
 

 

 

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

    

 

 

 

 
 

 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សព្ត 

ruiqivs 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា 
 

 
ផែនការយទុ្ធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន៍ជាត ិ

២០១៩-២០២៣ 
 

ដ ើមបកី្ំដ ើ ន  បដ្កើតការងារ  ធានាសមធម៌  និ្ ព្បសទិ្ធភារ 
ដ ព្ ះដៅព្បដទ្សមានចំ ូលមធយមក្ព្មតិខ្ពស ់ ន្ ២ំ០៣០ 
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ក្មពុជាាៈ សចូនាក្រដស ឋក្ិចច-ស្គមក្ិចចសខំាន់ៗ 
 

  
 

 

 ្ូចនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

         

         

១.០០ អត្រតាននភាពត្រកតី្រក  
 

      

១.០១ ្រុបទ្ូទំងត្របទទ្្  %ននត្របជាជន 
១៣,៥ 

(២០១៤) 
៩,៥  ៧,៥  ៥,៥ 

         

២.០០ ត្របជាជន1       
 

២.០១ ត្របជាជន្រុប  លាននាក ់ ១៦,០ ១៦,២ ១៦,៥ ១៦,៧ ១៧,០ ១៧,៣ 

២.០២ ដង់្ុីទតត្របជាជន កនងុមួយគម២ ៨៨ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ ៩៥ 

២.០៣ បុរ្ទ ៀបនឹងស្រ្រ ី ស្រ្រី១០០នាក់ ៩៦,៧ ៩៦,៩ ៩៧,០ ៩៧,២ ៩៧,៣ ៩៧,៥ 

២.០៤ អាយុ០-១៤ % ននត្របជាជន ៣៤,១ ៣៣,៨ ៣៣,៦ ៣៣,៣ ៣៣,១ ៣២,៨ 

២.០៥ អាយុ១៥-៦៤ % ននត្របជាជន ៦៦,៣ ៦៦,៤ ៦៦,៤ ៦៦,៤ ៦៦,៤ ៦៦,៣ 

២.០៦ អាយុ៦៥ឆ្ន ំទ ើង % ននត្របជាជន ៥,៣ ៥,៤ ៥,៥ ៥,៦ ៥,៧ ៥,៩ 

២.០៧ ជនបទ្ % ននត្របជាជន ៧៥,៥ ៧៥,១ ៧៤,៦ ៧៤,១ ៧៣,៧ ៧៣,៣ 

២.០៨ ទ្ីត្របជុំជន % ននត្របជាជន ២៤,៥ ២៤,៩ ២៥,៤ ២៥,៩ ២៦,៣ ២៦,៧ 

២.០៩ អត្រតាកំទ ើនត្របចំឆ្ន ំ % ១,៤ ១,៤ ១,៣ ១,៣ ១,៣ ១,២ 

២.១០ អត្រតាបទងកើតកនូ្រុប (កនុងស្រ្រីម្នន ក់)  កំទ ើតរ្ ់ ២,៥ ២,៥ ២,៤ ២,៤ ២,៤ ២,៣ 

២.១១ អាយកុាលម យម្ងឃឹមរ្់ពីកំទ ើត     ត្របុ្ ឆ្ន ំ ៦៧,១ ៦៧,៣ ៦៧,៥ ៦៧,៧ ៦៧,៩ ៦៨,១ 

                                                ស្រ្រ ី ឆ្ន ំ ៧០,៦ ៧១,៣ ៧២,០ ៧២,៧ ៧៣,៣ ៧៣,៩ 

         

                                                        
1 ចំទោលត្របជាជនឆ្ន ំ២០១៣-២០២៣ ទោយផែែកតាមអទងេតចទនាល ោះជំទរឿនឆ្ន ំ២០១៣ និងអទងកតត្របជាសាស្រ្តនិង្ុខភាពឆ្ន ំ២០១៤ 

ពត័ម៌្ននទ្ទូៅ   
 

នែៃដី្ រុបៈ គម២    ១៨១ ០៣៥  

ចំននួរាជធាន ី  ១ 
 

ចំននួទខតរ  ២៤  

ចំននួត្រកុង  ២៧  

ចំននួខ ឌ   ១៤  

ចំននួត្រ្ុក  ១៦២  

ចំននួ្ង្កក ត ់ ២៤១  

ចំននួឃំុ  ១ ៤០៥  

ចំននួភូម ិ  ១៤ ៣៨៣  

ឆ្ន ំសារទពើពនធ  មករា- ន ូ

រូបយិវតថ ុ  ទរៀល (៛) 
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សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ ix 

 ្ូចនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៣.០០ ម្ន៉ា ត្រកទូ្ដឋកចិច  
      

៣.០១ ែ.្.្. នលលបចចុបបនន ប ៊ីលានទរៀល ៩៨ ៧៨៦  ១០៨ ៥៩០  ១១៩ ០៣៤ ១៣០ ៩១៥ ១៤៤ ១៧០  

៣.០២ ែ.្.្. នលលបចចុបបនន លានដុលាល រ  ២៤ ៣៧៤  ២៦ ៧៨៦   ២៩ ៣៦២   ៣២ ២៩៣   ៣៥ ៥៦២   

៣.០៣ អត្រតាកំទ ើន ែ.្.្. ពិត % ៧,៥ ៧,១ ៦,៥ ៧,០ ៧,០  

៣.០៤ ក្ិកមម % ១,៦ ១,៦ ១,៧ 
១,៨ ១,៨  

៣.០៥ ឧ្ាហកមម % ១២,៣ ១០,៧ ៨,៩ ១០,២ ១០,១  

៣.០៦ ទ្វា % ៦,៥ ៦,៧ ៦,៤ ៦,៣ ៦,២  

៣.០៧ ែ.្.្.   ្ត្រម្នប់ត្របជាជនម្នន ក់ៗ ពានទ់រៀល  ៦ ២៦៩  ៦ ៧៩៩  ៧ ៣៥៤  ៧ ៩៨៦  ៨ ៦៨៣  

៣.០៨ ែ.្.្.  ្ត្រម្នប់ត្របជាជនម្នន ក់ៗ ដុលាល រ 
 ១ ៥៤៨   ១ ៦៧៩  ១ ៨១៦  ១ ៩៧២  ២ ១៤៤  

 

៣.០៩ អតែិរោ (ការផត្របត្របួលម យមត្របចំឆ្ន ំ) % ២,៥ ២,៨ ២,៩ ៣,០ ៣,០  

៣.១០ ត្រាក់ទរៀលទ ៀបនឹងដុលាល រ (ម យមត្របចំឆ្ន ំ) ទរៀល/ដលុាល រ ៤ ០៥៣ ៤ ០៥៤ ៤ ០៥៤ ៤ ០៥៤ ៤ ០៥៤  

៣.១១ ទ្ុនបត្រមុងបរទទ្្ដុល  ចំននួផខនំាចលូ  ៥,៥  ៥,៨   ៦,១   ៦,២   ៦,២   

៣.១២ ទ្ុនបត្រមុងបរទទ្្ដុល  លានដុលាល រ ១០ ០៥២   ១១ ៥០៥  ១៣ ០០៧  ១៤ ៤៨៤  ១៥ ៩៧៣  

៣.១៣ ការវិនិទោគផ្ទៃ ល់បរទទ្្ លានដុលាល រ ២ ៩៧៩   ៣ ៦៦៦  ៤ ៣២៨  ៥ ១១៩ ៦ ០៥៥   

         

៤.០០ សារទពើពនធ   
      

៤.០១ ចំ ូលលវិកា្រុប %នន ែ.្.្. ២២,២ ២២,៦ ២២,៥ ២២,៥ ២២,៨  

៤.០២ ចំោយលវិកា្រុប %នន ែ.្.្. ២៤,៤ ២៥,០ ២៨,៤ ២៧,៦ ២៧,៦  

៤.០៣ អតិទរកចរនរ  %នន ែ.្.្. ៥,៨ ៦,០ ៥,៦ ៥,៣ ៥,៦  

    
   

  

៥.០០ ក្កិមម រកុាា ត្របម្នញ ់នងិទនសាទ្  
      

៥.០១ ទ្ិននែលត្រ្ូវកនុងមួយហិកតា ទតាន ៣,៣៣  ៣,៣៥ ៣,៣៧  ៣,៣៩  ៣,៤១  ៣,៤៤  

៥.០២ នែៃដីោដុំោះដំោំត្រ្ូវ លានហ.ត. ៣,៣៤ ៣,១ ៣,១ ៣,២ ៣,២ ៣,៣ 

៥.០៣ បរិម្ន ែលត្រ្ូវ លានទតាន ១០,៨៩ ៩,៧ ១០,០ ១០,២ ១០,៥ ១០,៨ 

៥.០៤ ែលតិែលត្រ្ូវែលតិទលើ្   លានទតាន ៥,៨៣ ៥,២៤ ៥,៤១ ៥,៦០ ៥,៧៩ ៦,០០ 

៥.០៥ 
នែៃដីោដុំោះដំោំត្រគប់មុខ 

(រួមម្ននដំោំអចិនស្រនតយ៍និងដំោំចម្នក រ) 
លាន ហ.ត. ៥,១៦៤ ៤,៨១៤  ៥,០២៤  ៥,២៣៤ ៥,៤៤៤ ៥,៦៥៤ 

៥.០៦ ្ហគមន៍ក្ិកមម ចំនួន ១ ១១៦ ៤៧៥ ៥៧៥ ៦៧៥ ៧៧៥ ៨៧៥ 

៥.០៧ ែលតិកមម្តវត្រគប់ត្របទភទ្កនុងកំទ ើន៣%  លានកាល ៣៤,៣ ៣៥,៨ ៣៦,៩ ៣៨,០ ៣៩,១ ៤០,៣ 

៥.០៨ ្តវផដលទ្ទ្លួានវា៉ាក់សាំង ភាគរយ ១០ ១០ ១២ ១៥ ១៧ ២០ 

៥.០៩ 
ចំនួន្តតឃាតោឋ នផដលអនុវតតអនាម័យលែតាម 

្តង់ោបទចចកទទ្្  

ចំនួនកផនលង 
២៥ 

២៥ ៥០ ៧៥ ១០០ ១២៥ 

៥.១០ នែៃដីោដុំោះទៅ្  ូ ហ.ត. ៤៣៦ ៧០០ ៤៣៧.០០០ ៤៣៨.០០០ ៤៣៨.០០០ ៤៣៨.០០០ ៤៣៩.០០០ 

៥.១១ ទ្ិននែលជ័រ គ.ត្រក/ហ.ត/ឆ្ន ំ ១ ២៥៧ ១.១៤៨ ១.១៥៤ ១.១៦២ ១.១៦៨ ១.១៧៥ 

៥.១២ ែលតិកមមទៅ្  ូ ពាន់ទតាន ២០៧,០០ ២៩២,០០ ៣៥៣,០០ ៣៩៥,០០ ៤១២,០០ ៤១៧,០០ 

៥.១៣ ែលតិកមមវារីវបបកមមទកើន ១៥%  ទតាន ២៥៤ ០៤៨ ៩៧ ៨០០ ១១២ ៥០០ ១២៩ ៤០០ ១៤៨ ៨០០ ១៧១ ១៧០ 

៥.១៤ 
បរិម្ន ែលតិកមមទនសាទ្ (ទ្ឹកសាប ្មុត្រទ្ 

និងវារីវបបកមម) 
ពានទ់តាន ៨៤៨,០ ៨៩៨,៧ ៩៥៨,៥ ១ ០៣០,១ ១ ១១៦,២ ១ ២១៩,៤ 

៥.១៥ ចំនួន្ហគមនទ៍នសាទ្ ្ហគមន ៍ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ x 

 ្ូចនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៥.១៦ ការទាោះបទង្កេ លត្រពំនត្រពទ ើ (គ.ម)  ហ.ត.  ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ 

៥.១៧ នែៃដីោនំត្រពទ ើងវិញ  ហ.ត. ២៥១ ២៥ ០០០ ២៥ ០០០ ២៥ ០០០ ២៥ ០០០ ២៥ ០០០ 

៥.១៨ ចំនួន្ហគមនន៍ត្រពទ ើត្រតូវានបទងកើត  ចំនួន ៦១៤ ៣២ ៣២ ៣២ ៣២ ៣២ 

         

៦.០០ ការអភវិឌ្ឍជនបទ្ 
 

      

៦.០១ 
ការសាត រនិងសាង្ង់ែលូវជនបទ្ (ទលើត្របផវង្រុប 

៤០.០០០ គ.ម) 
គ.ម. ២៩១៧២ ៣០ ៧៤០ ៣២ ៩៣៥ ៣៦ ០០៨ ៣៩ ៦០៩ ៤៣ ៥៧០ 

៦.០២ 
ត្របផវងែលូវជនបទ្ផដលានត្រកាលទៅ្ ូពីរជាន់  

(DBST ) ឬទបតុង 
គ.ម. ៦៩,៩៥ ១២០ ១៤៤ ១៧២ ២០៧ ២៤៨ 

៦.០៣ 
ភាគរយត្របជាជនជនបទ្ទ្ទ្លួានការែេតែ់េង់ទ្ឹក

ផដលម្ននការផកលមែត្របកបទោយនិរនតរភាព  
% ៦០ ៧០ ៧៥ ៨០ ៨៥ ៩០ 

៦.០៤ 
ភាគរយត្របជាជនជនបទ្ទ្ទ្លួានទ្វាអនាម័យ

ផដលម្ននការផកលមែត្របកបទោយនិរនតរភាព 
% ៦០ ៦៥ ៧២ ៧៩ ៨៤ ៩១ 

៦.០៥ 
ចំនួន្ហគមន៍ជនជាតទិដើមភាគតិចផដលាន 

ទ្ទ្ួលសាេ ល់អតត្ញ្ញា   
ត្រកុម ១៤១ ១៤៦ ១៥១ ១៥៦ ១៦១ ១៦៥ 

៦.០៦ 
ចំនួនភូមិផដលានប តុ ោះបោត ល គ.អ.ភ.្តីពី 

ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ 
ភូមិ ១៦៨ ២០០ ២១០ ២២០ ២៣០ ២៤០ 

៦.០៧ 

្ិកានិងសាង្ងស់ាកលបងែលូវជនបទ្ត្រកាល

ទៅ្ ូ៤៥០គ.ម.ផដលអាចទ្ប់ទ្លន់ឹងការ

ផត្របត្របួលអាកា្ធាតុ១០០% 

គ.ម. ៣១០ ៣៣០ ៣៥៤ ៣៨២ ៤១៧ ៤៥៨ 

៦.០៨ 

កសាង្មតថភាព គ.អ.ភ.្តីពីជទត្រមើ្ននបនាំ 

និងការកាត់បនថយការផត្របត្របួលអាកា្ធាតុ 

និងទត្របើត្រា្់ចំទ ោះដឹងវិទ្ាសាស្រ្ត្មត្រ្ប

មួយផដលអាចទ្ទ្ួលយកានទៅថ្នន ក់មូលោឋ ន  

គ.អ.ភ. 

 

២៥ 

 

៣០ 

 

៣៥ 

 

៤០ 

 

៤៥ 

 

៥០ 

         

៧.០០ ដកឹជញ្ជូន        

៧.០១ ែលូវជាតនិិងែលូវទខតរ :                       ្រុប គ.ម. ១៦ ២៩២ ១៦ ២៩២ ១៦ ២៩២ ១៦ ២៩២ ១៦ ៤៨២ ១៦ ៤៨២ 

៧.០២                               កនុងទនាោះ -- ែលូវទៅ្  ូ គ.ម. ៨ ៦២០ ៨ ៩២០ ៩ ២២០ ៩ ៥២០ ១០ ០១០ ១០ ៣១០ 

៧.០៣ ែលូវផដក គ.ម. ៦៥២ ៦៥២ ៦៥២ ៦៥២ ៦៥២ ៨០២ 

៧.០៤ កំពង់ផែអនររជាត ិ ចំនួន ២ ២ ២ ២ ៤ ៤ 

     
  

  

៨.០០ ្ខុាភាិល        

 
១- កម្មវធិ្សីខុភាពបនតពជូ ម្ត្ត ទរក នងិ 
កមុ្រ នងិអាហារបូតថម្ភ 

 
      

៨.០១ អប្ត្តម្រណ្ភាពម្ត្ត 
កនុង១០០ 
០០០ 

កាំគណ្ើតរស់ 
១៧០  ១០០   ៥៥ 

៨.០២ អប្ត្តសាលប់ទរក  
កនុង១០០០ 
កាំគណ្ើតរស់ 

  ១៤    

៨.០៣ អប្ត្តសាលប់កុម្រអាយុគប្កាម្៥ឆាាាំ កនុង១០០០   ៣០    



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ xi 

 ្ូចនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

កាំគណ្ើតរស់ 
៨.០៤ អប្ត្តសគម្សាាាំងគលើកុម្រអាយុគប្កាម្៥ឆាាាំ %   ៩    

៨.០៥ 
សម្ម្ប្តថ្នស្រសតីកនុងវ័យបនតពូជ(១៥-៤៩ឆាាាំ) 
ដ លប្តូវការគសវាដផនការប្គួ្សារបានគពញចិ
តតនឹងម្គធ្្ោបាយពន្ោរកាំគណ្ើតទាំគនើប 

%   ៦២    

៨.០៦ 
អប្ត្តគប្បវា៉ា ង់ថ្នការគប្បើប្បាស់ម្គធ្្ោបាយ 
ពន្ោរកាំគណ្ើតទាំគនើប 

% ២១,៩២ ៤៤,៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ 

៨.០៧ 
ស្រសតីម្នគ្ភ៌ទទួលការដ្ទាំម្ុន
សប្ម្លបួនគលើកគដ្ឋយបុគ្គលិកសុខ្ជភិបាល  

% ៧៧,២១ ៨៨ ៨៩ ៨៩,៥ ៩០ >៩០ 

៨.០៨ 
ស្រសតីម្នគ្ភ៌បានទទួលជីវជាតិដ ក-ហវូលីក 
អាសុីត៩០ប្ោប់ 

% ៧៩,៩៩ ៨២ ៨៥ ៨៧ ៨៩ ៩០ 

៨.០៩ 
ភាគ្រយថ្នស្រសតីសប្ម្លទទួលការពិនិត្យដ្ទាំ
គប្កាយសប្ម្លគលើកទី១(ម្ុន៤៨គម្៉ាង 
គប្កាយសប្ម្ល) គដ្ឋយបុគ្គលិកសុខ្ជភិបាល 

% ៦៨,៤៦ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ 

៨.១០ 
សម្ម្ប្តថ្នការសប្ម្លកូនគៅម្ូលដ្ឋានសុ
ខ្ជភិបាលសាធារណ្ៈ 

% ៨៤,០៥ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ 

៨.១១ ការសប្ម្លគដ្ឋយវះកាត់ % ៦,៧៧ ៩ ១០ ១០,២ ១០,៤ ១០,៦ 

៨.១២ 
ភាគ្រយថ្នទរកបានទទួលការបាំគៅគដ្ឋយទឹក
គដ្ឋះម្ាយកនុងកាំ ុងម្ួយគម្៉ាង ាំបូងថ្នកាំគណ្ើត 

% ៦៧ ៦៧,៥ ៦៨ ៦៨,៥ ៦៩ ៦៩,៥ 

៨.១៣ 
អប្ត្តប្គ្ប ណ្តប់ថ្នវា៉ាក់សាាំងបគារកស្រញ្ជឹល-
សអូច ូសទី១ 

% ១០៣ ៩៥ ៩៥ ៩៥ ៩៥ >៩៥ 

៨.១៤ 
ការពិនិត្យពិគប្ោះជាំងឺគប្ៅករណ្ី ម្ីគលើកុម្រអា
យុគប្កាម្៥ឆាាាំ ម្ាក់កនុងម្ួយឆាាាំ 

ចាំនួនគលើក ១,៦០ ១,៥៨ ១,៦០ ១,៦២ ១,៦៥ ១,៦៧ 

៨.១៥ 
អប្ត្តប្គ្ប ណ្តប់ថ្នវា៉ាក់សាាំង៣ ូសបគារជាំងឺ 
ខ្ជន់សាលក់ សវិតថ្ គជើង គតត្តណ្ូស រោកសួត 

% ៩៨ ៩៥ ៩៥ ៩៥ >៩៥ >៩៥ 

៨.១៦ 
ភាគ្រយថ្នកុម្រអាយុ១២-៥៩ដខ បានទទួល
ថ្កាាំទម្លក់ប្ពូនគម្បង់ដ្ឋហ្សុលកនុងអាំ ុងគពល 
៦ដខ ចុងគប្កាយថ្នឆាាាំ 

% ៧៨,០៩ ៨២ ៨៥ ៨៨ ៩០ ៩០ 

 ២- បគារនងិប្គ្បប់្គ្ងជាំងឆឺលង        

៨.១៧ 
ករណ្ីឆលង ម្ីថ្នគម្គរាគ្គអស ៍កនុងចាំគ្ម្ប្ប
ជាជនដ លោានផទុកគម្គរាគ្គអ ស៍១ ០០០ន្នក់ 

កនុង
១០០០ន្នក់ 

០,០៣ ០,០៣ ០,០៣ ០,០៣ ០,០៣ ០,០៣ 

៨.១៨ 

ភាគ្រយថ្នអនករស់គៅជាម្ួយគម្គរាគ្គអ ស៍ 
(ម្នុស្សគពញវ័យនិងកុម្រ) ដ លកាំពុងព្ោ 
បាលគដ្ឋយឱស្ប្បឆាាំងគម្គរាគ្គអ ស៍ 
បានគធ្វើគតសត viral load គហើយម្នលទធផល 
viral load suppressedកនុងរយៈគពល១២ 
ដខកនលងម្ក 

% ៨៤,៦៣ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ 

៨.១៩ 
អាាំងសុី ងថ្នជាំងឺរគបងប្គ្ប់ស្ានគលើ
ប្បជាជន  

១០០ ០០០
ន្នក់ 

៣៣៦ ៣២៣ ៣១០ ២៦១ ២៤៣ ២២៦ 

៨.២០ អប្ត្តសាលប់គដ្ឋយជាំងឺរគបងកនុងចាំគ្ម្ប្បជាជន  
១០០ ០០០ 
ន្នក់ 

១៨ ១៧ ១៦ ១៥ ១៤ ១៣ 

៨.២១ អប្ត្តព្ោបាលគជាគ្ជ័យថ្នជាំងឺរគបង % ៩៣ >៩០ >៩០ >៩០ >៩០ >៩០ 

៨.២២ 
អប្ត្តសាលប់ថ្នអនកជាំងឺប្គ្ុនចាញ់រាយការណ្៍គដ្ឋយ 
ម្ូលដ្ឋានសុខ្ជភិបាលសាធារណ្ៈគលើប្បជាជន ១០០ 
០០០ន្នក់ 

១០០ ០០០
ន្នក់ 

០,០០ ០,១៥ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ xii 

 ្ូចនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៨.២៣ 
អាាំងសុី ង់ថ្នជាំងឺប្គុ្នចាញ់ (ករណ្ី ម្ី) 
គលើប្បជាជន 

១០០០ន្នក់ ៤ ១,២៥ ១,០៥ ០,៨៥ ០,៦៥ ០,៤០ 

៨.២៤ អប្ត្តសាលប់គដ្ឋយជាំងឺប្គុ្នឈាម្ % ០,០៩ ០,២៥ ០,២ ០,២ <០,២ <០,២ 

 
៣- បគារនងិប្គ្បប់្គ្ងជាំងមឺ្និឆលង 
នងិបញ្ញាសខុភាពសាធារណ្ៈ        

៨.២៥ 
ភាគ្រយថ្នប្បជាជនអាយុពី១៨-៦៩ឆាាាំម្ន 
ជាំងឺគលើសសម្ពធ្ឈាម្បានទទួលការ 
ព្ោបាល 

%  ៣២ ៣៥ ៤០ ៤៥ ៥០ 

៨.២៦ 
ភាគ្រយថ្នប្បជាជនអាយុពី១៨-៦៩ឆាាាំម្ន 
ជាំងឺទឹកគន្នម្ដផអម្បានទទួលការព្ោបាល 

%  ១៩ ២០ ២២ ២៤ ២៦ 

៨.២៧ 
ភាគ្រយថ្នស្រសតីអាយុ៣០គៅ៤៩ឆាាាំ ដ លបាន
ទទួលការប្សាវប្ជាវរកជាំងឺម្ហារីកម្ត់ស្បួន
ោ៉ាងតិចម្ួយគលើក  

% ១,១៨ ៤ ៦ ៨ ១០ ១២ 

៨.២៨ 
អប្ត្តវះកាត់ជាំងឺដភនកគ ើងបាយកនុងចាំគ្ម្ប្ប
ជាជន១ោនន្នក់ 

១ោនន្នក់ ២ ២៨៦ ២.៥០០ ៣.០០០ ៣.១០០ ៣.២០០ ៣.៣០០ 

៨.២៩ 
អប្ត្តគប្បវា៉ា ង់ថ្នការគប្បើប្បាស់ថ្កាាំជក់៖  

- អាយុគលើសពី១៥ឆាាាំ 
- អាយុពី ១៣-១៥ឆាាាំ 

% 
 

២១,៨ 
២,៤ 

 
២០,៨ 
២,៣ 

 
១៩,៨ 
២,២ 

 
១៨,៨ 
២,១ 

 
១៧,៨ 
២,០ 

 
១៦,៨ 
១,៩ 

៨.៣០ គប្បវា៉ា ង់ថ្នការគប្បើប្បាស់សារជាតិអាល់កលុកនុង 
ចាំគ្ម្ម្នុស្សគពញវ័យចាប់ពីអាយុ១៨ឆាាាំ % ៤៥,៥ ៤៥,៤ ៤៥,៣ ៤៥,២ ៤៥,១ ៤៥,០ 

៨.៣១ 
ភាគ្រយថ្នប្បជាជនគពញវ័យម្នជាំងឺធាលក់ទឹក
ចិតតបានទទួលគសវាព្ោបាល 

% ១,៧១ ១៥ ២០ ២២ ២៤ ២៥ 

៨.៣២ 
ចាំនួននិងភាគ្រយថ្នប្បជាជនគប្បើប្បាស់គប្គ្ឿង
គញៀនបានទទួលគសវាព្ោបាល 

% 
៨ ០៩៦ 
ន្នក ់

១០០% 
៧០ ៨០ ៨០ ៨០ >៨០ 

 ៤- ពប្ងឹងប្បពន័ធសខុ្ជភបិាល        

៨.៣៣ 
ភាគ្រយថ្នម្ូលដ្ឋានសុខ្ជភិបាលដ លម្ន 
សតុកឱស្សារវនតនិងឧបករណ្៍បរិកាារគពទ្យ 
ចាាំបាច់ដ លបានកាំណ្ត់១៥ម្ុខ 

%  ៨០ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ 

៨.៣៤ ភាគ្រយថ្នការផតល់ឈាម្គដ្ឋយអនកសម័ប្គ្ចិតត % ២៣ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ 

៨.៣៥ 
ចាំនួនគលើកថ្នការពិគប្ោះជាំងឺគប្ៅករណ្ី ម្ីរបស់ 
ប្បជាជនម្ួយន្នក់កនុងម្ួយឆាាាំ 

ចាំនួនគលើក ០,៧២ ០,៨០ ០,៨៥ ០,៨៦ ០,៨៧ ០,៨៩ 

៨.៣៦ អប្ត្តសាលប់គៅម្នទីរគពទ្យ % ០,៧២ <១ <១ <១ <១ <១ 

៨.៣៧ 
ភាគ្រយថ្នប្បជាជនដ លប្គ្ប់ ណ្តប់គដ្ឋយ 
ប្បព័នធោាំពារសុខភាពសងគម្(ម្ូលនិធិ្សម្ 
ធ្ម្៌និងធាន្នរា៉ាប់រងសុខភាព) 

% ៣៥,៧ ៤៥ ៥០ ៥៥ ៦០ ៦៥ 

៨.៣៨ 
ចាំ្យចរនតថ្ន្វិកាជាតិគលើសុខភាពគិ្តជា
%ថ្នផលិតផលសរុបកនុងប្សុក 

% ១,៤៣ ២ ២ ២,១ ២,២ ២,៣ 

៨.៣៩ សនទស្សន៍ថ្នគុ្ណ្ភាពព័ត៌ម្នសុខ្ជភិបាល % ៩៤ >៩៧ >៩៧ >៩៧ ៩៨ >៩៧ 

៨.៤០ 
ភាគ្រយថ្នម្ណ្ឌលសុខភាពដ លម្នគ្ណ្ៈ 
កម្មការប្គ្ប់ប្គ្ងម្ណ្ឌលសុខភាព ាំគណ្ើរការ
គពញគលញ 

% ៧៦ ៨៥ >៨៥ >៨៥ >៨៥ ៩០ 

  
   

  
  

៩.០០ អបរ់ ំ  ២០១៧-១៨ ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ 

៩.០១ ភាគរយកមុ្នរអាយុ៥ឆ្ន ំ ទ្ទ្លួានការអប់រំ % ៥៨,០ ៥៩,៣ ៦០,៦ ៦១,៩ ៦៣,២ ៦៤,៥ 
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 ្ូចនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

កុម្នរតូចត្រគប់រូបភាព (មទតតយយ្ិការដឋ 

្ហគមន៍ និងឯកជន) 

 អត្រតាពិតននការ្ិកាទៅបឋម្ិកា        

៩.០៣ ្រុប % ៩៧,៨ ៩៧,៩ ៩៨,១ ៩៨,២ ៩៨,៤ ៩៨,៥ 

៩.០៤ ត្របុ្ % ៩៧,៦ ៩៧,៨ ៩៨,០ ៩៨,១ ៩៨,៣ ៩៨,៥ 

៩.០៥ ត្រ្ី % ៩៨,១ ៩៨,៣ ៩៨,៥ ៩៨,៦ ៩៨,៨ ៩៩,០ 

៩.០៦ ទ្ីត្របជុំជន % ១០២,៨ ១០២,១ ១០១,៦ ៩៥,២ ៩៧,៩ ១០០ 

៩.០៧ ជនបទ្ % ៩៦,៧ ៩៧,០ ៩៧,៣ ៩៧,៥ ៩៧,៦ ៩៨,០ 

 អត្រតារួមននការ្ិកាទៅបឋម្ិកា        

៩.០៨ ្រុប % ១១៣,៧ ១១២,៣ ១១១,២ ១១០,៤ ១០៩,៨ ១០៨,០ 

៩.០៩ ត្របុ្ % ១១៤,៦ ១១៣,២ ១១២,២ ១១១,៤ ១១០,៨ ១០៩,០ 

៩.១០ ត្រ្ី % ១១២,៩ ១១១,៤ ១១០,៣ ១០៩,៥ ១០៨,៩ ១០៧,០ 

 អត្រតាបញ្ចប់ការ្ិកាទៅបឋម្ិកា        

៩.១១ ្រុប % ៨២,៧ ៨៣,៤ ៨៤,១ ៨៤,៨ ៨៥,៥ ៨៦,២ 

៩.១២ ត្របុ្ % ៧៩,១ ៨០,៣ ៨១,៥ ៨២,៦ ៨៣,៨ ៨៥,០ 

៩.១៣ ត្រ្ី % ៨៦,៤ ៨៧,៣ ៨៨,២ ៨៩,២ ៩០,១ ៩១,០ 

 អត្រតារួមននការ្ិកាទៅម យម្ិកាបឋមភូមិ        

៩.១៥            ្រុប % ៥៩,២ ៦០,៧ ៦២,២ ៦៣,៧ ៦៥,២ ៦៦,៧ 

៩.១៦ ត្របុ្ % ៥៥,២ ៥៧,២ ៥៩,១ ៦១,១ ៦៣,០ ៦៥,០ 

៩.១៧ ត្រ្ី % ៦៣,៤ ៦៥,១ ៦៦,៨ ៦៨,៦ ៧០,៣ ៧២,០ 

៩.១៨ ទ្ីត្របជុំជន % ៦៧,០ ៦៨,៤ ៦៩,៨ ៧១,២ ៧២,៦ ៧៤,០ 

៩.១៩ ជនបទ្ % ៥៧,៤ ៥៩,០ ៦០,៦ ៦២,២ ៦៣,៨ ៦៥,៤ 

 អត្រតាបញ្ចប់ការ្ិកាម យម្ិកាបឋមភូមិ        

៩.២០ ្រុប % ៤៦,៥ ៤៧,៧ ៤៨,៩ ៥០,២ ៥១,៤ ៥២,៦ 

៩.២១ ត្របុ្ % ៤២,៣ ៤៣,៨ ៤៥,៤ ៤៦,៩ ៤៨,៥ ៥០,០ 

៩.២២ ត្រ្ី % ៥១,១ ៥២,៥ ៥៣,៤ ៥៤,៣ ៥៥,៣ ៥៦,៣ 

 អត្រតារួមននការ្ិកាទៅម យម្ិកាទ្តុិយភូមិ        

៩.២៤ ្រុប % ២៨,៥ ៣០,៤ ៣២,៣ ៣៤,២ ៣៦,១ ៣៨,០ 

៩.២៥ ត្របុ្ % ២៦,៣ ២៨,៣ ៣០,២ ៣២,២ ៣៤,១ ៣៦,១ 

៩.២៦ ត្រ្ី % ៣០,៩ ៣២,៧ ៣៤,៥ ៣៦,៤ ៣៨,២ ៤០,០ 

៩.២៧ ចំនួនវិទ្ាល័យបទចចកទទ្្ ចំនួន ៩ ១១ ១៣ ១៥ ១៦ ១៩ 

៩.២៨ ចំនួន្ិ្ សទៅម យម្ិកាបទចចកទទ្្ ចំនួន ១ ៤៧១ ១ ៧៧៧ ២ ០៨៣ ២ ៣៨៨ ២ ៦៩៤ ៣ ០០០ 

៩.២៩ អត្រតារួមននការ្ិកាទៅឧតតម្ិកា (១៨-២២ឆ្ន ំ) % ១១,៦ ១២,៤ ១៣,៣ ១៤,២ ១៥,១ ១៦,០ 

៩.៣០ អត្រតាអការជនទពញវ័យ (១៥ឆ្ន ំទ ើង) % ៨២,៥ ៨៣,៦ ៨៤,៧ ៨៥,៨ ៨៦,៩ ៨៨,០ 

 
 

       

១០.០០ កមមវ ិី្ ម្នែ តមនី        

១០.០១ 
ជនរងទត្ររោះទោយសារមីននិង្ំ ល់ជាតែិៃុោះ

ពី្ស្រង្កេ មត្របចំឆ្ន ំ(សាល ប់/របួ្)  
នាក ់ ៥៨ ៥២ ៤៧ ៤២ ៣៨ ៣០ 

១០.០២ 
ចំនួនជនរងទត្ររោះទោយសារការទលងនិងនចន 

ត្ររប់មីននិង្ំ ល់ជាតែិៃុោះពី្ស្រង្កេ មត្របចំឆ្ន ំ
នាក ់ ៤១ ៣៧ ៣៣ ៣០ ២៧ ២០ 
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 ្ូចនាករ្ំខាន់ៗ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

(សាល ប់/របួ្) 

១០.០៣ 

នែៃដី្រុបទា្្ម្នែ តមីននិង្ំ ល់ជាតែិៃុោះ

ពី្ស្រង្កេ ម(ផែែកទលើលទ្ធែលពីការត្រសាវត្រជាវ    

មូលោឋ ន) 

ហ.ត. ១៣ ១៦៧ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ 

 នែៃដីទា្្ម្នែ តមីន ហ.ត.  ១១ ០០០ ១១ ០០០ ១១ ០០០ ១១ ០០០ ១១ ០០០ 

 នែៃដីទា្្ម្នែ ត្ំ លជ់ាតែិៃុោះពី្ស្រង្កេ ម ហ.ត.  ១០ ៤០០ ១០ ៤០០ ១០ ៤០០ ១០ ៤០០ ១០ ៤០០ 
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ជំពូកទី១ 
 

សេចកតសី្តើម 
 

១. ប្រវត្តិស ើម  
 

១.១ ក្នុងរយៈពេលជាង២ទសវត្សរ៍ក្ន្លងមក្ពន្េះ រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាសពរមចបាន្នូវ 
ពជាគជ័យយ៉ាងរតចេះរតចង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍររពទសជាតិព ើងវិញ េីររពទសជាតិមួយដែលរតូវ
បាន្រំផ្លិចរំផ្លាញ ពដ្ឋយសាររររដមែររក្ហមនិ្ងជព ា្េះក្នុងរយៈពេលបីទសវត្សរ៍ក្នលងទៅទនេះ។ 
រចចុរ្បន្នពន្េះ ពសែឋកិ្ចចក្មពុជា្ន្ទំហំ៣ែង ពរើពររៀរព ៀរពៅនឹ្ងឆ្នំ១៩៩០ ពហើយមូលដ្ឋាន្នន្
ពសែឋកិ្ចចបាន្ផ្លាស់រតូរេីវិស័យក្សិក្មែពៅឧស្ាហក្មែនិ្ងពសវាក្មែ ដែលបានទ វ្ើឲ្យមានភាព 
ប្បទសើរទ ើងគួរឲ្យក្ត់សមាាល់ននជីវភាពរស់ទៅរបស់ប្បជាជនក្មពុជា ទោយបានដសែងទ ើង
តាមរយៈការធ្លាក់្ច េះយ៉ាងទលឿនននអរាភាេរកី្រក្ គឺបាន្ធ្លាក់្ច េះមក្ក្នុងរងវង់១៣,៥%ពៅឆ្នំ
២០១៤ ដែលទសមើនឹងររដហលមួយភាគរួន្នន្អរាភាេរកី្រក្ក្នុងឆ្នំ១៩៩៤។ សមិទធផ្លែ៏ ំ
ព ងព េះគឺ ររពទសក្មពុជាសពរមចបាន្នូ្វពោលពៅភាគពរចើន្ដែលបាន្កំ្ណត់ពដ្ឋយពោលពៅ
អភិវឌ្ឍន៍្សហស្សវត្សរ៍ ពដ្ឋយចំណុចពៅមួយចំនួ្ន្សពរមចបាន្ម ន្កាលកំ្ណត់ ពហើយអរានន្
ភាេរីក្ចពរមើន្នន្សន្ទស្សន៍្អភិវឌ្ឍន៍មន្ ស្ស បាន្ព វើឲ្យររពទសក្មពុជាសថិតពៅក្នុងចំពោម
ររពទសដែល្ន្ការអភិវឌ្ឍលអទំង១០ពៅទូទំងេិភេពោក្។ 

១.២ មូលដ្ឋាន្រគឹេះនន្ពជាគជ័យទំងពន្េះ គឺការពរតជាាចិតតនិងការមិតមំររឹងដររងររស់រាជ-   
រដ្ឋាភិបាលក្មពុជាក្នុងការរក្្ាសន្តិភាព និងសថិរភាេន្ពយបាយនិ្ងពសែឋកិ្ចច តាមរយៈការអន វតែ
យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវយ ទធសាស្រសែចត ទកាណរបស់ខ្លួន ពដ្ឋយបាន្ផ្តល់អាទិភាេែល់ការវិនិ្ពយគ    
សាធ្លរណៈពលើវិស័យពហដ្ឋារច សមព័ន្ធ វិស័យស ខាភិបាល និ្ងវិស័យអរ់រំ ទន្ទឹមនឹ្ងការធ្ល 
ឲ្យ្ន្ការរគរ់រគង ៉្ារកូ្ពសែឋកិ្ចចររ ងររយ័តនផ្ងដែរ។ ការទលើក្ក្មពស់វិនិ្ពយគសាធ្លរណៈ 
និ្ងឯក្ជន្ គួបផ្សំនឹងលំហូរចូលមពស់នន្ហិរញ្ញប្បទានសហប្បតិបតិែការអភិវឌ្ឍន៍្បានទ វ្ើឲ្យវិនិ- 
ទយគក្នុងប្ស ក្ និ្ងវិនិ្ពយគផ្លាល់េីររពទសរន្ត្ន្ការទក្ើនទ ើងជាលំោប់។  

១.៣ ពៅឆ្នំ២០១៥ ររពទសក្មពុជាបាន្ចាក្ពចញេីររពទសដែល្ន្របាក់្ចំណូលទរ
ពៅររពទស្ន្ចំណូលម ្យមក្រមិតទរ។ រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំ្ព ងបនែកិ្ចចខិ្តខំ្ប្បឹងដប្បង 
ទនេះទែើម្បីជំរ ញឲ្យក្មពុជាអាចចាក្ពចញេីសាានភាពជាររទសអភិវឌ្ឍន៍្តិចតួច ទៅក្នុងអនាគតែ៏ 
ខ្លីខ្ជងម ខ្ទនេះ។ ជាមួយនឹងមហិចឆតាក្នុងការជំរ ញែំទណើរការអភិវឌ្ឍន៍ រាជរោាភិបាលបានទរៀបចំ 
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ោក់្ទចញនូវប្ក្បខ័្ណឌយ ទធសាស្រសែអភិវឌ្ឍន៍រយៈទពលម្្យមនិងដវងរបស់ខ្លួន មានជាអាទិ៍៖ ចក្ខុ 
វិស័យក្មពុជាឆ្នំ២០៣០ ចក្ខុវិស័យក្មពុជាឆ្នំ២០៥០ ក្មមវិ្ីនទយបាយ និង យ ទធសាស្រសែចត  
ទកាណ ែំណាក់្ទី៤ របស់រាជរោាភិបាលក្មពុជាសប្មាប់នីតិកាលទី៦ននរែឋសភា, ដផនការយ ទធ 
សាស្រសែអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ, រក្រម័ណឌពោលពៅអភិវឌ្ឍររក្រពដ្ឋយចីរភាេក្មពុជា២០១៦-២០៣០ 
សំទៅដប្បកាាយក្មពុជា ជាររពទស្ន្ចំណូលម ្យមក្រមិតមពស់នាឆ្នំ២០៣០ និង ជាររពទស
្ន្ចំណូលមពស់នាឆ្នំ២០៥០ ក៏្ែូចជា ទែើម្បីចូលរួមចំដណក្ក្នុងការអន វតែរពរៀរវារៈអភិវឌ្ឍ 
សាក្ល ក្នុងទនាេះរួមមាន រទបៀបវារៈឆ្នំ២០៣០ សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍទោយចីរភាព និង ពោលពៅ
អភិវឌ្ឍររក្រពដ្ឋយចីរភាេសក្លពៅឆ្នំ២០១៥។   

២. ការពិនិត្យស ើងវិញ ពីផ្នការអភិវឌ្ឍនស៍ៅកមពុជា 

១.៤ ក្នុងឆ្នំ១៩៩៤ រាជរដ្ឋាភបិាលក្មពជុា បាន្កំ្ណត់នូ្វទស្សន្វិស័យរយៈពេលដវងមួយ
គឺ ក្មែវិ ីជាតិនី្តិសម្បទនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ក្មពុជា សរ្រ់ការផ្តួចពផ្តើមែំពណើរការសាារនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្
ពហដ្ឋារច សមព័ន្ធ សងគម រូរវន្ត និ្ងសាារ័ន្។ ដផ្អក្ពលើទស្សន្វិស័យពន្េះ ដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ពសែឋ-
កិ្ចច សងគមកិ្ចច(ផ្.អ.ស.ស.) ៥ឆ្នំពលើក្ទី១ ១៩៩៦-២០០០ និ្ងដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ពសែឋកិ្ចច 
សងគមកិ្ចច (ផ្.អ.ស.ស.) ៥ឆ្នំពលើក្ទី២ ២០០១-២០០៥ រតូវបាន្ពរៀរចំព ើង។ ដផ្ន្ការពន្េះ 
បាន្ពផ្លាតជាសខំាន់្ពលើ កំ្ពណើន្ ៉្ារកូ្ពសែឋកិ្ចច ការអភិវឌ្ឍសងគមកិ្ចច និ្ងការកាត់រន្ថយភាេរកី្-
រក្ ពហើយដផ្ន្ការទី២ បាន្ជំរ ញឲ្យ្ន្ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯក្ជន្ ដែលជាក្្ាល ៉្ាស ីន្នន្
កំ្ពណើន្ពសែឋកិ្ចចនិ្ងការអភិវឌ្ឍពសែឋកិ្ចច។ ក្នុងពេលជាមយួោនព េះដែរ ក្មែវិ ីវិនិ្ពយគសាធ្ល-   
រណៈ(ក្.វ.ស.) រឆី្នំរំកិ្ល រតូវបាន្ពរៀរចំព ើង ពែើម្បីឲ្យ ន្ធ្លន្ក្នុងរស ក្ និ្ង ន្ធ្លន្បាន្មក្េី
កិ្ចចសហររតិរតតិការអភិវឌ្ឍន៍្ពរៅររពទស អាចរតូវបាន្យក្ពៅពររើរបាស់ពៅាមវិស័យអាទិ-
ភាេ   ពែើម្បីសពរមចឲ្យបាន្នូ្វពោលពៅដែលបាន្កំ្ណត់ពៅក្នុងដផ្ន្ការ។ ក្.វ.ស. រីឆ្នំ
រំកិ្ល  រតូវបាន្ព វើរចចុរ្បន្នភាេជាពរៀងរាល់ឆ្នំ។ ក្នុងអាណតតិនន្ដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ពសែឋកិ្ចច សងគម
កិ្ចច ឆ្នំ២០០២/២០០៣ ្ន្ឯក្សារសំខាន់្ៗចំនួ្ន្២ពផ្្សងពទៀត ដែលពផ្លាតសំខាន់្ពលើការកាត់
រន្ថយភាេរកី្រក្ គឺ (១) ពោលពៅអភិវឌ្ឍន៍្សហស្សវត្សរ៍ និ្ងពោលពៅអភិវឌ្ឍន៍្សហស្សវត្សរ៍
ក្មពុជា និ្ង(២) យ ទធសាស្រសតជាតិកាត់រន្ថយភាេរកី្រក្។ 

១.៥ ក្នុងឆ្នំ២០០៦ ដផ្ន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ពសែឋកិ្ចច សងគមកិ្ចច រតូវបាន្រតូរព្មេះជាដផ្ន្ការ
យ ទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍្ជាតិ (ផ្.យ.អ.ជ.) ២០០៦-២០១០ ដែលឆលុេះរញ្ចំងេីការផ្លាស់រតូរពៅ
រក្រពរៀរព វើដផ្ន្ការពដ្ឋយចងអុលរង្ហាញ និ្ងរន្្សីុជាមួយពសែឋកិ្ចចទីផ្្ារដែលកំ្េ ងពក្ើន្ព ើង
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យ៉ាងឆ្រ់រហ័ស។ ដផ្ន្ការពន្េះគឺជាដផ្ន្ការជាតិដតមួយគត់ដែលរគរែណតរ់រគរ់វិស័យ
សរ្រ់អន្ វតតពោលន្ពយបាយអាទិភាេររស់រាជរដ្ឋាភិបាល និ្ងក្ំណត់ពោលន្ពយបាយ
ក្នុងការសរមរសរមួលកំ្ពណើន្ដែលែឹក្ ំពដ្ឋយវិស័យឯក្ជន្ពរកាមររិសាាន្អន្ ពរោេះ។ រាជ- 
រដ្ឋាភិបាលក្មពុជា បាន្ររកាន់្ខាារ់នូ្វពោលការណ៍ឯក្ភាេជាតិ ររមូលផ្តុំនូ្វររជារាស្រសតេីរគរ់
មជ្ឈដ្ឋាន្ទំងអស់ពៅពរកាម បាវច  "ជាតិ សាស  រេេះមហាក្្សរត"  ពែើម្បីក្សាងជាតិ និ្ងធ្ល 
នូ្វ ឯក្រាជ្យភាេជាតិ រូរណភាេ អ ិរពតយ្យភាេ សន្តិភាេ ររជា ិរពតយ្យ និ្ងវឌ្ឍន្ភាេ។ 

១.៦ រ ារ់េីការពបាេះពឆ្នតសក្លឆ្នំ២០០៨ រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជាបាន្ររកាសេីក្មែវិ ី
ពោលន្ពយបាយសងគម ពសែឋកិ្ចចររស់មលួន្ សរ្រ់នី្តិកាលទី៤នន្រែឋសភា។ ដផ្ន្ការថ្ែីពន្េះ្ន្
ព្មេះថា ដផ្ន្ការយ ទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍្ជាតិ (ផ្.យ.អ.ជ.) រចចុរ្បន្នក្មែ ២០០៩-២០១៣ រតូវបាន្
អន្ ម័ត និ្ងដ្ឋក់្ពចញនូ្វវិធ្លន្ការពឆលើយតរនឹ្ងវិរតតិហិរញ្ញវតថុនិ្ងការធ្លាក់្ច េះពសែឋកិ្ចចនន្រោា
ររពទសពជឿន្ពលឿន្ដែលព វើឲ្យតរមូវការផ្លិតផ្លសរ្រ់ ំពចញេីក្មពុជា ្ន្ការថ្យច េះ 
ម្យ៉ាងពទៀត ក៏្បាន្ព វើឲ្យហានិ្ភ័យក្នុងដផ្នក្ ៉្ារកូ្ពសែឋកិ្ចចនិ្ងហិរញ្ញវតថុ្ន្ការពក្ើន្ព ើងផ្ងដែរ។ 
រញ្ាពន្េះ ក៏្បាន្រពងកើតឲ្យ្ន្ផ្ងដែរនូ្វរញ្ាមួយចំនួ្ន្ដែលមិន្រំេឹងទ ក្សរ្រ់ក្មពុជា ដែល
ក្នុងព េះ រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជា បាន្ដ្ឋក់្ពចញនូ្វវិធ្លន្ការមយួចំនួ្ន្ ពែើម្បីកាត់រន្ថយផ្លរ េះ
ពាល់អវិជជ្ន្នន្វិរតតិហិរញ្ញវតថុសក្ពោក្ និ្ងការថ្យច េះនន្ពសែឋកិ្ចចេិភេពោក្។ វិ ីសាស្រសត
ពរៀរចំដផ្ន្ការរង្ហាញពៅក្នុងផ្.យ.អ.ជ.  រតូវបាន្ពរៀរចំកំ្ណត់ច្ាស់ពែើម្បីព វើការអភិវឌ្ឍររពទស 
ជាតិចារ់េីពេលព េះមក្។  

១.៧ ក្នុងការពឆលើយតរថ្ែីៗរំផ្ ត ផ្.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ដែលជាទិសពៅជាយ ទធ-      
សាស្រសតវិវឌ្ឍរដន្ថមពដ្ឋយសងកត់ ងន់្ពលើការរីក្ចពរមើន្ដផ្នក្ឯក្ជន្ ដែលបាន្ចាក់្ឫសពៅក្នុងពសែឋ
កិ្ចចទីផ្្ារពសរីរេមទំងទទួលសាាល់ការផ្លាស់រដូរររភេវិនិ្ពយគ េីជំនួ្យអភិវឌ្ឍន៍្ផ្លូវការពៅជា  
វិនិ្ពយគផ្លាល់ររពទស និ្ងកំ្ពណើន្ចំណូលសាធ្លរណៈក្នុងរស ក្។ របាយការណ៍ពាក់្ក្ោាល
អាណតតិនន្ការអន្ វតត ផ្.យ.អ.ជ. បាន្ពលើក្ព ើងនូ្វការង្ហរអាទិភាេសំខាន់្ចំនួ្ន្៧ ដែលរតូវអន្ -
វតតពៅពេលខាងម ម៖ (១) ការពលើក្ក្មពស់ការកាត់រន្ថយភាេរកី្រក្និ្ងកំ្ពណើន្ររក្រពដ្ឋយររិ
យរ័ន្ន (២) ការេរងីក្វិស័យក្សិក្មែ  (៣) ការធ្ល នូ្វភាេររកួ្តររដជងកាន់្ដតខាាំង (៤) ការ
រគរ់រគងការព វើចំោក្រស ក្និ្ងន្គរូរនី្យក្មែ (៥) ការររយ ទធររឆ្ំងនឹ្ងការដររររួលអាកាស
ធ្លត និ្ងការការ់នរេព ើ (៦) ការធ្ល នូ្វអភិបាលកិ្ចចលអររពសើរ និ្ង (៧) ដក្លមអមូលដ្ឋាន្
 ន្ធ្លន្មន្ ស្ស។ ការអភិវឌ្ឍរសរោនែ៏សំខាន់្មួយគឺការអន្ ម័តពលើពោលពៅអភិវឌ្ឍររក្រ 
ពដ្ឋយចីរភាេសក្ល ក្នុងដមក្ញ្ាឆ្នំ២០១៥ និ្ងការអភិវឌ្ឍ  រសរពៅ នឹ្ងពោលពៅអភិវឌ្ឍន៍្
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សហស្សវត្សរ៍ក្មពុជា ជារន្តរ ារ់។ រក្រមណ័ឌពោលពៅអភវិឌឍ្ររក្រពដ្ឋយចរីភាេក្មពជុា 
២០១៦-២០៣០ ្ន្ចំនួ្ន្១៨ពោលពៅ (សក្ល្ន្ចំនួ្ន្១៧ពោលពៅ រូក្រដន្ថមពោលពៅ
ចំនួ្ន្១ពទៀតទក់្ទងនឹ្ងការពបាសស ា្តរោរ់មីន្និ្ងសំណល់ជាតិផ្ទុេះេីសស្រង្ហាម)។ ចំណុចពៅ
ចំនួ្ន្៨៨ ដែលរតូវបាន្ពរជើសពរីសេីសំណុំសក្លដែលពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងររពទសក្មពុជានិ្ងសូច ក្រ
ចំនួ្ន្១៤៨ ពដ្ឋយដផ្អក្ពលើស្្រតមួយដែលរតូវបាន្ទទួលយក្ពដ្ឋយផ្លាល់េីរក្រម័ណឌ
សក្ល     សូច ក្រររ ក្ស ីពែើម្បីជំនួ្សសូច ក្រដែលបាត់និ្ងវិធ្លន្ការដែលទទួលបាន្ទូទំង
ររពទស។ 
 

៣. យទុធសាស្រេតចត្ុសកាណ  

១.៨ ចារ់ាំងេីឆ្នំ២០០៤ រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពជុា បាន្ពរៀរចំក្មែវិ ីន្ពយបាយររស់មលួន្ 
ាមរយៈយ ទធសាស្រសតចត ពកាណ ពែើម្បីកំ្ពណើន្ ការង្ហរ សម ម៌ និ្ងររសិទធភាេ។ រ ារ់េីការ
រន្្សីុោនររស់ដផ្ន្ការយ ទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍្ជាតិក្នុងឆ្នំ២០០៨ យ ទធសាស្រសតចត ពកាណបាន្ផ្តល់ជា
ការតរមង់ទិសសរ្រ់ការពរៀរចំដផ្ន្ការជាតិ។ ផ្.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ នឹ្ងអន្ វតតរពរៀរវារៈ
  ដែល្ន្ដចងក្នុង យ ទធសាស្រសតចត ពកាណ ែោំក្ក់ាលទ៤ី ដែលផ្្សេវផ្្ាយពៅក្នុងដមក្ញ្ា 
ឆ្នំ២០១៨។ 

១.៩ យ ទធសាស្រសតចត ពកាណ ្ន្ អភបិាលក្ចិចលអជាសនលូ និ្ងជាឯក្សារជវភាេមួយ
ដែលពឆលើយតរនឹ្ងរញ្ាររ ម ដែលបាន្កំ្ណត់ពដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជា ពាក់្េ័ន្ធនឹ្ងវែតនន្
ការពរៀរចំដផ្ន្ការ។ យ ទធសាស្រសតចត ពកាណ ែំោក់្កាលទី៤ ្ន្ម ំចំនួ្ន្៤ គឺ(១) ការអភិវឌ្ឍ
 ន្ធ្លន្មន្ ស្ស (២) ការព វើេិេិ ក្មែពសែឋកិ្ចច (៣) ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯក្ជន្និ្ងការង្ហរ និ្ង
(៤) ការអភវិឌ្ឍររក្រពដ្ឋយចីរភាេនិ្ងររិយរ័ន្ន ែូច្ន្រង្ហាញក្នុងរូរភាេទី ១.១ ខាងពរកាម។ 
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ររូភាេទ ី១.១ : គនំ្សូររំរញួយ ទធសាស្រសតចត ពកាណ ែោំក្ក់ាលទ៤ី 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

១.១០ យ ទធសាស្រសតចត ពកាណ បាន្ពផ្លាតការយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក់្ជាថ្ែីពៅពលើការរពងកើន្ផ្លិតភាេនិ្ង
ការររកួ្តររដជងពែើម្បី្ន្ពៅររពទសដែល្ន្របាក់្ចំណូលម ្យមក្រមិតមពស់។ សនូលនន្យ ទធ- 
សាស្រសដចត ពកាណគឺ ការរពងកើន្ពល្បឿន្នន្ការដក្ទរមង់អភិបាលកិ្ចច ការេរងឹងសាារ័ន្សាធ្លរណៈ 
ការរពងកើតឲ្យ្ន្ពសវាសាធ្លរណៈដែល្ន្ភាេសាាតសអំ ែំពណើរការររជា ិរពតយ្យ និ្ងនី្តិរែឋ។ 
មលឹមសារចំនួ្ន្៣ដែលោំរទែល់សនូលនន្យ ទធសាស្រសតពន្េះគឺ គណពន្យ្យភាេ ររេ័ន្ធនន្ការពឆលើយតរ 
ការផ្្ារភាារ់ពៅនឹ្ងអាណតតិ    និ្ងកិ្ចចសហររតិរតតិការអន្តរសាារ័ន្ររស់រាជរដ្ឋាភិបាលរតូវបាន្គួរ 
ផ្្សំជាមួយនឹ្ងររសិទធភាេ ការេរងឹង ន្ធ្លន្មន្ ស្ស ការសរមួលែល់ការផ្លាស់រតូររច សមព័ន្ធ និ្ង
ការពររើរបាស់រពចចក្វិទ្យពឆលើយតរនឹ្ងរែិវតតន៍្ឧស្ាហក្មែទី៤ បាន្ផ្តល់ឲ្យនូ្វកាោន្ វតតភាេ
ររពសើរព ើងសរ្រ់មន្ ស្សរគរ់រូរ ជាេិពសសរក្ មង្ហយរងពរោេះ ការដក្លមអពសវាក្មែសាធ្លរណៈ 
រួមជាមួយការការពារ ន្ធ្លន្ មែជាតិនិ្ងការររយ ទធររឆ្ំងនឹ្ងការដររររួលអាកាសធ្លត ។  

 

  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទ្ី១ ស្ចកតសីែតើម  6 

១.១១ យ ទធសាស្រសតចត ពកាណ ែោំក្ក់ាលទ៤ី ្ន្ពោលពៅយ ទធសាស្រសតចនំ្នួ្៤ គ៖ឺ  
ទី១ ធ្ល ឲ្យបាន្កំ្ពណើន្ពសែឋកិ្ចចក្នុងអរាម ្យមររចាំឆ្នំក្នុងរងវង់៧% ររក្រពដ្ឋយចីរភាេ 

និ្ង  ន់្នឹ្ងវិរតតិ ាមរយៈការព វើេិេិ ក្មែមូលដ្ឋាន្ពសែឋកិ្ចចថ្ែីៗ ឲ្យទូលំទូោយ និ្ង
្ន្ភាេររកួ្តររដជង ជាមួយនឹ្ងការដថ្រក្្ាសថិរភាេ ៉្ារកូ្ពសែឋកិ្ចច ាមរយៈការ
រគរ់រគងអរាអតិផ្រោឲ្យពៅទរ ការធ្ល សថិរភាេអរារតូររបាក់្ ការមិតមំរពងកើន្
ទ ន្ររម ងជាររចាំ និ្ងការរគរ់រគងរំណុលសាធ្លរណៈពដ្ឋយគត់មត់។ 

ទី២ រពងកើតការង្ហរឲ្យបាន្កាន់្ដតពរចើន្ ទំងររិ្ណនិ្ងគ ណភាេ ជូន្ែល់ររជាជន្ក្មពុជា 
េិពសសសរ្រ់រសទរ់យ វជន្ ាមរយៈការផ្តល់ជំ ញ េ័ត៌្ន្ទីផ្្ារការង្ហរ ការ
ដក្លមអលក្ខមណឌការង្ហរ ការពលើក្ក្មពស់សក្មែភាេ  រកិ្ចច និ្ងការជំរ ញការវិនិ្ពយគ 
ទំងក្នុងររពទសនិ្ងពរៅររពទស។ 

ទី៣ សពរមចឲ្យបាន្នូ្វពោលពៅនន្ការកាត់រន្ថយភាេរកី្រក្ឲ្យសថិតពៅក្នុងអរាទរជាង 
១០% ការពារមិន្ឲ្យភាេរកី្រក្វិលរត រ់មក្វិញ ពដ្ឋយពផ្លាតពលើការពលើក្ក្មពស់ការ
ចូលរួមក្នុងយន្តការទីផ្្ារ ការអន្ វតតពោលន្ពយបាយោំពារសងគម ការកាត់រន្ថយ
រន្ទុក្ជីវភាេរស់ពៅ និ្ងការផ្តល់ពសវាសាធ្លរណៈររក្រពដ្ឋយគ ណភាេ និ្ងការកាត់
រន្ថយគ ា្តសងគម។ 

ទី៤ រន្តេរងឹងសមតថភាេ និ្ង អភិបាលកិ្ចចនន្សាារ័ន្រែឋ ទំងថានក់្ជាតិ និ្ងថានក់្ពរកាមជាតិ
ពែើម្បីធ្ល ឲ្យបាន្នូ្វររសិទធភាេនន្ពសវាសាធ្លរណៈ សំពៅរពរមើររជាជន្ឲ្យបាន្
កាន់្ដតររពសើរព ើងក៏្ែូចជាពលើក្ក្មពស់ររិយកាស  រកិ្ចច និ្ង ររិសាាន្អំពោយផ្ល
សរ្រ់ការវិនិ្ពយគ។ 

១.១២ ភាគពរចើន្នន្ស្សភាេររស់យ ទធសាស្រសតចត ពកាណ ែំោក់្កាលទី៤ ្ន្ភាេ 
ររទក់្រក្ឡាជាមួយោន សរ្រ់ព វើឲ្យសពរមចបាន្អាទិភាេពៅក្នុង ផ្.យ.អ.ជ. និ្ងការសពរមច
បាន្រក្រម័ណឌ គ.អ.ច.ក្. និ្ងរួមរញ្ចូលទំងពោលពៅនិ្ងចំណុចពៅពៅក្នុងរក្រម័ណឌាមដ្ឋន្
រតួតេិនិ្ត្យ និ្ងវាយតនមលររស់ ផ្.យ.អ.ជ. និ្ងការពរៀរចំអភិបាលកិ្ចចនិ្ងហិរញ្ញវតថុ។   
 

៤. ផ្នការយទុធសាស្រេតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ ិ(្.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

១.១៣  ក្នុងការពរៀរចំផ្.យ.អ.ជ. ពដ្ឋយេិនិ្ត្យពលើការវិភាគពលើភាេខាាំង ភាេពម្ាយ កាោ-
ន្ វតតភាេ និ្ងការគំរាមកំ្ដហងដែលោំរទែល់ការពរៀរចំយ ទធសាស្រសតចត ពកាណ ែំោក់្កាលទី៤ 
រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជា បាន្ទទួលសាាល់នូ្វររិសាាន្តំរន់្និ្ងសក្ល ជាេិពសស និ្ នការ ំៗចំនួ្ន្
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៤ ែូចខាងពរកាម ដែលនឹ្ងជេះឥទិធេលពលើក្មពុជា ក្នុងរយៈពេលនន្ការពរៀរចំ ផ្.យ.អ.ជ. ២០១៩-
២០២៣៖   

• េិភេពោក្កំ្េ ងវិវតតពៅរក្រក្រម័ណឌេហ រ ូលថ្ែីពដ្ឋយសារការដររររួលក្ ា្ំងនិ្ងការដក្
តរមូវត ល្យការនន្អំោចសក្ល ែូចជាជព ា្េះពាណិជជក្មែ និ្ងភាេាន្តឹងដផ្នក្ជាតិ
និ្យម 

• ពសែឋកិ្ចចេិភេពោក្ដែលកំ្េ ង ំម មពដ្ឋយអាស ី និ្ងពសែឋកិ្ចចររស់ររពទសចិន្ 
• ចរន្តនន្ការរីក្ចពរមើន្វិទ្យសាស្រសតនិ្ងរពចចក្វិទ្យ ដែលពគពៅថារែិវតតន៍្ឧស្ាហក្មែទី៤ 
ដែលតរមូវឲ្យកំ្ណត់ព ើងវិញនូ្វក្ាាផ្លិតក្មែ និ្ងផ្លររពយជន៍្ររកួ្តររដជងដ្ឋច់
ខាតររស់ជាតិ 

• ការដររររួលអាកាសធ្លត  ពដ្ឋយ្ន្អាកាសធ្លត មិន្ពទៀងទត់ ែូចជាភាេរាំងសងួត 
រលក្កំ្ពៅ និ្ងទឹក្ជំន្ន់្។ 

១.១៤  ពដ្ឋយដផ្អក្ពលើនិ្ នការទំងពន្េះ រាជរដ្ឋាភិបាលក្មពុជា បាន្កំ្ណត់នូ្វកាោន្ វតត
ភាេនិ្ងរញ្ាររ មជាពរចើន្សរ្រ់ររពទសក្មពុជា ដែលរតូវបាន្ដ្ឋក់្រញ្ចូលជារក្ ម ដតរញ្ា
ោដែលពាក់្េ័ន្ធខាាំងក្នុងការពរៀរចំផ្.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣៖  

១. ការរពងកើន្និ្ងរក្្ាសន្ទុេះកំ្ពណើន្ពៅក្នុងពសែឋកិ្ចចក្មពុជា (ការរីក្ចពរមើន្នន្សក្មែភាេ
អាជីវក្មែនិ្ងការវិនិ្ពយគក្នុងរស ក្ និ្ងលំហូរមពស់នន្វិនិ្ពយគផ្លាល់ររពទស ដែលជាការ
ពឆលើយតរពៅនឹ្ងកំ្ពណើន្តរមូវការនិ្ងពាណិជជក្មែ) ពដ្ឋយពដ្ឋេះរសាយរញ្ាផ្លិតភាេនិ្ង
ការររកួ្តររដជង។ ពន្េះរតូវពផ្លាតពលើការង្ហរអាទិភាេជាពរចើន្ រួម្ន្៖ ការក្សាង
 ន្ធ្លន្មន្ ស្សនិ្ងជំ ញ ការព វើេិេិ ក្មែពសែឋកិ្ចច ការជំរ ញតនមលរដន្ថមពៅក្នុងវិស័យ
ឧស្ាហក្មែនិ្ងពសវាក្មែ និ្ងការរន្្សំុុំានន្រពចចក្វិទ្យថ្ែី (រែិវតតន៍្ឧស្ាហក្មែទី៤) និ្ង
ការពផ្លាតការយក្ចិតតទ ក្ដ្ឋក់្ពលើផ្លិតភាេពៅាមតំរន់្ជន្រទ (រួមរញ្ចូលទំង
ផ្លិតក្មែក្សិដ្ឋាន្និ្ងមិន្ដមន្ក្សិក្មែ)។  

២. ពររើរបាស់នូ្វគ ណសម្បតតិដផ្នក្ភូមិសាស្រសតររស់ក្មពុជាក្នុងតំរន់្អាស ីអាពគនយ៍ និ្ងភាេពៅ
ជិត នឹ្ងចំណុចក្ោាលនន្ពាណិជជក្មែេិភេពោក្ ពដ្ឋយការទញយក្កាោន្ វតតភាេ
ពាណិជជក្មែពសរី(រួមទំងការព វើស្ហរណក្មែអាសា៊ាន្ និ្ងពាណិជជក្មែររស់ររពទស
្ន្ការអភិវឌ្ឍតិចតួច) ពែើម្បីរសូរយក្ការវិនិ្ពយគនិ្ងេរងីក្ទីផ្្ារ ំពចញ។ រ  ដន្ត
ពដ្ឋយ រពលើពោលការណ៍ពសែើភាេោន រតូវការពារទរ់ទល់ភាេមិន្ច្ាស់ោស់នន្ពសែឋ-
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កិ្ចចក្នុងតំរន់្និ្ងេិភេពោក្ រួមទំងវិរតដិពាណិជជក្មែ និ្ងពរៀរចំមូលដ្ឋាន្រគឹេះពែើម្បីពដ្ឋេះ
រសាយការបាត់រង់ការអន្ ពរោេះក្នុងលក្ខមណឌររពទសដែល្ន្ការអភិវឌ្ឍតិចតួច និ្ង 
ការពរៀរចំឲ្យបាន្ម ន្ការចាក្ពចញេីររពទសដែល្ន្ការអភិវឌ្ឍតិចតួច។  

៣. េរងឹងសមតថភាេនន្វិស័យហិរញ្ញវតថុរួមទំងការសរមួលនិ្ងេរងឹងការផ្គត់ផ្គង់ឥណទន្ 
ែូពចនេះរន្ថយនូ្វឧរសគគសំខាន់្សរ្រ់សហរោសរគរ់ទំហំទំងអស់។ ទំងពន្េះរួម
រញ្ចូលទំងការអភិវឌ្ឍទីផ្្ារធ្ល រា៉ារ់រងក្នុងរស ក្និ្ងទីផ្្ារមូលរ័រត ការព វើឲ្យររពសើរ
ព ើងនូ្វគ ណភាេនន្អន្តរការីហិរញ្ញវតថុ និ្ងជំរ ញការសន្្សំក្នុងរស ក្និ្ងកាត់រន្ថយរំណុល 
រគួសារ។ ពដ្ឋយក្ត់ស ា្ល់ថាជាមួយនឹ្ងការបាត់រង់របាក់្ក្មចីសម្បទន្របាក់្សន្្សំក្នុង
រស ក្និ្ងទីផ្្ារមូល ន្្ន្ភាេចាំបាច់ក្នុងការរក្្ាក្រមិតវិនិ្ពយគនិ្ងកំ្ពណើន្។ ពន្េះក៏្
្ន្ទំ ក់្ទំន្ងជាមួយនឹ្ងការមិន្ពររើែ ោារអាពមរិក្រយៈពេលដវងនន្ពសែឋកិ្ចចនិ្ងការ
ពចញនូ្វឧរក្រណ៍ហិរញ្ញវតថុ និ្ងពាណិជជក្មែរបាក់្ពរៀល។  

៤. ទញយក្ផ្លររពយជន៍្ពេញពលញនន្ភាគោភររជាសាស្រសតនិ្ងអន្ បាតតិចតួច ពែើម្បី
េរងឹងសន្តិស មសងគមនិ្ងររេ័ន្ធដថ្រក្្ាស មភាេ។ ពន្េះជាមព ្យបាយមួយពែើម្បីកាត់
រន្ថយភាេង្ហយរងពរោេះផ្លាល់មលួន្និ្ងពសែឋកិ្ចចទំងមូលនិ្ងហានិ្ភ័យ និ្ងរួមចំដណក្ក្នុង
ការរពងកើន្ផ្លិតភាេនិ្ងកំ្ពណើន្ពសែឋកិ្ចច។ 

៥. រក្្ាសន្តិភាេ សថិរភាេន្ពយបាយ និ្ងសោារ់ធ្លនរ់សងគម ការពដ្ឋេះរសាយរញ្ា
ររ មខាងក្នុងនិ្ងនផ្ទក្នុង ាមរយៈការដក្ទរមង់សន្តិស មសាធ្លរណៈនិ្ងពសវាយ តតិ ម៌ 
ពែើម្បីផ្តល់ទំន្ ក្ចិតតែល់សាធ្លរណជន្ទូពៅ និ្ងការធ្ល គណពន្យ្យភាេដផ្នក្ន្ពយបាយ 
និ្ងរែឋបាល ាមរយៈកំ្ដណទរមង់វិមជ្ឈការនិ្ងវិសហមជ្ឈការ និ្ងការដក្ទរមង់ពសវាសា-
ធ្លរណៈកាន់្ដតទូលំទូោយ។  

៦. ពដ្ឋេះរសាយភាេទន់្ពម្ាយនន្ររិសាាន្ដែលធ្លារ់្ន្េីអតីតកាល និ្ងការពារ ន្ធ្លន្
 មែជាតិ ាមរយៈការជំរ ញការផ្លិតនិ្ងការពររើរបាស់ររស់ររិសាាន្។ រសរោនពន្េះដែរ 
ក៏្្ន្ការពឆលើយតរនឹ្ងការពរតជាាចិតតររស់ក្មពុជាចំពពាេះសក្មែភាេដររររួលអាកាសធ្លត  
ដែលរួម្ន្ការមិន្រពញ្ចញការូន្នន្ពសែឋកិ្ចចនិ្ងជាមួយវិធ្លន្ការ  ។  

 

៥. ទប្មង់នន ្.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣  
១.១៥ ឯក្សារ ផ្.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ រតូវបាន្ពរៀរចំព ើងជា៧ជំេូក្។ រ ារ់េី  
ពសចក្តីពផ្តើម ពៅក្នុងជំេូក្ពន្េះ ដផ្ន្ការពន្េះនឹ្ងរង្ហាញពដ្ឋយសពងខរេី សមិទធផ្លសំខាន់្ៗ និ្ង
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រញ្ាររ ម ពៅក្នុងអំ ុងពេលនន្ការអន្ វតតផ្.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ពៅក្នុងជំេូក្ទី២។ 
ជំេូក្ទី៣ រក្រម័ណឌ ៉្ារកូ្ពសែឋកិ្ចចសរ្រ់ផ្.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។ ជំេូក្ទី៤ រង្ហាញេី
ពោលន្ពយបាយនិ្ងសក្មែភាេអាទិភាេ ២០១៩-២០២៣ ដែលរក្សួង សាារ័ន្ពាក់្េ័ន្ធ (ពដ្ឋយ
្ន្កិ្ចចសហការេីរែឋបាលមូលដ្ឋាន្ពៅថានក់្ពរកាមជាតិ) រតូវអន្ វតត។ ជំេូក្ទី៥ រង្ហាញការបា៉ាន់្
សាមន្តនមល ដែលរួមទំងចំោយ ររភេ ន្ធ្លន្ និ្ងការកំ្ណត់ក្មែវិ ីចំោយ។ រក្រម័ណឌលទធ-
ផ្លនន្ការាមដ្ឋន្រតួតេិនិ្ត្យនិ្ងវាយតនមលសរ្រ់ែំោក់្កាលេីឆ្នំ២០១៩-២០២៣ នឹ្ង្ន្
រង្ហាញជូន្ពៅក្នុងជំេូក្ទី៦។ ពៅច ងរញ្ចរ់ គឺជំេូក្ទី៧ ដែលរង្ហាញេីពសចក្តីសន្និដ្ឋាន្យ៉ាង
ទូលំទូោយ។ 
 



 

 
ជំពូកទី២ 

សមិទធផលនិងបញ្ហា ប្បឈម 
ចមបងៗកនងុការអនុវត្ត 

ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 
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ជំពូកទី២ 
 

សមិទធផលនិងបញ្ហា ប្បឈមចមបងៗកនងុការអនុវត្ត  
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 

១. សសចកតីសផតើម 
២.១-  ជំពូក្ននេះនឹងបង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ នោយនតោត្
តាមមុំនីមួយៗននយុទ្ធសាស្រសតចតុ្នកាណ ដំណាក់្កាលទី្៣ គឺអភិបាលកិ្ចចលអ ក្សិក្មម នេោារចនា
សមព័នធ ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯក្ជន និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្ស។ ការវាយត្នមៃននេះនតោត្
នលើការកំ្ណត់្សមិទ្ធផលសំខាន់  ៗ រួមទំងភាពប្បឈមនានាដដលជួបប្បទ្េះក្នុងការអនុវត្តរេូត្ដល់
ឆ្នំ២០១៨។ សូចនាក្របរិមាណមួយចំនួនប្តូ្វបានបនងកើត្ន ើងសប្មាប់វិស័យមួយចំនួននេើយពំុមាន
សូចនាក្រសប្មាប់វាស់ដវងប្គប់ប្ាន់ ប ុដនតសូចនាក្រគុណភាពនឹងប្តូ្វយក្មក្វាស់ដវងវឌ្ឍនភាព។  

២- អភិបាលកិចចលអៈ សនលូននយទុធសាស្ដសរចត្ុសកាណ 
២.១- ការប្បយទុធប្បឆងំនឹងអំសពើពុករលយួ 

២.២-  រាជរោាភិបាលក្មពជុា បានផតល់អាទិ្ភាពខ្ពស់ចំន េះការង្ហរប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងនឹងអំនពើពុក្
រលួយ និងបានពប្ងីក្ និងបនងកើនប្បសិទ្ធភាពននវិធានការសនូលទំង៣ រួមមាន៖ (១) ការពប្ងឹងការ
អប់រំមិនឲ្យប្បប្ពឹត្តអំនពើពុក្រលួយ (២) ការបង្ហារទ្បស់ាាត់្កំុ្ឲ្យអាចប្បប្ពឹត្តអំនពើពុក្រលួយ និង(៣) 
ការបស្រង្ហាបបទ្នលមើសបញ្ជូននៅតុ្លាការចំន េះជនដដលនៅដត្ហ៊ានប្បប្ពឹត្តអំនពើពុក្រលួយ ដដល
សនប្មចបានសមិទ្ធផលដូចខាងនប្កាម៖  

ទី្១- ការពប្ងឹងការអប់រំមិនឲ្យប្បប្ពឹត្តអំនពើពុក្រលួយ 
• បានអនុវត្ត និងបស្រញ្ហាបការអប់រំមិនឲ្យប្បប្ពឹត្តអំនពើពុក្រលួយដល់ប្គប់នាលនៅ តាមរយៈ 
១.ការោក់្បញ្ចូលក្នុងក្មមវិធីអប់រំចំនណេះទូ្នៅចាប់ពីក្ប្មិត្បឋមសិក្្ាដល់ក្ប្មិត្វិទ្្ាល័យ 
(ថ្ននក់្ទី្៤ដល់ថ្ននក់្ទី្១២) ២.ការចុេះផ្សពវផ្ាយតាល់នៅតាមសាាប័នសាធារណៈ ថ្ននក់្ជាតិ្ 
ថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ សាាប័នឯក្ជន ប្គឹេះសាានសិក្្ា និងអងគសារព័ត៌្មាននានា ផ្ារភាាប់នឹងការ
ដចក្ជូននូវសមាារៈអប់រំផ្សពវផ្ាយនផ្សងៗដដលបាននរៀបចំនិងផលិត្ នោយ អ.ប.ព. និង ៣.
ការនរៀបចំពិធីអបអរសាទ្រទិ្វា ជាតិ្ អនតរជាតិ្ប្បឆ្ំងអំនពើពុក្រលួយ និងបនងកើត្ក្មមវិធី ប្ប ង
តាក់្ដត្ងកំ្ណាព្យ សូប្ត្កំ្ណាព្យ សរនសរអត្ថបទ្ខ្ៃី បទ្ចនប្មៀង ចនប្មៀងចាបុី គូរគំនូរ សដមតង
នរឿងកំ្ដបៃងអប់រំ។ល។ មានខ្ៃឹមសារ ក់្ព័នធការប្បឆ្ំងអំនពើពុក្រលួយ។ 

• ជំរុញឲ្យវិស័យសាធារណៈ វិស័យឯក្ជន និងសងគមសុីវិល នធវើការ អប់រំ ផ្សពវផ្ាយ មិនឲ្យ
ប្បប្ពឹត្តអំនពើពុក្រលួយ។   
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ទី្២- ការបង្ហារទ្ប់សាាត់្ការប្បប្ពឹត្តអំនពើពុក្រលួយ  
• ១.ចូលរួមនរៀបចំប្បកាសរួមសតីពីការផតល់នសវាសាធារណៈ កំ្ណត់្ច្ាស់ពីត្នមៃ រយៈនពលផតល់ 
និងយនតការជាក់្លាក់្ននការផតល់នសវា ២.ចុេះអនុស្សរណៈននការនោគយល់ានសតីពីកិ្ចចសេ
ប្បតិ្បត្តិការប្បឆ្ំងអំនពើពុក្រលួយជាមួយវិស័យឯក្ជន និងរួមានោក់្នចញនូវ “នសៀវនៅដណ 
នាំអំពីក្មមវិធីប្បឆ្ំងអំនពើពុក្រលួយសប្មាប់ធុរកិ្ចចនៅក្មពុជា” និង ៣.នធវើការប្ពមានជាលាយ 
លក្ខណ៍អក្្សរនលើមស្រនតីរាជការដដលក្នុងដំណាក់្កាលដំបូងខ្ក្ខានមិនបានអនុវត្តច្ាប់ និង
បទ្ប្បញ្ញតិ្ជាធរមាន។ 

• ចូលរួមសនងកត្ការណ៍ក្នុងការប្ប ងប្ក្បខ័្ណឌមស្រនតីរាជការតាមប្ក្សួង សាាប័ន ប្ប ងនប្ជើស
នរើសសិស្សចូលសិក្្ាតាមសាលាវិជាាជីវៈ ការប្ប ងសញ្ហាបប្ត្មធ្យមសិក្្ាទុ្តិ្យភូមិ និង
សនងកត្ការណ៍ ការនដញនលៃវត្ថុតាងបទ្នលមើសផលអនុផលនប្ពនឈើ ោយប្តី្ និងក្នុងកិ្ចចលទ្ធ-
ក្មមសាធារណៈសំនៅពប្ងឹងត្មាាភាពននការប្បមូលចំណូល និងប្បសិទ្ធភាពននការអនុវត្ត
ចំណាយ របស់ ប្ក្សួង សាាប័ន។ 

• ប្បកាសប្ទ្ព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នំ ទ្ទួ្លតំ្ដណងលមី លាឈប់ ចប់អាណត្តិ 
បញ្្ឈប់ ឬចូលនិវត្តន៍ ទ្ទួ្លបានលទ្ធផលនជាគជ័យដ៏ប្ត្ចេះប្ត្ចង់ អាប្ស័យនោយមានការ
ចូលរួមសេការលអពីប្កុ្មជនបនង្ហោលប្បឆ្ំងអំនពើពុក្រលួយប្បចាំនៅប្គប់ប្ក្សួង សាាប័ន និង  
រាជធានី នខ្ត្ត និងការផ្សពវផ្ាយច្ាប់សតីពីការប្បឆ្ំងអំនពើពុក្រលួយ។ ឯក្សារប្បកាសប្ទ្ព្យ
សម្បត្តិ និងបំណុល ប្តូ្វរក្្ាទុ្ក្នៅតាមបទ្ោានបនចចក្នទ្ស និងរក្្ាបាននូវសុវត្ថិភាព និង
ការសមាាត់្ខ្ពស់។ 

ទី្៣- ការអនុវត្តច្ាប់បស្រង្ហាប 
• ោក់្នចញ និងអនុវត្តនូវយនតការទ្ទួ្ល ក្្យបតឹងប្បក្បនោយភាពង្ហយប្សលួ តាមប្គប់ 
មនធ្ាបាយ និងបាននោេះប្សាយ ក្្យបតឹងទន់នពលនវលាប្បក្បនោយប្បសិទ្ធភាព។  

• បនងកើត្ និងអនុវត្តយនតការប្តួ្ត្ពិនិត្្យ និងវិភាគ ក្្យបតឹងនប្កាមរូបភាពជាកិ្ចចប្បជំុវិភាគ ក្្យ
បតឹង នដើម្បីសិក្្ា វិភាគ ផតល់នោបល់ និងសនប្មចចំណាត់្ការនលើ ក្្យបតឹង ជានរៀងរាល់ប្ពឹក្ 
នននលៃនធវើការ នោយអនុញ្ហាត្តឲ្យមាាស់បណតឹងចូលរួមសាោប់ និងផតល់ព័ត៌្មានបដនថមក្នុងកិ្ចច
ប្បជំុវិភាគ ក្្យបតឹងននេះផងដដរ។  

• ចាត់្វិធានការដ៏មានប្បសិទ្ធភាពមួយចំនួន ដូចជានសនើឲ្យអនក្ ក់្ព័នធន ៃ្ើយបំភៃឺពីការនចាទ្
ប្បកាន់ក្នុងក្រណីមានត្ប្មុយតិ្ចតួ្ច ការនផេរសមត្ថកិ្ចច ប្បសិននបើ ក្្យបតឹងមិន ក់្ព័នធ និង
នធវើការប្ពមានចំន េះមុខ្សញ្ហាដដលក្នុងដំណាក់្កាលដំបូង មានការខ្ក្ខានមិនបានអនុវត្ត
ច្ាប់ និងបទ្ប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។   
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• នសុើបអនងកត្ ប្បមូលភសតុតាងរឹងមំា និងក្សាងសំណុំនរឿង នដើម្បីបញ្ជូនជននលមើសដដល
ប្បប្ពឹត្តអំនពើពុក្រលួយនៅតុ្លាការ។ 

• ក្មពុជា នដើម្បីពប្ងឹង ពប្ងីក្ និងនធវើឲ្យប្បនសើរន ើងនូវកិ្ចចខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បងក្នុងការបង្ហារ ទ្ប់
សាាត់្ និងប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងអំនពើពុក្រលួយក្នុងតំ្បន់ និងអនតរជាតិ្ បានអនុវត្តនូវកាត្ពវកិ្ចច
របស់ខ្ៃួនោ៉ាងខាាប់ខ្ជួន សក្មម និងបានចូលរួមក្នុងដំនណើរការប្តួ្ត្ពិនិត្្យន ើងវិញននការ
អនុវត្តអនុសញ្ហាUNCAC នៅជំុទី្១(២០១៣-២០១៥) ប្បក្បនោយនជាគជ័យនោយ 
មានការចូលរួមពីស្ថាប័ននីតិ្ប្បញ្ញត្តិ សាាប័នតុ្លាការ ប្ក្សួង សាាប័ន  ក់្ព័នធ អងគការមិន
ដមនរោាភិបាល សងគមសុីវិល សាាប័នសិក្្ាធិការ សាាប័នសារព័ត៌្មាន និងវិស័យឯក្ជន 
ប្តូ្វបានវាយត្នមៃខ្ពស់ពីអងគការសេប្បជាជាតិ្ និងកាាយជាគំរូ និងការអនុវត្តលអសប្មាប់
ប្បនទ្សជានប្ចើន។ 

បញ្ហា ប្បឈម 
• ការតាសប់តរូផនត្គ់នំតិ្ នងិរមូានប្បយទុ្ធប្បឆ្ងំអនំពើពកុ្រលយួៈ ទមទរនពលនវលា ការអត់្
ធមត់្ និងការាំប្ទ្មិនង្ហក្នរ ពីភាគី ក់្ព័នធក្នុងការតាស់បតូរ ផនត់្គំនិត្ ទ្ស្សនៈ និងទ្មាាប់
ឲ្យសអប់នខ្ពើមអំនពើពុក្រលួយ។ 

• ភាពប្ពមានននការអនវុត្ត នរៀនសបូ្ត្ ក្សាងក្មាាងំ នងិសមត្ថភាពៈ ធនធាន និងសមត្ថភាព
មស្រនតី នៅមានក្ប្មិត្ ប្តូ្វការចាំបាច់ នរៀនសូប្ត្បនណតើរ ក្សាងក្មាាំង និងពប្ងឹងសមត្ថភាព   
បនណតើរ។ 

• ការលបំាកកនងុការស្វែងរកភវតតុាងៈ ជននលមើសននអំនពើពុក្រលួយកាន់ដត្មានការវិវឌ្ឍ 
នោយបដនថមការប្បុងប្បយ័ត្ន និងព្ាោមបិទ្បាំងនូវអំនពើនលមើសរបស់ខ្ៃួន។  

• កងែះនតីវិធិ ីនងិយនតការវខំាន់ៗ   ក់្ព័នធនឹងការការ រសាក្្សី និងបុគគលរាយការណ៍ ការ
រឹបអូសផលននបទ្នលមើសមុន និងនប្កាយការកាត់្នទសជានដើម។ 

២.៣- ចាប់តាំងឆ្នំ២០១៤ រេូត្មក្ដល់បចចុប្បននននេះ ប្ក្សួងទំ្នាក់្ទំ្នងជាមួយប្ពឹទ្ធសភា រដឋ
សភា និង អធិការកិ្ចច   សនប្មចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ដូចខាងនប្កាម៖ 

 ១- ការង្ហរនតី្កិ្មម  
• នរៀបចំនសចក្តីប្ ងច្ាប់សតីពីអធិការកិ្ចច។ 
• ចូលរួមនរៀបចំនសចក្តីប្ ងច្ាប់សតីពីការការ រសាក្្សី អនក្ជំនាញ និង ជនរងនប្ាេះ និង
នសចក្តីប្ ងច្ាប់សតីពីការការ របុគគលរាយការណ៍  

• នរៀបចំគនប្មាងក្មមវិធីននត្ប្មូវការនសចក្តីប្ ងច្ាប់សតីពីអធិការកិ្ចច ការក្សាងនសចក្តី 
ប្ ងអនុប្កឹ្ត្្យសតីពីនីតិ្វិធីអធិការកិ្ចច និងក្សាងនសចក្តីប្ ងអនុប្កឹ្ត្្យសតីពីប្ក្មសីលធម៌ 
វិជាាជីវៈមស្រនតី អធិការកិ្ចច សប្មាប់អនុវត្តឆ្នំ២០១៧  
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២- ការង្ហរអបរ់ផំស្ពវផា្យចា្ប ់ 

• ផ្សពវផ្ាយច្ាប់ភូមិបាល ច្ាប់សតីពីនប្ពនឈើ ច្ាប់សតីពីជលផល ច្ាប់សតីអំនពើេិង្ាក្នុង
ប្គួសារ និងកិ្ចចការ រជនរងនប្ាេះ ច្ាប់សតីពីការប្គប់ប្គងនលើការប្បក្បវិជាាជីវៈឯក្ជន 
ក្នុងវិស័យនវជជសាស្រសត អមនវជជសាស្រសត និងជំនួយនវជជសាស្រសត ច្ាប់សតីពីការប្គប់ប្គងឱសល 
ច្ាប់សតីពីចរាចរណ៍ផៃូវនាក្ ច្ាប់សតីពីការប្តួ្ត្ពិនិត្្យនប្គឿងនញៀន  ច្ាប់សតីពីការទ្ប់
សាាត់្ការរើក្រាលោលនមនរាគនអដស៍/ជំងឺនអដស៍ ច្ាប់សតីពីកិ្ចចការ របរិសាាន និងការ
ប្គប់ប្គងធនធានធមមជាតិ្ ច្ាប់សតីពីការប្គប់ប្គងអាវុធនប្គឿងផេុេះ និងប្ាប់រំនសវ និងច្ាប់
សតីពីកិ្ចចការ រនបតិ្ក្ភ័ណឌ និងវប្បធម៌ ពីឆ្នំ២០១៤ ដល់ឆ្នំ២០១៨។   

៣-ការង្ហរអធកិារក្ចិច   
• ចុេះនធវើអធិការកិ្ចចនលើការប្គប់ប្គងរដឋបាល េិរញ្ញវត្ថុ និងការប្គប់ប្គងប្ទ្ព្យសម្បត្តិរដឋ ក្នុង
កាលបរិនចេទ្ ២០១៣-២០១៤-២០១៥-២០១៧ នៅប្ក្សួង សាាប័ន ថ្ននក់្ជាតិ្ និងថ្ននក់្
នប្កាមជាតិ្។ រាយការណ៍ជូនប្បមុខ្រាជរោាភិបាលនូវបាតុ្ភាពមិនប្បប្ក្តី្មួយចំនួន នេើយ 
បាននលើក្សំណូមពរ ដក្លមអ និងបាននធវើនសចក្តីជូនដំណឹង ឲ្យជំរុញការដក្លមអចំណុចខ្វេះ
ខាត្នៅតាមបណាារដឋបាលសាលានខ្ត្ត ប្កុ្ង ប្សុក្ មនេីរ អងគភាពនប្កាមឱវាទ្ប្ក្សួង សាាប័ន។  

បញ្ហា ប្បឈម 

២.៤-  ទ្នេឹមនឹងសមិទ្ធផលខាងនលើ ប្ក្សួងក៏្បានជួបប្បទ្េះនូវបញ្ហាប្បឈមមួយចំនួនក្នុងការ
អនុវត្តតួ្នាទី្ភារកិ្ចចរបស់ខ្ៃួនដូចខាងនប្កាម៖ 

 ១- ការង្ហរទ្នំាក្ទ់្នំងជាមយួរដឋសភា-ប្ពទឹ្ធសភា៖  មិនទន់បានបញ្ចប់ការក្សាងនសចក្ដី
ប្ ងច្ាប់សតីពីអធិការកិ្ចច អនុប្កឹ្ត្្យសតីពីនីតិ្វិធីនធវើអធិការកិ្ចច នីតិ្វិធីតាមោនការអនុវត្តច្ាប់ នីតិ្
វិធីអនងកត្ប្សាវប្ជាវ ក្្យបណតឹង នីតិ្វិធីផ្សពវផ្ាយច្ាប់ វិធីសាស្រសត សិក្្ាប្សាវប្ជាវ និងនាល
ននោបាយអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សក៏្មិនទន់ប្តូ្វបាននរៀបចំបនងកើត្ន ើងផងដដរ ។ 

 ២-ការង្ហរអធកិារក្ចិច៖ មិនទន់មានច្ាប់សតីពីអធិការកិ្ចច អនុប្កឹ្ត្្យ សតីពីនីតិ្វិធីអធិការកិ្ចច 
និងអនងកត្ប្សាវប្ជាវបណតឹង។ ភាពខ្វេះចននាាេះននច្ាប ់និងលិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្ត បាននធវើឲ្យប្ក្សួង
ពំុទន់មានមូលោានរឹងមំាសប្មាប់អនុវត្តឲ្យមានប្បសិទ្ធភាព ប្បសិទ្ធផលនិងវិធានការនពលអនុវត្ត 
ការង្ហរជាក់្ដសតង។ 

២.២- កំណណទប្មង់ចាប់និងប្បព័នធយតុ្រិធម៌ 
  ការដក្ទ្ប្មងរ់ចនាសមពន័ធ នលើប្បពន័ធយតុ្តធិម ៌
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២.៥- នៅក្នុងនីតិ្កាលទី្៥ននរដឋសភា ប្ក្សួងយុត្តិធម៌ បានខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បងបំនពញការង្ហរនលើ
ការង្ហរវិស័យច្ាប់ និងបនប្មើនសវាក្មមយុត្តិធម៌ ជូនប្បជាពលរដឋ។ បានបំនពញភារកិ្ចច និងតួ្នាទី្
តាមមុខ្សញ្ហានរៀងៗខ្ៃួន ក្នុងរយៈនពល៥ ឆ្នំ ក្នៃងមក្  នេើយនបើគិត្ពីឆ្នំ២០១៤ ដល់ឆ្នំ២០១៨  
វិស័យយុត្តិធម៌សនប្មចបានសមិទ្ធផលដូចខាងនប្កាម៖  

  ក្. ការង្ហរនតី្កិ្មម 
• ក្នុងទិ្សនៅពប្ងឹងនីតិ្រដឋឲ្យកាន់ដត្រឹងមំាដលមនទ្ៀត្ ប្ក្សួងយុត្តិធម៌បានសេការជាមយួ 
អងគការនានាននប្បនទ្សដដលជានដគូអភិវឌ្ឍ នដើម្បីតាក់្ដត្ង និងក្សាងនសចក្តីប្ ងច្ាប់
មូលោានសំខាន់ៗជានប្ចើន ដដលប្បនទ្សក្មពុជានយើងកំ្ពុងប្តូ្វការជាចាំបាច់បំផុត្។ បដនថម
នលើច្ាប់ជានប្ចើនដដលមានក្នៃងមក្រួចនៅនេើយ ចាប់ពីឆ្នំ២០១៤មក្ ប្ក្សួងយុត្តិធម៌
បានបនងកើត្ច្ាប់ប្គឹេះចំនួន៣បដនថម គឺ ១.ច្ាបស់ដីពីការនរៀបចំអងគការតុ្លាការ ២.ច្ាប់សតីពី
លក្ខនតិក្ៈនៅប្ក្ម និងប្ពេះរាជអាជាា និង ៣.ច្ាប់សតីពីការនរៀបចំ និងការប្បប្ពឹត្តនៅននឧត្តម
ប្កុ្មប្បឹក្្ាននអងគនៅប្ក្ម ប្ពមទំងលិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្តចំនួន៨ ដដលបានអនុម័ត្ និង
ចូលជាធរមានរួចនេើយ ប្ពមទំងមានលិខិ្តុ្បក្រណ៍អនតរជាតិ្ចំនួន២ ដដលបាននរៀបចំរួច
នេើយគឺ ១.ច្ាប់សតីពីការអនុម័ត្យល់ប្ពមនលើសនធិសញ្ហាសតីពីបត្្ាប័ន រវាងប្ពេះរាជាណា
ចប្ក្ក្មពុជា និងសាធារណរដឋសងគមនិយមនវៀត្ណាម និង ២.កិ្ចចប្ពមនប្ពៀងជួយាននៅវិញ
នៅមក្ក្នុងវិស័យប្ពេមទ្ណឌ រវាងប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា និងសាធារណរដឋសងគមនិយម  
នវៀត្ណាម។ បដនថមពីននេះ ប្ក្សួងយុត្តិធម៌បាន និងកំ្ពុងពិនិត្្យនរៀបចំនសចក្តីប្ ងច្ាប់
ចំនួន៨ គឺ៖ ១.នសចក្តីប្ ងច្ាប់សតីពីសារការើ ២.នសចក្តីប្ ងច្ាប់សតីពីអាជាាសាលា ៣. 
នសចក្តីប្ ងច្ាប់សតីពីលក្ខនតិក្ៈប្ក្ឡាបញ្ជី ៤.នសចក្តីប្ ងច្ាប់សតីពីអនក្ជំនាញក្នុងវិស័យ
យុត្តិធម៌ ៥.នសចក្តីប្ ងច្ាប់សតីពីជំនួយនៅវិញនៅមក្ដផនក្ច្ាប់ក្នុងវិស័យប្ពេមទ្ណឌ ៦.
នសចក្តីប្ ងច្ាប់សតីពីត្មកល់ ៧.នសចក្តីប្ ងច្ាប់សតីពីអប្តានុកូ្លោាន  និង ៨.នសចក្តី
ប្ ងច្ាប់សតីពីការបស្រង្ហាបអំនពើរត់្ពនធមនុស្ស។ នប្ៅដត្ពីនសចក្តីប្ ងច្ាប់ ប្ក្សួង
យុត្តិធម៌ក៏្កំ្ពុងនរៀបចំនសចក្តីប្ ងសនធិសញ្ហាជួយាននៅវិញនៅមក្ក្នុងវិស័យប្ពេមទ្ណឌ 
និងរដឋប្បនវណីមួយចំនួន ប្ពមទំងលិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្តមួយចំនួននទ្ៀត្។ ប្ក្សួងយុត្តិធម៌
ក៏្បាននដើរតួ្ោ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចូលរួមពិនិត្្យ និងផតល់នោបល់នលើនសចក្តីប្ ងច្ាប់
នានាជានប្ចើននទ្ៀត្ដដលនរៀបចំន ើងនោយប្ក្សួង សាាប័នននរាជរោាភិបាលជាពិនសសការ
ផតល់នោបល់ ក់្ព័នធនឹងការកំ្ណត់្នទសប្បញ្ញត្តិ។ 

  ខ្. ការង្ហរបណតតេះបណាាលធនធានមនសុស្ 

  ១. ការបណតតេះបណាាល ផស្ពវផា្យ នងិប្សាវប្ជាវនៅក្ប្មតិ្ប្ក្សងួ 
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• ប្ក្សួងបាននធវើការផ្សពវផ្ាយដចក្ជូននសៀវនៅច្ាប់ ជាពិនសសច្ាប់នាលទំង៤ (ប្ក្ម 
រដឋប្បនវណី ប្ក្មនីតិ្វិធីរដឋប្បនវណី ប្ក្មប្ពេមទ្ណឌ និងប្ក្មនីតិ្វិធីប្ពេមទ្ណឌ) ដល់ប្គប់  
សាាប័ននីតិ្បញ្ញត្តិ នីតិ្ប្បតិ្បត្តិ និងតុ្លាការ គណៈនមធាវើ និងប្គប់សាក្លវិទ្្ាល័យ វិទ្្ា
សាានរដឋ ប្ពមទំងមស្រនតីនគរបាលយុត្តិធម៌ នៅរាជធានី នខ្ត្ត  ប្កុ្ង ប្សុក្ ខ្ណឌ ទូ្ទំងប្បនទ្ស 
នដើម្បីបានឯក្សារច្ាប់នាលននេះទុ្ក្ជាមូលោាន សប្មាប់អនុវត្តការង្ហរ និងសប្មាប់ជាឯក្
សារសិក្្ាប្សាវប្ជាវនផ្សងៗ។  

• គណៈក្មមការបណឌិត្សភាទ្ទួ្លបនេុក្អនុម័ត្ ក្្យច្ាប់ (គ.ប.ច.) ចំណុេះប្ក្សួងយុត្តិធម៌ 
ប្តូ្វបាននរៀបចំបនងកើត្ន ើងកាលពីឆ្នំ២០១៤។ 

   គ. ក្ចិចការរដឋបាលសាលាជប្មេះក្ត ីនងិអភវិឌឍ្នវ៍សិយ័យតុ្តធិម ៌
• ប្ក្សួងយុត្តិធម៌បានោក្់ឲ្យសាក្ល្បងប្បព័នធប្គប់ប្គងសំណុំនរឿងតាមប្បព័នធកំុ្ព្យូទ្័រនៅ 
តាមសាលាដំបូង នខ្ត្តមួយចំនួន និងនៅឆ្នំ២០១៦ បានបំ ក្់បដនថមនូវប្បព័នធប្គប់- 
ប្គងព័ត៌្មានចាំបាច់ និងនគេទំ្ព័រកិ្ចចការរដឋបាលតុ្លាការ នៅឆ្នំ២០១៧ បានពប្ងីក្
ការបំ ក់្ប្បព័នធប្គប់ប្គងសំណុំនរឿងតាមប្បព័នធកំុ្ព្យូទ័្រតាមសាលាដំបូងនខ្ត្តមួយចំនួន
បដនថមនទ្ៀត្ នៅឆ្នំ២០១៨ ប្ក្សួងយុត្តិធម៌បានពប្ងីក្ប្បព័នធនអ ិចប្តូ្និក្សប្មាប់ចុេះ
បញ្ជី និងដណនាំបនចចក្នទ្សដល់សាលាដំបូងនខ្ត្តមួយចំនួន។ 

• ក្នុងនាលបំណងបងខិត្សិទ្ធិទ្ទួ្លបានយុត្តិធម៌ឲ្យកាន់ដត្ខិ្ត្នៅជិត្ប្បជាពលរដឋនៅមូលោាន 
តំ្បន់នខ្ត្តឆ្ាយៗ សំនៅនធវើឲ្យមានភាពង្ហយប្សួលដល់ប្បជាពលរដឋ ប្ក្សួងយុត្តិធម៌បាន 
និងកំ្ពុងនរៀបចំសាងសង់អារសាលាឧទ្ធរណ៍នខ្ត្តត្្បូងឃមុំ និងសាលាឧទ្ធរណ៍នខ្ត្តបាត់្ដំបង 
នេើយកំ្ពុងពិនិត្្យលទ្ធភាពសាងសង់អារសាលាឧទ្ធរណ៍បដនថមនទ្ៀត្ នៅនខ្ត្តប្ពេះសីេនុ។ 

  ង. នសវាក្មមយតុ្តធិមន៌ប្ៅពកីារជនំុជំប្មេះ 
• ប្ក្សួងយុត្តិធម៌បាននធវើការសេការជាមួយគណៈនមធាវើននប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា សប្មាប់
នរៀបចំនមធាវើការ រក្តីដល់ជនប្កី្ប្ក្។  

  បញ្ហាប្បឈម 

២.៦-  ការអនុវត្តការង្ហរនៅក្ប្មិត្ប្ក្សួងយុត្តិធម៌ បញ្ហាប្បឈមដដលបាននក្ើត្មានរួមមាន៖ 
• ការយល់ដឹង និងការចូលរួមអនុវត្តក្មមវិធីដក្ទ្ប្មង់ច្ាប់ និងប្បព័នធយុត្តិធម៌របស់មស្រនតីរាជ-
ការ និងសាធារណជន នៅមានក្ប្មិត្ 

• មនធ្ាបាយបនប្មើការង្ហរ និងការអនុវត្តការង្ហរនៅតាមសាលាជប្មេះក្តី នៅមានក្ប្មិត្  
• ចំនួននៅប្ក្ម ប្ពេះរាជអាជាា និងប្ក្ឡាបញ្ជ ីនិងមស្រនតីជាប់កិ្ចចសន្ាមិនទន់ន ៃ្ើយត្បត្ប្មូវការ។ 

២.៣-  កំណណទប្មង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ 
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២.៧-  នៅក្នុងនីតិ្កាលទី្៥ននរដឋសភា រាជរោាភិបាលក្មពុជា បាននរៀបចំដក្សប្មួលរចនាសមព័នធ
នៅក្នុងការប្គប់ប្គងតាមប្ក្សួងសាាប័នថ្ននក់្ជាតិ្ និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ សំនៅដក្លមអ និងពប្ងឹង
គុណភាព និងផលិត្ភាពការង្ហរក្នុងដដនសមត្ថកិ្ចចនរៀងៗខ្ៃួន។ ជាក់្ដសតងនៅក្នុងដំណាក់្កាលននេះ 
រាជរោាភិបាលក្មពុជា បានបនងកើត្ប្ក្សួងមុខ្ង្ហរសាធារណៈ ដដលមានតួ្នាទី្ភារកិ្ចចនៅក្នុងការ
អភិវឌ្ឍវិស័យមុខ្ង្ហរសាធារណៈ និងការដក្ទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារណៈ។ ទ្នេឹមននេះ ក្មមវិធីជាតិ្
កំ្ដណទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨ ប្តូ្វបាននរៀបចំន ើងនោយនតោត្ជាសំខាន់នលើ
នាលបំណងចំនួនបី៖ ១.នសវាសាធារណៈ ប្បក្បនោយគុណភាព ភាពសាមញ្ញ ប្បសិទ្ធភាព ភាព
អាចនជឿទុ្ក្ចិត្តបាន ភាពឆ្ប់រេ័ស ន ៃ្ើយត្បទន់នពលនវលានៅនឹងនសចក្តីប្តូ្វការ មានភាព
ង្ហយប្សួល និងមានការចូលរួមពីអនក្នប្បើប្បាស់នសវា ២.ការប្គប់ប្គងនិងការអភិវឌ្ឍមស្រនតីរាជការសុី-
វិលឲ្យកាន់ដត្មានសមត្ថភាព ភាពសាាហប់ ប្បសិទ្ធភាព និងភាពនជឿទុ្ក្ចិត្តក្នុងការផតល់នសវាសា
ធារណៈ នោយប្បកាន់ខាាប់នូវវប្បធម៌នសវាសាធារណៈ ្នេៈមាាស់ការ ភក្តីភាព និងមនសិការវិជាា-  
ជីវៈ ៣.ប្បព័នធនបៀវត្្សប្តូ្វធានាបាននូវសមធម៌ បនងកើនផលិត្ភាពនិងប្បសិទ្ធភាពការង្ហរ ប្ពមទំង
ធានាបាននូវសងគតិ្ភាពរវាងប្ក្បខ័្ណឌមស្រនតីរាជការសុីវិល និងប្ក្បខ័្ណឌក្ងក្មាាំងប្បោប់អាវុធ។ 
ជាមួយានននេះដដរ ប្ក្សួង បានសនប្មចនូវសមិទ្ធផលសំខាន់ៗគួរឲ្យក្ត់្សមាោល់ ដូចខាងនប្កាម៖ 

  ការដក្លមអគណុភាពនសវាសាធារណៈ 
• នធវើបចចុប្បននភាពក្ប្មងព័ត៌្មាននសវាសាធារណៈនៅប្ក្សួង សាាប័នចំនួន២៦  ជានទ្ៀងទត់្
និងោក់្ឲ្យដំនណើរការក្មមវិធីផតល់ព័ត៌្មាននសវាសាធារណៈ តាមរយៈទូ្រស័ពេសាាត្េវូន។  

• ោក់្ឲ្យអនុវត្តយនតការទី្ភានក់្ង្ហរប្បតិ្បត្តិការពិនសសចំនួន៤បដនថមនទ្ៀត្ នៅក្នុងប្ក្សួង 
សុខាភិបាលនៅមនេីរនពទ្្យបដងអក្នខ្ត្តកំ្ពត្ នប្ពដវង ប្ក្នចេះ និងកំ្ពង់ធំ។ 

• សេការជាមយួនលខាធិការោាន ននគណៈក្មាាធិការជាតិ្សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមដបប
ប្បជាធិបនត្យ្យនៅថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ក្នុងការនរៀបចំលិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្តសប្មាប់ពប្ងីក្
ការោក់្ឲ្យដំនណើរការយនតការប្ចក្នចញចូលដត្មួយ នៅតាមសាលារាជធានី នខ្ត្ត ប្កុ្ង 
ប្សុក្  ខ្ណឌ។ 

• បនងកើត្ប្កុ្មការង្ហរអនតរប្ក្សួង និងសេការជាមួយវិទ្្ាសាានបនចចក្វិទ្្ាទូ្រគមនាគមន៍នន
ប្ក្សួងនប្បសណីយ៍និងទូ្រគមនាគមន៍ និងអងគការត្មាាភាពក្មពុជា នដើម្បីនរៀបចំនិងោក់្ឲ្យ
ដំនណើរការក្មមវិធីទូ្រស័ពេផតល់ព័ត៌្មាននសវាសាធារណៈ និងប្ចក្ទារនអ ិចប្តូ្និក្ផតល់ 
នសវាសាធារណៈជំហនទី្១។  

• នរៀបចំនសចក្តីប្ ងច្ាប់សតីពីនសវាសាធារណៈ នដើម្បីបនងកើត្ជាប្ក្បខ័្ណឌគតិ្យុត្តិសប្មាប់
ជំរុញការនលើក្ក្មពស់គុណភាពនិងប្បសិទ្ធភាពននការផតល់នសវាសាធារណៈ។ 

• នរៀបចំនិងោក់្ឲ្យអនុវត្តអនុប្កឹ្ត្្យសតីពីការវាយត្នមៃនិងការទ្ទួ្លសាោល់អងគភាពផតល់នសវា
សាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាល នដើម្បីជំរុញចលនាប្ប ងប្បដជងការ 
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ដក្លមអការផតល់នសវាសាធារណៈនៅប្គឹេះសាានអប់រំនិងសុខាភិបាលរបស់រដឋ។ 
• ផតល់ការបណតតេះបណាាលដល់មស្រនតីរាជការ នៅតាមអងគភាពផតល់នសវាសាធារណៈអំពីនាល
ននោបាយ ទ្ស្សនទន យនតការ និងវិធីសាស្រសតននការផតល់និងការដក្លមអគុណភាព និង 
ប្បសិទ្ធភាពននការផតល់នសវាសាធារណៈ។ 

• សេការជាមយួនលខាធិការោានអាសា៊ាន នដើម្បីអនុវត្តគនប្មាងនរៀបចំនសចក្តីដណនាំសតីពី
សតង់ោនសវាសាធារណៈសប្មាប់ប្បនទ្សអាសា៊ានទំង១០។ 

• ជំរុញឲ្យប្ក្សួង សាាប័ននប្បើប្បាស់ប្បព័នធព័ត៌្មានវិទ្្ា ក្នុងការផតល់នសវាដូចជា៖ ពនធោរ 
ពនធគយ រោាក្រទឹ្ក្ អគគិសនី ការបង់ពនធផៃូវ ការនធវើសាាក្នលខ្ម ូតូ្ រលយនត បណណនបើក្បរ ការ
ចុេះបញ្ជី ណិជជក្មម អាជាាបណណ ណិជជក្មម ជានដើម។  

• ជំរុញដល់ប្ក្សួងសាាប័នក្នុងការដក្សប្មួលរចនាសមព័នធ នដើម្បីបនងកើត្ការិោល័យ ឬយនត
ការប្ចក្នចញចូលដត្មួយក្នុងការផតល់នសវាសាធារណៈ ដូចជា៖ តំ្បន់នសដឋកិ្ចចពិនសស    
រដឋបាល ប្សុក្ និងនខ្ត្តជានដើម។ 

 ការប្គបប់្គង នងិអភវិឌឍ្ធនធានមនសុស្នងិសាាបន័ 
• នរៀបចំនិងោក់្ឲ្យអនុវត្តនាលការណ៍រួមននការនរៀបចំមុខ្ង្ហរសាធារណៈរបស់រដឋ  និង 
លក្ខនតិក្ៈនោយដ ក្សប្មាប់បុគគលិក្រដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ប្ពមទំងបទ្ោានគតិ្យុត្ត និង
ឯក្សារដណនាំមួយចំនួននទ្ៀត្នដើម្បីពប្ងឹង ការប្គប់ប្គងចំនួនមស្រនតីរាជការសុីវិល និងមស្រនតី
ជាប់កិ្ចចសន្ា ការប្គប់ប្គងរចនាសមព័នធនិងចំនួនមុខ្តំ្ដណងក្នុងរចនាសមព័នធរបស់ប្ក្សួង
សាាប័ន ការប្តួ្ត្ពិនិត្្យការប្គប់ប្គងវត្តមានរបស់មស្រនតី ការប្គបប់្គងនិងការវាយត្នមៃគុណ
ផលរបស់មស្រនតីរាជការសុីវិល និងការនធវើប្បតិ្ភូក្មមអំណាចក្នុងការដត្ងតាំង តាស់បតូរ និង
បញ្ចប់ភារកិ្ចចនៅឲ្យរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ដដលជាមូលោានប្គឹេះក្នុងការប្គប់ប្គង និងការ
អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនោយគិត្ចាប់តាំងពីការនប្ជើនរើសរេូត្ដល់ការោក់្ឲ្យចូលនិវត្តន៍។ 

• នធវើសមាេរណក្មមមស្រនតីរាជការសុីវិល នៅក្នុងប្បនភទ្ប្ក្បខ័្ណឌ ឋាននតរស័ក្តិ និងថ្ននក់្លមី 
• នរៀបចំនិងោក់្ឲ្យអនុវត្តនាលការណ៍រួមននការនរៀបចំមុខ្ង្ហរសាធារណៈរបស់រដឋ  និង 
លក្ខនតិក្ៈនោយដ ក្សប្មាប់បុគគលិក្រដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ប្ពមទំងបទ្ោានគតិ្យុត្ត 
និងឯក្សារដណនាំមួយចំនួននទ្ៀត្ដដល ក់្ព័នធនឹង៖ ការប្គប់ប្គងចំនួនមស្រនតីរាជការសុី
វិល និងមស្រនតីជាប់កិ្ចចសន្ា ការប្គប់ប្គងរចនាសមព័នធនិងចំនួនមុខ្តំ្ដណងក្នុងរចនាសមព័នធ
របស់ប្ក្សួង សាាប័ន ការប្តួ្ត្ពិនិត្្យការប្គប់ប្គងវត្តមានរបស់មស្រនតី ការប្គប់ប្គងនិងការ
វាយត្នមៃគុណផលរបស់មស្រនតីរាជការសុីវិល និងការនធវើប្បតិ្ភូក្មមអំណាចក្នុងការដត្ងតាំង 
តាស់បតូរ និងបញ្ចប់ភារកិ្ចចនៅឲ្យរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ 

• នធវើសមាេរណក្មមមស្រនតីរាជការសុីវិល នៅក្នុងប្បព័នធមុខ្ង្ហរសាធារណៈលម ី
• ដក្សប្មួលនិងោក់្ឲ្យអនុវត្តការពននៃឿននីតិ្វិធីននការោក់្មស្រនតីរាជការសុិវិលឲ្យចូលនិវត្តន៍ 
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• ដក្លមអការនរៀបចំដផនការនប្ជើសនរើសមស្រនតីរាជការសុីវិល និងមស្រនតីជាប់កិ្ចចសន្ា នដើម្បីធានា
ឲ្យការនប្ជើសនរើស និងការនប្បើប្បាស់ចំនាលនៅ។ មស្រនតីប្តូ្វបានប្គប់ប្គងោ៉ាងេមត់្ចត់្ 
នដើម្បីកំុ្ឲ្យប េះ ល់ដល់ក្ញ្ចប់លវិកាខាាំងនពក្។  

• ប្តួ្ត្ពិនិត្្យការនប្បើប្បាស់មស្រនតីរាជការសុីវិលនិងមស្រនតីជាប់កិ្ចចសន្ានៅតាមប្ក្សួងសាាប័ន។ 
• កំ្ពុងនធវើវិមជ្ឈការប្បព័នធប្គប់ប្គងមស្រនតីរាជការសុីវិល និងមស្រនតីជាប់កិ្ចចសន្ា តាមប្បព័នធ
ព័ត៌្មានវិទ្្ា នឹងឈាននៅអនុវត្តសប្មាប់ប្ក្សួង សាាប័នដនទ្នទ្ៀត្ បនាាប់ពីការអនុវត្ត
គនប្មាង ននេះទ្ទួ្លបាននជាគជ័យ 

• បណតតេះបណាាលនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព តាមរយៈការបណតតេះបណាាលនៅសាលាភូមិនេរដឋ-  
បាល នោយនតោត្នៅនលើវគគបណតតេះបណាាលដំបូង វគគបណតតេះបណាាលបនត និងវគគបណតតេះ     
បណាាលជំនាញនផ្សងៗ នដើម្បីពប្ងឹងនិងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពដល់ សិស្ស និស្សិត្ និងមស្រនតី
រាជការសប្មាប់បនប្មើការង្ហរក្នុងវិស័យមុខ្ង្ហរសាធារណៈ។ 

• សប្មាប់ការប្គប់ប្គងមស្រនតីរាជការនិងមស្រនតីជាប់កិ្ចចសន្ា ប្ក្សួងបាននរៀបចំដផនការនប្បើ
ប្បាស់ប្ក្បខ័្ណឌប្បចាំឆ្នំ ដផអក្នលើនាលការណ៍ប្ក្បខ័្ណឌដដលបាត់្បង់នោយការចូល-
និវត្តន៍ មរណភាព ការបាត់្បង់សម្បទវិជាាជីវៈ ការនបាេះបង់ការង្ហរ និង នសចក្តីប្តូ្វការពិត្
ប្បាក្ដនិងចាំបាច់បំផុត្ និងប្តូ្វដផអក្នលើមុខ្តំ្ដណង អងគភាព និងទី្ក្ដនៃងបំនពញការង្ហរ
ច្ាស់លាស់ ក្នុងនាលនៅបំនពញមុខ្តំ្ដណងទំ្ននរដត្ប ុនណាណេះ។ ជាលទ្ធផលអប្តា
កំ្នណើនមស្រនតីរាជការសុីវិលអនុវត្តតាមដផនការសថិត្ក្នុងរងវង់០,៨៥%ក្នុងមួយឆ្នំ។ ការនប្ជើស 
នរើសប្តូ្វបានគិត្គូរផតល់អាទិ្ភាពដល់នបក្ខជនជាស្រសតីនោយប្តូ្វនប្ជើសនរើសពី២០% នៅ
៥០% ក្នុងចំនួនប្ក្បខ័្ណឌដដលទ្ទួ្លបានប្បចាំឆ្នំ និង ត្ប្មូវឲ្យនប្ជើសនរើសជនពិការដដល
មានសមត្ថភាពសមប្សបចូលប្ក្បខ័្ណឌក្នុងអប្តា២% ននប្ក្បខ័្ណឌសរុបរបស់ប្ក្សួង   
សាាប័ននីមួយៗ។ 

តារាងទ្ ី២.១ ចនំនួមស្រនតរីាជការនងិមស្រនតបី្បនភទ្នផស្ងនទ្ៀត្ក្នងុតារាងនបៀវត្ស្ 
តាមប្បពន័ធពត័្ម៌ានវទិ្ា្ គតិ្ប្ត្មឹដខ្ធន ូឆ្ន២ំ០១៧ (ឯក្តាគតិ្ជា នាក្)់ 

បរោិយ ប្បសុ ស្រសត ី សរបុ 

ថ្ននក្់ជាត្ ិ ២៩ ៧៩១ ១៤% ១១ ៥០១ ៦% ៤១ ២៩២ ២០% 

ថ្ននក្់នប្កាមជាត្ ិ ៩៥ ៩៣៣ ៤៦% ៧១ ៥០០ ៣៤% ១៦៧ ៤៣៣ ៨០% 

សរបុ ១២៥ ៧២៤ ៦០% ៨៣ ០០១ ៤០% ២០៨ ៧២៥ ១០០% 

  ប្បភព: ប្ក្សួងមុខ្ង្ហរសាធារណៈ 

 ការដក្ទ្ប្មងន់បៀវត្ស្ នងិប្បាក្ឧ់បត្ថមភនលើក្ទ្កឹ្ចតិ្ត 
• ផតល់ប្បាក់្វិភាជន៍ប្គួសារសប្មាប់កូ្នមស្រនតីរាជការរេូត្ដល់អាយុ២១ឆ្នំ នោយសវ័យប្បវត្តិ 
ប្ពមទំងដំន ើងប្បាក់្វិភាជន៍ប្គួសារ និង ផតល់ភាពអនុនប្ាេះនលើមូលោានគិត្ពនធនលើ
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ប្បាក់្នបៀវត្្ស។  
• ពិនិត្្យនិងតាមោនការអនុវត្តការង្ហរ របស់គណៈក្មមការសិក្្ានិងប្តួ្ត្ពិនិត្្យនលើការ
នប្បើប្បាស់ថ្ននក់្ពីរនវន ថ្ននក់្គួប និងការកំ្ណត់្ប្បាក់្តំ្បន់ននប្ក្សួងអប់រំ យុវជន និង កី្ឡា។ 

• នរៀបចំផតល់ប្បាក់្តំ្បន់សប្មាប់វិស័យសុខាភិបាល និងវិស័យអប់រំ និង នរៀបចំដំន ើងរបប
សនតិសុខ្សងគមជូនមស្រនតីរាជការជាស្រសតី(ប្បាក់្ឧបត្ថមភមាតុ្ភាព) និង ដំន ើងរបបនសាធន
និវត្តន៍ជូនអតី្ត្មស្រនតីរាជការនិងអតី្ត្យុទ្ធជន។ 

តារាងទ្ ី២.២ នបៀវត្ស្អបប្បរមាមស្រនតរីាជការសុវីលិនងិក្ងក្មាាងំប្បោបអ់ាវធុ (គតិ្ជានរៀល) 
ឆ្ន ំ

សចូនាក្រ 
២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

រដឋបាល 
ការទ្ូត្និងបនចចក្នទ្ស 

៣៤៤ ០០០ ៤២៤ ០០០ ៥៥២ ៨០០ ៧០០ ៥០០ ៨៥៣ ៥០០ ១ ០១៤ ៤៥០ 

អប់រំ ៤០២ ៨០០ ៥៥០ ០០០ ៦៥២ ៨០០ ៨០០ ៥០០ ៩៥៣ ៥០០ ១ ១១៤ ៤៥០ 
សុខាភិបាល ៣៦០ ០០០ ៥៥០ ០០០ ៦៥២ ៨០០ ៨០០ ៥០០ ៩៥៣ ៥០០ ១ ១១៤ ៤៥០ 
នគរបាលជាត្ ិ ៣៧៩ ៩៣០ ៤៦០ ៩៣០ ៦២៨ ២៧០ ៧៨៤ ៧៣០ ៩៣៧ ៩៧៧ ១ ០៩៨ ៩២៧ 
នោធិន ៣១៥ ៩៩០ ៣៩៦ ៩៩០ ៥៨២ ៤៣០ ៧៣៣ ៧៣០ ៨៨០ ៩៧៧ ១ ០៣៥ ០២៧ 

ប្បភព : ប្ក្សួងមុខ្ង្ហរសាធារណៈ 

បញ្ហាប្បឈម 

២.៨-  នៅក្នុងអនុវត្តការង្ហរនាលននោបាយ និងដក្ទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារណៈ ក្នុងរយៈនពល
ក្នៃងមក្ននេះ មានបញ្ហាប្បឈមមួយចំនួន រួមមាន៖ 

• ការផ្សពវផ្ាយក្មមវិធីជាតិ្កំ្ដណទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារណៈនៅមានក្ប្មិត្ នៅថ្ននក់្នប្កាម
ជាតិ្ នេើយក៏្នៅមានក្ងវេះខាត្នូវការនលើក្ទឹ្ក្ចិត្តសប្មាប់ការអនុវត្តក្មមវិធីជាតិ្កំ្ដណទ្ប្មង់
រដឋបាលសាធារណៈ។ មានក្ងវេះខាត្នូវបទ្ោានគតិ្យុត្តសប្មាប់ជំរុញ និងាំប្ទ្ដល់ការ
អនុវត្តក្មមវិធីជាតិ្កំ្ដណទ្ប្មង់រដឋបាលសាធារណៈ។ នោយដ ក្ការចូលរួមនិងការសេ-
ការវាងអងគភាពនិងអងគភាព សាាប័ននិងសាាប័ន និងនដគូអភិវឌ្ឍនៅជាបញ្ហានៅន ើយ។ 

• សមត្ថភាពសាាប័ន និងធនធានមនុស្សរបស់ប្ក្សួង សាាប័ន នៅមិនទន់អាចន ៃ្ើយត្ប 
បាននពញនលញនៅនឹងនសចក្តីប្តូ្វការននការអនុវត្តនាលននោបាយរបស់រាជរោាភបិាល 
ទ្នេឹមនឹងននេះ ការនរៀបចំការពិពណ៌នាមុខ្តំ្ដណងសប្មាប់មុខ្តំ្ដណងវិជាាជីវៈ ក៏្នៅមាន
ក្ងវេះខាត្សមត្ថភាពនៅក្នុងការនរៀបចំអនុវត្តផងដដរ។ 

• ការក្សាងសមត្ថភាពមស្រនតីរាជការសុីវិលក្នុងប្ក្បខ័្ណឌរាជរោាភិបាលមិនទន់មានលក្ខណៈ 
ជាប្បព័នធ និងមិនទន់មានប្បសិទ្ធភាពន ៃ្ើយត្បនៅនឹងការវិវឌ្ឍរបស់រដឋបាលសាធារណៈ។ 

• ការវិភាគមុខ្ង្ហររបស់ប្ក្សួងសាាប័ន អងគភាព  និងការង្ហរក្នុងប្ក្សួង សាាប័ន និងអនតរប្ក្សួង 
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សប្មាប់ប្បនភទ្នសវានីមួយៗមិនទន់កំ្ណត់្បានច្ាស់លាស់ និងដក្លមអឲ្យមានប្បសិទ្ធ-
ភាពខ្ពស់នៅន ើយ។ នោយដ ក្ នីតិ្វិធីននការនប្បើប្បាស់លវិកាមិនទន់ន ៃ្ើយត្បទន់
នពលនវលានៅនឹងត្ប្មូវការននការអនុវត្តសក្មមភាពក្នុងដផនការដដលបានកំ្ណត់្។ 

• ការផ្ារភាាប់ដផនក្សាាប័ន និងសក្មមភាពដក្ទ្ប្មង់ទំងឡាយក្នុងប្ក្បខ័្ណឌរាជរោាភិបាល 
នៅមិនទន់អនុវត្តឲ្យបាននពញនលញនិងមានប្បសិទ្ធភាព។ 

• ការនធវើទំ្ននើបក្មមរដឋបាលសាធារណៈនិងការនលើក្ក្មពស់គុណភាពនសវាសាធារណៈ 
តាមរយៈការនប្បើប្បាស់ប្បព័នធបនចចក្វិទ្្ាព័ត៌្មានវិទ្្ានៅមានក្ប្មិត្នៅន ើយ។ ជាមួយ
ានននេះ ការប្គប់ប្គងធនធានមនុស្សតាមប្បព័នធព័ត៌្មានវិទ្្ានៅដត្មិនទន់បាននធវើវិមជ្ឈការ 
វិសេមជ្ឈការក្នុងការប្គប់ប្គង។ 

 កំណណទប្មង់វិមជឈការនិងវិសហមជឈការ  

២.៩- ក្នុងអំ ុងនពលពីឆ្នំ២០១៤ដល់ឆ្នំ២០១៨ ក្មមវិធីកំ្ដណទ្ប្មង់វិមជ្ឈការនិងវិសេ-          
មជ្ឈការបានបនតនតោត្ជាសំខាន់ៗនលើកិ្ចចការអាទិ្ភាព ក់្ព័នធនឹង ១.ការប្គប់ប្គងការង្ហរកំ្ដណ
ទ្ប្មង់ ២.អភិបាលកិ្ចចលអ ៣.ការប្គប់ប្គង និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ៤.ការផតល់នសវា និងការ
អភិវឌ្ឍមូលោាន និង ៥.វិមជ្ឈការេិរញ្ញវត្ថុ។ 

២.១០-  នប្កាមការដឹក្នាសំប្មបសប្មួលរបស់គណៈក្មាាធិការជាតិ្សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍតាមដបប
ប្បជាធិបនត្យ្យនៅថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្(គ.ជ.អ.ប.) នោយមានកិ្ចចសេការជាមួយកំ្ដណទ្ប្មង់រដឋ-     
បាលសាធារណៈ កំ្ដណទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងកំ្ដណទ្ប្មង់តាមវិស័យនានា 
បានជំរុញឲ្យការនរៀបចំ និងការអនុវត្តក្មមវិធីកំ្ដណទ្ប្មង់វិមជ្ឈការនិងវិសេមជ្ឈការសនប្មចនូវ
សមិទ្ធផលធំៗជានប្ចើន ដូចខាងនប្កាម៖ 

១.ការប្គបប់្គងការង្ហរក្ដំណទ្ប្មង៖់ សមិទ្ធផលសខំាន់ៗរួមមាន ១.លិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្-
យុត្តប្បមាណ៣០០ប្តូ្វបាននរៀបចំ និងោក់្ឲ្យអនុវត្ត នដើម្បីធានាដលក់ារនលើក្ក្មពស់ប្បសិទ្ធភាព
ននការផតល់នសវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍនសដឋកិ្ចចមូលោាន ២.ដំនណើរការកំ្ដណទ្ប្មង់វិមជ្ឈការ 
និងវិសេមជ្ឈការ ៣.រចនាសមព័នធ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងរបស់រដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ប្តូ្វបានពិនិត្្យ 
និងដក្សប្មួលជាបនតបនាាប់ នដើម្បីធានាដល់ការន ៃ្ើយត្បនៅនឹងចរិត្លក្ខណៈនផ្សងៗានននរដឋបាល
ថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្នីមួយៗ និង ៤.សមាគមប្កុ្មប្បឹក្្ារដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្រួមមានសមាគមជាតិ្
ប្កុ្មប្បឹក្្ារាធានី នខ្ត្ត និងសមព័នធភាពជាតិ្សមាគមប្កុ្មប្បឹក្្ារដឋបាលប្កុ្ង ប្សុក្ និងឃំុ សង្ហាត់្ 
ប្តូ្វបានបនងកើត្នដើម្បីាំប្ទ្ និងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់ប្កុ្មប្បឹក្្ារដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្។   

២. អភបិាលក្ចិចលអ៖ គឺជាកិ្ចចដំនណើរការននការអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចក្នុងការនធវើនសចក្តីសនប្មច 
ចិត្ត និងការអនុវត្តនសចក្តីសនប្មចចិត្តក្នុងការប្គប់ប្គងការង្ហររបស់សាាប័នរដឋ ឬសាាប័នឯក្ជន ឬ



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 21 

អងគការសងគមសុីវិលនានា សមិទ្ធផលសំខាន់ៗរួមមាន៖ ១.ដផនការយុទ្ធសាស្រសត និងក្មមវិធីសតីពី
ការង្ហរគណននយ្យភាពសងគម ប្តូ្វបាននរៀបចំ និងអនុវត្តក្នុងភាពជានដគូោ៉ាងជិត្សនិទ្ធជាមួយអងគ
ការសងគមសុីវិលនានានដើម្បីផតល់នូវព័ត៌្មានសំខាន់ៗ ក់្ព័នធនឹងការអនុវត្តការង្ហរ ការនប្បើ-
ប្បាស់លវិកា ការផតល់នសវា និងការអនុវត្តគនប្មាងនានារបស់រដឋបាលឃំុ សង្ហាត់្ និងអងគភាព
ជំនាញនានានៅតាមមូលោាន ២.នាលការណ៍នានាសប្មាបក់ារនលើក្ក្មពស់នយនឌ័រ បរិោប័នន 
សមធម៌សងគម និងយុទ្ធសាស្រសតបនងកើនចំនួនស្រសតីក្នុងមុខ្តំ្ដណងប្គប់ប្គងប្តូ្វបានបស្រញ្ហាបនៅក្នុង
នីតិ្វិធីអនុវត្តការង្ហរ និងប្បព័នធប្គប់ប្គងនានា របស់រដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ៣.យនតការសប្មុេះ
សប្មួល និងនោេះប្សាយ ក្្យបណតឹងត្វា៉ារបស់ប្បជាពលរដឋ ក់្ព័នធការផតល់នសវាសាធារណៈនិង
ការប្គប់ប្គងរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ប្តូ្វបាននរៀបចំនិងោក់្ឲ្យដំនណើរការ ៤.គណននយ្យភាពរវាង
ប្កុ្មប្បឹក្្ា និងប្បជាពលរដឋ រវាងប្កុ្មប្បឹក្្ា និងមស្រនតីរដឋបាលរបស់ខ្ៃួននិងរវាងប្កុ្មប្បឹក្្ា និង
រាជរោាភិបាល ប្ក្សួង សាាប័ន ប្តូ្វបានពប្ងឹងជាបនណតើរៗ។ 

៣. ការប្គបប់្គង នងិការអភវិឌឍ្ធនធានមនសុស្៖ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗរួមមាន៖ ១.លិខិ្ត្
បទ្ោានគតិ្យុត្តសំខាន់ៗ ក់្ព័នធនឹងការបនងកើត្ប្បព័នធប្គប់ប្គងបុគគលិក្ និងការអភិវឌ្ឍធនធាន
មនុស្សនៅរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ នដើម្បីនផេរសិទ្ធិអំណាចនៅឲ្យរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ក្នុងការ
ប្គប់ប្គងបុគគលិក្ដដលបំនពញការង្ហរនៅថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ប្តូ្វបាននរៀបចំ និងោក់្ឲ្យអនុវត្ត ២. 
ដផនការយុទ្ធសាស្រសតក្នុងការបនងកើនចំនួនស្រសតីក្នុងមុខ្តំ្ដណងប្គប់ប្គងនៅរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ប្តូ្វ
បាននរៀបចំនិងោក់្ឲ្យអនុវត្ត ៣.ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដល់រដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្អំពីប្ក្បខ័្ណឌ
ច្ាប់ និងលិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្ត និងអំពីប្ក្បខ័្ណឌននការអនុវត្តតាមប្បព័នធ និងនីតិ្វិធីអនុវត្ត
ការង្ហរនានាប្តូ្វបានផតល់ជាប្បចាំ និង ៤.សាលាជាតិ្រដឋបាលមូលោានសប្មាប់ផតល់នសវាអភិវឌ្ឍ
សមត្ថភាពដល់រដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ប្តូ្វបានបនងកើត្ និងកំ្ពុងចាប់នផតើមដំនណើរការ។ 

៤. ការផតលន់សវា នងិការអភវិឌឍ្មលូោាន៖ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗរួមមាន៖ ១.ប្ក្សួងសាាប័ន
ចំនួន១៤ បាននរៀបចំកិ្ចចដំនណើរការនផេរមុខ្ង្ហរ និងធនធាននៅឲ្យរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ក្នុង
ននាេះមានប្ក្សួងចំនួន៤ បាននផេរមុខ្ង្ហរចំនួន១៦ នៅឲ្យរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ គឺប្ក្សួងបរិសាាន
បាននផេរមុខ្ង្ហរចំនួន០៦ ប្ក្សួងសងគមកិ្ចច អតី្ត្យុទ្ធជន និងយុវនីតិ្សម្បទ បាននផេរមុខ្ង្ហរចំនួន
០៣ ប្ក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ បាននផេរមុខ្ង្ហរចំនួន០៣ ប្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកី្ឡា បាននផេរមុខ្
ង្ហរចំនួន០៤ ២.ជាមួយានននេះ នដើម្បីនលើក្ក្មពស់ប្បសិទ្ធភាពននការផតល់នសវា ប្ក្សងួមហនផេ 
បាននសនើសុំនៅរាជរោាភិបាលោក់្នចញអនុប្កឹ្ត្្យ សតីពីការបនងកើត្យនតការប្ចក្នចញចូលដត្មួយ
សប្មាប់ការផតល់នសវារដឋបាលនៅរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្។ ប្ក្សួង ក់្ព័នធចំនួន១៤ បាននធវើ
ប្បតិ្ភូក្មមនូវមុខ្ង្ហរ   ផតល់នសវារដឋបាលចំនួនប្បមាណជាង៦០០ប្បនភទ្ នៅឱ្យរដឋបាលរាជធានី 
នខ្ត្ត និងរដឋបាលប្កុ្ង ប្សុក្ ខ្ណឌ នដើម្បីផតល់នសវារដឋបាលជូនប្បជាពលរដឋតាមរយៈយនតការប្ចក្
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នចញចូលដត្មួយ។ ចំន េះការិោល័យប្ចក្នចញចូលដត្មួយនៅថ្ននក់្ប្កុ្ង ប្សុក្ ខ្ណឌ បានបនងកើត្
ន ើងនិងកំ្ពុងដំនណើរការ។  

៥. វមិជឈ្ការេរិញ្ញវត្ថ៖ុ សមិទ្ធផលសំខាន់ៗរួមមាន៖ ១.ការបនងកើត្ប្បព័នធនផេរមូលនិធិាាន
ភាាប់លក្ខខ្ណឌ (មូលនិធិប្កុ្ង ប្សុក្ និងមូលនិធិឃំុ សង្ហាត់្) ២.ការបនងកើត្យនតការនផេរមូលនិធិមាន
ភាាប់លក្ខខ្ណឌភាាប់ជាមួយនឹងមុខ្ង្ហរដដលបាននផេរនៅឲ្យរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ៣.ការបនងកើត្យនត
ការនផេរធនធានមូលនិធិវិនិនោគរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ដដលជាការផតល់េិរញ្ញប្បទនបដនថមនៅ
ឲ្យរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ក្នុងលក្ខណៈប្បកួ្ត្ប្បដជងសប្មាប់អនុវត្តគនប្មាងវិនិនោគសាធារណៈ
នានា ៤.ការបនងកើត្ប្បភពចំណូលតាល់នៅមូលោានរបស់រដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ តាមរយៈការដចក្
រំដលក្ចំណូលពនធ និងមិនដមនសារនពើពនធរវាងរដឋបាលរាជធានី នខ្ត្ត ប្កុ្ង ប្សុក្ ខ្ណឌ និងឃំុ 
សង្ហាត់្ នោយកំ្ណត់្ឲ្យរដឋបាលរាជធានី នខ្ត្ត ដចក្រំដលក្ចំណូលសារនពើពនធទំងននាេះក្នុងអប្តា 
៣% ឲ្យនៅរដឋបាលប្កុ្ង ប្សុក្ និង ១% ឲ្យនៅរដឋបាលឃំុ សង្ហាត់្។  

 
បញ្ហា ប្បឈម 

២.១១- នទេះបីសនប្មចបានសមិទ្ធផលគួរឲ្យក្ត់្សមាោល់ក៏្នោយ ក៏្នៅមានបញ្ហាប្បឈមជាគនៃឹេះ
មួយចំនួនដដលប្តូ្វបនតនោេះប្សាយ រួមមាន៖ 

• កិ្ចចដំនណើរការនផេរមុខ្ង្ហរនៅឲ្យរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ មានភាពយឺត្ោ៉ាវជាងការរំពឹង 
ទុ្ក្។ រដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្នៅពំុទន់មានលទ្ធភាព និងសមត្ថភាពនពញនលញក្នុងការ
ចាប់នផតើមអនុវត្តមុខ្ង្ហរទំងននាេះនៅន ើយ នោយសារភាពយឺត្ោ៉ាវននការនផេរធនធាន
េិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្សសប្មាប់អនុវត្តមុខ្ង្ហរដដលបាននផេរទំងននាេះ។ 

• ការនរៀបចំ និងោក់្ឲ្យអនុវត្តប្បព័នធប្គប់ប្គងបុគគលិក្នៅរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្មានភាព
យឺត្ោ៉ាវជាងការរំពឹងទុ្ក្ ដដលនាំឲ្យរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ពំុទន់មានសិទ្ធិអំណាចនពញ
នលញក្នុងការប្គប់ប្គង ការចាត់្ដចង និងការនប្បើប្បាស់បុគគលិក្របស់ខ្ៃួនប្បក្បនោយការ
ទ្ទួ្លខុ្សប្តូ្វ និងមានគណននយ្យភាពចំន េះរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្។  

• ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្នានពលក្នៃងមក្ នតោត្ដត្នៅនលើប្ក្បខ័្ណឌ
ច្ាបល់ិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្តនោយពំុទន់បាននតោត្នៅនលើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជំនាញជាក់្-
លាក់្ដដលប្តូ្វការចាំបាច់សប្មាប់ការផតួចនផតើមគំនិត្ប្បក្បនោយភាពនចនប្បឌិត្ក្នុងការដឹក្នាំ
ការប្គប់ប្គង និងការចាត់្ដចងការផតល់នសវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍនសដឋកិ្ចចនដើម្បីន ៃ្ើយ
ត្បនៅនឹងត្ប្មូវការជាក់្ដសតងរបស់ប្បជាពលរដឋនៅតាមមូលោានជាក់្ដសតងនៅន ើយ។  

• រចនាសមព័នធប្គប់ប្គងនៅថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្នៅពំុទន់ន ៃ្ើយត្បនៅនឹងនាលការណ៍ប្គប់ប្គង
តាមដបបរដឋបាលឯក្ភាព ដដលធានាដល់ការដឹក្នាំ ប្គប់ប្គង និងសប្មបសប្មួល ក្នុងការ
អនុវត្តរាល់សក្មមភាពសាធារណៈនៅក្នុងដដនសមត្ថកិ្ចចរបស់រដឋបាលមូលោាននីមួយៗ។  
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• ចំន េះនីតិ្វិធីដបបបទ្ននការផតល់នសវារបស់មនេីរ អងគភាពនៅមានភាពសមុប្គសាាញ ដដល
ត្ប្មូវឲ្យសិក្្ាលមអិត្ និងឯក្ភាពរវាងរដឋបាលរាជធានី នខ្ត្ត និងមនេីរ អងគភាពសាមី នដើម្បី
នធវើការដក្សប្មួលឲ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញជូនប្បជាពលរដឋ។  

២.៤-  កំណណទប្មង់កងកម្ល ងំប្បដាប់អាវុធ  

២.១២-  ន ៃ្ើយត្បនៅនឹងការគំរាមកំ្ដេងទំងឡាយ ក្ងនោធពលនខ្មរភូមិនេបានអនុវត្តសិទ្ធិ
សវ័យការ រោ៉ាងបតូរតោច់ ក្នុងការទ្ប់សាាត់្និងវាយបក្ទន់នពលនវលាប្បក្បនោយប្បសិទ្ធភាព 
រក្្ាបាននូវបូរណភាពទឹ្ក្ដីប្គប់កាលៈនទ្សៈ និងរក្្ាបាននូវភាពអត់្ធមត់្ខ្ពស់បំផុត្នោយនារព
ោ៉ាងខាាប់ខ្ជួននូវច្ាប់អនតរជាតិ្ក៏្ដូចជាសមិទ្ធផលននកិ្ចចខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បងដផនក្ការទូ្ត្និងផៃូវច្ាប់។ 
សមិទ្ធផល នានាដដលក្ងនោធពលនខ្មរភូមិនេ សនប្មចបាន៖ 

• កំ្ពុងអនុវត្តចក្ខុវិស័យដប្បកាាយអតី្ត្តំ្បន់ប្បយុទ្ធមក្ជាតំ្បន់អភិវឌ្ឍ ពីទី្លានសមរភូមិ
នៅជាទី្ផ្ារនសដឋកិ្ចច ពីតំ្បន់នប្ាេះថ្ននក់្ នៅជាតំ្បន់នទ្សចរណ៍ ពីតំ្បន់ភ័យខាាចនៅជា
តំ្បន់ សនតិភាព មានមនុស្សរស់នៅកុ្េះក្រ ។ 

• កំ្ពុងបំនពញកិ្ចចការ រប្ពំដដន សនតិសុខ្លមហសមុប្ទ្ ការេវឹក្េវឺន និងការបណតតេះបណាាល 
ប្បតិ្បត្តិការរក្្ាសនតិភាពនប្កាម្ប្ត្អងគការសេប្បជាជាតិ្ ការប្បឆ្ំងនភរវក្មម ជំនួយ
មនុស្សធម៌ និងការន ៃ្ើយត្បនប្ាេះមេនតរាយ កិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ និងការ
ប្គប់ប្គងធនធានការ រជាតិ្។ 

• បនងកើត្វិទ្្ាសាានជាតិ្ប្គប់ប្គងក្មាាំងរក្្ាសនតិភាព និងកាក្សំណល់មិនទន់ផេុេះពីសស្រង្ហោម 
និងបានបនងកើត្សមាគមអតី្ត្យុទ្ធជនក្មពុជាផងដដរ នដើម្បីបនប្មើនសវាក្មមសុខុ្មាលភាពក្នុង
សេគមន៍ក្ងទ័្ព នោយនតោត្នៅនលើនាលននោបាយ សម្បទនដី សងគមកិ្ចចរបស់រាជ    
រោាភិបាល ។ 

• ទ្ទួ្លសិទ្ធិក្នុងការនធវើធុរកិ្ចច នដើម្បីដសវងរក្ប្បភពចំណូល ពប្ងីក្កិ្ត្្ានុភាពក្ងទ័្ព និង
បនងកើនក្ប្មិត្ជីវភាពរស់នៅរបស់សេគមន៍ក្ងទ័្ព។ 

២.១៣- បចចុប្បននប្ក្សួងការ រជាតិ្ ក្នុងនាមនសនាធិការឲ្យរាជរោាភិបាលក្មពុជា បានក្សាង
ន ើងនូវសមិទ្ធផលជាប្បវត្តិសាស្រសតទិ្វាចងចាំដំនណើរនឆ្ពេះនៅរក្ការផតួលរំលំរបបប្បល័យពូជ-
សាសន៍ ប ុល ពត្ នលៃទី្២០ មិលុនា ឆ្នំ១៩៧៧ មួយនទ្ៀត្ននាេះគឺ វិមានននោបាយឈនេះឈនេះ ដដល
បានចាប់នផតើមក្សាងនៅនលៃទី្២៥ ដខ្កុ្មភៈ ឆ្នំ២០១៦ នេើយនិងោក់្សនមាពធជាផៃូវការ នៅនលៃទី្
២៩-៣១ ដខ្ធនូ ឆ្នំ២០១៨។  ការក្សាងសមិទ្ធផលជាប្បវត្តិសាស្រសតននេះក្នុងនាលបំណងបង្ហាញពី
ត្នមៃសនតិភាពនិងការផ្សេះផ្ារជាតិ្ នប្កាមការដឹក្នាំរបសស់នមតចអគគមហនសនាបត្នីត្នជា េ នុ 
ដសន នាយក្រដឋមស្រនតីននប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។ 
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បញ្ហា ប្បឈម  
២.១៤-  នទេះជាសនប្មចបាននូវសមិទ្ធផលដូចខាងនលើ ក៏្ក្ងនោធពលនខ្មរភូមិនេ នៅជួបបញ្ហា
ប្បឈមដូចខាងនប្កាម៖ 

• ពំុមានមជ្ឈមណឌលបណតតេះបណាាលវិជាាជីវៈសមប្សប នដើម្បីពប្ងឹងសមត្ថភាពក្ងទ័្ពនលើ
ដផនក្វិទ្្ាសាស្រសត បនចចក្វិទ្្ា និងវិជាាជីវៈ ។ 

• ការប្គប់ប្គងនឹងនប្បើប្បាស់ធនធានរូបវនតរបស់ក្ងទ័្ព នៅមិនទន់អស់សកាោនុពលប្បក្ប 
នោយប្បសិទ្ធភាពនដើម្បីទញយក្ប្បនោជន៍ឲ្យបានជាអតិ្បរមា សប្មាប់បនងកើនក្ប្មិត្
ជីវភាពរស់នៅនិងការអភិវឌ្ឍអងគភាព។ 

• ការបនងកើត្នដគូអភិវឌ្ឍយុទ្ធសាស្រសត សប្មាប់នធវើកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការ និងការវិនិនោគធុរកិ្ចច
រយៈនពលដវង នៅពំុទន់បានន ៃ្ើយត្ប។ 

 

៣- បរសិាា នប្របដ្ណរ ប់សប្ម្ប់ការអនុវត្រយទុធសាស្ដសរទងំមូល 

៣.១- សនរិភាព សារិភាពនសោបាយ សនរសិខុ និងសណ្ដរ ប់ធាន ប់សាធារណៈ 

២.១៥- សភាពការណ៍ សនតិសុខ្ សណាាប់ធានប់សាធារណៈ និងសុវត្ថិភាពសងគមននប្ពេះរាជាណា
ចប្ក្ក្មពុជាមានលក្ខណៈលអប្បនសើរ បងកបរិោកាសអំនណាយផលបនតនទ្ៀត្ដល់ការអភិវឌ្ឍនសដឋ-
កិ្ចចសងគម ការពប្ងឹងលទ្ធិប្បជាធិបនត្យ្យ ការនារពសិទ្ធិមនុស្ស និងនីតិ្រដឋ។ សនតិភាពបនតប្គបដណតប់ 
នលើនផេប្បនទ្ស បូរណភាពទឹ្ក្ដីនិងអធិបនត្យ្យជាតិ្ប្តូ្វបានការ រោ៉ាងគត់្មត់្។ តំ្បន់ប្ពំដដន
ទំងសងខាងមានសភាពសៃប់សាាត់្លអនទេះបីមានការរំនលាភខ្ៃេះៗចំន េះការសន្ារក្្ាសាានភាព
ដដដលននប្ពំដដនដដលមិនទន់ឯក្ភាពាន ដត្រាជរោាភិបាលបានរួសរាន់ពិនប្ាេះនោេះប្សាយនោយ
សនតិវិធី ទ្ទួ្លបានលទ្ធផលជាវិជជមាន ពំុមានការប្បឈមនោយអាវុធន ើយ។  

 សនតភិាព សថរិភាពននោបាយ សនតសិខុ្ នងិសណាាបធ់ានបស់ាធារណៈ  

២.១៦-  សភាពការណ៍សនតិសុខ្ សណាាប់ធានប់សាធារណៈ និងសុវត្ថិភាពសងគម ប្តូ្វបានធានា
ការ រោ៉ាងគត់្មត់្ បនងកើត្នូវបរិោកាសសនតិសុខ្លអប្បនសើរដដលជាបុពវបទ្បនប្មើដល់ការវិនិនោគ 
ការនធវើធុរកិ្ចចនទ្សចរណ៍ និងការអភិវឌ្ឍប្បនទ្សជាតិ្នលើប្គប់វិស័យ។ អំនពើនភរវក្មម និងឧប្កិ្ដឋ-
ក្មម្ៃងដដនប្គប់ប្បនភទ្ ប្តូ្វបានបង្ហារ ទ្ប់សាាត់្ ប្ពមទំងបនញ្ចៀសបាននូវការនប្បើប្បាស់ទឹ្ក្ដី 
ក្មពុជានដើម្បីប្បឆ្ំងនឹងប្បនទ្សជិត្ខាង។ តំ្បន់ប្ពំដដនរក្្ាបាននូវសនតិភាព មិត្តភាព កិ្ចចសេ
ប្បតិ្បត្តិការលអ និងការអភិវឌ្ឍ។ ប្ពឹត្តិការណ៍ជាតិ្ អនតរជាតិ្ប្បប្ពឹត្តនៅប្បក្បនោយនជាគជ័យ 
នប្កាមកិ្ចចការ រសុវត្ថិភាពោ៉ាងេមត់្ចត់្ និងការទ្ទួ្លខុ្សប្តូ្វខ្ពស់។ សក្មមភាពបាតុ្ក្មម កូ្ដ- 
ក្មមប្តូ្វបាននរៀបចំសណាាប់ធានប់ឲ្យមានរនបៀបនរៀបរយ និងបានបង្ហារ ទ្ប់សាាត់្ មិនឲ្យនក្ើត្ជាអំនពើ
េិង្ា ការដដងហក្្បួនបងកចលាចលដល់សងគម។  
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២.១៧- ប្ក្សងួមហនផេ បានអនុវត្តកិ្ចចការបស្រង្ហាបបទ្នលមើសប្ពេមទ្ណឌប្គប់ប្បនភទ្ប្បក្ប
នោយនជាគជ័យក្នុងការដលរក្្ាសនតិសុខ្ សណាាប់ធានប់សាធារណៈ និងសុវត្ថភាពជូនប្បជាជន
ពិនសសតាមរយៈការអនុវត្តនាលននោបាយ “ភមូ-ិឃុមំានសវុត្ថភិាព” និងពប្ងឹងការបណតតេះ        
បណាាលមស្រនតីនគរបាលនប្កាមប្បធានបទ្ “នគរបាល នងិសេគមន”៍ ក្នុងនាលបំណងតាស់បតូរ
ឥរិោបទ្មស្រនតីនគរបាលប ុសតិ៍រដឋបាលក្នុងការផតល់នសវាសនតិសុខ្នសវាត្ប្មូវការនានាប្បក្បនោយ
ប្បសិទ្ធភាព មានភាពរាក់្ទក់្ និងភាពសនិទ្ធសានល នធវើប្បជាពលរដឋមានជំននឿនជឿជាក់្ និងសម័ប្គចិត្ត
ចូលរួមជាមួយនគរបាលក្នុងការរក្្ាសនតិសុខ្ សណាាប់ធានប់ និងសុវត្ថិភាពនៅមូលោានផងដដរ។ 

២.១៨- ប្ក្សួងមហនផេ បាននធវើការដក្ទ្ប្មង់ការង្ហរប្គប់ប្គងពនធនាារ ធានាបានសនតិសុខ្ សុវត្ថិ-
ភាព សុខ្ភាព និងមនុស្សធម៌ នោយនតោត្នលើការអប់រំដក្ដប្ប សាោរនីតិ្សម្បទ បណតតេះបណាាលវិជាា  
ជីវៈនិងមុខ្របរ ប្សបតាមនាលការណ៍អនតរជាតិ្ និងវិធានសេប្បជាជាតិ្។ បាននរៀបចំជួសជុល 
ដក្លមអ នេោារចនាសមព័នធពនធនាារចាស់ៗឲ្យប្សបតាមបទ្ោានសតង់ោលមី ។ 

២.១៩- ការង្ហរសុខ្ភាពពនធនាារទំងដផនក្បនចចក្នទ្ស ឱសល សមាារបរិកាារនពទ្្យ និងការពិនិត្្យ
ព្ាបាល ទ្ទួ្លបានកិ្ចចសេការ ឧបត្ថមភ ាំប្ទ្ និងកិ្ចចអនតរាគមន៍ពីប្ក្សួងសុខាភិបាលនិងដផនក្
 ក់្ព័នធ។ ប ុសតិ៍សុខ្ភាពពនធនាារ ប្តូ្វបានទ្ទួ្លសាោល់និងោក់្ឲ្យសថិត្នៅនប្កាមការប្គបដណតប់
របស់ប្ក្សួងសុខាភបិាល។ 

 បញ្ហា ប្បឈម 

២.២០- ទ្នេឹមវឌ្ឍនភាពដដលសនប្មចបានខាងនលើក៏្ប្ក្សួងនៅប្បឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួន៖ 
• ការង្ហរប្គប់ប្គងអត្តសញ្ហាណក្មមតាមរនបៀបមជ្ឈការ (ដូចជាអប្តានុកូ្លោាន បញ្ជីសានក់្
នៅ) នោយនដមិននប្បើប្បាស់ប្បព័នធបនចចក្វិទ្្ាព័ត៌្មាន ដដលបងកឲ្យមានការលំបាក្ក្នុងការ
ប្គប់ប្គង និងនធវើឲ្យទិ្ននន័យមិនដូចានសប្មាប់ប្បជាពលរដឋមានក់្ៗ 

• ឧប្កិ្ដឋ ៃ្ងដដនដដលមាននិនានការរើក្រាលោលសមុគសាាញ និងការកាាយជាវិញ្ហាសារប្បឈម
រួមរបស់ពិភពនលាក្ និងតំ្បន់ បាននធវើឲ្យប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជាទ្ទួ្លរងឥទ្ធិពលអវិជជមាន
ផងដដរ។ ទ្នេឹមននាេះនៅតាមតំ្បន់ប្ពំដដន អាចប្បឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដដលនក្ើត្ន ើង
នោយភាពមិនច្ាស់លាស់ននប្ពំដដនដដលមិនទន់ឯក្ភាពាន។ 

• សណាាប់ធានប់សាធារណៈ ក៏្ជាបញ្ហាសមុគសាាញលមីដដលប្តូ្វយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ ប្សបនពល
ដដលប្បនទ្សជាតិ្កំ្ពុងមានការរើក្ចនប្មើន។ 

• ននោបាយនបើក្ចំេនជើងនមឃនដើម្បីទក់្ទញនទ្សចរ  ណិជជក្រ និងវិនិនោគ ក៏្មាន
លាយ ំនូវសមាសភាពជនទុ្ចចរិត្ ជនរត់្នគចពីសំណាញ់ច្ាប់នៅនប្ៅប្បនទ្ស និងជន
សមៃឹងរក្ការង្ហរនធវើនប្ជៀត្ចូលមក្ក្នុងប្បនទ្ស បងកសក្មមភាពសមុគសាាញប េះ ល់ដល់
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សនតិសុខ្ សណាាប់ធានប់សាធារណៈ និងសុវត្ថិភាពសងគម និងការសានក់្នៅខុ្សច្ាប់ ឬ
េួសរយៈនពលកំ្ណត់្ផងដដរ។ 

• លក្ខណៈភូមិសាស្រសតប្ពំដដននាក្ ននប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជាលាត្សនធឹងដវងឆ្ាយប្បក្ប 
នោយនប្ពភនំ ដងអូរដដលនធវើឲ្យសមត្ថកិ្ចចមានការលំបាក្ក្នុងការបង្ហារទ្ប់សាាត់្ការ ៃ្ងដដន
ខុ្សច្ាប់ ទំងការនប្ជៀត្ចូលរបស់ជនបរនទ្ស និងការលបលួចចាក្នចញរបស់ពលរដឋដខ្មរ
នៅកាន់ប្បនទ្សជិត្ខាង។  

• វិបត្តិននបញ្ហាជននភៀសខ្ៃួនអនតរជាតិ្ដដលកំ្ពុងនក្ើត្ន ើងគួបផ្សំនឹងសាានភាពរើក្ចនប្មើនរបស់
ប្បនទ្សក្មពុជា អាចនឹងនធវើឲ្យមានវត្តមានជនសុំសិទ្ធិប្ជក្នកាន និងការសុំឋានៈជាជននភៀសខ្ៃួន
មានការនក្ើនន ើង ដដលត្ប្មូវឲ្យមានការគិត្គូរប្បក្បនោយការទ្ទួ្លខុ្សប្តូ្វបំផុត្។  

 ការងាររណបកសនសោបាយ សម្រម និងអងគការមិនណមនរដាឋ ភិបាល  
២.២១-  នៅឆ្នំ២០១៨ សមាគម អងគការមិនដមនរោាភិបាល ដដលបានចុេះបញ្ជីនៅប្ក្សួងមហនផេ 
មានចំនួនសរុប៥ ២៣៤ ក្នុងននាេះ សមាគមមានចំនួន២.១១៧ និងអងគការមិនដមនរោាភិបាល 
មានចំនួន៣.១១៧។ នៅក្នុងឆ្នំ២០១៧ ប្ក្សួងមហនផេ បានចុេះបញ្ជីសមាគម និងអងគការមិន
ដមនរោាភិបាលចំនួន២៥៨ ក្នុងននាេះសមាគមមានចំនួន១២៨ និងអងគការមិនដមនរោាភិបាល 
មានចំនួន១៣០ និងបានចុេះបញ្ជីសេគមន៍ជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ចចំនួន០៨ និងលុបនឈាាេះនចញពី
បញ្ជីចំនួន២០ ក្នុងននាេះមាន សមាគមចំនួន០៦ និងអងគការមិនដមនរោាភិបាលចំនួន១៤។ 

២.២២-  គិត្មក្ចុងឆ្នំ២០១៧ គណបក្្សននោបាយមានចំនួនសរុប៣៦គណបក្្ស ក្នុងននាេះ 
គណបក្្សបានបនងកើត្ដត្មិនទន់បានសុំចុេះបញ្ជីមានចំនួន០១គណបក្្ស។ នៅក្នុងឆ្នំ២០១៧ ននេះ 
ប្ក្សួងបានសនប្មចអនុញ្ហាត្ឲ្យបនងកើត្គណបក្្សននោបាយចំនួន០៣គណបក្្ស ចុេះក្នុងបញ្ជី
គណបក្្សននោបាយចំនួន០៤គណបក្្ស និងលុបនឈាាេះគណបក្្សននោបាយនចញពីបញ្ជីគណ-
បក្្សចំនួន៣៦គណបក្្ស។ 

 ការប្បយទុធប្បឆងំនឹងសប្រឿងស ៀន 

២.២៣-  អាជាាធរជាតិ្ប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងនប្គឿងនញៀន ដដលមានប្ក្សួង សាាប័នចំនួន២៧ ជា
សមាជិក្ និងមានអគគនលខាធិការោានមួយនធវើជានសនាធិការ បានទ្ទួ្លខុ្សប្តូ្វចំន េះការអនុវត្ត
នាលននោបាយក្នុងការប្តួ្ត្ពិនិត្្យនប្គឿងនញៀន។ ទ្នេឹមននាេះដដរ ខ្ៃឹមសារននអនុសញ្ហានានារបស់
អងគការសេប្បជាជាតិ្សតីពីនប្គឿងនញៀន បានភាាប់នៅនឹងច្ាប់សតីពីការប្តួ្ត្ពិនិត្្យនប្គឿងនញៀនដដល
ប្តូ្វបានអនុម័ត្ និងប្បកាសឲ្យនប្បើកាលពីនលៃទី្០២ ដខ្មក្រា ឆ្នំ២០១២។ 
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ការកាតប់ន្ថយតម្រវូការគម្រឿងគ ៀន្៖  
២.២៤- អាជាាធរជាត្បិ្បយទុ្ធប្បឆ្ងំនប្គឿងនញៀន បានបនងកើនកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការជាមួយនឹង
ប្ក្សួង សាាប័ន ក់្ព័នធ ទំងថ្ននក់្ជាតិ្ និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ប្ពមទំងជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍនផ្សងនទ្ៀត្
នេើយបានខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បងនធវើសក្មមភាព ក់្ព័នធនៅនឹងការកាត់្បនថយត្ប្មូវការនប្គឿងនញៀន ដដល
ក្នុងននាេះនតោត្នៅនលើការអប់រំ ផ្សពវផ្ាយ បង្ហារ ទ្ប់សាាត់្ បដិនសធនប្គឿងនញៀន ការកាត់្បនថយ
នប្ាេះថ្ននក់្ ការព្ាបាល ការសាោរនីតិ្សម្បទ ការបណតតេះបណាាលវិជាាជីវៈ បំណិនជីវិត្ ការនធវើសមា-
េរណក្មម និងការចាក្នចញពីនប្គឿងនញៀន។ល។ 

ការកាតប់ន្ថយការផ្គតផ់្គងគ់ម្រឿងគ ៀន្៖  
២.២៥- អាជាាធរជាតិ្ប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងនប្គឿងនញៀន  បានសប្មបសប្មួល និងបនងកើនកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិ
ការជាមួយប្ក្សួង សាាប័ន ក់្ព័នធ គណៈក្មាាធិការប្តួ្ត្ពិនិត្្យនប្គឿងនញៀនរាជធានី នខ្ត្ត និងអងគ
ភាពអនុវត្តច្ាប់នានានដើម្បីចាត់្វិធានការបស្រង្ហាបបទ្នលមើសនប្គឿងនញៀនឲ្យបានទន់នពលនវលាដដល
ក្នុងននាេះ មានទំងក្នុងក្រណីប ុនប ង និងក្រណីោំដុេះ ផលិត្ ដឹក្ជញ្ជូន ចរាចរ ៃ្ងកាត់្ ជួញដូរនប្គឿង
នញៀន ប្ពមទំងក្រណីបដងវរសារធាតុ្គីមីផ្សំសប្មាប់យក្នៅផលិត្នប្គឿងនញៀនខុ្សច្ាប់។  
 

ការពម្ងឹងម្បសិទ្ធភាពពាបាល ស្តា រនី្តិសរបទា សមាហរណករម៖  
២.២៦-  អាជាាធរជាតិ្ប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងនប្គឿងនញៀន បានខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បងនធវើឲ្យសនប្មចបាន
នូវកិ្ចចការមួយចំនួនគួរជាទី្នមាទ្នៈ ដូចខាងនប្កាម ៖  

• នរៀបចំបនងកើត្នសៀវនៅនាលការណ៍ដណនាំសតីពីការបន្ាប និងព្ាបាលអនក្នញៀននប្គឿង
នញៀននៅតាមមនេីរនពទ្្យបដងអក្និងមណឌលបនណាាេះអាសននសប្មាប់អប់រំ ព្ាបាល និងសាោរ 
នីតិ្សម្បទអនក្នញៀននប្គឿងនញៀននៅតាមបណាារាជធានី នខ្ត្ត។ 

• ោក់្ឲ្យដំនណើរការមណឌលសុខុ្មាលភាពសងគមរបស់ប្ក្សួងសងគមកិ្ចច អតី្ត្យុទ្ធជន និង
យុវនីតិ្សម្បទ និងបានសនប្មចផតល់នូវរបបជីវភាពជូនដល់ជនរងនប្ាេះដដលកំ្ពុងសប្មាក្
ព្ាបាលនៅតាមមណឌលបនណាាេះអាសននសប្មាប់ការអប់រំនិងព្ាបាលអនក្នញៀននប្គឿងនញៀន 
និងនៅក្នុងមណឌលសាោរនីតិ្សម្បទ និងបានជំរុញក្មមវិធីបន្ាប ព្ាបាលអនក្នញៀននប្គឿង 
នញៀននិងសាោរនីតិ្សម្បទអនក្នញៀននប្គឿងនញៀនតាមនិោមនវជជសាស្រសតនៅតាមមណឌល 
បនណាាេះអាសននរបស់រដឋ និងមណឌលឯក្ជន ។ 

• នរៀបចំឲ្យមានជាដផនការសក្មមភាពជាក់្លាក់្ និងមានលក្ខណៈពេុវិស័យ នោយបាន
កំ្ណត់្នូវប្កុ្មនាលនៅ និងដបងដចក្ការទ្ទួ្លខុ្សប្តូ្វច្ាស់លាស់ដល់ប្ក្សួង សាាប័ន 
អងគភាព ក់្ព័នធ និងគណៈក្មាាធិការប្តួ្ត្ពិនិត្្យនប្គឿងនញៀនរាជធានី នខ្ត្ត នដើម្បីធានាថ្ន 
ប្គប់ប្កុ្មនាលនៅជាពិនសសប្កុ្មនាលនៅប្បឈមនានាបានទ្ទួ្លសារ ឬ ការផ្សពវផ្ាយ
អំពីបញ្ហានប្គឿងនញៀន។ 
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• នរៀបចំនាលការណ៍ដណនាំ សតីពីការអនុវត្តក្មមវិធីមជុល/សុីរាំងនៅក្មពុជា នដើម្បីជួយទ្ប់សាាត់្
ការ ៃ្ងរាលោលនមនរាគនអដស៍/ជំងឺនអដស៍ ក្នុងចំនណាមអនក្នប្បើប្បាស់នប្គឿងនញៀន និង
នរៀបចំនិោមប្បតិ្បត្តិនដើម្បីោក់្បញ្ចូលការន ៃ្ើយត្បនមនរាគនអដស៍/ជំងឺនអដស៍នៅក្នុងដផន
ការអភិវឌ្ឍន៍ ឃំុ សង្ហាត់្ និងក្មមវិធីវិនិនោគឃំុ សង្ហាត់្។ 

• ោក់្ឲ្យអនុវត្តនូវដផនការយុទ្ធនាការប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងនប្គឿងនញៀនខុ្សច្ាប់ ប្សបតាមនសច-
ក្តីសនប្មចសតីពីការង្ហរពប្ងឹងវិធានការប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងនប្គឿងនញៀន។ 

២.២៧- អាជាាធរជាតិ្ប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងនប្គឿងនញៀន បានបនតពប្ងឹង និងពប្ងីក្ឥត្ឈប់ឈរនូវកិ្ចច
សេប្បតិ្បត្តិការជាមួយអនតរជាតិ្តាមនប្ចើនរូបភាពដដលក្នុងននាេះ រួមមាន៖ 

• ចូលរួម និងសេការសប្មបសប្មួលអនុវត្តយនតការននកិ្ចចប្បតិ្បត្តិការប្តួ្ត្ពិនិត្្យនប្គឿងនញៀន 
ក្នុងប្ក្បខ័្ណឌនទ្ធភាគីជាមួយនឹងប្បនទ្ស នល ឡាវ និងនវៀត្ណាម។  

• បនងកើត្យនតការអចិនស្រនតយ៍សប្មាប់តាស់បតូរព័ត៌្មាននៅថ្ននក់្មូលោាន តាមការិោល័យទំ្នាក់្
ទំ្នងប្ពំដដន ដដលមាននៅតាមប្ចក្ទារប្ពំដដនអនតរជាតិ្។  

• នធវើកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការជាមួយនឹងប្បនទ្សនានាក្នុងតំ្បន់ តាមរយៈយនតការរបស់អាសា៊ាន
និងប្បនទ្សនានានប្ៅតំ្បន់អាសា៊ាន និងនៅនលើសក្លនលាក្។ 

• ទ្ទួ្លនូវការាំប្ទ្ដផនក្បនចចក្នទ្សោ៉ាងនប្ចើនពីអងគការនដគូ និងប្បនទ្សផតល់ជំនួយនានា 
ពិនសស ការាំប្ទ្ដផនក្បនចចក្នទ្សនលើការង្ហរពប្ងឹងសាាប័ន និងការបណតតេះបណាាល
ធនធានមនុស្ស។ល។ 

ធមមការនិងសាសនា 
២.២៨-  ប្ក្សងួធមមការ នងិសាសនា នដើរតួ្ោ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តនាលននោបាយ “នលើក្
ក្មពស ់ សាសនារបសរ់ដឋ ត្នមៃសលីធមស៌ងគម នងិសខុ្ដមុនយីក្មមសាសនា” ប្សបតាមកំ្ដណ
ទ្ប្មង់នានា របស់រាជរោាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី្៥ នដើម្បីជំរុញ កំ្នណើននសដឋកិ្ចច បនងកើត្ការង្ហរ 
ធានាបានសមធម៌ និងប្បសិទ្ធភាព ឲ្យប្សបតាមនិនានការរើក្ចនប្មើនក្នុងតំ្បន់ និងសាក្លនលាក្។  

២.២៩- ក្នុងរយៈនពល០៥ឆ្នំក្នៃងមក្ ប្ក្សួងបានអនុវត្តនាលននោបាយរបស់ខ្ៃួននោយ
សនប្មចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗ គួរឲ្យក្ត់្សមាោល់ដូចជា៖  

១.  វសិយ័ពទុ្ធកិ្សកិ្ា្ 

ប្ក្សួងធមមការ និងសាសនា បាននិងកំ្ពុងដំនណើរការោ៉ាងរលូន ក្នុងទិ្សនៅផតល់នសវា
អប់រំប្បក្បនោយសមធម៌ ការដក្លមអគុណភាព និងប្បសិទ្ធភាពនសវាអប់រំនលើវិស័យពុទ្ធិក្សិក្្ា 
នោយបានបណតតេះបណាាលធនធានទំងប្ពេះសង្ឃ និងប្គេសថ ពីធមមវិន័យ រេូត្ដល់ពុទ្ធិក្ឧត្តម
សិក្្ា និងពុទ្ធិក្នប្កាយឧត្តមសិក្្ា។ 
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តារាងទ្ ី២.៣ សចូនាក្រសខំាន់ៗ ក្នងុវសិយ័ធមមវនិយ័ 

សចូនាក្រ 
២០១៤-២០១៥ ២០១៥-

២០១៦ 
២០១៦-២០១៧ ២០១៧-

២០១៨ 
២០១៨-២០១៩ 

ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង 
ចំនួនសាលា ៥២៣ ៥៨៥ ៥២០ ៥៤៣ ៤៩១ 

ចំនួនសមណសិស្ស ៨ ២២៩ ៩ ៩៨៩ ១០ ៨៦៩ ១១ ០៩៣ ៩ ៨៥០ 
 
ចំនួនប្គ ូ

ប្ក្បខ្័ណឌ ១៦ ៣៨ ៣៨ ៤៧ ៤១ 
ក្ិចចសន្ា ៤៣៣ ៥៨០ ៤០៧ ៣៩០ ៨០ 
ជួល ១៤ ១៣៩ ២១៧ ៣៤៥ ៥៣ 

ប្បភព : ប្ក្សួងធមមការនិងសាសនា 

តារាងទ្ ី២.៤ សចូនាក្រសខំាន់ៗ ក្នងុវសិយ័ពទុ្ធកិ្បឋមសកិ្ា្ 

សចូនាក្រ 
២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ ២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ 
ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង 

ចំនួនសាលា ៧៤៣ ៧២២ ៧៦៥ ៧២៣ ៧៩៦ 
ចំនួនសមណសិស្ស ១៦ ២២៧ ១៦ ៧៣៤ ១៩ ៥១៦ ២១ ០៧៦ ២២ ៩៣០ 

ចំនួនប្គ ូ
ប្ក្បខ្័ណឌ ២០៩ ១៦១ ១៦៩ ១៦៩ ១៦៥ 
ក្ិចចសន្ា ១ ១៧៩ ១ ១៨៩ ១ ១៦៩ ១ ១៦៥ ១ ២៧០ 
ជួល ២៥៣ ២០៩ ៣៥៥ ៥៣៧ ៥៥៣ 

ប្បភព : ប្ក្សួងធមមការនិងសាសនា 
 

តារាងទ្ ី២.៥ សចូនាក្រសខំាន់ៗ ក្នងុវសិយ័ពទុ្ធកិ្មធយ្មសកិ្ា្បឋមភមូ ិ

សចូនាក្រ 
២០១៤-
២០១៥ 

២០១៥-
២០១៦ 

២០១៦-២០១៧ ២០១៧-
២០១៨ 

២០១៨-
២០១៩ 

ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង 
ចំនួនសាលា ៣៧ ៣៨ ៣៧ ៤១ ៤០ 

ចំនួនសមណសិស្ស ៤ ៨១៩ ៤ ៦៥៣ ៥ ០៤៣ ៥ ២៧១ ៥ ៥៥១ 

ចំនួនប្គ ូ
ប្ក្បខ្័ណឌ ១០៦ ១៤០ ១៤០ ១៣២ ១០៦ 
ក្ិចចសន្ា ៣៦ ១១៩ ១១៣ ១៣៤ ៣៦ 
ជួល ៤៩៧ ៤០៣ ៤៦៨ ៥១៣ ៤៩៧ 

ប្បភព : ប្ក្សួងធមមការនិងសាសនា 
  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 30 

តារាងទ្ ី២.៦ សចូនាក្រសខំាន់ៗ ក្នងុវសិយ័ពទុ្ធកិ្មធយ្មសកិ្ា្ទ្ត្យិភមូ ិ

សចូនាក្រ 
២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ ២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ 
ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង 

ចំនួនសាលា ១៥ ១៤ ១៤ ១៤ ១៤ 
ចំនួនសមណសិស្ស ១ ៥២៦ ១ ៥៩៦ ១ ៦៤៤ ១ ៨២១ ១ ៥២៦ 

ចំនួនប្គ ូ
ប្ក្បខ្័ណឌ ៣៤ ៤៩ ៤១ ៣៣ ៣៤ 
ក្ិចចសន្ា ៣៤ ២១ ១៨ ២៧ ៣៤ 
ជួល ២៣៨ ២១៨ ២២៤ ២៤០ ២៣៨ 

ប្បភព : ប្ក្សួងធមមការនិងសាសនា 
តារាងទ្ ី២.៧ សចូនាក្រសខំាន់ៗ ក្នងុវសិយ័ពទុ្ធកិ្ឧត្តមសកិ្ា្ 

សចូនាក្រ 
២០១៤-២០១៥ ២០១៥-២០១៦ ២០១៦-២០១៧ ២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ 
ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង 

១ - ចនំនួពទុ្ធកិ្ .ព.ស.ស  ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ 
ចំនួនសមណនិស្សិត្ ៥២៤ ៦១៨ ២៧៤ ៤៤៥ ៤២០ 

ចំនួនប្គ ូ
ប្ក្បខ្័ណឌ ២៤ ៣១ ៤៦ ៤៨ ៣៧ 
ជួល ២០៦ ៩៣ ១៤៤ ១៥៧ ៧៦ 

បញ្ចប់បរិញ្ហាបប្ត្ ២៣០ ១៧០ ១៦៩ ១២៤ ២៣០ 
២ - ចនំនួពទុ្ធកិ្ .ស.ព.ស.ក្.្  ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ 
ចំនួនសមណនិស្សិត្  ៣៦១ ៥១០ ៤១៩ ៤០៣ 

ចំនួនប្គ ូ
ប្ក្បខ្័ណឌ ០១ ០១ ០២ ០១ ០១ 
ជួល ៥៣ ៥៤ ៥២ ៥៥ ៦១ 

បានបញ្ចប់បរិញ្ហាបប្ត្ ១១៦ ៩៦ ៩២ ៧២ ២៣៥ 
៣ - ចនំនួពទុ្ធកិ្ .ព.ស.ស.ប.ប  ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ 
ចំនួនសមណនិស្សិត្ ៣៥៦ ២២៨ ២០១ ៣៣៨ ២៦២ 

ចំនួនប្គ ូ
ប្ក្បខ្័ណឌ ០៦ ០៣ ០៥ ០៥ ០៦ 
ជួល ៥៣ ៥២ ៤៣ ៣០ ៤១ 

បានបញ្ចប់បរិញ្ហាបប្ត្ ១២៦ ៩០ ៨៨ ៣៦ ៨៩ 
៤ - ចនំនួពទុ្ធកិ្ .ព.ព.ស.រ  ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ 
ចំនួនសមណនិស្សិត្ ១ ១៧៦ ៨០៦ ៧៥៨ ៨៩៧ ៨៣០ 

ចំនួនប្គ ូ
ប្ក្បខ្័ណឌ ០៦ ៣១ ០៨ ០ ០ 
ជួល ១១០ ៩៣ ១២៦ ៩១ ៩១ 

បានបញ្ចប់បរិញ្ហាបប្ត្ ៥០ ១០០ ១០០ ១២០ ២១០ 
៥ - ចនំនួពទុ្ធកិ្ .ព.ស.េ.ស  ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ 
ចំនួនសមណនិស្សិត្ ៣១៩ ២១៧ ២៤៩ ៤៤៥ ៦១៧ 

ចំនួនប្គ ូ
ប្ក្បខ្័ណឌ ៧ ១០ ១២ ១៩ ០៥ 
ជួល ៣២ ២៧ ២០ ២៣ ៤៥ 

បានបញ្ចប់បរិញ្ហាបប្ត្ ៤៥ ៩០ ១០០ ១១១ ៣០០ 
នប្កាយឧត្តមសិក្្ា ១១៤ ៤៩៣ ៤៣២ ១៥៤ ២៧២ 
ប្បភព : ប្ក្សួងធមមការនិងសាសនា 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 31 

២. ការប្គបប់្គងផស្ពវផា្យប្ពេះពទុ្ធសាសនា នងិរក្ា្សខុ្ដមុនយីក្មម ខាងជនំនឿសាសនា 

   ប្ក្សួងបាននឹងកំ្ពុងនរៀបចំការសដមតងប្ពេះធម៌នទ្សនាអប់រំនោយតាលត់ាមរយៈការផ្សពវ-
ផ្ាយនាទី្ប្ពេះពុទ្ធសាសនាផ្ារភាាប់នឹងសងគម ក្មមវិធីទ្ស្សនាទនប្ពេះពុទ្ធសាសនា នបើក្វគគបណតតេះ
បណាាលតួ្នាទី្ ភារកិ្ចច និងប្ក្មសីលធម៌អាចារ្យដខ្មរ និងបានចងប្ក្ងសមាគមអាចារ្យដខ្មរប្បចាំរាជ-
ធានី នខ្ត្ត ។ 
២.៣០- នប្ៅពីននេះ ប្ក្សួង បានសេការជាមួយប្ក្សួងវប្បធម៌ និងវិចិប្ត្សិល្បៈ បានផលិត្
ក្ប្មងឯក្សារសតីពីតួ្នាទី្ភារកិ្ចចអាចារ្យក្នុងទ្ប្មង់អា េ៍ពិ េ៍ដខ្មរមួយចប់ នេើយបានចាក់្
ផ្ាយតាមវិទ្្យុ ទូ្រទ្ស្សន៍រដឋ និងឯក្ជន បានចងប្ក្ងនបាេះពុមពនសៀវនៅសតីពីតួ្នាទី្ ភារកិ្ចចអា-     
ចារ្យក្នុងទ្ប្មង់អា េ៍ពិ េ៍ដខ្មរក្នុងពិធីបុណ្យនផ្សងៗចំនួនរាប់មុឺនក្្ាល។ នលើសពីននេះនទ្ៀត្
ប្ក្សួងបាននរៀបចំការង្ហរប្សាវប្ជាវ ចងប្ក្ង អភិរក្្ស និងផ្សពវផ្ាយឯក្សារប្បនពណីវប្បធម៌ និង
សាសនា។ 

 បញ្ហា ប្បឈម 
២.៣១- ទ្នេឹមនឹងលទ្ធផលននការអនុវត្តដផនការយុទ្ធសាស្រសតខាងនលើ ប្ក្សួងក៏្មានបញ្ហាប្បឈម
មួយចំនួនដូចជា៖ 

• ខ្វេះលិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្តិសប្មាប់ការប្គប់ប្គងវត្តអារាម និងជួបការលំបាក្នោយសារ
ចំនណេះដឹងរបស់ប្ពេះសង្ឃ អាចារ្យ  គណៈក្មមការ អនក្ប្គប់ប្គងវត្តនៅមានក្ប្មិត្ ការអប់រំ
បស្រញ្ហាបសីលធម៌ ចរិោធម៌ប្ពេះពុទ្ធសាសនាតាមរយៈការសដមតងប្ពេះធម៌នទ្សនាឲ្យប្ជាប
ដល់ប្សទប់មហជនទូ្នៅគឺនៅជួបការលំបាក្ នោយសារការេូរចូលនូវឥទ្ធិពលវប្បធម៌
បរនទ្ស ។ 

៣.២- បរសិាា នម្៉ា ប្កូសសដ្ឋកិចចនិងហរិញ្ញវត្ាុណដ្លម្នលកខណៈអនុសប្រោះ និង  
ចីរភាពបរសិាា ន 

 កំសណើ នប្បកបសដាយចីរភាព 

២.៣២- នសដឋកិ្ចចក្មពុជា មានកំ្នណើនជាមធ្យម៧% រវាងឆ្នំ២០១៤ និងឆ្នំ២០១៧ ដដលាំប្ទ្
នោយកំ្នណើនននវិស័យកាត់្នដរ វិស័យសំណង់ អចលនប្ទ្ព្យ និងដឹក្ជញ្ជូននិងគមនាគមន៍ ប្ពម
ទំងឧស្ាេក្មមមិនដមនកាត់្នដរ ដូចជា វិស័យក្សិក្មម សណាាារនិងនភាជនីយោាន និង វិស័យ
លក់្ដំុ-រាយ។ ជាលទ្ធផល ក្មពុជាសថិត្នលើគនៃងក្នុងការសនប្មចបានចំណុចនៅកំ្នណើនរយៈនពល
មធ្យមដដលមានដចងក្នុងយុទ្ធសាស្រសតចតុ្នកាណ ដំណាក់្កាលទី្៣។ នទេះបីវិស័យក្សិក្មមមាន
កំ្នណើនយឺត្ក្តី នោយសារក្តាោអាកាសធាតុ្ ប ុដនតនសដឋកិ្ចចក្មពុជារក្្ាបានកំ្នណើនលអ ដដលប េះប ូវ
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នោយកំ្នណើនខ្ពស់ននវិស័យនផ្សងនទ្ៀត្។ នទេះបីបរិសាានខាងនប្ៅអាចជេះឥទ្ធិពលមួយចំនួនដល់
កំ្នណើននសដឋកិ្ចចក្មពុជា ជាពិនសសការនាំនចញ វិស័យនទ្សចរណ៍ វិនិនោគតាល់ពីបរនទ្ស និង   
វិស័យ ក់្ព័នធចំណូលប្បជាពលរដឋ ប ុដនតកំ្នណើននសដឋកិ្ចចក្មពុជាបានបនតភាពរឹងមំា នោយសារ
ការនប្ត្ៀមខ្ៃួនលអ តាមរយៈការោក់្នចញវិធានការចាំបាច់បានទន់នពលនវលាប្បក្បនោយប្បសិទ្ធ-
ភាពនិងស័ក្តិសិទ្ធិភាព។ ទ្នេឹមននេះ អតិ្ផរណាប្បចាំឆ្នំ ប្តូ្វបានប្គប់ប្គងក្នុងអប្តាទបជាង 
៣,០% ឬចំណុចនៅ (៣,៥%)ក្នុង ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ នទេះបីក្មពុជាបានទ្ទួ្លផលប េះ
 ល់ពីត្នមៃនប្បងអនតរជាតិ្ និង ត្នមៃមហូបអាហរនៅក្នុងប្សុក្ក្តី។ 

ការប្រប់ប្រងហរិញ្ញវត្ាុសាធារណៈ 
២.៣៣- ប្ក្សួងនសដឋកិ្ចចនិងេិរញ្ញវត្ថុ សនប្មចបានវឌ្ឍនភាពលអក្នុងការអនុវត្តក្មមវិធីកំ្ដណទ្ប្មង់
ការប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ នាលបំណងននក្មមវិធីកំ្ដណទ្ប្មង់ននេះគឺដក្លមអប្បសិទ្ធភាព
និងភាពស័ក្តិសិទ្ធននប្បព័នធប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់ក្មពជុាអនុនលាមតាមសតង់ោអនតរជាតិ្។ 
សមាសធាតុ្សំខាន់ននក្មមវិធីកំ្ដណទ្ប្មង់ននេះរួមមានការពប្ងឹងជំននឿទុ្ក្ចិត្តលវិកា ការពប្ងឹងការប្គប់
ប្គងនិងការប្បមូលចំណូល ការពប្ងឹងគណននយ្យភាពេិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈប្បព័នធប្គប់ប្គងព័ត៌្មាន
េិរញ្ញវត្ថុ និងការពប្ងីក្ការអនុវត្តលវិកាក្មមវិធីនិងការដក្លមអការអនុវត្តដផនការយុទ្ធសាស្រសតលវិកា។ 

សមិទ្ធផល 
១. លវិកាកាន់ដត្មានភាពនជឿទុ្ក្ចិត្ត និងបានកាាយជាចលក្រ នដើមបី្រក្ា្សថិរភាពមា៉ាប្ក្ូ
នសដឋក្ិចច និងចីរភាពេិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

• រាជរោាភិបាលសនប្មចបានសូចនាក្រសំខាន់ៗននប្ក្បខ័្ណឌមា៉ាប្កូ្នសដឋកិ្ចច រួមមានកំ្នណើន
នសដឋកិ្ចចក្នុងរងវង់៧% រក្្ាបាននូវអតិ្ផរណាទបក្នុងរងវង់៣% អប្តាបតូរប្បាក់្ក្នុងរងវង់៤ 
០០០នរៀល/ដុលាារអានមរិក្ និងឱនភាពលវិកានៅក្នុងក្ប្មិត្ទប។ 

• ចំណូលមានការនក្ើនន ើងក្នុងចននាាេះ១៥%-២០% ក្នុងមួយឆ្នំ ក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំចុង
នប្កាយ នេើយចំណូលចរនតលវិកាជាតិ្បាននក្ើនន ើងពីប្បមាណ១៥,០៦% ននផ.ស.ស. 
ក្នុងឆ្នំ២០១៣ ដល់ ១៩,៦៤% ក្នុងឆ្នំ២០១៧ ន លគឺនក្ើនន ើងជិត្ពីរដង ឬប្បមាណ
ជា៤,៥៨ ពិនេុភាគរយននផ.ស.ស.។ ជាមយួានននេះ ការអនុវត្តចំណូលកាន់ដត្ខិ្ត្ជិត្
នាលនៅ +/-៥% ននឥណទនកំ្ណត់្ក្នុងច្ាប់។ 

• លវិកាចំណាយបាននក្ើនន ើងប្បមាណ១,៨ដង ចាប់ពីឆ្នំ២០១៣-២០១៧ នេើយការ   
វិភាជប្តូ្វបានគិត្គូរនលើវិស័យអាទិ្ភាពសំខាន់ៗ និងការអនុវត្តលវិកាដផនក្ចំណាយក៏្កាន់ 
ដត្មានប្បសិទ្ធភាព ទំងក្ប្មិត្វិភាជន៍ និងក្ប្មិត្ប្បតិ្បត្តិការ។ ជាមួយានននេះ ការអនុវត្ត
ចំណាយ គឺកាន់ដត្ខិ្ត្ជិត្នាលនៅ +/-៥% ននឥណទនកំ្ណត់្ក្នុងច្ាប់។ 
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• អតិ្នរក្លវិកាចរនតសនប្មចបានក្នុងចននាាេះ៣,៦%ននផ.ស.ស. ក្នុង១ឆ្នំ និងបានកាត់្បនថយ
ឱនភាពលវិកាសរុប ពី-៧,០១% ក្នុងឆ្នំ ២០១៣ ននផ.ស.ស. មក្ប្តឹ្ម -៥,៨៤% ននផ.ស
.ស.ក្នុងឆ្នំ ២០១៨។ 

• ការប្គប់ប្គងសាច់ប្បាក់្មានប្បសិទ្ធភាព នោយាានបំណុលក្ក្សេេះ ក្នុងននាេះ នបៀវត្្ស និង
ប្បាក់្បំណាច់នផ្សងៗរបស់មស្រនតីរាជការ និងបុគគលិក្រដឋ ប្តូ្វនផេរតាល់ចូលក្នុងគណនី
ធនាារ នៅក្នុងសបាាេ៍ទី្៤ននដខ្។ បដនថមពីននេះ និវត្តជនក៏្បានទ្ទួ្លនូវការបនងកើនប្បាក់្
នសាធន និងរបបតាវលិក្នផ្សងនទ្ៀត្ ជាបនតបនាាប់ផងដដរ។ 

• បំណុលសាធារណៈប្តូ្វបានប្គប់ប្គងប្តឹ្មប្តូ្វ និងអនុវត្តខាាប់ខ្ជួននូវនាលការណ៍គនៃឹេះ
ទំង៤ចំណុច រួមមាន៖ ១.ប្តូ្វខ្ចីឥណទនក្នុងទំ្េំសមប្សបដដលសាានភាពលវិកា និង
នសដឋកិ្ចចអាចប្ទំប្ទ្បាន ២.ប្តូ្វខ្ចីឥណទនដដលមានក្ប្មិត្សម្បទន ឬលក្ខខ្ណឌ
អនុនប្ាេះខ្ពស់ ៣.ប្តូ្វខ្ចីសប្មាប់ដត្វិស័យអាទិ្ភាពប្ទ្ប្ទ្ង់ចីរភាពកំ្នណើន និងវិស័យបនងកើន
ផលិត្ភាពនសដឋកិ្ចច និង ៤.ប្តូ្វនប្បើប្បាស់ឥណទនទំងននាេះ ប្បក្បនោយត្មាាភាព 
គណននយ្យភាព ប្បសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត្។ ទ្នេឹមននេះ រាជរោាភិបាលរក្្ា
បានក្ប្មិត្អនុបាត្បំណុលនធៀបផ.ស.ស. ប្តឹ្ម២០,៦%(មិនរួមបញ្ចូលបំណុលមរត្ក្) 
និង២២,៨%(រួមបញ្ចូលបំណុលមរត្ក្) តាមនាលនៅកំ្ណត់្ក្នុងឯក្សារយុទ្ធសាស្រសតសតី
ពីការប្គប់ប្គងបំណុល ២០១៥-២០១៨(ទបជាង៤០%)។ 

២.៣៤- បដនថមពីននេះ ការនក្ើនន ើងននទំ្េំចំណូល បានផតល់លទ្ធភាពឲ្យរាជរោាភិបាលបនងកើន
ចំណាយោ៉ាងនប្ចើន នៅនលើការនលើក្ក្មពស់គុណភាព និងការពប្ងីក្វិសាលភាពនននសវាសាធា-     
រណៈ ទំងតាមរយៈចំណាយចរនតលវិកាជាតិ្ និងទំងតាមរយៈចំណាយវិនិនោគសាធារណៈ
នដើម្បីនធវើឲ្យការផតល់នសវាសាធារណៈមានភាពកាន់ដត្ប្បនសើរន ើង និងកាន់ដត្ខិ្ត្ជិត្នឹងប្បជា
ពលរដឋ ដដលជាអនក្នប្បើប្បាស់។ នលើមូលោានននេះ ក្នុងរយៈនពល៥ ឆ្នំចុងនប្កាយ ចំណាយសរុប
លវិការដឋ ប្តូ្វបាននក្ើនន ើងជិត្ពីរដង ក្នុងននាេះ ចំណាយសរុបរបស់ប្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកី្ឡា 
ប្តូ្វបានបនងកើនជាងបីដងចំណាយសរុបរបស់ប្ក្សួងសុខាភិបាល ប្តូ្វបានបនងកើនជិត្ពីរដងក្នៃេះ 
ចំណាយសរុបរបស់ប្ក្សួងក្សិក្មម រុកាាប្បមាញ់ និងននសាទ្ ប្តូ្វបានបនងកើនជិត្បីដង នេើយ
ចំណាយវិនិនោគតាល់នោយេិរញ្ញប្បទនក្នុងប្បនទ្ស ប្តូ្វបានបនងកើនជិត្ពីរដងក្នៃេះ។ មួយវិញ
នទ្ៀត្សមាមាប្ត្ននចំណូលលវិកាពីប្បភពេិរញ្ញប្បទននប្ៅប្បនទ្សក្នុងចំដណក្លវិកាជាតិ្បាន
លយចុេះពីប្បមាណជិត្៧០% នៅក្នុងឆ្នំ១៩៩៥ មក្នៅប្តឹ្មដត្ប្បមាណ២១,៤% ប ុនណាណេះ ក្នុងឆ្នំ
២០១៧ នេើយនឹងបនតលយចុេះដលមនទ្ៀត្នៅមិនដល់២០% នៅឆ្នំ២០១៨។ ប្បការននេះគឺជាការស
បញ្ហាក់្ឲ្យនឃើញថ្ន ក្មពុជាកាន់ដត្មានឯក្រាជ្យភាពខាងលវិកាជាងមុន និងកាន់ដត្មានភាពជា
មាាស់ជាងមុន។  
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២. បុនរលក្ខណៈសំខាន់ៗ ប្តូ្វបានក្សាង និងពប្ងឹងបដនថមនដើមប្ីធានានូវគណននយយ្ភាព
េិរញ្ញវត្ថុ 

• បៃង់គណននយ្យលមីសប្មាប់រោាភិបាល និងប្គឹេះសាានសាធារណៈរដឋបាល ប្តូ្វបានដក្
សប្មួលឲ្យប្សបតាមសតង់ោអនតរជាតិ្ និងោក់្ឲ្យអនុវត្ត។ 

• លុបបំបាត់្មុខ្ង្ហរនបឡានៅរត្នាារទំងប្សុង នោយបដងវរមក្នប្បើប្បាស់នសវារបស់
ធនាារជាតិ្ននក្មពុជា។ 

• ប្បព័នធFMIS ដំណាក់្កាលទី្១ ប្តូ្វបានក្សាងនិងោក់្ឲ្យអនុវត្តនៅអគគនាយក្ោានរត្នា- 
ារជាតិ្ និងរត្នាាររាជធានី នខ្ត្ត  អគគនាយក្ោានលវិកា និងអគគនាយក្ោានសេប្បតិ្បត្តិ-
ការអនតរជាតិ្និងប្គប់ប្គងបំណុល។ ទ្នេឹមននេះ អគគនាយក្ោានរត្នាារជាតិ្ និងបាន
បញ្្ឈប់ប្បព័នធបនចចក្វិទ្្ាព័ត៌្មានដខ្មរទំងប្សុង និងចាប់នផតើមនប្បើប្បាស់ប្បព័នធFMIS នពញ
នលញ។ 

• មុខ្ង្ហរចំនួន៦ រួមមាន៖ ១.មុខ្ង្ហរវិភាជន៍លវិកា ២.មុខ្ង្ហរគណនីប្តូ្វសង ៣.មុខ្ង្ហរ
គណនីប្តូ្វទរ ៤.មុខ្ង្ហរប្គប់ប្គងសាច់ប្បាក់្ ៥.មុខ្ង្ហរទិ្ញ និង ៦.មុខ្ង្ហរនសៀវនៅធំនន
ប្បព័នធFMIS ប្តូ្វបានោក់្ឲ្យអនុវត្ត។ បដនថមពីននេះ ចំណាត់្ថ្ននក់្ទំង៧ ននមាតិ្កាលវិកា 
ប្តូ្វបានដក្សប្មួល នរៀបចំលមី និងោក់្ឲ្យអនុវត្ត។ 

• អងគភាពសវនក្មមនផេក្នុងប្តូ្វបាននៅប្គប់ប្ក្សួង សាាប័ន នដើម្បីពប្ងឹងប្បព័នធប្តួ្ត្ពិនិត្្យនផេ
ក្នុង និងមុខ្ង្ហរសវនក្មមនផេក្នុង ប្តូ្វបានពប្ងឹងជាលំោប់។ 

• ត្មាាភាពលវិកា ប្តូ្វបានបនងកើនជាលំោប់តាមរយៈការផ្សពវផ្ាយនូវឯក្សារសំខាន់ៗ រួម
មាន៖ ១.សនងខបសំនណើលវិកា ដដលបានអនុម័ត្នោយគណៈរដឋមស្រនតី ២.លវិកាសនងខបដដល
ង្ហយប្សួលយល់នប្កាយច្ាប់លវិកាប្តូ្វបានអនុម័ត្ ៣.របាយការណ៍លទ្ធផលននការប្តួ្ត្
ពិនិត្្យការអនុវត្តលវិកា ក់្ក្ណាាលឆ្នំ ៤.ច្ាប់សតីពីការទូ្ទត់្លវិកាទូ្នៅរបស់រដឋសប្មាប់
ការប្គប់ប្គងប្បចាំឆ្នំ ៥.របាយការណ៍សវនក្មម នលើការប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
ប្បចាំឆ្នំ ៦.របាយការណ៍សវនក្មមបញ្ហាក់្នលើនសចក្តីប្ ងច្ាប់ សតីពីការទូ្ទត់្លវិកា
ទូ្នៅរបស់រដឋ ៧.ប្ពឹត្តិបប្ត្សថិតិ្បំណុលសាធារណៈក្មពុជា និង ៨.ដផនការលទ្ធក្មម,នសចក្តី
ជូនដំណឹងការនដញនលៃ ការប្បគល់កិ្ចចសន្ាលទ្ធក្មមនិងរបាយការណ៍ប្តួ្ត្ពិនិត្្យកិ្ចចលទ្ធ
ក្មមសាធារណៈតាមនប្កាយ ដដលសថិត្នៅនប្កាមសិទ្ធិសនប្មចនលើសាាប័នអនុវត្តលទ្ធក្មម/
អងគភាពលវិកាប្បចាំឆ្នំ២០១៦ នលើកាលបរិនចេទ្ឆ្នំ២០១៥។ តាមរយៈការផតល់ព័ត៌្មានសតី
ពីលវិកានៅប្គប់វដតននលវិកាជាសាធារណៈ គឺនដើម្បីពប្ងឹងប្បសិទ្ធភាព គណននយ្យភាព និង
ត្មាាភាពលវិកា ផងដដរ។ 

• ច្ាប់ និងបទ្ប្បញ្ញត្តិ ក់្ព័នធការប្គប់ប្គងលវិកា លទ្ធក្មម ការប្គប់ប្គងប្ទ្ព្យសម្បត្តិរដឋ និង
មូលបប្ត្រដឋ ប្តូ្វបានប្បកាសឲ្យនប្បើនិងោក់្ឲ្យអនុវត្ត។  
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២.៣៥- រេូត្មក្ដល់នពលននេះ ប្បព័នធFMIS ប្តូ្វបានបញ្ចប់អនុវត្តសាក្ល្បងនៅក្នុងប្ក្សួង
នសដឋកិ្ចចនិងេិរញ្ញវត្ថុរួចនេើយ នេើយកំ្ពុងដត្ពប្ងីក្ការអនុវត្តសាក្ល្បងនៅដល់ប្ក្សួង សាាប័ន 
ជាបនតបនាាប់។ ក្នុងនពលអនាគត្ ប្បព័នធននេះនឹងកាាយជាយនតការសនូល ក្នុងការពប្ងឹងប្បសិទ្ធភាព
លវិកា និងគណននយ្យភាពេិរញ្ញវត្ថុនៅប្គប់ក្ប្មិត្ ទំងក្ប្មិត្ននការប្តួ្ត្ពិនិត្្យេិរញ្ញវត្ថុ ក្ប្មិត្
ននការប្គប់ប្គងសាច់ប្បាក់្ និងក្ប្មិត្ននការអនុវត្តក្មមវិធី។ 

៣. ប្ក្បខ័្ណឌលវិកាក្មមវិធីប្ត្ូវបាននរៀបចំ ពប្ងឹង និងពប្ងីក្ជាឧបក្រណ៍ផា្រភាាប់លវិកានឹង
នាលននោបាយរបស់រាជរោាភិបាល 

• លវិកាក្មមវិធីសាក្ល្បងនពញនលញប្តូ្វបានអនុវត្តនិងពប្ងីក្នៅប្គប់ប្ក្សួង សាាប័ន ក្នុង
ននាេះ ប្ក្សួង សាាប័នចំនួន១០ អនុវត្តលវិកាក្មមវិធីសប្មាប់ឆ្នំ២០១៥  ប្ក្សួង សាាប័ន
ចំនួន១៥ បដនថមសប្មាប់ឆ្នំ២០១៦ និងប្ក្សួង សាាប័នចំនួន១១ បដនថមសប្មាប់ឆ្នំ 
២០១៧ និងប្ក្សួង សាាប័នចំនួន៣ បដនថមសប្មាប់ឆ្នំ២០១៨ ដដលសរុបចំនួន៣៩  
នេើយប្គប់ប្ក្សួង សាាប័ន បាននរៀបចំរចនាសមព័នធនាលននោបាយ និងដផនការយុទ្ធ-   
សាស្រសតលវិកាប្សបតាមយុទ្ធសាស្រសតចតុ្នកាណ ដំណាក់្កាលទី្៣ និងដផនការយុទ្ធសាស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ ២០១៤-២០១៨។  រើឯប្គប់រដឋបាលរាជធានី នខ្ត្ត ប្តូ្វបានោក់្ឲ្យអនុវត្ត
លវិកាក្មមវិធីចាប់ពីឆ្នំ២០១៧-២០២០។ 

• ប្ក្បខ័្ណឌគតិ្យុត្តននការនរៀបចំនិងអនុវត្តលវិកាក្មមវិធី ប្តូ្វបាននរៀបចំនិងោក់្ឲ្យអនុវត្ត។ 
• យនតការអងគភាពលវិកា បានជំរុញឲ្យមានត្មាាភាព គណននយ្យភាព ការនផេរសិទ្ធិអំណាច 
និងការទ្ទួ្លខុ្សប្តូ្វនិងការចូលរួមខ្ពស់ពីអងគភាពជំនាញ ក្នុងដំនណើរការននវដដលវិកា។ 

• តាមរយៈការអនុវត្តលវិកាក្មមវិធីនពញនលញនៅប្គប់ប្ក្សួង សាាប័ន ចាប់ពីឆ្នំ២០១៨      ត្
នៅនឹងជួយដល់ប្ក្សួង សាាប័ននធវើការនរៀបចំលវិកាកាន់ដត្ផ្ារភាាប់នៅនឹងនាលននោ-
បាយ។ នៅក្នុងកិ្ចចខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បងននេះ ការនរៀបចំលវិកា និងការចរចាលវិកា ប្តូ្វបានពប្ងឹង 
និងដក្លមអមួយក្ប្មិត្ខ្ពស់ដលមនទ្ៀត្ តាមរយៈការ ៃ្ុេះបញ្ហាំងបានកាន់ដត្លអប្បនសើរន ើង
នូវអាទិ្ភាពសំខាន់ៗរបស់រាជរោាភិបាល ប្ពមទំងការនលើក្ក្មពស់ប្បសិទ្ធភាពននការអនុ-
វត្ត។   

៤. សមត្ថភាពមស្រនតីក្នុងការប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ប្តូ្វបានពប្ងឹង 
• កំ្នណើនប្បសិទ្ធភាពននការអនុវត្តលវិកា៖ ការអនុវត្តខិ្ត្ជិត្នាលនៅននឥណទនច្ាប់។ 
• ការបណតតេះបណាាលប្តូ្វបាននរៀបចំជាបនតបនាាប់ និងមានលក្ខណៈប្បមូលផដុំ(ជំនាញលវិកា 
កិ្ចចបញ្ជិការគណននយ្យ រជជនទ្យ្យ លទ្ធក្មម ។ល។)។ 

• គុណភាពននដផនការយុទ្ធសាស្រសតលវិកានក្ើនន ើង និងសំនណើគនប្មាងលវិកាប្បចាំឆ្នំ នរៀបចំ
កាន់ដត្មានគុណភាព។ 
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២.៣៦- តាមរយៈលទ្ធផលននការវាយត្នមៃឆ្នំ២០១៧ នោយនប្បើប្បាស់ទិ្ននន័យនិងព័ត៌្មានឆ្នំ
២០១៤-២០១៦ នធៀបជាមួយនឹងលទ្ធផលននការវាយត្នមៃឆ្នំ២០១៥ ដដលនប្បើប្បាស់ទិ្ននន័យឆ្នំ
២០១១-២០១៣ នោយនប្បើប្បាស់ប្ក្បខ័្ណឌចំណាយសាធារណៈ និងគណននយ្យភាព ឆ្នំ២០១១ 
បង្ហាញថ្នប្បព័នធប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្មពុជាមានភាពប្បនសើរន ើងនលើការប្គប់ប្គងចំណូល- 
ចំណាយ ការពប្ងឹងរដឋបាលប្បមូលចំណូល ត្មាាភាពលវិកា និងលទ្ធក្មមសាធារណៈ និងការ
ប្គប់ប្គងនបៀវត្្ស។ 
 

បញ្ហា ប្បឈម 

២.៣៧- ទ្នេឹមនឹងសមិទ្ធផលសនប្មចបានខាងនលើ ការអនុវត្តកិ្ចចការដក្ទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងេិរញ្ញ-
វត្ថុសាធារណៈ ដត្ងជួបឧបសគគ និងបញ្ហាប្បឈមនានា រួមមាន៖ បញ្ហាសាាប័ន បនចចក្នទ្ស និង
ធនធានេិរញ្ញវត្ថុ។ រាជរោាភិបាលក្មពុជា បាននបតជាានមាេះមុត្ និងបានប្បកាន់យក្អភិប្ក្ម “នរៀន
ផងនធវើផង” ឬ “្ៃងសេងឹសាាបលម” ដដលមក្ដល់នពលននេះទ្ទួ្លបានលទ្ធផលនិងបទ្ពិនសាធន៍ជា
នប្ចើនគួរឲ្យក្ត់្សមាោល់ សប្មាប់ជាទុ្នបនដដំនណើរនៅមុខ្នទ្ៀត្។ ក្នុងការអនុវត្តក្មមវិធីដក្ទ្ប្មង់ការ
ប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបានជួបប្បទ្េះបញ្ហាសំខាន់រួមមាន៖ 

១. ក្តាោសាាប័ន  
• យនតការសប្មបសប្មួលរួម រវាងអងគភាពជំនាញ ក់្ព័នធននប្ក្សួងនសដឋកិ្ចចនិងេិរញ្ញវត្ថុ 
ជាមួយប្ក្សួង សាាប័ន ជាពិនសសក្នុងការអនុវត្តលវិកានៅពំុទន់ប្បមូលផដុំ។ 

• ្នេៈ ការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់ប្ក្សួង សាាប័ន នក្ើនន ើងជាលំោប់ ប ុដនតនៅពំុ
ទន់ប្គប់ប្ាន់ ក្នុងការជំរុញការង្ហរដក្ទ្ប្មង់ឲ្យកាន់ដត្មានសនេុេះ ជាពិនសស ក្ប្មិត្ថ្ននក់្
ដឹក្នាំជាន់ខ្ពស់។ 

• ពំុទន់មានដផនការសក្មមភាពសប្មាប់ផ្ារភាាប់ការង្ហរដក្ទ្ប្មង់ប្បទក់្ប្ក្ឡាទំង៣។ 

២. ក្តាោបនចចក្នទ្សនិងធនធានមនុសស្ 
• ការនរៀបចំដផនការសក្មមភាពលមអិត្របស់អងគភាពនប្កាមឱវាទ្ប្ក្សួងនសដឋកិ្ចច និងេិរញ្ញវត្ថុ 
និងប្ក្សួង សាាប័ន នៅពំុទន់ន ៃ្ើយត្បនឹងដផនការសក្មមភាពរួមរបស់ក្មមវិធីដក្ទ្ប្មង់។ 

• ការបណតតេះបណាាលប្តូ្វបាននរៀបចំជានប្ចើននលើក្ ប ុដនតភាគនប្ចើនជាការបស្រញ្ហាបការយល់
ដឹងនោយនៅពំុទន់បាននរៀបចំរយៈនពលមធ្យម និងដវង ដដលសំនៅបនងកើនសមត្ថភាព
ជំនាញរបស់មស្រនតី។ 

៣. ក្តាោេិរញ្ញវត្ថុ 
• លវិការដឋសប្មាប់ាំប្ទ្ក្មមវិធីដក្ទ្ប្មង់នៅមានក្ប្មិត្ នោយនៅមាននសចក្ដីប្តូ្វការាំប្ទ្ពី
េិរញ្ញប្បទននដគូអភិវឌ្ឍ។ 
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• ការនរៀបចំការឧបត្ថមភនលើក្ទឹ្ក្ចិត្តដល់ប្កុ្មការង្ហរដក្ទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុសាធា-
រណៈ ប្ក្សួង សាាប័ន នៅកំ្ពុងនរៀបចំវិធាន និងនីតិ្វិធីនៅន ើយ នដើម្បីអាចអនុវត្តក្នុងឆ្នំ
២០១៨ ននេះ។ 

 ចីរភាពបរសិាា ន 

២.៣៨- ការប្គប់ប្គងបរិសាាននិងធនធានធមមជាតិ្ រួមទំងការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្កំ្ពុងដត្ជា
បញ្ហាសំខាន់ដដលទក់្ទ្ងនឹងចីរភាព និងសថិរភាពននកំ្នណើននសដឋកិ្ចចនិងការអភិវឌ្ឍសងគមរបស់
ក្មពុជា។ បញ្ហាបរិសាានជាបញ្ហាអនតរវិស័យនិងត្ប្មូវឲ្យមានការសប្មបសប្មួលក្នុងរោាភិបាលទំង
មូលទំងនៅថ្ននក់្ជាតិ្និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ នោយមានកិ្ចចសេការជាមួយប្គប់អនក្ ក់្ព័នធ។ 

២.៣៩- ប្ក្សងួបរសិាានមានតួ្នាទី្ដឹក្នាំការង្ហរនដើម្បីសនប្មចបានចីរភាពបរិសាាន។ ប្ក្សួង    
សនប្មចបានវឌ្ឍនភាពលអក្នុងដផនក្ជានប្ចើនដូចជា៖ ១.ព័ត៌្មាននិងចំនណេះដឹងបរិសាាន ២.ការប្គប់ប្គង
តំ្បន់អភិរក្្ស ៣.កិ្ចចាំ របរិសាាន និង ៤.ការអភិវឌ្ឍនោយចីរភាព/ការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្។  

២.៤០-  នាលនៅអភិវឌ្ឍន៍សេស្សវត្្សរ៍ក្មពុជា នាលនៅទី្៧ បានបង្ហាញថ្នកិ្ចចការ រនប្ពនឈើ 
ធនធានទឹ្ក្ និងបរិសាានគឺជាសនូលននការអភិវឌ្ឍនោយចីរភាព។ ប ុដនត កិ្ចចប្បឹងដប្បងនោយចីរភាព
របស់រាជរោាភិបាលមិនទន់សនប្មចបាននៅន ើយនទ្។ ឧទេរណ៍ គប្មបនប្ពនឈើមានចំនួន
៦១,១៥%ក្នុងឆ្នំ២០០២ ប ុដនតបានធាាក់្ចុេះមក្៤៩,៨%ក្នុងឆ្នំ២០១៥ នោយសារសក្មមភាពកាប់
បំតាញនប្ពនឈើនោយខុ្សច្ាប់ ដដលសថិត្នៅនប្កាមចំណុចនៅ(៦០%) របស់ផ.យ.អ.ជ.។ 
ប្បសិននបើមិនមានការប្តួ្ត្ពិនិត្្យនទ្ និនានការននេះអាចបណាាលឲ្យមានឥទ្ធិពលនអកូ្ ូសុីអវិជជមាន
នៅគុណភាពដីនិងទឹ្ក្ប្ពមទំងការបាត់្បង់ជីវៈចប្មុេះ និង ប្តី្។ 

២.៤១- រាជរោាភិបាលកំ្ពុងនធវើការង្ហរជាមួយសេគមន៍ នដើម្បីសាោរការបាត់្បង់ដផនក្បរិសាាន
ន ើងវិញតាមរយៈការនលើក្ក្មពស់ការការ រនិងប្គប់ប្គងធនធានតាមសេគមន៍នោយចីរភាព។ 
ឧទេរណ៍ រាជរោាភិបាលបានបនងកើត្សេគមន៍នប្ពនឈើចំនួន៤៩៩ ដដលប្គបដណតប់នផេដីចំនួន
៥១៤លានេ.ត្.។ ចំនួនសេគមន៍ននសាទ្បាននក្ើនន ើងពី៤៤០ក្នុងឆ្នំ២០០៥នៅ៥១៦ក្នុងឆ្នំ
២០១៥ ដដលប្គបដណតប់នផេដីចំនួន៦៤៧ ០០០េ.ត្. នេើយបចចុប្បននមានតំ្បន់អភិរក្្សននសាទ្
ចំនួន៥៦១(សេគមន៍ចំនួន៤៦៧ក្ដនៃង)។ 

២.៤២- ទឹ្ក្សាាត្និងអនាម័យ គឺជាចំណុចនៅសំខាន់មួយនផ្សងនទ្ៀត្ក្នុងនាលនៅទី្៧នននាល
នៅអភិវឌ្ឍន៍សេស្សវត្្សរ៍ក្មពុជា។ ការផគត់្ផគង់ទឹ្ក្សាាត្ទី្ប្បជំុជនមានចំនួន៨៨,០១%ក្នុងឆ្នំ២០១៥ 
ដដលនលើសចំណុចនៅ (>៨០%) ចំដណក្ការផគត់្ផគង់ទឹ្ក្សាាត្ជនបទ្សនប្មចបាន៥០%ដូចចំណុច
នៅ។ អនាម័យនៅទី្ប្បជំុជនសនប្មចបាន៨៩%ក្នុងឆ្នំ២០១៥នលើសចំណុចនៅ(៧៤%)។  
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២.៤៣- នទេះបីការនប្បើប្បាស់ធ្យូងសប្មាប់ចមអិនប្តូ្វបានកាត់្បនថយពី៨៤%ក្នុងឆ្នំ២០០៥មក្
៧៤,៨% ក្នុងឆ្នំ២០១៤ រាជរោាភិបាលក្មពុជានឹងមិនអាចសនប្មចបានចំណុចនៅក្នុងនាលនៅ
អភិវឌ្ឍន៍សេស្សវត្្សរ៍ក្មពុជាក្នុងឆ្នំ២០១៥នទ្។ ការចុេះបញ្ជីដីបាននក្ើនន ើងពី១៥%ក្នុងឆ្នំ២០០០ 
នៅ២៨% ក្នុងឆ្នំ២០១១និងនក្ើនដល់៥៨%ក្នុងឆ្នំ២០១៥ នលើសចំណុចនៅ(៥៧%)។ រាជរោា-
ភិបាលក្មពុជានឹងប្បឹងដប្បងបដនថមនទ្ៀត្នដើម្បីសនប្មចបានចំណុចនៅ(៧០%)ក្នុងឆ្នំ២០១៨។  

បញ្ហាប្បឈម 

២.៤៤-  បញ្ហាប្បឈមសំខាន់គឺការបនតពប្ងឹងសមត្ថភាពសប្មាប់កិ្ចចសប្មបសប្មួល និងសេ
ប្បតិ្បត្តិការអនតរវិស័យនលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជា៖ ទឹ្ក្ ដីធៃី នប្ពនឈើ និងគុណភាពខ្្យល់នៅ តំ្បន់ 
ទី្ប្បជំុជននិងជនបទ្។ រាជរោាភិបាលនឹងប្តូ្វបនតបនងកើនការោំកូ្ននឈើន ើងវិញ នដើម្បីសាោរនប្ព
នឈើន ើងវិញ។ ឥទ្ធិពលននការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្ នគររូបនីយក្មម និងកំ្នណើនឧស្ាេូបនីយ
ក្មមនឹងោក់្បនេុក្បដនថមនលើធនធានធមមជាតិ្និងនអកូ្ ូសុីរបស់ក្មពុជា។   

៣.៣-  ភាពជានដ្រូកនងុការអភិវឌ្ឍ 

២.៤៥-  រាជរោាភិបាលសនប្មចបានសមិទ្ធផលជានប្ចើន ក្នុងការពប្ងឹងភាពជានដគូជាមួយតួ្អងគ
អភិវឌ្ឍទំងអស់តាមរយៈការោក់្ឲ្យអនុវត្ត និងដក្លមអជាបនតបនាាប់នូវប្ក្បខ័្ណឌនាលននោ- 
បាយ យនតការសាាប័ន និងលិខិ្ត្បទ្ោានចាំបាច់ជានប្ចើន ពិនសសការនរៀបចំ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រសត
សតីពីកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍន៍និងភាពជានដគូ ឆ្នំ២០១៤-២០១៨ នដើម្បីបនងកើនភាពស័ក្តិសិទ្ធិ
ក្នុងកិ្ចចអភិវឌ្ឍ។ នលើមូលោានននេះ រាជរោាភិបាលបានសនប្មចនជាគជ័យក្នុងការនក្ៀរគរធនធាន
សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិ្ នេើយចាត់្ទុ្ក្េិរញ្ញប្បទនសេប្បតិ្បត្តិការនៅបនតតួ្នាទី្សំខាន់សប្មាប់
អភិវឌ្ឍសងគម និងនសដឋកិ្ចចក្មពុជាក្នុងបរិការណ៍ដដលក្មពុជាសនប្មចបានឋានៈជាប្បនទ្សមាន
ចំណូលមធ្យមក្ប្មិត្ទបក្នុងឆ្នំ២០១៦។ 

 
១.  ការពប្ងងឹប្បសទិ្ធភាពក្ចិចសេប្បត្បិត្តកិារអភវិឌឍ្ន ៍
ក្នុងរយៈនពល០៥ឆ្នំក្នៃងមក្ រាជរោាភិបាលសនប្មចបានវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗក្នុងការ

ពប្ងឹងប្បសិទ្ធភាពកិ្ចចសេប្បតិ្បតិ្តការ និងភាពជានដគូក្នុងកិ្ចចអភិវឌ្ឍ ដដលរួមមាន ៖ 
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របូភាពទ្ ី២.១ ននិានការេរិញ្ញបប្ទនតាមវសិយ័ នងិនដគអូភវិឌឍ្សខំាន់ៗ  
ការនបើក្ផតល់េិរញ្ញប្បទននោយនដគូអភិវឌ្ឍ  

(ជាលានដុលាារអានមរិក្) 
ការនបើក្ផតល់េិរញ្ញប្បទនតាមវិស័យ 

(ជាលានដុលាារអានមរិក្) 

  
ប្បភព៖ ប្បពន័ធទ្និននយ័េិរញ្ញប្បទនសេប្បត្ិបត្តិការ ឆ្ន ំ២០១៨ 

 

២.៤៦-  ការនបើក្ផតល់េិរញ្ញប្បទនសេប្បតិ្បត្តិការបានរក្្ាទំ្េំក្នុងរងវង់១.៤០០លានដុលាារ
អានមរិក្ ក្នុងឆ្នំ២០១៤-២០១៨។ នទេះជាការនបើក្ផតល់មានការធាាក់្ចុេះបនតិចក្នុងឆ្នំ២០១៥ និង
២០១៦ បនាាប់ពីក្មពុជាកាាយជាប្បនទ្សមានចំណូលមធ្យមក្ប្មិត្ទប េិរញ្ញប្បទនសរុបបាន
នក្ើនន ើងវិញក្នុងឆ្នំ២០១៧ នេើយក៏្រំពឹងថ្ននឹងរក្្ាកំ្នណើនលអក្នុងឆ្នំ២០១៨ នោយសារការបនត
ាំប្ទ្ពីសំណាក់្នដគូអភិវឌ្ឍនលើវិស័យនសដឋកិ្ចច និងវិស័យនេោារចនាសមព័នធ។ 

 

របូភាពទ្ ី២.២ ការត្ប្មមឹេរិញ្ញបប្ទនជាមយួអាទ្ភិាពនន 
ដផនការយទុ្ធសាស្រសតអភវិឌឍ្នជ៍ាត្ ិ២០១៤-២០១៨ 

 

ប្បភព៖ ប្បពន័ធទ្និននយ័េិរញ្ញប្បទនសេប្បត្ិបត្តិការ ឆ្ន ំ២០១៨ 
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ដៃគូទ្វេភាគី ដៃគូពហុភាគី (IFIs, GAVI & Global Fund)
សហភាពអឺរ ៉ាុប ភាា ក់ងារអង្គការសហប្បជាជាតិ
អង្គការមិនមមនរដ្ឋា ភិបល (ធនធានផ្ទា ល)់
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វសិយ័សង្គមកិច្ច វសិយ័ទ្សៃាកិច្ច វសិយ័ទ្ហដ្ឋា រច្នាសមពន័ធ
អនតរវសិយ័ វសិយ័ទ្សេង្ទ្វៀត

y = 1.0485x - 0.003
R² = 0.6668
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ការវភិាជតប្មូវការហរិញ្ញបបទានកាុង្មសនការយុវធស្មស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (%)

ទ្ៅខាង្ទ្លីមសេបនាា ត់ ហិរញ្ញបបទាន
ទ្លីសតប្មូវការ ស.យ.អ.ជ 

ទ្ៅខាង្ទ្ប្កាមមសេបនាា ត់ ហិរញ្ញបបទាន
តិច្ជាង្តប្មូវការ ស.យ.អ.ជ 

ៃឹកជញ្ជូ ន 

សុខាភិបល 

កសិកមា 

ថាមល 

វឹកស្មា ត 
អភិវឌ្ឍន៍ជនបវ 

អប់រ ំ

អភិបលកិច្ច 

សុសុមាលភាពសង្គម 
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២.៤៧- ការនបើក្ផតល់េិរញ្ញប្បទនសេប្បតិ្បត្តិការក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំចុងនប្កាយបានត្ប្មឹមោ៉ាងលអ
ប្បនសើរជាមួយអាទិ្ភាពជាតិ្ ន លគឺមានទំ្េំសរុប៦.៨៧៧លានដុលាារអានមរិក្ នសមើនឹង៩១% នន
ត្ប្មូវការធនធានសរុបរបស់ដផនការយទុ្ធសាស្រសតអភវិឌឍ្នជ៍ាត្ ិឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ ។ ការនបើក្ផតល់
ក៏្ប្តូ្វបានត្ប្មឹមដផអក្តាមបរិការណ៍ននការអភិវឌ្ឍសងគម នសដឋកិ្ចចក្មពុជា នោយក្នុងននាេះ វិស័យ
ក្សិក្មម ថ្នមពល និងដឹក្ជញ្ជូន ទ្ទួ្លបានេិរញ្ញប្បទនខ្ពស់ជាងត្ប្មូវការនប្ េះជាវិស័យជំរុញ
កំ្នណើននសដឋកិ្ចច។ 

េរិញ្ញបប្ទនសប្មាបា់បំ្ទ្ការអនវុត្តនាលននោបាយអភវិឌឍ្នវ៍សិយ័ឧសា្េក្មមក្មពជុា 
ឆ្ន ំ២០១៥-២០២៥ 

២.៤៨-  ក្នុងឆ្នំ២០១៥-២០១៨ េិរញ្ញប្បទនសេប្បតិ្បត្តិការសរុប៦០៤លានដុលាារអានមរិក្ 
បានាំប្ទ្ការអនុវត្តនាលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្ាេក្មមក្មពុជា និងជាមធ្យមមានទំ្េំ
១៥១លានដុលាារអានមរិក្ក្នុងមួយឆ្នំ សប្មាប់ាំប្ទ្វិស័យអាទិ្ភាព និងវិធានការគនៃឹេះនននាល
ននោបាយននេះ។ ក្នុងននាេះ េិរញ្ញប្បទនទំ្េំ៤២១លានដុលាារអានមរិក្ បានាំប្ទ្ដល់ការ
អភិវឌ្ឍវិស័យថ្នមពលអគគិសនី និងវិស័យដឹក្ជញ្ជូន។ នដគូអភិវឌ្ឍសំខាន់ៗដដលាំប្ទ្ រួមមាន 
សាធារណរដឋប្បជាមានិត្ចិន ធនាារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ជប ុន បារាំង និងអូស្រសាោលី។  

តារាងទ្ ី២.៨ វសិយ័នននាលននោបាយអភវិឌឍ្នវ៍សិយ័ឧសា្េក្មម 
(ជាលានដលុាារអានមរកិ្) 

វសិយ័នននាលននោបាយអភវិឌឍ្នវ៍សិយ័ 
ឧសា្េក្មម  

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 
២០១៨ បា៉ាន់
សាាន 

វិធានការគនៃេឹះ៤ ជាក្់ដសតង ៥៧,៦ ១៦៨,៥ ១០៣,០        ៩២,១  
ការពប្ងកី្សេប្ាសធនុត្ចូ និងមធ្យម ៣,៩          ១,៦         ៣,៧  ២,៧  
ការជំរុញវិនិនោគ         ០,៤  ៣,៦  ១,៧          ៥,៨  
ការដក្លមអបរិោកាសនិយត្ក្មម ៩,៧          ៩,៦  ២៥,៣          ៧,៦  
ការសប្មបសប្មួលនាលននោបាយាំប្ទ្ ២៩,៥  ២២,២  ២៦,០  ២៩,០  
សរបុ    ១០១,១       ២០៥,៦  ១៥៩,៧  ១៣៧,២  
ប្បភព៖ ប្បពន័ធទ្និននយ័េិរញ្ញប្បទនសេប្បត្ិបត្តិការ ឆ្ន២ំ០១៨ 
 

 ការសប្មបសប្មលួយនតការពនិប្ាេះនោបលភ់ាពជានដគ ូ
២.៤៩-   រាជរោាភិបាល បានបនតដឹក្នាំកិ្ចចពិនប្ាេះនោបល់នទ្វភាគី និងពេុភាគីជាមួយនដគូ
អភិវឌ្ឍសំខាន់ៗ ដូចជា ជប ុន កូ្នរ៉េ អូស្រសាោលី អឺរ៉េុប និងទី្ភានក់្ង្ហរអងគការសេប្បជាជាតិ្ នដើម្បី        
ពិនិត្្យ និងត្ប្មង់ទិ្សការាំប្ទ្របស់នដគូទំងននាេះឲ្យប្សបតាមអាទិ្ភាពអភិវឌ្ឍជាតិ្។ នលើសពី
ននេះ រាជរោាភិបាលបានអនុវត្តយនតការប្កុ្មការង្ហរបនចចក្នទ្សចប្មុេះ នដើម្បីជំរុញប្បសិទ្ធភាពនន
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ភាពជានដគូនៅក្ប្មិត្វិស័យ។ នាឆ្នំ២០១៨ គ.ជ.នា បាននរៀបចំការពិនិត្្យអំពីសមិទ្ធក្មមននយនត
ការប្កុ្មការង្ហរបនចចក្នទ្សចប្មុេះ នដើម្បីពប្ងឹងប្បសិទ្ធភាព និងអាទិ្ភាពការង្ហរតាមវិស័យ។  

 

២. ការអនវុត្តចណំចុនៅននដផនការយទុ្ធសាស្រសតអភវិឌឍ្នជ៍ាត្ឆិ្នំ២០១៤-២០១៨ 

២.៥០-  នោយឈរនលើនាលការណ៍ភាពជាមាាស់ដ៏មុឺងមា៉ាត់្ និងមានទ្ស្សនវិស័យច្ាស់លាស់
ក្នុងការដឹក្នាំកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការអភិវឌ្ឍជាមួយតួ្អងគអភិវឌ្ឍទំងអស់ រាជរោាភិបាលសនប្មច
បានវឌ្ឍនភាពលអប្បនសើរ សប្មាប់ការអនុវត្តដផនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ ឆ្នំ២០១៤-២០១៨ 
ពិនសសនលើការនប្បើប្បាស់ប្បព័នធជាតិ្។ 

តារាងទ្ ី២.៩ វឌឍ្នភាពននការអនវុត្តចណំចុនៅក្នងុដផនការយទុ្ធសាស្រសតអភវិឌឍ្នជ៍ាត្ ិ
សចូនាក្រ ទ្និននយ័ឆ្ន ំ២០១៤ 

ទ្និននយ័ឆ្ន ំ២០១៨ 
(បា៉ានស់ាាន) 

១. វឌ្ឍនភាពននការនបើក្ផតលេ់ិរញ្ញប្បទនសេប្បត្ិបត្តកិារ ១ ២៤២លានដលុាារអានមរិក្ ១ ៣៦៩ លានដលុាារអានមរិក្ 
២. ការអនុវត្តអភិប្ក្មប្គប់ប្គងទ្ទំូងក្មមវិធ ី ២៥% ៣២% 
៣. ការនប្បើប្បាស់ប្បពន័ធជាត្ ិ ៣២% ៦១% 
ប្បភព៖ ប្បពន័ធទ្និននយ័េិរញ្ញប្បទនសេប្បត្ិបត្តិការ ឆ្ន២ំ០១៨ 
 

បញ្ហា ប្បឈម 
២.៥១- ក្នុងបរិការណ៍ដដលក្មពុជាកាាយជាប្បនទ្សមានចំណូលមធ្យមក្ប្មិត្ទប ទំ្េំ និងទ្ប្មង់
ននការនបើក្ផតល់េិរញ្ញប្បទនរបស់នដគូបានដប្បប្បួលនោយសារនដគូអភិវឌ្ឍមួយចំនួនបានដក្សប្មួល
យុទ្ធសាស្រសតននកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការ និងបដងវរការាំប្ទ្ពីការផតល់េិរញ្ញប្បទនឥត្សំណងនៅជា
ក្មចីសម្បទនវិញ។ ទ្នេឹមនឹងននេះ ទមទរឲ្យនដគូអភិវឌ្ឍបនតពប្ងឹងការនប្បើប្បាស់ប្បព័នធជាតិ្ និង
សមត្ថភាពជាតិ្ ពិនសសបនងកើនការរួមបញ្ចូលេិរញ្ញប្បទនសេប្បតិ្បត្តិការជាមួយលវិកាជាតិ្ ក្នុង
ការនរៀបចំនិងអនុវត្តក្មមវិធីសប្មាប់ាំប្ទ្នាលនៅអភិវឌ្ឍប្បក្បនោយចីរភាព ដផនការយុទ្ធសាស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ និងវិស័យ ប្ពមទំងាំប្ទ្ក្មពុជាចាក្ផុត្ពីប្បនទ្សមានការអភិវឌ្ឍតិ្ចតួ្ច។ 

៣.៤- សម្ហរណកមមកមពុជាកាន់ណត្សុជីសប្ៅសៅកនងុត្ំបន់និងពិភពសោក  
២.៥២- ក្មពុជាបនតអនុវត្តកិ្ចចប្ពមនប្ពៀងជាមួយអាសា៊ាន ដដលប្តូ្វនធវើសមាេរណក្មមចូលក្នុង
សេគមន៍នសដឋកិ្ចចអាសា៊ានក្នុងនាមជានដគូនសមើភាពាន។ ក្មពុជាបានចូលរួមក្នុងធនាារអភិវឌ្ឍន៍
វិនិនោគនេោារចនាសមព័នធក្នុងនពលលមីៗននេះ។ 
 
២.៥៣- តាមរយៈននកិ្ចចខិ្ត្ខំ្ននេះ រាជរោាភិបាលក្មពុជាសនប្មចបានសមិទ្ធផល ដូចមានខាង
នប្កាម៖ 

ការការ រផលប្បនោជនជ៍ាត្ ិជាពនិសសការការ រឯក្រាជយ្ នងិអធបិនត្យយ្ភាព   
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• ក្មពុជាបាននធវើការបក្ប្សាយ ពន្យល់ តាមរយៈជំនួបរបស់ថ្ននក់្ដឹក្នាំជាន់ខ្ពស់ក្មពុជាជាមួយ
ឥស្សរជនបរនទ្ស សាាប័នអនតរជាតិ្ ក៏្ដូចជាសេគមន៍ដខ្មរនៅនប្ៅប្បនទ្ស ក៏្ដូចជានចញ
ផ្ាយឯក្សារផៃូវការរបស់ប្ក្សួង អំពីវិធានការផៃូវច្ាប់របស់ក្មពុជាក្នុងការការ រអធិបនត្-
យ្យភាពរបស់ខ្ៃួន។ 

• ក្មពុជាបាននធវើការចរចាជាមួយប្បនទ្សជិត្ខាង នដើម្បីដសវងរក្ដំនណាេះប្សាយនលើបញ្ហាប្ពំ
ដដនស្ែលនៅនវវវល់នោយសនតិវិធី ឈរនលើមូលោានការមិនដក្ដប្បដខ្្សបនាាត់្ប្ពំដដន 
នប្កាយទ្ទួ្លឯក្រាជ្យពីអាណានិគម និងស្របកាាយតំបន់រពំស្ែនជា មួយរបនទវជិតខាង 
ទំងអវ់ឲ្យនៅជាតំបន់វនតិភាព មិតតភាព កិច្ចវហរបតិបតតិការ និងការអភិវឌ្ឍ។ ក្នុងន័យ
ននេះប្ក្សួងបានសនប្មចនោយនជាគជ័យក្នុងការនសនើសុំខ្ចីដផនទី្UTM ខានត្១/១០០.០០០ 
ចំនួន១៨តាំងពីអងគការសេប្បជាជាតិ្(អ.ស.ប.) ដដលជាដផនទី្ត្មកល់ទុ្ក្នោយរាជរោា- 
ភិបាលក្មពុជានៅឆ្នំ១៩៦៤ មក្នធវើការនផេៀងតាត់្បង្ហាញឲ្យនឃើញភាពប្តឹ្មប្តូ្វ ប្សបច្ាប់
ននដផនទី្Bonne ខានត្១/១០០.០០០ ចំនួន២៦តាំងនបាេះពុមពនោយប្កុ្មភូមិសាស្រសតឥណឌូចិន
ដដលរាជរោាភិបាលក្មពុជាបាននប្បើប្បាស់នប្ចើនទ្ស្សវត្្សរ៍មក្នេើយ។  

• ក្មពុជាបានខិ្ត្ខំ្សេការជាមួយសាានតំ្ណាងរបស់ខ្ៃួននៅនប្ៅប្បនទ្ស ក៏្ដូចជាជាមួយ
ប្ក្សួង   សាាប័ន ក់្ព័នធរួមទំងប្បនទ្សមាាស់ផេេះជួយសនស្រង្ហោេះ អនតរាគមន៍ និងនធវើមាតុ្ភូមិ
និវត្តន៍ប្បជាពលរដឋដខ្មរ ជាពិនសសពលក្រ ពលការើនីដខ្មរដដលរងនប្ាេះនៅបរនទ្ស។  
ការអនវុត្តនវូនាលននោបាយការបរនទ្សប្បក្បនោយភាពបត្ដ់បន វាងនវ ត្បនៅនងឹ

សមាពធភមូសិាស្រសតននោបាយ នងិការប្បក្តួ្ប្បដជងដត៏ានត្ងឹរបសម់ហអណំាចនានា 
• សេការជាមួយប្ក្សួងមហនផេក្មពុជា និងសេរដឋអានមរិក្ ក្នុងការទ្ទួ្លយក្ពលរដឋដខ្មរ
ដដលប្តូ្វបានបនណតញនចញពីសេរដឋអានមរិក្។ 

• នធវើការោ៉ាងសក្មមជាមយួនឹងប្បនទ្សសមាជិក្អាសា៊ានទំងអស់នដើម្បីសនប្មចបាននូវនាល
នៅរបស់អាសា៊ានជាសេគមន៍មួយដដលដផអក្នលើវិធានការច្ាប់ នោយយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្នលើ
ប្បជាជន និងយក្ប្បជាជនជាសនូល និងប្សបតាម “ទ្សស្នវសិយ័ដត្មយួ អត្តសញ្ហាណដត្
មយួ សេគមនដ៍ត្មយួ” ប្ពមទំងជំរុញនលើក្ក្មពស់ទំ្នាក់្ទំ្នងភាពជានដគូរបស់អាសា៊ាន
ជាមួយបណាាប្បនទ្ស និងអងគការតំ្បន់ នោយប្បកាន់ខាាប់នូវនាលការណ៍អព្ាប្កឹ្ត្្យ ការ
មិននរើសនអើង ការនបើក្ចំេ ត្មាាភាព បរិោប័នន ការសមៃឹងនឆ្ពេះនៅខាងនប្ៅ និងការនោេះ
ប្សាយជនមាាេះនោយសនតិវិធី។  

• ក្មពុជាបានចូលរួមោ៉ាងសក្មមក្នុងការរក្្ាតួ្នាទី្សនូល និងមជ្ឈភាពរបស់អាសា៊ានក្នុងគំនិត្
ផតួចនផតើមសតីពី និមាាបនក្មមតំ្បន់ និងការនោេះប្សាយបញ្ហាប្បឈមនានា ដដលនធវើឲ្យប េះ ល់
ដល់សនតិភាព សនតិសុខ្ និងសថិរភាពក្នុងតំ្បន់នដើម្បីធានាថ្ន ប្បជាជនអាសា៊ាននឹងបនតរស់នៅ
ក្នុងតំ្បន់ដត្មួយដដលប្បក្បនោយការឯក្ភាពាន សនតិភាព សថិរភាព និងភាពសអិត្រមួត្នឹងាន។ 
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• ក្មពុជាដត្ងដត្ផតល់គំនិត្និងរិេះរក្វិធីសាស្រសតនោេះប្សាយបញ្ហាតំ្បន់ និងសាក្ល ជាពិនសស
ភាពតានតឹ្ងក្នុងបញ្ហាសមុប្ទ្ចិនខាងត្្បូង។ ក្មពុជាាំប្ទ្ និងជំរុញដល់កិ្ចចខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បង
របស់អាសា៊ាននិងចិន ក្នុងការបនងកើនទំ្នុក្ចិត្តនិងភាពនជឿជាក់្ាននោយឈរនលើមូលោាននន
ទំ្នាក់្ទំ្នងភាពជានដគូយុទ្ធសាស្រសតអាសា៊ាន-ចិន នដើម្បីអនុវត្តឲ្យបាននពញនលញ និងប្បក្ប
នោយប្បសិទ្ធភាពនននសចក្តីដលៃងការណ៍សតីពីការប្បតិ្បត្តិនៅសមុប្ទ្ចិនខាងត្្បូង និង
ដំនណើរការតាក់្ដត្ងប្ក្មប្បតិ្បត្តិនៅសមុប្ទ្ចិនខាងត្្បូង។  

ការអនវុត្តការង្ហរការទ្តូ្នសដឋក្ចិច នងិវបប្ធមន៌ដើមប្ពីប្ងងឹនសដឋក្ចិចជាត្ ិ

ក្នុងឆ្នំ២០១៨ ននេះ ប្ក្សួងបានសនប្មចនបើក្សាានឯក្អគគរាជទូ្ត្ក្មពុជាលមីចំនួន៣ នៅ
តំ្បន់អឺរ៉េុបគឺ៖ តួ្ក្គី ដស ប ៊ី និងប ុលហោរើ  ក្នុងនាលនៅពប្ងឹងចំណងមិត្តភាព  បនងកើនទំ្នុក្ចិត្តដផនក្
ននោបាយ  និងនបើក្ទី្ផ្ារលមី។ 

• ក្មពុជាបាននិងកំ្ពុងចរចាជាមួយសេភាពអឺរ៉េុប ក្នុងការទ្ប់សាាត់្នូវវិធានការនានា ដដល
សេភាពអឺរ៉េុបនប្ាងនឹងោក់្មក្នលើក្មពុជា ជាពិនសសការគប្មាមដក្ភាពអនុនប្ាេះពនធនលើ
ក្មមវិធី “ប្គប់មុខ្ទំ្និញ នលើក្ដលងដត្ស ាវុធ”។ 

• គិត្ប្តឹ្មឆ្នំ២០១៨ននេះ ក្មពុជាបានចុេះកិ្ចចប្ពមនប្ពៀងនលើក្ដលងទិ្ោាការសប្មាប់អនក្កាន់
លិខិ្ត្ ៃ្ងដដនការទូ្ត្ និងផៃូវការជាមួយប្បនទ្សសរុបចំនួន៣៤ ។ 

• ក្មពុជាបានបនងកើនកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការនសដឋកិ្ចចជាមួយប្បនទ្សក្នុងតំ្បន់ និងសក្លនលាក្ 
នោយជំរុញការចូលនៅកាន់ទី្ផ្ារ និងមូលោានផលិត្ក្មមធំជាងមុន និងការក្សាងសមត្ថ-
ភាពនិងការនលើក្ក្មពស់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ប្ពមទំងការនលើក្ក្មពស់ការត្ភាាប់ (ការត្
ភាាប់ដផនក្រូបវនត ការត្ភាាប់សាាប័ន និងការត្ភាាប់រវាងប្បជាជននិងប្បជាជន) រវាងក្មពុជានៅក្នុង
តំ្បន់ទំងននាេះ ប្ពមទំងការទ្ទួ្លបាននូវអត្ថប្បនោជន៍ពីគនប្មាងកាត់្បនថយគមាាត្អភិវឌ្ឍ
ក្នុងតំ្បន់ ការត្ភាាប់អាសា៊ាន ឱកាសការង្ហរកាន់ដត្នប្ចើននិងវិបុលភាពកាន់ដត្ប្បនសើរន ើង។ 

• ក្មពុជាបានចូលជាសមាជិក្ធនាាវិនិនោគនេោារចនាសមព័នធអាសុីក្នុងឆ្នំ២០១៦។  
• បានអនុវត្តកាត្ពវកិ្ចច និងចូលរួមគំនិត្ផតួចនផតើមនានាក្នុងនាមជាសមាជិក្ដ៏សក្មមមួយរបស់
អាសា៊ាន ដដលប្តូ្វបនតនធវើសមាេរណក្មមសុីជនប្ៅនិងនពញនលញ សំនៅសនប្មចទ្ស្សន     
វិស័យសេគមន៍អាសា៊ាន២០២៥។  

• ក្មពុជាបានច្ ះអនុស្ារណៈននការនោគយល់ ជាមួយរបធានរក មរបឹក្ាភិបាលននគណៈ 
កមមការនវែឋកិច្ចអឺរ  ប-អាវ ី នែើម្បីជំរ ញការអភិវឌ្ឍននទំនាក់ទំនងរវាងក្មពុជា និងរបនទវជា 
វមាជិករបវ់EEC កាលពីស្ែឧវភា ឆ្នំ២០១៦ នៅទីរក ងវ ូជី របនទវរ ស្សីុ និង
ច្ ះហតថនលខានលើអនុស្ារណៈននការនោគយល់ ចូ្លជានដគូចរចាជាមួយអងគការវហ 
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របតិបតតិការនវៀងនហ កាលពីស្ែកញ្ញា ឆ្នំ២០១៥  ប្ពមទំងបានសនប្មចជានាលការណ៍
នសនើសុំចូលជាអនក្សនងកត្ការណ៍ របស់អងគការននេះនៅក្នុងឆ្នំ២០១៧។ 

• នធវើជាប្បនទ្សមាាស់ផេេះនននវទិ្កានសដឋកិ្ចចពិភពនលាក្សតីពីអាសា៊ាន កាលពីដខ្ឧសភា ឆ្នំ
២០១៧។ 

ការចលូរមួកានដ់ត្សក្មមដលមនទ្ៀត្ដលប់ពុវនេត្ ុ សនតភិាព សថរិភាព នងិការប្បយទុ្ធនងឹការ
ប្បឈមនានាននពភិពនលាក្ 

• ក្មពុជាបានដប្បកាាយខ្ៃួនពីប្បនទ្ស ដដលទ្ទួ្លយក្ក្ងក្មាាំងនបសក្ក្មមដលរក្្ាសនតិភាពពី
អ.ស.ប. នៅជាប្បនទ្សដដលបញ្ជូនក្ងក្មាាំងដលរក្្ាសនតិភាពនៅចូលរួមក្នុងនបសក្ក្មមរបស់
អ.ស.ប. វិញ។ ចាប់តាំងពីឆ្នំ២០០៦ មក្ដល់ឆ្នំ២០១៨ ក្មពុជាបានបញ្ជូនក្ងក្មាាំងចូល
រួមក្នុងនបសក្ក្មមរក្្ាសនតិភាពរបស់អ.ស.ប.នៅក្នុង០៨ប្បនទ្សរួមមាន ស ូដង់ ស ូដង់ខាង
ត្្បូង ឆ្ដ អាស្រេវិក្ ក្ណាាល លីបង់ សុីប សុីរើ និងមា៉ាលី។  

• ដល់ឆ្នំ២០១៨ មានអងគការអនដរជាតិ្ ទី្ភានក់្ង្ហរអ.ស.ប និងអងគការមិនដមនរោាភិបាលបរនទ្ស
ជានប្ចើនតាំងនៅ និងនធើវសក្មមភាពសេប្បតិ្បតិ្ដការនលើប្គប់វិស័យជាមួយក្មពុជា ដដលក្នុង
ននាេះ អងគការមិនដមនរោាភិបាលបរនទ្សដដលបានចុេះអនុស្ារណៈននការនោគយល់ជាមយួ
ប្ក្សួង មានចំនួន៣៩៥ និងទី្ភានក់្ង្ហរអ.ស.ប. ចំនួន២៦ កំ្ពុងប្បតិ្បត្តិការនៅក្មពុជា។  

• ក្នុងឆ្នំ២០១៦-២០១៨ននេះ ក្មពុជាបានជាប់នឆ្នត្/នប្ជើសតាំងជា៖ ១.ប្បធានសប្មបសប្មួល
ប្កុ្មប្បនទ្សអភិវឌ្ឍតិ្ចតួ្ចនប្កាមប្ក្បខ័្ណឌអងគការ ណិជជក្មមពិភពនលាក្ ពីដខ្កុ្មភៈ ឆ្នំ
២០១៧ ដល់ដខ្កុ្មភៈ ឆ្នំ២០១៨ ២.សមាជិក្ននប្កុ្មប្បឹក្្ាភិបាលននក្មមវិធីអភិវឌ្ឍន៍សេ
ប្បជាជាតិ្/មូលនិធិនដើម្បីប្បជាជនរបស់អ.ស.ប. និងការិោល័យរបស់អ.ស.ប. សប្មាប់
គនប្មាងនសវាក្មម (២០១៨-២០២០) ៣.សមាជិក្ននគណៈក្មាាធិការអនតររោាភិបាលននពិធី
សារទី្ពីរឆ្នំ១៩៩៩ របស់អនុសញ្ហាទី្ប្កុ្ងឡានអ ឆ្នំ១៩៥៤ សតីពីការការ រសម្បត្តិវប្បធម៌
ក្នុងប្ាមានជនមាាេះប្បោប់អាវុធ សប្មាប់អាណត្តិឆ្នំ២០១៧-២០២១ និងបានទ្ទួ្លការាំ-
ប្ទ្ជាឯក្ចេនេនធវើជាប្បធានគណៈក្មាាធិការននេះពីរឆ្នំជាប់ានគឺ ២០១៧ និង ២០១៨  ៤.អនុ
ប្បធានសម័យប្បជំុមហសននិបាត្អ.ស.ប នលើក្ទី្៧៣ សប្មាប់ឆ្នំ២០១៨-២០១៩ និង ៥. 
សមាជិក្ប្កុ្មប្បឹក្្ានសដឋកិ្ចចនិងសងគមរបស់អ.ស.ប សប្មាប់អាណត្តិឆ្នំ២០១៩។  

