលៃេយបាយ
ៃៃកិចចសរមលួពា ិជជកមម ៃិងរបព័ៃធបញ្ជរែត្មយួ ។ 

  បៃតជំរុញេលើកកមពស់អភិបាលកិចច ៃិងសុចរិត្ភាពរបស់មស្រៃតីគយ រពមទាំងរឹត្បៃតឹងការ
អៃុវត្តវិធ្លៃការបស្រង្ហាបអំេពើរត្់ពៃធរគប់រូបភាពទាំងអស់។ 

  បញ្ចប់ការេរៀបចំៃិង ក់ឲយ្អៃុវត្ត ចា្បស់ឋពីកីាររបមលូច ំលូមៃិែមៃពៃធ ៃងិចា្បស់ឋពី ី
ការរគបរ់គងរទ្ពយ្សមប្ត្តរិដឌ េដើម្បីបេងកើៃរបសិទ្ធភាពៃៃការរបមូលចំ ូលៃិងការរគប់រគង
រទ្ព្យសម្បត្តិរដឌ រសបតាមេោលេៅរួមៃៃការែកទ្រមង់ការរគប់រគងហិរញ្ដវត្ថអសាធ្លរ ៈ។ 

  ជំរុញការអៃុម័ត្ច្ាប់សឋីពីការរគប់រគងកាសុី ូ។ 
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 បៃតេរៀបចំៃិងបេងកើៃរបសទិ្ធភាពៃៃការអៃុវត្តចា្ប ់ លិខ្ិត្បទ្ ាៃគត្ិយុត្តពាក់ព័ៃធៃឹងការ
េកៀរគរចំ លូមិៃែមៃសារេពើពៃធ រួមទាងំការអៃុវត្តកចិចសៃា្ឬកិចចរពមេរពៀងសតីពីការរគប ់
រគងរទ្ពយ្សមប្ត្តិរដឌ ាតពិេសសកិចចសៃា្សតីពីសម្បទាៃដីេសដឌកិចច ការជួលរទ្ព្យ
សមប្ត្តិសាធ្លរ ៈ ការផតល់សម្បទាៃែរ៉ែៃិងេរបងកាត្រពមទាងំសម្បទាៃេផ្សងៗេទ្ៀត្។ 

 ពរងឹងការេរៀបចំបញ្ជីសារេពើភ ឌរទ្ពយ្សម្បត្តិរដឌ េ យបញ្ចឣលទាំងបរិមា ៃិងត្ៃមល
រទ្ព្យសម្បត្តិរដឌទាងំអស ់ែដលមាៃេៅកនអងបញ្ជីសារេពើភ ឌរបស់រកសួង សាាប័ៃ ៃិងរដឌ
បាលថានកេ់រកាមាតត្ិ។ 

 ពរងឹងសវៃកមមេលើការរបមូលចំ ូលរគបរ់បេភទ្  រមួទាំងចំ ូលសារេពើពៃធៃិងចំ ូល
មិៃែមៃសារេពើពៃធ ។ 

 ជំរុញឲ្យមាៃការរសាវរាតវរបភពចំ ូលថមីៗ ទាងំេៅថានក់ាតត្ិៃិងថានក់េរកាមាតត្ិេដើម្បី
បេងកើៃចំ ូលបង់ចូលថវិការដឌ។ 

សរមាប់ចំណ្តយ 
៣.៣៩- រាជរ ាភិបាលកមពអាតមាៃេោលបំ ងជំរុញការចំណ្តយេៅកនអងវិស័យអាទ្ិភាពនានា 
ៃិងេធវើឲ្យការចំណ្តយេៃះសថិត្កនអងភាពរបយ័ត្នរបែយង ៃិងគ េៃយ្យភាព។ វិស័យអាទ្ិភាពៃៃ
ការចំណ្តយរួមមាៃ វិសយ័អប់រំ សខុាភិបាល សវុត្ថិភាពសងគម កសិកមម ដី ៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃបទ្ 
ៃិងការេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងៃិងការែថទាំេហ ារចនាសមព័ៃធរូបវៃត ដូចាត ផលឣវថនល់ ផលឣវែដក កំពង់ែផ 
ធ្លរាសាស្រសត ថាមពល ការផគត្់ផគង់ទ្ឹកសាាត្ សាោេរៀៃ មៃទរីេពទ្្យាតេដើម។ អាទ្ិភាពេផ្សងេទ្ៀត្
រួមមាៃ បៃតអៃវុត្តការបេងកើៃរបាក់េបៀវត្្សសរមាបម់ស្រៃតីរាជការសុីវលិ ៃងិកងកមាាំងរប បអ់ាវុធ 
េ យែផឡកេលើកំេ ើៃេសដឌកិចច ៃិងែផឡកេលើសមត្ថភាពផគត់្ផគង់របស់ថវិការដឌ។ បែៃថមេលើេៃះ
េទ្ៀត្ ការចំណ្តយអាទ្ិភាពចំបាច់ចំៃួៃ៤ រួមមាៃ ការជំរុញផលិត្កមមរសូវ ៃិងការនាំេចញអងករ 
ឧស្ាហកមម ការជំរញុកមមៃតសាលៃិងការអភវិឌ្ឍកសឧិស្ាហកមម  ការអភិវឌឍ្វិស័យេទ្សចរ  ៍
ៃិងការការពារអធិបេត្យយ្ភាពៃិងបូរ ភាពែដៃដី។ 

៣.៤០- ការង្ហរអាទ្ិភាពមួយចំៃៃួែដលរាជរ ាភបិាលបាៃៃិងកំពុងេរៀបចំៃិងរគប់រគងការ
ចំណ្តយគឺ៖  

  បៃតេលើកកមពស់របសិទ្ធភាព ត្មាាភាព ៃិងគ េៃយ្យភាព កនអងការរគប់រគងៃិងការចត្់
ែចងចំណ្តយ ចប់ពដីណំ្តក់កាលៃៃការេរៀបចំ ការអៃុវត្ត ការតាម ៃ ការរត្ួត្ពៃិិត្្យ 
ៃិងសវៃកមមេលើលទ្ធផលៃៃការអៃុវត្តថវិកា។ 

  ពរងឹងការេរៀបចំរកបខ្័ ឌមា៉ារកូេសដឌកិចចៃិងហិរញ្ដវត្ថអសាធ្លរ ៈ ាតពិេសស រកបខ្័ ឌ 
ចំណ្តយរយៈេពលមធ្យម រពមាតមួយៃឹងការពរងងឹការេរៀបចំែផៃការយទុ្ធសាស្រសតថវិកា 
េដើម្បីាតមូល ាៃៃៃការបេងកើៃគុ ភាពៃងិរបសិទ្ធភាពៃៃការេរៀបចថំវិការបចំ្នំ។ 
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 ពរងឹងៃងិពរងកីការ កអ់ៃុវត្តថវកិាកមមវធិីេពញេលញាតជំហាៃៗតាមទ្សិេៅយុទ្ធសាស្រសត 
ៃៃកំែ ទ្រមងរ់បព័ៃធថវកិា២០១៣-២០២០ េដើម្បីធ្លនារបសិទ្ធភាពៃៃការេរៀបចំថវកិា 
ឲ្យផ្ារភាាបេ់ៅៃឹងេោលៃេយបាយរបសរ់ាជរ ាភបិាល ែដលាតេោលេៅជំហាៃទ្ី៣ 
ៃៃកមមវិធីែកទ្រមង់ហិរញ្ដវត្ថអសាធ្លរ ៈរបស់រាជរ ាភិបាល។ េលើសពេីៃះ ការអៃុវត្ត 
ថវិកាកមមវិធៃីឹងជួយរកសងួ សាាប័ៃៃៃរាជរ ាភិបាល កំ ត្់បាៃច្ាស់ោស់ៃូវេោល
បំ ងេោលៃេយបាយរបស់សាាប័ៃៃីមួយៗ កនអងការរួមចំែ កសេរមចែផៃការយទុ្ធ
សាស្រសតអភិវឌ្ឍៃ៍ាតត្ិៃិងសូចនាករលទ្ធផលថានកា់តត្ិសំខាៃ់ៗ ។ 

  េធវើឲ្យរបេសើរេឡើងៃីត្ិវិធីៃៃការអៃុវត្តថវិកា តាមរយៈការកាត់្បៃថយៃីត្ិវិធីការិយធិប
េត្យ្យមិៃចំបាច់។ 

  ពរងឹងការអៃវុត្តឲ្យបាៃមុងឺមា៉ាត្់ៃូវចា្ប់សឋីពលីទ្ធកមមសាធ្លរ ៈ ៃិងលិខ្ិត្បទ្ ាៃគត្យិុត្ត។ 
  ពរងឹងសវៃកមមទាំងៃផទកនអងៃិងេរៅេលើចណំ្តយ។ 
  េធវើពិពិធកមមរបភពហិរញ្ដប្បទាៃឲ្យបាៃាតអត្ិបរមា េដើម្បីេឆលើយត្បៃឹងកំេ ើៃៃៃត្រមូវ
ការហិរញ្ដប្បទាៃសរមាបវ់ៃិិេយគសាធ្លរ ៈ េលើេហ ារចនាសមព័ៃធរូបវៃត។ 

  បៃតអៃុវត្តតាមេោលៃេយបាយៃិងេោលការ គ៍ៃលឹះពាក់ព័ៃធៃឹងការរគប់រគងបំ ុល
សាធ្លរ ៈ សំេៅរក្ាចរីភាពៃៃបំ ុលសាធ្លរ ៈ ជំរុញកំេ ើៃេសដឌកិចចរយៈេពល
ែវង ៃិងកាត្់បៃថយភាពរករីករបស់របាតជៃ។ 

  េរៀបចំៃិងអៃុវត្តរកបខ្័ ឌេោលៃេយបាយសតីពីការរគប់រគងហាៃិភ័យបំ ុល រពមទាំង
ពរងឹងបែៃថមសមត្ថភាពសាាប័ៃែដលពាក់ព័ៃធៃឹងការរគប់រគងបំ ុលសាធ្លរ ៈ  កនអង
េោលេៅបៃតរក្ាចីរភាពៃៃការរគប់រគងបំ ុលសាធ្លរ ៈ។ 

សោលនសោបាយរូបិយវតាុនិងយុទធស្ថស្រេតវិេ័យហិរញ្ញវតាុ 

៣.៤១- កនអងែផនកេៃះ បាៃេលើកេឡើងពីករមិត្ខ្ពស់ៃៃការេធវើដុោាររូបៃីយកមមេៅកនអងេសដឌកិចច
កមពអាត េធវើឲ្យឧបករ ៍េោលៃេយបាយរូបិយវត្ថអមួយចំៃួៃមិៃអាចរត្ូវបាៃអៃុវត្ត។ ជេរមើស 
មួយចំៃួៃរត្វូបាៃបង្ហាញដូចខាងេរកាម។  

 

៣.៤២- អរតាសៃ្សរំបចំ្នបំាៃបង្ហាញថា មាៃអរតាព២ី៤េៅ២៥% េហើយអរតាវិៃេិយគ
របចំ្នំក៏មាៃអរតារបមា ពី២៤េៅ២៥%ែដរ។ កនអងចំេណ្តមការវិៃិេយគទាំងអស់មាៃ
របមា ពាក់កណ្តាលាតទ្រមង់ៃៃការវិៃិេយគពីបរេទ្ស។ កនអងអា ត្តិកាលផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-
២០១៨ រាជរ ាភិបាលកមពអាតមាៃេោលបំ ងបេងកើៃអរតាសៃ្សំឲ្យដល់របមា ៣០% េៅ
រត្ឹម្នំ២០១៨។ ែផៃការេៃះៃឹងនាំយកសមាសភាគសំខាៃ់មួយៃៃការសៃ្សំឯកជៃេៅកនអងរកបខ្័ ឌ
សាាប័ៃាតត្ិែដលបចចអប្បៃនេៃះពងឹែផឡកេលើមាស សាច់របាក់ឬដីែដលមិៃេធវើចរាចរ ៍ផសរមាប់ការ
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បា៉ាៃ់សាាៃពីការសៃ្សំ ។ គួរកត្់សមាាល់ថាសៃទស្សៃ៍ធ្លត្ុេចញមូលធៃទ្ំៃងាតេកើៃេឡើងាតបៃត
េៅេទ្ៀត្ពីអរតាបចចអប្បៃន២,៥% េ យសារែត្ចៃំៃួដ៏េរចើៃៃៃការវៃិិេយគេលើេហ ារចនាសមព័ៃធ
ៃិងឧស្សហកមម អាចៃឹងេកើត្មាៃេឡើងេៅកនអងអា ត្តិកាលៃៃផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ែដល
ទាមទារឲ្យមាៃការែកែរបមួយចំៃៃួ។ ចំ ុចេៅៃៃអរតាសៃ្សំែដលបាៃក ំត្់ឲ្យេកើៃេឡើងដល់
អរតា៣០%អាចៃឹងសេរមចបាៃេៅកនអងអា ត្តកិាលៃៃែផៃការេៃះ។ 

 

៣.៤៣- រាជរ ាភិបាលកមពអាតមាៃេោលេៅកសាងៃូវមូល ាៃហិរញ្ដវត្ថអដ៏រឹងមំាមួយេ យ
ែផឡកេលើេោលការ ៍ទ្ីផា្រ ការសៃ្សសំំៃចធៃធ្លៃៃិងវិភាជៃ៍េដើមប្ីរួមចំែ ករកា្សថរិភាពមា៉ារកូ
េសដឌកចិច ៃងិេធវើឲយ្មាៃសថរិភាពកំេ ើៃេសដឌកិចច។  
 

៣.៤៤- រាជរ ាភបិាលកមពអាតៃឹងបៃតែសវងរកការេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងកនអងការរគប់រគង ៃិងតាម
 ៃរត្ួត្ពៃិិត្្យេសដឌកិចច ែដលាតភាពរបកួត្របែជង សមាហរ កមម ត្មាាភាព ៃិងរបសិទ្ធភាព។ 
កនអងបរិការ ៍េៃះ រាជរ ាភិបាលបាៃៃិងកំពុងបៃតេលើកទ្ឹកចិត្តឲយ្អៃុវត្តយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌឍ្ៃ៍
វសិយ័ហិរញ្ដវត្ថអ ២០១១-២០២០ េដើម្បោីំរទ្ការេធវើពពិិធកមមមូល ាៃេសដឌកចិចៃិងការរបកួត្របែជង
របស់េសដឌកិចចកមពអាត។ ការអៃុវត្តេៃះអាចរត្ូវបាៃយកចិត្តទ្កុ ក់កនអងវិសយ័កសិឧស្ាហកមម 
ៃិងសិប្បកមម ដូចបាៃេលើកេឡើងពីខាងេដើម េដើម្បទី្ទ្ួលបាៃេសវាហិរញ្ដវត្ថអសរមាប់សហរោសធុៃ
ត្ូចៃិងមធ្យម ែដលរបាតជៃាតចំ ចុសនឣលៃៃការង្ហរេៃះ។ បែៃថមេលើេៃះេទ្ៀត្ កចិចខ្ិត្ខ្ំរបឹង
ែរបងៃឹងរត្ូវបាៃេធវើេឡើង េដើម្បីភាាប់ៃូវការអភិវឌ្ឍហិរញ្ដវត្ថអកនអងរបេទ្សេៅៃឹងការេធវើសមាហរ កមម
ហិរញ្ដវត្ថអេៅកនអងសមាគមៃ៍អាសា៊ាៃ។ 

៣.៤៥- េដើម្បីសេរមចបាៃៃូវការអៃុវត្តយុទ្ធសាស្រសតនានាខាងេលើ រាជរ ាភិបាលកមពអាតៃឹង
បៃតជំរុញអៃុវត្តការង្ហរាតអាទ្ិភាពតាមរយៈវសិ័យធនាោរ ៃិងមិៃែមៃធនាោរ៖ 

ក. វសិយ័ធនាោរ  
 អៃុវត្តេោលៃេយបាយរបូិយវត្ថអ េដើម្បីរក្ាសថិរភាពត្ៃមល ៃិងរួមចំែ ករក្ាសថិរភាព
ហិរញ្ដវត្ថអ។ 

 ជំរុញការេរបើរបាសរ់បាកេ់រៀលៃិងកាត្ប់ៃថយដុោារូបៃីយកមម។ 
 ជំរុញការេរបើរបាសឧ់បករ ៍វិៃិេយគាតរបាកេ់រៀល ដូចាត ប ណរត្នាោរ ៃិងប ណ
បំ ុលេផ្សងេទ្ៀត្។ 

 សរមបសរមលួកនអងចំេណ្តមបញ្ដត្តិករវសិ័យហិរញ្ដវត្ថអ េដើម្បពីរងឹងការរត្ួត្ពិៃិត្្យធនាោរ។ 
  ក់ឲ្យអៃុវត្តយៃតការរគប់រគងទ្ូទំាងវិស័យសរមាប់សថិរភាពរូបិយវត្ថអៃិងការរគប់ 
រគងបំ លុ។ 
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 េរត្ៀមអៃុវត្ត "យៃតការពហុៃីយកមមគំៃិត្ផតឤចេផតើមេឈៀងៃម៉" េដើម្បីបង្ហារវិបត្តិហិរញ្ដវត្ថអ
ៃិងបំ ុល។  

 ពិៃិត្្យលទ្ធភាពបេងកើត្រគឹះសាាៃធ្លនាេលើរបាក់បេញ្ដើ។  
  ក់ឲ្យដំេ ើរការទ្ីផ្ារអៃតរធនាោរៃិងអភិវឌ្ឍទ្ីផ្ាររូបិយវត្ថអ។  

ខ. វិ្័យមីក្កូហិរញ្ញវត្ថុ  
 បៃតពរងឹងវិស័យមីរកូហិរញ្ដវត្ថអ េដើម្បីេកៀរគររបាក់សៃ្សំពីអនកេផញើរបាក់ ៃិងរួមបញ្ចឣល
របាក់សៃស្ំទំាងេនាះេៅកនអងលំហូរ េធវើឲយ្របេសើរេឡើងរបសិទ្ធភាពៃិងចីរភាពហិរញ្ដវត្ថអ 
ទ្ៃទឹមៃឹងការផតលៃ់ូវកមចីេៅដល់សហរោសធៃុត្ូច ៃិងអនកេធវើអាជីវកមមឯកកមមសិទ្ធិ។  

 ពរងីកវិសាលភាពៃៃេសវាមីរកូហិរញ្ដវត្ថអឲ្យកាៃែ់ត្ទ្លូំទ្ូោយេៅទ្ូទាំងរបេទ្ស ៃិង
ផ្សពវផ្ាយពីផលរបេយជៃ៍ឲ្យរបាតជៃបាៃដឹង។  

 រក្ាទ្សិេៅៃៃការផតល់របាក់កមចីដលរ់សទាបរ់បាតពលរដឌរកីរកាតមួយៃឹងអរតាការរបាក់
សមរសបអាចទ្ទ្ួលយកបាៃៃិងមាៃលកខខ្ ឌត្ិចត្ួច។ 

គ. វិ្័យមិនមមនធនាគារ  

(i) វសិយ័ធ្លនារា៉ាបរ់ង  

 បេងកើៃេល្បឿៃអភិវឌ្ឍៃឧ៍ស្ាហកមមធ្លនារា៉ាប់រងេៅកមពអាត តាមរយៈការពរងីកវិសាល
ភាពៃៃេសវាធ្លនារា៉ាប់រងឲ្យទ្ូលំទ្ូោយ រួមទាំងការ ក់ឲ្យមាៃេសវាធ្លនារា៉ាបរ់ងអាយុ
ជីវិត្។ 

 េលើកទ្ឹកចិត្តឲ្យមាៃលំហូរមូលធៃពីអាជីវកមមធ្លនារា៉ាប់រងេៅាតរបភពទ្ុៃវិៃិេយគដ៏
សំខាៃក់នអងទ្ីផ្ារហិរញ្ដវត្ថអ។ 

 េលើកទ្ឹកចតិ្តឲ្យមាៃការធ្លនារា៉ាប់រងខានត្ត្ូច េដើម្បីបំេពញត្រមូវការជូៃរបាតពលរដឌេៅ
តាមជៃបទ្ែដលមាៃចំ ូលទាប។ 

 បេងកើត្យៃតការផ្សះផ្ាវិវាទ្ធ្លនារា៉ាបរ់ង េដើម្បីេ ះរសាយវិវាទ្នានាសេំៅធ្លនាយុត្តិធម៌
រវាងអនករត្ូវបាៃធ្លនារា៉ាប់រង ៃិងរកុមហុ៊ៃធ្លនារា៉ាប់រង។ 

  កឲ់្យអៃុវត្តរបព័ៃធជូៃដ ំឹងហាៃិភ័យាតមុៃ ៃិងទ្ំេៃើបកមមរបព័ៃធព័ត្៌មាៃវទិ្្ា។ 
 បេងកើត្វិទ្្ាសាាៃធ្លនារា៉ាបរ់ងេដើម្បបី ្តះបណ្តាលដល់បញ្ដត្តិករធ្លនារា៉ាប់រង របត្ិបត្តិករ
ធ្លនារា៉ាប់រង ៃិងសាធ្លរ ជៃ េដើម្បពីរងឹងគុ ភាពៃៃការរគប់រគង ការផតល់េសវា
ធ្លនារា៉ាប់រងរបកបេ យរកមវិាតាជីវៈខ្ពស់ ៃិងជំនាញទ្ូេៅកនអងវិស័យធ្លនារា៉ាប់រង។ 

(ii) វសិយ័េសាធៃៃវិត្តៃ ៍
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 េលើកទ្ឹកចិត្តកនអងការេកៀរគររបាក់សៃ្សំរយៈេពលែវង េដើម្បីេរបើរបាស់សរមាប់ការវិៃិេយគ 
ផរបាកេ់សាធៃៃិវត្តៃ៍  ៃិងបេងកើត្បណ្តាញសំណ្តញ់សុវត្ថិភាពសងគម ែដលផតល់ផល
របេយជៃ៍ដល់អនកចលូៃវិត្តៃ៍។ 

 កសាងរកបខ្័ ឌច្ាប់េដើម្បីេធវើបញ្ដត្តិកមម ៃិងរត្ួត្ពៃិិត្្យរបព័ៃធេសាធៃ។ 
 អភិវឌ្ឍរបព័ៃធបេចចកវិទ្្ាពត័្៌មាៃរឹងមាំសរមាប់បេរមើកនអងវិស័យហិរញ្ដវត្ថអ រួមទាំងមូលៃិធិ
របស់េសាធៃៃិវត្តៃ៍។ 

(iii) វសិយ័មលូបរត្ 
 ជំរុញៃងិេលើកទ្កឹចិត្តសហរោស រកុមហុ៊ៃឲ្យេធវើការេបាះផ្ាយលក់មលូបរត្ាតសាធ្លរ ៈ 
រពមទាំង ក់េចញៃូវេោលៃេយបាយេលើកទ្ឹកចតិ្តេផ្សងៗ។ 

 អភិវឌ្ឍទ្ីផ្ារមលូបរត្ប ំុល ែដលរួមមាៃ ទ្ផី្ារសញ្ហាប ណសាជីវកមមៃិងទ្ីផ្ារ
មូលបរត្រដឌ រពមទាំងទ្ីផា្រមូលបរត្េផ្សងេទ្ៀត្។ 

 បេងកើត្រកបខ្័ ឌរគប់រគងរួមទាំងបេងកើត្ភានក់ង្ហរវាយត្ៃមលលទ្ធភាពសង (Credit Rating 
Agency) េដើម្បីោំរទ្ដល់ការេបាះផ្ាយលក់មូលបរត្បំ ុល។ 

 ជំរុញៃិងពរងឹងៃូវការអៃវុត្តអភិបាលកចិចសាជីវកមមលឡ។ 
 េរៀបចៃំិង ក់ឲ្យអៃវុត្តបទ្ ាៃគត្យិុត្តពាកព់័ៃធៃងឹការក្សយ័ធៃ ៃិងបរធៃបាលកិចច
ហិរញ្ដវត្ថអេៅកនអងទ្ីផ្ារមលូបរត្។  

 បៃតជំរុញការេធវើពិពធិកមមឧបករ ៍ហិរញ្ដត្ថអ ៃិងយៃតការវៃិិេយគ េដើម្បអីភិវឌ្ឍទ្ីផ្ារ
មូលបរត្ឲ្យមាៃមូល ាៃទ្ូោយ  េ យជំរុញរបត្ិបត្តិការរគឹះសាាៃមិៃែមៃធនាោរ
ឲ្យសថិត្េរកាមច្ាបស់តីពីបរធៃកិចច ក៏ដូចាតរបត្ិបត្តកិារគេរមាងវិៃិេយគរួមេដើម្បីេកៀរគរ
មូលៃិធិវិៃិេយគ ៃិងទ្រមង់េផ្សងេទ្ៀត្ៃៃយៃតការវិៃេិយគ។ 

 សវ័យវាយត្ៃមលេលើរបព័ៃធទ្ផី្ារមូលបរត្។ 
 កសាងេហ ារចនាសមព័ៃធោំរទ្េផ្សងេទ្ៀត្ៃៃទ្ីផា្រមូលបរត្។ 
 បេងកើត្ម ឌលអភិវឌឍ្ៃហិ៍រញ្ដវត្ថអ កនអងេោលបំ ងទាក់ទាញលំហូរហិរញ្ដវត្ថអ។ 
 សិក្ាលទ្ធភាពបេងកើត្ទ្ីផា្រខ្ុម៉ូឌីធីៃសិ្សៃទ (Commodity Future Exchange) សំេៅ
ជុំរញការអភវិឌ្ឍផលិត្ផលកសិកមមៃងិឧសា្ហកមម។ 

 បៃតពរងឹងរបព័ៃធព័ត្៌មាៃវទិ្្ារបស់ៃយិ័ត្ករ េដើម្បីេលើកកមពសក់ារបង្ហាញព័ត្ម៌ាៃ ៃិង
ការតាម ៃទ្ីផ្ារមូលបរត្។ 

 បៃតអប់រំៃិងប ្តះបណ្តាលសាធ្លរ ជៃ វិៃេិយគិៃៃិងអនកសារព័ត្៌មាៃ ៃិងពរងឹង
កិចចការពារវិៃិេយគិៃ។ 

 បៃតប ្តះបណ្តាលកសាងសមត្ថភាពជនំាញរបសៃ់ិយ័ត្ករ ៃិងអនកចលូរមួដៃទ្េទ្ៀត្
កនអងទ្ីផ្ារមូលបរត្។ 
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ការអភិវឌ្ឍវិេ័យអាជ្ីវក្មម  

ក. គគាលនគោបាយនិងការវា្់មវងការអនុវត្ត្ក្ាប់ការអភិវឌ្ឍវិ្័យឯកជន 
៣.៤៦- រាជរ ាភបិាលកមពអាត បាៃទ្ទ្ួលសាាល់ថា វិសយ័ឯកជៃគឺាតកា្លមា៉ាសុីៃដស៏ំខាៃ់
សរមាបក់ំេ ើៃេសដឌកិចច។ កនអងបរិការ ៍េៃះ ការទាក់ទាញការវិៃិេយគផាាល់ពីបរេទ្ស ការជំរុញ
ការវិៃិេយគកនអងរសុក ាតពិេសស សហរោសធុៃត្ូចៃិងមធ្យម ៃិងការេលើកទ្ឹកចិត្តសហរគៃិ
មូល ាៃ គឺាតកតាាជំរុញយ៉ាងសំខាៃ់ណ្តស់សរមាប់ការអភិវឌ្ឍេសដឌកិចចៃិងបេងកើត្ការង្ហរ។ 
េលើសពីេៃះ វិស័យឯកជៃក៏មាៃត្ួនាទ្ីសំខាៃ់កនអងការង្ហរសងគមកិចចែដរ េដើម្បីធ្លនាចីរភាពកនអង
ការអភិវឌ្ឍ។ រាជរ ាភិបាលកមពអាត បាៃេបតាតាចិត្តេដើម្បីធ្លនាៃូវកិចចដំេ ើរការអាជីវកមមៃិងបរិសាាៃ
សរមាប់ការវិៃិេយគៃៃការវិៃិេយគឯកជៃ េដើម្បេីធវើឲ្យកមពអាតកាាយាតទ្កីែៃលងសរមាប់ទាកទ់ាញ
វិៃិេយគ។     

៣.៤៧- រាជរ ាភបិាលកមពអាតបាៃេផាាត្េលើការេបើកទ្ូោយ អភិរកមទ្ទូាំងវិសយ័សរមាប់
ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជៃ  ៃិងទាក់ទាញការវិៃិេយគ េដើម្បីេធវើសមាហរ កមមកមពអាតេៅកនអងទ្ីផ្ារ
ត្ំបៃ់ៃិងអៃតរាតតិ្កនអងេោលេៅេកៀរគរទុ្ៃវិៃិេយគ ការេផទរបេចចកវិទ្ា្ ៃិងពរងឹងមូល ាៃ
ផលិត្កមម តាមរយៈការផ្ារភាាប់េៅៃឹងចង្ហាក់ត្ៃមលផលិត្កមមត្ំបៃ់ៃិងពិភពេោក។ ខាងេរកាម
េៃះ គឺាតសំេ ើចំបាច់មយួចំៃួៃ៖ 

 ផតល់ៃូវរបបផលរបេយជៃ៍ដល់វសិយ័ឯកជៃ េដើម្បីសេរមចបាៃៃូវេោលេៅៃៃការ
អភិវឌ្ឍកនអងរយៈេពលែវងៃៃឧស្ាហូបៃីយកមម ។ 

 បៃតេលើកទ្ឹកចិត្តៃិងជំរុញការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជៃ កនអងការកសាងេហ ារចនាសមព័ៃធ 
តាមរយៈការពិៃតិ្្យេទ្្បើងវញិៃូវច្ាបស់តីពីសមប្ទាៃ រពមទាំងលខិ្ិត្បទ្ ាៃគត្ិយុត្ត។ 

 បៃតេបើកចំហេសដឌកចិចៃិងេធវើសមាហរ កមមេៅកនអងត្ំបៃ់ៃិងពិភពេោក េដើម្បីផតល់កា 
ោៃុវត្តភាពដល់ែផនកពា ិជជកមម ៃិងការវិៃិេយគដល់សហរគិៃ។ 

 បៃតេលើកទ្កឹចិត្តៃងិជំរញុការអភិវឌ្ឍត្ំបៃេ់សដឌកិចចពិេសស ត្ំបៃ់ែកៃចនការនាេំចញ ត្ំបៃ់
ពា ិជជកមមេសរី ៃិងការអភិវឌ្ឍទ្ីផ្ារតាមត្ំបៃ់រពំែដៃ។ 

 បៃតការវិៃិេយគេលើេហ ារចនាសមព័ៃធចំបាច់ទាំងទ្្ាយ ែដលោំរទ្ដល់ការបេងើកត្
ធុរកិចច ៃិងេលើកកមពស់ការវិៃិេយគ។ 

 បងកបេងកើត្បរិយកាសអំេណ្តយផល សរមាប់ទ្ទ្ួលការវិៃិេយគទាំងកនអងៃិងេរៅរបេទ្ស 
រួមមាៃ ការសរមួលការចុះបញ្ជី ការផតល់អាាតាប ណ ៃិងលិខ្ិត្អៃុញ្ហាត្េផ្សងៗ ាត
ពិេសស តាមយៃតការរចកេចញចលូែត្មួយ េដើមប្ីពេៃលឿៃរាល់របត្ិបត្តិការនានាពាក់
ព័ៃធៃឹងធុរកិចចៃងិការវៃិិេយគ រពមទាំងការកាត្់បៃថយចំណ្តយេរៅផលឣវការ។ 

 បៃតអៃុវត្តៃិងដំេ ើរការយៃតការេវទ្ិការាជរ ាភិបាលៃិងវិស័យឯកជៃេដើម្បីេ ះរសាយ
រាល់កងវល់េផ្សងៗរបសវ់សិ័យឯកជៃ ៃិងេដើមប្ីពរងឹងវិសយ័េៃះឲ្យកាៃ់ែត្មាៃជីវភាព
លឡរបេសើរៃិងឲ្យកាៃ់ែត្មាៃភាពាតមាចស់។ 
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 េផាាត្ការយកចិត្តទ្ុកខ កេ់លើការផ្សពវផ្ាយៃិងទាកទ់ាញការវិៃិេយគផាាល់ រពមទាំង
េលើកកមពសេ់សវាែថរកា្វៃិិេយគែដលមាៃរសាប់។  

 េលើកកមពសស់ហរគិៃភាព ាតពិេសសកនអងចេំណ្តមជៃាតត្ិកមពអាតឲ្យេចះេធវើធុរកិចច ៃងិ 
វិៃិេយគឲ្យបាៃសរសាកស់រសាំ តាមរយៈការេលើកទ្ឹកចិត្ត ការផតល់របឹកា្ ការផតល់ទ្ុៃ
ៃិងបេចចកេទ្ស។ 

 េលើកកមពសក់ារអភិវឌឍ្សហរោសធុៃត្ូចៃិងមធ្យម តាមរយៈការផតល់បេចចកេទ្ស ការ
រគប់រគង ហិរញ្ដប្បទាៃ ៃងិេហ ារចនាសមព័ៃធោំរទ្។ 

ខ. គគាលនគោបាយនាាំអងករគេញ  

៣.៤៨- ទ្ិសេៅយុទ្ធសាស្រសតរបសរ់ាជរ ាភបិាលកមពអាត គឺេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងផលិត្ភាពកសកិមម 
ែដលកនអងេនាះ ការនាំេចញអងករគឺាតេោលេៅចមប្ង។ 

៣.៤៩- ទ្ិៃនផលរសូវបាៃេកើៃេឡើងពី២,៧៤េតាៃកនអងមយួហិកតាេៅ្ន២ំ០០៨ ដល់៣,១៣
េតាៃកនអង្នំ២០១២ េហើយផលិត្ផលសរុប បាៃេឡើងពី៧,១៧ោៃេតាៃកនអង្នំ២០០៨ ដល់
៩,៣១ោៃេតាៃកនអង្នំ២០១២។ ការនាំេចញរសវូតាមរចករេបៀងផលឣវការ បាៃេកើៃេឡើងដល់
២០០.០០០េតាៃកនអង្ន២ំ០១២ េធៀបាតមួយៃឹង្នំ២០០៨ ែដលមាៃត្ចិត្ួចប៉ុេណ្តណះ ៃិងោាៃ
ការរពមេរពៀងេលើសៃតិសុខ្េស្បៀងេទ្។ រាជរ ាភបិាលកមពអាតៃឹងចប់េផតើមអៃវុត្ត  "េោលៃេយបាយ
សតពីកីារជរំញុផលតិ្កមមរសវូ ៃងិការនាេំចញអងករ"ឲ្យបាៃេពញេលញ េៅកនអងដំណ្តក់កាលៃៃវដត
ែផៃការេៃះ។ េទាះាតដចូេៃះកតី ក៏វសិ័យេៃះេៅជួបរបទ្ះៃឹងបញ្ហាខ្វះខាត្ាតេរចើៃែដលទាម 
ទាររត្ូវែត្េ ះរសាយ។ បញ្ហាចម្បងមួយចំៃួៃេនាះគឺ កំេ ើៃផលរសូវេៅែត្ែផឡកេលើរបព័ៃធ ំ
ដុះែដលមាៃលកខ ៈមិៃលឡរបេសើរ ទិ្ៃនផលមាៃករមិត្ទាប េបើេរបៀបេធៀបាតមួយៃឹងបណ្តា
របេទ្សរបកួត្របែជងនានា ការេធវើពា ិជជឣបៃីយកមមេៅែត្មាៃករមិត្ េហើយទាំងចណំ្តយដឹក
ជញ្ជឣៃៃិងចណំ្តយកនអងការែកៃចនេៅមាៃករមិត្ខ្ពស់េៅេឡើយ។          

៣.៥០- េ យេផតើមេចញពផីលិត្ភាពៃិងត្ៃមលបែៃថមេៅមាៃករមិត្ ចបំាច់ត្រមវូឲ្យមាៃការ
ែកលមឡរបព័ៃធធ្លរាសាស្រសត ការអៃុវត្តៃូវការផតលរ់បឹក្ាបេចចកេទ្សៃៃអាជីវកមម ំដុះ រួមទាំង     
បេចចកវិទ្្ាទ្ំេៃើប  ជំរុញឲ្យអៃុវត្តការដឹកជញ្ជឣៃែដលមាៃត្ៃមលទាប បេងកើត្មេធ្ាបាយរបមូលផល
ៃិងសតអករសវូ ពរងកីសមត្ថភាពែកៃចនរសវូផែដលអាចរបកួត្របែជងចណំ្តយាតមយួបរេទ្ស  
េ យេហត្ុថា ការបេងកើត្េឡើងៃូវយៃតការរត្ួត្ពិៃតិ្យ្គុ ភាពៃិងរបព័ៃធភសតអភារសរមាប់ដំេ ើរ 
ការទាំងមលូ។ វិធ្លៃការ ៍ចំបាច់មយួចំៃួៃ មាៃដូចខាងេរកាម៖ 

១ បៃតពរងឹង ពរងីក ៃិងធ្លនាៃូវសថិរភាពៃៃេសវាផ្សពវផ្ាយៃិងព័ត្៌មាៃទ្ផី្ារ ពរងីក   ផតល់
េសវាោំរទ្េៅដល់កសិករករមិត្មូល ាៃ ៃិងភាាប់េសវាេៃះេៅដល់អនកែដលមាៃចំែ ក 
ពាក់ព័ៃធនានា ជំរុញការរសាវរាតវៃិងការអភិវឌ្ឍសរមាប់េធវើឲ្យរបេសើរេឡើងៃូវផលិត្ភាព
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ៃិងសរមបេៅតាមបែរមបរមួលអាកាសធ្លត្ុ ជំរុញផលតិ្កមមៃិងការេរបើរបាស់របេភទ្
រោប់ពជូែដលមាៃទ្ៃិនៃយ័ផល/គុ ភាពខ្ពស់ បៃតការវិៃិេយគកនអងេហដឌរចនាសមព័ៃធធ្លរា
សាស្រសតៃិងការេធវើសៃទិាៃកមមការេរបើរបាសេ់ហ ារចនាសមព័ៃធទាំងេនាះ ែកលមឡឧបករ ៍
របមូលៃិងសតអកផលិត្ផលរសូវ ៃិងេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងៃូវរកបខ្័ ឌៃិយ័ត្កមមសរមាប់ផលិត្
ពូជ នាំចូលេរគឿងយៃតកសិកមម ការេធវើកសិកមមេ យមាៃកិចចសៃ្ា ការេរបើរបាស់ដីកសិកមម 
សមាគមេរបើរបាស់ទ្កឹ ៃងិការអភិវឌ្ឍធៃធ្លៃមៃសុ្សកនអងវសិ័យេៃះ។ 

២ បៃតជំរុញការេធវើពា ិជជឣបៃីយកមមផលិត្ផលរសូវ តាមរយៈការអៃុវត្តចា្ប់ៃិងេោល
ៃេយបាយ ៃិងការពរងងឹការេរៀបចំសាាប័ៃេដើម្បជីំរុញការេធវើពា ជិជកមមៃងិការនាំេចញ
ផលិត្ផលកសិកមម អៃុវត្តរបកបេ យរបសិទ្ធភាពៃូវច្ាបស់តីពីសហគមៃក៍សិកមម េលើក
កមពស់សមត្ថភាពែកៃចន បៃតការជំរញុការសរមបសរមួលការេធវើពា ិជជកមម រមួទាំង "េសវា
កមមរចកេចញចលូែត្មយួ" ពរងឹងរបព័ៃធភសតអភារេលើកកមពសគ់ុ ភាពៃៃផលតិ្ផលកសកិមម
ឲ្យរសបៃឹងសតង់ អៃតរាតត្ ិ ការេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងសមត្ថភាពកនអងការផតលឥ់ ទាៃ ៃងិ
ការេលើកកមពស់ភាពាតៃដគូរវាងកសិករ ពា ិជជករ ៃិងឧស្ាហកមមែកៃចនអងករ។ 

គ. គគាលនគោបាយឧ្្ាហូបនីយកមម 
៣.៥១- ទ្ស្សនាទាៃរយៈេពលមធ្យមរបស់កមពអាតសរមាបក់ារអភិវឌ្ឍវសិ័យឧស្ាហកមម គឺ
េធវើឲ្យេសដឌកិចចកមពអាតមាៃការទាកទ់ាញឲ្យចូលមកវៃិិេយគបេងកើត្េរាងចរកេៅកមពអាតពសីំណ្តក់
វិៃិេយគិៃកនអងត្ំបៃៃ់ិងពភិពេោក។ តាមរយៈេៃះ វិៃិេយគិៃទាំងេនាះអាចបេងកើត្េឡើងៃូវ
មូល ាៃដ៏រងឹមាំមួយសរមាប់សហរោសធៃុត្ូចៃងិមធ្យម។ េោលៃេយបាយអភវិឌឍ្ៃវ៍សិយ័
ឧសា្ហកមមមាៃេោលេៅជំរុញកេំ ើៃកនអងវសិ័យឧស្ាហកមម  េ យេផាាត្ការយកចតិ្តទ្ុក ក់
េលើ ការេធវើពិពិធកមមមូល ាៃផលិត្កមម ការបេងកើត្ការង្ហរេរចើៃែថមេទ្ៀត្កនអងវសិ័យមិៃែមៃកសិកមម
 ំដុះ ការេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងភាពរបកួត្របែជង ការេធវើឲ្យមាៃភាពេជឿៃេលឿៃកនអងែផនកបេចចកវិទ្្ា 
ៃិងការភាាប់ទ្ំនាក់ទ្ំៃងវសិ័យេៃះាតមួយៃឹងចរៃតត្ៃមលកនអងត្ំបៃ់ៃិងអៃតរាតត្ិ។  

៣.៥២- េោលៃេយបាយអភវិឌឍ្ៃវ៍សិយ័ឧសា្ហកមម មាៃេោលេៅផតលៃ់ូវរកបខ្ ័ឌរយៈ
េពលែវងៃិងមធ្យម សរមាប់េធវើអៃតរាគមៃក៍នអង៣ដណំ្តក់កាលអភវិឌ្ឍៃ៍ េដើម្បីបេងកើៃផលតិ្កមម 
ៃិងការនាេំចញគ ឺទ្ី១ េរៀបចំសាាប័ៃ តាមរយៈយទុ្ធសាស្រសតោំរទ្េដើមប្ីទាកទ់ាញការវិៃេិយគ ៃិង
ពរងឹងសហរោសធុៃត្ូចៃិងមធ្យម ទ្ី២ បេងកើត្េឡើងៃូវសាាប័ៃទាៃ់សម័យនានាេដើម្បីជួយបេងកើៃ 
ផលិត្ភាព ៃិង ទ្ី៣ ជំរញុការេធវើឯកេទ្សកមម ផលិត្ផលៃងិដំេ ើរការផលិត្ តាមរយៈការ
េលើកទ្ឹកចតិ្ត ៃិងៃយិ័ត្កមម ែផឡកេលើេោលៃេយបាយរយៈេពលែវង។ 

៣.៥៣- េៅកនអងដណំ្តក់កាលៃៃការផតឤចេផតើម រាជរ ាភបិាលកមពអាតមាៃេោលេៅបេងកើត្េឡើង 
ៃូវសហរោសឧសា្ហកមមធុៃធំថមីឲ្យបាៃចំៃួៃ៥គេរមាងយ៉ាងត្ិចកនអងមយួ្នំ ៃិងកម៏ាៃេោល
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េៅែកលមឡៃិងបេងកើត្េឡើងៃូវសហរោសធុៃត្ូចៃិងមធ្យមផលឣវការឲ្យបាៃចំៃួៃ២០សហរោសកនអង
មួយ្នំ។ េោលេៅរបស់រាជរ ាភិបាលកមពអាតគឺ េដើម្បីសេរមចឲយ្បាៃៃូវការរួមចំែ ករបស់
វិស័យឧស្ាហកមមកនអងផ.ស.ស. មាៃអរតា៣០%ៃៃផ.ស.ស. េហើយកនអងវសិ័យកមមៃតសាលរត្ូវ
មាៃអរតា២០% ៃៃផ.ស.ស. រត្ឹម្ន២ំ០២០។ រាជរ ាភិបាលកមពអាតក៏មាៃេោលេៅបេងកើៃការ
នាំេចញផលិត្ផលកមមៃតសាលផបែៃថមពីេលើផលិត្ផលសេមលៀកបំពាក់ ឲ្យេលើស១០% ៃៃត្ៃមល
នាំេចញសរុប។ 

៣.៥៤- អាទ្ិភាពសំខាៃ់ៗរួមមាៃ ការទាក់ទាញឧស្ាហកមមថមីសរមាប់បេងកើត្មូល ាៃផលិត្ 
កមមសខំាៃ់ៗ  អភវិឌឍ្ាតថមទី្ំនាក់ទ្ៃំងាតមយួវិសយ័នាំមុខ្សខំាៃ់ៗ  ដូចាត កសិកមមៃងិេទ្សចរ ៍
ៃិងេ្ពះេៅរកឧសា្ហកមមមិៃែមៃរបៃព ី។ វសិ័យអាទ្ិភាពនានារួមមាៃ ការែកៃចនផលិត្
ផលកសិកមមៃិងកមមៃតសាល ការដំេឡើងៃិងការផលិត្សមាសភាគអគគិសៃីៃិងេរគឿងបនាាស់
មា៉ាសុីៃ វិស័យោំរទ្ដលឧ់ស្ាហកមមសេមលៀកបំពាក់ៃិងសិប្បកមម ឧស្ាហកមមថមី ដូចាតផាាសទីក 
ឧស្ាហកមមគីមី ៃងិេហ ារចនាសមព័ៃធបេចចកវិទ្្ាព័ត្៌មាៃៃិងកាអភិវឌ្ឍែផនកទ្ៃ់។ 

៣.៥៥- រាជរ ាភិបាលៃឹងបៃតខ្ិត្ខ្ំរបមូលផតអំៃិងែបងែចកធៃធ្លៃមៃុស្ស  ហិរញ្ដវត្ថអ ៃិង 
សាាប័ៃ េដើម្បីោំរទ្ដលក់ារបេងកើត្ឧស្ាហកមមថម។ី េៅកនអងជំហាៃដំបូង វធិីសាស្រសតេៃះៃឹងបេងកើត្ 
ៃិងពរងឹងរចករេបៀងឧសា្ហកមមៃិងត្ំបៃ់េសដឌកចិចពិេសស ៃិងេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងបរិសាាៃ
អាជីវកមមេដើម្បទីាក់ទាញការវិៃិេយគពីបរេទ្ស េលើកទ្ឹកចិត្តឲ្យមាៃការេផទរបេចចកវិទ្ា្ៃិងេបើក
ទ្ូោយទ្ីផ្ារនាំេចញ។ េៅកនអងជំហាៃទ្ី២ ៃឹងរត្វូបាៃេផាាត្ការយកចិត្តទ្កុ ក់េលើការបេងកើត្
ទ្ំនាក់ទ្ំៃងៃៃត្ៃមលកនអងរសុកៃិងពិភពេោក ៃិងជំរុញការនាំេចញតាមរយៈការបេងកើត្បរិសាាៃ
របកួត្របែជង។ េៅកនអងជហំាៃទ្ី៣ វិធីសាស្រសតេៃះមាៃេោលេៅរកា្កំេ ើៃកនអងវិសយ័ឧសា្ហ
កមមកនអងរយៈេពលែវងតាមរយៈការភាាប់ទ្ំនាក់ទ្ំងែដលបាៃេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងាតមួយសហរោស 
បរេទ្ស។ 

៣.៥៦- ការភាាបទ់្ំនាក់ទ្ំៃងរវាងេោលៃេយបាយសតីពកីារជំរុញផលតិ្កមមរសូវៃងិការនាំអងករ 
េចញ ាតមយួៃឹងេោលៃេយបាយអភិវឌ្ឍៃ៍វិស័យឧស្ាហកមម គឺេ យេហត្ុថា ការនាំេចញ
អងករត្រមូវឲយ្មាៃការរមួចំែ ករបសក់សឧិសា្ហកមម ែដលាតវិសយ័អាទ្ភិាពេៅកនអងយុទ្ធសាស្រសត
ឧស្ាហូបៃីយកមម។ 

 វិមជ្កាការនិងវិេហមជ្កាការ 

៣.៥៧-  ការេផាាត្ការយកចិត្តទ្ុក ក់ាតបឋមៃៃកិចចខ្ិត្ខ្ំរបឹងែរបងអៃុវត្តៃវូកិចចដំេ ើរ
ការកំែ ទ្រមង់វិមជ្ឈការៃិងវិសហមជ្ឈការរបស់រាជរ ាភិបាលកមពអាត គឺការបេងកើត្ៃិងការអភិវឌ្ឍ 
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សមត្ថភាពរបសរ់ដឌបាលរកុង រសុកឲ្យកាាយាតសាាប័ៃអភិបាលកិចចៃិងអភិវឌ្ឍមូល ាៃដ៏មាៃ
របសិទ្ធភាព។ កិចចការែដលរត្ូវេផាាត្ការយកចិត្តទ្កុ ក់ រួមមាៃ (១)ការេរៀបចំបេងកើត្បរិយ 
កាសែផនកេោលៃេយបាយ ៃិងរកបខ្័ ឌច្ាប់ែដលជួយត្រមង់ទ្សិៃិងោំរទ្ដលក់ារអៃុវត្ត
កំែ ទ្រមង់ដូចបាៃកំ ត្់កនអងច្ាប់េរៀបចំអងគការ (២)ការេលើកកមពស់សវ័យភាពៃិងសមត្ថភាព 
របសរ់ដឌបាលថានក់េរកាមាតត្(ិធៃធ្លៃមៃសុ្សៃងិធៃធ្លៃហិរញ្ដវត្ថអ) ៃិង (៣)ការេរៀបចំរកបខ្ ័ឌ 
ៃិងរបព័ៃធរត្តួ្ពិៃិត្្យេលើការអៃុវត្តការង្ហរ ែដលរត្ូវអៃុវត្តេ យសាាប័ៃថានក់ាតត្ិៃងិជំៃួសឲ្យ
របព័ៃធរត្ួត្ពៃិិត្្យែបបរដឌបាលនាេពលបចចអប្បៃនេៃះ េដើម្បីអៃុញ្ហាត្ឲ្យរដឌបាលថានកេ់រកាមាតត្ិ
អាចអៃុវត្តៃូវសវ័យភាពរបស់ខ្លឤៃ ប៉ុែៃតរត្វូមាៃគ េៃយ្យភាពចំេពាះរាលក់ារសេរមចចិត្ត ៃិង
ការអៃុវត្តៃវូេសចកតីសេរមចចិត្តរបស់ខ្លឤៃរសបតាមរកបខ្័ ឌច្ាបា់តទ្ូេៅរបស់ាតត្ិ។ េដើម្បី
សេរមចេោលបំ ងេៃះ ការេបតាតាចិត្តែផនកៃេយបាយៃិងេោលេៅាតកោ់ក់រត្ូវបាៃកំ ត្់
យ៉ាងលមឡិត្េៅកនអងជំពកូទ្៤ី។ ាតទ្ូេៅ េោលៃេយបាយកំែ ទ្រមង់វិមជឈ្ការៃិងវសិហមជ្ឈការ 
មាៃេោលប ំងដូចខាងេរកាម៖  

 េលើកកមពសស់វ័យភាព ៃងិគំៃិត្ផតឤចេផតើមរបស់រដឌបាលថានកេ់រកាមាតត្ិ ៃងិការពរងងឹ
បរិយកាសសាាប័ៃែដលអាចជួយឲ្យរដឌបាលថានក់េរកាមាតត្ិ ៃិងសហគមៃ៍មូល ាៃ
កនអងការផតឤចេផតើមគំៃិត្នានាេដើម្បីេឆលើយត្បេៅៃឹងត្រមូវការអភិវឌ្ឍៃ៍មូល ាៃ។ 

 េលើកកមពសគ់ េៃយយ្ភាពរបស់រដឌបាលថានក់េរកាមាតត្ិ (គ េៃយយ្ភាពែខ្្សទ្ទ្ឹង 
គ េៃយ្យភាពែខ្្សបេណ្តាយ គ េៃយ្យភាពែផនករដឌបាល ៃិងគ េៃយ្យភាពសងគម) 
េលើកកមពស់ការចូលរួមត្មាាភាព ការេឆលើយត្បៃងិអភិបាលកិចចលឡរពមទាងំពរងឹងសមត្ថ
ភាពរកុមរបឹក្ារដឌបាលថានក់េរកាមាតត្ិកនអងការអៃុវត្តត្ួនាទ្ាីតអនកត្ំណ្តងឲ្យរបាតពល 
រដឌៃិងត្ួនាទ្ីកនអងការេរៀបចេំោលៃេយបាយ ៃិងការេធវើេសចកតីសេរមចនានារបស់រដឌ
បាលថានកេ់រកាមាតត្ិ។ 

 េរៀបច ំ ៃិងពរងឹងការអៃវុត្តរបព័ៃធរត្ួត្ពិៃិត្្យេមើលេដើម្បីធ្លនាៃូវរបសិទ្ធភាពៃៃការអៃុ
វត្តការង្ហរៃិងសវយ័ភាពរបស់រដឌបាលថានក់េរកាមាតត្ិ។ 

 ែកលមឡរបព័ៃធៃីត្ិវិធី កិចចដំេ ើរការៃិងការអៃុវត្តការង្ហរកនអងការផតល់េសវារបស់រដឌបាល 
ថានកេ់រកាមាតត្ិ។ 

 ែកលមឡរបព័ៃធរគប់រគង ៃងិការពិេរោះេយបល់របស់រដឌបាលថានកេរកាមាតត្ ិរពមទាំង
ពរងឹងរបព័ៃធទ្ំនាក់ទ្ៃំងៃផទកនអងរវាងអងគបញ្ដត្ត ិ ៃិងអងគរបត្ិបត្តិៃៃរដឌបាលថានក់េរកាម 
ាតត្ិ។ 

 ការេផទរមុខ្ង្ហរពីរដឌបាលថានក់ាតត្ិឲយ្េៅដល់រដឌបាលថានក់េរកាមាតត្ ិ េដើមប្ីបងខិត្យៃត
ការៃៃការេធវើេសចកតសីេរមចចិត្ត ៃិងគ េៃយ្យភាពកនអងការផតល់េសវាសាធ្លរ ៈឲយ្
េៅកាៃ់ែត្េកៀកជិត្របាតពលរដឌ។ ាតមួយោនេៃះែដរក៏ត្រមូវឲ្យមាៃការេរៀបចំរចនា  
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សមព័ៃធៃិងបុគគលិកៃៃរដឌបាលថានក់់េរកាមាតត្ិេឡើងវិញ រពមទាំងេរៀបចយំៃតការទ្ំនាកទ់្ំ 
ៃងនានារវាងរដឌបាលថានកេ់រកាមាតត្ ិ ៃិងសាាបៃ័ថានក់ាតត្េិដើម្បីធ្លនាដល់ការេលើក
កមពស់របសិទ្ធភាពៃៃការអៃុវត្ត។  

 ធ្លនាឲ្យមាៃការបស្រញ្ហាបេយៃឌ័រេៅកនអងសកមមភាពនានា ៃិងកិចចដំេ ើរការេរៀបចំ
េោលៃេយបាយាតត្ ិ េ យរត្ូវធ្លនាថាសំេឡងរបស់ស្រសតីរត្ូវបាៃយកចិត្តទ្កុ ក់សាាប ់
ៃិងេដើម្បធី្លនាថា សិទ្ធៃិិងការេលើកកមពសភ់ាពអង់អាចរបស់ស្រសតីរត្ូវបាៃយកចិត្តទ្ុក 
 ក់ទាំងេៅកនអងរបព័ៃធរដឌបាលមូល ាៃ ទាំងេៅកនអងការរបារសយ័ទាក់ទ្ងាតមួយរដឌ
បាលមូល ាៃ។ 

 ធ្លនាថា រដឌបាលថានក់េរកាមាតត្ិមាៃធៃធ្លៃហិរញ្ដវត្ថអរគប់រោៃ់តាមរយៈការេផទរធៃ 
ធ្លៃេ យមាៃលកខខ្ ឌៃិងការេផទរធៃធ្លៃេ យោាៃលកខខ្ ឌ រពមទាំងការរបមូល
ចំ ូលផាាលេ់ៅមូល ាៃ។ ការផតល់របភពចំ លូផាាល់ដល់រដឌបាលថានក់េរកាមាតត្ ិ
គឺាតយៃតការជំរញុសវ័យភាពេៅមូល ាៃ ៃិងការពរងឹងគ េៃយ្យភាពចំេពាះរបាត
ពលរដឌផងែដរ។ 

 ពរងឹងរបព័ៃធកសាងែផៃការ ការតាម ៃរត្ួត្ពិៃតិ្្យៃិងវាយត្ៃមល ការបៃ្សអោីនរវាងការ
កសាងែផៃការៃងិការេរៀបចំគេរមាងថវិកា។ 

ទេសនវិេ័យសេដឋក្ិចច ២០១៤-២០១៨ 

៣.៥៨- េៅចុង្ន២ំ០១៣ ទ្ស្សៃវិស័យេសដឌកិចចបាៃបង្ហាញេចញៃូវភាពមៃិច្ាស់ោស់
េ យសារកតាាធំៗមួយចៃំួៃ។ កនអង្នំេៃះកមពអាតបាៃរបឈមៃឹងេរោះទ្ឹកជំៃៃ់ដ៏ធងៃ់ធងរែដល 
បាៃេធវើឲយ្ខ្ូចខាត្រទ្ព្យសម្បត្តិាតេរចើៃ។ បនាាបម់កេទ្ៀត្គរឺយៈេពលៃៃការសាារេឡើងវញិឲ្យរចួ
ផុត្ពីវិបត្តិេៅមិៃទាៃដ់ឹងច្ាស់េៅេឡើយ។ ាតចងុេរកាយ ផ.ស.ស. សរមាប់មៃុស្សមានកេ់ៅ
កនអងរបេទ្សមាៃករមិត្េលើសពី១.០០០ដុោារអាេមរិកកនអង្នំេៃះ ែដលេធវើឲ្យលទ្ធភាពៃៃលំហូរ
ជំៃួយឥត្សំ ងពីបណ្តារបេទ្សផតល់ជំៃួយេៅែត្មិៃទាៃ់មាៃភាពច្ាសោ់ស់។ ទ្ៃទឹមៃឹង 
េៃះែដរ កមពអាតៃឹងរត្ូវពុះពារទ្ល់ៃងឹការខ្ចូខាត្ែដលបណ្តាលមកពីេរោះទ្កឹជំៃៃ់ ៃងិរត្ូវរបងុ
េរបៀបខ្លឤៃទ្ប់ទ្លៃ់ឹងបញ្ហាេផ្សងៗ ែដលេកើត្មាៃេឡើងេ យសារការែរបរបួលអាកាសធ្លត្។ុ 
ចំេពាះកងវលន់ានា ពាកព់័ៃធៃឹងការេធវើឲ្យលឡរបេសើរេឡើងវិញបនាាប់ពីវិបត្តិពិភពេោករបែហលៃឹង
មិៃបៃតែសតងឲ្យេឃើញពីឥទ្ធិពលមកេលើរបេទ្សកមពអាត េ យសារកមពអាតាតរបេទ្សមាៃេសដឌកិចច
េបើកទ្ូោយៃិងបាៃភាាប់ទ្ំនាក់ទ្ំៃងាតមួយេសដឌកិចចអាសា៊ាៃ ៃិងបណ្តារបេទ្សដៃទ្េទ្ៀត្េៅ
ទ្វីបអាសុ ី ែដលកនអងដណំ្តកក់ាលអៃតរកាលេៃះៃឹងរត្ូវបាៃរគប់រគងេ យភាពច្ាស់ោស់។ 
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បញ្ហាចម្បងេនាះគឺរបសិៃេបើជំៃួយឥត្សំ ងរត្វូបាៃបញ្ចប់កនអងរយៈេពល៤ឬ៥្នំបនាាប់ េនាះ
ដំេ ើរៃៃការផតល់ថវិកាៃងឹរត្ូវពរងឹងឲ្យបាៃខាាំងកាាាតងមុៃែថមេទ្ៀត្។ 

៣.៥៩-  េ យសារការដឹកនាំចា្ស់ោស ់ ៃិងសៃតភិាពៃងិសថិរភាពៃេយបាយ បាៃេធវើឲ្យ
វិៃិេយគផាាល់ពីបរេទ្សកពំុងចូលមកកមពអាត េហើយការវិៃេិយគពីវិៃិេយគៃិកនអងរសុកក៏កំពុង
េកើៃេឡើងផងែដរ។ ករមិត្េជឿាតក់របស់អត្ថិិជៃក៏កំពុងរត្វូបាៃេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងែដលេធវើឲ្យ
កមពអាតែសវងរកលទ្ធភាពផគត្់ផគង់ផលិត្ផលាតរទ្ង់រទាយធំសរមាប់ទ្ីផ្ារេរៅរបេទ្សឲ្យបាៃេរចើៃ 
ាតងទ្ីផ្ារកនអងរសុក េហើយបាៃៃិងកំពុងបេងកើៃកាោៃុវត្តភាពការង្ហរ។ មា្៉ាងវិញេទ្ៀត្េ យ 
សារទ្ំហំទ្ីផ្ារមាៃភាពត្ចូចេងឡៀត្ ដូចបាៃេលើកេឡើងពីខាងេដើម ៃិងការពឹងែផឡកេលើការនាំ
េចញផលតិ្ផលសេមលៀកបំពាក់េៅទី្ផា្រេៅសហគមៃ៍អឺរ៉ែុប ៃិងអាេមរិកេៅែត្ាតកតាាកំ ត្់
សរមាប់ការផលិត្េៅេឡើយ។ កំេ ើៃេសដឌកិចចករមិត្ខ្ពស់របសច់ិៃែដលេៅែត្បៃតេកើៃេឡើងៃិង
ទ្ស្សៃវសិ័យសរមាប់កេំ ើៃេពលអនាគត្បាៃៃិងកំពុងេលើកទ្ឹកចិត្តដល់េសដឌកិចចដ៏ខាាំងរបស់
របេទ្សចិៃេៃះៃឹងមាៃឥទ្ធិពលាតវជិជមាៃដល់េសដឌកិចចកមពអាតនាេពលអនាគត្។              

៣.៦០- េរៅពីផលប៉ះពាល់របសវ់បិត្តិសកលេោកមកេលើេសដឌកិចចកមពអាត គឺកមពអាតបាៃ ក់
េចញៃូវរកបខ្័ ឌេោលៃេយបាយផែដលបាៃ កឲ់្យអៃុវត្តតាមរយៈការអៃវុត្តវិធ្លៃការបនាាៃ់
ៃូវេោលៃេយបាយនានាេៅទ្សវត្្សរ៍កៃលងេៅ  របេទ្សាតត្ិេៅែត្របឈមកនអងការេជៀសវាងពី 
វិបត្តិៃិងេដើមប្ីឈាៃចលូកនអងដំណ្តកក់ាលបនាាប់ៃៃការអភិវឌ្ឍេសដឌកិចច។ កមពអាតៃឹងរង់ចំរបមា 
ពី៧េៅ៨្នំេទ្ៀត្ សរមាប់ការអភិវឌ្ឍមូលធៃមៃុស្ស ៃិងេហ ារចនាសមព័ៃធចំបាច់នានា។ ម្ា៉ាង
វិញេទ្ៀត្ េទាះបីាតេសដឌកចិចកមពអាតៃឹងេៅែត្បៃតេកើៃេឡើងកនអងរយៈេពលយ៉ាងត្ចិ៤េៅ៥្នំេទ្ៀត្
ក៏េ យ ក៏ប៉ុែៃតកំេ ើៃៃងឹមិៃអាចេកើៃេលើសពីេៃះបាៃេទ្ របសិៃេបើបញ្ហាែដលកំពុងែត្េកើត្
មាៃេៅែត្មៃិទាៃប់ាៃេ ះរសាយ។  

៣.៦១- រាជរ ាភិបាលកមពអាតទ្ទ្លួសាាល់ថា កំេ ើៃេសដឌកចិចេៅកនអងបណ្តារបេទ្សរីកចេរមើៃ 
ដូចាត សហរដឌអាេមរកិ ៃិងសហគមៃ៍អឺរ៉ែុប មាៃករមិត្ទាប េហើយការចណំ្តយរបស់អត្ិថិជៃ
េៅទ្ីេនាះ ៃឹងមិៃបៃតផតល់ករមិត្ដូចោនៃៃការោំរទ្ដល់កំេ ើៃេសដឌកចិចកមពអាតដូចកាលពីអត្ីត្
កាលបាៃេទ្។ េទាះាតដូចេៃះកតី កមពអាតេជឿាតក់ថា ៃដគូថមីេៅទ្វីបអាសុីៃិងមជ្ឈិមបូពា៌ៃឹងអាចជួយ
បំេពញឲ្យែផនកែដលបាៃបាត្់បង់។ បែៃថមេលើេៃះេទ្ៀត្ េយើងេជឿាតកថ់ា ការពរងីកេហ ារចនា
សមព័ៃធរូបវៃត កេំ ើៃកនអងផលិត្ផលដំណ្តំឧស្ាហកមម ៃិងការេទ្ើបែសវករកេឃើញធៃធ្លៃែរ៉ែថមីៗ 
ៃឹងអាចជួយេ ះរសាយៃូវបញ្ហាបនាាៃ់។ 
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៣.៦២- តាមការបា៉ាៃ់សាាៃៃិងពា្ករ ៍ថមីៗពីសូចនាករមា៉ារកូេសដឌកិចចសរមាប់រយៈេពលពី
្នំ២០១៤ដល់២០១៨ មាៃបង្ហាញេៅកនអងតារាងទ្ី៣.១។ ការពា្ករតាមវិស័យសរមាប់រយៈ
េពលពី្ន២ំ០១៣ដល់២០១៨ មាៃបង្ហាញជូៃេៅកនអងតារាងទ្ី៣.២។ 

ារាងទី៣.១ :  ការេាក្រេចូន្នក្រេំខាន់ៗននម៉ា រក្ូសេដឋក្ិចច ឆ្ន ២ំ០១៣ដល់២០១៨  

សចូនាករេសដឌកចិច  ២០១៣ ២០១៤ 
ពាករណ៍ 

២០១៥ 
ពាករណ៍ 

២០១៦ 
ពាករណ៍ 

២០១៧ 
ពាករណ៍ 

២០១៨ 
ពាករណ៍ 

ផ.ស.ស. ផៃថលេថរ្នំ២០០០-គិត្ាតពាៃ់ោៃេរៀល   ៦១ ៥២៥ ៦៨ ៦១៨ ៧៥ ៦៣៦ ៨៣ ៤២២ ៩២ ១៤៣ ១០១ ៥៤៨ 
ផ.ស.ស.  ផៃថលេថរ្នំ២០០០-គិត្ាតោៃដុោារអាេមរិក   ១៥ ១៩១ ១៦ ៩៤៣ ១៨ ៦៧៦ ២០ ៥៩៨ ២២ ៤៧៤ ២៤ ៧៦៨ 
ផ.ស.ស.  សរមាប់របាតជៃមានក់ ផដុោារអាេមរិក   ១.០៣៦ ១ ១៣៩ ១ ២៣៧ ១ ៣៤៧ ១ ៤៥១ ១ ៥៧៩ 
ផ.ស.ស.  សរមាប់របាតជៃមានក់ ផពាៃ់េរៀល   ៤.២៤៨ ៤.៦៧០ ៥.០៧២ ៥.៥២៣ ៥.៩៤៩ ៦.៤៧២ 
អរតាកេំ ើៃពតិ្ ៃៃ ផសស ផ%   ៧,០% ៧,០% ៧,០% ៧,០% ៧,០% ៧,០% 
សៃទស្សៃ៍ៃៃផ.ស.ស. -ការែរបរបួលរបចំ្ន ំ-%   ០,៨% ៤,២% ៣,០% ៣,០% ៣,២% ៣,០% 

       
អតិ្ផរណ្តផការែរបរបួលមធ្យមរបចំ្នំ -  %  ៣,០% ៣,៥% ៣,៥% ៣,៥% ៣,៥% ៣,៥% 
អតិ្ផរណ្តផការែរបរបួលកនអងរតី្មាសទី្៤ -  %  ៤,០% ៣,៥% ៣,៥% ៣,៥% ៣,៥% ៣,៥% 
អតិ្ផរណ្តផការែរបរបួលពីមួយ្នំេៅមួយ្ន ំ-  %  ៣,១% ៣,៥% ៣,៥% ៣,៥% ៣,៥% ៣,៥% 
អរតាបតឣររបាក់េរៀលេធៀបៃឹងដុោារផមធ្យមរបចំ្នំ   ៤ ០៥០ ៤.០៥០ ៤.០៥០ ៤.០៥០ ៤.១០០ ៤.១០០ 
អរតាបតឣររបាក់េរៀលេធៀបៃឹងដុោារផចុង្នំ  ៤.០៦៥ ៤.០៥០ ៤.០៥០ ៤.០៥០ ៤.១០០ ៤.១០០ 

        
ការវៃិេិយគសរបុផ% ផសស   ២៧,២ ២៥,៨ ២៦,១ ២៦,៣ ២៦,៥ ២៦,៦ 
ការវិៃិេយគសាធ្លរ ៈផ%ផ.ស.ស.   ៧,៧% ៧,៥% ៧,៦% ៧,៧% ៧,៧% ៧,៧% 
ការវិៃិេយគឯកជៃផ%ផ.ស.ស.   ១៩,៥% ១៨,៣% ១៨,៥% ១៨,៧% ១៨,៨% ១៩,០% 
សញ្ជយ័ាតតិ្(សៃ្សំ)ផ% ផ.ស.ស.   ២១,៨% ២០,២% ២០,៧% ២១,៤% ២២,៨% ២៤,២% 
សញ្ជយ័េរៅរបេទ្ស(សៃ្សំ) ផ% ផ.ស.ស.  ៥,៤% ៥,៦% ៥,៤% ៤,៩% ៣,៧% ២,៤% 

        
ច ូំលថវកិាសរបុផ% ផ.ស.ស.   ១៤,៣% ១៥,១% ១៥,៦% ១៦,១% ១៦,៥% ១៦,៩% 
ចណំ្តយថវកិាសរបុផ% ផ.ស.ស.  ១៩,៥% ១៩,៩% ១៩,៨% ១៩,៩% ១៩,៩% ១៩,៩% 
ឱៃភាព/អតិ្េរកថវិកាចរៃតផ% ផ.ស.ស.   ២,៣% ២,៦% ៣,៤% ៣,៩% ៤,៤% ៤,៨% 
ឱៃភាព/អតិ្េរកថវិកាទូ្េៅផ% ផ.ស.ស.   -៥,៣% -៤,៨% -៤,២% -៣,៨% -៣,៤% -៣,០% 

        
ការនាេំចញទ្ៃំញិផ% ផ.ស.ស.   ៤៥/៥ ៣៧/៦ ៣៧/៤ ៣៨/៨ ៤១/០ ៤៣/៤ 
ការនាចំលូទ្ៃំញិផ% ផ.ស.ស.  ៦៣/០ ៥២/៥ ៥២/៥ ៥៣/៧ ៥៥/១ ៥៦/៦ 

       
តុ្ល្យភាពពា ិជជកមមផ% ផ.ស.ស.   -១៣,៦% -១៣,៦% -១៣,៤% -១២,៨% -១១,៤% -៩,៨% 
តុ្ល្យភាពគ ៃីចរៃតផ% ផ.ស.ស.  -៩,៥% -៩,៣% -៨,៨% -៨,១% -៦,៧% -៥,២% 

        
សាច់របាក់ង្ហយរសលួសរុបផពាៃ់ោៃេរៀល   ៣៤.៤៦៣ ៤១.៣៦១ ៥០.៦៤៣ ៦១.៨៣៦ ៧៥.៤៤៤ ៩២.២៤០ 
សាច់របាក់ង្ហយរសលួសរុបផបែរមបរមួលាត %  ២០,៥% ២០,០% ២២,៤% ២២,១% ២២,០% ២២,៣% 
សាច់របាក់ង្ហយរសលួសរុបផ% ផ.ស.ស.   ៥៦,០% ៦០,៣% ៦៧,០% ៧៤,១% ៨១,៩% ៩០,៨% 
ទ្ៃុបរមងុបរេទ្សដលុផោៃដោុារអាេមរកិ  ៣.៩៣២ ៤.៤៧៧ ៥.០៨៦ ៥.៧០៨ ៦.៣៦៥ ៧.០៦៥ 
ទ្ៃុបរមងុបរេទ្សដលុផចៃំៃួែខ្នាចំលូទ្ៃំញិៃងិេសវា   ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ 
              
ចៃំៃួរបាតជៃផត្េួលខ្ែកសរមលួ ោៃនាក ់  ១៤,៧ ១៤,៩ ១៥,១ ១៥,៣ ១៥,៥ ១៥,៧ 
ក្បភព : វទ្យទ្ស្ថសាន នជាតិ្ នតិិ ក្ក្ងកផែនការ និក ក្ក្ងកស្ដ្ឋកិច្ចនិកហិរវត ន ុ 
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ារាងទី៣.២ : ្លិត្លក្នុងរេុក្េរបុេិត(នលលសលរឆ្ន ២ំ០០០)  

អរាក្សំ ើនាមេក្មមភាេសេដឋក្ិចច ឆ្ន ២ំ០១៤ដល់២០១៨ 

  ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

កសកិមម រកុាារបមាញ ់ៃងិ េៃសាទ្ ៤,២% ៤,០% ៤,០% ៤,០% ៤,០% 

ដំណ្តំ  ៣,៨% ៣,៥% ៣,៤% ៣,៣% ៣,២% 

បសុសត្វៃិងបសុបក្សី  ៦,០% ៦,១% ៦,៣% ៦,៤% ៦,៥% 

ជលផល  ៤,៧% ៤,៧% ៤,៧% ៤,៧% ៤,៧% 

ផលៃរពេឈើ  ១,១% ១,១% ១,១% ១,១% ១,១% 

ឧសា្ហកមម ៩,៩% ៩,១% ៨,៩% ៨,៦% ៨,៦% 

ែរ៉ែ ២២,៧% ១៤,៤% ១០,១% ១០,១% ១០,១% 

កមមៃតសាល  ៨,៥% ៨,៥% ៨,៤% ៨,៣% ៨,៣% 

អាហារ េភសជជៈ ៃិង ថានំជក់ ៦,៥% ៦,៦% ៦,៧% ៦,៧% ៦,៧% 

វាយៃភ ឌ សេមលៀកបំពាក់ ៃិងែស្បកេជើង  ៨,៧% ៨,៧% ៨,៦% ៨,៤% ៨,៣% 

េឈើ រក ស ៃិងការេបាះពុមព  ៩,៤% ៨,៨% ៨,៧% ៨,៨% ៨,៧% 

កមមៃតសាលេៅស៊ូ  ៧,៦% ៦,៩% ៧,០% ៧,០% ៧,០% 

កមមៃតសាលេផ្សងៗេទ្ៀត្  ៨,៨% ៨,០% ៨,៣% ៩,២% ១០,១% 

អគគិសៃី ឧសម័ៃ ៃិងទឹ្ក  ៧,៨% ៧,០% ៧,០% ៧,១% ៧,០% 

សំ ង់ ១៣,១% ១០,៨% ១០,៨% ៩,៣% ៩,២% 

េសវា ៦,៨% ៧,១% ៧,៣% ៧,៣% ៧,៣% 

ពា ិជជកមម  ៦,២% ៦,២% ៦,៣% ៦,៣% ៦,៣% 

សណ្តាោរៃិងេភាជៃីយ ាៃ  ៩,៣% ៩,៧% ១០,០% ៩,៨% ១០,០% 

ដឹកជញ្ជឣៃៃិងទូ្រគមនាគមៃ៍  ៦,៧% ៦,៦% ៦,៧% ៦,៧% ៦,៧% 

ហិរញ្ដវត្ថអ  ១០,០% ១០,១% ១០,១% ១០,២% ១០,១% 

រដឌបាលសាធ្លរ ៈ  ៤,៧% ៤,៧% ៥,៣% ៥,៤% ៥,៣% 

អចលៃវត្ថអៃិងធុរកិចច  ៩,៨% ៩,៤% ៩,៥% ៩,៥% ៩,៥% 

េសវាេផ្សងៗេទ្ៀត្  ៣,៥% ៤,៥% ៤,៦% ៤,៧% ៤,៦% 

       

ពៃធេលើផលិត្ផលដកឧបត្ថមភធៃ  ៧,៣% ៨,៣% ៧,៧% ៨,៤% ៨,៥% 

ដក : ឧបត្ថមភធៃ  ៧,៥% ៧,២% ៦,៧% ៧,៣% ៧,៣ 

ដក :  បៃទអកេលើេសវាហិរញ្ដវត្ថអ  ២១,៥% ១០,១% ១០,១% ១០,២% ១០,១% 

សរបុ ផលតិ្ផលកនអងរសកុសរបុផសរបុ ផ.ស.ស.  ៧,០% ៧,០% ៧,០% ៧,០% ៧,០% 

ក្បភព :  វទ្យទ្ស្ថសាន នជាតិ្ នតិិ ក្ក្ងកផែនការ និក ក្ក្ងកស្ដ្ឋកិច្ចនិកហិរវត ន ុ 
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ជំពូកទ្ី៣ ក្កបខ័ណ្ឌ ម៉ា ក្កូស្ដ្ឋកិច្ច្ក្មបផ់ែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨                       172 

៣.៦៣- តារាងទ្៣ី.៣ បង្ហាញពតី្រមូវការវៃិិេយគបំែបកលមឡិត្តាមវសិ័យេសដឌកចិច េដើម្បី
សេរមចឲ្យបាៃៃូវចំ ុចេៅអរតាកំេ ើៃ។ េដើមប្សីេរមចបាៃតាមការព្ាករចំ ុចេៅអរតា
កំេ ើៃតាមវសិ័យ ការវិៃេិយគេៅកនអងវសិ័យសខំាៃ់ៗ មាៃដចូខាងេរកាម៖ 

 វិស័យកសិកមម រកុាារបមាញ់ ៃិងេៃសាទ្ ៃឹងរត្ូវការថវិកាសរមាប់វៃិិេយគរបមា  
១៥.៨០១ពាៃ់ោៃេរៀលផ៣,៩ពាៃ់ោៃដុោារអាេមរិក  កនអងរយៈេពលៃៃការអៃវុត្ត     
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨។     

 េៅកនអងវសិ័យឧស្ាហកមមទាំងមូលផែដលរួមមាៃ ែរ៉ែ កមមៃតសាល អគគិសៃ ីឧសម័ៃម ទ្ឹក 
ៃិងសំ ង ់ ៃឹងរត្ូវការទ្ុៃសរមាប់វិៃិេយគរបមា ៥២.២៧៨ពាៃ់ោៃេរៀលផ១២,៨ 
ពាៃ់ោៃដុោារអាេមរិក កនអងរយៈេពល៥្នំ។ េៅកនអងរកមុឧសា្ហកមមេៃះ   វសិយ័កមមៃត 
សាលផែដលរួមទាំង អៃវុិស័យ វាយៃភ ឌ សេមលៀកបំពាក់ ៃងិែស្បកេជើង  ៃឹងរត្ូវ
ការមួយចំែ កធំៃៃទ្ៃុវៃិិេយគ គឺរបមា ២៤.០១៥ពាៃ់ោៃេរៀលផ៥,៩ពាៃ់
ោៃដុោារអាេមរិក  អៃុវិស័យសំ ង់ៃឹងរត្ូវការ១៧.៣៦៧ពាៃ់ោៃេរៀលផ៤,៣
ពាៃ់ោៃដុោារអាេមរិក  ៃិងអៃុវិស័យអគគិសៃី ឧសម័ៃ ៃិងទ្ឹក ៃឹងរត្ូវការទ្ុៃ
វិៃិេយគ៨.១០៧ពាៃោ់ៃេរៀលផ២ពាៃ់ោៃដោុារអាេមរិក ។ 

 វិស័យេសវាទាងំមូលផរួមទាំង ពា ជិជកមម សណ្តាោរ ៃិងេភាជៃយី ាៃ េទ្សចរ ៍ ការ
ដឹកជញ្ជឣៃៃងិៃរបស យី ៍ ហិរញ្ដវត្ថអ រដឌបាលសាធ្លរ ៈ ៃិងអចលៃរទ្ព្យ  ៃឹងរត្ូវ
ការការវិៃិេយគរបមា ៤០ ៩៣៧ពាៃ់ោៃេរៀលផ១០ពាៃ់ោៃដុោារអាេមរិក ។ 

ារាងទ៣ី.៣ :  វិនិសោគមូល នដដលរតូវការាមវិេ័យនីមួយៗ សដើមបីេសរមចបាននូវក្ំស ើន ្.េ.េ.  

