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បញ្ជីតារាង 

 

ង ១.១៖  សេងខបពីលទធផលៃនករអនុវត្ត គ.អ.ស.ក. ……..…………...……....…… ៣ 
ង ៤.១៖  វឌ នភពេគលេ ទី១ ៃន គ.អ.ច.ក. ……..……….…….………..…… ២២ 
ង ៤.២៖  វឌ នភពេគលេ ទី២ ៃន គ.អ.ច.ក. ……..………..…....…….…..…… ២៨ 
ង ៤.៣៖  វឌ នភពេគលេ ទី៣ ៃន គ.អ.ច.ក.………………..….…….……...… ៣១ 
ង ៤.៤៖  វឌ នភពេគលេ ទី៤ ៃន គ.អ.ច.ក. ……..…………..……………...… ៣៦ 
ង ៤.៥៖  វឌ នភពេគលេ ទី៥ ៃន គ.អ.ច.ក. ……..…………….………...….… ៤៤ 
ង ៤.៦៖  វឌ នភពេគលេ ទី៦ ៃន គ.អ.ច.ក.  ……..……………..…..………… ៤៩ 
ង ៤.៧៖  វឌ នភពេគលេ ទី៧ ៃន គ.អ.ច.ក. ……..…………………..……..… ៥៣ 
ង ៤.៧.១៖  សូចនករសមទិធផលសំខន់ៗ  កនុងវស័ិយែរ ៉នងិ ថមពល. ……...….…..… ៥៤ 
ង ៤.៨៖  វឌ នភពេគលេ ទី៨ ៃន គ.អ.ច.ក.  ……..…….…..….……………… ៥៨ 
ង៤.៩៖  វឌ នភពេគលេ ទី៩ ៃន គ.អ.ច.ក. …….…..…………..……….…… ៦២ 
ង ៤.១០៖ វឌ នភពេគលេ ទី១០ ៃន គ.អ.ច.ក. ……..…..……………………… ៦៦ 
ង ៤.១១៖  វឌ នភពេគលេ ទី១១ ៃន គ.អ.ច.ក. ……..…..…………..…......…… ៦៩ 
ង ៤.១២៖  វឌ នភពេគលេ ទី១២ ៃន គ.អ.ច.ក.…..……..…………….…....…… ៧៣ 
ង ៤.១៣៖  វឌ នភពេគលេ ទី១៣ ៃន គ.អ.ច.ក. ……..…………......……...…… ៧៥ 
ង ៤.១៤៖  វឌ នភពេគលេ ទី១៤ ៃន គ.អ.ច.ក. ……..……………………......… ៨០ 
ង ៤.១៥៖ វឌ នភពេគលេ ទី១៥ ៃន គ.អ.ច.ក.  ……..…………..………….….. ៨៣ 
ង ៤.១៦៖ វឌ នភពេគលេ ទី១៦ ៃន គ.អ.ច.ក. ……..…………..………....…… ៨៧ 
ង៤.១៧៖ វឌ នភពេគលេ ទី១៧ ៃន គ.អ.ច.ក. ……..…………..….……….…. ៩៥ 
ង ៤.១៨៖ វឌ នភពេគលេ ទី១៨ ៃន គ.អ.ច.ក.  ……..…………….…………… ៩៩ 
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ĠŃąБũРĠļĮ     v 

បញ្ជីរូបភាព 

 
រូបភព ១.១៖  និនន ករវសិមភពៃនករេ្របើ្របស់ ២០០៧-២០១៤ ……..……..…........ ១ 

រូបភព ១.២៖  សនទស នអ៍ភវិឌ ធនធមនុស  ពីឆន ១ំ៩៩០ ដល់២០១៥ ……..……....… ២ 

រូបភព ២.១៖  ករេរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភពឆន ២ំ០១៩ ៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.
និង្របភពពត័ម៌ន …………………………………………………….…

 

១០ 

រូបភព ៣.១៖ ណត្តកិលរបស់ គ.អ.ច.ក. និង ែផនករជត ិ……..…………...…...… ១៤ 

រូបភព ៣.២៖ យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ កក់លទី៤ ……..………..……………..… ១៦ 

រូបភព ៤.១៖ លទធផលៃនករអនុវត្តេគលេ ៃន គ.អ.ច.ក. ……………………...….… ២១ 

រូបភព ៤.២៖  េគលេ ជយុទធ ្រស្ត ទងំ ៧ ៃនវស័ិយសុខភបិល ..…………...….. ៣៣ 
រូបភព ៥.១៖ ចំណុចផ រភជ បរ់ ង ្រកបខណ័្ឌ េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ

និងដំេណើ រករៃនករេរៀបចំែផនករនិងថវកិ …...………………......…… 

 

១០៣ 

រូបភព ៥.២៖ ចំេ លលំហូរហិរញញ វតថុ ដល់ឆន ២ំ០២៥ (េស រយី៉ូក្រមតិទបនិងខពស់) ១០៧ 
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ពាក បំ្របួញ 

 
ក.ក.ន. ្រកសួងកិច្ចការនារី 
ក.ក.រ.ន. ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ 
ក.ជ.អ.ច. ្រកុម្របឹក ជាតិអភិវឌ ន៍េដាយចីរភាព 
ក.ទ.ច. ្រកសួងេទសចរណ៍ 
ក.ទ.រ.ព.អ. ្រកសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ្រពឹទ្ធសភា និងអភិការកិច្ច 
ក.ប.ទ. ្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ 
ក.ប.ស. ្រកសួងបរិសាន 
ក.ផ.ក. ្រកសួងែផនការ 
ក.ព.ក. ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម 
ក.ម.ផ. ្រកសួងមហាៃផ្ទ 
ក.ម.ស. ្រកសួងមុខងារសាធារណៈ 
ក.រ.ថ. ្រកសួងែរនិងថាមពល 
ក.ស.ដ. ្រកសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន 
ក.ស.ហ. ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
ក.ស.អ.យ. ្រកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម ទា 
ក.វ.ស កម្មវិធីវិនិេយាគសាធារណៈ 
ក.ស.ភ. ្រកសួងសុខាភិបាល 
ក.អ.ក. ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជា 
ក.អ.ជ. ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 
ក.អ.យ.ក. ្រកសួងអប់រ យុវជន និងកីឡា 
ក.ឧ.ស. ្រកសួងឧស ហកម្ម 
គ.ជ.អ.ប. គណៈកមាធិការជាតិស្រមាប់ការអនុវត្តតាមែបប្របជាធិបេតយ េនៅថាក់

េ្រកាមជាតិ  
គ.អ.ច. េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព 
គ.អ.ច.ក. េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា 
គ.អ.ស.  េគាលេដៅអភិវឌ ន៍សហស វត រ 
គ.អ.ស.ក.  េគាលេដៅអភិវឌ ន៍សហស វត រកម្ពុជា 
គ.អ.ឧ. េគាលនេយាបាយអភិវឌ ន៍វិស័យឧស ហកម្ម 
គ.ជ.នា. គណៈកមាធិការនីតិសម ទានិងអភិវឌ ន៍កម្ពុជា 
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ស.ផ.ស. សំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម 
ផ.យ.អ.ជ.  ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ 
ផ.ស.ស. ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប 
វ.ជ.ស. វិទ សានជាតិស្ថិតិ 
អ.ច.ស. អាកាសចរណ៍សីុវិល 
អ.ធ.ម. អាជាធរកម្ពុជា្រគប់្រគងសកម្មភាពកំចាត់មីននិងសេ្រងា្គះជនពិការ

េដាយសារមីន 
អ.ល.-ក.ជ.វ.ប. អគ្គេលខាធិការដានៃន្រកុម្របឹក ជាតិវិទ សា្រស្តនិងបេច្ចកវិទ  
អ.ល.អ.ច. អគ្គេលខាធិការៃន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍េដាយចីរភាព 
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េសចក្តសីេង្ខប 

េ្រកមបវចន ជតិ សន ្រពះម ក ្រត ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនេប្តជញ ចិត្តចូលរមួអនុវត្ត
េដីមបឱីយសេ្រមចបន រេបៀប រៈអភិវឌ ន៍ឆន ២ំ០៣០ របស់អងគករសហ្របជជតិ។ កនុងរយៈេពល ៤០
ឆន ចុំងេ្រកយេនះ កមពុជបនបង្ហ ញឱយេឃញីពីករផ្ល ស់ប្តូរដ៏ធំេធង េ យបនប្តូរពី ថ នភពៃនរបប
មួយែដលបនអូសបន្ល យជេម្ល ះៃផទកនុងដ៏យូរអែង្វង និងឆ្លងកត់របប្របល័យពូជ សន៍ មកជ្របេទស 
ែដលមនករអភិវឌ ្រគប់វស័ិយ មនករអភិវឌ យ៉ងឆប់រហ័ស ទងំវស័ិយេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច មន
ករអភិវឌ  ព្រងឹងនងិព្រងកីធនធនមនុស  ែដលជមូល ្ឋ នយ៉ងសំខន់ស្រមប់ករអភវិឌ  ករ ្ត រ 
និងក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រគប់វសិ័យ និង បនេលីកកមពស់ផងែដរ សិទធិេសរភីព និងលទធ្ិរបជធបិ
េតយយេនទូទងំ្របេទស។ 

សមិទធផលទងំេនះ គឺជលទធផលែដលកមពុជ បនអនុវត្តយ៉ងមន្របសិទធភពនូវ េគលេ
អភិវឌ សហស វត រក៍មពុជ (គ.អ.ស.ក.) ក៏ដូចជ ករចូលរមួចំែណកេធ្វឱីយសេ្រមចបន េគលេ
អភិវឌ សហស វត រ ៍ (គ.អ.ស.) កល ែដលកមពុជ បនទទួល គ ល់ជ្របេទសមួយកនុងចំេ ម
្របេទសនន ែដលសេ្រមចបនេគលេ េ្រចីនជងេគ ៃន គ.អ.ស. េនេពលែដលបញច ប់ ណត្តិឆន ំ
២០១៥។   

កនុងេគលបណំងបន្តកណំត់្រ ៃនភពេជគជ័យេនះ កមពុជគ្ំរទបនគ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំដល់
រេបៀប រៈឆន ២ំ០៣០ េទះបីជកមពុជមិនទទួលយកចំណុចេ  និងសូចនករ ទងំអស់ពីេគលេ
ទងំ១៧ ៃន គ.អ.ច. កលក៏េ យ។ ជមយួគន េនះ កមពុជក៏បនបែនថមេគលេ ជតិមួយេទៀត 
ជមួយនឹងគន នឹងករបែនថមនូវចំណុចេ  និងសូចនករជតិមួយចនំួន ែដល ចនយិយបនថ ជ
យុទធ ្រស្ត ឈនះ-ឈនះ េ យ ចអនុវត្តស្រមប់ករអភិវឌ េនកនុងបរកិរណ៍កមពុជផង និងក៏ ចចូល
រមួចែំណកេធ្វឱីយសេ្រមចបន គ.អ.ច. កលផងែដរ។ 

វឌ នភាពរហូតមកដល់េពលបច្ចុប ន្ន(ឆំា២០១៩)  

បនទ ប់ពីេគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចរីភព កល ទទលួបនករអនុមតជិផ្លូវករ ពអីងគ
ករសហ្របជជតិ កលពចុីងឆន ២ំ០១៥ មក ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនេធ្វីករអនុមតិេគលេ ទងំេនះ
ក់កនុងបរកិរណ៍កមពុជ និងបនេធ្វមូីល ្ឋ ននីយកមម េ យបេងកីត្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភវិឌ ្របកប 

េ យចរីភពកមពុជ។ បែនថមេលីេគលេ ១៧ ែដលជេគលេ កល កមពុជេនែត្រតូវករេគលេ
មួយបែនថមេទៀត គឺេគលេ ទី១៨ ពក់ព័នធនឹងករលុបបំបត់្រគប់មនីនិងយុទធភ័ណ្ឌ មិនទន់ផទុះពីស្រងគ ម 
ដូចេនះ ្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ មនេគលេ ចំននួ១៨ ចំណុច េ ចំនួន
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៨៨ និងសូចនករចំនួន១៤៨។ ចំនួនេគលេ  ចំណុចេ  និងសូចនករទងំេនះ បនបង្ហ ញចបស់
ពីករេប្តជញ ចិត្តចូលរួមេធ្វីឱយសេ្រមចបន េគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភព(គ.អ.ច.ក.)។ 

បនទ ប់ពីករអនុមតិេល្ីរកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចរីភពកមពុជ កលពៃីថងទី១៩ 
ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៨ មក កមពុជបនចុះេឈម ះេដីមបេីរៀបចំរបយករណ៍្រតួតពិនិតយថន ក់ជតិេ យសម័្រគចិត្ត 
េដីមបបីង្ហ ញពីវឌ នភពៃនករអនុវត្ត េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ (គ.អ.ច.ក.) ្រតឹម
ឆន ២ំ០១៩ ដល់ ធរណៈទងំកនុងនិងេ្រក្របេទស និងបនេធ្វីបទបង្ហ ញេនេវទិកនេយបយក្រមតិ
ខពស់ស្តីពេីគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភព របស់អងគករសហ្របជជតិ េនបូរញូីយក៉ កលពីៃថងទី
១៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩។  

េទះជដូចេនះក្ត ីេ យពនិិតយេឃញីថ របយករណ៍្រតួតពិនិតយថន ក់ជតិេ យសម័្រគចិត្ត េន
មនចំណុចខ្វះចេន្ល ះមួយចំនួន ជពិេសស ករខ្វះខតទិននន័យស្រមប់ យតៃម្លពីវឌ នភព ្រកសួង
ែផនករកនុងនម ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនសេ្រមចចតិ្តេរៀបចរំបយករណ៍មួយែដលនងឹបង្ហ ញពវីឌ ន
ភពេពញេលញ ៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ្រតឹមឆន ២ំ០១៩ ែដលមនេឈម ះថ របយករណ៍វឌ ន
ភពឆន ២ំ០១៩ ៃនករសេ្រមចបនេគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ េ យមនកិចចសហករ
យ៉ងជិតសនិទធពី្រកសួង ថ ប័ន និងភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធនន។ ករេរៀបចំរបយករណ៍វឌ ន
ភពេនះ្រតូវបនេរៀបចេំឡងី ែផ្អកេលីរបយករណ៍្រតួតពិនិតយថន ក់ជតិេ យសម័្រគចិត្ត ឆន ២ំ០១៩ 
េ យេធ្វីករបំេពញចេន្ល ះខ្វះខតទនិនន័យ េន មសូចនករ នងិចំណុចេ  កនុងេគលេ ទងំ១៨ ជ
ពិេសស តួេលខឆន ២ំ០១៩។ ្រកសួង ថ ប័ន មវសិ័យ នឹង្រតវូេសនសុីំឱយផ្តល់តួេលខ និងពត៌័មនពក់
ព័នធនឹងសូចនករ ចំណុចេ  ែដលខ្លួនទទលួខុស្រតូវកនុងករអនុវត្តឱយសេ្រមចបន។ ជមួយគន េនះ 
្រកសួង ថ ប័នេផ ងេទៀត និងភគែីដលមនចែំណកពក់ព័នធនន ្រតូវបនេសនីសុំឱយសហករផ្តល់
ទិនន័យ នងិព័ត៌មន ស្រមប់ករ យតៃម្ល ក៏ដូចជករេរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភពេនះផងែដរ។ 

ជទូេទ របយករណ៍វឌ នភពេនះ ្រតូវបនកំណត់យកលទធផលៃនករសេ្រមចបន ្រតមឹ
ចុងឆន ២ំ០១៩ ចំេពះសូចនករ ចណុំចេ  និងេគលេ ទងំអស់ៃន គ.អ.ច.ក.។ កនុងរបយករណ៍
េនះ ក៏បនពិនិតយេមលីផងែដរ នូវសូចនករនន ែដលពុំមនទិននន័យ និងព័ត៌មនគ្ំរទស្រមប់ករ
ពយយមែស្វងរក្របភពស្រមប់គ្ំរទឬពិចរ ដកេចញពីបញជ ីសូចនករ នងិ ចជគនំតិផ្តួចេផ្តីម 
េលីកេឡីងនូវសូចនករមួយចំនួនែដលមនត្រមូវករចបំច់ស្រមប់ករអភិវឌ េនកមពុជ និងែដល
ចរមួចែំណកកនុងេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច. កល។ កនុងបរកិរណ៍េនះ ្រកសួងែផនករនឹងដឹកនំ