• អងគការយូនណសកូបានវនប្មចដាក់រមណីយោានប្បាសាទ្សំបូរនប្ពគុក្របវ់កមពុជា ចូលក្នុង
បញ្ជីនបតិ្ក្ភណឌពិភពនលាក្ កាលពីនងៃទី0៨ ស្ែកកកដា ឆ្នំ២០១៧ និងោក់្នលាាននខាល
ចូលជានបតិ្ក្ភណឌមនុស្សជាតិ្ នានលៃទី្២៨ ដខ្វិចេិកា ឆ្នំ២០១៨។ 

• សនមតចអគគមហនសនាបត្នីត្នជា េ នុ ដសន នាយក្រដឋមស្រនតីននប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា បាន
ចុេះអនុស្ារណៈននការនោគយល់ជាមួយនលាក្ Tigran Sargsy ប្បធានប្កុ្មប្បឹក្្ាភិបាល 
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ននគណៈក្មមការនសដឋកិ្ចចអឺរ៉េុប-អាសុី នដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍននទំ្នាក់្ទំ្នងរវាងក្មពុជានិង
ប្បនទ្សជាសមាជិក្របស់EEC។  

• ពប្ងឹងនិងពប្ងីក្ទំ្នាក់្ទំ្នងនទ្វភាគីជាមួយប្បនទ្សជាមិត្ដ អងគការអនដរជាតិ្និងទី្ភានក់្ង្ហរ
អងគការសេប្បជាជាតិ្ នដើម្បីដសវងរក្ជំនួយសប្មាប់អភិវឌ្ឍប្បនទ្សនលើប្គប់វិស័យ។ 

២.៥៤- ការោក់្នចញនាលននោបាយសតីពីការនលើក្ក្មពស់ផលិត្ក្មមក្សិក្មមនិងការនាំនចញ
ប្សូវអងករនិងយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនៅស ូធមមជាតិ្ក្មពុជា ២០១១-២០២០ បានបង្ហាញសញ្ហាច្ាស់
លាស់ថ្នក្មពុជាមានបំណងប្បកួ្ត្ប្បដជងក្នុងទី្ផ្ារអងករ និង នៅស ូសាក្ល។ 

២.៥៥- នាលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្ាេក្មម បានបញ្ហាក់្ថ្នក្មពុជាមានបំណងនធវើពិពិធ
ក្មមមូលោាននសដឋកិ្ចចរបស់ខ្ៃួននិងបនងកើនផលិត្ភាព នដើម្បីប្បកួ្ត្ប្បដជងក្នុងទី្ផ្ារតំ្បន់និងសក្ល
ប្បក្បនោយប្បសិទ្ធភាព។ វឌ្ឍនភាពជានប្ចើនសនប្មចបានក្នុងការដក្លមអប្ក្បខ័្ណឌគតិ្យុត្តនដើម្បី
ពប្ងឹងបរិសាានវិនិនោគនិង ណិជជក្មម។ 

២.៥៦- ក្មពុជាកំ្ពុងនដើរតួ្នាទី្សំខាន់ជាប្បជាពលរដឋសាក្ល តាមរយៈការចូលរួមក្នុងការរក្្ា
សនតិភាពនិងសក្មមភាពនបាសសមាាត្ប្ាប់មីនអនតរជាតិ្។ នាលននោបាយនបើក្ចំេនជើងនមឃ
របស់ក្មពុជានដើរតួ្នាទី្សំខាន់ក្នុងការទក់្ទញនភញៀវនទ្សចរណ៍ភាគនប្ចើនមក្ពីប្បនទ្សក្នុងតំ្បន់។ 
ការផ្សពវផ្ាយនទ្សចរណ៍របស់ក្មពុជាកំ្ពុងនក្ើនន ើងក្នុងក្ប្មិត្សាក្ល។ ការសដមតងរបសអ់ត្ត   
ពលិក្អូឡំាពិក្របស់ក្មពុជាក្នុងរើយ ូនិងដផនការរបស់ក្មពុជា ក្នុងការទ្ទួ្លនរៀបចំកី្ឡាសុីនេគម 
២០២៣ បង្ហាញថ្នកី្ឡានិងអត្តពលិក្គឺជាចំណុចចូលរួមនផ្សងនទ្ៀត្សប្មាប់សមាេរណក្មមនៅ
ក្នុងកិ្ចចការតំ្បន់និងសាក្ល។ 
 

បញ្ហា ប្បឈម 

២.៥៧- សមាេរណក្មមរបស់ក្មពុជាជាមួយសេគមន៍នសដឋកិ្ចចអាសា៊ានរួមទំងទំ្នាក់្ទំ្នង
 ណិជជក្មមសក្លនឹងត្ប្មូវឲ្យមានសេប្បតិ្បត្តិការ និងកិ្ចចសប្មបសប្មួលរវាងរោាភិបាល និងតួ្
អងគអភិវឌ្ឍនផ្សងនទ្ៀត្ក្នុងការពប្ងឹងសមត្ថភាពនិងប្បព័នធជាតិ្នដើម្បីដក្លមអការផតល់នសវានិង
ពប្ងឹងភាពប្បកួ្ត្ប្បដជង ណិជជក្មមនសដឋកិ្ចច និងបនតក្សាងសមត្ថភាពសប្មាប់ការតាមោននិនាន
ការ ណិជជក្មមនៅប្គប់វិស័យ។ ភាពប្បកួ្ត្ប្បដជងរបស់ក្មពុជាគឺត្នមៃពលក្មមទប នោយសារ 
ក្មាាំងពលក្មមអត់្ជំនាញ។ នដើម្បីរក្្ាបានភាពប្បកួ្ត្ប្បដជងននេះ ប្តូ្វបនងកើនជំនាញដល់ក្មាាំង
ពលក្មមនដើម្បីពប្ងឹងផលិត្ភាព។ 

២.៥៨- ការបំពុលបរិោកាសននោបាយទំងក្នុងប្បនទ្សនិងនៅនប្ៅប្បនទ្សគួបផ្សំនឹងនិនានការ
នប្ជៀត្ដប្ជក្ចូលកិ្ចចការនផេក្នុងរបស់ក្មពុជានប្កាមរូបភាព “សិទ្ធិមនុស្ស” និង “លទ្ធិប្បជាធិប        
នត្យ្យ” របស់អងគការចាត់្តាំងនិងប្បនទ្សមួយចំនួនបានបងកន ើងនូវបញ្ហាប្បឈមសប្មាប់
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ប្បនទ្សក្មពុជា។ បញ្ហាការកំ្ណត់្ខ្ណឌសីមាប្ពំដដនជាមួយប្បនទ្សជិត្ខាងរួមមាន៖ ក្មពុជា-នវៀត្
ណាម ក្មពុជា-នល និង ក្មពុជា-ឡាវ និង បញ្ហាពលក្រក្មពុជាដដលនធវើការនៅបរនទ្សទ្ទួ្លរងការនធវើ
បាប និង នធវើការេួសក្មាាំងដដលផេុយនឹងនាលការណ៍របស់អងគការពលក្មមអនតរជាតិ្ ក៏្ជាការ
ប្បឈម។ 
 
៤- ការសលើកសទយួវិសយ័កសកិមម 

២.៥៩- វិស័យក្សិក្មមបានចូលរួមចំដណក្ប្បមាណ២៣,៥%(គិត្តាមនលៃបចនុប្បនន) ននផលិត្ 
ផលក្នុងប្សុក្សរុបក្នុងឆ្នំ២០១៨។ នោយដ ក្វិស័យឧស្ាេក្មមបានរួមចំដណក្ប្បមាណ៣៤,៤% 
និងវិស័យនសវាក្មមប្បមាណ៤២,១%។ ការនក្ើនឬលយចុេះនូវចំដណក្ននការចូលរួមរបស់វិស័យ 
ក្សិក្មម គឺអាប្ស័យនៅនឹងការរើក្លូត្លាស់ននដផនក្ពីរសំខាន់នផ្សងនទ្ៀត្ក្នុងវិស័យនសដឋកិ្ចច(វិស័យ 
ឧស្ាេក្មម សំណង់ និងវិស័យនសវាក្មម) ដដលជាការក្ត់្សមាោល់នានពលក្នៃងមក្ ការចូលរួម
ចំដណក្របស់វិស័យក្សិក្មមមានការដប្បប្បួលពី៣០,៧% ដល់២៣,៥% ក្នុងចននាាេះឆ្នំ២០១៤-
២០១៨ នោយសារដត្វិស័យឧស្ាេក្មម សំណង់ និងនសវាក្មមនផ្សងនទ្ៀត្មានការនក្ើនន ើង។ 

២.៦០- នៅឆ្នំ២០១៨ននេះ អប្តាននការចូលរួមចំដណក្របស់អនុវិស័យក្នុងផលិត្ផលក្នុងប្សុក្
សរុបននវិស័យក្សិក្មម រួមមាន៖ ដផនក្ដំណំា ៥៨,១% ដផនក្ផលិត្ក្មមសត្វ ១១,១% ដផនក្ជលផល
២៤,១% និងដផនក្នប្ពនឈើ៦,៧%។ ជាការក្ត់្សមាោល់ ផលិត្ក្មមដំណំា និងជលផល គឺជាក្មាាំង
ចលក្រនាំមុខ្ក្នុងផលិត្ក្មមក្សិក្មម។  

២.៦១- ក្នុងប្ក្បខ័្ណឌនននសដឋកិ្ចចប្បនទ្សក្មពុជា ក្មាាំងពលក្មមប្តូ្វបានដបងដចក្ជាបីប្បនភទ្
សំខាន់គឺ៖ ១.ពលក្មមក្នុងវិស័យក្សិក្មម ២.ពលក្មមក្នុងវិស័យឧស្ាេក្មម និង ៣.ពលក្មមក្នុង      
វិស័យនសវាក្មម។ ជាការសនងកត្ពលក្មមក្នុងវិស័យក្សិក្មមបាននិងកំ្ពុងធាាក់្ចុេះគួរឲ្យក្ត់្សមាោល់។ 
ក្មាាំងពលក្មមក្នុងវិស័យក្សិក្មមឆ្នំ២០១០ មានចំនួន៥៤,២%ននពលក្មមសរុប នេើយបនតលយ
ចុេះមក្ប្តឹ្មដត្៤៨,៧%នៅឆ្នំ២០១៣ និង៤៥,៣%នៅឆ្នំ២០១៤។ ឆ្នំ២០១៧ ក្មាាំងពលក្មម
មានចំនួនប្តឹ្មដត្៣៧%ប ុនណាណេះ។ ចរនតននការនធវើចំណាក្ប្សុក្ពីជនបទ្មក្កាន់ទី្ប្កុ្ង និងនៅ
នប្ៅប្បនទ្សកំ្ពុងមាននិនានការនក្ើនន ើង។ 

២.៦២- សារសំខាន់របស់វិស័យក្សិក្មម ប្តូ្វបានដសតងឲ្យនឃើញតាមរយៈប្ក្បខ័្ណឌនាលននោ 
បាយ និងយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជានប្ចើន ដដលបាននតោត្ជាសំខាន់នលើការជំរុញ និងនលើក្សេួយ       
វិស័យក្សិក្មមជាមួយនឹងរបត់្លមី នដើម្បីឈាននឆ្ពេះនៅរក្ការពននៃឿនកំ្នណើននសដឋកិ្ចចជាតិ្ និងការ
កាត់្បនថយភាពប្កី្ប្ក្ោ៉ាងឆ្ប់រេ័ស។ បដនថមនលើសពីននេះ  រាជរោាភិបាលបានោក់្នចញនូវ
នាលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្ាេក្មមក្មពុជា ឆ្នំ២០១៥-២០២៥ ដដលមាននាលនៅ
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សំខាន់ ក់្ព័នធនឹងវិស័យក្សិក្មម គឺប្តូ្វជំរុញការនាំនចញទំ្និញដក្នចនក្សិក្មមឲ្យបាន១២% នន
បរិមាណនាំនចញសរុបនៅឆ្នំ២០២៥។ ក្នុងន័យននេះ ការនធវើឲ្យប្បាក្ដនូវរាល់នាលនៅក្នុងការង្ហរ
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យក្សិក្មម ក្មពុជាប្តូ្វចាប់ច្ាមនូវកាលានុវត្តភាពននេះឲ្យបាន ជាពិនសសប្តូ្វនធវើឲ្យ
ក្មពុជាមានឧត្តមភាពប្បកួ្ត្ប្បដជងទី្ផ្ារក្នុងប្សុក្ និងការនាំនចញក្សិផលទំងក្នុងតំ្បន់និង
ពិភពនលាក្ និងកាត់្បនថយការនាំចូល។  

២.៦៣- ប្ក្សួងក៏្បានទ្ទួ្លសាោល់ផងដដរថ្ន ប្បព័នធក្សិក្មមនៅក្មពុជាភាគនប្ចើនជាក្សិក្មមផគត់្
ផគង់ក្នុងប្កុ្មប្គួសារខ្ៃួនឯង ដដលដត្ងដត្ទ្ទួ្លរងនូវផលប េះ ល់ពីបាតុ្ភូត្ធមមជាតិ្ជាអវិជជមាន 
ននការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្ នោយសារការោំដុេះរបស់ក្សិក្រភាគនប្ចើននៅមានការពឹង ក់្នឹង
ទឹ្ក្នភៃៀង និងការសាងសង់ប្បព័នធនប្សាចប្សពពំុទន់មានលក្ខណៈប្គប់ប្ាន់នៅន ើយ។ ទំង
អស់ននេះ ជាមូលនេតុ្មួយដដលនធវើឲ្យផលិត្ក្មមក្សិក្មមមានការដប្បប្បួលជានរៀងរាល់ឆ្នំ។  

២.៦៤- ក្នុងនាលបំណងនធវើឲ្យសនប្មចបាននូវការនធវើទំ្ននើបក្មមក្សិក្មម ដដលអាចចូលរួមជួយ
នោេះប្សាយបញ្ហាប្បឈមរបស់ក្សិក្រ និងសេគមន៍ក្សិក្មម រាជរោាភិបាលបានោក់្នចញនូវ
វិធានការប្បទក់្ប្ក្ឡាចាំបាច់មួយចំនួនប្បក្បនោយប្បសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធភាពនៅនលើការ
ក្សាង និងដក្លមអនេោារចនាសមព័នធសំខាន់ៗ ទក់្ទ្ងនៅនឹងដខ្្សប្ចវាក់្ផលិត្ក្មមក្សិក្មម និង
ការបនងកើនឧត្តមភាពប្បកួ្ត្ប្បដជងនៅនលើទី្ផ្ារដូចជា ផៃូវលនល់ ការនរៀបចំប្បព័នធផគត់្ផគង់ទឹ្ក្ ការ
ដចក្ចាយថ្នមពលអគគិសនី ការផតល់នសវាបនចចក្នទ្ស និងដក្លមអធាតុ្ចូលក្សិក្មម ការដក្
ទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងដីធៃី និងេិរញ្ញវត្ថុក្នុងការវិនិនោគ ការនរៀបចំយនតការនានានឆ្ពេះនៅដនណតើម    
ទី្ផ្ារ ការនរៀបចំនិងអភិវឌ្ឍសេគមន៍ក្សិក្មម និងពប្ងឹងយនតការសប្មបសប្មួលសាាប័ន។ 

៤.១- សលើកកមពសផ់លតិ្ភាពពិពធិភាវូបនយីកមមកសកិមម និងពាណិជជូបនីយកមម 

២.៦៥-  នានពលក្នៃងនៅននេះ ប្ក្សួងបានប្បកាសោក់្ឲ្យនប្បើប្បាស់នូវឯក្សារ “នាលននោបាយ 
ផស្ពវផា្យក្សកិ្មមនៅក្មពជុា” នដើម្បីឲ្យក្សិក្រនិងសេគមន៍ក្សិក្រទ្ទួ្លបាន និងនប្បើប្បាស់
ចំនណេះដឹង ព័ត៌្មាន និងបនចចក្វិទ្្ាក្សិក្មមបានលអប្បនសើរ។ បដនថមនលើននេះនប្កាយពីរាជរោាភិបាល 
បានោក់្នចញនូវនាលននោបាយសតីពី "ការជរំញុផលតិ្ក្មមប្សវូ នងិការនានំចញអងករ" បរិមាណ
អងករនាំនចញនៅកាន់ទី្ផ្ារអនតរជាតិ្ បាននក្ើនន ើងប្បមាណ៦៧%ក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំ ចាប់ពី២០១៤ 
ដល់២០១៨និងអងករពូជប្សូវតារំដួលប្តូ្វបានចាត់្ទុ្ក្ថ្នមានគុណភាពលអជាងនគក្នុងពិភពនលាក្។ 

២.៦៦- ការបដងវរទិ្សពីការអភិវឌ្ឍតាមដបបទូ្លាយ ឬតាមដបបវិបុលក្មមនៅកាន់ការអភិវឌ្ឍតាម
ដបបសុីជនប្ៅ ឬតាមដបបប្បពលវប្បក្មម បានកាាយជារនបៀបវារៈអាទិ្ភាពមួយដ៏សំខាន់។ ជាក្តាោ
សត្្ានុម័ត្ ការពប្ងីក្និងការពប្ងឹងនសវាក្មមាំប្ទ្ដ៏មានប្បសិទ្ធភាព ដូចជាការប្សាវប្ជាវការ
ផ្សពវផ្ាយនូវបនចចក្វិទ្្ាទំ្ននើបនៅតាមអនុវិស័យអាប្ស័យនៅតាមសកាោនុពលននភូមិសាស្រសត ការ
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ដបងដចក្ពូជ ជី សមាារក្សិក្មម និងការផតល់ឥណទនជនបទ្ ប្តូ្វបានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ និងជាអា-    
ទិ្ភាពរបស់រាជរោាភិបាលសំនៅនលើក្ក្មពស់ផលិត្ភាពក្សិក្មម ន ៃ្ើយត្បនៅតាមត្ប្មូវការទី្ផ្ារ 
ទំងបរិមាណ គុណភាព សុវត្ថិភាព និងសតង់ោអនតរជាតិ្។  

ក-ផលតិ្កមមដ្ំណ្ដបំ្សូវ 
២.៦៧- នផេដីោំដុេះដំណំាប្សូវសនប្មចបាននលើនផេដីប្បមាណ៣,០៥លានេ.ត្. នៅឆ្នំ២០១៤ និង
បាននក្ើនដល់៣,៣៤លានេ.ត្. នៅឆ្នំ២០១៨ ក្នុងននាេះប្សូវវស្ាមាន២,៧៤លានេ.ត្. និងប្សូវ  
រដូវប្បាំងមាន០,៥៩៦ លានេ.ត្។ នផេដីប្បមូលផលមានចំនួន៣,២៥លានេ.ត្. ក្នុងននាេះប្សូវ
វស្ាមាន២,៦៥លានេ.ត្. និងប្សូវរដូវប្បាំងមានប្បមាណ០,៥៩លានេ.ត្.។  

២.៦៨- ទិ្ននផលប្សូវគិត្ជាមធ្យមទំងប្បាំងនិងវស្ាបាននក្ើនពី៣,០៧៩នតាន/េ.ត្. ពីឆ្នំ២០១៤ 
ដល់៣,៣៥៣នតាន/េ.ត្. នៅឆ្នំ២០១៨ ក្នុងននាេះទិ្ននផលប្សូវវស្ាទ្ទួ្លបានប្បមាណ៣,០៩៤ 
នតាន/េ.ត្. និងទិ្ននផលប្សូវរដូវប្បាំងទ្ទួ្លបាន៤,៥១២នតាន/េ.ត្.។ បរិមាណផលប្សូវបាន
នក្ើនន ើងពី៩,៣២លាននតាននៅឆ្នំ២០១៤ ដល់ប្បមាណ១០,៨៩លាននតាន នៅឆ្នំ២០១៨ ក្នុង
ននាេះបរិមាណផលប្សូវវស្ាទ្ទួ្លបានប្បមាណជាង៨,២១២លាននតាន និងបរិមាណផលប្សូវ  
រដូវប្បាំងទ្ទួ្លបានប្បមាណ២,៦៧៨លាននតាន។ នៅឆ្នំ២០១៨ននេះ អតិ្នរក្ប្សូវមានចំនួនជាង
៥,៨៣៦លាននតាន គិត្ជាអងករនសមើនឹង៣,៧៣៥លាននតាន។ 

តារាងទ្ ី២.១០ ផលតិ្ក្មមដណំាបំ្សវូពឆី្ន២ំ០១៤-២០១៨ 

ផលតិ្ក្មមដណំាបំ្សវូ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

នផេដីោំដុេះ (លាន េ.ត្.) ៣,០៥ ៣,០៥ ៣,១២ ៣,១៨ ៣,៣៤ 
នផេដីប្បមូលផល(លាន េ.ត្) ៣,០៣ ៣,០២ ៣,០៩ ៣,១៨ ៣,២៥ 
បរិមាណផល )នតាន(  ៩,៣២ ៩,៣៣ ៩,៩៥ ១០,៥២ ១០,៨៩ 
ទ្ិននផលមធ្យម(នតាន/េ.ត្.)  ៣,០៧ ៣,០៨ ៣,២១ ៣,២៩ ៣,៣៥ 

ប្បភព : ប្ក្សួងក្សិក្មម រុកាាប្បមាញ់ និងននសាទ្ 
 

ខ-ផលតិ្កមមដ្ំណ្ដសំាកវបបកមមនិងឧសាហកមម 

២.៦៩-  ផលិត្ក្មមដំណំាសាក្វប្បក្មមនិងឧស្ាេក្មម ប្តូ្វបានក្ត់្សមាោល់នឃើញថ្ន នផេដីោំដុេះ
បាននក្ើនពី៩៥៣ ៥៩៧េ.ត្ នៅឆ្នំ២០១៤ ដល់១,០៩១លានេ.ត្ នៅឆ្នំ២០១៨ (កំ្នណើនជា
មធ្យមក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំក្នៃងមក្ននេះមានប្បមាណ៣,០៣% និងនក្ើន៣,៤២%នបើនធៀបនឹងឆ្នំ
២០១៧)។ ចំន េះបរិមាណផលផលិត្ក្មមននដំណំាសាក្វប្បក្មមនិងឧស្ាេក្មមរយៈនពលខ្ៃី បាន
នក្ើនពី១៤,៧លាននតាននាឆ្នំ២០១៤ ដល់ប្បមាណ១៦,៦លាននតាននាឆ្នំ២០១៨ (កំ្នណើនជា
មធ្យមក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំក្នៃងមក្ននេះមានប្បមាណ១០,៥២% និងនក្ើន១,៤១%នធៀបនឹងឆ្នំមុន)។ 
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រ. ការនាសំច ផលតិ្ផលកសកិមម (ការសធវើពាណិជជូបនីយកមម) 

២.៧០- ការនាំនចញផលិត្ផលក្សិក្មមផៃូវការ មាននិនានការនក្ើនន ើងជាលំោប់ក្នុងរយៈនពល៥
ឆ្នំចុងនប្កាយននេះ ដដលបាននក្ើនពី៣.៤៤៥.១៣២នតាន នៅឆ្នំ២០១៤ នក្ើនដល់ចំនួន៤.២៣៣ 
៥៣២នតាននៅឆ្នំ២០១៨។ កំ្នណើនននការនាំនចញបាននក្ើនន ើង២២,៨% នបើនធៀបនឹងឆ្នំ
២០១៤ ដត្លយចុេះបនតិចនៅក្នុងឆ្នំ២០១៨ នបើនធៀបនឹងការនាំនចញក្នុងឆ្នំ២០១៧។ ការនាំនចញ
ផលិត្ផលក្សិក្មមសំខាន់ៗមានដូចជាអងករចំនួន៦២៦.២២៥នតាន ផលិត្ផលដំ ូងមី (ចំណិត្
ដំ ូងមី ដំ ូងមីប្សស់ នម្ៅដំ ូងមី) សរុបប្បមាណជាង២,៦លាននតាន ប្ាប់សាាយចនេីមាន
១០១.៩៧៣នតាន ន ត្ប្ក្េមចំនួន២០៤.១៨៤នតាន ដផៃសាាយប្សស់ចំនួន១០២.៤៥៧នតាន 
ដផៃនចក្៣២.៨២១នតាន។ ការនាំនចញអងករនក្ើនន ើងពីមួយឆ្នំនៅមួយឆ្នំក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំចុង
នប្កាយននេះ។ ជាក់្ដសតងការនាំនចញអងករនៅឆ្នំ២០១៨ មានចំនួន៦២៦ ២២៥នតាន គឺនក្ើនន ើង
៦១,៧% នធៀបនឹងឆ្នំ២០១៤(៣៨៧.០៦១នតាន) ប ុដនតមានការលយចុេះបនតិចប្បមាណ១,៥% នបើ
នធៀបនឹងឆ្នំ២០១៧(៦៣៥.២៦៧នតាន)។ ការនាំនចញអងករនៅក្នុងឆ្នំ២០១៨ មានប្បនភទ្អងករ
ប្ក្អូប៧៨,៨២% អងករសប្ាប់ដវង១៦,៩៣% និងអងករចំេុយប្ាប់ដវង៤,២៥% នៅកាន់ទិ្សនៅ 
៦១ប្បនទ្ស និងមានប្កុ្មេ ុននាំនចញចំនួន៨៧ប្កុ្មេ ុន។ 

ឃ. សហរមន៍កសកិមម 

២.៧១- ការចងប្ក្ងបនងកើត្និងចុេះបញ្ជីសេគមន៍ក្សិក្មម បានចាប់នផតើមតាំងពីឆ្នំ២០០៥ រេូត្
ដល់ឆ្នំ២០១៨ មានសេគមន៍ក្សិក្មមសរុបចំនួន១.១១៦សេគមន៍ ដដលមានសមាជិក្សរុប
ចំនួន១៣០.០៥៩នាក់្(ស្រសតីមានចំនួន៨០.៤៣៩នាក់្ នសមើនឹង៦២%) ដដលមានត្នមៃភាគេ ុន
សរុបចំនួន៣៧ ២៩៧លាននរៀល និងនដើមទុ្នសរុបចំនួន៦៩ ០៧៧លាននរៀល។ នប្ៅពីសេគមន៍
ក្សិក្មម ប្ក្សួងបានជំរុញនិងចុេះបញ្ជីសេភាពសេគមន៍ក្សិក្មមទូ្ទំងប្បនទ្សសរុបបានចំនួន៨ 
ដដលមានសមាជិក្ជាសេគមន៍ក្សិក្មមចំនួន៩៧ និងនដើមទុ្នសរុបចំនួនជាង៤១៣លាននរៀល។ 

ង. ការងារប្សាវប្ជាវនិងអភវិឌ្ឍន៍កសកិមមកមពុជា 

២.៧២- រយៈនពល៥ឆ្នំក្នៃងមក្ននេះ ក្នុងមួយឆ្នំៗវិទ្្ាសាានប្សាវប្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ក្សិក្មម     
ក្មពុជាបាននធវើពិនសាធន៍ជាមធ្យមចំនួន៩០ប្បនភទ្ នៅ៥៣៦ក្ដនៃង និងអនងកត្ចំនួន៩ប្បនភទ្ នលើ
ក្សិក្រប្បមាណចំនួន៣ ៧៥៥នាក់្ ប្ពមទំងការង្ហរប្សាវប្ជាវនផ្សងៗនទ្ៀត្ជានប្ចើន។ 

 
ច. ការអភិវឌ្ឍដ្ំណ្ដសំៅស  ូ 

២.៧៣- នផេដីនៅស ូក្មពុជាសរុបបាននក្ើនពី៣៥៧,៨ ន់េ.ត្ នៅឆ្នំ២០១៤ដល់៤៣៦,៧ ន់
េ.ត្. នៅឆ្នំ២០១៨ (នក្ើនប្បមាណ៣២,៧%) ដដលក្នុងននាេះនផេដីនៅស ូក្សិ-ឧស្ាេក្មម (នផេ
ដីរបស់អតី្ត្ចមាារនៅស ូរដឋ នផេដីវិទ្្ាសាានប្សាវប្ជាវនៅស ូក្មពុជា និងនផេដីប្កុ្មេ ុនសម្បទនដី
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នសដឋកិ្ចច) មានចំនួន៦៤,២២% និងនៅស ូប្គួសារមានចំនួន៣៥,៧៨%។ នផេដីនៅស ូប្គួសារបាន
នក្ើនន ើងពី១៤០,៣៥ ន់េ.ត្. នៅឆ្នំ២០១៤ ដល់១៦១,១០៣ ន់េ.ត្.នៅឆ្នំ២០១៨ (គឺ
នក្ើនប្បមាណជា១៣% ពីចននាាេះឆ្នំ២០១៤ ដល់ឆ្នំ២០១៨)។ រើឯនផេដីនៅស ូក្សិ-ឧស្ាេក្មមក៏្
មានការរើក្ចនប្មើនគួរឲ្យក្ត់្សមាោល់ផងដដរ ន លគឺបាននក្ើនពី២១៧,៤៦៣ ន់េ.ត្. នៅឆ្នំ
២០១៤ ដល់២៧៥,៥៧៩ ន់េ.ត្. នៅឆ្នំ២០១៨ (គឺនក្ើនប្បមាណ២១% ពីចននាាេះឆ្នំ២០១៤ 
ដល់ឆ្នំ២០១៨)។ 

តារាងទ្ ី២.១១ ផលតិ្ក្មមដណំានំៅស ពូឆី្ន២ំ០១៤ដលឆ់្ន២ំ០១៨ 
 

ផលតិ្ក្មមនៅស  ូ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
១.នផេដីោំនៅស ូសរុប  នេ់ិក្តា ៣៥៧,៨ ៣៨៩ ៤៣២,៧ ៤៣៦,៣ ៤៣៦,៧ 
២.នផេដីនចៀរជ័រ  នេ់ិក្តា ៩០,៥ ១១១,២ ១២៧ ១៧០,២ ២៣៤,៧ 
៣.ផលិត្ផលនៅស  ូ  ន់នតាន ៩៧,១ ១២៦,៩ ១៤៥,២ ១៩៣,៣ ២២០ 

ប្បភព : ប្ក្សួងក្សិក្មម រុកាាប្បមាញ់ និងននសាទ្ 
 

២.៧៤- ការនាំនចញផលិត្ផលនៅស ូក្នុងរយៈ នពល៥ឆ្នំក្នៃងមក្ននេះ បាននក្ើនជាងពីរដង គឺពី
១០០ ន់នតាន មានចំនួនទឹ្ក្ប្បាក់្សរុប១៥៤.១៣២.៣៨៩ដុលាារអានមរិក្នៅឆ្នំ២០១៤ ដល់ 
២១៧ ន់នតាន នសើមនឹងទឹ្ក្ប្បាក់្២៨៦ ៩៤៤ ៥២៩ដុលាារអានមរិក្ នៅឆ្នំ២០១៨។  

៤. .២  ការជំរ ុផលតិ្កមមសត្វនិងសខុភាពសត្វ 

២.៧៥- ផលិត្ក្មមសត្វទំងលក្ខណៈប្គួសារនិង ណិជជក្មមនៅក្មពុជា ក៏្មានការវិវឌ្ឍគួរឲ្យក្ត់្
សមាោល់ទំងបរិមាណសត្វ និងដបបដផនផលិត្ក្មម។ ការរើក្ចនប្មើនទំងអស់ននេះ គឺជាលទ្ធផលននការ
ប្សាវប្ជាវ និងការយល់ដឹងអំពីបនចចក្នទ្សចិញ្ចឹមសត្វ ការនប្ជើសនរើសនិងការបង្ហាត់្ពូជសត្វ ការ         
ផលិត្ចំណីសត្វ និងការផតល់នសវាដលទំសុខ្ភាពសត្វ។ ផលិត្ក្មមសត្វ(ប្ជូក្និងសត្វសាាប) ជា
លក្ខណៈប្គួសារនិងក្សិោាន ក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំពីឆ្នំ២០១៤-២០១៨ មាននិនានការនក្ើនន ើងគួរឲ្យ
ក្ត់្សមាោល់។ នោយដ ក្ ការចិញ្ចឹមនាមានការដប្បប្បួលលយចុេះប្បមាណពី៣,០៥៣លានក្្ាលនា
ឆ្នំ២០១៤ មក្ប្តឹ្មដត្២,៩១៧លានក្្ាលនាឆ្នំ២០១៨។ រើឯប្ក្បីក៏្មានការដប្បប្បួលលយចុេះ
ប្បមាណពី៥៤២ ន់ក្្ាលនាឆ្នំ២០១៤ មក្ប្តឹ្មដត្៥០១ ន់ក្្ាលនាឆ្នំ២០១៨។ ការលយចុេះ    
ចំន េះផលិត្ក្មមចិញ្ចឹមសត្វនាប្ក្បីននេះ គឺបណាាលមក្ពីកំ្នណើនននការនប្បើប្បាស់នប្គឿងយនតក្សិក្មម 
(ជាង៩៧%នននផេដីោំដុេះដំណំាប្សូវ) ក្ងវេះក្មាាំងពលក្មមនៅជនបទ្(ចំណាក្ប្សុក្) នេើយក្សិក្រ 
បានង្ហក្មក្ចិញ្ចឹមនា ប្ក្បី ជាលក្ខណៈ ណិជជក្មម(នាសាច់)។ 

២.៧៦- ការចិញ្ចឹមសត្វសាាប(មាន់ ទ) មានការនក្ើនន ើងោ៉ាងខាាំងក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំ(ឆ្នំ២០១៤-
២០១៨) ទំងការចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈប្គួសារនិងក្សិោាន ន លគឺបាននក្ើនពីជាង៣១,៥៨លាន
ក្្ាលនៅឆ្នំ២០១៤ ដល់ជិត្៣៨,១៦លានក្្ាលនាឆ្នំ២០១៨។ ជាមួយនិងការអភិវឌ្ឍផលិត្ 
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ក្មមសត្វ ការប្គប់ប្គងកាក្សំណល់ពីសត្វ ក៏្ប្តូ្វបានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ខ្ពស់ តាមរយៈការអប់រំដណនាំ 
ផ្សពវផ្ាយការអនុវត្តលអប្បនសើរនលើការចិញ្ចឹមសត្វ ការសាងសង់ ជីវឧសម័ននៅក្សិោានចិញ្ចឹម
សត្វ និងនៅតាមប្គួសារក្សិក្រចិញ្ចឹមសត្វ។ ការសាងសង់ ជីវឧសម័នថ្ននក់្ជាតិ្ បាននិងកំ្ពុងអនុ
វត្តោ៉ាងសក្មមផុសផុល ដដលមក្ទ្ល់ឆ្នំ២០១៨  ជីវឧសម័នសរុបចំនួន ២៦ ៥៨៧  ប្តូ្វបានសាង
សង់នៅតាមបណាានខ្ត្តនាលនៅចំនួន១៣។ 

 

តារាងទ្ ី២.១២ ការចញិ្ចមឹសត្វសរបុពឆី្ន២ំ០១៤-២០១៨ 
ប្បនភទ្សត្វ 

) ន់ក្្ាល(  
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សត្វនា  ៣ ០៦០ ២ ៩១៧ ២ ៩២០ ២ ៩៧២ ២ ៩៨៨ 
សត្វប្ក្បី ៥៤២ ៥០៦ ៥២៤ ៥០៩ ៥០០ 
សត្វប្ជកូ្ ២ ៧៣៦ ២ ៧៧៦ ២ ៩៧១ ៣ ០៧៤ ២ ៧៤៨ 
សត្វសាាប ៣១ ៥៨៤ ៣៤ ៥១៩ ៣៥ ៧៣៤ ៣៦ ២៤៥ ៣៨ ១៦០ 
ប្បភព : ប្ក្សួងក្សិក្មម រុកាាប្បមាញ់ និងននសាទ្ 

២.៧៧- ក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំក្នៃងមក្ននេះ ការនាំនចញនាប្ក្បី ប្ជូក្ មាន់ សាាកាោម សាច់ ផលិត្ 
ផលសត្វ ចំណីសត្វ និងទឹ្ក្នោេះនាមួយចំនួននៅបរនទ្សមាននក្ើនន ើង ក្នុងននាេះនាប្ក្បីចំនួន
៤៣.៧៥៧ក្្ាល ប្ជូក្ពូជ(នម បា កូ្ន) ចំនួន១០៩.៨៣៨ក្្ាល កូ្នមាន់ពូជចំនួន៥៦ ០០០
ក្្ាល សាាកាោមចំនួន៧៧ ៦៤៦ក្្ាល ចំណីដ ក្ចំនួន៧ ០៦៣នតាន ដស្បក្នាប្ក្បីប្បឡាក់្អំបិល
ចំនួន១៨ ៦០៤នតាន និងទឹ្ក្នោេះនាចំនួន៨ ០០៩នតាន។ នោយដ ក្នៅក្នុងឆ្នំ២០១៨ បាននាំ
នចញនាប្ក្បីចំនួន៦ ៧៨៦ក្្ាល ប្ជូក្ពូជចំនួន៥.៥០៥ក្្ាល សាាកាោមចំនួន១០.៤៧២ក្្ាល 
ដស្បក្នាប្ក្បីប្បឡាក់្អំបិលចំនួន១ ២៧៥នតាន និងទឹ្ក្នោេះនាចំនួន៧ ៥៥៨នតាន។ 

២.៧៨- ការនរៀបចំលិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្ត និងការអនុវត្តបទ្ោានអនាម័យសប្មាប់ផលិត្ផលសត្វ 
ជាមួយនឹងការពប្ងឹងការអនុវត្តវិធានការអនាម័យសត្វ នដើម្បីការ រនិងប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងជំងឺ ៃ្ង 
ការ រសុខ្ភាពសាធារណៈ តាមរយៈការការ រជំងឺ ៃ្ងពីសត្វនៅមនុស្សនិងពីមនុស្សនៅសត្វ 
និងការបនងកើត្សត្តឃាត្ោានទំ្ននើប នដើម្បីការ រសុខ្ភាពសាធារណៈ និងជួយសប្មួល ណិជជ
ក្មមប្ពមទំងន ៃ្ើយត្បនៅនឹងការនបតជាាចិត្តជាអនតរជាតិ្។ 
 

បញ្ហាប្បឈម 

២.៧៩- និោយរួមក្សិក្មមក្មពុជានៅមានសកាោនុពលនប្ចើនណាស់ដដលនយើងពំុទន់បាននប្បើប្បាស់ 
ឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅន ើយ។ ការអនុវត្តក្នៃងមក្ គឺប្តូ្វបានវាយត្នមៃថ្ន សនប្មចបានលទ្ធផលគួរ
ជាទី្នពញចិត្ត។ នទេះបីជាោ៉ាងននេះក្ដីក៏្នយើងនៅជួបប្បទ្េះបញ្ហាប្បឈមមួយចំនួន រួមមាន៖  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 52 

 (១) ដផនក្ផលតិ្ភាពក្សកិ្មម នងិទ្ផីា្រ៖ ផលិត្ភាពក្នុងការោំដុេះ ក៏្ដូចជាការចិញ្ចឹម
សត្វ នៅមានក្ប្មិត្ទបនៅន ើយ ដដលប្បឈមខាាំងក្នុងការប្បកួ្ត្ប្បដជងទី្ផ្ារ ពិនសសនលៃនដើម
ផលិត្ក្មមរបស់ក្សិក្រនៅមានក្ប្មិត្ខ្ពស់។ ម ្ាងវិញនទ្ៀត្ ការប្តួ្ត្ពិនិត្្យសុវត្ថិភាពចំណីអាហរ 
គុណភាពននធាតុ្ចូលក្សិក្មម និងនសវាដផនក្ក្សិក្មមនៅថ្ននក់្មូលោាន ពិនសសថ្ននក់្ប្សុក្នៅមាន
ក្ប្មិត្។ ការបន្សំុុំារបស់ក្សិក្រនៅនឹងការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្ ការផ្សពវផ្ាយបនចចក្នទ្សតាម
ដផនក្នីមួយៗ និងការផតល់នសវាព័ត៌្មានទី្ផ្ារក្សិផលនៅដល់ក្សិក្រ គឺនៅមិនទន់មានភាព
ទូ្លំទូ្លាយ។  

 (២) ដផនក្នេោារចនាសមពន័ធនងិភសតភុារក្មម៖ ប្បព័នធនប្សាចប្សពក្សិក្មមនៅពំុទន់បាន
ប្គបដណតប់នលើនផេដីោំដុេះឲ្យបានទូ្លំទូ្លាយ ជាពិនសស ការនរៀបចំប្បព័នធប្បឡាយបងហូរទឹ្ក្ចូល
ដប្សនោយសវ័យប្បវត្តិ ពំុទន់បានពប្ងីក្ដល់ដីដប្សរបស់ក្សិក្រនៅន ើយ។ បញ្ហាត្នមៃដឹក្ជញ្ជូន   
អគគិសនី និងប្បព័នធនសវាភសតុភារ គឺជាបញ្ហាមួយដដលរួមចំដណក្នធវើឲ្យនលៃនដើមផលិត្ក្មមខ្ពស់។  

 (៣) ដផនក្ប្សាវប្ជាវបនចចក្វទិ្ា្ នងិបនចចក្នទ្សក្សកិ្មម៖ ការង្ហរប្សាវប្ជាវ និងការផតល់
នសវាបនចចក្នទ្សក្សិក្មមនៅមានក្ប្មិត្ នេើយសមត្ថភាពទ្ទួ្លយក្ចំនណេះដឹងអំពីបនចចក្នទ្ស
ោំដុេះ ចិញ្ចឹមសត្វ និងវារើវប្បក្មម ប្ពមទំងការនប្បើប្បាស់ធាតុ្ចូលក្សិក្មមសមប្សបតាមបទ្ោាន
បនចចក្នទ្ស ក៏្ដូចជាក្នុងការដក្នចនផលិត្ផលរបស់ប្បជាក្សិក្រក៏្នៅមានក្ប្មិត្ដដលបានជេះឥទ្ធិ-
ពលដល់នលៃនដើមផលិត្ខ្ពស់ពិបាក្ប្បដជងនៅនលើទី្ផ្ារ។ ការវិនិនោគក្នុងដផនក្អប់រំ ប្សាវប្ជាវ 
និងផ្សពវផ្ាយក្សិក្មមនៅមានទំ្េំតូ្ច ដដលប្តូ្វដត្មានការយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ខ្ពស់។ 

 (៤) ការបស្រង្ហាបបទ្នលមើស៖ បទ្នលមើសនប្ពនឈើ ជលផល ការលួចនាំចូលនិងនាំនចញសត្វ 
សមាារក្សិក្មមនោយខុ្សច្ាប់នៅដត្នក្ើត្មាន ជាពិនសសបណាានខ្ត្តជាប់ប្ពំដដន។ សក្មមភាព
កាប់រានេ ុមព័ទ្ធដីនប្ពនឈើ ការរានដីនប្ពលិចទឹ្ក្នោយខុ្សច្ាប់ គឺនៅដត្នក្ើត្មានពំុនចេះចប់
រេូត្មក្ទ្ល់បចចុប្បននននេះ។ 

៤.៣- កំណណទប្មង់ដ្ីធលី នងិការសបាសសម្អ ត្មីន និងសណំលជ់ាត្ិផទុោះពីសស្ដងាគ ម 
  រដ្ឋបាលដ្ីធលី 

២.៨០- សមិទ្ធផល ដដលសនប្មចបានក្នុងការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ រួមមាន៖  

• គិត្ពីការចាប់នផតើមអនុវត្តរេូត្ចុងឆ្នំ២០១៨ លទ្ធផលសនប្មចបានគឺ នចញបណណក្មមសិទ្ធិ
ដីបាន ៧៣,២៥ % ននក្្ាលដីបា៉ាន់សាានសរុប៧លានក្្ាលដី នលើសដផនការ៣,២៥% ក្នុង
ននាេះបានចុេះបញ្ជីដីសេគមន៍ជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ចសនប្មចបាន២៤សេគមន៍ នសមើនឹង 
៦៨៤បណណ  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 53 

• នោេះប្សាយវិវាទ្ដីធៃីមាន ក្្យបណតឹងចំនួន៨ ៣៥៣ក្រណី បាននោេះប្សាយបញ្ចប់ចំនួន 
៣ ៩៦៧ក្រណី ដដលមាន ២១ ០០២ប្គួសារ នលើនផេដីចំនួន ៦ ៣២០េ.ត្ 

• ោក់្ឱ្យដំនណើរការក្មមវិធីនបាេះពុមព QR Code នៅនលើសនៃឹក្វិញ្ហាបនបប្ត្សមាោល់មាាស់
អចលនវត្ថុគំរូលមី និងអាចទញយក្ព័ត៌្មានបានតាមទូ្រស័ពេទំ្ននើប 

• ក្សាងបនង្ហោលប្បឹលពីវិភាគលំោប់សូន្យចំនួន៧បនង្ហោល  បនង្ហោលប្បឹលពីវិភាគលំោប់ទី្១ 
ចំនួន១៥៥បនង្ហោល បនង្ហោលប្បឹលពីវិភាគលំោប់ទី្២ ចំនួន៤៩៦បនង្ហោល បនង្ហោលប្បឹលពី
វិភាគលំោប់ទី្៣ ចំនួន១ ៣៨៣បនង្ហោល បនង្ហោលរយៈកំ្ពស់ចំនួន៨៣៥បនង្ហោល 

• ផលិត្ដផនទី្អ័រតូ្េវូតូ្នដើម្បីាំប្ទ្ការចុេះបញ្ជីអចលនវត្ថុបានចំនួន១៣ ០០៤សនៃឹក្ 

២.៨១- ការនរៀបចដំដនដនីងិនគរបូនយីក្មម 

• នរៀបចំដផនទី្ឧទ្្ានជាតិ្ ដផនទី្គប្មបនប្ពនឈើ ដផនទី្តំ្បន់ទី្ប្កុ្ង និងដផនទី្ដីក្សិក្មម 
សប្មាប់ការង្ហរក្សាងដផនការនរៀបចំដដនដីថ្ននក់្ជាតិ្ 

• បៃង់នាលនប្បើប្បាស់ដីរាជធានីភនំនពញ ដផនការនរៀបចំដដនដីនខ្ត្តប្ពេះសីេនុ ដផនការនរៀបចំ
ដដនដីនខ្ត្តបាត់្ដំបង ប្តូ្វបានអនុម័ត្និងបានសនប្មចោក់្ឲ្យនប្បើប្បាស់ជាផៃូវការ  

• បៃង់នាលនប្បើប្បាស់ដីប្កុ្ងបាត់្ដំបង នខ្ត្តបាត់្ដំបង ប្កុ្ងតានមា នខ្ត្តក្ណាាល ប្កុ្ងនសៀមរាប 
នខ្ត្តនសៀមរាប ប្កុ្ងកំ្ពត្ នខ្ត្តកំ្ពត្ ប្កុ្ងដក្ប នខ្ត្តដក្ប ទី្ប្បជំុជនប្សុក្នប្ជធំ នខ្ត្តក្ណាាល 
និងទី្ប្បជំុជនសាាយអនេរ នខ្ត្តនប្ពដវង ប្តូ្វបានអនុម័ត្ និងោក់្ឲ្យនប្បើប្បាស់ផៃូវការ 

• ដផនការនប្បើប្បាស់ដី នៅក្នុងឃំុ សង្ហាត់្ បានអនុម័ត្ចំនួន៨០ ឃំុសង្ហាត់្ទូ្ទំងប្បនទ្ស 
និង បៃង់នាលនេោារចនាសមព័នធអភិវឌ្ឍនកាេះរ៉េុង 

២.៨២- ការដបងដចក្ដ ី

• សរុបគិត្ចាប់ពីការអនុវត្តរេូត្ដល់ឆ្នំ២០១៨ ក្មមវិធីសម្បទនដីសងគមកិ្ចចប្គប់ប្បនភទ្ 
បានផតល់ដីជូនប្បជាពលរដឋសរុប៧៨.៥៤៥ ប្គួសារ នសមើនឹង១៤០.៧៦៥,៤៧េ.ត្. និង
សាងសង់ផេេះជូនប្បជាពលរដឋសរុបចំនួន៦ ៦៩៩ ខ្នង និងសនប្មចផតល់ដីសរុបជាង ១
លាន ២ដសនេ.ត្. នសមើនឹងជាង ៧១មុឺនក្្ាលដី ជូនប្គួសារទ្ទួ្លដីប្បមាណ៤ដសន
ប្គួសារ តាមរយៈការអនុវត្តននោបាយចាស់ សក្មមភាពលមីនលើវិស័យដីធៃី ។ 

 
បញ្ហាប្បឈម  
• ដីបប្មុងទុ្ក្សប្មាប់នាលនៅសម្បទនដីសងគមកិ្ចចប្តូ្វបានទ្ស្រនាាន និងកាន់កាប់នោយ
ខុ្សច្ាប់ 
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• ការនប្បើប្បាស់ដីមិនទន់អស់លទ្ធភាព ទមទរឲ្យមានការជួយនប្ជាមដប្ជង និងបណតតេះ   
បណាាលបដនថមនលើបនចចក្នទ្សោំដុេះ ចិញ្ចឹមសត្វ និងជាពិនសសជួយដសវងរក្ទី្ផ្ារ
សប្មាប់លក់្ផលិត្ផលដដលប្បមូលបាន 

• ការទ្ទួ្លយក្បនចចក្នទ្សសមប្សបរបស់ស្រសតីនដើម្បីអនុវត្ត នៅតាមប្គួសារទមទរការ
ជំរុញ និងផ្សពវផ្ាយនប្ចើនដង និងអនុវត្តបង្ហាញជាក់្ដសតង 

• ទី្តាំងគនប្មាងដីសម្បទនសងគមកិ្ចចជាទី្តាំងលមីនេតុ្ននេះទី្តាំងននេះប្តូ្វការការង្ហរ
អភិវឌ្ឍជានប្ចើនបដនថមនទ្ៀត្ 

២.៨៣- ការប្គបប់្គងនងិការអភវិឌឍ្វសិយ័សណំង ់

• សំណង់នៅទូ្ទំងប្បនទ្សគិត្ចាប់ពីឆ្នំ២០០០ ដល់ដខ្វិចេិកា ឆ្នំ២០១៨ បាននចញ
លិខិ្ត្អនុញ្ហាត្សាងសង់ចំនួន៤៣.៥៥៩គនប្មាង ដដលមាននផេប្ក្ឡាសំណង់សរុប
ចំនួន១១៥.២៤៨ ៥៥១ម២ និងត្នមៃបា៉ាន់សាានទុ្នវិនិនោគសរុបប្បមាណ៤៣.៨៩៦ 
៥០០.៩៧៦ដុលាារអានមរិក្ 

បញ្ហាប្បឈម  
• ការសាងសង់រំនលាភនលើដីសាធារណៈរបស់រដឋ 
• ការសាងសង់ាានលិខិ្ត្អនុញ្ហាត្ និងសាងសង់ខុ្សលិខិ្ត្អនុញ្ហាត្ 
• លិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្ត លិខិ្ត្បទ្ោានបនចចក្នទ្ស មិនទន់ប្គប់ប្ាន់ 

តារាងទ្ ី២.១៣ លទ្ធផលសនប្មចបាន នលើការង្ហរក្ដំណទ្ប្មងវ់សិយ័ដធីៃ ី
ល.រ សចូនាក្រ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១ 
អប្តាបណណក្មមសិទ្ធិដធីៃីដដល   
ផតល់ជនូប្បជាពលរដឋទ្ូនៅ  

% ៥៥ ៥៩ ៦៣,៦ ៦៦,៤ ៧៣,២៥ 

២ 
បញ្ជដីីសេគមនជ៍នជាត្ិនដើម
ភាគត្ិច              
  

ចំនួន ៨ ១១ ១៤ ១៩ ២៤ 

៣ 
នោេះប្សាយទ្នំាស់ដធីៃីរបស់  
គណៈក្មមការសុរិនោដ ី 
 

ក្រណី ៥ ៨០៨ ៦ ៤៤៥ ៦ ៨៩២ ៧ ០៥៥ ៧ ៨៣៨ 

៤ 
ដផនការនប្បើប្បាស់ដថី្ននក្ឃ់ុ ំ
សង្ហាត្ ់                             
 

ចំនួន ៧៦ ៧៦ ៨០ ៨០ ៨០ 

៥ 
បៃង់នាលថ្ននក្ ់ប្សុក្ ខ្ណឌ                              
  

ចំនួន 0 0 0 0 ០ 
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៦ 
បៃង់នាលនិងដផនការនប្បើ
ប្បាស់ដធីៃី ថ្ននក្់ប្ក្ុង               
  

ចំនួន ១ ៣ ៣ ៤ ៩ 

៧ 
ដផនការនប្បើប្បាស់ដថី្ននក្់នខ្ត្ត                                 
 

ចំនួន 0 0 0 ១ ៣ 

៨ 
សម្បទនដីសងគមក្ិចចសប្មាប់
ប្គួសារប្បជាពលរដឋ            
 

ប្គួសារ ៥ ០៩៦ ៥ ៤៤៣ ៥ ៤៤៣ ៥ ៥៦២ ៧៨ ៥៤៥ 

 ការបោសសម្អាតមីន និងសំណលជ់ាតិផ្ទុះពសីង្រ្គាម (ស.ផ.ស.) 

២.៨៤- ការង្ហរនលើវិស័យសក្មមភាពមីនឈរនលើ សសរសតមភចំនួន៥ គឺ ការអប់រំយល់ដឹងពី និង ស
.ផ.ស. ការនបាសសមាាត្មីននិងស.ផ.ស. កិ្ចចសនស្រង្ហោេះជនពិការ ការាំប្ទ្មតិ្ប្បឆ្ំងនៅនឹងការ
នប្បើប្បាស់ប្ាប់មីនប្គប់ប្បនភទ្ប្បឆ្ំងមនុស្ស និងការបំតាញនចាលឃាាំងប្ាប់មីនប្បឆ្ំងមនុស្ស 
មានវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យក្ត់្សមាោល់៖  

តារាងទ្ ី២.១៤ សមទិ្ធផលក្នងុវសិយ័សក្មមភាពមនី ឆ្ន២ំ០១៤-២០១៨ 

សចូនាក្រសខំាន់ៗ  ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ជនរងនប្ាេះនោយសារមីននងិស.ផ.

ស. ប្បចំាឆ្ន(ំសាាប់/របួស) 

នាក្ ់

(ចំណុចនៅ) 
១៥១* ១៣៦* ១២២* ១១០* ៩៩* 

នាក្ ់

(នប្ាេះថ្ននក្់ពតិ្) 
១៥៤ ១១១ ៨៣ ៥៨ ៥៨ 

ចំនួនជនរងនប្ាេះនោយសារការ

នលង និងនចនប្ាប់មីន និងស.ផ.ស.

ប្បចំាឆ្នំ(សាាប់/ របួស) 

នាក្ ់

(ចំណុចនៅ) 
៩៩* ៨៦* ៧៣* ៦០* ៤៨* 

នាក្ ់

(នប្ាេះថ្ននក្់ពតិ្) 
៧៧ ៧៣ ៣៧ ៣៦ ៤១ 

នផេដីសរុបនបាសសមាាត្មីន និងស.

ផ.ស.  

េ.ត្ 

(ចំណុចនៅ) 
៩ ១៤៣* ៩ ៦០០* ១០ ០៨០* ១០ ៥៨៤* ១១ ១១៣* 

េ.ត្ 

(សនប្មចបាន) 
១៨ ៤១៧ ១៨ ៥៣០ ១៣ ២២៨ ១៤ ៦៧៣ ១៣ ១៦៧ 

សមាោល៖់  
- (*) ការបា៉ាន់សាាន និង (ស.ផ.ស.) សំណល់ជាត្ផិេុេះពីសស្រង្ហោម 
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 បញ្ហា ប្បឈម 

• នផេដីសង្ស័យមានមីននិងស.ផ.ស.មានចំនួន១.៧២៩គ.ម២ ប្តឹ្មដំណាច់ឆ្នំ២០១៨ ។ 
• ជំនួយវិស័យសក្មមភាពមីនពីប្បនទ្សផតល់ជំនួយ និងនដគូអភិវឌ្ឍមានការធាាក់្ចុេះនោយ 
សារក្មពុជាបានកាាយនៅជាប្បនទ្សចំណូលមធ្យមក្ប្មិត្ទប ។ 

៤.៤-  ការប្រប់ប្រងធនធានធមមជាត្ិប្បកបសដាយចីរភាព 

 កំណណទប្មង់នប្ពសឈើ 

២.៨៥- ប្ក្សួងក្សិក្មម រុកាាប្បមាញ់ និងននសាទ្ បាននតាត្ការយក្ចិត្ដទុ្ក្ោក់្ខ្ពស់នលើការអនុ-
វត្តក្មមវិធីដក្ទ្ប្មង់វិស័យនប្ពនឈើជានប្ចើនរួមមាន៖ ការពប្ងឹងការអនុវត្តច្ាប់សតីពីនប្ពនឈើ ការ
បនងកើត្និងពប្ងឹងសេគមន៍នប្ពនឈើ ការអនុវត្តវិធានការោ៉ាងមុឺងមាត់្ក្នុងការប្គប់ប្គង និងទ្ប់
សាាត់្បទ្នលមើសនប្ពនឈើ ការពប្ងឹងប្បសិទ្ធភាពប្គប់ប្គងនប្ពបប្មុងទុ្ក្ ការបនងកើត្តំ្បន់នប្ពសប្មាប់
អភិរក្្សធនធានពនធុរុក្ខជាតិ្ និងសត្វនប្ព ប្ពមទំងនបាេះបនង្ហោលប្ពំប្បទ្ល់នប្ពបប្មុងទុ្ក្អចិនស្រនតយ៍ 
ការបណតតេះកូ្ននឈើនៅតាមសាានីយផ្សពវផ្ាយ ការោំកូ្ននឈើនៅតំ្បន់សាារនប្ពនឈើន ើងវិញនិងទី្
តាំងនផ្សង  ៗ ដដលការង្ហរទំងអស់ននេះ ពិត្ជាបានន ៃ្ើយត្បនៅនឹងនាលនៅជាយុទ្ធសាស្រសតរបស់
រាជរោាភិបាលក្នុងការដក្ទ្ប្មង់វិស័យនប្ពនឈើ។  

តារាងទ្ ី២.១៥ លទ្ធផលសខំាន់ៗ មយួចនំនួ ក្ព់ន័ធនងឹវសិយ័នប្ពនឈើ 
បរោិយ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

ការោំនដើមនឈើ (េ.ត្.) ១៧ ៩៣២ ៥ ៨៩៣ ៥៣ ៩៩២ ២៥១ ០៨៤ ២៦ ៧៩៩ 

ការនំានចញនឈើ (ម៣) ៣៩ ៧៤៣ ៧៥ ២៩២ ២១ ៦៥៥ ១៥ ៨៦៨ ៩ ១៤៩ 

ការនំាចលូនឈើ (ម៣) ៥០០ ១ ៣០០ ១ ៥៧៤ ១ ៤២៩ ៥ ៥១៩ 

ការបស្រង្ហាបបទ្នលមើសនប្ពនឈើ (ក្រណី) ១ ៥២៣ ២ ៤០០ ២ ១៨៩ ១ ៤៩០ ១ ៤២៨ 

ប្បភព : ប្ក្សងួក្សិក្មម រុកាាប្បមាញ់ នងិននសាទ្ 

២.៨៦- ដផអក្តាមសំនណើរបស់ប្ក្សួងក្សិក្មម រុកាាប្បមាញ់ និងននសាទ្ រាជរោាភិបាលក្មពុជាបាន
អនុញ្ហាត្ជានាលការណ៍ោំនឈើនលើដីនប្ពនរចរិល នោយសេការនដគូជាមួយវិស័យឯក្ជន។ 
ជាមួយានននេះ ប្ក្សួងក្សិក្មម រុកាាប្បមាញ់ និងននសាទ្ បាននចញប្បកាសសតីពីវិធាននប្ពឯក្ជន 
ឆ្នំ២០១៧ ដដលប្បកាសននេះមាននាលបំណងកំ្ណត់្នូវវិធាននប្ពឯក្ជនសប្មាប់ជានាល
ការណ៍ដណនាំក្នុងការបនងកើត្និងអភិវឌ្ឍនប្ពឯក្ជន។ 

 វិសយ័ជលផល 
២.៨៧- ប្តី្ជាអាហរប្បចាំនលៃោ៉ាងសំខាន់របស់ប្បជាជនក្មពុជាតាំងពីនដើមនរៀងមក្ នប្ េះប្តី្ផតល់
នូវសារជាតិ្ប្បូនត្អុីនប្បមាណជាង៨១% ននប្បូនត្អុីនសាច់ដដលប្បជាជនក្មពុជាបរិនភាគ។ វិស័យ 
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ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 57 

ជលផលក៏្បានចូលរួមចំដណក្ផតល់មុខ្របរដល់ប្បជាពលរដឋប្បមាណ៦លាននាក់្ បនងកើត្ប្បាក់្
ចំណូលដល់ប្បជាជននដើម្បីជួយកាត់្បនថយភាពប្កី្ប្ក្និងជួយអភិវឌ្ឍនសដឋកិ្ចចជាតិ្ផងដដរ។ 

ជាក់្ដសតងមក្ទ្ល់នពលននេះ សមិទ្ធផលធំៗដដលសនប្មចបានមានដូចខាងនប្កាម៖ 

(១) ការអភវិឌឍ្សេគមនន៍នសាទ្៖  
 រដឋបាលជលផលបាននរៀបចំសេគមន៍ននសាទ្សរុបចំនួន៥១៦ នៅតាមបណាានខ្ត្ត
នានា នោយមានសមាជិក្ចូលរួមសរុប១៤៧.៥១៨ប្គួសារ នសមើនឹង៣៣២.១៦៨នាក់្ ដដលមាន 
ទី្តាំងក្នុងដដនននសាទ្ទឹ្ក្សាបចំនួន៤៧៥សេគមន៍ និងតំ្បន់ន ន្រសមុប្ទ្ចំនួន៤១សេគមន៍ 
នដើម្បីប្គប់ប្គងនិងនប្បើប្បាស់ធនធានជលផលក្នុងមូលោានប្បក្បនោយចីរភាព។ នៅក្នុងដដន
ននសាទ្សេគមន៍មក្ដល់បចចុប្បននននេះ បានបនងកើត្តំ្បន់អភិរក្្សបានចំនួន៤៩៦ក្ដនៃង នោយ
មានការនបាេះបនង្ហោលប្ពំប្បទ្ល់ក្ដនៃងអភិរក្្សបានចំនួន៤.៩៨៨នដើម និងសាាក្សញ្ហាក្ដនៃងអភិរក្្ស
បានចំនួន២៤២សាាក្ សប្មាប់សមាោល់ទី្តាំងក្ដនៃងអភិរក្្សននក្ដនៃងននសាទ្សេគមន៍នីមួយៗ 
ដដលប្តូ្វការ រនិងប្គប់ប្គង។  

(២) ការង្ហរអភរិក្ស្ជលផល៖  
 ការង្ហរអភិរក្្សប្តូ្វបានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្បំផុត្ នដើម្បីចូលរួមចំដណក្ធានាផលចាប់ប្បក្ប 
នោយនិរនតរភាព។ នបើគិត្រួមទំងក្ដនៃងអភិរក្្សជលផលនៅតាមដដនសេគមន៍ននសាទ្ និង
ក្ដនៃងអភិរក្្សសប្មាប់ប្បនភទ្ធនធានជលផលដដលកំ្ពុងរងនប្ាេះថ្ននក់្ និងក្ដនៃងអភិរក្្សនៅតាម
តំ្បន់ន ន្រ គឺមានរេូត្ដល់៦៤៤ក្ដនៃង។ ជារួម គិត្ចាប់ពីឆ្នំ២០១៣មក្ បានសាងសង់បនង្ហោល 
កំ្ណត់្ប្ពំប្បទ្ល់ក្ដនៃងអភិរក្្សជលផលក្មពស់៨ដម ប្ត្ បានចំនួន១៦១បនង្ហោល និងក្មពស់១២
ដម ប្ត្បានចំនួន៧២បនង្ហោល សានក់្ការល្ាត្បដណតត្ទឹ្ក្ចំនួន២៥ខ្នង សានក់្ការនបតុ្ងចំនួន៨ខ្នង 
និងសានក់្ការធំ(ប្ស ង់) ចំនួន០៤។  

(៣) ការង្ហរបស្រង្ហាបបទ្នលមើសជលផល៖  
 រដឋបាលជលផលបានអនុវត្តតាមប្គប់រូបភាព នោយអនុវត្តតាមច្ាប់សតីពីជលផល និង
បទ្ោានគតិ្យុត្ត ក់្ព័នធ ជាពិនសសបទ្បញ្ហានលខ្០១បប របស់រាជរោាភិបាលទ្ទួ្លបានលទ្ធ-
ផលគួរជាទី្នមាទ្នៈ ប្ពមទំងធានាបាននិរនតរភាពធនធានជលផល និងសនតិសុខ្នស្បៀងជូនប្បជា
ពលរដឋ។ លទ្ឋផលដដលសនប្មចបានខាងនលើននេះ គឺនោយសារមានកិ្ចចសេការអំពីអាជាាធរដដន
ដីប្គប់លំោប់ថ្ននក់្ និងសមត្ថកិ្ចច ក់្ព័នធ ជាពិនសសសេគមន៍មូលោាន។ នៅឆ្នំ២០១៤ ក្រណី
បទ្នលមើសជលផលមានចំនួន៣ ៦៨៦ក្រណី ចំនួនប្តូ្វបានលយចុេះមក្ប្តឹ្ម២ ៦៥០ក្រណីនៅឆ្នំ
២០១៨។ 
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(៤) ការអភវិឌឍ្វារើវបប្ក្មម៖ 
 ជានាលននោបាយដ៏ចម្បងរបស់រោាភិបាល ក្នុងការធានាសនតិសុខ្នស្បៀងជូនប្បជាពល 
រដឋ និងកាត់្បនថយការោក់្សំ ធនលើធនធានជលផលក្នុងដដនទឹ្ក្ធមមជាតិ្ ការអភិវឌ្ឍវារើវប្បក្មម
ក៏្ប្តូ្វអនុវត្តតាមប្គប់រូបភាព និងប្គប់ទី្ក្ដនៃង រួមទំងការបនងកើត្ប្សេះជប្មក្ប្តី្សេគមន៍ផងដដរ   
នដើម្បីនធវើឲ្យផលវារើវប្បក្មមមានការនក្ើនន ើងប្បមាណ២០%ជានរៀងរាល់ឆ្នំ។ ការអភិវឌ្ឍវារើវប្ប-
ក្មមសំខាន់រួមមាន ការចិញ្ចឹមប្តី្ បង្ហោ ដដលនៅឆ្នំ២០១៨ អនុវត្តបានចំនួន២៥០.២០៦នតាន គឺ
បាននក្ើនន ើងជាង២ដងនធៀបនឹងឆ្នំ២០១៤(១២០ ០៥៥នតាន)។ ការចិញ្ចឹមប្ក្នពើក៏្មានសនេុេះ
នក្ើនន ើងផងដដរ គឺបាននក្ើនប្បមាណ២ដង ពី២១៥ ន់ក្្ាលនាឆ្នំ២០១៤ ដល់៤២០ ន់
ក្្ាលនាឆ្នំ២០១៨ និងការភាាស់កូ្នប្តី្ពូជអនុវត្តបានចំនួន១២០លានក្្ាលនាឆ្នំ២០១៤ និង
នក្ើនដល់២១៥លានក្្ាល នាឆ្នំ២០១៨។ 

(៥)  ការអភវិឌឍ្បនចចក្វទិ្ា្ដក្នចននងិគណុភាព៖ 
 ដផនក្ដក្នចនជលផលគឺជាដផនក្ដដលមានសកាោនុពលមួយោ៉ាងសំខាន់សប្មាប់វិស័យជលផល 
ក្នុងការចូលរួមចំដណក្ផគត់្ផគង់សនិតសុខ្នស្បៀង អាហរូបត្ថមភ ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្បជាជនក្មពុជា 
និងការអភិវឌ្ឍនសដឋកិ្ចចជាតិ្។  

២.៨៨- ចំន េះការតាមោននិងប្តួ្ត្ពិនិត្្យគុណភាព សុវត្ថិភាពនលើផល ផលិត្ផលជលផល រដឋ-
បាលជលផលបានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ោ៉ាងខាាំង នោយបានបញ្ជូនមស្រនតីជំនាញសេការជាមួយ
អាជាាធរមានសមត្ថកិ្ចច ក់្ព័នធនានា នដើម្បីទ្ប់សាាត់្នលើការនប្បើសារធាតុ្គីមីដដលហមឃាត់្ ជា
ពិនសសនលើផល ផលិត្ផលជលផលនាំចូលពីនប្ៅប្បនទ្ស។  

(៦) ការសកិ្ា្ប្សាវប្ជាវជលផល៖ 
 ការង្ហរប្សាវប្ជាវនលើប្បភពធនធានជលផលទំងទឹ្ក្សាបនិងសមុប្ទ្បានដំនណើរការលអ
ប្បនសើរ នោយបានសេប្បតិ្បត្តិការោ៉ាងជិត្សនិទ្ធជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍនានា ដដលមានវិទ្្ាសាាន
ប្សាវប្ជាវនិងអភិវឌ្ឍជលផលទឹ្ក្សាប និងសមុប្ទ្ជាអងគភាពអនុវត្តតាល់។ ចំន េះលទ្ធផល
ប្សាវប្ជាវនសៀវនៅ ជានប្ចើន ន់ក្្ាល និងផូសេ័រជានប្ចើនមុឺនសនៃឹក្ ប្តូ្វបាននបាេះពុមពផ្ាយ។  

២.៨៩- ជាក់្ដសតង បរិមាណផលននសាទ្សរុប(ទឹ្ក្សាប សមុប្ទ្ និងវារើវប្បក្មម) បាននក្ើនន ើង
គួរឲ្យក្ត់្សមាោល់ គឺបាននក្ើនពី៧៤៥ ន់នតានក្នុងឆ្នំ២០១៤ ដល់៩១១ ន់នតានក្នុងឆ្នំ២០១៨ 
ក្នុងននាេះបរិមាណផលននសាទ្ទឹ្ក្សាបបាននក្ើនន ើងពី៥០៥ ន់នតាន ដល់៥៣៨ ន់នតាន 
ផលននសាទ្សមុប្ទ្បាននក្ើនន ើងពី១២០ ន់នតាន ដល់១២៣ ន់នតាន និងវារើវប្បក្មមក៏្មាន
សនេុេះនក្ើនន ើងដូចាន គឺបាននក្ើនពី១២០ ន់នតាន ដល់២៥០ ន់នតាន ក្នុងចននាាេះឆ្នំ២០១៤
និង២០១៨ននេះ។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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តារាងទ្ ី២.១៦ សាានភាពផលននសាទ្ពឆី្ន២ំ០១៤-២០១៨ 
ល.រ បរោិយ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១ ផលវារើវប្បក្មម  ន់
នតាន 

១២០,០៥ ១៤៣,១៤ ១៧២,៥០ ២០៧,៤៤ ២៥០,២០ 

២ ផលននសាទ្ទ្ឹក្សាប  ន់
នតាន 

៥០៥,០១ ៤៨៧,៩០ ៥០៩,៣៥ ៥២៧,៨០ ៥៣៧,៨៥ 

៣ ផលននសាទ្សមុប្ទ្  ន់
នតាន 

១២០,២៥ ១២០,៥០ ១២០,៦០ ១២១,០៣ ១២២,៨៥ 

ប្បភព : ប្ក្សួងក្សិក្មម រុកាាប្បមាញ់ នងិននសាទ្ 

 វិសយ័ណរ ៉ានិងសប្បងកាត្ 

២.៩០- ប្ក្សួងដរ៉េនិងថ្នមពលបានអនុវត្តដផនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ ២០១៤-២០១៨ 
សនប្មចបានសមិទ្ធផលដូចខាងនប្កាម៖ 

វសិយ័ដរ៉េ 
• នរៀបចំតាក់្ដត្ងនាលននោបាយជាតិ្សតីពីធនធានដរ៉េ ឆ្នំ២០១៨-២០២៨  
• នរៀបចំច្ាប់សតីពីវិនសាធនក្មមច្ាប់សតីពីការប្គប់ប្គង និងការនធវើអាជីវក្មមធនធានដរ៉េ និង 
• នរៀបចំអនុប្កឹ្ត្្យ សតីពីការប្គប់ប្គងអាជាាបណណដសវងរុក្រក្ដរ៉េ និងអាជាាបណណឧស្ាេក្មម
អាជីវក្មមធនធានដរ៉េ និង អនុប្កឹ្ត្្យសដីពីការប្គប់ប្គងការនាំនចញផលិត្ផលដរ៉េ  

• លុបបំបាត់្ភាពអនាធិបនត្យ្យននអាជីវក្មមបូមខ្្ាច់ននសមុប្ទ្ ទ្ននៃ និងសេឹង និង នធវើជា
មាាស់ផេេះននកិ្ចចប្បជំុឧត្តមមស្រនតីដរ៉េអាសា៊ាន។ 

• ក្សាងមនេីរពិនសាធន៍ភូគពភសាស្រសតជាតិ្  
• ជំរុញការក្សាងគនប្មាងអភិវឌ្ឍនរាងចប្ក្សុីម ង់ត៍្បានចំនួន០៥ នរាងចប្ក្ ដដលកំ្ពុងនធវើការ      
ផលិត្សុីម ងត៍្ នេើយមានលទ្ធភាពផលិត្និងផគត់្ផគង់ផលិត្ផលបានសរុបជិត្០៧លាន
នតានក្នុងមួយឆ្នំ សប្មាប់បនប្មើត្ប្មូវការក្នុងប្សុក្ 

• អភិវឌ្ឍគនប្មាងក្នុងសេគមន៍ដដលអាជីវក្មមដរ៉េសថិត្នៅ។  
 

តារាងទ្ ី២.១៧ សចូនាក្រវាសដ់វងវសិយ័ដរ៉េ 
សចូនាក្រ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ការប្បមូលចំណូលមិនដមន
សារនពើពនធពីវិស័យដរ៉េ 

ដុលាារ ២ ៨១៣ ៧៨១ ៩ ៩៩៤ ៥៨៦ ១៣ ០៩៧ ៣៩៥ ១៤ ៥៦២ ៧៤៥ ១៨ ២១៣ ៤៣៣ 

អាជាាបណណដសវងរុក្រក្ដរ៉េ ចំនួន ១៣១ ១០៣ ៦១ ៥៤ ៥៦ 
អាជាាបណណអាជីវក្មមដរ៉េ ចំនួន ២០ ២៣ ២៣ ២៧ ២៦ 
អាជាាបណណដរ៉េសំណង ់ ចំនួន ៣២០ ៣១៦ ៤០១ ៣១៩ ៣១៤ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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វសិយ័នប្បងកាត្ 
• ប្បកាសអនតរប្ក្សួងសតីពី ការកំ្ណត់្រូបមនតសប្មាប់ដក្សប្មួលនលៃលក់្រាយនប្បងឥនធនៈនៅ   
ក្មពុជានិងនីតិ្វិធីននការប្គប់ប្គងបនចចក្នទ្សសុវត្ថិភាពបនងកើត្សាានីយនប្បងឥនធនៈ សាានីយ 
ឧសម័នឥនធនៈ និងសាានីយរួមនប្បង និងឧសម័នឥនធនៈ 

• អនុវត្តសារាចរសតីពីសុវត្ថិភាពសប្មាប់ការនរៀបចំសាានីយនប្បងឥនធនៈ សាានីយឧសម័នឥនធនៈ 
និងសាានីយ បូមនប្បង និងឧសម័នឥនធនៈ 

• នរៀបចំនាលននោបាយជាតិ្សតីពីនប្បងកាត្ ឆ្នំ២០២០-២០៣០ និងច្ាប់សតីពីការប្គប់ 
ប្គងនប្បងកាត្ និងផលិត្ផលនប្បងកាត្ 

• នរៀបចំការប្គប់ប្គងប្បតិ្បត្តិការនប្បងកាត្ដផនក្អាប់ស្រសេីម និង នោនស្រសេីម 
• ចុេះកិ្ចចប្ពមនប្ពៀងនប្បងកាត្ជាមួយប្កុ្មេ ុនKrisEnergy សប្មាប់ការង្ហរអភិវឌ្ឍអណតូង 
ផលិត្ក្មមនប្បងកាត្បៃុក្ A ។ 
 

 បញ្ហា ប្បឈម 

២.៩១- នៅក្នុងអាណត្តិទី្៥ននេះ ការអនុវត្តការង្ហរនៅក្នុងវិស័យដរ៉េនិងថ្នមពល ជួបប្បទ្េះនូវ
បញ្ហាប្បឈមធំមួយចំនួនដូចខាងនប្កាម៖ 

• ខ្វេះមស្រនតីសប្មាប់ប្បតិ្បត្តិការទូ្នៅ និងខ្វេះទុ្នលវិកាសប្មាប់ប្បតិ្បត្តិការប្គប់ប្គង និងអភិវឌ្ឍ
វិស័យដរ៉េ នប្បងកាត្ និងថ្នមពល។ 

កិចចរពំារបរសិាា ននិងការអភិរកសជីវៈចប្មរោះ 
១. ការអភវិឌឍ្នសដឋក្ចិចនបត្ង វទិ្ា្សាស្រសត នងិបនចចក្វទិ្ា្ 

២.៩២- នប្កាមកិ្ចចខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បងរបស់ប្ក្សួង និង មានកិ្ចចសេការជិត្សនិទ្ធ ពីប្ក្សួង សាាប័ន 
 ក់្ព័នធ នយើងសនប្មចបានសមិទ្ធផល ដូចខាងនប្កាម៖ 

១.១ នសដឋក្ចិចនបត្ង 
• នរៀបចំដផនការយុទ្ធសាស្រសត ដផនការសក្មមភាព នាលការណ៍ដណនាំ របាយការណ៍ជាតិ្ 
និងយនតការ ក់្ព័នធនឹងការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្ ការប្គប់ប្គងធនធានជីវៈចប្មុេះនិងជីវ 
សុវត្ថិភាព ការអភិវឌ្ឍនបត្ង និងការសិក្្ាប្សាវប្ជាវវិទ្្ាសាស្រសត និងបនចចក្វិទ្្ាទំ្ននើប។ 

• បនងកើត្ប្កុ្មប្បឹក្្ាជាតិ្អភិវឌ្ឍន៍នោយចីរភាព និងអគគនលខាធិការោាន នដើម្បីនលើក្ក្មពស់ 
ការអភិវឌ្ឍនោយចីរភាព សំនៅធានានូវតុ្ល្យភាពរវាងនសដឋកិ្ចច បរិសាាន សងគម និងវប្បធម៌ 
ក្នុងប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។ 
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១.២ វទិ្ា្សាស្រសតនងិបនចចក្វទិ្ា្ 
• សប្មបសប្មួលសេការនរៀបចំ និងអនុវត្តក្មមវិធីការនប្បើប្បាស់ថ្នមពលនុយនក្ៃដអ បនប្មើ 
ឲ្យនាលបំណងសនតិសភាព ថ្នមពលក្នក្ើត្ន ើងវិញ ថ្នមពលសាាត្ ជីវៈមា៉ាស ប្បសិទ្ធ
ភាពថ្នមពល និងការកាត់្បនថយការបនញ្ចញឧសម័នផេេះក្ញ្ចក់្។ 

• សេការជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍក្នុងការនរៀបចំគនប្មាងនសនើសុំសប្មាប់នក្ៀរគរលវិកាអនុវត្តក្មម
វិធីការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្ ការប្គប់ប្គងធនធានជីវៈចប្មុេះនិងជីវសុវត្ថិភាព ទី្ប្កុ្ងនិរនតរ
ភាពថ្នមពលនិរនតរភាព និងការសិក្្ាប្សាវប្ជាវវិទ្្ាសាស្រសត និងបនចចក្វិទ្្ា។ 

២. ការន្ៃើយត្បនងឹការដប្បប្បលួអាកាសធាត្ ុ
• រាជរោាភិបាលក្មពុជាបានបនងកើនការវិភាជលវិកាជាតិ្សប្មាប់អនុវត្តក្មមវិធី គនប្មាង និងដផន 
ការន ៃ្ើយត្បនឹងការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្នៅក្មពុជា។ 

• នរៀបចំនាលននោបាយនិងជំេររបស់ក្មពុជាសប្មាប់ចរចា និងអនុវត្តអនុសញ្ហាប្ក្បខ័្ណឌ 
សេប្បជាជាតិ្សតីពីការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្និងសតីពីជីវៈចប្មុេះ ប្ពមទំងកិ្ចចប្ពមនប្ពៀង
ពេុភាគី និងនទ្វភាគីនានានៅថ្ននក់្ជាតិ្ តំ្បន់ និងអនតរជាតិ្។ 

៣. ជវីៈចប្មេុះនងិជវីសវុត្ថភិាព 

• សិក្្ាប្សាវប្ជាវ វាយត្នមៃគុណត្នមៃជីវៈចប្មុេះ និងនសវាក្មមប្បព័នធនអកូ្ ូសុី និងប្បនភទ្ 
រុក្ខជាតិ្ សត្វក្ប្ម ង្ហយរងនប្ាេះ និងជិត្ផុត្ពូជ ប្ពមទំងសិក្្ាលទ្ធភាពក្នុងការបនងកើត្រុក្ខ
ឧទ្្ាន និងតិ្ណាល័យថ្ននក់្ជាតិ្។ 

៤. ការប្ត្តួ្ពនិតិ្យ្ នងិអធកិារក្ចិចប្បភពបពំលុ 

• ចុេះប្តួ្ត្ពិនិត្្យប្បភពបំពុលបរិសាាន នៅតាមបណាានរាងចប្ក្សេប្ាសជាប្បចាំនៅទូ្ទំង
ប្បនទ្ស។  

• ចុេះដណនាំការោក់្ឲ្យអនុវត្តសាក្ល្បងប្បព័នធរាយការណ៍ពីការសាយភាយ និងបំលាស់ទី្ 
សារធាតុ្បំពុលចូលក្នុងបរិសាាន នៅតាមប្បភពបំពុលសំខាន់ៗ។ 

• ចុេះនធវើអធិការកិ្ចចនលើបទ្នលមើសបំពុលបរិសាាន។ 

៥. ការអនងកត្តាមោនគណុភាពបរសិាាន  

• នធវើការតាមោនគុណភាពទឹ្ក្សាធារណៈចំនួន៣១ចំណុចនៅ នៅតាមបណាារាជធានី
នខ្ត្ត និងយក្សំណាក្វិភាគ  និងបានោក់្ឲ្យដំនណើរការសាានីយតាមោនគុណភាពទឹ្ក្
ទ្ននៃចតុ្មុខ្ 

• នធវើការតាមោនគុណភាពខ្្យល់សាធារណៈ អាសុីត្បរិោកាសចំនួន៧ នាលនៅនៅតាម
រាជធានីភនំនពញ នខ្ត្តនសៀមរាប នខ្ត្តបាត់្ដំបង នខ្ត្តប្ពេះសីេនុ និងនខ្ត្តកំ្ពង់សពឺ។  
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• ប្បកាសនិងោក់្ឲ្យអនុវត្តអនុប្កឹ្ត្្យចំនួន៥៖ អនុប្កឹ្ត្្យសតីពីការប្គប់ប្គងសំរាមសំណល់រឹង
ទី្ប្បជំុជន អនុប្កឹ្ត្្យសតីពីការបនងកើត្មូលនិធិបរិសាាននិងសងគម អនុប្កឹ្ត្្យសតីពីការប្គប់ប្គង
សំណល់បរិកាារអគគិសនីនិងនអ ិចប្តូ្និក្ អនុប្កឹ្ត្្យសតីពីការប្គប់ប្គងលង់បាាសេិក្ អនុប្កឹ្ត្្យ 
សតីពីការប្គប់ប្គងប្បព័នធលូនិងប្បព័នធប្បប្ពឹត្តក្មមទឹ្ក្ក្ខ្វក់្។ 

• នរៀបចំ និងោក់្ឲ្យអនុវត្តប្បកាស សារាចរដណនាំ នសចក្តីសនប្មច អនុស្ារណៈននការ 
នោគយល់ នាលការណ៍ដណនាំបនចចក្នទ្ស នដើម្បីាំប្ទ្ការអនុវត្តអនុប្កឹ្ត្្យ និងលិខិ្ត្
បទ្ោានគតិ្យុត្តដដលនៅជាធរមាន។ 

៦. ការវាយត្នមៃនេត្បុ េះ លប់រសិាាន 

• តាមោនការអនុវត្តដផនការប្គប់ប្គងបរិសាាន និងកិ្ចចសន្ាការ របរិសាាន។  
• នរៀបចំ និងោក់្ឲ្យអនុវត្តដផនការយុទ្ធសាស្រសតសតីពីការវាយត្នមៃនេតុ្ប េះ ល់បរិសាាន។ 

៧. ការប្គបប់្គងត្បំនក់ារ រធមមជាត្ ិ

 នធវើការវាយត្នមៃធនធានគប្មបនប្ពនឈើជាតិ្ឆ្នំ២០១៦ នោយលទ្ធផលបានបង្ហាញថ្ន ក្មពុជា 
នៅមាននផេដីគប្មបនប្ពនឈើ សរុបទូ្ទំងប្បនទ្សប្បមាណ៨ ៧៤២ ៤០១េ.ត្. នសមើនឹង៤៨,១៤% 
នោយមានអប្តាដប្បប្បួលគិត្ជាមធ្យមប្បចាំឆ្នំគឺ០,៦៧%។ តាមការព្ាក្រក្នុងរយៈនពល២ឆ្នំ
ខាងមុខ្ អប្តាបាត់្បង់គប្មបនប្ពនឈើននេះនឹងមានការកាត់្បនថយជាបដនថមនទ្ៀត្។ 

២.៩៣- តាមរយៈនផេដីធនធានគប្មបនប្ពនឈើននេះ តំ្បន់ការ រធមមជាតិ្ប្តូ្វបានបនងកើនជាបនត
បនាាប់ពីចំនួន២៣តំ្បន់ ដល់ចំនួន៥៣តំ្បន់ រួមទំងរនបៀងអភិរក្្សជីវៈចប្មុេះ (រនបៀងអភិរក្្សជីវៈ
ចប្មុេះ ឦសានត រនបៀងអភិរក្្សជីវៈចប្មុេះឧត្តរ និងរនបៀងអភិរក្្សជីវៈចប្មុេះជួរភនំប្ក្វាញ) នានពល
បចចុប្បនន នធវើឱ្យនផេដីប្បព័នធតំ្បន់ការ រធមមជាតិ្ ទូ្ទំងប្បនទ្សសរុបមានប្បមាណជាង៧,៤លាន
េ.ត្. ឬនសមើនឹង៤១% នននផេដីប្បនទ្សទំងមូល។ បដនថមនលើននេះ ប្ក្សួងបរិសាានបាននរៀបចំនូវឯក្
សារចាំបាច់មួយចំនួន ជាពិនសសគឺដផនការយុទ្ធសាស្រសតជាតិ្សប្មាប់ប្គប់ប្គងតំ្បន់ការ រធមម-
ជាតិ្ ឆ្នំ២០១៧-២០៣១ និងយុទ្ធសាស្រសតនរដបូក្ជាតិ្ឆ្នំ២០១៧-២០២៦ ដដលជាឯក្សារ សំខាន់
ក្នុងការនក្ៀរគរលវិកាពីប្បភពនផ្សងៗនដើម្បីប្គប់ប្គង ដលរក្្ាការ រ និងអភិរក្្សធនធាននប្ពនឈើ   
ក្មពុជាប្បក្បនោយចីរភាព។ ជាក់្ដសតងគនប្មាងនរដបូក្ចំនួន៣គឺ នៅដដនជប្មក្សត្វនប្ព «ដក្វ
សីមា» ដដនជប្មក្សត្វនប្ព«នប្ព ង់» និងដដនជប្មក្សត្វនប្ព «តានត្» និងឧទ្្ានជាតិ្ជួរភនំប្ក្វាញ
ខាងត្្បូង បាននឹងកំ្ពុងសេការនរៀបចំនីតិ្វិធីបនចចក្នទ្សវាយត្នមៃសុពលភាពរវាងអគគនាយក្
ោានរដឋបាលការ រនិងអភិរក្្សធមមជាតិ្ និង អងគការនដគូសនូលមួយចំនួន។  

២.៩៤- ទ្នេឹមជាមយួានននេះ នដើម្បីចូលរួមអនុវត្តនាលននោបាយកំ្ដណទ្ប្មង់វិមជ្ឈការ និងវិសេ
មជ្ឈការរបស់ប្ក្សួងបរិសាាន ននរាជរោាភិបាលក្មពុជា បាននឹងកំ្ពុងនធវើប្បតិ្ភូក្មមមុខ្ង្ហររដឋបាល



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 63 

ការ រនិងអភិរក្្សធមមជាតិ្ជូននៅមនេីរបរិសាានរាជធានី នខ្ត្ត នលើការង្ហរអនុវត្តការប្គប់ប្គងតំ្បន់
ការ រធមមជាតិ្និងការអនុវត្តសក្មមភាពនរដបូក្នៅថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ដដលជាកំ្ដណទ្ប្មង់សុីជនប្ៅ
របស់ប្ក្សួងបរិសាាននលើការការ រ ប្គប់ប្គង និងអភិរក្្សធនធានធមមជាតិ្ និងជីវៈចប្មុេះនោយ
និរនតរភាពប្សបតាមនាលននោបាយរបស់រាជរោាភបិាលននប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជានិងអនុសញ្ហា 
និងកិ្ចចប្ពមនប្ពៀងនានា។  

៩. ការអភវិឌឍ្សេគមនម៍លូោាន ការអភវិឌឍ្នទ្សចរណធ៍មមជាត្ ិ នងិប្គបប់្គង ត្បំន់
នបត្កិ្ភណឌ 

២.៩៥- សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗ ដដលប្ក្សួងបរិសាានសនប្មចបាននលើការង្ហរប្គប់ប្គង និងអភិវឌ្ឍ
សេគមន៍ មូលោានរួមមាន៖ 

• ប្ក្សួងបរិសាានបាននរៀបចំដក្សប្មួល និងនបាេះពុមពនាលការណ៍ដណនាំសតីពីនីតិ្វិធីក្នុងការ
នរៀបចំសេគមន៍ តំ្បន់ការ រធមមជាតិ្នដើម្បីដចក្ជូនដល់មនេីរបរិសាាន គណៈក្មមការ 
សេគមន៍តំ្បន់ការ រធមមជាតិ្ និងអងគការនដគូ ក់្ពនធ័ក្នុងការនប្បើប្បាស់ នដើម្បីនរៀបចំ 
និង ពប្ងឹងសមត្ថភាពសេគមន៍នៅតាមតំ្បន់ការ រធមមជាតិ្ននប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។ 

• នរៀបចំនសចក្តីប្ ងនាលការណ៍ដណនាំលក្ខនតិក្ៈ និងយនដការសប្មបសប្មួលសេគមន៍ 
ជាមួយសាាប័ន និងអនក្ ក់្ព័នធ នដើម្បីចងប្ក្ងសេគមន៍តំ្បន់ការ រធមមជាតិ្ឲ្យមាន
រចនាសមព័នធប្គប់ប្គងថ្ននក់្ជាតិ្ និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ក្នុងទិ្សនៅចូលរួមពប្ងឹងប្បសិទ្ធភាព
ននការការ រនិងប្គប់ប្គងតំ្បន់ការ រធមមជាតិ្។  

• នធវើនសចក្តីប្ ងនាលការណ៍ដណនាំសតីពីនីតិ្វិធីក្នុងការនរៀបចំសេគមន៍នទ្សចរណ៍ធមម-
ជាតិ្នៅតាមសេគមន៍តំ្បន់ការ រធមមជាតិ្ និងបាននរៀបចំលិខិ្ត្ដណនាំដល់មាាស់ 
គនប្មាងវិនិនោគនទ្សចរណ៍ធមមជាតិ្ឲ្យបំនពញបនតនីតិ្វិធីច្ាប់។ 

• អប់រំផ្សពវផ្ាយ និងនលើក្ក្មពស់ការយល់ដឹងសតីពីនទ្សចរណ៍ធមមជាតិ្ និងការអភិរក្្សធន 
ធានធមមជាតិ្។ 

• សិក្្ាប្សាវប្ជាវនដើម្បីនរៀបចំសំនណើ និងបនងកើត្ដផនទី្ក្នុងការបនងកើត្បានតំ្បន់នបតិ្ក្ភណឌ 
ធមមជាតិ្«ភនំដត្្បង» នខ្ត្តប្ពេះវិហរ និងតំ្បន់នបតិ្ក្ភណឌធមមជាតិ្«ភនំោ៉ាត្» នខ្ត្តនប លិន។ 

• សិក្្ាប្សាវប្ជាវ និងនរៀបចំទិ្ននន័យបុរាណសាានចំនួន១៥៥ក្ដនៃង និងបាននបាេះបនង្ហោល
ចំនួន៣៥០ នដើម្បីកំ្ណត់្ប្ពំតំ្បន់ការ របុរាណសាានចំនួន៣ នៅឧទ្្ានជាតិ្ «ភនំគូដលន» 
និងសិក្្ាបុរាណសាាននៅដដនជប្មក្សត្វនប្ព«គូដលនប្ពេមនទ្ព» នខ្ត្តប្ពេះវិហរ ចំនួន
៨៦ក្ដនៃង និងរក្នឃើញផូសុីលនៅទី្ននាេះ។  

• ចូលរួមការ រនិងអភិរក្្សប្បសាទ្«ោ៉ាក់្ណំាង» នៅឧទ្្ានជាតិ្វើរៈជ័យ នខ្ត្តរត្នគិរើ និង
តំ្បន់ប្បវត្តិសាស្រសត ភូមិមូល «នជើងឯក្» ឲ្យមាននិរនតរភាព នោយសេការជាមួយមនេីរវប្បធម៌ 
និងវិចិប្ត្សិល្បៈ។ 
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តារាងទ្ ី២.១៨ សចូនាក្រសខំាន់ៗ ទក្ទ់្ងនងឹបរសិាាន 
ល.រ. សចូនាក្រ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

   ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

១ .ការអភវិឌឍ្នបត្ង វទិ្ា្សាស្រសត នងិបនចចក្វទិ្ា្ 

១ .១ .  ការអភវិឌឍ្នបត្ង 

១ 

ចំនួនបុគគលកិ្សេប្ាស
ធុនត្ចូ នងិមធ្យម នងិមស្រនតី
រោាភិបាលទ្ទ្លួបានការ 
បណតតេះបណាាលទក្់ទ្ង
នឹងនវានុវត្តន៍នបត្ង សាាក្
សញ្ហាបរិសាាន (នអក្ូ) នងិ
វិញ្ហាបនបប្ត្ក្មមសាាក្
សញ្ហាបរិសាាន និងនសដឋ
ក្ិចចនបត្ង 

នាក្ ់ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ១១០ ១៤៥ ១១០ ១២០ 

២ 

ការសិក្្ាប្សាវប្ជាវ
ទក្់ទ្ងនងឹថ្នមពលក្នក្ើត្
ន ើងវិញ (ថ្នមពលពនៃឺ
ប្ពេះអាទ្ិត្្យ) នងិ/ឬប្បសិទ្ធ
ផលថ្នមពលសប្មាប់        
វិស័យឧស្ាេក្មមបាន
នរៀបច ំ

បរិមាណ/
នលើក្ 

០ ០ ០ ០ ០ ០ ១ ១ ២ ២ 

៣ 

អាទ្ភិាពនាល
ននោបាយសប្មាប់ការ
អភិវឌ្ឍនបត្ងបានោក្់
បញ្ជូលក្នងុយុទ្ធសាស្រសត
ចត្ុនកាណដណំាក្់
កាលទ្៤ី នងិដផនការ
យុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍
ជាត្ ិ២០១៩-២០២៣ 

បរិមាណ/ 
វិស័យ 

០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ៤ ៤ 

នងិបនចចក្វទិ្ា្វទិ្ា្សាស្រសត .២ ១  

១ 

រនបៀបវារៈជាត្សិតីពកីារ
សិក្្ាប្សាវប្ជាវវិទ្្ា
សាស្រសតនងិបនចចក្វិទ្្ា៖ 
នាលននោបាយ បទ្
ប្បញ្ញត្ត ិ នាលការណ៍
ដណនំា និងក្ចិចប្ពម
នប្ពៀង ក្ព់័នធនឹងវិទ្្ា
សាស្រសតនងិបនចចក្វិទ្្ា 

បរិមាណ ០ ០ ១ ១ ២ ២ ២ ២ ២ ២ 
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   ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

២ 

នសវាក្មមនិងបនចចក្វិទ្្ា 
ធានាការអភិវឌ្ឍ នងិការ
ទ្ទ្ួលយក្បនចចក្វិទ្្ា
និងនសវាក្មមនបត្ង នងិ
ប្បក្បនោយការ
បនញ្ចញកាបូនត្ចិ (អនុ
វត្តគនប្មាងនផេរបនចចក្
វិទ្្ា និងការប្សាវប្ជាវ) 

ចំនួន
គនប្មាង 

០ ០ ០ ០ ០ ០ ១ ១ ១ ១ 

៣ 

ចំនួនវគគបណតតេះបណាាល 
ពប្ងឹងចំនណេះដងឹ នងិ
ការយល់ដឹងអំពីវិទ្្ា
សាស្រសតបនចចក្វិទ្្ា នងិ
ការសិក្្ាប្សាវប្ជាវ
សំនៅធានាការអភិវឌ្ឍ
នោយនិរនតរភាព 

ចំនួន  
 

០ ០ ០ ០ ២ ២ ២ ២ ៤ ៣ 

២.  ការន្ៃើយត្បនៅនងឹការដប្បប្បលួអាកាសធាត្ ុ

១ 
ការចណំាយនលើការដប្ប
ប្បួលអាកាសធាត្ុនធៀប
នឹង ផ.ស.ស 

% ១,០៧ ១,៣ ១,១ ១,២ ១,១៣ ០,៩ ១,១៦  ១,១៨  

២ 

បស្រញ្ហាបបញ្ហាដប្បប្បួល
អាកាសធាត្ុនៅក្នុង
ដផនការថ្ននក្ជ់ាត្និិង
នប្កាមជាត្ ិ

ប្ក្សួង/ 
សាាប័ន 

១៣ ៩ ១៤ ១៣ ១៧ ១៤ ១៩ ១៤ ២១ ១៤ 

៣ 
ចំនួនឃុងំ្ហយរងនប្ាេះ
ចំន េះមុខ្ការដប្បប្បួល
អាកាសធាត្ ុ

ឃំុ ៦០០ ៧៩១ ៥៥០ N/A ៥០០ ៦៩៥ ៤៥០ N/A ៤០០ N/A 

៤ 

ឥណទនកាបូនពយីនត
ការអភិវឌ្ឍសាាត្ នងិ
យនតការដនទ្នទ្ៀត្ 
(REDD+ នងិទ្ីផ្ារ
សម័ប្គចតិ្ត 

tCO2e 
/yr) 

២ ២៨០ 
៣៧៧ 

២ ២២៦ 
០៦១ 

២ ៣៣៤ 
៦៥០ 

២ ២២៦ 
០៦១ 

២ ៣៨៨  
៨១៤ 

៧ ៣៥០  
៩៣៤ 

២ ៤៤៣  
០៤០ 

N/A 
 

២ ៤៩៧  
២៧៥ 

N/A 

នងិជវីសវុត្ថភិាពជវីៈចប្មេុះ. ៣   

១ 
ចំនួនប្ក្សួង សាាប័ន 
បានទ្ទ្លួការផ្សពវ
ផ្ាយ ពីបញ្ហាជីវៈចប្មុេះ 

ប្ក្សួង/
សាាប័ន 

១០ ១៥ ១៦ ២០ ១៦ ២២ ១៨ ២១ ១៥ ១៦ 

២ 

ចំនួន ននការសិក្្ាប្សាវ
ប្ជាវនាលននោបាយ 
ច្ាប់ នាលការណ៍ដណនាំ 
របាយការណ៍ជាតិ្ និង

ចំនួន ៣ ៦ ៥ ៦ ៧ ១០ ១៥ ២៩ ២ ៣ 
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ល.រ. សចូនាក្រ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

   ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ចណំចុ
នៅ 

សនប្មច
បាន 

ប្បព័នធព័ត៌្មាន ទក់្ទ្ង
នឹងជីវៈចប្មុេះ ជីវសុវត្ថិភាព 
និងការដបងដចក្ផល
ប្បនោជន៍ពីធនធានជីវៈ
ចប្មុេះ 

៣ 

ចំនួនននក្ចិចសេ
ប្បត្ិបត្តកិារ និងភាពជា
នដគូជាមួយសាាប័ន
 ក្់ពន័ធ 

សាាប័ន ១ ២ ២ ២ ៣ ៤ ៣ ៦ ២ ១៥ 

៤ 
ចំនួនវគគក្សាងសមត្ថ
ភាព និងផ្សពវផ្ាយ 

ចំនួនវគគ ៣ ៥ ៨ ១២ ៩ ១៣ ៨ ៧ ៤ ៨ 

៥. ការប្គបប់្គងត្បំនក់ារ រធមមជាត្ ិ

១ 
ត្ំបន់ការ រធមមជាត្ិ 
និងត្បំន់អភិរក្្ស ជីវៈ
ចប្មុេះ 

ក្ដនៃង ២៣ ២៣  ៤១  ៤១  ៤៥  ៤៥  ៤៩  ៤៩ ៥៣ ៥៣ 

២ មស្រនតីឧទ្្ានុរក្្ស នាក្ ់ ៩៦០ ៩៦០ ៩៦០ ៩៦០ ៩៦០ ៩៦០ ៩៦០ ៩៦០ ១ ២២១ ១ ២២១ 

៣ 
ការក្ំណត្់ប្ពំប្បទ្ល់ 
និងដផនទ្ ី សប្មាប់
ត្ំបន់ការ រធមមជាត្ិ  

បនង្ហោល ១ ០៥០ ១ ០៥០ ១០៥០ ១ ០៥០ ១ ៦៥០ ១ ៦៥០ ១ ៧០៤ ១ ៧០៤ ២ ១៥៩ ២ ១៥៩ 

៤ ត្ំបន់រា៉ាមសារ ក្ដនៃង ៣ ៣ ៣ ៣ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ 

ប្បភព : ប្ក្សួងបរិសាាននងិប្ក្ុមប្បឹក្្ាជាត្ិអភិវឌឍ្នន៍ោយចរីភាព 
 
 បញ្ហា ប្បឈម 

• នាលននោបាយ និងច្ាប់ដដលចាំបាច់នានា ក្នុងការធានានិរនតរភាពធនធានធមមជាតិ្ និង 
បរិសាាន មិនទន់មានប្គប់ប្ាន់តាមត្ប្មូវការបចចុប្បនន និងអនាគត្។ 

• សមត្ថភាពសាាប័ន និងជំនាញក្នុងការសប្មបសប្មួល និងបន្សីុការអនុវត្តនាលននោបាយ 
លិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្ត ដផនការយុទ្ធសាស្រសត និងដផនការសក្មមភាព មិនទន់មានប្បសិទ្ធ
ភាពនិងប្បសិទ្ធផល។ 

• ការយល់ដឹង និងការចូលរួមពីវិស័យសាធារណៈ និងឯក្ជន នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនោយចីរ
ភាពពំុទន់មានភាពទូ្លំទូ្លាយ 

• កិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការ និងេិរញ្ញប្បទនពីនដគូអភិវឌ្ឍមិនទន់ន ៃ្ើយត្បតាមនសចក្តីប្តូ្វការ 
នាលននោបាយនិងដផនការយុទ្ធសាស្រសតដដលបានោក់្ឲ្យអនុវត្ត។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 67 

• ការបស្រញ្ហាបនាលការណ៍ប្គឹេះននការអភិវឌ្ឍនោយចីរភាព ជាអាទ្ិ៍ បញ្ហាដប្បប្បួលអាកាស
ធាតុ្ នសដឋកិ្ចចនបត្ង ជីវៈចប្មុេះ វិទ្្ាសាស្រសត និងបនចចក្វិទ្្ា នៅក្នុងដផនការសក្មមភាព
តាមវិស័យ មិនទន់មានលក្ខណៈប្គប់ប្ជុងនប្ជាយ។ 

• លិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្តនលើកិ្ចចាំ របរិសាាននៅមិនទន់ប្គប់ប្ាន់ 
• ខ្វេះឧបក្រណ៍សមាារបនចចក្នទ្ស និងមនធ្ាបាយនធវើប្បប្ពឹត្តក្មមសំណល់ ប្បក្បនោយសុវត្ថិ
ភាពបរិសាាន 

• សមត្ថភាពរបស់រដឋបាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ នលើការង្ហរប្គប់ប្គងសំណល់ទី្ប្បជំុជនប្កុ្ងប្សុក្ 
នៅមានក្ប្មិត្ 

• ការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់សាធារណជន និងអនក្ ក់្ព័នធ នលើកិ្ចចាំ របរិសាាន 
នៅមានក្ប្មិត្។ 

• ការនោេះប្សាយទំ្នាស់ការនប្បើប្បាស់ដីនៅក្នុង និងជំុវិញតំ្បន់ការ រធមមជាតិ្ នៅមិនទន់ 
នោេះប្សាយបានទំងប្សុង  

• ក្ងវេះខាត្ព័ត៌្មាន និងទិ្ននន័យអំពីជីវៈចប្មុេះ និងធនធានធមមជាតិ្ 
• មិនទន់មានដផនការប្គប់ប្គង និងការដបងដចក្ និងកំ្ណត់្តំ្បន់ប្គប់ប្គងក្នុងតំ្បន់
ការ រ ធមមជាតិ្ឲ្យបានប្គប់តំ្បន់ការ រធមមជាតិ្ នដើម្បីប្បសិទ្ធភាពការ រ ការប្គប់ប្គង 
និងអភិរក្្ស ធនធានធមមជាតិ្ និងជីវៈចប្មុេះក្នុងតំ្បន់ការ រធមមជាតិ្។ 

• ពំុទន់មានមជ្ឈមណឌលធនធានសប្មាប់នធវើជាមជ្ឈមណឌលមូលោានក្នុងការផតល់ចំនណេះ
ដឹងនិងព័ត៌្មានបរិសាាន 

• នដគូាំប្ទ្និងសេការនលើការង្ហរអប់រំបរិសាាន ផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មាន និងនរៀបចំរបាយ
ការណ៍សាានភាពបរិសាាន នៅមានក្ប្មិត្ 

• ការនោេះប្សាយផលប េះ ល់ដីធៃីវិនិនោគជាមួយប្បជាពលរដឋ និងអនក្ ក់្ព័នធ 
• ប្កុ្មេ ុនមួយចំនួននៅមិនទន់មានកិ្ចចសេការបានលអជាមួយប្ក្សួងបរិសាាន 
• ប្កុ្មេ ុនមួយចំនួនមិនទន់បានបំនពញនីតិ្វិធីច្ាប់នពញនលញនិងចប់សពវប្គប់នៅន ើយ 
• ការអនុវត្តសក្មមភាពវិនិនោគមួយចំនួនមានការយឺត្ោ៉ាវ 
• នេោារចនាសមព័នធមិនទន់ប្តូ្វបានត្ភាាប់នៅតំ្បន់នទ្សចរណ៍មួយចំនួន 
• ខ្វេះការត្ភាាប់គនប្មាងវិនិនោគនទ្សចរណ៍ធមមជាតិ្ និងសេគមន៍នទ្សចរណ៍ 
• ការអនុវត្តច្ាប់នៅមានក្ប្មិត្ 

 ការប្រប់ប្រងសប្រោះមហនររាយ 

២.៩៦- គណៈក្មាាធកិារជាត្បិ្គបប់្គងនប្ាេះមេនតរាយ សនប្មចបានសមិទ្ធផលដូចខាងនប្កាម៖  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 68 

• នរៀបចំបនងកើត្ដផនទី្បង្ហាញផៃូវសប្មាប់ការផ្សពវផ្ាយ និងការអនុវត្តច្ាប់ប្គប់ប្គងនប្ាេះ
មេនតរាយនៅក្មពុជា។  

• វិភាគ និងនរៀបចំទិ្ននន័យបំដបក្នលើការបាត់្បង់និងការខូ្ចខាត្ នោយនប្ាេះមេនតរាយ 
ក្នុងអំ ុងឆ្នំ(២០០៥-២០១៧)។ 

• នរៀបចំបនងកើត្នវទិ្កាប្បព័នធព័ត៌្មានទន់នេតុ្ការណ៍ ជាយនតការបនងកើនប្បសិទ្ធភាពននការ
ប្គប់ប្គងទិ្ននន័យ ការរាយការណ៍ លំេូរ និងការវិភាគព័ត៌្មានសប្មាប់គណៈក្មាាធិការ
ជាតិ្ប្គប់ប្គងនប្ាេះមេនតរាយ និងគណៈក្មាាធិការប្គប់ប្គងនប្ាេះមេនតរាយនខ្ត្ត នដើម្បី
នធវើនសចក្ដីសនប្មចចិត្ត ដផអក្តាមព័ត៌្មាននពលនវលាពិត្និងទន់នពល។ 

• នរៀបចំច្ាប់សតីពីការប្គប់ប្គងនប្ាេះមេនតរាយ និង នរៀបចំបនងកើត្និងអនុវត្តប្បព័នធប្បកាស
ឲ្យដឹងមុនននប្ពឹត្តិការណ៍នប្ាេះមេនតរាយ “EWS ១២៩៤” ។ 

• នធវើបចចុប្បននភាព និងប្បកាសឲ្យនប្បើប្បាស់ ដផនការសក្មមភាពជាតិ្សប្មាប់ការកាត់្បនថយ 
ហនិភ័យនប្ាេះមេនតរាយ ២០១៤-២០១៨។  

• ទិ្ននន័យននការបាត់្បង់ និងខូ្ចខាត្នោយនប្ាេះមេនតរាយនៅក្មពុជាប្តូ្វបានបនងកើត្ន ើង។ 
• បនងកើត្ប្កុ្មការង្ហរសប្មបសប្មួលសប្មាប់ការនប្ត្ៀមនរៀបចំការន ៃ្ើយត្បសនស្រង្ហោេះបនាាន់ 
និងការសាោរន ើងវិញ។ 

• នរៀបចំដផនការសក្មមភាពសតីពីការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្សប្មាប់វិស័យប្គប់ប្គងនប្ាេះ
មេនតរាយ ២០១៤-២០១៨។ 

 បញ្ហា ប្បឈម 

• សមត្ថភាពនៅមានក្ប្មិត្(ព័ត៌្មាន និងការតាមោនប្តួ្ត្ពិនិត្្យនប្ាេះមេនតរាយ ការបា៉ាន់
ប្បមាណហនិភ័យ និងយុទ្ធសាស្រសតកាត់្បនថយហនិភ័យនប្ាេះមេនតរាយ)។ 

• មានប្ក្សួង សាាប័ន មួយចំនួនតូ្ចប ុនណាណេះ បាននរៀបចំបនងកើត្អងគភាព/យនតការប្គប់ប្គង 
នប្ាេះមេនតរាយ និងនប្ជើសតាំងមស្រនតីបនង្ហោលសប្មាប់កិ្ចចសប្មបសប្មួលប្បក្បនោយ 
ប្បសិទ្ធភាពនិងផលិត្ភាព។ 

• ការផតល់េិរញ្ញប្បទន និងការវិនិនោគ(ាានការវិភាជលវិកាជាក់្លាក់្សប្មាប់ការអនុវត្ត 
សក្មមភាពក្មមវិធី កាត់្បនថយហនិភ័យនប្ាេះមេនតរាយ ការទ្ប់សាាត់្និងការនប្ត្ៀមនរៀបចំ 
នប្ាេះមេនតរាយ និងការសាោរន ើងវិញប្បក្បនោយប្បសិទ្ធភាព ការវិនិនោគរបស់សាធា- 
រណៈនិងវិស័យឯក្ជន ការធានារា៉ាប់រងហនិភ័យ)។ 

• បញ្ហាប្បឈមនលើអភិបាលកិ្ចច និងការនធវើមូលោាននីយក្មម(រួមទំងការកាត់្បនថយហ     
និភ័យនប្ាេះមេនតរាយនៅតាមមូលោានសេគមន៍)។ 

• ការដប្បប្បួលននទ្ប្មង់ហនិភ័យ(នោយសារការអភិវឌ្ឍោ៉ាងឆ្ប់រេ័ស)។ 
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• ខ្វេះខាត្ទិ្ននន័យ និងបនចចក្វិទ្្ា ក្នុងការប្បកាសឲ្យដឹងមុនប្បក្បនោយប្បសិទ្ធភាព និង
ការនធវើវិភាគនិងបក្ប្សាយឲ្យនៅជាសក្មមភាពមុននេតុ្ការណ៍។ 

• ខ្វេះខាត្លិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្ត នាលននោបាយ នាលការណ៍ដណនាំ សប្មាប់ការ 
ប្គប់ប្គងនប្ាេះមេនតរាយឲ្យប្សបនៅនឹងនិនានការអភិវឌ្ឍក្នុងតំ្បន់និងពិភពនលាក្។ 

 ការអភិវឌ្ឍជនបទ្ 

ការអភវិឌឍ្វសិយ័នេោារចនាសមពន័ធផៃវូជនបទ្ 

២.៩៧- ការអភិវឌ្ឍវិស័យនេោារចនាសមព័នធផៃូវជនបទ្បានអនុវត្តសនប្មចបាននូវសមិទ្ធផលជា
នប្ចើនដូចមានក្នុងតារាងខាងនប្កាម៖ 

តារាងទ្ ី២.១៩  សចូនាក្រវាសដ់វងវឌឍ្នភាពពឆី្ន ំ២០១៤-២០១៨ 

ល.រ សចូនាក្រ 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង 

១ ការសាោរ និងសាងសង់ផៃូវ 
ជនបទ្(នលើប្បដវងផៃូវសរុប 
៤០ ០០០ គ.ម.) 

២៨ ៦០០ ២៨ ០៣០ ២៩ ៤៥០ ២៨ ២៨៤,៥ ៣០ ៣០០ ២៨ ៥៧៨,៧ ៣១ ១៥០ ២៨ ៩៦១,៦ ៣២ ០០០ ២៩ ១៧២,៤ 

២ ផៃូវជនបទ្ដដលបានប្កាល
នៅស ូពីជាន់ ឬនបតុ្ង 

៥៥០ ២០,៥៨ ៩៨០ ៦៩,២៣ ១ ៤៣០ ៤៧,៨ ១ ៨៨០ ៨៦,៦៨ ២ ៣៣០ ៦៥,៩៥ 

៣ ដលទំផៃូវជាលក្ខណខួ្ប 
និងប្បចាំ 

២ ៩០០ ៨១៨,៦៥ ២ ៩០០ ៨២០,៦៦ ២ ៩០០ ១ ២៨១,៤៣ ២ ៩០០ ១ ៦៧៤,៩៥ ២ ៩០០ ១ ៧១៥,៣៤ 

៤ ការនរៀបចំបញ្ជីសារនពើ     
ភ័ណឌផៃូវ ដផនទី្ផៃូវជនបទ្ 
និងការោក់្សាាក្ចរាចរ 

៤០ ៦៩២,៨ ៣៣ ៩៦២,១ ៤០ ៦៩២,៨ ៤៨ ២៩៦,៣ ៤០ ៦៩២,៨ ៤២ ៨៤៨ ៤០ ៦៩២,៨ ៤៥ ១១២,៨ ៤០ ៦៩២,៨ ៤៥ ៣១៤,៧ 

ការអភវិឌឍ្វសិយ័ផគត្ផ់គងទ់្កឹ្សាាត្ 

ការង្ហរទឹ្ក្សាាត្បានអនុវត្តសនប្មចបាននូវសមិទ្ធផលជានប្ចើនដូចមានក្នុងតារាងខាង
នប្កាម៖ 
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សចូនាក្រ 
ដផនការ/ 
អនវុត្ត
បាន 

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ភាគរយននប្បជាពលរដឋជនបទ្ ទ្ទ្ួលបាន
ការផគត្ផ់គងទ់្ឹក្ជនបទ្ ដដលមានការដក្លមអ    

ដផនការ  
(%) 

៤៦ ៥០ ៥៣ ៥៦ ៦០ 

អនុវត្តបាន   
(%) 

៤៦,៦ ៥០,៣ ៥៣,៩ ៥៨ ៦២ 

ការង្ហរអនាមយ័ជនបទ្ 

 ការង្ហរអនាម័យជនបទ្ បានសនប្មច សមិទ្ធផលជានប្ចើនដូចមានក្នុងតារាងខាងនប្កាម៖ 

ល.រ សចូនាក្រ 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង 

១ ភាគរយប្បជាជនជនបទ្
ទ្ទ្ួលបាននសវាអនាម័យ
ដដលមានការ ដក្លមអប្បក្ប
នោយនិរនតរភាព 

៤២ ៤៦,២ ៤៦ ៥៣,៧ ៥០ ៥៦,៧ ៥៥ ៥៨,៨ ៦០ ៦០ 

ការអភវិឌឍ្សេគមន ៍

ការអភិវឌ្ឍសេគមន៍បានអនុវត្តសនប្មចបាននូវសមិទ្ធផលជានប្ចើនដូចមានក្នុងតារាងខាងនប្កាម៖ 

ល.រ សចូនាក្រ 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង 

១ នរៀបចំសិកាាសាលាតាស់
បតូរបទ្ពិនសាធនក៍ារង្ហរ
ពប្ងឹងសមត្ថភាព គ.អ.ភ
(នលើក្) 

២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ២ ០ 

២ បណតតេះបណាាលគណៈ    
ក្មាាធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ
(គអភ)(វគគ) 

០ ២២៦ ០ ២២២ ២១៥ ១៨០ ២៦០ ១០១ ១៦៨ ២៨ 

៣ ការាំប្ទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍ 
ភូមិចប្មុេះ(ភូមិ) ៧ ៧ ៥ ៥ ៦ ៦ ៥ ៥ ៥ ០ 
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ល.រ សចូនាក្រ 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង 

៤ ការបស្រញ្ហាបការយល់ដងឹ
សដីពីការនប្ត្ៀមបង្ហារ នងិ
កាត្់បនថយនប្ាេះមនតរាយ
ក្នុងសេគមន៍(នាក្់) 

០ ១០៥ ០ ៤២០ ០ ៤៩០ ០ ៥២៥ ០  

៥ ការនលើក្ក្មពស់សនតិសខុ្
នស្បៀងជាលក្ខណៈ
ប្គួសារ(ប្គសួារ) 

០ ២២០ ០ ២០០ ០ ២ ៨៣០ ០ ៣២០ ០  

៦ ពប្ងឹងមជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍ 
ជនបទ្នខ្ត្តតាដក្វ (នាក្់) ០ ៥៤៩ ០ ៧១២ ០ ៥៣០ ០ ៧០០ ០  

៧ ពប្ងឹងមជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍ 
ជនបទ្នខ្ត្តក្ំពង់សពឺ
(នាក្់) 

០ ៥១៨ ០ ៥៦៨ ០ ៧២៧ ០ ៧២៧   

៨ ពប្ងឹងមជ្ឈមណឌអភិវឌ្ឍ 
ជនបទ្ក្មពុជា-ក្ូនរ៉េ (វគគ)         ៨ ០ 

ការង្ហរនសដឋក្ចិចជនបទ្ 

ការង្ហរនសដឋកិ្ចចជនបទ្បានអនុវត្តសនប្មចបាននូវសមិទ្ធផលជានប្ចើនដូចមានក្នុងតារាង
ខាងនប្កាម៖ 

ល.រ សចូនាក្រ 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង 

១ ប្បជាពលរដឋដដល
បានបណតតេះបណាាល 
បនចចក្នទ្ស ជីវ
ឧសម័ន នងិ បនងកើត្
មុខ្របរអាជីវក្មម
ខានត្ត្ចូ(នាក្់) 

២៣៤ ២៣៤ ៨០ ៨០ ១១០ ១១០ ៧៥ ៧៥ ៦៦ ០ 

២ ប្បជាពលរដឋសេ 
គមន៍ទ្ទ្ួលប្បឹក្្ាពីទ្ី
ផ្ារការង្ហរ នងិផនត្់
គំនិត្ អាជីវក្មមខានត្
ត្ូច(នាក្់) 

២១០ ២១០ ៤០១ ៤០១ ៣១១ ៣៣១ ១ ៤១៩ ១ ៤១៩ ១០០ ០ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 72 

៣ ប្បជាពលរដឋ/សេ
គមន៍ ទ្ទ្លួនសវា
ឥណទន ជនបទ្ 
(នាក្់) 

៥ ៩២៣ ៥ ៩២៣ ៥ ៤៣៨ ៥ ៤៣៨ ៥ ៧២៩ ៥ ៧២៩ ៥ ៩៣៣ ៥ ៩៣៣ ១២ ០ 

ការអភវិឌឍ្ជនជាត្និដើមភាគត្ចិ 

ការអភិវឌ្ឍជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ចបានអនុវត្តសនប្មចបាននូវសមិទ្ធផលជានប្ចើនដូចមានក្នុងតារាង
ខាងនប្កាម៖ 

 ល.រ សចូនាក្រ 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង ចណំចុ 
នៅ 

ជាក្ដ់សតង 

១ វាយត្នមៃក្ំណត្់អត្ត      
សញ្ញណសេគមនជ៍ន
ជាត្ិនដើមភាគត្ចិ 
(៤៥០) សេគមន ៍

 ១០០ ២០ ១០ ២០ ១០ ២៥ ១០ ២០ ១១ 

២ សិកាាសាលាផ្សពវផ្ាយ 
និងពប្ងឹងសមត្ថភាព   
មស្រនតីថ្ននក្ជ់ាត្និិងថ្ននក្់
នប្កាមជាត្ ិ

៤ ២ ៤ ២ ៤ ២ ៤ ២ ៤ ២ 

៣ ប្បារពធពធិីអបអរសាទ្រ 
ទ្ិវាអនតរជាត្ជិនជាត្ិ
នដើមភាគត្ចិពិភពនលាក្ 

១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ ១ 

៤ នរៀបចំបញ្ហានផេក្នុងសតីពី
ការប្គប់ប្គងនងិនប្បើ
ប្បាស់ដីរបស់សេគមន៍
ជនជាត្ិនដើមភាគត្ិច 
(៤៥០)សេគមន ៍

១០ ៥ ១០ ៥ ១០ ៥ ១០ ៥ ១០ ៥ 

 
បញ្ហា ប្បឈម 

២.៩៨- ការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្ ដដលនធវើឲ្យប េះ ល់ដល់ចីរភាពរបស់គនប្មាងនេោារចនា       
សមព័នធផៃូវជនបទ្ នេើយការនធវើចំណាក្ប្សុក្របស់ប្បជាពលរដឋជនបទ្បាននធវើឲ្យមានការខ្វេះក្មាាំង
ពលក្មមនៅតំ្បន់ជនបទ្។ កំ្នណើនោនយនត ការដឹក្នលើសទ្មៃន់កំ្ណត់្ និងនបើក្នលើសនល្បឿន
កំ្ណត់្នធវើឲ្យផៃូវជនបទ្ឆ្ប់ខូ្ច និងមាននប្ាេះថ្ននក់្ចរាចរណ៍នក្ើនន ើងជាញឹក្ញាប់ និងមិនទន់
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មានការចូលរួមដលទំផៃូវជនបទ្ពីថ្ននក់្សេគមន៍និងអនក្នប្បើប្បាស់ផៃូវឲ្យបាននពញនលញ។ ការ
យល់ដឹងពីអនាម័យនៅតាមជនបទ្នៅមានក្ប្មិត្ និងការចូលរួមដលទំអណតូងទឹ្ក្ ប្សេះទឹ្ក្ពី
សេគមន៍នៅមានក្ប្មិត្។ 

 ភូមិមួយ ផលតិ្ផលមួយ 

២.៩៩- ក្នុងនីតិ្កាលទី្៥ននរដឋសភា ចលនាភមូមិយួផលតិ្ផលមយួ ដដលដឹក្នាំនោយគណៈក្មាា ធិ
ការជាតិ្ជំរុញចលនាភូមិមួយផលិត្ផលមួយ ប្តូ្វបាននធវើសមាេរណក្មមចូលមក្ប្កុ្មប្បឹក្្ារ
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យក្សិក្មមនិងជនបទ្ និងសនប្មចបានសមិទ្ធផលដូចខាងនប្កាម៖ 

•  នាលននោបាយជាតិ្ សតីពីការជំរុញចលនាភូមិមួយផលិត្ផលមួយ ២០១៦-២០២៦ 
ប្តូ្វបានអនុម័ត្កាលពីនលៃទី្១១ ដខ្សីហ ឆ្នំ២០១៦ និងបានប្បកាសផ្សពវផ្ាយោក់្ឲ្យ
នប្បើប្បាស់ជាផៃូវការទំងថ្ននក់្ជាតិ្ និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ កាលពីឆ្នំ២០១៧។  

• បនងកើត្គណៈក្មាាធិការជាតិ្ជំរុញចលនាភូមិមួយផលិត្ផលមួយ ឆ្នំ២០១៧។  
• នរៀបចំសមាសភាពគណៈក្មាាធិការជាតិ្ជំរុញចលនាភូមិមួយផលិត្ផលមួយ ។  
• នរៀបចំរចនាសមព័នធនិងការប្បប្ពឹត្តនៅរបស់អគគនលខាធិការោានភ១.ផ១. និងនាយក្ោាន
ចំណុេះចំនួន៤។   

• កំ្ណត់្យក្នលៃទី្៩ ដខ្នមសា ជានរៀងរាល់ឆ្នំ នដើម្បីនរៀបចំទិ្វាជាតិ្នលើក្ក្មពស់ការនប្បើប្បាស់
ផលិត្ផលដខ្មរ ក្នុងនាលបំណងឲ្យប្បជាជនក្មពុជាបានយល់ដឹងនិងទិ្ញទំ្និញនប្បើប្បាស់
ជាផលិត្ផលដខ្មរនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នំប្បនពណីជាតិ្របស់នយើង។  
 

 បញ្ហា ប្បឈម 
• ការាំប្ទ្ពីអាជាាធរថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ក្នុងការនលើក្ក្មពស់ការង្ហរជំរុញចលនាភូមិមួយផលិត្
ផលមួយនៅមានក្ប្មិត្។   

• កិ្ចចសេការនិងការសប្មបសប្មួលរវាងអគគនលខាធិការោានភ១.ផ១. និងប្ក្សួង ក់្ព័នធ
ជា សមាជិក្នន គ.ជ.ភ១.ផ១. នៅមានក្ប្មិត្។  

• ខ្វេះេិរញ្ញប្បទនសម្បទន ឬឥណទនដដលមានអប្តាការប្បាក់្ទបដល់សមាគម សេ
គមន៍អនក្ផលិត្ និងផលិត្ក្រ។  

• ការយល់ដឹងរបស់ប្បជាជនដខ្មរនៅនលើការនប្បើប្បាស់ផលិត្ផលដខ្មរនៅមានក្ប្មិត្។  
• ខ្វេះកិ្ចចសេការានរវាងសាាប័ន សេប្ាសខានត្តូ្ចនិងមធ្យមជាមួយនឹងអគគនលខាធិការ
ោានភ១.ផ១. នលើការង្ហរជំរុញ និងនលើក្ក្មពស់ផលិត្ផលដខ្មរ ភូមិមួយផលិត្ផលមួយ។  

• មានគមាាត្ធំននការប្បកួ្ត្ប្បដជងរវាងផលិត្ផលដខ្មរ     និងផលិត្ផលបរនទ្សនៅក្នុងការ
តាំងពិព័រណ៍លក់្ផលិត្ផលតាមរាជធានី នខ្ត្ត ប្កុ្ង ប្សុក្។ 
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៥-  ការអភិវឌ្ឍវិសយ័សហដាឋ រចនាសមពន័ធរបូវនរ 
៥.១-  ការអភិវឌ្ឍវិសយ័សហដាឋ រចនាសមពន័ធដ្ឹកជញ្ជូន 

២.១០០- នោយមានកិ្ចចខំ្ប្បឹងដប្បង និង មានការចូលរួមសេការពីប្គប់ប្ក្សួង សាាប័ន នយើង 
សនប្មចបានលទ្ធផល ដូចខាងនប្កាម៖  

 ១- ការងារចាប់ លខិិត្បទដាឋ នរត្ិយតុ្ត នងិកំណណទប្មង ់

• ច្ាប់សតីពីផៃូវលនល់ ប្តូ្វបានប្បកាសឲ្យនប្បើក្នុងឆ្នំ២០១៤ និង ច្ាប់សតីពីចរាចរណ៍ផៃូវនាក្ 
ប្តូ្វបានប្បកាសឲ្យនប្បើក្នុងឆ្នំ២០១៥។ 

• ច្ាប់សតីពីវិនសាធនក្មមមាប្តា៨ មាប្តា៤០ មាប្តា៤១ មាប្តា៤៧ មាប្តា៤៨ មាប្តា៧៥ 
មាប្តា៧៧ មាប្តា៨២ និងមាប្តា៩០ ននច្ាប់សតីពីចរាចរណ៍ផៃូវនាក្ ប្តូ្វបានប្បកាសឲ្យ
នប្បើនោយប្ពេះរាជប្ក្មក្នុងឆ្នំ២០១៧។ 

• ប្ពេះរាជប្កឹ្ត្្យសដីពីការបនងកើត្ប្កុ្មប្បឹក្្ាជាតិ្ភសតុភារក្មមក្នុងឆ្នំ២០១៧។ 
• អនុប្កឹ្ត្្យសតីពីការនរៀបចំ និងការប្បប្ពឹត្តនៅរបស់ប្ក្សួងសាធារណការ និងដឹក្ជញ្ជូន ក្នុង
ឆ្នំ២០១៦។ 

• អនុប្កឹ្ត្្យសដីពីការប្គប់ប្គងប្បព័នធលូ និង ប្បព័នធប្បប្ពឹត្តក្មមទឹ្ក្ក្ខ្វក់្ ក្នុងឆ្នំ២០១៧។ 
• ប្បកាសនរៀបចំដបបបទ្ និងនីតិ្វិធីសប្មាប់ការចូលរបស់នាវានៅតាមកំ្ពង់ដផននប្ពេះរាជា
ណាចប្ក្ក្មពុជា ក្នុងឆ្នំ២០១៧។ 

• ប្បកាសក្នុងឆ្នំ២០១៧សដីពី ១.សនតិសុខ្ឋបនីយភណឌដផននប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ២.
ដបបបទ្និងនីតិ្វិធីននការនចញបណណនបើក្បរនិងបណណពិនេុ ៣. ដបបបទ្និងនីតិ្វិធីននការផតល់
សាាក្នលខ្សមាោល់ោនយនត និងការលុបនចញពីបញ្ជីោនយនត ការប្តួ្ត្ពិនិត្្យលក្ខណៈ
បនចចក្នទ្សោនជំនិេះប្គប់ប្បនភទ្ ៤.លក្ខខ្ណឌនិងនីតិ្វិធីននការនចញលិខិ្ត្អនុញ្ហាត្ឲ្យ
នីតិ្បុគគលនធវើអាជីវក្មមដឹក្ជញ្ជូនផៃូវនាក្ក្នុងប្បនទ្ស ៥.លក្ខខ្ណឌនិងនីតិ្វិធីននការនចញ
លិខិ្ត្អនុញ្ហាត្ឲ្យោនយនតនធវើអាជីវក្មមដឹក្ជញ្ជូនផៃូវនាក្ក្នុងប្បនទ្ស និង ៦.នធវើនិយ័ត្
ក្មមប្បកាសសតីពីការនរៀបចំ និងការប្បប្ពឹត្តនៅរបស់នាយក្ោានជំនាញ អងគភាពជំនាញ 
និងមនេីរសាធារណការ និងដឹក្ជញ្ជូនរាជធានី នខ្ត្ត។  

 ២- ការងារកំណណទប្មង ់

• នធវើការដក្សប្មួលរចនាសមព័នធរបស់ប្ក្សួងនោយបដនថមអគគនាយក្ោានមួយចំនួន នដើម្បី
បំនពញតាមត្ប្មូវការចាំបាច់ ក្នុងការអភិវឌ្ឍនេោារចនាសមព័នធដឹក្ជញ្ជូន។ 
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• បនតប្បកាន់ខាាប់នូវការផតល់អាទិ្ភាពដល់ការនលើក្មពស់ប្បសិទ្ធភាពទំងការអនុវត្តនាល
ននោបាយ ទំងការបនងកើត្យនតការចាំបាច់ នដើម្បីផតល់នសវាជូនប្បជាជនកាន់ដត្មានភាព
ស័ក្តិសិទ្ធិជាងមុន។ 

• កំ្ពុងបនតអនុវត្តកំ្ដណទ្ប្មង់ទំងបី របស់រាជរោាភិបាល រួមមាន៖ ១.  ក្មមវិធីកំ្ដណទ្ប្មង់
រដឋបាលសាធារណៈ  ២. កំ្ដណទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង ៣.កំ្ដណទ្ប្មង់
ការអភិវឌ្ឍតាមដបបប្បជាធិបនត្យ្យនៅថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្  

• កំ្ពុងបនតអនុវត្តប្បព័នធសវ័យប្បវត្តិក្មម នដើម្បីផតល់នសវាសាធារណៈនលើការង្ហរដឹក្ជញ្ជូន
នដើម្បីលុបបំបាត់្ចំណាយនប្ៅផៃូវការ នីតិ្វិធីសមុគសាាញ ត្មាាភាព ឆ្ប់រេ័ស និងនជឿទុ្ក្ 
ចិត្ត បងខិត្នសវានៅជិត្ប្បជាពលរដឋប្បក្បនោយប្បសិទ្ធភាព 

 ៣-សរៀបចំខលួនសប្ម្ប់សសដ្ឋកិចចឌ្ីជីថល និងស្លើយត្បសៅនឹងបដ្ិវត្តន៍
ឧសាហកមមទី៤ 
កំ្ពុងនប្ត្ៀមការនប្បើប្បាស់ប្បព័នធដឹក្ជញ្ជូនឆ្ាត្នវ៖  
• បនតចុេះបញ្ជីតាមអនឡាញឲ្យកាន់ដត្មានប្បសិទ្ធភាព   
• អនុញ្ហាត្ឲ្យមានការដឹក្ជញ្ជូនតាមវិធីការដឹក្ជញ្ជូនដចក្រំដលក្ ដូចជា Grab និង Pass App 
ជានដើម 

• កំ្ពុងនរៀបចំ និងោក់្នប្បើប្បាស់ប្បព័នធតាស់បតូរទិ្ននន័យកំ្ពង់ដផ  
• នរៀបចំោក់្ឲ្យដំនណើរការក្មមវិធីនអប(App) សប្មាប់ការចូលរួមក្មមវិធីដលទំផៃូវលនល់  
• កំ្ពុងសិក្្ានរៀបចំោក់្ឲ្យដំនណើរការក្មមវិធីនអប សប្មាប់ដីចំណីផៃូវ(ជប ុន) 
• កំ្ពុងសិក្្ាលទ្ធភាពសាងសង់ប្បព័នធរលនភៃើងសវ័យប្បវត្តិកមម នៅរាជធានីភនំនពញ  

៤. ការងារសាត រ និងសាា បនាសហដាឋ រចនាសមពន័ធផលូវថនល ់
• សាោរ និងសាាបនានេោារចនាសមព័នធផៃូវលនល់ ដូចជាផៃូវជាតិ្ក្ប្មិត្១ ផៃូវជាតិ្ក្ប្មិត្២ ផៃូវនខ្ត្ត 
ផៃូវជាតិ្៤គនៃង សាពនធំៗ ។  

• នេោារចនាសមព័នធផៃូវលនល់ ដដលទ្ទួ្លបានេិរញ្ញប្បទនសេប្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ និង
ប្តូ្វបញ្ចប់ក្នុងអាណត្តិទី្៥(២០១៤-២០១៨) ។  

• បញ្ចប់ការសិក្្ាដផនការនមអភិវឌ្ឍផៃូវនល្បឿននលឿននិងដផនការបណាាញផៃូវលនល់នៅប្ពេះ-  
រាជាណាចប្ក្ក្មពុជា 

• ដំនណើរការសាងសង់ផៃូវនល្បឿននលឿនភនំនពញ-នខ្ត្តប្ពេះសីេនុប្បដវង១៩០គ.ម. និងបាន
បញ្ចប់ការសិក្្ាសមិទ្ធិលទ្ធភាព កំ្ពុងដសវងរក្ប្បភពលវិកាផៃូវនល្បឿននលឿនរាជធានីភនំនពញ
-បាវិត្ និងភនំនពញ-នសៀមរាប 

៥- ការងារផលូវណដ្ក   
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• ដខ្្សផៃូវភាគខាងត្្បូង(រាជធានីភនំនពញ-ប្កុ្ងប្ពេះសីេនុ) បានសាោរនិងសាងសង់រួច(នោយ 
េិរញ្ញប្បទនធនាារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី េិរញ្ញប្បទនឥត្សំណងអូស្រសាោលី អងកការអូេវីត្ មា៉ា
ន សុី និងលវិកាបដិភាគរបស់រាជរោាភិបាល) បចចុប្បនន កំ្ពុងដំនណើរការចរាចរណ៍ដឹក្
ទំ្និញ និងអនក្ដំនណើរនទ្សចរណ៍។ 

• ដខ្្សផៃូវភាគខាងនជើង(រាជធានីភនំនពញ-នបា៉ាយដប ត្) បានសាោរនិងសាងសង់រួច(លវិកាជាតិ្)  
បចចុប្បននបាន កំ្ពុងដំនណើរការចរាចរណ៍ ដឹក្ជញ្ជូនអនក្ដំនណើរ និងបានត្ភាាប់ផៃូវដដក្ក្មពុជា 
នល។  

• សាងសង់និងនបើក្ឲ្យនប្បើប្បាស់ផៃូវដដក្ពីសាានីយធំ រាជធានីភនំនពញនៅប្ពលានយនតនហេះ
អនតរជាតិ្ភនំនពញសប្មាប់អនក្ដំនណើរ។ 

• នប្ត្ៀមចុេះេត្ថនលខានលើកិ្ចចប្ពមនប្ពៀងសតីពីការដឹក្ជញ្ជូន ៃ្ងកាត់្តាមប្ពំដដនតាមផៃូវដដក្
ក្មពុជា នល។  

• កំ្ពុងសិក្្ាលទ្ធភាពសាងសង់ប្បព័នធរលនភៃើងសវ័យប្បវត្តិកមម និងសិក្្ាលទ្ធភាពសាងសង់ 
ប្តាំនវ៉េ នៅរាជធានីភនំនពញ។ 

• បញ្ចប់ការសិក្្ា ដផនការនមអភិវឌ្ឍផៃូវដដក្នៅប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជាដដលជាជំនួយបនចចក្
នទ្សពីសាធារណរដឋកូ្នរ៉េ។ 

៦. ការងារភសតភុារកមម(ឡជូីសទកី) 

• ក្មពុជាទ្ទួ្លបានចំណាត់្ថ្ននក់្កាន់ដត្ប្បនសើរនលើដផនក្ភសតុភារក្មមពីនលខ្១២៩ ក្នុងឆ្នំ
២០១០ មក្ប្តឹ្មនលខ្៧៣ នៅឆ្នំ២០១៦ នឹងអាចន ើងដល់ចំណាត់្ថ្ននក់្ទី្៥៣ ក្នុងឆ្នំ
២០២៥ (សនេស្សន៍ននការវាយត្នមៃរបស់ធនាារពិភពនលាក្)។  

• រាជរោាភិបាលបានោក់្នចញនូវនាលននោបាយអភវិឌ្ឍន៍វិស័យឧស្ាេក្មម ២០១៥-
២០២៥ ដដលក្នុងននាេះមានដផនការ និងការអនុវត្តដផនការនមដឹក្ជញ្ជូន និងភសតុភារក្មម 
ផ្ារភាាប់នៅតំ្បន់ប្ចក្នសដឋកិ្ចចសំខាន់ៗ។ 

• បនងកើត្នូវអគគនាយក្ោានភសតុភារក្មម ដដលជាអងគភាពផតួចនផតើមនរៀបចំជំរុញឲ្យមានរចនា 
សមព័នធជាក់្លាក់្ក្នុងការនរៀបចំ ប្គប់ប្គង តាមោន និងអភិវឌ្ឍភសតុភារក្មមនៅក្មពុជា។ 

• សិក្្ានរៀបចំដផនការនមភសតុភារក្មម ប្តូ្វបានបញ្ចប់នាដំណាច់ដខ្មីនា ឆ្នំ២០១៨ នោយ
នាលបំណងគនៃឹេះក្នុងការនរៀបចំដផនការនមគឺ៖ ១.បនងកើត្កាលានុវត្តអភិវឌ្ឍនិងការវិនិនោគ 
ក្នុងវិស័យកំ្នណើនលមី ២.ទក់្ទញវិនិនោគទុ្ននិងបនងកើត្ការង្ហរលមី ៣.កាត់្បនថយការក្ក្
សេេះចរាចរណ៍នៅជាយប្កុ្ង និងក្នុងរាជធានីភនំនពញជាពិនសសការក្សាងផៃូវប្ក្វាត់្ប្កុ្ង ឬ
ផៃូវវាងនប្ៅប្កុ្ង ៤. កាត់្បនថយការចំណាយភសតុភារក្មម។  

• កំ្ពុងនរៀបចំដផនការនមដឹក្ជញ្ជូននិងភសតុភារក្មមថ្ននក់្ជាតិ្។  
• អនុវត្តគនប្មាងសេប្បតិ្បត្តិការបនចចក្នទ្ស “គនប្មាងនធវើឲ្យប្បនសើរន ើងនូវប្បព័នធភសតុភារ
ក្មម” ដដលាំប្ទ្នោយទី្ភានក់្ង្ហរសេប្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ននប្បនទ្សជប ុន  ២០១៨-
២០២២ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 77 

៧. ការងារដ្ឹកជញ្ជូនផលូវសរក  ដ្ឹកជញ្ជូនសាធារណៈប្ករង  និងសវុត្ាិភាព
ចរាចរណ៍  

• មានមណឌលប្តួ្ត្ពិនិត្្យលក្ខណៈបនចចក្នទ្សោនយនតចំនួន១៤មណឌល និងរលយនតប្តួ្ត្
ពិនិត្្យលក្ខណៈបនចចក្នទ្សចល័ត្ចំនួន៣នប្គឿង។  

• ោក់្ឲ្យនប្បើប្បាស់ប្បព័នធសវ័យប្បវត្តិក្មម និងនរៀបចំប្បព័នធQR Code នផេៀងតាត់្ភាពប្តឹ្មប្តូ្វ
ននឯក្សារនសវាដឹក្ជញ្ជូនផៃូវនាក្។  

• កំ្ពុងនធវើសមាេរណក្មមការចុេះបញ្ជីផតល់បណណសមាោល់ និងសាាក្នលខ្ោនយនតជាមួយ
ប្បព័នធសវ័យប្បវត្តិក្មមរបស់ អគគនាយក្ោានគយនិងរោាក្រ  អគគនាយក្ោានពនធោរ  និង
អគគនាយក្ោានអត្តសញ្ហាណក្មម។ 

• នធវើទំ្ននើបក្មមប្បព័នធសវ័យប្បវត្តិក្មម ផតល់ភាពង្ហយប្សួលដល់ប្បជាពលរដឋអាចនប្ជើសនរើស
នលខ្ និងោក់្ ក្្យចុេះបញ្ជីោនយនត និងប្តួ្ត្ពិនិត្្យលក្ខណៈបនចចក្នទ្សតាមប្បព័នធអន
ឡាញ 

• សេការបនចចក្នទ្សនរៀបចំក្មមវិធីម ូបាលនអប(Mobile App) យល់ដឹងពីប្ទឹ្សតីននការនបើក្
បរនិងច្ាប់ចរាចរណ៍ផៃូវនាក្ និងប្តួ្ត្ពិនិត្្យព័ត៌្មានោនយនត និងបណណនបើក្បរសប្មាប់
មស្រនដីសមត្ថកិ្ចចជំនាញជាអនក្នប្បើប្បាស់។ 

• កាត់្បនថយនលៃឈនួលដឹក្ជញ្ជូន ចាប់ពីនលៃទី្០១ ដខ្ឧសភា ឆ្នំ២០១៦ សប្មាប់៖ 
▪ កំ្ពង់ដផសវយ័ត្ប្កុ្ងប្ពេះសីេនុបញ្ចុេះត្នមៃ១០% និងកំ្ពង់ដផសវយ័ត្ភនំនពញបញ្ចុេះត្នមៃ
៥% ននត្នមៃនសវានលើក្ោក់្កុ្ងតឺ្ន័រនៅទី្លានកុ្ងតឺ្ន័រ 

▪ ភានក់្ង្ហរក្មពុជានាវាចរ “កាំសាប” បញ្ចុេះត្នមៃ ១០% ននត្នមៃនសវាក្ត់្ប្តាកុ្ងតឺ្ន័រនលើស
នមា៉ាង  និង ១០% នទ្ៀត្ ននត្នមៃប្តួ្ត្ពិនិត្្យកុ្ងតឺ្ន័រនៅនពលនលើក្ោក់្នៅនាវា 

▪ សមាគមរលយនតដឹក្ជញ្ជូនទំ្និញក្មពុជា បានកាត់្បនថយក្នប្មនសវា១០ដុលាារអានមរិក្
ក្នុងមួយកុ្ងតឺ្ន័រ សប្មាប់បនណាាយ ៤០េវីត្ និង ៥ដុលាារអានមរិក្ ក្នុងមួយកុ្ងតឺ្ន័រ 
សប្មាប់បនណាាយ ២០េវីត្។  

   

 ការត្ភាាប ់នងិការដកឹ្ជញ្ជនូ្ៃងកាត្ប់្ពដំដន 

• មានភាពនជឿននលឿនក្នុងការត្ភាាប់នេោារចនាសមព័នធផៃូវលនល់ជាមួយប្បនទ្សក្នុងតំ្បន់ ក្នុង
ននាេះបាននឹងកំ្ពុងពប្ងឹង និង ពប្ងីក្ការនលើក្ក្មពស់ក្ប្មិត្គុណភាពសតង់ោផៃូវលនល់។ 

• សាោរ សាងសង់ និងត្ភាាប់ទំងប្សុងជាមួយប្បនទ្សជិត្ខាង និងសមាេរណក្មមតំ្បន់ 
(សប្មាប់សតង់ោអាសា៊ានក្មពុជាមិនមានផៃូវនប្កាមក្ប្មិត្៣ នទ្ៀត្នទ្)។ 

• កំ្ពុងសាងសង់នលើក្ក្ប្មិត្ដខ្្សផៃូវអាសា៊ានមួយចំនួនជាសតង់ោក្ប្មិត្១ (៤គនៃងផៃូវ ប្បនភទ្ 
AC) ដូចជាផៃូវជាតិ្នលខ្៥ នប្ត្ៀមបញ្ចប់ឆ្នំ២០២០។  

• ចូលរួមអនុវត្តគំនិត្ផតួចនផតើមនានាក្នុងវិស័យដឹក្ជញ្ជូន ដូចជា ដខ្្សប្ក្វាត់្មួយ ផៃូវមួយ ជានដើម។ 
• ចុេះេត្ថនលខានលើអនុស្ារណៈននការនោគយល់សតីពីការត្ភាាប់ផៃូវនល្បឿននលឿន និង កិ្ចច
សេការជាយុទ្ធសាស្រសតនលើវិស័យដឹក្ជញ្ជូនឆ្នំ២០១៨-២០២៥ និងចក្ខុវិស័យឆ្នំ២០៣០ 
ជាមួយនវៀត្ណាម។   
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• បញ្ចប់ការសិក្្ាលទ្ធភាពសប្មាប់គនប្មាងសាងសង់សាពន ៃ្ងកាត់្ទ្ននៃនៅ (នខ្ត្តប្ពេះវិហរ) 
/នសឡំាតវ(នខ្ត្តចម្ា៉ាសាក់្ប្បនទ្សឡាវ) និងផៃូវត្ភាាប់ កំ្ពុងចរចារសាងសង់។ 

• ក្នុងប្ក្បខ័្ណឌអនុស្ារណៈ ននការនោគយល់សតីពីការអនុវត្តកិ្ចចប្ពមនប្ពៀងនទ្វភាគី ដឹក្
ជញ្ជូន ៃ្ងកាត់្ប្ពំដដនជាមួយប្បនទ្សឡាវអនុវត្តកូ្តាោនយនត៤០នប្គឿង ជាមួយប្បនទ្ស
នវៀត្ណាមអនុវត្ត៥០០នប្គឿង ជាមួយប្បនទ្សនល១៥០នប្គឿង និងក្នុងប្ក្បខ័្ណឌបីប្បនទ្ស
រវាងក្មពុជា ឡាវ នវៀត្ណាម អនុវត្តកូ្តាោនយនតចំនួន១៥០នប្គឿង។ 

• កំ្ពុងអនុវត្តគនប្មាងសាក្ល្បងប្បព័នធ ៃ្ងកាត់្គយអាសា៊ាន ក្មពុជា ឡាវ  មីោ៉ាន់មា៉ា និង  
នវៀត្ណាម ដដលជាប្ចក្រនបៀងខាងនក្ើត្-លិចននអាសា៊ាន បនាាប់ពីការអនុវត្តគនប្មាងសាក្
ល្បងនៅប្បនទ្សសឹងហបូរើ នល និងមា៉ាន សុី ដដលជាប្ចក្រនបៀងខាងនជើង-ត្្បូងននអាសា៊ាន 
នប្កាមជំនួយបនចចក្នទ្សពីសេគមន៍អឺរ៉េុប សតីពីការនរៀបចំប្បព័នធ ៃ្ងកាត់្គយ។ 

• ក្នុងប្ក្បខ័្ណឌអាសា៊ានកិ្ចចប្ពមនប្ពៀងសតីពីការសប្មបសប្មួលការដឹក្ជញ្ជូនអនក្ដំនណើរតាម
រលយនត។ 

• ប្ក្បខ័្ណឌមហអនុតំ្បន់នមគងគ បានចាប់នផតើមអនុវត្តកិ្ចចប្ពមនប្ពៀងដឹក្ជញ្ជូនផៃូវនាក្       
បនណាាេះអាសនត សប្មាប់រលយនត ណិជជក្មម ចំនួន៥០០នប្គឿង 

• ជារួមដផនក្រឹងននបណាាញផៃូវលនល់ក្មពុជាមានលទ្ធភាពប្គប់ប្ាន់សប្មាប់ការត្ភាាប់ នោយដ ក្ 
នៅមានបញ្ហាដផនក្ទ្ន់ដដលជាបញ្ហារួមរបស់អាសា៊ានទំងមូលដដលប្តូ្វការនពលនវលា។ 

   ៨. ការងារដ្ឹកជញ្ជូនផលូវទឹក ផលូវសមុប្ទ  នងិកំពង់ណផ 

  ការផតលន់សវាសារធាណៈ 
  នាវាជនំញួសមបុ្ទ្ 

• នធវើកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការប្តី្ភាគី នដើម្បីអភិវឌ្ឍនាវាតំ្បន់ន ន្រ ក្មពុជា នល និងនវៀត្ណាម 
• ចូលរួមសេប្បតិ្បត្តិការថ្ននក់្តំ្បន់ប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងអំនពើបៃន់នៅតាមសមុប្ទ្ និងការបៃន់
ប្បោប់អាវុធនលើនាវានៅតំ្បន់អាសុី និងបណាាប្បនទ្សជាសមាជិក្ 

• ចូលរួមសេការជាមួយមជ្ឈមណឌលសប្មបសប្មួលបនចចក្វិទ្្ាដឹក្ជញ្ជូន តាមផៃូវសមុប្ទ្ 
នដើម្បីទ្ទួ្លចំនណេះដឹងក្នុងការបនងកើត្បទ្ប្បញ្ញត្តិ និងប្គប់ប្គងនាវា និងនាវិក្។ 

  នេោារចនាសមពន័ធផៃវូទ្កឹ្ នងិសណំងក់្ពំងដ់ផ 
• សិក្្ាទិ្ននន័យផលិត្ដផនទី្ជលមាា៌នាវាចរណ៍ផៃូវទ្ននៃ និងតំ្បន់សមុប្ទ្។ 
• សិក្្ាគនប្មាងសប្មាប់សាងសង់កំ្ពង់ដផ ប្សុក្សំបូរ នខ្ត្តប្ក្នចេះ កំ្ពង់ដផសាាង ឃំុដប្ពក្
គយ ប្សុក្សាាង និងដផឃំុកំ្ពង់េៃួង ប្សុក្ពញាឮ នខ្ត្តក្ណាាល និងកំ្ពង់ដផ ប្កុ្ងបាន
លុង នខ្ត្តរត្នគិរើ។ 

• សិក្្ាគនប្មាងសាងសង់ដផពេុបំណងត្្បូងឃមុំ(ទ្ននៃបិទ្)។ 
• សិក្្ាវាស់សេង់ជនប្ៅទឹ្ក្ និងនបាេះបនង្ហោលន ងសាាក្សញ្ហានាវាចរណ៍តាមដងទ្ននៃ      
បាសាក់្ ពីភនំនពញនៅនប្ជធំ ប្ពំដដនក្មពុជា នវៀត្ណាម។ 
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• សិក្្ាប្បមូលទិ្ននន័យបដប្មបប្មួលលក្ខណៈរូបសាស្រសតសងខាងទ្ននៃពីភនំនពញដល់នខ្ត្ត  
ប្ក្នចេះ។ 

 ៩. អងគភាពសហប្រសសាធារណៈ 

  មនេរីពនិសាធនស៍ណំង ់នងិសាធារណការ  
• មនេីរពិនសាធន៍សំណង់ និងសាធារណការ គឺអនុវត្ដភារកិ្ចចពិនសាធន៍សំណង់ និងសាធារណ 
ការប្សបតាមបទ្ោានបនចចក្នទ្ស នដើម្បីធានាឲ្យបាននូវរាល់សំណង់នេោារចនាសមព័នធ- 
រូបវនដទ្ទួ្លបានគុណភាព និងនប្បើប្បាស់បានយូរអដងវង។ 
 

  ក្ពំងដ់ផសវយត័្ប្ក្ងុប្ពេះសេីន ុ 
• បញ្ចប់គនប្មាងចំណត្ដផកុ្ងតឺ្ន័រប្បដវង២៤០ដម ប្ត្ ជនប្ៅ១១,៥ដម ប្ត្ និងពប្ងីក្ចំណត្
ដផកុ្ងតឺ្ន័របដនថមប្បដវង១៦០ដម ប្ត្។ 

• បញ្ចប់គនប្មាងអភិវឌ្ឍចំណត្ដផពេុបំណង ប្បដវង៣៣០ដម ប្ត្ ជនប្ៅ ១៣,៥ដម ប្ត្ និង
ចំណត្មូលោានផគត់្ផគង់ភសតុភារសប្មាប់ការរុក្រក្នប្បងមានបនណាាយប្បដវង២០០ដម ប្ត្ 
ជនប្ៅទឹ្ក្ ៧,៥ដម ប្ត្ ប្ពមទំងបូមសាោរអាងនាវា និងឃៃងនាវាជនប្ៅ១២ដម ប្ត្ ។ 

• ចុេះបញ្ជីលក់្មូលបប្ត្ក្នុងផ្ារមូលបប្ត្ក្មពុជានៅឆ្នំ២០១៧នោយបានដប្បកាាយជាសេប្ាស 
សាធារណៈមានទ្ប្មង់ជាប្កុ្មេ ុនរដឋដដលបាននបាេះផ្ាយលក់្មូលបប្ត្ជាសាធារណៈ។ 

  ក្ពំងដ់ផសវយត័្ភននំពញ 
• សាងសង់ចំណត្ដផកុ្ងតឺ្ន័រលមីLM១៧  ចមាាយ២៥គ.ម. ពីរាជធានីភនំនពញ មានសមត្ថភាព
អាចទ្ទួ្លកុ្ងតឺ្ន័របានចំនួន ៣០០ ០០០ TEUs ក្នុងមួយឆ្នំ។ 

• កំ្ពង់ដផសវយ័ត្ភនំនពញ បានចុេះបញ្ជីលក់្មូលបប្ត្ក្នុងផ្ារមូលបប្ត្ក្មពុជា ដខ្ធនូ ឆ្នំ២០១៥។  
   

១០. ការអភិវឌ្ឍវិសយ័ដ្ឹកជញ្ជូនប្បកបសដាយចីរភាព 
• ផ្សពវផ្ាយជំរុញការកាត់្បនថយឧសម័នផេេះក្ញ្ចក់្ពីការនធវើដំនណើនោយោនយនត តាមរយៈ
ការនលើក្ទឹ្ក្ចិត្តប្បជាជនឲ្យនប្បើប្បាស់រលយនតប្កុ្ង រលនភៃើង ការនប្បើប្បាស់ក្ង់ នលមើរនជើង  

• នរៀបចំនាលការណ៍ដណនាំសតីពី “ការអភិវឌ្ឍផៃូវលនល់” នោយនតោត្នលើការគិត្គូរពីបញ្ហា        
បរិសាាននិងបនងកើននូវសមត្ថភាពការង្ហរក្នុងការពិនិត្្យរបាយការណ៍ វាយត្នមៃនេតុ្ប េះ ល់ 
បរិសាានក្នុងវិស័យសាធារណការ 

• នរៀបចំឯក្សារមគគុនទ្េសក៍្ សតីពីនេោារចនាសមព័នធនបត្ងជាមួយនឹងគនប្មាងភាពធន់ប្ទំ
នឹងការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្។ 

• នរៀបចំជំរុញនប្បើប្បាស់ថ្នមពលក្នក្ើត្ន ើងវិញ ដូចជាសូឡា LED សប្មាប់ផគត់្ផគង់នភៃើងបំភៃឺ
តាមដងវិលីក្នុងប្កុ្ង 
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• ជំរុញនរៀបចំមនធ្ាបាយដឹក្ជញ្ជូនសាធារណៈប្គប់ប្បនភទ្ក្នុងប្កុ្ងរួមមាន៖ រលនភៃើង រលយនត 
ប្កុ្ង កាណូត្ដឹក្អនក្ដំនណើរ និងការសិក្្ាសាងសង់ AGT   

• នរៀបចំដផនការនម ូជីសេីក្ ដដលគិត្គូរពី ូជីសេីក្នបត្ង សន្សំសំនចនប្បង កំ្ពុងសេការ
ជាមួយជីអាយេ្សិត្ នលើគនប្មាងសតីពីប្បសិទ្ធភាពថ្នមពល និងការកាត់្បនថយការ 
ដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្វិស័យដឹក្ជញ្ជូន 

• កំ្ពុងអភិវឌ្ឍប្បព័នធចនប្មាេះទឹ្ក្ក្ខ្វក់្ក្នុងទី្ប្កុ្ង 

 ១១-ភាពជានដ្រូកនងុការអភិវឌ្ឍ នងិកិចចសហប្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ ិ

• ក្នុងនាមសេប្បធានប្កុ្មការង្ហរនេោារចនាសមព័នធដឹក្ជញ្ជូនរវាងរាជរោាភិបាល និងដផនក្
ឯក្ជន និងប្កុ្មការង្ហរបនចចក្នទ្សនេោារចនាសមព័នធ និងសមាេរណក្មមតំ្បន់ បាននរៀបចំ
ប្ក្បខ័្ណឌគតិ្យុត្តនានា និងនរៀបចំនវទិ្កាសប្មាប់ាំប្ទ្ការអភិវឌ្ឍនិងនោេះប្សាយបញ្ហាបាន
លអប្បនសើរ។  

• ផតល់នាលការណ៍មួយចំនួនជូនប្កុ្មេ ុនឯក្ជន ក្នុងការសិក្្ាអំពីលទ្ធភាពវិនិនោគនលើ
គនប្មាងដខ្្សផៃូវនល្បឿននលឿនដដលជាគនប្មាងអាទិ្ភាពដូចមានដចងក្នុងដផនការនម។ 

• ជំរុញការអនុវត្តគនប្មាងផៃូវនល្បឿននលឿនរាជធានីភនំនពញ-ប្កុ្ងប្ពេះសីេនុ 
• កំ្ពុងទំ្នាក់្ទំ្នងជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍនានា នដើម្បីជួយជាជំនួយបនចចក្នទ្សក្នុងការនរៀបចំ
ជានីតិ្វិធី បទ្ោាននានា ដដលទក់្ទ្ងដល់ការង្ហរវិនិនោគគនប្មាងសាងសង់ផៃូវលនល់។  

• ក្នុងប្ក្បខ័្ណឌអាសា៊ាន និងរវាងនដគូសនេនារបស់អាសា៊ាន នលើវិស័យដឹក្ជញ្ជូនប្តូ្វបាន
ជំរុញ និងនលើក្ក្មពស់ទំ្នាក់្ទំ្នងភាពជានដគូមានការរើក្ចនប្មើនគួរក្ត់្សំាល់។ 

• ចូលរួមសេការអនុវត្តនាលននោបាយ  និងដផនការយុទ្ធសាស្រសតដឹក្ជញ្ជូននានា ដូចជា
គំនិត្ផតួចនផតើម ដខ្្សប្ក្វាត់្មួយ ផៃូវមួយ ដផនការនមសតីពីការត្ភាាប់អាសា៊ាន ២០២៥ និង
ដផនការយុទ្ធសាស្រសតដឹក្ជញ្ជូនអាសា៊ាន ២០១៦-២០២៥ និងដផនការដ៏នទ្នទ្ៀត្។ 

  បញ្ហាប្បឈម 
២.១០១- នទេះបីជារាជរោាភិបាល សនប្មចបានសមិទ្ធផលចម្បងៗ គួរជាទី្នមាទ្នៈក្នុងវិស័យ
សាធារណការ និងដឹក្ជញ្ជូនោ៉ាងណាក្តី ក៏្នៅមានបញ្ហាប្បឈមមួយចំនួន៖ 

• ការផតល់នសវាសាធារណៈនៅមិនទន់មានភាពរលូន និងជំននឿទុ្ក្ចិត្តពីមហជន។ 
• សមត្ថភាពទ្ទួ្លមុខ្ង្ហររបស់សាាប័នថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ នៅមិនទន់អាចន ៃ្ើយត្បបានទំងប្សុង។  
• ខ្វេះធនធានមនុស្ស អនក្បនចចក្នទ្ស ប្បក្បនោយគុណភាព និងសមត្ថភាព តាមមុខ្ជំនាញ
នីមួយ  ៗនដើម្បីទញយក្ផល ពីភាពរើក្ចនប្មើនននបនចចក្វិទ្្ា និងការនធវើនវានុវត្តភាព។ 

• ខ្វេះនាលននោបាយ ច្ាប់ និងបទ្ប្បញ្ញត្តិ ក់្ព័នធនឹងវិស័យដឹក្ជញ្ជូននៅមិនទន់ប្គប់
ប្ជុងនប្ជាយ និងការយល់ដឹង និងសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តច្ាប់នៅមានក្ប្មិត្។ 

• ខ្វេះបទ្ោានបនចចក្នទ្សមួយចំនួន និងមួយចំនួនពំុន ៃ្ើយត្បការអនុវត្តជាក់្ដសដងត្ប្មូវឲ្យ
នធវើការដក្សប្មួលតាមបនចចក្វិទ្្ាលមីៗជាប្បចាំ។  
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• ខ្វេះប្បព័នធដឹក្ជញ្ជូនពេុរូបភាព ប្ពមទំងជំនាញ និងវិជាាជីវៈក្នុងវិស័យភសតុភារក្មមនៅមាន
ក្ប្មិត្  

• សមត្ថភាពយល់ដឹងក្នុងការបស្រញ្ហាបបនចចក្វិទ្្ាដដលធន់ និងការចូលរួមទ្ប់សាាត់្អំពីការ
ដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្នៅមានក្ប្មិត្។ 

• ការអភិវឌ្ឍទី្ប្កុ្ង នៅជួបប្បទ្េះការលំបាក្នៅន ើយអំពីការនរៀបចំលំនៅោាន ការដឹក្
ជញ្ជូនសាធារណៈ ការក្ក្សេេះចរាចរណ៍  និងនប្ាេះថ្ននក់្ចរាចរណ៍។ 

• ខ្វេះការចូលរួម និងយល់ដឹងឲ្យទូ្លំទូ្លាយនលើបញ្ហាបនញ្ចញនចាលកាក្សំណល់រាវ រឹង និង
ប្បព័នធចនប្មាេះសមាាត្ទឹ្ក្ក្ខ្វក់្ និងសាានីយប្បប្ពឹត្តក្មម 

• ខ្វេះការគិត្គូរប្បទក់្ប្ក្ឡាានរវាងការអភិវឌ្ឍនេោារចនាសមព័នធផៃូវលនល់ ជាមួយនឹងការ
អភិវឌ្ឍដដនដីនគរូបនីយក្មម និងការនប្បើប្បាស់ដីធៃី 

• មិនទន់មានយនតការប្តួ្ត្ពិនិត្្យ តាមោន វាយត្នមៃជាក់្លាក់្។ 

អាកាសចរស ីវិល 

២.១០២- ក្នុងរយៈនពលប្បាំឆ្នំក្នៃងមក្ននេះ ឆ្នំ២០១៤-២០១៨ ននេះ រដឋនលខាធិការោានអាកាសចរ 
សុីវិលបានខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បងបំនពញការង្ហររបស់ខ្ៃួនតាមតួ្នាទី្ភារកិ្ចចោ៉ាងសក្មម និងសនប្មច
បានលទ្ធផលជាដផៃតាដដលន ៃ្ើយត្បនឹងដផនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ ២០១៤-២០១៨ ដដល 
សមិទ្ធផលទំងននាេះរួមមាន៖ 
  ដផនក្នេោារចនាសមពន័ធអាកាសោនោាន 

អាកាសោនោានអនតរជាត្ភិននំពញ  
• សាងសង់ពប្ងីក្ចំណត្យនតនហេះសប្មាប់ប្បនភទ្4E  ជួសជុល និងពប្ងីក្សាានីយអនក្
ដំនណើរ សាងសង់ពប្ងីក្សាានីយទំ្និញ  

 អាកាសោនោានអនតរជាត្និសៀមរាប  
• ចាក់្ពប្ងឹងក្ប្មាលផៃូវរត់្ និងចាក់្ពប្ងឹង ចុងផៃូវសុវត្ថិភាព RESA 05 និង RESA  23 កំ្ពុង
សាងសង់ផៃូវបរលមីចំនួន២ គឺ Taxiway C និង Taxiway D សាងសង់ពប្ងីក្ចំណត្យនត
នហេះសប្មាប់ប្បនភទ្ 4D និងបំ ក់្ន ងខ្្យល់លមី១ក្ដនៃង និងបនតដលទំ ។ 
អាកាសោនោានអនតរជាត្បិ្ពេះសេីន ុ 

• សាងសង់ផៃូវបរលមី ចំនួន១ ជួសជុលពប្ងីក្ចំណត្យនតនហេះសប្មាប់ប្បនភទ្4C  
• សាងសង់ពប្ងីក្សាានីយអនក្ដំនណើរមក្ដល់ ដដលអាចទ្ទួ្លអនក្ដំនណើរបានជាង៥០មុឺន
នាក់្ ក្នុង១ឆ្នំ និងបំ ក់្ន ងខ្្យល់លមី ក្ដនៃង និងបនតដលទំ ។ 

     អាកាសោនោាននផស្ងៗ៖ បាត់្ដំបង សេឹងដប្ត្ង នកាេះកុ្ង បានជួសជុលពប្ងឹងក្ប្មាលផៃូវ
រត់្។ សប្មាប់នខ្ត្ត រត្នគិរើ  មណឌលគិរើ និងប្ពេះវិហរ បានប្បគល់ដីទី្តាំងជូនរដឋបាលនខ្ត្តនធវើការ
អភិវឌ្ឍតាមនាលការណ៍របស់រាជរោាភិបាល។ 
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នសវាក្មមដកឹ្ជញ្ជនូតាមផៃវូអាកាស 
២.១០៣-  ការដឹក្ជញ្ជូនតាមផៃូវអាកាសសនប្មចបាននូវសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងនប្កាម៖ 

តារាងទ្ ី២.២០ លទ្ធផលការង្ហរដកឹ្ជញ្ជនូតាមផៃវូអាកាសពឆី្ន២ំ០១៤-២០១៨ 

សចូនាក្រ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨  

ប្ក្ុមេ ុន 
អាកាសចរណ៍ 

ចំនួន ២៧ ៣០ ៣៨ ៤៦ ៤៨ 

នជើងនហេះនេើរ ចំនួន ៦០ ៩៣៥  ៦៥ ៦២២ ៦៩ ០៤១ ៨៤ ៦៧១ ៩៩ ១៩៧ 

អនក្ដំនណើរ 
តាមផៃូវអាកាស 

ចំនួន ៥ ៤៦៧ ៥៩១ ៦ ០៤២ ៤៨៤ ៦ ៦២៤ ៨១៦ ៨ ២៣៧ ៤០៥ ១០ ០១៣ ១១៨ 

ទ្ំនិញ នតាន ៣២ ៨៤៩ ៣៧ ១៥០  ៤៦ ៤៦២ ៦៣ ៩៤៩ ៧៣ ៥៩២ 
នជើងនហេះនេើរ 
្ៃងកាត្ ់

ចំនួន ៤១ ៦០០ ៤៦ ៩៣៣ ៥៥ ០៧៥ ៥៨ ៧៣៧ ៦៧ ១៥១ 

ប្បភព : រដឋនលខាធិការោានអាកាសចរសីុវិល 

ប្បពន័ធប្ត្តួ្ពនិតិ្យ្ចរាចរណផ៍ៃវូអាកាស 
២.១០៤- រដឋនលខាធិការោានអាកាសចរសុីវិលបាននធវើទំ្ននើបក្មមការនាំផៃូវនហេះនេើរនោយនប្បើ
ប្បាស់ប្បព័នធតាយរណបចំន េះអាកាសោនោានអនតរជាតិ្ទំងបី នោយកាត់្បនថយបាននៅនពល 
នវលា រយៈចមាាយនហេះនេើរ និងនលៃនដើមននការនហេះនេើរ តាមរយៈជំនួយបនចចក្នទ្ស ក្សាងសមត្ថ 
ភាពរបស់រោាភិបាលជប ុនតាមរយៈទី្ភានក់្ង្ហរកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការអនតជាតិ្ជប ុន។ ប្កុ្មេ ុនអាកាស 
ចរណ៍ដដលបានកំ្ពុងប្បតិ្បត្ដិការអាជីវក្មមមានចំនួន៤៨ប្កុ្មេ ុន ក្នុងននាេះប្កុ្មេ ុនអាកាសចរណ៍ 
ក្នុងប្សុក្មានចំនួន៩ប្កុ្មេ ុន និងប្កុ្មេ ុនអាកាសចរណ៍អនតរជាតិ្មានចំនួន៣៩ប្កុ្មេ ុន។  

អភវិឌឍ្ធនធានមនសុស្ 
២.១០៥- ការពប្ងឹងសមត្ថភាពមស្រនតី តាមរយៈការបណតតេះបណាាលមស្រនតីរាជការនោយនតោត្ជា
សំខាន់នលើ៣ជំនាញគឺ៖ ការប្តួ្ត្ពិនិត្្យសុវត្ថិភាព ការប្តួ្ត្ពិនិត្្យសនតិសុខ្អាកាសចរណ៍ និង
ជំនាញទូ្នៅដល់មស្រនតីប្តួ្ត្ពិនិត្្យសុវត្ថិភាព សនតិសុខ្ និងមស្រនតីនរៀបចំចងប្ក្ងបទ្ប្បញ្ញត្តិ ប្ពមទំង
មស្រនតីផតល់នសវាសាធារណៈនលើវិស័យអាកាសចរសុីវិលផងដដរ។  

ប្ក្បខ្ណ័ឌចា្ប ់នងិបទ្ោានគត្យិតុ្ត 

២.១០៦- រដឋនលខាធិការោានអាកាសចរសុីវិល (រ.ល.អ.ស.) បានចងប្ក្ងនិងោក់្នចញនូវបទ្-      
ប្បញ្ញត្ដិសុវត្ថិភាពដដលទក់្ទ្ងដល់ការបញ្ញត្ដិ និងបាននធវើកិ្ចចដក្សប្មួលបដនថមជាបនដបនាាប់នៅ
នលើបទ្ប្បញ្ញត្តិ នីតិ្វិធី នសចក្តីដណនាំ ប្ពមទំបទ្ោានគតិ្យុត្តមួយចំនួននទ្ៀត្នដើម្បីឲ្យប្សបតាម
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ត្ប្មូវការនិងអនុសាសន៍របស់អងគការអាកាសចរសុីវិលអនដរជាតិ្។ បាននរៀបចំនសចក្ដីប្ ងសដីពី
ក្មមវិធីសនដិសុខ្អាកាសចរជាតិ្ ក្មមវិធីសុវត្ថិភាពជាតិ្ ក្មមវិធីសុវត្ថិភាពនាំផៃូវអាកាស ក្មមវិធីប្តួ្ត្      
ពិនិត្្យសុវត្ថិភាព នេើយក៏្កំ្ពុងគិត្គូនរៀបចំបទ្ប្បញ្ញត្តិនសដឋកិ្ចច និងបទ្ប្បញ្ញត្តិបនចចក្នទ្សមួយចំ-
នួននទ្ៀត្នដើម្បីធានាបាននូវបរិការណ៍ធុរកិ្ចច ក្នុងវិស័យដឹក្ជញ្ជូនផៃូវអាកាសប្បក្បនោយនិរនតរ  
ភាព។ 

២.១០៧- ចំន េះនសវាក្មមនាំផៃូវអាកាស ប្តូ្វបានរាជរោាភិបាលប្បគល់សិទ្ធិវិនិនោគជូនប្កុ្មេ ុន
នសវាក្មមចរាចរណ៍ដដនអាកាសក្មពុជា នប្កាមរូបភាព សាងសង់-អាជីវក្មម-នផេរ ដដលមានរយៈ
នពល២២ឆ្នំ(ពីឆ្នំ២០០២ដល់ឆ្នំ២០២៣) ដដលប្គប់ប្គង និងនធវើទំ្ននើបក្មមបនចចក្វិទ្្ាឧបក្រណ៍
នាំផៃូវអាកាស នោយប្កុ្មេ ុននសវាក្មមចរាចរណ៍ដដនអាកាសក្មពុជា។  

សនតសិខុ្អាកាសចរសុវីលិ 
២.១០៨- រដឋនលខាធិការោានអាកាសចរសុីវិលបាននរៀបចំនូវប្ក្បខ័្ណឌច្ាប់ បទ្ោានបនចចក្នទ្ស
សនតិសុខ្ និងប្បព័នធជាតិ្ប្តួ្ត្ពិនិត្្យសនតិសុខ្អាកាសចរសុីវិលមួយចំនួនដូចជា៖ បទ្ប្បញ្ញត្តិ នីតិ្
វិធី សតង់ោ ត្ប្មូវការក្មមវិធី នសៀវនៅដណនាំមួយចំនួនដដលទក់្ទ្ងនឹងវិធានការសនតិសុខ្ និងការ
ដឹក្ជញ្ជូនទំ្និញនប្ាេះថ្ននក់្តាមផៃូវអាកាសឲ្យប្សបតាមច្ាប់ និងបទ្ប្បញ្ញត្តិអាកាសចរសុីវិលនៅ
ក្មពុជា។ 

បញ្ហា ប្បឈម 

២.១០៩- ជាមួយសមិទ្ធផល គួរជាទី្នមាទ្នខាងនលើ ក៏្នយើងនៅជួបប្បទ្េះនូវបញ្ហាប្បឈម ដូច
ខាងនប្កាម៖  

• លិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្ត លិខិ្ត្បទ្ោានបនចចក្នទ្ស លិខិ្ត្បទ្ោាននសដឋកិ្ចចនៅមានការខ្វេះ
ចននាាេះនៅន ើយដដលចាំបាច់ប្តូ្វនរៀបចំ និងដក្សប្មួលន ើងវិញនដើម្បីន ៃ្ើយត្បនឹងអនុ
សាសន៍អងគការអាកាសចរអនតរជាតិ្ 

• ការចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនេោារចនាសមព័នធអាកាសោនោានអនតរជាតិ្នោយប្កុ្មេ ុន 
SCA នៅមានក្ប្មិត្ នោយប្កុ្មេ ុនយល់ថ្នក្មពុជាជាប្បនទ្សតូ្ច។ 

• ខ្វេះជំនាញការ នដើម្បីជួយនរៀបចំបទ្ោានគតិ្យុត្តនដើម្បីឲ្យប្សបតាមអនុសាសន៍របស់អងគការ 
អាកាសចរអនតរជាតិ្ 

៥.២- ការប្រប់ប្រងធនធានទឹកនិងប្បព័នធធារាសាស្ដសរ 

២.១១០- ប្ក្សួងធនធានទឹ្ក្និងឧតុ្និយមមានតួ្នាទី្ និងកាត្ពវកិ្ចចោ៉ាងសំខាន់ក្នុងការតាម
ោននិងប្គប់ប្គងនូវរាល់សក្មមភាព ក់្ព័នធនឹងការប្គប់ប្គង និងការអភិវឌ្ឍធនធានទឹ្ក្ ប្ពម
ទំងកាត់្បនថយនប្ាេះមេនតរាយពីធមមជាតិ្។ ក្នុងការនធវើឲ្យនក្ើនន ើងនូវលទ្ធភាព និងសកាោនុពល



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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នប្សាចប្សពបដនថមនលើលទ្ធភាពដដលមានក្នៃងមក្ នដើម្បីបនងកើនផលិត្ផលក្សិក្មម ប្ពមទំងការ
កាត់្បនថយទឹ្ក្ជំនន់ នប្ាេះរាំងសៃួត្ និងការ រទឹ្ក្នប្បននាេះ ប្ក្សួងបានខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បងោ៉ាងខាាំង
នដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការអភិវឌ្ឍប្បក្បនោយប្បសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងនិរនតរភាព។  
ប្គបប់្គង នងិការអភវិឌឍ្ធនធានទ្កឹ្  

• សនប្មចបានលទ្ធភាពនប្សាចប្សពនលើនផេដីដំណំាប្សូវសរុបចំនួន៣១៦.៦៨៩េ.ត្.ក្នុងននាេះ 
រួមមាន(ប្សូវរដូវវស្ាចំនួន២២៥.៨៩៥េ.ត្. និងប្សូវរដូវប្បាំងចំនួន៩០.៧៩៤េ.ត្.) 
ដំណំារួមផ្សំចំនួន៤ ៤១៣េ.ត្. 

• នប្ៅពីការបនងកើនលទ្ធភាពនប្សាចប្សព ក៏្មានការរក្្ានិរនតរភាពននការនប្សាចប្សពប្សូវ
បានចំនួន ៤៨៥ ៦៩៨េ.ត្. ក្នុងននាេះ (ប្សូវវស្ាចំនួន ៣៩៥ ២៣៩េ.ត្. ប្សូវប្បាំងចំនួន 
៩០ ៤៥៩េ.ត្.) និងដំណំារួមផ្សំចំនួន១ ៥៥៦េ.ត្. តាមរយៈការជួសជុល-ដលទំប្បព័នធ
ធារាសាស្រសតជាប្បចាំនិងខួ្ប។ 

ការ រនងិការអភរិក្ស្ធនធានទ្កឹ្ 
• នរៀបចំ និង អនុម័ត្ អនុប្កឹ្ត្្យ សតីពីនីតិ្វិធីននការបនងកើត្ ការរំសាយនចាល និងការកំ្ណត់្       
តួ្នាទី្ និងភារកិ្ចចននសេគមន៍ក្សិក្រនប្បើប្បាស់ទឹ្ក្ 

• នរៀបចំ និង អនុម័ត្ អនុប្កឹ្ត្្យ សតីពីការប្គប់ប្គងអាងទ្ននៃ  
ប្គបប់្គងពត័្ម៌ាន សតពីធីនធានទ្កឹ្ នងិឧត្នុយិម 
ការង្ហរជលសាស្រសត 
• ដំន ើងសាានីយជលសាស្រសតចំនួន២៥ក្ដនៃង នៅតាមបណាាដងទ្ននៃនមគងគ ទ្ននៃសាប និង
ទ្ននៃបាសាក់្។ 

• ជួសជុលសាានីយជលសាស្រសត  
• ដំន ើងកាោរវាស់ក្មពស់ទឹ្ក្ចំនួន៤២ក្ដនៃង និងជួសជុលកាោរវាស់ក្មពស់ទឹ្ក្ចំនួន១០ក្ដនៃង 
នៅតាមចំណុចប្តួ្ត្ពិនិត្្យតាមបនណាាយទ្ននៃ និងសេឹង។ 

• ដំន ើងឧបក្រណ៍សវ័យប្បវត្តិបាន៨ក្ដនៃង នៅតាមសេឹងក្នុងនខ្ត្តកំ្ពង់សពឺ។ 
 

ការង្ហរឧត្នុយិម 
• ដំន ើងសាានីយឧតុ្និយមសរុបបានចំនួន៤៤ក្ដនៃងនិងជួសជុលដក្លមអសាានីយឧតុ្និយម 
បានចំនួន១៤ក្ដនៃង នៅតាមបណាាលនខ្ត្ត។  

• ដំន ើងប ុសតិ៍ត្ប្មងទឹ្ក្នភៃៀងសរុបចំនួន៤៦ក្ដនៃង និងជួសជុលបានចំនួន២៣ក្ដនៃង។ 
• បំ ក់្ឧបក្រណ៍សវ័យប្បវត្តិតាមសាានីយសរុបចំនួន១៣ក្ដនៃង។ 

បញ្ហា ប្បឈម 
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២.១១១- ក្នុងកិ្ចចដំនណើរការអនុវត្ត ប្ក្សួងធនធានទឹ្ក្និងឧតុ្និយម បានជួបប្បទ្េះការប្បឈម
មួយចំនួន ដូចជា៖ 

• ផតល់ទុ្នវិនិនោគប្បចាំឆ្នំនលើការប្គប់ប្គងនិងអភិវឌ្ឍន៍នលើវិស័យធនធានទឹ្ក្និងឧតុ្និយម 
នៅក្មពុជានៅមានក្ប្មិត្។ 

• ការចូលរួមរបស់ក្សិក្រនលើការង្ហរនប្បើប្បាស់ និងដលទំប្បព័នធធារាសាស្រសត ប្បព័នធនោេះទឹ្ក្ 
ទំ្នប់ការ រទឹ្ក្ជំនន់ មានក្ប្មិត្ទបនៅន ើយ។ 

• ត្ប្មូវការក្នុងការអនុវត្តបនចចក្វិទ្្ាដដលធន់នឹងអាកាសធាតុ្នៅក្នុងគនប្មាងប្បព័នធធារាសាស្រសត។ 
• ការប្គប់ប្គងធនធានទឹ្ក្ចប្មុេះអនតរវិស័យរួមទំងការប្គប់ប្គងអាងទ្ននៃប្តូ្វពប្ងឹងបដនថមនទ្ៀត្ 
នោយសារកំ្នណើនសមាពធនលើធនធានទឹ្ក្ ដដលបណាាលមក្ពីការអភិវឌ្ឍដូចជា៖ កំ្នណើន    
វិស័យក្សិក្មម នគររូបនីយក្មម និងឧស្ាេក្មមេូបនីយក្មមនិងការផលិត្ថ្នមពល។ 

 ការអភិវឌ្ឍប្បកបសដាយចីរភាពននអាងទសនលសមរងគ 

២.១១២- គណៈក្មាាធិការជាតិ្ទ្ននៃនមគងគក្មពុជា សប្មចបាននូវសមិទ្ធផលដូចខាងនប្កាម៖ 
• អនុម័ត្យុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍អាងទ្ននៃ ឆ្នំ២០១៦-២០២០ និងដផនការយុទ្ធសាស្រសតគណៈ 
ក្មមការទ្ននៃនមគងគ ឆ្នំ២០១៦-២០២០។ 

• នធវើកំ្ដណទ្ប្មង់សាាប័នគណៈក្មមការទ្ននៃនមគងគ និងរចនាសមព័នធលមីរបស់នលខាធិការោាន 
គណៈក្មមការទ្ននៃនមគងគ ដត្ងតាំងនាយក្ប្បតិ្បត្តិដដលមក្ពីប្បនទ្សជាសមាជិក្ និងការ
សនប្មចឲ្យមានទី្សានក់្ការនលខាធិការោាន នៅទី្ប្កុ្ងនវៀងច័នេ និងមជ្ឈមណឌលប្គប់ប្គង
ទឹ្ក្ជំនន់នៅរាជធានីភនំនពញ។ 

• បញ្ចប់ការសិក្្ាសតីពីការអភិវឌ្ឍ និងការប្គប់ប្គងប្បក្បនោយចីរភាពននទ្ននៃនមគងគនោយ 
រាប់បញ្ចូលទំងផលប េះ ល់ននគនប្មាងទំ្នប់វារើអគគិសនីនៅនលើទ្ននៃនម។ 

• បនតអនុវត្តនីតិ្វិធី សតីពីការនប្បើប្បាស់របស់គណៈក្មមការទ្ននៃនមគងគ សប្មាប់ការដចក្រំដលក្
ទិ្ននន័យ និងព័ត៌្មាន  ការតាមោនការនប្បើប្បាស់ទឹ្ក្  ការជូនដំណឹង ការពិនប្ាេះនោបល់
ជាមុន និងការប្ពមនប្ពៀង ការដលរក្្ាធារទឹ្ក្នៅនលើទ្ននៃនម និងគុណភាពទឹ្ក្។ 

• អនុមត័្យុទ្ធសាស្រសត និងដផនការសក្មមភាពបន្ាុំនឹងការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្ ក្នុងអាងទ្ននៃ
នមគងគ និងយុទ្ធសាស្រសតប្គប់ប្គង និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យជលផលក្នុងអាងទ្ននៃនមគងគ។ 

• នរៀបចំនាលការណ៍ដណនាំសតីពីការវាយត្នមៃផលប េះ ល់បរិសាាន ៃ្ងដដន នរៀបចំសក្មម 
ភាពតាមោនបរិសាានរួមានសប្មាប់ទំ្នប់វារើអគគិសនីនលើទ្ននៃនម និងយុទ្ធសាស្រសតប្គប់ប្គង
នប្ាេះរាំងសៃួត្ និងការនធវើបចចុប្បននភាពនាលការណ៍ដណនាំនប្ាងបៃង់សប្មាប់ទំ្នប់វារើអគគិ-
សនីនលើទ្ននៃនម និងយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍វារើអគគិសនីប្បក្បនោយចីរភាព  ។ 
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• អនុម័ត្រូបមនតបង់វិភាគទនេិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងសមាមាប្ត្នសមើានប្តឹ្មឆ្នំ២០៣០ ដដលបង្ហាញ        
ឲ្យនឃើញ នូវការនបតជាាចិត្តខ្ពស់របស់រោាភិបាលននប្បនទ្សទំង៤ ចំន េះគណៈក្មមការទ្ននៃ
នមគងគ។ 

• បនតពប្ងឹងកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការជាមួយនដគូសនេនាចិន និងមីោ៉ាន់មា៉ា និងការដចក្រំដលក្
ទិ្ននន័យ និងព័ត៌្មាន ការនរៀបចំសននិសីទ្បនចចក្នទ្ស និងការតាស់បតូរទ្ស្សនកិ្ចចរួមាន និង
ការប្សាវប្ជាវរួមាននលើបញ្ហាសំខាន់ៗ និងកិ្ចចសេការជាមួយមជ្ឈមណឌលសេប្បតិ្បត្តិ
ការធនធានទឹ្ក្នមគងគ-ឡានឆ្ង។ 

• នក្ៀរគរការាំប្ទ្ដផនក្េិរញ្ញវត្ថុ និងបនចចក្នទ្សពីនដគូអភិវឌ្ឍនានា និងប្បនទ្សជានប្ចើន។   
 

បញ្ហា ប្បឈម 

២.១១៣- នទេះបីជាសមិទ្ធផលចម្បងៗ ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្បក្បនោយចីរភាពននអាងទ្ននៃនមគងគ ក៏្
នៅមានបញ្ហាប្បឈមមួយចំនួន ដូចជា៖ 

• ប្បសិទ្ធភាព ននការសប្មបសប្មួលថ្ននក់្តំ្បន់ជាមួយប្បនទ្សជាសមាជិក្នៅមានក្ប្មិត្។  
• ការយល់ដឹងចំន េះកិ្ចចប្ពមនប្ពៀងនមគងគ ឆ្នំ១៩៩៥ ប្ពមទំងបណាានីតិ្វិធីនប្បើប្បាស់ទឹ្ក្
របស់គណៈក្មមការទ្ននៃនមគងគ នៅក្ប្មិត្។ 

• តួ្នាទី្របស់គណៈក្មមការទ្ននៃនមគងគ ក្នុងកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការតំ្បន់នៅមានក្ប្មិត្ ដដល
ចាំបាច់ប្តូ្វបនត និងជំរុញកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការ និងទំ្នាក់្ទំ្នងក្នុងតំ្បន់ជាមួយយនតការ
ថ្ននក់្តំ្បន់ដដលមានប្សាប់ និងយនតការលមីៗ ក់្ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍ និងការប្គប់ប្គង
ធនធានទឹ្ក្ និងធនធាន ក់្ព័នធ នៅក្នុងអាងទ្ននៃនមគងគ។  

 ការផគត្់ផគង់ទឹកសាអ ត្សៅត្ំបន់ទបី្បជុំជន 

២.១១៤- អនុវត្តនាលននោបាយផគត់្ផគង់ទឹ្ក្សាាត្ជូនប្បជាពលរដឋ ឲ្យបានប្គប់ទី្ប្បជំុជនប្បជា 
ជនរស់នៅតំ្បន់ទី្ប្បជំុជនោ៉ាងតិ្ច៨០% នៅឆ្នំ២០១៥ បានទ្ទួ្លនសវាទឹ្ក្សាាត្៨៥% នៅឆ្នំ
២០១៨ និង១០០% នៅឆ្នំ២០២៥។ ប្បជាជនរស់នៅទី្ប្បជំុជនទ្ទួ្លបានទឹ្ក្សាាត្នប្បើប្បាស់
នោយឈរនលើលក្ខខ្ណឌ៤ោ៉ាងគឺ៖ ទឹ្ក្ប្តូ្វមានគុណភាព សុវត្ថិភាព និរនតរភាព និងត្នមៃសមរម្យ
(នោយមានការគិត្គូរប្គប់ប្ជុងនប្ជាយអំពីក្តាោនលៃនដើមផលិត្ទឹ្ក្)។  

• នចញប្បកាសសតីពី នីតិ្វិធីននការកំ្ណត់្នលៃទឹ្ក្ និងប្បកាស ក់្ព័នធការនធវើអាជីវក្មមនផ្សងនទ្ៀត្ 
• ោក់្ឲ្យដំនណើរការនរាងចប្ក្ផលិត្ទឹ្ក្សាាត្លមីនៅនខ្ត្តមណឌលគិរើ បាត់្ដំបង និងកំ្ពង់ចាម 
• នបើក្ការោានឲ្យដំនណើរការសាងសង់នរាងចប្ក្ផលិត្ទឹ្ក្សាាត្លមីនៅនខ្ត្តកំ្ពត្  
• គនប្មាងពប្ងីក្សមត្ថភាពប្បព័នធផគត់្ផគង់ទឹ្ក្សាាត្នខ្ត្តកំ្ពត្(កំ្ពុងដំនណើការអនុវត្តនោយមាន
ប្កុ្មេ ុនជប ុន ទី្ប្បឹក្្ាបនចចក្នទ្សនិងនៅ៉ាការសាងសង់ប្បព័នធផគត់្ផគង់ទឹ្ក្សាាត្ទំងមូល) 
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• គនប្មាងក្មចីេិរញ្ញប្បទនរបស់ធានាារអាសុី ប្តូ្វអនុវត្តតាមបណាារោាក្រទឹ្ក្សាធារណៈ 
• បញ្ចប់ការនដញនលៃនប្ជើសនរើសប្កុ្មេ ុនសាងសង់ប្បព័នធផគត់្ផគង់ទឹ្ក្សាាត្នខ្ត្តសេឹងដប្ត្ង 
• អនុវត្តការង្ហរបំពង់ទឹ្ក្សាាត្នៅតាមបណាានខ្ត្ត០៦  
• ប្ក្សួងកំ្ពុងនធវើការវាយត្នមៃឯក្សារគុណភាពដំបូង សាងសង់ នៅនខ្ត្តមួយចំនួន០២ 
• សតង់ោបនចចក្នទ្សប្បព័នធផគត់្ផគង់ទឹ្ក្សាាត្ ាំប្ទ្នោយនដគូអភិវឌ្ឍ 
• គនប្មាងវិនិនោគក្នុងវិស័យនេោារចនាសមព័នធ ៣i  
• នរៀបចំច្ាប់សតីពីការប្គប់ប្គងនសវាក្មមទឹ្ក្សាាត្ និង ប្បកាសសតង់ោគុណភាពទឹ្ក្សាាត្
ថ្ននក់្ជាតិ្ និង នធវើអាជីវក្មមផគត់្ផគង់ទឹ្ក្សាាត្ឯក្ជន 

• អភិវឌ្ឍប្បព័នធប្តួ្ត្ពិនិត្្យគុណភាពទឹ្ក្ឲ្យមានប្បសិទ្ធភាពនិងបានបនងកើត្ប្បព័នធប្តួ្ត្ពិនិត្្យ 
ប្បតិ្បត្តិការ ទឹ្ក្សាាត្ឯក្ជន និងសាធារណៈនៅក្មពុជា តាមរយៈការបញ្ចូលទិ្ននន័យ 

• បនងកើត្ “សមាគមអនក្ផគត់្ផគង់ទឹ្ក្សាាត្ក្មពុជា” 
• កំ្ពុងបនតការង្ហរបណតតេះបណាាល និងអនុវត្តគនប្មាងពប្ងីក្នេោារចនាសមព័នធទឹ្ក្សាាត្ 
នដើម្បីឈាននៅសវយ័ត្ភាពជាសេប្ាសមានលក្ខណៈនសដឋកិ្ចច 

• នផេរភារកិ្ចចចំនួន០៦ មុខ្ង្ហរ ដល់ថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ 

តារាងទ្ ី២.២១ ការផគត្ផ់គងទ់្កឹ្សាាត្ 
សចូនាក្រ ២០១៤ (ម៣) ២០១៥ (ម៣) ២០១៦ (ម៣) ២០១៧ (ម៣) ២០១៨ (ម៣) 

រោាក្រទឹ្ក្សវយ័ត្ប្កុ្ង
ភនំនពញ 

១៤៩ ៥៥៧ ៥០៧ ១៦១ ៦២៣ ៦៣៧ ១៧៩ ៦៣៩ ១៩១ ១៩៤ ៦០១ ៣០៦ ១៥៦ ៤៤០ ៤៤៣ 

រោាក្រទឹ្ក្សវយ័ត្
នសៀមរាប 

៤ ៣៤២ ១៦៤ ៤ ៧៩៤ ៥១៣ ៥ ៣៨៥ ៥៩៣ ៥ ៩១១ ៧៩៤ ៤ ៧៦២ ៣០៤ 

រោាក្រទឹ្ក្សាធារណៈ ១៧ ៦៥៣ ៨០៨ ១៩ ៩៥៦ ៦២៣ ២៣ ២៣០ ១៦០ ២៦ ៧៤៩ ០៧២ ៦៩ ៦៣៨ ០៦០ 

ប្កុ្មេ ុនទឹ្ក្សាាត្ឯក្
ជន 

២៥ ៤៥០ ០៥០ ៣៤ ០២៧ ៤៤៨ ៤១ ៩២១ ៣២៨ ៥៣ ៥៥០ ៩៦៥ ៥៣ ៥៥០ ៩៦៥ 

អប្តា % ចំនួនប្បជាជន
ទ្ទួ្ល បានការផគត់្ផគង់
ទឹ្ក្សាាត្ 

៨១,២៨% ៨៨,០១% ៧៥,០៧% ៨៥,៨៤% ៨៥,៨៤% 

សរបុ ១៩៧ ០០៣ ៥២៩ ២២០ ៤០២ ២២១ ២៥០ ១៧៦ ២៧២ ២៨០ ៨១៣ ១៣៧ ២៨០ ៨១៣ ១៣៧ 

ប្បភព: ប្ក្សួងឧស្ាេក្មមនិងសិប្បក្មម 

 បញ្ហា ប្បឈម 

• ខ្វេះច្ាប់បទ្ោានគតិ្យុត្ត ឯក្សារផៃូវច្ាប់នានាសប្មាប់ការង្ហរប្គប់ប្គងវិស័យផគត់្ផគង់ទឹ្ក្សាាត្ 
• លវិកាបដិភាគមានក្ប្មិត្តិ្ចតួ្ចសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទឹ្ក្សាាត្ 
• ធនធានមនុស្សមានក្ប្មិត្នៅថ្ននក់្ជាតិ្ និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ មានត្ប្មូវការក្នុងការបនងកើត្
មជ្ឈមណឌលបណតតេះបណាាលជំនាញបនចចក្នទ្សទឹ្ក្សាាត្នៅនពលអនាគត្ 

• ទិ្ននន័យដដលផតល់នោយនសវាក្រផគត់្ផគង់ទឹ្ក្សាាត្ពំុមានភាពជាក់្លាក់្ 
• សមត្ថភាពមាាស់ការប្គប់ប្គងនោយខ្ៃួនឯងរបស់រោាក្រទឹ្ក្សាធារណៈមួយចំនួននៅមានក្ប្មិត្ 
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៥.៣- ការអភិវឌ្ឍវិសយ័ថាមពលអរគិសន ី

២.១១៥- ប្ក្សួងដរ៉េនិងថ្នមពលបានអនុវត្តដផនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ ២០១៤-២០១៨ 
សនប្មចបានសមិទ្ធផលដូចខាងនប្កាម៖ 

• អភិវឌ្ឍប្បភពអគគិសនីបាននក្ើនពី១ ០៨៨នមហាវា៉ាត់្ នៅឆ្នំ២០១៣ ដល់២ ៦៥០ នមហាវា៉ាត់្ 
នៅឆ្នំ២០១៨ ក្នុងននាេះប្បភពក្នុងប្សុក្នក្ើនពី៦៨៥នមហាវា៉ាត់្ ដល់ ២ ២០៧នមហាវា៉ាត់្ នធវើ
ឲ្យការនាំចូលអគិគសនីលយចុេះពី ៥៦,៣% មក្ប្តឹ្ម១៤,៥៥%។ ឆ្នំ២០១៨ ប្បភពថ្នមពល
ពីធ្យូងលមមាន៣៥% វារើអគគិសនី៤៩% និងនាំចូលប្បដេល១៥% និងអនុសាានីយចំនួន
៣៣ក្ដនៃង ប្គបដណតប់២០រាជធានី នខ្ត្ត។  

• បចចុប្បននតំ្បន់ចំនួន៣៤៩ ទូ្ទំងប្បនទ្សកំ្ពុងទ្ទួ្លអគគិសនីប្បក្បនោយគុណភាពសុវត្ថិភាព 
និងអាចទុ្ក្ចិត្តនិងសល់ដត្តំ្បន់ចំនួន១០ នទ្ៀត្នៅមិនទន់បានភាាប់ជាមួយបណាាញជាតិ្ 

• រាជរោាភិបាលបានអនុវត្តដផនការបនថយនលៃ និងគមាាត្នលៃអគិគសនីដដលផគត់្ផគង់នោយបណាាញ
ជាតិ្សប្មាប់ ឆ្នំ២០១៥-២០២០ និងអនុវត្តដផនការបដនថមការអនុនប្ាេះនលៃសប្មាប់លំនៅ
ោានប្ពមទំងបានបនងកើត្អប្តានលៃនប្បើប្បាស់អគគិសនីនផ្សងានសប្មាប់នពលនលៃនិងនពលយប់ 

• ក្នុងកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការបនចចក្នទ្សជាមួយទី្ភានក់្ង្ហរថ្នមពលបរមាណូអនតរជាតិ្ និងជា- 
មួយនវៀត្ណាម បាននោយនតោត្នលើការង្ហរច្ាប់ និងបទ្ប្បញ្ញត្តិសុវត្ថិភាពសារធាតុ្
បរមាណូ និងប្បភពវិទ្្យុសក្មមនលើវិស័យសុខាភិបាល ក្សិក្មម ធនធានទឹ្ក្ ដផនការ
អភិវឌ្ឍថ្នមពល បរិសាាន ឧស្ាេក្មម ការអភិរក្្សនបតិ្ក្ភណឌវប្បធម៌ និងការអភិវឌ្ឍ
ធនធានមនុស្ស និងការបនងកើត្រចនាសមព័នធបញ្ញត្តិក្របរមាណូ និងវិទ្្យុសក្មម។ 
 

បញ្ហា ប្បឈម 

២.១១៦- នៅក្នុងអាណត្តិទី្៥ននេះ ការអនុវត្តការង្ហរនៅក្នុងវិស័យដរ៉េនិងថ្នមពល ជួបប្បទ្េះនូវ
បញ្ហាប្បឈមធំមួយចំនួនដូចខាងនប្កាម៖ 

• ខ្វេះមស្រនតីសប្មាប់ប្បតិ្បត្តិការទូ្នៅ និងទុ្នលវិកាសប្មាប់ប្បតិ្បត្តិការប្គប់ប្គង និងអភិវឌ្ឍន៍  
វិស័យដរ៉េ នប្បងកាត្ និងថ្នមពល។ 

៥.៤- ការអភិវឌ្ឍបសចចកវិទារមនារមន៍និងពត័្៌ម្ន 
វសិយ័នប្បសណយី ៍

២.១១៧- គិត្មក្ដល់ចុងឆ្នំ២០១៨ ប្ក្សួងនប្បសណីយ៍ និង ទូ្រគមនាគន៍ បានផតល់អាជាា 
បណណនសវាបនញ្ញើឆ្ប់រេ័សអនតរជាតិ្ដល់ ប្កុ្មេ ុនចំនួន៣៤ (ឆ្នំ២០១៣ មានដត្២១ប្កុ្មេ ុន)    
នដើម្បីបនងកើនភាពង្ហយប្សួលដល់អតិ្លិជនក្នុងការទ្ទួ្លយក្នសវា ក៏្ដូចជាការចូលរួមអនុវត្ត
នាលននោបាយនបើក្ទូ្លាយវិស័យនប្បសណីយ៍។ ជាក់្ដសតងដផអក្តាមលទ្ធផលរបស់សេ
ប្ាសសវយ័ត្នប្បសណីយ៍ក្មពុជា អប្តារួមននការនប្បើប្បាស់នសវា នប្បសណីយ៍សនប្មចបានដត្
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០,០៩០៣% ទបជាងចំណុចនៅ(០,១២%) ក្នុងប្បជារាស្រសត ០១នាក់្ ក្នុង០១ឆ្នំ ។ ក្នុងននាេះ     
នសវាទ្ទួ្លនិងបញ្ជូនបនញ្ញើ នៅនប្ៅប្បនទ្សប្សូបយក្ ប្បមាណ ៩៥% នននសវាទូ្ទំងប្បនទ្ស។ 

តារាងទ្ ី២.២២  សចូនាក្រសតពីអីប្តាអនក្នប្បើប្បាស ់

ល .រ  បរោិយ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១ អប្តាអនក្នប្បើនសវា នាក្់/ឆ្នំ  ០,០៩២៦ ០,០៩០៣ ០,១០០៧ ០,០៩១៥ ០,០៩០៣ 

២ អាប្តាបនប្មើនសវា០១ការិោល័យ/នផេដគីម២ ៣ ៣៥២ ៣ ៣៥២ ៣ ៣៥២ ៣ ៣៥២,៥ ៣ ៣៥២,៥ 

 ប្បភព : ប្ក្សួងនប្បសណីយ៍នងិទ្រូគមនាគមន ៍

 វសិយ័ទ្រូគមនាគមន ៍

២.១១៨- អប្តារួមអនក្នប្បើប្បាស់ទូ្រស័ពេចល័ត្និងអចល័ត្មិនទន់សនប្មចបានតាមចំណុចនៅ
នទ្។ នបើគិត្ប្តឹ្មចុងឆ្នំ២០១៨ននេះ ចំនួនអតិ្លិជននប្បើប្បាស់ទូ្រស័ពេចល័ត្ មានចំនួន ១៩ ៣១៥ 
៨៩២ នាក់្ នសមើអប្តា ១១៨,៩០ ក្នុងប្បជារាស្រសត១០០នាក់្ ដដលក្នុងចំនួនននេះមានភាាប់បណាាញ   
អុិនធឺណិត្ចល័ត្ ប្បមាណ ១១ ៥៥៩ ៣០០នាក់្ សមមូលអប្តា ៧១,១៥ ក្នុងប្បជារាស្រសត១០០
នាក់្ និងទូ្រស័ពេអចល័ត្ មានចំនួន ១៣១ ៥៨២នាក់្ សមមូលអប្តា ០,៨១ ក្នុងប្បជារាស្រសត១០០
នាក់្ ដដលក្នុងចំនួនននេះមានភាាប់បណាាញអុិនធឺណិត្អចល័ត្ប្តឹ្មដត្ ១៧១ ៩៥៣បណាាញ ប្តូ្វ
នឹង ១,០៦បណាាញ ក្នុងប្បជាជន ១០០នាក់្ គឺមានក្ប្មិត្ ទបនៅន ើយ។ នោយដ ក្ការត្ភាាប់
បណាាញអុិនធឺណិត្នល្បឿននលឿន ឬប្ប ដដប ន នៅមានក្ប្មិត្ទបបំផុត្ គឺប្បមាណ១៥០ ៧៣០         
បណាាញ ប្តូ្វនឹង ០,៩៣៨ បណាាញ ក្នុង ប្បជាជន ១០០នាក់្ និងនល្បឿនយឺត្ ឬ នណរ៉េូដប ន មានប្តឹ្មដត្ 
២ ៦១៨បណាាញ ប្តូ្វនឹង ០,០១៦ បណាាញ ក្នុងប្បជាជន ១០០នាក់្ នៅទូ្ទំង ប្បនទ្ស នបើនធៀប
ជាមួយបណាាប្បនទ្សក្នុងអាសា៊ាន និង ក្នុងសក្លនលាក្។ 

២.១១៩- គិត្មក្ដល់្មាសទី្១ឆ្នំ២០១៨ ការអភិវឌ្ឍនិងវិនិនោគនេោារចនាសម័ពនធកាបៃិ៍អុបទិ្ក្ 
មានប្បដវងសរុប ៤៣.៤១០គ.ម.។ រចនាសមព័នធ អ្ឹងខ្នងទំងននេះ ប្តូ្វបានត្ភាាប់នៅសាធារណរដឋ
សងគមនិយមនវៀត្ណាម សាធារណរដឋប្បជាធិបនត្យ្យប្បជាមានិត្ឡាវ និងប្ពេះរាជាណាចប្ក្នល ង់។ 
ជាមួយានននេះក៏្បានោក់្ឲ្យដំនណើរការនូវបណាាញដខ្្សកាបៃិ៍អុបទិ្ក្ ដដលត្ភាាប់នៅអនតរជាតិ្តាម 
រយៈដខ្្សកាបៃិ៍ អុបទិ្ក្នប្កាមបាត្សមុប្ទ្ផងដដរ។ បដនថមពីនលើននេះនដើម្បីពប្ងឹងគុណភាពនសវា
ទំ្នាក់្ទំ្នង ប្ក្សួងបានជំរុញឲ្យប្ក្ុមេ ុនទ្ូរស័ពេចល័ត្ខិ្ត្ខំ្ពប្ងីក្បណាាញរបស់ខ្ៃួននៅកាន់
តំ្បន់ជនបទ្តាមរយៈការដំន ើងសាានីយអង់ដត្នទូ្រស័ពេនិងនម ប្កូ្នវ៉េវបានចំនួន១១.០៩១បនង្ហោល។  
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តារាងទ្ ី២.២៣ ចនំនួអនក្នប្បើប្បាសន់សវាទ្រូសព័េសរបុ 

ល.រ. រាយមខុ្សញ្ហា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 
២០១៧ ២០១៨ 

 

១ 
  
  

ចនំនួទ្រូសព័េសរបុ      
       -ទូ្រស័ពេចល័ត្ ២០ ៤៥១ ៩៨២ ២០ ៨៥០ ៥៤៣ ១៩ ៩១៥ ៥០៣ ១៨ ៥៧២ ៩៧៣ ១៩  ៣១៥ ៨៩២ 

       -ទូ្រស័ពេអចល័ត្ ៣៦១ ០៥៦ ២៦៥ ៣៨៧ ២២៧ ២៦១ ១៣២ ៩១១ ១៣១ ៥៨២ 

២ 
  
  

ចនំនួអនក្នប្បើប្បាសន់សវាអុនិធណឺតិ្សរបុ      

       - អុិនធឺណិត្ចល័ត្ ៤ ៩៥៧ ៤៤៩ ៦ ៧១០ ៦២៤ ៨ ០០០ ៨៣៤ ១០ ៧០៣ ០៥៦ ១១ ៥៥៩ ៣០០ 

       - អុិនធឺណិត្អចល័ត្ ៦៨ ៤៩៦ ៨៥ ៣៨៤ ៩៨ ២៩៨ ១៣៨ ៦៧២ ១៧១ ៩៥៣ 

ប្បភព : ប្ក្សួងនប្បសណីយ៍នងិទ្រូគមនាគមន ៍
តារាងទ្ ី២.២៤  អប្តាអនក្នប្បើប្បាសទ់្រូសព័េនងិអុនិធណឺតិ្ 

ល.រ. រាយមខុ្សញ្ហា ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 
២០១៧ ២០១៨ 

 
១ 
  
  

អប្តាអនក្នប្បើប្បាសទ់្រូសព័េសរបុ       

ទ្ូរស័ពេចលត័្ កាុង្១០០
នាក ់ ១៣៤,៦៩ ១៣៥,៣៥ ១២៧,៤៥ ១១៧,១៩ ១១៨,៩០ 

ទ្ូរស័ពេអចលត័្ កាុង្១០០
នាក ់ ២,៣៨ ១,៦៦ ១,៤៥ ០,៨៤ ០,៨១ 

២ 
  
  

អប្តាអនក្នប្បើប្បាសអ់ុនិធណឺតិ្ 
សរបុ 

      

អិុនធឺណិត្អចល័ត្ កាុង្១០០
នាក ់ ៣២,៦៥ ៤៣,៥៦ ៥១,២០ ៦៧,៥៣ ៧១,១៥ 

អិុនធឺណិត្ចល័ត្ កាុង្១០០
នាក ់ ០,៤៥ ០,៥៥ ០,៦៣ ០,៨៧ ១,០៦ 

 ប្បភព : ប្ក្សួងនប្បសណីយ៍នងិទ្រូគមនាគមន ៍

២.១២០- វិស័យបនចចក្វិទ្្ា គមនាគមន៍ និងព័ត៌្មាន  
• នធវើសមាេរណក្មមអតី្ត្អាជាាធរជាតិ្ទ្ទួ្លបនេុក្កិ្ចចការអភិវឌ្ឍបនចចក្វិទ្្ា គមនាគមន៍ 
ព័ត៌្មានវិទ្្ា(NiDA) ឲ្យមក្សថិត្នៅនប្កាមការប្គប់ប្គងរបស់ប្ក្សួងនប្បសណីយ៍ និងទូ្រ-
គមនាគន៍។ 

• បស្រញ្ហាបការយល់ដឹងនិងជំរុញការនប្បើប្បាស់ ប.គ.ព. សប្មាប់ការអភិវឌ្ឍសេគមន៍នៅតាម 
ជនបទ្  ជាពិនសសសប្មាប់ជនង្ហយរងនប្ាេះ ដូចជា ជនពិការ ស្រសតី កុ្មារ មនុស្សចាស់ជានដើម។ 

• នរៀបចំ នរង្ហាន់ស្រសតីក្មពុជាន ន្ើមក្នុងវិស័យបនចចក្វិទ្្ានលើ៣ប្បធានបទ្៖ ១.សេប្គិនស្រសតីន ន្ើម 
ក្នុងវិស័យបនចចក្វិទ្្ា ២.វិសវក្រស្រសតីនជាគជ័យក្នុងជំនាញ ប.គ.ព ៣.ស្រសតីដដលបានចូលរួម
ជំរុញនូវការនប្បើប្បាស់បនចចក្វិទ្្ាសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍសងគមឬសេគមន៍។ 

• សេការជាមួយប្ក្សួង សាាប័ន និងអងគភាព ក់្ព័នធនរៀបចំនាលននោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យ 
ទូ្រគមនាគមន៍ បនចចក្វិទ្្ាគមនាគមន៍ និងព័ត៌្មានឆ្នំ២០២០។ 
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• សេការជាមួយប្ក្សួងសាាប័ន អងគភាព ក់្ព័នធ  និងទី្ភានក់្ង្ហរសេប្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ 
កូ្នរ៉េ នរៀបចំដផនការនមវិស័យបនចចក្វិទ្្ាគមនាគមន៍  និងព័ត៌្មានឆ្នំ២០២០។ 

២.១២១- ការក្សាងសមត្ថភាពក្នុងវិស័យនប្បសណីយ៍ ទូ្រគមនាគមន៍ បនចចក្វិទ្្ាគមនាគមន៍
និងព័ត៌្មាន៖  

• ផតល់ការបណតតេះបណាាលនិស្សិត្ថ្ននក់្បរិញ្ហាបប្ត្នលើជំនាញនប្បសណីយ៍ ទូ្រគមនាគមន៍    
បនចចក្ វិទ្្ាគមនាគមន៍  និងព័ត៌្មាន និងមស្រនតីរាជការ មក្ពី២៤នខ្ត្ត/ប្កុ្ង និង ២៥ប្ក្សួង 
សាាប័ន។  

• នរៀបចំ នរង្ហាន់ស្រសតីក្មពុជាន ន្ើមក្នុងវិស័យបនចចក្វិទ្្ានលើ៣ប្បធានបទ្៖ ១.សេប្គិនន ន្ើម 
ស្រសតីក្នុងវិស័យបនចចក្វិទ្្ា, ២.វិសវក្រស្រសតីនជាគជ័យក្នុងជំនាញប.គ.ព., ៣.ស្រសតីដដលបាន
ចូលរួមជំរុញនូវការនប្បើប្បាស់បនចចក្វិទ្្ាសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍសងគមឬសេគមន៍។ 

• បស្រញ្ហាបការយល់ដឹងអំពីសារប្បនោជន៍ននការនប្បើប្បាស់ប.គ.ព. និងមូលោានប្គឹេះ
ព័ត៌្មាន វិទ្្ាដូចជាការនរៀននប្បើប្បាស់ កំុ្ព្យូទ័្រ នផញើអុីដម ល ទូ្រស័ពេឆ្ាត្នវ និងបណាាញ
ទំ្នាក់្ទំ្នងសងគម ជាពិនសសសប្មាប់ជនង្ហយរងនប្ាេះ ដូចជាជនប្កី្ប្ក្ ជនពិការ ស្រសតី 
មនុស្សចាស់ និងជនជាតិ្ភាគតិ្ច។ល។ តាមរយៈអនក្សម័ប្គចិត្ត សិស្ស និស្សិត្ និងអាជាាធរ 
មូលោាន។ 

២.១២២ - បញ្ហា ប្បឈម  
• ខ្វេះប្ក្បខ័្ណឌបនចចក្នទ្ស និងយនតការបនចចក្វិទ្្ាគមនាគមន៍ និងព័ត៌្មានរួមមួយ  
• គុណភាពននសូេវដេវរក្មមវិធីនៅមានក្ប្មិត្បនងកើត្ជាន់ាននិងមិនមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលាន 
• ការនក្ៀរគរធនធាន និងសប្មបសប្មួល សប្មាប់ការនលើក្ក្មពស់វិទ្្ាសាស្រសតនិងបនចចក្វិទ្្ា
នៅដត្ជាបញ្ហាប្បឈម ។ 

ប្បពន័ធផស្ពវផា្យ 

២.១២៣- ប្បជាជនប្បមាណ៨៨%ននប្បជាជនសរុបទូ្ទំងប្បនទ្សអាចទ្ទួ្លបានព័ត៌្មាន 
ក្មមវិធីអប់រំនិងក្មមវិធីកំ្សានត ជានដើម ដដលផ្ាយតាមវិទ្្យុនិងទូ្រទ្ស្សន៍ និងបណាាញព័ត៌្មានសងគម។ 

តារាងទ្ ី២.២៥ ការទ្ទ្លួបានពត័្ម៌ានសាធារណៈ 
សចូនាក្រ ឯក្តា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. ចនំួនអនក្សាោប់វិទ្្យុ នមើលទ្ូរទ្ស្សន ៍ % ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ - - 

២. ទ្ស្សនាវដតី ប្ពឹត្តិប័ប្ត្ នងិ កាដសត្  % ៤២ ៤៦ ៥០ ៥២ - - 

ប្បភព : ប្ក្សួងព័ត្ម៌ាន 
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វទិ្ា្សាស្រសត បនចចក្វទិ្ា្ នងិនវានវុត្តន ៍

២.១២៤- ប្កុ្មប្បឹក្្ាជាតិ្ វិទ្្ាសាស្រសតនិងបនចចក្វិទ្្ា (ក្.ជ.វ.ប.) ប្តូ្វបានបនងកើត្ន ើង និងមាន 
អគគនលខាធិការោានប្កុ្មប្បឹក្្ាជាតិ្វិទ្្ាសាស្រសតនិងបនចចក្វិទ្្ា(អ.ក្.ជ.វ.ប.) នៅប្ក្សួងដផនការ
ក្នុងឆ្នំ២០១៥ នដើម្បីាំប្ទ្ដល់ការតាស់បតូរនៅជានសដឋកិ្ចចដដលមានលក្ខណៈពិពិធក្មមជាងមុន
តាមរយៈការជំរុញនវានុវត្តន៍វិទ្្ាសាស្រសតនិងបនចចក្វិទ្្ា នៅតាមប្ក្សួង សាាប័ននិងក្នុងវិស័យឯក្-
ជន។ ក្នុងដំណាក់្កាលដំបូងននេះ នលខាធិការោានបាននរៀបចំដផនការនមជាតិ្សតីពីវិទ្្ាសាស្រសតនិង 
បនចចក្វិទ្្ាសប្មាប់ត្ប្មង់ទិ្សការង្ហរននេះនៅក្នុងដផនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្។ សមិទ្ធផល
ដដលសនប្មចបានមាន៖  

• ផ្សពវផ្ាយដផនការនមជាតិ្ សតីពី វិទ្្ាសាស្រសតនិងបនចចក្វិទ្្ា ២០១៤-២០២០។ 

• ក្សាងប្ក្បខ័្ណឌគតិ្យុត្តបឋម សប្មាប់ជាមូលោានននការអភិវឌ្ឍវិទ្្ាសាស្រសតនិងបនចចក្វិទ្្ា 
ដដលមាន។ 

• ឯក្ភាពនលើតួ្នលខ្សប្មាប់សូចនាក្រទំងពីរសប្មាប់ប្ានាលនននាលនៅទី្៩ ននប្ក្បខ័្ណឌ 
នាលនៅអភិវឌ្ឍប្បក្បនោយចីរភាពក្មពុជា  

• ក្សាងមូលោានទិ្ននន័យននការប្សាវប្ជាវនិងអភិវឌ្ឍសប្មាប់ប្ានាល ឆ្នំ២០១៥ នដើម្បី
នរៀបចំនាលននោបាយ ដផនការ និងនសចក្ដីសនប្មចចិត្តសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍវិទ្្ាសាស្រសត
និង  បនចចក្វិទ្្ាសំនៅរក្្ា និរនតរភាពននកំ្នណើនក្នុងការអភិវឌ្ឍសងគម-នសដឋកិ្ចច។ 

• នរៀបចំចំណាត់្ថ្ននក់្ជាតិ្ដផនក្វិទ្្ាសាស្រសតនិងបនចចក្វិទ្្ាឆ្នំ២០១៧ នដើម្បីមានការឯក្ភាព
ក្នុងការក្ត់្ប្តា កានរៀបចំសូចនាក្រ សប្មាប់នធវើការតាមោនប្តួ្ត្ពិនិត្្យ និងវាយត្នមៃ ការប្គប់ 
ប្គង ការនរៀបចំនាលននោបាយ និងការនរៀបចំដផនការអនុវត្តន៍ ។ 

២.១២៥- បញ្ហា ប្បឈម 
• មិនអាចអនុវត្តទំងប្សុងនូវ៖ ១.ការកំ្ណត់្យក្បនចចក្វិទ្្ាអាទិ្ភាពជាតិ្៦ សប្មាប់ឆ្នំ 
២០១៧-២០២០ ២.បនងកើនការវិនិនោគរបស់រដឋនលើការប្សាវប្ជាវនិងអភិវឌ្ឍនោយមាន
ការបនងកើត្មូលនិធិជាតិ្ ការប្សាវប្ជាវនិងអភិវឌ្ឍ និង ៣.ផដល់អាទិ្ភាពក្នុងការទ្ទួ្ល
ជំនួយ និងការទ្ទួ្លកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្។  

• មិនអាចអនុវត្តទំងប្សុងនូវ ការឯក្ភាពនលើរបាយការណ៍សនងខប និងសំណូមពរននការ
ប្បជំុប្កុ្មប្បឹក្្ាជាតិ្ វិទ្្ាសាស្រសតនិងបនចចក្វិទ្្ា នលើក្ទី្៣ ឆ្នំ២០១៨។ 

• បញ្ហាប្បឈមចម្បងគឺ ក្ងវេះការយល់ដឹង ឈានដល់ការមិនាំប្ទ្ ការមិនឯក្ភាពសប្មាប់
ការអនុវត្តនៅក្ប្មិត្បនចចក្នទ្ស។ 
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ការក្សាងសមត្ថភាពក្នងុវសិយ័នប្បសណយីទ៍្រូគមនាគមន ៍ បនចចក្វទិ្ា្គមនាគមន ៍ នងិ
ពត័្ម៌ាន 

• នរៀបចំការប្បកួ្ត្ប្បដជង នរង្ហាន់បនចចក្វិទ្្ាគមនាគមន៍និងព័ត៌្មានថ្ននក់្ជាតិ្ បាន៣នលើក្ 
• បស្រញ្ហាបការយល់ដឹងអំពីសារប្បនោជន៍ននការនប្បើប្បាស់ប.គ.ព. និងមូលោានប្គឹេះព័ត៌្មាន 
វិទ្្ាដូចជាការនរៀននប្បើប្បាស់ កំុ្ព្យូទ័្រ នផញើអុីដម ល ទូ្រស័ពេឆ្ាត្នវ និងបណាាញទំ្នាក់្ទំ្នង
សងគម សប្មាប់ជនង្ហយរងនប្ាេះ ដូចជា ជនប្កី្ប្ក្ ជនពិការ ស្រសតី មនុស្សចាស់ និងជនជាតិ្
ភាគតិ្ច ។ល។ តាមរយៈអនក្សម័ប្គចិត្ត សិស្ស និស្សិត្ និងអាជាាធរមូលោាន។ 

៦- ការអភិវឌ្ឍវិសយ័ឯកជននិងការងារ 

២.១២៦- រាជរោាភិបាលក្មពុជាបានកំ្ណត់្ថ្នវិស័យឯក្ជន គឺជាក្្ាលមា៉ាសុីនននកំ្នណើននសដឋ
កិ្ចច។ វិស័យឯក្ជនមានតួ្នាទី្គនៃឹេះក្នុងការជំរុញកំ្នណើន និងការអភិវឌ្ឍសងគមកិ្ចច នសដឋកិ្ចច ជា 
ពិនសសការនធវើឲ្យសនប្មចនូវនាលនៅរបស់រាជរោាភិបាលក្នុងការនធវើពិពិធក្មមមូលោានផលិត្ក្មម 
ការបញ្ចូលបនចចក្វិទ្្ាទំ្ននើប និងគំនិត្នចនប្បឌិត្សំនៅបនងកើនប្បសិទ្ធភាព និងពប្ងឹងភាពប្បកួ្ត្
ប្បដជងនននសដឋកិ្ចចជាតិ្ ប្ពមទំងការបនងកើត្ការង្ហរ។ 

៦.១- ការពប្ងឹងវិសយ័ឯកជននិងការជំរ ុការវនិិសោរ និងធុរកិចច 

២.១២៧- ចាប់ពីឆ្នំ២០១៤ រាជរោាភិបាលក្មពុជាបានចាប់នផតើមរនបៀបវារៈកំ្ដណទ្ប្មង់សុីជនប្ៅ 
នដើម្បីដក្លមអបរិោកាសធុរកិ្ចចនិងវិនិនោគ ជាពិនសស ពននៃឿនការផតល់នសវា ណិជជក្មម និងការ
ចរចានបើក្ទី្ផ្ារលមីៗ បដនថមនទ្ៀត្សប្មាប់ផលិត្ផលទំ្និញរបស់ក្មពុជា។ តាមរយៈកំ្ដណទ្ប្មង់
សុីជនប្ៅននេះ ប្ក្សួង ណិជជក្មម សនប្មចបាននូវវឌ្ឍនភាពដូចខាងនប្កាម៖ 
 ការងារកំណណទប្មង់ 

• ជំរុញនធវើប្បតិ្ភូក្មមមុខ្ង្ហរសាធារណៈនៅថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ តាមអនុប្កឹ្ត្្យនាលននោបាយ 
កំ្ដណទ្ប្មង់លទ្ធិប្បជាធិបនត្យ្យថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ 

• នធវើប្បតិ្ភូក្មម ជូនរដឋបាលរាជធានី នខ្ត្ត ប្កុ្ង ប្សុក្ ខ្ណឌ នូវ៖ ១.តួ្នាទី្ជាអាណាប័ក្នផេរ
សិទ្ធិ ២.ការអនុញ្ហាត្ឲ្យនចញវិញ្ហាបនបប្ត្បញ្ហាក់្ប្បភពនដើមទំ្និញទ្ប្មង់ឌី នលើទំ្និញ     
ក្សិផលនៅមនេីរ ណិជជក្មមតាមបណាានខ្ត្តជាប់ប្ពំដដន និងនៅតាមតំ្បន់នសដឋកិ្ចច
ពិនសស ៣.បិត្សាាក្នលៃទំ្និញ ៤.ប្សង់នលៃទំ្និញ និង ៥.អាជីវក្មមនលាេៈធាតុ្ត្្បូងលមមាន
ត្នមៃ នប្គឿងអលង្ហារប្គប់ប្បនភទ្ 

• អភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងរចនាសមព័នធ ការប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុ និងវិមជ្ឈការនិងវិសេមជ្ឈការ 
នសវានាំនចញ-នាំចូល និងនសវា ក់្ព័នធនឹងការជំរុញ ណិជជក្មមនដើម្បីធានាបាននូវប្បសិទ្ធ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 94 

ភាពការង្ហរប្បនសើរ និងរេ័សជូនសាធារណៈជន និងត្ប្មូវការចាំបាច់ប្សបតាមសាានភាពនន
ការអភិវឌ្ឍក្នុងតំ្បន់ និងសក្លនលាក្។ 

កិចចការផតលស់សវាពាណិជជកមម 

• ការចេុះបញ្ជ ីណជិជក្មម៖ ១.អនុវត្តការចុេះបញ្ជីតាមប្បព័នធសវ័យប្បវត្តិក្មម ២.នចញប្បកាស
សតីពីការប្គប់ប្គង និងការនចញលិខិ្ត្អនុញ្ហាត្ប្បក្បអាជីវក្មមនសវាក្មម ណិជជក្មម ទ្ទួ្ល 
សាោល់អនក្តំ្ណាងប្សបច្ាប់ក្នុងការនសនើសុំចុេះបញ្ជី ណិជជក្មមនិងការបនងកើត្គណៈក្មាា-
ការប្គប់ប្គង និងវាយត្នមៃអនក្តំ្ណាងប្សបច្ាប់។ ការចុេះបញ្ជី ណិជជក្មម នធវើន ើងតាម
ប្បព័នធសវ័យប្បវត្តិក្មមនដើម្បីបងកភាពង្ហយប្សួលឆ្ប់រេ័សនិងកាត់្បនថយចំណាយនផ្សងៗ។ 
 ណិជជក្រ និងប្កុ្មេ ុន អាចនធវើការចុេះបញ្ជី ណិជជក្មមបានពីប្គប់ទី្ក្ដនៃង និងប្គប់នពល
នវលាទំងក្នុង និងនប្ៅប្បនទ្ស។ 

• ក្ចិចការក្មមសទិ្ធបិញ្ហា៖ ១.បានចូលជាសមាជិក្ននការចុេះបញ្ជីមា៉ាក្ជាលក្ខណៈអនតរជាតិ្ 
កិ្ចចប្ពមនប្ពៀងទី្ប្កុ្ងលីនស្ានអំពីនឈាាេះប្បភពនដើមទំ្និញ និងមា៉ាក្សមាោល់ភូមិសាស្រសត
ទំ្និញ និងអងគការបណាាញមា៉ាក្សមាោល់ភូមិសាស្រសតទំ្និញអនតរជាតិ្ និង២.នចញប្បកាស
 ក់្ព័នធនឹងទំ្និញ ក់្មា៉ាក្តោច់មុខ្ កិ្ចចការ រមា៉ាក្វិញ្ហាត្ក្មម ចុេះបញ្ជីមា៉ាក្ក្នុងប្ក្បខ័្ណឌ
អនតរជាតិ្ កិ្ចចការ រមា៉ាក្សមាោល់ភូមិសាស្រសតទំ្និញ ចុេះបញ្ជីមា៉ាក្តាមប្បព័នធនអ ិចប្តូ្និក្ 
នសចក្តីប្ ងប្បកាសសតីពីការបនងកើត្ប្កុ្មប្បឹក្្ានោេះប្សាយបណតឹងត្វា៉ានិងនីតិ្វិធីនោេះ
ប្សាយវិវាទ្ នីតិ្វើធី និងការក្ត់្ប្តាអាជាាបណណ និងដស្រេវនឆ្យ។ 

• ការនានំចញ នាចំលូ៖ ១.ការនចញវិញ្ហាបនបប្ត្បញ្ហាក់្ប្បភពនដើមទំ្និញ អាជាាបណណនាំ
នចញ-នាំចូល និងការនាំនចញ-នាំចូលត្្បូងនពប្ជមិនទន់ដក្នចន ២.សេការនរៀបចំត្ភាាប់
ប្បព័នធសវ័យប្បវត្តិក្មម វិញ្ហាបនបប្ត្បញ្ហាក់្ប្បភពនដើមទំ្និញ ទ្ប្មង់ឌី នៅក្នុងប្បព័នធ 
ASYCUDA ននប្បព័នធបញ្ជរដត្មួយ និងកំ្ពុងសាក្ល្បងត្ភាាប់ជាមួយបណាាប្បនទ្សជា
សមាជិក្អាសា៊ាន នដើម្បីឈាននៅអនុវត្តជាក់្ដសតង ៣.ការចុេះបញ្ជីសុំសិទ្ធិនាំនចញនប្កាម
ប្បព័នធអនុនប្ាេះ ណិជជក្មម។ 
ការសលើកកមពសព់ាណិជជកមម 

• នលើក្ក្មពស់ផលិត្ផលក្សិក្មម និងក្សិ-ឧស្ាេក្មម នដើម្បីនធវើឲ្យផលិត្ផលក្មពុជានប្បើ
ប្បាស់ជំនួសការនាំចូលនិងឈាននៅការនាំនចញនៅលក់្នៅនលើក្ទី្ផ្ារបរនទ្ស 

• នធវើយុទ្ធនាការទិ្ញផលិត្ផលដខ្មរក្នុងប្ក្បខ័្ណឌទូ្ទំងប្បនទ្ស នោយបាននរៀបចំនៅបណាា
នខ្ត្តទំងអស់នៅក្មពុជា និងចូលរួមពិព័រណ៍អនតរជាតិ្ ក្នុងប្ក្បខ័្ណឌនទ្វភាគី តំ្បន់ និង
ពិភពនលាក្ជានរៀងរាល់ឆ្នំ 
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• ការអនុម័ត្ពីរាជរោាភិបាលនលើអនុប្កឹ្ត្្យសតីពីការនរៀបចំ និងការប្បប្ពឹត្តនៅននគណ:ក្មាា-
ធិការប្តួ្ត្ពិនិត្្យផលិត្ផលហឡាលក្មពុជា និងបាននរៀបចំនាលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍
ផលិត្ផលនប្មច ននោបាយអភិវឌ្ឍន៍ក្សិ- ណិជជក្មមក្មពុជា និងចូលរួមនរៀបចំនាល
ននោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្ាេក្មមក្មពុជា២០១៥-២០២៥ និងការអភិវឌ្ឍបរិោ 
កាសធុរកិ្ចច និងវិនិនោគ 

• ដលរក្្ានិងពប្ងីក្សតុក្យុទ្ធសាស្រសតនស្បៀងនប្ត្ៀមបប្មុងសប្មាប់ចូលរួមអនតរាគមន៍សនស្រង្ហោេះ 
ជនរងនប្ាេះ និងការដសវងរក្ទី្ផ្ារ 

• សប្មួល ណិជជក្មមនលើក្សិផលក្មពុជា នដើម្បីឲ្យការនាំនចញមានភាពរលូន រេ័ស ជាមួយ
នឹងការបនថយនសាេ ុយនាំនចញ 

• ជំរុញការអភិវឌ្ឍសាាប័នក្នុងវិស័យឯក្ជន តាមរយៈការបនងកើត្ឲ្យមានសភា ណិជជក្មម 
សមាគមអាជីវក្មម នៅទូ្ទំងរាជធានី នខ្ត្ត 

• ជំរុញឲ្យមានការបិត្សាាក្នលៃជារូបិយបណណជាតិ្ នៅតាមអងគភាពអាជីវក្មមទូ្ទំងប្បនទ្ស 
នដើម្បីឲ្យមានត្មាាភាពនលៃទំ្និញ និងការ រផលប្បនោជន៍អនក្នប្បើប្បាស់ 

• នរៀបចំបទ្ោានគតិ្យុត្ត និងច្ាប់ ក់្ព័នធនឹង ណិជជក្មម នដើម្បីធានាឲ្យមានភាពប្តឹ្មប្តូ្វ 
ច្ាស់លាស់ និងមានប្បសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការនធវើប្បតិ្បត្តិការ ណិជជក្មម 

• កំ្ពុងពប្ងឹងសមត្ថភាពផ្សពវផ្ាយសថិតិ្ និងព័ត៌្មាន ណិជជក្មម តាមរយៈប្ពឹត្តិបប្ត្ ណិជជ 
ក្មម និងប្បព័នធព័ត៌្មានវិទ្្ា 
សម្ហរណកមមពាណិជជកមម កនងុតំ្បន់ និងពិភពសោក 

• ក្នុងនាមជាសមាជិក្មួយរបស់អាសា៊ាន ក្មពុជាបានខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បងរួមចំដណក្ក្នុងការនធវើឲ្យ 
សនប្មចបាននជាគជ័យក្នុងការនធវើសមាេរណក្មមនសដឋកិ្ចចតំ្បន់ ក្នុងប្ក្បខ័្ណឌនន “សេ
គមនន៍សដឋក្ចិចអាសា៊ាន” ដដលប្តូ្វមានចរិត្លក្ខណៈចម្បងបួនគឺ៖ ១.ទី្ផ្ារនិងមូលោាន
ផលិត្ក្មមដត្មួយ ២.តំ្បន់នសដឋកិ្ចចមួយដដលមានការប្បកួ្ត្ប្បដជងខ្ពស់ ៣.តំ្បន់មួយ
ដដលមានការអភិវឌ្ឍនសដឋកិ្ចចប្បក្បនោយសមធម៌ និង ៤.តំ្បន់មួយដដលនធវើសមាេរណ
ក្មមនពញនលញនៅក្នុងនសដឋកិ្ចចសាក្ល។ ជាក់្ដសតង នដើម្បីរួមចំដណក្ជំរុញការនធវើសមាេ-
រណក្មមនសដឋកិ្ចចឲ្យដល់ក្ប្មិត្ “ទ្ីផា្រដត្មយួ” និោយជារួមក្មពុជាបានខិ្ត្ខំ្រួមានជា 
មួយនឹងបណាាប្បនទ្សសមាជិក្ដនទ្នទ្ៀត្ នដើម្បីអាចឈាននៅអនុវត្តបាននូវនាលការណ៍
ជាមូលោានទំងបួន គឺ៖ ១.ការដក្នចញរបាំងពនធគយនិងមិនដមនពនធគយសប្មាប់ទំ្និញ
និងនសវាក្មមពិនសស ២.ការដក្នចញរបាំងពនធគយនិងមិនដមនពនធគយសប្មាប់ទំ្និញ និង
នសវាក្មមទំងអស់ ៣.នាលននោបាយរួមសតីពីពនធគយសប្មាប់ការនាំចូលពីខាងនប្ៅ និង 
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៤.លំេូរនោយនសរើននពលក្មមនិងមូលធន នេើយនិោយនោយដ ក្ ក្មពុជាបាននិង កំ្ពុង
ខិ្ត្ខំ្នធវើឲ្យប្បនសើរន ើងនូវប្ចក្នចញចូលដត្មួយរបស់ខ្ៃួន នដើម្បីអាចនធវើសមាេរណក្មមបាន
នៅក្នុងប្ចក្នចញចូលដត្មួយ អាសា៊ាន សំនៅធានាឲ្យមានការសប្មួល ណិជជក្មមសប្មាប់ 
“សេគមនន៍សដឋក្ចិចអាសា៊ាន”។ នទេះជាដូចននេះក្តី ទំងក្មពុជា ទំងប្បនទ្សមាជិក្អាសា៊ាន
នផ្សងនទ្ៀត្ ប្តូ្វបំនពញការង្ហរជានប្ចើននទ្ៀត្នៅក្នុងប្ក្បខ័្ណឌនន “សេគមនន៍សដឋក្ចិចអា
សា៊ាន”។ 

• នបើក្មជ្ឈមណឌល ណិជជក្មមក្មពុជាចំនួន៥ទី្តាំងនៅក្នុងប្បនទ្សចិន (ទី្ប្កុ្ងនប កាំង នសៀងនេ 
ហយនឹង កាាងចូវ និងនៅនខ្ត្តសុីអាន) 

• នបើក្សាាននបសក្ក្មមនៅ អងគការ ណិជជក្មមពិភពនលាក្ ដដលមានទី្តាំងនៅប្បនទ្សសវីស 
• បញ្ចប់ការចរចាជាមួយភាគីនវៀត្ណាមក្នុងការចុេះអនុស្ារណ:នោគយល់រវាងប្ក្សួង
 ណិជជក្មមក្មពុជា និងប្ក្សួងឧស្ាេក្មម និង ណិជជក្មមនវៀត្ណាម សតីពីការក្សាងផ្ារ
ប្ពំដដនក្មពុជានៅប្សុក្នមមត់្ នខ្ត្តត្្បូងឃមុំ និងកិ្ចចសប្មបសប្មួល ណិជជក្មមរវាងប្ក្សួង
ទំងពីរក្នុងការផតល់ភាពអនុនប្ាេះជូនាននៅវិញនៅមក្ 

• ពប្ងឹងនដគូ ណិជជក្មម និងដសវងរក្ទី្ផ្ារនៅនប្ៅប្បនទ្សជានប្ចើននលើក្ នដើម្បីទក់្ទញ  
វិនិនោគិនបរនទ្ស និងការនធវើ ណិជជក្មមនៅក្មពុជា 

• សេការជាមួយមជ្ឈមណឌលអាសា៊ាន-ជប ុន មជ្ឈមណឌលអាសា៊ានចិន មជ្ឈមណឌលអាសា៊ាន-  
កូ្នរ៉េ មជ្ឈមណឌលអាសា៊ាននៅឥណឌូ ននសុី  មជ្ឈមណឌល អាសា៊ាន-អាមរិក្ អាសា៊ាន-រុស្សីុ   
អាសា៊ាន-េុងកុ្ងនដើម្បីពប្ងឹងភាពជានដគូ ណិជជក្មម-វិនិនោគ និងការនលើក្មពស់ផលិត្ផល 
ក្មពុជានៅក្នុងទី្ផ្ារបរនទ្ស។ 

• ចាប់ពីចុងឆ្នំ២០១៥ អាសា៊ានបានដប្បកាាយជាសេគមន៍នសដឋកិ្ចចអាសា៊ាន និងបាននធវើឲ្យ
មានវឌ្ឍនភាពនលើការនធវើនសរើភាវូបនីក្មមពនធគយអាសា៊ាន ការសប្មួល ណិជជក្មមតាមរយ:
ការនចញវិញ្ហាបនបប្ត្នោយអនក្នាំនចញ ការនចញវិញ្ហាបនបប្ត្តាមប្បព័នធនអ ិចប្តូ្និក្       
និេិោានព័ត៌្មាន ណិជជក្មមអាសា៊ាន ដំនណាេះប្សាយអាសា៊ានសប្មាប់វិនិនោគ នសវាក្មម 
និង ណិជជក្មម ប្ចក្នចញ-ចូលដត្មួយអាសា៊ាន និងសតង់ោនិងភាពអនុនលាម និងសនប្មច
បាននូវនសចក្តីប្បកាសសតីពីអាសា៊ានមួយនសចក្តីប្បកាសទី្ប្កុ្ងនវៀងច័នេ សតីពីការអនុម័ត្នលើ
ដផនការការង្ហរគំនិត្ផតួចនផតើមសប្មាប់សមាេរណក្មមអាសា៊ាន នសចក្តីប្បកាសទី្ប្កុ្ងនវៀង
ច័នេសតីពីការត្ភាាប់អាសា៊ាន ឆ្នំ២០២៥ និង កំ្ពុងចរចាបនតនលើការនធវើសមាេរណក្មមនទ្វភាគី
និងក្នុងតំ្បន់។ ប្ក្សួងក៏្បានចូលរួមចរចាោ៉ាងសក្មមនលើប្ក្បខ័្ណឌភាពជានដគូនសដឋកិ្ចច
ទូ្លំទូ្លាយក្នុងតំ្បន់ ដដលមាន១៦ប្បនទ្សជានដគូ ដដលសមាជិក្ទំងអស់បាននបតជាាថ្ន 
នឹងបញ្ចប់កិ្ចចប្ពមនប្ពៀងននេះនៅឆ្នំ២០១៩ខាងមុខ្ 
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• កំ្ពុងនធវើកិ្ចចសេការជាមួយ បណាាប្បនទ្សនៅអឺរ៉េុប មជ្ឈឹមបូ ៌ អាស្រេវិក្ ទី្ម័រន សនត្ និង
បណាាប្បនទ្សនៅទ្វីបអានមរិក្ នដើម្បីពប្ងីក្ទី្ផ្ារផលិត្ផលក្មពុជា 

• នរៀបចំរបាយការណ៍ប្តួ្ត្ពិនិត្្យន ើងវិញនន នាលននោបាយ ណិជជក្មមក្មពុជានលើក្ទី្២ 
ដដលបាននធវើរបាយការណ៍ជូនអងគការ ណិជជក្មមពិភពនលាក្ កាលពីចុងឆ្នំ២០១៧ 

• អនុវត្តក្មមវិធីាំប្ទ្ការអភិវឌ្ឍ ណិជជក្មម ដដលរួមចំដណក្ក្នុងការក្សាងនាលននោបាយ
អភិវឌ្ឍ និងកំ្ដណទ្ប្មង់សុីជនប្ៅក្នុងវិស័យ ណិជជក្មមនោយនតោត្នៅនលើកំ្ដណទ្ប្មង់កិ្ចច
សប្មួល ណិជជក្មមនធវើឲ្យមានកំ្នណើនវិនិនោគទុ្ននោយតាល់ និងការនធវើឲ្យមានកំ្នណើន
ប្បាក់្ចំណូលពីការបង់ពនធគយ 

• អនុវត្តក្មមវិធីពប្ងឹងប្ក្បខ័្ណឌសមាេរណក្មមជំហនទី្១ និងគនប្មាងពិពិធក្មមនិងពប្ងីក្
ការនាំនចញក្មពុជាជំហនទី្១ ដដលនធវើឲ្យមានសមត្ថភាពប្គប់ប្ាន់ក្នុងការប្គប់ប្គង និងអនុ
វត្តក្មមវិធីជំនួយសប្មាប់ ណិជជក្មម នរៀបចំយុទ្ធសាស្រសតសមាេរណក្មម ណិជជក្មម បស្រញ្ហាប
វិស័យ ណិជជក្មម នរៀបចំនាលននោបាយក៏្ដូចជាយុទ្ធសាស្រសត ណិជជក្មមនានាពប្ងឹងការ
ទ្ទួ្លសាោល់គុណភាពផលិត្ក្មមក្នុងវិស័យប្សូវអងករ នលើក្ក្មពស់ការចូលរួមរបស់ស្រសតីក្នុង     
វិស័យ ណិជជក្មម និងបានជំរុញផលិត្ផលសូប្ត្និងបនងកើត្ការង្ហរក្នុងវិស័យននេះ 

• អនុវត្តគនប្មាង បចចុប្បននភាពយុទ្ធសាស្រសតសមាេរណក្មម ណិជជក្មមក្មពុជា និងដផនទី្បង្ហាញ
ផៃូវអភិប្ក្មប្គប់ដណតប់នលើវិស័យ ណិជជក្មម ២០១៩–២០២៣  

• អនុវត្ត គនប្មាងជំរុញទី្ផ្ារសប្មាប់ក្សិក្មមខានត្តូ្ច  
• ដំនណើរការប្តួ្ត្ពិនិត្្យទំ្និញនាំនចញ-នាំចូលនៅតាមប្គប់ប្ចក្ទារប្ពំដដន និងឃាាំងពិនិត្្យ    
ទី្ផ្ារក្នុងប្សុក្នដើម្បីទ្ប់សាាត់្ការនាំចូល-នាំនចញ និងការចរាចរទំ្និញពំុសមប្សបតាម
បញ្ញត្តិបនចចក្នទ្ស 

• សេការក្នុងប្ក្បខ័្ណឌនទ្វភាគី ពេុភាគី នលើការង្ហរពប្ងឹងគុណភាព និងសុវត្ថិភាព និង
នាលននោបាយ ណិជជក្មម ក្នុងទិ្សនៅបនប្មើអនក្នប្បើប្បាស់ និងការ រនក្រតិ៍នឈាាេះផលិត្ 
ផលក្មពុជានៅនលើទី្ផ្ារអនតរជាតិ្។ 

 

តារាងទ្ ី២.២៦ សចូនាក្រសខំាន់ៗ ក្នងុវសិយ័ ណជិជក្មម ឆ្ន២ំ០១៤-២០១៨ 

ល.រ សចូនាក្រ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១ ត្នមៃននការនំាចូល 

 ន់លាន
នរៀល 

៧៦ ៨១៨ ៤៣ ៣១៦ ៥០ ១៧៥ ៥១ ៨៧០ ៥២ ៦៩៦ 

លាន
ដុលាារ 

១៩ ០២៤ ១០ ៦៦៩ ១២ ៣៧១ ១២ ៨២៤ ១២ ៩៨៤ 

២ ត្នមៃននការនំានចញ 
 ន់លាន
នរៀល 

៤៣ ១៤០ ៣៤ ៦៨២ ៤០ ៨៥៥ ៣៨ ៩៨០ ៣៩ ៣៣៦ 
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ល.រ សចូនាក្រ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

លាន
ដុលាារ 

១០ ៦៨៣ ៨ ៥៤២ ១០ ០៧៣ ៩ ៦៣៧ ៩ ៦៨៧ 

៣ 
ត្នមៃននការនំានចញសនមៃៀក្
បំ ក្ ់

 ន់លាន
នរៀល 

២១ ៥៧៦ ២៣ ១៤៧ ២៦ ៨៧៩ ២២ ៨៣១ ២៦ ២៨៧ 

លាន
ដុលាារ 

៥ ៣៤៣ ៥ ៧០១ ៦ ៦២៧ ៥ ៦៤២ ៦ ៤៧៤ 

៤ ការចុេះបញ្ជី ណិជជក្មម ចំនួន      
៤.១ - ប្ក្ុមេ នុ   ៣ ៨៥០ ៤ ៤១៧ ៣ ១៦១ ៥ ៧៨១ ១១ ១៨៨ 
៤.២ - ប្ក្ុមេ នុឯក្បុគគល   ៨៧៤ ១ ៤៣០ ៨៥៣ ១ ៤៨៨ ៣ ២២២ 
៤.
៣ 