(គិតជាពាន់លានសរៀល)  

 ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ សរបុ 

កសកិមម រកុាារបមាញ ់ៃងិ េៃសាទ្  ២ ៧៣៩,០ ២ ៩៣៨,៨ ៣ ១៤៩,០ ៣ ៣៧០,៤ ៣ ៦០៤,៧ ១៥ ៨០១,៩ 
ដំណ្តំ  ២ ២៨៧,៤ ២ ៤៥២,៧ ២ ៦២៥,១ ២ ៨០៥,៥ ២ ៩៩៩,៦ ១៣ ១៦៨,៨ 
បសុសត្វៃិងបសុបក្សី  ១៣៧,៩ ១៥១,៤ ១៦៦,៤ ១៨២,៩ ២០១,៤ ៨៤០,០ 
ជលផល  ១៨១,០ ១៩៦,០ ២១២,២ ២២៩,៧ ២៤៨,៧ ១.០៦៧,៧ 
ផលៃរពេឈើ  ១៣២,៧ ១៣៨,៦ ១៤៤,៨ ១៥១,៣ ១៥៨,១ ៧២៥,៥ 

ឧសា្ហកមម  ៨ ១៥៨,៣ ៩ ១៨៥,០ ១០ ៣២១,២ ១១ ៥៩៩,១ ១៣ ១១៣,៩ ៥២ ២៧៧,៦ 
ែរ៉ែ ៤១០,៦ ៤៨៥,៤ ៥៥១,៧ ៦២៧,១ ៧១២,៧ ២ ៧៨៧,៥ 
កមមៃតសាល  ៣ ៧៩៩,៧ ៤ ២៣២,៤ ៤ ៧១៦,៥ ៥ ៣១០,៣ ៥ ៩៥៦,៧ ២៤ ០១៥,៥ 
អាហារ េភសជជៈ ៃិងថានំជក់ ៣៨២,៣ ៤២១,០ ៤៦៣,៧ ៥១០,៧ ៥៦២,៥ ២ ៣៤០,២ 
វាយៃភ ឌ សេមលៀកបំពាក់ ៃិងែស្បកេជើង  ១ ៤៦៥,២ ១ ៦៣៤,៨ ១ ៨២០,៩ ២ ០៦៤,០ ២ ២៩៣,១ ៩ ២៧៨,០ 

    េឈើ រក ស ៃិងការេបាះពុមព  ១០២,៣ ១១៥,០ ១២៩,៣ ១៤៥,៣ ១៦៣,៣ ៦៥៥,២ 
កមមៃតសាលេៅស៊ូ  ១៥២,៧ ១៦៨,៧ ១៨៦,៣ ២០៥,៨ ២២៧,៣ ៩៤០,៨ 
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 ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ សរបុ 

កមមៃតសាលេផ្សងៗេទ្ៀត្  ១ ៦៩៧,១ ១ ៨៩២,៩ ២១១៦,៣ ២.៣៨៤,៥ ២ ៧១០,៤ ១០ ៨០១,២ 
អគគិសៃី ឧសម័ៃ ៃិងទឹ្ក  ១ ៣១៥,២ ១ ៤៥៣,១ ១ ៦០៥,៤  ១ ៧៧៣,៧ ១ ៩៥៩,៧ ៨ ១០៧,២ 
សំ ង់ ២ ៦៣២,៨ ៣ ០១៤,២ ៣ ៤៤៧,៥ ៣ ៨៨៨,០ ៤ ៣៨៤,៩ ១៧ ៣៦៧,៤ 

េសវា ៦ ៦១៤,២ ៧ ៣១១,១ ៨ ០៩៦,០ ៨ ៩៧៣,២ ៩ ៩៤២,៩ ៤០ ៩៣៧,៤ 
ពា ិជជកមម  ១ ១១៩,៤ ១ ២២៨,៣ ១ ៣៤៧,៧ ១ ៤៧៨,៨ ១ ៦២២,៥ ៦ ៧៩៦,៨ 
សណ្តាោរៃិងេភាជៃីយ ាៃ  ៩៣៦,៣ ១ ០៧៣,៦ ១ ២៣១,២ ១ ៤១៦,១ ១៦២១,៦ ៦ ២៧៨,៧ 
ដឹកជញ្ជឣៃៃិងទូ្រគមនាគមៃ៍  ១ ០៨៩,៥ ១ ២០០,២ ១ ៣២២,២ ១.៤៥៦,៦ ១ ៦០៤,៦ ៦ ៦៧៣,១ 
ហិរញ្ដវត្ថអ  ២១៦,៦ ២៤៦,៤ ២៨០,១ ៣១៨,៥ ៣៦២,២ ១ ៤២៣,៩ 
រដឌបាលសាធ្លរ ៈ  ១ ៧០០,៦ ១ ៨៤០,១ ២ ០០០,៩ ២ ១៧៥,៨ ២ ៣៦៥,៩ ១០ ០៨៣,៣ 
អចលៃវត្ថអៃិងធុរកិចច  ៩៣៨,៨ ១ ០៦១,៣ ១ ០៩៩,៧ ១ ៣៥៦,១ ១ ៥៣៣,០ ៦ ០៨៨,៩ 
េសវាេផ្សងៗេទ្ៀត្  ៦១២,៩ ៦៦១,៣ ៧១៤,២ ៧៧១,៣ ៨៣៣,០ ៣ ៥៩២,៦ 

សរបុ ១៧ ៥១១,៥ ១៩ ៤៣៤,៩ ២១ ៥៦៦,២ ២៣ ៩៤២,៧ ២៦ ៥៦១,៥ ១០៩ ០១៦,៩ 
ក្បភពៈ ក្ក្ងកផែនការ 

ចំ ូលនិងចំណាយលវកិា ឆ្ន ២ំ០១៤ ដល់ ២០១៨  

៣.៦៤- ាតែផនកមួយៃៃកមមវិធីកំែ ទ្រមង់ការរគប់រគងហិរញ្ដវត្ថអសាធ្លរ ៈ រកសួងេសដឌកិចច
ៃិងហិរញ្ដវត្ថអបាៃបេងកើត្េឡើងៃូវដំេ ើរការចៃំួៃពីរ ែដលផតល់ៃូវធ្លត្ុចូលសំខាៃ់ៗេៅកនអងការ
េរៀបចថំវកិាាតត្រិបចំ្ន។ំ រកបខ្័ ឌចណំ្តយរយៈេពលមធយ្មផតល់ៃវូការពា្ករពីចណំ្តយចរៃត
របស់សាាប័ៃរាជរ ាភិបាលកមពអាតសរមាប់រយៈេពលបី្នំបនាាប់។ ការព្ាករេៃះៃឹងរត្ូវេធវើ
បចចអប្បៃនកមមាតេរៀងរាល់្ នំ។ ការព្ាកររត្ូវបាៃេធវើេឡើងេ យែផឡកេលើការវិភាគពីេលើចុះេរកាម
ៃៃមា៉ារកូេសដឌកិចច េលើការអៃុវត្តេសដឌកិចច េោលៃេយបាយអាទ្ិភាពរបស់រាជរ ាភិបាលកមពអាត 
ក៏ដូចាតព័ត្៌មាៃពេីរកាមេឡើងេលើ សតពីីការចំណ្តយរបស់សាាប័ៃរបស់រាជរ ាភិបាលកមពអាត។ អគគ
នាយក ាៃេោលៃេយបាយេសដឌកចិចៃិងហិរញ្ដវត្ថអសាធ្លរ ៈៃៃរកសួងេសដឌកិចចៃិងហិរញ្ដវត្ថអ 
ទ្ទ្ួលខ្ុសរត្ូវកនអងការវិភាគេៃះ។ ដំណ្តកក់ាលទ្២ី គ ឺ "រកបខ្ ័ឌយទុ្ធសាស្រសតថវកិា" បី្ នំរំកលិ 
ែដលអៃុវត្តតាមវិធីសាស្រសតពីេរកាមេឡើងេលើ ៃិងរត្ូវបាៃេរៀបចំេឡើងេ យនាយក ាៃថវិកាៃៃ
រកសួងេសដឌកិចចៃងិហិរញ្ដវត្ថអ។ ធ្លត្ុចលូសខំាៃ់សរមាប់ការវិភាគេៃះ គាឺតព័ត្៌មាៃែដលបាៃ
របមូលេៅកនអងេពលៃៃការពិភាក្ារវាងរកសួងេសដឌកិចចៃិងហិរញ្ដវត្ថអ ាតមួយៃឹងរកសួង សាាប័ៃ 
ៃិងធ្លត្ុចលូែដលរត្ូវបាៃផតល់ឲ្យេ យរកសួង សាាប័ៃ ដល់រកសួងេសដឌកិចចៃិងហិរញ្ដវត្ថអ សតពីី
ការចំណ្តយៃិងត្រមូវការចំណ្តយរបស់សាាប័ៃទាំងេនាះសរមាប់រយៈេពលពីរ្នំបនាាប់។ េៅ
កនអងការអៃុវត្តកមមវិធីកំែ ទ្រមង់ការរគប់រគងហិរញ្ដវត្ថអសាធ្លរ ៈ រកសួងេសដឌកិចចៃិងហិរញ្ដវត្ថអ
ៃឹងបៃតពរងឹងការផា្រភាាប់រវាងដំេ ើរការទាំងពីរេៃះ េដើម្បីបៃតែកលមឡៃិងត្រមង់ទ្ិសដំេ ើរការ
េរៀបចំថវកិារបចំ្ នំ។ 
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៣.៦៥- ែផនកមួយៃៃការអៃុវត្តកមមវិធីែកទ្រមង់ការរគប់រគងហិរញ្ដវត្ថអសាធ្លរ ៈ បចចអប្បៃន
េៃះ រាជរ ាភិបាលកមពអាតកំពុងសថតិ្េៅកនអងដំណ្តក់កាលៃៃការពរងឹងទ្ំនាកទ់្ំៃងរវាងដំេ ើរ
ការនានា ែដល ផ១  កំ ត្់អាទ្ិភាពខ្ពស់ៃៃត្រមូវការវិៃិេយគសាធ្លរ ៈ ែដលរួមបញ្ចឣលទាំង
ែផៃការយទុ្ធសាស្រសតអភវិឌឍ្ៃា៍តត្ ិរយៈេពល៥្នំ ៃងិកមមវធិវីៃិេិយគសាធ្លរ ៈ៣្នរំកំលិ ផ២  
ការេកៀរគរធៃធ្លៃពីបរេទ្ស ពីៃដគូអភិវឌ្ឍរបៃព  ីៃិងមិៃែមៃរបៃព ី ៃិង ផ៣) ការេរៀបចំ
រកបខ្័ ឌយុទ្ធសាស្រសតថវកិា។ រាជរ ាភិបាលកមពអាតទ្ទ្ួលសាាលថ់ា កមមវធិវីៃិេិយគសាធ្លរ ៈបី
្នរំកំលិ ទាមទារឲ្យមាៃការែកសរមួល េដើម្បធី្លនាថា ផក  ត្រមូវការចណំ្តយចរៃត ែដលបាៃ
អៃុវត្តសរមាប់ថវិការបចំ្នំ គឺាតែផនកទាំងមូលៃៃព័ត្៌មាៃែដលបាៃរបមូលេៅកនអងការេរៀបចំ
កមមវិធីវិៃិេយគសាធ្លរ ៈ ផខ្) គេរមាងនានាែដលបាៃបញ្ចឣលកនអងកមមវិធីវៃិិេយគសាធ្លរ ៈ 
ចំបាច់រត្វូេធវើអាទ្ភិាវូបៃយីកមម។ បញ្ហាេៃះទាមទារឲ្យរកសងួ សាាប័ៃនានាេធវើការកំ ត្់ករមិត្
អាទ្ិភាពេលើគេរមាង ែដលបាៃេរោងេឡើងសរមាប់អៃុវត្តកនអងរយៈេពលបី្ នំបនាាប់េ យេផាាត្
ការយកចិត្តទ្ុក ក់េលើបរសិាាៃមា៉ារកូេសដឌកិចចាតរួម ៃិងការយល់ដឹងពីទ្ំហំៃៃការេកៀរគរធៃធ្លៃ 
ពីបរេទ្សេ យែផឡកេលើៃនិានការែដលបាៃេកើត្េឡើងថមីៗ។ 

៣.៦៦- រាជរ ាភិបាលកមពអាតបាៃផតល់អាទ្ិភាពខ្ពស់កនអងការបៃតពរងឹងដំេ ើរការេរៀបចំកមមវធិី
វៃិេិយគសាធ្លរ ៈបី្ នរំកំលិ ។ េ យេហត្ុថា កមមវិធិវិៃិេយគសាធ្លរ ៈរត្ូវបាៃេធវើឲយ្
របេសើរេឡើង រកសងួេសដឌកិចចៃិងហិរញ្ដវត្ថអ ៃងឹធ្លនាថា មាៃែត្កមមវធិីៃិងគេរមាងែដលបាៃ ក់
បញ្ចឣលកនអងកមមវិធីវិៃិេយគសាធ្លរ ៈេទ្ ែដលរត្វូបាៃពិចរណ្តសរមាប់ផតល់ហិរញ្ដប្បទាៃេៅ
កនអងដំណ្តក់កាលៃៃការេរៀបចំរកបខ្័ ឌយុទ្ធសាស្រសតថវិកា។ គ ៈកមាាធិការៃីត្ិសម្បទាៃិង
អភិវឌ្ឍៃ៍កមពអាតៃៃរកុមរបឹក្ាអភិវឌ្ឍៃ៍កមពអាតៃឹងធ្លនាថា េៅកនអងសកមមភាពេកៀរគរធៃធ្លៃ
គ ៈកមាាធកិារៃតី្សិមប្ទាៃងិអភវិឌឍ្ៃក៍មពអាតៃងឹជរំុញសកមមភាពផតល់ហិរញ្ដប្បទាៃដល់គេរមាង
នានារបស់កមមវិធីវិៃិេយគសាធ្លរ ៈ ៃិងេរៀបចំរបាយការ ៍ាតរបចំសតីពីកមមវិធីវិៃិេយគ
សាធ្លរ ៈែដលរត្ូវបាៃោំរទ្េ យៃដគូអភវិឌ្ឍពេីរៅរបេទ្ស កដ៏ូចាតពគីេរមាងនានាែដល
ោំរទ្េ យៃដគូអភវិឌ្ឍេរៅរបេទ្ស ែត្ពុំមាៃេៅកនអងកមមវិធីវិៃិេយគសាធ្លរ ៈ។  

៣.៦៧- ាតែផនកមួយៃៃកិចចខ្ិត្ខ្រំបងឹែរបងេដើម្បីេលើកកមពសត់្មាាភាពៃៃដំេ ើរការេរៀបចំថវកិា 
រកសួងែផៃការបាៃេរៀបចពំ្ាករដំបូងៃូវការែបងែចកចំណ្តយចរៃតសរមាប់ រកសួង សាាប័ៃ 
សរមាបផ់.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨។ ការព្ាករដំបងូេៃះមាៃបង្ហាញជូៃេៅកនអងតារាងទ្ី៣.៤។ 
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ារាងទ៣ី.៤ : ចំណាយលវិកាចរនតដដលបានសេនើសឡើង េរមប់រក្េួង ស្ថា ប័ន មួយចំនួន ឆ្ន ២ំ០១៤ដល២់០១៨  

  (គិតជាលានសរៀល) 

ក្កសួង ស្ថា បន័ 
២០១៤ 

ប៉នស់្ថា ន 
២០១៥ 

ពាករណ៍ 
២០១៦ 

ពាករណ៍ 
២០១៧ 
ពាករណ៍ 

២០១៨ 
ពាករណ៍ 

I. រដ្ឋបលទូទៅ   ១ ៤៣៥ ៧៣២ ១ ៥៤៤ ៣៨១ ១ ៦៥៧ ២៦៥ ១ ៧៧៨ ៤៧៧ ១ ៩០០ ៦២១ 

០១. ក្ពះរាជវាំង ៧១ ៨៥៦ ៧៧ ០៧៧ ៨២ ៤៥៦ ៨៨ ១៨៧ ៩៣ ៨៨៨ 

០២. រដ្ឋសភា ១៤១ ៣១៥ ១៥១ ៥៨២ ១៦២ ១៦០ ១៧៣ ៤៣១ ១៨៤ ៦៤៤ 

០៣. ក្ពឹទធសភា  ៥៧ ៧៤៤ ៦១ ៩៤០ ៦៦ ២៦២ ៧០ ៨៦៧ ៧៥ ៤៤៩ 

០៤. ក្កុមក្បឹកាធមានុញ្ញ  ៩ ៧៦៣ ១០ ៤៧៣ ១១ ២០៤  ១១ ៩៨២ ១២ ៧៥៧ 

០៥.១ ទសីតីការគណៈរដ្ឋមន្រនត ី ៣០៣ ៤២៥ ៣២៥ ៤៧១ ៣៤៨ ១៨៤ ៣៧២ ៣៨៣ ៣៩៦ ៤៦០ 

០៥.២ ក្កសួងមុខងារស្ថធារណៈ ៤ ៨៥៥ ៥ ២០៨ ៥ ៥៧១ ៥ ៩០៨ ៦ ៣៤៤ 

០៥.៤ ក្កមុក្បកឹាអភិភឌវឍន៍នក៍មុុា ៧ ៨២៧ ៨ ៣៩៦ ៨ ៩៨២ ៩ ៦០៦ ១០ ២២៧ 

០៧.២ មហានផៃ - រដ្ឋបល  ៨៨ ៧៩២ ៩៥ ២៤៣ ១០១ ៨៩០ ១០៨ ៩៧១ ១១៦ ០១៧ 

០៨. ទាំនាកទ់ាំនងរដ្ឋសភា ក្ពឹទធសភា នឌងអភិធឌការកឌច្ច ២៤ ០៩២ ២៥ ៨៤២ ២៧ ៦៤៦ ២៩ ៥៦៧ ៣១ ៤៧៩ 

០៩. ការបរទទសនឌងសហក្បតឌបតតឌការអភិនតរាតឌ  ១០០ ២៨០ ១០៧ ៥៦៦ ១១៥ ០៧២ ១២៣ ០៧០ ១៣១ ០២៧ 

១០. ទសដ្ឋកឌច្ចនឌងហឌរញ្ញ វតាុ  ២៩១ ០០១ ៣១២ ១៤៤ ៣៣៣ ៩២៧ ៣៥៧ ១៣៥ ៣៨០ ២២៦ 

១៤.ផផនការ ៤៦ ២០៧ ៤៩៥៦៤ ៥៣ ០២៣ ៥៦ ៧០៨ ៦០ ៣៧៥ 

២៦. យុតតឌធម ៌ ៥៩ ១១៣ ៦៧ ៧៤១ ៧៧ ៥៧៧ ៨៩ ០០១ ១០១ ៩០៩ 

៣០. គណៈកម្មា ធឌការាតឌទរៀបច្ាំការទបះទនោ ត  ៥៣ ០១៨ ៥៦ ៨៧០ ៦០ ៨៣៩ ៦៥ ០៦៧ ៦៩ ២៧៤ 

៣១. អាាា ធរសនវកមាាតឌ  ១០ ២៥០ ១០ ៩៩៤ ១១ ៧៦១ ១២ ៥៧៩ ១៣ ៣៩២ 

៣២. ការងារនឌងបណតុ ះបណ្តត លវ ឌាា ជីវៈ  ១៣២ ៣៣២ ១៤១ ៩៤៧ ១៥១ ៨៥៣ ១៦២ ៤០៦ ១៧២ ៩០៧ 

 ៣៣. គណៈកម្មា ធឌការក្បនាំងអភិាំទពើពុករលួយកមុុា  ៣៣ ៨៦២ ៣៦ ៣២២ ៣៨ ៨៥៧ ៤១ ៥៥៨ ៤៤ ២៤៥ 

II. ការពារាតឌនឌងសនតឌសុខ  ១ ៧៦៦ ២២៧ ១ ៨៩៤ ៥៥៦ ២ ០២៦ ៧៦៧ ២ ១៦៧ ៦២៨ ២ ៣០៧ ៧៨០ 

០៦. ការពារាតឌ  ១ ០៣៦ ៥០៦ ១ ១១១ ៨១៥ ១ ១៨៩ ៤០៣ ១ ២៧២ ០៦៧ ១ ៣៥៤ ៣១៥ 

០៧.១ មហានផៃ -សនតឌសុខ  ៧២៩ ៧២១ ៧៨២ ៧៤១ ៨៣៧ ៣៦៤ ៨៩៥ ៥៦១ ៩៥៣ ៤៦៥ 

III. រដ្ឋបលសងគម  ៣ ១១៤ ៧៧៣ ៣ ៥២៩ ៣៥៣ ៣ ៩៩៨ ៣១៩ ៤ ៥៣៩ ៩០៨ ៥ ១៤៧ ០១៦ 

១១. ពត័ម៌្មន  ៩១ ៧៣២ ៩៨ ៣៩៧ ១០៥ ២៦៤ ១១២ ៥៨០ ១១៩ ៨៥៧ 

១២. សុខភាពស្ថធារណៈ  ១ ០៤៥ ៦៦៥ ១ ១៩៨ ២៨៦ ១ ៣៧២ ២៨៩ ១ ៥៧៤ ៣៦៨ ១ ៨០២ ៦៩៦ 

១៦. អភិបរ់ ាំ យុវជន នឌងកឡីា  ១ ៣០៩ ៨៣៩ ១ ៥១៤ ០០៨ ១ ៧៤៨ ៨៦១ ២ ០២៣ ៧៥៦ ២ ៣៣៧ ៣១២ 

១៨. វបបធមន៌ឌងវ ឌច្ឌក្តសឌលបៈ  ៥៣ ១៨៣ ៥៧ ០៤៧ ៦១ ០២៨ ៦៥ ២៦៩ ៦៩ ៤៨៩ 

១៩. បរ ឌស្ថា ន  ៣៤ ៥៤៧ ៣៧ ០៥៧ ៣៩ ៦៤៣ ៤២ ៣៩៨ ៤៥ ១៣៩ 

២១. សងគមកឌច្ចនឌងអភិតីតយុទធជន  ៥០៦ ៤១៧ ៥៤៣ ២១២ ៥៨១ ១១៩ ៦២១ ៥០៨ ៦៦១ ៦៩២ 

២៣. ធមាការនឌងស្ថសនា  ៣៧ ៦០៦ ៤០ ៣៣៨ ៤៣ ១៥៣ ៤៦ ១៥២ ៤៩ ១៣៦ 
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ក្កសួង ស្ថា បន័ 
២០១៤ 

ប៉នស់្ថា ន 
២០១៥ 

ពាករណ៍ 
២០១៦ 

ពាករណ៍ 
២០១៧ 
ពាករណ៍ 

២០១៨ 
ពាករណ៍ 

២៤. កឌច្ចការនារ ី ៣៥ ៧៨៥ ៤១ ០០៨ ៤៦ ៩៦២ ៥៣ ៨៧៨ ៦១ ៦៩២ 

IV. រដ្ឋបលទសដ្ឋកឌច្ច ៧០៩ ២៨០ ៧៨៧ ១៩៩ ៨៧៣ ២៤៦ ៩៧០ ៦៦៩ ១ ០៧៦ ៩៨៧ 

០៥.៣ រដ្ឋទលខាធឌការដ្ឋឋ នអាកាសច្រណ៍សីុវ ឌល  ២២ ៥០៧ ២៤ ១៤២ ២៥ ៨២៧ ២៧ ៦២១ ២៩ ៤០៧ 

១៣. ឧសាហកមានឌងសឌបបកមា ផរន៉ឌងថាមពល  ២៧ ២៦៧ ២៩ ២៤៨ ៣១ ២៨៩ ៣៣ ៤៦៤ ៣៥ ៦២៨ 

១៥. ពាណឌ ជាកមា  ៩៤ ០០៤ ១០០ ៨៣៤ ១០៧ ៨៧០ ១១៥ ៣៦៧ ១២២ ៨២៦ 

១៧. កសឌកមា រុកាា ក្បម្មញ់ នឌងទនស្ថទ  ១៤០ ៥៧១ ១៦១ ០៨៩ ១៨៤ ៤៨០ ២១១ ៦៤៦ ២៤២ ៣៤១ 

២០. អភិភឌវឍន៍នជ៍នបទ  ១២៦ ៧៥៩ ១៤៥ ២៦០ ១៦៦ ៣៥៣ ១៩០ ៨៥០ ២១៨ ៥២៨ 

២២. នក្បសណីយន៍ឌងទូរគមនាគមន ៍ ២៧ ៣១៦ ២៩ ៣០០ ៣១ ៣៤៥ ៣៣ ៥២៤ ៣៥ ៦៩១ 

២៥. ស្ថធារណការនឌងដ្កឹជញ្ាូ ន  ៥៩ ០៥៥ ៦៣ ៣៤៥ ៦៧ ៧៦៦ ៧២ ៤៧៦ ៧៧ ១៦២ 

២៧. ទទសច្រណ៍  ៤៧ ៨១០ ៥១ ២៨៣ ៥៤ ៨៦២ ៥៨ ៦៧៥ ៦២ ៤៦៩ 

២៨. នគរូបនីយកមានឌងសាំណង ់ ៩២ ៦២៨ ១០៦ ១៤៨ ១២១ ៥៦២ ១៣៩ ៤៦២ ១៥៩ ៦៨៩ 

២៩. ធនធានទកឹនឌងឧតុនឌយម  ៧១ ៣៦៥ ៧៦ ៥៥០ ៨១ ៨៩២ ៨៧ ៥៨៣ ៩៣ ២៤៦ 

V. ច្ាំណ្តយទផេងៗ  ១ ១៧១ ៤២៦ ១ ២០០ ៧២៨ ១ ២៨៤ ៥២១ ១ ៣៧៣ ៧៩៦ ១ ៤៦២ ៦២១ 

សរុប ៨ ១៩៧ ៤៣៩  ៨ ៩៥៦ ២១៨ ៩ ៨៤០ ១១៨ ១០ ៨៣០ ៤៧៨ ១១ ៨៩៥ ០២៥ 
 

 
 

 
 
 

  



 

 
ជំពូកទី៤ 

គោលនគោបាយ 
និង 

សកម្មភាពអាទិភាព 
២០១៤-២០១៨ 
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       ៤ 
 

                       ២០១៤-២០១៨ 

៤.១-                                                            
                                                            
                                                                 
                                                                          
                                                                    
                                                             
                         ។                                             
    ៥                                                                
                                                                         
                                                                        
                                                             ។ 

៤.២-                                                ៤      “       
     ”              ៥                                       
                                                             
                                         ៥(២០១៣-២០១៨)            
                                                                    
                                                                     
    ។ “                        ៣”                             
                                                                      
                                                                       
               ។             “                                 ៥      
  ”     “                        ៣”                         
                                “                         ”    
                                                              
                                     ។        “               
         ៣”                                                   
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             ។ 

៤.៣-                                         ៣                
                                                     ៥       ។ 

៤.៤-                        ១                         ៣         
                                     ២                      
                                                                          
                                         ។                     
                                                                    
                                          ។        

៤.៥-                                                     ( . . . .) 
២០១៤-២០១៨                                                           
                                          ។  . . . . ២០១៤-២០១៨ 
                                                                        
                                                                      
       ។   

៤.៦-                          ៣                             
                                ៥                            
                                                                  
                ។                                                        
                                                 ៤            
                                                      

  ១                                                 ៧%         
                                                                 
                                                            
                                                        
             ។ 
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  ២                                                          
                                                              
                                                                  
                        ។ 

  ៣                                               ១%            
                                                           
                                                                   
                                                   ។ 

  ៤                                                               
                                                            
                       ។ 

៤.៧-                                                            
                “              ”        

  ១                                                         
                                             ២          
    ៤             ។  

  ២                                                 ២          
    ៤                                                
                                                        
                                                             
                                                  ។ 

  ៣                                     ៣                   
                                                            
                                                    
                                                            
                                                            
                          ២០៣០                           
២០៥០។ 

  ៤                                                              
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                ២                              ៣            
    ។ 

៤.៨-  . . . . ២០១៤-២០១៨                                    
                                                                   
                                   ៥       ។              ៤            
                                                                  
                                          ៣។                
                                                                
  ១:                                                 ២:        
                                                             
                                    ។ 

១-                                    

៤.៩-                ៥                                           
                                              ។                         
                                                               (១) 
                             (២)                                (៣)          
              (៤)                   ។                           
                                                                    
                                                                       
                                                            
                                                                            
             ។   

១.១-                               

 -                                   ៥  

៤.១០-                                                                  
                                  ៥       ។                       
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                                             ។                       
                                                  ។ 

៤.១១- េដើម្បីបនឋការងាររបឆាំងនឹងអាំេពើពុករលួយរបកបេោយរបសិ  ភាព កនអងនីតិកាល
ទី៥េនេះ រាជរោាភិបាល     នឹងពរងងឹនិងបេងកើនរបសិ  ភាពៃនវិធានការសនឣលទាំងបី       
      

 ការពរងងឹការអបរ់មំនិឲយ្របរពតឹតអាំេពើពកុរលយួ រាជរោាភិបាលបនឋជាំរញុការផ្សពវផ្ាយ 
ច្ាបស់ឋីពីការរបឆាំងអាំេពើពុករលួយ តាមររបរ់ូបភាព ទាំងកនអងវិស័យសាធារណៈ        
វិស័យឯកជនឲ្យកាន់ែតទលូាំទូលាយែថមេទៀត េដើម្បីឲ្យម្នាក់ៗមនិចង់របរពឹតតអាំេពើពុក 
រលួយ។ ការផ្សពវផ្ាយេនេះេធវើេឡើងតាមររប់មេធោ្បាយ ដូចជាការចុេះេៅដល់ទីកែនលង 
ផ្ទាល់ ការផ្សពវផ្ាយតាមរបព័នធ  ត៌ម្នន វទិ្យអ ទរូទស្សនជ៍ាេដើម។ ជាងេនេះេៅេទៀត 
ការរបារពធទិវាជាតិរបឆាំងអាំេពើពុករលយួេរៀងរាល់ឆាាំេៅៃថៃទី០៩ ែែធនឣ េដើម្បីឲ្យរបជា 
ពលរដឌយល់ដឹងពីផលលាំបាកៃនអាំេពើពុករលយួ។ ការយលដ់ឹងរជួតរជាបអាំពីច្ាប់ សឋីព ី
ការរបឆាំងអាំេពើពុករលួយេៅររឹេះសាានសិក្ាពីករមតិវិទ្ោលយ័ ដល់ឧតតមសកិ្ា និងការ 
សហការរវាងអងគភាពរបឆាំងអាំេពើពុករលួយនិងរកសួងអប់រំ យុវជន និងកឡីា កនអងការ 
េរៀបចាំែលឹមសាររបឆាំងអាំេពើពុករលួយោក់កនអងកមមវិធសីិក្ាតាាំងពថី្នាក់តូចៗមក        
បាំណងែតមួយរត ់ រឺចងឲ់្យយុវជនែដលជាទាំពាំងសនងឫស្សីរបកាន់ខ្ជាបន់ូវរាំនិតមិនចង់ 
របរពឹតឋនិងសឡប់េែពើមអាំេពើពុករលួយ។ 

 ការបងាារទបស់ាាតក់ាររបរពតឹតអាំេពើពកុរលយួ រាជរោាភិបាលែតងែតបនឋជាំរញុឲ្យរកសួង 
សាាប័ន អងគភាពសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន បេងកើនការេរៀបចាំវធិានៃផទកនអងបែនថមេលើ
ច្ាប់និងបទប្បញ្ដតតិជាធរម្នន ដូចជាការកសាងែផនការយទុធសាស្ដសឋ ែផនការសកមម 
ភាព បទបញ្ជាៃផទកនអង រកមសីលធម៌វជិាាជីវៈ និងបទប្បញ្ដតតិេផ្សងៗេទៀត េដើម្បីកសាងអងគ 
ភាពសាាតសឡាំ នងិជារាំរកូនអងការររប់ររងការងារឲ្យបានេជារជ័យ និង  របសិទធភាព។ 
យនឋការេនេះជាការរារាាំងឱកាសៃនការរបរពតឹតអាំេពើពកុរលួយ តាមរយៈការពរងឹងរកម 
សីលធម៌ រណេនយយ្ភាព និងសមតថភាពសាាប័ន េោយបេញ្ចៀសទាំនាស់ផលរបេោជន៍ 
េោយអនុវតតនូវេោលការណ៍វិសមិតភាពមុែងារ កនអងការបាំេពញមុែងារ និងតួនាទរីបស់
ែលឤន។                                                         
                                                         
         ។  
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 ការបស្ដងាាបបទេលមើសបញ្ជឣនេៅតលុាការ េដើម្បីឲ្យខ្ជាចរែអង រាជរោាភិបាលនឹងបនឋចាតត់
វិធានការមុឺងម្ន៉ាត់ តឹង     ចាំេពេះជនេលមើសៃនអាំេពើពុករលួយ េោយពុាំម្ននការេលើកែលង។ 
                            រាជរោាភបិាល                         
                                                         ជាំរុញ   
           របស់រកសួង សាាប័ននិងអងគភាពសាធារណៈឲ្យបានរតឹមរតូវលឡរប េសើរ។ 

 -                                                         

៤.១២-                                                     
                                                                    

                                                                     
                       ។ 

                                                           ។ 
                                                ។  

៤.១៣-                                          ៥                  
                                                        

                     
                                                               
                                                                  
                                                               
    ។  

                                                                   
                                                              
                                      ។  

                                   
                                                      
                     ។  

                                                             
                                                            ។ 
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                                                           ។ 
                                                              
        ។ 

                                                            
                          ។ 

                      
                                                                
                                                        
                                                     
                                                                   
         ។  

                                                         
                     ។ 

                       
                                                                      
                                                                ។ 

៤.១៤-                                                                  
                                                                        
                         ៥    (១)                   (២)              (៣) 
                                 (៤)                               
(៥)                                                               
                       ៥។ 

៤.១៥-                                                         
             -                                                     

                                                            
(១)                                    ១១                        
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                                        ឱ                           
                                                                     
     /                                           ។ (២)                
                                                            
                ១១                                               
                                                              ។ 
(៣)                                                                   
                                                                              
                                   ។ 

                                          (១)                  
                                                                
                                                                
                (២)                                          
                                                            
                                                           (៣) 
                                                             
                                 ។ 

                                                                    
      ៥                                           ៥       
       (១)                                                
                                                             (២) 
                                                                
                                                              
     (៣)                                                  
                                                           
                                                                      
                                (៤)                           
                                                         
                                   (៥)                             
                                                         
          ។  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

       ៤                         ២០១៤-២០១៨ 185 

១.២-                                

 -                                   ៥ 

៤.១៦-                                                            
                                                                            
                                                               
                                                  ។          
                                                                          
                              ។                                     
                                                                           
                                           ។ 

៤.១៧-              ៥                                               
                                                             
                                                               

  ១                                                               
                                                                   
                                                              
                                                                        
                                                           
                                       ២០១៥                 
                             ។  

  ២                                                                
                               ។  

  ៣                                                     ។ 
  ៤                                                              ។  
  ៥                                                                 ។  
  ៦                                                           

                                                           ។  
  ៧                                                 ។ 
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 -                                                         

៤.១៨-  េដើម្បីឈានេៅសេរមចេោលនេោបាយ     របស់រាជរោាភបិាល            
        ៥        រកសងួយតុតធិម ៌ ម្ននទិសេៅអនុវតតបនតនូវការងារសាំខ្ជន់ៗដូចខ្ជង
េរកាម៖ 

   អនុវតតយុទធសាស្ដសតកាំែណទរមង់ច្ាប់នងិរបព័នធយុតតិធម៌ េដើម្បីឈានេៅសេរមច   
បាននូវទិសេៅយុទធសាស្ដសតទាំង៧ រ ឺ 
 ពរងឹងការការពរសិទធិនងិេសរីភាពជាមលូោាន។ 
 េធវើទាំេនើបកមមរកបែ័ណឌចា្ប់។ 
                                                  ។ 
 េធវើ   របេសើរេឡើងនូវរុណភាពៃនដាំេណើរការេរឿងកតីនងិេសវាពក់ព័នធ។ 
                                                ។ 
                                               ។ 
 ពរងឹងសមតថភាពសាាប័នវិស័យច្ាប់និងតុលាការ   អាចបាំេពញអាណតតិរបស់ែលឤនបាន 
េជារជ័យ។ 

 ការ                     ច្ាប់  
 កសាងច្ាប់និងជាំរញុការអនុម័តច្ាប់និងលិែិតបទោានរតិយុតតសាំខ្ជន់ៗ 
 ពរងឹងនិងពរងីកការផ្សពវផ្ាយចា្ប់ និងបទ   ញ្ដតតិច្ាប ់            ពក់ព័នធ 
នឹងស្ដសតី   កុម្នរ                     បានទូលាំទូលាយ។  

 ពរងឹងនិងពរងីកកិចចសហរបតិបតតិការអនតរជាតិកនអងវសិ័យច្ាប់និងយុតតធិម។៌ 
   េលើកកមពស់របសិទធភាពៃនការេោេះរសាយេរឿងកតី 
 ពរងីកការបណ្តេះបណ្តាលច្ាប់មូលោាន បទ   ញ្ដតតិច្ាប ់            ពក់ព័នធ 
នឹងស្ដសតី   កុម្នរ និងជាំនាញេផ្សងៗដលម់ស្ដនតីអនុវតតច្ាប់ មស្ដនតីរាជការ និងអនករបកប 
វិជាាជីវៈច្ាប។់ 

 ពរងឹងនិងពរងីកសមតថភាពរបស់េៅរកមនិងរពេះរាជអាជាា។ 
 ពរងឹងនិងពរងីកយនតការេោេះរសាយវិវាទេរៅរបពន័ធតុលាការ។ 
 ពរងឹងនិងពរងីកការររប់ររងបញ្ជីសាំណ ាំេរឿងកតតីាមរបព័នធថមី(រេរម្នងរបស់តុលាការ
រាំរូ)។ 

 បេងកើតឲ្យម្ននទិននន័យៃនការចុេះបញ្ជីសាំណ ាំេរឿងកតេីៅកនអងរបព័នធព័ត៌ម្ននវទិ្ោ។ 
 បេងកើនព័ត៌ម្នន     សទិធិទទួលបានយុតតិធម៌  រួមម្ននេសចកតសីេរមចរបសត់ុលាការ 
(ដីកាេកាេះ ដីកាចាតបែ់លឤន) និងបណ្ឹងតវា៉ា របាយការណ៍អាណតតិរដឌបាល និងព័ត៌ម្នន 
រដឌបាលចាំេពេះេរឿងកតីែដលកាំពុងចាតត់ការ រួមទាំងលកខនតិកៈសាំខ្ជន់ៗនិងតារាងកមមវិធី។ 

 ពរងឹងសមតថភាព និងេលើកកមពស់សមភាព  នឌ័រកនអងវិស័យយុតតិធម។៌ 
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 ពរងឹងនិងពរងីកកនអងការេរបើរបាស់ជេរមើសវធិានេផ្សងៗមុនេពលសេរមច កនអងការឃុាំ 
ែលឤន ជាពិេសស សរម្នប់កមុ្នរ។ 

 ពរងឹងេសវាកមមជាំនួយែផនកច្ាប់សរម្នបជ់នរកីរកនងិជនងាយរងេរោេះ ជាពិេសស 
កុម្នរ។ 

 ពរងឹងការតាមោននិងរតតួពិនិត្យការអនុវតតចា្ប។់ 
 ពរងឹងទាំនាក់ទាំនងរវាងអាជាាធរកណ្តាលៃនរកសួងយុតតិធម៌កមពអជា និងអាជាាធរកណ្តាល 
បរេទស។ 

 បេងកើនរបសិទធភាពៃនេសចកតីសេរមចរបស់យតុាាធកិា តុលាការ(ែដនដីនិងេពលវលា) 
រួមទាំងការឃុាំែលឤនបេណ្តាេះអាសនន។ 

   េលើកកមពស់សមតថភាពររប់ររងសាាប័ន 
 បេងកើនសមតថភាពការងារររប់ររងរួម និងពរងឹងការអនុវតតការងារររប់ររងរួម។  
 ការេលើកកមពស់              ការងារររប់ររងរួមេោយការេរបើរបាស់      
                 ទិននន័យ                            ។ 

 ពរងីក និងែកលមឡេហោារចនាសមព័នធេៅរកសួង និងេៅតាមសាលាជរមេះកតី។ 
 បេងកើនព័ត៌ម្ននសិទធិទទលួបានយុតតិធម ៌ រួមម្ននេសចកតីសេរមចរបស់តុលាការ បណ្ឹង 
តវា៉ា របាយការណ៍អាណតតិរដឌបាល និងព័តម៌្ននរដឌបាលចាំេពេះេរឿងកតែីដលកាំពុងចាតត់ 
ការ រួមទាំងលកខែណឌសាំខ្ជន់ៗនិងតារាងកមមវិធី។ 

 បេងកើនេសវាយុតតធិម៌ េោយការពរងីករចនាសមព័នធសាលាជរមេះកតី រួមម្នន សាលា 
ឧទធរណ៍តាមតាំបន ់ តុលាការជាំនាញេៅតាមតុលាការជានទ់ប និងសភាជាំនាញេៅ 
តាមតុលាការជានែ់ពស ់  និងបេងកើតឲ្យម្ននសាលាដាំបូងេៅររបរ់ាជធានី េែតតៃនរពេះ 
រាជាណ្តចរកកមពអជា។ 

 ពរងឹងនិងពរងីកការតាមោនរតួតពនិិត្យនិងវាយតៃមល។ 

១.៣-                      

 -                                  ៥  

៤.១៩-               ៥                                      
                                                

ទ១ី ពរងឹងរុណភាពនិងការផតល់េសវាសាធារណៈ តាមរយៈការបនតអនុវតតេោលនេោបាយ 
សតីពីការផតល់េសវាសាធារណៈ និងការអនុវតតឯកសារែណនាាំសតីពីសតងោ់េសវាសាធារណៈ 
េដើម្បីបេងកើនភាពេឆលើយតប ជាំេនឿទុកចិតតពីអនកេរបើរបាស់េសវា និងរបសិទធភាពនិងរបសិទធ
ផល។ ឯកសារែណនាាំសតពីីសតង់ោេសវាសាធារណៈ កាំណត់នូវសូចនាករេោលចាំនួន៥ រ ឺ
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(១)រុណភាពព័ត៌ម្នន (២)ភាពងាយរសលួកនអងការទទួលយកេសវា (៣)ភាពយកចិតត
ទុកោកក់នអងការទទួលអនកេរបើរបាស់េសវា (៤)េសវាផតល់តាមេោលការណក៍ាំណត់និង
ម្ននអភិបាលកិចចលឡ និង (៥)យនតការពត័៌ម្ននរតឡប់និងបណ្ ឹតវា៉ារបស់អនកេរបើរបាស់
េសវា។ ទនទឹមនឹងេនេះ នឹងម្ននយនតការសរម្នបត់ាមោនរតួតពនិិត្យនិងវាយតៃមលេលើការ
អនុវតតសតង់ោេសវាសាធារណៈនិងផតល់វិញ្ជាបនបរតទទួលសាាល់រុណភាពេស សា 
ធារណៈែដលសេរមចតាមសូចនាករេោលរបសរ់កសងួ សាាប័ន។ 

ទ២ី ពរងឹងការការររប់ររងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកនអងរដឌបាលសាធារណៈ តាមរយៈ
ការអនុវតតេោលនេោបាយធនធានមនុសស្កនអងរដឌបាលសាធារណៈេដើមប្ីេលើកកមពស់ 
រុណផលរបស់មស្ដនតី និងជាំរុញការរបកាន់ខ្ជាប់នូវវប្បធម៌េសវាសាធារណៈ ឆនទៈម្នាស់ការ 
ភកតីភាព នងិមនសិកាវជិាាជីវៈ។ េោលនេោបាយធនធានមនុស្សកនអងរដឌបាលសាធារណៈ 
េផ្ទាតេលើយុទធសាស្ដសតចាំនួន៥  រឺ (១)េធវើឲ្យរបេសើរេឡើងនូវរបព័នធការងារកនអងអងគភាព 
និងការររប់ររងមស្ដនតី (២)ពរងឹងរបសទិធភាពៃនដាំេណើរការអនុវតតការររបរ់រងធនធាន 
មនុស្ស (៣)អនុវតតរបព័នធររប់ររងរុណផល (៤)េរបើរបាស់ឲ្យកាន់ែតរបេសើរេឡើងនវូ 
សមតថភាពការងារែដលម្ននរសាប់និងអភិវឌ្ឍសមតថភាពការងារថមី និង (៥)ផតល់ការ 
បណ្តេះបណ្តាលនិងេលើកកមពស់រុណភាពៃនការបណ្តេះបណ្តាល។ 

ទ៣ី បនតការែកទរមង់របព័នធេបៀវត្សនិងរបាក់បែនថមេផ្សងៗរបស់មស្ដនតីរាជការ។ ការែកទរមង់
េនេះនឹងរតូវោក់   អនុវតតេោយឈរេលើេោលការណ៍៖ (១)ការដាំេឡើងេបៀវត្សរសបតាម
សាានភាពៃនកាំេណើនេសដឌកិចច និងលទធភាពរទរទងប់ានៃនថវិកាជាតិ (២)ការធានាបាន 
នូវសមធម៌ ការបេងកើនផលិតភាព និងរបសិទធភាពការងារ និង (៣)ការធានាសងគតិភាព 
រវាងរកបែ័ណឌមស្ដនតីរាជការសុីវិល និងរកបែ័ណឌកងកម្នាាំងរបោប់អាវុធ។ រាជរោាភិបាល 
បានបេងកើត និងកាំពុងដាំេណើរការនូវរកុមការងារទទលួបនទអកេលើការងារែកទរមង់របព័នធលាភ 
ការនិងរេរម្នង ការេបើកផតល់េបៀវតស្តាមរបព័នធធនាោរ។ 

 យុទធសាស្ដសតទាំងបីេនេះម្ននភាពរបទករ់កឡាោា េហើយនឹងរតូវបានអនុវតតេោយ 
ម្ននការសរមបសរមលួជាមួយនឹងកាំែណទរមង់ដៃទេទៀតរបស់រាជរោាភិបាល ដូចជា កាំែណ 
ទរមងក់ារររប់ររងហិរញ្ដវតថអសាធារណៈ និងកាំែណទរមង់វិមជឈ្ការនងិវសិហមជ្ឈការេដើមប្ីសេរមច 
បានទិសេៅរួម រេឺលើកកមពស់អភិបាលកចិចលឡ។ 

 -                                                        

៤.២០- េដើម្បីសេរមចនូវេោលនេោបាយអាទិភាពសាំខ្ជនទ់ាំង៣ខ្ជងេលើ រកសងួមែុងារ
សាធារណៈ បាន           អនុវតតសកមមភាពការងារសាំខ្ជន់ៗដូចខ្ជងេរកាម៖  
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១- ពរងងឹរណុភាពនងិការផតលេ់សវាសាធារណៈ 

 បនឋផ្សពវផ្ាយេោលនេោបាយសឋីពកីារផឋលេ់សវាសាធារណៈ។ 
 េធវើបចចអប្បនន    បនតផ្សពវផា្យ និងតាមោនការអនុវតតករមងព័ត៌ម្ននេសវាសាធារណៈ។ 
 ផ្សពវផ្ាយនិងជាំរញុការអនុវតតឯកសារែណនាាំសតីពសីតង់ោេសវាសាធារណៈ។ 
 សរមបសរមួលកនអងការេរៀបចាំនិងអនុវតតសតង់ោេសវាសាធារណៈដល់រកសួង សាាប័ន។ 
 េរៀបចាំនិងអនុវតតរេរម្នងបណ្តេះបណ្តាលដល់អនកផតល់េសវា។ 
 ផតល់ការោាំរទដល់ការសរមួលនីតិវិធីនិងដាំេណើរការៃនការផតល់េសវារបស់រកសួង 
សាាប័ន។ 

 េលើកទឹកចិតតដល់ការេរបើរបាស់របព័នធព័ត៌ម្ននវិទ្ោកនអងការពរងឹងការផតល់េសវាសាធារណៈ។ 
 សិក្ារសាវរជាវនិងបេងកើតយនតការពត័៌ម្ននរតឡប់នងិបណ្ឹងតវា៉ារបស់អនកេរបើរបាស់ 
េសវា។ 

 សិក្ានិងបេងកើតយនតការវាយតៃមល ទទួលសាាល់ នងិផតល់រងាានដ់ល់រកសួង សាាប័នែដល
ផតល់េសវាសាធារណៈបានលឡរបេសើរជាងេរ។ 

 ជាំរុញការពរងកីការអនុវតតយនតការទភីាាកង់ាររបតិបតតកិារពេិសសេៅតាមរកសងួ សាាប័ន។ 

២- ពរងងឹការររបរ់រងនងិការអភវិឌឍ្ធនធានមនសុស្ 

 ពិនិត្យេឡើងវញិនិងេធវើវេិសាធនកមមច្ាប់និងបទោានរតិយុតតពកព់័នធនឹងការររប់ររង    
ការអភិវឌ្ឍធនធានមនសុស្។ 

 េធវើឲ្យរបេសើរេឡើងនូវរបពន័ធការងារតាមរយៈការកាំណត់ឲ្យកាន់ែតច្ាស់អាំពតីួនាទីនិងភារ 
កិចចរបស់អងគភាព និងតាមរយៈការេរបើរបាសក់ារពណ៌នាមុែតាំែណង។ 

 ជាំរុញការែកលមឡការេធវើែផនការធនធានមនុសស្ េោយជាំរញុឲ្យម្ននការេរៀបចាំែផនការ 
ធនធានមនសុ្សរយៈេពលមធ្យមនិងរយៈេពលែវង េោយម្ននកាំណត់អាំពីចាំននួមស្ដនតីែដល 
រតូវេរជើសេរីសថមី ការពរងាយមស្ដនតី ការបណ្តេះបណ្តាល និងតរមូវការៃនការបនតេវនការងារ
របស់មស្ដនតី។ 

 សរមួលនីតិវិធីៃនការររប់ររងធនធានមនុស្ស និងេលើកកមពស់តម្នាភាពនិងែផឡកេលើ
លកខណសម្បតតិស័កតិសមកនអងដាំេណើរការររប់ររងធនធានមនុស្ស។ 

 កសាងនិងជាំរុញការអនុវតតរបព័នធររប់ររងរុណផល និងភាាប់ការអនុវតតរបព័នធររប់ររង
រុណផលជាមួយនឹងការដាំេឡើងថ្នាក់ ឋាននតរស័កតិ ការពរងាយមស្ដនតី លាភការរបស់មស្ដនតី 
ការបណ្តេះបណ្តាលនិងការអភិវឌ្ឍសមតថភាពការងាររបស់មស្ដនតី។ 

 ពរងឹងការអនុវតតរកមសីលធម៌និងវិន័យរបស់មស្ដនតីរាជការសុីវិល។ 

 េរៀបចាំនិងោក់ឲ្យអនុវតតរបវតតិសមតថភាពការងារសរម្នប់មុែតាំែណងសាំខ្ជន់ៗមួយចាំនួន។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

       ៤                         ២០១៤-២០១៨ 190 

 អនុវតតការវាយតៃមលជាេទៀងទត់េដើម្បីកាំណត់ពីការវិវឌ្ឍៃនសមតថភាពការងារ និងតរមូវការ
សមតថភាពការងារ រពមទាំងេធវើបចចអប្បនន   របព័នធររប់ររងធនធានមនុស្សតាមរបព័នធព័ត៌ 
ម្ននវិទ្ោ។ 

 កសាងនិងអនុវតតយនតការជាំរុញការបណ្តេះបណ្តាលែផឡកេលើតរមូវការ។ 
 កសាងនិងអនុវតតកមមវិធីសិក្ាេដើម្បីេឆលើយតបនឹងជាំនាញបេចចកេទស ជាំនាញបរុគល និង 
ជាំនាញអនតរបុរគលជាអាទិភាពនានា។ 

 ជាំរុញការផតល់ការបណ្តេះបណ្តាលរយៈេពលែលីដល់មស្ដនតីថមីនិងអនកររប់ររង។ 
 អភិវឌ្ឍសមតថភាពសាាប័នបណ្តេះបណ្តាលេដើម្បីបនតអនុវតតការបណ្តេះបណ្តាលមស្ដនតីរាជការ 
េោយរួមម្ននទាំងការបេងកើតវិទ្ោសាានជាតិសរម្នប់ការបណ្តេះបណ្តាលអនតរវិស័យ ការ
បេងកើតលទធភាពៃនការសិក្ាពីចម្នាយសរម្នប់មស្ដនតីរាជការ និងការបេងកើតភាពជាៃដរូរវាង 
អនកបណ្តេះបណ្តាលកមពអជានិងអនកបណ្តេះបណ្តាលបរេទស។ 

 ជាំរុញការអភិវឌ្ឍសមតថភាពរបស់អងគភាពនងិមស្ដនតីកនអងអងគភាពធនធានមនុសស្បែនថមេទៀត។ 

៣- ការែកទរមងរ់បពន័ធេបៀវតស្ 

 ពរងីកការអនុវតតការេបើកេបៀវត្សជូនមស្ដនតីរាជការតាមរបព័នធធនាោរ។ 
 បេងកើនេបៀវតស្មស្ដនតីរាជការជាបនតបនាាប់ េោយែផឡកេលើលទធភាពថវកិាជាតិនិងរក្ាបាន
សថិរភាពម្ន៉ារកូេសដឌកិចច។ 

 ពិនិត្យេឡើងវិញនងិែកសរមួលនូវសម្នសធាតេុបៀវត្ស និងរបាក់ឧបតថមភេផ្សងៗរបសម់ស្ដនតី
រាជការ។ 

 ពិនិត្យ និងែកសរមលួរចនាសមព័នធរកបែ័ណឌនិងេបៀវត្សរបស់មស្ដនតរីាជការ។ 
 កាត់បនថយរម្នាតេបៀវត្សែពស់និងេបៀវត្សទបរបសម់ស្ដនតីរាជការ។ 
 ពិនិត្យនិងេរៀបចាំរបពន័ធេបៀវត្សទូេៅេដើម្បធីានានវូសងគតិភាពនិងសមធម៌រវាងរបព័នធេបៀ 
វត្សរបស់មស្ដនតរីាជការសុីវលិនិងកងកម្នាាំងរបោបអ់ាវុធ។  

 ពិនិត្យ និងេរៀបចាំរបព័នធេបៀវត្សេដើម្បោីាំរទដល់រុណផលរបស់មស្ដនតី។ 
 ពរងឹងការររប់ររងនងិអតថរបេោជន៍េផ្សងៗរបសម់ស្ដនតីកិចចសនោ្និងពលករអែណ្ត។ 

                              

៤.២១-                                                                   
                                                        ២០១០-២០១៩ 
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  ១                                         -                
                                                                   
                    ។ 

  ២                                                                         
                                                           
                                  ។ 

  ៣                                                              
                                                               
                                                              
                                                          
                                  ។ 

  ៤                                                          
                                                        
                                                                
                                              ។ 

៤.២២-  េដើម្បីធានាដល់ការសេរមចបាននូវេោលេៅ ៃនេោលនេោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសហ 
មជ្ឈការរបស់រាជរោាភិបាល រណៈកម្នាធកិារជាតសិរម្នបក់ារអភវិឌឍ្តាមែបបរបជាធបិេតយយ្
េៅថ្នាកេ់រកាមជាត ិ(រ.ជ.អ.ប.) បានេរៀបចាំតាក់ែតងនិងោក់ឲយ្អនុវតតនូវកមមវិធីជាតិសរម្នបក់ារ
អភិវឌ្ឍតាមែបបរបជាធិបេតយ្យេៅថ្នាក់េរកាមជាត។ិ ការអនុវតតកមមវធិីជាត ិ បានេផ្ទាតការយក
ចិតតទុកោកេ់ៅេលើកិចចការជាអាទភិាពនិងចាំណ ចេៅមួយចាំននួដូចខ្ជងេរកាម៖  

 មុែងារមួយចាំនួនរបស់រកសួង សាាប័ននានាែដលសថិតេៅកនអងវិស័យអាទិភាពនឹងរតូវបាន
េផទរេៅឲ្យរដឌបាលថ្នាក់េរកាមជាតិេោយភាាបជ់ាមយួនូវធនធាន សិទធិអាំណ្តច តួនាទី និង
សមតថភាពសរម្នប់អនុវតតមុែងារែដលបានេផទរទាំងេនាេះ។ 

 ការរបមូលចាំណលូផ្ទាល់របស់រដឌបាលថ្នាក់េរកាមជាតិនិងយនតការថមីៗ  សរម្នប់ការេផទរ
ធនធានហិរញ្ដវតថអឲ្យេៅរដឌបាលថ្នាក់េរកាមជាតិ នឹងរតូវបេងកើតេឡើងេដើម្បីពរងីកការផតល ់
េសវាសាធារណៈ និងពរងឹងរណេនយ្យភាពេៅមូលោាន។ 

 រដឌបាលថ្នាក់េរកាមជាតិនងឹរតូវបានផតល់អាំណ្តចកាន់ែតេរចើនេឡើងកនអងការររប់ររង និង
ការចាតត់ែចងបុរគលកិរបស់ែលឤន េហើយស្ដសតីនឹងកានែ់តរតូវបានេលើកកមពស់កនអងការេធវើេសច 
កតីសេរមចចិតតរបស់រដឌបាលថ្នាក់េរកាមជាតិ។ 
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 រណេនយយ្ភាពែែស្ទទងឹ និងែែស្បេណ្តាយរបសរ់ដឌបាលថ្នាក់េរកាមជាតិនឹងរតូវបានេលើក 
កមពស់ េហើយរកុមរបឹកា្រដឌបាលថ្នាក់េរកាមជាតនិឹងកាន់ែតម្ននសិទធិអាំណ្តចកនអងការេធវើ 
េសចកតីសេរមចចិតតនានា។ 

 សមតថភាពែផនកសាាប័នរបស់រដឌបាលថ្នាក់េរកាមជាតនិឹងរតូវបានពរងឹង។ 

១.៤-                            

៤.២៣-                ៥                                              
                                                                         
                                                                     
                                              ។                 
          

                                                          
                                ៣                       
       ១០                                                          
                                                                 
                                                               
     ។ 

                                                               
                                                                 
                                                                
                                           ។ 

                                                                 
                                       ។ 

                                                                
                                                                     
                                                             
          ។ 
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          ។ 

                                                                 
                                                            
                                                               
                                                               
                                                               
                     ។ 

                                                                   
                                                                  
                      ។ 

   អភិវឌ្ឍធនធានមនសុស្កនអងកងេោធពលេែមរភូមិនទេលើជាំនាញអាជីព វិស័យកស ិ
កមម សិប្បកមម ឧស្ាហកមមខ្ជាតតូចនងិមធ្យម ែរ៉ែ រពមទាំងព័ត៌ម្ននវិទ្ោ េដើម្បីឲ្យអងគ 
ភាពទ័ពនិងសហរមន៍កងទ័ពអាចរកចាំណូលរទរទង់ែលឤនបាន នងិេលើកកមពស់សុែុម្នល 
ភាពកងទ័ព។ កនអងការងារកសាងសមតថភាពេោធនិកនអងជាំនាញខ្ជងេលើ កងេោធពល
េែមរភូមិនទនឹងេផ្ទាតការយកចិតតទុកោក់េលើែផនកសាំខ្ជន់ៗកនអងវិសយ័នីមួយៗដូចជា ការ 
ោាំដុេះដាំណ្តាំកសកិមម និងកសិឧសា្ហកមម ការចញិ្ចមឹសតវ ជាំនាញអាជីពចញិ្ចមឹជីវិតែដល 
អាចបេងកើតរបរេោយែលឤនឯង ការងារែកៃចនកសិផល និងេររឿ បរិកាារេរបើរបាសរ់បចាតាំៃថៃ 
។ល។ 

 េលើកកមពសស់មភាពេយនឌ័រកនអងកងេោធពលេែមរភូមិនទ េោយជាំរុញឲយ្ម្ននកាំេណើន
េោធិនស្ដសតីកនអងថ្នាក់ដឹកនាាំអងគភាព និងការចលូរួមកនអងដាំេណើរការេធវើេសចកតីសេរមចចិតត
សមរសបនានាកនអងកងេោធពលេែមរភូមិនទ។ 

       ៃដរូវិនេិោរអភិវឌ្ឍន៍េលើវសិ័យកសិកមម នងិឧស្ាហកមមែកៃចនេលើធនធានរូបវនត
ពិេសស ដីធលីរបសស់ហរមន៍កងទ័ព េដើម្បីបេងកើនរបសិទធភាពេរបើរបាសធ់នធានរបស់កង
េោធពលេែមរភូមិនទ និងេលើកកមពស់ជីវភាពកងទ័ពតាមរយៈការបេងកើតការងារ និង
មុែរបរសរម្នប់សហរមន៍កងទ័ពកនអងតាំបន់អភិវឌ្ឍ។  រអភិវឌ្ឍរេរម្នងវិនិេោរៃបតង 
ពិេសសវសិ័យថ្នមពលតាមសហរមន៍កងទ័ព េដើមប្ីជួយសរមួលដលក់ារងារអភិវឌ្ឍនា 
នារបស់សហរមន៍។ រេរម្នងវិនិេោរៃបតងទាំងេនាេះ ម្ននជាអាទិ៍ ថ្នមពលជីវម្ន៉ាស 
ថ្នមពលពនលរឺពេះអាទិត្យ ែដលនឹងផតលន់ូវមូលោានចាតាំបាចស់រម្នប់ការងារបងកបេងកើនផល 
និងធុរកិចចនានារបស់សហរមន៍។ 
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២-                                            

២.១-                                               

 -                                   ៥ 

៤.២៤-                ៤                                       
                                                            
                                                                   
                                                                
                                                                  
    ។                                                               
         ។                                                                 
                                                                          
       ។ 

៤.២៥-               ៥                                                
                                                                       
                                                            
                                                              ។           
                (១)                                                        
                                                                       
                                                   (២) 
                                                          
                                                               
                                                                              
                   (៣)                                           
                                                                    
                                                                        
                                                                      
                          (៤)                                     
                                                ។ 
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 -                                                          

៤.២៦-                                                          
                                                                    
                                                                       
                                                                 
                         ។                                               
                                                                        
                                                                        
                          ។ 

៤.២៧-                                                                 
     “                     ”                      ២៤         ។       
                              “        ”                                
                                         ។                         
                                                ២៤         ។    

៤.២៨-                                                                
                 ។                                        ២០            
                ។ 

៤.២៩- រកសងួមហាៃផទ នឹងបនតអភិវឌ្ឍសាានភាពពនធនាោរឲ្យរសបតាមបទោានអនតរជាតិ េោយ
េធវើការជសួជុល ែកលមឡេហោារចនាសមព័នធពនធនាោរចាតស់ េោយេធវើការបាំពក់នូវសម្នា  បរិកាា  
ឲ្យេឆលើយតបេៅនឹងកាំេណើនជនជាប់ឃុាំ នងិេធវើការសាងសង់ថមីចាំេពេះពនធនាោរែដលម្ននសភាព 
រទុឌ   មេៅេែតតអាទភិាព   ចាំនួន ដូចជាពនធនាោរ     រកេចេះ                      
             សទឹងែរតង                រតន  រី  និងអាោរឃុាំឃាំង មណឌលអប់រំែកែរប 
     ៤។ រកសួងមហាៃផទនឹងបនតជាំរុញអនុវតតការងារអប់រំែកែរប និងសាារនីតិសម្បទដល់ជន 
ជាប់ឃុាំ រសបតាមរកបែណ័ឌេោលនេោបាយកាំ  ទរមង់ពនធនាោរ ចា្ប់សតីពីពនធនាោរ និង 
នីតិវិធីររប់ររងពនធនាោរ កនអងេោលេៅអប់រ ំ ែកែរប សាារនីតិសម្បទេដើម្បេីធវើសម្នហរណកមម 
ជនជាប់ឃុាំេៅកនអងសងគមវញិ និងទប់សាាត់ការរបរពឹតតបទេលមើសសាជាថមី។               
      រពេះរាជ   ត្យសតីពលីកខ   កៈេោយែឡកៃនរកប  ណឌមស្ដនតីពនធនាោរ                  
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      ជាមយួអាជាាធររាជធានី េែតត និងអងគការ      រោាភបិាល េដើម្បីពរងឹងការអនវុតតច្ាប ់
និងការេោរពស ិ  មនុស្សេៅកនអងពនធនាោរ។ 

៤.៣០-                                                           
                                                                  
                                                                    
                                                                        
                                       ។                         
                         “              ” ។                      
                                                                         
                                                                 
                             ។                                     
                                                                         
                                         ។ 

៤.៣១-                                                               
                                                                           
                                                                       
                                                               
                                                    ។ 

                          

៤.៣២-                                                                
              ៥            ៥                                         (១) 
                          (២)                             (៣)      
                                (៤)                             (៥) 
                       ។ េដើម្បីសេរមចបាននូវយុទធសាស្ដសតទាំង៥ខ្ជងេលើ អាជាាធរជាត ិ
របយុទធរបឆាំងេររឿងេញៀនបានោក់   អនុវតតវិធានការយុទធសាស្ដសតចាំនួន៧ ែដល នដូចខ្ជង 
េរកាម៖  

 ការអប់រ ំផ្សពវផ្ាយ បងាារទប់សាាត់ បដិេសធេររឿងេញៀ   ការេលើកកមពស់ការយលដ់ឹង
ជាសាធារណៈអាំពីេររឿងេញៀន និងផលប េះពល់ៃនេររឿងេញៀនេៅកនអងសងគម។ ការ
េលើកទឹកចតិត   ម្ននការចូលរួមពីររប់ែផនកៃនសងគមកនអងការរបយុទធរបឆាំងេររឿងេញៀន។ 
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ការសរមបសរមួលជាមយួរកសួង សាាប័នពក់ព័នធ េដើម្បេីរៀបចាំែផនការកនអងការបេងកើនកមម
វិធីអប់រអំាំពីបញ្ជាេររឿងេញៀន នងិការរកីរាលោលេមេរារេអដស/៍ជាំងឺេអដស៍ែដលបណ្តាល 
មកពីការេរបើបាំពនេររឿងេញៀនេៅកនអងកមមវិធីសិកា្ជាត ិ េៅររប់     សិកា្ទាំងកនអង 
និងេរៅរបព័នធ។ ការជាំរុញេរៀបចាំយនតការសរម្នបត់ាមោនរតួតពនិិត្យនិងវាយតៃមលសកមម
ភាពបងាារទប់សាាត់ការេរបើបាំពនេររឿងេញៀន នងិចងរកងឯកសារសតីពីបទពិេសាធអាំព ី
សកមមភាពរតួតពិនិត្យេររឿងេញៀន េដើម្បីធានា   កាន់ែតម្ននរបសិទធភាពែពស់េៅេពល
អនារត។ 

 ការព្ោបាល  សាារនីតិសម្បទ បណ្តេះបណ្តាលវិជាាជីវៈ  បាំណិនជីវិត  ការេធវើសម្នហរណ
កមម និងចាតកេចញពេីររឿងេញៀ   ការព្ោបាលអនកេញៀនេររឿងេញៀន េោយែផឡកេលើ
សហរមន៍តាមរយៈេសវាសុែភាពផលឣវចិតត និងេររឿងេញៀនរបសរ់កសួងសខុ្ជភិបាល។ 
ការអនុវតតកមមវិធែីថទាំ ព្ោបាលអនកេរបើរបាសេ់ររឿងេញៀនរបេភទអាេភៀនេោយឱសថ
េមតាដូន។ ការេរៀបចាំេសចកតីរពងេោលនេោបាយមួយសតីពីការព្ោបាល សាារនីតិ
សម្បទ និងេធវើសម្នហរណកមមអនកេញៀនេររឿងេញៀន។ ការេរៀបចាំបេងកើតរចនាសមព័នធ
របសម់ជ្ឈមណឌលព្ោបាល សាារនីតិសម្បទ នងិសម្នហរណកមមអនកេញៀនេររឿងេញៀន។ 
ការេរៀបចាំបេងកើតរកុមផតលរ់បឹក្ាេៅតាមសហរមន។៍ ការេលើកកមពស់សមតថភាពមជ្ឈ 
មណឌលព្ោបាលនិងសាារនីតិសម្បទអនកេញៀនេររឿងេញៀន។ 

 ការពរងឹងរបសិទធភាពសាាប័នអនុវតតច្ា    ការជាំរញុការអនុវតតការងារនីតិកមម   ម្ននរប
សិទធភាព។  ការជាំរុញការអនុវតតអនុសញ្ជាអនតរជាតិឆាាំ១៩៦១ ១៩៧១ ១៩៨៨  ពិធី
សារឆាាំ១៩៧២ និងអនុសញ្ជាសតីពីការរបយុទធរបឆាំងឧរកិដឌកមមឆលងែដន   ម្ននរប 
សិទធភាព។ ការេរៀបចាំតាក់ែតងបទោានរតិយុតតនិានានិងការជាំរញុការអនវុតតច្ាបទ់ាំង
ឡាយ ែដលពក់ព័នធនឹងច្ាបស់តីពីការរតួតពិនិត្យេររឿងេញៀន   ម្ននរបសទិធភាព។ ការ 
បេងកើនកិចចសហរបតិបតតកិារទប់សាាត់ការផលិត ការចរាចរ ការែចកចាតយេររឿងេញៀន
ែុសច្ាប ់ និងពរងឹងរបសិទធភាពការងារេសុើបអេងកតរបស់សាាប័នអនុវតតចា្ប់។ ការ
បាំផុស   ម្ននការចលូរួមផតល់ព័តម៌្ននពសីាធារណជនអាំពកីារផលិត ការចរាចរ ការជួញ
ដូរេររឿងេញៀនែុសច្ាប។់ ការពរងឹងនិងពរងីកការិោល័យទាំនាក់ទាំនងរពាំែដន។  ការ 
េលើកកមពសស់មតថភាពជាំនាញដល់មស្ដនតមីនទីរពិេសាធន៍េររឿងេញៀន។ ការបនតេរបើរបាស់
យនតការបណ្តេះបណ្តាលតាមកុាំព្យឣទ័រេដើម្បពីរងឹងសមតថភាពមស្ដនតីអនុវតតច្ាប់។ ការពរងឹង
ការអនុវតតចា្ប់េដើម្បោីាំរទដល់កមមវិធកីាត់បនថយេរោេះថ្នាក់។ 

 ការរតួតពនិិត្យសារធាតុរមី ី      ការបេងកើនការររបរ់រងសារធាតុរីមីផស្ាំេររឿងេញៀន និង
សារធាតុេញៀនែដលប េះពល់របព័នធសរៃសរបសាទ។ ការជាំរុញការេរៀបចាំបទបញ្ដតតិនានា 
និងកសាងែផនការសតីពីការរតួតពិនិតយ្សារធាតែុដល   ពល់ដល់របពន័ធសរៃសរបសាទ 
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េដើម្ប ី ទប់សាាត់ការបែងវរសារធាតរុីមីផ្សាំពីជាំនួញរសបច្ាបេ់ៅផលិតេររឿងេញៀនែសុ 
ច្ាប ់ និងបណ្តេះបណ្តាលជាំនាញដល់សាាប័នអនុវតតច្ាប់។ ការេរៀបចាំែផនការររប់ររង 
និងរតួតពិនតិ្យការផលិត និងការចរាចរេរបងរុកខជាតែិដលម្ននផទអកសារធាតសុាស្ដហវឣល
ែពសច់រម្នញេ់ចញពីេដើមរមេះេរៅភនាំនិងរុកខជាតេិផ្សងៗេទៀត។ 

      កិចចសហរបតិបតតិការអនតរជាតិជាមួយរបេទសជាប់រពាំែដ    ការជាំរុញយនតការភូម-ិ
ឃុាំៃបតងោានេររឿងេញៀនេៅតាមតាំបន់រពាំែដន។ ការពរងឹងយនតការទាំនាកទ់ាំនងរពាំែដន។ 

      កិចចសហរបតិបតតិការអនតរជាតិរបេទសកនអងតាំបន់និងៃដរូអភិវឌ្ឍនា    ការពរងឹង 
   ពរងីកការអនុវតតកាតពវកិចចែដលម្ននែចងកនអងកចិចរពមេរពៀង និងអនុសញ្ជាេររឿង
េញៀនអនតរជាត ិ និងបេងកើនកិចចសហរបតិបតតកិារអនតរជាតជិាមួយរបេទសនានា េដើម្បែីសវង
រកការោាំរទសរម្នបស់កមមភាពរតួតពិនតិ្យេររឿងេញៀន។ 

 ការពរងឹងយនតការរតួតពិនតិ្យេររឿងេញៀនេៅថ្នាក់ជាតិនិងេរកាមជា    ការពរងឹងរចនា 
សមព័នធអាជាាធរជាតិរបយទុធរបឆាំងេររឿងេញៀនេៅថ្នាកជ់ាតិនិងថ្នាក់េរកាមជាតិ។ ជាំរុញ 
ការេរៀបចាំបេងកើតរកុមការងារ និងរណៈកមមការជាំនាញដៃទេទៀតែដលម្ននសារៈសាំខ្ជន ់
ដលស់កមមភាពរតួតពិនិតយ្េររឿងេញៀន។ ការេរៀបចាំេោលនេោបាយេលើកទឹកចិតតដល ់
បុរគលនិងអងគភាពែដលម្ននសាាៃដកនអងការងាររបយុទធរបឆាំងេររឿងេញៀន។ 

៤.៣៣-                                                              
                                                                    
                                                    ។              
                                                                    
                                 “                             ”     
                                 ឈាាសៃវបុិនរបសប់                  
េរៀង      ស ី(៤      ១  )                 វិសយ័                   
                 និង                                   សីល                 
ប                                                    អា         រប            
                            ។ ការ                បាន                                
                             រដឌ ឯកជន ចាំនួន២២សាានយី           ។          
                                          ជួយអប់រំ      តាមវិស័យសាសនា 
របស់ែលឤន       រួមចាំែណកដល់ការអភិវឌ្ឍជាត។ិ 

៤.៣៤-               ៥                                 
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 បេងកើនការអប់រំ ពេិសស ការអប់រំកនអងរសទបយ់ុវជននិងកុម្នរឲយ្យលដ់ឹងចា្ស់ពីតៃមលដ៏ 
វិេសសវិសាលៃនវប្បធម ៌របៃពណី និងទាំេនៀមទម្នាប់ែែមរែដលជាអតតសញ្ជាណរបស់ជាត ិ
េហើយចូលរួមែថរក្ា េលើកតេមកើង អភិវ    ប្បធម៌ជាតិ នងិកាត់បនថយឥទធិពលវប្បធម៌ 
អវិជជម្ននពីបរេទស។  

 បនតេោរពេសរីភាពខ្ជងជាំេនឿនិងសាសនា េលើកសទឤយរពេះពុទធសាសនាែដលជាសាសនា 
របស់រដឌ ជាពិេសស ការបនតពរងងឹនិងពរងកីពទុធិកសិក្ាេៅររបក់រមិត ការេបាេះពុមព 
ផ្ាយរមពីរ ដកីា ក្បឤនចា្ប់នានា នងិកិចចរបតិបតតិធម៌វិន័យ ទនទឹមនឹងេនេះោាំរទសកមម 
ភាពៃនសាសនាេផ្សងៗេទៀតកនអងសងគម។ 

 ពរងឹងសុែដុមនីយកមមរវាងសាសនិកៃនររប់សាសនា របឆាំងការេរសីេអើងែបងែចកកនអង 
ចាំេណ្តមរបជាជនែដលបណ្តាលមកពីភាពែុសោាខ្ជងសាសនា សាំេៅែរបកាាយសកាានុ 
ពលរបស់សាសនាទាំងអស់េៅជាកម្នាាំង     ការអភិវឌ្ឍសងគម េសដឌកិចច សនតិភាព 
សាមរគីភាពែថរក្ារបៃពណីជាតិ និងេលើកកមពស់តៃមលសលីធម៌។ រាាំងសាាត់ការយក 
សាសនាេៅេធវើអាជីវកមមនិងបងកជាវិបតតិសាសនា។  

 បេងកើតសាខ្ជពុទធិកសាកលវិទ្ោល័យតាមេែតតនីមយួៗ រសបតាមលទធភាពនិងសាានភាព 
ជាក់ែសតង                                         ធមម                  
                                                         
                                                    និង    ។ 

      និងពរងីក          មនទីរ                          ព   
             ដីកា                             នានា េដើម្បី          ការ 
សិក្ារសាវរជាវរបកបេោយរុណភាពែពស់។  

 បនត      វរគ                      និង   សីល             េរៀបចាំការររប ់
ររងជាសម្នរមអាចាតរ្យែែមរទូទាំងរបេទសចាតប់ពថី្នាក់កណ្តាលដល់មលូោាន រាជធាន ី
េែតត រកុង រសុក ែណឌ េហើយេធវើសននិបាតបូកសរបុការងារសម្នរមអាចាតរ្យែែមររបចាតាំឆាាំ 
និងេលើកទសិេៅបនត។  

 បនត      េបើកវរគបណ្តេះបណ្តាលតួនាទី ភារកិចច នងិវិធីរបតិបតតិ      និងបនត         
                  និងពិ  បុណ្យររប់សាសនា  ។  

 បនត     ការេលើកកមពសត់ួនាទីសាសនា ជាពិេសស រពេះពុទធសាសនា ែដលជាសាសនា 
របស់រដឌ កនអងការចូលរួមផតល់ការអប់រំែផនករុណធម ៌សីលធម៌ និងចរិោធម ៌រពមទាំងកនអង 
ការធានាសុែដុមរមនាេៅកនអងសងគមកមពអជា តាមរយៈការផ្សពវផ្ាយនាទីរពេះពទុធសាសនា 
ផ្ារភាាប់នឹងសងគមឲ្យបានទូលាំទូលាយនិងរជួតរជាបររប់រសទប់មហាជន។ 
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២.២-                                                          

       

 -                                   ៥ 

៤.៣៥-                                                              
                                                                          
                                                                
                                                       ៧%                
                                         ២០០៩។                            
                                 ២                               
                                                  ។ 

៤.៣៦-                                                             
        ៥                 

  ១                                                              
                                                    
                                                             
                                                                   
                                                       
                                                          
         ។ 

  ២                                                               
                                                                 
                                                               
                                                                ២០១១-
២០២០                                                          
                               ។ 

  ៣                                                               
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                                       ។ 

   ៤                                                              
                                                               
                                    (១)                 
                                                           
                                                             
                                       (២)                
                                                                      
                                                      (៣)   
                                                       
                                                                 
                                                           
                            (៤)                              
                                                          
                          ។ 

 -                                                        

                    

៤.៣៧-  រាជរោាភបិាលកមពអជា បនតធានារកា្សថិរភាពម្ន៉ារកូេសដឌកិចចនិងកាំេណើនេសដឌកិចចែពស់
របកបេោយ  រភាពកនអងបរិការណ៍អតិផរណ្តម្ននករមិតទប និងអាចររប់ររងបាន េហើយអរតា
បតឣររបាកម់្ននសថិរភាពេដើមប្ីធានាបាននូវបរិសាានអនេុរោេះដល់ការអភិវឌ្ឍ និងការសេរមចបាននូវ
េោលេៅធាំៗៃនការអភិវឌ្ឍសងគមេសដឌកិចច រពមទាំងការេលើក     ជីវភាពរបចាតាំៃថៃរបសរ់បជា 
ជន។ កនអងេោលេៅេនេះ រាជរោាភបិាលកមពអជានងឹសេរមចឲយ្បាននវូកាំេណើនេសដឌកិចចែពស់ជា 
មធ្យម៧%កនអងមួយឆាាំ េដើម្បីេធវើឲយ្កមពអជាបានចាតកេចញផុតពរីបេទសម្ននការអភវិឌឍ្តចិតចួ 
េហើយេឡើងឋានៈជារបេទសម្ននចាំណលូមធយ្មករមតិទបេៅឆាាំ២០១៨ និងកាាយជារបេទស 
ម្ននចាំណលូែពសេ់ៅឆាាំ២០៣០ ។ ជាមួយោា                                      



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

       ៤                         ២០១៤-២០១៨ 202 

  រកីរកជាង១%កនអងមួយឆាាំ                  េោលេៅអភិវឌឍ្ន៍សហ   វតស្រ៍
ឆាាំ២០១៥។ 

៤.៣៨-                                                   ៥      
                                                                          
              

 បនតអនុវតតេោលនេោបាយម្ន៉ារកូេសដឌកិចច និងេោលនេោបាយហិរញ្ដវតថអសាធារណៈ
សមរសប រួបផ្សាំនឹងេោលនេោបាយរូបយិវតថអរបយ័តនរបែយង េដើម្បីធានាបនតសេរមច
   បាននូវកាំេណើនេសដឌកចិចែពស់របកបេោយ  រភាព និងសថិរភាពម្ន៉ារកេូសដឌកិចចកនអងបរិ 
ការណៃ៍នអរតាអតិផរណ្តទបនិងអរតាបតឣររបាកម់្ននសថិរភាព។  

 ពរងឹងនិងពរងីកលាំហូររូប ិវតថអនិងលាំហថវិកា រួមទាំងយនតការររប់ររងវិបតតិ និងេដើម្បី
ទប់ទលវ់ិបតតិ កលិយរុ នងិហានិភ័យេផ្សងៗែដលអាចេកើតម្ននេឡើងជាយថ្នេហតុ។ 

 បនតការអភិវឌ្ឍរបព័នធហិរញ្ដវតថអមួយរងឹម្នាំនិងែផឡកេលើេោលការទីផា្រ ែដលបេរមើឲ្យការ
    ររ និងែបងែចកធនធានរបកបេោយរបសិទធភាពសាំេៅរួមចាំែណកោាំរទដល់កាំេណើន 
េសដឌកិចចរបកបេោយ  រភាព។ 

 បនតអនុវតតេោលនេោបាយេធវើពិ  ធកមមមូលោានកាំេណើនេសដឌកិចច េោយឈរេលើ
មូលោានភាពរបកួតរបែជងៃនេសដឌកិចចកមពអជា នងិការផ្ា ភាាប់េសដឌកិចចក   ជាេៅកនអង
បណ្តាញផលិតកមមកនអងតាំបន់ កនអងេនាេះយកចិតតទុកោក់ជាពិេសសដល់ការបនតការអនុវតត
េោលនេោបាយជាំរុញផលិតកមមរសវូនិងការនាាំេចញអងករ ការអនវុតតេោលនេោបាយ
អភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ឧសា្ហកមមកមមនតសាលនិងកសឧិស្ាហកមម រពមទាំងការអនុវតតែផន 
ការយទុធសាស្ដសតអភវិឌឍ្នវ៍សិយ័េទសចរណឆ៍ាាំ២០១១-២០២០។  

                                                     
                                           ។  

 បនតជាំរុញនិងេលើកកមពសក់ារវិនិេោរេលើវិសយ័េហោារចនាសមព័នធរូបវនត ដចូជាផលឣវថនល ់
សាាន ទាំនប់ របឡាយ របព័នធេរសាចរសព និងធារាសាស្ដសត េដើម្បីបងកលកខណៈដល់ការ
អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកមម។ េផ្ទាតការយកចិតតទុកោកេ់លើការកសាងរបពន័ធរមនារមនដ៍ឹក 
ជញ្ជឣនកនអងរបេទសឲយ្កាាយជារបព័នធសរមួលការដកឹជញ្ជឤន និងការវិនិេោរេលើវិស័យអរគ ិ
សនី េដើម្បធីានាបាននូវ    សមរម្យនិងភាពទុកចតិតបានៃនេសវាអរគិសនី ទាំងសរម្នប់
ការេរបើរបាសជ់ាលកខណៈររួសារ ទាំងសរម្នប់ជាលកខណៈពណជិជកមម ឧស្ាហកមម។ 
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 បេងកើនការវនិិេោរេលើការេលើកកមពសរ់ុណភាពអបរ់ំ ជាពិេសស ការបណ្តេះបណ្តាល
បេចចកេទស នងិវិជាាជវីៈជាំនាញ ទាំងសរម្នបេ់ោលេៅបេងកើតមុែរបរ និងទាំងសរម្នប់
ោាំរទដលវ់ិស័យឧស្ាហកមម។ 

 ពិនិត្យនិងេរៀបចាំេឡើងវិញនូវរបបវិនិេោរឯកជន េដើម្បីធានាបាននូវការទក់ទញវិន ិ
េោរតាមេោលេៅជាយទុធសាស្ដសត េោយធានាបានកាំេណើនេសដឌកិចចផង និងការបេងកើត
ការងារផង រពមទាំងការពេរងើកមូលោានៃនរបភពចាំណូលថវកិាជាតិផងែដរ។ បេងកើន
របសិទធភាពៃនការអនតុតការែកទរមង់ពក់ពន័ធនឹងការ ែកលមឡបរិសាានវិនិេោរ និងការ 
សរមួលពណិជជកមម។ កនអងការងារេនេះ ការយកចិតតទុកោក់ជាពិេសស រតូវេផ្ទាតេលើការ
ពរងឹងអភិបាលកិចចការរបយុទធរបឆាំងនឹងអាំេពើពកុរលួយ ការកាត់បនថយការោិធិបេតយ្យ 
ការអនុវតតកមមវិធកីាំែណទរមងច់ា្បន់ងិរបពន័ធតលុាការ កាំែណទរមងរ់ដឌបាលសាធារណៈ 
និងការពរងឹងនីតិរដឌ។ 