ករងរមួយេផ ងេទៀតេដីមបីែកស្រមួលបញជ ីសូចនករៃន គ.អ.ច.ក. នេពលឆប់ៗខងមុខេនះ។ 

វឌ នភពៃនករសេ្រមចបនេនះ ្រតូវបនពិនតិយេមីលនិង យតៃម្ល េទេលីសូចនករនិង
ចំណុចេ  កនុងេគលេ នីមួយៗ។ ជករពិត ស់ របយករណ៍េនះ ក៏ជែផនកមួយយ៉ងសំខន់ 
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ស្រមប់ពិនតិយេមលីភពេជឿនេលឿនៃនករអភិវឌ សងគមេសដ្ឋកចិចកមពុជកនុងរយៈេពលដូចគន  នងិជឯក រ
មួយយ៉ងសំខន់ ស្រមប់ពិនិតយេមលីពីវឌ នភពៃនអនុវត្ត យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី 
និង ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ជត ិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣។ ករ យតៃម្លេទេលីលទធផល
ៃនករសេ្រមចបន ្រតូវបនកំណត់ជ៣ ្របេភទគឺ (១) េលីសចំណុចេ  គឺជលទធផលល្អ្របេសីរ 
ែដលជករកណំត់បង្ហ ញឱយេឃញីពលីទធផលៃនករអនុវត្តបនេលីសពី១០% ៃនតៃម្លចណុំចេ ែដល
បនកំណត់េនកនុងឆន អំនុវត្តនីមួយៗ (២) សថិតេលីគន្លងេទសេ្រមចបន  គឺជលទធផលល្អ ែដលជករ
កំណត់បង្ហ ញឱយេឃញីពីលទធផលៃនករអនុវត្តបនេនចេន្ល ះពី េ្រកមចំណុចេ ្រតឹម១០% និង
េលីសចំណុចេ ្រតមឹ១០% ៃនចំណុចេ ែដលបនកំណត់េនកនុងឆន អំនុវត្តនមួីយៗ។ (៣) ទបជង
ចំណុចេ  គឺជលទធផល ែដលជករកំណត់បង្ហ ញឱយេឃីញពីលទធផលៃនករអនុវត្តបន មន
ក្រមិតទបជងតៃម្លែដលបនកំណត់ េលីសពី១០%។ ចំេពះសូចនករ ឬចំណុចេ ែដលពំុមន
ទិននន័យគ្ំរទស្រមប់ករ យតៃម្លពីលទធផលៃនករអនុវត្តឬសេ្រមចបន េនកនុង ណត្តិកលៃនករ
េរៀបចរំបយករណ៍វឌ នភពេនះ នឹង្រតូវកំណត់ថ គម នទនិនន័យ ។  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជទទួល គ ល់
ថ ករេរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភពេនះ គឺជែផនកមួយៃនករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល ែដល
ទមទរឱយមនករ្រគប់្រគងឱយបនល្អ្របេសរី នូវធនធន នងិទិននន័យស្រមប់គ្ំរទ។      

 េលសីចណុំចេ ៖ គឺជករបង្ហ ញឱយេឃញីពីលទធផលល្អ្របេសីរ ែដលជករអនុវត្តបនេលីស
តៃម្លចំណុចេ ែដលបនកំណត់១០% េនកនុងឆន អំនុវត្តនមីួយៗ។  

 សថិតេលីគន្លងេទសេ្រមចបន៖ គឺជលទធផលល្អ ែដលជករកំណត់បង្ហ ញតៃម្លៃនលទធផល 
អនុវត្តេនចេន្ល ះរ ងេ្រកមតៃម្លចណុំចេ ែដលបនកំណត់្រតឹម១០% និងេលសីតៃម្លចណុំច
េ ែដលបនកំណត់្រតមឹ១០%។   

 ទបជងចំណុចេ ៖ គឺជករបង្ហ ញឱយេឃញីពីលទធផលៃនករអនុវត្តបន មនក្រមិតទប
ជងតៃម្លចំណុចេ ែដលបនកំណត់េលីសពី១០%។ 

កាលានុវត្តភាព និង ប ្របឈម  
េនកនុងករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. កមពុជបននិងកំពុងជបួ្របទះជមយួ ែផនកទងំពីរគឺ 

ក នុវត្តភព នងិ បញ្ហ ្របឈម។ េ យែផ្អកេលីយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី និង
ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជត ិ ២០១៩-២០២៣ កមពុជមនបញ្ហ ចមបងៗចំនួន៣ ែដល្រតូវេ ះ
្រ យគឺ៖  

ទី១៖ ធនធនស្រមប់គ្ំរទដល់ករអនុវត្តឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. កនុងរយៈេពលខ្លី មធយម 
និងែវង។ េសដ្ឋកិចចកមពុជ េនែតមនសនទុះខ្ល ងំ ែដលែស្តងេចញ មរយៈ កំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស់ ករ
វនិិេយគកនុងវសិ័យឯកជនបន្តេកីនេឡងី និង ចំណូល ធរណៈមនក្រមិតខពស់និងបន្តេកីនេឡងី 
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ែដលផ្តល់នូវមូល ្ឋ នរងឹមសំ្រមប់ករអភវិឌ ។ មរយៈនិនន ករេនះ នឹងេធ្វីឱយរចនសមព័នធេសដ្ឋកចិច
កមពុជមនករផ្ល ស់ប្តូរេទរកសកមមភពែដលមនតៃម្លបែនថមខពស់ ្រសបជមួយគន នឹង្របជជនមន
លកខណៈវយ័េកមង និងនចិលភព្របជ ្រស្ត។ េទះជដូចេនះក្តី កមពុជក៏្របឈមជមួយនឹងករផ្តល់
ហរិញញបបទនដល់មហចិឆ ៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. និងករបេងកីនគុណភពៃនេស ធរណៈ 
ទនទឹមនឹងហរិញបបទនសហ្របតិបត្តិករពីៃដគូអភិវឌ  មនននិន ករថយចុះ។ 

ទី២៖ បញ្ហ ករែ្រប្របលួ កសធតុ គឺជករ ងំសទះដល់វឌ នភពៃនករសេ្រមចបនេគល
េ ជេ្រចីនៃន គ.អ.ច.ក.។ ្រសបេពលែដល ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញនូវវធិនករជេ្រចីន េដីមបី
កត់បនថយនិងស្រមបខ្លួនេទនឹងសមព ធែដលមនលកខណៈជ កលមួយេនះ ្របេទសកមពុជេនែត
ទទួលរងនូវឥទធិពលអវជិជមនជេ្រចនីៃន្រពឹត្តិករណ៍ករែ្រប្របួល កសធតុ នងិករេកនីេឡងីកេំ
ៃនភពែផនដី។ ករចត់វធិនករនន េដីមបទីប់ ក ត់ភពេរចរលិធមមជតិនងិបរ ិ ថ ន គជឺត្រមូវករ
ចបំច់របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េដីមបរីមួចែំណកជំរុញកមពុជេឆព ះេទរក្របេទសែដលមន ថ នភព
ចំណូលមធយមក្រមតិខពស់ េនឆន ២ំ០៣០។ 

ទី៣៖ មនសណួំរជេ្រចីន ្រតូវបនេលីកេឡងីពក់ព័នធនឹងេគលេ ៃនទិដ្ឋភពអភិបលកិចច។ 
ខណៈេពលែដល្របេទសកមពុជបនេធ្វកីរវនិេិយគគួរឱយកត់សមគ ល់ េលីកែំណទ្រមង់ និងករព្រងឹង
្របព័នធ្រគប់្រគងវស័ិយ ធរណៈ បញ្ហ ខ្វះខតេនែតមន ជពិេសស ពក់ព័នធនឹងករ ម ន្រតួត
ពិនិតយនិង យតៃម្ល និងទិននន័យស្រមប់គ្ំរទករងរេនះ។ មរយៈឧបករណ៍េផ ងៗជេ្រចីន ដូចជ 
កមមវធិីកែំណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ យុទធ ្រស្តជតិស្រមប់ករអភិវឌ សថតិិ និងែផនករ
ករងរែដលពក់ព័នធ ជរ ្ឋ ភបិលបនិងកំពុងខិតខ្ំរបងឹែ្របងយ៉ងខ្ល ងំកនុងករបេងកីតឧបករណ៍្របកប
េ យ្របសិទធភព ស្រមប់ករងរ្រតួតពិនិតយនិងនិង យតៃម្ល េលកីរសេ្រមចបនេគលេ ខងេលី។ 
បែនថមេលីេនះ ករេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ទមទរឱយមនកររមួចំែណកពីប ្ត ភគីពក់ព័នធ
ទងំអស់ ទងំេនកនុងនងិេ្រក ជរ ្ឋ ភិបល ជពេិសស សងគមសីុវលិនិងែផនកឯកជន។   

សារសំខាន់ និងជំហាន្រតូវអនុវត្តបន្ត 

ជេគលករណ៍ចមបង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនផ្តល់ករេប្តជញ ចិត្តគ្ំរទយ៉ងេពញទំហងឹជ
ថមី ដល់ករេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ក៏ដូចជកររមួចែំណកេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច. កល 
េដីមបីែថរក និងបេងកីនេលប នៃនករអភិវឌ  មរយៈករអនុវត្តនូវវធិនករ និងកំែណទ្រមង់ចបំច់
នន។ ្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. បនផ្តល់នូវចំណុចចប់េផ្តីមដ៏រងឹមមំួយ ែដលផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ ជតិមួយ
យ៉ងេពញេលញ េហីយអនុមតិទទួលយកនូវចំណុចេ នន តៃម្ល្រគេដីម ចំណុចេ មឆន  ំនិង
ចំណុចេ ចុងេ្រកយ និង បនកំណត់នូវ ថ ប័នែដលទទួលខុស្រតូវកនុងករេធ្វីឱយសេ្រមចបនេន
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ក្រមិតវស័ិយ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនសនយនិងពិចរណកនុងករែកស្រមលួនូវចំណុចេ  និងបញជ ី
សូចនករ េទ មត្រមវូករនិង ថ នភពជក់ែស្តងេនកនុងបរកិរណ៍កមពុជ។ 

ភពេជគជ័យរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករសេ្រមចបនេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រ ៍
កមពុជ (គ.អ.ស.ក.) និងមហចិឆ កនុងករេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. គ្ឺរសបគន េទនងឹ្របវត្តិៃនករ
អភិវឌ េនកមពុជ បនទ ប់ពីកររចួចកេចញពីរបប្របល័យពូជ សន៍ ករកត់បនថយភព្រកី្រកេលឿន 
និងមនកំេណីនេសដ្ឋកចិចយ៉ងខពស់ និង ករចកេចញពី ថ នភពៃន្របេទសែដលមនចំណូលទប 
មកជ្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមិតទប។ េគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភព (គ.អ.ច.) 
មនភព្រសបគន ជមួយ េគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត នងិែផនកររយៈេពលមធយមរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល
កមពុជ ដូចបនកំណត់េនកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទី៤ និង ែផនករយុទធ ្រស្ត
អភវិឌ ន៍ជត ិ(ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣។ ភព្រសបគន េនះ នឹងេធ្វីឱយកមពុជមនករវវិឌ េទជ
្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមិតខពស់ និងជបនទ ប់ ជ្របេទសែដលមនចំណូលខពស់ េ យ
ឈរេលីមូល ្ឋ នបរយិប័ននកំេណីនេសដ្ឋកិចចនិងចីររភពបរ ិ ថ ន។ ភពចបំច់ៃនករធនឱយមន
ករអភិវឌ ្របកបេ យសមធម៌និងមិនទុកអនក មន ក់ឱយេនឯេក ករអភរិក ធនធនធមមជតរិបស់
្របេទស ទនទមឹនឹងករេ ះ្រ យករគំ មកំែហង ែដលប ្ត លមកពីករែ្រប្របួល កសធតុ ្រតូវ
បនបញចូ លយ៉ងេពញេលញេនកនុងជំហរេគលនេយបយ។  

េគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ (គ.អ.ច.ក.) ្រតូវបន ក់បញចូ លេពញេលញ 
េទកនុងេគលនេយបយនិងែផនករ។ ករ ក់បញចូ លេនះ គឺេធ្វីេឡីង មរយៈករបញចូ លេទកនុង
្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ែដលកនុងេនះ 
្របមណ៤០% ជសូចនកររបស់ គ.អ.ច.ក. និង មរយៈ ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ មវស័ិយ 
ែដល គ.អ.ច.ក. នឹងផ្តល់នូវមេធយបយ ស់ែវងលទធផលៃនករអនុវត្តថវកិ។ ចុងេ្រកយ គឺអនុវត្ត 
មរយៈកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ជពិេសស ន នុវត្តន៍ ករតភជ ប់ជក់ែស្តងរ ង  

គ.អ.ច.ក. និងករេរៀបចំថវកិ ធរណៈ េនកមពុជ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជទទលួ គ ល់ថ េទះបីជកមពុជបនេធ្វឱីយមនវឌ នភពគួរជទេីមទន
ក៏េ យ ក៏េនមនករងរជេ្រចីនេទៀត ែដល្រតវូេធ្វី េដីមបសីេ្រមចឱយបនេទ មមហចិឆ  ៃន គ.អ.ច.ក. 
និងចូលរួមសេ្រមច គ.អ.ច. កល។   

 



ũģŎŁũ‗чŷűΘĕļĮĂĖ еƯƠơ៩ аĕŁũ₤ЮŪņşģĕЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď (Ð.Β.ş.˝.) ƯƠờ-ƯƠưƠ   
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ជំពូកទី១ 

 

េសចក្តីេផ្តើម 

១.១  បរិការណ៍ៃន្របេទសកម្ពុជា 

កនុងរយៈេពល ២ទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ កមពុជបនបង្ហ ញឱយេឃញីពភីពខ្ល ងំៃនករអនុវត្ត
េសដ្ឋកិចច ែដលេបះជំ នយ៉ង ្វ ប់េឆព ះេទរកករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភពនិងឆប់
រហ័ស។ កមពុជបនរក អ្រ កំេណីនផលិតផលកនុង្រសុកសរុប្របមណ៧% កនុងមួយឆន  ំ េ យមន
េគលនេយបយធននូវសថរិភពម៉្រកេូសដ្ឋកចិច និងករេបីកទូ យេសដ្ឋកចិច។ េនះគឺជលទធផលែដល
ទទលួបនពកីិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករែស្វងរកករងរេធ្វដីល់្របជជន េធ្វីឱយ
ចំណូលមធយមរបស់្របជជនមន ក់ៗេកនីេឡងីខពស់ នឱំយក្រមិតជីវភពរបស់្របជជនកមពុជមនករ
េកីនេឡងី និងេធ្វីឱយអ្រ ៃនភព្រកី្រកឱយថយចុះយ៉ងគំហុក (រូបភព ១.១)។ េនកនុងអំឡុងេពល
ែដលកមពុជ ្រតូវបនចត់ថន ក់ជ្របេទសែដលមនករអភិវឌ តិចតួច កំេណីនេសដ្ឋកិចចដ៏រងឹមរំបស់
កមពុជ ្រតូវបនបង្ហ ញឱយេឃីញ មរយៈករែ្របក្ល យជ្របេទសែដលមន ថ នភពចំណូលមធយម
ក្រមតិទប េនឆន ២ំ០១៦។ ទស នទនកមពុជ ឆន ២ំ០៥០ បនកំណត់ថ កមពុជនឹងក្ល យជ្របេទស
ែដលមនចណូំលមធយមក្រមិតខពស់ េនឆន ២ំ០៣០ និងក្ល យជ្របេទសែដលមនចំណូលខពស់េនឆន ំ
២០៥០ និងែផ្អកេលីមូល ្ឋ នៃនបរយិប័ននេសដ្ឋកចិច និងចីរភពបរ ិ ថ ន។                

រូបភាព ១.១៖ និនាការវិសមភាពៃនការេ្របើ្របាស់ ២០០៧-២០១៤   

 
ŪĠķĮ៖ Łũģл⅜Ŋ ĕũĠ₤сĊĕýĮЊķĮЮŵ˝ ĮБ Β.₤.₤.˝. ƯƠớ-ƯƠở 

វស័ិយកមមន្ត លែដលកពុំងមនសនទុះខ្ល ងំេនកមពុជ ដូចជវសិ័យកត់េដរនងិែសបកេជងី 
បននិងកំពុងបន្តេកនីេឡងី ែដលបនជយួឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរជវជិជមន និងេធ្វីឱយមនករេកនីេឡងីនូវ
តៃម្លបែនថម។ េនកនុងវស័ិយឧស ហកមម ក៏មនករេធ្វពីិពិធកមមជមូល ្ឋ នផងែដរ ដូចជ េ ងច្រកផលិត

˝ еЮ‗ЧĕаĕŁũЮŪĠЧŪģ₤с₤ŪŌĠсņĕН₤℮ŌĖ ˝ с 

កំេ
ណ
ើន
្រប
ច
ឆំន

 ំ(%
) 

şе‗РŲĈĠď₣ЮÐ ̉Ơ% şе‗РŲŠį₤сď₣ЮÐ ̀Ơ% 
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ĄеĮР̋ ◦Бơ៖ Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ     2 