- សាខាក្នងុប្សុក្   ៥០៥ ៥៥០ ៤០៩ ២៤៦ ៥៧៩ 

៤.៤ 

- ប្ក្ុមេ នុ ណិជជក្មម
បរនទ្ស 
(ការិោល័យត្ណំាង និង 
សាខាប្ក្ុមេ នុបរនទ្ស) 

  ៥៥ ៧៣ ៧៥ ៩៩ ១៤២ 

៥ ការចុេះបញ្ជមីា៉ាក្ ចំនួន ៤ ៥៥៧ ៤ ១៥៧ ៤ ៣២៦ ៣ ៨៤៧ ៣ ៤៧៩ 

៦ 
ចំនួននរាងចប្ក្ចេុះបញ្ជីនំានចញ
តាមប្បព័នធអនុនប្ាេះ ណិជជ
ក្មម 

ចំនួន ១ ០៧៧ ១ ១៨២ ១ ២៧១ ១ ៣៥០ ១ ៤៤៥ 

៧ 

ចំនួនក្មមក្រ (ប្បុស នងិប្សី)
បំនពញការង្ហរក្នុងនរាងចប្ក្ចេុះ
បញ្ជនំីានចញតាមប្បពន័ធ
អនុនប្ាេះ ណិជជក្មម 

នាក្ ់ ៧៩៣ ៧៤៥ ៨៧១ ៦៦៨ ៨៨៤ ៤៨៩ ៩៦៣ ៣៣០ ៩៨៨ ៨៥៦ 

៨ ប្បាក្់នបៀវត្្សសរុប 
លាន
ដុលាារ 

១ ១៩២ ១ ៤១២ ១ ៧៦៦ ១ ៩៥២ ២ ១៩៤ 

ប្បភព : ប្ក្សួង ណិជជក្មម 

២.១២៨- បញ្ហាប្បឈម 

• ដំនណើរការនប្បើប្បាស់ប្បព័នធសវ័យប្បវត្តិក្មម ននការចុេះបញ្ជី ណិជជក្មម ចុេះបញ្ជីមា៉ាក្ ការ
នចញវិញ្ហាបនបប្ត្បញ្ហាក់្ប្បភពនដើមទំ្និញ មិនទន់មានភាពរលូន។ រើឯអនក្នប្បើប្បាស់នសវា
សាធារណៈ ក្នុងវិស័យ ណិជជក្មមមិនទន់បាននប្បើប្បាស់ប្បព័នធសវ័យប្បវត្តិក្មមទូ្លំទូ្លាយ 
នៅន ើយ។ 

• លទ្ធភាពននការអនុវត្តការង្ហរនិងការបស្រញ្ហាបការយល់ដឹងដល់សាធារណៈជន ពិនសសធុរ
ជនសតីពីសាានភាព និងបរិបទ្ននសក្មមភាព ណិជជក្មមក្នុងតំ្បន់ និងពិភពនលាក្នៅមាន
ក្ប្មិត្។ 
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២.១២៩- វិស័យនទ្សចរណ៍ក្មពុជា ដដលជានទ្សចរណ៍វប្បធម៌និងធមមជាតិ្ បាននិងកំ្ពុងនបាេះ
ជំហនរើក្ចនប្មើនោ៉ាងខាាំងជាលំោប់ នោយរក្្ាបាននូវកំ្នណើននទ្សចរណ៍ជានរៀងរាល់ឆ្នំ និង
បានរួមចំដណក្ប្បមាណជាង១២% នន ផ.ស.ស.។ ប្ពមជាមួយានននេះ វិស័យនទ្សចរណ៍ប្តូ្វបាន
កំ្ណត់្ជាវិស័យអាទិ្ភាព និងជាមាសនបត្ង នោយសារវិស័យននេះមិនប្តឹ្មដត្បនងកើត្នូវកាលានុវត្ត
ភាពការង្ហរ នលើក្ក្មពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្បជាពលរដឋ និងបនងកើត្ប្បាក់្ចំណូលជាតិ្ប ុនណាណេះនទ្ 
ប ុដនតដលមទំងទក់្ទញការវិនិនោគតាល់ពីបរនទ្ស និងក្នុងប្សុក្ និងប្ពមទំងលំេូរចូលនូវរូបិយ
បណណអនតរជាតិ្ ដដលជាក្តាោរួមចំដណក្ដល់ការអភិវឌ្ឍនសដឋកិ្ចចសងគមក្មពុជា។ 

២.១៣០- ក្នុងការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ប្ក្សួងនទ្សចរណ៍សនប្មចបានសមិទ្ធ
ផលដូចខាងនប្កាម៖ 

 ការអភវិឌឍ្ផលតិ្ផលនទ្សចរណ ៍

 ក្នុងឆ្នំ២០១៧ រមណីយោាននទ្សចរណ៍រាជធានី នខ្ត្តប្តូ្វបាននធវើបចចុប្បននភាព ក្នុងននាេះ
រួមមានរមណីយោាននទ្សចរណ៍សរុបចំនួន៣៩៤ក្ដនៃង នោយមានរមណីយោាននក្ើនន ើង
ចំនួន៥៩ក្ដនៃង រួមមាន៖ 

• រមណីយោាននទ្សចរណ៍វប្បធម៌ ប្បវត្តិសាស្រសត១១៤ក្ដនៃង 
• រមណីយោាននទ្សចរណ៍វប្បធម៌ ប្បវត្តិសាស្រសត ធមមជាតិ្ ២១ក្ដនៃង 
• រមណីយោានធមមជាតិ្ដក្នចន២៤ក្ដនៃង 
• រមណីយោាននទ្សចរណ៍ប្បវត្តិសាស្រសត៦ក្ដនៃង 
• រមណីយោាននទ្សចរណ៍ដក្នចន៣៣ក្ដនៃង 
• រមណីយោាននទ្សចរណ៍វប្បធម៌ ធមមជាតិ្២៧ក្ដនៃង 
• រមណីយោាននទ្សចរណ៍ធមមជាតិ្១៦៩ក្ដនៃង 

 ការពប្ងងឹគណុភាពឧសា្េក្មមនទ្សចរណ ៍តាមទ្សស្នទន “ នសវាមយួ សតងោ់មយួ ” 

  នដើម្បីជំរុញការពប្ងឹងគុណភាពឧស្ាេក្មមនទ្សចរណ៍តាមទ្ស្សនទន  “ នសវាមួយសតង់
ោមួយ” នយើងបានោក់្នចញសតង់ោគុណភាពនទ្សចរណ៍ជានប្ចើន ទំងក្នុងក្ប្មិត្តំ្បន់និងថ្ននក់្
ជាតិ្៖ 

 សតងោ់គណុភាពនទ្សចរណថ៍្ននក្ត់្បំនអ់ាសា៊ាន៖ 

• សតង់ោសណាាារនបត្ងអាសា៊ាន សតង់ោផេេះសានក់្អាសា៊ាន សតង់ោបងគន់សាធារណៈអាសា៊ាន 
សតង់ោស្ា៉ាអាសា៊ាន សតង់ោនទ្សចរណ៍សេគមន៍អាសា៊ាន សតង់ោទី្ប្កុ្ងនទ្សចរណ៍សាាត្
អាសា៊ាន សតង់ោបនេប់ប្បជំុអាសា៊ាន ។ 

 សតងោ់គណុភាពនទ្សចរណថ៍្ននក្ជ់ាត្៖ិ 
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• សតង់ោសណាាារនបត្ងក្មពុជា សតង់ោផេេះសានក់្ក្មពុជា សតង់ោបនេប់ប្បជំុក្មពុជា សតង់ោ
បងគន់សាធារណៈក្មពុជា សតង់ោនទ្សចរណ៍សេគមន៍ក្មពុជា សតង់ោទី្ប្កុ្ងសាាត្ក្មពុជា
សតង់ោនភាជនីយោានសាាត្ក្មពុជា សតង់ោមណឌលព័ត៌្មាននទ្សចរណ៍ក្មពុជា សតង់ោ
មណឌលក្ម្ានតមនុស្សនពញវ័យ  

 ការងារសម្មាបទ់ាកទ់ា គ ញ្ៀវគទ្សចរចិន្  

• ប្បព័នធវាយត្នមៃបញ្ហាក់្គុណភាពនសវាក្មមនទ្សចរណ៍សប្មាប់ទី្ផ្ារចិន ការផ្សពវផ្ាយ 
អប់រំ និងបស្រញ្ហាបការយល់ដឹង និងកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការ  

 ផ្សពវផ្ាយគទ្សចរណ៍ការពម្ងឹងការគោសនា  

ក្នុងឆ្នំ២០១៧ មានសក្មមភាពផ្សពវផ្ាយនទ្សចរណ៍ក្មពុជាជានប្ចើន នៅនលើទី្ផ្ារអនតរ
ជាតិ្ទំងការនប្បើប្បាស់វិធីសាស្រសតនឃាសនាតាមវិធីសាស្រសតសាមញ្ញនិងវិធីសាស្រសតនឃាសនាតាម
ដបបបនចចក្វិទ្្ាទំ្ននើប៖ 

• ផ្សពវផ្ាយតាមវិធីសាស្រសតសាមញ្ញ និងផ្សពវផ្ាយតាមវិធីសាស្រសតដបបប្បព័នធបនចចក្វិទ្្ាទំ្ននើប  
• កិ្ចចសេការជាមួយនដគូសារព័ត៌្មានអនតរជាតិ្ និងផលិត្ និងនបាេះពុមភឯក្សារផ្សពវផ្ាយ 
• ពប្ងឹង និងប្គប់ប្គងសាានតំ្ណាងប្ក្សួងនទ្សចរណ៍នៅនប្ៅប្បនទ្ស 
• ផ្សពវផ្ាយជាមួយអាសា៊ាន និងផ្សពវផ្ាយនទ្សចរណ៍ក្នុងប្បនទ្ស 
ការពប្ងងឹក្ចិចសេប្បត្បិត្តកិារនទ្សចរណក៍្នងុត្បំន ់នងិពភិពនលាក្ 

• កិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការនទ្សចរណ៍ជាមួយអងគការនទ្សចរណ៍ពិភពនលាក្ និងកិ្ចចសេប្បតិ្
បត្តិការក្នុងប្ក្បខ័្ណឌអាសា៊ាន 

• កិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការនទ្វភាគី និងកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការនទ្សចរណ៍ក្នុងប្ក្បខ័្ណឌអនុតំ្បន់ 
ការសប្មលួការនធវើដនំណើរ នងិដកឹ្ជញ្ជនូនទ្សចរ 

• ការង្ហរសប្មួលការនធវើដំនណើរ និងដឹក្ជញ្ជូននភញៀវនទ្សចរណ៍ និងអនក្ដំនណើរនៅតំ្បន់ប្ចក្
ទារប្ពំដដនអនតរជាតិ្ និងប្ចក្ទារអនតរជាតិ្ទូ្ទំងប្បនទ្ស 

• ការង្ហរពប្ងឹង និងផ្សពវផ្ាយសនតិសុខ្ សុវត្ថិភាពនទ្សចរណ៍  

 ោានគត្យិតុ្តការពប្ងងឹការអនវុត្តចា្ប ់នងិបទ្  

• អនុវត្តការប្បកួ្ត្ប្បដជងនប្ជើសនរើស និងនលើក្ទឹ្ក្ចិត្តដល់ការើនទ្សចរណ៍ និងភានក់្ង្ហរ
នទ្សចរណ៍ន ន្ើម និង ប្ក្មប្បតិ្បត្តិវិជាាជីវៈ និងប្ក្មសីលធម៌វិជាាជីវៈសប្មាប់ការើនទ្សចរណ៍ 
និងភានក់្ង្ហរនទ្សចរណ៍ននប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា។ 

• ឯក្សណាានមគគុនទ្េសក៍្នទ្សចរណ៍ថ្ននក់្សេគមន៍ និង ប្គប់ប្គងអនក្បក្ដប្បភាសាកូ្នរ៉េ
បនតពីមគគុនទ្េសក៍្នទ្សចរណ៍ភាសាកូ្នរ៉េ។ 
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• ាំប្ទ្ការទ្ប់សាាត់្សក្មមភាពលក់្ក្ញ្ចប់ទ្ស្សនកិ្ចចក្ម្ានត “ នលៃសូន្យ ” 
• នធវើប្បតិ្ភូក្មមមុខ្ង្ហរ “ ការប្គប់ប្គងមណឌលក្ម្ានតនទ្សចរណ៍មនុស្សនពញវ័យ ” និង 
វាយត្នមៃចំណាត់្ថ្ននក់្មណឌលក្ម្ានតនទ្សចរណ៍មនុស្សនពញវ័យ។ 

• ដណនាំសតីពីការអនុវត្តយុទ្ធនាការ “ នភាជនីយោានសាាត្៖ នភាជនីយោានាានសំរាមជា  
ប្ក្ោស ”។ 

តារាងទ្ ី២.២៧  សចូនាក្រននការអនវុត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨  
សចូនាក្រ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

នទ្សចរណ៍អនតរជាត្ ិ លាននាក្ ់ ៤,៥០ ៤,៧៨ ៥,០០ ៥,៦០ ៦,២០ 

នទ្សចរណ៍ជាត្ ិ លាននាក្ ់ ៩,០០ ៩,៦៨ ១០,៦៤ ១០,៨៦ ១១,០០ 

នសវាក្មមសានក្់នៅ បនេប់ ៥១ ៩៨៥ ៦៣ ២៧៩ ៧២ ៦២៣ ៧៤ ៥៥៦ ៨១ ៥៣៦ 
ក្មាាងំពលក្មមបនប្មើឲ្យវិស័យ 
នទ្សចរណ៍ 

 ន់នាក្ ់ ៤២៥ ៤៥៥ ៥០០ ៥៥០ ៦២០ 

ចំណូលនទ្សចរណ៍អនតរជាត្ ិ
លានដលុាារ
អានមរិក្ 

២ ៧៣៦ ៣ ០១២ ៣ ២១២ ៣ ៦៣៨ ៤ ៣៧៥ 

ប្បភព៖ ប្ក្សួងនទ្សចរណ ៍
 
វបបធម៌និងវិចិប្ត្សលិបៈ 
 

២.១៣១- នោយមានការតាំងចិត្តោ៉ាងមុត្មំា និងមានការទ្ទួ្លខុ្សប្តូ្វខ្ពស់របស់ថ្ននក់្ដឹក្នាំ 
និងមស្រនតីរាជការប្គប់លំោប់ថ្ននក់្ ប្ក្សួងវប្បធម៌និងវិចិប្ត្សិល្បៈសនប្មចបាននូវសមិទ្ធផលសំ- 
ខាន់ៗដូចខាងនប្កាម៖ 

១. សលើកត្សមកើងសលិបៈទសសនីយភាព និងការផសពវផាយឲ្យកាន់ណត្ប្បសសើរ 
សឡើងសដ្ើមបសីធវើឲ្យប្ពោះរាជាណ្ដចប្កកមពជុាកាល យជាសរលសៅវបបធម ៌៖ 

២.១៣២- ប្ក្សួងបានបនងកើនការង្ហរផ្សពវផ្ាយវប្បធម៌ និងបនងកើត្សាននដលមីគឺជាក្មមវិធីអាទិ្ភាព
មួយដដលរួមចំដណក្ោ៉ាងសំខាន់ក្នុងការនលើក្ក្មពស់ការយល់ដឹង និងការចូលរួមាំប្ទ្របស់
សាធារណជនតាមរយៈការបនប្មើនសវាសាធារណៈ និងការនរៀបចំប្ពឹត្តិការណ៍វប្បធម៌។ 

 ១.១ ការង្ហរបនប្មើនសវាសាធារណៈ  
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តារាងទ្ ី២.២៨ ចនំនួនភញៀវនទ្សចរណជ៍ាត្ ិអនតរជាត្ចិលូទ្សស្នាសារមនេរី  
សចូនាក្រ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សារមនេីរជាត្ិភនំនពញ 
(អនតរជាត្ិ) 

នាក្ ់ ១៨៤ ៨១៦ ២០៦ ៦៣៧ ២៣៣ ៣៧១ ៣១៣ ០៨៨ ៣១១ ០៧៨ 
១៥៧ ២៨៧ ១៧២ ៧៩៥ ១៩៥ ០៥៤ ២៣៣ ៩៧៨ ២០៩ ២០១ 

សារមនេីរទ្លួដសៃង 
(អនតរជាត្ិ) 

នាក្ ់ ៣០៥ ៣៧៣ ៤៣៨ ៨៨២ ៤៦៨ ១៨៤ ៤៨៨ ៥៦៤ ៤៧៦ ៧៤៣ 
១៨៨ ៩៧៨ ៣៧៥ ៣៧៣ ៣៨៩ ០៦៧ ៤១៩ ៦៥៩ ៤២១ ០២៤ 

មណឌលនជើងឯក្ 
(អនតរជាត្ិ) 

នាក្ ់ ២១៤ ១៤៥ ២៧៩ ៦៧៩ ២៨៩ ០៨៧ ២៦២ ៨៤១ ២៤៩ ១០៣ 
១៦០ ៩៨២ ២៣២ ៨៦៧ ២៣២ ៩៧៧ ២០៦ ៧៦៣ ១៩៧ ៩៨០ 

រមណីយោានវត្តភន ំ
(អនតរជាត្ិ) 

នាក្ ់ ២១៨ ៩៦៥ ១៥៧ ២៦៧ ២១៤ ៦៦៥ ២៦៨ ៧៩៨ ២៧៨ ៧៣៣ 
១៥៣ ៩៨២ ១១៤ ៣៦៧ ១៥៧ ០៦៥ ២០៥ ០០៨ ២១១ ៩៧៤ 

ប្បភព : ប្ក្សួងវប្បធម៌នងិវចិិប្ត្សិល្បៈ  

 ១.២ ការង្ហរផស្ពវផា្យវបប្ធម៌  
• សេការនិងអនុញ្ហាត្ឲ្យបណាាប្បនទ្សជាមិត្តខ្ចីបុរាណវត្ថុជាតិ្នៅតាំងពិព័រណ៍នៅបណាា
ប្បនទ្សនដើម្បីផ្សពវផ្ាយឲ្យប្បជាជននលើពិភពនលាក្បានសាោល់អំពីត្នមៃដ៏ឧត្តុងគឧត្តមនន
អារ្យធម៌ដ៏រុងនរឿងពីអតី្ត្កាលរបស់ជាតិ្ដដលជាការនលើក្សេួយនូវកិ្ត្្ានុភាពជាតិ្និង 
នដើម្បីទក់្ទញនភញៀវនទ្សចរណ៍ឲ្យមក្ទ្ស្សនាក្មពុជាផងក្នុងននាេះ 

• នរៀបចំប្ពឹត្តិការណ៍សិល្បៈវប្បធម៌សំខាន់ៗ  

 ១.៣ ការង្ហរប្សាវប្ជាវ នងិនបាេះពមុព 
• សិក្្ាប្សាវប្ជាវបុរាណសាាននោយសេការជាមួយសាាប័នជាតិ្និងអនតរជាតិ្ 
• សិក្្ាប្សាវប្ជាវដល្បងប្បជាប្បិយដខ្មរ ប្បនពណីទំ្ននៀមទ្មាាប់ជនជាតិ្នដើមភាគតិ្ចប្គឹង 
និងបានប្សាវប្ជាវសរនសរអត្ថបទ្ទ្ស្សនាវដតីវប្បធម៌ដដលបាននបាេះពុមពនរៀងរាល់ឆ្នំ។ 

• សិក្្ា និងបនងកើត្សាននដទ្ប្មង់របាំបុរាណ ប្បនពណី និងនលាាន។ 
• បានបនងកើត្សាននដគំនូរនិងចមាាក់្។ 

 
២. ណប្បកាល យកមពុជាជាណដ្នដ្ីសាវ រមន៍ននការថត្ណខសភាពយនតបរសទស  

២.១៣៣- ផ្សពវផ្ាយសាននដភាពយនត ចនប្មៀងខារា៉ាអូនខ្ដខ្មរ ផលិត្ឯក្សារក្មមវិធី «នាទ្វីបប្ធម»៌   
ផលិត្វើនដអូឯក្សារវប្បធម៌ ដខ្្សភាពយនតខានត្ដវង និងខ្ៃី និងវើនដអូបចចុប្បននភាព បានបញ្ចូលសារ
អប់រំសតីពីការប្បឆ្ំងនប្គឿងនញៀន និងប្បឆ្ំងអំនពើពុក្រលួយ និងផ្សពវផ្ាយទក់្ទញការលត្
ភាពយនតបរនទ្សនៅក្មពុជា។ 

៣.ជំរ ុឲ្យកមពុជា ជាទីកណនលងផសពវផាយផលតិ្ផលវបបធម៌  

• នរៀបចំនធវើមនហប្សពជាតិ្សតីពីត្ម្ាញសូប្ត្ គំនូរបុរាណ ចមាាក់្សាពន់ ចមាាក់្នឈើ គំនូរ
វិចិប្ត្ក្មម  
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• សិក្្ាប្សាវប្ជាវត្ម្ាញសូប្ត្ ទ្ប្មង់ខានត្ប្ពេះពុទ្ធ នសៀវនៅក្្ាច់ដខ្មរ “ភញីនភៃើង”សមាារៈនប្បើ
ប្បាស់ផេេះដខ្មរ 

• បណតតេះបណាាលផ្សពវផ្ាយក្្បួនខានត្ចមាាក់្ដខ្មរតាមបណាានខ្ត្តមួយចំនួន១៤នខ្ត្ត រួមមាន  
ក្ណាាល កំ្ពង់សពឺ កំ្ពង់ធំ នប្ពដវង និងប្ក្នចេះ 

• បនងកើត្សាននដលមីចមាាក់្នឈើ និងគំនូរវិចិប្ត្ក្មម 
• នរៀបចំការតាំងពិព័រណ័សាននដសិល្បៈសូនរូបក្នុងប្បនទ្សជានរៀងរាល់ឆ្នំ 
• ចូលរួមការតាំងពិព័រណ័សាននដសិល្បៈសូនរូបនៅនប្ៅប្បនទ្ស ដូចជា នវៀត្ណាម នល ឌូនប 
កូ្នរ៉េ ននបា៉ាល់ កូ្ឌីវ័រ ជប ុន និងចិន 

 
៤. ណថរកាការពារអភិវឌ្ឍតំ្បន់សបតិ្កភណឌ សដ្ើមបរីមួចំណណកអភិវឌ្ឍសសដ្ឋកិចច

ជាតិ្  
២.១៣៤- ប្ក្សួងបាននធវើការាំ រ និងអភិរក្្សសំណង់បុរាណដដលកំ្ពុងប្បឈមនឹងនប្ាេះថ្ននក់្
ប្ទុ្ឌនប្ទម បាក់្ដបក្នោយបានជួសជុលទ្ល់ប្ទ្ប្បាសាទ្នៅតាមបណាានខ្ត្ត និងបាននធវើការ
ប្គប់ប្គងសាានីយបុរាណដដលប្បឈមនឹងការបាត់្បង់នោយបានចុេះកំ្ណត់្និោមការ និងនបាេះ
បនង្ហោលដដនការ រសាានីយនៅតាមរាជធានី នខ្ត្តមួយចំនួន។ ទ្នេឹមននេះក៏្បាននរៀបចំឯក្សារសុំ
បញ្ចូល “នលាាននខាលវត្តសាាយអដណតត្” ចុេះក្នុងបញ្ជីនបតិ្ក្ភណឌវប្បធម៌អរូបីននមនុស្សជាតិ្នប្ត្ៀម
សប្មាប់ឆ្នំ២០១៨ បានសនប្មចជាសាាពរ នេើយក៏្បានោក់្បញ្ចូលនបតិ្ក្ភណឌវប្បធម៌រូបី និង     
អរូបីនៅក្នុងបញ្ជីនបតិ្ក្ភណឌពិភពនលាក្ផងដដរ។ 

  ៤ .១. សមប្ត្តនិបត្កិ្ភណឌវបប្ធមរ៌បូ-ីអរបូោីក្ប់ញ្ចលូក្នងុបញ្ជនីបត្កិ្ភណឌពភិពនលាក្ 
តារាងទ្ ី២.២៩ ការចេុះបញ្ជនីបត្កិ្ភណឌពភិពនលាក្ 

ល.រ. បរោិយ កាលបរនិចេទ្ 
១ បញ្ចូល “ប្បនពណីនិទននរឿងរាមនក្រតិ៍តាប្គុឌ ” ចេុះក្នងុបញ្ជី នបត្ិក្ភណឌសាារត្ី

ចងចំាពិភពនលាក្ 
នលៃទ្ី១៥ ដខ្ឧសភា ឆ្ន២ំ០១៤ 

២ ដល្បងទញប្ព័ប្ត្ នងិពធិីប្បនពណីទញប្ព័ប្ត្ ចេុះបញ្ជ ីនបត្កិ្ភណឌវប្បធម៌   
អរូបីននមនុស្សជាត្ ិ

នលៃទ្ី០២ ដខ្ធនូ ឆ្ន២ំ០១៥ 

៣ ចាបីុដងដវងចេុះបញ្ជីនបត្ិក្ភណឌវប្បធម៌អរូបីននមនស្ុសជាត្ ិ នលៃទ្៣ី០ ដខ្វិចេិកា ឆ្ន២ំ០១៦ 
៤ ត្ំបន់ប្បាសាទ្សំបូរនប្ពគកុ្ចេុះបញ្ជីនបត្ិក្ភណឌពិភពនលាក្ នលៃទ្ី០៨ ដខ្ក្ក្កោ ឆ្ន២ំ០១៧ 

៥ នលាាននខាលវត្តសាាយអដណតត្ចេុះបញ្ជីនបត្កិ្ភណឌ វប្បធម៌អរូបីននមនស្ុសជាត្ ិ នលៃទ្២ី៨ ដខ្វិចជិកា ឆ្ន២ំ០១៨ 
 
  ប្បភព : ប្ក្សួងវប្បធម៌នងិវចិិប្ត្សិល្បៈ 
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តារាងទ្ ី២.៣០ ការង្ហរអភរិក្ស្នងិជសួជលុ 
 
ល.រ. សចូនាក្រ ទ្តីាងំ 
១ អភិរក្្សនិងជួសជុលប្បាសាទ្បនាាយឆ្ានិងបនាាយទ័្ព នខ្ត្តបនាាយមានជ័យ 
២ អភិរក្្សនិងជួសជុលប្បាសាទ្ប្ត្ ំងប្បាសាទ្និងសាពនទ័្ព នខ្ត្តឧត្តរមានជ័យ 
៣ អភិរក្្សនិងជួសជុលប្បាសាទ្បាណន់ ប្បាងគខាងនជើងប្បាសាទ្បាដសត្ ប្បាសាទ្ឯក្ភនំ និងប្បាសាទ្

សេឹង 
នខ្ត្តបាត់្ដំបង 

៤ អភិរក្្សនិងជួសជុលប្បាសាទ្ប្ពេះសេឹង និងប្បាសាទ្បាកាន នខ្ត្តប្ពេះវិហរ 
៥ ជួសជុលប្កុ្មប្បាសាទ្សំបូរនប្ពគុក្ នខ្ត្តកំ្ពង់ធំ 
៦ អភិរក្្សនិងជួសជុលប្បាសាទ្ភនំប្ត្ប់ ប្ពេះវិហរវត្តមហលាភ នកាាងទារចូល ខាងនក្ើត្ប្បាសាទ្នគរ  

បាជ័យ ប្ពេះវិហរវត្តសាាយសាច់ភនំ ប្បាសាទ្ហន់ជ័យ មណឌលប្បាសាទ្ហន់ជ័យ 
នខ្ត្តកំ្ពង់ចាម 

៧ អភិរក្្សនិងជួសជុលប្បាសាទ្ប្ពេះធាតុ្តូ្ច ប្បាសាទ្នជើងអង នខ្ត្តត្្បូងឃមុំ 
៨ អភិរក្្សនិងជួសជុលប្បាសាទ្រកាប្ច ឹង ប្បាសាទ្ប្សីប្គប់លក្ខណ៍ នខ្ត្តក្ណាាល 
៩ អភិរក្្សនិងជួសជុលប្បាសាទ្ភនំជីសូរ ប្បាសាទ្នាងនមា ប្បាសាទ្លមដុេះ  

ប្បាសាទ្តានៅ៉ា ប្បាសាទ្តាប្ពេម )ទ្ននៃបាទី្(  
នខ្ត្តតាដក្វ 

១០ អភិរក្្ស និងជួសជុលប្បាសាទ្ប្ពេះសមតី  នខ្ត្តត្្បូងឃមុំ 

 ប្បភព : ប្ក្សួងវប្បធម៌នងិវចិិប្ត្សិល្បៈ 

៤.៧. គណៈក្មាាធកិារជាត្និបត្កិ្ភណឌពភិពនលាក្ 
 ការង្ហរផស្ពវផា្យ នងិជរំញុការយលដ់ងឹពនីបត្កិ្ភណឌពភិពនលាក្  

• នបាេះពុមពនសៀវនៅសប្មាប់ការង្ហរផ្សពវផ្ាយពីនបតិ្ក្ភណឌពិភពនលាក្ 
• ប្បមូលនិងចងប្ក្ងនសៀវនៅសតីពីសម្បត្តិនបតិ្ក្ភណឌវប្បធម៌ដដលបានចុេះបញ្ជីនបតិ្ក្ភណឌ
ពិភពនលាក្រេូត្ដល់ឆ្នំ២០១៧  

• ប្បមូលនិងចងប្ក្ងកូ្ននសៀវនៅនលឿងសតីពីរចនាសមព័នធ និងទំ្នាក់្ទំ្នងនៅក្នុងគណៈក្មាា 
ធិការជាតិ្នបតិ្ក្ភណឌពិភពនលាក្ 

• សិក្្ានិងតាមោនរាល់ឯក្សារ និងប្គប់ទិ្ដឋភាពទំងអស់ននសម័យប្បជំុនលើក្ទី្៤១ នៅ
ទី្ប្កុ្ងប្កាកូ្វ ប្បនទ្សប ូ ូញ  

• សិក្្ានលើការដណនាំរបស់អងគការពិនប្ាេះនោបល់ ECOMOS និង IUCN នលើឯក្សារនសនើ
សុំចុេះបញ្ជី និងសិក្្ានលើអនុសាសន៍ឯក្សារសំនណើោក់្បញ្ចូលនបតិ្ក្ភណឌវប្បធម៌និង
រមណីយោានធមមជាតិ្របស់រដឋភាគីននអនុសញ្ហានបតិ្ក្ភណឌឆ្នំ១៩៧២ សប្មាប់កិ្ចចប្បជំុ
នលើក្ទី្៤១ទី្ប្កុ្ងប្កាកូ្វ ប្បនទ្សប ូ ូញ។ 
 
៥. ពប្ងឹងពប្ងីកសមត្ាភាពសាា ប័ន ភាពជានដ្រូអភិវឌ្ឍ សដ្ើមបបីសងកើនប្បសទិធភាព

ការងារ និងសសវាកមម  

២.១៣៥- ប្ក្សួងបានជំរុញការង្ហរនធវើកំ្ដណទ្ប្មង់រដឋបាល និងកំ្ដណទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងេិរញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ និងការពប្ងឹងសមត្ថភាពមស្រនតីរាជការក៏្ដូចជាការពប្ងឹងការអនុវត្តច្ាប់ ការនរៀបចំ
បទ្ោានគតិ្យុត្ត និងការង្ហរផតល់នសវាសាធារណៈ។ 
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 ៥.១.ការង្ហរផតលន់សវាសាធារណៈ 
 តារាងទ្ ី២.៣១ ការផតលន់សវាសាធារណៈ 

 ប្បភព : ប្ក្សួងវប្បធម៌នងិវចិិប្ត្សិល្បៈ 
  
 ៥ .២.  ការនធវើក្ដំណទ្ប្មងរ់ដឋបាលសាធារណៈនងិក្ដំណទ្ប្មងក់ារប្គបប់្គងេរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ  

• ពប្ងឹងប្បសិទ្ធភាពការប្គប់ប្គងនិងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សដូចជាតាមរយៈការនធវើនិយ័ត្
ក្មមថ្ននក់្ឋាននតរស័ក្តិជូនមស្រនតីរាជការនិងដំន ើងថ្ននក់្និងការដត្ងតាំងមស្រនតីរាជការប្គប់
លំោប់ថ្ននក់្នារពនៅតាមឋានានុប្ក្ម 

• ពិនិត្្យន ើងវិញសាានភាពននការនប្បើប្បាស់មស្រនតីរាជការនៅតាមអងគភាព នរៀបចំចងប្ក្ង 
រចនាសមព័នធមុខ្តំ្ដណង ការពិពណ៌នាមុខ្តំ្ដណងមស្រនតីរាជការ នដើម្បីធានាបាននូវការ
នប្ជើសនរើសការពប្ង្ហយមស្រនតរីាជការ ការនប្បើប្បាស់ធនធានមនុស្សប្សបតាមនសចក្តីប្តូ្វ 
ការពិត្ប្បាក្ដននការង្ហរ 

• ប្ប ងនប្ជើសនរើសមស្រនតីរាជការចូលបនប្មើការង្ហរក្នុងប្ក្បខ័្ណឌលមី និងការប្ប ងបតូរប្បនភទ្
ប្ក្បខ័្ណឌនផេក្នុងប្ក្សួង 

• ពប្ងឹងការអនុវត្តក្មមវិធីកំ្ដណទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធក្មមសាធារណៈ។  
  
 ៥ .៣ .  ការពប្ងងឹសមត្ថភាពមស្រនតរីាជការ  

• បណតតេះបណាាលនិងសិកាាសាលានដើម្បីពប្ងឹងសមត្ថភាពមស្រនតីរាជការនលើចំនណេះជំនាញ
 ក់្ព័នធនឹងការអនុវត្តការង្ហរ ដូចជាការប្គប់ប្គងរដឋបាលសាធារណៈ អភិរក្្ស និងចុេះបញ្ជី
សារនពើភណឌនបតិ្ក្ភណឌវប្បធម៌អរូបី ជំនាញជាមូលោានននវិជាាជីវៈភាពយនត សិកាាសាលា
សតីពីការអនុវត្តអនុសញ្ហា២០០៣ សតីពីការការ រនបតិ្ក្ភណឌវប្បធម៌អរូបី និងអនុសញ្ហា
២០០៥សតីពីការការ រនិងនលើក្សេួយភាពនផ្សងៗានននវិញ្ញតិ្វប្បធម៌។ 

  សចូនាក្រ ឯក្តា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
នចញលិខ្ិត្អនុញ្ហាត្សំុសិទ្ធិនធវើអាជីវក្មម 
នលើសាននដាានមរត្ក្សាសនច៍នប្មៀង  

បទ្ ៨៤ ១២៧ ៤៥ ២០៧៧ 
 

១៥៨ 

ផតលអ់ាជាាបណណនបើក្ផលិត្ក្មមលម ី ច្ាប់ ៤១ ៦៦ ៥៤ ៥៩ ៧៦ 

ចុេះបញ្ជសំុីផលិត្វើនដអូដខ្មរ ចំណងនជើង ១៣៦ ១៤៤ ៩៩ ១០៦ ៩៩ 

អនុញ្ហាត្ច្ាប់លត្វើនដអូដខ្មរ ចំណងនជើង ១២១ ១០៧ ៥៦ ៦១ ៨៥ 

ផតល់ទ្ដិឋការឲ្យនធវើអាជីវក្មមដល់វើនដអូនរឿងដខ្មរ ចំណងនជើង ១៤៨ ១៤២ ១០៦ ៨៥ ៦៨ 

ផតល់ទ្ោិាការឲ្យនធវើអាជីវក្មមដល់វើនដអូនរឿងបរនទ្ស ចំណងនជើង ៤៣៤ ៤១៥ ៥០៨ ៥៥២ ៥៥០ 

បានប្ត្តួ្ពនិិត្្យអនញុ្ហាត្នំានចញ-នំាចូលវត្ថុសល្ិបៈ
វត្ថុអនុស្ាវរើយ៍ 

រូប ៨.៦៩៩ ៥.៥៥១ ៤.២៩៧ ៨.២៣៩ ២.៨០០ 

អនក្ប្សាវប្ជាវចលូអាននៅបណាណល័យជាត្ ិ នាក់្ ៧.៩១៨ ៧.៨២៩ ១៥.៣៧៦ ៩.៧៤៨ ១៥១.៤២០ 

ផតល់នលខ្ ISBN ដល់អនក្នបាេះពុមព នលខ្ ៥៥៤ ៥៧២ ៥៩២ ៤៥២ ៥៣១ 
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 ៥.៤ ការពប្ងងឹការអនវុត្តចា្ប ់នងិ បទ្ោានគត្យិតុ្ត  
• បស្រង្ហាបបទ្នលមើសសាននដភាពយនត និងដក្េូត្វើសុីឌីាានទិ្ោាការ 
• សេការជាមួយនគរបាលនបតិ្ក្ភណឌ និងអាជាាធរដដនដីទ្ប់សាាត់្ការបំតាញបុរាណសាាន 
• នប្ៅអំពីពប្ងឹងការអនុវត្តច្ាប់ និងបទ្ោានគតិ្យុត្តដដលមានប្សាប់ ប្ក្សួងបាននរៀបចំ 
ប្ពេះរាជប្កឹ្ត្្យ អនុប្កឹ្ត្្យ និងប្បកាសសំខាន់ៗដដលជាមូលោានច្ាប់ក្នុងការអភិរក្្ស និង
អភិវឌ្ឍវប្បធម៌។  

 ៥.៥. ក្ចិចសេប្បត្បិត្តកិារជាត្ ិនងិអនតរជាត្ ិ
• សេការជាមួយអងគការជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ ប្ពមទំងបណាាប្បនទ្សជាមិត្តជានប្ចើន នដើម្បី
នក្ៀរគររក្មូលនិធិអភិរក្្ស និងអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិ្ 

• តាស់បតូរវប្បធម៌តាមរយៈការសដមតងសិល្បៈ ការនរៀបចំប្ពឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ ឬសបាោេ៍វប្ប-
ធម៌ជាលក្ខណៈនទ្វភាគី និងពេុភាគីជាមួយបណាាប្បនទ្សជាមិត្តនានា 

• សប្មបសប្មួលក្នុងការឲ្យខ្ចីវត្ថុបុរាណដខ្មរយក្នៅតាំងពិព័រណ៍ផ្សពវផ្ាយនៅតាមបណាា
ប្បនទ្សជាមិត្តនានា នដើម្បីផ្សពវផ្ាយអំពីអារ្យធម៌ដ៏រុងនរឿងរបស់ជាតិ្ 

• សេការជាមួយបណាាប្បនទ្សជាមិត្តរួមមាន៖ សេរដឋអានមរិក្ និងប្បនទ្សនលក្នុងប្ក្បខ័្ណឌ 
សេការការ រ និងទមទរយក្មក្វិញនូវវត្ថុបុរាណដខ្មរដដលប្តូ្វនាំនចញនោយខុ្សច្ាប់ 
ពីក្មពុជា 

• សេការោ៉ាងជិត្សនិទ្ធជាមួយអងគការ និងនដគូប្បតិ្បត្តិការនលើវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ដូច
អងគការសិល្បៈដខ្មរអមត្ៈ និងវិទ្្ាសាានសិល្បៈដខ្មរតាមរយៈការចុេះកិ្ចចប្ពមនប្ពៀងសេ
ប្បតិ្បត្តិការការង្ហរ នដើម្បីនរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ការនរៀបចំមនហប្សពសិល្បៈ ការសដមតង
សិល្បៈ និងសិកាាសាលា 

• សេការោ៉ាងជិត្សនិទ្ធជាមួយអងគការយូនណសកូ ប្បចាំនៅក្មពុជា ប្ក្សួង សាាប័ន ក់្ព័នធ
អងគការ សមាគម និងវិស័យឯក្ជន នដើម្បីនរៀបចំឯក្សារ “នាលននោបាយជាតិ្សតីពី        
វិស័យវប្បធម៌”  

• ពប្ងឹងកិ្ចចសនេនាតាមរយៈ “នវទិ្កាសិល្បៈ” នដើម្បីផតល់ឱកាសដល់ភាគី ក់្ព័នធនានាទំង
ដផនក្រដឋ និងឯក្ជន អងគការមិនដមនរោាភិបាល សងគមសុីវិល អនក្ប្បក្បអាជីពក្នុងវិស័យ
វប្បធម៌បានបនញ្ចញនោបល់និងដសវងយល់ពីាននៅវិញនៅមក្នដើម្បីរួមានអភិរក្្ស និងអភិ- 
វឌ្ឍវប្បធម៌ជាតិ្ ដូចជាបាននរៀបចំនវទិ្កាសិល្បៈ សតីពី “ឧស្ាេក្មមវប្បធម៌នៅក្មពុជា” ជានដើម 

• សេការជាមួយប្ក្សួង សាាប័នជាតិ្នានា ពិនសសចូលរួមសេការនរៀបចំក្មមវិធីសិល្បៈ
ទំងក្នុងប្ពឹត្តិការណ៍ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ និងចូលរួមសេការជាមួយសេភាពសេព័នធ    
យុវជនក្មពុជាក្នុងការនរៀបចំប្ពឹត្តិការណ៍អងគរសស្រង្ហានត នៅនខ្ត្តនសៀមរាប 
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• សេការជាមួយអងគការសាាប័នអនតរជាតិ្  និងបណាាប្បនទ្សនានាក្នុងការក្សាងសមត្ថភាព 
ជំនាញការអភិរក្្ស និងការផ្សពវផ្ាយសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិ្ មនហប្សព ការតាំងពិព័រណ៍ 
សិកាាសាលា ពិនសសជាមួយអងគការយូនណសកូក្នុងការអនុវត្តអនុសញ្ហាឆ្នំ២០០៣ សតីពី
ការការ រនបតិ្ក្ភណឌវប្បធម៌អរូបី និងអនុសញ្ហាឆ្នំ២០០៥ សតីពីការការ រនិងនលើក្
សេួយភាពនផ្សងៗានននវិញ្ញត្តិវប្បធម៌។ 

 បញ្ហា ប្បឈម  
២.១៣៦- ទ្នេឹមនឹងលទ្ធផលដដលបាននរៀបរាប់ខាងនលើននេះ ប្ក្សួងក៏្បានជួបប្បទ្េះបញ្ហាប្បឈម
ដដលកំ្ពុងអនុវត្តការង្ហរមួយចំនួនដូចខាងនប្កាម៖ 

• ខ្វេះខាត្សាស្រសាោចារ្យប្ក្បខ័្ណឌសាក្លវិទ្្ាល័យ និងសាលាមធ្យមវិចិប្ត្សិល្បៈដដលមាន
ជំនាញ និងបទ្ពិនសាធន៍។ 

• បទ្នលមើសក្នុងវិស័យវប្បធម៌បាននក្ើត្មានជាបនតបនាាប់ដដលទមទរឲ្យមានការចូលរួម
សេការ និងដលរក្្ាការ រ  ពីប្ក្សួងសាាប័ន ក់្ព័នធ នប្ េះថ្នទំ្េំការង្ហរវប្បធម៌ទូ្ទំង
ប្បនទ្សទំងនបតិ្ក្ភណឌរូបី និងអរូបីមានវិសាលភាពធំនធង និងទូ្លំទូ្លាយ។  

• ច្ាប់និងបទ្ោានគតិ្យុត្តក្នុងការប្គប់ប្គងនិងការផតល់នសវានលើវិស័យវប្បធម៌នៅខ្វេះខាត្ 
និងខ្វេះចននាាេះនប្ចើនរួមទំងការអនុវត្តនៅមានក្ប្មិត្ ក្នុងសាានភាពជាក់្ដសតងទំងក្នុង និង
នប្ៅប្បនទ្ស ។ 

• លទ្ធភាពននការផ្សពវផ្ាយ ការជូនដំណឹងតាមប្គប់រូបភាពនៅខ្វេះចននាាេះ និងពំុទន់បានទូ្លំ 
ទូ្លាយ។ 

• សមត្ថភាពននការនចនប្បឌិត្បនងកើត្ផលិត្ផលវប្បធម៌លមីៗប្បក្បនោយគុណភាពមានក្ប្មិត្
និងការអនុវត្តច្ាប់នៅមានក្ប្មិត្ ដដលនធវើឲ្យមានការលួចចមៃងសាននដ ការដត្ងនិពនធនៅ
មានបនត។ 

• នេោារចនាសម័ពនធរូបវនតជំរុញដល់វិស័យវប្បធម៌នៅមានការខ្វេះខាត្នប្ចើន ដូចជាសាល  
សដមតងសិល្បៈ។ល។ 

• ប្បព័នធព័ត៌្មានមិនទន់មានប្បព័នធច្ាប់ប្គប់ប្គងច្ាស់លាស់ ទ្នេឹមនឹងការយល់ដឹងការ
ឲ្យត្នមៃនិងការនប្បើប្បាស់សិល្បៈវប្បធម៌ជាតិ្ពីសំណាក់្សិល្បក្រ  សិល្បការិនី  យុវជន  និង 
មហជននៅមានក្ប្មិត្កំ្ពុងនធវើឲ្យប េះ ល់ខាាំងដល់វប្បធម៌ប្បនពណីដ៏លអនលៃថ្នារបស់ជាតិ្។ 

 
៦.២- ការអភិវឌ្ឍឧសាហកមមនិងសហប្ាសធ នតូចនិងមធយម 

វសិយ័ឧសា្េក្មម 
២.១៣៧- ប្ក្សួងបាននធវើការដក្ទ្ប្មង់ការង្ហរនលើការង្ហរប្គប់ប្គងនរាងចប្ក្ សេប្ាសធុនតូ្ច 
និងមធ្យម និងសិប្បក្មម នោយពប្ងឹងការអនុវត្តច្ាប់ និងការនធវើវិនសាធនក្មមច្ាប់សតីពីការ
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ប្គប់ប្គងនរាងចប្ក្ និងសិប្បក្មមឲ្យមានប្បសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងននាេះនតោត្សំខាន់នៅនលើការង្ហរ
អធិការកិ្ចចជាចម្បង នោយប្បកាន់យក្សាារតី្ចុេះជួយដណនាំនោយតាល់ដល់មាាស់នរាងចប្ក្សេ
ប្ាសអំពីបទ្ោានគតិ្យុត្ត និងបទ្ោានបនចចក្នទ្ស នេើយនជៀសវាងោច់ខាត្ការចុេះនៅរំខាន ឬ
នក្ៀបសងកត់្នគ។ នលើសពីននេះប្ក្សួងបានោក់្នចញរួចនេើយនូវប្បកាសសតីពីការប្គប់ប្គងលក្ខណៈ
បនចចក្នទ្ស និងសុវត្ថិភាពឧស្ាេក្មមនលើឧបក្រណ៍នប្គឿងចប្ក្ នប្គឿងមា៉ាសុីនដដលមានហ        
និភ័យ និងបានពប្ងឹងបដនថមដល់ការប្គប់ប្គង ចំហយ នដើម្បីកាត់្បនថយជាអតិ្បរិមានូវបាតុ្
ភាពដដលបងកមេនតរាយដល់មនុស្ស សត្វ និងប្ទ្ព្យសម្បត្តិនផ្សងៗជាយថ្ននេតុ្ ។  

• នរាងចប្ក្សរុបមានចំនួន១ ៦១១នរាងចប្ក្ សរុបក្មាាំងពលក្មមចំនួន១ ០០៣ ២៥៣នាក់្ 
• នធវើវិនសាធនក្មមច្ាប់ សតីពីប្បកាសនីយបប្ត្ត្ក្កក្មមវិញ្ហាបនបប្ត្ម ូដដលមានអត្ថប្បនោជន៍ 
និងគំរូឧស្ាេក្មម 

• ច្ាប់សតីពីការអនុម័ត្យល់ប្ពមនលើកិ្ចចប្ពមនប្ពៀងសតីពីការទ្ទួ្លសាោល់សុពលភាព
ប្បកាសនីយបប្ត្ត្ក្កក្មមអឺរ៉េុប រវាងរោាភិបាលននប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា និងសាាប័ន
ប្បកាសនីយបប្ត្ត្ក្កក្មមអឺរ៉េុប 

• អនុវត្តការទ្ទួ្លសាោល់ប្បកាសនីយបប្ត្ត្ក្កក្មម និងគំរូឧស្ាេក្មមនៅវិញនៅមក្ជាមួយ 
ប្បនទ្សនដគូ(សឹងហបូរើ ជប ុន ចិន) នដើម្បីពប្ងឹងកិ្ចចការការ រក្មមសិទ្ធិឧស្ាេក្មម និង
ទក់្ទញវិនិនោគ 

• ក្មពុជាបានចូលជាសមាជិក្នពញសិទ្ធិទី្១៥១ ននសនធិសញ្ហាសេប្បតិ្បត្តិការប្បកាសនីយ 
បប្ត្ត្ក្កក្មម និងជាសមាជិក្ទី្៦៦ ននសនធិសញ្ហាទី្ប្កុ្ងេ្សឺដណវ(ឆ្នំ១៩៩៩) ននកិ្ចចប្ពម
នប្ពៀងទី្ប្កុ្ងនេចទក់្ទ្ងនឹងការចុេះបញ្ជីគំនូរឧស្ាេក្មមអនតរជាតិ្ 

• ជំរុញបនងកើនផលិត្ភាពសំនៅកាត់្បនថយនលៃនដើម បនងកើនគុណភាព ទិ្ននន័យផលិត្ក្មម និង
ការប្បកួ្ត្ប្បដជង ប្ក្សួងបានបណតតេះបណាាលនិងប្បឹក្្ានោបល់ជូនដល់មាាស់ និងបុគគលិក្ 
ក្មមក្រនរាងចប្ក្សេប្ាសនិងសិប្បក្មម នលើវិធីសាស្រសត ស៥ ខាយេ្សិន(សប្មិត្សប្មំាង- 
សណាាប់ធានប់-សមាាត្-សតង់ោ-សថិត្នសថរ) នលើប្បព័នធប្គប់ប្គងផលិត្ក្មម ដលទំមា៉ាសុីន 
សុវត្ថិភាពមហូបអាហរ ផលិត្ក្មមលីន ប្គប់ប្គងពុទ្ធិ ប្គប់ប្គងដខ្្សចង្ហាក់្ផគត់្ផគង់ ផលិត្ភាព
នបត្ង និងឧត្តមភាពធុរកិ្ចច 

• ផតល់នសវាបនចចក្នទ្ស និងបនចចក្វិទ្្ា និងការង្ហរវាយត្នមៃទ្ទួ្លសាោល់ប្តូ្វបានពប្ងឹងបដនថម 
និងនធវើកំ្ដណទ្ប្មង់លមី 

• សិក្្ាប្សាវប្ជាវ និងបក្ដប្ប ចងប្ក្ងឯក្សារប្ ងច្ាប់ សតីពីការជំរុញនលើក្ក្មពស់ការនផេរ
បនចចក្វិទ្្ានៅក្មពុជា 

• ដក្សប្មួលនសចក្តីដណនាំសតីពីការប្គប់ប្គងសំណល់ឧស្ាេក្មម 
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• នរៀបចំនីតិ្វិធីប្តួ្ត្ពិនិត្្យវាយត្នមៃ និងបញ្ហាក់្ការប្គប់ប្គងបរិសាានឧស្ាេក្មមក្នុងនរាង
ចប្ក្សិប្បក្មម 

• នចញប្បកាសកំ្ណត់្ត្នមៃនសវាសាធារណៈសប្មាប់ចូលរួមវគគបណតតេះបណាាលសតីពីសុវត្ថិភាព 
ឧស្ាេក្មម 

• នរៀបចំន ើងវិញនូវក្ប្មងនសវាសាធារណៈ កំ្ដណទ្ប្មង់លិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្ត និងការនធវើ
វិនសាធនក្មមច្ាប់ 

• សប្មបសប្មួលការង្ហរនផេរបនចចក្វិទ្្ារវាងចិន និងគណៈក្មាាធិការជាតិ្សប្មាប់កិ្ចចសេ
ប្បតិ្បត្តិការ អាសា៊ាន ដផនក្វិទ្្ាសាស្រសត និងបនចចក្វិទ្្ា 

• ត្នមៃើងប្បព័នធទំ្ននើបក្មមក្មមសិទ្ធិឧស្ាេក្មម  
• ទ្ទួ្លសំណុំលិខិ្ត្នសនើចុេះបញ្ជីប្បកាសនីយបប្ត្ និងបានផតល់វិញ្ហាបនបប្ត្ប្បកាសនីយបប្ត្
ត្ក្កក្មមជូនត្ក្កក្រដខ្មរមួយរូប។ 

• អនុវត្តការង្ហរវាយត្នមៃទ្ទួ្លសាោល់ ជូនសាាប័ន និងប្កុ្មេ ុនឯក្ជន 

តារាងទ្ ី២.៣២ សចូនាក្ររបសវ់សិយ័ឧសា្េក្មម 
សចូនាក្រ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ចំនួននរាងចប្ក្ ១ ៣០១ ១ ៤៥០ ១ ៥៧៩ ១ ៥២២ ១ ៦១១ 

ក្មាាងំពលក្មម ៧៧៨ ៨៧៨ ៨៥៩ ៥៤៦ ៩២១ ៨៥៨ ៩៨២ ២០៣ ១ ០០៣ ២៥៣ 

ត្នមៃសរុបបរិមាណ
ផលិត្ផល (លាន
ដុលាារអានមរិក្) 

៧ ៤១៣ ៨ ៩៧៣ ៩ ៥៦៨ ១០ ៧៩៤ ១២ ២០៣ 

ប្បភព: ប្ក្សួងឧស្ាេក្មមនិងសិប្បក្មម 
សេប្ាសធនុត្ចូនងិមធយ្ម 

• នរៀបចំប្ក្បខ័្ណឌនាលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍សេប្ាសធុនតូ្ច និងមធ្យមក្មពុជា 
• នរៀបចំអនុប្កឹ្ត្្យសតីពីការបនងកើត្សេភាពននសមាគមសេប្ាសធុនតូ្ច និងមធ្យមក្មពុជា 
• ពននៃឿនការចុេះបញ្ជី ការនចញលិខិ្ត្អនុញ្ហាត្នផ្សងៗដល់មាាស់នរាងចប្ក្សេប្ាស ប្ក្សួង 
បាននចញប្បកាសចំនួន៤ ទក់្ទ្ងនឹងដំនណើរការប្បតិ្ភូក្មមអំណាចជូននៅរដឋបាលថ្ននក់្
នប្កាមជាតិ្ 

• ប្បកាសសតីពីការោក់្នប្បើប្បាស់សាាក្សញ្ហាជាតិ្សមាោល់អំបិលដដលបានបញ្ចលូជាតិ្អុីយ ូដ 
• នសនើសុំអនក្ជំនាញពីយូនីនសេវ ជួយនរៀបចំអភិវឌ្ឍសិប្បក្មមដក្នចនអំបិលនិងបនចចក្នទ្ស
បញ្ចូលជាតិ្អុីយ ូដ 

• ផតល់ជំនួយបនចចក្នទ្សនិងសប្មបសប្មួលសក្មមភាពទ្ទួ្លបានេិញ្ញវត្ថុដល់សេប្ាស
ធុនតូ្ច និងមធ្យម ផលិត្និងដក្នចនមហូបអាហរចំនួន១៣ នដើម្បីនធវើការតាស់បតូរបនចចក្វិទ្្ាលមី 
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• បញ្ចប់នសចក្តីប្ ងនាលននោបាយនលើក្ទឹ្ក្ចិត្ត សេប្ាសធុនតូ្ច និងមធ្យម និង
សិប្បក្មម  

• បណតតេះបណាាលធនធានមនុស្សនលើជំនាញដផនក្ទ្ន់ និងដផនក្រឹង ដល់មាាស់ បុគគលិក្ ក្មមក្រ 
និងមស្រនតី ជំនាញ ក់្ព័នធ សេប្ាសធុនតូ្ច និងមធ្យម និងសិប្បក្មម តាមរយៈវគគខ្ៃីៗ នៅ
នឹងក្ដនៃង ក្នុងនិងនប្ៅប្បនទ្ស 

• សាក្ល្បងបនងកើត្សួននអកូ្ សេប្ាសធុនតូ្ច និងមធ្យម នប្កាមប្បធានបទ្ “នខ្ត្តមួយ
សួនសេប្ាសធុនតូ្ច និងមធ្យម និងសិប្បក្មមមួយ” តាមរយៈកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការនម 
គងគ-ឡាងឆ្ង 

• នរៀបចំយនតការសប្មបសប្មួលការចុេះបញ្ជីសេប្ាសធុនតូ្ច និងមធ្យម និងនសវាក្មមនានា 
នប្កាមដំបូលដត្មួយ 

• សប្មួលដល់ការចុេះបញ្ជីសេប្ាសធុនតូ្ច និងមធ្យម និងសិប្បក្មម ឲ្យកាន់ដត្មានភាព
ង្ហយប្សួល និងសាមញ្ញ តាមរយៈការចុេះបញ្ជីតាមអ នឡាញ 

• កំ្ពុងដំនណើរការនរៀបចំបញ្ជីវិភាគមុខ្ង្ហររួចនេើយសប្មាប់ការនធវើប្បតិ្ភូក្មមអំណាចក្នុង
ការចុេះបញ្ជីសេប្ាស សិប្បក្មមដដលមាននដើមទុ្ននប្កាម៥មុឺនដុលាារអានមរិក្ និងាាន
ហនិភ័យជូនរដឋបាល ថ្ននក់្នខ្ត្ត ប្កុ្ង ប្សុក្ ខ្ណឌ និងឃំុ សង្ហាត់្  

• ចងប្ក្ងទិ្ននន័យមូលោានផលិត្ក្មមរវាងសេប្ាសធុនតូ្ច និងមធ្យម និងសិប្បក្មម 
តារាងទ្ ី២.៣៣ ចនំនួសេប្ាសនងិក្មាាងំពលក្មម 

សចូនាក្រ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

សេប្ាស ១៤៣ ១៩២ ១៤៦ ៨៤២ ១៥២ ៣៣២ ១៥៥ ៦៤០ ១៥៥ ៧៤៥ 

ពលក្មម ៩៣៦ ៤៧៦ ៩៦០ ៣៤៧ ៩៩៦ ៦៧៣ ១ ១០៦ ៧៤៥ ១ ១០៧ ៨០៦ 

ប្បភព: ប្ក្សួងឧស្ាេក្មមនិងសិប្បក្មម 

 
វសិយ័សតងោ់នយីក្មម 

• ក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំ ពីឆ្នំ២០១៤-២០១៨ សតង់ោចំនួន៨៩៥ ប្តូ្វបានអនុម័ត្ 
• នរៀបចំប្បព័នធនចញវិញ្ហាបនបប្ត្បញ្ហាក់្នៅនលើគុណភាព និងសុវត្ថិភាពផលិត្ផលនិងប្បសិទ្ធ
ភាពននប្បព័នធប្គប់ប្គងរបស់នរាងចប្ក្ សេប្ាសធុនតូ្ច និងមធ្យមឲ្យប្សបនៅតាមសតង់ោ
ជាតិ្ សតង់ោតំ្បន់ និងអនតរជាតិ្ ក្នុងការធានាផលិត្ផល និងផលិត្ក្មមនៅក្មពុជា ក៏្បាន
ប្បប្ពឹត្តនៅប្សបតាមសតង់ោ ប្បក្បនោយគុណភាព សុវត្ថិភាព និងប្បសិទ្ធភាព 
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•  ប្បព័នធនចញវិញ្ហាបនបប្ត្បញ្ហាក់្គុណភាពផលិត្ផលតាមសតង់ោផលិត្ផល និងបញ្ហាក់្
ប្បព័នធប្គប់ប្គងតាមសតង់ោ(ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, GMP  ។ល។) ប្បព័នធទំង
ពីរននេះប្តូ្វបានវាយត្នមៃទ្ទួ្លសាោល់ពីអងគភាពវាយត្នមៃទ្ទួ្លសាោល់អនតរជាតិ្របស់ប្បនទ្ស
អូស្រសាោលី និងញ ូវដេ្សដ ន ប្សបតាមសតង់ោអនតរជាតិ្ ISO/IEC 17065 និង ISO/IEC 17021 ។  

• នរៀបចំប្បព័នធចុេះបញ្ជីផលិត្ផល ប្សបនៅតាមនាលការណ៍អនតរជាតិ្ និងកិ្ចចសប្មបសប្មួល
ទ្ទួ្លសាោល់នៅវិញនៅមក្ ក្នុងអាសា៊ាននដើម្បីបញ្ហាក់្ពីសុវត្ថិភាពដល់អនក្នប្បើប្បាស់  

• ទ្ប់សាាត់្ការនប្បើប្បាស់សារធាតុ្នប្ាេះថ្ននក់្ ទ្ប់សាាត់្ការផលិត្អាវុធគីមី ក៏្ដូចជាការទ្ប់ 
សាាត់្ការជួញដូរ ឬផលិត្នប្គឿងនញៀននោយនប្បើប្បាស់សារធាតុ្គីមីនាំចូល ប្ក្សួងក៏្បាន
នរៀបចំយនតការប្តួ្ត្ពិនិត្្យ និងតាមោនការនប្បើប្បាស់សារធាតុ្គីមី នៅក្នុងវិស័យឧស្ាេក្មម 
នោយនធវើការកំ្ណត់្សតង់ោនប្បើប្បាស់សារធាតុ្គីមី និងសតង់ោនប្បើប្បាស់សារធាតុ្គីមីជាប់
បញ្ញត្តិ  

• នរៀបចំប្បព័នធចុេះបញ្ជីផលិត្ផលនិងចុេះបញ្ជីសុវត្ថិភាពផលិត្ផល ប្ពមទំងយនតការប្គប់ប្គង
សារធាតុ្គីមី ឬសារធាតុ្គីមីនប្ាេះថ្ននក់្ ឬទំ្និញនប្ាេះថ្ននក់្ 

• ពប្ងឹងសមត្ថភាព ក៏្ដូចជាផដល់ភាពទុ្ក្ចិត្តនៅវិញនៅមក្រវាងអនក្ផលិត្ និងអនក្នប្បើប្បាស់ 
ប្ក្សួងក៏្បានប្បឹងដប្បងនរៀបចំបនងកើននូវសមត្ថភាពននការនធវើការសាក្ល្បងវិភាគរបស់មនេីរ
ពិនសាធន៍នដើម្បីឲ្យទ្ទួ្លបាននូវការវាយត្នមៃទ្ទួ្លសាោល់សមត្ថភាពនធវើការសាក្ល្បង ជា
អនតរជាតិ្ អនុនលាមតាមសតង់ោ ISO/IEC 17025។  

• វាយត្នមៃទ្ទួ្លសាោល់ជាអនតរជាតិ្ អនុនលាមតាមសតង់ោ ISO/IEC 17025 ននេះ ជាសមត្ថភាព
ននការនធវើសាក្ល្បងវិភាគរបស់មជ្ឈមណឌលមនេីរពិនសាធន៍ឧស្ាេក្មមក្មពុជា ចំន េះគំរូ
ផលិត្ផលមហូបអាហរ និងទឹ្ក្ ទំងដផនក្មីប្កូ្ជីវសាស្រសត និងគីមីសាស្រសត  

តារាងទ្ ី២.៣៤ ចនំនួគរំផូលតិ្ផលពឆី្ន២ំ០១៤-២០១៨ 

ឆ្ន ំ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ សរបុ 

ចំនួនគំរូ ៣ ៤២៦ ៣ ៦៦៤ ៥ ០២០ ៥ ៥៣៤ ៤ ៧៦៤ ២២ ៤០៨ 

ប្បភព: ប្ក្សួងឧស្ាេក្មមនិងសិប្បក្មម 

មាម្តស្តស្រសា 
•  ព្ាក្រសក្មមឧបក្រណ៍មាប្តាសាស្រសតបានចំនួន១៧៥៧នប្គឿង 
•  បនងកើត្មនេីរពិនសាធន៍ ដផនក្អគគិសនី 
•  ពប្ងឹងសមត្ថកិ្ចចប្គប់ប្គង ឲ្យមានការទ្ទួ្លសាោល់លំោប់អនតរជាតិ្ ISO/IEC 17025 និង 
17020 
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• បនងកើនសមត្ថភាពក្នុងនាមជាសមាជិក្អាសា៊ាន អងគការអនតរជាតិ្ និងតំ្បន់ 
• ជំរុញសក្មមភាពការង្ហរនីត្្ានុកូ្លមាប្តាសាស្រសតនិងជំរុញការអនុវត្តច្ាប់សតីពីមាប្តា
សាស្រសត និង លិខិ្ត្បទ្ោានគតិ្យុត្តនដើម្បីជាមូលោានក្នុងការអនុវត្តការង្ហរមាប្តាសាស្រសត 

• បនងកើត្វគគបណតតេះបណាាលជំនាញមាប្តាសាស្រសតន ៃ្ើយត្បតាមត្ប្មូវការជាក់្ដសតង និង លិខិ្ត្
បទ្ោានគតិ្យុត្ត នដើម្បីប្គប់ប្គងអងគភាព និងជំរុញដល់ធុរជនអនុវត្តនោយត្មាាភាព និង
គណននយ្យភាពក្នុងសងគម។  

 
២.១៣៨- បញ្ហាប្បឈម 

• ការប្តួ្ត្ពិនិត្្យនិងនរៀបចំន ើងវិញនូវគនប្មាងនលើក្ទឹ្ក្ចិត្តដផនក្េិរញ្ញវត្ថុដដលផតល់ការ
នលើក្ទឹ្ក្ចិត្តដល់ការវិនិនោគនៅតាមវិស័យនានាដដលមានដចងនៅក្នុងនាលននោ 
បាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្ាេក្មម នៅមានក្ប្មិត្ 

• ការយល់ដឹងអំពីនីតិ្វិធីនិងដបបបទ្នសនើសុំបនងកើត្និងវិញ្ហាបនបប្ត្ដំនណើរការនរាងចប្ក្ 
សិប្បក្មម នៅមានក្ប្មិត្ 

• ក្ងវេះធនធានមនុស្ស េិរញ្ញវត្ថុ និងបរិកាារក្នុងដំនណើរការចុេះបញ្ជីសេប្ាស 
• ខ្វេះមនធ្ាបាយដឹក្ជញ្ជូនកូ្នទ្មៃន់សតង់ោ២០នតាន ចុេះប្តួ្ត្ពិនិត្្យឧបក្រណ៍មាប្តាសាស្រសត 

៦.៣- ការអភិវឌ្ឍទ្ីផារការ្រ 

ការអភវិឌឍ្លក្ខខ្ណឌការង្ហរ នងិសខុ្ដមុនយីក្មមទ្នំាក្ទ់្នំងវជិាាជវីៈ 
• នរៀបចំនូវបញ្ជីប្តួ្ត្ពិនិត្្យអធិការកិ្ចចការង្ហរកាន់ដត្មានប្បសិទ្ធភាព ត្មាាភាព និងភាពនជឿ
ជាក់្  ប្ពមទំងោក់្ឲ្យនប្បើប្បាស់ប្ក្មសីលធម៌សប្មាប់មស្រនតីអធិការកិ្ចចការង្ហរ ជាពិនសស
នរៀបចំឲ្យមានប្បព័នធប្គប់ប្គងព័ត៌្មានវិទ្្ា។ 

• ពប្ងឹងការនប្បើប្បាស់ប្បព័នធប្គប់ប្គងទិ្ននន័យក្មាាំងពលក្មមជនបរនទ្ស តាមការនសនើសុំកូ្តា 
បណណ និងនសៀវនៅការង្ហរតាមប្បព័នធសវ័យប្បវត្តិក្មម។ 

• ដំន ើងប្បាក់្ឈនួលអប្បបរមាជូនក្មមក្រនិនោជិត្ដផនក្វាយនភណឌកាត់្នដរ និងផលិត្
ដស្បក្នជើងពី១៥៣ដុលាារអានមរិក្ ដល់ចំនួន១៧០ដុលាារអានមរិក្ ក្នុងមួយដខ្ សប្មាប់ឆ្នំ
២០១៨ បូក្រួមនឹងអត្ថប្បនោជន៍នផ្សងៗ ក្មមក្រនិនោជិត្មានក់្ៗអាចទ្ទួ្លប្បាក់្ដខ្ពី
១៨៧ នៅដល់១៩៨ដុលាារអានមរិក្។ 

• បនតដំនណើរការគនប្មាងនរាងចប្ក្កាន់ដត្ប្បនសើរនៅក្មពុជា ប្ពមទំងបានពប្ងឹងការអនុវត្ត
ច្ាប់សតីពីការង្ហរ និងអនុសញ្ហាអនតរជាតិ្សតីពីការង្ហរ ។ 
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• នចញនសចក្តីដណនាំនដើម្បីឲ្យមាាស់នរាងចប្ក្ សេប្ាស ប្គឹេះសាាននានា អនុវត្តការអនុញ្ហាត្ 
ឲ្យបងបអូនក្មមការិនីមាននផេន េះនចញមុននមា៉ាងនធវើការង្ហរោ៉ាងតិ្ច១៥នាទី្ និងអនុញ្ហាត្
ឲ្យបងបអូនក្មមក្រនិនោជិត្ជាស្រសតីដខ្មរឥសាាមអាចនប្បើប្បាស់សនមៃៀក្បំ ក់្តាមប្បនពណី
ឥសាាម។ 

• ជំរុញប្គប់នរាងចប្ក្ប្តូ្វនរៀបចំបនេប់បំនៅកូ្ន សប្មាប់ក្មមការិនីដដលមានកូ្ននប្កាមអាយុ 
១២ដខ្ និងប្តូ្វមានទរក្ោានសប្មាប់ក្មមការិនីដដលមានកូ្នអាយុនលើស១៨ដខ្។  

• វិធានការនោេះប្សាយទ្ប់សាាត់្ក្រណីដួលសនៃប់ នោយត្ប្មូវឲ្យប្គប់នរាងចប្ក្សេប្ាស
ទំងអស់ ពិនិត្្យលក្ខណៈបនចចក្នទ្សនិងសាានភាពជំុវិញនរាងចប្ក្ឲ្យមានសុវត្ថិភាពមុន
នពលចូលនធវើការ។  

• នរៀបចំនាលការណ៍ដណនាំសតីពីការនរៀបចំគិលានោានសេប្ាស ប្គឹេះសាាន។  

ការអភវិឌឍ្ការអបរ់បំណតតេះបណាាលបនចចក្នទ្ស នងិវជិាាជវីៈ 
• នរៀបចំឲ្យមានអនុប្កឹ្ត្្យសដីពីទិ្វាជាតិ្អប់រំបណតតេះបណាាលបនចចក្នទ្សនិងវិជាាជីវៈ កំ្ណត់្
យក្នលៃទី្១៥ ដខ្មិលុនា ជានរៀលរាល់ឆ្នំ។ 

• បណតតេះបណាាលក្ប្មិត្វិញ្ហាបនបប្ត្រយៈនពលខ្ៃី(នប្កាមរយៈនពល១ឆ្នំ) សញ្ហាបប្ត្បនចចក្ 
នទ្ស និងវិជាាជីវៈ សញ្ហាបប្ត្ជាន់ខ្ពស់/បរិញ្ហាបប្ត្រង បរិញ្ហាបប្ត្បនចចក្វិទ្្ា សញ្ហាបប្ត្
វិសវក្រ បរិញ្ហាបប្ត្ជាន់ខ្ពស់ និងេវឹក្េវឺនកូ្នជាងដល់សិកាាកាម សិស្ស និងនិស្សិត្ នលើ
មុខ្ជំនាញឧស្ាេក្មម  ណិជជក្មម បនចចក្នទ្ស សិប្បក្មមនសវាក្មមនទ្សចរណ៍ និង        
ក្សិក្មម។ 

• អភិវឌ្ឍក្ញ្ចប់សតង់ោដផអក្នលើសមត្ថភាព នលើវិស័យសំខាន់ៗមួយចំនួន។  

ការអភវិឌឍ្មខុ្របរ នងិការង្ហរ 
• សេប្ាស ប្គឹេះសាាននសដឋកិ្ចចក្នុងប្បព័នធដដលបានចុេះបញ្ជីជាមួយប្ក្សួងការង្ហរ និង      
បណតតេះបណាាលវិជាាជីវៈ នក្ើនចំនួន២១,១%នោយបានទ្ទួ្លប្បាក់្ឈនួលជាមធ្យមប្បមាណ
ជាង២ ន់លានដុលាារអានមរិក្ក្នុងមួយឆ្នំ។ 

• សេប្ាសដផនក្នសដឋកិ្ចចនប្ៅប្បព័នធ បានចុេះបញ្ជីនៅប្ក្សួងការង្ហរ និងបណតតេះបណាាល
វិជាាជីវៈ។ ដផនក្នសដឋកិ្ចចនប្ៅប្បព័នធននេះ បាននដើរតួ្នាទី្ោ៉ាងសក្មមក្នុងការបំនពញឲ្យាននៅ
វិញនៅមក្រវាងនសដឋកិ្ចចក្នុងប្បព័នធ និងបានរួមវិភាគទនោ៉ាងធំក្នុងនសដឋកិ្ចចជាតិ្ប្បមាណ
៦ ន់លានដុលាារអានមរិក្ ក្នុងមួយឆ្នំ។ 

• ក្មាាំងពលក្មមសរុប៩៩,៣% មានការង្ហរនធវើ។ 
• កំ្ពុងអនុវត្តក្មមវិធីរួមានរបស់អងគការសេប្បជាជាតិ្សតីពីមុខ្របរ និងការង្ហរសប្មាប់យុវជន
នៅក្មពុជា នដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍យុវជន និងស្រសតីវ័យនក្មងកាន់ដត្នប្ចើនន ើងទ្ទួ្លបានឱកាសការ 
ង្ហរសមរម្យ និងមានផលិត្ភាព។ 
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• ផតល់នសវាជួយដសវងរក្ការង្ហរនៅនប្ៅប្បនទ្សជូនប្បជាពលរដឋ បានចំនួនប្បមាណជាង 
១,២លាននាក់្ ក្នុងននាេះមាន(ប្បនទ្ស នល កូ្នរ៉េ ជប ុន មា៉ាន សុី សឹងហបូរើ និង តំ្បន់រដឋបាល
ពិនសសេុងកុ្ង)។  

ការអភវិឌឍ្របបសនតសិខុ្សងគម 
• អនុវត្តរបបសនតិសុខ្សងគមសប្មាប់មស្រនតីសាធារណៈ អតី្ត្មស្រនតីរាជការ និងអតី្ត្យុទ្ធជន។  
• ផតល់តាវកាលិក្ហនិភ័យការង្ហរ នក្ើនន ើងនសមើនឹង១០,៣០% នបើនប្បៀបនធៀបនឹងឆ្នំ
២០១៦។  ការចំណាយ តាវកាលិក្ហនិភ័យការង្ហរមានចំនួន១៩ប ៊ីលាននរៀល មានការនក្ើន
ន ើងនសមើនឹង២១,៩៨%។  

• អនុវត្តរបបសនតិសុខ្សងគមដផនក្ដលទំសុខ្ភាព នោយបានពប្ងីក្ដល់សេប្ាស ប្គឹេះ 
សាាន និងបានចុេះកំ្ណត់្អត្តសញ្ហាណក្មមក្រនិនោជិត្ន ើងវិញប្តឹ្មឆ្នំ២០១៧ ។ 

• អនុវត្តក្មមវិធីផតល់ប្បាក់្ឧបត្ថមភដល់ក្មមការិនីសប្មាលកូ្ន ដដលមានក្មមការិនីសប្មាលកូ្ន
ចំនួន៩ ៩២៥នាក់្ ចំនួនកូ្ន ៩.៩៩០នាក់្ និង បានផតល់ប្បាក់្ឧបត្ថមភសរុបចំនួន៣ ៩៩៦
លាននរៀល។ 

• បនតសេការជាមួយប្ក្សួង ក់្ព័នធនដើម្បីនោេះប្សាយបញ្ហាសុវត្ថិភាពក្នុងការដឹក្ជញ្ជូន 
និងការនធវើដំនណើររបស់បងបអូនក្មមក្រនិនោជិត្តាមរយៈការនរៀបចំដក្សប្មួលមនធ្ាបាយ
ដឹក្ជញ្ជូន និងពប្ងឹងការអនុវត្តច្ាប់ចរាចរផៃូវនាក្។  

• សេការជាមួយបណាាប្បនទ្សអាសា៊ានក្នុងការអនុវត្តរបបនសាធននិវត្តន៍ នោយពលក្រអាច
នផេរសមាជិក្ភាព អតី្ត្ភាពការង្ហរ និងការបង់ភាគទននបឡាសនតិសុខ្សងគមពីប្បនទ្ស
មួយនៅប្បនទ្សមួយបនាាប់ពីចប់កិ្ចចសន្ាការង្ហរ និងនដើម្បីនធវើជាមូលោានក្នុងការគិត្
ប្បាក់្នសាធននិវត្តន៍។ ពលក្រដដលនធវើការនៅនប្ៅប្បនទ្សអាចទ្ទួ្លបានរបបននេះដូច
នៅក្នុងប្បនទ្ស។ 

បញ្ហា ប្បឈម 
២.១៣៩- ទ្នេឹមលទ្ធផលគួរជាទី្នមាទ្នខាងនលើ ការអភិវឌ្ឍទី្ផ្ារការង្ហរក៏្នៅមានបញ្ហាប្បឈម
គនៃឹេះមួយចំនួនដដលត្ប្មូវឲ្យមានការបត់្ដបន និងជមនេះរាល់បញ្ហាទំងននាេះក្នុងការនធវើបចចុប្បននភាព
ដផនការយុទ្ធសាស្រសត៥ឆ្នំខាងមុខ្ននេះ នលើបញ្ហាប្បឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងនប្កាម៖ 

• គុណភាពផលិត្ភាពននក្មាាំងពលក្មមនៅមានក្ប្មិត្ទបនបើនធៀបនឹងបណាាប្បនទ្សក្នុង
តំ្បន់នោយសារក្មាាំងពលក្មមភាគនប្ចើននធវើការក្នុងនសដឋកិ្ចចនប្ៅប្បព័នធ 

• ប្បព័នធប្គប់ប្គងទិ្ននន័យការង្ហរ និងអតី្ត្ភាពការង្ហរមិនទន់រឹងមំា 
• ការនរៀបចំប្បព័នធប្គប់ប្គងសុខ្ភាព និងសុវត្ថិភាពការង្ហរនៅតាមបណាានរាងចប្ក្សេប្ាស
មិនទន់លអ រួមទំងសុវត្ថិភាពការដឹក្ជញ្ជូនក្មមក្រនិនោជិត្មិនសូវមានសុវត្ថិភាព 
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• ការប្គប់ប្គងការបិទ្ទារនរាងចប្ក្និងការទូ្ទត់្ប្បាក់្អតី្ភាពការង្ហរនៅមិនទន់លអ 
• នសវាាំ រនទ្សនតរប្បនវសន៍នៅមានក្ប្មិត្ 
• ការអនុវត្តនាលននោបាយជាតិ្សតីពីការអប់រំបណតតេះបណាាលបនចចក្នទ្សនិងវិជាាជីវៈ
២០១៧-២០២៥ នៅមានក្ប្មិត្ទំងវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯក្ជន 

• មិនទន់ទ្ទួ្លបានលទ្ធផលលអប្បនសើរក្នុងការអនុវត្តប្ក្បខ័្ណឌគុណវុឌ្ឍិជាតិ្ក្មពុជា សតង់ោ 
ជាតិ្ សមត្ថភាព និងក្មមវិធីសិក្្ាដផអក្នលើសមត្ថភាព ប្ក្បខ័្ណឌទ្ទួ្លសាោល់ ៃ្ងពីការ
អប់រំបណតតេះបណាាលបនចចក្នទ្សនិងវិជាាជីវៈនៅប្គឹេះសាានឧត្តមសិក្្ា ត្ប្មូវការបនងកើត្មជ្ឈ 
មណឌលគំរូសប្មាប់ការបណតតេះបណាាលបនចចក្នទ្សជានប្ចើនក្ដនៃង និងការនរៀបចំទិ្វាផ្សពវ 
ផ្ាយនាលននោបាយមិនទន់បានទូ្លំទូ្លាយ។ 

• ការបណតតេះបណាាលជំនាញបនចចក្នទ្សក្ប្មិត្មធ្យម និងក្ប្មិត្ខ្ពស់មិនទន់ប្គប់ប្ាន់ 
• ការបនងកើនសមត្ថភាពក្មាាំងពលក្មមនដើម្បីបនងកើនផលិត្ភាពនៅមិនទន់ទូ្លំទូ្លាយ 
• ភាពមិនទន់ន ៃ្ើយត្បបាននពញនលញទំងដផនក្មុខ្ជំនាញ ក្មមសិក្្ា មនសិការ វិជាាជីវៈ 
និងគុណភាពននការអប់រំបណតតេះបណាាលបនចចក្នទ្សនិងវិជាាជីវៈនៅនឹងត្ប្មូវការជាក់្ដសតង 

• ភាពនៅមានក្ប្មិត្ននការចូលរួមពីវិស័យឯក្ជនក្នុងការបណតតេះបណាាលជំនាញបនចចក្ 
នទ្សនិងវិជាាជីវៈ។ 

• ក្ប្មិត្វិសាលភាពប្គបដណតប់ននក្មមវិធីជំនួយសងគម និងរបបសនតិសុខ្សងគមនៅមិនទន់
ទូ្លំទូ្លាយ និងនពញនលញ 

• ដំនណើរការប្គប់ប្គងក្មមវិធី និងរបបននប្បព័នធាំ រសងគមមិនទន់លក្ខណៈប្បមូលផតុំ។ 
• ការនរៀបចំប្ក្បខ័្ណឌគតិ្យុត្តនិងនេោារចនាសមព័នធាំប្ទ្ដូចជាប្បព័នធាំប្ទ្នីត្្ាកូ្លភាព
របស់ប្បជាជន និងជនង្ហយរងនប្ាេះ និងការចុេះបញ្ជីរបស់សាាប័នប្បតិ្បត្តិក្រនៅមិនទន់
ច្ាស់លាស់។ 

• ការោក់្ឲ្យអនុវត្តរបបសនតិសុខ្សងគម ប្ពមទំងការពប្ងីក្វិសាលភាពនលើរបបដដលមាន
ប្សាប់សំនៅ បនងកើនការាំ រដល់ប្បជាជនប្គប់រូបត្ប្មូវមានការនប្បើប្បាស់នពលនវលាយូរ 
រួមទំងត្ប្មូវការធនធាននដើម្បីដំនណើរការ។ 

• ប្បសិទ្ធភាព និងគុណភាពននការផតល់នសវាសាធារណៈរបស់ប្ក្សួង នៅពំុទន់ទ្ទួ្លបាន
ការន ៃ្ើយត្បនពញនលញនឹងត្ប្មូវការរបស់អនក្នប្បើប្បាស់នសវា ការនរៀបចំក្សាងដផនការ 
ការព្ាក្រណ៍ របាយការណ៍ ប្បព័នធសថិតិ្មិនទន់បានច្ាស់លាស់ អនុស្ារណៈននការ
នោគយល់ាន និងលិខិ្តូ្បក្រណ៍នានានៅមិនទន់មានយនតការប្គប់ប្គងច្ាស់លាស់ 
និងការនលើក្ក្មពស់ការង្ហរសមភាពនយនឌ័ររវាងបុរសនិងស្រសតីក្នុងវិស័យការង្ហរ និងបណតតេះ
បណាាលវិជាាជីវៈនៅមានក្ប្មិត្។ 
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• ការនធវើអធិការកិ្ចច និងសវនក្មម ការតាមោន ប្តួ្ត្ពិនិត្្យ និងវាយត្នមៃអំពីការអនុវត្តនាល
ននោបាយ និងដផនការយុទ្ធសាស្រសតនានា រួមទំងការពប្ងឹងយនតការគណៈក្មមការ និង
ប្កុ្មការង្ហរនផ្សងៗមិនទន់មានដំនណើរការលអ។ 

៦.៤- ការអភិវឌ្ឍវិសយ័ធនាររនិងហរិញ្ញវត្ា ុ

ការអភិវឌ្ឍវិសយ័ធនាររ 
• ប្ទ្ព្យសក្មមរបស់ប្គឹេះសាានធនាារបាននក្ើនន ើងជាមធ្យមប្បចាំឆ្នំ២២,៥% ក្នុងអំ ុង
ឆ្នំ២០១៤-២០១៨ នោយបាននក្ើនន ើងពី៦៦,៣ប្ទី្លាននរៀល(៩៨,៣% ននផ.ស.ស.) 
នៅឆ្នំ២០១៤ ដល១់៤០ប្ទី្លាននរៀល(១៤១,៥%ននផ.ស.ស) នៅដខ្តុ្លា ឆ្នំ២០១៨។ 
ប្បាក់្បនញ្ញើអតិ្លិជនបាននក្ើនន ើងជាមធ្យមប្បចាំឆ្នំ២២,៩% ក្នុងអំ ុងនពល៥ឆ្នំចុងនប្កាយ 
ន លគឺបាននក្ើនពី៣៦,៧ប្ទី្លាននរៀល(៥៤,៣% ននផ.ស.ស.) នៅឆ្នំ២០១៤ ដល់
៧៧,៦ប្ទី្លាននរៀល(៧៨,៥% ននផ.ស.ស.) នៅដខ្តុ្លា ឆ្នំ២០១៨  ខ្ណៈដដលឥណទន
របស់ប្គឹេះសាានធនាារនៅវិស័យឯក្ជនបាននក្ើនន ើងជាមធ្យមប្បចាំឆ្នំប្បមាណ២៤,៥% 
ក្នុងអំ ុងនពល៥ឆ្នំដូចាននោយនក្ើនន ើងពី៣៦,២ប្ទី្លាននរៀល ក្នុងឆ្នំ២០១៤ (៥៣,៧%  
ននផ.ស.ស.) ដល់៧៩,១ប្ទី្លាននរៀល នៅដខ្តុ្លា ឆ្នំ២០១៨(៧៩,៩%ននផ.ស.ស.)។  

  
 

• ការរើក្ចនប្មើនោ៉ាងឆ្ប់រេ័សគួរឲ្យក្ត់្សមាោល់ ទំងចំនួនប្បតិ្បត្តិក្រ ទំ្េំប្បតិ្បត្តិការ 
និងវិសាលភាពរបស់វិស័យធនាារនៅក្មពុជានោយសារ ធនាារជាតិ្ននក្មពុជាបាននិង
កំ្ពុងបនតពប្ងឹងការប្តួ្ត្ពិនិត្្យនលើឯក្សារនិងការប្តួ្ត្ពិនិត្្យដល់ទី្ក្ដនៃង ចំន េះប្គឹេះសាាន 
ធនាារនិងេិរញ្ញវត្ថុ នោយយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្និងប្បុងប្បយ័ត្នខ្ពស់ដូចជា៖ ១.ការវិភាគតាម
ោននិងវាយត្នមៃសក្មមភាពអាជីវក្មមរបស់ប្គឹេះសាានប្បព័នធប្តួ្ត្ពិនិត្្យ ២.ការវិភាគនលើ
ឯក្សារប្បចាំប្ា និង ៣.ការនប្បើប្បាស់វិធីសាស្រសត CAMELS ដដលដផអក្នលើមូលោានហ-   
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រូបភាពទ្ ី២.៣ ប្ទ្ព្យសក្មម ប្បាក្ប់នញ្ញើ និងឥណទនរបស់
ប្គឹេះសាានធនាារ

គិត្ជាប្ទ្លីាននរៀល ពឆី្ន២ំ០១៤-២០១៨

ទ្រព្យសកម្ម ទ្ាក់បញ ញ្ ើ ឥណទាន
ទ្ាក់បញ ញ្ ើ/ផ.ស.ស (ស្ដ ាំ) ឥណទាន/ផ.ស.ស (ស្ដ ាំ) ទ្រព្យសកម្ម/ផ.ស.ស (ស្ដ ាំ)
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និភ័យនិងទ្ស្សនៈអនាគត្ក្នុងការវាយត្នមៃនដើម្បីធានានូវភាពរឹងមំានិងសុវត្ថិភាពនៅក្នុង
ប្បព័នធធនាារទំងមូល។  

• សាានភាពេិរញ្ញវត្ថុ គុណភាពប្ទ្ព្យសក្មម ដំនណើរការអាជីវក្មម សាានភាពនដើមទុ្ន សនេនីយ
ភាពអភិបាលកិ្ចច និងការអនុវត្តច្ាប់និងបទ្ប្បញ្ញត្តិរបស់ប្គឹេះសាានធនាារនិងេិរញ្ញវត្ថុ
មានភាពលអប្បនសើរបនាាប់ពីធនាារជាតិ្ននក្មពុជាបានោក់្នចញនូវប្បកាសលមីៗមួយចំនួន
ដូចជា៖ ១.ប្បកាសសដីពីប្ក្បខ្ណឌប្គប់ប្គងហនិភ័យសនេនីយភាព ២.ប្បកាសសដីពីនដើម
ទុ្នចុេះបញ្ជីអប្បបរមា ៣.ប្បកាសសដីពីការកំ្ណត់្ប្ទ្នាប់នដើមទុ្ន ៤.ប្បកាសសដីពីចំណាត់្
ថ្ននក់្ហនិភ័យ ឥណទននិងសំវិធានធននលើអុីមដភរមិន ៥.ប្បកាសសដីពីសវនក្មមចំន េះ
ប្គឹេះសាានធនាារ និង េិរញ្ញវត្ថុជានដើម។ ជាមួយានននេះដដរធនាារជាតិ្ននក្មពុជាបាននិង
បនតកិ្ចចសេប្បតិ្បត្តិការ ជាមួយបណាាអាជាាធរប្តួ្ត្ពិនិត្្យននបណាាប្បនទ្សនផ្សងៗ ដដល
មានប្គឹេះសាានបាននបើក្សាខានិងបុត្តសមព័នធនៅក្មពុជានដើម្បីពប្ងឹងសេប្បតិ្បត្តិការ ការ
ដចក្រំដលក្ព័ត៌្មាននិងការបង្ហាញពីការប្ពួយបារមភឬ ហនិភ័យជាប្បព័នធក្នុងនាលបំណង
រួមាននោេះប្សាយវិបត្តិ ដដលអាចនក្ើត្ន ើងនិងបនញ្ចៀសហនិភ័យជាប្បព័នធ ៃ្ងប្បនទ្ស។  

• បដនថមពីនលើននេះនទ្ៀត្ នដើម្បីរក្្ាបានជំននឿទុ្ក្ចិត្តរបស់សាធារណៈជនមក្នលើវិស័យធនា 
ារ និងេិរញ្ញវត្ថុ ធនាារជាតិ្ននក្មពុជាបាននចញប្បកាសសតីពីប្កុ្មេ ុនសវនក្មមចំន េះ
ប្គឹេះសាានធនាារនិងេិរញ្ញវត្ថុ ប្ពមទំងបានជំរុញប្គឹេះសាានធនាារនិងេិរញ្ញវត្ថុឲ្យយក្
ចិត្តទុ្ក្ោក់្ចំន េះការអនុវត្តតាមច្ាប់ សតីពីអនុនលាមភាពពនធគណនីបរនទ្ស ការនប្ត្ៀម
នរៀបចំរបាយការណ៍េិរញ្ញវត្ថុប្សបតាមសតង់ោរបាយការណ៍េិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ ការអនុវត្ត
នាលការណ៍កិ្ចចាំ រអតិ្លិជន និងការអនុវត្តតាមនាលការណ៍ប្គឹេះបាដសល ជា  នដើម។  

• ធនាារជាតិ្ននក្មពុជាបានបនងកើត្ប្បព័នធផដល់សញ្ហាជាមុន និងការបនងកើត្ប្កុ្មការង្ហរសថិរ-
ភាពរូបិយវត្ថុប្ពមទំងបានសិក្្ាពីការវិភាគហនិភ័យនិងអនុវត្តការនធវើនស្រសតសនត្សតនោយ 
ដផអក្តាមក្មមវិធីវាយត្នមៃវិស័យេិរញ្ញវត្ថុរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអនតរជាត្ិ។  

• ធនាារជាតិ្ននក្មពុជាកំ្ពុងដត្នរៀបចំប្បកាសមួយនផ្សងនទ្ៀត្ទក់្ទ្ងនឹងប្ក្បខ័្ណឌប្គប់ 
ប្គងហនិភ័យសនេនីយភាព សប្មាប់ប្គឹេះសាានធនាារនិងេិរញ្ញវត្ថុ និងបានពប្ងឹងតួ្នាទី្
របស់ខ្ៃួនជាអនក្ខ្ចីចុងនប្កាយតាមរយៈ ការោក់្ឲ្យអនុវត្តនូវប្បកាសសដីពីការផដល់សនេនីយ
ភាពចំន េះប្គឹេះសាានធនាារនិងេិរញ្ញវត្ថុ នដើម្បីបង្ហារជាមុននូវហនិភ័យជាប្បព័នធ។ 

• ធនាារជាតិ្ននក្មពុជា ប្ក្សួងនសដឋកិ្ចចនិងេិរញ្ញវត្ថុ និងគណៈក្មមការមូលបប្ត្ក្មពុជា
បានបនងកើត្ប្កុ្មការង្ហរមួយក្នុងនាលនៅផដួចនផដើមឲ្យមានយនតការប្គប់ប្គងវិបត្តិក្នុងវិស័យ
េិរញ្ញវត្ថុ។ 

• ការសនប្មចបាននូវសមិទ្ធផលខាងនលើននេះ នោយសារធនាារជាតិ្ននក្មពុជាបានោក់្ឲ្យ
ដំនណើរការជាផៃូវការនូវប្បព័នធនសវាទូ្ទត់្រេ័ស នដើម្បីជំរុញការនប្បើប្បាស់ប្បាក់្នរៀល និង
ការទូ្ទត់្សងប្បាក់្ជានអ ិចប្តូ្និក្ ឲ្យកាន់ដត្មានប្បសិទ្ធភាពនិងនដើម្បីនលើក្ក្មពស់ការ
នធវើទំ្ននើបក្មមប្បព័នធទូ្ទត់្នៅក្មពុជា។ នលើសពីននេះនទ្ៀត្ ធនាារជាតិ្ននក្មពុជាបានោក់្
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ឲ្យដំនណើរការប្បព័នធ Central Shared Switch សប្មាប់សប្មួលប្បតិ្បត្តិការទូ្ទត់្អនតរ
ធនាារតាមរយៈបណណទូ្ទត់្ឥណពនធនលើមា៉ាសុីនATM និងមា៉ាសុីន POS ក្នុងនាលនៅ
បនងកើននូវប្បសិទ្ធភាពនសវាទូ្ទត់្ កាត់្បនថយចរាចរសាច់ប្បាក់្នៅនលើទី្ផ្ារ។ នេើយនៅ
នពលលមីននេះ ធនាារជាតិ្ននក្មពុជាបាននឹងកំ្ពុងអភិវឌ្ឍប្បព័នធទូ្ទត់្ដុលភាាមៗ នដើម្បី
សប្មួលដល់ប្បតិ្បត្តិការទូ្ទត់្សងប្បាក់្ត្នមៃធំ។ 

ការអភិវឌ្ឍវិសយ័មីប្កូហរិញ្ញវត្ា ុ
• វិស័យមីប្កូ្េិរញ្ញវត្ថុក្មពុជាបានបនតរើក្ចនប្មើនគួរឲ្យក្ត់្សមាោល់ និងប្បក្បនោយនិរនតរភាព
ទំងវិសាលភាព ទំ្េំប្បតិ្បត្តិការ និងប្បាក់្ចំនណញ ប្ពមទំងបានផដល់នសវានផេរប្បាក់្ និង
នសវាធនាារចល័ត្ោ៉ាងសក្មម។ 

• ប្ទ្ព្យសក្មមរបស់ប្គឹេះសាានមីប្កូ្េិរញ្ញវត្ថុជាមធ្យមបាននក្ើនក្នុងអប្តាប្បចាំឆ្នំនសមើនឹង 
៣៣,៣% ក្នុងអំ ុងឆ្នំ២០១៤-២០១៨ នោយបាននក្ើនន ើងពី៩,៩៤ប្ទី្លាននរៀល 
(១៤,៧% ននផ.ស.ស) នៅឆ្នំ២០១៤ ដល់ ២៥,៣៨ ប្ទី្លាននរៀល (២៥,៧% ននផ.ស.
ស.) នៅដខ្ក្ញ្ហាឆ្នំ២០១៨។ វិស័យននេះបានផដល់ឥណទនដល់អតិ្លិជនរបស់ខ្ៃួនជា
មធ្យមក្នុងអប្តាកំ្នណើន៣៤,៥% ក្នុងមួយឆ្នំ ក្នុងអំ ុងនពលដូចានននេះ ន លគឺបាននក្ើន
ន ើងពី៨,២២ ប្ទី្លាននរៀល(១២,២% ននផ.ស.ស.) នៅឆ្នំ២០១៤ ដល់ ២០,៦២ ប្ទី្
លាននរៀល(២០,៨% ននផ.ស.ស.) នៅដខ្ក្ញ្ហា ឆ្នំ២០១៨ ប្ពមទំងបាននក្ណឌប្បមូល
ប្បាក់្បនញ្ញើពីសាធារណជនជាមធ្យមប្បមាណ៤៦,៧% ក្នុងមួយឆ្នំ ក្នុងអំ ុងឆ្នំ២០១៤-
២០១៨ ន លគឺបាននក្ើនន ើងពី៣,៦២ ប្ទី្លាននរៀល(៥,៤% ននផ.ស.ស.) នៅឆ្នំ
២០១៤ ដល់១០,៣៣ប្ទី្លាននរៀល (១០,៤%ននផ.ស.ស.) នៅដខ្ក្ញ្ហាឆ្នំ២០១៨។ 
២០១៤ ដល់១០,៣៣ប្ទី្លាននរៀល (១០,៤%ននផ.ស.ស.) នៅដខ្ក្ញ្ហាឆ្នំ២០១៨។
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រូបភាពទ្ ី២.៤ ប្ទ្ពយ្សក្មម ប្បាក្ប់នញ្ញើ និងឥណទនរបសប់្គេឹះសាាន
មីប្ក្េូរិញ្ញវត្ថុ

គិត្ជាប្ទ្ីលាននរៀល ពីឆ្នំ២០១៤-២០១៨

ម្ទ្ពយសករម ម្បាកប់គ ញ្ ើ
ឥណទាន្ ម្បាកប់គ ញ្ ើ/ផ្.ស.ស (ស្តដ ាំ)
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• គិត្ប្តឹ្ម ក់្ក្ណាាលឆ្នំ២០១៥ ប្គឹេះសាានមីប្កូ្េិរញ្ញវត្ថុទំងអស់បានបញ្ចប់ និងនផញើ
របាយការណ៍សដីពីការវិភាគហនិភ័យននការគំរាមកំ្ដេងននការសមាាត្ប្បាក់្ និងេិរញ្ញប្ប
ទននភរវក្មម។ 

• កាលពីឆ្នំ២០១៥ គណៈក្មាាធិការដឹក្នាំការង្ហរអភិវឌ្ឍន៍មីប្កូ្េិរញ្ញវត្ថុបានកំ្ណត់្ពីបញ្ហា 
ប្បឈមនានាក្នុងវិស័យមីប្កូ្េិរញ្ញវត្ថុ និងបានោក់្នចញនូវវិធានការនាលននោបាយ 
និងវិធានការនោេះប្សាយនដើម្បីឲ្យធនាារជាតិ្ននក្មពុជា និងប្បតិ្បត្តិក្រមីប្កូ្េិរញ្ញវត្ថុ តាម
ោននិងអនុវត្ត។ 

 បញ្ហា ប្បឈម  

   វិសយ័ធនាររ 
 

២.១៤០- នទេះជាវិស័យធនាារបានអភិវឌ្ឍនិងមានភាពរឹងមំាក៏្នោយ ក៏្ក្ប្មិត្ននការអភិវឌ្ឍវិស័យ 
ននេះ នៅមានបញ្ហាប្បឈមមួយចំនួនដូចជា៖ 

• ក្ប្មិត្ដុលាាររូបនីយក្មមខ្ពស់ បាននធវើឲ្យក្មពុជាបាត់្បង់ចំណូលពីការនបាេះពុមពប្ក្ោស
ប្បាក់្(Seigniorage) ប្ពមទំងជាឧបសគគដល់ការនប្បើប្បាស់ឧបក្រណ៍នាលននោបាយ
រូបិយវត្ថុ មួយចំនួនដដលដផអក្នលើទី្ផ្ារ ប្ពមទំងបានកាត់្បនថយលទ្ធភាពរបស់រោាភិបាល
ក្នុងការចាត់្វិធានការត្បនៅនឹងវិបត្តិដដលអាចនក្ើត្មានន ើង។ 

• ក្មពុជាមិនទន់មានប្ក្បខ័្ណឌសាាប័ន និងយនតការសប្មបសប្មួលច្ាស់លាស់ នដើម្បីធានា
សថិរភាពេិរញ្ញវត្ថុ។ ការទ្ទួ្លបានទិ្ននន័យប្គប់ប្ជុងនប្ជាយ ទន់នពលនវលា និងមានភាព
ប្តឹ្មប្តូ្វ ក៏្នៅមានក្ប្មិត្ក្នុងការឈានដល់ការតាមោនប្បក្បនោយប្បសិទ្ធភាពនៅនលើ 
ហនិភ័យដដលអាចប េះ ល់សថិរភាពេិរញ្ញវត្ថុ។ 

• បរិមាណននប្បាក់្បនញ្ញើ និងរូបិយវត្ថុក្នុងចរាចរណ៍ជាប្បាក់្នរៀលមានក្ប្មិត្ទបនធៀបនឹង
ប្បាក់្ដុលាារអានមរិក្។ ប្បតិ្បត្តិការរបស់រាជរោាភិបាលមួយចំនួននៅដត្នធវើន ើងជាប្បាក់្
ដុលាារអានមរិក្ នេើយអាជីវក្រជានប្ចើនបានផ្សពវផ្ាយការលក់្ផលិត្ផលរបស់ខ្ៃួនជា
ប្បាក់្ដុលាារអានមរិក្ដត្ប ុនណាណេះ ជាពិនសស នៅតំ្បន់ទី្ប្បជំុជន។ 

• ធនាារជាតិ្ននក្មពុជា នៅដត្បនតអនុវត្តការប្តួ្ត្ពិនិត្្យ នោយដផអក្នលើមូលោានហនិភ័យ
និងទ្ស្សនអនាគត្ តាមរយៈការោក់្ឱ្យអនុវត្តប្បកាសសតីពីការអនុវត្តការប្តួ្ត្ពិនិត្្យនលើ
មូលោានហនិភ័យ និងទ្ស្សនអនាគត្។ ការនបតជាាខាងនលើរបស់ធនាារជាតិ្ននក្មពុជា
នៅជួបបញ្ហាប្បឈមមួយចំនួន ដូចជា ក្ងវេះបុគគលិក្ដដលមានឯក្នទ្សក្មមក្នុងការអនុវត្ត
វិធីសាស្រសតប្តួ្ត្ពិនិត្្យលមីននេះ និងការខ្វេះខាត្បនចចក្វិទ្្ាព័ត៌្មាន។ ទ្នេឹមននេះ ប្ក្បខ័្ណឌច្ាប់
និងបទ្ប្បញ្ញត្តិទមទរឲ្យមានការប្តួ្ត្ពិនិត្្យជាប្បចាំ នដើម្បីតាមទន់ការវិវឌ្ឍននសាានភាពទី្
ផ្ារ។ 
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 វិសយ័មីប្កូហរិញ្ញវត្ា ុ  
• ការយល់ដឹងរបស់ប្បជាពលរដឋអំពីវិស័យមីប្កូ្េិរញ្ញវត្ថុនៅមានក្ប្មិត្នោយយល់ប្ច ំ
ថ្ន ប្គឹេះសាានមីប្កូ្េិរញ្ញវត្ថុគឺជាប្គឹេះសាានរបស់រដឋ ឬអងគការមិនដសវងរក្ប្បាក់្ចំនណញ។  

• អប្តាការប្បាក់្របស់ប្គឹេះសាានមីប្កូ្េិរញ្ញវត្ថុនៅមានត្នមៃខ្ពស់ នោយសារនលៃនដើមននប្បភព
ទុ្ន និងការចំណាយប្បតិ្បត្តិការនៅមានក្ប្មិត្ខ្ពស់។ 

• ក្ងវេះប្បព័នធព័ត៌្មានវិទ្្ា និងធនធានមនុស្សសប្មាប់អនុវត្តសតង់ោរបាយការណ៍េិរញ្ញវត្ថុ
អនតរជាតិ្ននក្មពុជា និងភាពមិនច្ាស់លាស់ននមូលោានគិត្ពនធចំន េះការនធវើសំវិធានធន 
និងការបដងវរប្បាក់្ចំនណញរក្្ាទុ្ក្នៅជានដើមទុ្នចុេះបញ្ជី ដដលអាចមិននលើក្ទឹ្ក្ចិត្តឲ្យ
ប្គឹេះសាានមីប្កូ្េិរញ្ញវត្ថុ បងគរសំវិធានធនប្គប់ប្ាន់ នដើម្បីបង្ហារហនិភ័យជាយថ្ននេតុ្។ 

៧- ការកសាងសមត្ាភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 
៧.១- ការពប្ងឹងនិងការសលើកកមពសវ់ិសយ័អប់រ ំ វិទាសាស្ដសត បសចចកវិទា ប្ពម
ទងំការបណតុ ោះបណ្ដត ល 
២.១៤១- ដផនការយុទ្ធសាស្រសតវិស័យអប់រំ ២០១៤-២០១៨ បានបង្ហាញពីដំណាក់្កាលការង្ហរដ៏
សំខាន់របស់ប្ក្សួង អប់រំ យុវជន និងកី្ឡាក្នុងការអនុវត្តកំ្ដណទ្ប្មង់វិស័យអប់រំ យុវជន និង
កី្ឡានៅក្មពុជា ប្សបតាមកំ្ដណទ្ប្មង់នានា របស់រាជរោាភិបាលក្នុងអាណត្តិទី្៥។  
២.១៤២- ក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំក្នៃងមក្ ប្ក្សួងនិងនដគូអភិវឌ្ឍបានរួមានអនុវត្តដផនការយុទ្ធ      
សាស្រសតវិស័យអប់រំ នោយសនប្មចបាននូវសមិទ្ធផលធំៗគួរឲ្យក្ត់្សមាោល់ ដូចជា ការបនងកើនការ
ចូលនរៀនប្បក្បនោយសមធម៌នៅប្គប់ក្ប្មិត្ ជាពិនសសការអប់រំមូលោានរយៈនពល៩ឆ្នំ ការ
ពប្ងឹងនិងពប្ងីក្អភិបាលកិ្ចច ប្គឹេះសាានសិក្្ាសាធារណៈ ការនោេះប្សាយត្ប្មូវការបនាាន់ភាាមៗ 
និងការបនងកើនអាហរូបក្រណ៍សប្មាប់សិស្សនិងនិស្សិត្ប្កី្ប្ក្។ ប្ក្សួងក៏្បានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្
ោ៉ាងខាាំងកាា ចំន េះវិធានការនលើក្ក្មពស់គុណភាពនិងភាពន ៃ្ើយត្បនននសវាអប់រំ ជាពិនសសការ
នលើក្ក្មពស់វិជាាជីវៈប្គូបនប្ងៀន ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនិងការនលើក្ទឹ្ក្ចិត្ត ប្ពមទំងការបនងកើន
ប្បសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការប្គប់ប្គងនសវាអប់រំ។ 

២.១៤៣- សមិទ្ធផលធំៗទក់្ទ្ងនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ យុវជន និងកី្ឡា ដូចខាងនប្កាម៖ 

 ១.១  វឌ្ឍនភាពតាមអន វិស័យ 
១.១.១  ការអបរ់កំ្មុារត្ចូ 

ចំនួនសាលាមនត្តយ្យសិក្្ាប្គប់រូបភាពបាននក្ើនពី៥ ៦២៥សាលា/ក្ដនៃង ឆ្នំសិក្្ា២០១៣- 
២០១៤ ដល់៧ ៥៨៧ សាលា/ក្ដនៃង ឆ្នំសិក្្ា២០១៧-២០១៨ (សាលាមនត្តយ្យសិក្្ារដឋមាន ៤ ១៧៦ 
មនត្តយ្យសិក្្ាឯក្ជន៤៥៦ និងមនត្តយ្យសិក្្ាសេគមន៍២.៩៥៥ក្ដនៃង)។ ឆ្នំសិក្្ា២០១៧-
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២០១៨ កុ្មារទ្ទួ្លបាននសវាអប់រំប្គប់រូបភាពមាន ៤៣១ ៥១០នាក់្ ប្សី ២១៨ ៤៨៨នាក់្ នសមើ 
៥០,៦៣%។  

១.១.២ ការអបរ់បំឋមសកិ្ា្ 

សាលាបឋមសិក្្ារដឋបាននក្ើនពី៦.៩៩៣ ឆ្នំសិក្្ា២០១៣-២០១៤ ដល់៧.១៨៩ ឆ្នំ
សិក្្ា ២០១៧-២០១៨។ អប្តាពិត្ននការសិក្្ានៅបឋមសិក្្ា សនប្មចបាន៩៧,៨% ឆ្នំសិក្្ា
២០១៧-២០១៨ អប្តាបញ្ចប់ការសិក្្ា៨២,៧%។ នាលននោបាយសតីពីសាលាកុ្មារនមប្តី្ ប្តូ្វ
បានអនុវត្តនោយនជាគជ័យសំនៅផតល់ឱកាសដល់កុ្មារទំងអស់បានចូលនរៀន និងទ្ទួ្លបានការ
អប់រំប្បក្បនោយគុណភាពោ៉ាងនហចណាស់ប្តឹ្មក្ប្មិត្អប់រំមូលោាន។ ការផតល់អាហរនពលប្ពឹក្
និងអាហរូបក្រណ៍សប្មាប់សិស្សប្កី្ប្ក្ និងការផតល់មនធ្ាបាយនធវើដំនណើរដល់ប្កុ្មបំប ននិង       
ពិនិត្្យតាមោនថ្ននក់្ប្កុ្ង ប្សុក្ ខ្ណឌ បានបនងកើនអប្តាចូលនរៀន និងសថិរភាពននការសិក្្ា។ 

១.១.៣ ការអបរ់មំធយ្មសកិ្ា្នងិអបរ់បំនចចក្នទ្ស 
ក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំក្នៃងមក្ អប្តារួមននការសិក្្ានៅមធ្យមសិក្្ាបឋមភូមិ និងទុ្តិ្យភូមិ

បាននក្ើននរៀងានពី៥៣,៣% និង២៦%ឆ្នំសិក្្ា២០១៣-២០១៤ ដល់ ៥៩,២%(ចំណុចនៅ
៥៤,៦%)  និង២៨,៥%(ចំណុចនៅ២៧,៧) ឆ្នសំិក្្ា២០១៧-២០១៨ នេើយអប្តាបញ្ចប់ការ
សិក្្ាក៏្បាននក្ើនពី ៣៩,២% ឆ្នំសិក្្ា២០១៣-២០១៤ ដល់៤៦,៥% ឆ្នំសិក្្ា២០១៧-២០១៨
(ចំណុចនៅ៤៤,៦%)។ ប្ក្សួងបានអនុម័ត្នាលននោបាយសតីពីសាលានរៀនជំនាន់លមី និង
សាលានរៀនជំនាន់លមី៥ បាននិងកំ្ពុងដំនណើរ។ 

១.១.៤ ការអបរ់ឧំត្តមសកិ្ា្ 
ប្គឹេះសាានឧត្តមសិក្្ាសថិត្នៅនប្កាមការប្គប់ប្គងរបស់ប្ក្សួង សាាប័ន១៦។ ប្គឹេះសាាន

ឧត្តមសិក្្ាដដលសថិត្នប្កាមការប្គប់ប្គងរបស់ប្ក្សួងអប់រំ យុវជន និងកី្ឡាមាន៧៣ រដឋ១៣ និង
ឯក្ជន៦០។ ប្គឹេះសាានឧត្តមសិក្្ា៣៨ ផតល់នសវាអប់រំថ្ននក់្នប្កាយបរិញ្ហាបប្ត្។  

១.១.៥  ការអបរ់នំប្ៅប្បពន័ធ 
រាជធានី នខ្ត្តដដលបានអនុវត្តក្មមវិធីអក្ខរក្មមវិជាាជីវៈមាន២៥ ក្មមវិធីនប្កាយអក្ខរក្មមមាន 

១៨ ក្មមវិធីចូលនរៀនន ើងវិញមាន២២ ក្មមវិធីបនងកើនប្បាក់្ចំណូលនៅតាមមជ្ឈមណឌលសិក្្ា
សេគមន៍មាន២៤ ក្មមវិធីសមមូលបឋមសិក្្ាមាន២២ និងក្មមវិធីបំនពញវិជាាមាន២១។  

១.១.៦  ការអភវិឌឍ្យវុជន 
រាជរោាភិបាលបានអនុម័ត្នាលននោបាយជាតិ្ និងដផនការសក្មមភាពជាតិ្សតីពីការ

អភិវឌ្ឍយុវជនក្មពុជា។ ប្ក្សួងបានបនងកើត្យនតការអនុវត្តថ្ននក់្ជាតិ្ និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ដូចជា
បនងកើត្ប្កុ្មប្បឹក្្ាជាតិ្ក្មពុជានដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជន និងអគគនលខាធិការោាន បនងកើត្ប្កុ្មប្បឹក្្ានដើម្បី
អភិវឌ្ឍយុវជន ប្ក្សួង សាាប័នចំនួន៣៣ និងប្កុ្មប្បឹក្្ាអភិវឌ្ឍយុវជន រាជធានីភនំនពញ និងនខ្ត្ត
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ចំនួន២៤។ ប្ក្សួងបាន ក្សាងឯក្សារប្ក្បខ័្ណឌអភិវឌ្ឍយុវជនថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ឯក្សារនសវា
ក្មម យុវជនជាតិ្ ឯក្សារប្គប់ប្គងហនិភ័យក្នុងការអនុវត្តសតីពីការអភិវឌ្ឍយុវជនក្មពុជា នសចក្តី
ប្ ងនាលននោបាយ សេប្គិនភាព និងឯក្សារតាមោន ប្តួ្ត្ពិនិត្្យតាមោន និងវាយត្នមៃ។ 
ប្ក្សួងបាននធវើបចចុប្បននភាពឯក្សារសប្មាប់ប្កុ្មប្បឹក្្ាកុ្មារនិងប្កុ្មប្បឹក្្ាយុវជននរៀបចំបណាាញ
យុវជនសម័ប្គចិត្តទំងថ្ននក់្ជាតិ្និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ចលនាយុវជនកាក្បាទ្ប្ក្េម សមាជិក្
ចលនាកាយរឹទ្ធិចំនួន១៥មុឺននាក់្ និងពប្ងីក្បដនថមសមាជិក្កាយរឹទ្ធិចំនួន៥.០០០នាក់្ ក្នុងឆ្នំ
២០១៧។  

ប្ក្សួងបានបនតពប្ងឹងជំនាញបនចចក្នទ្សនិងជំនាញទ្ន់ សប្មាប់យុវជននោយបាន
ផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មានទី្ផ្ារការង្ហរដល់យុវជន និងនរៀបចំនវទិ្កាសតីពីការសិក្្ាការង្ហរ និងព័ត៌្មាន
ទី្ផ្ារការង្ហរដល់យុវជន និងបណតតេះបណាាលសេប្គិនភាព។ ប្ក្សួងបាននរៀបចំឯក្សារសតីពីការ
ផតល់ប្បឹក្្ាអាជីពនិងព័ត៌្មានសតីពីការសិក្្ាជំនាញនធវើការបណតតេះបណាាលប្គូប្បឹក្្ាអាជីពក្ប្មិត្
មធ្យមសិក្្ា។ 

ប្ក្សួងបាននរៀបចំសិកាាសាលាអប់រំបំណិនជីវិត្សតីពីការការ រជំងឺនអដស៍ ការបំបាត់្ការ
នប្បើប្បាស់នប្គឿងនញៀន នប្គឿងប្សវឹង ច្ាប់ចរាចរណ៍ ការបំបាត់្អំនពើេឹង្ាក្នុងចំនណាមយុវជន ។  

១.១.៧ ការអបរ់កំាយ នងិក្ទី្ា្ 
ប្ក្សួងបាននរៀបចំការប្បកួ្ត្កី្ឡាសិស្សមធ្យមសិក្្ានប្ជើសនរើសនជើងឯក្ថ្ននក់្ជាតិ្ នៅ

នខ្ត្តកំ្ពង់ចាម និង បានបញ្ជូនប្បតិ្ភូនៅចូលរួមការប្បកួ្ត្លក្ខណៈអនតរជាតិ្ រួមមានការប្បកួ្ត្នប 
ត្ង់នប្ជើសនរើសនជើងឯក្ពិភពនលាក្ ដដលក្មពុជានយើងទ្ទួ្លបាននមោយមាស៣នលើក្ជាប់ៗាន។ 
សេការនរៀបចំពីធីសំនណេះសំណាលជាមួយកី្ឡាក្រ កី្ឡាការិនី និងប្បគល់ប្បាក់្រង្ហាន់នលើក្ទឹ្ក្
ចិត្តជូនដល់ជ័យលាភីននការប្បកួ្ត្នប្ជើសនរើសនជើងឯក្ពិភពនលាក្ និងការប្បកួ្ត្ជាលក្ខណៈអនតរជាតិ្ 
នៅឆ្នំ២០១៧ នប្កាមអធិបតី្ភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សនមតចអគគមហនសនាបត្នីត្នជា េ នុ ដសន 
នាយក្រដឋមស្រនតី និង សនមតចក្តិ្តបិ្ពទឹ្ធបណឌតិ្ ប នុ រា៉ាន ីេ នុដសន ដដលបានផតល់នូវក្មាាំងចិត្ត និងភាព
ក្ក់្នៅោនដើម្បីយក្នប្បៀបឈនេះនៅក្នុងការប្បកួ្ត្នានពលបចចុប្បនន និងការប្បកួ្ត្សុីនេគមឆ្នំ២០២៣ 
ដដលក្មពុជានឹងនធវើជាមាាស់ផេេះ។ 

១.២  វឌឍ្នភាពននការអនវុត្តក្ដំណទ្ប្មងអ់ាទ្ភិាព 

ប្ក្សួងបានោក់្នចញកំ្ដណទ្ប្មង់វិស័យ៨ចំណុចនៅឆ្នំ២០១៤ និងបានពប្ងីក្វិសាលភាព
ដល់១៥ចំណុច ពីឆ្នំ២០១៥-២០១៨ នោយឈរនលើមូលោានសសរសតមភ៥ គឺ ១.ការអនុវត្តដផនការ
សក្មមភាពនាលននោបាយប្គូបនប្ងៀន ២.ការពិនិត្្យន ើងវិញក្មមវិធីសិក្្ា នសៀវនៅសិក្្ា
នាល និងដក្លមអបរិសាានសិក្្ា ៣.ការោក់្ឲ្យអនុវត្តអធិការកិ្ចច ៤.ការពប្ងឹងរង្ហាយត្នមៃសិក្្ា
ដូចជាការប្ប ង រង្ហាយត្នមៃថ្ននក់្ជាតិ្ តំ្បន់ និងអនតរជាតិ្ និង ៥.ការដក្ទ្ប្មង់ឧត្តមសិក្្ា។ 
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• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្១ ៖ ការប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្២ ៖ ការពប្ង្ហយប្គូបនប្ងៀន 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្៣ ៖ កំ្ដណទ្ប្មង់មជ្ឈមណឌលបណតតេះបណាាលប្គូបនប្ងៀន 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្៤ ៖ ការនលើក្ក្មពស់គុណវុឌ្ឍិប្គូបនប្ងៀន 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្៥ ៖ ការង្ហរអធិការកិ្ចច 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្៦ ៖ រង្ហាយត្នមៃលទ្ធផលសិក្្ា 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្៧ ៖ កំ្ដណទ្ប្មង់ការប្ប ងសញ្ហាបប្ត្មធ្យមសិក្្ាទុ្តិ្យភូមិ 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្៨ ៖ កំ្ដណទ្ប្មង់ក្មមវិធីសិក្្ានិងនសៀវនៅសិក្្ានាល 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្៩ ៖ ការសាងសង់អារសិក្្ានិងការជួសជុល 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្១០ ៖ ការវាយត្នមៃប្គឹេះសាានឧត្តមសិក្្ា 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្ ១១ ៖ ការនលើក្ក្មពស់វិស័យកី្ឡា 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្ ១២ ៖ ការអនុវត្តដផនការសក្មមភាពនាលននោបាយយុវជន 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្១៣ ៖ ការអប់រំបនចចក្នទ្ស 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្១៤ ៖ ការបនងកើត្សាលានរៀនជំនាន់លមី 
• កំ្ដណទ្ប្មង់ទី្១៥ ៖ ការនរៀបចំគនៃងអាជីពនិងការបណតតេះបណាាលនាយក្សាលា 

 
តារាងទ្ ី២.៣៥ សចូនាក្រនងិចណំចុនៅនប្ជើសនរើសសខំាន់ៗ  ក្នងុវសិយ័អបរ់ ំយវុជន នងិក្ឡីា 

 

សចូនាក្រសខំាន់ៗ  
ក្នងុវសិយ័អបរ់ ំ

 
ឯក្តា 

២០១២- 
២០១៣ 

២០១៣- 
២០១៤ 

២០១៤- 
២០១៥ 

២០១៥- 
២០១៦ 

២០១៦- 
២០១៧ 

២០១៧- 
២០១៨ 

ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ជាក្ដ់សតង ពា្ក្រណ ៍

១ 
ភាគរយក្មុារអាយុ៥
ឆ្នំ ក្នងុការអប់រំក្មុារ
ត្ូចនៅប្គប់រូបភាព 

% ៥៦,៥ ៥៩,៩ ៦១,៤ ៦៤,១ ៦៦,៤  ៦៨,៥ ៦៨ 

២ 
សាលាបឋមសិក្្ា (១-
៦) 

ចំនួន ៦ ៩១០  ៦ ៩៩៣ ៧ ០៥១ ៧ ០៨៥ ៧ ១៤៤ ៧ ១៨៩  ៧ ៦០៦ 

អប្តាពិត្ននការសិក្្ានៅបឋមសិក្្ា  

៣ សរុប % ៩៧  ៩៨,២ ៩៨ ៩៨,៤ ៩៧,៧  ៩៧,៨  ១០០ 

៤ ប្បុស % ៩៧ ៩៧,៩ ៩៧,៤ ៩៧,៧ ៩៧,២ ៩៧,៥  ១០០ 

៥ ប្សី % ៩៧ ៩៨,៥ ៩៨,០ ៩៩,៣ ៩៨,២ ៩៨,១ ១០០ 

៦ ទ្ីប្បជុំជន % ៨៩,៨ ៨៣,៦ ៨២,៩ ៨៣,៣ ៨១,៣០ ១០២,៨ ១០០ 

៧ ជនបទ្ % ៩៨,៦ ៩៨,៤ ៩៧,២ ៩៦,៥ ៩៦,៥០ ៩៦,៧ ១០០ 

អប្តារួមននការសិក្្ានៅបឋមសិក្្ា  
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៨ សរុប % ១២១,១ ១១៩,២ ១១៥,៣ ១១៤,៩ ១១៣,៧ ១១៣,៨ ១០៣ 

៩ ប្បុស % ១២៣,១ ១២០,៨ ១១៦,១ ១១៥,៤ ១១៤,៤ ១១៤,៦ ១០៣ 

១០ ប្សី % ១១៩ ១១៧,៥ ១១៤,៤ ១១៤,៣ ១១២,៩ ១១២,៩ ១០៣ 

អប្តាបញ្ចប់ការសិក្្ានៅបឋមសិក្្ា  

១១ សរុប % ៩១,៥ ៨៨,៩ ៨៤,១ ៨០,៦ ៧៩,៩  ៨២,៧  ៨៣ 

១២ ប្បុស % ៩១,៩ ៨៧,៧ ៨១,៨ ៨២,៥ ៧៦,៧១  ៧៩,១ ៨៤,២ 

១៣ ប្សី % ៩១  ៩០,២ ៨៦,៦ ៨៣,៩ ៨៣,២  ៨៦,៤  ៨៤,៥ 

១៤ 
ចំនួនសាលាមធ្យម
សិក្្ាបឋមភូមិ 

ចំនួន ១ ៦២២ ១៦៥៩ ១ ៦៧៤ ១ ៦៨៤ ១ ៦៩៩  ១ ៧១៦  ១ ៦៧២ 

អប្តារួមននការសិក្្ានៅមធ្យមសិក្្ាបឋមភូមិ  

១៥            សរុប % ៥៦,៥  ៥៣,៣ ៥៥,១ ៥៦,៥ ៥៧,៦  ៥៩,២ ៥៤,៦ 

១៦ ប្បុស % ៥៦,២  ៥២,១ ៥៣,៣ ៥៣,៨ ៥៤,២ ៥៥,៣ ៥០,៩ 

១៧ ប្សី % ៥៦,៧ ៥៤,៥ ៥៦,២ ៥៩,៤ ៦១,៥ ៦៣,៤ ៥៤,៩ 

១៨ ទ្ីប្បជុំជន % ៧៨,៤  ៦០,០ ៥៨,៣ ៥៩,២ ៥៧,១០  ៥៧ ៥៥,៥ 

១៩ ជនបទ្ % ៥២,៦  ៥១,៧ ៥២,១ ៥២ ៦០,២០ ៦១ ៥៤,៨ 

អប្តាបញ្ចប់ការសិក្្ាមធ្យមសិក្្ាបឋមភូមិ  

២០ សរុប % ៤២,២ ៣៩,១ ៤០,៣ ៣៩,២ ៤៤,៥ ៤៦,៥ ៤៤,៦ 

២១ ប្បុស % ៤២  ៣៨,២៣ ៣៨,៩ ៣៧,៣ ៣៩,៣៩ ៤២,៣ ៤១,១ 

២២ ប្សី % ២៥,៥ ៤០ ៤១,៨ ៤១,២ ៤៨,០ ៥១,១  ៤៤,៦ 

២៣ 
ចំនួនសាលាមធ្យម
សិក្្ាទ្តុ្ិយភូមិ 

ចំនួន ៤៣៣ ៤៤៤ ៤៥៥ ៤៦៣ ៤៨៦  ៥១៦  ៦៦៨ 

អប្តារួមននការសិក្្ានៅមធ្យមសិក្្ាទ្ុត្យិភូមិ  

២៤            សរុប % ២៩,៨  ២៦ ២៥,៣ ២៥,១ ២៦,៥  ២៨,៥ ២៧,៧ 

២៥ ប្បុស % ៣១,៩ ២៥,២ ២៣,៨ ២៤,១ ២៣,៦ ២១,៩ ២៧,៥ 

២៦ ប្សី % ២៧,៦ ២៥,៧ ២៦,៩ ២៦ ២៨,១ ៣០,៩ ២៧,៧ 

២៧ 
ចំនួនវិទ្្ាល័យអប់រំ
បនចចក្នទ្ស 

ចំនូន ២ ៣ ៣ ៤ ៧ ៩ ៨ 

២៨ 
ចំនួនសិស្សនៅមធ្យម
សិក្្ាអប់រំបនចចក្នទ្ស 

ចំនួន ៨៩៧  ៦៥៣ ៨៦៨ ១ ១៦៦ ១ ១៤៨ ១ ៤៧១ ១ ៤៩២ 

២៩ 
អប្តាអក្ខរក្មមជននពញវ័
យ   
(១៥-៤៥ ឆ្នំ) 

% 
៨០,៧ 

(២០១៣) 
៨០,៧ 

(២០១៣) 
៧៨,១ 
(២០១៤) 

៧៨,១ ៧៨,១ ៨២,៥ ៨១,៤ 

ប្បភពៈ ប្ក្សួងអប់រ ំយុវជន នងិក្ឡីា                                   
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បញ្ហា ប្បឈម 
២.១៤៤-ទ្នេឹមនឹងសមិទ្ធផលសំខាន់ៗទក់្ទ្ងនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំ យុវជន និងកី្ឡាខាង
នលើ ក៏្នៅមានបញ្ហាប្បឈមមួយចំនួនដូចខាងនប្កាម ៖  

• ការអបរ់កំ្មុារត្ចូ ៖ ការចូលនរៀនរបស់កុ្មារតូ្ចនៅតាមតំ្បន់ជនបទ្ កុ្មារង្ហយរងនប្ាេះ 
និងកុ្មារដដលមាន ក្ប្មិត្សាានភាពនសដឋកិ្ចច-សងគមទប មិនទន់បានន ៃ្ើយត្ប។ ការ    
ផតល់នសវាអប់រំកុ្មារតូ្ច មិនទន់ប្សបតាមសតង់ោអប្បរមា ដូចជា គុណវុឌ្ឍិប្គូអប់រំកុ្មារ
តូ្ចនៅមានក្ប្មិត្ និងក្ងវេះប្គូអប់រំកុ្មារតូ្ច  

• ការអបរ់បំឋមសកិ្ា្ ៖ ការរក្្ាសិស្សឲ្យនៅគង់វង្សនិងបញ្ចប់ការសិក្្ា ចាបំាច់ប្តូ្វនធវើការដក្
លមអ ជាពិនសស ប្កុ្មកុ្មារជួបការលំបាក្ ប្កុ្មកុ្មារបាត់្បង់ឱកាស។ ចំនួនសមាមាប្ត្
កុ្មារដដលទ្ទួ្លបានបំណិនជាមូលោានក្នុងការអាន ការសរនសរ និងការគិត្នៅមាន     
គមាាត្នៅន ើយ  

• ការអបរ់មំធយ្មសកិ្ា្នងិអបរ់បំនចចក្នទ្ស ៖ ការនបាេះបង់ការសិក្្ានៅមធ្យមសិក្្ាបឋម
ភូមិនិងមធ្យមសិក្្ាទុ្តិ្យភូមិនៅមានក្ប្មិត្ខ្ពស់នៅន ើយ។ ក្ងវេះសមាាររូបវ័នតតាមសា- 
លានរៀនជាក្តាោនធវើឲ្យមានអប្តារួមននការសិក្្ាចុេះទប ក៏្ដូចជាក្ងវេះប្គូបនប្ងៀន ជាពិនសស 
ក្ងវេះប្គូបនប្ងៀនឯក្នទ្សតាមមុខ្វិជាា ដូចជាមុខ្វិជាា វិទ្្ាសាស្រសត បនចចក្វិទ្្ាវិសវក្មម និង      
គណិត្វិទ្្ា បនចចក្វិទ្្ា ព័ត៌្មាននិងសារគមនាគមន៍ និងមុខ្វិជាាភាសាបរនទ្ស។ គមាាត្ 
រវាងជំនាញដដលផតល់ឲ្យសិស្សនៅតាមសាលាចំនណេះទូ្នៅនិងអប់រំបនចចក្នទ្សមិនន ៃ្ើយ
ត្បនឹងត្ប្មូវការទី្ផ្ារការង្ហរ 

• ការអបរ់ឧំត្តមសកិ្ា្៖ វិសមភាពក្នុងការសិក្្ារបស់និស្សិត្ មក្ពីប្គួសារដដលមានចំណូល
ទប។ ការសិក្្ានលើដផនក្វិទ្្ាសាស្រសត បនចចក្វិទ្្ា វិសវក្មម សិល្បៈនចនប្បឌិត្ និងគណិត្វិទ្្ា
នៅមានក្ប្មិត្ទបនៅន ើយ។ ក្ងវេះមនធ្ាបាយនដើម្បីនលើក្ទឹ្ក្ចិត្តក្នុងសក្មមភាព ការង្ហរ
ប្សាវប្ជាវតាមប្គឹេះសាានឧត្តមសិក្្ា។ 

• ការអបរ់នំប្ៅប្បពន័ធ៖ បុគគលិក្ខ្វេះជំនាញ និងធនធានសប្មាប់មជ្ឈមណឌលសិក្្ាសេគមន៍ 
នៅមានក្ប្មិត្។  

• ការអភវិឌឍ្យវុជន៖ ក្មមវិធីបណតតេះបណាាលជំនាញទ្ន់ ការអប់រំបណតតេះបណាាលសេប្គិនភាព 
ការបណតតេះបណាាលជំនាញបនចចក្នទ្សមិនទន់មានធនធានសមាារបរិកាារប្គប់ប្ាន់សប្មាប់ាំ
ប្ទ្។ ធនធានមនុស្សនិងមជ្ឈមណឌលប្គប់ប្គងយុវជនប្គបដណតប់ទូ្ទំងប្បនទ្សនៅមាន
ក្ប្មិត្។ ប្កុ្មប្បឹក្្ាកុ្មារនិងប្កុ្មប្បឹក្្ាយុវជនមិនទន់ដំនណើរការសមប្សប និងខ្វេះការ
ាំប្ទ្ពីអនក្ ក់្ព័នធ។ ការអនុវត្តដផនការយុទ្ឋសាស្រសតពប្ងីក្សមាជិក្កាយរឹទ្ធមិនទន់ប្គប់
តាមដផនការ។ 
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• ការអបរ់កំាយនងិក្ឡីា៖ នេោារចនាសមព័នធកី្ឡានៅមានក្ប្មិត្។ សមត្ថភាពមស្រនតីអប់រំ
កាយនិងកី្ឡា កី្ឡាក្រ ប្គូបងវឹក្ និងអាជាាក្ណាាលនៅមានក្ប្មិត្។ ក្ងវេះធនធានសប្មាប់
អនុវត្តដផនការនាលនឆ្ពេះនៅជាមាាស់ផេេះននការប្បកួ្ត្កី្ឡាអាសុីអានគនយ៍ នលើក្ទី្៣២ ឆ្នំ
២០២៣។ 

៧.២- ការសលើកកមពសស់ខុភាពនិងអាហារបូត្ាមភ 

១. សលើកកមពសស់ខុភាព និងសខុម្លភាពប្បជាពលរដ្ឋ  

២.១៤៥- សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋប្រូវបានលលើកសទួយឲ្យកាន់តរប្រលសើរតាមរយៈការពប្រីកការប្ររ
ដ្ណ្តរ់ននលសវាតែទាំសុខភាពនិរលលើកកមពស់រុណ្ភាពលសវា និរការរលរកើនការរង្ក្រហានិភ័យ
ហិរញ្ញវរថុកនុរការមកលប្រើប្បាស់លសវាតែទាំសុខភាព។ ជាពិលសសកាំលណ្ើនលសដ្ឋកិច្ចនិរការធ្ល្ក់ចុ្ុះ
ននភាពប្កីប្កបានលដ្ើររួច្ាំររកនុរការរលរកើនអាយុកាលរស់លៅរំពឹរទុកនិរលលើកកមពស់រុណ្ភាពនន
ជីវិររស់លៅររស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ជាក់តសែរ អាយុកាលរស់លៅរំពឹរទុកជាមធ្យមររស់ប្រជាជន
កមពុជាទាំរពីរលភទបានលកើនល ើរពី៦១,៩ឆ្្ាំលៅឆ្្ាំ២០០០ លៅ៦៨,៧ឆ្្ាំ លៅឆ្្ាំ២០១៥ (រុរស
៦៦,៧ឆ្្ាំ និរស្រសែី៧០,៧ឆ្្ាំ)។ 

២.១៤៦- សុខ្ភាពប្បជាពលរដឋក្មពុជា ប្តូ្វបាននលើក្សេួយឲ្យកាន់ដត្ប្បនសើរន ើងដដលបញ្ហាក់្
អេះអាងនោយវឌ្ឍនភាពននការដក្លមអសូចនាក្រលទ្ធផលសុខ្ភាពចំបងៗ ជាពិនសសការកាត់្
បនថយអប្តាសាាប់របស់មាតា ទរក្ និងកុ្មារ និងការកាត់្បនថយការឈឺ និងសាាប់ នោយសារជំងឺ
ៃ្ង ជំងឺមិន ៃ្ង និងការប្បឈមមុខ្របស់ប្បជាពលរដឋនឹងក្តាោហនិភ័យននជំងឺ។ 

តារាងទ្ ី២.៣៦  ននិានការននការកាត្ប់នថយមរណភាពមាតា ទរក្ ក្មុារ នងិក្ងវេះអាហរបូត្ថមភ  
២០០៥-២០១៥ 

សចូនាក្រ ២០០៥ ២០១០ ២០១៤ 
អប្តាមរណភាពមាតាក្នុងទរក្នក្ើត្រស់១០០.០០០នាក្ ់ ៤៧២ ២០៦ ១៧០ 
អប្តាសាាប់ទរក្ ក្នុងទរក្នក្ើត្រស់ ១.០០០នាក្ ់ ២៨ ២៧ ១៨ 
អប្តាសាាប់ក្មុារអាយុនប្កាមមួយឆ្នំក្នងុទរក្នក្ើត្រស់ ១.០០០នាក្ ់ ៦៦ ៤៥ ២៨ 
អប្តាសាាប់ក្មុារអាយុនប្កាមប្បំាឆ្នំក្នុងទរក្នក្ើត្រស់១.០០០នាក្ ់ ៨៣ ៥៤ ៣៥ 
អប្តាក្ងវេះអាហរូបត្ថមភរំុានរ៉េ(ប្ក្និ)ក្នងុចំនណាមក្មុារអាយុនប្កាមប្បំាឆ្នំ ៤៣% ៤០% ៣២% 

តារារទ២ី.៣៧ ននិ្្ក្ារននការការរ់នថយអប្តាឈនឺរិស្លរ្ ់នរិរនថយកតាតហ្ានភិយ័ននជាំរឆឺ្លរ ជាំរ ឺ
មនិឆ្លរ នរិរញ្ហស្ខុភាពស្ធ្រណ្ៈ ២០១៤-២០១៨ 

សចូ្ន្ករ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
អប្តាននករណី្ឆ្លរែមីននលមលរារលអសដ្ក៍នុរច្ាំលោមប្រជាជន
តដ្លគ្មន្ផ្ទកុលមលរារលអដ្ស៍ ១ ០០០ន្ក*់ - ០,០៥ ០,០៤ ០,០៣ ០,០៣ 
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អាាំរសីុដ្រ់ននជាំរឺរលររប្ររ់ទាំររ់កនរុប្រជាជន១០០ ០០០
ន្ក*់ - ៣៨០ ៣៤៥ ៣២៦ - 

អប្តាស្ល្រ់លោយជាំរឺរលររកនរុប្រជាជន១០០០០០ន្ក់*** ៥៨ ៥៥ ២០ ១៩ - 
អាាំរសីុដ្រ់ននជាំរឺប្រនុចាញ់កនរុប្រជាជន ១០០០ន្ក ់ ១,៦៤ ២,២៦ ១,៥០ ២,៩៦ ៤,០ 
អប្តាស្ល្រ់ននអនកជាំរឺប្រុនចាញ់តដ្លសប្ាកព្ាបាលលៅ
មូលោឋ្នសុខាភិបាលស្ធ្រណ្ៈកនុរប្រជាជន១០០.០០០
ន្ក ់

០,០៧ ០,០៨ ០,០១ ០,០១ ០០ 

លប្រវា ្ រ់ននជាំរសឺាព្ធឈាមខពស់កនុរច្ាំលោមប្រជាជន
អាយុ២៥-៦៤ឆ្្ាំ 

១១,២% a 

(២០១០) 
 ១៤,៥% b - - 

លប្រវា ្ រ់ននជាំរទឺឹកលន្មកនរុច្ាំលោមប្រជាជនអាយុ២៥-៦៤
ឆ្្ាំ 

២,៩% c 
(២០១០) 

 ១,៥%d - - 

លប្រវា ្ រ់ននការលប្រើប្បាស់ថ្្ាំជក់កនរុច្ាំលោមរុរសស្រសែីលពញ  
វ័យ 

- អាយុលលើសពី១៥ឆ្្ាំ 
- អាយុពី ១៣-១៥ឆ្្ាំ 

 
 
 

២១,៨%e 
៦,៣%e 

(២០១០) 

  
 
 

២១,៨%f 
២,៤%f  

- - 

ភាររយននប្រជាជនអាយុ២៥-៦៤ឆ្្ាំកាំពរុលប្រើប្បាស់ស្រជារិ
អាល់កុល  

៥៣,៥% g 
(២០១០) 

 
៤៥,៥h 

 - - 

a,b,c,d,e,f,g,hរបាយការណ៍អនងកត្ STEPs ឆ្នំ២០១០ និងឆ្នំ២០១៦ សក្លវិទ្្ាល័យវិទ្្ាសាស្រសតសុខាភិបាល  
- ចំណុចនៅមិនអាចកំ្ណត់្តាមឆ្នំបាននទ្ នោយសារដត្ការអនងកត្ STEPs ប្តូ្វនធវើន ើងរវាងប្បាំឆ្នំមតង 
* ទិននន័យចារ់លផ្ែើមករ់ប្តាលៅឆ្្ាំ២០១៥ និរ *** លទធផ្លឆ្្ាំ២០១៨ នឹរលច្ញលៅចុ្រឆ្្ាំ២០១៩ 

២. បសងកើនការបងាក រហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាកុនងុការទទួលបានសសវាសខុភាព   

២.១៤៧- ការរង្ក្រហានិភ័យហិរញ្ញវរថុកនុរការទទួលបានលសវាសុខភាព ានលគ្លលៅដ្កលច្ញ
នូវរបាាំរហិរញ្ញវរថុលច្ញពីការលៅលប្រើប្បាស់លសវាតែទាំសុខភាព និរការពារប្រជាពលរដ្ឋជាពិលសស
ប្រជាពលរដ្ឋប្កីប្ក និរជនង្យររលប្គ្ុះឲ្យលជៀសផុ្រពីការធ្ល្ក់ចូ្លលៅកនុរភាពប្កីប្ក លោយស្រ
តរផ្លវិបាកននការច្ាំោយលលើការតែទាំសុខភាព តាមរយៈយនែការគ្ាំពារសុខភាពសរគមមួយ
ច្ាំនួនដូ្ច្ជា លគ្លនលោបាយលលើកតលរការររ់នែលលលើលសវាសុខភាពជាអាទិភាពសប្ារ់ប្រជា
ពលរដ្ឋទូលៅ កមមវិធីមូលនិធិសមធម៌ ការររ់នែលជួស និររណ្ណសុខភាពរនែពូជសប្ារ់ប្រជា
ពលរដ្ឋប្កីប្ក រររសនែិសុខសរគមតផ្នកតែទាំសុខភាព ការធ្ន្រា ្រ់ររសុខភាពសហរមន៍លោយ
សម័ប្រចិ្រែ ។ កមមវិធីមូលនិធិសមធម៌ប្រូវបានពប្រីកោ ្រឆរ់រហ័សពី៦៦% ននច្ាំនួនមូលោឋ្ន     
សុខាភិបាលសរុរលៅឆ្្ាំ២០១៤ ដ្ល ់៩៨% លៅដ្ាំោច់្ឆ្្ាំ២០១៧ និរ១០០% លៅប្រីាសទី១ 
ននឆ្្ាំ២០១៨។ តាមការបា ្ន់ស្ម្នរហូរដ្ល់ដ្ាំោច់្ឆ្្ាំ២០១៨ មូលនិធិសមធម៌(ប្រជាពលរដ្ឋប្កី
ប្កកមមករនិលោជិរលប្ៅប្រព័នធ សាជិកប្កុមប្រឹក្ា/ឃុាំ/សង្ក្រ់ មស្រនែីភូមិ កីឡាជលប្មើសជារិ 
ប្ររិររែិករលោុះមីន កមមករប្រីច្ប្កោនែ) និររររសនែិសុខសរគមតផ្នកតែទាំសុខភាព(កមមករ
និលោជិរននលសដ្ឋកិច្ចកនុរប្រព័នធមស្រនែីស្ធ្រណ្ៈ អរីរមស្រនែីរាជការ និរអរីរយុទធជន) អាច្រហូរ
ដ្ល់ជារ៣០% ននប្រជាពលរដ្ឋកមពុជាសរុរ។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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២.១៤៨- ប្បសិទ្ធភាពននការពប្ងីក្ការប្គបដណតប់ននយនតការាំ រសុខ្ភាពសងគមខាងនលើ រួម
ជាមួយការពប្ងីក្ការប្គបដណតប់ននការផតល់នសវានិងដក្លមអគុណភាពនសវាសុខ្ភាព និងនិយ័ត្
ក្មមទី្ផ្ារសុខ្ភាពបានកាត់្បនថយបនេុក្េិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការនប្បើប្បាស់នសវាដលទំសុខ្ភាពរបស់
ប្បជាពលរដឋទូ្នៅ។ វឌ្ឍនភាពននេះ ប្តូ្វបានបញ្ហាក់្នោយនិនានការធាាក់្ចុេះននសមាមាប្ត្ចំនួន
ប្គួសារជួបការចំណាយប្បក្បនោយភយនតរាយនលើការដលទំសុខ្ភាពពី៨,៨% នៅឆ្នំ២០០៩ 
មក្នៅ៣,៧% នៅឆ្នំ២០១៦។ រើឯសមាមាប្ត្ចំនួនប្គួសារដដលបានធាាក់្ខ្ៃួនប្ក្បនាាប់ពីបាន
ចំណាយនលើការដលទំសុខ្ភាពពី ៥,៧% នៅឆ្នំ២០០៩ មក្នៅប្តឹ្ម ១,៦% នៅឆ្នំ២០១៦នេើយ
ការចំណាយប្បាក់្នហនៅ៉ារបស់ប្គួសារនលើការដលទំសុខ្ភាព (ទំងនៅនសវាសុខាភិបាលសាធា-
រណៈនិងឯក្ជន) នៅមានក្ប្មិត្ខ្ពស់ រេូត្ដល់ ៦០,៤% នៅឆ្នំ២០១៦ ដដលអាចជាអនាាក់្នន
ភាពប្កី្ប្ក្ នបើនទេះបីជាបានលយចុេះពី៦២,៣% នៅឆ្នំ២០១៤ ក្តី 1។  

 
៣. បសងកើនការផតលស់សវាសខុាភិបាល  

២.១៤៩- លទធភាពទទលួបានលសវានរិការប្ររដ្ណ្តរ ់ ប្រូវបានករ់សាគ្ល់លោយវឌ្ឍន
ភាព លោយស្រនិន្្្ការននលកើនល ើរននការលប្រើប្បាស់លសវាសុខភាពរនែពូជសុខភាព ាតាទរក 
និរកុារ អាហារូររថមភ លសវារង្ក្រ ពិនិរ្យ ព្ាបាលជាំរឺឆ្លរ ជាំរឺមិនឆ្លរ រា ្ាំនរ៉ៃ និររញ្ហ្សុខភាពស្-
ធ្រណ្ៈច្ម្បរលផ្្េរៗលទៀរ ដូ្ច្បានរង្ហ្ញកនុរតារារខារលប្កាម។ 

តារារទ ី២.៣៨ ននិ្្ក្ារសចូ្ន្ករននការលប្រើប្បាសល់សវាសខុាភបិាល ២០១៤-២០១៨2 
សូច្ន្ករ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

លទធផ្ល 
២០១៨ 
ច្ាំណ្ ច្
លៅ 

ពិនិរ្យពិលប្គ្ុះជាំរឺែមីសប្ារ់ប្រជាជនា្្ក់កនុរមួយឆ្្ាំ(ច្ាំនួន
លលើក) 

០,៥៩ ០,៦១ ០,៦៣ ០,៧១ ០,៧២ ០,៧៥ 

អប្តាលប្រើប្បាស់តប្រ (%) ៩៥,២ ៨៧ ៩៣,៩ ៩៤,៤ ១០០,៥ ៩៥ 

អប្តាស្ល្រ់លៅមនទីរលពទ្យ ០,៩៧ ០,៩៨ ០,៨៤ ០,៨៧ ០,៧២ <១ 

អប្តាលប្រវា ្ រ់ននការលប្រើប្បាស់វិធីស្ស្រសែពន្ារកាំលណ្ើរទាំលនើរ ៣៥ ៣៩ ៣២,៦ ២៤,៨ ២១,៩ ៤៣ 

សាាប្រននការសប្ាលលៅមូលោឋ្នសុខាភិបាល ៨០ ៨០,៣៥ ៨០,៥២ ៨៥,៣៧ ៨៤,០៥ ៨៨ 

អប្តាសប្ាលលោយវិធីវុះការ់ (រិរជា % ននទរកលកើររស់) ៥,៣៧ ៥,២៦ ៥,៣៥ ៥,៨៣ ៦,៧៧ ៨ 

ភាររយននស្រសែីានរភ៌ទទួលការតែទាំមុនសប្ាលរួនលលើក
លោយរុរគលិកសុខាភិបាល 

៦៦,៤ ៧១,៥ ៧២,២ ៧៦,៨ ៧៧,២ ៨៧ 

ភាររយននស្រសែីសប្ាលទទួលការពិនិរ្យតែទាំលប្កាយសប្ាល
លលើកទី១ (មុន៤៨លា ្រលប្កាយសប្ាល) លោយរុរគលិកសុខា 
ភិបាល 

៥៦,៤ ៦៨,២ ៦៧ ៧០ ៦៨,៤ ៩៨ 

                                                        
1លទ្ធផលវិភាគទិ្ននន័យក្នុងរបាយការណ៍អនងកត្នសដឋកិ្ចចសងគមកិ្ចចក្មពុជាឆ្នំ២០០៩ ដល់ឆ្នំ២០១៦ របស់អងគការសុខ្ភាពពិភពនលាក្ 
2របាយការណ៍សមិទ្ធផលវិស័យសុខាភិបាលឆ្នំ២០១៤ និងឆ្នំ២០១៧ ប្ក្សួងសុខាភិបាល 
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ភាររយននកុារបានទទួលការរាំលៅលោយទឹកលោុះាត្យកនុរ
អាំ ុរលា ្រទីមួយននកាំលណ្ើរ* 

- ៧០ ៦៤,៦ ៦៣ ៦៧ ៩០ 

ភាររយននស្រសែីានរភ៌បានទទួលប្គ្រ់ថ្្ាំជីវជារិតដ្ក/អាសុីរហវូ
លិក៩០ប្គ្រ់ 

៨៦,១ ៧៣ ៨៦,៥ ៨៨ ៧៩,៩ ៧៩ 

ភាររយននស្រសែីលប្កាយសប្ាលបានទទួលប្គ្រ់ថ្្ាំជីវជារិតដ្ក/
អាសុីរហវូលិក៤២ប្គ្រ់ 

៨២,៤ ៦២ ៧៤,៣ ៧៨,៣ ៧០ ៨០ 

ភាររយននកុារអាយុ៦-៥៩តខបានទទួលប្ររ់ថ្្ាំជីវជារិអាកនុរ  
រយៈលពល៦តខចុ្រលប្កាយ(ជុាំទី២) 

៧១ ៨៨ ៩៣,១ ៨១,៧ ៧៨,២ ៩៣ 

ភាររយននកុារអាយុ១២-៥៩តខបានទទួលថ្្ាំទាំលាក់ប្ពូនលម
ររ់ោហ្េុលកនុរអាំ ុរលពល៦តខចុ្រលប្កាយននឆ្្ាំ 

៧០ ៧០ ៨៨,៤ ៨០ ៧៨ ៧៩ 

អប្តាប្ររដ្ណ្តរ់ននវា ្ក់ស្ាំរ៣ដូ្សរង្ក្រជាំរឺខាន់ស្ល្ក់សវិរនដ្
លជើរលរតាណ្ូស រលាកសួរ 

៩៨ ៩៥ ១០០១ ៩៧,៦ ៩៨ ៩៥ 

អប្តាប្ររដ្ណ្តរ់ននវា ្ក់ស្ាំររង្ក្រកស្រញ្ជឹលលៅតខទី៩ ៩៤ ៩២ ១០៦ ៩៦ ១០៣ ១០០ 

ពិនិរ្យពិលប្គ្ុះជាំរឺករណ្ីែមីលលើកុារអាយុលប្កាម៥ឆ្្ាំា្្ក់កនុរ១
ឆ្្ាំ(ច្ាំនួនលលើក) 

១,៤៥ ១,៥២ ១,៦៤ ១,៥៥ ១,៦០ ១,៥៦ 

ភាររយននអនកផ្ទុកលមលរារលអដ្ស៍កាំពុរទទួលការព្ាបាលលោយ
ឱសែប្រឆាំរលមលរារលអដ្ស៍ បានលធវើលរសែ Viral load លហើយាន
លទធផ្ល Viral load suppressed កនុររយៈលពល១២តខកនលរមក* 

- ៨៤ ៦៤ ៨០,៧៨ ៨៤,៦៣ ៨៨ 

ភាររយននមនុស្េលពញអាយុ លលើសពី១៤ឆ្្ាំ ផ្ទុកលមលរារលអដ្ស៍
បានទទួលការព្ាបាលលោយឱសែប្រឆាំរលមលរារលអដ្ស៍* 

- ៧៩ ៧៦,៥ ៨៥ - - 

ភាររយននកុារអាយុលប្កាម១៤ឆ្្ាំផ្ទុកលមលរារលអដ្ស៍បានទទួល
ការព្ាបាលលោយឱសែប្រឆាំរលមលរារលអដ្ស៍* 

- ៩២ ៩០ ៩៧ - - 

ច្ាំនួនននអនកផ្ទុកលមលរារលអដ្ស៍ (មនុស្េលពញវ័យនិរកុារ) បាន
ទទួលការព្ាបាលលោយឱសែប្រឆាំរលមលរារលអដ្ស៍** 

- - - - ៥៩ ៥២៦  

អប្តាព្ាបាលលជារជ័យននជាំរឺរលររ ៩០ ៩៣ ៩០ ៩៣ ៩៣ >៩០ 

ច្ាំនួនករណ្ីប្ស្វប្ជាវជាំរឺរលររតដ្លបានរាយការណ្៍*** ១២ ២៥០ ៣៥ ៦៣៨ ៣៣ ៧៣៦ ៣៤ ៤៦៧ - ៣៥ ០០០ 

ភាររយននប្រជាជនអាយុពី២៥-៦៤ឆ្្ាំានជាំរឺលលើសសាព្ធ
ឈាមបានទទួលការព្ាបាល* 

- ២៩ ៣០ ៣៣,៨ ៣០ ៥៥ 

ភាររយននប្រជាជនអាយុពី២៥-៦៤ឆ្្ាំានជាំរឺទឹកលន្មតផ្ែម
បានទទួលការព្ាបាល* 

- ១៧ ២០,៤ ៣៦,៥ ៣២ ៤៥ 

ភាររយននស្រសែីអាយុ៣០-៤៩ឆ្្ាំតដ្លបានទទួលការប្ស្វប្ជាវរក
ជាំរឺមហារីការ់ស្បូន* 

- ១,១៨ ២,៦២ ១,៨១ ០,២៦ ៦ 

ភាររយននប្រជាជនលពញវ័យានជាំរឺធ្ល្ក់ទឹកចិ្រែបានទទួល  លស
វាព្ាបាល* 

- ២ ២ ២ ១,៧១ ៣០ 

ច្ាំនួននិរភាររយននប្រជាជនលប្រើប្បាស់លប្រឿរលញៀនបានទទួល
លសវាព្ាបាល* - ២២ 

(១ ៣០០) 
២៨ 

៣០,១១ 

(៣១១០) 

១០០ 

(៨ ០៩៦) 
៦០ 

ច្ាំនួនវុះការ់ជាំរឺតភនកល ើរបាយកនុរប្រជាជន១លានន្ក់កនុរ១ឆ្្ាំ ១ ៨០១ ១ ៥០០ ២ ១០៩ ១ ៩៥៤ ២ ២៨៦ ២ ០០០ 

* ទិននន័យចារ់លផ្ែើមករ់ប្តាលៅឆ្្ាំ២០១៥ 
** ទិននន័យចារ់លផ្ែើមករ់ប្តាលៅឆ្្ាំ២០១៨ 

*** លទធផ្លឆ្្ាំ២០១៨ នឹរលច្ញលៅចុ្រឆ្្ាំ២០១៩ 

២.១៥០- កតាត្ច្ាំររៗ តដ្លអាំលោយផ្លដ្ល់ការសប្មច្បាននូវវឌ្ឍនភាពកនុរលលើកកមពស់លទធ-
ភាពទទួលបានលសវានិរការប្ររដ្ណ្តរ់ានជាអាទិ៍៖ ១.ានការវិនិលោរោ ្រលប្ច្ើនលលើការពប្រីក 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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លហោឋ្រច្ន្សមព័នធមូលោឋ្នសុខាភិបាល ធនធ្នមនុស្េ ការផ្គរ់ផ្គរ់ឱសែររិកាខ្រ សាភ្រឧរករណ្៍
លពទ្យ ២.ការពប្រីកការប្ររដ្ណ្តរ់ននរលប្ារគ្ាំពារសុខភាពសរគម ជាពិលសសកមមវិធីមូលនិធិ
សមធម៌ ៣.ការពប្រីករោត្ញផ្លូវរមន្រមន៍ជាពិលសសលៅកនុររាំរន់ជនរទ និរ ៤.ការលកើន
ល ើរននសមរថភាពច្ាំោយររស់ប្រួស្រលលើការតែទាំសុខភាព ៥.ការលកើនល ើរច្ាំោយច្រនែនន
ែវិកាជារិលលើសុខភាព។  

តារារទ ី២.៣៩ សថរិមិលូោឋន្សខុាភបិាលព ីឆ្្ាំ២០១៤ ដ្ល ់ឆ្្ាំ២០១៨3 

មលូោឋន្សខុាភបិាលស្ធ្រណ្ៈ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ច្ាំនួនមនទីរលពទ្យ ៩៧ ៩៩ ១១១ ១១៧ ១២៣ 

ច្ាំនួនមណ្ឌលសុខភាព* ១ ១០៥ ១ ១៤១ ១ ១៦៥ ១ ១៩០ ១ ២០៥ 

ច្ាំនួនរ សុែិសុខភាព ១០៦ ៨១ ៩៦ ១១៩ ១២៩ 

ច្ាំនួនសរុរ ១ ៣០៨ ១ ៣២១ ១ ៣៧២ ១ ៤២៦ ១ ៤៥៧ 

ច្ាំនួនតប្រសប្ាកព្ាបាល ៩ ៨៩៧ ១០ ៦៨៩ ១០ ៨៧០ ១១ ៤០៨ ១១ ៨៨៣ 

តារារទ ី២.៤០ សថរិរិរុគលកិសខុាភបិាលស្ធ្រណ្ៈព ី២០១៤ ដ្ល ់ឆ្្ាំ២០១៨4 
ប្រលភទររុគលកិ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

លវជជរណ្ឌិរ  លវជជរណ្ឌិរឯកលទស ២ ៣៤៧ ២ ៣៤៦ ៣ ១២៩ ៣ ១៣០ ៣ ៤៣២ 
ប្រូលពទ្យមធ្យម ៩០៦ ៨៦៣ ៨៦៦ ៨៣៩ ៦១៣ 
ឱសែរណ្ឌិរ ឱសែការី ឱសែមធ្យម រឋម ៥២៦ ៥២៥ ៧៥៩ ៧៦៩ ៧៤៥ 
ទនែរណ្ឌរិ ទនែលពទ្យ ទនែរិលានុរ្បោឋក្  ២៤៣ ២៥០ ៤៧៦ ៥០០ ៤៩៧ 
ររិញ្ញ្រប្រឆ្មរ   ៨៩ ១៤៥ ២៧២ 
ឆ្មរមធ្យម ២ ៩៦៣ ៣ ១៣០ ៤ ០២២ ៤ ១៧៨ ៤ ២៧៩ 
ឆ្មររឋម ២ ៣២៧ ២ ២៨២ ២ ៣៦៤ ២ ៣២០ ២ ២៥៦ 
ររិញ្ញ្រប្ររលិានុរ្បោឋក្   ១១៦ ១៤៩ ២១៥ 
រិលានុរោឋ្ក/យិកាមធ្យម ៥ ៧០០ ៥ ៧៤៥ ៧ ៨៩៧ ៧ ៨៥០ ៧ ៩១២ 
រិលានុរោឋ្ក/យិការឋម ៣ ២៩៩ ៣ ១៧៣ ៣ ១៩៨ ៣ ០៦០ ២ ៨៦៤ 
អនករលច្ចកលទសមធ្យមមនទីរពិលស្ធន ៌ ៤៨៤ ៥០៦ ៨៣៣ ៧៧៥ ៧៩៧ 
ប្រលភទរុរគលកិដ្នទលទៀរ ២ ១៧៩ ២ ១៣៤ ១ ៦៣៣ ១ ៧៤៤ ១ ៥៥៦ 
សរុរ ២០ ៩៧៤ ២០ ៩៥៤ ២៥ ៣៨២ ២៥ ៤៥៩ ២៥ ៤៣៨ 

 

តារារទ ី២.៤១ ននិ្្ក្ារននការច្ាំោយែវកិាជារកិនរុវសិយ័សខុាភបិាល ២០១៤ ដ្ល ់ឆ្្ាំ២០១៨5 
ទូទាំរវសិយ័សខុាភបិាលស្ធ្រណ្ៈ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ច្ាំោយច្រនែ ៨២៥ ១៩៩,៩ ៩៥៩ ៧៦៩,៦ ១.០៥០.១៧៧,៦ ១.១៧៧ ៤១៩,០ ១ ៣៧៨ ១០៦,៧ 
%ននច្ាំោយលធៀរនឹរតផ្នការែវិកាអនុម័រ ៨៤,៤ ៩៣,៨ ៩៤,៥ ៩៨,០ ៩៨,៩ 

ថ្្ក់កោត្ល      
                                                        
3របយការណ៍សមិវធសលសុខាភិបលឆ្ា ២ំ០១៨ ប្កសួង្សុខាភិបល 
4របយការណ៍សមិវធសលសុខាភិបលឆ្ា ២ំ០១៨ ប្កសួង្សុខាភិបល 
5របយការណ៍សមិវធសលសុខាភិបលឆ្ា ២ំ០១៨ ប្កសួង្សុខាភិបល 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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ច្ាំោយច្រនែ ៥៥០ ១៣៨,១ ៦៤៣ ៥៤៥,០ ៦៥៣.១៩៨,៩ ៦៧៩.៨៣៥,៧ ៨២៥.៧៣៨,២ 
%ននច្ាំោយលធៀរនឹរតផ្នការែវិកាអនុម័រ ៧៩,៧ ៨៩,៥ ៩៣,៨ ៩៥,០ ១០០,៧ 
ថ្្ក់រាជធ្នីលខរែ      
ច្ាំោយច្រនែ ២៧៥ ០៦១,៨ ៣១៦ ២២៤,៧ ៣៩៦ ៩៧៨,៧ ៤៩៧ ៥៨៣,៣ ៥៥២ ៣៦៧,៩ 

%ននច្ាំោយលធៀរនឹរតផ្នការែវិកាអនុម័រ ៩៥,៦ ១០៤,១ ៩៥,៨ ១០២,៣ ៩៦,៣ 

 

២.១៥១- រណុ្ភាពលសវា៖ រុណ្ភាពទូលៅននលសវាសុខាភិបាលស្ធ្រណ្ៈ ប្រូវបានតកលមែឲ្យ
ប្រលសើរល ើរជាលាំោរ់លោយស្រភាពកាន់តរប្រលសើរល ើរននរុណ្ភាពរច្ន្សមព័នធនិររុណ្ភាព
រលច្ចកលទស (តរររទននការផ្ែល់លសវាតែទាំព្ាបាល)។ វឌ្ឍនភាពលនុះបានរួមច្ាំតណ្កជាសកាត្-  
នុពលដ្ល់ការធ្ល្ក់ចុ្ុះមរណ្ភាពាតា ទរកនិរកុារនិរការធ្ល្ក់ចុ្ុះរនទុកននជាំរឺឆ្លរ។ លទុះជា
ដូ្លច្នុះកែី រុណ្ភាពលសវាលៅមិនទន់លឆ្លើយររលពញលលញលៅនឹរលសច្កែីប្រូវការនិរការរំពឹរទុក
ររស់អនកលប្រើប្បាស់លៅល ើយ លោយស្រលៅានឧរសរគតផ្នកធនធ្ន។  

២.១៥២- ប្រសិទធភាព៖ កាំលណ្ើនលសដ្ឋកិច្ចលលឿននិរានសរគរិភាព បានផ្ែល់លទធភាពឲ្យរាជរោឋ្
ភិបាលរលរកើនច្ាំោយែវិកាជារិលលើសុខភាព ខណ្ៈតដ្លមូលនិធិជាំនួយាននិន្្្ការែយចុ្ុះ។ 
កាំតណ្ទប្មរ់ការប្ររ់ប្ររហិរញ្ញវរថុស្ធ្រណ្ៈតដ្លកាំពុរប្រប្ពឹរែលៅ បានផ្ែល់កាលានុវរែភាពឲ្យ
ប្កសួរសុខាភិបាលពប្រឹរប្រសិទធភាពននការច្ាំោយ។ ប្រសិទធភាពនិរភាពលឆ្លើយររររស់អនក 
ផ្ែល់លសវាសុខាភិបាលស្ធ្រណ្ៈប្រូវបានលលើកកមពស់ តាមរយៈយនែការតដ្លផ្្ារភាជ្រ់លទធផ្ល
ននការផ្ែល់លសវាលៅនឹរធនធ្នហិរញ្ញវរថុដូ្ច្ជារលប្ារប្បាក់ឧររថមភលលើកទឹកចិ្រែឆ្មរ កញ្ចរ់
ែវិកាផ្ែល់លសវា ទីភ្្ាក់ង្រប្ររិររែិការពិលសស។  

២.១៥៣- សមធម៖៌ កនុរការមកទទួលបានលសវាសុខភាពនិរកនុរហិរញ្ញរ្បទនសុខាភិបាលប្រូវ
បានលលើកសទួយជារនែរន្ទ្រ់លោយស្របានលប្រើប្បាស់ធនធ្នតដ្លាន រប្មរ់លឆព្ុះលៅរកការ   
ផ្ែល់លសវាសុខភាពរឋមលៅរាំរន់ជនរទនិរការពប្រីកការប្ររដ្ណ្តរ់ននមូលនិធិសមធម៌ រួម
ជាមួយនឹរអនែរារមន៍ហិរញ្ញរ្បទនសុខាភិបាលលផ្្េរៗលទៀរ។ រួរករ់សាគ្ល់ថ ការតសវររកការ
តែទាំសុខភាពកាន់តរានលកខណ្ៈសមធម៌ជារមុន លហើយឥរិោរទររស់ប្រជាពលរដ្ឋកនុរការ
តសវររកតែទាំសុខភាពក៏កាន់តរប្រលសើរ ជាពិលសសកនុរច្ាំលោមប្រជាពលរដ្ឋតដ្លានប្បាក់
ច្ាំណ្ូលទររាំផុ្រ។  

៤. សលើកកមពសអ់ភិបាលកចិចនិងរណសនយយភាព   

២.១៥៤- វឌ្ឍនភាពប្រូវបានករ់សាគ្ល់ លៅកនុរការពប្រឹរការអនុវរែច្្ារ់ នីរិប្កមសុខាភិបាល 
ជាពិលសសការលរ់រាំបារ់លសវាឯកជនអរ់ច្្ារ់ និរផ្លិរផ្លឱសែតកលរកាល្យ។ លិខិររទោឋ្ន
ររិយុរែតផ្នកសុខាភិបាលជាលប្ច្ើនប្រូវបានអភិវឌ្ឍនិរោក់ឲ្យអនុវរែ។ ប្ររិភូកមមមុខង្រនិយ័រកមម
លសវាឯកជនលៅឲ្យរដ្ឋបាលថ្្ក់លប្កាមជារិបាននិរកាំពុរប្រប្ពឹរែលៅ។ ខណ្ៈតដ្លរច្ន្សមព័នធ
ររិយុរែសប្ារ់អភិបាលកិច្ចប្រព័នធសុខាភិបាលប្រូវបានអភិវឌ្ឍនិរោក់ឲ្យដ្ាំលណ្ើរការ  សមរថភាព 
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និយរ័កមមលដ្ើម្បីពប្រឹរការអនុវរែច្្ារ់បានកាល្យជារញ្ហ្ប្រឈមច្ាំររ ដ្ល់មុខង្រដឹ្កន្ាំររស់
ប្កសួរសុខាភិបាលនិររដ្ឋបាលថ្្ក់លប្កាមជារិតដ្លទទួលប្ររិររែិប្ររិភូកមមមុខង្រនិយ័រកមម។  

បញ្ហា ប្បឈម  

២.១៥៥- លទុះរីស្ថ្នភាពសុខភាពទូលៅររស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រូវបានតកលមែឲ្យកាន់តរលែប្រលសើរ
ល ើរកែី ក៏វិស័យសុខាភិបាលលៅតរជួររញ្ហ្ប្រឈមទាំរតផ្នកលអពីលដ្មីញូស្ស្រសែផ្រ(រនទុកជាំរឺ
ឆ្លរ ជាំរឺមិនឆ្លរ និររញ្ហ្សុខភាពស្ធ្រណ្ៈ) និរតផ្នកប្ររិររែិការននប្រព័នធសុខាភិបាលផ្រ 
តដ្លរប្មូវឲ្យលោុះប្ស្យកនុរលកខណ្ៈជាប្រព័នធប្រករលោយប្រសិទធភាព កនុររយៈលពលខលី មធ្យម
លៅរយៈលពលតវរ។  

តផ្នកលអពីលដ្មញីសូ្ស្រសែ 
• មរណ្ភាពាតា ទរកនិរកុារនិរករវុះអាហារូររថមភកនុរច្ាំលោមស្រសែីនិរកុាររូច្(ប្សួច្ 
ប្ស្វនិររា ្ាំនរ៉ៃ) លៅខពស់លរើលប្រៀរលធៀរនឹររោត្ប្រលទសកនុររាំរន់។  

• ការឆ្លរននលមលរារលអដ្ស៍លៅតររួរឲ្យប្ពួយបារមភកនុរប្កុមប្រជាជនរនលឹុះមួយច្ាំនួន។ ករណ្ី
ែមីនិរអប្តាស្ល្រ់ននជាំរឺរលររលៅខពស់។ ភាពស្ ្ាំនឹរឱសែព្ាបាលលប្ច្ើនមុខននលមលរារ
រលររ និរភាពស្ ្ាំររស់លមលរារប្រុនចាញ់ជាមួយឱសែព្ាបាលលៅតរជារញ្ហ្ប្រឈមច្ម្បរ 
តផ្នករលីនិក។  

• កាំលណ្ើនរនទុកននជាំរឺមិនឆ្លរ រួមជាមួយអាយុកាលរស់លៅតវរររស់ប្រជាជន លចាទជារញ្ហ្
ដ្ល់រច្ន្សមព័នធ និរវិធីស្ស្រសែននការផ្ែល់លសវាសុខភាព។  

• ជាំរឺឆ្លរលលច្ល ើរែមីឬលលច្ល ើរស្រជាែមីមែរលទៀរ លៅតររនែរាំរាមកាំតហរដ្ល់សនែិសុខ
សុខភាពរាំរន់ និរអនែរជារិ។  

• ផ្លរ ុះពាល់លលើសុខភាពមនុស្េ លោយស្រការលប្រើប្បាស់ប្រករលោយហានិភ័យននលប្រឿរ 
លញៀនលប្រឿរប្សវឹរ អាហារខវុះសុវរថិភាព នរររូរនីយកមមរាំរន់ទីប្កុរហានិភ័យសុខភាព 
ររិស្ថ្ន និរ ការតប្រប្រួលអាកាសធ្រុ ប្រូវការការលឆ្លើយររពីពហុវិស័យានប្រសិទធភាព។  

តផ្នកប្រររិរែបិ្រព័នធសខុាភបិាល  

• ការផ្ែល់លសវាសុខភាពានរុណ្ភាពជួរឧរសរគតផ្នកធនធ្នមិនប្ររ់ប្គ្ន់ ជាពិលសស
ធនធ្នមនុស្េនិរសមរថភាពលធវើលរារវិនិច្ឆយ ឱសែររិកាខ្រលៅខវុះខារលោយអលនលើ។ 

• សមរថភាពននការផ្ែល់លសវាសុខាភិបាល មិនទន់លឆ្លើយររបានលពញលលញលៅនឹររញ្ហ្
សុខភាពរោត្លមកពីជាំរឺឆ្លរ ជាំរឺមិនឆ្លរ-រា ្ាំនរ៉ៃ ជាំរឺផ្លូវចិ្រែ និររញ្ហ្សុខភាពស្ធ្រណ្ៈ
ច្ម្បរៗដ្នទលទៀរ។ 
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• ឥរិោរែមិនសមរម្យររស់ប្រជាពលរដ្ឋកនុរការតសវររកការតែទាំសុខភាព  ពិលសសកនុរ
រាំរន់ជនរទ ានជាអាទិ៍៖ ពន្ារលពលតសវររកការព្ាបាល ព្ាបាលលោយខលួនឯរ 
។ល។ 

• ការ់រនថយរាល្រននការផ្ែល់លសវាសុខភាពានរុណ្ភាព សុវរថិភាព និរប្រសិទធភាព លៅ
ប្ររ់ភូមិស្ស្រសែនិររនែលលើកកមពស់សមធម៌។ 

• ច្ាំោយប្បាក់លហាលៅ ្ររស់ប្រជាពលរដ្ឋលលើការតែទាំសុខភាពខពស់ រីឯការប្រមូលផ្ែុាំ     
ហានិភ័យលៅានកប្មិរទរ លហើយប្រព័នធធ្ន្រា ្រ់ររសុខភាពសរគមសប្ារ់ប្រជាជន
ននលសដ្ឋកិច្ចកនុរប្រព័នធ និរលប្ៅប្រព័នធកាំពុរសថិរលៅកនុរដ្ាំោក់កាលអភិវឌ្ឍ។ 

• ខវុះរុរគលិកសុខាភិបាលជាំន្ញ ជាពិលសសលៅតាមមណ្ឌលសុខភាព និរមនទីរលពទ្យ លធវើឲ្យ
រ ុះពាល់ដ្ល់លទធភាពកនុរការពប្រីកការប្ររដ្ណ្តរ់ននលសវា និរការលលើកកមពស់រុណ្ភាព។ 

• ការវិនិលោរលលើរលច្ចកវិទ្ាលវជជស្ស្រសែ រលច្ចកវិទ្ាព័រ៌ាន និរសមរថភាពកនុរការវិភារ 
រកប្ស្យ និរការលប្រើប្បាស់ទិននន័យ/ព័រ៌ាន លៅានកប្មិរ ។  

• ការរីកដុ្ុះោលោ ្រលលឿនននលសវាសុខាភិបាលឯកជន ន្ាំមកនូវរញ្ហ្ប្រឈមដ្ល់មុខ
ង្រដឹ្កន្ាំ និរប្ររ់ប្ររររស់ប្កសួរសុខាភិបាល និរសមរថភាពនិយ័រកមមលៅកនុរប្រព័នធ
សុខាភិបាលប្ររ់ថ្្ក់។  

• ប្ររិភូកមម ឬការប្ររល់មុខង្រ លៅរដ្ឋបាលថ្្ក់លប្កាមជារិ ានផ្លរ ុះពាល់ដ្ល់មុខង្រ 
និររច្ន្សមព័នធស្ថ្រ័នររស់ប្កសួរសុខាភិបាល និរអរគភាពសុខាភិបាលប្ររ់ថ្្ក់។ 

  សនតិសខុសសបៀងនិងអាហារបូត្ាមភ 

២.១៥៦- នៅក្មពុជា កុ្មារដដលមានអាយុនប្កាម៥ឆ្នំ មានក់្ក្នុងចំនណាមកុ្មារ៣នាក់្ មានបញ្ហា
នប្ក្េះប្កិ្ន នេើយមានក់្ក្នុងចំនណាម៤នាក់្មានបញ្ហាខ្វេះទ្មៃន់ និងកុ្មារមានក់្ក្នុងចំនណាម១០នាក់្
នក្ើត្ជំងឺនសៃក្សាាំង ។ ការបា៉ាន់ប្បមាណពីបនេុក្នសដឋកិ្ចចបានបង្ហាញថ្ន៖បញ្ហាអាហរូបត្ថមភ គឺប្តូ្វ
ចំណាយលវិកាជិត្៤០០លានដុលាារក្នុងមួយឆ្នំៗ ននត្នមៃផលិត្ផលក្នុងប្សុក្សរុប។ រាជរោា       
ភិបាលក្មពុជា ដដលមានប្កុ្មប្បឹក្្ាសាោរអភិវឌ្ឍន៍វិស័យក្សិក្មមនិងជនបទ្  ជាសាាប័នសប្មប
សប្មួល បាននបតជាាក្នុងការនោេះប្សាយបញ្ហាសនតិសុខ្នស្បៀងនិងអាហរូបត្ថមភ និងលុបបំបាត់្អសនដិ-
សុខ្នស្បៀងនិងភាពអត់្ឃាាន។ នោយមានការចងអុលបង្ហាញពីប្បមុខ្រាជរោាភិបាល និងមានការ
ាំប្ទ្ពីនដគូអភិវឌ្ឍ ត្ប្មូវឲ្យមាននូវអភិប្ក្ម និងដំនណាេះប្សាយពីវិស័យ ក់្ព័នឋនានា នដើម្បីជំរុញ
ឲ្យមានការសប្មបសប្មួលកាន់ដត្មានប្បសិទ្ធភាពទំងថ្ននក់្ជាតិ្និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្។ 

២.១៥៧- ក្នុងកំ្ ុងឆ្នំ២០១៤-២០១៨ ប្កុ្មប្បឹក្្ាសាោរអភិវឌ្ឍន៍វិស័យក្សិក្មម និងជនបទ្  បាន
ដឹក្នាំការអភិវឌ្ឍប្ក្បខ័្ណឌដផនការនិងយនតការសប្មបសប្មួលសប្មាប់វិស័យសនតិសុខ្នស្បៀង និង 
អាហរូបត្ថមភ។ ការនោេះប្សាយបញ្ហាសនតិសុខ្នស្បៀងបានក្ត់្សមាោល់នឃើញថ្ន មានភាពប្បនសើរ
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ន ើងក្នុងននាេះរួមមាន៖ ភាពមាននស្បៀង ការផគត់្ផគង់ទឹ្ក្សាាត្និងអនាម័យបាននលើសពីនាលនៅ
ដផនការ និងបនតការង្ហរបានោ៉ាងលអប្បនសើរ។ នោយដ ក្ នសវាសុខាភិបាល និងការអប់រំ ប្តូ្វ
បានដក្លមអនៅតាមដផនការនេើយក៏្មានការសប្មបសប្មួលកាន់ដត្ប្បនសើរន ើង នដើម្បីន ៃ្ើយត្ប
នៅនឹងវិបត្ដិនានា។ ការរួមចំដណក្របស់ប្ក្សួងសាាប័ន ក់្ព័នធនិងនដគូអភិវឌ្ឍ គឺមានសារៈសំខាន់ 
នដើម្បីរក្្ាបានភាពប្បនសើរន ើងនិងនិរនតរភាពននវឌ្ឍនភាពការង្ហរ។ 

២.១៥៨- សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ របស់ប្កុ្មប្បឹក្្ាសាោរអភិវឌ្ឍន៍ក្សិក្មមនិងជនបទ្ (ក្.ក្.ជ.) ក្នុង
ការសប្មបសប្មួលពេុវិស័យជាមួយប្ក្សួង  សាាប័ន ក់្ព័នធនិងនដគូអភិវឌ្ឍន៍នានាមានដូចខាង
នប្កាម៖ 

• យុទ្ធសាស្រសតជាតិ្សតីពីសនតិសុខ្នស្បៀង និងអាហរូបត្ថមភ ២០១៤-២០១៨ បានផតល់នូវទិ្ស
នៅជាយុទ្ធសាស្រសតសប្មាប់សក្មមភាពតាមវិស័យ និងអនតរវិស័យនដើម្បីាំប្ទ្វិស័យសនតិ
សុខ្នស្បៀង និងអាហរូបត្ថមភ។  

• ការនលើក្ក្មពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈពីសារៈសំខាន់ននអាហរូបត្ថមភ តាមរយៈការ
បនងកើត្ឲ្យមានទិ្វាជាតិ្អាហរូបត្ថមភ នៅនលៃទី្៦ ដខ្វិចេិកាជានរៀងរាល់ឆ្នំ និងសិកាាសាលា
ជាតិ្នានាសតីពីអាហរូបត្ថមភ។  

• ការបណតតេះបណាាល គឺជាការង្ហរសំខាន់មួយរបស់ក្.ក្.ជ. នេើយប្កុ្មប្គូបនង្ហោលសនតិសុខ្
នស្បៀងនិងអាហរូបត្ថមភទំងនៅថ្ននក់្ជាតិ្និងនៅថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ បានបនតនដើរតួ្នាទី្ោ៉ាង
សំខាន់ក្នុងការបណតតេះបណាាលនិងសប្មបសប្មួលអនតរៈវិស័យ និងនបតជាាក្នុងការអភិវឌ្ឍវិជាា
ជីវៈដផនក្សនតិសុខ្នស្បៀងនិងអាហរូបត្ថមភ។  

• ការនប្ត្ៀមបង្ហារនប្ាេះមេនតរាយ បានប្បនសើរន ើងតាមរយៈការសប្មបសប្មួលរបស់នវទិ្
កាន ៃ្ើយត្បមនុស្សធម៌និងគណៈក្មាាធិការជាតិ្ប្គប់ប្គងនប្ាេះមេនតរាយ និងការអនុវត្ត
ប្បចាំឆ្នំនោយមានការនធវើលំហត់្សមយុទ្ឋនប្ត្ៀមបង្ហារនប្ាេះមេនតរាយ CamRex មួយ
ចំនួននៅថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ផងដដរ។  

• ប្បព័នធព័ត៌្មាននិងការប្សាវប្ជាវ នដើម្បីផតល់នូវទិ្ននន័យមូលោានសប្មាប់ការនធវើនសចក្តី
សនប្មចចិត្តសប្មាប់វិស័យសនតិសុខ្នស្បៀងនិងអាហរូបត្ថមភ មានផលិត្ភាពខ្ពស់ និងមាន
ការសិក្្ាជានប្ចើនដដលបាននរៀបចំនិងផ្សពវផ្ាយនោយក្.ក្.ជ. និងនដគូអភិវឌ្ឍ។  

• ការត្ស ូមតិ្នលើការផតល់លវិការរដឋបដនថមសប្មាប់វិស័យសនតិសុខ្នស្បៀងនិងអាហរូបត្ថមភ
នៅប្ក្សួងសុខាភិបាលនិងប្ក្សួងដផនការ នដើម្បីអនតរាគមន៍នលើអាហរូបត្ថមភជាក់្លាក់្
និងអាហរូបត្ថមភប្សួចប្សាវ នដើម្បីនោេះប្សាយបញ្ហាអាហរូបត្ថមភធៃន់ធៃរនិងការោក់្បញ្ចូល 
សារធាតុ្អុីយ ូដនៅក្នុងអំបិល ទឹ្ក្ប្តី្ ទឹ្ក្សុីអុីវ មានជាតិ្ដដក្ អងករបញ្ចូលមីប្កូ្សារជាតិ្។  

បញ្ហា ប្បឈម  
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២.១៥៩-បញ្ហាប្បឈមចម្បងៗសប្មាប់វិស័យសនតិសុខ្នស្បៀងនិងអាហរូបត្ថមភនៅក្មពុជារួមមាន៖  
• ប្បសិទ្ធភាពប្បតិ្បត្តិការននប្បព័នធព័ត៌្មានសនតិសុខ្នស្បៀងនិងអាហរូបត្ថមភ គឺជាបញ្ហាចម្បង 
សប្មាប់ការនរៀបចំដផនការ ការសប្មបសប្មួល និងការនធវើនសចក្តីសនប្មចចិត្តនៅមានក្ប្មិត្។ 

• ការតាស់បតូរទិ្ដឋភាពោ៉ាងឆ្ប់រេ័សសប្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍នលើប្គប់វិស័យដដលរួមមាន
និនានការនសដឋកិ្ចចសងគម កំ្នណើនប្បជាជន កំ្នណើននសដឋកិ្ចច នគរូបនីយក្មម ចំណាក្ប្សុក្ 
យនតការ និងការទំ្នាក់្ទំ្នងសាាប័ន នេោារចនាសមព័នធ ការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្ និង
សាានភាពធនធានធមមជាតិ្។ 

• បញ្ហាប្បឈមនៅដត្បនតនក្ើត្មាន នដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនស្បៀងអាហរ គុណភាព
ទឹ្ក្សាាត្ ការកាត់្បនថយការបននាារបង់ សវាល សកាល និងការនលើក្ក្មពស់អនាម័យ    
ក្សិោានលក្ខណៈប្គួសារ។ 

• ការទ្ទួ្លបានរបបអាហរចប្មុេះរបស់ស្រសតីមាននផេន េះ និងកុ្មារអាយុនប្កាម៥ឆ្នំ នៅដត្
ជាបញ្ហានចាទ្ក្នុងវិស័យសនតិសុខ្នស្បៀង និងអាហរូបត្ថមភ។ 

• ការអនុវត្តលអក្នុងការផតល់ចំណីអាហរសមប្សបសប្មាប់កុ្មារតូ្ចអាយុនប្កាម២ឆ្នំ គឺនៅ
ដត្នចាទ្ជាបញ្ហានៅន ើយ នោយសារដត្ក្តាោឥទ្ធិពលរបស់សងគម និងវប្បធម៌ ក្នុងននាេះ
ការលក់្នម្ៅទឹ្ក្នោេះនាជំនួសឲ្យការនៅទឹ្ក្នោេះមាោយនៅតាមទី្ផ្ារក៏្ជាមូលនេតុ្
ដដលនាំឲ្យកុ្មារមិនទ្ទួ្លបានអាហរសមប្សបផងដដរ។  

• ការអនុវត្តលិខិ្ត្បទ្ោានសប្មាប់ការនប្បើប្បាស់នម្ៅទឹ្ក្នោេះនាជំនួសឲ្យទឹ្ក្នោេះមាោយ 
និងការោក់្បញ្ចូលមីប្កូ្សារធាតុ្នៅក្នុងចំណីអាហរ គឺសថិត្នៅបនតជាបញ្ហាប្បឈមនៅ
ន ើយ។ ចំន េះការោក់្បញ្ចូលមីប្កូ្សារធាតុ្នៅក្នុងចំណីអាហរ គឺជួបប្បទ្េះបញ្ហា
ប្បឈមជានប្ចើន ដូចជា ការនរៀបចំសាាប័ន ការនរៀបចំបទ្ោានចំណីអាហរ ការធានាគុណ
ភាព ប្ពមជាមួយនឹងការអនុវត្តច្ាប់ផងដដរ។ 

• ការរក្្ាការនបតជាាចិត្តតាមវិស័យសប្មាប់វិស័យសនតិសុខ្នស្បៀងនិងអាហរូបត្ថមភ និងការ
ជួបប្បទ្េះបញ្ហាប្បឈមពេុវិស័យ ត្ប្មូវឲ្យមានការបនងកើនមូលនិធិសាធារណៈ សប្មាប់
អនាគត្នេើយមនធ្ាបាយនោេះប្សាយប្បក្បនោយប្បសិទ្ធភាពននាេះ គឺប្តូ្វមានការចូល
រួមវិនិនោគ របស់វិស័យឯក្ជន។  

• និនានការនក្ើនន ើងបញ្ហាការនលើសទំ្ងន់និងជំងឺធាត់្ប្ជុល ជាពិនសសចំន េះស្រសតីសថិត្ក្នុង    
វ័យបនតពូជ គឺសុទ្ធសឹងដត្ជាក្តីប្ពួយបារមភដដលប្តូ្វនោេះប្សាយ។ 

• ត្ប្មូវការនៅដត្បនតមានសប្មាប់ការនធវើឲ្យប្បនសើរន ើងនូវប្បព័នធផលិត្ក្មមក្សិក្មមចប្មុេះ 
ក៏្ដូចជាប្បព័នធនស្បៀងអាហរដដលយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្នលើអាហរូបត្ថមភ។ ការការ រធនធាន
ធមមជាតិ្ សំខាន់ៗ ជាពិនសស ទឹ្ក្និងដី គឺជាក្តីក្ងវល់និងជាបញ្ហាប្បឈមក្នុងវិស័យ 
ក្សិក្មម រុកាាប្បមាញ់ និងននសាទ្។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 136 

៧.៣- ការអភិវឌ្ឍប្បព័នធសវុត្ាិភាពសងគម 

២.១៦០- រាជរោាភិបាលសនប្មចបានវឌ្ឍនភាពលអក្នុងការពប្ងឹងប្បព័នធាំ រសងគមនិងបាននធវើឲ្យ
ប្បព័នធននេះកាាយជាប្បព័នធមួយដដលមានលក្ខណៈសមាេរណក្មម សងគតិ្ភាព និងប្បសិទ្ធភាព 
ដដលប្គបដណតប់នលើវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯក្ជន រួមមានការដបងដចក្តួ្នាទី្ច្ាស់លាស់
រវាងការនរៀបចំនាលននោបាយ ច្ាប់ និងការប្បតិ្បត្តិ។ សមិទ្ធផលមួយចំនួនសតីពីសុវត្ថិភាព
សងគម មានដូចខាងនប្កាម៖  

២.១៦១- ប្ក្សួងនសដឋកិ្ចចនិងេិរញ្ញវត្ថុ នោយមានធាតុ្ចូលពីប្ក្សួង សាាប័ន ក់្ព័នធនិងប្កុ្ម
ប្បឹក្្ាអភិវឌ្ឍន៍វិស័យក្សិក្មមនិងជនបទ្ បានដឹក្នាំនរៀបចំប្ក្បខ័្ណឌនាលននោបាយជាតិ្
ាំ រសនតិសុខ្សងគម ២០១៦-២០២៥ ដដលមានពីរដផនក្ធំៗគឺ ជំនួយសងគមនិងធានារា៉ាប់រង      
សងគម។ នដគូអភិវឌ្ឍ បានសេការជាមួយប្កុ្មប្បឹក្្ាអភិវឌ្ឍន៍វិស័យក្សិក្មម និងជនបទ្និងរដឋ 
បាលថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ក្នុងការសាក្ល្បងគនប្មាងាំប្ទ្ចំណូលដដលនឹងផតល់ជានមនរៀននិងបទ្
ពិនសាធសប្មាប់ការនរៀបចំសមាសធាតុ្ាំប្ទ្ចំណូលននជំនួយសងគមនៅក្នុងប្ក្បខ័្ណឌនាល
ននោបាយជាតិ្ាំ រសនតិសុខ្សងគម។ 

២.១៦២- ក្មមវិធីកំ្ណត់្អត្តសញ្ហាណក្មមប្គួសារប្កី្ប្ក្ សនប្មចបានការប្គបដណតប់តំ្បន់ជនបទ្
ទំងអស់។ ចាប់តាំងពីឆ្នំ២០១៥ ប្ក្សួងដផនការមានភាពជាមាាស់នពញនលញនលើដផនក្េិរញ្ញវត្ថុ
សប្មាប់ការប្គបដណតប់តំ្បន់ជនបទ្។ យនតការកំ្ណត់្អត្តសញ្ហាណក្មមប្គួសារប្កី្ប្ក្នៅតំ្បន់ទី្
ប្បជំុជនបានបញ្ចូលការោក់្ពិនេុនលើលក្ខណៈវិនិចេ័យភាពង្ហយរងនប្ាេះ ដូចជា សុខ្ភាព ពិការ ការ
អប់រំ និងបំណុល នេើយការោក់្ពិនេុននេះ ក៏្បានអនុវត្តជាមួយតំ្បន់ជនបទ្។  

២.១៦៣- មានវឌ្ឍនភាពលអក្នុងការអភិវឌ្ឍប្ក្បខ័្ណឌសាាប័នាំប្ទ្សុខ្មាលភាពកុ្មារ រួមទំង
ដផនការកំ្ដណទ្ប្មង់ប្បព័នធប្ពេមទ្ណឌយុត្តិធម៌អនីតិ្ជន ឆ្នំ២០១៣។ អនងកត្សតីពីអំនពើេឹង្ានលើ
កុ្មារប្តូ្វបាននបាេះពុមពក្នុងឆ្នំ២០១៤។ ប្កុ្មប្បឹក្្ាជាតិ្ក្មពុជានដើម្បីកុ្មារបានរាយការណ៍ពីវឌ្ឍន
ភាពទក់្ទ្ងនឹងការអនុវត្តអនុសញ្ហាអនតរជាតិ្សតីពីសិទ្ធិកុ្មារ ក្នុងនាមដដលក្មពុជាជាប្បនទ្ស   
េត្ថនលខី្។ 

២.១៦៤- ប្ក្សួងនសដឋកិ្ចចនិងេិរញ្ញវត្ថុបនតប្គប់ប្គងប្បព័នធនស្បៀងបប្មុងនដើម្បីាំប្ទ្ដល់ការ      
សនស្រង្ហោេះបនាាន់នពលមាននប្ាេះមេនតរាយធមមជាតិ្ឬប្ពឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុ្ធៃន់ធៃរ។  ប្ក្សួង 
សងគមកិ្ចច អតី្ត្យុទ្ធជន និងយុវនីតិ្សម្បទ សនប្មចបានសមិទ្ធផលដូចខាងនប្កាម៖ 

ការងារអាទិភាពទី១៖ សលើកកមពសស់ខុុម្លភាពសងគមនិងកិចចការប្រួសារ 
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• បនងកើត្និងអនុវត្តក្មមវិធីសនស្រង្ហោេះបនាាន់នោយមានកិ្ចចសេការជាមួយកាក្បាទ្ប្ក្េមក្មពុជា 
និងអងគការនានាសប្មាប់ជួយប្បជាជនប្កី្ប្ក្ ទុ្រគត្ជន ប្បជាជនរងនប្ាេះនោយនប្ាេះ  
ធមមជាតិ្ រងនប្ាេះនោយនប្ាេះមេនតរាយនផ្សងៗ ដដលក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំ ជនរងនប្ាេះ
ប្បមាណ៣៧៣.៩៥២ប្គួសារប្តូ្វបានជួយសនស្រង្ហោេះ សប្មាលសាានភាពលំបាក្នោយបងក
លក្ខណសម្បត្តិសប្មាប់ការសាោរជីវភាពន ើងវិញ។ បានផ្សពវផ្ាយ អប់រំ បស្រញ្ហាបការយល់
ដឹងសតីពីការនធវើចំណាក្ប្សុក្ប្បក្បនោយសុវត្ថិភាពដល់អជាាធរមូលោាននិងប្បជាជនចំនួន
៥២៦ ៥៧៥នាក់្។ 

• បានបនងកើត្ និងអនុវត្តក្មមវិធីសតីពីការអភិវឌ្ឍប្គួសារ បំផុសនលើក្ទឹ្ក្ចិត្តការក្សាងប្គួសារ
លអ ទ្ប់សាាត់្អំនពើេិង្ាក្នុងប្គួសារ តាមរយៈការនរៀបចំទិ្វាជាតិ្និងអនតរជាតិ្សតីពីប្គួសារ ១៥
ឧសភា ជានរៀងរាល់ឆ្នំ។ បានបស្រញ្ហាបការង្ហរនយនឌ័រទំងនៅថ្ននក់្ជាតិ្និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ 
នលើក្ក្មពស់តួ្នាទី្ស្រសតីក្នុងការនធវើនសចក្តីសនប្មចចិត្ត តាមរយៈការផ្សពវផ្ាយទ្ស្សនទន   
នយនឌ័រ និងអនុសញ្ហាសុី-ដ(CEDAW) ដល់មស្រនតីបនង្ហោលទំងនៅថ្ននក់្ជាតិ្ និងនប្កាមជាតិ្ 
និងការផ្សពវផ្ាយការយល់ដឹងសតីពីការទ្ប់សាាត់្អំនពើេិង្ាក្នុងប្គួសារដល់សេគមន៍។ 

• បាននរៀបចំនិងោក់្ឲ្យអនុវត្តនូវបទ្ោានអប្បបរមាសប្មាប់ការដលទំជនរងនប្ាេះនោយ
អំនពើជួញដូរមនុស្ស និងអំនពើនធវើអាជីវក្មមផៃូវនភទ្ដដលសានក់្នៅក្នុងមជ្ឈមណឌល និង
ឧបក្រណ៍ប្តួ្ត្ពិនិត្្យនិងវាយត្នមៃការអនុវត្តនាលននោបាយនិងបទ្ោានអប្បបរមាសតីពី
កិ្ចចការ រសិទ្ធិជនរងនប្ាេះ នោយអំនពើជួញដូរមនុស្ស ទំងនៅថ្ននក់្ជាតិ្ និងថ្ននក់្នប្កាម
ជាតិ្ សំនៅប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងឧប្កិ្ដឋក្មមជួញដូរមនុស្ស និងសនស្រង្ហោេះជនរងនប្ាេះ។ ទ្នេឹមននាេះ 
បានក្សាងមណឌលសំចត្នបា៉ាយដប ត្សប្មាប់ទ្ទួ្លទុ្ក្ោក់្ជនរងនប្ាេះដដលទ្ទួ្លបាន
ពីអាជាាធរនិងភាគីនល។ 
តារាងទ្ ី២.៤២ សមទិ្ធផលសតពីកីារនលើក្ក្មពសស់ខុ្មុាលភាពសងគមនងិក្ចិចការប្គសួារ 

ល.រ. សចូនាក្រ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ សរបុ 

១ 
ជនរងនប្ាេះនិងង្ហយរងនប្ាេះប្ត្ូវ
បានទ្ទ្ួលជំនយួសនស្រង្ហោេះបនាាន់ 
(ប្គួសារ) 

៣២ ២១២  ១៧៨ ៥៣៨ ៤៣ ៥៨០ ៦២ ៤៧៦ ៥៧ ១៤៦ ៣៧៣ ៩៥២ 

២ 
ជនអនាថ្នបានទ្ទ្ួលនសវានោេះ
ប្សាយបញ្ហាទ្ប់សាាត្ន់ិងការ រ 
(នាក្់) 

៥៤៤ ២ ៤៣៧ ៨៨៤ ១ ៧២៧ ២ ០៤១ ៧ ៦៣៣ 

៣ 
ជនអនាថ្នដដលនធវើសមាេរណក្មម
នៅប្គួសារនិងសេគមន៍វិញ (នាក្់) 

៥៦ ២ ៤៣៧ ៨៨៤ ១ ២៤៤ ២ ៥២៤ ៧ ១៤៥ 

៤ 
ជនផេកុ្នមនរាគនអដស៍/ជំងឺនអដសន៍ិង
រងផលប េះ ល់នោយសារនមនរាគ  
នអដស ៍និងជំងកឺាចសាហវនផ្សងៗ

២ ២៦៤ ៦ ៧៤៨ ៣ ៧២៤ ២ ៧៥៨ ៤ ២៨៥ ១៩ ៧៧៩ 
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នៅតាមសេគមន៍ទ្ទ្ួលបាននសវា
ប្បឹក្្ា ដលទំ ាំប្ទ្(នាក្់) 

៥ 
ជនរងនប្ាេះនោយអំនពើជួញដូរមនស្ុស
នធវើសមាេរណក្មមនៅប្គសួារ នងិ
សេគមន៍វិញ (នាក្់) 

១៤៦ ៤៧ ៥៨ ១៤៧ ៣៤៥ ៧៤៣ 

៦ 
ជនរងនប្ាេះនោយអំនពើជួញដូរមនស្ុស
ទ្ទ្ួលបាននសវាពិនប្ាេះនោបល់ នងិ
សាោរនីត្សិម្បទ(នាក្់) 

២៧៩ ៥៩៨ ៤៥៥ ៧២០ ៨៤៨ ២ ៩០០ 

ប្បភព : ប្ក្សួងសងគមក្ចិច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិសម្បទ 

បញ្ហា ប្បឈម 

• វិសាលភាពប្គបដណតប់ននក្មមវិធីជាតិ្ជំនួយសងគម នៅមិនទន់ទូ្លំទូ្លាយនិងប្គប        
ដណតប់នពញនលញ ដដលនធវើឱ្យប្កុ្មប្បជាជនមួយចំនួន មិនទន់ទ្ទួ្លបានការាំ រ 

• ប្បព័នធប្គប់ប្គងអត្តសញ្ហាណ និងអប្តានុកូ្លោានប្បជាជនទូ្នៅ ប្បព័នធប្គប់ប្គងអត្ត
សញ្ហាណប្បជាជនប្កី្ប្ក្និងង្ហយរងនប្ាេះ និងប្បព័នធចុេះបញ្ជីរបស់សាាប័នប្បតិ្បត្តិក្រ
នៅមិនទន់បានត្ភាាប់ាន ដដលនាំឲ្យមានការប្តួ្ត្ាននលើការកំ្ណត់្អត្តសញ្ហាណ និង
ការចុេះបញ្ជី និងការផតល់អត្ថប្បនោជន៍ប្តួ្ត្ានផងដដរ 

• ការយល់ដឹងអំពីប្បព័នធាំ រសងគម ដូចជាអត្ថប្បនោជន៍ និងកាត្ពវកិ្ចចក្នុងការចូលរួម
របស់ប្បជាជននៅក្នុងរបប ឬក្មមវិធីនីមួយៗនៅមានក្ប្មិត្។ ការពប្ងឹងសមត្ថភាពមស្រនតីក៏្
ប្តូ្វបនងកើនឲ្យប្សបតាមសាានភាព និងត្ប្មូវការ 

• ខ្ណៈដដលគុណភាពនននសវាសុខាភិបាលប្តូ្វបានពប្ងឹង ការនលើក្ក្មពស់អាហរូបត្ថមភ
សប្មាប់ស្រសតីមាននផេន េះនិងកុ្មារនៅមិនទន់មានវឌ្ឍនភាពខាាំងកាានៅន ើយ។ ស្រសតីមាន
នផេន េះនិងកុ្មារនប្កាមអាយុ៥ឆ្នំ មក្ពីប្គួសារប្កី្ប្ក្ង្ហយនឹងជួបប្បទ្េះបញ្ហាក្ងវេះអាហរូប- 
ត្ថមភ នោយសារក្ងវេះធនធានេិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌្មាន ដដលចាំបាច់នដើម្បីទ្ទួ្លនសវាដលទំ
សុខ្ភាព និងរបបអាហរូបត្ថមភប្ពមទំង ទឹ្ក្សាាត្ និងអនាម័យ ផងដដរ 

• ការពប្ងឹងក្មមវិធីអភិវឌ្ឍន៍ប្គួសារនៅមានក្ប្មិត្ នោយខ្វេះខាត្យនតការននការចូលរួម
របស់ប្គប់ភាគី ក់្ព័នធ 
ការងារអាទិភាពទី២៖ សលើកកមពសស់ខុុម្លភាពកមុ្រនិងយវុនីតិ្សមបទ 

• ពប្ងឹងពប្ងីក្យនតការតាមោន និងអនុវត្តសិទ្ធិកុ្មារ តាមប្ក្សួង សាាប័ន និងរាជធានី នខ្ត្ត 
និងបាននចញនាលការណ៍ដណនាំសតីពីការអនុវត្តអនុសាសន៍របស់អងគការសេប្បជាជាតិ្
សតីពីការអនុវត្តអនុសញ្ហាសតីពីសិទ្ធិកុ្មារ 

• ជំរុញនិងនលើក្ក្មពស់ការអនុវត្តសិទ្ធិកុ្មារតាមរយៈការពប្ងឹងសមត្ថភាពមស្រនតីរោាភិបាល 
និងអងគការមិនដមនរោាភិបាលនិងផ្សពវផ្ាយសិទ្ធិកុ្មារោ៉ាងទូ្លំទូ្លាយ 
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• នរៀបចំរបាយការណ៍សតីពីសាានភាពននការអនុវត្តសិទ្ធិកុ្មារជានរៀងរាល់ឆ្នំនិងនរៀបចំរបាយការណ៍ 
ន ៃ្ើយត្បនៅនឹងក្ប្មងសំណួររបស់គណៈក្មាាធិការសិទ្ធិកុ្មារ ននអងគការសេប្បជាជាតិ្ 
សតីពីការចូលរួមរបស់កុ្មារក្នុងជនមាាេះប្បោប់អាវុធ និងសតីពីការជួញដូរកុ្មារ ការនធវើនពស្ា
ចារកុ្មារនិងរូបភាពអាសអាភាសកុ្មារ និងរបាយការណ៍ន ៃ្ើយត្បនៅនឹងនសចក្តីសនប្មច
ចិត្តមហសននិបាត្អ.ស.ប.សតីពីការការ រកុ្មារពីការសមៃុត្គំរាមកំ្ដេង ។ បាននរៀបចំ និង
ផ្សពវផ្ាយោក់្ឲ្យអនុវត្តនូវដផនការសក្មមភាពជាតិ្ សតីពីការអភិវឌ្ឍកុ្មារ ឆ្នំ២០១៦-
២០១៨ និងនរៀបចំរបាយការណ៍ជាត្ិខួ្បនលើក្ទី្៤ ទី្៥ និងទី្៦ សតីពីការអនុវត្តអនុ
សញ្ហាសតីពីសិទ្ធិកុ្មារ 

• អនុវត្តនាលននោបាយដលទំជំនួសចំន េះកុ្មារ និងបទ្ោានអប្បបរមា សតីពីការដលទំ
ជំនួសចំន េះកុ្មារ នោយបានសេការជាមយួអងគការជាតិ្ អនតរជាតិ្។ បានបណតតេះបណាាល
គុណវុឌ្ឍិអងគការសុវត្ថិភាពកុ្មារដល់មស្រនតីជំនាញ បុគគលិក្អងគការជានប្ចើន។  

• នដើម្បីពប្ងឹងប្បសិទ្ធភាពនិងគុណភាពការប្គប់ប្គងមណឌលដលទំកុ្មារ និងការប្គប់ប្គង
កុ្មារតាមសេគមន៍ រាជរោាភិបាលបាននចញអនុប្កឹ្ត្្យចំនួន០៣។ ប្ក្សួងបាននចញ
ប្បកាសសតីពីលក្ខខ្ណឌ និងទ្ប្មង់ដបបបទ្ននការនសនើសុំការអនុញ្ហាត្បនងកើត្មណឌលដលទំ
កុ្មារ។ បានចុេះនធវើអធិការកិ្ចចមណឌលដលទំកុ្មារនដើម្បីទ្ប់សាាត់្ការរំនលាភបំ ននលើ
កុ្មារ និងបិទ្មណឌលដលទំកុ្មារដដលមិននារពតាមនាលននោបាយ និងបទ្ោានអប្ប
បរមាសតីពីការដលទំជំនួសចំន េះកុ្មារ 

• អនុវត្តតាមច្ាប់ សតីពីសមុំកូ្នអនតរប្បនទ្ស ប្ក្សួងបានបនងកើត្យនតការ និងនរៀបចំលិខិ្ត្
បទ្ោានគតិ្យុត្តជានប្ចើន និងបានចុេះកិ្ចចប្ពមនប្ពៀងសតីពីការកំ្ណត់្ចំនួនទី្ភានក់្ង្ហរជាមួយ
សមុំកូ្នអនតរប្បនទ្សជាមួយប្បនទ្សអុីតាលី ប្បនទ្សនអស្ា៉ាញ និងប្បនទ្សមា៉ាល់តា 

• ប្បកាសនិងោក់្ឲ្យអនុវត្តច្ាប់សតីពីយុត្តិធម៌អនីតិ្ជន ប្ពមទំងបានផ្សពវផ្ាយដល់មស្រនតី
ប្ក្សួង សាាប័ន ក់្ព័នធនៅថ្ននក់្ជាតិ្ និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្។ រាជរោាភិបាលបាននចញអនុ
ប្កឹ្ត្្យសតីពីការនរៀបចំ និងការប្បប្ពឹត្តនៅរបស់មជ្ឈមណឌលយុវនីតិ្សម្បទ និងការក្សាង
មជ្ឈមណឌលជាតិ្ព្ាបាលបន្ាប និងសាោរនីតិ្សម្បទអនក្នញៀននប្គឿងនញៀនដក្វផុស 
នខ្ត្តប្ពេះសីេនុ ប្ពមទំងប្បកាសសតីពីការសាងសង់មណឌលយុវនីតិ្សម្បទ ប្បកាសសតីពី
នរៀបចំនិងការប្បប្ពឹត្តនៅរបស់ការិោល័យចំណុេះមណឌលយុវនីតិ្សម្បទ ប្បកាសអនតរ
ប្ក្សួងសតីពីលក្ខខ្ណឌនិងទ្ប្មង់ដបបបទ្ននការនសនើសុំបនងកើត្មណឌលសប្មាប់ការព្ាបាល
និងសាោរនីតិ្សម្បទអនក្នញៀននប្គឿងនញៀន និងនាលការណ៍ដណនាំសតីពីការព្ាបាលនិង
សាោរនីតិ្សម្បទអនក្នញៀននប្គឿងនញៀន។  

• អប់រំកុ្មារ យុវជន ទ្ប់សាាត់្បាតុ្ភាពអសក្មមនានាក្នុងសងគម រួមចំដណក្នលើក្សេួយ
សីលធម៌ សុជីវធម៌ និងការ រសិទ្ធិរបស់កុ្មារ និងជនរងនប្ាេះដដលប្បប្ពឹត្តនលមើស។ បាន
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សេការជាមួយប្ក្សួងមហនផេ អងគការមិនដមនរោាភិបាលជាតិ្ អនតរជាតិ្ផតល់នសវាអប់រំ
នប្ៅប្បព័នធ និងបណតតេះបណាាលវិជាាជីវៈដល់អនីតិ្ជនទំ្នាស់នឹងច្ាប់ និងកុ្មារតាមមាោយ
នៅក្នុងពនធនាារ។ 

តារាងទ្ ី២.៤៣ សមទិ្ធផលសតពីកីារនលើក្ក្មពសស់ខុ្មុាលភាពក្មុារនងិយវុនតី្សិមប្ទ 
ល.រ. សចូនាក្រ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ សរបុ 

១ 
ក្ុមារក្ំប្  និងក្មុាររងនប្ាេះនធវើសមាេរណ
ក្មមនៅប្គសួារ និងសេគមន៍វិញ (នាក្់) 

៧២១ ៥៧៤ ៤៦២ ៧៣៨ ១ ១៤០ ៣ ៦៣៥ 

២ 
ចំនួនក្មុារដដលទ្ទ្លួបានការដលទនំៅ
តាមសេគមន៍ (នាក្់) 

៤១ ១៩៤ ៤២ ៧៨៥ ៩ ៦០៨ ៩ ៦០៨ ១០ ៧៤៨  

៣ 
ចំនួនក្មុារក្ំប្  និងក្ុមារង្ហយរងនប្ាេះ
ដដលរស់នៅក្នុងមណឌលដលទំក្មុារ (នាក្់) 

១១ ៤១១ ១១ ១៧១ ១៦ ៥៧៩ ១៦ ៥៧៩ ៧ ៦៣៩  

៤ 
អនីត្ិជនទ្នំាស់នឹងច្ាប់នធវើសមាេរណ
ក្មមនៅប្គសួារ និងសេគមន៍វិញ (នាក្់) 

៥៣ ៤០ ៩៨ ១១៨ ១៤៧ ៤៥៦ 

៥ 
ជនរងនប្ាេះនោយសារការនប្បើប្បាស់នប្គឿង
នញៀននធវើសមាេរណក្មមនៅប្គសួារ នងិ
សេគមន៍វិញ (នាក្់) 

១ ៨៥៥ ២ ០០៩ ២ ៨៥១ ៦ ៧២២ ៧ ៦៧៧ ២១ ១១៤ 

៦ 
ជនរងនប្ាេះនោយសារការនប្បើប្បាស់នប្គឿង
នញៀនទ្ទ្លួបាននសវាសាោរនីត្សិម្បទ 
(នាក្់) 

២ ៨៧៥ ៣ ៣៨៦ ៥ ២០៣ ១០ ១៧៨ ៨ ០៩៧ ២៩ ៧៣៩ 

ប្បភព : ប្ក្សួងសងគមក្ចិច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិសម្បទ 
 

បញ្ហា ប្បឈម 

• នៅក្មពុជាមិនទន់មានទិ្ននន័យជាក់្លាក់្សតីពីកុ្មារកំ្ប្  កុ្មារង្ហយរងនប្ាេះ និងកុ្មារ
ពិការនទ្ ដត្ដផនការយុទ្ធសាស្រសតជាតិ្សតីពីកុ្មារកំ្ប្  កុ្មារង្ហយរងនប្ាេះ និងកុ្មារពិការ 
បានបា៉ាន់សាានថ្ន មានកុ្មារង្ហយរងនប្ាេះប្បមាណ១៤%ននចំនួនកុ្មារសរុប។  

• ទិ្ននន័យអនងកត្ចននាាេះជំនរឿនននប្បជារាស្រសតនៅក្មពុជាឆ្នំ២០១៣ មានកុ្មារពិការក្ប្មិត្
ទប នប្ េះថ្នមិនបានប្បមូលទិ្ននន័យជាក់្លាក់្ពីភានក់្ង្ហរប្បមូលទិ្ននន័យ។ ម ្ាងវិញ
នទ្ៀត្ កុ្មារពិការ គឺជាប្កុ្មជនដដលង្ហយរងនប្ាេះ នេើយមានក្ប្មិត្ក្នុងការទ្ទួ្លបាន
នសវាក្មមនានាពីសងគម ពួក្នគខ្ៃេះប្បឈមនឹងការនរើសនអើង និងក្រណីខ្ៃេះ ក៏្មានអំនពើេិង្ា
ពីប្គួសារផងដដរ 
ការងារអាទិភាពទី៣៖ សលើកកមពសស់ខុុម្លភាពសប្ម្ប់ជនពិការ 

• អនុវត្តច្ាប់សតីពីកិ្ចចការ រ និងនលើក្ក្មពស់សិទ្ធិជនពិការ 
• អនុវត្តអនុសញ្ហាអងគការសេប្បជាជាតិ្ សតីពីសិទ្ធិជនពិការ និងទ្សវត្្សរ៍ជនពិការប្បចាំ
តំ្បន់អាសុី និងបា៉ាសុីេវិក្ឆ្នំ២០១៣-២០២២ យុទ្ធសាស្រសតអុីនឈាន់ “នធវើឲ្យសិទ្ធិកាាយជា
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ការពិត្” បដនថមនលើបទ្ោានគតិ្យុត្តជាតិ្ដដលមានប្សាប់ នោយបាននរៀបចំរបាយការណ៍
ជាតិ្នលើក្ដំបូង សតីពីការអនុវត្តអនុសញ្ហា សតីពីសិទ្ធិជនពិការ 

• ប្បកាសជាផៃូវការោក់្ឲ្យអនុវត្តដផនការយុទ្ធសាស្រសតជាតិ្ សតីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨ 
តាមរយៈដផនការននេះ ប្ក្សួងបាននរៀបចំរបាយការណ៍វាយត្នមៃ ក់្ក្ណាាលអាណត្តិឆ្នំ
២០១៥ និងនសចក្តីប្ ងរបាយការណ៍បញ្ចប់អាណត្តិឆ្នំ២០១៤-២០១៨ 

• នរៀបចំទិ្វាជនពិការក្មពុជា និងទិ្វាជនពិការអនតរជាតិ្ ទិ្វាគ លៃង់ និងទិ្វាអូទី្េ្សីុមនិងនោន
សុីនប្ដូមសប្មាប់ជនពិការ ទំងនៅថ្ននក់្ជាតិ្ និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្។ 

• បនងកើត្ប្កុ្មការង្ហរសក្មមភាពជនពិការតាមប្ក្សួង សាាប័នចំនួន១៩ និងប្កុ្មប្បឹក្្ាសក្មម
ភាពជនពិការតាមរាជធានី នខ្ត្តចំនួន២៥ និងបានបណតតេះបណាាលបស្រញ្ហាបការយល់ដឹង
អំពីអនុសញ្ហាសតីពីសិទ្ធិជនពិការ ទ្ស្សវត្្សន៍ជនពិការប្បចាំតំ្បន់អាសុី និងបា៉ាសុីេវិក្ឆ្នំ
២០១៣-២០២២ យុទ្ធសាស្រសតអុីនឈាន់ “នធវើឲ្យសិទ្ធិកាាយជាការពិត្” និងដផនការយុទ្ធ
សាស្រសតជាតិ្ សតីពីពិការភាព ដល់សមាជិក្ មស្រនតីននអគគនលខាធិការោានក្.ស.ជ. ប្កុ្ម
ការង្ហរក្.ស.ជ. តាមប្ក្សួង សាាប័ន និងក្.ស.ជ. ថ្ននក់្រាជធានី នខ្ត្ត។ 

• រាជរោាភិបាលបាននចញអនុប្កឹ្ត្្យ សតីពីការផតល់ប្បាក់្រង្ហាន់ចំន េះជ័យលាភីជនពិការក្នុង
ការប្បកួ្ត្ប្បដជងមុខ្ជំនាញ ការប្បកួ្ត្កី្ឡានស្ប ស្ា៉ាល់អូឡំាពិក្ និងប្បាក់្ឧបត្ថមភប្គូ     
បងវឹក្និងប្គូបងវឹក្ជំនួយ។  

• ជំរុញប្ក្សួង សាាប័នរដឋ ក្នុងការនប្ជើសនរើសជនពិការចូលបនប្មើការង្ហរតាមអប្តាកំ្ណត់្២%។  
• នចញប្បកាសនិងបានផ្សពវផ្ាយសតីពីការោក់្ឲ្យនប្បើប្បាស់នូវឯក្សារដណនាំនាលសតីពី
នីតិ្វិធីអធិការកិ្ចចនលើ វិស័យពិការភាពននប្ពេះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា ។ 

តារាងទ្ ី២.៤៤ សមទិ្ធផលសតពីកីារនលើក្ក្មពសស់ខុ្មុាលភាពសប្មាបជ់នពកិារ 
ល.រ. សចូនាក្រ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ សរបុ 

១ 
ជនពិការដដលទ្ទ្ួលបានការ    
បណតតេះបណាាលវិជាាជីវៈ(នាក្់) 

១៥៨ ៤៧៨ ២០៥ ១២៣ ១១៧ ១ ០៨១ 

២ 
ជនពិការប្ក្ីប្ក្នៅតាមសេគមន៍
ទ្ទ្ួលបានរបបឧបត្ថមភនាល
ននោបាយ(នាក្់) 

0 0 ៣ ១៣៣ ៦ ៦៥៨ ៨ ៦៥៨  

៣ 
ជនពកិារទ្ទ្ួលបាននសវាសាោរលទ្ធ
ភាពពលក្មមកាយសម្បទ(នាក្់) 

២៥ ៤៨៥ ២៧ ១៧៥ ៣០ ២៤៩ ២៦ ៣២៥ ២៥ ៨៦៤ ១៣៥ ០៩៨ 

៤ 
ជនពកិារទ្ទ្ួលបាននសវាសាោរលទ្ធ
ភាពពលក្មមនវជជសាស្រសត(នាក្់) 

៣៥ ២៩១ ៥៣ ៦៧៣ ២៧ ២៥៤ ៨២ ៥៩៦ ៥៦ ១១២ ២៥៤ ៩២៦ 

ប្បភព : ប្ក្សួងសងគមក្ចិច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិសម្បទ 
 

បញ្ហា ប្បឈម 
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• ជនពិការ ជាពិនសស ជនពិការប្កី្ប្ក្ដត្ងជួបប្បទ្េះការនរើសនអើងពីសងគម ប្ពមទំងជួបការ
លំបាក្ ទំងដផនក្កាយសម្បទ និងេិរញ្ញវត្ថុ ដដលរារាំងពួក្ាត់្ពីការទ្ទួ្លយក្នសវា   
សុខាភិបាល និងការអប់រំ ប្ពមទំងការបណតតេះបណាាលវិជាាជីវៈផងដដរ។ ក្តាោននេះនាំឲ្យជន
ពិការមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរួមចំដណក្ក្នុងការបនងកើនផលិត្ភាពក្នុងនសដឋកិ្ចច ឬទ្ទួ្ល
បានអត្ថប្បនោជន៍ពីក្តាោនសដឋកិ្ចចទំងននេះន ើយ។ 

• យនតការននការកំ្ណត់្អត្តសញ្ហាណរបស់ជនពិការនៅមានភាពខ្វេះខាត្នប្ចើននៅន ើយ 
ដដលនាំឲ្យជនពិការមួយចំនួន មិនបានទ្ទួ្លអត្ថប្បនោជន៍ពីនាលននោបាយនានារបស់
រាជរោាភិបាល និងនដគូអភិវឌ្ឍនានា។ 

• មជ្ឈមណឌលសាោរលទ្ធភាពពលក្មមភាគនប្ចើនទ្ទួ្លបានេិរញ្ញប្បទនពីនដគូអភិវឌ្ឍ ដូច
ននេះនៅនពលដដលនដគូអភិវឌ្ឍបនថយ ឬបញ្្ឈប់ការាំប្ទ្ នធវើឲ្យមជ្ឈមណឌលសាោរលទ្ធភាព
ពលក្មមជួបបញ្ហាេិរញ្ញវត្ថុ។ គុណភាពននការសាោរលទ្ធភាពពលក្មមនៅមានក្ប្មិត្ ដដល
ទមទរឲ្យមានការពប្ងឹងបដនថមទំងនលើមស្រនតីជំនាញក្នុងការពននៃឿនការព្ាបាលជូនជន
ពិការ ជាមួយនឹងឧបក្រណ៍បនចចក្នទ្សជំនួយសប្មាប់ប្បប្ក្តី្ភាពននជីវិត្ជនពិការ។ 

• ការនប្ជើសនរើសជនពិការចូលបនប្មើការង្ហរ មិនទន់អនុវត្តបានតាមអប្តាកំ្ណត់្សប្មាប់    
វិស័យឯក្ជន។ រដឋបាលសិទ្ធិជនពិការដដលជាយនតការដ៏សំខាន់ក្នុងការនរៀបចំបទ្ោានគតិ្
យុត្តនីតិ្វិធី និងនាលការណ៍ដណនាំសប្មាប់អនុវត្តកិ្ចចការននេះ កំ្ពុងជួបការលំបាក្ខ្វេះ
ខាត្មនធ្ាបាយ និងធនធានសប្មាប់បនប្មើឲ្យការអនុវត្តក្មមវិធីរបស់ខ្ៃួន។ 

• របបឧបត្ថមភជនពិការប្កី្ប្ក្នៅសេគមន៍ អនុវត្តបានដត្៥នខ្ត្ត នោយសារការកំ្ណត់្អត្ត
សញ្ហាណជនពិការប្កី្ប្ក្មិនទន់ប្គបដណតប់ទូ្ទំងប្បនទ្ស នោយក្ញ្ចប់លវិកាជាតិ្ សមត្ថ
ភាពមស្រនតីនៅថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ ធនធានរួមទំងបនចចក្វិទ្្ានៅមានក្ប្មិត្ 

• ការបណតតេះបណាាលជនពិការនៅមិនទន់បានទូ្លំទូ្លាយ។ 
• ការយល់ដឹង និងលទ្ធភាពទ្ទួ្លព័ត៌្មានអំពីនសវាសាោរលទ្ធភាពពលក្មមកាយសម្បទ
របស់ជនពិការនៅមានក្ប្មិត្ នទេះបីជាមានការផ្សពវផ្ាយោ៉ាងណាក៏្នោយ។ 
ការងារអាទិភាពទី៤៖ សលើកកមពសស់ខុុម្លភាពមនុសសចាស ់

• នរៀបចំដផនការសក្មមភាព ២០១៨-២០២០ របស់នាលននោបាយជាតិ្សដីពីមនុស្សវ័យចាស់  
• សាងសង់មជ្ឈមណឌលជាតិ្ាំ រមនុស្សចាស់រាជធានីភនំនពញនិងោក់្ឲ្យដំនណើរការក្នុង
ឆ្នំ២០១៨ ទ្នេឹមននេះប្ក្សួងបាននចញប្បកាសសតីពីការនរៀបចំនិងការប្បប្ពឹត្តនៅរបស់មជ្ឈមណឌល 
ជាតិ្ាំ រមនុស្សចាស់ រាជធានីភនំនពញ និងកំ្ពុងនរៀបចំនសចក្តីប្ ងអនុប្កឹ្ត្្យសតីពីកិ្ចចាំ 
 រសងគមសប្មាប់មនុស្សវ័យចាស់ប្កី្ប្ក្ាានទី្ពឹង។ 

• នរៀបចំទិ្វាមនុស្សចាស់ក្មពុជា និងមនុស្សចាស់អនដរជាតិ្ ០១តុ្លា ជានរៀងរាល់ឆ្នំ នដើម្បី
នលើក្សេួយដល់កិ្ត្ដិយស និងនសចក្ដីនលៃលនូររបស់មនុស្សចាស់។ 
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• បំផុសនលើក្ទឹ្ក្ចិត្ដ និងាំប្ទ្ ដល់អងគការសងគមសុីវិល វិស័យឯក្ជន និងសប្បុរសជន 
ក្នុងការបនងកើត្មជ្ឈមណឌលដលទំមនុស្សចាស់ សាងសង់ផេេះសប្មាប់មនុស្សចាស់ប្កី្ប្ក្
ាានទី្ពឹង និងការផដល់លវិកាសមាារបរិកាារដល់មនុស្សចាស់ប្កី្ប្ក្ាានទី្ពឹង។ 

• ប្ក្សួងបានបនងកើត្សមាគមមនុស្សចាស់ និងកំ្ពុងនរៀបចំបនងកើត្មូលនិធិមនុស្សចាស់ នដើម្បី
បនដនិរនដរភាពការាំ រដល់មនុស្សចាស់។  

តារាងទ្ ី២.៤៥ សមទិ្ធផលសតពីកីារនលើក្ក្មពសស់ខុ្មុាលភាពមនសុស្ចាស ់
ល.រ. សចូនាក្រ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ សរបុ 

១ 
សមាគមមនស្ុសចាស់ប្ត្ូវបាន
បនងកើត្(សមាគម) 

០ ០ ៣៩៤ ១ ២៤២ ១០ ១ ៦៤៦ 

ប្បភព : ប្ក្សួងសងគមក្ចិច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិសម្បទ 
បញ្ហា ប្បឈម 

• នទេះបីជាោ៉ាងណាក៏្នោយ នយើងនៅដត្ជួបបញ្ហាប្បឈមមួយចំនួនដដលប្តូ្វគិត្គូ និង
យក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ ដូចជា ការនក្ើនន ើងនូវចំនួនមនុស្សវ័យចាស់ដដលមានអាយុ៦០ឆ្នំន ើង។ 
នៅក្នុងឆ្នំ២០១៣ មនុស្សវ័យចាស់មាន៨% (ប្បជាជនសរុប១៥លាននាក់្) ៧,២% នៅ
ឆ្នំ២០១៥ (១៥លាន៧ដសននាក់្) នេើយប្តូ្វបានព្ាក្រណ៍ថ្ននឹងនក្ើនន ើងរេូត្ដល់
១១% (១៨លាននាក់្) នៅឆ្នំ២០៣០។ តាមប្បព័នធព័ត៌្មានអត្ដសញ្ហាណក្មមប្គួសារប្កី្
ប្ក្ ឆ្នំ២០១៦ បានរក្នឃើញថ្ន មានមនុស្សវ័យចាស់ប្កី្ប្ក្សរុបប្បមាណ២៣២.៣១១
នាក់្ ននចំនួនមនុស្សវ័យចាស់សរុប ក្នុងននាេះ មនុស្សវ័យចាស់សថិត្ក្នុងលំោប់ប្ក្ ១ សរុប
៩៨.១៦៥នាក់្ និងមនុស្សវ័យចាស់សថិត្ក្នុងលំោប់ប្ក្ ២ សរុប១៣៤ ១៤៦នាក់្។ 

របូភាពទ្ ី២.៥ សមាមាប្ត្ប្បជាជនវយ័ចាសន់ធៀបនងឹប្បជាជនសរបុ 

 
ប្បភព : ប្ក្សួងសងគមក្ចិច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិសម្បទ 

សមាោល់៖ ការព្ាក្រចនំួនប្បជាជនក្មពុជារបាយការណ៍ជនំរឿនទ្នូៅនវូប្បជារាស្រសតឆ្ន២ំ០០៨  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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២.១៦៥- ពិត្ដមនដត្មនុស្សវ័យចាស់ក្មពុជាមានអាយុកាន់ដត្ដវង នេើយរស់នៅក្នុងជីវិត្ដដលមាន
សុខ្ភាពលអជាងមុនោ៉ាងននេះក្ដី មនុស្សវ័យចាស់ក្មពុជាប្បឈមមុខ្កាន់ដត្នប្ចើននៅនឹងក្តាាដផនក្
សងគម នសដឋកិ្ចច ផលិត្ភាពចុេះទប សាានភាពសុខ្ភាព គួបផ្សំនឹងការដលទំកូ្នៗរបស់មនុស្ស
នពញវ័យនធវើចំណាក្ប្សុក្នដើម្បីដសវងរក្ការង្ហរនធវើឲ្យរស់នៅជាមួយ។ នៅនពលដដលមនុស្សចាស់
មានអាយុកាន់ដត្នប្ចើន បញ្ហាដដលពួក្ាត់្កំ្ពុងប្បឈមមានទំ្េំកាន់ដត្ធំ។ មនុស្សកាន់ដត្ចាស់ 
ភាពង្ហយរងនប្ាេះរបស់ពួក្ាត់្ក៏្កាន់ដត្នក្ើនន ើងផងដដរ។ ពួក្ាត់្អាចជួបនឹងបញ្ហាប្បឈម
កាន់ដត្នប្ចើនន ើង រួមមានសាានភាពសុខ្ភាពទ្ន់នខ្្ាយការចុេះនខ្្ាយននប្បព័នធការ ររាងកាយ
ពីជំងឺ ៃ្ងនផ្សងៗ និងមានហនិភ័យកាន់ដត្ខ្ពស់ចំន េះជំងឺមិន ៃ្ង ដូចជា ជំងឺទឹ្ក្ននាមដផអម និង
សមាពធឈាមខ្ពស់ជានដើម។ ទ្នេឹមនឹងននេះ មនុស្សចាស់ក៏្នប្ចើនដត្មានជំងឺធៃន់ធៃរដល់អាយុជីវិត្ 
ដូចជា ជំងឺមហរើក្ ពិការភាព និងការដលងដំនណើរការននសរើរាងគ ដដលទមទរឱ្យមានការដលទំរយៈ
នពលដវង 

• នដើម្បីរក្្ាបាននូវគុណភាពជីវិត្របស់មនុស្សចាស់ ការធានាបាននូវសថិរភាពននប្បាក់្
ចំណូលរបស់ពួក្ាត់្គឺជាប្បការចាំបាច់។ មនុស្សចាស់ដដលជួបប្បទ្េះអសនតិសុខ្េិរញ្ញវត្ថុ
និងមិនមានសមត្ថភាពអាចនធវើការបាន ចាំបាច់ប្ត្ូវសថិត្នប្កាមគនប្មាងាំ រសងគមនិង
សុខុ្មាលភាព។ នានពលបចចុប្បននននេះ វិសាលភាពននគនប្មាងាំ រសងគមនិងសុខុ្មាល
ភាពនៅមានក្ប្មិត្នៅន ើយ នេើយចាំបាច់ប្តូ្វពប្ងីក្បដនថមនទ្ៀត្នដើម្បីការ រមនុស្ស
ចាស់ដដលង្ហយរងនប្ាេះឱ្យនគចផុត្ពីភាពប្កី្ប្ក្។ 

ការងារអាទិភាពទី៥៖ សលើកកមពសវិ់សយ័អតី្ត្មស្ដនតីរាជការសុវិីល 
• នដើម្បីប្ទ្ប្ទ្ង់ដំនណើរការនបឡាជាតិ្សនតិសុខ្សងគម សប្មាប់មស្រនតីរាជការសុីវិល រាជរោាភិ
បាលបានបង់វិភាគទនចំនួន១៨% និងមស្រនតីរាជការសុីវិលបង់វិភាគទន ៦% នននបៀវត្្ស
សរុបប្បចាំដខ្ ដត្ចំន េះមុខ្បចចុប្បនន រាជរោាភិបាលទ្ទួ្លរា៉ាប់រងនូវចំដណក្ននវិភាគទន
ជំនួសមស្រនតរីាជការសុីវិល។ ទ្នេឹមនឹងការប្ទ្ប្ទ្ង់ទំងប្សុងនោយលវិកាជាតិ្នលើរបបសនតិ
សុខ្សងគមសប្មាប់មស្រនតីរាជការសុីវិល រាជរោាភិបាលក៏្បានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្នធវើការដក្
សប្មួលដំន ើងរបបសនតិសុខ្សងគមននេះជាបនតបនាាប ់ នដើម្បីឲ្យប្សបតាមការរើក្ចនប្មើននន
នសដឋកិ្ចច និងលទ្ធភាពននលវិកាជាតិ្។ 

• ប.ជ.ស. បានបនងកើត្ការិោល័យថ្ននក់្រាជធានី នខ្ត្ត ដដលជានសនាធិការក្នុងការអនុវត្ត
ការង្ហរ និងនោេះប្សាយបញ្ហានានាតាល់ជាមួយសិទ្ធិវនត។ រាជរោាភិបាលបាននចញសា- 
រាចរសតីពីការដក្សប្មួលនីតិ្វិធីននការោក់្មស្រនតីរាជការសុីវិលឲ្យចូលនិវត្តន៍ នដើម្បីធានា
ប្បសិទ្ធភាពននការោក់្ឲ្យចូលនិវត្តន៍ និងទ្ទួ្លប្បាក់្នសាធនទន់នពលនវលា។ 

• នៅនដើមឆ្នំ២០១៨ ប.ជ.ស. បានសេការជាមួយនបឡាជាតិ្របបសនតិសុខ្សងគម(ប.ស.
ស.) នដើម្បីផតល់តាវកាលិក្ដលទំសុខ្ភាពជូននិវត្តជន និងជនបាត់្បង់សម្បទវិជាាជីវៈ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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នោយប្តូ្វបានោក់្ឲ្យទ្ទួ្លនសវាដលទំសុខ្ភាពនៅតាមបណាាមូលោានសុខាភិបាលដដល 
មានចុេះកិ្ចចសន្ាជាមួយ ប.ស.ស. ចាប់ពីដខ្មក្រា ឆ្នំ២០១៨ ត្នៅ ។ 

• ក្នុងរយៈនពល៥ឆ្នំ២០១៤-២០១៨ រាជរោាភិបាលបានដំន ើងប្បាក់្នសាធនជាមធ្យមជូន
និវត្តន៍ជន និងជនបាត់្បង់សម្បទវិជាាជីវៈជានរៀងរាល់ឆ្នំ ដដលមានអប្តាកំ្នណើនប្បមាណ 
៤២%។ នដើម្បីធានាដល់ការនបើក្ប្បាក់្នសាធនបានទន់នពលនវលា រាជរោាភិបាលបាន
នចញសារាចរសតីពីការកំ្ណត់្នីតិ្វិធីសប្មាប់ការនបើក្ផតល់ប្បាក់្របបសនតិសុខ្សងគមជូន
សិទ្ធិវនត និងជូនអតី្ត្យុទ្ធជន និងប្គួសារអតី្ត្យុទ្ធជន។  

តារាងទ្ ី២.៤៦ សមទិ្ធផលសតពីកីារនលើក្ក្មពសវ់សិយ័អត្តី្មស្រនតរីាជការសុវីលិ 

ល.រ. សចូនាក្រ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១ 
និវត្តនជ៍ន នងិជនបាត្់បងសម្បទវិជាាជីវៈ
ដដលទ្ទ្ួលបានរបបនសាធននិវត្តន៍(នាក្់) 

៤៧ ៣៧៥ ៤៩ ៧០៩ ៥២ ០១២ ៥៣ ៧៨៥ ៥៦ ៣៥៣ 

 និវត្តនជ៍ន(នាក្់) ៤៤ ៤៦៩ ៤៦ ៨៥៦ ៤៩ ៣៩២ ៥១ ៣៤៥ ៥៤ ០២៨ 

 ជនបាត្់បងស់ម្បទវិជាាជីវៈ(នាក្់) ២ ៩០៦ ២ ៨៥៣ ២ ៦២០ ២ ៤៤០ ២ ៣២៥ 

២ អនក្នៅក្នងុបនេកុ្(នាក្់) ៤២ ០៤៦ ៣៧ ៧២៨ ៤០ ៤២៣ ៤២ ៩២៦ ៤៤ ០៣៣ 

ប្បភព : ប្ក្សួងសងគមក្ចិច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិសម្បទ 

បញ្ហា ប្បឈម 
• ប.ជ.ស. នៅជួបបញ្ហាប្បឈមជានប្ចើនដដលប្តូ្វបនតនោេះប្សាយក្នុងប្ក្បខ័្ណឌរយៈនពលខ្ៃី 
មធ្យមនិងដវងប្បក្បនោយភាពទ្ន់ភៃន់និងការទ្ទួ្លខុ្សប្តូ្វ។ បញ្ហាទំងននាេះរួមមាន ទី្១. 
ប្បព័នធនសាធនកំ្ពុងប្បឈមជាមួយនឹងបញ្ហាអសងគតិ្ភាពននប្បាក់្នសាធន រវាងនិវត្តជន និង
ជនបាត់្បង់សម្បទវិជាាជីវៈដដលចូលនិវត្តន៍មុនឆ្នំ២០១៥ និងនប្កាយឆ្នំ២០១៥ នោយ
សារឥទ្ធិពលដដលនក្ើត្នចញពីការដំន ើងប្បាក់្នសាធនតាមក្ប្មិត្ និងការដក្ដប្បប្បព័នធ
នបៀវត្្សរ៍មូលោានលមី ទី្២.តាវកាលិក្ចំនួន៣ គឺ នប្ាេះថ្ននក់្ការង្ហរ លំដេមាតុ្ភាព និងមរណ
ភាពសប្មាប់មស្រនតីរាជការសុីវិលពំុទន់ប្តូ្វបានអនុវត្តនៅន ើយ ដដលក្នៃងមក្អត្ថប្បនោជន៍
ទំងបីននេះផតល់នោយប្ក្សួង សាាប័នសាមី ទី្៣.នៅពំុទន់មានមូលនិធិសប្មាប់ប្ទ្ប្ទ្ង់
ដំនណើរការ ប.ជ.ស. នប្ៅពីការឧបត្ថមភរបស់រដឋ។ 

• មក្ទ្ល់នពលននេះ រដឋរា៉ាប់រងទំងប្សុងនលើចំណាយនបើក្ផតល់ប្បាក់្នសាធនជូននិវត្តជន និង
ជនបាត់្បង់សម្បទវិជាាជីវៈ នៅតាមត្ប្មូវការននចំណាយជាក់្ដសតងប្បចាំឆ្នំ។ រាជរោា       
ភិបាលបាននចញអនុប្កឹ្ត្្យនលខ្ ៧៣ អនប្ក្.បក្ ចុេះនលៃទី្២៩ ដខ្នមសា ឆ្នំ២០១១ សតីពីការ
កំ្ណត់្អប្តាភាគទនសប្មាប់ប្ទ្ប្ទ្ង់នបឡាជាតិ្សនតិសុខ្សងគមសប្មាប់មស្រនតីរាជការសុី
វិល ដដលត្ប្មូវឲ្យមស្រនតីរាជការសុីវិលបង់ភាគទនចំនួន៦% និងរដឋប្តូ្វចូលរួមបង់ភាគ



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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ទនចំនួន១៨%។ ប ុដនតការប្បមូលភាគទនតាមអប្តាដដលបានកំ្ណត់្រួចននេះមិនទន់បាន  
អនុវត្តនៅន ើយ។ ដូនចនេះរដឋនៅដត្បនតរា៉ាប់រងទំងប្សុងនលើការឧបត្ថមភអតី្ត្មស្រនតរីាជការសុី
វិលនិងអនក្នៅក្នុងបនេុក្។ គនប្មាងដំន ើងនបៀវត្្សរ៍ប្បចាំឆ្នំ អាចនឹងគិត្គូរពិចារណារួមាន
ជាមួយនឹងការោក់្ឲ្យអនុវត្តការប្បមូលភាគទនននេះ។ 
ការងារអាទិភាពទី៦៖ សលើកកមពសវិ់សយ័អតី្ត្យទុធជន 

• ប្ក្សួងបានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ចំន េះសាានភាពរបស់អតី្ត្យុទ្ធជន នោយដក្សប្មួលបដនថម
ប្បាក់្របបសនតិសុខ្សងគមជូនអតី្ត្យុទ្ធជនជាបនតបនាាប់ ចាប់ពីឆ្នំ២០១៤ បានដក្សប្មួល 
បនងកើនប្បាក់្ឧបត្ថមភប្បចាំដខ្ជូនឪពុក្ មាោយ អាណាព្ាបាលរបស់ជនពលីមរណៈ 

• ដក្សប្មួលប្បាក់្នបៀវត្្សរ៍មូលោាន និងប្បាក់្មហូបអាហរជូនជនពិការ និវត្តន៍ជន និងជនបាត់្
បង់សមត្ថភាពការង្ហរ ដដលបាននផេរមក្ប្ក្សួងស.អ.យ. មុន និងនប្កាយឆ្នំ២០០៧ ឲ្យមាន
តុ្ល្យភាពាន។ ទ្នេឹមននេះអតី្ត្យុទ្ធជននិងប្គួសារទ្ទួ្លបានភាពង្ហយប្សួលតាមរយៈការ
ោក់្ឱ្យដំនណើរការការនប្បើប្បាស់កាត្ATM ការនផេរសិទ្ធិនបើក្ប្បាក់្របបសនតិសុខ្សងគម
ជំនួសក្នុងក្រណីមានជំងឺឬធុរៈធៃន់ធៃរ នៅតាមរាជធានី នខ្ត្តទំង២៥ 

• អនុវត្តនាលការណ៍ សតីពីការកំ្ណត់្អត្តសញ្ហាណក្ងក្មាាំងប្បោប់អាវុធចូលនិវត្តន៍ បាត់្
បង់សមត្ថភាពការង្ហរ ពិការ និងប្គួសារយុទ្ធជនពលី មរណៈ  

• សេការជាមួយសមាគមអតី្ត្យុទ្ធជនក្មពុជានរៀបចំប្បារពធទិ្វាអតី្ត្យុទ្ធជនក្មពុជា ២១ មិលុនា 
ជានរៀងរាល់ឆ្នំ ទំងនៅថ្ននក់្ជាតិ្ និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្។  

• រាជរោាភិបាលក្មពជុាបានឧបត្ថមភលវិកាចំនួន៤ ន់លាននរៀល/ឆ្នំ ជូនដល់សមាគមអតី្ត្
យុទ្ធជនក្មពុជានដើម្បីប្បគល់ជូនដល់សមាជិក្សមាគមអតី្ត្យុទ្ធជនក្មពុជាដដលបាន
ទ្ទួ្លមរណភាព ចាប់តាំងពីឆ្នំ២០១៦។ 

• នរៀបចំនិងោក់្ឲ្យអនុវត្តនសៀវនៅដណនាំសតីពីនីតិ្វិធីប្បមូលទិ្ននន័យពីសាានភាពជីវភាព 
និងត្ប្មូវការរបស់អតី្ត្យុទ្ធជន និងប្គួសារ ប្ពមជាមួយានននេះ បានបនងកើត្ប្បព័នធទិ្ននន័យ
រក្្ាព័ត៌្មានសតីពីសាានភាពជីវភាព និងត្ប្មូវការរបស់អតី្ត្យុទ្ធជននិងប្គួសារ។ 

តារាងទ្ ី២.៤៧ សមទិ្ធផលសតពីកីារនលើក្ក្មពសវ់សិយ័អត្តី្យទុ្ធជន 

ល.រ. សចូនាក្រ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១ 
អត្ីត្យុទ្ធជននងិប្គួសារដដលក្ំពងុ
ទ្ទ្ួលរបប (នាក្់) 

៨៧ ៤៨៤ ៨៧ ២៤៨ ៨៦ ៩៣១ ៨៦ ៥១៧ ៨៨ ៥២៦ 

 

និវត្តនជ៍ន(នាក្់) ២៣ ៨៨៨ ២៥ ០៧៨ ២៥ ៦៤៣ ២៦ ៤៧៩ ២៧ ១០១ 

ជនបាត្់បងសមត្ថភាពការង្ហរ (នាក្់) ១ ៦៧៤ ១ ៦៣៩ ១ ៦១៨ ១ ៥៨៣ ១ ៥៦៤ 

ជនពកិារ (នាក្់) ២៦ ៩៦២ ២៦ ២៨៦ ២៥ ៩៧៧ ២៦ ៥០១ ២៧ ២០៥ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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ជនពលី(នាក្់) ២៩ ៩៤៣ ២៨ ៥៣៧ ២៧ ៥៨៧ ២៥ ៦៤៥ ២៥ ៧៣២ 

ជនមរណៈ(នាក្់) ៥ ០១៧ ៥ ៧០៨ ៦ ១០៦ ៦ ៣០៩ ៦ ៩២៤ 

២ 
សមាជិក្ស.អ.ក្ បានទ្ទ្ួលលវិកា
នបឡាមរណសនស្រង្ហោេះ (សព) 

១ ២០០ ៣ ០៥៥ ១ ១២៩ ៨៩៩ ២ ៦៩៦ 

ប្បភព : ប្ក្សួងសងគមក្ចិច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិសម្បទ 

 
បញ្ហា ប្បឈម 

• វិស័យអតី្ត្យុទ្ធជននៅមានបញ្ហាប្បឈមដ៏ធំគឺ គមាាត្ប្បាក់្របបសនតិសុខ្សងគមប្បចាំដខ្ 
រវាងអនក្ចូលនិវត្តមុនឆ្នំ២០១៥ រវាងជនពិការមុនឆ្នំ២០១៥ និងការកំ្ណត់្តាវកាលិក្
នសាធនសប្មាប់មស្រនតីរាជការ នគរបាល និងនោធិន មិនមានសងគតិ្ភាពនឹងាននោយសារការ
កំ្ណត់្តាវកាលិក្នសាធនទំងននាេះប្តូ្វបានកំ្ណត់្នោយច្ាប់ និងបទ្បញ្ញត្តិនោយដ ក្
ពីាន។ 

• នប្ៅពីរបបសនតិសុខ្សងគមដដលផតល់នោយរាជរោាភិបាល អតី្ត្យុទ្ធជននិងប្គួសារ ដត្ង
ទ្ទួ្លការឧបត្ថមភាំប្ទ្ពីសមាគមអតី្ត្យុទ្ធជនក្មពុជា និងសប្បុរសជននានា ប ុដនតនទេះជា
ោ៉ាងននេះក្តីក៏្មិនទន់បានន ៃ្ើយត្បបាន១០០%។ នបឡាជាតិ្អតី្ត្យុទ្ធជនមានព័ត៌្មាន
សប្មាប់ដត្នាលនៅរបបសនតិសុខ្សងគមដដលផតល់នូវតាវកាលិក្នផ្សងៗដល់អតី្ត្យុទ្ធ
ជននិងប្គួសារដត្ប ុនណាណេះ។ ប្ក្សួងស.អ.យ. មិនទន់មានព័ត៌្មាន ក់្ព័នធនឹងសាានភាព
ជីវភាពនិងត្ប្មូវការរបស់អតី្ត្យុទ្ធជន និងប្គួសារអតី្ត្យុទ្ធជន ដដលជាធាតុ្ចូលោ៉ាង
សំខាន់ក្នុងការន ៃ្ើយត្បនឹងការនរៀបចំគនប្មាងអភិវឌ្ឍនានានដើម្បីនលើក្ក្មពស់សាានភាព
ជីវភាពរបស់អតី្ត្យុទ្ធជននិងប្គួសារឲ្យមានជីវភាពរស់នៅសមរម្យនិងនលៃលនូរ។ 

• ត្ប្មូវការសម្បទនដីសងគមកិ្ចចមាននប្ចើន ដត្លទ្ធភាពក្នុងការន ៃ្ើយត្បនៅមានក្ប្មិត្។ 

ការងារអាទិភាពទី៧៖ បសងកើត្របបសនតិសខុសងគមសប្ម្ប់ប្បជាជនទូសៅ 
ប្ក្សួងបាននិងកំ្ពុងសិក្្ាប្សាវប្ជាវឯក្សារនានា នដើម្បីនរៀបចំបនងកើត្ប្បព័នធសនតិសុខ្សងគម 

ទូ្លំទូ្លាយសប្មាប់មជ្ឈោាននានានិងប្បជាជនទូ្នៅ។ 

ការងារអាទិភាពទី៨៖ ពប្ងឹងសមត្ាភាពសាា ប័ននិងពប្ងឹងភាពជានដ្រូ 
• ប្ក្សួងបានពប្ងឹង និងពប្ងីក្សក្មមភាពវិទ្្ាសាានជាតិ្សងគមកិ្ចច សំនៅបណតតេះបណាាលធន
ធានមនុស្សសប្មាប់សាាប័នរដឋ វិស័យឯក្ជន និងអងគការមិនដមនរោាភិបាលជាតិ្ អនតរជាតិ្ 
ដដល ក់្ព័នធនឹងការង្ហរសងគមកិ្ចច។  