 បនតជាំរុញការអ  វឌ្ឍវសិយ័ពណិជជកមម តាមរយៈការេធវើពិពធិកមមទីផា្រនាាំេចញនិងបេងកើន
េល្បឿនសម្នហរណកមមេៅកនអងរកបែ័ណឌពណិជជកមមេសរីសាំខ្ជន់ៗកនអងតាំបន ់  ពិភពេលាក 
ជាពិេសសសហរមន៍េសដឌកិចចអាសា៊ានេដើម្បយីកេរបៀបចាំេណញពីការចលូរួមេនេះ។ 

 បនតការអនុវតតកាំែណទរមង់ដីធលី ជាពិេសស ការបនតអនុវតត“េោលនេោបាយចាតសស់កមម 
ភាពថមកីនអងវសិយ័ដធីល”ី េដើម្បីេលើកកមពស់របសិទធភាពៃនការររប់ររងនិងការេរបើរបាសដ់ីធលី 
កនអងេោលេៅធានាបាននូវ  រភាពៃនការអភិវឌ្ឍេសដឌកិចចនិងសងគម។ 

 ពិនិត្យេឡើងវិញនវូេោលនេោបាយរបមូលចាំណូលបចចអប្បនន រពមទាំងេរៀបចាំនិងអនុវតត
យទុធសាស្ដសតេកៀ ររចាំណលូកនអងរយៈេពលមធយ្ម ២០១៣-២០១៨។ 

 បនតកសាងនិងែកលមឡរបព័នធសារេពើពនធ កនអងេោលេៅេធវើឲ្យរបព័នធេនេះកាាយេៅជា      
   ៃនកាំេណើនេសដឌកិចច ជាមូលោានដ៏រឹង    ចាំណូលថវកិាជាតិ បេងកើនរបសិទធភាព 
កាតប់នថយអាំេពើេរចពនធនងិជាយនតការធានានូវសមធម៌សងគម។ 

 បនតមិនយកពនធេលើដីធលកីសិកមម េដើម្បីរួមចាំែណកដល់ការអភិវឌ្ឍវសិយ័កសិកមម ជាពិេសស 
ការកាត់បនថយភាពរកីរកនិងការេលើកកមពសជ់ីវភាពរស់េៅរបចាតាំៃថៃរបស់របជាជន។ 

 បនតកសាងនិងែកលមឡច្ាប់និងលិែិតបទោានសឋពីពីនធោរ ពិេសស េផ្ទោតេលើការេរៀបចាំ
បទប្បញ្ដតតិសឋពីីេរបងកាត ែរ៉ែ។ បនតពរងីកការោក់ឲ្យអនុវតតពនធអចលនរទព្យទូទាំងរប 
េទស បនថយករមិត      ផលរបររបចាតាំឆាាំ េដើម្បីពរងីករបបសវយ័របកាសេរៀបចាំពនធេលើ
រូបវនតបុរគល េរៀបចាំសនធិសញ្ជាពនធអនតរជាតិ នងិែកសរមួលអាករពេិសស។ 

 ពរងឹងនិងែកលមឡរដឌបាលពនធោរ េោយបេងកើនសមតថភាពមស្ដនតីពនធោរ បេងកើនការផឋល់
េសវាកមមដល់អនកជាប់ពនធ ពរងឹងការេធវើសវនកមមពនធ រឹតបនតឹងវធិានការរបមលូបាំណ ល
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ពនធ បេងកើនរបសិទធភាពៃនការរបមូលពនធ រពមទាំងបេងកើនអភិបាលកិចច និងសុចរិតភាព
របសម់ស្ដនតីពនធោរ។ 

 ពរងឹងនិងែកលមឡរដឌបាលរយ តាមរយៈការជាំរុញរបព័នធអាសុីរោូជាមូលោានររឹេះ និង
ជាំរុញអនុវតតេពញេលញនវូេោលនេោបាយៃនកចិចសរមួលពណិជជកមម តាមរយៈយនត 
ការររប់ររងហានិភ័យនិងការោកឲ់្យដាំេណើរការេពញេលញនូវរបព័នធបញ្ជរែតមួយ។ 

 បញ្ចប់ការេរៀបចាំនិងោកឲ់្យអនុវតតចា្ប់សឋីពកីាររបមូលចាំណូលមិនែមនសារេពើពនធ និង
ច្ាបស់ឋីពីការររប់ររងរទព្យសម្បតតិរដឌ េដើម្បីបេងកើនរបសិទធភាពៃនការរបមូលចាំណូល 
និងការររប់ររងរទពយ្សម្បតតិរដឌ រសបតាមេោលេៅរួមៃនការែកទរមងក់ារររប់ររង
ហិរញ្ដវតថអសាធារណៈ។ 

 បញ្ចប់ការេរៀបចាំ និងោកឲ់្យអនុវតតចា្ប់សឋីពកីាររបមូលចាំណូលមិនែមនសារេពើពនធ និង
ច្ាបស់ឋីពីការររប់ររងរទព្យសម្បតតិរដឌ េដើម្បីបេងកើនរបសិទធភាពៃនការរបមលូចាំណូលនិង 
ការររប់ររងរទព្យសម្បតតរិដឌ រសបតាមេោលេៅរមួៃនការែកទរមង់ការររបរ់រងហិរញ្ដ 
វតថអសាធារណៈ។ 

 ជាំរុញការអនុម័តច្ាបស់ឋពីីការររប់ររងកាសុីណូ។ 
 បនតេរៀបចាំ និងបេងកើនរបសិទធភាពៃនការអនុវតតេោយ    ងម្ន៉ាត់នូវការអនុវតតច្ាប ់ លិែិត
បទោាន        និងការ    ររចាំណលូមិនែមនសារេពើពនធ រួមទាំងការអនុវតតកិចចសន្ោ
កិចចរពមេរពៀងេលើការចាតត់ែចងរទព្យសម្បតតិរដឌ ជាពិេសសកិចចសន្ោសម្បទនដីេសដឌកិចច 
ការជួលរទព្យសមប្តតិរដឌ ការផតលស់ម្បទនែរ៉ែនិង   ងកាត រពមទាំងសម្បទនេផ្សងៗ 
េទៀត។ 

 ជាំរុញឲ្យម្ននការរសាវរជាវរបភពចាំណូលថម ី ទាំងេៅថ្នាក់ជាត ិ និងថ្នាក់េរកាមជាតិេដើម្បី
បេងកើនចាំណូលបងច់ូលថវកិារដឌ។ 

                              ។ 
 ពរងឹងសវនកមមេលើការរបមូលចាំណូលររបរ់បេភទ។ 
 បនតរក្ាអាទភិាពេោលនេោបាយចាំណ្តយដល់វសិ័យអប់រំ សុខ្ជភបិាល សុវតថិភាព
សងគម កសិកមម ដីធល ី និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រពមទាំងការពរងកីការែកលមឡ នងិការែថទាំ
េហោារចនាសមពន័ធរូបវនត ដូចជាផលឣវថនល់ ផលឣវែដក កាំពង់ែផ របព័នធេរសាចរសព អ   សន ី
ទឹកសាាត សាលាេរៀន មនទីរេពទ្យ។ល។ 

 បនតអនុវតតេោលនេោបាយ      របាក់េបៀវត្សសរម្នប់មស្ដនតីរាជការសុីវលិ និងកង
កម្នាាំងរបោប់អាវុធតាមកាំេណើនេសដឌកចិចនិងភាពរទរទង់បានៃនថវិកា។ 
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 យកចិតតទុកោក់ជាពិេសស      អនុវតតេោលនេោបាយជាំរុញផលតិកមមរសវូនងិ 
ការនាាំេចញអងករ អភវិឌឍ្នវ៍សិយ័   ឧសា្ហកមម នងិែផនការយទុធសាស្ដសតអភវិឌឍ្នវ៍សិយ័ 
េទសចរណ ៍២០១១-២០២០។ 

 បនតេលើកកមពស់របសិទធភាព តម្នាភាព និងរណេនយ្យភាព កនអងការររប់ររងនិងការចាតត់
ែចងចាំណ្តយ ចាតបព់ីដាំណ្តក់កាលៃនការេរៀបចាំ ការអនុវតត ការតាមោន ការរតួតពិនិត្យ 
និងសវនកមមេលើលទធផលៃនការអនុវតតថវិកា។ 

 ពរងឹងការេរៀបចាំរកបែ័ណឌម្ន៉ារកូេសដឌកិចចនិងហិរញ្ដវតថអសាធារណៈ ជាពិេសសរកបែ័ណឌ
ចាំណ្តយរយៈេពលមធ្យម រពមជាមយួនឹងការពរងងឹការេរៀបចាំែផនការយទុធសាស្ដសតថវិកា 
េដើម្បីជាមូលោានៃនការបេងកើនរុណភាពនងិរបសិទធភាពៃនការេរៀបចាំថវិការបចាតាំឆាាំ។ 

 ពរងឹងនិងពរងីកការោកអ់នុវតតថវិកាកមមវិធីេពញេលញជាជាំ  ៗ តាមទិសេៅយុទធ 
សាស្ដសតៃនកាំែណទរមង់របព័នធថវិកា ២០១៣-២០២០ េដើម្បធីានារបសិទធភាពៃនការេរៀប 
ចាំថវិកាឲ្យផ្ារភាាបេ់ៅនងឹេោលនេោបាយរបសរ់ាជរោាភបិាល។ 

 ពរងឹងការអនុវតតឲ្យបានមុឺងម្ន៉ាត់នូវច្ាប់សឋីពីលទធកមមសាធារណៈ និងលិែិតបទោាន
ពក់ព័នធ។ 

 ពរងឹងសវនកមមទាំងៃផទកនអង និងៃផទ  េរៅេលើចាំណ្តយ។ 
 ពរងីកការេធវើពិពិធកមមរបភពហិរញ្ដប្បទនឲយ្បានជាអតិបរម្ន េដើមប្ីេឆលើយតបនឹងកាំេណើន
ៃនតរមូវការហិរញ្ដប្បទនសរម្នប់វិនិេោរសាធារណៈ េលើេហោារចនាសមពន័ធរូបវនត។  

 បនតអនុវតតតាមេោលនេោបាយនិងេោលការណរ៍នលឹេះទាំង៤ ចាំណ ចពក់ព័នធនឹងការ
ររប់ររងបាំណ លសាធារណៈ សាំេៅរកា្ចីរភាពៃនការររប់ររងបាំណ លសាធារណៈជាំរុញ
កាំេណើនេសដឌកិចចរយៈេពលែវងនិងកាត់បនថយភាពរកីរករបសរ់បជាជន។ 

                                                            
        ប                                                 
                                          ។ 

 ពិនិត្យេទ្បើងវិញនវូរបបវិនេិោរឯកជន េដើម្បផីតលក់ារេលើកទឹកចិតតសមរសបនិងចាំេោល 
េៅ រសបតាមេោលេៅអភិវឌ្ឍរយៈេពលែវង។ 

 បនតេលើកទឹកចិតតនិងជាំរុញការអភិវឌ្ឍតាំបនេ់សដឌកចិចពិេសស តាំបន់ែកៃចនការនាាំេចញ 
តាំបន់ពណិជជកមមេសរី នងិការអភិវឌ្ឍទីផ្ារតាមតាំបន់រពាំែដន                
         ។ 

 បងកបេងកើតបរិោកាសអាំេណ្តយផល សរម្នប់ទទួលការវិនិេោរទាំងកនអងនិងេរៅរប 
េទស រួមម្ននការសរមលួការចុេះបញ្ជ ីការផតល់អាជាាបណណ និងលិែិតអនុញ្ជាតេផ្សងៗ ជា 
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ពិេសស តាមយនតការរចកេចញចូលែតមួយ េដើម្បី            រាល់របតិបតតិការ 
នានាទក់ទងនឹងធុរកិចចនងិវិនិេោរ រពមទាំងការកាតប់នថយចាំណ្តយេរៅផលឣវការ។ 

 បនតអនុវតតនិងដាំេណើរការយនតការេវទកិារាជរោាភបិាល-វសិយ័ឯកជន េដើម្បីបនតេោេះ
រសាយកងវល់េផស្ងៗរបស់វិស័យឯកជន   ងេដើមប្បីនតពរងឹងវសិ័យឯកជនឲ្យកា  ែតម្នន 
ជីវភាពនិងឲយ្កាន់ែតម្ននភាពជាម្នាស់។ 

 េលើក     សហររិនភាព       សហរោសធុនតូចនិងមធ្យម ជាពិេសសកនអងចាំ  ម
     កមពអជាឲ្យេចេះេធវើធុរកិចចនិងវិនិេោរ តាមរយៈការ      េលើកទឹកចិតត ការរបឹក្ា 
      និងបេចចកេទស។ 

             

៤.៣៩-                                                     
                                                                     
                                                                  ឍ     
                             ។                                
                                                                   
                                       ។ 

៤.៤០-             ៥                                                  
                                       

  ១                                ។ 
  ២                                                          

                                                           
                                ២០១៤-២០២៣          
                                                              
២០១៣-២០៣០។ 

  ៣                                                                 
                                                          
              ។ 

  ៤                                                                  
     ។ 
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២.៣-                      

 -                                  ៥  

៤.៤១-                                                         
                                                                     
                                                               
                                                              
        ។ 

៤.៤២-  វតតម្ននកានែ់តេរចើនេឡើងរបស់ៃដរូអភិវឌ្ឍមនិរបៃពណី ពិេសស ពីតាំបន់អាសុីនិង
បា៉ាសុី     និងទរមងក់ាររបកបេោយរាំនតិៃចនរបឌិត ដូចជាកិចចសហរបតិបតតិការតប្ឣង-តប្ឣង 
ពីរបេទសែដលម្នន របវតតិធាាប់ទទួលហិរញ្ដប្បទនសហរបតិបតតិការកនលងមក រពមទាំងទរមង់
ហិរញ្ដប្បទនថមីៗ  ៃទេទៀត ែដលរតូវបានបេងកើតេឡើងសរម្នប់េោេះរសាយបញ្ជារបឈមកនអង
ករមិតតាំបន់និងសកលេលាក ដូចជាការែរបរបលួអាកាសធាតុ នងិមូលនិធសិកលជាេដើម បាន 
ផតល់នូវការរិតរូរនិងរាំនិតៃចនរបឌិតរពមទាំងរបភពធនធានថមីៗដល់កមពអជា។ ជាមួយោាេនេះ វិស័យ 
ឯកជន និងអងគការមិនែមនរោាភិបាលែដលជាៃដរសូាំខ្ជន់កនអងកិចចអភិវឌ្ឍនឹងបនតពរងឹងកិចចសហ 
ការបែនថមេទៀតជាមួយរាជរោាភិបាលនាេពលអនារត។ េលើមូលោានៃនភាពសម្បឣ ែបបរបស់ត ួ
អងគអភិវឌឍ្ នងិកាលានុវតតភាពដចូបានេរៀបរាបខ់្ជងេលើកិចចអភវិឌ្ឍន៍េៅកមពអជារតូវែផឡកេលើទសស្នៈ 
ទូលាំទូលាយជាងមុន េពលរឺមិនែមនែផឡកេលើែតហិរញ្ដប្បទនរបសៃ់ដរូអភិវឌ្ឍរបៃពណីេនាេះ 
េឡើយ។ 

៤.៤៣-  កនអងសាារតីេនេះ េរកាមភាពជាអនកដឹកនាាំរបសរ់ាជរោាភិបាល ភាពជាៃដរូកនអងកិចច
អភិវឌ្ឍរបកបេោយរបសទិធភាព នឹងេផ្ទាតការយកចិតតទុកោក់ដល់ភាពសម្បឣ ែបបរបស់ភារ ី
ពក់ព័នធ នងិទរមងក់ារែកៃចនរបឌិតថមីៗ  រពមទាំងផតល់តៃមលចាំេពេះការចលូរមួរបសត់ួអងគអភិវឌ្ឍ
  មួយៗេដើម្បីឈានេៅសេរមចេោលេៅរូម និងកិចចអភិវឌ្ឍកនអងបរិការណ៍ៃនភាពជាៃដរូទូលាំ 
ទូលាយ។ េដើម្បីេរបើរបាស់ឲ្យអសស់កាានុពល នងិែផឡកេលើភាពសម្បឣ ែបបរបស់ៃដរូអភិវឌឍ្និង 
របភពធនធាន រាជរោាភបិាលនឹងបនតែសវងយល់បែនថមេទៀត និងររប់ររងឲយ្បាននូវរេបៀបរបប
ដាំេណើរការនងិរបភពធនធានរបស់តួអងគ  មួយៗ ទាំងវសិ័យសាធារណៈទាំងវិសយ័ឯកជនសរម្នប ់
េធវើជាមូលោានកនអងការកាំណត់េោលេៅ នងិតាមោនលទធផលកនអងបរិការណ៍ៃនអភិរកមសតីពីភាព 
ស័   សិទធិកនអងកិចចអភិវឌឍ្។ 
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៤.៤៤-  ការពិនិត្យេឡើងវញិអាំពីសមិទធផល បញ្ជារបឈម និងកាលានុវតតភាព បានបងាាញ
ោ៉ាងច្ាសថ់្ន បរិការណ៍អភិវឌ្ឍន៍របសក់មពអជា ក៏ដូចជាសកលេលាក តរមូវឲ្យរាជរោាភបិាល
េផ្ទាតការយកចិតតទុកោកឲ់្យបានែពស់េៅេលើការសេរមចឲ្យបានលទធផលកនអងកិចចអភិវឌ្ឍ និងការ 
េរបើរបាសអ់ភិរកមនានាែដលោាំរទដល់ែផនការនយីកមមភាពជាៃដរ ូ និងការតាមោន។ េដើម្បី
អនុវតតអភិរកមសតីពីភាពស័   សិទធកនអងកិចចអភិវឌ្ឍ សកមមភាពទាំងឡាយសរម្នប់ពរងឹងភាពជាៃដរូ 
និងសេរមចលទធផលកនអងកិចចអភិវឌ្ឍ រពមទាំងពរងឹងសមតថភាពរបកបេោយចីរភាពរតូវែតផា្  
ភាាប់នឹងែផនការនីយកមម ថវិកាកមម និងរកបែណ័ឌតាមោនលទធផលរបស់របេទស។ ទនទឹមនឹង 
េនេះ ៃដរូអភិវឌ្ឍក៏រតូវេរបើរបាស់ធនធានរបស់ែលឤនសរម្នប់ោាំរទដលក់ារអនុវតតកមមវិធីែកទរមង ់
នានាកនអងេោលេៅអភិវឌឍ្សមតថភាពសាាប័នរបសរ់ាជរោាភបិាល។ រកបែណ័ឌលទធផលសរម្នប់
តាមោនក៏រតូវបេងកើតទាំងេៅករមិតជាតិ ទាំងេៅករមិតវិស័យសរម្នបជ់ាំរុញនិងតែរមតរមងភ់ាព 
ជាៃដរូកនអងកិចចអភិវឌ្ឍរបកបេោយរបសិទធភាព េដើម្បីឈានេៅសេរមចេោលេៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ 

 -                                                       

៤.៤៥-               ៥                        

  ១                                                                       
                                                          
                                   ។ 

  ២                                                                    
២០១៤-២០១៨។                                                
                                                                
          ២   (១)                                            
                                                        
                                             (២)                
                                                        
                           ។                                    
                                                            
                                   ។ 

  ៣                                                    -            
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                         ។ 

  ៤                                                                 
                                                                  
                                                          
                                             ។ 

  ៥                                                                    
  -                                                          
                                                             
                                                             
                                                               
                                                    ។ 

២.៤-                                                

 -                                 ៥ 

៤.៤៦-               ៤                                        
                                                                           
                                                                       
                                                                          
                                                                   
               ។                                                 
                                                                         
                                                                    ។  

៤.៤៧-                                                         
                                                                   
                                                                
                                                                      
      ។                                                    
                                                                   
                          “             ”                           
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     ។ 

៤.៤៨-                 ៥                                            
                                                                         
                                                                    
                                                                    
                                                      ។ 

 -                                                        

៤.៤៩-                                         ៥            
                                                                      
                                                                      
                                                                     
                                         ។    

៤.៥០-                                                        

  ១                                                                    
             ។ 

  ២                                                  
                                                                  
                                                                  
                                                         
   ។ 

  ៣                                                                    
                             ។ 

  ៤                                                              
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     ។ 

  ៥                                                        
   ២០១៥                                                  
                      ។ 

  ៦                                                                  
             ២០១៥                                      
                                ។ 

៣-                       

៤.៥១-                                                               
                                               ។                          
                                                                             
                                            (        )              
                      (                            )            
                                                                
                       (       )                                      
                                                                        
                                                                      
                                                                          
                                                           ។       
                                                                           
                                                   ។ 

៣.១-                                          និងពាណិជ្ជបូនីយកម្ម 

 .                                  ៥ 

៤.៥២-                                                            
            (១)                                      ៥%          
      ២០០៨-២០១២                                       ២,៧៤       
   ២០០៨   ៣,១៣                   ២០១២                         
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          ៧,១៧          ២០០៨   ៩,៣១          ២០១២ (២)            
                                                                           
                    ២១០    . .     ២០០៨    ៧៧០    . .      ២០១២ 
                                                ២៨០,៣៥    . . 
             ២            ២០០៨     (៣)                               
                         ២០០              ២០១២           ២០០៨     
                                           ៥០             ២០១២ 
          ៣,៥             ២០០៨                                       
៥០           ២០១២          ៣           ២០០៨។                  
                                                                  
                                   ២០១១-២០២០                  
                                     ។  

៤.៥៣-              ៥                                                  
                 ៥%                                                        
                 ។                           

  ១                                                                
                                                           
                                                          
                                                                
                                                                  
                                                                
                                                             
                                                                
                                                              
                                                             
                        ។ 

  ២                                                                 
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                                          ។ 

  ៣                                                              
                                                            
                                                           
                                                              
                                                                
                                                        
                                                              
                                             ។ 

  ៤                                                            
                                                   ២០១១-២០២០ 
                         ។ 

  ៥                                              ៩៩៧                 
            ២០០៧   ១.៤៥០                            ២០១៨។ 

  ៦                                                                    
                                                               
                            ។ 

  ៧ ជាំរុញកមមវិធសីរម្នប់អភិរក្សដីកសិកមម និងការែកលមឡដីកសិកមម តាមរយៈ  
 បេងកើតច្ាប់ដកីសិកមមនិងលិែិតបទោាន        េដើម្បីការពរពីការេផទរដីកសិកមមេៅ 
េរបើរបាសក់នអងេោលេៅេផស្ង។ 

 បេងកើតេលែកូដបេចចកេទសេលើការេរបើរបាស់ដីកសកិមមកនអងេោលបាំណងែថរកា្ និង 
ែកលមឡជីជាតិដី។  

 -                                                        

៤.៥៤-                                                           
    ៥                                                                   
                                                                      
                                   ។                      

 កាេលើកកមពស់ផលតិភាពនិងពិពិធភាវូបនីយកមមកសិកមម 
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 ពរងឹងនិងពរងីកេហោារចនាសមព័នធរូបវ  បេរមើឲ្យការងាររសាវរជាវ ការអភិវឌ្ឍ និងការ
េផទរបេចចកវិ   ររប់ករមិត។ 

 ពរងឹងនិងពរងីកសមតថភាពរសាវរជាវនិងអភិវឌ្ឍបេចចកេទសផលិតកមមនិងរបព័នធររប់
ររងដាំណ្តាំ។ 

 ពរងឹងនិងពរងីកការរសាវរជាវ ការអភិវឌ្ឍ និងការបស្ដញ្ជាប ការេរបើរបាស់ពូជដាំណ្តាំម្នន 
រុណភាពនិងផលិតភាពែពស់   ១០                         ។ 

        ររប់ររងែក   ជីជាតិដី                              ។ 
                                                              ។ 
 ពរងឹងនងិពរងកីការយលដ់ឹងចាំេណេះជាំនាញសតីពីការការពរដាំណ្តាំនិងការបេងកើនទិននផល 
ដាំណ្តាំេោយរបព័នធររប់ររងដាំណ្តាំចរមុេះ។ 

 ជាំរុញការរសាវរជាវ អភិវឌ្ឍ និងបស្ដញ្ជាបការេរបើរបាស់េធវើ   របេសើរេឡើងនូវបេចចក     
មុននិងេរកាយេពលរបមូលផល េដើម្បីេលើកកមពស់រុណភាពនិងកាត់បនថយការបាត់បង់ 
ផលិតផល។ 

 ជាំរុញការេរៀបចាំនិងអនុវតតការអនុវតតលឡកនអងផលិតកមមដាំណ្តាំកសិកមម េដើម្បីធានារុណ 
ភាពផលិតផលនិងសុវតថិភាពចាំណីអាហារ។ 

 ពរងឹងេសវាអនឋរារមន៍កម្នាត់សម្នសភាពចៃរងនិងសេស្ដងាាេះផលដាំណ្តាំពីផលប េះពល ់
ពីេរោេះធមមជាតិៗេផ្សងៗ។ 

 ការពរងឹងរបព័នធនិងេសវាវបិុលកមមកសិកមម  
 រតួតពិនិត្យេឡើងវិញរកបែ័ណឌនូវរបព័នធនិងេសវាផ្សពវផ្ាយបេចចកេទសកសិកមម។ 
 ពរងឹងសមតថភាពមស្ដនតីផ្សពវផ្ាយកសិកមមនិងភាាក់ងារផ្សពវផ្ាយេៅមូលោានភមូិ ឃុាំ។ 
 បេងកើតេោលការណ៍និងេសៀវេៅែណនាាំពីការងារផស្ពវផ្ាយបេចចកេទសកសកិមម។ 
 ការសិក្ាវាយ    របព័នធេក្សរត-បរិសាាន េៅមូលោាន ភូម ិឃុាំ។ 
 បេងកើតមណឌលកសិកមមឃុាំ សងាាត។់  
 ការបេងកើតបងគអាំបេចចក     កសិកមម។  
 ការសិក្ាវាយតៃមលសាានភាពេសដឌកិចចកសិកមមរបស់ររួសារកសិករ។  
 សិក្ានិងវាយ    ពីតរមវូការព័ត៌ម្នន បេចចកវិ   កសិកមមរបស់កសិករ និងអនកេរបើ 
របាស។់ 

 ពរងីកការទទួលបាននូវពត័ម៌្ននបេចចកេទសកសកិមមតាមរយៈការផលតិែចកចាតយឯកសារ 
ផ្សពវផ្ាយកសិកមមនិងការផ្សពវផ្ាយតាមរបព័នធព័តម៌្ននសាធារណៈនិងការេរៀបចាំេវទិ
កាសាធារណៈេផ្សងៗ។  

 បេងកើតនិងដាំេណើរការ Tele Centers តាមឃុាំនិងរសុក។ 
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 ការចងរកងនិង    ងសមតថភាពសហរមនក៍សិកមម 
 សិក្ាវាយតៃមលតួនាទីរបស់អងគការកសិករ និងសហរមន៍កសិកមម។ 
 េរៀបចាំេោលការណ៍ែណនាាំពីការអភិវឌ្ឍសហរមន៍កសិកមម។ 
 បេងកើតបណ្តាញកសិធុរកិចចសហរមន៍កសិកមម។ 
 េរៀបចាំសននិបាតសហរមន៍កសិកមមរបចាតាំឆាាំ។ 
 កសាងេហោារចនាសមព័នធរាំរូដល់សហរមន៍កសិកមម។ 
 ពរងឹងសមតថភាពដល់មស្ដនតីេលើការងារដាំេណើរការ និងោាំរទសហរមន៍។ 
 ជាំរុញការេរៀបចាំពិព័រណ៍ផលិត      សហរមន៍កសិកមមតាមបណ្តារសុក េែតតនិង
ថ្នាក់ជាតិ។ 

 ជាំរុញការេរបើរបាសន់ិងររប់ររងដីកសិកមម  
 កសាងេោលនេោបាយដីកសិកមម។ 
 េរៀបចាំច្ាប់ដីកសិកមម និងពិេរោេះេោបល់។ 
 ែផនការសកមមភាពជាតិរបយុទធរបឆាំងភាពការចុេះឱនភាពដី។ 
 ែផនការយុទធសាស្ដសតនិងេោលនេោបាយសរម្នប់អភិរក្សដីកសិកមម។  
 េោលការណ៍ែណនាាំបេចចកេទស សរម្នប់ការេរបើរបាស់ដីកសិកមមនិងការររប់ររង 
សរម្នប់ដាំណ្តាំនិងផលិតកមមកសិកមម។ 

 រសាវរជាវនិងអនុវតតពីការររប់ររងនិងការេរបើរបាសដ់ី កាត់បនថយនិងបន្សអាំុំានងឹការែរប
របួលអាកាសធាតុនិងកាតប់នថយេរោេះមហនតរាយ។  

 េធវើឲ្យរបេសើរេឡើង ការែកលមឡដីនិងរុណភាពដីេឡើងវិញសរម្នបធ់ានាចីរភាពៃនការររប ់
ររងដី។ 

 េធវើការវាយតៃមលនិងេធវើចាំណ្តត់ថ្នាក់ដីសរម្នប់ការេរៀបចាំែផនទី។ 
 េរៀបចាំែផនការេរបើរបាស់ដកីសិកមមនិងកាំណត់តាំបន់ោាំដុេះ។ 
 វាយតៃមលពីតរមូវការេរបើរបាស់ទឹកេលើដាំណ្តាំពក់ពន័ធនឹងរបេភទដីេផ្សងៗ។ 

   ជាំរុញការ    យនតឣបនីយកមមកសិកមម 
 េលើកសទឤយការេធវើយនតឣបនីយកមម តាមរយៈជេរមើសយនតឣបនីយកមមកសិកមមសរម្នប់
របេទសកមពអជានិងការេធវើ   របេសើរេឡើងនូវែែ្ស   ក់ផគត់ផគងេ់ររឿងយនតកសិកមម។  

 ពរងឹងការអភិវឌ្ឍជាំនាញបេចចកេទសេររឿងយនតកសកិមម និងការេរបើរបាស់េររឿងយនត
កសិកមមនិងឧបករណ៍កសិកមម។ 

 ជាំរុញការរសាវរជាវនិងអភិវឌ្ឍបេចចកវិ   មុននិងេរកាយេពលរបមូលផលេោយេររឿង 
យនត។ 
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 េលើកកមពសក់ារយល់ដឹងអាំពីបេចចកេទសការេរៀបចាំេហោារចនាសមព័នធដែីរស      េដើម្ប ី
ចូលរួមចាំែណកេធវើ   កាន់ែតរបេសើរផលិតភាពកសិកមម។ 

 ជាំរុញការបេងកើតបណ្តាញសាាប័នរសាវរជាវ ពណិជជករ ផលិតករ អាជីវករេររឿងយនត
កសិកមមនិងឧបករណ៍កសិកមម និងសហរមន៍កសិករ។ 

   ជាំរុញលទឌភាពៃនការចលូដល់ទីផា្រ     ផលិតផលកសិកមម 
 ជាំរុញការេរៀបចាំ     ជាតិសតីពីដាំណ្តាំកសិកមមសាំខ្ជន់ៗ។ 
 ពរងឹងនិងពរងីកសមតថភាពពិេសាធ វិភារ និងេសវារតួតពិនិត្យរុណភាពនិងសុវតថិភាព
ផលិតផលកសិកមម។ 

 ពរងឹងការអេងកតរសាវរជាវ តាមោននិងរតួតពិនិត្យរុណភាពកសិផល ចរាចរេៅេលើ 
ទីផ្ារ។ 

 ជាំរុញការផ្សពវផ្ាយអាំពីតរមូវការនិងលកខែណឌទីផ្ារកនអងរសុក       និងពិភពេលាក
ដល់អនកពក់ព័នធ។ 

   ពរងឹងសាាប័ន រកបែណ័ឌច្ាប់ និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 
 ជាំរុញការកសាងេសចកតីរពងច្ាប់សតីពីការការពររកុខជាតិនិងភូតោមអនាម័យ និង 
េសចកតីរពងច្ាបស់តីពីការេរបើរបាស់និងររប់ររងដីកសិកមម។ 

 ជាំរុញការកសាងលិែិតបទោានរតិយុតតេរកាមច្ាបស់តីពីការររប់ររងពូជដាំណ្តាំ និង
សិទធិអនកបងាាតព់ូជ និងច្ាប់សតីពីសហរមន៍កសិកមម។ 

 បនឋេលើកកមពស់ការយល់ដងឹអាំពីេយនឌ័រកនអងវិស័យកសិកមម។ 
 ពរងឹងសមតថភាពេលើការកសាងបទោានបេចចកេទស និងរតិយុតតពកព់័នធនឹងេសវា     
ពិេសាធន៍វិភារកនអងមនទីរពិេសាធន៍។ 

                          

 សមូហកមមអភិរក្ស វាយតៃមល និងេរបើរបាស់ធនធានពនធអរុកខជាតទិាំងអស់ែដលម្ននរុណ
របេោជន៍សរម្នប់េស្បៀងនិងកសិកមម។  

 អភិវឌ្ឍពូជរសូវទាំនាបរំពងឹទឹកេភលៀងែដលធនន់ឹងកតាាមិនអាំេណ្តយផលែផនកជី  និងអជី   
រពមទាំងម្ននទិននផលែពស់និងរុណភាពលឡ។  

 អភិវឌ្ឍពូជរសូវរសាលម្ននទិននផលែពស់រុណភាពអងករលឡេហើយធនន់ឹងមម្នចេតាាត និង
    រលាកែរមសលឹកបណ្តាលមកពីបាកេ់តរី។ 

 អភិវឌ្ឍពូជដាំណ្តាំពពួកសែណ្ក េពត សាាយ និងបែនលែដលម្ននទិននផលែពស់ និងរុណ 
ភាពលឡ។ 

 ជាំរុញរបព័នធផលិតកមមនិងការេរបើរបាស់រោប់ពូជដាំណ្តាំែដលបានបេញ្ចញេោយកាឌី។  
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 សិក្ារសាវរជាវនិងអភិវឌឍ្បេចចកវិ    និងចាំេណេះដងឹវិទោ្សាស្ដសតអាំពបីេចចកេទសររបរ់រង 
ដីរបកបេោយចីរភាព និងកាំណតត់រមូវការសារធាតុចិញ្វឹមរបស់ដាំណ្តាំសរម្នប់របពន័ធ
ផលិតកមមដាំណ្តាំរសូវជាមលូោាន (១)រសូវេដើមរដូវ   រសូវវស្ា (២)រសូវរបេដញទឹក 
   រសូវមុនទឹកចូល និង (៣)រសូវេរសាចរសពេពញេលញេធវើ៣ដង នងិដាំណ្តាំជីវថ្នម 
ពល ដាំឡឣងម។ី 

 សិក្ារសាវរជាវនិងអភវិឌ្ឍបេចចកវ ិ  នងិចាំេណេះដឹងវទិ្ោសាស្ដសតអាំពបីេចចកេទសេរបើរបាស់ 
និងររប់ររងទឹកេរសាចរសពដាំណ្តាំរបកបេោយចីរភាពទាំងលកខណៈេសដឌកចិចនិងបរិសាាន។ 

 សិក្ារសាវរជាវនិងអភិវឌ្ឍឧបករណ៍កសិកមម និងចាំេណេះដឹងវិទ្ោសាស្ដសតអាំពីបេចចកេទស 
មុនរបមូលផលដាំណ្តាំ េដើម្បីេឆលើយតបនងឹបរិបទៃនការេរបើរបាស់េររឿងយនតកសិកមមេដើម្បី 
រួមចាំែណកបេងកើនផលិតភាពនិងពិពិធកមមដាំណ្តាំកសិកមម។  

 សិក្ារសាវរជាវនិងអភិវឌ្ឍបេចចកវិ   និងចាំេណេះដឹងវិទ្ោសាស្ដសតអាំពីបេចចកេទសររប់ររង
សម្នសភាពចៃរង៖ សតវកណ្តរ ែ្យងពណម៌្នស សតវលឡិត      និងេមា េលើដាំណ្តាំកស ិ
កមម េោយេផ្ទាតសាំខ្ជនេ់លើវិធានការទប់សាាត់ជាមនុនិងការកម្នាត ់ េហើយរក្ាបាននូវ 
   រភាពទិននផលដាំណ្តាំនិងរុណភាពផលតិផល របកបេោយរបសិទធភាពេសដឌកិចចនិង 
បរិសាាន។ 

 អភិវឌ្ឍបងគអាំបេចចក     របពន័ធផលិតកមមដាំណ្តាំរសូវជាមូលោានែដលម្ននលកខណៈេសដឌកិចច 
និងបរិសាានសរម្នប់តាំបនទ់ាំនាបរំពឹងទកឹេភលៀង តាំបន់េរសាចរសពេពញេលញ និងតាំបន់ 
ចម្នារ។ 

 សិក្ារសាវរជាវនិងអភិវឌឍ្បេចចកវ ិ   នងិវិធានការសមរសបសរម្នប់ផលិតកមមដាំណ្តាំ 
េៅតាំបន់េឆនរសមុរទ ែដលអាចរបឈមនឹងការេកើនេឡើងៃននីវ៉ែូទឹកសមុរទ េោយសារឥទធិ 
ពលៃនការែរបរបួលអាកាសធាតុ។  

 សិក្ារសាវរជាវនិងអភិវឌឍ្បេចចកវ ិ  កសិកមមែដលជួយកាត់បនថយការបាំភាយឧសម័នផទេះ
កញ្ចក់។ ទនទឹមនឹងេនេះចលូរួមសិកា្អាំពីរបសទិធភាពៃនបេចចកវិ   ថមីៗ ែដលកាំពុងអនុវតត
េោយេផ្ទាតេលើការតាមោនវាយតៃមលឥទធិពលរបស់វាេលើការែរបរបួលអាកាសធាតុ។  

 សិក្ា រសាវរជាវ និងអភិវឌ្ឍចាំេណេះដឹងមូលោាន សរម្នប់េរបើរបាសក់នអងេោលបាំណង
ធានារា៉ាប់រងដាំណ្តាំកសិកមមកនអងសាានភាពៃនេសដឌកិចចកាំពុងលូតលាស់។  

 សិក្ារសាវរជាវនិងអភិវឌឍ្ចាំេណេះដឹងបេចចកវិ   កនអងរបព័នធររប់ររងទីជរម្នលចរមុេះឲ្យ
កាន់ែតម្ននផលិតភាពនងិនិរនតរភាពេដើម្បីរួមចាំែណកេលើកកមពស់សកមមភាពអនុវតតលឡ 
កនអងការេរបើរបាសធ់នធានដីនិងទឹក។ 

 សិក្ារសាវរជាវអាំពីកសិកមមអភិរក្សសរម្នបល់កខែណឌកនអងរបេទសកមពអជា។ 
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 សិក្ា រសាវរជាវកនអងផលិតកមមជាកែ់សតងេលើរបសិទធភាពសម្នា  ឧបករណ៍ និងម្ន៉ាសុីន 
សរម្នប់បេរមើឲ្យការរបមលូផលេវចែចប់ដឹកជញ្ជឣនទុកោក់របកបេោយសុវតថិភាពនិងធា 
នាបាននូវការបាត់បង់ទប។ 

 សិក្ាពីឥទធិពលៃនការែរបរបួលអាកាសធាតុេៅេលើរុណភាពរោប់ធញ្ដជាតបិែនល និងែផល 
េឈើកនអងសកមមភាពេរកាយរបមូលផលនិងការែកៃចនបឋមនូវផលតិផលកសកិមម។ 

 េធវើការរសាវរជាវនិងអភិវឌឍ្ឧបករណ៍េរបើរបាស់ សរម្នប់បេរមើឲ្យការងារេរកាយរបមូល
ផលដាំណ្តាំររប់របេភទ។ 

 សិក្ាវាយតៃមលសមតថភាពជនបទកនអងការបន្សអាំុំាេៅនឹង         អាកាសធាតុដូចជា
េរោេះទឹកជាំនន ់និងរាាំងសៃឤត កនអងរបរកសិកមម។ 

 សិក្ាវាយតៃមលឥទធិពលៃនការទទួលយកនិងការេរបើរបាស់បេចចកវ ិ  ថមីៗរបសក់ាឌីេៅ
េលើសងគម េសដឌកចិចជនបទ។ 

 េធវើឲ្យកានែ់តរបេសើរេឡើងនូវទូររមនារមន៍និងបេចចកវិ   ព័ត៌ម្នន ការយល់ដងឹជាសាធា 
រណៈ ការេបើកវរគបណ្តេះបណ្តាលនិងការេផទរចាំេណេះដឹងបេចចកវិ   េដើម្បីេលើកសទឤយជីវភាព 
កសិករ។ 

 ពរងឹងសមតថភាពនិងេទពេកាសលយ្របស់អនករសាវរជាវ និងអនកផ្សពវផ្ាយតាមរយៈការ 
បណ្តេះបណ្តាលកនអងនិងេរៅរបេទស។ 

៣.២-                                      

៤.៥៥-                                                        
                                                              
                                                                 
                                                                 
                                                            ។ 

៤.៥៦-               ៥                                         
                                                                      
                                                            
                                                                  
                                                                        
                                                        ។ 
                          



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

       ៤                         ២០១៤-២០១៨ 219 

  ១                                               ២០១០-២០១៩ 
                                                                  
                           (១)                   (២)        
                    (៣)                  ។ 

  ២                                                               
                ។ 

  ៣                                                              
                                                                 
       ។ 

  ៤                                                                 
                                                               
                                                           
                                                                  
            ។ 

  ៥                                                                    
                                                                   
                                                            
                                                       
                                                            
                  ។ 

៤.៥៧-                                                        
             

 ជាំរុញការេរៀបចាំកសាងច្ាប់។  
 អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកនអងវិស័យផលិតកមមនិងបសុពោ្បាលឲ្យកាន់ែតម្ននរបសិទធភាព។ 
 បេងកើនរបសិទធភាពការផតល់េសវាបសុព្ោបាល នងិចាតតវ់ិធានបសុេពទ្យកនអងេោលបាំណង
កាតប់នថយអរតាសតវឈនឺិងងាប។់  

 ការេធវើ   របេសើរេឡើងនូវសុែភាពសាធារណៈពិេសសជាំងឺឆលងពីសតវេៅមនុស្ស និងសុវតថ ិ
ភាពមហឣបអាហារម្ននរបភពពីសតវ។ 

 ជាំរុញេធវើ   របេសើរេឡើងនវូផលិតកមមចាំណសីតវ និងេធវើ   របេសើរេឡើងនូវពូជសតវ និងការ
បងាាតព់ូជសតវ េោយេរបើរបាសត់ាមបេចចកវ ិ  ទាំេនើបថមី (ការបងាាតត់ាមែបបសិប្ប
និមមិត)។ 
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 ជាំរុញការែកៃចនលាមកសតវ តាមរយៈការបេងកើតឡជវីឧសម័ន។ 
 ជាំរុញការែកទម្នាបក់ារចញិ្ចឹមសតវរបស់កសិករពលីកខណៈររួសារេៅជាែបបពណិជជកមម 
េោយម្ននជីវសុវតថិភាពេៅកែនលងម្ននឡជីវឧសម័ន។ 

 បេងកើននិងពរងឹងការរសាវរជាវ និងផ្សពវផ្ាយេលើការងារសុែភាពសតវនិងផលិតកមមសតវ។  
 ជាំរុញ   របេសើរេឡើងនូវឥណទនកនអងការសាងសងឡ់ជីវឧសមន័និងការចិញ្ចឹមសតវ។ 
 េលើកទឹកចតិឋនិងជាំរញុការវនិិេោរេលើការចិញ្ចឹមសតវ េសវាសុែភាពសតវ នងិេធវើ   រប 
េសើរេឡើងនូវទីផ្ារសតវសាច់និងផលិតផលម្ននេដើមកាំេណើតពីសតវ។ 

 បេងកើនការែសវងរកនិងបនតកិចចសហរបតិបតតិការេទវភារី អងគការជាតិ អនតរជាតិ ៃដរូអភ ិ
វឌ្ឍនិងែផនកឯកជនដៃទេផ្សងៗេទៀត កនអងការោាំរទអនុវិសយ័េនេះទាំងែផនកបេចចកេទស 
និងថវិកា។ 

                  

៤.៥៨-   រកសងួកសកិមម រកុាារបម្នញ ់នងិេនសាទ បានេលើកេឡើងនូវវិធានការយុទធសាស្ដសតនិង
សមមភាព ទិភាពមួយចាំនួន រួមម្ននដចូខ្ជងេរកាម៖ 

 បេងកើតរបព័នធផតល់ព ័ ម្ននអាំពីសហរោសអនកផលិតែកៃចននិងផលិតផលកសកិមម។ 
 ការផតល់េសវាោាំរទបេចចកេទសដល់តាំបន់ជនបទ។ 
 ពរងឹងការអនុវតតរកុមហ ុនសម្បទនដេីសដឌកចិច។ 
 ពរងឹងការអភវិឌ្ឍភាពជាៃដរូ។ 
 បេងកើនការេរៀបចាំរកបែ័ណឌច្ាប់និងលែិិតបទោានរ  យុតត។ 
 ការពរងឹងសមតថភាពសាាប័ននិងមស្ដនតីជាំនាញ។ 
 កាត់បនថយការែរបរបលួអាកាសធាតុ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍកសិឧស្ាហកមមលឡ។  
 ការេឆលើយតបចាំេពេះេយនឌ័រកនអងវិសយ័កសឧិស្ាហកមម។ 
                                 ។ 

 ការអភិវឌ្ឍអនុវិស័យកៅស ៊ូ 

៤.៥៩-  ការអភិវឌឍ្អនុវសិយ័េៅស ូ រឺែផឡកេៅេលើរកបែណ័ឌ យទុធសាស្ដសតសរម្នបក់ារអភវិឌឍ្ 
េៅស ធូមមជាតេិៅកមពអជា ឆាាំ២០១១-២០២០ ែដលកនអងេនាេះម្ននសនឣលយុទធសាស្ដសតចាំននួ៦ ែដល 
បានេរៀបចាំសរម្នបអ់នុវតត    ម្នន៖  

  ការធានារុណភាពនងិផលិតភាពៃនការោាំដុេះេៅស ូ។ 
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 ការសិកា្អាំពីលទធភាពេរបើរបាស់េោយរសបច្ាបន់ូវសកាោនពុលដីទាំេនរ ែដលកប  
នឹងដាំណ្តាំេៅស ។ូ 

 ការជាំរុញការោាំដុេះេៅស ូររួសារ និងសហរមន៍អនកោាំេៅស ។ូ 
  ការជាំរុញចម្នារេៅស ូឧសា្ហកមម េដើម្បីេធវើជាសនឣលៃនការអភិវឌ្ឍចម្នារេៅស ូ     ។ 
  ការជាំរុញែែ្សចងាាក់តៃមលេៅស ូឲ្យបានលឡ។ 
  ការពរងឹង និងែកលមឡតួនាទីដឹកនាាំរបស់អរគនាយកោានេៅស ។ូ 

តារាងទ៤ី.១ ផ្ទៃដីកៅស ៊ូពីឆ្ន ាំ២០១២-២០១៨ 

ប្រភភទ្ចម្កា រភៅ្ ៊ូ ឯកតា 
តាមឆ្ន ាំ      

២០១២  ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ចម្កា រភៅ្ ៊ូក្ិឧ្សហកមម 

(អតតីចម្កា រភៅ្ ៊ូរដ្ឋ) 
ហ.ត. ៥៤ ៣៦០  ១ ០០០     ១ ០០០     ១ ០០០     ១ ០០០       ៥៨ ៣៦០ 

ចម្កា រភៅ្ ៊ូក្ិឧ្សហកមម 

(ដី្្មបទានភ្ដ្ឋកិចច) 
ហ.ត. ១១៨ ៤៤៩  ២០ ០០០ ២០ ០០០ ២០ ០០០ ១៥ ០០០ ១៥ ០០០ ១៥ ០០០ ២២៣ ៤៤៩ 

ចម្កា រភៅ្ ៊ូប្រួសារ ហ.ត. ១០៧ ៦៩៦  ៥ ០០០     ៧ ០០០     ៧ ០០០     ៦ ០០០     ៥ ០០០     ៣០០០     ១៤០ ៦៩៦ 

         ២៨០.៥០៥ ២៦ ០០០ ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ ២២ ០០០ ២០ ០០០ ១៨ ០០០ ៤២២ ៥០៥ 

                                    

តារាងទី៤.២ ផ្ទៃដីក ៀរជ័្រ ថែទាំ និងទិននទលកៅស ៊ូឆ្ន ាំ២០១២-២០១៨ 

ឆ្ន ាំ 

ផ្ែៃដ្ ី )ហត)  ែលតិែល ទ្និនែល 

ភចៀរជរ័ ផែទាាំ ្ររុ )ភតាន)  រ.ប្ក/ហ.ត/ឆ្ន ាំ 

២០១២  ៥៥ ៣៦១  ២២៤ ៩៩៣  ២៨០ ៣៥៤  ៦៤ ៥២៥  ១ ១៦៦  

២០១៣  ៧៩ ៦៣៦  ២២៥ ៨៧០  ៣០៥ ៥០៦ ១០២ ៩៧៩ ១ ២៩៣  

២០១៤ ១០៩ ៣៨១  ២២៥ ១២៥  ៣៣៤ ៥០៦  ១៣៧ ៥២៤ ១ ២៥៧  

២០១៥ ១៤១ ៦១៦ ២២០ ៨៩០  ៣៦២ ៥០៦ ១៨១ ៥៥៧ ១ ២៨២  

២០១៦ ១៨៣ ៦៣២  ២០០ ៨៧៤  ៣៨៤ ៥០៦ ២៤០ ៨០១ ១ ៣១១  

២០១៧ ២១៩ ១៣៧  ១៨៥ ៣៦៨  ៤០៤ ៥០៦ ៣០០ ៧៩៣ ១ ៣៧៣  

២០១៨ ២៧៨ ៥០៦  ១៤៤ ០០០  ៤២២ ៥០៦ ៣៨០ ៩៣៤ ១៣ ៦៨  

                                    

៤.៦០-                                                              
                                           ៤.៣        ។  
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     ៤.៣                                               

្៊ូចនាករ ា្ំខាន់ៗ  ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ទ្និនែលប្្ូវ    /ហ.ត. ៣,១៥ ៣,១៨ ៣,២១ ៣,២៣ ៣,២៥ 

ផ្ែៃដ្ីដាំដ្ុុះដ្ាំណាំប្្ូវ លានហ.ត. ៣,១០ ៣,១៥ ៣,២០ ៣,២៨ ៣,៣៤ 

ររិម្កណែលប្្ូវ លានភតាន ៩,៧៦ ១០,០១ ១០,២៨ ១០,៥៦ ១០,៨៥ 

ែលិតែលប្្ូវែលតិភលើ្   លានភតាន ៥,២៤ ៥,៤១ ៥,៦០ ៥,៧៩ ៦,០០ 

ផ្ែៃដ្ ី    ដ្ាំណាំ          

                         

    ) 

ពានហ់.ត. ៤ ៨១៤ ៥៣៤ ៥ ០២៤ ៥៣៤ ៥ ២៣៤ ៥៣៤ ៥ ៤៤៤ ៥៣៤ ៥ ៦៥៤ ៥៣២ 

្ហរមន៍ក្ិកមម ចាំននួ ៤៧៥ ៥៧៥ ៦៧៥ ៧៧៥ ៨៧៥ 

ែលិតកមម្តវប្ររ់ប្រភភទ្កនុង

កាំភណើន៣%  

លានកាល ៣៥,៨៦ ៣៦,៩៣ ៣៨,០៣ ៣៩,១៧ ៤០,៣៤ 

្តវផដ្លទ្ទ្លួបានវ៉ា ក់សាាំង % ១០ ១២ ១៥ ១៧ ២០ 

ចាំននួ្តតឃាតដឋ នផដ្លអនុវតត

អនាម័យលអតាម     រភចចក-

ភទ្្  

ចាំននួកផនែង ២៥ ៥០ ៧៥ ១០០ ១២៥ 

ផ្ែៃដ្ីដាំដ្ុុះភៅ  ្៊ូ លានហ.ត. ៣០៦ ៥០០ ៣៣៤ ៥០០ ៣៦២ ៥០០ ៣៨៤ ៥០០ ៤០៤ ៥០០ 

ទ្និនែលជ័រ  រ.ប្ក/ហ.ត./

ឆ្ន ាំ 

១២៥៧ 

 

១២៨២ ១៣១១ ១៣៧៣ ១៣៦៨ 

ររិម្កណែលជ័រភៅ្ ៊ូ     ភតាន ១៣៧ ៥២០ ១៨១ ៥៦០ ២៤០ ៨០០ ៣០០ ៨០០ ៣៤០ ៩៣០ 

ែលិតកមមវរីវរបកមមភកើន ១៥%  ភតាន ៩៧ ៨០០  ១១២ ៥០០ ១២៩ ៤០០ ១៤៨ ៨០០ ១៧១ ១៧០ 

ររិម្កណែលតិកមមភនសាទ្  )ទ្ឹក

សារ ្មុប្ទ្ និងវរីវរបកមម) 

ពានភ់តាន ៧៥២ 

 

 

៧៩០ 

 

 

៨២៩ 

 

៨៧០ 

 

៩១០ 

 

     ្ហរមនភ៍នសាទ្

្មតថភាព 

្ហរមន ៍ ៥១៦ 

 

៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ 

                         

    

ហ. . ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ 

ចាំននួ្ហរមនផ៍្ប្ពភ ើប្តូវ

បានរភងាើត  

ចាំននួ ៣២ ៣២ ៣២ ៣២ ៣២ 
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៣.៣-                                 និងសាំណល់ជាតិទៃទុះពីសង្រ្គា ម្ 

 -                                   ៥ 

៤.៦១-                                                            
                                                                   
                                                                             ៣ 
                                                     “        
                         ”                                               
                       ៥៣                                              
                                                                     
         ។                                                          
                                                                 
“                                 ”។                           
                                                                          
                                                                       
                      ។ 

៤.៦២-             ៥                                                  
                                                                         
                                                                         
                                                              
                                    ។                                      
          

  ១                                                   ។ 
  ២                                                                          ។ 
  ៣                                                                       

                                                             
                                                       
                                                                  
     ។ 
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  ៤                                                                       
                                                                 
                                                             
                                                                  
                  ។                                              
                                                      
                                       ។ 

  ៥                                                              
                                                                
                                                              
                                                                
                                                               
                                                             
              ។ 

  ៦                                                                
                                                                
                                                             
                                                              
                                                             
                                     ។ 

  ៧                                                        
                                                          
                                                               ។ 

  ៨                                                             
                                                                
           ។ 

  ៩                                           ២០១០-២០១៩        
                                                                
                                                                    
                                  ។ 
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 -                                                        

៤.៦៣-                                                          
  ៥                                                                  
         

រដ្ឋបាលដី្ធ្លី 

 វាស់ែវងដីធលី និងផតល់កមមសិទធិដីជូនរបជាពលរដឌ កនអងរកបែ័ណឌៃនការអនុវតត“    
នេោបាយចាតសស់កមមភាពថមេីលើវសិយ័ដធីល”ី ែដលទកទ់ងនឹងដីរដឌទាំង៣របេភទ   
                                                                    ។ 

 ទប់សាាត់មិនឲ្យេកើតម្ននសកមមភាពទស្ដនាានយកដីរដឌបនតេទៀត េៅេរកាយៃថៃទី៧ ែែឧសភា 
ឆាាំ២០១២។ 

     ញការចុេះបញ្ជីដីររប់របេភទ (ការចុេះបញ្ជដីីសមូហភាពរបសស់ហរមនជ៍នជាតិេដើម
ភារតិច ការចុេះបញ្ជី ោរសហកមមសិទធ ិ ការចុេះបញ្ជីដីម្ននលកខណៈោចេ់ោយដុាំ និង 
ការចុេះបញ្ជីដីម្ននលកខណៈជារបព័នធ េោយជាំរុញការេោេះរសាយទាំនាសទ់នទឹមោាសេរមច 
ឲ្យបានតាមែផនការ (ឆាាំ២០១៤ សេរមចឲ្យបាន៥២% ឆាាំ២០១៥ ៥៧%  នងិឆាាំ២០១៨ 
៧០%) េលើបរិម្នណក្ាលដែីដលរតូវចុេះបញ្ជីបា៉ាន់សាានសរុប៦េៅ៧លានក្ាលដីេៅទ ូ
ទាំងរបេទស។ 

 តាក់ែតងបញ្ចប់េសចកតីរពងច្ាប់ភូមបិាលថមី និងបទប្បញ្ដតតពិក់ព័នធែដលចាតាំបាចម់្នន 
ដូចជាច្ាប់សតីពីសទិធិបុពវរក័យ ច្ាប់សតីពីអនុប្បេោរ  ច្ាប់សតីពីពនធេលើដីធលី ការវាស់ែវង 
ដីធលី ការបាំែបកក្ាលដី។ល។ 

 បញ្ចប់េសចកតីរពង                                              
        ។ 

 ការតាក់ែតង និងអនុមត័នូវេសចកតីរពងេោលនេោបាយជាតសិតីពីរបព័នធវាយតៃមលៃថល
អចលនរទពយ្ និងលែិិតបទោានរតយិុតតសរម្នបអ់នុវតត និងការកសាងែផនទីវាយតៃមល 
ៃថលអចលនរទព្យឲ្យបានរសបតាមសាានភាពជាកែ់សតងរបស់សងគមជាតិ។ 

 ការតាក់ែតងនិងអនុមត័នវូេសចកតីរពងេោលនេោបាយជាត ិ សតីពរីបព័នធពត័៌ម្ននដីធលី 
និងលិែិតបទោានរតយិតុតសរម្នប់អនុវតត។ 

 ការតាក់ែតង នងិអនុមត័នូវេសចកតីរពងេោលនេោបាយ និងការបេងកើតរបព័នធរចក
េចញចូលែតមួយេលើការងារសុរិេោដី។ 
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 ការសិកា្អាំពីរបេភទៃនសិទិធកានក់ាប់ដី ែដលអាចផតល់ដលរ់បជាកសិករកាន់កាប់រសប
ច្ាប់េលើដីោាំដុេះតាមរដូវកនអងតាំបន់ជុាំវិញបឹងទេនលសាប និងតាំបន់ទាំនាបទទួលរបបទឹកទេនល 
េមរងគ។ 

 ការបនតចុេះបញ្ជីដសីហរមន៍ជនជាតិេដើមភារតិច។ 
 ោាំរទបេចចកេទសកនអងការកាំណត់រពាំរបទល់រដឌបាលឃុាំ សងាាត ់ ែដលមិនទនច់្ាស់លាស។់ 
 ការេរៀបចាំេោលនេោបាយសតីពីភាពជាៃដរូរវាងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈ េលើ
ការងារដធីលី។ 

 ពរងឹងរបសិទធភាពេលើការងាររបមូលផតអាំ ចងរកង ផលិត និងផ្សពវផ្ាយទិននន័យសថិតេិលើការ 
ងារ     ដីធលី។ 

ការេរៀបចាំែដនដនីងិនររបូនយីកមម 

 ជាំរុញការេរៀបចាំនិងអនុមត័ច្ាប់សតីពកីារេរៀបចាំែដនដីនិងនររូបនយីកមម និងលិែិតបទ 
ោានរតយិុតតពក់ពន័ធសរម្នប់អនុវតតច្ាប់េនេះ។ 

 ជាំរុញ  អនុម័តនិងេរបើរបាស់របកបេោយរបសិទធភាពតាមឋានានុរកម ែដលបានកាំណត់ 
េោយេោលនេោបាយសតីពីការេរៀបចាំែដនដីៃនរពេះរាជាណ្តចរកកមពអជា។ រពេះរាជរកឹត្យ 
និងអនុរកឹត្យសតីពកីារបេងកើតរណៈកម្នាធិការេរៀបចាំែដនដនីិងនររូបនីយកមម ររប់លាំោប ់
ថ្នាក់ នូវែផនការេរៀបចាំែដនដី រាជធាន ី េែតត  ជាពេិសសរាជធានភីនាំេពញ េែតតកនអងតាំបន់ 
េឆនរ បលង់េោល និងែផនការេរបើរបាស់ដបីណ្តាទីរកងុ ទីរបជុាំជនៃនេែតតកនអងតាំបន់ជាប់រពាំ
ែដនកមពអជា េវៀតណ្តម ឡាវ។ 

 បនតេរៀបចាំនិងជាំរុញការអនុម័តយុទធសាស្ដសតជាតិសរម្នប់  អភិវឌ្ឍទរីកុង ទីរបជុាំជន នងិ
ែផនការយុទធសាស្ដសតសម្នហរណកមមអភិវឌ្ឍន៍តាំបនេ់ឆនរ រពមទាំងបលង់េោលថ្នាកត់ាំបន់ រឺ
តាំបន់រតីេកាណកមពអជា េវៀតណ្តម ឡាវ។  

  បនតជាំរុញការអនុម័តេោលនេោបាយជាតិសតពីីលាំេៅឋាន េដើម្បីេោេះរសាយលាំេៅឋាន
ជូនរបជាពលរដឌរកីរក សរម្នប់ការរស់េៅរបកបេោយសុវតថិភាព សុែុម្នលភាព និងភាពៃថលថនឣរ។ 

 បនតការោាំរទបេចចកេទសដល់រកុមរបឹកា្រាជធានី េែតត រកុង រសុក ែណឌ ឃុាំ សងាាត ់កនអង
ការេរៀបចាំបលង់េោល និងែផនការេរបើរបាសដ់ី។ 

 ពរងឹងរបសិទធភាពេលើការងាររបមូលផតអាំ ចងរកង ផលិត និងផ្សពវផ្ាយទិនននយ័សថិតេិលើ
ការងារេរៀបចាំែដនដីនិងនររូបនីយកមម។ 

ការែបងែចកដ ី

 េរៀបចាំេោលនេោបាយជាតិសតីពកីារែបងែចកដីធលេីៅរពេះរាជាណ្តចរកកមពអជា។ 
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 ជាំរុញរកដីសមរសបសរម្នប់េធវើសម្បទនដីសងគមកិចច ម្ននដូចជាដីទាំេនរ សម្បទនដី
េសដឌកិចច ែដលរតូវបាន   កិចចសន្ោេោយសារមិនដាំេណើរការផលិតកមម ដី       
មីនរួច េោយេរៀបចាំសននិធិដីរដឌ សរម្នប់ប    េោលេៅកមមវធិីែបងែចកដីរយៈេពលែល ី
មធ្យម និងែវង។ 

 ជាំរុញបេងកើតេោលនេោបាយសតីពភីាពជាៃដរូរវាងកសិោានខ្ជាតតូច មធ្យម ធាំ និងរវាង
សម្បទនដសីងគមកិចច និងសម្បទនដេីសដឌកចិច។ 

 ផតល់ឱកាសកនអងការទទួលបានេសវាឥណទនខ្ជាតតចូដល់សម្បទនិកដសីងគមកិចច និង
អនក ែដលបានទទួលដីរបទនកមមពីកមមវិធនីានារបស់រាជរោាភិបាល ដូចជាការអនុវតត
បទបញ្ជាេលែ០១បប ឆាាំ២០១២ របស់រាជរោាភិបាល េដើមីប្អាចេរបើរបាសដ់ឲី្យកាាយជា
រទព្យពិតរបាកដសរម្នបព់រងីកមុែរបររបស់កសកិរ េោយរតូវេចញ ណណសម្បទនដ ី
េដើម្បអីាចយក ណណេនេះេៅោកហីុ់ប ូែតក   ឬបញ្ជាាំបាន   កនអងចេនាាេះេពលអនតរកាល ែដល
ច្ាបប់ានកាំណត់លកខែណឌៃនការកាន់កាប់ដីររប់៥ឆាាំ េទើបអាចម្ននសិទិធកមមសិទធេិលើដី
េនាេះ។  

 ពរងឹងយនតការសមប្ទនដីសងគមកិចច ជាពិេសសរណៈកម្នាធកិារេរបើរបាស់  និងែបង
ែចកដីថ្នាក់រាជធានី េែតត េោយជាំរុញេលើកកមពស់ការអនុវតតនីតិវិធីទក់ទងនឹងការេរបើ 
របាស ់ ែបងែចកដីរដឌ ទាំងេៅេែតតែដលម្ននដសីរម្នបអ់នុវតតកមមវិធសីម្បទនដីសងគមកិចច 
ទាំងេៅេែតតែដលោានដី ែតបានសរមិតសរម្នាំងេរជើសេរីសមុែសញ្ជាអនករតូវទទួលដីឲ្យ
បានហមត់ចត់។ ទនទឹមេនេះ បនតេរៀបចាំកមមវិធីបេងកើនេលប្ឿនផតលស់ម្បទនដីសងគមកិចចទូទាំង 
របេទស េលើមូលោានៃនសននិធិដីរដឌកនអងការអនុវតត   នេោបាយចាតស-់សកមមភាពថម ី
េលើវិស័យដីធលីសរម្នប់េោលេៅេនេះ េដើម្បទីប់សាាត់ការេកើតម្ននេទៀតនូវភាពមិនរបរក 
តីៃនការទស្ដនាានកានក់ាប់ដីរដឌ។  

ការររបរ់រង នងិ  អភវិឌឍ្វសិយ័សាំណង ់

 សរមបសរមលួ និងជាំរញុការវិនេិោរេលើវសិ័យសាំណង់ េោយយកចិតតទកុោក់ពរងឹង
ភាពជាៃដរូជាមួយែផនកឯកជន សាំេៅជាំរុញកាំេណើនេសដឌកិចចជាតិ  និងបេងកើតការងារជនូ
របជាពលរដឌ។ 

 ជាំរុញការេរៀបចាំ និងអនុមត័ច្ាប់សាំណង ់ សតងោ់សាំណង់ អនុរកតឹ្យ និងលែិិតបទោាន
រតិយុតតទក់ទងនឹង     សាំណង់ សរម្នប់ការអនុវតតឲ្យម្ននរបសិទធភាព។ ពរងឹង
យនតការ និងសមតថភាពមស្ដនតីជាំនាញ  េដើម្បីបេរមើេសវារដឌបាលឲ្យម្ននរបសិទធភាព និងបនត
អនុវតតនេោបាយវិសហម   ការេលើវិសយ័សាំណង់។ 

 បនតការផ្សពវផ្ាយលិែិតបទោានពកព់័នធនឹងសាំណង់  និងនីតិវិធសីតីអាំពីការសុាំលិែិត 
អនុញ្ជាតសាងសង់ឲ្យបានទូលាំទូលាយដលរ់បជាជន។ 
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 បេងកើនសមតថភាពរូបវនតបរុគល  និងនីតិបុរគលែដលរបកបវិជាាជីវៈកនអងវសិ័យសាំណង់  និង 
េលើកសទឤយឧស្ាហកមមសាំណង់កនអងរសុកឲ្យម្ននលកខ សម្បតតិកាន់ែតរបេសើរ ែដលអាច
ចូលរួមរបកួតរបែជង អនុវតតការងារសិកា្រេរម្នងបលង់ និងសាងសង់សាំណង់ធាំៗេោយ 
ែលឤនឯងនិងផតលេ់សវារបកបេោយរុណភាព របសិទធភាព      កនអងរបេទសនិងកនអងតាំបន់។ 

 ពរងឹងរបសិទធភាពេលើការងាររបមូលផតអាំ ចងរកង ផលតិ និងផ្សពវផ្ាយទិននន័យសថិតិសាំណង។់  

             

៤.៦៤-                                                            
                                                                   
                                                                        
                           ។                                  
                                                             
                                     ។           ៥            
                                            ២០១៩                     
                                   ។                               
                                                          ។           
                                                                
                                                                   
                                  ។ 

៤.៦៥-   ែផនការយទុធសាស្ដសតជាតសិកមមភាពមនីឆាាំ២០១០-២០១៩ ជាយុទធសាស្ដសតមួយរតូវ
បានេរៀបចាំេឡើង េដើម្បីកាត់បនថយេរោេះថ្នាក់េោយសារមីន និងសាំណល់ជាតិផទអេះពីសស្ដងាាម តាម
រយៈការេបាសសម្នាតមីន ការអប់រំពីេរោេះថ្នាក់េោយសារមីន ការជាំរុញកាំេណើនេសដឌកិចច និង
ចូលរួមកាត់បនថយភាពរករីក េដើម្បធីានានិរនតរភាពសមតថភាពជាតិកនអងការេោេះរសាយបញ្ជាមីន 
និងសាំណលជ់ាតផិទអេះពីសស្ដងាាម េៅេសសសល ់ រួមទាំងការេលើកកមពសស់ថិរភាព និងការរំសាយ
សពាវុធេៅកនអងតាំបន់ និងេលើឆកអនតរជាតិ។ 

៤.៦៦- ការកសាងែផនការ និងការចាតត់អាទិភាព                ម្ននសារៈសាំខ្ជន់
ណ្តស ់កនអងការតរមងទ់ិសេបាសសម្នាតមីនេឆាេះេៅរកសហរមន៍ ែដលរងការរាំរាមកាំែហងខ្ជាាំង
េោយសារមីននិងសាំណល់ជាតផិទអេះពីសស្ដងាាម េដើមប្ីធានារបសិទធភាពៃនការេរបើរបាសថ់វិកាែដល 
ម្ននកាំណត់ឲ្យម្ននរបសិទធភាពែពស់កនអងការកាត់បនថយេរោេះថ្នាក ់ និងោាំរទដលក់ារអភិវឌ្ឍេៅ
ថ្នាកម់ូលោាន។ កនអងន័យេនេះ អាជាាធរមីននឹងបនតេធវើឲ្យកានែ់តរបេសើរេឡើងនូវដាំេណើរការៃនការក
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សាងែផនការនិងការចាតតអ់ាទិភាព    មនី ែដលបានបស្ដញ្ជាបេៅកនអងដាំេណើរការកសាងែផន 
ការវិនិេោរឃុាំ សងាាត់ េោយពរងឹងសមតថភាពការកសាងែផនការសកមមភាពមីនេៅថ្នាកជ់ាត ិ
និងេៅថ្នាកេ់រកាមជាតិ។ េដើម្បសីេរមចការងារេនេះ អាជាាធរមីននឹងធានាឲ្យម្ននការពិភាក្ាផតល់
េោបល់និងកិចចសហរបតិបតតិការោ៉ាងជិតសនិទធរវាងវិស័យសកមមភាពមីនជាមួយ នឹងវិស័យពក់ 
ព័នធសកមមភាពមីនេផ្សងេទៀត។ បែនថមពីេនេះ អាជាាធរមីន នឹងបនតេរៀបចាំែកសរមួលវិធីសាស្ដសត 
េដើម្បរីំេោេះៃផទដេីោយេរបើរបាសធ់នធានឲ្យម្ននរបសិទធភាពនិងម្ននរបសិទធផល។   

៤.៦៧-                                                            
                                                                  
           . . . .                                                         
                               ។ 

៤.៦៨-       ៤.៤                                              
     ២០១៤-២០១៨។ 

     ៤.៤            ម្ីននិងសាំណល់ជាតិទៃទុះពីសង្រ្គា ម្ 

សូចនាករ ឯកតា ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ជនរងគ្រោះគោយសារមីននិង
សំណលជ់ាតិផ្ទោះពីសង្រ្គា ម
្រចឆំ្ន (ំសាា រ/់ររសួ)  

នាក ់ ១៨៦ 
 

១៦៧ 
 

១៥១ 
 

១៣៦ 
 

១២២ 
 

១១០ 
 

៩៩ 
 

ចំននួជនរងគ្រោះគោយសារ
ការគលង និងច្ចន្ររមី់ននិង
សំណលជ់ាតិផ្ទោះពីសង្រ្គា ម
្រចឆំ្ន (ំសាា រ/់ររសួ) 

នាក ់ ១២៥ ១១២ ៩៩ ៨៦ ៧៣ ៦០ ៤៨ 

ច្ផ្ដីសរទរគោសសម្អា តមីននិង
សំណលជ់ាតិផ្ទោះពីសង្រ្គា ម 
(ផ្ផាកគលីលទ្ធផលពីការ
្សាវ្ជាវមូលោា ន) 

ហកិតា ៨ ២៩៣ ៨ ៧០៨ ៩ ១៤៣ ៩ ៦០០ ១០ ០៨០ ១០ ៥៨៤ ១១ ១១៣ 

                                                             

៣.៤-                                  

 -                                   ៥ 

៤.៦៩-               ៥                                                 
                     “                                ”               
                                                  (១)        
                               (២)                       (៣)  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

       ៤                         ២០១៤-២០១៨ 230 

                                                                         
                                        ។ 

៤.៧០-                                                           
                                                                   
    (១)                                        (២)                  
                                                                        
                                                                 
                                                                 
                 (៣)                                             
                                           ។                     
       

  ១                                                          
  “                 ២០១០-២០២៩”                                
                                                               
                                                                 
                                                          
                                                                
                                                                      
                                                          
                             ។ 

  ២                                                          
“                              ២០១០-២០១៩”     “          
                             ”                        
                                                             
                                                 
                                                               
                                                          
                                                            
                                                             
                                                      ។ 
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  ៣                                                                  
                                                                 
                                                            
                                                             
                                                        
                                     “          ”                 
                                                                
“                                               ”  “                  
        ”     “                                             
        ” ។  

  ៤                                                                       
“                             ”     “                       
              ២០១៣-២០៣០”                                       
                                                             
                                                           
                                                              
                                                                    
                                                                 
                                             ។ 

 -                                                         

                  

៤.៧១-                                                          
    ៥                                                              
                                   េោលេៅអាទិភាពជាយុទធសាស្ដសតចាំនួន៩ 
ម្នន ដូចខ្ជងេរកាម៖ 

 បេងកើនជាអតិបរម្ននូវវិភារទនរបសធ់នធានៃរពេឈើកនអងការចូលរួមកាត់បនថយភាពរករីក 
ការេលើកកមពស់ជីវភាពនងិកាំេណើនេសដឌកិចចរបកបេោយសមធម៌។ 

 បន្ាាំការែរបរបួលអាកាសធាត ុ និងការសរម្នលឥទិធពលរបស់វាេៅេលើជីវភាពរបស ់
សហរមន៍មូលោាន ែដលពឹងអារសយ័េលើធនធានៃរពេឈើ។ 
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 ការេធវើែផនការររប់ររងដធីលីជារទង់រទយធាំេោយម្ននការចូលរួមពីវិសយ័ពកព់័នធ ម្នន 
លកខណៈយុ  ធកិារនិងម្ននរពាំរបទល់រដឌបាលមលូោាន។ 

 សេរមចឲ្យបានអភិបាលកិចចលឡកនអងការររប់ររងៃរពេឈើ ការអនុវតតច្ាប់េៅររប់រសទប់។ 
 េរៀបចាំរបព័នធររប់ររងទាំនាស់របកបេោយរបសិទធភាព។ 
 ផ្សពវផ្ាយការយល់ដឹង និងកសាងសមតថភាពរបស់សាាប័ននិងបេងកើនរុណភាពការអប់រំ 
េដើម្បីឲ្យម្ននសមតថភាពររប់រោន់កនអងការអនុវតតកមមវិធីៃរពេឈើជាតឲិ្យម្នននិរនតរភាព។ 

 ធានាការការពរបរិសាាននងិការអភិរក្សធនធានៃរពេឈើ។ 
 របកាន់នូវការអនុវតតរាំរូររប់ររងៃរពេឈើរបកបេោយចីរភាពេោយសរមបតាមសាានភាព 
ៃនៃរពេឈើ។ 

 េរៀបចាំនិងអនវុតតរបព័នធហរិញ្ដប្បទនរបកបេោយនរិនតរភាព។ 

៤.៧២-  កមមវធិៃីរពេឈើជាតមិ្ននកមមវិធីធាំៗចាំនួន៦ សរម្នបក់ារេរៀបចាំែផនការការអនវុតត និង 
ការតាមោនសរម្នបវ់ិសយ័េនេះ េៅកនអងរយៈេពល២០ឆាាំ ដូចខ្ជងេរកាម៖ 

 ការកាំណត់រពាំរបទល់ែដនៃរពេឈើ ចុេះប     នងិចាំណ្តត់ថ្នាក។់ 
 ការអភិរក្ស ការអភិវឌ្ឍធនធានៃរពេឈើ នងិជី  ចរមេុះ។ 
 អនុវតតច្ាប់ៃរពេឈើនិងអភិបាលកិចច។ 
 សហរម  ៃរពេឈើ។ 
 អភិវឌ្ឍការរសាវរជាវ នងិការបេងកើនសមតថភាព។ 
 ហិរញ្ដប្បទនៃរពេឈើ    េោយចីរភាព។ 

៤.៧៣-                                                                   
                                        ៨                             

                                           ។ 
                    ។ 
                                        ។ 
                                                       ។  
                                          ។ 
                                ។ 
                                                                  
      ។ 

                                                    ។ 
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៤.៧៤-  េផតើមេចញពទីស្សនវិស័យជលផល និងការែកទរមង់សុីជេរៅវិស័យជលផលរបស់
រាជរោាភបិាល េៅកនអងឆាាំ២០១២ េោយបានរំសាយឡឣត៍េនសាទបែនថមចាំននួ៨០ឡឣត ៍ ម្ននៃផទ
សរុបចាំនួន៤១៥.២១៨ហ.ត. ែដលកនអងេនាេះ ៃផទឡឣត៍េនសាទរបម្នណ៣១៧.១៥ហ.ត.េសមើ
៧៦,៥០% ទុកសរម្នប់របជាពលរដឌេធវើេនសាទជាលកខណៈររួសារ និងេរៀបចាំសហរមន៍េនសាទ 
បែនថមថមីចាំនួន៤៧សហរមន៍េនសាទ េដើម្បីររប់ររងនិងេរបើរបាស់ធនធានជលផលរបកបេោយ 
និរនតរភាព។ េរៅពេីនាេះ ៃផទឡឣត៍េនសាទរបម្នណ៩៧.៥០៣ហ.ត. េសមើ២៣,៥០% រតូវបាន
កាំណត់ទុកជាតាំបន់អភិរកស្សរម្នប់ការពរែថរក្ាពជូរត ី សាំេៅធានាផលសតអករតីសរម្នបឆ់ាាំ
េរកាយៗេទៀត។ ការែកទរមង់សុីជេរៅវិសយ័ជលផលទាំង២េលើក ម្នន    ៃផទឡឣត៍េនសាទ
  នួន៩៥៣.៧៤០ហ.ត. រតូវបានលុប   សរម្នប់េរៀបចាំសហរមន៍េនសាទ និងេធវើកែនលង 
អភិរក្សជលផល។ 

៤.៧៥-                             ៥                             
                                                                  
                                                                   
                                      ។                       
                                                           ។   

៤.៧៦-                                                                     
                                                          
                     ។                                                 
                                                                     
                              ។   

៤.៧៧-                                                           
                                                    ។                
                                                                         
                                                              
                                                                      
                                ។ 
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៤.៧៨-                                                               
                                                                        
         ។                                                                
                                                      ។ 

៤.៧៩-                                                           
  ៥                                                                
                                                             
                                                                             
                ។              េដើម្បីរួមចាំែណកធានានរិនតរភាពវសិយ័ជលផលនិងរកា្
ការេរបើរបាស់រតរីបស់របជាជន រដឌបាលជលផល នឹងេៅែតបនតជាំរុញការអនុវតត រកប  ណឌ
ែផនការយទុធសាស្ដសតឆាាំ២០១០-២០១៩ ែដលឈរេលើសសរសតមភ៣ រឺ(១)ររប់ររងរបកបេោយ
និរនតរភាពនូវការេធវើេនសាទទឹកសាបនិងសមុរទ (២)ជាំរុញនិងអភិវឌ្ឍវារីវប្បកមមទឹកសាប និង
ទឹកៃរប (៣)ែក   រណុភាពនិងសុវតថិភាពផលផលិតផលជលសរម្នបក់ារេរបើរបាសក់នអងរសុក 
និងនាាំេចញ។  

៤.៨០-   េដើម្បីសេរមចបានតាមេោលេៅជាមួយ  . . . . ២០១៤-២០១៨ រដឌបាលជល 
ផល បានោកេ់ចញនវូចាំណ ចេៅ៣សាំខ្ជន់ៗ  ដូចខ្ជងេរកាម៖ 

 រតូវសេរមច   បានតាមទសិេៅ៥ឆាាំ (២០១៤-២០១៨) ដូចម្ននេៅកនអងរកប  ណឌែផន 
ការយុទធសាស្ដសតវិសយ័ជលផលរយៈេពល១០ឆាាំ។ 

 ជុាំរុញបនតេរៀបចាំនិងោក់   អនុវតតនូវយុទធសាស្ដសតររប់រជុងេរជាយមួយ សរម្នប់កិចចសហ 
របតិបតតិការកនអងតាំបន់កនអងការកាំណត់បញ្ជារបឈមជាលកខណៈអនតរជាតិចាំេពេះវិស័យជល 
ផលកមពអជា រួមម្ននបែរមបរមួលអាកាសធាតុ ការសាងសង់ទាំនប់វារីអ   សនី និងភាព 
េរច   ៃនបរិសាាន។ 

 ធានានូវការទទួលទនផលរតីរបស់របជាជនតាមករមិត៥២,៤ .  .            ម្នាក់ 
កនអង      មួយឆាាំ។ 

៤.៨១-  េដើម្បីសេរមចបានតាមទស្សនវិសយ័ នងិចាំណ ចេៅខ្ជងេលើ រដឌបាលជលផលនឹង
ែិតែាំបនតជាំរុញអនុវតតនូវេោលេៅចាំនួន៧ចាំណ ចសាំខ្ជន់ៗ ដូចខ្ជងេរកាម៖  

 ការរួមចាំែណករបស់វសិ័យជលផលដល់ការរីកចេរមើន    ជាតមិ្ននករមិតែពស់ និងម្នន
ចីរភាព។ 
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 ជីវភាពរស់េៅរបស់របជាជនកនអងវិស័យេនេះកាំពុងរតូវបានេធវើ   របេសើរេឡើង និងម្ននករមិត 
ែពសជ់ាងករមិតមធ្យមែដលបានកាំណត់េៅថ្នាក់ជាតិ។ 

 ែដនេនសាទនិងរបភពធនធានជលផលេផស្ងេទៀតម្ននលកខែណឌលឡនិងម្ននភាព    
េហើយរតូវបានររប់ររងរបកបេោយចរីភាព។ 

 រតីរឺជារបភពៃនចាំណីអាហារែដលម្ននលកខណៈសម្បឣ ែបប ផតល់សែុភាពលឡ នងិម្នន
តៃមល។ 

 មុែជាំនួញកនអងរបរេនសាទរឺម្ននភាពចាំេណញ     ភាព និងម្ននភាពទទលួែសុរតូវ។ 
 ែដនេនសាទរតូវបានររបរ់រង អភិវឌ្ឍ និងអភិរក្សេោយម្ននកចិចសហរបតិបតឋិការោ៉ាង
ជិតសនិទធជាមួយរបេទសជតិខ្ជង។ 