េ្រគឿងបន្ល ស់រថយន្ត និងេ្រគឿងេអឡចិ្រតូនិច។ វស័ិយេស កមម ក៏្រតវូបនបង្ហ ញពីកំេណីន្របចឆំន ំ
ខ្ល ងំផងែដរ ជពិេសស មរយៈករអនុវត្តពណិជជកមមនិងករដឹកជញជូ នកនុង្របេទស។ េទះជដូចេនះក្តី 
ករ្របឈមបនេកីតមនេឡងីេនកនុងរយៈេពលថមីៗេនះ េ យ រអ្រ កេំណីនក្រមិតទបកនុងវសិ័យ
េទសចរណ៍ នងិអចលន្រទពយ ែដលជវស័ិយមួយមនកររមួចំែណកខ្ល ងំកនុងវស័ិយេស កមម នងិផ្តល់
ករងរេធ្វនីិងផលិតផលយ៉ងេ្រចីនកនុងេសដ្ឋកិចច។ 

វឌ នភពៃនសូចនករកនុងវស័ិយសងគមកិចច ្រតូវបនកត់សមគ ល់េឃីញកនុងវស័ិយអប់រ ំ
និងសុខភិបល ជពេិសស កនុងរយៈេពល ២ទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ។ កនុងេពលបចចុបបននេនះ សងគម
កមពុជកំពុងឆ្លងកត់ករផ្ល ស់ប្តូ រដ៏សំខន់ មរយៈ អន្តរកល្របជ ្រស្ត និងកររកីចេ្រមីនៃនករេធ្វី
នគរូបនីយកមម និងឧស ហូបនីយកមម។ 

ទនទឹមនឹងកំេណីនេសដ្ឋកចិចដ៏រងឹមកំពុំងបន្តេកីតមន ននិន កររបស់សូចនករសងគម ក៏មន
លកខណៈវជិជមនែដរ។ រូបភពខងេ្រកមបង្ហ ញពីគន្លងៃនសនទស ន៍អភវិឌ ន៍មនុស េនកមពុជ 1 ែដល 
គូសបញជ ក់ពកីរែ្រប្របួលកនុងក្រមិតមួយល្អ្របេសីរ កនុងចំេ ម្របេទសចំននួ១០ កនុង កលេ ក។  

ũРĠļĮ ơ.Ư៖ ₤ĕĀ₤℮ĕчΒķЊŷűΘĕчĊĕēĕņĕН₤℮ ĮБĂĖ еơ៩៩Ơ řŲсƯƠợ

 

ŪĠķĮ៖ ŁũÐ‗ĜЮŢŎЯĩΔ˝ЮŲЧ◦ЊĕĖĕњŎũĠ₤с˝ņŊŷВĊБΒķЊŷűΘĕч₤΅ŪĠďďĳЊ   

លទធផលដ៏ល្អ្របេសីរេនះ ្រតូវបនជរុំញេ យវឌ នភពៃនករសេ្រមចបន េគលេ អភវិឌ ន៍
សហស វត រក៍មពុជ (គ.អ.ស.ក.) ែដលកមពុជសេ្រមចបនចំណុចេ ភគេ្រចនី និងមុនកលកំណត់។ 

                                                            
 

១ HDI គឺជ ងម៉្រទីសរមួបញចូ លគន ៃន ចំណូលជតិសរុបស្រមប់មនុស មន ក់ យុកលសងឃមឹរស់ និងករសកិ  (េគហទំព័រ 
UNDP HD http://hdr.undp.org/en/data)    

˝ņįОď Ġ₧ŉ ŪĠЮ◦₤ΒķЊŷűΘĕчĳЊşĳУş 
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ងខងេ្រកម បង្ហ ញពីលទធផលៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ស.ក. និងជមូល ្ឋ នស្រមប់អនុវត្ត  
គ.អ.ច.ក. នេពលអនគត។       

″Ŭ₣ ơ.ơ៖ ₤Ю₣ šĠĮБŲ◦ċĩŲаĕŁũΒĕНŷĳŉ Ð.Β.₤.˝.  
ЮýŲЮţ  şе‗НşЮţ  ŁũΒĕНŷĳŉ 

១. លុបបំបាត់ភាព្រកី្រក
និងភាពអត់ឃានធ្ងន់ធ្ងរ 

(១a) កត់បនថយឱយបនពក់ក ្ត លសមម្រតៃន្របជជនរស់េនេ្រកមែខ
បនទ ត់ភព្រកី្រករបស់ជតិ  

សេ្រមចបន 

(១b) កត់បនថយសមម្រត្របជជនែដលទទលួរងនូវភពអត់ឃ្ល ន   សេ្រមចបន 
(១c) បេងកីនចំែណកៃនចំណូលរបស់្របជជន្រកបំផុត២០%  មិនទន់សេ្រមចបន 
(១d) េលីកកមពស់ រូបតថមភនិងលុបបំបត់ភព្រកិន  មិនទន់សេ្រមចបន 

២. សេ្រមចឱ បាន
សកលកម្មអក្ខរកម្មនិង
ការអបរ់បឋមសិក  

(២a) សេ្រមចឱយបន១០០% ករសិក ពិតេនក្រមិតបឋមសិក   េហៀបនឹងសេ្រមចបន 
(២b) សេ្រមចឱយបន១០០% អ្រ បញច ប់ករសិក េនក្រមិតសិក បឋមភូមិ   មិនទន់សេ្រមចបន 
(២c) សេ្រមចឱយបនសកលកមមអកខរកមម កនុងចំេ ម្របជជន យុ ពី ១៥-២៥

ឆន  ំ 
េហៀបនឹងសេ្រមចបន 

(២d) សេ្រមចឱយបននូវសមភពេយនឌ័រ េនក្រមិតបឋមសិក    សេ្រមចបន 

៣. េលើកកម្ពស់សមភាព
េយនឌ័រនិងការផ្តល់សិទ្ធិ

អំណាចដល់្រស្តី 

(៣a) សេ្រមចឱយបនសមភពេយនឌ័រកនុងវសិ័យអប់រនិំងអកខរកមម  សេ្រមចបន 
(៣b) ផ្តល់សិទធិអំ ចដល់្រស្តីកនុងករងរទទលួបន្របក់ឈនួល មិនទន់សេ្រមចបន 
(៣c) ផ្តល់សិទធិអំ ចដល់្រស្តីកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត មិនទន់សេ្រមចបន 
(៣d) បញច ប់អំេពីហងិ េលីេយនឌ័រ  មិនមនចំណុចេ  

៤. កាត់បន្ថយអ្រតា
មរណភាពកុមារ 

(៤a) កត់បនថយអ្រ មរណភពទរក សេ្រមចបន 
(៤b) កត់បនថយអ្រ មរណភពកុមរេ្រកម យុ៥ឆន  ំ សេ្រមចបន 

៥. េលើកកម្ពស់សុខភាព
មាតា 

(៥a) កត់បនថយអ្រ មរណភពម   សេ្រមចបន 
(៥b) បេងកីនអ្រ ស្រមលកូនេ យបុគគលិកសុខភិបលមនជំនញ  សេ្រមចបន 

៦. ការ្របយុទ្ធ្របឆំាងេម
េរាគេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ 
ជំងឺ្រគុនចាញ់ និងជំងឺ

េផ ងៗេទៀត 

(៦a) កត់បនថយអ្រ េ្រប ៉ឡង់េមេ គេអដស៍កនុងចំេ ម្របជជនទូេទ សេ្រមចបន 
(៦b) កត់បនថយ អ្រ ្ល ប់េ យជំងឺរេបងនិងអ្រ េ្រប ៉ឡង់ សេ្រមចបន 

(៦c) កត់បនថយអ្រ ្ល ប់េ យជំងឺ្រគុនចញ់  សេ្រមចបន 

៧. ធានាចីរភាពបរិសាន 

(៧a) បញចូ លេគលករណ៍អភិវឌ ្របកបេ យចីរភពនិងករថយចុះៃនធនធន
ធមមជតិ  

មិនមនចំណុចេ  

(៧b) សេ្រមចឱយបនករទទលួបនទឹកសុវតថិភពបរេិភគ និងអនម័យ េនតំបន់
ជនបទនិងតំបន់ទី្របជំុជន 

សេ្រមចបន 

(៧c) កត់បនថយ ករពឹងែផ្អករបស់្រគួ រកមពុជ េលីអុសស្រមប់េ្របីជថមពល  មិនទន់សេ្រមចបន 
(៧d) បេងកីនសមម្រត្របជជនកន់កប់ដីធ្លី្របកបេ យចីរភព សេ្រមចបន 

៨. បេង្កើតភាពជាៃដគូជា
សាកលស្រមាប់កិច្ច

អភវិឌ  

មិនមនចំណុចេ  មិនមនចំណុចេ  

៩. ការេបាសសមាតមីន 
សំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម 
និងការសេ្រងា្គះជនពិការ

េដាយសារមីន 

(៩a) កត់បនថយចំនួន្របជជនែដលរងេ្រគះេ យ រមីននិងសំណល់ជតិផទុះ
ពីស្រងគ ម  

សេ្រមចបន 

(៩b) ៃផទដីែដលបនេបសសម្អ តមីននិងយុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះពីស្រងគ ម  សេ្រមចបន 

ŪĠķĮ៖ Ū˝₤У₣ЯĩĕŁũ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. (ƯƠơ៨) 
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ĄеĮР̋ ◦Бơ៖ Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ     4 

ខណៈេពលែដលកំេណីនេសដ្ឋកិចចកមពុជបនទទលួេជគជ័យ កនុងរយៈេពលពរីទសវត រចុ៍ង
េ្រកយេនះ បញ្ហ ្របឈមមយួ កនុងចេំ មបញ្ហ ្របឈមចមបងៗែដលបនជបួ្របទះេនកនុងដំេណីរករ
អភិវឌ េនកមពុជ គឺ និភ័យរបស់្របេទស។ កមពុជ្រតូវបនចត់ថន ក់ជ្របេទសមួយកនុងចំេ ម
្របេទសចំននួ១០ កនុង កលេ ក និងជ្របេទសមួយកនុងចំេ ម្របេទសចំនួន៣ កនុងតំបន់ សុី 
ែដលមន និភ័យខពស់ជងេគពីករែ្រប្របួល កសធតុ។ ដូចេនះ េដីមបទីទលួបនសថិរភពបរ ិ ថ ន
និង្រទ្រទង់មគ៌េឆព ះេទរកករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនផ្តួចេផ្តីមេធ្វីកែំណ
ទ្រមង់អភិបលកិចចបរ ិ ថ នែដលមនលកខណៈទូលំទូ យ។ 

្រពះ ជ្រកមស្តីពបីរ ិ ថ ននិងធនធនធមមជតិ និងែផនករយុទធ ្រស្តនិងសកមមភពជតិ
បរ ិ ថ ន ែដល្រតូវបនេរៀបចំកនុងឆន ២ំ០១៦ បនបេងកីតេឡងីនូវបរយិកសចបប់និងេគលនេយបយ 
ែដល ចជយួស្រមលួដល់ករសេ្រមចបននូវករករពរបរ ិ ថ ន ជមួយគន នឹងករគ្ំរទដល់ករអភវិឌ
្របកបេ យចីរភព។ ្រពះ ជ្រកមេនះ ្រតូវឱយមនបទបបញញត្តិចបប់ េដីមបីព្រងឹងករអភិរក ធនធន
ធមមជតិនិងសត្វៃ្រព ករក ងភពធន់នឹង កសធតុ ករជំរុញករេ្របី្របស់ថមពលកេកីតេឡងី
វញិនិងបរ ិ ថ ន ្អ ត និងករក ងទី្រកុង្របកបេ យចីរភព ែដលមនសមតថភពេ ះ្រ យករ
បំពុល កសធតុនិងសំ ម។       

ជមួយនឹងេគលនេយបយនិងចបប់បរ ិ ថ នែដលមន ចបំច់្រតវូេធ្វីករ្រគប់្រគងធនធន
ធមមជតិឱយមន្របសិទធភព មរយៈករេ្របី្របស់ចេំណះដឹងវទិយ ្រស្ត្រតមឹ្រតូវ និងករបេងកីត្របព័នធ
ម ន្រតួតពិនិតយ្រគប់្រគន់។ ករអនុវត្តេគលនេយបយនិងចបប់បរ ិ ថ ន្របកបេ យ្របសិទធភព 

គឺ ្រស័យេលីករអភិវឌ ជំនញបេចចកេទសនិងផ្តល់ធនធនហរិញញវតថុ្រគប់្រគន់ ស្រមប់ ថ ប័នែដល
មនករពក់ព័នធ។ ជមួយគន េនះែដរ ចបំច់្រតូវព្រងឹងរចនសមព័នធកនុងករគ្ំរទដល់ករករពរបរ ិ ថ ន 
្របកបេ យចីរភព ដូចជ កនុងករណីែដលមនេ្រគះទឹកជំនន់ក៏ដូចជភព ងំសងួត ថ នីយ៍ កសធតុ
និង្របព័នធ្របកស សនន នឹង ចផ្តល់ព័ត៌មនទន់េពលេវ ដល់ភន ក់ងរ ជរ ្ឋ ភិបលនិងសហគមន៍
មូល ្ឋ ន។ 

េទះជដូចេនះក្ត ី ត្រមូវករចបំច់ស្រមប់េធ្វឱីយអភិបលកិចចបរ ិ ថ នទទលួបនេជគជ័យ 
គឺករេធ្វឱីយមនករចប់ រមមណ៍ និងករចូលរមួយ៉ងសកមមពី្របជជន កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ បរ ិ ថ ន
េនះ។ ្របជជនកមពុជែដលរស់េន មតំបន់ជនបទនិងតំបន់ទ្ីរបជុជំន មនចំេណះដឹងពីរេបៀបែដល
ពួកេគរងផលប៉ះពល់ពីបរ ិ ថ នែដលមនសភព ្រកក់។ បទពិេ ធន៍ឬចំេណះដឹងេនះ ្រតូវែតេ្របី
្របស់យ៉ងសកមម ស្រមប់ជែផនកមួយៃនករេឆ្លីយតប ករបងក រ និងទប់ទល់នងឹផលប៉ះពល់ៃនបរ ិ ថ ន
េនះ។ ដូចេនះ ថ ប័នននរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធ ្រតូវែតជ
សមសភគដ៏សំខន់ េនកនុងករេធ្វីឱយមនវឌ នភពេឆព ះេទរកករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន្របកបេ យ
ចីរភព។ 
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១.២ ការេប្តជាចិត្តរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការេធ្វើឱ សេ្រមចបាន 
េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា  

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនទទួលយករេបៀប រៈ ឆន ២ំ០៣០ របស់អងគករសហ្របជជតិ
ស្រមប់ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព និងេគលេ ៃនេគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភព (គ.អ.ច.) 
ចំនួន ១៧ ែដលជករេប្តជញ ចិត្តខពស់ចេំពះករេធ្វីឱយសេ្រមចបនសមិទធផលេនះ។ ្រកសួងែផនករ្រតូវ
បនទទួលសិទធិ្របទនកនុងករដឹកនសំ្រមបស្រមួលេធ្វីមូល ្ឋ ននីយកមម គ.អ.ច. មកកនុងបរកិរណ៍
កមពុជ។ ្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ បនទទួលយកេគលេ កលទងំ 
១៧ និងបែនថមេគលេ ជតិមួយេទៀតពក់ព័នធនឹងករេ ះមីននិងយុទធភ័ណ្ឌ មិនទន់ផទុះពីស្រងគ ម 
េដីមបេីឆ្លីយតបនឹង ទិភពរបស់ជតិ កនុងករបំបតឱ់យអស់្រគប់មីននងិយុទធភ័ណ្ឌ មិនទន់ផទុះពីស្រងគ ម 
ពីទឹកដីកមពុជ។ លទធផលចុងេ្រកយែដលបង្ហ ញកនុង្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចីរភព
កមពុជ រមួមន េគលេ ចនំួន១៨ ចំណុចេ ចំនួន៨៨ រមួទងំចំណុចេ ជតិនងិ កល និងសូចនករ 
ចំនួន១៤៨ ែដលរមួបញចូ លទងំសូចនករជតិចំននួ៩៦។ ដំេណីរករៃនករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ
អភិវឌ ្របកបេ យចរីភពកមពុជ រួមបញចូ លទងំកិចច្របជុំពិភក ជមួយអនកែដលមនចំែណកពក់
ព័នធ ែដលរួមមន អនកេធ្វីេសចក្តសីេ្រមចចិត្តេគលនេយបយ ្រកសួង ថ ប័ន ៃដគូអភិវឌ  និងអងគករ
សងគមសីុវលិ។ ដំេណីរករេនះ រមួបញចូ លទងំ ករសេ្រមចចិត្តកនុងករប្រញជ បប ្ត េគលេ នន េទ
កនុង្របព័នធែផនករ និងេគលនេយបយ េដីមបអីនុវត្ត។         