• ចុេះអធិការកិ្ចច និងសវនក្មម នដើម្បីពិនិត្្យ ដក្លមអការបំនពញមុខ្ង្ហរ តួ្នាទី្ រនបៀបរបប
ការង្ហរការនោេះប្សាយជនមាាេះ ការអនុវត្តចំណូល ចំណាយលវិកាជាតិ្ ការប្គប់ប្គងប្ទ្ព្យ



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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សម្បត្តិរដឋ នៅតាមមនេីរស.អ.យ រាជធានី នខ្ត្ត សំនៅនលើក្ក្មពស់គណននយ្យភាព ត្មាាភាព 
ប្បសិទ្ធភាពននការផតល់នសវាសងគមកិ្ចចជូនជនរងនប្ាេះ និងង្ហយរងនប្ាេះប្គប់ប្បនភទ្។ 

• អនុវត្តក្មមវិធីកំ្ដណទ្ប្មង់ការប្គប់ប្គងេិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នោយអនុវត្តការប្គប់ប្គងការ
នបើក្ផតល់បានប្តឹ្មប្តូ្វ និងទន់នពលនវលាដល់ប្គប់មុខ្សញ្ហាក្នុងសាារតី្ទ្ទួ្លខុ្សប្តូ្វខ្ពស់ 
ប្បសិទ្ធភាព ត្មាាភាព និងគណននយ្យភាព។  

• ប្ក្សួងបាននលើក្ទឹ្ក្ចិត្ត និងសេប្បតិ្បត្តិការជាមួយអងគការមិនដមនរោាភិបាលជាតិ្ 
អនតរជាតិ្ និងនដគូអភិវឌ្ឍនានា ក្នុងសាារតី្សាមគគីធម៌ និងនក្ៀរគរប្បភពធនធានទំងសមាារ 
លវិកា និងបនចចក្នទ្ស បនប្មើឱ្យសំណូមពររបស់ជនរងនប្ាេះ និងង្ហយរងនប្ាេះប្គប់ប្បនភទ្
ក្នុងសងគម។ ទ្នេឹមននេះ ក៏្បាននធវើសេប្បតិ្បត្តិការោ៉ាងជិត្សនិទ្ធទំងក្នុងប្ក្បខ័្ណឌតំ្បន់       
អាសា៊ាន  ក់្ព័នធនឹងវិស័យសុខុ្មាលភាពសងគម និងការអភិវឌ្ឍរួមមាន ដផនការសក្មមភាព
ថ្ននក់្តំ្បន់អាសា៊ាន សតីពីការលុបបំបាត្់អំនពើេិង្ានលើស្រសតី និងដផនការសក្មមភាពតំ្បន់អា
សា៊ានសតីពីការលុបបំបាត់្អំនពើេិង្ានលើកុ្មារ នាលការណ៍ដណនាំសតីពីនយនឌ័រក្នុងការ
នោេះប្សាយបញ្ហាស្រសតីរងនប្ាេះក្នុងការជួញដូរមនុស្ស នសចក្តីដលៃងការណ៍កូ្ឡាឡំាពួរ សតី
ពីមនុស្សចាស់ “ផតល់សិទ្ធិអំណាចដល់មនុស្សចាស់នៅក្នុងតំ្បន់អាសា៊ាន” ការអភិវឌ្ឍដផន
ការសក្មមភាពក្នុងការអនុវត្តនសចក្តីដលៃងការណ៍អាសា៊ានសតីពីការពប្ងឹងកិ្ចចាំ រសងគម។ 

តារាងទ្ ី២.៤៨ សមទិ្ធផលសតពីកីារពប្ងងឹសមត្ថភាពសាាបន័នងិពប្ងងឹភាពជានដគ ូ
ល.រ. សូច្នាករ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ សរបុ 
១ និស្សិត្ដដលបានចេុះនឈាាេះចលូនរៀនឆ្នំទ្១ី (នាក្់) ៥៣ ៦៩ ៧៣ ៥៩ ១៥៥ ៤០៩ 
២ និស្សិត្ដដលក្ំពុងសិក្្ាក្ប្មិត្បរិញ្ហាបប្ត្(នាក្់) ២៣២ ៣០១ ៣៧៤ ៤៣៣ ៥០៣  
៣ និស្សិត្ដដលបានបញ្ចប់ការសិក្្ាថ្ននក្់បរិញ្ហាបប្ត្ (នាក្់) 0 0 ៣៣ ៨៨ ២០ ១៤១ 

៤ សិកាាកាមដដលបានបញ្ចប់ការសិក្្ាក្ប្មិត្វិញ្ហាបនបប្ត្
(នាក្់) 

៥៣ ៤៩ ១៤៣ ១០៥ ៩១ ៤៤១ 

ប្បភព : ប្ក្សួងសងគមក្ចិច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិសម្បទ 

 
បញ្ហា ប្បឈម 

• ាានប្បព័នធប្គប់ប្គងទិ្ននន័យរួមមុខ្សញ្ហារបស់ប្ក្សួង ដដលនាំឲ្យការនរៀបចំដផនការសក្មម 
ភាពមានភាពចននាាេះប្បនហងមិនបានប្គប់ប្ជុងនប្ជាយ មិនអាចន ៃ្ើយត្បនៅនឹងសាានភាព
ជាក់្ដសតង 

• លវិកាដដលបានវិភាជសប្មាប់ប្ក្សួងមានការនក្ើនន ើងពីមួយឆ្នំនៅមួយឆ្នំ ប ុដនតលវិកា
ទំងននាេះភាគនប្ចើន ចំណាយនៅនលើនសាធន និងនបៀរត្្សរ៍របស់មស្រនតី។ 

• លវិកាដដលាំប្ទ្ដល់ការង្ហរអធិការកិ្ចច និងសវនក្មមមិនអាចន ៃ្ើយត្បនៅនឹងទំ្េំការង្ហរ
ជាក់្ដសតង នាំឱ្យការត្ប្មង់ទិ្សក្នុងការអនុវត្តរនបៀបរបបការង្ហរ ប្គប់ប្គងមស្រនតីនិងបុគគលិក្ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 149 

ការនប្បើប្បាស់លវិកា និងការប្គប់ប្គងសារនពើភ័ណឌប្ទ្ព្យសម្បត្តិរដឋ មិនបានចំនាលនៅ 
ប្តឹ្មប្តូ្វ និងមិនសូវមានប្បសិទ្ធភាព។ 

• វិទ្្ាសាានសងគមកិ្ចចសនប្មចមិនបានតាមនាលនៅមក្ពី ក្ងវេះមនធ្ាបាយនធវើការផ្សពវផ្ាយ
ឱ្យបានទូ្លំទូ្លាយដល់សិស្ស និស្សិត្។ ឥរិោបទ្របស់សិស្សមិនសូវឲ្យត្នមៃនលើមុខ្ជំនាញ
សងគមកិ្ចចដដលវិទ្្ាសាានកំ្ពុងបណតតេះបណាាល នេើយកិ្ត្តិសពេរបស់វិទ្្ាសាានជាតិ្សងគម
កិ្ចចនៅមិនទន់ទ្ទួ្លបានការទ្ទួ្លសាោល់និងាំប្ទ្ពីសិស្ស និស្សិត្ និងអាណាព្ាបាល ។ 

របូភាពទ្ ី២.៦ លវកិារដឋដដលបានវភិាជរយៈនពល ៥ឆ្ន២ំ០១៤-២០១៨ 
(លាននរៀល) 

 
 
 
 
 
 

 
 

ប្បភព : ប្ក្សួងសងគមក្ចិច អត្ីត្យុទ្ធជន និងយុវនតី្ិសម្បទ 
 

៧.៤- ពប្ងឹងការអនុវត្រសរលនសោបាយប្បជាជននិងសមភាពសយនឌ្័រ 
 សរលនសោបាយប្បជាជន 
២.១៦៦- ក្នុងអាណត្តិនន ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ អគគនលខាធិការោានប្បជាជន និងការអភិវឌ្ឍ
ននប្ក្សួងដផនការ បានសប្មបសប្មួល និងសេការជាមួយនឹងប្ក្សួង សាាប័ន ក់្ព័នធ សនប្មច
បានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ មួយចំ្នួន ដូចខាងនប្កាម៖  

• នរៀបចំនាលននោបាយជាតិ្ប្បជាជន ២០១៦-២០៣០ និងប្តូ្វបានទ្ទួ្លការឯក្ភាពពី
គណៈរដឋមស្រនតី និង បានផ្សពវផ្ាយោក់្ឲ្យនប្បើប្បាស់ជាផៃូវការ ដល់មស្រនតីប្គប់សាាប័ន ក់្
ព័នធទំងអស់នៅថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ និងសិស្សនិស្សិត្តាមសក្លវិទ្្ាល័យនានា។  

• នរៀបចំដផនការសក្មមភាពដំណាក់្កាលទី្មួយ ២០១៦-២០១៨ នននាលននោបាយជាតិ្
ប្បជាជន ២០១៦-២០៣០។ 

• នរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្បចាំឆ្នំ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននដផនការសក្មមភាព 
២០១៦-២០១៨ នននាលននោបាយជាតិ្ប្បជាជន ២០១៦-២០៣០។ 

• នរៀបចំនិងកំ្ពុងោក់្ឲ្យអនុវត្តដផនការសក្មមភាពដំណាក់្កាលទី្២ ២០១៩-២០២១។ 
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• នរៀបចំនសៀវនៅបណតតេះបណាាលសតីអំពីនាលននោបាយជាតិ្ប្បជាជននិងប្បជាសាស្រសត      
ម ូឌុល១ នេើយបានបណតតេះបណាាលដល់មស្រនតីមនេីរដផនការទូ្ទំង២៥ រាជធានីនខ្ត្ត។ 
 

២.១៦៧- បញ្ហា ប្បឈម 
• សមត្ថភាពសាាប័ននៅមានក្ប្មិត្ក្នុងការោក់្បញ្ចូលបញ្ហាប្បជាជននិងឌីណាមិក្ប្បជា
សាស្រសត នៅក្នុងដផនការអភិវឌ្ឍតាមវិស័យ។ 

• ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្បជាជននិងការអភិវឌ្ឍនៅមានក្ប្មិត្ទំងនៅថ្ននក់្ជាតិ្ និងទំងនៅ
ថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្។ 

• ការសិក្្ាប្សាវប្ជាវអំពីទំ្នាក់្ទំ្នងបញ្ហាប្បជាជនជាមួយនាលនៅអភិវឌ្ឍប្បក្បនោយចីរ
ភាពក្មពុជានៅមានក្ប្មិត្។ 

• ធនធានេិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានមនុស្ស នដើម្បីបនតអនុវត្តដផនការសក្មមភាពនននាលននោបាយ 
ជាតិ្ប្បជាជននៅមានក្ប្មិត្។ 

 សមភាពសយនឌ្័រ 

២.១៦៨- រយៈនពល៥ឆ្នំក្នៃងមក្ននេះ រាជរោាភិបាល បានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្ជាអតិ្បរិមានៅ
នលើការនលើក្ក្មពស់សមភាពនយនឌ័រ និងពប្ងឹងភាពអង់អាចដល់ស្រសតីនលើប្គប់វិស័យ និងប្គប់
ក្ប្មិត្ ជាពិនសសតាមរយៈការបស្រញ្ហាបោ៉ាងសុីជនប្ៅនៅក្នុងដផនការយទុ្ធសាស្រសតអភវិឌឍ្នជ៍ាត្ ិ
២០១៤-២០១៨ នោយបានបញ្ចូលនូវសូចនាក្រជាក់្លាក់្ សប្មាប់តាមោនការអនុវត្ត។ កិ្ចច 
សេការ ភាពជានដគូ និងការាំប្ទ្ ពីប្ក្សួង សាាប័ន និងនដគូ ក់្ព័នធ បានរួមចំដណក្នធវើឲ្យ
សមភាពនយនឌ័រន ៃ្ើយត្បនៅក្នុងនាលននោបាយ និងក្មមវិធីកំ្ដណទ្ប្មង់សំខាន់ៗ ដផនការ
យុទ្ធសាស្រសតបស្រញ្ហាបនយនឌ័រ ប្គប់ប្ក្សួង សាាប័ន តាមវិស័យបានបនងកើត្ និងនធវើបចចុប្បននភាព។ 
ប្ក្សួង សាាប័នចំនួន២៨ បានទ្ទួ្លលវិកាជាតិ្ និងលវិកានដគូសប្មាប់ការអនុវត្តការង្ហរនយនឌ័រ
តាមវិស័យរបស់ខ្ៃួន។ ទ្នេឹមនឹងននេះ រាជរោាភិបាលក៏្បានយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្បនងកើនភាពអង់អាច
ដល់ស្រសតី និងាំ រនលើបញ្ហាអាទិ្ភាពសំខាន់ៗដូចខាងនប្កាម៖។ 

១. ការបសងកើនភាពអង់អាចណផនកសសដ្ឋកិចចដ្លស់្ដសត ី 

២.១៦៩- របាយការណ៍អនងកត្នសដឋកិ្ចចសងគមកិ្ចចបានបង្ហាញថ្ន អប្តាស្រសតីដដលនធវើការង្ហរ
មានប្បាក់្ក្នប្មក្នុងវិស័យចម្បងៗ ដូចជាវិស័យក្សិក្មម ឧស្ាេក្មម និងនសវាក្មម មានភាពរើក្
ចនប្មើននទេះបីជាអប្តាននាេះមិនទន់សនប្មចបានដល់ចំណុចនៅដដលបានកំ្ណត់្៥០%ក៏្នោយ។  
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២.១៧០- តួ្នាទី្របស់ស្រសតីក្នុងវិស័យនសដឋកិ្ចច ប្តូ្វបាននលើក្ក្មពស់ តាមរយៈ ក្មមវិធីាំ រសងគម 
អប់រំ បណតតេះបណាាលបនចចក្នទ្ស វិជាាជីវៈ អភិវឌ្ឍន៍ក្សិក្មម និងជនបទ្ អភិវឌ្ឍន៍សេប្គិន កំ្ដណ
ទ្ប្មង់ដីធៃីជានដើម។ កិ្ចចខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បងក្នុងការផដល់ឱកាសដផនក្នសដឋកិ្ចចដល់ស្រសតី នៅក្នុងមជ្ឈ- 
មណឌលអភិវឌ្ឍន៍ស្រសតីនៅក្នុងនខ្ត្តចំនួន១៤ សមាគមសេប្គិនស្រសតីក្មពុជា និងសេព័នធស្រសតីអនក្
ជំនួញក្មពុជា កំ្ពុងដំនណើរការក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍន៍មុខ្របរ រក្ទី្ផ្ារលក់្ផលិត្ផល នលើក្ក្មពស់
សេប្គិនភាព ភាពជាអនក្ដឹក្នាំ ប្ពមទំងពប្ងឹងសនមៃងស្រសតី សេប្គិននៅក្នុងវិស័យនសដឋកិ្ចច។ 
សេប្គិនស្រសតីក្មពុជាចំនួន៣៤នាក់្ ទ្ទួ្លបាន នរង្ហាន់សេប្គិន ស្រសតីន ន្ើមអាសា៊ាន ។  

នទេះបីជាមានការប្បឹងដប្បងជានប្ចើន ក៏្នៅមានបញ្ហាប្បឈមមួយចំនួនដូចខាងនប្កាម៖ 
• ស្រសតីភាគនប្ចើនកំ្ពុងនធវើការង្ហរក្នុងវិស័យនសដឋកិ្ចចនប្ៅប្បព័នធ និងឧស្ាេក្មមដដលផដល់ប្បាក់្
ចំណូលទប។ 

• សមត្ថភាព ជំនាញ និងលទ្ធភាពទ្ទួ្លឱកាសប្គប់ប្គងធនធាន (នពលនវលា ព័ត៌្មាន     
បនចចក្វិទ្្ារបស់ស្រសតីនៅមានក្ប្មិត្ ។ 

• ផលិត្ផលរបស់ស្រសតីនៅមិនទន់ន ៃ្ើយត្បទី្ផ្ារក្នុងនិងនប្ៅប្សុក្។ 
  

២. កិចចការពារផលូវចាប់សប្ម្ប់ស្ដសត ីនិងសកមងប្ស ីស្ដសតពិីការ និងប្ករមជនងាយរងសប្រោះ 

២.១៧១- ការអនងកត្ប្បជាសាស្រសត និងសុខ្ភាពក្មពុជាឆ្នំ២០១៤ បានបង្ហាញថ្ន សមាមាប្ត្ស្រសតី 
និងនក្មងប្សី ដដលមានអាយុ១៥ឆ្នំន ើង ដដលធាាប់ទ្ទួ្លរងនូវអំនពើេិង្ានលើរាងកាយ ផៃូវនភទ្ ឬ
ផៃូវចិត្តពីនដគូបចចុប្បនន ឬអតី្ត្ ក្នុងរយៈនពល១២ដខ្ចុងនប្កាយមាន ៣០,៨%។ 

• សមាមាប្ត្របស់ស្រសតីអាយុពី២០-២៤ឆ្នំ  ដដលបាននរៀបការឬរស់នៅជាមួយានមុនអាយុ១៨
ឆ្នំមាន ១,៩%។ 

• ប្កុ្មការង្ហរក្មពុជាប្បឆ្ំងការជួញដូរមនុស្សនៅមហអនុតំ្បន់នមគងគ បានចុេះេត្ថនលខា 
នលើអនុស្សរណ:ននការនោគយល់ានក្នុងការប្បឆ្ំងអំនពើជួញដូរមនុស្ស (ក្មពុជា ចិន ឡាវ 
មីោ៉ាន់មា៉ា និងនវៀត្ណាម) និងបានចុេះេត្ថនលខានលើនសចក្តីដលៃងការណ៍រួមនលើក្ទី្៣ សតី
ពីការនបតជាាចិត្តក្នុងការប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងការជួញដូរមនុស្ស។ ប្កុ្មការង្ហរសេប្បតិ្បត្តិការ
អនតរជាតិ្ននគណ:ក្មាាធិការជាតិ្ប្បយុទ្ធប្បឆ្ំងអំនពើជួញដូរមនុស្សប្តូ្វបានបនងកើត្ និង
ដឹក្នាំនោយប្ក្សួងកិ្ចចការនារើ។ 

• មស្រនតីពិការរបស់ប្ក្សួងកិ្ចចការនារើ និងប្ក្សួង ក់្ព័នធប្តូ្វបានបណតតេះបណាាលនិងអភិវឌ្ឍ
សមត្ថភាពសតីពីការនលើក្ក្មពស់កិ្ចចការ រជនពិការន ៃ្ើយត្បនឹងនយនឌ័រ និងច្ាប់សតីពី
កិ្ចចការ រនិងនលើក្ក្មពស់សិទ្ធិជនពិការក្ប្មិត្ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្ ។ 
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៣. ស្ដសត ីកនងុវិសយ័សាធារណៈ និងនសោបាយ  
៣.១. ស្ដសតកីនងុអងគនីតិ្បញ្ញតិ្ 

២.១៧២- ស្រសតីជាសមាជិក្អងគនីតិ្បញ្ញតិ្មានការនក្ើនន ើងបនតបនាាប់ពីមួយអាណត្តិនៅមួយ
អាណត្តិ។ ឆ្នំ១៩៩៣ សមាជិក្រដឋសភាជាស្រសតីមាន៥% ឆ្នំ ២០១៨ នក្ើនដល់២០%។ ឆ្នំ១៩៩៩ 
មានចំនួនស្រសតីជាសមាជិក្ប្ពឹទ្ធសភា១៤% ឆ្នំ២០១៨ មានការនក្ើនន ើងដល់១៩,៣៥%។ 

៣.២. ស្ដសតជីាសម្ជិករាជរដាឋ ភិបាល 

២.១៧៣- ឆ្នំ១៩៩៣ មិនមានស្រសតីជារដឋមស្រនតី និងរដឋនលខាធិការនទ្ គឺមានដត្អនុរដឋនលខាធិការ 
ចំនួន០២រូប។  ឆ្នំ២០១៨ មានឧបនាយក្រដឋមស្រនតីជាស្រសតី(១រូប) នសមើ១០% រដឋមស្រនតីជាស្រសតី(៣រូប)
នសមើ១០,៣៤%  រដឋនលខាធិការ(៤៥រូប)នសមើ១៨% និងអនុរដឋនលខាធិការ(៦៩រូប) នសមើ១៥,៣៣%។  

៣.៣. ស្ដសតកីនងុរដ្ឋបាលសាធារណៈ  

២.១៧៤- ក្នុងវិស័យមុខ្ង្ហរសាធារណៈចំនួនស្រសតី មានការនក្ើនន ើងជាលំោប់ ពី ៣៥% នៅ
ឆ្នំ២០១២ ដល់៤១% នៅឆ្នំ២០១៧។ លទ្ធផលននេះទ្ទួ្លបាន ដផអក្តាមការអនុវត្តនសចក្តី
ដណនាំរបស់ប្ក្សួងមុខ្ង្ហរសាធារណៈ ក្នុងការនប្ជើសនរើសមស្រនតីរាជការលមី(ស្រសតីចំនួនពី២០% នៅ
៥០%)  និងប្ពេះរាជប្កឹ្ត្្យ សតីពីការពន្ាអាយុននការចូលនិវត្តន៍របស់មស្រនតីរាជការស្រសតីដល់អាយុ
៦០ឆ្នំ និងដផអក្តាមការសម័ប្គចិត្ត។ 

៣.៤. ស្ដសតជីាថាន ក់ដឹ្កនាសំៅថាន ក់សប្កាមជាតិ្ 

២.១៧៥- ស្រសតីជាអភិបាល នខ្ត្ត ៤% អភិបាលរងរាជធានីនខ្ត្ត២៦រូប នសមើ១៧,៣៣% 
អភិបាល ប្កុ្ង ប្សុក្ ខ្ណឌចំនួន៧រូប នសមើនឹង៣,៥៥% អភិបាលរង ប្កុ្ង ប្សុក្ ខ្ណឌចំនួន១៨៥
រូប នសមើ២៦%ស្រសតីជា នៅសង្ហាត់្/នមឃំុ មានការនក្ើនន ើងពី៤២រូបក្នុងឆ្នំ២០០២ ដល់១៣០រូបក្នុង
ឆ្នំ២០១៨ ស្រសតីជានសមៀនឃំុ សង្ហាត់្២៣៥រូប ។ 

៤. សយនឌ័្រ និងសខុភាព 

២.១៧៦- លទ្ធផលននការអនងកត្សុខ្ភាពនិងប្បជាសាស្រសតឆ្នំ២០១៤ របាយការណ៍សមិទ្ធផល   
សុខាភិបាល ឆ្នំ២០១៦ បានបង្ហាញដូចខាងនប្កាម៖ 

• អប្តាមរណៈភាពមាតា អប្តាមរណៈភាពកុ្មារនប្កាមអាយុ០១ឆ្នំ និង អប្តាមរណៈភាព
កុ្មារនប្កាមអាយុ៥ឆ្នំ  មានការលយចុេះ។  

• ភាគរយស្រសតីនៅពិនិត្្យនផេន េះោ៉ាងតិ្ច ២ដង មានការនក្ើងន ើងជាលំោប់ ។  

នទេះបីជាសនប្មចបានលទ្ធផលដូចខាងនលើ ក៏្បញ្ហាសុខ្ភាពស្រសតី និងនក្មងប្សីនៅដត្ប្តូ្វ
ការយក្ចិត្តទុ្ក្ោក់្បដនថមនទ្ៀត្ ជាពិនសសនៅតំ្បន់ោច់ប្សោល ការពប្ងីក្ព័ត៌្មានអំពីសារៈ
សំខាន់ននសុខ្ភាព អនាម័យ និងអាហរូបត្ថមភ សប្មាប់ស្រសតី និងកុ្មារ ជានដើម។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី២ សមិទ្ធផលនងិបញ្ហាប្បឈមចម្បងៗក្នងុការអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 153 

៥. សលើកកមពសស់លីធម៌សងគម ត្នមលស្ដសត ីនិងប្រួសារណខមរ រមួទងំស្ដសត ីនិងការអប់រ ំ

២.១៧៧- គណៈក្មាាធិការជាតិ្នលើក្ក្មពស់សីលធម៌សងគម ត្នមៃស្រសតី និងប្គួសារដខ្មរ សេការ
ជាមួយអងគភាព ក់្ព័នធទំងថ្ននក់្ជាតិ្ និងថ្ននក់្នប្កាមជាតិ្ អាជាាធរមូលោានប្គប់លំោប់ថ្ននក់្ 
អាជាាធរ មានសមត្ថកិ្ចច សងគមសុីវិល នដគូអភិវឌ្ឍជាតិ្ អនតរជាតិ្ បានរួមានអនុវត្តសក្មមភាពយុទ្ធ
សាស្រសតពេុវិស័យ និងអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សនមតចក្តិ្តបិ្ពទឹ្ធបណឌតិ្ ប នុ រា៉ាន ី េ នុ ដសន 
ប្បធានកាក្បាទ្ប្ក្េមក្មពុជា និងជាប្បធានកិ្ត្តិយសគណៈក្មាាធិការជាតិ្នលើក្ក្មពស់សីលធម៌
សងគម ត្នមៃស្រសតីនិងប្គួសារដខ្មរ។ គណៈក្មាាធិការជាតិ្ក៏្បាននរៀបចំនវទិ្កាយុវវ័យជដជក្ពិភាក្្ា
និងផ្សពវ ផ្ាយតាមប្បព័នធទូ្រទ្ស្សន៍ជាតិ្ក្មពុជា នលើការង្ហរសីលធម៌សងគម ត្នមៃស្រសតី និងប្គួសារ
ដខ្មរ ក្នុងនាលបំណងដលរក្្ាវប្បធម៌ជាតិ្ ធានាដល់ការនារពសីលធម៌សងគម។ ប្កុ្មការង្ហរអនតរ
ប្ក្សួងបានអនុម័ត្ជាផៃូវការ និងអនុវត្តយទុ្ធសាស្រសតចញិ្ចមឹក្នូដបបវជិជមាន ឆ្ន២ំ០១៧-២០២១ 
នោយន ៃ្ើយត្បដផនការសក្មមភាពជាតិ្សតីពីការទ្ប់សាាត់្អំនពើេិង្ានលើស្រសតីនិងកុ្មារ។ គមាាត្នយន
ឌ័រ នៅក្នុងវិស័យអប់រំ បានកាត់្បនថយនៅប្គប់ក្ប្មិត្ តាមរយៈការបនងកើនចំនួនអាហរូបក្រណ៍
ដល់សិស្ស និស្សិត្ប្កី្ប្កី្ ជាពិនសសនារើ ការបនងកើនចំនួនប្គឹេះសាានសិក្្ានៅមូលោាន ការបនងកើន
ចំនួនអននតវាសិក្ោានដដលផតល់នសវាសមរម្យ និងសុវត្ថិភាពសប្មាស់សិស្ស និងនិស្សិត្នារើ។ 
ប្បធានបទ្សមភាពនយនឌ័រនិងបរិោប័នន រួមទំងការោក់្បញ្ចូលប្បធានបទ្នយនឌ័រ សូចនាក្រសំ
ខាន់ៗប្តូ្វបានោក់្បញ្ចូលក្នុងក្មមវិធីសិក្្ា។  

ជាមួយានននេះ ប្ក្សួងកិ្ចចការនារើ បានចូលរួមចំដណក្បនងកើត្ថ្ននក់្អក្ខរក្មមសប្មាប់ក្មមក្រ
ក្មមការិនីនរាងចប្ក្សានក់្នៅតាមផេេះសរុបចំនួន១.៩២៦នាក់្(ប្សី១៥៥៩នាក់្) និងបំផុសចលនា 
សេគមន៍ក្នុងការនរៀបចំ ដំនណើរការមនត្តយ្យសិក្្ាសេគមន៍ នៅនខ្ត្តនាលនៅចំនួន១២។  

បញ្ហាប្បឈម  
• ការយល់ដឹងរបស់ឪពុក្មាោយពីសារៈសំខាន់ ននការសិក្្ារបស់កូ្នប្សីនៅមានក្ប្មិត្ 
ជាពិនសសនៅតំ្បន់ោច់ប្សោល។  

• ការចូលរួមរបស់ស្រសតី នក្មងប្សី ក្នុងវិស័យអប់រំ ដូចជា ការអប់រំវិទ្្ាសាស្រសត បនចចក្វិទ្្ា  
វិសវក្មម សិល្បៈនចនប្បឌិត្ និងគណិត្វិទ្្ាដសតម នៅមានក្ប្មិត្ ។។  

៦. សយនឌ័្រ និងការណប្បប្បួលអាកាសធាតុ្ ការប្រប់ប្រងសប្រោះមហនតរាយ និងការ
អភិវឌ្ឍនបត្ង  

ដផនការយុទ្ធសាស្រសតនយនឌ័រ និងការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្ ការប្គប់ប្គងនប្ាេះមេនតររាយ 
និងការអភិវឌ្ឍនបត្ង បាននរៀបចំ និងោក់្បញ្ចូលក្នុងដផនការយុទ្ធសាស្រសតនារើរត្នៈទី្៤ និង
ដផនការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ ប្ពមទំងបាននរៀបចំដផនការនមសតីពីនយនឌ័រនិងការដប្បប្បួល
អាកាសធាតុ្ ឆ្នំ២០១៣-២០២២។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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យនតការសប្មបសប្មួលការង្ហរនយនឌ័រនិងការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ្ប្តូ្វបាននរៀបចំ និង
សប្មបសប្មួលនោយប្ក្សួងកិ្ចចការនារើសេការជាមួយប្ក្សួង ក់្ព័នធ។  

 



 

 
ជំពូកទី៣ 

ក្កបខ័ណ្ឌ ម៉ា ក្កូសេដ្ឋកិច្ច 
េក្មប់  

ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 
 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣  
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ជំពូកទី៣  
 

ក្កបខណ័្ឌ ម៉ា ក្កូសេដ្ឋកិច្ចេក្មប់ 
ផែនការយទុធសាស្រេតអភវិឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

 
៣.១ សេច្កតីសែតើម 

 
៣.១ ជំពកូននេះ បង្ហាញនូវការវិភាគពីស្ថានភាពម៉ាក្កូនេដ្ឋកិច្ច និងការកណំត់នូវនោលននោ- 
បាយស្ថរនពើពនធ រូបិយវតថុ និងហិរញ្ញវតថុ ដដ្លនឹងក្តូវបានអនុម័តនៅកនុងអំឡុងនពលននអាណតតិ
កាលរបេ ់ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។ ការវភិាគននេះ ចាប់នផតើមពីការពនិតិ្យនមើលនឡើងវិញនូវ
ការអនុវតតដផនការកនុងរយៈនពល៥ឆ្នំកនលងនៅ នលើកនឡើងពីេមិទ្ធផលេំខាន់ៗ និងបញ្ហាក្បឈម 
នានាដដ្លបានជួបក្បទ្េះនៅកនុងអំឡុងនពលននការអនុវតតដផនការននាេះ។ ការវិភាគននេះរួមបញ្ចលូ
ទំងការពភិាក្ាេុីជនក្ៅនលើកក្មិតថាមវ័នតនេដ្ឋកិច្ច(ឌីណាមិច្) និងបរិការណ៍ដ្៏ធំទ្ូលាយនន
េងគមនេដ្ឋកិច្ច។ ច្ំណុច្ទ្ី២ ននជំពូកននេះ គេូបញ្ហាក់ពីច្ំណុច្នៅនានាដដ្លក្តូវបានកំណត់
នោយយទុ្ធស្ថស្រេតច្តនុកាណ ដ្ណំាកក់ាលទ្៤ី និងកំណតន់ូវយុទ្ធស្ថស្រេតដដ្លផតល់ឲ្យដ្ងឹនូវ     
បណាានោលននោបាយ និងេកមមភាព នៅកនុងជពំូកទ្ី៤។ បដនថមនលើននេះនទ្ៀត ដផនកននេះនឹង
គូេបញ្ហាក់ពីការផតល់ជូននោយក្កេួងនេដ្ឋកិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ និងក្កេួងដផនការ កនុងការនោរព
នូវនោលននោបាយម៉ាក្កនូេដ្ឋកចិ្ច(រួមទំងការដកទ្ក្មង់ការក្គបក់្គងហិរញ្ញវតថសុ្ថធារណៈ នងិ
ការអភិវឌឍ្វិេយ័ហិរញ្ញវតថ)ុ។ ច្ំណុច្ទ្ី៣ ផតល់នូវទ្េ្សនវេិ័យម៉ាក្កូនេដ្ឋកចិ្ចនៅនពលអនាគត 
គូេបញ្ហាក់ពីផលប េះពាល់ដដ្លអាច្មនរបេ់ជំហរនោលននោបាយធំៗ ដដ្លបាននក្ោងទ្ុក 
និងអនុវតតច្ំនពាេះការវិនិនោគនិងកក្មិតច្ំណាយស្ថធារណៈ។ 

៣.២ ជាទ្ូនៅ ការវិភាគកនុងជំពូកននេះ បង្ហាញពភីាពរឹងមំនិងថាមភាពនននេដ្ឋកិច្ច នទេះបីជា 

មនឧបេគគពយ្ុេះបក់នបាកកតី ក៏នៅដតកំណតជ់ាទ្ូនៅបាននូវកំនណើននេដ្ឋកចិ្ចកក្មិតខ្ពេ់ក្បចាំឆ្ន ំ
នៅកនងុតំបនក់្បមណ៧% ខ្ណៈនពលដដ្លអាច្រកា្បាននវូេថរិភាពម៉ាក្កនូេដ្ឋកិច្ចកនុងក្បនទ្េ។ 
ប ុដនត ការវភិាគបដនថមនទ្ៀត បញ្ហាក់ពីស្ថរេំខានន់នការនោេះក្ស្ថយបញ្ហាផលិតភាព នងិបញ្ហា
ក្បកួតក្បដជង នដ្ើម្បីពននលឿនវឌ្ឍនភាពនឆ្ពេះនៅក្បនទ្េ ដដ្លមនស្ថានភាពច្ណំូលមធ្យមកក្មិត
ខ្ពេ់នៅកនងុរយៈនពលមធយ្ម។     



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣  
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៣.២ េមិទធែល ឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨  

៣.៣   ជំពូកននេះ ដច្កនច្ញជាពីរដផនក។ ដផនកទ្១ី ផតលន់វូវធិសី្ថស្រេតេតងោ់បដីផនកដដ្ល ពនិតិយ្នមើល
នឡើងវិញនូវការអនុវតតម៉ាក្កូនេដ្ឋកិច្ចនៅកមពជុា។ វធិីស្ថស្រេតននេះពិភាក្ាពី ទ្ី១ ធាតុនច្ញនិង
កំនណើននេដ្ឋកិច្ច តុល្យភាពនផៃកនុង(អតិផរណានិងឱនភាពថវិកា) និងស្ថានភាពខាងនក្ៅ(ជញ្ជីង 

ទ្ូទត់)។ ទ្២ី ពនិិត្យនមើលនឡើងវញិពីផលប េះពាល់ដ្ល់េងគមនេដ្ឋកិច្ច និងវឌ្ឍនភាពនលើការ
ពិចារណានលើរច្នាេមព័នធេំខាន់ៗ ដដ្លនឹងកំណត់លទ្ធផលនននេដ្ឋកិច្ចពតិក្បាកដ្នៅកនុងរយៈ
នពលដវង។      
 
ច្ំហាក (សេណារយី៉ា)ូ ម៉ា ក្កូសេដ្ឋកិច្ច  

ធាតនុច្ញ នងិការវនិនិោគ   

៣.៤ េក្មប់រយៈនពល៥ឆ្នំច្ុងនក្កាយននេះ រាជរោាភិបាលេនក្មច្បានតាមការនក្ោងទ្ុកនូវ
កំនណើននេដ្ឋកិច្ចក្បចាឆំ្នកំនុងរងវង់៧% ក្បកបនោយបរិោប័នន និងេមធម៌។ កមពុជាដថមទំង
េនក្មច្បាននូវបនង្ហោលច្រជាក្បវតតិស្ថស្រេត គកឺារឆ្លងពឋីានៈក្បនទ្េមនច្ំណូលទបនៅជា
ក្បនទ្េមនច្ំណូលមធ្យមកក្មិតទបជាផលូវការកនុងឆ្នំ២០១៥ ក្ពមទំងក្តវូបានចាតទ់្ុកថាជា 
“ខាាថមនីៅអាេុ”ី កនុងឆ្ន២ំ០១៦។  ដ្ូច្បង្ហាញកនុងរបូភាព ៣.១ កំនណើននេដ្ឋកិច្ចមធ្យមក្បចាំឆ្នំ
៧,១% នៅកនុងរយៈនពល៥ឆ្នំននដផនការ(ទ្ិនននយ័ឆ្នំ២០១៨ ជាទ្ិនននយ័បា៉ាន់ស្ថាន)។ កំនណើន ដ្៏
គួរឲ្យនេងើច្េរនេើរននេះ បានបនងកើតការង្ហរជានក្ច្ើនដ្ល់ក្បជាពលរដ្ឋទ្ទូំងក្បនទ្េដដ្លឆ្លុេះបញ្ហចងំ 
តាមរយៈតួនលខ្របេ់ធនាោរពិភពនលាកដដ្លបានបង្ហាញថា ភាពអត់ការង្ហរនៅក្បនទ្េកមពុជា
េថិតកនុងអក្តា០,៣% នងិភាពក្កីក្កធងន់ធងរក្តវូបានលុបបំបាតទ់ំងក្េងុកនងុឆ្នំ២០១៧។ ទ្នៃឹម
ននេះ ក្បាក់ច្ំណូលរបេ់ក្បជាជនក៏មនការនកើននឡើងផងដដ្រ នោយ ផ.េ.េ. កនុងមនេុ្សមនក់
នកើនពី១.០៣៨ដ្ុលាារអានមរិកកនុងឆ្នំ២០១៣ ដ្ល់ក្បមណ១.៤២៩ដ្ុលាារអានមរិកកនុងឆ្នំ២០១៧ 
និង ១ ៥៤៨ ដ្ុលាារអានមរកិនៅកនុងឆ្នំ២០១៨(បា៉ានស់្ថាន)។  
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របូភាពទ្ ី៣.១ កនំណើន ផ.េ.េ. ២០១៤-២០១៨ 

 

ក្បភព៖ ក្កេួងនេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ និងហិរញ្ញវតថុ 

៣.៥  កំនណើននេដ្ឋកិច្ចកមពុជាតាមវិេយ័ មនការដក្បក្បួលគួរឲ្យកត់េមោល(់រូបភាព ៣.២)។ 
វិេ័យឧេ្ាហកមមនិងនេវាកមម បានបនតរក្ាកំនណើនលអក្បនេើរនទេះបីវិេ័យកេិកមមនៅ
ទ្ទ្ួលបានកំនណើនយឺត។ េក្មប់វិេ័យឧេា្ហកមម អនុវិេ័យេំណង់ អច្លនក្ទ្ពយ្ និង
ឧេា្ហកមមនផ្សងនទ្ៀតមនការនកើននឡើងខាាំងគួរឲ្យកត់េមោល់ ខ្ណៈដដ្លវិេ័យកាត់នដ្រ
នៅរក្ាបានកំនណើនលអក្បនេើរ ដដ្លអាច្េនក្មច្បានកំនណើនជាមធ្យមក្បចាំឆ្នំកនុងរងវង់៧,៨% 
កនុងច្ននាាេះឆ្នំ២០១៤ ដ្ល់ ២០១៨។ កនុងឆ្នំ២០១៩ វិញ វិេ័យកាត់នដ្រក្តូវបានពា្ករថានឹង
មនកំនណើនថមថយបនតិច្មកក្តឹមក្បមណ៧,១% នោយស្ថរស្ថានភាពមិនក្បាកដ្ក្បជា
របេ់នេដ្ឋកិច្ចពិភពនលាក ជាពិនេេនេដ្ឋកិច្ចននបណាាក្បនទ្េនដ្គូពាណិជជកមមរបេ់កមពជុា
ដដ្លមនកនំណើនថមថយជាងការរពំឹងទ្ុក។ ច្ដំណកវិេ័យកេិកមម(អនុវិេ័យដំ្ណាំនិងអនុវិ
េ័យកេិកមមនផស្ងនទ្ៀត) បនតេនក្មច្បានកំនណើនយឺតកនុងរងវង់១,៧% កនុងមួយឆ្នំ។  
 
៣.៦ ការដក្បក្បួលទងំននេះ បាននធវើឲ្យការរួមច្ំដណកតាមវិេយ័ កនុងកំនណើននេដ្ឋកិច្ចទំងមូល
មនការផ្លាេ់បតូរ។ ជាការកត់េមោល់ វិេ័យេំណង់បានកាាយជាកា្លម៉ាេុីនជំរុញកនំណើន
ធំជាងនគដដ្លបានរួមច្ំដណកក្បមណជា១,៦% កនុងកំនណើននេដ្ឋកិច្ចជាតេិរុប កនុងឆ្នំ២០១៨ 
ក្េបនពលដដ្លវិេ័យកាត់នដ្របានរួមចំ្ដណក១,៨% និងឧេា្ហកមមនផ្សងនទ្ៀត មនច្ំនួន
ក្បមណ០,៧% ននកំនណើនក្បចំាឆ្នំ៧,៥%។  

៣.៧ ននិានការវនិិនោគ កម៏នការដក្បក្បួលជាវិជជមន(រូបភាព ៣.៣) ដដ្លការវិនិនោគេរបុ
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មនច្ំនួនក្បមណ៣០% នន ផ.េ.េ. កនុងរយៈនពលននដផនការទងំមូល។ ជារមួការ វនិ-ិនោគ
មនការនកើននឡើងជាមធ្យមក្បមណ១១,៨% កនុងមួយឆ្នំ ខ្ពេ់ជាងកំនណើនរបេ់ផ.េ.េ. នថលបច្ចុ
ប្បនន។ នទេះជាដ្ចូ្ននេះកត ី េមេភាគមនការដក្បក្បួល។ ជាទ្នូៅ ការវិនិនោគឯកជននោយ
ការផតល់ហិរញ្ញបប្ទនពីបរនទ្េ មនការនកើននឡើងពី១០,៦% ននផ.េ.េ. កនុងឆ្នំ២០១៤ នៅ 
១២,២% ននផ.េ.េ. កនងុឆ្នំ២០១៨ (បា៉ាន់ស្ថាន)។ ច្ំដណកការវិនិនោគឯកជន នោយការផត
ល់ហិរញ្ញបប្ទនពីកនងុក្េកុរកា្នៅនេថរភាពកនងុកក្មិត១១%។ ទ្នៃមឹននេះការវិនិនោគស្ថធារណៈ 
នោយនក្បើក្បាេ់ហិរញ្ញប្បទនពីបរនទ្េមនការថមថយពី៦,៣% កនុងឆ្នំ២០១៤ មកនៅ៥,៧% 
កនុងឆ្នំ២០១៨ នហើយការវិនិនោគស្ថធារណៈ នោយការផតល់ហិរញ្ញប្បទនពកីនុងក្េុកមនការ
នកើននឡើងពី ២,១% កនុងឆ្នំ២០១៤ នៅ ២,៩% កនងុឆ្នំ២០១៨ (បា៉ាន់ស្ថាន)។ 

របូភាពទ្ ី៣.២ ការវនិនិោគនធៀបនងឹ ផ.េ.េ. តាមក្បនភទ្ននការវនិនិោគ  

 
ក្បភព៖  ក្កេួងនេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវតថុ  

ទ្ដិ្ឋភាពហិរញ្ញវតថសុ្ថធារណៈឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ 

៣.៨ នៅកនុងរាជរោាភិបាលនីតិកាលទ្ី៥ ននរដ្ឋេភា កមពុជារក្ាបានេថិរភាពម៉ាក្កូនេដ្ឋកចិ្ច-
ហិរញ្ញវតថុ នោយេនក្មច្បានកំនណើននេដ្ឋកិច្ចខ្ពេក់នុងរងវង់៧,១% ជាមធ្យម និងេថិរភាពអក្តា  
អតិផរណាកនុងរងវង់៣% កនុងមួយឆ្នំ និងបានកាាយខ្លួនជាក្បនទ្េមនច្ំណូលមធ្យមកក្មិតទប
នៅឆ្នំ២០១៥។ កនុងបរិការណ៍ននភាពលអក្បនេើរ និងលូតលាេ់របេ់នេដ្ឋកិច្ចជាតិ ការក្គប់ 
ក្គងហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈក្បកបនោយភាពក្បយ័តនក្បដយងក៏ទ្ទ្ួលបានលទ្ធផលគួរជាទ្ីនមទ្នៈ 
នោយស្ថរឱនភាពថវិកាទ្ូនៅក្តូវបានរក្ាឲ្យនៅនក្កាម៥%ននផ.េ.េ។ កនុងននាេះ តាមរយៈ
ការអនុវតតយុទ្ធស្ថស្រេតនកៀរគរច្ំណូលរយៈនពលមធយ្ម ២០១៤-២០១៨ ការក្បមូលច្ំណូល
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កនុងក្េុក 1េរុបទ្ទ្ួលបានវឌ្ឍនភាពនលើេពីការរំពឹងទ្ុក នោយការក្បមូលច្ំណូលច្រនតេនក្មច្ 
បានកំនណើនជាមធយ្ម១,៣ ពិនៃុភាគរយននផ.េ.េ កនុងឆ្នំ២០១៤-២០១៨ ខ្ណៈដដ្លរាជរោា
ភិបាលអនុនលាមតាមវិនយ័ថវកិាជារួមបានោ៉ាងខាាប់ខ្ជួន។ ទ្នៃឹមននេះ តាមរយៈយុទ្ធស្ថស្រេតននការ
ក្គប់ក្គងបំណុលស្ថធារណៈឆ្នំ២០១៥-២០១៨ ការក្គប់ក្គងបំណុលស្ថធារណៈ ក៏រកា្បាន
េថិរភាព នពាលគេឺថិតកនុងរងវង់៣០% ននផ.េ.េ ដតប ុនណាណេះ។  

របូភាពទ្ ី៣.៣ ៖ តលុយ្ភាពថវកិាឆ្ន ំ២០១៤-២០១៨ 

 
ក្បភព៖ ក្កេួងនេដ្ឋកិច្ចនងិហិរញ្ញវតថុ 

៣.៩. រាជរោាភបិាលកមពុជា េនក្មច្បាននវូការអនុវតតយុទ្ធស្ថស្រេតនកៀរគរច្ំណូលរយៈនពល
មធ្យម ២០១៤-២០១៨ ក្បកបនោយដផលផ្លា និងនជាគជ័យខ្ពេ់ នោយច្ំណលូច្រនតនកើននឡើងជា
មធ្យម១,៣ ពិនៃុភាគរយននផ.េ.េ កនុងមយួឆ្នំ(កនំណើនជាមធ្យម១៨% កនងុមួយឆ្នំ) ដដ្លខ្ពេ់
ជាងពីរដ្ងនធៀបនងឹនោលនៅ០,៥ ពិនៃុភាគរយននផ.េ.េ។  កនុងរយៈនពល៥ឆ្នំននេះ ច្ំណូល
ច្រនតបាននកើននឡើងពី១៥,០%ននផ.េ.េ នៅឆ្នំ២០១៣ ដ្ល់២២,២% ននផ.េ.េ នៅឆ្នំ២០១៨ 
(បា៉ាន់ស្ថាន)2។ កំនណើនច្ំណូលច្រនតនលើេនោលនៅននេះបណាាលមកពីកំនណើនរឹងមំននច្ំណូល 
ពនធកនុងក្បនទ្េ(ក្បមូលនោយអគគនាយកោានពនធោរ និងអគគនាយកោានគយនិងរោាករកមពជុា) 
ដដ្លោំក្ទ្នោយកំនណើននេដ្ឋកិច្ចដ្៏រងឹមំ ការនកើននឡើងអនុនលាមភាពបង់ពនធ និងកចិ្ចខ្តិខ្កំ្បងឹ
ដក្បង ក៏ដ្ចូ្ជាការពក្ងឹងការក្គប់ក្គងរបេ់រដ្ឋបាលក្បមូលច្ំណលូជារួម។ ការេនក្មច្បាននូវ
ការក្បមូលច្ំណលូដ្៏ខាាងំកាាននេះ បាននធវើឲ្យច្ំណលូថវិកាជាតកិមពុជាដដ្លធាាប់ដតទបជាងនគកនុង

                                                           
1 ច្ំណូលកនុងក្េុកេរុប េមមូលច្ំណូលច្រនត បូកច្ំណូលមូលធនកនុងក្េុក ។ ច្ំណូលច្រនតមនច្ំដណកជាង ៩៩%ននចំ្ណូល
កនុងក្េុកេរុប ។  
2 ទ្ិននន័យរបេ់អគគនាយកោានរតនាោរជាតិ ក្តឹមនថងទ្ី៩ ដខ្មករា ឆ្នំ២០១៩ ។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣  
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តំបន់ ខ្ិតមកជិតកក្មិតកណាាលវញិ និងបានជំរញុឲ្យមជ្ឈោានអនតរជាតិនកាតេរនេើរពីកចិ្ចដក
ទ្ក្មង់ក្បកបនោយក្បេទិ្ធភាពរបេរ់ាជរោាភបិាល ។ 

៣.១០. បរិបទ្ននទ្ិដ្ឋភាពច្ំណូលននេះ បានផតល់លទ្ធភាពឲ្យរាជរោាភបិាលបនងកើនច្ំណាយ     
ស្ថធារណៈេក្មបប់នតកចិ្ចការដកទ្ក្មងធ់3ំ បនងកើនកចិ្ចអនតរាគមនន៍ោេះក្ស្ថយបរាជយ័ទ្ីផា្រ នលើក 
កមពេ់គុណភាព និងពក្ងកីវិស្ថលភាពនេវាស្ថធារណៈឲ្យកាន់ដតខ្ិតជិតក្បជាពលរដ្ឋ ក្ពមទំង
បនងកើនការវិនិនោគនលើវិេយ័ អាទ្ិភាពេខំាន់ៗ ដ្ចូ្ជាវិេ័យអបរ់ំ េុខាភបិាល និងនហោារច្នា
េមព័នធរូបវនតនផ្សងៗ។ល។ េំនៅោំពារផលិតភាព និងភាពក្បកួតក្បដជងនេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ជាក់
ដេតងកនុងឆ្នំ២០១៣-២០១៨ រាជរោាភិបាលបានបនងកើនច្ំណាយេរុបជិត២ដ្ង និងវិភាជក្បកប 
នោយេនិទនកមមនលើវេិយ័និងក្កេួងអាទ្ិភាពនានា ដ្ូច្ជា ច្ំណាយេរបុរបេ់ក្កេងួអប់រំ 
យុវជន និងកីឡា ក្តូវបានបនងកើនជាង៣ដ្ង, ច្ណំាយេរុបរបេ់ក្កេួងកេិកមម រុកាាក្បមញ ់
និងននស្ថទ្ក្តូវបានបនងកើនជិត៣ដ្ង និងច្ណំាយេរុបរបេ់ក្កេងួេខុាភិបាលក្តូវបានបនងកើន
ជិត២ដ្ងកនលេះ។   នលើេពនីនេះ រាជរោាភបិាលបាននិងកំពុងបនតអនុវតតកមមវិធីដកទ្ក្មង់ ការក្គប់ក្គង
ហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈេំនៅបនងកើនក្បេិទ្ធភាពននការនរៀបច្ំ និងការអនុវតតថវិកា    ជាពិនេេគឺ
ការផ្ារភាាប់ថវិកា នៅនងឹនោលននោបាយអាទ្ភិាពដដ្លបានោក់នច្ញ។  

របូភាពទ្ ី៣.៤ ច្ណំាយច្រនត នងិច្ណំាយមលូធន 

 
ក្បភព៖ ក្កេួងនេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវតថុ  

៣.១១. េថិតកនងុបរិការណ៍បច្ចុប្បនន បំណលុនក្ៅក្បនទ្េនៅដតមនតនួាទ្ីេំខាន់កនុងអំឡងុ
នពលននវដ្តដផនការអភិវឌឍ្ននេះ។ កនុងឆ្នំ២០១៤ អនុបាតបំណុលរបេ់ជាតិនធៀបនឹងផ.េ.េ 
មនកក្មិត៣១,៥% នធៀបនឹងការនានំច្ញ មនកក្មិត៦៤,៤% និងអនបុាតនេវាបំណុលរបេ់
                                                           
3 កមមវិធីដកទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈ, កមមវិធីជាតិកំដណទ្ក្មង់រដ្ឋបាលស្ថធារណៈ, ការអភិវឌ្ឍដបបក្បជាធិប     
នតយ្យនៅថានក់នក្កាមជាតិនិងការក្បយុទ្ធក្បឆ្នំងនឹងអំនពើរពុករលួយ។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣  
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ជាតិនធៀបនឹងការនានំច្ញមនកក្មិត១,៥%។ ខ្ណៈដដ្លឆ្នំ២០១៨ បំណុលជាតិនធៀបនឹងផ.េ
.េ និងបំណុលជាតនិធៀបនឹងការនានំច្ញមនកក្មិត២៩% និង ៥៤,២% នរៀងោន នហើយដដ្ល 
នេវាបំណុលជាតិនធៀបនងឹការនាំនច្ញបាននកើននឡើងបនតិច្ដ្ល់២%ពី១,៥% កនុងឆ្ន២ំ០១៤(តារាង 
៣.១)។ កមចីក្តវូបាននធវើនឡើងោ៉ាងក្បុងក្បយ័តនក្េបតាមបរិបទ្នេដ្ឋកិច្ច និងនោលការណ៍ទំង៤
របេ់រាជរោាភិបាល ១. ខ្ចីក្តឹមកក្មិតច្ំនួនដដ្លថវិការដ្ឋអាច្ោំក្ទ្ ២. ខ្ចីតាមដតអាច្នធវើនៅបាន
នៅអក្តាននលកខខ្ណឌេម្បទនខ្ពេ់ ដដ្លកនុងននាេះកមចីភាគនក្ច្ើនពីធនាោរអភិវឌ្ឍ និងនទ្វភាគីពី  
រោាភិបាលដ្នទ្នទ្ៀត ៣. ខ្ចីេក្មប់ដតវិេ័យអាទ្ភិាព និងនដ្ើម្បីបនងកើនក្បេទិ្ធភាពនេដ្ឋកិច្ច និង 
៤. ក្បាក់កមចីក្តូវដតនក្បើក្បាេ់ក្បកបនោយក្បេទិ្ធភាព និងតមាភាព។ 

តារាងទ្ ី៣.១ អនបុាតកក្មតិេថរិភាពបណំលុ (គតិជាភាគរយ) 
  ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
អនុបាតបំណុលនធៀបនឹងផ.េ.េ. ៣១,៥ ៣១,១ ២៩,១ ៣០,៣ ២៩,០ 

អនុបាតបំណុលនធៀបនឹងការនំានច្ញ* ៦៤,៤ ៦០,៨ ៥៧,១ ៥៩,៩ ៥៤,២ 

អនុបាតនេវាបំណុលនធៀបនឹងការនាំនច្ញ* ១,៥ ១,៥ ១,៨ ២,៤ ២,០ 
*ការនាំចេញទាំនិញ 
ក្បភព៖ ធនាោរជាតិននកមពុជា 
៣.១២. រាជរោាភបិាលកមពជុាក៏ទ្ទ្លួនជាគជយ័កនុងការ រកា្បាននវូអតិផរណាកនុងកក្មិតអាច្ក្គប់
ក្គងបាន ជាមធ្យមក្បចាំឆ្នកំ្បមណ៣% (កនុងរូបភាព ៣.៥ ដដ្លពិពណន៌ាពីអតផិរណា និងនេ៊េរីនន 
េនៃេ្សនន៍ថលទ្ំនិញនក្បើក្បាេ់)។ នទេះជាដ្ូច្ននេះកតី ក៏នៅមនការដក្បក្បួលខ្លេះ នៅកនុងអតិផរណា
ដដ្លបណាាលមកពីលកខណៈនននេដ្ឋកិច្ចនបើកច្ំហខ្ពេ់ និងឥទ្ធិពលពីរបេ់វានលើអតិផរណា
ស្ថកលនិងេមពធអតិផរណា។ ក្េបនពលដដ្លតនមលរបេ់ទ្ំនញិមនការនកើននឡើង ជាទ្នូៅ 
ការនឡើងនថលននក្បាក់ដ្ុលាារអានមរិក បានផតល់នូវការកាត់បនថយដ្៏មនក្បេិទ្ធភាពនូវេនៃុេះននការនកើន
នឡើងនននថលទ្ំនិញ។      

របូភាពទ្ ី៣.៥ េមពធអតផិរណា ២០១៤-២០១៨ 

 
ក្បភព៖ ក្កេួងនេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវតថុ  

អក្តាអតិផរណាននផ.េ.េ.(កនំណើនក្បចំាឆ្ន)ំ អក្តាអតិផរណាននផ.េ.េ.(កនំណើនជាមធយ្មក្បចំាឆ្ន)ំ 
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៣.១៣ ទ្ិននន័យរបេ់ធនាោរជាតិននកមពុជា បង្ហាញថា កំនណើនរូបិយវតថុ មនេថិរភាពកនុង
កក្មិតក្បមណ ២០% នៅកនុងអំឡុងនពលននវដ្តដផនការ នពាលគឺ រូបិយវតថុទ្ូនៅ(M2) បាននកើន
នឡើងពី៤២,៦ ក្ទ្ីលាននរៀល(៦៣% ននផ.េ.េ) នៅឆ្នំ២០១៤ ដ្ល់ក្បមណ ៨៨,៤ ក្ទ្ីលាននរៀល 
(៨៩% ននផ.េ.េ) នៅឆ្នំ២០១៨។ កំនណើននឡើងននេះ ក្តវូបានោំក្ទ្នោយកំនណើនននក្ទ្ពយ្
េកមមបរនទ្េេុទ្ធ និងក្ទ្ព្យេកមមកនុងក្េុកេុទ្ធ។ 

៣.១៤ នទេះបីជាក្បាក់នរៀលបាននកើននឡើងនៅកនុងរយៈនពលប ុនាានឆ្នំចុ្ងនក្កាយននេះ ក៏នេដ្ឋ
កិច្ចកមពជុានៅដតពងឹដផអកខាាំងនលើក្បាក់ដ្ុលាារអានមរកិ ដដ្លបញ្ហាក់នោយអនុបាតក្បាក់បនញ្ញើជា
រូបិយប័ណណនធៀបនឹងរូបិយវតថុទ្ូនៅ (FCD/M2) និងក្បាក់បនញ្ញើជារូបិយប័ណណនធៀបនឹងក្បាក់បនញ្ញើ
េរុបមនកក្មិតក្បមណ ៨៣% និង ៩៥% កនងុឆ្ន២ំ០១៤ និងមនកក្មិតក្បមណ ៨៥% និង 
៩៥% នរៀងោន កនុងឆ្នំ២០១៨ (រូបភាព ៣.៧)។ កំនណើនក្បាក់បនញ្ញើជារូបិយប័ណណ បាននកើននឡើង
ពី ៣៥,២ ក្ទ្ីលាននរៀល នៅឆ្ន២ំ០១៤ ដ្ល ់៧៥,០ ក្ទ្ីលាននរៀល នៅឆ្ន២ំ០១៨ នោយស្ថរការ
បនតនកើននឡើងននក្បាកច់្ណំូលនងិេន្សំរបេ់ស្ថធារណជន ការបនតទ្ទ្លួបានលំហូរមលូធនច្លូ
មកកនងុនេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈក្បព័នធធនាោរ និងជំននឿទ្ុកច្ិតតនលើក្បព័នធធនាោរ។ 

៣.១៥ ធនាោរជាតិននកមពជុា បានបនតរកា្តនមលក្បាកន់រៀលកនងុកក្មតិ ៤០០០នរៀល/ដ្លុាារអានមរកិ 
នោយអនុញ្ហាតឲ្យមនការដក្បក្បួលតិច្តួច្។ នលើេពីននេះនទ្ៀត រោាភបិាលនិងធនាោរជាតិនន   
កមពុជា បានចាប់នផដើមដ្ំបូងនដ្ើម្បកីស្ថងទ្នំុកច្តិតនលើក្បាក់នរៀលនងិនលើកទ្ឹកច្ិតតការនក្បើក្បាេ់
ក្បាក់នរៀលនៅកនុងក្បតិបតតកិារហិរញ្ញវតថុតាមរយៈការអនុវតតេកមមភាពនផ្សងៗដ្ូច្ជា ១. តក្មូវឲ្យ
មនក្បតិបតតិការរបេ់រោាភិបាលទំងអេ់នធវើជាក្បាក់នរៀល ២. ការរក្ាេថិរភាពអក្តាបតូរក្បាក់ ៣.  
ការដកលមអគុណភាពក្កោេក្បាក់នងិ ៤. ការដច្កចាយក្បាក់នរៀលនដ្ើម្បីបំនពញតាមតក្មូវការនៅ
កនុងតំបនន់ិងវេិ័យទំងអេ់។ ជាលទ្ធផល ច្ដំណកននក្បាក់បនញ្ញើជានរៀលនធៀបនឹងរូបិយវតថុទ្ូនៅ 
(M2) បាននកើននឡើងពី៤,២% កនុងឆ្នំ២០១៤ ដ្ល់៤,៧% កនុងឆ្នំ២០១៨។ រូបិយវតថុកនុង
ច្រាច្រណ៍បាននកើននឡើងពី៦,០ ក្ទ្ីលាននរៀល នៅឆ្នំ២០១៤ ដ្លច់្ំនួន ១០,០ ក្ទ្ីលាននរៀល 
និងមនេមមក្ត ១១,៣% នធៀបនឹង M2 និង ១០,១% នធៀបនឹងផ.េ.េ នៅឆ្នំ២០១៨។ 
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ក្បភព៖ ធនាោរជាតិននកមពុជា  
 

 ជញ្ជងីទូទាត់កមពុជា 

៣.១៦ កនុងអំឡុងឆ្ន២ំ០១៤-២០១៨ ស្ថានភាពជញ្ជីងទ្ូទត់កមពុជាបានបង្ហាញអតិនរកជាមធ្យម 
៥,៤% ននផ.េ.េ. នទេះបីជាឱនភាពគណនីច្រនតបាននកើននឡើងកនុងឆ្នំ២០១៨ ក៏នោយ។ 
នៅឆ្នំ២០១៨ ជញ្ជីងទ្ទូត់កមពុជាមនអតនិរក១ ៥៧០ លានដ្ុលាារអានមរិក ឬនេមើនឹង៦,៥% ននផ.
េ.េ. និងបានបនតគរពូនទ្ុនបក្មុងអនតរជាតិដ្ុលរបេ់ក្បនទ្េជាលំោប។់ 

៣.១៧  កនុងអំឡុងឆ្នំ២០១៤-២០១៨ គណនីច្រនតកមពុជាមនឱនភាពជាមធ្យម៨,៩%ននផ.េ.េ. 
និងបនតមនឱនភាព១១,៥% ននផ.េ.េ. កនុងឆ្នំ២០១៨ ជាច្ម្បងបណាាលមកពីឱនភាពពាណិជជ
កមមទ្ំនិញ។ ការនកើននឡើងការនាំច្ូលវតថុធាតុនដ្ើមេក្មប់ផលិតកមមនាំនច្ញជាកតាាច្ម្បងនធវើឲ្យ
ពាណិជជកមមទ្ំនញិមនឱនភាព។ ម្ា៉ាងនទ្ៀតកំនណើនតក្មូវការកនុងក្េកុនលើផលិតផលមួយច្នំួន
ដ្ូច្ជា េមារេំណង់ ោនយនត និងនក្គឿងបរិនភាគ ក្ពមទំងការនកើននឡើងនថលនក្បងនៅ នលើទ្ីផា្រ
អនតរជាតិ កជ៏ាកតាាជរំញុកំនណើនការនាំច្លូេរបុផងដដ្រ។ វេិ័យកាត់នដ្រេនមលៀកបំពាក់នៅ  
កមពុជានៅដតនដ្ើរតនួាទ្ីោ៉ាងេំខាន់កនងុការជរំុញកំនណើននេដ្ឋកិច្ច នោយការនាំនច្ញេនមលៀកបពំាក់
និងដេ្បកនជើងនធៀបនឹងការនាំនច្ញេរុបមនេមមក្ត៧៣% ដ្ូច្ោនកនុងឆ្នំ២០១៤និងឆ្នំ២០១៨។ 

៣.១៨ ជាមួយនឹងនោលននោបាយដ្៏រឹងមំរបេ់រោាភិបាល កមពុជាបាននធវើេមហរណកមមនេដ្ឋ
កិច្ចជាមួយទ្ផី្ារកនងុតំបន់ និងពភិពនលាក នងិបណាាញផលិតកមម។ េកមមភាពពាណិជជកមមមន
ការរកីច្នក្មើនោ៉ាងឆ្ប់រហ័េ ជាពិនេេជាមយួនឹងក្បនទ្េជិតខាង និងការនធវើពិពធិកមមទ្ីផា្រ

របូភាពទ្ ី៣.៦ េមេធាតនុនរបូយិវតថទុ្នូៅ នងិ កនំណើន 
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ថមីៗ។ នៅរយៈនពលប ុនាានឆ្នំថមីៗននេះ ទ្ំហំពាណជិជកមមមនការនកើននឡើងោ៉ាងឆ្ប់រហ័េ និង
បាននកើនដ្ល់៣១.៧៦៩ លានដ្ុលាារអានមរិក(១៣១% ននផ.េ.េ.) កនងុឆ្នំ២០១៨។ េម-
តុល្យជញ្ជងីពាណិជជកមមកមពុជា មនឱនភាពជាមធយ្ម ២.៩៣៦ លានដ្ុលាារអានមរិក (២១% នន
ផ.េ.េ.) កនុងអឡំុងឆ្ន២ំ០១៤-២០១៨។ ឱនភាពពាណិជជកមមបានថយច្ុេះក្បមណ១% ននផ.
េ.េ. កនុងឆ្នំ២០១៨ នធៀបនឹង ឆ្នំ២០១៤ នោយស្ថរការនាំនច្ញនកើននឡើងនលឿនជាងការនាំច្ូ
ល។ ថមីៗននេះ កមពជុាមនិក្តឹមដតនផ្លោតនលើផលិតកមមេនមលៀកបំពាក់ និងដេ្បកនជើងប ុនណាណេះនទ្ 
ប ុដនតដថមទំងបាននធវើពិពិធកមមការនាំនច្ញផលិតផលនផ្សងៗនទ្ៀត ដ្ូច្ជា នទច្ក្កោន នក្គឿង
បនាាេ់ោនយនត និងបរិកាារអគគិេនី ដដ្លមនក្បមណ ៥% ននការនាំនច្ញេរុបេក្មប់ឆ្នំ
២០១៨ និងបានបនតនកើននឡើងនាប នុាានឆ្នំននេះ។ ការនធវើពិពិធកមមនៅរកដខ្្សេង្ហាក់ផលិតកមម
ដដ្លមនតនមលបដនថមខ្ពេ់ បាននធវើឲ្យវិេ័យកមមនតស្ថលកាន់ដតនដ្ើរតួនាទ្ីេំខាន់កនុងកំនណើននេដ្ឋ
កិច្ចកមពុជា។ នក្ៅពីពិពិធកមមមុខ្ទ្ំនិញ កមពុជាក៏បាននធវើពពិិធកមមនោលនៅនាំនច្ញនៅកាន់
ក្បនទ្េ ជប នុ កាណាោ អូស្រស្ថាលី បដនថមនទ្ៀត នក្ៅពនីដ្គូេខំាន់ៗដ្ចូ្ជា េហរដ្ឋអានមរិក 
ច្ក្កភពអង់នគលេ នងិអាឡឺម ង់។ ជាមយួោនននេះដដ្រ ក្បនទ្េនដ្គូនាំច្ូលច្ម្បងគឺក្បនទ្េនៅ
តំបន់អាេុី រួមមន ច្ិន នថ នវៀតណាម និងហុងកុង ដដ្លកនុងននាេះ ផលិតផលនាំច្ូលេំខាន់ៗ 
រួមមន នក្បងឥនធនៈ ោនយនត ក្កណាត់និងអំនបាេះ នក្គឿងបរកិាារអគគិេនី និង ឱេថ។ 

៣.១៩ ស្ថានភាពអំនណាយផលននេថិរភាពម៉ាក្កូនេដ្ឋកិច្ច បានបនតជំរុញឲយ្េមតុល្យរួម
ជញ្ជីងទ្ូទត់កមពជុាបនតមនអតិនរកជាលំោប់ និងបានរួមច្ំដណកោ៉ាងេំខាន់កនុងការគរពូនទ្ុន
បក្មុងអនតរជាតិដ្លុរបេក់មពុជា។ ទ្នុបក្មុងអនតរជាតិបាននកើននឡើងពី ៤,៤ ប៊េ៊ីលានដ្ុលាារអានម
រិក(៣,៤ដខ្ ននការនាំច្លូទ្ំនិញនងិនេវាេក្មបឆ់្នំបនាាប់) នៅឆ្នំ២០១៤ ដ្ល់ក្បមណ 
១០,១ប៊េ៊ីលានដ្ុលាារអានមរិក(ក្បមណ៥ដខ្ននការនាំច្ូលទ្ំនញិនិងនេវាឆ្នបំនាាប់) កនុងឆ្នំ
២០១៨។ ការរកា្បាននូវកក្មិតលអក្បនេើរននេះ បាននធវើឲ្យក្បនទ្េកមពុជាេថិតកនុងដផនកេុវតថិ
ភាពននចំ្ណាត់ថានក់ពិភពនលាកេតីពីភាពក្គបក់្ោនន់នទ្ុនបក្មុងអនតរជាត ិ និងមនកក្មិតខ្ពេ់
ជាងក្បនទ្េជិតខាងជានក្ច្ើន។ 

នេដ្ឋកិច្ចពិត និងផលប េះពាល់ដ្ល់េងគម នេដ្ឋកិច្ច 
៣.២០ កំនណើននេដ្ឋកិច្ចដដ្លកំពងុនកើតមន និងនេថរភាពម៉ាក្កូនេដ្ឋកិច្ចបានបនតជំរុញឲ្យ
មនការផ្លាេ់បតូររច្នាេមព័នធនេដ្ឋកិច្ច េមតថភាពផលិតភាព នងិកតាាននការនក្បើក្បាេ់។ េកមម 
ភាពដដ្លបដនថមតនមលបដនថមខ្ពេ់ ជាពិនេេកមមនតស្ថលនិងឧេា្ហកមមនបើកទ្ូលាយក្តូវបានោំ
ក្ទ្នោយការនកើននឡើងនិងការផ្លាេ់បតរូកមាំងពលកមម និងមូលធន កនុងវិេយ័ទំងននេះ។ នទេះប ី
ជាកក្មិតទ្ូនៅននការង្ហរនងិកមាំងពលកមម នៅដតមនកក្មិតខ្ពេ់ក៏នោយកន៏ៅដតមនលទ្ធផល
ជាវិជជមននលើការដបងដច្កក្បាក់ច្ំណលូ និងកាត់បនថយកក្មិតននភាពក្កីក្កនៅទ្ូទំងក្បនទ្េ។      

ការផ្លាេ់បតរូរច្នាេមពន័ធ 
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៣.២១ រំលឹកនឡើងវិញពកីារពិភាកា្នលើេមេភាគននកំនណើននេដ្ឋកិច្ច (កនងុកថាខ្ណឌ 
៣.៥ និង ៣.៦) ខាងនលើ ការផ្លាេ់បតរូនៅកនងុច្ំដណកននតនមលបដនថមតាមវិេយ័ កំពុងដតបនតនទ្ៀត 
នៅកនុងអំឡងុនពលននេះ។ ដ្ូច្បានបង្ហាញនៅកនុងរបូភាព ច្ំដណករបេ់វិេយ័ឧេ្ាហកមមមិន
មនការរីកច្នក្មើននទ្ ខ្ណៈនពលដដ្លច្ដំណករបេ់  វិេ័យកេិកមមកនងុ ផ.េ.េ. មនការធាាក់
ច្ុេះ។ តាមការនធវើច្ំនណាលទ្ិននន័យ បង្ហាញថា ឆ្នំ២០១៨ ច្ដំណកតនមលបដនថមកនុងវិេ័យកេិកមម
កនុងផ.េ.េ. ធាាក់ច្ុេះពី៣៤% កនុងឆ្ន២ំ០១២ ដ្ល២់១% នហើយវិេ័យឧេ្ាហកមម នឹងនកើននឡើង
ពី២៤% កនុងឆ្នំ២០១២ ដ្ល់៣៣%។ វិេ័យនេវាទ្ទ្ួលបានកនុងកក្មិត ក្បមណ៤០% ក្េប
នពលដដ្ល តនមលបដនថមកនងុវិេ័យកមមនតស្ថល(វិេយ័កមមនតស្ថលផ្លាល់និងេមេភាគននវិេ័យ
ឧេ្ាហកមម) បានកំណត់ការនកើននឡើងដ្ល់១៦% នធៀបនឹងផ.េ.េ.។   

របូភាពទ្ ី៣.៧ តនមលបដនថមតាមវេិយ័ គតិជា % ននផលតិផលកនងុក្េកុេរបុ 
នងិការពា្ករដ្លឆ់្ន២ំ០១៨  
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ក្បភព៖ ធនាោរពិភពនលាក និងគណនា  

៣.២២ ការដក្បក្បលួកនុងវេិ័យននេះ ក្តូវបានឆ្លុេះបញ្ហចំងនោយនិនានកាទ្ីផ្ារការង្ហរ។ តារាង 
៣.២ បង្ហាញពនីិនានការននការច្ូលរួមកនុងកមាងំពលកមមរបេ់បុរេនិងស្រេត ី កនុងវិេយ័កេកិមម
មនការធាាក់ច្ុេះ និងមនការនកើននឡើងកនងុវិេយ័ឧេ្ាហកមម កនុងអាណតតិកាលននដផនការ។ 
និនានការននេះ ជំរុញនោយផ្លាល់កនុងការបនងកើនផលិតភាពរបេ់កមមករ និងនធវើឲយ្នកើននឡើងច្ំណូល
របេ់ក្គួស្ថរ។ កតាាដ្៏េខំាន់មួយនទ្ៀតគឺ េមេភាពកក្មិតខ្ពេ់និងនៅដតមនការនកើននឡើង
ននការច្លូរួមកនុងទ្ផី្ារការង្ហរកនុងក្បនទ្េកមពជុា នងិក្តូវបានគូេបញ្ហាក់ថា ការនក្បើក្បាេ់កតាា
ននេះកំពុងមនការនកើននឡើងក្េបនពលដដ្លមនការដបងដច្កកមាំងពលកមមនឡើងវិញ នៅវេិ័យ 

តនមលបដនថមកនុងវិេ័យនេវា(% ននផ.េ.េ. 

តនមលបដនថមកនុងវិេ័យឧេ្ាហកមម (% ននផ.េ.េ.) 

តនមលបដនថមកនុងវិេ័យកមមនតស្ថល (% ននផ.េ.េ.) 

តនមលបដនថមកនុងវិេ័យ កេិកមម នក្ពនឈើ និង ជលផល (% ននផ.េ.េ
.) 
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ដដ្លមនតនមលបដនថមខ្ពេជ់ាង។ ជាថមីមតងនទ្ៀត ដផអកនលើ តារាង ៣.២ បង្ហាញថា ក្បមណ៩០% 
ននក្បជាជនកមពុជា ជាបុរេ និង ៨៩% ជាស្រេតី កំពងុច្ូលរួមកនុងទ្ីផ្ារការង្ហរ។  

តារាងទ្ ី៣.២ ទ្និននយ័ទ្ផីា្រការង្ហរពអីនងកតនេដ្ឋកចិ្ចេងគមកចិ្ចកមពជុា  

  
អនងកតនេដ្ឋកចិ្ច េងគមកចិ្ច កមពជុា 

២០១៣  
អនងកតនេដ្ឋកចិ្ច េងគមកចិ្ច កមពជុា 

២០១៤  
អនងកតនេដ្ឋកចិ្ច េងគមកចិ្ច កមពជុា 

២០១៦  
  បរុេ ស្រេត ី េរបុ  បរុេ ស្រេត ី េរបុ  បរុេ ស្រេត ី េរបុ  
អក្តាច្ូលរួម ៨៨,៧ ៧៧,៨ ៨៣ ៨៧,៩ ៧៧,៥ ៨២,៦ ៨៩,៤ ៧៨,៩ ៨៤ 
              
កេិកមម  ៤៧,៤ ៥០ ៤៨,៧ ៤៣,៩ ៤៦,៧ ៤៥,៣ ៣៣,៧ ៣៩,៣ ៣៦,៤ 
ឧេ្ាហកមម ២០,៥ ១៩,២ ១៩,៨ ២៤,៥ ២៤,១ ២៤,៣ ២៧,៩ ២៥,២ ២៦,៦ 
នេវា ៣២,១ ៣០,៨ ៣១,៥ ៣១,៦ ២៩,២ ៣០,៤ ៣៨,៤ ៣៥,៥ ៣៧ 
  ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 
ក្បភព៖ អនងកតនេដ្ឋកិច្ច េងគមកិច្ច កមពុជា ២០១៣ ២០១៤ និង ២០១៦  
 

របូភាពទ្ ី៣.៨ របាយពលកមមតាមវេិយ័ 

 

2016

ក្ ិក    ្  ក   ស្ 

 
ក្បភព៖ អនងកតនេដ្ឋកិច្ច េងគមកិច្ចកមពុជា និងការគណនា   

៣.២៣ ការដក្បក្បលួនិងអក្តាច្លូរួមខ្ពេ់កនងុវិេយ័ននេះ ក៏ជាច្ំណុច្លអផងដដ្រេក្មប់ការ
កាត់បនថយភាពក្កីក្កនិងដបងដច្កច្ំណូលដ្ល់ក្បជាជនកមពុជានោយនិនានការននេះ គឺជាការកំណត់            
េំខាន់ៗ (រួមទងំតនមលននការរេន់ៅ) នូវវិស្ថលភាពននការោំក្ទ្ដ្ល់ក្បជាជនក្កីក្កនិងបរិោ-

ប័នន។  ជាការពិតណាេ ់ទ្ិននន័យពីភាពក្កីក្កនិងកក្មិតជីវភាពននការរេ់នៅរបេ់ក្បជាជនមន 
ភាពក្បនេើរនឡើង ដ្ូច្រូបភាព៣.៨ បង្ហាញថា នទេះបីជាកនុងរយៈនពលខ្លីននវដ្តដផនការកតី ទ្និនន័យ
េក្មប់ក្គប់តំបន់ភូមិស្ថស្រេត ភនំនពញ តំបន់ទ្ីក្បជុជំននផ្សងនទ្ៀត និងតំបនជ់នបទ្ បានបង្ហាញ
ពីការនកើននឡើងននការនក្បើក្បាេ់កនុងក្គួស្ថរ។ ជាងននេះនទ្ៀត ក្គួស្ថរនៅតំបនជ់នបទ្ ដដ្លមន
ក្បជាជនរេ់នៅនក្ច្ើនជាងតំបន់នផ្សងនទ្ៀត ក្តវូបាននមើលន ើញថា មនការរកីច្នក្មើនដ្៏ធំបំផតុ 

       ២០១៣                                  ២០១៤                                 ២០១៦ 
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កនុងជីវភាពរេ់នៅ។    

របូភាពទ្ ី៣.៩ ការនក្បើក្បាេរ់បេក់្គសួ្ថរកនងុមនេុស្មនក ់តាមតនមលបច្ចបុប្នន  
២០១៣-២០១៦ 
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ក្បភព៖ អនងកតនេដ្ឋកិច្ច េងគមកិច្ចកមពុជា និងការគណនា  

៣.២៤ នោយស្ថរដតទ្និនន័យននភាពក្កីក្ក មនដតមួយគត់កនុងអំឡុងនពលននេះ(១៣,៥% 
កនុងឆ្នំ២០១៤) នធវើឲ្យមនការលបំាកកនុងការកណំត់ោ៉ាងនពញនលញអំពផីលប េះពាល់នានា។ 
នទេះបីជាទ្ិនននយ័នក្បើក្បាេ់មិនក្តូវោននពញនលញជាមួយនឹងការនក្បើក្បាេេ់ក្មប់គណនាអក្តា
ននភាពក្កីក្កកត4ី និនានការដដ្លបានបា៉ាន់ស្ថាន បានច្ងអុលបង្ហាញនដ្ើម្បីកាត់បនថយបដនថមនទ្ៀតនូវ
ច្ំនួនក្បជាជនក្កីក្កនៅកនងុឆ្នំបនតបនាាប់។ តាមអក្តាននភាពក្កីក្កដដ្លមនវាេ់ដវងនៅថានក់
នក្កាមជាតិ បង្ហាញថា ក្បជាជនដដ្លនៅក្កីក្កភាគនក្ច្ើនរេ់នៅកនុងតំបន់ជនបទ្ដដ្លភាគនក្ច្ើន 
ក្បកបរបរកេិកមម(រូបភាព ៣.៩)។ នទេះជាដ្ូច្ននេះកតី អក្តាននេះបានច្ងអុលបង្ហាញពភីាពខ្េុោន
រវាងតបំន់និងតក្មវូការនដ្ើម្បីរកា្គំរូនេដ្ឋកចិ្ច ដដ្លនឹងរួមបញ្ចលូនូវក្គប់តបំនន់ិងក្កុមទំងអេ់។   

                                                           
4 ក្្បតា ការអនុវតត្ តតិិ្ត ដ់ា ការ ្ផ់វ ភាពក្កីក្កសដាយផែែកស  ទ្និ នយ័ អស េតស្ដ្ឋកិច្ច ្ គ កិច្ចក ព ជា បានអនញុ្ញា តឱ្យមនការផកតក្ ូវច្សំ ោះ

ការសក្ប ក្បា្ ់

កមពជុា ភននំពញ តំបន់ទ្កី្បជុជំន តំបន់ជនបទ្ 
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របូភាពទ្ ី៣.១០ ការដបងដច្កទ្និននយ័ភាពក្កកី្ក ឆ្ន២ំ០១៥  
(នក្បើក្បាេប់នច្ចកនទ្េវាយតនមលរបេត់បំនជ់ាមលូោាន) 

 
ក្បភព៖ ក្កេួងដផនការ (ឆ្នំ២០១៦)  

៣.២៥ ជាលទ្ធផល គំរូនេដ្ឋកិច្ច និងថាមវ័នត(ឌណីាមិច្) ននការដបងដច្កជាវជិជមនរបេ់វា 
នឹងមនឥទ្ធិពលកានដ់តទ្លូំទ្ូលាយដ្លេ់ងគម នលើលកខខ្ណឌននការរេ់នៅ កក្មិតអាហារូបតថមភ 
ជំងឺ មរណភាពជានដ្ើម។ ការខ្វេះខាតទ្ិននន័យបណាាលឲ្យមនការលំបាកកនុងការពិនតិ្យនមើលពី
ផលប េះពាលរ់បេ់គំរូនេដ្ឋកិច្ចទំងននេះ ប ុដនត នៅកនុងរយៈនពលននដផនការកប៏ាននមើលន ើញពីតាម
រយៈឆ្នំច្ុងនក្កាយនននោលនៅអភិវឌឍ្ន៍េហេ្សវត្សរ៍កមពុជា(គ.អ.េ.ក.) នហើយវាមនតនមល
េក្មប់កតេ់មោលថ់ា លទ្ធផលជាវជិជមនមួយច្ំនួនក្តូវបាននធវើឲ្យនកើតមននឡើង។ កមពុជាេនក្មច្ 
បាននោលនៅភាគនក្ច្ើន ជាពនិេេនោលនៅពាក់ព័នធនោយផ្លាល់នៅនងឹជីវភាពរេ់នៅរបេ់
ក្គួស្ថរក្បជាជន ដ្ចូ្ជា ភាពក្កីក្ក ភាពអត់ឃ្លាន អាហារូបតថមភ មរណភាព និងេុខ្ភាព។ េមេ
ភាពេំខាន់មយួបានពននលឿនកិច្ចខ្ិតខ្ំក្បឹងដក្បង នដ្ើម្បីេនក្មច្ឲ្យបាននូវនោលនៅដដ្លមិនទន ់
បានេនក្មច្នៅឆ្នំច្ុងនក្កាយ ជាពិនេេពាកព់័នធនឹងការដថទំេុខ្ភាពនិងការេិកា្ ដដ្លរាជ 
រោាភិបាលកមពុជា បានផតល់បដនថមនូវធនធានេក្មប់អនុវតត។ នទេះជាដ្ូច្ននេះកតី ដ្ូច្មនបង្ហាញ
នៅកនុងតារាង ៣.៣ ដ្ដដ្ល នៅមនដផនកមយួច្ំននួដដ្លមិនទន់បានេនក្មច្ នហើយដផនកទំង
ននេះគួរក្តូវបាននោេះក្ស្ថយនៅកនុងឆ្នំដ្ំបូងនន ក្កបខ្័ណឌនោលនៅអភិវឌឍ្ក្បកបនោយច្ីរភាព
កមពុជា។  
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តារាងទ្ ី៣.៣ េនងខបពលីទ្ធផលននការេនក្មច្បាន  
នោលនៅអភវិឌឍ្ក្បកបនោយច្រីភាពកមពជុា  

ចោលចៅ េាំណុេចៅ លទធផលអនុវត្ត 

១. លុបបាំបាត្់ភាពក្រីក្រនិងភាព
អត្់ឃ្លា នធ្ងនធ់្ងរ  

(១a) កាត្់បនថយឲ្យបានពាររ់ណ្តត លសមាមាក្ត្ននក្បជាជនរសច់ៅចក្កាមខ្សែ
បនា ត្់ភាពក្រីក្ររបសជ់ាត្ ិ 

សចក្មេបាន 

(១b) កាត្់បនថយសមាមាក្ត្ក្បជាជនខ្ែលទទលួរងនូវភាពអត្់ឃ្លា ន  សចក្មេបាន 
(១c) បចងកីនេាំខ្ណរននេាំណូលរបសក់្បជាជនក្របាំផុត្២០% មិនទាន់សចក្មេបាន 
(១d) ចលីររមពសអ់ាហារូបត្ថមភនិងលុបបាំបាត្ភ់ាពក្រិន មិនទាន់សចក្មេបាន 

២. សចក្មេឲ្យបានសរលរមម
អរខររមមនិងការអប់រ ាំបឋម
សិរា 

(២a) សចក្មេឲ្យបាន១០០% ការសិរាពិត្ចៅរក្មិត្បឋមសិរា ច ៀបនឹងសចក្មេបាន 
(២b) សចក្មេឲ្យបាន១០០% អក្ាបញ្ចប់ការសិរាចៅរក្មិត្សិរាបឋមភូម ិ មិនទាន់សចក្មេបាន 
(២c) សចក្មេឲ្យបានសរលរមមអរខររមម រនុងេាំចណ្តមក្បជាជនអាយុ ព ី ១៥-២៥

ឆ្ន ាំ  
ច ៀបនឹងសចក្មេបាន 

(២d) សចក្មេឲ្យបាននូវសមភាពចយនឌ័រ ចៅរក្មិត្បឋមសិរា  សចក្មេបាន 

៣. ចលីររមពសស់មភាពចយនឌ័រ
និងការផតលសិ់ទធិអាំណ្តេែល់
ស្រសត ី

(៣a) សចក្មេឲ្យបានសមភាពចយនឌ័ររនុងវសិយ័អប់រ ាំនងិអរខររមម  សចក្មេបាន 
(៣b) ផតលសិ់ទធិអាំណ្តេែលស់្រសតីរនុងការងារទទលួបានក្បារឈ់្នួល មិនទាន់សចក្មេបាន 

(៣c) ផតលសិ់ទធិអាំណ្តេែលស់្រសតីរនុងការចធ្វីចសេរតីសចក្មេេតិ្ត មិនទាន់សចក្មេបាន 

(៣d) បញ្ចបអ់ាំចពី ងិាចលីចយនឌ័រ  មិនមានេាំណុេចៅ 
៤. កាត្ប់នថយអក្ាមរណភាព
រុមារ 

(៤a) កាត្់បនថយអក្ាមរណភាពទាររ សចក្មេបាន 
(៤b) កាត្់បនថយអក្ាមរណភាពរុមារចក្កាមអាយុ៥ឆ្ន ាំ សចក្មេបាន 

៥. ចលីររមពសសុ់សភាពមាា 
(៥a) កាត្់បនថយអក្ាមរណភាពមាា  សចក្មេបាន 
(៥b) បចងកីនអក្ាសក្មាលរូនចោយបុគ្គលិរសុខាភិបាលមានជាំនញ  សចក្មេបាន 

៦. ការក្បយុទធក្បឆ្ាំងចមចោគ្ចអែ
ស ៍ជាំងឺចអែស ៍ជាំងឺក្គ្នុចាញ់ 
និងជាំងឺចផែងៗចទៀត្ 

(៦a) កាត្់បនថយអក្ាចក្បវ៉ាឡង់ចមចោគ្ចអែសរ៍នុងេាំចណ្តមក្បជាជនទូចៅ សចក្មេបាន 

(៦b) កាត្់បនថយ អក្ាស្លា ប់ចោយជាំងឺរចបងនងិអក្ាចក្បវ៉ាឡង ់ សចក្មេបាន 

(៦c)  កាត្់បនថយអក្ាស្លា ប់ចោយជាំងឺក្គ្ុនចាញ់ សចក្មេបាន 

៧. ធានេីរភាពបរសិ្លថ ន 

(៧a) បញ្ចូ លចោលការណ៍អភិវឌឍក្បរបចោយេីរភាពនងិការថយេុុះននធ្នធានធ្មម
ជាត្ិ  

មិនមានេាំណុេចៅ 

(៧b)  សចក្មេឲ្យបាន ការទទួលបានទរឹសុវត្ថភិាពបរចិភាគ្ និងអនម័យ ចៅត្ាំបន់
ជនបទនងិត្ាំបន់ទីក្បជុាំជន 

សចក្មេបាន 

(៧c) កាត្់បនថយ ការពងឹខ្ផែររបសក់្គ្សួ្លររមពុជា ចលីអុសសក្មាប់ចក្បីជាថាមពល  មិនទាន់សចក្មេបាន 
(៧d)  បចងកីនសមាមាក្ត្ក្បជាជនកាន់កាប់ែីធ្ាីក្បរបចោយេីរភាព សចក្មេបាន 

៨. បចងកតី្ភាពជានែគូ្ជាសរល
សក្មាប់រិេចអភិវឌឍ 

មិនមានេាំណុេចៅ មិនមានេាំណុេចៅ 

៩. ការចបាសសមាែ ត្មីន 
សាំណលជ់ាត្ិផាុុះពីសស្រងាគ ម 
និងការ       សចស្រងាគ ុះជនពកិារ
ចោយស្លរមនី 

(៩a) កាត្់បនថយេាំនួនក្បជាជនខ្ែលរងចក្ោុះចោយស្លរមីននងិសាំណលជ់ាត្ិផាុុះពី
សស្រងាគ ម  

សចក្មេបាន 

(៩b) នផាែីខ្ែលបានចបាសសមាែ ត្មីននងិយុទធភណឌ មនិទានផ់ាុុះពីសស្រងាគ ម  
សចក្មេបាន 

ក្បភព៖ ក្កបខ្ណ័ឌនោលនៅអភិវឌ្ឍក្បកបនោយច្ីរភាពកមពុជា (ឆ្ន២ំ០១៨) 
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៣.៣ គោលគៅ និង គោលនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ
២០១៩-២០២៣  

៣.២៦ ដផនកេខំាន់ទ្ី២ននេះ ដច្កជាពីរដផនក ទ្ី១ បង្ហាញពយីទុ្ធស្ថស្រេតច្តនុកាណ ដ្ណំាកក់ាលទ្ី
៤ បរិការណ៍និងទ្េិនៅរបេ់យុទ្ធស្ថស្រេតនងិការនេនើនឡើងនវូទ្ក្មង់ននក្កបខ្័ណឌលទ្ធផល ដដ្ល
មននោលបណំងនោលននោបាយ នងិេកមមភាពនានា ដដ្លកណំត់នៅកនងុជំពូកទ្ី៤ និងការ
តាមោនក្តតួពិនិត្យនិងវាយតនមល កនុងជំពូកទ្ី៦។ ទ្ី២ កំណតន់ច្ញនវូនោលននោបាយស្ថរនពើ
ពនធនិងហិរញ្ញវតថុ ដដ្លមនការពាកព់័នធជាពនិេេនៅនឹងម៉ាក្កនូេដ្ឋកចិ្ចនៅកនុងវដ្តននផ.យ.អ.ជ. 
២០១៩-២០២៣។ ដផនកននេះគឺពឹងដផអកោ៉ាងខាាំងនៅនឹងអាណតតិរបេ់ក្កេងួនេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ 
វតថុ និងធនាោរជាតិននកមពជុា។ 

យុទ្ធស្ថស្រេតច្តុនកាណ ដំ្ណាក់កាលទី្៤ និងការនធវើេមហរណកមមនៅកនងុ ផ.យ.អ
.ជ. ២០១៩-២០២៣ 
បញ្ហាក្បឈមច្មប្ងៗ នងិកាលានវុតតភាព 

៣.២៧ យទុ្ធស្ថស្រេតច្តនុកាណ ដ្ណំាកក់ាលទ្៤ី និង ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ ននេះ មន
នោលបំណងជរំុញដ្ល់កចិ្ចអភិវឌ្ឍនៅកមពុជា ជាពនិេេកនុងនោលបណំងដកដក្បកមពុជានឆ្ពេះនៅ
េនក្មច្បាននូវបនង្ហោលច្រថមីមួយនទ្ៀត គឺក្បនទ្េដដ្លមនច្ំណូលមធ្យមកក្មិតខ្ពេ់ក្តឹមឆ្នំ
២០៣០។ ឯកស្ថរដផនការទំងពីរននេះ នឹងនដ្ើរតួជាឯកស្ថរនមេក្មបជ់ាមគគុនទ្ៃេក៍កនុងការ  
អនុវតតនូវនោលននោបាយនានា នោយមនការរួមច្ំដណកទងំកតាាខាងកនុង និងខាងនក្ៅ 
នហើយននេះគឺជាកក្មិតមនិច្្ាេ់លាេ់មយួ ដដ្លក្តូវបាននមើលន ើញថា មនការដក្បក្បួលនា
នពលបច្ចុប្បនន នៅកនុងតបំន់និងកនុងពិភពនលាក។ នៅកនងុគំនូេបកំ្បួញកក្មិតខ្ពេ់បំផុត យុទ្ធ
ស្ថស្រេតច្តុនកាណ ដ្ំណាក់កាលទ្ី៤ កំណតន់ូវអរបូិយខ្ពេ់បំផុតនិនានការធំៗ ច្ំនួន៤ ដដ្លមន
ផលប េះពាល់នលើ ១. ការកនកើតនូវពហុប ូលថមីរបេ់ពិភពនលាក នោយស្ថរដតការដក្បក្បលួ
តុល្យភាពននអំណាច្ ២. នេដ្ឋកិច្ចពិភពនលាកនកើននឡើងកានដ់តខាាំង ដ្ឹកនាំនោយអាេុ ី៣. ការ
អភិវឌ្ឍននបដ្ិវតតន៍ឧេា្ហកមមទ្ី៤ ដដ្លជាកតាាកំណត់េំខាន់ននននិានការផលិតកមមគំរពូាណិជជ
កមម និង ៤. ការចាប់នផតើមននផលប េះពាល់ពីការដក្បក្បួលអាកាេធាតុ ជាពិនេេេក្មប់ក្បនទ្េ 
កមពុជា ភាពរាំងេងួត រលកកនៅា និងទ្កឹជំនន់5។  

៣.២៨ បញ្ហាក្បឈមច្ម្បងនគគឺ រក្ាឲ្យបាននូវអក្តាកំនណើនកក្មិតខ្ពេដ់ដ្លទ្ទ្ួលបានជា
មួយនឹងការផ្លាេ់បតូររច្នាេម័ពនធនិងការការពារបរសិ្ថាន។ បញ្ហាក្បឈមននក្បតិបតតិការច្នំួន១០ 

                                                           
5 រាជរោាភិបាលកមពុជា យុទ្ធស្ថស្រេតច្តុនកាណ ដ្ំណាក់កាលទី្៤  
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ក្តូវបានកំណត់នៅកនងុយទុ្ធស្ថស្រេតច្តុនកាណ ដ្ណំាក់កាលទ្ី៤។   

បញ្ហាទំង ១០ននាេះ គឺរួមមន ៖ ១. ភាពមិនច្្ាេល់ាេ់ខាងដផនកនេដ្ឋកិច្ច ដដ្លនកើតមននឡើង
នោយស្ថរជនមាេះពាណិជជកមម ដដ្លអាច្ប េះពាលដ់្ល់នេដ្ឋកចិ្ចកមពុជាដដ្លមនការពឹងដផអកខាាងំ
នលើពាណិជជកមមអនតរជាតិ េក្មប់ជំរញុការអភិវឌ្ឍក្បនទ្េ។ ២. ការធានារកា្នូវេនតភិាព េថិរ-
ភាពននោបាយនងិេណាាប់ធានប់េងគម ដដ្លបងកពីកតាាខាងកនុងនិងនក្ៅ ដដ្លនៅជាបញ្ហា
ក្បឈមដ្៏េំខាន់។ ៣. ភាពទ្ន់នខ្្ាយននធនធានមនុេ្សដដ្លតក្មូវឲ្យមនការអភិវឌ្ឍនៅរកធន 
ធានដដ្លមន េមតថភាព និងផលិតភាព នដ្ើមប្ីនឆ្លើយតបនៅនឹងនេច្កតីក្តវូការកនុងការអភិវឌ្ឍ 
េងគម។ ៤. កងវេះពិពិធកមមនេដ្ឋកិច្ច និងការបនងកើតតនមលបដនថមកនុងវេិ័យឧេា្ហកមមនិងវិេ័យ
នេវាកមម។ ៥. ការនធវើពពិិធកមមនិងនលើកកមពេវ់េិ័យកេកិមម នោយស្ថរកំនណើននេដ្ឋកចិ្ចយឺត
ោ៉ាវនិងឧបេគគកនុងវិេយ័កេិកមមដដ្លជាវិេយ័ក្ទ្ក្ទ្ង់ដ្៏េខំាន។់ ៦. ភាពខ្វេះទ្ំនុកច្ិតតនងិជំននឿ 
ច្ិតតស្ថធារណៈ នលើនេវាស្ថធារណៈនិងស្ថាប័នតុលាការ ការដថទំេុខ្ភាពដដ្លមនគុណ
ភាពទប។ ៧. គុណភាពរបេ់វិេយ័េខុាភិបាលនៅមនកក្មិត។ ៨. វេិ័យហិរញ្ញវតថនុៅដត
េថិតនៅនក្កាមការអភិវឌ្ឍ(ជាមួយនឹងអក្តាការក្បាក់ខ្ពេ់ ការេនស្ំកនុងក្េុកមិនក្គប់ក្ោន ់ និង
ការនកើននឡើងននបំណលុក្គួស្ថរ)។ ៩. ហានិភ័យបរិស្ថាន ការផតលឲ់្យនោយនូវការក្គប់ក្គង
ធនធានធមមជាតិមិនក្គប់ក្ោន់និងផលប េះពាល់ននការដក្បក្បលួអាកាេធាត ុ ដដ្លកំពុងប េះពាល់
ដ្ល់ក្បព័នធនអកូឡូេុី នងិការអភិវឌ្ឍេងគម នេដ្ឋកចិ្ចកមពុជាផងដដ្រ។ ១០. ការថយច្ុេះជាបនត
បនាាប់នូវជំនយួអភិវឌ្ឍនផ៍លូវការ ផលវិជជមន(នងិអវិជជមន) ននការចាកនច្ញពីស្ថានភាពនន
ក្បនទ្េដដ្លមនការអភវិឌ្ឍតិច្តួច្ នៅនលើការវិនិនោគនិងពាណិជជកមម។               

៣.២៩ នដ្ើម្បីបង្ហារនូវបញ្ហាទំងននេះ យុទ្ធស្ថស្រេតច្តុនកាណ បានកំណត់នច្ញនូវបញ្ជីកាលា-

នុវតតភាពជានេ៊េរីមយួច្ំននួ។ បញ្ជីននកាលានុវតតភាពទំងននេះរួមមន៖ ១. េនៃុេះកំនណើននេដ្ឋ-
កិច្ចរបេ់កមពជុា ដផអកនលើបរិោកាេអាជីវកមមរីកច្នក្មើនរបេ់ខ្លនួ លំហូរននការវិនិនោគផ្លាល់ពី
បរនទ្េមនកក្មិតខ្ពេ់ តក្មូវការនងិពាណិជជកមមកនងុក្េុក ២. ការផ្លាេប់តូរទ្ីក្បជុំទ្មងន់នន
កំនណើននេដ្ឋកិច្ចមកទ្វីបអាេុី ពិនេេមកអាេុីបពូា៌ ៣. ការនកើននឡើងគួរឱ្យកត់េមោល់ននការ
ក្បកួតក្បដជងរវាងបណាាបលុកពាណិជជកមមនៅអាេុី-បា៉ាេុីហវិក ៤. កមពុជានៅមនេកាានុពលោ៉ាង 
នក្ច្ើន កនុងការអភិវឌ្ឍវិេយ័ហិរញ្ញវតថុរួមមន ការបនតបនងកើនភាពេុីជនក្ៅននអនតរការីយកមមហិរញ្ញ
វតថុ ការនលើកកមពេ់វិេយ័ធានារា៉ាប់រង និងការអភិវឌឍ្ទ្ីផ្ារមលូបក្ត ៥. ផលលាភក្បជាស្ថស្រេត 
និងអក្តាទបននអនករេ់នៅកនុងបនៃុក គួបផ្សំនឹងការនកើននឡើងននច្ំនួនក្បជាជន ដដ្លមន
ច្ំណូលមធ្យម និងជាវណណៈកណាាលនឹងការបនងកើនកាលានុវតតភាពេក្មបក់មពុជាកនុងការេនក្មច្
នូវកំនណើននេដ្ឋកិច្ចខ្ពេេ់ក្មប់រយៈនពល៣ទ្េវត្សរ៍ខាងមុខ្ និង ៦. ការរកីច្នក្មើនដផនកបនច្ចក
វិទ្្ា កនុងដ្ណំាក់កាលននបដ្ិវតតន៍ឧេ្ាហកមមទ្ី៤ននេះ បានបនងកើតនូវមុខ្របរ និងធុរកិច្ចថមីជា



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣  
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នក្ច្ើនដដ្លមិនធាាប់មនពមីុនមក។  

ទ្េិនៅទ្នូៅនននោលននោបាយនៅកនងុយទុ្ធស្ថស្រេតច្តនុកាណ ដ្ណំាកក់ាលទ្៤ី  

៣.៣០ យុទ្ធស្ថស្រេតច្តុនកាណ ដ្ំណាក់កាលទ្ី៤ កំណត់នច្ញនូវដផនទ្ីបង្ហាញផលវូដ្៏មន   
មហិច្ឆតាមួយ នដ្ើម្បីេនក្មច្ឲ្យបាននវូទ្េ្សនវិេយ័ ជាស្ថានភាពក្បនទ្េមនច្ំណូលមធ្យម
កក្មិតខ្ពេ់នៅឆ្ន២ំ០៣០ និងជាស្ថានភាពក្បនទ្េដដ្លមនច្ំណលូខ្ពេន់ៅឆ្នំ២០៥០ ជាមយួ 
នឹងកក្មិតេមក្េបននការអភិវឌ្ឍេងគមនេដ្ឋកិច្ច។ ផលិតភាពខ្ពេ ់ និងការនលើកកមពេ់ការ
ក្បកួតក្បដជងឲយ្កាន់ដតក្បនេើរនឡើង គឺជាច្ំណចុ្េនូលរបេ់យុទ្ធស្ថស្រេតច្តុនកាណ ដ្ណំាក់
កាលទ្ី៤ រួមជាមួយនងឹបរិោប័ននេងគមនេដ្ឋកិច្ច និងច្ីរភាពបរិស្ថាន បានកំណត់នូវទ្េិនៅ
េនូលច្ំនួន ៤ គឺ៖  

១. កំនណើននេដ្ឋកចិ្ចក្បចាឆំ្ន ំ មនកក្មតិ៧% ជាមយួោននងឹេថរិភាពម៉ាក្កនូេដ្ឋកិច្ច(អតផិរ
ណាេមតុលយ្ខាងនក្ៅទប) ឬេគល់កនងុការបនងកើនផលតិភាពនងិការក្បកួតក្បដជងដដ្ល
គូេបង្ហាញនលើការនធវើេមហរណកមមស្ថកល និងការអនុម័តនវូបនច្ចកវទិ្្ាបដ្ិវតតនឧ៍េា្- 
ហកមមទ្ី៤។ 

២. ការង្ហរដដ្លមនគុណភាពកក្មិតខ្ពេ់ ការបនងកើតការង្ហរថមេីក្មប់អនកនទ្ើបច្ូលរួមកនុងទ្ី
ផ្ារការង្ហរ រួមទំងក្បជាជនវ័យនកមង រួមជាមួយនងឹតនមលននកាលានុវតតភាពខ្ពេ់ ជនំាញ
ថមីនិងលកខខ្ណឌការង្ហរលអក្បនេើរ។ 

៣. បនតកាត់បនថយភាពក្កីក្ក ជាមួយនឹងអក្តាេថិតនៅនក្កាម១០% ក្តឹមដ្ណំាច្់អាណតតិ
កាលដផនការ ជាមយួនឹងការកាត់បនថយឲ្យបាននលើេពី១% កនុងមយួឆ្នំ នងិកាត់បនថយ
ភាពង្ហយរងនក្ោេះ នងិធានាេនតិេខុ្ច្ំណូល។ 

៤. អភិបាលកិច្ចនងិគណននយ្យភាពតាមរយៈេមតថភាពរបេ់ស្ថាប័នស្ថធារណៈការពក្ងឹង 

ក្បព័នធភាពេចុ្រិតកក្មិតខ្ពេ់និងភាពស្ថាតេអំកនុងវេិ័យស្ថធារណៈ ភាពេ័កតិេិទ្ធិនងិ
ក្បេិទ្ធភាពកនងុការផតល់នេវា។                

៣.៣១ យុទ្ធស្ថស្រេតច្តុនកាណ ដ្ណំាក់កាលទ្៤ី ក្តវូបាននរៀបច្ំនឡើងនោយដផអកនលើបរកិារណ ៍
ក្បតិបតតិការននេនតិភាពនងិេណាាប់ធានប់ស្ថធារណៈ បរិោកាេអនុនក្ោេះដ្ល់ការនធវើអាជីវកមម
និងការវិនិនោគ ពក្ងឹងភាពជាមចេ់និងភាពជានដ្គូនៅកនុងកិច្ចេហក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍ ការនធវើ 
េមហរណកមមនៅកនុងតបំន់និងកនុងពិភពនលាក។ យុទ្ធស្ថស្រេត ក្បកានខ់ាាបន់ូវេនូលច្តុនកាណ 
បូកជាមួយនឹងរច្នាេមពន័ធច្តុនកាណ៤នផ្សងនទ្ៀត ប ុដនតភាាប់ជាមយួនឹងការនផ្លាតការយកច្ិតត
ទ្ុកោក់នលើនោលននោបាយថមី។ ច្ំនពាេះភាពនពញនលញរបេ់ច្តុនកាណ និងេមេភាព
នេដ្ឋកិច្ចច្ា្េ់លាេ់របេ់វាគឺ៖ 
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• េនូលរបេច់្តុនកាណ នផ្លាតនៅនលើ ការពននលឿនកំដណទ្ក្មង់អភិបាលកិច្ច ការកំណត់ពី
វឌ្ឍនភាពបដនថមនទ្ៀតនលើការដកទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈ។ 

• ច្តុនកាណទ្ី១ ការអភិវឌឍ្ធនធានមនុេស្នោយេងកត់ធងន់នៅកនុងវេិ័យនេដ្ឋកចិ្ច ការកស្ថង
ធនធានមនេុ្ស។ 

• ច្តុនកាណទ្២ី ការនធវើពិពធិកមមនេដ្ឋកចិ្ច ជាមួយនងឹមុំទំងបួន មនពាក់ព័នធនឹងនេដ្ឋកចិ្ច 
ការដ្ឹកជញ្ជូន ការតភាាប់ ក្បភពថមីេក្មប់កំនណើន ការនធវើឲ្យក្បនេើរនឡើងវេិយ័ហិរញ្ញវតថុ។  

• ច្តុនកាណទ្ី៣  វិេយ័ឯកជន នងិការអភិវឌឍ្ទ្ីផា្រ ជាមួយនឹងមុទំំងបួន មនពាក់ព័នធ
នឹងទ្ីផ្ារការង្ហរ េហក្ោេធុនតចូ្និងមធ្យមការចាប់នផតើមភាពជានដ្គរូវាងវិេ័យស្ថធា- 
រណៈនិងដផនកឯកជន និងការក្បកួតក្បដជង។ 

• ច្តុនកាណទ្៤ី ការអភិវឌ្ឍ ក្បកបនោយច្ីរភាពនិងបរិោប័ននជាមួយនងឹមុំទំងបួនបាន
នផ្លាតនលើ កំនណើនរបេ់វេិ័យកេកិមម/តំបន់ជនបទ្ និងការក្គប់ក្គងធនធានធមមជាតិ។ 

ក្កបខ័្ណឌលទ្ធផលច្ក្មេុះដដ្លបាននេនើនឡើងេក្មបន់ោលននោបាយ និងេកមម 
ភាពច្ក្មេុះ 

៣.៣២ នោលបំណងដ្ំបងូរបេ ់ ផ.យ.អ.ជ. គឺដក្បកាាយបណាានោលននោបាយរបេ់រាជ  
រោាភិបាលកមពុជា កំណតន់ៅកនុងយទុ្ធស្ថស្រេតច្តុនកាណ ដ្ំណាកក់ាលទ្៤ី នៅជាការអនុវតតជាក់
ដេតង ដដ្លនងឹក្តូវអនវុតតនោយក្កេួង ស្ថាប័ន អាជាាធរថានក់នក្កាមជាត ិ និងផតល់ព័តម៌នដ្ល់
ក្កេួង ស្ថាប័នកណាាល នដ្ើម្បីពនិិត្យនមើលពីលទ្ធផលននការអនុវតតនោលននោបាយនៅកក្មតិ
ម៉ាក្កូ។ ជំពូកទ្ី៤ គូេបញ្ហាក់ពីតួនាទ្ីរបេក់្កេងួ ស្ថាប័ន ដដ្លដបងដច្កតាមច្តុនកាណទំង
បួន នហើយច្តុនកាណេនូល គជឺាការនបតជាាច្ិតតនធវើឲ្យមនអភបិាលកិច្ចលអ កំណត់នោយយុទ្ធ
ស្ថស្រេតច្តុនកាណ ដ្ំណាក់កាលទ្៤ី។   នទេះជាដ្ចូ្ននេះកតី ជាការចាបំាច្់ក្តូវដតធានាឲយ្មនការ
ផ្ារភាាប់ោនរវាងការនរៀបច្នំោលននោបាយ ជាមួយនឹងការផតល់នេវា និងនដ្ើមប្ីការពារកុំឲ្យមន
ការឃ្លាតឆ្ាយពីភាពោច្់នោយដឡកពីោន។ តារាង ៣.៤ ខាងនក្កាម បង្ហាញពីក្កបខ្័ណឌលទ្ធ
ផលអនតរវេិ័យដដ្លផតលន់ូវទ្ិេនៅ និងបញ្ហាក់ច្្ាេ់ពទី្ំនាក់ទ្នំងនិងកិច្ចេហការោនរវាង  
ស្ថាប័នដដ្លជាតួអងគេក្មបេក្មួល។ ក្កបខ្ណ័ឌននេះ ក្តូវបានតភាាប់រវាងលទ្ធផលរបេ់យុទ្ធ
ស្ថស្រេតច្តុនកាណ នៅកក្មិតពីរនផ្សងោន និង ធាតនុច្ញរបេ់វេិ័យ/អនតរវិេយ័ និងធាតុច្លូ។ 
ក្កបខ្័ណឌននេះ ក៏បង្ហាញផងដដ្រពីទ្នំាក់ទ្ំនងរវាង លទ្ធផល និងធាតនុច្ញ នៅកនុងក្កបខ្័ណឌលទ្ធ
ផល។ នយើងនងឹក្តឡបន់ៅពិនិត្យនមើលក្កបខ្័ណឌននេះនឡើងវិញ នៅជំពូកទ្៦ី ពីនក្ពាេះវាបនងកើតជា
មូលោានននការតាមោនក្តួតពិនិត្យនងិវាយតនមល ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។   
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តារាងទ្ ី៣.៤ ក្កបខ្ណ័ឌលទ្ធផល ដដ្លបាននេនើនឡើង  
 

ផលប េះពាលៈ់ ស្ថានភាពក្បនទ្េច្ណូំលមធយ្មកក្មតិខ្ពេ ់ឆ្ន២ំ០៣០ នងិក្បនទ្េច្ណូំលខ្ពេ ់ឆ្ន២ំ០៥០ ជាមយួនងឹការអភវិឌឍ្េងគមេមក្េប 
 

លទ្ធផល (កក្មិត
េនងខប) ទិ្េនៅ
របេ់យុទ្ធស្ថស្រេត
ច្តុនកាណ 

(កំនណើន), ភាពធន់នននេដ្ឋ
កិច្ច កក្មិតអប្បបរមនន
កំនណើនក្បចាំឆ្នំ ៧% 

(ការង្ហរ) ការង្ហរនពញ
នលញ ជាមួយោននឹងចំ្នួន
នក្ច្ើន ពី១ ឆ្ន ំនៅ ១ឆ្នំ /    
េមមក្តននការង្ហរដដ្ល

មនគុណភាពលអ 

(េមធម៌) ចំ្ណូល        
នក្កាមកក្មិតភាពក្កីក្ក 

១០% កាត់បនថយភាពង្ហយ
រងនក្ោេះ និងវិេមភាពទប 

(ក្បេិទ្ធភាព) េមតថភាពស្ថាប័ន
ស្ថធារណៈខ្ពេ់ជាងមុន និង

អភិបាលកិច្ចលអ 

លទ្ធផល(ការពិនិត្យ 
ពិច័្យ)-េនូលយុទ្ធ
ស្ថស្រេតច្តុនកាណ និង
ច្តុនកាណ  

ច្តុនកាណេនូលៈ ការដកទ្ក្មង់ស្ថាប័ន និងការកស្ថងេមតថភាពៈ ការធានាការក្គប់ក្គងស្ថធារណៈក្បកបនោយេុច្រិតភាព 
ការដកទ្ក្មង់រដ្ឋបាលស្ថធារណៈ នដ្ើម្បីផតល់នូវរដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចដដ្លមនក្បេិទ្ធភាព តាមរយៈការអនុវតត ការក្បកាន់
ខាាប់េតង់ោអនតរជាតិននអភិបាលកិច្ចវិេ័យឯកជន     

(១. ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុេ្ស)៖ ការអប់រំ ការនលើកកមពេ់េមតថភាពវិទ្្ាស្ថស្រេតនិងបនច្ចកវិទ្្ា ការបនងកើតឱ្យមនបណ្តេះ      
បណាាលវិជាាជីវៈនិងលទ្ធភាពទូ្លំទូ្លាយកនុងការទ្ទួ្លបានការបណ្តេះបណាាលននេះ ការទ្ទួ្លបានការដថទំេុខ្ភាពស្ថធា     
រណៈក្តូវបាននធវើឲ្យក្បនេើរនឡើង ស្ថានភាពអាហារូបតថមភក្តូវបាននធវើឲ្យក្បនេើរនឡើង នោយោានអនកអត់ឃ្លាន និងនធវើឲ្យក្បនេើរ
នឡើងេនៃេ្សន៍កមពេ់នធៀបនឹងទ្មងន់ េមភាពនយនឌ័រកនុងេងគម នេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតស្ថធារណៈ និងកក្មិតននការនធវើឲ្យក្បនេើរ
នឡើងក្បចាំឆ្ន ំគក្មបោំពារេងគមដដ្លបានផតល់។        

(២. ការនធវើពពិធិកមមនេដ្ឋកចិ្ច)៖  នធវើឲ្យក្បនេើរនឡើង ការដឹ្កជញ្ជូន ថាមពល និងការតភាាប់ដបបឌីជីថល ដេវងរកក្បភពថមី
េក្មប់ការអភិវឌ្ឍ ដដ្លផតល់ឲ្យតាមរយៈកំនណើននៅកនុងវិេ័យថម ី នវទិ្កានេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលអនុវតតនៅកនុងបនច្ចកវិទ្្ាបដិ្វតតន៍
ឧេ្ាហកមមទី្៤ ការេុីជនក្ៅវិេ័យហិរញ្ញវតថុ និងេំណំុននផលិតផលធនាោរដ៏្ទូ្លំទូ្លាយ លុបបំបាត់ជាបនណ្ើរៗក្បជាជន
ដដ្លមិននក្បើក្បាេ់ក្បព័នធធនាោរ។   

(៣. ការអភវិឌឍ្វេិយ័ឯកជននងិការង្ហរ)៖ ទី្ផ្ារការង្ហរមនភាពក្បនេើរនឡើង ជាមួយនឹងការង្ហរនៅជិត នពញនលញនិងផលូវ
ការ ចំ្នួននក្ច្ើនននេហក្ោេធុនតូច្និងមធ្យមនិងេហក្គិនភាព ការដច្កចាយនូវឥណទនកាន់ដតនក្ច្ើននឡើងៗ នោយវិេ័យ
ឯកជន ភាពជានដ្គូរវាងដផនកឯកជននិងស្ថធារណៈមនចំ្នួនដ៏្នក្ច្ើន និងមនតនមលខ្ពេ់ ការក្បកួតក្បដជងក្តូវបានផតល់ឲ្យនោយ
អនកនាំនច្ញនិងតនមលបដនថមននការនាំនច្ញដដ្លកំពុងនកើននឡើង។ 

(៤. ការអភវិឌឍ្ក្បកបនោយច្រីភាពនងិបរោិបន័ន)៖ តនមលបដនថមនិងផលិតភាពកេិកមមបាននកើននឡើង នហើយការតភាាប់នៅតំបន់
ជនបទ្ក្តូវបាននលើកកមពេ់ អភិរក្សធនធានធមមជាតិ(នក្ពនឈើ/ទឹ្ក) និងនបតិកភណឌវប្បធម៌ ទី្ក្កុងនិងទី្ក្បជំុជន ក្គប់ក្គងនិង
េក្មបេក្មួលលអក្បនេើរជាង េមពធបរិស្ថាន/បរិោកាេ (ទិ្ននផលកាបូន) បានថយចុ្េះ។  

ធាតុនច្ញរបេ់
នោលននោបាយ
គនលឹេះ និង
េកមមភាព  
 

- នីតិវិធីដកទ្ក្មង់រដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចកំពុងអនុវតត រួមទំង នេវាេុីវិលដដ្លមនមូលោាននលើគុណេម្បតតិេមតថភាពខ្ពេ ់
នហើយគណននយ្យភាពថវិកានិងរបបដំ្នណើរការដដ្លមនមូលោាន កមមវិធីដកទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈ ដំ្ណាក់
កាលទី្៣ និងទី្៤)។ 

- វិមជ្ឈការននមុខ្ង្ហរថវិកានិងបុគគលិក នៅកនុងវិេ័យេំខាន់ៗ  និងការវិភាជធនធានេក្មប់ការអនងកតនិងការវាេ់ដវងេក្មប់
បុគគលិកដដ្លមនក្បេិទ្ធភាពបំនពញការង្ហរ។ 

- បនងកើនក្បាក់ចំ្ណូលស្ថធារណៈ ក្ទ្ក្ទ្ង់នលើេ ២០%នន ផ.េ.េ. និងក្តូវបានោំក្ទ្នោយក្បភពថមី។ 

- រក្ានោលជំហរស្ថរនពើពនធនិងរូបិយវតថុ ក្បកបនោយក្បុងក្បយ័តន ឱនភាពរួមមិនឲ្យនលើេ៥% នន ផ.េ.េ. េថិរភាពតនមលនិង
ជញ្ជីងទូ្ទត់។ 

-  ផតលអ់ាទិ្ភាពដ្លក់ារវិនិនោគមូលធន ជាពិនេេ នហោារច្នាេមព័នធដដ្លក្ទ្ក្ទ្ង់ដ្ល់កំនណើន។ 

- បនងកើនការវិភាជថវិកា ដ្ល់វិេ័យអភិវឌ្ឍន៍មនុេ្ស(ការអប់រំ នក្ច្ើនជាង ៣% ននផ.េ.េ. េុខាភិបាល) និងគំនិតផតួច្នផតើមអា   
ទិ្ភាពនលើធនធាន(កិច្ចោំពារេងគម េហក្ោេធុនតូច្និងមធ្យម/េហក្គិនភាព)។  

- អាហារដដ្លមនស្ថរេខំាន់/ភាពក្កីក្កធងន់ធងរក្តូវបានលុបបំបាត់ (កក្មិតអប្បបរម ទបជាង៣% នៅទូ្ទំងក្បនទ្េ)។ 

- បនងកើនកក្មិតននការេន្សំនិងការវិនិនោគ(នលើកក្មិតបច្ចុប្បនន នកើននឡើងពីមួយឆ្នំនៅមួយឆ្នំ) ពក្ងឹងវិេ័យហិរញ្ញវតថុនិង



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣  

ជំពូកទ្ី៣ ក្កបខ័ណ្ឌ ម៉ា ក្កូស្ដ្ឋកិច្ច ្ក្មប់ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣    175 

ធនាោរ នធវើអនតរកមមលអក្បនេើរ បរិោប័ននហិរញ្ញវតថុនក្ច្ើនជាងមុន។ 

- កក្មិតផលិតភាពខ្ពេ់ជាងមុន(នកើននឡើងពីមួយឆ្នំនៅមួយឆ្ន ំ កនុងក្គប់វិេ័យ) ការផ្លាេ់បតូររច្នាេមព័នធតាមរយៈការវិនិនោគ 
នផៃរ និងទ្ទួ្លយកបនច្ចកវិទ្្ានិងកស្ថងជំនាញ/ ការបណ្តេះបណាាលបនច្ចកនទ្េនិងវិជាាជីវៈ។ 

- ការពក្ងីកធុរកិច្ច តាមរយៈការបញ្ចប់ការនធវើេមហរណកមមនៅកនុងេមគមនេដ្ឋកិច្ចអាស្ថ៊ាន នរៀបចំ្ដំ្នណើរការេក្មប់ការ
ចាកនច្ញពីស្ថានភាពននក្បនទ្េដដ្លមនការអភិវឌ្ឍតិច្តួច្។ 

- នោលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិេ័យឧេា្ហកមម ក្តូវបានអនុវតត លំហូរការវិនិនោគផ្លាល់ពីបរនទ្េដដ្លរក្ាបាននៅកនុងកក្មិតពី
ឆ្នំកនលងនៅ បានជំរុញឲ្យអនុម័តបនច្ចកវិទ្្ាបដិ្វតតន៍ឧេ្ាហកមមទី្៤។ 

- នោលននោបាយក្េូវ និងការអភិវឌ្ឍជនបទ្ បានអនុវតត ផលិតកមមក្េូវបានបនងកើន នហើយតនមលបដនថមខ្ពេ់ក្តូវបានធានា បាន
វិនិនោគបដនថមនទ្ៀតនលើ នហោារច្នាេមព័នធ(ក្បព័នធធារាស្ថស្រេត ការដឹ្កជញ្ជូន អគគិេនី និងទឹ្ក) 

- មូលោានការបណ្តេះបណាាលបនច្ចកនទ្េនិងវិជាាជីវៈមុខ្ជំនាញក្តូវបាននធវើឲ្យក្បនេើរនឡើង រួមទំងការេិក្ានៅកក្មិតមធ្យម
េិក្ា។ 

- ការដកទ្ក្មង់ការោំពារេងគម បានអនុវតតនោយក្គបដ្ណ្ប់ នលើវដ្តជីវិតេំខាន់ៗ ការនធវើឲ្យមនភាពផលូវការកាន់ដតខាាំងនឡើង នន
ទី្ផ្ារការង្ហរ ។ 

- េហក្ោេធុនតូច្និងមធ្យមោំក្ទ្នោយរដ្ឋនិងធនាោរពាណិជជ នហើយេហក្គិនភាពោំក្ទ្នោយជំនាញ និងកិច្ចខិ្តខំ្ក្បឹង
ដក្បងជំរុញនល្បឿន។  

- បនងកើនការនក្បើក្បាេ់ ភាពជានដ្គូរវាងវិេ័យស្ថធារណៈនិងដផនកឯកជន នៅកនុងវិេ័យេខំាន់ៗ ។ 

- តំបន់នក្ពការពារចំ្នួន២៣ ក្តូវបានធានាក្បកបនោយេុវតថិភាព នហើយធនធានធមមជាតិ/ដរ៉ែធមមជាតិ មនចី្រភាព ផតលក់ារ
ក្គប់ក្គងទឹ្កនិងជលផល។ 

- ការរួមចំ្ដណករបេ់កមពុជាចំ្នពាេះការកំណត់ការបំភាយផៃេះកញ្ចក់ ក្តូវបានអនុវតត។ 

- នោលននោបាយក្គប់ក្គងតំបន់ទី្ក្បជំុជនក្តូវបានអនុវតត និងបានបញ្ចូលជាមួយនោលននោបាយវិមជ្ឈការនិងវិេហមជ្ឈការ។   

េកមមភាព 
ដំ្នណើរការ និង 
ធាតុចូ្ល  

បញ្ចូលកនុងជំពូកទី្៤ និងនៅនក្កាមការនោរពនោលននោបាយស្ថរនពើពនធនិងរូបិយវតថុ កំដណទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុស្ថ
ធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍវិេយ័ហិរញ្ញវតថ។ុ  
(បញ្ហាក៖់ ក្តូវបដនថមនិងពន្យល់ពីនោលននោបាយនិងនោលនៅរបេ់អនតរក្កេួងដដ្លបានឯកភាព នៅជំពូកទី្៤ ប ុដនតនោល
ននោបាយេំខាន់ៗ ដដ្លបាននោង មនខាងនក្កាម។)    

៣.៣៣ ជំពូកទ្៤ី កំណត់នច្ញនវូកមមវិធនីពញនលញរបេ ់ ស្ថាប័នកណាាលនងិអនតរក្កេួង 
ស្ថាប័ន និងរដ្ឋបាលថានក់នក្កាមជាតិ និងនោលននោបាយនិងនោលនៅក្បតិបតតិការរបេ់      
ស្ថាប័នទំងននេះនៅកនុងអាណតតិកាលថមី។ ខ្ណៈនពលដដ្លតារាងខាងនលើភាាប់នៅនងឹនោល
បំណងរបេ់យុទ្ធស្ថស្រេតច្តុនកាណ តារាងននេះ កម៏នស្ថរេខំាន់ផងដដ្រនៅកនងុជំពូកននេះ នដ្ើម្បី
ទ្ទ្ួលស្ថោលថ់ា យទុ្ធស្ថស្រេតេំខាន់ៗមយួច្ំនួនក្គបក់្គងនោយក្កេងួ ស្ថាប័ន មនផលប េះពាល់
នៅកក្មិតជាតិ នងិនដ្ើរតួនាទ្ីោ៉ាងេខំាន់ កនងុការបនងកើតលទ្ធផលនេដ្ឋកិច្ច។ ការេក្មប
េក្មួលជាទ្ូនៅ និងការតាមោនក្តតួពិនិត្យ មនស្ថរេំខាន់ណាេ់េក្មប់យុទ្ធស្ថស្រេតច្តុ
នកាណ និង ផ.យ.អ.ជ នហើយច្ំណុច្ននេះ នឹងក្តវូគូេបញ្ហាក់បដនថមនៅកនុងការនរៀបច្ំការតាម
ោនក្តួតពនិិត្យនិងវាយតនមល នៅកនងុជំពូកទ្ី៦។  ការតាមោនក្តួតពនិិត្យនងិវាយតនមលននេះ រួម
ទំងនោលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិេយ័ឧេា្ហកមម ដដ្លក្តួតពនិិត្យនោយក្កុមក្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍
កមពុជា នោលននោបាយក្េូវអនុវតតនោយក្កេួងកេិកមម រកុាាក្បមញ ់ និងននស្ថទ្ េហក្គិន 
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ភាពនិងការអភវិឌ្ឍេហក្ោេធុនតចូ្និងមធ្យម អនុវតតនោយក្កេងួនេដ្ឋកចិ្ចនិងហិរញ្ញវតថុ និង
ក្បធានបទ្ពាក់ព័នធនឹងបដ្ិវតតន៍ឧេ្ាហកមមជំនាន់ទ្ី៤ ពិនិត្យនមើលនោយក្កេួងនក្បេណីយនិង 
ទ្ូរគមនាគមន ៍និងកមមវិធវីមិជ្ឈការនិងវិេហមជ្ឈការដដ្លពិនិតយ្នមើលនោយក្កេួងមហានផៃ ។  

នោលនៅ នោលននោបាយ និងេកមមភាព ម៉ាក្កូនេដ្ឋកិច្ច  

ការដកទ្ក្មង ់នោលននោបាយស្ថរនពើពនធ នងិការក្គបក់្គងហិរញ្ញវតថសុ្ថធារណៈ  

៣.៣៤ នៅកនុងនីតកិាលទ្៦ី ននរដ្ឋេភាននេះ  រាជរោាភិបាលកមពុជាបានោកន់ច្ញនវូយទុ្ធស្ថស្រេត
ច្តុនកាណ ដ្ណំាកក់ាលទ្ី៤ នដ្ើម្បពីក្ងងឹនូវបនុរលកខខ្ណឌចាបំាច្ន់ានា និងបរិស្ថានោំក្ទ្ ការដក
ទ្ក្មង់េុីជនក្ៅរបេក់មពុជា េក្មប់បនតនបេកកមមរបេ់ខ្លួន និងកនុងទ្េិនៅេនក្មច្ឲ្យបាន
នពញនលញនូវនោលនៅអភិវឌ្ឍក្បកបនោយច្ីរភាព ជាពិនេេេនក្មច្ច្កខវុិេ័យដក្បកាាយជា
ក្បនទ្េមនច្ំណូលមធ្យមកក្មិតខ្ពេ់នៅឆ្ន២ំ០៣០ និងជាក្បនទ្េដដ្លមនច្ំណូលខ្ពេ់នៅ
ឆ្នំ២០៥០ ។  

៣.៣៥ កមមវិធីដកទ្ក្មងក់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈឆ្ន២ំ០០៤-២០២៥ ជាកមមវធិីដកទ្ក្មង់ដ្៏
ធំមួយរបេរ់ាជរោាភបិាល នដ្ើម្បកីស្ថងក្បព័នធហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈ ឲយ្ក្េបតាមឧតតមនុវតតអនតរ
ជាតិកនងុការក្គប់ក្គងធនធានដដ្លនកៀរគរ និងដក្បកាាយក្បព័នធថវិកាឲយ្នៅជាក្បព័នធថវិកាព៌ត័មន
េមិទ្ធកមម។ កមមវិធដីកទ្ក្មងក់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈននេះ ក្តូវបានដបងដច្កជា០៤ 
ដ្ំណាក់កាលច្្ាេ់លាេរ់ួមមន ដ្ំណាកក់ាលទ្ី១ (ឆ្នំ២០០៤-២០០៨)៖ ការបនងកើនភាពនជឿ
ទ្ុកច្ិតតននថវិកា ដដ្លនផ្លាតអាទ្ិភាពនលើការពក្ងងឹការក្បមូល និងក្គប់ក្គងច្ំណូល, ការ
ក្គប់ក្គងស្ថច្់ក្បាក់ នងិការដកលមអនីតិវិធីននការអនុវតតថវិកា ដ្ំណាក់កាលទ្ី២ (ឆ្នំ២០០៩-
២០១៥)៖ ការបនងកើនគណននយ្យភាពហិរញ្ញវតថុ ដដ្លនផ្លាតជាេខំាន់នលើការពក្ងឹងការនធវើរបាយ
ការណ៍គណននយ្យ ដ្ណំាក់កាលទ្ី៣ (ឆ្នំ២០១៦-២០២០)៖ ការផ្ារភាាប់ថវិកានៅនឹងនោល
ននោបាយ  ដដ្លនផ្លាតនលើការបនងកើតនិងដកលមអការតភាាប់រវាងថវកិា នងិនោលននោបាយ នងិ
ដ្ំណាក់កាលទ្ី៤ (ឆ្ន២ំ០២១-២០២៥)៖ ការបនងកើនគណននយយ្ភាពេមទិ្ធកមម នហើយនឹងក្តូវ
បនតពក្ងឹងបដនថមការដកទ្ក្មង់នលើដ្ំណាកក់ាលបីមនុនទ្ៀតផងដដ្រ ។ បច្ចុបប្នន កមមវិធីដកទ្ក្មង់
ហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈ បានឈានដ្ល់ដ្ំណាក់កាលទ្ី៣ របេ់ខ្លួនក្បកបនោយភាពនជាគជយ័ 
ដដ្លនក្ោងនឹងបញ្ចប់ក្តមឹឆ្នំ២០២០  នងិចាប់នផតើមអនុវតតដ្ំណាកក់ាលទ្ី៤ នៅឆ្នំ២០២១។      

៣.៣៦ កនុងក្កបខ្័ណឌហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈ រាជរោាភិបាលកមពុជាបាននរៀបច្ោំក់នច្ញ និងអនុវតត
នូវ៖  

(ក)- ដផនកច្ណំលូ៖ យទុ្ធស្ថស្រេតនកៀរគរច្ណំលូ ២០១៩-២០២៣ នឹងដក្បកាាយក្បព័នធ
ច្ំណូលរដ្ឋឲ្យមនលកខណៈទ្ំននើប នដ្ើម្បជីំរុញការក្បមូលច្ំណលូជាតនិឆ្លើយតបនឹងតក្មវូការ
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អភិវឌ្ឍន៍ នោយឈរនលើនោលការណ៍យុតតិធមក៌នុងការក្បមូលច្ំណលូ, េមធម៌រវាងអនកជាប់ពនធ, 
និងការក្គបក់្គងច្ំណលូតាមមនធ្ាបាយទ្ំននើបកមមរដ្ឋបាលក្បមលូច្ំណូល។ វិធានការននយុទ្ធ
ស្ថស្រេតនឹងេងកតធ់ងន់នៅនលើវិធានការ ដផនកនោលននោបាយ និងវធិានការដផនករដ្ឋបាល៖ 

វធិានការដផនកនោលននោបាយ៖ 
- បនតធានាក្បេិទ្ធភាពការក្បមូលច្ំណូល និងកំណត់នោលនៅក្បមូលច្ំណលូច្រនតេរុប
ឲ្យនកើនបានោ៉ាងតិច្បំផតុ០,៣ពិនៃុភាគរយនន ផ.េ.េ. ។ 

- នធវើទ្ំននើបភាវូបនយីកមមក្បព័នធច្ំណូលស្ថរនពើពនធ តាមរយៈការនធវើវិចារណកមមនោល
ននោបាយ នោយពិនិតយ្នឡើងវិញនលើនោលននោបាយស្ថរនពើពនធបច្ចុប្បនន នោយឈរ
នលើនោលការណ៍ស្ថមញ្ញភាព តមាភាព ភាពក្បាកដ្ក្បជា េមធម៌ និងក្បេទិ្ធភាព ។ 

- ពក្ងឹងវិធានការនោលននោបាយស្ថរនពើពនធេំខាន់ៗរួមមន៖ ១. ការពនិតិ្យនឡើងវញិនូវ
អក្តា អាករពិនេេ នងិមលូោានគិតពនធគយ នលើោនយនត ផលិតផលបារ ីក្ស្ថនបៀរ ក្ស្ថ 
និងនភេជជៈ មនជាតេិករ, ២. ក្តតួពិនិត្យអក្តាពនធគយ និងអាករពិនេេនលើទ្ំនិញ
ក្បណិត, ៣. ការពក្ងឹងការក្បមូលពនធនលើអច្លនក្ទ្ព្យ តាមរយៈការនធវើបច្ចុប្បននកមម
តនមលអច្លនក្ទ្ព្យ និងការពក្ងីកវិស្ថលភាពននការក្បមូលពនធនលើអច្លនក្ទ្ព្យ, ៤. នធវើ
ការដកេក្មួលអាករេក្មប់បំភលឺស្ថធារណៈ នដ្ើម្បីផតល់ភាពង្ហយក្េួលកនងុការបង់ពនធ 
និងបនងកើនក្បេិទ្ធភាពច្ណំូល, ៥. ការនរៀបច្ំការអនុវតតពនធនលើច្ំណូលបុគគលក្គប់ក្ជងុ
នក្ជាយ, និង ៦. ការពក្ងងឹការក្បមូលពនធនលើអាជីវកមមកនុងបរិនវណកាេុីណូ។ 

វធិានការដផនករដ្ឋបាល៖ 
- នធវើទ្ំននើបភាវូបនយីកមមរដ្ឋបាលស្ថរនពើពនធ តាមរយៈកស្ថង និងពក្ងងឹេមតថភាពរដ្ឋបាល
ស្ថរនពើពនធ ឲ្យនឆ្លើយតបទន់នពលនវលានៅនឹងការផ្លាេ់បតរូបរិោកាេធរុកិច្ច និង
ឥរិោបថអនកបង់ពនធ ក្ពមទំងធានាការេនក្មច្នោលនៅនោលននោបាយរបេ់រាជ  
រោាភិបាល ក្បកបនោយក្បេិទ្ធភាពនិងេ័កដិេទិ្ធភិាព។ 

- នធវើទ្ំននើបភាវូបនយីកមមរដ្ឋបាលពនធោរ  ដដ្លនឹងច្លូរួមនលើកកមពេ់អនុនលាមភាពបង់
ពនធនោយេម័ក្គច្តិតរបេអ់នកជាប់ពនធ មនដ្ូច្ជា៖ ១. ការនរៀបច្ំដផនការពក្ងឹងភាពជា
មចេ់ននមុខ្ង្ហរក្បតិបតតកិារេនូលរបេ់នាយកោាន និងស្ថខានខ្តត ខ្ណឌ, ២. ការនរៀបច្ ំ
និងនក្បើក្បាេ់ក្បព័នធដច្ករំដលកព័ត៌មន និងទ្ិនននយ័ដបបនអឡិច្ក្តូនិកនៅក្គប់នាយក
ោានននអគគនាយកោានពនធោរ, ៣. ការនរៀបច្ំដផនការនលើកកមពេ់អនុនលាមភាពក្គប់
ក្ជុងនក្ជាយ ដដ្លរួមបញ្ចលូយុទ្ធស្ថស្រេតថានក់ជាតិេតពីីការពក្ងងឹគុណភាពនេវាកមមអនក
បង់ពនធ និងយុទ្ធស្ថស្រេតថានក់ជាតិេតីពកីារពក្ងឹងេុក្កតឹភាពននការង្ហរេវនកមម, ៤. ការ
អនុវតតវិធីស្ថស្រេតេវនកមមដដ្លដផអកនលើហានិភ័យ និងការនធវើនេច្កតីេនក្មច្ច្ិតតដផអក
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នលើកក្មិតហានិភយ័អនកបង់ពនធ ៥. ការពក្ងឹងក្កមេីលធម៌ វិជាាជីវៈ និងេមតថភាព
មស្រនតី តាមរយៈការបណ្តេះបណាាល នងិក្បព័នធក្គប់ក្គងេមិទ្ធផលការង្ហរ នងិ ៦. ការ
បញ្ចប់ការកស្ថងដផនការនមេក្មប់ការវិនិនោគនហោារច្នាេមព័នធក្បព័នធបនច្ចកវិទ្្ា
ព័ត៌មន ។  

- នធវើទ្ំននើបភាវូបនយីកមមរដ្ឋបាលពនធគយ មនដ្ូច្ជា៖ ១. ការនធវើឲយ្ក្បនេើរនឡើងនូវ
ក្បព័នធេវយ័ក្បវតតិកមមទ្ិនននយ័គយ ២. ការពក្ងងឹេវនកមមនក្កាយបនញ្ចញទ្ំនញិ ការបង្ហារ 
និងបស្រង្ហាបបទ្នលមើេពនធគយ ៣. ពក្ងឹងអនុនលាមភាពនលើក្គប់ទ្ំនិញជាប់អាករពិនេេ 
ពិនេេក្បនភទ្ ទ្ំនិញដដ្លជាក្បភពច្ំណលូខ្ពេ់ និង ៤. ពក្ងឹងកិច្ចេហការជាមួយ
នឹងស្ថាប័នពាកព់័នធនដ្ើម្បពីក្ងឹងយនតការដបងដច្កទ្ិននន័យ និងកិច្ចេហការកនងុការបស្រង្ហាប
ការនគច្នវេពនធ និងអំនពើរត់ពនធ។  

- ពក្ងឹងរដ្ឋបាលច្ំណលូមិនដមនស្ថរនពើពនធ មនដ្ូច្ជា៖ ១. ទ្ំននើបកមមក្បព័នធបនច្ចកវិទ្្ា
ព័ត៌មនេក្មប់ក្គប់ក្គងច្ំណូលមិនដមនស្ថរនពើពនធ នដ្ើម្បីជរំុញឲ្យការក្បមលូច្ំណូល
មិនដមនស្ថរនពើពនធកាន់ដតមនតមាភាព ច្ា្េ់លាេ់ ទន់នពលនវលា និងេក្មួលដ្ល់
ការបង់ច្ំណូល និង ២. ការពក្ងឹងការក្បមូលក្បភពច្ំណូលថមីៗដដ្លមនេកាានុពល។ 

 (ខ្)- ដផនកច្ណំាយ ៖  យទុ្ធស្ថស្រេតននកដំណទ្ក្មងក់្បពន័ធថវកិា ឆ្ន២ំ០១៨-២០២៥  មន
នោលបំណងពក្ងឹងវិនយ័ថវិកា ចាប់តាំងពកីារនរៀបច្ំដផនការរហូតដ្ល់ការវភិាជ និងការអនុវតត
ថវិកា តាមរយៈការផ្ារភាាប់ថវិកានៅនោលននោបាយអាទ្ិភាពឲ្យបានជាអតិបរម និងការវិភាជ
ក្បកបនោយេនិទនកមមជាច្ម្បង(ដផអកនលើពត័៌មនេមិទ្ធកមម) េំនៅេនក្មច្បាននោល
ននោបាយជាតិេំខាន់ៗ។  យុទ្ធស្ថស្រេតននកំដណទ្ក្មង់ក្បព័នធថវិកា ឆ្នំ២០១៨-២០២៥ ឈរ
នលើធាតុេំខាន់ៗបី គឺ ក្កបខ្័ណឌហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈ រយៈនពលមធយ្ម ក្កបខ្័ណឌថវិការយៈ
នពលមធ្យម និងក្កបខ្័ណឌេមិទ្ធកមមរយៈនពលមធ្យម ។ 

- បនតរក្ាអាទ្ភិាព និងវចិារណកមមនោលននោបាយច្ំណាយនៅកនុងវេិ័យអបរ់ំ បណ្តេះ
បណាាលវិជាាជីវៈ េុខាភបិាល កេិកមម េហក្គិនភាព និង នេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ជានដ្ើម។ 

- បនតក្ទ្ក្ទ្ង់ច្ីរភាពកំនណើននេដ្ឋកិច្ចេក្មប់រយៈនពលមធ្យម និងដវង តាមរយៈការ
បនងកើនច្ំណាយវិនិនោគស្ថធារណៈនលើការពក្ងីក និងពក្ងឹងគុណភាពនហោារច្នា   
េមព័នធរូបវនត ដ្ូច្ជា ផលូវថនល់ ផលូវដដ្ក កំពងដ់ផ ក្បព័នធធារាស្ថស្រេត អគគិេន ី និងក្បព័នធ
ទ្ូរគមនាគមន ៍។  

- បនងកើនការវិនិនោគបដនថមនលើច្ំណាយវិនិនោគស្ថធារណៈ នដ្ើម្បីនលើកកមពេ់ការក្បកួត 
ក្បដជងនិងផលិតភាពនេដ្ឋកិច្ច តាមរយៈការបនងកើនផលិតភាពនោយវិនិនោគនៅនលើ
នហោារច្នាេមពន័ធ “រឹង” “េងគម” និង “ទ្ន់”។ 
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- ពក្ងឹងការក្គប់ក្គងច្ំណាយស្ថធារណៈ និងជំរុញការដកលមអការអនុវតតថវិកា តាមរយៈ 
ការបនត៖ ១. ការពក្ងឹងការក្គប់ក្គងស្ថច្់ក្បាក់ ២. ការពក្ងឹងការនរៀបច្ំកមមវិធចី្ំណូល-
ច្ំណាយក្បចាំក្តីមេ ៣. ការក្តួតពិនិត្យការអនុវតតថវិកាក្បចាកំ្តីមេ និងឆ្មេ ៤. 
ការពក្ងឹងការក្តតួពិនិត្យនផៃកនុង នដ្ើមប្ីបនតពក្ងងឹភាពនជឿទ្ុកច្ិតតបានននថវិកាដដ្ល
េនក្មច្បាន និង ៥. ការបនងកើនក្បេិទ្ធភាពគណននយ្យភាពហិរញ្ញវតថុ។ 

- បនតោំក្ទ្ការអនុវតតក្កបខ្ណ័ឌនោលននោបាយជាតោិំពារេងគម ២០១៦-២០២៥ 
តាមរយៈការបនតអនុវតតនោលការណ៍បនងកើនក្បាក់នស្ថធននិវតតន៍េក្មប់អតីតមស្រនតីរាជ
ការ និងអតីតយុទ្ធជន ក្ពមទំងកាត់បនថយគមាតរវាងអនកច្ូលនិវតតនច៍ាេ់ នងិថមី។ 

- បនដជំរុញការនរៀបច្ំនោលននោបាយ និងក្កបខ្ណ័ឌវិមជ្ឈការហិរញ្ញវតថុរយៈនពលខ្ល ី និង
ដវង នដ្ើម្បីបនដរួមច្ំដណកកនងុការអនុវតដច្្ាប់េដពីី ការក្គប់ក្គងរាជធានី-នខ្តដ ក្កុង-ក្េុក 
ពិនេេកមមវិធីជាតេិក្មប់ការអភិវឌ្ឍថានក់នក្កាមជាតិតាមដបបក្បជាធិបនតយ្យ។ 

(គ)- ដផនកបណំលុ៖ យទុ្ធស្ថស្រេតននការក្គបក់្គងបណំលុ ២០១៩-២០២៣ នឹងបនតនផ្លាត 
នលើនោលការណខ៍្ចីដដ្លអាច្ក្ទ្ក្ទ្ងផ់លិតភាពនេដ្ឋកិច្ច ធានាេថិរភាពម៉ាក្កូនេដ្ឋកិច្ច នងិ
ោំពារច្ីរភាពហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈ។ ជាមយួោនននេះ រាជរោាភិបាលកមពជុាកំពងុកស្ថងនូវទ្នុបក្មុង
ឲ្យបានរឹងម ំនដ្ើម្បីផតល់នូវក្ទ្នាប់ការពារដ្៏មនក្បេិទ្ធភាពក្បឆ្ំងនឹងវិបតតនិានា។ 

- ពក្ងឹងក្បេទិ្ធភាពច្ំណាយវិនិនោគស្ថធារណៈ ទំងកនុងក្កបខ្័ណឌហិរញ្ញបប្ទននោយ
ថវិកាជាត ិ ហិរញ្ញប្បទនពីនដ្គូអភិវឌ្ឍ និងទំងកនងុក្កបខ្័ណឌវិនិនោគស្ថធារណៈតាម
យនតការភាពជានដ្គូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន តាមរយៈ ១.ការនធវើបច្ចុប្បននកមមនីតិវិធរីមួេក្មប់
ការអនុវតតគនក្មងហិរញ្ញប្បទនេហក្បតិបតតកិារពីនដ្គូអភិវឌ្ឍ និង ២. ការនរៀបច្ំបទ្ 
ោានគតិយតុតេក្មបក់្គបក់្គងគនក្មងវិនិនោគស្ថធារណៈតាមយនតការភាពជានដ្គូរ
វាងរដ្ឋនិងឯកជន; 

- នធវើពិពិធកមមក្បភពហិរញ្ញបប្ទនឲយ្បានទ្ូលទំ្ូលាយជាងមុន តាមរយៈ៖ ការបនតនកៀរគរ
ហិរញ្ញប្បទនពីនដ្គូអភវិឌឍ្ និងវិេយ័ឯកជន នក្កាមក្កបខ្័ណឌននយនតការភាពជានដ្គូ 
រវាងរដ្ឋ និងឯកជន និងទ្ផី្ារមូលបក្ត និង 

- ពក្ងឹងការអនុវតតក្កបខ្ណ័ឌក្គប់ក្គងហានិភ័យបំណលុ ជាពិនេេតាមោននិងក្តតួ      
ពិនិត្យហានិភ័យននកាតពវកិច្ចបំណុលជាយថានហតុដដ្លអាច្នកើតនច្ញពី៖ ១. ការធានា
របេ់រដ្ឋនលើគនក្មងភាពជានដ្គូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន ២. វិេ័យធនាោរនិងហរិញ្ញវតថុ និង 
៣. ក្កេួង ស្ថាប័ន អងគភាពស្ថធារណៈក្បហាកក់្បដហល ក្គឹេះស្ថានស្ថធារណៈ េហ
ក្ោេស្ថធារណៈនិងរដ្ឋបាលថានកន់ក្កាមជាតិ។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣  

ជំពូកទ្ី៣ ក្កបខ័ណ្ឌ ម៉ា ក្កូស្ដ្ឋកិច្ច ្ក្មប់ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣    180 

  ការអភវិឌឍ្នោលននោបាយរបូយិវតថ ុនងិវេិយ័ហិរញ្ញវតថ ុ 

៣.៣៧ នោយស្ថរកក្មិតដ្ុលាារូបនីយកមមខ្ពេ់នៅកនុងនេដ្ឋកិច្ចកមពុជា ធនាោរជាតិននកមពជុាដដ្ល
ជាអាជាាធររូបយិវតថុ មនិអាច្អនវុតតនោលននោបាយរូបិយវតថុនោយឯករាជ្យឲ្យបាននពញនលញ
ននាេះនទ្។ េក្មប់រយៈនពលននេះ រាជរោាភិបាលទ្ទ្ួលផលក្បនោជន៍ពីដ្ុលាារូបនីយកមមនក្ច្ើន
ជាងការខាតបង់ ប ុដនតរោាភិបាលនៅដតបនតនលើកទ្ឹកច្ិតតការនក្បើក្បាេ់ក្បាក់នរៀល និងឈាន
នៅជំនួេក្បាក់ដ្ុលាារ កនងុរយៈនពលដវង។ ជាងននេះនទ្ៀត ស្ថានភាពនានពលបច្ចុប្បនន មនគុណ
េម្បតតិនក្ច្ើន នោយបានផតល់នូវយុថាាក្បឆ្ំងនឹងអតិផរណា ដដ្លអាច្កំណត់តនមលទ្ំនិញមនតមា
ភាពេក្មប់អនកផលិតនជៀេវាងហានិភ័យរូបិយប័ណណេក្មប់អនកនាំច្ូលនិងអនកនាំនច្ញ និងទក់
ទញការវិនិនោគពីបរនទ្េ។  

៣.៣៨ ដ្ូច្ោនននេះដដ្រ ឧបករណ៍នោលននោបាយហិរញ្ញវតថជុានក្ច្ើនក្តូវបានោក់ឲ្យអនវុតត 
នហើយរាជរោាភបិាលកមពជុា នឹងនក្បើក្បាេ់ឧបករណ៍ទំងននេះ នដ្ើមប្ីបនតនោលជំហរោំក្ទ្កនំណើន
នេដ្ឋកិច្ចនោយក្បងុក្បយត័ន នដ្ើម្បីធានាឲ្យមនេថិរភាពនថល ក្ពមទំងផតលេ់នៃនីយភាពឲ្យក្គប់ក្ោន់
នដ្ើម្បីក្ទ្ក្ទ្ង់តក្មូវការពាណិជជកមម។ ការផគត់ផគង់របូិយវតថុនឹងបនតនធវើនឡើងោ៉ាងនក្ច្ើននលើេលុបជា
ក្បាក់ដ្ុលាារនិងរូបិយវតថុកនងុច្រាច្រ នហើយរាជរោាភបិាលនងឹបនតផគតផ់គង់បដនថម តាមរយៈការនបាេះ
ផ្ាយជាក្បាក់នរៀល។ ធនាោរជាតិននកមពជុាបាននបតជាាច្តិតកនុងការរកា្អក្តាបតូរក្បាក់កនុងរងវង់
៤០០០នរៀល កនុង១ដ្ុលាារ។ 

៣.៣៩ រាជរោាភបិាលកមពុជានឹងជួយេក្មលួកនុងការផគត់ផគង់ឥណទនដ្ល់នេដ្ឋកិច្ចនដ្ើមប្ី
េនក្មច្ទ្េិនៅកំនណើននេដ្ឋកិច្ចក្បកបនោយមហិច្ឆតា។ ការផតល់ឥណទនននេះនងឹក្តូវបាននធវើ
នឡើងតាមរយៈយនតការច្នំនួបី គឺការនធវើឲ្យក្បនេើរនឡើងនូវអក្តាក្បាកេ់ន្សំកនងុក្េុក ការបនងកើន
ក្បេិទ្ធភាពអនតរការយីកមមហិរញ្ញវតថុ និងការនបាេះផ្ាយមូលបក្តបំណុលរាជរោាភិបាលជាក្បាក់
នរៀល។ 

៣.៤០ អក្តាេន្សំក្បចាឆំ្នំនៅបច្ចុប្បននននេះ មនកក្មិតក្បដហល ២៥% ននផ.េ.េ។ កនុងអឡំុង
ននវដ្ដដផនការ រាជរោាភបិាលកមពុជានឹងព្ាោមរកា្អក្តាេន្សំក្បចាំឆ្នំឲ្យមនកំនណើនរហូតដ្ល ់
៣០%។ គនលឹេះេំខាន់ននការង្ហរននេះ គឺកិច្ចខ្ិតខ្កំ្បឹងដក្បងនាយំកក្បជាពលរដ្ឋដដ្លបានរក្ា
ក្ទ្ព្យេម្បតតិកនុងទ្ក្មងជ់ាមេ ស្ថច្់ក្បាក ់ឬក្ទ្ព្យេម្បតតិនផ្សងនទ្ៀត ឲ្យច្លូកនុងក្បព័នធធនាោរ 
ខ្ណៈដដ្លបច្ចុប្បននននេះក្បជាពលរដ្ឋមនិទនប់ាននក្បើក្បាេ់ក្បព័នធធនាោរនៅនឡើយ។ នលើេពី
ននេះនទ្ៀត ធនាោរជាតនិនកមពុជានឹងខ្ិតខ្ំក្បឹងដក្បងជំរុញឲ្យមនការនក្បើក្បាេ់នេវាហិរញ្ញវតថុ
កាន់ដតង្ហយក្េួល េក្មប់ក្បជាជនដខ្មរដដ្លនធវើការនៅនក្ៅក្បនទ្េកនុងការនផញើក្បាក់ច្ំណលូមក
ឲ្យេមជិកក្គួស្ថរនៅ កនុងក្េុក។ 
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៣.៤១ រោាភិបាលកមពុជា នឹងនធវើឲ្យអនតរការីយកមមហិរញ្ញវតថុរវាងមចេ់ក្បាក់បនញ្ញើនិងអនកផតល់
ក្បាក់កមចីឲ្យកាន់ដតមនភាពក្បនេើរនឡើងនិងង្ហយក្េួល តាមរយៈកិច្ចខ្ិតខ្ំក្បឹងដក្បងកនុងការក
ស្ថងក្បព័នធហិរញ្ញវតថុដដ្លមនេវុតថភិាព នហើយមនភាពេមប្ូរដបបដដ្លអាច្ឲ្យក្បជាពលរដ្ឋនិង
ធុរកិច្ចទំងអេ់នធវើការេនស្ំបំនពញតក្មូវការខ្ចីក្បាក់របេ់នគនិងទ្ទ្ួលបានផលិតផលហិរញ្ញវតថុ។ 
ដផនកផគត់ផគង់កិច្ចខ្ិតខ្ំក្បឹងដក្បងនឹងរួមបញ្ចលូការអភិវឌ្ឍក្បព័នធហិរញ្ញវតថុដដ្លពឹងដផអកនលើទ្ីផ្ារ
ដដ្លមនលកខណៈ ពិពធិកមមនិងបរិោប័នន និង ការកត់េំោល់ពីស្ថរៈេំខាន់ននក្គឹេះស្ថានមីក្កូ
ហិរញ្ញវតថុនិងផលិតផលរបេ់ក្គឹេះស្ថានននេះ។ ដ្ូច្ោនននេះដដ្រ រាជរោាភិបាលកមពុជាបាននធវើការ
ពក្ងឹងក្បព័នធទ្ូទត់ និងក្បព័នធផ្លត់ទត ់ នោយជំរញុឲ្យមនក្បព័នធរួម និងឲយ្មនកំនណើនននការ     
ផតល់ម៉ាេុីននអធីអឹម និងនេវាធនាោរច្ល័ត/បណាាញតាមអុីនធឺណិតបដនថមនទ្ៀត។ ដ្ូច្ោនននេះដដ្រ 
នៅនលើដផនកតក្មូវការ ការកស្ថងមូលោានអតថិិជនតាមរយៈការនលើកកមពេក់ារនជឿទ្ុកច្ិតត និងបរិ
ោប័ននហិរញ្ញវតថុបដនថមតាមរយៈគំនិតផតួច្នផតើមនដ្ើម្បជីួយជំរុញក្បជាជនដដ្លមនិនក្បើក្បាេ់ក្បព័នធ
ធនាោរនានពលបច្ចុប្បនននអាយនក្បើក្បាេ់នេវាធនាោរ។ 

៣.៤២ នលើេពីននេះនៅនទ្ៀត ក្េបតាមយុទ្ធស្ថស្រេតអភិវឌ្ឍន៍វេិ័យហិរញ្ញវតថុ ២០១៦-២០២៥ 
ដដ្លមនក្ស្ថប់ រាជរោាភិបាលកមពុជានឹងបនតនលើកកមពេ់េុវតថិភាពក្បព័នធធនាោរ (កស្ថងភាព
រឹងមំតាមរយៈការពក្ងឹងការក្តួតពនិិត្យនិងបទ្បប្ញ្ញតតិ) តាមរយៈការធានាឲ្យបានក្គប់ក្ោន់នូវ
ទ្ុនបក្មុងធនាោរ និងទ្ុនបក្មុងអនតរជាតិនដ្ើម្បីទ្ប់ទ្ល់នឹងភាពតានតឹងនិងវិបតតិនានា។ ការណ៍
ននេះនឹងក្តូវបាននរៀបច្ំ និងតាមោននោយធនាោរជាតិននកមពុជា  រួមជាមួយនឹងការេក្មួល
ននការក្បកួតក្បដជង តមាភាព និងការនច្នក្បឌតិនៅកនុងទ្ីផ្ារហិរញ្ញវតថុ។ 

៣.៤៣ រាជរោាភិបាលកមពុជាក៏នឹងបនតដេវងរកការអភិវឌ្ឍទ្ីផ្ារធានារា៉ាប់រងកនុងក្េុកដថមនទ្ៀត 
នដ្ើម្បីឲ្យធុរកិច្ចនិងក្បជាជនអាច្ទ្ប់ទ្ល់នឹងហានិភ័យ។ ការង្ហរននេះ ក្តូវក្េបជាមួយនឹងការ
អភិវឌ្ឍក្បព័នធេនតិេុខ្េងគមទ្ំននើប នោយជួយេក្មួលដ្ល់ការេន្សំតាមរយៈមូលនិធិធានា
រា៉ាប់រងេងគមឯករាជយ្ ដដ្លផតល់ជូនេក្មប់បុគគលកិកនុងវិេយ័ផលូវការ និងនោយផតលក់ារោំក្ទ្
ជំនួយដផនកេងគមេក្មបក់្បជាជនក្កកី្កនិងជនរងនក្ោេះ។ 

៣.៤៤ រាជរោាភិបាលកមពជុានឹងអនុវតតវិធានការជាក់លាក់ដ្ូច្ខាងនក្កាម៖ 

(រ) ការគ្របគ់្រងសាចក់្បាក ់  

- ដថរក្ាេថិរភាពតនមល និងេថិរភាពហរិញ្ញវតថុ ខ្ណ:នពលជំរញុកំនណើននេដ្ឋកចិ្ច រកា្     
អក្តាបតូរក្បាក់មួយដ្ុលាារអានមរិក ច្ំនួន៤ ០០០នរៀល និងការក្គប់ក្គងរូបយិប័ណណដដ្ល
កំពុងច្រាច្រកនុងនេដ្ឋកិច្ច។ 

- ការពារនងិបនងកើតទ្នុបក្មងុដ្ុលាារអាមរិក ក្េបតាមេកមមភាពនេដ្ឋកិច្ច ធានាថាក្តូវ
ការតក្មូវការហិរញ្ញប្បទននិងនដ្ើមទ្ុន ក្តូវបានផតលជ់ានិច្ច។ 
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- នលើកកមពេក់ារនក្បើក្បាេក់្បាក់នរៀល តាមរយ:ការបនងកើតនោលននោបាយជាតិ ដដ្ល
កំណត់នោយក្កុមការង្ហរនផ្សងៗដផអកតាមជនក្មើេទ្ផី្ារ នេវាថម ី នងិឧបករណ៍នផ្សងៗ។ 
ធានាោរជាតិននកមពុជា នឹងនផ្លាតការយកច្ិតតទ្ុកោក់ ជាពិនេេនៅនលើការវិនិនោគ
នោយក្បាក់នរៀល ដ្ចូ្ជាបណណរតនាោរ និងមលូប័ក្តបំណុល។  

(ខ្) វេិយ័ធនាោរ  

- ពក្ងឹងេមតថភាពរបេ់អងគភាពក្តួតពិនិត្យហិរញ្ញវតថរុបេ់ធនាោរជាតិននកមពជុា និងក្បព័នធ
ផតល់ដ្ំណឹងជាមុន នងិតក្មូវឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវតថផុតល់ទ្ិនននយ័និងព័តម៌នចាំបាច្់និង
ទន់នពលនវលា។  

- បនងកើតគណៈកមាធិការជាតិេតីពីេថិរភាពហិរញ្ញវតថ ុ នដ្ើម្បីផតល់នូវក្កបខ្័ណឌស្ថាប័នក្គប់
ក្ជុងនក្ជាយមួយ េក្មប់ក្តួតពិនិត្យេថិរភាពហិរញ្ញវតថុ។ 

- ដកលមអការនក្តៀមនរៀបច្ំេក្មប់វិបតតិ រួមទងំការបនងកើតក្កបខ្័ណឌេហក្បតិបតតិស្ថាប័ន 
ដផនការបង្ហារនក្ោេះមហនតរាយថានកជ់ាតិ រួមជាមួយដផនការនក្តៀមបក្មុងរបេភ់ានក់ង្ហរ។ 

- ធនាោរជាតិននកមពជុា ដដ្លក្តូវបានោំក្ទ្នោយក្កេួងនេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ នដ្ើម្បី
នរៀបច្ំេនំណើេក្មបគ់នក្មងការពារក្បាក់បនញ្ញើ ជាពិនេេេក្មបអ់នកោក់ក្បាក់
បនញ្ញើតូច្តាច្។  

- បនងកើតនឡើងនូវរបបនោេះក្ស្ថយពិនេេមួយនោយផតល់ជូនធនាោរជាតិននកមពុជានូវ
ជនក្មើេជំនួេតនមលតិច្តួច្េក្មប់នោេះក្ស្ថយភាពទ្ន់នខ្្ាយរបេ់ធនាោរ។ 

- អនុវតតតាមេតង់ោបាដហ្សលទ្ី២ ផ្លាេ់បតូរនៅតាមការអនុនលាមនពញនលញជាមយួ
នោលការណ៍េនូលច្ំនួន២៩ េតីពីការក្តួតពិនិត្យធនាោរក្បកបនោយក្បេិទ្ធភាពនោយ
នផ្លាតនលើដ្ំនណើរការក្គប់ក្គងហានិភ័យនិងការក្គបក់្គងរួម។ 

- ពិនិត្យនឡើងវិញនលើបទ្បញ្ហាេតីពីេនៃេស្ន៍ននការេន្សំនិងេកមមភាពដកតក្មូវភាាមៗ។ 

- នលើកកមពេវ់ិធីស្ថស្រេតក្តតួពិនិត្យរបេខ់្លួន នឆ្ពេះនៅរកការក្បថុយក្បថាននិងេមលឹង
នមើលនឆ្ពេះនៅមខុ្ និងបនងកើនកក្មិតេមតថភាពបុគគលិក (តាមរយៈការយកច្ិតតទ្ុកោក់
និងបនច្ចកវជិាាព័ត៌មនមិនទន់េម័យ)។ 

- ដកលមអការពិនិត្យនមើលការលាងលុយកខ្វកន់ិងហិរញ្ញប្បទននភរវកមម និង ធនាោរជាតិ
ននកមពុជានិង CAFIU ការបនងកើនការយល់ដ្ឹងកនងុច្ំនណាមធនាោរនិងក្គេឹះស្ថានមីក្កូ
ហិរញ្ញវតថុ។ 

- ដកលមអការនច្ញបណណកមមេិទ្ិធអច្លនក្ទ្ព្យនងិកាត់បនថយការច្ំណាយ នងិនបើកភាព
ជាមចេ់កមមេិទ្ធិនលើច្ំដណកេហជីពដដ្លក្តូវបានេន្ា។ 

- ធនាោរជាតិននកមពជុាក្តូវអនុវតតដ្ំនណើរការច្ុេះបញ្ជអីច្លនក្ទ្ពយ្ នៅនពលខ្ចីពីធនាោរ
និងក្គឹេះស្ថានហិរញ្ញវតថុ។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣  
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- ពិនិត្យនឡើងវិញពីបំណងក្បាថានននការពក្ងកីការការពារអតិថិជនរបេ់ធនាោរ នោយ
កំណត់នូវតក្មូវការេក្មប់ផលិតផលកមចី ការផ្សពវផ្ាយនិងេមារៈផ្សពវផា្យ នីតិវិធី
ពាក្យបណ្ឹង កនក្មនេវា ការគណនាអក្តាការក្បាក ់និងការអនវុតតការក្បមូលក្បាក់។ 

 (គ) មកី្កហិូរញ្ញវតថ ុ 

- នធវើបច្ចុប្បននភាពយុទ្ធស្ថស្រេតវិេ័យមកី្កូហិរញ្ញវតថុ និងបនងកើតយទុ្ធស្ថស្រេតថមីមយួេក្មប់
ការោក់បរិោប័ននហិរញ្ញវតថុ។  

- អនុនលាមតាមការនលើកកមពេ់ ក្គឹេះស្ថានមីក្កូហិរញ្ញវតថុ ជាមួយនឹងនោលការណ៍មូល
ោានននគណៈកមាធកិារបាដេល នផ្លាតការយកច្ិតតទ្ុកោកន់លើការក្តួតពនិិត្យនិងបទ្
បញ្ហា ការផ្លាេ់បតូរកក្មិតននការអនុវតតជាមួយនងឹធនាោរ។ 

- ពក្ងឹងការអនុវតតច្ា្ប់ នោយចាត់វិធានការោ៉ាងតឹងរុឹងក្បឆ្ងំនឹងក្បតិបតតិករមីក្កូ
ហិរញ្ញវតថុដដ្លមនិបានច្ុេះបញ្ជីនិងអនកដដ្លក្បតិបតតកិារខ្ុេច្ា្ប់។ 

- នលើកកមពេ់អកខរកមមដផនកហិរញ្ញវតថុ តាមរយៈយទុ្ធនាការនលើកកមពេក់ារយល់ដ្ឹងជាស្ថ
ធារណៈ ជាពិនេេ នៅតាមជនបទ្ រួមបញ្ចូលទងំកមមវិធីអកខរកមមដផនកហិរញ្ញវតថុ នៅ
កនុងកមមវិធីេកិ្ាថានក់ជាតិ និងនលើកកមពេ់តាមរយៈក្បព័នធផ្សពវផា្យ។ 

- ដេវងរកក្បភពមូលនិធកិារច្ំណាយទប និងេិកា្អំពីកតាានានាដដ្លរួមច្ដំណកដ្ល់
ការច្ំណាយខ្ចីបុលរបេស់្ថាប័នមីក្កូហិរញ្ញវតថុ និងដេវងរកវិធីស្ថស្រេតនានានដ្ើម្បីកាត់
បនថយអក្តាការក្បាក់តាមរយៈយនតការទ្ីផ្ារ។ 

- កាត់បនថយេកមមភាពធនាោរក្េនមល តាមរយៈការពក្ងឹងទ្ិននន័យនងិការក្បមូល
ព័ត៌មននិងចាត់វិធានការច្្ាប់។ 

- ដ្ូច្វិេ័យធនាោរ ពិនតិ្យនឡើងវញិនលើនោលបណំងននការពក្ងីកការការពារអតិថិជន 
(នៅកនុងវេិ័យធនាោរដ្ចូ្ោន) នងិនលើកទ្ឹកច្ិតតដ្ល់ក្គឹេះស្ថានមីក្កូហិរញ្ញវតថ ុ ឲ្យអនុវតត
ការការពារអតិថិជននោយខ្លួនឯង តាមរយៈយុទ្ធនាការស្ថាត។ 

 ( ) កាធានារា៉ាបង់ នងិេនតេិខុ្េងគម  

- ចាត់វិធានការនដ្ើមប្ីបនងកើនច្ំនណេះដ្ឹង/ទ្ំនុកច្តិតនលើផលិតផលធានារា៉ាប់រង តាមរយៈ 
ការផ្សពវផា្យពត័៌មននងិការយល់ដ្ឹង នងិចាត់វធិានការនដ្ើម្បីក្គប់ក្គងទ្ផី្ារ។ 

- ពក្ងឹងការក្គប់ក្គងការលក់ធានារា៉ាបរ់ងតាមរយៈនអឡិច្ក្តូនិក/ទ្ូរគមនាគមន(៍ឈមួញ
កណាាល) តាមរយៈការបនងកើតក្កបខ្័ណឌច្ា្ប់និងបទ្ប្បញ្ញតតិនផស្ងនទ្ៀត។ 
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- នលើកកមពេក់ារបនងកើតឈមួញកណាាលធានារា៉ាប់រង យនដការក្តួតពិនិតយ្និងេកាានពុល 
ការផតល់អាជាាបណណ/វិញ្ហាបនបក្តរបេ់ឈមួញកណាាល និងនបើកកមមវិធីបណ្តេះបណាាលនិង
ទ្ទ្ួលស្ថោល់វិជាាជវីៈធានារា៉ាប់រង។ 

- នធវើក្បតិបតិតការកនុងក្កបខ្ណ័ឌនោលននោបាយជាតោិំពារេងគម តាមរយៈ ស្ថខាពីរ៖ 

➢ ការធានារា៉ាប់រងេងគមៈ បនងកើតគនក្មងេនតេិុខ្េងគមថមី និងពក្ងីកការក្គបដ្ណ្ប់
នលើគនក្មងដដ្លមនក្ស្ថប់េក្មប់ក្បាក់នស្ថធននងិការដថទំេុខ្ភាព និង 
នពលនក្កាយេក្មប់អនកោានការង្ហរនធវើ។ បនងកើតស្ថាប័ននិយតមមមួយេក្មប់ក្តួត
ពិនិត្យនលើមលូនិធជិាតិេនតិេុខ្េងគម រួមបញ្ចលូទំងមូលនិធជិាតិេនតិេខុ្េងគម
េក្មប់មស្រនតរីាជការ មូលនិធិជាតិេក្មប់អតីតយទុ្ធជន។  

➢ ជំនួយេងគមៈ ផតចួ្នផតើមគនក្មងជំនយួេងគម អនុវតតជាដ្ំណាកក់ាលៗ េក្មប់
ក្បជាជនក្កកី្កនិងជនង្ហយរងនក្ោេះ នោយចាប់នផតើមពីការេក្មលកូនចាប់ពីពាក់
កណាាលឆ្ន២ំ០១៩ និងនក្កាយមក កមមវធិីអាហារបូករណ៍និងការផតល់អាហារនៅ
ស្ថលានរៀន ការបណ្តេះបណាាលវជិាាជីវៈ ក្បាក់នស្ថធនដ្ល់ជនចាេជ់រា ការដថទំេខុ្ 
ភាពេក្មប់ជនពិការ។ កណំត់ការនរៀបច្ំថវកិានដ្ើម្បធីានាហិរញ្ញវតថុបរិោប័នន។ 

- េក្មប់ទំងការធានារា៉ាបរ់ងេងគម និងជំនយួេងគមៈ ភាាប់នៅក្បព័នធននការច្ុេះបញ្ជីនិង
ការកំណត់អតតេញ្ហាណជាតិ ក្បព័នធកំណត់អតតេញ្ហាណកមមក្គួស្ថរក្កីក្ក និងផតល់ការ
ច្ុេះបញ្ជីក្បតិបតតិករនដ្ើមប្ីបនងកើនក្បេិទ្ធភាព 

 (ង) ទ្ផីា្រភាគហ៊េនុ នងិនផស្ងនទ្ៀត  

- បនតអភិវឌ្ឍផ្ារហ៊េុនតាមរយៈ ការនលើកកមពេ់ការច្ុេះបញ្ជីថានក់ជាតិ និងការនច្ញបណណ
ភាគហ៊េុនស្ថធារណៈ។  

- វាយតនមលវឌ្ឍនភាពននការបនងកើតអនាគតទ្ីផ្ារទ្ំនញិ និងវាយតនមលលកខខ្ណឌនិងករណី
ធុរកិច្ច និងរកនដ្គូនដ្ើម្បីបនងកើតមជ្ឈមណឌលអភិវឌ្ឍនហិ៍រញ្ញវតថុ។  

- បនងកើតគណៈកមាធិការជាតិេក្មប់េថតិិហិរញ្ញវតថ ុ និងស្ថាប័នេក្មបក់ារវាយតនមល
ឥណទន កនងុការបនងកើតយនតការ/ឧបករណ៍ក្គបក់្គងហានិភ័យេខំាន់ៗ ។ 

- នរៀបច្ំច្ា្ប់ថមីេតីព ីកិច្ចការស្ថជីវកមម អភិបាលកចិ្ច នងិការទ្ទ្លួខ្ុេក្តូវ។ 

- នរៀបច្ំបទ្បញ្ហាេតីពកីារនក្បើក្បាេ់បនច្ចកវិទ្្ា នៅកនងុមូលបក្តជញួដ្ូរនិងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតថុនផ្សងនទ្ៀត។ 

- បនងកើតក្កុមការង្ហរនដ្ើម្បីបនងកើតធនាោរេហក្ោេធនុតូច្និងមធយ្ម ក្តួតពនិិត្យ/អភិបាល 
កិច្ច នរៀបច្នំេច្កតកី្ពាងមក្តាននេមគម ដផនការអាជីវកមម នក្ជើេនរីេជំនួយបនច្ចក 
នទ្េ។ 
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៣.៤ ទស្សនវិស័យគសដ្ឋកចិ្ច ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣  

៣.៤៥ ដផនកច្ុងនក្កាយននេះ ពិនិតយ្នមើលពីវដ្តនន ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ ដដ្លបង្ហាញពី
ការព្ាករស្ថានភាពនេដ្ឋកិច្ច តក្មូវការវិនិនោគជាទ្ូនៅ និងស្ថានភាពស្ថរនពើពនធនិងថវកិា (ឆ្នំ
២០២១)។ 

ច្ហំាក (នេណារយី )ូ ម៉ាក្កនូេដ្ឋកចិ្ច នឆ្ពេះនៅខាងមខុ្ 

៣.៤៦ វដ្តននដផនការថមីននេះ ចាប់នផតើមពីដ្ំណាក់កាលននការក្ច្បាច្់បញ្ចលូោននឆ្ពេះនៅការ
បនងកើននល្បឿន។ ដផនការវាេ់ដវងថមនីនេះចាប់នផតើមពីដ្ំណាក់កាលននការបក្ងួបបក្ងួមនៅរកការ   
ពននលឿន ដដ្លជាវិធានការដដ្លោក់ឲ្យអនុវតតនោយរោាភិបាលនដ្ើម្បីជំរញុកនំណើននេដ្ឋកិច្ចនឆ្ពេះ
នៅេនក្មច្នោលបំណងរយៈនពលដវង គឺេនក្មច្ឲ្យកាាយនៅជាក្បនទ្េដដ្លមនស្ថានភាព
ច្ំណូលមធ្យមកក្មតិខ្ពេន់ៅឆ្នំ២០៣០។ នោយរំលឹកនឡើងវញិថា យុទ្ធស្ថស្រេតច្តុនកាណ 
ដ្ំណាក់កាលទ្៤ី នផ្លាតការយកច្ិតតទ្កុោក់ោ៉ាងខាាំងនលើការបនងកើនផលតិភាព និងការក្បកតួ
ក្បដជង នហើយផតលន់ូវការផ្លាេ់បតូររច្នាេមពន័ធ នងិការនធវើពពិិធកមមនេដ្ឋកចិ្ចនៅកនុងេកមមភាព
ដដ្លមនតនមលបដនថមខ្ពេ។់ 

៣.៤៧ ទ្ិននន័យដដ្លបាននធវើច្ំនណាល េក្មប់ច្ំហាក(នេណារយី ូ) ម៉ាក្កូនេដ្ឋកិច្ចនៅ
មុខ្ ក្តូវបានផតល់នោយក្កេួងនេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវតថុ រហូតដ្ល់ឆ្ន២ំ០២៣ នហើយទ្ិននន័យទំង
ននេះមនផតល់ជូននៅកនុងតារាងដ្ូច្ខាងនក្កាម។ ជាទ្ូនៅ ទ្និនន័យបង្ហាញថា នេដ្ឋកិច្ចមន
កំនណើន៧,៥% នៅកនងុឆ្នំ២០១៨ និង៧,០% នៅកនុងឆ្ន២ំ០២១(តារាង ៣,៥) នហើយនិនានការ
ននេះ ក្តូវបានរពំឹងថា នងឹបនតនៅនក្កាយឆ្នំ២០២១។ េក្មប់បណាាឆ្នំដដ្លបានពា្ករ ការ     
វិនិនោគនៅដតរក្ាបានកនងុកក្មិតក្បដហល២៨% ននផ.េ.េ. (តារាង ៣.៥)។ នទេះជាដ្ូច្
ននេះកតី តារាង ៣.៦ បង្ហាញថា ការរួមច្ំដណកដ្លក់ំនណើននេដ្ឋកិច្ច នកើតនឡើងតាមរយៈការនកើន
នឡើងននេកមមភាពដដ្លមនតនមលបដនថមខ្ពេ់(ជាពនិេេវេិ័យឧេ្ាហកមម)។ ទ្នៃឹមននេះ នេដ្ឋ
កិច្ចក៏នៅមនតុល្យភាពនផៃកនុងផងដដ្រ នោយនោងតាមទ្ិនននយ័ដដ្លបានព្ាករណ៍ អក្តាអតិ- 
ផរណា នងឹមនេថរិភាពកនុងកក្មិតក្បមណ៣% នហើយឱនភាពថវកិាកនុងកក្មិត៣,៥% នានពល
បច្ចុប្បនន នឹងថមថយដ្ល់៣,០% ននផ.េ.េ. នៅឆ្ន២ំ០២៣។ ច្ំនពាេះតុល្យភាពខាងនក្ៅ          
ឱនភាពគណនីច្រនតនឹងមនភាពលអក្បនេើរពកីក្មតិ៨,០% នៅ១១,៣% ននផ.េ.េ. ដដ្លឆ្លុេះ
បញ្ហចំងពីការក្បនេើរនឡើងននការនធវើធរុកិច្ច។ នោយេនមតថា កក្មិតនានពលបច្ចុប្បននននលំហូរ
មូលធននកើននឡើង ទ្ុនបក្មុងនឹងអាច្ធានាបានកនុងរងវង់៥,៥ ដខ្ននការនាចំ្ូល។ 

៣.៤៨ ការពិនិត្យនឡើងវញិននេកាោនុពលខាងកនុងនងិខាងនក្ៅនានពលបច្ចុប្បននបញ្ហាក់ថា 
ការព្ាករទំងននេះមនលកខណៈេមក្េប នៅនងឹការអនុវតតដដ្លបានន ើញជាក់ដេតងប នុាានឆ្នំ
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ច្ុងនក្កាយ។ ប ុដនតខ្ណៈនពលដដ្លក្ពឹតតិការណ៍នេដ្ឋកិច្ចេកលនលាក កានដ់តមននិនានការនបើក
ច្ំហតូច្ អាច្មនផលប េះពាល់គួរឲយ្កត់េមោល់ដ្ល់ក្បនទ្េកមពុជា។ បញ្ហាេំខាន់បំផុតននាេះគ ឺ
អាច្បណាាលមកព ី ជនមាេះពាណិជជកមមពិភពនលាក ដដ្លនផ្លាតនលើទ្នំាកទ់្ំនងពាណិជជកមមរវាង 
េហរដ្ឋអានមរិក ជាមយួច្ិន េហភាពអឺរ៉ែុប និងក្បនទ្េនផ្សងនទ្ៀត។ ដ្ូច្ោនននេះដដ្រ ក្បនទ្េ
កមពុជាក៏ក្បឈមមុខ្នឹងការរំខានដ្ល់ការង្ហរធរុកចិ្ច និងការបាត់បង់នូវការអនុនក្ោេះដផនកពាណិជជ
កមម ដដ្លបានផតល់ផលក្បនោជន៍ោ៉ាងេំខាន់ដ្ល់ការនានំច្ញនៅកានទ់្ីផា្ររបេេ់ហភាព
អឺរ៉ែុប និងអានមរិក នហើយការអនុនក្ោេះទំងននេះ ដដ្លកមពុជាទ្ទ្លួបានកនុងឋានៈជាក្បនទ្េដដ្ល
មនការអភិវឌឍ្តិច្តួច្ ក្តូវបានកំណតន់ោយអងគការេហក្បជាជាតិ។ ការបាត់បង់នូវការអនុ 
នក្ោេះននេះ ក៏ជាកតាារារាងំមួយដ្ល់ក្បនទ្េកមពជុានដ្ើម្បីកាាយខ្លនួនៅជាក្បនទ្េដដ្លមនច្ំណូល
មធ្យមកក្មិតខ្ពេក់្តឹមឆ្ន២ំ០៣០ ផងដដ្រ។  

តារាងទ្ ី៣.៥ េនងខប ច្ហំាក ម៉ាក្កនូេដ្ឋកចិ្ចនឆ្ពេះនៅឆ្ន២ំ០២៣ 
    ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ធាតនុច្ញ       
  ផ.េ.េ.  តនមលបច្ចុប្បនន (លានដ្ុលាារអានមរិក) ២៤ ៣៧៤ ២៦ ៧៨៦ ២៩ ៣៦២ ៣២ ២៩៣ ៣៥ ៥៦២ ៣៩ ១៩២ 

  ផ.េ.េ.  េក្មប់ក្បជាជនមនក់ (ដ្ុលាារអានមរិក)    ១ ៥៤៨ ១ ៦៧៩ ១ ៨១៦ ១ ៩៧២ ២ ១៤៤ ២ ៣៣៥ 

  អក្តាកំនណើនពិត នន ផេេ (%) ៧,៥ ៧,១ ៦,៥ ៧,០ ៧,០ ៧,០ 

ការវនិនិោគ នងិការេនស្ ំ       
  ការវនិនិោគេរបុ (% ផេេ)  ៣១,៤ ៣២,៩ ៣៤,០ ៣៥,១ ៣៦,៣ ៣៥,២ 

  ការវិនិនោគស្ថធារណៈ(%ផ.េ.េ.)  ៨,២ ៨,៥ ១១,៧ ១០,៦ ១០,០ ១០,១ 

  ការវិនិនោគឯកជន(%ផ.េ.េ.)  ២២,៩ ២៤,៣ ២៥,៤ ២៦,៤ ២៧,៥ ២៦,៨ 

  េញ្ជ័យជាត(ិេន្ស)ំ(% ផ.េ.េ.)  ២០,២ ២៣,៤ ២៤,៧ ២៦,៣ ២៨,០ ២៧,៥ 

  េញ្ជ័យនក្ៅក្បនទ្េ(េន្ស)ំ (% ផ.េ.េ.) ១១,៣ ៩,៦ ៩,៣ ៨,៨ ៨,៣ ៧,៧ 

អតផិរណា នងិ របូយិវតថ ុ       
   អតិផរណា(ការដក្បក្បួលពីមួយឆ្នំនៅមួយឆ្នំ -  %)  ២,៥ ២,៨ ២,៩ ៣,០ ៣,០ ៣,១ 

   អក្តាបតូរក្បាក់នរៀលនធៀបនឹងដុ្លាារ(មធ្យមក្បចាំឆ្នំ)  ៤ ០៥៣ ៤ ០៥៤ ៤ ០៥៤ ៤ ០៥៤ ៤ ០៥៤ ៤ ០៥៤ 

ស្ថានភាពស្ថរនពើពនធ       
  ច្ំណូលថវិកាេរុប(% ផ.េ.េ.)  ២២,២ ២២,៦ ២២,៥ ២២,៥ ២២,៦ ២២,៤ 

  ច្ំណាយថវិកាេរុប(% ផ.េ.េ.) ២៤,៤ ២៥,០ ២៨,៤ ២៧,៦ ២៧,៤ ២៧,៩ 

  ឱនភាព/អតិនរកថវិកាច្រនត(% ផ.េ.េ.)  ៥,៨ ៦,០ ៥,៦ ៥,៣ ៥,០ ៤,៧ 

  ឱនភាព/អតិនរកថវិកាទូ្នៅ(% ផ.េ.េ.)  -២,២ -២,៤ -៥,៩ -៥,១ -៤,៨ -៥,៣ 

ជញ្ជងីជងីទ្ទូត ់       

  ការនាំនច្ញទ្ំនិញ (% ផ.េ.េ.)  ៥៣,២ ៥៤,៨ ៥៣,២ ៥៣,០ ៥២,៨ ៥២,៥ 

  ការនាំចូ្លទំ្និញ (% ផ.េ.េ.) ៧៧,២ ៧៦,៧ ៧៥,០ ៧៤,៥ ៧៣,៩ ៧៣,៥ 

  តុល្យភាពពាណិជជកមម (% ផ.េ.េ.)  -២៤,០ -២១,៩ -២១,៨ -២១,៥ -២១,០ -២១,០ 

  តុល្យភាពគណនីច្រនត(% ផ.េ.េ.) -១១,៣ -៩,៦ -៩,៣ -៨,៨ -៨,៣ -៨,៣ 

ទ្នុបក្មងុ       
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    ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
  ទ្ុនបក្មុងបរនទ្េដ្ុល (លានដ្ុលាារអានមរិក) ១០ ០៥២ ១១ ៥០៥ ១៣ ០០៧ ១៤ ៤៨៤ ១៥ ៩៧៣ ១៧ ៤៥៦ 

  ទ្ុនបក្មុងបរនទ្េដ្ុល (ចំ្នួនដខ្នាំចូ្លទំ្និញនិងនេវា)  ៥,៥ ៥,៨ ៦,១ ៦,២ ៦,២ ៦,២ 

       
ក្បភព៖ ក្កេួងនេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ    

៣.៤៩ នបើតាមក្ពឹតតកិារណ៍រយៈនពលខ្លីនិងមធយ្ម ស្ថានភាពពាណិជជកមមមនលកខណៈ
អវិជជមន ដ្ូច្ជាការចាកនច្ញរបេច់្ក្កភពអង់នគលេ ពីេហភាពអឺរ៉ែុប "Brexit" និងកចិ្ចក្ពម
នក្ពៀងពាណិជជកមមនេរីនវៀតណាម-េហភាពអឺរ៉ែុប។ ទ្នៃឹមននេះស្ថានភាពកនុងតំបន់ក៏បានផតល់នូវ
ផលវិជជមនដ្ូច្ជា  ការនធវើឲ្យមនលកខណៈេុជីនក្ៅយឺតននេហគមនន៍េដ្ឋកចិ្ចអាស្ថ៊ាន និងការ
ផតួច្នផតើមននគនក្មងដខ្ស្ក្កវា៉ាត់និងផលូវថនល់របេ់ក្បនទ្េច្ិន។ ជាច្ុងនក្កាយ គួរកត់េមោល់ផង
ដដ្រនូវភាពមនិច្្ាេ់លាេ់ដដ្លនកើតនឡើងពីក្ពឹតតិការធមមជាតនិិងបរិោកាេ នហើយហានិភ័យ
ទំងននេះនងឹក្តវូបាននកើននឡើងខ្ពេ់នោយការដក្បក្បលួអាកាេធាតុដដ្លកពំុងបនតនកើតនឡើង។ 

៣.៥០ បញ្ហាក្បឈមេក្មប់កមពុជា និងការលំបាកកនងុការព្ាករ គឺការផ្លាេ់បតូរកានដ់តេុី
ជនក្ៅនិងយូរអដងវងនៅកនុងនេដ្ឋកិច្ច។ ការផ្លាេ់បតូរននេះបណាាលមកពីមូលនហតុេមុគស្ថាញនក្ច្ើន 
ដ្ូច្ជាដ្ំនណើរការេងគមនេដ្ឋកិច្ចេុជីនក្ៅ (ឧេា្ហូបនីយកមម ក្បជាស្ថស្រេត រួមទំងការអននាា
ក្បនវេន ៍ និងនគរូបនីយកមម) និងទ្នំាក់ទ្ំនងរបេ់ពួកនគ ជាមយួនិនានការស្ថកល។ នលើេពី
ននេះនៅនទ្ៀត ការលំបាកកនុងការបង្ហាញពីផលប េះពាល់យូរអដងវងដដ្លមនភាពច្្ាេ់លាេ់កនុង
កំឡុងនពលននដផនការននេះ ជាពិនេេទ្ិននន័យដដ្លបានពា្ករណ៍។ 

តារាងទ្ ី៣.៦ ការពា្ករអក្តាកនំណើនតាមវេិយ័ ឆ្ន២ំ០១៩-២០២៣  
    ២០១៨ បា៉ានស់្ថាន ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
កេកិមម រកុាាក្បមញ ់នងិ ននស្ថទ្ ១,៦% ១,៦% ១,៧% ១,៨% ១,៨% ១,៨% 
  ដ្ំណាំ  ១,៩% ១,៧% ១,៧% ១,៨% ១,៨% ១,៨% 
  ផលិតផលកេិកមមនផ្សងៗ  ១,២% ១,៦% ១,៧% ១,៨% ១,៨% ១,៨% 
ឧេា្ហកមម ១២,៣% ១០,៧% ៨,៩% ១០,២% ១០,១% ១០,០% 
  កាត់នដ្រ  ១០,១% ៧,១% ៣,៥% ៦,២% ៦,០% ៦,០% 
  េំណង់ ១៨,១% ១៧,៣% ១៦,១% ១៥,៥% ១៤,៩% ១៤,១% 
  ឧេ្ាហកមមនផ្សងៗ  ១០,៣% ១០,៥% ១១,៥% ១១,២% ១១,៣% ១១,៣% 
នេវា ៦,៥% ៦,៧% ៦,៤% ៦,៣% ៦,២% ៦,២% 
  េណាាោរនិងនភាជនីយោាន  ៥,៧% ៥,៦% ៥,៦% ៥,៦% ៥,៦% ៥,៦% 
  ពាណិជជកមម  ៦,៦% ៦,៨% ៦,៨% ៦,៨% ៦,៩% ៧,០% 
  ដ្ឹកជញ្ជូននិងទូ្រគមនាគមន៍  ៨,១% ៧,៩% ៧,៧% ៧,៦% ៧,៧% ៧,៧% 
  អច្លនវតថុ  ៨,៩% ៨.៨% ៨,៥% ៧,៩% ៧,៥% ៧,៣% 
  នេវានផ្សងៗ ៤,៥% ៥,០% ៤,៨% ៤,៣% ៤,៣% ៤,៣% 
 ពនធ ដ្ក ឧបតថមភធន ៦,៣% ៥,៦% ៥,៤% ៥,៤% ៥,៤% ៥,៤% 
(េរបុ ផ.េ.េ.) ៧,៥% ៧,១% ៦,៥% ៧,០% ៧,០% ៧,០% 
ក្បភព៖ ក្រសងួចសែឋរិេចនិង ិរញ្ញវត្ថុ    
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ជំពូកទ្ី៣ ក្កបខ័ណ្ឌ ម៉ា ក្កូស្ដ្ឋកិច្ច ្ក្មប់ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣    188 

៣.៥១ នទេះជាដ្ូច្ននេះកតី នោយការបញ្ចូលោននូវទ្និនន័យឆ្នំកនលងនៅ េក្មបេ់មេភាព
ននកំនណើនក្បចាំឆ្នំ(ដ្ូច្បានពិភាកា្កនុងកថាខ្័ណឌ ៣.៥ និង ៣.៦ ខាងនលើ) ជាមួយនឹងការ
ព្ាកររហូតដ្ល់ឆ្នំ២០២៣ នេដ្ឋកិច្ចកមពុជាអាច្ក្តវូបានបង្ហាញថា កំពុងមនច្លនានឆ្ពេះនៅរក
េកមមភាពដដ្លមនតនមលបដនថមខ្ពេ់។ ការព្ាករននេះ បញ្ហាក់ពីការផ្លាេ់បតរូនៅរកេកមមភាព
ឧេ្ាហកមមនិងនេវាដដ្លមនតនមលបដនថមខ្ពេ ់ ដដ្លក្តូវបានបនងកើតនឡើងោ៉ាងលអ និងកំពុង      

បនត។ ច្ំណុច្គួរឲ្យចាបអ់ារមមណ៍ននាេះគឺ ការនលើកកមពេ់នៅកនុងវិេយ័កមមនតស្ថលនិងេំណង់
នផ្សងនទ្ៀត។ ការពា្ករននេះនឹងក្តូវបានឆ្លុេះបញ្ហចំងទន់នពលនវលាពីការផ្លាេប់តូរនៅកនុងការង្ហរ 
និងនៅកនុងការបនងកើតនេដ្ឋកិច្ចជារួម។  

ការបា៉ាន់ស្ថានតក្មវូការវនិិនោគ េក្មប ់ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 

៣.៥២ កំនណើនទ្ូនៅនិងតាមវេិយ័ ដដ្លបានព្ាករណខ៍ាងនលើ បានបង្ហាញពីតក្មូវការ
អនុវតតេំខាន់ៗរបេ់យុទ្ធស្ថស្រេតច្តុនកាណ ដ្ណំាក់កាលទ្ី៤ និង ផ.យ.អ.ជ. នដ្ើម្បីេនក្មច្ឲ្យ
បាននូវការបនងកើននល្បឿនចាំបាច្់រយៈនពលដវង នោលនៅននក្បនទ្េដដ្លមនស្ថានភាពច្ំណូល
មធ្យមកក្មិតខ្ពេ់ ឆ្នំ២០៣០ និងច្ំណូលខ្ពេ់ ឆ្ន២ំ០៥០។ ម្ា៉ាងវិញនទ្ៀត ក្កេួងនេដ្ឋកិច្ចនងិ
ហិរញ្ញវតថុក៏បានបា៉ាន់ស្ថានផងដដ្រពីកក្មិតននការវិនិនោគ ដដ្លជាកតាាកណំត់េំខានន់នេមតថ
ភាពផលិតចាំបាច្់(ដ្លឆ់្នំ២០២៣) នដ្ើម្បេីនក្មច្បាននូវអក្តាកំនណើនននេះ។  

៣.៥៣ ការវិនិនោគេរុបេក្មប់អាណតតិ ផ.យ.អ.ជ. ក្តវូបានព្ាករណ៍កនុងទ្ំហំ ៥៩,៩ ប៊េ៊ី
លានដ្ុលាារអានមរិក េមមូល ២៤៥.៥៧៥ប៊េ៊ីលាននរៀល កនងុននាេះ ការវិនិនោគក្បចាំឆ្នំ ក្តូវបាន
ព្ាករណថ៍ា នឹងនកើនដ្ល ់១៥,១ ប៊េ៊ីលានដ្ុលាារអានមរិក កនុងឆ្ន២ំ០២៣។  

តនួាទ្រីបេស់្ថរនពើពនធនានពលអនាគត 

៣.៥៤ នោលននោបាយហិរញ្ញវតថសុ្ថធារណៈ គជឺាឧបករណន៍ោលននោបាយមយួេក្មបធ់ានា
េថរិភាពម៉ាក្កនូេដ្ឋកចិ្ច នងិេក្មបជ់រំញុកនំណើននេដ្ឋកចិ្ច ក្បកបនោយបរោិបន័នតាមរយៈនោល
ននោបាយោកំ្ទ្ នងិនលើកេៃយួេមធម ៌នងិច្រីភាពកនងុកចិ្ចដ្នំណើរការរបេរ់ាជរោាភបិាល។ នោល
ននោបាយននេះមនភាពចាំបាច្់កនុងការធានាភាពនជាគជ័យននរនបៀបវារៈនោលននោបាយរបេ់
រាជរោាភិបាល។  

• ោំក្ទ្ដ្លក់ារអនុវតតក្កបខ្័ណឌនោលននោបាយជាតិោំពារេងគមឆ្នំ ២០១៦-២០២៥ 
• ោំក្ទ្ដ្លក់ារអនុវតតនោលននោបាយជាតិេដីពកីារអប់រំបណ្តេះបណាាលបនច្ចកនទ្េ និង
វិជាាជីវៈឆ្នំ២០១៧-២០២៥ និងមូលនិធិអភិវឌ្ឍនជ៍នំាញ 

• បនតវិនិនោគនលើនោលននោបាយនលើកកមពេ់ការអប់រំនិងនោលននោបាយេុខាភិបាល 
• ោំក្ទ្ដ្លក់ារអនុវតតនោលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិេយ័ឧេ្ាហកមមឆ្នំ ២០១៥-២០២៥ 
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• ោំក្ទ្នោលននោបាយអភិវឌ្ឍន៍េហក្ោេធុនតចូ្និងមធ្យម តាមរយៈការផតលក់ារ
នលើកទ្ឹកច្ិតត ដផនកពនធោរដ្ល់េហក្ោេធុនតូច្និងមធ្យម ការបនងកើតធនាោរនអេអឹមអុី 
និងមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍េហក្គិនភាព ក្ពមទំងមជឈ្មណឌលនលើកកមពេ់អភិវឌ្ឍេហក្គិនភាព 

• ោំក្ទ្នោលននោបាយដកទ្ក្មង់រច្នាេមព័នធ តាមរយៈការដកទ្ក្មងរ់ដ្ឋបាលស្ថធារណៈ
និងដកទ្ក្មងក់ារក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈ នដ្ើម្បីនឆ្លើយតបនៅនឹងការនោេះក្ស្ថយ
បញ្ហារច្នាេមព័នធ ឧទហរណ៍ ដ្ូច្ជា ការេក្មបេក្មួលពាណិជជកមមនិងេវយ័ក្បវតតិកមម 
ឡូជីេៃីក អគគិេនី ការលបុបំបាត់កនក្មនក្ៅផលូវការ ការបនងកើនផលិតភាព 

• អភិវឌ្ឍនោលននោបាយពនធជំរុញកនំណើន តាមរយៈការនធវើឲ្យក្បនេើរនឡើងននការផតល់
នេវាបង់ពនធ និងការនធវើទ្ំននើបកមមរដ្ឋបាលពនធ 

• ោំក្ទ្ការផ្ារភាាបវ់ិេ័យកេិកមមនៅនងឹវិេយ័កមមនតស្ថល(កេិ-ឧេា្ហកមម) នដ្ើម្បី
បនងកើនតនមលបដនថម  

• ោំក្ទ្ការតភាាប់រវាងវិេ័យទំងបីមន៖ នហោារច្នាេមព័នធរូបវនត ថាមពល និងឌីជីថល និង 
• ោំក្ទ្ការធានាច្រីភាពបរសិ្ថាន និងការនរៀបច្ខំ្លួននឆ្លើយតបនឹងការដក្បក្បលួអាកាេធាត ុ
េំនៅកាត់បនថយផលអវិជជមនជាអតិបរមមកនលើកនំណើននេដ្ឋកិច្ច និងជវភាពនេដ្ឋកិច្ច ។ 

៣.៥៥ នោយដផអកនលើយុទ្ធស្ថស្រេតននការដកទ្ក្មង់ក្បព័នធថវិកា ២០១៨-២០២៥ កមពជុានងឹោកឲ់យ្
អនុវតតក្កបខ្័ណឌហិរញ្ញវតថសុ្ថធារណៈរយៈនពលមធយ្ម និងក្កបខ្័ណឌថវិការយៈនពលមធ្យមកនុង
ឆ្នំ២០២១។ ក្កបខ្័ណឌហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈរយៈនពលមធ្យម កំណតយ់ុទ្ធស្ថស្រេតហិរញ្ញវតថុស្ថ
ធារណៈ នោយគេូរំនលច្នូវទ្ិេនៅនោលននោបាយហិរញ្ញវតថុស្ថធារណៈ និងកំណត់ពិោន
ច្ំណាយតាមវិេ័យ េំនៅរក្ាវនិ័យថវកិា និងបនងកើនក្បេិទ្ធភាពននការវិភាជថវិកា។ ច្ំដណក 
ក្កបខ្័ណឌថវិការយៈនពលមធ្យម កំណត់ពោិនច្ណំាយតាមក្កេួង ស្ថាប័ន នោយរក្ាេងគតិ
ភាពជាមួយពោិនច្ណំាយតាមវិេយ័ េនំៅធានាក្បេិទ្ធភាពននច្ំណាយក្បតិបតតិការ ។  

៣.៥៦ កនងុរយៈនពល៥ឆ្នខំាងមខុ្ ដដ្លមនបរកិារណេ៍ខុ្េនតភិាព េថរិភាពននោបាយ នងិ
បរូណភាពទ្កឹដ្ ី រាជរោាភិបាលកមពុជា កនុងនីតិកាលទ្ី៦ បនតនផ្លាតអាទ្ិភាពច្ម្បងនលើ៖ ១. 
ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុេ្ស េុខ្ុមលភាពក្បជាពលរដ្ឋ ក្ពមទំងកិច្ចោំពារេងគមនិងកមមវិធី
អតថក្បនោជន៍េងគមនផ្សងៗនទ្ៀត នងិ ២. កចិ្ចេក្មបេក្មួលរវាងស្ថាប័ននងិអភិបាលកិច្ចលអ។  
កនុងន័យននេះ ការវភិាជច្ណំាយច្រនតថានក់ជាតិនៅវេិ័យេងគមកិច្ច និងរដ្ឋបាលទ្ូនៅនឹងមន
កំនណើននលឿនដ្ូច្ោន នពាលគឺខ្ពេជ់ាងកំនណើនផ.េ.េ ដដ្លនធវើឲ្យផលនធៀបនឹងផ.េ.េ នកើន
នឡើងេនស្ឹមៗ។    

៣.៥៧ ច្ំដណក ការវិភាជច្ំណាយច្រនតថានក់ជាតិេក្មប់វិេ័យការពារជាតិ និងេនតិេុខ្
េងគម អាច្នឹងមនកំនណើនថមថយបនតិច្ នោយស្ថរការរក្ាបាននូវេុខ្េនតិភាព និងេថិរ
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ភាពេងគម ក្ពមទំងការរំពឹងទ្ុកននការដកទ្ក្មង់វិេ័យនោធា និងកងកមាំងក្បោប់អាវុធ។ 
ទ្នៃឹមននេះ កំនណើនច្ណំាយច្រនតកនុងវិេ័យនេដ្ឋកិច្ច នឹងបនតនកើននឡើងជាលំោប់ នបើនទេះជា
នល្បឿនននកំនណើនននេះ ទបជាងកំនណើននេដ្ឋកិច្ចជារួមក៏នោយ។ កតាាននេះបណាាលមកពី  
ច្រិតលកខណៈពិនេេននច្ំណាយកនុងវិេ័យននេះ ដដ្លភាគនក្ច្ើនជាច្ំណាយមូលធន។ បដនថមពី
ននេះ ច្ំណាយនផ្សងៗកក៏្តូវបានរពំឹងថានងឹរក្ាកំនណើនកនុងអក្តាមួយេមក្េបេក្មប់អនវុតត
នោលននោបាយក៏ដ្ូច្ជាអនតរាគមន៍ភាាមៗរបេ់រាជរោាភិបាលកនុងការនោេះក្ស្ថយនូវបញ្ហា
នេដ្ឋកិច្ច េងគមនានា ។ 

៣.៥៨ កនងុរយៈនពល៥ឆ្នខំាងមុខ្ រាជរោាភិបាលនងឹនផ្លាតនលើការតភាាប់វិេយ័ច្នំនួ៣ គ ឺ នហ-
ោារច្នាេមព័នធរូបវនត ថាមពល និងឌីជីថល តាមរយៈការបនងកើនវិនិនោគស្ថធារណៈេំនៅជំរញុ   
ផលិតភាពនេដ្ឋកិច្ច និងភាពក្បកួតក្បដជងនេដ្ឋកចិ្ច។ ការវនិិនោគស្ថធារណៈនឹងមនកំនណើន
ខ្ពេ់ជាងកនំណើនផ.េ.េ ដដ្លនឹងនធវើឲ្យផលនធៀបនឹងផ.េ.េ នកើននឡើងជាបនតបនាាប់។  



 

 
ជំពូកទី៤ 

គោលនគោបាយ 
និង 

សកម្មភាពអាទិភាព 
២០១៩-២០២៣ 
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ជំពូកទី ៤ 
 

គោលនគោបាយនិងសកម្មភាពអាទិភាព ២០១៩-២០២៣ 

៤.១-  ទិសដៅរួមរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា គឺកសាងនវូសងគមកមពុជាមយួ ដែលរឹងមាំមន 
សនដិភាព សថរិភាពនដោបាយ សនដសិុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សងគមមនការអភិវឌ្ឍប្បកបដដ្ឋយចីរ- 
ភាព និងសមធម៌ ជាមយួនឹងការប្បកានខ់្ជាប់ោ៉ាងមុឺងម៉ាត់នូវដោលការណល៍ទធិប្បជាធិបដតយ្យ 
ដសរីពហុបក្ស ការដោរពសិទធិ និងដសចកដីថ្លៃលនូររបស់មនុស្ស ជាសងគមមយួដែលមនដកាសកិា 
ផ្្ារភាាប់ោានឹងប្តូវបានពប្ងឹងដែើម្បីធ្ននាថាប្បជាជនកមពុជាមនចាំដណេះែឹងខពស់ និង មនសុខភាព 
លអ មនជីវភាពសមរមយ្ និងមនការរស់ដៅប្បកបដដ្ឋយសខុែុមរមនា ទាំងកនុងរងវង់ប្គួសារ និង 
កនុងសងគមជាតិ។ ដែើម្បសីដប្មចបាននូវដោលបាំណងខ្ជងដលើរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៦ថ្នរែឋ 
សភា នឹងដបេជាាខិតខាំោ៉ាងដពញទាំហឹងដែើមប្ីដលរកា្ការពារសនេិភាព សថិរភាពនដោបាយ សនេិ- 
សុខ នងិសណ្ដាបធ់្នាបស់ងគមសប្មបដ់លើកកមពស់ការអនុវតេច្ាប ់ និង ការដោរពសិទ្ធិមនសុ្ស 
ដសចកេីថ្លៃលនូររបស់មនុស្សជាតិ ដោរពដោលការណ៍លទធិប្បជាធិបដតយ្យដសរីពហុបក្ស មនកាំដណើន 
ដសែឋកិចចរយៈដពលដវង នងិគុណភាពនិងប្បសិទធភាពថ្នការផ្េល់ដសវាសាធ្នរណៈ។ 

៤.២-  ដដ្ឋយដផ្អកដលើបទពិដសាធ និងលទធផ្លសដប្មចបានកនុងនីតិកាលទី៥  និង “កមមវធិី
នដោបាយ” សប្មប់នតីិកាលទ៦ីរបស់ខៃនួ រាជរដ្ឋាភិបាលយល់ដ ើញថា យុទធសាស្ដសដចត-ុ 
ដកាណ ជាពដិសសដោលដៅសប្មប ់ កាំដណើន ការងារ សមធម ៌ នងិប្បសទិធភាព ដៅដតចាំបាច ់
និងសមប្សបសប្មប់កមពជុាបនដអនុវតដដៅកនុងនតីកិាលទ្ី៦(២០១៨-២០២៣) ដទៀតដដ្ឋយរក្ា
ទុកនូវចតុដកាណទាំងបនួឲ្យដៅែដែល ដោយកែសម្រួលលោំប់អាទ្ិភាពតារការោាន និង រ ំ
រួយចំនួនននយ ទ្ធសាស្តសរ ម្ពរទំងបញ្ចលូអាទ្ិភាពថ្មីរួយចំនួន ដ ើយបានសម្រិតសម្រំង និង 
សម្រួចសែរមភាពរួយចនំួនបកនែរដទ្ៀត ដ ើរ្បី ទ្១ី ដ្លើយតបនឹងដសចែរីម្តវូការជាែក់សរង និង  
បរិការណ៍ថ្មីៗរបស់ែរពុជា ដ ើយក លម្តូវបានរំដលចែនុង “ែរមវិធីនដោបាយរបស់រាជរោាភិបាល
នីតិកាលទ្៦ី ននរ ឋសភា” និង ទ្ី២ ដលើែែរពសែ់ិចចអភិវឌ្ឍតាររយៈការពម្ងឹងទ្ំនាែទ់្ំនង ឬ 
អនររសែរមរវាងបណ្តាទ្សិដៅទំង៤ ននយ ទ្ធសាស្តសរគឺ ែំដណើន ការងារ សរធរ ៌នងិ ម្បសទិ្ធភាព 
ក លជាែញ្ចប់ននសរីការកតរួយដ ើរ្បី្ លុុះបញ្ចំងឲ្យដ ើញច្ាស់អំពកីារដបរជាារបស់រាជរោាភិបា
លែនុងការដលើែសទួយស ខ រលភាពរបស់ម្បជាជន។ កនុងនយ័ដនេះ “កមមវធិនីដោបាយរបស ់
រាជរដ្ឋាភបិាលនតីកិាលទ៦ីថ្នរែឋសភា” និង “យទុធសាស្ដសដចតដុកាណ ែាំណ្ដកក់ាលទ៤ី” រួមជា 
មួយោា គជឺាឯកសារប្កបខ័ណឌដោលនដោបាយប្គប់ប្ជុងដប្ជាយសប្មប់ដរៀបចាំ “ដផ្នការយទុធ 
សាស្ដសដអភវិឌឍ្នជ៍ាត”ិ ដដ្ឋយកាំណតស់ូចនាករ នងិដពលដវលាចា្ស់លាស់ សប្មប់អនវុតេដែល 
មនសងគតិភាពជាមួយនឹង ឯកសារដោលនដោបាយតាមវិស័យែថ្ទដទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។ 
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ែូដចនេះ “យទុធសាស្ដសដចតដុកាណ ែាំណ្ដកក់ាលទ៤ី” គឺជាឯកសារមគគុដទ្ទសែច៍្ាស់លាសស់ប្មប ់
តដប្មតប្មងស់កមមភាពរបស់ប្គប់តួអងគអភិវឌឍ្ន៍ទាំងអស់ កនុងដោលដៅបនដ និងពប្ងឹងកិចច 
អភិវឌ្ឍប្បកបដដ្ឋយចីរភាព សប្មប់រយៈដពលដវងសាំដៅ ជាំរុញកាំដណើនដសែឋកិចច បនដបដងកើត ការងារ 
ដបងដចកផ្លថ្នកាំដណើនដសែឋកិចចប្បកបដដ្ឋយសមធម៌ និងធ្ននាឲ្យបាននូវប្បសិទធភាពថ្នសាាប័ន 
សាធ្នរណៈ នងិការប្គបប់្គងធនធ្ននប្គបប់្បដភទ។ 

៤.៣- កនុងខៃឹមសារដនេះ យទុធសាស្ដសដចតដុកាណ ែាំណ្ដកក់ាលទ៤ី គជឺារដបៀបវារៈដោលនដោ- 
បាយសងគម ដសែឋកិចចថ្នកមមវិធីនដោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនតីិកាលទី៦ថ្នរែឋសភា។ 

៤.៤- ែូចមនដចងដៅកនងុជាំពូកទី១ យទុធសាស្ដសេចតដុកាណ ែាំណ្ដកក់ាលទ៤ី មនទប្មង់ប្ប- 
ហាក់ប្បដហលនឹងយទុធសាស្ដសេចតដុកាណ ែាំណ្ដកក់ាលទ៣ីដែរ ដោយបានែណំត់យែ “ដោល
ដៅជាយ ទ្ធសាស្តសរ៤” និង “វសិយ័អាទ្ភិាព៤”   ជាការដបរជាាចិតរបនរអន វតរយុទធសាស្ដសដចតុដកាណ 
ែាំណ្ដកក់ាលទ៤ី ដនុះ។        

៤.៥-  បញ្ហាអនេរវិស័យសាំខ្ជន់ៗដៅកនុងដផ្នការយុទធសាស្ដសេអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ(ផ្.យ.អ.ជ.) ២០១៩- 
២០២៣ ដនេះ គឺ ដយនឌរ័ បរិសាាន ធនធ្ននធមមជាតិ និងកាំដណើនថ្បតង ប្គប់ប្គងដប្ោេះមហនេ- 
រាយ និងកាំដណទប្មង់ការប្គប់ប្គងហិរញ្ញវតថុសាធ្នរណៈ។ ផ្.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ បញ្ហាក ់
ពីតប្មូវការចាំបាច់ដែលប្កសួង សាាប័ន តាមវិស័យទាំងអស់ ប្តូវពប្ងឹងបដនថមដទៀតនូវទាំនាក់ទាំនង 
និងកិចចសហការជិតសនិទធរបស់ខៃួនសប្មប់ការអនវុតេទាំងដៅថាាក់ជាតិទាំងដៅថាាក់ដប្កាមជាតិ។   

៤.៦- យទុធសាស្ដសដចតដុកាណ ែាំណ្ដកក់ាលទ៤ី គឺជារដបៀបវារៈដោលនដោបាយអភិវឌ្ឍន៍
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជាសប្មប់នីតិកាលទី៦ថ្នរែឋសភា ដដ្ឋយបានសប្មិតសប្មាំង និងសប្មួច 
នូវដោលនដោបាយអាទភិាពឲ្យមនភាពមុតប្សចួបដនថមដទៀត ដែើមប្ីជមនេះបាននូវលកខខណឌនា 

ដពលបចចុប្បនន។ ដែើម្បីសដប្មចដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដសែឋកិចច សងគមកិចចនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល 

កមពុជា យទុធសាស្ដសដចតដុកាណ បានដ្ឋក់ដចញនូវដោលដៅយុទធសាស្ដសេ៤ោ៉ាង ដែលដសដងដចញ 

តាមរយៈបាវចនា កាំដណើន ការងារ សមធម ៌នងិប្បសទិធភាព ែូចខ្ជងដប្កាម៖ 

ទ្១ី ធានាឲ្យបានែំដណើនដស ឋែិចច ែនងុអម្តារធយ្រម្បចំឆ្នំែនុងរងវង់៧% ម្បែបដោយចីរភាព 
និង ធន់នងឹវិបតរិ តាររយៈការដធវើពិពិធែរមរូលោានដស ឋែិចចថ្មីៗ ដោយទ្ូលំទ្ូលាយ 
និង រនភាពម្បែួតម្បកជងជារួយនងឹការកថ្រែ្ាសែិរភាពរ៉ាម្ែូដស ឋែិចច តាររយៈការ
ម្គប់ម្គងអម្តាអតិផរណ្តឲ្យដៅទប ការធានាសែិរភាពអម្តាបរូរម្បាែ់ ការខតិខំបដងកើន
ទ្ នបម្រ ងជាម្បចំ និង ការម្គប់ម្គងបំណលុសាធារណៈដោយគត់រត់។ 

ទ្២ី បដងកើតការងារឲ្យបានកាន់កតដម្ចើនទំងបរិរណ និង គ ណភាព ជូន ល់ម្បជាជនែរពុជា 
ពិដសសសម្រប់ម្សទបយ់ វជន តាររយៈការផរលជ់ំនាញ ព័តរ៌នទ្ីផា្រការងារ ការ
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កែលរអលែខខណឌការងារ ការដលើែែរពស់សែរមភាពធ រែិចច និង ការជំរ ញការវិនិដោគ
ទំងែនុងម្បដទ្ស នងិ ដម្ៅម្បដទ្ស។ 

ទ្៣ី សដម្រចឲ្យបាននូវដោលដៅននការកាត់បនែយភាពម្ែីម្ែ ឲ្យសែិតដៅែនងុអម្តាទបជាង
១០% ការពាររិនឲ្យភាពម្ែីម្ែវលិម្តឡប់រែវញិដោយដតោតដលើការដលើែែរពស់ការ
ចូលរួរែនុងយនរការទ្ីផ្ារ ការអន វតរដោលនដោបាយោពំារសងគរ ការកាត់បនែយ 
បនទុែជីវភាពរស់ដៅ និង ការផរល់ដសវាសាធារណៈម្បែបដោយគ ណភាព និង ការកាត់ 
បនែយគរាតសងគរ។ 

ទ្៤ី  បនរពម្ងងឹសរតែភាព និង អភិបាលែិចចននសាាប័នរ ឋទំងថ្ននែជ់ាតិ និង ថ្ននែ់ដម្ការជាតិ 
ដ ើរ្បីធានាឲ្យបាននូវម្បសិទ្ធភាពននដសវាសាធារណៈ សំដៅបដម្រើម្បជាជនឲ្យបានកាន ់
កតម្បដសើរដឡើង ែ៏ ូចជាដលើែែរពស់បរិោកាសធ រែិចច និង បរិសាានអំដណ្តយផល
សម្រប់ការវិនិដោគ។ 

៤.៧- បដនថមពីដលើដនេះ ដៅមនកតាាជាក់ដសដងមួយចាំនួនដទៀត ដែលកាំណត់ពីភាពចាំបាច់កនុង
ការបនដអនុវតដ “យទុធសាស្ដសដចតដុកាណ” ែូចជា៖  

ទ១ី ភាពចាំបាចក់នុងការបនដពប្ងីកនិងពប្ងងឹសមិទធផ្លនានា ដែលរាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា
សដប្មចបាន តាមរយៈការអនុវតដយទុធសាស្ដសដចតដុកាណ ែាំណ្ដកក់ាលទ៣ី កនុងនីត ិ
កាលទី៥ថ្នរែឋសភាកនៃងមក។  

ទ២ី ែូចបានរំដលចខ្ជងដលើការអនុវតដ យទុធសាស្ដសដចតដុកាណ ែាំណ្ដកក់ាលទ៣ី កនុងនីត ិ
កាលទី៥ថ្នរែឋសភាកនៃងមក បានបងាាញឲ្យដ ើញនូវបញ្ហាប្បឈមនិងកាលានុវតរភាព 
សាំខ្ជន់ៗមយួចាំនួន ដែលទមទរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបនដសប្មិតសប្មាំង សប្មួចឲ្យមតុ 

ប្សួចបដនថមដទៀតនិងពប្ងឹងអាទិភាពដោលនដោបាយរបស់ខៃួន ដហើយជាំរុញការអនុវតដនូវ
រដបៀបវារៈដោលនដោបាយដនេះដៅកនុងែាំណ្ដកក់ាលបនាាប់ដទៀត។ 

ទ៣ី ការបនដអនុវតដ យទុធសាស្ដសដចតដុកាណ ែាំណ្ដកក់ាលទ៤ី គឺជាជាំហាននាាំដ្ពេះដៅមុខ
របស់កមពុជា ដែើម្បីឈានដ ើងដៅកាន់ែាំណ្ដក់កាលលមីថ្នការអភិវឌ្ឍ ដពាលគឺការឆ្ៃង
កាត់ពីឋានៈថ្នប្បដទសមនចាំណូលរធ្យរែម្រិតទប បនេដរៀបចាំកសាងមលូដ្ឋានប្គេឹះ 
សប្មប់ការសដប្មចបាននូវចកខុវិសយ័រយៈដពលដវងរបស់ខៃួន ពិដសសគមឺហិចឆតាកនុង
ការដប្បកាាយខៃួនដៅជាប្បដទសមនចាំណលូមធ្យមកប្មិតខពស់ដៅ្ាាំ២០៣០ និងជា 

ប្បដទសមនចាំណូលខពស់ដៅ្ាាំ២០៥០។ 
ទ៤ី ឆ្នទៈនិងបាំណងប្បាថាារបស់ប្បជាពលរែឋកមពជុា ដែលជាមាសដ់្ាត និងរួមទាំងការដប្ប 

ប្បួលថ្នពិភពដលាក និងកនុងប្បដទស គជឺាកតាាកាំណត់សាំខ្ជនល់មីបដនថមដទៀត ដែលទម 
ទរឲ្យរាជរដ្ឋាភបិាលបនដសប្មិតសប្មាំង សប្មួចឲយ្មុតប្សួចបដនថមដទៀតនូវយទុធសាស្ដសដ



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

194 

ចតដុកាណ ែាំណ្ដកក់ាលទ៣ី នងិជាំរុញអនុវតដដៅកនុងែាំណ្ដកក់ាលទី៤ឲ្យខ្ជាាំងកាាដលម
ដទៀត។ 

៤.៨- ផ្.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ បងាាញដដ្ឋយសដងខបនូវ ដោលនដោបាយ យុទធសាស្ដសេ  
ជាអាទិភាពសាំខ្ជន់ៗ  រួមទាំងបញ្ជីសកមមភាព កមមវធិី និងគដប្មងនានា ដែលប្កសួង សាាប័នពាក ់
ព័នធទាំងអស់ប្តូវអនុវតដដៅកនុងនីតិកាលទី៦ថ្នរែឋសភា។ ដៅកនុងជាំពូកទី៤ដនេះ  ដោលនដោបាយ 
យុទធសាស្ដសេ  ជាអាទិភាពសាំខ្ជន់ៗដែលប្កសួង សាាប័នពាក់ព័នធប្តូវអនុវតេ គឺប្តូវបានដរៀបចាំដៅ 

តាមទប្មង់ថ្នយទុធសាស្ដសដចតដុកាណ ែាំណ្ដកក់ាលទ៤ី។ ចាំដពាេះសមសភាគ និង សមសភាគ 

រងនីមួយៗរបស់យុទធសាស្ដសដចតុដកាណ ដនេះប្តូវបានដរៀបចាំតាមរយៈការដ្ឋក់ដចញនូវ ទី១ ដោលនដោ 

បាយអាទិភាពសាំខ្ជន់ៗសប្មប់វិស័យជាក់លាក់នីមួយៗ និង ទី២ សកមមភាព កមមវិធី និងគដប្មង 

នានា ដែលបណ្ដាប្កសងួ សាាបន័ពាកព់ន័ធទាំងអសប់្តវូទទលួយកដែើមប្អីនវុតដដោលនដោបាយ 

អាទភិាពទាំងអសដ់នេះ ។ 

១- ការបង្កើនង ្បឿនកែទម្រ្់អភិបាលកិច្ចលអៈ ស្នូលនៃយទុ្ធសាស្ដស្រច្តុកោណ 

៤.៩-  សប្មប់នីតកិាលទ៦ីថ្នរែឋសភា នឹងអន វតរនូវ ១.ការកែទ្ម្រង់ នងិ ដលើែែរពស់សរតែ
ភាពសាាប័ន ២.ការពម្ងងឹភាពសាាតសអំែនុងរ ឋបាលសាធារណៈ ៣.ការពម្ងឹងម្បសិទ្ធភាពននការ
អន វតរការងារ និង ៤.ការពម្ងឹងអភិបាលែិចចវសិ័យឯែជន។ ទសិដៅសាំខ្ជនប់ាំផ្ុតថ្នការបដងកើន
ដល្បឿនកែទ្ម្រង់អភបិាលែិចចដនុះ ដ ើរ្បីធានាធរាន រូបភាព និង ភាពដជឿជាែ់ពីសាធារណជន 
តាររយៈការែសាងម្បពន័ធសាាប័នរ ឋឲ្យរនម្បសទិ្ធភាព ផលិតភាព ភាពដ្លើយតប គណដនយ្យ
ភាព និង តរាភាព។     

១.១-  ការកែទម្រ្់ និ្ ង ើែែរពស់សរត្ថភាពស្ថាប័ន 

ក-  ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ  សប្មបន់តីកិាលទ៦ី  

៤.១០-   ការកែទ្ម្រង់ និង ដលើែែរពស់សរតែភាពសាាប័ន ជារដបៀបវារៈអាទិភាពខពស់ថ្នបញ្ជី
រដបៀបវារៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជាសប្មប់នីតិកាលទី៦ថ្នរែឋសភា។ ដ ើរ្បីអន វតរការកែទ្ម្រង ់
និង ដលើែែរពស់សរតែភាពសាាប័ន ម្បែបដោយម្បសិទធភាពែនុងនីតិកាលទ្ី៦ដនុះ រាជរោាភិ-
បាលកមពុជានឹងដតោតអាទ្ភិាពដលើការងារសនូលចំននួ៥ ែូចខ្ជងដប្កាម៖ 

• ការដធវើវចិរណែរមរ ខងារ និង ភារែិចច រចនាសរព័នធម្គប់ម្គងសាាប័ន និង ការសម្រប 
សម្រួលអនររសាាប័ន ដោយដតោតជាសខំាន់ដលើការពម្ងឹងភាពជារចស់ ការទ្ទ្ួលខ សម្តូវ 
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និង បនាាតគ់ណដនយ្យភាពច្ាស់លាស់របស់ម្ែសងួ សាាប័ននីរួយៗ ពិដសសតាររយៈ 
ការអន វតររ ឺងរ៉ាត់នូវចា្ប់សរីពីការដរៀបចំ និងការម្បម្ពឹតរដៅននគណៈរ ឋរស្តនរី។ 

• ការពម្ងឹងភាពជាអនែ ឹែនាំ សាារតីរចស់ការម្បែបដោយការទ្ទ្ួលខ សម្តវូខពស់ និង 
សារគគីភាពនផទែនុងសាាប័ន ការដរៀបចំ និង អន វតរ មត់ចត់នូវ ម្ែរម្បតិបតរិសម្រប់បំដពញ 
ការងារ នងិ ការសម្រិតសម្រំងរែរស្តនរីរនសរតែភាពខពស់ នងិ គ ណវ ឌ្ឍិលអម្បដសើរ 
សម្រប់ការកតងតាងំរ ខតំកណង ឹែនាដំៅែនុងរ ខងារសាធារណៈ។ 

• ការដលើែែរពស់គ ណ្តធិបដតយ្យ ែនុងការដម្ជើសដរើស ការកតងតាងំ ការ ដំឡើងថ្ននែ់ និង 
ឋាននររសែ័រិ ម្ពរទំង ការដលើែទ្ឹែចិតរ នងិ ការផរល់អតែម្បដោជន៍ដផេ្ងដទ្ៀត ល់រស្តនរី 
សាធារណៈ និង អងគភាពសាធារណៈ ជាពដិសស ការដរៀបចំឲ្យរនម្បព័នធម្គប់ម្គងកផអែ 
ដលើសរិទ្ធែរមែនុងវិសយ័សាធារណៈ។ 

• ការពម្ងឹងសរតែភាពម្គបម់្គងវិសយ័សាធារណៈ តាររយៈការដរៀបចំម្ែបខណ័ឌច្ាប់ នងិ 
លិខិតបទ្ោាន ដ ោារចនាសរព័នធការងារ ម្ែបខណ័ឌអភិវឌ្ឍរូលធនរន សេ្ក លទែ់ 
ទញសរតែភាពជំនាញ និង ដទ្ពដកាសល្យ នងិ ការជំរ ញការដម្បើម្បាសប់ដចចែវិទ្្ា 
ព័ត៌រន ដ ើរប្ីដលើែែរពសក់ារម្គប់ម្គងព័ត៌រន និងទ្ិននន័យរស្តនរីសាធារណៈ។ 

• ការបនរកែទ្ម្រង់ែងែរាងំម្បោប់អាវ ធ តាររយៈ ១.ការពម្ងឹង ការ ឹែនាំ ការម្គប់ម្គង 
និង កខ្េរយៈចតត់ាំង ២.ការអភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េ និង បដងកើនសរតែភាពែងែរាំង
ម្បោប់អាវ ធ ដោយបដងកើនគ ណភាព វឹែ វឺន បំពាែប់ដចចែវិទ្្ាសរម្សប និង    ែសាង
ជួរែងែរាំងបនរដវន ៣.ការដលើែែរពស់សរតែភាពែនុងការរែ្ាសនរិស ខ ការបនរជំរ ញែង
ទ្័ព និង ម្គួសារែងទ្័ពឲយ្រស់ដៅតារបដណ្តាយម្ពំក ន ការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំង នងឹដភរវែរម 
ដ ើរ្បីធានាបាននូវម្ពំក នសនរិភាព នងិ ការអភិវឌ្ឍ ស វតែិភាពជាតិ និង ោានការគំរារពី
អំដពើដភរវែរម ៤.ការពម្ងងឹសរតែភាពែនងុការចលូររួពម្ងីែ និង ពម្ងឹងទ្ំនាែ់ទ្ំនងស 
ម្បតិបតរិការអនររជាតិ ពដិសសែនុងការចលូរួរបំដពញដបសែែរម រែ្ាសនរភិាពដៅែនុង
ម្ែបខណឌអងគការស ម្បជាជាតិ និង ៥.ការដលើែែរពស់សរតែភាពចូលរួរោមំ្ទ្ ល់ការ
អភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរព័នធ ការការពារបរិសាាន និង ធនធានធរមជាតិ ការដធវើអនររាគរន៍
ែនុងដពលរនដម្ោុះធរមជាតិ ការបំដពញម្បតិបតរិការរន ស្េធរ៌ និង ការជួយបងកបដងកើន
ផលែសិែរម ល់ម្បជាជន។ 

ខ- សកមមភាព កមមវធិ ីនងិ គដប្មងសាំខ្ជន់ៗ  សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 
៤.១១- ដែើម្បីអនុវតដបណ្ដាដោលនដោបាយរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជាខាងដលើដនុះ ទិសដៅ
របស់ ម្ែសងួរហានផទ ម្ែសងួរ ខងារសាធារណៈ នងិ ម្ែសងួការពារជាត ិ រួមមន៖    

៤.១២-  ម្ែសងួរហានផទ នងឹអនុវតដនូវបណ្ដាយុទធសាស្ដសដ ែូចខ្ជងដប្កាម៖  
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• ពម្ងឹងសនរិស ខជាត ិដសែរភាពនដោបាយ សណ្តាបធ់ានប់សាធារណៈ និងស វតែភិាពសងគរ 
▪ ពម្ងឹងសនរសិ ខជាតិ បងាារទ្ប់សាាត់អំដពើដភរវែរម ឧម្ែិ ឋែរម្លងក នម្គប់ម្បដភទ្ 
▪ ពម្ងឹងសនរសិ ខ សណ្តាបធ់ានប់សាធារណៈ និង ស វតែិភាពែនុងសងគរ 
▪ ពម្ងឹងវិធានការដៅែនុងការបងាារ ទ្ប់សាាត់ និង បស្តងាាបបទ្ដលមើសនានាដៅែនុងសងគរ 
▪ បដងកើននិងពម្ងឹងែិចចស ម្បតិបតរិការែនងុការបងាារ ទ្ប់សាាត់ និង បស្តងាាបការចរាចរ 
ការកចែចយ និង ការដម្បើម្បាស់ដម្គឿងដញៀនខ សច្ាប់ និង ការសាោរនីតសិរ្បទ ល់
អនែដញៀនដម្គឿងដញៀន ម្ពរទំងការលាងល យ  
▪ ពម្ងឹងស វតែិភាពចរាចរណ ៍និងសណ្តាបធ់ានប់សាធារណៈ 
▪ ដលើែែរពសក់ារចលូរួររបស់ម្បជាពលរ ឋដៅែនុងការរែ្ាសនរសិ ខ សណ្តាបធ់ានប់ និង 
ស វតែិភាពដៅែនុងសងគរ 
▪ ដលើែែរពស់សរតែភាព គ ណភាពបំដពញការងារ ម្ែរសីលធរ៌វិជាាជីវៈរបស់ែងែរាំង 
នគរបាលជាត ិ

• ដលើែែរពស់ការរែា្ការពារបូរណភាពទ្ឹែ ី អធិបដតយ្យភាពជាត ិ
• ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងជនបរដទ្សម្គបម់្បដភទ្ 
• ដលើែែរពស់ការម្គប់ម្គងពនធនាោរ ការសាោរនីតិសរប្ទ ការបណ្តុះបណ្តាលរ ខជំនាញវិជាា
ជីវៈ ល់អនែដទស និង ការដធវើសរ រណែរមដៅែនុងស គរន ៍

• ដលើែែរពស់ការម្គប់ម្គងអតរសញ្ាណប គគលទំងអស់ដៅែនងុម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពុជា ដៅ
ជាម្បព័នធរយួម្បែបដោយម្បសិទ្ធភាព 

• ដលើែែរពស់ដសវាសាធារណៈ នងិ ការអភិវឌ្ឍដស ឋែិចចរូលោាន 
▪ ពម្ងឹងការអន វតរែរមវិធែីំកណទ្ម្រង់វិរជ្ឈការ និងវសិ រជ្ឈការ 
▪ ការដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធភាព និងសរតែភាពសាាប័ន និង ធនធានរន ស្េែនុងការបំដពញ
ការងារ និងការដម្បើម្បាសធ់នធាន  
▪ ការដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធភាពការម្គប់ម្គង និងដ្លើយតបនឹងដសចែរីម្តូវការរបស់អនែដម្បើ
ម្បាស់ដសវាសាធារណៈ។  

៤.១៣-  ប្កសងួរ ខងារសាធារណៈ នងឹដដាតការយកចិតដទកុដ្ឋក់ដលើការងារកាំដណទប្មង់
រែឋបាលសាធ្នរណៈ នងិ វសិ័យមុខងារសាធ្នរណៈ ែូចខ្ជងដប្កាម៖  

• ែំកណទ្ម្រង់រ ឋបាលសាធារណៈ នឹងដតោតដលើទ្សិដៅការងារជាយ ទ្ធសាស្តសរសម្រប់អន 
វតរ  ែនុងឆ្នំ ២០១៩-២០២៣ ែូចជា៖ 

▪ ដរៀបចំម្បព័នធរ ខងារសាធារណៈ ដឆ្ពុះដៅរែការម្គប់ម្គងធនធានរន សេ្កបបនិដោជន ៍
▪ ែសាងម្បព័នធកផនការម្ែបខ័ណឌរស្តនរីរាជការឲ្យរនសងគតិភាពដៅនឹងកផនការថ្វិកា 
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▪ ដធវើវិចរណែរមទ្ំ ំននរស្តនរសីាធារណៈនិងរចនាសរពន័ធសាាប័នម្សបតារតម្រវូការការងារ 
ពិតម្បាែ   

▪ ដរៀបចំនិងអន វតរែរមវិធែីសាងសរតែភាពម្គប់ម្ជ ងដម្ជាយនងិជាម្បពន័ធ ដ ើរប្ដីលើែែរពស់
សរតែភាព  ែឹនាំ ម្គប់ម្គង និងជំនាញ  

▪ ដរៀបចំ នងិអន វតរម្បពន័ធម្គប់ម្គងគ ណផល ដោយរនយនដការផដល់ការដលើែទ្ែឹចិតរ 
▪ ដរៀបចំម្បព័នធដបៀវត្េក លោំម្ទ្ ល់ការដលើែែរពសផ់លិតភាព ជំនាញវិជាាជីវៈ និងសរតែ-
ភាព ឹែនាំ និងម្គប់ម្គង 

▪ បដងកើនសរតែភាព នងិដរៀបចំម្បព័នធបដចចែវទិ្្ាព័ត៌រនសម្របក់ារម្គប់ម្គងធនធានរន សេ្ 
ឲ្យរន ំដណើរការដពញដលញដៅម្គប់ម្ែសួង សាាប័នថ្ននែ់ជាត ិនិងថ្ននែ់ដម្ការជាតិ 

▪ ដលើែែរពសគ់ ណភាពដសវាសាធារណៈ តាររយៈការដម្បើម្បាស់បដចចែវិទ្្ាពត័៌រន យនរ
ការសរ រណែរមដសវាដៅែនុងយនរការម្ចែដចញចលូកតរួយ  

• អភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េែនុងវិស័យរ ខងារសាធារណៈ ដោយអន វតរការរបណ្តុះបណ្តាលនិង
អភិវឌ្ឍន៍សរតែភាពរស្តនររីាជការ តាររយៈការបណ្តុះបណ្តាលរស្តនរីរាជការដៅសាលា
ភូរិនទរ ឋបាល ដោយដតោតដៅដលើវគគបណ្តុះបណ្តាល ំបូង វគគបណ្តុះបណ្តាលបនរ និងវគគ
បណ្តុះបណ្តាលជំនាញសម្រប់សិស្េ និសេ្ិត និងរស្តនរីរាជការ សម្រប់បដម្រើ ការងារែនងុ
វិស័យរ ខងារសាធារណៈ។ 

• ពម្ងឹងម្បសទិ្ធភាពែនុងការម្គប់ម្គងរស្តនររីាជការស ីវលិ៖ ពម្ងឹងការម្តួតពនិិត្យរ ឋបាល    
រស្តនរីរាជការ និងការម្គបម់្គងម្ែបខ័ណឌដ ើរ្បី៖ ១.បដងកើនម្បសិទ្ធភាពែនុងការម្តួតពិនិត្យ 
និងដផទៀងតាត់សាលាែបម្តព័ត៌រន លខិិតបទ្ោានឯែតរជន ពិនតិ្យការតាស់បរូរសាាន 
ភាពរ ឋបាលរបស់ម្គួសាររស្តនរីរាជការស ីវលិ និង ២.បដងកើនម្បសិទ្ធភាពែនុងការម្គប់ម្គង
ម្ែបខ័ណឌរស្តនរីរាជការស ីវលិទំងថ្ននែ់ជាតិ នងិថ្ននែ់ដម្ការជាតិម្គប់ម្ែសួង សាាប័ន។ 
ជំរ ញការដធវើទ្ំដនើបែរមបដចចែវិទ្្ាពត័៌រនវិទ្ា្ែនុងការម្គប់ម្គងរស្តនរីរាជការស ីវិល។  

៤.១៤-  ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយអាទិភាពខាងដលើដនុះប្កសងួរ ខងារសាធារណៈ   នឹង 
ដដាតដលើសកមមភាព ែូចខ្ជងដប្កាម៖ 

• ដលើែែរពសគ់ ណភាពននការផរល់ដសវាសាធារណៈ 
▪ ដរៀបចំនិងអន វតរលិខតិបទ្ោានគតយិ តរ និងឯែសារកណនាំដ ើរ្បីពម្ងឹងម្បសិទ្ធភាពនិង
គណដនយ្យភាពែនុងការផរល់ដសវាសាធារណៈរបសអ់ងគភាពផរល់ដសវាសាធារណៈទំង
ដៅថ្ននែជ់ាតិនិងថ្ននែ់ដម្ការជាតិ 
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▪ ជំរ ញការដរៀបចនំិងអន វតរសរង់ោដសវាសាធារណៈដៅតារអងគភាពផរល់ដសវាសាធារណៈ 
ដ ើរ្បីដលើែែរពស់សរង់ោននការផរលដ់សវាសាធារណៈនិងការដម្បើម្បាស់ម្បព័នធពត័៌រនវិទ្ា្
ែនុង ំដណើរការននការផរលដ់សវាសាធារណៈ 

▪ សម្របសម្រលួ តារោនការអន វតរ និងផរល់អន សាសន៍កែលរអគ ណភាពដសវាសាធា    
រណៈដៅតារអងគភាពផរល់ដសវាសាធារណៈ 

▪ បនរពម្ងីែការោែ់ឲយ្អន វតរយនរការននការផរល់ដសវាសាធារណៈ  
▪ បនរនិងពម្ងីែការអន វតរការជំរ ញចលនាននការម្បឡងម្បកជងការកែលរអគ ណភាពដសវា
សាធារណៈរបស់អងគភាពផរល់ដសវារបសម់្ែសួង សាាប័ន 

▪ ដរៀបចំនិងោែ់ឲ្យ ំដណើរការរូលនិធនិវាន វតរន៍ដ ើរ្បីការកែលរអការផរល់ដសវាសាធារណៈ
ដ ើរ្បីដលើែែរពស់ការអន វតរនវាន វតរែនុងការផរល់ដសវាសាធារណៈ 

▪ ដរៀបចំែរណីសិែា្សរីពីអងគភាពផរល់ដសវាសាធារណៈគំរូនងិអងគភាពផរល់ដសវាសាធារណៈ
ក លរននវាន វតរន៍និងអន វតរការផ្េពវផ្ាយដ ើរ្បីជរំ ញចលនាននការផរល់ដសវាសាធារណៈ 

▪ បណ្តុះបណ្តាលនិងជំរ ញការបណ្តុះបណ្តាលដ ើរប្ពីម្ងឹងសរតែភាពនិងសលីធរ៌វិជាាជវីៈ 
របស់រស្តនរីផរល់ដសវាទំងកផនែជួររ ខ ទំងកផនែជួរដម្កាយ 

▪ បណ្តុះបណ្តាលរស្តនរីបដងាោល និងដរៀបចំសិកាាសាលាផ្េពវផ្ាយសរីពកីារកែលរអគ ណភាព
ដសវាសាធារណៈដៅរ ឋបាលថ្ននែ់ជាតិនិងថ្ននែ់ដម្ការជាត ិ

▪ ជំរ ញការពម្ងឹងម្បសិទ្ធភាពននការអន វតរយនរការទ្ទ្ួលនិងដោុះម្សាយព័តរ៌នម្តឡប់ 
និងបណ្ឹងតវា៉ារបស់អនែដម្បើម្បាស់ដសវាដៅម្គប់អងគភាពផរល់ដសវាសាធារណៈ 

• ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងនងិអភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េនិងសាាប័ន 
▪ បដងកើតរូលោានទ្ិនននយ័អពំីជំនាញរស្តនរីរាជការស ីវលិម្គប់ម្ជ ងដម្ជាយនិងអាចដម្បើម្បាស់
សម្រប់ោំម្ទ្ លក់ារអភវិឌ្ឍសរតែភាពការងារ 

▪ ពម្ងឹងការម្គប់ម្គង នងិការដម្ជើដរើសរស្តនរីរាជការស ីវិលតាររយៈការដរៀបចំរស្តនរីរាជការ  
ស ីវិល រ ខតំកណង នងិការពិពណ៌នារ ខតកំណងែនុងរ ខងារសាធារណៈ 

▪ ដរៀបចំនិងោែ់ឲ្យអន វតរម្ែបខ័ណឌគតិយ តរននការបណ្តុះបណ្តាល និងដរៀបចំវគគបណ្តុះ    
បណ្តាលជាកាតពវែិចចនិងជាម្បព័នធដ ើរប្ីបដងកើនសរតែភាពរស្តនរីរាជការស ីវិល 

▪ ោែ់ឲ្យអន វតរម្បព័នធម្គបម់្គងគ ណផលនងិម្បព័នធដលើែទ្ឹែចិតរដៅតារម្ែសងួសាាប័ន
ថ្ននែ់ជាតិ និងថ្ននែដ់ម្ការជាត ិ

▪ វិភាគរ ខងារ រចនាសរពន័ធ និងម្តួតពិនិត្យម្បតិបតរិការដឡើងវិញដៅតារម្ែសួងសាាប័ន
ថ្ននែ់ជាតិនងិថ្ននែ់ដម្ការជាត ិ
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• កែទ្ម្រង់ម្បព័នធដបៀវតេ្នងិលាភការដផ្េងៗ 
▪ បនរដរៀបចំនិងោែ់ឲ្យអន វតរការដបើែផរល់ដបៀវត្េរស្តនរីរាជការនិងរស្តនរជីាប់ែិចចសន្ាតារ
ធនាោរដោយដម្បើម្បាស់ម្បព័នធដអឡិចម្តូនិច 

▪ ដរៀបចំនិង ំដឡើងដបៀវត្េដោយដតោតដៅដលើការកែសម្រួលដបៀវត្េរូលោាន ម្បាែ់បំណ្តច់ 
រ ខងារម្ពរទំងម្បាែ់ឧបតែរភដផ្េងៗ  

▪ ដរៀបចំនិង ំដឡើងម្បាែ់របបសនរិស ខសងគរជូនសិទ្ធវិនរ និងជូនអតតីយ ទ្ធជននិងម្គួសារ
អតីតយ ទ្ធជន 

• ពម្ងឹងយនរការសម្របសម្រួលែំកណទ្ម្រង់អនររវិសយ័ និងន គូពាែ់ពន័ធ 
• ជំរ ញតារោនម្តួតពិនិត្យនងិវាយតនរលការអន វតរែរមវិធជីាតិែំកណទ្ម្រង់រ ឋបាលសាធារណៈ 
• បណ្តុះបណ្តាល និង អភិវឌ្ឍរស្តនរីរាជការ 
• ម្តួតពិនិត្យរ ឋបាលរស្តនរីរាជការ និង ម្គប់ម្គងម្ែបខណ័ឌ 
• ដធវើទ្ំដនើបែរមបដចចែវិទ្្ាពត័៌រនវិទ្្ាសម្របក់ារម្គប់ម្គងរស្តនរីរាជការស ីវិល 

▪ ម្គប់ម្គងសលាែបម្តព័តរ៌ន និងឯែសាររស្តនរី រាជការស ីវលិតារម្បពន័ធព័តរ៌នវិទ្្ា 
▪ ម្គប់ម្គងទ្ិនននយ័រស្តនររីាជការស ីវលិ នងិទ្ិនននយ័សម្រប់ការចលូនិវតរនត៍ារម្បព័នធព័ត៌រន 
វិទ្្ា 

▪ ដរៀបចំម្បព័នធព័ត៌រនវទិ្្ា ដ ើរ្បីោំម្ទ្ ល់ការដធវើទ្ំដនើបែរមរ ខងារសាធារណៈ 
▪ បណ្តុះបណ្តាលការដម្បើម្បាស់ម្បព័នធព័ត៌រនវទិ្្ាក លបានដរៀបចំដោយម្ែសួងរ ខងារ
សាធារណៈ។ 

៤.១៥-   សម្រប់នីតកិាលទ្៦ីននរ ឋសភា ប្កសងួការពារជាត ិ នងឹបនរអន វតរែកំណទ្ម្រង់ែង
ែរាំងម្បោប់អាវ ធម្គប់ម្បដភទ្ ដ ើរ្បីធានាបាននូវែិចចការពារម្បែបដោយម្បសិទ្ធភាពខពស់នវូ
អធិបដតយ្យភាព បូរណភាពទ្ឹែ ី សនរិស ខ ស វតរិភាព និងសណ្តាប់ធានបស់ាធារណ:។ សែរម- 
ភាពជាអាទ្ិភាព រួររន៖  

• ដលើែែរពសស់រតែភាពវជិាាជីវៈ របស់ែងដោធពលដខររភូរិនទ ែងែរាំងនគរបាល
ដោធាតាររយៈការបនរអន វតរយ ទ្ធសាស្តសរ៣ សែរមភាពម្បតបិតរកិារ នងិការអភវិឌឍ្១០ 
ម្ពរទំងដធវើបចចុប្បននែរម និងជំរ ញអន វតរកផនការយ ទ្ធសាស្តសរនគរបាលសនរសិ ខ ែនុងទ្សិ
ដៅដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធភាព ននការបដំពញតនួាទ្ី របស់ែងែរាំងម្បោប់អាវ ធ ពិដសស
ពម្ងឹងការអន វតរច្ាប់ និងលិខិតបទ្ោានគតិយ តរចបំាច់នានា ។ 

• អភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េ និងការបដងកើនសរតែភាពែរាំងម្បោប់អាវ ធតាររយៈការដធវើទ្ំដនើប
ែរម និងបំពាែ់បដចចែវិទ្្ាសរម្សប ពម្ងឹងគ ណភាព វឹែ វឺន ជាពិដសសការបណ្តុះបណ្តាល 
ដោធិនអាជីព។ 
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• ពម្ងឹងកខ្េរយៈចត់តាងំែនងុែងែរាំងម្បោប់អាវ ធ ពិដសសជរួែងទ្័ពដៅម្គប់ថ្ននែ់ ដ ើរ្បី
ធានាម្បសទិ្ធភាពននការម្គប់ម្គង។ 

• ផគត់ផគង់សរារៈបដចចែដទ្ស និងដលើែែរពស់ស ខ រលភាពែងទ្័ព ជាពិដសសការបដងកើន
ម្បសិទ្ធភាពែនុងការម្គប់ម្គងភសរុភារ ិរញ្ញវតែុ សម្រប់បណ្តាែងឯែភាព ក លឈរដជើង
ដៅកខ្េដម្តៀរជួររ ខ និងែងការពារក នដកាុះ។ 