 បរិោកាសេោលនេោបាយ ច្ាប់ និងការជយួោាំរទចាំេពេះវិសយ័ រមឺ្ននភាពររប់
រោនស់មរសបនិងម្ននសមតថភាពអាចអនុវតឋបាន។   

៤.៨២-                          ៧                            
                           

 បនតអនុវតតអនុសាស  ដែ៏ពង់ែពស់របសស់េមតចអរគមហាេសនាបតេីតេជា “ េធវើ   ទណី្តម្នន
ទកឹទេីនាេះម្ននរតេីឡើងវញិ”។ 

 ការរសាវរជាវនិងការអភវិឌ្ឍវិស័យជលផល។ 
 ការអភិវឌ្ឍធនធានមនសុស្េៅរដឌបាលជលផលថ្នាកក់ណ្តាលនិងេៅថ្នាក់ែណឌរដឌបាល
ជលផល។ 

 ការអភិវឌ្ឍវារីវប្បកមមររបរ់បេភទទាំងទកឹសាបនិងសមុរទ។ 
       សហរមន៍េនសាទ និងការេនសាទកនអងវាលែរស។ 
 ការកាត់បនថយការខ្ជតេៅកនអងសកមមភាពែកៃចនជលផលនិងការែជេះខ្ជាយចាំេពេះអនកែកៃចន
ខ្ជាតតូច។ 

 ការអភិរក្សនងិការការពរតាមរយៈសកមមភាពសាំខ្ជន់ៗ ដូចខ្ជងេរកាម៖ 
 ការេបាេះបេងាាលរពាំរបទល់កែនលងអភិរក្សឲ្យបានចា្ស់លាស់និងរងឹម្នាំ។ 
 ការេធវើែផនទីការកាំណត់រពាំរបទល់េបាេះបេងាាល នងិការការពរៃរពលិចទឹក។ 
 ការការពរនិងការអភិរក្សអនលង់េរៅៗេៅតាំបនេ់មរងគេលើ។ 
 ការររប់ររងរបកបេោយចីរភាពនូវទជីរមកជលផលសាំខ្ជន់ៗ ។ 

                                      

៤.៨៣-                                                           
  ៥                                               
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                                           ២០១៤-២០២៣។ 
 អភិវឌ្ឍៃបតងនងិអភិវឌឍ្កា   ទប  ជាការអភវិឌ្ឍេសដឌកិចចរបកបេោយចីរភាព           
  បរិសាាន។ 

 ពរងឹងការររប់ររងតាំបនក់ារពរធមមជាតិ េដើមប្លីុបបាំបាត់ភាពអនាធិបេតយ្យកនអងតាំ   
ទាំងេនាេះ លប់បាំបាត់ការេធវើអាជីវកមមធនធានធមមជាតិែុសច្ាប់ និងរតួតពិនិត្យការទស្ដនាាន 
ដីេដើម្បេីរបើរបាស់និងកានក់ាប់ៃរពេឈើែុសច្ាប។់ 

 វាយតៃមលេហតុប េះពល់បរសិាាន េលើរេរម្នងអភិវឌ្ឍន៍នានាែដលបានេសនើេឡើង។  
 ពរងឹងការររប់ររងរណុភាពបរិសាាន                                 រីមី
ពុល តាមរយៈសកមមភាពចុេះរតួតពិនិត្យ េធវើអធកិារកិចចេលើរបភពបាំពលុនងិតាមោន 
រុណភាពបរិសាាន(ទឹក ដ ីែ្យល់      )។ 

 បន្សអាំុំា     ការែរបរបួលអាកាសធាតុ   វធិានការ     កាត់បនថយការបេញ្ចញ
ឧសម័នផទេះកញ្ចក់។  

 ពរងឹងការអនុវតតការងារជីវសុវតថិភាពនិងបេចចកវទិ្ោទាំេនើប។ 
 ពរងឹងការអបរ់ំនិងផ្សពវផា្យព័ត៌ម្ននបរិសាាន។ 

៤.៨៤-                                                           
      

 សរមបសរមលួការេរៀបចាំរកបែ័ណឌច្ាបស់តីពីការែរបរបួលអាកាសធាតុ េោយររប
ដណ្ប់េលើការេធវើបចចអប្បននកមមសាាប័នេរៀបចាំហិរញ្ដបប្ទន និងការបស្ដញ្ជាបការងារែរប 
របួលអាកាសធាតុេៅកនអងវិស័យពក់ព័នធ។  

 េរៀបចាំចា្ប់សតីពកីារររប់ររងការបាំពលុបរិសាាន។  
 េរៀបចាំចា្ប់សតីពកីារវាយ      ប េះពល់បរិសាាន។ 
 េរៀបចាំចា្ប់សតីពកីារអភិវឌ្ឍៃបតង។ 
 េរៀបចាំចា្ប់សតីពីជវីៈចរមុេះ។ 
 េរៀបចាំចា្ប់សតីពកីារររប់ររងរីម។ី 
                                                       ។ 
 េរៀបចាំអនុរកតឹ្យសតីពកីារបេងកើតមូលនិធតិាំបន់ការពរធមមជាតិ។ 
 េរៀបចាំរបកាសសតពីីការែកសរមួលរចនាសមពនធរ័រប់ររងតាំបន់ការពរធមមជាតិ។ 
 វិេសាធនកមមអនុរកឹត្យសតពីីកិចចដាំេណើរការវាយ      ប េះពល់បរិសាាន។ 
 េរៀបចាំអនុរកតឹ្យសតីពីមលូនិធិនិងសងគម។ 
 េរៀបចាំអនុរកតឹ្យសតីពកីារររប់ររងសាំណល់បរិកាារអរគសិនីនិងេអឡិចរតូនកិ។  
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 េរៀបចាំសារាចរែណនាាំអាំពកីារររប់ររងសាំណលទ់ឹកលូដល់អាជាាធររាជធានី េែតត។  
 េរៀបចាំសារាចរែណនាាំអាំពីការរបមូល ដឹកជញ្ជឣន ការែកៃចន និងការេបាេះបង់េចាតលសាំណល ់
រឹងសាំរាម។ 

 

៤.៨៥-                                                            
                                                                   
                                                                     
                                  

 េរៀបចាំេោលការណ៍ែណនាាំសរម្នបក់ារវាយ      ប េះពល់បរិសាាន េលើវិស័យេរបង 
និងឧសម័ន  កសិកមម េទសចរណ៍ និងេហោារចនាសមព័នធសតីពីកចិចដាំេណើរការវាយត     
ប េះពល់បរិសាាន។ 

                                                              
            ។  

                                                             
                                                                
                                                      ។   

 

៤.៨៦-                                                                   
                    

 តាមោនរតតួពិនិត្យរុណភាពទឹកសាធារណៈតាមទេនល សទឹង បឹង និងទឹកលសូាធារណៈ  
 ពិនិត្យលទធភាព ពរងីកការតាមោនរតតួពិនិត្យរុណភាពទឹកសាធារណៈ។ 
 តាមោនរតតួពិនិត្យការបាំពុលេោយសាំណល់រាវពរីបភពេរាងចរកសហរោស។  

 

៤.៨៧-                                                              
                 

 តាមោនរតតួពិនិត្យការបាំពុលែ្យល ់និងការរំខ្ជនេោយសាំេឡងនិងរំញ័រ។ 
 ពិនិត្យលទធភាពពរងកីការតាមោនរតតួពិនិត្យការបាំពុលែ្យលរ់ាជធានី េែតត។ 
 រតួតពិនិត្យការររប់ររងសាំណល់រឹងសាំរាម និងសាំណល់របកបេោយេរោេះថ្នាក់។ 
 ពរងឹងរុណភាព និងសមតថភាពមនទីរពិេសាធន៍។ 
 ពរងឹងសមតថភាពមស្ដនតីបរសិាានរាជធានីេែតត អាំពីការររប់ររងការបាំពុលបរិសាាន និងេលើក
កមពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈអាំពកីារបាំពលុបរសិាាន និងសុែភាពសាធារណៈ។ 
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៤.៨៨-                                                              
                                     

                                                                
                        ។ 

                                         ។ 
                                                             
                 ។ 

                                    ។ 
                                                                     
    ។ 

                   ។ 
  ពរងឹងសមតថភាពេលខ្ជធកិារោានៃនរណៈកម្នាធកិារជាតិររប់ររងការែរបរបួល
អាកាសធាតុកនអងការសរមបសរមួលអនតររកសួង និងការររបរ់រងមូលនិធិអាកាសធាតុ
ជាត។ិ 

 រាជរោាភបិាលកមពអជា េបតជាាចិតតអនុវតតែផនការយទុធសាស្ដសតបែរមបរមលួអាកាសធាតកុមពអជា
ឆាាំ២០១៤-២០២៣ តាមរយៈសកមមភាព ដចូខ្ជងេរកាម៖ 
 ជាំរុញការអនុវតតែផនការយទុធសាស្ដសតេឆលើយតបនឹងការែរបរបួលអាកាសធាតកុមពអជា។  
 ពរងឹងេោលនេោបាយ និងបទ   ញ្ដតតនិានាសតីពកីារែរបរបលួអាកាសធាតុ។ 
 បេងកើតនិងអនុវតតរបព័នធតាមោននិងវាយតៃមលថ្នាកជ់ាតិ សរម្នប់ររម្នងែរបរបួល
អាកាសធាត។ុ 

 បេងកើតរបព័នធររបរ់រងចាំេណេះដឹង សរម្នប់របមូល វិភារ និងផ្សពវផា្យ  ត៌ម្នននិង
ចាំេណេះដឹង រួមទាំងចាំេណេះដឹងសហរមន៍មូលោានអាំពីការែរបរបលូអាកាសធាតុ។ 

 ែក   របព័នធសារេពើភណឌឧសម័នផទេះកញ្ចក់ រួមទាំងការរបមូលទនិនន័យ ការែថរក្ាទុក 
ការវិភារ និងេធវើម ូែដល។ 

 បេងកើតនូវរបព័នធបញ្ជីចុេះេឈាាេះថ្នាក់ជាតិ សរម្នបយ់នតការកាត់បនថយការបេញ្ចញឧសម័ន
ផទេះកញ្ចក់ទាំងអស់ រពមទាំងជាំរុញការអនុវតតសកមមភាពកាត់បនថយឧសមន័ផទេះកញ្ចក់
សមរសបថ្នាក់ជាត ិ និងសកមមភាពកាត់បនថយការបេញ្ចញឧសម័នផទេះកញ្ចកេ់រកាមយនត 
ការេផ្សងៗ េៅកនអងវិស័យអាទិភាពនានា ែដលផតលព់ហុរបេោជន៍េរចើនោ៉ាង។ 

 េកៀរររថវិកានងិជាំនួយបេចចកេទស សរម្នប់អនុវតតសកមមភាពចម្បងៗ ែដលកាំណត់
េៅកនអងែផនការសកមមភាព និងែផនការយុទធសាស្ដសតេឆលើយតបនឹងការែរបរបលួអាកាស
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ធាតតុាមវិស័យរបស់រកសួង សាាប័នពក់ព័នធនានា េោយរួមទាំងការងាររសាវរជាវ 
និងរេរម្នងសកមមភាពេរៀនសូរត េដើម្បីជាជាំនួយដល់ការេរៀបចាំេោលនេោបាយ។ 

 សរមបសរមលួនិងេលើក     ការកសាងសមតថភាពែរបរបួលអាកាសធាតុ និងការ
យល់ដឹងជាសាធារណៈ េៅថ្នាកជ់ាតិនិងថ្នាក់េរកាមជាត។ិ 

 សរមបសរមលួការេរៀបចាំែផនការបនស្អាំុំាជាតិ នងិេរៀបចាំយុទធសាស្ដសតអនុវតតសរម្នប់
តរមូវការប      រយៈេពលមធ្យមនិងែវង។ 

៤.៨៩-  រាជរោាភបិាលបានយកចិតតទុកោក់ែពស់បាំផុតកនអងការអភិវឌ្ឍេសដឌកិចច តាមេោល
ការណ៍អភិវឌ្ឍនៃ៍បតង ដូចម្ននែចងកនអងេោលនេោបាយជាតិសតពីីការអភិវឌ្ឍៃបតង និង
ែផនការយទុធសាស្ដសតជាតសិតពីកីារអភវិឌឍ្ៃបតងឆាាំ២០១៣-២០៣០។ កមមវិធអីភិវឌ្ឍន៍ៃបតងេផ្ទាត
េលើការេធវើឲ្យម្ននសុែដុមនីយកមមរវាងការអភវិឌ្ឍេសដឌកិចច ការការពរបរិសាាន ការអភិវឌ្ឍ
សងគម នងិការេលើកកមពស់វប្បធមជ៌ាតិ រួមទាំងការវិនិេោរៃបតង និងការបេងកើតការងារៃបតង 
ការររប់ររងេសដឌកិចចៃបតង ជាអាទិ៍ ការអភិវឌ្ឍេសដឌកិចចរបកបេោយចីរភាពបរិសាាន ការងារ
ៃបតង បេចចកវិ   ៃបតង និងកាំែណទរមង់េសដឌកិចចេោយរិតរូរបែនថមេលើការេលើកទឹកចិតតៃបតង 
ពិេសស ពនធៃបតង ហិរញ្ដវតថអៃបតង ឥណទនៃបតង និងមីរកូ ម្ន៉ារកូហិរញ្ដវតថអៃបតង ការអភិវឌ្ឍ
េសដឌកិចចឲ្យម្នននិរនតរភាព ការររប់ររងបរិសាានៃបតងនិងធនធានធមមជាត ិការបណ្តេះបណ្តាល
ធនធានមនសុ្សនិងការអប់រំៃបតង ការររប់ររងបេចចកវិ   ៃបតងឲ្យម្ននរបសិទធភាព។  

៤.៩០-                                      

 បស្ដញ្ជាបេោលការណ៍អភិវឌ្ឍន៍ៃបតង េសដឌកចិចៃបតង និងការអភិវឌ្ឍកា   ទបេៅេលើ
ររប់វិស័យ។ 

 េរៀបចាំែផនការសកមមភាពជាតិសតីពកីារអភិវឌ្ឍៃបតង។ 
 អប់រំ បណ្តេះបណ្តាល និងកសាងសមតថភាព េដើម្បីផស្ពវផ្ាយការយល់ដឹងអាំពកីារអភិវឌ្ឍ
ៃបតង។ 

 ជាំរុញការវិនិេោរៃបតង ែដលេរបើបេចចកវិទ្ោៃបតង។ 

៤.៩១-                                                                
                

 េធវើការែកសរមួលរចនាសមព័នធររប់ររងតាំបនក់ារពរធមមជាតិ រសបតាមេោលនេោយ
បាយវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការរបស់រាជរោាភិបាល។ 

 បេងកើនរបសិទធភាពៃនការររប់ររងរេរម្នងវិនិេោរកនអងតាំបន់ការពរធមមជាត ិ រសបតាម
េោលនេោបាយអភិវឌ្ឍន៍ៃបតង។ 
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 េរៀបចាំយទុធសាស្ដសតបេងកើនររមបៃរពេឈើេឡើងវិញតាមរយៈការោាំេឈើេឡើងវិញ។ 
 ពរងឹងការររប់ររងែែ្សរកវាត់ៃបតងតាមរយៈ ការពរងឹងការររប់ររងសហរមន៍តាំបន់
ការពរធមមជាត។ិ  

 បេងកើនសមតថភាពៃនការអភិរក្ស តាមរយៈការេរៀបចាំជាមជ្ឈមណឌលសិក្ារសាវរជាវជីវៈ 
ចរមុេះ រុកខឧទោ្នជាតិ ថ្នាលបណ្តេះកូនេឈើ និងការេធវើទាំេនើបភាវូបនីយកមមេលើបេចចកវិទ្ោ
ទាំេនើប។ 

៤.៩២-                                                                    
                    

 េរៀបចាំេោលនេោបាយជាតនិិងលិែិតបទោានចា្ប់សតីពីជីវៈចរមុេះនិងការេរបើរបាស់
និងការែបងែចកផលរបេោជន៍ៃនធនធានេនេស  ទិច។  

 េរៀបចាំេធវើបចចអប្បនន   យុទធសាស្ដសត និងែផនការសកមមភាពជាតសិតីពជីីវៈចរមុេះ។  
 អនុវតតអនុសញ្ជាសហរបជាជាតិសតពីជីីវៈចរមុេះ។  
 បស្ដញ្ជាបបញ្ជាជីវៈចរមុេះេៅកនអងែផនការអភិវឌ្ឍនិងតាមវិស័យនីមួយៗ។ 
 េរៀបចាំនិងររប់ររងរបព័នធព័ត៌ម្ននជីវៈចរមុេះ។ 

៤.៩៣-            ការងារជីវសុវតថិភាពនិងជីវបេចចកវិទោ្ទាំេនើប                       
                          

 ពរងឹងការងារជីវសុវតថិភាពនិងជីវបេចចកវទិ្ោទាំេនើបេៅេរកាមរកបែ័ណឌ ពធិីសារកាតា
េហ្សណ្តសតីពជីីវសុវតថិភាពឲ្យម្ននរបសទិឌភាពរួមចាំែណកែថរក្ាបរិសាាន សុែភាព 
មនុស្ស និងកាត់បនថយភាពរកីរករបសរ់បជាជន។ 

 ពរងឹងការងារវិភារ Deoxyribonucleic Acid (DNA) របស់សារពងគកាយែកៃចនរស់េដើម្ប ី
ចាតប់វតតម្ននសារពងគកាយេនាេះ នឹងចាតត់វិធានការទប់សាាត់ហានិភ័យ។ 

                                            ។  

៤.៩៤-                                                                  
 បញ្ចឣលការអប់របំរិសាានេៅររបក់រមិតសិក្ាៃនការអប់រំកនអងរបព័នធ។ 
 េលើកកមពស់និងេធវើ   របេសើរេឡើងនូវការអបរ់េំរៅរបព័នធេលើវសិ័យអប់រំបរិសាាន េោយេធវើ
សម្នហរណកមមចាំេណេះដឹង វប្បធម ៌របៃពណី និងសម័យេៅកនអងបញ្ជាេោលេៅបរិសាាន
កនអងរបេទស កនអងតាំបន់ និងអនតរជាត។ិ 

 កសាងនិងពរងឹងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស សរម្នប់ការងារអប់រំបរិសាាន េដើម្បីការអភិវឌ្ឍ 
របកបេោយចីរភាព។ 
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 េលើកកមពស់និងេធវើឲយ្របេសើរេឡើងនូវរេបៀបផ្ទាស់បតឣរ  ត៌ម្ននបរិសាាន ជាំនាញ និងធនធាន
េៅកនអងតាំបន់ និងផតលក់ារោាំរទចាំេពេះការងារអប់របំរិសាាន និងបណ្តេះបណ្តាលតាមរយៈ
បណ្តាការងារកនអងរបព័នធនងិេរៅរបពន័ធ។ 

                     

៤.៩៥-                ៥                                             
           “                                                   
       ២០១៤-២០១៨”                                            
                                                                       
                           ។                                         
                                                                    
     

 បនតអនុវតតឲ្យម្ននរបសិ  ភាពបែនថមេទៀតនូវការបស្ដញ្ជាបការកាត់បនថយហានិភ័យ
េរោេះមហនតរាយេៅកនអងេោលនេោបាយ ែផនការ កមមវិធីអភវិឌ្ឍរបកបេោយ   ភាព
េៅររប់ថ្នាក់ េោយេផ្ទាតសាំខ្ជន់េៅេលើការេរតៀមបងាារេរោេះមហនតរាយ ការកាត់បនថយ
េរោេះថ្នាកក់ារេរតៀមេរៀបចាំនិងការកាត់បនថយភាពងាយរងេរោេះ ពិេសសស្ដសតនីិងកុម្នរ។ 

 េរៀបចាំពរងឹងសាាប័ន រកបែ័ណឌច្ាប់ លិែិតបទោានរតិយុតត នីតិវិធីរបតិបតតកិារសតង់ោ 
េោលការណ៍ែណនាាំ េោលនេោបាយ និងបេងកើតយនតការរសបតាមសាំណូមពរការងារ
ជាក់ែសតង េោយភាាបជ់ាមួយថ្នាក់          និងពិភពេលាក។ ពរងឹងសមតថភាពេៅ 
ថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់េរកាមជាត ិពិេសសថ្នាក់សហរមន៍េលើការកាត់បនថយហានិភ័យេរោេះមហនត 
រាយ េោយផា្ ភាាប់ជាមួយការបន្សអាំុំាការែរបរបលួអាកាសធាតែុដលអាចចូលរួមជារប 
ព័នធកនអងការកសាងភាពធន់េៅនឹងមុែសញ្ជាេរោេះថ្នាក់។ 

 បញ្ជឣលការកាត់បនថយហានិភ័យេៅកនអងការេរៀបចាំនងិការអនុវតតកមមវិធីេរតៀមេរៀបចាំេរោេះ 
អាសនន ការេឆលើយតបនិងការសាារេឡើងវិញេដើមប្ីកាត់បនថយការបាត់បង់េោយេរោេះមហនត 
រាយ   បានជាអតិបរម្ន និងជាំរុញេលើកទឹកចិតតការចូលរួមោ៉ាងេពញេលញពសីាាប័នរាជ 
រោាភិបាល អងគការ សងគមសុីវិល     ឯកជនផងែដរ។ 

៤.៩៦-                                                              
                                                               
                 ២០១៤-២០១៨                      ៥     
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 កសាងសាាប័នររប់ររងេរោេះមហនតរាយេអាយបានរឹងម្នាំេៅថ្នាក់ជាត ិ ថ្នាកេ់រកាមជាត ិ
និងមូលោានសហរមន៍ េដើម្បីធានានវូការកាត់បនថយហានិភ័យេរោេះមហនតរាយ  
 េរៀបចាំនិងែកសរមលួេឡើងវិញ   ម្ននសុ   តភាពចា្ប់ សតីពីការររបរ់រងេរោេះមហនត 
រាយ េដើមប្ីសុាំការអនុម័ត។ 

 បេងកើត នងិពរងឹងយនតការររប់ររងេរោេះមហនតរាយ កាំណតក់ារេរៀបចាំ និងការរបរពឹតត
េៅរបសថ់្នាក់ជាត ិថ្នាក់េរកាមជាត ិនិងថ្នាក់មលូោានឲ្យរសបតាមសាានភាពជាក់ែសតង។ 

 េរៀបចាំេោលនេោបាយជាតិលិែិតបទោានរតិយតុត រកបែ័ណឌច្ាបក់នអងការោាំរទដល ់
ការកាត់បនថយហានិភ័យេរោេះមហនតរាយ។ 

 បស្ដញ្ជាបការកាត់បនថយហានិភ័យ េរោេះមហនតរាយេៅកនអងេោលនេោបាយនិងែផន 
ការអភិវឌ្ឍេៅររប់ថ្នាក់។ 

 េលើកកមពសក់ារបា៉ាន់របម្នណនិងតាមោនរតួតពិនិតយ្ហានិភយ័េរោេះមហនតរាយ និងបេងកើន 
របព័នធរបកាសឲ្យដឹងមុន   
 េធវើការបា៉ាន់របម្នណហានភិ័យេៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់េរកាមជាតិ និងមូលោាន។ 
 េរៀបចាំនិងកសាងែផនទីនងិមុែសញ្ជាេរោេះថ្នាកន់ិងភាពងាយរងេរោេះ។  
 បេងកើតរបព័នធររបរ់រងទិននន័យេរោេះមហនតរាយ។ 
 េធវើការកតរ់តាវិភារផ្សពវផា្យព័ត៌ម្ននសថិតសិតីពីការែូចខ្ជត។ 
 េរៀបចាំរបព័នធរបកាស   ដងឹមុនពីមុែសញ្ជាេរោេះថ្នាក់េៅតាមឃុាំសងាាត់ ពិេសស
អនកែដលរស់េៅរបឈមនឹងមុែសញ្ជាេរោេះថ្នាក់។ 

 េរៀបចាំមជ្ឈមណឌលរបតិបតតិការេរោេះអាសនន  ថ្នាក់ជាត ិនិងថ្នាក់េរកាមជាត។ិ 
 អភិវឌ្ឍសមតថភាពបេចចកវទិ្ោរសាវរជាវ វិភារ េធវើែផនទីព្ោករពីមុែសញ្ជាេរោេះថ្នាក ់
ធមមជាតិ និងមែុសញ្ជាេរោេះថ្នាក់េផ្សងេទៀតែដលទក់ទងភាពងាយរងេរោេះ និងផល 
ប េះពល់េរោេះមហនតរាយែដលេកើតម្នន។  

 េរៀបចាំែកលមឡទិនននយ័សរម្នប់េធវើការបា៉ាន់របម្នណ តាមោនរតួតពិនិត្យ និងការរប 
កាសឲ្យដងឹជាមុនឲយ្បានរសបោាេៅនឹងថ្នាក់តាំបន់និងថ្នាក់អនតរជាត។ិ 

 េរៀបចាំនិងពរងឹងសមតថភាពសរម្នប់កតរ់តា វិភារ បូកសរុបផ្សពវផ្ាយនិងផ្ទាសប់តឣរ 
ព័ត៌ម្នន សថិត ិនិងវិធីសាស្ដសតទូេៅសរម្នប់េធវើការបា៉ាន់របម្នណហានិភ័យ និងការតាម 
ោនរតួតពនិិត្យ។ 

 អភិវ   ចាំេណេះដឹងនិងវិធសីាស្ដសតថមីៗ េោយេធវើការអប់រំបណ្តេះបណ្តាល កសាងវប្បធម៌
សុវតថិភាព និងភាពធន់េៅនឹងេរោេះមហនតរាយ  
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 របមូលចងរកងផ្សពវផា្យចាំេណេះដឹងនិងពត័៌ម្ននសតីពីមុែសញ្ជាេរោេះថ្នាក់ ភាពងាយ
រងេរោេះ និងសមតថភាព ជូនដល់របជាជន េដើមប្ីកសាងនូវវប្បធម៌េរតៀមបងាារនិង 
ភាពធន់េៅនឹងេរោេះមហនតរាយ។ 

 ផតល់ព័ត៌ម្ននែដលងាយយល់សតីពីហានិភ័យេរោេះមហនតរាយ ែដលអាចការពរបាន 
ជូនដល់របជាជនែដលរបឈមនឹងហានិភ័យ។ 

 េរៀបចាំែផនការកាត់បនថយហានិភ័យេរោេះមហនតរាយឃុាំ សងាាត់។ 
 ពរងឹងកិចចសហរបតិបតតកិារ និងជាំរុញភាពជាៃដរូកនអងចាំេណ្តមអនកែដលម្ននការពក ់
ព័នធ រួមម្ននអនកែដលេធវើការងារេសដឌកិចចសងគមសរម្នប់ការកាត់បនថយហានិភ័យេរោេះ 
មហនតរាយ។ 

 េលើកក  សក់ារេរបើរបាស ់ ការអនវុតត នងិការទទលួយកព័តម៌្ននថម ី ការទាំនាក់ទាំនង       
បេចចកវិទ្ោពីលាំហអាកាស និងេសវានានា រួមទាំងការសេងកតេមើលែផនទី។ 

 េរៀបចាំេសៀវេៅែណនាាំសរម្នប់េរបើរបាស់េៅថ្នាក់មលូោាន ថ្នាក់េរកាមជាតិ និងថ្នាក់
ជាតិ អាំពីការកាត់បនថយហានិភ័យេរោេះមហនតរាយ។ 

 េរៀបចាំវាក្យស  សតងោ់អនតរជាតិទកទ់ងហានិភ័យេរោេះមហនតរាយ ជាភាសាជាតិ 
សរម្នបេ់របើរបាស់កនអងសាាប័ន ឯកសារបណ្តេះបណ្តាល នងិកមមវិធីព័តម៌្ននសាធារណៈ។ 

 ោក់បញ្ចឣលទស្សនាទន  ការកាត់បនថយហានិភយ័េរោេះមហនតរាយនិងកមមវិធីេរតៀម
បងាារេរោេះមហនតរាយេៅតាមសាលានិងររឹេះសាានឧតតមសិក្ា។ 

 េរៀបចាំកមមវិធីបណ្តេះបណ្តាល និងកមមវិធីសិក្ា   ការកាត់បនថយហានិភ័យេរោេះមហនត 
រាយេៅតាមែផនកនានា(អនកេរៀបចាំែផនការ អនកររប់ររងេរោេះអាសនន និងមស្ដនតរីដឌបាល) 
េោយធានាឱកាសេលើកសទឤយេយនឌ័រ។ 

 ពរងឹងសមតថភាពបេចចកេទសនិងវិទោ្សាស្ដសត េដើម្បីបា៉ាន់របម្នណភាពងាយរងេរោេះ 
ផលប េះពល់តាមតាំបនហ់ានិភ័យទក់ទងការែរបរបួលអាកាសធាតុ។ 

 បេងកើតេវទកិាជាតិនងិថ្នាកេ់រកាមជាត ិការកាត់បនថយហានិភ័យេរោេះមហនតរាយ។ 
 បេងកើនការចលូរួមរបស់សហរមន៍កនអងយុទធនាការអប់រំរបកបេោយនិរនត ភាព និងការ 
ពិេរោេះេោបល់ជាសាធារណៈេៅររប់ថ្នាក់។ 

 កាត់បនថយកតាាែដលបណ្តាលឲ្យេកើតម្ននមហានភិ័យ  
 បស្ដញ្ជាបការកាត់បនថយហានិភ័យេរោេះមហនតរាយ ទក់ទងការែរបរបួលអាកាសធាត ុ
េៅកនអងយទុធសាស្ដសតសរម្នប់កាត់បនថយហានិភយ័េរោេះមហនតរាយ និងការប      េៅ
នឹងការែរបរបួលអាកាសធាតុ។ 

 បស្ដញ្ជាបែផនការកាត់បនថយហានិភ័យេរោេះមហនតរាយ េៅកនអងវសិ័យសខុ្ជភិបាល 
អប់រំ កសិកមម រុកាារបម្នញ ់និងេនសាទ អភិវឌឍ្ន៍ជនបទ។ 
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 េលើកកមពសភ់ាពធន់េៅនងឹមុែសញ្ជាេរោេះថ្នាករ់បស់សហរមន៍ េៅតាមតាំបន់ែដល 
ងាយរងេរោេះរាាំងសៃឤត ទកឹជាំនន់ ែយ្ល់ព្យអេះ និងមែុសញ្ជាេរោេះថ្នាកេ់ផ្សងៗែដលេធវើ 
ឲ្យ  ឱនភាព  ជីវភាពរស់េៅ។ 

 ពរងឹងែផនការសាារេឡើងវញិ រួមម្ននកមមវិធីបណ្តេះបណ្តាលចិតតវិទោ្សងគម េដើម្បីកាត ់
បនថយការប េះពល់ផលឣវចិតតរបស់របជាជនែដលរងេរោេះ ជាពិេសស ស្ដសត ី    កុម្នរ 
េរកាយេពលេរោេះមហនតរាយ។ 

 ពរងឹងការេរតៀមេរៀបចាំសរម្នប់េឆលើយតបេរោេះអាសននឲ្យម្ននរបសិ  ភាព េៅថ្នាក់ជាត ិ
ថ្នាក់េរកាមជាតិ នងិមូលោានសហរមន៍  
 េរៀបចាំែផនការេរតៀមេរៀបចាំសរម្នប់េឆលើយតបេរោេះមហនតរាយ និងេធវើបចចអប្បនន   
ែផនការេរតៀមបរមុងេរោេះអាសននឲ្យម្ននរបសិ  ភាពេៅររបថ់្នាក់។ 

 បេងកើតរកុមការងារសរមបសរមួលេឆលើយតបេរោេះអាសនន។ 
 បេងកើតរកុមរុករក សេស្ដងាាេះបនាាន់។ 
 បេងកើតរកុមសរមបសរមលួបា៉ាន់របម្នណេរោេះមហនតរាយ។ 
 េរៀបចាំនីតវិិធីសរមបសរមលួឲ្យបានលឡ ជាមួយមជ្ឈមណឌលសរមបសរមលួអាសា៊ាន
សរម្នប់ជាំនយួមនុស្សធម ៌ កនអងការររប់ររងេរោេះមហនតរាយ និងអនុវតត   បានលឡ
កិចចរពមេរពៀងអាសា៊ានសតពីីការររប់ររងេរោេះមហនតរាយនិងការេឆលើយតបសេស្ដងាាេះ
បនាាន់។ 

 េលើកកមពសក់ារេធវើលាំហាតស់មយុទធេរតៀមេរៀបចាំេរោេះមហនតរាយ ដូចជាការហាត់       
ជ      េដើម្បធីានានូវការេឆលើយតបបានេលឿន ម្ននរបសិទធភាព នងិការទទួលបាន 
េស្បៀង និងជាំនយួសាំខ្ជន់ៗ េៅតាមេសចកតរីតូវការរបស់មូលោាន។  

 េរៀបចាំមូលនិធិេឆលើយតបេរោេះអាសនន។ 
 បេងកើតទី   សុវតថិភាពែដលជាសាំណង់បាំពក់េោយឧបករណ៍ ដូចជា បនទប់ទកឹ បងគន ់
អនាម័យ ជរមកមនុស្សសតវ។ 

              

 -                                   ៥  

៤.៩៧-                              ៥                         
                                                          ។    
                                                                
              ៧៥%               ។                                     
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                                  ។ 

៤.៩៨-                                                                    
                                                                
                                                              
                 

           ១                                           
                             ២០២៥។ 

           ២                                                
                                  ។ 

៤.៩៩-                                                         
             ៥                                       

                                                             
                                                                    
                                                               
                                                                 ។ 

                                                           
                                                                   
                                                            
     ។ 

                                                                  
                                                             
                                                            
    ។ 
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                                       ។ 

                                                                     
                             ។ 

                                                               
                                                             
                             ។ 

                  “                ”                           
                                                        ។ 

                                                                    
                                                                  
                                                      
                                                              
                                                                  
                                 ។ 

                    ១%                                            
                                                          ។ 

                                                                     
                                                      ។ 

 -                                                    

៤.១០០-                                         ៥             
                                             

 បនតចូលរួមអនុវតតកមមវិធីកាំែណទរមង់ការររប់ររងហរិញ្ដវតថអសាធារណៈ ជាំហានទី២និង
ទី៣ េោយជាំរញុបេងកើតអងគភាពថវិកា និងអនុវតតកមមវិធីកាំែណទរមង់ហិរញ្ដវតថអសាធារណៈ
េោយេពញេលញ។ 

 ចាតប់េផតើមអនុវតតកមមវិធីរបព័នធររប់ររងហិរញ្ដវតថអតាមរបព័នធព័ត៌ម្ននវទិ្ោ។  
 បនតេធវើបចចអប្បនន   ែផនការយុទធសាស្ដសតថវកិា ែផនការវិនិេោរសាធារណៈបឆីាាំរំកិល និង
ែផនការរបចាតាំឆាាំ។ 

 បនតែកសរមលួនិងោក់ឲ្យេរបើរបាសរ់បព័នធតាមោន រតួតពិនិត្យ នងិវាយតៃមលរេរម្នង
កមមវិធីនានារបស់រកសួង។ 
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 បនតបណ្តេះបណ្តាលបាំពកប់ាំប នមស្ដនតីការិោលយ័អភិវឌ្ឍន៍ជនបទរសុក និងែិតែាំេកៀរររ
ជាំនួយជួសជុលនិងសាងសង់មនទីរការិោល័យអភវិឌ្ឍន៍ជនបទរសុកទាំង២៤ រាជធាន ី
េែតត។ 

 បនតអនុវតតរេរម្នងែផនការមូលោានចរមុេះ។ 
 ជាំរុញ    ររអនកវនិិេោរទុនមកវិនិេោរេៅតាំបនជ់នបទ ែដលម្ននសកាានពុលរសាប់ 
ដូចជា ទឹក ផលឣវ និងអរគសិនី េដើម្បកីាត់បនថយចាំណ្តករសុក និងបេងកើតការងារថមីៗបែនថម
េទៀតដលក់សិករកនអងសហរមន៍ជនបទ។ 

 បនតសហរបតិ    ការជាអងគការ      រោាភិបាល និងៃដរូអភិវឌ្ឍនានាេដើម្បីរួមចាំែណក 
អភិវឌ្ឍជនបទ។ 

 បនតអនុវតតកមមវិធីកាំែណទរមង់រដឌបាលសាធារណៈ។ 
 បនតេរៀបចាំនិងអនុវតតកមមវធិីវិម   ការនិងវិសហម   ការ។ 
 បនតអនុវតតេោលនេោបាយសតីពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់រកសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ។ 

 បនតកសាងសមតថភាព និងបណ្តេះបណ្តាលមស្ដនតីរាជការររប់ក    ។ 
 បេងកើតមជ្ឍមណឌលបណ្តេះបណ្តាលវិជាា    មលូោានឲ្យបានររបេ់ែតត។ 
 ជាំរុញឲ្យបេងកើតម   មណឌលឬវិទ្ោសាានជាតិអភិវឌឍ្ន៍ជនបទ។ 
 បនតអនុវតតសវនកមមៃផទកនអងនិងអធិការកចិច។ 
 បនតអនុវតតកមមវិធីេយន   ។ 
 បនតែថទាំនិងជួសជលុផលឣវជនបទ និងសាំណង់សលិ្បកា   ។ 
 បនតែកលមឡករម្នលផលឣវជនបទពីរកួសរកហមេៅជាករម្នលេៅស ូពីរជាន់ ឬេបតុង។ 
 បនតេរៀបចាំបញ្ជីសារេពើ ណឌផលឣវជនបទឲ្យបានចបស់ពវររប់ទទូាំង២៤រាជធានី េែតតេោយ
កាំណត់អតតសញ្ជាណផលឣវជនបទ េធវើែផនទីផលឣវជនបទ និងោក់សាាកេឈាាេះផលឣវ និងសញ្ជា 
ចរាចរណ។៍ 

 ចាតប់េផតើមសិកា្និងសាកល្បងផលឣវជនបទ នងិសាំណង់សិល្បកា   មយួចាំនួនបន្សអាំុំាេៅនឹង
ការបែរមបរមួលអាកាសធា  ។ 

 បណ្តេះបណ្តាល រណៈកម្នាធិការអភិវឌឍ្ន៍ភូម ិសតីពីជេរមើសៃនបន្សអាំុំា និងការកាតប់នថយ
ការែរបរបលួអាកាសធាត ុ និងេរបើរបាស់ចាំេណេះដឹងវិទ្ោសាស្ដសតសមរសបមយួែដលអាច
ទទួលយកបានេៅថ្នាក់មូលោាន។ 

 បនតបណ្តេះបណ្តាល រណៈកម្នាធកិារអភិវឌ្ឍន៍ភូម ិសតីពីការេធវើែផនការអភិវឌឍ្ន៍ភូមិ។ 
 បនតអប់រំអាំពីសុែភាពនិងអនាម័យ រពមទាំងសាងសាង់បងគន់អនាម័យដល់របជាពលរដឌ
កនអងសហរមន៍ជនបទ។ 
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 បនតផគតផគង់ទឹកសាាតដលត់ាំបន់ជនបទ តាមរយៈជសួជុល ែថទាំ និងសាងសង់អណ្ូងទឹក 
ររប់របេភទ រសេះទឹក ពងយក្ស ពិេសស ជាំរុញកសាងរបព័នធែចកចាតយទឹកតាមទុេោ
េៅតាំបន់ែដលម្ននរបភពទឹករសាប់។ 

 បេងកើតកមមវិធជីាតិៃនវសិយ័ផគត់ផគង់ទកឹសាាតនិងអនាម័យ ែដលផតលធ់នធានថវិកាពី
សាាប័នថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់េរកាមជាត ិ េហើយោាំរទេោយៃដរូអភវិឌ្ឍនិងអងគកា       
         ។  

 បេងកើតរបព័នធតាមោននិងវាយតៃមលថ្នាក់ជាតិ សរម្នប់កមមវិធីផគត់ផគង់ទឹកសាាតនិងអនាម័យ
ជនបទ និងការេរៀបចាំកមមវធិីជាតិសតីពកីារផ្ទាស់បតឣរទម្នាប់។ 

 េរៀបចាំយទុធសាស្ដសតថវកិាសរម្នប់វិស័យផគត់ផគង់ទកឹសាាតនិងអនាម័យ ែដលេផ្ទាតេលើការ
ជួយោាំរទររួសាររកីរកនិងររួសារងាយរងេរោេះ។ 

 េរៀបចាំតនួាទីថ្នាកេ់រកាមជាតិ ជាពេិសសឃុាំ សងាាត់ រសុក រកុង កនអងការផតល់េសវាការផគត់ 
ផគង់ទឹកសាាតនិងអនាមយ័េៅជនបទ រសបោាជាមួយនឹងការអនុវតតតាមេោលការណ៍
ែណនាាំ និងកមមវិធីកសាងសមតថភាព។ 

 បេងកើតកមមវិធជីាតិផ្ទាស់បឋឣរឥរិោបថ តាមរយៈការរបារស័យទក់ទង។ 
 បេងកើតយុទធសាស្ដសឋផឋល់ហិរញ្ដប្បទនសរម្នប់ទឹកនិងអនាម័យ េោយេផ្ទោតជាពេិសសេលើ
ររួសាររកីរក នងិងាយរងេរោេះ។ 

 ែបងែចកតនួាទីដលរ់ោាភបិាលេៅថ្នាក់េរកាមជាតិ(ឃុាំ និងរសុក) ែផនកខ្ជងការផឋល់
េសវាពក់ព័នធជាមួយនឹងទកឹ និងអនាមយ័ េោយម្ននផឋល់   ពកួេរនូវេោលការណែ៍ណ 
នាាំសឋីពកីារអនុវតឋ និងកមមវធិីកសាងសមតថភាព។ 

 បេងកើតកមមវិធសីរម្នប់ោាំរទដល់របតិបតឋកិារ នងិការររប់ររងការផគត់ផគង់ទកឹ េៅថ្នាក់ភូម ិ
 បនតជួសជុលសាងសង់របព័នធធារាសាស្ដសតខ្ជាតតូចេដើម្បីផតល់ទឹកសរម្នប់កសិកមមខ្ជាតតូច
តូចនិងមធ្យម។  

 បនតជួសជុល សាងសង់របព័នធធារាសាស្ដសតខ្ជាតតូច េដើម្បីផតល់ទឹកសរម្នប់កសិកមមខ្ជាត
តូចតូចនិងមធយ្ម។ 

 បនតអប់រំអាំពីសុែភាពនិងអនាម័យ រពមទាំងសាងសាង់បងគន់អនាម័យដល់របជាពលរដឌ
កនអងសហរមន៍ជនបទ។ 

 បនតអភិវឌ្ឍន៍ភូមិតាមតាំបន់រពាំែដនទសិខ្ជងលិចនងិទិសខ្ជងេជើង(កមពអជា-ៃថ) និងតាំបន់
រតីេកាណកមពអជា េវៀតណ្តម និងឡាវ ែដលជាតាំបនប់ ូលេសដឌកចិចទី៤។  

 បនតអនុវតតកមមវិធសីនតិសុែេស្បៀងជាលកខណៈររួសារេៅកនអងភូមិ។ 
 សាងសង់ម   មណឌលអភិវឌ្ឍន៍និងអភិរកស្ជនជាតិេដើមភារតិចេៅេែតតមណឌល  រ។ី 
 បនតេរៀបចាំសហរមន៍ជនជាតិេដើមភារតិច។ 
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 ចងរកងររួសារកសិករជាសហរមន៍សរម្នប់ផតល់ឥណទនជនបទកនអងអរតាការរបាក់ទប 
េដើម្បីបេងើកតការងារនងិពរងីកមុែរបររ   កសិករ។ 

 ការអភិវឌ្ឍសហរមន៍ និងេសដឌកិចចជនបទ តាមរយៈវិធីសាស្ដសតចលនាភូមិថមី។ 

     ៤.៥                                   

        ឯកតា 
២០១៣ 

        

២០១៤ 

       

២០១៥ 

       

២០១៦ 

       

២០១៧ 

       

២០១៨ 

       

ការសាត រ និងសាង្ងែ់ែូវជនរទ្  

)ភលើប្រផវង្រុរ ៤០០០០ រ.ម.) 
រ.ម. ២៧ ៧៥០  ២៨ ៦០០  ២៩ ៤៥០ ៣០ ៣០០ ៣១ ១៥០  ៣២ ០០០ 

ប្រផវងែែូវជនរទ្ផដ្លបានប្កាលភៅ្ ៊ូ

ពីរជាន់ ឬភរតុង 
រ.ម. ១២៥  ៥៥០  ៩៨០ ១ ៤៣០  ១ ៨៨០ ២ ៣៣០  

%ប្រជាជនជនរទ្ទ្ទួ្លបានការ

ែគតែ់គង់ទឹ្កផដ្លម្កនការផកលមអប្រករ

ភដយនិរនត ភាព  

% ៤៤,២  ៤៦,៧  ៥០  ៥៣  ៥៦  ៦០ 

%ប្រជាជនជនរទ្ទ្ទួ្លបានភ្វ

អនាម័យផដ្លម្កនការផកលមអប្រករ

ភដយ   ភាព 

% ៣៧,៥  ៤២  ៤៦  ៥០  ៥៥  ៦០ 

ចាំននួ្ហរមន៍ជនជាតភិដ្ើមភារតិច

ផដ្លបានទ្ទួ្លសាគ លអ់តត្ ញ្ញា ណ 

្ហ

រមន ៍
១០០ ១៣០  ១៦០  ១៩០  ១២០  ២៥០ 

ចាំននួភ៊ូមិផដ្លបានរណតុ ុះរណត ល 

រ.អ.ភ.្តីពផីែនការអភិវឌ្ឍន៍ភ៊ូមិ 
ភ៊ូម ិ ១ ៦១០  ១ ៨០០ ២ ០០០ ២ ២០០ ២ ៤០០ ២ ៦០០  

្ិកានិងសាង្ងស់ាកលបងែែូវជន

រទ្ប្កាលភៅ្ ៊ូ៤៥០រ.ម.ផដ្លអាច 

ទ្រ់ទ្លន់ឹងការផប្រប្រួលអាកា្ធាតុ

១០០% 

រ.ម. ០  ៦៧,៥  ៩០ ១១២,៥  ៩០ ៩០  

កសាង្មតថភាពរ.អ.ភ.្តីពីជភប្មើ្

ផ្នរនាុាំនងិការកាត់រនថយការផប្រប្រួល

អាកា្ធាត ុនិងភប្រើប្បា្ច់ាំភណុះដឹ្ង

 វិទ្សាសាស្រ្ត្ មប្្រមួយផដ្លអាច

ទ្ទួ្លយកបានភៅថ្នន ក់ម៊ូលដឋ ន  

រ.អ.ភ. ០  ១ ៨៥៤  ២ ៤៧២  ៣ ០៩១  ២ ៤៧២  ២ ៤៧២ 

                        

                   

៤.១០១-                                                         
          រកមុរបកឹា្សាារអភវិឌឍ្វសិយ័កសកិមម នងិជនបទ នឹង៖ 
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                         ។ 

                                   ។ 
                                                                
     ។  

                                                               
                            ។ 

                                           ១៨។ 
                                                     ១៨(៦      
              ២០១៤- ២០១៥            ១0)។ 

                                                                   
                                                                   
                       ។ 

                                                             
                       ១៨។ 

                                                          
                                                ។ 

                                                                  
                        ។ 

៤-                                    

៤.១០២-                 ៤                                       
             (១)                                                         
(២)                                (៣)        ឍ                 
   (៤)                                   ។ 

៤.១-                                                            

 -                                   ៥ 

៤.១០៣-                  ៥                                    
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   ។                           
  ១                                                              

                                ៣០០  ៤០០                   ។ 
  ២                                                                  

                                                               
                                                                  
                      ។ 

  ៣                                                              
               “                       ”                          
                                                                
                                                           
                                                           
                                                                   
                                                     “           
                          ”។  

  ៤                                                              
                                                            
                                                                      
                                                             
                                                                 
                                                             
                                                                 
                                                           
                                                              
                                                              
                                                        ។ 

  ៥                                                          
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                    ។ 

   ៦                                                                 
                                                                    
                                                                 
                                                           
                                                       
                                                             
                                                           
                                                                    
                                                               
                         ។ 

  ៧                                                                   
                                   “                  
               ”                                      
                                                             
                                                             
            ។ 

 -                                                        

៤.១០៤-                                                     
                                     (១)                       
                                                                      
      (២)                                                          
                           (៣)                                            
                                                   (៤)                         
                                                                           
                            (៥)                                              
                                                                  
         (៦)                                                   
         (៧)                                                         
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                      (៨)                                          
                                                               
                                                                      
                                    ។   
 
៤.១០៥-                                                         
  ៥                                                            
១-               

 សាារនិងសាងសង់េហ  រចនាសមព័នធដកឹជញ្ជឣន    បានោ៉ាងេហាចរបែវង៣.៥០០រ.ម 
សរម្នប់៥ឆាាំខ្ជងមុែ។ 

 សាារនិងសាងសង់ផលឣវជាត១ិែទង់ ពីរបេភទផលឣវ DBST េៅ AC។  
 ពរងីកផលឣវជាតិ១ែទងេ់ៅជុាំវញិទីរកុងសាំខ្ជន់ៗ ពី២រនលងេៅ៤រនលង។ 
 បេងកើន     លេៅស សូរម្នប់ផលឣវជាតិ២ែទង់    បានពី៥០%េៅ៩០%។ 
 េរៀ   របព័នធបងហឣរទឹកការងារទឹកជាំនន់ សរម្នប់ផលឣវជាតិ១ែទង។់ 
 បេងកើនបែនថមផ្ទាកសញ្ជាសុវតថិភាពចរាចរណ ៍    តាំបន់ទីរបជុាំជន។ 
 េរៀបចាំ   ម្ននេសវាដឹកជញ្ជឣនសាធារណៈេៅតាមទីរកុងសាំខ្ជន់ៗ។ 
 េរៀបចាំោក់ឲ្យម្ននកា  រា៉ា សរម្នបត់ាមោនការេបើករថយនតេលើសេល្បឿនកាំណត់េៅតាម 
ផលឣវជាតិ១ែទង់ េដើម្បសីុវតថភិាព និងកាត់បនថយេរោេះថ្នាក់ចរាចរណ។៍ 

                                (       ១                         
        )។ 

២-                      
  បនតពរងឹង និងេរៀបចាំការអនុវតតអនរុកឹត្យសតពីកីារររប់ររងោនោានជសួជុលនិងោន 

ោានែក   ។ 
 បនតពរងឹងនិងេរៀបចាំការអនុវតតអនុរកឹត្យសតីពកីារេធវើអាជីវកមមដឹកជញ្ជឣនផលឣវេោក។ 
 បនតពរងឹងនិងេរៀបចាំការអនុវតតរបកាសសតីពីនតីិវិធីៃនការចុេះបញ្ជីោនយនត។ 
 បនតពរងឹងនិងេរៀបចាំការអនុវតតេសចកតីរពងច្ាប់សតពីីកិចចសនោ្ការដកឹជញ្ជឣនផលឣវេោក។ 
 បនតេរៀបចាំេសចកតីរពងចា្ប់ថមីសតីពីច្ាបច់រាចរណផ៍លឣវេោក។ 
 កាត់បនថយរយៈេពលៃនការចុេះបញ្ជីោនយនត ការេធវើផ្ទាកេលែោនយនត ការផតល់ប័ណណ

េបើកបរ និងពរងឹងសមតថភាពមស្ដនតឲី្យកាន់ែតរបេសើរ។ 
                                                           ។ 
 ជាំរុញ   អនវុតតការងារចុេះបញ្ជីោនយនត និងការរតតួពិនិត្យោនយនត តាមរបព័នធព័ត៌ម្នន 
វិទ្ោ។  
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៣-                                                   

 ក. ការងារផលឣវទកឹ  
 បនតេរៀបចាំបូមសាារ    នាវាចរ   ភនាំេពញ រកេចេះ។ 
 ចុេះេធវើការវាស់សទ  ជេរៅទឹកទេនលេមរងគេលើនិងទេនលេមរងគេរកាម។ 
 ជាំរុញ    នការវនិិេោរពីែផនក            ឯកជនេលើការងារកាំពងែ់ផ     
ទេនល។ 

 បនតនិងបញ្ចប់ការសិកា្អេងកតធារាសាស្ដសតេមរងគេលើ កាំពង់ចាតម។ 
 ែ. ដកឹជញ្ជឣនផលឣវទកឹ  

 បនតេរៀបចាំបូមសាារ    នាវាចរណ៍និង   េពងសញ្ជានាវាចរណ។៍ 
 បនតេរៀបចាំនិងជាំរុញចា្បន់ិងបទបញ្ដតតពិក់ព័នធមយួចាំនួន ដូចជាេសចកឋីរពងច្ាប់សឋីព ី
ការដឹកជញ្ជឣនតាមផលឣវទឹក េសចកតរីពងអនុរកឹតយ្សតីពី     នងិនីតិវិធីៃនការផតលល់ិែិត
អនុញ្ជាតបេងកើតោនោាន េសចកឋីរពងអនុរកឹតយ្សឋីពីការររប់ររងការដឹកជញ្ជឣនតាមផលឣវ
ទឹកេឡើងវញិ េសចកឋីរពងអនុរកឹត្យសឋីពីការកាំណតទ់ីតាាំង នងិលកខណៈបេចចកេទសៃន
េភលើងនាវាចរណ៍ សញ្ជានាវាចរណ៍ សញ្ជាេភលើង សញ្ជា      និងសញ្ជារបកាសអាសនន។ 

 បនតែកសរមលួ និងេធវើវិេសាធនកមមអនុរកឹត្យសឋីពីនាវាចរណផ៍លឣវទេនល។ 
 បនតការេរៀបចាំែផនការេមសតីពីវិសយ័ដឹកជញ្ជឣនផលឣវទកឹ និងជាំរុញការចលូរួមវិនេិោរពីែផនក
ឯកជនេលើការងារដឹកជញ្ជឣនតាមនាវា។ 

 រ. ដកឹជញ្ជឣនតាមនាវាសមរុទ  
 បនតេរៀបចាំនិងជាំរុញការេរៀបចាំេសចកឋីរពងរកមនាវាចរណ៍សមុរទ។ 
 បនតេរៀបចាំនិងជាំរុញការេរៀបចាំេសចកតីរពងរបកាសសឋីពីការអនុញ្ជាត   ចូលចតរបស់
នាវា/បរេទសេៅតាមកាំពង់ែផ។ 

 បនតេរៀបចាំនងិជាំរញុការេរៀបចាំេសចកឋីរពងអនុរកឹត្យសឋីពីការបេងកើតរបព័នធថ្នាកជ់ាតសិរម្នប ់
ការេរតៀមការេឆលើយតប និងកិចចសហរបតិបតឋិការទល់នឹងការកាំពប់    េរបងេៅសមុរទ។ 

 បនតេរៀបចាំនិងជាំរុញការេរៀបចាំេសចកឋីរពងអនុរកឹត្យេសៀវេៅវិជាាជវីៈនាវិក។ 
 បនតេរៀបចាំនិងជាំរុញការេរៀបចាំេសចកតីរពងវិញ្ជាបនបរតបញ្ជាក់សមតថភាពជាំនាញ។ 
 បនតពរងឹងការអនុវតឋចា្ប ់បទប្បញ្ដតឋិ និងវិធាន  នានាៃនកចិចរពមេរពៀង ែដលពក់ព័នធ 
នឹងការដឹកជញ្ជឣនតាមផលឣវសមុរទ។ 

 បញ្ចប់ការងារអភិវឌ្ឍន៍ចាំណតពហុបាំណងកាំពង់ែផសវយ័តរកងុរពេះសីហនុ។ 
 ជាំរុញ   ម្ននការវនិិេោរកាន់ែតេរចើនេៅតាំបន់េសដឌកិចចពិេសសកាំពងែ់ផ     េែតត
រពេះសីហនុ។  

 បនតផតល់េសវាកាំពង់ែផរបកបេោយរបសិទធភាព។ 

៤-               
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 េធវើការបណ្តេះបណ្តាលមស្ដនតីជាំនាញររប់លាំោបថ់្នាកទ់ាំងកនអង      នងិេរៅរបេទសជា 
មួយទីរបឹក្ាបេចចកេទស Canarail។ 

 បញ្ចប់ការងារសាងសង់ផលឣវែដកទិសពយពយ្ (ភនាំេពញ-េបា៉ាយែប ត)។ 
 បញ្ចប់ការសាងសងក់ែនលងរក្ាទុកទាំនិញេៅសាានយីភនាំេពញ និងេៅកាំពង់ែផរកុងរពេះសី 
ហនុ។ 

 សេរមចឲ្យបានតាមកិចចសន្ោនូវដាំេណើរការដឹកជញ្ជឣនតាមផលឣវែដក។ 
                              ។ 

៥- ការងារពរងឹងសុវតថិភាពចរាចរ  ផលឣវេោក៖ 
 បនតេរៀបចាំែផនការសកមមភាពសុវតថិភាពចរាចរណ៍ផលឣវេោករយៈេពល១០ឆាាំ។ 
 េរតៀមការពរេោលនេោបាយជាតសិុវតថភិាពចរាចរណ៍ផលឣវេោក េោយជាំរញុបែនថមការ 
រឹតបនតឹងកាអនវុតតច្ាបច់រាចរណផ៍លឣវេោក។ 

 តាមោនដាំេណើរការកសាងមជ្ឈមណឌលរតតួពិនិត្យមួកសុវតថិភាព។  
 បនតេរៀបចាំេធវើសិកាាសាលាសតីពីការររប់ររងសុវតថិភាពចរាចរណផ៍លឣវេោក។ 

៦- ការងារបងាារនិងទបស់ាាត់បទេលមើសោនយនតដឹកជញ្ជឣនេលើសទមៃន់៖ 
 បនតែិតែាំសវេះែសវងរកវិធសីាស្ដសតនិងយុទធសាស្ដសត េដើម្បីទប់សាាត់នូវភាពអសកមមទាំង 
ឡាយេោយេធវើកាំែណទរមង់េលើរបព័នធការងារររប់ររង និងដកឹនាាំការរតួតពិនិត្យោន 
យនតដឹកជញ្ជឣនេលើសទមៃន់   ម្ននរបសិទធភាពែពស។់  

 បនតេធវើែផនទនីិងរបាយការណ៍សតីពីការដឹកជញ្ជឣន រពមទាំងផ្សពវផ្ាយដល់រកុមហ ុន និង
ម្នាស់ោនយនត។ 

៧- ការេរៀបចាំែផនការដឹកជញ្ជឣន៖ 
 េរៀបចាំេោលនេោបាយេលើវិស័យដឹកជញ្ជឣននិងែផនការតាមវសិ័យនីមយួៗ។ 
 េរៀបចាំែផនការេម expressway និងចាតប់េផតើតអនុវតតនូវរេរម្នងអាទិភាព។ 
 េរៀបចាំែផនការេមផលឣវែដក និងចាតប់េផតើ អនុវតតនូវរេរម្នងអាទិភាព។ 
 េរៀបចាំែផនការេមែផកនអងរសុក េដើម្បីវាយតៃមលពីការផតល់ការវនិិេោរដល់ែផនកឯកជន។ 
 អនុវតតនូវែផនការដឹកជញ្ជឣនរបកបេោយរបសិទធភាពបរិសាាន។ 
 េធវើសម្នហរណកមមេោលនេោបាយ និងែផនការេលើវិសយ័ដឹកជញ្ជឣន    េៅជាេោល 
នេោបាយ និងែផនការដកឹជញ្ជឣនរបស់ជាត។ិ 

៨-                                                            

                                                                      
                                                         
                   ។ 
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             “    ”។   

                                                                
                                                          
                                                                
                                                          
                                     ។ 

                                                                  ។ 

៩-                     

                                                                 ។ 
                                                                
            ។ 

                                                                         
                                                                   
                                                          
                       ។ 

                                                                  
                                                                 
       ។ 

                                                               
      ។ 

                                                                        ។ 

១០-                                                                  
                    

                                                                     
                    ។ 

                                              ។ 

១១-                                          
                          

                                 ។ 
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 បនតជាំរុញការេរៀបចាំកសាងច្ាប់ អនុរកឹត្យ របកាស និងបទោានរតិយុតតេផ្សងៗេទៀត
ពក់ព័នធនឹងវិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជឣនែដលរកសួងកាំពងុេរៀបចាំ។ 

               

៤.១០៦-                                                             
                                                                   
                                                                     
                                                                           
                                                                         
                                                                  
                ។                                                    
                          ៥                                             
                                                                 
                                                    

                                                       
                                                             
                                                             
                                                      ។ 

                                                        
                                                                  
                                                              
                                                     ។ 

                            
                                                                 
                                                                  
                                                     ។  

                                                                   
                                                          
                             ។   
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                        ។ 

                                                           
                                       ។ 

                                
                                                            
                                                                    
                                       ។ 

                                                          
                                                       
                                                       
        ។                                           
                                                         
                                                           
                                    ។  

                                                                     
                                    ។ 

                                                                    
                                                            ។  

                                                                         
      ។ 

៤.២-                                 

 -                                 ៥ 

៤.១០៧-                                                      
                                                                       
                                    ។                            
                                                         ។    
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                ។                                                        
                         ។ 

៤.១០៨-                             ៥                             
                                                                  
                                                                
                                                                          
          ។                            

  ១                                                         
                                                        
                                                          
                                                                
                                                        
                                                  ។ 

  ២                                                           
                                                         
                                                                 
                                                           
                                                                 
                                                             
                                           ។ 

  ៣                                                           
                                                                      
                                       ។ 

  ៤                                                               
                                                                 
      ។ 

  ៥                                                            
                                                                  
               ។ 
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  ៦                                                              
                                                               
២០១១-២០២៥                                                
                   ។ 

  ៧                                                                
                                                           
                                                            ។ 

  ៨                                                                      
                                                          
                                                        ។ 

៤.១០៩-                                                        
                                                                   
                                                                    
                                                                          ។ 
                                                                    
                                                                        
                    ។ 

៤.១១០-                                                           
                                           ។                       
                                                                         
                                                                    
                                                                       
                                                    ។            
                                                                             
                                                                    
                                                                   ។ 

 -                                                       

៤.១១១-                                                         
  ៥                                                                
              ៥         
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                                                             ។ 
                                ។  
                                            ។ 
                                      ។ 
                                                           ។ 

៤.១១២-                                                                
                                                          

 សាារេឡើងវិញនងិសាងសង់របព័នធធារាសាស្ដសតែដលម្ននរសាប់  កនអងេោលបាំណងេឆលើយ
តបជាបនាាន់នូវតរមូវការទឹកសរម្នប់កសិកមម។ 

 ផតល់ ទិភាពែពស់ដល់ការសាារេឡើងវិញនិងសាងសង់របព័នធធារាសាស្ដសត និងរបព័នធេោេះ
ទឹកេៅតាមតាំប  ែដលភាពរកីរកម្ននករមិតែពស់ ឬពិនិត្យេឃើញថ្នម្ននសកាានុពល     
               ទឹក          ។ 

 ជាំរុញ   ម្ននការែថទាំនិងពរងីកបែនថមនូវអាងតមកល់ទឹក រសេះទឹក របឡាយនាាំទឹកនិងរប 
ព័នធេោេះទឹកេដើម្បីធានាដល់ការផគត់ផគង់ទឹកសរម្នប់ៃផទដីបងកបេងកើន   វប្បកមម ជីវភាពរស់
េៅរបចាតាំៃថៃ               សតវពហនៈ។ 

 ជាំរុញការផ្សពវផា្យបេចចកវិទ្ោររប់ររងទឹកសមរសបមួយកនអងតាំបន់កសិកមម ែដលពឹង
ែផឡកេលើទឹកេភលៀង។ 

 របមូល       ម្ននការចូលរមួពីកសិករ ជាពិេសស កសិករស្ដសតីអនកពក់ព័នធ  និងែផនកឯកជន
េៅររបដ់ាំណ្តក់កាលៃនការេរៀបចាំរេរម្នងការែក    រពមទាំងការអភិវឌ្ឍរបព័នធធារា 
សាស្ដសត និងរបព័នធេោេះទកឹ។ 

 ជាំរុញការសិក្ា និងេរៀបចាំែផនការអភិវឌ្ឍន៍អាងទេនលសរម្នប់រយៈេពលែលី មធ្យម និងែវង 
រពមទាំងរិតរូរដលក់ារែរបរបួលធារទកឹទេនល ការផ្ទាស់បតឣរចរនតទឹក និងលាាងទឹកធមមជាតិ
េរកាមដី េដើម្បធីានាដលក់ារេរបើរបាស់ធនធានទឹកនា   បចចអបប្នននិងេពលអនារត។ 

 េផ្ទាតការយកចិតតទុកោក់េលើកិចចរបឹងែរបងេលើអាង    អាទិភាព រពមទាំងអភិរក្សលទធ 
ភាពលាាងទឹកេរកាមដី។ 

 អនុវតតវិធីសាស្ដសតច         ការររប់ររង និងការអភិវឌ្ឍធនធានទកឹេោយរិតរូរ   
បានច្ាសល់ាស់ពីរបភពទឹក ការផ្ា ភាាប់ោារវាងធនធានទឹកជាមួយនឹងែផនកេផ្សងេទៀត
ៃនបរិសាានការែរបរបួលនូវតរមូវការរបស់មនុស្ស និងបរិសាានមកេលើធនធានទឹក រពមទាំង 
តរមូវការនវូវិធីសាស្ដសតនានាកនអងការអនុវតតការររប់ររងរបកបេោយរបសិទធភាព។ 
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 បេងកើនការយល់ដឹង និងជាំរុញការេរៀបចាំការអនុវតតែផនការររបរ់រងនិងែផនការអភិវឌ្ឍ
អាងទេនល េោយម្ននការចូលរួមសហការពីសាាប័នពក់ព័នធ អនកពកព់័នធ នងិអនកទទួល
ផល ជាពិេសស ស្ដសតី។ 

 ជាំរុញ   ម្ននការចលូរួមពសីហរមន៍កសិករេរបើរបាស់ទឹក អនកទទលួផលនិងែផនកឯកជន
េៅររប់ដាំណ្តក់កាលៃនការអភិវឌឍ្និងការររបរ់រងរបព័នធធារាសាស្ដសតនិង  ព័នធេោេះទកឹ។ 

 បេងកើនសមតថភាពសហរមន៍កសិករេរបើរបាស់ទឹកសតពីីរេបៀបររប់ររង ែថទាំ និងកិចចដាំ 
េណើរការរបព័នធធារាសាស្ដសត េោយម្ននការចូលរួមពីអនកទទួលផល និងកិចចអភិវឌ្ឍន៍។ 

                                                                    
                                                              
                    ។ 

 ជាំរុញការវិនិេោរពីភាាកង់ារផតល់ជាំនួយអនតរជាតិ រពមទាំងែផនកឯកជនេដើម្បរីទរទងដ់ល់
ការររប់ររងរបព័នធធារាសាស្ដសតេោយម្ននការចលូរួមពីអនកទទួលផលនិងកចិចអភិវឌ្ឍន៍។ 

 បេងកើនរបាកច់ាំណូលតាមរយៈែផនកធារាសាស្ដសតកសកិមម និងធានាបនតការវិនិេោរកនអង
វិស័យធនធានទឹកសរម្នប់ការផលិតដាំណ្តាំ។  

៤.១១៣-                                                                 
                                      

                                                                
                                                          
              ។ 

                                                                    
                                                          
                            ។ 

                                                               
                                                    ។  

                                              ឱ                     
                                                                   
                                                              
              ។ 

                                                                     
                        ។ 

                                                         ។ 
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                                ។ 

                                        ។ 

៤.១១៤-                                                                    
                                              

  េរកាយពីច្ាប់សតីពកីារររបរ់រងធនធានទកឹៃនរពេះរាជាណ្តចរកកមពអជា     បានចូលជាធរ
ម្ននមករកសួងធនធានទកឹ និងឧតនុិយម បាននងឹកាំពុងេរៀបចាំអនុរកឹតយ្ចាំនួន៤បែនថម
េទៀត            
                                     ។ 
                                     ។ 
                              ។  
                       ។  

                                                                  
                                                                  
                                                 ។ 

                                                                         
                                  ។ 

                                                         
                                                                     
                                                       ។ 

                                                                  
                                                ។ 

                                                                     
                                                            
                 ។ 

៤.១១៥-                                                            
                                           

                                                                   
           ។ 
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                                                       ។  

                                                             
                                                                  
           ។ 

                                                                       
                                                             
                                      ។ 

                                                                  
                                                   ។ 

                                                          
                                                                    
                                                           
                                     ។ 

                                                              
                                                                  
                          ។ 

៤.១១៦-                                                               
                                                          

                                                              
                                                           ។  

                                                             
                                                                
                                                                   
                                                             
                                                                     
                                                          
                                                                    
                                                                         
                  ។  

                                                                ។ 
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                                                 ។ 
                                                            
                       ។ 

 ពរងឹងសមតថភាពបេចចកេទសនិងររបរ់រងដល់     រកសួងធនធានទកឹ និងឧតុនិយម 
ទាំ បុរសនិងស្ដសតី េដើម្បីអនុវតតវិធី    នងិបេចចកវទិ្ោេរសាចរសពនិងេោេះទឹក។ 

៤.១១៧-                                                               
         

                                                             
                                 ។ 

                                                         
           ។ 

                                                          
                                                                
                                                                         
                                ។ 

                                                              
                                                                  
                                                                    
                                                                   
                                             ។ 

                                                           
                          ។ 

                                                          
                                                  ។ 

                                                            
                                                         ។ 

                                                                 ។ 

                                 

៤.១១៨- រាជរោាភបិាលកមពអជា នងឹបនតកិចចសហរបតិបតតិការេោយេពញទាំហឹងជាមួយបណ្តា
របេទសជាសម្នជិកទេនលេមរងគេរកាមទរមង់ការរណៈកមមការទេនលេមរងគ េដើម្បីធានាការអ  វឌ្ឍ 
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របកបេោយនិរនត ភាពៃនអាងទេនលេមរងគ។ ជាងេនេះេៅេទៀត េៅកនអងកិចចរបជុាំកាំពូលេលើកទី១ 
របស់រណៈកមមការទេនលេមរងគ ែដលបានរបារពធេឡើងេៅៃថៃទ៥ី ែែេមសា ឆាាំ២០១០ េៅហួហីន 
របមុែរោាភិបាលរបេទសជាសម្នជិកេមរងគ បានេបតជាាចិតតនងឹេធវើសវ័ោភបិាលហិរញ្ដវតថអេពញ 
េលញសរម្នប់រណៈកមមការទេនលេមរងគកនអងឆាាំ២០៣០ខ្ជងមុែ ែដលកនអងេនាេះរបេទសជាសម្ន 
ជិករណៈកមមការទេនលេមរងគ  មួយៗ រតូវបេងកើននវូវិភារទនហិរញ្ដវតថអរបសែ់លឤនេដើម្បីដាំេណើរការ 
រណៈកមមការទេនលេមរងគ និងេរតៀមែលឤនេដើម្បីទទួលការរា៉ាប់រងជាបេណ្ើរៗ ែដលបានចាតបេ់ផតើមព ី
ឆាាំ២០១២ នងិឈានេៅទទួលែុសរតូវេពញេលញកនអងឆាាំ២០៣០។ 

៤.១១៩- េដើម្បីអនុវតតេោលនេោបាយ ទិភាព រាជរោាភិបាលកមពអជា នឹងបនតកិចចសហ
របតិបតតកិារជាមួយបណ្តារបេទសជាសម្នជិកេមរងគកនអងការេធវើបចចអប្បនន    ែផនការយទុធសាស្ដសត 
យទុធសាស្ដសតអភវិឌឍ្  អាង និងអនុវតតរេរម្នងនានាែដលបានេរោងទុកេរកាមទរមង់ការរបស់
រណៈកមមការទេនលេមរងគ ែដលរេរម្នងទាំងេនាេះរួមម្ននកមមវិធីកសាងែផនការអភិវឌ្ឍអាងទេនល 
ជលផល កសកិមម េរសាចរសព វារីអរគិសន ី ការររប់ររងទឹក  នន់ ការររប់ររងភាពរាាំងសៃឤត 
ការែរបរបលួអាកាសធាត ុ ការររប់ររងធនធានទកឹចរមុេះ ការររបរ់រង  តម៌្នននិងចាំេណេះដងឹ 
និងការកសាងសមតថភាពចរមុេះ។ ទនទឹមនឹងេនេះ ែផនទីវិថសីរម្នប់េធវើវិមជ្ឈការមុែងារសនឣល   
ការររប់ររងអាងទេនល     រតូវបានេរៀបចាំនិងែកសរមួល សរម្នបក់ារអនុវតតជាបេណ្ើរៗចាតប់ពី
ឆាាំ២០១២មក េហើយរំពងឹថ្នន ឹម្ននការអនុវតតេពញេលញេៅកនអងឆាាំ២០៣០ េោយរបេទសជា
សម្នជិកេមរងគ េរកាមការេបតជាាចតិតរបស់របមែុរោាភិបាលកនអងកិចចរបជុាំកាំពូលេលើកទី១របស់
រណៈកមមការទេនលេមរងគ។ 

                                  

៤.១២០-                                                         
  ៥                                                               
      

 ការបេងកើតរកប  ណឌច្ាបស់រម្នប់វិសយ័ផគត់ផគង់ទឹកសាាតតាំបន់ទីរបជុាំជន  
 េរៀបចាំចា្ប់សតីពកីារររប់ររងេសវាទឹកសាាត។ 
 េរៀបចាំនីតវិិធីសតីពកីារេសនើសុាំវិនិេោរកនអងវសិ័យទកឹសាាត។ 
 េរៀបចាំបញ្ដតតិកមមេសដឌកិចច(ការកាំណត់ៃថលទឹក)។ 
 េរៀបចាំបទប្បញ្ដតតិបេចចកេទស។ 

 ការជាំ   វិមជ្ឈការនិងវសិហមជ្ឈការ    វសិ័យផគតផ់គង់ទឹកសាាតតាំបនទ់ីរបជុាំជន  
      ការេធវើរបតិភូកមមអាំណ្តចដលថ់្នាក់េរកាមជាតិ កនអងភារកិចចៃនការផតលេ់សវាទឹក 
សាាតេោយរក្ាភារកិចចបញ្ដតតិកមមទាំងបេចចកេទសនិងេសដឌកចិចេៅថ្នាក់ជាតិ។ 
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 ការផតល ់   ភាពេពញេលញដល់អងគភាពសាធារណៈ  
 កសាងសមតថភាពរោាករទកឹសាធារណៈតាមបណ្តាេែតត េដើម្បីម្ននសមតថភាពជាបេណ្ើរ  ៗ
កនអងការទទលួែុសរតូវេលើរកប    ការងាររបស់ែលឤនេៅតាមច្ាបជ់ាធរម្នន រពម 
ទាំង     ការផតល់    ភាពជាសហរោសម្ននលកខណៈេសដឌកិចចតាមសាានភាពជាក ់
ែសតង។ 

 េោយយកតាមរាំរូ និងបទពិេសាធរបស់រោាករទឹក     រកុងភនាំេពញ អងគភាពទាំង 
អស់នឹងរតូវផតល់    ភាពជាអងគភាពសាធារណៈម្ននលកខណៈេសដឌកិចចរតមឹឆាាំ 
២០១៨។ 

 ការបេងកើនហិរញ្ដបប្ទនរបស់វិស័យ  
 េរៀបចាំយទុធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ រួមម្ននែផនការហិរញ្ដប្បទននិងវិនេិោររយៈ 
េពលែវង។ 

 ររប់អងគភាពសាធារណៈទាំងអស់រតវូេរៀបចាំែផនការអាជីវកមម៥ឆាាំ របស់ែលឤនរតឹមឆាាំ 
២០១៨ រួមទាំងែផនការវនិិេោរ និងការពរងីក។ 

 បនតកិចចសហរបតិបតតកិារេសមើភាពលឡជាមួយៃដរូអភវិឌ្ឍនានា េដើម្បីរកហិរញ្ដប្បទន 
សរម្នប់ការសាារ និងពរងកីសមតថភាពផគត់ផគង់រសបតាមែផនការអភិវឌ្ឍន។៍ 

 សិក្ា និងជាំរុញលទធភាពទទួលបានហិរញ្ដប្បទនសរម្នប់ែផនកឯកជនតាមរយៈការ
សហការជាមួយបណ្តាសាាប័ននានារបស់រាជរោាភិបាល ៃដរូអភិវឌ្ឍ អងគការមិនែមន 
រោាភិបាល និងធនាោរកនអងរសុក េដើម្បជីួយោាំរទែផនកឯកជនកនអងការទទួលបានរបាក់
កមចីែដលម្ននលកខណៈអនុេរោេះដល់វសិ័យឯកជន។ 

      េលើកទឹកចិតតឲ្យម្ននការចូលរួមវិនិេោរពីវសិយ័ឯកជន េោយការបេងកើតនូវ 
េោលនេោបាយរកប  ណឌច្ាប់ សរមួលដលប់រិោកាសវិនិេោរ កនអងការទក ់
ទញភាពជាៃដរសូាធារណៈ ឯកជន រពមទាំងការេលើកទឹកចិតតដលក់ារវិនេិោរឯក 
ជន។ 

 អនុវតតកមមវិធី “ទកឹសាាតសរម្នបទ់ាំងអសោ់ា” េោយេផ្ទាតេលើការផតលឧ់បតថមភធនៃថល 
ភាាប់បណ្តាញដលរ់រួសារែដលរកីរកបាំផុតនិងររួសារែដលងាយរងេរោេះបាំផុត។ 

 ការបេងកើនរបសិទធភាពការផតល់េសវា និងលទធភាពទទួលបានេសវាផគត់ផគង់ទកឹសាាតែដល 
ម្ននរុណភាពរសប ម្នន    សមរម្យ នងិម្ននចីរភាព  
 សាារេឡើងវិញនវូមេធ្ោបាយផលិតកមមនិងបណ្តាញែចកចាតយែដលម្ននរសាប់ េោយ 
េរបើរបាសធ់នធានរបស់រាជរោាភិបាល ធនធានរបស់អងគភាព និងហិរញ្ដបប្ទនពីៃដ 
រូអភិវឌ្ឍនានា។ 
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 សិក្ាែសវងយល់អាំពីមូលេហតុតាមអងគភាពនីមយួៗអាំព ី ឫសរល់ៃនបញ្ជាែដល 
បណ្តាលឲ្យរោាករទឹកសាធារណៈមិនទនម់្ននចាំណូលធានាររប់ចាំណ្តយ និងរិេះរក 
វិធានការែក   ឲយ្បានឆបរ់ហ័ស។ 

 កសាងធនធានមនសុ្សឲ្យម្ននបរិម្នណនិងរណុភាពេឆលើយតបេៅនឹងតរមូវការ។ 
 បេងកើត ”សម្នរម          ទកឹសាាតកមពអជា” ជាសម្នរមជាតតិាំណ្តងឲយ្វសិ័យផគត់ 
ផគង់ទឹកសាាត ទីរបជុាំជននិង     ការអនុវតតតួនាទរីបស់សម្នរមេដើម្បីផ្ទាសប់តឣរបទពិ 
េសាធនិងេរៀនសូរតពោីាេៅវិញេៅមក។ 

 េរបើរបាស់មស្ដនតីបុរគលកិនងិធនធានរបស់រោាករទឹក     រកុងភនាំេពញ រពមទាំងការ 
បេងកើតមជ្ឈមណឌលបណ្តេះបណ្តាលទឹកសាាតកនអងទិសេៅេលើក     វសិ័យទាំងមូល។ 

 ែិតែាំពរងីករាំរូបទពិេសាធរបស់រោាករទឹករកុងភនាំេពញ សរម្នប់រោាករទកឹទូទាំងរប 
េទស ទាំងសាធារណៈនងិឯកជន េដើម្បឲី្យរោាករទឹកទាំងេនាេះអាចផគត់ផគងទ់ឹកែដល 
ម្ននរុណភាព ៃថលសមរម្យ និងម្ននចីរភាព ដល់អតថិិជន។ 

 បេងកើតបរិោកាសរបឡងរបណ្តាំង េោយោក់េចញនូវសូចនាកររណុភាពេសវាផគត់
ផគង់ទឹកសាាតសាំខ្ជន់ៗ សរម្នប់េធវើជាខ្ជាតវាសស់មតថភាពរបស់អងគភាពផតល់េសវានិង 
របព័នធរតួតពិនិត្យរបកបេោយតម្នាភាព ែដលរតូវបានពិនតិ្យនិងេធវើសវនកមមេោយ 
រកសួងជាេរៀងរាលឆ់ាាំ។ 

 ែិតែាំ     ឲ្យរោាករទឹកសាធារណៈ ផតល់េសវារបកបេៅេោយរុណភាព      ម 
រម្យ ធានាការទូទតេ់សាហ ុយចាំណ្តយបានទាំងរសុង និងម្ននធនធានសរម្នប់ការវិន ិ
េោរេឡើងវិញ។ ែិតែាំកាត់បនថយជាបេណ្ើរៗការពឹង    េលើហិរញ្ដបប្ទនពីេរៅ 
របេទសេដើម្បីសាារនិងអភិវឌ្ឍអងគភាព។ 

 អភិវឌ្ឍរបព័នធរតតួពិនិត្យរុណភាពទឹកឲ្យម្ននរបសិទធភាព េដើមប្ីធានាថ្នការផគត់ផគង ់
ទឹកសាាតរតូវអនុេលាមតាមបទោានរុណភាពទឹកផកឹជាត។ិ 

 បនថយផលប េះពល់ពីការអភិវឌ្ឍទឹកសាាតដលវ់ិសយ័េផ្សងៗេទៀត េោយការសហ 
ការសឡិត    ជាមយួសាាប័នពក់ព័នធ។ 

 សហការជាមយួរណៈកម្នាធិការជាតរិរប់ររងេរោេះមហនតរាយ និងេរតៀមចាំេពេះ
បែរមបរមួលអាកាសធាត ុ រពមទាំងការចលូរួមរាល់សកមមភាពេដើម្បីកាត់បនថយផល 
ប េះពល់ដល់វសិ័យទឹកសាាត។ 

   បេងកើនការការពររបភពទឹក និងពរងឹងបញ្ដតតិកមម  
 សហការជាមយួសាាប័នពក់ព័នធេដើម្បកីារពររបភពទឹក ទាំងបរិម្នណ នងិរណុភាព 
េជៀសវាងការេកើនេឡើងចាំណ្តយផលតិកមមេោយមលូេហតុបញ្ជារបភពទឹក។ 
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                   ការពរសុែភាពសាធារណៈ និងការពរបរិសាានលឡ។ រតូវកាត ់
បនថយជាបេណ្ើរ   ការបងហឣរកាកសាំណល់ពីរបរពតឹតិកមមទឹកចូលេៅរបភពធមមជាត ិ
េោយមិនបានេធវើរបរពឹតតកិមមជាមុន។ 