១.៣ ដំេណើរការមូលដាននីយកម្មនិងសមាហរណកម្ម  

ដំេណីរករៃនករេធ្វីមូល ្ឋ ននីយកមម គ.អ.ច. េនកមពុជ បនចប់េផ្តមីពី យតៃម្លលទធផល
ៃនករសេ្រមចបនេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រក៍មពុជ (គ.អ.ស.ក.) និងពិនិតយេមីលផងែដរពី
ប ្ត េគលេ  ចំណុចេ  នងិសូចនករននែដលមនិទន់សេ្រមចបន េនកនុង ណត្តិកលពីឆន ំ
២០០៣-២០១៥ របស់ គ.អ.ស.ក. េដីមបពិីចរ ក់បញចូ លេទកនុងេគលេ អភិវឌ ្របកបេ យ
ចីរភពកមពុជ។ ទិភពៃនករេរៀបចំ ្រតូវបនផ្តល់ចំេពះករស្រមបស្រមួលរ ងករេរៀបចំនិងករ 
អនុវត្តេគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចរីភពកមពុជ េ យផ រភជ ប់ជមយួ្របព័នធែផនករ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ យមនកិចចសហករយ៉ងជតិសនិទធពអីងគករសហ្របជជត ិបនេធ្វី
ករ យតៃម្លពី ថ នភពពក់ព័នធនងឹ គ.អ.ច. ចនំនួពរីគឺ ករ យតៃម្លរមួឆប់រហ័ស ែដលេធ្វីេឡងីកនុងឆន ំ
២០១៦ និង ករ យតៃម្លេលសូីចនករនិង្របភពទិននន័យ ែដលេធ្វេីឡងីកនុងឆន ២ំ០១៧។ ករ យតៃម្ល
រមួឆប់រហ័ស េផ្ត តជសខំន់េលីភពសុីគន រ ង េគលេ  ចណុំចេ  របស់ គ.អ.ច. ជមួយនឹង េគល
នេយបយ និងយុទធ ្រស្តននរបស់កមពុជែដលមន្រ ប់ ជពិេសស ផ.យ.អ.ជ. និង យុទធ ្រស្ត
មវស័ិយនងិអន្តរវស័ិយ។  ស្រមប់ករ យតៃម្លេលសូីចនករនងិ្របភពទិននន័យ ែចកេចញជ ៣ែផនក គឺ
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ទិននន័យែដលមន្រ ប់ឬ ចផលិតបនេ យងយ ទិននន័យែដល ចេធ្វបីនេ យត្រមវូឱយមនកិចច
ខិតខ្ំរបងឹែ្របង និង ទិននន័យែដលមនិ ចផលតិបន។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនអនុមតិនូវេគលេ
អភិវឌ ្របកបេ យចរីភពែដល្រសបគន នឹងបរកិរណ៍កមពុជ ែដលរមួទងំ ត្រមវូករជក់ែស្តងរបស់ជត ិ
និងបញ្ហ ្របឈមែដលរពំឹងថ នឹង ចជួប្របទះេនកនុងដំ ក់ៃនករអនុវត្ត។ េគលេ អភិវឌ
្របកបេ យចីរភពកមពុជ បនបញចូ លរចួេហយីេទកនុង្របព័នធែផនករជតិ ជក់ែស្តង បនបញចូ លេទ
កនុង ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជត ិ (ផ.យ.អ.ជ.) ែដលបន ក់បញចូ លសូចនកររបស់ គ.អ.ច.ក. 
េទកនុងសូចនករសនូលស្រមប់ករ ម ន្រតួតពនិតិយនងិ យតៃម្ល ្របមណជង៤០% ករែណនឱំយ
្រកសួង ថ ប័ននន ក់បញចូ ល គ.អ.ច.ក. េទកនុងែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយនន ចំេពះេគលេ
ែដលពក់ព័នធនឹងវស័ិយេនះ និង ករែណនឱំយ ថ ប័នេនថន ក់េ្រកមជតិ ប្រញជ ប គ.អ.ច.ក. េទកនុង
ែផនករអភវិឌ ន៍ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និង ឃុ ំសងក ត់។         

១.៤ មូលេហតុៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ នភាពឆំា២០១៩ ៃនការសេ្រមច
បាន គ.អ.ច.ក.  

បនទ ប់ពីបនបញច ប់ជ ថ ពរនិងអនុមតិ ក់ឱយអនុវត្ត នូវឯក រ្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ
អភិវឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ ២០១៦-២០៣០ រួចមក ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនចុះេឈម ះេន
អងគករសហ្របជជតិ កនុងករេរៀបចរំបយករណ៍ យតៃម្លថន ក់ជតិេ យសម័្រគចតិ្ត ឆន ២ំ០១៩ ែដល
ជរបយករណ៍្រតូវបនេរៀបចំេនកនុងតំបន់ បនទ ប់ព្ីរបេទសៃថែដលបនេរៀបចំេធ្វេីនឆន ២ំ០១៧ និង
្របេទស វ បនេរៀបចំេធ្វេីនឆន ២ំ០១៨។ ដំេណីរករៃនករេរៀបចរំបយករណ៍្រតតួពនិតិយថន ក់ជតិ
េ យសម័្រគចតិ្តេនះ ្រតវូបនដកឹននំងិស្រមបស្រមលួេ យ្រកសួងែផនករ និងេ យមនករគ្ំរទ
េ យ កមមវធីិអភវិឌ ន៍សហ្របជជតិេនកមពុជ។ េគលបំណងៃនករេរៀបចរំបយករណ៍េនះ គឺេដីមបី
បង្ហ ញពីវឌ នភពៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. េទដល់ ធរណៈទងំកនុងនិងេ្រក្របេទស ជពិេសស 
បង្ហ ញដល់ កលេ ក មរយៈេវទិកនេយបយក្រមិតខពស់ស្តីពីេគលេ អភិវឌ ្របកបេ យ 
ចីរភព របស់អងគករសហ្របជជតិ េនបុរញូីយក៉ កលពៃីថងទី១៦ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩ និង បេងកីតេចញ 
នូវវធិនករនងិព្រងកីយន្តករ ថ ប័ន ក៏ដូចជ េលីកទឹកចិត្តឱយមនករចូលរមួកន់ែតេ្រចីនែថមេទៀត ពី
ភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធ កនុងករអនុវត្តនងិឈនេឆព ះេទសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ ជមួយគន េនះ 
កមពុជនឹងមនឱកសកនុងករផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍ ជមួយប ្ត ្របេទសននកនុងតំបន់និងកនុងពិភព
េ ក កនុងេគលេ ែកលម្អដំេណីរករៃនករអនុវត្តនងិករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. កដូ៏ចជ ករចូលរមួ
េធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ 

េទះជដូចេនះក្ត ី របយករណ៍្រតួតពនិិតយថន ក់ជតេិ យសម័្រគចតិ្ត ឆន ២ំ០១៩ មិនទន់
មនលកខណៈេពញេលញេទ េ យ រែតរបយករណ៍េនះ ្រតូវបនេរៀបចេំឡងីេ យបនទ ន់េពក គឺ
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ចប់េផ្តីមេរៀបចេំនេដមីឆន ២ំ០១៩ កនុងេពលែដល្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចរីភពកមពុជ 
២០១៦-២០៣០ ្រតូវបនអនុមតិេនចុងឆន ២ំ០១៨។ េ យ រែតលកខណៈបនទ ន់ដូចេនះេហយី េទីប
េធ្វីឱយទិននន័យភគេ្រចនីៃនចំណុចេ កនុងរបយករណ៍េនះ មនភពខ្វះខតេ្រចីន គឺរហូតដល់៤៣,២% 
ៃនចំណុចេ របស់ គ.អ.ច.ក. មិនមនទិននន័យស្រមប់ យតៃម្លពីលទធផលៃនករអនុវត្ត ជពិេសស 
ទិននន័យស្រមប់ឆន ២ំ០១៩ ចំេពះ្រគប់ចំណុចេ ទងំអស់។   

េដីមបបីំេពញបែនថមេលីរបយករណ៍្រតតួពិនិតយថន ក់ជតិេ យសម័្រគចតិ្ត ឆន ២ំ០១៩ និង
បង្ហ ញេចញនូវលទធផលេពញេលញស្តពីីករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ្រតឹមឆន ២ំ០១៩ េទីប្រកសួងែផន 
ករបនផ្តួចេផ្តីមេរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភពឆន ២ំ០១៩ ៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. េនះេឡងី។ 
ករេរៀបចំេនះទមទរឱយមនករសហករព្ីរកសួង ថ ប័នននរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ែដលបន
អនុវត្តេ យផទ ល់នូវប ្ត សកមមភពននស្រមប់េធ្វីឱយសេ្រមចបនប ្ត េគលេ នន ថ ប័ន
ែដលទទួលបនទុក្របមូលទិននន័យ នងិភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធនន កនុងករផ្តល់នូវព័ត៌មននងិ
ទិននន័យ ស្រមប់ យតៃម្លនិងេរៀបចរំបយករណ៍េនះ។  

េគលបំណងៃនកេរៀបចរំបយករណ៍វឌ នភព ឆន ២ំ០១៩ ៃនករសេ្រមចបនេគលេ
អភិវឌ ្របកបេ យចរីភពកមពុជ េនះ គឺេដីមបបីង្ហ ញេចញនូវរបយករណ៍េពញេលញមយួៃនករអនុវត្ត 
គ.អ.ច.ក. ្រតឹមឆន ២ំ០១៩ េ យពនិតិយេមីលប ្ត ចំណុចេ ននរបស់សូចនករ ែដលបនកណំត់ 
េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចរីភពកមពុជ េធៀបនឹងលទធផលជក់ែស្តងែដលសេ្រមច
បន េនកនុងឆន ២ំ០១៩ និងស្រមប់ជមូល ្ឋ នៃនករកណំត់នូវេសចក្តសីេ្រមចចតិ្តនន ស្រមប់អនុវត្ត
បន្ត នងិឈនេទសេ្រមចបន គ.អ.ស.ក. បន្តរហូតដល់ឆន ២ំ០៣០។ ជករពតិ លទធផលៃនករសេ្រមច
បនៃនសូចនករទងំអស់កនុងចំណុចេ នីមួយៗ នឹងបង្ហ ញឱយេឃញីលទធផលៃនករសេ្រមចបនៃន
ចំណុចេ េនះ។ ដូចគន ែដរ លទធផលៃនករសេ្រមចបនរបស់ចណុំចេ ទងំអស់កនុងេគលេ នីមួយៗ 
នឹងបង្ហ ញចបស់ពីលទធផលរបស់េគលេ េនះ។ 

ដូចគន នឹងរបយករណ៍្រតួតពិនិតយថន ក់ជតិេ យសម័្រគចិត្ត ឆន ២ំ០១៩ ែដរ ករេរៀបចំ
របយករណ៍វឌ នភពឆន ២ំ០១៩ ៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. េនះ នឹង្រតវូ យករណ៍ពីវឌ នភព
្រគប់េគលេ ទងំអស់ បុ៉ែន្ត្រតវូ យករណ៍ មេលខេរៀងៃនេគលេ  ពេីគលេ ទី១ រហូតដល់េគល
េ ទី១៨។ របយករណ៍វឌ នភពេនះ នងឹ្រតូវទទលួបនករអនុមតិពី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង្រតវូេធ្វី
ករផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យ ទនទមឹគន នឹងករផ ព្វផ យរបយករណ៍្រតតួពនិិតយថន ក់ជតេិ យ
សម័្រគចតិ្ត ឆន ២ំ០១៩ េដីមបជីករេ្របៀបេធៀបគន ។ 

របយករណ៍េនះ ែចកេចញជ ចំនួន៦ជំពូក នងិមនឧបសមព័នធភជ ប់ចំនួន២ គឺ  
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ជំពូកទី២៖ វធិី ្រស្តនិងដំេណីរករស្រមប់ករ ម ន្រតួតពិនតិយនិង យតៃម្លករសេ្រមចបន 
គ.អ.ច.ក. ២០១៦-២០៣០។ 

ជំពូកទី៣៖ បរយិកសនេយបយែដលអំេ យផលស្រមប់ករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យ
តៃម្ល ករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ២០១៦-២០៣០។ 

ជំពូកទី៤៖ វឌ នភព មសូចនករនងិចំណុចេ  កនុងេគលេ នមីួយៗ។ 
ជំពូកទី៥៖  មេធយបយនិងករអនុវត្តបន្ត ស្រមប់ករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ២០១៦-២០៣០។ 
ជំពូកទី៦៖ េសចក្តសីននិ ្ឋ ន។ 
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ជំពូកទី២ 

 

វិធីសា្រស្តនិងដំេណើរការស្រមាប់ការតាមដាន្រតួតពិនិត និង 

វាយតៃម្ល ការសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. ២០១៦-២០៣០ 

២.១ េសចក្តីេផ្តើម 

ជំពូកទីពរីេនះ កំណត់បង្ហ ញពីវធិី ្រស្តទូេទស្រមប់ករេរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភព
ឆន ២ំ០១៩ ៃនករសេ្រមចបនេគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ េនះ។ ជពូំកេនះ មនបែីផនក 
ែដលែផនកទ២ី នឹងពិភក ពីវធិី ្រស្តស្រមប់េរៀបចរំបយករណ៍ និងបង្ហ ញព្ីរបភពទិននន័យនិងព័ត៌មន
ស្រមប់ យតៃម្លលទធផលៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. និងេរៀបចំរបយករណ៍េនះ និងែផនកទីបី គជឺ
ដំេណីរករៃនករេរៀបចេំសចក្តី្រពងរបយករណ៍វឌ នភព ឆន ២ំ០១៩ ៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។  

២.២ វិធីសា្រស្ត និង ្របភពព័ត៌មាន  

ករពិភក និងករវភិគេនកនុងរបយករណ៍េនះ គឺែផ្អកេល ី វធិី ្រស្ត្រ វ្រជវច្រមុះ
ែដល្រសបគន នឹង ថ នភពជក់ែស្តងនេពលបចចុបបនន ករ្រ វ្រជវឯក រេគលនេយបយថមីៗរបស់
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នងិករសមភ សន៍េ យផទ ល់ជមួយអនកែដលមនចែំណកពក់ព័នធនន េដីមបី
យតៃម្លពីវឌ នភពៃនលទធផលែដលទទលួបន បញ្ហ ្របឈម និងករកំណត់េគលនេយបយសំខន់ៗ
ស្រមប់ជំរុញករអនុវត្តឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ ឯក រសំខន់ៗែដល្រតវូបនពិនតិយេមលី រមួមន 
យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី ្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចរីភពកមពុជ ២០១៦-
២០៣០ ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជត ិ(ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ ែផនករយុទធ ្រស្ត ម
វស័ិយ និងឯក រេគលនេយបយពក់ព័នធនន។ ដូចបនបញជ ក់ពីខងេដីម ករពិភក  និងករ
វភិគទងំេនះ គឺកនុងេគលបំណងេដីមបទីទួលបននិងបង្ហ ញឱយេឃញីចបស់ពវីឌ នភពេពញេលញ
ែដលទទលួបន និងបញ្ហ ្របឈម មសូចនករ និងចំណុចេ នីមួយៗ មេគលេ ៃន គ.អ.ច.ក. 
្រតឹមឆន ២ំ០១៩។ 

បែនថមេលីេនះេទៀត របយករណ៍េនះ បនេបកីទូ យឱយមនករចូលរមួព្ីរគប់ែផនក នងិ
ទទួលយកនូវប ្ត ព័ត៌មនទងំបរមិណនិងគុណភព ពីភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធ ទងំ ថ ប័ន
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងពី ថ ប័នមយួចំនួនែដលមិនេនកនុង ជរ ្ឋ ភិបល។ រូបភពខងេ្រកម 
បង្ហ ញពី្របភពនិងលំហូរព័ត៌មននិងទនិនន័យស្រមប់េរៀបចរំបយករណ៍វឌ នភពឆន ២ំ០១៩ ៃនករ
សេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។       



ũģŎŁũ‗чŷűΘĕļĮĂĖ еƯƠơ៩ аĕŁũ₤ЮŪņşģĕЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď (Ð.Β.ş.˝.) ƯƠờ-ƯƠưƠ 
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រូបភាព ២.១៖  ការេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ នភាពឆំា២០១៩ ៃនការសេ្រមចបាន 
គ.អ.ច.ក. និង្របភពព័ត៌មាន 

ទ្រមង់ៃនករ្របមូលទិននន័យពីភគែីដលមនចែំណកពក់ព័នធសំខន់ៗ ស្រមប់ យតៃម្លពី
វឌ ភពៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. េនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េដីមបសី្រមបស្រមួលនិងេធ្វីឱយមន
ស្តង់ កនុងដំេណីរករៃនករ្របមូលទិននន័យ និងទ្រមង់ៃនទនិនន័យ។ ទិននន័យែដលទទួលបនពី្របភព 
េផ ងៗ ្រតវូបនេ្របី្របស់ស្រមប់េធ្វកីរវភិគពីននិន កររបស់សូចនករនីមយួៗរបស់ គ.អ.ច.ក. មុននឹង
្រតវូបនពិភក ជមួយភគីែដលមនចែំណកពក់ព័នធ។ ជំ នេនះ្រតវូបនែចកេចញជពរីែផនក គឺទ១ី 
ផ្តល់ឱយេ យអនកែដលមនចំែណកពក់ព័នធយល់ដងឹពីទិននន័យ នងិ្របភពទិននន័យ ស្រមប់ គ.អ.ច.ក.  
ែដលមនករពក់ព័នធនឹងសកមមភពរបស់ពួកេគ និងេធ្វីករកណំត់ពព័ីត៌មនទងំេនះ និង ទីពីរ គ ឺព័ត៌មន
ែដល្របមូលបនេនះ មន រសំខន់ ស់ស្រមប់្រកសួងែផនករ ែដលជ ថ ប័នស្រមបស្រមួល
ករងរ គ.អ.ច.ក. និងស្រមប់ភគីែដលមនចែំណកពក់ព័នធនន ស្រមប់កំណត់និង យតៃម្លេគលេ
ៃន គ.អ.ច.ក. ែដលខ្វះព័តម៌ននងិទិននន័យ។ 

២.៣ ដំេណើរការៃនការេរៀបចំេសចក្តី្រពាងរបាយការណ៍វឌ នភាពឆំា២០១៩ 
ៃនការសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក.    