• បនរផរល់ការយែចិតរទ្ ែោែ់ ល់អតតីយ ទ្ធជន និងដោធិនពិការ ម្គួសារដោធិនពលី 
ររណៈ និងម្គួសារែងទ្ព័ និងគដម្រងអភិវឌឍ្សម្រប់ស គរនន៍នម្គួសារដៅតារបនាាត់
ម្ពំក ន និងទ្ជីនបទ្។ 

• ដលើែែរពសន់នែិចចស ម្បតិបតរិការ រវាងែងែរាងំសរតែែិចចម្គបល់ំោបថ់្ននែ់ និងែរាំង
ម្បោប់អាវ ធជារួយម្ែសងួបរិសាាននិង ម្បជាជន តាររយៈការដធវើអនររាគរន៍ ែនុងដពល
រនដម្ោុះធរមជាតិ ការបំដពញម្បតិបតរកិាររន សេ្ធរ៌ ការជួយបងកបដងកើនផល ម្ពរទំង
ការរួរចំកណែែសាងដ ោារចនាសរព័នធរូបវនរ ែិចចការពារបរិសាាន និងធនធានធរមជាតិ។ 

• ពម្ងឹងនិងពម្ងីែទ្នំាែ់ទ្នំង ែិចចស ម្បតិបតរកិារអនររជាតិ សម្រប់ការអភិវឌ្ឍែង
ែរាំងម្បោប់អាវ ធដលើម្គប់កផនែរួរទំងការបនរចូលររួែនុងដបសែែរមរែ្ាសនរិភាពរបស់ 
អងគការស ម្បជាជាតិ។ 

• អភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េែនងុែងដោធពលដខររភូរនិទ ដលើជនំាញអាជីពននវិសយ័ ែសែិរម 
ផលិតែរមកែនចន និងជំនាញ ៏នទ្ដទ្ៀតក លអាចបដងកើតរបរតាល់ខលួន ដ ើរ្បីឲយ្អងគភាពនិង
ស គរន៍ែងទ្័ពអាចរែចំណូលម្ទ្ម្ទ្ង់ខលួនបាន និងជាការដលើែែរពស់ស ខ រលភាព
ែនុងស គរន៍ែងទ្ព័។ 

• ដលើែែរពសស់រភាពដយនឌ័រ ែនុងែងដោធពលដខររភូរិនទ ដោយជំរ ញឲយ្រនែំដណើន
ដោធិនស្តសរីែនុងជរួថ្ននែ់ ឹែនាំអងគភាព។  

• បដងកើតន គូវិនដិោគអភិវឌ្ឍយ ទ្ធសាស្តសរ ដលើវសិយ័ែសិែរមឧស្ា ែរម និងការកែនចន
ធនធាន ជាពិដសស ីធលីរបស់ស គរន៍ែងទ្័ព ដ ើរ្បីបដងកើនការដម្បើម្បាស់ឲ្យអស់សកាោន -
ពល និងរនម្បសិទ្ធភាព ធនធានរបស់ែងដោធពលដខររភូរិនទ ដ ើរ្បីដលើែែរពស់ជីវ- 
ភាពែងទ្័ព តាររយៈការបដងកើតការងារនិងរ ខរបរសម្រប់ស គរន៍ែងទ្ព័។ 

• អន វតរគដម្រងវិនិដោគនបតងពិដសស វសិ័យថ្នរពលតារស គរនែ៍ងទ្ព័ ដ ើរ្បីជយួ
សម្រួល ល់ការងារអភិវឌ្ឍនានា ក លជាដោលនដោបាយរបសរ់ាជរោាភបិាល។ 

• កផអែតារដសៀវដៅសការពារជាតបិានបញ្ាែ់ោ៉ាងច្ាស់ថ្ន(ោានកាលដទ្សណ្ត ឬទ្ី
ែកនលងណ្តរួយ ក លការអភិវឌ្ឍអាចម្បម្ពតឹរដៅបានដោយោានសនរសិ ខដនាុះដទ្)  ូច
ដនុះសនរិភាព និងការអភវិឌ្ឍជាតិ ពតិជារិនអាចខវុះបានដឡើយ សម្រប់ែរពជុានាដពល 
បចចុប្បនននិងដឆ្ពុះដៅអនាគត។ 
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១.២- ការពង្ររឹភាពស្អា តស្ានំៅក្នរុរដ្ឋបាលស្អធារណៈ 

ក-  ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ  សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.១៦-  រាជរដ្ឋាភបិាលកមពជុា នឹងដតោតដលើការងារអាទ្ិភាពចំនួន៦ គឺ៖ ទ្ី១ ការសម្រួច 
យ ទ្ធសាស្តសរអប់រំ បងាារ ទ្ប់សាាត់ និង បស្តងាាប ដោយកផអែដលើកផនការយ ទ្ធសាស្តសរជាតិម្បយ ទ្ធ 
ម្បឆ្ំងនឹងអំដពើព ែរលួយដៅែនុងម្ែបខណឌ “រនិហា៊ាន រនិអាច នងិ រនិចង”់ ម្បម្ពឹតរអំដពើព ែ 
រលួយ ទ្២ី ការពម្ងឹង នងិពម្ងែីការផ្េពវផា្យជាសាធារណៈនូវពត័៌រនបចចុប្បននភាពសរពីីដសវា 
សាធារណៈ លខិិតបទ្ោានគតិយ តរ នងិ ឯែសារដោលនដោបាយជាតិ ទ្៣ី ការជំរ ញឲ្យរន
ការចូលរួរពីសំណ្តែ់ម្បជាជនែនុង ដំណើរការននការអភិវឌ្ឍ ការដរៀបចដំោលនដោបាយ និង 
ការអន វតរ ទ្ី៤ ការជំរ ញការអន វតរយនរការទ្ទ្ួលព័ត៌រនម្តឡប់ និង ដោុះម្សាយបណ្ឹងតវា៉ា
របស់អនែដម្បើម្បាស់ដសវាររួបញ្ចូលទំងការពិនតិ្យលទ្ធភាពដម្បើម្បាសម់្បព័នធបដចចែវិទ្្ាព័ត៌រន
ដ ើរ្បីោំម្ទ្ការអន វតរ ទ្៥ី ការពម្ងឹងម្បសទិ្ធភាពននការអន វតរយនរការអធិការែិចច និង សវនែរម
ែនុងវិស័យសាធារណៈ ទ្៦ី ការពម្ងឹងម្បសិទ្ធភាពដរៀបចំ នងិ អន វតរម្ែរសលីធរ៌ការងារ ម្ពរ
ទំងដោលការណវ៍ិសរិតភាពរ ខងារ និង ទ្នំាស់ផលម្បដោជន៍ដៅែនងុការបំដពញការងារ 
របស់រស្តនរីសាធារណៈ។ 

ខ- សកមមភាព កមមវធិ ីនងិ គដប្មងសាំខ្ជន់ៗ  សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.១៧- ដែើម្បីអនុវតដបណ្ដាដោលនដោបាយរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជាខាងដលើដនុះ ទិសដៅ
របស់ អងគភាពម្បឆ្ងំអដំពើព ែរលយួ ម្ែសងួទ្នំាែទ់្នំងជារយួម្ពទឹ្ធសភា រ ឋសភា នងិ អធកិារ
ែចិច នងិ ម្ែសងួរ ខងារសាធារណៈ រួមមន៖    
៤.១៨-  ដែើម្បីបនដការងារម្បឆ្ំងនងឹអំដពើព ែរលួយម្បែបដោយម្បសទិ្ធភាពែនុងនីតកិាលទ្ី៦ 
ដនុះ អងគភាពម្បឆ្ងំអដំពើព ែរលយួ នឹងពម្ងឹង នងិបដងកើនម្បសទិ្ធភាពននវធិានការសនូលទំង៣ 
 ូចខាងដម្ការ៖  
• ពម្ងឹងការអបរ់ំរិនឲ្យម្បម្ពឹតរអំដពើព ែរលួយ បនរពម្ងឹងនិងពម្ងីែវិសាលភាពននការផ្េពវ- 
ផ្ាយចា្ប់ ការអប់រសំរីពកីារម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងអំដពើព ែរលួយទំងែនុងនងិដម្ៅសាលាដរៀន តារ
ម្គប់រូបភាព ម្គប់វិសយ័ និង ម្គបជ់ាន់ថ្ននែ ់និង បនរពម្ងីែ ល់ម្គឹុះសាានឧតររសិែ្ា សាលា
វិជាាជីវៈ ដ ើរ្បីបស្តញ្ាបការយល់ ឹងពកីារម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងអំដពើព ែរលួយ និងសាារតីស ចរិតភាព
ែនុងការបំដពញការងារ នងិ ម្បែបរបរចិញ្ចឹរជវីិត។ បំផ សការចលូរួរម្បឆ្ងំអំដពើព ែរលយួ 
នឹងបនរជំរ ញតាររយៈការដរៀបចំដវទ្ិកាម្បែួតម្បកជងចដំណុះ ឹងអំពីការម្បឆ្ងំអំដពើព ែរលួយ។  

• បងាារទ្ប់សាាត់ការម្បម្ពឹតរអំដពើព ែរលយួ ពម្ងឹងស ចរិតភាព អភិបាលែិចចលអែនុងសាាប័ន     
សាធារណៈ និង ឯែជន  ជាយ ទ្ធសាស្តសរគនលឹុះែនុងការបងាារទ្ប់សាាត់អំដពើព ែរលួយ។ បនរជំរ ញ
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ការដរៀបចំ និងអន វតរកផនការម្បឆ្ំងអំដពើព ែរលួយែនុងសាាប័នសាធារណៈ និងែរមវិធីម្បឆ្ំង
អំដពើព ែរលួយែនុងវិស័យឯែជន និង បដងកើតគំនិតផរួចដផរើរថ្មីៗរួរោនដលើែចិចស ម្បតិបតរិការ
ម្បឆ្ំងអំដពើព ែរលយួ។ ពម្ងឹងម្បសទិ្ធភាពននការផរល់ដសវាសាធារណៈសំដៅបដងកើនការដជឿ
ទ្ ែចិតរដលើរាជរោាភិបាល បនរអន វតរតាររយៈការចូលរួរពិនិត្យ ោែ់ដចញ នងិកែសម្រលួនូវ
ម្បកាសរួរសដីពីការផដល់ដសវាសាធារណៈ។ បនរចលូរួរទ្ប់សាាត់បាត ភាពអវិជជរន ែ៏ ូចជា
ការម្បម្ពឹតរដលមើសបទ្ប្បញ្ញតរិនានា តាររយៈការចលូរួរសដងកតការណ៍ ែនងុ ំដណើរការម្បឡង
ម្ែបខ័ណឌរស្តនរីរាជការ សសិ្េ និង ការងារគនលឺុះសំខាន់ៗអាទ្ិភាពរបស់ ម្ែសួង សាាប័ន។ ការ
ម្បកាសម្ទ្ព្យសរ្បតរិ និងបំណុលគឺជា វធិានការ បងាារទ្ប់សាាត់អំដពើព ែរលយួ និងោំម្ទ្ ល់
ការដស ើបអដងកត ៏រនម្បសិទ្ធភាព ក លនងឹបនរបដងកើនម្បសិទ្ធភាពែនុងការផរល់ដសវាែនុងការ
ម្បកាសម្ទ្ព្យសរ្បតរិ និង បំណុល ជាពិដសសចំដពាុះប គគលក លទ្ទ្ួលបានការកតងតាំងថ្ម ី
ប គគលក លចប់អាណតរិ ឬចូលនិវតរន៍ និង ពម្ងែីវិសាលភាពននការម្បកាសម្ទ្ព្យសរ្បតរ ិ
និងបំណុលដៅតារដោលដៅ ក លម្តវូម្បកាសម្សបតារច្ាប់សដពីីការម្បឆ្ំងអំដពើព ែ
រលួយក លបានែំណត់។ 

• បស្តងាាបបទ្ដលមើសបញ្ជូនដៅត លាការ បនរពម្ងឹងយនរការម្តួតពិនិត្យ និងវិភាគពាែ្យបរឹង និង
បនរចត់វិធានការរ ឺងរ៉ាត់ និងតឹងរ ៉ឹងចដំពាុះជនដលមើសននអំដពើព ែរលយួដោយព ំរនការដលើែ
កលង ែ៏ ូចជាបនរពម្ងឹងសរតែភាពរស្តនររីបស់ខលួនបកនែរដទ្ៀត តាររយៈការបណ្តុះបណ្តាល
ទំងែនុងនិងដម្ៅម្បដទ្ស សរីពីការដស ើបអដងកតបទ្ដលមើសសរាតម្បាែ់ ការដស ើបអដងកតចរែរម 
ការ តាររែ ការរ៉ឹបអូសផលននបទ្ដលមើសព ែរលួយ។   

• ឆ្នំ២០១៦-២០២០ ែរពុជាបានដម្តៀរខលួនែនុង ំដណើរការម្តួតពិនិត្យដឡើងវិញ ននការអន វតរអន -
សញ្ាដនុះ ដៅជ ំទ្ី២ ដតោតដលើជំពូែចំនួន២ គឺ ជំពែូទ្ី២ វិធានការការពារ និងទ្ប់សាាត់ និង
ជំពូែទ្ី៤ គឺែិចចការស ម្បតិបតរិការអនររជាតិ។ បនរដធវើការងារជិតសនិទ្ធជារួយសាាប័នពាែ់ព័នធ
នានា ទំងែនុងម្បដទ្សនិងអនររជាតិ តាររយៈការបដងកើតការិោល័យអាំងកទ្ប ូល និងការិោ-
ល័យម្បឆ្ំងការសរាតម្បាែ់ ដៅែនុងអងគភាពម្បឆ្ំងអំដពើព ែរលួយ។  

តារាងទ្ ី៤.១  សចូនាែរសខំាន់ៗ  នងិចណំចុដៅ ឆ្ន២ំ០១៩-២០២៣ 
សែរមភាពដោល សចូនាែរ 

ការងារពម្ងឹងការអប់រំរិនឲ្យម្បម្ពឹតរអំដពើព ែរលួយ 

១.ពម្ងីែវិសាលភាពននការអប់រំសរីពីការម្បឆំ្ងអំដពើ
ព ែរលួយដៅតារម្គឹុះសាានឧតររសិែ្ា និង បណ្តុះ
បណ្តាល វិជាាជីវៈ 
 

១.១.រនដរដរៀនសរីពីការម្បឆ្ំងអំដពើព ែរលួយសម្រប់ម្គឹុះសាានឧតររ
សិែ្ា និងបណ្តុះបណ្តាលវិជាាជីវៈ 

១.២.ែម្រិតននការយល់ ឹង និងដោរពច្ាប់ តនរលស ចរិតភាព សលីធរ ៌
និងវិន័យែនុងចំដណ្តរយ វជន (ការសទង់រតិ) 

២.ពម្ងឹងការផ្េពវផ្ាយអំពីការម្បឆ្ំងអំដពើព ែរលួយ ២.១.ចំនួនការផ្េពវផ្ាយអំពីការម្បឆ្ំងអំដពើព ែរលួយដៅតារម្បព័នធ
ផ្េពវផ្ាយ-វិស័យសាធារណៈ-វិស័យឯែជន-ម្គឹៈសាានសិែ្ា-
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ម្បជាពលរ ឋ-ទ្ីែកនលង ងាយរងអំដពើព ែរលួយ 
២.២.ចំននួអនែទ្ទ្ួលបានការផ្េពវផ្ាយអំពីការម្បឆំ្ងអំដពើព ែរលួយ 

ការងារបងាារ ទ្ប់សាាត់ការម្បម្ពឹតរអំដពើព ែរលួយ 

១.ពម្ងីែវិសាលភាពដោលដៅក លម្តូវម្បកាស
ម្ទ្ព្យសរ្បតរិ និងបំណុល 

១.១.ែម្រិតវិសាលភាព និងម្បដភទ្ដោលដៅក លម្តូវ ម្បកាសម្ទ្ព្យ
សរ្បតរិ និងបំណុល 

២.ជំរ ញការអន វតរបនរដលើ ំដណើរការម្តួតពិនិត្យការ
អន វតរ UNCAC ដៅែរពុជា 

២.១. រនការដរៀបចំ ំដណើរការម្តួតពិនិត្យការអន វតរUNCAC ដៅ 
ែរពុជាជ ំទ្២ី 

៣.ពម្ងឹងម្ែបខ័ណឌច្ាប់ ដោលនដោបាយ និយ័ត 
ែរមតារតម្រូវការ និងកាលៈដទ្សៈជាែ់កសរង 

៣.១.ច្ាប់ លិខិតបទ្ោាន និងដោលនដោបាយរួយចំនួនម្តូវបាន 
អន រ័ត នងិកែសម្រួល 

៤.បដងកើតឲ្យរនការិោល័យម្បឆ្ំងអំដពើព ែរលួយ
ដៅតាររាជធានីដខតរ 

៤.១.ចំនួនការិោល័យម្បឆំ្ងអំដពើព ែរលួយតារ ដខតរ-តំបន់ 

 ៥.ជំរ ញឲ្យរនការពម្ងឹងសីលធរ៌ ស ចរិតភាព និង 
អភិបាលែិចចលអែនុងសាាប័នសាធារណៈ 

៥.១.ចំនួនម្ែសួង-សាាប័នរនដរៀបចំ និងអន វតរែរមវិធី ពម្ងឹងសីលធរ៌ 
និងអភិបាលែិចចលអ 

 ៦.ពម្ងឹងម្បសិទ្ធភាព និងតរាភាពចំណូលចំណ្តយ 
សាធារណៈ 

៦.១.ចំនួនម្ែសួង សាាប័ន អងគភាពសាធារណៈ  ចូលរួរសដងកតការណ៍ 
ែនុងែិចចលទ្ធែរមសាធារណៈ និងែិចចការ ដផ្េងៗពាែ់ព័នធចំណ្តយ
រ ឋ 

៧.ពម្ងឹងម្បសិទ្ធភាព និងតរាភាពែនុងការផរល់ដសវា
សាធារណៈ 

៧.១.ចំនួនម្បកាសរួរពាែ់ព័នធការផរល់ដសវាសាធារណៈ ការពិន័យ និង 
ការផរល់ម្បាែ់រងាាន់ដលើែទ្ឹែចិតរ ក លបានោែ់ដចញកែសម្រួល 

៧.២.ែម្រិតម្បសិទ្ធភាពនិងតរាភាពននការផដល់ដសវាសាធារណៈ 
(ការសទង់រតិពីអនែទ្ទ្ួលដសវា) 

៨.ពម្ងីែការចូលរួរដបរជាាម្បតិបតរិធ រែិចចសាាតសអំពី     
វិស័យឯែជន 

៨.១.ចំនួនវិស័យឯែជនក លបានចូលរួរដបដជាាដធវើ  
ធ រែិចចសាាតសអំតាររូបភាពដផ្េងៗ 

ការអន វតរច្ាប់បស្តងាាប 
១.បដងកើនម្បសិទ្ធភាពការតារោន និងដស ើបអដងកត ១.១.ចំនួនែរមវិធីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ 
២.ពម្ងឹងយនដការម្តួតពិនិត្យពាែ្យបដឹង ២.១.រនការដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើងនូវយនដការម្តួតពិនិត្យពាែ្យបដឹង 
៣.ពម្ងីែែិចចស ការជារួយម្ែសួង សាាប័នពាែ់ព័នធ   
ជាតិ សាាប័នអនដរជាតិដលើការតាររែ និងរ៉ឹបអូសផល
ននបទ្ដលមើស 

៣.១.រនែិចចស ការជារួយម្ែសួង សាាប័នពាែ់ព័នធជាតិ សាាប័នអនដរ 
ជាតិដលើការតាររែនិងរ៉ឹបអូសផលននបទ្ដលមើសព ែរលួយ 

 

៤.១៩-  ម្ែសងួទ្នំាែទ់្នំងជារយួ ម្ពទឹ្ធសភា រ ឋសភា នងិ អធកិារែចិច   នងឹដដាតយែចិតរ 
ទ្ ែោែ់ែនុងការរួរចំកណែការពម្ងឹងភាពសាាតសអំដៅែនុងរ ឋបាលសាធារណៈ តាររយៈចែខុវិស័យ 
របស់ម្ែសួង គឺ “ការែសាងែរពជុាឲយ្កាាយដៅជាសងគរនតីរិ ឋ ម្បែបដោយតរាភាព គណដនយយ្
ភាព នងិភាពទ្ទ្លួខ សម្តវូ” ។ ដ ើរ្បីសដម្រចឲ្យបាននូវដោលដៅននចែខុវសិ័យដនុះ ម្ែសួងបាន
ោែ់ដចញនូវដោលនដោបាយចរ្បងរួយ គឺ “ការដលើែែរពស់អភិបាលែិចចលអតាររយៈការអប់រំ 
បងាារ ទ្ប់សាាត់បាត ភាពអសែរម បដងកើនគណដនយយ្ភាពម្បសទិ្ធភាពការងារ នងិពម្ងងឹនតីរិ ឋ”  ែនុង
ដោលបំណងដ្លើយតបដៅនឹងដោលនដោបាយអភិបាលែិចចលអ ក លម្គប ណ្ប់ដលើការកែ
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ទ្ម្រង់ស ីជដម្ៅទំងបួនគឺ ែំកណទ្ម្រង់ច្ាប់ និងម្បព័នធយ តរិធរ៌ ែំកណទ្ម្រង់រ ឋបាលសាធារ
ណៈ  ែំកណទ្ម្រង់ែងែរាំងម្បោប់អាវ ធ និងការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងអំដពើព ែរលួយ។ 

៤.២០-  ម្ែសងួទ្នំាែទ់្នំងជារយួ ម្ពទឹ្ធសភា រ ឋសភា នងិ អធកិារែចិច   នឹងបនរោែ់ដចញនូវ 
យ ទ្ធសាស្តសរធំៗ ចំននួ០៤  ក លអរដោយសែរមភាពសនូល ូចខាងដម្ការ ៖ 

  ១- ការពម្ងងឹវសិយ័ទ្នំាែទ់្នំងជារយួរ ឋសភា-ម្ពទឹ្ធសភាៈ  

ពម្ងងឹការងារនតីែិរម៖ ពម្ងឹងដសែរភាព សនរិស ខសងគរនីតិរ ឋ កាត់បនែយភាពម្ែីម្ែ ការ
អភិវឌឍ្ និងវិប លភាព ម្ពរទំងភាពស ខ  រររនា និងស ភរងគលជូនម្បជាពលរ ឋែរពជុា 
តាររយៈ ១. បនរចូលរួរដរៀបចំបញ្ចប់ដសចែរីម្ពាងចា្ប់សរីពីអធិការែិចច ដសចែរីម្ពាងអន -
ម្ែឹតសរីពីនតីិវិធីអធកិារែចិច ដសចែរីម្ពាងអន ម្ែឹត្យសរីពីម្ែរសីលធរ៌វជិាាជីវៈរស្តនរីអធិការ
ែិចច និងតាែ់កតងដសចែរីម្ពាងលិខិតបទ្ោានគតិយ តរពាែ់ព័នធ ន៏ទ្ដទ្ៀតក លជាតម្រូវការ
ចំដពាុះរ ខរបស់ម្ែសួង ២. បនរច ុះសទង់រតមិ្បជាពលរ ឋសរពីីការយល់ ឹងដលើច្ាប់ភូរ ិ 
បាលដៅតារដខតរដោលដៅ។ 
ពម្ងងឹការងារអបរ់ផំេ្ពវផា្យចា្ប៖់ ពម្ងឹងដសែរភាព សនរិស ខសងគរ នីតិរ ឋ កាត់បនែយភាពម្ែី
ម្ែ ការអភិវឌ្ឍនិងវិប លភាពម្ពរទំងភាពស ខ  រររនា និងស ភរងគលជូនម្បជាពលរ ឋ
ែរពុជាតាររយៈ ១. បនរការផេ្ពវផា្យចា្ប់អាទ្ិភាពទំង១១ ជនូម្បជាពលរ ឋដៅទ្ទូំង
ម្បដទ្សដ ើរ្បដីលើែែរពសក់ារយល ់ឹងអំពីច្ាប់ សិទ្ធ ិនិងកាតពវែិចចក លរនែនុងច្ាប់ ច្ាប់
ភូរិបាល ច្ាប់សរីពីនម្ពដឈើ ច្ាប់សរីពីជលផល ច្ាប់សរីអំដពើ ិងា្ែនុងម្គសួារ និងែិចច
ការពារជនរងដម្ោុះ ចា្ប់សរីពីការម្គបម់្គងដលើការម្បែបវិជាាជីវៈឯែជន ែនងុវិសយ័ដវជជ     
សាស្តសរអរដវជជសាស្តសរ នងិជំនួយដវជជសាស្តសរ ចា្ប់សរីពីការម្គប់ម្គងឱសថ្ ច្ាបស់រីពី
ចរាចរណ៍ផលូវដោែ ចា្បស់រីពីការម្តួតពិនិត្យដម្គឿងដញៀន  ច្ាបស់រីពីការទ្បស់ាាត់ការរើែ
រាលោលដរដរាគដអ ស៍/ជំងឺដអ ស៍ ចា្បស់រីពែីិចចការពារបរិសាាន នងិការម្គប់ម្គង
ធនធានធរមជាតិ ចា្ប់សរពីីការម្គប់ម្គងអាវ ធដម្គឿងផទុុះ និងម្ោប់រំដសវ និងចា្ប់សរីពីែិចច
ការពារដបតិែភណឌ និងវប្បធរ៌ ២. បនរច ុះវិភាគសាានភាព និងសិែា្បឋរដៅដលើច្ាប់អាទ្ិ
ភាពទំង១១ ដ ើរ្បីវាសស់ទង់ែម្រិតយល់ ឹង នងិតម្រូវការអពំីច្ាប់របស់ម្បជាពលរ ឋ 
តារភូរិសាស្តសរនីរយួៗ រ ននឹងដបើែយ ទ្ធនាការផ្េពវផ្ាយចា្ប់ជាផលូវការ នងិ៣. ដរៀបចំែរម
វិធីពិភាែា្ត រលូ (តារទ្រូទ្ស្េន៍) និងដរៀបចំែរមវិធសីនទនារតតិារវទិ្្យុ ។ 
ពម្ងងឹការងារទ្នំាែទ់្នំងរាជរោាភបិាល នងិរ ឋសភា ម្ពទឹ្ធសភា៖   ពម្ងឹងដសែរភាព សនរិស ខ 
សងគរនីតរិ ឋ កាត់បនែយភាពម្ែីម្ែ ការអភិវឌ្ឍនងិវបិ លភាព ម្ពរទំងភាពស ខ  រររនា 
និង ស ភរងគលជូនម្បជាពលរ ឋែរពុជា។ 

 ២- ការងារអធកិារែចិចៈ   
ដរៀបចំយ ទ្ធសាស្តសរ និងចត់តាំងម្បតិបតរិដលើការងារ បងាារ ទ្ប់សាោត់  បាត ភាពអសែរម ការ
រំដលាភដោយអំណ្តច ដ ើរ្បីបដងកើនគណដនយយ្ភាព ម្បសិទ្ធភាពការងារ និង ម្បឆ្ំងអំដពើ



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

205 

ព ែរលួយ។ ែិចចការ ៏សខំាន់ដនុះម្ែសួងបនរែំណត់យែ ១. ការងារអធិការែិចចដៅដលើ ការ
ម្គប់ម្គង រ ឋបាល  ិរញ្ញវតែុ និងម្ទ្ព្យសរ្បតរិរ ឋ ដៅតារម្ែសួង សាាប័នថ្ននែ់ជាតិ និង
ដម្ការជាត ិ ២. ការងារតារោនការអន វតរច្ាប់ដលើវិស័យ ែសិែរម រ កាាម្បរញ់ និងដនសាទ្ 
សាធារណការ និង ឹែជញ្ជូន ស ខាភិបាល ដរៀបចំក ន ី នគរូបនីយែរម និង សណំង់ សងគរ
ែិចច អតីតយ ទ្ធជន និងយ វនីតិសរ្បទ និងដទ្សចរណ៍ ម្ពរទំងទ្រូគរនាគរន៍ ៣. ការងារ
ទ្ទ្ួលពាែ្យបណ្ឹង នងិអដងកតម្សាវម្ជាវ បនរទ្ទ្លួ ពាែ្យបណ្ឹងរបស់ ម្បជាពលរ ឋពីម្គប់
រជ្ឈោាន និងអដងកតម្សាវម្ជាវដោុះម្សាយពាែ្យបណ្ឹងក លជាសរតែែិចចរបស់ម្ែសួង ៤.
ការងារទ្ំនាែ់ទ្ំនងជារួយអធិការែិចចតារបណ្តាម្ែសួង អងគភាព បដងកើនែិចចទ្ំនាែ់ទ្ំនងជា
រួយអងគភាពអធិការែិចចននម្ែសួង សាាប័ន អងគភាពនានាែនុងម្ែបខ័ណឌជាត ិ និងអនររជាត ិ
និង ៥. ការងារវិវាទ្ែរម បនរម្សាវម្ជាវអំពីទ្ំ ំននការម្បម្ពឹតរខ ស្គងរបស់ប គគលននម្ែសួង 
សាាប័ន ម្គឹុះសាានសាធារណៈ ស ម្ោសសាធារណៈ និងអនែពាែ់ព័នធ។ 

 ៤- ការងារទ្នំាែទ់្នំងជារយួរ ឋសភា ម្ពទឹ្ធសភា នងិអធកិារែចិច ថ្ននែរ់ាជធាន-ីដខតរ 

រនទីរទ្ំនាែ់ទ្នំងជារយួរ ឋសភា ម្ពឹទ្ធសភា នងិអធិការែិចច ថ្ននែ់រាជធាន-ីដខតរ ទំង២៥ 
បនរដធវើការផេ្ពវផ្ាយច្ាប់ ដរៀបចំដវទ្ិកាសាធារណៈដៅរលូោាន ដរៀបចដំធវើការសទង់រតិ
ម្បជាពលរ ឋយល ់ឹងច្ាប់ ទ្ទ្ួលពាែយ្បណ្ឹង នងិអដងកតម្សាវម្ជាវ តារោនការអន វតរ
ច្ាប់ និងដធវើអធិការែិចច ដៅតាររនទីរ-អងគភាព ជ ំវញិរាជធាន-ីដខតរទងំ២៥។ 

 ១.៣-  ការពង្រឹរង្រសិទ្ធភាពអនុវត្តការងារ 

ក-  ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី  
៤.២១- ដៅកនុងនីតិកាលទី៦ថ្នរែឋសភា រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដដោតអាទ្ិភាពដលើ៖ ១. 
ការបនរ ំដឡើងដបៀវត្េជូនរស្តនរីរាជការស ីវលិនិងែងែរាំងម្បោប់អាវ ធម្គប់ម្បដភទ្ ម្ពរទងំ 
បដងកើនម្បាែដ់សាធនជូននវិតរជន និង អតីតយ ទ្ធជន ដោយដរៀបចំដបើែផរលត់ារម្បព័នធធនាោរ 
ែនុងរយៈដពល២សបាោ ៍ររង ២. ការដធវើម្បតិភូែរមអណំ្តច ការដផទររ ខងារ ការដផទរធនធាន និង 
ការកចែរកំលែបដចចែដទ្ស តាររយៈយនរការវិរជឈ្ការនិងវសិ រជ្ឈការ  ល់អងគភាពរ ឋបាល 
ម្គប់ែម្រិតដម្ការឱវាទ្ម្ែសួង សាាប័ន ម្គឹុះសាានសាធារណៈ នងិ រ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិ ដ ើរ្បី
ទ្ទ្ួលបានសវ័យភាពសរម្សបទំងការសដម្រចចិតរ ការម្គប់ម្គង និង ការចត់កចងធនធាន
រន ស្េ និង  ិរញ្ញវតែ ុ ទ្នទឹរនឹងការែំណត់ឲ្យបានច្ាស់លាសន់ូវគណដនយ្យភាព និង ការ
ទ្ទ្ួលខ សម្តូវរបស់អងគភាពសាធារណៈ និង រស្តនរសីាធារណៈ ៣. ការជំរ ញនវាន វតរ និងរ ឋបាល
ឯែភាពដៅែនុងែម្រិតម្ែ ង ម្ស ែ-ខណឌ ដខតរ-រាជធានី ដ ើរ្បធីានាម្បសិទ្ធភាពទំងែនុងការបំដពញ
រ ខងារ នងិ ទងំែនុងការដម្បើម្បាស់ធនធាន ៤. ការោែ់ឲ្យអន វតរម្បព័នធម្គបម់្គងកផអែដលើសរិទ្ធ
ែរមដោយដម្បើម្បាស់សូចនាែរសរិទ្ធែរមគនលឹុះ ជាពិដសសសម្រប់រស្តនរីែនងុែម្រិត ឹែនាំ និង 
ម្គប់ម្គងសាាប័នសាធារណៈ ៥. ការោែ់ឲ្យអន វតរយនរការតារោន និង វាយតនរល ដ ើរប្ីជំរ ញ
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ការអន វតរ កែលរអវធិានការតម្រង់ទ្សិយ ទ្ធសាស្តសរ និង ពម្ងឹងែិចចស ម្បតបិតរិការ អនររម្ែសួង 
សម្រប់ការែសាង ដរៀបចំ និង អន វតរដោលនដោបាយរបសរ់ាជរោាភបិាល ៦. ការពម្ងឹងយនរ
ការកចែរកំលែ នងិ ការតាស់បរូរព័ត៌រនែនុងរ ឋបាលសាធារណៈដៅម្គប់ែម្រិតដៅទ្ូទំងម្បដទ្ស 
ដ ើរ្បីដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធភាពការម្គប់ម្គង និង ដ្លើយតបដៅនឹងដសចែរីម្តូវការរបស់អនែដម្បើម្បាស់
ដសវាសាធារណៈដៅែនុងការវិវឌ្ឍ ៏ឆ្ប់រ ័សននបរកិារណ៍ជាតិ នងិ អនររជាតិ និង ៧. ការដលើែ
ែរពស់ដសវាយ តរធិរ៌ ដោយបដងកើនម្បសិទ្ធភាពការងាររបស់រស្តនរី អន វតរចា្ប់ ពម្ងឹងជំដនឿទ្ ែចិតរ
ពីសាធារណជនដលើវិសយ័យ តរិធរ៌ និងម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងអំដពើបំពានដោយអយ តរិធរ៌ដៅែនុងសងគរ 
តាររយៈ (ែ)ការពម្ងងឹការអន វតរចា្ប់ឱ្យបានម្តរឹម្តូវ (ខ)ការពម្ងងឹភាពសាាតសអំ និង ម្ែរ
សីលធរ៌ វជិាាជីវៈរបស់រស្តនរីែនុងការអន វតរច្ាប់ (គ)ការពម្ងឹងយនរការវិន័យការងារ នងិ ការដធវើ
ទ្ំដនើបែរមរ ឋបាលយ តរិធរ៌ ( )ការដលើែែរពសក់ារផរល់ដសវាច្ាប់ និង (ង)ការពម្ងងឹ និង កែ
លរអយនរការដោុះម្សាយវវិាទ្ ក លអាចដ្លើយតបដៅនឹងសាានភាពជាែ់កសរងរបស់សងគរម្បែប 
ដោយម្បសិទ្ធភាព។ 

ខ- សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ  សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 
៤.២២- ដ ើរ្បីសដម្រចនូវដោលនដោបាយអាទ្ិភាពសំខាន់ៗខាងដលើ ម្ែសងួរ ខងារសាធា-
រណៈ បាននិងកាំពងុបនេអន វតរសែរមភាពការងារសខំាន់ៗ ូចខាងដម្ការ៖  

• ដលើែែរពសគ់ ណភាពននការផរល់ដសវាសាធារណៈ 
• ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងនងិអភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េនិងសាាប័ន 
• កែទ្ម្រង់ម្បព័នធដបៀវតេ្នងិលាភការដផ្េងៗ 
• ពម្ងឹងយនរការសម្របសម្រួលែំកណទ្ម្រង់អនររវិសយ័ និងន គូពាែ់ពន័ធ 
• ជំរ ញតារោនម្តួតពិនិត្យនងិវាយតនរលការអន វតរែរមវិធជីាតិែំកណទ្ម្រង់រ ឋបាលសាធារណៈ 
• បណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌឍ្រស្តនរីរាជការ 
• ម្តួតពិនិត្យរ ឋបាលរស្តនរីរាជការនិងការម្គប់ម្គងម្ែបខណឌ 
• ដធវើទ្ំដនើបែរមបដចចែវិទ្្ាពត័៌រនវិទ្្ាសម្របក់ារម្គប់ម្គងរស្តនរីរាជការស ីវិល 

កំណែទម្រង់វិរជ្ឈការនងិវិសហរជ្ឈការ  

៤.២៣-  រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា នឹងបនដជាំរុញការអនុវតដកាំដណទប្មង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ 
ដដ្ឋយដដោតការយកចិតេទកុដ្ឋក់ដលើ៖ 

ទ១ី ដធវើម្បតិភូែរមអំណ្តច ការដផទររ ខងារ ការដផទរធនធាន និងការកចែរំកលែបដចចែដទ្ស
តាររយៈយនរការវរិជ្ឈការ និងវសិ រជ្ឈការ  ល់អងគភាពរ ឋបាលម្គបែ់ម្រិតដម្ការឱវាទ្
ម្ែសួង សាាប័ន ម្គឹុះសាានសាធារណៈ និងរ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិ ដ ើរ្បទី្ទ្ួលបាន
សវ័យភាពសរម្សបទំងការសដម្រចចិតរ ការម្គប់ម្គង និងការចត់កចងធនធានរន ស្េ 
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និង ិរញ្ញវតែុ ទ្នទឹរនងឹការែំណត់ឲ្យបានច្ាស់លាស់នូវគណដនយ្យភាព នងិការទ្ទ្ួល
ខ សម្តូវ របស់អងគភាពសាធារណៈ និងរស្តនរីសាធារណៈ 

ទី២ ជំរ ញនវាន វតរ និងរ ឋបាលឯែភាព ដៅែនុងែម្រតិ ម្ែ ង ម្ស ែ ខណឌ រាជធាន ីដខតរ ដ ើរ្បី
ធានាម្បសទិ្ធភាពទងំែនុងការបំដពញរ ខងារ និង ការដម្បើម្បាស់ធនធាន 

ទ៣ី ពម្ងឹងយនរការកចែរំកលែ និងការតាស់បរូរព័តរ៌នែនុងរ ឋបាលសារធារណៈដៅម្គប់
ែម្រិតដៅទ្ទូំងម្បដទ្ស ដ ើរ្បីដលើែែរពសម់្បសទិ្ធភាពការម្គប់ម្គង និងដ្លើយតបដៅ
នឹងដសចែរមី្តូវការរបស់អនែដម្បើម្បាស់ដសវាសាធារណៈដៅែនងុការវវិឌ្ឍ ឆ៏្ប់រ ័សនន 
បរិការណ៍ជាត ិនិងអនររជាតិ។ 

៤.២៤-  ដ ើរ្បីធានា ល់ការសដម្រចបាននូវដោលដៅ ននដោលនដោបាយវិរជ្ឈការនិងវិស  
រជ្ឈការរបស់រាជរោាភិបាល គណៈែរាធកិារជាតសិម្របក់ារអភវិឌឍ្តារកបបម្បជាធបិដតយយ្
ដៅថ្ននែដ់ម្ការជាត ិ(គ.ជ.អ.ប.) បានដរៀបចំតាែ់កតងនិងោែ់ឲយ្អន វតរនូវែរមវិធីជាតិសម្រប់ការ
អភិវឌ្ឍតារកបបម្បជាធិបដតយ្យដៅថ្ននែ់ដម្ការជាត។ិ ការអន វតរែរមវធិីជាត ិ បានដតោតការយែ
ចិតរទ្ ែោែ់ដៅដលើែិចចការជាអាទ្ភិាពនិងចណំុចដៅរួយចំននួ ូចខាងដម្ការ៖  

• បនរការពម្ងងឹការម្គបម់្គងការងារែកំណទ្ម្រង ់ ដោយម្តវូធានា លក់ារដលើែែរពស់ភាពជា
រចស់របស់រាជរោាភបិាល ម្ែសួង សាាប័នទំងដៅថ្ននែ់ជាត ិនិងរ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិែនុង
ការ ឹែនាំ ម្គប់ម្គងសម្របសម្រួល នងិអន វតរែិចច ដំណើរការែំកណទ្ម្រង ់បនរពម្ងឹងការដធវើ
ស ខ  រនីយែរមជារួយែំកណទ្ម្រង់រ ឋបាលសាធារណៈ និងែំកណទ្ម្រងក់ារម្គប់ម្គង
 ិរញ្ញវតែុសាធារណៈឲ្យកាន់កតរនភាពផ្ារភាាប់ោន កាត់បនែយចំណ្តយម្បតិបតរិការ និង
ដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធភាពននការអន វតរការងារែំកណទ្ម្រង់ទំងដនុះ។  

• បនរពម្ងងឹនងិកែសម្រលួរចនាសរពន័ធនងិម្បពន័ធម្គបម់្គងរបសរ់ ឋបាលថ្ននែដ់ម្ការជាត ិ
ែំណត់នូវតនួាទ្ ីនិងការទ្ទ្ួលខ សម្តូវរបសរ់ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិនីរួយៗឲ្យកាន់កតរន
ភាពចា្សល់ាស ់និងការអភិវឌ្ឍរូលោានកាន់កតរនម្បសិទ្ធភាព តរាភាព គណដនយ្យ
ភាព បរិោប័នន និងសរធរ៌សងគរ ដោយដតោតដលើការពិនតិ្យ និងការដរៀបចំម្បព័នធ និង
រចនាសរព័នធថ្មីរបស់រ ឋបាលម្ែ ង ម្ស ែ ដ ើរ្បីធានា ល់ការដលើែែរពស់តនួាទ្ី ភារែិចច
របស់រ ឋបាលម្ែ ង ម្ស ែ ឲ្យកាាយជារ ឋបាលរលូោាន ស៏ំខាន់រយួែនុងការផរល់ដសវា 
និងការអភិវឌឍ្រូលោាន។ ទ្នទឹរោនដនុះ យនរការតារោន ម្តួតពិនិត្យ និងវាយតនរលដលើ
ការបំដពញការងាររបស់រ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិែន៏ឹងម្តូវបនរពម្ងឹង ដ ើរ្បីដលើែទ្ឹែចិតរ 
និងផរល់ការអភិវឌ្ឍសរតែភាព ល់រ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិ ែនុងការអន វតរតារច្ាប់ លិខិត
បទ្ោានគតិយ តរ និងសរងោ់ការងារ ក លបានែណំត់ឲ្យកាន់កតបានលអម្បដសើរដឡើង។ 
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• ដលើែែរពសម់្បសទិ្ធភាព នងិសែ័រសិទិ្ធភាពននការម្គបម់្គង នងិការអភវិឌឍ្ធនធនរន សេ្
ដៅរ ឋបាលថ្ននែដ់ម្ការជាត ិតាររយៈការដរៀបច ំនងិោែឲ់យ្អន វតរនវូម្បពន័ធម្គបម់្គងធនធាន
រន សេ្តារកបបវរិជឈ្ការ ដោយផរល់សិទ្ធិអណំ្តចកាន់កតដម្ចើនដឡើងឲយ្ដៅរ ឋ បាលថ្ននែ់
ដម្ការជាតែិនុងការដម្ជើសដរើស ការកតងតាំង ការោែ់ពនិ័យ និងែចិចការដផ្េង  ៗ

• បនរជរំ ញការដផទររ ខងារែនងុវសិយ័អាទ្ភិាពនានាដៅឲយ្រ ឋបាលថ្ននែដ់ម្ការជាត ិ ដ ើរ្បីធានា
ឲ្យរ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតកិាាយជាសាាប័នក លរនលទ្ធភាព និងសរតែភាពដពញដលញ
ែនុងការម្គបម់្គង ចត់កចងការផរលដ់សវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍដស ឋែចិចរូលោាន
ដោយតាល់ជនូម្បជាពលរ ឋ។ ជារយួោនដនុះការផរល់ដសវារ ឋបាលតាររយៈយនរការ 
“ម្ចែដចញចលូកតរយួ” នឹងម្តូវបនរពម្ងឹង ពម្ងីែ និងដធវើទ្ំដនើបែរមដៅម្គបរ់ ឋបាលរាជ
ធានី ដខតរ ម្ែ ង ម្ស ែ ខណឌ និង   ំ សងាាត់ទ្ទូំងម្បដទ្ស ដ ើរ្បីបងកលែខណៈកាន់កត
ងាយម្សួលជូនម្បជាពលរ ឋែនុងការទ្ទ្ួលបានដសវាឆ្ប់រ ័ស តរាភាព ម្បសិទ្ធភាព និង 
គណដនយ្យភាព។ 

• បនរជរំ ញការដធវើវរិជឈ្ការ ិរញ្ញវតែ ុដ ើរ្បីធានា លក់ារបដងកើនធនធាន ិរញ្ញវតែុរបស់រ ឋ បា
លថ្ននែ់ដម្ការជាតិ រួរទងំធនធាន ិរញ្ញវតែុជា្នាាន សិទ្ធិ និងធនធាន ិរញ្ញវតែុរនភាាប់
លែខខណឌ  ម្ពរទំង បនរកែលរអម្បពន័ធ និងសរតែភាពម្គប់ម្គង ិរញ្ញវតែុរបស់រ ឋបាល
ថ្ននែ់ដម្ការជាតិ ដ ើរប្ីធានាឲ្យរ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិរនធនធាន ិរញ្ញវតែ ុ និងសរតែ-
ភាពសរម្សបែនុងការម្គប់ម្គង ចត់កចង និងដម្បើម្បាស់ធនធាន ិរញ្ញវតែុ ម្បែបដោយ
ម្បសិទ្ធភាព។ 

៤.២៥- ដ ើរប្ីធានា លក់ារសដម្រចបាននវូដោលដៅ ននការពម្ងងឹការអន វតរែរមវិធីែំកណ
ទ្ម្រង់វិរជ្ឈការ និងវសិ រជ្ឈការ ដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធភាព និងសរតែភាពែនុងការបំដពញ
រ ខងារ និងការដម្បើម្បាសធ់នធានរបស់រ ឋបាលថ្ននែដ់ម្ការជាតិ ការដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធភាព
ការម្គប់ម្គង និងដ្លើយតបនឹងដសចែរមី្តូវការរបសអ់នែដម្បើម្បាស់ដសវាសាធារណៈ ម្ែសងួ
រហានផទ បានដតោតការយែចិតរទ្ ែោែ់ដលើែចិចការជាអាទ្ិភាព និងចំណុចដៅរួយចំនួន ូច
ខាងដម្ការ៖ 

 ទ្១ី ដលើែែរពសម់្បសទិ្ធភាព នងិសរតែភាពែនងុការបដំពញរ ខងារ នងិការដម្បើម្បាស់
ធនធានរបសរ់ ឋបាលថ្ននែដ់ម្ការជាត ិ 

• បនរកែសម្រលួតនួាទ្ ីភារែចិចរបសថ់្ននែជ់ាត ិនងិថ្ននែដ់ម្ការជាតិ ដោយជំរ ញការតារោន 
ោំម្ទ្ដលើការអន វតរការងាររបស់រ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិ តាររយៈការពិនតិ្យ នងិកែ
សម្រលួលិខតិបទ្ោានគតយិ តរ រចនាសរព័នធម្គប់ម្គង តួនាទ្ី ភារែចិចរបស់រ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការ 
ជាតិ និងថ្ននែ់ជាតិ ពម្ងឹងការអន វតរច្ាប់ ដលើែែរពស់សវ័យភាព និងការទ្ទ្លួខ សម្តូវ។  
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• ពម្ងងឹ នងិ ោមំ្ទ្ការអន វតរការដផទររ ខងារ នងិធនធាន ក លបានដផទរដៅឲយ្រ ឋបាលថ្ននែ់
ដម្ការជាត ិ ដោយដលើែែរពស់ភាពជារចស់ និងការទ្ទ្ួលខ សម្តូវែនុងការផរល់ដសវាសា
ធារណៈ និងការអភិវឌ្ឍរលូោានទំងកផនែដ ោារចនាសរព័នធ និងកផនែដសវាសងគរ ែនុង
ក នសរតែែិចចរបស់ខលួនម្បែបដោយវិជាាជីវៈ នវាន វតរ ម្បសិទ្ធភាពតរាភាព គណដនយ្យ 
ភាព បរិោប័នន និងសរធរ៌សងគរ។   

• បនរដលើែែរពសស់រតែភាពវជិាាជវីៈរស្តនររីាជការស វីលិម្ែសងួរហានផទ ម្ែ រម្បែឹា្ នងិរស្តនររីាជ
ការដៅរ ឋបាលថ្ននែដ់ម្ការជាត ិ ដោយផរល់ការអភិវឌ្ឍសរតែភាពម្បែបដោយគ ណភាព
តាររយៈការបដងកើត និងអន វតរម្បព័នធអភិវឌ្ឍសរតែភាពម្បែបដោយគ ណភាព កែលរអ
ម្បព័នធអភបិាលែិចចរលូោាន ម្សបតារដោលនដោបាយវិរជឈ្ការ នងិវសិ រជឈ្ការ 
បដងកើត និងអន វតរម្បព័នធម្គប់ម្គងព័ត៌រន និងម្បព័នធផ្េពវផ្ាយ ល់សាធារណជន និង
អនែពាែ់ព័នធនានា។  

• បនរពម្ងងឹែចិចស ការជារយួន គអូភវិឌឍ្ សងគរស វិលិ វសិយ័ឯែជន នងិអនែពាែព់ន័ធ
នានា ដោយដែៀគរធនធានចំបាច់នានា ដ ើរ្បីោំម្ទ្ការអភិវឌ្ឍសរតែភាព និងដលើែែរពស់
ម្បសិទ្ធភាពែនុងការផរល់ដសវាសាធារណៈម្បែបដោយវិជាាជីវៈ រនភាពងាយម្សួល និង
ដៅដែៀែជិតម្បជាពលរ ឋរូលោាន។  

• បនរពនិតិយ្ តារោន នងិោមំ្ទ្ លរ់ ឋបាលថ្ននែដ់ម្ការជាត ិ ដោយបនរ ែឹនាំសម្រប
សម្រលួោំម្ទ្ ល់រ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិឲយ្អន វតររ ខងារម្តឹរម្តូវតារច្ាបស់រពីីការម្គប ់
ម្គងរ ឋបាលរាជធានី ដខតរ ម្ែ ង ម្ស ែ ខណឌ ច្ាបស់រីពីការម្គប់ម្គងរ ឋបាល   ំ សងាាត ់
និងលិខិតបទ្ោានគតយិ តរពាែ់ព័នធនានា បនរោំម្ទ្ដលើែិចចការរ ឋបាល ចា្ប់ លិខិត
បទ្ោានគតិយ តរនានា ការអភិវឌ្ឍរូលោាន និងែិចចស ម្បតិបតរិការែនុងែម្រិតជាតិ និង
អនររជាតិ ។  

 ទ្២ី ដលើែែរពសម់្បសទិ្ធភាពការម្គបម់្គង នងិដ្លើយតបនងឹដសចែរមី្តវូការរបសអ់នែដម្បើ
ម្បាសដ់សវាសាធារណៈ  

• បនរដធវើែកំណទ្ម្រងក់ារម្គបម់្គងពនធនាោរ ដោយម្គប់ម្គងជនជាប់  ំម្បែបដោយសនរិ-
ស ខ ស វតែិភាព និងរន ស្េធរ៌ ដម្ការបរិោកាសរនអនារយ័លអ រនការសាោរនីត ិ   
សរ្បទ នងិការបណ្តុះបណ្តាលរ ខជំនាញវជិាាជីវៈ និងរ ខរបរចិញ្ចឹរជីវិត ដៅដពលដធវើ 
សរ រណែរមដៅែនុងស គរន៍វិញ។ 

• បនរម្គបម់្គងអតរសញ្ាណប គគលឲយ្កានក់តចា្សល់ាស ់ ក លរន សេ្ម្គបរ់បូម្តវូបាន
ែណំតអ់តរសញ្ាណ ដោយបដងកើនអម្តាច ុះបញ្ជីអម្តាន ែូលោាន និងដលើែែរពស់ការងារ
អតរសញ្ាណែរម បនរអភិវឌ្ឍនូវម្បព័នធច ុះបញ្ជីអម្តាន ែូលោាន ដរៀបចំោែ់ឲ្យដម្បើម្បាស់
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ម្បព័នធឯែភាពកបងកចែទ្ិននន័យម្បជាជន និងោែ់ឲយ្ ំដណើរការម្បព័នធដអឡិចម្តូនិែ 
សម្រប់ផរលដ់សវាជូនម្បជាជនម្បែប ដោយម្បសទិ្ធភាព និងតរាភាព។ 

• បនរពម្ងងឹការដធវើសវនែរមនផទែនងុ នងិដលើែែរពសស់ ចរតិភាពរបសថ់្ននែជ់ាត ិ នងិថ្ននែដ់ម្ការ
ជាត ិ ការពម្ងីែវិសាលភាព និងពម្ងឹងគ ណភាពែនុងការដធវើសវនែរមនផទែនុង និងបនរដលើែ
ែរពស់ស ចរតិភាព និងពម្ងឹងម្បព័នធអភិបាលែិចចលអ នីតិវិធីោែ់ពាែ្យបណ្ឹង ការដរៀបចំ 
ដវទ្ិកាសាធារណៈ ការផ្េពវផ្ាយយ ទ្ធសាស្តសរ សរីពីគណដនយ្យភាពសងគរ និងការ
ផ្េពវផ្ាយ និងតារោនស ចរិតភាពននអភិបាលែិចចរបស់រ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិ។   

• បនរអន វតររ ខងារក លបានដផទរឲ្យរ ឋបាលថ្ននែដ់ម្ការជាតឲិយ្បានកានក់តលអម្បដសើរ ជំរ ញរ ឋ
បាលថ្ននែដ់ម្ការជាតិឲ្យអន វតររ ខងារក លបានដផទរ និងផរល់ដសវារ ឋបាលដៅតារការិោល័
យម្ចែដចញចូលកតរួយ ដៅរ ឋបាលថ្ននែដ់ម្ការជាតិ កាន់កតលអម្បដសើរ និងបនរជំរ ញ ោំ
ម្ទ្រ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតែិនុងការផរល់ដសវារ ឋបាលម្បែបដោយគ ណភាព តរាភាព 
ម្បសិទ្ធភាព និងដ្លើយតបទន់ដពលដវលាដៅនឹងតម្រូវការរបសម់្បជាពលរ ឋ។  

• បនរជរំ ញឲយ្រ ឋបាលថ្ននែដ់ម្ការជាតរិនកផនការ នងិថ្វកិាសម្របផ់រលដ់សវាសាធារណៈ ដធវើ
ការកណនំា និងោំម្ទ្ឲ្យរនការដលើែជាកផនការ និងថ្វិកាច្ាស់លាស់សម្រប់ការផរ
ល់ដសវាសាធារណៈដៅែនងុរូលោាន ការដរៀបចំដវទ្កិាសាធារណៈ ការពិដម្ោុះដោបល់ ជា
រួយម្បជាពលរ ឋ ដ ើរ្បីម្បរូលធាត ចលូែនុងការដរៀបចំែសាងកផនការ និងថ្វកិា ដៅថ្ននែ់
ដម្ការជាតិ នងិបនរជរំ ញការដ្លើយតបដៅនឹងតម្រូវការរបស់ម្បជាពលរ ឋដៅរូលោាន។ 

• បនរពម្ងងឹការអន វតរ ចា្បស់រពីសីរគរ នងិអងគការរនិករនរោាភបិាល នងិចា្បស់រពីគីណ
បែេ្នដោបាយ បនរដធវើបចចុប្បននភាពសរគរ អងគការរិនករនរោាភិបាល ស គរន៍ជន
ជាតិដ ើរភាគតិច និងគណបែ្េនដោបាយ បនរដធវើការផ្េពវផ្ាយច្ាបស់រពីីសរគរ 
និងអងគការរិនករនរោាភបិាល និងចា្ប់សរីពីគណបែ្េនដោបាយ បនរោំម្ទ្និងផរល់
សិទ្ធិដសរើភាពដពញដលញ ល់សែរមភាពម្សបចា្ប់របស់សរគរ និងអងគការរិនករន  
រោាភិបាល។ 

៤.២៦-   ដ ើរ្បីសដម្រចនូវដោលនដោបាយអាទ្ិភាពសំខាន់ៗ ខាងដលើ ម្ែសងួយ តរធិរ ៌
បាននិងកាំពងុបនេអន វតរសែរមភាពការងារសំខាន់ៗ  ូចខាងដម្ការ៖  
ទ្១ី បនរអន វតរយ ទ្ធសាស្តសរែំកណទ្ម្រង់ច្ាប់នងិម្បព័នធយ តរិធរ៌ ដ ើរ្បីឈានដៅសដម្រចឲ្យ 

បានទ្ិសដៅយ ទ្ធសាស្តសរទំង៧ គឺ៖ 
▪ ពម្ងឹងការការពារសិទ្ធិ និងដសរើភាពជារូលោាន។ 
▪ ដធវើទ្ំដនើបែរមម្ែបខ័ណឌចា្ប់។ 
▪ ជំរ ញលទ្ធភាពឲ្យទ្ទ្ួលពត័៌រនអំពីច្ាប ់និងត លាការឲ្យម្បដសើរដឡើង។ 
▪ ដធវើឲ្យគ ណភាពនន ំដណើរការដរឿងែរី និងដសវាែរមពាែ់ព័នធ កានក់តម្បដសើរដឡើង។ 
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▪ ពម្ងឹងដសវាែរមយ តរិធរ៌ ររួរនអំណ្តចត លាការ នងិដសវាែរមកផនែអយ្យការ។ 
▪ បដងកើតយនរការដោុះម្សាយវិវាទ្ដម្ៅម្បព័នធត លាការ។ 
▪ ពម្ងឹងសរតែភាពសាាប័នវសិ័យច្ាប់ និងត លាការឲ្យអាចបដំពញអាណតររិបស់ខលួន 
បានដជាគជ័យ។ 

ទ្២ី ការងារអភិវឌ្ឍច្ាប ់៖  
▪ ដរៀបចំចា្ប់ និងជំរ ញការអន រ័តច្ាប ់
▪ ពម្ងឹង និងពម្ងីែការផ្េពវផ្ាយចា្ប់ និងបទ្ប្បញ្ញតរិច្ាប់ពាែព់័នធនឹងស្តសរី នងិែ ររ
ឲ្យបានទ្លូំទ្ូលាយ។  

▪ ពម្ងឹង និងពម្ងីែែចិចស ម្បតិបតរិការអនររជាតិែនុងវសិ័យច្ាប ់និងយ តរិធរ៌។ 
ទ្៣ី ដលើែែរពសម់្បសិទ្ធភាពននការដោុះម្សាយដរឿងែរ ី ម្ែសួងយ តរិធរ៌នឹងម្តូវពម្ងឹង និង

ពម្ងីែ៖ 
▪ ការបណ្តុះបណ្តាលចា្បរ់ូលោាន បទ្ប្បញ្ញតរិច្ាប់ពាែ់ព័នធនឹងស្តសរី និងែ ររ និង
ជំនាញដផេ្ងៗ ល់រស្តនរីអន វតរច្ាប ់ រស្តនររីាជការ ដៅម្ែរ ម្ពុះរាជាអាជាា និងអនែ 
ម្បែបវិជាាជីវៈច្ាប់។ 

▪ យនរការដោុះម្សាយវិវាទ្ដម្ៅម្បព័នធត លាការ។ 
▪ ការម្គប់ម្គងបញ្ជីសំណុដំរឿងែរីតារម្បព័នធថ្មី។ 
▪ ដលើែែរពសស់រភាពដយនឌ័រែនុងវសិ័យយ តរិធរ៌។ 
▪ ការតារោន និងម្តួតពិនតិ្យការអន វតរច្ាប់។ 

ទ្៤ី ចំដពាុះការងារដលើែែរពសស់រតែភាពម្គបម់្គងសាាបន័ ម្ែសួងយ តរិធរ៌នងឹម្តូវ៖ 
▪ បដងកើនសរតែភាពការងារ និងពម្ងឹងការអន វតរការងារម្គប់ម្គងរួរ។  
▪ ពម្ងីែ កែលរអដ ោារចនាសរព័នធម្ែសងួ និងតារសាលាជម្រុះែរីម្គប់ជាន់ថ្ននែ់។ 
▪ ពម្ងឹង និងពម្ងីែការម្តួតពិនិត្យ តារោន នងិវាយតនរល។  

១.៤-  ការពង្ររឹអភិបាលក្ិច្ចក្នរុវិស្យ័ឯក្ជន 
ក-  ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី  

៤.២៧- ដៅកនុងនតីិកាលទី៦ថ្នរែឋសភាដនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជានឹងដតោតអាទ្ិភាពដលើ៖ ១. ការ 
សិែ្ា និងការដរៀបចំម្ែបខ័ណឌដោលនដោបាយដលើែែរពស់អភិបាលែិចចែនុងវិស័យឯែជនក ល 
ជាដោលការណ៍រួរដ ើរ្បធីានាការម្គប់ម្គង នងិ ការអន វតរលអែនុងវសិ័យឯែជន ២. ការសិែ្ា 
និង ដរៀបចំម្ែបខ័ណឌដោលនដោបាយដលើែែរពសក់ារទ្ទ្ួលខ សម្តវូកផនែសងគរ និងបរិសាាន
ដ ើរ្បីជំរ ញការចលូរួរដោុះម្សាយបញ្ាសងគរ និង ដលើែែរពសក់ារកថ្រែ្ាបរិសាាន តនរលសីល
ធរ៌សងគរ និង វប្បធរជ៌ាតិ ម្ពរទំងពម្ងងឹការការពារសិទ្ធិ និង ស វតែិភាពអតិថ្ិជន តាររយៈ
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ការជំរ ញដរៀបច ំនិង អន រ័តច្ាប់សរីពកីារការពារអតិថ្ិជន ៣. ការបនរអន វតរយនរការសនទនាែនុង
ភាពជាន គរូវាងរ ឋ និង វិស័យឯែជន ែនុងែម្រិតដោលនដោបាយ និង បដចចែដទ្សទំងដៅ
ថ្ននែ់ជាតិ និង ថ្ននែ់ដម្ការជាតិ ដ ើរ្បីជំរ ញការពិភាែ្ាកផនែដោលនដោបាយ និង កសវងរែ ំដណ្តុះ 
ម្សាយបញ្ាម្បឈរដោយដលើែែរពស់ការដម្បើម្បាស់តួនាទ្ីននសភាពាណិជជែរម និង ៤. ការជំរ ញ 
និងការដលើែទ្ឹែចិតរឲ្យវសិយ័ឯែជនវិនិដោគដឡើងវិញដលើការចូលរួរអភិវឌ្ឍរូលធនរន ស្េ និង 
នវាន វតរន៍។ 

ខ- សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ  សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.២៨- ដ ើរ្បីសដម្រចនូវដោលនដោបាយអាទ្ិភាពសំខាន់ៗ ខាងដលើ រាជរោាភបិាលែរពជុា 
បាននិងកាំពងុបនេអន វតរសែរមភាពការងារសំខាន់ៗ  ូចខាងដម្ការ៖ 

• បនរអន វតរនិង ំដណើរការយនរការដវទ្កិារាជរោាភបិាល-កផនែឯែជន ដ ើរ្បីបនរដោុះម្សាយ 
ែងវល់ដផ្េងៗរបសវ់ិសយ័ឯែជន និងដ ើរ្បីបនរពម្ងឹងវិសយ័ឯែជនឲ្យកាន់កតរនជីវ 
ភាពនិងឲ្យកាន់កតរនភាពជារចស់។ 

• ដលើែកមពសស់ ម្គិនភាព រួមទាំងស ម្ោសធ នតូចនិងរធ្យរ ជាពដិសសែនុងចំដណ្ដរ
ប្បជាជនែរពុជាឲ្យដចុះដធវើធ រែិចចនិងវិនិដោគ តាររយៈការផ្េល់ការដលើែទ្ឹែចិតរ ការម្បឹែ្ា 
មូលធន និងបដចចែដទ្ស។ បនេពប្ងឹងយនេការដវទិការាជរដ្ឋាភបិាល-ដផ្នកឯកជន កនុង 

ទិសដៅជាំរុញឲ្យយនេការទាំងដនេះឈានកាាយដៅជាដវទកិាអភវិឌឍ្នក៍មពជុា ដែលជាយនេ 
ការសប្មបភ់ាគីពាក់ព័នធចូលរួមពិភាក្ាដលើបញ្ហានានាកនុងការអភវិឌ្ឍប្បដទស។ 

២-  បរិស្ថា នម្របដែដ ប់សម្ាបក់ារអនវុត្ដយុទធស្ថស្ដសដទងំរូល 

២.១-  សនដភិាព សារិភាពនយោបាយ សនដិសុខ និងសណ្ដដ បធ់្នា ប់ស្ថធ្នរែៈ 

ក-  ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ  សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.២៩-  ដៅកនុងនីតកិាលទ៥ីថ្នរែឋសភាកនៃងដៅដនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកមពជុា សដប្មចបាន 
ដជាគជ័យែនុងការការពារអធិបដតយ្យជាតិ និង បរូណភាពទ្ឹែ តីាររយៈការសម្រលសាានភាព 
តានតឹងដៅតំបន់រួយចំននួននម្ពំក ន និង ការដោុះម្សាយបញ្ាម្ពំក នជារយួម្បដទ្សជិតខាង 
ដោយសនរិវិធី ការទ្បស់ាាត់ដោយដជាគជ័យនវូចលនាប ិវតរន៍ពណ៌ ការពម្ងឹងសែិរភាពនដោ 
បាយ នីតិរ ឋ នងិ លទ្ធិម្បជាធិបដតយយ្ដសរើព  បែ្េ ការដលើែែរពស់ការដោរពសិទ្ធិ និង ដសចែរី
នថ្លថ្នូររបស់រន ស្េ ការសដម្រចបាននវូការដបាុះដឆ្នតដោយដជាគជយ័ទំងសែល នងិ អសែល 
និង ទំងថ្ននែ់ជាតិ និង ថ្ននែ់ដម្ការជាតិជាបនរបនាាប់ម្បែបដោយភាពដសរើម្តឹរម្តូវ និង យ តរិធរ៌ 
និង ការពម្ងងឹការអន វតរច្ាប់ែ៏ ូចជាសនរសិ ខ នងិ សណ្តាប់ធានប់សាធារណៈតាររយៈការអន 
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វតរម្បែបដោយម្បសទិ្ធភាពនូវដោលនដោបាយ “ភរូ-ិ  រំនស វតែភិាព” ម្ពរទំងការទ្ប់សាាត ់
និង បស្តងាាបដោយដជាគជ័យនូវបទ្ដលមើសម្ព មទ្ណឌម្គប់ម្បដភទ្ រួរបញ្ចូលទំងការម្បយ ទ្ធ
ម្បឆ្ំងដភរវែរម និង  ិរញ្ញប្បទនដភរវែរម ការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងសែរមភាពខ សចា្ប់ពាែ់ពន័ធ
ដម្គឿងដញៀន ការជញួ ូររន ស្េ និង ឧម្ែិ ឋែរម្លងក នម្គប់ម្បដភទ្។ 

៤.៣០- ដៅកនុងនីតកិាលទី៦ថ្នរែឋសភាដនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកមពជុានឹងបនដដតោតអាទ្ិភាពដលើ៖ ១.
ការការពារអធិបដតយ្យជាតិ និង បូរណភាពទ្ឹែ ី ម្ពរទំងការទ្ប់សាាត់ នងិ ម្បឆ្ំងោច់ខាត
រាល់សែរមភាពដផ្េងៗក លពាែ់ព័នធនឹងប ិវតរន៍ពណ៌ ឬ ការញុុះញងណ់្តរួយដ ើរ្បីដធវើសែរម 
ភាពខ សចា្ប់ បងកអសែិរភាពនដោបាយ ឬ ចលាចលែនុងសងគរ ២. ការបនរពម្ងឹងនីតរិ ឋ លទ្ធិ
ម្បជាធិបដតយ្យ វប្បធរស៌នរិភាព សលីធរ៌សងគរ ការដោរពសិទ្ធិ និង ដសចែរីនថ្លថ្នូររបស់រន ស្េ 
និង ការបនរពម្ងឹងបរិោកាស នងិ ម្បម្ែតីភាពែនងុការបំដពញរ ខងារននសាាប័នសាធារណៈ ៣.
ការបនរដោុះម្សាយបញ្ាម្ពំក នដោែ និង ទ្ឹែជារួយម្បដទ្សជិតខាងដោយកផអែដលើរូលោាន
ច្ាប់អនររជាតិ រួរជារយួនឹងការបនរដរៀបចំនិងជំរ ញអន វតរយ ទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍតំបន់ម្ពំក នជាម្ពំ
ក នសនរិភាព រិតរភាព នងិ ស ម្បតិបតរកិារ ទ្នទរឹនឹងការបនរម្បកាន់ខាាបន់ូវដោលការណ៍រិន
អន ញ្ាតឲ្យដម្បើម្បាស់ទ្ឹែ ីែរពុជាដ ើរ្បមី្បឆ្ំងនឹងម្បដទ្សជិតខាង ៤. ការទ្ប់សាាត់ និង បស្តងាាប
បទ្ដលមើសម្ព មទ្ណឌម្គប់ម្បដភទ្ រួរទំងការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងដភរវែរម និង  ិរញ្ញប្បទនដភរវែរម 
ការម្បឆ្ំងការសរាតម្បាែ់ ការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ងំសែរមភាពខ សចា្ប់ពាែ់ពន័ធនឹងការជញួ ូរ នងិ 
ដម្បើម្បាសដ់ម្គឿងដញៀន ការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងសែរមភាពខ សចា្ប់ពាែ់ពន័ធនងឹអំដពើជួញ រូរន ស្េ 
និង អាជីវែរមផលវូដភទ្ែ៏ ូចជាការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ងំនឹងឧម្ែិ ឋែរម្លងក នម្គប់ម្បដភទ្ដផ្េងដទ្ៀត 
ម្ពរជារួយនឹងការបនរជំរ ញអន វតរ “ដោលនដោបាយ ភរូ-ិ  រំនស វតែភិាព”  ៥. ការបនរពម្ងឹង 
ស វតែិភាពចរាចរណ៍ និង សណ្តាប់ធានប់សាធារណៈ ៦. ការបនរពម្ងឹងការអន វតរច្ាប់សញ្ាតិ និង 
ច្ាប់អដនាោម្បដវសន៍តាររយៈការទ្ប់សាាត់លំ ូរជនអដនាោម្បដវសន៍ដៅតារម្ពំក នដោែ អាកាស 
ោនោាន និង ម្ពំក នទ្ឹែជារួយនឹងការម្សាវម្ជាវរែជនអដនាោម្បដវសន៍ខ សច្ាប់ក លែំព ងរស់ 
ដៅែនុងម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពុជាដ ើរ្បីបញ្ជូនដចញដៅម្បដទ្សដ ើរវិញ នងិ ៧. ការពម្ងឹងការអន 
វតរច្ាប់ នងិ ែសាងសរតែភាពដ ើរ្បីទ្ប់សាាត់បទ្ដលមើសតារម្បព័នធបដចចែវិទ្ា្។ 

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិ គដប្មងសាំខ្ជន់ៗ  សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.៣១-  ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយអាទិភាពទាំងឡាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា ប្កសួង 
មហាថ្ផ្ទ នឹងបនរដដាតការយកចិតដទុកដ្ឋក់ដលើ ទ្១ី ការការពារអធិបដតយ្យជាតិ និងបូរណភាពទ្ែឹ
 ី ម្ពរទំងការទ្ប់សាាត់និងម្បឆ្ំងោច់ខាតរាលស់ែរមភាពខ សច្ាប់បងកអសែិរភាពនដោបាយ 
ឬចលាចលែនុងសងគរ ទ្២ី ការបនរដោុះម្សាយបញ្ាម្ពំក នដោែ នងិទ្ឹែជារួយម្បដទ្សជិត
ខាងដោយកផអែដលើរូលោានច្ាប់អនររជាតិ រួរជារយួនឹងការបនរដរៀបចំ និងជំរ ញអន វតរយ ទ្ធ
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សាស្តសរអភិវឌឍ្ន៍តំបន់ម្ពំក នជាម្ពំក នសនរិភាព រិតរភាព និងស ម្បតិបតរិការ ទ្នទឹរនឹងការ
បនរម្បកាន់ខាាបន់ូវដោលការណ៍រិនអន ញ្ាតឲ្យដម្បើម្បាស់ទ្ឹែ ីែរពុជា ដ ើរ្បមី្បឆ្ំងនឹងម្បដទ្ស
ជិតខាង ទ្៣ី ការទ្បស់ាាត់ និងបស្តងាាបបទ្ដលមើសម្ព មទ្ណឌម្គប់ម្បដភទ្ រួរទំងការម្បយ ទ្ធ
ម្បឆ្ំងដភរវែរម និង ិរញ្ញប្បទនដភរវែរម ការម្បឆ្ំងការសរាតម្បាែ់ ការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំង
សែរមភាពខ សច្ាបព់ាែព់័នធនឹងការជួញ ូរ និងដម្បើម្បាសដ់ម្គឿងដញៀន ការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំង
សែរមភាពខ សច្ាបព់ាែព់័នធនឹងអំដពើជញួ ូររន សេ្ និងអាជីវែរមផលវូដភទ្ ែ៏ ូចជាការម្បយ ទ្ធ
ម្បឆ្ំងនឹងឧម្ែិ ឋែរម្លងក នម្គប់ម្បដភទ្ដផ្េងៗដទ្ៀត ម្ពរជារួយនឹងការបនរជំរ ញអន វតរ 
“ដោលនដោបាយ ភរូ ិ  រំនស វតែភិាព” ទ្៤ី ការបនរពម្ងឹងស វតែិភាពចរាចរណ៍ និងសណ្តាប់ 
ធានប់សាធារណៈ ទ្៥ី ការបនរពម្ងងឹការអន វតរចា្ប់សញ្ាតិ និងចា្ប់អដនាោម្បដវសន៍តាររយៈ
ការទ្ប់សាាត់លំ ូរជនអដនាោម្បដវសន៍ដៅតារម្ពំក នដោែ អាកាសោនោាន និងម្ពកំ នទ្ឹែ 
ជារយួនឹងការម្សាវម្ជាវរែជនអដនាោម្បដវសន៍ខ សច្ាប់ក លែំព ងរស់ដៅែនងុម្ពុះរាជណ្តចម្ែ
ែរពុជា ដ ើរ្បីបញ្ជូនដចញដៅម្បដទ្សដ ើរវិញ និង ទ្៦ី ពម្ងឹងការអន វតរច្ាប់ និងែសាងសរតែ
ភាពដ ើរ្បីទ្ប់សាាត់បទ្ដលមើសតារម្បព័នធបដចចែវិទ្ា្។ 

៤.៣២-  ដ ើរ្បីសដម្រចដោលនដោបាយអាទ្ិភាពសំខាន់ៗខាងដលើ ប្កសងួមហាថ្ផ្ទ នឹងម្តូវ៖  
ទ្ី១ ពម្ងងឹការការពារអធបិដតយយ្ជាត ិ នងិអន វតរចា្បស់ញ្ាត ិ នងិចា្បអ់ដនាោម្បដវសន ៍
ដោយបនរការការពារអធិដបតយ្យជាតិ និងបូរណភាពទ្ឹែ ី បនរដោុះម្សាយបញ្ាម្ពំ
ក នដោែនិងទ្ឹែ បនរពម្ងងឹការអន វតរច្ាប់សញ្ាតិ និងច្ាប់អដនាោម្បដវសន៍។ 

ទ្ី២ ពម្ងងឹវធិានការបងាារ ទ្បស់ាាត ់ នងិបស្តងាាបបទ្ដលមើស ដោយបនរទ្ប់សាាត់នងិបស្តងាាប
បទ្ដលមើសម្គប់ម្បដភទ្ និងបនរពម្ងឹងការអន វតរចា្ប់ បនរដលើែែរពស់ចំដណុះ ឹង 
និងផរល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជាាជីវៈ ល់រស្តនរីដៅបណឌិត្យសភានរគបាល និង
បនរែសាងសរតែភាព ដ ើរ្បីទ្ប់សាាត់បទ្ដលមើសតារម្បព័នធបដចចែវិទ្្ា។ 

ទ្ី៣ ពម្ងងឹស វតែភិាពចរាចរណ ៍ នងិសណ្តាបធ់ានបស់ាធារណៈ ដោយបនរពម្ងឹងការអន វតរ
ច្ាប់ ការអប់រំផ្េពវផ្ាយតារម្គប់រូបភាព និងបនររែ្ាការពារសនរិស ខ សណ្តាប់
ធានប់សាធារណៈជាម្បចំ។ 

៤.៣៣- ម្ែសងួរហានផទ នងឹបនរអន វតររដបៀបវារៈជាអាទ្ភិាព  ូចខាងដម្ការ៖  
ទី១ ការពម្ងងឹការការពារអធបិដតយយ្ភាពជាត ិនងិការអន វតរចា្បស់ញ្ាត ិនងិចា្បអ់ដនាោ
ម្បដវសន ៍ 

• បនរការការពារអធបិដតយយ្ជាត ិនងិបរូណភាពទ្ែឹ  ីម្ពរទំងការទ្ប់សាាត់ និងម្បឆ្ំង
ោច់ខាតរាល់សែរមភាពខ សច្ាប់ បងកអសែិរភាពនដោបាយ ឬចលាចលែនុងសងគរ 
ពិដសសបងាារទ្ប់សាាត់ និងបំបាត់ម្បសិទ្ធភាពរិនឲ្យដែើនរនដឡើងចលនាប ិវតរន៍
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ពណ៌ ទ្នទឹរនឹងការបនរម្បកានខ់ាាប់នវូដោលការណ៍រិនអន ញ្ាតឲយ្ដម្បើម្បាស់ទ្ឹែ  ី 
ែរពុជា ដ ើរ្បមី្បឆ្ងំនឹងម្បដទ្សជិតខាង។   

• បនរដោុះម្សាយបញ្ាម្ពកំ នដោែនងិទ្ែឹ ជារួយម្បដទ្សជិតខាង ដោយកផអែដលើរូល
ោានច្ាប់អនររជាតិ រួរជារួយនឹងការបនរដរៀបចំ និងជំរ ញអន វតរយ ទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍
តំបន់ម្ពំក ន ជាម្ពំក នសនរិភាព រិតរភាព និងស ម្បតិបតរិការលអ។  

• បនរពម្ងងឹការអន វតរចា្បស់ញ្ាត ិ នងិចា្បអ់ដនាោម្បដវសន ៍ ដោយបដងកើនម្បសិទ្ធភាព 
ផរល់ដសវាអដនាោម្បដវសនន៍ងិការម្គប់ម្គងជនអដនាោម្បដវសន៍ បងាារទ្ប់សាាត់អំដពើដភរវ 
ែរម ឧម្ែិ ឋែរម្លងក នម្គប់ម្បដភទ្ ការពារផលម្បដោជន៍ជាតិនិងម្បជាពល រ ឋ
ម្សបតារច្ាប់ និងលិខិតបទ្ោានគតិយ តរពាែ់ព័នធ និងចូលរួរអន វតរដោល
នដោបាយដបើែចំ ដជើងដរ របស់រាជរោាភិបាលបនរពម្ងឹងម្បសិទ្ធភាពម្គប់ម្គង 
វតររនននការសានែ់ដៅ និងការម្បែបរ ខរបររបស់ជនបរដទ្សែនុងម្ពុះរាជាណ្ត
ចម្ែែរពុជា។ 

ទ្២ី ពម្ងងឹវធិានការបងាារ ទ្បស់ាាត ់នងិបស្តងាាបបទ្ដលមើស  
• បនរទ្បស់ាាត ់ នងិបស្តងាាបបទ្ដលមើសម្គបម់្បដភទ្  ចូជាបទ្ដលមើសម្ព មទ្ណឌ រួរទំង
ការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងដភរវែរម និង ិរញ្ញប្បទនដភរវែរម ការម្បឆ្ំងការសរាតម្បាែ ់
ការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងសែរមភាពខ សច្ាប់ពាែព់័នធនឹងការជួញ ូរ និងដម្បើម្បាស់ដម្គឿង
ដញៀន ការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ងំសែរមភាពខ សច្ាបព់ាែ់ព័នធនឹងអំដពើជញួ ូររន ស្េ និង
អាជីវែរមផលូវដភទ្។  

• បនរពម្ងងឹការអន វតរចា្ប ់នងិែសាងសរតែភាព ដ ើរ្បីទ្ប់សាាត់បទ្ដលមើសតារម្បព័នធ
បដចចែវិទ្្ា និងការស ការែនុងការទ្ប់សាាត់និងបស្តងាាបបទ្ដលមើសដនុះ បនរអន វតរ
ការងារឧម្ែិ ឋវិទ្ា្បដម្រើយ ទ្ធសាស្តសរកាតប់នែយបទ្ដលមើស បនរការែត់ម្តា នងិបញ្ជលូ
ទ្ិននន័យបទ្ដលមើសរនភាពស ម្ែឹត ទន់សភាពការណ៍ ជំរ ញអន រ័ត និងអន វតរច្ាប់
សដីពីនគរបាលជាតិកាន់កតលអម្បដសើរដឡើង អភិវឌឍ្នែ៍រាំងនគរបាលដោយការបណ្តុះ
បណ្តាល និងការដម្តៀររស្តនរីបនដដវនសម្រប់រយៈដពលរធយ្រ និងកវង។ 

ទ្៣ី ពម្ងងឹស វតែភិាពចរាចរណ ៍នងិសណ្តាបធ់ានបស់ាធារណៈ  
• បនរពម្ងងឹការអន វតរចា្ប ់ នងិការអបរ់ផំេ្ពវផា្យតារម្គបរ់បូភាព ដោយបនរជំរ ញ
ការងារផ្េពវផ្ាយអប់រំ កណនាំម្បជាពលរ ឋ ឲ្យចូលរួរែនុងការរែ្ាសណ្តាប់ធានប់    
សាធារណៈ ដោរពច្ាប់ចរាចរណ៍ផលវូដោែ បនររ៉ឹតបនរឹងការអន វតរចា្ប ់ នងិការដលើែ
ែរពសស់រតែភាពជនំាញ ល់រស្តនរនីគរបាលសណ្តាបធ់ានប់ ចរាចរណ៍ បនរដលើែែរពស់
ការយល ់ឹងសរីពីចា្ប់ចរាចណ៍ផលូវដោែ នងិផលូវទ្ឹែ និងពន្យល់ម្បជាពលរ ឋឲ្យរន
រនសិការចលូរួរអន វតរចា្ប់។ 
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• បនររែា្ការពារសនរសិ ខ សណ្តាបធ់ានបស់ាធារណៈជាម្បច ំដោយបនររែ្ាការពារសនរិ
ស ខ ស វតែិភាពម្គប់ម្ពឹតរកិារណ៍ជាតិ នងិអនររជាត ិ និងរែ្ាសណ្តាប់ធានប់ រដបៀប
ដរៀបរយ ននការដធវើបាត ែរម ែូ ែរម ដោយទ្ប់សាាត់រនិឲ្យដែើតរនអំដពើ ិង្ា។ បនរ
ជំរ ញការចូលរួរពីសំណ្តែ់ម្បជាពលរ ឋតារស គរន ៍ ែនុងចលនារែា្សនដិស ខ 
ស វតែភិាព និងសណ្តាប់ធានប់សងគរ ឲ្យរនការដែើនដឡើងជាដរៀងរាល់ឆ្នំ។ 

ការម្បយុទធម្បឆងំយម្រឿងយ ៀន 

៤.៣៤-   អាជាាធរជាតបិ្បយទុធប្ប្ាំងដប្គឿងដញៀន នឹងបនដែកឹនាាំការអនវុតដឲ្យមនប្បសិទធភាព
នូវយុទធសាស្ដសដទាំង៥របស់ដផ្នការជាត៥ិ្ាាំ សដីពកីារប្តួតពនិិត្យដប្គឿងដញៀន ដែលរួមមន ១. 
ការកាត់បនថយតប្មូវការដប្គឿងដញៀន ២. ការកាតប់នថយការផ្គត់ផ្គង់ដប្គឿងដញៀន ៣. ការពា្ 
បាល សាារនីតិសម្បទនិងដធវើសមហរណកមម ៤. ការពប្ងឹងសមតថភាពអនុវតដច្ាប់ នងិ ៥.  កចិច 
សហប្បតិបតដិការអនដរជាតិ។ ដ ើរ្បសីដម្រចបាននវូយ ទ្ធសាស្តសរទងំ៥ខាងដលើ អាជាាធរជាតមិ្ប 
យ ទ្ធម្បឆ្ងំដម្គឿងដញៀនបានោែឲ្់យអន វតរវធិានការយ ទ្ធសាស្តសរចនំួន៧ ក លមន ចូខាងដម្ការ៖  

• អប់រំ ផ្េពវផ្ាយ បងាារទ្ប់សាោត់ ប ិដសធដម្គឿងដញៀនៈ ការដលើែែរពស់ការយល់ ឹងជា
សាធារណៈអំពីដម្គឿងដញៀន និងផលប ុះពាល់ននដម្គឿងដញៀនដៅែនុងសងគរ។ ការជំរ ញ
ដរៀបចំយនរការសម្រប់តារោនម្តួតពនិិត្យនិងវាយតនរលសែរមភាពបងាារទ្បស់ាាត់ការ
ដម្បើបំពានដម្គឿងដញៀន។ 

• ព្ាបាល  សាោរនីតិសរប្ទ បណ្តុះបណ្តាលវិជាាជវីៈ  បំណិនជីវតិ  ការដធវើសរ រណែរម 
និងចែដចញពីដម្គឿងដញៀនៈ ការពា្បាលអនែដញៀនដម្គឿងដញៀន ដោយកផអែដលើស 
គរន៍តាររយៈដសវាស ខភាពផលូវចិតរ និងដម្គឿងដញៀនរបស់ម្ែសួងស ខាភិបាល។ ដរៀបចំ
បដងកើតរចនាសរព័នធរបស់រជ្ឈរណឌលពា្បាល សាោរនីតិសរប្ទ នងិសរ រណែរមអនែ
ដញៀនដម្គឿងដញៀន។ 

• ពម្ងឹងម្បសទិ្ធភាពសាាប័នអន វតរច្ាបៈ់ ជំរ ញការអន វតរការងារនីតិែរម ឲ្យរនម្បសិទ្ធ   
ភាព ជំរ ញការអន វតរអន សញ្ារបស់អងគការស ម្បជាជាតិសរពីីដម្គឿងដញៀន ែនុងដនាុះរួរ
រន៖ អន សញ្ាដទលសរីពីដម្គឿងដញៀន ឆ្នំ១៩៦១ ដោយបានដធវើវិដសាធនែរមដោយ
ពិធីសារឆ្នំ១៩៧២ អន សញ្ាសរីពីសារធាត ក លដធវើឲ្យប ុះពាល់ម្បព័នធសរនសម្បសាទ្ 
ឆ្នំ១៩៧១ អន សញ្ារបស់អងគការស ម្បជាជាតិម្បឆ្ំងដៅនឹងការចរាចរខ សច្ាប់
ដម្គឿងដញៀន និង សារធាត ក លដធវើឲ្យប ុះពាល់ម្បព័នធសរនសម្បសាទ្ ឆ្នំ១៩៨៨  និង 
អន សញ្ាសរីពីការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងឧម្ែិ ឋែរម្លងក នឲ្យរនម្បសិទ្ធភាព។ បដងកើនែិចចស 
ម្បតិបតរិការទ្ប់សាាត ់ និង បស្តងាាប ការោំ  ុះ ការផលិត ការចរាចរ ការជញួ ូរ ការកចែ
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ចយ និងការដម្បើម្បាស់ដម្គឿងដញៀនខ សច្ាប់ និងពម្ងឹងម្បសទិ្ធភាពការងារដស ើបអដងកត 
របស់សាាប័នអន វតរចា្ប។់  

• ម្តួតពិនិត្យសារធាត គីរីផ្ស្ាំៈ ការបដងកើនការម្គប់ម្គងសារធាត គីរីផ្េំដម្គឿងដញៀន និងសារ
ធាត ដញៀនក លប ុះពាល់ម្បព័នធសរនសម្បសាទ្។ ជំរ ញការដរៀបចំបទ្ប្បញ្ញតរនិានា និង     
ទ្ប់សាាត់ការបកងវរសារធាត គីរីផ្េំពីជំនញួម្សបច្ាប់ដៅផលិតដម្គឿងដញៀនខ សច្ាប់ 
ការដរៀបចំកផនការម្គប់ម្គង និង ម្តួតពិនតិ្យការផលិត និងការចរាចរដម្បងរ ែខជាតិក ល
រនផទុែសារធាត សាស្ត វលូខពស់ចម្រញ់ដចញពីដ ើរម្រុះដម្ៅភនំនិងរ ែខជាតិដផេ្ងៗដទ្ៀត។ 

• បនេែិចចស ម្បតិបតរិការអនររជាតិជារួយម្បដទ្សជាប់ម្ពំក នៈ  ការជំរ ញយនរការភូរិ  ំ 
ស ោានដម្គឿងដញៀនដៅតារតំបន់ម្ពំក ន។ 

• បនេែិចចស ម្បតិបតរិការអនររជាតិម្បដទ្សែនុងតំបន់និងន គូអភិវឌ្ឍនានាៈ  ការពម្ងឹង និង
ពម្ងីែការអន វតរកាតពវែចិចក លរនកចងែនុងែិចចម្ពរដម្ពៀង និងអន សញ្ាដម្គឿងដញៀន
អនររជាតិ នងិបដងកើនែិចចស ម្បតិបតរកិារអនររជាតជិារួយម្បដទ្សនានា ដ ើរ្បីកសវងរែការ
ោំម្ទ្សម្រប់សែរមភាពម្តួតពិនិត្យដម្គឿងដញៀន។ 

• ពម្ងឹងយនរការម្តតួពិនិត្យដម្គឿងដញៀនដៅថ្ននែជ់ាត ិ និង ថ្ននែ់ដម្ការជាត ិ ពម្ងឹងរចនា   
សរព័នធរបស់អាជាាធរជាតិម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងដម្គឿងដញៀនដៅថ្ននែជ់ាតិនិងថ្ននែ់ដម្ការជាតិ។  

៤.៣៥-  ដែើម្បីពប្ងឹងតថ្មៃរបស់ប្គសួារនិងសាសនា ដែលជាមូលដ្ឋានប្គឹេះថ្នការដរៀបចាំសងគម
កមពុជា ប្កសងួធមមការនងិសាសនា នឹងបនដជាំរុញដលើកកមពស់ោ៉ាងសកមមនវូតួនាទីរបស់ប្គួសារ 
និងការផ្ា្រភាាប់ដៅនឹងតថ្មៃជាប្បថ្ពណីថ្នសាសនារបស់ប្ពេះរាជាណ្ដចប្កកមពុជា។ ម្ែសួងបនរ 
ពម្ងឹងពម្ងែីព ទ្ធិែសិែ្ាដៅម្គប់ែម្រិត ការដបាុះព រពផ្ាយគរពីរ ីកា ែ្បួនចា្ប់នានា និងពម្ងឹង 
ការម្បតិបតរិធរ៌វនិ័យ ដោយស ការជារួយស្នតេច្ង្ពះស្រឃរាជ នងិស្នតេច្ង្ពះស្រឃ 
នាយក្ទំងពីរគណៈ ទ្នទឹរនឹងដនុះម្ែសងួោំម្ទ្សែរមភាព នងិដលើែែរពស់សិទ្ធិដសរើភាពខាង 
ជំដនឿសាសនាដផ្េងៗដទ្ៀតដ ើរ្បីរួរចំកណែអភិវឌ្ឍន៍សងគរ។ 

៤.៣៦- ដៅកនុងនីតកិាលទ៦ីថ្នរែឋសភាដនេះ ប្កសងួធមមការនងិសាសនា នឹងបនរោែ់ដចញ 
នូវដោលនដោបាយអាទ្ិភាពរួយគឺ “ដលើែែរពសស់ាសនារបសរ់ ឋ តនរលសលីធរស៌ងគរនងិស ខ 
  រនយីែរមសាសនា” ក លអរដោយសែរមភាពសនូល ូចខាងដម្ការ៖ 

• ការងារវសិយ័ព ទ្ធែិសែិា្ 
▪ បនរសម្របសម្រលួការងារព ទ្ធិែសែិ្ា សំដៅបណ្តុះបណ្តាលធនធានរន ស្េែនងុជួរម្ពុះ 
សង្ឃពីែម្រិតធរមវិន័យ រ ូត ល់ឧតររសិែា្ និងដម្កាយឧតររសិែ្ា។ 

▪ បនរដធវើស ម្បតិបតរកិារអនររជាតិវសិ័យធរមការ និងសាសនា។ 
▪ បនរពម្ងឹងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានរន សេ្ (ម្ពុះសង្ឃ) ពីែម្រិតបឋររ ូត ល់ឧតររ
សិែ្ាឲ្យបានសរម្សបតារសរង់ោជាតិ នងិអនររជាតិ។ 
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▪ បនរពម្ងីែសាលាព ទ្ធិែសែិ្ាដៅតាររូលោាន។ 

• ពម្ងងឹ នងិពម្ងែីការម្គបម់្គងផេ្ពវផា្យម្ពុះព ទ្ធសាសនា នងិរែា្ស ខ  រនយីែរមខាង
ជដំនឿសាសនា 
▪ ដរៀបចំអន សំវចឆរៈរហាសននិបាតរស្តនរសីង្ឃទ្ទូំងម្បដទ្ស និងផ្េពវផា្យតាររាជធាន ី
ដខតរ។ 

▪ បនរយែចិតរទ្ ែោែស់ ការជារួយម្ែសួង សាាប័នពាែ់ព័នធ ែនុងការពម្ងីែការផ្េពវ 
ផ្ាយម្ពុះធរ៌ តាររយៈនាទ្ីម្ពុះព ទ្ធសាសនាផ្ារភាាប់សងគរ។ 

▪ បនរផ្េពវផ្ាយម្ទ្សឹរីម្ពុះព ទ្ធសាសនាអប់រំដៅតារសាលាដរៀនតាររយៈែរមវធិីទ្ស្េនា
ទនម្ពុះព ទ្ធសាសនា ដោយស ការជារួយម្ែសួង សាាប័នពាែ់ព័នធ។ 

▪ យែចតិរទ្ ែោែស់ ការជារួយម្ែសួង សាាប័នពាែ់ព័នធដលើែែរពស់ ល់ការសិែ្ាម្សាវ 
ម្ជាវ នងិចងម្ែងនូវរាល់គរពីរ ែ្បួនតម្រ ែ្បនួដរៀបរងគល ពិធីប ណ្យដផេ្ងៗ នងិពិធីែិចច
សាសនា។ 

▪ បនរទ្ំនាែ់ទ្ំនងនិងស ការជិតសនទិ្ធ ជារួយដរ ែឹនាំពា ិរសាសនាែនុងវសិ័យែិចចការ
សាសនា។ 

▪ បនរដរៀបចំច្ាប់ និងដោលនដោបាយសម្រប់ការម្គប់ម្គង និងដរៀបចំរចនាសរព័នធ 
សាសនាម្គប់និកាយទងំអស់ដៅែនុងម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពុជា។ 

▪ បនរទ្ំនាែ់ទ្ំនងជារួយបណ្តាម្បដទ្សនងិអងគការ សរគរចរិែសាសនាដ ើរ្បីកសវង 
យល់ពីសាសនាដផ្េងៗដលើសែលដលាែ។ 

▪ បនរកណនាំ និងម្តតួពិនិតយ្អងគការសាសនាដម្ការឱវាទ្ម្ែសងួ វតរអារារ នកិាយសាសនា 
រណឌលសិែា្ម្សាវម្ជាវសាសនានានា និងរាល់អងគការសរគរក លរនចរិតសាស- 
នា ឲ្យម្បតិបតរិ និងដធវើសែរមភាពសាសនាឲ្យម្សបតារច្ាប់របស់រ ឋ។ 

▪ បនរដធវើអធិការែិចចដលើវសិយ័សាសនា នងិសម្របសម្រួលដោុះម្សាយអធិែរណ៍ 
▪ បនរជំរ ញការបដងកើតបណ្តាល័យដៅតារវតរអារារនានា សម្រប់ជាម្បដោជន៍ ល់សា-
ធារណៈជន រួរទងំបពវជតិ ទំងម្គ សែ ែនុងម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពុជា។ 

▪ បនរដលើែទ្ឹែចិតរឲ្យម្គបស់ាសនាទំងអស់ ចូលររួែនុងការអភិវឌ្ឍដស ឋែចិច និងសងគរ 
ជំរ ញវតរអារារ នងិវិហារសាសនានានា ឲ្យកាាយជារជ្ឈរណឌលអប់រខំាងកផនែសាារត ី
សីលធរ៌ វប្បធរ៌ និងសងគរែិចច រែា្នូវស ខ  រនីយែរម និងដសរើភាពខាងជំដនឿ
សាសនាទំងអស់។ 

២.២- បរយិាកាសអំណោយផល សង្ារ់ធុរកិច្ច ការវិនិណយាគ និរ ការ

អភិវឌ្ឍ 
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ក-   ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.៣៧-  ែនុងនីតិកាលែនលងដៅដនុះ រាជរោាភិបាលទ្ទ្លួបានដជាគជ័យែនុងការរែ្ាសាានភាព
រ៉ាម្ែូដស ឋែិចច ដោយសដម្រចបានែំដណើនរធ្យរែនុងរងវង់ម្បរណ៧% ែនុងរួយឆ្នំ ក លតាររយៈ
ដនុះ ែរពុជាបានកាាយខលនួជាម្បដទ្សរនចំណូលរធ្យរែម្រិតទបកាលពឆី្នំ២០១៦ និងរំពងឹថ្ន
នឹងចែដចញផ តពមី្បដទ្សរនការអភវិឌឍ្តចិតចួ ដ ើយដឡើងឋានៈជាម្បដទ្សរនចណំលូរធយ្រ 
ែម្រតិខពសដ់ៅឆ្ន២ំ០៣០ និងកាាយជាម្បដទ្សរនចណំលូខពសដ់ៅឆ្ន២ំ០៥០។ ជារយួោនដនុះ 
រាជរោាភបិាលែរពជុា នឹងបនរខតិខំដ ើរ្បសីដម្រចឲ្យបានការកាត់បនែយភាពម្ែីម្ែជាង១%ែនុង
រួយឆ្នំ និងឈានដៅសដម្រចឲ្យបានដោលដៅអភវិឌឍ្ម្បែបដោយចរីភាព ឆ្ន២ំ០៣០។ អម្តា អតិ
ផរណ្តម្តូវបានរែា្ឲ្យសែតិែនុងែម្រិតទប និងអាចម្គប់ម្គងបានខណៈក លអម្តាបរូរម្បាែ់បនរ
រនសែិរភាពែនុងរងវង៤់.០៥០ដរៀល ែនុងរួយ  លាារអាដររិែ។ ទ្នទឹរដនុះទ្ នវិនិដោគទំងកផនែ
ឯែជននិងសាធារណៈ ក លម្តូវបានអន រ័តចបព់ីឆ្នំ២០១៣ រែ ល់ ២០១៧ រនទ្ំ ំសរ ប
២៧,៧ប ៊ីលាន  លាារអាដររិែ ក លបញ្ាែ់ពីទ្នំ ែចិតរខពស់របស់វិនិដោគិនរែដលើបរិោ កាស
វិនិដោគរបស់ែរពជុា។ 

៤.៣៨-   ដែើម្បីសដប្មចបាននូវដោលដៅជាយុទធសាស្ដសេដផ្នកម៉ាប្កូដសែឋកិចច រាជរដ្ឋាភិបាល
នីតិកាលទ៦ីនឹងដដោតអាទិភាពដលើ៖ 

ទ្ី១.ការបនរអន វតរដោលនដោបាយរ៉ាម្ែូដស ឋែិចច ដោយម្ប ងម្បយ័តន ដោយម្បកានយ់ែ 
នូវការផ្េនំនដោលនដោបាយ ិរញវតែុសាធារណៈ ដោលនដោបាយរូបយិវតែុ និង ការ
កែទ្ម្រង់រចនាសរពន័ធ ក លរនលែខណៈប ដរសែរមកតម្បយ័តនម្បកយង ដ ើរ្បធីានាឲ្យបាន 
នូវសែិរភាពែំដណើន អតផិរណ្តទប សែរិភាព អម្តាបររូម្បាែ់ នងិ ជំរ ញការវនិិដោគ។ 

ទ្ី២.ការដរៀបចនំូវយនរការម្គប់ម្គងវិបតរិ និង ហានភិ័យកផនែដស ឋែិចច ក លអាចដែើនដឡើង 
ែនុងវិស័យ ិរញ្ញវតែុ ទំងវសិ័យធនាោរ និង វសិ័យរិនករនធនាោរ ទងំវិសយ័អចលន 
ម្ទ្ព្យ និង ែនុងវសិ័យ នទ្ដផ្េងដទ្ៀត។ 

ទ្ី៣.ការជំរ ញបញ្ចប់ការដធវើវិដសាធនែរមច្ាបស់រីពីវនិិដោគ និង ការជរំ ញការអន វតរចា្ប់ 
ដនុះ រួរទំងចា្ប់សរីពីតំបន់ ដស ឋែចិចពិដសសផងឲយ្រនម្បសិទ្ធភាពខពស់។ 

ទ្ី៤.ការជំរ ញដរៀបចំការកែទ្ម្រង់ម្បព័នធពនធោរម្គបម់្ជ ងដម្ជាយ និង ស ីជដម្ៅ រួរទំងការ 
ដរៀបចំច្ាប់សរីពីសារដពើពនធថ្មីផង ដោយឈរដលើដោលការណ៍បដងកើនម្បសិទ្ធភាពម្បរូល 
ចំណូលថ្វកិាជាតិ ធានាបាននូវបរិោកាសម្បែតួម្បកជងដោយតរាភាព គណដនយយ្ភាព 
ដសមើភាព នងិ យ តរិធរ ៌ ដលើែទ្ឹែចិតរ ល់សែរមភាពដស ឋែិចច ធ រែិចច និង ការវិនិដោគ 
ម្ពរទំងធានាបាននូវសរធ៌រសងគរ។ 
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ទ្ី៥.ការដរៀបចំ នងិ ជំរ ញអន វតរនូវយនរការសម្រួល ល់ការបដងកើតធ រែចិចថ្មី ដោយកាត់បនែយ 
ដពលដវលាននការច ុះបញ្ជ ី ការដសនើស ំអាជាាបណណ និង នីតិវធិីពាែ់ពន័ធដផ្េងៗដទ្ៀតម្ពរ
ទំងដរៀបចំកែលរអនូវដសវាសាធារណៈក លបដម្រើធ រជន ឬ ំដណើរការធ រែចិច។ 

ទ្ី៦.ការបនរជំរ ញែចិចសម្រលួពាណិជជែរម ដោយបញ្ចប់នូវការដរៀបចំម្បព័នធបញ្ជរជាតិកត 
រួយ ការកែលរអយនរការម្តួតពិនិត្យដៅតារម្ពំក នឲ្យសែិតែនុងែម្រិតអប្បបររ និងការ 
បនរកាត់បនែយនីតវិិធីក លរិនចំបាច់ និង ជាឧបសគគ លព់ាណិជជែរម។ 

ខ- សកមមភាព កមមវិធី និងគដប្មងសាំខ្ជន់ៗសប្មប់អនុវតដដោលនដោបាយអាទិភាព 

 កំយែើនម្បកបយោយចីរភាព 

៤.៣៩- ដែើម្បីសដប្មចឲ្យបាននូវបណ្ដាដោលនដោបាយអាទិភាព សប្មប់នីតិ កាលទី៦
ថ្ន រ ឋសភា  ប្កសងួដសែឋកចិចនងិហិរញ្ញវតថ ុនងិ គណៈែរាធកិារវនិដិោគែរពជុា   នឹងអនុវតេ 
សកមមភាព ែចូខ្ជងដប្កាម៖ 

• បនរធានាសែិរភាពរ៉ាម្ែូដស ឋែិចច តាររយៈ (១)ពម្ងឹងយនរការម្គប់ម្គងហានិភ័យ និង
វិបតរិ ិរញ្ញវតែុ (២)ម្គប់ម្គងែំដណើនឥណទនែនុងវិស័យពាែ់ព័នធនឹងអចលនម្ទ្ព្យឲ្យសែិត
ែនុងែម្រិតសរម្សបរួយ និងបដងកើនគ ណភាពននការផរល់ឥណទន ដោយដតោតដលើវិស័យ
ផលិតែរម និងពាណិជជែរម (៣)បនរខិតខំកសវងរែម្បភពទ្ នថ្មីៗបកនែរដទ្ៀតសម្រប់វិស័យ 
ឯែជន  ូចជា៖ ការអភិវឌ្ឍទ្ីផ្ារសញ្ាបណណនិងទ្ីផ្ាររូបិយបណណ និងការបដងកើតធនាោរ
ស ម្ោសធ នតូចនិងរធ្យរ (៤)បនរដតោតការយែចិតរទ្ ែោែ់ដលើការម្គប់ម្គងវិស័យ
អចលនម្ទ្ព្យ និងខិតខំជំរ ញការអភិវឌ្ឍលំដៅឋានក លរននថ្លសរររ្យ ម្សបតារដោល
នដោបាយរបស់រាជរោាភិបាល និង (៥)បដងកើនការយល់ ឹងរបស់ម្បជាពលរ ឋទ្ូដៅ ជា
ពិដសសអនែដៅតារទ្ីជនបទ្ពាែ់ព័នធនឹងែរចីពីសាាប័នរីម្ែូ ិរញ្ញវតែុ។ 

• ជំរ ញែំដណើនដស ឋែចិចរ៉ឹងរំម្បែបដោយបរិោប័នន និងធន់នឹងវិបតរិ តាររយៈ (១) ការ
បដងកើនសរតែភាពម្បែួតម្បកជងែរពុជា  (២)ការជំរ ញការដធវើពិពិធែរមដស ឋែិចច។   

• ពដនលឿនការកែទ្ម្រង់ និងការពម្ងឹងសរតែភាពសាាប័ន តាររយៈ (១)កាត់បនែយចំណ្តយ
ដលើការដធវើធ រែិចច ដោយពនិិត្យជាចំបាច់ដលើបញ្ាបទ្ប្បញ្ញតរិ  នីតវិិធីននការអន វតរ និង
ចំណ្តយដលើដសវាសាធារណៈ ែនុងដោលបំណងដលើែែរពស់ម្បព័នធ ឹែជញ្ជនូ និងឡូជី
សទីែែរពុជាឲ្យរនម្បសិទ្ធភាព និង (៣)ពម្ងឹងការអភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េម្បែបដោយ
គ ណភាពទងំជនំាញែម្រតិទប រធយ្រ នងិខពស់សំដៅបដងកើនម្បសិទ្ធភាពននការផរល់ដសវា 
សាធារណៈ។ 

• ដរៀបចំលិខិតបទ្ោានគតយិ តរចំនួន៤ គឺ (១)ដរៀបចំដសចែរីម្ពាងច្ាប់សរីពកីារម្គប់ម្គង 
ដសវាែរមវាយតនរល និងដសវាែរមអចលនវតែុ (២)ដរៀបចំដសចែរីម្ពាងច្ាបស់រីពីការម្គប ់
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ម្គងអាជីវែរមទ្ទ្ួលបញ្ចំ និងទ្ទ្ួលម្បាតិដភាគដោយអន ប្បទន (៣)ដរៀបចំច្ាប់
ម្គបម្គងអាជីវែរមអភិវឌ្ឍអចលនវតែុ (៤)ដរៀបចំដសចែរីម្ពាងម្បកាសសរីពកីារម្គប់ម្គង
អាជីវែរមទ្ំនិញដម្បើម្បាស់រចួ និង ដរៀបចំសរង់ោវាយតនរលអចលនវតែុ។ 

• បនរពម្ងឹងចំដណុះ ឹង និងទ្ំន ែចិតររបស់ម្បជាជនែរពុជាដលើវិស័យធានារា៉ាប់រង តាររយៈ 
សិកាាសាលាផ្េពវផ្ាយ និងអនររការើធានារា៉ាប់រង។ 

• ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងការលែ់ផលិតផលធានារា៉ាប់រងតាររយៈទ្ូរគរនាគរន៍ ដោយបដងកើត 
ម្ែបខ័ណឌច្ាប់ និងបទ្ប្បញ្ញតិដផ្េងៗ។ 

• បនរអភិវឌ្ឍទ្ីផ្ាររូលបម្ត តាររយៈការជំរ ញ និងការដលើែទ្ឹែចិតរស ម្ោស និងម្ែ រ
   នឲ្យដបាុះផ្ាយលែ់រូលបម្តសាធារណៈ ការដលើែែរពស់ការជួញ ូរ និងការពិនិត្យអំព ី
តម្រូវែនុងការដបាុះផ្ាយលែ់រូលបម្តរ ឋ។ 

• បដងកើតគណៈែរាធិការជាតិសែិរភាព ិរញវតែុែរពុជា។ 
• បដងកើតយនរការធានារា៉ាប់រងដលើម្បាែ់បដញ្ញើដៅែរពុជា។ 
• ម្គប់ម្គង ដបាុះផ្ាយរូលបម្តរ ឋ ការម្គប់ម្គងសាច់ម្បាែ់ និងម្បតិបតរិការទ្ីផា្រចំ ។ 
• ម្គប់ម្គងការដបាុះផ្ាយរូលបម្តដម្ត ឋអធិបដតយ្យ។ 
• អភិវឌ្ឍន៍ប ិនរ៉ាែោល ូវ។ 
• បដងកើតសាាប័នវាយតនរលែម្រិតឥណទន។ 
• សិែ្ាសរិទ្ធិលទ្ធភាពែនុងការបដងកើតទ្ីផ្ារខ រូឌីធីអនាគត។ 
• សិែ្ាលែខណៈភូរិសាស្តសរនិងកសវងរែន គូរែនុងការបដងកើតរជឈ្រណឌលអភវិឌឍ្ន ិ៍រញ្ញវតែ។ុ 
• ពម្ងឹងការដែៀរគរចំណូលពីវិស័យកាស ណីូឲ្យអសល់ទ្ធភាព ក លទ្ទ្ួលបានការអន ញ្ាត
ពីរាជរោាភិបាល និងពម្ងងឹការអន វតរលិខិតបទ្ោានក លរនម្សាប់ និងជំរ ញការអន រ័ត
ច្ាប់សរីពីការម្គប់ម្គងវិសយ័កាស ីណូ។ 

• ដរៀបចំម្ែបខ័ណឌវិនិដោគសាធារណៈ និងភាពជាន គូរវាងរ ឋ និងឯែជន។ 
• ដរៀបចំដសចែដីម្ពាងច្ាប់វនិិដោគថ្មី និងច្ាប់សដីពីតបំន់ដស ឋែិចចពិដសស។  
• បនរពម្ងឹង និងពម្ងីែវិសយ័ឯែជន តាររយៈការដធវើឱ្យកាន់កតរនម្បសិទ្ធភាពដលើែិចចការ
ម្គប់ម្គង និងសម្របសម្រួលការងារវិនិដោគឯែជន ែ៏ ូចជាការជំរ ញ ទែ់ទញ ោំម្ទ្ 
និងកថ្ទំការវិនិដោគឯែជន។ 

• ពម្ងឹង និងដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធភាពននយនរការតារោននិងម្តួតពិនិត្យ ការអន វតរគដម្រង
វិនិដោគ ដ ើរ្បីធានាការដោរពដោលការណ៍និងលែខខណឌននែិចចសន្ាវិនដិោគម្ពរទំង
អន ដលារភាពននច្ាប់ែរពុជាជាធររន។ 
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• ពម្ងឹងយនរការផដល់ដសវាកថ្ទំវិនិដោគ ដោយកផអែដលើឧតររន វតរន៍ជាសែល ដ ើរ្បីដលើែ
ែរពស់ម្បសិទ្ធភាពននការសម្របសម្រួលការវិនិដោគ និងដោុះម្សាយបញ្ាម្បឈររបស់
អនែវិនិដោគ ែនុងម្គប់ ំណ្តែ់កាលននការអន វតរគដម្រងវិនិដោគ។ 

• ដរៀបចំនិងោែ់ឲ្យអន វតរនូវយ ទ្ធសាស្តសរ និងវិធានការជាែ់កសដង ដ ើរ្បជីំរ ញការផ្េពវផ្ាយ
និងទែ់ទញការវិនិដោគ ដោយដតោតដលើម្បដទ្សដោលដៅរួយចំនួន និងែំណត់
ម្បដភទ្ឧស្ា ែរមអាទ្ិភាពច្ាស់លាស់។ 

• បងកបដងកើតបរិោកាសអំដណ្តយផល សម្រប់ទ្ទ្ួលការវិនិដោគទំងែនុងនិងដម្ៅម្បដទ្ស 
រួររនការសម្រួលការច ុះបញ្ជី ការផរល់អាជាាបណណ និងលិខិតអន ញ្ាតដផ្េងៗ ជាពិដសស 
តារយនរការម្ចែដចញចូលកតរួយ ដ ើរ្បីបដងកើនដលប្ឿនរាល់ម្បតិបតរិការ នានាទែ់ទ្ងនឹង
ធ រែិចចនិងវិនិដោគ ម្ពរទំងការកាត់បនែយចំណ្តយដម្ៅផលូវការ។ 

៤.៤០-  ដែើម្បីសដប្មចឲ្យបាននូវបណ្ដាដោលនដោបាយអាទិភាព សប្មប់នីតិកាលទី៦
ថ្ន រ ឋសភាម្ែសងួពាណជិជែរម  នឹងអនវុតេសកមមភាព ែូចខ្ជងដប្កាម៖ 

ទី១ ការច ុះបញ្ជីពាណិជជែរម៖ ១)ពម្ងីែ នងិពម្ងងឹការផរលដ់សវាតាររយៈការច ុះបញ្ជីតារ
ម្បព័នធសវ័យម្បវតរិែរមឲ្យរនលែខណៈម្បែួតម្បកជងដៅែនុងបណ្តាម្បដទ្សអាសា៊ាន ២)
បដងកើនម្បសិទ្ធភាពការងារច ុះបញ្ជីតារម្បព័នធសវ័យម្បវតរិែរម ដ ើរ្បីឲ្យម្បដទ្សែរពុជាទ្ទ្ួល 
បាននូវចណំ្តត់ថ្ននែម់្បដសើរដៅែនុងការវាយតនរលរបសធ់នាោរពិភពដលាែ (ភាពងាយ
ម្សួលែនុងការចបដ់ផរើរ នងិដធវើពាណិជជែរមជាដរៀងរាល់ឆ្នំ)។ 

ទ្ី២ ែិចចការែរមសិទ្ធិបញ្ា៖ ១)ដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើង លល់ទ្ធភាព និងសរតែភាពែនុងការ
ម្គប់ម្គង ដ ើរប្ីផរល់នងិដម្បើម្បាស់ដសវាែរមសិទ្ធិបញ្ាែនុងការោំម្ទ្ ល់ការអភិវឌ្ឍដស ឋ
ែិចចែរពុជា ២)ដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើង ល់លទ្ធភាពនិងសរតែភាពរោាភិបាលែរពជុាដ ើរ្បីផរល់
នូវដោលនដោបាយែរមសិទ្ធិបញ្ា និងដសវាែរមែនងុការោំម្ទ្វិសយ័ែសិែរម ពាណិជជែរម 
ឧស្ា ែរម  វប្បធរ៌និងឧស្ា ែរមដទ្សចរណ៍ែរពជុា ៣)បដងកើនចំដណុះ ឹង និងការ
យល់ ឹងែនងុម្សទប់ម្បជាជនទ្ូដៅអំពីតួនាទ្ីែរមសិទ្ធិបញ្ាដៅដលើវិស័យដស ឋែិចចដ ើរប្ី
ោំម្ទ្ការដែើនដឡើងននការដម្បើម្បាស់ម្បព័នធែរមសទិ្ធិបញ្ា ដោយធ រៈជនែរពជុា និង៤)
អភិវឌ្ឍន៍និងរែ្ាច្ាប់ែរមសិទ្ធិបញ្ាែរពុជាឲ្យម្សបជារួយបទ្ោានអនររជាតិដ ើរ្បីបំដពញ 
តម្រូវការដស ឋែិចចនិងសងគរែរពុជា។ 

ទ្ី៣ អភិវឌ្ឍន៍ែិចចការនាំដចញ-នាំចូល៖ ១)ពម្ងឹងការដធវើម្បតិភែូរមននការដចញវិញ្ាបនបម្ត
បញ្ាែ់ម្បភពដ ើរទ្ំនិញទ្ម្រង់ឌី  ល់រនទីរពាណិជជែរមដៅតារបណ្តាដខតរជាប់ម្ពំក ន 
២)ពម្ងឹង នងិពម្ងីែការអន វតរគដម្រងការដម្បើម្បាស់វិែរយបម្តសម្រប់ដធវើម្បតិដវទ្ន៍
សវ័យបញ្ាែ់ម្បភពដ ើរទ្នំិញែនុងអាសា៊ាន ៣)ពម្ងងឹការកថ្ទំ កែលរអម្បព័នធសវ័យម្បវតរិ
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ែរមវិញ្ាបនបម្តបញ្ាែ់ម្បភពដ ើរទ្ំនិញ និងតភាាប់ C/O ទ្ម្រង់D ដៅែនុងម្បព័នធបញ្ជរកត
រួយជាតិែរពជុា និងដរៀបចបំកនែរC/O ទ្ម្រង់ដផ្េងៗម្សបតារវិធានម្បភពដ ើរននម្បដទ្ស
នាំចូល ៤)ដរៀបចំបណ្តុះបណ្តាលនិងផ្េពវផ្ាយការច ុះបញ្ជីសម្រប់អនែនាំដចញដៅស 
គរន៍អឺរ  ប។ 

ទ្ី៤ ពម្ងងឹការម្តួតពិនិត្យទ្ំនិញ ការពារអនែដម្បើម្បាស់ និងែិចចការម្បែតួម្បកជង៖  ពម្ងងឹ
ការអន វតរចា្ប់សរីពកីារម្គប់ម្គងគ ណភាព ស វតែភិាពដលើផលិតផលទ្ំនិញនិងដសវាទ្ប់ 
សាាត់សែរមភាពម្បែួតម្បកជងរិនដសាាុះម្តង់ រាំងសាាត់និងបស្តងាាបនូវការផលិត និងការ
កចែចយផលិតផលកែលងកាាយ នងិផលិតផល ួសកាលបរិដចឆទ្ដម្បើម្បាស់ោានអនារយ័ 
រនចរលងដរដរាគរនសារធាត គីរីហារឃាត់ ឬខូចគ ណភាព ។ 

 ចីរភាពបរិស្ថា ន 

៤.៤១-   ការប្គប់ប្គងបរិសាាននិងការដប្បប្បលួអាកាសធ្នត ុ បានកាាយជាបញ្ហាប្បឈមមួយ
ដទៀតសប្មប់ចីរភាពថ្នកាំដណើនដសែឋកិចចនិងការអភិវឌ្ឍសងគមកមពុជា ដដ្ឋយសារសមពធពីកាំដណើន
ប្បជាជន ចរនេនគរូបនីយកមម វិបុលកមម និងប្បពលវប្បកមមកសិកមម ក៏ែូចជាការអភិវឌ្ឍវិស័យែឹក
ជញ្ជូន ថាមពល និងវិសយ័ែថ្ទដទៀត។ បញ្ហាប្បឈមដផ្នកបរិសាានភាគដប្ចើនមនលកខណៈអនេរ-
វិស័យ ដែលទមទរឲ្យមនការសប្មបសប្មលួរវាងសាាប័នរែឋ ទាំងថាាកជ់ាតិនិងថាាក់ដប្កាមជាត ិ
ប្ពមទាំងកិចចសហការជាមួយនឹងប្គប់ភាគីពាក់ពន័ធ។ 

៤.៤២- កនុងនីតិកាលទី៦ថ្នរែឋសភា ប្កសួងបរិសាាន និង ម្ែ រម្បែឹា្ជាតអិភវិឌឍ្នដ៍ោយចរីភាព នឹង 
បនេប្បកាន់យកនូវអភិប្កមប្គប់ប្ជុងដប្ជាយសប្មប់ការប្គប់ប្គងបរិសាានដៅកមពុជា តាមរយៈ៖ 

ការអភវិឌឍ្នបតង វទិ្ា្សាស្តសរនងិបដចចែវទិ្ា្ 
• ធានាសងគតិភាពដលើការដរៀបចំអាទ្ិភាពដោលនដោបាយ កផនការ និងែរមវធិនីិរនររភាព 
របស់ជាតិ និងការបន្េុីអាទ្ិភាពដោលនដោបាយ កផនការ នងិែរមវិធីដោលនដោបាយ
ថ្ននែ់ជាតិ តំបន់ និងអនររជាតិ ក លែរពុជាបានចូលជាភាគីសរជិែ។ 

• ជំរ ញការអភវិឌ្ឍកផនែវិទ្្ាសាស្តសរ បដចចែវទិ្្ានវាន វតរន៍ ការែសាងធនធានរន ស្េ ការ 
ដលើែែរពសក់ារយល់ ឹង ការដម្បើម្បាស់បដចចែវិទ្្ានបតង និងបដចចែវិទ្ា្ន យដែលកអ រសម្រប ់
បដម្រើឲ្យដោលបំណងសនរភិាពដ ើរ្បីោមំ្ទ្ការអភិវឌឍ្ដោយចរីភាព។ 

• ដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើងនូវដោលនដោបាយ និងលិខិតបទ្ោានគតយិ តរនានាដ ើរ្បីបដងកើនការ 
ចូលរួរចំកណែននថ្នរពលែដែើតដឡើងវញិែនុងថ្នរពលចម្រ ុះរបស់ែរពជុា។ 

• ដរៀបចំនិងោំម្ទ្ការអន វតររដបៀបវារៈននការម្សាវម្ជាវដ ើរ្បីធានាការអភិវឌ្ឍដោយចរីភាព។  
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• ជំរ ញការោែ់បញ្ចលូការវាយតនរលបរិសាានជាយ ទ្ធសាស្តសរដៅែនុង ដំណើរការដធវើដសចែរី 
សដម្រចចិតរដោលនដោបាយ កផនការ និងលខិិតបទ្ោានគតិយ តរ ដ ើរ្បីធានានិរនររ 
ភាពបរិសាាន និង ធនធានធរមជាតិ។ 

• ជំរ ញនិរនររភាពែនុងការអភិវឌ្ឍ ក លធានាបាននូវវបិ លភាពដស ឋែិចច ទ្នទឹរនឹងរែ្ាការ 
ពារគ ណភាពបរិសាាន ការរស់ដៅដោយចរីភាព នងិភាពដពញដលញននធនធានធរមជាតិ 

• អន វតរកផនការយ ទ្ធសាស្តសរទ្ីម្ែ ងនបតងដៅែនុងទ្មី្ែ ង/ទ្ីម្បជ ំជន 

ការដ្លើយតបនងឹការកម្បម្បលួអាកាសធាត  
• ដធវើម្បតិភូែរមរ ខងារ និងធនធាន ល់ថ្ននែ់ដម្ការជាតិ ដ ើរ្បីពម្ងឹងការទ្ទ្លួខ សម្តវូភាព 
រចស់ការ សំដៅធានានិរនររភាពធនធានធរមជាត ិនិងបរិសាាន។ 

• ជំរ ញភាពធន់នឹងការកម្បម្បួលអាកាសធាត  និងបងកលែខណៈងាយម្សួលសម្រប់វឌ្ឍន 
ភាពននការែសាងសងគររួយក លបដញ្ចញកាបូនតិច។ 

• បដងកើតកផនទ្ីបងាាញផលវូសម្រប់អន វតរការចូលរួរចកំណែរបស់ជាតដិ ើរ្បីអន វតរអន  
សញ្ាម្ែបខ័ណឌស ម្បជាជាតិសរពីីការកម្បម្បួលអាកាសធាត ។ 

ជវីៈចម្រ ុះ នងិជវីស វតែភិាព ៖ 
• ធានានិរនររភាពរ ខងារ នងិតួនាទ្ីដពញដលញរបសធ់នធានជីវៈចម្រ ុះ ជីវស វតែិភាព នងិ 
ម្បព័នធដអែូឡសូ ី។ 

• បដងកើតម្ែបខ័ណឌដោលនដោបាយសម្របក់ារបង់នថ្លដសវាម្បព័នធដអែឡូូស ី។ 

កចិ្ចគាំពារបរិស្ថាន 
• ដរៀបចំដោលនដោបាយ កផនការយ ទ្ធសាស្តសដ និងលខិិតបទ្ោានគតិយ តរពាែព់័នធដៅនឹង
ការទ្ប់សាាត់ កាត់បនែយ ការបំព លបរិសាាន ទ្ែឹ  ី ខ្យល់ និងការវាយតនរលដ ត ប ុះពាល់
បរិសាាននិងសងគរ។ 

• ពម្ងឹងសរតែភាព និងពម្ងែីវិសាលភាពការងារតារោនគ ណភាពបរិសាាន។  
• ពម្ងឹងម្បសទិ្ធភាពការអន វតរច្ាប់ និងលិខតិបទ្ោានគតយិ តរពាែព់័នធនងឹែិចចោំពារ     
បរិសាានដៅតារទ្តីាំងម្បភពបំព ល និងជំរ ញការបំពាែ់ឧបែរណស៍វ័យម្បវតរែរមតារ
ោនការបដញ្ចញសារធាត បំព លដៅែនងុបរិសាាន។ 

• ដលើែែរពសក់ារអន វតរែរមវិធីកាត់បនែយ ការដម្បើម្បាស់និងកែនចនសំណល់(3R)ដ ើរ្បីកាត ់
បនែយបរិរណសណំល់ឲយ្ដៅែម្រិតអប្បបររ។ 

• ជំរ ញការដរៀបចរំបាយការណ៍វាយតនរលដ ត ប ុះពាល់បរិសាាន និងសងគរ ដលើម្គប់គដម្រង
វិនិដោគទំងគដម្រងសារធារណៈនងិឯែជន និង បដងកើនម្បសិទ្ធភាពតារោនការអន វតរ
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កផនការម្គប់ម្គងបរិសាាន និងែិចចសន្ាការពារបរិសាាន ម្ពរទំងជំរ ញឲយ្រចស់គដម្រង
ឲ្យបង់រូលនិធិបរិសាាននងិសងគរនិងរលូនិធិទយជជទនបរិសាាន។ 

ការម្គបម់្គងតបំនក់ារពារធរមជាត ិ
• ពម្ងឹងម្បសទិ្ធភាពការងារម្គប់ម្គងម្បព័នធតំបន់ការពារធរមជាតិ។ 
• ែំណត់ម្ពំម្បទ្ល់ ែំណត់តំបន់និងកបងកចែម្គប់ម្គង និង ច ុះបញ្ជកិា ីម្ទ្ព្យសរ្បតរ ិ  
សាធារណៈរបសរ់ ឋ តំបន់ការពារធរមជាតិនីរយួៗ។  

• បដងកើនម្បសិទ្ធភាពននការអន វតរច្ាប ់និងកាត់បនែយការគរំារែំក ង តាររយៈការបំពាែ់
សរារៈ ឧបែរណទ៍្ំដនើប និងការបណ្តុះបណ្តាលសរីពីពម្ងឹងការអន វតរច្ាប់ និងជំនាញ
ពាែ់ព័នធតារការចបំាច់ននតំបន់នីរួយៗ។  

• ជំរ ញការដធវើម្បតិភូែរមរ ខងារម្គប់ម្គងតំបន់ការពារធរមជាតិដៅរ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាត ិ
• សិែ្ាម្សាវម្ជាវែំណតត់បំន់ការពារធរមជាតិថ្មីៗ បកនែរដទ្ៀត។ 
• ដោុះម្សាយទ្ំនាស់ ីធលីដៅែនុងតំបនក់ារពារធរមជាតិ។  
• ជំរ ញការ បដងកើនគម្របនម្ពដឈើ តាររយៈការការពារ និងការោំសាោរនម្ពដឈើដឡើងវិញ 
និងដលើែែរពស់ការអភរិែេ្ម្បភពដ ើរធនធានដសដនទ្ិែ រ ែខជាតិនម្ពដឈើ នងិ សតវនម្ព
ែនុងតំបន់ការពារធរមជាត។ិ  

• ជំរ ញ ការអន វតរ កផនការយ ទ្ធសាស្តសដដរ បូែជាតិ ដោយម្តូវបដងកើនែិចចស ការអន វតរ
ជារួយន គូអភវិឌ្ឍជាតិនងិអនដរជាតិ រួរទំងកផនែឯែជន។  

• ពម្ងឹង និងពម្ងីែែិចចស ការជារួយន គូអនដរជាតិ ម្គឹុះសាានសិែ្ា ដលើសារៈសំខាន់ធន 
ធានតំបន់ការពារធរមជាត។ិ 

ការអបរ់ ំនងិផេ្ពវផា្យពត័រ៌នបរសិាាន 
• ពម្ងឹងនិងពម្ងីែសែរមភាពអប់រំបរិសាាន បដងកើនការផ្េពវផ្ាយព័ត៌រនបរិសាាន  ការដធវើ 
បចចុប្បននែរមទ្ិនននយ័និងសែិតិបរិសាាន  ជរំ ញការចលូរួរម្បតិបតរសិែរមភាពដរម្តីភាព    
បរិសាានឲ្យបានផ សផ លសំដៅសដម្រចឲ្យបាននូវការដលើែែរពស់ការចូលររួរបស់សាធា- 
រណជនឲ្យកាន់កតម្បដសើរដឡើងែនុងែិចចោំពារបរិសាានការអភិរែ្េជីវៈចម្រ ុះ និងការដម្បើ
ម្បាស់ធនធានធរមជាតិម្បែបដោយនរិនររភាព។ 

ការអភវិឌឍ្ស គរនរ៍លូោាន ការអភវិឌឍ្ដទ្សចរណធ៍រមជាត ិនងិម្គបម់្គងតបំនដ់បតែិភណឌ 
• បនរដធវើការសិែ្ាដរៀបចំចងម្ែង បដងកើតស គរន៍តំបន់ការពារធរមជាតិថ្មីៗ  បកនែរដទ្ៀត 
• ស ការជារយួរ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិ នងិម្ែសងួ សាាប័នពាែ់ព័នឋ បនរការងារទែទ់្ង 
នឹងការដរៀបចំបដងកើតបណ្តាញស គរន៍តំបនក់ារពារធរមជាត ិ ក លរួររនថ្ននែ់ជាត ិ ថ្ននែ ់
តំបន់ និងថ្ននែ់គណៈែរមការតំបន់ការពារធរមជាត។ិ 
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• ជំរ ញការដលើែែរពស់ជីវភាពស គរន៍ តាររយៈការពម្ងីែ និងបដងកើតរ ខរបរសម្រប់
ស គរន៍តំបន់ការពារធរមជាតិ។  

• សរ រណែរមសែរមភាពដៅែនុងកផនការម្គប់ម្គងស គរន៍ដៅែនងុកផនការអភិវឌ្ឍន ៍
និងែរមវិធីវិនិដោគ  ំសងាាត់។ 

• ដលើែែរពសក់ារដរៀបចំនិងអន វតរគដម្រងអភវិឌ្ឍន៍ដទ្សចរណ៍ធរមជាតិដៅែនុងតំបន់ការ
ពារធរមជាតដិ ើរ្បីរួរចំកណែ ល់ែំដណើនដស ឋែចិចជាតិ ដស ឋែចិចរូលោាន ែម្រិតជីវភាព
ម្បជាស គរន៍ ែ ៏ូចជាការការពារនិងអភិរែ្េធនធានធរមជាតិ។ 

• ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងដបតិែភណឌធរមជាតិ និងដបតិែភណឌវប្បធរ៌ ដោយស ការជារួយ
ម្ែសួង សាាប័ននិងន គូពាែ់ព័នធ។ 

២.៣- ការពង្រឹរភាពាច ស ់ភាពជាដដរូកាុងការអភិវឌ្ឍ និរសហង្រត្ិរត្តកិារអនតរជាត្ ិ

ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី  

៤.៤៣-  រាជរដ្ឋាភបិាលកមពជុា បានសដប្មចលទធផ្លជាដប្ចើន  ដោយបានោែ់ឲយ្អន វតរ “យ ទ្ធ
សាស្តសរសរពីែីចិចស ម្បតបិតរកិារអភវិឌឍ្ នងិ ភាពជាន គឆូ្ន ំ ២០១៤-២០១៨” ដោយបាន 
ែំណត់ដោលការណ៍ នងិ ឧបែរណ៍រួយចំននួសម្រប់ជារូលោានែនុងការពម្ងីែភាពជាន គូែនុង 
ែិចចអភិវឌ្ឍម្បែបដោយម្បសិទ្ធភាព ម្ពរទងំបានបដងកើន និង ពម្ងឹងែិចចស ម្បតិបតរិការជា 
រួយសាាប័នអនររជាតនិានា និងជារួយបណ្តាម្បដទ្សជារិតរចនំួន១៧២ម្បដទ្ស នងិរនសាាន 
តំណ្តងែរពុជាម្បចំដៅបរដទ្សសរ បចំនួន៦០ (សាានឯែអគគរាជទ្ូតចំនួន២៥ សាានដបសែែរម 
អចិនស្តនដយ៍ចនំួន៤ សាានអគគែ ងស  លចំនួន១០ សាានែ ងស  លែិតរយិសចនំួន២១)។ ែនុងែម្រិត 
អាសា៊ាន និង រវាងន គសូនទនារបស់អាសា៊ាន ែរពុជាបានដធវើការងារោ៉ាងសែរមជារួយនឹងម្ប 
ដទ្សសរជិែអាសា៊ានទងំអស់ ដ ើរ្បសីដម្រចបាននូវដោលដៅរបស់អាសា៊ានជាស គរន៍ 
រួយក លកផអែដលើវិធានចា្ប់ ដោយយែចិតរទ្ ែោែ់ដលើម្បជាជន នងិ យែម្បជាជនជាសនូល។ 
គិតចប់ពីឆ្ន២ំ០០៨រែ ែរពុជាដែៀរគរធនធាន ិរញ្ញប្បទនស ម្បតបិតរិការបានជារធ្យរ 
ម្បរណជាង១ប ៊ីលាន  លាារអាដររិែែនុងរួយឆ្នំ។ ដលើសពីដនុះ រាជរោាភិបាលបានសដម្រច 
ោែ់ឲ្យអន រ័ត “ចា្បស់រពីសីរគរ នងិ អងគការរនិករនរោាភបិាល” ដ ើរ្បីបដងកើតបរិោកាស 
ភាពជាន គមូ្បែបដោយស ខ  រនីយែរម។ 

៤.៤៤-  ការពិនិត្យដឡើងវញិអំពីសរិទ្ធផល បញ្ាម្បឈរ និងកាលាន វតរភាព បានបងាាញ
ោ៉ាងច្ាស់ថ្ន បរិការណ៍អភិវឌ្ឍន៍របសែ់រពុជា ែ៏ ូចជាសែលដលាែ តម្រូវឲ្យរាជរោាភបិាល 
ដតោតការយែចិតរទ្ ែោែឲ់្យបានខពស់បកនែរដទ្ៀតែនងុនីតិកាលទ្ី៦ ននរ ឋសភាដលើ៖ 
ទ្ី១-ការបនរពម្ងឹងភាពជាន គូម្បែបដោយបរិោបន័ន ជារយួបណ្តាតួអងគអភវិឌ្ឍដ ើរ្បីដែៀរ- 
គរធនធាន ិរញ្ញប្បទន ពីម្គប់ម្បភពយែរែបដម្រើឲ្យែិចចម្បឹងកម្បងសដម្រចឲ្យបាននវូ
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ដោលដៅអភវិឌឍ្ម្បែបដោយចរីភាពឆ្ន ំ ២០៣០ ដោយឈរដលើដោលការណ៍ភាពជា
រចស់ និង ភាពជាអនែ ឹែនាំរបស់រាជរោាភបិាល។ 

ទ្ី២-ការដរៀបចំ នងិ អន វតរ “យ ទ្ធសាស្តសរសរពីែីចិចស ម្បតបិតរកិារអភវិឌឍ្ នងិ ភាពជាន គ ូ
ឆ្ន ំ ២០១៩-២០២៣” ដ ើរ្បីពម្ងឹងភាពជារចសរ់បស់រាជរោាភិបាល ដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធ 
ភាព ស័ែរិសទិ្ធភាព និង ចីរភាពននការម្គប់ម្គង ិរញ្ញវតែុសាធារណៈ អភិវឌ្ឍយនរការ 
គណដនយ្យភាពសងគរ ម្ពរទំងពម្ងងឹសរតែភាពសាាប័ន និង ធនធានរន ស្េែនុងបរិ- 
ការណ៍ក លែរពុជាសដម្រចបាននូវដោលដៅម្បែបដោយរ ិចឆតាជាម្បដទ្សរនចំណូល 
រធ្យរែម្រិតទប ដ ើយែំព ងកតដរៀបចខំលួនឈានដៅចែដចញពមី្ែ រម្បដទ្សរនការ
អភិវឌ្ឍតិចតួច។ 

ទ្ី៣-ការបនរចូលរួរោ៉ាងសែរមែនុងែិចចការតំបន ់ និង ពិភពដលាែ ដ ើរ្បីបដងកើនកាលាន វតរ 
ភាពសម្របក់ារអភិវឌ្ឍម្បដទ្ស ពិដសសទែទ់ញនូវទ្នំ ែចិតររែដលើស ខសនរិភាព 
ស វតែិភាព នងិ បរិសាានវនិិដោគរបស់ែរពុជា ែ៏ ចូជាដ ើរ្បីដោលដៅននការដលើែែរពស ់
ែិត្ាន ភាពរបស់ែរពជុាផងក រ។ 

ទ្ី៤-ការបនរអន វតរនូវការដបរជាានានាក លែរពជុាបានឯែភាពដៅែនុងដវទ្កិាអនររជាតិសរីពីស័ែរិ-
សិទ្ធភាពែនុងែិចចអភិវឌ្ឍម្ពរជារួយនឹងការបនរពម្ងឹងការអន វតរយនរការពិដម្ោុះដោបល់
ក លរនម្សាប់សម្រប់ពភិាែ្ាដលើម្បធានបទ្នានាពាែ់ព័នធនឹងការអភិវឌឍ្ម្បដទ្សជាតិ។ 

ទ្ី៥-ការបនរពម្ងឹងភាពជាន គូជារួយអងគការរិនករនរោាភិបាល តាររយៈការពម្ងឹងការ 
អន វតរច្ាបស់រីពីសរគរ និង អងគការរិនករនរោាភិបាល ដ ើរ្បីដលើែែរពសម់្បសិទ្ធភាព 
តរាភាព និង គណដនយ្យភាពននែិចចស ម្បតិបតរកិារដនុះ។ 

ទ្ី៦-ការបនរពម្ងឹងែិចចស ម្បតិបតរិការអនររជាតិ និង ការបដងកើតបកនែរនូវយនរការថ្មីៗ  ដ ើរ្បី 
ទែ់ទញការវិនដិោគកថ្រដទ្ៀត ទំងពីវសិ័យឯែជន និង ពីសាាប័នអភិវឌឍ្ផលវូការ ែ៏ ចូ
ជាដ ើរ្បីអភិវឌ្ឍវិស័យពាណិជជែរម ជំរ ញការដធវើពពិិធភាវូបនីយែរមឧសា្ ែរម និង 
ែសិែរមក លផរល់តនរលបកនែរខពស់។ 

ខ- សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.៤៥-   កនុងនីតិកាលទី៦ រាជរដ្ឋាភបិាលដដោតអាទិភាពដលើ៖ 

ទ្ី១-ដរៀបច ំ និងអន វតរយ ទ្ធសាស្តសរសរពីែីចិចស ម្បតបិតរកិារអភវិឌឍ្ នងិភាពជាន គឆូ្ន ំ
២០១៩-២០២៣ ដ ើរ្បីបនរពម្ងឹង និងតម្រឹរែិចចស ម្បតិបតរិការអភិវឌ្ឍជារួយអាទ្ិ-
ភាពននយ ទ្ធសាស្តសរចត ដកាណ  ណំ្តែក់ាលទ្៤ី នងិតម្រឹរជារួយដោលការណ៍សែល 
សរីពីភាពសែ័រិសិទ្ធិែនងុែិចចអភិវឌ្ឍក លដតោតសំខានដ់លើភាពជារចស់ ភាពជាន គូម្បែប 
ដោយបរិោប័នន នងិលទ្ធផលសម្រប់ជារលូោានែនុងការដែៀរគរធនធានអភិវឌឍ្ជាតិ។ 
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ទ្ី២-បនរពម្ងឹងភាពជារចស់ និងភាពជាអនែ ែឹនាំរបស់រាជរោាភិបាល ដោយបញ្ចូលដោល 
ការណ៍សែលសរីពភីាពសែ័រិសិទ្ធិែនុងែចិចអភិវឌ្ឍដៅែនុងដោលការណ៍ និងយនរការជាតិ
ែនុងការការដែៀរគរ នងិសម្របសម្រួលការដម្បើម្បាសធ់នធានអភិវឌឍ្។ 

ទ្ី៣-បនរពម្ងឹងភាពជាន គូម្បែបដោយបរិោប័នន ែនុងការដែៀរគរ ិរញ្ញប្បទនអភិវឌ្ឍពី 
ម្គប់តួអងគអភិវឌ្ឍទំងអស់ដ ើរ្បីធានាសងគតិភាព ដលើែែរពសក់ារផរល់ដសវាសាធារណៈ 
និងពម្ងឹងការដម្បើម្បាស់ម្បព័នធជាតិ។ 

ទ្ី៤-បនរចូលរួរោ៉ាងសែរមែនុងដវទ្ិកាសែលសរីពភីាពស័ែរិសទិ្ធែនុងែិចចអភវិឌ្ឍ និងបនរ 
ពម្ងឹងការអន វតរយនរការពិដម្ោុះដោបល់ក លរនកចងែនុង យ ទ្ធសាស្តសរសរពីែីចិចស  
ម្បតបិតរកិារអភវិឌឍ្ នងិភាពជាន គឆូ្ន ំ២០១៩-២០២៣ ។ 

ទ្ី៥ ពម្ងឹងែិចចអភិវឌ្ឍដតោតដលើលទ្ធផល ដោយដរៀបចំម្បព័នធតារោន និងដោលការណ៍ សរី
ពីគណដនយ្យភាពដទ្វទ្សិ ដ ើរ្បីជារលូោានសម្រប់ពម្ងឹងភាពជាន គដូោយកផអែដលើ
សែខីែរម។ 

ទ្ី៦-បនរពម្ងឹងភាពជាន គូជារួយអងគការរិនករនរោាភិបាល តាររយៈការពម្ងឹងចា្បស់រពី ី
សរគរ នងិអងគការរនិករនរោាភបិាល ម្ពរទំងដលើែែរពសម់្បសិទ្ធភាព តរាភាព 
និងគណដនយយ្ភាពននែិចចស ម្បតិបតិរការ។ 

២.៤- ការពង្រឹរសមត្ថភាពកមពុជាណ ើមបីរនតជរំញុសាហរែករមខ្លនួចូ្លកាុងណស ឋ

កិច្ចត្ំបន់ និង ពភិពយោក 

ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.៤៦-  ដៅកនុងនីតកិាលទី៥ថ្នរែឋសភាកនៃងមក រាជរដ្ឋាភិបាលសដប្មចបានលទ្ធផលធំៗជា 
ដម្ចើន  ូចជា ការចូលរួរជាសរជិែនន “ស គរនដ៍ស ឋែចិចអាសា៊ាន” ក លជាតំបនព់ាណជិជ 
ែរមដសរើរនម្បជាជនសរ ប៦២២លាននាែ់ និង ជាភាគី តែដលខីរួយននែិចចម្ពរដម្ពៀងពាណិជជ 
ែរមដសរើរវាងអាសា៊ាន និង ម្បដទ្ស ឬ តំបន់ន គូ ការបដងកើនការតភាាប់ខាងកផនែដ ោារចនាសរពន័ធ
រូបវនរ និង អរូបវនរ ជារយួនឹងម្បដទ្សែនុងតំបន់ ការកែលរអជាលោំប់នូវម្ែបខ័ណឌគតិយ តរ និង 
សាាប័ន និង ការដធវើពិពធិែរមទ្ីផ្ារជាដ ើរ។ ែរពុជាបានចលូរួរែនុងគនំិតផរួចដផរើរ “កខេ្ម្ែវាត់
រយួ-ផលវូរយួ” ក លរនសកាោន ពលខពស់ែនងុការអភិវឌ្ឍវិសយ័ឧសា្ ែរម ស ម្ោសធ នតចូ 
និងរធ្យរ វិស័យដទ្សចរណ៍ វិសយ័ ិរញ្ញវតែ ុនងិ ធនាោរ និង វសិ័យដសវាដផ្េងដទ្ៀត។ ទ្នទឹរ
ដនុះ ទំងែនងុម្ែបខ័ណឌដទ្វភាគី និង ម្ែបខ័ណឌអាសា៊ាន ែរពុជាបានពម្ងឹងទ្នំាែ់ទ្ំនងធ រែិចចោ៉ាង
សែរម តាររយៈការចលូររួែនុងដវទ្ិកាធ រែិចច ការតាងំពិព័រណ៍ និង ការចប់ន គូអាជីវែរមនានា។ 
ែិចចម្បឹងកម្បងទំងអស់ដនុះ បានផរល់ផលជាែំដណើនននសែរមភាពដស ឋែិចច ពាណិជជែរម និង ការ 
វិនិដោគក លបានបដងកើតការងារសម្រប់ម្បជាជនរាប់រ ឺននាែ់។ 
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៤.៤៧-  ការវវិតរននភូរិសាស្តសរនដោបាយថ្មីៗដនុះ បានដធវើឲ្យតនួាទ្ីអងគការពាណជិជែរមពិភពដលាែ 
រនភាពរិនចា្ស់លាស ់ និង ទ្ន់ដខ្ាយ ដ ើយបដងកើតនូវការរិនសូវយែចិតរទ្ ែោែដ់លើជំ រ 
រជ្ឈភាពរបស់អាសា៊ាន ែនុងការបដងកើតតំបន់ពាណិជជែរមដសរើជារួយទ្ីផ្ារសំខាន់ៗដៅដម្ៅតំបន់។ 
ដលើសពីដនុះ ការចែដចញរបស់ែរពជុាពីឋានៈម្បដទ្សក លរនែម្រតិអភិវឌ្ឍតិចតួចដៅែនុង
ដពលខាងរ ខែ៏នឹងបណ្តាលឲ្យបាត់បង់នូវភាពអន ដម្ោុះ ម្ពរទំងអតែម្បដោជន៍នានាដៅែនុង
ការអន វតរែចិចម្ពរដម្ពៀង និង កាតពវែិចចដផ្េងៗ ក លែរពុជាែំព ងកតរនែនុងដពលបចចុប្បនន។ 

៤.៤៨- ោ៉ាងណ្តែដ៏ោយតដៅរ ខ ែរពជុារិនម្តឹរកតម្តូវបនរខិតខំរែ្ាឲយ្បាននូវទ្ីផ្ារនាំ ដចញ
ក លខលួនរនែនុងដពលបចចុប្បននប  ដណ្តាុះដទ្ ប  កនរកថ្រទំងម្តូវម្បឹងកម្បងដបើែម្ចែចលូទ្ីផ្ារ 
សម្រប់ការនាំដចញឲ្យកាន់កតធំទ្ូលាយកថ្រដទ្ៀតដោយកផអែដលើែិចចម្ពរដម្ពៀងពាណិជជែរមដសរើ 
ក លរនលែខណៈអចិនស្តនរយ៍(ជាជាងពឹងកផអែដលើការអន ដម្ោុះពាណិជជែរមែនុងលែខណៈដទ្វភាគី
ក លអាចនងឹងាយបាត់បង់ដៅវិញ) ដ ើរ្បីបដងកើនទ្ ំំននវិរម្តដស ឋែិចច ក លជាចលែរ ៏ចរ្បង
រួយសម្រប់ជរំ ញដលើែែរពស់ែំដណើនម្បែបដោយចីរភាព។ 

៤.៤៩- ដៅកនងុនីតកិាលទ៦ីថ្នរែឋសភាដនេះ រាជរោាភិបាលនឹងដតោតអាទ្ភិាពដលើ៖ 
ទ្ី១-ការបនរខិតខំបំដពញនូវកាតពវែចិចដសសសលន់ានា ែនុងម្ែបខ័ណឌអងគការពាណជិជែរម 
ពិភពដលាែ ស គរន៍ដស ឋែិចចអាសា៊ាន និង ម្ែបខ័ណឌដទ្វភាគី ជាពដិសសការតភាាប ់
ដ ោារចនាសរពន័ធរូបវនរ និង អរូបវនរ ម្ពរទំងការកែលរអម្ែបខ័ណឌគតយិ តរែ៏ ូចជា 
ការែសាងសរតែភាពសាាប័ន និង រន ស្េ ដ ើរ្បទីញយែចំដណញឲ្យបានអតិបររព ី
សរ រណែរម និង ពកីារដលើែែរពស់លំ ូរពាណិជជែរម និង ការវនិិដោគដៅែនុង 
តំបន់ និង ពិភពដលាែ។ 

ទ្ី២-ការជំរ ញបដងកើតតំបនព់ាណិជជែរមដសរើដទ្វភាគីជារួយន គូពាណជិជែរមសខំាន់ៗ និង 
បដងកើតតំបន់ពាណជិជែរម ដសរើព  ភាគីជារយួនឹងតបំន់សំខាន់ៗ   ូចជា អរឺា៉ាស ី ស  
គរន៍អឺរ  ប ម្ពរទងំែិចចម្ពរដម្ពៀងភាពជាន គូដស ឋែិចចម្គប់ម្ជ ងដម្ជាយ RCEP និង 
ែិចចម្ពរដម្ពៀងពាណជិជែរមដសរើដផ្េងដទ្ៀត។ 

ទ្ី៣-ការបនរពម្ងឹងការតភាាប់កផនែធ រែចិច ដោយដរៀបចំឲ្យរនដវទ្កិា ំដណើរទ្ស្េនែិចច ឬ 
ការតាំងបងាាញផលិតផល សំដៅដលើែែរពស់ការចប់ន គូពាណជិជែរម និង ការកសវង 
យល់អំពីតម្រវូការទ្ផី្ារ ម្ពរជារួយនឹងការបនរជរំ ញពិពិធែរមទ្ផី្ារនាំដចញ។ 

ទ្ី៤-ការបនរជំរ ញការចូលរួរដោយសែរមរបសែ់រពជុា ែនុងែិចចស ម្បតិបតរកិារ និងគំនិត 
ផរួចដផរើរែនុងកផនែសរ រណែរមដស ឋែិចចដៅែម្រតិអនររជាតិ តំបន់ និង ដទ្វភាគី។ 
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ទ្ី៥-ការជំរ ញែិចចស ម្បតិបតរិការ នងិ ការសម្របសម្រួលរវាងម្ែសួងសាាប័នរបស់រាជ     
រោាភិបាល នងិ ម្គប់តួអងគអភិវឌ្ឍដផ្េងដទ្ៀតែនងុដោលដៅពម្ងឹងសរតែភាព នងិ ម្បព័នធ
ជាតិ ដ ើរ្បកីែលរអនវូការផរល់ដសវា និង ពម្ងឹងភាពម្បែួតម្បកជងរបស់ែរពុជា។ 

ទ្ី៦-ការបនរែសាងសរតែភាព សម្របក់ារតារោននិនានការពាណិជជែរមដៅម្គប់វិស័យ។ 

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.៥០- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយអាទិភាពសប្មប់នីតិកាលទី៦ថ្នរែឋសភា  រាជរដ្ឋា 
ភបិាលកមពជុា នងឹបនដពប្ងឹងការសប្មបសប្មលួអនដរប្កសួង អនុម័តច្ាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានចាំ 
បាច់នានាដែើម្បីបាំដពញនូវកាតពវកិចចជាសមជកិថ្នអងគការអនដរជាតិនិងកនងុតាំបន់ ដលមទាំងការ 
ពប្ងឹងសមតថភាពសាាប័នពាក់ព័នធនានារបសរ់ាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា ដែើម្បីប្គប់ប្គងនិងជាំរញុការ
អនុវតដច្ាប់នងិលិខិតបទដ្ឋាននានាឲ្យមនប្បសិទធភាព។    

៤.៥១-   ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់នីតិ 
កាលទី៦ថ្នរែឋសភា កនុងការពម្ងឹងសរតែភាពែរពជុា និងបនរជំរ ញសមហរណកមមខលួនចូលកនុង 
ដស ឋែិចចតាំបន់ និង ពិភពដលាក និង ពម្ងឹងសរតែភាពែរពុជាែនងុការជរំ ញសមហរណកមមខលួន
ចូលកនុងដស ឋែិចចតាំបន់ នងិ ពិភពដលាក ប្កសងួពាណជិជែរម នឹងបនដែិចចខិតខមំ្បឹងកម្បងរបសខ់ៃួន
បកនែរដទ្ៀត។ សកមមភាពសាំខ្ជន់ៗរួមមន៖ 

ទ្ី១ ពម្ងឹងនិងពម្ងីែទ្នំាែ់ទ្នំងពាណិជជែរម៖ ១)ជំរ ញការអភិវឌឍ្វិសយ័ពាណជិជែរម តារ 
រយៈការដធវើពិពធិែរមទ្ីផា្រនិងែិចចសម្របសម្រលួែនងុការចរចរពាណជិជែរម ២)សិែ្ា
ម្សាវម្ជាវរបាងំពាណិជជែរម និង៣)ពម្ងឹងនិងពម្ងែីែិចចម្ពរដម្ពៀងពាណិជជែរមដៅតំបន់
អាស ីបា៉ាស ី វិែ អឺរ ប រជ្ឈរឹបូពា៌ នងិអាស្ត វិែ ស រ ឋអាដររែិ នងិម្បដទ្ស នទ្ដទ្ៀត។ 

ទ្ី២ ពម្ងឹងែិចចការពិព័រណ៍៖ ១)បនរដរៀបចំពពិ័រណ៍ពាណជិជែរមផលិតផលកខមរ ២)បនរចូលរួរ
និងដរៀបចំពិព័រណ៍ពិភពដលាែ និងពិពរ័ណព៍ាណជិជែរមអនររជាត ិ ៣)ជំរ ញឲ្យរនន គូ
ពាណិជជែរមរវាងវសិ័យឯែជន និងវិសយ័ឯែជន ែនងុនិងដម្ៅម្បដទ្ស ៤)ជរំ ញ ល់ម្ែ រ
   នដរៀបចំពិព័រណ៍។ 

ទ្ី៣ ពម្ងឹងការអភវិឌ្ឍទ្ីផា្រ៖ ១)ផរល់ដសវាពិដម្ោុះដោបល់ និងម្បឹែ្ាែិចចការពាណិជជែរម 
និងទ្ីផ្ារជូន លធ់ រជន ២)ការតាងំបងាាញ ផ្េពវផ្ាយ ម្បែឹ្ាដោបល់ នងិជំរ ញអតរ
សញ្ាណផលិតកខមរ ៣)ពម្ងឹងនិងបដងកើតបកនែររជ្ឈរណឌលពាណជិជែរមែរពជុា ការិោ 
ល័យតំណ្តងសភាពាណជិជែរមដៅដម្ៅម្បដទ្ស និង៤) ពម្ងឹងនងិពម្ងីែទ្ីផ្ារនាំដចញ
របស់ែរពុជា។  

ទ្ី៤ ដរៀបចំកផនទ្ីបងាាញផលូវែនងុ ំដណើរការសរ រណែរមដលើវិសយ័ពាណជិជែរម ម្បែប
ដោយភាពច្ាស់លាស់។  
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ទ្ី៥ អភិវឌ្ឍរជ្ឈរណឌលព័តរ៌នពាណិជជែរម៖ ១)បនរដធវើបចចុប្បននភាពតម្រូវការព័ត៌រន
ពាណិជជែរម (២)ពម្ងឹងនិងពម្ងីែការផលតិព័តរ៌នពាណិជជែរម ម្សបតារបរិការណ៍
សងគរ (៣)ពម្ងឹងនិងពម្ងីែការផេ្ពវផ្ាយព័ត៌រនពាណិជជែរម (៤)តារោនម្តតួ    
ពិនិត្យ និងវាយតនរល ំដណើរការរជ្ឈរណឌលព័ត៌រនពាណិជជែរម។ 

ទ្ី៦ បនរកែលរអម្ែបខ័ណឌគតិយ តរសំដៅដធវើឲ្យកាន់កតម្បដសើរដឡើងនូវបរិសាានធ រែចិចពាណិជជ 
ែរមនិងការវនិិដោគ។ អភិវឌ្ឍន៍ែិចចការផរលព់័ត៌រន និងដផទៀងតាត់ចា្ប់ពាណិជជែរម 
ែនុងម្ែបខ័ណឌននការអន វតរែរមវិធីការងារអងគការពាណិជជែរមពិភពដលាែ។ 

តារាងទ្ ី៤.២ សចូនាែរសខំាន់ៗ ែនងុវសិយ័ពាណជិជែរម ឆ្ន២ំ០១៩-២០២៣ 
(តដួលខពា្ែរណ៍តារកបបលដីនកអ រ) 

សចូនាែរ ឯែតា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

តនរលននការនំាចូល 
ពាន់លាន
ដរៀល 

៥២ ២៨៣ ៥២ ៦៩៦ ៥២ ៩០២ ៥៣ ១០៩ ៥៣ ៣១៥ 

លាន  លាារ ១២ ៩០៤ ១២ ៩៨៤ ១៣ ០២៤ ១៣ ០៦៤ ១៣ ១០៤ 

តនរលននការនំាដចញ 
ពាន់លាន
ដរៀល 

៣៩ ១៥៨ ៣៩ ៣៣៦ ៣៩ ៤២៦ ៣៩ ៥១៥ ៣៩ ៦០៤ 

លាន  លាារ ៩ ៦៦២ ៩ ៦៨៧ ៩ ៦៩៩ ៩ ៧១២ ៩ ៧២៤ 

តនរលននការនំាដចញសដរលៀែ
បំពាែ់ 

ពាន់លាន
ដរៀល 

២៤ ៥៥៩ ២៦ ២៨៨ ២៧ ១៥២ ២៨ ០១៦ ២៨ ៨៨១ 

លាន  លាារ ៦ ០៥៨ ៦ ៤៧៤ ៦ ៦៨២ ៦ ៨៩០ ៧ ០៩៨ 

ការច ុះបញ្ជីពាណិជជែរម ចំនួន      

- ម្ែ រ   ន   ១៤ ៥៤៤ ១៨ ៩០៧ ២៤ ៥៧៩ ៣១ ៩៥២ ៤១ ៥៣៧ 

- ម្ែ រ   នឯែប គគល   ៤ ១៨៨ ៥ ៤៤៤ ៧ ០៧៧ ៩ ២០០ ១១ ៩៦០ 

- សាខាែនុងម្ស ែ   ៧៥២ ៩៧៧ ១ ២៧០ ១ ៦៥១ ២ ១៤៦ 

- ម្ែ រ   នពាណិជជែរមបរដទ្ស 
(ការិោល័យតំណ្តង និង 
សាខាម្ែ រ   នបរដទ្ស) 

  ១៨៤ ២៣៩ ៣១០ ៤០៣ ៥២៣ 

ការច ុះបញ្ជីរ៉ាែ ចំនួន ៤ ០០២ ៤ ០៨២ ៤ ១៦៤ ៤ ២៤៧ ៤ ៣៣២ 

ចំនួនដរាងចម្ែច ុះបញ្ជីនំាដចញ
តារម្បព័នធអន ដម្ោុះពាណិជជ
ែរម 

ចំនួន ១ ៦៣២ ១ ៧៤៦ ១ ៨៦០ ១ ៩៧៤ ២ ០៨៩ 

ចំនួនែរមែរ (ម្ប ស និងម្សី)
បំដពញការងារែនុងដរាងចម្ែច ុះ
បញ្ជនីាំដចញតារម្បព័នធ
អន ដម្ោុះពាណិជជែរម 

នាែ់ ១ ១០០ ៤៩៨ ១ ១៦២ ៥៦៥ ១ ២២៤ ៦៣២ ១ ២៨៦ ៦៩៩ ១ ៣៤៨ ៧៦៦ 

ម្បាែ់ដបៀវត្េសរ ប លាន  លាារ ២ ៣០២ ២ ៥១៦ ២ ៧២៩ ២ ៩៤២ ៣ ១៥៦ 

ម្បភព៖ ម្ែសួងពាណិជជែរម 
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៤.៥២-  ដ ើរ្បីបនរចូលរួរែនុងការអន វតរដោលនដោបាយអាទ្ិភាពពាែ់ពន័ធនឹង“ការជរំ ញបដងកើត
តបំនព់ាណជិជែរមដសរើដទ្វភាគជីារយួន គពូាណជិជែរមសខំាន់ៗ  នងិបដងកើតតបំនព់ាណជិជែរមដសរើព
  ភាគជីារយួនងឹតបំនស់ខំាន់ៗ   ចូជា អរឺា៉ាស  ីស គរនអ៍រឺ  ប ម្ពរទងំែចិចម្ពរដម្ពៀងភាពជាន 
គដូស ឋែចិចម្គបម់្ជ ងដម្ជាយRCEP នងិ ែចិចម្ពរដម្ពៀងពាណជិជែរមដសរើដផេ្ងដទ្ៀត” ម្ែ រម្បែឹា្
អភវិឌឍ្នែ៍រពជុា នឹងអន វតរសែរមភាព  ចូខាងដម្ការ៖ 

• បនរចូលរួរកាន់កតសែរមែនុងការចរចែិចចម្ពរដម្ពៀង ឬជំពូែវិនិដោគដៅែនងុម្ែបខ័ណឌ
ែិចចម្ពរដម្ពៀងពាណជិជែរមដសរើ  ូចជា ែចិចម្ពរដម្ពៀងភាពជាន គូដស ឋែិចចទ្លូំទ្ូលាយ
តំបន់ (RCEP) និងែិចចម្ពរដម្ពៀងដសរើជាដម្ចើនដទ្ៀត ដ ើរ្បីជំរ ញសរ រណែរមែរពុជា
ចូលដៅែនងុដស ឋែិចចតំបន់ និងពិភពដលាែ។ 

• ចូលរួរម្គបយ់នរការ និងម្គប់ែម្រិត ទំងថ្ននែ់ម្ែ រការងារ ថ្ននែ់គណៈែរាធកិារសម្រប
សម្រួលកផនែវិនិដោគ ថ្ននែ់គណៈែរាធិការចរចពាណិជជែរម និងថ្ននែ់រ ឋរស្តនរី។ 

• បនរពម្ងឹង និងអភិវឌ្ឍសរតែភាពចរចកផនែវិនិដោគជូន ល់រស្តនរី ែ.អ.ែ. ឲ្យកាន់កត
រនជំនាញនិងបទ្ពិដសាធន៍ខពស់។ 

៤.៥៣-  ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជាសប្មប់នីតិ 
កាលទី៦ថ្នរែឋសភា ប្កសងួការបរដទ្ស នងិ ស ម្បតបិតរកិារអនររជាត ិ នឹងបនដែិចចខិតខំម្បឹង
កម្បងរបស់ខៃួនបកនែរដទ្ៀត ដោយដតោតដលើការបនរអន វតរការងារ ធំៗទំង៥ របស់ខលួន  ក ល
គដម្រងសកមមភាពសាំខ្ជន់ៗរួមមន៖  

 ការការពារផលម្បដោជនជ៍ាត ិជាពដិសសការការពារឯែរាជយ្ នងិអធបិដតយយ្ភាព 
• បនរការពារឯែរាជយ្ អធិបដតយ្យភាព ការតស ូដ ើរប្ីទ្ទ្ួលយ តរិធរ៌សម្រប់ប ពវដ ត សនរិ-
ភាព សែិរភាព និងការអភិវឌ្ឍ។ 

• ខិតខំបនរដោុះម្សាយបញ្ាម្ពំក នដោែជារួយម្បដទ្សជិតខាងដោយកផអែចា្ប់អនររជាតិ 
និងដោលការណ៍ននការរនិកែកម្បកខ្េបនាាត់ម្ពកំ នដម្កាយទ្ទ្ួលឯែរាជ្យពអីាណ្តនិគរ
(Uti Possidetis) ឲ្យបានចប់សពវម្គប ់ ដ ើយកម្បកាាយតំបន់ម្ពំក នដៅជាតំបន់សនរិ-
ភាព រិតរភាព ស ម្បតិបតរិការ និងការអភិវឌឍ្។ 

ការអន វតរនវូដោលនដោបាយការបរដទ្សម្បែបដោយភាពបតក់បន វាងនវ តបដៅនងឹសរពធ
ភរូសិាស្តសរនដោបាយ នងិការម្បែតួម្បកជង ត៏ានតងឹរបសរ់ហាអណំ្តចនានា 

• ែរពុជាបនរចូលរួរោ៉ាងសែរមជារួយម្បដទ្សទងំអស់ែនុងតំបន់នងិពិភពដលាែ ែនុងការ
រិុះរែ ំដណ្តុះម្សាយចំដពាុះបញ្ាម្បឈរ ក លពិភពដលាែែំព ងជួបម្បទ្ុះ ជាពិដសស
បញ្ាដៅរជ្ឈឹរបូពា៌ បញ្ាែរមវិធីន យដែលកអ ររបស់អ រី ង់ បញ្ាឧបទ្វីបែូដរ  បញ្ាសរ ម្ទ្ចិន
ខាងត្បូង វិបតិរដៅរ ឋរា៉ាែ ី់ន ដភរវែរម ដម្ោុះរ នររាយ ការទ្ប់សាោត់ការជញួ ូរដម្គឿង
ដញៀន ការជញួ ូររន ស្េ  និងឧម្ែិ ឋែរម្លងក ន ជងំឺ្លង  អដនាោម្បដវសន៍ខ សច្ាប់ ។ 
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ការអន វតរការងារការទ្តូដស ឋែចិច នងិវបប្ធរដ៌ ើរប្ពីម្ងងឹដស ឋែចិចជាត ិ
• បនរពម្ងឹែទ្នំាែ់ទ្ំនងការទ្ូតជារួយម្បដទ្សនានាដៅដលើសែលដលាែ ម្ពរទំងដលើែ
ែរពស់កថ្រដទ្ៀត នវូតួនាទ្ី និងែិតា្ន ភាពរបស់ែរពុជាដលើឆ្ែតំបន់ និងអនររជាតិ ែនុង
ស គរន៍អាសា៊ាន ែ៏ ូចជាែនុងម្ែបខ័ណឌស ម្បតបិតរិការអនររជាតិនានា ែនងុដនាុះរន
ការដម្តៀរដរៀបចដំធវើជាម្បធាន និងជារចស់ផទុះែិចចម្បជ ំអាស ី-អឺរ  ប ឆ្ន២ំ០២០ ការបំដពញ
តួនាទ្ីជាអន ម្បធានរហាសននិបាតនន អ.ស.ប. ដលើែទ្ី៧៣ និងជាសរជែិម្ែ រម្បឹែ្ា
ដស ឋែិចច និងសងគរ។ 

• បនរអន វតរការទ្ូតដស ឋែចិច វប្បធរ ៌ និងដទ្សចរណ៍ ែនុងដោលដៅជំរ ញដោលនដោ 
បាយនាំដចញ ពម្ងឹងនិងផេ្ពវផ្ាយវប្បធរ៌ជាតិម្ពរទំងទែទ់ញដទ្សចរណប៍រដទ្ស។ 

• បនរស ការោ៉ាងសែរមជារួយម្បដទ្សសរជិែអាសា៊ានទំងអស ់ ែនុងការកាត់បនែយ  
គរាតអភិវឌ្ឍ ដៅែនុងចំដណ្តរម្បដទ្សសរជិែអាសា៊ាន ដធវើសរ រណែរមដស ឋែិចច
តំបន់ និងការតភាាប់អាសា៊ាន ដ ើរ្បីបនរដលើែែរពស់ការរស់ដៅរបស់ម្បជាជន និងការ
អភិវឌ្ឍដស ឋែិចចសំដៅសដម្រចឲ្យបាននូវដោលដៅរបស់អាសា៊ានជាស គរន៍រួយ
ម្សបតារ «ទ្ស្េនវិស័យកតរួយ អតរសញ្ាណកតរយួ ស គរន៍កតរួយ» ។  

ការចលូររួកានក់តសែរមកថ្រដទ្ៀត លប់ ពវដ ត   សនរភិាព សែរិភាព នងិការម្បយ ទ្ធនងឹការ
ម្បឈរនានាននពភិពដលាែ 

• ែរពុជាបនរបញ្ជូនែងែរាងំរែ្ាសនរិភាពែរពជុាចលូរួរ ែនុងម្ែបខ័ណឌម្បតិបតរិការរែា្
សនរិភាពរបស់ អ.ស.ប ររួទំងពម្ងឹងសរតែភាពែងែរាំងរែា្សនរិភាពែរពុជាតាររយៈ
ការបណ្តុះបណ្តាល។  

ការបនរការោានែកំណទ្ម្រងស់ាាបន័ដៅែនងុម្ែសងួ ដ ើរប្ដីរៀបចអំនែការទ្តូម្បែបដោយវជិាាជវីៈ 
ដសនហាជាត ិសែរម នងិរនសរតែភាព 

• ម្ែសួងនឹងបនរែំកណទ្ម្រង់នផទែនុង និងដលើែែរពស់សរតែភាពសាាប័ន ក លរួររន៖ 
ដលើែែរពស់បរិសាាន ការងារលអម្បដសើរ ពម្ងឹងការទ្ទ្ួលខ សម្តូវនិងសារគគីភាពែនុងសាាប័ន 
ម្ពរទំងបណ្តុះបណ្តាលរស្តនរីទំងែនុង និងដម្ៅម្បដទ្ស ដ ើរ្បីទ្ទ្ួលបានអនែការទ្ូតក ល
រនសរតែភាពវិជាាជីវៈខពស់ និងគ ណវ ឌ្ឍិលអម្បដសើរ។ 

៣-  ការអភិវឌ្ឍធនធ្ននរនុសស 

៤.៥៤- ការអភិវឌ្ឍធនធ្ននមនសុស្ប្បកបដដ្ឋយគុណភាព សមតថភាព និងគុណធម៌ គឺជា
គនៃឹេះសប្មប់ប្ទប្ទង់កាំដណើនដសែឋកិចច និងភាពប្បកួតប្បដជងរបស់ប្បដទសទាំងកនុងដពលចាំដពាេះ
មុខទាំងសប្មប់អនាគត ពិដសសកនុងដពលដែលកមពុជាឈានដៅកនុងប្បដទសមនចាំណលូមធយ្ម 
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កប្មតិខពសដ់ៅ្ាាំ២០៣០ និងជាប្បដទសអភវិឌឍ្ដៅ្ាាំ២០៥០ តាមចកខុវសិ័យដវង្ាយរបស់
រាជរដ្ឋាភបិាល។ 

៤.៥៥- ការអភិវឌ្ឍធនធ្ននមនសុស្ ែនុងនីតិកាលទ្ី៦ នឹងបនរដតោតដលើ៖ (១)ការពម្ងងឹគ ណ
ភាពវិស័យអបរ់ំ វិទ្្ាសាស្តសរ និង បដចចែវិទ្ា្ (២)ការបណ្តុះបណ្តាលជនំាញបដចចែដទ្ស (៣) 
ការដលើែែរពស់ដសវាស ខភាពសាធារណៈ និង អាហារូបតែរភ និង (៤)ការពម្ងឹងសរភាពដយន
ឌ័រ និង ការោពំារសងគរ។ 

៣.១- ការពម្ងឹងគុណភាព វសិយយអប់រ  វទិសាស្ថស្ដស  និរ បយចេកវិទសា  

ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.៥៦-  ដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសររបស់រាជរោាភិបាល គឺ អភិវឌ្ឍ “ម្បពន័ធអបរ់មំ្បែបដោយគ ណ
ភាព សរធរ ៌នងិ បរោិបន័ន” ដោយដតោតសំខានដ់លើវិទ្្ាសាស្តសរ និង បដចចែវិទ្្ា ការតម្រង់ទ្សិ
សម្រប់ទ្ីផា្រការងារ នងិ ការយែចិតរទ្ ែោែ់ដលើការអប់រកំាយ សម្រប់ម្ទ្ម្ទ្ង់ការអភិវឌ្ឍ
សងគរ-ដស ឋែចិចជាតិ។ 

៤.៥៧-  សម្រប់នីតិកាលទ្ី ៥ រាជរោាភិបាលសដម្រចបានសរិទ្ធផលសំខាន់ៗ  ជាអាទ្ ៈ អម្តា 
ចូលដរៀនខពស់ដៅែម្រិតបឋរសិែ្ា ការដលើែែរពសគ់ ណភាព និង តនរលននការអប់រំ ការដធវើទ្ដំនើប 
ែរមម្បព័នធអប់រំ  ូចជា ការបញ្ចូលរ ខវិជាា STEM ែនុងែរមវិធីសិែា្ និង ដសៀវដៅសិែ្ាដោល 
ការដរៀបចំបរិសាានសិែា្ និង ការដរៀបចំឲ្យរនសាលាជំនាន់ថ្មី ការពម្ងឹងអធិការែិចចវសិ័យអប់រ ំ
និងការកែទ្ម្រង់ឧតររសែិ្ា ម្ពរទំងការដរៀបច ំ និង អន វតរកផនការដោលសម្រប់ការអប់រ ំ
បដចចែដទ្សដៅវិទ្ា្លយ័ចំដណុះទ្ូដៅ និង បដចចែដទ្ស ពិដសសដលើរ ខជំនាញអគគិសនី ដអឡិច 
ម្តូនិែ ដរកានិែ បស វប្បែរម និង ដែេ្ម្តសាស្តសរ។ 

៤.៥៨- ទ្នទឹរនឹងសរិទ្ធផលខាងដលើ ែរពុជាែដ៏ៅជបួបញ្ាម្បឈររួយចំនួន ជាអាទ្ ៈ លទ្ធផល
ននការសែិ្ាដៅម្គប់ែម្រតិ ដៅរិនទនប់ានលអតារការរំពឹងចង់បាន អម្តាសិស្េដបាុះបង់ការ
សិែ្ាដៅែម្រិតរធ្យរសិែ្ាដៅកតខពស់ អភិបាលែិចចតារសាលាដរៀនដៅរនែម្រិត វិសាលភាព 
ម្គប ណ្ប់ននការអប់រំបដចចែដទ្សដៅរនែម្រិត ដ ើយការចលូរួរពីវសិ័យឯែជនែនុងវសិ័យ
អប់រំបដចចែដទ្សដៅរិនទន់ទ្ូលំទ្ូលាយ ការអប់រំរិនទន់ដ្លើយតបដពញដលញដៅនឹងទ្ីផ្ារ
ការងារ និង ការរសដ់ៅ គ ណភាពឧតររសិែា្ដៅរនគរាតខពសដ់ធៀបដៅនឹងតម្រូវការ និងសរង់
ោតំបន់ ម្ពរទំងម្បសទិ្ធភាពននការម្គប់ម្គង នងិ អភិបាលែិចចដលើម្គឹុះសាានឧតររសិែ្ាដៅ
រនែម្រិត។ ដលើសពីដនុះ វិស័យែីឡាែ៏ម្តូវការនូវការពម្ងឹងកថ្រដទ្ៀត ទំងការអប់រំកាយ និង 
ការដម្តៀរខលួនដឆ្ពុះដៅដធវើជារចស់ផទុះននការម្បែួតែឡីាស ីដ គរដៅឆ្នំ២០២៣។ 
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៤.៥៩- កនុងនីតិកាលទី៦ថ្នរែឋសភាដនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដដោតអាទិភាពដលើ៖ 

ទ្១ី- ការបនរ ំដឡើងដបៀវត្េ នងិ ម្បាែដ់លើែទ្ែឹចិតរកផអែតារសរិទ្ធែរមជនូ ម្គូបដម្ងៀន នងិ 
ប គគលិែអប់រំ ការដលើែែរពស់សរតែភាពម្គប់ម្គងរបស់នាយែសាលា ដោយផ្ារភាាប ់
សរិទ្ធែរមដៅនឹងថ្វកិាសាលាដរៀន ការបនរដលើែែរពស់គ ណវ ឌ្ឍមិ្គូបដម្ងៀន សរតែភាព 
បដម្ងៀន និង គនលងអាជីពម្គូបដម្ងៀនដោយបដងកើនការបណ្តុះបណ្តាល និង វិម្ែតឹការម្គូ 
បដម្ងៀនោ៉ាងតិចែម្រិតបរិញ្ាបម្ត ការពម្ងាយម្គបូដម្ងៀន សរតែភាពខពសដ់ៅតំបន់ 
ខវុះម្គូបដម្ងៀន និង បដងកើតយនរការជយួសសិ្េក លដរៀនដខ្ាយ ដោយដលើែទ្ឹែចិតរតារ 
ការជាែ់កសរង ការម្សាវម្ជាវ និង ការអភវិឌ្ឍវិធសីាស្តសរបដម្ងៀន និង ដរៀនតារកបបថ្មី 
ការបនរអន វតរការកែទ្ម្រង់ការម្បឡង និង ការវាយតនរលការសិែ្ាឲ្យបានជាដទ្ៀងទត,់ 
ការបដងកើនការវិនិដោគដលើសរារសិែា្ ឧបែរណ ៍ ពិដសាធន៍ និង បរិកាារបដម្ងៀន 
ពិដសស ពម្ងែីវិសាលភាពសាលាជំនាន់ថ្មី នងិ ដលើែែរពស់ការចូលរួរពីស គរន ៍
និង រតាបតិាសិសេ្។ 

ទ្២ី- ការបនរវិនិដោគដលើការែសាងសាលាបឋរសិែ្ាឲយ្បាន ល់ភូរិ នងិ អន វទិ្្ាល័យ 
ឲ្យបានម្គប់  ំតារការចបំាច់កផអែដលើសាានភាពសងគរ-ដស ឋែិចច ការបនរផរល់អាហារបូ 
ែរណ៍ និង រដធ្ាបាយម្ទ្ម្ទ្ង់ចបំាច់ដផ្េងៗដទ្ៀត  ល់សិស្េម្ែីម្ែ សសិ្េសែិតដៅ 
តំបន់ជួបការលំបាែ និង សិស្េរនពិការភាព ការដរៀបចំយ ទ្ធនាការផ្េពវផា្យ ទ្ូទំង 
ម្បដទ្សអំពីសារៈម្បដោជន៍ននការអបរ់ំែម្រិតរូលោាន ការបដងកើនការវិនិដោគដ ើរប្ ី
អភិវឌ្ឍែ ររតូច និង ការបនរបដងកើតថ្ននែ់រដតរយ្យសែិ្ាម្គប់រូបភាព ម្ពរទងំជំរ ញការ 
ដរៀបចំឲ្យរនម្បព័នធបដចចែវិទ្្ាព័តរ៌នតារោនពត័៌រនសិសេ្ សំដៅផរល់ែិចចអនររា 
គរន៍ឲ្យទនដ់ពលដវលាតារម្គប់រដធ្ាបាយដ ើរ្បទី្ប់សាាត់នូវការដបាុះបងក់ារសិែ្ា 
របស់សិសា្ន សសិ្េ។ 

ទ្៣ី- ការពម្ងងឹអធកិារែិចចម្គប់ម្ជ ងដម្ជាយដលើការម្គប់ម្គងសាលាដរៀនសំដៅធានាការបដម្ងៀន 
ឲ្យបានដពញដលញដៅតារែរមវិធីសិែា្ និង បដងកើនគ ណភាពអភិបាលែិចចសាលាដរៀន
ដោយដរៀបចំឲ្យរនយនរការចូលរួរជាម្បចពំីអនែរនចំកណែពាែ់ព័នធនិងបដងកើតម្បអប់ 
ទ្ទ្ួលព័ត៌រន ដរៀបចំម្បព័នធពិនិត្យ និង តារោន ំដណើរការសាលាដរៀន ម្ពរទំង
ដរៀបចំម្បព័នធដ្លើយតបម្បែបដោយម្បសិទ្ធភាព និង ទន់ដពលដវលា។ 

ទ្៤ី- ការដធវើបចចុប្បននភាព នងិ ការជំរ ញការអន វតរកផនការដោលសម្រប់ការអប់រំបដចចែ 
ដទ្សដៅរធ្យរសិែា្ទ្ តយិភូរិ សំដៅបដងកើនការតម្រង់ទ្ិសការសិែា្ដៅកាន់អាជពី 
និង ពម្ងែីការអប់រំបដចចែដទ្សឲយ្រនវិសាលភាពម្គប ណ្ប់ទ្ូទងំម្បដទ្សតារទ្ស្េន 
ទន “ដខតររយួរនវទិ្ា្លយ័ចដំណុះទ្ដូៅ នងិ បដចចែដទ្សរយួោ៉ាងតចិសម្របរ់យៈ
ដពលរធយ្រ នងិ ម្ស ែរយួរនវទិ្ា្លយ័ចដំណុះទ្ដូៅ នងិ បដចចែដទ្ស រយួោ៉ាងតចិ



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

236 

សម្របរ់យៈដពលកវង” ម្ពរទំងដលើែទ្ឹែចតិរឲ្យរនការចលូរួរពីវសិ័យឯែជន ជា
ពិដសសតារយនរការភាពជាន គូរវាងរ ឋ និង ឯែជន។ 

ទ្៥ី- ការបដងកើនភាពដ្លើយតបឲយ្កាន់កតដពញដលញននការអប់រំដៅនឹងទ្ផី្ារការងារ និង ការ 
រស់ដៅតាររយៈទ្សេ្នាទន “យ វជនរនែរ់នជនំាញរយួោ៉ាងតចិម្បចជំវីតិ” ដោយ 
ដរៀបចំែរមវិធីបដងកើនគំនតិស ម្គិនភាព និង ភាសាបរដទ្ស ពម្ងឹងការអប់រំកផនែ STEM 
ដោយបដងកើតឲ្យរនរជ្ឈរណឌលអបរ់ំ និង វិទ្ា្សាស្តសរ បនរជំរ ញែរមវិធបីំណិនជីវិត 
ពិដសសែរមវិធីយ វជនែនុងភាពជាអនែ ឹែនាំ សលីធរ៌ និង ស ជីវធរ៌ែនុងការរស់ដៅ ការ
ចូលរួរការងារសងគរ បរសិាាន និង ការអភិវឌ្ឍ ម្ពរទំងបនរបដងកើតម្ែ រម្បឹែា្ែ ររ និង 
យ វជនឲ្យបានម្គប់សាលាដរៀន។ 

ទ្៦ី- ការដរៀបចំម្ែបខ័ណឌែរមវិធសីិែ្ាដោលម្គបម់្ជ ងដម្ជាយ រួរទងំការបញ្ជូលSTEM និង 
វិទ្្ាសាស្តសរសងគរគនលឹុះៗសម្រប់ឧតររសិែ្ាម្សបដៅនឹងម្ែបខ័ណឌគ ណវ ឌ្ឍជិាតិ សរង់ 
ោតំបន់ និង អនររជាតិ ការពម្ងឹងយនរការទ្ទ្ួលសាោល់គ ណភាពឧតររសិែា្ការ បដងកើន 
ចំនួនសាស្តសាោចរ្យែម្រិតបណឌិតម្បែបដោយគ ណភាពដៅឧតររសិែ្ា ការបដងកើនការ 
វិនិដោគដលើឧតររសិែ្ា និង ការបដងកើតម្ែបខ័ណឌដោលនដោបាយជាតសិំដៅអភិវឌ្ឍ
រូលនិធិអាហារូបែរណ៍ និង ឥណទនសម្រប់នសិ្េិតដៅឧតររសិែា្ ការជំរ ញការ
អភិវឌ្ឍសរតែភាព នងិ ធនធានសម្រប់ោំម្ទ្ការដរៀន ការបដម្ងៀន នងិ ការសិែា្
ម្សាវម្ជាវ ការបដងកើតរលូនិធិសិែា្ម្សាវម្ជាវ និង យនរការដលើែទ្ែឹចតិរការម្បែួត
ម្បកជងសានន  ម្ពរទងំការបដងកើតម្ែបខ័ណឌដោលនដោបាយជាតិសរពីីអភិបាលែិចច 
និង ការម្គប់ម្គងឧតររសែិ្ា។ 

ទ្៧ី- ការដម្តៀរម្បែួតែីឡាស ដី គរឆ្នំ២០២៣ ដោយបនរអភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរព័នធែីឡា   
សំខាន់ៗ ដរៀបចំម្បដភទ្ែឡីាអាទ្ិភាព បណ្តុះបណ្តាលម្គូបងវឹែ និង បដចចែដទ្សែីឡា 
ែម្រិតខពស់ ពម្ងឹងការបណ្តុះបណ្តាល និង ការ វឹែហាត់ែីឡាែរ-ែីឡាការនិីថ្ននល នងិ 
ជំរ ញចលនា “យ វជនរនែដ់ចុះែឡីារយួម្បដភទ្ោ៉ាងតចិម្បចជំវីតិ” និង ដរៀបចំវិទ្្ា 
សាស្តសរស ខាភបិាលែីឡាដ ើរ្បីោំម្ទ្ ដំណើរការម្បែតួែីឡាស ីដ គរ។  

ខ- សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.៦០-  ដ ើរ្បីអន វតរដោលនដោបាយជាអាទ្ភិាពែនុងនីតកិាលទ្៦ី ននរ ឋសភាដនុះ ម្ែសងួអបរ់ ំ  
យ វជន នងិែឡីា បានោែ់ដចញដោលនដោបាយអប់រំរយៈដពលរធ្យរពីរ និងអាទ្ិភាពែកំណ
ទ្ម្រង់នានាតាររយៈកផនការយ ទ្ធសាស្តសរវសិយ័អបរ់ ំ ២០១៩-២០២៣ ដឆ្ពុះដៅរួរចំកណែែនុង
ការអន វតរអាទ្ិភាពរបសរ់ាជរោាភបិាល  ចូខាងដម្ការ៖ 
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ដោលនដោបាយទ្១ី៖ ធានាឲ្យការអប់រំរនគ ណភាព ម្បែបដោយសរធរ៌ បរិោប័នន 
និងដលើែែរពស់ឱកាសែនងុការសិែា្ដពញរួយជីវតិសម្រប់ទំងអស់ោន។  

ដោលនដោបាយទ្២ី៖ ធានាភាពស័ែរិសិទ្ធននភាពជាអនែ ឹែនាំ និងម្គប់ម្គងរបស់រស្តនរី
អប់រំម្គប់លំោបថ់្ននែ់។ 

៤.៦១- ម្ែសួងបនរអន វតរែំកណទ្ម្រង់វសិ័យអប់រំ យ វជន នងិែីឡា ដោយដតោតដលើសសរសររភ 
៥៖ (១)ការអន វតរសែរមភាពដោលនដោបាយម្គូបដម្ងៀន (២)ការពិនតិ្យដឡើងវញិពីែរមវធិី
សិែ្ា ដសៀវដៅសិែ្ាដោល និងការកែលរអបរិសាាន (៣)ការោែឲ់្យអន វតរអធិការែិចច (៤)ការ
ពម្ងឹងរងាាយតនរលការសិែា្  និង (៥)ការកែទ្ម្រងឧ់តររសិែ្ា  ូចខាងដម្ការ៖ 

• យ ទ្ធសាស្តសរែកំណទ្ម្រងក់ារម្គបម់្គងអបរ់៖ំ (១)ែំកណទ្ម្រង់ការម្គប់ម្គងការសិែា្
ដតោតដលើរងាាយតនរលការសែិ្ារបសស់ិស្េជាម្បច ំ ការកែលរអវិធីសាស្តសរបដម្ងៀននិង
ការោែ់បញ្ចូលភាពជាពលរ ឋរនគ ណភាពែនុងែរមវិធីសិែ្ា និងដសៀវដៅសិែ្ា
ដោល (២) ែកំណទ្ម្រង់ការម្គប់ម្គងរ ឋបាលដតោតដលើការធានាការចូលរួររបស់
រតាបិតាសិស្េ និងស គរន៍រូលោាន ការអន វតរការម្គប់ម្គងតារសាលាដរៀន 
និងការអន វតរដោលនដោបាយអប់រំ និងកផនការយ ទ្ធសាស្តសរវិស័យអប់រំ (៣) ែំកណ
ទ្ម្រង់ម្គប់ម្គង ិរញ្ញវតែុ ដតោតដលើការបដងកើនសវ័យភាពនិងគណដនយ្យភាព ិរញ្ញវតែុ
ដៅសាលាដរៀន ដធវើសវនែរមថ្វិកាអប់រជំាដទ្ៀងទត់ និងការបដងកើនការកបងកចែថ្វិកា
ផ្ារភាាប់នឹងដោលនដោបាយអប់រំ និង (៤) ែំកណទ្ម្រង់ការម្គប់ម្គងធនធាន
រន ស្េដតោតដលើការបណ្តុះបណ្តាលដោយដតោតដលើវិធីសាស្តសរបដម្ងៀន នងិែរមវិធី
បំប នដៅនឹងែកនលង ការបដងកើនការបណ្តុះបណ្តាលម្គូបដម្ងៀន និងការអន វតរការវាយ
តនរលការបំដពញការងាររបស់ប គគលិែអប់រំ។ 

• យ ទ្ធសាស្តសរែកំណទ្ម្រងឧ់តររសែិា្ ៖ (១) ពិនិត្យលទ្ធភាពកម្បកាាយម្គឹុះសាានឧតររ
សិែ្ាសាធារណៈដៅជាម្គឹុះសាានឧតររសិែ្ាសាធារណៈរ ឋបាល (២) ផរល់សវ័យ 
ភាព ល់ម្គឹុះសាានឧតររសិែ្ាសាធារណៈែនុងការម្គប់ម្គង ិរញ្ញវតែុ នងិធនធាន
រន ស្េ (៣) ដរៀបចំម្ែបខ័ណឌែរមវិធីសិែា្ឲ្យដ្លើយតបដៅនឹងការវិវតរឧស្ា ែរម 
(៤) ជំរ ញការម្សាវម្ជាវ និងដលើែទ្ឹែចិតរការបដងកើតរជ្ឈរណឌលម្សាវម្ជាវឧតររ
ភាពដៅតារម្គឹុះសាានឧតររសិែ្ាសាធារណៈ និង (៥) វាយតនរលគ ណភាពអប់រំនផទ
ែនុងនិងវាយតនរលគ ណភាពអប់រំដៅតារម្គឹុះសាានឧតររសិែ្ា។ 

• យ ទ្ធសាស្តសរែកំណទ្ម្រងក់ារអភវិឌឍ្យ វជន ៖ (១) ផរល់ឱកាសឲ្យយ វជនទ្ទ្ួលបាន
ការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជាាជីវៈ ម្បែបដោយគ ណភាពនិង សរធរ៌ 
(២) ដលើែទ្ឹែចិតរយ វជនឲ្យរនគំនតិផរួចដផរើរ គនំិតនចនម្បឌិត គំនិតបដងកើតថ្មី និង
សាារតីស ម្គិនភាព (៣) អភិវឌ្ឍយ វជនឲ្យរនកាយសរ្បទ ចំដណុះ ឹង ចំដណុះ
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ដធវើ សលីធរ៌រស់ដៅលអ ដចុះរួររស់ជារយួោន ដោយសនរិភាពនិងស ខ  រនយីែរម 
(៤)បងកឱកាសឲ្យយ វជនចូលរួរបដញ្ចញរត ិ ទ្ស្េនៈ និងដធវើដសចែរីសដម្រចចិតរ
នានាដៅែនុងការអភវិឌ្ឍស គរន៍និងសងគរជាតិ និង(៥)ពម្ងឹងយនរការម្គប់ម្គង 
និងពិនិត្យតារោនែរមវិធអីភិវឌ្ឍយ វជន។ 

• យ ទ្ធសាស្តសរែកំណទ្ម្រងក់ារអភវិឌឍ្វសិយ័អបរ់កំាយនងិែឡីា៖ (១)អភិវឌ្ឍម្ែបខ័ណឌ 
ច្ាបន់ិងគតយិ តរ (២)អភវិឌ្ឍែីឡាែម្រតិខពស ់(៣)ការអភិវឌ្ឍែីឡាសម្របទ់ំងអស់
ោន  (៤)អភវិឌ្ឍវសិ័យអបរ់ំកាយនិងែីឡាដៅម្គប់ម្គុឹះសាានសិែ្ានិងស គរន៍ និង 
(៥)អភិរែ្េនិងអភិវឌ្ឍែឡីាម្គប់ម្បដភទ្។ 

៤.៦២- ដ ើរ្បសីដម្រចបាននូវដោលនដោបាយ និងយ ទ្ធសាស្តសរែកំណទ្ម្រង់ខាងដលើ ម្ែសងួ
អបរ់ ំ  យ វជន នងិែឡីា នងឹដតោតដលើយ ទ្ធសាស្តសរអាទ្ិភាព  ូចខាងដម្ការ ៖ 

ការអបរ់ែំ ររតចូ 
• បដងកើនលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានដសវាអប់រំែ ររតូចម្បែបដោយគ ណភាព សរធរ៌ នងិបរិោប័នន 
• ដលើែែរពសគ់ ណភាពសាលារដតរយ្យសិែា្ម្សបតារសដង់ោ 
• ពម្ងឹងសរតែភាពអនែម្គបម់្គងអន វិសយ័ការអបរ់ំែ ររតូច 

ការអបរ់បំឋរសែិា្ 

• វិធានការបដងកើនការចូលដរៀនឲ្យបានដទ្ៀងទត់ នងិដរៀនចប់បឋរសែិ្ា ជាពិដសសម្ែ រ
ែ ររជួបការលំបាែ 

• អភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរព័នធរូបវនរ និងបរិសាានសិែា្សាាតនិងរនស វតែភិាពម្សបតារសរង់
ោសាលាបឋរសិែ្ា ជាពិដសសសាលាដរៀនរិនម្គប់ែម្រិតនិងសាលាដរៀនជួបការលំបាែ 

• ដលើែែរពសគ់ ណវ ឌ្ឍិរបសម់្គូបដម្ងៀនក លរនម្សាប ់និងកែលរអការពម្ងាយម្គូ 
• ពម្ងឹងសរតែភាពម្គូបដម្ងៀន និងអនែពាែ់ព័នធដលើែរមវិធីអំណ្តន និងគណិតវិទ្្ាថ្ននែ់ ំបូង 
• ពម្ងឹងគ ណភាពននការបណ្តុះបណ្តាលសម្រប់ម្គបូឋរសិែ្ា 
• កែលរអការផគត់ផគង់ និងការដម្បើម្បាសដ់សៀវដៅសែិ្ាដោលនិងសរារដរៀន នងិបដម្ងៀន 
• ពម្ងឹងការងារអធកិារែិចច និងការពិនតិ្យតារោននងិវាយតនរលពីម្គប់ែម្រិតថ្ននែ់ 
• ពម្ងឹងការអន វតរការម្គប់ម្គងតារសាលាដរៀន។ 

ការអបរ់រំធយ្រសែិា្ នងិអបរ់បំដចចែដទ្ស 

• វិធានការកែលរអការចូលដរៀននិងរែា្ឲ្យបានគង់វង្េដៅរធ្យរសិែា្ ជាពិដសសម្ែ រជួប
ការលំបាែ 

• ពម្ងីែដ ោារចនាសរព័នធ និងសរាររូបវនរសម្របស់ាលារធ្យរសិែ្ា 
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• ពម្ងឹងនិងពម្ងីែរ ខវជិាាវទិ្្ាសាស្តសរកសររ នងិភាសាបរដទ្សដ ើរ្បដី្លើយតបម្ែបខ័ណឌ
ជំនាញសតវត្េទ្២ី១ 

• ជំរ ញការអន វតរម្ែបខណ័ឌែរមវិធីសិែា្ម្បែបដោយម្បសិទ្ធភាព 
• ពម្ងឹងអភិម្ែរការម្គប់ម្គងតារសាលាដរៀនដៅែម្រតិសាលាដរៀន 
• ពម្ងីែការអន វតរសរង់ោគរំូសាលាដរៀនជំនាន់ថ្ម ី
• អភិវឌ្ឍម្ែបខ័ណឌធានាគ ណភាពអប់រំរបស់សាលាដរៀនដៅរធ្យរសិែា្ 
• ពម្ងឹងម្បព័នធពិនិត្យតារោន និងវាយតនរលននអធកិារែិចចដៅតារសាលាដរៀន 
• ពម្ងីែភាពជាន គូរជារយួវិស័យឯែជននងិស ម្ោស ដ ើរប្ីពម្ងឹងការអប់របំដចចែដទ្ស 
• ពម្ងឹងតម្រងទ់្ិសការសិែា្ដឆ្ពុះដៅរែអាជីព និងពម្ងីែការអប់រំបដចចែដទ្ស។ 

ការអបរ់ឧំតររសែិា្ 

• បដងកើនការវនិិដោគដលើែរមវិធីអប់រំឧតររសិែា្អាទ្ភិាព ដោយកផអែដលើលទ្ធផល 

• កែលរអសរតែភាពននការបដម្ងៀននងិដរៀន នងិការម្សាវម្ជាវ តាររយៈការបដងកើតភាពជា
ន គឧូតររសែិ្ា 

• បដងកើនប គគលិែសិែ្ាដពញដរ៉ាងក លរនគ ណវ ឌឍ្ិថ្ននែ់បណឌិត 

• ពម្ងឹងម្បព័នធម្គប់ម្គង ិរញ្ញវតែុ និងធនធានរន ស្េរបស់ម្គឹុះសាានឧតររសិែ្ាដឆ្ពុះដៅ
ទ្ទ្ួលបានសវ័យភាពដពញដលញ 

• កែលរអម្បព័នធធានាគ ណភាពអប់រំដៅឧតររសិែា្។ 

ការអបរ់ដំម្ៅម្បពន័ធ 

• អភិវឌ្ឍ និងកែលរអែរមវិធអីប់រំដម្ៅម្បព័នធ 
• ដលើែែរពសែ់រមវិធីអែខរែរមរន ស្េដពញវ័យ 
• កម្បកាាយរជឈ្រណឌលសែិា្ស គរន៍  ដៅជារជឈ្រណឌលសិែា្ដពញរយួជវីិត 
• ជំរ ញវិសយ័ឯែជន ន គូអភិវឌ្ឍ អងគការរិនករនរោាភិបាល និងការចូលរួរោំម្ទ្ ល់ែរម
វិធី អប់រំដម្ៅម្បព័នធរបស់អនែពាែ់ព័នធ ែនុងម្ែបខ័ណឌននការសិែា្ដពញរួយជីវតិ 

• កែលរអម្បសទិ្ធភាព នងិគ ណភាពម្បព័នធព័តរ៌នម្គប់ម្គងអប់រំដម្ៅម្បព័នធ 
• អភិវឌ្ឍសរតែភាពរស្តនរីអប់រំដម្ៅម្បព័នធម្គប់លោំបថ់្ននែ់។ 

ការអភវិឌឍ្យ វជន 

• ពម្ងឹងជំនាញឌីជីថ្ល និងដលើែែរពស់ចំដណុះ ឹងអន វតរននវិទ្្ាសាស្តសរ បដចចែវិទ្្ាវិសវែរម 
និងគណិតវិទ្ា្សម្របយ់ វជនដ ើរ្បីដ្លើយតបដៅនងឹប ិវតរឧសា្ ៍ែរមទ្ី៤ 
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• បដងកើនការបណ្តុះទ្រាបន់នការគិតកបបនចនម្បឌិត នងិការបដងកើតថ្មតីាររយៈសាារតីស ម្គិន 
ភាព ការដលើែែរពសក់ារម្បែបរ ខរបរដោយខលនួឯង និងលទ្ធភាពទ្ទ្លួបានដសវា
កណនាំអាជីវែរមនិងការងារ និងព័ត៌រនទ្ីផ្ារ 

• អភិវឌ្ឍយ វជនឲ្យបានដពញដលញ នងិអប់រំពួែដគឲ្យរស់ដៅជារយួោនែនុងសនរិភាពនិង
ស ខ  រនីយែរម ម្បែបដោយសាារតីដសនហាជាត ិ ម្សឡាញ់ម្បជាជន ដជឿជាែ់និងផរល់
តនរលខពស់ ល់ខលួនឯង រនភាពជាអនែ ឹែនាំ និងការយល់ ឹងទ្លូំទ្ូលាយអំពសីងគរ 

• ដលើែទ្ឹែចតិរយ វជនឲ្យកចែរំកលែការយល់ដ ើញទ្ស្េនវិសយ័ នងិចូលររួែនុង ំដណើរ
ការសដម្រចចិតរពាែ់ព័នធនងឹការអភិវឌ្ឍស គរន៍នងិសងគរ 

• កម្បកាាយរជឈ្រណឌលយ វជនឲ្យកាាយដៅជារជ្ឈរណឌលបណ្តុះបណ្តាលតារស គរន៍ 

ការអភវិឌឍ្ការអបរ់កំាយ នងិែឡីា  

• អភិវឌ្ឍម្ែបខ័ណឌចា្ប់ នងិគតិយ តរ 
• អភិវឌ្ឍែីឡាែម្រិតខពស ់
• អភិវឌ្ឍែីឡាសម្របទ់ំងអស់ោន 
• អភិវឌ្ឍវិសយ័អប់រំកាយនងិែីឡាដៅម្គប់ម្គឹុះសាានសិែ្ានិងស គរន៍ 
• អភិរែ្េនិងអភិវឌ្ឍែីឡាម្គប់ម្បដភទ្ 
• ដលើែទ្ឹែចតិរឲ្យប គគលិែអប់រំ សិសា្ន សសិ្េ និងរហាជនចូលរួរដលងែីឡា 
• បំផ សសែរមភាពអប់រំកាយនិងែីឡាដៅែនងុសាលាដរៀន 
• ពម្ងឹងនិងដលើែទ្ឹែចិតរ ល់ស ព័នធែីឡា 
• បនរការជសួជ ល កែលរអដ ោារចនាសរព័នធែីទ្្ា ជាពិដសសព  ែីឡាោានជាតិ ែីឡាោាន 
ដៅតារដខតរ វិទ្ា្សាានជាតិអប់រំកាយនងិែីឡា និង ម្គឹុះសាានសិែ្ា 

• បនរបណ្តុះបណ្តាលថ្ននលនិស្េ័យែីឡា នងិហាត ់វឹែ វឺន ដ ើរ្បីដម្តៀរលែខណៈដធវើជា
រចស់ផទុះការម្បែតួែីឡាស ីដ គរឆ្នំ ២០២៣។ 

តារាងទ្ ី៤.៣  សចូនាែរនងិចណំចុដៅដម្ជើសដរើសសខំាន់ៗ  ែនងុវសិយ័អបរ់ ំយ វជន នងិែឡីា 

ល.រ 
សចូនាែរសំខាន់ៗ  
ែនងុវសិយ័អបរ់ ំ ឯែតា 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ជាែក់សរង បា៉ានស់ាាន ពា្ែរណ៍ ពា្ែរណ៍ ពា្ែរណ៍ ពា្ែរណ៍ 

 ែរមវិធីទ្១ី៖ ការអភិវឌ្ឍការអប់រំ ែនុងម្បព័នធ ដម្ៅម្បព័នធ និងរិនផលូវការ 

១ 
អម្តាែ ររចូលដរៀន អាយ ៥ឆ្ន ំ
ម្គប់រូបភាព (រដតរយ្យរ ឋ ឯែ
ជន និងស គរន៍) 

% ៥៨,០ ៥៩,៣ ៦០,៦ ៦១,៩ ៦៣,២ ៦៤,៥ 

២ អម្តាពិតននការសិែ្ាដៅបឋរសិែ្ា   
  សរ ប % ៩៧,៨ ៩៧,៩ ៩៨,១ ៩៨,២ ៩៨,៤ ៩៨,៥ 

  ម្ប ស % ៩៧,៦ ៩៧,៨ ៩៨,០ ៩៨,១ ៩៨,៣ ៩៨,៥ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

241 

  ម្សី % ៩៨,១ ៩៨,៣ ៩៨,៥ ៩៨,៦ ៩៨,៨ ៩៩,០ 

  ទ្ីម្បជ ំជន % ១០២,៨ ១០២,១ ១០១,៦ ១០១,២ ១០០,៩ ១០០ 
  ជនបទ្ % ៩៦,៧ ៩៧,០ ៩៧,៣ ៩៧,៥ ៩៧,៦ ៩៨,០ 

៣ អម្តារួរននការសិែ្ាដៅបឋរសិែ្ា  
  សរ ប % ១១៣,៧ ១១២,៣ ១១១,២ ១១០,៤ ១០៩,៨ ១០៨ 

  ម្ប ស % ១១៤,៦ ១១៣,២ ១១២,៣ ១១១,៤ ១១០,៤ ១០៩ 

  ម្សី % ១១២,៩ ១១១,៤ ១១០,៣ ១០៩,៥ ១០៨,៩ ១០៧ 

៤ អម្តាបញ្ចប់ការសិែ្ាដៅបឋរសិែ្ា   
  សរ ប % ៨២,៧ ៨៣,៤ ៨៤,១ ៨៤,៨ ៨៥,៥ ៨៦,២ 
  ម្ប ស % ៧៩,១ ៨០,៣ ៨១,៥ ៨២,៦ ៨៣,៨ ៨៥,០ 
  ម្សី % ៨៦,៤ ៨៧,៣ ៨៨,២ ៨៩,២ ៩០,១ ៩១,០ 

៥ អម្តារួរននការសិែ្ាដៅរធ្យរសិែ្ាបឋរភូរិ  
             សរ ប % ៥៩,២ ៦០,៧ ៦២,២ ៦៣,៧ ៦៥,២ ៦៦,៧ 
  ម្ប ស % ៥៥,២ ៥៧,២ ៥៩,១ ៦១,១ ៦៣,០ ៦៥,០ 
  ម្សី % ៦៣,៤ ៦៥,១ ៦៦,៨ ៦៨,៦ ៧០,៣ ៧២,០ 

  ទ្ីម្បជ ំជន % ៦៧,០ ៦៨,៨ ៧០,១ ៧១,០ ៧១,៨ ៧៤,០ 
  ជនបទ្ % ៦១,០ ៦៣,០ ៦៤,៥ ៦៥,៦ ៦៦,៥ ៦៩,០ 

៦ អម្តាបញ្ចប់ការសិែ្ារធ្យរសិែ្ាបឋរភូរិ  
  សរ ប % ៤៦,៥ ៤៧,៧ ៤៨,៩ ៥០,២ ៥១,៤ ៥២,៦ 
  ម្ប ស % ៤២,៣ ៤៣,៨ ៤៥,៤ ៤៦,៩ ៤៨,៥ ៥០,០ 
  ម្សី % ៥១,១ ៥២,១ ៥៣,២ ៥៤,២ ៥៥,៣ ៥៦,៣ 

៧ អម្តារួរននការសិែ្ាដៅរធ្យរសិែ្ាទ្ តិយភូរិ  
             សរ ប % ២៨,៥ ៣០,៤ ៣២,៣ ៣៤,២ ៣៦,១ ៣៨,០ 
  ម្ប ស % ២៦,៣ ២៨,៣ ៣០,២ ៣២,២ ៣៤,១ ៣៦,១ 
  ម្សី % ៣០,៩ ៣២,៧ ៣៤,៥ ៣៦,៤ ៣៨,២ ៤០,០ 

៨ អម្តាអែខរែរមជនដពញវ័យ 
(១៥ឆ្នំដឡើង) 

% ៨២,៥ ៨៣,៦ ៨៤,៧ ៨៥,៨ ៨៦,៩ ៨៨,០ 

៩ អម្តាបញ្ចប់ននការសិែ្ាដៅរធ្យរសិែ្ាទ្ តិយភូរិ  
             សរ ប % ២៣,៦ ២៥,២ ២៦,៤ ២៧,៣ ២៨,០ ៣០,០ 
  ម្ប ស % ២១,៩ ២៣,៤ ២៤,៦ ២៥,៤ ២៦,១ ២៨,០ 
  ម្សី % ២៥,៣ ២៧,២ ២៨,៧ ២៩,៨ ៣០,៦ ៣៣,០ 

១០ 
យ គភាពដយនឌ័រ ននអម្តារួរនន
ការសិែ្ាដៅរធ្យរសិែ្េទ្ តិយ
ភូរ ិ 

GPI ១,១៨ ១,១៤ ១,១១ ១,០៩ ១,០៨ ១,០៣ 

 ែរមវិធីទ្២ី៖ ការអភិវឌ្ឍឧតររសិែ្ា និងការម្សាវម្ជាវ 
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១១ អម្តារួរននការសិែ្ាដៅឧតររ
សិែ្ា (១៨-២២ឆ្នំ) សរ ប 

% ១១,៦ ១២,៤ ១៣,៣ ១៤,២ ១៥,១ ១៦,០ 

 ម្សី % ១១,៣ ១១,៦ ១១,៩ ១២,៣ ១២,៧ ១៣,០ 

១២ ភាគរយនិស្េិតដរៀនរ ខវិជាា  
កសទរែម្រិតបវិញ្ាបម្ត 

% ២៧,១ ២៨,០ ២៩,០ ៣០,០ ៣១,០ ៣២,០ 

 ម្សី % ១៧,៤ ១៨,៤ ១៩,៤ ២០,៥ ២១,៥ ២២,៥ 
ម្បភពៈ ម្ែសួងអប់រំ យ វជន និងែីឡា 

៣.២- ការរណតុ ុះរោត លជនំាញរណច្ចកណទ្ស 

ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.៦៣- កនុងនីតិកាលទី៦ថ្នរែឋសភាដនេះ រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា គឺសដំៅធានាថ្ន “យ វជន រនែ់
រនជនំាញរយួោ៉ាងតចិម្បចជំវីតិ” ពិដសសដ ើរប្ីជំរ ញការអភិវឌ្ឍសងគរ ដស ឋែិចចឲយ្ឈាន
ដឡើងរួយែម្រិតដទ្ៀត។ ការបណ្តុះបណ្តាលជនំាញបដចចែដទ្ស ដធវើដឡើងែនងុរូបភាពពីរក លរន
ការផ្ារភាាប់ោន គឺធនធានរន ស្េដៅែនុងម្បពន័ធអបរំ និង ធនធានរន ស្េដៅដម្ៅម្បព័នធអប់រំ ឬ 
ែនុងទ្ីផ្ារការងារ។ 

៤.៦៤- ែនុងដោលដៅដនុះ រាជរោាភបិាលសដម្រចបានសរិទ្ធផលសខំាន់ៗ ជាអាទ្  បានអន វតរ
ដោលនដោបាយជាតិសរពីកីារអបរ់បំណ្តុះបណ្តាលបដចចែដទ្ស នងិវជិាាជវីៈឆ្ន ំ ២០១៧-២០២៥ 
បានអន វតរម្ែបខណ័ឌគ ណវ ឌ្ឍិជាតិែរពជុា សរង់ោជាតិសរតែភាព និង ែរមវិធីសិែ្ាកផអែដលើ
សរតែភាព ម្ែបខ័ណឌទ្ទ្ួលសាោល់្លងពកីារអប់របំណ្តុះបណ្តាលបដចចែដទ្សនិងវិជាាជីវៈដៅម្គឹុះ 
សាានឧតររសិែ្ា បានបដងកើតរជ្ឈរណឌលគំរូសម្រប់ការបណ្តុះបណ្តាលបដចចែដទ្សជាដម្ចើន
ែកនលងនិងបានដរៀបចំទ្ិវាជាតិអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបដចចែដទ្សនិងវិជាាជីវៈ។ ទ្នទឹរដនុះ ែរពជុាែ៏
ដៅរនបញ្ាម្បឈររួយចំនួន ជាអាទ្ ៖ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបដចចែដទ្សែម្រិតរធ្យរ 
និងែម្រិតខពស់ដៅរិនទន់ម្គប់ម្ោន់ ការបដងកើនសរតែភាពជនំាញននែរាងំពលែរមដ ើរប្ីបដងកើន
ផលិតភាពដៅរិនទន់ទ្លូំទ្ូលាយ ភាពរនិទនដ់្លើយតបបានដពញដលញទំងកផនែរ ខជំនាញ 
ែរមវិធីសិែា្ រនសកិារ វិជាាជីវៈ និង គ ណភាពននការបណ្តុះបណ្តាលបដចចែដទ្សដៅនឹងតម្រវូ
ការទ្ីផ្ារជាែ់កសរង និងភាពដៅរនែម្រិតននការចូលរួរពីវសិ័យឯែជនែនងុការបណ្តុះបណ្តាល
ជំនាញបដចចែដទ្ស និង វជិាាជីវៈ។។ 

៤.៦៥- ដៅែនុងនតីិកាលទ្៦ី ននរ ឋសភា រាជរោាភបិាលនឹងដតោតអាទ្ិភាពដលើ៖ 
ទ្១ី-ការបនរជំរ ញការអន វតរ “ដោលនដោបាយជាតសិរពីកីារអបរ់បំណ្តុះបណ្តាលបដចចែដទ្ស 
នងិវជិាាជវីៈ ឆ្ន ំ ២០១៧-២០២៥” សំដៅដលើែែរពស់ការបណ្តុះបណ្តាលជនំាញបដចចែ- 
ដទ្ស ពិដសសែម្រិតរធយ្រ និង ែម្រិតខពស់  លយ់ វជន ដោយម្គប ណប្់រ ខវិជាាព   
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ជំនាញក លដ្លើយតបដៅនឹងតម្រូវការទ្ីផ្ារ ពលែរម វិស័យឧស្ា ែរម និង ការចប់ 
ដផរើរធ រែិចចថ្មី។ 

ទ្២ី-ការបដងកើនែិចចស ការរវាងសាលាដរៀន និង ស ម្ោស ែនុងការបណ្តុះបណ្តាលសំដៅ 
បដងកើនសរតែភាព ជំនាញបដចចែដទ្ស និង ផលិតភាពរបស់ែរាងំពលែរម ក លែំព ង 
បដម្រើការងារ និង ការដរៀបចំែរមវិធីម្គប់ម្គងការតាស់បរូរជំនាញម្សបតារននិានការតាស់ 
បរូរននបដចចែវិទ្ា្ថ្មីៗ និងជរំ ញការអន វតរ “រលូនធិជិាតសិម្របក់ារអភវិឌឍ្ជនំាញ”។ 

ទ្៣ី-ការបនរដរៀបចំរជឈ្រណឌលបណ្តុះបណ្តាលជនំាញតារតម្រូវការជាែ់កសរងរបស់វសិ័យ 
នីរួយៗ ពិដសសោមំ្ទ្ ល់ការអភិវឌ្ឍឧសា្ ែរម ដោយរនែចិចស ម្បតិបតរិការ 
រវាងរ ឋ វសិ័យឯែជន នងិ អងគការរិនករនរោាភបិាល ម្ពរទងំបដងកើនែិចចស ការជាែ់ 
លាែ់រវាងម្គឹុះសាានបណ្តុះបណ្តាល និង ស ម្ោសែនុងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបដចចែ 
ដទ្សដ ើរ្បពីម្ងឹងគ ណភាព និង បដងកើនភាពដ្លើយតបដៅនឹងសភាពការណវ៍ិវឌ្ឍថ្មីៗ។ 

ទ្៤ី-ការដធវើវចិរណែរម នងិ អភិវឌ្ឍម្គឹុះសាានបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបដចចែដទ្ស និង វិជាាជវីៈ 
ែនុងការផគតផ់រង់ជំនាញ ដម្ចើនម្បដភទ្ដ្លើយតបដៅនងឹតម្រូវការទ្ផី្ារពលែរមផង និង ការ
ចប់ដផរើរធ រែចិចថ្មីផង ដោយរនែិចចស ការជារយួវិស័យឯែជន។ 

ទ្៥ី-ការតម្រងទ់្ិសវជិាាជីវៈដៅតារអន វិទ្្ាល័យ នងិ វិទ្្ាល័យែនុងម្បព័នធអប់រំចំដណុះទ្ូដៅ 
និង ការបនរបដងកើនការផេ្ពវផ្ាយអពំីសារសំខាន ់ និង ភាពចំបាច់អំពជីំនាញបដចចែ 
ដទ្ស និង វិជាាជវីៈែនុងការែសាងអនាគតរបសយ់ វជន ម្គួសារ និង ម្បដទ្សជាតិ។ 

ខ- សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.៦៦- ដែើមប្ីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាព កនុងនីតិកាលទី៦ថ្នរែឋសភាដនេះ ម្ែសងួអបរ់ ំ
យ វជន នងិែឡីា បានោែ់ដចញដោលនដោបាយជាអាទ្ិភាព នងិ សែរមភាពសំខាន់ៗ   ូច
ខាងដម្ការ៖ 

• ជំរ ញការអន វតរដោលនដោបាយសរពីីវិទ្ា្សាស្តសរ បដចចែវិទ្ា្ វសិវែរម និងគណិតវិទ្្ា  
• ពម្ងឹងវិធីសាស្តសរបដម្ងៀន និងដរៀនតារកបបថ្មី  ូចជាវិធានតារកបបកសវងរែ នងិវិធានដផ្េង
ដទ្ៀត ដ ើរ្បីឲយ្សសិ្េរនបណំិនសតវត្េរទ៍្ី២១ 

• ពម្ងីែការអប់រំបំណិនជីវិត ការម្បឹែ្ាអាជីព ម្ែ រម្បឹែា្យ វជន និងែលឹបសិែ្ារ ខវិជាា គណិត 
វិទ្្ា   វិទ្ា្សាស្តសរ ម្បវតរិវិទ្ា្ នងិអែ្េរសាស្តសរកខមរ 

• ដរៀបចែំរមវិធីសែិ្ា ដ្លើយតបដៅនឹងតម្រូវការរបស់អនែដរៀន និងទ្ផី្ារការងារ 
• ដរៀបចំម្ែបខណ័ឌែរមវិធសីែិ្ាឲ្យដ្លើយតបដៅនឹងប ិវតរន៍ឧសា្ ែរមទ្ី៤ 
• បណ្តុះបណ្តាលជនំាញវិទ្ា្សាស្តសរ  បដចចែវិទ្ា្  វិសវែរម សលិ្បៈនចនម្បឌតិ នងិគណិតវិទ្្ា 
• ផរល់ឱកាសឲ្យយ វជនទ្ទ្លួបានការអបរ់ ំ នងិការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវជិាាជីវៈម្បែប 
ដោយគ ណភាពនិង សរធរ៌ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

244 

• ដលើែទ្ឹែចតិរយ វជនឲ្យរនគំនិតផរួចដផរើរ គំនិតនចនម្បឌិត គំនិតបដងកើតថ្មី នងិសាារតីស 
ម្គិនភាព 

• បស្តញ្ាបចំដណុះ ឹងរូលោានអំពី ការយល់ ងឹពីធ រែចិច និងស ម្គនិភាព  ល់យ វជនែនុង 
សាលាដរៀន និងអំពកីារអភិវឌ្ឍស ម្គិនភាពដៅតារស គរន៍ ល់យ វជនដម្ៅសាលា 
ដរៀន និងបញ្ចូលដៅជាែរមវធិីសិែ្ាបំណនិជីវតិ 

៤.៦៧- ដែើម្បីសដម្រចបានការអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាព កនុងនតីកិាលទី៦ថ្នរែឋសភា 

ដនេះ ម្ែសងួការងារ នងិបណ្តុះបណ្តាលវជិាាជវីៈ បានែំណត់សែរមភាពសំខាន់ៗ   ូចខាងដម្ការ៖ 
• បនរដបើែទ្ូលាយទ្ីផ្ារការងារដៅដម្ៅម្បដទ្ស ផរល់ឱកាសជូនម្បជាជនដធវើការម្សបច្ាប់ដៅ 
ដម្ៅម្បដទ្ស ការពារសិទ្ធ ិផលម្បដោជន៍ នងិោពំារម្គួសារពលែរចណំ្តែម្ស ែ ។ 

• បនរការអភវិឌ្ឍការបណ្តុះបណ្តាលបដចចែដទ្សនិងវិជាាជីវៈ ម្បែបដោយគ ណភាពនិងជនំាញ 
ច្ាស់លាសម់្សបតារតម្រូវការទ្ផី្ារការងារទំងែនងុនិងដម្ៅម្បដទ្ស។ បនរផរល់អាហារូប 
ែរណ៍ នងិបងកលែខណៈងាយម្សលួ ល់យ វជន យ វនារើ ឲយ្ទ្ទ្លួបានការបណ្តុះបណ្តាល 
បដចចែដទ្សនងិវិជាាជវីៈ។ 

• បនរជំរ ញែរមវិធីដលើែែរពស់ផលតិភាពជាតិ ដ ើរ្បីបដងកើនសរតែភាពម្បែួតម្បកជងរបស់ជាត ិ
ដៅែនុងតំបន់ ជាពិដសសែនងុស គរនដ៍ស ឋែិចចអាសា៊ាន។ 

• ធានាសិទ្ធិដសរើភាពអងគការវិជាាជីវៈ ដ ើរប្ីការពារសិទ្ធដិសរើភាព របស់ែរមែរនិដោជិត និង 
និដោជែ និងការពារសិទ្ធិ និងផលម្បដោជន៍របស់ែរមែរនិដោជិត និងនិដោជែម្សបតារ 
បទ្ប្បញ្ញតរនិនចា្ប់សរីពសី ជីព ចា្ប់សរីពកីារងារ នងិអន សញ្ាអនររជាតខិាងការងារ។  

៣.៣- ការណលើកកមពស់ណសវាសុខ្ភាពសាធារណៈ និរ អាហារូរត្ថមភ 

ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.៦៨- កនុងនតីិកាលទី៦ថ្នរែឋសភាដនេះ រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា រនដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសរ 
ច្ាស់លាស់គសឺំដៅដលើែែរពស់ស ខភាពម្បជាជន និង អាហារូបតែរភ ដ ើរ្បីោំម្ទ្ ល់ការ 
អភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េ ែំដណើនដស ឋែិចច និង វឌ្ឍនភាពសងគរម្បែបដោយចរីភាព។ 

៤.៦៩- ជាលទ្ធផលែនងុែចិចការដនុះ រាជរោាភបិាលបានសដម្រចដោលដៅអភវិឌឍ្នស៍ សេ្វតេ្រ ៍
ែនុងការកាត់បនែយអម្តាររណភាពរតា ទរែ នងិ ែ ររ ការកាត់បនែយការឈឺ និង សាាប់ 
ដោយសារជំងឺ្លង  ចូជា ជំងឺដអ ស៍ ម្គ នចញ់ និង រដបង នងិ ការល បបំបាត់ជំងឺែស្តញ្ជលិ 
ទំងម្ស ងដៅឆ្ន២ំ០១៦។ ទ្នទឹរដនុះ អាយ កាលសង្ឃឹររសជ់ារធ្យររបសម់្បជាជនបានដែើនព ី
៥៦,៧ ឆ្នំ ដៅឆ្ន១ំ៩៩៨  ល ់៧០,៦ ឆ្នំ ដៅឆ្ន២ំ០១៨។ ចំណ្តយម្បាែ់ដចញពីដហាដ ៉ារបស់
ម្បជាជនដលើការកថ្ទំស ខភាព ពិដសសម្បជាជនម្ែមី្ែ និង ម្ែ រជនងាយរងដម្ោុះម្តូវបានកាត់
បនែយដោយសារការពម្ងែីការម្គប ណ្បន់នម្បពន័ធោំពារសងគរ រនជាអាទ្ ៖ រូលនិធិសរធរ៌
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ស ខាភិបាលសម្របម់្បជាជនម្ែីម្ែ និង របបសនរិស ខសងគរកផនែកថ្ទំស ខភាពកាន់កតទ្ូលាយ
 ល់ម្បជាជនជាង៣លាននាែ់។ វឌ្ឍនភាពដនុះបានដធវើឲ្យម្គួសារក លជួបភយនររាយននចំណ្តយ 
ដលើការកថ្ទំស ខភាពថ្យច ុះពី៨,៨% ននចំនួនម្គសួារសរ បដៅឆ្ន២ំ០០៩ រែម្តឹរ៣,៧% ដៅ
ឆ្នំ២០១៦ និង ម្គួសារធាាែ់ខលួនម្ែដោយសារភយនររាយននចំណ្តយដលើការកថ្ទំស ខភាពបាន
ថ្យច ុះពី៥,៧% រែម្តឹរ១,៦% ែនងុអំឡុងដពល ចូោន។  

៤.៧០- ដទុះបីជាសដម្រចបាននូវសរិទ្ធផលធំៗ ចូខាងដលើ ែ៏ែរពជុាដៅកតជួបបញ្ាម្បឈរ 
រួយចំនួន ជាអាទ្  ដសវាកថ្ទំស ខភាពបឋរដៅរិនទន់ដ្លើយតបបានដពញដលញ និង ទន់ 
ដពលដវលា គ ណភាពននការផរល់ដសវាកថ្ទំ នងិ ព្ាបាលដៅរនែម្រិត ចំនួនម្គូដពទ្្យ និង 
ប គគលិែស ខាភិបាលតារម្បដភទ្ជំនាញដៅព ទំន់ម្គប់ម្ោន់តារនិោរដៅដឡើយ ម្បព័នធធានា 
រា៉ាប់រងស ខភាពរិនទន់ម្គប ណ្ប់សម្របទ់ំងអស់ោន ការយល់ ឹងពកីារដម្បើម្បាស់ឱសថ្ ថ្ននំ
ជែ់ ដម្គឿងម្សវ៉ឹង នងិ ការយល់ ឹងពីអនារ័យ និង ស វតែិភាពចំណអីាហារ ដៅរនែម្រិត ដ ើយ
ររណភាពរតា ទរែ នងិ ែ ររ និង ែងវុះអាហារបូតែរភរបស់ស្តសរ ីទរែ និង ែ ររ ែនុង ចំដណ្តរ
ម្គួសារម្ែីម្ែដៅតំបន់ជនបទ្ដៅកតជាបញ្ាម្បឈរ។ 

៤.៧១- ែនុងនីតិកាលទ្ី ៦ ននរ ឋសភាដនុះ រាជរោាភបិាលនឹងដតោតអាទ្ភិាពដលើ៖ 
ទ្១ី-ការបនរជំរ ញការអន វតរ និង ដធវើបចចុប្បននែរម “កផនការយ ទ្ធសាស្តសរស ខាភបិាល ២០១៦-
២០២០” ដ ើរ្បដីលើែែរពស់គ ណភាព ម្បសិទ្ធភាព និង សរធរ៌ ននដសវាស ខភាព។ 

ទ្២ី-ការជំរ ញវិសាលភាពម្គប ណ្ប់ស ខភាពសែលដៅែរពជុា ដោយបដងកើនវិសាលភាព 
ម្គប ណ្ប់ននរូលនិធិសរធរ៌ ស ខាភិបាល បនរអន វតររបបសនរសិ ខសងគរកផនែកថ្ទ ំ
ស ខភាពសម្រប់រស្តនរីសាធារណៈ អតីតរស្តនររីាជការ និង អតីតយ ទ្ធជន និង របបកថ្ទំ 
ស ខភាពសម្រប់ែរមែរនដិោជិតក លសែតិដៅដម្ការច្ាប់សរីពកីារងារ និង ដោយដរៀប 
ចំរបបកថ្ទសំ ខភាពសម្រប់ប គគលសវយ័និដោជន៍។ 

ទ្៣ី-ការដលើែែរពសគ់ ណភាព ស វតែភិាព និង ម្បសិទ្ធភាព ដសវាស ខភាព ជាពិដសសដសវា 
ជាសារវនរ និង ដសវាសដស្តងាោុះបនាាន់ដោយបដងកើនការវិនិដោគដលើដ ោារចនាសរព័នធស ខា
ភិបាល និង បដចចែវិទ្ា្ដវជជសាស្តសរ ោែ់ឲ្យ ដំណើរការម្បព័នធទ្ទ្ួលសាោល់គ ណភាពដៅ
រូលោានស ខាភិបាល ពម្ងឹងការងារម្គប់ម្គង សរតែភាពនិយ័តែរម អធកិារែិចច ទំង 
ដៅរូលោានស ខាភបិាលសាធារណៈ និង ឯែជន ដរៀបចំ និង ពម្ងងឹការអន វតរច្ាប ់ 
បទ្ប្បញ្ញតរិ និង នតីិម្ែរស ខាភិបាល ពិដសសពាែ់ព័នធនឹងការទ្ទ្ួលខ សម្តូវ និងការ
តាស់បរូរ ឥរិោបថ្របសអ់នែផរល់ដសវាស ខាភិបាលម្បែបដោយសីលធរ ៌ ដលើែែរពស់
សរតែភាព និង អភិវឌឍ្ការម្សាវម្ជាវស ខាភបិាល ែនុងដនាុះរនទំងការសិែ្ាម្សាវ 
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ម្ជាវអំពីជំងឺ្ លង និងជំងរឺិន្លង និងបនរពម្ងឹងម្បព័នធអដងកតតារោន និង ដ្លើយតបជំងឺ
ម្សបតារលែខខ័ណឌតម្រូវននបទ្ោាននយិ័តែរមស ខភាពអនររជាតិ។ 

ទ្៤ី-ការដរៀបចំ និង អន វតរឲ្យរនម្បសិទ្ធភាព នូវកផនការយ ទ្ធសាស្តសរអភិវឌឍ្ធនធានរន ស្េ 
ែនុងវិស័យស ខាភបិាល សំដៅពម្ងឹងបកនែរនូវសរតែភាព និង ជនំាញធនធានរន សេ្ 
ែនុងវិស័យស ខាភិបាល ដោយដលើែែរពស់គ ណភាពននការបណ្តុះបណ្តាល ទំងការបណ្តុះ 
បណ្តាលរូលោាន ឬ រ នដពលបដម្រើការងារ និង ទងំការបណ្តុះបណ្តាលបនរ ឬ ែនុងដពល
បដម្រើការងារ ដរៀបចំ និង ពម្ងឹងយនរការធានា នងិ ទ្ទ្ួលសាោលគ់ ណភាពអប់រំ វិស័យ  
ស ខាភិបាល អភិវឌ្ឍម្បពន័ធទ្ិននន័យម្គប់ម្គងធនធានរន ស្េស ខាភិបាល នងិ ម្គប់ម្គង
ការពម្ងាយប គគលែិស ខាភិបាល ក លរនសរតែភាពជំនាញច្ាស់លាស់ ម្បែបដោយ
សរធរ៌ និង ពម្ងឹងយនរការដលើែទ្ឹែចិតរ ៏សរររ្យជូន ល់ប គគលិែស ខាភិបាល ពិដសស 
ដៅតារទ្ីជនបទ្ោចម់្សោល។ 

ទ្៥ី-ការពម្ងងឹការអន វតរច្ាប់ និង បទ្ប្បញ្ញតរិពាែ់ព័នធនឹងការម្គប់ម្គង នងិ ការម្តតួពិនិត្យ 
គ ណភាពផលតិផលឱសថ្ ការដម្បើម្បាស់ឱសថ្ដោយោានដវជជបញ្ា ការដម្បើសារធាត  
គីរីែនុងចំណីអាហារ និង ការដម្បើដម្គឿងម្សវ៉ឹង នងិ ថ្ននំជែ់។ 

ទ្៦ី-ការជំរ ញអន វតរវធិានការទ្ប់សាាត់ បងាារ និង កាត់បនែយជងំឺ ដោយបដងកើនែិចចស ការ 
ជារួយស គរន៍ និង ម្គប់ភាគីពាែ់ពន័ធ ដ ើរ្បីអប់រំ និង ផ្េពវផា្យអំពីអនារ័យ ស វតែិ
ភាពចំណីអាហារ ការកថ្ទំស ខភាព និង ផលប ុះពាល់ពីការដម្បើសារធាត គីរី ការដម្បើ
ដម្គឿងម្សវ៉ឹង និង ថ្ននជំែ់ និង ការកម្បម្បួលអាកាសធាត រែដលើស ខភាព។ 

ទ្៧ី-ការោែ់ឲ្យអន វតរែរមវិធីឧបតែរភស្តសរីរននផទដពាុះនិងែ ររអាយ ដម្ការ២ឆ្ន ំ ននម្គួសារម្ែីម្ែ 
ការដរៀបចំែិចចអនររាគរន៍ដផ្េងៗសដំៅដលើែែរពសអ់ាហារូបតែរភ និង ដរៀបចំឲ្យរនយនរ
ការព  វិស័យ ដោយរនការចូលរួរពីស គរន ៍ និង រ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិននតំបន់
ក លទ្ទ្លួរងនូវែងវុះអាហារូបតែរភែម្រិតខពស់។ 

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.៧២- ដ ើរ្បីអន វតដដោលនដោបាយជាអាទ្ិភាព ែនុងនតីកិាលទ្ី៦ននរ ឋសភាដនុះ រាជរោា 
ភិបាល នឹងដតោតការយែចិតរទ្ ែោែខ់ពស់ដលើដោលនដោបាយជាយ ទ្ធសាស្តសរ គឺ “ដលើែសទយួ 
លទ្ធផលស ខភាពម្បជាពលរ ឋែរពុជាឲ្យកានក់តម្បដសើរដឡើង នងិបដងកើនបងាារហានិភ័យ ិរញ្ញវតែ ុ
ែនុងការរែដម្បើម្បាស់ដសវាកថ្ទំស ខភាព”។ 

៤.៧៣- ដ ើរ្បីសដម្រចបានដោលនដោបាយជាអាទ្ិភាពខាងដលើដនុះ ម្ែសងួស ខាភបិាល 
នឹងអន វតរែរមវិធសីែរមភាព ដតោតដៅដលើម្បជាជនម្គប់រូប និង វិសយ័ស ខាភិបាលទំងរូល 

)ទំងសាធារណៈនិងឯែជន(  ូចខាងដម្ការ៖ 
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១. ដលើែសទួយស ខភាពបនរពូជ កាត់បនែយររណភាព រតា ទរែ និងែ ររ និងកែលរអ       
ែងវុះអាហារូបតែរភ ែនុងចំដណ្តរស្តសរី នងិែ ររតូច។ 
២. កាត់បនែយការឈឺ និងសាាប់ ដោយជំងឺ្លង ជំងរឺាុនំរ ។ 
៣. កាត់បនែយការឈឺនិងសាាប់ដោយជំងឺរិន្លង នងិបញ្ាស ខភាពសាធារណៈ។  
៤. ម្បព័នធស ខាភិបាលកាន់កតរនភាពធន់ ភាពដ្លើយតប និងគណដនយ្យភាព ចំដពាុះតម្រូវ
ការ កផនែស ខភាពរបស់ម្បជាជន។ 

៤.៧៤- សូចនាែរសំខាន់ៗ ក លបានដម្ជើសដរើស សម្របែ់រមវិធីនីរួយៗ ក លម្ែសងួស ខា 
ភិបាល នឹងរាយការណ៍តារដពលដវលា រនបងាាញដៅែនុងតារាងខាងដម្ការ។ 

តារាងទ្ ី៤.៤ សចូនាែរពនិតិយ្តារោនវឌឍ្នភាព ២០១៩-២០២៣ 
សចូនាែរ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

អម្តាររណភាពរតាែនុងទរែដែើតរស់១០០ ០០០នាែ់  ១៣០   ១០០a 
អម្តាសាាប់ទរែ ែនុងទរែដែើតរស់ ១ ០០០នាែ់  ១៤   ១៣ a 
អម្តាសាាប់ែ ររអាយ ដម្ការម្បាំឆ្នំែនុងទរែដែើតរស់១ ០០០នាែ់  ៣០   ២៨ a 
អម្តាសគរសាោំងដលើែ ររអាយ ដម្ការ៥ឆ្ន ំ  ៩   ៦ a 
សររម្តននស្តសរីែនុងវ័យបនរពូជ (១៥-៤៩ឆ្នំ) ក លម្តូវការដសវា
កផនការម្គួសារបានដពញចិតរនឹងរដធ្ាបាយពន្ារែំដណើតទ្ំដនើប 

 ៦២   ៦៥ a 

ែរណី្លងថ្មីននដរដរាគដអស ៍ែនុងចំដណ្តរម្បជាជនក លោានផទុែ      
ដរដរាគដអ ស ៍១ ០០០នាែ់ 

០,០៣ ០,០៣ ០,០៣ ០,០៣ ០,០៣ 

អាំងស ី ង់ននជំងឺរដបងម្គប់ទ្ម្រង់ែនុងម្បជាជន១០០ ០០០នាែ់ ៣២៣ ៣១០ ២៦១ ២៤៣ ២២៦ 
អម្តាសាាប់ដោយជំងឺរដបងែនុងម្បជាជន១០០ ០០០នាែ់ ១៧ ១៦ ១៥ ១៤ ១៣ 
អាំងស ី ងន់នជំងឺម្គ នចញ់ែនុងម្បជាជន ១ ០០០នាែ់ ១,២៥ ១,០៥ ០,៨៥ ០,៦៥ ០,៤០ 
អម្តាសាាប់ននអនែជំងឺម្គ នចញ់ក លសម្រែព្ាបាលដៅរូលោាន    
ស ខាភិបាលសាធារណៈែនុងម្បជាជន១០០.០០០នាែ់ 

០,១៥ 0.00 0.00 0.00 0.00 

ដម្បវា៉ាឡង់ននការដម្បើម្បាស់ថ្ននំជែ់ 
- អាយ ដលើសពី១៥ឆ្នំ 
- អាយ ពី ១៣-១៥ឆ្ន ំ

 
២០,៨ 
២,៣ 

 
១៩,៨ 
២,២ 

 
១៨,៣ 
២,១ 

 
១៧,៨ 
២,០ 

 
១៦,៨ 
១,៩ 

ដម្បវា៉ាឡង់ននការដម្បើម្បាស់សារជាតិអាល់ែ លែនុងចំដណ្តររន ស្េដពញ 
វ័យចប់ពីអាយ ១៨ឆ្នំ 

៤៥,៤ ៤៥,៣ ៤៥,២ ៤៥,១ ៤៥,០ 

ពិនិត្យពិដម្ោុះជំងឺថ្មីសម្រប់ម្បជាជនរនែ់ែនុងរួយឆ្នំ(ចំនួនដលើែ) ០,៨០ ០,៨៥ ០,៨៦ ០,៨៧ ០,៨៩ 
អម្តាដម្បើម្បាស់កម្គ ៩៥ ៩៥ ៩៥ ៩៥ ៩៥ 
អម្តាសាាប់ដៅរនទីរដពទ្្យ <១ <១ <១ <១ <១ 

អម្តាដម្បវា៉ាឡង់ននការដម្បើម្បាស់វិធីសាស្តសរពន្ារែំដណើតទ្ំដនើប ៤៤,៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ 
សររម្តននការសម្រលដៅរូលោានស ខាភិបាល ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ 
អម្តាសម្រលដោយវិធីវុះកាត់(គិតជា% ននទរែដែើតរស)់ ៩ ១០ ១០,២ ១០,៤ ១០,៦ 
ភាគរយននស្តសរីរនគភ៌ទ្ទ្ួលការកថ្ទំរ នសម្រលបួនដលើែដោយ
ប គគលិែស ខាភិបាល 

៨៨ ៨៩ ៨៩,៥ ៩០ >៩០ 

ភាគរយននស្តសរីសម្រលទ្ទ្ួលការពិនិត្យកថ្ទំដម្កាយសម្រលដលើែទ្ី១ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ 
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(រ ន៤៨ ដរ៉ាងដម្កាយសម្រល) ដោយប គគលិែស ខាភិបាល 
ភាគរយននែ ររបានទ្ទ្ួលការបំដ ដោយទ្ឹែដោុះរោយែនុងអំឡុង
ដរ៉ាងទ្ីរួយននែំដណើត 

៦៦ ៦៧ ៦៧,៥ ៦៨ ៦៨,៥ 

ភាគរយននស្តសរីរនគភ៌បានទ្ទ្ួលម្ោប់ថ្ននំជីវជាតិក ែ/អាស ីត វូលិែ 
៩០ម្ោប ់

៨២ ៨៥ ៨៧ ៨៩ ៩០ 

ភាគរយននស្តសរីដម្កាយសម្រលបានទ្ទួ្លម្ោប់ថ្ននំជីវជាតិក ែ/អាស ីត
 វូលិែ ៤២ម្ោប់ 

៨៥ ៩០ ៩៥ >៩៥ >៩៥ 

ភាគរយននែ ររអាយ  ៦-៥៩ កខ បានទ្ទ្ួលម្គប់ថ្ននំជីវជាត ិអា ែនុងរយៈ
ដពល៦កខច ងដម្កាយ (ជ ំទ្ី២) 

៩៤ ៩៥ >៩៥ >៩៥ >៩៥ 

ភាគរយននែ ររអាយ ១២-៥៩ កខ បានទ្ទ្ួលថ្ននំទ្រាែ់ម្ពូនដរបង់ោ
 ្េុលែនុងអំឡុងដពល៦កខច ងដម្កាយននឆ្នំ 

៨២ ៨៥ ៨៨ ៩០ ៩០ 

អម្តាម្គប ណ្ប់ននវា៉ាែ់សំាង៣ ូសបងាារជំងឺខាន់សាាែ់ សវិតន ដជើង ដត
តាណូស រលាែសួត 

៩៥ ៩៥ ៩៥ >៩៥ >៩៥ 

អម្តាម្គប ណ្ប់ននវា៉ាែ់សំាងបងាារែស្តញ្ជឹល-សអូច ូសទ្១ី ៩៥ ៩៥ ៩៥ ៩៥ >៩៥ 
ពិនិត្យពិដម្ោុះជំងឺែរណីថ្មីដលើែ ររអាយ ដម្ការ៥ឆ្នំរនែ់ែនុង១ឆ្ន(ំចំនួន
ដលើែ) 

១,៥៨ ១,៦ ១,៦២ ១,៦៥ ១,៦៧ 

ភាគរយននអនែរស់ដៅជារួយដរដរាគដអ ស៍(រន ស្េដពញវ័យនិង
ែ ររ) ក លែំព ងព្ាបាលដោយឱសថ្ម្បឆំ្ងដរដរាគដអ ស៍បានដធវើ
ដតសរ viral load ដ ើយរនលទ្ធផល viral load suppressedែនុងរយៈ
ដពល១២កខែនលងរែ 

៨៥ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ 

ភាគរយននអនែផទុែដរដរាគដអ ស៍ (រន ស្េដពញវ័យនិងែ ររ) បាន
ទ្ទ្ួលការព្ាបាលដោយឱសថ្ម្បឆ្ំងដរដរាគដអ ស៍ 

៩០ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ 

អម្តាព្ាបាលដជាគជ័យននជំងឺរដបង >៩០ >៩០ >៩០ >៩០ >៩០ 

ចំនួនែរណីម្សាវម្ជាវជំងឺរដបងក លបានរាយការណ៍ ៣៦ ០០០ ៣៧ ០០០ ៣៥ ៥០០ ៣៤ ០០០ ៣៣ ០០០ 

ភាគរយននម្បជាជនអាយ ពី ១៨-៦៩ឆ្នំរនជំងឺដលើសសរពធឈារ
បានទ្ទ្ួលការព្ាបាល 

៣២ ៣៥ ៤០ ៤៥ ៥០ 

ភាគរយននម្បជាជនអាយ ពី ១៨-៦៩ឆ្នំរនជំងឺទ្ឹែដនារកផអរបាន
ទ្ទ្ួលការព្ាបាល 

១៩ ២០ ២២ ២៤ ២៦ 

ភាគរយននស្តសរីអាយ  ៣០-៤៩ឆ្ន ំក លបានទ្ទ្ួលការម្សាវម្ជាវរែជំងឺ
រហារើែរត់ស្បូនោ៉ាងតិចរួយដលើែ 

៤ ៦ ៨ ១០ ១២ 

ចំនួននិងភាគរយននម្បជាជនដពញវ័យរនជំងឺធាាែ់ទ្ឹែចិតរបានទ្ទ្ួល
ដសវាព្ាបាល 

១៥ ២០ ២២ ២៤ ២៥ 

ចំនួននិងភាគរយននម្បជាជនដម្បើម្បាស់ដម្គឿងដញៀនបានទ្ទួ្លដសវា
ព្ាបាល 

៧០ ៨០ ៨០ ៨០ >៨០ 

អម្តាវុះកាតជ់ំងកឺភនែដឡើងបាយែនុងម្បជាជន១លាននាែ់ែនុង១ឆ្នំ ២ ៥០០ ៣ ០០០ ៣ ១០០ ៣ ២០០ ៣ ៣០០ 
ចំណ្តយចរនរននថ្វិកាជាតិដលើស ខភាពគិតជា%ននផលិតផលសរ បែនុង
ម្ស ែ 

២ ២ ២,១ ២,២ ២,៣ 

ភាគរយននម្បជាជនក លម្គប ណ្ប់ដោយម្បព័នធោំពារស ខភាព
សងគរ(រូលនិធសិរធរន៌ិងធានារា៉ាប់រងស ខភាព) 

៤០ ៥០ ៥៥ ៦០ ៦៥ 

ភាគរយននរូលោានស ខាភិបាលក លរនសរុែឱសថ្សារវនរនិង
ឧបែរណ៍បរិកាារដពទ្្យចំបាច់ក លបានែំណត់ ១៥រ ខ 

៨០ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ 
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ភាគរយននការផរល់ឈារដោយសម័ម្គចិតរ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ 
ភាគរយននរណឌលស ខភាពនិងរនទីរដពទ្្យផរល់របាយការណ៍ម្បចំកខ 
HC1 និង HO2 ដពញដលញ ១០០% និងទន់ដពលែំណត់  

៩៨ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

ភាគរយននរណឌលស ខភាពក លរនគណៈែរមការម្គប់ម្គងរណឌល
ស ខភាព ំដណើរការតាររ ខងារ 

៨៥ >៨៥ >៨៥ >៨៥ ៩០ 

ម្បភពៈ ម្ែសួងស ខាភិបាល 
a ដោលដៅ ចំណុចដៅ ឆ្នំ២០២៥ 

៤.៧៥- សែរមភាពជាអាទ្ិភាពតារយ ទ្ធសាស្តសរនីរួយៗរបស់ ម្ែសងួស ខាភបិាល នឹងអន -
វតរ រួររនចនំួន៧៖  
ម្បព័នធផរល់ដសវាស ខាភបិាលដោយដ្តាតដ ើអនតរាគមន៍៖  

▪ បដងកើនការម្គប ណ្ប់និងការដម្បើម្បាស់ដសវា និងព័ត៌រនស ខភាពរនគ ណភាព 
ស វតែិភាពនងិម្បសិទ្ធភាព ល់ម្បជាជន ពិដសសម្បជាពលរ ឋ នងិតំបន់ភរូិសាស្តសរ 
ក លពិបាែរែទ្ទ្លួដសវា។ 

▪ ពម្ងឹងម្បពន័ធបញ្ជូន ដ ើរ្បជីួយអនែជំងឺឬជនរងដម្ោុះទ្ទ្ួលបានសំណុំដសវាស ខភាពឬ
ដសវាទែ់ទ្ងស ខភាពម្គប់ម្ជ ងដម្ជាយដោងតារតម្រូវការជាែ់កសរង។ 

▪ ផរល់ដសវាស ខាភិបាលរនគ ណភាព ម្សបតារពធិីសារជាតិ រគគុដទ្ទសែ៍ម្បតិបតរិគលី-
និែ និងបរណយីគ ណភាពជាតិ ។ 

▪ ជំរ ញឲយ្រនការតាស់បរូរឥរិោបថ្របស់អនែផរលដ់សវា ែនុងការម្បាម្ស័យទែ់ទ្ងជារយួ 
អនែជំងឺ និងអតថិ្ិជននិងការតាស់បររូឥរិោបទ្របស់ម្បជាជនែនុងការកថ្ទសំ ខភាព។ 

▪ ពម្ងឹងការអន វតរអភិម្ែរផរល់ដសវាស ខភាពរនគ ណភាព ម្បសិទ្ធភាព ស័ែរិសទិ្ធ ិ
ភាព និងរននិរនររភាព ម្ពរទំងបដងកើនគណដនយយ្ភាពដលើលទ្ធផល។ 

  ិរញ្ញប្បទនម្បព័នធស ខាភិបាលដោយដតោតដលើអនររាគរន៍៖ 
▪ បដងកើនចំណ្តយថ្វិកាជាតិដលើស ខភាពអន ដលារតារែំដណើនដស ឋែិចចនិងសរតែភាព
សារដពើពនធ។ 

▪ តម្រង់ធនធានក លរនដឆ្ពុះដៅកាន់តម្រូវការកផនែស ខភាពរបស់ម្បជាជន។ 
▪ បដងកើនម្បសិទ្ធភាពននការដម្បើម្បាស់ធនធាន ិរញ្ញវតែកុ លរន ម្បែបដោយតរាភាព 
និងគណដនយយ្ភាពដៅម្គប់លំោប់ថ្ននែន់នម្បព័នធស ខាភិបាល ។ 

▪ បដងកើនការបងាារហានិភ័យ ិរញ្ញវតែុ ែនុងការរែរែដសវា និងដម្បើម្បាស់ដសវាកថ្ទំស ខ
ភាពរនគ ណភាព និងស វតែិភាព ។  