 រេរម្នងអភិវឌ្ឍនរ៍តូវម្ននការសិកា្ពីផលប េះពលប់រិសាានឲ្យបានចា្ស់លាស់ េដើម្បី 
ធានាថ្នរេរម្នងេនាេះម្ននផលប េះពល់បរិសាានកនអងករមិតែដលច្ាប់អនុញ្ជាត។ 

 អភិវឌ្ឍរតូវេោរពតាមបទោានបេចចកេទស រឺរិេះរកបេចចកវិទ្ោែដលម្ននលកខណៈសម 
រសប េដើម្បេីធវើឲ្យ    ទឹកម្ននលកខណៈសមរម្យ និងធានាការផតល់េសវាយូរ អែងវង។ 

៤.៣-                          

 -                                  ៥ 

៤.១២១-               ៤                                          
                                                                      
                                                                  
                                                                       
                                                   ។                  
                                                            
                                                                     
          ២៥%           ។  

៤.១២២-                             ៥                         

  ១                                                          
                                                               
                                                             
                                                            
                                                               
       ។ 

  ២                                                             
                                                          
                                                            
                              ។ 
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  ៣                                                              
   ២០២០                                                        
                     ។ 

  ៤                                                             
                                                           
                                                                      
                                                               
                              ។ 

  ៥                                                           
                                                                 
                                                                 
                                                     ។ 

  ៦                                                                  
                                                      
                          ។ 

  ៧                                                             
                ។ 

  ៨                                                         ។ 

៤.១២៣-                                                       
                                                                      
                                                                  
                                                                    
                                                ។                     
                                                                 
                                                                          
                                                                        ។ 

៤.១២៤-                                                          
                                                                ។  
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 -                                                        
៤.១២៥-                                                            ៥
                                                   

                                                                    
                                            ។ 

                                                                
                                             ។  

                                                           
                                                               
                                              ។ 

                                                          
                            ។ 

៤.១២៦-                                                               
                                  

                                                             
                                   ។  

                                                                   
                                      ។  

                                                            
                                                    ។ 

                                                                  
                       ។ 

                                                                 
                                                                
                                                              ។  

                                                                
      ។ 

៤.១២៧-                                                         
  ៥                                                  
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            ។ 

                                                              
                                                                 
                                   ។ 

                                                            
                                                               
                                 ។ 

                                                     
                                                              ។ 

                                                                         
                                                                 
                                            ។ 

                                                                      
                    ។ 

                                                             ។ 

៤.៤-                                    

 -                                 ៥ 

៤.១២៨-               ៤                                              
                                                                
                                                                   
          ។ 

៤.១២៩-                               ៥                               
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                                               ។                     
       

  ១                                                            
                                                    ។ 

  ២                                                                      
                                                        និង        
                                                                    
                               ។ 

  ៣                                                                       
                                       ។ 

  ៤                                                                    
                                       ។ 

  ៥                                                                    
                                                                   
                                                                  
                                                               ។ 

  ៦                                                             
                                                                    
                                                             
                                                    
               ។ 

  ៧                                                                   
                                                                  
                                                          
                                                                
                                                             
                                          ។ 

  ៨                                   ។ 
  ៩                                                                     
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                     ។ 

 -                                                        

៤.១៣០-                                                        
  ៥                                     េធវើការពរងីកេសវាៃរបស           
នារមន ៍បេចចកវិទ្ោរមនារមន៍ និងព័ត៌ម្នន រពមទាំងបណ្តេះបណ្តាល អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 
                    

 េលើកកមពស់រុណភាពេសវា ភាពេជឿទុកចិតត                                 
                     និងរបសិទធភាពៃនបណ្តាញៃរបសណីយ ៍ 
 បនតពរងីកបែនថមរបព័នធរតតួពិនិត្យតាមបញ្ជរៃរបសណីយ៍ឲ្យបានររប់េែតត រកុង រសកុ 
ែណឌទូទាំងរបេទស។ 

 បនតពរងីកបែនថមរបព័នធតាមោនបេញ្ដើៃរបសណីយឲ៍យ្បានររប់េែតត រកុង រសកុ ែណឌ 
ទូទាំងរបេទស។ 

 បនតផ្សពវផ្ាយពណិជជកមមតាមរបព័នធសាធារណៈងាយៗដូចជាវិទ្យអ ទូរទស្សន ៍កាែសត 
     ។ 

 ពរងឹងការែចកចាតយបេញ្ដើៃរបសណីយ៍ដល់លាំេៅ  របស់អតិថិជន។ 
 ពរងឹងការដឹកជញ្ជឣនបេញ្ដើកនអងរសុក។ 

 បេងកើនសុចចរតិភាពនិងសុវតថិភាពៃនេសវាៃរបសណយី៍៖ 
 សហការជាមួយសាាប័នម្ននសមតថកិចចកនអងការទប់សាាត់ការចរាចរេររឿងេញៀនតាមរយៈ 
បេញ្ដើៃរបសណយី។៍ 

 ទប់សាាតក់ារបាត់បងែ់ូចខ្ជតបេញ្ដើឲយ្បាន     អតិបរិម្ន។ 
 ជាំរុញការ         េរបើរបាស់បេចចកវិទ្ោពត័៌ម្នននិងរមនារមន ៍ 
 អភិវឌ្ឍ និងររប់ររងអាជីវកមមៃរបសណីយ៍រសបតាមសតង់ោអនតរជាតិេោយេរបើរបាស ់
របព័នធពត៌ម្ននវិទ្ោឲ្យបានទូលាំទូលាយ។ 

 ការោក់ឲយ្េរបើរបាស់របពន័ធ IFS របស់សហភាពៃរបសណីយស៍កលសរម្នប់េសវា 
េផទររបាក់អនតរជាតតិាមរបព័នធេអឡិចរតូនិ ។ 

 បាំពក់ Mobile Scanner ឲ្យររប់     ែចក  េសវា EMS។ 
 ពរងឹងការររប់ររងការងារអាជីវកមមតាមរបពន័ធ      តាមបណ្តាេែតត។ 

 កសាងសតង់ោនិងបទ   ញ្ដ   នានា  
 ពរងីកការេរបើរបាស់ Postal Code ទូទាំងរបេទស។ 
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 ចូលរួមចាំែណកកមអងការ    វេិសាធនកមមច្ាប់រយែដលទក់ទងនឹងបេញ្ដើៃរបសណីយ៍
ជាប់ពនធ។ 

 ចូលរួមទប់សាាត់ភាពអាណ្តធិបេតយ្យ  ការដឹកជញ្ជឣនបេញ្ដើតាមរថយនតឈនឤលែដល
ជាេហតុេធវើឲ្យប េះពល់ដល់មុែចាំណូលអាជីវកមម។  

 ផតល់ការរសាវរជាវទីផា្រែដលទក់ទងនឹងវសិ័យៃរបសណីយ៍េដើម្បេីឆលើយតបេៅនឹងតរមូវ
ការរបស់អតថិិជននិងភារីពក់ព័នធនានា  
 េរៀបចាំោក់ឲ្យដាំេណើរការេសវាធនាោរៃរបសណយី៍េោយសហការជាមួយធនាោរ 
ឯកជន។ 

 ការោក់ឲយ្េរបើរបាស់របពន័ធ IFS  របស់សហភាពៃរបសណីយស៍កលសរម្នប់េសវា
េផទររបាក់អនតរជាតតិាមរបព័នធេអឡិចរតូនិច។ 

 ពរងឹងសមតថភាពកនអងការអនុវតតនិងការររប់ររងេសវាសកល  
 ពរងីកមុែសញ្ជាអាជវីកមមថមីៗេៅកាន់ទីរបជុាំជន ពិេសស តាំបន់ជនបទ។ 
 បនតបណ្តេះបណ្តាលជាំនាញអាជីវកមមៃរបសណីយដ៍ល់និេោជិ  ជាពិេសស តាម
បណ្តាេែតត។ 

 បេងកើនសមតថភាពយលដ់ងឹពីមុែជាំនាញៃរបសណយី៍ដល់និេោជិ ររប់លាំោប់ថ្នាក់។ 
 េរៀបចាំែក     ឥរិោបថរបស់និេោជ ិពីមស្ដនតីរាជការេៅជាអនក     អាជវីកមម។ 

 េរៀបចាំកសាងសថតិិនិងវិភារេលើ  តិវធិីរណនា    េដើម។ 
 ផតល់ព័ត៌ម្នន និងជាំនាញនានាែដលទក់ទងនឹងវិស័យៃរបសណីយ៍េដើម្បីសហរបតិ
បតតិការជាមយួៃដរពូក់ពន័ធ។ 

 េធវើទាំេនើបភាវូបនយីកមមនងិរបសិទធកមមេលើផលតិផលនិងេសវាៃរបសណីយ៍  
 បេងកើនបរិម្នណរបអបស់ាំបុរតជួលជាវ និងេរៀបចាំលកខណៈបេចចកេទសរបអប់ឲ្យរសប
តាមករមិតសតង់ោអនតរជាតិ។ 

 ជាំរុញការបេរមើេសវាទទួលនិងែបងែចកវិកកយបរតរបស់សាាប័នរដឌ រកុមហ ុន និងអងគការ 
នានា។ 

 ជាំរុញកាំេណើនទីផ្ារតាមរយៈការេរបើរបាស់បេចចកវទិ្ោថម។ី 
 ជួយសរមលួេលើសកមមភាពពណិជជកមមអនតរជាតិតាមែបបេអឡិចរតូនកិ  
 សិក្ាេលើការេរបើរបាស់េសវាៃរបសណីយត៍ាមរបពន័ធ E-Commerce។  

 ការអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញៃរបសណីយ៍  
 សាងសង់និងជួសជុលែកលមឡសាខ្ជ ររប់េែតត រកងុ រសុក ែណឌទូទាំងរបេទសឲ្យ 
បានសមរម្យជាទីតាាំង     អាជីវកមម។ 

 ែកលមឡរបព័នធលាភការរវាងរបតិបតតិករៃរបសណីយែ៍ដលបានេរជើសតាាំង។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

       ៤                         ២០១៤-២០១៨ 276 

 ជាំរុញឲ្យម្ននការយល់ដងឹពីបញ្ជាបរិសាាននងិភាពមិនរាថយចាំេពេះេរោេះមហនតរាយ។ 
 ជាំរុញសមតថភាពយល់ដឹងរបស់របជាពលរដឌររប់រសទប់វណណៈពីការេរបើរបាស់េសវា 
ៃរបសណីយឲ៍្យកាន់ែតទលូាំទូលាយ។ 

 បនតពរងីកេហោារចនាសម័ពនធឆឡឹងែនង   បានដល់ទជីនបទោច់រសោលនិងតាំបន់ម្នន 
សកាានុពលខ្ជងេសដឌកិចចនិងេទសចរណ៍ េោយ  
 កសាងនិងអភិវឌ្ឍេហោារចនាសមព័នធឆឡងឹែនងទូររមនារមន៍បណ្តាញែែ្សកាបលិ៍អុបទិក
ឲ្យបានដល់ររប់េែតតនិងរសុកសាំខ្ជន់ៗែដលម្ននសកាានុភាពេសដឌកិចច ន ិេទសចរណ៍ 
និង    ចូលរួមអនវុតតរេរម្នងេមរបស់អាសា៊ានឆាាំ២០១៥។ 

 េរៀបចាំបេងកើតរបព័នធ ASEAN-Cambodia Internet Exchange របស់បណ្តារបេទស
កនអងតាំបន់អាសា៊ាន។ 

 អនុវតតតាមេោលនេោបាយ Broad Band សរម្នប់អភិវឌ្ឍនងិពរងីកេសវាេៅទ ូ
ទាំងរបេទសេោយរួមទាំងការផ្ទាស់បតឣរថមីពី Internet Protocol Version 4 េៅជា
 Internet Protocol Version 6។ 

 េរៀបចាំរេរម្នងបណ្តាញកាបលិ៍អុបទិកតាមបាតសមុរទ Submarine Cable ភាាបេ់ៅនឹង
បណ្តាញកាបលិ៍បាតសមុរទអនតរជាតិ។ 

 េរៀបចាំឲ្យម្ននេសវាសកល USO (Universal Service Obligation )សរម្នប់     
េសវាេៅតាមទជីនបទនងិសហរមន៍ែដលមនិម្ននេសវា ICT។ 

 ែកសរមួលយុទធសាស្ដសតបញ្ដ   កមមទូររមនារមន ៍ េោយែផឡកេលើមូលោានការវវិឌ្ឍ 
បេចចកវិទ្ោថមីទាំេនើបនិងការែកទរមង់ថមីរបស់បញ្ដ   កមមអនតរជាតិ។ 

 បណ្តេះបណ្តាលធនធានមនសុ្សឲ្យម្ននសមតថភាពេដើម្បបីនតេវនកនអងវសិ័យទូររមនារមន៍។ 
 ជាំរុញការកសាងលិែិតបទោានៃនវិស័យនីមួយៗ តាមោនរតួតពិនិត្យការអនុវតត ក់ 
ែសតងក៏ដូចចាតត់វធិានការចាតាំបាច់សាំេៅធានារបសិទធភាពៃនការអនុវតតច្ាបល់ិែិតបទ 
ោានេោយពុាំេរសីេអើង។ 

 េបើកទូលាយនិងេលើកទឹកចិតតចាំេពេះការចូលរួមវនិិេោររបស់ែផនកឯកជន។ 
 េរៀបចាំនិងដាំេណើរការបណ្តាល័យ េដើម្បីរក្ាទុកនូវរាល់ឯកសារ ជាពិេសស ឯកសារ 
ពក់ព័នធវិស័យែរបសណយី៍និងទូររមនារមន៍រពមទាំងបេងកើតមជ្ឈមណឌល ណ្តេះបណ្តាល 
េឡើងវិញ។ 

 បនតពរងឹងកិចចសហរបតិបតតិការជាមយួអាសា៊ាន និង ណ្តាអងគការអនតរជាតិនានា   ច 
ជា   ITU  UPU  APPU      ។ 

                                        ។ 
                       ។ 
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    ។ 

 អភិវឌ្ឍរបព័នធរោាភិបាលេអទ្បិករតូនិច។  
 ពរងីកនិងររប់ររងេហោារចនាសមព័នធព័ត៌ម្ននជាត ិនិងររប់ររងរបព័នធវីេដអូៃនសននិស ី 
របស់រាជរោាភិបាល។ 

 អភិវឌ្ឍកមមវិធីកុាំពយ្ឣទ័រនិងម្នតិកាព័ត៌ម្នន។  

៤.១៣១-                                                       នឹងេរៀបចាំកសាង 
បទប្បញ្ដតិរតិយុតតរួមម្នន េសចកតីែណនាាំ េសចកតីសេរមច សារាចរែណនាាំ របកាស េោលនេោ 
បាយ អនុរកឹត្យ ច្ាប់  ែដលម្ននជាអាទិ៍៖ 

 េោលនេោបាយ                 ជាតិ     ៃរបសណីយ។៍ 
 អនុរកឹត្យសតពីីកាតវកចិចេសវាៃរបសណីយ៍សកល។ 
 វិេសាធនកមមច្ាប់ៃរបសណីយ៍។ 
 េោលនេោបាយរប តែបនជាតិ (National Broadband )។ 
 េោលនេោបាយកាតពវកចិចេសវាទូររមនារមន៍សកល។ 
 េោលនេោបាយបេចចកវទិ្ោរមនារមន៍និងព័តម៌្នន។ 
 ច្ាប់សតីពទីូររមនារមន។៍ 
 ច្ាប់សតីពវីិទ្យអរមនារមន។៍   

៤.១៣២-                                                        
                                   ៤.៦         ៤.៧          

     ៤.៦-                               

 

 ៊្ូចនាករ 

ជាក់ផ្តង 

២០១២ 

បា៉ានស់ាម ន 

២០១៣ 

ពសាករណ៍ 

២០១៤ 

ពសាករណ៍ 

២០១៥ 

ពសាករណ៍ 

២០១៦ 

ពសាករណ៍ 

២០១៧ 

ពសាករណ៍ 

២០១៨ 

អប្តាអនកភប្រើភ្វ 

)១នាក់/១ឆ្ន ាំ) 

 

០,១២៦០ 

 

០,១២៧៩ 

 

០,១២៩៨ 

 

០,១៣១៦ 

 

០,១៣៣៥ 

 

០,១៣៥៤ 

 

០,១៣៧៣ 

អប្តារភប្មើភ្វ 

ជារ.ម២ កនុង០១

ការយិាលយ័ 

 

៣ ៣៥២,៥០ 

 

៣ ៣៥២,៥០ 

 

៣ ៣៥២,៥០ 

 

៣ ៣៥២,៥០ 

 

៣ ៣៥២,៥០ 

 

៣ ៣៥២,៥០ 

 

៣ ៣៥២,៥០ 
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     ៤.៧-                              

 

្៊ូចនាករ 

ឯ 

ក 

តា 

ជាក់ផ្តង 

២០១២ 

បា៉ានស់ាម ន 

២០១៣ 

ពសាករណ៍ 

២០១៤ 

ពសាករណ៍ 

២០១៥ 

ពសាករណ៍ 

២០១៦ 

ពសាករណ៍ 

២០១៧ 

ពសាករណ៍ 

២០១៨ 

្រុរ ទ្៊ូរ្័ពៃ 

ចល័ត អចល័ត 

លាន 

ភប្រឿង ១៩,៦៩ ២៣,៨២ ២៨,៨៣ ៣៤,៨៨ ៤២,២០ ៥១,០៧ ៦១,៧៩ 

អប្តាអនកភប្រើ

ប្បា្ ់

ទ្៊ូរ្័ពៃ 

១០០ 

នាក់ 

១៣៣,៥៦ ១៥៩,១៩ ១៨៩,៨៦ ២២៦,៤១ ២៧០,០៥ ៣២២,២៣ ៣៨៤,៥០ 

អនកភប្រើប្បា្់

អុីន      

 

 

 

ទ្ទ្ួលបាន 

លាន 

នាក់ 
២,៧០ ៤,៣៣ ៦,៩៣ ១១,០៩ ១៣,៤១ ១៦,២៣ ១៩,៦៤ 

                                  

៤.១៣៣-                                                          
                        ៣             

 ពរងីកវិសាលភាពនិងរបសិទធភាពៃនេសវាផ្សពវផ្ាយផតល់ព័ត៌ម្នន ការអប់រំ និងការ       
របកបេោយរុណភាព  និងសមធម៌ជូនរបជាពលរដឌេៅកមពអជាឲ្យបាន៨៥%ដល់៩៥%។ 

 េលើកទឹកចតិតការអនវុតតេសរីភាពសារព័ត៌ម្នន និងការបេញ្ចញមតិរសបតាមេោលការណ៍
លទធិរបជាធិបេតយ្យេសរពីហុបក្ស េលើកសទឤយនីតិរដឌ ការពរសិទធិ និងេសចកតីៃថលថនឣររបស ់
មនុស្ស។ 

 រួមចាំែណកអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌របៃពណី  េដើម្បីេលើកកមពស់អតតសញ្ជាណជាតិនិង 
កិត្ោនុភាពៃនរពេះរាជាណ្តចរកកមពអជាេៅេលើឆកអនតរជាតិតាមរយៈរបព័នធផ្សពវផ្ាយ។ 

៤.១៣៤-                                                          
                                    

   បនតជាំរញុរបព័នធផ្សពវផា្យរបសជ់ាតិ និងេលើកទឹកចិតតរបពន័ធផ្សពវផា្យឯកជនឲយ្
ែិតែាំពរងីកសកាានពុលរបសិទធភាព និងវិសាលភាពៃនការផ្ាយររបដណ្ប់ឲ្យបាន
ទូលាំទលូាយទាំងកនអងរបេទស កនអងតាំបន់ និងទវបីនានា េដើម្បីផតល់ព័តម៌្នន ការអប់រ ំ 
និងការ      របកបេោយរុណភាព និងសមធមជ៌ូនរបជាពលរដឌែែមរេៅររប់រចកលហក 
ៃនម្នតរុបេទស និងេឆាេះេៅកាន់ពិភពេលាកខ្ជងេរៅរួមចាំែណកេលើកតេមកើងអតតសញ្ជាណ 
និងេម្នទនភាពជាតិែែមរ នងិកិត្ោនុភាព    កមពអជាេៅេលើឆកអនតរជាតិ។ 

   កសាងែផនការទាំេនើបនីយកមមមូលោានសម្នារៈបេចចកេទស សរម្នបអ់ងគភាពផ្សពវ 
ផ្ាយថ្នាកជ់ាតិ(វិទ្យអជាតិ ទូរទស្សនជ៍ាតិ និងទភីាាកង់ារសារព័ត៌ម្ននកមពអជា) េដើម្បីេឆលើយ 
តបនឹងសាំណូមពរចាតាំបាចៃ់នការផ្សពវផ្សយជា     ផលឣវការរបស់ជាតិ។ 
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   បនតជាំរញុការកសាងសង់សាានីយវិទ្យអ នងិទូរទស្សន៍ថ្នាក់េរកាមជាតិេៅតាមបណ្តា
េែតតបនតេទៀត េោយផតលអ់ាទិភាពចាំេពេះបណ្តាេែតតេៅែប កព  ព្យនិង   ៃនម្នតុ
របេទស។  សាានយីទាំងេនេះ េដើរតួនាទីជាសាានចមលងនូវេោលនេោបាយរបស់រាជរោាភ ិ
បាល      េៅជូនរបជាពលរដឌ និងជាេវទកិាសាធារណៈសរម្នប់របជាពលរដឌបេញ្ចញ 
មតិេោបល់  និងសាំណមូពររបស់ែលឤនរសបតាមេោលការណ៍សតីពីការអភិវឌ្ឍតាមែបប 
របជាធិបេតយ្យនិងអភិបាលកិចចលឡេៅថ្នាកេ់រកាមជាតិ ែដលកាំណតេ់ៅកនអងរកបែ័ណឌ 
យុទធសាស្ដសតសតពីីកាំែណទរមង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ។ 

 ជាំរុញការេបើកវរគបណាតេះបណ្តាលបេចចកេទស និងេលើកកមពសស់មតថភាពសរម្នប់មស្ដនតផីលតិ 
កមមវិធីនិងព័តម៌្ននថ្នាកេ់រកាមជាតិ េដើម្បី   សាានយីវិទ្យអ ទូរទស្សន៍ថ្នាកេ់រកាមជាតមិ្នន
លទធភាពកនអងការផ្សពវផ្ាយបនតផ្ទាល់នូវរពឹតតិការណស៍ាំខ្ជន់ៗពីថ្នាក់ជាតិ និងម្ននលទធភាព 
ផលិតកមមវិធីអប់រសំងគម នងិបញ្ជាទក់ទងស្ដសតីនិងកមុ្នរ។ 

 ជាំរុញការពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន  េោយអនវុតតេោលនេោបាយយុវភាវូបនីយកមមនិង
េយនឌ័រ និងទាំេនើបកមមមូលោានសម្នារៈបេចចកេទសរបកបេោយផ្ទសុកភាព េដើម្បីរបសិទធ 
ភាពការងារ។ 

 ជាំរុញការអនុវតតចា្ប់សតីពរីបបសារព័ត៌ម្នន  និងបនតែិតែាំសិកា្រសាវរជាវ  េដើម្បីកសាង
លិែិតបទោានរតិយ ុ  ថមី  សរម្នប់ររប់ររងវសិយ័ព័ត៌ម្នន និងេសាតទស្សន៍ឲ្យសថិត
កនអងរកបែ័ណឌនីតរិដឌ េោយធានាបានទាំងសទិធិេសរីភាពៃនការបេញ្ចញមតិ េសរភីាព
សារព័ត៌ម្នននិងលទធិរបជាធិប្បេតយ្យ។ 

   បនតេលើកទឹកចិតតនិងេបើកទូលាយនូវការចូលរួមរបស់វិសយ័ឯកជនសងគមសុីវិល និង
អងគការមិនែមនរោាភិបាល កនអងវសិ័យព័តម៌្នននិងេសាតទស្សន៍។ 

   េលើកកមពស់រុណភាពៃនកមមវិធីផ្ាយព័ត៌ម្ននររបដណ្ប់ េោយព័ត៌ម្ននជាតិែដល 
ឆលអេះបញ្ជាាំងពីររប់ទិដឌភាពៃនជីវភាពសងគមកមពអជា ជាព័ត៌ម្ននពិត រតឹមរតូវតាមទិសេសាាក 
“ែបលក េលឿន ទកុចតិតបាន េៅទណី្ត េពលណ្ត  បាន”  េោយឈរេលើសាារតទីទួលែុស 
រតូវនិងេោរពសលីធម៌វជិាាជីវៈ េដើម្បីធានានូវការេលើកសទឤយនីតិរដឌ និងលទធិរបជាធិប 
េតយ្យេសរពីហុបក្ស។ 

   បេងកើតកមមវិធីផ្សពវផា្យស    រែបប អប់រំសងគម អប់រំច្ាប ់ កមមវិធីអបរ់ំអាំពីេយនឌរ័ 
និងកុម្នរ និងកមមវិធីយល់ដឹងសរម្នប់ររប់មជ្ឈោាននិងសហរមន៍ េោយសហការជា 
មួយររបរ់កសួង សាាប័នពក់ព័នធនានា។ 

 តាមរយៈមេធ្ោបាយផ្សពវផ្ាយទាំេនើប របស់ែលឤនរបព័នធផ្សពវផា្យជាតិទាំងអស់  ម្នន 
កាតពវកិចចរួមចាំែណកេលើកកមពស់អតតសញ្ជាណជាត ិ និងកិត្ោនុភាពរបស់កមពអជាេៅេលើ 
ឆកអនតរជាតិ រពមទាំងម្នាស់ការរបតិកមមតបទនេ់ពលេវលាចាំេពេះរាលក់ារផ្ាយ និង
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ព័ត៌ម្ននទាំងឡាយណ្តែដលរបាសចាតកការពិត អាចបណ្តាល   ប េះពល់ដល់កិតតិយស 
និងអនតរាយដល់សនតភិាពជាតិ ឬបាំពនេលើសិទធិរបស់បុរគលម្នាក់ៗ    ដូចជាប េះ ល់ដល ់
កិតតិយសនងិេសចកតីៃថលថនឣររបស់មនុស្សទេូៅ។ 

     ៤.៨                             

្៊ូចនាករ ា្ំខាន់ៗ  ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ក. ប្រពន័ធែសពវែាយរដ្ឋៈ        

    ១-សាថ នីយទ្៊ូរទ្    រដ្ឋ )ទ្.ទ្.ក.)        

        -សាថ នយីកណត ល ចាំននួ ០១ ០១ ០១ ០២ ០២ ០២ 

        -សាថ នយីភេតត ចាំននួ ០៧ ០៨ ០៨ ១០ ១០ ១២ 

    ២-សាថ នយីវ ិ  រដ្ឋ )វទិ្យុជាតិកមពុជា)        

        -សាថ នយីកណត ល ចាំននួ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៤ 

        -សាថ នយីភេតត ចាំននួ ១៨ ២០ ២០ ២២ ២៣ ២៤ 

    ៣-ទ្ភីាន ក់ងារសារព័តម៌្កនរដ្ឋ អងគភាព ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ 

េ. ប្រពន័ធែសពវែាយឯកជនៈ        

    ១-សាថ នីយទ្៊ូរទ្្សន៍ឯកជន ចាំននួ ១២ ១៣ ១៤ ១៤ ១៥ ១៥ 

២-សាថ នយីទ្៊ូរទ្្សនផ៍េសការ   

)      ភេតត) 

ចាំននួ ៩៦ ៩៨ ១០០ ១០០ ១០២ ១០៥ 

    ៣-សាថ នយីវទិ្យុឯកជន ចាំននួ ៥១ ៥៣ ៥៥ ៥៧ ៥៩ ៦០ 

 ៤-សារព័តម៌្កនភបាុះពុមព )កាផ្ត 

ប្ពឹតតិរប្ត ទ្្សនាវដ្ត ីភាសារផេម រ        

និងររភទ្្ ) 

អងគភាព ៥៧៤ ៥៨០ ៥៨០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ 

    ៥-ភោងពុមព អងគភាព ១៣៦ ១៣៨ ១៤០ ១៤២ ១៤៤ ១៤៥ 

                  

៤.១៣៥-  រាជរោាភិបាលកមពអជាសរម្នប់នីតិកាលទី៥ ៃនរដឌសភា ែដលរតូវបនតអភិវឌឍ្េលើររប់
វិស័យពក់ព័នធទាំងអសន់ឹងេធវើោ៉ាងណ្តេដើម្បីឲ្យសេរមចបាននូវទស្សនវិស័យរបស់ ែផនការេម
ជាតសិរម្នប់វិទ្ោសាស្ដសតនងិបេចចកវិទោ្កមពអជា រ ឺ"ឈានេឆាេះជារបេទសជាតែិដលម្ននេែឿនវទិោ្ 
សាស្ដសត នងិបេចចកវទិោ្នវានវុតត"។ កនអងន័យេនេះ េោលេៅ៤ យុទធសាស្ដសត៤ និងែផនការតាម 
វិស័យចាំននួ១០ រតវូបានកាំណត់េឡើងេដើម្បសីេរមចបាននូវទស្សនវសិ័យខ្ជងេលើ។ ជាក់ែសឋង 
េោលេៅទាំង៤ រ ឺ(១)បេងកើតមូលោានសរម្នប់វិទ្ោសាស្ដសតនិងបេចចកវិទ្ោ (២)ធានាសមតថភាព 
ការរសាវរជាវនិងអភវិឌ្ឈន ៍ (៣)បេងកើតបរិោកាសវទិ្ោសាស្ដសតនិងបេចចកវិទោ្ និង (៤)ពរងឹង 
សមតថភាពឧស្ាហកមមសនឣល។ េដើម្បីសេរមចបានេោលេៅទាំង៤ យុទធសាស្ដសត៤ រតូវបានោក ់
េចញ រ ឺ(១)ការអភិវឌ្ឍវិទ្ោសាស្ដសតនិងបេចចកវិទ្ោេោយែផឡកេលើធនធានមនុស្ស (២)ការបេងកើត 
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បណ្តាញសរម្នបក់ិចចសហរបតិបតតិការវិទ្ោសាស្ដសតនងិបេចចកវិទោ្ដឹកនាាំេោយកមពអជា (៣)     
                                                         និង (៤)     
    វិទ្ោសាស្ដសតនិងបេចចកវិ   ជាតិ                          ។ 

៤.១៣៦-                                                         
                       ១០             

 បេងកើតជាសាាប័នជាតទិទលួបនទអកេលើការអភិវឌ្ឍវិទោ្សាស្ដសតនិងបេចចកវិ   ៖ បេងកើតលិ 
ែិតបទោានរតិយុតត របពន័ធច្ាប់ និងរេបៀបវារៈវិទោ្សាស្ដសត និងបេចចកវ ិ  ជាតិ និងរប 
រល់ភារកិចចឲ្យសាាប័នទទួលបនទអក េដើម្បីដឹកនាាំការអភវិឌ្ឍវិទ្ោសាស្ដសតនិងបេចចកវ ិ  ។  

 អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សែផនកវិទ្ោសាស្ដសតនិងបេចចកវ ិ  ៖ ធានានូវការពរងីកែផនកបរិម្នណ 
និងពរងឹងែផនករុណភាពនវូវិស័យវទិ្ោសាស្ដសត និងបេចចកវ ិ  តាមរយៈការធានាដល់អនក
បេចចកេទសនិងជាំរញុអនករសាវរជាវ។  

 បេងកើតរបព័នធោាំរទហិរញ្ដវតថអដល់ែផនកវិទ្ោសាស្ដសតនិងបេចចកវិ   ។ 
 រាជរោាភិបាលដឹកនាាំការរសាវរជាវនិងការអភិវឌ្ឍ៖ ចាតបយ់កនូវបេចចកវ ិ  ែដលចាតាំបាច់ 
សរម្នបក់ារអភិវឌ្ឍរបេទស និងជាំរញុដល់ការរសាវរជាវនិងការអភិវឌ្ឍេដើម្បីធានាដល ់
តរមូវការបេចចកវិ   ។  

 ពរងឹងកិចចសហរបតិបតតកិារអនតរជាតិែផនកវទិ្ោសាស្ដសតនិងបេចចកវិ   ៖ ជាំរុញកិចចសហ
របតិបតតកិារបេចចកវិ   អនតរជាតេិោយែផឡកេលើការេផទរបេចចកវិ    នងិអភិវឌ្ឍែផនកវិទ្ោ 
សាស្ដសតនិងបេចចកវិ   របស់ែលឤន។  

 ជាំរុញព័ត៌ម្ននវិទ្ោសាស្ដសតនិងបេចចកវិ   ៖ របមូលនិងេរបើរបាសព់័ត៌ម្ននវិទោ្សាស្ដសតនិង
បេចចកវិ   ជារបព័នធ េដើម្បីោាំរទការសេរមចចិតតសរម្នប់បេងកើតេោលនេោបាយវិទ្ោ 
សាស្ដសតនិងបេចចកវិ    ក៏ដចូជាសកមមភាពរសាវរជាវនិងអភិវឌ្ឍរបសប់ណ្តាសហរោស។  

 ពរងឹងការយល់ដងឹជាសាធារណៈអាំពីវិទ្ោសាស្ដសតនងិបេចចកវិ   ៖ ផតលស់មកមមភាព
ទាំនាកទ់ាំនងនិងផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈឲ្យបានេរចើន និងផតល់         េដើម្បឲី្យ
ម្ននការយលដ់ឹងជាសាធារណៈអាំពីសារៈសាំខ្ជនៃ់នវទិ្ោសាស្ដសតនិងបេចចកវិ    និងជាំរុញ
ការចាតប់អារមមណ៍ និងចូលរួមរបសព់ួកោតេ់លើែផនកវទិ្ោសាស្ដសតនិងបេចចកវ ិ  ។  

 ពរងឹងផលតិភាពកសិកមម៖ ជាំរុញឲ្យម្ននលទធភាពរបកួតរបែជងែផនកកសិកមមកាន់ែតែពស ់
និងនាាំេៅរកការអភិវឌ្ឍៃបតងតាមរយៈការពរងីកផលិតភាពកសិកមម នងិការធានានូវ
ការេរបើរបាសប់េចចកវិ   ចរមុេះ។  
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 អភិវឌ្ឍជាំហរឧស្ាហកមមផ្ទាល់ែលឤន៖ ជាំរុញការរបកួតរបែជងែផនកឧស្ាហកមមតាមរយៈ
បេងកើតថ្នមពលេោយផ្ទាល់ែលឤន ជាំរញុឧស្ាហកមមែដលម្ននតៃមលបែនថមែពស ់េលើកកមពស់
វិសវករែដលម្ននជាំនាញ នងិេលើកទឹកចិតតការរសាវរជាវនិងអភិវឌឍ្តាមសហរោស។  

 ធានាដល់ការអភិវឌឍ្បេចចកវិ   ព័តម៌្នន និងរមនារមន៍៖ ជាំរញុបែនថមសមតថភាពកមមវិធី
ែផនកទន ់ េដើម្បផី្ទាស់បតឣរពបីេចចកវិ   ព័ត៌ម្នននងិរមនារមន៍ ែដលែផឡកេលើែផនករឹងេៅ 
ែផឡកេលើកមមវិធែីផនកទន់វញិ ។ 

៥-                          

៥.១-                                                

 -                                 ៥ 

៤.១៣៧-                                                           
                                “                         ”       
                          ។                               
                                                 “               ”  
       “                ”។ 

៤.១៣៨-                             ៥                            
                                                                      
                                                                   (      
              )                                                   
                                                                    
                                                                      
                                                                     
             ។ 

៤.១៣៩-                            ៥                                
                                                                        
                                                                  
                                                         ។                 
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                    ។ 

៤.១៤០-                                      ២   (១)            
                                                                    
                              (២)                                   
                                                                   
    ។                                 
  ១                                                                  

                                           ។ 
  ២                                                                  

                                                               
                                                          
                ។ 

  ៣                                                                   
                                                              
                                                             
                                     ។ 

  ៤                                                              
                                                                
                                                          
                                                       ។ 

  ៥                                                                
                                                            
                             ។ 

  ៦                                                                 
                                                               
                         ។ 

  ៧                                                           
                                               ។ 

  ៨                                      -                    
                                                         



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

       ៤                         ២០១៤-២០១៨ 284 

                                                  
                                                         ។ 

  ៩                                                             
         ។ 

  ១០                                                            
                                      ។ 

៤.១៤១-                                                          
                                                                   
                                                                ។           
                                                                      
                                                                       
                             ។  

 -                                                        

៤.១៤២-                                                           
    ។                                                                        
                                                                     
                                                                         
                                                                        
                  ។  

៤.១៤៣-                                                           “         
           ”                                                            
                                                     ។               ៥  
               “                    ”                              ។ 
                                                                               
                                                                           
                                                                         
                                                                          
                                                                 
                                                                     ។   
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៤.១៤៤-                                                                         
                                                              
                                    ។ 

     ៤.៩                               

                 ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

                        ៣០ ៧៣២  ៣៣ ៧១៩  ៣៦ ៦៩១  ៣៩ ៦៤៨  ៤២ ៥៩១  ៤៥ ៥២០  

                      ៧ ៥៣៩ ៨ ២៩១  ៩ ០៤៣ ៩ ៧៩៦ ១០ ៥៤៨ ១១ ៣០១ 

                        ៣៤ ៦១៥ ៣៨ ០៥៨ ៤១ ៤៨៣ ៤៤ ៨៩២ ៤៨ ២៨៣ ៥១ ៦៥៨ 

                      ៨ ៤៩២ ៩ ៣៥៨ ១០ ២២៥  ១១ ០៩២ ១១ ៩៥៨ ១២ ៨២៥ 

                      ១៩ ៨៤១ ២១ ៤៨៩ ២៣ ៣៥៥ ២៥ ២១២ ២៧ ០៦០ ២៨ ៨៩៨ 

                     ៤ ៨៦៧ ៥ ២៨៤ ៥ ៧៥៧ ៦ ២២៩ ៦ ៧០២ ៧ ១៧៤ 

         ហ                 ៣ ៦០៣ ៣ ៧៨២ ៣ ៩៧១ ៤ ១៦៩ ៤ ៣៧៧ ៤ ៥៩៥ 

     ហ           ៦០៩  ៦៣៩  ៦៧១  ៧០៥  ៧៤០  ៧៧៧  

     ហ     ២ ៩២៥ ៣ ០៧០ ៣ ២២៤ ៣ ៣៨៥ ៣ ៥៥៤ ៣ ៧៣២ 

             ៤៣  ៤៥ ៤៧ ៤៩ ៥១ ៥៤ 

            ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣២ ៣២ 

             ហ            ៤ ៦៣៦ ៤ ៧២៨ ៤ ៨២១ ៤ ៩១៤ ៥ ០០៧ ៥ ០៩៩ 

                         

                      

      
៤៥៩  ៤១០  ៤៣៨  ៤៦៦  ៤៩៤  ៥២២  

                        

                    

                           

         

    

៤៤៥ ០១៤  ៣៩០ ៧៦៦  ៤០៦ ៥៣៤  ៤២២ ៣០២  ៤៣៨ ០៧០  ៤៥៣ ៨៣៨  

                      ៥៥  ៥១  ៥៦  ៦០  ៦៥  ៧០  

                      

៤.១៤៥-             ៥                                               
            

                                                                     
                                                         ។     
                                              ៤.៩    
   ។  

                                                        
                                                  ។ 
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                                         ។  

                                                  ។   
                                                                   
        ។  

                                ។  
                                                                  
                             ។ 

៤.១៤៦-               ៥                                            
            

       កាំែណទរមង់ច្ាបស់តីពីពណិជជកមមរបស់ែលឤនរសបតាមអងគការពណិជជកមមពិភព
េលាកនិងអាសា៊ាន និងពរងឹងលទធភាពចលូេៅទីផា្រ បស់     តាមរយៈការចរចាតពណិជជ 
កមម។  

 េលើកក  ស់តម្នាភាពៃនវធិាន និងចា្ប់សតីពីពណជិជកមមរបស់     ។ 
 បេងកើន  របកួតរបែជងរបស់     តាមរយៈការកាតប់នថយការចាំណ្តយៃថលនាាំេចញ 
នាាំចូល    ការែកលមឡការដឹកនាាំពណជិជកមម។ 

            សតង់ោបេចចកេទសនងិតរមូវការ SPS។  
       បរិោកាសវនិិេោរសរម្នប់ការនាាំេចញ។ 
 បនត      ផលតិ         បាំពក់េរចើនរបេភទ សរម្នប់នាាំេចញេៅកាន់ទីផ្ារថមីៗ  
បេងកើនធាតុចលូកនអងរសុក និងការពរងីកផលតិផលែដលម្នន    ែពស់។ 

 បនត      និង                េចញែសប្កេជើងរបស់      តាមរយៈការេឆាេះេៅកាន់
ទីផ្ារថមីៗ និងអភិវឌ្ឍន៍ទផី្ារថមីៗ។ 

 បេងកើនភាពរបកួតរបែជងរបស់តាំបន់េសដឌកិចចរបេទសកមពអជា រពមទាំងទក់ទញនូវការ
វិនិេោរ កនអងវសិ័យកមមនតសាលបែនថមេទៀត។ 

 ការរបមូលផតអាំកមមនតសាល   រសាល។ 
 បនត      និង            វិស័យែកៃចនចាំណីអាហាររបស់ែលឤន តាមរយៈទីផ្ារនាាំេចញថមីៗ  
និងេបាេះជាំហានេឆាេះេៅផលិតផលិតផលែដលម្នន    កាន់ែតែពស់ និងពរងកីធាតុចូល 
កនអងរសុក។ 
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 េលើក   សក់ារនាាំេចញដាំឡឣងមេីោយផ្ទាល់េៅកានប់ណ្តារបេទស         ដូចជា 
របេទសចិន និងសាធារណៈរដឌកូេរ៉ែេោយបនថយការពឹងពក់ការនាាំដាំឡឣងេមើម(មិនទន់
ែកៃចន) េៅកាន់ែតរបេទសៃថ និងេវៀតណ្តម។ 

       ផលិត             េៅស ។ូ  
 បេងកើនភាពជាៃដរូរវាងឯកជន និងរដឌ េដើម្បីអភិវឌ្ឍការបណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទស។  
 តាមោនរតតួពិនិត្យនិង    ររ          សរម្នប់ពណិជជកមម។ 
 េលើកក  សក់ារចូលរួម    ែផនកឯកជនេលើវិស័យពណិជជកមម។ 

៤.១៤៧-               ៥                                          
                                                                
                           ។                                          
    

 កសាងេហោារចនាសមព័នធេទសចរណព៍ក់ព័នធ។ 
 បេងកើតវិទ្ោសាានជាតិេទសចរណ៍ជាមជ្ឈមណឌលសិកា្រសាវរជាវ និងវិភារេទសចរណ ៍
េដើម្បីោក់េចញេោលនេោបាយែផនការយុទធសាស្ដសតសមរសប។ 

 អភិវឌ្ឍផលិតផលេទសចរណ៍និងេលើកកមពស់រុណភាពផលិតផលេទសចរណ៍។ 
 េរៀបចាំែផនការអភិវឌឍ្ន៍េទសចរណថ៍្នាក់តាំបន។់ 
 ពរងឹងនិងអភិវឌឍ្ធនធានមនុស្សសរម្នប់វិសយ័េទសចរណ។៍ 
 បេងកើតនិងដាំេណើរការររឹេះសាាន                     េទសចរណជ៍ាតិ។ 
 កសាងែផនការយុទធសាស្ដសតទីផ្ារេទសចរណ៍។ 
 បេងកើតរកុមរបឹកា្ភបិាលសិក្ាទីផា្រនិងផ្សពវផា្យេទសចរណរ៍ួមោារវាងរដឌនិងឯកជន។ 
 ពរងឹងនិងពរងីករបព័នធសនតិសុែនិងសុវតថិភាពេទសចរណ៍េៅតាមេោលេៅេទសចរណ៍។ 
                                        ។ 
                                 ។ 
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តារាងទី៤.១០ ស៊ូ នាករវិស័យកទស រណ៍សាំខាន់ៗ 

្៊ូចនាករ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ភទ្្ចរអនតរជាត ិ លាននាក់ ៤,៧២ ៥,១៩ ៥,៦៥ ៦,១១ ៦,៥៣ 

ភទ្្ចរជាត ិ លាននាក់ ៨,៧០ ៩,០០ ៩,៣០ ៩,៥០ ៩,៨០ 

កម្កែ ាំងពលកមមរភប្មើឲ្យ វិ្័យ

ភទ្្ចរណ ៍
ពានន់ាក់ ៤២៥ ៤៥៥ ៥០០ ៥៥០ ៦០០ 

ចាំណ៊ូលភទ្្ចរណ៍ លាន      ២ ៨០២ ៣ ០៥៤ ៣ ៣៥៩ ៣ ៧២៩ ៤ ១៣ 

ភ្វសាន ក់ភៅ រនៃរ ់ ៥០ ៣២៨ ៥៣ ៨៥១ ៥៧ ៦២១ ៦១ ០៧៨ ៦៤ ១៣២ 

ប្រភពៈ ប្ក្ួងភទ្្ចរណ ៍

៤.១៤៨-                                                                
                                         ៥       ។                
                   ធានាឲ្យម្ននការែថរក្ាការពរ និងការអភិវឌ្ឍរបកបេោយនរិនតរភាព 
ចាំេពេះេបតិកភណឌទាំងរូបនីិងអរូបី េោយបូករួមទាំងរកុងបុរាណ េបតកិភណឌេរកាមទឹក សលិ្បៈ 
ទស្សន ីភាពរបៃពណ ី សិល្បៈនិងរបៃពណីៃនជនជាតិេដើមភារតិច សារមនទីរ រពមទាំងធានា 
ឲ្យម្ននការរបយុទធរបឆាំងនឹងការជញួដូរវតថអសិល្បៈែុសច្ាបន់ានាផង។ ទនទឹមោាេនេះ រកសងួ 
វប្បធមន៌ិងវិចិរតសិល្បៈនងឹ     ឲ្យបានផសុ   ចាំេពេះរាំនិត   របឌតិនិងការបេងកើតថមីៗ កនអង 
វិស័យសលិ្បៈ ឧស្ាហកមមវប្បធម៌ នងិសហររិនវប្បធម៌នានា។ ការបញ្ចប ់ ការអនុមត័និងការ 
អនុវតតតាមេោនេោបាយវប្បធម៌ នងិការនវុតតនូវអនុសញ្ជាយូេណសកឣេលើវសិ័យវប្បធម ៌នឹងជយួ 
រកសួងកនអងការេរៀបចាំែផនការយុទធសាស្ដសតនិងែផនការសកមមភាពការងាររបសែ់លឤន។ 

៤.១៤៩-               ៥                                                 
                                     

 េលើកតេមកើងសិល្បៈទសស្នីយភាព និងការផ្សពវផា្យឲ្យកានែ់តរបេសើេឡើង េដើម្បីេធវើឲ្យ 
រពេះរាជាណ្តចរកកមពអជាកាាយជាេោលេៅវប្បធម៌  
 រក្ានូវចាំេណេះដឹងរបៃពណី និងទរមង់ៃនការ   របឌិតបេងកើតថមី ែដលជាែផនកមួយជួយ 
ឲ្យម្ននការទទួលសាាល់នវូឧស្ាហកមម   របឌិត។ 

 ែថរក្ាការពរសិល្បៈទស្សនីយភាពរបៃពណី ធានាឲ្យម្ននការែចករំែលកចាំេណេះដឹង 
តាមរយៈមរត មនុស្សរស់និងេលើកសទឤយដលក់ារ   របឌិតបេងកើតថម ី សាាៃដថមីនិងការ 
បេងកើតជារាំនតិថមីៗតាមរយៈសលិ្បៈនិងឧសា្ហកមម   របឌិត។ 

 បេងកើតទីផ្ារផលិតផលវប្បធម៌និងសិល្បៈ សរមួលដល់សិល្បករនិងផលិតករឲ្យងាយ 
ចូលរួមនិងងាយទទលួបានពត៌ម្នននានា។   
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      និងផស្ពវផ្ាយសលិ្បៈទស្សនយីភាព និងការៃឆនរបឌិតបេងកើតថមី េដើម្បីឲ្យរតូវតាម 
តរមូវការៃនអតិថិជន។ 

 ែរបកាាយកមពអជាជាែដនដសីាារមន៍ៃនការថតភាពយនតបរេទស  
 អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកនអងវិស័យភាពយនត។ 
 បេងកើនការផស្ពវផ្ាយររបរ់ូបភាព េដើម្បទីក់ទញរកុមហ ុនបរេទសមកថតភាពយនត 
េៅកមពអជា។ 

 បេងកើនយនតការសរមបសរមួលកនអងការេសនើសុាំថតភាពយនតតាមរចកេចញចូលែតមួយ។ 
 ែថរក្ាការពរេបតិកភណឌរកុងេោយែរបកាាយឲ្យេៅជាធនធានដ៏សាំខ្ជន់ៃនទដិឌភាព 
វប្បធម៌របស់កមពអជា ែដលអាចនឹងជួយ     ដល់វិសយ័េទសចរណ៍ភាពយនត ការបេងកើត 
សិល្បៈនិងការវិនិេោរ។ 

 ជាំរុញឲ្យកមពអជា ជាទីកែនលងផ្សពវផ្ាយផលិតផលវប្បធម៌  
 បេងកើតរបព័នធទិននន័យសតីពអីងគការ សម្នរម និងសហរោសវប្បធម៌។ 
 េធវើអតតសញ្ជាណកមមវប្បធម៌ និងភូមិមួយផលិតផលមួយ។ 
 អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកនអងវិស័យសិល្បៈសូនរូប និងសិល្បៈសិប្បកមម និងសហរបតិ
បតតិការជាមយួៃដរូឯកជន។ 

 ពរងឹងការរតួតពិនតិ្យ ការសិក្ា រសាវរជាវ នងិការផ្សពវផ្ាយផលិតផលវប្បធម៌។ 
 ែថរក្ា ការពរ អភិវឌ្ឍតាំបន់េបតិកភណឌ េដើមប្ីរួមចាំែណកអភិវ   េសដឌកិចចជាតិ  
 ចុេះបញ្ជីតាំបន់េបតិកភណឌ រួមទាំងេបតកិភណឌរកុង េោយអភិរក្សតាំបនទ់ាំងអស់េនាេះ 
េហើយយកមកបងាាញផ្សពវផ្ាយដល់សាធារណជន ជាពេិសស តាំបន់េបតិកភណឌ 
ែដលេៅោច់រសោលដចូជា របាសាទបនាាយឆារ សម្បឣរណ៌ៃរពរកុ និងរពេះែ័ន 
កាំពុងសាាយ ជាេដើម។ 

 ការពរតាំបន់េបតិកភណឌពីការលួចនិងជួញដូរេោយែុសចា្ប់ ពរងឹងសមតថភាពមស្ដនតី 
េបតិកភណឌ តាមរយៈការពរងឹងកិចចសហរបតិបតតកិារជាមួយសាាប័នជាតិនងិអនតរជាតិ 
ជាពិេសស ជាមួយអាជាាធរជាតិអប្សរានិងអាជាាធររពេះវិហារ។ 

 េលើកទឹកចតិតឲ្យម្ននការចលូរួមពីសាធារណជនកនអងការែថរកា្ការពរេបតកិភណឌ
វប្បធម។៌ 

 ពរងឹងពរងកីសមតថភាពសាាប័ន ភាពជាៃដរូអភិវឌ្ឍ េដើម្បីបេងកើនរបសិទធភាពការងារ និង 
េសវា   
 បនតពរងឹងែបបបទរដឌបាល បទោានរតយិុតតធានាឲ្យម្ននរបសិទធភាពនិងរុណភាព
កនអងការផតល់េសវាេលើវិសយ័វប្បធម។៌ 
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 បេងកើនការរតួតពិនិត្យេលើបទោានរតយិុតតែដលម្នន និងជាំរុញការកសាងបទោានរត ិ
យុតតថមីបែនថម េដើមប្ី     ដល់ការផតល់េសវាសាធារណៈកនអងវសិ័យវប្បធម៌ នងិេដើម្បី
ោាំរទែផនការយុទធសាស្ដសតទាំង៥។ 

 បនតជាំរុញការររប់ររង នងិការអភិវឌ្ឍសមតថភាពមស្ដនតីរាជការតាមសហលកខនតកិៈមស្ដនត ី
រាជការសុីវិល និងេោលការណ៍កាំែណទរមង់រដឌបាលសាធារណៈនងិេយនឌរ័។ 

 បេងកើនការរតួតពិនិត្យ នងិែណនាាំេលើការកសាងែផនការ និងវាយតៃមលេលើការអនុវតត
ែផនការសកមមភាព          ។ 

៥.២-                                       

 -                                  ៥ 

៤.១៥០-             ៥                                           
                                                                         - 
                                                                       
                                                                      
                                                             
                                                                         
                                                                     
                                              ។                      
                                                                   
                                                                      
                                   ។                           

  ១                                                           
            (១)                                              
                                                                
          (២)                                                          
                          ។ 

  ២                                                              
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                                       ។ 

  ៣                                                                     
                                                          
                                                     
                                                      
                                                              
                                                                   
                                                            
                                                                     
                                                          
                     ។ 

  ៤                                                              
                                                       
                                                              
                                                                  
                                                               
                              ។ 

  ៥                                                               
                                                               
                                                               
    ។ 

  ៦                                                                
                                                                  
                                                              
                                                          
                                                       
                                    ។ 

  ៧                                                          
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         ។ 

 -                                                        

៤.១៥១-                                                         
  ៥                                                                  
                     

 ការជាំរុញ   កានែ់តរបេសើរនូវបរិសាានវិនិេោរ                                
                                                                  ។ 

        អភបិាលកចិច  សរម្នប់វិសយ័ឧសា្ហកមម និងសហរោសធុនតូចនិងមធ្យម 
                                      
   បនតការអនុវតតកមមវិធជីាំរុញអភបិាលកិចចលឡ កនអងការងារពរងឹងការអនុវតតចា្ប់ និង
   ញ្ដតតកិមម ការពរងឹងរកម  លធ៌មវជិាាជីវៈ ការទទួលែុសរតូវសងគម យនតការរតួត 
ពិនិត្យ និងពរងឹងតម្នាភាពកនអងសកមមភាព     េសវាសាធារណៈរបសស់ាាប័នសាធា 
រណៈ និងយនតការទទួលេោេះរសាយបណ្ឹងតវា៉ារបស់វិស័យឯកជន។ 

   បនតអនុវតតការរតួតពិនតិ្យេឡើងវញិនូវែបបបទរដឌបាល បទ   ញ្ដតតិម្ននរសាប់ និង
អនុវតតការវាយតៃមលផលប េះពល់េលើធុរកចិចេោយសារ   ញ្ដតតិកមមថមី សាំេៅធានារបសិទធ 
ភាព   ញ្ដតតិកមម កាត់បនថយការិោធិបេតយ្យ និងបនទអកធុរកិចចមិនចាតាំបាចក់នអងការវិន ិ
េោរ និងអាជីវកមម កនអងវិស័យ                                  
       ។  

   បនតការជាំរុញេលើក     របសិទធភាពសាាប័នកនអងការររប់ររង និងជយួោាំរទឧស្ា 
ហកមម តាមរយៈកិចចសរមបសរមួលអនតររកសួង សាាប័ន កាត់បនថយការោិធិបេតយ្យ 
        រតតួោានិងចាំណ្តយេលើសមតថកិចចសាាបន័េរចើនមិនចាតាំបាច។់  

   បនតជាំរញុនិងអនុវតតឲ្យកាន់ែតរបេសើរនូវយនតការេវទិកាសាធារណៈ ជាមយួវិស័យ
ឯកជន សាំេៅជាំរុញឲ្យេវទិកាេនេះកាាយជា     ចលករដ៏ម្ននរបសិទធភាពកនអងកមមវិធី
កាំែណទរមង់ចាតាំបាច់នានា និងការេោេះរសាយេឆលើយតបរបកបេោយរបសទិធភាពរាល់
សាំណូមពរ នងិបញ្ជានានាែដលរាាំងសទេះ ឬជាឧបសរគកនអងការជាំរុញនិងអភិវឌ្ឍវិស័យ
ឯកជន។ 

 ការបនតបណ្តេះបណ្តាល កសាងសមតថភាពសាាប័នកិចចថ្នាក់េរកាមជាត ិ និងរបតិភូកមម 
មុែងារ និងអាំណ្តចកនអងែផនកេសវាសាធារណៈ កនអងេោលេៅ   ឲ្យកាន់ែតជតិោារវាង 
អនកផតលេ់សវានិងអនកទទលួេសវា។ 

 ជាំរុញកសាងសុែដុមនីយកមម   យនតការនិងរកបែ័ណឌ ញ្ដតតិកមម ជាមយួ   ទ  ប់
អនុវតតលឡរបេសើរកនអងតាំបនន់ិងសកល។ 
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 ការជាំរុញេលើក                                                 
                                         ផលិតភាព សមតថភាពជាំនាញ និង 
បេចចកវិទ្ោ។ 
 ជាំរុញកសាងសមតថភាពផតល់េសវាអភិវឌ្ឍធុរកិចច និងសាាប័នកិចចោាំរទសាំខ្ជន់ៗ  ដូចជា 
មជ្ឈមណឌលមនទីរពិេសាធនឧ៍ស្ាហកមមកមពអជា មជ្ឈមណឌលផលិតភាពជាត ិមជ្ឈមណឌល 
ភាាសប់េចចកវិទ្ោ វិទ្ោសាានបណ្តេះបណ្តាលឧសា្ហកមម  វិទ្ោសាានសតង់ោ      
មជ្ឈមណឌលម្នរតាសាស្ដសតជាតិ។ល។ សាំេៅបេងកើតេឡើងនូវរបព័នធចលករ ោាំពរមួយ
រឹងម្នាំដល់ការជាំរុញលទធភាពផ្ារភាាបភ់ាពរបកួតរបែជង នងិភាពអនុេលាមតាមការ
តរមូវេលើទីផ្ារតាំបន់និងសកល។ 

 កសាងនិងអនុវតត     បករណ៍េោលនេោបាយចាតាំបាច់នានា េដើម្បោីាំរទនិងជាំរុញ
េលើកទឹកចិតតសហរោសធនុតូចនិងមធ្យម កនអងការវនិិេោរេលើកិចចអភិវឌ្ឍបេចចកវិទ្ោ 
ការបណ្តេះបណ្តាលនិងការេលើក     សមតថភាពនេិោជិត កមមករ។ 

 ចលនា និងជាំរុញការចូលរមួរបស់ររប់ៃដរភូារីពកព់័នធកនអងការផ្សពវផា្យ ការកសាង
ពុទធិ និងពរងីកការអនុវតត   កាន់ែតទូលាំទូលាយនូវសកមមភាពៃនចលនាផលតិភាពជាតិ 
ចលនាសហររិនភាព នងិចលនាឧតតមភាពធុរកិចច សាំេៅឈានេៅកសាងនូវេែឿន
ឧស្ាហកមមមួយរឹងម្នាំ ម្ននការទទលួែុសរតូវបរសិាាន សងគមែពស់ និងម្ននសមតថ 
ភាពែពស់កនអងសកមមភាពសម្នហរណកមមែែ្ស ងាាកត់ៃមលរបសក់មពអជាេៅកនអងតាំបន់ និង 
សកល។ 

 បនតកសាងសមតថភាពសាាប័នកិចច នងិ     បករណ៍េោលនេោបាយចាតាំបាច់នានា 
កនអងវិស័យកមមសិទធិបញ្ជា និងកមមសិទធិឧស្ាហកមមសាំេៅជាំរុញការសកិ្ារសាវរជាវ និង
ៃចនរបឌិត និងបេងកើតយនតការោាំរទសរម្នបក់ារទញយកនូវកាលានុវតតភាពេផ្សងៗៃន 
របព័នធកមមសិទធិបញ្ជាអនតរជាត។ិ 

 ការជាំរុញេលើក     លទធភាពទទួលបានហិរញ្ដប្បទន និងរបពន័ធេសវាហិរញ្ដវតថអ   ម្នន
ភាពរឹងម្នាំនិងរស់រេវីក សរម្នប់វិស័យសហរោសធុនតូចនិងមធ្យម  
 ជាំរុញការផតល់ហិរញ្ដប្បទនរតូវបានេធវើកនអងលកខណៈជាែផនកមួយៃនកញ្ចប់ហិរញ្ដប្ប ន 
សរុបរួមមួយ ែដលម្ននភាពសុ ីងាាក់ោាជាមយួយុទធសាស្ដសតអភិវឌ្ឍឧស្ាហកមម និង
សហរោសធុនតូចនិងមធ្យម កនអងការជាំរញុឲ្យម្ននស   នធភាព ការបាំេពញោាេៅវញិ 
េៅមករវាងឧស្ាហកមមធនុធាំ និងសហរោសធុនតចូនិងមធ្យម និងការជាំរញុឲ្យសហ 
រោសធុនតូចនិងមធ្យម កាាយជាែផនកមួយៃនែែ្ស ងាាកផ់គត់ផគង់របកបេោយភាពរបកួត 
របែជង។ 
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 បនតពរងឹង  អនុវតត និងែក   របព័នធទូទតជ់ាត ិ កនអងេោលេៅពរងីកពិពធិកមមៃន
មេធ្ោបាយទូទត់ ជាំរញុការអភិវឌឍ្ផលិតផលហិរញ្ដវតថអកាន់ែតស    រែបបនិងម្នន
លកខណៈៃចនរបឌិតថមសីរម្នប់េឆលើយតបនឹងសាានភាព និងតរមូវការរបសស់ហរោសធុន 
តូចនិងមធ្យម ។ 

 បនតជាំរុញែក   បរិសាានហិរញ្ដវតថអកាន់ែតរបេសើរ សរម្នប់ការរសូបទញវិនេិោរឯក 
ជន ការបេងកើតទីផ្ារមលូធនកនអងរសុក និងការវិនិេោរេលើេហោារចនាសមពន័ធ         
                                                            ។ 

 ផតល់ជាំនួយ         ដល់សហរោសធនុតចូនិងមធ្យម កនអង        ែផន 
ការធុរកិចចច្ាសល់ាស់ ការេរៀបចាំព័ត៌ម្ននរណេនយ្យរតឹមរតវូ    ម្ននតម្នាភាព 
េដើម្បីេលើកក  សល់កខណសម្បតតកិនអងការទទួលបានហិរញ្ដប្បទន     ។ 

 ការជាំរុញ                ភាពអនុេលាមតាមសតង់ោ             អនតរជាតិ 
                                                                        
                                                      
                                                             
                                                               
                                                         ។  

                                                            
                                                            
                                             ។  

                                                              
                                                        ។  

                                                       ។  
                                                            
                                                         
                                     ។ 

                                                            
                                                           
                                      ។    

 ការជាំរុញកសាងនូវទាំហាំេសដឌកិចចរបស់សហរោសធុនតូចនិងមធយ្មកនអងរសកុ តាមរយៈ
ការបេងកើតករមងសហរោសនិងការផ្ារភាាបេ់សដឌកិចច ែដលម្ននលកខណៈបាំេពញោាេៅ
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វិញេៅមករវាងឧស្ាហកមមឈានមុែ ឧសា្ហកមមខ្ជាតធាំ និងសហរោសធុនតូចនិង
មធ្យម។ 

                                                             
                                                                    
                                                    
                                                            
       ។ 
                                                           
                                                              
                                                                      
                                                              
                  ។ 

                                                          
                                                   
                                                               ។ 

                                                                 
                                                                
                               ។   

៥.៣-                   

 -                                 ៥ 

៤.១៥២-               ៤            ២០១១                       
                                    ៥                             
១  ៦      ។                 ១                                  
                     ២០០                             ។       
                                                                 
                                                                       ។ 
                                                               
                                                   ។ 

៤.១៥៣-               ៥                                         
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                                         ។                       
          

  ១                                                                     
                                                         
                                                             
                                                              
                                                       
                                   ។ 

  ២                                                          
                                                          
                                                                
                                  ។ 

  ៣                                                              
                                                        
                                                                
   ។ 

  ៤                                                             
                                                                   
                                                                 
                                      ។ 

  ៥                                                               
                                                               
                                                               
                                                           
                ។ 

  ៦                                                                 
                                                                        
          ។ 
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  ៧                                                          
                                                              
                                                                  
                                                     ។ 

  ៨                                                               
                                                                     
                                                             
                                                            
                                                             
                                            ។ 

  ៩                                                              
                                                          
                                                           
                                ។ 

  ១០                                                               
                                                              
               ។    

 -                                                        

៤.១៥៤-                                                       
                                                        

 ធានាេលើកកមពសល់កខែណឌការងារលឡរបេសើរ  
 ពរងឹងការអនុវតតបទ   ញ្ដតតិ និងច្ាបស់តីពីការងារ នងិេរៀបចាំតាក់ែតងច្ាប់ នងិលិែិត
បទោាន       នានាសតពីីសុែភាពនងិសុវតថភិាពការងារ។ 

 េធវើវិេសាធនកមមបទប្បញ្ដតតិមួយចាំនួនៃនច្ាបស់តីពកីារងារ និងេរៀបចាំបទប្បញ្ដតតិ   
បានររប់រោន់េដើម្បេីលើកកមពស់របសិទធភាពៃនការអនុវតតបទប្បញ្ដតតិច្ាបស់តីពីការងារ
េដើម្បេីលើកកមពស់សទិធនិិងេសរីភាពៃនទាំនាកទ់ាំនងវជិាាជីវៈ សុែភាព និងសុវតថិភាព
ការងារ និងលកខែណឌការងារលឡរបេសើរ។ 

 េធវើសហរបតិបតតិការជាមយួអាជាាធរម្ននសមតថកិចច កនអងេោលេៅធានា   ម្ននការ
អនុវតតច្ាបក់ាន់ែតរបេសើរ និងចុេះេធវើអធិការកិចចតាមសហរោសររឹេះសាានររប់វិស័យ
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កនអងេោលបាំណងធានាសតង់ោលកខែណឌការងារអប្បបរម្ន ទប់សាាត់ និង        
ពលកមមកុម្នរ។ 

 ពរងីកការផ្សពវផា្យ   បានទូលាំទូលាយដល់មូលោាន ជាពិេសសដល់អាជាាធរររប់ 
លាំោប់ថ្នាក ់  ម្ននការយល់ដឹងពីផលវិបាកចាំេពេះបញ្ជាពលកមមកុម្នរ ជាពិេសស 
ការបេងកើនការផ្សពវផ្ាយចា្ប់ លែិិតបទោាន       េផ្សងៗ ក៏ដូចជាការេលើកកមពស់
ការបណ្តេះបណ្តាលមស្ដនតីទទួលបនទអកអធកិារកិចចពលកមមកុម្នរ។ 

 បេងកើតបរិោកាសការងារ និងការបេងកើន         ការងារ  
 េផតើមអនុវតតេោលនេោបាយជាតិសតីពមីុែរបរនិងការងារ េដើម្បីអភិវឌ្ឍវិសយ័ការងារ
រសបតាមការវិវតតៃនសាានភាពសងគម េសដឌកិចច ជាពិេសសេោយយកចិតតទុកោកេ់លើ
ការបេងកើតការងារសរម្នប់យុវជន ែដលជាកម្នាាំងពលកមមសនឣលស  បេ់រតៀមលកខណៈ
កនអងការទប់ទល់លាំហូរេោយេសរនីូវពលករជាំនាញនាេពលសម្នហរណកមម       
        អាសា៊ានឆាាំ២០១៥។ 

 េរៀបចាំបេងកើតវិទ្ោសាានការងារកនអងេោលបាំណងបណ្តេះបណ្តាលមស្ដនតី សិស្ស និស្សិត 
សិក្ារសាវរជាវ និងវិភារេលើសាានភាពកម្នាាំងពលកមម របាក់ឈនឤលនិងជាំនាញែដល
ពក់ព័នធនឹងវិស័យការងារ។ 

 េលើកទឹកចតិតម្នាសស់ហរោសររឹេះសាានឯកជនេៅតាមតាំបន់ោចរ់សោល    េោរព 
លកខែណឌការងារ   កាន់ែតរបេសើរេឡើង េដើម្បីទក់ទញពលរដឌែែមរ   េរជើសេរីសការ 
ងារកនអងរសុក។ 

 ែកលមឡនីតិវធិីកនអងការររបរ់រងពលករែែមរ   េៅេធវើការេៅបរេទសទាំងរសបច្ាប់ 
   មិនរសបច្ាប។់ 

 េរៀបចាំេោលការណ៍េសនើសុាំេៅរាជរោាភិបាល េដើម្បីបេងកើត   ម្ននអនុព័នធការងារេៅ
តាមរបេទសែដលម្ននពលករ    េៅេធវើការេលើសពីចាំនួន៣.០០០នាក។់ 

 ចាតត់វិធានការជាក់ែសតងេដើម្បីររប់ររង និងការពរពលករែែមរែដលបានឆលងែដន និង 
រស់េៅេោយែុសច្ាប់េៅបរេទស ពិេសស េៅរបេទសៃថ េដើម្បីធានាថ្នពលករ
ទាំងេនាេះទទលួបានសិទិធរសបច្ាប់       រស់េៅ និងេធវើការ ឬរតូវបានេធវើម្នតុភូមិ
និវតត  េោយេោរពេៅតាមបទោានអនតរជាតិ។ 

 ពរងឹងភាពសុែដុមរមនាកនអងទាំនាក់ទាំនងវិជាាជីវៈ 
 ផ្សពវផ្ាយការយល់ដឹងអាំពីសិទធិការងារជាមូលោានដល់ររប់ភារពីក់ព័នធ េដើម្បី   
ម្ននការអនុវតតបទប្បញ្ដតតិនិងច្ាប់សតពីីការងារ   កាន់ែតរបេសើរេឡើង។ 

 ជាំរុញ   ម្ននការចរចាតជាសមូហភាពេៅថ្នាក់សហរោសររឹេះសាាន េដើម្បី   ម្ននការ
ចុេះអនុសញ្ជារួម។ 
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 ពរងឹងយនតការេោេះរសាយវិវាទការងារ េដើម្បីេលើកកមពស់សិទធិកមមករ និេោជិត និេោ 
ជក និងសហជីព និងកាតប់នថយការេធវើកូដកមមទាំងរសបតាមនីតិវិធ ីនិងមិនរសបតាម 
នីតិវិធ។ី 

 ជាំរុញ   ម្ននការេោេះរសាយតាមរយៈយនតការរកុមរបឹក្ាអាជាាកណ្តាល ចាំេពេះសាំណ ាំ
េរឿងវិវាទការងាររួមណ្តែដលរតូវបានេោេះរសាយអស់លទធភាពែតេៅមិន   សេះជា។ 

 បនតេសនើសុាំពនិិត្យ និងសេរមចេសចកតីរពងច្ាបស់តីពីសហជីពេដើមប្ីឈានេៅេសនើសុាំ
សភាអនុម័ត និងរបកាស   អនុវតត រពមទាំងេរៀបចាំេសចកតីរពងច្ាបស់តីពីតុលាការ
ការងារ។ 

 ពិនិត្យតាមឃាាំេមើលអាំពសីាានភាពជីវភាពរស់េៅរបស់កមមករ និេោជិត េធៀបនឹងកាំេណើន 
េសដឌកិចច េដើម្បែីកសរមលួអរតាេបៀវត្សអប្បបរម្ន   សមរសបេៅតាមសាានភាពេសដឌ 
កិចច។ 

 េលើកកមពសក់ារផតល់េសវាការងារនងិព័ត៌ម្ននទីផ្ារការងាររបកបេោយរុណភាព និង
របសិទធភាព 
 ពរងីកបែនថមនូវេហោារចនាសមព័នធែផនកេសវាជួរមុែ   បានោ៉ាងេហាចមួយ េៅតាម
បណ្តារាជធាន ីេែតត។ 

 បេងកើនការេរបើរបាស់បេចចកវិទ្ោព័តម៌្ននវិទោ្កនអងការផតល់េសវាដូចជា ការចុេះេឈាាេះ 
ការែសវងរកការងារ និងការផ្សពវផា្យពត័៌ម្ននេរជើសេរីសបុរគលិក េដើម្បជីួយកាត ់
បនថយការចាំណ្តយថវិកានងិេពលេវលា។ 

 អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សកនអងរកប  ណឌទ.ជ.ម.ក.    របកបេោយរកមសលីធម៌វិជាាជីវៈ
កនអងការផតល់េសវា។ 

 ពរងឹងការរបមូលព័តម៌្ននពីររប់របភព និងេោយផ្ទាល់ដលទ់ីកែនលងរបសន់ិេោជក
អនកផតល់ការអបរ់ំបណ្តេះបណ្តាល និងអាជាាធរមលូោាន។ 

 ផ្សពវផា្យពីេសវាការងារ និងព័ត៌ម្ននទីផា្រការងារតាមរយៈមេធ្ោបាយេបាេះពុ   របព័នធ 
ផ្សពវផ្ាយព័ត៌ម្នន និងផ្សពវផ្ាយេៅតាមទីវាល។ 

 បេងកើតនិងចលូរួមពិព័រ  ការងារ និងសកិាាសាលាផ្សពវផ្ាយការចងរកងព័ត៌ម្ននទ ី
ផ្ារការងារពីទិននន័យែដលម្ននរសាប់ពីរបភពអងគភាពសថិត ិ ែដលបានចាតត់តាាំងនិង
ការអេងកតរបមលូទិនននយ័។ 

 ពរងឹងយនតការេវទិកាការងារែដលម្ននការចូលរួមពីសាំណ្តក់អនកផឋល់ការងារ អនកែសវង 
រកការងារ នងិអនកផតលក់ារអប់រំ និងបណ្តេះបណ្តាល េរកាមការសរមបសរមួលរបស ់
រាជរោាភបិាល សាំេៅផ្ទាស់បតឣរព័ត៌ម្នន របឹក្ាេោបល់ និងេធវើសកមមភាពរួមោាេដើម្ប ី
េឆលើយតបេៅនឹងសាានភាពទីផ្ារការងារ។ 
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 ពរងឹងនិងពរងីកេសវាអប់រំបណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទស និងវជិាាជីវៈរបកបេោយសមធម ៌
 ពរងីករបព័នធអប់រំបណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទសនិងវិជាាជីវៈ េដើម្បី   ការបណ្តេះបណ្តាល
បេចចកេទសនិងវិជាាជីវៈបានដល់របជាពលរដឌររប់រូបេៅតាមបណ្តារាជធានី េែតតទូទាំង 
របេទសរបកបេោយសមធម៌។ 

 បេងកើនការចុេះេឈាាេះចូលេរៀន ពរងីកកមមវិធីអបរ់ ំ និងបាំពក់ឧបករណស៍ម្នា  មលូោាន
និងសង់អោរបែនថមសរម្នប់ការបណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទស និងវិជាាជីវៈរយៈេពលែវង 
ដល់ររឹេះសាានតាមេែតតមយួចាំនួនេទៀត។ 

 បនតអនុវតតកមមវិធីបណ្តេះបណ្តាលជាំនាញ តាមរយៈមូលនិធិពិេសសរបសស់េមតចេតេជា
នាយករដឌមស្ដនតសីរម្នប់ជាំហានទី៣បែនថមេទៀត។ 

 ពរងឹងរុណភាពវិញ្ជាបនបរតែផឡកេលើសមតថភាពជាមូលោាននិងវរតសិក្ាសញ្ជាបរត
េដើម្បីបណ្តេះបណ្តាលពលករ   ម្ននសមតថភាពជាំនាញករមិតមធ្យម។ 

 បេងកើនរុណភាពៃនកមមវិធអីប់រំររប់ករមិត េដើម្បធីានា   ពលករែែមរម្ននសមតថភាព
ររប់រោន់កនអងការរបកួតរបែជងជាមួយនឹងពលករៃនបណ្តារបេទសអាសា៊ានេផ្សងេទៀត 
ជាពិេសស នាេពលសម្នហរណកមម              អាសា៊ានេៅឆាាំ២០១៥។ 

 ោក់បញ្ចឣលជាំនាញសហររិនភាពនិងការរបារស័យទក់ទង(ភាសាអង់េរលស) េៅ
កនអងកមមវិធីសកិ្ា   រសបតាមការែរបរបួលេៅនឹងតរមូវការទផី្ារការងារ។ 

 បញ្ចឣលជាំនាញនិងការបណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទសនិងវិជាាជីវៈ សតីពកីារធានារុណភាព 
និងវិទ្ោសាស្ដសតនិងបេចចកវទិ្ោេៅកនអងកមមវិធសីិក្ាៃនវិស័យអប់រំ ជាពិេសសថ្នាក់វិទ្ោ 
ល័យនិងថ្នាក់ឧតតមសិក្ា។ 

 បញ្ចប់េសចកតរីពងរកប  ណឌរុណវុឌ្ឍិកមពអជានិងេរៀបចាំរពេះរាជរកឹតយ្សតីពកីារោក់   ដាំ
េណើរការអនុវតតរកប  ណឌេនេះ។ 

 េធវើ   ម្ននភាពសុីោារវាងរកប  ណឌរុណវុឌ្ឍកិមពអជា និងរកប  ណឌរុណវុឌ្ឍិអាសា៊ាន។ 
 េរៀបចាំការរបកួតរបែជងជាំនាញថ្នាកជ់ាតិនិងចូលរួមការរបកួតរបែជងជាំនាញអាសា៊ាន 
 បនតអភិវឌ្ឍសតងោ់ជាតសិមតថភាពេអាយម្ននការរបកួតរបែជងែពស់ ជាពិេសសពក ់
ព័នធនឹងវិសយ័សាំណង់ េមកានិក េសវាធុរកចិច និងបេចចកវិទ្ោទូររមនារមនព៍័ត៌ម្នន
វិទ្ោ។ 

 ែក   លកខណវិនិចឆ័យនិងអនុវតតការទទួលសាាល់វរគកមមវិធីសិកា្ និងររឹេះសាានអប់រ ំ
បណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទសនិងវិជាាជីវៈ។ 

 េធវើអធិការកចិចេលើការអនុវតតកាតពវកិចចហវឹកហវឺនកូនជាង េធវើេតសតកូនជាង ែដលបាន
ហវឹកហវឺនចប់វរគ និងផតល់វញិ្ជាបនបរតនិងបណណទទលួសាាល់ជាំនាញ។ 
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 ពរងឹងសមតថភាពតាមអងគភាពនីមួយៗកនអងការេរៀបចាំេោលនេោបាយ ែផនការយុទធ
សាស្ដសត ែផនការរបតិបតតរិបចាតាំឆាាំ ការធានារុណភាពការងារ និងការររប់ររងរតួត 
ពិនិត្យតាមោន និងវាយតៃមល។ 

 អភិវឌ្ឍនិងែថទាំនូវរបពន័ធររប់ររងព័ត៌ម្ននអប់រំបណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទសនិងវិជាាជីវៈ។ 
 សិក្ារសាវរជាវនិងអភិវឌឍ្មុែជាំនាញ   រសបតាមតរមូវការទផី្ារការងារ។ 
 បេងកើតវិធីសាស្ដសតកនអងការររប់ររងជាំនាញ ែដលជាយនតការមួយររប់ររងកនអងការសរមប 
សរមួលការអភិវឌ្ឍជាំនាញ េោយយកចិតតទុកោក់ជាពិេសសេៅេលើការវិវតតជាំនាញ 
េៅកនអងតាំបន់។ ការបេងកើតវិធីសាស្ដសតេនេះ រឺែផឡកេលើចាំ   ដឹងែដលម្ននរសាប់និងការ 
េលើកកមពស់កិចចសហរបតិបតតិការកនអងការចូលរួមចាំែណកដល់ការអភិវឌ្ឍមូលធនមនុស្ស 
ែដលេនេះអាចរួមបញ្ចឣលទាំងការពរងឹងតនួាទីរបស់ NTB ផង។ 

 ជាំរុញវិធីសាស្ដសតពហុភារីកនអងការររប់ររងជាំនាញ        ចលូរួមោ៉ាងសកមមពី 
សាំណ្តក់រោាភិបាល វិសយ័ឯកជន និងសហជីពេៅកនអងដាំេណើរការៃនការេធវើេសចកត ី
សេរមចចិតត។ 

 ភាាប់យុទធសាស្ដសតពណិជជកមមេៅនឹងេោលនេោបាយឧស្ាហកមម ជាពិេសស
ឧស្ាហកមមែដលម្ននសកាានុពលខ្ជាាំង ដចូជាកសកិមម តៃមលបែនថមេអឡិចរតនូិ  និង
វិស័យ     សាលធនរសាល និងការ      ។ 

 បេងកើតការតភាាប់ជាលកខណៈអនតរវសិ័យ   បានចា្ស់លាស ់
េដើម្បីជួយោាំរទដល់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សការតភាាប់រវាងការអភិវឌ្ឍជាំនាញ និង 
វិស័យដៃទេទៀត ក៏ររួែតរតូវបានេធវើេឡើងផងែដរ ឧ      អាហារូបតថមភ និងសុែ 
ភាព រឺជាធាតសុាំខ្ជនប់ាំផុតសរម្នប់មនសុ្សម្នាក់ៗ េដើម្បីពួកេរអាចម្ននសែុភាពលឡ 
និងកាយសម្បទម្នាំមនួសរម្នប់ការបណ្តេះបណ្តាលជាំនាញ។ 

 ផតល់អាទិភាពចាំេពេះស្ដសតេីភទជនពិការ ជនបាត់បង់          ជនងាយរងេរោេះ 
និងសិស្សែដលបានេបាេះបង់ការសិកា្ េដើម្បី   ពួកេរម្ននជាំនាញនិងម្ននមុែរបរ
អាចរួមរសប់ានសមរមយ្កនអងសងគមដូចសម្នជិកដៃទេទៀត។ 

 កសាងអោរអេនតវាសិកោានតាមបណ្តាររឹេះសាានអបរ់ំបណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទស និង 
វិជាាជីវៈទូទាំងរាជធាន ីេែតត។ 

 ពរងឹងនិងពរងីកកិចចសហរបតិបតតិការភាពជាៃដររូវាងរដឌ នងិវិសយ័ឯកជនេដើម្បី
បេងកើនរុណភាពការអប់រំបណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទសនិងវិជាាជីវៈ។ 

 ធានានិរនតរភាពៃនការអបរ់ំបណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទសនិងវិជាាជីវៈ 
 ជាំរុញនិងេលើកកមពស់ភាពជាៃដរូរវាងរដឌនិងវិសយ័ឯកជន េដើម្បីធានាបានថ្នកមមវិធី
អប់រំបណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទស   វិជាាជីវៈ េឆលើយតបេៅនឹងការវិវតត និងតរមូវការទ ី
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ផ្ារៃនវសិ័យឧស្ាហកមម ក៏ដូចជាេដើម្បចីូលរមួកនអងការអភិវឌ្ឍវិសយ័អប់រំបណ្តេះ
បណ្តាលបេចចកេទសនិងវជិាាជីវៈទាំងធនធាននិងការបណ្តេះបណ្តាល។ 