ករេរៀបចរំបយករណ៍វឌ នភពឆន ២ំ០១៩ ៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. បនចប់េផ្តីម
បនទ ប់ពីករទទួលបនធតុចូលជព័ត៌មននងិទិននន័យព្ីរកសួង ថ ប័ននន និងភគីែដលមនចំែណក
ពក់ព័នធ។ េនៃថងទី២១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៩ ្រកសួងែផនករបនេរៀបចកំិចច្របជុំអន្តរ្រកសងួមួយ និង
េ យមនករចូលរមួពីភគីែដលមនចែំណកពក់ព័នធេផ ងេទៀត េដីមបែីណនពំីករេរៀបចធំតុចូល
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ស្រមប់្រកសងួែផនករេរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភពេពញេលញ ស្រមប់ឆន ២ំ០១៩ ៃនករសេ្រមច
បន េគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចរីភព។ ធតុចូលែដលេសនីសុំឱយផ្តល់ឱយេ យ្រកសួង ថ ប័ន េផ្ត ត
ជសំខន់េលទីិនន័យែដលខ្វះខតេនកនុងរបយករណ៍្រតួតពនិិតយថន ក់ជតេិ យសម័្រគចតិ្ត ជពិេសស 
ទិនន័យស្រមប់សូចនករមយួចំនួនពីឆន ២ំ០១៦ ដល់ឆន ២ំ០១៨ និងទិននន័យែដលជលទធផលៃនករ
អនុវត្ត គ.អ.ច.ក. កនុងឆន ២ំ០១៩ ស្រមប់សូចនករទងំអស់។  

អនុ សន៍នន និងករេសនីសុំករែកស្រមួលេលីេសចក្ត្ីរពងរបយករណ៍្រតូវបនទទលួ
មរយៈ កិចច្របជុំពិភក អន្តរ្រកសួងបន្តបនទ ប់ និងករេផញីនូវេសចក្តី្រពងរបយករណ៍េនះ េទ

្រកសួង ថ ប័ន និងភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធ េដមីបផី្តល់អនុ សន៍។ ៃដគូអភិវឌ នន ្រតូវបន
េលីកទឹកចិត្តឱយេធ្វីករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ្រកសួង ថ ប័ន មវស័ិយ កនុងករផ្តល់ធតុចូលនិងផ្តល់
អនុ សន៍ស្រមប់ែកស្រមលួនងិបញច ប់ករេរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភពេនះ។ ដូចគន ែដរ ភគីែដល
មនចំែណកពក់ព័នធេផ ងេទៀត ក៏្រតវូបនផ្តល់ឱកសកនុងករផ្តល់ធតុចូល ក៏ដូចជផ្តល់អនុ សន៍
នន េលីេសចក្តី្រពងែដលបនេរៀបចំផងែដរ។ 

របយករណ៍វឌ នភពឆន ២ំ០១៩ ៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ្រតូវបនបញច ប់ និង
ទទួលករឯកភពកនុងពីែខសី  ឆន ២ំ០២០។ របយករណ៍េនះ នឹង្រតូវបនេបះពុមពនិងផ ព្វផ យ
យ៉ងទូលំទូ យ ដល់្រគប់ភគីទងំអស់ ទងំកនុង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នងិ ថ ប័នមិនែមនរ ្ឋ ភិបល 
ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។    
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ជំពូកទី៣ 

 

បរិយាកាសនេយាបាយអំេណាយផលស្រមាប់  
ការតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល ការសេ្រមចបាន េគាលេដៅ
អភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា (គ.អ.ច.ក.) ២០១៦-២០៣០ 

៣.១ ការបេង្កើតភាពជាមាស់ េលើការេរៀបចំនិងអនុវត្តេគាលេដៅអភិវឌ ្របកប
េដាយចីរភាពកម្ពុជា   

េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចីរភព (គ.អ.ច.) ចង្អុលបង្ហ ញពវី ិ លភពៃនរេបៀប រៈ
ឆន ២ំ០៣០ ែដល្រតវូបនអនុមតេិ យម សននិបទរបស់អងគករសហ្របជជតិ កលពីឆន ២ំ០១៥ 
បនបង្ហ ញពី ទិភពថមីនងិករគិតគូពតី្រមវូករៃនករអភិវឌ  នងិទិសេ នេពលអនគត របស់ កល
េ ក។ សំខន់ជងេនះេទៀត រេបៀប រៈឆន ២ំ០៣០ ទទួល គ ល់ ទិភពចំនួនពីរគឺ ករេធ្វីឱយមន
ចីរភពបរ ិ ថ ន (ជពិេសស កត់បនថយករគំ មកំែហងែដលបងកេឡងីេ យករែ្រប្របួល កស
ធតុ) និងករបន្តលុបបំបត់ភព្រក្ីរក េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលីករធននូវសមធម៌ េ្រកម
បវចន មិនទុកេចលអនក មន ក់េនឯកេក។ 

ផទុយនឹងេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រ ៍(គ.អ.ស.) ែដលបនេផ្ត តភគេ្រចនីេលីលទធផល
ៃនេគលនេយបយសងគមនិងយកចិត្តទុក ក់មួយចំនួនេលីបរ ិ ថ ន េគលេ អភិវឌ ្របកបេ យ 
ចីរភព (គ.អ.ច.) េផ្ត តេលីទិដ្ឋភពទងំអស់ឱយមនលកខណៈចីរភពនិងបរយិប័នន និង យកចិត្តទុក ក់ 
េពញេលញេលីសមសភព េសដ្ឋកចិច សងគម អភបិលកិចច និងបរ ិ ថ ន។ រេបៀប រៈេនះ ក៏បនព្រងីក
េគលេ រហូតដល់ចនំួន១៧ និងចំណុចេ ដល់ចំនួន១៦៩ ែដលេធៀបនងឹ គ.អ.ស. ែដលមនេគល
េ ែតចនំួន៨ និងចំណុចេ ែតចំនួន៤៨ បុ៉េ ្ណ ះ ែដល មរយៈេនះ បនបង្ហ ញនូវមហចិឆ ធំេធង 
េ យពយយមកត់បនថយវសិមភពកនុងសងគមឱយបនជអតិបរម ជមួយគន នឹងករពយយមជំរុញករ
បេងកីនកំេណីនេសដ្ឋកចិច។ បែនថមេលីេនះេទៀត គ.អ.ច. បនបញចូ លនូវលទធផលទងំពីរៃនករអភិវឌ  គឺករ
លុបបំបត់ភព្រក្ីរកនិងគម្ល តេយនឌរ័ ក៏ដូចជ ករែណនពំេីគលេ នន ដូចជ ករទទលួបនករងរ
សមរមយ ករជរុំញកំេណីនេសដ្ឋកិចច និងករផលិតនិងេ្រប្ីរបស់ផលិតផលេ យករទទួលខុស្រតូវ ។ល។ 
កររមួបញចូ លគន ជមួយនឹងក្រមិតៃនមហចិឆ េនះ ចធនថ គ.អ.ច. នឹងផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករ
មួយែដលមនលកខណៈទូលំទូ យ មនកររួមបញចូ ល្រគប់ែផនក និងមនករ ម ន្រតួតពិនិតយ
ជ្របច។ំ 
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កមពុជបនចប់េផ្តីមដំេណីរករេធ្វីមូល ្ឋ ននីយកមម គ.អ.ច. េនចុងឆន ២ំ០១៥ េ យេធ្វី
ករពិនិតយេមលី ប ្ត េគលេ នងិចណុំចេ កល េដីមបេី្រជីសេរសី ក់បញចូ លកនុង ទិភពជតិ។ 
េទះបីជដំេណីរករេនះ ជករទទលួខុស្រតួវរបស់្រកសួងែផនករក្តី កិចច្របជុំពិភក ជេ្រចីនស្តីពីករ
េរៀបចសូំចនករ ្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ យមនករចូលរមួពីតំ ង្រកសួង ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជ  ៃដគូអភិវឌ  និងភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធនន។ េសចក្ត្ីរពងចុងេ្រកយៃន្រកបខ័ណ្ឌ េគល
េ អភិវឌ ្របកបេ យចរីភពកមពុជ ្រតូវបនទទលួករអនុមតិ កនុងែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៨ ែដលមន
េគលេ សរបុចំននួ១៨ ចំណុចេ ចនំួន៨៨ និងសូចនករចំននួ១៤៨។ 

៣.២ ការេធ្វើសមាហរណកម្ម េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា 
េទៅក្នុង្រកបខ័ណៃនការេរៀបចំែផនការនិងេគាលនេយាបាយជាតិ   

្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ រមួជមួយនឹងរេបៀ រៈេគលនេយបយ
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលបនកណំត់េនកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី បនផ្តល់
នូវមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ែដលមន ណត្តិ ឆន ២ំ០១៩-
២០២៣។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនេរៀបចំនងិអនុមតយុិទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី បនទ ប់ពី
ករេបះេឆន តជ កល ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨។ គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ េ យ្រសប មេគលេ
ននរបស់ កល ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ ៃន គ.អ.ច.ក. បននឹងកំពុងបំេពញបែនថមនូវទស នវស័ិយ
កមពុជ ឆន ២ំ០៥០ ្រតឹមឆន ២ំ០៣០ ជមួយនឹងវដ្តៃនករេរៀបចែំផនករេ្រចនី ែដលជទូេទចំនួន៣វដ្ត
ែផនករ  (របូភព ៣.១)។ 

គ.អ.ច.ក. ក៏បនេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ខពស់េលកីរមិនទុកេចលអនក មន ក់េនឯេក 
ដូចេនះ ្រគប់្របជជនកមពុជទងំអស់្រតូវរមួចំែណកេនកនុងករអភិវឌ និងវបុិភពរបស់កមពុជ។ ករេផ្ត ត
ករយកចិត្តទុក ក់េនះ ្រសបគន នឹងករេប្តជញ ចតិ្តកនុងករេធ្វឱីយមនចីរភពៃនករអភិវឌ  ជមួយគន នឹង
ករករពរធនធនធមមជតិរបស់ជតដ៏ិណ៌ែបប ស្រមប់្របជជនជំនន់បចចុបបនននិងអនគត នងិជ
មូល ្ឋ នដ៏មន្របសិទធភពស្រមប់ករ្របយុទធ្របឆងំនឹងករែ្រប្របលួ កសធតុ។ 

្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ មនេគលបំណងជក់ ក់ចំនួន៤ គឺ៖  

 បង្ហ ញពសូីចនករ ចំណុចេ  និងេគលេ  ជតិ ែផ្អកេលី ទភិពជតិ េ យពិនិតយេមលី
ផងែដរេលី សូចនករ ចំណុចេ  និងេគលេ កល។ 
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 កំណត់ករទទលួខុស្រតូវរបស់ ្រកសួង ថ ប័ន កនុងករបេងកតីសកមមភពនន ស្រមប់អនុវត្ត
េដីមបេីធ្វីឱយសេ្រមចបនប ្ត ចំណុចេ ែដលបនកំណត់ និង ម ន្រតតួពិនិតយនិង យ
តៃម្ល មកមមវធិីកណំត់។ 

 កំណត់្របភពទិននន័យស្រមប់សូចនករនីមួយៗ និងវដ្តៃនទិននន័យេនះ ជមយួនឹងករផ្តល់
នូវនិយមន័យ និងវធិី ្រស្តស្រមប់គណនតៃម្លចណុំចេ ៃនសូចនករេនះឱយបនចបស់
ស់។ 

 បង្ហ ញពីករត្រមង់ទិសស្រមប់េឆព ះេទេធ្វីឱយសេ្រមចបនចណុំចេ  ករកំណត់តៃម្ល្រគេដមី 
(ឆន ២ំ០១៥) ករកំណត់តៃម្លចំណុចេ ្របចឆំន  ំ (ឬ មវដ្តៃនទនិនន័យ) និងករអនុវត្តេន
ថន ក់វស័ិយនងិថន ក់េ្រកមជតិ។ 

រូបភាព ៣.១៖ អាណត្តិកាលរបស់ គ.អ.ច.ក. និង ែផនការជាតិ  

 

 

 

 

 

ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ƯƠờ-ƯƠưƠ  

្រកបខ័ណ្ឌ េនះ មិនែមនជែផនករសកមមភពស្រមប់អនុវត្តេធ្វឱីយសេ្រមចបនេគលេ េទ 
បុ៉ែន្ត បនផ្តល់នូវមូល ្ឋ នស្រមប់េធ្វសីមហរណកមម គ.អ.ច.ក. េទកនុង្របព័នធែផនករជតិ និង ម
ន្រតួតពនិតិយពលីទធផលៃនករសេ្រមចបនេគលេ េនះ មរយៈសកមមភពនិងកិចចខិតខំ្របងឹែ្របង

របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ៃដគូអភិវឌ  ែផនកឯកជន សងគមសីុវលិ និងភគីែដលមនចែំណកពក់ព័នធ
េផ ងេទៀត។     

៣.៣ ការបន ុីគារវាងសមាសភាពទាំងបីៃនការអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព
និងបរិយាប័ន្ន េទៅក្នុងយុទ្ធសា្រស្តៃនការអភិវឌ កម្ពុជា 

ករេធ្វសីមហរណកមមសមសភពសងគម េសដ្ឋកិចច និងបរ ិ ថ ន គឺជលកខខណ្ឌ គន្លឹះ
ស្រមប់េធ្វីឱយសេ្រមចបនករអភវិឌ ្របកបេ យចរីភព។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនយល់ពីភពចបំច់
កនុងករេធ្វីសមហរណកមមសមសភពទងំបីេនះ បុ៉ែន្ត េនមនសំណួរេចទសួរថ េតីេធ្វីដូចេម្តច េដមីបី

្រកបខណ័្ឌ  គ.អ.ច.ក. ២០៣០ (ដល់ឆន ២ំ០៣០) 

យុទធ ្រស្តចតុេកណ /  

ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 

យុទធ ្រស្តចតុេកណ /  

ផ.យ.អ.ជ. ២០២៤-២០២៨ 

យុទធ ្រស្តចតុេកណ /  

ផ.យ.អ.ជ. ២០២៩-២០៣៣ 
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ឱយករេធ្វសីមហរណកមមេនះទទួលបនេជគជ័យ។ កមពុជបនដេំណីរករយ៉ងល្អ្របេសីរកនុងករងរ
េនះ។ សមសភពទងំបេីនះ ្រតូវបនប្រញជ បេទកនុងែផនករអភិវឌ ន៍ ទងំេនថន ក់ជតិ វសិ័យនងិ
ថន ក់េ្រកមជតិ។ េនថន ក់ជតិ ្រកបខ័ណ្ឌ សនូលៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី ែដល្រតូវ
បនអនុមតកិនុងែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ បនេផ្ត តេលចីតុេកណចនំួន៤ គឺ (១) ករអភវិឌ ធនធន
មនុស  (២) ករេធ្វពីិពិធកមមេសដ្ឋកចិច (៣) ករអភិវឌ ែផនកឯកជននិងករងរ និង (៤) ករអភវិឌ
េ យចរីភពនងិបរយិប័នន។ េគលនេយបយេនះ ្រតូវបនកណំត់េនកនុងរូបភព ៣.២ ខងេ្រកម។ 
យុទធ ្រស្តចតុេកណ ្រតូវបន ក់ឱយអនុវត្ត មរយៈ ផ.យអ.ជ. ែដលកនុងេនះ បនកំណត់ែបងែចក
ករងរនិងវភិជថវកិេទ មវស័ិយ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេជឿជក់ថ គ.អ.ច.ក. ្រតូវបនេធ្វី 
សមហរណកមមយ៉ងល្អ េទកនុងែផនករថន ក់ជតិ មរយៈ ករសំេយគេទកនុង ផ.យ.អ.ជ.។  