▪  តម្រង់និងស ខ  រនយីែរមជំនួយអភិវឌ្ឍនជ៍ារួយដោលនដោបាយ នងិយ ទ្ធសាស្តសរ
ស ខាភិបាល និងពម្ងឹងការសម្របសម្រលួរូលនធិិន គូអភិវឌ្ឍ។ 

អភិវឌ្ឍធនធ្ននមនុស្សស ខាភិបាលដោយដតោតដលើអនររាគរន៍៖ 
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▪  អន វតរអភិម្ែរឯែភាព ែនុងការែសាងកផនការអភិវឌ្ឍធនធ្ននមនុស្សស ខាភិបាល 
ដ ើរ្បីដ្លើយតបដៅនឹងតម្រូវការកផនែស ខភាពរបសម់្បជាពលរ ឋ និងតម្រូវការននការ  
ផរល់ដសវា ។ 

▪ ដលើែែរពសគ់ ណភាពននការបណ្តុះបណ្តាល ដ ើរ្បីដ្លើយតបដៅនឹងជនំាញក លម្តូវ
ការនិងតម្រវូការននការអភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េ ដៅែនុងបរិបទ្ននការតាស់បរូរម្បជា
សាស្តសរ និងដអពីដ រីញសូាស្តសរ។ 

▪ ដលើែែរពសក់ារកបងកចែប គគលិែឲ្យកាន់កតរនលែខណៈសរធរ៌ នងិធានាការរែា្ 
ទ្ ែប គគលិែក លរនព  ជំនាញ ដ ើរ្បផីរល់ដសវាស ខាភិបាលរនម្បសិទ្ធភាព។ 

▪ ដលើែែរពស់បរិសាានអំដណ្តយផល ដោយគិតទំងទ្ីែកនលងដធវើការ ដ ើរប្ីធានាផលិត 
ភាពការងារខពស់ ការដលើែទ្ឹែចិតរ និងការចលូរួរបំដពញការងាររបស់ប គគលិែ។   

▪ ពម្ងឹងការងារនយិតែរម និងការម្គបម់្គងធនធ្ននមនុស្សស ខាភិបាល ដ ើរ្បីធានា
គ ណ ភាព នងិស វតែភិាពននការផរលដ់សវាស ខាភិបាល។ 

 ម្បព័នធោំម្ទ្ជាសារវនរដោយដតោតដលើអនររាគរន៍៖ 
▪  ផគត់ផគង់ម្គបម់្ោន់ ល់រលូោានស ខាភិបាលសាធារណៈនូវឱសថ្ បរិកាាវា៉ាែ់សាំង 
ម្បតិែរនិងសរារដពទ្យ្ក លរនគ ណភាព ស វតែភិាពនិងស័ែរសិិទ្ធិភាព ដៅែនុងតនរល 
ក លអាចរា៉ាប់រងបាន។ 

▪ ដលើែែរពសក់ារដម្បើម្បាសឱ់សថ្ បរិកាារវា៉ាែ់សំាង ម្បតិែរនិងសរារដពទ្្យដោយសន-ិ 
ទនែរម។ 

▪ ពម្ងឹងការអន វតរយនរការនិយតែរម ដ ើរប្ីធានាគ ណភាពននផលិតផលឱសថ្វិទ្្ា 
ដោយរាប់បញ្ចូលទំងឱសថ្ បរិកាារ វា៉ាែ់សាំង ម្បតិបតរិែរ សរារនិងឧបែរណ៍ដពទ្្យ។ 

▪ អភិវឌ្ឍសរតែភាពរនទីរពិដសាធន៍ដវជជសាស្តសរ ដ ើរ្បបីដងកើនភាពដជឿទ្ ែចិតរបានននលទ្ធ
ផលវិភាគ និង ពម្ងឹងយនរការម្តួតពនិិត្យគ ណភាព។ 

▪ ផគត់ផគង់ឈារ និងផលតិផលឈារម្គប់ម្ោន់ រនស វតែិភាពនិងនិរនរភាព ម្ពរទំង 
ពម្ងឹងការម្គប់ម្គង និងដម្បើម្បាស់ឈារ សម្រប់អនែជំងឺ។ 

 អភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរព័នធស ខាភិបាលដោយដតោតដលើអនររាគរន៍៖  
▪ សាងសង់និងពម្ងែីសំណង់អោររូលោានស ខាភបិាល ដោងតារកផនការម្គប      
 ណ្ប់ស ខាភបិាល   បចចបុ្បននែរម និងម្សបតារបលងន់ិរបនែរមគំរូ។ 

▪ បំពាែ់ឧបែរណ៍ដពទ្្យែម្រិតរូលោាន និងបដចចែវទិ្្ាដវជជសាស្តសរទ្ំដនើប លរ់ូលោាន 
ស ខាភិបាល ដ ើរ្បីដលើែែរពស់សរតែភាពដធវើដរាគវនិិចឆ័យ និងបដងកើនគ ណភាពដសវា 
ម្ពរទំងផគតផ់គង់រដធា្បាយបញ្ជូន។ 
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▪ ដលើែែរពស់បរិសាានោំម្ទ្ ល់ការដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើងទ្ិ ឋភាពទ្ូដៅននគ ណភាព ដ ើរ្បី 
ស វតែិភាពអនែជំងឺ និងអនែផរល់ដសវា។  

▪ ពម្ងីែដ ោារចនាសរព័នធបដចចែវិទ្្ាព័ត៌រននងិទ្ូរគរនាគរន៍ ដ ើរ្បីសម្រួល ល់ 
រូលោានស ខាភិបាលែនុងការដម្បើម្បាស់បដចចែវិទ្្ាថ្មីៗ ែនុងការបដម្ងៀន ផរល់ដសវា និង 
ការម្តួតពនិិត្យតារោន។ 

▪ ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងការកថ្ទំជួសជ លដ ោារចនាសរព័នធរូបវនរ សរារៈឧបែរណ៍ដពទ្យ្  
បដចចែវិទ្្ាព័ត៌រននងិទ្ូរគរនាគរន៍ នងិរដធ្ាបាយ ឹែជញ្ជនូ ។ 

 ម្បព័នធព័ត៌រនស ខាភបិាលដោយដតោតដលើអនររាគរន៍៖ 
▪  អភិវឌ្ឍ និងដម្បើម្បាសឧ់បែរណ៍គតិយ តរ និងពិធសីារសម្រប់ការម្គប់ម្គងព័ត៌រន 
ស ខាភិបាល។ 

▪ បដងកើនម្បភពទ្ិនននយ័ព័តរ៌នស ខាភបិាល និងព័តរ៌នទែ់ទ្ងស ខាភបិាលម្ពរទងំ 
បដងកើនគ ណភាពទ្និនន័យ។ 

▪  បដងកើនសរតែភាពននការវភិាគទ្ិននន័យ បែម្សាយ ចងម្ែងរបាយការណ ៍ ដម្បើម្បាស់
និង ផ្េពវផា្យជាពិដសសដៅរូលោានស ខាភបិាល និងម្ស ែម្បតិបតរិ ។ 

▪ ពម្ងឹងម្បព័នធជាតិអដងកតតារោន និងដ្លើយតបនងឹជំងឺ ដោយរាប់បញ្ចលូទំងម្បពន័ធ 
អនររាគរន៍បនាាន់ននស ខភាពសាធារណៈ និងម្បពន័ធរាយការណ៍អំពីជំងឺ។ 

▪ ពម្ងឹងម្បព័នធម្តួតពិនិតយ្តារោន និងវាយតនរល និងដលើែែរពស់ការសិែ្ាម្សាវម្ជាវ 
ស ខាភិបាល។   

 អភិបាលែិចចម្បព័នធស ខាភិបាលដោយដតោតដលើអនររាគរន៍៖ 
▪ ដរៀបចំរចនាសរព័នធ និងរ ខងារសាាប័នស ខាភបិាលម្គប់ជាន់ថ្ននែ់ ដ ើរ្បីដ្លើយតបរន 
ម្បសិទ្ធភាពដៅនងឹបរិសាានតាស់បរូរ នងិផលប ុះពាល់ពែីរមវិធជីាតិែំកណទ្ម្រង់សខំាន់ៗ ។  

▪ អភិវឌ្ឍដោលនដោបាយ បញ្ញតរិ និងវិធានស ខាភិបាល និងពម្ងឹងសរតែភាពនិយត័ 
ែរមដៅម្គបថ់្ននែ់ននម្បពន័ធស ខាភិបាល ។ 

▪ បដងកើនភាពរចស់ការ នងិគណដនយ្យភាព ដ ើរ្បីដលើែែរពសល់ទ្ធផលស ខភាព និង 
ភាពម្បដសើរដឡើងននការសម្របសម្រួល និងស ម្បតិបតរិការែនុងចំដណ្តរន គូភាគី 
ពាែ់ព័នធទងំអស់។ 

▪ ដម្បើម្បាសស់កាោន ពលននភាពជាន គរូវាងកផនែស ខាភិបាលសាធារណៈ នងិឯែជន 
ែនុងការផរល់ដសវាស ខភាព ការអភិវឌ្ឍសរតែភាព ការអន វតរដោលនដោបាយ និង 
នីតិម្ែរស ខាភិបាល។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

252 

▪ ដលើែទ្ឹែចតិរឲ្យរនការចលូរួរោ៉ាងសែរមពីម្បជាពលរ ឋែនុងស គរន៍ នងិរ ឋបាល
ថ្ននែ់ដម្ការជាតិ ដ ើរ្បីពម្ងងឹគណដនយ្យភាពដលើស ខភាពដៅរូលោាន។ 

៤.៧៦-  អាជាាធរជាតមិ្បយ ទ្ធនងឹជងំដឺអ ស ៍ ជាសាាប័នជានខ់ពស់របសរ់ាជរោាភបិាលក ល 
រនតនួាទ្ី ែឹនា ំចត់កចង និងសប្មបសប្មួលការដ្លើយតបដៅនឹងជំងឺដអ សដ៍ៅទ្ទូំងម្បដទ្ស។  
អាជាាធរជាតិម្បយ ទ្ធនងឹជងំឺដអ ស៍ បានដរៀបចាំដផ្នការយុទធសាស្ដសេជាតិទូលាំទូលាយ និងពហុវិស័យ 
ដឆ្ៃើយតបដៅនឹងការរាលោលដមដរាគដអែស៍និងជាំងឺដអែស៍ ដលើែទ្ី៣ ឆ្នំ២០១១-២០១៥ នងិ 
ការដរៀបចំនូវដផ្នការយុទធសាស្ដសេជាតិដលើែទ្ី៤ ឆ្ន២ំ០១៦-២០២០ ដ ើរ្បីសដម្រចបានដោលដៅ 
បីសូន្យ គឺ (១)រិនរនការចរលងដរដរាគដអ ស៍ថ្ម ី (២)រិនរនការដរើសដអើងជារយួអនែផទុែដរ 
ដរាគដអ ស៍ និង (៣)រនិរនការសាាប់ដោយសារដរដរាគដអ ស៍។  រាជរោាភបិាលែរពជុាបាន 
ដបរជាាចិតរជាដោលនដោបាយែនុងការបញ្ចប់ការចរលងរាលោលដរដរាគដអ ស៍ដៅម្តឹរឆ្នំ២០២៥ 
និងបានែំណតដ់ោលដៅ ៩៥/៩៥/៩៥ ដៅឆ្នំ២០២៥-២០៣០។ 

៤.៧៧- ដ ើរ្បីសដម្រចដោលដៅខាងដលើ អាជាាធរជាតមិ្បយ ទ្ធនងឹជងំដឺអ ស ៍ បានែណំត់ 
ដោលនដោបាយសំខាន់ៗ រួយចំនួនែនុងការកាត់បនែយការចរលងដរដរាគដអ ស៍ ែ៏ ូចជាការ
ម្បយ ទ្ធទ្ប់សាាតក់ាររើែរាលោលដរដរាគដអ សដ៍ៅែនុងម្បដទ្សែរពជុាផងក រ។ ដោលនដោបាយ 
សំខាន់ៗរន ូចជា៖  

• ការបញ្ចូលការដ្លើយតបដអ ស៍ដៅែនងុដោលនដោបាយភូរិ   ំ រនស វតែិភាព។  
• ោែ់ឲ្យអន វតរនិោរកបបបទ្សរីពីការដធវើសរ រណែរមែរមវធិីដអ ស៍ែនុងកផនការ 
អភិវឌ្ឍ  ំសងាាត់ និងកផនការវិនិដោគ  ំសងាាត់។ 

• ដោលនដោបាយោែ់បញ្ចូលអនែផទុែដរដរាគដអ ស៍ម្ែីម្ែដៅែនុងរលូនិធសិរធរ៌។ 
• បនរការអន វតរដោលនដោបាយរបសរ់ាជរោាភបិាលែរពុជា។  

៤.៧៨- ែរមវិធីជាអាទ្ភិាពសម្រប់អន វតរដោលនដោបាយខាងដលើ រួររន៖  
• ពម្ងឹង និងពម្ងីែបទ្អនររាគរន៍ក លរនម្បសិទ្ធភាពដៅដលើភូរិសាស្តសរ នងិម្ែ រដោល 
ដៅម្បឈររ ខខពស់  បដងកើនការម្គប ណ្ប់ដសវាដធវើដតសរឈារ និងការទ្ទ្ួលថ្ននំម្បឆ្ំងដរ
ដរាគដអ ស៍ និង កាត់បនែយការចរលងដរដរាគដអ ស៍ថ្មី។ 

• ដធវើសរ រណែរមែរមវធិីដអ ស៍ដៅែនងុកផនការអភវិឌ្ឍ  ំសងាាត់ ដ ើរ្បីអន វតរបទ្អនររា
គរន៍ទែ់ទ្ងនឹងសែរមភាពដរដរាគដអ ស៍ និងជំងឺដអ ស៍ និងដសវាែរមក លពាែព់័នធ 
បដងកើនការអប់រំបងាារ បដងកើនការរែែរណី្លងដរដរាគថ្ម ី និងបដងកើនការោពំារសងគរ ល់អនែ
ផទុែដរដរាគដអ ស ៍ និងធានាឲ្យរនការចូលរួរោ៉ាងសែរមែនុងការល បបំបាត់ដរដរាគដអ ស៍
ដៅម្តឹរឆ្ន២ំ០២៥-២០៣០។ 
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• បញ្ចូលែរមវិធដីអ ស៍ដៅែនុងរូលនិធសិរធរ៌៖ អាជាាធរជាតិម្បយ ទ្ធនឹងជងំឺដអ ស៍បាន 
ខិតខំដ ើរ្បោីែ់បញ្ចលូអនែផទុែដរដរាគដអ ស៍ និងម្បជាជនគនលឹុះម្ពរទំងដសវាព្ាបាល 
ដរដរាគដអ ស៍ដៅែនុងរូលនិធិសរធរ៌ ។ 

• អាជាាធរជាតិម្បយ ទ្ធនឹងជងំឺដអ ស៍ ម្ែសួងកផនការ គណៈែរាធកិារម្បយ ទ្ធនងឹជំងឺដអ ស ៍
រាជធានី ដខតរ អងគការសងគរស ីវិល នងិបណ្តាញអនែផទុែដរដរាគដអ ស៍ បានស ការរួរ 
ោនបនរពម្ងីែែំណត់អតរសញ្ាណែរមម្គួសារម្ែីម្ែ ល់អនែផទុែដរដរាគដអ ស៍ម្ែីម្ែ។ 

តារាងទ្ ី៤.៥ សចូនាែរសខំាន់ៗ តារវសិយ័ នងិែណំតច់ណំចុដៅសម្របឆ់្ន២ំ០១៩-២០២៣ 
សចូនាែរសំខាន់ៗ  ឯែតា ទិ្ននន័យដោល 

២០១៨ 
២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ចំនួនម្បជាជន ល្ងដរដរាគថ្មី ដធៀប
នឹងម្បជាជនក លោាន ល្ងដរដរាគ
ដអ ស៍១ ០០០ នាែ់។  

% ០,០៤  ០,០៣   ០,០៣ 

អាម្តាដម្បវា៉ាឡង់ដរដរាគដអ 
ស៍ែនុងចំដណ្តរម្បជាជនទូ្ដៅ
អាយ  ១៥  ល់ ៤៩ឆ្ន ំ

% ០,៦ ០,៥ ០,៥ ០,៥ ០,៤ ០,៤ 

៩៥% ននអនែសង្េ័យថ្ន រនផទុែ
ដរដរាគដអ ស៍ ឹងពីសាានភាពផទុែ
ដរដរាគដអ ស៍របស់ខលួន 

% ៨៦ ៨៨ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ 

៩៥% ននអនែក ល ឹងពីសាាន
ភាពផទុែដរដរាគដអ ស៍ បាន
ទ្ទ្ួលការព្ាបាលដោយ     
ឱសថ្ម្បឆំ្ងដរដរាគដអ ស៍ 

% ៩៨ ៩៨ ៩៨ ៩៨ ៩៨ ៩៨ 

៩៥% ននអនែក លទ្ទ្ួលការ
ព្ាបាល និងរនដរដរាគ    
ដអ ស៍ដៅែនុងឈារែម្រិត
ទបបំផ ត 

% ៨០ ៨៥ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ 

សន ិសុខយសបៀងនិងអាហារូបត្ារភ 

៤.៧៩-  បចចុប្បននដនុះ ម្ែ រម្បែឹា្សាោរអភវិឌឍ្វសិយ័ែសែិរម នងិជនបទ្ បានម្តូវបានែំណត ់
សសរសររភចំនួន៤ ននសនរិស ខដសប្ៀង គភឺាពរនដសប្ៀង ភាពទ្ទ្លួបានដសប្ៀង ការដម្បើម្បាស ់
ដសប្ៀង នងិ ដសែរភាពដសប្ៀង សំដៅសដម្រចឲយ្បានដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពឆ្នំ២០៣០ 
គឺ “រនិទ្ ែឲយ្នរណ្តរនែដ់ៅឯែដកា” ។ សែរមភាពអាទ្ិភាពទំងដនាុះ រួររន ូចខាងដម្ការ៖ 

ភាពរនដសប្ៀង 
• ដធវើពិពិធែរមផលិតែរមែសិែរម - ផលតិែរមដសប្ៀងក លគិតគរូពីអាហារូបតែរភ។ 
• ដលើែែរពសក់ខ្េសងាាែ់ផលិតែរមនិង ដំណើរការបញ្ចូលរីម្ែូសារធាត ែនុងចណំីអាហារ។ 
• ដលើែែរពសគ់ ណភាពនិងស វតែិភាពដស្បៀង(ទំងនាចំូល នាំដចញ នងិទ្ីផ្ារែនងុម្ស ែ)។ 
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• ដលើែែរពសម់្បសិទ្ធភាពនងិតនរលបកនែរបដចចែដទ្សែសិែរមម្បែបដោយនរិនររភាព។ 
• ដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើងភាពរនដស្បៀង ដសែរភាពដស្បៀង។ 
• ដតោតដលើការនាដំចញនងិសរតែភាពម្បែតួម្បកជង ដោយដតោតដលើវិស័យែសិែរមដោយ 
គិតគូពីអាហារូបតែរភ។ 
ភាពទ្ទ្លួបានដសប្ៀង 
• បដងកើនការយែចិតរទ្ ែោែ់ែនុងការទ្ទ្ួលបានដស្បៀង (លទ្ឋភាពទ្ូទត់ និង ធនធាន) 
• ដោុះម្សាយវិសរភាពននការទ្ទ្ួលបានដស្បៀង (ដោយរិនទ្ ែឲ្យនរណ្តរនែ់ដៅឯែដកា) 
• ដរៀបចំយ ទ្ធសាស្តសរអនររាគរន៍ដោយកផអែដលើទ្ិនននយ័ភាពងាយរងដម្ោុះ 
• ដលើែែរពសម់្បពនឋ័ស វតែភិាពសងគរនិងធានាឲយ្រនទ្ំនាែ់ទ្ំនងផ្ារភាាប់រវាងសនរិស ខ
ដស្បៀង និងអាហារូបតែរភ និងការោពំារសងគរ។ 

ការដម្បើម្បាសដ់សប្ៀង 
• បដងកើនលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបាន ការតាស់បរូរឥរិោបទ្សម្រប់ែរមវិធទី្ឹែសាាត នងិអនារ័យ 
• បដងកើនលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានដសវាសងគរនិងស ខភាពនិងការតាស់បរូរឥរិោបថ្ 
• បដងកើនការផរល់ចំណីអាហារឲ្យម្តឹរម្តូវ 
• ដលើែែរពស់អភមិ្ែរវ រជីវតិដ ើរ្បីអាហាររូបតែរភ ូចជាែរមវិធី១ 000នថ្ៃ ំបូងននជីវិត ែ ររ
ម្គប់អាយ ចលូដរៀន ែ ររវយ័ជំទ្ង់ 

• ដតោតដលើការអនររាគរនស៍ម្រប់បញ្ាបនទុែដទ្វ ងននអាហារូបតែរភនិងជងំឺរនិ្លង។ 

ដសែរភាពដសប្ៀង 
• បដងកើនការដ្លើយតបយនដការោំពារសងគរដោយភាាប់នឹងសនរិស ខដស្បៀង នងិអាហារូបតែរភ 
• បដងកើនការយែចិតរទ្ ែោែ់ដលើការបន្ាុំនឹងការកម្បម្បួលអាកាសធាត  និងការម្បឆ្ំងនឹង
ភាពរិចរ៉ឹលបរិសាាន 

• បនរការពម្ងងឹយនរការម្គប់ម្គងដម្ោុះរ នររាយ(កាត់បនែយហានិភយ័ ដរៀបចំ និងដ្លើយ 
តប) រាល់វិបតដិក លអាចដែើតរន  ូចជា៖ អាកាសធាត  ដស ឋែិចច ស ខភាពជាដ ើរ 

• បដងកើនភាពធនម់្ទំនឹងអាកាសធាត ដៅតារស គរន៍។ 

៤.៨០-  សម្រប់ការងារអាទ្ភិាពសែិតដៅែនងុការសម្របសម្រួល និងដតោតជាពិដសសដៅ 
ដលើសែរមភាពអនររវសិ័យ  ូចខាងដម្ការ៖ 

• ពម្ងឹងយនរការសាាប័នដ ើរ្បីពម្ងឹងអភិបាលែិចចដលើវិស័យសនរិស ខដស្បៀង និងអាហារូប 
តែរភ ទំងថ្ននែ់ជាតិនងិថ្ននែដ់ម្ការជាតិ។  

• បនរការផ្ារភាាប់ទ្ំនាែ់ទ្នំងរវាងវិស័យសនរិស ខដស្បៀង នងិអាហារូបតែរភ  និងោំពារ 
សងគរ ម្ពរទំងការពម្ងីែវិសាលភាពអាហារូបតែរភដៅនឹងវិធានការោំពារសងគរ។  
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• បដងកើនសែរមភាពបនទុែដទ្វ ងែនុងការដោុះម្សាយបញ្ាអាហារូបតែរភ ដ ើរ្បសីដម្រចបាន 
ដោលដៅទ្ី២ និងដោលដៅទ្ី៣ ននដោលដៅអភិវឌ្ឍម្បែបដោយចីរភាពែរពុជា។  

• ពម្ងីែម្បព័នធស វតែិភាពដស្បៀង និងការគិតគរូពអីាហារូបតែរភ ដោយម្តវូការការយែចិតរ 
ទ្ ែោែ់ចំដពាុះផលិតែរមដស្បៀង និងការដម្បើម្បាស់ដស្បៀង កាែសំណល់ដស្បៀង ស វតែិ
ភាពដស្បៀង និងបញ្ាដយនឌ័រ ម្ពរទំងការោំម្ទ្ព  វិស័យ។ 

• បដងកើនការតស ូរតិដ ើរ្បីធានាឲ្យរនការរួរចំកណែបកនែរទំងថ្វិកា និងសរារៈពីរាជរោា 
ភិបាល   វិស័យឯែជន ន គូអភិវឌ្ឍ ម្បព័នធផ្េពវផ្ាយនិងម្គឹុះសាានសិែ្ាអប់រំ ៏នទ្ដទ្ៀត។ 

• បនរែរមវិធីអាហារូបតែរភតារស គរន៍ និងែរមវិធសីនដិស ខដស្បៀង ោំម្ទ្ ល់ការសម្រប 
សម្រួល និងអន វតដដៅថ្ននែ់ដម្ការជាត ិ ក លតម្រូវឲ្យរនការដតោតដលើែរមវិធីរួរដ ើរ្បី 
ជួយដលើែែរពស់អាហារូបតែរភតាររយៈែសោិានម្គសួារ ស គរន៍នម្ពដឈើនងិដនសាទ្។ 

៤.៨១- ដែើម្បីសដប្មចបានដោលនដោបាយអាទភិាពរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលសេីពីសនេសិុខដសប្ៀង 
និងអាហារូបតថមភ ប្កសងួសខុ្ជភបិាល នងឹ៖ 

• ដលើែែរពសក់ារអន វតរវិធានចិញ្ចឹរទរែនិងែ ររតចូ ជាពិដសស ការបំដ ែនូដោយទ្ែឹ 
ដោុះរោយនិងការផរលអ់ាហារបកនែរ។ 

• បដងកើនការម្គប ណ្ប់ននការផរល់បកនែរជីវជាតិអានិងថ្ននំទមាកម់្ពូន ដោយដតោតការយែ
ចិតរទ្ ែោែដ់ៅតំបនក់ លលំបាែដៅ ល់។ 

• បដងកើនការម្គប ណ្ប់ននការផរល់បកនែរអាហាររនផទុែព  រីម្ែូសារជាតិចញិ្ចឹរ(ដរ្ៅ  
ព  រីម្ែូសារជាតិសម្រប់ែ ររ អាហារបំប ន ទ្ែឹម្តី ទ្ឹែស ីអ ីវ រនលាយសារជាតិក ែ 
និងអំបិលអ ីយ ូ )។ 

• ពម្ងឹងការផរល់ដសវាសរ រណែរមតាររូលោាននងិតារស គរន ៍ ដោយរាប់បញ្ចូល
ទំងការពនិិត្យតារោនការលូតលាស់របស់ែ ររនិងផរល់ម្បឹែា្អំពីអាហារបូតែរភ។ 

• ពម្ងឹងដសវាម្គប់ម្គងបញ្ាែងវុះអាហារូបតែរភធៃន់ធៃរដៅតាររនទីរដពទ្្យ។ 
• ពម្ងឹងការអន វតរវធិានច្ាប់ទែ់ទ្ងនឹងអាហារូបតែរភ  ូចជាែំ ិតការផា្យពាណិជជែរម 
និងការជំរ ញការដម្បើម្បាសផ់លិតផលទ្ឹែដោុះដោ។ 

៤.៨២- ដែើម្បីសដប្មចបានដោលនដោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសេីពី ការដលើែែរពស់ 
ដសវាស ខភាពសាធារណៈ និងអាហារូបតែរភ ម្ែសងួការងារ នងិបណ្តុះបណ្តាលវជិាាជវីៈ នងិ
ម្ែសងួសងគរែចិច អតតីយ ទ្ធជន នងិយ វនតីសិរប្ទ នឹងបនរសកមមភាពអាទ្ិភាពែូចខ្ជងដប្កាម៖ 

• ជំរ ញវិសាលភាពម្គប ណ្ប់ស ខភាពសែលដៅែរពុជា បដងកើនវិសាលភាពម្គប ណ្ប់
ននរូលនិធសិរធរ៌ស ខាភិបាល បនរអន វតររបបសនរិស ខសងគរសម្រប់ រស្តនរសីាធារណៈ 
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អតីតរស្តនរីរាជការនិងអតតីយ ទ្ធជន នងិរបបកថ្ទសំ ខភាពសម្រប់ែរមែរនដិោជិត និង
ដរៀបចំរបបកថ្ទំស ខភាពសម្រប់ប គគលសវ័យនដិោជន៍ 

• ោែ់ឲ្យអន វតរែរមវិធីឧបតែរភស្តសរីរននផទដពាុះ និងែ ររដម្ការអាយ ២ឆ្នំ ននម្គួសារម្ែីម្ែ 
ការដរៀបចំែិចចអនររាគរន៍ដផ្េងៗ សំដៅដលើែែរពស់អាហារូបតែរភ នងិដរៀបចំឲ្យរនយនរ
ការព  វិស័យ ដោយរនការចូលរួរពីស គរន ៍ និងរ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិននតំបន់
ក លទ្ទ្លួរងនូវែងវុះអាហារូបតែរភែម្រិតខពស់។ 

៤.៨៣-  ដែើម្បីសដប្មចបានដោលនដោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសេីពីការដលើែែរពស់
ដសវាស ខភាពសាធារណៈ និងអាហារូបតែរភ ប្កសងួដផ្នការ នងឹដលើកកមពស់សាានភាពអាហា 

រូបតថមភ តាមរយៈការបញ្ចលូមីប្កូសារជាតិដៅកនុងចាំណីអាហារ ែនុងសកមមភាពែូចខ្ជង ដប្កាម៖ 

• ដរៀបចំឲ្យមនដោលនដោបាយជាតិ ដោលការណដ៍ណនាាំបដចចកដទស លិខតិបទដ្ឋាន 
គតិយុតេ ចា្ប់សដីពកីារបញ្ចូលមីប្កូសារជាតិកនុងចាំណីអាហារឲ្យបានទូលាំទលូាយ និង 
ជាំរុញការអនុវតដខៃឹមសារចា្ប់ លិខតិបទដ្ឋានគតយិុតដនានា ដែលមនប្សាប់ឲ្យមនប្ប 
សិទ្ធភាព 

• ពប្ងីកការបញ្ចូលមីប្កូសារជាតិដៅកនុងចាំណីអាហារដផ្្សងៗដទៀតដែលសមប្សប និងធ្ន 
នាបាននូវគុណភាពសុវតថភិាពនិងបរិមណប្គប់ប្ោន់តាមតប្មូវការ។ 

• ជាំរុញការដ្ឋក់បញ្ចលូកប្មតិឫុបរិមណមីប្កូសារជាតិនីមួយៗដៅកនុងបញ្ជីសដង់ដ្ឋជាតិ។ 
• តប្មូវការចាំបាច់នូវការវិភាគទិននន័យសដីពីការបរិដភាគចាំណីអាហារតាមប្បដភទនីមួយៗ។ 
• ជាំរុញឲ្យមនការផ្ស្ពវផ្្ាយពីសារៈសាំខ្ជន់ថ្នការដប្បើប្បាស់អាហារបញ្ចូលមីប្កូសារជាតិ

ឲ្យបានទលូាំទូលាយ(អំបលិអ ីយ ូ  ទ្ែឹម្តី ទ្ឹែស ីអ វីរនជាតិក ែ អងករបញ្ចលូរីម្ែូសារ
ជាតិ)។ 

 វិសយយទ្ឹកសាត ត្ 
៤.៨៤-  សម្រប់នតីិកាលទ្ី៦ ននរ ឋសភា ដ ើរ្បឲី្យម្បជាពលរ ឋដៅទ្ីម្បជ ជំន១០០% ទ្ទ្ួល
បានដសវាទ្ឹែសាាតដៅឆ្ន២ំ០២៥ និងធានាបាននវូប ដរលែខខណឌ៤ គឺ គ ណភាព ស វតែិភាព 
និរនររភាព នងិនថ្លសរររយ្ ម្ែសងួឧសា្ ែរម នងិសបិប្ែរម រនដោលដៅដលើែែរពសស់ែរម- 
ភាព  ូចខាងដម្ការ៖ 

• ជំរ ញ និងដលើែែរពស់ការម្គប់ម្គង បដចចែដទ្ស និង  ិរញ្ញវតែុ។ 
• ដលើែែរពសម់្បសិទ្ធភាព ែចិចស ម្បតិបតរិការនិងសម្របសម្រួលជនំួយអនររជាតិ។ 
• ដលើែែរពសម់្ែបខ័ណឌដោលនដោបាយ និងបញ្ញតរែិរម។ 
• ដរៀបចំម្ែបខណ័ឌច្ាបស់ម្រប់វិស័យផគត់ផគង់ទ្ឹែសាាតតំបន់ទ្ីម្បជ ំជន។ 
• ជំរ ញវិរជ្ឈការ នងិវិស រជ្ឈការ ែនងុវិសយ័ផគត់ផគងទ់្ឹែសាាតតំបន់ទ្ីម្បជ ំជន។ 
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• បដងកើនការការពារម្បភពទ្ែឹ និងពម្ងងឹបញ្ញតរិែរម។ 
• ដលើែរពសក់ារអភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េ។ 
• ដលើែែរពស ់ការយល់ ឹងអំពីគ ណម្បដោជន៍ទ្ឹែសាាត និងការចូលរួរ ដ ើរប្ីអន វតរ “ទ្ែឹ
សាាតសម្របទ់ងំអសោ់ន”។ 

តារាងទ្ ី៤.៦ ការបា៉ានស់ាានអម្តា ម្បជាជនទ្មី្បជ ជំនទ្ទ្លួបានដសវាផគតផ់គងទ់្ែឹសាាត 
តារបពំង ់២០១៩-២០២៣ 

ល.រ សចូនាែរ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១ 
អម្តាម្បជាជនទ្ទ្ួល
បានដសវាផគត់ផគង់ទ្ឹែ
សាាតតារបំពង់ 

៥៣,៧១ ៦១,៧១ ៦៩,៧១ ៧៧,៧១ ៩០ 

២ 
ចំនួនម្បជាជនទ្ទ្ួល
បានការផគត់ផគង់ទ្ឹែ
សាាតតារបំពង់ 

៤ ៣២៦ ៧០៣ ៤ ៦៧២ ៨៣៩ ៥ ០៤៦ ៦៦៧ ៥ ៤៥០ ៤០០ ៥ ៨៨៦ ៤៣២ 

៣.៤- ការពង្រឹរសមភាពណយនឌ្យរ និរ ការគពំារសរគម 

ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 
៤.៨៥- ដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសររបស់រាជរោាភបិាល គឺការពម្ងឹងសរភាពដយនឌ័រ នងិ ការ 
ោំពារសងគរ ដ ើរ្បីដលើែសទួយសាានភាពសងគរ ដស ឋែិចច និង ពម្ងឹងតនួាទ្ីស្តសរី ក លជា្អឹងខនង
ននដស ឋែចិច និង សងគរជាតិ ។  

៤.៨៦- រាជរោាភិបាលសដម្រចបាននូវសរិទ្ធផលគួរឲ្យែត់សរោល់ ជាអាទ្  បានបស្តញ្ាបដយនឌ័រ
ដៅែនុងម្ែបខ័ណឌដោលនដោបាយ និង កផនការអភិវឌ្ឍជាតិ បានកាត់បនែយគរាតដយនឌ័រែនងុ 
វិស័យអប់រំបណ្តុះបណ្តាលវិជាាជីវៈ រ ខងារសាធារណៈ បានពម្ងីែស ម្គិនភាពរបសស់្តសរីបាន
កាត់បនែយអំដពើ ិង្ា នងិ ការរំដលាភបំពានផលូវដភទ្ដលើស្តសរី និង ែ ររ បានដលើែែរពស់សលីធរ៌
សងគរ តនរលស្តសរី និង ម្គសួារកខមរ និង បានពម្ងងឹែចិចការពារផលូវច្ាប ់ល់ស្តសរី និងែ ររ។ ែនងុកផនែ
ោំពារសងគរ រាជរោាភបិាលបានោែ់ដចញ និង អន វតរ «ម្ែបខណ័ឌដោលនដោបាយជាតោិពំារ
សងគរ ២០១៦-២០២៥» ក លរនភាពម្គប់ម្ជ ងដម្ជាយ ម្សបតារ  ណំ្តែក់ាល និង ែម្រិតនន
ការអភិវឌ្ឍម្បដទ្ស ម្ពរទំងបាននងិែំព ង បនរដរៀបចំសាាប័នម្គប់ម្គងដឡើងវិញ។ ជាែ់កសរង រាជ
រោាភិបាលែំព ងអន វតរគដម្រងដស្បៀងបម្រ ង ែរមវធិីផរល់អាហារតារសាលាដរៀន ែរមវិធីអាហា
រូបែរណ៍ និង ែរមវិធីឧបតែរភសាច់ម្បាែ់ លស់្តសររីននផទដពាុះ និង ែ ររក លជាកផនែននម្បពន័ធ
ជំនួយសងគរ នងិ ែំព ងអន វតររូលនិធសិរធរ៌ស ខាភិបាល របបសនរិស ខសងគរ កផនែកថ្ទំស ខ
ភាព និង ហានិភ័យការងារសម្របែ់រមែរនិដោជិតដៅដម្ការ បទ្ប្បញ្ញតរនិនច្ាប់សរពីីការងារ 
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របបសនរិស ខសងគរកផនែកថ្ទំស ខភាពសម្រប់រស្តនរីសាធារណៈ អតីតរស្តនររីាជការ និង អតតី
យ ទ្ធជន នងិ រូលនធិិជនពិការ ក លជាកផនែននម្បពន័ធសនរិស ខសងគរ។ 

៤.៨៧- ទ្នទឹរនឹងសរទិ្ធផលដនុះ ែរពុជាែ៏ដៅរនបញ្ាម្បឈររួយចំនួន ជាអាទ្  ការដរើសដអើង
ដលើស្តសរីដៅកតរន បនទុែការងារ និង ម្គួសារ ដៅកតរារាំងឱកាសស្តសរីែនុងការងារ អប់រ ំ ដស ឋែិចច 
សងគរ និង នដោបាយ ការជួញ រូ និង អំដពើ ិងា្ដលើស្តសរី និង ែ ររដៅបនរ ដែើតរន ពិដសស
ចំដពាុះស្តសរីចណំ្តែម្ស ែ វសិាលភាពម្គប ណ្ប់ននែរមវិធីជាតិជនំួយសងគរ និង របបសនរិស ខ
សងគរដៅរិនទន់ទ្លូំទ្លូាយ និង ដពញដលញ  ំដណើរការម្គប់ម្គងែរមវិធ ី និង របបននម្បព័នធ
ោំពារសងគររិនទនរ់នលែខណៈម្បរលូផរុំ។ 

៤.៨៨- កនុងនតីិកាលទី៦ថ្នរែឋសភាដនេះ រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា រនដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសរ 
ច្ាស់លាស់ គឺ៖ 
ទ្១ី-ការបនរដលើែែរពសត់នួាទ្ីស្តសរី តាររយៈការបដងកើនសររម្ត និង ការពម្ងឹងសរតែភាព 
ស្តសរីែនុងជួរថ្ននែ់ ឹែនាំ ទងំដៅថ្ននែជ់ាតិនិងថ្ននែ់ដម្ការជាត ិ ម្ែសងួ-សាាប័ន ទំងែម្រិត 
នដោបាយ និង ែម្រិតជនំាញ។ 

ទ្២ី-ការដធវើបចចុប្បននភាព និង អន វតរ “កផនការយ ទ្ធសាស្តសរនារើរតនៈ” ដោយបនរជំរ ញការ 
បស្តញ្ាបដយនឌ័រែនុងដោលនដោបាយ និង កផនការអភិវឌ្ឍម្គប់កផនែម្គប់វិស័យ និង 
ម្គប់ែម្រិត បនរដលើែែរពស់ស ម្គិនភាពរបស់ស្តសរ ី តាររយៈការពម្ងីែែរមវធិីអប់រំ និង 
បណ្តុះបណ្តាលជំនាញវជិាាជីវៈ ល់ស្តសរី ម្ពរទំងបនរដលើែែរពស់សីលធរស៌ងគរ តនរល 
ស្តសរី និង ម្គួសារកខមរ តាររយៈការបដងកើនការវនិដិោគដលើសរភាពដយនឌ័រ និង ការ 
ពម្ងឹងភាពជាន គូរវាងសាាប័ន ពាែ់ពន័ធសំដៅទ្បស់ាាត់ការជួញ ូរ និង អំដពើ ិង្ាដលើ 
ស្តសរី និង ែ ររ។ 

ទ្៣ី-ការជំរ ញអន វតរ “ម្ែបខណឌដោលនដោបាយជាតោិពំារសងគរ ២០១៦-២០២៥” 
ពិដសសដោយោែ់ឲ្យអន វតរនូវរបបហានិភ័យការងាររស្តនរីសាធារណៈ និង របបដសាធន 
សម្រប់ែរមែរនិដោជិតក លសែិតដៅដម្ការបទ្ប្បញ្ញតរិ ននច្ាប់សរីពីការងារការកែទ្ម្រង់ 
របបដសាធនសម្រប់រស្តនររីាជការ ការដធវើសរ រណែរមម្បតិបតរិែរម្បព័នធសនរិស ខ
សងគរ និង ម្ែបខ័ណឌអភិបាលែិចចម្បព័នធោំពារសងគរ ទ្នទឹរនឹងការជំរ ញការអន វតរដោល 
នដោបាយជាតមិ្បជាជន ២០១៦-២០៣០ និង ដោលនដោបាយជាតសិរពីរីន សេ្វយ័ 
ចស ់២០១៧-២០៣០។ 

ទ្៤ី-ការដរៀបចំម្ែបខណ័ឌគតិយ តរ និង ដ ោារចនាសរព័នធោំម្ទ្ ដ ើរ្បោីែ់ឲ្យ ដំណើរការ ែរមវិធី
ជាតិជំនួយសងគរថ្មីៗ និង ពម្ងីែែរមវិធីក លរនម្សាប់សំដៅបដងកើនការោំពារបកនែរ ល់ 
ជនម្ែីម្ែ និង ជនងាយរងដម្ោុះ និង ោែ់ឲ្យ ំដណើរការរបបសនរិស ខសងគរថ្មី ម្ពរទំង
ពម្ងីែវិសាលភាពដលើរបបក លរនម្សាប់សំដៅបដងកើនការោពំារ ល់ម្បជាជនម្គប់របូ។ 
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ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.៨៩-  រាជរោាភិបាលែរពុជាដៅែនុងអាណតរិទ្ី៦ដនុះ តាររយៈម្ែសងួែចិចការនារើ នឹងដរៀបចំ នងិ
អន វតរដោលនដោបាយសរពីសីរភាពដយនឌរ័ តាររយៈការបស្តញ្ាបដយនឌរ័ និងការអន វតរអន 
សញ្ាសរីពីការទ្ប់សាាត់រាល់ទ្ម្រង់ននការដរើសដអើងម្បឆ្ំងនារើដភទ្ដៅែនងុម្គប់វិស័យ និងែរមវិធី
អភិវឌ្ឍនានាដ ើរ្បីកាត់បនែយភាពម្ែមី្ែនិងភាពងាយរងដម្ោុះរបស់ស្តសរ ីជាពដិសសស្តសរីពិការ ស្តសរី
ជនជាតិដ ើរភាគតិច។ ែនងុបរិការណ៍ដនុះ ម្ែសងួនងឹបនរការយែចិតរទ្ ែោែជ់ាពិដសសដលើការ
ពម្ងឹងភាពអងអ់ាចកផនែដស ឋែិចច ល់ស្តសរី ការដធវើដសចែដសីដម្រចរបស់ស្តសរីែនងុវិសយ័សាធារណៈនិង
នដោបាយទ្ប់សាាត់អំដពើ ិង្ាដលើស្តសរនីិងដែមងម្ស ី ស ខភាព និងការអប់រសំម្រប់ស្តសរនីិងែ ររើ 
និងការពម្ងឹងយនរការែនុងការបស្តញ្ាបដយនឌរ័ដៅតារវិស័យ នងិែរមវិធជីាតនិានារួរទងំែរមវិធី
កម្បម្បួលអាកាសធាត  និងការអភិវឌ្ឍនបតង។ 

៤.៩០-  សែរមភាពអាទ្ភិាព រន ូចខាងដម្ការ៖ 
ស្តសរ ីែនងុវសិយ័អបរ់ ំនងិការអភវិឌឍ្ដស ឋែចិច 
ម្ែសួងបនរ ឹែនាំការសម្របសម្រួល ែនុងការបស្តញ្ាបដយនឌរ័ ែនុងែរមវិធី នងិម្បព័នធអប់រំ និង

ការបដងកើនភាព អង់អាចកផនែដស ឋែិចច ល់ស្តសរី ម្ពរទំងដលើែែរពស់ជីវភាពដស ឋែិចចម្គួសារដៅតារ
ស គរន៍ តាររយៈ៖ 

• ពម្ងឹងដសវាអភិវឌឍ្ន៍ស ម្គិនភាព និងធ រែិចចរបស់រជ្ឈរណឌលអភិវឌ្ឍន៍ស្តសរ ី ម្បែបដោយ
នចនម្បឌិត នវាន វតរន៍ នងិបរោិបន័ន។ 

• បដងកើនកាលាន វតរភាព បរិោកាសដរម្តីភាព និងលទ្ធភាពឲ្យស្តសរីទ្ទ្លួបានការងារសរ
ម្សប ការអភិវឌឍ្ជនំាញ បដចចែដទ្ស និងវិជាាជីវៈ រួរទំងបដចចែវិទ្ា្ឌីជីថ្ល ដៅតារតម្រូវ
ការរបស់ស្តសរ ីនិងតម្រូវការទ្ីផ្ារ ជាពដិសសបដចចែដទ្សែម្រិតសរងោ់។  

• ពម្ងីែភាពជាន គជូារួយវសិ័យឯែជន នងិន គពូាែព់័នធ ែនងុការដលើែែរពសស់ ម្គិនភាព 
និងអភិវឌឍ្ន៍សកាោន ពលបទ្ពិដសាធន ៍និងបដចចែដទ្ស ែនងុការបដងកើនផលតិភាព គ ណភាព 
ផលិតផល និងអាចឈានចូលដៅកានទ់្ីផ្ារជាត ិនងិែនុងតំបន។់ 

• បដងកើនការចលូរួររបស់ស្តសរ ី ដែមងម្សី ែនងុវិសយ័អប់រ ំ ដៅែម្រិតខពស់ ជាពិដសសពាែព់័នធ
នឹងការអប់រំ វិទ្ា្សាស្តសរ បដចចែវិទ្ា្ វសិវែរម សិល្បៈនចនម្បឌិត និងគណតិវិទ្ា្កសររ ។  

• ដលើែែរពសក់ារអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបដចចែដទ្សវិជាាជីវៈ ោំម្ទ្ស ម្ោសធនតូច នងិ
រធ្យរ រួរទំងរលូនិធជិាតិស ម្គិនភាព នងិរជ្ឈរណឌលអភិវឌឍ្នស៍ ម្គនិភាពក ល
ដ្លើយតបនឹងសរភាពដយនឌ័រ។  

• បនរអន វតរយ ទ្ធសាស្តសរ សេីពីការចញិ្ចឹរែូនកបបវិជជរន ក លដ្លើយតបកផនការសែរមភាព
ជាតិសរីពកីារទ្បស់ាាត់អំដពើ ិង្ាដលើស្តសរីនិងែ ររ។  
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ទ្បស់ាាតអ់ដំពើ ិងា្ដលើស្តសរ ីនងិដែមងម្ស ី 
ម្ែសួងែិចចការនារើ នងឹ ឹែនាំសម្របសម្រលួ ទ្ប់សាាត់អំដពើ ិង្ាដលើស្តសរីនងិែ ររ ដោយ

ការដធវើបចចុប្បននែរម និងអន វតរកផនការសែរមភាពជាតសិរីពីការទ្បស់ាាត់អំដពើ ិងា្ដលើស្តសរីដលើែទ្ី៣ 
អន វតរកផនការសែរមភាពសរីពីការដលើែែរពសស់ីលធរ៌សងគរ តនរលស្តសរ ី និងម្គួសារកខមរ និងចូលររួ
អន វតរកផនការសែរមភាពម្បឆ្ំងនឹងអដំពើជញួ ូររន ស្េ តាររយៈ៖  

• ការដលើែែរពស់ការយល់ ងឹជាសាធារណៈ អំពីវបប្ធរ៌អ ិង្ា សលីធរស៌ងគរ  និងជំរ ញ
ការអន វតរចា្ប់ពាែព់័នធនងឹការទ្ប់សាាត់អំដពើ ិង្ាដលើស្តសរី ល់សាធារណជន ។  

• ការបដងកើត និងកែលរអដសវាសងគរ ដសវាស ខាភបិាល និងដសវាកផនែចា្ប់ ជាពិដសសបដងកើត
រណឌលដសវាចម្រ ុះ សម្រប់ស្តសរីនិងដែមងម្ស ីក លរងដម្ោុះដោយអំដពើ ិងា្ម្គបទ់្ម្រង់។ 

• ការបដងកើត នងិកែលរអដោលនដោបាយ និងចា្ប់ក លពាែព់័នធនានា ។ 
• អភិវឌ្ឍនស៍រតែភាព អាជាាធរ សរតែែិចច ទងំថ្ននែជ់ាតិ ទងំថ្ននែដ់ម្ការជាត ិររួទំង ែនុងការ
ទ្ប់សាាត់អំដពើ ិង្ាដលើស្តសរី និងែ ររម្គប់រូបភាព ររួទំងល បបបំាតរ់ាលទ់្ម្រង់ននការដរើស
ដអើងដលើស្តសរីពកិារ នងិស្តសរកី លសែតិែនុងម្ែ រជនងាយរងដម្ោុះនានា ។ 

• បនរអន វតរកផនការអន តំបន់ដរគងគ ដលើែទ្ី៤ នងិម្ែ រការងារស ម្បតិបតរកិារអនររជាតិនន
គណ:ែរាធិការជាតមិ្បយ ទ្ធអំដពើជួញ ូររន ស្េ។  

•  ឹែនាំ និងសម្របសម្រលួការដរៀបចំ នងិអន វតរកផនការសែរមជាតសិរីពកីារទ្ប់សាាត់អំដពើ
 ិង្ាដលើស្តសរី ដលើែទ្ី៣ ឆ្នំ២០១៩-២០២៣។ 

• បនរកផនការសែរមភាពការងារឆ្ន២ំ០១៩-២០២០ គណៈែរាធិការជាតិដលើែែរពស់
សីលធរ៌សងគរ តនរលស្តសរ ី និងម្គួសារកខមរ ម្ែសួង សាាប័នពាែ់ព័នធ គណៈែរមការចម្រ ុះ
ដលើែែរពសស់ីលធរស៌ងគរ តនរលស្តសរី និងម្គួសារកខមរ ថ្ននែ់ជាតនិិងថ្ននែដ់ម្ការជាតិ ។ 

ស្តសរ ីែនងុវសិយ័សាធារណៈ នងិនដោបាយ  
ម្ែសួងែិចចការនារើ នងឹស ការជារួយន គូពាែ់ពន័ធែនុងការដលើែែរពសត់ួនាទ្សី្តសរី ែនងុជួរ

ថ្ននែ់ ឹែនា ំែនុងវសិ័យសាធារណៈ និងនដោបាយ តាររយៈ៖ 

• បដងកើនសររម្ត និងការពម្ងឹងសរតែភាព ស្តសរែីនុងជួរថ្ននែ់ ែឹនាំ ទងំដៅថ្ននែ់ជាតិ ទងំ
ថ្ននែ់ដម្ការជាតិ ម្ែសងួ សាាប័ន ទំងែម្រតិនដោបាយ និងទំងែម្រតិជនំាញ។  

• ដលើែែរពស់ការយល់ ឹង ការយែចិតរទ្ ែោែ់របសស់ាធារណជន អនែរនចំកណែពាែព់័នធ
អំពីតនរលភាពចំបាច់ននសរភាពដយនឌ័រ ការចូលរួររបស់ស្តសរីដៅែនុងែិចចអភិវឌ្ឍនងិអភិបាល-
ែិចច។ 

ដយនឌរ័ នងិស ខភាព 
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ម្ែសួងនឹងបនរជំរ ញការដលើែែរពសស់រភាពដយនឌ័រែនុងការផរល់ ទ្ទ្ួលដសវាស ខាភិ-   
បាល និងការងារពាែព់ន័ធ ដ ើរ្បីធានាឲ្យជវីិតរស់ដៅរបស់ម្បជាជនម្បែបដោយស ខភាពលអ 
ដលើែែរពសស់ ខរុលភាពរបស់ម្បជាជនម្គប់រូប នងិម្គប់វ័យ តាររយៈ៖ 

• ការបស្តញ្ាបដយនឌរ័ ដៅែនងុដោលនដោបាយ ែរមវិធ ីនិងកផនការយ ទ្ធសាស្តសរពាែ់ព័នធនឹង  
វិស័យស ខាភបិាល ។ 

• ការបដងកើនការយល់ ឹងជាសាធារណៈ ែនងុការដលើែែរពសស់ ខភាពបនរពជូ កាត់បនែយ      
ររណៈភាពរតា ទរែ នងិែ ររ ែងវុះអាហារូបតែរភែនុងចំដណ្តរស្តសរ ីនិងែ ររ កាត់បនែយ
ការឈឺ សាាបដ់ោយជំងឺ្ លង ជំងឺរិន្លង និងបញ្ាស ខភាពសាធារណៈ នទ្ដទ្ៀត។ 

ពម្ងងឹយនរការបស្តញ្ាបដយនឌរ័ដៅតារវសិយ័ នងិែរមវធិជីាត ិររួទងំការកម្បម្បលួអាកាស
ធាត ៖ 

ម្ែសួង នឹងពម្ងឹងយនរការសរតែភាពែនុងការបស្ដញ្ហាបដយនឌ័រដៅែនុងដោលនដោបាយ 
កផនការ តារវិសយ័ ែរមវធិីែំកណទ្ម្រងន់ានា ម្បែបដោយបរិោប័នន តាររយៈ៖ 

• ការតាែ់កតងដសចែរីម្ពាងដោលនដោបាយជាតិ សរពីីសរភាពដយនឌ័រ និងម្ែបខ័ណឌតារ
ោន និងវាយតនរលននការអន វតរដោលនដោបាយជាត។ិ 

• ពម្ងឹងសរតែភាព នងិលទ្ធភាពយនរការែនុងការបស្តញ្ាបដយនឌរ័ រួរទំងម្ែ រការងារបស្តញ្ាប
ដយនឌរ័ នងិកផនការយ ទ្ធសាស្តសរបស្តញ្ាបដយនឌ័រតារវិស័យ។ 

• បនរអន វតរយ ទ្ធសាស្តសរដយនឌ័រ និងការកម្បម្បួលអាកាសធាត  ការម្គបម់្គងដម្ោុះរ នរររាយ 
និងការអភិវឌឍ្នបតង ។ 

តារាងទ្ ី៤.៧ សចូនាករសខំាន់ៗ សម្របវ់ាសក់វងែនងុវសិយ័ដយនឌរ័ ២០១៩-២០២៣ 

សូចនាែរសំខាន់ៗ  ឯែតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
១. ស្តសរ ីែនងុវសិយ័អបរ់ ំនងិការអភវិឌឍ្ដស ឋែចិច           
  ១.១. ភាគចំកណែរបស់ស្តសរីចូលរួរែនុងការងាររនម្បាែ់ែនម្រ អាយ ពី១៥-៦៤ ឆ្ន ំ

ែសិែរម % ៣៥,៣ 
(២០១៧)  ៤០  ៤២ ៤២ 

ឧស្ា ែរម % ២៧,៣ 
(២០១៧)  ៣០  ៣២ ៣២ 

 ដសវាែរម % ៣៧,៦ 
(២០១៧)  ៣៩  ៤១ ៤១ 

១.២. អម្តាស្តសរីក ល
រនការងារដធវើអាយ 
ពី១៥-៦៤ ឆ្ន ំ

% ៧៩,៩ 
(២០១៧)  ៨១  ៨៣ ៨៣ 

២. ការទ្បស់ាាតអ់ដំពើ ិងា្ដលើស្តសរ ីនងិដែមងម្សី 
២.១. ចំនួនរណឌល ចំនួន ០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ 
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ដសវាចម្រ ុះសម្រប់
ស្តសរីនិងដែមងម្សី 
ក លរងដម្ោុះដោយ
អំដពើ ិង្ាម្គប់
ទ្ម្រង់ដ ើរ្បីសម្រួល
ការផរល់ដសវាកផនែ
ច្ាប់ ដសវាសងគរ
ែិចច ដសវាស ខភាព 
និងដសវាដផ្េងៗ
ដទ្ៀតជូនជនរង
ដម្ោុះ 
៣.ស្តសរ ីែនងុវសិយ័សាធារណៈ នងិនដោបាយ  
៣.១ សររម្តស្តសរី
ក លរនតួនាទី្ជា
អនែម្គបម់្គងែនុង     
វិស័យសាធារណៈ
ទំងថ្ននែ់ជាតិនិង
ដម្ការជាតិ(អគគ
នាយែ ម្បធាន
នាយែោាន ម្បធាន
ការិោល័យនិង 
ម្បធានរនទីរ)  

 
% 

 
១៣ 

 
១៤ 

 
១៥ 

 
១៦ 

 
១៧ 

 
១៨ 

ម្បភព៖ ម្ែសួងែិចចការនារើ 

៤.៩១- ប្កសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនិតិសម្បទ ប្កសួងការងារនិងបណ្ដេះបណ្ដាល 

វជិាាជវីៈ នងិ ប្កសងួកចិចការនារ ី សទុធដតបានទទលួភារកិចច ដែើម្បផី្ដល់នូវដសវាសងគមែល់ប្បជា 

ពលរែឋ និងការពារែល់ប្កុមជនងាយរងដប្ោេះឲ្យរួចផុ្តពីហានិភ័យទាំងឡាយ។ ការដធវើអនដរាគមន៍ 

ដដ្ឋយដ កថ្នបណ្ដាញសុវតថិភាពសងគម ប្តូវបានអនុវតដដដ្ឋយប្កសួង សាាប័នដផ្្សងដទៀតរបស់រាជ 

រដ្ឋាភិបាលកមពជុា  ឧទហរណ៍ប្កសួងសុខ្ជភិបាល  ប្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ 

ជនបទ និង ប្កសួងដសែឋកិចចនិងហិរញ្ញវតថុ។ ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយអាទិភាពរបស ់

រាជរដ្ឋាភបិាលកមពជុា កនងុដោលបាំណងពប្ងឹងនវូបណ្ដាញសុវតថិភាពសងគមនងិការោាំពារសងគម 
ម្ែសងួសងគមកចិច អតតីយទុធជន នងិយវុនតីសិមប្ទ ែំណត់យ ទ្ធសាស្តសរ៣ គ ឺ(១)បដងកើនម្បសិទ្ធ
ភាពដសវាស ខ រលភាពសងគរ (២)បដងកើនម្បសិទ្ធភាពម្បព័នធសនរិស ខសងគរ និងផរល់ដសវាសាោរ
លទ្ធភាពពលែរមកាយសរ្បទជនពកិារ និង(៣)ពម្ងឹងសរតែភាពសាាប័ន និងអភិវឌ្ឍភាពជា
ន គ។ូ 
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៤.៩២- ដែើម្បីសដប្មចបានដោលនដោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសេីពី ការពម្ងឹងសរតែ
ភាពដយនឌរ័ និង ការោពំារសងគរ ម្ែសងួសងគរែចិច អតតីយ ទ្ធជន នងិ យ វនតីសិរប្ទ នឹងបនរ
សកមមភាពអាទ្ភិាពែូចខ្ជងដប្កាម៖ 

ែរមវធិទី្១ី៖ ការបដងកើនម្បសទិ្ធភាពដសវាស ខ រលភាពសងគរ 
អភវិឌឍ្ស ខ រលភាពសម្របជ់នរងដម្ោុះនងិងាយរងដម្ោុះ នងិែចិចការម្គសួារ 
• ដលើែែរពសស់ ខ រលភាពជនរងដម្ោុះនិងជនងាយរងដម្ោុះ និងែិចចការម្គសួារ 
• ផរល់ែិចចការពារជនរងដម្ោុះដោយអំដពើជញួ ូររន សេ្ និងរំដលាភបំពានផលូវដភទ្ 
• ោែ់ឲ្យ ំដណើរការែរមវិធីឧបតែរភជាជំហានៗ សម្របម់្គួសារម្ែីម្ែ ដោយបកនែរការឧបតែរភ
ដពលសម្រលដៅពាែ់ែណ្តាលឆ្នំ២០១៩។ 

• តភាាប់ម្បព័នធម្គប់ម្គងអតរសញ្ាណ និងអម្តាន ែូលោានម្បជាជនទ្ដូៅម្បព័នធម្គប់ម្គង 
អតរសញ្ាណម្បជាជនម្ែីម្ែ និងងាយរងដម្ោុះ នងិម្បព័នធរបស់សាាប័នម្បតបិតរិែរដ ើរ្ប ី
បដងកើនម្បសិទ្ធភាពការងារ កាត់បនែយដពលដវលានងិចំណ្តយ និងការបដងកើនការដលើែរពស ់
ការយល ់ឹងរបសម់្បជាជនពាែ់ព័នធនងិម្បព័នធោំពារសងគរ។ 

ការអភវិឌឍ្ស ខ រលភាពែ ររ នងិយ វនតីសិរប្ទ 
• ពម្ងឹងគ ណភាពដសវាកថ្ទំែ ររែនុងរណឌល និងពម្ងីែដសវាកថ្ទំែ ររតារស គរន៍ 
• ពម្ងឹងម្បព័នធតារោនម្តតួពិនិត្យ នងិរបាយការណស៍រីពីសាានភាពែ ររ 
• អន វតរការងារសមុំែនូអនររម្បដទ្ស ដោយធានាឧតររម្បដោជន៍និងការពារសទិ្ធជិារូលោាន 
របស់ែ ររ 

• សាោរនីតិសរប្ទអនីតិជនក លម្បម្ពឹតរដលមើសនឹងចា្ប់ 
• សាោរនីតិសរ្បទជនរងដម្ោុះដោយសារការដម្បើម្បាស់ដម្គឿងដញៀន 
ការអភវិឌឍ្ស ខ រលភាពជនពកិារ 
• បដងកើនម្បសិទ្ធភាពផរលដ់សវាស ខ រលភាពជនពកិារ និងដលើែែរពស់សិទ្ធិជនពិការ 
• ពម្ងឹងការអន វតរអន សញ្ាសរីពីសិទ្ធិជនពកិារ ច្ាប់សរីពីែចិចការពារនិងដលើែែរពសស់ិទ្ធ ិ
ជនពិការ យ ទ្ធសាស្តសរ កផនការយ ទ្ធសាស្តសរជាតិសរីពពីិការភាព និងលិខិតបទ្ោានគតិយ តរ 

ការអភវិឌឍ្ស ខ រលភាពរន សេ្ចស ់
• ពម្ងឹងសែរមភាពសរគររន ស្េចស់ តារ  ំ សងាាត់ 
• សិែ្ា នងិបដងកើតែរមវិធីោពំាររន ស្េចស់ជរា 
ការអភវិឌឍ្ស ខ រលភាពអតតីយ ទ្ធជន 
• អភិវឌ្ឍស គរន៍អតីតយ ទ្ធជន 
• សម្របសម្រលួការងារសរគរអតីតយ ទ្ធជនដៅថ្ននែ់  ំ សងាាត់  
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ែរមវធិទី្២ី៖ បដងកើនម្បសទិ្ធភិាពម្បពន័ធសនរសិ ខសងគរ នងិផរលដ់សវាសាោរលទ្ធភាពពលែរម
កាយសរប្ទជនពកិារ 
អភវិឌឍ្ដសវាដបើែផរលរ់បបសនរសិ ខសងគរសម្របរ់ស្តនររីាជការស វីលិម្បែបដោយម្បសទិ្ធ ភាព 
• ផរល់របបសនរសិ ខសងគរសម្រប់រស្តនររីាជការស ីវលិជូនសិទ្ធវិនរនន ប.ជ.ស 

បដងកើនម្បសទិ្ធភិាពដសវាដបើែផរលរ់បបសនរសិ ខសងគរសម្របអ់តតីយ ទ្ធជន នងិម្គសួារ 
• បដងកើនម្បសិទ្ធភាពដសវាដបើែផរល់របបសនរិស ខសងគរជូនអតីតយ ទ្ធជន និងម្គួសារអតីត 
យ ទ្ធជន 

• ដលើែសទយួជីវភាពអតីតយ ទ្ធជន នងិម្គួសារអតីតយ ទ្ធជន 
បនរនរិនររភាពការផរលដ់សវាសាោរលទ្ធភាពពលែរមជនូជនពកិារ  
• ផរល់ដសវាសាោរលទ្ធភាពពលែរមម្គប់ម្បដភទ្ជូនជនពិការ  
• ដែៀរគរម្បភពធនធានថ្វិកាសម្រប់និរនររភាពការផរល់ដសវាសាោរលទ្ធភាពពលែរមជូនជន 
ពិការ  

• ផរល់របបដោលនដោបាយឧបតែរភ លជ់នពិការ 
• ផ្េពវផ្ាយច្ាប់ សរីពីែិចចការពារនងិដលើែែរពស់សទិ្ធិជនពិការ 

ែរមវធិទី្៣ី៖ ពម្ងងឹសរតែភាពសាាបន័ នងិអភវិឌឍ្ភាពជាន គ ូ
ពម្ងងឹសរតែភាពសាាបន័នងិភាពជាន គ ូ
• ពម្ងឹងសរតែភាពរស្តនររីាជការ និងបដងកើនម្បសទិ្ធភាពការងាររ ឋបាល 
• បនរពម្ងឹងភាពជាន គជូារួយអងគការរិនករនរោាភបិាលែនុងម្ស ែ នងិបរដទ្ស 
• អន វតរែំកណទ្ម្រង់ ិរញ្ញវតែុសាធារណៈ ណំ្តែ់កាលទ្ី៤ 
អភវិឌឍ្ធនធានរន សេ្ 
• បណ្តុះបណ្តាលវិជាាជីវៈែម្រិតឧតររសិែា្ និងែម្រិតវិញ្ាបនបម្ត 
• ពម្ងឹង និងពម្ងីែសរតែភាពវិទ្្ាសាានជាតសិងគរែចិច 

តារាងទ្៤ី.៨ សចូនាែរសខំាន់ៗ  សម្រប់វាសក់វង ២០១៩-២០២៣ 
ល.រ សចូនាែរ ឯែតា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ សរ ប 

១ 

ម្គួសាររងដម្ោុះដោយ
ោច់ដស្បៀង ទី្ទ័្លម្ែ 
ដម្ោុះរ នររាយ ដៅតារ
ស គរន៍ បានទ្ទួ្ល
ជំនួយសដស្តងាោុះបនាាន់ 

ម្គួសារ ៦៦ ០៩៦ ៦៧ ៤១៨ ៦៨ ៨៦៦ ៧០ ២៤៣ ៧១ ៦៤៨ 
៣៤៤ 
២៧១ 

២ 
ជនអនាថ្នក លបានដធវើ     
សរ រណែរមដៅស 
គរន៍វិញ 

នាែ់ ៩៦៨ ៨២៣ ៧០០ ៥៩៥ ៥០៦ ៣ ៥៩២ 

៣ 
ជនអនាថ្នក លទ្ទួ្ល
បានដសវាោំពារ 

នាែ់ ២ ៥៦៧ ២ ៨០០ ៣ ០៣៣ ៣ ២៦៦ ៣ ៤៩៩ ១៥ ១៦៥ 
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៤ 

ជនរងដម្ោុះ និងរងផលប ុះ
ពាល់ដោយសារផទុែដរ
ដរាគដអ ស៍ជំងឺដអ ស៍
ក លទ្ទួ្លដសវាកថ្ទំោំ
ម្ទ្តារស គរន៍ 

នាែ់  ២ ១៦៧   ២ ២៧៦   ២ ៣៨៩  ២ ៥០៩ ២ ៦៣៤  ១១ ៩៧៥ 

៥ 
ជនវិបលាាសសាារតីទ្ទួ្ល
បានដសវាព្ាបាល និង
កថ្ទំែនុងរជ្ឈរណឌល 

នាែ់ ១១០ ១២១ ១៣៣ ១៤៦ ១៦១ ៦៧១ 

៦ 

ស្តសរីរននផទដពាុះដៅែនុង
ម្គួសារម្ែីម្ែទ្ទួ្លបាន
ម្បាែ់ឧបតែរភពីែរមវិធី
ោំពារស្តសររីននផទដពាុះ 

នាែ់ ៣៦ ០០០ ៧២ ០០០ ៧២ ០០០ ៧២ ០០០ ៧២ ០០០ 
៣២៤ 
០០០ 

៧ 

ែ ររអាយ  ០-២ឆ្នំ ដៅ
ែនុងម្គួសារម្ែីម្ែទ្ទួ្ល
បានម្បាែ់ឧបតែរភពីែរមវិធី
ោំពារស្តសររីននផទដពាុះ 

នាែ់ ១៨ ០០០ 
១០៨ 
០០០ 

១៨០ ០០០ ១៤៤ ០០០ 
១៤៤ 
០០០ 

៥៩៤ 
០០០ 

៨ 

ជនរងដម្ោុះដោយអំដពើជួញ
 ូររន ស្េ និងអំដពើដធវើ
អាជីវែរមផលូវដភទ្ រំដលាភ 
ទ្ទួ្លបានការសាោរនីតិ  
សរ្បទ 

នាែ់ ៣០០ ២៥០ ២៥០ ២៥០ ២៥០ ១ ៣០០ 

៩ 

ជនរងដម្ោុះ ដោយអំដពើ
ជួញ ូររន ស្េ ក លម្តូវ
បានោពំារ និងជួយ
សដស្តងាោុះ 

នាែ់ ៣០០ ២២០ ២២០ ២២០ ២២០ ១ ១៨០ 

១០ 

ជនរងដម្ោុះដោយអំដពើ
ជួញ ូររន ស្េម្តូវបានដធវើ
រត ភូរិនិវតរន៍ដៅ
ម្បដទ្សខលួនវិញ 

នាែ់ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ៥០ 

១១ 

ជនរងដម្ោុះដោយអំដពើ
ជួញ ូររន ស្េម្តូវបានដធវើ
រត ភូរិនិវតរន៍ពីដម្ៅ
ម្បដទ្ស 

នាែ់ ៣៥០ ២២០ ២២០ ២២០ ២២០ ១ ២៣០ 

១២ 

ជនរងដម្ោុះដោយអំដពើ
ជួញ ូររន ស្េម្តូវទ្ទួ្ល
បានការដធវើសរ រណ
ែរមដៅតារស គរន៍
វិញ 

នាែ់ ៣០០ ២២០ ២២០ ២២០ ២២០ ១ ១៨០ 

១៣ 

ជនរងដម្ោុះដោយអំដពើ
ជួញ ូររន ស្េម្តូវបាន   
ផរល់នូវដសវាដម្កាយដធវើ  
សរ រណែរម 

នាែ់ ៣០០ ២០០ ២០០ ២០០ ២០០ ១ ១០០ 

១៤ 
ជនរងដម្ោុះដោយអំដពើ
ជួញ ូររន ស្េម្តូវបាន
បិទ្ែរណី 

នាែ់ ១៥០ ១៥០ ១៥០ ១៥០ ១៥០ ៧៥០ 

១៥ 
ែ ររែំម្ពា និង ែ ររ
ងាយរងដម្ោុះក លរស់

នាែ់ ៧ ៤៨១ ៧ ៣៣៦ ៧ ១៨៩ ៧ ០៤៥ ៦ ៩០៤  
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ដៅែនុងរណឌលកថ្ទំែ ររ 

១៦ 

ែ ររែំម្ពា និង ែ ររ
ងាយរងដម្ោុះក លបាន
ដធវើសរ រណែរមដៅ
ស គរន៍វិញ 

នាែ់ ១ ១៦៣ ១ ១៨៦ ១ ២១០ ១ ២៣៤ ១ ២៩៦ ៦ ០៨៩ 

១៧ 
ែ រររងដម្ោុះក លទ្ទួ្ល
បានការកថ្ទដំោយម្ែ រ
ម្គួសារ និងស គរន៍ 

នាែ់ ១០ ៧៧១ ១០ ៧៩៤ ១០ ៨១៨ ១០ ៨៤២ ១០ ៩០៤  

១៨ 
ែ ររក លម្តូវបានសមុំែូន
អនររម្បដទ្ស 

នាែ់ ១០ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ៧០ 

១៩ 

ទី្ភានែ់ងារសមុំែូនអនររ
ម្បដទ្ស ក លទ្ទួ្លបាន
ការអន ញ្ាតដធវើម្បតិបតរិការ
សមុំែូនអនររម្បដទ្ស 

ទី្
ភានែ់ងារ 

២ ២ ២ ២ ២ ១០ 

២០ 

អម្តាអនីតិជនម្បម្ពឹតរ
ដលមើសច្ាប់ក លជាប់ែនុង
ពនធនាោរ ឬរណឌលអប់រំ
កែកម្ប និងរណឌលយ វនីតិ 
សរ្បទទ្ទួ្លបានដសវា
សាោរនីតិសរ្បទ 

នាែ់ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ២ ៥០០ 

២១ 

ែូនតាររោយក លរន
អាយ ចប់ពី៣ (បី) ឆ្នំដឡើង
ដៅ ដៅែនុងពនធនាោរ ម្តូវ
បានទ្ទួ្លដសវាសងគរែិចច 

នាែ់ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ១០០ 

២២ 
ជនរងដម្ោុះដោយសារការ
ដម្បើម្បាស់ដម្គឿងដញៀន
បានសាោរនីតិសរ្បទ 

នាែ់ ៤ ០០០  ៣ ៨០០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ១៨ ៣០០ 

២៣ 

ជនរងដម្ោុះដោយសារការ
ដម្បើម្បាស់ដម្គឿងដញៀនបាន
ដធវើសរ រណែរមដៅ
ស គរន៍វិញ 

នាែ់ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ២ ៥០០ 

២៤ 

ជនពិការក លទ្ទួ្លបាន
ដសវាសាោរលទ្ធភាពពល
ែរមកាយសរ្បទដៅតារ
រជ្ឈរណឌល 

នាែ់ ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ ១៤០ ០០០ 

២៥ 
ជនពិការក លទ្ទួ្លបាន
ដសវាសាោរលទ្ធភាពពល
ែរមដៅស គរន៍ 

នាែ់ ៩ ០០០ ៩ ០០០ ៩ ០០០ ៩ ០០០ ៩ ០០០ ៤៥ ០០០ 

២៦ 

ជនពិការម្ែីម្ែទ្ទួ្លបាន
របបដោលនដោបាយ
ឧបតែរភដសវាសាោរនិង 
ពិនិត្យកថ្ទំស ខភាព 

នាែ់ ២៩ ២៥៣ 
 

៣៩ ៧០១ 
 

 
៥០ ១៤៨ 

 

 
៦០ ៥៩៦ 

 

 
៧១ ០៤៣ 

 

 
 
 
 

២៧ 
ជនពិការទ្ទួ្លបានការ 
បណ្តុះបណ្តាលវិជាាជីវៈ 

នាែ់ ៥៩០ ៥៩០ ៥៩០ ៥៩០ ៥៩០ ២ ៩៥០ 

២៨ 
ជនពិការម្តូវបានដម្ជើស
ដរើសឲ្យចូលបដម្រើការងារ

នាែ់ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ១៥០ 
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ដៅតារសាាប័នរ ឋ(២%)1 

២៩ 

ជនពិការម្តូវបានដម្ជើស
ដរើសឲ្យចូលបដម្រើការងារ
ដៅតារសាាប័នឯែជន 
(១%)2 

នាែ់ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ៣ ៥០០ ១៧ ៥០០ 

៣០ 

ជនពិការម្ែីម្ែដៅតារ
ស គរន៍ទ្ទួ្លបាន
របបឧបតែរភដោល
នដោបាយ 

នាែ់ ១០ ២២៨ ១៣ ២២៨ ១៦ ២២៨ ១៩ ២២៨ ២២ ២២៨  

៣១ 
ជនពិការទ្ទួ្លបានដសវា
សាោរលទ្ទភាពពលែរមដវជជ
សាស្តសរ 

នាែ់ ៥៥ ០០០ ៥៥ ០០០ ៥៥ ០០០ ៥៥ ០០០ ៥៥ ០០០ ២៧៥ ០០០ 

៣២ 
អម្តារន ស្េចស់ម្ែីម្ែ
ោានទី្ពឹងទ្ទួ្លបានដសវា
កថ្ទំដៅតារស គរន៍ 

% ២% ៣% ៤% ៥% ៦%  

៣៣ 

រន ស្េចស់ម្ែីម្ែោានទី្
ពឹងទ្ទួ្លបានដសវាកថ្ទំ
ែនុងរជ្ឈរណឌលោំពារ
រន ស្េចស ់

នាែ់ ៣០ ៥០ ៨០ ១០០ ១៣០ 

 

៣៤ 
រន ស្េចស់ម្ែីម្ែោានទី្
ពឹងទ្ទួ្លបានរបបោំពារ
សងគរ 

នាែ់ ៦ ២៥០ ៧ ៥០០ ៨ ៧៥០ ១០ ០០០ ១១ ២៥០ 

៣៥ 

និវតរន៍ជន ជនបាត់បង់  
សរ្បទវិជាាជីវៈ និងអនែ
ដៅែនុងបនទុែក លទ្ទួ្ល
របបសនរិស ខសងគរ 

នាែ់ ១០៥ ០៩៥ 
១០៩ 
៤៤៥ 

១១៣ ៨១៥ ១១៨ ១៧៥ ១២២ ៥៣៥ 

 

និវតរន៍ជនក លទ្ទួ្ល
របបដសាធន 

នាែ់ ៥៥ ៧៩៩  ៥៨ ២៩៩  ៦០ ៧៩៩  ៦៣ ២៩៩  ៦៥ ៧៩៩  

ជនបាត់បង់សរ្បទវិជាា  
ជីវៈក លទ្ទួ្លរបប
ដសាធន 

នាែ់ ២ ១៣៩  ២ ០៣៩  ១ ៩៣៩  ១ ៨៣៩  ១ ៧៣៩  

អនែដៅែនុងបនទុែ នាែ់ ៤៧ ១៥៧ ៤៩ ១១៧ ៥១ ០៧៧ ៥៣ ០៣៧ ៥៤ ៩៩៧ 

៣៦ 
អតីតយ ទ្ធជនក លែំព ង
ទ្ទួ្លរបបសនដិស ខ
សងគរ 

នាែ់ ៩១ ៧៤៩ ៩៦ ២៤៩ ៩៧ ២៤៩ ៩៧ ៧៤៩ ៩៨ ២៤៩ 

 

និវតរន៍ជនក លែំព ងទ្ទួ្ល
របបសនដិស ខសងគរ 

នាែ់ ៣១ ៦៦២ ៣៥ ៩៩២ ៣៧ ០៤៧ ៣៧ ៧៣២ ៣៨ ៥៨២ 

ជនបាត់បង់សរតែភាព
ការងារក លែំព ងទ្ទួ្ល
របបសនដិស ខសងគរ 

នាែ់ ១ ៤៥០ ១ ៣៣៥ ១ ២២៥ ១ ១១០ ៩៩៥ 

ជនពិការក លែំព ងទ្ទួ្ល
របបសនដិស ខសងគរ 

នាែ់ ២៦ ៥៣១ ២៦ ៦៨៦ ២៦ ៦៩១ ២៦ ៦៤៦ ២៦ ៥៥១ 

ជនពលកី លែំព ងទ្ទួ្ល នាែ់ ២៥ ៤២១ ២៥ ៤៤១ ២៥ ៤៤១ ២៥ ៤១៦ ២៥ ៣៧៦ 

                                                           
1 ទិ្ននន័យបានទ្ទួ្លពីម្ែសួង សាាប័នចំនួន៤៣ 
2 ទិ្ននន័យទ្ទួ្លបានពីម្ែ រ   នចំនួន៦៣  
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របបសនដិស ខសងគរ 

ជនររណៈក លែំព ងទ្ទួ្ល
របបសនដិស ខសងគរ 

នាែ់ ៦ ៦៨៥ ៦ ៧៩៥ ៦ ៨៤៥ ៦ ៨៤៥ ៦ ៧៤៥ 

៣៧ 
និស្េិតក លបានច ុះ
ដឈាាុះចូលដរៀនឆ្នំទី្១ 

នាែ់ ១៥០ ១៥០ ២០០ ២០០ ២០០ ៩០០ 

៣៨ 
និស្េិតក លែំព ងសិែ្ា
ែម្រិតបរិញ្ាបម្ត 

នាែ់ ៥០០ ៥០០ ៥៥០ ៥៥០ ៥៥០ ២ ៦៥០ 

៣៩ 
និស្េិតក លបានបញ្ចប់ការ
សិែ្ាថ្ននែ់បរិញ្ាបម្ត 

នាែ់ ៨៩ ៩៨ ១២០ ១៥០ ១៥០ ៦០៧ 

៤០ 
សិកាាការក លបានបញ្ចប់
ការសិែ្ាែម្រិត
វិញ្ាបនបម្ត 

នាែ់ ១៥០ ១៥០ ២០០ ២៥០ ២៥០ ១ ០០០ 

៤.៩៣- ប្គបប់្កសងួ សាាបន័ទាំងអស ់ សុទធដតដែើរតកួនុងការអនុវតដដោលនដោបាយជាតិ
ប្បជាជនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា។ អគគដលខាធកិារោានម្បជាជននងិការអភវិឌឍ្ននម្ែសងួ
កផនការ មនតួនាទ្ីែនុងការ ឹែនាំ សម្របសម្រលួដរៀបចំ ដោលនដោបាយជាតិម្បជាជន និង 
យ ទ្ធសាស្តសរនានា សម្រប់អន វតរ រួមទាំងបញ្ហាប្បជាជនទាំងឡាយដែលសថតិដៅកប្មិតប្កសួង 
សាាប័នពាក់ព័នធ មនភារកិចចោាំប្ទនងិជាំរុញ បញ្ហាដោលនដោបាយជាតបិ្បជាជន ដោយដតោត
ដលើវិសយ័អាទ្ិភាពចំនួន៤ រួររន៖ (១)ការអភវិឌ្ឍនិងការពម្ងីែដ ោារចនាសរព័នធ (២)ការ
ម្គប់ម្គងការដធវើដទ្សនរម្បដវសន៍និងនគរូបនយីែរម (៣)ការពម្ងីែវសិ័យែសែិរមនិងសែរម ភាព
ពាែ់ព័នធ (៤)ការវិនដិោគដលើវិស័យសងគរែិចចនិងការអភិវឌឍ្រូលធនរន ស្េ។ ដោលដៅ
សំខាន់បំផ តននដោលនដោបាយជាតិម្បជាជន គឺសម្របសម្រួលការបញ្ចូលែតាោឌីណ្តរិែម្បជា
សាស្តសរដៅែនុងកផនការអភិវឌ្ឍដស ឋែិចច និងសងគរែិចចដៅម្គបវ់ិស័យនិងម្គប់ែម្រិត និងធានាឲ្យ
បានការអន វតរពីម្គបភ់ាគពីាែ់ព័នធទងំអស់ សំដៅកាត់បនែយផលប ុះពាល់អវិជជរនននកម្បម្បួល
ម្បជាសាស្តសរដៅដលើការអភិវឌ្ឍ ដៅែនុងម្ែបខ័ណឌអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ តំបន់ និងសែល ដោយរែា្តនរល
វប្បធរ៌និងម្បនពណីកខមរ នងិការធានាការដោរពសិទ្ធរិន ស្េជារលូោាន។ ដោលនដោបាយជាតិ
ម្បជាជន ២០១៦-២០៣០ បនរឈរដលើដោលការណ៍ក លរនកចងដៅែនុងដោលនដោបាយ ជាតិ
ម្បជាជន ឆ្នំ២០០៣ ដោយទ្ទ្លួសាោល់ នងិោមំ្ទ្ចំដពាុះសិទ្ធិរបស់គូសាារីភរិោ និងប គគល
ទំងអស់ឲ្យរនសិទ្ធជិារលូោានែនុងការសដម្រចចតិរដោយដសរើ និងដោយទ្ទ្ួលខ សម្តូវដលើ
ចំនួនែូននិងការពនា្រែំដណើត ដ ើយឲ្យរនលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបានព័ត៌រន ការអប់រំ ដសវា និង
រដធ្ាបាយ ដ ើរ្បដីធវើការសដម្រចចិតរដនុះ។  

៤.៩៤- ដ ើរ្បីសដម្រចបានចែខវុិសយ័និងដោលដៅខាងដលើ អគគដលខាធកិារោានម្បជាជននងិការ
អភវិឌឍ្ននម្ែសងួកផនការ ដ ើរតួនាទ្ែីនុងការសម្របសម្រួលជារយួម្ែសួង សាាប័ន និងអនែរន
ចំកណែពាែ់ពន័ធទំងអស ់ ដ ើរ្បីអន វតរ ែរមវិធីនិងគដម្រង របស់ម្ែសួងសាាប័នពាែ់ព័នធដោយ
កផអែដលើអាទ្ិភាពទំងបួន ក លបានកចងែនុងដោលនដោបាយជាតិម្បជាជន តាររយៈការអន វតរ
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កផនការសែរមភាពរយៈដពលបីឆ្នំ ក លម្តវូដរៀបចំដឡើងជាម្បា ំំណ្តែក់ាលរ ូត លឆ់្នំ២០៣០។ 
កផនការសែរមភាពដនុះ គឺជាឧបែរណស៍ម្រប់ការអន វតរ និងការតារោនម្តួតពិនិត្យនងិវាយ
តនរលអំពីវឌ្ឍនភាពននដោលនដោបាយជាតិម្បជាជន ២០១៦-២០៣០។ ដៅែនុងនីតិកាលទ្៦ីនន
រ ឋសភាដនុះ ម្ែសួង សាាប័នពាែ់ពន័ធទំងអស់ នងឹដតោតដលើសែរមភាព ចូខាងដម្ការ៖ 

• អន វតរកផនការសែរមភាព ំណ្តែ់កាលទ្ី២ ២០១៩-២០២១ 
• ដរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំឆ្នំ  និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននកផនការសែរមភាព 
២០១៩-២០២១ 

• ដរៀបចំ និង អន វតរកផនការសែរមភាព ំណ្តែ់កាលទ្ី៣ ២០២២-២០២៤ 
• ដរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពម្បចំឆ្នំននកផនការសែរមភាព ២០២២-២០២៤ 
• ដរៀបចំរបាយការណ៍ពាែ់ែណ្តាលអាណតរិននដោលនដោបាយជាតិម្បជាជនដៅឆ្នំ
២០២៣ ក លរបាយការណ៍ដនុះនឹងរំដលចអពំីវឌ្ឍនភាព បញ្ាម្បឈរ និងផលប ុះពាល់
ននបកម្របម្រួលម្បជាសាស្តសរដៅដលើការអភិវឌ្ឍសងគរ ដស ឋែិចច។ 

• ជំរ ញការការអន វតរដោលនដោបាយជាតិម្បជាជន ែនុងម្ែបខ័ណឌននដោលដៅអភិវឌ្ឍម្បែប 
ដោយចីរភាពែរពុជា។ 

៤- ការណធវ ើពពិិធកមមណស ឋកិច្ច 

៤.៩៥-  ការដធវើពិពធិែរមដស ឋែិចច ជា ំដណើរការចបំាច់ននការបដងកើតចនទល់ឲយ្បានដម្ចើន 
សម្រប់ម្ទ្ម្ទ្ង់ែំដណើនដស ឋែិចច សំដៅពម្ងីែការនាំដចញ ឬ បដងកើតតនរលបកនែរពីសែរមភាព 
ដស ឋែិចចក លរនម្សាប់ ដ ើរ្បីអាចរែា្ែំដណើនដស ឋែិចច ដៅែនុងែម្រតិខពស់ែនុងរយៈដពល 
រធ្យរ និង កវងខាងរ ខ។ ការដធវើពិពធិែរមដស ឋែិចចដតោតដលើអាទ្ិភាពចំននួ៤ ក លរនភាព 
ម្បទែ់ម្ែឡាោនោ៉ាងជិតសនិទ្ធ និង បំដពញឲ្យោនដៅវិញដៅរែ គឺ៖ (១)ការកែលរអម្បព័នធឡជូី
សទីែ ការដលើែែរពស់ការតភាាប់កផនែ ឹែជញ្ជូន ថ្នរពល និង ឌីជីថ្ល (២)ការអភិវឌឍ្ម្បភព
ែំដណើនដស ឋែិចចគនលឹុះ នងិ ថ្មីៗ (៣)ការដរៀបចំខលនួសម្រប់ដស ឋែិចចឌជីីថ្ល និង ដ្លើយតបនឹង
ប ិវតរន៍ឧសា្ ែរមទ្ី៤ និង (៤)ការជំរ ញការអភវិឌ្ឍវិសយ័ ិរញ្ញវតែុ និង ធនាោរ ។ 

៤.១- ការកកលមតង្រពយនធឡូជសីទីក ការណលើកកមពសក់ារត្ភាា រ់កផែក ឹកជញ្ាូ ន 

ថាមពល និរ ឌី្ជថីល 
ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.៩៦- ដោយសារែចិចខតិខំម្បឹងកម្បងរបស់រាជរោាភិបាលែរពជុា គឺដយើងសដម្រចបានវឌ្ឍនភាព
គួរជាទ្ីដរទ្ន ដទុះជាោ៉ាងដនុះែរីែរពុជាដៅរនបញ្ាម្បឈរសំខាន់ៗរួយចំនួន ក លរួររន 
នថ្លឡូជីសទែីដៅកតខពស ់ ការសម្របសម្រួលសាាបន័ែនុងការអភិវឌ្ឍ និង ការកថ្ទំដ ោារចនាស
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រព័នធដៅរនភាពទ្ន់ដខា្យ ដ ោារចនាសរព័នធដៅកតរិនទន់ម្គប់ម្ោន់ដ ើរ្បីដ្លើយតបដៅនឹង
តម្រូវការននការអភិវឌឍ្ែនងុ ំណ្តែ់កាលថ្មី និង ការដរៀបចំដ ោារចនាសរពន័ធ ព ំទនប់ានគិតគូរ
ម្គប់ម្ជ ងដម្ជាយ នងិ  ល់ទ្ីតាងំស ម្ោស ឬ ដរាងចម្ែ ឲយ្ម្សបតារ បលង់ដោលដរៀបចំក ន ី 
នគរូបនីយែរម និង បលងដ់ម្បើម្បាស់ ីធលី។ កផនែថ្នរពលដៅម្បឈរនឹងនថ្លអគគសិនីខពស់ បញ្ាសែិរ
ភាពននការផគត់ផគង់អគគសិនី និង ម្បភពថ្នរពលែដែើតដឡើងវិញ ដៅរិនទន់បញ្ចូលែនុងល្ាយ
ថ្នរពលឲ្យអស់សកាោន ពលដស ឋែចិចដៅដឡើយ។ កផនែឌីជីថ្ល ដៅបនរជួបបញ្ារួយចំនួន 
ក លពាែព់័នធនឹងម្បសិទ្ធភាពននការវិនិដោគ និង ការដម្បើម្បាស់ដ ោារចនាសរព័នធ ែ៏ ូចជាការ
ពម្ងីែវិសាលភាព នងិម្បសិទ្ធភាពននដ ោារចនាសរព័នធកខ្េកាបល អ បទ្ិែ្អឹងខនង និងកខ្េកាបល អ ប
ទ្ិែដម្ការបាតសរ ម្ទ្។ 

៤.៩៧- ដលើរលូោានដនុះ រាជរោាភបិាលែនុងនីតិកាលទ្ី៦ នងឹដតោតអាទ្ិភាពដលើ៖  
ទ្១ី-អន រ័ត និង អន វតរកផនការដរសម្រប់វសិ័យ ឹែជញ្ជូនព  រដធា្បាយ និងឡូជសីទីែ 
ដ ើរ្បីបដងកើនដល្បឿនសរ រណែរម ការតភាាប់ប លូដស ឋែិចចសំខាន់ៗ  និង អភិវឌ្ឍរដបៀង 
ដស ឋែិចចគនលឹុះឲ្យកាន់កតរនលែខណៈម្បែួតម្បកជងខពស់ដៅែនុងតំបន់ និង ពភិពដលាែ។ 

ទ្២ី-ការបនរបដងកើនថ្វិកាវនិិដោគ និង ដែៀរគរ ិរញ្ញប្បទន ដ ើរប្ីសាោរែសាង និង អភិវឌ្ឍដ  
ោារចនាសរព័នធរូបវនរ ទំងផលូវដោែ សាពន ផលូវក ែ ផលូវទ្ឹែ និង ផលូវអាកាស ម្ពរទំងផលវូ 
ដល្បឿនដលឿនសំដៅដ្លើយតបឲ្យបានទំងបរិរណ គ ណភាព ស វតែិភាព និង ភាពធនរ់ំ 
ដៅនឹងតម្រវូការននការអភិវឌ្ឍម្បដទ្ស ក លែចិចការដនុះម្តូវដ ើរទ្នទឹរោនជារួយនឹងការ 
ពម្ងឹងការសម្របសម្រួលយនរការសាាប័នឲ្យកាន់កតម្បដសើរដឡើង។ 

ទ្៣ី-ការបនរបញ្ចុុះនថ្លអគគិសនី ពម្ងីែបណ្តាញម្គប ណ្ប់ និងបដងកើនសែិរភាពអគគិសនីដោយសាង 
សង់អន សាានីយបកនែរឲ្យ ល់តំបន់ប ូលដស ឋែចិច នងិតំបន់សកាោន ពលដស ឋែិចចខពស់។ 

ទ្៤ី-ការបនរអភិវឌឍ្ការតភាាប់កផនែឌីជីថ្ល តាររយៈការពម្ងឹង និងពម្ងីែដ ោារចនាសរពន័ធ 
កខ្េកាបល អ បទ្ិែជាបណ្តាញកចែចយ ដ ោារចនាសរព័នធកខ្េកាបល អ បទ្ិែ្អឹងខនង និង កខ្េ
កាបល អ បទ្ិែដម្ការបាតសរ ម្ទ្ ម្ពរទងំដ ោារចនាសរពន័ធ ទ្រូស័ពទចល័តម្បែបដោយ
គ ណភាព រនលែខណៈទ្ំដនើបទនស់រ័យ រននថ្លម្បែួតម្បកជង និងរនដសវាម្គប      
 ណ្ប់ទ្ូទំងម្បដទ្ស។ 

ទ្៥ី-ការពម្ងងឹសរតែភាពសាាប័ន ែនុងការដធវើកផនការ ការដរៀបចំថ្វកិា ការអន វតរ និងការម្តួត 
ពិនិត្យវាយតនរលគដម្រង។ 

ខ- សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.៩៨-  ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់នីតិកាល 
ទី៦ថ្នរែឋសភា ប្កសងួសាធារណការ នងិ  ែឹជញ្ជនូ នឹងខិតខំបនដការងារ៖ 
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១- ការងារចា្ប ់បទ្ោានគតយិ តរ នងិែកំណទ្ម្រង ់
• បនរដរៀបចំបញ្ចប់ដោលនដោបាយ និងម្ែបខ័ណឌគតិយ តរចបំាច់សម្របក់ារម្គប់ម្គង 
និងអភិវឌ្ឍវសិ័យ ឹែជញ្ជនូ និងបទ្ោាននានា ក លពាែ់ព័នធការែំណត់សរងោ់សំណង់
ផលូវថ្នល់ ការ ឹែជញ្ជូនផលូវដោែ និងផលវូទ្ឹែ។ 

• ែំណត់ និងដរៀបចំដសចែរីម្ពាងច្ាប់សរីពីែំពង់កផ ចា្ប់សរីពីការ ឹែជញ្ជូនតារផលូវទ្ឹែ និង
ផលូវសរ ម្ទ្ ច្ាប់អាជីវែរម ឹែជញ្ជូនផលវូដោែ និងចា្ប់ ឹែជញ្ជូនព  រូបភាព ភសរុភារែរម 
និងកផសៃួត ច្ាបស់រីពីម្បព័នធចដម្រុះទ្ឹែែខវែ់ ចា្ប់សរីពីផលូវដល្បឿនដលឿន នងិសាពនធំៗ 
និងបទ្ប្បញ្ញតរពិាែ់ព័នធ រួរនឹងការជំរ ញការអន រ័ត ពម្ងឹងការម្គប់ម្គង និងការអន វតរ។ 

• ែំណត់ និងដធវើដសចែរមី្ពាងច្ាប់ និងបទ្ប្បញ្ញតរនិានាក លទែ់ទ្ងនងឹផលូវក ែ។ 
• បញ្ចប់ដសចែរីម្ពាងអន ម្ែឹត្យសរីពីការច ុះបញ្ជីផរល់បណណសរោល់ោនជំនិុះ និងបំពាែ់សាាែ 
ដលខសរោល់ោនជំនិុះ។ 

• ដរៀបចំដសចែរីម្ពាងអន ម្ែតឹ្យ សរីពីវិញ្ាបនបម្តែណណធារ និងអន ម្ែឹត្យសរពីីការច ុះបញ្ជ ី
នាវាសញ្ាតិែរពុជា នងិពនិិត្យដឡើងវិញដសចែរីម្ពាងអន ម្ែឹត្យសរពីីការបដងកើតម្បព័នធជាតិ 
សម្រប់ការដម្តៀរដ្លើយតបនឹងដម្បងែំពប់នងិែិចចស ម្បតិបតរិការ។ 

• បនរដរៀបចំ នងិ ផ្េពវផា្យច្ាប់អាទ្ភិាពរួយចនំនួជាពិដសស ចា្ប់សរីពីចរាចរណ៍ផលូវ
ដោែ ចា្ប់ផលូវថ្នល់ ទំងដៅថ្ននែ់ជាតិ និងថ្ននែ់ដម្ការជាតិ។ 

• បនរពម្ងឹងសាាប័នតាររយៈការបណ្តុះបណ្តាលធនធានរន ស្េ និងការដម្ជើសដរើសប គគលិែ 
ម្បែបដោយគ ណភាព និងដោយតរាភាព។ 

• បនរចូលរួរ នងិជំរ ញការអន វតរែំកណទ្ម្រង់វិរជ្ឈការ និងវិស រជ្ឈការ។ 
• ដរៀបចំអន ម្ែតឹ្យ ម្បកាស ម្បកាសអនររម្ែសួង និងលខិិតបទ្ោានគតិយ តរនានា  តារការ 
ែំណត់ក លរនកចងដៅែនុងច្ាប់សរពីីចរាចរណ៍ផលូវដោែ។ 

• បនររួរចំកណែសម្រប់ដស ឋែិចចឌីជថី្ល នងិដ្លើយតបដៅនឹងប វិតរន៍ឧស្ា ែរមទ្ី៤៖ 
▪ ការដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធ ឹែជញ្ជូនឆ្ាតនវ  
▪ បនេច ុះបញ្ជីតារអនឡាញឲ្យកាន់ដតមនប្បសទិធភាព   
▪ បនរដរៀបចំ និងោែដ់ម្បើម្បាស់ម្បព័នធតាស់បរូរទ្ិននន័យែំពង់កផ  
▪ ពម្ងឹង ំដណើរការែរមវិធីដអប(App)សម្រប់ការចូលរួរែរមវិធីកថ្ទំផលូវថ្នល់  
▪ ដរៀបចំោែ់ឲ្យ ំដណើរការែរមវិធីដអប សម្រប់ ីចំណផីលូវ(ជប  ន)។ 

២. ការអភវិឌឍ្ដ ោារចនាសរ័ពនធ ែឹជញ្ជនូ 
      ការងារសាធារណការ 

• បនរសាោរ សាងសង់ដ ោារចនាសរព័នធផ្ៃូវលនល់ ឲ្យបានោ៉ាងដហាចម្បកវង ៣ ០០០គ.រ.បកនែរ។ 
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• បនរសាោរ សាងសង ់ និងពម្ងីែផលូវជាតិែម្រិត១ ពមី្បដភទ្ផលូវម្កាលដៅស ូ២ជាន់ ២គនលង
ដៅដបត ងដៅស ូ(AC)៤គនលង ក លតភាាប់ដៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍និងដៅជ ំវិញទ្ីម្ែ ងសំខាន់ៗ 
ឲ្យបានោ៉ាងដហាច ៧០០គ.ម. ។ 

• បនរសាោរ សាងសង់ផលូវជាតិ ផលូវដខតរ ភាាប់ដៅតំបនអ់ភិវឌ្ឍន៍ឧសា្ ែរម ែសិែរម ែសិ-
ឧស្ា ែរម និងដទ្សចរណ៍ថ្មីៗក លបានបដងកើតដឡើង និងតារតំបន់ម្ពកំ ន។ 

• បនរបដងកើនអម្តាម្កាលដៅស ូសម្រប់ផលវូជាតិែម្រិត២ ឲ្យបាន ១០០% និងផលវូដខតរឲ្យបាន
ោ៉ាងតិច ៤០%។ 

• បនរពម្ងឹងគ ណភាពដលើការកថ្ទំ ជសួជ ល និងការងារសាងសង់ នងិធានាឲ្យបាននូវល ំ
 ូរថ្វិកាជាតិដលើការកថ្ទមំ្បចំ និងកថ្ទំខួបបណ្តាញផលូវថ្នល់។ 

• បដងកើនសាាែសញ្ាស វតែភិាពចរាចរដលើផលូវជាតិ និងតំបន់ទ្ីម្បជ ំជន និងដរៀបចំោែ់ឲ្យរន
កាដររា៉ាសម្រប់តារោនការដបើែបរដលើសដល្បឿនែណំត់ដៅតារផលវូជាតិ។ 

• បនរការសាាបនាសាានីយ៍ម្បម្ពឹតរែរមទ្ឹែែខវែ់ដៅតារបណ្តាដខតរសខំាន់ៗ។ 
• បនរែិចចស ម្បតិបតរកិារជារួយនឹងន គូអភិវឌ្ឍ អងគការនានា  និងម្ែ រ   នឯែជនរួយ
ចំនួនែនុងការវិនិដោគដលើវសិ័យទ្ឹែែខវែ់(បណ្តាញលូ ម្បព័នធការពារទ្ឹែជំនន់ ម្បព័នធ
សរាតទ្ឹែែខវែ់ និងទ្ីលានសំរារ)។ 

• ជំរ ញបញ្ចប់ និងអន វតរកផនការដរ សម្រប់សាានីយ៍ម្បម្ពឹតរែរម ទ្ឹែែខវែ់ទ្ទូំងម្បដទ្ស  
• ជំរ ញការសិែ្ាសាងសងផ់លូវដល្បឿនដលឿន និងសាពនធំៗជារយួនឹងន គូអភិវឌ្ឍពិដសស
កខ្េផលូវភនំដពញ-បាវិត និងភនំដពញ-ដបា៉ាយកប ត-ដសៀររាប តារកផនការដរននការអភិវឌ្ឍផលូវ
ដល្បឿនដលឿនដៅែរពជុា។ 

គនង្ោរបញ្ចប់ នបើក្ឲ្យនង្បើង្បាស្ ់ និរដ្ំនណើ រការអនុវតេក្នរុអាណតេិទី៦    
 ិរញ្ញបប្ទនចនិ៖ គដម្រងផលូវជាតិដលខ៥៥, ដលខ៥៨, ផលូវម្ែវាត់ម្ែ ងកខ្េទ្២ី និងទ្ី៣, 
ដលខ៧ជំហានទ្ី១(ខាាសទុុះ-  ំររត), ដលខ៧ជហំានទ្ី២(  ំររត-ម្តពាងំដម្គៀល),  
សាពន្លងកាត់ទ្ដនលដរគងគម្ែូចឆ្ារ-សទឹងម្តង់, ដលខ១១, ដលខ៥១,ដលខ៣, ដលខ៧០ដប
(ទ្ដនលបិទ្-ម្សសីនធ-កម្ពែតារែ់),ដលខ៦០ដប(ែពំង់ថ្ម-ម្ែ ងម្ែដចុះ),សាពន្លងកាត់ទ្ដនល
ដរគងគដខតរម្ែដចុះ, ដលខ៧១ដស, ដលខ១០(សឡំតូ-វាលកវង-ដកាុះែ ង), ដលខ៥០C, ផលូវ
ដល្បឿនដលឿនភនំដពញ-ម្ែ ងម្ពុះសី ន , ផលូវបាត់ ំបង-ដសៀររាប, ដលខ៤១, ដលខ៣១០
(អនែដលឿង-ដកាុះរការម្ពំម្បទ្ល់ែរពុជា-ដវៀតណ្តរ), ដលខ៣៣ និង ៣១,សាងសង់សាពន
សាាង,ដលខ៤៣,ដលខ៣៧៨(  ងម្ែឡ-ដសៀរបា៉ាង-អូរជ ំ-បានល ង),  ដលខ២៩៤(ក្ប-
ទ្ដនលដពព), ដលខ៧២(ម្តពាំងថ្លុង-ដម្តើង-ែំព ងថ្ម), ដលខ៩២(សំអាង-ែំពង់ម្សដៅ១ 
និង២-រ ំបី), ដលខ៧៨-៥ (បានល ង-ែនទយុនាគ),ផលូវជ ំគីរើ, និងគដម្រងសាងសង់ម្បពន័ធ
ចដម្រុះទ្ឹែែខវែែ់នុងបណ្តាដខតររួយចនំួនជាពដិសសដខតរម្ពុះសី ន ។ 
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 ិរញ្ញបប្ទនជប  ន គដម្រងជួសជ លដឡើងវញិសាពនដម្ជាយចងាារ, ផលូវជាតិដលខ៥ (បាត់
 ំបង-សិរើដសាភ័ណ,កម្ពែកាោរ-ធាារអរ, ធាារអរ-បាត ់ំបង និងសិរើដសាភ័ណ-ដបា៉ាយកប ត)  
និងគដម្រងសាងសង់ដឡើងវិញបនាាន ់សាពនចំនួន០៧(ផលូវជាតិ៧៣ និង១១)។ 
 ិរញ្ញបប្ទនសាធារណរ ឋែដូរ  គដម្រងសាោរដឡើងវញិផលូវជាតដិលខ២១ ជំហា៊ានទ្ី១ នងិទ្ី
២(រងវង់រូលតាដមា-នម្ជធ)ំ, ដលខ២(ម្ែ ងតាដមា-ម្ែ ង ូនកែវអូរចំបែ់), នងិដលខ២២
(អូរចំបែ់-អងគតាដសារ/ដខតរតាកែវ),  ដលខ៤៨,  កែលរអសទងឹដសៀររាប ជំហានទ្ី២, 
និងសាងសង់ម្បព័នធលូចដម្រុះទ្ឹែែខវែ់ម្ែ ងតាដមា។ 
 ិរញ្ញបប្ទនធនាោរអភវិឌឍ្នអ៍ាស  ីផ្ៃូវជាតិដលខ១៣  និងដលខ៣១៤ដែ, ដលខ៥៣និង
ដលខ១៥១ដប អភិវឌឍ្ន៍ដសែឋកិចចប្កងុរដបៀងខ្ជងតប្ងូ(ដកលមអដហែឋរចនាសមពន័ធ៤ ប្កុង 
ដបា៉ាយដប៉ែត បាត់ែាំបង បាវិត និង អនកដលឿង), គដប្មងអភិវឌ្ឍរដបៀង២(កាំពត និង
ប្កុងប្ពេះសីហនុ) និងគដម្រងដកលមអប្គប់ប្គងបរសិាានប្កុងជុាំវិញទដនៃសាប។ 
 ិរញ្ញបប្ទនធនាោរពភិពដលាែ គដម្រងកថ្ទំ ជសួជ ល(AC)៖ ផលូវជាតិដលខ៧(ថ្នល់
ទ្ទ្ឹង-ដខតរត្បូង មុំ-ម្ែ ងម្ែដចុះ)  ផលូវជាតិដលខ៣(ែពំត-វាលដរញ) និងផលូវជាតិដលខ៤ 
(ភនំដពញ-ម្ែ ងម្ពុះសី ន )។ 
 ិរញ្ញបប្ទននថ្ គដម្រងសាងសង់សាពនសទឹងបត ់គដម្រងសាងសង់អោរម្ចែទារម្ពំក ន
អនររជាតិ នងិផលូវតភាាប់(ប  សរ ម្ពំក នរែភាាប់នឹងផលូវជាតិដលខ៥)។  

៣. ការងារផលវូក ែ 
• កសវងរែទ្ នកែសម្រួលកខេ្ផលូវក ែពីភនំដពញ-ដបា៉ាយកប ត ឲ្យដឡើងែម្រតិទ្រៃន២់០ដតាន 
និងសាងសង់ ជសួជ លសាានីយ៍ បំពាែ់សាាែសញ្ាស វតែិភាព ជសួជ លផលូវដជៀស។ 

• កសវងរែទ្ នដ ើរ្បីតភាាបផ់លវូក ែពីភនំដពញដៅែំពង់កផសវយ័តភនំដពញថ្មី។ 
• ជំរ ញឲ្យរនការតភាាប់ផលូវក ែចូលដរាងចម្ែ  ស ម្ោស  តំបន់ដស ឋែិចចពដិសស  ូចជា 
ពីសាានីយ៍ទ្ូែរសដៅដរាងចម្ែស ីរ ង ់ពីសាានីយ៍ទ្ែូរសដៅដរាងចម្ែស ីរ ង់ចម្ែីទ្ីង  
និងពីសាានីយ៍វាលដរញដៅែំពង់កផកែវផ ស។   

• សាងសង់ទ្ីលានែ ងតឺន័រផលូវក ែ ដៅសទឹងបត់។ 
• ជំរ ញការអន វតរែិចចម្ពរដម្ពៀងសរីពកីារ ឹែជញ្ជូន្លងកាត់តារម្ពកំ នតារផលូវក ែែរពុជា-នថ្។  
• កសវងរែ ិរញ្ញបប្ទនដ ើរប្ីអន វតរគដម្រងដធវើសរ រណែរមនផទែនុងផលូវក ែ និងតភាាប់  
ដៅបណ្តាម្បដទ្សជិតខាងតាររយៈការសាងសង់ថ្មី តារកផនការដរអភិវឌ្ឍផលវូក ែ  
ែរពុជា ក លសិែា្ដោយសាធារណរ ឋែូដរ   ពិដសសផលូវក ែភនដំពញ-បាវិត- ូជីរិញ។ 

• បនរកសវងរែន គូអភិវឌ្ឍនានា នងិកផនែឯែជន ដ ើរ្បីសាងសង់បណ្តាញផលូវក ែសិងហប រើ-
គ នរិញ។ 
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៤. ការងារឡជូសីទែី 
ដ ើរ្បីផរល់នូវការ ឹែជញ្ជូនម្បែបដោយម្បសិទ្ធភាពននតនរល និងភាពងាយម្សួលដសវា 

ែរមដៅែនុងការដ្លើយតបដៅនឹងតម្រូវការ។ ម្ែសួង នឹងបនរការងារអាទ្ិភាព៖  
•  ំដណើការអន វតរកផនការដរឡូជីសទីែ ។ 
• បដងកើតរជ្ឈរណឌលព័ត៌រន និងកផនការអភិវឌ្ឍវិសយ័ព័ត៌រនវទិ្្ាែនុងវិស័យ ឡូជីសទីែ។ 
• ជំរ ញការវិនិដោគរជ្ឈរណឌលឡូជសីទីែ ឃាាំង ចណំតែ ងតឺន័រ និងកផសៃួត។ 
• ដរៀបចំលខិិតបទ្ោានគតយិ តរែនុងកផនែឡូជសីទីែ ែិចចម្ពរដម្ពៀងអឺរ  បពាែ់ពន័ធនឹងការ ែឹ 
ជញ្ជូនអនររជាតិនូវទ្នំិញក លរនដម្ោុះថ្ននែ់តារផលវូថ្នល់ ចា្ប់ម្គប់ម្គងឃាាំងសរុែ 
ទ្ំនិញ និងច្ាប់ននការផដល់ដសវា និងម្គប់ម្គងម្បតបិតរិែរឡូជសីទីែ។ 

• ជំរ ញការអន វតរគំនតិផដួចដផដើរភាពជាន គូរវាងរ ឋ នងិឯែជន។ 
• បញ្ចូលទ្សេ្នទនថ្មី សរពីីការកម្បកាាយែរពជុាកាាយជារជ្ឈរណឌលតាស់បដូរទ្ំនិញ និង
ភសដុភារែរម ដៅែនុងតំបន់ ដៅែនុងកផនការដរថ្ននែ់ជាតិសរីពីការ ឹែជញ្ជនូ និងភសរុភារែរម 
ដ ើរ្បីទញផលម្បដោជន៍ននលំ ូរពាណជិជែរមរវាងម្បដទ្សដវៀតណ្តរ និងនថ្។ 

• បនរែិចចស ម្បតិបតិរការ និងសម្របសម្រួលជារួយសាាប័នពាែ់ព័នធែនងុការអន វតរកផន
ការដរតភាាប់អាសា៊ាន ២០២៥។  

• ដរៀបចំដោលនដោបាយភសដុភារែរម  ូចជាៈ ការម្គប់ម្គងទ្ំនិញែនុងកខ្េចងាាែ់ម្គប់ម្គង 
សីត ណាភាព ភសដុភារែរមនបតង។ 

៥. ការអភវិឌឍ្វសិយ័ែកឹជញ្ជនូប្បកបដដ្ឋយចរីភាព 
• បនរពម្ងឹងសរតែភាពបដចចែដទ្ស នងិសាាប័នែនុងការម្គប់ម្គងបរិសាាន។  
• ការបស្តញ្ាបការអន វតរបនា្ុំដៅនឹងការកម្បម្បួលអាកាសធាត  ែនុងដោលនដោបាយ 
បទ្ោានគតយិ តរ និងកែសម្រួលកផនការយ ទ្ធសាស្តសរ និងកផនការសែរមភាព ការកម្ប
ម្បួលអាកាសធាត  ែនុងវិសយ័ ឹែជញ្ជនូ។ 

• បនរម្សាវម្ជាវបទ្ោានបដចចែដទ្សគនំូសបលងស់ម្រប់សាងសង់ដ ោារចនាសរព័នធផលូវថ្នល់  
ដ ើរ្បីធានាចីរភាពបរិសាាន និងការដរៀបចខំលួនដ្លើយតបនឹងការកម្បម្បួលអាកាសធាត ។ 

• បនរផ្េពវផ្ាយជំរ ញការកាត់បនែយឧសម័នផទុះែញ្ចែ់ពកីារដធវើ ំដណើរដោយោនយនរតារ    
រយៈការដលើែទ្ែឹចិតរម្បជាជនឲយ្ដម្បើរថ្យនរម្ែ ង រថ្ដភលើង ការដម្បើម្បាសែ់ង់ នងិដថ្មើរដជើង។ 

• បនរបណ្តុះបណ្តាលរស្តនរីជនំាញថ្ននែជ់ាតិ និងថ្ននែដ់ម្ការជាត ិ អំពីការបស្តញ្ាបការកម្ប
ម្បួលអាកាសធាត ដៅែនុងកផនការថ្វិកាជាតិសម្រប់ការងារសាធារណការ ដោយដម្បើ
ម្បាសក់ារវភិាគដស ឋែិចច និងបណ្តុះបណ្តាលរស្តនរីបដងាោលនវូវិធីសាស្តសរវិភាគដស ឋែិចចែនុង 
ការបស្តញ្ាបការកម្បម្បួលអាកាសធាត ដៅែនងុគដម្រងសាងសង់ផលូវដោយដម្បើម្បាស់ថ្វកិា
ជាតិ។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

275 

៦. ការងារ ែឹជញ្ជនូផលវូដោែ  ែឹជញ្ជនូសាធារណៈម្ែ ង នងិស វតែភិាពចរាចរផលវូដោែ 

 ការងារ ែឹជញ្ជនូផលវូដោែ 
• ពម្ងឹងការម្គប់ម្គង ការច ុះបញ្ជី ការម្តួតពិនិត្យលែខណៈបដចចែដទ្ស និងការផរល់បណណ
ដបើែបរតារម្បព័នធសវ័យម្បវតរិែរម និងពម្ងីែបកនែរទ្ីតាំងផរល់ដសវាសាធារណៈ ឹែជញ្ជូន
ផលូវដោែ កាន់កតខិតជិតម្បជាពលរ ឋ។ 

• ពម្ងឹង ផ្េពវផ្ាយ និងបណ្តុះបណ្តាលបកនែរអំពកីារដម្បើម្បាស់ម្បពន័ធសវ័យម្បវតរិែរម ទំង 
រស្តនរីថ្ននែ់ជាតិ នងិថ្ននែ់ដម្ការជាត ិ(ការច ុះបញ្ជោីនយនរ ការផរល់បណណដបើែបរ ការម្តួត 
ពិនិត្យលែខណៈបដចចែដទ្សោនយនរ និងច ុះបញ្ជអីាជីវែរម ឹែជញ្ជូន) ។ 

• ជំរ ញបដងកើតបកនែររណឌលម្តួតពិនតិ្យលែខណៈបដចចែដទ្សោនយនរ   នងិរថ្យនរម្តតួ    
ពិនិត្យលែខណៈបដចចែដទ្សចល័ត។ 

• ម្គប់ម្គង តារោន ម្តួតពិនិត្យ និង ការច ុះបញ្ជីោនជំនិុះ ការដចញបណណដបើែបរ ការម្តួត 
ពិនិត្យលែខណៈបដចចែដទ្ស និងការផរល់ដសវាសាធារណៈ តារម្បព័នធសវ័យម្បវតរិែរម។ 

•  ំដឡើងរជ្ឈរណឌលទ្ិនននយ័ក លរនសរងោ់បដចចែវិទ្្ាខពស់ រែ្ាបាននូវស វតែិភាព
ទ្ិននន័យ កាត់បនែយការចណំ្តយ បដងកើនគណដនយ្យភាពែនុងការផរល់ដសវា។ 

• បនេដធវើសមហរណកមមប្បព័នធសវ័យប្បវតេកមម ចុេះបញ្ជីផ្េល់បណណសមាល់ នងិសាាែដលខ
ោនយនេជាមួយប្បព័នធសវ័យប្បវតេកិមមរបស់អគគនាយកដ្ឋានពនធដ្ឋរ និងអគគនាយកដ្ឋាន
អតេសញ្ហាណកមម។ 

• ពិនិត្យលទ្ធភាពការដចញលិខិតអន ញ្ាតច្ាបអ់ាជវីែរម ឹែជញ្ជនូែនុងម្បដទ្ស និង្លង
ក ន តារផលវូដោែ ឲ្យបានឆ្ប់ រនតរាភាព និងគណដនយ្យភាព។ 

• បនរោែ់ឲ្យ ដំណើរការរណឌលពន្ារ ឬបរូរបណណដបើែបរដៅផា្រទ្ំដនើប។  
ការងារ ែឹជញ្ជូន្លងកាតម់្ពំក ន 

• បនរពិភាែ្ាអំពកីារដសនើស កំារកែសម្រួលពិធីសារឆ្ន២ំ០០៥ សម្របក់ារអន វតរែិចចម្ពរ 
ដម្ពៀងរវាងែរពជុា-ដវៀតណ្តរ សរីពកីារ ឹែជញ្ជូនតារផលូវដោែ។ 

• បនរការចរចជារួយម្បដទ្សជិតខាងដ ើរ្បីដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធភាព និងដោុះម្សាយបញ្ា
ម្បឈរដលើការងារ ឹែជញ្ជូន្លងកាត់ម្ពកំ នដទ្វភាគី។ 

• ជំរ ញការអន វតរែិចចម្ពរដម្ពៀង ឹែជញ្ជូន្លងកាត់ម្ពកំ នែនុងរហាអន តំបន់ដរគងគ។ 
• ដរៀបចំនីតវិិធី ចា្ប់ បទ្ោានគតិយ តរចំបាចន់ានា ដ ើរ្បីចូលរួរអន វតរែិចចម្ពរដម្ពៀងទងំ
បី ែនុងម្ែបខណ័ឌអាសា៊ាន សរីពីការសម្របសម្រលួការ ឹែជញ្ជូន គឺ៖១. ែិចចម្ពរដម្ពៀងែនុង
ម្ែបខ័ណឌអាសា៊ានសរីពកីារសម្របសម្រលួការ ែឹជញ្ជូនទ្ំនិញ្លងកាត់ ២.ែិចចម្ពរដម្ពៀង
ែនុងម្ែបខ័ណឌអាសា៊ានសរីពកីារសម្របសម្រួលការ ែឹជញ្ជូនអនរររ ឋ នងិ៣.ែចិចម្ពរដម្ពៀង
ែនុងម្ែបខ័ណឌអាសា៊ាន សរីពីការសម្របសម្រួលការ ឹែជញ្ជូនព  រូបភាព។ 
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• ដរៀបចំដសនើស ំសចចប័នពសីាាប័នរ ឋសភា ដលើែិចចម្ពរដម្ពៀងែនុងម្ែបខ័ណឌអាសា៊ានសរីពីការ
សម្របសម្រលួការ ែឹជញ្ជូនអនែ ំដណើរតាររថ្យនរ។  
ការងារ ែឹជញ្ជនូសាធារណៈម្ែ ង  

• ជំរ ញការដរៀបចដំោលនដោបាយជាតិ កផនការដរ និងលិខិតបទ្ោានគតយិ តរពាែ់ពន័ធ
នឹងកផនែ ឹែជញ្ជូនសាធារណៈ។ 

• ជំរ ញការដម្បើម្បាស់ម្បព័នធ ឹែជញ្ជូនឆ្ាតនវ និងការម្គប់ម្គងចរាចរ។ 
• បនរអភិវឌ្ឍផលូវដវៀងម្ែ ងដ ើរ្បីបដញ្ជៀសការ ែឹជញ្ជូនធន់ធៃន់្លងកាត់ម្ែ ង។ 
• បនរការសិែា្ដោុះម្សាយចំណុចែែសទុះចរាចរែនុងរាជធានីភនំដពញ។ 
• បនរសិែ្ាលទ្ធភាពសាងសង់ម្បព័នធរថ្ដភលើងសវយ័ម្បវតរិកមមនិងសិែា្លទ្ធភាពសាងសង់ 
ម្តាំដវ  រ ូណូដរ ល (Tramway, Monorail)  រថ្ដភលើងដម្ការ ីដៅរាជធានីភនដំពញ។ 
ការងារស វតែភិាពចរាចរផលវូដោែ 

• បនរពម្ងឹងស វតែិភាពចរាចរផលូវដោែ និងកាត់បនែយចនំួនននការសាាប់ដៅតារ ងផលូវឲ្យដៅ
ដម្ការ៥នាែ់ែនុង ១រ ឺនដម្គឿងដៅម្តឹរឆ្ន២ំ០២០។ 

• អន វតរសែរមភាព និងពម្ងីែែិចចស ការដ ើរ្បីសដម្រចដោលដៅទ្សវត្េរ៍របស់អងគការ
ស ម្បជាជាតសិរីពីស វតែភិាពចរាចរផលូវដោែ  បនែយអម្តាសាាប់៥០% ម្តឹរឆ្ន២ំ០២០។ 

• បនរច ុះអប់រំផ្េពវផ្ាយច្ាបស់រីពីចរាចរផលូវដោែ លស់ាធារណជនតារម្គប់រូបភាព។ 
• បនរែិចចស ការជារួយសាាប័នពាែ់ព័នធ វសិ័យឯែជន សងគរស ីវលិ ដលើការអន វតរការ 
ងារស វតែភិាពចរាចរផលូវដោែ។ 

• បនរជំរ ញកផនែឯែជនបដងកើតែរមវិធីផ្េពវផ្ាយ បណ្តុះបណ្តាលច្ាប់ចរាចរផលូវដោែ ល់
ប គគលិែ ែរមែររបស់ម្ែ រ   ន។ 

• បនរកចែសទីែ ័រចណំ្តំងតាត និងរួែស វតែិភាព ល់អនែដម្បើម្បាស់ដទចម្ែោនយនរ។ 
• បនរច ុះសិែ្ា នងិម្តួតពនិតិ្យតំបន់ក លរនដម្ោុះថ្ននែ់ញឹែញាបដ់ៅទ្ូទំងម្បដទ្ស។ 
 ការងារបងាារ នងិទ្បស់ាាតប់ទ្ដលមើសោនយនដ ែឹជញ្ជនូដលើសទ្រៃន ់

• បនរអប់រំ ផ្េពវផា្យការយល់ ឹងជាសាធារណៈ និងបស្តញ្ាបការយល់ ឹង សរីពីច្ាប់នងិ 
បទ្ប្បញ្ញតរិនានាពាែព់័នធនឹងការ ឹែជញ្ជូនដលើសទ្រៃន់ និងពម្ងងឹសរតែភាព និងសីល- 
ធរ៌របស់រស្តនរីឲ្យម្បែបដោយ្នទៈចំដពាុះការងារ ធានាស ប្កឹតននឧបែរណម៍្តួតពនិិត្យទ្រៃន់  

• បនរល បបំបាតក់ារ ឹែជញ្ជូនដលើសទ្រៃន់ែម្រតិែណំត់ និងការកែនចនរថ្យនរខ សលែខណៈ 
បដចចែដទ្ស និងរ៉ឹតបនរងឹ ការ  ប ិត ការម្បម្ពតឹរបទ្ដលមើសទ្រៃន់ពីតារបណ្តាសាានីយ៍។ 

៧. ការងារ ែឹជញ្ជនូផលវូទ្ែឹ ផលវូសរ ម្ទ្  នងិែពំងក់ផ  
 ែឹជញ្ជនូផលវូទ្ែឹ 
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• ជំរ ញអន វតរឲ្យកានក់តរនម្បសិទ្ធភាពែិចចម្ពរដម្ពៀងរវាងែរពុជា និងដវៀតណ្តរ សរីពីការ
 ឹែជញ្ជូនតារផលូវទ្ឹែ ឆ្ន២ំ០០៩។ 

• ពម្ងឹងគ ណភាពផរល់ដសវាសាធារណៈ ដលើការងារច ុះបញ្ជីជលោន និងម្តួតពិនិត្យ
លែខណ:បដចចែដទ្សជលោន ផរល់បណណដបើែបរ និងដសវាដផ្េងៗដទ្ៀតក លពាែ់ពន័ធ 
និងជំរ ញការអភិវឌ្ឍ និងម្គប់ម្គងោនោាននាវា។ 

• ពម្ងឹងការងារម្គបម់្គង នងិការច ុះបញ្ជីនាវាតារផលូវទ្ឹែ រួរទំងការងារពាែ់ពន័ធដផ្េងដទ្ៀត
ដៅតារបណ្តារនទរីសាធារណការ និង ឹែជញ្ជនូដខតរក លរនផលវូទ្ឹែ។ 

• ស ការ និងចលូរួរែនុងការងារសរគរដ ោារចនាសរព័នធ ឹែជញ្ជូនផលវូទ្ឹែអនររជាតិ។ 
នាវាជនំញួសរ ម្ទ្ 

• ពម្ងឹងគ ណភាពផរល់ដសវាសាធារណៈដលើការងារច ុះបញ្ជីនាវា ម្តួតពិនិតយ្លែខណ:បដចចែ
ដទ្សនាវា លិខិតអន ញ្ាតដធវើអាជីវែរមនាវា និងដសវាដផ្េងៗដទ្ៀតក លពាែព់័នធ និងជំរ ញ
ការអភិវឌ្ឍ និងម្គប់ម្គងោនោាននាវា។ 

• ពិនិត្យដរៀបចំការច ុះបញ្ជនីាវាទ្ង់ជាតិែរពជុាដឡើងវញិ។ 
• បនរែិចចស ម្បតិបតរកិារ ដ ើរ្បីអភិវឌ្ឍនាវាតំបន់ដ្នរ ែរពុជា នថ្ និងដវៀតណ្តរ។ 
• បនរអន វតរគដម្រង IMO/NORAD សរីពីការបងាារការបំព លបរិសាានសរ ម្ទ្ដចញពីនាវា។ 
• ពិនិត្យដឡើងវញិដសចែរីម្ពាងកផនការជាតិដម្ោុះអាសនន សម្របទ់្ប់ទ្ល់នឹងការែំពប់ដម្បង 
• ពម្ងឹងការងារម្គបម់្គងនាវា និងនាវិែ រួរទំងការងារពាែ់ព័នធដផ្េងដទ្ៀត។ 
• ចូលរួរអន វតរការងារជារយួគណៈែរាធិការជាតសិនរិស ខលរហសរ ម្ទ្។ 
• ស ម្បតិបតរិការជារួយ ReCAAP ISC និងបណ្តាម្បដទ្សជាសរជិែ។ 
• ស ការជារយួរជ្ឈរណឌលសម្របសម្រួលបដចចែវទិ្្ា ឹែជញ្ជូនតារផលវូសរ ម្ទ្ ដ ើរ្បី
ទ្ទ្ួលចំដណុះ ឹងែនងុការបដងកើតបទ្ប្បញ្ញតរ ិនិងម្គបម់្គងនាវា និងនាវិែ។ 
រ ឋបាលែពំងក់ផ 

• បនរអនុវតេដោលនដោបាយជាតិសរពីីែំពង់កផ និងដរៀបចំកផនការដរសរពីីការអភិវឌ្ឍែំពង់ 
កផ និងជំរ ញការអភវិឌ្ឍែពំង់កផ ម្សបតារបទ្ោានបដចចែដទ្សម្តឹរម្តូវ។ 

• ស ការជារយួកផនែឯែជន និងន គូអភិវឌ្ឍនានា ែនុងការធានាអភវិឌ្ឍែំពង់កផម្បែប 
ដោយនិរនររភាព រួរនឹងទ្ំដនើបែរមម្បតិបតរកិារែំពង់កផ  ចូជាការដរៀបចំនងឹោែ់ឲ្យដម្បើ
ម្បាស់ម្បពន័ធតាស់បររូទ្ិននន័យែំពង់កផ។ 

• បដងកើតរជ្ឈរណឌលបណ្តុះបណ្តាលនាវែិ ច ុះផ្េពវផ្ាយ និងផរលក់ារបណ្តុះបណ្តាល
សរតែភាពជនំាញ ល់ប គគលិែក លទ្ទ្ួលខ សម្តវូកផនែសនរសិ ខឋបនយីភណ័ឌកផ។ 
ដ ោារចនាសរពន័ធផលវូទ្ែឹ នងិសណំងែ់ពំងក់ផ 

• ជាំរុញការដរៀបចំបដងកើតគដម្រងកផត្បូង មុំ(ទ្ដនលបិទ្)។  
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• សិែ្ា និងដរៀបចំគដម្រងកាណូត ឹែជញ្ជូនអនែ ដំណើរសាធារណៈ សាងសង់ែំពង់កផ
ខានតតូច នងិែំពង់ចរលងដៅម្ស ែ និងតំបន់ដផ្េងៗរួយចំនួនននម្បព័នធទ្ដនលដរគងគ។ 

• សាងសង់ែំពង់កផដទ្សចរណ៍ដៅដខតរកែប និងដៅតារតំបន់ដ្នរ។ 
• សិែ្ា និងដរៀបចំសញ្ាជំនួយនាវាចរណ ៍ និងបរូសាោរម្បឡាយនាវាចរណ ៍ ទ្ដនលនវ ដោ 
សទឹងអងគរបូរើ  និងតំបន់ដផ្េងៗដទ្ៀតននម្បព័នធទ្ដនលដរគងគ។ 

• សិែ្ាវាសស់ទង់ជដម្ៅទ្ឹែ និងផលិតកផនទ្ីដអឡិចម្តូនិែនាវាចរណ៍ដៅតំបន់សរ ម្ទ្ នងិ
តំបន់ដផ្េងៗដទ្ៀតននម្បពន័ធទ្ដនលដរគងគ។ 

• សិែ្ា នងិែសាងចំណ្តតថ់្ននែ់ផលូវទ្ឹែសម្របន់ាវាចរណ៍។ 
• សិែ្ាវាសស់ទង់សម្របស់ាងសង់ែំពង់កផ និងដរៀបចំបទ្ោានបដចចែដទ្សែំពងក់ផ និងផលូវទ្ឹែ 
• ស ម្បតិបតរិការជារួយអងគការជលសាស្តសរអនររជាតិ គណៈែរមការជលសាស្តសរអាស ី
ខាងដែើត និងសរគរសញ្ាជំនួយនាវាចរណ៍អនររជាតិ។ 

៨. អងគភាពស ម្ោសសាធារណៈ 

រនទីរពិដសាធន៍សំណង ់នងិសាធារណការ៖ 
• ពម្ងឹងគ ណភាពរនទីរពិដសាធន៍ ឲ្យបានសរម្សបតារសរង់ោ ISO/IEC១៧០២៥។ 
• ពម្ងឹងដសវាែរមពដិសាធន ៍ ឲ្យខិតដៅជិតតំបន់អភិវឌ្ឍន៍តាររយៈការបដងកើតសាខារនទីរ
ពិដសាធន៍ ដៅតារបណ្តាដខតរអភិវឌ្ឍសខំាន់ៗ។ 

• កសវងរែែចិចស ម្បតិបតរកិារជារួយន គូដ ើរប្ីអភិវឌ្ឍន៍រនទីរពិដសាធន៍។ 
 ែំពង់កផសវយ័តម្ែ ងម្ពុះសី ន  

• សាងសង់ចំណតែំពង់កផែ ងតឺន័រម្បកវង៣៥០ករ ម្ត ជដម្ៅទ្ឹែ-១៤,៥ករ ម្ត ទ្ីលានែ ង 
តឺន័រ និងឋបនីយភ័ណឌនិងការងារបូរសាោរអាងនាវា និង លងនាវាជដម្ៅ-១៤,៥ករ ម្ត។  

• សិែ្ាគដម្រងអភិវឌ្ឍទ្លីានសរុែទ្ំនិញនងិែ ងតនឺ័រ ដលើនផទ ីជាង៥៤ .ត.។ 
• សិែ្ាគដម្រងដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើងចំណតសាានយី៍នាវាដទ្សចរណ៍អនររជាតិដៅកផចស់។ 
• សិែ្ាបកនែរតំបន់ដស ឋែចិចពិដសសែំពង់កផម្ែ ងម្ពុះសី ន  ដោយបដងកើតគដម្រងសាែ
ល្បង “Customs Manufacturing Bonded Warehouse” និង “Free Port” បម្រ ងជា Logistic Hub។ 

• ខិតខំសដម្រចឲ្យបានទ្ំនញិ្លងកាត់ឲ្យបានចំនួន ៣៧ ៤៤៥ ០០០ ដតាន។   
• បរិរណែ ងតឺន័រ្លងកាតឲ់្យបានចំននួ ៣ ៧៩៣ ០០០ TEUs ។ 
• បរិរណនាវា្លងកាត់ឲ្យបានចំនួន ៩ ២៧០ ដម្គឿង។ 
ែំពង់កផសវយ័តភនំដពញ 

• បនរជំរ ញគដម្រងអភិវឌ្ឍន៍ជំហានទ្ី៣ ដលើនផទ ីទ្ ំំ ៥,៥ .ត. ក លរនសរតែភាពផទុែ
ែ ងតឺន័របកនែរបានចំនួន ២០០ ០០០TEUs ែនុងរយួឆ្នំ។ 
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• បនរជំរ ញការអភិវឌ្ឍចំណតកផទ្ដនលបិទ្UM២ នងិសាងសង់ចំណតកផរណបតារ ងទ្ដនល  
បនរជំរ ញការសាងសង់ចណំតកផទ្ំនិញចែធ់ារ ដៅជិតចំណតកផែ ងតឺនរ័ LM១៧។ 

• បនរជំរ ញការបដងកើតតំបនោ់ំម្ទ្ែំពងក់ផ ឃាាំងសៃតួ និងឃាាំងម្តជាែ់ និងអភិវឌ្ឍរជ្ឈ-
រណឌលផរល់ដសវាែរមម្បរលូ និងកចែចយទ្ំនិញ។ 

• បនរដធវើទ្ំដនើបែរម និងពម្ងែីចំណតកផអនែ ដំណើរ នងិដទ្សចរណ ៍TS១។ 
• បនរជំរ ញ នងិខិតខសំដម្រចឲ្យបានែនងុរយៈដពល ៥ឆ្នំ (២០១៩-២០២៣)នូវ៖ 

▪ បរិរណទ្ំនិញ្លងកាត់ចនំួន ១៨ ៦០៨ ០០០ដតាន 
▪ បរិរណែ ងតឺន័រ្លងកាតច់ំនួន ១ ៣៧០ ០០០TEUs 
▪ បរិរណនាវាផទុែទ្ំនញិ្លងកាត់ចំនួន ១៣ ៧០០ដម្គឿង 
▪ បរិរណនាវា ឹែអនែ ំដណើរអនររជាតិ្លងកាត់ចនំនួ ៣ ៣១០ដជើង 

៩- ភាពជាន គែូនងុការអភវិឌឍ្ នងិែចិចស ម្បតបិតរកិារអនររជាត ិ
• បនរដរៀបចមំ្ែបខ័ណឌគតិយ តរនានា និងដរៀបចំដវទ្ិកាសម្របោ់ំម្ទ្ការអភិវឌ្ឍ និងដោុះ
ម្សាយបញ្ាឲ្យរនម្បសិទ្ធភាព ជារួយន គូអភិវឌ្ឍ និងកផនែឯែជន ។ 

• បនរជំរ ញកផនែឯែជន សិែា្អំពីលទ្ធភាពវិនិដោគដលើគដម្រង ផលូវសាពន ផលូវក ែ ែំពង់កផ 
បនរដទ្ៀត ពិដសសផលូវដល្បឿនដលឿន ក លជាអាទ្ិភាព ូចរនកចងែនុងកផនការដរ។ 

• បនរដលើែែរពស់ទ្ំនាែទ់្ំនងភាពជាន គូែនុងវសិ័យ ែឹជញ្ជូន។ 
• បនរចូលរួរស ការអន វតរដោលនដោបាយ  នងិដផ្នការយុទធសាស្ដសេែកឹជញ្ជូន និង 
គំនិតផរួចដផរើរនានាែនងុតបំន់ និងពិភពដលាែ។ 

៤.៩៩-  ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់នីតិ- 
កាលទី៦ថ្នរែឋសភា រ ឋដលខាធកិារោានអាកាសចរណស៍ វីលិ នឹងបនដការងារអាទ្ិភាពរបសខ់ៃួន 
រួរទំងសកមមភាពសាំខ្ជន់ៗ រួមមន៖  

១. ការពម្ងងឹស វតែភិាពដហាុះដ ើរ 
• ដរៀបចំ និងចងម្ែងបទ្ប្បញ្ញតរិ នីតវីិធីសរងោ់  តម្រវូការដសចែរីកណនា ំ ដសៀវដៅកណនា ំ
និងលិខិតបទ្ោានគតយិ តរនានាក លទែទ់្ងនឹងការម្តួតពនិិត្យលទ្ធភាពដហាុះដ ើរ និង 
ែិចចការពារបរិសាានឲ្យម្សបតារច្ាប់ នងិបទ្ប្បញ្ញតរិអាកាសចរស វីិលែរពជុា និងម្សប 
តារសរង់ោនិងអន សាសន៍របស់អងគការអាកាសចរស ីវិលអនររជាតិ ICAO។ 

• ស ការដរៀបចំបទ្ប្បញ្ញតរ ិ បទ្ោានគតិយ តរ នងិនីតិវិធីសរពីីការែំណត់អាយ អាកាស 
ោនក លដម្បើម្បាស់ដៅែនងុម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពជុា។ 

• ពិនិត្យ នងិវាយតនរលបដចចែដទ្សែនុងការតាែ  ែ ូត និងបនរលិខិតអន ញ្ាតម្បតិបតរិការ 
ដហាុះដ ើរ ដៅែនុងម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពុជា(ដចញ-ចូល និង្លងកាត់)។ 
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• ម្តួតពិនិត្យម្បតិបតរិការម្គប់អាកាសោនបរដទ្សក លដហាុះដ ើរដៅែនុងម្ពុះរាជាណ្ត 
ចម្ែែរពុជា(ដចញ-ចូល នងិ្លងកាត់)នងិ ម្គប់ម្គងដលើការងាររ ែរែ និង សដស្តងាោុះ។ 

• ម្សាវម្ជាវ និងវាយតនរលឧប្បតរិដ ត  ឬ ដម្ោុះថ្ននែព់ាែ់ព័នធ ល់អាកាសោនដៅែនុង និង
ដម្ៅម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពជុា។ 

• ពិនិត្យនិងវាយតនរលបដចចែដទ្សែនុងការផរល់ តាែ  ែ ូត និងបនរវិញ្ាបនបម្តច ុះបញ្ជី 
អាកាសោន វិញ្ាបនបម្តលទ្ធភាពដហាុះដ ើរ វិញ្ាបនបម្តបញ្ាែ់សរតែភាពវិសវែរ និង
ជំនាញបដចចែដទ្សអាកាសោន វិញ្ាបនបម្តសំដឡង អាជាាបណណវិទ្្យុ វិញ្ាបនបម្តែិចច
សន្ាជួលអាកាសោន សាានីយដម្បងអាកាសោន អងគភាពជួសជ លកថ្រែា្អាកាសោន 
និងែរមវិធីកថ្ទំអាកាសោន។ 

• ម្តួតពិនិត្យលទ្ធភាពដហាុះដ ើរចំដពាុះអាកាសោនក លបានច ុះបញ្ជដីៅម្ពុះរាជាណ្ត
ចម្ែែរពុជា។ 

• ស ការម្សាវម្ជាវ និងវាយតនរលឧប្បតរដិ ត  ឬ ដម្ោុះថ្ននែ់ពាែ់ពន័ធ ល់អាកាសោនដៅ 
ែនុង និងដម្ៅម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពុជា។ 
២.ការពម្ងងឹសនរសិ ខអាកាសចរស វីលិ៖ ការពម្ងឹងសនរិស ខអាកាសចរ រនដោល
បំណង ផរល់ទ្ំន ែចិតរជាលែខណៈជាតិ និងអនររជាតិ ដោយម្តូវបានធានាតាររយៈការអន -
វតរោ៉ាង មត់ចត់នូវបទ្ោានជាតិ និងអនររជាតិដៅដលើសនរិស ខអាកាសចរស ីវិលសំដៅការ
ការពារ ទ្ប់សាាត់ រាល់អំដពើរំដលាភច្ាប់ ការបំផទុុះ អំដពើដភរវែរម ការបំផលិចបំតាញ ការគំរារ
ែំក ង ល់ជីវិតនិងម្ទ្ព្យសរ្បតរិ។ 

• ដរៀបចំ និងចងម្ែងបទ្ប្បញ្ញតរិ នីតវិិធីសរងោ់  តម្រវូការដសចែរីកណនា ំ ដសៀវដៅកណនា ំ
និងលិខិតបទ្ោានគតរយិ តរនានាក លទែទ់្ងនឹងវធិានការសនរិស ខ និងការ ឹែជញ្ជូន
ទ្ំនិញដម្ោុះថ្ននែ់តារផលូវអាកាសឲ្យម្សបតារច្ាប់ និងបទ្ប្បញ្ញតរិអាកាសចរស ីវិលែរពុជា 
និងសរង់ោ និងអន សាសន៍របស់អងគការអាកាសចរស ីវិលអនររជាតិ។  

• ដរៀបចំកផនការនងិដធវើការ វឹែ វឺន ល់រស្តនរីសនរសិ ខនិងស វតែភិាពដោយស ការជារួយ 
ម្ែសួង សាាប័ននិងអាជាាធររនសរតែែិចច ដ ើរ្បចីត់វិធានការទ្ប់សាាត់នូវអំដពើរំដលាភ
បំពាន បំផលិចបតំាញ ល់វសិ័យ អាកាសចរស ីវលិ។ 

• អន វតរ និងម្គប់ម្គងែរមវធិីស វតែិភាពរ ឋ នងិែរមវិធជីាតិសនរិស ខអាកាសចរស ីវិល ដោយ 
ដធវើការវិភាគ និងដធវើរបាយការណ៍អំពីម្បព័នធម្គប់ម្គងស វតែិភាព និងសនរសិ ខរបស់ម្បត ិ   
បតរិែរ ស ម្ោស ឹែជញ្ជូនតារផលូវអាកាស និងអនែផរល់ដសវាែរមនានា។ 

• ពិនិត្យ និងវាយតនរលបដចចែដទ្សែនុងការផរល់ តាែ  ែ ូត និងបនរវិញ្ាបនបម្តអនែម្តួត
ពិនិត្យ អាកាសចរស ីវិល។ 
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• ដធវើអធិការែចិចដលើ (១)អាកាសោននិងឧទ្ធរាគចម្ែ (២)ស ម្ោស ឹែជញ្ជូនតារផលូវ 
អាកាស នងិម្បតិបតរិែរ (៣)អាកាសោនោាន នងិ(៤)ដសវាែរមនាំផលវូអាកាស។ 
៣. ការពម្ងងឹែចិចស ម្បតបិតដកិារអនដរជាតនិងិការតភាាបក់ារដហាុះដ ើរ៖ ដ ើរ្បីការបនរ 
ែិចចខិតខំម្បឹងកម្បង ពម្ងងឹនូវែិចចស ម្បតិបតរិការវិស័យអាកាសចរស ីវិល និងផរល់ជា 
ម្បដោជន៍ដៅែនុងការបដងកើត និងការដធវើឲ្យរនភាពស ខ  រនយីែរមរវាងដោលនដោ 
បាយ និងកផនទ្ីរគគុដទ្សែ៏ែនុងការអភិវឌ្ឍវិសយ័អាកាសចរស ីវិលដៅែនុងអន តំបន់ តំបន ់
និងពិភពដលាែទំងរលូ ។ 

• ស ម្បតិបតរិការ និងសម្របសម្រួលរាល់ការងារជារួយអងគការអាកាសចរស ីវិលអនររជាតិ 
សរីពីការែំណត់សរង់ោ  និងអន សាសន៍ក លម្តូវយែដៅអន វតរែរមវិធីសវនែរមសនរិស ខ 
និងស វតែិភាព។  

• សិែ្ាដរៀបចំតាែ់កតងដសចែរីម្ពាងបទ្បប្ញ្ញតរិ និងលិខិតបទ្ោានគតិយ តរនានា សិែ្ា 
ដរៀបចំដធវើវដិសាធនែរម ការកែសម្រលួបទ្ប្បញ្ញតិរ នងិលិខិតបទ្ោានគតយិ តរ ក លពាែ ់
ព័នធវិស័យអាកាសចរស ីវលិជាតិ នងិអនររជាតិ។  

• ដរៀបចំ និងចងម្ែងដោលនដោបាយ និងបទ្ប្បញ្ញតរិសរីពីការ ឹែជញ្ជូនតារផលូវអាកាសឲ្យ 
ម្សបដៅតារដោលបំណង និងចែខុវសិ័យរបស់រាជរោាភិបាលែរពុជា និងអងគការអាកាស 
ចរស ីវិលអនររជាតិ។ 

• ដរៀបចំចរច និងបដងកើតអន ស្េរណៈដោគយល់ ែចិចម្ពរដម្ពៀង និងលខិិតបទ្ោានគតិ 
យ តរនានា សរីពកីារដធវើដសវាែរម ឹែជញ្ជូនតារផលូវអាកាស។ 

• ចូលរួរម្គប់ម្គង និងចតក់ចងដលើការងារអាកាសចរណ៍ចំបាច់រយួចំនួន  ូចជា ដសរើភា 
វូបនីយែរម ឹែជញ្ជូនតារផលូវអាកាស ជារយួសរគរន៍អាសា៊ាន និងអងគការ នទ្ដទ្ៀត 
ទំងែនុងែម្រតិតំបន់ និងអនររជាត ិ ដោយស ការជារួយនាយែោានទ្ំនាែ់ទ្ំនងអនររ 
ជាតិ និងនតីិែរម។ 

• ពិនិត្យ និងវាយតនរលបដចចែដទ្សែនុងការផរល់លិខិតអន ញ្ាត ឬវិញ្ាបនបម្ត ឹែជញ្ជូន 
តារផលូវអាកាស។ 

• ពិនិត្យនងិវាយតនរលបដចចែដទ្សែនងុការផរល់លខិិតអន ញ្ាត ឹែជញ្ជូនទ្ំនញិដម្ោុះថ្ននែ់តារ
ផលូវអាកាស។ 

• ដរៀបចំ និងផរលក់ារអន ញ្ាតដសវាែរមដហាុះដ ើរតារែរមវិធី និងដម្ៅែរមវធិី នងិដរៀបចំចង 
ម្ែងឯែសារសែិត ិ និងទ្និនន័យសរីពអីាកាសចរស ីវលិដោយស ការជារួយនាយែោាន 
និងសាាប័នពាែ់ព័នធ។ 
៤. ការពម្ងងឹដសវាែរមនាផំលវូអាកាស៖ ដ ើរ្បីធានាឲយ្បាននូវការនាំផលូវដហាុះដ ើរននអាកាស 

ោន និងដសវាែរមចរាចរក នអាកាសម្បែបដោយស វតែិភាពខពស់ ធានាបាននូវទ្ំន ែចិតរែនុងការ 
ផរល់ដសវាែរមតារបទ្ោានអនររជាតិ ម្ពរទំងការអភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរព័នឋ នាំផលូវដហាុះដ ើរ។ 
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• ដរៀបចំ និងចងម្ែងបទ្បប្ញ្ញតរិ នីតិវិធសីរង់ោ តម្រូវការដសចែរីកណនាំ ដសៀវដៅកណនាំ និង 
លិខិតបទ្ោានគតរិយ តរនានា ក លទែ់ទ្ងដៅនងឹសរង់ោ និងស វតែិភាពនាផំលវូអាកាស និង
ដសវាែរមនាំផលូវអាកាសសម្រប់អាកាសោន ក លដធវើម្បតិបតរិការដហាុះដ ើរដៅែនុង ដចញ-
ចូល និង្លងកាត់ម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពុជា។ 

•  ពិនិត្យនិងវាយតនរលបដចចែដទ្សែនុងការផរល ់តាែ  ែ ូត និងបនរវិញ្ាបនបម្ត ឬវិញ្ាបន 
បម្ត បញ្ាែ់សរតែភាព ម្ែ របញ្ាដហាុះដ ើរ វិសវែរ និងអនែជនំាញនាំផលូវអាកាស នងិរស្តនរី 
ផរល់ព័ត៌រនអាកាសចរវទិ្្ា។ 

• ដរៀបចំ និងដបាុះព រពផ្េពវផ្ាយ ដសៀវដៅសរីពី ព័ត៌រនអាកាសចរវិទ្្ា ក លពាែ់ព័នធដៅនឹង 
លំ អាកាសែរពុជា និងលំ អាកាសក លបានរែ្ាទ្ ែ ល់ែរពុជាដម្ការែិចចស ម្បតិបតរិ
ការនិងែិចចម្ពរដម្ពៀងជាតិ និងអនររជាតិដោយរនការទ្ទ្ួលសាោល់ ឬអន ញ្ាតពីអងគការ 
អាកាសចរស ីវិលអនររជាតិ។ 

• ស ការសម្របសម្រួលជារួយម្ែសួង សាាប័នពាែ់ព័នធែនុងការម្តតួពិនិតយ្ និងម្គប់ម្គង់ 
រលែសញ្ាវិទ្្យដុអឡិចម្តនូិច ដ ើរ្បីដជៀសវាងការរខំាន ល់ដសវាែរមនាំផលូវអាកាស 

• ម្គប់ម្គងចត់កចងដស្ត វែងអ់ាកាសចរណ៍ដោយទ្ទ្លួសិទ្ធិពីអាជាាធរទ្រូគរនាគរន៍ ម្សប 
តារការកណនាំរបសស់ ភាពទ្ូរគរនាគរន៍អនររជាតិ។ 

• ពិនិត្យដរៀបចំែិចចសន្ាជារួយអាជាារធររនសរតែែិចចពាែ់ព័នធ ែនងុការផរល់ដសវាែរមនាំផលូវ 
អាកាស  ចូជាដសវាែរមឧតរុនិយរ ដសវាែរមទ្ូរគរនាគរន៍។ល។ 

• ម្គប់ម្គងចត់កចង នងិផរល់ដសវាែរមនាំផលវូអាកាសដៅែនុងការដចញ-ចលូ និង្លងកាត់ក ន 
អាកាសននម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពុជា ដោយអន ដលារដៅតារចា្ប់ បទ្បប្ញ្ញតរិអាកាសចរ
ស ីវិលែរពុជា និង  សរង់ោ និងអន សាសន៍របស់អងគការអាកាសចរស ីវិលអនររជាតិ។ 

• ស ការដលើការងាររ ែរែ សដស្តងាោុះ និងពនលត់អគគីភយ័។ 

៥. ការអភវិឌឍ្ដ ោារចនាសរពន័ឋអាកាសោនោានជាត-ិអនររជាត៖ិ ដ ើរ្បដី្លើយតបបាន
ោ៉ាង លអម្បដសើរបំផ តចំដពាុះតម្រូវការនានារបស់អនែដម្បើម្បាស់រនអនែ ំដណើរតារផលូវអាកាស 
និង ការច ុះចតអាកាសោនម្បែបដោយម្បសិទ្ធភាព។ អភិវឌ្ឍអាកាសោនោានស ីវលិ និង
ជំរ ញឲ្យរនការអភិវឌ្ឍែនងុវិស័យ ែឹជញ្ជូនតារផលូវអាកាសម្បែបដោយស វតែិភាព ទ្ំន ែចិតរ 
និងរនលែខណៈដស ឋែចិច។   

• ដរៀបច ំ និងចងម្ែងបទ្ប្បញ្ញតរិ នតីិវិធីសរង់ោ  តម្រូវការដសចែរីកណនា ំ ដសៀវដៅកណនាំ 
និងលិខិតបទ្ោានគតយិ តរនានា ក លទែ់ទ្ងដៅនឹងសរង់ោស វតែិភាពអាកាសោនោាន 
ម្បព័នធម្គប់ម្គង ស វតែិភាពរបស់ម្បតិបតរិការអាកាសោនោាន ការផគត់ផគង់ទ្ឹែ ដភលើងអគគិសនី 
និងែិចចការពារបរិសាាន ម្សបតារច្ាប់ នងិបទ្ប្បញ្ញតរិអាកាសចរស វីិលែរពជុា និងសរងោ់
និងអន សាសន៍របស់អងគការអាកាសចរស វីិលអនររជាតិ។ 
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• ម្តួតពិនិត្យការអន វតរ និងសរង់ោសម្របគ់ដម្រងែសាងអាកាសោនោានក លរន
ម្សាប់ និងអាកាសោនោានថ្មី សិែ្ាទ្តីាំងែិចច ំដណើរការ(រួររនទំងសរារៈនិងបរិកាារ) 
ការងារ វិសវែរម និងជួសជ លកថ្ទំ។ 

• សិែ្ានិងវាយតនរលដលើសំដណើស ំអាជាាប័ណណសម្របស់ាងសង់អាកាសោនោានថ្មី។ 
• សិែ្ា នងិ វាយតនរលបដចចែដទ្សែនុងការផរល់វិញ្ាបនបម្តអាកាសោនោាន។ 
• សិែ្ានិងវាយតនរលបដចចែដទ្សែនុងការផរល់វិញ្ាបនបម្តច ុះបញ្ជីនិងម្បតិបតរអិាកាសោនោាន  
• ផរល់ដោបល់ និងកណនាំសរីពីឧបសគគទំងឡាយណ្តក លរខំានទងំដៅែនងុនិងដម្ៅអា- 
កាសោនោាននិងអន វតរឲ្យបានសរម្សបតារសរង់ោ  និងការកណនាំ  ូចរនកចងអំពី 
សញ្ានិងដភលើងរំខាន។  
៦. ការអភវិឌឍ្ធនធានរន សេ្ នងិពម្ងងឹសរតែភាពសាាបន័៖ ដ ើរ្បីធានាស វតែភិាព សនរិស ខ 

ឲ្យបានដ្លើយតបដៅនឹងលែខខណឌតម្រូវការ។ រនរស្តនរីរនសរតែភាព នងិជំនាញអាកាសចរស ី
វិលម្គប់ម្ោន់ែនុងការអន វតរការងារម្សបតារដោលការណ៍កណនាដំផ្េងៗរបស់រោាភិបាល ម្ពរ
ទំងអាចដលើែែរពសក់ារងារម្គបម់្គងសាាប័ននិងជយួោំម្ទ្ លក់ារអន វតរការងារបដចចែដទ្ស។ 

៤.១០០-  ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាល ទ៦ីថ្នរែឋសភា ម្ែសងួករ  នងិ ថ្នរពល នងឹបនដការងារអាទ្ិភាពរបស់ខៃួន ែនុងការម្គប់
ម្គងនិងជំរ ញការអភិវឌ្ឍវសិ័យអគគិសនី ដ ើរប្ីឈានដៅសដម្រចឲ្យបានការផគត់ផគង់ថ្នរពលអគគិ
សនីរួយម្គបម់្ោនរ់នចរីភាព អាចទ្ ែចិតរបាន រនគ ណភាព នងិរននថ្លសរររ្យសម្រប់អនែ
ដម្បើម្បាស់ម្គបម់្បដភទ្ នងិម្គប់ម្គង និងជំរ ញការអភវិឌ្ឍម្បសិទ្ធភាពថ្នរពលនិងសន្េសំំនចថ្នរ
ពល។ ម្ែសួងែ៏រនដោលដៅម្គប់ម្គងនិងជំរ ញការម្សាវម្ជាវ ការអភិវឌឍ្ និងការដម្បើម្បាស់
ថ្នរពលបររណូស ីវិល រួរទំងវិទ្្យុសែរម និងបដចចែដទ្សថ្នរពលបររណូ ែនុងដោលបំណង
សនរិភាព ស វតែិភាព និងរនសនរិស ខ។ ដ ើរ្បីសដម្រចបាននូវការដបរជាាខាងដលើ ម្ែសួងបានោែ់
ដចញនូវសែរមភាពយ ទ្ធសាស្តសររួយចំនួន  ូចខាងដម្ការ៖ 

▪ ជំរ ញការអភវិឌ្ឍវសិ័យថ្នរពល និងថ្នរពលអគគសិនី ដោយបដងកើនការតភាាប់អគគិសនី
ជូនម្បជាពលរ ឋម្បែបដោយគ ណភាព សែរិភាព និងនថ្លសរររយ្ក លផលិតពីម្បភពដផ្េងៗ 
រួរទំងវារើអគគិសន ីចំដ ុះ និងពនលឺម្ពុះអាទ្ិតយ្។ 

▪ ពម្ងឹងការងារបដចចែដទ្សថ្នរពល នងិសរងោ់អគិគសនីែនុងអោរ និងលំដៅោាន។ 
▪ ពម្ងឹងការងារវិទ្ា្សាស្តសរ និងបដចចែវិទ្ា្ថ្នរពលបររណូស ីវលិ រួរទំងវិទ្្យសុែរម នងិ
បដចចែដទ្សថ្នរពលបររណូ។ 
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តារាងទ្ ី៤.៩   សចូនាែរសខំាន់ៗ ននវសិយ័ថ្នរពល 
  

ល.រ សចូនាែរ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
  រូលោាន បា៉ាន់សាាន ព្ាែរណ៍ ព្ាែរណ៍ ព្ាែរណ៍ ព្ាែរណ៍ ព្ាែរណ៍ 

១ ការផគត់ផគង់ថ្នរពលអគគសិនី លាន គ.វ.ម. ៩ ៣០៧ ១០ ៨០៨ ១២ ៩៦៩ ១៥ ៣០៤ ១៧ ៥៩៩ ២០ ០៦៣ 

២ ភាគរយននភូរិទ្ទួ្លបានការផគត់ផគង់អគគិសនី (%) ៨៦,៨៥ ៩៣,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ ១០០,០ 

៣ ការដម្បើម្បាស់អគគិសនីរបស់ម្បជាជនរនែ់
ែនុង១ឆ្ន ំ

គ.វ.ម./១
នាក ់ ៥៧៩ ៦៦៤ ៧៨៦ ៩១៥ ១ ០៣៧ ១ ១៦៥ 

៤ ភាគរយននខនងផទុះក លទ្ទួ្លបានការផគត់
ផគង់អគគិសនី % ៧២,១ ៧៤,៦ ៧៧,៤ ៨៣,០៥ ៨៧,៩ ៩០,០ 

៥ ភាគរយននម្បភពថ្នរពលអគគសិនីែដែើត
ដឡើងវិញ (អាន ភាពតដរលើង) % ៥២,៦ ៥១,១ ៥២,១ ៥៤,០៤ ៥៥,២២ ៤៨,២៣ 

៦ ម្បកវងកខ្េបណ្តាញបញ្ជូនជាតិ១១៥/២៣០ 
គីឡូវ  ល គ.ម. ២ ១៤១ ១ ៤៤១ ២ ៤៤១ ២ ៥៣៦ ២ ៦១១ ២ ៦១១ 

៧ ម្បកវងកខ្េបណ្តាញបញ្ជូនជាតិ ៥០០គីឡូវ  ល គ.ម. 0 ១៤០ ១៤០ ២៣០ ២៣០ ២៣០ 

៨ 
ដរៀបចំច្ាប់សរីពីបររណូននម្ពុះរាជាណ្ត
ចម្ែែរពុជា 

% ២០ ៤០ ១០០    

៩ 

ដរៀបចំបទ្ោានបដចចែដទ្ស និងលិខិតបទ្ 
ោានគតិយ តរពាែ់ព័នធនឹងការម្គប់ម្គង   
សនរិស ខ ស វតែិភាព និងការការពារស វតែិ
ភាពននសារធាត វិទ្្យុសែរម និងបររណូ 

ឯកសារ - ២ ៥ - - - 

១០ 
ដោលនដោបាយជាតិសរីពីម្បសិទ្ធភាព
ថ្នរពល 

% - ៤០ ១០០    

១១ 
អន ម្ែឹត្យសរីពីបទ្ោានបដចចែដទ្សអគគិសនី
ននម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពុជាសម្រប់ដរៀបចំ  
បណ្តាញអគគសិនីែនុងអាោរនិងលំដៅោាន 

% ៦០ ៨០ ១០០    

១២ 
រជ្ឈរណឌលបាញក់ាំរសមីវិទ្្យុសែរមសរាប់
ដរដរាគ 

% - - ៣០ ៥០ ១០០  

៤.១០១-  ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ម្ែសងួនម្បសណយី ៍ នងិ ទ្រូគរនាគរន ៍ នងឹបនដការងារអាទ្ិភាពរបស ់
ខៃួនររួឲ្យម្សបតារការវវិឌ្ឍរើែចដម្រើនោ៉ាងឆ្បរ់ ័សននវិសយ័ទ្រូគរនាគរន ៍ បដចចែវិទ្ា្គរនា 
គរន៍  និងពត័៌រន ក លសកមមភាពជាអាទ្ភិាព រួមមន៖ 

• បនរការដរៀបចំម្ែបខ័ណឌដោលនដោបាយ និងលិខតិបទ្ោានគតយិ តរ។ 
• បនរដរៀបចំវិស័យនម្បសណីយ៍ឲយ្រនលែខណៈទំ្ដនើបម្សបតារសរង់ោអនររជាតិ ជា
ពិដសសការទ្ទ្ួលនិងកចែចយបដញ្ញើ ដ ើរ្បីរ ញម្ចនវិសយ័នម្បសណីយ៍ឲ្យកាន់កតរន
ម្បសិទ្ធភាព និង វឌ្ឍនភាពែនុងឆ្ែអនររជាតិ ដោយការចប់ន គូពាណិជជែរមជារួយម្ែ រ
   នែនុងនិងដម្ៅម្បដទ្ស។ 

•   បនរពម្ងីែដ ោារចនាសរព័នធ្អឹងខនងទ្ូរគរនាគរន៍ឲ្យបាន ល់ទ្ីជនបទ្ោចម់្សោល
និងតំបន់រនសកាោន ពលខាងដស ឋែិចចនិងដទ្សចរណ៍តាររយៈ៖ ១. ការែសាងបណ្តាញ
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កខ្េកាបល អ បទ្ិែឲ្យបាន ល់ម្គប់ដខតរនិងម្ស ែសំខាន់ៗបំដពញ ល់វិស័យបដចចែវិទ្ា្
គរនាគរន៍និងព័ត៌រន ២. ការែសាងបណ្តាញកខេ្កាបល អ បទ្ិែដម្ការបាតសរ ម្ទ្ពី
ម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពុជាដៅម្បដទ្សចិននិងអភិវឌឍ្ន៍ដ ោារចនាសរព័នធទ្ូរគរនាគរន៍
ម្ែបខ័ណឌរហាអន តំបន់ដរគងគ។ 

•   បនរដតោតការយែចិតរទ្ ែោែ់ដលើ ១. ការបណ្តុះបណ្តាលនិសេ្ិត និងរស្តនរីរាជការដលើ
ជំនាញនម្បសណីយ៍ ទ្រូគរនាគរន៍ បដចចែវិទ្ា្គរនាគរន៍ និងព័ត៌រន ២. ការម្សាវម្ជាវ នងិ
នវាន វតរន៍ ដោយដតោតដលើសែរមភាពសខំាន់  ៗរន៖ 
▪ ស ការជារយួវិសយ័ឯែជននិងសែលវិទ្ា្ល័យដ ើរ្បីពម្ងឹងសរតែភាពបណ្តុះ
បណ្តាល។ 
▪ អភិវឌ្ឍែរមវិធីសែិ្ាឲ្យកាន់កតលអម្បដសើរ។ 
▪ ជំរ ញការបណ្តុះបណ្តាលតារម្បព័នធសែិ្ា e-learning។ 
▪ ដលើែែរពស់អនែម្សាវម្ជាវនិងនវាន វតរន៍ែនុងនិងដម្ៅម្បដទ្ស។ 

៤.២- ការអភិវឌ្ឍង្រភពកំណណើនណស ឋកិច្ចគនលុឹះ និរ ថមីៗ  
ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 
៤.១០២-   ដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសររបស់រាជរោាភិបាលែនុងនតីិកាលទ្៦ីដនុះ  គឺធានានូវ
ែំដណើនដស ឋែិចចម្បែបដោយចីរភាព ក លរនលែខណៈ បរិោប័នន ដលើរូលោានទ្លូំទ្ូលាយ 
រ៉ឹងរំ ធន់នងឹវិបតរិ នងិ រនភាពម្បែួតម្បកជង។ 

៤.១០៣-   ែរពុជាសដម្រចបានែំដណើនដស ឋែិចចខពសែ់នុងរងវង់៧% ែនុងរយៈដពល២ទ្សវត្េរ៍ 
ច ងដម្កាយដនុះ ែ៏ប  កនរ រូលោានម្ទ្ម្ទ្ង់ែំដណើនដៅរិនទន់ទ្ូលាយ។ ចនទល់ម្ទ្ម្ទ្ង់ែំដណើន
ដស ឋែិចចបចចុបប្នន ក លររួរន ែសិែរម ដទ្សចរណ៍ វាយនភ័ណឌ និង សណំង់ រិនអាចធានា
បាននូវែំដណើនខពស់ែនងុរយៈដពលកវង ដោយសារការកម្បម្បួលរចនាសរព័នធដស ឋែិចចែនុងម្ស ែ 
រចនាសរព័នធម្បជាសាស្តសរ ការម្បែួតម្បកជងខពស់ នងិ ការងាយទ្ទ្ួលហានិភយ័ពីខាងដម្ៅ។ ែនុង
ន័យដនុះ ចបំាច់ម្តវូគិតគូរដលើការបដងកើតម្បភពែំដណើនថ្មី តាររយៈការជំរ ញការអភិវឌឍ្វិសយ័
ដស ឋែិចចថ្មីៗ  ការបដងកើត នងិ បដងកើនតនរលបកនែរ ែនុងចនទល់ែំដណើនក លរនម្សាប់។ 

៤.១០៤-  ដលើរូលោានដនុះ រាជរោាភិបាលែនុងនតីិកាលទ្ី ៦ ដតោតអាទ្ិភាពដលើ៖ 
ទ្១ី-ការបនរជំរ ញការអន វតរ “ដោលនដោបាយអភវិឌឍ្វសិយ័ឧសា្ ែរមែរពជុាឆ្ន ំ ២០១៥-
២០២៥” ពិដសស ជំរ ញការអភិវឌ្ឍដខតរម្ពុះសី ន ឲ្យកាាយដៅជាតំបន់ដស ឋែិចចពិដសស 
គំរូព  បំណងទ្នទឹរនឹងការវាយតនរលពាែ់ែណ្តាលអាណតរិ។ 

ទ្២ី-ការដរៀបចំ និង អន វតរយ ទ្ធសាស្តសរការអភិវឌ្ឍវសិ័យកាតដ់ រ និង ផលតិកស្បែដជើងដ ើរ្បី 
បដងកើនភាពម្បែួតម្បកជង បដងកើតតនរលបកនែរ បដងកើតឧស្ា ែរមោមំ្ទ្ និង អភិវឌ្ឍកខេ្ 
ម្ចវាែ់តនរល។ 
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ទ្៣ី-ការបនរជំរ ញែិចច ំដណើរការ និង ទែ់ទញការវិនិដោគដៅតារតំបន់ដស ឋែិចចពិដសស 
ដ ើរ្បីែសាងរូលោាន ឧស្ា ែរម រួរទំងការកែនចនែសិផល ការផគុំ និង  ំដឡើង ការផលិត
ដម្គឿងសងាារ៉ឹរ សរារដម្បើម្បាស់ែនុងលំដៅឋាន ការផលិតវតែុអន សា្វរើយប៍ដម្រើឲ្យវិសយ័ 
ដទ្សចរណជ៍ាដ ើរ។ 

ទ្៤ី-ការដរៀបចំកផនការដរអភិវឌ្ឍវិសយ័ដទ្សចរណ ៍ ដោយដតោតដលើការដធវើពិពិធែរមផលិត 
ផល និង ដោលដៅដទ្សចរណ៍ ការទែ់ទញដភញៀវចណំ្តយខពស់និងការដលើែទ្ឹែចតិរ 
ឧស្ា ែរមោំម្ទ្វិសយ័ដទ្សចរណ៍។ 

ទ្៥ី-ការជំរ ញការអភិវឌ្ឍវសិ័យដសវាកផនែែំសានរ អែ្េរសិលប្៍ សិលប្ៈ គនំូរជវីចល និង ភាព 
យនរ ក លជាឧសា្ ែរមនចនម្បឌិតរនសកាោន ពលខពស់ែនងុការបដងកើតតនរលបកនែរ និង 
បដងកើតការងារ ម្ពរទំងការដលើែែរពស់ការផលិត និងការដម្បើម្បាស់ផលិតផលែនុងម្ស ែ 
ពិដសសផលិតផលរនលែខណៈម្បនពណីកខមរ និងផលិតផលសរោល់ភូរសិាស្តសរ។  

ទ្៦ី-ការជំរ ញការអភិវឌ្ឍវសិ័យដម្បងកាត និង ឧសម័ន ជាពិដសសការោែ ់ំដណើរការអណ្ងូ 
ដម្បង ំបូងឲ្យបានឆ្ប ់ ទ្នទឹរោននឹងការពម្ងងឹការម្គប់ម្គងចំណលូ ក លបានរែពីធន 
ធានទំងដនុះ ម្បែបដោយម្បសិទ្ធភាព តរាភាព និង គណដនយ្យភាព។ 

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.១០៥-   ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ម្ែ រម្បែឹា្អភវិឌឍ្នែ៍រពជុា នឹងបនដការងាររបសខ់ៃួនដែើម្បីជំរ ញតារោន 
ការអន វតរដោលនដោបាយអភវិឌឍ្វសិយ័ឧសា្ ែរម(គ.អ.ឧ.ែ.) ឆ្ន២ំ០១៥-២០២៥ តាររយៈ
សែរមភាពសខំាន់ៗរយួចំនួន ូចជា៖ 

• ែសាងសរតែភាពរស្តនរពីាែ់ព័នធនឹងការដរៀបចំកផនការ វាយតនរល ការម្សាវម្ជាវ និងវិភាគ
ក លរនលែខណៈវិទ្្ាសាស្តសរ និងការផរល់អន សាសន៍ដោលនដោបាយ។ 

• សម្របសម្រលួជំរ ញ និងតារោនវឌឍ្នភាពននការអន វតរ គ.អ.ឧ. របស់ម្ែសួង សាាប័ន
ពាែ់ព័នធ។ 

• បនរអន វតរវិធានការដោលនដោបាយ និងកផនការសែរមភាព ក លបានែំណត់ដៅែនុង គ.
អ.ឧ. ពាែ់ព័នធនឹងការទ្ទ្ួលខ សម្តូវរបស់ ែ.អ.ែ. ពិដសសវិធានការដោលនដោបាយ
ពាែ់ព័នធក លសែិតដៅដម្ការយ ទ្ធសាស្តសរគនលឹុះ “ការជរំ ញការទែទ់ញវនិដិោគ” ។ 

• ម្បរូល វិភាគ សំដោគ និងដរៀបចំចងម្ែងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអន វតរដោល
នដោបាយតារកាលែណំត់។ 

• ដរៀបចំែិចចម្បជ ំម្ែ រការងារបដចចែដទ្ស និងែិចចម្បជ អំនររម្ែសួងពាែ់ព័នធនឹងការជំរ ញការ
អន វតរ គ.អ.ឧ.។ 
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• ដរៀបចសំិកាាសាលាផ្េពវផា្យពដីោលនដោបាយ និងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអន វតរ 
ដោលនដោបាយ។ 

• បនរដធវើបចចុប្បននភាពជំនួយសាារតីពាែ់ព័នធនឹងម្បធានបទ្អាទ្ិភាពទំងបួន រួររន៖ ការ
ជំរ ញការអភិវឌ្ឍវិស័យែសិឧស្ា ែរម ការជំរ ញការអភិវឌ្ឍស ម្ោសធ នតូច និង
រធ្យរ ការជំរ ញការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងធនធានរន ស្េ និងការជំរ ញការអភិវឌ្ឍ
ម្បព័នធ ឹែជញ្ជូន និងឡូជសីទីែ។ 

• បនរដរៀបចំឯែសារជំនួយសាារតី និងឯែសារទ្សេ្នទនពាែព់័នធនឹងបទ្ពិដសាធន៍ និង
ឧតររន វតរនជ៍ាសែលននការអភិវឌ្ឍវសិ័យឧស្ា ែរម។ 

• សិែ្ាម្សាវម្ជាវ នងិចូលរួរែនុងការដរៀបចំបដងកើតកផនការដរ ឬឯែសារទ្ស្េនទនពាែ់
ព័នធនឹងការកម្បកាាយដខតរម្ពុះសី ន ឲ្យកាាយជាតំបន់ដស ឋែិចចពិដសសព  បំណង។ 

• បនរស ការជារួយន គូអភិវឌ្ឍដ ើរ្បីសិែា្ម្សាវម្ជាវនិងែំណត់វិស័យវិនិដោគអាទ្ិភាព
និងដែៀរគរធនធានោមំ្ទ្ការអន វតរ គ.អ.ឧ.។ 

• ស ការដរៀបចំឯែសារយ ទ្ធសាស្តសរពាែ់ព័នធនឹងការកថ្ទំការវនិិដោគ នងិដរៀបចំឯែ
សារទ្ស្េនទនពាែ់ព័នធនងឹយ ទ្ធសាស្តសរជំរ ញការអភិវឌ្ឍវិសយ័កាត់ដ រ និងផលិតកសប្ែ 
ដជើង ដ ើរ្បីបដងកើនតនរលបកនែរ និងជំរ ញការអភិវឌ្ឍចដងាារឧស្ា ែរមោំម្ទ្។ 

• សម្របសម្រលួការពនិិត្យវាយតនរលពាែ់ែណ្តាលអាណតរិដលើការអន វតរ គ.អ.ឧ.ែ. ។   

៤.១០៦- ដ ើរ្បីអន វតដដោលនដោបាយជាអាទិ្ភាពរបស់រាជរោាភិបាលែរពុជា សម្រប់នីតិ
កាលទី្៦ននរ ឋសភា ែនុងការបនរជំរ ញែិចច ំដណើរការនិងទែ់ទញការវិនិដោគដៅតារតំបន់
ដស ឋែិចចពិដសស ដ ើរ្បីែសាងរូលោានឧសា្ ែរម ម្ែ រម្បែឹា្អភវិឌឍ្នែ៍រពជុា នឹងអន វតរ
សែរមភាពសខំាន់ៗ ូចខាងដម្ការ៖ 

•  ឹែនាំ និងសម្របសម្រលួែនុងការពិនតិ្យដឡើងវិញអពំីម្ែបខ័ណឌដលើែទ្ឹែចិតរសម្រប់ម្ែ រ
   នក លដបាុះទ្ីតាងំដៅែនុងតំបន់ដស ឋែិចចពិដសស ទំងម្ែ រ   នបរដទ្ស ទំងម្ែ រ   ន
ែនុងម្ស ែ និងទំងស ម្ោសធ នតចូ និងរធយ្រ។ 

• ជំរ ញឲ្យរនការចលូរួរកាន់កតសែរមកថ្រដទ្ៀតពវីិស័យឯែជន/អនែអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ ែនុង
ការអភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរព័នធដៅតារបណ្តាទ្ីតាំងននតំបន់ដស ឋែិចចពិដសស ដ ើរ្បីធានា
ឲ្យរនភាពទែ់ទញ និងការចប់ឤររមណព៍ីសំណ្តែ់អនែវិនិដោគ។  

• បនរជំរ ញការបដងកើតែម្រងឧស្ា ែរម និងសនួឧស្ា ែរមធំៗ តាររយៈការអន រ័ត 
“ច្ាប់សរីពីតំបន់ដស ឋែិចចពិដសស” សំដៅអភិវឌ្ឍតំបន់ទំងដនាុះឲ្យឈាន ល់ែម្រិត  
សរង់ោអនររជាតិដលើម្គបទ់្ិ ឋភាព ម្ពរទំងការដលើែទ្ឹែចិតរ និងវិធានការោំម្ទ្ជាែ់កសរង
ដផ្េងដទ្ៀត ដ ើរ្បជីំរ ញការវិនិដោគដៅែនុងតំបន់ដស ឋែិចចពិដសស។ 
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• បនរស ការអភិវឌ្ឍតំបនឧ់ស្ា ែរមតារបណ្តាដខតរ ក លជារលូោានម្បរូលផរុំនន
ស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ សំដៅជំរ ញដលើែែរពស់ភាពម្បែួតម្បកជងននស ម្ោស
ទំងដនាុះ ពិដសស តាររយៈការផរល់អាទ្ិភាពដលើការតភាាប់បណ្តាញអគគិសនី និងការផគត់
ផគង់ទ្ឹែសាាត ការតភាាប់ផលវូ ឹែជញ្ជូន និងឡូជីសទីែ ម្ពរទំងការសម្រួល នងិការដលើែ
ទ្ឹែចិតរដផ្េងដទ្ៀត។ 

• ដលើែែរពសក់ារម្បែតួម្បកជងរវាងតំបន់ដស ឋែិចចពិដសសនានា ដោយសិែា្បដងកើតសូច
នាែរសនលូសម្រប់វាសស់ទង់សរិទ្ធែរមននែិចច ំដណើរការរបស់តំបន់ដស ឋែិចចទំងដនាុះ 
សម្រប់ជាលែខខណឌវិនចិឆយ័ែនុងការផរល់ការដលើែទ្ែឹចិតរ និងជរំ ញឧតររន វតរន៍។ 

• ចូលរួរ និងស ការជារួយម្ែសួង សាាប័នពាែ់ព័នធែនុងការបនរអភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរព័នធ
រូបវនរ ជាពិដសសដៅជ ំវិញតំបន់ដស ឋែចិចពិដសស។ 

• បនរដរៀបចំកែសម្រួលរចនាសរព័នធអភិបាល និង ពម្ងឹងសរតែភាពរស្តនរីដៅតាររ ឋបាល
តំបន់ដស ឋែចិចពិដសស ដ ើរ្បីផរល់ដសវាឲ្យកាន់កតរនម្បសិទ្ធភាពជូនអនែវិនិដោគ។ 

• ពិនិត្យលទ្ធភាពែនុងការជំរ ញការអភិវឌឍ្តំបន់ដស ឋែិចចពិដសសធំៗ និងរនបទ្ោានខពស ់
ដោយដម្បើយនរការភាពជាន គូរវាងរ ឋ និងវិស័យឯែជន។ 

៤.១០៧-   ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ម្ែសងួឧសា្ ែរម នងិ សបិប្ែរម នឹងបនដការងារអាទ្ិភាពរបសខ់ៃួន រួរ
ទំងសកមមភាពសាំខ្ជន់ៗរមួមន៖ 

• ដធវើពិពិធែរមឧសា្ ែរម និងការពម្ងែីសរតែភាពផលិតែរមឧស្ា ែរម ការបដងកើនផលិត 
ភាពដោយផរល់អាទ្ភិាពជាពិដសស លក់ារអន វតរ “ដោលនដោបាយអភវិឌឍ្វសិយ័ឧសា្ 
 ែរម ឆ្ន២ំ០១៥-២០២៥”។ 

• ដលើែគដម្រងកផនការសែរមភាព សំដៅទែ់ទញជនំួយោំម្ទ្បដចចែដទ្ស និងថ្វិកា ពែីរម
វិធីភាពជាន គសូម្រប់ម្បដទ្ស ដម្ការការសម្របសម្រួលរបសអ់ងគការយូន ីូ នងិពម្ងឹងែិចច
ស ម្បតិបតរកិារជារួយអងគការអនររជាតិ ន គូអភិវឌឍ្នានា។ 

• ជំរ ញ នងិដលើែទ្ឹែចតិរ ល់ការវិនិដោគ បដងកើតជាែម្រងឧសា្ ែរម សួនឧសា្ ែរម និង
ការបដងកើតតំបនដ់ស ឋែិចចពដិសស ម្ពរទំងការវនិិដោគដៅដលើការអភិវឌ្ឍដ ោារចនា-      
សរព័នធ និងការផា្រភាាបទ់ំងកផនែទ្ន ់ និងកផនែរ៉ឹង ក លោំម្ទ្ លស់ែរមភាពផលិតែរម 
ឧស្ា ែរមម្គប់ម្បដភទ្។ 

• បនរពម្ងឹងការអន វតរចា្ប ់ និងលខិិតបទ្ោានគតយិ តរនានា សរីពីការម្គប់ម្គងដរាងចម្ែ 
និងទែ់ទញម្គប់បណ្តាដរាងចម្ែ ស ម្ោស ឲ្យរែច ុះបញ្ជីស ំម្បកាសបដងកើតដរាងចម្ែ 
ស ំវិញ្ាបនបម្តអន ញ្ាត ំដណើរការដរាងចម្ែ និងដលើែសាាែដឈាាុះដរាងចម្ែ។  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

289 

• បនរការតារោន ម្តតួពិនតិ្យ ម្បរូលម្គប់ម្គង និងចងម្ែងទ្ិននន័យសែតិិ ឲ្យកាន់កតរន 
ភាពម្បដសើរដឡើង ។ 

• ពម្ងឹងែិចចស ម្បតិបតរកិារកផនែបដចចែវិទ្ា្ វិទ្្ាសាស្តសរ និងនវាន វតរន៍ នងិជំរ ញែិចចការ
ម្សាវម្ជាវនានា ម្ពរទំងដលើែទ្ឹែចតិរ ល់គនំិតនចនម្បឌិតថ្មីៗ ទំងែនងអាជីវែរម ដសវា
ែរម និងផលតិផល ក លសរម្សបែនុងបរិការណជ៍ាតិ និងសរ័យឌីជថី្ល ឬប ិវតរន៍
ឧស្ា ែរមទ្ី៤។ 

• ដរៀបចំដសចែរីកណនាំ សរីពកីារម្គប់ម្គងសំណលឧ់សា្ ែរម។ 
• ពម្ងឹងនីតិវធិី និងែិចចស ម្បតិបតរិការជារយួន គូទំងែនុង នងិដម្ៅម្បដទ្ស ែនុងែិចចការ
ពម្ងឹង និងសម្រលួ លក់ារច ុះបញ្ជី ការការពារ និងការផរល់ម្បកាសនយីបម្តតែកែរម 
កផនែែរមសិទ្ធិបញ្ា ែនងុវិសយ័ឧស្ា ែរម។ 

• ពម្ងឹងការអន វតរែិចចការសរង់ោ និងរម្តាសាស្តសរជាតិ ែនុងការការពារស ខរលភាពសា
ធារណៈជន បដងកើនភាពម្បែួតម្បកជងែនងុតំបន់និងសែលដលាែ ។ 

• ជំរ ញែសាងសរតែភាពផរល់ដសវាអភិវឌ្ឍធ រែិចច នងិសរតែភាពសាាប័នោមំ្ទ្ ជាពិដសស 
វិទ្្ាសាានសរងោ់ រជ្ឈរណឌលរម្តាសាស្តសរជាត ិ រជ្ឈរណឌលផលតិភាពជាតិ រនទីរ
ពិដសាធន៍ឧស្ា ែរមែរពុជា និងសាាប័នពាែ់ព័នធនានា ដ ើរ្បីជំរ ញការវិនិដោគ និងម្ប- 
សិទ្ធភាពននការផរល់ដសវាែរមជូនសាធារណជន។ 

ស ម្ោសធ នតចូ នងិរធយ្រ 
• ពិនិត្យដឡើងវញិនូវចណំុចយ ទ្ធសាស្តសរ ឬកផនការសែរមភាព ោមំ្ទ្វសិ័យឯែជនដលើការងារ 
ផលិតែរម ការបដងកើនសរតែភាពម្បែតួម្បកជងរបស់ដរាងចម្ែ ស ម្ោសធ នតចូ និងរធយ្រ 
និងសិប្បែរម នងិការពម្ងែីទ្ីផ្ារផលិតផលែរពុជា។ 

• ជំរ ញ និងដលើែទ្ឹែចិតរ ការអន វតរគរំូអាជវីែរមម្បែបដោយបរិោប័នន ឬសែរមភាពអាជវីែរម
លែខណៈបរិោប័នន និងការផរួចដផរើរអាជីវែរមកបបស ម្ោសសងគរ ដ ើរ្បបីដងកើតជាជវភាព
ថ្មីរួយសម្រប់ជា ដំណ្តុះម្សាយរនលែខណៈជាម្បពន័ធែនុងការពដនលឿនធ រែិចចកបបនវាន វតរន៍
របស់វសិ័យឯែជន ក លអាចជួយផរល់ជា ំដណ្តុះម្សាយចំដពាុះបញ្ានានាជូនម្បជាពល 
រ ឋម្ែីម្ែ និងម្បជាពលរ ឋក លរនចំណលូទបដៅែរពុជា។ 

• អន វតរដវទ្ិកាជនំួបទ្ូលទំ្លូាយក លរនចរ៉ឹែអនររវសិ័យ ផ្ារភាាប់ទ្ំនាែ់ទ្ំនងោនជាម្បព័នធ
រវាងអនែផលិត អនែផគត់ផគង ់ និងអនែជួយរែទ្ីផា្រ ដោយចបំាច់ទរទរការចូលររួ និងែចិច
ស ការោនជិតសនិទ្ធជារយួម្ែសួង សាាប័នរ ឋ នងិកផនែឯែជនក លពាែព់័នធ  ូចជាសភា
ពាណិជជែរម សភារ ខរបរ  សរគរ ឬស ភាពសរពន័ធ ស ម្ោសនានា។  

• បនរជំរ ញបដងកើត រជឈ្រណឌលផរលម់្បែឹា្សរពីកីារអភវិឌឍ្ធ រែចិច នងិស ការជារួយបណ្តា
សាាប័ន ផរល់ដសវាម្បឹែ្ាសរីពីការអភិវឌឍ្ធ រែិចច ឯែជននានា។ 
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• បដងកើតបរិោកាសធ រែិចច សំដៅការបដងកើនការច ុះបញ្ជី ការអន ញ្ាត ការបដងកើតដរាងចម្ែ 
ស ម្ោសែរមនរសាលធ នតូច រធ្យរ និងសិបប្ែរម ម្ពរទំងដសវាម្ចែដចញចលូកតរយួឲ្យ
កាន់កតម្បដសើរដឡើង។ 

• ដលើែែរពសស់រតែភាពសបិ្បែរមកែនចនផលិតផលែនងុម្ស ែ និងការដម្បើម្បាស់ម្បព័នធឌីជី   
ថ្លែនុងអាជវីែរម ពិដសសម្បដភទ្អាជវីែរមកបបនចនម្បឌិត និងផរល់អតែម្បដោជន៍ជូន
សងគរ  ូចជាម្បដភទ្អាជីវែរមកបបស ម្ោសសងគររួរចំកណែបដងកើតការងារែនុងម្ស ែ។ 

• ជំរ ញការែសាងដោលនដោបាយ ម្គប់ម្គង និងអភិវឌ្ឍកម្សអំបលិ។ 
• ដរៀបចំការផ្េពវផា្យ នងិបណ្តុះបណ្តាល សរីពសី វតែិភាពចំណអីាហារ និងជំរ ញភាព
អន ដលារតារសរង់ោជាតិ និងអនររជាតិ។ 

• ជំរ ញ នងិដលើែែរពសស់ែរមភាពសិប្បែរមកែនចនវតែធុាត ដ ើរពីធរមជាតិែនងុម្ស ែ  ូចជា វលល  
ដតោ បញសេ្ី ែំដបាាែ។ 

• បនរជំរ ញការម្គប់ម្គងទ្ិនននយ័សែិតិស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ និងសិប្បែរម ដៅទ្ូទំង
ម្បដទ្សជារូលោាន ែនុងការដរៀបចំកផនការយ ទ្ធសាស្តសរ ដ ើរ្បីជំរ ញ នងិោំម្ទ្ការអភិវឌ្ឍ 
ស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ និងសិបប្ែរម។ 

• បនរជំរ ញែិចចស ម្បតិបតរិការជារយួន គូអភិវឌ្ឍនានា ែនុងការជំរ ញអភិវឌឍ្ស ម្ោស 
ធ នតូច និង រធ្យរ នងិសបិ្បែរម។ 

• ជំរ ញ ោមំ្ទ្ នងិដលើែែរពស់សែរមភាពចលនាភរូិរួយផលិតផលរួយ ដរៀបចំវគគបណ្តុះ 
បណ្តាលសរីពកីារដរៀបចំបញ្ជី ិរញ្ញវតែ ុ និងការម្គបម់្គងស ម្ោស សិប្បែរម ដោយ 
ស ការជារយួន គូអភិវឌ្ឍ។ 

• បដងកើនសែរមភាពផ្េពវផា្យ និងដរៀបចំែរមវិធីម្បែតួម្បកជង ែរមវិធតីាំងពិព័រណ៌ផលិត 
ផល ទំងែនុង និងដម្ៅម្បដទ្ស សំដៅដលើែែរពស់ផលិតផលែនងុម្ស ែ។  

• ជំរ ញការោែ់បញ្ចលូជាផលវូការ ដោលនដោបាយអភិវឌ្ឍស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ 
និងកផនការអន វតរ៥ឆ្នំ នងិ អន វតរសែរមភាពនានាក លរនកចងែនុងដោលនដោបាយ
ដនុះ ក លដតោតដលើចំណចុអាទ្ិភាពរួររន៖ ជំរ ញបរិោកាសកផនែចា្ប់ នងិបទ្ោានគតិ
យ តរ ែ៏ ូចជាសរតែភាពសាាប័នសាធារណៈ ការអភិវឌ្ឍសរតែភាពស ម្គនិ និងធនធាន
រន ស្េ ជំរ ញពាណិជជែរមែនុងម្ស ែ ផលិតភាព គ ណភាព បដចចែវទិ្្ា នងិន វាន វតរន៍
ពម្ងីែការផ្ារភាាបដ់ៅកាន់ទ្ីផ្ារបរដទ្ស និងអនររជាតិ។ 

៤.១០៨-   ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ម្ែសងួដទ្សចរណ ៍ នងឹបនដអន វតរដោលនដោបាយអាទ្ិភាពរបសខ់ៃួន 
សាំខ្ជន់ៗរួមមន៖ 

• អភិវឌ្ឍផលិតផលនិងការវិនិដោគដទ្សចរណ៍៖ ១. ដរៀបចំកផនការអភិវឌឍ្នយ៍ ទ្ធសាស្តសរ 
អភិវឌ្ឍន៍ដទ្សចរណ៍និងសែរមភាពអាទ្ភិាព ២. ដធវើពិពិធែរមផលិតផលដទ្សចរណ៍ថ្មីៗ
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បកនែរដទ្ៀតដោយរិនពឹងកផអែកតដលើតំបន់អងគរ ៣. ជំរ ញការទែ់ទញ នងិវនិិដោគដលើ 
វិស័យដទ្សចរណ៍ ៤. ពនិិត្យ វាយតនរល និងជំរ ញម្ែ រ   នវិនិដោគទ្ទ្ួលបានការអន -
ញ្ាតពីរាជរោាភបិាល នងិ ៥. ជំរ ញការដរៀបចំតំបន់ដទ្សចរណ៍ពសិិ ឋ។  

• សិែ្ាទ្ីផា្រ នងិផ្េពវផា្យដទ្សចរណ៍៖ ១. ជំរ ញការផ្េពវផា្យ “ែរពជុា ម្ពុះរាជាណ្ត
ចម្ែអចឆរយិៈម្បែបដោយភាពែែដ់ៅោ”  ២. ជំរ ញការសែិ្ាទ្ីផា្រ និងពម្ងីែការផេ្ពវ
ផ្ាយដទ្សចរណ៍ដៅដោលដៅទ្ីផា្រអាទ្ភិាព នទ្ដទ្ៀត ៣. ជំរ ញ និងពម្ងីែការ
ផ្េពវផ្ាយដទ្សចរណ៍ដម្ៅម្បដទ្សបកនែរដទ្ៀត តាររយៈម្ែ រម្បឹែ្ាភបិាលសិែ្ាទ្ីផា្រ 
និងផ្េពវផា្យដទ្សចរណែ៍រពុជា និងសាានតំណ្តងដៅដម្ៅម្បដទ្ស និង ៤. ជំរ ញការ
សិែ្ាម្សាវម្ជាវ ដធវើអដងកតទ្ីផ្ារ នងិដរៀបចំចងម្ែងសែិតិដទ្សចរណ៍។ 

• ពម្ងឹង និងដលើែែរពស់គ ណភាពផលិតផល និងដសវាែរមដទ្សចរណ៍៖ ១. ការពម្ងឹង
គ ណភាពផលតិផល និងដសវាែរមដទ្សចរណ៍ ២. ការពម្ងឹងគ ណភាព និងម្បសិទ្ធភាព
ននការផរល់ដសវាសាធារណៈ តាររយៈការបដងកើត និងោែ់ឲ្យដម្បើម្បាស់នូវសរង់ោដសវា
ែរមសាធារណៈ ៣. អន វតរសរង់ោដទ្សចរណថ៍្ននែ់ជាតិ ៤. ជរំ ញចលនាម្បឡងម្បណ្តំង 
“ទ្ីម្ែ ងសាាត ររណយីោានសាាត ដសវាលអ នងិប សិណ្តារែចិចលអ" “ែរពជុាសាាត” និង ៥. 
ពម្ងឹងគ ណភាពឧស្ា ែរមដទ្សចរណត៍ារទ្សេ្នទន “ដសវារយួ សរងោ់រយួ”។ 

• ពម្ងឹងគ ណភាពអបរ់ំបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េែនុងវសិ័យដទ្ស    
ចរណ៍៖ ១. បណ្តុះបណ្តាលនិងពម្ងងឹសរតែភាពជនំាញវិជាាជីវៈដទ្សចរណ៍ ២. បញ្ជូន  
រស្តនរីដៅដធវើែរមសិែា្  ែម្សង់បទ្ពិដសាធន៍ និងសែិ្ាដៅដម្ៅម្បដទ្ស។ 

• សម្របសម្រលួការដធវើ ំដណើរ និង ឹែជញ្ជូនដទ្សចរណ៍៖ ១. ជំរ ញការអភិវឌ្ឍដ ោា
រចនាសរព័នធពាែ់ព័នធវិសយ័ដទ្សចរណ៍របស់ម្ែសងួសាាប័នពាែ់ព័នធ ២. ជំរ ញដលើែទ្ឹែ
ចិតរ និង សម្រលួការដធវើ ដំណើរដទ្សចរណ៍ ៣. ស ការជារួយម្ែសួងសាាបន័ពាែ់ព័នធ 
ែនុងការកាត់បនែយរបាំង នងិការងារព ំចំបាច់តារម្ចែទារ និងម្ចែទារម្ពំក នអនររជាតិ។ 

• ពម្ងឹងសរតែភាពវិសយ័ឯែជន និងភាពជាន គូរ ឋ-ឯែជន៖ ១. ជំរ ញែចិចស ម្បតិបតរិ
ការអនររជាតិ ដទ្វរភាគ ីម្តភីាគី ព  ភាគ ីែនុងបរិបទ្អន តំបន់ នងិពិភពដលាែ ២. ជរំ ញឲ្យ
រនការចលូរួរសែរមពីកផនែឯែជន ៣. ជំរ ញភាពជាន គូរវាងរ ឋ និងឯែជន។ 

• អភិបាលែិចចលអែនុងវសិ័យដទ្សចរណ៍៖ ១. អភិវឌឍ្សរតែភាព កែលរអការម្គប់ម្គង និង 
អភិវឌ្ឍន៍ធនធានរន ស្េជាពិដសសសរតែភាពម្គប់ម្គង និងចត់កចងការងារឲ្យម្សប
តារតម្រូវការអងគភាព ២. ពម្ងឹងគ ណភាពធនធានរន ស្េែនុងឧស្ា ែរមដទ្សចរណ៍
តារទ្ស្េនទន “ប គគលែិរនែ ់ជនំាញរយួ”  ៣. ជំរ ញការដធវើវិរជ្ឈការដៅរ ឋបាលថ្ននែ់
ដម្ការជាតិ ម្សបតារែរមវិធីជាតសិម្រប់ការអភិវឌ្ឍតារកបបម្បជាធិបដតយ្យដៅថ្ននែ់
ដម្ការជាតិ។  

• ពម្ងឹង សនរិស ខ ស វតែិភាពដភញៀវដទ្សចរណ៍៖ ១. ដលើែែរពស់តនួាទ្ីស្តសរី ស វតែិភាពែ ររ 
ជនពិការ ២. ទ្ប់សាាត់ការរើែរាលោលនិងការ្លងជំងឺដអ ស៍ែនុងវិស័យដទ្សចរណ៍ ៣. 
ការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងដម្គឿងដញៀនែនុងវិស័យដទ្សចរណ៍។ 
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៤.១០៩-   ម្ែសងួដទ្សចរណ ៍ចបំាច់ម្តូវបញ្ចលូនូវរូលោានម្គឹុះសំខាន់ៗចនំួន៥ បកនែរដទ្ៀត 
ែនុងការអភិវឌឍ្វិសយ័ដទ្សចរណ៍ែរពុជា ក លែនុងដនាុះរួររន ៖ 

• អភិរែ្េ ការពារ កែលរអ និងអភិវឌ្ឍម្បែបដោយចរីភាព និងសរម្សបនូវទ្ែីកនលង ក ល
រនសរ្បតរិវបប្ធរ៌ម្បវតរសិាស្តសរ និងធនធានធរមជាតិក លជាដោលដៅដទ្សចរណ៍
ម្បែបដោយសកាោន ពលរបស់ជាតិ។ 

• ដោរពនូវតនរលរបស់ម្បជាពលរ ឋរូលោាន តារស គរន៍នីរួយៗ និងជរំ ញឲ្យរនការ
កចែរំកលែបទ្ពិដសាធនល៍អៗម្បែបដោយគ ណភាពខពស់ លដ់ភញៀវដទ្សចរណ៍ និងម្បជា
ជនរូលោាន ម្ពរទងំផរល់នូវដសវាម្បែបដោយគ ណភាព។ 

• ជំរ ញឲ្យភាគីពាែ់ពន័ធទ្ទ្លួផលម្បដោជនក៍ផនែសងគរ ដស ឋែិចច ពីវសិយ័ដទ្សចរណ ៍
ម្បែបដោយសរធរ៌ កាត់បនែយផលប ុះពាលជ់ាអវិជជរនននវិសយ័ដទ្សចរណ៍រែដលើ
ដស ឋែិចច សងគរ វបប្ធរ៌ និងបរិសាាន។ 

• កថ្រែ្ានវូគ ណតនរលននសរ្បតរិររតែ និងធនធានទំងអស់ ដ ើរ្បីម្ទ្ម្ទ្ង់ ល់សែរមភាព        
ដទ្សចរណយ៍ូរអកងវង និងចីរភាពសម្រប់រន ស្េជនំាន់ដម្កាយៗដទ្ៀត។ 

• ជំរ ញឲ្យរនការចលូរួរពមី្គប់ភាគីពាែព់័នធទំងអស់ ទំងរ ឋ ឯែជន ម្បជាជន ន គូអភ ិ
វឌ្ឍែនុងការអភិវឌ្ឍដទ្សចរណ៍ម្បែបដោយគ ណភាព ចីរភាព និងការទ្ទ្ួលខ សម្តូវខពស់។ 

៤.១១០- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ម្ែសងួវបប្ធរ ៌ នងិវចិមិ្តសលិប្ៈ នងឹបនដអន វតរដោលនដោបាយអាទ្ិ
ភាពរបស់ខៃួនសាំខ្ជន់ៗ រួមមន ការអភិរែ្េ និងអភិវឌ្ឍវប្បធរ៌ជាតិ។ 

 ៤.១១១-   ការអភិរែ្េររតែវប្បធរជ៌ាតិ គឺជាការងារក លម្តូវចត់ទ្ ែជាកាតពវែិចចចរ្បង
ក ល ម្ែសងួវបប្ធរន៌ងិវចិមិ្តសលិប្ៈម្តូវខិតខំព ុះពារបំដពញឲ្យសដម្រចបាន។ ទ្នទឹរដនុះវប្បធរ៌
ែ៏ម្តូវរនវឌ្ឍនភាពនិងរើែ  ុះោលដៅរ ខផងក រ។  ូចដនុះ រាជរោាភិបាលែរពុជានឹងោែ់បញ្ជូល
នូវដោលនដោបាយក លជួយបងកលែខខណឌសរម្បែបក លជាឱកាសែនុង “ការអភវិឌឍ្វបប្ធរ៌
ជាត”ិ តាររយៈនដោបាយដលើែទ្ឹែចិតរ ល់គនំិតនចនម្បឌិតបដងកើតថ្មីែនុងវសិ័យសលិ្បៈវប្បធរ ៌
ម្ពរទំងពម្ងីែឲ្យបានទ្លូំទ្ូលាយនូវឧស្ា ែរមវប្បធរ៌ផងក រ។ ការអភិរែ្េនិងអភិវឌ្ឍវប្ប-
ធរ៌បានលអម្បដសើរ គឺជាការដលើែែរពស់ សលីធរ៌ គ ណធរ៌ និងែិតា្ន ភាពជាតិ។ ែំដណើនដស ឋ
ែិចចជាកាលាន វតរភាពននការអភិរែ្េ និងអភិវឌឍ្វប្បធរ៌ជាតឲិ្យកាន់កតរនភាពរើែចដម្រើននិង
រនម្បសិទ្ធភាពខពស់ម្សបតារទ្ិសដសាាែ “អភរិែេ្ដ ើរប្អីភវិឌឍ្” និង“អភវិឌឍ្ដលើរលូោានអភិ
រែេ្” ម្បែបដោយចីរភាព ក លជា “វ រ” រយួននវឌ្ឍនភាពវប្បធរ៌និងែដំណើនដស ឋែិចចម្សប
តារដោលដៅយ ទ្ធសាស្តសរគឺ  ែំដណើន ការងារ សរធរ៌ និងម្បសទិ្ធភាព។ 

ការអភរិែេ្ដបតែិភណឌវបប្ធរជ៌ាតទិងំរបូនីងិអរបូ៖ី 
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• ដធវើបចចុប្បននែរមបញ្ចីសារដពើភណឌដបតិែភណឌវប្បធរ៌ជាតិ ដោយបដងកើតឲ្យរននូវ “ម្បព័នធ
ទ្ិននន័យរូលោាន” ជាតរិួយ ក លងាយម្សួលែនងុការែំណត់ហានយិភ័យដបតិែភណឌ
វប្បធរ៌ជាម្បចំ។ 

• ដរៀបចំបទ្ោានគតយិ តរ និងកផនការការងារក លដ្លើយតបនឹងសាានភាពជាែ់ កសរងែនុង
ការម្គប់ម្គងដបតិែភណឌវប្បធរ៌។ 

• ដរៀបចំវធិានកថ្ទំ និង ជសួជ លសរប្តរិដបតិែភណឌវប្បធរ៌ជាតិ។  
• ពម្ងឹងយនរការទរទរយែរែវិញនូវវតែុប រាណកខមរ ក លម្តូវបានលួចនិងកាន់កាប់ដោយ 
ខ សច្ាបទ់ំងដៅែនុងនិងដម្ៅម្បដទ្ស។ 

• ដលើែែរពស់ការយល់ ឹង និងបងកឲ្យរនការចូលរួរពីសាធារណជនែនុងការកថ្រែ្ាការពារ 
ដបតិែភណឌវប្បធរជ៌ាតិ។ 

• ជំរ ញការអភរិែ្េដបតិែភណឌែនុងស គរន៍។ 
• ពម្ងឹង និងពម្ងីែការអភិវឌ្ឍចំដណុះ ឹងនិងជនំាញវជិាាជីវៈដលើវសិ័យវប្បធរ៌។ 
• កថ្រែ្ា និងជំរ ញឲ្យកាន់កតខាាំងចំដពាុះការដផទរចំដណុះ ឹងម្បនពណី។ 
• បដងកើនការយល់ ឹងការយែចិតរទ្ ែោែ់ និងការចលូរួរពីរហាជន ពិដសសយ វជននិង 
ែ ររដោយដធវើការបណ្តុះបណ្តាលដោយឈរដលើដោលការណ៍ “អប់រំដ ើរ្បវីប្បធរ៌ វប្ប
ធរ៌ដ ើរ្បីអប់រំ”។ 

• កថ្រែ្ា និងដលើែែរពសក់ារការពារវប្បធរ៌ជនជាតិដ ើរភាគតិច។ 
• បងកលែខណៈឲ្យស្តសរ ីែ ររនិងជនពិការចូលរួរកាន់កតដម្ចើនែនុងវិស័យវប្បធរ៌។ 

ការដលើែតនរលវបប្ធរជ៌ាត៖ិ 
• ពម្ងឹង នងិពម្ងីែវិសាលភាពននការផ្េពវផា្យវប្បធរ៌ជាតិ ឲយ្កាន់កតទ្ូលទំ្ូលាយតារ   
រយៈការសកររង រដហាម្សព ការតាងំពិព័រណ៍។ 

• ពម្ងឹង និងពម្ងីែតនួាទ្ីរបស់សាររនទីរ និងរណឌលវប្បធរ៌។ 
• ម្សាវម្ជាវ និងផ្េពវផា្យដបតិែភណឌវប្បធរ៌ជាតិ។ 
• ដរៀបចំចងម្ែងឯែសារដបតិែភណឌម្បណិត និងរនតនរលដលចដធាារបស់ែរពជុាដ ើរ្បីោែ ់
បញ្ចូលែនុងបញ្ជីរបស់អងគការយូដណសកូ។ 

ការអភវិឌឍ្វបប្ធរ៖៌ 
• ដរៀបចំបទ្ោានគតយិ តរ និងយនរការអន វតរសម្រប់ជួយម្ទ្ម្ទ្ង់ លស់លិ្បែរផលិតែរ 
អងគការ សរគរ និងស ម្គិនក លម្បែបអាជីពែនុងវិស័យវប្បធរ៌។ 

• ស ការជារយួម្ែសួង សាាប័នពាែ់ព័នធដ ើរ្បជីំរ ញ ល់ការបដងកើតទ្ផី្ារផលិតផលវបប្
ធរ៌និងទ្ីផ្ារការងារែនុងវសិ័យវប្បធរ ៌និងសលិ្បៈ។ 

• ពម្ងីែទ្ីផា្រផលតិផលនងិដសវាែរមវប្បធរ ៌ ដោយផរល់ឱកាសឲ្យបានទ្លូទំ្ូលាយជូន 
 ល់សិលប្ែរ ផលិតែរ នងិអនែម្បែបអាជីពែនងុវិសយ័វប្បធរ៌ នងិ សលិ្បៈ។ 
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• បងកលែខណៈដលើែទ្ែឹចិតរនិងជំរ ញ ល់ការនចនម្បឌតិបដងកើតថ្មីសានន ដ ើរ ដ ើយថ្មីែនុងកផនែ 
តស្តនរី ដសាតទ្ស្េន ៍ ភាពយនរ សិល្បៈទ្ស្េនីយភាព សិបប្ែរម វចិិម្តែរម តរ្ាញ 
ម្បនពណី និងការរចនានចនរ ូ ។ 

• ជំរ ញការដរៀចំពិព័រណ៍សានន នចនម្បឌិតបដងកើតថ្មីែនុងវិស័យសិល្បៈវប្បធរ៌និងឧស្ា ែរម។  
• ដលើែែរពសវ់ិស័យភាពយនរដៅែរពុជាដោយ ៖ 

▪ អភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េែនងុវិស័យភាពយនរ។ 
▪ បដងកើនការផេ្ពវផ្ាយម្គបរ់ូបភាព ដ ើរ្បទីែ់ទញម្ែ រ   នបរដទ្សរែថ្តភាពយនរ
ដៅែរពុជា កម្បកាាយជាក ន ីសាាគរន៍ននការថ្តភាពយនរបរដទ្ស។ 

▪ បដងកើនយនរការសម្របសម្រួលែនុងការដសនើស ថំ្តភាពយនរតារម្ចែដចញចូលកតរួយ។ 
▪ បនរនដោបាយ “ដរ៉ាងរស” សម្រប់ភាពយនរែនុងម្ស ែ។ 
▪ កម្បកាាយររណយីោានដបតិែភណឌវប្បធរ៌ ដៅជាដោលដៅននការទែទ់ញែនុងការ 
ថ្តភាពយនរ ការសកររងសិល្បៈនិងការវិនិដោគែនងុវិស័យដទ្សចរណ៍។ 

• ជំរ ញឲ្យែរពជុា ជាទ្ីែកនលងផ្េពវផ្ាយផលិតផលវប្បធរ៌ 
▪ បដងកើតម្បព័នធទ្ិននន័យសរីពអីងគការ សរគរ និងស ម្ោសវប្បធរ៌។ 
▪ ដធវើអតរសញ្ាណែរមវប្បធរ៌ និងភូរិរួយផលិតផលរួយ។ 

• ដរៀបចំយនរការសម្រួលការនាំចូលសរារបដចចែវិទ្្ាសរង់ោនិងម្សបចា្ប់ជូន ល់ស 
ម្គិនម្បែបរ ខរបរដលើវសិយ័វប្បធរ៌។ 

៤.១១២- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់នីតិ 
កាលទី៦ថ្នរែឋសភា ម្ែសងួករ  នងិ ថ្នរពល រនដបសែែរមោ៉ាងធំដធងែនុងការអភិវឌឍ្វិសយ័
ដម្បងកាតឲយ្អស់លទ្ធភាព តាររយៈការកសវងរ ែរែ អភិវឌ្ឍផលតិែរម ម្បម្ពឹតរែរម  ឹែជញ្ជូន   
សននិធិ និងការដធវើពាណិជជែរម ដម្បងនិងឧសម័ន ដ ើរប្ីរួរចំកណែអភិវឌឍ្ដស ឋែចិច សងគរ និងផល
ម្បដោជន៍យូរអកងវងននម្បដទ្សជាត ិនិងភាពលអម្បដសើរននជវីភាពរស់ដៅរបស់ម្បជាជនែរពុជា។  

៤.១១៣- ដ ើរ្បសីដម្រចបាននូវដបសែែរមខាងដលើ ម្ែសងួករ នងិថ្នរពល នឹងដរៀបចំដោល
នដោបាយជាតដិម្បងកាត ឆ្ន២ំ០២០-២០៣០ និងោែ់ដចញកផនការសែរមភាពសម្រប់អន វតរឲ្យ
បានចបស់ពវម្គបដ់ៅឆ្ន២ំ០២០។ សែរមភាពជាអាទ្ភិាព រួររន ចូខាងដម្ការ៖ 

• ែសាងច្ាប់ និងលិខិតបទ្ោានគតយិ តរ។  
• ែសាងសរតែភាព នងិពម្ងឹងសាាប័ន ទំងកផនែអាប់ស្តសទីរ និងដោនស្តសទីរ 
• បដងកើនចំណូលពវីិស័យដម្បងកាត។  
• ជំរ ញភាពទ្ទ្ួលខ សម្តូវសងគរ និងបរិសាានែនុងម្បតិបតរិការដម្បងកាត នងិសនរិស ខ     
ថ្នរពល។ 
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៤.១១៤-  ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ែនុងការអភិវឌឍ្ម្បភពែំដណើនដស ឋែិចចគនលឹុះ និងថ្មីៗ  ម្ែសងួពាណជិជែរម 
នឹងអន វតរសែរមភាពរួយចំនួន  ូចខាងដម្ការ ៖ 

• អភិវឌ្ឍន៍ការដធវើពិពិធែរមផលិតផល៖ ១. សិែា្ និងចងម្ែងអតរសញ្ាណផលិតផល 
សកាោន ពលែរពុជា ដ ើរ្បពីម្ងឹងដែរតិ៍ដឈាាុះ និងពម្ងែីការនាំដចញផលិតផលទំងដនាុះដៅ
ទ្ីផ្ារអនររជាតិ ២. បនរការងារបដងកើត និងម្គប់ម្គងរជ្ឈរណឌលអចិនស្តនរយ៍ផលិតផលែរពុជា 
និងរជ្ឈរណឌលជរំ ញពាណិជជែរមដៅែនុងនិងដម្ៅម្បដទ្ស ៣. ស ការជារយួន គូជំរ ញ
ពាណិជជែរម និងរជ្ឈរណឌលពាណិជជែរមដៅដម្ៅម្បដទ្សដ ើរ្បជីំរ ញផលិតផលែរពុជា
ដៅែនុងទ្ីផា្រតំបនន់ិងពភិពដលាែ។ 

• អភិវឌ្ឍការដធវើពិពិធែរមទ្ផី្ារនាំដចញ៖ ១. ដរៀបចំដោលនដោបាយជំរ ញការនាំដចញ ២. 
ដរៀបចំបដងកើតម្បព័នធម្តតួពនិិត្យ វាយតនរលននការអន វតរដោលនដោបាយពាណជិជែរម និង
ពម្ងឹងម្បសទិ្ធភាពននការអន វតរដោលនដោបាយពាណិជជែរម ៣. ពម្ងឹងនិងពម្ងីែការ
ដរៀបចំពិពរ័ណ៍ពាណិជជែរមែនុងម្បដទ្ស និងអនររជាត ិ ៤. បនរម្សាវម្ជាវ តារោន និង
វិភាគការវវិឌ្ឍដស ឋែិចចពាណិជជែរម របាំងពាណិជជែរម និងយ ទ្ធសាស្តសរពាណជិជែរមរបស់
ម្បដទ្សម្តវូដធវើពាណជិជែរម ៥. ដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើងនូវែិចចសម្រួលពាណិជជែរមដលើម្គប់ម្បត ិ
បតរិការនន ំដណើរការនាំដចញ ៦. ពម្ងឹងនិងពម្ងីែែិចចម្ពរដម្ពៀងពាណិជជែរមែនុងម្ែបខ័ណឌ 
ដទ្វភាគីនិងព  ភាគី។ 

 

៤.៣- ការណរៀរចំ្ខ្លនួសង្ារណ់ស ឋកិច្ចឌី្ជីថល និរណ ល្ើយត្រនឹររ ិវត្តន៍ឧសាហ

កមមទ្៤ី 
ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.១១៥- ប ិវតរន៍ឧសា្ ែរមសែល បានដធវើឲ្យរនការតាស់បរូរោ៉ាងខាាងំនូវសាានភាពសងគរ-
ដស ឋែិចចសែល ដោយសារនវាន វតរន៍បដចចែវិទ្ា្ ដ ើយែំព ងសែតិែនុង ណំ្តែ់កាលតាស់បរូរថ្មី
រួយដទ្ៀត គឺប ិវតរន៍ឧសា្ ែរមទ្ី៤។ ការណ៍ដនុះ តម្រូវឲ្យរាជរោាភបិាលយែចិតរទ្ ែោែ់ដលើ
ការដរៀបចំខលួនចបយ់ែកាលាន វតរភាព និងការដម្តៀរខលួនដ្លើយតបនឹងបញ្ាម្បឈរក លដែើត
ដចញពីវសិ័យដស ឋែិចចថ្មីៗ  ការអភិវឌ្ឍស ម្ោសធ នតូច និង រធ្យរ ការដលើែែរពស់ផលិតភាព 
និង ម្បសទិ្ធភាពវសិ័យែសិែរម ការដធវើឲ្យម្បដសើរនូវម្បព័នធស ខាភិបាល ការបដងកើនសរតែភាព
ដរៀបចំខលួនសម្រប់ទ្ប់ទ្ល់នឹងដម្ោុះរ នររាយ ម្ពរទំងការដរៀបចំនគរូបនីយែរមម្បែបដោយ
ម្បសិទ្ធភាព នងិ ការម្គប់ម្គងបរិសាានជាដ ើរ។ ដលើសពីដនុះ រាជរោាភបិាលម្តូវម្គបម់្គងផល
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វិបាែបណ្តាលរែពីប ិវតរន៍ឧស្ា ែរម  ូចជា ការកម្បម្បលួនូវរដបៀបរបបននការ ដធវើធ រែិចច នងិ 
ការបាត់បង់ការងារ អសែិរភាពនដោបាយ និងសងគរ និងការវាយម្បហារកផនែបដចចែវិទ្្ាព័ត៌រន។ 

៤.១១៦-  ដលើរូលោានដនុះ រាជរោាភិបាលែនុងនតីិកាលទ្ី៦ នងឹដតោតអាទ្ភិាពដលើ៖ 
ទ្១ី-ការដរៀបច ំនិង អន វតរម្ែបខណ័ឌយ ទ្ធសាស្តសរដស ឋែិចចឌីជីថ្លរយៈដពលកវង និង ោែវ់ិសយ័ 
ឌីជីថ្ល ជាអន វិសយ័ដៅែនុងម្បព័នធគណនជីាតិ។  

ទ្២ី-ការបនរដធវើបចចុប្បននភាព និង អន វតរដោលនដោបាយអភិវឌ្ឍវសិ័យ ទ្រូគរនាគរន ៍ និង 
បដចចែវិទ្្ាគរនាគរន ៍ នងិ ព័ត៌រន, កផនការដរបដចចែវិទ្្ាគរនាគរន ៍ នងិ ព័ត៌រន 
ម្ពរទំងចា្ប់សរីពីទ្រូគរនាគរន៍ នងិ បទ្ប្បញ្ញតរិ ពាែ់ព័នធនានា ការដរៀបចំ និង អន វតរ 
ម្ែបខណ័ឌយ ទ្ធសាស្តសររយៈដពលកវងសម្រប់វិសយ័ បដចចែវិទ្្ាគរនាគរន៍នងិព័ត៌រន។ 

ទ្៣ី-ការបនរពម្ងឹង នងិ ពម្ងីែការអភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរព័នធោមំ្ទ្ចបំាច់រួររន ដ ោារចនា 
សរព័នធបដចចែវទិ្្ាគរនាគរន៍ និង ព័ត៌រនដ ោារចនាសរព័នធនម្បសណយី ៍ និង  ឹែ 
ជញ្ជូនបដញ្ញើរ ័សែនុងម្ស ែម្ពរទំងឡូជីសទីែ និងដ ោារចនាសរព័នធទ្ូទតក់ារសងម្បាែ់ 
ដអឡិែម្តូនែិ ម្ពរទំងពនិិត្យលទ្ធភាពែសាងដ ោារចនាសរព័នធម្ចែដចញ-ចូល ម្បព័នធ
អ ីនធឺណិតថ្ននែជ់ាតិ។ 

ទ្៤ី-ការជំរ ញ និងការបដងកើតរូលោានគតិយ តរោំម្ទ្ ល់ការអភវិិឌ្ឍវសិ័យឌជីីថ្ល ដោយរួរ 
ទំងការជរំ ញការអន វតរយ ទ្ធសាស្តសររោាភិបាលឌីជីថ្ល និង សនរសិ ខព័តរ៌ន ច្ាប់សរ ី
ពីពាណិជជែរមតារម្បព័នធដអឡិចម្តូនិែ ចា្ប់សរីពីបទ្ដលមើសបដចចែវិទ្ា្ព័ត៌រន ម្ពរទងំ 
វិដសាធនែរមច្ាប ់ និងបទ្ប្បញ្ញតរិពាែ់ព័នធក លោមំ្ទ្ និង ជំរ ញការរើែចដម្រើន និងការ
ការពារហានិភយ័ែនុងវសិយ័ដនុះ។ 

ទ្៥ី-ការអភិវឌ្ឍជំនាញ នងិការអប់រំ ការបណ្តុះបណ្តាល ដោយដតោតដលើការដម្បើម្បាស់បដចចែ
វិទ្្ាឌីជីថ្លឲ្យបានទ្ូលាយ និង បញ្ចូលការដម្បើម្បាស់ និង ការយល់ ឹងពបីដចចែវិទ្្ាឌី
ជីថ្លដៅែនុងែរមវិធសីិែា្ម្សបតារតម្រូវការទ្ីផា្រការងារ រួរទងំការបដងកើតយនរការ
ភាពជាន គរូវាងធ រែិចច និងម្គឹុះសាានអប់រំ និងម្គឹុះសាានបណ្តុះបណ្តាលវិជាាជីវៈដ ើរ្បី
បដងកើតែរមវិធីអភិវឌឍ្ និងបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឌីជថី្លថ្មីៗ។ 

ទ្៦ី-ការអភិវឌ្ឍស ម្គិនភាព និងម្បព័នធដអែឡូសូ ីឌីជីថ្ល ក លជាបរសិាានអំដណ្តយផល 
 ល់ការបដងកើតធ រែិចចថ្មីៗ ការជំរ ញការដម្បើម្បាសម់្បព័នធឌីជីថ្លែនុងធ រែិចច នងិការបដងកើត 
យនរការស ម្បតិបតរិការស ម្គិនភាពែនុងម្ែបខណ័ឌរាជរោាភបិាល ឬភាពជាន គជូា 
រួយវិស័យឯែជន។ 
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ខ- សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 
៤.១១៧-   ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ម្ែ រម្បែឹា្ជាតវិទិ្ា្សាស្តសរនងិបដចចែវជិាា នឹងបនដការងាររបស់ខលនួក ល 
រនសកមមភាពសាំខ្ជន់ៗ រមួមន៖ 

ទ្ី១-ែសាង នងិពម្ងងឹធនធានរន សេ្ឲយ្បានម្គបម់្ោន ់ ទំងបរិរណ គ ណភាព និង
សរសភាព ដោយពិនតិយ្ពិចរណ្តដៅដលើែតាោសរភាពដយនឌរ័ និងបរិោប័នន ផដលល់ទ្ធភាព
ឲ្យបំដពញភារែិចច និងរនការដលើែទ្ឹែចតិរសរម្សប ដ ើរ្បីឲយ្បានធនធានរន ស្េកផនែវិទ្ា្   
សាស្តសរ បដចចែវទិ្្ា និង នវាន វតដន៍(វ.ប.ន.) ដពញសរតែភាពសម្រប់បរិការណ៍បដចចែដទ្ស និង
កផនការយ ទ្ធសាស្តសរជាត។ិ វិធានការ ចបំាច់ម្តូវអន វតររន ូចខាងដម្ការ ៖ 

• ែំណត់អាទ្ិភាពការអភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េវទិ្្ាសាស្តសរ បដចចែវិទ្ា្ និងនវាន វតដន៍ ដោយ
អាម្ស័យដលើម្បព័នធអបរ់ ំ និងបណ្តុះបណ្តាលវជិាាជីវៈក លរនម្សាប់ រនការោំម្ទ្ពី
សងគរជាតិ  និងែិចចស ម្បតិបតរិការអនររជាតជិារូលោាន។ ជារយួោនដនុះ ដធវើការដលើែ
ទ្ឹែចិតរអនែវិទ្ា្សាស្តសរក លរនសានន លអ និងទែទ់ញអនែរនដទ្ពដកាសល្យចំបាច់ពី
បរដទ្ស ក លជាែិចចការែសាងធនធានរន សេ្ ៏រនម្បសទិ្ធភាព។ រ ូត ល់ឆ្ន ំ
២០២៣ រាជរោាភបិាលែរពុជា និងវសិ័យឯែជនរួរោនែសាងធនធានរន ស្េ វ.ប.ន. ឲ្យ
បានចំនួនអនែម្សាវម្ជាវម្បរណ៦៦៤នាែ់ ែនុងម្បជាជន១លាននាែ់ ជារួយនឹងចំនួន
សររូលននរយៈដពលដធវើការដពញដរ៉ាងម្បរណ៣៧៧ ែនុងម្បជាជន១លាននាែ់។  

• ែសាងសរសភាពធនធានរន ស្េ វ.ប.ន. ចបំាច់ដៅម្គប់ែម្រិត និងម្ែសួង សាាប័ន
ក លពាែព់័នធ។  

ទ្ី២- ផរលល់ទ្ធភាពឲយ្ លស់ែរមភាពម្សាវម្ជាវនងិអភវិឌឍ្ជាតមិ្បែបដោយម្បសទិ្ធភាព
នងិភាពសែ័កសិទិ្ធ ិ នងិែសាងម្បពន័ធដអែនូវាន វតរនប៍រោិបន័ន ក លដតោតដលើសរតែភាពដធវើការ
សម្រប និងរលូោាននីយែរមបដចចែវិទ្ា្ក លបាននាំចូល។ ដលើែសទួយឧសា្ ែរមជាអាទ្ិភាព
ជាតិដ ើរ្បីបដម្រើឲ្យការដម្បើម្បាស់ែនុងម្ស ែនងិការនាំដចញ និង ការអភិវឌ្ឍម្បដសើរជាង។ ជារួយ
ោនដនាុះ បដងកើនសរតែភាពម្សូបយែបដចចែវិទ្ា្អនររជាតិ ដ ើរប្ីបានជាែរាងំសនទុុះឲ្យចែផ តពី
សាានភាពម្បដទ្សរនចណំូលរធ្យរែម្រិតទប ដៅជាម្បដទ្សរនចំណូលរធ្យរែម្រិតខពស់ 
និង ម្បដទ្សអភិវឌ្ឍន៍ម្បែបដោយចីរភាព។ ដ ើរ្បីសដម្រចភារែិចចដនុះ  វិធានការចំបាច់ម្តូវរន
 ូចខាងដម្ការ ៖ 

• ជំរ ញការម្សាវម្ជាវនងិអភវិឌ្ឍ ដោយដតោតដលើការម្សាវម្ជាវអភវិឌ្ឍកបបបដងកើតដោយ
ពិដសាធន៍ សម្រប់បដចចែវិទ្្ាជាអាទ្ិភាពជាតិដ ើរ្បីដផទរនិងសម្របបដចចែវិទ្្ាក លទ្ទ្ួល 
បានពីបរដទ្សដោយកផអែដលើយ ទ្ធសាស្តសរ ទ្ញិខលុះនងិបដងកើតខលុះ ដ ើយដផទរបនទុែដនុះដៅ   
វិស័យឯែជនតារ ណំ្តែក់ាលនីរួយៗ។  
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• បដងកើត អន វតរ និងម្គប់ម្គង ១. រូលនិធិការម្សាវម្ជាវនិងអភិវឌ្ឍអាណតរិននបណ្តាម្ែសួង 
សាាប័ន ២. រូលនិធិលទ្ធែរមបដចចែវិទ្ា្សម្រប់ម្ែសួង សាាប័នក លរិនដធវើការម្សាវម្ជាវ
តាល់ និង ៣. រូលនធិិជាតិការម្សាវម្ជាវនិងអភិវឌឍ្ម្បែួតម្បកជងដ ើរ្បីោំម្ទ្ ល់សែរម 
ភាពម្សាវម្ជាវនិងអភិវឌ្ឍជាអាទ្ិភាពជាតិក លបានែំណត់ដៅែនុងរដបៀបវារៈ វ.ប.ន. ជាតិ 
ដ ើរ្បីដសែរភាពននថ្វកិាសម្រប់ការម្សាវម្ជាវនិងអភវិឌ្ឍសំខាន់ៗ ក លជាដោលការណ៍
ម្គឹុះចរ្បងរួយននការអភិវឌ្ឍ វ.ប.ន.។  

ទ្ី៣- ពម្ងងឹសាាបន័ ម្ែបខណ័ឌគតយិ តរ នងិម្បពន័ធោមំ្ទ្ ិរញ្ញវតែុ កផនែវទិ្ា្សាស្តសរ បដចចែ
វទិ្ា្ នងិនវាន វតដន ៍ ដ ើរ្បផីដល់លទ្ធភាពឲ្យម្បពន័ធដអែូវិទ្្ាសាស្តសរ បដចចែវិទ្្ា និងនវាន វតដន៍ជាត ិ
ក លអាចរួរោនអន វតរការែសាងធនធានរន ស្េ និងអន វតរែរមវិធីម្សាវម្ជាវនិងអភិវឌឍ្ជាត ិ
ម្ពរទំងការដធវើពាណជិជូបនីយែរមលទ្ធផលននការម្សាវម្ជាវដនាុះ ដ ើរ្បីអភិវឌ្ឍវិស័យឯែជននងិ
រ ឋឲ្យបានម្បែបដោយថ្នរភាព និងទ្ផី្ារម្បែបដោយសកាោន ពល ម្ពរជារួយនឹងែចិចស 
ការអនររជាតិបានលអម្បដសើរ។ ដ ើរ្បីសដម្រចភារែិចចដនុះ  វិធានការចំបាច់ម្តូវអន វតរ  ូចខាងដម្ការ ៖ 

• ដរៀបចំនងិពម្ងឹង ម្ែសងួ សាាប័ន ដ ើរ្បីទ្ទ្លួបនទែុវ.ប.ន. និង ការម្សាវម្ជាវ នងិនវាន វតរន។៍ 
• ពម្ងឹងដសវាសាធារណៈក លជាចំកណែសំខាន់របស់ម្បព័នធដអែូនវាន វតរន៍  ូចជា ម្បកាស 
នីយបម្តតែកែរម និងសដងោ់ជាតិសម្រប់វិញ្ាបនែរម និងការទ្ទ្ួលសាោល់សរ្បទបដចចែ
វិទ្្ា ក លម្បែបដោយដរទ្នភាពជាតិ និងការទ្ ែចិតរជាសាែល។ 

• ដរៀបចំចា្ប់ លខិិតបទ្ោានគតិយ តរ និងម្បពន័ធោំម្ទ្ ិរញ្ញវតែុ ក លជារូលោានគតិយ តរ
សម្រប់ការអភវិឌ្ឍវិទ្ា្សាស្តសរ បដចចែវិទ្ា្ និងនវាន វតដន៍។  

• ពម្ងឹងែិចចស ម្បតិបតរកិារអនររជាតិកផនែវ.ប.ន. និងដរៀបចំឲយ្រនការទ្ូតកផនែវិទ្្ា
សាស្តសរជាផលូវការ រនរដបៀបវារៈ វ.ប.ន. សម្របែ់ចិចពិភាែ្ាែម្រិតែំពលូដ ើរ្បីឲ្យទ្ំនាែ់
ទ្ំនង វ.ប.ន. ្លងម្បដទ្សបានម្បម្ពឹតរដៅដោយរលនូ។ 

ទ្ី៤- បណ្តុះសងគរឲយ្រនវបប្ធរវ៌ទិ្ា្សាស្តសរ បដចចែវទិ្ា្ នងិនវាន វតដនជ៍ាត ិរនលែខណៈ 
បរិោប័នន ដោយការែសាងទ្ំន ែចិតរនិងជដំនឿជាសាធារណៈដលើផលិតផល នងិដសវាបដចចែ
វិទ្្ាជាត ិ និងការដពញចិតរដៅដលើលទ្ធផលននការខិតខំ នងិការវនិិដោគដលើការអភិវឌឍ្វិទ្្ា
សាស្តសរ បដចចែវិទ្ា្ និងនវាន វតដន៍ ែ៏ ូចជា ដៅដលើការកែទ្ម្រង់អភិបាលែិចច។  

៤.១១៨- ការអភិវឌ្ឍវទិ្្ាសាស្តសរ បដចចែវិទ្្ា និងនវាន វតដនប៍ានម្បែបដោយម្បសិទ្ធភាព 
ទរទរនូវែិចចស ការជាអនររជាតិ នងិការដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើងនូវភាពជាន គូរវាងរ ឋនិងឯែជន 
និងែិចចស ម្បតិបតរកិារក លសំដៅែសាងយ ទ្ធសាស្តសររួរោន ដ ើយបដងកើតដឡើងជាម្បពន័ធនវាន 
វតរន៍ស វិជជរន។   



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

299 

៤.១១៩- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់នីតិ 
កាលទី៦ថ្នរែឋសភា ប្កសងួនម្បសណយី ៍ នងិ ទ្រូគរនាគរន ៍ នឹងបនដការងាររបស់ខៃនួ រួររន 
សកមមភាពសាំខ្ជន់ៗរួមមន៖ 

ជរំ ញការអភវិឌឍ្វសិយ័ ប.គ.ព ៖  
• ដរៀបចំដោលនដោបាយសរីពីរោាភបិាលឌីជថី្ល។ 
• ដរៀបចំដ ោារចនាសរពន័ធបណ្តាញព័ត៌រនជាតសិម្រប់បដចចែវិទ្្ាពពែ។ 
• ដរៀបចំរជ្ឈរណឌលទ្ិនននយ័ខានតតូច   សម្រប ់ំដណើរការគដម្រងអ ិនធណឺិតដល្បឿន
ដលឿន ល់លំដៅោាន  រជ្ឈរណឌលព័ត៌រន  ការសិែ្ាតារម្បព័នធដអឡិែម្តូនិែ។ 

• បដងកើតម្បព័នធែរមវធិីែ ំព្យូទ្រ័ម្គប់ម្គងថ្មីៗ និងបដងកើតដវបសាយជាតិរួរ។ 
• ពម្ងីែសរតែភាពរ៉ាស នីដរដវបសាយរ៉ាស ីនដរសារដអឡិែម្តនូិែ នងិដរៀបចំយនរការ  
ផរល់វិញ្ាបនបម្ត តែដលខាឌីជីថ្ល ជូនម្ែសួង សាាប័ន រាជធានី/ដខតរ នងិអាជាាធរ
ថ្ននែ់ជាតិ និងថ្ននែដ់ម្ការជាតិ។ 

• ដរៀបចំយនរការផរល់អាជាាបណណវិញ្ាតែរម តែដលខាឌីជីថ្លជូនម្ែ រ   នអាជវីែរម និង
ការច ុះបញ្ជសី ំការអន ញ្ាតម្បែបអាជវីែរមដលើវិសយ័បដចចែវទិ្្ាគរនាគរន៍នងិព័ត៌រន។ 

• ម្គប់ម្គង នងិដោុះម្សាយបញ្ាសនរិស ខបដចចែវិទ្្ាគរនាគរន៍ នងិព័ត៌រន។ 
• ដរៀបចំបដងកើតសួនឧស្ា ែរមបដចចែវិទ្ា្គរនាគរន៍និងព័ត៌រន និងបងាាញអំពីការ    
វិវតរននបដចចែវិទ្្ាច ងដម្កាយ។ 

បស្តញ្ាបការយល ់ងឹនងិជរំ ញការដម្បើម្បាស ់ប.គ.ព. ដៅជនបទ្ ជាពិដសសសម្រប់ជន
ងាយរងដម្ោុះ ូចជា ជនពិការ ស្តសរី ែ ររ រន ស្េចស់ដ ើរ្បកីាត់បនែយការគំរារែំក ងដលើស្តសរី 
និងែ ររ តារបណ្តាញអ និធឺណិត និងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបដចចែដទ្សប.គ.ព.ខលីៗ ជូន
ម្ែសួង សាាប័នរាជធានី/ ដខតរ  និងអងគភាពពាែព់័នធ នទ្ដទ្ៀត។   

៤.១២០- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយអាទិភាពរបសរ់ាជរដ្ឋាភិបាលកមពជុា ប្កសងួពាណជិជ
ែរម នឹងអនុវតដសកមមភាពមួយចាំនួន ែចូខ្ជងដប្កាម៖ 

• ដរៀបចំដោលនដោបាយ ច្ាប់ និងែិចចការនីតែិរមែនុងវិសយ័ពាណិជជែរមដ្លើយតបនឹង
ដស ឋែិចចឌជីីថ្ល នងិប វិតរន៍ឧសា្ ែរមទ្ី៤៖ ១. តាែ់កតងដោលនដោបាយពាណិជជ
ែរមម្សបតារបរិបទ្ម្បដទ្ស តំបន់ និងពិភពដលាែ ២. ជំរ ញការបដងកើតច្ាប់សរពីី
ពាណិជជែរមតារម្បព័នធដអឡិចម្តូនិែ ៣. សម្របសម្រួល ពម្ងឹង និងជរំ ញការអន វតរ
ច្ាប់និងលខិិតបទ្ោានគតិយ តរក លពាែ់ពន័ធនឹងសែរមភាពពាណិជជែរម តារម្បព័នធ   
ដអឡិចម្តូនែិនិងម្គប់ម្គងសែរមភាពទ្ផី្ារពាណជិជែរមតារម្បព័នធដអឡិចម្តូនិែ ៤. បនដ 
ម្គប់ម្គងម្បព័នធ និងការតរកល់លិខិតជនូ ំណឹងននម្បតិបតរិការក លរនែចិចធានា (តារ
រយៈដគ ទ្ពំរ័ www.setfo.gov.kh)  ឲ្យកាន់កតរនម្បសិទ្ធភាព ស វតែិភាព និងទ្ំន ែ

http://www.setfo.gov.kh/
http://www.setfo.gov.kh/
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ចិតរ និង ៥. ការអភិវឌ្ឍការែសាង ការវភិាគ ការវាយតនរល ច្ាប់ និងលិខតិបទ្ោានគតិ
យ តរនានាពាែ់ព័នធនឹងពាណិជជែរមម្សបតារបរិបទ្ពិភពដលាែ ។ 

• អភិវឌ្ឍស ម្គិនភាព នងិរដបៀបរបបននការដធវើធ រែិចចដៅែនុងដស ឋែចិចឌីជីថ្ល និងដ្លើយ
តបនឹងប ិវតរន៍ឧស្ា ែរមទ្ី៤៖ ១. ពម្ងឹងការងារសភាពាណិជជែរមម្គប់រណឌល និង
ផ្េពវផ្ាយពីសារម្បដោជន៍ននការដរៀបចសំរគរអាជីវែរម និងលខិិតបទ្ោានទំង 
ឡាយទែ់ទ្ង ល់ការបដងកើតសរគរ ម្ពរទងំពម្ងឹងសរតែភាពសរគរអាជីវែរម
ក លរនម្សាប់ ២. បនរផ្េពវផ្ាយ និងអូសទញពាណិជជែរ និងវិនិដោគទ្ នែនុងម្ស ែ-
បរដទ្សដ ើរ្បចីូលរួរអភិវឌ្ឍ និងបដងកើតផលិតែរម ដលើផលិតផលសកាោន ពល ៣. ពម្ងឹង 
និងពម្ងែីការដរៀបសកិាាសាលា ឬវគគបណ្តុះបណ្តាលអពំីគ ណភាពដវចខចប ់ តនរលដ ើរសរងោ់ 
សាាែសញ្ាបងាាញពីគំនតិននការបដងកើតផលិតផលថ្មីៗ  បងាាញអំពផីលិតផលក លែំព ង
ចរាចរដៅដលើទ្ផី្ារ។ 

៤.១២១- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយអាទិភាពរបសរ់ាជរដ្ឋាភិបាលកមពជុា ប្កសងួពត័ម៌ន 
នឹងអនុវតដសកមមភាពមួយចាំនួន ែូចខ្ជងដប្កាម ៖ 

• បនរជំរ ញម្បពន័ធផ្េពវផា្យរបស់ជាតិ និងដលើែទ្ែឹចិតរម្បព័នធផេ្ពវផ្ាយឯែជនឲ្យខិតខំ
ពម្ងីែសកាោន ពលម្បសិទ្ធភាព និងវិសាលភាពននការផ្ាយម្គប ណ្បឲ់្យបានទ្ូលំទ្ូ
លាយទំងែនុងម្បដទ្ស ែនងុតំបន់ និងទ្វីបនានា ដ ើរ្បីផរល់ព័ត៌រន ការអប់រ ំ  និងការ
កម្ានេម្បែបដោយគ ណភាព និងសរធរ៌ជូនម្បជាពលរ ឋកខមរដៅម្គប់ម្ចែលហែននរត 
ម្បដទ្ស នងិដឆ្ពុះដៅកាន់ពិភពដលាែខាងដម្ៅរួរចំកណែដលើែតដរកើងអតរសញ្ាណ និង
ដរទ្នភាពជាតិកខមរ និងែតិ្ាន ភាពរបស់ែរពុជាដៅដលើឆ្ែអនររជាតិ។ 

• ដរៀបចំកផនការទ្ំដនើបនីយែរមរូលោានសរារៈបដចចែដទ្ស សម្រប់អងគភាពផ្េពវផ្ាយ
ថ្ននែ់ជាតិ ដ ើរ្បីដ្លើយតបនងឹភាពចំបាច់ននការផ្េពវផ្េយជាសាំដ ងផលូវការរបស់ជាតិ។ 

• បនរជំរ ញការសាងសង់សាានីយវិទ្្យុ និងទ្ូរទ្ស្េនថ៍្ននែ់ដម្ការជាតិដៅតារបណ្តាដខតរបនរ
ដទ្ៀតដោយផរល់អាទ្ិភាពចំដពាុះបណ្តាដខតរដៅកប ែពាយ័ព្យនិងឦសានននរត ម្បដទ្ស។  
ម្សបតារដោលការណ៍សរពីីការអភិវឌ្ឍតារកបបម្បជាធិបដតយយ្និងអភិបាលែិចចលអដៅ
ថ្ននែ់ដម្ការជាតិ ក លែណំត់ដៅែនុងម្ែបខ័ណឌយ ទ្ធសាស្តសរសរីពីែំកណទ្ម្រងវ់ិរជ្ឈការនងិ
វិស រជ្ឈការ។ 

• ជំរ ញការដបើែវគគបណ្តុះបណ្តាលបដចចែដទ្ស និងដលើែែរពសស់រតែភាពសម្រប់រស្តនរផីលតិ 
ែរមវិធីនិងព័តរ៌នថ្ននែដ់ម្ការជាតិ ដ ើរ្បីឲ្យសាានយីវិទ្្យុ ទ្ូរទ្ស្េន៍ថ្ននែ់ដម្ការជាតិរន
លទ្ធភាពែនុងការផ្េពវផ្ាយបនរតាល់នូវម្ពឹតរិការណស៍ំខាន់ៗពីថ្ននែ់ជាតិ និងរនលទ្ធភាព 
ផលិតែរមវិធីអប់រសំងគរ នងិបញ្ាទែ់ទ្ងស្តសរនីិងែ ររ។ 
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• ជំរ ញការអន វតរចា្ប់សរីពរីបបសារព័ត៌រន  និងបនរខិតខំសិែា្ម្សាវម្ជាវ  ដ ើរ្បីែសាង
លិខិតបទ្ោានគតិយ តេថ្មីៗ  សម្របម់្គប់ម្គងវសិ័យព័ត៌រន និងដសាតទ្ស្េនឲ៍្យសែិតែនុង
ម្ែបខ័ណឌនីតិរ ឋ ដោយធានាបានទងំសិទ្ធិដសរើភាពននការបដញ្ចញរតិ ដសរើភាពសារព័ត៌
រននិងលទ្ធមិ្បជាធិប្បដតយ្យ។ 

• បនរដលើែទ្ឹែចិតរនិងដបើែទ្ូលាយនូវការចលូរួររបស់វិស័យឯែជនសងគរស វីិល និងអងគ
ការរិនករនរោាភិបាល ែនងុវិស័យពត័៌រននិងដសាតទ្ស្េន៍។ 

• ដលើែែរពសគ់ ណភាពននែរមវិធីផ្ាយព័ត៌រនម្គប ណ្ប់ ដោយព័ត៌រនជាតិក ល្លុុះ
បញ្ចំងពីម្គប់ទ្ិ ឋភាពននជីវភាពសងគរែរពុជា ជាព័ត៌រនពិតម្តឹរម្តូវតារទ្ិសដសាាែ 
“កបលែ ដលឿន ទ្ ែចតិរបាន ដៅទ្ណី្ត ដពលណ្តកប៏ាន”  ដោយឈរដលើសាារតទី្ទ្ួលខ ស 
ម្តូវនិងដោរពសលីធរ៌វជិាាជីវៈ ដ ើរ្បីធានានូវការដលើែសទួយនីតិរ ឋ និងលទ្ធិម្បជាធិប   
ដតយ្យដសរើព  បែ្េ។ 

• បដងកើតែរមវិធីផ្េពវផ្ាយសម្បូរកបប អប់រំសងគរ អប់រំច្ាប់ ែរមវិធីអប់រំអំពដីយនឌ័រ និង
ែ ររ និងែរមវិធយីល់ ងឹសម្រប់ម្គប់រជឈ្ោាននងិស គរន៍ ដោយស ការជារួយ
ម្គប់ម្ែសួង សាាប័នពាែ់ពន័ធនានា។ 

• តាររយៈរដធ្ាបាយផ្េពវផ្ាយទ្ំដនើប របសខ់លួនម្បព័នធផ្េពវផា្យជាតិទំងអស់ក៏រន 
កាតពវែិចចរួរចំកណែដលើែែរពស់អតរសញ្ាណជាត ិ និងែិតា្ន ភាពរបស់ែរពុជាដៅដលើ 
ឆ្ែអនររជាតិ ម្ពរទំងរចស់ការម្បតិែរមតបទនដ់ពលដវលាចំដពាុះរាល់ការផ្ាយ និង
ព័ត៌រនទំងឡាយណ្តក លម្បាសចែការពិត អាចបណ្តាលឲ្យប ុះពាល់ ល់ែិតរិយស 
និងអនររាយ ល់សនរិភាពជាតិ ឬបំពានដលើសិទ្ធិរបស់ប គគលរនែ់ៗ  ក៏ ូចជាប ុះពាល់ ល ់
ែិតរិយសនងិដសចែរីនថ្លថ្នូររបស់រន ស្េទ្ដូៅ។  
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តារាងទ ី៤.១០ សចូនាករសាំខ្ជន់ៗ របសប់្កសងួពត័ម៌ន 

សចូនាែរសខំាន់ៗ  ឯែតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ែ. ម្បពន័ធផេ្ពវផា្យរ ឋៈ        

    ១-សាានីយទូ្រទ្ស្សន៍រ ឋ (ទ្.ទ្.ែ.)        