 សិក្ារសាវរជាវនិង  វិភារេៅេលើរម្នាតៃនជាំនាញ េដើម្បីរកឱ្យេឃើញពីករមិតជាំនាញ 
ែដលរតូវផតល ់  កម្នាាំងពលកមមនាេពលបចចអប្បននេោយេធៀបេៅនងឹករមិតតរមូវការ 
និងករមិតជាំនាញែដលរតវូផគត់ផគង់នាេពលអនារត។ 

 េរៀបចាំេោលនេោបាយ បទ   ញ្ដតឋនិិងអភិបាលកិចចនិងពរងឹងេហោារចនាសមព័នធ
ររប់ររងេៅតាមអងគភាពនីមួយៗ។ 

 ែថរក្ារបព័នធព័ត៌ម្ននវិទោ្          បណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទសនិងវិជាាជីវៈ និង
របព័នធព័ត៌ម្ននទីផ្ារ            ែដលជារបភពេោងមួយសរម្នបរ់រប់ភារី
ពក់ព័នធេៅនឹង  បណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទសនិងវជិាាជីវៈ កនអងការសេរមចចតិតនិងការ
កសាងែផនការនាេពលអនារត។ 

  ពរងីកេសវារបបសនតិសែុសងគម   បានដល់ែផនកធានារា៉ាប់រងសុែភាពនងិរបបរបាក់
េសាធន។ 
ដាំេណើរការរបបធានារា៉ាបរ់ងសែុភាព 
 សិក្ារសាវរជាវ និងេរៀបចាំលិែិតបទោានរតិយុតតសរម្នប់ការអនុវតតរបបធានារា៉ាប់រង
សុែភាព រពមទាំងេរៀបចាំរបព័នធព័ត៌ម្ននវិទ្ោ េដើម្បីររប់ររងការចុេះបញ្ជកិាការបង់
វិភារទននិងតាវកលិក។ 

 េរៀបចាំវិធីសាស្ដសតទូទតៃ់ថលេសវាសុខ្ជភិបាល។  
 ផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈតាមរយៈការេធវើសិកាាសាលារបជុាំផ្សពវផ្ាយស្ប ត និងែិ  
បណណផ្សពវផ្ាយ និងអនវុតតការផតលត់ាវកលិកដលក់មមករនិេោជិត។ 

ដាំេណើរការរបបរបាកេ់សាធន 
 សិក្ា   បានចា្ស់លាសព់ីលទធភាពៃនកិចចដាំេណើររបបរបាក់េសាធន។ 
 េរៀបចាំលិែិតបទោានរតយិុតតនិងបណ្តេះបណ្តាលធនធានមនុសស្។ 
 េរៀបចាំរបព័នធព័ត៌ម្ននវទិ្ោសរម្នប់ការអនុវតតរបបរបាក់េសាធននិងផស្ពវផ្ាយជាសា 
ធារណៈ   បានទូលាំទូលាយ។ 

 ពរងឹងនិងអភិវឌឍ្របបសនតិសុែសងគមដល់អនកទទលួេសវាៃនរបបធានារា៉ាប់រងហានិភ័យ
ការងារេសវារា៉ាប់រងសុែភាពនិងរបបរបាក់េសាធន  
 ពរងឹងការអនុវតតចា្ប់ តាមរយៈការចុេះេធវើអធកិារកិចចតាមបណ្តាសហរោស ររឹេះ 
សាាន ការចុេះអេងកតេរោេះថ្នាកក់ារងារ នងិការចាតត់វធិានការរដឌបាលចាំេពេះសហរោស 
ររឹេះសាានែដលមិនរពមអនុវតតតាមច្ាប។់ 
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 អភិវឌ្ឍេោលនេោបាយធានារា៉ាប់រងហានិភ័យការងារ ពរងឹងការររបរ់រងរបព័នធព័ត៌
ម្ននវិទ្ោ និងចាតតវ់ិធានការបងាារេរោេះថ្នាក់ការងារេដើម្បីេជៀសវាងនិងកាត់បនថយនូវ
ករណីេរោេះថ្នាក់ការងារចាំេពេះកមមករនិេោជិត។  

 ផតល់េសវាបុននីតសិម្បទដល់កមមករនិេោជិត ែដលទទលួរងហានិភ័យការងារ
បណ្តាល   បាត់បងស់មតថភាពការងារជាអចិៃស្ដនតយ៍    ទទួលបាននូវការសាារកាយ
សម្បទ សតិបញ្ជា និងវជិាាជវីៈ េដើម្បីធានាលទធភាពពួកេរកនអងការចូលរួមដ៏េពញេលញ 
និងេោយេសមើភាពកនអងសកមមភាពនានារបសស់ងគម។ 

៥.៤-                                

៤.១៥៥-                   ៥                                         
                                                                
                                                                       
                             ។ 

៤.១៥៦-                                                               
                   “                                  ២០១១-២០២០”       
                  

  ១                                                           
                                                            
                                                             
                                                                     
       ។ 

  ២                                                              
                                                         
                                       ។ 

  ៣                                                                    
                                                                   
                                                                   
       ។  

  ៤                                                                     
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                                                                ។ 

  ៥                                                                 
                                                          
                                                           
     ។  

  ៦                                                                   
                                                           
                                                                
                  ។ 

  ៧                                                                 
                                                            
                                                     ។ 

  ៨                                                                    
           ។ 

  ៩                                                                     
                                                                  
                  ។ 

  ១០                                                    ។ 

៤.១៥៧-                                                  
          

                                                                   
         ។ 

                                               ។ 
                                                          
              ។ 

                                                                       ។ 
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                 ។ 

                                                                     ។ 
                                        ។ 
                                                      ។ 

                    
                                                                     
                                                         
                                                                
      ។ 

                                               ។ 
                                                          
                         ។ 

                
           

                                                              
                                                          ។ 

                                                               
                             ។ 

                                                                  
                  ។ 

                                                                   
                                       ។ 

                                                                  ។ 
                                                                      
                                                          
                                                           ។ 
          

                                                               
    ។ 

                                                  ។ 
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         ។ 
            

                                                                 
             ង                      ។ 

                                                                    
                          ។ 

                                                                     
           ។ 

                                           ។ 
 េរៀបចាំនិងោក់ឲ្យអនវុតតបទោានរតយិុ  ពកព់័នធនងឹការក្សយ័ធន និងបរធនបាលកចិច
ហិរញ្ដវតថអេៅកនអងទីផ្ារមលូបរត។ 

 កសាងេហោារចនាសមព័នធោាំរទេផ្សងៗ ដូចជារបពន័ធរក្ាទុកមលូបរត របពន័ធផ្ទត់ទត ់
និងទូទត់មលូបរតនិងរបព័នធទូទត់សាច់របាក់។ 

 បនតជាំរុញការេធវើពិពធិកមមឧបករណ៍ហិរញ្ដវតថអ នងិយនតការវិនិេោរេដើម្បអីភិវឌ្ឍទីផ្ារ
មូលបរតឲ្យម្ននមូលោានទូលាំទូលាយ។  

 ជាំរុញរបតិបតតកិារររឹេះសាានមិនែមនធនាោរឲ្យសថិតេរកាមច្ាបស់តីពីបរធនបាលកិចច។ 
 សវ័យវាយតៃមលេលើរបព័នធទផី្ារមូលបរត។ 
 បេងកើតមណឌលអភិវឌឍ្  ហិរញ្ដវតថអ កនអងេោលបាំណងទក់ទញលាំហូរហិរញ្ដវតថអ។ 
 បនតពរងឹងរបព័នធព័ត៌ម្ននវទិ្ោរបស់នយិ័តករ េដើម្បេីលើកកមពសក់ារបងាាញពត័៌ម្នន និង
ការអេងកត តាមោនទីផ្ារ។ 

 បនតអប់រំនិងបណ្តេះបណ្តាលវិនិេោរិន នងិអនកសារព័ត៌ម្នន និងការអេងកតតាមោន
ទីផ្ារ។ 

 បនតអប់រំនិងបណ្តេះបណ្តាលសមតថភាពជាំនាញរបស់និយ័តករ នងិអនកចលូរួមដៃទេទៀត 
កនអងទីផ្ារមលូបរត។ 

៦-                                  

៤.១៥៨-                                                     
                                                                      
                                                           
                                                                  
         ២០៣០                      ២០៥០                              
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  ។                                                             
                                                                     
                                                                        
                                                              
                                                                      
                                  ។ 

៦.១-                                                              

                  

 -                                 ៥ 

៤.១៥៩-                                                              
    “                  ”                                       
៩                    ។                                                
                                                                 
                   ។  

៤.១៦០-             ៥                                               
                                                                   
                                                                         
                 

  ១ ការបនតែកលមឡេោលនេោបាយនិងយទុធសាស្ដសតវសិ័យអប់រំ ជាពិេសស ការអនុវតតរប 
កបេោយរបសិទធភាពៃនែផនការយទុធសាស្ដសតវិសយ័អប់រំ ២០១៤-២០១៨ និងពិនិត្យ 
តាមោនតាមរយៈរបព័នធព័ត៌ម្ននររប់ររងអប់រំែដលម្ននបចចអប្បននភាព និងភាពរបាកដ 
និយម ែផនការេោលសតពីីបេចចកវិទោ្              ម្ននកនអងវិសយ័អបរ់ំ និងេោល 
នេោបាយសតពីីការរសាវរជាវ និងការអភវិឌ្ឍកនអងវសិ័យអប់រំេដើមប្ីកសាងេោលនេោ 
បាយ កនអងេោលបាំណងកសាងរបព័នធែដលម្ននរណុភាពែពសស់រម្នប់កសាងធនធាន 
មនុស្សម្ននសតង់ោែពស់។ 

  ២ ការេលើកកមពស់ការយលដ់ងឹនិងសមតថភាពធនធានមនុស្ស កនអងែផនកវិទោ្សាស្ដសតនិង
បេចចកវិទ្ោ ពិេសសតាមវិស័យអាទភិាពនានា ដចូជា វិស័យកសិកមម រួមម្ននដាំណ្តាំ
កសិកមម ការចិញ្ចឹមសតវ វារីវប្បកមម វិស័យឧស្ាហកមម ថ្នមពល សាំណង់ និងេហោា 
រចនាសមព័នធរូបវនត វិស័យបេចចកវិទ្ោព័ត៌ម្នននងិរមនារមន ៍ វិស័យសុខ្ជភបិាល និង 
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វិស័យបរិសាាន ជាេដើម តាមរយៈវិធានការរនលឹេះមយួចាំនួន ដូចជា(១)ការបស្ដញ្ជាបការ 
 ល់ដឹងអាំពីវិទ្ោសាស្ដសតនងិបេចចកវិទ្ោ និងផលរបេោជន៍ៃនការេរបើរបាស់វិទោ្សាស្ដសត 
និងបេចចកវិទ្ោ េៅកនអងកមមវិធីសិកា្ររប់ករមិត ពិេសសករមិតមធ្យមសិក្ាទុតិយភូម ិ
ករមិតបណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទស និងេៅករមិតឧតតមសិក្ា និង(២)ការជាំរុញការ 
រសាវរជាវនិងការអភិវឌ្ឍ រួមទាំងការបេងកើតបណ្តាញរសាវរជាវរាំរូរវាងសាកលវិទ្ោល័យ 
ភាពជាៃដរូអបរ់ំៃនអងគការ      រោាភបិាលនងិសហរោស។ 

  ៣ ការបេងកើនលទធភាពទទួលបានេសវាអប់រំរបកបេោយសមធម៌ តាម   ការបនតជាំរញុ 
ការកសាងសាលាបឋមសិក្ាឲ្យដល់ភូម ិ ការកសាងអនុវិទ្ោលយ័ឲ្យបានមួយោ៉ាង 
តិចកនអងឃុាំនីមួយៗ រសបតាមសាានភាពភូមិសាស្ដសត ការជាំរុញឲយ្ម្ននសាកលវិទ្ោលយ័ 
ឬសាខ្ជសាកលវិទ្ោល័យេៅតាមេែតតនីមួយៗ រសបតាមលទធភាពនិងសាានភាពជាក ់
ែសតង ការពរងាយររូបេរងៀនឲ្យដល់ររប់ទកីែនលង កនអង   រួមម្ននការផតល់អាទិភាព
ឲ្យររូបេរងៀនអាចេធវើការេៅតាមមូលោានភូម ិ ឃុាំរបស់ែលឤន ការបេងកើនចាំនួនអេនតវាសិក 
ោាន ការផតល់មេធោ្បាយេធវើដាំេណើរ(ដូចជា កង)់ ការកាត់បនថយចាំណ្តយរបស់ម្នតា 
បិតាសិស្ស ការបេងកើនចាំណ្តយសរម្នបរ់រឹេះសាានសិក្ា រពមទាំងការពរងកីការចូលរួម 
ពីវិស័យឯកជននិងៃដរូអភិវឌ្ឍពក់ព័នធេផ្សងេទៀត។ 

  ៤                                                                   
                                                                   
                            ។ 

  ៥                                                              
                                                             
                                                              
                                                                    
                                                                 
                                                                
                                                           
                                                               
                              ។ 

  ៦                                                      
                                                                 
                                  ។ 
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  ៧                                                             
                                                            
                                                            
          ។ 

  ៨                                                            
                                                             
                                                                
                                                                  
                                                             
                                                               
                                                      
                                                             
                                ។ 

  ៩                                                          
                                                     
                                                           
                                                        
                         ។ 

  ១០                                                                
                                                         
                                                   ២០២៣។  

៤.១៦១-                                                              
                                                                   
                                                  ។  

 -                                                       

៤.១៦២-                                         ៥           រកសងួ
អបរ់ ំ យវុជន នងិកឡីា បានេឆលើយតបេៅនងឹផលសេរមចរំពឹងទុករបស់ែផនការយទុធសាស្ដសត
អភវិឌឍ្នជ៍ាត២ិ០១៤-២០១៨ តាមរយៈការេរៀបចាំែផនការយទុធសាស្ដសតវសិយ័អបរ់២ំ០១៤-
២០១៨     េៅេោេះរសាយរាល់បញ្ជារបឈមនានាកនអងការផតលក់ារអប់រំរបកបេោយរុណ 
ភាពនិងភាពេឆលើយតបដល់កុម្នរររប់រូបេៅររបក់រមិតសិក្ា។ រកសួងបានេរៀបចាំែផនការតាម
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អនុវិស័យដចូជា ការអប់រកំុម្នរតូច បឋមសិកា្ មធ្យមសិក្ា ឧតតមសិក្ា ការអប់រំេរៅរបព័នធ 
យុវជន និងកីឡា ែដលេផ្ទាតជាសាំខ្ជន់េលើតរមវូការៃនការទទលួបានេសវាអប់រំរុណភាពនិង 
ភាពេឆលើយតប។ ជាមួយេនេះ ក៏េផ្ទាតេលើការេរៀបចាំរកប  ណឌធានារុណភាពនិងផតល់        
  កាន់ែតេរចើនកនអងការទទួលបានបាំណិនែដលពក់ព័នធ។ 

៤.១៦៣-                                                     
                                                ៣           
                   ២០១៤-២០១៨             

 េោលនេោបាយទី១៖ ធានាសមធមៃ៌នការទទលួបានេសវាអប់រំ តាមរយៈការេធវើឲ្យ
កុម្នរររប់រូបបានចូលេរៀនេៅសាលាមេតតយ្យសកិា្ បឋមសិក្ា និងមធយ្មសិក្ាបឋម 
ភូមិ                                    នងិម្នន         បនតការ
សិក្ាេៅមែុេទៀត។ ចាំេពេះកុម្នរែដលពុាំម្ននលទធភាពចូលេរៀនកនអងរបព័នធជេរមើសេផ្សង
េទៀតនឹងរតូវផតល់លទធភាព   អនកទាំងេនាេះទទូលបានការអប់រំ។ េដើម្បីសេរមចេោល 
នេោបាយេនេះ រកសួងរតូវ  សង់សាលាេរៀនបែនថមេទៀត និងផតល់ររូ     ការ
                   ។ 
 ធានាថ្នកមុ្នរទាំងអស់ែដលបានចលូេរៀនេៅថ្នាក់ទី១ ោ៉ាងេហាចណ្តសប់ានឆលង 
កាត់ថ្នាក់មេតតយ្យសិក្ា។ 

 បេងកើនចាំនួនកមុ្នរនិងយុវជន    ទទលួបានការអប់រំេៅររប់ករមតិ េោយេផ្ទាតេលើ
សមធម៌ ការទទួលបានេសវាអប់រំរបស់កុម្នរេៅតាំបន់ជួបការលាំបាក និងរកុមកុម្នរ 
ជួបការលាំបាក។ 

 បេងកើន         ដល់សិស្ស ែដលបញ្ចបក់ារសិកា្េៅ                  
               ទទួលបាននូវចាំេណេះដឹងរឹងម្នាំ និងជាំនាញកនអងការរិតរបកបេោយ
េហតុផល ែដលអាចបណ្តេះបានតាមរយៈការបណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទស ការអប់រំ
ឧតតមសិក្ា និងមេធោ្បាយសិក្ាេផ្សងេទៀត។ 

 េោលនេោបាយទ២ី៖ េលើកកមពស់រណុភាពនិងភាពេឆលើយតប តាមរយៈការេធវើឲ្យកុម្នរ 
និងយុវជនររប់រូបទទលួបានការអប់រែំដលម្ននរណុភាពនិងភាពេឆលើយតប ែដលអាច
   ពួកេរអាចចូលរួមចាំែណកដល់ការអភិវឌ្ឍរបេទសជាតិរបកបេោយភាពស័កតិសិទធិ។ 
កុម្នរ        នឹងទទលួបាន  សិកា្ជាំនាញកនអងការរិត និងពចិាតរណ្ត និងម្ននមូល 
ោានរឹងម្នាំេលើមុែវជិាារណិតវិទ្ោ វិទ្ោសាស្ដសត ភាសាបរេទស                   ។ 
េដើម្បីសេរមច   បាំណង  េោលនេោបាយេនេះ រកសួងនឹងអនវុតតដូចខ្ជងេរកាម៖ 
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 េធវើកាំែណទរមងក់មមវិធីសកិា្អប់រំចាំេណេះទូេៅ និងអប់រំបេចចកេទស   រសបនឹងបទព ិ
េសាធលឡៗរបស់អនតរជាត។ិ 

 ែកលមឡកមមវិធីបណ្តេះបណ្តាលររូបេរងៀម   រសបនឹងកមមវិធីសកិ្ា ែដលបានែកលមឡ 
និងេធវើវិរកតឹការររូបេរងៀន។ 

 ធានាការអនុវតតេម្ន៉ាងបេរងៀនរបកបេោយរបសិទធភាព រួមជាមួយនឹងការផតល់ររ ូ
បេរងៀនែដលបានបណ្តេះបណ្តាលនិងម្ននរុណភាពររប់រោន់ េៅររប់ករមិតសិក្ា 
និងផតល់េសៀវេៅសិកា្េោល រពមទាំងសម្នា  សកិ្ានានា។ 

 ពិនិត្យតាមោនជារបព័នធេលើលទធផលៃនការសិកា្របស់សិស្ស តាមរយៈការវាយតៃមល   
ថ្នាក់ជាត ិ េៅថ្នាក់ទី៣ ទី៦ និងទី៨ និងការេរតៀមែលឤនចូលរួមកនអងកមមវិធីវាយតៃមលថ្នាក់ 
តាំបន់និងអនតរជាត។ិ  

 េោលនេោបាយទី៣៖ ធានាភាពស័កតិសិទធៃិនភាពជាអនកដឹកនាាំនិងររបរ់រងរបស់មស្ដនតី
អប់រំររប់លាំោបថ់្នាក់      ការផតល់េសវាអប់រ ំ របកបេោយភាពស័កតសិិទធិនិងភាព
ទន់ភលន់។ ការររប់ររងរបកបេោយរបសិទធភាពនិងវិជាាជវីៈនឹងផតល់នូវតៃមលដ៏លឡបាំផុត 
(េផ្ទាតេលើលទធផល) ទន់េពលេវលា និងអាចពិនិត្យតាមោននិងរាយការណន៍ូវលទធ 
ផលរសបជាមួយនឹងេោបល់រតឡប់ រពមទាំងយនតការសរម្នប់ែកលមឡេោលនេោបាយ 
យុទធសាស្ដសត និងកមមវិធី។ 

៤.១៦៤-                                                        
                                                    

 កមមវិធីពរងីកការោាំពរ និងអភិវឌ្ឍនក៍ុម្នរតូចជាមូលោាន សរម្នប់ផតល់ដល់ជាំនាន់
េរកាយនវូរបជាពលរដឌែដលម្ននការអបរ់ំសុែភាព បាំណិន និងចាំេណេះដឹង េដើម្បីចូលរួម
ការអភិវឌ្ឍេសដឌកិចច សងគមកិចច តាមរយៈ          បេងកើនការចលូេរៀន   បាន 
៨០%ៃនកុម្នរតូច េៅតាមសាលាមេតតយ្យសិកា្រដឌ សាលាមេតតយ្យសិក្ាសហរមន ៍
និងអប់រំកុម្នរតូច តាមផទេះ តាមែនងផទេះ       ៨០%         ៥            
                         ១   ។ 

 កមមវិធីអភិវឌ្ឍនិងសាងសង់សាលាេរៀន ធានាថ្នកុម្នរទាំងអស់បានចលូេរៀនេៅបឋម 
សិក្ា និងចលូេរៀនកានែ់តេរចើនេឡើងេៅមធ្យមសិក្ា តាមរយៈការសង់សាលាេរៀន 
                                     (ជាពេិសស ការពរងីកសាលា 
បឋមសិក្ាេៅជាអនវុិទោ្ល័យ   បានេរចើនតាមឃុាំ សងាាត ់ រសបតាមកាំេណើនសិស្ស) 
ការបណ្តេះបណ្តាលនិងវិរកឹតការររូបេរងៀន  ការផតល់េសៀវេៅសិក្ាេោល និងបរិកាារ
បណ្តាល័យ ការបាំប ននាយកសាលាេរៀន បនទប់ពិេសាធ  វិទ្ោសាស្ដសត                  
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បនទប់សិក្ាភាសាបរេទស េរាងជាង                                           
                         ។ 

 កមមវិធីអភិវឌ្ឍរបពន័ធធានារុណភាពអប់រំនិងរុណភាពសាលាេរៀន សរម្នប់សាលា
មេតតយ្យសកិ្ា បឋមសកិ្ា នងិមធ្យមសកិ្ា។ ការអភិវឌ្ឍរកប  ណឌរណុភាពនិង
ឧបករណ៍ ការអភវិឌ្ឍសមតថភាពកនអងការជួយសាលាេរៀននិងររូបេរងៀន េដើម្បីសេរមច
បានសតង់ោ                    រុណភាពនងិភាពេឆលើយតប តាមរយៈការអភិវឌ្ឍ
កមមវិធីសិកា្   ម្ននភាពេឆលើយតប                  សម្នារៈសិកា្ររប់រោន ់
និងការបេរងៀនរបកបេោយឧតតមភាព។ 

 កមមវិធីពរងឹងរបព័នធវាយតៃមលលទធផលសិក្ារបសស់ិស្សថ្នាក់ជាតិនងិអនតរជាតិ ពរងឹង
ការេធវើេតសតថ្នាកេ់រៀនជារបចាតាំនិងការវាយតៃមលថ្នាកជ់ាតិ ការែកទរមង់ការរបឡងថ្នាកជ់ាត ិ
និងការេរតៀមែលឤនចូលរួមកនអងកមមវិធីវាយតៃមលការសកិ្ារបសស់ិស្សថ្នាក់អនតរជាត។ិ 

 កមមវិធីអាហារូបករណ ៍ ពរងីកវិសាលភាពការអប់រំេៅដល់បឋមសិក្ា និងមធ្យមសិក្ា 
និងេផ្ទាតេលើការកាំណត់រកមុេោលេៅ ការពិនិត្យតាមោននិងវាយតៃមលកមមវិធ។ី 

 កមមវិធីអប់រំបេចចកេទសនងិវិជាាជីវៈ អនុវតតរកប  ណឌរុណវុឌ្ឍិថ្នាក់ជាត ិ េដើម្បីបេងកើន 
រុណភាពៃនការអប់រំបេចចកេទសនិងវិជាាជីវៈ និងេរៀបចាំសាាប័នសរមបសរមលួ ជាមួយ 
នឹងអនកពក់ព័នធដៃទេទៀត                                                ។ 

 កមមវិធីររប់ររងនិងវាយតៃមលការបាំេពញការងាររបស់បុរគលិក សរម្នប់បេងកើនរុណភាពៃន 
ការបេរងៀន  ការវាយតៃមល ការសរេសើរ ការេលើកទឹកចិតត និងការ   អភវិឌ្ឍវិជាាជវីៈ 
                                                      ។ 

 កមមវិធីអភិវឌ្ឍឧតតមសិក្ា  ែកទរមង់របព័នធអប់រំេៅឧតតមសិក្ា   ម្ននលកខណៈជារបព័នធ 
េដើម្បីរសបជាមួយនឹងសតង់ោកនអងតាំបនន់ិងអនតរជាតិ េលើកកមពស់រុណភាពៃនដាំេណើរការ 
របស់របព័នធ តាមរយៈការតរមូវ   ររឹេះសាានឧតតមសិក្ាទាំងអសេ់ោរពតាមសតងោ់ 
អប្បបរម្ន េផ្ទាត សាំខ្ជន់េលើការបេរងៀននិងរសាវរជាវេលើមុែវិជាាវិទ្ោសាស្ដសត បេចចកវិទ្ោ 
វិសវកមម សិល្បៈ និងរណិតវិទ្ោ                                        
      (       បរិញ្ជាបរតជាន់ែពស ់       )។ ការពនិិត្យេឡើងវញិ       
េសចកតីែណនាាំសតីពកីារកាំណត់    សិកា្ ការបេងកើនអាហារូបករណ៍ដល់សសិ្ស នសិ្សិត 
ពូែកតាមមុែវជិាាែដលរសបនឹងតរមូវការទីផ្ារការងារ រេរម្នងកមចីសិក្ា    រេរម្នង 
សរម្នប់ធានាការេលើកទកឹចិតតររប់រោន់ ដល់បុរគលិកែដលម្ននរុណវុឌឍ្ិែពស់ និងបុរគ 
លិកធមមតា (ឧ      អនកបេចចកេទសបនទប់ពិេសាធ   និងបណ្តារកស្)។ 
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 កមមវិធីអភិវឌ្ឍរបពន័ធររប់ររងែផឡកេលើលទធផល អភិវឌ្ឍសមតថភាព នងិការផ្ទាស់បតឣររេបៀប 
របបការងារេដើម្បីអនុវតតការកសាងែផនការ ការេរៀបចាំថវកិា និងរបពន័ធពនិិត្យតាមោន 
ែផឡកេលើលទធផលេៅថ្នាកជ់ាតិនិងថ្នាក់េរកាមជាតិ។ 

 កមមវិធីកាំែណទរមង់ការររប់ររងហិរញ្ដវតថអអប់រំនងិហិរញ្ដប្បទន អភិវឌ្ឍសមតថភាពកនអង 
ការេរៀបចាំថវិកានិងការអនវុតត ការេដញៃថល ការេធវើវិមជ្ឈការងារថវកិាដលស់ាលាេរៀន 
ការែកលមឡការររបរ់រងហរិញ្ដវតថអ និងការពរងឹងការងារសវនកមម។ 

 កមមវិធីអកខរកមមនិងេរៀនេពញមួយជីវិត ការផតឤចេផតើមអនុវតតកមមវិធសីមមូលអបរ់ំេរៅរបពន័ធ 
េដើម្បីកាំណត់រកុមយុវជនេៅេរៅសាលា និងការកាំណត់យនតការច្ាស់លាស ់ កនអងការ
អនុវតតកមមវិធីអកខរកមមនិងេរៀនេពញមួយជីវតិែដលនងឹរតូវ                 ។ 

 កមមវិធីសរមបសរមួលកនអងវិស័យនិងអនតរវិសយ័ បេងកើតយនតការរបតិបតតិែដលសឡិត     
និងរលូន សរមបសរមួលសរម្នប់អនុវសិ័យទាំងអស់។ 

៤.១៦៥-                                             . . . .           
       ២០០៩-២០១៣                                                     
                                                 . . . . ២០១៤-២០១៨     
         

 ការបេងកើនការចូលេរៀនកនអងកមមវិធីអប់រំតាមែនងផទេះនិងសហរមន៍ ជាមួយោានឹងកមមវិធី
បណ្តេះបណ្តាលរកុមម្នាយនិងររូមេតតយ្យសហរមន។៍ 

 ការបេងកើនការចូលេរៀនេៅមធ្យមសិក្ា េោយយកចិតតទុកោកេ់លើការកាត់បនថយរម្នាត
េយនឌ័រ នងិយកចតិតទុកោក់ជាំរុញការបញ្ចបក់ារសិក្ាេៅមធ្យមសិក្ាបឋមភូមិ។ ការ 
បេងកើនចាំនួនអាហារូបករណ៍ដល់សសិ្សមកពីររួសាររកីរក ជាពិេសស សិសស្រសី។ ការ
បេងកើនចាំនួនសាលាមធ្យមសិក្ាបឋមភូម ិ តាមរយៈការពរងីកសាលាបឋមសិក្ារសប
តាមកាំេណើនសសិ្ស។ 

 ការេរៀបចាំវិធានការេដើម្បកីាត់បនថយចាំនួនកុម្នរេៅេរៅសាលា ការយកចិតតទុកោក់
បែនថមេលើកុម្នរជនជាតិេដើមភារតិច កុម្នរពិការ និងកុម្នរកនអងររួសាររកីរក    តាមរយៈ
កមមវិធីែដលបានកាំណត។់ 

 ការបេងកើតរកប  ណឌ    េៅថ្នាកជ់ាតិ                                      
     ។                                                       
ការពរងឹងការេធវើេតសតតាមថ្នាក់េរៀនជារបចាតាំ                                  
វាយតៃមលការសិក្ារបសស់ិស្សថ្នាក់ទី៣ រពមទាំងពរងីកេៅដលថ់្នាក់ទី៦និងទី៨     
                                                        ។ ការេលើកកមពស់
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រុណភាពនិងភាពេឆលើយតប                 តាមរយៈការពិនិត្យេឡើងវញិកមមវិធីសិក្ា 
និងេសៀវេៅសកិ្ាេោល។ 

 ការេរៀបចាំចកខអវសិ័យសរម្នប់ឧតតមសិក្ា និងការេផ្ទាតេលើកមមវិធីអាទិភាព(វិទ្ោសាស្ដសត 
បេចចកវិទ្ោ វិសវកមម សលិប្ៈ និងរណិតវិទោ្) រសបជាមួយសតងោ់ធានារុណភាពរបស់
អាសា៊ាន។  

 ការែកលមឡរបព័នធែបងែចកនិងររប់ររងេសៀវេៅសកិ្ាេោល។ ការធានាថ្នការផគត់ផគង ់
េសៀវេៅសិកា្េោល កមមវិធីសិក្ាថមី និងការផតល់េសៀវេៅររូដល់ររូបេរងៀនេៅតាំបន់
ជួបការលាំបាក។ 

 ការពរងាយររូបេរងៀន                         េៅតាមវិទ្ោលយ័ 
និងអនុវិទ្ោល័យែដលបេងកើតថមី ពេិសស តាំបន់ជួបការលាំបាក។ ការេលើកកមពស់សមតថ 
ភាពររូបេរងៀនេលើមុែវជិាារណិតវិទោ្ វិទោ្សាស្ដសត តាមរយៈការងារវរិកឹតការររូបេរងៀន 
                       និងការោក់   អនុវតតរបព័នធវាយតៃមលរុណផល។ 

 ការជាំរុញសកមមភាពអប់រំកាយនិងកីឡាេៅតាមសាលាេរៀន និងសកមមភាពសម្នរមកីឡា 
   បកីឡា និងការកសាងេហោារចនាសមព័នធ។ 

 ការអនុវតតកាំែណទរមងត់ាមែបបវិមជ្ឈការនងិវិសហមជ្ឈការ េដើម្បីជាំរុញរបសិទធភាពៃន 
ការផតល់េសវាអប់រំេៅថ្នាកេ់រកាមជាតិ តាមរយៈការេផទរមុែងារែដលបានកាំណត់ដល់អងគ 
ភាពេរកាមឱវាទ និងការចូលរួមកនអងការកសាងែផនការ ការររប់ររង ការអនុវតត និងការ 
ពិនិត្យតាមោន។ 

 ការអភិវឌ្ឍសមតថភាពរបស់នាយកសាលា មស្ដនតរីរប់ររងេៅថ្នាក់មនទីរ និងការិោល័យ
អប់រំ យុវជន និងកីឡារសកុ។ ការពរងឹងរកុមបាំប ននិងពិនិត្យតាមោនថ្នាក់រសុក កនអងការ
ពិនិត្យតាមោននិងោាំរទសាលាេរៀនររប់ករមិត។ 

 ការអភិវឌ្ឍនងិអនុវតតរាំនតិផតឤចេផតើមកមមវិធីអបរ់ំេរៅរបព័នធ រួមបញ្ចឣលទាំងកមមវិធីសមមូល 
សរម្នប់រកុមយុវជនេរៅសាលានិងជនេពញវ័យ កនអងការទទលួបានអកខរកមមនិងជាំនាញ 
បេចចកេទសេដើម្បីរួមចាំែណកកនអងការអភិវឌ្ឍសងគម វប្បធម៌ និងេសដឌកិចច។ 

៤.១៦៦-                                                             
                                                     ៤.១១         
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     ៤.១១                                                             

្៊ូចនាករ ា្ំខាន់ៗ 

កនុងវិ្័យអរ់រ ំ

 

ឯកតា 

២០១២- 

២០១៣ 

២០១៣- 

២០១៤ 

២០១៤- 

២០១៥ 

២០១៥- 

២០១៦ 

២០១៦- 

២០១៧ 

២០១៧- 

២០១៨ 

ជាក់ 

ផ្តង 
                                    

១ %កុម្ករអាយុ៥ឆ្ន ាំ 

កនុងការអរ់រំកុម្ករត៊ូច 

ភៅប្ររ់រ៊ូរភាព 

% ៥៦,៥ ៦២  ៦៦  ៧១  ៧៥  ៨០ 

២ សាលារឋម្ិកា (១-៦) ចាំននួ ៦ ៩១០  ៦ ៩១៥  ៦ ៩៥១  ៧ ០៧៣  ៧ ៣០២ ៧ ៦០៦  

អប្តាពិតផ្នការ្ិកាភៅរឋម្ិកា 

៣ ្រុរ % ៩៧  ៩៧,៣  ៩៧,៩  ៩៨,៦  ៩៩,៣  ១០០  

៤ ប្រុ្ % ៩៧ ៩៧,៥ ៩៨,១ ៩៨,៧ ៩៩,៤ ១០០  

៥ ប្្ ី % ៩៧ ៩៧,១ ៩៧,៨ ៩៨,៥ ៩៩,២ ១០០ 

៦ ទ្ីប្រជុាំជន % ៨៩,៨ ៩១,៨ ៩៣,៩ ៩៥,២ ៩៧,៩ ១០០ 

៧ ជនរទ្ % ៩៨,៦ ៩៨,៩  ៩៩,២  ៩៩,៤ ៩៩,៧ ១០០ 

អប្តារមួផ្នការ្ិកាភៅរឋម្ិកា 

៨ ្រុរ % ១២១,១ ១១៩,២ ១១៧,២ ១១៥,៨ ១១៥,២ ១១៥,៥ 

៩ ប្រុ្ % ១២៣,១ ១២១,៦ ១១៨,២ ១១៦,៤ ១១៥,៥ ១១៥,៤ 

១០ ប្្ ី % ១១៩ ១១៧,៧ ១១៦,១ ១១៥,២ ១១៥ ១១៥,៦ 

អប្តារញ្ចរក់ារ្ិកាភៅរឋម្ិកា 

១១ ្រុរ % ៩១,៥ ៩៨,៣ ១០០  ១០០  ១០០  ១០០  

១២ ប្រុ្ % ៩១,៩ ៩៨,៧ ១០០  ១០០  ១០០  ១០០  

១៣ ប្្ ី % ៩១  ៩៨  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០  

១៤ 
ចាំននួសាលាមធ្យម្ិកា

រឋមភ៊ូមិ 
ចាំននួ ១ ៦២២ ១ ៦៣២  ១ ៦៤២  ១ ៦៥២  ១ ៦៦២  ១ ៦៧២  

អប្តារមួផ្នការ្ិកាភៅមធ្យម្ិការឋមភ៊ូមិ 

១៥            ្រុរ % ៥៦,៥  ៦០,៤  ៦៦,៩  ៧៣,៧  ៨១,៣  ៨៧,៤ 

១៦ ប្រុ្ % ៥៦,២  ៦០,៤  ៦៧,២ ៧៤,៤ ៨២,២ ៨៨,៩ 

១៧ ប្្ ី % ៥៦,៧ ៦០,៣ ៦៦,៥ ៧៣,១ ៨០,៤ ៨៥,៩ 

១៨ ទ្ីប្រជុាំជន % ៧៨,៤  ៨០,៧ ៨៤,៨ ៨៨,២ ៩២,៣  ៩៤,៣ 

១៩ ជនរទ្ % ៥២,៦  ៥៦,៧ ៦៣,៦ ៧១,២ ៧៩,២ ៨៦,១ 

អប្តារញ្ចរក់ារ្ិកាមធ្យម្ិការឋមភ៊ូមិ 
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២០ ្រុរ % ៤២,២ ៤៤,៤ ៥១,៦ ៥៧,២ ៦៧,៣ ៧៦,៤ 

២១ ប្រុ្ % ៤២  ៤៤  ៥១,៧  ៥៧,៦ ៦៧,៧ ៧៧,២ 

២២ ប្្ ី % ២៥,៥ ២៧,៣ ៣១,៦ ៣៥,១ ៤១,៦ ៤៧  

២៣ 
ចាំននួសាលាមធ្យម្ិកា

ទ្ុតយិភ៊ូម ិ
ចាំននួ ៤៣៣ ៤៤៣  ៤៥១  ៤៩៨  ៥៦៦  ៦៦៨  

អប្តារមួផ្នការ្ិកាភៅមធ្យម្ិកាទ្ុតយិភ៊ូម ិ

២៤            ្រុរ % ២៩,៨  ២៩,៤ ៣០,៨ ៣៣,៩ ៣៨,៤  ៤៥,៣ 

២៥ ប្រុ្ % ៣១,៩ ៣១,៦ ៣៣,១ ៣៦,១ ៤១,១ ៤៨,៥ 

២៦ ប្្ ី % ២៧,៦ ២៧,២ ២៨,៤ ៣១,៥ ៣៥,៦ ៤១,៩ 

២៧ ចាំននួវទិ្សាល័យរភចចកភទ្្ ចាំន៊ូន ៤ ៤ ៥ ៥ ៦ ៧ 

២៨ 
ចាំននួ្ិ្សភៅមធ្យម្ិកា

រភចចកភទ្្ 
ចាំននួ ៨៩៧  ១ ៣១៧ ១ ៧៣៨ ២ ១៥៩ ២ ៥៧៩ ៣ ០០០ 

២៩ 
អប្តាអកខរជន       

)១៥-២៤ ឆ្ន ាំ) 
% ៩១,៥ ៩២,៥ ៩៣,៥ ៩៤,៥ ៩៥,៥ ៩៦,៥  

៣០ 
អប្តាអកខរជន          

)១៥-៤៥ ឆ្ន ាំ) 
% n.a ៨៧,៧ ៨៨,៤ ៨៩,១ ៨៩,៨ ៩០,៥  

                              

៦.២-                              

 -                                 ៥ 

៤.១៦៧-             ៥                                                     
                                     ២០០៨-២០១៥                          
                                                            
                                                                     
                       ។                                 

  ១                                                          
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                             ។ 

  ២                                                             
                                                                     
             ។ 

  ៣                                                      
                                                    
                                                             
                                                       
                                      ឱ                        
              ។ 

  ៤                                                        
                                                               
                                                                
                                                      
                       ។ 

  ៥                                                       
                                                                     
        (១)                                               
    (២)                                    (៣)                    
                     ឱ                                          
                                                       
                                                            
                                                                 
                                           ។ 

  ៦                                                            
                                                        ។ 

  ៧                                                           
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                                       ១.០០០                  
                                                                
               ។ 

  ៨                                                       
                                                               
                                                                  
                                                   ២០២៥។ 

  ៩                                                             
                                                           
                                                                
      ។ 

  ១០                                                                      
                                                        
                                                                     
     ។

 -                                                        

៤.១៦៨-                                         ៥                 
                                                       ៤       
       

                                                                   ។ 
                                                             
                                                                 
                                          ។ 

                                                           
                                                                 
                                                             
      ។ 
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                                  ។ 

៤.១៦៩-               េោលនេោបាយជាអាទិភាព  មួយៗខ្ជងេលើេនេះ          
     នឹង                    ដចូខ្ជងេរកាម  

១. ការេធវើឲ្យរបេសើរេឡើង   សុែភាពផលឣវេភទ បនតពូជ ម្នតា ទរក និងកុម្នរ និងអាហារូបតថមភ 
េោយេផ្ទាតេលើេោលនេោបាយដូចខ្ជងេរកាម៖ 

 បេងកើនលទធភាពចូលមកេរបើរបាសន់ិងការររបដណប្់ៃនេសវាសុែភាពផលឣវេភទ និងសុែ 
ភាពបនតពូជសរម្នបរ់បជាពលរដឌទាំងអស់ េោយរាប់បញ្ចឣលទាំងស្ដសតីវយ័េកមង បុរសនិង 
មនុស្សវ័យជាំទង់។ 

 េលើកកមពសរ់ុណភាព លទធភាពចូលមកេរបើរបាស់េសវា និងការររបដណ្បៃ់នការែថទាំ
រភ៌មុនសរម្នល ការសរម្នលកូន ការែថទាំេរកាយសរម្នល ការែថទាំទរក និងការ
សេស្ដងាាេះបនាានែ់ផនកសមភពនិងេសវាែថទាំទរកេទើបនឹងេកើត រពមទាំងការបងាារការចមលង
េមេរារេអដ  ពីម្នាយេៅកូន។ 

 បេងកើនរុណភាព លទធភាពចូលេរបើរបាសេ់សវា នងិការររបដណ្បៃ់នការផតល់ថ្នាាំបងាារ
រពមទាំងសម្នហរណកមមេសវាររប់ររងជាំងកឺុម្នរ េោយរាប់បញ្ចឣលទាំងជាំងរឺលាកសួត
និងជាំងឺរាររូស។ 

 េលើកកមពស់រុណភាព លទធភាពចូលមកេរបើរបាស់េសវា និងការររបដណ្ប់ៃនេសវាអាហា 
រូបតថមភេដើម្បីកាត់បនថយកងវេះរបូេតអុីន-ថ្នមពល និងកងវេះមីរកូសារជាតិកនអងចាំេណ្តមស្ដសតីនិង 
កុម្នរតូច។ 

៤.១៧០-  អនតរារមន៍រនលឹេះេដើម្បែីកលមឡសុែភាពផលឣវេភទបនតពូជ ម្នតា ទរក កមុ្នរអាយុេរកាម
មួយឆាាំ កុម្នរតូច នងិ ហារូបតថមភ  

សែុភាពផលឣវេភទនងិសែុភាពបនតពជូ 
 បេងកើនតរមូវការនិងលទធភាពមកទទួលេសវាសុែភាពផលឣវេភទនិងសុែភាពបនតពូជ   ត៌ម្នន 
របឹក្ាេោបល់ េោយរាប់បញ្ចឣលទាំងការពនោ្រកាំេណើត រលំូតម្ននសុវតថិភាព និងការែថ 
ទាំការរលំូតររបរ់ជុងេរជាយ េសវារសឡាញយ់ុវវ័យនិងជនរងេរោេះេោយអាំេពើហិង្ា 
ែផនកេយនឌ័រ។ 

 ធានារបព័នធសនតិសែុៃនការផគត់ផគងឱ់សថ បរិកាា សរម្នបេ់សវាសុែភាពបនតពូជ។ 

សែុភាពម្នតានងិទរក 
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 បេងកើនការសរម្នលកូនេៅមូលោានសុខ្ជភបិាល េោយបរុគលិកសុខ្ជភបិាល   បាន
ទទួល  បណ្តេះបណ្តាល។ 

 េលើកកមពសក់ារែថទាំម្នតានិងទរក េោយបេងកើនចាំនួនេសវាសេស្ដងាាេះបនាាន់ែផនកសមភព 
និងែថទាំទរក ែដលម្ននបុរគលិកឆមបជាំនាញនិងោាំរទេោយរបព័នធបញ្ជឣនដាំេណើរការ។ 

 ជាំរុញការេរបើរបាស់  ណ ាំេសវាែថទាំមុននិងេរកាយសរម្នលែដលម្ននទាំងការរបឹក្ា
េោបល់អាំពីអាហារូបតថមភ និងេលើកកមពសក់ារផតល់ជវីជាតែិដកអាសុីតហវីលិក។ 

 ពរងឹងរបព័នធតាមោនមរណភាពម្នតា េោយរាបប់ញ្ចឣលទាំងសវនកមមមរណភាពម្នតា 
និងទរកេទើបនឹងេកើត។ 

ការផតលថ់្នាាំបងាារនងិសែុភាពកមុ្នរ 
 លុបបាំបាត់ជាំងកឺស្ដញ្ជលឹនិងជាំងេឺតតាណូសេលើទរកេទើបនឹងេកើត។ 
 រក្ាការររបដណ្ប់     ែពសៃ់នការផតល់វា៉ាក់សាាំងបងាារជាំង ឺ និងបញ្ចឣលការេរបើរបាស់
វា៉ាក់សាាំងថមីៗសរម្នប់រកុមរបជាជនចាំ  ចពិេសសកុម្នរអាយុេរកាមមួយឆាាំ។ 

 ពរងឹងរបព័នធផគត់ផគង ់ ែចកចាតយវា៉ាក់សាាំង និងការររប់ររងរបព័នធរតជាករ់កា្រុណភាព
វា៉ាក់សាាំង។ 

 បេងកើនលទធភាពមកទទលួយកេសវាសុែភាពកុម្នរម្ននរុណភាព េោយអនុវតតពិធី
សម្នហរណកមមការររប់ររងជាំងកឺុម្នរនិងការចមលងេមេរារេអដ  /ជាំងេឺអដ   និងជាំងឺ
កាមេរារ កនអងការពិនិត្យជាំងឺកុម្នរអាយុេរកាម៥ឆាាំ។ 

អនតរារមនរ៍បទករ់កឡា 
 េលើកកមពសរ់ុណភាពេសវានិងព័ត៌ម្នន ៃនេសវាសែុភាពផលឣវេភទ សុែភាពបនតពូជម្នតា 
ទរក អាយុេរកាម១ឆាាំ នងិកុម្នរតូច និងអាហារូបតថមភ។ 

 ពរងឹងការរតួតពិនតិ្យតាមោន និងការអភិបាលោាំរទ ដល់េសវាសុែភាពផលឣវេភទ សុែ 
ភាពបនតពូជ ម្នតា ទរក កុម្នរអាយេុរកាម១ឆាាំ និងកុម្នរតូច នងិេសវាអាហារូបតថមភ។ 

 ពរងាយបុរគលិកឆមបឲយ្ម្ននេៅររប់មណឌលសុែភាព។ 

២. កាត់បនថយការឈឺនិងសាាប់បណ្តាលមកពីជាំងឆឺលងចម្បងៗ ដូចជាេមេរារេអដស៍/ជាំងឺ
េអដស៍ រេបង ររនុចាតញ់ ររុនឈាម ជាំងឺរតូពិកែដលមិនចាតប់អារមមណ៍ នងិជាំងឺឆលងេលច
េឡើងថមីៗនិងជាំងឆឺលងែដលេកើតេឡើតសាជាថមីមតងេទៀត េោយេផ្ទាតេលើេោលេៅដូចខ្ជង 
េរកា ៖ 

 កាត់បនថយអរតាឆលងេមេរារេអដស ៍    បេងកើនការរស់រានម្ននជីវិតរបស់អនកផទអកេមេរារ
េអដស/៍ជាំងឺេអដស។៍ 
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 កាត់បនថយអរតាេរបវា៉ាឡង់និងអរតាសាាបៃ់នជាំងឺរេបង រក្ាករណីរសាវរជាវរកជាំងរឺេបង
ែពស់    រក្ាអរតាជាសេះេស្បើយែពស់ៃនការព្ោបាលជាំងឺរេបង។ 

 កាត់បនថយអរតាសាាប់េោយសារជាំងរឺរុនចាតញ់   ជាំងឺររុនឈាម។ 
 កាត់បនថយអ  េរបវា៉ាឡង់ជាំងឺដងកឣវរពូន។ 
 ររប់ររងសាានការណន៍ិងរតួតពិនិត្យជាំងឺឆលងេលចេឡើងថមីៗ និងជាំងឺឆលងែដលេកើតេឡើង
សាជាថមីមតងេទៀត។ 

៤.១៧១-  អនតរារមន៍រនលឹេះកនអងការរបយុទធនឹងជាំងឆឺលង              
េមេរារេអដស/៍ជាំងេឺអដសន៍ងិជាំងកឺាមេរារ 
 ពរងីកេសវាេធវើេតសតរកេមេរារេអដសម៍្ននរុណភាព េោយរាប់បញ្ចឣលទាំងការផតល់
របឹក្ាេៅមូលោានសុខ្ជភិបាលទាំងអស ់ េោយេរបើរបាសឧ់បករណ៍េជាេះចុងរម្នមៃដ
រកេមេរារេអដស ៍រពមទាំងធានាឲ្យម្ននឃីតសរម្នប់េធវើេតសតរកេមេរារេអដស៍។ 

 បេងកើនការររបដណ្បៃ់នេសវាព្ោបាលេោយឱសថរបឆាំងេមេរារេអដស៍ េៅតាមមូល 
ោានសុខ្ជភិបាល និងធានាឲ្យម្ននឱសថរបឆាំងេមេរារេអដស៍ និងបរកិាា ដៃទេទៀត។ 

 បេងកើនថវិកាជាត ិថវិការៃដរូអភិវឌ្ឍ សរម្នប់រទរទង់ដល់ការផតល់េសវាេធវើេតសតរកេមេរារ
េអដស ៍និងឱសថរបឆាំងេមេរារេអដស៍។ 

 ផតល់ការបណ្តេះបណ្ល/វិ   តការសតីពីការផតល់របឹក្ា និងការេធវើេតសត(រាប់ទាំងការេធវើេតសត 
 េោយេជាេះចុងរម្នមៃដ) រពមទាំងពរងឹងកិចចរបជុាំបណ្តាញៃនការព្ោបាលេោយឱសថ
របឆាំងេមេរារេអដស៍។ 

 េធវើអេងកតឆមក់(សង់ទីែណល) េោយរាប់បញ្ចឣលទាំងអេងកតឆមកស់តីពីេមេរារេអដស ៍ និង
អាំពីការផ្ទាសឥ់រិោបថជីវសាស្ដសតសម្នហរណកមម។ 

                                                                   
                                      ។ 

                                                                       
                                                    ២០១៤-២០១៨ 
                                                                  ២០២០។ 

                      ការព្ោបាលេោយេរបើឱសថរបឆាំងនឹងេមេរារេអដស៍
                                                                     
                   ។ 
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                                               ។ 

                                                                   
                                                              ។ 

ជាំងរឺេបង 
 ផតល់េសវាជាំងឺរេបងេោយឥតបង់ៃថលសរម្នបរ់បជាពលរដឌទាំងអស ់េោយរាបប់ញ្ចឣលទាំង
ការរសាវរជាវ ការពនិិត្យកាំហាក ការេធវើេរារវិនចិឆ័យ និងការពោ្បាល។ 

 េលើកកមពសក់ិចចសហរបតបិតតិការកនអងការេោេះរសាយបញ្ជាជាំងឺរេបង    ជាមួយេមេរារ 
េអដស៍/ជាំងេឺអដស៍។ 

 ផគត់ផគង់ឧបករណ ៍បរកិាា សរម្នបក់ារពិនិត្យវិភារែផនកមនទីរពិេសាធន ៍                 
                                    ។                   
                                                             
          ។ 

 ជាំរុញការចូលរួមរបស់សហរមន៍ កនអងការពោ្បាលជាំងឺរេបងេោយវិធីសាស្ដសតដូតស។៍  
 េលើកកមពសភ់ាពជាៃដរូរវាងែផនកសាធារណៈនិងឯកជនកនអងការព្ោបាលេោយដូតស៍
ច    ។ 

 េលើកកមពស ់        ការររបរ់រងជាំងឺរេបងែដលសុាំុំានឹងឱសថេរចើនមែុ។ 
 ធានាឲ្យម្ននឱសថព្ោបាលជាំងឺរេបងជួរទ១ីនិងជួរទី២។ 

ជាំងរឺរនុចាតញ ់

 េលើកកមពស ់ រសាវរជាវរកជាំងរឺរុនចាតញ់ នងិលទធភាពមកទទួលយកេសវាការេធវើេរារ
វិនិចឆ័យទន់េពល និងទទលួការពោ្លបាលម្ននរបសិទធភាព។ 

 េលើកកមពសក់ារមកទទួលយកេសវាព្ោបាលរតឹមរតវូ េោយបងាារការព្ោបាលេោយេរបើ
ែត១មុែ និងឱសថោានរណុភាព    េសវាសាធារណៈនិងឯកជន។ 

 បេងកើនលទធភាពមកទទលួបានវិធានការបងាារ ពិេសស បងាារការចមលងេោយេមេរារររុន
ចាតញែ់ដលសុាំុំានឹងឱសថអាេតមីសុីនីន។ 

 បេងកើនការយល់ដឹងរបសស់ហរមន៍ និងការផ្ទាស់បតឣរឥរិោបថកនអងចាំេណ្តមរបជាជន
របឈម   ហានិភ័យររុនចាតញ ់ រពមទាំងផតល់ការោាំរទដល់ការររប់ររងេមេរារររុន
ចាតញស់ុាំុំានឹងឱសថអាេតមីសុីនីន ចលនាសហរមន៍ និងការតស ូមតិ។ 

ជាំងរឺរនុឈាម នងិជាំង ឺHelminthiasis 
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 ធានាការររបដណ្បែ់ពស់ៃនការោកថ់្នាាំ ណកឃ  (អាេបត/ប ៊ីធីអាយ) ទាំងេៅជុាំទី១
និងជុាំទី២(កនអងែែឧសភា និង  សីហា) កនអងតាំបន់ម្ននហានិភ័យររុនឈាមែពស ់រពមទាំង
ធានាការផគត់ផគងថ់្នាាំបាណកឃ ររប់រោនន់ិងទនេ់ពលេវលា។ 

 ែកលមឡសមតថភាពរលីនិកកនអងការេធវើេរារវិនចិឆ័យ និងការព្ោបាលជាំងឺររុនឈាម។ 
 ផតល់ការអប់រសំុែភាពនិងការបងាារជាំងឺររុនឈាម េោយម្ននការចលូរួមពីសហរមន៍
សរម្នបក់រណីផទអេះេឡើងៃនជាំងឺ និងការេឆលើយតប។ 

 ផតលក់ារព្ោបាលជាំងឺ Helminthiasis េោយឱសថផ្សេះ ដល់របជាពលរដឌ   របឈមនឹង
ហានិភ័យ។ 

ជាំងឆឺលងដៃទេទៀត 
 បងាារនិងររប់ររងជាំងឺឆលងេលចេឡើង និងេលចេឡើងសាជាថមីមតងេទៀតេោយរាប់បញ្ចឣល
ទាំងការេឆលើយតបម្ននរបសិទធភាពេៅនឹងការផទអេះេឡើងៃនជាំងឺ។ 

 ផតល់ការបណ្តេះបណ្តាលសតីពកីារររប់ររងរល ី   ការតាមោនជាំងឺររប់ររងភាាកង់ារ 
ចមលងជាំងឺ។ 

 ពរងឹងសមតថភាពរបស់ “រកមុការងារេឆលើយតបរហ័ស” កនអងការតាមោន និងការេឆលើយ
តបតាមរយៈការបណ្តេះបណ្តាលអាំពកីារអនុវតតេអពេីដមីសាស្ដសត។ 

 រក្ាកិចចដាំេណើរការៃនរបពន័ធរបកាសអាសនន និងបណ្តាញទូរសពទទន់េហតុការណ៍ េោយ 
រាប់បញ្ចឣលទាំងការតាមោនឆមក់េលើរបេភទជាំងផឺ្ទាសាយ និងជាំងឺរបោប់ដេងហើមធៃន់ធៃរេៅ 
ររប់ថ្នាក់។ 

 តាក់ែតងច្ាប់សតីពជីាំងឺឆលង។ 
 ពរងឹងការអនុវតតនយិ័តកមមសុែភាពពិភពេលាក។ 

៣. កាត់បនថយការឈឺនិងសាាប់ែដលបណ្តាលមកពីជាំងមឺិនឆលង-       និងបញ្ជាសុែភាព
សាធារណៈែដលពក់ពន័ធនឹងការេរបើរបាសេ់ររឿងេញៀន េររឿងរសវឹង ថ្នាាំជក់ េរោេះថ្នាក់
ចរាចរណ៍ របសួ សុវតថភិាពចាំណីអាហារ                  សុែភាព           
អាកាសធាតុ  េោយេផ្ទាតេលើេោលេៅដូចេរកាម៖ 

 កាត់បនថយការរបឈមមុែរបសរ់បជាជននឹងកតាាហានិភ័យៃនជាំងមឺិនឆលង-ជាំងឺ      ែដល
េកើតេឡើងញឹកញាបដ់ូចជាជាំងមឺហារីក ជាំងទឺឹកេនាមែផឡម និងជាំងឺេបេះដូងសរៃសឈាម។ 

 េលើកកមពសក់ាររសាវរជាវជាំងឺទន់េពលេវលា ផតលក់ារបងាារបឋម និងររប់ររងសាានភាព
ធៃន់ធៃរៃនជាំង ឺ េោយរាបប់ញ្ចឣលទាំងការព្ោបាល-ែថទាំសរមនក់ារឈឺចាតប ់និងផតល់េសវា
សាារ  តសិម្បទ។ 
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 កាត់បនថយរបួស និងពិការភាពែដលបណ្តាលមកពអីាំេពើ  ង្ា េរោេះថ្នាក ់ នងិមូលេហតុ
េផ្សងៗេទៀត។  

 កាត់បនថយការេរបើរបាសរ់បកបេោយេរោេះថ្នាក ់                      េររឿង
រសវឹង នងិថ្នាាំជកក់នអងចាំេណ្តមរបជាជនទូេៅ។  

 េលើកកមពសេ់សវាអប់រំ និងការអនុវតតវិធានការបងាារជាំងឺសុែភាពផលឣវចិតតនងិជាំងឺពក់ពន័ធ
នឹងសុវតថិភាពផលឣវចិតត រពមទាំងពរងីកេសវាសុែភាពករមិតមូលោាន និងករមិតររបរ់ជុង
េរជាយេោយរាប់បញ្ចឣលទាំងេសវាបន្ាបការេញៀន។ 

 កាត់បនថយភា ពិការែភនកេៅតាមតាំបន់ភូមិសាស្ដសត។ 
 េលើកកមពសស់ុែភាពម្នតេ់ធមញ អនាម័យែលឤនរបាណ និងសុវតថភិាពចាំណីអាហារ។ 
 កាត់បនថយហានិភ័យសុែភាពែដលបណ្តាលមកពីបរិ   កែវក់និងប        អាកាស 
ធាតុ។  

 ពរងឹងការេរតៀមបងាារ ការររប់ររង នងិការេឆលើយតប       របសទិធភាពេៅនឹង
េរោេះមហនតរាយ។ 

៤.១៧២- អនត រមន៍រនលឹេះកនអងការរបយុទធរបឆាំងនឹងជាំងមឺិនឆលង/ជាំងឺរា ាំៃរ៉ែ និងបញ្ជាសុែភាពសា 
ធារណៈ              

 ផតលេ់សវាបងាារបឋមម្ននលកខណៈសម្នហរណកមម សរម្នបជ់ាំងឺមិនឆលង/ជាំងឺរា ាំៃរ៉ែ េោយ
រាប់បញ្ចឣលទាំងរបួស ពិការភាព និងេសវាែថទាំមនសុ្សចាតស់។ 

 បេងកើនលទធភាពទទួលបានការរសាវរជាវជាំងឺ និងេធវើេរារវិនចិឆ័យទន់េពល ពិេសសករណី
ជាំងឺមហារីកស្បឣន និងមហារី សុដ   និងផតលេ់សវាព្ោបាល រួមម្ននការព្ោ លសរមន់
ការឈឺចាតប់ ការែថទាំ ការសាារ  តិសម្បទ និងការពោ្បាលេោយចលនា។ 

 េលើកកមពសរ់ុណភាពៃនការែថទាំ និងព្ោបាលជាំងឺឆលង/ជាំងរឺា ាំៃរ៉ែ េៅមលូោានសុខ្ជភ ិ
បាលសាធារណៈនិងឯកជន។ 

 ធានាការផគត់ផគង់ឱសថ បរិកាារ នងិឧបករណ៍េពទ្យ សរម្នបក់ារ    េសវាម្ននរុណភាព 
និងរបសិទធភាព។  

 បេងកើនការយល់ដឹងកនអងចាំេណ្តមរបជាពលរដឌ អាំពីកតាាហានិភ័យៃនជាំងឺមនិឆលង/ជាំងរឺា ាំៃរ៉ែ 
និងបញ្ជាសុែភាពសាធារណៈចម្បងៗ។ 

 ពរងីកការររប់ររងជាំងឺមនិឆលង/ជាំងរឺា ាំៃរ៉ែ កនអងលកខណៈសម្នហរណកមម  េៅមលូោានសុខ្ជ 
ភិបាលេោយរាប់បញ្ចឣលការពរងឹងការចុេះប   កាអនកជាំងឺមហារីក ជាំងឺទឹកេនាមែផឡម ជាំងឺ
សម្នាធឈាមែពស់ និងពនិិត្យលទធភាពចុេះប   កាអនករបួស រពមទាំងប  ញអនកអប់រំ
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ផ្ទាលស់រម្នបក់ារបងាារបឋម រសាវរជាវជាំងឺទន់េពល និងោាំរទការព្ោបាលែថទាំេោយ
ែលឤនឯងផ្ទាល់។ 

 បេងកើនធនធានហិរញ្ដវតថអសរម្នប់អនតរារមន៍ជាំ  មិនឆលង/ជាំ     ៃរ៉ែ និងបញ្ជាសុែភាពសាធា 
រណៈចម្បង កនអងេនាេះម្ននេរោេះថ្នាក់ចរាចរណ៍ សុែភាពបរិ  ន និងការេរតៀម      
និងររប់ររងេរោេះមហនតរាយ។ 

 បញ្ចឣលកមមវិធសីិក្ាសតីពកីារែថទាំមនុស្សចាតស ់ សុែភាពបរិ    និងសែុភាពវិជាាជវីៈ 
េៅកនអងកមមវធិីបណ្តេះបណ្តាលមូលោានេៅររឹេះសាានសិក្ាសាធារណៈ នងិឯកជន។ 

 ផតល់ការបណ្តេះបណ្តាលបនត ការហវឹក ត់ និងពរងងឹការរតួតពិនិត្យតាមោនេរកាយការ 
បណ្តេះបណ្តាលេៅថ្នាក់ផតល់េសវា។ 

 ពរងឹងរបព័នធតាមោនជាំ  មិនឆលង/ជាំ         េោយរាបប់ញ្ចឣលទ  ងរ់បាយការណ៍ថមី របពន័ធ
ចុេះប   កា និងសូចនាករេៅកនអងរបព័នធព័ត៌ម្ននសខុ្ជភិបាលរបស់រកសួងសខុ្ជភិបាល េធវើ
ការអេងកតទក់ទងនងឹកតាាេរោេះថ្នាកៃ់នជាំ         នងិអភិវឌ្ឍែបបបទសរម្នបក់ារររប់ររង 
និងវាយត   ហានិភ័យសែុភាពនិងបរិ   ។ 

 បេងកើតបណ្តាញការងារនិងយនតការ េដើមប្ី         អនតរារមន៍ជាំ  មនិឆលង/ជាំ  រា ាំៃរ៉ែ 
និងបញ្ជាសុែភាពសាធារណៈេៅថ្នាក់ជាតនិិងថ្នាកេ់រកាមជាតិ។ 

         ពរងីកការររបដណ្ប់េសវាសុែភាពផលឣវចិតត និងបេងកើនរុណភាពេសវា រួមម្នន
េសវាពិនិត្យព្ោបាល េសវាអប់រំ បងាារ និងផតល់របឹកា្ េោយរាប់បញ្ចឣលទាំងេសវាបន្ាប 
ការេញៀន។ 

 ពរងីកការររបដណ្ប់េសវាចកខអេរារម្ននរណុភាពេៅតាមមណឌលសុែភាព និងមនទីរ 
េពទ្យបែងឡក ពិេសស មនទីរេពទ្យបែងឡកេៅថ្នាក់រសុករបតិបតតិ។ 

 អភិវឌ្ឍ/    បចចអ   នន   ែផនការយុទធសាស្ដសតរយៈេពលមធ្យមេៅែវង ដូចជាជាំងឺមិនឆលង/
រា ាំៃរ៉ែ និងបញ្ជាសែុភាពសាធារណៈ សុែភាពផលឣវចិតតនិងការព្ោបាលបន្ាបេររឿងេញៀន 
និងការបងាារនិងររប់ររងភាពពិការែភនក។ល។ 

 បេងកើនលទធភាពទទួលបានេសវាែថទាំម្នត់េធមញ ែដលម្ននរុណភាព និងេលើកកមពស ់
ការអនុវតតអនាម័យ នងិសវុ   ភាពចាំណីអាហារ។ 

 ផតល់េសវាេបាេះបង់េចាតលការជក់បារី។ 
 ពរងឹងការអនុវតត  តិរកម និងវិធានការរតួតពិនិតយ្នានា ទក់ទងនឹងការររប់ររងថ្នាាំជក់ 
េររឿងរសវឹង កាំហិតការផា្យពណជិជកមមនិងការយកពនធេលើផលិតផលថ្នាាំជក់និងេររឿង
រសវឹង អនុ      សតីពហីានិភ័យសុែភាពការងារ និងេរៀបចាំ    សតីពបីរិ   ោាន
ែផ្សងបារី។ 
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 េធវើការអេងកត វាយត       សិក្ាសតីអាំពីអនតរារមន៍ៃនជាំ  មិនឆលង/រា ាំៃរ៉ែ ការផ្ទាស់បតឣរ 
ឥរិោបថេឆាេះ  េៅេរោេះថ្នាក់ របួស និងអាំេពើហិងា្ ការេរបើរបាសថ់្នាាំជក់ េររឿងរសវឹង 
និងសារជាតិរីមី       សុែភាព នងិ         អាកាសធាតុ។ 

 បណ្តេះបណ្តាលរណៈកមមការររប់ររងមណឌលសែុភាពនិងរកុមរទរទងស់ុែភាពភូមិ។ 

៤. ធានាឲ្យរបព័នធសខុ្ជភិបាលផតលល់ទធភាពដលរ់បជាជនររបរ់ូប បានទទួលេសវាសុែភាព
ែដលម្ននរុណភាព និងរបកបេោយសមធម៌                            

 ពរងីកការររបដណ្ប់និងែកលមឡរុណភាពឲយ្កាន់ែតលឡរបេសើរេឡើង កនអងការផតល់េសវា 
សុែភាព េោយរាប់បញ្ចឣលទាំងការអភិវឌ្ឍេហោារចនាសមព័នធរូប នត                  
                               និងការបាំពក់ស     និង      ឧបករណ៍
េពទ្យ។ 

 ធានាដលក់ារររបដណ្បជ់ាសកល េោយេរបើរបាស់ធនធានសមរសបនិងម្ននរបសិទធ 
ភាព រពមទាំងពរងីកការររប់ដណ្ប់ៃនយនតការោាំពរសុែភាពសងគម។ 

 េផ្ទាតេលើការអភិវឌឍ្ធនធានមនុស្ស និងការររប់ររងេៅតាមតរមូវការៃនការផតលេ់សវា 
សុែភាព នងិបេងកើតបរិ   ោាំរទសរម្នប់វិជាាជីវៈសខុ្ជភិបាល។ 

 ធានាការម្ននព័ត៌ម្នន/  តម៌្ននទក់ទងសុខ្ជភបិាលទន់េពលេវលា និងម្ននរុណភាព
ែពស់សរម្នបក់សាងេោលនេោបាយ ការសេរមចចិតត និងការអនុវតត រតតួពិនិត្យតាម 
ោននិងវាយ    លទធផលរបស់កមមវិធី។ 

 ពរងឹងអភិបាលកិចចលឡ ការដឹកនាាំ ការររបរ់រង នងិយនតការរណេនយ្យភាព េៅកនអងបរ ិ
បទវិម     និង  សហ       រពមទាំងអភិវឌ្ឍ  និងព    ការអនវុតតច្ាប់សរម្នប ់
វិស័យសខុ្ជភិបាលទាំងកនអងែផនកសាធារណៈនិងឯកជន។ 

៤.១៧៣-  អនតរារមន៍រនលឹេះកនអងការពរងឹងរបព័នធសខុ្ជភិបាល              
ការផតលេ់សវាសខុ្ជភបិាល 
 បចចអប្បននកមមេទៀងទត់ៃនែផនការររបដណ្ប់សុខ្ជភិបាល(កាំណត់អាំពីចាំនួនរសុករបតិបតតិ 
មនទីរេពទ្យបែងឡក និងមណឌលសុែភាព ប ុសតិ៍សែុភាព និងទតីាាំងៃនមលូោានសខុ្ជភ ិ
បាលទាំងអស់េនាេះ) េៅកនអងបរិបទវិម                  េោយពចិាតរណ្តអាំពីផល 
ចាំេណញកនអងេសដឌកិចច។ 

 ពរងីកយនតការផតល់េសវាសាធារណៈដូចជាទីភាាកង់ាររបតិបតតកិារពិេសស និងររឹេះសាាន
សាធារណៈរដឌបាល។ 
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  ធានាការផគត់ផគងឱ   បរិកាារររប់រោន់ និងឧបករណ៍េពទ្យជាមលូោានរពមទាំងមេធ្ោ 
បាយដឹកជញ្ជឣន េោងតាមេសចកតែីណនាាំសតីពីសាំណ ាំសកមមភាពអប្បបរម្ន និងសាំណ ាំ 
សកមមភាពបស្ដងគប់។ 

  បេងកើនការវិនិេោរេលើឧបករណ៍េពទ្យបេចចកវិ   ែពស់និងបេចចកវិ   េវជជសាស្ដសត។ 
  េលើកកមពស់សមតថភាព បេចចកេទស និងររប់ររងៃនេសវាអមេវជជសាស្ដសត រមួទាំងេសវា 
មនទីរពិេសាធន៍ និងេសវាេលាហិតសាស្ដសត។ 

  អភិវឌ្ឍរបព័នធទទួលសាាល់រុណភាពសកល និងរបតិបតតិរបកបេោយសងគ  ភាពនូវសតង ់
ោរុណភាពទទូាំងវសិ័យសុខ្ជភិបាល(សាធារណៈ ឯកជន និងឯកជនមិនរកកៃរម)។ 

  អនុវតតវិធាននានា េដើម្បីររប់ររងការឆលងេរារ និងែកលមឡការររប់ររងកាកសាំណល់េវជជ 
សាស្ដសតេៅតាមមលូោានសុខ្ជភិបាល។ 

  បេងកើតយនតការេលើកទឹកចតិត សរម្នប់ការេលើកកមពស់រុណភាពេសវា ដូចជាការផតល់រងាាន ់
និងការទទលួសាាល់សាាៃដ ការេលើកសរេសើរដល់មលូោានសខុ្ជភិបាល។ 

  េលើកកមពស់របព័នធររប់ររងអចលន  ព្យ រួមទាំងការែថទាំជសួជុលឧបករណ៍េវជជ
សាស្ដសត អោរ មេធ្ោបាយដឹកជញ្ជឣន និងឧបករណ៍/ស    បរិកាារេលើមេធ្ោបាយ   ត៌ម្នន 
ទាំនាក់ទាំនងនិងបេចចកវិ   ។ 

  ព   កេហោារចនាសមពន័ធរបូវនត ដូចជាសាំណង់មណឌលសុែភាព ប ុ   សុែភាព បនទប់រង់ 
ចាតាំការសរម្នល អោរមនទរីេពទ្យ របព័នធលូ ចរនតអរគិសនី និងរបភពទឹកសាាត ពិេសស 
េៅតាមមូលោានសខុ្ជភបិាលកនអងតាំបន់ជនបទ។ 

                        

                                  េកៀរ                      
                                                          
                         ។ 

                                                                     
                                                         
        ។ 

                                                       ។ 
                                                             
                                                              
                           ។                        
                                              ។ 
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      ។ 

                                                          
                                               ។ 

                                                               
                                         ។ 

                                                      
       ។ 

                    

                                                             
(                             )                         
                                          ។ 

                                                         
                                     ។ 

                                                                   
            ។ 

                                                                   
                                                             
            ។ 

                                                               
                                        ។ 

                                                             
                                                          ។ 

                                                               
                                                          
              (              )        ។ 
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       ។ 

                                                            
                                               ។ 

                                                                     
                                                              
                      ។ 

                                                   ។ 
                                                                    
                   ។ 

                                                                         
       ។ 

                                                                  
                                              ។ 

                       

                                                             
                                                      
                            ។ 

                                                                    
                                                         
                                  ។ ។ 

                                                       ឱ         
                  សុខ្ជភបិាល។ 

                                                     ។ 
                          ឱ           ឱ       ឱ       
                                  ។ 
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          ។ 

                                                                  
                                                           
                                                                   
   ។ 

៤.១៧៤-                                                               
            ៣                                                          
                                                            
       ។                                                        (   
                                 )                                     
                ។                                                         
                                                              
                                                                    
                              ។ 

៤.១៧៥-                                                           
                                        ៤.១២        ។ 

៤.១៧៦- អាជាាធរជាតរិបយទុធនងឹជាំងេឺអដស ៍ ជាសាាប័នជានែ់ពស់របសរ់ាជរោាភបិាលែដល 
ម្ននតនួាទីដកឹនាាំ ចាតត់ែចង និងស        ការេឆលើយតបេៅនឹងជាំងឺេអដសេ៍ៅទទូាំងរបេទស។  
អាជាាធរជាតិរបយុទធនងឹជាំងឺេអដស ៍                                             
            ការរាលោល     េអ                េលើកទី៣ ឆាាំ២០១១-២០១៥ និង 
ការេរៀបចាំនូវ                េលើកទី៤ ឆាាំ២០១៦-២០២០ េដើម្បីសេរមចបានេោលេៅ 
បីសូន្យ រ ឺ (១)មិនម្ននការចមលងេមេរារេអដស៍ថម ី (២)មិនម្ននការេរសីេអើងជាមយួអនកផទអកេម 
េរារេអដស៍ និង (៣)មិនម្ននការសាាប់េោយសារេមេរារេអដស៍។   

 េដើម្បីលុបបាំបាត់ទាំងរសងុនូវការចមលងេមេរារេអដស៍ថមី រតូវពរងឹងេោលនេោបាយេរបើ
របាស់េរសាមអនាមយ័ នងិការផ្សពវផ្ាយេរសាមអនាម័យ រួមជាមួយនងឹរាំនតិផតឤចេផតើម
ែបបវិទ្ោសាស្ដសតថម ី ដូចជាវិធីបងាារមុន និងេរកាយ វធិីការពរ និងការពោ្បាលេោយេរបើ
ឱសថរបឆាំងនឹងេមេរារេអដស៍ ជាេដើម។ 
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 េដើម្បីសេរមចបានទាំងរសុងនូវការមិនេរសីេអើងជាមួយអនកផទអកេមេរារេអដស៍ រតូវបេងកើត
ឲ្យម្ននបរិសាានអនុេរោេះទូទាំងរបេទស ជាពិេសសកនអងចាំេណ្តមរកុមងាយរងេរោេះ រពម
ទាំងអនករសេ់ៅជាមយួអនកផទអកេមេរារេអដស ៍និងរតូវពិនិត្យ ែកសរមលួច្ាបស់តីពីេអដស ៍
ច្ាប់និងេោលនេោបាយដៃទេទៀតែដលទកទ់ងនឹងជាំងឺេអដស៍។ 

 េដើម្បីលុបបាំបាត់ការសាាបេ់ោយសារជាំងឺេអដស ៍ រតូវពរងីកវិសាលភាពការព្ោបាល
េោយេរបើឱសថរបឆាំងនងឹេមេរារេអដស៍ ចាតបេ់ផតើមការការអនុវតតលកខណវនិិចឆ័យថមីៃន 
ការព្ោបាលេោយេរបើឱសថរបឆាំងនឹងេមេរារេអដស៍ អារសយ័តាមចាំននួCD4 តិចជាង 
៥០០/mm3 និងេលើកកមពស់ការរស់េៅរបស់អនកេកើតេមេរារេអដស៍។ 

 ពរងឹងនិងែកលមឡរបព័នធរតតួពិនិត្យនិងវាយតៃមលជាតិ រួមទាំងអេងកតឆមក់                
(សង់ទីែណល)                                                
                                      ។ 

៤.១៧៧-                                          (១)                    
                                                                            
                              (២)                               
                                                      (៣)     
                                                                  
                          ។                                                           

                                                              
                          ។ 

                                                           
                                                  ។ 

                                                         
                                                 ។ 

                                                            
                                                                  
   ។                                                
                                                        ។ 

                                                             
                                                        ។  
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                                                            ។ 

     ៤.១២                                        

           
        

       
           

 ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.                                                              

១.            

 ១០០ ០០០            
២០៦  ១៤០   ១៣០ 

២.              

 ១០០០            
២៧  ២២   ២០ 

៣.                ១   

 ១ ០០០            
៤៥  ៣៥   ៣២ 

៤.                ៥    

 ១ ០០០            
៥៤  ៤៥   ៤២ 

៥.                          

                    
១៦,៦  ១០   ៨ 

៦.                        

      
៥[២៦]  ៥[២២]   ៥[២០] 

៧.                        

                       
៣៤ ៣៧ ៤០ ៤២ ៤៤ ៤៦ 

៨.                       

            ២        

                

៨១,២ ៨៨ ៩០ ៩១ ៩៣ ៩៥ 

៩.                       

                          

        

៨៧ ៨៨ ៩០ ៩១ ៩៣ ៩៥ 

១០.                       

            ៤           

        

៦១ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៨ ៧០ 

១១.                       

    ហ            ៩០     
៨៤ ៨៨ ៩០ ៩១ ៩៣ ៩៥ 

១២.                       

                       

                           

         

៧៨ ៨០ ៨២ ៨៤ ៨៦ ៨៨ 
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១៣.                

                      

     

៨០ ៨៣ ៨៥ ៨៧ ៨៩ ៩១ 

១៤.                   ៣,២ ៣,៥ ៤ ៤,២ ៤,៤ ៤,៦ 

១៥.                   

                     

៦   

៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ 

១៦.            ១      

                          
៩០,១ ៩៥ ៩៥ ៩៥ ៩៥ ៩៥ 

១៧.            ៥      

                      

                     

                   

៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ 

១៨.            ៥         

                     

ORS + Zinc         

             

៩៥ ៩៦ ៩៧ ៩៨ ៩៨ ១០០ 

១៩.                     

                   

             

២៥ ៣៥ ៥០ ៦៥ ៨០ ៩០ 

២         

២០.                   ០.៧     <០.១ 

២១.                      

                        

                      

      ១២   

៩០ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ 

២២.                       

             

១០០.០០០    

៧២៥ ៦៩៤ ៦៥៣ ៦១២ ៥៧១ ៥៣០ 

២៣.                      

           ១០០ ០០០   ) 
៦៣ ៦០ ៥៧ ៥៤ ៥១ ៤៨ 

២៤.                

             
៩១ ៩១ ៩១ ៩១ ៩១ ៩១ 

២៥.                     

                   

                  ១០០ 

០០០    

០,០៨ ០,០៨ ០,០៨ ០,០៨ ០,០៨ ០,០៨ 
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២៦.                      

                    

              ១ ០០០    

            

១,៥ ២,៩ ២ ១,៨៥ ១,៦៥ ១,៤៥ 

២៧.                     

                  

                 ១០០    

០,៣ ០,៧ ០,៥ ០,៥ ០,៥ ០,៣ 

៣             

២៨.                    

             ២៥   ៦៤    
១១,២ ១១,២     

២៩.                        

             ២៥   ៦៤    
២,៩ ២,៩     

៣០.                  ៣០    

៤៩                 

                         

 ៣៨ ៦០០ ៤២ ២៦០ ៤៦ ៧១០ ៥១ ៣៨០ ៥៦ ៥២០ 

៣១.                      

                                    

   ២៥         ១០០ ០០០     

 ៣០,៦ ៣១,២ ៣១,៨ ៣២,៥ ៣៣,១ 

៣២.                    

     
០,៣៨ ០,៣៥ ០,៣២ ០,២៩ ០,២៧ ០,២៥ 

៣៣.                        

              ១០០ ០០០    
១ ២០០ ១ ៣០០ ១ ៥០០ ១ ៧០០ ១ ៩០០ ២ ០០០ 

៣៤.                        

                            

   ៤២ 

   ១៧ 

   ៤១ 

   ១៦ 

   ៤០ 

   ១៥ 

   ៣៩ 

   ១៤ 

   ៣៨ 

   ១៣ 

   ៣៧ 

   ១២ 

៣៥.                        

                       

        

៥៣ ៥២ ៥២ ៥១ ៥០ ៤៩ 

៣៦.                     

                       

                   

                   ១០ 

០០០    

២៥ ៣០ ៣៥ ៤០ ៤៥ ៥០ 

៣៧.                   

Opioid              

     

៣០ ៥០ ៦០ >៦០ >៦០ >៦០ 

៣៨.                    

        
<១១,៦០ <១១,៦០ <១១,៦០ <១១,៦០ <១១,៦០ <១១,៦០ 
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       ១០០ ០០០     

៤                    

៣៩.              

                   ១៤    
<៥ <៥ <៥ <៥ <៥ <៥ 

៤០.                  

                          
៥០ ៥៥ ៦០ ៦៥ ៧០ ៧៥ 

៤១.                       

                       
០,៦១ ០,៦៥ ០,៧០ ០,៧៥ ០,៨០ ០,៨៥ 

៤២.                       

                       
៨៦ ៨៧ ៨៧ ៨៨ ៨៨ ៨៩ 

៤៣.                   