េនថន ក់វសិ័យ គឺជករត្រមូវឱយវសិ័យនីមួយៗ ែដលជទូេទ ចមន្រកសួង ថ ប័នមួយ 
ឬេ្រចីន មវស័ិយ េរៀបចែំផនករយុទធ ្រស្ត មវស័ិយេរៀងខ្លួន េដីមបរីមួចែំណកអនុវត្តប ្ត េគល
នេយបយ ទិភព មវស័ិយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងប្រញជ បប ្ត េគលេ  ចំណុចេ  និង
សូចនកររបស់ គ.អ.ច.ក. ែដលពក់ព័នធនឹងវស័ិយេនះ េដីមបអីនុវត្តនងិេធ្វឱីយសេ្រមចបន មករេ្រគង
ទុក។ ប ្ត សកមមភព្រតូវបនេលីកទឹកចិត្តឱយេរៀបចំេឡងីេដីមបអីនុវត្ត េទ មសូចនករ ចំណុចេ  
និងេគលេ ។ ករកំណត់តៃម្លចំណុចេ សូចនករ មឆន នំីមួយៗ ្រតូវបនេ្របី្របស់ស្រមប់ករ 
ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្លករអនុវត្ត។   

េនថន ក់េ្រកមជតិ អនុ្រកតឹយស្តីពីករេរៀបចំែផនករអភិវឌ ន៍ ៥ឆន  ំនិងកមមវធិវីនិេិយគ ៣
ឆន រំកំលិ េន ជធនី េខត្ត ្រតូវបន្របកស ក់ឱយេ្របី្របស់ កនុងឆន ២ំ០០៩។ ែផនករអភវិឌ ន៍ ជធនី 
េខត្ត រយៈេពល៥ឆន  ំ្រតវូបនេរៀបចំ និង្រតវូបនអនុមតិេ យ្រកមុ្របឹក ជធន ីេខត្ត។ ករេរៀបចែំផនករ
អភិវឌ ន៍ទងំេនះ គឺេដីមបគី្ំរទនិងអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ មរយៈ ករកំណត់តំបន់ ទិភព 
សូចនករ ករកណំត់េពលេវ ស្រមប់អនុវត្តែផនករេនះ ករេរៀបចំយន្តករស្រមប់ករ ម ន្រតួត
ពិនិតយនិង យតៃម្ល ករទទួលខុស្រតូវនិងអនុវត្តរបស់ ថ ប័ន និងអនកែដលមនចំែណកពក់ព័នធ េ្រកម
្រកបខ័ណ្ឌ រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ ដេំណីរករៃនករេរៀបចែំផនករ ្រតូវបនបញចូ លនូវករេ ះ្រ យ
បញ្ហ ្របឈមចំនួន៤ ម ថ នភពជក់ែស្តងរបស់ ជធនី េខត្តនមីួយៗគ ឺ (១) េសដ្ឋកចិច (២) 
អភិវឌ សងគម (៣) ធនធនធមមជតិ បរ ិ ថ ន និង បន ុ ំករែ្រប្របលួ កសធតុ និង (៤) សន្តសុិខ។ 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនទទលួ គ ល់ថ គ.អ.ច.ក. ្រតូវករបំែបកនិងេធ្វសីមហរណកមមេទកនុងែផនករ 
ថន ក់េ្រកមជតិ ែដលបនចប់េផ្តីម ណត្តិកលថមីកនុងឆន ២ំ០១៩ កន្លងេទ។                
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ũРĠļĮ ư.Ư៖ ŎН◦ċ⅜ū₤ŉşĳНЮŁ‗ řе₧˝ сŁŲ◦Б̉ 

ŪĠķĮ៖ ŬĄũŢť ķЊģŲ˝ņįОď ƯƠơ៨  

៣.៤ ការអភិវឌ េសដ្ឋកិច្ច ចីរភាព និង បរិយាប័ន្ន  

ករអភិវឌ េសដ្ឋកចិច គជឺគន្លឹះៃនករអភវិឌ េនកមពុជ េហយីករងរេនះនងឹេនែតជក ្ត
នមុំខេគស្រមប់បេងកីតករងរ និងវបុិលភពដល់្របជជនកមពុជ។ កនុងបរកិរណ៍េនះ កមពុជកំពុង
អភិវឌ េលី្រគប់វសិ័យ ជមួយនឹងករេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលីសមសភពពីរេផ ងេទៀត (សងគម
និងបរ ិ ថ ន) ដូចបនកំណត់េនកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី។ ដូចគន េនះែដរ ជរ ្ឋ
ភិបលកមពុជក៏បនយល់្រសបផងែដរថ េគលេ បរយិប័ននសងគម និងបរ ិ ថ ន មិន ចសេ្រមចនិង
រក បនេទ ្របសិនេបីករងរមិនមនសុខដុមនយីកមមជមួយករអភវិឌ េសដ្ឋកិចច។ 

បែនថមេលីេនះេទៀត េគលេ ជេ្រចនីរបស់ គ.អ.ច.ក. ែដលមនិមនករពក់ព័នធជមួយ
សកមមភពេសដ្ឋកចិច ដូចជ េគលេ សងគមនិង ធរណៈ ែដលទមទរឱយមនករវភិជថវកិស្រមប់
េធ្វីឱយសេ្រមចបន េហយី្របភពថវកិទងំេនះ ្រតូវែតបេងកីតេចញពផីលិតកមមៃនសកមមភពេសដ្ឋកិចច។ 
ដូចេនះ សថិរភពកំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស់គឺជចំណុចសនូលែដលេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ ជរ ្ឋ
ភិបលកមពុជ នឹងអនុមតិេគលនេយបយេសដ្ឋកិចចមួយែដលមនឫសគល់ច្រមុះស្រមប់កំេណីន
ជអតិបរម និងជរំុញករផ្ល ស់ប្តូររចនសមព័នធ  ទនទឹមនឹងករេលីកកមពស់នរិន្តរភពនងិបរយិប័នន។ 
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េទះជដូចេនះក្តី េនកនុងរយៈេពលមធយម កមពុជមនេគលេ ក្ល យជ្របេទសែដល ច
ពឹងែផ្អកភគេ្រចីនេលីេសដ្ឋកិចចខ្លួនឯង និងកត់បនថយឱយេនកន់ែតតចិេទៗ នូវករពងឹែផ្អកេលីជំនួយ
បេចចកេទសនងិហរិញញវតថុរបស់បរេទស ជមួយនឹងេសដ្ឋកិចចជតមិនសមតថភពបេងកតីករងរ។ េគល
េ េនះ ពឹងែផ្អកេលីករអភិវឌ េ យមន្របសិទធភពកនុងវស័ិយឧស ហកមម និងសកមមភពថមីននែដល
ផ្តល់នូវតៃម្លបែនថមនងិផល្របេយជន៍ខពស់។ 

្រគប់ចំណុចែដលបនពចិរ េលីកេឡងីេនះ គឺជត្រមូវករស្រមប់ករអភិវឌ េសដ្ឋកចិច
្របកបេ យចីរភពនិងបរយិប័នន។ ដូចេនះ េនកនុងឆន បំន្តបនទ ប់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនងឹបេងកនីកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត េដីមបីសេ្រមចឱយបនករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច ជមួយគន នឹង ករគិតគូរដល់
ករបន ុ ំនឹងបរ ិ ថ ន នងិបរយិប័ននកនុងសងគម។           

៣.៥ មិនមាននរណាមាក់្រតូវបានទុកឱ េនៅឯេកា 

បរយិប័ននជចំណុចមួយដ៏សំខន់ េនកនុងទស នវស័ិយឆន ២ំ០៥០ របស់កមពុជ។ ចំណុច
គន្លឹះេនះ បនកំណត់ករអភិវឌ េគលនេយបយគន្លះឹចំនួន៣ េនកនុងចតុេកណទី១ (ករអភិវឌ
ធនធនមនុស )  ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទី៤គ៖ឺ 

ទី១៖ ករេរៀបចំ ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម ២០១៦-២០២៥  ែផនករ
យុទធ ្រស្តេដីមបីធនសុវតថិភពចំណូល និងករកត់បនថយ និភ័យហរិញញវតថុនិងេសដ្ឋកិចចរបស់
្របជជន។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជមនេគលបំណងបេងកីនក្រមតិសុខុមលភពរបស់្របជជន បេងកតី
ភពបន ុ ំេទនឹង នីភ័យេផ ងៗ ជរុំញករ មគគីភពសងគម នងិកត់បនថយភព្រក្ីរករបស់្របជជនឱយ
បនជអតិបរម។ ជរមួ ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះ បនបន ុ ីនិងេធ្វឱីយ្របេសីរេឡងីកមមវធិីគពំរ
សងគមែដលមន្រ ប់ និងេលីកកមពស់ ្របសិទធភព សមភព តម្ល ភព និងសងគតិភព ៃន្របព័នធគពំរ
សងគម។  ្របព័នធគពំរសងគមេនះ នឹងមនកររកីចេ្រមីន ្រស័យេ យក្រមតិនិងេគលបណំងៃនករ
ព្រងីកវ ិ លភពែដលកំពុង្រគបដណ្ត ប់នេពលបចចុបបនន េដីមបេីឆ្លយីតបេទនឹងត្រមវូកររបស់្របជជន 
េន្រគប់ែផនកទងំអស់។ ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម ២០១៦-២០២៥ នឹងេដរីតួនទី
យ៉ងសំខន់ កនុងករបេងកនីលទធភពទទួលបនេស គពំរសងគម និងជំនួយសងគម របស់្របជជនជ
ធរណៈ និងរបស់ែផនកផ្លូវករនិងមិនផ្លូវករ ៃនែផនកឯកជន។ េដីមបេីធ្វីឱយសេ្រមចបនទស នទនថមី

ស្រមប់្របព័នធគពំរសងគមរបស់កមពុជ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនឹងេរៀបចនូំវយន្តករនិងកមមវធិីចបំច់
នន ជជំ នៗ។ ជមួយគន េនះ ក៏នឹង្រតូវេធ្វកីរែកទ្រមង់្របព័នធេនះ េដីមបេីផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់
េលីករករពរ្របជជន្រកី្រកនិង្រកុមជនងយរងេ្រគះ និងបេងកីតនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធចបំច់ េដមីបី
ធន្របសិទធភព នងិនិរន្តរភព។ បែនថមេលីេនះ េនកនុងេពលអនគត ្រកបខ័ណ្ឌ ស្តីពីអភិបលកិចចនងិ
បញ្ហ អន្តរវស័ិយ នឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេដីមបធីននូវ្របសិទធភពរបស់្របព័នធ និងផលប៉ះពល់របស់
ថវកិ។ 
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 ទ២ី៖ គឺជបញ្ហ ករែថទសុំខភព ជពិេសស ករទទួលបននូវេស ែដលមនគុណភពនិង
ៃថ្លសមរមយ។ មូលនិធិសមធម៌សុខភពកមពុជ ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យ្រកសួងសុខភបិល ផ្តល់នូវ
េស ែថទសុំខភពេ យមិនគិតៃថ្ល  ដល់្របជជនទងំអស់ែដល្រតូវបនកណំត់ថ្រក (េ យកមមវធិី
អត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក)។ 

ទី៣៖ ករែ្រប្របួលកនុងែផនក្របជ ្រស្ត គឺជបញ្ហ ែដលមនិ ចេជៀស ងបន ជពិេសស គឺ
ករទទលួ គ ល់ពីករេកីនេឡងីៃនសមម្រត្របជជនវយ័ចស់ ែដលមិន្រតឹមែតមនផលលំបកដល់
្របជជនវយ័ចស់ខ្លួនឯងេទ បុ៉ែន្ត នឹងមនផលប៉ះពល់ដល់ែផនកទងំអស់ៃនសងគម និងេសដ្ឋកិចច។ 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនែកស្រមួលេគលនេយបយមនុស ចស់ឆន ២ំ០០៣ និងបនដូរេឈម ះជ 

“េគលនេយបយជតសិ្រមប់មនុស ចស់ ២០១៧-២០៣០”។ េគលនេយបយេនះ មនេគល
បំណងេដីមបបី្រញជ បបញ្ហ មនុស ចស់ េទកនុងដំេណីរករៃនករេរៀបចំែផនករ េ យែផ្អកេលីេគល
គំនិតជមូល ្ឋ នចនំួន៣ គឺ៖ 

១. លុបបំបត់ករេរសីេអីងេលមូីល ្ឋ ន យុ ដូចេនះ មនុស ចស់្រតូវបនធនទទួលបន
សិទធេិសមីគន ដូចមនុស វយ័េកមង េហយីទទួលបនករពយបល និងករេគរព។ 

២. ធនឱយមនសមភពេយនឌ័រ េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀតេល្ីរស្តី ែដល
ភគេ្រចនីកនុងចំេ មមនុស ចស់ និងមនភពងយរងេ្រគះជងបុរស។ 

៣. ជំរុញឱយមនទំនក់ទំនងអន្តរជំនន់ ែដល ចែថរក ភពខ្ល ងំៃន្របព័នធ្រគួ រចូលរមួ 
និងលកខណៈសមគ ល់ៃនវបបធម៌ែខមរ។ 

  ទស នទនៃនេគលនេយបយេនះគឺធនថ ្របជជនវយ័ចស់ ្រតូវបនផ្តល់អំ ច
ឱយចូលរមួេពញេលញ េ យេសរ ី និងេ យេសចក្តីៃថ្លថនូរ មបំណងរបស់ពួកគត់ កនុងសកមមភព 
្រគួ រ សហគមន៍ េសដ្ឋកចិច សងគម សន និង នេយបយ។ បែនថមេលេីនះេទៀត ្រគប់្របជជនវយ័
ចស់ ែដលមនចំេណះដឹង អនុញញ តឱយពកួគត់ដឹកនបំេងកតីឱយមនផលិតភពកន់ែតេ្រចីន សុខភព 
សកមមភព នងិភពៃថ្លថនូរ េនកនុងជីវតិវយ័ចស់របស់ខ្លួន។       

៣.៦ ការធានាឱ មានចីរភាពបរិសាន 

កនុងេគលបណំងេធ្វឱីយសេ្រមចបនទស នទនកមពុជឆន ២ំ០៥០ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
បនេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់កន់ែតខ្ល ងំេលីេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន ពីករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចនិងសងគម។ 
ករយកចិត្តទុក ក់េ្រចនីជងមុន នឹង្រតូវបនេផ្ត តេលីករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ និងករេឆ្លីយតបេទ
នឹងផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល កសធតុ។ បញ្ហ េនះ្រតូវបនបញជ ក់យ៉ងចបស់ េនកនុងចតុេកណទី៤ 
ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី។ េគលនេយបយជក់ ក់ចំនួន២ ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ
េនះ ្រតូវបនផ្តួចេផ្តីមបេងកីតេឡីងគឺ៖ ទី១ ត្រមូវករចបំច់កនុងករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡីងនូវករ្រគប់្រគង
ៃ្រពេឈ ីនិងទឹកហូរដ៏ណ៍ែបបរបស់កមពុជ។ ពក់ព័នធនឹងបញ្ហ េនះ េសចក្តី្រពង្រកមស្តីពីបរ ិ ថ ននិង 
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ធនធនធមមជត ិ្រតវូបននិងកំពុងេរៀបចំ េដីមបជីួយដល់ករអភវិឌ ្របកបេ យចីរភពេនកមពុជ មរយៈ  
ករករពរនងិអភិរក បរ ិ ថ ន ករ ្ត រេឡងីវញិនិង្រគប់្រគង ធនធនវបបធម៌ និងធមមជតិ។ ទី២ ត្រមវូ
ករចបំច់ កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកត់បនថយផលប៉ះពល់ពីករេកីនេឡីងៃនកំេ កនុងពិភពេ ក។   
ែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របលួ កសធតុកមពុជ ២០១៤-២០២៣  ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី េ យឆ្លុះបញច ងំ
ពីឆនទះនេយបយ និងករេប្តជញ ចិត្តយ៉ងមុតម ំ និង ករេ្រតៀមខ្លួនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុង
ករកត់បនថយផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្របួល កសធតុេទេលីករអភិវឌ ជត ិ និងកររមួចំែណកជមួយ
សហគមន៍អន្តរជតិ កនុងកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជសកលស្រមប់កត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញច ក់ 
េ្រកម្រកបខ័ណ្ឌ អនុសញញ របស់អងគករសហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ។ ករប្រញជ បករ
ែ្រប្របួល កសធតុេទកនុងែផនករេនថន ក់ជតិ មវសិ័យ និងថន ក់េ្រកមជតិ និងករេរៀបចំ 
យុទធ ្រស្តែ្រប្របលួ កសធតុ ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករសកមមភពនងិហរិញញវតថុ គឺជសកមមភព ទិភព 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ ែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របួល កសធតុកមពុជ នងឹែណនំ ថ ប័នជតិ និង
ជួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ  កនុងករេរៀបចំមូល ្ឋ ន្រគឹះ វធិនករនិងែផនករ 
សម្រសប ពក់ព័នធនឹងករបន ុ នំិងកត់បនថយឧសម័នផទះកញច ក់ ែដលជក ្ត ដ៏សំខន់ស្រមប់ករេធ្វឱីយ
សេ្រមចបនយុទធ ្រស្តចតុេកណ នងិ គ.អ.ច.ក.។  
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ជំពូកទី៤ 
 