        -សាានីយែណ្តាល ចំនួន ០១ ០១ ០១ ០២ ០២ ០២ 

        -សាានីយដខតរ ចំនួន ០៧ ០៨ ០៨ ១០ ១០ ១២ 

    ២-សាានីយវិទ្យុរ ឋ (វិទ្្យុជាតិែរពុជា)        

        -សាានីយែណ្តាល ចំនួន ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៤ 

        -សាានីយដខតរ ចំនួន ១៨ ២០ ២០ ២២ ២៣ ២៤ 

    ៣-ទី្ភានែ់ងារសារព័ត៌រនរ ឋ អងគភាព ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ 

ខ. ម្បពន័ធផេ្ពវផា្យឯែជនៈ        

    ១-សាានីយទូ្រទ្ស្េន៍ឯែជន ចំនួន ១២ ១៣ ១៤ ១៤ ១៥ ១៥ 

២-សាានីយទូ្រទ្ស្េន៍កខ្េកាប   (រាជធ្ននី 
ដខតរ) 

ចំនួន ៩៦ ១៥៥ ១៦១ ១៦៧ ១៧៣ ១៧៩ 

    ៣-សាានីយវិទ្្យុឯែជន ចំនួន ៥១ ៥៣ ៥៥ ៥៧ ៥៩ ៦០ 

 ៤-សារព័ត៌រនដបាុះព រព (កាកសត 
ម្ពឹតរិបម្ត ទ្ស្េនាវ រី ភាសារកខមរ        
និងបរដទ្ស ) 

អងគភាព ៥៧៤ ៥៨០ ៥៨០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ 

    ៥-ដរាងព រព អងគភាព ១៣៦ ១៣៨ ១៤០ ១៤២ ១៤៤ ១៤៥ 

ប្បភពៈ ប្កសួងព័ត៌មន 

៤.១២២- ដ ើរ្បីអន វតដដោលនដោបាយអាទ្ិភាពរបសរ់ាជរោាភិបាលែរពជុា ម្ែសងួឧសា្ 
ែរម នងិ សបិប្ែរម នឹងអន វតរសែរមភាពរួយចំននួ ែ៏ ូចជាសែរមភាពោំម្ទ្ដផ្េងៗ  ូចខាង
ដម្ការ៖ 

• ដធវើពិពិធែរមឧសា្ ែរម និងការពម្ងែីសរតែភាពផលិតែរមឧស្ា ែរម ការបដងកើនផលិត 
ភាពដោយផរល់អាទ្ភិាពជាពិដសស លក់ារអន វតរ “ដោលនដោបាយអភវិឌឍ្វសិយ័ឧសា្ 
 ែរម ឆ្ន២ំ០១៥-២០២៥”។ 

• ជំរ ញ នងិដលើែទ្ឹែចិតរ ល់ការវិនិដោគ បដងកើតជាែម្រងឧសា្ ែរម សួនឧសា្ ែរម នងិ
ការបដងកើតតំបន់ដស ឋែិចចពដិសស ម្ពរទងំការវិនិដោគដៅដលើការអភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរពន័ធ 
និងការផ្ារភាាប់ទងំកផនែទ្ន់ និងកផនែរ៉ឹងក លោំម្ទ្ ល់សែរមភាពផលតិែរម ឧស្ា ែរម
ម្គប់ម្បដភទ្។ 

• ពម្ងឹងែិចចស ម្បតិបតរកិារកផនែបដចចែវិទ្ា្ វិទ្ា្សាស្តសរ និងនវាន វតរន៍ នងិជំរ ញែិចចការ
ម្សាវម្ជាវនានា ម្ពរទំងដលើែទ្ឹែចតិរ ល់គនំិតនចនម្បឌិតថ្មីៗ ទំងែនងអាជីវែរម ដសវា
ែរម និងផលិតផល ក លសរម្សបែនុងបរិការណជ៍ាតិ និងសរ័យឌជីីថ្ល ឬប ិវតរន៍
ឧស្ា ែរមទ្ី៤។ 
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• បនរ និងចូលរួរដរៀបចំដោលនដោបាយដលើែែរពស ់ កផនែវិទ្ា្សាស្តសរ បដចចែវិទ្្ា និង   
នវាន វតរន៍។ 

• ដរៀបចំឯែសារដសនើស ំដោលការណ៍ដធវើដសចែរីម្ពាងច្ាប់ សរីពកីារដផទរបដចចែវិទ្្ា។ 
• ពម្ងឹងនីតិវធិី និងែិចចស ម្បតិបតរិការជារយួន គូទំងែនុង និងដម្ៅម្បដទ្ស ែនុងែិចចការ
ពម្ងឹង និងសម្រួល លក់ារច ុះបញ្ជី ការការពារ និងការផរល់ម្បកាសនយីបម្តតែកែរម 
កផនែែរមសិទ្ធិបញ្ា ែនងុវិសយ័ឧស្ា ែរម។ 

• ជំរ ញ និងដលើែទ្ឹែចិតរ ការអន វតរគរំូអាជវីែរមម្បែបដោយបរិោប័នន ឬសែរមភាពអាជវីែរម
លែខណៈបរិោប័នន និងការផរួចដផរើរអាជីវែរមកបបស ម្ោសសងគរ ដ ើរ្បបីដងកើតជាជវភាព
រួយសម្រប់ជា ដំណ្តុះម្សាយរនលែខណៈជាម្បព័នធ ែនុងការពដនលឿនធ រែិចចកបបនវាន វតរន៍
របស់វសិ័យឯែជន ក លអាចជយួផរលជ់ាដោុះម្សាយ ចំដពាុះបញ្ានានាជនូ ម្បជាពលរ ឋ
ម្ែីម្ែ នងិម្បជាពលរ ឋក លរនចំណូលទបដៅែរពុជា។ 

• ដលើែែរពសស់រតែភាពសបិ្បែរមកែនចនផលិតផលែនងុម្ស ែ និងការដម្បើម្បាស់ម្បព័នធឌីជី  
ថ្លែនុងអាជវីែរម ពិដសសម្បដភទ្អាជវីែរមកបបនចនម្បឌិត និងផរល់អតែម្បដោជន៍ជូន
សងគរ  ូចជាម្បដភទ្អាជីវែរមកបបស ម្ោសសងគរ រួរចំកណែបដងកើតការងារែនងម្ស ែ 

• ជំរ ញ ោមំ្ទ្ និងដលើែែរពស់សែរមភាពចលនាភូររិួយផលិតផលរួយ។ 
• បនរជំរ ញការម្គប់ម្គងទ្ិននន័យសែតិិស ម្ោសធ នតចូ នងិរធយ្រ នងិសិបប្ែរម ដៅទ្ទូំង 
ម្បដទ្សជារលូោាន ែនុងការដរៀបចំកផនការយ ទ្ធសាស្តសរ ដ ើរ្បជីំរ ញ និងោមំ្ទ្ការអភិវឌ្ឍ
ស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ និងសិបប្ែរម។ 

• បនរជំរ ញែិចចស ម្បតិបតរិការជារយួន គូអភិវឌ្ឍនានា ែនុងការជំរ ញអភិវឌ្ឍន៍ស 
ម្ោសធ នតូច និង រធ្យរ និងសិប្បែរម។ 

• ជំរ ញ ោំម្ទ្ និងដលើែែរពស់សែរមភាពចលនាភរូិរួយផលិតផលរួយបដងកើតវគគបណ្តុះ  
បណ្តាលសរីពកីារដរៀបចំបញ្ជី ិរញ្ញវតែុ និងការម្គបម់្គងស ម្ោស សិបប្ែរម ដោយ
ស ការជារយួន គូអភិវឌ្ឍ។ 

• ជំរ ញការោែ់បញ្ចលូជាផលវូការដោលនដោបាយអភិវឌ្ឍស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ 
និងកផនការអន វតរ៥ឆ្ន ំ និងការអន វតរសែរមភាពនានាក លរនកចងែនុងដោលនដោ 
បាយដនុះ ក លដតោតដលើចំណុចអាទ្ិភាពចនំួន៥ ររួរន៖ ១. ជំរ ញបរិោកាសកផនែច្ាប ់
និងបទ្ោានគតយិ តរ ែ ៏ចូជាសរតែភាពសាាប័នសាធារណៈ ២. ជំរ ញការអភិវឌ្ឍសរតែ
ភាពស ម្គិន និងធនធានរន ស្េ ៣. ជំរ ញពាណជិជែរមែនុងម្ស ែ ផលិតភាព គ ណភាព 
បដចចែវិទ្្ា និងន វាន វតរន៍ ៤. ពម្ងែីការផា្រភាាប់ដៅកាន់ទ្ីផ្ារបរដទ្ស និងអនររជាតិ 
៥. ដលើែែរពសល់ទ្ធភាពទ្ទ្ួលបាន ិរញ្ញបប្ទន។ 

៤.១២៣- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា ប្កសួងអបរ់ ំ យ វជន 
នងិ ែឡីា នងឹអនុវតដសកមមភាពមួយចាំនួន ែូចខ្ជងដប្កាម៖ 

• ដរៀបចំម្ែបខណ័ឌែរមវិធសីែិ្ាឲ្យដ្លើយតបដៅនឹងការវិវតរឧសា្ ែរមទ្ី៤។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

304 

• ពម្ងឹងវិធីសាស្តសរបដម្ងៀន និងដរៀនតារកបបថ្ម ី ូចជាវធិានតារកបបរៈិរែ នងិវធិានដផ្េងដទ្ៀត 
ដ ើរ្បីឲ្យសិស្េរនបំណិនសតវតេ្រ៍ទ្២ី១។ 

• បណ្តុះបណ្តាលជនំាញវិទ្ា្សាស្តសរ  បដចចែវិទ្ា្  វិសវែរម សលិ្បៈនចនម្បឌតិនិងគណិតវិទ្្ា។  
• ជំរ ញការអន វតរដោលនដោបាយសរពីីវិទ្ា្សាស្តសរ បដចចែវិទ្ា្ វសិវែរម និងគណិតវិទ្្ា។  
• ជំរ ញការដម្បើម្បាស ់បដចចែវទិ្្ាព័តរ៌ន នងិសារគរនាគរន៍។ 

៤.១២៤- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយអាទិភាពរបសរ់ាជរដ្ឋាភិបាលកមពជុា អគគដលខាធកិារ 
ោានជាតជិរំ ញចលនាភរូរិយួផលតិផលរយួ នឹងអនុវតដសកមមភាពមួយចាំននួនន ដោលនដោ 
បាយជាតសិរពីកីារជរំ ញចលនាភរូរិយួផលតិផលរយួ ឆ្ន ំ២០១៦-២០២៦ ែចូខ្ជងដប្កាម ៖ 

•  អភិវឌ្ឍម្ែបខ័ណឌចា្ប់នងិយនរការ។  
•  ដរៀបចំកផនទ្ីផលតិផលភរូិរួយផលិតផលរួយ។ 
•  ជំរ ញការអភវិឌ្ឍសាាប័ន និងធនធានរន ស្េ ក លពាែ់ព័នធ ល់ការងារជំរ ញចលនាភូរិ 
រួយ ផលិតផលរួយ។   

•  ដលើែែរពស់ការយល់ ឹងពីបទ្ពិដសាធនានាននការជំរ ញចលនាភូរិរួយផលិតផលរួយ។  
•  ដលើែែរពសក់ារចលូរួរពីម្គប់កផនែពាែ់ព័នធែនុងការជរំ ញចលនាភូរិរួយផលិតផលរួយ។ 
• អភិវឌ្ឍសរតែភាពម្សាវម្ជាវ និងអភិវឌ្ឍផលតិផលភូរិរួយផលិតផលរួយ។  
• អភិវឌ្ឍសរតែភាពែនុងការផលិតនូវផលិតផលែសិែរម ឧស្ា ែរម សិប្បែរម និង ដសវាែរម។  
• ដលើែែរពសគ់ ណភាពផលតិផលតារសរង់ោផលិតផលភូរិរួយផលិតផលរយួ។  
• ដលើែែរពសក់ារអភិវឌឍ្ទ្ផី្ារ និងការម្គបម់្គងអាជវីែរម។  
• បដងកើត ចងម្ែង ឬពម្ងងឹនិងពម្ងីែសរគរ ស គរនជ៍ំរ ញចលនាភូរិរួយផលតិផលរួយ  
• ដលើែែរពសក់ារចលូរួររបស់យ វជន និងស្តសរីែនុងការជំរ ញចលនាភូរិរួយផលតិផលរួយ  
• ដលើែែរពសក់ារចលូរួរពបី គគលក លរនជំនាញ រនបទ្ពិដសាធ និងម្បជាជនតាររូល 
ោានែនុៃងសែរមភាពជំរ ញចលនាភូរិរួយផលិតផលរួយ។ 

• ជំរ ញការអភវិឌ្ឍម្បែបដោយចីរភាព។ 
 

៤.៤- ការជរំញុការអភវិឌ្ឍវិសយយហិរញ្ញវត្ថុ និរ ធនាគរ  
ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 
៤.១២៥- ដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសររបស់រាជរោាភិបាល គបឺនរអភិវឌ្ឍវិសយ័ ិរញ្ញវតែុឲ្យ
កាន់កតរនពិពិធភាព រ៉ឹងរំធន់នឹងវិបតរិ និង ម្បែបដោយបរិោប័នន ដោយកផអែដលើដោល
ការណ៍ទ្ីផា្រ ម្សបតារសរ រណែរមដស ឋែិចច និង  ិរញ្ញវតែុែនងុតំបន់សំដៅរួរចំកណែ
ម្ទ្ម្ទ្ង់ែំដណើនដស ឋែិចចម្បែបដោយចរីភាព និង ដលើែែរពសជ់ីវភាពម្បជាជន។ ែនលងរែរាជ   
រោាភិបាលសដម្រចបានសរិទ្ធផលគរួឲ្យែតស់រោល់ រនជាអាទ្  ការអភវិឌ្ឍដោលនដោបាយ 
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និង ម្ែបខ័ណឌគតិយ តរ ពិដសសការពម្ងឹង យនរការម្គប់ម្គង និង ម្តួតពនិិត្យវសិ័យ ិរញ្ញវតែ ុនិង 
ធនាោរ ការពម្ងឹង និង អភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរព័នធ ិរញ្ញវតែុ ការផរល់លែខខណឌកាន់កតអន ដម្ោុះ
សម្រប់ម្បជាជន តាររយៈការោែ់ពោិនអម្តាការម្បាែ់១៨% ដលើែរចពីីម្គឹុះសាានរីម្ែូ ិរញ្ញវតែុ 
ការបនរអភិវឌ្ឍវសិ័យធានារា៉ាប់រង និង ការបនរអភវិឌ្ឍ ទ្ីផា្ររូលបម្ត ក លរួររន ការបដងកើតទ្ី
ផ្ារដោល និង ទ្ីផ្ារែដំណើន ការបដងកើតទ្ផី្ារឧបែរណ៍និស្េនទ និង ការបដងកើតែរមវិធីឧតររ
ភាពសម្រប់ជយួសម្រលួ ំដណើរការ ច ុះបញ្ជីរបសស់ ម្ោសខានតតូច និង រធ្យរ។ 

៤.១២៦-  ោ៉ាងណ្តរិញ វសិ័យដនុះដៅបនរជួបបញ្ាម្បឈររួយចំនួន រួររន ឧបែរណ៍ 
 ិរញ្ញវតែុដៅរិនទន់ម្តវូបានដធវើពិពធិែរមឲ្យអសល់ទ្ធភាព យនរការបងាារ និង ដោុះម្សាយវិបតរិ 
រួរទំងយនរការផរល់សញ្ាជារ នដៅព ទំន់ម្តវូបានដរៀបចំរួចរាល់ ការសម្របសម្រួលដោល 
នដោបាយដៅរនិទនរ់នភាពលអម្បដសើរម្គប់ម្ោន់ ចំដណុះ ឹងកផនែ ិរញ្ញវតែុរបស់ម្បជាជន 
ដៅរនែម្រតិ ខណៈក លម្បព័នធ ិរញ្ញវតែុរនការរើែចដម្រើនឆ្ប់រ ័ស ការសន្េំែនុងម្ស ែដៅ
រនែម្រិតទប អម្តាការម្បាែដ់ៅរនែម្រិតខពស់ដៅដឡើយ ែម្រិតខពស់នន  លាាររូបនយីែរម 
ក លបនរោែ់ែំ ិតដលើម្បសិទ្ធភាពដោលនដោបាយរូបិយវតែុ នងិ ការអភិវឌ្ឍវិសយ័ធានារា៉ាប់ 
រងដៅរនែម្រិត។ 

៤.១២៧-  ដលើរូលោានដនុះ រាជរោាភិបាលនីតកិាលទ្ី ៦ នឹងដតោតដៅដលើ ៖ 
ទ្១ី-ការបនរអន វតរ “យ ទ្ធសាស្តសរអភវិឌឍ្វសិយ័ ិរញ្ញវតែឆុ្ន ំ ២០១៦-២០២៥” នងិការបនរ 
អភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរព័នធ ម្ចែដចញ-ចូលននម្បពន័ធទ្ូទត ់ ការជរំ ញការអភិវឌ្ឍម្បព័នធ 
ទ្ូទត់ដោយដម្បើបដចចែវិទ្ា្ ិរញ្ញវតែុ ការសម្របសម្រួលម្ែបខ័ណឌដោលនដោបាយ 
និង ម្ែបខ័ណឌគតយិ តរ ការពម្ងឹងសរតែភាពសាាប័ន និង ធនធានរន ស្េ ក លពាែព់័នធ 
នឹងវិស័យ ិរញ្ញវតែុ នងិ ធនាោរ ឲ្យម្សបតារការរើែចដម្រើនននដស ឋែចិចែរពជុា ែ៏ ូចជា 
ដ្លើយតបដៅនឹងដសចែរីម្តូវការននសរ រណែរមម្បព័នធ ិរញ្ញវតែុែរពជុា ដៅែនុងតំបន ់
និង អនររជាតិ។ 

ទ្២ី-ការបនរធានាសែរិភាព ិរញ្ញវតែុ ពិដសសតាររយៈការពម្ងឹងយនរការម្គប់ម្គង និង ម្តតួ
ពិនិត្យវិសយ័ ិរញ្ញវតែ ុ នងិ ធនាោរ តារវិធីសាស្តសរកផអែដលើហានិភ័យ នងិ ទ្ស្េនអនា 
គត ការពដនលឿន ំដណើរការបដងកើតគណៈែរាធកិារសែិរភាព ិរញ្ញវតែុ ែ ៏ូចជាការអភិវឌឍ្ 
យនរការបងាារ និង ដោុះម្សាយវិបតរិ រួររនៈ យនរការផរលស់ញ្ាជារ ន ជដម្រើស ិរញ្ញ 
ប្បទន និង ច្ាបស់រីពីែិចចការពារម្បាែ់បដញ្ញើ។ 

ទ្៣ី-ការបនរពម្ងីែតនួាទ្ីវសិ័យធនាោរ ដ ើរប្ីដែៀរគរធនធាន ិរញ្ញវតែុដៅែនងុម្ស ែ ការ 
សិែ្ានិងដរៀបចដំោលនដោបាយ និង យនរការដ ើរ្បីពម្ងីែវិសាលភាពដសវា ិរញ្ញវតែ ុ
ម្ពរទំងការពម្ងីែដោលការណ៍ោពំារអនែដម្បើម្បាស់ ដសវា ិរញ្ញវតែុដ ើរប្ីដលើែែរពស់ 
ជីវភាពម្បជាជន និង ជំរ ញការអភិវឌឍ្ដស ឋែិចច។ 
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ទ្៤ី-ការបនរអភិវឌឍ្ទ្ីផ្ាររូលបម្ត ដោយជំរ ញ នងិ ដលើែទ្ែឹចិតរ ល់ស ម្ោស នងិ ម្ែ រ 
   នឲ្យដបាុះផ្ាយរលូបម្តជាសាធារណៈ ការដលើែែរពស់យនរការជញួ ូរដោយបដងកើត 
ឲ្យរនវិនិដោគិនសាាប័ន ការបដងកើតម្បតិបតរិែរ ទ្ីផ្ាររូលបម្តអនាគត ម្ពរទំងការ 
សិែ្ា នងិ បដងកើតយនរការម្គប់ម្គងការជួញ រូម្ទ្ព្យឌីជីថ្ល។ 

ទ្៥ី-ការសិែា្ និង ដរៀបចំឲ្យរនទ្ីផា្រសញ្ាបណណរ ឋ ដ ើរប្ីជារូលោាន សម្របែ់ំណត់    
អម្តាកាម្បាែ់ដោល ការដែៀរគរធនធាន ិរញ្ញវតែសុម្រប់ការវិដោគសាធារណៈ និង 
ការជួយពម្ងឹងដោលនដោបាយរូបិយវតែុ។ 

ទ្៦ី-ការជំរ ញ និង ដលើែទ្ឹែចិតរ លក់ារអភិវឌឍ្ នងិ ការដម្បើម្បាស់បដចចែវិទ្ា្ ិរញ្ញវតែុ Fin 
Tech ែនុងវិស័យធនាោរ និង  ិរញ្ញវតែុ ដ ើរប្ីដលើែែរពស់ម្បតិបតរកិារធនាោរឲ្យកាន់កត 
ទ្ំដនើប រនម្បសិទ្ធភាព ស វតែិភាព និង រនតនរលសរររ្យ។ 

ទ្៧ី-ការដលើែែរពស់ និង បដងកើនសរតែភាពវិភាគ តារោន និង ម្តួតពិនិតយ្ែិចចការម្បឆ្ំងការ 
សរាតម្បាែ់ និង  ិរញ្ញបប្ទនដភរវែរម។ 

ទ្៨ី-ការបនរដលើែែរពសក់ារដម្បើម្បាស់ម្បាែ់ដរៀល ឲ្យកាន់កតទ្ូលំទ្ូលាយ តាររយៈការបដងកើត 
ដោលនដោបាយថ្ននែ់ជាតិក លបដងកើនការចលូរួរពីម្គប់ភាគីពាែ់ព័នធ និង ការបនរដលើែ
ែរពស់ការយល់ ឹងរបស់ម្បជាជនដលើវិស័យ ិរញ្ញវតែុសំដៅបដងកើនម្បសទិ្ធភាព និង ការ
រួរចំកណែរបសវ់ិស័យ ិរញ្ញវតែុដៅែនុងែំដណើនដស ឋែិចចជាតិ។ 

ទ្៩ី-ការបនរពម្ងឹង នងិ ពម្ងីែផលិតផលធានារា៉ាប់រងថ្មីៗ ពិដសសដសវាធានារា៉ាប់រងអាយ ជីវតិ 
និង ធានារា៉ាប់រងខានតតចូ ដោយដរៀបចំ និងកែសម្រួលម្ែបខ័ណឌគតិយ តរ ការពម្ងឹង 
សរតែភាពបញ្ញតរិែរធានារា៉ាប់រង និង ែិចចការពារអនែដម្បើម្បាស់។ 

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.១២៨- ដ ើរ្បីអន វតដដោលនដោបាយជាអាទ្ិភាពរបស់រាជរោាភិបាលែរពុជា សម្រប់នីតិ
កាលទ្ី៦ននរ ឋសភា ធនាោរជាតនិនែរពជុា  នឹងបនដការងាររបស់ខលួនរួររនសែរមភាពសំខាន់ៗ៖ 

 វសិយ័ធនាោរ 
• បនររែ្ាសែរិភាព ិរញ្ញវតែ ុ ដោយដធវើការពម្ងឹងជនំាញ និងសរតែភាពរបស់ម្ែ រការងារ
តារោនសែរិភាព ិរញ្ញវតែ។ុ ម្បព័នធផរល់សញ្ាជារ ន ជាឧបែរណ៍រួយែនងុចំដណ្តរ
ឧបែរណ៍ជាដម្ចើនក លម្តវូបានដម្បើដ ើរ្បីផរលស់ញ្ាជារ នអំពីការធាាែ់ច ុះននភាពរ៉ឹងរំ
របស់ម្គឹុះសាានធនាោរនិង ិរញ្ញវតែុ។ អាជាាធរទំងអស់ដៅែនុងម្បព័នធ ិរញ្ញវតែុ នឹងផរល់
ទ្ិននន័យនិងព័ត៌រនចំបាច់ ដ ើរ្បដីរៀបចំរបាយការណ៍សែិរភាព ិរញ្ញវតែុរួយក ល ម្គប់
ម្ជ ងដម្ជាយនិងរនគ ណភាពខពស់។ រាជរោាភបិាលដម្ោងនឹងបដងកើតគណៈែរាធកិារ
សែិរភាព ិរញ្ញវតែុថ្ននែជ់ាត ិ ក លនឹងបដងកើតម្ែបខណ័ឌសាាប័ន ច្ាស់លាស ់ ដ ើរ្បតីារ
ោន និងធានាសែរិភាព ិរញ្ញវតែុ។ 
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• ដម្តៀរបងាារដោុះម្សាយវិបតរិ ដោយអាជាាធរម្តួតពិនិត្យនានា និងអន រ័តម្ែបខ័ណឌនិងនីតិ
វិធីស ម្បតិបតរិការដោុះម្សាយវិបតរិ។ អាជាាធរនីរួយៗនឹងបដងកើតកផនការយថ្នភាពដរៀងៗ
ខលួន និងចលូរួរបដងកើតកផនការយថ្នភាពជាតិរួយ។ 

• សិែ្ាពលីទ្ធភាពបដងកើតយនរការការពារម្បាែ់បដញ្ញើរបស់អតិថ្ិជន ដ ើរ្បបីដងកើនជំដនឿ
ទ្ ែចិតរ សាធារណជនរែដលើម្បព័នធធនាោរ។ សាានភាពអភិវឌ្ឍម្បព័នធធនាោរបចចុប្បនន
ទរទរឲ្យរនការដរៀបចំជាដម្សចនូវម្ែបខ័ណឌដោុះម្សាយម្គឹុះសាានធនាោរនិង ិរញ្ញវតែុ 
ក លរនបញ្ា ដពាលគឺអាចអន ញ្ាតឲ្យធនាោរជាតិននែរពជុារនជដម្រើសដម្ចើនជាង
រ នែនុងការដោុះម្សាយបញ្ាបានឆ្ប់រ ័សទន់សភាពការណ៍ និងចំណ្តយទប។ 

• អន វតរដោលការណ៍ម្គឹុះសនូលបាកសលសរីពីការម្តតួពិនិត្យធនាោរ និងសរង់ោសាែល
ដលាែគជឺាធាត  ៏សខំាន ់ែនុងការដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធភាពការម្តួតពនិិត្យធនាោរ។ ធនាោរ 
ជាតិននែរពជុានឹងបនរពម្ងងឹការអន វតរ តារដោលការណ៍សនលូបាកសល ជាពិដសសដលើ
 ំដណើរការម្គប់ម្គងហានភិ័យ ូចជា ហានិភយ័ អធិបដតយ្យ ហានិភយ័ដផទរម្បាែ់ ហានិ
ភ័យម្បតិបតរិការហានិភយ័អម្តាកាម្បាែ់ និងការម្តួតពិនិត្យគួបសរ ប។ 

• ពិនិត្យដឡើងវិញនវូបទ្ប្បញ្ញតរិសរីពីអន បាតសាធនភាព និងសរីពីសែរមភាពកែតម្រូវ       
បនាាន់។ ធនាោរជាតិននែរពុជានឹងដម្ជើសដរើស និងបណ្តុះបណ្តាលប គគលិែថ្មដីលើកផនែម្តតួ
ពិនិត្យធនាោរ ដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធភាពននការម្តួតពិនិត្យធនាោរ សំដៅអន វតរឲ្យបាន
ដពញដលញនូវវធិីសាស្តសរម្តួតពិនិត្យធនាោរដលើរលូោានហានិភយ័ និងទ្សេ្នអនាគត។ 
 ំដណើរការដនុះទរទរឲយ្រនការបណ្តុះបណ្តាលនងិការដធវើទ្ដំនើបែរមម្បព័នធបដចចែវិទ្្ា
ព័ត៌រនបកនែរដទ្ៀត។ 

• ជំរ ញការដម្បើម្បាស់ម្បាែ់ដរៀលបកនែរដទ្ៀត តាររយៈការោែ់ដចញនូវដោលនដោបាយ
ជាតិែនុងការជំរ ញការដម្បើម្បាស់ម្បាែ់ដរៀល។ រាជរោាភិបាលរនកផនការបដងកើតម្ែ រ
ការងារចម្រ ុះ ដ ើរ្បីវាយតនរលទ្ីផ្ារ ម្បតិបតរិការថ្មីៗ និងឧបែរណ៍ថ្មីៗ ដ ើរ្បីជំរ ញការដម្បើ
ម្បាស់ម្បាែ់ដរៀលផងក រ។ 

• ម្គប់ម្គងហានិភ័យននការសរាតម្បាែ់ ក លជាកផនែរួយននការម្តួតពិនិតយ្ និងតារ
ោនធនាោរ។ ធនាោរជាតិននែរពជុារួរជារយួនងឹអងគភាពដស ើបការណ៍ រិញ្ញវតែែុរពុជា
បានដលើែដឡើងពីបញ្ាពាែ់ព័នធនឹងការបំដពញកាតពវែិចចម្បឆ្ំងនឹងការសរាតម្បាែ់របស់
ម្គឹុះសាានរីម្ែូ ិរញ្ញវតែុ និងម្គឹុះសាានរីម្ែូ ិរញ្ញវតែទុ្ទ្ួលម្បាែ់បដញ្ញើ។ 

• បដងកើនម្បសិទ្ធភាពនន ំដណើរការដចញបណណែរមសទិ្ធិអចលនម្ទ្ព្យនិងចលនម្ទ្ព្យ និង
សិែ្ាពីនថ្លចំណ្តយ និងលទ្ធភាពកាត់បនែយនថ្លចំណ្តយដលើការដចញបណណែរមសិទ្ធជិា    
ដ ើរ។ ទ្នទឹរនឹងដនុះរាជរោាភិបាលែរ៏នកផនការដោុះម្សាយបញ្ាពាែ់ព័នធនឹងការដចញ
ែរមសិទ្ធិម្បដភទ្តចូៗដលើអោរស ែរមសិទ្ធិ នងិការច ុះបញ្ជីអចលនម្ទ្ព្យដៅនាយែោាន
ច ុះបញ្ជីម្ទ្ពយ្ធានា។ ជារួយោនដនុះ រាជរោាភបិាលនឹងជំរ ញ ំដណើរការច ុះបញ្ជីចលន
ម្ទ្ព្យសម្រប់ដម្បើម្បាស់ែនងុការដសនើស ំឥណទនពីម្គុឹះសាានធនាោរ និង ិរញ្ញវតែុ។ 
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• ពិនិតយ្ដឡើងវិញនូវតម្រូវការ ននការពម្ងីែដោលការណ៍ែិចចការពារអនែដម្បើម្បាស់ដៅែនុង
បទ្ប្បញ្ញតរិ ក លរនម្សាប់ដោយកចងឲ្យកាន់កតច្ាស់ពីលែខខណឌនានាចំដពាុះផលិតផល
ឥណទន ការផ្េពវផ្ាយពាណិជជែរម នតីិវិធីបរឹងនងិតវា៉ា ែនម្រដសវា ការគណនាកាម្បាែ ់
និងនីតិវិធីននការម្បរលូឥណទន។ 

• ដលើែែរពស់បរិោប័នន ិរញ្ញវតែុដោយ ១. កាត់បនែយអម្តាម្បជាជន ក លព ំរនលទ្ធ
ភាពទ្ទ្ួលបានដសវា ិរញ្ញវតែុ ២. ជំរ ញែំដណើនដស ឋែិចចម្បែបដោយចីរភាព និង បរិ-
ោប័នន ៣. ជំរ ញការអភិវឌ្ឍបរិសាាន ក លោំម្ទ្ ល់បរិោប័នន ិរញ្ញវតែ ុនងិ ៤. ដធវើឲ្យ
ម្បជាពលរ ឋ ទំងអស់អាចទ្ទ្ួលបានអតែម្បដោជន៍ពីបរិោប័នន ិរញ្ញវតែុ។ 

  វសិយ័រមី្ែ ិូរញ្ញវតែ ុ
• អន រ័តយ ទ្ធសាស្តសរជាតសិរពីីវិស័យរីម្ែូ ិរញ្ញវតែុ ក លបានដធវើបចចុប្បននែរម ម្ពរទំងយ ទ្ធ
សាស្តសរថ្មី សរីពីបរិោប័នន ិរញ្ញវតែុ។ 

• បនរការម្តតួពិនិតយ្ម្គឹុះសាានរីម្ែូ ិរញ្ញវតែុ នងិរនកផនការដលើែែរពសក់ារម្បតិបតរតិារ
ដោលការណ៍សនលូសម្រប់ការម្តួតពនិិត្យធនាោរ ម្បែបដោយម្បសទិ្ធភាពសម្រប់
សែរមភាពរីម្ែូ ិរញ្ញវតែុរបស់គណៈែរាធកិារបាកសល។ ធនាោរជាតិននែរពុជានងឹបនរ
ដតោតការយែចិតរទ្ ែោែច់ំដពាុះការម្តួតពិនិត្យ នងិោែ់ដចញនូវបទ្ប្បញ្ញតរិក លម្សបតារ
សរង់ោរអនររជាតិសម្រប់ ការម្តួតពនិិត្យម្គឹុះសាានរមី្ែូ ិរញ្ញវតែុ។  

• បនរពម្ងឹងការអន វតរចា្ប ់ ដោយចត់វិធានការតងឹរ៉ឹង ល់ម្បតិបតរែិររីម្ែូ ិរញ្ញវតែុក ល
រិនម្ពររែច ុះបញ្ជី ដ ើយដៅបនរដធវើអាជីវែរមខ សច្ាប់។ 

• បនរពម្ងឹងអែខរែរម ិរញ្ញវតែុ ដោយបនរយ ទ្ធនាការផេ្ពវផ្ាយ ល់សាធារណជន ពិដសស 
ម្បជាពលរ ឋដៅតំបន់ជនបទ្ ដ ើរ្បីជំរ ញឲ្យរនការយល ់ឹងអំពីកផនែ ិរញ្ញវតែុបកនែរ
ដទ្ៀតែនុងដោលបំណងដលើែែរពស់បរិោប័នន ិរញ្ញវតែុ ដោយបញ្ាែ់ឲ្យម្បជាពលរ ឋបាន
យល់ថ្នម្បតិបតរិែរ រីម្ែូ ិរញ្ញវតែុរិនករនជារបស់រ ឋដទ្ ដ ើយម្បតិបតរិែររីម្ែូ ិរញ្ញវតែុ 
ែ៏រិនករនជាអងគការរន ស្េធរ៌ក រ។ 

• សិែ្ាកសវងរែម្បភពទ្ នក លរនតនរលទប និងសែិ្ាពីែតាោរួរផ្េំទងំឡាយក លដធវើឲយ្
នថ្លដ ើរទ្ នខពសន់ិងរិុះរែរដធ្ាបាយដ ើរ្បីបញ្ចុុះអម្តាកាម្បាែ់ដោយដោរពតារយនរការទ្ីផា្រ។ 

• កាត់បនែយសែរមភាពធនាោរម្សដរល ដោយពម្ងងឹការម្បរលូព័តរ៌ន នងិទ្ិននន័យពាែ់
ព័នធ និងចត់វធិានការកាត់បនែយសែរមភាព ក លរនលែខណៈជាធនាោរម្សដរល
ក លអាចបងកឲ្យរនហានិភ័យ លស់ែិរភាព ិរញ្ញវតែុ។ 

៥- ការអភិវឌ្ឍវិសយ័ឯកជន និង ការងារ  
៤.១២៩- ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯែជនដៅកតបនរជាអាទ្ិភាពរបស់រាជរោាភិបាលែនងុអភិម្ែរ
អភិវឌ្ឍ ដស ឋែិចចទ្ីផា្រ និង រនតនួាទ្ីគនលឹុះែនុងការជំរ ញែំដណើន និង ការអភិវឌ្ឍសងគរ ដស ឋ
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ែិចច។ ែនុងសាារតីដនុះ ការអភិវឌ្ឍវិសយ័ឯែជន នងឹម្តូវបានអន វតរតាររយៈវិធានការជាែញ្ចប ់
និង ម្គប់ម្ជ ងដម្ជាយដោយម្គប ណ្ប់រ ំ ៤ គឺ ១. ការអភិវឌ្ឍទ្ីផា្រការងារ ២. ការដលើែសទួយ
ស ម្ោសធ នតូច និង រធ្យរ និង ស ម្គិនភាព ៣. ការដរៀបចំ និង អន វតរភាពជាន គូវាង     
វិស័យសាធារណៈ និង វសិ័យឯែជន និង ៤. ការពម្ងឹងការម្បែួតម្បកជង។ 

៥.១- ការអភិវឌ្ឍទីផ្្ារការងារ  
ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.១៣០-  ដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសររបស់រាជរោាភិបាល គកឺារអភិវឌ្ឍទ្ផី្ារការងារក ល
រនម្បាែ់ចំណលូខពស់ រនលែខខណឌ ការងារលអ នងិ ការយែចតិរទ្ ែោែ់ដលើស ខ រលភាពែរម
ែរ-និដោជិតទំងែនងុ និង ដម្ៅម្បពន័ធ។ 

៤.១៣១-  ទ្នទឹរដនុះ ែរពជុាដៅបនរជួបបញ្ាម្បឈររួយចំនួន  ូចជា គ ណភាព និងផលិតភាព 
ននែរាំងពលែរមដៅរនែម្រិតទប ដបើដធៀបដៅនឹងបណ្តាម្បដទ្សែនុងតំបន់ ែរាំងពលែរម 
ភាគដម្ចើន ដធវើការែនុងដស ឋែិចចដម្ៅម្បព័នធ ម្បព័នធម្គប់ម្គងទ្ិនននយ័ការងារ និង អតីតភាពការងារ 
រិនទន់រ៉ឹងរំ ការដរៀបចំម្បព័នធម្គប់ម្គងស ខភាព និង ស វតែិភាពការងារ ដៅតារដរាងចម្ែស  
ម្ោសរិនទន់លអ ការ ែឹជញ្ជូនែរមែរ-និដោជិតរិនសូវរនស វតែិភាព ការម្គប់ម្គងការបិទ្ 
ដរាងចម្ែ និង ការទ្ូទត់ម្បាែ់អតីតភាពការងារដៅរិនទនប់ានលអ និង ដសវាោំពារពលែរ 
ដទ្សនររម្បដវសនដ៍ៅរនែម្រិត។ 

៤.១៣២-   ែនុងនីតិកាលទ្ី ៦ ននរ ឋសភាដនុះ រាជរោាភិបាលនឹងដតោតអាទ្ិភាពដលើ ៖ 
ទ្១ី-ការបនរពម្ងឹងយនរការ “ដវទ្កិាការងារ” ការផរល់ការបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទ្ិសរ នចលូ 
ដធវើការ និង ការពម្ងីែការផរល់ដសវារែការងារ នងិ ការផ្េពវផា្យ ម្ពរទំងការបស្តញ្ាប 
អំពីព័ត៌រនទ្ីផា្រការងារ ទំងែនុងនិងដម្ៅម្បដទ្ស ដ ើរ្បីបដងកើនឱកាសការងារម្បែប 
ដោយសរធរ៌ និង កាត់បនែយចំណ្តែម្ស ែដោយម្បថ្ យម្បថ្នន។ 

ទ្២ី-ការអន វតរច្ាប ់ សរពីីម្បាែ់ឈនួលអប្បបររក លសែិតដម្ការបទ្ប្បញ្ញតរិននច្ាបស់រីពីការ 
ងារឲ្យរនម្បសិទ្ធភាព ដោយបនរពម្ងឹងយនរការម្តីភាគី លែខណៈវិនចិឆ័យ និង ដោល 
ការណ៍ក លបាននិងែំព ងអន វតរសម្រប់ចរច  ំដឡើងម្បាែ់ឈនួលអប្បបរររបស់ែរមែរ- 
និដោជិតជាដរៀងរាល់ឆ្នំ ម្សបតារសាានភាពសងគរ ដស ឋែិចច និង ផលតិភាព ការដរៀប 
ចំដបើែម្បាែ់ឈនួលម្បចំកខែនុងរយៈដពល២សបាោ ៍ររង និង ការទ្ទូត់ម្បាែ់អតីតភាព 
ការងារ ម្បចំឆ្នឲំ្យបានដទ្ៀងទត់ ល់ែរមែរ-នដិោជិត។ 

ទ្៣ី-ការពម្ងឹង និង ពម្ងីែការអន វតរែរមវិធី វឹែ វឺនែូនជាង/ែរមសិែ្ា ដោយដធវើវដិសាធន 
ែរមច្ាប់សរីពកីារងារ និង ដធវើសាាប័នីយែរមម្បព័នធ វឹែ វឺនែូនជាង/ែរមសែិា្ដោយភាាប់ 
ជារួយម្បព័នធដលើែទ្ែឹចតិរ ល់ស ម្ោស នងិ ម្គុឹះសាាន ក លអន វតរម្បពន័ធដនុះ។ 
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ទ្៤ី-ការពម្ងងឹគ ណភាព និង ម្បសិទ្ធភាពអធកិារែិចចការងារ តាររយៈការអន វតរឲ្យបាន 
ដពញដលញនូវចា្ប់សរីពកីារងារ ចា្ប់សរីពសី ជពី ច្ាប់សរីពរីបបសនរសិ ខសងគរ និង 
បទ្ោានការងារអនររជាត ិ ដ ើរ្បីធានាសិទ្ធិដសរើភាព អងគការ វិជាាជីវៈ លែខខណឌការងារ 
ស ខភាព និង ស វតែិភាពការងារដៅែកនលងដធវើការ ែ៏ ូចជា ស វតែិភាព ឹែជញ្ជូនែរមែរ-
និដោជិត ម្ពរទងំអតែម្បដោជន៍ែរមែរនិដោជតិ និង ការពម្ងឹងម្បព័នធម្គប់ម្គងទ្ិនន 
ន័យែរមែរនដិោជិត ដ ើរ្បីម្គប់ម្គងការផរល់បណណការងារ និង ការដបើែផរល់ម្បាែ់រងាាន់ 
អតីតភាពការងារ នងិ ម្បាែ់ដសាធននិវតរន៍។ 

ទ្៥ី-ការពម្ងងឹភាពស ខ  រររនាដៅែនងុទ្ំនាែទ់្ំនងវិជាាជីវៈ តាររយៈការពម្ងឹងយនរការដោុះ 
ម្សាយវិវាទ្ការងារ ការអន វតរច្ាបស់រីពីស ជីព និង ការបែម្សាយលិខតិបទ្ោានគតិ 
យ តរនានាក លពាែ់ព័នធចា្ប់សរីពីការងារចា្ប់ សរពីីស ជីព ច្ាបស់រីពីរបបសនរិស ខ 
សងគរ និង អន សញ្ាអនររជាតិសរីពកីារងារ។ 

ទ្៦ី-ការបនរពម្ងឹងអភិបាលែិចចដទ្សនររម្បដវសនក៍ារងារ និង ពម្ងីែែិចចស ម្បតិបតរិការព  
ភាគី និង ដទ្វភាគី ដ ើរប្ីដបើែទ្ូលាយទ្ីផ្ារកាងារម្សបច្ាប់ដៅដម្ៅម្បដទ្ស ទ្ប់សាាត់
ដទ្សនររម្បដវសន៍ការងារដោយខ សច្ាប់ ដលើែែរពស់ការោំពារសិទ្ធិ ផលម្បដោជន៍ ស ខ
ភាព និង ស វតែិភាពការងារ ែិតរយិស នងិ ដសចែរនីថ្លថ្នូររបសព់លែរ ការផរល់ការសម្រប
សម្រួលទ្នំាែ់ទ្ំនងជារយួម្គួសារ និង ការដរៀបចំដធវើសរ រណែរមពលែរ ដទ្សនររ
ម្បដវសន៍ក លដធវើរត ភូរនិិវតរតាររយៈការទ្ទ្ួលសាោល់ជំនាញ ការដផទររបបសនរិស ខ
សងគររែែនុងម្បដទ្ស ការផរល់ការម្បឹែ្ារែការងារដធវើ និង ការបដងកើតរ ខរបរដោយខលួន 
ឯង។ 

ទ្៧ី-ការបនរពម្ងីែការតបណ្តាញអគគិសនី និង ទ្ឹែសាាត ដោយតនរលទប សរររ្យជូនែរមែរ-
និដោជិត សសិ្េ-និស្េតិ ដៅតារផទុះជួល ការជំរ ញការដរៀបចែំកនលងសានែ់ដៅ នងិ        
រដធ្ាយបាយដធវើ ំដណើរសម្រប់ែរមែរ-និដោជិត ដោយស វតែិភាព ការអន ញ្ាតឈប់ 
លំក រត ភាពរយៈដពល៣កខ ដោយទ្ទ្ួលបានម្បាែ់ឈនួលពលែរម១២០% ការផរល ់
ដសវាកថ្ទំស ខភាព និង ការពនិិត្យនផទដពាុះ ល់ែរមការិនីដោយឥតគតិនថ្លដៅតាររនទរី 
ដពទ្្យ/រណឌលស ខភាពរ ឋ ការផរល់ការឧបតែរភ ល់ែរមការិនីក លរននផទដពាុះ នងិ សម្រល 
ែូនរួច នងិ ការបនរកែសម្រួលែម្រិតម្បាែ់ឈនួលអប្បបររក លម្តូវជាប់ពនធ និង ការ
អន ដម្ោុះពនធចំដពាុះម្បាែអ់តែម្បដោជន៍បកនែរ។ 

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.១៣៣-   ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជាសប្មប់នីតិ- 
កាលទី៦ថ្នរែឋសភា ម្ែសងួការងារ នងិបណ្តុះបណ្តាលវជិាាជវីៈ នឹងបនដការងាររបស់ខៃួនក ល 
រនសែរមភាពអាទ្ិភាពសខំាន់ៗ រួមមន៖ 
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• អភិវឌ្ឍលែខខណឌការងារ និងស ខ  រនយីែរមននទ្ំនាែ់ទ្ំនងវិជាាជីវៈ ដោយម្តូវបនរការ
ដលើែែរពសល់ែខខណឌការងារឲ្យកាន់កតម្បដសើរដឡើង ការពម្ងងឹលែខខណឌស វតែិភាព និង
ស ខភាពការងារ ការទ្ប់សាាត់ការដម្បើម្បាស់ពលែរមែ ររនិងការងារដោយបងខំ ការពម្ងឹង 
យនរការែណំត់ម្បាែ់ឈនួលអប្បបររនិងអតែម្បដោជន៍របស់ែរមែរ និដោជិត និងការ
ពម្ងឹងស ខ  រនីយែរមដៅែនុងទ្ំនាែ់ទ្ំនងវជិាាជីវៈ សំដៅដលើែែរពសក់ារដោរពលែខខណឌ
ការងារនងិស ខ  រនីយែរមននទ្ំនាែ់ទ្នំងវិជាាជីវៈក លផរល់នវូដសចែរីទ្ ែចតិរ ល់ែរមែរ
និដោជិត និងនិដោជែក លែំព ងវនិិដោគដៅែរពុជា។ 

• ដធវើទ្ំដនើបែរមម្បពន័ធអភិវឌឍ្ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបដចចែដទ្ស និងវិជាាជីវៈ ដោយបនរ
ការពម្ងឹងគ ណភាពអប់របំណ្តុះបណ្តាលបដចចែដទ្សនិងវិជាាជីវៈ ការពម្ងីែការបណ្តុះ    
បណ្តាលជំនាញដ ើរ្បោីំម្ទ្ដោលនដោបាយអភិវឌ្ឍដស ឋែចិចនិងសងគរ ការពម្ងឹងភាព
ជាន គូរវាងរ ឋនិងឯែជន និងន គនូានាដ ើរ្បីធានានិរនររភាពននការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល
បដចចែដទ្សនិងវិជាាជីវៈ ការដលើែែរពស់ម្បពន័ធអភិបាលែិចចវិសយ័អប់របំណ្តុះបណ្តាល
បដចចែដទ្សនងិវិជាាជវីៈ នងិការជំរ ញម្សាវម្ជាវ នងិនវាន វតរន៍បដចចែវិទ្្ាអន វតរន៍សំដៅ
ធានាថ្ន “យ វជនរនែ់រនជំនាញរួយោ៉ាងតិចម្បចំជវីតិ” ែនុងការដលើែែរពស់ចំដណុះ
 ឹងជំនាញវិជាាជីវៈ សរតែភាព ស ម្គិនភាព ការនចនម្បឌិត នវាន វតរន៍ គ ណធរ៌ សីលធរ ៌
និងសាារតីទ្ទ្ួលខ សម្តូវ ស ខភាពលអនិងកាយសរ្បទរ៉ឹងរំ តនួាទ្ីស្តសរី និងែិចចោពំារ
សងគរ ជាពិដសសដ ើរ្បីជំរ ញការអភិវឌឍ្សងគរ ដស ឋែិចច ឲ្យឈានដឡើងរយួែម្រិតដទ្ៀត
ជាម្បដទ្សរនចំណូលរធ្យរែម្រិតខពស់ដៅឆ្នំ២០៣០ និងជាម្បដទ្សរនចណំូលខពស់
ដៅឆ្នំ២០៥០។ 

• បរិោកាសរ ខរបរនងិការងារកានក់តទ្ូលទំ្ូលាយ ដោយការបដងកើនឱកាសការងារសរ
ររ្យ និងផលតិភាពការងារខពស់ ការពម្ងីែយនរការ វិសាលភាពនិងម្បសិទ្ធភាពការផរល់
ដសវារ ខរបរ នងិការងារឲ្យដ្លើយតបកាន់កតម្បដសើរតារតម្រូវការអនែដម្បើម្បាស់ដសវា 
ម្គប់ម្គងការដម្បើម្បាស់ែរាំងពលែរមែនងុម្បដទ្ស និងការពារពលែរដទ្សនររម្បដវសន៍
កខមរ ការផរលក់ារបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទ្សិរ នចលូដធវើការ ដ ើរប្ីបដងកើនឱកាសការងារ 
ម្បែបដោយសរធរ៌ នងិការកាត់បនែយចំណ្តែម្ស ែដោយម្បថ្ យម្បថ្នន នងិការដលើែ
ែរពស់ការអភិវឌ្ឍសងគរ នងិដស ឋែិចចដៅែរពជុា។ 

• អភិវឌ្ឍរបបសនរសិ ខសងគរ ល់ែរមែរនដិោជិត នងិរស្តនរីសាធារណៈ អតីតរស្តនរីរាជការ 
និងអតីតយ ទ្ធជន ដោយបនរការពម្ងឹងនិងពម្ងីែការអន វតររបបសនរសិ ខសងគរកផនែ   
ហានិភ័យការងារ ការបនរពម្ងឹងនិងពម្ងីែការអន វតររបបសនរសិ ខសងគរកផនែកថ្ទំស ខ
ភាព ការជំរ ញការដរៀបចនំិងោែ់ឲ្យ ំដណើរការរបបម្បាែ់ដសាធន និងការពម្ងឹងការអន -
វតររបបសនរសិ ខសងគរដលើវិស័យដស ឋែចិចដម្ៅម្បព័នធ ម្ពរទងំការអភិវឌ្ឍសរតែភាព



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

312 

ដ ើរ្បីបដងកើនម្បសិទ្ធភាពការផរល់ដសវា សំដៅដលើែែរពស់ស ខរលភាព នងិសារគគីភាព
សងគរ ម្ពរទំងចូលរួរចកំណែកាត់បនែយភាពម្ែីម្ែជាអតិបររ ជាពិដសសម្បព័នធោពំារ
សងគរសម្រប់ែរមែរ នដិោជិត រស្តនរីសាធារណៈ អតីតរស្តនរីរាជការ នងិអតតីយ ទ្ធជន។ 

• បនរស ការជារយួម្ែសងួករ  នងិ ថ្នរពល និង ម្ែសងួឧសា្ ែរម នងិ សបិប្ែរម ជំរ ញ 
ការតបណ្តាញអគគិសន ី ទ្ឹែសាាត ដោយតនរលដថ្នែសរររយ្ជូនែរមែរនិដោជិត សសិ្េ 
និស្េិត សានែ់ដៅតារផទុះជួល និងជំរ ញការអន វតរច្ាប់សរីពីភតិសនា្ពិដសស(ច្ាប់
ជួលបនទប់) បនរដលើែកលងពនធចំដពាុះម្បាែ់អតែម្បដោជន៍បកនែរ  និងបនរកែសម្រលួ
ែម្រិតម្បាែដ់បៀវត្េអបប្បររម្តូវជាបព់នធចប់ព១ីលានដរៀលដឡើង។ 

៤.១៣៤-   ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ម្ែសងួកផនការ នឹងបនដការងាររបស់ខៃនួក ល រនសែរមភាពអាទ្ភិាព 
សំខាន់ៗ រួមមន៖ 

• បនរែំណត់អតរសញ្ាណែរមម្គួសារម្ែីម្ែ និងផលិតបណណម្ែីម្ែឬបណណសរធរ៌ឲ្យបានឆ្ប់។ 
• ពម្ងីែតំបន់ម្គប ណ្បក់ារែំណត់អតរសញ្ាណែរមម្គួសារម្ែីម្ែ រួរទងំតបំន់ទ្ីម្បជ ំជន 
និងតារការដសនើស ំ ជាពិដសសម្បជាជនងាយរងដម្ោុះ  ូចជា ជនពិការ ឬយ ទ្ធជន ម្គួសារ 
ពលី អនែផទុែដរដរាគដអ ស៍ជំងឺដអ ស៍។  

• ផ្េពវផ្ាយទ្ិនននយ័ម្ែីម្ែ ល់ម្គប់ម្ែសួង សាាប័ន នងិ អនែរនចំកណែពាែ់ពន័ធនានា។ 

៥.២- ការល ើកសទយួសហគ្រាសធុនតចូ នងិ មធយ្ម នងិ សហគ្ររនិភាព  

ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.១៣៥-  ស ម្ោសធ នតូច និង រធ្យរ រួរចំកណែោ៉ាងសខំាន់ ដៅែនុងការជំរ ញែំដណើន
ដស ឋែិចច ការបដងកើតការងារ និង ែនងុការកាត់បនែយភាពម្ែីម្ែ និង ការដធវើចំណ្តែម្ស ែ។ ដោល
ដៅជាយ ទ្ធសាស្តសររបសរ់ាជរោាភិបាល គឺបនរពម្ងងឹការអភិវឌ្ឍស ម្ោសធ នតូច និង រធ្យរ 
ដលើែែរពសស់ ម្គិនភាព និង ស ម្ោសបដងកើតថ្មី ដ ើរ្បជីំរ ញផលិតែរមដៅែនុងម្ស ែជំនសួ 
ការនាំចលូ តភាាប់ស ម្ោសធ នតចូ នងិ រធយ្រ ជារួយនឹងម្ែ រ   នវិនដិោគតាល់ពីបរដទ្ស 
និង ជំរ ញការនាំដចញផលិតផលក លរនសកាោន ពល ជាពដិសសែនុងវសិ័យែសែិរមកែនចនរហូប
អាហារ និង ែសិឧសា្ ែរម។ 

៤.១៣៦- បញ្ាម្បឈរែនុងការអភិវឌ្ឍស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ រនជាអាទ្ ៖ ការផរល ់
ដសវាសាធារណៈ និង ការសម្របសម្រួលសាាបន័ ដៅរិនទន់រនម្បសទិ្ធភាពលអ សមុគសាាញ 
និង ដម្បើដពលដវលាដម្ចើន ការទ្ទ្ួលបានឥណទនដៅរនែម្រតិ និង ម្បភពទ្ នវិនិដោគដៅ
រនភាពចដងអៀត ការដលើែទ្ឹែចិតរកផនែពនធរិនទនរ់នលែខណៈម្គប់ម្ជ ងដម្ជាយ ែងវុះខាតនូវ
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ស ម្គិនភាព និង សរតែភាព ម្គបម់្គងស ម្ោសខលួនឯងតាល់ ដ ោារចនាសរព័នធោមំ្ទ្  ចូ
ជា រនទីរពិដសាធនថ៍្ននែ់ជាតិដៅរនែម្រិត ែិចចសម្រួលពាណិជជែរម ដៅរិនទន់រនម្បសិទ្ធភាព 
ម្គប់ម្ោន់ និង ចំណ្តយនថ្លដ ើរខពស់ដធៀបនឹងម្បដទ្សជិតខាងែនុងតំបន់។ 

៤.១៣៧-  ែនុងនីតិកាលទ្ី៦ននរ ឋសភា រាជរោាភិបាលនឹងដតោតអាទ្ិភាពដលើ៖ 
ទ្១ី-ការបញ្ចបក់ារដរៀបចំ និងជំរ ញការអន វតរ “ដោលនដោបាយោមំ្ទ្ស ម្ោសធ នតចូ នងិ 
រធយ្រ” ឲ្យរនម្បសិទ្ធភាព។ 

ទ្២ី-ការពម្ងឹងការអន វតរយនរការោំម្ទ្ដ ើរ្បីជួយសម្រួល ល់ការច ុះបញ្ជីការផរល់ដសវាសម្រប 
សម្រួល ការផ្េពវផា្យពត័៌រនទ្ីផ្ារឲ្យបានទ្ូលទំ្ូលាយ និងទន់ដពលដវលា ការផ្េពវ 
ផ្ាយ និងបស្តញ្ាបបដចចែវទិ្្ាថ្មី និង ការបនរខិតខកំសវងរែ និង ដម្ជៀតចូលទ្ផី្ារនាំដចញ
សម្រប់ផលតិផលែរពជុា។ 

ទ្៣ី-ការបដងកើត “ធនាោរស ម្ោសធ នតចូ នងិ រធយ្រ” ដ ើរ្បីផរល់ ិរញ្ញប្បទន លស់  
ម្ោសធ នតូច និង រធយ្រ ម្ពរទំងការជំរ ញការដរៀបចំ និង អន វតរនូវជដម្រើស ិរញ្ញប្ប- 
ទននានា រួរទំងយនរការម្គប់ម្គងអាជវីែរម និងគដម្រងវិនិដោគ។ 

ទ្៤ី-ការបដងកើត “រលូនធិជិាតសិ ម្គនិភាព” និង “រជឈ្រណឌលអភវិឌឍ្ស ម្គនិភាព” ដោយ 
ស ការជារយួវិសយ័ឯែជនសំដៅដលើែែរពស់ស ម្គិនភាព និង ម្បសិទ្ធភាពធ រែិចច។ 

ទ្៥ី-ការពម្ងងឹនិងពម្ងែីបកនែរការវិនដិោគដលើដ ោារចនាសរព័នធោំម្ទ្  ចូជា រនទីរពិដសាធន៍
ថ្ននែ់ជាតិ ការបនរកែលរអែចិចសម្រួលពាណិជជែរម ការកែលរអម្បព័នធឡូជីសទែីម្ពរទំងការ
បនរដលើែទ្ឹែចិតរ និង ការទែ់ទញការវិនដិោគែនុងការបដងកើតចដងាារស ម្ោសធ នតូច 
និងរធ្យរ។ 

ទ្៦ី-ការជំរ ញការដលើែែរពស់គ ណភាពផលិតផលននស ម្ោសធ នតូច និង រធ្យរ តាររយៈ 
ការពម្ងឹងអន ដលារភាពលែខខណឌអនារយ័ និង ភតូោរអនារ័យ និងសរងោ់ ម្ពរទំង
ការដលើែែរពស់នវាន វតរន ៍ តាររយៈការការពារែរមសិទ្ធិបញ្ា និងការផរល់ម្បកាសនីយ  
បម្តតែកែរម។ 

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.១៣៨-   ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ប្កសងួឧសា្ ែរម នងិ សបិប្ែរម នឹងបនដការងាររបស់ខៃួន។ សកមម 
ភាពសាំខ្ជន់ៗ រួមមន៖ 

• ពិនិត្យដឡើងវញិនូវចណំុចយ ទ្ធសាស្តសរ ឬកផនការសែរមភាព ោំម្ទ្វសិ័យឯែជនដលើការងារ 
ផលិតែរម ការបដងកើនសរតែភាពម្បែតួម្បកជងរបស់ដរាងចម្ែ ស ម្ោសធ នតចូ នងិរធ្យរ 
និងសិប្បែរម នងិការពម្ងងីទ្ីផ្ារផលិតផលែរពុជា។ 
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• ជំរ ញ និងដលើែទ្ឹែចិតរ ការអន វតរគរំូអាជវីែរមម្បែបដោយបរិោប័នន ឬសែរមភាពអាជវីែរម
លែខណៈបរិោប័នន និងការផរួចដផរើរអាជីវែរមកបបស ម្ោសសងគរ ដ ើរ្បបីដងកើតជាជវភាព
ថ្មីរួយសម្រប់ជា ំដណ្តុះម្សាយរនលែខណៈជាម្បព័នធ ែនុងការពដនលឿនធ រែិចចកបបនវាន វតរន៍
របស់វសិ័យឯែជន ក លអាចជយួដោុះម្សាយចំដពាុះបញ្ានានាជូន ម្បជាពលរ ឋម្ែីម្ែ និង
ម្បជាពលរ ឋក លរនចណំូលទបដៅែរពុជា។ 

• អន វតរដវទ្ិកាជនំួបទ្ូលទំ្លូាយក លរនចរិតអនររវសិ័យ ផ្ារភាាប់ទ្ំនាែ់ទ្ំនងោនជាម្បព័នធ
រវាងអនែផលិត អនែផគត់ផគង ់ និងអនែជួយរែទ្ីផា្រ ដោយចបំាច់ទរទរការចូលររួ និងែចិច
ស ការោនជិតសនិទ្ធជារយួម្ែសួង សាាប័នរ ឋ នងិកផនែឯែជនក លពាែព់័នធ  ូចជាសភា
ពាណិជជែរម សភារ ខរបរ  សរគរ ឬ ស ភាពសរពន័ធស ម្ោសនានា។  

• បនរជំរ ញបដងកើត រជឈ្រណឌលផរលម់្បែឹា្សរពីកីារអភវិឌឍ្ធ រែចិច នងិស ការជារយួ       ប
ណ្តាសាាបន័ផរលដ់សវាម្បែឹា្សរពីកីារអភវិឌឍ្ធ រែចិច ឯែជននានា។ 

• បដងកើតបរិោកាសធ រែិចច សំដៅការបដងកើនការច ុះបញ្ជី ការអន ញ្ាត ការបដងកើតដរាងចម្ែ 
ស ម្ោសែរមនរសាលធ នតូច រធ្យរ និងសិបប្ែរម ម្ពរទំងដសវាម្ចែដចញចលូកតរយួឲ្យ
កាន់កតម្បដសើរដឡើង។ 

• ពិនិត្យបកនែរដទ្ៀតដលើការដធវើម្បតិភូែរមអំណ្តច លថ់្ននែ់ដម្ការជាតិ និងបញ្ាម្បឈរក ល 
ម្តូវជរនុះដោុះម្សាយដ ើរ្បជីំរ ញឲយ្ដោលការណ៍កណនាំដនុះ អាចសម្រចបាននូវលទ្ធផល
ជាែ់កសរង ធានាបាននវូម្បសិទ្ធភាពននការផរលដ់សវាសាធារណៈជូនម្បជាពលរ ឋ។ 

• ដលើែែរពសស់រតែភាពសបិ្បែរមកែនចនផលិតផលែនងុម្ស ែ និងការដម្បើម្បាស់ម្បព័នធឌីជី  
ថ្លែនុងអាជវីែរម ពិដសសម្បដភទ្អាជវីែរមកបបនចនម្បឌិត និងផរល់អតែម្បដោជន៍ជូន
សងគរ  ូចជាម្បដភទ្អាជីវែរមកបបស ម្ោសសងគរ រួរចំកណែបដងកើតការងារែនុងម្ស ែ 

• បណ្តុះបណ្តាល និងផ្េពវផា្យគំរូបញ្ជីគណដនយ្យ ល់រចស់សិបប្ែរម។ 
• ជំរ ញការែសាងដោលនដោបាយ ម្គប់ម្គង និងអភិវឌ្ឍន៍កម្សអំបិល។ 
• ដរៀបចំការផ្េពវផា្យ នងិបណ្តុះបណ្តាល សរីពសី វតែិភាពចំណអីាហារ និងជំរ ញភាព
អន ដលារតារសរង់ោជាតិ និងអនររជាតិ។ 

• ជំរ ញ នងិដលើែែរពសស់ែរមភាពសិប្បែរមកែនចនវតែធុាត ដ ើរពីធរមជាតិែនងុម្ស ែ  ូចជា វលល  
ដតោ បញសេ្ី ែំដបាាែ។ 

• បនរជំរ ញការម្គប់ម្គងទ្ិនននយ័សែិតិស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ និងសិប្បែរម ដៅទ្ូទំង
ម្បដទ្ស។ 

• បនរជំរ ញែិចចស ម្បតិបតរិការជារយួន គូអភិវឌ្ឍនានា ែនុងការជំរ ញអភិវឌឍ្ស ម្ោស 
ធ នតូច និង រធ្យរ នងិសបិ្បែរម។ 

• ជំរ ញ ោំម្ទ្ និងដលើែែរពស់សែរមភាពចលនាភូរិរួយផលិតផលរួយ បដងកើតវគគបណ្តុះ 
បណ្តាលសរីពែីការម្គប់ម្គងស ម្ោស សិប្បែរម ដោយ ស ការជារយួន គូអភិវឌ្ឍ។ 
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• ជំរ ញការោែ់បញ្ចលូជាផលវូការណ៍ ដោលនដោបាយអភិវឌ្ឍស ម្ោសធ នតូច និង
រធ្យរ និងកផនការអន វតរ០៥ឆ្នំ និងការអន វតរសែរមភាពនានាក លរនកចងែនុងដោល
នដោបាយដនុះ ក លដតោតដលើចំណុចអាទ្ិភាពចំននួ៥ រួររន៖ ១. ជំរ ញបរិោកាស
កផនែចា្ប់ និងបទ្ោានគតយិ តរែ៏ ូចជាសរតែភាពសាាប័នសាធារណៈ ២. ជំរ ញការអភិវឌឍ្
សរតែភាពស ម្គនិ នងិធនធានរន ស្េ ៣. ជរំ ញពាណិជជែរមែនុងម្ស ែ ផលិតភាព 
គ ណភាព បដចចែវទិ្្ា នងិនវាន វតរន៍ ៤. ពម្ងីែការផ្ារភាាប់ដៅកានទ់្ីផ្ារបរដទ្ស និង
អនររជាតិ នងិ ៥. ដលើែែរពស់លទ្ធភាពទ្ទ្ួលបាន ិរញ្ញប្បទន។ 

៤.១៣៩- ដ ើរ្បីចូលរួរអន វតដដោលនដោបាយជាអាទ្ិភាពរបស់រាជរោាភិបាលែរពុជា សម្រប់
នីតិកាលទ្ី៦ ននរ ឋសភា ែនុងការទែ់ទញការវិនិដោគ ដ ើរ្បីបដងកើតចដងាារស ម្ោសធ នតូច 
និងរធ្យរ ម្ែ រម្បែឹា្អភវិឌឍ្នែ៍រពជុា  នឹងអន វតរសែរមភាពសំខាន់ៗ ូចខាងដម្ការ៖ 

• ចូលរួរពិភាែា្ដលើដោលនដោបាយននការដលើែទ្ែឹចិតរ លស់ួនឧសា្ ែរមសម្រប់
ស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ សដំៅជំរ ញការតភាាប់រវាងស ម្ោសធំបរដទ្ស នងិ
ស ម្ោសែនុងម្ស ែ។ 

• ដរៀបចំ ឬចូលរូរ ដធវើទ្សេ្នែិចចសិែា្កសវងយល់អពំីការដរៀបចំសួនឧស្ា ែរមសម្រប់
ស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ ក លជរំ ញការតភាាប់រវាងស ម្ោសធំបរដទ្ស និងស 
ម្ោសែនុងម្ស ែ ពិដសសការចូលរួរែនុងកខ្េចងាាែត់នរល និងកខ្េចងាាែ់ផលិតែរមតំបន់ ែនុង
បរិការណ៍ននសរ រណែរមតំបន់ ដៅម្បដទ្សនថ្ ឬដវៀតណ្តរ ឬម្បដទ្សែនងុតំបន់ណ្ត
រួយក លរនលែខណៈម្បហាែ់ម្បក ល តារលទ្ធភាពជាែ់កសដង។ 

៤.១៤០-   ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់នីតិ 
កាលទី៦ថ្នរែឋសភា កនុងការដលើកសទួយសហប្ោសធុនតូច និងមធ្យម និងសហប្គិនភាព ប្កសងួ
ពាណជិជែរម នងឹបនដែិចចខតិខំម្បឹងកម្បងរបស់ខៃួនបកនែរដទ្ៀត។ សកមមភាពសាំខ្ជន់ៗរួមមន៖ 

ទ្១ី.អភវិឌឍ្ែចិចការម្សាវម្ជាវ នងិបណ្តុះបណ្តាលពាណជិជែរម៖ ១. ផ្េពវផ្ាយពដីោល
នដោបាយពាណជិជែរមថ្មីៗ  និងជរំ ញការសិែា្រ ខវិជាាពាែ់ពន័ធនឹងពាណិជជែរម ដលើម្បពន័ធ
ការសិែា្ពីចរាយ ២. បណ្តុះបណ្តាលដលើការដលើែែរពសស់ ម្គិនភាព និងអភិវឌ្ឍន ៍
អាជីវែរម ការបដងកើត ម្គប់ម្គងគដម្រង ការដធវើពាណជិជែរមតារម្បព័នធដអឡិចម្តូនិែ ឱកាស
និងបញ្ាម្បឈររបស់ស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ ជាដ ើរ ។ 

ទ្២ី អភវិឌឍ្នែ៍ចិចការពាណជិជែរមដៅតាររាជធាន-ីដខតរ៖ ១. អភិវឌ្ឍន៍ការងារម្គប់ម្គងអាជីវ
ែរម ២. អភិវឌ្ឍន៍ការងារជរំ ញពាណិជជែរម។  
ទ្ី៣ អភវិឌឍ្នដ៍យនឌរ័ែនងុវសិយ័ពាណជិជែរម៖ ១. ដលើែែរពសស់រភាពដយនឌ័រែនងុវសិ័យ
ពាណិជជែរម ែ៏ ូចជាដៅែនងុវិស័យរ ខងារសាធារណៈ ២. ពម្ងឹង និងពម្ងីែដោលគំនិត
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ដយនឌ័រ សរភាពដយនឌ័រ និងការអភិវឌ្ឍស្តសរីែនងុវិស័យស ម្ោសធ នតចូ និងរធ្យរ 
និង ៣. បស្តញ្ាបដយនឌរ័តារអនររវិសយ័ សម្របយ់ ទ្ធសាស្តសរបនាាន(់បណ្តុះបណ្តាលវិជាា
ជីវៈ និងជំនាញដផ្េងៗ) និងយ ទ្ធសាស្តសររយៈដពលកវង ។ 

៥.៣- ការលរៀបចំ និង អនវុតតភាពជាដៃរវូសិ័យសាធារណៈ នងិ វសិយ័
ឯកជន  

ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.១៤១- ដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសររបស់រាជរោាភបិាល គឺ បដងកើត និងអន វតរឲយ្បានដពញដលញ 
នូវម្បព័នធម្គប់ម្គងការវិនិដោគសាធារណៈ តាររយៈយនរការភាពជាន គូរវាងរ ឋ និងឯែជន 
ម្បែបដោយភាពម្បទែ់ម្ែឡា និងម្គប់ម្ជ ងដម្ជាយម្សបតារឧតររន វតរន៍អនររជាតិ។ 

៤.១៤២- ជាលទ្ធផល ែរពុជាសដម្រចបានវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ ែនុងការជំរ ញការចូលរួររបស់ វិស័យ
ឯែជន ដោយបានោែដ់ចញនូវ “ឯែសារដោលនដោបាយ សរពីកីារអភវិឌឍ្យនរការភាពជាន គរូ
វាងរ ឋ នងិ ឯែជនសម្របម់្គបម់្គងគដម្រងវនិដិោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០” និងបាន
បដងកើតយនរការសាាប័ន ម្ពរទំងបានអន វតរគដម្រងវិនិដោគធំៗ ែនុងវសិយ័ដ ោារចនាសរព័នធ
 ឹែជញ្ជូនថ្នរពល និងបដចចែវិទ្្ាគរនាគរន៍ និងព័ត៌រន ជាពិដសសែនងុទ្ម្រង់ “សាងសង-់
អាជវីែរម-ដផទរ”។ 

៤.១៤៣- បញ្ាម្បឈរសំខាន់ៗ រួររនការបនរដម្បើម្បាស ់ “យនរការចដំពាុះែចិច” ែនងុការអន វតរ 
គដម្រងភាពជាន គរូវាងរ ឋ និងឯែជនរិនទនរ់នការវាយតនរលហានិភយ័ននគដម្រង ិរញ្ញវតែុ 
ម្ែបខ័ណឌគតិយ តររិនទនម់្គប់ម្ោន ់សរតែភាពផរចួដផរើរដរៀបចកំារចរច នងិការម្គប់ម្គងគដម្រង 
ដៅរនែម្រតិ។ 

៤.១៤៤- ែនុងនីតកិាលទ្៦ីននរ ឋសភា រាជរោាភបិាលនឹងដតោតអាទ្ិភាពដលើ៖ 
ទ្១ី-ការបនរអន វតរ “ឯែសារដោលនដោបាយសរពីកីារអភវិឌឍ្យនរការ ភាពជាន គរូវាងរ ឋ 
នងិ ឯែជន សម្របម់្គបម់្គងគដម្រងវនិដិោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០” និង ការ
ដរៀបចំ “ដោលនដោបាយអន វតរគដម្រងវនិដិោគសាធារណៈដម្ការយនរការភាពជាន គរូ
វាងរ ឋ នងិ ឯែជន” សម្រប់រយៈដពលកវងដ ើរ្បរីរួចំកណែបដងកើតបរិសាាន អំដណ្តយ
ផលសម្រប់បនរជំរ ញ នងិ ដលើែទ្ឹែចតិរការចលូររួរបស់វិសយ័ឯែជន នងិ សាាប័ន
 ិរញ្ញវតែុ។ 

ទ្២ី-ការបនរដរៀបចំម្ែបខណ័ឌគតិយ តរ និង បទ្ប្បញ្ញតរិពាែ់ពន័ធ ការោែ់ឲយ្អន វតរនីតិវិធីម្គប់ 
ម្គងម្បតិបតរកិាររួរ ម្ពរទំងការពិនិត្យលទ្ធភាពដរៀបចំបដងកើតយនរការោមំ្ទ្ ិរញ្ញវតែុ 
នានា តារការចបំាច់ និង ម្សបតារបរកិារណ៍អភិវឌ្ឍដស ឋែចិចែរពុជា។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

317 

ទ្៣ី-ការបនរអភិវឌ្ឍសរតែភាពសាាប័ន និង ធនធានរន ស្េ តារម្ែសួង សាាប័នពាែ់ព័នធដលើ 
ការម្គប់ម្គង និង អន វតរគដម្រងតាររូបភាពយនរការភាពជាន គូរវាងរ ឋ នងិ ឯែជន។ 

ទ្៤ី-ការបនរអភិវឌឍ្គដម្រងវិនិដោគសាធារណៈ តាររយៈយនរការភាពជាន គូរវាងរ ឋ និង 
ឯែជន ដ ើរ្បីឲ្យ ិរញ្ញប្បទនពីវិសយ័ឯែជនអាចចូលរួរបដងកើន និងពដនលឿនការអភិវឌ្ឍ 
ដ ោារចនាសរពន័ធ និង ការផរល់ដសវាសាធារណៈម្បែបដោយគ ណភាព សំដៅោមំ្ទ្ 
 ល់ែំដណើនដស ឋែិចចម្បែបដោយចីរភាព ែ៏ ូចជាោំម្ទ្ ល់ការបនធូរបនទែុថ្វិកាជាតិ 
និង បំណុលសាធារណៈ។ 

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.១៤៥- ដ ើរ្បីអន វតដដោលនដោបាយជាអាទ្ិភាពរបស់រាជរោាភិបាលែរពុជា សម្រប់
នីតិកាលទ្៦ីននរ ឋសភា ម្ែសងួដស ឋែចិច នងិ  ិរញ្ញវតែ ុ នឹងអន វតរសែរមភាពសំខាន់ៗ របស់ខលួន 
រួររន៖ 

• ដរៀបចំម្ែបខ័ណឌវិនិដោគសាធារណៈ និងភាពជាន គូរវាងរ ឋ និងឯែជន។ 
• បនរដលើែទ្ឹែចិតរនិងជំរ ញការអភិវឌ្ឍតំបន់ដស ឋែិចចពិដសស តំបន់កែនចនការនាដំចញ តំបន់
ពាណិជជែរមដសរើ និងការអភិវឌ្ឍទ្ីផ្ារតារតំបន់ម្ពំក ន ដោយរនការចូលរួរពីវិស័យ
ឯែជន។ 

• បនរអន វតរនិង ំដណើរការយនរការដវទ្ិការាជរោាភិបាល វិស័យឯែជន ដ ើរ្បីបនរដោុះ
ម្សាយែងវល់ដផ្េងៗរបស់វិស័យឯែជន និងដ ើរ្បីបនរពម្ងឹងវិស័យឯែជនឲ្យកាន់កតរន 
ជវភាពនិងឲ្យកាន់កតរនភាពជារចស់។ 

៤.១៤៦-   ដ ើរ្បីចូលរួរអន វតដដោលនដោបាយជាអាទ្ិភាពរបស់រាជរោាភិបាលែរពុជា សម្រប់
នីតិកាលទ្ី៦ ននរ ឋសភា ែនុងការដរៀបចំ និងអន វតរភាពជាន គូវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯែ
ជន ម្ែ រម្បែឹា្អភវិឌឍ្នែ៍រពជុា  នឹងអន វតរសែរមភាពសំខាន់ៗ ូចខាងដម្ការ៖ 

• បនរចូលរួរអន វតរ “ឯែសារដោលនដោបាយសរពីកីារអភវិឌឍ្យនរការ ភាពជាន គរូវាងរ ឋ 
នងិឯែជន សម្របម់្គបម់្គងគដម្រងវនិដិោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០”  

• បនរជំរ ញ និងទែទ់ញអនែវិនិដោគទំងែនងុ នងិដម្ៅម្បដទ្សឲ្យរែោែទ់្ នវិនិដោគ
ដលើគដម្រងសាធារណៈធំៗ   ូចជា គដម្រងដ ោារចនាសរព័នធ ឹែជញ្ជូន រនជាអាទ្ ៖ 
ផលូវថ្នល់ សាពនគដម្រងដ ោារចនាសរព័នធថ្នរពល នងិបដចចែវិទ្ា្គរនាគរនន៍ិងព័ត៌រន 
ែនុងការចលូរួរចំកណែោំម្ទ្ ល់ការសម្រលបនទុែថ្វិកាជាត ិនិងបំណលុសាធារណៈ។ 

• បនរចូលរួរពិនតិ្យ និងផដល់ធាត ចលូដលើការដរៀបច ំ “ដោលនដោបាយអន វតរគដម្រងវនិិ
ដោគសាធារណៈដម្ការយនរការភាពជាន គរូវាងរ ឋ នងិឯែជន” នងិការបនរដរៀបចំ
ម្ែបខណ័ឌគតិយ តរ និង បទ្ប្បញ្ញតរិពាែ់ព័នធ។ 
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• បនរចូលរួរពិនតិ្យ នងិអន រ័តបញ្ជីគដម្រងអាទ្ិភាព និងលទ្ធផលននការសិែ្ាសរិទ្ធិលទ្ធ
ភាពគដម្រងអាទ្ិភាព រួរទំងគដម្រងក លនឹងោែ់ឲ្យអន វតរសាែល្បងតារយនរការ
ភាពជាន គរូវាងរ ឋ និងឯែជន។  

៤.១៤៧-  ដ ើរ្បីអន វតដដោលនដោបាយជាអាទ្ភិាពរបស់រាជរោាភបិាលែរពុជា សម្រប់នតីិ 
កាលទ្ី៦ននរ ឋសភា ែនុងការដរៀបចំ នងិ អន វតរភាពជាន គូវសិ័យសាធារណៈ នងិ វិសយ័ឯែជន 
ម្ែសងួពាណជិជែរម នងឹបនដែិចចខិតខំម្បងឹកម្បងរបសខ់លនួបកនែរដទ្ៀត។ សែរមភាពសំខាន់ៗ រួររន៖ 

•  ពម្ងឹងការអភវិឌ្ឍវិសយ័ឯែជន៖ ១. ពម្ងឹងនិងពម្ងែីការអភិវឌ្ឍសាាប័នឯែជនតាររយៈ
ការបដងកើតសរគរអាជវីែរម និងសភាពាណិជជែរម ២. ដធវើការវាយតនរលនូវតម្រូវការែិចច
សម្រួលពាណិជជែរម របស់សាាប័នពាែ់ព័នធនងឹវិសយ័ពាណិជជែរម ៣. អន វតរនូវទ្ំនាែ់
ទ្ំនងពិភាែា្ នងិដោុះម្សាយបញ្ាម្បឈរនានាដលើវិស័យពាណិជជែរមជាដទ្ៀងទតជ់ា 
រួយសាាប័នពាែ់ព័នធ ៤. ជំរ ញការនាំដចញ និងការសិែា្កខ្េចងាាែ់ផលិតតនរលសម្រប់
ផលិតផលសកាោន ពល ៥. បនរតារោនតនរលលែ់រាយដម្បងឥនធនៈដលើទ្ីផ្ារែនុងនិងដម្ៅ
ម្បដទ្ស និងកែសម្រលួសនទស្េនន៍ថ្លទ្ំនញិ ៦. ពម្ងីែសែរមភាពបណ្តុះបណ្តាលឲ្យបាន
ដៅ ល់រស្តនរីម្ែសងួពាែព់័នធ និងវិសយ័ឯែជន  និងបដងកើតឲ្យរនែរមវិធីម្សាវម្ជាវរួយ
ក លោំម្ទ្ដោយ ភានែង់ារផរល់រូលនិធិអភវិឌ្ឍ។ 

•  ពម្ងឹង និងពម្ងែីែិចចសម្រួលពាណិជជែរម៖ ១. បនរអភិវឌ្ឍនីតិវិធីរ ឋបាល នងិ ពម្ងងឹែិចច
សម្រួលពាណិជជែរម ២. ពម្ងឹងែចិចស ការរវាងសាាប័នរ ឋ និងវសិ័យឯែជនដលើកផនែ
ពាណិជជែរម ៣. តារោនម្តួតពិនិត្យ និងវាយតនរលនវូែិចចសម្រួលពាណិជជែរម។ 

 
៥.៤- ការពគ្រងងឹការគ្របកតួគ្របជជង  
ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.១៤៨- ដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសររបស់រាជរោាភិបាល គឺបដងកើនផលិតភាព និង ម្បសិទ្ធ
ភាពដស ឋែិចច ដលើែែរពស់ឧតររភាព និង ជំរ ញនវាន វតរន៍ ក លចំបាច់ម្តូវដធវើជាម្បចំទំងសម្រប់ 
សាាប័នសាធារណៈ ធ រជន និង ម្បជាជន។ ជាវឌ្ឍនភាព សនទសេ្ន៍ននភាពម្បែួតម្បកជងសែល 
របស់ែរពុជាម្តូវបានកែលរអឲ្យម្បដសើរដឡើងពីចណំ្តត់ថ្ននែ់ទ្ី១១២ ែនុងចដំណ្តរ១១៧ ម្បដទ្ស
ដៅឆ្នំ២០០៥ រែចំណ្តត់ថ្ននែ់ទ្ី៩៤ ែនុងចដំណ្តរ១៣៧ម្បដទ្ស ដៅឆ្នំ២០១៧-២០១៨ ។ 

៤.១៤៩- ោ៉ាងណ្តរញិ ការម្បែួតម្បកជងបាន នងិ ែំព ងជួបបញ្ាម្បឈរសំខាន់ៗ រួយចំននួ 
រួររន ែងវុះម្ែបខ័ណឌច្ាប់ ែនុងការដលើែែរពស់ការម្បែួតម្បកជងដោយដសមើភាព និង ដសាាុះម្តង់ 
សរតែភាពកែនចន នងិ បដងកើតតនរលបកនែរដៅរនែម្រិត ែងវុះពលែរមជំនាញ និង ម្បសទិ្ធភាពនន  
វិស័យោមំ្ទ្ដៅរនែម្រតិ។ 
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៤.១៥០- ដលើរលូោានដនុះ រាជរោាភិបាលនីតកិាលទ្ី ៦ នឹងដតោតអាទ្ិភាពដលើ៖ 

ទ្១ី-ការជំរ ញដរៀបចំ និងអន រ័តច្ាប់សរីព់ីការម្បែតួម្បកជង ក លជាម្ែបខណ័ឌសម្រប់ជំរ ញ
ការម្បែួតម្បកជង ពម្ងឹងរចនាសរព័នធឧស្ា ែរម ដរៀបចំយនរការសម្រប់អន វតរច្ាប់ និង 
ដលើែែរពសវ់ប្បធរ៌ម្បែួតម្បកជង។ 

ទ្២ី-ការពិនតិ្យដឡើងវិញ និងដធវើវិដសាធនែរមច្ាប់សរីពីែ្េ័យធន ក លជំរ ញការទ្ទ្លួយែ 
ហានិភ័យ និងការពារស ម្គិនភាព។ 

ទ្៣ី-ការជំរ ញអន វតរយនរការរជ្ឈតរការកផនែពាណិជជែរម ក លរនសរតែភាពអាចទ្ ែចតិរ
បាន និងដោុះម្សាយជដរាុះធ រែិចចក លអាចទ្ទ្លួយែបាន។ 

ទ្៤ី-ការបនរជំរ ញការដរៀបចំ និងការអន វតរសរង់ោទ្នំិញ ដសវា និងការម្គបម់្គង ដ ើយដលើែ 
ែរពស់សរងោ់ទំងដនាុះជាម្បចំដ ើរ្បីជំរ ញការចបយ់ែបដចចែវទិ្្ាថ្មី នងិដលើែែរពស់ 
គ ណភាព។ 

ទ្៥ី-ការជំរ ញដរៀបចំ និង អន រ័តច្ាប់សរីពីការការពារអនែដម្បើម្បាស់ នងិដរៀបចំយនរការអន វតរ 
ដ ើរ្បីការពារសិទ្ធ ិនិងស វតែិភាពអនែដម្បើម្បាស់ ដលើែែរពស់ស ខភាព ពម្ងឹងសរង់ោទ្ំនញិ 
និងដសវាម្ពរទងំដលើែែរពស់ការម្បែតួម្បកជង។ 

ទ្៦ី-ការពម្ងងឹយនរការជំរ ញការម្បែតួម្បកជងដោយដសមើភាព ជាពិដសសែនុងការបំដពញ 
កាតពវែិចចពនធ-អាែរ និង ការអន វតរលទ្ធែរមសាធារណៈម្បែបដោយតរាភាព និងភាព
ម្តឹរម្តូវ។ 

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 
៤.១៥១- ដែើមប្ីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទភិាពរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា សប្មប់នីត ិ
កាលទី៦ថ្នរែឋសភា កនុងការពប្ងឹងការប្បកតួប្បដជង ប្កសងួពាណជិជែរម នងឹបនដែិចចខិតខមំ្បឹង
កម្បងរបស់ខៃនួបកនែរដទ្ៀត។ សករមភាពសាំខ្ជន់ៗ រមួមន៖ 

ទ្១ី.កចិចការប្បកតួប្បដជង នងិការពារអនកដប្បើប្បាស៖់ ១. ពប្ងឹងកិចចែាំដណើរការទប់សាាត់រាល់
ការបនៃាំ ការប៉ែុនប៉ែងបនៃាំដលើផ្លិតផ្ល ដប្ៅអាំពីបញ្ហាគុណភាព សុវតថិភាពតាមប្គប់រូបភាព 
និងតាមទីផ្ា្រទូទាំងប្បដទស ២. បនេជាំរញុប្បសទិធភាពថ្នសកមមភាពប្គប់ប្គង តាមដ្ឋន
ការផ្េល់ពត័៌មនប្តឹមប្តូវែល់អនកដប្បើប្បាសជ់ាអាទិ៍ ការដ្ឋក់សាាកសញ្ហាដលើផ្លិតផ្ល ការ
ផ្្សពវផ្្ាយដលើកកមពស់ការដប្បើប្បាសផ់្លិតផ្ល ការផ្្សពវផ្្ាយការលក ់ពិដសសការផ្ា្យ
ពាណិជជកមមភូតកុហក ពងាាងការពតិ ឬដធវើឲ្យមនការភ័នេប្ចឡំែល់អនកដប្បើប្បាស់ ៣. បនេ
ពិនិត្យបទដ្ឋានតាមលាំដ្ឋប់ឯកភាព អាំពីសេង់ដ្ឋសុវតថិភាពមហូបអាហារដដ្ឋយអនុម័តយក
សេង់ដ្ឋជាតិ និងសេងដ់្ឋកែូិចដែលពាក់ព័នធ ៤. បនេជាំរុញដសចកេីប្ពាងច្ាបស់េពីីការប្បកួត 
ប្បដជង ការកសាងឯកសារការបណ្ដេះបណ្ដាល និងផ្្សពវផ្្ាយខៃឹមសារច្ាប់ប្បកួតប្បដជង។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

320 

ទ្២ី. បនរែិចចស ការជារួយរជ្ឈរណឌលជាតិននរជ្ឈតរការកផនែពាណិជជែរម និងម្សាវម្ជាវ
លិខិតបទ្ោានពាែ់ពន័ធនងឹម្ែសួងយ តរិធរ៌ ដ ើរ្បីជំរ ញ ំដណើរការត លាការពាណិជជែរម។ 

៤.១៥២-  ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ប្កសងួឧសា្ ែរម នងិ សបិប្ែរម នឹងបនដការងាររបស់ខៃួន។ សកមម 
ភាពសាំខ្ជន់ៗ រួមមន៖ 

• ជំរ ញឲ្យរនការដរៀបចំកផនការ រយៈពល រធ្យរ សម្រប់អភិវឌ្ឍសម្ ោសធ នតូច និង
រធ្យរ ដោយយែណំតយ់ែរ ខស ម្ោសក លរនសកាោន ពលែនុងការនាំដចញ ការ
អភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មី ការតភាាប់កខ្េសងាាែ់តនរល នងិការតភាាប់ដៅនឹងបណ្តាញផលិតែរម
តំបន់ ដ ើយដរៀបចមំ្ែបខណ័ឌសែរមភាពចំបាច់ នងិជាែ់កសរងដ ើរ្បីអភិវឌឍ្ស ម្ោស
ទំងដនាុះ។ 

• ពិនិត្យលទ្ធភាពផរលក់ារោំម្ទ្ ល់ ស ម្ោសខានតតូច និងរធយ្រសម្រប់ការបណ្តុះ    
បណ្តាល និងការវិនិដោគដលើ ដម្គឿងរ៉ាស ីន ឬបរិកាារផលតិែរម ម្ពរទងំការដលើែទ្ឹែ
ចិតរដផ្េងដទ្ៀត ដោយផា្រភាាប់លែខខណឌននការផលិតវតែុធាត ដ ើរែនុងម្ស ែ ការដលើែ
ែរពស់គ ណភាពផលិតផល និងទ្ំដនើបែរមននកខ្េសងាាែ់ផលិតែរម សំដៅផ្ារភាាប់ដៅ
នឹងសាជីវែរមព  ជាតិ។ 

• ពម្ងឹងយនរការដម្ការ ំបលូកតរួយ សម្របក់ារច ុះបញ្ជីស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ 
ដោយដម្បើម្បាសក់ារច ុះបញ្ជី និងការកាន់បញ្ជីគណដនយ្យសម្រប់ជារលូោានវាយតនរល 
និងជាលែខខណឌ សម្របក់ារផរលក់ារដលើែទ្ឹែចិតរ និងការោមំ្ទ្ពីរាជរោាភបិាល។ 

• បនរពម្ងឹងម្ែបខណ័ឌសាាប័ន និងសរតែភាព ម្គប់ម្គងរម្តាសាស្តសរ នងិសរង់ោក លជា
ម្គឹុះសម្រប់សែរមភាពឧស្ា ែរម និងខិតខំម្បឹងកម្បងបនរដរៀបចំម្ែបខណ័ឌគតិយ តរ ិ
និងការទ្ទ្លួសាោល់ជាអនររជាតិ នូវសាាប័នជាតសិំខាន់ៗរួររន រជ្ឈរណឌលរម្តា   
សាស្តសរជាតិ និងវិទ្្ាសាានសរង់ោែរពជុា។ 

• កែលរអម្បសទិ្ធភាពននការច ុះបញ្ជីឧស្ា ែរម តាររយៈការអន វតរនតីិវិធីែចិចស ម្បត ិ
បតរិការផរលស់ិទ្ធិច ុះបញ្ជី ល់ភានែ់ងារននម្បដទ្សជាន គូនានា និងសម្រួលការច ុះបញ្ជី
ភានែ់ងារក លម្បែបអាជីវែរមដធវើជាតំណ្តងរបស់អនែោែ់ពាែយ្ដសនើស ំ រួរទំងយែចតិរ
ទ្ ែោែ់ែនុងការដធវើសវ័យម្បវតរិែរមននការច ុះបញ្ជីែរមសិទ្ធិឧសា្ ែរម។ 

• ជួយោំម្ទ្ដលើែែរពស់សរតែភាព និងសរតែែិចចដលើកផនែសរង់ោ និងរម្តាសាស្តសរែនុងការ
ធានានូវបររិណ គ ណភាព ស វតែិភាព ដសវាែរម បរសិាាន និងការម្គបម់្គង។ 

• ជំរ ញ និងដលើែទ្ែឹចិតរការដផទរបដចចែវិទ្ា្ថ្មីៗ ែនុងវសិយ័ែរមនរសាល និងសិប្បែរម។ 
• ពិនិត្យដឡើងវិញ និងម្បរូលផរុំសកាោន ពលធនធានធរមជាតិ ក លជំរ ញឲ្យរនការវិនិដោគ
ដលើវិសយ័ឧសា្ ែរមធ នធៃន់។ 
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• ពម្ងីែវិសាលភាពផគត់ផគងទ់្ឹែសាាតែនុងរាជធាន ី ទ្ីម្បជ ំជន តំបន់ឧសា្ ែរម និងតំបន់
ដស ឋែិចចពដិសសតាររយៈការពម្ងីែសរតែភាពអងគភាពទ្ឹែសាធារណៈ និងឯែជន
ម្សបតារបទ្ោានបដចចែដទ្ស និងអន ដលារតារសរង់ោទ្ឹែបរិដភាគជាតិ។ 

៦- ការអភិវឌ្ឍគ្របកបលោយចីរភាព នងិ បរិយាប័នន  
៤.១៥៣-  ទ្នទឹរនឹងការជំរ ញែំដណើនដស ឋែិចចខពស់ រាជរោាភិបាលដតោតការយែចតិរទ្ ែ 
ោែ់ខពស់ដលើការអភវិឌ្ឍម្បែបដោយចរីភាព និង បរិោប័នន ជាពិដសសផ្ារភាាប់ដៅនឹង “ដោល
ដៅអភវិឌឍ្ម្បែបដោយចរីភាពែរពជុា”។ 

៤.១៥៤- ែនុងការអន វតរែិចចការដនុះ បញ្ាម្បឈរសំខាន់ៗររួរនៈ ែំដណើនទបែនុងវិស័យ 
ែសិែរម ម្បសិទ្ធភាពននការម្គប់ម្គងធនធានធរមជាតិដៅរនែម្រិត ការរើែចដម្រើននននគរូបនីយ
ែរមែនុងសនទុុះដលឿន ប  កនររិនទន់ធានាបាននវូត លយ្ភាព និង ភាពចំបាចែ់នុងការបដងកើនសរតែ
ភាព ដ ើរ្បីដ្លើយតបនឹងផលប ុះពាល់ពកីារកម្បម្បលួអាកាសធាត ។ ការណ៍ដនុះតម្រូវឲ្យរាជរោា  
ភិបាលដតោតការយែចិតរទ្ ែោែ់ដលើ៖ ១. កាដលើែសទួយវសិ័យែសិែរម នងិ ការអភិវឌ្ឍជនបទ្ 
២. ការម្គប់ម្គងធនធានធរមជាតិ នងិ វប្បធរ៌ម្បែបដោយចរីភាព ៣. ការពម្ងឹងការម្គប់ម្គង   
នគរូបនីយែរម នងិ ៤. ការធានាចីរភាពបរិសាាន និង ការដរៀបចំខលួនដ្លើយតបនឹងការកម្បម្បលួ
អាកាសធាត ។ 

៦.១- ការល ើកសទួយវិសយ័កសិកមម និង ការអភិវឌ្ឍជនបទ  

ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.១៥៥- ដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសររបស់រាជរោាភិបាល គឺពម្ងឹងតួនាទ្វីិស័យែសិែរមែនុង
ការបដងកើតការងារ ការធានាសនរិស ខដស្បៀង ការកាត់បនែយភាពម្ែីម្ែ នងិ ការអភិវឌ្ឍជនបទ្។ 

៤.១៥៦- ោ៉ាងណ្តែ៏ដោយ វសិ័យែសិែរមដៅរនបញ្ាម្បឈររួយចំននួ  ចូជា ផលិត 
ភាពដៅរនែម្រិត គ ណភាពទបននធាត ចូលែសែិរម ការផរលដ់សវាបដចចែដទ្សរិនទនដ់្លើយ
តបនឹងតម្រូវការ ការអភវិឌ្ឍកខ្េម្ចវាែផ់គត់ផគង់ែសផិលរិនទនដ់្លើយតបបានដៅនឹងតម្រូវការទ្ី
ផ្ារ ការចិញ្ចឹរសតវ នងិ វារើវប្បែរម ដៅរនែម្រតិ យនរការសម្រលួការនាដំចញដៅរនិទន់ 
រនភាពម្បទែ់ម្ែឡា នងិ បំដពញោនបាន ការបនរការនាំចលូែសិផល ក លអាចរនលទ្ធភាព
ផគត់ផគង់ែនុងម្ស ែ ម្បព័នធអនារ័យ និង ភូតោរអនារ័យ ដៅរិនទន់រ៉ឹងរំ រនិទន់រនយនរការ
ផរល់ព័ត៌រនទ្ីផ្ារែសិែរម ដោយផា្រភាាប់នងឹកផនការោំ  ុះ នងិ ម្បរូលផល ការម្សាវម្ជាវ 
និង ការអភិវឌឍ្ ដៅរិនទន់ទ្ូលំទ្ូលាយ ម្ពរទំងការដម្បើម្បាស់ ីធលីែសែិរមដៅរិនទន់អស់
សកាោន ពល។ ជារយួដនុះ បញ្ាម្បឈរកផនែអភិវឌ្ឍជនបទ្ រួររន ភាពចំបាច់ែនុងការបនរ
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ដលើែែរពសគ់ ណភាព នងិ ការកថ្ទំដ ោារចនាសរព័នធជនបទ្ ការទ្ទ្ួលបានទ្ឹែសាាតម្បែប 
ដោយស វតែិភាព និង ការជំរ ញការដលើែែរពស់អនារ័យជនបទ្។ 

៤.១៥៧- ដលើរូលោានដនុះ ែនុងនីតិកាលទ្ី៦ ននរ ឋសភា រាជរោាភិបាលនឹងដតោត អាទ្ិភាពដលើ៖ 
ទ្១ី-ការជរំ ញការដរៀបច ំ នងិ ោែ់ឲយ្អន វតរ “កផនការដរសម្របអ់ភវិឌឍ្វសិយ័ែសែិរមដឆ្ពុះដៅ 
ឆ្ន ំ២០៣០” និង “កផនការយ ទ្ធសាស្តសរអភវិឌឍ្វសិយ័ែសែិរមឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣”។ 

ទ្២ី-ការបនរជរំ ញការដរៀបចំ អន រ័ត និង ការអន វតរ “ចា្បស់រពីកីារការពាររ ែខជាត ិ នងិ ភតូ
ោរអនារយ័” និង “ចា្បស់រពីផីលតិែរមែសែិរមតារែចិចសនា្”។ 

ទ្៣ី-ការបដងកើនផលិតភាព គ ណភាព និង ពិពិធែរម តាររយៈការបដងកើនការវិនិដោគដលើការ 
ម្សាវម្ជាវ និង ការអភិវឌឍ្ពូជ ំណ្ត ំ ពូជសតវ និង ការចញិ្ចឹរម្ត ី ក លផរលត់នរលបកនែរ 
ខពស់ ការជរំ ញការអភិវឌឍ្ែសិោានគំរូ ការជំរ ញការផរល់ដសវាបដចចែដទ្សែសិែរម ការ 
ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងស គរន៍ែសិែរ ការដរៀបចយំនរការ ផលិតែរមែសែិរមតារែិចច 
សន្ា ការបនរកាត់បនែយនថ្ល និង ពម្ងងឹគ ណភាពននធាត ចូលែសិែរម ការសិែ្ាដរៀបចំ
ឲ្យរនដសវាធានារា៉ាប់រងផលិតែរមែសិែរម ការដរៀបចំឲ្យរនផលិតផល ិរញ្ញវតែុសម្រប់ 
ផលិតែរមែសិែរម និង ការជំរ ញការដម្បើម្បាស់បដចចែវិទ្្ានវឆ្ាត និង ឌីជីថ្ល។ 

ទ្៤ី-ការដលើែែរពស់ឧសា្ ែរមកែនចន តាររយៈការជំរ ញឲ្យរនការវនិិដោគឯែជនដលើ    
ែសិផលក លរនសកាោន ពល  ូចជា ម្សូវ  ឡំូងរី សាាយ សាាយចនទី ដចែ ដៅស ូ បកនល 
ជាដ ើរ តាររយៈការដរៀបចំយ ទ្ធសាស្តសរ តាររ ខ ណំ្តំនីរួយៗ។ 

ទ្៥ី-ការបនរជំរ ញការោំបកនលម្គប់ម្បដភទ្ជនំួសឲ្យការនាំចលូ និង ការដរៀបចំបដងកើតទ្ផី្ារ 
ដបាុះ  ំ និង កចែចយបកនល ក លរនសរង់ោ និង អនារ័យខពស់។ 

ទ្៦ី-ការជំរ ញពាណិជជូបនយីែរមែសិែរម តាររយៈការបនរពម្ងងឹម្បព័នធអនារ័យ និង ភូតោរ 
អនារ័យ SPS ការសម្រលួពាណិជជែរម ការវិនិដោគ បកនែរដលើរនទីរពិដសាធន៍គ ណភាព 
សម្រប់ការនាំដចញ ម្ពរទំងការជរំ ញការផលិត និង ដម្បើម្បាស់ផលិតផលែសិែរមែនុង
ម្ស ែ។ 

ទ្៧ី-ការជំរ ញការចិញ្ចឹរសតវ និង វារើវប្បែរម តាររយៈការបនរអន វតរ “ចា្បស់រពីសី ខភាពសតវ 
នងិ ផលតិែរមសតវ” “ម្ែបខណ័ឌកផនការយ ទ្ធសាស្តសរអភវិឌឍ្វសិយ័បស សតវ ឆ្ន ំ ២០១៦-
២០២៥” និង “កផនការយ ទ្ធសាស្តសរជាតអិភវិឌឍ្វារើវបប្ែរមឆ្ន ំ២០១៦-២០៣០”។ 

ទ្៨ី-ការពម្ងងឹការម្គប់ម្គង ីសរ្បទនដស ឋែិចច ការបនរជំរ ញការដបាសសរាតរីន និង យ ទ្ធ
ភណឌរិនទន់ផទុុះ និង ការបនរផរល ់ីសរ្បទនសងគរែិចច ពិដសស លម់្គួសារម្ែីម្ែ 
សម្រប់ការដធវើែសែិរមជាលែខណៈម្គួសារ។ 

ទ្៩ី-ការដធវើវចិរណែរមែនងុការវិនិដោគដលើម្បព័នធធារាសាស្តសរ ដោយយែចិតរទ្ ែោែ់ដលើការ 
បដងកើនការតភាាប់ដៅនឹងផលិតែរមែសិែរម ការកថ្ទជំាម្បព័នធនិងការពម្ងឹងការម្គប់ម្គង។ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

323 

ទ្១ី០-ការបនរជំរ ញការអភិវឌ្ឍជនបទ្ឲ្យរស់រដវើែ ដោយបនរវិនដិោគដលើផលូវជនបទ្ ម្បព័នធធា
រាសាស្តសរខានតតចូ ការពម្ងីែការម្គប ណ្ប់ការដម្បើម្បាស់អគគសិនី ការពម្ងែីការទ្ទ្លួ
បានទ្ឹែសាាត ការដលើែែរពស់អនារ័យ ការដរៀបចភំូរិនិងលំដៅឋាន ម្ពរទំងការដលើែ
ែរពស់ជីវភាពម្បជាជន តាររយៈការបនរអន វតរ “ចលនាភរូរិយួ-ផលតិផលរយួ” នងិ 
“ចលនាភរូថិ្ម”ី ។ 

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 

៤.១៥៨- ដ ើរ្បីចូលរួរអន វតដដោលនដោបាយជាអាទ្ិភាពរបស់រាជរោាភិបាលែរពុជា 
សម្រប់នីតិកាលទី្៦ននរ ឋសភា ែនុងការដលើែែរពស់ឧស្ា ែរមកែនចនតាររយៈការជំរ ញការ  
វិនិដោគឯែជនដលើែសផិលក លរនសកាោន ពល ម្ែ រម្បែឹា្អភវិឌឍ្នែ៍រពជុា នឹងអន វតរសែរម 
ភាពសំខាន់ៗ  ូចខាងដម្ការ៖ 

• ចូលរួរពិនិតយ្លទ្ធភាពបដងកើតនូវតំបន់កែនចនែសផិល ម្ពរទំងពិនិតយ្ផរលក់ារដលើែទ្ឹែ
ចិតរចំដពាុះម្ែ រ   នទងំឡាយណ្តក លដបាុះទ្ីតាងំដៅែនុងតំបន់ទំងដនាុះ។ 

• ស ការដរៀបចំដវទ្កិាធ រែចិច និងវិនដិោគដ ើរ្បីទែ់ទញអនែវនិិដោគឲ្យបានដម្ចើនែនុង  
វិស័យកែនចនែសិ-ឧស្ា ែរម។ 

• ចូលរួរពិនិតយ្ និងពភិាែ្ាដលើដោលនដោបាយដលើែទ្ឹែចិតរសម្រប់ម្ែ រ   នក លវិនិ
ដោគដលើឧសា្ ែរមកែនចនែសិផល។ 

• ស ការជារយួម្ែសួងសាាប័នពាែ់ព័នធ ែនុងការជរំ ញ និងដលើែទ្ឹែចតិរ លវ់ិស័យឯែជន
ែនុងការបដងកើតតំបន់ផលិតកែនចននាំដចញែសិផល។ 

• ចូលរួរដរៀបចំ និងបដងកើតយ ទ្ធសាស្តសរនងិកផនការដរសម្រប់អភិវឌឍ្តំបន់កែនចនែសិ-
ឧស្ា ែរម។ 

៤.១៥៩- ដ ើរ្បីអន វតដដោលនដោបាយជាអាទ្ភិាពរបស់រាជរោាភបិាលែរពុជា សម្រប់នីតិ
កាលទ្ី៦ននរ ឋសភា ែនុងការដលើែសទួយវសិ័យែសែិរម និងការអភិវឌ្ឍជនបទ្ ម្ែសងួពាណជិជែរម 
នឹងអន វតរសែរមភាពរួយចំនួន  ូចខាងដម្ការ ៖ 

• បដងកើនផលតិភាពផលតិែរម៖ ១. បនរអន វតរគដម្រងជំរ ញទ្ីផ្ារសម្រប់ែសិែរមខានតតូច៖ 
គដម្រងរនវិសាលភាពម្គប ណ្ប់ដលើដខតរចំនួន១៧ និងផលិតផល៥ម្បដភទ្គឺ ម្សូវ 
ម្ែអូប បកនល រន់កម្ស  ឡំូងរី និងសនសសូម្ត ២. បនរដលើែែរពស់ផលតិផលែសិែរម 
និងែសិ-ឧសា្ ែរម ដ ើរ្បីដធវើឲ្យផលិតផលែរពជុាដម្បើម្បាស់ជំនសួការនាចំូល និង
ឈានដៅការនាំដចញដៅលែ់ដៅដលើែទ្ីផា្របរដទ្ស ៣. បនរយ ទ្ធនាការទ្ញិផលិតផល
កខមរែនុងម្ែបខណ័ឌទ្ូទំងម្បដទ្ស ដោយបានដរៀបចំដៅបណ្តាដខតរទំងអស់ដៅែរពុជា និង
ចូលរួរពិព័រណ៍អនររជាតិ ែនុងម្ែបខ័ណឌដទ្វភាគី តំបន់និងពិភពដលាែ ៤. អភវិឌ្ឍសាាប័ន 
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ែនុងវិស័យឯែជន តាររយៈការបដងកើតឲ្យរនសភាពាណិជជែរម សរគរអាជីវែរម ដៅទ្ូ
ទំងរាជធានី ដខតរ ។ 

• ពម្ងឹងនិងពម្ងីែនូវសនរសិ ខដស្បៀង៖ ១. បនរពម្ងឹង និងកថ្រែ្ាសរុែយ ទ្ធសាស្តសរដស្បៀង
ដម្តៀរបម្រ ងសម្រប់ចលូរួរអនររាគរនស៍ដស្តងាោុះ ល់ជនរងដម្ោុះ ដោយទ្ឹែជំនន់ ខ្យល់
ព្យុុះ និងអនររាយដផ្េងៗ ២. បនរនិងពម្ងឹងធានានូវដសែរភាពតនរលអងករទ្ផី្ារែនុងម្ស ែ 
ដ ើរ្បីរែ្ានូវផលម្បដោជន៍ជីវភាពរស់ដៅរបស់ម្បជាជន នងិទ្ប់សាាត់ជនដ្លៀតឱកាស
ដធវើឲ្យចលាចលដៅដលើទ្ីផា្រ ៣. បនរទ្ិញចលូ នងិលែ់ដចញអងករ និង ៤. បនរដធវើការ
ចរចពាណជិជែរមដទ្វភាគ ី ជារួយទ្ីផា្រអងកររនម្សាប់រវាងរោាភិបាលនិងរោាភិបាលសរី
ពីការដធវើពាណិជជែរមអងករ ។ 

៤.១៦០- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទភិាពរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ប្កសងួកសកិមម រកុាាប្បមញ ់ នងិដនសាទ នឹងបនរអន វតរសែរមភាពជា
អាទ្ិភាព រួររន៖ 

ទ្១ី-បនរដលើែែរពស់ការម្សាវម្ជាវ ដ ើរ្បីអភិវឌ្ឍបដចចែវិទ្្ា និងបដចចែដទ្សែសិែរមទ្ដំនើប 
ែនុងទ្ិសដៅបដងកើនបរិរណ គ ណភាព អាហារូបតែរភ និងពិពិធែរមផលិតផលែសិែរម 
ម្បែបដោយនិរនររភាព ែនុងបរិបទ្ការកម្បម្បួលអាកាសធាត  និងតម្រូវការទ្ីផ្ារែនងុ 
ម្បដទ្ស តំបន់ និងអនររជាតិ។  

ទ្២ី-ពម្ងឹងសរតែភាពស គរន៍ែសិែរម និងការចិញ្ចឹរសតវក លបានច ុះបញ្ជីរួចដ ើយឲ្យ 
រនលែខណៈជាជំនាញអាជីព ដោយជំរ ញឲ្យអន វតរបដចចែវិទ្្ាសរម្សប ការផគត់ផគង់ 
សន្េំសំនចទ្ឹែដៅតារស គរន៍ែសិែរម និងអន វតរផលិតែរមែសិែរមតារែិចចសន្ា 
ម្ពរទំងដលើែែរពសក់ារចូលរួរវិនិដោគពីវិស័យឯែជនែនុងម្គប់កខ្េតនរលែសិែរម តារអភិ-
ម្ែរភាពជាន គូរវាង រ ឋ ឯែជន នងិស គរនែ៍សែិរម ឲ្យរនលែខណៈម្បទែ់ម្ែឡាោន 
ែនុងការរែទ្ីផ្ារបកនែរសម្រប់ផលិតផលែសែិរមជាអាទ្ិភាពតាររយៈការជំរ ញទ្ីផា្រ
សម្រប់ែសែិរមខានតតចូជាដ ើរ។ 

ទ្៣ី-ពម្ងឹង និងពម្ងីែស គរន៍ែសិែរដៅស មូ្គួសារ ដ ើរ្បីបដងកើនកាលាន វតរភាពែនុងការ 
ការពារផលម្បដោជន៍របស់ែសិែរ ទំងការោំ  ុះ ការយែផល ការកែនចន ម្ពរទំង 
អំណ្តចននការចរចនថ្លដៅដពលលែផ់លិតផលទំងដនាុះ។ ជំរ ញការវិនិដោគដលើការកែ 
នចនផលិតផលដៅស ូ ដ ើរប្ីបដងកើនតនរលបកនែរ បដងកើតការងារ ចូលរួរកាត់បនែយភាពម្ែីម្ែ 
ដៅជនបទ្។ 

ទ្៤ី-ជំរ ញការដធវើពិពធិែរមែសិែរមដៅរែផលតិផលក លរនតនរលបកនែរខពស់ និងរនសកាោន  
ពលដលើ ណំ្តំ  ការចញឹ្ចឹរសតវ វារើវប្បែរម  ផលតិផលដឈើោំ   និងការវិនិដោគដលើការ 
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កែនចនែសផិលសខំាន់ៗ ដោយម្តវូបនរដលើែែរពសគ់ ណភាព និងស វតែិភាពផលិតផល 
ែសិែរម ការកែនចនដវចខចប់ និងពម្ងឹងសរតែភាពពិដសាធន៍សរង់ោគ ណភាព ែ៏ ូចជា 
ពម្ងឹងវិធានការពារ ំណ្ត ំអនារ័យ និងភតូោរអនារ័យ។ 

ទ្៥ី-ជំរ ញការចិញ្ចឹរសតវរបស់ែសិែរឲ្យដៅជាការចញិ្ចឹរជាលែខណៈពាណិជជែរម ដ ើរ្បីបដងកើន 
ម្បាែ់ចំណលូ ម្ពរទំងដលើែទ្ឹែចិតរ ល់ការចិញ្ចរឹសតវខានតតចូ រធ្យរ នងិខានតធំក ល 
រនផលិតភាពខពស់ម្បែបដោយគ ណភាព ស វតែិភាព និងម្បសិទ្ធភាពដស ឋែិចចខពស់ 
ដ ើរ្បីផគត់ផគង់តម្រូវការែនុងម្ស ែ និងបដងកើនសរតែភាពម្បែួតម្បកជងសម្រប់ការនាំដចញ។ 

ទ្៦ី- បដងកើតសាានីយ៍ចតាោឡីស័ែ  ណំ្តំ សតវ និងជលផល ដៅតារតំបន់ជាបម់្ពំក នសខំាន់ៗ 
ដ ើរ្បីទ្ប់សាាត់ការ្លងរាលោលសរសធាត ចនម្ង ជំងឺសតវ និងជងំឺស ូណសូ ជំងឺម្ត ីនិង
ទ្ប់សាាត់ ការនាំចលូ នាំដចញ ្លងកាត់នវូផលិតផលែសិែរមរនិរនគ ណភាព នងិស វតែិ 
ភាព ក លនាំឲ្យប ុះពាល ់ល់ស ខភាពសាធារណៈ និងខូចទ្ីផា្រែនុងម្ស ែ នងិនាំដចញ។ 

ទ្៧ី-ពម្ងឹងសរតែភាពរបស់ស គរន៍ដនសាទ្ ក លបានបដងកើតដឡើងរួចដ ើយឲ្យបានរ៉ឹងរំ 
កាាយជាស គរន៍ដនសាទ្ោានបទ្ដលមើសជលផល ទំងទ្ែឹសាបនិងសរ ម្ទ្។ 

ទ្៨ី-ដធវើបចចុប្បននភាពែរមវិធនីម្ពដឈើជាត ិ ដ្លើយតបនងឹសាានភាពែនុងបរិបទ្ែំកណទ្ម្រង់បចចុបប្នន 
សំដៅធានាបានសែិរភាពរ៉ឹងរំដលើការអភិវឌ្ឍវសិ័យនម្ពដឈើជាតិយរូអកងវង។ 

ទ្៩ី-បនរដម្បើម្បាស់ែរាំងសរ ប ច ុះម្សាវម្ជាវ រ ែរែ និងបស្តងាាបបទ្ដលមើសជលផល នងិការ 
កាប់រាន   ត ឈូសឆ្យ ីនម្ពលិចទ្ឹែយែ ីដធវើែរមសិទ្ធិតារម្គប់រូបភាព ដោយស 
ការជារួយអាជាាធរក ន  ីែងែរាំងម្បោបអ់ាវ ធ អងគភាពពាែ់ពន័ធ អយ្យការ និងត លា- 
ការ ម្ពរទងំបនដយែចិតដទ្ ែោែ់ជំរ ញការដបាុះបដងាោលម្ពំក ននម្ព លិចទ្ឹែឲ្យបានឆ្ប់
រ ័ស ដ ើរ្បីទ្ប់សាាត ់ នងិកាត់បនែយឲយ្បានជាអតបិររនូវការរំដលាភបំពានដលើ ីនម្ពលិច
ទ្ឹែ និង ីនម្ពដឈើជាដ ើរ។ 

ទ្១ី០-ពម្ងឹងែិចចស ម្បតិបតរិការអនររជាតិជារយួម្បដទ្សជិតខាង  នងិបណ្តាម្បដទ្សន គូ 
អភិវឌ្ឍនានាទំងែនុងម្ែបខ័ណឌព  ភាគី ដទ្វភាគី នងិែិចចស ម្បតិបតរកិារថ្ននែ់តំបន់ និង
អនររជាតិ ម្ពរទំងខិតខបំដងកើនែិចចស ម្បតិបតរិការ និងដធវើការចរចដ ើរ្បីកសវងរែទ្ីផា្រ
សម្របផ់លតិផលែសែិរមឲ្យបានទ្លូំទ្ូលាយជារយួម្បដទ្សនានា ែនុងបរិបទ្ននសាែល 
ភាវូបនីយែរម។  

៤.១៦១-  ម្ែសងួែសែិរម រ កាាម្បរញ ់នងិដនសាទ្  បានែំណត់ែរមវិធីចំនួន ៥ រួររន៖   
១. បដងកើនផលតិភាព នងិពពិធិែរម ណំំ្តែសែិរម 
ជំរ ញែំដណើនផលិតែរមម្គប់រ ខ ំណ្តំែនុងរងវង់៥% និងបដងកើនការនាំដចញផលិតផល

 ំណ្តំែសិែរម៧%ែនុងរួយឆ្នំ ដោយពម្ងីែទ្ំដនើបែរមែសិែរម បដងកើនផលិតភាព ពិពិធែរម ំណ្តំ 
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ក លរនសកាោន ពល នងិការម្បែួតម្បកជងទ្ីផា្រខពស់  ចូរនសែរមភាពអាទ្ិភាពសខំាន់ៗ
ខាងដម្ការ៖ 

• ជំរ ញផលតិែរម និងផលិតភាព ំណ្តំក លរនសកាោន ពលទ្ីផា្រខពស់។ 
• ដលើែែរពសក់ារការពារ ណំ្តំ គ ណភាព និងស វតែភិាពផលិតផលែសែិរម។ 
• ដលើែែរពសដ់សវាផ្េពវផា្យែសិែរម និងអភិវឌ្ឍនស៍ គរន៍ែសិែរម។ 
• ការម្សាវម្ជាវនិងការអភវិឌ្ឍដៅស ធូរមជាតិម្បែបដោយនិរនររភាព។ 
• ដលើែែរពសក់ារអភិវឌឍ្ែសិ-ឧស្ា ែរម។ 
• ការម្សាវម្ជាវដ ើរ្បីអភិវឌ្ឍន៍ែសិែរមម្បែបដោយចីរភាព។ 
• ការែសាងនិងអន វតរគដម្រងពាែ់ព័នធដោលនដោបាយអនររវសិ័យ។ 
២. ជរំ ញផលតិែរមសតវ នងិស ខភាពសតវ  
ជំរ ញផលតិែរមសតវែនុងអម្តាែំដណើន៣%ែនុងរយួឆ្នំ តាររយៈការម្គបម់្គង និងការ

អភិវឌ្ឍការចញិ្ចឹរសតវ កាត់បនែយហានិភ័យជងំឺ្លងសតវ នងិពម្ងឹងការម្តតួពនិិត្យ អនារ័យសតវ
និងផលិតផលសតវ  ូចរនសែរមភាពអាទ្ិភាពសខំាន់ៗខាងដម្ការ៖ 

• ពម្ងឹងផលតិែរមសតវ រួរទំងដលើែែរពស់ការម្គប់ម្គង និងការបងាាត់ពជូសតវ។ 
• ពម្ងឹងស ខភាពសតវ ស ខភាពសាធារណៈ បស ព្ាបាល និងស ខ រលភាពសតវ។  
• ដលើែែរពសក់ារផ្េពវផ្ាយច្ាប់ ពម្ងឹងការអន វតដច្ាប់ និងដោលនដោបាយនានា។ 
• ជំរ ញការងារម្សាវម្ជាវ នងិអភិវឌ្ឍន៍សរពីីស ខភាពសតវ និងផលិតែរមសតវ។ 
• បដងកើនការអភិវឌឍ្សរតែភាពសាាប័ន និងធនធានរន ស្េដៅែនុងអន វសិ័យស ខភាពសតវ 
និងផលិតែរមសតវ។ 

• ដលើែែរពសភ់ាពជាន គូរវាងវិស័យសាធារណៈ នងិវសិ័យឯែជន។ 
• ពម្ងឹងដសវាផ្េពវផ្ាយសរពីីស ខភាពសតវ និងផលិតែរមសតវ និងការអភិវឌឍ្ទ្ផី្ារ និង 
• ពម្ងឹងែិចចស ម្បតិបតដកិារទំងកផនែដស ឋែិចច នងិបដចចែដទ្ស ែម្រិតជាតនិិងអនដរជាតិ 
ដលើអន វិសយ័ស ខភាពសតវនិងផលិតែរមសតវ។ 

៣. ការម្គបម់្គងធនធានជលផល នងិអភវិឌឍ្វារើវបប្ែរម 
 បដងកើនការម្គប់ម្គងធនធានជលផលឲ្យរនម្បសិទ្ធភាពនិងនិរនររភាព ដោយពម្ងឹងការ
អន វតរច្ាបស់រីពីជលផល រែ្ាការចប់ផលដនសាទ្ពីធរមជាតិែនងុរងវង់៦០០ពាន់ដតានែនុងរួយ
ឆ្នំ បដងកើនផលវារើវប្បែរម២០%ែនុងរយួឆ្ន ំ នងិដធវើឲ្យស គរនដ៍នសាទ្រនែម្រិតជីវភាព
កាន់កតម្បដសើរដឡើង  ូចរនសែរមភាពអាទ្ិភាពសំខាន់ៗខាងដម្ការ៖ 

• ពម្ងឹងការដនសាទ្ ការម្គប់ម្គង និងការអភិរែ្េធនធានជលផល។ 
• អភិវឌ្ឍន៍វារើវប្បែរមទ្ឹែសាបនិងសរ ម្ទ្។ 
• ការម្គប់ម្គង និងអភិវឌឍ្នក៍ខ្េម្ចវាែ់តនរលជលផល។ 
• ការម្សាវម្ជាវ និងអភិវឌឍ្ន៍ធនធានជលផល។ 
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• ពម្ងឹងសរតែភាពអងគភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានរន ស្េកផនែជលផល។ 
៤. ការម្គបម់្គងនងិអភវិឌឍ្នធ៍នធាននម្ពដឈើនងិសតវនម្ព 
បដងកើនការម្គប់ម្គងធនធាននម្ពដឈើ និងសតវនម្ពម្បែបដោយចរីភាព តាររយៈការពម្ងឹង

ការអន វតរចា្ប់សរីពនីម្ពដឈើ ជំរ ញការោ ំ ុះនម្ពដឈើដឡើងវិញ បដងកើនការម្សាវម្ជាវ និងអភិឌ្ឍន៍
នម្ពដឈើនិងសតវនម្ព ម្ពរទំងពម្ងឹងសរតែភាពស គរន៍នម្ពដឈើឲ្យរនជវីភាពកាន់កតម្បដសើរ
ដឡើង  ូចរនសែរមភាពអាទ្ិភាពសខំាន់ៗខាងដម្ការ៖ 

• ម្គប់ម្គង នងិអភិវឌ្ឍន៍នម្ពដឈើ។ 
• ពម្ងឹងការសិែ្ា ម្សាវម្ជាវ និងអភិវឌ្ឍនន៍ម្ពដឈើនិងសតវនម្ព។  
• ម្គប់ម្គងឧទ្ា្នសនួសតវនិងសដស្តងាោុះកថ្រែ្ាសតវនម្ព។ 
• ពម្ងឹងការអន វតរចា្ប់សរពីីនម្ពដឈើ។ 
• ពម្ងឹងការម្គប់ម្គង និងដសវាោំម្ទ្អងគភាព។ 
៥. បដងកើនម្បសទិ្ធភាពដសវាោមំ្ទ្ នងិអភវិឌឍ្នធ៍នធានរន សេ្  
បដងកើនម្បសិទ្ធភាពននការម្គប់ម្គងសាាប័ន ការផរល់ដសវាោំម្ទ្ និងពម្ងឹងសរតែភាពកផនែ

អប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល សម្របក់ារអភិវឌ្ឍវសិ័យែសែិរមម្បែបដោយនិរនររភាព  ូចរន
សែរមភាពអាទ្ភិាពសខំាន់ៗខាងដម្ការ៖ 

• បដងកើនម្បសិទ្ធភាពននការម្គប់ម្គងសាាប័ន ផរល់ដសវាោំម្ទ្នានា និងអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន 
រន ស្េែនុងវសិ័យែសិែរម តាររយៈជំរ ញការអន វតរថ្វិកាែរមវធិី ពម្ងងឹម្បព័នធព័ត៌រន 
វិទ្្ាែនុងការដរៀបចំកផនការ ម្គប់ម្គងតារោននិងវាយតនរលការអន វតរថ្វកិាែរមវិធី ពម្ងឹង
ែិចចស ម្បតិបតរិការអនររជាតិ ម្ពរទំងដលើែែរពសគ់ ណភាពអប់រំែសែិរម។ 

• ដលើែែរពស់បរិោកាសអដំណ្តយផលសម្របក់ារវនិិដោគឯែជន ដ ើរ្បីចលូរួរែនុងកខេ្ 
ម្ចវាែ់ផលិតែរមែសិែរម បដងកើនការដម្បើម្បាស់បដចចែវិទ្្ាពត័៌រន ដ ើរ្បទី្ទ្ួលបានពត័៌ 
រនកាន់កតងាយម្សួល ទំងការយល់ ឹងពីបដចចែដទ្សែនុងការផលតិព័ត៌រនទ្ីផ្ារ កខ្េ
ម្ចវាែ់តនរល និងពត័៌រនែសិែរមដផ្េងៗដទ្ៀត។ 

• ជំរ ញការែសាងច្ាប់ លខិិតបទ្ោានគតិយ តរ និងដោលនដោបាយោំម្ទ្វិសយ័ែសិែរម 
• ជំរ ញការវិនិដោគដលើការអភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េដៅថ្ននែ់រូលោាន ដ ើរប្ីដលើែែរពស់ 
ចំដណុះ ឹងដលើបដចចែដទ្សនិងបនរដរៀបចំរចនាសរព័នធសម្រប់ោមំ្ទ្ ដោយបដងកើនសរតែ 
ភាពភានែ់ងារស ខភាពសតវភូរិ ឲ្យកាាយជាភានែ់ងារផ្េពវផ្ាយែសែិរម សែតិដម្ការការ 
ម្គប់ម្គងរបស់ការិោលយ័ែសិែរមម្ស ែ សដំៅសដម្រចបាននូវការផរលដ់សវាម្បែប 
ដោយម្បសិទ្ធភាព។  

• ដរៀបចំនិងោែ់ឲ្យអន វតរនវូបណឌិតសភាវិទ្ា្សាស្តសរែសិែរមែរពុជា ដ ើរ្បីបដងកើនម្បសិទ្ធ 
ភាព ននការសិែា្ម្សាវម្ជាវែសិែរមដៅែរពជុា។ 

• ដលើែែរពសម់្បសិទ្ធភាពននការចូលរួរែនុងការទ្បស់ាាត់ និងល បបំបាត់នវូរាល់សែរមភាព 
ជួញ ូររន ស្េ នងិបទ្ដលមើសដផ្េងៗដទ្ៀតែនុងវសិយ័ែសិែរម ក លបងកជាផលប ុះពាល់ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

 

ជំពូកទ្ី៤ គោលនគោបាយ និង ្កម្មភាពអាទ្ិភាព ២០១៩-២០២៣  

 

328 

 ល់ការម្គប់ម្គង និងអភិវឌ្ឍ ល់វសិ័យែសិែរម ដ ើរ្បីធានាដអាយបាននូវស វតែិភាព 
ដស្បៀង និងនិរនររភាពននធនធានធរមជាតិដយើង។ 

តារាងទ្ ី៤.១១  សចូនាែរសខំានន់នវសិយ័ែសែិរម 
ល.រ សចូនាែរលទ្ធផល ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
១ ទ្ិននផលម្សូវ (ដតាន/ ិែតា) ៣,៣៥ ៣,៣៧  ៣,៣៩  ៣,៤១  ៣,៤៤  

២ អន បាត % ពិពិធែរម ំណ្តំ ដធៀបដៅនឹងនផទ ីម្សូវ  ៦៣,៤៤ ៦៤,៥៥ ៦៥,៦៥ ៦៦,៧៣ ៦៧,៧៩ 
៣ តនរលបកនែរែនុងវិស័យែសិែរម ម្បចំឆ្នំ (ប ៊ីលានដរៀល) ២២ ៦១០ ២៣ ៥១៥ ២៤ ២២០ ២៤ ៩៤០ ២៥ ៦៩០ 
៤ ម្បសិទ្ធភាពននដសវាផ្េពវផ្ាយែសិែរម  ល់ម្គួសារែសិែរ (%) ៣៥ ៣៧ ៤០ ៤២ ៤៣ 
៥ បរិរណផល ំណ្តំែសិែរមសរ បម្បចំឆ្នំ (លានដតាន) ២៩,៩៣ ៣១,៤៨ ៣៣,១៤ ៣៤,៩០ ៣៦,៧៧ 
៦ បរិរណផលិតផលែសិែរមនាំដចញម្បចំឆ្នំ (លានដតាន) ៥,៨៧ ៦,២៩ ៦,៧៣ ៧,២០ ៧,៧០ 
៧ ផលិតផលសាច់សតវសរ ប (ពាន់ដតាន) ២៤០ ២៤៧ ២៥៤ ២៦២ ២៧០ 

៨ ផលិតែរមដៅស មូ្បចំឆ្នំ (ពាន់ដតាន)  ២៩២,០០ ២៥៣,០០ ៣៩៥,០០ ៤១២,០០ ៤១៧,០០ 
៩ បរិរណផលដនសាទ្ចប់ពីធរមជាតិ ម្បចំឆ្ន ំ(ពាន់ដតាន) ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ 
១០ បរិរណផលិតផលវារើវប្បែរម ម្បចំឆ្នំ (ពាន់ដតាន) ២៩៨,៧ ៣៥៨,៥ ៤៣០,១ ៥១៦,២ ៦១៩,៤ 
១១ ផលដនសាទ្និងផលិតផលវារើវប្បែរមនាំដចញម្បចឆំ្នំ (ពាន់ដតាន) ២០ ២០ ៣០ ៥០ ៥០ 
១២ បរិរណផលដឈើោំម្តូវបានម្បរូល (ពាន់ករ ម្តគូប/ឆ្ន)ំ ២០០ ២២៥ ២៥០ ២៧៥ ៣០០ 

១៣ នផទ ី ំណ្តំម្សូវក លធន់នឹងអាកាសធាត  (លាន ិែតា) ១,២ ១,២៣ ១,២៦ ១,២៩ ១,៣២ 
ម្បភពៈ ម្ែសួងែសិែរម រ កាាម្បរញ់ និង ដនសាទ្ 

៤.១៦២- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទភិាពរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទី៦ថ្នរែឋសភា អាជាាធរែរពជុាម្គបម់្គងសែរមភាពែចំតរ់នីនងិសដស្តងាោុះជនពកិារដោយ 
សាររនី នឹងបនរអន វតរសែរមភាពជាអាទ្ភិាពរបសក់ផនការយ ទ្ធសាស្តសរជាតសិែរមភាពរនី ២០១៨-
២០២៥ ដ ើរប្ីពដនលឿនការដបាសសរាតរីន និងសណំល់ជាតិផទុុះពសីស្តងាោរដឆ្ពុះដៅសដម្រចបាន
ចែខុវិស័យសែរមភាពរីន “ដឆ្ពុះដៅរែែរពជុារយួក លោានរនីឆ្ន២ំ០២៥”  រួររន៖ 
 ដោលបណំងទ្១ី៖  រំដោុះនផទ ីក ល ឹងថ្នរនរីនឲ្យអស់ដៅម្តឹរឆ្នំ២០២៥ 

• បញ្ចប់ការម្សាវម្ជាវចរាររីនរូលោានថ្ននែ់ជាតិ សម្រប់បណ្តាម្ស ែក លដៅដសសសល់
ទំងអស់ ម្តឹរឆ្នំ២០២០។ 

• អន វតរការរំដោុះនផទ ីតាររយៈការម្សាវម្ជាវរិនបដចចែដទ្សដលើ ីម្តូវបានទ្ស្តនាានយែរែ
ដម្បើម្បាស់ និងល បដចលតំបន់សង្េ័យ និងដធវើការម្សាវម្ជាវដឡើងវិញដ ើរ្បីដធវើបចចុប្បននភាព
ទ្ិននន័យនផទ ីក លរនរីន។ 

• រំដោុះនផទ ីែនុងភូរិអាទ្ិភាព ក ល ឹងថ្នរនរីនទំងអស់ម្តឹរឆ្នំ២០២១ និងភូរិក លដៅ
ដសសសល់ ដផ្េងៗដទ្ៀតដៅម្តឹរឆ្នំ២០២៥។ 

• ពិនិត្យដឡើងវិញនិងកែលរអម្បព័នធម្បតិបតរិការ និងសរតែភាពក លរនម្សាប់។ 
 ដោលបណំងទ្២ី៖  រំដោុះនផទ ីក ល ឹងថ្នរនម្ោប់កបែចដងាារជាអាទ្ិភាពដៅម្តឹរ
ឆ្នំ២០២៥ 

• ដរៀបចំកផនការនិងចត់អាទ្ិភាពតំបន់ក លរនម្ោប់កបែចដងាារ។ 
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• ដធវើការម្សាវម្ជាវនិងរំដោុះនផទ ីក ល ឹងថ្នរនម្ោប់កបែចដងាារ។ 
 ដោលបណំងទ្៣ី៖  ដោុះម្សាយបញ្ាគំរារែំក ងបណ្តាលរែពីស.ផ.ស.ដផ្េងដទ្ៀត 

• ម្សាវម្ជាវ និងរំដោុះនផទ ីក ល ឹងថ្នរនស.ផ.ស.។ 
• ផរល់ការដ្លើយតបទន់ដពលដវលាដៅដពលរនសំដណើស ំជំនួយអនររាគរន៍កផនែម្បតិបតរិ
ការែដរទចដម្គឿងផទុុះពីសំណ្តែ់ស គរន៍និងអាជាាធរ។ 

 ដោលបណំងទ្៤ី៖ កាត់បនែយចនំួនដម្ោុះថ្ននែ់ដោយសាររីននងិស.ផ.ស.ដផ្េង
ដទ្ៀតឲ្យដៅែម្រតិអប្បបររម្ពរទំងដលើែែរពស់ជវីភាពរស់ដៅរបស់អនែរសរ់ានរនជីវតិ  និង
ស គរន៍ក លរងផលប ុះពាល់ដោយសារម្ោប់រនីនិងស.ផ.ស. 

• ផរល់ការអប់រំកាត់បនែយដម្ោុះថ្ននែ់រីននិងស.ផ.ស. ម្បែបដោយម្បសិទ្ធភាព ល់ម្បជាជន
ដៅតារតំបន់ក លរនហានិភ័យនាដពលបចចុប្បនន និងតំបន់រនហានិភ័យដែើតដឡើងថ្មី។ 

• ផរល់ការោំម្ទ្ លជ់នរងដម្ោុះដោយសាររីននងិស.ផ.ស. នងិជនរងដម្ោុះដោយម្បដោល 
ឲ្យទ្ទ្ួលបាននូវដសវាកថ្ទំស ខភាព និងផលូវចិតរម្គប់ម្ោន់ និងសរម្សបដៅតារដយនឌ័រ 
ម្ពរទំងការសាោរលទ្ធភាពពលែរម កាយសរ្បទ។ 

• ដលើែែរពស់សរតែភាពម្បែបរបរចញ្ចឹរជីវិត សម្រប់អនែរស់រានរនជីវិតដោយសារដម្ោុះ
ថ្ននែ់ពីរីននិង ស.ផ.ស. ម្ពរទំងជនរងដម្ោុះដោយម្បដោលដ ើរ្បីដលើែែរពស់ការចូល
រួរដពញដលញដៅែនុងសងគរ។ 

  ដោលបណំងទ្៥ី៖ រួរចំកណែ លែ់ំដណើនដស ឋែិចច នងិការកាត់បនែយភាពម្ែីម្ែ 
• ោំម្ទ្ ល់អាទ្ិភាពននការអភិវឌ្ឍរូលោានដៅែនុងស គរន៍ក លរងផលប ុះពាល់ពីរីន 
ម្ោប់កបែចដងាារ និងស.ផ.ស.ដផ្េងដទ្ៀត។ 

• ោំម្ទ្ ល់អាទ្ិភាពននការអភិវឌ្ឍដៅថ្ននែ់ជាតិ និងថ្ននែ់ដម្ការជាតិ។ 
  ដោលបណំងទ្៦ី៖  ជរំ ញនិសពាាវ ធការនិងែិចចស ម្បតិបតរិការដៅែនុងតំបន់និងអនររ
ជាតិែនុងសែរមភាពរីន 

• ជំរ ញការអន វតរកាតពវែិចចននអន សញ្ាអនររជាតិសដីពីការហារដម្បើម្បាស់ ការរែ្ាទ្ ែ ការ 
ផលិត និងការដផទរម្ោប់រីនម្បឆ្ំងរន ស្េ និងការបំតាញម្ោប់រីន(អ. .ផ.រ.) និងអន 
សញ្ាសពាាវ ធធរមតារួយចំនួន ោំម្ទ្ ល់វឌ្ឍនភាពដឆ្ពុះដៅរែការចូលរួរែនុងពិធីសារទ្ី៥ 

• ចូលជារ ឋភាគីននអន សញ្ាសដីពីម្ោប់កបែចដងាារ និងោំម្ទ្ម្បតិបតរិការដបាសសរាតរីន
ែនុងម្ែបខ័ណឌននម្បតិបតរិការរែ្ាសនរិភាពននអងគការស ម្បជាជាតិ។ 

• ដលើែែរពស់ែិចចស ម្បតិបតរិការ និងជំនួយអនររជាតិែនុងសែរមភាពរីន រួររនែិចចស 
ម្បតិបតរិការ ត្បូង-ត្បូង។ 

 ដោលបំណងទី្៧៖ បដងកើតសរតែភាពជាតិម្បែបដោយនិរនររភាពដ ើរប្ីដោុះម្សាយ
បញ្ាគំរារែំក ងក លដៅដសសសល់ដម្កាយឆ្ន២ំ០២៥ 

• ពម្ងឹងសរតែភាពជាតិដ ើរ្បីម្គប់ម្គងនិងអន វតរែរមវិធីសែរមភាពរីនឲ្យរនម្បសិទ្ធភាព
និងម្បសិទ្ធផល។ 
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• កថ្រែ្ា កែលរអ និងកចែរំកលែចំដណុះ ឹងអំពីសែរមភាពរីន ដៅែនុងវិស័យដនុះ និង ល់   
វិស័យដផ្េងៗដទ្ៀត។ 

• ដធវើការពិនិត្យដរើលដឡើងវញិដៅម្តឹរឆ្នំ២០២០ ដៅដលើម្ែបខ័ណឌច្ាប់ សាាប័ន និងម្បតិ  
បតរិការ ម្ពរទំងយ ទ្ធសាស្តសរ និងសរតែភាព ក លម្តូវការចំបាច់សម្រប់ដោុះម្សាយរាល់
បញ្ាគំរារែំក ងក លដៅដសសសល់។ 

• ែសាង ពម្ងឹង និងកថ្រែ្ាសរតែភាពជាតិម្បែបដោយនិរនររភាព ដ ើរ្បីដោុះម្សាយ
ម្បែបដោយម្បសិទ្ធភាពរាល់បញ្ាគំរារែំក ងក លដៅដសសសល់ដម្កាយឆ្ន២ំ០២៥។ 

 ដោលបណំងទ្៨ី៖ ធានាថ្នសែរមភាពរីនម្តវូបានោំម្ទ្ដោយម្បព័នធម្គប់ម្គងគ ណ
ភាព ក លរនភាពលអម្បដសើរ ការម្គប់ម្គងព័ត៌រនក លរនម្បសិទ្ធភាព ម្បែបដោយការយែ
ចិតរទ្ ែោែខ់ពស់អំពីដយនឌ័រ និងការការពារបរិសាាន 

• ពម្ងឹងម្បព័នធម្គប់ម្គងគ ណភាព និងព័ត៌រនថ្ននែ់ជាតិសម្រប់សែរមភាពរីន។ 
• ជំរ ញការបស្តញ្ាបដយនឌ័រ និងការការពារបរិសាានដៅែនុងសែរមភាពរីន។ 
• អន វតរម្បព័នធម្តួតពិនិត្យសែរមភាពរីន។ 

តារាងទ្ ី៤.១២  សចូនាែរែនងុវសិយ័សែរមភាពរនី ឆ្ន២ំ០១៩-២០២៣ 
សចូនាែរ ឯែតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

ចំនួនជនរងដម្ោុះដោយសាររីននិងស.ផ.ស. 
)ប់សាា/របួស(   

នាែ់ ៥៨ ៥២ ៤៧ ៤២ ៣៨ ៣០ 

ចំនួនជនរងដម្ោុះដោយសារការដលង និងនចន
ម្ោប់រីននិងស.ផ.ស. (សាាប/់របួស) 

នាែ់ ៤១ ៣៧ ៣៣ ៣០ ២៧ ២០ 

ចំនួនជនពិការដោយសាររីន/ស.ផ.ស.
ទ្ទ្ួលបានការផ្េពវផ្ាយពីសិទ្ធ ិ 

នាែ់ ២៥៦ ២៦០ ២៦០ ២៦០ ២៦០ ២៦០ 

ចំនួនជនពិការដោយសាររីន/ស.ផ.ស.
ទ្ទ្ួលបានដសវាសាោរលទ្ធភាពពលែរមកាយ
សរ្បទ 

នាែ់ ២ ៦៨៣ ២ ៧០០ ២ ៧០០ ២ ៧០០ ២ ៧០០ ២ ៧០០ 

ចំនួនជនពិការដោយសាររីន/ស.ផ.ស.ក ល
ទ្ទ្ួលបានការចូលរួរចំកណែឧបតែរភពីអាជាា
ធររីន 

នាែ់ ១២៤ ១២៥ ១២៥ ១២៥ ១២៥ ១២៥ 

សរ បនផទ ដីបាសសរាតរនីនងិស.ផ.ស.   .ត. ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ 
នផទ ីដបាសសរាតរីន  .ត. ១១០00 ១១០00 ១១០00 ១១០00 ១១០00 ១១០00 
នផទ ីដបាសសរាតស.ផ.ស.  .ត. ១០៤00 ១០៤00 ១០៤00 ១០៤00 ១០៤00 ១០៤00 

 
៤.១៦៣- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ម្ែសងួធនធានទ្ែឹ នងិ ឧត នយិរ នងឹប្តូវដដាតការយកចិតដទុកដ្ឋក់ដលើ
យុទធសាស្ដសដ៥ដផ្នក គ៖ឺ 

• កែលរអការប្គប់ប្គងរែឋបាលនិងការអភវិឌ្ឍធនធ្ននមនុស្ស 
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• ប្គប់ប្គងនិងការអភិវឌ្ឍធនធ្ននទឹក និងការអនុវតដអនុតដរភាពប្បពន័ធធ្នរាសាស្ដសដ 
• ប្គប់ប្គងដម្ោុះទឹកជាំនន់នងិដប្ោេះរាាំងសងួត នងិព័តម៌នសដីពីធនធ្ននទឹកនិងឧតុនិយម 
• ការពារនងិការអភិរែ្េធនធានទ្ឹែ 

៤.១៦៤- កែលរអការប្គបប់្គងរែឋបាល នងិការអភវិឌឍ្ធនធ្ននមនសុស្  ប្កសងួធនធ្ននទកឹនងិ 

ឧតនុយិម នឹងអនុវតដសកមមភាព ែូចខ្ជងដប្កាម៖ 
• ពប្ងឹងែាំដណើរការរែឋបាល និងផ្ដល់ការបណ្ដេះបណ្ដាលកនុងការងារែល់មស្ដនដីប្កសួងធន 

ធ្ននទឹក នងិឧតុនយិម ដែើម្បីដឆ្ៃើយតបដៅនឹងកប្មតិសដង់ដ្ឋជាតិនិងអនដរជាត។ិ  
• បនដពប្ងឹងសមតថភាពរបស់មស្ដនដីដៅថាាក់ជាតិនិងថាាក់ដប្កាមជាតិ និងសមតថភាពរបស់

សហគមន៍កសិករ ដប្បើប្បាស់ទឹកឲយ្យលែ់ឹងពីអតថប្បដោជន៍របស់ទកឹចាំដពាេះជីវភាពប្ប 
ចាំថ្លង និងដណនាាំពួកោតឲ់្យចូលរួមោ៉ាងសកមមកនុងការដរៀបចាំដផ្នការប្គប់ប្គង ការដលទាំ 
ការអភិរក្ស នងិការដប្បើប្បាស់ធនធ្ននទឹកប្បកបដដ្ឋយប្បសទិធភាពនិងចីរភាព ដែើម្បីរកា្
បាននូវប្បពន័ធដអកូ សូុលីអ ។  

• បដងកើតប្បព័នធការងារដយនឌ័រ ដៅប្គប់មនទីរធនធ្ននទកឹ និងឧតុនយិម រាជធ្ននី ដខតដ។ 
• បដងកើនការយល់ែឹងនិងការវិភាគពីដយនឌ័រ ដៅប្គបរ់ាជធ្ននី ដខតដ។ 
• ធ្ននាឲ្យមនការចលូរួមរបស់ប្កុមការងារដយនឌ័រ ដៅកនងុប្គប់ទិែឋភាពការងាររបស់ 

ប្កសួងធនធ្ននទឹក និងឧតុនិយម។ 
• ពម្ងឹងសរតែភាពបដចចែដទ្សនិងម្គបម់្គង ល់មស្ដនេីម្ែសួងធនធានទ្ែឹ និងឧត និយរ 
ទំងប រសនងិស្តសរី ដ ើរ្បីអន វតរវិធីសាស្ដសេននបដចចែវទិ្ា្ដម្សាចម្សពនិងដោុះទ្ែឹ។ 

៤.១៦៥- ការប្គបប់្គងនងិការអភវិឌឍ្ធនធ្ននទកឹ នងិការអនវុតដអនតុដរភាពប្បពន័ធធ្នរាសាស្ដសដ 
ប្កសងួធនធ្ននទកឹនងិឧតនុយិម នឹងអនុវតដនូវសកមមភាព ែូចខ្ជងដប្កាម៖ 

• សាោរដឡើងវិញនងិសាងសង់ម្បព័នធធារាសាស្តសរក លរនម្សាប់  ែនុងដោលបំណងដ្លើយ
តបជាបនាាន់នវូតម្រូវការទ្ឹែសម្រប់ែសិែរម។ 

• ផរល់អាទ្ិភាពខពស់ ល់ការសាោរដឡើងវិញនិងសាងសង់ម្បព័នធធារាសាស្តសរ និងម្បព័នធដោុះ
ទ្ឹែដៅតារតំបន់ក លភាពម្ែីម្ែរនែម្រិតខពស់។ 

• ជំរ ញការកថ្ទំនងិពម្ងីែបកនែរនូវអាងតរកល់ទ្ឹែ ម្សុះទ្ឹែ ម្បឡាយនាទំ្ឹែនិងម្បព័នធ
ដោុះទ្ឹែដ ើរ្បីធានា ល់ការផគត់ផគង់ទ្ឹែសម្រប់នផទ ីបងកបដងកើនផល វារីវប្បែរម ជីវភាពរស់
ដៅម្បចំនថ្ៃរបស់ប្បជាពលរែឋនិងសតវពា នៈ។ 

• ជំរ ញការផ្េពវផា្យបដចចែវិទ្្ាម្គប់ម្គងទ្ឹែសរម្សបរួយែនុងតំបន់ែសិែរម ក លពឹង
កផអែដលើទ្ែឹដភលៀង។ 

• ជីែនិងសាោរម្បឡាយដជើងកែអបដ ើរ្បីម្បព័នធធារាសាស្តសររនលែខណៈដពញដលញសម្រប់ 
បងហូរទ្ឹែចូល ល់កម្សរបស់ម្បជាែសិែរ។ 

• បដងកើតស គរន៍ែសិែរដម្បើម្បាស់ទ្ឹែដៅតារម្បព័នធធារាសាស្តសរក លបានសាងសង់រួច។ 
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• ជំរ ញការសិែ្ា និងដរៀបចកំផនការអភិវឌ្ឍន៍អាងទ្ដនលសម្រប់រយៈដពលខលី រធ្យរ និងកវង 
ម្ពរទំងគិតគូរ លក់ារកម្បម្បួលធារទ្ែឹទ្ដនល ការតាស់បរូរចរនរទ្ឹែ និងលាាងទ្ឹែធរមជាតិ
ដម្ការ ី ដ ើរ្បីធានា លក់ារដម្បើម្បាស់ធនធានទ្ឹែនាដពលបចចុបប្នននិងដពលអនាគត។ 

• អន វតរវិធីសាស្តសរចប្មុេះចាំដពាេះការម្គប់ម្គង និងការអភិវឌ្ឍធនធានទ្ែឹដោយគិតគរូឲ្យ
បានច្ាស់លាស់ពីម្បភពទ្ឹែ ការផ្ារភាាបោ់នរវាងធនធានទ្ឹែជារួយនឹងកផនែដផ្េងដទ្ៀត
ននបរិសាានការកម្បម្បួលនូវតម្រូវការរបស់រន ស្េ និងបរិសាានរែដលើធនធានទ្ឹែ ម្ពរទំង 
តម្រូវការនវូវិធីសាស្តសរនានាែនុងការអន វតរការម្គប់ម្គងម្បែបដោយម្បសទិ្ធភាព។ 

• បដងកើនការយល់ ឹង និងជំរ ញការដរៀបចកំារអន វតរកផនការម្គបម់្គងនិងកផនការអភិវឌ្ឍ
អាងទ្ដនល ដោយរនការចូលរួរស ការពីសាាប័នពាែ់ព័នធ អនែពាែព់័នធ នងិអនែទ្ទ្ួល
ផល ជាពដិសសស្តសរី។ 

• ម្បរូលផរុំនិងជរំ ញឲ្យរនការចូលរួរពីស គរន៍ែសិែរដម្បើម្បាស់ទ្ែឹ អនែទ្ទ្ួលផល 
ជាពិដសសែសិែរស្តសរីនងិកផនែឯែជនដៅម្គប់ ណំ្តែ់កាលននការដរៀបចំគដម្រង ការកែ
លរអការអភិវឌឍ្និងការម្គប់ម្គងម្បព័នធធារាសាស្តសរនិងប្បព័នធដោុះទ្ឹែ។ 

• បដងកើនសរតែភាពស គរន៍ែសិែរដម្បើម្បាស់ទ្ឹែសរពីីរដបៀបម្គប់ម្គង កថ្ទំ នងិែិចច ំដណើរ 
ការម្បព័នធធារាសាស្តសរ ដោយរនការចូលរួរពីអនែទ្ទ្ួលផល។ 

• បនេពប្ងឹងនិងដរៀបចាំបដនថមនូវសហគមន៍កសិករដប្បើប្បាស់ទឹកដែើម្បីចូលរួមកនុងការប្គប់ប្គង
ទឹក ដបងដចកទកឹ និងដលរក្ាប្បព័នធធ្នរាសាស្ដសេប្បកបដដ្ឋយប្បសិទធភាពខពស់ និងរក្ា
បាននូវនិរនេរភាព។ 

• ជំរ ញការវិនិដោគពីភានែង់ារផរល់ជនំួយអនររជាតិ ម្ពរទំងកផនែឯែជនដ ើរ្បីម្ទ្ម្ទ្ង់ ល់
ការម្គប់ម្គងម្បព័នធធារាសាស្តសរដោយរនការចលូរួរពីអនែទ្ទ្ួលផល។ 

• បដងកើនម្បាែច់ំណូលតាររយៈកផនែធារាសាស្តសរែសែិរម និងធានាបនរការវិនិដោគែនុង      
វិស័យធនធានទ្ឹែសម្រប់ការផលិត ំណ្តំ។  
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តារាងទ្ ី៤.១៣ ការម្គបម់្គង នងិការអភវិឌឍ្ធនធានទ្ែឹ ររួទងំការអន វតរអន តររភាពម្បពន័ធធារាសាស្តសរ 

សចូនាែរ ឯែតា ឆ្ន២ំ០១៨ 
ជាែក់សរង 

ឆ្ន២ំ០១៩ 
ពា្ែរណ៍ 

ឆ្ន២ំ០២០ 
ពា្ែរណ៍ 

ឆ្ន២ំ០២១ 
ពា្ែរណ៍ 

ឆ្ន២ំ០២២ 
ពា្ែរណ៍ 

ឆ្ន២ំ០២៣ 
ពា្ែរណ៍ 

      
១.បដងកើនលទ្ធភាពដម្សាចម្សពដលើ   
    នផទ ី ំណ្តំម្សូវ (ម្បាំង+វសា្)  ិែតា 

១ ៨០២ ៣៥៩      

 +ែនុងឆ្នំនីរួយ  ៗ  ិែតា  ៣០ ០០០ ៣០ ០០០ ៣០ ០០០ ៣០ ០០០ ៣០ ០០០ 
 +សរ បបនរបនាាប់  ិែតា  ១ ៨៣២ ៣៥៩ ១ ៨៦២ ៣៥៩ ១ ៨៩២ ៣៥៩ ១ ៩២២ ៣៥៩ ១ ៩៥២ ៣៥៩ 
២.បដងកើនលទ្ធភាពដម្សាចម្សព 
     ំណ្តំរួរផ្េំ  

 ិែតា ៤ ៤១៣      

 +ែនុងឆ្នំនីរួយ  ៗ  ិែតា  ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ 
 +សរ បបនរបនាាប់  ិែតា  ៤ ៩១៣ ៥ ៤១៣ ៥ ៩១៣ ៦ ៤១៣ ៦ ៩១៣ 
៣.បដងកើត និងពម្ងឹងស គរន៍ 
    ែសិែរដម្បើម្បាស់ទឹ្ែ 

ែកនលង ៥៤៤      

 +ែនុងឆ្នំនីរួយ  ៗ ែកនលង  ៧ ៧ ៧ ៧ ៧ 
 +សរ បបនរបនាាប់ ែកនលង  ៥៥១ ៥៥៨ ៥៦៥ ៥៧២ ៥៧៩ 

ម្បភព : ម្ែសួងធនធានទ្ឹែនិងឧត និយរ 

៤.១៦៦- ការប្គប់ប្គងដប្ោេះទឹកជាំនន់និងដប្ោេះរាាំងសងតួ ប្កសួងធនធ្ននទឹក និងឧតុនិយម នឹង 

អនុវតដនូវសកមមភាព ែចូខ្ជងដប្កាម៖ 

• ជាំរុញនិងយកចិតដទកុដ្ឋកដ់លើ ការសកិ្ានិងការសាងសង់ ទាំនប់ការពារទឹកជាំនន់ប្ពម 
ទាំងប្បឡាយដដ្ឋេះទឹក កនងុដោលបាំណងកាត់បនថយឲ្យបានជាអតិបរមនូវដប្ោេះធមមជាតិ 
ដែលបណ្ដាលមកពីទឹក។ 

• អនុវតដប្គប់សកមមភាពទាំងអស់ ដែើម្បកីាត់បនថយទឹកជាំនន់ដៅប្គប់តាំបន ់ ដែលផ្ដល់នវូ
សកាានុពលដសែឋកិចចខពស ់ តាមរយៈការអប់រំែលស់ហគមន៍ និងការផ្ដលព់័ត៌មនជា
សាធ្នរណៈតាមប្បព័នធផ្្សពវផ្្ាយពត័៌មន។ 

• ដឆ្ៃើយតបជាបនាាន់ចាំដពាេះតប្មូវការរបស់ប្បជាជនដៅតាំបន់ដែលទទួលរងពីដប្ោេះរាាំងសងួត 
ដប្ោេះទឹកជាំននន់ិងដប្ោេះមហនដរាយដផ្្សងដទៀតដែលបងកដ ើងដដ្ឋយសារទឹក។  

• បនដដលើកទឹកចិតដែលប់្បជាពលរែឋប្គប់រូប នងិប្គប់សាាប័នឲ្យចូលរួមកនុងសកមមភាពកាត់
បនថយឥទធិពលថ្នដប្ោេះទកឹជាំនន់ ែូចជាការដរៀបចាំទីទួលសវុតថិភាព ការផ្គត់ផ្គង់សមារ
បរិកាារ ដប្គឿងចប្ក ការផ្ដល់ការអប់រំ និងចូលរមួកនុងកមមវិធីជាតិ និងអនដរជាតិនានា 
ដែើម្បីកាត់បនថយឥទធិពលថ្នដប្ោេះមហនដរាយដែលបងកដ ើងដដ្ឋយសារទឹក។ 

• សាងសង់សាានីយបូមទឹក ជួសជុលសាានយីបូមទឹក និងជួសជលុម៉ាសុីនបូមទកឹ។ 
• ដប្តៀមលកខណៈចុេះដធវើអនដរាគមន៍បូមទឹកសដស្ដងាាេះែាំណ្ដាំប្សូវប្បាាំងនិងប្សូវវសា្ ដពល 

ជួបការខវេះខ្ជតទកឹ និងដប្ោេះរាាំងសងួតជនូប្បជាកសកិរប្គប់ដខតដ ជាពិដសស តាំបន់ដៅជិត
ប្បភពទឹកដហើយោានប្បពន័ធដប្សាចប្សពដៅែល់។ 
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• ដរៀបចាំដផ្នទីបងាាញតាំបនរ់ងដប្ោេះដដ្ឋយសារទឹកជាំនន់។ 
• សាោរកម្ពែនាំ លី្ាប់ដ ើរប្កីាត់បនែយទ្ែឹជំនន់។ 

តារាងទ្ ី៤.១៤ ការម្គបម់្គងដម្ោុះទ្ែឹជនំន ់នងិដម្ោុះរាងំសៃតួ 
សូចនាករ ឯកតា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ជាកស់្សែង 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ពាករណ៍ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
ពាករណ៍ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 
ពាករណ៍ 

ឆ្ន ាំ២០២២ 
ពាករណ៍ 

ឆ្ន ាំ២០២៣ 
ពាករណ៍ 

១.កាត់បនែយ និងការពារ 
   ទ្ប់សាាត់ទឹ្ែជំនន់ 

 ិែតា ១៣៩ ១៥៦ 
រែ្ានិរនររភាពនិងបដងកើនការការពារនផទ ីែសិែរម ការពារម្ទ្ព្យសរ្បតរិសាធារណៈ 

និងដ ោារចនាសរព័នធរូបវនររបសជ់ាតិ 
២.កាត់បនែយ និងការពារ 
   ទ្ប់សាាត់ទឹ្ែនម្ប 

 ិែតា ២១ ០៤៣ 
រែ្ានិរនររភាពនិងបដងកើនការការពារនផទ ីែសិែរម និង ំណ្តំម្គប់ម្បដភទ្ 

៣.ដម្តៀរជួយសដស្តងាោុះ ំណ្តំម្សូវ 
    ដពលរាំងសៃតួ និងខវុះទឹ្ែ 

 ិែតា ៩៣ ២៨៧ ៩០ ០០០ ៩០ ០០០ ៩០ ០០០ ៩០ ០០០ ៩០ ០០០ 

៤.សាងសង់សាានីយបូរទឹ្ែ ែកនលង ៣១      
 +ែនុងឆ្នំនីរួយ  ៗ ែកនលង  ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 
 +សរ បបនរបនាាប់ ែកនលង  ៣៦ ៤១ ៤៦ ៥១ ៥៦ 
៥.ជួសជ លសាានីយបូរទឹ្ែ 
    ែនុងឆ្នំនីរួយ  ៗ

ែកនលង  ៩ ៩ ៩ ៩ ៩ 

៦.ជួសជ លរ៉ាស ីនបូរទឹ្ែ 
    ែនុងឆ្នំនីរួយ  ៗ

ែកនលង  ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ 

ម្បភព : ម្ែសួងធនធានទ្ឹែនិងឧត និយរ 

៤.១៦៧- ការប្គប់ប្គងព័ត៌មនសដពីីធនធ្ននទឹកនិងឧតុនិយម ប្កសួងធនធ្ននទឹកនិងឧតុនិយម  
នឹងអនុវតដសកមមភាព ែចូខ្ជងដប្កាម៖   

• បនរពប្ងឹងនិងបដងកើនប្បពន័ធឧតុនិយម និងជលសាស្ដសដ រួមទាំងការប្បមូលផ្ដុាំព័ត៌មននិង
ការផ្្សពវផ្ា្យ។ 

• ដធវើការពា្ករ និងប្បកាសភាពអាសននែល់ប្បជាពលរែឋដែលរសដ់ៅកនុងតាំបន់រងដប្ោេះពី
ភាពរាាំងសងតួ ទឹកជាំនន់ នងិព្យុេះ សប្មប់រយៈដពលខៃី មធ្យម និងដវង។  

• ដកលមអនិងសាងសង់សាានីយឧតុនយិមនិងជលសាស្ដសដ ប្ពមទាំងប៉ែសុដិ៍តប្មងទឹកដភៃៀង 
និងកាារករ ម្តវាស់កមពស់ទកឹ ដៅតាមទីតាាំង និងសទឹងសាំខ្ជន់ៗ។ 

• ែាំដ ើងប្បពន័ធអដងកតជលសាស្ដសដ ដែើម្បីផ្ដល់នូវកប្មតិកមពស់ទឹកជាក់លាក់ នងិទិននន័យធ្នរ
ទឹក សប្មបក់ារពា្ករទឹកជាំនន់ នងិទិនននយ័ជលសាស្ដសដដែលប្តូវយកដៅដប្បើប្បាស់ 
សប្មប់ការដរៀបចាំគដប្មង និងការប្គប់ប្គងធនធ្ននទឹក។ 

• ែាំដ ើងប្បព័នធអដងកតឧតុនិយម ដែើម្បីទទួលបាននូវទិននន័យធ្នតុអាកាសជាក់លាក់សប្មប់
ព្ាករអាកាសធ្នតុ។ 

• ផ្ដល់ព័ត៌មនសដីពីការព្ាករអាកាសធ្នតុ ការដណនាាំ និងការអប់រំ ែលស់ាធ្នរណជន 
ដែើម្បីដលើកកមពស់ចាំដណេះែឹងពួកោតឲ់្យដចេះបងាារទប់សាាត់ និងកាត់បនថយឲយ្បានជាអត ិ
បរមនូវផ្លប៉ែេះពាល់ ដែលបងកដ ើងដដ្ឋយការដប្បប្បួលធមមជាតិ និងអាកាសធ្នតុ ែូចជា 
ខ្យល់ព្យុេះ រនទេះ ស ូណ្ដមី ទកឹជាំនន់ ជាដែើម។ 
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• ដរៀបចាំសារដពើភណឌនងិដផ្នទីភូមិសាស្ដសដសប្មបប់្បព័នធធ្នរាសាស្ដសដ ប្បពន័ធការពារទឹក
ជាំនន់ ទាំនប់ការពារ ទឹកថ្ប្ប អាងទដនៃ សទឹង ថ្ផ្ទែលីិចទឹក និងការប្គប់ប្គងធនធ្ននទឹក
ដដ្ឋយមនមលូដ្ឋានទិនននយ័ប្គប់ប្ោន់។ 

តារាងទ្ ី៤.១៥  ការម្គបម់្គងពត័រ៌នសរពីធីនធានទ្ែឹនងិឧត នយិរ 
សូចនាករ ឯកតា ឆ្ន ាំ២០១៨ 

ជាកស់្សែង 
ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ពាករណ៍ 

ឆ្ន ាំ២០២០ 
ពាករណ៍ 

ឆ្ន ាំ២០២១ 
ពាករណ៍ 

ឆ្ន ាំ២០២២ 
ពាករណ៍ 

ឆ្ន ាំ២០២៣ 
ពាករណ៍ 

១. ំដឡើងសាានីយជលសាស្តសរ  
    វាស់ែរពស់ទឹ្ែ 

ែកនលង ៤៤      

 +ែនុងឆ្នំនីរួយ  ៗ ែកនលង  ១៧ ១៧ ១៧ ១៧ ១៧ 
 +សរ បបនរបនាាប់ ែកនលង  ៦១ ៧៨ ៩៥ ១១២ ១២៩ 
២.ជួសជ លសាានីយជលសាស្តសរ 
     ែនុងឆ្នំនីរួយ  ៗ

ែកនលង  ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ 

៣. ំដឡើងសាានីយជលសាស្តសរ 
    ពិនិត្យគ ណភាពទឹ្ែ 

ែកនលង ១៩      

 +ែនុងឆ្នំនីរួយ  ៗ ែកនលង  ១ ១ ១ ១ ១ 
 +សរ បបនរបនាាប់ ែកនលង  ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ 
៤. ំដឡើងសាានីយឧត និយរ ែកនលង ៦៥      
 +ែនុងឆ្នំនីរួយ  ៗ ែកនលង  ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 
 +សរ បបនរបនាាប់ ែកនលង  ៧០ ៧៥ ៨០ ៨៥ ៩០ 
៥.ជួសជ លសាានីយឧត និយរ 
    ែនុងឆ្នំនីរួយ  ៗ

ែកនលង  ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ 

ម្បភព : ម្ែសួងធនធានទ្ឹែនិងឧត និយរ 

៤.១៦៨- ដៅកនុងដផ្នកថ្នការការពារនងិការអភរិែេ្ធនធានទ្ែឹ ប្កសួងធនធ្ននទឹកនិងឧតុនិយម 
នឹងអនុវតដនូវសកមមភាព ែចូខ្ជងដប្កាម៖ 

•  ពប្ងឹងនិងជាំរញុការអនវុតដច្ាប់សដីពកីារប្គប់ប្គងធនធ្ននទឹក និងបទប្បញ្ញតដិ ដែល
ពាក់ព័នធនានា ដែើម្បីតាមដ្ឋនប្តួតពនិិត្យនិងទប់សាាត់នូវរាល់គដប្មងសាារដ ើងវិញនងិ
សាងសង់ ដែលអាចមនផ្លប៉ែេះពាល់ែល់ធនធ្ននទឹកនិងប្បព័នធដអកូ សូុី។ 

• រក្ាឲ្យបាននូវធ្នរទឹកនងិកប្មិតកមពស់អប្បបរម ទកឹទដនៃ សទងឹ បឹងបួ ដប្ពក ដែើម្បីធ្ននា
នូវចីរភាព ប្បព័នធដអក ូសូុី និងនាវាចរណ៍។ 

• ហាមឃាត់ និងមនវិធ្ននការជាបនាាន់ ចាំដពាេះការចក់បាំដពញ ការជីក ឬរំដលាភបាំពាន
ដដ្ឋយខសុច្ាប់ដលើផ្ៃូវទកឹ ទដនៃ សទឹង ឬែីទាំនាបដែលលិចទឹកជាប្បចាំ  និងដឆ្នរសមុប្ទ  
ដែលបណ្ដាលឲ្យមនផ្លប៉ែេះពាល់ែល់ធនធ្ននទឹក ប្បព័នធដអកូ សូុីនិងបរសិាាន។ 

• ពប្ងឹងការងារអភិរក្សអាងទឹកនិងបឹងធមមជាតិ ដែលមនលទធភាពសដុកទឹក ដែើម្បីជួយែល់
ការកាត់បនថយទឹកជាំនន់ ប្ពមទាំងរកា្បាននវូប្បពន័ធដអកូ ូសុី។ 

• ដរៀបចំអន ម្ែតឹ្យសដីពកីារែណំត់ទ្ីតាំងភូរិសាស្តសដននម្បព័នធធារាសាស្តសដនិងអាងសដុែទ្ឹែ។ 
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• ដតោតការយែចិតរទ្ ែោែ់ដលើែិចចម្បឹងកម្បងដលើអាងសទឹងអាទ្ិភាព ម្ពរទំងអភិរែ្េលទ្ធ 
ភាពលាាងទ្ឹែដម្ការ ី។ 

៤.១៦៩- ការអនុវតដតនួាទី ភារកិចចរបស់ខៃួន ប្កសងួធនធ្ននទកឹនងិឧតនុយិម  នងឹដដាតដលើ៖ 

• ការដប្បើប្បាស់ជាអតិបរមនូវសកាោនពុលថ្នប្បព័នធធ្នរាសាស្ដសដ ដែើមប្ីជាផ្លប្បដោជន ៍
សប្មប់ការដដ្ឋេះប្សាយបញ្ហាទឹកែល់វិសយ័កសកិមម និងធ្ននាឲ្យមនការចូលរួមដប្ចើន
ជាងមុនពីកសិករទាំងឡាយដៅកនុងសហគមន៍កសកិរដប្បើប្បាស់ទឹក។ 

• ការពប្ងឹងនូវែាំដណើរការថ្នការផ្ដល់អាទិភាពែល់ការសាារដ ើងវិញ ការសាងសង់ ការ
ដលទាំ និងការប្គបប់្គងដហដ្ឋារចនាសមព័នធធ្នរាសាស្ដសដ។ 

• ការយកចតិដទុកដ្ឋក់ដលើមតិដោបល់និងសិទធរិបស់ប្បជាពលរែឋ កនុងការទទលួបានទឹក
សាាត និងការធ្ននានូវសុវតថិភាពដស្បៀងកនុងជីវភាពរស់ដៅប្បចាំថ្លងរបស់ប្បជាជន។ 

• ការធ្ននាឲ្យមនការចូលរមួរបស់សាាប័ននានា និងភាពជាមាសរ់បស់ប្បជាជនកនុងការដប្បើ
ប្បាស់នងិប្គប់ប្គងប្បព័នធធ្នរាសាស្ដសដ។ 

• ការធ្ននាឲ្យមនទកឹសាាតប្គប់ប្ោន់ ដហើយគុណភាពទឹកដឆ្ៃើយតបដៅនឹងតប្មូវការដៅ
ប្គប់វិស័យដពញទទូាំង្ាាំ និងដែើម្បីការពារប្បពន័ធដអកូ ូសុី។ 

• ការកាត់បនថយដៅកប្មិតតិចបាំផ្ុតនូវផ្លប៉ែេះពាលព់ីទឹកជាំនន ់ និងកសាងសមតថភាព 
ដែើម្បីការពារទលន់ឹង ទឹកជាំនន់ ដែលបណ្ដាលមកពទីឹកដភៃៀងនងិទឹកសមុប្ទ។ 

• ការបដញ្ចៀសការបាំពុលធនធ្ននទឹក ដែើម្បីការពារប្បព័នធដអកូ ូសីុ ជាពិដសសធនធ្ននប្តី។ 

 ការអភិវឌ្ឍង្រករណោយច្ីរភាពននអារទ្ណនលណមគរគ 

៤.១៧០-  ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា គណៈែរាធកិារជាតទិ្ដនលដរគងគែរពជុា នឹងបនរែិចចស ម្បតិបតរិការ
ោ៉ាងដពញទ្ំ ឹងជារយួបណ្តាម្បដទ្សជាសរជិែដរគងគ ដម្ការយនរការគណៈែរមការទ្ដនល     
ដរគងគដ ើរ្បធីានាអធិបដតយ្យភាព និងការអភិវឌ្ឍម្បែបដោយចរីភាពននអាងទ្ដនលដរគងគ។  អន 
វតរឲ្យកានក់តរនម្បសិទ្ធភាពនូវែិចចម្ពរដម្ពៀងសរពីីែិចចស ម្បតិបតរកិារសម្រប់ការអភិវឌ្ឍ
ម្បែបដោយចីរភាពននអាងទ្ដនលដរគងគ និងរួរោនដឆ្ពុះដៅការអភវិឌ្ឍម្បែបដោយភាពម្បដសើរ 
និងដោយចីរភាពននអាងទ្ដនលដរគងគ។ ការម្គប់ម្គងធនធានទ្ែឹចម្រ ុះ្លងក ន តម្រវូការសម្រប់
ផ្ារភាាប់ោនរវាងទ្ឹែ-ដស្បៀង-ថ្នរពល និងទ្សេ្នៈវិសយ័ដលើកផនែដយនឌ័រែ ៏ូចជាការបស្តញ្ាប
ការកម្បម្បលួអាកាសធាត  នងិការផា្រភាាប់ែិចចខិតខំម្បឹងកម្បងថ្ននែ់ជាត ិ នងិថ្ននែ់តំបន់ែនងុការ
ដរៀបចំកផនការអភិវឌឍ្និងការអន វតរ ការការពារទ្បទ់្ល់នឹងដម្ោុះទ្ឹែជំនន ់នងិដម្ោុះរាំងសៃួតធៃន ់
ធៃរ នងិការកថ្រែ្ាការពារនូវម្ទ្ព្យសរ្បតរិបរិសាានសំខាន់ៗ និងជីវភាពរសដ់ៅរបសស់ គរន៍
ម្បជាជនក លងាយរងដម្ោុះ រនសារៈសំខានណ់្តស់សំដៅរួរចំកណែសដម្រចឲ្យបាននូវដោល
ដៅអភិវឌ្ឍម្បែបដោយចរីភាព ក លបានដបរជាាចតិរដោយម្បដទ្សជាសរជែិគណៈែរមការទ្ដនល
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ដរគងគ ជាពិដសសដោលដៅទ្ី៦ “ធានាឲយ្បាននវូធនធានទ្ែឹនងិការម្គបម់្គងទ្ែឹ ម្បែបដោយ
ចរីភាព នងិអនារយ័សម្របទ់ងំអសោ់ន”។ 

៤.១៧១- ដ ើរ្បីអន វតរដោលនដោបាយអាទ្ិភាព ក លបានដបរជាាចិតរ គណៈែរាធកិារជាតទិ្ដនល
ដរគងគែរពជុា នឹងបនរែិចចស ម្បតិបតរិការជារួយបណ្តាម្បដទ្សជាសរជិែដរគងគែនុងការដធវើឲ្យ
ម្បដសើរដឡើងនូវកាលាន វតរភាពននការអភវិឌ្ឍ និងការគិតគូរដោុះម្សាយបញ្ាម្បឈរ តាររយៈ
 ំដណើរការព  ជនំាញរួរបញ្ចូលោនទ្ទូំងអាង ជាពិដសសការអន វតរយ ទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍអាង    
ទ្ដនល។ បនរអន វតរនូវរាលន់ីតិវិធីទំងអស់របសគ់ណៈែរមការទ្ដនលដរគងគ សរីពកីារដម្បើម្បាស់ទ្ឹែ
ដ ើរ្បីោំម្ទ្ការដម្បើម្បាសទ់្ែឹនិងធនធានពាែ់ពន័ធែនុងអាងទ្ដនលដរគងគម្បែបដោយចីរភាព សរ
ដ ត ផល និងដោយសរធរ៌។ ពម្ងឹងបណ្តាញតារោនម្តតួពិនិត្យ និងម្បព័នធព្ាែរណ៍អាង
ទ្ដនលរបស់គណៈែរមការទ្ដនលដរគងគ សម្រប់ដម្ោុះទ្ឹែជំនន់និងដម្ោុះរាំងសៃតួ និងម្បព័នធម្គប ់
ម្គងទ្ិនននយ័និងព័តរ៌ន។ បនរដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើងនូវការផ្េពវផ្ាយ ការទ្ទ្ួលយែនងិការដម្បើ
ម្បាស់ផលិតផលរបស់គណៈែរមការទ្ដនលដរគងគ ដោយម្ែសួង សាាប័ន នងិអងគការពាែ់ព័នធ។ 
ែំណត់និងចបយ់ែកាលាន វតរភាពសម្រប់ែិចចស ម្បតិបតរិការបកនែរដទ្ៀតជារួយន គូសនទនា 
ន គូអភិវឌ្ឍ និងយនរការស ម្បតិបតរិការជាែ់លាែ់ដផ្េងដទ្ៀត ូចជាែិចចស ម្បតិបតរិការជារួយ 
អាសា៊ាន ដរគងគ-ឡានឆ្ង និងរហាអន តំបន់ទ្ដនលដរគងគ។ 

៤.១៧២- ដែើមប្ីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ប្កសងួអភវិឌឍ្នប៍ទ្ នឹងបនរអន វតរសែរមភាពជាអាទ្ិភាព រួររន៖ 
១. ការអភវិឌឍ្វសិយ័ដ ោារចនាសរពន័ធផលវូជនបទ្ 
• សាោរ និងសាងសង់ផលូវជនបទ្(ម្បកវងផលូវសរ ប ៤៥ ០០០ គ.រ.)  
• កែលរអផលូវជនបទ្ដៅជាដៅស ូពីជាន់ ឬ ដបត ងដ ើរប្ីធន់នឹងការកម្បម្បួលអាកាសធាត  
• កថ្ទំផលូវជាលែខណៈខួប នងិ ម្បច ំ
• ដរៀបចំបញ្ជីសារដពើភ័ណឌផលូវ កផនទ្ីផលូវជនបទ្ នងិការោែ់សាាែចរាចរ 
២. ការអភវិឌឍ្វសិយ័ផគតផ់គងទ់្ែឹសាាត 
•  បនរសាងសង់និងជសួជ លអណ្ូងម្គប់ម្បដភទ្ សាោរម្សុះស គរន៍ អាងម្តងទ្ឹែដភលៀង
ម្គប់ម្បដភទ្ ម្បព័នធកចែចយទ្ឹែស គរន៍ សាោរម្បព័នធធារាសាស្តសរខានតតូច  

• បនរការផដលធ់ ងចដម្រុះទ្ឹែសាាត 
• បនរបដងកើត និង ំដណើរការរនទីរពិដសាធន៍គ ណភាពទ្ែឹ 
• បនរដរៀបចំបញ្ជីសារដពើភណឌម្បព័នធផគត់ផគងទ់្ឹែជនបទ្ 
• បនរដលើែែរពស់ការយល ់ឹងកផនការស វតែភិាពទ្ឹែ 
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• បនរបដងកើតែរមវិធីផគត់ផគង់ទ្ែឹសាាត និងអនារយ័ជនបទ្ ដម្ការជនំួយថ្វកិាពីម្បភពថ្វិកា 
ដៅថ្ននែជ់ាតិ និងថ្ននែ់ដម្ការជាតិ និងរនការោំម្ទ្ពីន គូអភិវឌ្ឍ និងអងគការរិនករនរោា
ភិបាលនានា 

• បដងកើតម្បព័នធតារោនម្តតួពិនិត្យដៅថ្ននែជ់ាតិ សម្រប់ការផគត់ផគង់ទ្ឹែសាាត និងអនារ័យ 
ជនបទ្ 

• បដងកើតែរមវិធសីម្រប់ោំម្ទ្ ល់ម្បតិបតដកិារ នងិការម្គប់ម្គងការផគត់ផគង់ទ្ែឹ ដៅថ្ននែ់ភូរិ 
៣. ការងារអនារយ័ជនបទ្ 
•  បដងកើតែរមវិធីផគតផ់គង់ទ្ឹែសាាត និងអនារ័យជនបទ្ ដោយរនការោំម្ទ្ពនី គូអភិវឌឍ្ 
និងអងគការរិនករនរោាភបិាលនានា  

•  បដងកើតម្បព័នធតារោនម្តតួពិនិត្យដៅថ្ននែជ់ាតិសម្រប់ការផគត់ផគង់ទ្ឹែសាាតនិងអនារ័យ 
ជនបទ្ 

• បដងកើតយ ទ្ធសាស្តសដផដល់ ិរញ្ញប្បទនសម្រប់អនារយ័ដោយដតោតជាពិដសស ដលើម្គួសារ
ម្ែីម្ែ និងងាយរងដម្ោុះ  

• ដរៀបចំតនួាទ្ីសាាប័នថ្ននែ់ដម្ការជាតិ(  ំសងាាត់ម្ស ែខណឌ)ែនុងការផរល់ដសវាែរមវិធីអនា- 
រ័យជនបទ្តារដោលការណ៍កណនាំនិងែរមវិធីែសាងសរតែភាព 

• ពម្ងឹងសរតែភាពថ្ននែជ់ាតិ និងថ្ននែដ់ម្ការជាតិ ែនុងការងារដលើែែរពស់អនារយ័ជនបទ្ 
• ដរៀបចំបដងកើតម្បព័នធតារោននិងវាយតនរលែរមវិធីផគត់ផគង់ទ្ឹែសាាតនិងអនារយ័ជនបទ្ 
• ជំរ ញការអន វតរអនារយ័ែនុងស គរន៍ជនបទ្ និងតាស់បរូរឥរិោបថ្ម្បតិបតរិអនារ័យ 
• ដរៀបចំបដងកើតយ ទ្ធសាស្តសរជាតិសរីពកីារ តាស់បរូរទ្រាប់ និងការទ្នំាែ់ទ្ំនង 
• បដងកើនការយល់ ឹងអពំីអនារ័យជនបទ្ តាររយៈការម្បាម្ស័យទែ់ទ្ង 
• ដរៀបចំបដងកើត និងអន វតរយ ទ្ធសាស្តសរជាតិ សរពីីការផរល់ ិរញ្ញប្បទនសម្រប់ែរមវិធី    
អនារ័យ លម់្គួសារម្ែីម្ែ និងជនងាយរងដម្ោុះ 

• បដងកើតបណ្តាញនងិែសាងសរតែភាពម្ែ រសម្របសម្រួលអនារ័យភូរិ 
• សាងសង់បងគន់អនារយ័ និងែកនលងលាងន តារសាលាដរៀនដៅជនបទ្ 
• សែរមភាពកសវងរែការោមំ្ទ្ថ្ននែ់ជាតិ និងថ្ននែ់ដម្ការជាតិសរីពីអនារ័យ 
៤. ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានរន សេ្ 
• បនរការអភិវឌ្ឍធនធានរន ស្េ ដ ើរ្បីបដងកើនម្បសិទ្ធភាពការផរល់ដសវាសាធារណៈជូន 
ម្បជាពលរ ឋឲ្យបានដលឿន និងម្បសិទ្ធភាព។ 

៥. ការអភវិឌឍ្ស គរន ៍
• បនរការពម្ងងឹសរតែភាពគណៈែរាធកិារអភិវឌ្ឍនភ៍ូរិ (គ.អ.ភ.) 
• បនរការអភិវឌ្ឍភូរិចម្រ ុះ 
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• បនរបស្តញ្ាបការយល ់ឹងពីការដម្តៀរបងាារនិងកាតប់នែយដម្ោុះរ នររាយែនងុស គរន៍ 
• បនរការដលើែែរពសស់នរសិ ខដស្បៀងជាលែខណៈម្គសួារ 
• បនរពម្ងឹងរជ្ឈរណឌលអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ដខតរតាកែវ ែំពង់សពឺ និងែរពជុា-ែូដរ  
៦. ការអភវិឌឍ្ជនជាតដិ ើរភាគតចិ 
ការងារអភិឌឍ្ជនជាតិដ ើរភាគតិច ដ ើរ្បីឲ្យជនជាតិដ ើរភាគតិចរន ជវីភាពរស់ដៅ 

សរររ្យ និងចែផ តពីភាពម្ែីម្ែ អភិរែ្េ នងិការពារវប្បធរ៌របស់ជនជាតិដ ើរភាគតិចឲ្យបាន 
គង់វង្េ ក លរនដោលដៅចំបងៗ ៖ 

• អភិឌ្ឍជនជាតដិ ើរភាគតចិ រនជីវភាពរស់ដៅចែផ តពីភាពអត់ឃាាន នងិភាពម្ែីម្ែ
ធៃន់ធៃរ។ 

• ការពារវបប្ធរ៌របស់ជនជាតិដ ើរភាគតិច និង ឲ្យរនភាពលអម្បដសើរ 
• កថ្រែ្ាស ខភាពរបស់ជនជាតិដ ើរភាគតិចឲ្យបានលអម្បដសើរ 
• ផរល់ការអប់រជំនជាតដិ ើរភាគតិចទំងអស់ ោ៉ាងតចិែម្រិតរូលោានម្បាំបនួឆ្នំ និង ម្តវូ
ផរល់ដសវាបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវជិាាជីវៈសរម្សបនឹងតម្រូវការ នងិកផអែដលើទ្ីតាំងភូរិ 
សាស្តសររស់ដៅរបស់ជនជាតិ។ 

 
ការផគត់ផគង់ទឹ្ែសាាតដៅតំបន់ទី្ម្បជ ជំន 

៤.១៧៣-  ដ ើរ្បីអន វតដដោលនដោបាយជាអាទ្ិភាពរបស់រាជរោាភិបាលែរពុជា សម្រប់
នីតិកាលទ្៦ីននរ ឋសភា ែនុងការអន វតរដោលនដោបាយទ្ឹែសាាតដ ើរ្បីឲ្យម្បជាពលរ ឋដៅទ្ីម្បជ ំ
ជន១០០% ទ្ទ្ួលបានដសវាទ្ឹែសាាតដៅឆ្ន២ំ០២៥ និងធានាបាននូវប ដរលែខខណឌ ៤គឺ គ ណ
ភាព ស វតែភិាព នរិនររភាព និងនថ្លសរររ្យ  ម្ែសងួឧសា្ ែរម នងិសបិប្ែរម រនសែរមភាព
អាទ្ិភាព  ូចខាងដម្ការ៖ 

ជរំ ញ នងិដលើែរពស ់ម្គបម់្គង បដចចែដទ្ស នងិ  ិរញ្ញវតែ ុ
• ដរៀបចំយ ទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ រួររនកផនការ ិរញ្ញប្បទននិងវិនិដោគរយៈដពលកវង 
• ម្គប់អងគភាពសាធារណៈទំងអស់ម្តវូដរៀបចំកផនការអាជីវែរម ៥ឆ្នំ របស់ខលួនឲ្យបានលអម្តឹរ
ឆ្នំ២០២៣  

• សាោរដឡើងវិញនវូរដធ្ាបាយផលិតែរម និងបណ្តាញកចែចយក លរនម្សាប់ដោយដម្បើ
ម្បាស់ធនធានរបស់រាជរោាភិបាល ធនធានរបសអ់ងគភាព និង ិរញ្ញប្បទនពីន គូអភិវឌឍ្
នានា។ 

• សិែ្ាកសវងយល់អំពីរូលដ ត តារអងគភាពនីរួយៗអំពីឫសគល់ននបញ្ាក លបណ្តាលឲ្យ
រោាែរទ្ឹែសាធារណៈរិនទន់រនចំណូលធានាម្គប់ចំណ្តយ និងរិុះរែវិធានការកែលរអ 
និងដលើែរពស់ម្បសិទ្ធភាព នងិផលិតភាពរបស់អងគភាព។ 
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• ការផដលស់វ័យភាពដពញដលញ ល់អងគភាពសាធារណៈ តាររយៈការែសាងសរតែភាពរោា
ែរទ្ឹែសាធារណៈតារបណ្តាដខតរ ដ ើរ្បីបជរំ ញការផដល់ស័វយភាពជាស ម្ោសរន   
លែខណៈដស ឋែិចចតារសាានភាពជាែ់កសដង។ 

• យែតារគំរ ូ និងបទ្ពិដសាធរបស់រោាែរទ្ឹែសវយត័ម្ែ ងភនំដពញ អងគភាពទំងអស់នឹងម្តូវ
ផដល់សវយភ័ាពជាអងគភាពសាធារណៈរនលែខណៈដស ឋែិចចម្តឹរឆ្នំ២០២៣។ 

• ខិតខំជំរ ញឲ្យរោាែរទ្ឹែសាធារណៈ ផដលដ់សវាម្បែបដៅដោយគ ណភាព តនរលសរររយ្ 
ធានាការទ្ទូត់ដសា   យចំណ្តយបានទំងម្ស ង នងិធនធានសម្របក់ារវិនដិោគដឡើងវញិ។  

• អភិវឌ្ឍម្បព័នធម្តតួពិនិត្យគ ណភាពទ្ឹែឱ្យរនម្បសិទ្ធភាព ដ ើរ្បីធានាថ្នការផគតផ់គង់ទ្ឹែ
សាាតម្តូវអន ដលារតារបទ្ោានគ ណភាពទ្ឹែផឹែជាតិ។ 
ដលើែរពសម់្បសទិ្ធភិាព ែចិចស ម្បតបិតរកិារនងិសម្របសម្រលួជនំយួ អនររជាត ិ
• បនរែិចចស ម្បតិបតរកិារដសមើភាពលអជារួយន គូអភវិឌ្ឍនានា ដ ើរ្បីរែ ិរញ្ញប្បទនសម្រប់
ការសាោរ និងពម្ងីែសរតែភាពផគត់ផគង់ម្សបតារកផនការអភិវឌ្ឍ។ 

• សិែ្ា និងជំរ ញលទ្ធភាពទ្ទ្ួលបាន ិរញ្ញប្បទនសម្របក់ផនែឯែជនតាររយៈការស 
ការជារួយបណ្តាសាាប័ននានារបសរ់ាជរោាភិបាល ន គូអភិវឌ្ឍ អងគការរនិករនរោាភិបាល 
និងធនាោរែនុង និងដម្ៅម្ស ែ ដ ើរប្ីជួយោំម្ទ្កផនែឯែជនែនុងការទ្ទ្លួបានម្បាែ់ែរចីក ល
រនលែខណៈអន ដម្ោុះ ល់វិស័យឯែជន។ 

• ជំរ ញដលើែទ្ឹែចិតរឲ្យរនការចូលរួរវិនិដោគពីវសិយ័ឯែជន ដោយការបដងកើតនូវដោល
នដោបាយ ម្ែបខ័ណឌចា្ប់ សម្រួល ល់បរិោកាសវិនិដោគែនងុការទែទ់្ងភាពជាន គូ
សាធារណៈ ឯែជន ម្ពរទំងការដលើែទ្ឹែចិតរ លក់ារវិនិដោគឯែជន។ 

• ស ការជារយួសាាប័នពាែ់ព័នធ ដ ើរប្ីធានាការសដម្រចដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យទ្ឹែសាាត
ឲ្យកាន់កតម្បដសើរដឡើង។ 

• បដងកើនភាពជាន គូជារយួ “សរគរអនែផដល់ដសវាទ្ឹែសាាតែរពុជា” ដ ើរ្បីរួរោនសដម្រច
ដោលដៅយ ទ្ធសាស្តសរអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ទ្ឹែសាាតែរពជុា។ 

• ស ការជារយួគណៈែរមការធិការជាតិម្គប់ម្គងដម្ោុះរ នររាយ នងិដម្តៀរចំដពាុះការកម្ប
ម្បួលអាកាសធាត  ម្ពរទំងការចលូរួររាល់សែរមភាពដ ើរ្បីកាត់បនែយផលប ុះពាល់ ល់   
វិស័យទ្ឹែសាាត។ 

 ដលើែែរពសម់្ែបខណ័ឌដោលនដោបាយ នងិបញ្ញតរែិរម 
• ការបដងកើតម្ែបខ័ណឌច្ាបស់ម្រប់វិសយ័ផគត់ផគង់ទ្ឹែសាាតតំបន់ទ្ីម្បជ ំជន។ 
• ការជំរ ញវិរជ្ឈការ និងវសិ រជ្ឈការ ែនុងវសិ័យផគតផ់គង់ទ្ឹែសាាតតំបន់ទ្ីម្បជ ជំន។ 
• ការបដងកើនការការពារម្បភពទ្ឹែ និងពម្ងឹងបញ្ញតរិែរម។ 
ដលើែែរពសក់ារអភវិឌឍ្ធនធានរន សេ្ 
• ែសាងធនធានរន ស្េឲ្យរនបរិរណ និងគ ណភាព ដ្លើយតបដៅនឹងតម្រវូការទំងែនងុ
អគគនាយែោានទ្ឹែសាាត និងវិស័យឯែជនឲយ្រនលែខណៈជាម្បព័នធ និងរនចីរភាព។ 
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• បដងកើនវគគបណ្តុះបណ្តាលែសាងសរតែភាពរស្តនរជីនំាញ និងរស្តនរតីារបណ្តា អងគភាពរោា
ែរទ្ឹែសាធារណៈ និងឯែជន ដលើការងារ ដំណើរការម្បព័នធផលិតែរម ការកថ្ទំម្បព័នធ
បរិកាារអគគិសនី និងដរកានែិនិងជំនាញដផ្េងៗបកនែរដទ្ៀតសម្រប់ ំណ្តែក់ាលបនាាន ់

• កសវងរែម្បភពជំនួយ ដ ើរ្បីែសាងរជ្ឈរណឌលបណ្តុះបណ្តាល និងសិែ្ាម្សាវម្ជាវដលើ 
វិស័យទ្ឹែសាាតសម្រប់រយៈដពលកវង។ 

ដលើែែរពសក់ារយល ់ងឹអពំគី ណម្បដោជនទ៍្ែឹសាាត នងិការចលូររួ 
• អន វតរែរមវិធី “ទ្ឹែសាាតសម្រប់ទំងអស់ោន” ដោយដតោតដលើការផដលឧ់បតែរភធននថ្លត
ភាាប់បណ្តាញ ល់ម្គួសារក លម្ែីម្ែបផំ ត និងម្គួសារក លងាយរងដម្ោុះបំផ ត។ 

• បដងកើតបរិោកាសម្បឡងម្បណ្តំង ដោយោែដ់ចញនូវសូចនាែរគ ណភាព ដសវាផគត់ផគង់
ទ្ឹែសាាត សំខាន់ៗ  សម្រប់ដធវើជាខានតវាសស់រតែភាពរបស់អងគភាពផដល់ដសវា និងម្បព័នធ
ម្តួតពិនិត្យ ម្បែបដោយតរាភាព។ 

• ដរៀបចំែរមវិធីអបរ់ំនិងផ្េពវផ្ាយពកីារងារទ្ឹែសាាត ល់ម្បជាជនម្គប់ម្សទប់វណណៈដ ើរ្បី 
ស ការអភិវឌ្ឍ។ 

 
ភរូរិយួផលិតផលរយួ 

៤.១៧៤- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ម្ែ រម្បែឹា្សាោរអភវិឌឍ្វសិយ័ែសែិរម នងិ ជនបទ្ នឹងបនរសែរមភាព 
ជាអាទ្ិភាព ដោយបនរជំរ ញការអន វតរដោលលនដោបាយជាតសិរពីកីារជរំ ញចលនាភរូរិយួ 
ផលតិផលរយួ ២០១៦-២០២៦ បានដតោតដលើយ ទ្ធសាស្តសរជាអាទ្ិភាពចំននួ១៥ គឺ៖ 

• អភិវឌ្ឍម្ែបខ័ណឌចា្ប់នងិយនរការ  
• ដរៀបចំកផនទ្ីផលតិផលភរូិរួយផលិតផលរួយ  
•  ជំរ ញការអភវិឌ្ឍសាាប័ន និងធនធានរន ស្េ ក លពាែ់ព័នធ ល់ការងារជំរ ញចលនាភូរិ
រួយ ផលិតផលរួយ  

•  ជំរ ញការតាស់បរូរផនត់គំនតិឲ្យកាន់កតលអម្បដសើរដទ្្បើង 
•  ដលើែែរពសក់ារយល់ ឹងពីបទ្ពិដសាធនានាននការជំរ ញចលនាភូរិរួយផលតិផលរួយ  
•  ដលើែែរពសក់ារចលូរួរពីម្គប់កផនែពាែព់័នធែនុងការជរំ ញចលនាភូរិរួយផលិតផលរួយ 
•  អភិវឌ្ឍសរតែភាពម្សាវម្ជាវ និងអភិវឌ្ឍផលតិផលភូរិរួយផលិតផលរួយ  
•  អភិវឌ្ឍសរតែភាពែនុងការផលិតនូវផលិតផលែសែិរម ឧស្ា ែរម សិបប្ែរម និងដសវាែរម  
•  ដលើែែរពសគ់ ណភាពផលតិផលតារសរង់ោផលិតផលភូរិរួយផលិតផលរយួ  
•  កសវងរែម្បភព ិរញ្ញប្បទនសរ្បទន ឬឥណទន  
•  ដលើែែរពសក់ារអភិវឌឍ្ទ្ផី្ារ និងការម្គបម់្គងអាជវីែរម  
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•  បដងកើត ចងម្ែង ឬពម្ងងឹនងិពម្ងីែសរគរ ស គរន៍ជំរ ញចលនាភូរិរួយផលិតផលរួយ  
•  ដលើែែរពសក់ារចលូរួររបស់យ វជន និងស្តសរីែនុងការជំរ ញចលនាភូរិរួយផលតិផលរួយ  
•  ដលើែែរពសក់ារចលូរួរពបី គគលក លរនជំនាញ រនបទ្ពិដសាធ និងម្បជាជនតារ 
រូលោានែនុៃងសែរមភាពជរំ ញចលនាភូរិរួយផលិតផលរួយ  

•  ជំរ ញការអភវិឌ្ឍម្បែបដោយនិរនររភាព 
តារាងទ្ ី៤.១៦ សចូនាែរសម្របវ់ាសក់វងចលនាភរូរិយួ ផលតិផលរយួ 

ល.រ សចូនាែរ ឯែតា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
១ ផលិតផលកខមរម្តូវបានបញ្ចូលជា

ផលិតផលភូរិរួយផលិតផល
រួយ (២៥រាជធានី ដខតរ) 

 
ចាំននួ ១២៥ ២០០  ២៧៥ ៣៥០ ៤២៥ 

២ ផលិតផលភូររិួយផលិតផល
រួយម្តូវបានដលើែែរពស់គ ណ
ភាពតារែម្រិតសរង់ោពីទបដៅ
ខពស់ (២៥រាជធានី ដខតរ) 
 

 
 

ចាំននួ ០ ៧៥ ១៥០ ២០០ ២៥០ 

៣ រជ្ឍរណឌលម្សាវម្ជាវអភិវឌ្ឍ 
និងបណ្តុះបណ្តាលផលិតផល
ភូរិរួយផលិតផលរួយម្តូវ
បដងកើតតាររាជធានី ដខតរ 
 

 
 

ចាំននួ ៥ ១០ ១៥ ២០ ២៥ 

៤ ពិព័រណ៌ផលិតផលភូរិរួយ
ផលិតផលរួយ (២ ងែនុងរួយ
ឆ្នំ ទំង២៥រាជធានី ដខតរ) 
 

 
ចាំននួ 

៥០ ១០០ ១៥០ ២០០ ២៥០ 

៥ សរគរ និងស គរន៍ជំរ ញ
ចលនាភូរិរួយផលិតផលរួយ
ម្តូវបានបដងកើតដៅថ្ននែ់រាជធានី 
ដខតរ 
 

 
ចាំននួ 

០ ០ ២៥ ៥០ ១០០ 

៦.២- ការគ្ររបគ់្ររងធនធានធមមជាត ិនិង វបប្ធម ៌គ្របកបលោយចីរភាព  

ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 

៤.១៧៥- ដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសររបសរ់ាជរោាភបិាល គឺរែ្ាត ល្យភាពរវាងការអភិវឌ្ឍ និង 
ការអភិរែ្េសំដៅដលើែែរពស់វិភាគទនែិចចការដនុះ ចំដពាុះការអភិវឌឍ្វិសយ័ែសិែរម ឧសា្  
ែរម និង ដទ្សចរណ៍ ការពម្ងឹងការម្គប់ម្គងធនធានករ  ការធានាចីរភាពធនធាននម្ពដឈើ ជល 
ផល និង ម្បព័នធដអែឡូូស  ីម្ពរទំងការការពារ នងិ អភិវឌ្ឍដបតិែភណឌវប្បធរ៌ជាតិ។ 
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៤.១៧៦- ជាលទ្ធផល គម្របនម្ពដឈើម្តូវបានរែា្ែនុងរងវង់៦០%នននផទម្បដទ្ស  សីរ្បទន
ដស ឋែិចចជាង៤១រ នឺ .ត. ម្តូវបាន ែ ូត ដ ើរ្បីយែរែអន វតរែរមវិធសីរ្បទន សីងគរែិចច 
ឬ ដធវើម្បទនែរម ឬ ោដំ ើរដឈើដឡើងវិញ ែកនលងអភិរែ្េជលផលជាង៩៧រ ឺន .ត. ម្តវូបានអភិ
រែ្េដម្កាយការរំសាយឡូត ដនសាទ្ ស គរន៍នម្ពដឈើចំនួន៦១០ និង ស គរន៍ដនសាទ្ចំនួន
៥១៦ ម្តូវបានបដងកើត ដបតិែភណឌវប្បធរ៌រូបី និង អរូបី រួររន ម្បាសាទ្សបំូរនម្ពគ ែ ចប  ីង
កវង កល្បងទញម្ព័ម្ត និង ម្បនពណីទញម្ព័ម្ត និង ម្បនពណីនិទនដរឿងរារដែរតិ៍ តាម្គ ឌ ម្តវូបាន
ោែ់បញ្ជូលែនុងបញ្ជីដបតែិភណឌននអងគការយូដណសកូ។  

៤.១៧៧- បញ្ាម្បឈរពាែ់ព័នធនឹងវិស័យដនុះ ររួរន អភិបាលែិចច នងិ ម្បព័នធម្គប់ម្គង
ធនធាន ករ  ដៅរិនទន់រ៉ឹងរំ និង ការដធវើអាជីវែរមករ ដៅរនអនាធិបដតយ្យ សរពធននតម្រូវការ  ី
សម្រប់ដម្បើម្បាស់ទ្ល់នងឹការចបំាច់ែនុងការការពារគម្របនម្ពដឈើ ការ   រព័ទ្ធ និង ការឈូស
ឆ្យ ីនម្ពដធវើែរមសិទ្ធិ ការទ្ស្តនាាន ីនម្ពលិចទ្ឹែ និង ក នដនសាទ្ បទ្ដលមើសនម្ពដឈើ សតវនម្ព និង 
ជលផលដៅបនរជាែរីែងវល់ ម្ពរទងំការអភិវឌ្ឍដបតិែភណឌវប្បធរ៌ ែដ៏ៅរិនអស់សកាោន ពល។ 

៤.១៧៨- ែនុងនតីិកាលទ្ី ៦ ននរ ឋសភា រាជរោាភបិាលនឹងដតោតអាទ្ិភាពដលើ៖ 
ទ្១ី-ការជំរ ញអន វតរ “ដោលនដោបាយជាតសិរពីធីនធានករ  ឆ្ន២ំ០១៨-២០២៨” ដោយពម្ងឹង 
អភិបាលែិចច និង ការម្គប់ម្គងធនធាន និង អាជវីែរមករ  ទ្នទឹរនឹងការជំរ ញការចូលរួរពី 
ស គរន៍ ដ ើរប្ីកាត់បនែយផលប ុះពាល់បរិសាានសងគរ នងិ ពម្ងឹងការម្បរូលចំណលូ 
ថ្វិកាជាតិ។ 

ទ្២ី-ការពម្ងឹងយនរការម្គប់ម្គងធនធាន និង អាជីវែរមខ្ាច់ ដោយកាត់បនែយជាអតិបររនូវ 
ផលប ុះពាល់កផនែ សងគរ និង បរិសាាន។ 

ទ្៣ី-ការបនរម្គប់ម្គងធនធាននម្ពដឈើ និង សតវនម្ព ដោយកថ្រែា្គម្របនម្ពដឈើឲ្យដលើស 
៦០% នននផទម្បដទ្ស ការដលើែែរពសក់ារអភិរែេ្នម្ពដឈើ និង សតវនម្ព ការទ្ប់សាាត់ការ 
ទ្ស្តនាានកាន់កាប់ នងិ ឈូសឆ្យ ីនម្ពដធវើែរមសទិ្ធិ ការដលើែែរពសក់ារចលូរួររបស់ 
ស គរន៍ែនុងការការពារ និង សាោរនម្ពដឈើដឡើងវិញ ម្ពរទំងការបស្តងាាបបទ្ដលមើស នម្ព
ដឈើ និង ការជញួ ូរសតវនម្ព។ 

ទ្៤ី-ការបនរជំរ ញការអភរិែ្េ និង ម្គប់ម្គងធនធានជលផល តាររយៈ ការបស្តងាាបបទ្ដលមើស 
ជលផល ការដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើងនូវស គរន៍ដនសាទ្ និង ការបដងកើនវារើវប្បែរម។ 

ទ្៥ី-ការដលើែែរពសក់ារកថ្រែ្ាម្បពន័ធដអែូឡសូ ី និង ការការពារតំបន់ធរមជាតិ ដោយដតោត 
ដលើការការពារជីវៈចម្រ ុះ តំបន់ ីដសើរ និង តំបនដ់្នរ ដ ើរ្បីធានាគ ណភាព ី និង ចីរភាព 
ម្បភពទ្ឹែ។ 
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ទ្៦ី-ការបនរអភិរែេ្ និង អភិវឌ្ឍដបតិែភណឌវប្បធរ៌ ដោយជំរ ញការច ុះបញ្ជី ពម្ងឹងការម្គប់ 
ម្គង ការសិែ្ាម្សាវម្ជាវ និង ចងម្ែង ម្ពរទំងការបដងកើត តនរលពីដបតិែភណឌវប្បធរ៌។  

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 
 ធនធានករ  

៤.១៧៩- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ប្កសងួករ  នងិ ថ្នរពល នឹងបនរអន វតរ ដោលនដោបាយជាតិសរីពី
ធនធានករ ឆ្នំ២០១៨-២០២៨ ដោយពម្ងឹងអភិបាលែិចច នងិការម្គប់ម្គងធនធាន និងអាជីវែរមករ  
ទ្នទឹរនងឹការជំរ ញការចូលរួរពីស គរន៍ដ ើរ្បីកាត់បនែយផលប ុះពាល់ដលើបរិសាានសងគរនិងពម្ងីែ 
ការម្បរូលចំណូលថ្វិកាជាតិ ពម្ងឹងយនរការម្គប់ម្គងធនធាន និងអាជីវែរមករ ដោយកាត់បនែយជា
អតិបររនូវផលប ុះពាល់កផនែសងគរនិងបរិសាាន។ ម្ែសួងបានបនរោែ់ដចញនូវយ ទ្ធសាស្តសរ ក ល 
រនកចងែនុងដោលនដោបាយជាតសិដីពីធនធានករ ឆ្នំ២០១៨-២០២៨  ចូខាងដម្ការ៖  

• ពម្ងឹងតួនាទ្ីសាាប័នែនុងការម្គប់ម្គងនិងអភិវឌ្ឍនធ៍នធានករ  ដោយដតោតសំខាន់ដលើការ
ល បបំបាត់អាជវីែរមករ ខ សច្ាប់ នងិការម្បរលូចណំូលរិនករនសារដពើពនធជូនរ ឋ 

• ជំរ ញការដធវើម្បតបិតរកិារធនធានករ ម្បែបដោយចរីភាព និងការទ្ទ្លួខ សម្តវូសងគរ បរិសាាន 
និងដស ឋែចិច  

• ម្គប់ម្គងនិងអភិវឌ្ឍសិប្បែរមករ និងអាជវីែរមករ ខានតតូចតាររយៈម្បតិភូែរមអណំ្តចជូនថ្ននែ់
ដម្ការជាតែិនុងការដចញអាជាាបណណ និងម្គប់ម្គងអាជីវែរមករ ែនងុក នសរតែែិចចរបស់ខលួន 

• ម្គប់ម្គងនិង ំដណើរការការនាំដចញផលិតផលករ ។ 

 ការម្គបម់្គងធនធានជលផល នងិអភវិឌឍ្វារើវបប្ែរម នងិ ការម្គបម់្គងនងិអភវិឌឍ្ធនធាន 
នម្ពដឈើនងិសតវនម្ព 

ការម្គបម់្គងធនធានជលផល នងិអភវិឌឍ្វារើវបប្ែរម 
៤.១៨០- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទភិាពរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ប្កសងួែសែិរម រ កាាម្បរញ ់ នងិ ដនសាទ្ នឹងបនរអន វតរសែរមភាពជា
អាទ្ភិាព រួររន៖ 

• បនរពម្ងឹងការម្គប់ម្គង និងអភិរែ្េធនធានជលផលម្បែបដោយចីរភាពម្សបតារ 
ម្ែបខណ័ឌកផនការយ ទ្ធសាស្តសរវសិយ័ជលផល២០១៥-២០២៤ និងដសចែរីកថ្លងការណ៍ សរី
ពីដោលនដោបាយវសិ័យជលផលជាតិ ពិដសសតាររយៈការម្បយ ទ្ធម្បឆ្ំងនឹងបទ្ 
ដលមើសដនសាទ្ម្គប់ម្បដភទ្ 
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• បដងកើនវារើវប្បែរមដ ើរ្បីបដងកើនការផគតផ់គង់ ក លនឹងម្តូវផដល់នូវការោំម្ទ្ ល់ែសិោាន 
ចិញ្ចឹរម្តី រួរទំងបដចចែដទ្ស ពូជម្តី ឥណទន ទ្ផី្ារ នងិការដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើងនូវការ 
អន វតដច្ាប់ តាររយៈការដម្បើម្បាស់បនដនូវយនដការក លរនម្សាប់ គឺជាអាទ្ភិាពែនុងការ 
ការពារធនធានជលផល។ 

ការម្គបម់្គងនងិអភវិឌឍ្ធនធាននម្ពដឈើនងិសតវនម្ព 
• ម្គប់ម្គង នងិអភិវឌ្ឍនម្ពដឈើ 
• ពម្ងឹងការសិែ្ា ម្សាវម្ជាវ និងអភិវឌ្ឍនម្ពដឈើនិងសតវនម្ព  
• ម្គប់ម្គងឧទ្ា្នសនួសតវនិងសដស្តងាោុះកថ្រែ្ាសតវនម្ព 
• ពម្ងឹងការអន វតរចា្ប់សរពីីនម្ពដឈើ 
• ពម្ងឹងការម្គប់ម្គង និងដសវាោំម្ទ្អងគភាព 

ម្គបម់្គងធនធានធរមជាត ិ
៤.១៨១- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទភិាពរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ប្កសងួបរសិាាន នងឹបនរអន វតរសែរមភាពជាអាទ្ីភាព រួររន៖ 
ការម្គបម់្គងតបំនក់ារពារធរមជាត ិ
• ពម្ងឹងម្បសទិ្ធភាពការងារម្គប់ម្គងម្បព័នធតំបន់ការពារធរមជាតិ តាររយៈការពម្ងឹង
សរតែភាព ម្គប់ម្គងរបសអ់ងគភាពម្តូវបានពម្ងងឹតាររយៈការដធវើអភិបាលែិចចលអ 

• ែំណត់ម្ពំម្បទ្ល់ ែំណត់តំបន់ម្គប់ម្គង ច ុះបញ្ចកីា ីម្ទ្ព្យសរ្បតរិសាធារណៈរបស់រ ឋ
តំបន់ការពារធរមជាត ិនិងរនកផនការម្គប់ម្គងតំបន់ការពារធរមជាតិឲយ្បានច្ាស់លាស ់

• បដងកើនម្បសិទ្ធភិាពននការអន វតរច្ាប់ និងកាត់បនែយការគរំារែំក ង ដោយបំពាែ់
ឧបែរណ៍ ទ្ំដនើប និងការបណ្តុះបណ្តាលសរីពីពម្ងងឹការអន វតរច្ាប់ នងិជនំាញពាែព់័នធ
តារការចបំាច់ននតំបន់នរីួយៗ  

• ជំរ ញការដធវើម្បតិភូែរមរ ខងារម្គប់ម្គងតំបន់ការពារធរមជាតិ ដៅរ ឋបាលថ្ននែដ់ម្ការជាត ិ
• ែំណត់សិទ្ធិ អីាម្សយ័ផល ែនុងតំបនក់ារពារធរមជាតិ និងដោុះម្សាយទ្នំាស ់ីធលី ដៅែនងុ 
តំបន់ការពារធរមជាត ិរួរទំងដៅែនងុតំបន់គដម្រងសរ្បទន ដីស ឋែចិច  

• ដរៀបចំបដងកើតតំបន់ការពារធរមជាតិថ្មីៗបកនែរដទ្ៀត 
• ដរៀបចំយ ទ្ធសាស្តសរបដងកើនគម្របនម្ពដឈើដឡើងវិញតាររយៈការោំដឈើដឡើងវញិ និងដលើែ
ែរពស់ ការអភិរែ្េនិង សាោរដទ្្បើងវញិនូវម្បភពដ ើរធនធានដសដនទ្ិែរ ែខជាតិនម្ពដឈើ និង
សតវនម្ព ែនុង តំបនក់ារពារធរមជាត ិ

• ដលើែែរពស់ម្បសិទ្ធភាពននការអន វតរែរមវិធីដរ បូែ តារការកាត់បនែយការបដញ្ចញឧសម័ន
ផទុះែញ្ចែ់ពីការបាត់បង់ នងិដរចរិលនម្ពដឈើ ការអភិរែ្េសរុែកាបូននម្ពដឈើ ការម្គប់ម្គង
នម្ពដឈើឲ្យរននរិនររភាព និងការបដងកើនសននិធកិាបនូនម្ពដឈើ 
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• អភិវឌ្ឍគំនិតនចនម្បឌិតថ្មីៗ ែនុងការអភិរែេ្ និងការអភិវឌ្ឍ រួរទំងបដងកើតឱកាសសម្រប់
ចីរភាពដអែូដទ្សចរណ ៍នងិយនរការ ិរញ្ញប្បទន។ 

ការអបរ់ ំនងិផេ្ពវផា្យពត័រ៌នបរសិាាន 
• ជំរ ញការកម្បកាាយចំដណុះ ឹងបរិសាានឲ្យដៅជាការម្បតិបតរិបរិសាាន តាររយៈការដរៀបចំ 
ដោលនដោបាយអប់រំបរសិាាន កផនការយ ទ្ធសាស្តសរវិស័យអបរ់ំបរិសាាន ម្ពឹតរិការណ៍     
បរិសាាន និងសែរមភាពអប់រំបរិសាាននានា រនជាអាទ្ ៖ ការកែលរអែរមវធិសីិែ្ាអប់រ ំ   
បរិសាានជាតិ ការបនរអន វតរែរមវិធីសាលាដរម្តីភាពបរិសាាន ការអន វតរែរមវើធអីារារដរម្តី
បរិសាាន ការបំផ សចលនាភូរិោាននបតង  ផទុះដរម្តភីាពបរិសាាន  

• ជំរ ញសែរមផ្េពវផា្យពត័៌រនបរិសាានតារម្គបរ់បូភាព និងម្គប់រដធ្ាបាយដោយបនរ
បដងកើននូវែិចចស ម្បតិបតរិការជារយួម្គប់ភាគពីាែ់ព័នធនានា ដ ើរ្បីកែកម្បផនត់គំនិតម្បជា
ពលរ ឋឲ្យរនឥរិោបថ្លអចំដពាុះបរិសាាន  

• ដរៀបចំទ្ិននន័យបរិសាានផរល់ដសវាដរៀបចំកផនទ្ីបរសិាាន រនជាអាទ្ ៖ កផនទ្ីអភិរែ្េជីវៈ
ចម្រ ុះ កផនទ្ីដោលដម្បើម្បាស់ែនុងការម្គប់ម្គងតំបន់ការពារធរមជាតិ កផនទ្ែីំណត់តំបន់
ម្គប់ម្គងែនុង តំបន់ការពារធរមជាតិ កផនទ្ីស គរន៍តំបន់ការពារធរមជាតិ កផនទ្ីរដបៀង
ដអែូដទ្សចរណ៍។  

• បំផ សចលនាម្បឡងម្បណ្តំងសែរមភាពដរម្តីភាពបរិសាាន តាររយៈការផរល់រងាាន់
ដលើែទ្ឹែចតិរ ការផរល់វញិ្ាបនបម្តនបតងចំដពាុះអនែម្បតិបតរិលអដរម្តីភាពបរិសាាន អនែ   
ផរល់ដសវាែរម របែគំដ ើញបដចចែវិទ្ា្  នងិអនែផលិតផលិតផលនបតង។ 

ការអភវិឌឍ្ស គរនរ៍លូោាន ការអភវិឌឍ្ដទ្សចរណធ៍រមជាត ិនងិម្គបម់្គងតបំន់
ដបតែិភណឌ 

• បនរពិនិត្យ និងដធវើបចចុប្បននភាពដៅដលើបញ្ជសី គរន៍តំបន់ការពារធរមជាតិ និងកផនការ
ម្គប់ម្គង 

• ស គរន៍ និងបនរដធវើការសិែា្ស គរន៍នម្ពដឈើដៅែនុងតំបន់ការពារធរមជាតិ ដទ្ើប
បដងកើតថ្មី ដ ើរ្បដីរៀបចំបដងកើតដៅជាស គរន៍តំបនក់ារពារធរមជាតិបកនែរដទ្ៀត 

• ស ការជារយួរ ឋបាលថ្ននែ់ដម្ការជាតិ នងិម្ែសងួ សាាប័នពាែ់ព័នឋ បនរការងារទែទ់្ង 
នឹងការដរៀបចំបដងកើតបណ្តាញស គរន៍តំបនក់ារពារធរមជាតិក លរួររនថ្ននែ់ជាត ិថ្ននែ់
តំបន់ និងថ្ននែ់គណៈែរមការតំបន់ការពារធរមជាត ិ

• ពម្ងីែ/បដងកើនឱកាសរ ខរបរសម្រប់ស គរន៍រលូោាន ដោយផរល់ឱកាសឲ្យរនការ 
អន វតរដោយតាល ់ និងរនផលម្បដោជន ៍លក់ារបដងកើតជដម្រើសរ ខរបរ និងជំរ ញ 
ដលើែទ្ឹែចតិរឲ្យដធវើសរ រណែរម រាល់សែរមភាពដៅែនុងកផនការម្គប់ម្គងស គរន៍ 
ដៅែនុងកផនការវនិិដោគ  ំសងាាត់នីរួយៗ 
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• ដម្ជើសដរើស និងអន វតរសាែល្បងនូវទ្ស្េនៈទនសរីពី “ស ម្គប់ម្គង និងការចលូរួរ
របស់ស គរន៍” ដៅែនុងស គរន៍តំបនក់ារពារធរមជាតិរយួចំនួនសែតិដៅែនុងតំបន់ 
ខាងដែើតទ្ដនល ដរគងគខាងដជើង និងខាងត្បូងបឹងទ្ដនលសាប 

• ដែៀរគរការោមំ្ទ្ នងិធនធានសម្រប់បដងកើតនិងពម្ងីែផលិតែរម ក លរួរចកំណែ ល ់
ការ កែលរអជវីភាពស គរន៍ សម្រប់ស គរន៍តបំន់ការពារធរមជាតសិែិតដៅែនុងតំបន់ 
ខាងដែើតទ្ដនលដរគងគ ខាងដជើង និងខាងត្បូង បងឹទ្ដនលសាប  

• ការដរៀបចំដទ្សចរណ៍ធរមជាតិ និងអភរិែ្េធនធានធរមជាត ិ
• ស គរន៍រូលោានទ្ទ្លួបានផលម្បដោជន៍ពកីារចូលរួរដៅែនុងការម្គប់ម្គងតំបន់
ការពារ ធរមជាតតិាររយៈការដរៀបចំដទ្សចរណ៍ធរមជាតិ  

• ដទ្សចរណ៍ធរមជាតិ នងិដទ្សចរណវ៍ប្បធរ៌ បានបងាាញឲ្យដ ើញថ្នជារដធ្ាបាយ ៏
ដជាគជ័យសម្រប់ការការពារ និង អភិរែ្េតំបន់ការពារធរមជាតិម្ពរទំងរែ្ាបាននូវចីរ 
ភាព និងស ខ រលភាពរបស់ស គរន៍រូលោានែនងុដពល ណំ្តលោនផងក រ 

• ពម្ងឹងែិចចស ការ នងិភាពជាន គជូារួយម្ែសងួ សាាប័នពាែ់ព័នធ ជាពដិសសជារយួ
ម្ែ រ   នដទ្សចរណ ៍និងដទ្សចរណ៍ធរមជាតិ និងគដម្រងវិនិដោគអភិវឌឍ្ន៍ដទ្សចរណ៍
ធរមជាតិ និងដសវាែរមដទ្សចរណ៍ធរមជាតិ ម្តូវបានកែលរអ នងិបដងកើនចំននួដភញៀវដទ្ស- 
ចរណ៍ដៅទ្ស្េនាែនុងតំបន់ការពារធរមជាតិ  

• ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងដបតិែភណឌវប្បធរ៌ ដោយស ការជារួយសាាប័នទ្ទ្ួលបនទុែការងារ
វប្បធរ៌ អងគភាពពាែ់ព័នធ និងន គូអភិវឌ្ឍន៍ និង 

• ពម្ងឹងសរតែភាពរបស់អងគភាព និងផ្េពវផ្ាយព័តរ៌ន និងការអបរ់ំអំពីតនរលដបតិែភណឌ
ធរមជាតិ-វប្បធរ៌ទ្លូំទ្លូាយ ល់សាធារណជន។ 

៤.១៨២- ដែើម្បីអនវុតដដោលនដោបាយជាអាទភិាពរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា គណៈែរាធកិារជាតមិ្គបម់្គងដម្ោុះរ នររាយ នឹងបនរអន វតរសែរម 
ភាពជាអាទ្ិភាព រួររន៖ 
១- ការយល ់ងឹអពំហីានភិយ័ដម្ោុះរ នររាយ 
• បា៉ាន់ម្បរណហានិភយ័ដម្ោុះរ នររាយ ភាពងាយរងដម្ោុះ សរតែភាព ការម្បឈរនឹង 
ភយនររាយ លែខណៈរបសរ់ ខសញ្ាដម្ោុះថ្ននែ់ និងផលប ុះពាល់ក លអាចដែើតរន។ 

• ដលើែែរពសក់ារម្បរលូ ការវិភាគ ការម្គប់ម្គង ការដម្បើម្បាស់ នងិការផ្េពវផា្យព័ត៌រន 
និងទ្ិននន័យក លពាែ់ព័នធដោយដម្បើម្បាស់ ពត័៌រនម្បភពដ ើរ រួររនម្បព័នធព័ត៌រនភូរិ
សាស្តសដនិងបដចចែវិទ្្ាព័ត៌រនគរនាគរន៍ និងរបែគំដ ើញថ្មីៗ។ 

• ជំរ ញការអន វតរធ រែិចច ដលើការបា៉ាន់ម្បរណហានភិ័យដម្ោុះរ នររាយដៅតារទ្ីតាំង
ជាែ់លាែ់ននបរិោកាសម្បតិបតរិការ នងិរនកខេ្ចងាាែ់ផគត់ផគង់របស់ខលនួដោយរនការ
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យល់ ឹងចា្ស់លាស់ អពំកីារម្បឈរនឹងហានិភ័យដោយរ ខសញ្ាដម្ោុះថ្ននែ់ និង ភាព
ងាយរងដម្ោុះ។ 

• សរ រណែរមព័ត៌រនហានិភ័យដម្ោុះរ នររាយ ដៅែនុងកផនការវនិិដោគធ រែិចច នងិ
ការម្គប់ម្គងអងគភាពវសិយ័ឯែជន ជាពិដសសស ម្ោសធ នតូច និងរធ្យរ តាររយៈ
សរគរស ម្ោសធ រែចិច សភាពាណិជជែរម និងដវទ្ិកាជាតិ នងិដវទ្កិាតំបន់សរីពីការ
កាត់បនែយហានិភយ័ដម្ោុះរ នររាយ។ 

• បំផ សគំនិតផរចួដផរើរភាពជាន គូរវាងវសិ័យសាធារណៈ ឯែជន សម្រប់ដលើែែរពស់ការ
យល់ ឹង ការោំម្ទ្ នងិការអប់រំ ដ ើរ្បីពម្ងឹងឥរិោបថ្របស់វិសយ័ឯែជនចំដពាុះការ
អភិវឌ្ឍក លរនហានិភយ័គួរឲ្យភយ័ខាាច ។ 

• ដរៀបចំដោលការណ៍កណនាំ សម្របក់ារបា៉ានម់្បរណហានិភ័យដម្ោុះរ នររាយដៅ 
រូលោានស គរន ៍ ដៅនឹងការដម្បើម្បាសក់ផនការអភិវឌ្ឍដៅរលូោានស គរន៍របស់
ខលួនធានា ល់ការបដំពញបកនែរនូវចំដណុះ ឹងនងិការអន វតរក លរនតារម្បនពណី ជន
ជាតិដ ើរភាគតិច និងរលូោានវិទ្្ាសាស្តសរ និងបដចចែវិទ្្ា ។ 

• ែសាងចំដណុះ ឹង នងិសរតែភាពរបស់រស្តនរីរាជការ ថ្ននែជ់ាត ិ និងថ្ននែ់ដម្ការជាតិ នងិ 
ប គគលិែសងគរស ីវិល ស គរន៍ និងអនែសម័ម្គចិតរ ដ ើរ្បីតារោនម្តួតពនិិតយ្រ ខសញ្ា
ដម្ោុះថ្ននែ់ ការម្បឈរនងឹហានិភ័យ និងភាពងាយរងដម្ោុះែនុងសងគរ ។ 

• ដលើែែរពសក់ារយល់ ឹងជាសាធារណៈអំពីដម្ោុះរ នររាយជាដទ្ៀងទត់តាររយៈការ
ម្បារពធទ្ិវាជាតមិ្គប់ម្គងដម្ោុះរ នររាយ ទ្ិវាអាសា៊ានម្គប់ម្គងដម្ោុះរ នររាយ ទ្ិវាអនររ
ជាតិការកាត់បនែយដម្ោុះរ នររាយ និងទ្ិវាពិភពដលាែសរីពីរលែយែ្េស ណូ្តរី ។ 

២-ពម្ងងឹអភបិាលែចិចហានភិយ័ដម្ោុះរ នររាយ ដ ើរប្មី្គបម់្គងហានភិយ័ដម្ោុះរ នររាយ 

• កែលរអយ ទ្ធសាស្តសរ/កផនការកាត់បនែយហានិភ័យដម្ោុះរ នររាយថ្ននែជ់ាតិ និងរូលោាន
ក លរនម្សាប់ឲ្យម្សបតារម្ែបខ័ណឌការងារដសនោយ និង ដោលដៅអភិវឌ្ឍម្បែប 
ដោយចីរភាព។ 

• ដរៀបចំដោលនដោបាយ និងបទ្ោានគតិយ តរ ដ ើរប្ីដធវើឲ្យម្បដសើរដឡើងនូវការអន វតរច្ាប ់
សរីពីការម្គប់ម្គងដម្ោុះរ នររាយ។ 

• ជំរ ញការអន វតរដលើទ្ិ ឋភាពស ខាភិបាល ននម្ែបខ័ណឌការងារដសនោយសម្រប់ការ 
កាត់បនែយហានិភយ័ដម្ោុះរ នររាយ ឆ្នំ២០១៥-២០៣០ ែនងុន័យធានា ល់ែិចចស 
ម្បតិបតរិការជាម្បព័នធ នងិសរ រណែរមរវាងការម្គប់ម្គងដម្ោុះរ នររាយ និងហា-     
និភ័យស ខាភបិាល។ 

• ដរៀបចំដធវើសារដពើភណឌដលើយ ទ្ធសាស្តសរ/កផនការកាតប់នែយហានិភ័យដម្ោុះរ នររាយ 
ក លរនដៅរូលោាន ដឆ្ពុះដៅសដម្រចបាននវូដោលដៅ (ង) របស់ម្ែបខ័ណឌការងារ
ដសនោយ ‟សរីពយី ទ្ធសាស្តសរ/កផនការ ការគតិគូពីហានិភ័យដៅរូលោានស គរន ៍
សម្រប់ការកាត់បនែយហានិភ័យដម្ោុះរ នររាយ” ដៅម្តឹរឆ្នំ២០២០។ 
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• ធានា លក់ារចលូរួររបស់ស្តសរីបានដពញដលញ ម្បែបដោយម្បសិទ្ធភាព នងិរនឱកាស
ដសមើភាពសម្រប់ភាពជាអនែ ឹែនាំ ដៅម្គបល់ំោបថ់្ននែ់ននការដធវើដសចែរីសដម្រចចិតរែនុង
ការងារកាត់បនែយហានិភយ័ដម្ោុះរ នររាយ។ 

៣-ការវិនិដោគដលើការកាត់បនែយហានិភ័យដម្ោុះរ នររាយសម្រប់ភាពធន់ 

• ជំរ ញយនរការជាតិ សម្រប់ការធានារា៉ាប់រងហានភិ័យដម្ោុះរ នររាយ និងការធានា 
រា៉ាប់រងឲ្យបានសរម្សប ។ 

• បដងកើនភាពធន ់ និងដធវើសរ រណែរម ការកាត់បនែយហានិភ័យដម្ោុះរ នររាយដៅែនុង 
ការអន វតរជាររួ តាររយៈការបដងកើនភាពជាន គរូវាងរ ឋបាលរូលោាន វិសយ័ឯែជន ម្ពរ
ទំងភាគីពាែ់ព័នធ នទ្ដទ្ៀត។ 

• ជំរ ញយនរការ ិរញ្ញវតែុឲ្យបានសរម្សប ែនុងការដធវើសរ រណែរម ការកាត់បនែយហា 
និភ័យដម្ោុះរ នររាយ នងិវិធានការនានា ដ ើរ្បោីមំ្ទ្ ល់ការែសាងស គរន៍ធន់នឹង
ដម្ោុះរ នររាយ ដោយរនការចលូរួរពីរូលនិធអិភិវឌ្ឍ ធនាោរ រលូនិធឯិែជន នងិ
ភាគីពាែ់ព័នធ។ 

• ចលនាឲ្យរនការចូលរួរម្គប់ម្គងហានិភ័យដម្ោុះរ នររាយដៅរលូោានស គរន៍ 
ដ ើរ្បីពម្ងឹងភាពធន់ដៅនងឹរ ខសញ្ាដម្ោុះថ្ននែក់ លដែើតរនដៅតារម្គសួារ និងស 
គរន៍។ 

• ពម្ងឹងការអបរ់ំសរីពកីារកាត់បនែយហានិភ័យដម្ោុះរ នររាយ នងិការកម្បម្បលួអាកាស 
ធាត  និងពដនលឿនការអន វតរ ោ៉ាងទ្ូលំទ្ូលាយនូវស វតែិភាពសាលាដរៀន។ 

៤- ដលើែែរពស់ការដម្តៀរដរៀបចំដម្ោុះរ នររាយ សម្រប់ការដ្លើយតបម្បែបដោយ
ម្បសិទ្ធភាព និងដ ើរប្ី “សាាបនាឱយ្ម្បដសើរជាងរ ន” ែនុងការសាោរដឡើងវិញ ការដធវើឲយ្
ម្បដសើរដឡើងវិញ និងការសាាបនា ដឡើងវិញ 

• ដធវើបចចុប្បននភាព កផនការដម្តៀរបម្រ ងដ្លើយតបដម្ោុះរ នររាយដៅរលូោាន និងថ្ននែ់
ជាតិ វិធីសាស្តសដក លរនការចូលរួរពីព  ភាគីពាែ់ព័នធ និងព  វិសយ័ ធានា ល់ការ
ទ្ទ្ួលបាននូវដសវាែរមទ្លូំទ្ូលាយ និងយនរការបកងអែ ដ ើរ្បីជំរ ញតម្រូវការជាែ់លាែ់
របស់ស្តសរី និងែ ររ រន ស្េចស់ ជនពកិារនងិម្បជាពលរ ឋ ក លម្បឈរនឹងហានិភ័យ។ 

• ពម្ងឹងម្បព័នធម្បកាសឲ្យ ងឹរ ន សម្រប់ព  រ ខសញ្ាដម្ោុះថ្ននែ់ ដ ើរ្បធីានា លក់ារ 
ទ្ទ្ួលបានដៅរយៈចរាយឆ្ាយ។ 

• ពម្ងីែការចូលរួររបស់វសិ័យឯែជន ែនុងការដម្តៀរដរៀបចំសម្រប់ការដ្លើយតប ការសាោរ
ដឡើងវិញ និង ‟ការសាាបនាឲ្យម្បដសើរជាងរ ន” តាររយៈែិចចស ម្បតិបតរកិារជាម្បពន័ធ 
រវាងវិស័យសាធារណៈ នងិវិស័យឯែជន។ 

• ែសាងសរតែភាពរបសអ់ាជាាធររូលោាន រួរទងំការពម្ងងឹភាពជាអនែ ែឹនាំរបស់ស្តសរី 
ជនពិការ នងិយ វជន ដ ើរ្បីដរៀបចំបដងកើតកផនការសាោរដឡើងវិញនវូដម្ោុះរ នររាយដៅ 
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រូលោានស គរន ៍រួររនការជសួជ លសំណងឲ់្យរ៉ឹងរំ ការែសាងដឡើងវញិ ពម្ងងឹនូវ 
ម្ែរសាងសង់ ែរមវិធីដម្កាយរនរបសួសានរ ជីវភាពរស់ដៅម្បែបដោយភាពធន់ ការ  
ផរល់ទ្ីជម្រែសម្រប់ម្បជាជនតាស់ទ្ីលំដៅជាដ ើរ ។ 

• បស្តញ្ាបវិធីសាស្តសដ រូលោានម្បព័នធដអែូឡូស ី តាររយៈែិចចស ម្បតិបតរិការ្លងក ន 
ដ ើរ្បី ែសាងភាពធន់។ 

៤.១៨៣- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ប្កសងួវបប្ធរ ៌នងិ វចិមិ្តសលិប្ុះ នឹងបនរអន វតរសែរមភាពជាអាទ្ិភាព 
រួររន៖ 
១.ការអភរិែេ្ដបតែិភណឌវបប្ធរជ៌ាតទិងំរបូនីងិអរបូ ី៖ 
• ការដធវើបចចុប្បននែរមបញ្ចសីារដពើភណឌដបតិែភណឌវប្បធរ៌ជាតិដោយបដងកើតឲយ្រននូវ 

“រូលោានទ្ិនននយ័” ជាតរិួយ ក លងាយម្សួលែនងុការែំណត់ហានិភយ័ដបតែិភណឌ  
វប្បធរ៌ជាម្បច ំ

• ដរៀបចំយនរការ បទ្ោានគតិយ តរនិងកផនការការងារក លដ្លើយតបនឹងសាានភាពជាែ់ 
កសរងែនុងការម្គប់ម្គងដបតិែភណឌវប្បធរ៌ 

• ដរៀបចំវធិាននិងចណំ្តត់ការសរម្សបទន់ដពលដវលាែនុងការការពារទ្ប់សាាត ់ កថ្ទំនិង
ជួសជ លសរ្បតិដបតែិភណឌវប្បធរ៌ជាតិក លម្បឈរនឹងដម្ោុះថ្ននែ់ឬឈានដៅរែការ
បាត់បង ់

• ពម្ងឹងយនរការទរទរយែរែវិញនូវវតែុប រាណកខមរក លម្តូវបានលួចនិងកានក់ាប់ដោយ
ខ សច្ាបទ់ំងដៅែនុងនិងដម្ៅម្បដទ្ស 

• ដលើែែរពសក់ារយល់ ឹងនិងបងកឲ្យរនការចលូរួរពីសាធារណជនែនុងការកថ្រែ្ាការពារ
ដបតិែភណឌវប្បធរជ៌ាត ិ

• ជំរ ញការអភរិែ្េដបតិែភណឌែនុងស គរន៍ 
• ពម្ងឹងនិងពម្ងីែការអភិវឌ្ឍចំដណុះ ឹងនិងជនំាញវជិាាជីវៈដលើវសិ័យវប្បធរ៌ 
• កថ្រែ្ានងិជំរ ញឲ្យកានក់តខាាំងចំដពាុះការដផទរចដំណុះ ឹងម្បនពណី 
• បដងកើនការយល់ ឹងការយែចិតរទ្ ែោែ់និងការចូលរួរពីរហាជន ពិដសសយ វជននិង
ែ ររដោយដធវើការបណ្តុះបណ្តាលដោយឈរដលើដោលការណ៍ “អប់រំដ ើរ្បវីប្បធរ៌ វប្ប
ធរ៌ដ ើរ្បីអប់រំ” 

• កថ្រែ្ានងិដលើែែរពស់ការការពារវបប្ធរ៌ជនជាតិដ ើរភាគតិច 
• បងកលែខណៈឲ្យស្តសរ ីែ ររនិងជនពិការចូលរួរកាន់កតដម្ចើនែនុងវិស័យវប្បធរ៌ 
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២.ការដលើែតនរលវបប្ធរជ៌ាត៖ិ 
• ពម្ងឹងនិងពម្ងីែវិសាលភាពននការផ្េពវផា្យវប្បធរ៌ជាតិឲ្យកាន់កតទ្លូំទ្លូាយតារ    
រយៈការសកររងរដហាម្សព ការតាងំពិព័រណ៍។ល។ 

• ពម្ងឹងនិងពម្ងីែតនួាទ្ីរបស់សាររនទីរ និងរណឌលវប្បធរ៌ 
• ម្សាវម្ជាវនិងផេ្ពវផ្ាយដបតិែភណឌវប្បធរ៌ជាតិ 
• ដរៀបចំចងម្ែងឯែសារដបតិែភណឌម្បណិត នងិរនតនរលដលចដធាារបសែ់រពុជាោែ់
បញ្ចូលែនុងបញ្ជីរបស់អងគការយូដណសកូ 

៣.ការអភវិឌឍ្វបប្ធរ៖៌ 
• ដរៀបចំបទ្ោានគតយិ តរនងិយនរការអន វតរសម្របជ់ួយម្ទ្ម្ទ្ង់ លស់ិល្បែរផលិតែរ  
អងគការ សរគរ និងស ម្គិនក លម្បែបអាជីពែនុងវិស័យវប្បធរ៌ 

• ស ការជារយួម្ែសួង សាាប័នពាែ់ព័នធដ ើរ្បជីំរ ញ ល់ការបដងកើតទ្ផី្ារផលិតផល   
វប្បធរ៌និងទ្ីផា្រការងារែនុងវិស័យវប្បធរ៌ នងិសលិ្បៈ 

• ពម្ងីែទ្ីផា្រផលតិផលនងិដសវាែរមវប្បធរ៌ ដោយផរល់ឱកាសឲ្យបានទ្ូលំទ្លូាយជូន 
 ល់សិលប្ែរ ផលិតែរ នងិអនែម្បែបអាជីពែនងុវិសយ័វប្បធរ៌ នងិសិលប្ៈ 

• បងកលែខណៈដលើែទ្ែឹចិតរនិងជំរ ញ ល់ការនចនម្បឌតិបដងកើតថ្មីសានន ដ ើរ ដ ើយថ្មីែនុងកផនែ 
តស្តនរី ដសាទ្ស្េន៍ ភាពយនរ សិល្បៈទ្ស្េនីយភាព សិប្បែរម វិចមិ្តែរម តរា្ញម្បនពណី 
និងការរចនានចនរ ូ  

• ជំរ ញការដរៀចពំិព័រណ៍សានន នចនម្បឌិតបដងកើតថ្មីែនុងវសិ័យសលិ្បៈវប្បធរ៌ និងឧស្ា ែរម 
នចនម្បឌិត 

• ដលើែែរពសវ់ិស័យភាពយនរដៅែរពុជា 
• ជំរ ញឲ្យែរពជុា ជាទ្ីែកនលងផ្េពវផ្ាយផលិតផលវប្បធរ៌ 
• បដងកើតម្បព័នធទ្ិននន័យសរីពអីងគការ សរគរ និងស ម្ោសវប្បធរ ៌
• ដធវើអតរសញ្ាណែរមវប្បធរ៌ និងភូរិរួយផលិតផលរួយ 
• ដរៀបចំយនរការសម្រួលការនាំចូលសរារៈបដចចែវិទ្ា្សរង់ោនិងម្សបចា្ប់ជូន ល់ស 
ម្គិនម្បែបរ ខរបរដលើវសិយ័វប្បធរ៌។ 

៦.៣- ការពគ្រងងឹការគ្ររបគ់្ររងនររបូនយីកមម  
ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 
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៤.១៨៤- ដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសររបស់រាជរោាភបិាល គឺអភិវឌ្ឍទ្ីម្ែ ងដ ើរ្បឲី្យរនបរិសាានលអ 
សម្រប់ការរស់ដៅ និង រនដសាភ័ណភាព ម្ពរទំងដលើែែរពស់ស ខ រលភាពរបសម់្បជាជន 
និង ម្បសិទ្ធភាពសងគរ-ដស ឋែិចច។ 

៤.១៨៥- ទ្នទឹរដនុះ រាជរោាភបិាលដៅជួបបញ្ាម្បឈររួយចំនួន រួររន បលង់ដោលដម្បើ
ម្បាស់ ី និង យ ទ្ធសាស្តសរតម្រង់ទ្ិសអភិវឌឍ្ដៅរិនទន់ម្តូវបានសិែា្ចប់ នងិ អន រ័តសម្រប់
ដខតរ ម្ែ ងភាគដម្ចើន ការតាំងទ្ីលដំៅរិនទន់រនសណ្តាប់ធានបល់អដៅដឡើយ ការរដំលាភយែ
ចំណីផលូវ ការរំដលាភបំពានដលើបឹងធរមជាតិ  គីម្របនម្ព និង ការចប់យែ ីសាធារណៈដៅរិន
ទន់ម្តូវបានដោុះម្សាយបានលអដៅដឡើយ កផនការដរអភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរព័នធរូបវនរទ្ីម្ែ ង រិន
ទន់ម្តូវបានដរៀបចំឲ្យរនភាពម្បទែ់ម្ែឡា ការ ែឹជញ្ជូន និង ចរាចរណ៍ដៅែនុងម្ែ ងរនិទន់
រនសណ្តាបធ់ានប់លអក លដធវើឲ្យរនការខាតបង់ខាងសងគរ នងិ ដស ឋែិចច និង ការរិនទន់
ដរៀបចំបាននូវម្ែបខណ័ឌចា្ស់លាស់ សម្រប់ដលើែែរពស់ដសាភ័ណភាពនងិ អភិរែ្េសំណង់
ម្បវតរិសាស្តសរដៅែនុងម្ែ ង។ 

៤.១៨៦- ែនុងនីតិកាលទ្ី៦ ននរ ឋសភា, រាជរោាភិបាលនឹងដតោតអាទ្ិភាពដលើ ៖ 
ទ្១ី-ការបនរជំរ ញ ំដណើរការកែទ្ម្រង់ ីធលី និង ការបដងកើនដល្បឿនននការែសាងកផនការដរ និង 
បលង់ដោលននការដរៀបចំក ន ី នគរូបនីយែរម និង សំណង់ ទំងថ្ននែ់ជាតិ នងិ ថ្ននែ់ដម្ការ
ជាតិ ែនុងដោលដៅម្គប់ម្គង និង អភិវឌឍ្វិសយ័ ីធលីឲយ្កាន់កតរនម្បសិទ្ធភាព។ 

ទ្២ី-ការពម្ងឹងសរតែភាពអន វតរការងារនគរូបនយីែរម ការងារបលង់ដោលដម្បើម្បាស់ រីាជធានី 
ការែសាងបលង់ដោល ដម្បើម្បាស់ ីម្ែ ង ម្ស ែ-ខណឌ   ំ-សងាាត់ ដៅទ្ូទងំរាជធានី-ដខតរ 
ការដរៀបចំយ ទ្ធសាស្តសរតម្រង់ទ្ិសែនុងការែំណត ់ កបងកចែតំបន់ដម្បើម្បាស ់ នងិ ការម្គប់ 
ម្គងលំដៅឋានដោយដម្បើម្បាស់បដចចែវិទ្្ាពត័៌រន។ 

ទ្៣ី-ការដរៀបចំកផនការដរអភិវឌ្ឍដ ោារចនាសរព័នធទ្ីម្ែ ង និង ទ្ីម្បជ ំជនសខំាន់ៗ សម្រប់ 
ោំម្ទ្ការអភវិឌ្ឍផលូវថ្នល់ ផលូវក ែ និង ផលូវទ្ែឹ ែ៏ ចូជាម្បព័នធ ផគត់ផគង់អគគិសនី និង ទ្ឹែ
សាាត និងជាពិដសសម្បពន័ធលូ និង ម្បព័នធម្បម្ពឹតរែរមទ្ឹែែខវែ់។ 

ទ្៤ី-ការជំរ ញការអភិវឌ្ឍវសិ័យសំណង់ នងិ ការដរៀបចំទ្ីម្ែ ង ទ្ីម្បជ ំជន ពិដសសម្ែ ងដបា៉ាយ 
កប ត និង ម្ែ ងបាវិត ដោយជំរ ញការអភិវឌ្ឍ និង ពម្ងឹងការអន វតរតារចា្ប់ បទ្ោានគតិ- 
យ តរ បដចចែដទ្ស និង សរង់ោសំណង់ ក លធានា គ ណភាព ស វតែភិាព ដសាភ័ណភាព 
ម្បសិទ្ធភាពខពស់ និង ដោលការណ៍ទ្មី្ែ ងឆ្ាតនវ ម្ពរទំងជំរ ញអន វតរែរមវធិីអភិវឌ្ឍលំ- 
ដៅឋានតនរលសរររ្យ។ 

ទ្៥ី-ការបនរពម្ងឹងដសាភណ័ភាព និង ដសវាទ្ីម្ែ ង ទ្ីម្បជ ំជនសខំាន់ៗ តាររយៈការម្គប់ម្គង 
ការម្បរូលសំរារ និង អនារ័យ ការដរៀបចផំលូវដថ្មើរដជើង ទ្ីធាាចំណត ការដរៀបចំសួនច្ារ 
សាធារណៈ ការែសាង និង ការពារម្ចំងទ្ដនល នងិ ទ្ំនប់ ការដរៀបចសំណ្តាប់ធានប់ និង 
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ដភលើងបំភលឺដៅែនុងម្ែ ង ការអភិរែ្េសំណង ់ ក លរនតនរលម្បវតរិសាស្តសរ ម្ពរទំងការបនរ 
ដរៀបចំពម្ងីែ និង ពម្ងឹងគ ណភាព ែ៏ ូចជាជំរ ញការដម្បើម្បាស់ដសវា ឹែជញ្ជូនសាធារណៈ
ែនុងទ្ីម្ែ ង។ 

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 
៤.១៨៧-  ដែើម្បីអនវុតដដោលនដោបាយជាអាទិភាពរបសរ់ាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ម្ែសងួដរៀបចកំ ន  ីនគរបូនយីែរម នងិសណំង ់នឹងបនរ សែរមភាពជា
អាទ្ិភាព រួររន ូចខាងដម្ការ៖  

 ១. ការងាររ ឋបាល ធីលៈី  
• អន វតរកផនការច ុះបញ្ជីអចលនវតែុឲ្យបាន៧៨% ដៅឆ្នំ២០១៩ ៨៤% ដៅឆ្នំ២០២០ 
៩០% ដៅឆ្ន២ំ០២១ ៩៦% ដៅឆ្នំ២០២២  នងិឈានដៅសដម្រច១០០% ដៅឆ្នំ 
២០២៣ ននចនំួនែ្ាល បីា៉ាន់សាានសរ ប៧លានែា្ល  ី

• ច ុះបញ្ជី ីរបស់ស គរនជ៍នជាតិដ ើរភាគតិចជាែរមសិទ្ធិសរូ ភាព ឲ្យបានចំនួន១០
ស គរន៍ ែនុងរួយឆ្ន ំ

• ពដនលឿនការច ុះបញ្ជី ីរ ឋក លជាែរមវតែនុនសរ្បទន ីដស ឋែិចចក លដៅដសសសល់ចំនួន
១១៩ម្ែ រ   ន និង ីរ ឋដផ្េងដទ្ៀត 

• សិែ្ាបទ្ោានគតយិ តរដ ើរ្បីបញ្ចូលព័តរ៌នសរីពសីណំង់ដៅដលើបណណែរមសិទ្ធិ 
• ពដនលឿនការដោុះម្សាយវិវាទ្ ីធលីតារម្គបយ់នរការ រួររន យនរការអាជាាធរជាតដិោុះ
ម្សាយទ្ំនាស ់ីធលី គណៈែរមការស រិដោ ី ម្ែ រដោុះម្សាយវិវាទ្ចល័ត នងិយនរការ
ក លបដងកើតបកនែររបស់ម្ែសួងដរៀបចំក ន ី  នគរបូនីយែរម នងិសំណង ់ដ ើរ្បីភាពស ខ 
  រររនាែនុងសងគរ 

• ទ្ប់សាាត់ការចូលរដំលាភកាន់កាប់ ីរ ឋម្គប់ម្បដភទ្ដ ើរ្បីដធវើជាែរមសិទ្ធ រនជាអាទ្ ៖  ី
នម្ពដឈើ  ីែនុងក នដនសាទ្ក លម្តវូការពារ  ីែនងុតបំន់ការពារធនធានធរមជាតិ និង     
បរិសាាន  ីចំណីផលូវថ្នល់ នងិផលូវរថ្ដភលើង 

• ពម្ងីែបណ្តាញបដងាោលម្បថឹ្ពីវិភាគលោំប់ទ្ី២ លោំប់ទ្ី៣ និងលោំប់ទ្ី៤ ដ ើរ្បីោំម្ទ្
 ល់ការែសាងកផនទ្ី នងិការច ុះបញ្ជីអចលនវតែុដៅទ្ូទំងម្បដទ្ស 

• ដធវើបចចុប្បននភាពបញ្ជរីាយនារភូរិសាស្តសរននម្ពុះរាជាណ្តចម្ែែរពជុាសម្រប់ភរូិ   ំ សងាាត់ 
ក លបដងកើតថ្មី។ 

 ២.ការងារដរៀបចកំ ន  ីនងិនគរបូនយីែរមៈ  

• ជំរ ញ និងអន រ័តកផនការរបូវនរ  ូចខាងដម្ការ៖ 
▪ កផនការដរៀបចំក ន ីថ្ននែជ់ាតិ 
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▪ កផនការដរៀបចំក ន ីតារតំបន់ចំនួន៣ គ ឺ តំបន់ដ្នរសរ ម្ទ្ តំបន់ជ ំវញិបឹងទ្ដនលសាប 
និងតំបន់ជ ំវញិរាជធានីភនំដពញ  

▪ កផនការដរៀបចំក ន ីថ្ននែដ់ខតរចំនួន១២ 
▪ បលង់ដោលដម្បើម្បាស់ ីថ្ននែ់ម្ែ ង និងទ្ីម្បជ ំជនចនំួន២២ 
▪  បលង់ដោលដម្បើម្បាស់ ីថ្ននែ់ម្ស ែ ខណឌ ចំនួន៣៨ 
▪ កផនការដម្បើម្បាស់ ីដៅែនងុ  ំ សងាាត់ចំននួ១៧៩។ 