                        

                

៨០ ៩០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

៤៤.                    ហ  

                   * 
      

៤៥.                   

                    
៧៥ ៨៥ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

៤៦.                     

        
៨៧ ៩០ ៩៣ ៩៦ ៩៨ ១០០ 

៤៧.                      

                     
៨០ >៨៥ >៨៥ >៨៥ >៨៥ >៨៥ 

                             

                   

                          

៤.១៧៨- បចចអប្បននេនេះ រកមុរបកឹា្សាារអភវិឌឍ្វសិយ័កសកិមម នងិជនបទ បាននិងកាំពងុេរៀបចាំ 
យទុធសាស្ដសតជាត ិ  ពសីនតសិែុេសប្ៀងនងិអាហារបូតថមភ (២០១៤-២០១៨) ែដលតរមូវឲ្យម្ននវិស័យ
 ទិភាពដូចខ្ជងេរកាម េដើម្បីេលើកកមពស់វសិ័យសនតសិុែេស្បៀងនិងអាហារូបតថមភ៖ 

 បេងកើនភាពម្ននេស្បៀងនងិលទធភាពទទួលបានេសប្ៀងចរមុេះ(តាមរយៈផលតិកមមេស្បៀង
តាមររួសារ) និងេលើកកមពស់ការយល់ដឹងរបស់សហរមន៍អាំពីតៃមលែផនកអាហារូបតថមភ
ៃនផលិតផលេសប្ៀងកនអងមលូោាន។ 

 េធវើឲ្យរបេសើរេឡើងនូវអាហារូបតថមភរបស់ម្នតា នងិកុម្នរតាមរយៈ  បេងកើនការែថទាំស្ដសត ី
និងកុម្នរកនអងរយៈេពល១.០០០ៃថៃដាំបូងៃនជីវតិ តាមរយៈការពរងីកយនតការផតល់េសវា  
ែកលមឡរុណភាពៃនការអប់រំ និងការពេិរោេះែផនកអាហារូបតថមភ េោយេរបើរបាប់របព័នធ
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សុខ្ជភិបាល និងយុទធនាការតាមរបព័នធេឃសនាផ្សពវផា្យ និងតាមរយៈកមមវិធេីៅ
សហរមន៍ ។ 

 ពរងីកការបញ្ចឣលមីរកូសារជាតិេៅកនអងអាហារមូលោាន និងកាំណត់ជាផលឣវច្ាប់ឲ្យបញ្ចឣល
ជាតិែដកេៅកនអងទកឹរតីនងិទឹកសុីអុីវ េដើម្បកីាត់បនថយករមិតែពស់ៃនភាពេសលកសាាាំងរបស់
ម្នតានិងកុម្នរ ។ 

 ផតលល់ទធភាពឲ្យរបជាពលរដឌរកីរកទទួលបានេស្បៀងររប់រោន់ រួមទាំងរបជាជនែដល
រស់េៅជាមួយេមេរារេអដស៍និងជាំងេឺអដស ៍ និងេលើកកមពស់េសវាអប់រំែផនកអាហារូប 
តថមភតាមរយៈកមមវិធោីាំពរសងគម។ 

 េលើកកមពសល់ទធភាពកនអងការទទួលបានទឹកសាាតនងិអនាម័យ និងបេងកើនចាំេណេះដឹងអាំពី
សារៈសាំខ្ជនៃ់នអនាមយ័លឡ។ 

 េធវើរបពលវប្បកមមនិងេធវើពពិិធកមមរបព័នធកសិកមមរបស់កសិករខ្ជាតតូច រពមទាំងេធវើ   
របេសើរេឡើនូវការភាាប់ទាំនាក់ទាំនងទផី្ារ។ 

 េលើកកមពសន់ិរនតរភាពនិងធានានូវការទទលួបានដធីលសីរម្នប់ជនរកីរក និងជនែដលជួប 
របទេះបញ្ជាអសនតិសុែេសប្ៀង។ 

 េធវើ   របេសើរេឡើងនូវការទទួលបាន និងការេរបើរបាស់របកបេោយនិរនតរភាពនូវធនធាន
ជលផលនងិៃរពេឈើែដលជារទព្យសម្បតតិរួម។ 

 េលើកកមពសក់ារងារនិង         របាកច់ាំណូលសរម្នប់ជនរកីរក ែដលជួបរបទេះ
បញ្ជាអសនតិសុែេស្បៀង នងិកាំណត់េោលេៅរបជាជនែដលងាយរងេរោេះ។ 

 កាត់បនថយភាពងាយរងេរោេះរបស់របជាជនែដលរបឈមនឹងបញ្ជាអសនតិសែុេស្បៀង 
និងការពរពួកេរទប់ទល់នឹងហានិភ័យេោយការេធវើ   របេសើរេឡើងនូវការេរតៀមលកខណៈ 
ទប់ទល់និងកាត់បនថយេរោេះមហនតរាយ រពមទាំងេលើកកមពស់ភាពធន់របស់ររួសារេៅ 
នឹងផលប េះពលៃ់នការែរបរបួលអាកាសធាតុ។ 

 បស្ដញ្ជាបលទធភាពទទលួបានេស្បៀងេៅកនអងសនតិសែុេស្បៀង និងេធវើ   របេសើរេឡើងនូវ
អាហារូបតថមភ រឺជាកមមវតថអមយួសរម្នបយ់ុទធសាស្ដសតជាតិោាំពរសងគម។ 

៤.១៧៩-  េដើម្បីអនុវតតវសិ័យជាអាទភិាពខ្ជងេលើរបកបេោយរបសិទធភាពែពស់ ចាតាំបាចរ់តូវែក 
លមឡបរិសាានេោលនេោបាយ និងសាាប័នសរម្នបស់នតិសុែេស្បៀងនិងអាហារូបតថមភ ដូចខ្ជងេរកាម៖ 

 េរៀបចាំកសាងែផនការសកមមភាព និងែផនការវិនិេោរអាហារូបតថមភ េដើម្បីែកលមឡអាហា 
រូបតថមភរបស់ម្នតានិងកុម្នរ។ 

 បេងកើតនិងបញ្ចឣលកមមវិធអីាហារូបតថមភមួយ ែដលម្ននការចូលរួមពសីហរម  េៅររប់
វិស័យនិងអនុវតតកមមវធិីេនេះេៅថ្នាក់េរកាមជាតិ។ 
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 បេងកើនអនតរារមនរ៍ួមោាែដលជាការេលើកកមពស់ការេរបើរបាស់េសវាអាហារូបតថមភ ដ៏លឡរប 
េសើរជាក់លាក់ ែដលទីបាំផុតនាាំ   របេសើរេឡើងនូវសាានភាពអាហារូបតថមភរបស់ម្នតានិង 
កុម្នរ។ 

 អនុវតតេោលនេោបាយនងិអនុរកឹត្យនានា េដើមប្ីធានាបាននូវភាពលឡរបេសើរៃនសាាន 
ភាពអាហារូបតថមភ។ 

 ផតឤចេផតើមរបកបេោយភាពៃចនរបឌិតឲ្យម្ននភាពជាៃដរូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងឯកជន 
េដើម្បីោាំរទដលរ់ោាភិបាល េលើេសវាអាហារូបតថមភ “ជាក់លាក់”។ 

 េរៀបចាំ   ែកលមឡេោលនេោបាយ េោលការណ៍ែណនាាំ េដើម្បីបេងកើនរបសទិធភាពអនតរា 
រមន៍អាហារូបតថមភជាកល់ាក់និងេសវាអាហារូបតថមភ។ 

 ោាំរទការរសាវរជាវេដើម្បីបេងកើនភសតអតាងសរម្នប់បេងកើតេោលនេោបាយ(មីរកូសារជាតិ 
ភាពធាត់ ទិននន័យតាឡាសមី ផលប េះពល់ៃនដាំេណ្តេះរសាយថមីៗ តាមរយៈភាពជាៃដរូ
រវាងវិស័យឯកជននិងវសិយ័សាធារណៈ  ) ។ 

 ោាំរទដលក់ិចចសហការរួមោាេដើម្បីបញ្ចឣលបញ្ជាអាហារូបតថមភេៅកនអងកមមវិធីទកឹសាាតនិង
អនាម័យ ការអប់រំដាំបូងរបស់កុម្នរនិងេៅកែនលងការងាររបស់ម្នតា។ 

 ពរងឹងសមតថភាពរបស់មស្ដនតីរោាភិបាលថ្នាក់កណ្តាលនិងថ្នាក់មូលោាន េលើបញ្ជាអាហា 
រូបតថមភេដើម្បីផតលេ់សវាអាហារូបតថមភមូលោានជាកល់ាក់។ 

 ពរងឹងតួនាទីរបសរ់កមុរបកឹា្សាារអភវិឌឍ្វសិយ័កសកិមមនងិជនបទ កនអងនាមជាសាាប័ន 
ផតល់េសចកតីែណនាាំេោលនេោបាយ និងេលើកកមពស់ការសរមបសរមលួ និងសម្នហ 
រណកមមការងារែដលទកទ់ងេៅនឹងសនតិសែុេស្បៀងនិងអាហារូបតថមភ កនអងចាំេណ្តមសាា 
ប័នរាជរោាភបិាលកមពអជា។ 

 ពរងឹងរកុមការងារបេចចកេទសោាំពរសងគមនងិសនតសិុែេស្បៀង នងិអាហារូបតថមភ េដើម្បី
សរមបសរមលួរេរម្នងនងិកមមវិធី   ម្ននរបសិទធភាព េោយែផឡកេលើអាទិភាពែដលរតូវ 
បានរូសបញ្ជាក់េៅកនអងយុទធសាស្ដសតជាតិសតីពសីនតសិុែេស្បៀងនិងអាហារូបតថមភ និងេលើក 
កមពស់ការេធវើសុែដុមនីយកមម និងការសរមបសរមលួកិចចោាំរទរបស់ៃដរូអភវិឌ្ឍសរម្នប់ 
បញ្ជាសនតិសុែេសប្ៀងនងិអាហារូបតថមភកនអងរបេទសកមពអជា។ 

 ធានា   ម្ននការសរមបសរមួលកមមវធិីសនតសិុែេស្បៀង និងអាហារូបតថមភរបកបេោយ 
របសិទធភាព រវាងនាយកោានរបស់រកសួងនានា អងគការសងគមសុីវិល ៃដរូអភិវឌ្ឍ និង
វិស័យឯកជន េៅករមិតថ្នាក់េែតត ថ្នាក់រសុក និងថ្នាក់ឃុាំ។  

 ែកសរមួល និងេធវើការរចបាច់បញ្ចឣលោានូវរកប  ណឌសូចនាករសរម្នប់យុទធសាស្ដសតជាតិ
សតីពសីនតិសុែេសប្ៀងនងិអាហារូបតថមភេោយែផឡកេលើករមងសចូនាករមយួ និងេោលេៅ
ជាក់ែសតង ែដលរសបេៅនឹងរាល់យុទធសាស្ដសតនិងែផនការតាមវិសយ័ពក់ពន័ធែដលម្នន
រសាប់។ 
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 បេងកើតនីតិវិធីរតួតពិនិតយ្នងិវាយតៃមល និងយនតការផតល់របាយការណស៍មរសប េដើម្បី
ធានា   ការអនុវតតយុទធសាស្ដសតជាតសិតីពីសនតសិុែេស្បៀង នងិអាហារូបតថមភរបកបេោយ
របសិទធភាព នងិេដើម្បផីតល់មតិេោបល់រតឡប់ែផឡកេលើភសតអតាង កនអងេោលបាំណង
អភិវឌ្ឍន៍កមមវិធី និងអនតរារមន៍បែនថមេទៀត។  

 ពរងឹងសម្នហរណកមមនិងការេធវើសុែដុមនីយកមមៃនការររប់ររងចាំេណេះដឹង និងព័ត៌ម្នន 
អាំពីសនតិសុែេស្បៀង នងិអាហារូបតថមភ កនអងរបេទសកមពអជា េដើមប្ីបងាាញអាំពីព័ត៌ម្ននសនតិ 
សុែេស្បៀងនិងអាហារូបតថមភជូនដល់អនកេធវើេសចកតសីេរមចចិតត។ 

 បនតរបតិបតតិការរបស់រកុមការងារររប់ររងសនឋិសុែេស្បៀងនិងអាហារូបតថមភ និងរកុមវិភារ 
ទិននន័យសនតិសុែេស្បៀងនងិអាហារូបតថមភ និងពរងឹងសមតថភាពកនអងការវិភារទិននន័យ
ែដលទកទ់ងេៅនឹងសនតសិុែេស្បៀងនិងអាហារូបតថមភ និងផតល់នូវធនធានែដលអាច
ព្ោករទុកជាមុនបានសរម្នប់ភារកិចចេនេះ។ 

 ធានាការេធវើសម្នហរណកមមនិងរបតិបតតិការៃនេវបសាយរបព័នធព័ត៌ម្ននោាំពរសងគម និង
សនតិសុែេស្បៀង នងិអាហារូបតថមភរបស់រកុមរបឹកា្អភិវឌ្ឍវសិ័យកសិកមមនងិជនបទ និង 
ែកលមឡម្នតកិារបសែ់លឤនជាេទៀងទត់។ 

 េលើកកមពសក់ារេរបើរបាសផ់លិតផលព័ត៌ម្ននសនតសិុែេស្បៀងនិងអាហារូបតថមភ សរម្នប់
េរៀបចាំែផនការ និងេធវើេសចកតីសេរមចចិតតេៅករមិតថ្នាក់ជាតិនងិថ្នាក់េរកាមជាតិ។ 

 ែកសរមួលេឡើងវញិ   កមមវិធីបណ្តេះបណ្តាលអាំពសីនតិសុែេស្បៀង នងិអាហារូបតថមភេៅ 
ករមិតថ្នាកជ់ាតិនិងថ្នាក់េរកាមជាត ិ េោយែផឡកេលើការបា៉ាន់របម្នណេៅេលើផលប េះពល ់
និងការពរងីកការបណ្តេះបណ្តាលេៅករមិតថ្នាក់េរកាមជាតិ តាមរយៈរបព័នធបណ្តេះ 
បណ្តាលបនត។ 

 អភិវឌ្ឍនិងអនុវតតែផនការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ែដលទក់ទងេៅនងឹសនតសិុែេស្បៀង 
និងអាហារូបតថមភ េដើម្បីេលើកកមពសស់មតថភាពជារមួសរម្នប់ការងារសរមបសរមួលេលើ
បញ្ជាសនតិសុែេសប្ៀងនងិអាហារូបតថមភ នងិការឃាាំេមើលេោលនេោបាយេៅករមិតថ្នាក់ 
ជាតិ។ 

៤.១៨០-                                                      
                                     

 េលើកកមពសក់ារអនុវតតវិធានចិញ្ចឹមទរកនិងកុម្នរតចូ ជាពិេសស ការបាំេៅកូនេោយទឹក 
េោេះម្នាយនិងការផតលអ់ាហារបែនថម។ 

 បេងកើនការររបដណ្បៃ់នការផតល់បែនថមជីវជាតិអានិងថ្នាាំ     រពូន េោយេផ្ទាតការយក
ចិតតទុកោកេ់ៅតាំបនែ់ដលលាំបាកេៅដល់។ 
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 បេងកើនការររបដណ្បៃ់នការផតលប់ែនថមអាហារម្ននផទអកពហុមីរកូសារជាតិចិញ្ចឹម(េម្ៅ 
ពហុមីរកូសារជាតិសរម្នប់កុម្នរ អាហារបាំប ន ទឹករតី ទឹកសុីអុីវ ម្ននលាយសារជាតិែដក 
និងអាំបិលអុីយ ូត)។ 

 ពរងឹងការផតល់េសវាសម្នហរណកមមតាមមូលោាននងិតាមសហរមន ៍ េោយរាប់បញ្ចឣល
ទាំងការពិនិត្យតាមោនការលូតលាសរ់បស់កុម្នរនិងផតលរ់បឹក្ាអាំពីអាហារូបតថមភ។ 

 ពរងឹងេសវាររប់ររងបញ្ជាកងវេះអាហារូបតថមភធៃន់ធៃរែដលម្ននផលវិបាកេៅតាមមនទីរ 
េពទ្យ។ 

 ពរងឹងការអនុវតតវធិានច្ាប់ទក់ទងនឹងអាហារូបតថមភ ដូចជាកាំហិតការផ្ាយពណិជជកមម 
និងការជាំរញុការេរបើរបាសផ់លិតផលទឹកេោេះេោ។ 

៤.១៨១-                                                      
                                                                
                                                   

                                                       
                                                                
                                                              
      ។ 

                                                            
                                            ។ 

                     ឫ                                        ។ 
                                                              ។ 
                                                              
             ។ 

៦.៣-                             

 -                                 ៥ 

៤.១៨២-                  ៥                                         
                                                                 
                                                                
                                                   ។                
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  ១                                                       
                                                             
      ២០១១-២០១៥                                              
                  ២០១១-២០២០                                   
          ។ 

  ២                                                                  
                                                                
                                                              
                                                           
                                                               
                                              ។ 

  ៣                                                       
                                                          
                                                       
               ។ 

  ៤                                                        
                                                                  
                                                           
                                                          
                        ។ 

  ៥                                                        
                                                                 
                                                               
                                                             
                                 ។ 

  ៦                                                           
                                                      
                                                          
                                                            
                             ។ 
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  ៧                                                            
                       ។ 

  ៨                                                         
                                                            
                                                          
                                                     
                                                       
                 ។ 

  ៩                         ឱ                                  
                                                       
                                                        
                                
                                 ។ 

  ១០                                                     
                                                              
                                            ។ 

  ១១                                                                   
                                                           
                                                      
                       ។ 

  ១២                                                               
                                                                   
                                                                  
                                                ។ 

  ១៣                                                          
                                                                 
                            ។ 

 -                                                        

៤.១៨៣-                                                                
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                                  ។                                   
                                                           
                                                                   
                                                             
  ។                                                                   
                                                                        
                                                                      
                                             ។ 

៤.១៨៤-                                                              
                                                   

 អនុវតត និងពរងកីវិសាលភាពេលើកមមវិធីែដលបានកាំណត់េៅកនអងយុទធសាស្ដសតជាតិោាំពរ
សងគមកនអងេោលេៅបេងកើតេឡើងនូវរបព័នធោាំពរសងគមែដលម្ននលកខណៈសុជីេរៅ ម្នន
របសិទធភាព និងអាចទទលួេរបើបាន។ កមមវិធោីាំពរសងគមសរម្នប់ជនរករីកនិងជនងាយ
រងេរោេះែដលកាំពុងេរៀបចាំបេងកើតេឡើង កាំពុងអនវុតត ឬអនុវតតកនអងករមិតសាកល្បង(កមម 
វិធីសងគហទនសងគម កមមវិធីសាំណង់សាធារណៈ អនតរារមន៍អាហារូបតថមភមូលនិធិសម 
ធម៌ និងកមមវិធីអាហារូបករណ៍េោយេផ្ទាតេលើសសិ្សរកីរក) នឹងរតូវវាយតៃមលេធវើសុែដុម 
នីយកមម និងពរងីកវិសាលភាព។ 
 ពរងីកវិសាលភាពកមមវិធសីងគហទនសងគមសរម្នប់ស្ដសតីម្ននៃផទេពេះ និងកុម្នររកីរក
បែនថមជាមួយការពរងឹងការអភិវឌ្ឍកុម្នរតូច និងការផតល់េសវាសុែភាពនិងអាហា 
រូបតថមភ នឹងរតូវកាំណតថ់្នជាឧបករណ៍ចាតាំបាច់កនអងការបេងកើនករមិតអាហារូបតថមភ និង 
សមតថភាពែផនកបញ្ជានិងសាារតីដល់កុម្នរ    ការេធវើសាំបរុតកាំេណើតកុម្នរជារបការ 
ចាតាំបាច់បាំផុតសរម្នបក់ារអនុវតតនិងការពិនិត្យតាមោនកមមវិធីេនេះ។ 

 ពរងីកវិសាលភាពកមមវិធសីាំណង់សាធារណៈ ែដលអាចជួយេោេះរសាយភាពងាយរង
េរោេះេៅនឹងវិបតតិ និងនិកមមភាពជាលកខណៈរដវូកាល។ 

 ពរងីកវិសាលភាពកមមវិធីផតល់អាហារេៅសាលាេរៀន រួមទាំងសរម្នបថ់្នាក់មេតតយ្យ  ក្ា 
កនអងករណចីាតាំបាច់េដើម្បីបេងកើនលទធផលែផនកសិក្ាអប់រំពិេសសសរម្នប់កុម្នររកីរក។ 

 ពរងីកវិសាលភាពកមមវិធសីាំណង់សាធារណៈ ែដលអាចជួយេោេះរសាយភាពងាយរង
េរោេះេៅនឹងវិបតតិនិងនកិមមភាពជាលកខណៈរដវូកាល។ 
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 ពរងីកវិសាលភាពកមមវិធផីតល់អាហារេៅសាលាេរៀន រួមទាំងសរម្នប់ថ្នាក់មេតតយ្យ 
សិក្ាកនអងករណីចាតាំបាច ់ េដើម្បីបេងកើនលទធផលែផនកសិក្ាអបរ់ំពិេសសសរម្នប់កុម្នរ 
រកីរក។ 

 ពរងីកវិសាលភាពកមមវិធអីាហារូបករណ៍េោយេផ្ទាតេលើសិស្សរកីរក េដើម្បីបេងកើនសនត ិ
សុែេស្បៀងនងិលទធផលែផនកសិកា្អបរ់ំនិងអាហារបូតថមភ ពិេសសសរម្នបក់មុ្នររករីក។ 

 ពរងីកវិសាលភាពមលូនធិិសមធម៌សខុ្ជភិបាល ែដលជាមេធោ្បាយចាតាំបាច់មួយ 
ែដលជួយបេងកើនការោាំពរែផនកសុែភាពសរម្នបជ់នរកីរក។ 

 ការកសាងរបព័នធោាំពរសងគមែដលម្ននរបសិទធភាព និងម្ននភាព  កតិសិទធ ិតរមូវឲ្យម្នន
សុែដុមនីយកមមេៅកនអងកមមវិធីែដលម្ននរសាប់និងកមមវិធីថមី និងពរងងឹរបព័នធផតល់េសវា។ 
របព័នធោាំពរសងគមែបបេនេះនឹងផតល់លទធភាពកនអងការកាំណត់អតតសញ្ជាណអនកទទួលផល
របេភទកញ្ចប់លាភការែដលអនកទទួលផលទទួលបាន និងការពិនិត្យតាមោនេលើការ
ផតល់េសវានិងការផតល់លាភការ។ 
 ពរងឹងយនតការកមមវធិីអតតសញ្ជាណកមមររួសាររកីរកែដលម្ននរសាប់ េៅែតជាអាទិ 
ភាពកនអងការតរមង់ធនធានចាំេពេះរកុមររួសារែដលជាអាទិភាព។ កមមវធិីអតតសញ្ជាណ 
កមមររួសាររកីរក រួរម្ននវសិាលភាពេលើររបត់ាំបន់ៃនរបេទសកមពអជា េហើយេធវើបចចអប្ប 
    ជារបចាតាំ។ ការេលើកកមពស់របសទិធភាពៃនការកាំណត់អតតសញ្ជាណ(េោយកាត់ 
បនថយកាំហុសឆគងែផនកពុាំបានរាប់បញ្ចឣលឬការរាបប់ញ្ចឣលេលើស ពិេសស ចាំេពេះជន 
ជាតិេដើមភារតិច) និងពរងីកយនតការេនេះ   ររបដណ្ប់េលើពលករេទសនតរបេវសន៍ 
និងររួសាររបស់ពកួោតជ់ារបការចាតាំបាច់បាំផតុកនអងការឈានេឆាេះេៅកាន់េរៀបចាំយនត 
ការបណ្ឹងតវា៉ារបស់អនកទទួលផល។ 

 កាំេណើនៃនចលនការចាំណលូរសុកមកកាន់តាំបនទ់ីរបជុាំជន ទមទរ   ម្ននយនតការ 
កាំណត់អតតសញ្ជាណររសួាររកីរកសរម្នប់តាំបន់ទីរបជុាំជនែដលេធវើ   ពកួោត ់ពិេសស 
រកុមជនេទសនតរបេវសន៍រកីរកអាចទទលួបានកមមវធិីោាំពរសងគម។ 

 ផ្ារភាាប់ភាពងាយរងេរោេះេោយសារអាកាសធាតុ េៅនងឹរបព័នធៃនយនតការកាំណត់ 
អតតសញ្ជាណររួសាររកីរក ែដលអាចអនុញ្ជាត   ររសួាររកីរកែដលងាយរងេរោេះេៅ 
នឹងេរោេះមហនតរាយធមមជាតិអាចទទលួកមមវិធជីាំនយួសងគមកិចច។ 

 េធវើមូលោានូបនីយកមមេលើការេធវើែផនការ និងការផតល់កមមវិធោីាំពរសងគមែដលអាច 
េធវើ   កមមវិធោីាំពរសងគមនិងជាំនួយសងគមកិចច អាចេឆលើយតបេោយផ្ទាល់ចាំេពេះតរមូវ 
ការេៅករមិតមូលោាន។ របការេនេះរឺរតូវរួមបញ្ចឣលទាំងការកសាងសមតថភាពសរម្នប់ 
រដឌបាលថ្នាក់េរកាមជាតិកនអងការេរៀបចាំបេងកើត និងអនវុតតកមមវិធីោាំពរសងគម។ ថវិកាឃុាំ/ 
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សងាាត ់ អាចនឹងរតូវេរបើរបាស់កានែ់តេរចើនសរម្នប់អនតរារមន៍ោាំពរសងគមែដលអាច 
រំពឹងទុកមុននងិម្ននលកខណៈជារបចាតាំ។ 

 យនតការផតល់េសវាោាំពរសងគមនិងមុែរបរែដលម្ននរបសិទធភាព   កតិសិទធ ិ និងទន ់
េពលេវលាក៏រតវូបេងកើតេឡើង។ យនតការផតល់េសវាសងគមែដលេរបើរបាស់រាំរូៃនការិោ 
ល័យរចកេចញចលូែតមយួ នឹងរតូវអនុវតតសាកល្បងនិងពរងីកវិសាលភាពេដើម្បីធា 
នាការសរមបសរមលួេលើការោាំពរសងគមនងិមុែរបរ េៅថ្នាក់េរកាមជាតិសរម្នប់ 
តាំបន់ជនបទ។ 

 របព័នធែដលម្ននរបសទិធភាព និងរបកបេោយការសរមបសរមួលសរម្នប់ការពិនិត្យ 
តាមោនេលើលទធផលៃនកមមវិធីោាំពរសងគមនងឹរតវូេរៀបចាំបេងកើតេឡើង េដើម្បីេធវើសុែ 
ដុមនីយកមមេៅេលើកមមវិធែីដលបានអនុវតត។ ការសេរមចចិតតែដលែផឡកេលើភសតអតាង 
េលើការផតល់កមមវិធោីាំពរសងគម នងឹរតូវេធវើេឡើងតាមរយៈរកប  ណឌពនិិត្យតាមោន 
រួមមួយៃនយទុធសាស្ដសតជាតិោាំពរសងគម។ 

 ពរងឹងនិងពរងីកវិសាលភាពកមមវិធីរបបសនតិសុែសងគម នងិេរៀបចាំបេងកើតរកប  ណឌយុទធ 
សាស្ដសត សរម្នប់ពរងីកេៅកាន់វសិ័យេរៅរបព័នធ។ កតាាចលនការវិវតតែផនករបជាសាស្ដសត 
និងយនតការអតតសញ្ជាណកមមររួសាររកីរកេៅតាំបនទ់ីរបជុាំជន នឹងផតល់ជាមលូោានៃនការ 
ពរងីករបបសនតិសុែសងគមសរម្នប់វិសយ័េរៅរបពន័ធ។ 

៤.១៨៥-                                                           
                                                                          
                                                       ។       
                                                                
                                                                 
                                                    ។                     
                                                              
              រកសងួ                                    កាំណត់យុទធសាស្ដសត៣ រ ឺ
(១)បេងកើនរបសិទធភាពេសវាសងគមកិចច (២)ជាំរញុដាំេណើរការរបព័នធសនតសិុែសងគម និង(៣)
ពរងឹងសមតថភាពសាាប័ន េកៀររររបភពធនធានទាំងែផនកបេចចកេទសនិងហិរញ្ដវតថអ នងិកមមវិធី
ការងារអាទិភាពជាក់ែសតង៨ចាំណ ច ម្ននដូចខ្ជងេរកាម៖ 
េលើកកមពសស់ែុមុ្នលភាពសងគមនងិកចិចការររសួារ  
 បេងកើនអនតរារមនស៍ងគមកចិច េដើម្បីជយួដល់របជាជនរកីរកងាយរងេរោេះ ជនរងេរោេះ
េោយេរោេះមហនតរាយធមមជាតិ សងគមេោយមនិទុក   របជាជនណ្តម្នាកស់ាាប់េោយ
អត់បាយ ែដលេយើងមិនបានដឹង េហើយមនិបានេោេះរសាយ។ 
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 បនតពរងីកកមមវិធេីោេះរសាយជួយរបជាជនរករីកងាយរងេរោេះ ទប់សាាតភ់ាពងាយរង
េរោេះរបស់របជាជនរករីកេៅតាមសហរមន៍ទបស់ាាត់ទុររតភាព ការេធវើចាំណ្តករសកុ
េោយរបថុយរបថ្នន។ 

 បនតពរងឹងកមមវិធេីោេះរសាយបញ្ជាជនអនាថ្ន ចាតត់ទុកជនអនាថ្នជាជនរងេរោេះេោយ
រតូវទទួលបាននូវការោាំពរែផនកសងគមកិចច ការផតល់េសវាជូនជនអនាថ្នេោយឈរេលើ
េោលការណេ៍ោរពសិទធិមនុស្ស និងការបងក            សាារជីវភាពេឡើងវញិ 
និងេធវើសម្នហរណកមមេៅកនអងសងគម។ 

 ជាំរុញការរបយទុធរបឆាំងអាំេពើជួញដរូមនសុ្ស និងការជយួដល់ជនរងេរោេះ តាមរយៈការសាារ
នីតិសមប្ទ ការបណ្តេះបណ្តាលវជិាាជីវៈ នងិេធវើសម្នហរណកមមជនរងេរោេះេៅសហរមន៍
វិញេោយោានការេរសីេអើង។ 

 បនតអនុវតតេោលនេោបាយ បទោានអប្បបរម្នសតីពីកិចចការពរសិទធិជនរងេរោេះេោយ
អាំេពើជួញដូរមនុស្ស។ 

 បនតផតល់កមមវិធីសេស្ដងាាេះជនរងេរោេះ និងជនរងផលប េះពល់េោយសារេមេរារេអដស៍ 
និងជាំងឺេអដស៍។ 

 បនតអភិវឌ្ឍចលនាររួសារលឡ ទប់សាាត់អាំេពើហិង្ាកនអងររួសារ។ េលើកកមពស់តនួាទីរបស់
ររួសារជាេកាសិការបសស់ងគម ជាកែនលងផតលភ់ាពកក់េៅា និងសុភមងគលសរម្នប់
របជាជនររបរ់ូប រួមចាំែណកកនអងការអភិវឌ្ឍសងគម។ បនតចាតត់តាាំងទិវាអនតរជាតិសតពីី
ររួសារ ១៥ឧសភា។ 

 េរៀបចាំ នងិអនុវតតេោលនេោបាយសតីពីការអភិវឌ្ឍសហរមន៍របជាជនរកីរកេៅតាម
សហរមន៍ េដើម្បីទទួលបាននូវកាលានុវតតភាពសរម្នប់ការែកែរបជីវភាព។ 

 បនតបស្ដញ្ជាបការងារេយនឌ័រទាំងថ្នាក់ជាតិ នងិថ្នាក់េរកាមជាតិ េលើកកមពស់តនួាទីស្ដសតី កនអង
សងគម េលើកសទឤយសីលធម៌ និងតៃមលរបសស់្ដសតីែែមរ លុបបាំបាត់រាល់ទសស្     លរសាល
ស្ដសតី និងបនតបេងកើនអរតាស្ដសតីកនអងតួនាទីដឹកនាាំ។ 

េលើកកមពសស់ែុមុ្នលភាពកមុ្នរនងិយវុនតីសិមប្ទ  
 បនតជាំរុញការផ្សពវផា្យនងិអនុវតតអនុសញ្ជាអនតរជាតិសតីពីសិទធកិុម្នរ ជាពិេសស សិទធិជា
មូលោានទាំងបួនរបសក់មុ្នរ រ“ឺសិទធិរស់រានម្ននជវីិត សទិធិទទួលបានការអភិវឌ្ឍ សិទធិ
ទទួលបានការការពរ និងសិទធិចលូរួមរបសក់ុម្នរ”។ េរៀបចាំនិងេផញើរបាយការណជ៍ាតិ
េលើកទី៤ដល់េលើកទី៦ សតីពីការអនវុតតអនុសញ្ជាសិទធិកុម្នរ នងិរបាយការណ៍ជាតសិតីពី
ការអនុវតុតពិធីសារពក់ពន័ធេផ្សងៗ េទៀតជនូអងគការសហរបជាជាតិបានទន់េពលេវលា 
របកបេោយរុណភាព។ 

 េរៀបចាំ     ជាតិ     អភិវឌ្ឍនក៍ុម្នរ ២០១៥-២០២៥ ជាំរុញ  អនុវតតែផនការ
ជាតសិតីពីការលុបបាំបាតព់លកមមកុម្នរ និងបនតេរៀបចាំែផនការសកមមភាពសរម្នបក់ារ
វិភា ថវិកាសងគមេផ្ទាតេលើវិស័យកុម្នរ។ 
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 បនតពរងឹងពរងីករកុមរបឹកា្ជាតិកមពអជាេដើម្បីកមុ្នរទាំងេៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់េរកាមជាត ិ
េកៀររររបភពធនធាន នងិបេងកើនកិចចសហរបតិបតតកិារជាមួយអងគការៃដរូ សាំេៅេលើក
កមពស់សិទធិកមុ្នរ។ 

 បនតអនុវតតរបកបេោយេជារជ័យនវូេោលេៅអភវិឌ្ឍន៍សហ   វត្សរ៍ ែដលពក់ព័នធនឹង
វិស័យកុម្នរ ជាអាទិ៍ េលើវិស័យសុខ្ជភបិាល ការកាត់បនថយអរតាមរណភាពម្នតានិង
ទរក   អប់រំ ការបេងកើនអរតាចូលេរៀនរបស់សសិ្ស និងរុណភាពអប់រំ។ល។ 

 បនតអនុវតតនូវរបពន័ធសុែមុ្នលភាពកុម្នរ េោលនេោបាយែថទាំជាំនួសចាំេពេះកុម្នរ បទ
ោានអប្បបរម្នសរម្នប់ការែថទាំកុម្នរកនអងមណឌល និងបទោានអប្បបរម្នសរម្នប់ែថទាំ
កុម្នរេៅតាមសហរមន។៍ ជាំរុញការអនវុតតមុែងារេលើវសិ័យសុែុម្នលភាពកុម្នរតាម
របព័នធវិសហមជ្ឈការរបស់រកុមរបឹកា្រាជធានី េែតត រកុង រសុក ែណឌ នងិរកុមរបឹក្ាឃុាំ 
សងាាត់។ 

 បនតពរងឹងរុណភាពៃនការែថទាំកុម្នរេៅតាមមណឌល តាមរយៈការេធវើអធិការកិចច អនវុតត
បទោានរតិយុតត និងយនតការេដើម្បីរកររួសារលឡសរម្នប់កុម្នរ។ អនុវតតអនសុញ្ជាទីរកុង
ឡាេអសតីពីសហរបតិបតតិការទក់ទងនឹងសមអាំកូនអនតររបេទស។ 

 ជាំរុញការអនុវតតការងារយុវនីតិសម្បទ និងអនុវតតនូវកមមវិធីយុតតិធម៌អនតីិជន បនតផតល់នូវ
េសវាការពរសិទធិកុម្នរតាមផលឣវច្ាប់ ចាំេពេះអនីតិជនែដលរបរពឹ  េលមើសនឹងច្ាប់តាម
សហរមន៍ តាមពនធនាោរ។ ជាំរញុការអនុម័តេសចកតីរពងច្ាបស់តីពីយតុតិធម៌អនីតិជន 
េដើម្បកីារពរសិទធកិុម្នរកនអងរបព័នធយុតតធិម៌ និងទបស់ាាត់បាតុភាពអសកមមរបស់អនីតិជន 
និងេរៀបចាំេសចកតរីពងចា្ប់សតីពីសុែុម្នលភាពកមុ្នរ។ 

 បនតអនុវតតេោលនេោបាយសតីពីមជ្ឈមណឌលព្ោបាលសាារនីតិសម្បទ សរម្នប់ជួយជន
រងេរោេះែដលេរបើរបាស់បាំពនសារធាតុេញៀន រពមជាមួយេនាេះ ជាំរុញេោលនេោបាយ
េលើកទឹកចិតត ការព្ោបាល និងសាារនីតសិម្បទជនរងេរោេះែដលេរបើរបាស់បាំពនសារ
ធាតុេញៀនតាមសហរមន។៍ 

េលើកកមពសស់ែុមុ្នលភាពសរម្នបជ់នពកិារ  
 ជាំរុញការអនុវតតចា្ប់សតីពកីិចចការពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិការ រសបតាមេោល 
នេោបាយជាតិសតីពីជនពកិារ។ តាមរយៈច្ាបេ់នេះ ជាំរុញអនុវតតេោលនេោបាយការ 
ពរ េលើកកមពសស់ិទធិជនពិការ និងលុបបាំបាត់ការេរីសេអើងចាំេពេះជនពិការ រពមទាំងបងក
            ជនពកិារបានចូលរួមររបស់កមមភាពរបស់សងគម។ 

 បនតដាំេណើរការមលូនិធិជនពិការ ែដលម្ននភារកចិចរកចាំណូល និងផតល់េសវាជនូជនពិការ 
រសបតាមចា្ប់សីតពីកចិចការពរ និងេលើកកមពសស់ទិធិជនពិការ។ បនតនិរនតរភាពកមមវិធីសាារ
លទធភាពពលកមមជូនជនពិការេោយឥតរតិៃថល រួមទាំងការផតល់េសាហ ុយេធវើដាំេណើរ ការ
សាាក់េៅ និងការហូបចុក។ 

 ជាំរុញអនុវតតការផតល់របបេោលនេោបាយ សតីពីការជួយឧបតថមភជនពិការរកីរកតាម
សហរមន៍ រសបតាមលទធភាពថវិកា។ 
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 បនតអនុវតតកមមវិធីេសវាសហរមន៍សរម្នប់ជនពកិារ ផតល់េសវាសាារលទធភាពពលកមម ការ
បេងកើតរកុមជយួែលឤនឯង ការអភិវឌ្ឍមុែរប ខ្ជាតតូច។ េលើកទឹកចតិតដលក់ារបេងកើតអងគការ
របសជ់នពិការែដលដឹកនាាំេោយជនពិការផ្ទាល ់ ដូចជាសម្នរមជនពកិារែភនក អងគការ
ជនពិការកមពអជា មជ្ឈមណឌលជាតិៃនជនពកិារ និងរកុមជួយែលឤនឯងរបសជ់នពិការតាម
សហរមន៍។ 

 បនតផតល់       ការងារដល់ជនពិការចូលបេរមើការងារតាមសាាប័នរដឌ២% និងររឹេះ 
សាានឯកជន១% តាមការកាំណត់ៃនច្ាប់សតីពីកិចចការពរ និងេលើកកមពស់សិទធិជនពិការ។ 

 បនតកមមវិធីផតលេ់សវា   កមុ្នរពិការែភនក កមុ្នររថលង ់ និងកុម្នរេែ្ាយសតិបញ្ជា តាមរយៈ
ការបេងកើត   ម្ននមណឌលផតល់នូវេសវាពិេសស ជូនដល់កុម្នរតាមរបេភទពកិារនីមួយៗ 
និងេធវើសម្នហរណកមមកមុ្នរពិការេៅកនអងសហរមន៍េោយមិនម្ននការេរីសេអើង។ 

 េលើកទឹកចតិតចលនាកីឡា សិល្បៈរបស់ជនពិការ ការងារព័ត៌ម្ននជាភាសាសញ្ជា និងការ
អភិវឌ្ឍេសវាអក្សរសាាប នងិភាសាសញ្ជា។ 

 ជាំរុញការផ្សពវផា្យ អនវុតតអនុសញ្ជាសតីពសីិទធិជនពិការ ទ       ជនពិការរបចាតាំតាំបន់
អាសុីនិងបា៉ាសុីហវិកឆាាំ២០១៣-២០២២ យុទធសាស្ដសតអុីនឈាន់ “េធវើ   សិទធកិាាយជាការ
ពិត” បែនថមេលើបទោានជាតិែដលម្ននរសាប់។ 

 េរៀបចាំនិងអនវុតតែផនការយុទធសាស្ដសតជាតិសតីពីពកិារភាពឆាាំ២០១៤-២០១៨ រួមបញ្ចឣល
ជនពិការេោយសារមីន។ 

េលើកកមពសស់ែុមុ្នលភាពមនសុស្ចាតស ់  
 បនតអនុវតតេោលនេោបាយជាតិសរម្នប់មនុសស្ចាតស់ ចាតត់ទុកមនុស្សចាតសជ់ាធនធានដ៏
ម្ននតៃមលរបសស់ងគម ែដលបានបន្សល់ទុកសាាៃដ និងមរតកសរម្នប់សងគមជាតិជាំនាន់
េរកាយៗ។ អរតាមនសុ្សចាតសែ់ដលម្ននអាយចុាតប់ពី៦០ឆាាំេឡើងេៅម្នន៦%ៃនរបជា 
ពលរដឌ។ អរតាេនេះ អាចម្នននិនាាការេឡើងជាបនតបនាាប់ រសបតាមលកខណៈរបជា 
សាស្ដសត ការរីកចេរមើនៃនវសិ័យសុែមុ្នលភាព និងការអភិវឌ្ឍេសដឌកិចចជាត។ិ 

 ជាំរុញសកមមភាពរណៈកម្នាធិការជាតិ នងិយនតការថ្នាក់េរកាមជាតសិរម្នបអ់នុវតតេោល
នេោបាយចាំេពេះមនុស្សចាតស់ និងេរៀបចាំទិវាមនុសស្ចាតស់ ១តុលា ជាេរៀងរាល់ឆាាំ។ 

 ជាំរុញអនុវតតនូវកមមវិធីពរីជាសាំខ្ជនរ់ឺទី១ កមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍មនុសស្ចាតសត់ាមសហរមន៍ និង
ទី២ កមមវិធីែថទាំមនសុ្សចាតស់តាមររួសារ។ 

 បនតជាំរុញកមមវធិីែថទាំមនសុ្សចាតសេ់ៅតាមររួសារ តាមរយៈការផ្សពវផ្ាយ េលើកកមពស់
របៃពណីទាំេនៀមទម្នាប់លឡរបស់ររួសារែែមរកនអងការេោរពដឹងរុណចាំេពេះមនុស្សចាតស់។  

 បនតជាំរុញកមមវិធីេលើកទឹកចតិតដល់សហរមន៍ អារាមសាសនា ជាពិេសស រពេះពុទធសាសនា 
និងសាសនាដៃទេទៀត កនអងការជួយដល់សាសនកិ ែដលជាជនចាតស់ជរាបានរជកេកាន
េៅតាមទអីារាម។ 

 បនតពរងឹងនិងពរងីកសកមមភាពសម្នរមមនសុ្សចាតស់េៅតាមឃុាំ សងាាត់ សាំេៅបេងកើត   
ម្ននកមមវិធែីថទាំសុែភាព ធនាោររសូវ េបឡាមរណសេស្ដងាាេះ នងិការសាមរគីជួយោាេៅ
វិញេៅមក រវាងមនុស្សចាតស់ដូចោាេៅកនអងសហរមន៍។ 
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 បនតេលើកទឹកចិតតសប្បអរសជន   បេងកើតនូវកមមវិធីមនសុ្សធម ៌ េដើម្បីជួយដល់ជនចាតស់ជរា 
ដូចជាការជួយសាងសង់ផទេះជូនដល់ជនចាតស់ជរារកីរកេៅតាមសហរមន៍។ 

 េលើកទឹកចតិតដល់ឥស្សរជន សប្បអរសជន អាជាាធរររប់លាំោប់ថ្នាក់ បនតយកចិតតទុកោក់
ផតល់អាំេណ្តយមនុស្សធម ៌សម្នារៈ ថវិកា ដល់ជនចាតស់ជរារករីកោានទីពឹង។ 

 េរៀបចាំ និងដាំេណើរការមជឈ្មណឌលេសវាជនចាតស់ជរាកមពអជាេដើម្បីបណ្តេះបណ្តាលបុរគលកិ
ភាាក់ងារផតលេ់សវាែថទាំជនចាតស់ជរា។ 

 េលើកទឹកចតិតអងគការមនិែមនរោាភិបាល ែផនកឯកជន      បេងកើតេសវាែថទាំសុែភាព 
ជនចាតសជ់រា។ 

 បេងកើតរបព័នធសនតិសុែសងគមទូលាំទូលាយររបដណ្ប់េលើ វិសាលភាពៃនរសទប់  ជាជន
ររប់មជ្ឈោានកនអងសងគម េធវើជាសនឣលៃនសាំណ្តញ់សុវតថិភាពសងគម។ ជាំរុញការេរៀបចាំ 
និងអនុម័តច្ាប់សតីពីរបបសនតិសុែសងគមសរម្នប់របជាជនទូេៅ។ 

េលើកកមពសវ់សិយ័អតតីមស្ដនតរីាជការសុវីលិ  
 បនតអនុវតតេោលនេោបាយជាតិចាំេពេះអតីតមស្ដនតរីាជការសុីវលិ នងិបនតផតលន់ូវការេលើក 
ទឹកចិតតតាមរយៈការផតលន់ូវកិតតិយស េសចកតីៃថលថនឣរ និងការផតលន់ូវរបបសនតិសុែសងគម 
រសបតាមលទធភាពៃនេសដឌកិចចជាតិ។ 

 បនតអនុវតតេោលការណរ៍ដឌបង់របាក់  ភារទន៦%ៃនរបាក់េបៀវត្សជសួមស្ដនតីរាជការសុីវិល 
សរម្នបរ់ទរទង់េបឡាជាតិសនតិសុែសងគមសរម្នបម់ស្ដនតីរាជការសុីវលិ។ 

 បនតដាំេណើរការរបបសនតិសុែសងគមសរម្នប់មស្ដនតីរាជការសុីវិល ែដលម្ននតាវកាលិក៦មុែ 
រួមម្នន៖ ការចូលនិវតតន៍ ការបាត់បងស់ម្បទវិជាាជវីៈ ម្នតុភាព េរោេះថ្នាកក់ារងារ មរណ 
ភាព និងអនកេៅកនអងបនទអក។  

េលើកកមពសវ់សិយ័អតតីយទុធជន  
 បនតយកចិតតទកុោក់េលើការងារអតតីយុទធជន េោយបនតអនុវតតេោលនេោបាយជាតិ
ចាំេពេះអតីតយុទធជន េោយការេោរពដឹងរុណចាំេពេះរុណូបការៈដ៏ៃថលថ្នារបស់បងបឡឣន
ចាំេពេះជាតមិ្នតុភូមិ និងរបជាជនជាមយួនឹងការយកចិតតទុកោក់េោេះរសាយជីវភាពខ្ជង 
សម្នា  ថវិកាជាបនតបនាាប់ រពមទាំងផតលក់ិតតិយស ការេោរព និងការែថរកា្រេសចកតៃីថល 
ថនឣរជូនអតីតយុទធជន។ 

 បនតយកចិតតទកុោក់ែកសរមួលបែនថមរបបឧបតថមភជនូអតីតយុទធជនជាបនតបនាាប់ រសប
តាមសភាពការណ៍ជាក់ែសតងៃនសាានភាពេសដឌកចិចជាតិ។ 

 ជាំរុញដាំេណើរការេបឡាជាតិអតីតយុទធជន េដើម្បីអនវុតតការររបរ់រងទិនននយ័ និងមូលនិធិ
តាមរបព័នធព័តម៌្ននវិទោ្ េដើម្បធីានាការេបើកផតល់របបសនតសិុែសងគមជនូអតីតយុទធជន 
និងររួសារ តាមធនាោររបកបេោយរបសិទធភាព។ 

 ជាំរុញការេរៀបចាំអនុរកឹត្យសតីពីការកាំណត់ រតាភារទន េដើម្បីរទរទង់េបឡាជាតិអតីត
យុទធជន។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

       ៤                         ២០១៤-២០១៨ 349 

 បនតអនុវតតនូវេោលនេោបាយផតលស់ម្បទដីសងគមកិចច ការស  លាំេៅឋានជូនអតីតកង
កម្នាាំងរបោប់អាវុធនិងររសួារ និងបេងកើតរេរម្នងជាេរចើនេដើម្បីែកលមឡជីវភាពេោធិន 
និងអតីតយុទធជន។ 

 អភិវឌ្ឍសម្នរមអតតីយទុធជនកមពអជា សាំេៅបនតជយួដល់អតីតយុទធជនកនអងការកសាងជីវ
ភាពររួសារ ចូលរួមអភវិឌ្ឍេៅមលូោាន ការបនតសកមមភាពេបឡាឥណទន េបឡា
មរណសេស្ដងាាេះ ការសាងសង់ផទេះ ការអភិវឌ្ឍនសហរមន៍អតីតយុទធជន។ បងកលកខណៈ
ដលអ់តីតយុទធជន   ទទលួបាននូវេសវាសាធារណៈេផ្សងៗ ដចូជាការបណ្តេះបណ្តាល
វិជាាជីវៈ ការផតលស់ម្បទនដីសងគមកិចច ការសាារលទធភាពពលកមមកាយសម្បទ ការទទួល 
ជាំនួយសេស្ដងាាេះបនាាន់ ការចូលរួមសកមមភាពសិល្បៈ កីឡា។ល។ 

 បនតនិរនតរភាពតាំបន់អភិវឌឍ្ន៍យុទធជនពិការ ែដលជាអាំេណ្តយដ៏ៃថលថ្នារបស់សេមតចអរគ 
មហាេសនាបតេីតេជា ហ ៊ុន សែន នងិសេមតចកតិតរិពទឹធបណឌតិ និងបនតសាងសងផ់ទេះ
ជូនអតីតយុទធជន នងិររួសារេៅតាមសហរមន ៍តាមរយៈសម្នរមអតតីយុទធជនកមពអជា 
ជាបនតបនាាប់េទៀត។ 

បេងកើតរប សនតសិែុសងគមសរម្នបរ់បជាជនទេូៅ  
 បេងកើតរបព័នធសនតិសុែសងគមមួយ សរម្នបរ់បជាជនកមពអជាទូេៅជាសនឣលៃនបណ្តាញ
សុវតថិភាពសងគម។ េលើកទឹកចិតតឲ្យម្ននការសិក្ា េរៀបចាំចា្ប់សតីពីរបបសនតសិុែសងគម
សរម្នបរ់បជាជនទូេៅ សរម្នប់ពិភាកា្ជាមយួររប់អនកពក់ព័នធ និងេរៀបចាំរកប  ណឌ
ច្ាប់ពក់ពន័ធេផ្សងេទៀត។ 

ពរងងឹសមតថភាពសាាបន័នងិភាពជាៃដរ ូ  
 បនតែិតែាំកសាងសមតថភាពសាាប័ន ពរងឹងសាារតទីទួលែុសរតូវមនសិការវជិាាជីវៈរបស់
មស្ដនតីសងគមកិចចររប់លាំោប់ថ្នាក់ េដើម្បេីឆលើយតបេៅនឹងភារកិចចកនអងដាំណ្តកក់ាលថមីេនេះ។ 

 ជាំរុញដាំេណើរការវិទោ្សាានជាតិសងគមកចិច សាំេៅបណ្តេះបណ្តាលធនធានមនសុ្សសរម្នប់
សាាប័នរដឌនិងអងគការមនិែមនរោាភិបាលែដលពកព់័នធនឹងការផតល់េសវាសងគមកិចច។ 

 បនតអនុវតតនូវកមមវធិីកាំែណទរមង់េលើររប់ែផនក រសបតាមេោលនេោបាយរបស់រាជរោាភ ិ
បាលេដើម្បីបេងកើនរបសិទធភាពៃនការផតល់េសវាសងគមកិចច។  

 បនតពរងឹងភាពជាៃដរជូាមួយអងគការមិនែមនរោាភបិាលជាតិនិងអនតរជាតិេដើម្បីជួយដល់ 
ជនរកីរកងាយរងេរោេះ      ។ 

៦.៤-                                         

               

 -                                 ៥ 
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៤.១៨៦-             ៥                                                 
                                                                  
           ។ 

៤.១៨៧-             ៥                                            
                                                                
                                                             
                                                             
                                                       ។           
                  

  ១                                                        
                                              (១)              
                                                                    
                              (២)                              
                                             ។ 

  ២                                                           
                                                                  
                                                          ។ 

  ៣                                                                   
                                                             
                       ។ 

  ៤                                                                    
                                                               
                                                                  
               ។ 

  ៥                                                             
                              ។

៤.១៨៨-                                                                
                                                                   
                                          ។               
            ២៤       ៤១,៩%                                        
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           ។                                                           
                                                                
                                                                  
                                                               ។      

 -                                                       

៤.១៨៩-                                                             
                     ។                                         
                                                                     
                                                                 
                                                                
                                                                
                               ។               ៥                
                                                          

                                                        
                       ។ 

                                                        
                                                                           
                                                            ។ 

                                                              
                                 ។ 

                                                                      
                                 ។ 

                                                             
                                                          ។ 

                                                                 
   ។ 

                                                             
                                   . . . .  . . .ក.     
                                               ។ 
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                                                  ។ 

                                                                 
                                                                               
                                                                          
                                 ។  

                                                         
                                                              
                                  ។ 

                                                             
                                                            
               ។  

                                                           
                                             
                          ។  

                                                                 
                 ។ 

           

 -                                 ៥ 

៤.១៩០-                                 “         ៣”            
   ។                                                                       
                                                                             
                                                        ។                         
                                                               ។ 
                                                               
                                                                     
         ។                                                              
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                 ។                                                  
                                                                          ។ 
                                             ២១%     ២០០៨ 
   ២០%       ២០១៣។      ២០០៧       ២០១២                          
                                                                       
១៥%   ១៨%                            ៣០%។ 

៤.១៩១-                ៥                               

  ១                                                                 
                                                           
                         ។ 

  ២                                                           
                                                               
                 ។ 

  ៣                                                                     
                                                                         
                                                              
                                  ។ 

  ៤                                                                       
                                ។ 

  ៥                                                            
                                                                        
                                   ។ 

  ៦                                                          
                 ។ 

៤.១៩២-                             ៥                             
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                                  ។                                     
                                                                        
                                                                    ។ 

 -                                                       

៤.១៩៣- រាជរោាភបិាលេៅកនអងអណតតិទី៥េនេះ នឹងបនតអនុវតតេោលនេោបាយសមភាព
េយនឌ័រ តាមរយៈការបស្ដញ្ជាបេយនឌ័រេៅកនអងររប់វិស័យនិងកមមវិធីអភិវឌ្ឍន៍នានា េដើម្បីកាត់
បនថយភាពរករីក នងិភាពងាយរងេរោេះរបសស់្ដសត ី ជាពិេសស ស្ដសតីពិការ ស្ដសតីជនជាតេិដើមភារ 
តិច។ រាជរោាភបិាល នឹងបនតការយកចិតតទុកោកជ់ាពិេសសេលើការពរងឹងភាពអង់អាចែផនក
េសដឌកិចចដល់ស្ដសត ី េយនឌរ័ និងការែរបរបលួអាកាសធាត ុ និងការអភិវឌ្ឍៃបតង ការេធវើេសចកឋី
សេរមចរបស់ស្ដសតីេៅកនអងវសិ័យសាធារណៈនិងនេោបាយ កិចចការពរផលឣវច្ាប់សរម្នបស់្ដសតីនិង
េកមងរសី សុែភាពរបស់ស្ដសតី និងការអប់រំសរម្នប់ស្ដសតីនិងកុម្នរី។ 

ការបកងកើនភាពអង់អា ថទនកកសដឋកិ ចដលង់្រ្សតី 

៤.១៩៤-         សឋពីីការពរងឹងភាពអង់អាចែផនកេសដឌកចិចដល់ស្ដសតី រតូវបានបេងកើតេឡើង 
េោយែផឡកតាមរកប  ណឌពេនលឿនេោលេៅអភវិឌឍ្នស៍ហសស្វតស្រ៍។         េនេះជាឯកសារ
េោលកនអងការពរងឹងភាពអង់អាចែផនកេសដឌកិចចរបស់ស្ដសតីេៅកនអងរបេទសកមពអជា។ 

៤.១៩៥-  រាជរោាភបិាលម្ននេោលបាំណង   បាំបាត់រម្នាតេយនឌ័រ េៅកនអងការងារម្ននរបាក់
កៃរម ជាពិេសស េៅកនអងវសិ័យកសកិមម ឧស្ាហកមម និងេសវាកមម។ ខ្ជងេរកាមេនេះ រឺជា     
      សរម្នប់ឆាាំ២០១៤-២០១៨៖ 

 ផឋល់ការបណ្តេះបណ្តាលជាំនាញសរម្នប់ការងារដលស់្ដសតី៖ តាមរយៈការផឋល់នូវកមមវិធី
បណ្តេះបណ្តាលបេចចកេទសនិងវិជាាជីវៈែផឡកតាមតរមូវ  ទីផា្រដលស់្ដសតី ពរងឹងេសវា 
អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកមមសរម្នប់ស្ដសតីេៅកនអងមជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍន៍ស្ដសតី និងបេងកើនអាហារូប 
ករណ៍ដល់ស្ដសតីនិងេកមងរស។ី  

 ពរងឹងសហរោសខ្ជាតមរីកូ តូច និងមធ្យម ែដលដឹកនាាំេោយស្ដសតី៖ តាមរយៈការផឋល់
េសវាអភិវឌ្ឍន៍សហរោស ខ្ជាតមីរកូ តូច និងមធយ្ម និងបនឋការេធវើអនតរារមន៍េោល 
នេោបាយពក់ព័នធនានា េដើម្បីធានាថ្នស្ដសតីម្ននសមតថភាពដឹកនាាំ និងេធវើឲយ្សហរោស 
របស់ែលឤនរីកចេរមើននិងផ្ទាស់បឋឣរពីវិសយ័េរៅរបព័នធេៅជាកនអងរបព័នធវិញ។  

 េធវើឲ្យរបេសើរេឡើងនូវជីវភាពសហរមន៍ជនបទ ជាពិេសស ស្ដសតីរកីរក៖ ការបស្ដញ្ជាបេយនឌ័រ 
េៅកនអងកមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមជនបទ នឹងធានាបានថ្នទាំងស្ដសតីជនបទែដលម្ននមុែ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

       ៤                         ២០១៤-២០១៨ 355 

របរពក់ព័នធកសិកមម និងមិនពក់ព័នធកសិកមម ជាពិេសសស្ដសតីែដលងាយរងេរោេះនិងរក ី
រកបាំផុតអាចេធវើពិពិធកមមសកមមភាពេសដឌកិចចរបសែ់លឤន បេងកើនផលិតភាព និងបេងកើននូវ 
ជីវភាពរបសែ់លឤន។ 

កិ ចការពារទលូវ ាប់សម្រាប់ង្រ្សតី និងកកមងម្រសី 

 ការបងាា បឋ   េដើមប្កីាត់បនថយអាំេពើហិង្ាេលើស្ដសតី តាមរយៈយុទធសាស្ដសតបងាា បឋម 
ែដលសរមបសរមួលជាពហុវិស័យ េោយេផ្ទោតជាពិេសសដល់អនកពក់ព័នធសាំខ្ជន់ និង
ការផ្ទាស់បឋឣរជាវិជជម្នន។ 

 កិចចការពរផលឣវចា្ប់និងេសវាពហុវិស័   េដើមប្ីបេងកើននូវការផឋល់េសវាសមរសបរបកប
េោយរុណភាព នងិអាចម្ននលទធភាពទទួលយកបាន និងការេឆលើយតបេៅនឹងតរមូវការ
េផ្សងៗរបស់ជនរងេរោេះេោយអាំេពើហិង្ាេលើស្ដសតី េោយោានការេរសីេអើង។ 

 ច្ាប់និងេោលនេោបា   េដើម្បធីានាថ្នច្ាប ់ និងេោលនេោបាយនានាេៅកនអងរប 
េទសកមពអជាបានេឆលើយតបនឹងេយនឌរ័ នងិបានការពរសិ   ជនរងេរោេះេោយអាំេពើហិង្ា 
េលើស្ដសតី។ 

 ការកសាងសមតថភា   េដើម្បីបេងកើនសមតថភាពនងិធនធានកនអងវិសយ័សាំខ្ជន់ៗេៅថ្នាក ់
ជាតិសឋីពកីារេរៀបចាំបេងកើត ការអនុវតត ការេធវើរបាយការណ៍ ការតាមោន ការវាយតៃមល និង
ការសហការសឋីពីការេឆលើយតបេៅនឹងអាំេពើហិង្ាេលើស្ដសតី និងកិចចអនតរារមន៍បងាារេផ្សងៗ។ 

៤.១៩៦- ជាងេនេះេទៀត រាជរោាភបិាល នឹងបនតតាមោនោ៉ាងយកចិតតទុកោក់នូវករណីអាំេពើ
ហិង្ាកនអងររួសារ ការរេំលាភេសពសនទវៈ និងការជួញដូរមនសុ្ស និងពរងងឹការអនុវតតច្ាបេ់ដើម្បី
នាាំយកជនេលមើសមកេធវើការកាត់េទស។ 

ង្រ្សតីកនទងតួនាទីក វ្ ើកស កដសីកម្រម្ កនទងវិស័យសាធារណៈនិងនកោបាយ  

       រកប  ណឌរតួតពនិិតយ្និងវាយតៃមល និងេធវើសវនកមមេយនឌ័រសឋីពីតាំណ្តងនិងការ
ចូលរួមរបស់បរុសនិងស្ដសតកីនអងវិស័យនេោបាយ និងការេធវើេសចកឋីេសចកឋីសេរមច។ 

       និងពរងឹងេោលនេោបាយ ចា្ប់ និងកមមវិធី េដើមប្ីបេងកើនតាំណ្តងស្ដសតីេៅកនអង
វិស័យនេោបាយ នងិតនួាទីេធវើេសចកឋីសេរមចសាំខ្ជន់ៗ។ 

 េរៀបចាំនិងអនវុតតកមមវិធកីសាងសមតថភាព ដល់ស្ដសតជីាថ្នាក់ដឹកនាាំែដលកាំពុងកាន់តាំែណង 
និងស្ដសតីែដលម្ននសកាោនពុលនិងោាំរទដលក់មមវិធផីឋឤចេផឋើមេផ្សងៗ រួមទាំងការ    ររធន 
ធានេដើម្បីេលើកកមពស់ស្ដសតេីៅកនអងវសិ័យនេោបាយនិងរចនាសមព័នធនានា។ 
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 េធវើការវិនេិោរកនអងកមមវិធនីានាែដលម្ននេោលេៅពរងឹងនូវភាពកាាហាន និងការេជឿ 
ជាកជ់ាអនកដឹកនាាំដល់ស្ដសតវី័យេកមង េដើមប្ីធានានូវការចូលរួមេោយេសមើភាពកនអងភាពជាអនក
ដឹកនាាំ េៅតាមសាលាេរៀន មហាវិទ្ោល័យ និងរកុមយុវជន និងអងគការសហរមន៍នានា។ 

 េរៀបចាំវធិានការសកមមភាពជាវិជជម្នន សរម្នប់វសិ័យណ្តែដលម្ននរម្នាតេយនឌ័រខ្ជាាំង 
(ឧទហរណ៍ ការបេងកើនកតូាស្ដសតីេៅកនអងបញ្ជរីេបកខជនេបាេះេឆាតជាេដើម) 

 បេងកើតនិងោាំរទជនបេងាាល ឬរកុមការងារេយនឌរ័     ស្ដសតីេៅកនអងសភាេដើម្បីបេងកើន 
ទាំនាក់ទាំនងជាមួយោា នងិេៅកនអងអងគការសងគមសុវីិលនិងជាំរុញឲ្យរ  កម្នាធិការសភា 
ទាំងអស់បានរិតរូរពីេយនឌ័រេៅរាល់ការសេរមចចិតតេផ្សងៗ។ 

               

 កាត់បនថយអរតាមរណភាពម្នតា។ 
 បេងកើនសម្នម្នរតស្ដសតពីិនតិ្យៃផទេពេះ៤ដង។ 
 កាត់បនថយអរតាេរបវា៉ាឡង់េមេរារេអដស៍។ 
 បេងកើនអាហារូបតថមភសរម្នប់ស្ដសតីនិងេកមងរសី។ 

   ឌ័្រ               

 កាត់បនថយអរតា   បងក់ារសិកា្របស់េកមងរសេីៅករមិតបឋមសិក្ានងិមធ្យមសិក្ា 
បឋមភូមិ។ 

 បេងកើនអាហារបូករណស៍រម្នប់សិសស្រសីេៅករមតិមធ្យមសិកា្ទុទយិភូមិនិងឧតឋម  កា្។ 
 េលើកកមពសក់ារយល់ដឹងរបស់ឪពុកម្នោយ        បេងកើនការទទលួបានការអបរ់ំរបស់េកមង 
រស។ី 

 បេងកើនការចលូរួមរបស់ស្ដសតីេៅររបែ់ផនកៃនការផឋលេ់សវាអប់រំ និងការររប់ររង និងេលើក
កមពស់ឥរិោបថសងគមឲ្យេឆលើយតបនឹងេយនឌរ័។ 

កយនឌ័្រនិងការថម្របម្របួលអាកាសធាតុនិងការអភិវឌ្ឍផ្បតង  

 ធានាថ្នេោលនេោបាយនិងយុទធសាស្ដសតសឋីពីការែរបរបួលអាកាសធាត ុ ការអភិវឌ្ឍៃប 
តង និងការេរោេះមហនតរាយ បានេឆលើយតបនងឹេយនឌ័រ។ 

 បេងកើននូវភាពបនស្អាំុំាេៅនងឹការែរបរបលួអាកាសធាតុ ជាពិេសស ដល់ស្ដសតីនិងេកមងរស។ី 
 កាត់បនថយផលប េះពល់ែផនកសុែភាពេលើស្ដសតីនិងកមុ្នរ ជាពិេសស កនអងអាំឡអងេរោេះទឹកជាំ
នន់និងេរោេះរាាំងសៃឤត។ 

 បេងកើនចាំេណេះដឹងរបស់ពកួោត់សឋីពវីិធានការកាតប់នថយ េដើម្បីធានានូវនិរនតរភាពធន 
ធានធមមជាតិនិងការការពរបរិសាាន។ 
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 កសាងសមតថភាពសាាប័នរដឌ និងសាាប័នពកព់័នធសឋីពីការបស្ដញ្ជាបេយនឌ័រេៅកនអងេោល 
នេោបាយ កមមវិធី និងែផនការសកមមភាពនានា ែដលទក់ទងនឹងបរិសាាន និងការែរប 
របួលអាកាសធាតុ។ 

     ៤.១៣                ការបង្រ្រជ បកយនឌ្័រ ២០១៤-២០១៨ 

ការរស្រញ្ញា រភយនឌ្រ័ភៅកនងុប្ររក់មមវធិ្ ី

នងិវិ្  ័  ភោលភៅ/្៊ូចនាករ្ាំខាន់ៗ  
ឯកតា ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. ្ម្កម្កប្តស្រ្តីកនុងតនួាទ្ភីធ្វើភ្ចកដី្ ភប្មចកនុងវិ្័យសាធារណៈ 

១.១ 

្ម្កម្កប្តស្រ្តីកនុងតួនាទ្ីភធ្វើភ្ចកដី 

្ភប្មចកនុងវិ្័យសាធារណៈ )ចារពី់

អរគនាយកដ្លក់ារយិាលយ័ភៅ

ថ្នន ក់ជាតនិិងភប្កាមជាតិ) 

% 
១៩ 

២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ 

១.២ ្ម្កម្កប្តស្រ្តីភៅកនុងវិ្័យសាធារណៈ % ៣៤ ៣៥,៥ ៣៦ ៣៦,៥ ៣៧ ៣៧ ៣៧ 

២.  ការពប្ងឹងភាពអង់អាចផែនកភ្ដ្ឋកិចចដ្ល់ស្រ្តី 

២.១ 
ការច៊ូលរមួររ្់ស្រ្តីកនុងការងារទ្ទ្លួ

កផ្ប្ម 
 

  
 

 
 

 
 

 ក្ិកមម % ៥៣,៨ ៥២ ៥១ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ 

  ឧ្ាហកមម % ៧០,៨ ៦០ ៥៥ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ 

  ភ្វ % ២៨,៨ ៣០ ៣៥ ៤០ ៤០ ៤០ ៤០ 

៣. ភយនឌ្័រនិងការផប្រប្រួលអាកា្ធាតនុិងការអភិវឌ្ឍផ្រតង 

៣.១ 
ចាំននួស្រ្តីជាអនកទ្ទ្លួែលពីកមមវិធី្ការ

ផប្រប្រលួអាកា្ធាត ុ
      ៣០ ៦៩៦ ៥០ ០០០ ៧០ ០០០ ៩០ ០០០ ១១០ ០០០ ១៣០ ០០០ ១៥០ ០០០ 

៤. ភយនឌ្័រនិងការអរ់រ ំ

៤.១ 
អប្តារមួផ្នការ្ិការរ្ភ់កមងប្្ីភៅ

មធ្យម្ិកាទ្ទុ្ិយភ៊ូម ិ
% ២៦,៤ ២៧ ២៧ ២៩ ៣១ ៣៤ ៣៧ 

៥. ភយនឌ្័រកនុងវិ្័យ្ុខាភិបាល 

៥.១ ភាររយស្រ្តីពិនតិយផ្ែៃភពាុះចាំននួ៤ដ្ង % ៥២ ៦១ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៨ ៧០ 

៦. កិចចការពារែែូវចារ់្ប្ម្ករ់ស្រ្តនីងិភកមងប្្ី 

៦.១ 
ចាំននួប្រសួារផដ្លម្កនរញ្ញា អាំភពើហិងា

កនុងប្រួសារ 
      ២៩ ៨០៨ ២៧០០០ ២៥ ០០០ ២៣ ០០០ ២០ ០០០ ១៨ ០០០ ១៥ ០០០ 

  

 

 

 



 

 

 

        

 

 

 
ជំពូកទី៥ 

តម្លៃដែលត្តវូចំណាយ 
ធនធាន និង 

ការកំណត់កលមវិធចីំណាយ 
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ជំពូកទី៥ 
 

តម្លៃដែលត្តូវចំណាយ ធនធាន និងការកំណត់កលមវិធីចំណាយ 

៥.១-                                                           
                                                                        
                                                                 
                                                                    
                                                                          
                                                                         
                                                                     
                                                            
                                                                         
                                                               
                                                                     

៥.២-                                                          
                                                                 
                                                                           
                                                              
      . . . . ២០១៤-២០១៨                                         
                                                                          
                                                                          
                                                                

១.                         

៥.៣-                                                          
                                                                  
                              ៥                                        
                             . . . .                           
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                                  . . .  ៣                               
                                                                
                                                                 
                                                                   
                                                                 
            . . . ៣         ២០១៥-២០១៧      . . .                        
                                   . . .                            
 . . . ២០១៥-២០១៧                                                   
    ២០១៥   

៥.៤-            ៣                                 . . . . ២០១៤-២០១៨ 
                                                                
                                                               . . . 
                                                                      
                                                              
                         . . . .                                    
                                                                  
                                              ៥          

៥.៥-                                               ៣              
                            ២០១៤-២០១៨                    មូលធន
សរុបវិនិយោគប្បមាណ១០៩ ០១៦,៩ ពាន់លានយរៀល (២៦,៥៩ពានល់ានដុលាារ      ) 
នឹងប្រូវការយដើម្បីសយប្មចអប្ាកំយណើន ផ.ស.ស. ដដលបានព្ាករសប្មាប់រយៈយពលនន ផ.យ.អ.ជ. 
២០១៤-២០១៨។ 

                                    ៧៧.៩១៥ពាន់លានយរៀល 
(១៩,១ពានល់ានដុលាារ      ) ឬ         ៧១,៥%ននទុនវិនិយោគសរុប។  

                                     ៣១.១០១,៧ពាន់លានយរៀល 
(៧,៥៩ពាន់លានដុលាារ      )         ២៨,៥%                    
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៥.៦-                                                            
                               ៖ 

 ៥៤ ៦៤៩ពាន់លានយរៀល(១៣,៤ ពាន់លានដុលាារ      )           ៥០,១%       
                                         

 ៥៤.៣៦៧,៦ពាន់លានយរៀល(១៣,៣ ពាន់លានដលុាារ      )         ៤៩,៩%  
                                                    

តារាង   ៥.១ វិ និយោគមូលធនិែលធរ វូិរចាំបាច ់ោលើូបីសោរូ ចិកបាោ ើិវផ.ស.ស.វែលធចិោរោងទុកវ

ិយងនិធាិែលធអា មាិសរមាប់ហយចញ្ញបបទាិលធ់វឆ្ន បា២០១៤-២០១៨វ 

(គិតជាពាន់លានររៀល)១ 

ប្បភពហិរញ្ញបប្ទាន  ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
សរបុ 

២០១៤-១៨ 

វនិយិោគមូលធន សរុប  ១៧ ៥១១,៥ ១៩ ៤៣៤,៩ ២២.២៥០,៨ ២១ ៥៦៦,២ ២៣ ៥៦១,៥ ១០៩ ០១៦,៩ 

 វនិយិោគមូលធនវស័ិយសាធារណៈ ៥ ០៣៧,៨ ៥ ៥៧០,៩ ៦ ១៧២ ,៥ ៦ ៨០៨,២ ៧ ៥១២,៣ ៣១ ១០១,៧ 

 ហិរញ្ញបបទានយោយធនធានក្នុងស្សកុ្   ១ ២៤០,២ ១ ៣៧១,៤ ១ ៥១៩,៥ ១ ៦៧៦,០ ១ ៨៤៦,៤ ៧ ៦៥៦,៥ 

 ហិរញ្ញបបទានយោយធនធានយស្ៅស្បយេស២ ៣ ៧៩៧,៦ ៤ ១៩៩,៥ ៤ ៦៥៣,០ ៥ ១៣២,២ ៥ ៦៦៣,០ ២៣ ៤៤៥,២ 

 វនិយិោគមូលធនវស័ិយឯក្ជន ១២ ៤៧៣,៨ ១៣ ៨៦៤,០ ១៥ ៣៩៣,៧ ១៧ ១៣៤,៥ ១៩ ០៤៩,២ ៧៧ ៩១៥,២ 

 ហិរញ្ញបបទានយោយធនធានក្នុងស្សកុ្  ៧ ៦៣០,០ ៨ ៤២៤,៧ ៩៤៩០,៣ ១០ ២៨៣,៤ ១១ ៣៥២,៤ ៤៦ ៩៩២,៨ 

 ហិរញ្ញបបទានយោយធនធានយស្ៅស្បយេ២ ៤ ៨៤៣,៨ ៥ ៤៣៩,៣ ៦ ០៩១,៤ ៦ ៨៥១,១ ៧ ៦៩៦,៨ ៣០ ៩៩២,៤ 

វនិយិោគមូលធនសរុប  ១៧ ៥១១,៥ ១៩ ៤៣៤,៩ ២២.២៥០,៨ ២១ ៥៦៦,២ ២៣ ៥៦១,៥ ១០៩ ០១៦,៩ 

 វនិយិោគមូលធនវស័ិយសាធារណៈ ៥ ០៣៧,៨ ៥ ៥៧០,៩ ៦ ១៧២,៥ ៦ ៨០៨,២ ៧ ៥១២,៣ ៣១ ១០១,៧ 

 វនិយិោគមូលធនវស័ិយឯក្ជន ១២ ៤៧៣,៨ ១៣ ៨៦៤,០ ១៥ ៣៩៣,៧ ១៧ ១៣៤,៥ ១៩ ០៤៩,២ ៧៧ ៩១៥,២ 

វនិយិោគមូលធនសរុប ១៧ ៥១១,៥ ១៩ ៤៣៤,៩ ២២.២៥០,៨ ២១ ៥៦៦,២ ២៣ ៥៦១,៥ ១០៩ ០១៦,៩ 

 ហិរញ្ញបបទានយោយធនធានក្នុងស្សកុ្  ៨ ៨៧០,២ ៩ ៧៩៦,១ ១០ ៨២១,៩ ១១ ៩៥៩,៤ ១៣ ២០១,៧ ៥៤ ៦៤៩,៣ 

 ហិរញ្ញបបទានយោយធនធានយស្ៅស្បយេស២ ៨៦៤១,៤ ៩ ៦៣៨,៨ ១០ ៧៤៤,៣ ១១ ៩៨៣,៣ ១៣ ៣៥៩,៨ ៥៥ ៣៦៧,៦ 

វនិយិោគមូលធនវស័ិយសាធារណៈ ៥ ០៣៧,៨ ៥ ៥៧០,៩ ៦ ១៧២,៥ ៦ ៨០៨,២ ៧ ៥១២,៣ ៣១ ១០១,៧ 

 ហិរញ្ញបបទានយោយធនធានក្នុងស្សកុ្  ១ ២៤០,២ ១ ៣៧១,៤ ១ ៥១៩,៥ ១ ៦៧៦,០ ១ ៨៤៩,៤ ៧ ៦៥៦,៥ 

 ហិរញ្ញបបទានយោយធនធានយស្ៅស្បយេស២ ៣ ៧៩៧,៦ ៤ ១៩៩,៥ ៤ ៦៥៣,០ ៥ ១៣២,២ ៥ ៦៦៣,០ ២៣ ៤៤៥,២ 

ប្រភព៖ ប្ក្ួងរ្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថ ុ, 
១ 
១ដុ្លាា រអារេរិក រ្មើនឹង ៤.១០០ ររៀល, 

២   
គិតផត្មា្ភាគវិនិរោគេូលធនរ ុរ ណ្ ោះ 
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៥.៧-                            . . . . ២០១៤-២០១៨    
                                                          
                                                                        
                                                                         
                                                                        
                                                                       
                                                                 
                                                                   
                                      . . . .                      
                                                              

៥.៨-                                                           
                                                                    
                                                                     
                                                                 
                                                                           
                                        ៣                                
                                                                     
                                                                     
                                                            
                                                                   
                                                                 
                         

៥.៩-                                                          
                                      . . . . ២០១៤-២០១៨  
                                  ៖  

                                    
                                                              
                                                              

                                                           . . . .  
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៥.១០-                         ៤៦.២២៥,៣៨          ១១,២៧ 
                                                              
                              ៥                    ៖ 

                                     ៣១.១០១,៧          
 ៧,៥៩                    

                                                           
                                                                
                                ៧.៥៦០,២២          ១,៨៤ 
                   

                                                           . . . . 
      ៣.៧៨១,៧៣          ៩២២,៣                

                                                        
                                                                 
៣.៧៨១,៧៣          ៩២២,៣                

តារាងទី ៥.២  បា ុ ោៅនិរចោកៀចមចនិធាិសរមាប់ិនិយោគមចបស់ិនស័យសាធាច ៈវឆ្ន បា២០១៤-២០១៨ 

                            

២០១៤-២០១៨  

          
     

            

១.                                                     ៣១ ១០១,៧ ៧,៥៩ 

២.                                                   

                                                      
៧ ៥៦០,២២ ១,៨៤ 

៣.                                               

        . . . . 
៣ ៧៨១,៧៣ ០,៩២ 

៤.                                                 

                                               
៣ ៧៨១,៧៣ ០,៩២ 

      ៤៦ ២២២,៣៦ ១១,២៧ 
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២.                                           

៥.១១-                                             ៨.០០៤,៦     
     ១,៩៥                                                  
                                                                       
                      ៥                                        
                              ៤៦.២២៥,៣៨                         
                            ៨.០០៤,៦                 ៣៨.២២០,៧៨    
       ៩,៣២                          ២០១៤-២០១៨      ៧,៦៤៤ 
          ១,៨៦                     ១                                
                                                               
                                                           

៥.១២-                                    ៖ 

                                                                 
             

                                                                 
                                                                 
                                     

                                                                   
                                                     

           
                                             

៥.១៣-                                                         
                                                                     
                                                                    
                                                                   
  ៣    ៖ 
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៥.១៤-                                                            
                                           

៥.១៥-                                                                      
                  . . . . ២០១៤-២០១៨                           
                                                            
                                                                              
                                                                    
                                                                 
                                                    

៥.១៦-                                                               
                                                                        
                                                                     
                                                                   
                                                                 
    ៖  
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៥.១៧-                                                      
                                                       . . . .     
                                                                  
                                                                          
                    . . . . ២០១៤-២០១៨                        
                                                                     
                                                             
                                                           
                                                            
                                                                 
                                                                       
            
 

៣.                                                          

៥.១៨-                                                           
                                                                
                                                                
                                                             
                          ៤                                   
                                                                      
               ៖  
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                           ៣                                
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ការតាមដាន 
ត្រួរពិនិរយ  

និង វាយរម្មៃ 
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៦.១៤-   ក្នុងន័យននេះ បណ្តា   ផ            នក្ើតនេញមក្ពីបណ្តុំធាតេុូល ទុំងអស់ 
ដែលជាពត័៌មានសុំខាន់។ នលើសពីននេះ ធាតេុលូមួយេុំនួនអាេនធវើការវាស់ដវង និងខ្លេះនទៀត 
គឺមិនអាេវាស់ដវងបាន ដែលទមទរការបា៉ានស់្មាន ឬក្៏    អញ្ញតជុំនួស។ ឧទហរណ ៍
អរាកាត់បនថយភាពរក្ីរក្ ដែលជាសូេនាក្រ       គឺអាេមានទុំនាក្ទ់ុំនងគ្នាជាមយួសក្មម 
  មួយេុំនួន              ផ               ផ    ក្ាាពីខាងនរៅ ែូេជា       ផ     
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   មួយេុំននួដែលផ  រ           លទធផលឬ      (អរាភាពរក្រីក្) គឺមានភាព 
  បាក្ក្នុងការវាស់ដវង ជាពិនសស េុំណ្តយវិនិនោគស្មធារណៈ នោយរោាភិបាលនងិពីៃែគូ 
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 រក្សងួ ស្មាប័នពុុំទន់មានសមតថភាពរគប់រគ្នន់ក្នងុការនរៀបេុំសេូនាក្រដែលមានលក្ខណៈ 
រតឹមរតូវ(ជាក្់លាក្់ អាេវាស់ដវងបាន អាេសនរមេបាន        និងមាននពលនវលា 
ក្ុំណត់)                           ។ 

 រក្សួង ស្មាប័នពុុំទន់មានសមតថភាពរគប់រគ្នន់ ក្នុងការរបមូលទិននន័យសរមាប់វាស់ដវង
សូេនាក្ររបស់ខ្លួន។ 

 រាជរោាភបិាលក្មពជុា ពុុំទន់មានរបពន័ធាមោន រតួតពិនតិសយនិងវាយតៃមលជាតិសរមាប់
រតួតពិនិតសយ និងវាយតៃមលវឌសឍនភាពៃនការអនុវតតដផនការយុទធស្មស្រសតអភិវឌសឍន៍ជាតិ សរមាប់ 
ថ្នាក្់ជាត ិ    ការអនុវតតគនរមាងនានារបស់រក្សួង ស្មាប័ន ដែលមាននៅក្នុងក្មមវិធីវិន ិ
នោគស្មធារណៈ៣ឆ្ាុំរំក្លិ។។ 

                                                              
             ផ                       ៣                       
    អ     ដផនការយុទធស្មស្រសតអភិវឌសឍនជ៍ាត ិ                  ផ      

៤-                                                 

៦.៣៧-   នៅក្នុងនីតកិាលទ៥ីៃនរែឋសភា រាជរោាភិបាលក្មពជុា នឹង            ៖ 

  ការនរៀបេុំរបព័នធាមោន រតួតពិនិតសយ និងវាយតៃមលជាតិសរមាបរ់តួតពិនតិសយ និងវាយ
តៃមលវឌសឍនភាពៃនការអនុវតត ផ. .អ. . និងការអនុវតតគនរមាងនានារបសរ់ក្សួង ស្មាប័ន 
ដែលមាននៅក្នុងក្មមវិធីវិននិោគស្មធារណៈ៣ឆ្ាុំរំក្ិល នែើមសបីរគប់រគងេុំណ្តយវិនិនោគ 
ស្មធារណៈ ដែលនរបើរបាស់ថវិកាជាតិនិងៃែគអូភិវឌសឍ             ។ 

៦.៣៨- នែើមសបីសនរមេបាននគ្នលនៅអាទិភាពរបស់រាជរោាភិបាល រក្សងួដផនការ នឹងអនុវតត 
សក្មមភាពែូេខាងនរកាម៖  

  នរៀបេុំរបពន័ធសរមាប់ាមោន រតួតពិនិតសយ និងវាយតៃមលជាតិសរមាបរ់តួតពិនិតសយ និង
វាយតៃមលវឌសឍនភាពៃនការអនុវតត ផ. .អ. .    ការអនុវតតគនរមាងនានារបស់រក្សួង 
ស្មាប័ន ដែលមាននៅក្នុងក្មមវិធីវិនិនោគស្មធារណៈ៣ឆ្ាុំរំក្ិល។ 

 នរៀបេុំនសេក្តីដណនាុំសតីពកីារនរបើរបាស់របពន័ធជាតសិរមាប់ាមោន រតួតពនិិតសយ និងវាយ
តៃមលជាតិសរមាប់រតួតពិនតិសយនិងវាយតៃមលវឌសឍនភាពៃនការអនុវតត ផ. .អ. .    ការ 
អនុវតតគនរមាងនានារបសរ់ក្សួង ស្មាប័ន ដែលមាននៅក្នុងក្មមវិធវីិនិនោគស្មធារណៈ 
៣ឆ្ាុំរំក្ិល។ 

 នរៀបេុំវគគបណ្តេះបណ្តាលសតីពីការនរៀបេុំសូេនាក្រដែលមានលក្ខណៈរតឹមរតវូ(ជាក្់លាក្ ់
អាេវាស់ដវងបាន អាេសនរមេបាន         និងមាននពលនវលាក្ុំណត)់ ែល់មស្រនត ី
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បនគោលដែលទទួលបនទុក្ការគរដផនការរបសរ់ក្សងួ ស្មាប័នពាក្់ព័នធទុំងអស់នៅថ្នាក្ ់
ជាតិ។ 

 នរៀបេុំវគគបណ្តេះបណ្តាលសតីពីការនរបើរបាស់របព័នធជាតិសរមាបា់មោន រតួតពិនិតសយ និង 
វាយតៃមលសរមាប់រតួតពិនិតសយនិងវាយតៃមល         អ      ផ           អ         
       ការអនុវតតគនរមាងនានារបសរ់ក្សួង ស្មាប័ន ដែលមាននៅក្នុងក្មមវិធីវិនិនោគ 
ស្មធារណៈ៣ឆ្ាុំរំក្លិ ែល់មស្រនតីបនគោលដែលទទួលបនទុក្ការគរដផនការរបស់រក្សួង 
ស្មាប័នពាក្់ព័នធទុំងអស។់ 

 នរៀបេុំវគគបណ្តេះបណ្តាលសតីពីការរបមលូទិនននយ័ ការវិភាគទនិនន័យ  និងនរបើរបាស់ទិនន 
ន័យសរមាប់វាស់ដវងសូេនាក្រ ដែលមាននៅក្នងុ ផ. .អ. . ២០១៤-២០១៨ ែល ់
មស្រនតីបនគោលដែលទទួលបនទុក្ការគរដផនការរបស់រក្សួង ស្មាប័នពាក្់ព័នធទុំងអស។់ 

 ផតល់ជាជុំនយួបនេេក្នទសែល់រក្សងួ ស្មាប័នពាក្់ព័នធទុំងអស ់ ក្នុងការនរៀបេុំសូេនាក្រ 
ការរបមូលទនិនន័យ             និងការនរបើរបាស់ទិននន័យ នរៀបេុំរក្ប  ណឌលទធផល
សរមាបវ់ិស័យនីមួយៗ នងិការបនងកើតរបព័នធាមោន រតួតពិនតិសយ និងវាយតៃមល ាមការ
នសនើសុុំរបសរ់ក្សួង ស្មាប័នពាក្់ព័នធ។ 

៦.៣៩- នែើមសបសីនរមេបាននគ្នលនៅអាទិភាពរបស់រាជរោាភិបាលទក្ទ់ងនឹងការាមោន 
រតួតពិនិតសយ និងវាយតៃមល រក្សួង ស្មាប័នពាក្ព់័នធ នងឹ៖  

  បនងកើតអងគភាពាមោន រតួតពិនិតសយ និងវាយតៃមល នែើមសបីរួមេុំដណក្ែល់ការពរងឹងរបសិទធ 
ភាពៃនសក្មមភាពរបសរ់ក្សួង ស្មាប័ន។ 

  ពរងឹងសមតថភាពសតពីីសថតិិនិងការគរាមោនរតតួពិនិតសយ និងវាយតៃមលែល់មស្រនតនីៅថ្នាក្ ់
ជាតិនិងថ្នាក្់នរកាមជាតិ។ 

  ពរងឹងការសរមបសរមួលនៅក្នុងៃផទក្នុងរក្សួង ស្មាប័ន នែើមសបីពរងឹងែុំនណើរការការគរ
ាមោន រតួតពិនិតសយ និងវាយតៃមល។ 
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តារាង   ៦.២ សូចនាករសនូលសម្រាប់ការតាមដាន ម្ររួរពិនិរយននផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 

(*)- គោលគៅនិងចំណុចគៅរបស់គ.អ.ស.ក. 