វឌ នភាពតាមសូចនាករនិងចំណុចេដៅក្នុងេគាលេដៅនីមួយៗ 

៤.១ េសចក្តីេផ្តើម 

េគលបំណងសំខន់របស់របយករណ៍វឌ នភពេនះ គបឺង្ហ ញពីលទធផលៃនករ ម ន
្រតួតពនិិតយនងិ យតៃម្ល េលីករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. េនថន ក់ជតិរបស់កមពុជ េ យែផ្អកេលីរបយ
ករណ៍ែបបគុណភព និងទិននន័យែបបបរមិណ។ ជំពូកេនះនឹងបង្ហ ញពីវឌ នភពរហូត្រតឹមឆន ំ
២០១៩ េ យពិនិតយេមីលពលីទធផលៃនករសេ្រមចបនរបស់សូចនករ និងចំណុចេ នន ម
េគលេ នីមួយៗ កនុងេគលេ ទងំ១៧ ែដលទទួលយកពីេគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភព
កល នងិេគលេ ទ១ី៨ ែដលជេគលេ ជតិ។ ករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្លេនះ គឺែផ្អក

ជសំខន់េលីលទធផលែដលសេ្រមចបនជក់ែស្តង េ យេធ្វីករេ្របៀបេធៀបេទនឹងតៃម្លចំណុចេ
របស់សូចនករនីមួយៗ ែដលបនកណំត់ ពីឆន ២ំ០១៦ ដល់២០១៩។ ជករពិត មនសូចនករមយួ
ចំនួន មិនមនចំណុចេ េទកនុងឆន ២ំ០១៩ េនះ េ យ រទិននន័យែដលគ្ំរទសូចនករេនះ ពុំមនវដ្ត
ៃនករផលិតេនកនុងឆន េំនះ ដូចេនះ ករ យតៃម្លពីភព “គម នទិននន័យ” គឺមួយចនួំនប ្ត លមកពីវដ្តៃន
ទិននន័យ។     

ករ យតៃម្លពីវឌ នភពៃនសូចនករនងិចំណុចេ ទងំេនះ ្រតូវបនែបងែចកនិងបង្ហ ញ ជ
៣ក្រមិត ដូចខងេ្រកម៖  
ក. េលសីចំណុចេ ៖ គជឺករបង្ហ ញឱយេឃញីពលីទធផលល្អ្របេសីរ ែដលជករអនុវត្តបនេលីស
តៃម្លចំណុចេ ែដលបនកំណត់១០% េនកនុងឆន អំនុវត្តនមីួយៗ។  

ខ. សថិតេលីគន្លងឈនេទសេ្រមចបន៖ គឺជលទធផលល្អ ែដលជករកំណត់បង្ហ ញតៃម្លៃន
លទធផលអនុវត្តេនចេន្ល ះរ ងេ្រកមតៃម្លចំណុចេ ែដលបនកំណត់្រតឹម១០% និងេលីសតៃម្ល 
ចំណុចេ ែដលបនកំណត់្រតមឹ១០% េនកនុងឆន អំនុវត្តនីមួយៗ។ 

គ. ទបជងចណុំចេ ៖ គជឺលទធផល ែដលជករកំណត់បង្ហ ញតៃម្លៃនលទធផលអនុវត្ត ទបជង 
តៃម្លចំណុចេ ែដលបនកំណត់១០% េនកនុងឆន អំនុវត្តនមីួយៗ។   
េ្រកពកី្រមតិទងំ៣ ៃនករ យតៃម្លេនះ គម នទនិនន័យ នងឹ្រតូវផ្តល់ជករកំណត់ចំ  ំចំេពះ

សូចនករឬចំណុចេ  ែដលពុំមនទិននន័យគ្ំរទស្រមប់ករ យតៃម្លពលីទធផលៃនករអនុវត្ត េន
កនុង ណត្តិកលៃនករេរៀបចរំបយករណ៍វឌ នភពេនះ។ ករពុំមនទនិនន័យគ្ំរទ ្រតវូបនែចកេចញជ
ពីរែផនកគឺ ទ១ី សំេ េលីករពំុមិនមន្របភពទិននន័យគ្ំរទ ស្រមប់ករ យតៃម្លពីលទធផលៃនករសេ្រមច
បន សូចនករឬចំណុចេ  របស់ គ.អ.ច.ក. និង ទ២ី មន្របភពទិននន័យគ្ំរទ បុ៉ែន្តពុមំនវដ្តស្រមប់
ផលិតេនកនុង ណត្តិកលៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ (កនុងករណីរបយករណ៍េនះ គឺឆន ២ំ០១៩) 
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ជពិេសស ទិននន័យែដលពឹងែផ្អកេលីអេងកតននែដលមនរយៈេពលែវង (៥ឆន មំ្តង) ដូចជ អេងកត
េសដ្ឋកចិច-សងកមកចិចកមពុជ និង អេងកត្របជ ្រស្តនងិសុខភពកមពុជ ជេដីម។     

៤.២ ករ យតៃម្លសចូនករនិងចំណុចេ  មេគលេ នីមួយៗ  
ែផនកេនះនឹងបង្ហ ញអំពកីរ យតៃម្លលម្អិតេលីករសេ្រមចបនរបស់េគលេ ទងំអស់ ៃន

េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចរីភពកមពុជ។ ករ យតៃម្លេនះ នឹងេធ្វីេឡងីេទេលីករសេ្រមចបន ម
សូចនករ ឬចំណុចេ ទងំអស់ េនកនុងេគលេ នមីួយៗ េ យ យតៃម្លេទ មចំ ត់ថន ក់ចំននួ
៣ ែដលបនេរៀប ប់ខងេលី និងកំណត់ថ គម នទិននន័យ កនុងករណីពុំមនព័ត៌មនឬទិនន័យស្រមប់
បង្ហ ញពលីទធផល។  

ែផ្អកេលីលទធផលែដលទទលួបន កមពុជសេ្រមចបនសមិទធផលមួយចនំួនេលសូីចនករ និង
ចំណុចេ ទងំអស់ ែដលចំណុចេ ្របមណចំនួន៥៦ កនុងចំេ មចំនួន៨៨ (េសមីនឹង៦៣,៦៤%) 
សថិតេលីគន្លងឈនេទសេ្រមចបន ឬសេ្រមចេលីសចំណុចេ ែដលបនកំណត់ និងមនែតចំណុច
េ ចំនួន១៤ (ជិត១៦%) បុ៉េ ្ណ ះ ែដលសេ្រមចបនទបជងចំណុចេ ែដលបនកំណត់។  

កនុងចំេ មចំណុចេ ចំនួន៨៨ មន១៨ (េសមីនឹង២០,៤៥%) គម នទិនន័យគ្ំរទ ែដល
កនុងេនះ មនែត្របមណជង ១ភគ៣ បុ៉េ ្ណ ះ ែដលពុំមន្របភពទិននន័យ ចំែណកឯសូចនករជិត
២ភគ៣ េទៀត មន្របភពទិននន័យគ្ំរទ ែតពុំមនវដ្តទិននន័យផលិតស្រមប់ករ យតៃម្លលទធផល
អនុវត្ត គ.អ.ច.ក. កនុងឆន ២ំ០១៩ េនះេទ ដូចេនះ ចចត់ទុកថ ពុំមនទិននន័យកនុងឆន ២ំ០១៩ ែត
នឹង ចមនទិនន័យគ្ំរទេនឆន ខំងមុខ ែដលមនវដ្តទិនន័យផលិត។ វឌ នភពែដល្រតវូបន យតៃម្ល 
េ យែផនកេលីតៃម្លចំណុចេ របស់ គ.អ.ច.ក. ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរូបភព ៤.១ ដូចខងេ្រកម៖ 

 ៣១,៨២% ៃនចំណុចេ ៖ សេ្រមចេលីសចំណុចេ  
 ៣១,៨២% ៃនចំណុចេ ៖ សថិតេលគីន្លងេទសេ្រមចបនចំណុចេ  
 ១៥,៩១% ៃនចំណុចេ ៖ សេ្រមចបនទបជងចំណុចេ  
 ២០,៤៥% ៃនសូចនករ៖ គម នទិននន័យ (រមួទងំ គម នវដ្តទនិនន័យ នងិ គម ន្របភពទិននន័យ)  

រូបភាព ៤.១៖ លទ្ធផលៃនការអនុវត្តេគាលេដៅៃន គ.អ.ច.ក. 



ũģŎŁũ‗чŷűΘĕļĮĂĖ еƯƠơ៩ аĕŁũ₤ЮŪņşģĕЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď (Ð.Β.ş.˝.) ƯƠờ-ƯƠưƠ 
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េគាលេដៅទី១៖	បញ្ចប់ភាព្រកី្រក្រគប់ទ្រមង់េនៅ្រគប់ទីកែន្លង  
 
ŷűΘĕļĮ  

កមពុជសេ្រមចបនសមិទធផលជេ្រចនីកនុងទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ។ ភព្រកី្រករបស់្របជជន
កមពុជ បនថយចុះពី៤៧,៨% កនុងឆន ២ំ០០៧ មក្រតឹម១៣,៥% កនុងឆន ២ំ០១៤ ែដលជករកត់
បនថយភព្រក្ីរកគរួឱយកត់សមគ ល់េនកនុងតំបន់ និងកនុងពភិពេ ក។ ជមធយម ករកត់បនថយភព្រកី្រក
មន្របមណជតិ៥% កនុង១ឆន ។ំ េនឆន ២ំ០១៩ ្របជជនកមពុជ្របមណ៧៥% រស់េន មតបំន់ជនបទ 
េហយីភព្រក្ីរកជនបទ មនករែ្រប្របលួេទ មននិន ករជតិ។ 

តារាង ៤.១៖ វឌ នភាពេគាលេដៅទី១ ៃន គ.អ.ច.ក. 

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ 

ទំហជំមធយមៃនសមជិកកនុង្រគួ រ្រកី្រក មនចំនួន៥,៦នក់ ជចំនួនេ្រចីនជងទំហំ
មធយមៃនសមជកិ្រគួ រទូទងំ្របេទស ែដលមនចំនួនែត៤,៥នក់ ប៉ុេ ្ណ ះ។ ជទូេទ ករេ្របី្របស់
េនកនុង្រគួ រែដលមនមនុស េពញវយ័េធ្វីករងរនងិមនក្រមតិសិក ទប មនក្រមិតទប។ មធយម
ភពៃនរយៈេពលសិក របស់សមជិក្រគួ រ្រកី្រក មនករែ្រប្របលួពី៣,១ឆន  ំ កនុងឆន ២ំ០០៤ េទ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១.២ គម នទិននន័យ

ơ.Ư.ơ
₤ŌŌŪĳаĕŪĠďĄĕ˝ņįОď ũ₤с ЮĝЮŪŁņЯŠ℮ĠĜĀ ĳ сļĮŪ˝ БŪ˝ďĳЊ 
ЯĠ₣Яş˝″ņ Юķ◦ ΖŎ Н ĕЊ₣ĳ еĠĕсķ Рņ Њ⅜ū₤ŉ¤

% - - - - - - - គម នទិននន័យ

ơ.Ư.ơ.ơ ₤ŌŌŪĳаĕŪĠďĄĕ˝ņįОď ũ₤с ЮĝЮŪŁņЯŠ℮ĠĜĀ ĳ сļĮŪ˝ БŪ˝ďĳЊ¤ %
១៣,៥ 

(២០១៤)
- - ១១,៥ - - - គម នទិននន័យ

ơ.Ư.ơ.Ư
₤ŌŌŪĳаĕŪĠďĄĕ˝ņįОď ЮĝŬĄēĕБķĖ еЮĮŀ ЯřŲũ₤сЮĝЮŪŁņ
ЯŠ℮ĠĜĀ ĳ сļĮŪ˝ БŪ˝ďĳЊ¤

%
១២,៩ 

(២០១៤)
- - ១៥,៧ - - - គម នទិននន័យ

ơ.Ư.ơ.ư
₤ŌŌŪĳаĕŪĠďĄĕ˝ņįОď ЮĝĳеĠĕс◦ БŪĠĄНеĄĕ ЯřŲũ₤сЮĝЮŪŁņ
ЯŠ℮ĠĜĀ ĳ сļĮŪ˝ БŪ˝¤

%
១២,៩ 

(២០១៤)
- - ១១,៥ - - - គម នទិននន័យ

ơ.Ư.ơ.̉
₤ŌŌŪĳаĕŪĠďĄĕ˝ņįОď  ĳеĠĕсĄĕĠ◦ ЯřŲũ₤с ЮĝЮŪŁņĠĜĀ ĳс
ļĮŪ˝ БŪ˝¤

%
១២,៥ 

(២០១៤)
- - ១១,៥ - - - គម នទិននន័យ

ơ.Ư.ơ.̣ ₤ŌŌŪĳаĕ˝ НŌ ũ̋ ņįОď ũ₤с ЮĝЮŪŁņЯŠ℮ĠĜĀ ĳ сļĮŪ˝ БŪ˝ďĳЊ¤ %
២២,២ (ប៉ន់

ម ន)
- ២១,០ ១៩,៤ - - - គម នទិននន័យ

ơ.Ư.Ư
₤ŌŌŪĳ ˝ НŌ ũ ЯřŲũ₤с Юĝ˝ ĖО₣ļĮŪ˝ БŪ˝ŪÐĠс₤Ō₤ļĮ ЯĩΔ˝
″ņĕЊŎņĕњŎũĠ₤с ďĳЊ¤

% ៥០,៧ 　- - - - - គម នទិននន័យ

១.៣
ទបជង
ចំណុចេ

ơ.ư.ơ
₤ŌŌŪĳаĕĄĕŪ˝ БŪ˝ ĕЊ₣ĄĕİŎũ₣ЮŪý йЯřŲ◦◦ УŲ  ģĕ Ю₤ǻ
₤Юūİð й₤₣ ðņ¤

%
៣,៧៩

(២០១៧)
- ៣,៧៩ ៣,៦៧ ៣,៥៤ ២,៣២ ៣,៥៨ ៣,៤៩ ២,២៨

ទបជងចំណុច
េ

១.៤
េលីសចំណុច

េ

ơ.̉.ơ
ļÐũŎаĕ₤ŌĄЊ̋ ₤΅ÐņĕчЮĕ⅜◦ĕЊ₣аŪĮЮĘЧ ЯřŲ◦◦ УŲģĕ
₤Њ ◦ċ ЊŪ₤ĠşĤĠс ˝ ĖО₣Ł ũşРŲũУņŪÐĠс ŪÐ₣ĊĕēĕĄŲĩŲĕЊ₣аŪĮЮĘЧ
 ″ņũŎ кŁũşНйĠŃąБ ĕ Њ₣ΒķЊŷűΘ₤΅ÐņĕчŪĠ˝ĠЮŢŎŪĠ₤Њ◦ċļĮ¤

%
៤០,០

(២០១៦)
៤០,០ ៤៣,០ ៤៥,០ ៤៨,០ 85,០ ៨៨,០ ៩១,០ ៩២,០ េលីសចំណុចេ

វឌ នភព

កតប់នថយយ៉ងតិចពកក់ ្ត លនូវសមម្រតៃនបុរស ្រស្តនីិងកុមរ ្រគប់ យុ ែដលរស់េនកនងុភព្រក្ីរក ្រគប់សមសភព េ យែផ្អកេលើនិយមន័យរបស់កមពុជេន្រតឹមឆន២ំ០៣០

 អនុវត្ត្របព័នធជតគិពំរសងគមនិងវធិនករេផ ងៗ  ឱយបនទូទងំ្របេទស និងសេ្រមចឱយបនភគេ្រចើននូវភព្រគបដណ្ត ប់ៃន្របព័នធេនះ ដល់្របជជន្រក្ីរក និង្របជជនងយរងេ្រគះ េន្រតឹមឆន ំ២០៣០។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនថ បុរស្រស្ត្ីរគប់របូ ជពេិសស្របជជន្រក្ីរកនិង្របជជនងយរងេ្រគះ មនសិទធិេសមើគន កនុងករេ្របើ្របស់ធនធនេសដ្ឋកិចចនិងកនុងករទទួលបនេស មូល ្ឋ ន ភពជមច ស់ និងករ្រគប់្រគង
ដីនិងកមមសិទធិេផ ងេទៀត ធនធនធមមជត ិ   បេចច ក វទិយថមីៗសម្រសបនិងេស ហិរញញ វតថុ រមួទងំមី្រកហិូរញញ វតថុ។

ឯកចំណុចេ /សូចនករ ២០១៥ ចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. ជកែ់ស្តង

គាន 

ភាព្រកី្រក 
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៣,៣ឆន  ំកនុងឆន ២ំ០១១ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងរយៈេពលៃនករសកិ កនុង្រគួ រែដលមនក្រមិតជីវភព
មធយម មនពី៣,៩ឆន  ំ េនឆន ២ំ០០៤ េទ៥,១ឆន  ំកនុងឆន ២ំ០១១។ មរយៈធនគរពិភពេ ក ឆន ំ
២០១៣ ភព្រក្ីរកមនក្រមិតខពស់ជងេគ កនុងចេំ មជនជតិភគ។ 