• ជំរ ញនិងអន រត័កផនទ្ីម្ពមំ្បទ្ល់រ ឋបាល កផនទ្ីដ ោារចនាសរព័នធ នងិកផនទ្ីដម្បើម្បាស់
 ីបចចុប្បនន ននម្ែ ង ម្ស ែ ខណឌ តារបណ្តារាជធានី ដខតរ ទំងអសច់ំនួន១៩៧ ម្តឹរឆ្ន ំ
២០១៩។ 

៣.ការងារម្គបម់្គង នងិអភវិឌឍ្តបំនដ់្នរសរ ម្ទ្ែរពជុាៈ 

• ដរៀបចំ នងិអន រ័តកផនការរូបវនរតំបន់ដ្នរសរ ម្ទ្ែរពជុា៖ ១.  បលង់ដោលដម្បើម្បាស់ ី
ដកាុះននតំបន់ដ្នរសរ ម្ទ្ែរពុជាចំនួន ៧ដកាុះ ២. បលងដ់ោលដម្បើម្បាស ់ីម្ែ ងដកាុះរ  ង   ៣.
បលង់ដោល និងបលង់លរអិត ចីំណីដ្នរសរ ម្ទ្ ន សរ ម្ទ្ សទឹង កម្ពែ បឹង ផលវូទ្ឹែក លតភាាប់
ដៅនឹងសរ ម្ទ្ និងនផទទ្ឹែក លជាប់នឹងដ្នរសរ ម្ទ្ 

• សាងសង់ និងដបាុះបដងាោលម្ពំម្បទ្ល់ ីចំណីដ្នរសរ ម្ទ្ កម្ពែ សទឹង អរូ បឹង និងបណ្តាញ 
ផលូវទ្ឹែក លភាាប់ដៅនឹងសរ ម្ទ្ននតំបន់ដ្នរសរ ម្ទ្ែរពុជា 

• ដបាុះបដងាោលម្បថឹ្ពីវិភាគ និងដរៀបចកំផនទ្ីរូបថ្តពីដលើអាកាស ដៅតារដកាុះននតំបន់ដ្នរ
សរ ម្ទ្ែរពុជា។ 

 ៤. ការងារលដំៅឋាន នងិសរប្ទន សីងគរែចិចៈ 
• ោែ់ឲ្យ ំដណើរការម្បព័នធម្គប់ម្គងព័ត៌រន និងទ្និននយ័លំដៅឋានទ្ទូំងម្បដទ្ស 
• ែសាងកផនទ្ីទ្ីតាងំសំណង់បដណ្តាុះអាសនន និងស គរន៍ម្បជាពលរ ឋម្ែីម្ែ និងព័ត ៌
រនដសវាែរមឥណទនលដំៅឋានដៅតារបណ្តារាជធានី ដខតរ 

• បនរអន វតរែរមវិធសីរ្បទន ីសងគរែិចច ដ ើរ្បីកចែ ីជូនម្បជាពលរ ឋម្ែីម្ែ ក លខវុះ ី
ចំនួន៥០០ម្គួសារ ែនុងរយួឆ្នំ និងបនរអន វតរកចែ ី និង/ឬផទុះ ជូនែងែរាងំែំព ងឈរ
ដជើងដៅតារម្ពំក ន ចំនួន៥០០ខនង ែនុងរួយឆ្ន ំ

• ចងម្ែងបដងកើតជាភូរិផលូវការសម្របទ់្ីតាំងសរ្បទនសងគរែចិចក លបានដរៀបចំ និងសរ
 រណែរមដៅែនុងកផនការអភិវឌ្ឍ និងែរមវធិីវិនិដោគ  ំ សងាាត ់

• ជំរ ញដោុះម្សាយសំណងរ់ិនដរៀបរយតារទ្ីម្ែ ង និងទ្ីម្បជ ំជន តាររូបភាពអភិវឌ្ឍដៅ
នឹងែកនលង ឬតាងំទ្ីលំដៅថ្មី ម្សបតារសារាចរកណនាំដលខ០៣ សរីពីការដោុះម្សាយ
សំណង់បដណ្តាុះអាសននដលើ ីរ ឋ ក លម្តូវបានទ្ស្តនាានកានក់ាប់ដោយខ សច្ាប់តាររាជ
ធានី ទ្ីម្ែ ង និងទ្មី្បជ ំជន 
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• ជំរ ញការសាងសង់លំដៅឋានសម្របជ់ួល នងិលែ់ជូនម្បជាពលរ ឋ ក លរនចំណូល
ទប រធ្យរ និងជនងាយរងដម្ោុះ ដោយអន វតរម្សបតារដោលនដោបាយជាតិសរពីី
លំដៅឋាន នងិដោលនដោបាយសរីពកីារដលើែទ្ឹែចិតរ និងការបដងកើតែរមវិធជីាតិសម្រប់
ការអភិវឌ្ឍលំដៅឋានរនតនរលសរររ្យ។ 

 ៥. ការម្គបម់្គង នងិអភវិឌឍ្វសិយ័សណំងៈ់  
• ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងវសិ័យសំណង់ ដោយចត់វធិានការតឹងរ៉ឹងែនុងការម្តួតពិនតិ្យ និងទ្ប់
សាាត់ការសាងសង់រំដលាភដលើ ីសាធារណៈរបស់រ ឋ និង ការសាងសងោ់ានលិខិត        
អន ញ្ាត ការសាងសង់ខ សលិខិតអន ញ្ាត ដ ើរប្ីដជៀសវាងការប ុះពាល់ លដ់សាភ័ណ
ភាព ស វតែភិាព សណ្តាបធ់ានប់សាធារណៈ បរិសាាន និងដ្នរសរ ម្ទ្ែរពុជា  

• ោែ់ឲ្យដម្បើម្បាសក់ារផរល់ដសវាសាធារណៈដលើការច ុះបញ្ជីម្បែបអាជីវែរមវសិយ័សំណង់
តារម្បព័នធដអឡិចម្តូវនែិ និងឈានដៅពម្ងីែបកនែរដសវាដផ្េងៗដទ្ៀតឲយ្បានទ្លូំទ្ូលាយ 

• ោែ់ឲ្យដម្បើម្បាសន់ូវការម្គប់ម្គងទ្ិនននយ័សំណងត់ារម្បព័នធព័ត៌រនវទិ្្ាក លភាាប់នឹង
ព័ត៌រនភូរិសាស្តសរ GIS របស់ែរមវិធី Google Map 

• ជំរ ញការដោុះម្សាយវិវាទ្ែនុងវិស័យសំណង់ឲយ្រនតរាភាព 
• ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងរូបវនដប គគល និងនីតិប គគលម្បែបអាជីវែរមសែិ្ាគដម្រងបលង់ និង
សាងសង់។ 

៦. ការងារដរៀបចចំា្ប ់នងិលខិតិបទ្ោានគតយិ តរៈ  
• ដរៀបចំចា្ប់៖ ១. ច្ាបស់រពីីសំណង ់២. ចា្ប់ភូរបិាលថ្ម ី៣. ច្ាប់សរពីីការដរៀបចំក ន ី
និងនគរូបនយីែរម ៤. ច្ាប់សរីពីលំដៅឋាន នងិ ៥. ច្ាប់សរីពកីារម្គប់ម្គងនងិអភិវឌ្ឍន៍
តំបន់ដ្នរសរ ម្ទ្ែរពុជា 

• ដរៀបចំដោលនដោបាយ និង យ ទ្ធសាស្តសរ៖ ដោលនដោបាយជាតិសរីពីភាពជាន គូរវាង 
វិស័យឯែជននិងវសិ័យសាធារណៈដលើការងារ ីធល ី និង យ ទ្ធសាស្តសរជាតសិម្រប់អភិវឌ្ឍ
ទ្ីម្ែ ង ទ្ីម្បជ ំជន 

• ដរៀបចំម្ពុះរាជម្ែឹត្យ និងអន ម្ែឹត្យ និងលខិិតបទ្ោានគតិយ តរ៖ ១. ម្ពុះរាជម្ែឹត្យសរីពកីារ
ដរៀបចំនិងការម្បម្ពតឹរដៅននម្ែ រម្បឹែ្ាជាតិបទ្ោានបដចចែដទ្សសំណង់   ២. ម្ពុះរាជ
ម្ែឹត្យសរីពកីារដរៀបចំនិងការម្បម្ពឹតរដៅននគណៈវិជាាជីវៈពាែព់័នធនឹងវសិ័យសណំង់ ៣. 
អន ម្ែឹត្យសរពីីការម្គប់ម្គងនិងអភិវឌ្ឍតំបនដ់្នរសរ ម្ទ្ែរពុជា ៤. អន ម្ែតឹ្យសរីពីម្ែរសលី
ធរ៌វិជាាជីវៈែនុងវិស័យសណំង់ ៥. អន ម្ែឹត្យសរីពីការម្គប់ម្គងអនែជំនាញែនុងវិស័យសំណង់
ក លរិនទន់រនគណៈវជិាាជីវៈ ៦. អន ម្ែតឹ្យសរីពអីាជាាបណណែនុងវសិ័យសណំង់ ៧. អន 
ម្ែឹត្យសរីពកីារដរៀបចំនិងការម្បម្ពឹតរដៅរបស់រនទីរពិដសាធន៍ជាតិវិសយ័សំណង់ ៨. អន 
ម្ែឹត្យសរីពលីិខិតអន ញ្ាតសាងសង់ ជួសជ ល ឬរ ុះដរើសំណង់ ៩. អន ម្ែឹត្យសរពីីលែខខណឌ 
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និងនីតិវិធីននការផរល់និយត័ភាពសំណង ់១០. អន ម្ែឹត្យសរីពីឯែសណ្តាន សញ្ាសរោល ់
និងសញ្ាសែរិរបស់រស្តនរអីធិការែិចចសំណង់ ១១. អន ម្ែឹត្យសរពីីលែខខណឌ និងនីតិវិធីនន
ការសដម្រចដលើបណ្ឹងឧបាម្ស័យែនុងវិសយ័សំណង់ ១២. អន ម្ែឹតយ្សរីពកីារដរៀបចំ និង
ការម្បម្ពឹតរដៅរបស់គណៈែរមការដោុះម្សាយវិវាទ្សំណង់ ១៣. អន ម្ែឹត្យសរីពីម្បដភទ្
សំណង់ក លតម្រូវឲ្យរនការធានារា៉ាប់រងចដំពាុះម្បតិបតរិការសាងសង់ ឬរ ុះដរើ ១៤. អន 
ម្ែឹត្យសរីពកីារបដងកើតរូលនិធិអភិរែ្េតំបន់ដ្នរសរ ម្ទ្ែរពុជា ១៥. លខិិតបទ្ោានគតិយ តរ
នានា ោមំ្ទ្ការងារដរៀបចំក ន ី នគរូបនីយែរម សណំង់  និងលំដៅឋាន ។  

តារាងទ្ ី៤.១៧ សចូនាែរ កផនការរបសម់្ែសងួដរៀបចកំ ន  ីនគរបូនយីែរម នងិសណំង ់
២០១៩-២០២៣ 

ល.រ សចូនាែរ ឯែតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១ 
អម្តាច ុះបញ្ជីអចលនវតែុ
(ដចញបណណែរមសិទ្ធិ)  

% ៧២,៥ ៧៨ ៨៤ ៩០ ៩៦ ១០០ 

២ 
ច ុះបញ្ជី ីស គរន៍ជន
ជាតិដ ើរភាគតិច                        

ស 
គរន៍ 

២៤ ៣៤ ៤៤ ៥៤ - - 

៣ 
កផនការដម្បើម្បាស់ ីថ្ននែ់
  ំ សងាាត់       

កផនការ ៨០ ១៧៩ ១៩៩ ២១៩ ២៣៩ ២៥៩ 

៤ 
បលង់ដោលដម្បើម្បាស់ ី
ថ្ននែ់ម្ស ែ ខណឌ  

បលង់
ដោល 

- ១៩ ២៥ ២៩ ៣៤ ៣៨ 

៥ 
បលង់ដោលដម្បើម្បាស់ ី
ថ្ននែ់ម្ែ ង និងទី្ម្បជ ំជន               

បលង់
ដោល 

៩ ២៣ ២៥ ២៧ ២៩ ៣១ 

៦ 
កផនការដរៀបចំក ន ីថ្ននែ់
ដខតរ              

កផនការ ៣ ៧ ៩ ១១ ១៣ ១៥ 

៧ 
កផនការដរៀបចំក ន ីតារ
តំបន់                               

កផនការ - ១ ១ ២ ២ ៣ 

៨ 
កផនការដរៀបចំក ន ីថ្ននែ់
ជាតិ                               

កផនការ - ០ ០ ០ ០ ១ 

៩ 
សរ្បទន ីសងគរែិចច
សម្រប់ម្គួសារម្បជា
ពលរ ឋ            

ម្គួសារ ៧៨ ៥៤៥ ៧៩ ០៤៥ ៧៩ ៥៤៥ ៨០ ០៤៥ ៨០ ៥៤៥ ៨១ ០៤៥ 

១០ 

សាងសង់ផទុះជូនម្គួសារ
ែងទ័្ព នគរបាលជាតិ 
និងអតីតែងែរាំង
ម្បោប់អាវ ធ និងម្គួសារ 

ខនងផទុះ ៦ ៦៩៩ ៧ ១៩៩ ៧ ៦៩៩ ៨ ១៩៩ ៨ ៦៩៩ ៩ ១៩៩ 

ម្បភពៈ ម្ែសួងដរៀបចំក ន ី នគរូបនីយែរម និងសំណង់ 

៦.៤- ការធានាចីរភាពបរិសាាន នងិ ការលរៀបចំខ្លួនល្លើយតបនឹងការជគ្រប
គ្របួ អាកាសធាត ុ 

ក- ដោលនដោបាយអាទភិាពសាំខ្ជន់ៗ សប្មបន់តីកិាលទ៦ី 
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៤.១៨៨- ដោលដៅជាយ ទ្ធសាស្តសររបស់រាជរោាភិបាល គឺកាត់បនែយផលប ុះពាល់បរិសាានជាអតិ- 
បររ ពម្ងឹងសរតែភាពបន្ាំដៅនងឹការកម្បម្បួលអាកាសធាត  និង ចូលរួរចំកណែែនុងការកាត់
បនែយការកម្បម្បួលអាកាសធាត សែល ដ ើរ្បីធានាការអភិវឌ្ឍម្បែបដោយចរីភាព។ 

៤.១៨៩- បញ្ាម្បឈរសំខាន់ៗ រួររន ការដែើនដឡើងននការដម្បើម្បាសធ់នធានធរមជាតិ ការ
ថ្យច ុះគ ណភាពបរិសាាន ទំងទ្ឹែ  ី នងិ ខ្យល់ សរតែភាពយល ់ឹង ែនងុការបស្តញ្ាបបដចចែវិទ្ា្ 
ក លធន់ដៅនឹងការកម្បម្បួលអាកាសធាត  ម្ពរទងំែិចចស ម្បតិបតរកិារ នងិ ការចូលរួរពីម្គប់ 
ភាគីពាែ់ព័នធដៅរនែម្រតិ និង រនតម្រូវការធានាសនរិស ខ ទ្ែឹ នងិ សនរិស ខថ្នរពលសាាត 
ែនុងរយៈដពលកវង។ 

៤.១៩0-  ែនុងនីតិកាលទ្ី៦ ននរ ឋសភា រាជរោាភិបាលនឹងដតោតអាទ្ិភាពដលើ៖ 
ទ្១ី-ការបនរអន វតរ “កផនការយ ទ្ធសាស្តសរជាតសិរពីកីារអភវិឌឍ្នបតង ២០១៣-២០៣០” 

“កផនការយ ទ្ធសាស្តសរដ្លើយតបនងឹការកម្បម្បលួអាកាសធាត ែរពជុា ២០១៤-២០២៣” 
“យ ទ្ធសាស្តសរ នងិ កផនការសែរមភាពបរសិាានជាត ិ២០១៦-២០២៣” “កផនការយ ទ្ធសា-
ស្តសរដរ បែូជាត”ិ និង ការដម្បើម្បាស់រូលនិធិបរសិាានសងគរឲ្យរនម្បសទិ្ធភាព ដ ើរ្ប ី
ធានាការអភវិឌ្ឍដស ឋែិចចបំភាយកាបូនទប និង ធន់នឹងការកម្បម្បួលអាកាសធាត ។ 

ទ្២ី-ការបនរពម្ងឹងការម្គប់ម្គងតំបន់ការពារធរមជាតិ អភិរែ្េជីវៈចម្រ ុះ អភិរែ្េសរ្បតរធិរម 
ជាតិ ពិដសសម្បពន័ធដអែឡូូស ីបឹងទ្ដនលសាប ទ្ដនលដរគងគ និង តំបន់ដ្នរ។ 

ទ្៣ី-ការបនរពម្ងឹងការម្គប់ម្គងសំណលរ់៉ឹង រាវ ឧសម័ន និង សារធាត ដម្ោុះថ្ននែ់ តាររយៈការ
អន វតរដោលការណ៍ កាតប់នែយការដម្បើម្បាស់ដឡើងវញិការកែនចនដឡើងវិញ នងិ ការប ិ 
ដសធ ម្ពរទំងការពម្ងឹងយនរការតារោន និង ម្តតួពិនិត្យការបំព ល។ 

ទ្៤ី-ការដលើែែរពសក់ាររស់ដៅ ដោយរនម្បសទិ្ធភាព និង ចីរភាពធនធាន តាររយៈការ 
អន វតរដោលការណ៍ននការដម្បើម្បាស ់និង ផលិតែរមម្បែបដោយចរីភាព។ 

ទ្៥ី-ការបដងកើនការដម្បើម្បាស់បដចចែវទិ្្ាភាតរបរិសាាន និង ភាតរអាកាសធាត  ែនុងការអភិវឌឍ្  
ដ ោារចនាសរពន័ធ និង ការអភិវឌ្ឍសងគរ ដស ឋែចិច។ 

ទ្៦ី-ការបនរជំរ ញការអន វតរយនរការពាណិជជែរមកាបនូ និង ម្ែបខ័ណឌគតយិ តរពាែ់ពន័ធការ 
ពម្ងឹងសរតែភាពដរៀបចំ និង អន វតរវិធានការ ដ ើរ្បីបន្ាំ និង ធន់ដៅនឹងការកម្បម្បលួ 
អាកាសធាត  ម្ពរទំងការពិនិត្យលទ្ធភាពសិែ្ាពីភាពធន់កផនែ ិរញ្ញវតែ ុ ែនុងការដ្លើយ 
តបដៅដម្ោុះរ នររាយបណ្តាលរែពកីារកម្បម្បលួអាកាសធាត ។ 

ទ្៧ី-ការបនរជំរ ញការអភិវឌ្ឍ និង អន វតរកផនការម្គប់ម្គងទ្ឹែចម្រ ុះដ ើរ្បីពម្ងីែការផគត់ផគង់
ទ្ឹែបានម្គបម់្ោនត់ារតម្រូវការ កាត់បនែយជាអតិបររនូវហានិភ័យបណ្តាលរែពី
ដម្ោុះទ្ឹែជំនន ់និង ដម្ោុះរាំងសៃួត ម្ពរទំងធានាសនរិស ខទ្ឹែរយៈដពលកវង។ 
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ទ្៨ី-ការបនរការដលើែទ្ឹែចិតរ និង បដងកើនការវិនិដោគដលើថ្នរពលសាាត និង ថ្នរពលែដែើត 
ដឡើងវិញ ពិដសសថ្នរពលពនលឺម្ពុះអាទ្ិតយ្ ទ្នទឹរនងឹការកាត់បនែយការផលតិថ្នរពលពី 
ម្បភពរិនសាាត ដ ើរ្បធីានាសនរិស ខថ្នរពលរយៈ ដពលកវង។ 

ទ្៩ី-ការបនរពម្ងឹងម្ែបខណ័ឌគតិយ តរ ម្ពរទំងការសិែា្ម្សាវម្ជាវ នងិការអភិវឌ្ឍសរតែ 
ភាពជំនាញ និង ចំដណុះ ឹង ល់រស្តនរថី្ននែ់ជាតិ នងិ ថ្ននែ់ដម្ការជាតិ ដលើកផនែបរិសាាន 
ការអភិវឌ្ឍនបតង ការកម្បម្បួលអាកាសធាត  ការម្គប់ម្គងធនធានទ្ឹែចម្រ ុះ និង ការដម្បើ 
ម្បាស់ធនធានធរមជាតិម្បែបដោយចរីភាព។ 

ខ-  សកមមភាព កមមវធិ ីនងិគដប្មងសាំខ្ជន់ៗ សប្មបអ់នវុតដដោលនដោបាយអាទភិាព 
៤.១៩១- ដែើម្បីអនុវតដដោលនដោបាយជាអាទភិាពរបស់រាជរដ្ឋាភបិាលកមពុជា សប្មប់
នីតិកាលទ៦ីថ្នរែឋសភា ប្កសងួបរសិាាន  នងិម្ែ រម្បែឹា្ជាតអិភវិឌឍ្នដ៍ោយចរីភាព នឹងបនរខិតខំ
អន វតរសែរមភាពការងារជាអាទ្ិភាព រួររន៖ 

ការអភវិឌឍ្នបតង វទិ្ា្សាស្តសរ នងិបដចចែវទិ្ា្ 
• ធានាសងគតិភាពដលើការដរៀបចំអាទ្ិភាពដោលនដោបាយ កផនការ នងិែរមវធិីនិរនររភាព 
របស់ជាត ិ និងការបន្េុីអាទ្ិភាពដោលនដោបាយ កផនការ និងែរមវិធី ជារយួលិខិតូប
ែរណ៍ ដោលនដោបាយថ្ននែ់ជាតិ តំបន់ នងិអនររជាត ិ ក លែរពុជាបានចូលជាភាគី 
សរជិែ 

• ជំរ ញការសិែ្ាម្សាវម្ជាវ និងអភិវឌ្ឍកផនែវិទ្្ាសាស្តសរ បដចចែវិទ្ា្ នវាន វតរន ៍ការែសាង
ធនធានរន ស្េ ការដលើែែរពស់ការយល់ ឹង ការដម្បើម្បាស់បដចចែវិទ្្ានបតង និងបដចចែ
វិទ្្ាន យដែលកអ រ សម្របប់ដម្រើឲ្យដោលបំណងសនរភិាព ដ ើរ្បោីំម្ទ្ការអភិវឌ្ឍដោយ    
ចីរភាព 

• ពម្ងឹង និងកែលរអដោលនដោបាយ នងិលិខតិបទ្ោានគតយិ តរនានាដ ើរ្បីបដងកើនការ 
ចូលរួរចំកណែននថ្នរពលែដែើតដឡើងវញិែនុងថ្នរពលចម្រ ុះ និងម្បសិទ្ធភាពថ្នរពល
របស់ែរពុជា 

• ដរៀបចំនិងោំម្ទ្ការអន វតររដបៀបវារៈននការម្សាវម្ជាវជាតិដ ើរ្បីធានាការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព។  
• ជំរ ញការោែ់បញ្ចលូការវាយតនរលបរិសាានជាយ ទ្ធសាស្តសរដៅែនុង ដំណើរការដធវើដសចែរី
សដម្រចចិតរដោលនដោបាយ កផនការ នងិលិខិតបទ្ោានគតយិ តរ ដ ើរ្បធីានានិរនររភាព
បរិសាាន និង ធនធានធរមជាតិែនុងវសិ័យករ  (ខ្ាច់) និងថ្នរពល 

• ជំរ ញនិរនររភាពែនុងការអភិវឌ្ឍ ក លធានាបាននវូវបិ លភាពដស ឋែិចច ទ្នទឹរនឹងរែ្ាការ 
ពារគ ណភាពបរិសាាន ការរស់ដៅដោយចរីភាព នងិភាពដពញដលញននធនធានធរមជាត ិ

• ដធវើទ្ំដនើបែរមម្ែ រម្បឹែ្ាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពែនុងការបំដពញតួនាទ្ី និងភារែិចចដពញ 
ដលញដ ើរប្ីធានាអភបិាលែិចចលអនងិដ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ម្បជាពលរ ឋែរពុជា 

• ដរៀបចំ នងិចប់ដផរើរអន វតរកផនការយ ទ្ធសាស្តសរទ្ីម្ែ ងនបតងនិរនររភាព។ 
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ការដ្លើយតបនងឹការកម្បម្បលួអាកាសធាត  
• ដធវើម្បតិភូែរមរ ខងារ និងធនធាន ល់ថ្ននែ់ដម្ការជាតិ ដ ើរ្បីពម្ងងឹការទ្ទ្លួខ សម្តវូភាព 
រចស់ការ សំដៅធានានិរនររភាពធនធានធរមជាត ិនិងបរិសាាន 

• ជំរ ញភាពធន់នឹងការកម្បម្បួលអាកាសធាត  និងបងកលែខណៈងាយម្សួលសម្រប់វឌ្ឍន 
ភាពននការែសាងសងគររួយ ក លបដញ្ចញកាបនូតិច រួរទំងទែ់ទញវសិ័យឯែជន
ែនុងការវិនដិោគក លនវឆ្ាតខាងអាកាសធាត  

• ដរៀបចំកផនទ្ីបងាាញផលូវសម្រប់អន វតរន៍ការចូលរួរចកំណែរបស់ជាតិដ ើរ្បីអន វតរអន 
សញ្ាម្ែបខ័ណឌស ម្បជាជាតិសរពីីការកម្បម្បួលអាកាសធាត   

• បដងកើនកាវិភាជថ្វិកាជាតសិម្រប់ដ្លើយតបនឹងការកម្បម្បួលអាកាសធាត  
• បងាាញដោលនដោបាយ និងលិខិតបទ្ោានគតយិ តរនានា ល់វិសយ័ឯែជនដ ើរ្បីអន វតរ
ការវិនិដោគក លនវឆ្ាតខាងអាកាសធាត ។ 

ជវីៈចម្រ ុះ នងិជវីស វតែភិាព  
• ធានានិរនររភាពរ ខងារ នងិតួនាទ្ីដពញដលញរបសធ់នធានជីវៈចម្រ ុះ ជីវស វតែិភាព និង 
ម្បព័នធដអែូឡសូ ី រួរទំងអន វតរយនរការបង់នថ្លដសវាម្បព័នធដអែូឡសូ  ី

• ដរៀបចំម្ែបខណ័ឌដោលនដោបាយសម្របក់ារបង់នថ្លដសវាម្បព័នធដអែឡូូស ី 
• ជំរ ញការអភរិែ្េដម្ៅក នធរមជាតិ ។ 
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តារាងទ្ ី៤.១៨  សចូនាែរសខំាន់ៗ  ការងារកម្បម្បលួអាកាសធាត  ២០១៩-២០២៣ 

ល.រ សចូនាែរ ឯែតា 
ទ្ិននន័យ 
រូលោាន 
២០១៧ 

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១ 

ចំនួនដោលនដោបាយ បទ្ប្បញ្ញតរិ 
ដោលការណ៍កណនំា    អន ស្ារណៈនន
ការដោគយល់ និងែិចចម្ពរដម្ពៀងពាែ់
ព័នធនឹងវិទ្្ាសាស្តសរ បដចចែវិទ្្ា និងនវា
ន វតរន៍  

ចំនួន ៥ 0 ២ ២ ២ ២ ១ 

២ 
ចំនួនទ្ីម្បជ ំជនម្ែ ងក លបានអន រ័ត 
និងអន វតរកផនការយ ទ្ធសាស្តសរទ្ីម្ែ ង
និរនររភាព ២០១៨-២០៣០ 

ចំនួន ១ ៨ ៨ ១២ ១២ ១២ ០ 

៣ 
ចំនួនកផនការតារវិស័យក លបានវាយ
តនរលបរិសាានជាយ ទ្ធសាស្តសរ  

ចំនួន 0 0 ១ ១ ១ ១ 0 

៤ 
សររម្តននថ្នរពលែដែើតដឡើងវិញ
ែនងុថ្នរពលក លដម្បើម្បាស់សរ ប 

% ០,៧៥ ០,៨៥ ១ ១,២ ១,៤ ១,៦ ១,៦៦ 

៥ 
បរិរណឧសម័នផទុះែញ្ចែ់ក លបានកាត់
បនែយដធៀបទ្ិននន័យឆ្នំដោល 

Gg CO2 
សររូល ២ ៤៤៣ ០៤០ ២ ៤៩៧ ២៧៥ 

 
២ ៧៩ ៨៥២ 

 
២ ៨៣៥ ៧៨១ ២ ៨៨៧ ១៨១ 

 
២ ៩១៧ ៣៥២ 

 
៣ ០១៨ ៣៧៤ 

៦ 
ភាគរយនន  ំ/សងាាត់ងាយរងដម្ោុះដៅ
នឹងការកម្បម្បួលអាកាសធាត  

% ៤២ ៤០ ៣៩ ៣៨ ៣៧ ៣៦ ៣៥ 

៧ 
ែម្រិតដម្តៀររបស់សាាប័នែនុងការដ្លើយ
តបនឹងការកម្បម្បួលអាកាសធាត  

 
% 

៤៥ ៤៩ ៥៣ ៥៧ ៦០ ៦៣ ៦៥ 

៨ 
ម្ែសួង/សាាប័នក លបានបស្តញ្ាបបញ្ា
ជីវៈចម្រ ុះែនងុកផនការននវិស័យពាែ់ព័នធ  

ចំនួន ២ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ 

៩ ទ្ីតំាងននតំបន់អភិរែ្េដម្ៅក នធរមជាតិ ចំនួន ០ ១ ៣ ៥ ៧ ៨ ៨ 

១០ 
ទ្ីតំាងអន វតរការបង់នថ្លដសវាែរមម្បព័នធ
ដអែូឡូស ី 

ចំនួន ០ ១ ២ ៣ ៤ ៦ ៨ 

ម្បភពៈ ម្ែសួងបរិសាាន 



 

 

 

        

 

 

 
ជំពូកទី៥ 

តម្លៃដែលត្តវូចំណាយ 
ធនធាន និង 

ការកំណត់កលមវិធចីំណាយ 
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ជំពូកទី ៥ 
 

តម្លៃដែលត្តូវចំណាយ ធនធាននិងការកំណត់កលមវិធីចំណាយ 

 

៥.១- ជំពូកន េះបង្ហាញអំពីតម្រូវការធ ធា សម្ាប់ការវិ ិនោគ ន ើរ្បីសនម្រចបា ទិសនៅ ិង
ចំណុចនៅរបស់ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។ ខណ:ដ លទំហំន ការវិភាគនតោតនៅនលើនស ឋ
កិចចទំងរូល ការនតោតចំបងរបស់នយើង គឺវិ ិនោគសាធារណ:ដ លអាចរកបា សម្ាប់គំម្ទ
ការអ ុវតតនគល នោបាយដ លបា កំណត់នៅកនុង ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣  ិងបញ្ហា
ម្បឈរករមវិធីជាប់ពាក់ព័ ធទំងឡាយ។ ជំពូកន េះ ា បួ ដផនក នោយដផនកទី១ បង្ហាញអំពីការ
កំណត់តម្រូវការហិរញ្ញវតថុពីវិស័យឯកជ  ិងវិស័យសាធារណៈ សម្ាប់កសាងទិ ន ័យ ូច 
ដ លបា កំណត់នៅកនុងជំពូករុ ៗ ក៏ ូចជាកំណត់នៅកនុងម្កបខ័ណឌា៉ាម្កូនស ឋកិចចរបស់រាជ-    
រោាភិបាល ដផនកទី២ វិភាគនៅនលើតម្រូវការសរុបន វិ ិនោគសាធរណៈ  ូចដ លបា ោក់នចញ
ជាតម្រូវការដ លនសនើន ើងនៅកនុងករមវិធីវិ ិនោគសាធារណៈ (ក.វ.ស.) ដផនកទី៣ ពិ ិត្យនៅនលើ
ម្បភពធ ធា  ិងគាាត រវាងតម្រូវការ ិងធ ធា ដ លា ម្សាប់ ដ លទរទរឲ្យា ការ
បំនពញហិរញ្ញប្បទ បដ ថរ  ូចបា គូសបញ្ហាក់នៅកនុងការវាយតនរៃហិរញ្ញវតថុសម្ាប់ការ
អភិវឌ្ឍ ដ លនបាេះពុរពផ្ាយនៅឆ្នំ២០១៨ នោយម្កុរម្បឹក្ាអភិវឌ្ឍ ៍ករពុជា រួរ ឹងយុទធសាស្តសត
នកៀរគរធ ធា ដ លនធវើន ើងនោយម្កសួងនស ឋកិចច ិងហិរញ្ញវតថុ ិងដផនកទី៤ ពិភាក្ាអំពីជនម្រើស 
កនុងការពម្ងីកការប ្្ីុគនរវាងការនរៀបចំដផ ការវិ ិនោគសាធារណៈ។ 

៥.២- រាជរោាភិបាលទទួលសាាល់អាទិភាពន ហិរញ្ញប្បទ ម្គប់ទម្រង់ដ លជាតម្រូវការវិ ិ- 
នោគន ម្បនទសា ចំណូលរធ្យរ ិងា ការរីកចនម្រើ ឆ្ប់រហ័ស។ ចំនពាេះវិស័យសាធារណៈ 
ា តម្រូវការហិរញ្ញប្បទ សម្ាប់នហោារចនាសរព័ ធ សាលានរៀ  ិងរ ទីរនពទ្យថ្មី  ិងម្បព័ ធគំ
ម្ទថ្មីៗនទៀត ដ លចំបាច់ ូចជាករមវិធីគំពារសងគរជាន ើរ។ កនុងកំ ុងនពលន វ តនរៀបចំដផ  
ការថ្មី វិ ិនោគសាធារណៈ ឹងនៅដតប តផតល់អាទិភាពនៅនលើវិស័យសងគរកិចច ក៏ ូចជាតម្រូវ
ការកនុងការោក់នគលនៅវិ ិនោគនៅនលើម្កុរជ ង្ហយរងនម្គេះ។ នៅកនុងវិស័យឯកជ  ការវិ ិ 
នោគទរទរឲ្យបនងកើតការតាស់បតូរជាជំហា ៗ នៅនលើផលិតភាពផលិតករម  ិងការតាស់បតូរ   
បនចចកវិទ្ាថ្មីៗ ន ើរ្បីរក្ាឲ្យា ភាពម្បកួតម្បដជង  ិងបរិាណការង្ហររួយកនុងកម្រិតខពស់។  

៥.៣- នលើសពីន េះនទៀត រាជរោាភិបាល ឹងប តការពម្ងឹង ិងពម្ងីកម្បនភទ ិងទំហំម្បតិបតតិការ
រវាងម្កសួង សាាប័ ជារួយ ឹងន គូអភិវឌ្ឍ ប ុដ តទរទរឲ្យា ការនតោតការយកចិតតទុកោក់
ខ្ាំងនៅនលើន គូដ លផតល់កិចចគំម្ទទក់ទង ឹងធ ធា ហិរញ្ញវតថុ។ នោយសារការធាាក់ចុេះន 
ជំ ួយអភិវឌ្ឍ ៍ផៃូវការ ជាពិនសស ជំ ួយឥតសំណង តួនាទីរបស់វិស័យឯកជ ម្តូវបា ទទួល
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សាាល់កា ់ដតទូលាយ  ិងន ើរតួនាទីជាហិរញ្ញប្បទ សាធារណៈកនុងម្សុក។ កិចចម្បឹងដម្បង ឹង
ម្តូវនធវើន ើងតាររយៈការពម្ងឹងសរតថភាពសាាប័ រាជរោាភិបាលកនុងការនកៀរគរ ម្គប់ម្គង  ិងវិ ិ- 
នោគ។ 

៥.៤- ជាចុងនម្កាយ  ូចដ លបា ពិភាក្ានៅជំពូករុ ៗ រាជរោាភិបាល ឹងរក្ាសករមភាព
ម្បាក  ិយរកនុងកិចចប តការពម្ងឹង  ិងការនធវើឲ្យម្បនសើរន ើង ូវភាពសុីចង្ហាក់គនរវាងការនរៀបចំ
ដផ ការ រួរទំងការតារោ ម្តួតពិ ិត្យ ិងវាយតនរៃ ជារួយ ឹងការអ ុវតតចំណាយវិ ិនោគ
សាធារណៈក៏ ូចជាហិរញ្ញប្បទ សហម្បតិបតតិនានា តាររយៈការអ ុវតតករមវិធីដកទម្រង់ការ
ម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ។ ន ើរ្បីធានាឲ្យា ការប ្្ីុគន ការផ្ារភាាប់រវាងដផ ការ ិង
ថ្វិកា  ឹងម្តូវនធវើន ើងរវាងការនរៀបចំដផ ការ(ោក់នចញនៅកនុងផ.យ.អ.ជ.  ិងករមវិធីវិ ិនោគ
សាធារណៈ ដ លទទួលខុសម្តូវនោយម្កសួងដផ ការ) ជារួយ ឹងចំណូល ិងកានរៀបចំថ្វិកា
វិ ិនោគ(កនុងម្កបខ័ណឌយុទធសាស្តសតថ្វិកា ដ លនធវើន ើងនោយម្កសួង សាាប័  ិងទទួលខុសម្តូវ
នោយម្កសួងនស ឋកិចច  ិង ហិរញ្ញវតថុ)។ 
 
តម្រវូការវ ិនិោគសរបុ 

៥.៥- រាជរោាភិបាលបា កំណត់យក ំនណើរការពីរកនុងការបនងកើតតម្រូវការវិ ិនោគ។ ទី១ ពិ ិត្យ 
នរើលនៅនលើនស ឋកិចចទំងរូល(ឧទហរណ៍ វិស័យសាធារណ: ិងវិស័យឯកជ ) ដ លា នៅ
កនុងម្កបខ័ណឌា៉ាម្កូនស ឋកិចច ដ លនរៀបចំនោយម្កសួងនស ឋកិចច ិងហិរញ្ញវតថុ។ ទិ ន ័យនៅទី
ន េះគឺជាការបា៉ា ់ម្បាណពីនលើចុេះនម្ការ ដ លបា នធវើន ើងម្សបនៅ ឹងព្ាករកំនណើ ដ ល
កំណត់នៅកនុងយុទធសាស្តសតចតុនកាណ  ិងទិសនៅនស ឋកិចចរយៈនពលដវង(នៅកនុងកិចចម្បឹងដម្បង
រក្ាកំនណើ ពិតន ផ.ស.ស.  ឲ្យនលើស៧%កនុងរួយឆ្នំ)។ ជាលទធផល ការបា៉ា ់ម្បាណសម្ាប់ 
វិ ិនោគសាធារណៈ គឺា សងគតិភាពជារួយ ំនណើរការនរៀបចំដផ ការយុទធសាស្តសតថ្វិកា ដ ល
ផតល់ ូវ ីតិវិធីសម្ាប់ថ្វិការូលធ   ិងថ្វិកាចរ ត។ ទី២ ចំហាកា៉ាម្កូនស ឋកិចចម្តូវបា ពិភាក្ា
ជាហូរដហកនុងជំពូកទី៣ នហើយដ លផតល់ ូវចំនណាលវិ ិនោគសរុបរបស់វិស័យឯកជ   ិងវិ ិ
នោគសាធារណៈ ដ លបា នម្បើនៅកនុងផ.យ.អ.ជ.។ ចំណុចទំងន េះម្តូវបា រំនលចរតងនទៀត
នៅកនុងតារាង ៥.១ ខ្ងនម្ការ (ជាម្បាក់ ុលាារអានររិក  ិងម្បាក់នរៀល)។ 
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តារាងទ ី៥.១ :  វ ិនិោគរលូធ ដ លម្តវូការចបំាចន់ ើរប្សីនម្រចបា កនំណើ  ដ លបា នម្គង
ទកុ  ងិធ ធា ដ លអាចា សម្ាបហ់រិញ្ញបប្ទ ឆ្ន២ំ០១៩-២០២៣  

 

ម្បភពហរិញ្ញបប្ទ  
២០១៩ 

(ចនំណាល) 
២០២០ 

(ចនំណាល) 
២០២១ 

(ចនំណាល) 
២០២២ 

(ចនំណាល) 
២០២៣ 
(ចនំណាល) 

សរបុ 

 គតិជាលា  លុាារអានររកិ 
វ ិនិោគសាធារណ:សរបុ ២ ២៥៧ ៣ ៣៨២ ៣ ៣៧៦ ៣ ៥២៧ ៣ ៩១២ ១៦ ៤៥៤ 
ហិរញ្ញប្បទ កនុងម្សុក ៧៣៨ ១ ៦៣៦ ១ ៥១៩ ១ ៥៣៩  ១ ៥៦៦  ៧ ០០០ 
ហិរញ្ញប្បទ នម្ៅម្បនទស ១ ២៩៨ ១ ៤៧៦ ១ ៥៦១ ១ ៦៣៤  ១ ៩៧៤ ៨ ១៥៤ 
វ ិនិោគឯកជ សរបុ ៦ ៥១៩  ៧ ៤៤៧  ៨ ៥២៤  ៩ ៧៧៤  ១១ ១៧៤  ៤៣ ៤៣៨  
ហិរញ្ញប្បទ កនុងម្សុក     ២ ៨៥៣ ៣ ១១៨  ៣ ៤០៥  ៣ ៧១៩  ៤ ០១២  ១៧ ១០៧  
ហិរញ្ញប្បទ នម្ៅម្បនទស ៣ ៦៦៦  ៤ ៣២៨  ៥ ១១៩  ៦ ០៥៥  ៧ ១៦២  ២៦ ៣៣១  

វ ិនិោគសរបុ ៨ ៧៧៦ ១០ ៨៣០ ១១ ៩០១ ១៣ ៣០១ ១៥ ០៨៦ ៥៩ ៨៩០ 
 គតិជាប ៊ីលា នរៀល 

វ ិនិោគសាធារណ:សរបុ ៩ ២៥៧ ១៣ ៨៧០ ១៣ ៨៤៥ ១៤ ៤៦៣ ១៦ ០៤៣ ៦៧ ៤៧៩ 
ហិរញ្ញប្បទ កនុងម្សុក ៣ ០២៨ ៦ ៧១១ ៦ ២៣០ ៦ ៣១០ ៦ ៤២១ ២៨ ៧០០ 
ហិរញ្ញប្បទ នម្ៅម្បនទស ៥ ៣២៤ ៦ ០៥៣ ៦ ៤០៤ ៦ ៧៣៨ ៨ ០៩៦ ៣២ ៦១៥ 
វ ិនិោគឯកជ សរបុ ២៦ ៧២៧ ៣០ ៥៣២ ៣៤ ៩៥០ ៤០ ០៧៣ ៤៥ ៨១២  ១៧៨ ០៩៦ 
ហិរញ្ញប្បទ កនុងម្សុក     ១១ ៦៩៧ ១២ ៧៨៦  ១៣ ៩៦០ ១៥ ២៤៦  ១៦ ៤៤៧  ៧០ ១៣៨  
ហិរញ្ញប្បទ នម្ៅម្បនទស ១៥ ០២៩  ១៧ ៧៤៦  ២០ ៩៩០  ២៤ ៨២៦  ២៩ ៣៦៤  ១០៧ ៩៥៧  

វ ិនិោគសរបុ  ៣៥ ៩៨៤ ៤៤ ៤០២  ៤៨ ៧៩៥  ៥៤ ៥៣៦  ៦១ ៨៥៥  ២៤៥ ៥៧៤  

ម្បភព៖ ម្កសួងនស ឋកចិច ងិហិរញ្ញវត្ថ ុ 
 (ចណំា៖ំ អម្តាបតរូម្បាក ់១ លុាារអានររកិ នសមើ ឹង៤ ១០០នរៀល, (*)គាាតន នលខសរុប គឺជាការទូទតម់្បាក់ករចី
របស់រាជរោាភិបាលករពុជា។ 

៥.៦- នទេះជាោ៉ាងណា ជាការសំខ្ ់ណាស់នោយម្តូវបញ្ហាក់ថាតួនលខទំងន េះ គឺជាទំហំន 
ការព្ាករ នហើយក៏រិ បា ោក់បញ្ចូល ូវវិស័យសាធារណៈ ជនម្រើសនគល នោបាយថ្មីៗ
សម្ាប់វិស័យឯកជ  ិងសាធារណៈ ក៏ ូចជាម្ពឹតតិការណ៍ធំៗដ លអាចប េះពាល់នលើការវិ ិនោគ
 ិងការដម្បម្បួលអញ្ញតតិនៅកនុងម្កបខ័ណឌា៉ាម្កូនស ឋកិចចននាេះដ រ។ ជាថ្មីរតងនទៀត ន េះជាចំណុច
ចប់នផតើរ ៏ា សារៈសំខ្ ់រួយ  ិងដ លបា ោក់នចញជាតម្រូវការវិ ិនោគសម្ាប់ ផ.យ.អ.
ជ. ២០១៩-២០២៣ ដ លរួរា  ូចជា៖ 

▪ វិ ិនោគរូលធ សរុប ា ចំ ួ ៥៩,៨ប ៊ីលា  ុលាារអានររិក សាាម្ត ២៤៥ ៥៧៤        
ប ៊ីលា នរៀល សម្ាប់ ២០១៩-២០២៣ 
▪ វិ ិនោគរូលធ របស់វិស័យឯកជ  ា ចំ ួ ៤៣,៤ប ៊ីលា  ុលាារអានររិក   
សាាម្ត ១៧៨ ០៩៦ប ៊ីលា នរៀល នសមើ ឹង ៧២,៥% ន ទុ វិ ិនោគសរុប 
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▪ វិ ិនោគរូលធ ន វិស័យសាធារណៈ ា ចំ ួ ១៦,៤ប ៊ីលា  ុលាារអានររិក 
សាាម្ត ៦៧ ៤៧៩ប ៊ីលា នរៀល នសមើ ឹង ២៧,៥% ន ទុ វិ ិនោគសរុប។ 

៥.៧- ការព្ាករសម្ាប់នពលក ៃងនៅថ្មីៗ  ិងនានពលអនាគត ម្តូវបា បង្ហាញជាប តបនាាប់
នៅកនុងរូបភាព ៥.១  ិង ៥.២។ ចំណុចពិនសសៗដ លបា បង្ហាញន ើង គឺ ទី១ ភាពនលើសលប់
ន កម្រិតវិ ិនោគឯកជ នៅនលើកម្រិតវិ ិនោគសាធារណៈ ិងការកត់សាាល់ថាហិរញ្ញប្បទ  
ឯកជ ា តួនាទីសំខ្ ់កនុងការជំរុញនស ឋកិចចករពុជា ទី២ ភាពនផ្្ងគនរវាងម្បភពធ ធា ខ្ង
កនុង ិងខ្ងនម្ៅ ម្សបនពលដ លវិ ិនោគឯកជ ម្តូវបា ម្ទម្ទង់នោយថ្វិកាវិ ិនោគរួរគនន 
ធ ធា កនុងម្សុក ិងបរនទស នហើយវិ ិនោគសាធារណៈា ម្បភពពីហិរញ្ញប្បទ នម្ៅម្បនទស 
 ិងដ លា  ិនានការនកើ ន ើងជាលំោប់  ិងទី៣ វិស័យសាធារណៈន ើញថាការរំលស់
បំណុលកា ់ដតា សារៈសំខ្ ់នោយសារដតបំណុលកា ់ដតនកើ ន ើង។ ការព្ាករទំងន េះ 
បា ស មតថាហិរញ្ញប្បទ សាធារណៈកនុងម្សុកម្តូវបា បំនពញនោយថ្វិកាចរ ត (ឧទហរណ៍ 
ម្បភពចំណូល) នៅកនុងរយៈនពលរធ្យរ។ នលើសពីន េះនទៀត រាជរោាភិបាល ឹងនៅដតប តពឹង
ដផែកនៅនលើករចីសរ្បទ ន ើរ្បីបំនពញតម្រូវការហិរញ្ញវតថុសាធារណៈសម្ាប់អំ ុងនពលន វ ដ
ដផ ការ។ 

របូភាពទ ី៥.១ : សាសភាគន វ ិនិោគវសិយ័ឯកជ  (គតិជា លុាារអានររកិ) 

 
ម្បភព : ការគណនារបស់់ម្កសួងដផ ការនោយដផែកនលើទ ិន យ័ម្កសួងនស ឋកចិច ិងហរិញ្ញវតថ ុ

 

 

 

ហរិញ្ញបប្ទ កនងុម្សកុ ហរិញ្ញបប្ទ នម្ៅម្បនទស 
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របូភាពទ ី៥.២ : សាសភាគន វ ិនិោគវសិយ័សាធារណៈ (គតិជា លុាាអានររកិ) 
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ម្បភព : ការគណនារបស់់ម្កសួងដផ ការនោយដផែកនៅនលើទិ ន ័យម្កសួងនស ឋកិចច ិងហិរញ្ញវតថ ុ
 
តម្រវូការវ ិនិោគសាធារណៈ 

៥.៨- ជំពូកន េះបង្ហាញអំពីការវិ ិនោគសាធារណៈ ន ើរ្បីគំម្ទតម្រូវការដ លបា ោក់នចញ
នៅកនុង ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។ នោយពិ ិត្យន ើងវិញនៅនលើការពិភាក្ាខ្ងនលើ នយើង
សនងកតន ើញថាតួនលខវិ ិនោគសាធារណៈដ លបា បង្ហាញខ្ងនលើ នៅា កម្រិតរូលោា 
នៅន ើយនោយសារដតនគរិ បា រួរបញ្ចូលតម្រូវការទំងអស់ន ចំណាយវិ ិនោគសាធារណ:
ដ លបា នម្គងទុកនោយរាជរោាភិបាល  ូចដ លបា ោក់បញ្ចូលនៅកនុងយុទធសាស្តសតចតុ
នកាណ  ំណាក់កាលទី៤  ិងការនបតជាាចិតតនគល នោបាយ ៏នទនទៀត រួរទំងដផ ការអភិវឌ្ឍ ៍
តារវិស័យ ដ លចំបាច់ម្តូវពិចរណាសម្ាប់រាជរោាភិបាលអាណតតិទី៦ន េះ។  ម្តង់ន េះនយើង
ម្តូវពិ ិត្យនរើលន ើងវិញវិធីសាស្តសតពីនម្ការនៅនលើ ដ លបា ោក់នសនើនោយម្កសួង សាាប័ 
សម្ាប់ករមវិធីវិ ិនោគសាធារណៈ (ក.វ.ស.) ដ លោក់នចញនពញនលញ ូវកញ្ចប់គនម្ាង
អាទិភាពរំពឹងទុក។ ខណៈនពលដ លយ តការន េះ នៅកំពុង ំនណើរការនៅន ើយ នយើងនៅដត
អាចនធវើការបា៉ា ់សាា បា ពីកម្រិតន ការចំណាយបដ ថរ ដ ល ឹងម្តូវដសវងរកនោយម្កសួង សាាប័  
តាររយៈការពិ ិត្យនរើលវ ដរុ ៗន ផ.យ.អ.ជ.ក ៃងរក។ សំនណើរន េះអាចា ម្បាណ ៤៩% 
នលើសពីនលើចំ ួ ដ លបា ផតល់នោយម្កបខ័ណឌា៉ាម្កូនស ឋកិចច។ 

៥.៩- ទំងន េះឆៃុេះបញ្ហចំងជាពិនសសអំពីការនបតជាាចិតតថ្មីៗដផនកនគល នោបាយសម្ាប់ការ
តាស់បតូរនគល នោបាយ ិងអាទិភាពសំខ្ ់ៗ ឧទហរណ៍ ការនលើកករពស់វិស័យអប់រំ  ិងការ
បនងកើតម្បព័ ធគំពារសងគរជារូលោា រួយ រួរទំងការចំណាយថ្មីៗ ន ើរ្បីគំម្ទនលើកករពស់
សរតថភាពបនចចកនទសរ ឋបាលន សាាប័ រាជរោាភិបាល។ ម្បសិ នបើនយើងោក់បញ្ចូលម្បនភទ

ហិរញ្ញប្បទ កនុងម្សុក ហិរញ្ញប្បទ នម្ៅ
ម្បនទស ថ្វិកាគំម្ទ

ម្បនទស

 

សងបំណុល 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទ្ី៥  តម្លៃផែលត្តូវចំណាយ ធនធាន នងិការកណំតក់ម្មវិធីចំណាយ                                                                   366 

ចំណាយទំងន េះនៅកនុងការនធវើចំនណាលកំនណើ របស់ម្កសួងនស ឋកិចច ិងហិរញ្ញវតថុ ននាេះនយើង
ន ើញថា តម្រូវការវិ ិនោគរូលធ ម្បាណ៧,០ពា ់លា  ុលាារអានររិក សររូល២៨ ៩៣១ 
ប ៊ីលា នរៀល បដ ថរនទៀត សម្ាប់វ តដផ ការ  ូចា នៅកនុងតារាង៥.២។ 

៥.១០- ចំនណាលកំនណើ ន េះ ផតល់ ូវភាពម្បាក ជាងរុ ន តម្រូវការថ្វិកាសរុប សម្ាប់រាជ  
រោាភិបាលកនុងសនម្រចបា នគលបំណងនគល នោបាយ ផ.យ.អ.ជ. ថ្មីន េះ។ ដផនកដ លបា 
អ ុរ័តទំងន េះតំណាងឲ្យភាពទូលំទូលាយន គនម្ាង  ិងអាទិភាពករមវិធីវិ ិនោគសាធារណៈ
ទំងឡាយរបស់រាជរោាភិបាល។ នទេះជាោ៉ាងណាក៏នោយវា ឹងពំុា  ័យនទម្បសិ នបើម្កសួង 
សាាប័ ទំងអស់រិ អាចបំនពញធាតុចូលសម្ាប់ករមវិធីវិ ិនោគសាធារណៈ ដ លនាំឲ្យចំ ួ 
សរុបន េះអាច ឹងម្តូវបា បា៉ា ់សាា ទបនពកនធៀបនៅ ឹងតម្រូវការជាក់ដសតងទំងរូល។ ជាក់ 
ដសតងករមវិធីវិ ិនោគសាធារណៈដផែកនៅនលើវ ដ៣ឆ្នំ។ ម្កសួងដផ ការ ឹងរក្ាចំ ួ សរុបន េះ
ឲ្យសថិតនៅនម្ការការតារោ ម្តួតពិ ិត្យបដ ថរ រួច ឹងនធវើការដកតម្រូវនៅនពលា ទិ ន ័យថ្មី។ 
រាជរោាភិបាល ឹងពម្ងឹងបដ ថរ រួរទំងនធវើឲ្យម្បនសើរន ើងផងដ រ ូវ ំនណើរការនរៀបចំដផ ការ 
 ិងការនធវើវិភាជថ្វិកា ក៏ ូចជាកសាងសរតថភាពសាាប័ របស់រាជរោាភិបាល។ កិចចការន េះ ឹង
ពម្ងឹងសុខ ុរ ីយករមន ករមវិធីវិ ិនោគសាធារណៈ ជារួយ ឹងហិរញ្ញប្បទ សហម្បតិបតតិការ
សម្ាប់អភិវឌ្ឍ ៍  ិង កាលវិភាគសម្ាប់នរៀបចំថ្វិកាជាតិ។ 

តារាងទ ី៥.២ ចណំចុនៅកនងុការនកៀរគរធ ធា សម្ាបវ់ ិនិោគវសិយ័សាធារណ:  
២០១៩-២០២៣ 

ចណំចុនៅវ ិនិោគសាធារណ: 
២០១៩-២០២៣ 

ពា ល់ា នរៀល 
ពា ល់ា  លុាារ
អានររកិ 

 វិ ិនោគរូលធ របស់វិស័យសាធារណៈ (ការព្ាករា៉ាម្កូនស ឋកចិច) ៦៧ ៤៧៩ ១៦,៥ 
ការចណំាយរូលធ  ៏នទនទៀតដ ល ងឹម្តូវកណំត់នៅកនុងករមវិធីវិ ិនោគ
សាធារណ: 

២៨ ៩៣១ ៧,០ 

សរបុ ៩៦ ៤១០ ២៣,៥ 
ម្បភព : ម្កបខ័ណឌា៉ាម្កូនស ឋកិចច  ងិសំនណើកនុងក.វ.ស. បីឆ្នរំកំិល នោយម្កសួង សាាប័  

ម្បភពហិរញ្ញបប្ទានសក្តានុពលសម្រាបច់ណំាយវិនយិោគសាធារណៈ 

៥.១១-  នៅវ តដផ ការរុ  រាជរោាភិបាលជួបបញ្ហាម្បឈររួយចំ ួ កនុងការសនម្រចបា  ូវ   
តម្រូវការវិ ិនោគរូលធ របស់វិស័យសាធារណៈ ៏ា រហិចឆតារបស់ខៃួ  នធៀបនៅ ឹងលទធ
ភាពជាក់ដសតងដ លអាចនកៀរគរបា ពីម្បភពកនុងម្សុក ិងករចបីរនទស។ នៅនពលអនាគត ា 
វិធីនម្ចើ សម្ាប់បំនពញគាាតហិរញ្ញប្បទ ដ លជាតម្រូវការ។ នលើសពីន េះនទៀត ការវិភាជថ្វិកា 
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របស់រាជរោាភិបាលករពុជា  ិងការនបតជាាចិតតកនុងការផតល់ហិរញ្ញប្បទ ពីម្បភពខ្ងនម្ៅផតល់ ូវ
រូលោា  ៏រឹងាំដ លជួយ ល់ការទក់ទញហិរញ្ញប្បទ ថ្មីៗបដ ថរនទៀត។  

៥.១២- រាជរោាភិបាលបា ពិ ិត្យនរើលម្ចកលំហូរហិរញ្ញប្បទ ចំ ួ ៥ គឺ (១)ការម្គប់ម្គង/
ការសម្របសម្រួលម្បនសើរជាងរុ ន ជំ ួយឥតសំណងពីន គូអភិវឌ្ឍនានា  ិងលទធភាពដ ល
ទទួលបា ហិរញ្ញប្បទ ពីន គូអភិវឌ្ឍថ្មី (២)ហិរញ្ញប្បទ ឥណទ សរ្បទ បដ ថរពីសាាប័ 
ហិរញ្ញវតថុពហុភាគី ិងន គូនទវភាគី (៣)ម្បភពចំណូលថ្មីៗ  ូចជានថ្ៃឈនួល ចំណូលព ធបដ ថរ ឬ
ភាពម្បនសើរន ើង ូវការម្បរូលចំណូលជាន ើរ (៤)នម្បើម្បាស់យ តការភាពជាន គូរវាងរ ឋ ិង    
វិស័យឯកជ   ិង (៥)ករចីថ្មីៗពីម្បភពកនុងម្សុក។  

៥.១៣- ដផែកនលើការវិភាគអំពីតម្រូវការចំណាយសម្ាប់ការអភិវឌ្ឍ ជំ ួយផៃូវការសម្ាប់ការ
អភិវឌ្ឍកនុងរយៈនពលដវងា ការធាាក់ចុេះពីកម្រិតជាង១០% នាន ើរទស្្វត្្រ៍ឆ្នំ២០០០ រក
ម្តឹររងវង់៣% ន ផ.ស.ស. នៅកនុងអំ ុងប ុនាា ឆ្នចុំងនម្កាយន េះ(សូរនរើលរូបភាព ៥.៣)។ 
នលើសពីន េះនទៀត ការដម្បម្បួល ូវសាសធាតុ កំពុងដតនកើតា ន ើងនោយបតូរពីជំ ួយឥត
សំណងរកជាហិរញ្ញប្បទ សរ្បទ  នហើយហិរញ្ញប្បទ ឥណទ ទំងឡាយក៏កា ់ដតា 
លកខណៈរិ សរ្បទ ប តិចរតងៗ។ ន េះផទុយនៅ ឹងកំនណើ ន ធ ធា សាធារណៈកនុងម្សុក 
(ចរ ត)  ិងលំហូរន រូលធ វិស័យឯកជ កនុងម្សុក ិងនម្ៅម្សុក។  

របូភាពទ ី៥.៣ : ការពា្ករលហំរូន ហរិញ្ញបប្ទ នានពលអនាគត ឆ្ន២ំ០២៥ 

 
ម្បភព : ការបា៉ា ស់ាា តម្រូវការធ ធា សម្ាប់ការអភិវឌ្ឍ ម្ករុម្បឹក្ាអភិវឌឍ្ ក៍រពុជាឆ្ន២ំ០១៨ 

ចំណូលក្នុងស្រុក្ 
ការវនិិយោគរបរ់វរ័ិយឯក្ជន 
អងគការមិនមមនរដ្ឋា ភបិាល (ជាត ិនិងអនតរជាត)ិ 
ការបមងែរស្បាក្់ 

វនិិយោគផ្ទា ល់ពយីស្ៅស្បយេរ 
ជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូ វការ 
ក្ិចចរហស្បតបិតតិការជាមួយស្បយេរស្ក្ីស្ក្ដូចគ្នន  
ហិរញ្ញ បបទានរស្ាប់ការមស្បស្បួលអាការធាតុ 
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៥.១៤- កនុងបរិបទន េះ ករពុជា ឹងពម្ងីក ូវកិចចម្បឹងដម្បងនកៀរគរការវិ ិនោគរូលធ បដ ថរនទៀត 
នោយនោងចប់ ូវកាលា ុវតតភាពថ្មីៗ ប ុដ តនៅកនុងរងវង់ជំ ួយអភិវឌ្ឍ ៍ផៃូវការ រាជរោាភិបាល
 ឹងម្តូវខិតខំ (១)បនងកើ គុណភាពន ជំ ួយអភិវឌ្ឍ ៍ផៃូវការជាអតិបរា តាររយៈការសម្រប
សម្រួល  ិងការម្គប់ម្គងដ លម្បនសើរជាងរុ  (២)បនងកើ ជំ ួយឥតសំណង នោយនលើកទឹកចិតត
ាចស់ជំ ួយឲ្យង្ហកនៅរកការនរៀបចំថ្វិកាគំម្ទវិញ  ិង (៣)ដសវងរកការបនងកើ  ូវឥណទ 
សរ្បទ  នោយពម្ងីក ូវម្បាក់ករចីតាររយៈការចូលរួរពីន គូអភិវឌ្ឍដ លផតល់នសវាផតល់ឥណ
ទ សរ្បទ   ិងការផតល់អាទិភាព ល់ការវិ ិនោគណាដ លផតល់ផលចំនណញខពស់  ូចជា
នៅកនុងគនម្ាងនហោារចនាសរព័ ធជាន ើរ ។  
៥.១៥- ន ើរ្បីពម្ងឹង ូវការប ្្ីុគន ិងសុខ ុរ ីយករម ករពុជា ឹងជំរុញន គូអភិវឌ្ឍ កនងុការគមំ្ទ
 ល់ការអភិវឌ្ឍដ លា លកខណៈអភិម្ករទូទំងវិស័យ  ិងនគលការណ៍នោយដផែកនលើករមវិធី
សម្ាប់វិស័យសំខ្ ់ៗ ដ លជាគ ៃឹេះកនុងការសនម្រចបា  ូវសរិទធផលរួរ  ិងនជៀសវាងការ
ម្តួតសុីគន។ រាជរោាភបិាល ទទួលសាាល់ថាម្បតិបតតិការន ម្កុរការង្ហរបនចចកនទសចម្រុេះតារ     
វិស័យម្តូវដតពម្ងឹងបដ ថរនទៀត  ិងអាចម្តូវដកសម្រួលន ើងវិញ ន ើរ្បីផ្ារភាាប់ជារួយ ឹងលំហូរ
ន ធ ធា អភិវឌ្ឍនផ្្ងៗនទៀត  ិងនធវើការនឆៃើយតបនៅ ឹងនគលនៅអភិវឌ្ឍម្បកបនោយចីរភាព
ករពុជា ដ លនទើប ឹងអ ុរតិថ្មីៗន េះ។  ូនចនេះ ករពុជា ឹងនធវើការជារួយ ឹងន គូអភិវឌ្ឍកនុងការ
ពម្ងឹងយ តការម្កុរការង្ហរបនចចកនទសចម្រុេះ ន ើរ្បីពម្ងីក ូវម្បសិទធភាព កសាងកិចចសហម្បតិ   
បតតិការបនចចកនទស  ិងការអភិវឌ្ឍធ ធា រ ុស្្  ិងសរតថភាពសាាប័ ។ ជនម្រើសនានា ា 
 ូចខ្ងនម្ការ៖  

▪ នរៀបចំន ើងវិញ ូវម្កុរការង្ហរបនចចកនទសចម្រុេះ កនុងការទទួលខុសម្តូវនលើវិស័យ ឬបញ្ហា
ជាក់លាក់ណារួយ (ដ លា សកាោ ុពលកនុងការបំនពញបដ ថរកនុងការផតល់ការដណនាំ 
 ូចបា កំណត់នៅកនុងរបាយការណ៍ម្កបខ័ណឌនគលនៅអភិវឌ្ឍម្បកបនោយចីរភាព  
ករពុជា) 

▪ ទទួលយក ូវការយកចិតតទុកោក់កនុងម្កុរការង្ហរបនចចកនទសចម្រុេះ នលើការគំម្ទ
បនចចកនទស ិងនគល នោបាយ។ កិចចការន េះអាចសនម្រចបា តាររយៈការកំណត់
សាជិកនពញនលញរបស់ន គូអភិវឌ្ឍ ដ លផតល់ការគំម្ទដផនកហិរញ្ញវតថុ  ិងបនចចកនទស
 ល់វិស័យ នហើយធានាឲ្យា ការចូលរួរពីបុគគលិកជំនាញបស់ន គូអភិវឌ្ឍ  ិងរស្ត តី
បនចចកនទសរបស់រាជរោាភិបាល។  

▪ អភិវឌ្ឍបដ ថរ ូវកិចចការរ ឋបាលរបស់ម្កុរការង្ហរបនចចកនទសចម្រុេះ រួរា ការនរៀបចំ
រនបៀបវារៈ ការជូ  ំណឹងគននៅវិញនៅរក  ិងការរក្ាទុក ិងដចករំដលកកំណត់នហតុ
របស់កិចចម្បជំុម្កុរការង្ហរ។  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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៥.១៦- ម្សបនៅ ឹងកិចចម្ពរនម្ពៀងកនុងភាពជាន គូរវាងរាជរោាភិបាលជារយួន គូអភិវឌ្ឍ រាជ-   
រោាភិបាល ឹងនលើកទឹកចិតតផងដ រ ល់ន គូអភិវឌ្ឍកនុងការអ ុរតិ ូវដបបបទន ផតល់ហិរញ្ញប្បទ  
តាររយៈ “ការគមំ្ទថ្វកិា” សម្ាប់លំហូរន ជំ ួយអភិវឌ្ឍ ៍ផៃូវការដ លនៅសល់ ជាពិនសស
ថ្វិកាវិ ិនោគរូលធ ។ ន េះ ឹងជួយជំរុញ ល់ភាពជាាចស់ កាត់ប ថយចំណាយម្បតិបតតិការ 
 ិងផតល់ ូវភាពម្បាក ម្បជាកនុង ំណាក់កាលដ លធ ធា ទំងន េះកា ់ដតា ភាពខ្្ត់នៅៗ។ 
រាជរោាភិបាលទទួលសាាល់កិចចការន េះា ទំនាក់ទំ ងនៅ ឹងការអ ុរតិនលើកិចចម្ពរនម្ពៀងនលើ
ម្កបខ័ណឌនានាដ លា ចំណុចនៅដ លអាចវាស់ដវងបា   ិងម្តូវនរៀបចំឲ្យា ថ្វិកាម្គប់ម្គ ់
សម្ាប់ការអ ុវតត។  

៥.១៧- នោយដ ក រាជរោាភបិាល  ឹងដសវងរក ូវន គូផតល់ហិរញ្ញប្បទ ឥណទ បដ ថរនទៀត  
កនុងការគំម្ទ ូវការចំណាយនលើការវិ ិនោគរូលធ សាធារណៈ ជាពិនសសនលើគនម្ាងនហោា
រចនាសរព័ ធ នោយរួរបញ្ចលូទំងសាាប័ ផតល់ហិរញ្ញប្បទ ឥណទ នទវភាគី ិងពហុភាគីថ្មីៗ។ 
ប ុដ ត វាម្តូវបា គូសបញ្ហាក់ថា រាល់ហិរញ្ញប្បទ ឥណទ ទំងអស់  ឹងម្តូវអ ុនលារនៅតារ
ការពិ ិត្យពិច័យកម្រិតខពស់នលើសំនណើរហិរញ្ញប្បទ  ម្សបនៅ ឹងការពិ ិត្យវាយតនរៃផលប េះ
ពាល់បរិសាា   ិងនស ឋកិចច សងគរកិចចោ៉ាងលែិតលែ ់ន គនម្ាង ដ ល ឹងម្តូវរួរផ្្ំជារួយ ឹង
ការកំណត់អាទិភាពនៅនលើអម្តាចំនណញពីការវិ ិនោគ។ កតាោទំងន េះ ឹងម្តូវបា សម្រួល
នោយ ីតិវិធីថ្មីៗនៅកនុងក.វ.ស. ៣ឆ្នំរំកិល  ិងដផ ការថ្វិការូលធ នៅកនុងម្កបខ័ណឌយុទធ    
សាស្តសតថ្វិកា។  
៥.១៨- ចំនពាេះដផនកចំណូលវិញ រាជរោាភបិាល ឹងប តគំម្ទ ល់ការដសវងរកម្បភពចំណូលថ្មីៗ
នទៀត នហើយតាររយៈការោក់នចញ ូវយុទធសាស្តសតនកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣  ឹងជំរុញ
ការរកចំណូលរិ ដរ ព ធបដ ថរនៅកនុងវិស័យគ ៃឹេះៗ រួរា  វិធា ការកនុងការោក់នចញ ូវ
ម្បព័ ធព័ត៌ា ម្គប់ម្គងចំណូលជាតិ ការកសាងសរតថភាពនៅតារម្កសួង សាាប័   ិងទីភានក់ 
ង្ហរដ លទទួលខុសម្តូវកនុងការកំណត់ ិងការម្បរូលម្បាក់ឈនួល ការនចញអាជាាបណណ  ិងការ
ោក់នចញ ូវបទប្បញ្ញតតិ ិងច្ាប់បដ ថរនទៀត ដ លា សារៈសំខ្ ់ ិងពាក់ព័ ធ ល់ការម្បរូល
 ូវចំណូលពីធ ធា ធរមជាតិ  ូចជានម្បង ិងឧសម័   ិង ល់កំនណើ ថារពលកនកើតន ើងវិញ។ 

៥.១៩- នលើសពីន េះនទៀត  ូចបា ដចងនៅកនុងយុទធសាស្តសតនកៀរគរចំណូល រាជរោាភបិាល ឹងប ត
គំម្ទ ល់កំនណើ ដ លា ម្បភពពីព ធទូនៅ។ ចំណូលសរុបា ការនកើ ន ើងជានរៀងរាល់ឆ្នំ   
រហូត ល់២០%ន ផ.ស.ស. ដ លនធវើឲ្យម្បនទសករពុជាសថិតកនុងចំណារម្បនទសដ លា កំនណើ  
ចំណូលពីព ធខពស់កនុងចំនណារម្បនទសអាសា៊ា  នហើយនលើសពីចំណុចនៅរបស់រាជរោាភិបាល
កំណត់នៅកនុងយុទធសាស្តសតរុ  ដ លា កម្រិតកំនណើ ០,៥% ន ផ.ស.ស.កនុងរួយឆ្ន។ំ 
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៥.២០- ចំណលូព ធបា ចូលរួរវិភាគទ ោ៉ាងធំនធង ដ លកនុងននាេះរួយភាគធំទទួលបា រកពី
ព ធកនុងម្បនទស ដ លម្គប់ម្គងនោយអគគនាយកោា ព ធោរ ដ លា ការនកើ ន ើងរហូត ល់
៥០% នធៀបនៅ ឹងផ.ស.ស. កនុងចននាាេះឆ្នំ២០១៣  ិង ២០១៧។ ការនកើ ន ើងន េះបា ផតល់ ូវ
វិសាលភាពសម្ាប់ចំណូលបដ ថរ ល់រូលធ  នហើយា ការនកើ ន ើងជាលំោប់ ូវម្បភព
ចំណូលសម្ាប់ចំណាយនលើការវិ ិនោគផងដ រ1។ 

៥.២១- កនុងការនធវើ ំនណើរនឆ្ពេះនៅរុខ យុទធសាស្តសតនកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៣ ា ទស្្     
វិស័យកនុងការទទួលបា  ូវកំនណើ បដ ថរនទៀតន ចំណូលនទេះបីជាសថិតកនុងអម្តាយឺតក៏នោយ 
ដ លចំណុចនៅន កំនណើ ម្តូវបា កំណត់០,៣%ន ផ.ស.ស.កនុង១ឆ្នំ។ នលើសពីន េះនទៀត កតាោ
ជំរុញន ការពម្ងីកបដ ថរនទៀត ម្តូវពាក់ព័ ធនៅ ឹងការម្បរូលចំណូលបា ម្បនសើរជាងរុ ន 
ចំណូលព ធដ លា ម្សាប់  ិង/ឬព ធដ លបា កំណត់បដ ថរ។ សំនណើរន ការកសាងសរតថ
ភាព  ិងការគំម្ទដបបរ ឋបាល  ឹងម្តូវបា នសនើន ើងនៅកនុងយុទធសាស្តសតនកៀរគរចំណូល។ រាជ    
រោាភិបាលករពុជា កំពុងដតខិតខំផងដ រកនុងការនម្បើម្បាស់ព ធជាឧបករណ៍នគល នោបាយកនុង
នគលបំណងជំរុញឥទធិពលនៅនលើអនកផលិត ិងឥរិោបទអនកនម្បើម្បាស់។ ឧទហរណ៍រួរា 
ការតនរៃើងនថ្ៃ ិងការកាត់ប ថយតម្រូវការឬការនម្បើម្បាស់ថានំជក់ ិងផលិតផល ដ លអាចនាំឲ្យ
នម្គេះថានក់ នហើយផទុយនៅវិញ ជំរុញ ូវការទទួលយក ូវបនចចកវិទ្ាថ្មីៗ នោយកាត់ប ថយ ូវអម្តា
ព ធតនរៃបដ ថរ  ិង/ឬព ធអាករនៅនលើផលិតផលដ លម្តូវបា អ ុញ្ហាត។ ជារួរកិចចម្បឹងដម្បង
ន េះ  ឹងចូលរួរចំដណកវិជជា ចំនពាេះធ ធា សាធារណៈ។ 

៥.២២- រាជរោាភិបាល ឹងប តពម្ងីក ូវវិសាលភាព ិងការនម្បើម្បាស់ ូវភាពជាន គូរវាងរ ឋ ិង   
វិស័យឯកជ  កនុងការផតល់ ូវតម្រូវការវិ ិនោគ នោយា ការយកចិតតទុកោក់នៅនលើវិស័យ 
នហោារចនាសរព័ ធជាគ ៃឹេះ។ កនុងននាេះរួរបញ្ចូល ូវនគល នោបាយ ិងលិខិតបទោា គតិយុតត
សម្ាប់ភាពជាន គូរវាងរ ឋ ិងវិស័យឯកជ  នៅនពលបចចុប្ប ន ប ុដ តនៅនពលអនាគត ឹងម្តូវ
ពម្ងីកនៅ ល់គនម្ាង ីរួយៗ។ ការនម្បើម្បាស់ ូវគំរូភាពជាន គូរវាងរ ឋ ិងវិស័យឯកជ ចូល
រួរចំដណកកនុងការកាត់ប ថយ ូវសាពធនលើធ ធា រូលធ   ិងអាចទទួលបា ការចូលរួរពី      
វិស័យឯកជ កនុងការផតល់ ូវនសវាសាធារណៈ ន ើរ្បីោ នៅសនម្រចបា នគលនៅអភិវឌ្ឍ។  

                                                        

1 គួរកត់សាាល់ថា ការទទួលសាាល់នលើ ិយរ ័យន ចំណលូ  ងិរូលធ  កា ់ដតា ភាពរិ ច្ាស់លាស់ន ើងៗ 
នោយសារដតការចណំាយចរ តជានម្ចើ   ចូជានៅកនុងវិស័យអប់រំ  ងិសុខ្ភិបាល ន ើរ្បីបនម្រើបំនពញតម្រូវការនកើ 
ន ើងរូលធ រ ុស្្ ។ 
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៥.២៣- កនុងសាា ភាពដ លលំហូរជំ ួយអភិវឌ្ឍ ៍ផៃូវការា ការថ្យចុេះ  ិងសរ្បទ ន ហិរញ្ញ
ប្បទ ឥណទ ផៃូវការា ការកាត់ប ថយ រាជរោាភិបាលនានពលបចចុប្ប នកំពុងដតនធវើការ
ម្សាវម្ជាវោ៉ាងសករម  ិងោក់នចញ ូវសំនណើកនុងការអភិវឌ្ឍ ដសវងរកម្បភពម្បាក់ករចីកនុងម្សុក 
តាររយៈការោក់នចញ ូវសញ្ហាបណណជាម្បាក់នរៀល។ ម្បនទសករពុជានានពលបចចុប្ប នន េះរិ 
ា ការពឹងដផែកនៅនលើឧបករណ៍បំណុលសាធារណៈនទ ប ុដ តឧបករណ៍ទំងន េះ គឺជាសាស
ភាគោ៉ាងចំបាច់ន ហិរញ្ញប្បទ សាធារណៈ នៅកនុងម្បនទសដ លា ចំណូលរធ្យរកម្រិត
ខពស់  ិងម្បនទសដ លា ចំណូលខពស់។ សញ្ហាបណណកនុងម្សុក ផតល់ ូវគុណសរ្បតតិនោយនលើក
ករពស់ការអភិវឌ្ឍន ទីផ្ាររូលធ ោ៉ាងទូលំទូលាយ  ិងផតល់ ូវឧបករណ៍លុបបំបាត់ ូវ ុលាា
រូប ីយករមកនុងរយៈនពលដវងន នស ឋកិចចករពុជា។ ម្ពេះរាជាណាចម្កករពុជានទេះបីជាោ៉ាងណា 
 ឹងអ ុវតត ូវភាពម្បុងម្បយ័តន នោយយកចិតតទុកោក់ រក្ាកម្រិតម្បុងម្បយ័តនខពស់បំផុតន ការខចី
បំណុល ិងការចំណាយនលើការសងបំណុល។   
ការអភវិឌឍ្ វូសំនោគថ្ម ី សម្ាបក់ារវ ិនិោគរលូធ  រវាងយុទធសាស្តសតចតនុកាណ 
ដផ ការយុទធសាស្តសតអភវិឌឍ្ ជ៍ាត ិករមវិធវី ិនិោគសាធារណៈ  ងិ ថ្វកិា  

៥.២៤- បដ ថរនៅនលើកិចចការដ លផតួចនផតើរកនុងវ តដផ ការរុ  រាជរោាភិបាល ឹងបនងកើ នល្បឿ 
ន កិចចម្បឹងដម្បងកនុងការរួរបញ្ចូលគនន  ំនណើរការក.វ.ស.  ិងការអភិវឌ្ឍន ថ្វិការូលធ នៅកនុង 
រងវង់ន ដផ ការយុទធសាស្តសតថ្វិកា(សថិតនម្ការករមវិធីដកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ)។ 
សថិតនម្ការដផ ការសករមភាពន សុខុ ុរ ីយករម ិងការប ្្ីុគន កិចចការទំងន េះា នគល
បំណងផតល់ ូវវិធីសាស្តសតដ លសងគតិភាពនៅ ឹងការនរៀបចំដផ ការ ិងថ្វិកា ដ លផ្ារភាាប់ទិស
នៅកម្រិតខពស់នៅ ឹងការផតល់នសវា ិងការអ ុវតត។  

៥.២៥- ម្កសួងដផ ការ  ឹងពម្ងឹងគុណភាពរបស់ក.វ.ស. កនុងការផតល់ ូវនម្គងធ ធា វិ ិនោគ 
នហើយដ លា តួនាទីជាឧបករណ៍កនុងការអ ុវតតអាទិភាពនគល នោបាយកនុងផ.យ.អ.ជ.។ កិចច
ការន េះ ឹងជួយធានាថា តម្រូវការចំណាយចរ តបដ ថរន គនម្ាងដ លបា នសនើន ើង ម្តូវបា 
យកចិតតទុកោក់នៅនលើថ្វិកាម្បចំឆ្នំ នហើយគនម្ាងដ លបា បញ្ចូលនៅកនុងក.វ.ស. ម្តូវចត់
ទុកជាគនម្ាងអាទិភាពោ៉ាងច្ាស់លាស់។ នធវើ ូនចនេះ ឹងម្តូវឆៃងកាត់ការដណនាំ ៏ជាក់លាក់សតី
អំពីលំោប់លំនោយ នោយយកចិតតទុកោក់នលើបរិោកាសា៉ាម្កូនស ឋកិចច ិងសរតថភាពកនុងការ
នកៀរគរធ ធា ខ្ងនម្ៅ។ ម្កសួងនស ឋកិចច ិងហិរញ្ញវតថុ  ិងម្កសួង សាាប័  ម្តូវធានាថាករមវិធី
 ិងគនម្ាងទំងអស់ ឹងម្តូវោក់បញ្ចូលនៅកនុង ក.វ.ស. នហើយម្តូវបា យករកពិចរណាកនុង
ការផតល់ហិរញ្ញប្បទ នៅកនុងដផ ការយុទធសាស្តសតថ្វិកា។ តាររយៈម្កុរម្បឹក្ាអភិវឌ្ឍ ៍ករពុជា 
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 ិងម្កសួង សាាប័ ម្តូវធានាថាសករមភាពនកៀរគរធ ធា  ម្តូវនតោតនៅនលើការដសវងរកហិរញ្ញប្ប
ទ សម្ាប់គំម្ទ ល់ករមវិធី ិងគនម្ាងទំងននាេះ។ 

៥.២៦- សម្ាប់ផ.យ.អ.ជ.២០១៩-២០២៣ ការវិភាជចំណាយរូលធ តារវិសយ័ ិងអ ុវិស័យ
ា បង្ហាញកនុងតារាង ៥.៣ខ្ងនម្ការ៖ 

តារាងទ ី៥.៣ : ការវភិាជតារវសិយ័ ងិអ វុសិយ័ន វ ិនិោគវសិយ័សាធារណៈកនុង 
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 

វសិយ័  ភាគរយ  
បរាិណវភិាជន ៍២០១៩-២០២៣ 

ប ៊ីលានយរៀល ប ៊ីលានដលុាារអាយេរកិ 
 វសិយ័សងគរកចិច                                                                                    ៣២                            ៣០,៨                                    ៧,៥ 
អប់រំ  ១០ ៩,៦ ២,៣ 
បយចេកយេសនិងបណ្តុះបណាាលវិជ្ជាជីវៈ  ៨ ៧,៨ ១,៨ 
សុខាភិបាល  ១០ ៩,៦ ២,៤ 
កិចចគំពារសងគរ/ការកាត់ប ថយភាពម្កីម្ក  ៤ ៣,៨ ១,០ 

    
វសិយ័យស ឋកចិច                                                                                      ២៤                            ២៣,០                                      ៥,៦ 
កសិករមនិងក្តរម្គប់ម្គងដីធ្លី  ៤ ៣,៨ ១,០ 
ដំណាំតាេរដូវ៖ ម្រសូវនិងយ ស្េងៗ  ៤ ៣,៨ ១,០ 
អភិវឌ្ឍន៍ជនបេ  ១២ ១១,៦ ២,៧ 
ករមរ តសាល ររ៉ែ និងពាណិជជករម ៤ ៣,៨ ១,០ 

    
វសិយ័យេដ្ឋារចនាសេព ័ធ                                                                          ២១                           ២០,២                                      ៥,០ 
ដឹកជញ្ជូន ( ល្ូវថ្នល់ កំពង់រ្ ល្ូវរដក អាក្តសចរណ៍)  ១២ ១១,៦ ២,៧ 
េឹកនិងអនាេ័យ (េិនគិត្យៅជនបេ)  ៤ ៣,៨ ១,០ 
ថាេពល និងអគគិសនី  ៤ ៣,៨ ១,០ 
ប្ម្របសណីយ៍និងេូរគេនាគេន៍  ១ ១,០ ០,២ 

    
យសវាករមនងិករមវធិ្អី តរវសិយ័                                                                 ២១                              ២០,២                                    ៥,០ 
ក្តរបញ្ជ្រាបយយនឌ័រ  ១,៥  ១,៤ ០,៤ 
យេសចរណ៍   ២ ២,០ ០,៥ 
បរិសាាននិងក្តរអភិវឌ្ឍ ៤ ៣,៨ ១,០ 
សេគេន៍និងយសវាករមសងគរ ៤ ៣,៨ ១,០ 
វប្បធ្េ៌និងសិលសបៈ  ១,៥  ១,៤ ០,៤ 
អភិបាលកិចចនិងរ ឋបាល  ៨ ៧,៨ ១,៨ 

    
េនិទានរ់បងរចក  ២ ២,០ ០,៥ 

សរបុរេួ  ១០០ ៩៦,៤ ២៣,៥ 

 



 

 
ជំពូកទី៦ 

ការតាមដាន 
ត្រួរពិនិរយ  

និង វាយរម្មៃ 
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ជំពូកទី ៦ 
 

ការតាមដាន ត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្មៃ 

១.  សេចកតីស្តើម 

៦.១-  ជំពូកទី៦ ន េះបង្ហាញអំពីក្កបខ័ណ្ឌតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃសក្ាប់ផ.អ.យ.ជ. 
២០១៩-២០២៣។ ការង្ហរតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃគឺជាសនូលម្ ការអ ុវរតផ.យ.អ.ជ. 
ដែលជំរុញែល់ការក្បរិបរតិនោលនោបាយរបស់រាជរដាាភិបាលក្បកបនដាយក្បសិទធភាព។ ការ 
ង្ហរតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ ិងវាយរម្មៃ  ឹងផតល់ឲ្យអនកនរៀបចំដផ ការ  ិង អនកអ ុវរត ូវការវាយរម្មៃ
វឌ្ឍ ភាពដែលទទួលបា នៅតាមគនក្ាង កមមវិធី វិស័យ ឬែំនណ្ើរការអភិវឌ្ឍទំងមូល ដែល ឹង
ក្រូវនរៀបចំឲ្យា ជាក្កបខ័ណ្ឌលទធផល ិងក្បព័ ធការង្ហរ។ ការនរៀបចំកិចចការទំងន េះ ក្កសួង
ដផ ការបា នតោរនលើចំណ្ុចសំខា ់ៗ ែូចខាងនក្កាម៖  

• ការសនក្មចបា លទធផលនានាដែលា ដចងកនុងផ.យ.អ.ជ.  ិងសនក្មចបា នោលនៅ
អភិវឌ្ឍ ៍។ 

• ការពក្ងឹងសមរថភាពនៅកនុងក្កសួង ស្ថាប័  ជាពិនសសមន្ត តីបនង្ហោលដែលទទួលប ទុក
ការង្ហរនរៀបចំដផ ការ។ 

• ការចូលរួមរបស់ក្គប់ភាគីពាក់ព័ ធ ែូចជាម្ែគូអភិវឌ្ឍ វិស័យឯកជ  ស្ថាប័ ថ្នាក់នក្កាម
ជារិ ជានែើម កនុងភាពជាម្ែគូដែលា ក្បសិទធភាព នែើម្បីធានាសនក្មចបា នោលនៅ  
ជារិ។ 

៦.២- ក្កបខ័ណ្ឌការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃ ា នោលបំណ្ងពិពណ្៌នាអំពីវឌ្ឍ ភាព
នធៀប ឹងដផ ការ នដាយពិ ិរ្យនមើលពីចង្ហាក់លទធផល បរិបទ  ិងមូលនេរុនានា។ ែំនណ្ើរការតាម
ដា ក្រួរពិ ិរ្យ ិងវាយរម្មៃ ក្រូវា ភសតុតាងជាចំបាច់  ិងបនក្មើជាក្បភពទិ ន ័យសំខា ់ដែល
ចំបាច់សក្ាប់ការនរៀបចំដផ ការ ិងកមមវិធី។ 

៦.៣- ជំពូកន េះា ចំ ួ ៤ដផនក នដាយដផនកទី១ បង្ហាញអំពីរួនាទីរបស់ក្កបខ័ណ្ឌការតាមដា 
ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃ  ិងស្ថរៈសំខា ់របស់ការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃកនុងការ
នរៀបចំនោល នោបាយ ិងការអ ុវរត ដផនកទី២ បង្ហាញអំពីការនរៀបចំ ិងក្កបខ័ណ្ឌការតាមដា 
ក្រួរពិ ិរ្យ ិងវាយរម្មៃសក្ាប់វែតនរៀបចំផ.យ.អ.ជ. ដផនកទី៣ បង្ហាញអំពីការតាមដា ក្រួរ        
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ពិ ិរ្យ ិងវាយរម្មៃនៅកក្មិរវិស័យ ិងថ្នាក់នក្កាមជារិ  ិងដផនកទី៤ បង្ហាញអំពីភាពក្បឈម
ទក់ទង ឹងការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃ ិងការនដាេះក្ស្ថយបញ្ហាក្បឈមទំងន េះ។ 

២.  រួនាទីនិងសារៈេខំាន់ម្នការតាមដាន ត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្មៃកនងុសរៀបចំ
សោលនសោបាយនិងការសរៀបចំផ្នការ 

៦.៤-  ការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃជំរុញឲ្យា ការផតល់ព័រ៌ា សំខា ់ៗែល់អនក
អនកនរៀបចំនោល នោបាយ ឬសនក្មចចិរតនៅក្គប់កក្មិរ ិងបនងកើរទំនាក់ទំ ងនៅកនុងវែតនោល
 នោបាយ ែូចកនុងរូបភាព ៦.១ ខាងនក្កាម។ កនុងការនរៀបចំផ.យ.អ.ជ. ក្កបខ័ណ្ឌការតាមដា ក្រួរ
ពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃ ិងក្បព័ ធោំក្ទផតល់ ូវព័រ៌ា ក្រឡប់សតីពីការអ ុវរតនោល នោបាយរបស់
រាជរដាាភិបាល ផតល់ព័រ៌ា  ិងជំរុញការសនក្មចចិរតដផនកក្បរិបរតិ ិងក្គប់ក្គង នែើម្បីដកលមអលទធ
ផល  ិងនៅកក្មិរខពស់ នែើម្បីដកលមអនោល នោបាយ។ សក្ាប់ការដកលមអនោល នោបាយ 
រក្មូវឲ្យា ការពិ ិរ្យនឡើងវិញោ៉ាងលអិរលអ ់ ូវជំេរនោល នោបាយ  ិងការដកសក្មួលប ត
បនាាប់ ូវនោលនៅចុងនក្កាយនានា។ ការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃ បនក្មើជាការក្រួរ     
ពិ ិរ្យគណ្ន យ្យភាពនៅក្គប់កក្មិរ ែូចជាក្កសួង ស្ថាប័  នាយកដាា  ដផនក  ិងអងគភាព។ ែូច
ន េះ ការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃអាចបនក្មើនៅកនុងក្បព័ ធក្គប់ក្គងសមិទធផល ដែលផតល់
 ូវលកខណ្ៈវិ ិចឆ័យលទធផល ដែលក្រូវោាជាមួយទិ ន ័យធ ធា ម ុស្ស ិងេិរញ្ញវរថុ។ 

របូភាពទ ី៦.១ : ការតាមដា  ក្ររួព ិរិយ្  ងិវាយរម្មៃកនងុវែតនោល នោបាយ 

 

 

 

 

 

៦.៥-  ការអ ុវរតលអ គឺក្កបខ័ណ្ឌការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃក្រូវអ ុនោមតាមរកកម្ 
ែំនណ្ើរការនរៀបចំដផ ការ ិងែំនណ្ើការអ ុវរត ដែលា ន្មេះថ្នក្ទឹសតីបទម្ ការតាស់បតូរ។ 
ក្ទឹសតីបទន េះក្រូវបា បង្ហាញជាចង្ហាក់លទធផល ដែលជាជំហា  ីមួយៗដែលផ្ារភាាប់ស្ថា ភាព
បចចុប្ប ននៅ ឹងលទធផលចុងនក្កាយ។ ក្ទឹសតីបទន េះកំណ្រ់សកមមភាព ិងលទធផលនៅតាម

គោលនគោបាយ

ការអនុវត្ត

ការតាមដាន ត្ត្ួត្ពិនិត្យ 
និងវាយត្ម្មៃ

ការគរៀនសូត្ត្និងការ
កែលមអ
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កក្មិរនផ្សងៗ  ិងកំណ្រ់អំពីធារុចូល ិងែំនណ្ើរការនានា ដែលចូលរួមចំដណ្កកនុងការសនក្មច
បា ធារុនចញ  ិងន្ពេះនៅសនក្មចបា លទធផល ិងឥទធិពល។ ក្ទឹសតីបទន េះពិពណ្៌នាអំពី
ទំនាក់ទំ ងរវាងស្ថា ភាពបចចុប្ប ន ិងស្ថា ភាពចុងនក្កាយដែលរំពឹងទុក។ ក្ទឹសតីបទម្ ការ
តាស់បតូរ ិងទំនាក់ទំ ងជាមួយការតាមដា  ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃ ា បង្ហាញនៅកនុងរូបភាព
៦.២ ខាងនក្កាម៖ 

របូភាពទ ី៦.២ : ក្ទសឹតបីទម្ ការតាសប់តរូ ងិចង្ហាកល់ទធផល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
៦.៦-  ចង្ហាក់លទធផលអាចក្រូវបា នរៀបចំនៅក្គប់កក្មិរ  ិងា នោលការណ្៍ែូចោាសក្ាប់
ក្គប់វិស័យ រែឋបាលថ្នាក់នក្កាមជារិ កមមវិធី  ិងគនក្ាង ឬផ.យ.អ.ជ.។ ធារចុលូ គឺជាធ ធា 
ដែលក្រូវការសក្ាប់អ ុវរតសកមមភាព ែូចជា ធ ធា េិរញ្ញវរថុ ធ ធា ម ុស្ស ច្ាប់ឬលិខិរ
បទដាា គរិយុរត ឬចំនណ្េះែឹងជានែើម (ឧទេរណ្៍ សក្ាប់វិស័យនេដាារចនាសមព័ ធ ធារុចូល
អាចជាសុីម៉ងរ៍ វិសវករជំនាញ ជានែើម)។ ធារនុចញ នកើរនចញពីការនក្បើក្បាស់ធារុចូល ែូចជា
របាយការណ្៍បនចចកនទស  ិងនេដាារចនាសមព័ ធ (ឧទេរណ្៍ សមរថភាពបនចចកនទស ផៃូវថ្នល់ ផៃូវ
ដែកដែលក្រូវបា ស្ថងសង់)។ ធារុនចញទំងន េះក្រូវបា រំពឹងថ្ន ឹងជួយែល់វឌ្ឍ ភាពនសែឋ
កិចច ែូចបា នរៀបនៅកនុងដផ ការ ដែលឲ្យន្មេះថ្ន “លទធផល” (ឧទេរណ្៍ ការរភាាប់ក្បនសើរ
ជាមុ  រម្មៃឡូជីសទីកទបជាងមុ ។ ចុងនក្កាយ លទធផលទំងន េះក្រូវបា រំពឹងថ្ន ឹងជួយនលើក

ឥទធិពល 

លទធ្ល 

ធារុសចញ 

ការអនុវរត 
យទុធសាស្រេត 

ការស មរ ងិហា ិភយ័ 

ការស មរ ងិហា ិភយ័ 

ការស មរ ងិហា ិភយ័ 

សូចនាករឥទធិពល 

សូចនាករធារុនចញ 

សូចនាករលទធផល 
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កមពស់សុខុាលភាពក្បជាជ   ិងធានាកនុងការសនក្មចបា នោលនៅនោល នោបាយចុង
នក្កាយ ឬ “ឥទធពិល” (ឧទេរណ្៍ ភាពរុងនរឿង  ិងវិសមភាពធាាក់ចុេះ)។     

៦.៧- តាមក្ទឹសតីបទម្ ការតាស់បតូរ ិងចង្ហាក់លទធផល ា ការស មរមួយចំ ួ ក្រូវបា 
បនងកើរនឡើងអំពីភាពទក់ទងោារវាងទំនាក់ទំ ងនៅកនុងចង្ហាក់លទធផល ដែលរក្មូវឲ្យា ការ
កំណ្រ់ឲ្យបា ច្ាស់ោស់  ិងការបញ្ហាក់នឡើងវិញ ដែលជាដផនកមួយម្ ែំនណ្ើការការតាមដា  
ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃ។ ជាពិនសស ក្រូវធានាថ្នធារុនចញអាចសនក្មចបា នដាយនក្បើក្បាស់
ធារុចូលដែលបា កំណ្រ់  ិងធានាថ្នលទធផល ឹងក្រូវសនក្មចបា ក្បសិ នបើសនក្មចបា ធារុ
នចញ។ ឧទេរណ្៍ ការដថ្ទំនេដាារចនាសមព័ ធ នរើការស្ថងសង់ស្ថព ឆ្ៃងការ់ទន ៃជាការង្ហរ
ចំបាច់ ិងជួយជំរុញពាណ្ិជជកមម  ិងរម្មៃបដ ថមខពស់ឬនទ  ិងសនក្មចបា ភាពរុងនរឿងរបស់
ក្បនទសឬនទ? ការស្ថកល្បងការស មរ  ិងសនក្មចបា  ិងសងគរិភាពរបស់ក្ទឹសតីបទម្ ការ
តាស់បតូរពាក់ព័ ធ ឹងការកំណ្រ់បញ្ហាក្បឈម  ិងរក្មូវការបនចចកនទសវាយរម្មៃ តាមរយៈការ
វិភាគអំពីជនក្មើស  ិងការវិភាគអំពីបញ្ហា ិងែំន េះក្ស្ថយជានែើម។ 

៣.  ត្កបខ័ណ្ឌ ការតាមដាន ត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្មៃនិងការសរៀបចំេត្ាប់ ្ .យ.
អ.ជ. ២០១៩-២០២៣  

៦.៨- ចង្ហាក់លទធផលសក្ាប់ផ.យ.អ.ជ. ក្រូវបា នរៀបចំនឡើងនៅកនុងក្កបខ័ណ្ឌលទធផលនៅ
កនុងជំពូកទី៣ (តារាង ៣.៤)  ិងក្រូវបា សនងខបនៅកនុងតារាង ៦.១ ខាងនក្កាម  ិងបង្ហាញអំពី
ទិែឋភាពរួមម្ ចង្ហាក់លទធផលដែលោំក្ទផ.យ.អ.ជ.។ ឋានា ុក្កមរបស់សូចនាករ ក្រូវបា ផ្ារ
ភាាប់នៅ ឹងចកខុវិស័យកមពុជា្ាំ២០៣០ ិង្ាំ២០៥០ កក្មិរឥទធិពល  ិងយុទធស្ថន្តសតចរុនកាណ្ 
ែំ ក់កាលទី៤ កក្មិរលទធផល។ ក្កបខ័ណ្ឌការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃ បា ផ្ារ
ភាាប់ទំនាក់ទំ ងលទធផលកក្មិរខពស់ទំងន េះនៅ ឹងលទធផលកក្មិរទប ិងធារុនចញ ដែល
ទទួលរងឥទធិពលពីសកមមភាព ិងជនក្មើសនោល នោបាយ ែូចន េះ បា ផតល់ជាយ តការសក្ាប ់
តាមដា  ិងរក្មង់ទិសការអ ុវរតនោល នោបាយនៅកក្មិរដផ ការ។ នដាយដផអកតាមចង្ហាក់
លទធផល សូចនាករធារុចូល ិងែំនណ្ើរការ ឹងក្រូវនរៀបចំនឡើងកនុងដផ ការយុទធស្ថន្តសតអភិវឌ្ឍ ៍
តាមវិស័យនៅតាមក្កសួង ស្ថាប័   ិងកនុងដផ ការអភិវឌ្ឍ ៍នៅថ្នាក់នក្កាមជារិ។     

  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទ្៦ី ការតាមដាន ត្តតួពនិតិយ នងិវាយតម្មៃ 377 

តារាងទ ី៦.១ : ក្កបខណ័្ឌលទធផលសក្ាបក់ារតាមដា ក្ររួព ិរិយ្  ងិវាយរម្មៃ ផ.យ.អ.ជ. 

ឥទធពិលរយៈនពលដវង៖ 
ចកខុវិស័យកមពជុា ា្ំ
២០៣០  ិង ា្២ំ០៥០   

ការសនក្មចបា ជាក្បនទសដែលា ចណំ្លូមធយ្មកក្មរិខពសន់ៅ្ា២ំ០៣០  ងិក្បនទសដែល
ា ចណំ្លូខពសន់ៅ្ា២ំ០៥០ 
 

លទធផលកក្មរិខពស៖់ 
នោលនៅរបស់យុទធ
ស្ថន្តសតចរុនកាណ្ 
  

កនំណ្ើ ៖ 
នសែឋកចិចដែល
ា ភាពធ ់  

ការង្ហរ៖ 
ការង្ហរនពញនលញ 
រួមទំងការង្ហរដែល
ា គុណ្ភាពខពស់ 

សមធម៖៌ 
ភាពក្កីក្ក ិងភាព
ង្ហយរងនក្ោេះ
កា ់ដរទប  

ក្បសទិធភាព៖ 
សមរថភាពស្ថាប័ កា ់ដរ
ខពស់  ិងអភិបាលកិចចលអ  

គណុ្ភាពម្ បរសិ្ថា ក្បរបិរត ិ 
លទធផល៖ 
សនូល ងិមំុរបស់យុទធ    
ស្ថន្តសតចរុនកាណ្  
  

សនលូ៖ ការបនងកើ នល្បឿ ម្ ការដកទក្មង់អភិបាលកិចច  
អាទភិាពទ១ី៖ ការអភិវឌ្ឍធ ធា ម ស្ុស 
អាទភិាពទ២ី៖ ការនធវើពិពធិកមមនសែឋកចិច  
អាទភិាពទ៣ី៖ ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជ  ងិការង្ហរ  
អាទភិាពទ៤ី៖ ការអភិវឌ្ឍក្បកបនដាយចីរភាព ិងបរិោប័ ន  

ធារនុចញរបសន់ោល
 នោបាយ ងិសកមមភាព  

ា នៅកនងុបញ្ជសីចូនាករសនលូ  

សកមមភាព ែនំណ្ើរការ  ងិ
ធារចុលូ  

ា នៅកនងុដផ ការយទុធស្ថន្តសតអភវិឌឍ្ វ៍សិយ័ ងិដផ ការអភវិឌឍ្ ថ៍្នាកន់ក្កាមជារ ិ ងិបញ្ជ ី  
សចូនាករបដ ថម  

 

៦.៩-  ែូចា កនុងវែតម្ ការនរៀបចំ ផ.យ.អ.ជ. មុ ៗ យ តការសក្ាប់ការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ 
 ិងវាយរម្មៃ  ិងតាមដា វឌ្ឍ ភាពរបស់ដផ ការ គឺសូចនាករ។ នដាយអ ុនោមតាមចង្ហាក់
លទធផល សូចនាករក្រូវបា នរៀបចំនៅតាមអាទិភាពរបស់រាជរដាាភិបាលដែលា ដចងកនុងយុទធ
ស្ថន្តសតចរុនកាណ្ ែំ ក់កាលទី៤  ិងា សងគរិភាពជាមួយកមមវិធី ិងសកមមភាពរបស់
ក្កសួង ស្ថាប័ ។ វាក៏បា ផតល់ជាមូលដាា របស់ចង្ហាក់លទធផល ិងដផ ការរបស់វិស័យ ិងថ្នាក់
នក្កាមជារិ នដាយភាាប់លទធផលនៅការផតល់    នសវា ការសនក្មចចិរត  ិងសកមមភាព។  សូចនាករ
សនូលា ចំ ួ ២ដផនក ែូចខាងនក្កាម៖ 

ទី១ លទធផលកក្មិរខពស់មិ សថិរនក្កាមការក្គប់ក្គងតាល់របស់រាជរដាាភិបាល (អាក្ស័យនលើ
នោលនៅកក្មិរខពស់របស់យុទធស្ថន្តសតចរុនកាណ្)៖  

▪ នោលនៅចំ ួ ៤៖ កំនណ្ើ  ការង្ហរ សមធម៌  ិងក្បសិទធភាព  
▪ នោលនៅក្គប់ែណ្តប់ម្ ការសនក្មចបា ដផ ការ  
ទី២ លទធផល ិងធារុនចញ ដែលអាចទទួលរងឥទធិពលពីសកមមភាព ិងជនក្មើសនោល
 នោបាយរបស់រាជរដាាភិបាល។ លទធផល ិងធារុនចញ ដផនកនលើសនូល  ិងនោលនៅ
អាទិភាពទំង៤របស់រាជរដាាភិបាល ែូចខាងនក្កាម៖  



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទ្៦ី ការតាមដាន ត្តតួពនិតិយ នងិវាយតម្មៃ 378 

▪ សនលូ៖ ការបនងកើ នល្បឿ ម្ ការដកទក្មង់អភិបាលកិចច  
▪ អាទភិាពទ១ី៖ ការអភិវឌ្ឍធ ធា ម ុស្ស 
▪ អាទភិាពទ២ី៖ ការនធវើពិពិធកមមនសែឋកិចច  
▪ អាទភិាពទ៣ី៖ ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជ  ិងការង្ហរ  
▪ អាទភិាពទ៤ី៖ ការអភិវឌ្ឍក្បកបនដាយចីរភាព ិងបរិោប័ ន   

៦.១០- ែូចា បង្ហាញកនុងតារាងសូចនាករសនូលសក្ាប់ការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ ិងវាយរម្មៃ ផ.
យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ សូចនាករទំងអស់ា ចំ ួ ១០៧ កនុងក្កុមចំ ួ ៧ ។ ប៉ុដ ត ការដបងដចក
ា លកខណ្ៈខុសោាអាក្ស័យនៅនលើលទធភាពម្ ក្បភពទិ ន ័យ។ ន េះនក្បៀបនធៀបនៅ ឹងសូចនា
ករចំ ួ ៨០ នៅកនុងផ.យ.អ.ជ.មុ ។  

របូភាពទ ី៦.៣ : សចូនាករ ផ.យ.អ.ជ. តាមអាទភិាពនោល នោបាយ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦.១១-  សូចនាករក្រូវបា ែកនចញពី៤ក្បភព (១) ក្កបខ័ណ្ឌគ.អ.ច.ក. ដែលទទួលបា ការ
អ ុម័រពីគណ្ៈរែឋមន្ត តីកាលពីដខវិចឆិកា ្ាំ២០១៨ (២) ក្កបខ័ណ្ឌលទធផលយុទធស្ថន្តសត ដែល
បា នសនើនឡើងសក្ាប់យុទធស្ថន្តសតចរុនកាណ្ ែំ ក់កាលទី៤ ដែលែឹកនាំនដាយក្កសួងនសែឋ
កិចច ិងេិរញ្ញវរថុ (៣) សូចនាករដែលា នៅកនុងផ.យ.អ.ជ.មុ   ិង(៤) សូចនាករថ្មី ដែលក្រូវ
បា នរៀបចំនឡើងតាមរក្មូវការរបស់ដផ ការ។ ការនក្ជើសនរើសសូចនាករនតោរនលើអាទិភាពរបស់
រាជរដាាភិបាល ជាពិនសសសូចនាករដែលា ក្បភពពីក្កបខ័ណ្ឌគ.អ.ច.ក. ក្បភពទិ ន ័យ  ិង

យុទ្ធសាស្រសត៖ ែំគ ើ ន ការងារ សមធម៌ 
និងត្រសិទ្ធភាព, ១២    ១១%

ររសិាា នត្ររ់ដ ត រ់, ៥   
៥%

សនូល៖ ការរគងកើនគលបឿនម្ន
ការកែទ្ត្មង់អភិបាលែិច្ច ៧  

៧%

អាទ្ិភាពទ្ើ១៖ ការអភិវឌ្ឍ
ធនធានមនុសស ២៣   ២១%

អាទ្ិភាពទ្ើ២៖ ការគធវើពិពិធែមម
គសដឋែិច្ច ២៥    ២៣%

អាទ្ិភាពទ្ើ៣៖ ការអភិវឌ្ឍវស័ិយឯែ
ជននិងការងារ, ៦  ៦%

អាទ្ិភាពទ្ើ៤៖ ការអភិវឌ្ឍ
ត្រែរគដាយច្ើរភាពនិងររោិរ័នន, 

២៩    ២៧%
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លកខណ្ៈវិ ិចឆ័យ SMART (ជាក់ោក់ អាចវាស់ដវងបា  អាចសនក្មចបា  ទក់ទង ឹងនោល
 នោបាយ  ិងា នពលនវោកំណ្រ់)។ 

របូភាពទ ី៦.៤ :  សចូនាករ ផ.យ.អ.ជ. តាមក្បភព 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៦.១២-  សក្ាប់ការនរៀបចំបញ្ជីសូចនាករ ក្កសួងដផ ការនដាយា កិចចពិនក្ោេះនោបល់កនុង
ក្កុមការង្ហរជារិសក្ាប់ការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ ិងវាយរម្មៃការអ ុវរត ផ.យ.អ.ជ.  ិង ជាមួយ
ក្កសួង ស្ថាប័ ពាក់ព័ ធបា ពិ ិរ្យ ិងដកសក្មួលនឡើងវិញ ូវបញ្ជីសូចនាករ។ ែូចន េះ ការកំណ្រ់
ចំណ្ុចនៅក្រូវបា នធវើនឡើងនដាយដផអកនលើនោលនៅនោល នោបាយរយៈនពលដវង ិងមធ្យម
របស់រាជរដាាភិបាល  ិងការពិចរ អំពីលកខខណ្ឌក្បរិបរតិមួយចំ ួ ដែលអាច ឹងនកើរនឡើង។   

៦.១៣-  ែំនណ្ើរការនក្ជើសនរើស ិងដកសក្មួលសូចនាករ គឺជាបញ្ហាក្បឈម  ិងរក្មូវឲ្យា ការ         
វិ ិចឆ័យនដាយក្បុងក្បយ័រន  ិងការវិភាគអំពីកតាោខាងកនុង ិងខាងនក្ៅដែលអាចា ឥទធិពលនលើ   
សូចនាករ។ ែូចកនុងវែតដផ ការមុ ៗ ែំនណ្ើរការក្រួរពិ ិរ្យនឡើងវិញក្បចំ្ាំ  ឹងរួមបញ្ចូលការ
ក្រួរពិ ិរ្យសូចនាករនឡើងវិញ ក្បសិ នបើរក្មូវឲ្យា ការដកសក្មួលចំណ្ុចនៅរបស់សូចនាករ។  

៦.១៤-  ការនក្ជើសនរើស ិងកំណ្រ់សូចនាករសក្ាប់នោលនៅអរូបីា ការលំបាក ឧទេរណ្៍ 
នៅកនុងអាទិភាពសតីពីអភិបាលកិចច  ិងសក្ាប់សូចនាករដែលឆ្ៃុេះបញ្ហចំងពីគុណ្ភាពរបស់បរិ- 
ស្ថា ក្បរិបរតិ។ បញ្ហាក្បឈមទំងន េះ ក្រូវបា នដាេះក្ស្ថយនដាយនក្បើក្បាស់វិធា ការជំ ួសែូច
ជាសមរថភាពស្ថាប័  ិងការក្គប់ក្គង (ឧទេរណ្៍ ការអ ុវរតថ្វិកា)  ិងនដាយពឹងដផអកនលើ
នោបល់ ិងទិ ន ័យនដាយដផអកនលើការវិ ិចឆ័យ (ឧទេរណ្៍ ការវាយរម្មៃរបស់ធនាោរពិភព
នោកនលើការអ ុវរតរបស់កមពុជា)។  

ត្ែរខ័ ឌ រ.អ.ច្.ែ.
៤៩%

សូច្នាែរថ្មើ
៥%

យុទ្ធសាស្រសត ច្តុ្គកា 
២៨%

ផ.យ.អ.ជ.
២០១៤-២០១៨ 
១៨%
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៦.១៥- នលើសពីន េះនទៀរ ែូចកនុងវែតដផ ការមុ  បញ្ជីសូចនាករបដ ថមក្រូវបា នរៀបចំនឡើងដែល
បា មកពីសូចនាករគ.អ.ច.ក. ិងផ.យ.អ.ជ.ដែលនៅសល់ បដ ថមជាមួយសំនណ្ើររបស់ក្កសួង 
ស្ថាប័ ។ សូចនាករទំងន េះ  ឹងមិ រក្មូវឲ្យនធវើការក្បមូលទិ ន ័យនៅកនុងែំនណ្ើរការការតាមដា 
ក្រួរពិ ិរ្យ ិងវាយរម្មៃរបស់ផ.យ.អ.ជ.នឡើយ ប៉ុដ តក្រូវា ទិ ន ័យសក្ាប់ក្កសួង ស្ថាប័ ពាក់
ព័ ធកនុងការបញ្ហាក់នៅកនុងដផ ការយុទធស្ថន្តសតអភិវឌ្ឍ ៍តាមវិស័យ ិងដផ ការអភិវឌ្ឍ ៍ថ្នាក់នក្កាម 
ជារិ  ិងនែើម្បីោំក្ទការង្ហរតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃឲ្យបា ទូលំទូោយ។   

៦.១៦-  ការពិ ិរ្យនមើលបញ្ជីសូចនាករសនូលចុងនក្កាយបង្ហាញថ្នក្កសួង ស្ថាប័ ភាគនក្ចើ ា 
លទធភាពផលិរទិ ន ័យ។ សូចនាករភាគនក្ចើ ា លកខណ្ៈនពញនលញនដាយា ទិ ន ័យមូល
ដាា   ិងចំណ្ុចនៅតាម្ាំ។ លទធភាពទិ ន ័យគឺជាការង្ហរដែលក្រូវយកចិរតទុកដាក់ជាសំខា ់ 
ប៉ុដ តនៅា សូចនាករមួយចំ ួ មិ ទ ់ា លកខណ្ៈនពញនលញ ប៉ុដ តសូចនាករទំងននាេះា 
ស្ថរៈសំខា ់នៅកនុងដផ ការ នេើយមិ ា សូចនាករជំ ួស។ ការង្ហរចំបាច់ដែលក្រូវនធវើគឺការ
កំណ្រ់ក្បភពទិ ន ័យ ិងការក្បមូលទិ ន ័យ។ ការង្ហរន េះ ឹងក្រូវនធវើកនុងរយៈនពល៦ដខែំបូងកនុង
្ាំ២០១៩ នេើយក្បសិ នបើមិ អាចនធវើនកើរ សូចនាករទំងននាេះ ឹងក្រូវលុប នេើយជំ ួសមកវិញ
ជាដផនកមួយម្ ការក្រួរពិ ិរ្យក្បចំ្ាំ។  

៦.១៧-  ែូចកនុងវែតដផ ការមុ ៗ ែំនណ្ើរក្រួរពិ ិរ្យនឡើងវិញក្រូវនធវើនឡើងជានរៀងរាល់្ាំ ែឹកនាំ
នដាយក្កសួងដផ ការ ិងា ការពិនក្ោេះនោបល់ជាមួយក្កសួង ស្ថាប័ ពាក់ព័ ធ។ កនុងែំនណ្ើរ
ការន េះ សមិទធផលជាក់ដសតង ឹងក្រូវនក្បៀបនធៀបជាមួយចំណ្ុចនៅដែលបា កំណ្រ់សក្ាប់   
សូចនាករ ីមួយៗ។ ភាពខុសោា ឹងក្រូវវិភាគ  ិងផតល់ព័រ៌ា ក្រឡប់នៅអនកនរៀបចំនោល
 នោបាយ ិងថ្នាក់ែឹកនាំ។ ការរកន ើញ ិងអ ុស្ថស ៍នានា ឹងក្រូវនរៀបចំដាក់នចញជា
សកមមភាពដករក្មូវ ែូចបា ពិពណ្៌នាពីខាងនែើមម្ ជំពូកន េះ។  

៦.១៨-  ការវាយរម្មៃក្បចំ្ាំក្រូវរួមបញ្ចូលការវាយរម្មៃគុណ្ភាពរបស់សូចនាករ ិងទិ ន ័យ
ោំក្ទ។ ែូចន េះ ទិ ន ័យ ិងជនក្មើសសូចនាករអាចក្រូវបា ដកសក្មួល នេើយកនុងករណ្ីខៃេះ អាច
ា ការដកសក្មួលការព្ាករចំណ្ុចនៅសក្ាប់រយៈនពលដែលនៅសល់របស់ដផ ការ។ 
ែំនណ្ើរការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃក្រូវា លកខណ្ៈបរ់ដប   ិងអាចទទួលយកសូច
នាករថ្មីៗ។ ការតាស់បតូរសូចនាករអាចក្រូវបា នធវើនឡើងតាមរក្មូវការរបស់អនកនធវើនោល នោ 
បាយនៅតាមក្កសួង ស្ថាប័ ។ សំនណ្ើរសក្ាប់ការតាស់បតូរ ឹងក្រូវក្រួរពិ ិរ្យនដាយក្កសួងដផ  
ការ សក្ាប់ការបដ ថមនៅនលើចំណ្ុចនៅ ិងទិ ន ័យរបស់ផ.យ.អ.ជ.។  
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៤. ការសរៀបចំផ្នការនិងការតាមដាន ត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្មៃសៅតាមកត្មិរ 

៦.១៩-  ែូចកនុងវែតដផ ការមុ ៗ ក្កសួង ស្ថាប័   ិងរែឋបាលថ្នាក់នក្កាមជារិក្រូវប តនរៀបចំ
ក្កបខ័ណ្ឌលទធផល នែើម្បីោំក្ទែល់ដផ ការអភិវឌ្ឍ ៍របស់ខៃួ ។ ដផ ការទំងន េះា ឋានា ុ 
ក្កមចំ ួ ២ក្កុម គឺថ្នាក់ជារិ/វិស័យ/កមមវិធី  ិងថ្នាក់នក្កាមជារិ/ថ្នាក់នខរត/ ំុ សង្ហារ់ ប៉ុដ តរក្មូវ
ឲ្យា សងគរិភាពក្គប់កក្មិរនៅតាមឋានា ុក្កមម្ ដផ ការ នដាយរក្មូវឲ្យក្សបតាមដផ ការ
នមកនុងការកំណ្រ់ទំេំការង្ហរ ិងការផ្ារភាាប់នោល នោបាយនៅ ឹងលទធផល។ ក្កបខ័ណ្ឌ
តាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃក្រូវប ្សីុោាឲ្យបា នពញនលញ  ិងា តារាងសូចនាករ ដែល
បង្ហាញនៅចុងជំពូកន េះ។   

៦.២០- ក្កសួង ស្ថាប័ ា រួនាទីអ ុវរតការង្ហរតាមដា  ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃនៅកក្មិរ
ធារុនចញ ិងធារុចូល គឺសក្ាប់គនក្ាង ិងនសវា  ិងចំ យ ិងសកមមភាពនែើម្បីសនក្មច
បា លទធផលតាមវិស័យ។ លទធផលចុងនក្កាយរបស់ដផ ការគឺកំណ្រ់នដាយលទធផលនៅកនុង    
ផ.យ.អ.ជ.  ិងកនុងចង្ហាក់លទធផល ែូចន េះ ការង្ហរតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃ ឆ្ៃុេះបញ្ហចំង
ពីដផនកខាងនក្កាមម្ រូបភាពទី ៦.២ ខាងនលើ។ ចង្ហាក់លទធផលទំងអស់ក្រូវកំណ្រ់ការស មរ
នានា ិងអ ុនោមតាមក្ទឹសតីបទម្ ការតាស់បតូរ ិងោំក្ទនដាយការវិភាគអំពីជនក្មើស ិងបញ្ហា
ក្បឈម សក្ាប់ ផ.យ.អ.ជ. ដែលា បរិោយកនុងជំពូកទី៣  ិង ទី៤។  

៦.២១-  នដាយប ្សីុជាមួយការអ ុវរតថ្វិកានដាយដផអកនលើសមិទធកមម ែូចា កនុងកថ្នខណ្ឌទី៣
 ិងទី៤ ម្ ឯកស្ថរដកទក្មង់ការក្គប់ក្គងេិរញ្ញវរថុស្ថធារណ្ៈរបសរ់ាជរដាាភិបាល ក្កសួង ស្ថាប័ 
ក្រូវនរៀបចំដផ ការ ិងអ ុវរតគនក្ាង ិងកមមវិធីនដាយនោរពតាមរចនាសមព័ ធកមមវិធីសតង់ដា។ 
រចនាសមព័ ធកមមវិធី ថ្វិកា  ិងក្កបខ័ណ្ឌតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃក្រូវប ្សីុោា នែើម្បីធានា
សុខែុម ីយកមមជាមួយោា។ រូបភាពទី ៦.៥ ខាងនក្កាមបង្ហាញអំពីការប ្សីុោារវាងរចនាសមព័ ធ
កមមវិធី ថ្វិកា  ិងក្កបខ័ណ្ឌតាមដា  ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃសក្ាប់សកមមភាពនៅថ្នាក់វិស័យ
 ិងថ្នាក់នក្កាមជារិ  ិងបង្ហាញអំពីការដក្បកាាយនោល នោបាយនៅយុទធស្ថន្តសត ដែលឆ្ៃុេះ
បញ្ហចំងកនុងថ្វិកាតាមរយៈកមមវិធី ិងអ ុកមមវិធី។ រចនាសមព័ ធកមមវិធីនៅក ាល ថ្វិកានៅខាង
ស្ថោំម្ែ  ិងក្រូវសុីោាជាមួយសូចនាករសក្ាប់ការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃនៅខាងនឆ្វងម្ែ។     
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របូភាពទ ី៦.៥ : ទនំាកទ់ ំងរវាងរចនាសមព ័ធកមមវធិ ីថ្វកិា  ងិក្កបខណ័្ឌតាមដា ក្ររួព ិរិយ្  

 ងិវាយរម្មៃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦.២២-  ការង្ហរតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃរក្មូវឲ្យា ការយកចិរតទុកដាក់ខពស់នដាយ 
ស្ថរវាា ការលំបាកជាងកក្មិរវិស័យ ទិ ន ័យា កំណ្រ់ សមរថភាពស្ថាប័  សមរថភាពវិភាគ 
 ិងធ ធា ។ ប៉ុដ ត នដាយា ការដកលមអជាប តបនាាប់នលើការក្បមូលទិ ន ័យ បចចុប្ប នា ការ
បំដបកទិ ន ័យរែឋបាល ិងទិ ន ័យសថិរិនក្ចើ  ដែលអាចឲ្យរែឋបាលថ្នាក់នក្កាមជារិផលិរទិ ន 
 ័យនៅតាមការចំបាច់។ ទិ ន ័យសថិរិ ដែលអាចផតល់បា ែល់កក្មិរនខរត រួមា  អនងករសុខ
ភាព ិងក្បជាស្ថន្តសតកមពុជា ដែលជាក្បភពទិ ន ័យមួយសំខា ់។ នលើសពីន េះនទៀរ វិទ្ាស្ថា 
ជារិសថិរិម្ ក្កសួងដផ ការបា ផតល់ទិ ន ័យអនងករនសែឋកិចច សងគមកិចចកមពុជា សក្ាប់គណ្នា   
អក្តាភាពក្កីក្ក  ិងប តស្ថកល្បងការផលិរការព្ាករផ.ស.ស. នៅថ្នាក់នខរត។  

៦.២៣-  សក្ាប់ទិ ន ័យរែឋបាល ទិ ន ័យសតីពីសូចនាករនសែឋកិចច សងគមកិចចអាចក្រូវបា បនងកើរ
នឡើងនដាយនក្បើក្បាស់ទិ ន ័យដែលក្កសួង ស្ថាប័ ផលិរនឡើង ែូចជា ែំ ំ អក្តាម្ ការសិក្ា 
 ិងការក្គបែណ្តប់វិស័យសុខាភិបាល ជានែើម។ ែូចោាន េះដែរ មូលដាា ទិ ន ័យ ំុ សង្ហារ់ផតល់
កាោ ុវរតភាពកនុងការផលិរទិ ន ័យនៅកក្មិរនខរត ក្កុង ក្សុក ខណ្ឌ  ិង ំុ សង្ហារ់។ ប៉ុដ តមូល

ការវភិាគ 

យទុ្ធសាស្រ្ត 

ការររៀបចផំែនការ 

ការររៀបចថំវកិា 

ការររៀបចគំរត្ោង 

រោលនរោបាយ 

ផែនការរយៈរពលផវង 

ផែនការរយៈរពលខ្ៃ  ី
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គរត្ោង 
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ដាា ទិ ន ័យ ំុ សង្ហារ់ ក្រូវបា នក្បើក្បាស់នៅតាមជនក្មើស នដាយា ការវិ ិចឆ័យក្រឹមក្រូវកនុង
ការផលិរទិ ន ័យ ិងា ការក្រួរពិ ិរ្យរិចរួចពីស្ថាប័ សថិរិ នដាយស្ថរមូលដាា ទិ ន ័យ ំុ 
សង្ហារ់មិ សថិរកនុងចំន មសថិរិផៃូវការ។     

៥.  បញ្ហា ត្បឈមទាក់ទងនឹងការតាមដានត្រួរពិនិរយ និងវាយរម្មៃ 

៦.២៤-  ការបនងកើរក្កបខ័ណ្ឌសូចនាករ ិងការសនក្មចបា ការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយ
រម្មៃដែលនពញនលញ ិងា ក្បសិទធភាពជួបក្បទេះបញ្ហាក្បឈមជានក្ចើ  នេើយក្កសួងដផ ការ
ក្រូវក្បឹងដក្បងការ់ប ថយបញ្ហាទំងន េះកនុងរយៈនពលម្ វែតផ.យ.អ.ជ.។ ក្កសួងដផ ការក្រូវផតល់
ជាជំ ួយបនចចកនទសែល់ក្កសួង ស្ថាប័   ិងរែឋបាលថ្នាក់នក្កាមជារិ នែើម្បីនដាេះក្ស្ថយបញ្ហា
នានាដែលជួបក្បទេះកនុងការនរៀបចំ ិងអ ុវរតការង្ហរតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃរបស់ពួក
នគ។ បញ្ហាក្បឈមចំ ួ ៣ក្រូវបា កំណ្រ់ ែូចខាងនក្កាម៖  

៦.២៥-  បញ្ហាទី១ គឺការធានាជនក្មើសសូចនាករ ិងែំនណ្ើរការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃ
ា ទំនាក់ទំ ងជាមួយនោល នោបាយឬរក្មូវការរបស់ថ្នាក់ែឹកនាំ។ ការង្ហរន េះា ស្ថរៈ
សំខា ់កនុងដកសក្មួលបរិបទនោល នោបាយរបស់កមពុជា នេើយនោងតាមផ.យ.អ.ជ. បា 
បង្ហាញអំពីការវិវរតពីយុទធស្ថន្តសតចរុនកាណ្ ែំ ក់កាលទី៣ នៅែំ ក់កាលទី៤  ិងការអ ុម័រ 
ក្កបខ័ណ្ឌគ.អ.ច.ក. ដែលជាក្កបខ័ណ្ឌតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃរយៈនពលដវង។ ការង្ហរ
ន េះសនក្មចបា នៅកនុងផ.យ.អ.ជ. តាមរយៈការនរៀបចំនឡើងវិញនែើម្បីឆ្ៃុេះបញ្ហចំងអំពីរចនាសមព័ ធ
ថ្មីម្ អាទិភាពរបស់រាជរដាាភិបាលនៅកនុងយុទធស្ថន្តសតចរុនកាណ្  ិងការដកសក្មួលសូចនាករ
សនូល នែើម្បីក្គបែណ្តប់ឲ្យបា នក្ចើ នលើទិ ន ័យរបស់គ.អ.ច.ក.។ នលើសពីន េះនទៀរ ការង្ហរន េះ
រក្មូវឲ្យា ការនក្ជើសនរើសទិ ន ័យពីក្កបខ័ណ្ឌលទធផលយុទធស្ថន្តសតរបស់យុទធស្ថន្តសត ចរុនកាណ្
នដាយក្បុងក្បយ័រន  ិងការបនងកើរសូចនាករថ្មីនដាយដផអកនលើរក្មូវការរបស់អនកសនក្មចចិរត។ សូច
នាករទំងអស់ក្រូវក្រួរពិ ិរ្យនឡើងវិញកនុងនពលនធវើការវាយរម្មៃក្បចំ្ាំ នេើយក្រូវា កិចចខិរខំ
ក្បឹងដក្បងបដ ថមនទៀរ នែើម្បីធានាថ្នសូចនាករ ិងក្កបខ័ណ្ឌផ.យ.អ.ជ. គ.អ.ច.ក.  ិងយុទធ
ស្ថន្តសតចរុនកាណ្ក្រូវដាក់បញ្ចូលោា ិងនធវើបចចុប្ប នភាព។  

៦.២៦-  ក្កសួងដផ ការ ក្រូវក្បឹងដក្បងកនុងការសក្មបសក្មួលរវាងអនកផលិរទិ ន ័យ ិងអនកនក្បើ
ក្បាស់ទិ ន ័យសូចនាករ នែើម្បីបំនពញតាមរក្មូវការម្ នក្បើក្បាស់។ ស្ថាប័ ជានក្ចើ ក្រូវការ
ទិ ន ័យសតីពីបញ្ហានផ្សងៗោា ែូចជាេិរញ្ញវរថុ កសិកមម ឧស្ាេកមម ពលកមម ជានែើម ែូចន េះ
សក្ាប់ការផតល់ទិ ន ័យអាចា ស្ថាប័ នក្ចើ ក្បមូល ិងចងក្កងទំងទិ ន ័យសថិរិ ិងទិ ន ័យ
រែឋបាល នដាយស្ថរស្ថាប័ ដរមួយមិ អាចអ ុវរតការង្ហរទំងអស់ន េះបា នឡើយ នេើយទិ ន ័យ
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មួយចំ ួ ា លកខណ្ៈបនចចកនទសខពស់។ ន េះបង្ហាញឲ្យន ើញថ្នា ទីផ្ារសក្ាប់ទិ ន ័យ
នៅកនុងការក្គប់ក្គងនោល នោបាយស្ថធារណ្ៈ ប៉ុដ តក្រូវា ការក្គប់ក្គងឲ្យបា ក្រឹមក្រូវ។ 
ក្កសួងដផ ការ ក្រូវអ ុវរតកិចចការន េះ តាមរយៈការសក្មបសក្មួលការង្ហររវាងអគគនាយកដាា 
ដផ ការ  ិងវិទ្ាស្ថា ជារិសថិរិ ដែលជាអនកផលិរទិ ន ័យសថិរិ។  

៦.២៧-  បញ្ហាទី២ គឺភាពនពញនលញ ិងគុណ្ភាពរបស់ទិ ន ័យ ែូចជាការធានាថ្នា 
ទិ ន ័យក្គប់ក្ោ ់តាមនពលកំណ្រ់ ា ទំ ុកចិរតខពស់ ភាពទក់ទងោា  ិងការបំដបកទិ ន ័យ។ 
ការពិចរ មួយចំ ួ រួមា ការធានាថ្នា ការក្បមូលទិ ន ័យសក្ាប់សូចនាករទំងអស់
ដែលបា នក្ជើសនរើស ា ព័រ៌ា លមអិរអំពីក្បភពទិ ន ័យ ិងនមតាទិ ន ័យ  ិងា ទិ ន ័យ
មូលដាា  ិងចំណ្ុចនៅ។ នលើសពីន េះនទៀរ ការនធវើស្ថកល្បងក្រូវការជាចំបាច់កនុងការធានាថ្ន
សូចនាករទំងអស់បំនពញតាមលកខណ្ៈវិ ិចឆ័យSMART។ បញ្ហានផ្សងៗអាចក្រូវបា កំណ្រ់តាម
រយៈការនធវើស្ថកល្បងទិ ន ័យ ិងការនធវើទំនាក់ទំ ងសូចនាករនៅ ឹងនោលបំណ្ងរបស់នោល
 នោបាយ ិងថ្នាក់ែឹកនាំដែលា បំណ្ងនធវើការតាមដា ។  

៦.២៨-  ប៉ុដ តការនដាេះក្ស្ថយបញ្ហាទំងន េះ នលើសពីការនរៀបចំក្កបខ័ណ្ឌរេូរែល់ការក្គប់ក្គង
 ិងអភិបាលកិចចែំនណ្ើរការតាមដា  ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃ។ ែូចបា នរៀបរាប់ខាងនលើ ា 
ស្ថាប័ នក្ចើ ក្បមូល ិងចងក្កងទិ ន ័យ ចំដណ្កការសក្មបសក្មួលនៅា កក្មិរនៅនឡើយ 
ដែលរក្មូវឲ្យា កិចចខិរខំក្បឹងដក្បងបដ ថមនទៀរ នែើម្បីធានាថ្ន ិយម ័យ ិងែំនណ្ើរការផលិរ
ទិ ន ័យអាចនក្បៀបនធៀបោាបា  នេើយនៅកនុងលកខខណ្ឌចំបាច់ ក្កសួង ស្ថាប័ ក្រូវនោរពតាម
 ិយម ័យ ិងការអ ុវរតរបស់អ តរជារិ ឬោ៉ាងនហាច ស់ ិយម ័យ ិងការអ ុវរតដែល
ទទួលស្ថោល់នៅថ្នាក់ជារិ។   

៦.២៩-  ែូចកនុងវែតដផ ការមុ ៗ យុទធស្ថន្តសតចំ ួ ៣ ឹងក្រូវប តអ ុវរដនដាយក្កសួងដផ ការ 
នែើម្បីសនក្មចបា  (១) ការបនងកើ សតង់ដាទិ ន ័យ ការកស្ថងយុទធស្ថន្តសតជារិសក្ាប់អភិវឌ្ឍ ៍ 
សថិរិ ដែលផតល់សតង់ដាគុណ្ភាពសក្ាប់ទិ ន ័យសថិរិ ក្កសួងដផ ការ ឹងពក្ងីកការង្ហរន េះរេូរ
ែល់ទិ ន ័យរែឋបាល ិងែំនណ្ើរការចងក្កងទិ ន ័យ (២) ការកំណ្រ់ក្បភព ិង ិយម ័យកនុង
ក្កបខ័ណ្ឌទិ ន ័យជារិ ផ.យ.អ.ជ.  ិង គ.អ.ច.ក.  ិងក្កបខ័ណ្ឌលទធផលរបស់យុទធស្ថន្តសតចរុ
នកាណ្ ដែលកំពុងនរៀបចំសក្ាប់យុទធស្ថន្តសត ចរុនកាណ្ែំ ក់ទី៤ នែើម្បីក្បមូលផតុំរួមោា  ិង
(៣) ការទទួលស្ថោល់សតង់ដា នដាយជូ ែំណ្ឹងែលអ់នកនក្បើក្បាស់ទិ ន ័យអំពីភាពនផ្សងោាន េះ។    

៦.៣០-  ការពក្ងីកកិចចខិរខំក្បឹងដក្បងរបស់វិទ្ាស្ថា ជារិសថិរិ តាមរយៈយុទធស្ថន្តសតជារិសក្ាប់
អភិវឌ្ឍ ៍សថិរិកនុងការនរៀបចំក្បព័ ធសថិរិនឡើងវិញ រួមទំងទិ ន ័យរែឋបាល គឺជាការង្ហរអាទិភាព      
មួយ។ ក្កសួងដផ ការកំពុងប តភាពជាម្ែគូជាមួយក្កសួង ស្ថាប័ ពាក់ព័ ធ  ឹងនធវើការដកលមអ
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ក្បព័ ធទិ ន ័យសំខា ់ៗ ចំ ួ ២ដែលា ក្ស្ថប់ គឺក្បព័ ធក្គប់ក្គងព័រ៌ា អប់រំ  ិងក្បព័ ធ
ព័រ៌ា សុខាភិបាល។   

៦.៣១-  បញ្ហាទី៣ គឺគាារសមរថភាពវិភាគ ិងបនចចកនទស។ មន្ត តីមួយចំ ួ មិ ទ ់ា លទធ
ភាពបនងកើរសូចនាករដែលនោរពតាមលកខណ្ៈវិ ិចឆ័យSMART  ិងមិ ា សមរថភាពក្គប់ក្ោ ់
កនុងការក្បមូល ិងវិភាគទិ ន ័យសក្ាប់ការនរៀបចំនោល នោបាយ ិងការសនក្មចចិរត។ គាារ 
មួយចំ ួ គឺកក្មិរស្ថាប័  នដាយស្ថរស្ថាប័ មួយចំ ួ មិ នក្បើក្បាស់នោលការណ្៍នដាយនតោរ
នលើភសតុតាង។ នលើសពីន េះនទៀរ កិចចខិរខំក្បឹងដក្បងជានក្ចើ ក្រូវបា នធវើនឡើងនៅកនុងកមមវិធីដក
ទក្មង់ការក្គប់ក្គងេិរញ្ញវរថុស្ថធារណ្ៈ ដែលែឹកនាំនដាយក្កសួងនសែឋកិចច ិងេិរញ្ញវរថុ នែើម្បី
ផ្ារភាាប់ថ្វិកានៅ ឹងសមិទធិកមមតាមរយៈ ការនក្បើក្បាស់សូចនាករធារុនចញដែលា នៅកនុង
ដផ ការយុទធស្ថន្តសតថ្វិកា ឹងបង្ហាញកា ់ដរច្ាស់អំពីស្ថរៈសំខា ់ម្ ភាពក្បឈមទំងន េះ។   

៦.៣២-  ជាការនឆ្ៃើយរប ិងការប តកិចចខិរខំក្បឹងដក្បងបដ ថមនទៀរ ក្កសួងដផ ការនដាយសេ
ការជាមួយក្កសួង ស្ថាប័  ឹងែំនណ្ើរការវិធា ការមួយចំ ួ នែើម្បីកស្ថងសមរថភាព៖  

▪ នរៀបចំក្បព័ ធជារិមួយសក្ាប់ការក្រួរពិ ិរ្យតាមដា  ិងវាយរម្មៃសមិទធផលម្ ការអ ុ
វរតផ.យ.អ.ជ. ិងគ.អ.ច.ក.។ 

▪ នរៀបចំរបាយការណ្៍វឌ្ឍ ភាពក្បចំ្ាំ ពាក់ក ាលអាណ្រតិ  ិងបញ្ចប់អាណ្រតិម្ ការអ ុវរត
ផ.យ.អ.ជ.  ិងរបាយការណ្៍សតីពីការសនក្មចបា គ.អ.ច.ក. នដាយា ការចូលរួមពី
ក្កសួង ស្ថាប័   ិងអនកពាក់ព័ ធទំងអស់។ 

▪ នរៀបចំនោលការណ្៍ដណ្នាំលកខណ្ៈបនចចកនទស  ិង យុទធស្ថន្តសតជារិតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ 
 ិងវាយរម្មៃ  ិងផ្សពវផ្ាយឯកស្ថរទំងន េះ រួមទំងការនរៀបចំវគគបណ្តតេះប ាលកនុងការ
នក្បើក្បាស់ឯកស្ថរទំងន េះ។ 

▪ ពក្ងឹងក្បព័ ធសក្ាប់ការតាមដា ការអ ុវរតគនក្ាងដែលា នៅកនុងកមមវិធីវិ ិនោគ   
ស្ថធារណ្ៈ ៣្ាំរំកិល។ 

▪ ផ្ារភាាប់ការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ  ិងវាយរម្មៃជាមួយសូចនាករ ិងទិ ន ័យដែលនក្បើក្បាស់ 
សក្ាប់តាមដា ការនរៀបចំថ្វិកាតាមរយៈែំនណ្ើរការនរៀបចំដផ ការយុទធស្ថន្តសតថ្វិកា។ 

▪ ផតល់ការបណ្តតេះប ាលែល់មន្ត តីទទួលបប ទុកដផ ការ ិងសថិរិ  ិង ការបណ្តតេះប ាលសតី
ពីមូលដាា ក្គឹេះម្ ការតាមដា ក្រួរពិ ិរ្យ ិងវាយរម្មៃ ការក្បមូលទិ ន ័យ ការវិភាគសក្ាប់ 
មន្ត តីបនង្ហោលនៅតាមក្កសួង ស្ថាប័ ។  ិង 

▪ បនងកើរឲ្យា នសវាផតល់ជំ ួយសក្ាប់ក្កសួង ស្ថាប័ សតីពីការនក្ជើសនរើសសូចនាករ ការ
ក្បមូលទិ ន ័យ ការវិភាគទិ ន ័យ ការបកក្ស្ថយទិ ន ័យ  ិងការនរៀបចំក្កបខ័ណ្ឌលទធផល 
ជានែើម។ 
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៦.៣៣- ក្កសួង ស្ថាប័ ក្រូវផតល់ធារុចូល ិងកិចចសេការតាមការនសនើសុំរបស់ក្កសួងដផ ការ
សក្ាប់ចូលរួមចំដណ្កែល់ការនរៀបចំរបាយការណ្៍វឌ្ឍ ភាពក្បចំ្ាំ ពាក់ក ាលអាណ្រតិ  ិង
បញ្ចប់អាណ្រតិម្ ការអ ុវរតផ.យ.អ.ជ.  ិងរបាយការណ្៍សតីពីការសនក្មចបា គ.អ.ច.ក។     

៦.៣៤- យុទធស្ថន្តសតជារិសក្ាប់អភិវឌ្ឍ ៍សថិរិកមពុជា ឹងផតល់ដផ ទីបង្ហាញផៃូវន្ពេះនៅរកការ ោំក្ទ
ផលិរទិ ន ័យសំខា ់ៗទំងឡាយក្បកបនដាយចីរភាព។ យុទធស្ថន្តសតជារិសក្ាប់អភិវឌ្ឍសថិរិ ក៏ 
បង្ហាញផងដែរ ូវការោំក្ទជួយឧបរថមភែល់រក្មូវការផលិរបដ ថមនទៀរ ូវសថិរិ នែើម្បីធានា ូវនោល
នៅរបស់ក្បព័ ធសថិរិជារិសក្ាប់ការអ ុវរតក្បកបនដាយក្បសិទធភាព  ិងភាពស័កតិសិទធ  ិងការតាម
ដា នោល នោបាយ  ិងកមមវិធីសថិរិ។ 

៦.៣៥-  យុទធស្ថន្តសតជារិសក្ាប់អភិវឌ្ឍ ៍សថិរិកមពុជា ក៏ជាឧបករណ្៍ែ៏ា ក្បសិទធភាពមួយកនុងការ 
ដសវងយល់ពីស្ថា ភាពម្ ប ាក្កសួង ស្ថាប័ រាជរដាាភិបាលកនុងការអ ុវរតក្បរិបរតិការសថិរិ ការ
អភិវឌ្ឍសមរថភាព  ិងការបនងកើ គុណ្ភាពទិ ន ័យរបស់ខៃួ កនុងែំនណ្ើរការម្ ការផតល់សថិរិា គុណ្
ភាព សក្ាប់ការនធវើដផ ការ នោល នោបាយ  ិងការនធវើនសចកតីសនក្មចនានា។ 

៦.៣៦-  នលើសពីន េះនទៀរ វិទ្ាស្ថា ជារិសថិរិ ក្កសួងដផ ការ ឹងប តអ ុវរតយុទធស្ថន្តសតជារិ
សក្ាប់អភិវឌ្ឍ ៍សថិរិ្ាំ២០១៩-២០២៣ ដែលា នោលនៅយុទធស្ថន្តសតចំ ួ ៨ ែូចខាងនក្កាម៖ 

▪ នោលនៅយទុធស្ថន្តសតទ១ី៖ អភិវឌ្ឍ  ិងដថ្រក្ា ូវសំណ្ុំទិ ន ័យសនូលដែលា គុណ្
ភាពខពស់ នដាយក្គប់ស្ថាប័ ទំងអស់ម្ ក្បព័ ធសថិរិជារិ នក្កាមការែឹកនាំរបស់វិទ្ាស្ថា 
ជារិសថិរិ នែើម្បីនឆ្ៃើយរបក្គប់ក្ោ ់នៅ ឹងរក្មូវការសថិរិម្ កិចចែំនណ្ើរការអភិវឌ្ឍ ៍ដែល
នកើរនចញពីការនបតជាាម្ ដផ ការយុទធស្ថន្តសតអភិវឌ្ឍ ៍ជារិ នោលនៅអភិវឌ្ឍក្បកបនដាយ
ចីរភាព  ិងដផ ការយុទធស្ថន្តសតអាស្ថ៊ា តាមដផនក  ិងរក្មូវការរបស់អនកនក្បើក្បាស់ែម្ទ
នទៀរ។ នែើម្បីសនក្មចបា នោលនៅយុទធស្ថន្តសតន េះ សកមមភាពជាអាទិភាពរួមា  (១) 
ភាាប់ក្បរិបរតិការក្បព័ ធសិថរិជារិ នៅ ឹងនោល នោបាយអភិវឌ្ឍ ៍ (២) ដកលមអនោល
 នោបាយទិ ន ័យ  ិងនេដាារចនាសម័ព ធសថិរិ (៣) ោំក្ទការចងក្កងម្ នោលនៅ
អភិវឌ្ឍក្បកបនដាយចីរភាព  ិង (៤) ប តដកលមអសថិរិនសែឋកិចច សងគមកិចច។ 

▪ នោលនៅយទុធស្ថន្តសតទ២ី៖ ប តពក្ងឹងច្ាប់សថិរិ នេដាារចនាសម័ព ធស្ថាប័  រចនា        
សម័ព ធចរ់តាំង ឯករាជ្យភាពម្ វិទ្ាស្ថា ជារិសថិរិ  ិងក្បព័ ធក្គប់ក្គងក្បរិបរតិការ 
េិរញ្ញវរថុ  ិងរែឋបាលម្ ក្បព័ ធសថិរិជារិ នែើម្បីោំក្ទែល់ការផលិរ  ិងការអភិវឌ្ឍសថិរិ 
នដាយនតោរនលើសកមមភាពអាទិភាព ែូចជា (១) នរៀបចំក្បព័ ធសថិរិជារិ ែូចា ដចងកនុង
ច្ាប់សតីពីសថិរិ  ិងអ ុក្កឹរ្យ  (២) ផតល់ ូវសវ័យភាព  ិងការទទួលខុសក្រូវបដ ថមនទៀរ
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កនុងការក្គប់ក្គងវិទ្ាស្ថា ជារិសថិរិ  ិង (៣) បនងកើរអាណ្រតិរបស់អងគភាពសថិរិដែល
បា ចរ់តាំងកនុងក្កសួង  ិងស្ថាប័ រាជរដាាភិបាល។ 

▪ នោលនៅយទុធស្ថន្តសតទ៣ី៖ អភិវឌ្ឍ ិងអ ុវរតការកស្ថងសមរថភាពម ុស្សកនុងការ
នរៀបចំនក្ជើសនរើសបុគគលិក ការបណ្តតេះប ាល  ិងកមមវិធីនលើកទឹកចិរតមន្ត តីកនុងក្បព័ ធសថិរិ
ជារិ។ នែើម្បីសនក្មចបា នោលនៅយុទធស្ថន្តសតន េះ សកមមភាពជាអាទិភាពរួមា  (១) 
នធវើការតាស់បតូរថ្មី ូវនោល នោបាយ ិងការក្គប់ក្គងធ ធា ម ុស្ស  ិង(២) អភិវឌ្ឍ
 ិងប តកមមវិធីបណ្តតេះប ាលទូលំទូោយកនុងក្បព័ ធសថិរិជារិ។ 

▪ នោលនៅយទុធស្ថន្តសតទ៤ី៖  អភិវឌ្ឍ ិងអ ុវរតយុទធស្ថន្តសត  ិងដផ ការបនចចកវិទ្ា
គមនាគម ៍  ិងព័រ៌ា វិទ្ា នែើម្បីផតល់ ូវសមរថភាពបនចចកវិទ្ាគមនាគម ៍  ិងព័រ៌ា 
វិទ្ា នដាយោំក្ទក្គប់ទិែឋភាពទំងអស់ម្ ការក្បមូល   ការដកម្ចន ការវិភាគ ការដថ្រក្ា  ិង
ការផ្សពវផ្ាយសថិរិ នដាយនតោរជាពិនសស ការនក្បើក្បាស់បនចចកវិទ្ាគមនាគម ៍ ិង
ព័រ៌ា វិទ្ាជាយុទធស្ថន្តសត ជាមួយការការ់ប ថយជាអប្បបរាម្ កាាំងពលកមម។ 

▪ នោលនៅយទុធស្ថន្តសតទ៥ី៖ អភិវឌ្ឍ ិងអ ុវរតយុទធស្ថន្តសតផ្សពវផ្ាយ  ិងយុទធស្ថន្តសតោំ
ក្ទ  ិងអកខរកមម នែើម្បីផតល់ការទទួលបា ឲ្យកា ់ដរក្បនសើរនឡើងែល់អនកនក្បើក្បាស់ទំង
អស់  ិងបនងកើ នសចកតីក្រូវការសក្ាប់សថិរិ តាមរយៈសកមមភាពសនូល (១) ការោំក្ទែល់
ការនក្បើក្បាស់សថិរិតាមនោល នោបាយ ិងដផ ការ  ិង(២) ផ្សពវផ្ាយ ិងនធវើអ តរកមម
ក្បកបនដាយក្បសិទធភាពនៅអនកនក្បើក្បាស់ែ៏ទូលំទូោយ។ 

▪ នោលនៅយទុធស្ថន្តសតទ៦ី៖ នធវើឲ្យក្បនសើរនឡើង ូវការសក្មបសក្មួលម្ ក្បព័ ធសថិរិ
ជារិនែើម្បីលុបបំបារ់ជនាាេះទិ ន ័យ ិងផលិរសថិរិអាចនក្បៀបនធៀបបា ទ ់នពលនវោ
កនុងក្បព័ ធសថិរិជារិក្បកបនដាយក្បសិទធភាពតាមដែលអាចនធវើនៅបា  នដាយនតោរនលើ
ការពក្ងីកវិស្ថលភាព  ិងយ តការម្ ការសក្មបសក្មួលនៅកនុងក្បព័ ធសថិរិជារិ។ 

▪ នោលនៅយទុធស្ថន្តសតទ៧ី៖ នធវើឲ្យក្បនសើរនឡើង ូវទំនាក់ទំ ងការង្ហរ ិងការសក្មប 
សក្មួលជាមួយម្ែគូអភិវឌ្ឍ នែើម្បីធានា ូវការោំក្ទការព្ាករ ការប ត ិងការរួមបញ្ចូលោា
នៅ ឹងសកមមភាពអាទិភាពរបស់ក្បព័ ធសថិរិជារិ    ក៏ែូចជាការនផទរជំនាញនពញនលញ
 ិងចំនណ្េះនធវើ នដាយនធវើឲ្យក្សបោា ូវរក្មូវការរបស់ក្បនទសជាមួយម្ែគូអភិវឌ្ឍ។ 

▪   នោលនៅយទុធស្ថន្តសតទ៨ី៖ ជំរុញចីរភាព  ិងកំនណ្ើ ម្ ការោំក្ទថ្វិកាសក្ាប់ក្បព័ ធ
សថិរិជារិពីក្បភពកនុងក្សុក  ិងអ តរជារិ នែើម្បីអាចនធវើដផ ការ  ិងអ ុវរតកមមវិធីសថិរិអាទិ
ភាពក្បកបនដាយក្បសិទធភាព តាមរយៈការអ ុវរតបទប្បញ្ញរិតម្ ច្ាប់សតីពីសថិរិទក់ទង ឹង 
 ីរិវិធីដកលមអសក្ាប់េិរញ្ញប្បទ ។ 
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 តារាងសូចនាករ សនូលសម្រាប់តាមដានម្ររួរពិនិរយ និង វាយរម្មៃ ផ.យ.អ.ជ ២០១៩-២០២៣ 

ល.រ សូចនាករ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ឯកសារយោង ប្រភពទិន្នន្យ័ 

  កម្រតិឥទ្ធពិល៖ គោលគៅគោលនគោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល  
  យុទ្ធសាស្រសត៖ កណំ ើន ការងារ សមធម ៌និងម្របសិទ្ធភាព  

  កយំ ើ ន្យលើសព ី៧% មលូដ្ឋា ន្យសដ្ាកចិចដដ្លធទូំលាយជាងមនុ្ ភាពប្រកតួប្រដែង ន្ងិសថិរភាពម៉ា ប្កយូសដ្ាកចិច  
១ ផលិតផលក្នុងស្រុក្ររុប (ផ.រ.រ.) តម្លៃបច្ចុប្បន្ន លានដុលាា រអាមេរកិ ២៤ ៣៧៤ ២៦ ៧៨៦ ២៩ ៣៦២ ៣២ ២៩៣ ៣៥ ៥៦២ ៣៩ ១៩២ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.្.ហ. 

២ ផ.រ.រ. រស្ាប់លន្ុរ្សាាក្់  ដុលាា រអាមេរកិ 
/ម្នា ក ់ ១ ៥៤៨  ១ ៦៧៩  ១ ៨១៦  ១ ៩៧២  ២ ១៤៤   ២ ៣៣៥ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.្.ហ. 

៣ អស្ាក្ំណ ើន្ម្ន្ ផ.រ.រ ពិត % ៧,៥ ៧,១ ៦,៥ ៧,០ ៧,០ ៧,០ 
ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ 

និង  ក.យ.ច. 
ក.្.ហ. 

៤ ច្ំណ ក្ ផ.រ.រ ាលវិរ័យ              ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.្.ហ. 

 ក្រិក្លម %  ១៨,០ ១៧,១ ១៦,៤ ១៥,៦ ១៤,៨ ១៤,១ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.្.ហ. 

 ឧរ្ាហក្លម %  ៣៥,៦ ៣៦,៨ ៣៧,៦ ៣៨,៧ ៣៩,៩ ៤១,០ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.្.ហ. 

 ណរវាក្លម %  ៣៩,១ ៣៩,០ ៣៨,៩ ៣៨,៧ ៣៨,៤ ៣៨,១ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.្.ហ. 

៥ អស្ាអតិផរណាស្បចំឆ្ាំ (ណែធ្នូ)  % ២,៥ ២,៨ ២,៩ ៣,០ ៣,០ ៣,១ 
ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ 

និង ក.យ.ច. 
ក.្.ហ. 

  ភាពមន្ការងារយធវើ៖ ការងារ, យុវែន្, ែនំាញ ពត័ម៌ន្ទផី្សារ ន្ងិលកខខ ឌ ការងារ  

៦ អស្ាភាពាន្ការងារណធ្វើ   % 
 ៨៤,២ 

(២០១៧) 
 ៨៦,០ ៨៨ ,០ ៩០ ,០  ៩២០  ៩៤,០ ក.យ.ច. 

ក.្.ហ./អ.្.្.ក./ 

LFS 

៧ ច្ំណ ក្ាន្ការងារណធ្វើាលវិរ័យ         ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ 
ក.្.ហ./អ.្.្.ក./ 

LFS 

 ក្រិក្លម %  
 ៣៧,០ 

(២០១៧) 
៣៧,០ ៣៧,០ ៣៨,០ ៣៨,០ ៣៨,០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ 

ក.្.ហ./អ.្.្.ក./ 

LFS 

 ឧរ្ាហក្លម %  
 ២៦,២ 

(២០១៧) 
២៧,២ ២៧,២ ២៧,២ ២៧,២ ២៧,២ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ 

ក.្.ហ./អ.្.្.ក./ 

LFS 
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 មេវាកេម %  
 ៣៦,៨ 

(២០១៧) 
៣៦,០ ៣៦,០ ៣៥,០ ៣៥,០ ៣៥,០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ 

ក.្.ហ./អ.្.្.ក./ 

LFS 

  សមធម៖៌ ភាពប្កបី្កសថិតយប្កាម ១០% កាតរ់ន្ថយភាពងាយរងយប្រោះ (តាមរយៈការរយងកើតការងារ កចិចរពំារសងគមន្ងិគុ ភាពយសវាសាធារ ៈ)  

៨ 
រាាស្តម្ន្ស្បជាជន្ររ់ណៅណស្កាលបន្ទាត់ស្ក្ីស្ក្ជាតិ 
(ណផែក្ណលើការណស្បើស្ារ់) %  

១៣,៥ 

(២០១៤) 
៩,៥  ៧,៥  ៥,៥ 

គ.អ.ច.ក., ែ.យ.អ.

ជ. ២០១៤/១៨ និង  ក.

យ.ច. 

ក.្.ហ./អ.្.្.ក./ 

LFS 

៩ 
រាាស្តម្ន្ស្បជាជន្ណៅតំបន្់ជន្បទ ណែលររ់ណៅណស្កាល
បន្ទាត់ស្ក្ីស្ក្ (ណផែក្ណលើការណស្បើស្ារ់)  % 

១២,៥ 

(២០១៤) 
១១,៥  ១០,៥  ៩,៦ 

គ.អ.ច.ក.,  

ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ 

និង ក.យ.ច. 

ក.្.ហ./អ.្.្.ក./ 

LFS 

១០ 
រាាស្តម្ន្កុ្ារររ់ណៅណស្កាលបន្ទាត់ស្ក្ីស្ក្ជាតិ (ណផែក្
ណលើការណស្បើស្ារ់) %  ១៦,០ ១២,០  ១១,០  ១០,០ គ.អ.ច.ក. វ.ជ.្./អ.ប.្.ក. 

១១ 
រាាស្តម្ន្កុ្ារររ់ណៅណស្កាលបន្ទាត់ស្ក្ីស្ក្ជាតិ (ណផែក្
ណលើពហុរារភាគ)  %  ៤៩,០ ៤១,០  ៣៣,០  ២៥,០ គ.អ.ច.ក. វ.ជ.្./អ.ប.្.ក. 

១២ អាយុរំពឹងររ់ពីក្ំណ ើត ឆ្ា ាំ ៧០,៦  ៧១,០  ៧២,០ ៧៣,០ ៧៣,០ ៧៤,០ 
ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨

និង ក.យ.ច. 

វ.ជ.្. 

 ស្បុរ 
ឆ្ា ាំ 

៦៨,១ ៦៩,០ ៧០,០ ៧១,០ ៧១,០ ៧២,០ 
ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨

និង ក.យ.ច. 

វ.ជ.្. 

 ស្រី 
ឆ្ា ាំ 

៧១,៩ ៧៣,០ ៧៤,០ ៧៥,០ ៧៦,០ ៧៦,០ 
ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨

និង ក.យ.ច. 

វ.ជ.្. 

១៣ អស្ាអក្ខរក្លម (លន្ុរ្សណពញវ័យចប់ពី ១៥ឆ្ាំណ ើង) %  ៨២,៥  ៨៣,០ ៨៥,០ ៨៦,០ ៨៨ ,០ ៩០,០ គ.អ.ច.ក. អ.្.្.ក.  វ.ជ.្. 

  សមតថភាពខពស់ជាងមនុ្ ន្ងិអភបិាលកចិច ន្ងិសាថ រន័្សាធារ ៈ  
១៤ តុល្យភាពថវិការរែឋ (អតិណរក្/ឱន្ភាព) ណធ្ៀបន្ឹង ផ.រ.រ. % -៥,៤ -៥,២ -៤,៩ -៤,៦ -៤,៣ -៤,០ ក.យ.ច. ក.្.ហ. 

  ភាពម្ររប់ម្រជុងណម្រោយ៖ បរយិាកាសម្របរបិរតកិារដែលអណំោយផល  

  សន្តភិាព ន្យោបាយ ន្ងិរយរៀរយរៀររយសងគម  

១៥ អារលម ៍រុវតថិភាពពីបទឧស្កិ្ែឋន្ិងអំណពើហិង្ា %  
 

៨៤,២ 

(២០១៧)  
៨៦,០  ៩០ ,០ ៩២ ,០ ៩៤,០ ៩៥ ,០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ អ.្.្.ក.  វ.ជ.្. 
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  ររោិកាសអយំោយផ្សលដ្ល់អាែវីកមម ការវនិ្យិោគ ន្ងិការអភវិឌ្ឍ  
 ការពប្ងងឹភាពជាមច ស់ ន្ងិដដ្គូកនុងការអភវិឌ្ឍ ន្ងិកចិចសហប្រតរិតតកិារអន្តរជាត ិ 
១៦ ទំហំហិរញ្ញប្បទាន្ក្ត់ស្ាក្នុងថវិការែឋ % ៨៣     ៩៥ ថ្ម ី ក.អ.ក.  

១៧ ការណស្បើស្ារ់ស្បព័ន្ធជាតិណោយម្ែគូអភិវឌ្ឍ % ៦១,០     ៧២,៥ ថ្ម ី ក.អ.ក.  

១៨ ការណស្បើស្ារ់ស្ក្បែ័ ឌលទធផល ណោយម្ែគូអភិវឌ្ឍ % ៦៤     ៨០ ថ្ម ី ក.អ.ក.  

១៩ ច្ំន្ួន្ក្ិច្ចរន្្ាពា ិជជក្លម ជាលួយនឹ្ងស្បណទរែម្ទណទៀត ចាំននួ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៤ ២៥ គ.អ.ច.ក. ក.ព.ក. 

  កម្រតិលទ្ធផល-អាទ្ិភាពននគោលនគោបាយរដ្ឋាភិបាល  
  ចំ ុចសនូល៖ ពណនៃឿនកដំ ទ្ម្រមង់  

  កដំ ទប្មងស់ាថ រន័្ ន្ងិការកសាងសមតថភាព  

២០ 
ភាគរយម្ន្ស្ថាប័ន្ស្ថធារ ៈ ណែលកំ្ពុងអនុ្វតតណផន្ការ
យុទធស្ថស្ររតថវិកា (Budget Strategic Plan) 

%  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០ ក.យ.ច. ក.្.ហ. 

២១ 
ច្ំន្ួន្ស្ថាប័ន្ណែលាន្ណក្រស្លួលរច្ន្ទរលព័ន្ធស្របជាលួយ
វិលជ្ឈការ សាា ប័ន ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ថ្ម ី ក.ម.ែ. /គ.ជ.អ.ប.  

២២ 
ច្ំន្ួន្ថវិការែឋស្បចំឆ្ាំរស្ាប់គំស្ទរក្លមភាពក្ំណ 
ទស្លង់រនូល(លាន្ែុលាារ) លានដុលាៃ  ៩,០ ៩,៥ ១០,០ ១០,៥ ១១,០ ១១,០ ថ្ម ី ក.ម.ែ. /គ.ជ.អ.ប. 

  ភាពសាា តសាំ ន្ងិសុចរតិភាពដន្រដ្ាបាលសាធារ ៈ  

២៣ 
ភាគរយម្ន្ស្កុ្ង ស្រុក្ ែ ឌណគលណៅណែលណស្បើស្ារ់
ស្បព័ន្ធព័ត៌ាន្ក្នុងការស្គប់ស្គង 

% ៦០ ៧០ ៨០ ៩០ ១០០ ១០០ ថ្ម ី ក.ម.ែ. /គ.ជ.អ.ប. 

២៤ ភាគរយស្ររតីស្ក្ុង ស្រុក្ ែ ឌកាន់្លុែតំណ ងស្គប់ស្គង % ២៥ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ថ្ម ី ក.ម.ែ. /គ.ជ.អ.ប. 

២៥ 
ភាគរយណផនក្អភិវឌ្ឍន៍្ម្ន្លូលន្ិធ្ិស្ក្ុង ស្រុក្ ណធ្ៀបន្ឹង
ច្ំ ូលច្រន្តម្ន្ថវិកាជាតិ 

% ០,៣៧ ០,៥០ ០,៥០ ១,០០ ១,០០ ១,០០ ថ្ម ី ក.ម.ែ. /គ.ជ.អ.ប. 

 ប្រសិទធភាពដន្ការងារ  
២៦ ច្ំ ូលក្នុងស្រុក្ ណធ្ៀបនឹ្ង ផ.រ.រ. % ១៩,៣ ១៩,៦ ២០,២ ២០,៧ ២១,០ ២១,៣ ក.យ.ច. ក.្.ហ. 

  អភបិាលកចិចដផ្សនកឯកែន្  
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  អាទ្ភិាពទ្ី១ របសរ់ាជរដាា ភបិាលកមពុោ៖ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស  

  ការអររ់ ំវទិាសាស្តសត ន្ងិរយចចកវទិា  
២៧ អស្ាពិតម្ន្ការរិក្្ាណៅបឋលរិក្្ា   % ៩៧,៨ ៩៨,០ ៩៨,១ ៩៨,២ ៩៨,៤ ៩៨,៥ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.អ.យ.ក.  

២៨ អស្ាបញ្ចប់ការរិក្្ាណៅបឋលរិក្្ា(តួណលែណក្រស្លួល) %  ៨២,៧ ៨៣,៤ ៨៤,១ ៨៤,៨ ៨៥,៥ ៨៦,២ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.អ.យ.ក.  

២៩ អស្ារួលម្ន្ការរិក្្ាណៅលធ្្យលរិក្្ាបឋលភូលិ   % ៥៩,២ ៦០,៧ ៦២,២ ៦៣,៧ ៦៥,២ ៦៦,៧ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.អ.យ.ក.  

៣០ 
អស្ាបញ្ចប់ការរិក្្ាណៅលធ្្យលរិក្្ាបឋលភូលិ(តួណលែណក្
រស្លួល)  

%  ៤៦,៥ ៤៧,៧ ៤៨,៩ ៥០,២ ៥១,៤ ៥២,៦ 
គ.អ.ច.ក. និង  

ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ 
ក.អ.យ.ក.  

៣១ អស្ារួលម្ន្ការរិក្្ាណៅលធ្្យលរិក្្ាទុតិយភូលិ  %  ២៨,៥ ៣០,៤ ៣២,៣ ៣៤,២ ៣៦,១ ៣៨,០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.អ.យ.ក.  

៣២ អស្ាបញ្ចប់ការរិក្្ាណៅលធ្្យលរិក្្ាទុតិយភូលិ %  ២៣,៦ ២៥,២ ២៦,៤ ២៧,៣ ២៨,០ ៣០,០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.អ.យ.ក.  

៣៣ 
យុគភាពណយន្ឌ័រ(GPI) ម្ន្អស្ារួលម្ន្ការរិក្្ាណៅ 
លធ្្យលរិក្្ាទុតិយភូលិ(តួណលែណក្រស្លួល) 

្នទ្សន ៍ ១,១៨ ១,១៤ ១,១១ ១,០៩ ១,០៨ ១,០៣ គ.អ.ច.ក. ក.អ.យ.ក./ក.ក.ន  

៣៤ អស្ារួលម្ន្ការរិក្្ាណៅឧតតលរិក្្ា (១៨-២២ឆ្ាំ)-ររុប  % ១១,៦ ១២,៤ ១៣,៣ ១៤,២ ១៥,១ ១៦,០ 
គ.អ.ច.ក. និង  

ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ 
ក.អ.យ.ក.  

៣៥ អស្ារួលម្ន្ការរិក្្ាណៅឧតតលរិក្្ា (១៨-២២ឆ្ាំ)-ស្ររតី   % ១១,៣ ១១,៦ ១១,៩ ១២,៣ ១២,៧ ១៣,០ គ.អ.ច.ក. ក.អ.យ.ក.  

៣៦ 
ភាគរយនិ្រ្សិតណរៀន្លុែវិជាា វិទ្ាស្ថស្ររត បណច្ចក្វិទ្ា វិរវក្លម 
រិល្បម្ច្នស្បឌិត ន្ិងគ ិតវិទ្ា (STEAM) ក្ស្លិត
បរិញ្ញាបស្ត 

% ២៧,១ ២៨,០ ២៩,០ ៣០,០ ៣១,០ ៣២,០ ប.ព.រ.ក.្. ក.អ.យ.ក.  

៣៧ 
អស្ាច្ុុះណ ម្ុះច្ូលណរៀន្របរ់និ្រ្សិតជាស្ររតី ណផនក្ វិទ្ា
ស្ថស្ររត  បណច្ចក្វិទ្ា  វិរវក្លម ន្ិងគ ិតវិទ្ា (STEAM)  

% ១៧,៤ ១៨,៤ ១៩,៤ ២០,៥ ២១,៥ ២២,៥ ប.ព.រ.ក.្. ក.អ.យ.ក. 

  ការរ តុ ោះរោត លវជិាា ែវីៈ  

៣៨ 
អស្ាច្ុុះណ ម្ុះច្ូលណរៀន្ររុបណៅក្នុងក្លមវិធ្ីប ្តុះបណាាល
វិជាាជីវៈ (អាយ១ុ៥-២៤ឆ្ាំ) (តួណលែណក្រស្លួល) 

%  ៤៤ ៥០ ៥០ ៦០ ៦០ ៦០ គ.អ.ច.ក. 
ក.ក.ប.វ./អ.្.្.

ក.  

  ការដែទសុំខភាពសាធារ ៈ ន្ងិអាហារូរតតមភ  
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៣៩ រាាស្តម្ន្ការរស្ាលកូ្ន្ ណោយបុគគលិក្រុខាភិាលាន្ជំន្ទញ  % ៨៩ ៨៩ ៩០  ៩១  ៩២  ៩៣  ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.្.ភ. 

៤០ អស្ាស្ថាប់ម្ន្អនក្ជំងឺស្គុន្ចញ់ណែលរស្ាក្ព្ាាលណៅលូលោាន្រុខាភិាលស្ថធារ ៈ  
ល ើត្ប/ជ ១០០

ពានន់ាក់ 
០.៣៥ ០,១៥ 0,00  0,00  0,00  0,00  ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.្.ភ. 

៤១ អស្ាលរ ភាពាា  
កនុង១០០ពាន់

ទារកលកើតរ្់ 

៧៥ 

(២០១៤)  

 ៦៥   ៥៥  ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ 
អ.ប.្.ក./វ.ជ.្./

ក.្.ភ. 

៤២ អស្ាលរ ភាពទារក្ណទើបណក្ើត  
១០០០ទារក

លកើតរ្់  

២៨ 

(២០១៤)  

 ២០    ១៥ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ 
អ.ប.្.ក./វ.ជ.្./

ក.្.ភ. 

៤៣ អស្ាលរ ភាពកុ្ារណស្កាលអាយុ ៥ឆ្ា ំ
១០០០ទារក

លកើតរ្់  

៣៥  

(២០១៤) 

 ២៥   ១០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ 
អ.ប.្.ក./វ.ជ.្./

ក.្.ភ. 

៤៤ ច្ំន្ួន្ក្រ ីឆ្ៃងថមីម្ន្ណលណោគណអែរ៍ ក្នុងច្ំណណាលស្បជាជន្ណែលគមន្ផទុក្ណលណោគណអែរ៏ ១ ០០០ន្ទក់្  

កនុងត្ប/ជគ្មម ន
ផ្ទុកមេមោគមេដ
េ១៍០០០នាក់ 

០,០៣ ០,០៣ ០,០៣ ០,០៣ ០,០៣ ០,០៣ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.្.ភ. 

៤៥ អាំងរីុែង់ម្ន្ជំងឺរណបង(តួណលែណក្រស្លួល) 
កនុងត្ប/ជ ១០០

ពានន់ាក់ 
៣២៦ ៣២៣ ៣១០ ២៦១ ២៤៣ ២២៦ គ.អ.ច.ក. ក.្.ភ. 

៤៦ ពិន្ិត្យពិណស្គុះជំងឺថមីរស្ាប់ស្បជាជន្ាាក់្ក្នុងលួយឆ្ាំ ចាំននួម ើក ០,៧២ ០,៨០ ០,៨៥ ០,៨៦ ០,៨៧ ០,៨៩ ប.ព.រ.ក.្. ក.្.ភ. 

  សមភាពយយន្ឌ្រ័ ន្ងិការរពំារសងគម  

៤៧ 

ច្ំន្ួន្ល ឌលណរវាច្ស្លុុះរស្ាប់ស្ររតី ន្ិងណក្មងស្រី ណែលរង
ណស្គុះណោយអំណពើហិង្ាស្គបទ់ស្លង់ ណែើល្បីរស្លួលការផតល់
ណរវា ណផនក្ច្្ាប់ ណរវារងគលក្ិច្ច ណរវារុែភាព ន្ិងណរវា
ណផ្សងៗណទៀតជូន្ជន្រងណស្គុះ 

ចំននួមណ្ឌ   ០ ១ ២ ៣ ៤ ៥ ប.ព.រ.ក.្. ក.្.ភ./ក.ក.ន 

៤៨ 
 

រាាស្តស្ររតីណែលាន្តួន្ទទីជាអនក្ស្គបស់្គងក្នុងវិរ័យ
ស្ថធារ ៈ ទាំងថ្នាក្់ជាតនិ្ិងណស្កាលជាតិ (អគគន្ទយក្  
ស្បធាន្ន្ទយក្ោាន្ ស្បធាន្ការិយាល័យ ន្ិងស្បធាន្លន្ទីរ)  

 
% 

 

១៣ 

 

១៤ 

 

១៥ 

 

១៦ 

 

១៧ 

 

១៨ ប.ព.រ.ក.្. 

 

ក.ម.្./ក.ក.ន 
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៤៩ អស្ាស្ររតីណែលាន្ការងារណធ្វើ អាយុពី១៥-៦៤ ឆ្ា ំ
% ៧៩.៩ 

(២០១៧) 
៨២,០ ៨៤,០ ៨៥,០ ៨៧,០ ៩០,០ អ.្.្.ក.  

អ.្.្.ក./វ.ជ.្./

ក.ែ.ក. 

៥០ 
ច្ំណ ក្របរ់ស្ររតីច្ូលរួលក្នុងការងារាន្ស្ាក្់ក្ម្ស្ល អាយុពី
១៥-៦៤ ឆ្ា ំ

  
     អ.្.្.ក. 

អ.្.្.ក./វ.ជ.្./

ក.ែ.ក. 

 
ក្រិក្លម 

% 
៣៥,០ 

(២០១៧) 
៣៧,០ ៣៩,០ ៤១,០ ៤៣,០ ៤៥,០ អ.្.្.ក. 

អ.្.្.ក./វ.ជ.្./

ក.ែ.ក. 

 
ឧរ្ាហក្លម % ២៧,៣ 

(២០១៧) 
២៩,០ ៣០,០ ៣១,០ ៣៣,០ ៣៥,០ អ.្.្.ក. 

អ.្.្.ក./វ.ជ.្./

ក.ែ.ក. 

 
ណរវាក្លម % ៣៧,៦ 

(២០១៧) 
៣៨,០ ៣៩,០ ៤១,០ ៤៣,០ ៤៥,០ អ.្.្.ក. 

អ.្.្.ក./វ.ជ.្./

ក.ែ.ក. 

  អាទ្ភិាពទ្២ី របស់ម្រពះរាោោចម្រកកមពុោ៖ ការណធវើពិពធិកមមណសែាកិចច  

  ឡូែសីទីក ការដ្កឹែញ្ាូ ន្ ថាមពល ន្ងិការតភាា រដ់ររឌ្ែីែីល  

៥១ 
 
បរិា ែឹក្ជញ្ជូន្ ណៅណផស្ក្ុងស្ពុះរីហន្ុ ន្ិងស្ក្ុងភនំណពញ 
ស្បចំឆ្ាំ (តួណលែណក្រស្លួល) 

១០០០លតាន ៨ ០៩៥ ៩ ០២៦ ១០ ២៦២ ១១ ១០៦ ១២ ១២៤ ១៣ ២០៥ គ.អ.ច.ក. ក.្.ដ. 

១០០០ TEU ៧៤២ ៨២៤ ៩១៨ ១ ០១៥ ១ ១១០ ១ ២៨៤ ថ្មើ ក.្.ដ. 

៥២ ច្ំន្ួន្អនក្ែំណ ើរាលណជើងយន្តណ ុះក្នុងស្រុក្ នាក់ ៤៤២ ៣១៦ ៤៥២ ០៤៧ ៤៦១ ៩៩២ ៤៧២ ១៥៦ ៤៨៣ ៥៤៣ ៤៩៣ ១៥៩ គ.អ.ច.ក. រ. .អ.្. 

៥៣ ច្ំន្ួន្អនក្ែំណ ើរាលណជើងយន្តណ ុះអន្តរជាតិ ពានន់ាក់ ៧ ៦២៧ ៨ ៤៥៨ ៩ ៣៨០ ១០ ៤០៣ ១១ ៥៣៧ ១២ ៧៩៤ គ.អ.ច.ក. រ. .អ.្. 

៥៤ 
ស្បណវងផៃូវជាតិណែលស្កាលណៅរ ូនិ្ងចក្់ណបតុង (ក្នុងស្បណវង
ផៃូវជាតិររុប ១៦ ២៩២គ.ល.) 

គ.ម. ៥៧៩,៣៥ ៥៥៥,៥៧ ៤៧៤,៥៥ ៦២៧,៩៩ ៦៩៤,៩៣ ៦៧៥,៥៨ ថ្មើ ក.្.ដ. 

៥៥ 
ភាគរយម្ន្ផៃូវជាតិន្ិងណែតតណែលធ្ន្់ន្ឹងការណស្បស្បួល
អាការធាតុ  

% ៥២,៦៧ ៥៥,៣០ ៥៨,០៧ ៦០,៩៧ ៦៤,០២ ៦៧,២២ ថ្ម ី ក.្.ដ. 

៥៦ ស្បណវងផៃូវជន្បទ(ក្នុងស្បណវងផៃូវជន្បទររុប៤៥ ០០០គ.ល.)  គ.ម. ២៩ ១៧២ ៣០ ៧៤០ ៣២ ៩៣៥ ៣៦ ០០៨ ៣៩ ៦០៩ ៤៣ ៥៧០ ថ្ម ី ក.អ.ជ. 

៥៧ 
ស្បណវងផៃូវជន្បទររុប ណែលធ្ន្់ន្ឹងការណស្បស្បួលអាការ
ធាតុ(ក្នុងស្បណវងផៃូវជន្បទររុប ២ ២៥១ គ.ល.)  

គ.ម. ៣១០ ៦៤០ ៩៩១ ១ ៣៧៣ ១ ៧៩០ ២ ២៥១ ថ្ម ី ក.អ.ជ. 
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៥៨ ការស្ថារ ន្ិងស្ថងរងផៃូវណែក្  គ.េ ៦៥២ ៦៥២ ៦៥២ ៦៥២ ៦៥២ ៦៥២ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.្.ដ.  

៥៩ ណទរច្រ ៍(ច្ំន្ួន្ម្ន្ការលក្ែល់ម្ន្ណភញៀវអន្តរជាតិ)  នាក ់ ៦,២០ ៦,៦៤ ៧,១៥ ៧,៨៧ ៨,៦៥ ៩,៣០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.ទ្.ច. 

៦០ ការផគត់ផគង់ថ្នលពលអគគិរនី្ លានkWh ៩ ៣០៧ ១០ ៨០៨ ១២ ៩៦៩ ១៥ ៣០៤ ១៧ ៥៩៩ ២០ ០៦៣ ថ្ម ី ក.រ.ថ្. 

៦១ 
រាាស្ត ម្ន្ស្បជាជន្ក្លពុជាណៅតំបន្់ទីស្បជុំជន្ ណែល
ទទួលាន្ណរវាទឹក្ស្ថាត ន្ិងាន្រុវតថិភាព (តួណលែណក្
រស្លួល) 

% ៤៥,៧១ ៥៣,៧១ ៦១,៧១ ៦៩,៧១ ៧៧,៧១ ៩០,០០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.ឧ.្. 

៦២ 
រាាស្ត ម្ន្ស្បជាជន្ក្លពុជា ណៅតំបន្់ជន្បទ ណែលទទួល
ាន្ន្ូវណរវាទឹក្ស្ថាត ន្ិងាន្រុវតថិភាព  

% ៦០ ៦៥ ៧២ ៧៩ ៨៤ ៩០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.អ.ជ. 

៦៣ 
រាាស្តម្ន្ស្បជាជន្ក្លពុជា ណៅតំបន្់ជន្បទ ណែលទទួល
ាន្ន្ូវណរវាអន្ទល័យ 

% ៦០ ៧០ ៧៥ ៨០ ៨៥ ៩០ ប.ព.រ.ក.្. ក.អ.ជ. 

 ប្រភពែមីៗ ដន្កយំ ើ ន្យសដ្ាកចិច  

៦៤ 
ស្បជាជន្ក្លពុជាណែលទទួលាន្ការងារក្នុងវិរ័យក្លមន្ត 
ស្ថល គិតជាភាគរយម្ន្អនក្ាន្ការងារណធ្វើររុប(ណក្
រស្លួល) 

% ២៣,៩១ ២៤,៤០ ២៥,៤៨ ២៦,៣៦ ២៧,១០ ២៨,០៧ គ.អ.ច.ក. ក.ឧ.្./វ.ជ.្. 

៦៥ 
ច្ំ ូលលិន្ណលន្ស្ថរណពើពន្ធណែលស្បលូលាន្ ន្ិងា៉ាន្់ស្ថមន្
រស្ាប់ឆ្ាំបន្តក្នុងវិរ័យណរ៉ែនិ្ងថ្នលពល 

លានដុលាៃ រ ១៨,០ ១៨,៩ ២២,០ ២៣,០ ២៣,០ ២៣,០ ថ្ម ី ក.រ.ថ្. 

៦៦ ផលិតក្លមណស្បងកាតពីបៃុក្ A 
ពាន ់ 

បាផរ៉ែ  
- - ២ ៣៦៥,៥២ ២ ៣៦៥,២ ៦ ៨៧៣,៣២ ៦ ៨៦៧,៤៨ ថ្ម ី ក.រ.ថ្. 

 យសដ្ាកចិចឌ្ែីែីល រដ្វិតតឧសាហកមម ែនំាន្ទ់៤ី (៤.០)  
៦៧ អស្ាក្ំណ ើន្ ម្ន្ការច្ុុះបញ្ជីស្កុ្លហ ុន្ាលអន្ឡាញ  % ៣២ ៣៣ ៣៦ ៤០ ៥០ ៧៨ គ.អ.ច.ក. ក.ព.ក.  

៦៨ អស្ាក្ំណ ើន្ម្ន្ការច្ុុះបញ្ជ ីា៉ាក្ ាលអន្ឡាញ % ១២ ១៣ ១៥ ១៧ ២០ ២១ គ.អ.ច.ក. ក.ព.ក.  

៦៩ 
អស្ាក្ំណ ើន្ម្ន្ការណច្ញលិែិតបញ្ញាក្់ស្បភពណែើលទំន្ិញ 
(C/O) 

% ២៤ ២៥ ២៧ ២៩ ៣២ ៣៦ គ.អ.ច.ក. ក.ព.ក.  

៧០ អស្ាអនក្ណស្បើស្ារ់ទូររ័ពទររុប               ក.យ.ច. ក.ប.ទ្. 
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 ទូររ័ពទច្ល័ត កាុងប្រ/ជ១០០នាក ់ ១២០,១១ ១២១,១៥ ១២៤,២០ ១២៧,៧០ ១៣០,៧០ ១៣៤,១៧ ក.យ.ច. ក.ប.ទ្. 

 ទូររ័ពទអច្ល័ត កាុងប្រ/ជ១០០នាក ់ ០,៥៧ ០,៥៥ ០,៥៣ ០,៥២ ០,៥១ ០,៥០ ក.យ.ច. ក.ប.ទ្. 

៧១ 
អស្ាអនក្ណស្បើស្ារ់ណរវាអុិន្ធ្ឺ ិតររុប  (តួណលែណក្
រស្លួល) 

              
គ.អ.ច.ក. និង ក.

យ.ច. 
ក.ប.ទ្. 

 អុិន្ធ្ឺ ិតច្ល័ត កាុងប្រ/ជ១០០នាក ់
៨០,៧០ ៨៤,៥៧ ៩០,០៣ ៩៥,៨៩ ១០២,១៧ ១០៨,៩២ 

គ.អ.ច.ក. និង ក.

យ.ច. 
ក.ប.ទ្. 

 អុិន្ធ្ឺ ិតអច្ល័ត កាុងប្រ/ជ១០០នាក ់
០,៩២ ១,១០ ១,៣៥ ១,៦៥ ២,០២ ២,៤៧ 

គ.អ.ច.ក. និង  ក.

យ.ច. 
ក.ប.ទ្.  

  វស័ិយធនាររ ន្ងិហិរញ្ញ វតថុ  

៧២ 
ភាគរយ ម្ន្លន្ុរ្សណពញវ័យណែលណស្បើស្ារ់គ ន្ីធ្ន្ទគរ 
គិតទំាងស្គឹុះស្ថាន្លីស្ក្ូហិរញ្ញវតថុ  

%  ៦៩,០០  ៧៤,០០  ៧៩,០០ ៨៣,០០ ៨៦,០០ ៨៩,០០ ្ូចនាករកំណ្តថ់្មី  ធ.ជ.ក.  

៧៣ 
ការោក់្ស្ាក្់បណញ្ញើជាស្ាក្់ណរៀល ណធ្ៀបន្ឹងម្ន្ការផគត់ផគង់
ស្ថច្់ស្ាក្់ (M2) 

 % ៥,០០ ៧,០០ ១០,០០ ១១,០០ ១២,០០ ១៣,០០ ្ូចនាករកំណ្តថ់្មី  ធ.ជ.ក.  

៧៤ ឥ ទាន្លិន្ែំណ ើរការ(ណធ្ៀបន្ឹងឥ ទាន្ររុប)               ក.យ.ច. ធ.ជ.ក.  

 ស្គឹុះស្ថាន្ធ្ន្ទគរ % ២,៦៧ ២,៨០ ២,៨០ ២,៩០ ២,៩០ ៣,០០ ក.យ.ច. ធ.ជ.ក.  

 ស្គឹុះស្ថាន្លីស្ក្ូហិរញ្ញវតថុ % ១,៥៨ ១,៣៥ ១,២៥ ១,២០ ១,២២ ១,២៣ ក.យ.ច. ធ.ជ.ក.  

  អាទ្ភិាពទ្ ី៣ របស់រាជរដាា ភិបាលកមពុោ៖ ការអភិវឌ្ឍដផនកឯកជន និងការងារ    
  ការអភវិឌ្ឍទផី្សារការងារ  

៧៥ 
តម្លៃស្ាក់្ឈ្នួលអប្បបរាស្បចំណែ (ស្ាក់្ឈ្នួលអប្បបរា    
វិរ័យវាយន្ភ័ ឌកាត់ណែរ ន្ិងផលិតណរ្បក្ណជើង) 

 ដុលាៃ រ ១៧០ ១៨២         ្ូចនាករកំណ្តថ់្មី  ក.ក.ប.វ. 

៧៦ ភាគរយម្ន្ការងារផៃូវការ (ឧ.ស្ថាន្ភាពរបរ់និ្ណយាជិត)   % ៦៥ ៦៥ ៧០ ៧៥ ៧៥ ៨០ ្ូចនាករកំណ្តថ់្មី  ក.ក.ប.វ. 

៧៧ ភាគរយម្ន្វិវាទការងារ (ធ្ំៗ) ណែលាន្ណោុះស្ស្ថយ % ៤៥ ៥០ ៥៥ ៥៥ ៥៥ ៥០ ក.យ.ច. ក.ក.ប.វ. 

 សហប្រសខ្នន តតូច ន្ងិមធយម ន្ងិសហប្គនិ្ភាព  
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៧៨ ស្ាក្់ណបៀវត្សររុប លានដលុាៃ រ ២,១៩៤ ២,៣០២ ២,៥១៦ ២,៧២៩ ២,៩៤២ ៣,១៥៦ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨  

 ភាពជាដដ្គូរវាងវស័ិយឯកែន្ ន្ងិវស័ិយសាធារ ៈ    

 ការយលើកកមពស់ការប្រកតួប្រដែង  

៧៩ 
ការវិន្ិណយាគណលើការស្ស្ថវស្ជាវ ន្ិងការអភិវឌ្ឍររុប (ស្ថ
ធារ ៈនិ្ងឯក្ជន្) គិតជាភារយម្ន្ផលិតផលក្នុងស្រុក្
ររុប (ផ.រ.រ.) 

%  ០,១៤ ០,១៧ ០,២០ ០,២៣ ០,៣០ ០,៤៤ គ.អ.ច.ក. 
អ. .-ក.ជ.វ.ប./ក.ែ.

ក. 

៨០ 
ច្ំន្ួន្អនក្ស្ស្ថវស្ជាវគិតជារលលូលម្ន្រយៈណពលណធ្វើការណពញ 
ណា៉ាង(FTE) ក្នុងស្បជាជន្ ១លាន្ន្ទក់្ 

កាុងប្រជាជន 
១លាននាក ់

៧៥ ១០៨ ១៥២ ២២០ ២៨៧ ៣៧៧ គ.អ.ច.ក. 
អ. .-ក.ជ.វ.ប./ក.ែ.

ក. 

 អាទ្ភិាពទ្ី៤ របសរ់ាជរដាា ភបិាលកមពុោ៖ ការអភិវឌ្ឍម្របកបណដាយចីរភាពនិងបរយិាប័នន  

  ការអភវិឌ្ឍែន្រទ កសិកមម ន្ងិធន្ធាន្ទកឹ  
៨១ ទិន្នផលស្រូវ  លតាន/ហិកតា ៣,៣៣  ៣,៣៥ ៣,៣៧  ៣,៣៩  ៣,៤១  ៣,៤៤  ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.ក.រ.ន. 

៨២ តម្លៃបណន្ថលក្នុងវិរ័យក្រិក្លម ស្បចំឆ្ាំ   ពានល់ានលរៀ  ២១,៧១  ២២,៦១ ២៣,៥២ ២៤,២២ ២៤,៩៤ ២៥,៦៩ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.ក.រ.ន. 

៨៣ បរិា ផលិតផលក្រិក្លមររុប ស្បចំឆ្ាំ  លានលតាន ២៨,៤៧ ២៩,៩៣ ៣១,៤៨ ៣៣,១៤ ៣៤,៩០ ៣៦,៧៧ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.ក.រ.ន. 

៨៤ បរិា ផលិតផលក្រិក្លមន្ទំណច្ញស្បចំឆ្ាំ  លានលតាន ៥,៤៩ ៥,៨៧ ៦,២៩ ៦,៧៣ ៧,២០ ៧,៧០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.ក.រ.ន. 

៨៥ ផលិតផលស្ថច្់រតវររុបណក្ើន្៣%/ឆ្ា ំ ពានល់តាន ២៣២ ២៤០ ២៤៧ ២៥៤ ២៦២ ២៧០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.ក.រ.ន. 

៨៦ ផលិតក្លមណៅរ សូ្បចំឆ្ាំ  ពានល់តាន ២០៧,០០ ២៩២,០០ ៣៥៣,០០ ៣៩៥,០០ ៤១២,០០ ៤១៧,០០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.ក.រ.ន. 

៨៧ 
បរិា ផលណន្ស្ថទ (ចប់ពីធ្លមជាតិន្ិងវារីវប្បក្លម) 
ស្បចំឆ្ាំ 

ពានល់តាន ៨៤៨,០ ៨៩៨,៧ ៩៥៨,៥ ១ ០៣០,១ ១ ១១៦,២ ១ ២១៩,៤ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤/១៨ ក.ក.រ.ន. 

៨៨ បរិា ផលណឈ្ើោំស្តូវាន្ស្បលូល ពានផ់ម៉ែត្តគូប/ឆ្ន ំ ១៧៥ ២០០ ២២៥ ២៥០ ២៧៥ ៣០០  ក.ក.រ.ន. 

៨៩ 
ម្ផទែីររុបណែលាន្ណាររាាតលីន្ន្ិងរ ំល់ផទុុះពី     
រស្រងាាលស្បចំឆ្ាំ (តួណលែណក្រស្លួល) 

 ហិកតា ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ គ.អ.ច.ក. អ.ក.គ.្. 

 
ការស្គបស់្គង ន្ងិការអភវិឌឍ្ធ្ន្ធាន្ទកឹ្ រលួទាងំការអន្វុតត
អន្តុតរភាពស្បពន័្ឋធាោស្ថស្ររត 
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៩០ 
លទឋភាពណស្ស្ថច្ស្រពណលើម្ផទែីែំណាំស្រូវ(ស្ាំងន្ិងវរ្ា) 
ស្បចំឆ្ាំនី្លួយៗ 

ពានហ់ិកតា ១ ៨០២,៣៦ ៣០,០០ ១ ៨៦២,៣៦ ១ ៨៩២,៣៦ ១ ៩២២,៣៦ ១ ៩៥,៣៦ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.ធ.ទ្.ឧ. 

 ការស្គបស់្គងណស្គុះទកឹ្ជនំ្ន្ ់ន្ងិណស្គុះោងំរងតួ          

៩១ 
ម្ផទែីែំណាំស្រូវណែលស្តូវាន្រណស្រងាាុះពីភាពោំងរងួតន្ិងែវុះ
ទឹក្ ស្បចំឆ្ាំ 

ហិកតា ៩៣ ២៨៧ ៩០ ០០០ ៩០ ០០០ ៩០ ០០០ ៩០ ០០០ ៩០ ០០០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.ធ.ទ្.ឧ. 

 ការស្គប់ស្គងព័ត៌ាន្រតីពីធ្ន្ធាន្ទឹក្ ន្ិងឧតុនិ្យល          

៩២ 
ច្ំន្ួន្ស្ថាន្ីយជលស្ថស្ររតពិន្ិត្យគុ ភាពទឹក្ ណែលាន្
ែំណ ើង 

ស្ថា នើយ 
ជ ស្ថស្តេរ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.ធ.ទ្.ឧ. 

៩៣ ច្ំន្ួន្ស្ថាន្ីយឧតុនិ្យល ណែលាន្ែំណ ើង ស្ថា នើយឧតុ
និយេ 

៦៥ ៧០ ៧៥ ៨០ ៨៥ ៩០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.ធ.ទ្.ឧ. 

 អភរិកសធន្ធាន្ធមមជាតនិ្ងិវរបធម៌ប្រករយដ្ឋយចរីភាព  

៩៤ 
ច្ំន្ួន្តំបន្់ការពារធ្លមជាតិស្តូវាន្ក្ំ ត់ស្ពំស្បទល់ ក្ំ ត់
តំបន្ស់្គបស់្គង ច្ុុះបញ្ជីកាែីស្ទព្យរល្បតតសិ្ថធារ ៈរបរ់
រែឋ ន្ិងាន្ណផន្ការស្គប់ស្គងច្្ារ់លារ់ 

តំបន ់

ការពារធមមជាតិ 
៣  ៧ ៧ ៧ ៧ ៦ ប.ព.រ.ក.្. ក.ប.្. 

៩៥ ក្លមវិធី្ស្បតិបតតិណលស្តីភាពបរិស្ថាន្ នាក់ ០ ១០០ ១០០ ១៥០ ២០០ ៣០០ ប.ព.រ.ក.្. ក.ប.្. 

 ការប្គរប់្គងន្គរូរន្យីកមម  

៩៦ អស្ាច្ុុះបញ្ជីអច្លន្វតថុ (ណច្ញប ណក្លមរិទធិ) %  ៧២,៥ ៧៨,០ ៨៤,០ ៩០,០ ៩៦,០ ១០០ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.រ.ដ.ន.្. 

៩៧ ច្ុុះបញ្ជីែីរហគលន្៌ជន្ជាតិណែើលភាគតិច្  េហគេន ៍ ២៤ ៣៤ ៤៤ ៥៤ - - ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.រ.ដ.ន.្. 

៩៨ រល្បទាន្ែីរងគលក្ិច្ចរស្ាប់ស្គួស្ថរស្បជាពលរែឋ            ប្គួស្ថរ ៧៨ ៥៤៥ ៧៩ ០៤៥ ៧៩ ៥៤៥ ៨០ ០៤៥ ៨០ ៥៤៥ ៨១ ០៤៥ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.រ.ដ.ន.្. 

៩៩ 
ផទុះណែលាន្ស្ថងរង់ជូន្ស្គួស្ថរក្ងទ័ព ន្គរាលជាតិ 
ន្ិងអតីតក្ងក្ាាំងស្បោប់អាវុធ្ ន្ិងស្គួស្ថរ 

ខ្នង ៦ ៦៩៩ ៧ ១៩៩ ៧ ៦៩៩ ៨ ១៩៩ ៨ ៦៩៩ ៩ ១៩៩ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩/២៣ ក.រ.ដ.ន.្. 

១០០ 
បរិា រំ ល់រឹងពីទីស្កុ្ង ណែលស្តូវាន្ស្បលូលណទៀង
ទាត់ ណោយាន្ទីក្ណន្ៃងចក់្ (តួណលែណក្រស្លួល) 

ពានល់តាន  ១ ០៧៩ ១ ២៣០  ២ ១៨២ ២ ៤៦៦ ២ ៧៨៧ ៣ ១៥០ គ.អ.ច.ក. ក.ប.្. 
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 ចរីភាពររសិាថ ន្ ន្ងិការដប្រប្រលួអាកាសធាតុ  

១០១ 
បណស្លបស្លួលស្បចំឆ្ាំជាលធ្្យលម្ន្ា៉ាោ៉ាណលស្ត ម្ន្ស្ថរធាតុ CO 
NO2 SO2 TSP  PM2.5 ន្ិង PM10 

 % ៤,០ ៤,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ គ.អ.ច.ក. ក.ប.្. 

១០២ 
ភាគរយ ម្ន្ការកាត់បន្ថយម្ន្ការបណញ្ចញស្ថរធាតុបំពុល  
ររីោងគ (POPs) ែល់បរិស្ថាន្ 

% ១,០ ២,០ ៤,០ ៨,០ ១០,០ ១៤,០ ប.ព.រ.ក.្. ក.ប.្. 

១០៣ 
ច្ំន្ួន្គណស្ាងកាត់បន្ថយការបណញ្ចញឧរម័ន្ផទុះក្ញ្ចក់្ណែល
ាន្ច្ុុះបញ្ជី 

ចនំនួ ១ ២ ៤ ៧ ១០ ១៤ គ.អ.ច.ក. ក.ប.្./អ.គ.អ.ច.  

១០៤ % ម្ន្ថវិកាចំ្ណាយណលើអាការធាតុក្នុង ផ.រ.រ. % ១,២ ១,៤ ១,៥ ១,៥ ១,៥ ១,៦ គ.អ.ច.ក. ក.ប.្./អ.គ.អ.ច.  

១០៥ 
បរិា ឧរម័ន្ផទុះក្ញ្ចក្់ណែលាន្កាត់បន្ថយណធ្ៀបទិន្នន័្យ
ឆ្ាំណគល 

ពាន ់ 

Gg CO2 
equivalent  

២ ៤៩៧ ២ ៧៩៩ ២ ៨៣៦ ២ ៨៨៧ ២ ៩១៧ ៣ ០១៨ គ.អ.ច.ក. ក.ប.្./អ.គ.អ.ច.  

១០៦ 
ក្ស្លិតណស្តៀលរបរ់ស្ថាប័ន្ក្នុងការណឆ្ៃើយតបន្ឹងការណស្បស្បួល
អាការធាតុ (តួណលែណក្រស្លួល) 

% ៤៩ ៥៣ ៥៧ ៦០ ៦៣ ៦៥ គ.អ.ច.ក. ក.ប.្./អ.គ.អ.ច.  

១០៧ 
ច្ំន្ួន្ស្ក្រួង ស្ថាប័ន្ណែលាន្បស្រញ្ញាបបញ្ញាជីវៈច្ស្លុុះក្នុង
ណផន្ការម្ន្វិរ័យពាក្់ព័ន្ធ  

ចនំនួផែនការ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ គ.អ.ច.ក. ក.ប.្./អ.គ.អ.ច.  

១០៨ 
រាាស្តម្ន្ឋាលពលក្ណក្ើតណ ើងវិញ ក្នុងឋាលពលណែល
ណស្បើស្ារ់ររុប  

Mtoe ២ ៧៥០,១ ២ ៨៨៥,៥ ៣០៣១,២ ៣ ១៨៤,៥ ៣ ៣៤៦,១ ៣ ៥១៦,៣ គ.អ.ច.ក. ក.រ.ថ្. 

១០៩ 
ភាគរយម្ន្ស្បភពថ្នលពលអគគិរន្ីក្ណក្ើតណ ើងវិញ 
(អាន្ុភាពតណលៃើង) 

% ៥២,៦៣ ៥១,១៣ ៥២,១៤ ៥៤,០៤ ៥៥,២២ ៤៩,២៣ ថ្ម ី ក.រ.ថ្ 

រាាល៖់  
១. អាទិភាពម្ន្ស្បភព ស្តូវាន្កំ្ ត់ាលលំោប់ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ គ.អ.ច្.ក្. ស្ក្រួង ស្ថាប័ន្ និ្ង ចុ្ងណស្កាយ គឺ បណងកើតថមី (ឧ. រូច្ន្ទក្រណាណែលាន្កំ្ ត់ស្បភពណស្ច្ើន្ ែូច្ជា ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 

និ្ង គ.អ.ច្.ក្. ស្តូវកំ្ ត់យក្ ស្បភពលក្ពី ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨) 
២. រូច្ន្ទក្រកំ្ ់ថមីគឺជារូច្ន្ទក្រ ស្ក្បែ័ ឌយុទធស្ថស្ររតច្តុណកា  (ក្.យ.ច្.) រូច្ន្ទក្រ  ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ និ្ង រូច្ន្ទក្រ ថមី 
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តារាងសូចនាករ បន្ថែមសម្រាប់តាមដាថម្ររួរពិថិរយ ថិង វាយរម្មៃ ផ.យ.អ.ជ ២០១៩-២០២៣ 

ល.រ សូចនាករ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ឯកសារយោង ប្រភពទិន្នន្យ័ 

១ 
ភាគរយរដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្ត្កាមជាតផិដ្លបានក្ត្ជើ្ក្រើ្ បុគគលិក

ត្្បតាមក្ោលការណ៍ ផបបបទ្ និងនតីិវិធី្ត្ាប់ត្គប់ត្គង

បុគគលិករដ្ឋបាលថ្នា ក់ក្ត្កាមជាត ិ

% ០ ៤០ ៦០ ៨០ ១០០ ១០០ ថ្មី ក.ម.ែ./គ.ជ.អ.ប. 

២ 
ភាគរយនាយករដ្ឋបាលរាជធានី ក្េតត ត្កុង ត្្ុក េណឌ  វាយ

តម្មៃក្ដាយគណៈអភបិាលរប្់េៃួ ន 
% ០ ២០ ៤០ ៦០ ៨០ ១០០ ថ្មី ក.ម.ែ./គ.ជ.អ.ប. 

៣ 
ចំននួ្រុបម្នត្ក្ងួ/សាា បន័ ផដ្លបានបញ្ចបល់ិេតិបទ្ដាឋ ន

ក្ែេរមុេងារ 

ត្ក្ួង/សាា ប័ន ៥ ៧ ៩ ១១ ១៣ ១៤ 

ថ្មី ក.ម.ែ./គ.ជ.អ.ប. 

៤ ចំននួ្រុបម្នផែនការក្ែេរមេុងារផដ្លបានអនុវតត ផែនការ ២ ៤ ៦ ៨ ១០ ១២ ថ្មី ក.ម.ែ./គ.ជ.អ.ប. 

៥ 
ចំននួត្កុង ត្្ុក េណឌ  ផដ្លទ្ទ្លួបានមលូនិធិានភាា បល់កខ  

េណឌ  
% ០ ១៥ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ថ្មី ក.ម.ែ./គ.ជ.អ.ប. 

៦ 
ភាគរយចំណូលសារក្ពើពនធម្នគុណត្បក្ោជន៍ថ្វកិា ក្េតតផចក

រំផលកក្ៅឱ្យត្កុង ត្្ុក 
% ៣ ៣ ៣ ៥ ៥ ៥ ថ្មី ក.ម.ែ./គ.ជ.អ.ប. 

៧ 
អត្តាសាៃ បផ់ដ្លបណ្តត លមកពី្រម្្ឈាមក្បេះដ្ូងមហារើក 

ទ្ឹកក្នាមផែែម ឬត្បពន័ធដ្ក្ងហើមរាមំ្រកាុងចំក្ណ្តមត្បជាជនផដ្ល

ានអាយុពី៣០ ក្ៅ៧០ ឆ្ា ំ  

 %     ៣៤       គ.អ.ច.ក. ក.្.ភ. 

៨ ភាគរយម្នស្រ្តីវ័យជទំ្ង់អាយុ១៥-១៩ឆ្ា ំានគភ ៌  %    ៨       គ.អ.ច.ក. ក.្.ភ. 

៩ ពិនិត្យពិគ្រោះជំងឺថ្មីស្ាប់្ បជាជនាា កក់ាុងមយួឆ្ា  ំ ចំននួគ ីក ០,៧២ ០,៨០ ០,៨៥ ០,៨៦ ០,៨៧ ០,៨៩  ក.្.ភ. 

១០ 
អ្ា្របដណ្ត បន់នការផ្ត វ់៉ា កស់ងំបង្កា រជា្បចគំ ីកុារ
អាយុគ្កាមមយួឆ្ា  ំាម្បគេទវ៉ាក់សងំ 

        

 

 
- វ៉ា កស់ងំបង្កា រជំងឺគត្ាណូ្ស-ខាន់សល ក-់កអកាន-់រលាក 
គថី្លម្បគេទគប-រលាកសតួ្៣គ ីក 

% ៩៨ >៩៥ >៩៥ >៩៥ >៩៥ >៩៥  ក.្.ភ. 
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ល.រ សូចនាករ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ឯកសារយោង ប្រភពទិន្នន្យ័ 

 - ជំងឺកញ្ជ រ្ ឹល -សអូច គៅខែទី៩  ១០៣ >៩៥ >៩៥ >៩៥ >៩៥ >៩៥  ក.្.ភ. 

១១ 

ភាគរយម្ន្ាជិកផដ្លបានចុេះបញ្ាី កាុង្ហគមន៍ក្នសាទ្ 

និងរុកាខ ត្បាញ់ ផដ្លទ្ទ្លួបាន្ទិ្ធតិ្្បចាប់ កាុងការទាញ

ែលក្នសាទ្ និងអនែុលម្ត្ពក្ ើ តាមរយៈការចុេះបញ្ាី និងការ

អភិវឌ្ឍានត្ប្ិទ្ធភាព  

 % ៤៥,០ ៤៨,០ ៥០,០ ៥៣,០ ៥៥,០ ៥៨,០ គ.អ.ច.ក. ក.ក.រ.ន. 

១២ បរិាណដ្ឹកជញ្ាូនក្ៅកំពង់ផែ វ្យត័ត្កុងត្ពេះ្ីហន ុ

១០០០ក្តាន ៥ ១៩៦ ៥ ៩០៨ ៦ ៧៤៧ ៧ ៤២១ ៨ ១៦៤ ៨ ៩៨០  ក.ប.ទ្.  

១០០០ TEU ៥៣៧ ៥៩០ ៦៦៨ ៧៤៥ ៨១០ ៩៥៤  ក.ប.ទ្.  

១៣ បរិាណដ្ឹកជញ្ាូនក្ៅកំពង់ផែ វ្យត័ភាំក្ពញ  

១០០០ក្តាន ២ ៨៩៩ ៣ ១១៨ ៣ ៥១៥ ៣ ៦៨៥ ៣ ៩៦០ ៤ ២២៥  ក.ប.ទ្.  

១០០០ TEU ២០៥ ២៣៤ ២៥០ ២៧០ ៣០០ ៣៣០  ក.ប.ទ្.  

១៤ ចំននួម្នក្ភញៀវជាត ិ នាក ់ ១១,០ ១១,៣០ ១១,៥០ ១១,៨៥ ១២,១៣ ១២,៥០ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៤/២០១៨ 
ក.ទ្.ច. 

១៥ ក្្វាសាា ក់ក្ៅ បនទប់ ៨១ ៥៣៦ ៨៨ ៧០០ ៩៧ ៩០០ ១០៦ ៥០០ ១១៥ ៤០០ ១២៥ ០០០ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៤/២០១៨ 
ក.ទ្.ច. 

១៦ កាៃ ំងពលកមមបក្ត្មើឲ្យវិ្័យ ក្ទ្្ចរណ៍ ពានន់ាក់ ៦២០ ៦៣៥ ៦៥០ ៦៨០ ៧២០ ៧៥០ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៤/២០១៨ 
ក.ទ្.ច. 

១៧ ចំណូលពីក្ទ្្ចរណ៍អនតរជាត ិ លានដុលាល រ ៤ ៣៧៥ ៤ ៦០០ ៥ ០០០ ៥ ៥០០ ៦ ១០០ ៦ ៧០០ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៤/២០១៨ 
ក.ទ្.ច. 

១៨ សាា្ត្ននចំននួ្បជាជន ខដ ានអរគិសនីគ្បី្ាស ់ % ៩,៧៧ ១០,០៦ ១០,៣៤ ១០,៦៣ ១០,៩២ ១១,២១ អ.្.្.ក. អ.្.្.ក./ជំក្រឿន 

១៩ 
បរាិណ្អរគិសនីខដ ានគ្បី្ាសគ់ោយ្បជាជនាា ក់កាុង
១ឆ្ា  ំ

KWh\១នាក ់ ៥៧៩ ៦៦៤ ៧៨៦ ៩១៥១ ១ ០៣៧ ១ ១៦៥ ថ្មី ក.រ.ថ្. 

២០ ចំននួ្ហត្ោ្ខ្នា តតូច និងមធយមផដ្លបានចុេះបញ្ា ី ្ហត្ោ្  ១៥៦ ៨៥៣ ១៦០ ៧៥៥ ១៧២ ០០០ ១៨០ ៦០៥ ១៨៧ ៥៣០ ១៩៧ ២២១ ក.យ.ច. ក.ឧ.្. 
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ល.រ សូចនាករ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ឯកសារយោង ប្រភពទិន្នន្យ័ 

២១ 
ចំននួម្នចក្ងាោ ម្ហត្ោ្ធុនតូចនងិមធយមថ្មីៗផដ្លក្ទ្ើបផត

នឹងបក្ងោើតក្ ើង 
 ច ក្ងាោ ម ០០ ០២ ០៧ ១៣ ១៧ ២៧ ក.យ.ច. ក.ឧ.្./ក.អ.ក. 

២២ 
ចំននួក្រាងចត្កចុេះបញ្ានំីាក្ចញតាមត្បព័នធអនកុ្ត្ោេះពាណិជា

កមម 
ចនំនួ ១,៤៤៥ ១,៦៣២ ១,៧៤៦ ១,៨៦០ ១,៩៧៤ ២,០៨៩ 

ែ.យ.អ.ជ.

២០១៤/២០១៨ 
ក.ព.ក. 

២៣ 
ចំននួកមមករ (ត្បុ្-ត្្ី)បំក្ពញការងារកាុងក្រាងចត្កចុេះបញ្ាី

នំាក្ចញតាមត្បព័នធអនកុ្ត្ោេះពាណិជាកមម 
នាក់ ៩៨៨,៨៥៦ ១,១០០,៤៩៨ ១,១៦២,៥៦៥ ១,២២៤,៦៣២ ១,២៨៦,៦៩៩ ១,៣៤៨,៧៦៦ 

ែ.យ.អ.ជ.

២០១៤/២០១៨ 
ក.ព.ក. 

២៤ ចំននួ្ាគមអាជីវកមម ចនំនួ ៣២ ៣៧ ៤១ ៤៥ ៤៩ ៥២ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៤/២០១៨ 
ក.ព.ក. 

២៥ 
ចំននួ្ភាពាណិជាកមម 

ចនំនួ ១៥ ២០ ២៤ ២៤ ២៩ ៣៣ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៤/២០១៨ 
ក.ព.ក. 

២៦ អនុាត្ % ពិពិធកមមដំណ ំគធៀបគៅនឹងនផ្ទដី្សូវ   % ៦២,៣២  ៦៣,៤៤ ៦៤,៥៥ ៦៥,៦៥ ៦៦,៧៣ ៦៧,៧៩ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៤/២០១៨ 
ក.ក.រ.ន. 

២៧ បរិាណែលក្នសាទ្ចាប់ពីធមមជាតិ ត្បចំាឆ្ា ំ ពានក់្តាន ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៤/២០១៨ 
ក.ក.រ.ន. 

២៨ បរិាណែលតិែលវារើវបបកមម ត្បចំាឆ្ា ំ  ពានក់្តាន ២៤៨ ២៩៨,៧ ៣៥៨,៥ ៤៣០,១ ៥១៦,២ ៦១៩,៤ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៤/២០១៨ 
ក.ក.រ.ន. 

២៩ ែលក្នសាទ្និងែលតិែលវារើវបបកមមនំាក្ចញត្បចំាឆ្ា ំ ពានក់្តាន 

២០ 

២០ ២០ ៣០ ៥០ ៥០ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៤/២០១៨ 
 

៣០ ម្ែេដ្ីដ្ណំំ្តត្្ូវផដ្លធនន់ឹងអាកា្ធាត ុ ហិកតា ១,១ ១,២ ១,២៣ ១,២៦ ១,២៩ ១,៣២  ក.ក.រ.ន. 

៣១  ទឋភាពគ្សច្សពដំណរំមួផ្ស ំ(កាុងឆ្ា នីំមយួៗ) ហិកតា ៤ ៤១៣ ៤ ៩១៣ ៥ ៤១៣ ៥ ៩១៣ ៦ ៤១៣ ៦ ៩១៣ 

ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 
ក.ធ.ទ្.ឧ. 
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ល.រ សូចនាករ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ឯកសារយោង ប្រភពទិន្នន្យ័ 

៣២ ចំននួសហរមនក៍សិករគ្បី្ាសទឹ់ក(កាុងឆ្ា នីំមយួៗ) ្ហគមន ៍ ៥៤៤ ៥៥១ ៥៥៨ ៥៦៥ ៥៧២ ៥៧៩ 

ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 
ក.ធ.ទ្.ឧ. 

៣៣ ចំននួសា នីយបូមទឹកខដ ានសងសង ់
សាា នីយ 

បូមទ្ឹក 

៣១ ៣៦ ៤១ ៤៦ ៥១ ៥៦ 

ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 
ក.ធ.ទ្.ឧ. 

៣៤ ចំននួសា នីយបូមទឹកខដ ានជួសជុ  
សាា នីយ 

បូមទ្ឹក 
០ ៩ ១៨ ២៧ ៣៦ ៤០ 

ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 
ក.ធ.ទ្.ឧ. 

៣៥ ចំននួា៉ា សីុនបូមទឹក ខដ ានជួសជុ   កផនៃង ០ ១៨ ៣៦ ៥៤ ៧២ ៩០ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 
ក.ធ.ទ្.ឧ. 

៣៦ ចំននួសា នីយជ សស្តសតវសក់មពស់ទឹក ខដ ានដំគ ងី សា នីយ 
ជ សស្តសត ៤៤ ៦១ ៧៨ ៩៥ ១១២ ១២៩ 

ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 
ក.ធ.ទ្.ឧ. 

៣៧ ចំននួសា នីយជ សស្តសត ខដ ានជសួជុ  សា នីយ 
ជ សស្តសត ០ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ 

ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 
ក.ធ.ទ្.ឧ. 

៣៨ ចំននួសា នីយឧតុ្និយម ខដ ានជួសជុ  សា នីយឧតុ្
និយម 

០ ១២ ២៤ ៣៦ ៤៨ ៦០ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 
ក.ធ.ទ្.ឧ. 

៣៩ 
ចំននួ្ហគមន៍តបំនក់ារពារធមមជាតផិដ្លបាន្ិកា និង

ក្រៀបចំបក្ងោើត 
្ហគមន ៍ ១៥៣ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ក.ប.្. ក.ប.្. 

៤០ កមម វិធីសាមក្មត្តីបរិសាា ន  សាមក្រៀន ០ ១០០ ១៥០ ២០០ ២៥០ ៣០០ ក.ប.្. ក.ប.្. 

៤១ កមម វិធីអារាមក្មត្តីបរិសាា ន វតដ ០ 0 ៥០ ១០០ ១៥០ ២០០ ក.ប.្. ក.ប.្. 

៤២ ខផ្នការគ្បី្ាសដី់ថ្នា កឃុ់ ំសង្កា ត្ ់      ខផ្នការ ៨០ ១៧៩ ១៩៩ ២១៩ ២៣៩ ២៥៩ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 

ក.រ.ដ្.ន.្. 
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ល.រ សូចនាករ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ឯកសារយោង ប្រភពទិន្នន្យ័ 

៤៣ បលងគ់រ គ្បី្ាសដី់  បលង់គរ  ៩ ៤២ ៥០ ៥៦ ៦១ ៦៩ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 

ក.រ.ដ្.ន.្. 

 បលងគ់រ គ្បី្ាសដី់ថ្នា ក់្ សុក ែណ្ឌ   បលង់គរ  - ១៩ ២៥ ២៩ ៣៤ ៣៨ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 

ក.រ.ដ្.ន.្. 

 បលងគ់រ គ្បី្ាសដី់ថ្នា ក់្ កុង និងទី្បជំុជន               បលង់គរ  ៩ ២៣ ២៥ ២៧ ២៩ ៣១ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 

ក.រ.ដ្.ន.្. 

៤៤ ខផ្នការគរៀបចំខដនដី              ខផ្នការ ៣ ៨ ១០ ១៣ ១៥ ១៨ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 

ក.រ.ដ្.ន.្. 

 ខផ្នការគរៀបចំខដនដីថ្នា កគ់ែត្ត              ខផ្នការ ៣ ៧ ៩ ១១ ១៣ ១៥ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 

ក.រ.ដ្.ន.្. 

 ខផ្នការគរៀបចំខដនដីាមតំ្បន ់                              ខផ្នការ - ១ ១ ២ ២ ៣ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 

ក.រ.ដ្.ន.្. 

 ខផ្នការគរៀបចំខដនដីថ្នា កជ់ាតិ្                               ខផ្នការ - ០ ០ ០ ០ ១ 
ែ.យ.អ.ជ.

២០១៩/២០២៣ 

ក.រ.ដ្.ន.្. 

៤៥ 
ភាររយននឃុ/ំសង្កា ត្ ់ខដ ង្កយរងគ្រោះគោយការខ្ប្បួ 
អាកាសធាតុ្  % ៤០ ៣៩ ៣៨ ៣៧ ៣៦ ៣៥ គ.អ.ច.ក. ក.ប.្./គ.អ.ច.ក. 

៤៦ 

ចំននួគរ នគោាយ បទបញ្ញត្តិ គរ ការណ៍្ខណ្នា ំ
ខផ្នការយុទធសស្តសត  អនុសារណ្ននការគោរយ  ់និងកិចច
្ពមគ្ពៀងពាកព់ន័ធការអេិវឌ្ឍនគ៍ោយចីរភាព ( ជីវៈច្មុោះ 
និងជីវៈសុវត្ាិភាពការខ្ប្បួ អាកាសធាតុ្ គសដឋកិចចនបត្ង 
វទិាសស្តសត បគចចកវទិា និងនវនុវត្តន ៍) 

ចំននួ ២៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥  គ.អ.ច.ក./ក.ប.្. 
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ល.រ សូចនាករ ឯកតា ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ឯកសារយោង ប្រភពទិន្នន្យ័ 

៤៧ 
ចំននួតំ្បនទី់្បជំុជន ្កុងខដ ានអនុម័ត្ និងអនុវត្តខផ្ន
ការយុទធសស្តសតទី្កុងនិរនតរភាព ២០១៨-២០៣០ 

ចនំនួទ្តី្បជុំជន 

ត្កុង 
៨ ៨ ១២ ១២ ១២ ១២  គ.អ.ច.ក./ក.ប.្. 

៤៨ 
ចំននួទីាងំាមោនរុណ្ភាពទឹកសធារណ្ៈ និងទឹកកែវក ់
ខផ្អកគ ីា៉ា រ៉ា ខម៉្ា ត្ pH DO BOD COD TSS TN TP NH3 
Oil and Grease Coliform ាមគរ គៅកំណ្ត្ក់ាុងឆ្ា  ំ

ទ្ីតំាង ៤៥ ៥២ ៦១ ៧១ ៨១ ៩១ ក.ប.្. ក.ប.្. 

៤៩ 
ចំននួទីាងំចុោះាមោនរុណ្ភាពែយ ស់ធារណ្ៈ ខផ្អកគ ី
ា៉ា រ៉ា ខម៉្ា ត្ CO NO2  SO2 O3  PM2.5 and PM10 គៅ
ាមគរ គៅកាុងឆ្ា  ំ

ទ្ីតំាង ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ក.ប.្. ក.ប.្. 

 



 

 
ជំពូកទី៧ 

សេចកតីេន្និដ្ឋា ន្ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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ជំពូកទី ៧ 
 

សេចកតីេន្និដ្ឋា ន្ 
 
៧.១. តាមរយៈការររៀបចំផែនការ និងការវិនិរោគផែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយគ្គប់ 
គ្រុងរគ្ោយ រលើវិស័យរែើម្បីរលើក្ក្មពស់មូលធនមនុស្ស រេដ្ឋារចនាសមព័នធ និង វិស័យអាទិភាព 
សំខាន់ៗ ផែលោក្តាាចម្បងសគ្មាប់គ្ពះរាោណាចគ្ក្ក្មពុោ បានវិវត្តខ្លួនពីគ្បរទសផែល 
រខ្េចខាទំរដ្ឋយសង្រ្គាមសុីវិលរៅោគ្បរទសមួយ ផែលមានសកាានុពលរសែឋកិ្ចច និងោគ្បរទស 
រោលរៅននការវិនិរោគពីបររទស រេូត្ឈានោគ្បរទសផែលមានចំណូលមធ្យមក្គ្មិត្ទាប។ 
សមិទធែលទាំងអស់រនះ ផសតងរចញតាមរយៈ សេគ្គិនភាព និងការវិនិរោគឯក្រន បានរក្ើន
រ ើងោបនតបនាទប់ ផែលរួមចំផណក្ែល់កំ្រណើនែ.ស.ស. មធ្យមគ្បចំឆ្នំរងវង់៧% ក្នុងរយៈ
រពលផវង ផែល ែ.ស.ស. សគ្មាប់មនុស្សមានក់្ បានរក្ើនរលើសពី ១.៥០០ែុលាារអារមរិក្ សគ្មាប់
ឆ្នំ២០១៨ រេើយអគ្តាភាពគ្កី្គ្ក្បានថយចុះមក្ក្គ្មិត្ទាបោង១០% ក្នុងអាណត្តិននការ 
អនុវត្តែ.យ.អ.រ. ២០១៤-២០១៨។ ក្នុងន័យរនះផែរ ទំេំវិនិរោគឯក្រននារពលបចចុប្បននមាន 
សមាមាគ្ត្ខ្ពស់ោងទំេំវិនិរោគសាធារណៈ។ ការអនុវត្តគ្បក្បរដ្ឋយរោគរ័យនូវបណាា 
ផែនការយុទធសាង្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍ោតិ្ រៅក្នុងរយៈរពលោងពីរទស្សវត្្សរ៍ក្នលងមក្រនះបាននាំក្មពុោ 
ឲ្យចក្រចញពីគ្បរទសនាំចូលរស្បៀង ឈានរ ើងរៅោគ្បរទសមួយក្នុងចំរណាមគ្បរទសទាំង១០ 
ផែលបាននាំរចញអងកររៅរគ្ៅគ្បរទស និងក្នុងចំរណាមគ្បរទសទាំង១៥ ផែលបានែលិត្អងករ 
រគ្ចើនោងរគរៅក្នុងពិភពរលាក្។ វឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗ ក៏្បានបនតមានរៅក្នុងវិស័យនិងកិ្ចចសេ 
គ្បតិ្បត្តិការមួយចំនួន រួមមាន៖ ឧស្ាេក្មមវាយនភ័ណឌ ផែលបានអនុញ្ញាត្ឲ្យក្មពុោកាាយោ 
អនក្ែលិត្ និងនាំរចញែលិត្ែលវាយនភ័ណឌ។គ្បរទសក្មពុោបានកាាយរៅោរោលរៅរទស 
ចរណ៍ និងោសមារិក្ភាពននសេគមន៍អាសា៊ាន អងគការពាណិរជក្មមពិភពរលាក្ គ្ពមទាំងសេ 
គមន៍តំ្បន់ និងអនតរោតិ្។ ក្មពុោ ក៏្បានរំរុញកំ្រណើនបរិមាណគ្គរះសាាន អប់រំរៅទូទាំងគ្បរទស 
ផែលក្នុងរនាះ បឋមសិក្្ាបានចំនួនរិត្៧.២០០ និងគ្គរះសាានឧត្តមសិក្្ាបានរគ្ចើនោង១២០ 
ក្ផនលង ោពិរសស រយើងបាននរងកំ្ពុងពគ្ងរងគុណភាពអប់រំបផនែមរទៀត្។ 

៧.២. សគ្មាប់ការអភិវឌ្ឍគ្បរទសក្នុងែំណាក់្កាល ែ.យ.អ.រ. ២០១៩-២០២៣ រាររដ្ឋា
ភិបាលក្មពុោនរងបនតរបតោាអនុវត្តការគរ រែើម្បីឈានរៅសរគ្មចបាននូវវឌ្ឍនភាពថមីៗបផនែមរទៀត្ 
ក៏្ែូចោ បញ្ចប់ឲ្យរួចរាល់នូវរោលនរោបាយ ក្មមវិធី និងផែនការសក្មមភាព ផែលមិនទាន់
បានរដ្ឋះគ្សាយនាអាណត្តិក្នលងមក្ និងរគ្ត្ៀមទប់ទល់និងកាត់្បនែយបញ្ញាគ្បឈមទាំងឡាយ
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នារពលអនាគត្ រួមបញ្ចូលទាំងបញ្ញាគ្បឈមរៅក្នុងតំ្បន់និងពិភពរលាក្ និងការកាត់្បនែយ 
រំនួយសម្បទានពីខាងរគ្ៅ។ រៅក្នុងវែតបនាទប់ននការែំរណើរការររៀបចំផែនការយុទធសាង្រ្សតអភិវឌ្ឍន៍ 
ោតិ្ រោលនរោបាយ និងសក្មមភាព ត្គ្មូវឲ្យមានការគិត្គូរច្ាស់លាស់ និងរំរុញអនុវត្តនូវ 
ែំរណើរការចំនួនបី គឺ៖ 

• ការបរងកើនចំណូលថវិកាោតិ្ ពីគ្បភពពនធ-គយ និងមិនផមន-ពនធគយ គ្បក្បរដ្ឋយចីរភាព
និងសុីររគ្ៅ ។ 

• ការពគ្ងីក្គុណភាពមូលធនមនុស្ស ផែនក្ឧស្ាេូបនីយក្មម និងរសចក្តីសុខ្រក្្សមក្្ានត
របស់គ្បោរន។ 

• ការរលើក្ក្មពស់សមត្ែភាព ក្នុងគ្ក្សួង សាាប័នរាររដ្ឋាភិបាល ទាំងថ្ននក់្ោតិ្ ទាំងថ្ននក់្
រគ្កាមោតិ្ សំរៅែតល់រសវាសាធារណៈ ែល់គ្បោរន វិស័យឯក្រន និងនែគូនានា 
តាមរយៈ ការរធវើទំនាក់្ទំនង និងការផបងផចក្ព័ត៌្មាន រវាងគ្ក្សួង សាាប័ន ការរធវើ
សមាេរណក្មមការគររវាងថ្ននក់្ោតិ្ និងបណាាគ្ក្សួងរៅថ្ននក់្ោតិ្ឲ្យកាន់ផត្គ្បរសើរ
រ ើង និងការរំរុញអភិបាលកិ្ចចរអ ិក្គ្តូ្និក្ ក្នុងបរិបទបែិវត្តន៍ឧស្ាេក្មមទី៤។ 

៧.៣. ែ.យ.អ.រ. ២០១៩-២០២៣ គឺោផែនទីចងអុលែលូវសគ្មាប់ការអនុវត្តរោលនរោ
បាយអាទិភាពរបស់រាររដ្ឋាភិបាលក្មពុោ សគ្មាប់នីតិ្កាលទី៦ននរែឋសភា ែូចមានផចងក្នុង 
យុទធសាង្រ្សតចតុ្រកាណ ែំណាក់្កាលទី៤។ រោលបណំងរបស់ ែ.យ.អ.រ. ២០១៩-២០២៣ គឺ 
រែើម្បីធានាែល់ការបន្សីុោនរវាងផែនការសក្មមភាព ក្មមវិធី និងគរគ្មាងរបស់បណាាគ្ក្សួង 
សាាប័នោតិ្ និងថ្ននក់្រគ្កាមោតិ្ ផែលគ្តូ្វបានររៀបចំរ ើង រែើម្បីអនុវត្តរោលនរោបាយអាទិ
ភាពទាំងឡាយរបស់ រាររដ្ឋាភិបាលក្មពុោ ផែលបានកំ្ណត់្ក្នុងយុទធសាង្រ្សតចតុ្រកាណ ែំណាក់្
កាលទី៤។ ក្នុងន័យរនះ ែ.យ.អ.រ. ២០១៩-២០២៣ ក៏្ធានាែងផែរថ្ន បណាាយុទធសាង្រ្សត 
ផែលបានរលើក្រ ើងរដ្ឋយគ្ក្សួង សាាប័នោតិ្ និងថ្ននក់្រគ្កាមោតិ្ សគ្មាប់អនុវត្តរោលនរោ
បាយអាទិភាពទាំងឡាយរបស់រាររដ្ឋាភិបាល គ្តូ្វបានររៀបចំរ ើងរដ្ឋយមានការគិត្គូរែល់
ែលប ះពាល់នានាមក្រលើគ្បរទសក្មពុោ ផែលរួមមាន ការបនតចក្រចញពីឋានៈោគ្បរទសផែល 
មានចំណូលមធ្យមក្គ្មិត្ទាប រៅោគ្បរទសមានចំណូលមធ្យមក្គ្មិត្ខ្ពស់ និងការកាត់្បនែយ 
នូវរំនួយឥត្សំណងនិងរំនួយបរចចក្រទស។ ទនេរមនរងរនះ ែ.យ.អ.រ. ២០១៩-២០២៣ ក៏្មាន 
រោលបំណងធានាថ្ន រាល់បណាារោលនរោបាយ ផែលបានររៀបចំរ ើង គឺរធវើោ៉ាងណារែើម្បី 
គ្គប់គ្គង និង គ្បកួ្ត្គ្បផរងទាំងក្នុងតំ្បន់ និង ពិភពរលាក្។ រាររដ្ឋាភិបាលក្មពុោ បាននិង
កំ្ពុងររៀបចំោគ្បព័នធនិងោលំដ្ឋប់លំរដ្ឋយ នូវវិធានការោរគ្ចើន សំរៅកាត់្បនែយឥទធិពលអវិរជ 
មាននានាពីរគ្ៅគ្បរទស និងក្តាារសែឋកិ្ចចថមីៗរែ្សងរទៀត្ មក្រលើគ្បព័នធេិរញ្ញវត្ែុនិងរសែឋកិ្ចច
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របស់ក្មពុោ គ្ពមទាំងសំរៅការពារនូវសមិទធែលនានា ផែលសរគ្មចបាន រដ្ឋយកិ្ចចខិ្ត្ខំ្ោ៉ាង
លំបាក្ក្នលងមក្។ សូចនាក្រមា៉ាគ្កូ្រសែឋកិ្ចច បានឆលុះបញ្ញចំងឲ្យរ ើញនូវរោលបំណងការពារ
សមិទធែលចម្បងៗក្នលងមក្របស់ ែ.យ.អ.រ. ផែលរួមមាន ការសរគ្មចឲ្យបាននូវកំ្រណើនរសែឋកិ្ចច
ខ្ពស់គ្បក្បរដ្ឋយចីរភាព ក្នុងអគ្តាោ៉ាងរោចណាស់គ្បមាណ៧% ោមធ្យមក្នុងមួយឆ្នំ និងការ
កាត់្បនែយអគ្តាននភាពគ្កី្គ្ក្រលើសពី១% ក្នុងមួយឆ្នំ។ 

៧.៤. ែ.យ.អ.រ. ២០១៩-២០២៣ ក៏្បានរលើក្រ ើងពីត្គ្មូវការធនធានេិរញ្ញប្បទាន
ផែលមានចំនួនរគ្ចើនោងការអនុវត្ត ែ.យ.អ.រ. មុនៗ។ រទាះោែូចរនះក្តី រាររដ្ឋាភិបាលក្មពុោ 
ររឿោក់្ថ្ន ធនធានេិរញ្ញប្បទានោំគ្ទពីនែគូអភិវឌ្ឍ គឺោចលក្ររំរុញមួយែ៏សំខាន់សគ្មាប់
ពរនលឿនការវិនិរោគ សក្មមភាព សមត្ែភាព និងរេដ្ឋារចនាសមព័នធសាាប័ន ឲ្យបានសរគ្មចរួមោន
ក្នុងរពលផត្មួយ។ ចលក្ររនះ មានសារសំខាន់ណាស់សគ្មាប់គ្បរទសក្មពុោ ផែលកំ្ពុងយក្
ចិត្តទុក្ដ្ឋក់្រលើការអភិវឌ្ឍសមត្ែភាពបុគគល និងសាាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាល។  

៧.៥. ែំរណើរការននការររៀបចំែ.យ.អ.រ. រនះ បានបគាញពីវិធីសាង្រ្សតនចនគ្បឌិត្ ផែលរួម
មាន៖ ការគ្បផមគ្បមូលព័ត៌្មានតាមនីតិ្វិធី ពីរគ្កាមរ ើងរលើ សំរៅរធវើការកំ្ណត់្នូវអនក្ទទួល
ខុ្សគ្តូ្វនិងអនុវត្តសក្មមភាពសំខាន់ៗ និងថវិកា ផែលគ្តូ្វចំណាយក្នុងការអនុវត្តផែនការសក្មម
ភាពផែលបានរសនើរ ើង។ ោមួយោនរនះ នីតិ្វិធីពីរលើចុះរគ្កាម ពរងផែអក្រលើការវិភាគផបបបរិមាណ 
អំពីនិនានការននការវិវត្តរបស់សាានភាពរួមននរសែឋកិ្ចច។ បផនែមរលើវិធីសាង្រ្សរខាងរលើរនះគ្ក្សួង
ផែនការ បានអនុវត្រការគរោក់្លាក់្មួយចំនួន រែើម្បីធានាឲ្យមានការចូលរួមោ៉ាងសក្មមពី
គ្ក្សួង សាាប័ន អាោាធរថ្ននក់្រគ្កាមោតិ្ គ្ពមោមួយោននរងការធានាែងផែរថ្ន បណាានែគូ
អភិវឌ្ឍ អងគការមិនផមនរដ្ឋាភិបាល និងសងគមសុីវិលែនទរទៀត្គ្តូ្វបានែរល់នូវកាលានុវត្រភាព 
រែើម្បីចូលរួមោ៉ាងសក្មមក្នុងការកំ្ណត់្ពីលទធែល (ែូចោ ែលប ះពាល់របស់រោលនរោបាយ 
ក្មមវិធី និងគរគ្មាងសក្មមភាព) ក្នុងែំរណើរការននការររៀបចំធាតុ្ចូលនិងចំណុចរៅទាំងឡាយ។ 

៧.៦. ែំរណើរការតាមដ្ឋនគ្តួ្ត្ពិនិត្្យ និងវាយត្នមល រៅក្នុងែ.យ.អ.រ. រនះ ក៏្បានរលើក្
រ ើងែងផែរពីគ្ក្បខ័្ណឌលទធែល រែើម្បីធានាថ្ន រាល់ធាតុ្ចូលទាំងអស់ គ្តូ្វរឆលើយត្បនរងសក្មម
ភាព ធាតុ្រចញ លទធែល និងឥទធពល ោ៉ាងគ្ត្រមគ្តូ្វ។ រែើម្បីបនតែំរណើរការររៀបចំផក្លមអសូច
នាក្រ និងចំណុចរៅសំខាន់ៗ សគ្មាប់ការតាមដ្ឋនគ្តួ្ត្ពិនិត្្យ ែ.យ.អ.រ. ២០១៩-២០២៣  
និងការររៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្ត ែ.យ.អ.រ. ២០១៩-២០២៣ គ្ក្សួងផែនការ 
បានកំ្ណត់្បនតតួ្នាទីរបស់គ្កុ្មការគរោតិ្សគ្មាប់តាមដ្ឋនគ្តួ្ត្ពិនិត្្យនិងវាយត្នមល ែ.យ.អ.រ. 
ផែលែរក្នាំរដ្ឋយ គ្ក្សួងផែនការ។ ែូចផែលបានរលើក្រ ើងក្នុងរំពូក្ទី ៦ គ្កុ្មការគរោតិ្ 
បានយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក់្ខ្ពស់ក្នុងការបំរពញភារកិ្ចចររៀបចំឲ្យមាន និោមនិយមន័យរបស់បណាា 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 
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សូចនាក្រ និងការកំ្ណត់្និយមន័យសូចនាក្រថមីៗរែ្សងរទៀត្ រែើម្បីបងកបរិោកាសគយគ្សួល 
ក្នុងការតាមដ្ឋនគ្តួ្ត្ពិនិត្្យនូវលទធែល ផែលបានពីការចំណាយសគ្មាប់ការអនុវត្តផែនការ។ 
គ្កុ្មការគរោតិ្ គឺោគណៈក្មាាធិការក្ណាាលនិងមានតួ្នាទីតាមដ្ឋនរាល់វឌ្ឍនភាពក្នុងអំ ុង 
រពលននការអនុវត្តែ.យ.អ.រ. ២០១៩-២០២៣។ ោមួយោនរនះ កិ្ចចការរបស់គ្កុ្មការគរោតិ្ 
ក៏្រួមមាន ការរលើក្ក្មពស់ែំរណើរននតាមដ្ឋនគ្តួ្ត្ពិនិត្្យ និងវាយត្នមលពាក់្ក្ណាាលអាណត្តិ
ននការអនុវត្តផែនការ គ្បសិនរបើមានការចំបាច់។ ែូរចនះ ែ.យ.អ.រ. ធានាបាននូវភាពទន់ភលន់
ក្នុងគ្ក្បខ័្ណឌតាមដ្ឋនគ្តួ្ត្ពិនិត្្យនិងវាយត្នមល។ គ្កុ្មការគរោតិ្ ក៏្បានររៀបចំឲ្យមានឋានានុ 
គ្ក្មននសូចនាក្រទាំងឡាយ រដ្ឋយបានររៀបចំពីក្គ្មិត្ខ្ពស់ (ចប់ពីក្គ្មិត្រសែឋកិ្ចច ក្គ្មិត្អនតរ 
វិស័យ។ល។) ក្គ្មិត្បនាទប់(ធាតុ្រចញ/លទធែលតាមវិស័យ) និងក្គ្មិត្រគ្កាមបនាទប់ គឺធាតុ្ 
រចញ/លទធែល តាមអនុវិស័យ និងក្គ្មិត្រគ្កាមបងអស់ គឺធាតុ្ចូល។   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបសម្ព័ន្ធ 



ផែនការយទុ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ(ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ 

ឧបសម្ពន័្ធទី១៖ ពាកយបបំ្បួញ  409 

ឧបែម្ព័នធទី១ 
ពាក្យបំព្បួញ 

ក.ក.ន. ប្កសងួកចិចការន្នរ ី
ក.ក.រ.ន. ប្កសងួកសកិម្ម រុកាាប្បម្ញ់ នងិគនសាទ 
ក.ក.ប.វ. ប្កសងួការគរនិងបណ្តតះប ា្លវជិាាជវីៈ 
ក.ជ.ត.វ.ប.អ. ប្កបខ័ណ្ឌជាតិថ្នការត្តម្ដ្ឋនប្តួតពិនតិ្យនិងវាយតថ្ម្លពកីារដប្បប្បួលអាកាសធាតុ 
ក.ប.ទ.  ប្កសងួថ្ប្បសណី្យ៍នងិទូរគ្ម្ន្នគ្ម្ន ៍
ក.ប.ស. ប្កសងួបរសិាាន 
ក.ផ.ក. ប្កសងួដផនការ 
ក.ព.ក.  ប្កសងួពាណិ្ជជកម្ម 
ក.រ.្. ប្កសងួដរ៉ែនងិថ្កម្ពល 
ក.រ. .ន.ស. ប្កសងួគរៀបចាំដ ន ី នគ្រូបនីយកម្ម និងសាំណ្ង់ 
ក.ធ្.ទ.ឧ. ប្កសងួធ្នធានទឹកនិងឧតនុយិម្ 
ក.ម្.ផ. ប្កសងួម្ហាថ្ផទ 
ក.ម្.ស. ប្កសងួម្ុខគរសាធារណ្ៈ  
ក.ទ.ច. ប្កសងួគទសចរណ៍្ 
ក.យ.ច. ប្កបខ័ណ្ឌយុទធសាស្រសតចតុគកាណ្ 
ក.ស. .  ប្កសងួសាធារណ្ៈការនងិ កឹជញ្ជនូ 
ក.ស.ហ. ប្កសងួគស ឋកិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុ
ក.ស.ភ.  ប្កសងួសខុ្ជភបិាល 
ក.អ.ក. ប្កុម្ប្បឹក្ាអភិវឌ្ឍនក៍ម្ពជុា 
ក.អ.ជ. ប្កសងួអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ 
ក.អ.យ.ក.  ប្កសងួអប់រំ យុវជន និងកីឡា 
ក.ឧ.ស. ប្កសងួឧស្ាហកម្មនងិសិប្បកម្ម 
គ្.ម្. គ្ី ូដម្ ប្ត 
គ្.ម្.២                    គ្ី ូដម្ ប្តកាគរ៉ែ 
គ្.វ.ម្ . គ្ី ូវា៉ាត់គម្៉ាង 
គ្.អ.ច.ក.  គោលគៅអភិវឌ្ឍប្បកបគដ្ឋយចីរភាពកម្ពជុា 
គ្.ជ.អ.ប. គ្ណ្ៈកម្ាធ្ិការជាតសិប្ម្ប់ការអភិវឌ្ឍត្តម្ដបបប្បជាធ្បិគតយ្យគន្នថ្កាក់គប្កាម្ជាតិ 
ទ. .ស. ទិននន័យ ុាំ សគាត ់
ប.ព.រ.ក.ស. ប្បព័នធព័ត៌ម្នរ ឋបាលរបស់ប្កសួង សាាបន័ 
ផ.យ.អ.ជ. ដផនការយទុធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ
ផ.ស.ស. ផលតិផលកនងុប្សុកសរុប 
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ព.ច.ស.ប.អ. ការពនិិត្យគម្ើលគ ើងវញិពកីារចាំ្យសាធារណ្ៈគលើការដប្បប្បួលអាកាសធាតុ 
ភ១.ផ១. ភូមិ្ម្ួយផលិតផលម្ួយ 
ម្.                         ដម្ ប្ត 
ម្.៣                      ដម្ ប្តប្តគី្ុណ្ 
ធ្.ជ.ក. ធ្ន្នោរជាតិថ្នកម្ពជុា 
រ.ល.អ.ស. រ ឋគលខ្ជធ្កិារដ្ឋានអាកាសចរណ៍្សុីវិល 
វ.ជ.ស. វិទ្ោសាានជាតសិថិត ិ
ស.ផ.ស. សាំណ្លជ់ាតផិទុះពសីស្រគាម្ 
ហ.ត.                     ហិកត្ត 
អ.ក.គ្.ស. អាជាាធ្រកម្ពុជាប្គ្ប់ប្គ្ងសកម្មភាពម្នីិងសគស្រគាះជនពិការគដ្ឋយសារម្នី 
អ.ប.ស.ក. អគងកតប្បជាសាស្រសតនិងសុខភាពកម្ពុជា 
អ.ល.-ក.ជ.វ.ប. អគ្គគលខ្ជធ្កិារដ្ឋានថ្នប្កុម្ប្បឹក្ាជាតិវទិ្ោសាស្រសតនងិបគចចកវទិ្ោ 
អ.ស.ស.ក.  អគងកតគស ឋកិចច សងគម្កចិចកម្ពុជា 
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ឧបែម្ព័នធទី២ 
ដគ្ហទ្ំរ័ររបសព់្ក្សួ្  សាា ប័នននរាជរដាឋ ភបិាលក្មពុជា 

      

ល.រ. ព្រែួង ស្ថាប័ន គេហទំរ័រ(www) 
១ គ្ណ្ៈកម្ាធ្ិការនតីិសម្្បទនិងអភិវឌឍ្នក៍ម្ពុជា/ប្កុម្ប្បឹក្ាអភិវឌ្ឍនក៍ម្ពុជា cdc- crdb.gov.kh 
២ គ្ណ្ៈកម្ាធ្ិការវនិិគោគ្កម្ពុជា/ប្កុម្ប្បឹក្ាអភិវឌឍ្នក៍ម្ពុជា cib-cdc.gov.kh 
៣ រ ឋគលខ្ជធ្ិការដ្ឋានអាកាសចរសីុវិល civilaviation.gov.kh 

៤ អាជាាធ្រជាតកិម្ពុជាប្គ្ប់ប្គ្ងសកម្មភាពកម្ចត់មី្ន 
និងសគស្រគាះជនពិការគដ្ឋយសារមី្ន cmaa.gov.kh 

៥ ប្កសួងឧស្ាហកម្ម នងិសិប្បកម្ម mih.gov.kh 
៦ សនតិសុខគស្បៀងនងិអាហារូបតថម្ភគៅកម្ពុជា card.gov.khf 
៧ ប្កសួងពត័៌ម្ន information.gov.kh 
៨ ប្កសួងកសិកម្ម រុកាាប្បម្ញ់ នងិគនសាទ maff.gov.kh 
៩ ប្កសួងវប្បធ្ម៌្និងវិចបិ្តសិល្បៈ mcfa.gov.kh 
១០ ប្កសួងគស ឋកចិចនងិហរិញ្ញវតថ ុ mef.gov.kh 
១១ ប្កសួងការបរគទសនងិសហប្បតិបតតិការអនតរជាតិ mfaic.gov.kh 
១២ ប្កសួងគរៀបចាំដ ន ី នគ្រូបនីយកម្ម និងសាំណ្ង ់ mlmupc.gov.kh 
១៣ ប្កសួងការគរនងិបណ្តតះប្ាលវិជាាជីវៈ mlvt.gov.kh 
១៤ ប្កសួងទាំន្នក់ទាំនងជាមួ្យរ ឋសភា ប្ពទឹធសភា នងិអធ្ិការកចិច mnasrl.gov.kh 
១៥ ប្កសួងពាណ្ជិជកម្ម moc.gov.kh 
១៦ ប្កសួងធ្ម្មការនងិសាសន្ន mocar.gov.kh 
១៧ ប្កសួងការពារជាត ិ mod.gov.kh 
១៨ ប្កសួងបរសិាាន moe.gov.kh 
១៩ ប្កសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា moeys.gov.kh 
២០ ប្កសួងសុខ្ជភិបាល moh.gov.kh 
២១ ប្កសួងម្ហាថ្ផទ moi.gov.kh 
២២ ប្កសួងយុតតធិ្ម៌្ moj.gov.kh 
២៣ ប្កសួងដផនការ mop.gov.kh 
២៤ ប្កសួងសងគម្កិចច អតីតយុទធជន និងយុវនតីិសម្្បទ mosvy.gov.kh 
២៥ ប្កសួងគទសចរណ្ ៍ mot.gov.org 
២៦ ប្កសួងកចិចការន្នរ ី mowa.gov.kh 
២៧ ប្កសួងធ្នធានទឹកនិងឧតនុិយម្ mowram.gov.kh 
២៨ ប្កសួងថ្ប្បសណ្ីយ៍និងទូរគ្ម្ន្នគ្ម្ន ៍ mptc.gov.kh 
២៩ ប្កសួងសាធារណ្ការនងិ កឹជញ្ជនូ mpwt.gov.kh 
៣០ ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ mrd.gov.kh 
៣១ ប្កសួងមុ្ខគរសាធារណ្ៈ mcs.gov.kh 

http://www.foodsecurity.gov.kh/
http://www.foodsecurity.gov.kh/
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៣២ ប្កសួងដរ៉ែ នងិ ថ្កម្ពល mme.gov.kh 
៣៣ អាជាាធ្រជាតបិ្បយុទធនឹងជាំងគឺអ ស៍ naa.org.kh 
៣៤ ធ្ន្នោរជាតិថ្នកម្ពុជា nbc.org.kh 
៣៥ គ្ណ្ៈកម្ាធ្ិការជាតិសប្ម្ប់ការអភិវឌ្ឍត្តម្ដបបប្បជាធ្ិបគតយ្យគៅថ្កាក់គប្កាម្ជាតិ ncdd.gov.kh 
៣៦ គ្ណ្ៈកម្ាធ្ិការជាតបិ្គ្ប់ប្គ្ងគប្ោះម្ហនតរាយ ncdm.gov.kh 
៣៧ គ្ណ្ៈកម្ាធ្ិការជាតទិគនលគម្គ្ងគកម្ពុជា cnmc.gov.h 
៣៨ ម្ជ្ឈម្ណ្ឌលជាតបិ្បយុទធនឹងជាំងបឺ្គ្នុចាញ់ cnm.gov.kh 
៣៩ អាជាាធ្រជាតបិ្បយុទធប្បឆាាំងគប្គ្ឿងគញៀន nacd.gov.kh 
៤០ វិទ្ោសាានជាតិសថិត ិ nis.gov.kh 
៤១ សាោរាជធានីភនាំគពញ phnompenh.gov.kh 
៤២ ទីសតីការគ្ណ្ៈរ ឋម្ស្រនត ី pressocm.gov.kh 
៤៣ ឧតតម្ប្កុម្ប្បឹក្ាគស ឋកិចចជាត ិ snec.gov.kh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