្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

១ 
ការលុររបំាតភ់ាពត្កីត្ក និង 

ភាពអត់ឃ្លៃ នធ្ងន់ធ្ងរ 
    

 

   

១.១* អត្តាភាពត្កីត្ក(កមពុជា) % ១៨,៨ ១៧,៨ ១៦,៨ ១៥,៨ ១៤,៨ ១៣,៨ 
អ.្.្.ក. 

(វ.ជ.្.) 

១.២* អត្តាភាពត្កីត្ក(ជនរទ្) % ១៩,៧ ១៨,៧ ១៧,៧ ១៦,៧ ១៥,៧ ១៤,៧ 
អ.្.្.ក. 

(វ.ជ.្.) 

១.៣* អត្តាភាពត្កីត្កផែនកមហូរអាហារ % <៥ <៥ <៥ <៥ <៥ <៥ 
អ.្.្.ក. 

(វជ្) 

១.៤ 
មមគុណ Gini ម្ន វស្មភាពកនុងការ

ចំណាយមលើការមត្រើត្បា្ ់
% ០,៣២ ០,៣២ ០,៣២ ០,៣១ ០,៣១ ០,៣០ អ.្.្.ក. 

១.៥ អត្តាភាពត្កីត្កររ្់កុមារ % ២៣,០ ២២,០ ២១,០ ២០,០ ១៩,០ ១៨,០ អ.្.្.ក. 

២ 
ការរមងកើនមលបឿនកំផណទ្ត្មង់

អភិបាលកិចច 
    

 

   

២.១ 
សាា នភាពម្ដ្ឋកិចច(អត្តាម្នការ្នស ំ

និងការវសនមិោគ) 
%ម្នែ.្.្. ២៧,២ ២៥,៨ ២៦,១ ២៦,១ ២៦,៥ ២៦,៦ 

គណមនយយជាត ិ

(វ.ជ.្.) 

២.២ ទ្នំា្់អំពីដ្ីធ្ៃីឬកមម្ិទ្ធ ិ  
កនុងត្រ/ជ 

១រយពានន់ាក់ 

៣០ 

(២០១១) 
<៣០ <៣០ <៣០ <៣០ <៣០ អ.្.្.ក. 
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្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

២.៣ ការមានអារមមណ៍្ុវតាភិាព % ត្រ/ជ 
៨០ 

(២០១១) 
>៨០ >៨០ >៨០ >៨០ >៨០ អ.្.្.ក. 

៣ 
ការមលើកកមព្់ែលិតភាពនិង  

ែលិតកមមក្ិកមម 
    

 

   

៣.១ ទ្និនែលត្្ូវកនុងមួយហិកតា មតាន  ៣,១៥ ៣,១៨ ៣,២១ ៣,២៣ ៣,២៥ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ក.រ.ន.) 

៣.២ 
ម្ែៃដ្ីដ្ណំំាទងំអ្់ផដ្លបានមត្សាច

ត្្ព 
ហ.ត ១ ៤៨៥ ៦៧០ ១ ៥១៥ ៦៧០ ១ ៥៤៥ ៦៧០ ១ ៥៧៥ ៦៧០ ១ ៦០៥ ៦៧០ ១ ៦៣៥ ៦៧០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ធ្.ទ្.ឧ.) 

៣.៣ ម្ែៃដ្ីដាដំ្ណំំា្រុរ ហ.ត  ៤ ៨១៤ ៥៣៤ ៥ ០២៤ ៥៣៤ ៥ ២៣៤ ៥៣៤ ៥ ៤៤៤ ៥៣៤ ៥ ៦៥៤៥៣៤ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ក.រ.ន.) 

៣.៤ ្នៃ្សន៍ពិពិធ្ភាវូរនយីកមមដ្ំណំា % ម្នតំរន់្រុរ ៣១ ៣២ ៣៥ ៣៥ ៣៥ ៣៥ ក.ក.រ.ន. 

៣.៥ ្នៃ្សនទ៍្និនែលត្្ូវមលើ្ % ៥៦ >៦០ >៦០ >៦០ >៦០ >៦០ ក.ក.រ.ន./វ.ជ.្. 

៤ ការមលើកកមព្់សាា នភាព្ុខភាព (*)         

៤.១ 

ការ្ត្មាលកូនមដាយរគុគលិក 

្ុខាភិបាលផដ្លបានទ្ទ្លួការ

រណតុ ុះរណាត ល 

% >៨០ >៨០ >៨០ >៨០  >៨០ >៨០ 
អ.រ.្.ក. 

(វ.ជ.្./ក.្.ភ.) 

៤.២ 

អត្តាសាៃ រ់មដាយជំងឺត្គនុចាញផ់ដ្លត្តូវ

បានរាយការណ៍មដាយមលូដាឋ ន

្ុខាភិបាលសាធារណៈ 

% ១,២៥ ១ ០,៨ ០,៦៥ ០,៥ ០,៣៥ 
អ.រ.្.ក. 

(វ.ជ.្./ក.្.ភ.) 

៤.៣ អត្តាមរណភាពទរក កនុង១០០០ ៤៥  ៣៥   ៣២ អ.រ.្.ក. 
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ទ្និននយ័ 

កំមណើតរ្់ (វ.ជ.្./ក.្.ភ.) 

៤.៤ អត្តាមរណភាពកុមារអាយុមត្កាម៥ឆ្ន ំ 
កនុង១០០០ 

កំមណើតរ្់ 
៥៤  ៤៥   ៤២ 

អ.រ.្.ក. 

(វ.ជ.្./ក.្.ភ.) 

៤.៥* អត្តាមរណភាពមាតា 
កនុង១រយពាន ់

កំមណើតរ្់ 
២០៦  ១៤០   ១៣០ 

ជ.ទ្.រ.ក./អ.រ.្.ក. 

(វ.ជ.្./ក.្.ភ.) 

៤.៦ អត្តាមត្រវា៉ាឡង់មមមរាគ អ   /ជំងឺមអដ្្៏ 

% ម្នមនុ្សមពញ 

វ័យអាយុពី១៥-

៤៩ឆ្ន ំ 

០,៧ ០,៦ ០,៥ ០,៤ ០,៣ <០,១ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(អ.ជ.រ.អ.) 

៤.៧ មត្រវា៉ាឡង់ម្នជំងឺរមរងមរកាវសជជមាន 
កនុងត្រ/ជ 

១រយពានន់ាក់ 
៧៣៥ ៦៩៤ ៦៥៣ ៦១២ ៥៧១ ៥៣០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.្.ភ.) 

៥ 
ការមលើកកមព្់សាា នភាពអាហាររូតាមភ 

និងទ្ឹកសាា តនិងអនាមយ័ 
    

 

   

៥. ១ 
ភាគរយម្នកុមារត្កិនអាយមុត្កាម៥ឆ្ន ំ

(មត្កាមរទ្ដាឋ ន) 

% ម្នកុមារ្រុរ 

អាយុពី០-៥៩ផខ 

៤០ 

(២០១០) 

    
២៥ 

អ.រ.្.ក. 

(វ.ជ.្./ក.្.ភ.) 

៥.២ 
ភាគរយម្នកុមារអាយមុត្កាម៥ឆ្ន ំផដ្ល 

មនិត្គរទ់្មងន(់មត្កាមរទ្ដាឋ ន) 

% ម្នកុមារ្រុរ 

អាយុពី០-៥៩ផខ 

២៨ 

(២០១០) 

    
១៩ 

អ.រ.្.ក. 

(វ.ជ.្./ក.្.ភ.) 

៥.៣ 
ភាគរយម្នស្រ្តីអាយុពី១៥-៤៩ឆ្ន ំផដ្ល

មានភាពម្ៃកសាៃ ងំ 

% ម្នស្រ្តី រ្ុរ 

អាយុពី១៥-៤៩  ឆ្ន ំ 
៤៤ 

    
- 

អ.រ.្.ក. 

(វ.ជ.្./ក.្.ភ.) 

៥.៤ 
ភាគរយម្នកុមារអាយុពី៦-៥៩ផខ ផដ្ល

មានភាពម្ៃកសាៃ ងំ 

% ម្នកុមារ្រុរ 

អាយុពី៦-៥៩ផខ 
៥៥ 

    

៤២ 
អ.្.រ.ក. 

(វ.ជ.្./ក.្.ភ.) 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ 

ជំពូកទ្ី៦ ការតាមដាន ត្តួតពិនតិយ នងិវាយតម្មៃ  387 
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ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

៦ ការមលើកកមព្់វស្័យអរ់រំ         

 អត្តាពិតម្នការ្ិកាមៅរឋម្ិកា         

៦.១ ្រុរ % ៩៧,០ ៩៧,៣ ៩៧,៩ ៩៨,៦ ៩៩,៣ ១០០ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

៦.២ ត្្ ី % ៩៧,០ ៩៧,១ ៩៧,៨ ៩៨,៥ ៩៩,២ ១០០ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

 
អត្តារមួម្នការ្ិកាមៅមធ្យម្ិកា

រឋមភូមិ 
    

 
   

៦.៣ ្រុរ % ៥៦,៥ ៦០,៤ ៦៦,៩ ៧៣,៧ ៨១,៣ ៨៧,៤ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

៦.៤ ត្្ ី % ៥៧,៧ ៦០,៣ ៦៦,៥ ៧៣,១ ៨០,៤ ៨៥,៩ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

 អត្តារញ្ចរក់ារ្ិកាថ្នន ក់ទ្ី៦         

៦.៥ ្រុរ % ៩១,៥ ៩៨,៣ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

៦.៦ ត្្ ី % ៩១,០ ៩៨,០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

 អត្តារញ្ចរក់ារ្ិកាថ្នន ក់ទ្ី៩         

៦.៧ ្រុរ % ៤២,២ ៤៤,៤ ៦១,៦ ៥៧,២ ៦៧,៣ ៧៦,៤ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

៦.៨ ត្្ ី % ២៥,៥ ២៧,៣ ៣១,៦ ៣៥,១ ៤១,៦ ៤៧ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

៦.៩ 
្មាមាត្តកុមារកនុងសាលាផដ្លមាន

អាយុពី៦-១៧ឆ្ន ំ  

%កុមារ្រុរផដ្លមា

នអាយពុី៦-១៧ឆ្ន ំ 
>៨០ >៨០ >៨០ >៨០ >៨០ >៨០ 

អ.្.្.ក. 

(វ.ជ.្.) 
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ទ្និននយ័ 

៦.១០ 
ភាគរយម្នអនកបានរញ្ចរម់ហា

 វសទ្លល័យផដ្លមានអាយុពី១៨-៣៥ឆ្ន ំ  
% >៥ >៥ >៥ >៥ >៥ >៥ 

រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

៧ 
ទ្ឹកសាា ត/អនាម័យ  

និងការអភិវឌ្ឍជនរទ្ 
    

 

   

៧.១ 
លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានត្រភពទ្ឹកសាា តមៅទ្ី

ត្រជុំជន 
% >៨៥ >៨៥ >៨៥ >៨៥ >៨៥ >៨៥ 

អ.្.្.ក. 

(វ.ជ.្.) 

៧.២ 
លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានអនាមយ័ត្រម្ើរ

ជាងមុនមៅទ្តី្រជុំជន 
% >៨០ >៨០ >៨០ >៨០ >៨០ >៨០ 

អ.្.្.ក. 

(វ.ជ.្.) 

៧.៣ 
ែៃូវជនរទ្ផដ្លបានសាត រមលើ 

ត្រផវងែៃូវ្រុរ៤០ ០០០ គ.ម. 
គ.ម.  ២៧ ៧៥០  ២៨ ៦០០ ២៩ ៤៥០ ៣០ ៣០០ ៣១ ១៥០ ៣២ ០០០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.អ.ជ.) 

៧.៤ 
លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានត្រភពទ្ឹកសាា ត

ររសមភាគមៅជនរទ្ 
% ៤៤,២ ៤៦,៧ ៥០,០ ៥៣,០ ៦៧,០ ៦៧,០ 

អ.្.្.ក. 

(វ.ជ.្.) 

៧.៥ 
លទ្ធភាពអនាម័យត្រម្ើរជាងមនុមៅ

ទ្ីត្រជុំជន 
% ៣៧,៥ ៤២ ៤៦ ៥០ ៥៥ ៦០ 

អ.្.្.ក. 

(វ.ជ.្.) 

៨ ចីរភាពររសសាា ន         

៨.១ ម្ែៃដ្តីំរនក់ារពារធ្មមជាតិទងំ២៣កផនៃង ហ.ត. ៣០៩៨៦៦៣ ៣០៩៨៦៦៣ ៣០៩៨៦៦៣ ៣០៩៨៦៦៣ ៣០៩៨៦៦៣ ៣០៩៨៦៦៣ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ក.រ.ន.) 

៨.២ ្ហគមនត៍ំរនក់ារពារធ្មមជាត ិ ចំននួ ១២០ ១៣០ ១៤០ ១៤២ ១៤៥ ១៥០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.រ.្.) 

៨.៣  ម្ែៃដ្ីត្គរដ្ណត រ់មដាយម្ត្ពម ើ % ម្នម្ែៃដ្ី្រុរ 
៥៨,៤ 

(២០១០) 

៥៩,២ 

(បា៉ានស់ាម ន) 
៦០ ៦០ ៦០ ៦០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.រ.្.) 
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៨.៤ 
អត្តា ណណកមម្ិទ្ធ ិដ្ីធ្ៃីផដ្លែតល់ជូន

ត្រជាពលរដ្ឋទ្មូៅ 

% ម្នកាលដ្ី

្រុរ 
 

៥២ ៥៧ ៦២ ៦៦ ៧០ រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.រ.ដ្.ន.្.) 

៨.៥ 
ភាគរយម្នត្រជាជនផដ្លមត្រើត្បា្អ់ុ្

   ង្ត្មារ់    នអាហារ 
%  

    
 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.រ.្.) 

៩ ្មធ្ម៌មយនឌ្័រ         

៩.១ 
្មាមាត្តស្រ្តីផដ្លកានម់ុខតផំណង

ជាអនក្មត្មចចិតតកនុង វស្័យសាធារណៈ 
% ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(កកន) 

៩.២ 
្មាមាត្តស្រ្តីកនុងវស្័យសាធារណៈ 

% ៣៥ ៣៦ ៣៦,៥ ៣៧ ៣៧ ៣៧ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ក.ន.) 

 
ការចូលរមួររ្់ស្រ្តីកនុងការងារទ្ទ្ួល

កម្ត្ម  
    

 
   

៩.៣ ក្ិកមម % ៥២ ៥១ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ 
ជ.ទ្.រ.ក. 

(វ.ជ.្.) 

៩.៤ ឧ្ាហកមម % ៦០ ៥៥ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ 
ជ.ទ្.រ.ក. 

(វ.ជ.្.) 

៩.៥ ម្វា % ៣០ ៣៥ ៤០ ៤០ ៤០ ៤០ 
ជ.ទ្.រ.ក. 

(វ.ជ.្.) 

៩.៦ 
                     អ    

                                
នាក់ ៨ ០០០ ៨ ៥០០ ៩ ០០០ ៩ ៥០០ ១០ ០០០ ១១ ០០០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ក.រ.វ.) 

 មយនឌ្័រនិងការអរ់រំ         

៩.៧ អ                         % ២៧,៦ ២៧,២ ២៨,៤ ៣១,៥ ៣៥,៦ ៤១,៩ ក.អ.យ.ក. 
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្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

           

៩.៨ អ                           % ១២ ១៣ ១៤ ១៦ ១៨ ២០ ក.អ.យ.ក. 

 មយនឌ្័រនិង្ុខភាព         

៩.៩ 
                            

២    
% ៨៧ ៨៨ ៩០ ៩១ ៩៣ ៩៥ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.្.ភ.) 

 មយនឌ្័រនិងអំមពើហិងា         

៩.១០ 
ចំននួត្គសួារផដ្លរងមត្រុះមដាយអមំពើ

ហិងាកនុងត្គសួារ  
ចំននួ ២៧ ០០០ ២៥ ០០០ ២៣ ០០០ ២០ ០០០ ១៨ ០០០ ១៥ ០០០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ក.ន.) 

 មយនឌ្័រនិងរផត្មរត្មួលអាកា្ធាត ុ         

៩.១១ 
មមត្គសួារជាស្រ្តីផដ្លបានទ្ទ្លួែលពី

កមមវសធី្ផត្រត្រលួអាកា្ធាត ុ
ចំននួ ៥០ ០០០ ៧០ ០០០ ៩០ ០០០ ១១០ ០០០ ១៣០ ០០០ ១៥០ ០០០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ក.ន.) 

៩.១២ 
ចំននួត្គួសារផដ្លមានលទ្ធភាព

      ទ្ឹកសាា តមពញមួយឆ្ន ំ 
ចំននួ ១ ៩០០ ០០០ ២ ០០០ ០០០ ២ ១០០ ០០០ ២ ២០០ ០០០ ២ ៣០០ ០០០ ២ ៤០០ ០០០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ក.ន.) 

១០ ្មាហរណកមមកមពុជាមៅកនងុពិភពមលាក         

១០.១  វសនិមោគាៃ ល់ពីររមទ្្  %ែ.្.្. ១៣,៤ ១៣,០ ១៣,១ ១៣,១ ១៣,១ ១៣,២ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ធ្.ជ.ក.) 

១០.២ ការនំាមចញ នំាចូល(ទ្នំញិ)  %ែ.្.្. ១០៤,៦ ១០៥,៨ ១០៨,២ ១០៨,៩ ១១១ ១១១,២ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ធ្.ជ.ក.) 

១០.៣ តុលយភាពគណនីចរនត %ែ.្.្. -៩,៥ -៩,៣ -៨,៨ -៨,១ -៦,៧ -៥,២ ក.្.ហ. 

១០.៤ ននិាន ការម្នជំនយួអភិវឌ្ឍ  លានដ្លុាៃ រ ១ ៥៦៦,៤ ១ ២៤២,២ ១ ០០០,៨    ក.អ.ក. 
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ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

១១ 
ការមធ្វើឲ្យមាន្ាិរភាពកំមណើន 

មា៉ា ត្កូម្ដ្ឋកិចចខព្ ់
    

 

   

១១.១ កំមណើនែ.្.្.  ត្រចំាឆ្ន ំ  % ៧,៦ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ក.្.ហ. 

១១.២ 
ែ.្.្. ្ត្មារ់មនុ្ សមាន ក់ 

(តម្មៃរចចុរបនន) 
ពានម់រៀល ៤ ២៤៨ ៤ ៦៧០ ៥ ០៧២ ៥ ៥២៣ ៥ ៩៤៩ ៦ ៤៧២ ក.្.ហ. 

១១.៣ 
្នៃ    កំមណើនររសោ      

(ឆ្ន ំមរល = ២០១៣=១០០) 
ចំននួ ១០៧ ១១៤,៥ ១២២,៥ ១៣១,១ ១៤០,៣  ក.្.ហ. 

 រចនា្មពន័ធម្នែ្្         

១១.៤ ក្ិកមម 
% ម្នែ.្.្. 

្រុរ 
២៦,៦ ២៥,៦ ២៥,១ ២៤,៤ ២៣,៨ ២៣,១ ក.្.ហ. 

១១.៥ ឧ្ាហកមម 
% ម្នែ.្.្. 

្រុរ 
៣១,៦ ៣២,៦ ៣៣,២ ៣៣,៨ ៣៤,៤ ៣៥,០ ក.្.ហ. 

១១.៦ ម្វា 
% ម្នែ.្.្. 

្រុរ 
៤១,៨ ៤១,៨ ៤១,៧ ៤១,៨ ៤១,៨ ៤១,៩ ក.្.ហ. 

 
ការផត្រត្រួលអត្តាកំមណើនតាម 

 វស្័យ (គិតតម្មៃឆ្ន ំ២០០៦) 
        

១១.៧ ក្ិកមម 
% ម្នែ.្.្. 

្រុរ 
៤,២ ៤,២ ៤ ៤ ៤ ៤ ក.្.ហ. 

១១.៨ ឧ្ាហកមម 
% ម្នែ.្.្. 

្រុរ 
៩,៣ ៩,៩ ៩,៣ ៩,១ ៨,៨ ៨,៨ ក.្.ហ. 
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្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

១១.៩ ម្វា 
% ម្នែ.្.្. 

្រុរ 
៨,៨ ៦,៨ ៧,១ ៧,១ ៧,២ ៧,២ ក.្.ហ. 

 អត្តាអតែិរណា(ការផត្រត្រលួជា%)          

១១.១០ ការផត្រត្រួលជាមធ្យមត្រចំាឆ្ន ំ % ៣ ៣,៣ ៣,៥ ៣,៥ ៣,៥ ៣,៥ 
គណមនយយជាត ិ

(វ.ជ.្.) 

១២ ការផកលមាការត្គរ់ត្គងថវសកា          

១២.១ ចំណូលថវសការដ្ឋ្រុរ %ែ.្.្. ១៤,៣ ១៥,១ ១៥,៦ ១៦,១ ១៦,៥ ១៦,៩ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.្.ហ.) 

១២.២ ចំណាយថវសការដ្ឋ្រុរ %ែ.្.្. ១៩,៥ ១៩,៩ ១៩,៨ ១៩,៩ ១៩,៩ ១៩,៩ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.្.ហ.) 

១៣ ការងារ         

 
ការផរងផចកភាពមានការងារមធ្វើ     

តាម វស្័យ (១៥-៦៤ឆ្ន ំ) 
    

 
   

១៣.១ ក្ិកមម % 
៦២ 

(២០១១) 
៦០ ៥៩ ៥៨ ៥៧ ៥៧ 

ជ.ទ្.រ.ក. 

(វ.ជ.្.) 

១៣.២ ឧ្ាហកមម % 
១០ 

(២០១១) 
១១ ១១ ១២ ១២ ១៣ 

ជ.ទ្.រ.ក. 

(វ.ជ.្.) 

១៣.៣ ម្វា % 
២៨ 

(២០១១) 
២៩ ៣០ ៣០ ៣១ ៣១ 

ជ.ទ្.រ.ក. 

(វ.ជ.្.) 

១៤ មហដាឋ រចនា្មពន័ធ         
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ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

១៤.១ 
ត្រផវងែៃូវមៅ្  ូ  ត្រផវង្ រុរ ១១.៩១៤គ.ម.

(ែៃូវជាតនិិងែៃូវមខតត) 
គ.ម. ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.្.ដ្.) 

១៤.២ ែៃូវផដ្កផដ្លបានសាត រមឡើងវសញនិង្ង់ថមី គ.ម. ២៦៦ ៣៨៦ ២៥៧ ៣១៩ ២៤៨ ២៤៨ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.្.ដ្.) 

១៤.៣ មទ្្ចរអនតរជាត ិ លាននាក់ ៤,០៥ ៤,៥៣ ៥,០០ ៥,៥២ ៦,១០ ៦,៧០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ទ្.) 

 
លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានព័តម៌ានសាធារណៈ

ម្នត្រជាជន្រុរ 
    

 
   

១៤.៤  វសទ្យនុិងទ្ូរទ្្សន ៍ % ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ព.ម.) 

១៤.៥ ទ្្សនាវដ្ីត/សារព័តម៌ាន % ៤,២ ៤,៦ ៥,០ ៥,២ ៥,៥ ៥,៨ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ព.ម.) 

១៥ ថ្នមពល         

១៥.១ លទ្ធភាពទ្ទ្លួបានអគគិ្ន ី គវម៉ា ២៧២ ៣០០ ៣៣០ ៣៦៣ ៣៩៩ ៤៣៩ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.រ.ថ.) 

១៦ 
ការមបា្្មាា តមនី ការជួយ 

្មស្រងាគ ុះជនរងមត្រុះ 
    

 
   

១៦.១ 
ជនរងមត្រុះមដាយសារមនីនិង

្ំណល់ជាតែិៃុុះពី្ស្រងាគ មត្រចំាឆ្ន ំ 
ចំននួ ១៦៧ ១៥១ ១៣៦ ១២២ ១១០ ៩៩ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(អ.ម.ក.) 

១៦.២ 
ម្ែៃដ្ី្រុរផដ្លបានមបា្្មាា តមនី

និង្ំណល់ជាតែិៃុុះពី្ស្រងាគ ម 
ហ.ត. ៨ ៧០៨ ៩ ១៤៣ ៩ ៦០០ ១០ ០៨០ ១០ ៥៨៤ ១១ ១១៣ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(អ.ម.ក.) 
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      ៦.៣-សូចនាករបនែនថម  

ល.រ ្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

១.១ ែ.្.្. ពិត (តម្មៃមថរឆ្ន ំ២០០០) 
ពានល់ាន 

មរៀល 
៦៤ ១៤១ ៧០ ៧១៨ ៧៧ ៥១០ ៨៤ ៨៣៨ ៩២៨២១  ១០១ ៥៣៧  

គណមនយយជាតិ 

(វ.ជ.្.) 

១.២ ទ្នុរត្មុងររមទ្្ដ្ុល 

ចំនួនផខនំា 

ចូលទ្ំនញិ និង

ម្វា 

៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ធ្.ជ.ក.) 

១.៣ ការអនុវតតអភិត្កមត្គរ់ត្គងទ្ូទងំកមមវសធី្ %  ២៨    ៥០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(គ.ជ.នា/ក.អ.ក.) 

១.៤ ការមត្រើត្បា្់ត្រព័នធជាត ិ %  ៣២    ៥០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(គ.ជ.នា/ក.អ.ក.) 

២.១ ម្ែៃដ្ីដាដំ្ុុះដ្ណំំាត្្ូវ លានហ.ត.  ៣,១០ ៣,១៥ ៣,២០ ៣,២៨ ៣,៣៤ 
រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.២                                            ៤៣៤ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 
រ.ព.រ.ក.្. 

( . . . .) 

២.៣                        ៣០ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 
រ.ព.រ.ក.្. 

( . . . .) 

២.៤             ល           ១៩ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ 
រ.ព.រ.ក.្. 

( . . . .) 

២.៥                          ២១ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ 
រ.ព.រ.ក.្. 

( . . . .) 

២.៦ ម្ែៃដ្ីដាដំ្ុុះដ្ណំំាមៅ  ្ ូ ពានហ់.ត.  ៣0៦ ៥០០ ៣៣៤ ៥០០ ៣៦២ ៥០០ ៣៨៤ ៥០០ ៤០៤ ៥០០ រ.ព.រ.ក.្. 
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ល.រ ្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.៧ ែលិតកមមជ័រ្ងួត មតាន  ១៣៧ ៥២០ ១៨១៥៦០ ២៤០ ៨០០ ៣០០ ៨០០ ៣៤០ ៩៣០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

 ែលិតកមមចញិ្ច ឹម្តវ         

២.៨ ែលិតកមម្តវត្គរ់ត្រមភទ្កនុងកំមណើន៣% លានកាល  ៣៥,៨៦ ៣៦,៩៣ ៣៨,០៣ ៣៩,១៧ ៤០,៣៤ 
រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.៩ ្តវផដ្លទ្ទ្លួបានវា៉ា ក់សាងំ 

% 

 ១០ ១២ ១៥ ១៧ ២០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.១០ 
ចំននួ្តតឃ្លតដាឋ នផដ្លអនុវតត

អនាម័យលាតាម     រមចចកមទ្្ 
ចំននួកផនៃង  ២៥ ៥០ ៧៥ ១០០ ១២៥ 

រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

 ការអភិឌ្ឍជនរទ្         

២.១១ 
ត្រផវងែៃូវជនរទ្ផដ្លបានត្កាលមៅ្ ពីូរជាន់ 

ឬមរតុង 
គ.ម. ១២៥  ៥៥០ ៩៨០ ១ ៤៣០ ១ ៨៨០ ២ ៣៣០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.អ.ជ.) 

២.១២ 
ចំននួ្ហគមន៍ជនជាតិមដ្ើមភាគតិចផដ្ល

បានទ្ទ្លួសាគ ល់អតត្ ញ្ញា ណ 
ត្កុម ៨០ ១០០ ១៣០ ១៦០ ១៩០ ២២០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.អ.ជ.) 

២.១៣ 
ចំននួភូមិផដ្លបានរណតុ ុះរណាត លគ.អ.ភ.

្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍនភ៍ូម ិ
ភូម ិ ៦៧៣ ១ ៦១០ ១ ៨០០ ២ ០០០ ២ ២០០ ២ ៤០០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.អ.ជ.) 

២.១៤ 

្ិកានិងសាង្ង់សាកលបងែៃូវជនរទ្ត្កាល

មៅ្ ៤ូ៥០គមផដ្លអាចទ្រទ់្លន់ឹងការ

ផត្រត្រលួអាកា្ធាតុ១០០% 

គ.ម. 0 0 ៦៧,៥០ ១៥៧,៥ ២៧០ ៣៦០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.អ.ជ.) 
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ល.រ ្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

២.១៥ 

កសាង្មតាភាពគ.អ.ភ្តីពីជមត្មើ្ ម្នរនាុំ

និងការកាត់រនាយការផត្រត្រលួអាកា្ធាតនុិង

មត្រើត្បា្់ចំមណុះដ្ឹងវសទ្លសាស្រ្ត្ មត្្រមយួ

ផដ្លអាចទ្ទ្លួយកបានមៅថ្នន ក់មលូដាឋ ន 

គ.អ.ភ. 0 0 ១ ៨៥៤ ២ ៤៧២ ៣ ០៩០ ៣ ៧០៨ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.អ.ជ.) 

២.១៦ 

ភាគរយត្រជាជនជនរទ្ទ្ទ្ួលបានការែគតែ់គង់

ទ្ឹក ផដ្លមានការផកលមាត្រករមដាយចីរភាព

(ត្កុមចំណាយ២៥%ទររែំុត) 

% ៤២ ៤៤,២ ៤៦,៧០ ៥០ ៥៣ ៦៧ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.អ.ជ.) 

២.១៧ 

ភាគរយត្រជាជនជនរទ្ទ្ទ្ួលបានម្វា

អនាម័យ ផដ្លមានការផកលមាត្រករមដាយ

ចីរភាព (ត្កុមចំណាយ២៥%ទររែំតុ) 

% ៣៣,៣ ៣៧,៥ ៤២ ៤៦ ៥០ ៥៥ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.អ.ជ.) 

២.១៨ 
្ហគមន៍ជនជាតមិដ្ើមភាគតិច 

ផដ្លបានចុុះរញ្ជ ី

ចំននួ 

្ហគមន ៍
- ១៨ ២៨ ៣៨ ៤៨ ៥៨ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.រ.ដ្.ន.្.) 

២.១៩ ដ្ំមណាុះត្សាយទ្នំា្់ដ្ីធ្ៃ ី       ៤ ៨៥០ ៥ ០៥០ ៥ ២៥០ ៥ ៤៥០ ៥ ៦៥០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.រ.ដ្.ន.្.) 

២.២០ 
្មបទនដ្ី្ងគមកិចច្ត្មារ់ត្គួសារ

ត្រជាពលរដ្ឋ 
ចំននួត្គសួារ  ៣៥ ០០០ ៣៧ ០០០ ៣៩ ០០០ ៤១ ០០០ ៤៣ ០០០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.រ.ដ្.ន.្.) 

២.២១                                     ១៤៥ ១៦៥ ១៨៥ ២០៥ ២២៥ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.រ.ដ្.ន.្.) 

២.២២                            ២២ ២៥ ២៨ ៣១ ៣៤ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.រ.ដ្.ន.្.) 
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ល.រ ្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

២.២៣                                          ១៨ ២០ ២២ ២៤ ២៦ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.រ.ដ្.ន.្.) 

២.២៤                                 ១ ២ ៣ ៤ ៥ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.រ.ដ្.ន.្.) 

២.២៥ 
្មាមាត្តម្នម្ែៃដ្បីានមបា្្មាា តមនីនិង 

្ំណល់ជាតែិៃុុះពី្ស្រងាគ ម 
% ៥,៥ ៤,៧ ៥ ៥,៣ ៥,៥ ៥,៨ 

រ.ព.រ.ក.្. 

 (អ.ម.ក.) 

២.២៦ ែលិតកមមវារវីរបកមមមកើន១៥% (មតាន) មតាន  ៩៧ ៨០០ ១១២ ៥០០ ១២៩ ៤០០ ១៤៨ ៨០០ ១៧១ ១៧០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.២៧ ្ហគមនម៍នសាទ្ ចំននួ  ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ 
រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.២៨ ែលិតកមមមនសាទ្ ពានម់តាន  ៧៥២ ៧៩០ ៨២៩ ៨៧០ ៩១០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.២៩ ្ហគមនម៍្ត្ពម ើ ្ហគមន ៍  ៥០០ ៥២០ ៥៥០ ៥៧០ ៦០០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.៣០ ការដាដំ្ុុះម ើមឡើងវសញ (គិតចារ់ពឆី្ន ំ១៩៨៥) ពានហ់.ត.  ២០ ២៨០ ២២ ៣០០ ២៤ ៥០០ ២៧០០០ ២៩ ៧០០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.៣១ ឧទ្លនុរកសកនុងតំរន់ការពារធ្មមជាត ិ ចំននួ ៩៦០ ១ ០០០ ១ ០៥០ ១ ១០០ ១ ១០០ ១ ១៥០ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.រ.្.) 

២.៣២ 
ការកំណត់ត្ពំត្រទ្លន់ិងផែនទ្ី ្ត្មារត់ំរន់ 

ការពារធ្មមជាត ិ

ចំននួ

រមងាគ លត្ពំ 
៨២០ ៨២០ ៩០៦ ១ ១៥៦ ១ ២៥៦ ១ ៣៥៦ 

រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.រ.្.) 
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ល.រ ្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

២.៣៣ តំរនរ់ា៉ាមសារ ចំននួ ៣ ៤ ៤ ៥ ៥ ៥ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.រ.្.) 

២.៣៤ 
ែលមធ្ៀរម្នចំណាយពាក់ព័នធនឹងអាកា្ធាតុ 

មធ្ៀរនឹងែ.្.្. 
% ១,៣០ ១,៣៥ ១,៣៩ ១,៤៣ ១,៤៧ ១,៥០ 

រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.រ.្.) 

២.៣៥ 
ការរស្រញ្ញជ ររញ្ញហ ផត្រត្រួលអាកា្ធាតុមៅកនុង

ផែនការថ្នន ក់ជាតនិិងថ្នន ក់មត្កាមជាត ិ

ត្ក្ងួ 

សាា រន័ 
១១ ១៣ ១៥ ១៧ ១៩ ២១ 

រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.រ.្.) 

២.៣៦ 
ចំននួឃំុផដ្លងាយរងមត្រុះពីការផត្រត្រួល

អាកា្ធាត ុ
ឃំុ ៦៥០ ៦០០ ៥៥០ ៥០០ ៤៥០ ៤០០ 

រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.រ.្.) 

២.៣៧ 
ឥណទនការូនបានពីយនតការអភិវឌ្ឍនស៍ាា ត 

និងយនតការមែសងៗ (REDD+ នងិទី្ែារ្ម័ត្គចិតត) 
GgCO2-eq ២ ០៥០ ០០០ ២ ១០០ ០០០ ២ ១៥០ ០០០ ២ ២០០ ០០០ ២ ២៥០ ០០០ ២ ៣០០ ០០០ 

រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.រ.្.) 

៣.១ មជើងមហាុះមហើរ         

៣.១.១ អនតរជាត ិ ចំននួ ៤៤ ២៦០ ៤៨ ៦៨៦ ៥៣ ៥៥៥ ៥៨ ៩១០ ៦៤ ៨០១ ៧១ ២៨១ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(រ.អ.្.វ.) 

៣.១.២ កនុងត្្កុ ចំននួ ៩ ៤០០ ១០ ៣៤០ ១១ ៣៧៤ ១២ ៥១២ ១៣ ៧៦៣ ១៥ ១៣៩ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(រ.អ.្.វ.) 

៣.២ អនកដ្ំមណើរតាមែៃូវអាកា្         

៣.២.១ អនតរជាត ិ នាក់ ៤ ៣១១ ៥៤៩ ៤ ៧៤២ ៧០៤ ៥ ២១៦ ៩៧៤ ៥ ៧៣៨ ៦៧១ ៦ ៣១២ ៥៣៨ ៦ ៩៤៣ ៧៩២ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(រ.អ.្.វ.) 

៣.២.២ កនុងត្្កុ នាក់ ២៩៦ ៤១៣ ៣២៦ ០៥៤ ៣៥៨ ៦៥៩ ៣៩៤ ៥២៥ ៤៣៣ ៩៧៧ ៤៧៧ ៣៧៥ 
រ រ.ព.រ.ក.្.  

(រ.អ.្.វ.) 

៣.៣ ររសមាណទ្នំញិ         
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ល.រ ្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

៣.៣.១ អនតរជាត ិ មតាន ៣១ ៩៧៧ ៣៥ ១៧៥ ៣៨ ៦៩៣ ៤២ ៥៦២ ៤៦ ៨១៨ ៥១ ៤៩៩ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(រ.អ.្.វ.) 

៣.៣.២ កនុងត្្កុ មតាន ៥១៦ ៥៦៨ ៦២៥ ៦៨៧ ៧៥៦ ៨៣២ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(រ.អ.្.វ.) 

៣.៤ ការែលតិអគគិ្នីកនុងត្្ុក លាន គវម៉ា ១ ៨១៩ ២ ៤៤០,៤៤ ៣ ១០៧,៤៤ ៣ ៨១៤,៤៤ ៤ ២៣៤,០៣ ៤ ៦១៥,០៩ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ឧ.រ.ថ.) 

៣.៥ ការនំាចលូអគគិ្ន ី លាន គវម៉ា ២ ៤៧៨,១៦ ២ ៦០៩,៥៦ ២ ៦០៩,៥៦ ២ ៦០៩,៥៦ ៤ ១៨៦,៣៦ ៤ ១៨៦,៣៦ 
រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.ឧ.រ.ថ.) 

៣.៦ អត្តាអនកមត្រើត្បា្ទ់្ូរ  ពៃ 

កនុងចំមណាម

ត្រជាជន 

១០០នាក់ 

១៥៩,១៩ ១៨៩,៨៦ ២២៦,៤១ ២៧០,០៥ ៣២២,២៣ ៣៨៤,៥០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.រ.ទ្.) 

៣.៧ អនកមត្រើត្បា្់អិុន      នាក់ ៤,៣៣ ៦,៩៣ ១១,០៩ ១៣,៤១ ១៦,២៣ ១៩,៦៤ 
រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.រ.ទ្.) 

៤.១ ម្វាចុុះរញ្ជពីាណិជជកមម  ត្កុមហ នុ ៣ ៦០៣ ៣ ៧៨២ ៣ ៩៧១  ៤ ១៦៩ ៤ ៣៧៧ ៤ ៥៩៥ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.ព.ណ.) 

៤.២ 
ម្វាកមមចុុះម ម្ ុះត្កុមហ នុកនុងរញ្ជី

ពាណិជជកមម 
ត្កុមហ នុ ៤ ៦៣៦ ៤ ៧២៨ ៤ ៨២១ ៤ ៩១៤ ៥ ០០៧ ៥ ០៩៩ 

រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.ព.ណ.) 

៤.៣ 

ម្វាចុុះម ម្ ុះការសោល័យតំណាង

ពាណិជជកមមនិងសាខាត្កុមហ នុររមទ្្កនុង

រញ្ជពីាណិជជកមម 

ត្កុមហ នុ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣២ ៣២ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.ព.ណ.) 

៤.៤ ចំណូលមទ្្ចរណ៍ លានដ្លុាៃ រ ២ ៥៤៧ ២ ៨០២ ៣ ០៥៤ ៣ ៣៥៩ ៣ ៧២៩ ៤ ១៣៩ រ.ព.រ.ក.្.  
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ល.រ ្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

(ក.ព.ណ.) 

៤.៥             រាណ កផនៃង ០៣ ០២ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ 
រ.ព.រ.ក.្.  

 (ក.វ.វ.) 

៤.៦                   កផនៃង ០១ ០១ ០២ ០២ ០២ ០២ 
រ.ព.រ.ក.្.  

 (ក.វ.វ.) 

៤.៧ និវតតជននិងជនបាត់រង់្មបទវសជាជ ជីវៈ ចំននួ ៤០ ០០០ ៤៥ ០០០ ៥០ ០០០ ៥៥ ០០០ ៦០ ០០០ ៦៥ ០០០ 
អ.្.្.ក. 

 (វ.ជ.្.) 

៤.៨ អតីតយទុ្ៃជនផដ្លកំពុងទ្ទ្លួរររ ចំននួ ៩៤ ៩៥៩ ៩៨ ៦៣៤ ១០១ ៣០៩ ១០៣ ៩៨៤ ១០៦ ៦៥៩ ១០៩ ៣៣៤ 

អ.្.្.ក./

ជ.ទ្.រ.ក. 

( វ.ជ.្.) 

៤.៩ 
ជនពិការទ្ទ្លួបានម្វាសាត រលទ្ធភាព

ពលកមមកាយ្មបទ 
ចំននួ ២៥ ៩៦៧  ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ 

រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.ក.រ.វ.) 

៤.១០ 
ចំននួកុមារផដ្លរ្់មៅកនុងមណឌ លផថទំ

កុមារកនុងចំមណាមកុមារ១០០ ០០០នាក់ 
ចំននួ ១០៦៧៩ ១០៣១០ ៩៩៤២ ៩៥៧៤ ៩២០៥ ៨ ៨៣៧ 

រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.្.អ.យ.) 

៤.១១ កុមារទ្ទ្លួបានការផថទមំៅ្ហគមន ៍ ចំននួ ៨៥ ៩២១ ៩០ ០០០ ៩៥ ០០០ ១០០ ០០០ ១០៥ ០០០ ១១០ ០០០ 
រ.ព.រ.ក.្. 

 (ក.្.អ.យ.) 

៥.១ អត្តាពិតម្នការ្ិកាមៅរឋម្ិកា         

៥.១.១ ្រុរ % ៩៧,០ ៩៧,៣ ៩៧,៩ ៩៨,៦ ៩៩,៣ ១០០ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក..អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

៥.១.២ ទ្ីត្រជុំជន % ៨៩,៨ ៩១,៨ ៩៣,៩ ៩៥,២ ៩៧,៩ ១០០ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក..អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

៥.១.៣ ជនរទ្ % ៩៨,៦ ៩៨,៩ ៩៩,២ ៩៩,៤ ៩៩,៧ ១០០ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក..អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

៥.២ អត្តារមួម្នការ្ិកាមៅមធ្យម្ិការឋមភូមិ         
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ល.រ ្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

៥.២.១ ្រុរ % ៥៦,៥ ៦០,៤ ៦៦,៩ ៧៣,៧ ៨១,៣ ៨៧,៤ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក..អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

៥.២.២ ទ្ីត្រជុំជន % ៧៨,៤ ៨០,៧ ៨៤,៨ ៨៨,២ ៩២,៣ ៩៤,៣ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក..អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

៥.២.៣ ជនរទ្ % ៥២,៦ ៥៦,៧ ៦៣,៦ ៧១,២ ៧៩,២ ៨៦,១ 
រ.ព.រ.ក.្./អ.្.្.ក. 

(ក..អ.យ.ក./វ.ជ.្.) 

៥.៣ 
្នៃ្សនយ៍ុគគភាពមយនឌ្័រម្នអត្តាពិតម្នការ

្ិកាមៅរឋម្ិកា 
% ១ ០,៩៩ ០,៩៩ ០,៩៩ ០,៩៩ ១ 

រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.អ.យ.ក.) 

៥.៤ 
្នៃ្សនយ៍ុគគភាពមយនឌ្័រម្នអត្តាពិតម្នការ

្ិកា មៅមធ្យម្ិការឋមភូមិ 
% ០,៩៧ ០,៩៧ ០,៩៦ ០,៩៦ ០,៩៧ ០,៩៦ 

រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.អ.យ.ក.) 

៥.៥ 
្នៃ្សនយ៍ុគគភាពមយនឌ្័រម្នអត្តាពិតម្នការ

្ិកា មៅមធ្យម្ិកាទ្ុតយិភូម ិ
% ០,៨៦ ០,៨៩ ០,៩១ ០,៩០ ០,៨៦ ០,៨៣ 

រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.អ.យ.ក.) 

៥.៦ ្នៃ្សនយ៍ុ  ភាពមយនឌ្័រមៅឧតតម្ិកា % ០,៧២ ០,៧៣ ០,៧៥ ០,៧៧ ០,៧៨ ០,៨ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.អ.យ.ក.) 

 អត្តាត្តួតថ្នន ក់         

៥.៧ រឋម្ិកា % ៤ ៤ ៣ ៣ ៣ ២ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.អ.យ.ក.) 

៥.៨ មធ្យម្ិការឋមភូមិ % ១,៥ ១,៥ ១,៣ ១,៣ ១ ១ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.អ.យ.ក.) 

៥.៩ 

្មាមាត្តស្រ្តីមានម្ែៃមពាុះផដ្លបានមត្រើ

ត្បា្ម់្វាផថទំ្ ុខភាពមនុមពល្ត្មាល

២ដ្ង ឬមត្ចើនដ្ង មដាយរុគគលិក្ុខាភិបាល

ផដ្លបានទ្ទ្លួការរណតុ ុះរណាត ល 

% ៨៧ ៨៨ ៩០ ៩១ ៩៣ ៩៥ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.្.ភ.) 
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ល.រ ្ចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្រភព 

ទ្និននយ័ 

៥.១០ ្មាមាត្តអា្នៈមៅកនុងត្ពឹទ្ធ្ភា % ១៤,៧ ១៤,៧ ១៤,៧ ១៤,៧ ៣០ ៣០ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១១ ្មាមាត្តស្រ្តីកនុងរដ្ឋ្ភា % ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ៣០ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១២ ្មាមាត្តស្រ្តីជា្មាជិកត្កុមត្រឹកា         

៥.១២.១ រាជធាន ីមខតត % ១០ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១២.២ ខណឌ  ត្្កុ % ១២,៦៨ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១២.៣ ត្កមុត្រឹកាឃំុ/្ងាក ត ់  ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ២៥ ២៥ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១៣ ្មាមាត្តស្រ្តីជាអគគនាយក % ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៥ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១៤ ្មាមាត្តស្រ្តីជាត្រធាននាយកដាឋ ន % ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៦ 
រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១៥ 
្មាមាត្តស្រ្តីជាត្រធានខទុ្ៃកាល័យ/ 

ត្រធានមនៃីរ 
% ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ 

រ.ព.រ.ក.្.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១៦ អត្តាមត្រវា៉ាឡង់អំមពើហិងាកនុងត្គួសារ  ចំននួ ១២,៨ ១២,៨ ១១,៥ ១១,៥ ១១,៥ ១១,៥ 
មូលដាឋ នទ្ិននន័យឃំុ 

្ងាក ត ់

៥.១៧ 
អត្តាត្រវា៉ាឡង់ម្នការមត្រើត្បា្ម់មធ្លបាយ

ពនលរកំមណើតទ្មំនើរ 
% ៣៧ ៣៩ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ 

រ.ព.រ.ក.្. 

(ក.្.ភ.) 
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                                      តារាង  ៦.៤ បញ្ជ ីការសិកាសម្រាប់ ិ សសយយ          ៣

កសិកមម 
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តារាង  ៦.៥ សូចនាករជម្រជើសជរើសជៅថ្នន ក់ជម្រកាមជារិ 

នខ្តត 
អបរ់ ំ ទកឹ្ នងិ អនាមយ័ ស្មានភាពរសន់ៅ សខុាភបិាល 

Completion Rate 
Primary (2012-2013) 

(%) 

Completion Rate Lr. 
Sec. (2012-2013) 

(%) 

% Population getting 
Safe Water (CDB) 

2011 

% Population 
accessing Hygienic 

Latrines 2011 
Poverty rate 2011 

(%) 
Paddy yield rate 
2011 (tons/ha) 

IMR 2010 (per 
1,000 live 

births) 
% Attended births 

2012 

រនាៃ យមានជ័យ 
90.8 32.1 15.93 40.89 21.3 1.93 61 67 

បាតដ់្ំរង 
86.5 32.9 27.81 47.82 20.1 1.68 45 62 

កំពង់ចាម 
92.8 36.5 44.48 31.91 19.0 2.14 54 65 

កំពង់ឆ្ន ំង 
92 38.6 37.26 29.33 20.1 1.97 78 64 

កំពង់្ពឺ 
92.7 33.3 63.01 28.43 17.5 1.77 65 57 

កំពង់ធំ្ 
86.4 34.9 34.04 37.88 22.9 1.58 57 45 

កំពត 
94.2 44.8 23.11 29.04 20.3 2.5 60 67 

កណាត ល 
100 51.3 42.57 51.59 15.0 2.65 61 56 

មកាុះកុង 
75 37.3 38.27 44.91 22.7 2.07 50 50 

ត្កមចុះ 
72.5 32.5 35.95 29.11 22.9 2.1 76 45 

មណឌ លគីរ ី
57 25.8 35.09 27.56 26.1 2.37 82 42 

រាជធានភីនំមពញ 
84.6 54.9 74.92 93.39 3.1 2.29 13 45 

ត្ពុះវសហារ 
81 37.2 60.28 18.73 25.2 1.7 95 62 

ម្ត្ពផវង 
93.6 40.1 88.21 24.34 16.6 2.04 64 70 

មពាធិ្សាត ់
81.2 32.2 34.26 28.21 22.3 2.28 50 71 

រតនៈគីរ ី
59.9 24 19.09 23.17 28.6 1.96 82 50 

ម្ៀមរារ 
88.4 37 33.85 32 21.3 1.66 50 79 

ត្ពុះ្ីហន ុ
73.3 33.6 74.84 56.6 11.9 2.1 50 61 

្ៃឹងផត្តង 
60.1 30.8 33.93 30.96 24.8 1.95 95 48 
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សាវ យមរៀង 
100 45 76.3 36.72 14.3 1.57 78 90 

តាផកវ 
100 54.7 24.69 35.55 16.2 2.45 68 76 

ឧតតរមានជ័យ 
80.3 25.9 34.99 30.99 27.9 1.42 42 78 

ផករ 
82.4 41.2 14.75 40.53 17.4 2.24 60 67 

ម្រ៉ាលនិ 
65.2 31.3 58.28 40.87 17.7 2.02 45 74 

ត្រភព៖ Education: EMIS; Water/sanitation: CDB; Poverty rate: CSES/CDB; Paddy yield rate: CDB; IMR: CDHS; Attended births: HMINote: Targets are not set yet. They will have to be fixed in 

consultation with sub-national authorities and the concerned ministries. 



 

 
ជំពូកទី៧ 

សេចកតីេន្និដ្ឋា ន្ 
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ជំពូកទី៧ 
 

សេចកតីេន្និដ្ឋា ន្ 

 
៧.១- តាមរយៈ ការេរៀបចំែផនការ និងការវិនេិោគ ែដលមានលក្ខណៈទលូំទូលាយរគប់រជងុ
េរោយ េលើវសិ័យេេដ្ឋារចនាសមព័នធនងិមូលធនមនុស្ស ែដលោក្តាាចម្បងសរមាប់ រពះរាោ
ណាចរក្ក្មពុោ បានវវិឌ្ឍខ្លួនពីរបេទសែដលេខ្េចខ្ទំេដ្ឋយសង្រ្គាមសុីវលិេៅោរបេទសមួយ 
ែដលមានសកាានុពលេសដឋក្ិចចនិងោរបេទសេោលេៅៃនការវិនេិោគពីបរេទស។ សមិទធផល
ទំងអស់េនះ ែសែងេចញតាមរយៈភាពោសេរគនិនិងការវនិិេោគឯក្ជន ែដលេក្ើនេ ើងោ
បនែបនាទប់និងែដលរួមចំែណក្ដល់ក្ំេណើន ផ.ស.ស. របចំឆ្នោំមធ្យម ៦-៧% ក្នុងរយៈេពល
ែវង     ផ.ស.ស. សរមាប់មនុស្សមានក្់ េក្ើនេលើសពី១.០០០ដុលាារអាេមរិក្ សរមាប់ឆ្ន២ំ០១៣ 
និងអរតាភាពរក្ីរក្បនែថយចុះោងពាក្់ក្ណាាល ក្នុងរយៈេពល១០េៅ១២ឆ្នំៃនការអនុវត្ែបណាា 
ែផនការយុទធសាង្រ្សែអភិវឌ្ឍន៍ោត្ ិ ក្នលងមក្។ ក្នុងនយ័េនះ ទំេវំិនេិោគឯក្ជននាេពល
បចចុប្បននមានសមាមារត្ខ្ពស់ោងទំេវំិនិេោគសាធារណៈ។ ការអនុវត្ែ របក្បេដ្ឋយេោគជយ័
នូវបណាាែផនការយុទធសាង្រ្សែអភិវឌ្ឍនោ៍ត្ិ េៅក្នុងរយៈេពលមួយទសវត្្សរក៍្នលងមក្េនះ បាននាំ
ក្មពុោឲ្យចក្េចញពីរបេទសនាំចូលេសប្ៀង ឈានេ ើងេៅោរបេទសមួយក្នងុចំេណាមរបេទស 
ទំង១០ ែដលបាននាំេចញអងករេៅេរៅរបេទស និងក្នុងចំេណាមរបេទសទំង១៥ ែដលបាន   
ផលិត្អងករេរចើនោងេគេៅក្នុងពិភពេលាក្។ វឌ្ឍនភាពសំខ្ន់ៗ ក្៏បានបនែមានេៅក្នងុវិសយ័ 
និងក្ិចចសេរបត្ិបត្ែកិារមួយចំនួន រួមមាន ឧសា្េក្មមវាយនភណឌ ែដលបានអនុញ្ញាត្ឲ្យក្មពុ
ោ កាាយោអនក្ផលតិ្និងនាំេចញផលិត្ផលវាយនភណឌ របេទសក្មពោុ បានកាាយេៅោេោល
េៅេទសចរណ ៍និងោសមាជិក្ភាពៃនសេគមនអ៍ាសា៊ាន អងគការពាណជិជកក្មមពិភពេលាក្ រពម
ទំងសេគមន៍ត្ំបនន់ិងអនែរោត្ិ ។ ក្មពុោ ក្ប៏ានជំរុញក្ំេណើន បរិមាណរគឹះសាានអប់រំ េៅទូ
ទំងរបេទស ែដលបឋមសិក្្ាបានរបមាណោ៧.០០០ និងរគឹះសាានឧត្ែមសិក្្ាបានេរចើន
ោង១០០)។     

៧.២- សរមាប់ការអភវិឌ្ឍរបេទស ក្នុងដណំាក្់កាល ែផនការយទុធសាង្រ្សែអភវិឌឍ្នោ៍ត្ ិ(ផ.
យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨ រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពោុ នឹងបនែេបែោាអនុវត្ែការគរេដើមប្ឈីានេៅ
សេរមចវឌឍ្នភាពថមីៗ បែនែមេទៀត្ ក្៏ដូចោ បញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់នូវេោលនេោបាយ ក្មមវិធ ី និង
ែផនការសក្មមភាព ែដលមិនទន់បានេដ្ឋះរសាយ នាអាណត្ែិក្នលងមក្ និងេរត្ៀមទប់ទល់និង
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កាត្់បនែយភាពរបឈមនាេពលអនាគត្ ែដលការគររបឈមទំងេនាះ រួមបញ្ចូល ទងំការេធវើ
សមាេរណក្មមេពញេលញក្នុងសេគមន៍អាសា៊ាន និងការកាត្់បនែយជំនយួសម្បទនពីខ្ង
េរៅ។ ក្នុងនយ័េនះ ក្៏ដចូោវដែៃនការដំេណើរការេរៀបចំែផនការយុទធអភិវឌ្ឍន៍ោត្ិ េោលនេោ 
បាយ និងសក្មមភាព ត្រមវូឲ្យមានការគិត្គូរច្ាសល់ាស់ និងជំរុញអនុវត្ែ រួមមាន៖  

 ការបេងកើនចំណលូថវកិាោត្ិ ពីរបភពពនធ គយ និងមិនែមនពនធគយ របក្បេដ្ឋយចីរភាព 
និងសុីជេរៅ ។ 

 ការពរងីក្គុណភាពមូលធនមនុស្ស ែផនក្ឧស្ាេូបនីយក្មម និងេសចក្ែីសខុ្េក្្សមក្្ានែ 
របស់របោជន។ 

 ការេលើក្ក្មពស់សមត្ែភាព ក្នុងរក្សួង សាាប័នរដ្ឋាភិបាល ទងំថ្ននក្ោ់ត្ិ ទងំថ្ននក្់េរកាម
ោត្ិ សេំៅផែល់េសវាសាធារណៈ ដល់របោជន វសិ័យឯក្ជន និងៃដគូនានាតាមរយៈេធវើ
ឲ្យទំនាក្់ទនំងនិងការែបងែចក្ព័ត្៌មាន រវាងរក្សងួ សាាប័ន ការេធវើសមាណេរណក្មម
ការគររវាងថ្ននក្់ោត្ិ និងបណាារក្សួងេៅថ្ននក្់ោត្ិឲ្យកាន់ែត្របេសើរ និងការជំរុញអភិបាល 
ក្ិចចេអ ិក្រត្ូនិក្(អភិបាលក្ិចចែផែក្េលើបេចចក្វិទ្ា)។  

៧.៣- ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ គឺោែផនទចីងែុលផលវូសរមាប់ការអនុវត្ែេោលនេោ 
បាយអាទិភាពរបស ់ រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុោ សរមាប់នីត្ិកាលទ៥ីៃនរដឋសភា ដូចមានែចងក្នងុ 
យុទធសាង្រ្សែចត្ុេកាណ ដំណាក្់កាលទី៣ ។ េោលបំណង របស ់ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ គឺ
េដើម្បីធានាដល់ការបន្សុីោនរវាងែផនការសក្មមភាព ក្មមវិធីនិងគេរមាងរបស់បណាារក្សួង សាាប័ន 
ោត្ិនិងថ្ននក្់េរកាមោត្ិ ែដលរត្ូវបានេរៀបចំេ ើង េដើម្បីអនុវត្ែេោលនេោបាយអាទិភាពទំង 
ឡាយរបសរាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុោ ែដលបានក្ណំត្់ក្នងុយុទធសាង្រ្សែចត្េុកាណ ដំណាក្ក់ាលទី៣ ។ 
ក្នុងន័យេនះ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ក្ធ៏ានា ផងែដរថ្ន បណាាយុទធសាង្រ្សែែដលបានេលើក្
េ ើងេដ្ឋយរក្សួង សាាបន័ោត្ិនិងថ្ននក្់េរកាមោត្ ិ េដើម្បីអនុវត្ែេោលនេោបាយអាទិភាពទំង 
ឡាយរត្ូវបានេរៀបចំេ ើងេដ្ឋយមានការគិត្គូរដលផ់លប៉ះពាល់មក្េលើរបេទសក្មពុោ ែដលរួម
មាន ការចក្ផុត្ពឋីានៈោរបេទសែដលមានការអភិវឌ្ឍត្ិចត្ួចមក្ោរបេទសមានចំណូល
មធ្យមក្រមិត្ទប និងការកាត្់បនែយនូវជនំួយឥត្សំណងនិងជនំួយបេចចក្េទស។ ទនេឹមេនះ     
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ក្៏មានេោលបំណងធានាថ្ន រាល់បណាាេោលនេោបាយ ែដល
បានេរៀបចំេ ើង គឺេធវើោ៉ាងណាេដើម្បីរគប់រគងការេធវើសមាេរណក្មមឲ្យបានេពញេលញក្នុង
សេគមន៍េសដឋក្ចិចអាសា៊ាន។ រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុោ បាននិងក្ពំុងេរៀបចោំរបព័នធនិងោលដំ្ឋប់
លំេដ្ឋយនូវវិធានការោេរចើន សំេៅកាត្់បនែយឥទធពិលអវិជជកមានៃនេសដឋក្ិចចរបស់របេទសេជឿន
េលឿនែដលបនែការធាាក្ច់ះុ និងក្តាាេសដឋក្ិចចថមីៗេផ្សងេទៀត្មក្េលើរបព័នធេរិញ្ញវត្ែុនិងេសដឋក្ចិច
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របស់ក្មពុោ រពមទំងសំេៅការពារនវូសមិទធផលនានាែដលសេរមចបានេដ្ឋយក្ិចចខ្ិត្ខ្ំោ៉ាង
លំបាក្ក្នលងមក្។ សូចនាក្រមា៉ារក្េូសដឋក្ចិច ឆលុះបញ្ញចំងឲ្យេ ើញនូវេោលបំណងការពារសមិទធ
ផលចម្បងក្នលងមក្របស ់ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ែដលរួមមាន ការសេរមចឲយ្បាននវូ
ក្ំេណើនេសដឋក្ិចចខ្ពសរ់បក្បេដ្ឋយចីរភាព ក្នុងអរតាោ៉ាងេោចណាស់របមាណ៧% ោមធ្យម
ក្នុងមួយឆ្នំ និងការកាត្់បនែយអរតាៃនភាពរក្រីក្េលើសពី១% ក្នុងមួយឆ្នំ។ 

៧.៤- ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ក្ប៏ានេលើក្េ ើងពីត្រមូវការធនធានេិរញ្ញប្បទន 
ែដលមានចនំួនេរចើនោងការអនុវត្ែ ផ.យ.អ.ជ. មុនៗ។ េទះបីោដូចេនះក្ែីរាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុោ 
េជឿោក្ថ់្ន ធនធានេិរញ្ញប្បទនោំរទពៃីដគូអភិវឌ្ឍ គោឺចលក្រជំរញុមួយដ៏សខំ្ន់េដើមប្ ី      
ពេនលឿនការវិនិេោគ សក្មមភាព សមត្ែភាពនិងរចនាសមព័នធសាាប័ន ឲ្យបានសេរមចរួមោនក្នុង 
េពលែត្មយួ។ ចលក្រជរំុញេនះ មានសារៈសខំ្ន់សរមាប់របេទសក្មពោុ ែដលក្ពំុងយក្ចិត្ែ 
ទុក្ដ្ឋក្់េលើការអភិវឌ្ឍសមត្ែភាពបុគគលនងិសាាប័នរបស់រដ្ឋាភបិាល។  

៧.៥- ដំេណើរការៃនការេរៀបច ំ ផ.យ.អ.ជ. េនះ បានបគាញពីវិធីសាង្រ្សែៃចនរបឌតិ្ ែដល  
រូមមាន ការរបែមរបមូលព័ត្៌មានតាមរេបៀប នីត្ិវធិី ពីេរកាមេ ើងេលើ សំេៅេធវើការក្ំណត្់នវូ 
អនក្ទទួលខ្សុរត្ូវ សក្មមភាពសំខ្ន់ៗ  នឹងរត្ូវអនវុត្ែ និងថវិកា ែដលរត្ូវចណំាយក្នុងការអនុវត្ែ
ែផនការ សក្មមភាព ែដលបានេសនើេ ើង ក្៏ដូចោ នីត្ិវិធី ពីេលើចុះេរកាម ែដលពឹងែផែក្េលើការ
វិភាគែបបបរិមាណ អំពីននិានការៃនការវិវត្ែរបស់សាានភាពរួមៃនេសដឋក្ិចច។ បែនែមេលើវិធីសាង្រ្សរ
ខ្ងេលើេនះ រក្សួងែផនការ បានអនុវត្រការគរោក្់លាក្់មួយចំនួន េដើម្បធីានាឲ្យមានការចលូ
រួមោ៉ាងសក្មម ពីរក្សងួ សាាប័ន អាោាធរថ្ននក្់េរកាមោត្ិ រពមោមួយោននឹងការធានាផងែដរថ្ន 
បណាាៃដគូអភិវឌ្ឍ អងគការមិនែមនរដ្ឋាភបិាល និងសងគមសុីវលិដៃទេទៀត្ រត្ូវបានផរល់នូវកាលា
នុវត្រភាព េដើម្បីចលូរួមោ៉ាងសក្មមក្នុងការក្ំណត្ន់ិយមន័យលទធផល (ដចូោ ផលប៉ះពាល់ 
របស់េោលនេោបាយ ក្មមវិធី និងគេរមាងសក្មមភាព) ក្នុងដំេណើរការៃនការេរៀបចំធាត្ចុូល 
និងចំណុចេៅទំងឡាយ។  

៧.៦- ដំេណើរការតាមដ្ឋន រត្ួត្ពិនិត្្យ និងវាយត្ៃមល េៅក្នុង ផ.យ.អ.ជ. េនះ ក្៏បានេលើក្ 
េ ើងពីរក្បខ្័ណឌលទធផល េដើម្បីធានាថ្ន រាលធ់ាត្ចុូល គឺេឆលើយត្បនឹងសក្មមភាព ធាត្ុេចញ 
លទធផល នងិផលប៉ះពាល់ ោ៉ាងរត្ឹមរត្ូវ។ េដើម្បីបនែដំេណើរការេរៀបចំែក្លមែ សូចនាក្រនងិ 
ចំណុចេៅសំខ្ន់ៗ សរមាប់ការតាមដ្ឋន រត្ួត្ពិនតិ្្យ សរមាប់ការេរៀបចរំបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព 
ៃនការអនុវត្ែ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ រក្សងួែផនការ បានបេងកើត្នូវ រក្ុមការគរោត្ិ
សរមាប់តាមដ្ឋន រត្ួត្ពនិិត្្យ និងវាយត្ៃមល ផ.យ.អ.ជ. ែដលដឹក្នាេំដ្ឋយ រក្សួងែផនការ។ 
ដូចែដលបានេលើក្េ ើងក្នងុជំពូក្ទី៦ រក្ុមការគរោត្ិបានយក្ចិត្ែទកុ្ដ្ឋក្ខ់្ពស់ក្នុងការបំេពញ
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ភារក្ិចចេរៀបចំឲ្យមាននោិមនូវនិយមន័យរបសប់ណាាសូចនាក្រ និងការក្ំណត្់និយមនយ័សូច
នាក្រថមីេផស្ងៗ េដើម្បីបងកបរិោកាសគយរសលួក្នុងការតាមដ្ឋនរត្តួ្ពិនតិ្្យនូវលទធផលែដល
សេរមចបានពីការចំណាយ សរមាបក់ារអនុវត្ែែផនការ។ រក្ុមការគរោត្ិ គឺោគណៈក្មាាធិការ
ក្ណាាល និងមានត្ួនាទីតាមដ្ឋនរាល់វឌ្ឍនភាពក្ំ ុងេពលអនុវត្ែផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ។ 
ក្នុងន័យេនះ ក្ិចចការរបស់រក្ុមការគរោត្ិ រួមមាន ការេលើក្ក្មពសដ់ំេណើរៃនការតាមដ្ឋនរត្តួ្
ពិនិត្្យនិងវាយត្ៃមលពាក្់ក្ណាាលអាណត្ែិៃនការអនុវត្ែែផនការ របសិនេបើមានការចំបាច់។ ដូេចនះ 
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ធានាបាននូវភាពទនភ់លន់ក្នុងរក្បខ្័ណឌតាមដ្ឋន រត្ួត្ពិនិត្្យ និង
វាយត្ៃមល។ រក្ុមការគរោត្ិក្៏បានេរៀបចឲំ្យមានឋានានុរក្មៃនសូចនាក្រទំងឡាយេដ្ឋយបាន
េរៀបចំពីក្រមិត្ខ្ពស់(ចបព់ីក្រមិត្ េសដឋក្ិចច ក្រមិត្អនែរវិស័យ ។ល។) ក្រមតិ្បនាទប់(ធាត្ុេចញ/
លទធផល តាមវសិ័យ)នងិក្រមិត្បនាទប់េរកាមបងែស់ គឺធាត្ុេចញ/លទធផល តាមអនុវសិ័យ និង
ក្រមិត្េរកាមបងែស់ គធឺាត្ុចូល ។ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ក្៏បានបញ្ចលូផងែដរនូវសូចនា
ក្រថ្ននក្់េរកាមោត្ ិ ែដលោក្ិចចការដំបូងសរមាប់តាមដ្ឋនរត្តួ្ពិនិត្្យវិសមភាពេៅតាមត្ំបន់
នានា ទទូំងរបេទសក្មពោុ ។      
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ឧបសម្ព័ន្ធទី១ 
ពាក្យបបំ្បញួ 

ក.ក.ប.វ. រកសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ 
ក.ក.ន. រកសួងកិចចការនារ ី
ក.ក.រ.ន. រកសួងកសិកមម រកុាារបមាញ់ និងេនសាទ 
ក.ធ.ទ.ឧ. រកសួងធនធានទឹកនិងឧតុនយិម 
ក.ទ.ច. រកសួងេទសចរណ ៍
ក.ទ.រ.ព.អ. រកសួងទំនាក់ទំនងជ្ជមយួរដ្ឋសភា រពឹទធសភា និងអធកិារកិចច 
ក.ប.ទ. រកសួងៃរបសណយី៍និងទូរគមនាគមន៍ 
ក.ប.ស. រកសួងបរិសាាន 
ក.រ.ដ្.ន.ស. រកសួងេរៀបចំែដ្នដ្ ីនគរូបនីយកមម និងសំណង ់
ក.ស.ដ្. រកសួងសាធារណការនិងដ្កឹជញ្ជូន 
ក.ស.ភ. រកសួងសុខាភិបាល 
ក.ស.ហ. រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុ
ក.ស.អ.យ. រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតសិម្បទា 
ក.អ.ជ. រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
ក.អ.យ.ក. រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា 
ក.វ.វ. រកសួងវប្បធម៌និងវិចិរតសិល្បៈ 
ក.វ.ស. កមមវិធីវិនិេោគសាធារណៈ 
ក.ឧ.រ.ថ. រកសួងឧស្ាហកមម ែរ៉ែ និងថាមពល 
គ.ជ.នា./ក.អ.ក. គណៈកមាាធិការនីតសិម្បទានិងអភិវឌ្ឍន៍ៃនរកុមរបឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជ្ជ 
គ.ជ.អ.ប. គណៈកមាាធិការជ្ជតិសរមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមែបបរបជ្ជធិបេតយ្យេៅថាាក់េរកាមជ្ជតិ 
គ.ម. គីឡូែម៉ែរត 
គ.ម.២                    គីឡូែម៉ែរតកាេរ៉ែ 
គ.វ.ម៉ែ. គីឡូវ៉ាត់េមា៉ាង 
គ.អ.ស.ក.                េោលេៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍កមពុជ្ជ 
គ.អ.ភ.                គណកមាាធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូម ិ
ជ.ទ.ប.ក. ជំេរឿនទូេៅនូវរបជ្ជរាស្តសររបស់របេទសកមពុជ្ជ 
ធ.ជ.ក. ធនាោរជ្ជតិៃនកមពុជ្ជ 
ទ.ឃ.ស. ទិននន័យឃុ ំសងាាត ់
ប.ព.រ.ក.ស. របព័នធព័ត៌មានរដ្ឋបាលរបសរ់កសួង សាាប័ន 
ផ.ស.ស. ផលិតផលកនុងរសុកសរុប 
ផ.យ.អ.ជ.                             ែផនការយុទធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍ជ្ជត ិ
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ម.                         ែម៉ែរត 
ម.៣                      ែម៉ែរតរតីគុណ 
ម.ជ.គ.ច. មជ្ឈមណឌលជ្ជតិរបយុទធនឹងជំងឺរគុនចាញ ់
រ.អ.ស.វ. រដ្ឋេលខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍សុីវិល 
វ.ជ.ស.  វិទ្ាសាានជ្ជតិសថិតិ 
ហ.ត.                     ហិកតា 
អ.ជ.ប.អ. អាជ្ជាធរជ្ជតិរបឆំងនឹងជំងឺេអដ្ស៍ 
អ.ម.ក. អាជ្ជាធរមីនកមពុជ្ជ 
អ.ស.ប.ក. អេងេតសុខភាពនិងរបជ្ជសាស្តសរកមពុជ្ជ 
អ.ស.ស.ក.  អេងេតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចកមពុជ្ជ 
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ឧបសម្ព័ន្ធទី២ 
គេហទំព័ររបសប់្ក្សងួ ស្ថា ប័នននរាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា 

      

 ក្រសួង ស្ថាប័ន្ គេហទំព័រ(www) 
១ គណៈកមាាធិការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍន៍កមពុជ្ជ/រកុមរបឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជ្ជ cdc- crdb.gov.kh 
២ គណៈកមាាធិការវិនិេោគកមពុជ្ជ/រកុមរបឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជ្ជ cib-cdc.gov.kh 
៣ រដ្ឋេលខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍សុីវិល civilaviation.gov.kh 

៤ អាជ្ជាធរជ្ជតិកមពុជ្ជរគប់រគងសកមមភាពកមាាត់មីន 
និងសេស្តងារុះជនពិការេដ្ឋយសារមីន cmaa.gov.kh 

៥ រកសួងឧស្ាហកមម និងសិប្បកមម mime.gov.kh 
៦ សនរិសុខេស្បៀងនិងអាហារូបតថមភេៅកមពុជ្ជ card.gov.khf 
៧ រកសួងព័ត៌មាន information.gov.kh 
៨ រកសួងកសិកមម រុកាារបមាញ់ និងេនសាទ maff.gov.kh 
៩ រកសួងវប្បធម៌និងវិចិរតសិល្បៈ mcfa.gov.kh 

១០ រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញ្ញវតថុ mef.gov.kh 
១១ រកសួងការបរេទសនិងសហរបតិបតរិការអនររជ្ជតិ mfaic.gov.kh 
១២ រកសួងេរៀបចំែដ្នដ្ី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ mlmupc.gov.kh 
១៣ រកសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ mlvt.gov.kh 
១៤ រកសួងទំនាក់ទំនងជ្ជមួយរដ្ឋសភា រពឹទធសភា និងអធិការកិចច mnasrl.gov.kh 
១៥ រកសួងពាណិជជកមម moc.gov.kh 
១៦ រកសួងធមមការនិងសាសនា mocar.gov.kh 
១៧ រកសួងការពារជ្ជតិ mod.gov.kh 
១៨ រកសួងបរិសាាន moe.gov.kh 
១៩ រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា moeys.gov.kh 
២០ រកសួងសុខាភិបាល moh.gov.kh 
២១ រកសួងមហាៃផៃ moi.gov.kh 
២២ រកសួងយុតរិធម៌ moj.gov.kh 
២៣ រកសួងែផនការ mop.gov.kh 
២៤ រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទា mosalvy.gov.kh 
២៥ រកសួងេទសចរណ៍ mot.gov.org 
២៦ រកសួងកិចចការនារី mowa.gov.kh 
២៧ រកសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម mowram.gov.kh 
២៨ រកសួងៃរបសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ mptc.gov.kh 
២៩ រកសួងសាធារណការនិងដ្ឹកជញ្ជូន mpwt.gov.kh 
៣០ រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ mrd.gov.kh 
៣១ រកសួងមុខងារសាធារណៈ sspf.gov.kh 

http://www.foodsecurity.gov.kh/
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៣២ រកសួងែរ៉ែ និង ថាមពល  
៣៣ អាជ្ជាធរជ្ជតិរបយុទធនឹងជំងឺេអដ្ស៍ naa.org.kh 
៣៤ ធនាោរជ្ជតិៃនកមពុជ្ជ nbc.org.kh 
៣៥ គណៈកមាាធិការជ្ជតិសរមាប់ការអភិវឌ្ឍតាមែបបរបជ្ជធិបេតយ្យេៅថាាក់េរកាមជ្ជតិ ncdd.gov.kh 
៣៦ គណៈកមាាធិការជ្ជតិរគប់រគងេរោុះមហនររាយ ncdm.gov.kh 
៣៧ គណៈកមាាធិការជ្ជតិទេនលេមគងគកមពុជ្ជ cnmc.gov.h 
៣៨ មជ្ឈមណឌលជ្ជតិរបយុទធនឹងជំងឺរគុនចាញ់ cnm.gov.kh 
៣៩ វិទ្ាសាានជ្ជតិសថិតិ nis.gov.kh 
៤០ សាលារាជធានីភនំេពញ phnompenh.gov.kh 
៤១ ទីសរីការគណៈរដ្ឋមស្តនរី pressocm.gov.kh 
៤២ ឧតរមរកុមរបឹក្ាេសដ្ឋកិចចជ្ជតិ snec.gov.kh 

   
 

      
 
 