ប ្របឈម  

ខណៈេពលែដលក្រមតិៃនករកត់បនថយភព្រកី្រកមនភពរកីចេ្រមនី បុ៉ែន្តេនមន្របជជន
ជេ្រចនីេនែតសថិតកនុងភពងយរងេ្រគះ គឺមនក្រមិតជីវភពសថិតេនេកៀកកិតនឹងែខ បនទ ត់ភព្រក្ីរក។ 
េនេពលែដលមន នីភ័យ មួយេកីតមនេឡងី ពួកគត់ ចនងឹធ្ល ក់េទកនុងភព្រក្ីរកវញិ។ ភព
ងយរងេ្រគះៃនករធ្ល ក់ចូលេទកនុងភព្រក្ីរកគឺមនក្រមិតខពស់េនកនុង្របេទសកមពុជ។ ករកត់បនថយ
ភព្រកី្រកនេពលអនគត ក៏នឹងពឹងែផ្អកេលសីមតថភពរបស់កមពុជខ្លួនឯង កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ភព
ងយរងេ្រគះេទនឹងភព្រកី្រកេនះ។ ្របជជនភគេ្រចីនែដលរចួចកផុតពភីព្រកី្រក បនសថិតេនេលី
ែខ បនទ ត់ភព្រកី្រក ែតេនេកៀកកិតនឹងែខ បនទ ត់ភព្រកី្រកេនះ េហីយអ្រ ៃនភព្រកី្រកមនករ
ែ្រប្របលួយ៉ងខ្ល ងំចំេពះករផ្ល ស់ប្តូរតចិតួចៃនតៃម្លែខ បនទ ត់ភព្រកី្រក។ េនកនុងបរកិរណ៍េនះ គឺជ
ករសំខន់ ស់ ែដល្រតូវពិចរ ថ ករេកីនេឡងីៃនករចំ យេ យ រករទទលួបនឥណទន 
ចនឱំយក្រមិតៃនភព្រក្ីរកមនករថយចុះ បុ៉ែន្តភព្រក្ីរកនិងភពងយរងេ្រគះ ចនឹងមនក្រមិត

ខពស់ជងករគតិពមុីន។ 

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

កន្លងមក កចិចខិតខំ្របឹងែ្របងជេ្រចនី្រតូវបនេធ្វីេឡងី េដីមបអីនុមតនិិងអនុវត្តេគលនេយ
បយសងគម ជពិេសស េដីមបធីនថ្របជជន្រកី្រកនងិងយរងេ្រគះទទួលបនករគ្ំរទ មរយៈករ 
បេងកីតកែន្លងែថទកុំមរចបំច់េន មសហគមន៍ មេធយបយស្រមប់ជនពកិរ មជឈមណ្ឌ លែថទំ
ម និងទរក េស សុខភព ករឧបតថមភគ្ំរទដល់ជន្រកី្រកែដល្រតូវករេស ពយបលឬករស្រមល
កូន ករអប់រេំនក្រមិតបឋមសិក នងិមធយមសិក េ យមិនគិតៃថ្ល ជេដីម។ េលីសពីេនះេទៀត ជរ ្ឋ
ភិបលបនបេងកីតេប ជតិសន្តសុិខសងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករ េប ជតិសន្តិសុខសងគម មូលនិធិ
ជតិស្រមប់អតីតយុទធជន និងមូលនធិិជនពកិរ េដមីបធីន្របក់ចំណូលមនសថិរភពស្រមប់្របជ
ពលរដ្ឋ មរយៈ្របក់េ ធននិវត្តន៍ ករែថទសុំខភព ្របក់ឧបតថមភស្រមប់េ្រគះថន ក់កនុងករងរ 
្របក់ឧបតថមភពិករភព និង្របក់ឧបតថមភេផ ងៗេទៀត។ សកមមភពទងំេនះមនសងគតភិពជមួយេគល
នេយបយកត់បនថយភព្រក្ីរក និងេគលនេយបយអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកចិច សងគមកិចច របស់ ជរ ្ឋ ភបិល 
កមពុជ ែដលបនបេងកីតរចួជេ្រសចេនកនុងេគលនេយបយគន្លឹះេផ ងៗេទៀត ជពិេសសយុទធ ្រស្ត 
ចតុេកណ និងែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិ។ 
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្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម ឆន ២ំ០១៦-២០២៥ ែដលេផ្ត តេលសីសរស្តមភ២ 
គឺ ្របព័នធជំនួយសងគម នងិ ្របព័នធសន្តសុិខសងគម។ េគលបណំងៃន្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះ គឺ
េដីមបីេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តមួយស្រមប់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េដីមបីធនបននូវសុវតថិភព្របក់
ចំណូល និងកត់បនថយភពងយរងេ្រគះែផនកេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ របស់្របជពលរដ្ឋ។ េ្រកពី
្រកបខ័ណ្ឌ េនះ េគលនេយបយជតិ្របជជន ឆន ២ំ០១៦-២០៣០ ក៏បនឆ្លុះបញច ងំពកីិចចខតិខំ្របឹងែ្របង
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករបន្តេលីកកមពស់សុខុមលភព និង មគគីភពរបស់្របជពលរដ្ឋេនកនុង
សងគម និងមនេគលបំណងកត់បនថយភព្រកី្រកកនុងក្រមតិអតិបរម។ ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយបន
បន ុកីរយកចិត្តទុក ក់ និងែកលម្អកមមវធីិឬគេ្រមងគពំរសងគមែដលមន្រ ប់ និង បេងកីន្របសិទធភព 
សមធម៌ តម្ល ភព និងភពសុីសង្វ ក់ៃន្របព័នធគពំរសងគមទងំមូល។ េ យែផ្អកេលីក្រមិតៃនកំេណីន
េសដ្ឋកចិចរបស់្របេទស ករ្រគបដណ្ត ប់របស់្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះនេពលបចចុបបនន ្រតវូបន
ព្រងីកេដីមបេីឆ្លីយតបេទនងឹត្រមវូកររបស់្របជពលរដ្ឋ្រគប់ែផនក។ ្រកបខ័ណ្ឌ មួយស្តីពីអភបិលកិចចនងិ
បញ្ហ អន្តរវសិ័យនឹង្រតវូបនបេងកតីេឡងី េដីមបធីន្របសិទធភពៃន្របព័នធថវកិ និងករអនុវត្ត។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន ក់េចញលខិិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជេ្រចនីេដមីបេីផទរមុខងរ 
ធនធនមនុស  ធនធនហរិញញវតថុ ដល់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជត ិ េដមីបធីនដល់ករេលីកកមពស់្របសិទធ
ភព ទងំករអភវិឌ មូល ្ឋ ន និងករផ្តល់េស ធរណៈចបំច់ននជូន្របជពលរដ្ឋ។ ជក់ែស្តង 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញនូវអនុ្រកឹតយស្តីព ីករេផទរធនធនបែនថមពថីវកិរដ្ឋ ជូនេទមូលនិធិឃុ ំ
សងក ត់ ស្រមប់ចំ យេលីករអភវិឌ មូល ្ឋ ន កនុងរយៈេពល៤ឆន  ំ ពីឆន ២ំ០២០ ដល់ ឆន ២ំ០២៣។ 
អនុ្រកឹតយេនះបនកំណត់ ្រតូវបេងកីនអ្រ ែចករែំលកចំណូលពីពនធរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត េទឱយ
រដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់ ពី១% ឆន ២ំ០១៩ ដល់៤% េនឆន ២ំ០២០ និងេកីន០,៥% ជេរៀង ល់ឆន  ំរហូត
ដល់ឆន ២ំ០២៤។ ជមួយគន េនះ ្រតូវបេងកីនអ្រ ែចករែំលកចំណូលពីពនធរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត 
េទឱយរដ្ឋបល ្រកុង ្រសកុ ពី៣% េនឆន ២ំ០១៩ ដល់៤% ចប់ពីឆន ២ំ០២០ តេទ។  

ថវកិចនំួន៤ ៩២៨ នេរៀល ្រតវូបនេផទរស្រមប់ករ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ លែថទកុំមរ
កំ្រព ្របកសឥណទនចំនួន៣៨៩ នេរៀល ្រតូវបនេរៀបចំស្រមប់អនុវត្តមុខងរែដលបនេធ្វី
្របតភូិកមមេទឱយរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតកិនុងវស័ិយអភវិឌ ន៍ជនបទ និងបនេផទរថវកិចំននួ៤០០ នេរៀល 
ស្រមប់អនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរេទឱយរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ ស្រមប់អនុវត្តមុខងរសហគមន៍កនុង
តំបន់ករពរធមមជតិ និងថវកិចំនួ ៨ ០០០ នេរៀល ស្រមប់អនុវត្តមុខងរ្រគប់្រគងសំ ម និង
សំណល់រងឹេនតំបន់ទី្របជុំជន។ ជមួយគន េនះ រដ្ឋបល្រសុកេគលេ ចនំនួ១៥ ៃនេខត្តចំនួន៧ ្រតវូ
បនេ្រជីសេរសី និងទទួលបនមូលនិធិវនិិេយគរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ ែដលមនថវកិសរុបចំនួន 
៥ ០០០ នេរៀល ស្រមប់អនុវត្តគេ្រមងចំនួន១៥ េនកនុង្រសកុេគលេ ទងំេនះ។ 
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ទនទឹមនឹងេនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនេរៀបចអំនុ្រកតឹយេលខ១៨២ ១៨៣ និង១៨៤ ស្តីពី
ពីមុខងរ និងរចនសមព័នធរបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសកុ ខណ្ឌ  េដីមបេីធ្វសីមហរណកមមករយិល័យជំនញ
ននេនថន ក់្រកុង ្រសកុ ខណ្ឌ  េទកនុងរចនសមព័នធរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  កនុងេគលបណំងេធ្វីឱយ
្របេសីរេឡងីនូវករផ្តល់េស ្របកបេ យគុណភព សុវតថិភព ្របសិទធភព និងសមធម៌ មរយៈ ករ
បងខិតករេធ្វេីសចក្តសីេ្រមចចិត្ត នងិករទទួលខុស្រតវូ កនុងករ្រគប់្រគងេស និងអភិវឌ មូល ្ឋ ន ឱយេទ 
ជិត្របជពលរដ្ឋ។  

េគាលេដៅទី២៖	បញ្ចប់ភាពអត់ឃាន សេ្រមចឱ បានសន្តិសុខេស ៀង េធ្វើឱ
្របេសើរេឡើងសានភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងេលើកកម្ពស់កសិកម្ម្របកប េដាយ
ចីរភាព 

ŷűΘĕļĮ 

េដីមបសីេ្រមចេគលេ ទី២ ៃនេគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ (គ.អ.ច.ក.) 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈ ្រកុម្របឹក ្ដ រអភវិឌ ន៍វសិ័យកសិកមមនងិជនបទ បនកណំត់សកមមភព
ជ ទិភពស្រមប់វស័ិយសន្តិសុខេសប ង និង រូបតថមភ េទ មសមសភគទងំ៤ ៃនសន្តសុិខ
េសប ង (ភពមនេសប ង ករទទួលបនេសប ង ករេ្របី្របស់និងករបឺត្រសូបេសប ង និងសថិរភព
េសប ង)។ ទិភពទងំ រេំលចពីែផនកពក់ព័នធមួយចំនួន េដីមបីឆ្លុះបញច ងំពីចរតិពហុវសិ័យៃនបញ្ហ  
សន្តសុិខេសប ង និង រូបតថមភ។ 

កនុងអំឡុងឆន ២ំ០១៩ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនជរំុញពិពធិកមមផលិត
កមមកសិកមម កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍វស័ិយកសិកមម ២០១៩-២០២៣ េដីមបកីត់
បនថយករនចូំល និងធនឱយមនករផលតិេសប ង រែដលផ្ដល់នូវ រជតិចិញច ឹមកន់ែតេ្រចីន
ជងមុន ជពិេសស មរយៈករជំរុញផលិតកមមបែន្លនងិែផ្លេឈ ីផលិកមមសត្វ និង រវីបបកមម។ ែផនករ
យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម ២០១៩-២០២៣ ក៏េផ្ដ តករយកចិត្តទុក ក់េលីករេធ្វីទំេនបីកមម 
និងពណិជជភវូបនីយវស័ិយកសិកមមផងែដរ មរយៈ ករអភវិឌ ែខ ្រច ក់តៃម្ល និងករេលីកទកឹចិត្តឱយ
មនករែកៃចនចំណី រកនុង្រសុក។ កចិចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំេនះ ទមទរឱយមនករបេងកនីគុណភព 
និងសុវតថិភព រ េដីមបបីំេពញត្រមូវករកនុង្រសកុផង និងករនេំចញផង។ ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ បនសហករជមួយនឹងៃដគូអភិវឌ  េដីមបបីេងកីន្របសិទធភព និងនិរន្តរភពៃនករអនុវត្ត
បេចចកេទសកសិកមម និងបេងកីន្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ធតុចូលកសិកមម។ វស័ិយឯកជន និង 
្រកុមផលិតករ បនសហករជមួយនឹង្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ េដីមបបីេងកនីគុណភព
កសិផល និងធនឱយមនករបេងកនីលហូំរកសិផលកនុង្រសុកេទកន់ទីផ រ។  
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េនកនុងឆន ២ំ០១៩ ្រកសងួបរ ិ ថ ន បនដកឹនអំនុវត្តគេ្រមងេលីកកមពស់ជីវភពសហគមន៍
តំបន់ករពរធមមជតិ ែដលបនអនុវត្តេនេខត្តចំននួ១២ កនុងចំេ មេខត្ត១៦ ែដលមនតបំន់ករពរ
ធមមជតិ។ គេ្រមងទងំេនះ បនផ្តល់ពូជសត្វចិញច ឹមដូចជ េគ ្រជូក មន់ ដល់សហគមន៍តំបន់ករពរ
ធមមជតិចំននួ២៥សហគមន៍ េសមីនឹង៥៥៧្រគួ រ។ ករេរៀបចបំេងកីត ថ នីយបងក ត់្រជូកពូជឦ ន 
ចំនួន២កែន្លងេនេខត្តេពធិ៍ ត់ និងមណ្ឌ លគិរ ីេដមីបផីគត់ផគង់ពូជ្រជូកដល់សហគមន៍មូល ្ឋ ន កនុងករ
េលីកកមពស់ជវីភព និង រូបតថមភ។  

ទីផ រេសប ងកពុំងបន្តមនភពល្អ្របេសរី េហយីភព ចរកបនៃនទំនិញេសប ងជេ្រចីន
មុខេនេលីទផី រ បនឆ្លុះបញច ងំពកីរមនេសប ងច្រមះុដ៏សមបូរែបប។ កនុងឆន ២ំ០១៩ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ
បនវនិិេយគយ៉ងេ្រចីន េដីមបផី្តល់្របក់ឧបតថមភដល់្រស្តកីនុង្រគួ រ្រកី្រក ែដលមនៃផទេពះ និងបនទ ប់
ពីស្រមលកូនរួចកនុងរយៈេពល២ឆន ដំំបូង (រយៈេពល ១ ០០០ ៃថងដំបូងៃនជីវតិ)។ វធិនករេនះគឺ
ជករអនុវត្តេ យផទ ល់ េដីមបីបេងកីនលទធភពទទួលបនេសប ង កនុងអំឡុងេពលដ៏សំខន់ស្រមប់
្រកុមងយរងេ្រគះ។ កមមវធិផី្ដល់ រ ម េរៀនែដលអនុវត្តេ យ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
េ យមនករគ្ំរទ ពីកមមវធិីេសប ង រពិភពេ ក និងៃដគូអភិវឌ ដៃទេទៀត បនផ្ដល់ឱយកុមរ
ជង ៣០០ ០០០នក់ នូវ រ្របកបេ យ រូបតថមភ នងិ ច់្របក់ េនេរៀង ល់េពលែដលពួក
េគមកសិក េន េរៀន។ កនុងឆន ២ំ០១៩ កមមវធិីផ្តល់ រ ម េរៀន េ យេ្រប្ីរបស់កសផិល
កនុងសហគមន៍ បនបន្តព្រងីកករអនុវត្តកនុងេខត្តេគលេ  េហីយបនក្ល យជគំរូស្រមប់កមមវធីិផ្ដល់

រ ម េរៀនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ 

្រកុម្របឹក ្ដ រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ្រកសួង
សុខភបិល ្រកសួងឧស ហកមម បេចចកវទិយ វទិយ ្រស្ត និងន នុវត្តន៍ នងិ ៃដគូអភវិឌ នន បន
សហករគន ជយួឱយ្របជពលរដ្ឋទទលួបនេស ទឹក ្អ ត និងអនម័យ កន់ែតល្អ្របេសីរជងមុន និង 
ផ ព្វផ យឱយមនករផ្ល ស់ប្ដូរឥរយិបថេ្របី្របស់ទឹក ្អ ត នងិមនទម្ល ប់អនម័យល្អ មរយៈ អនុ្រកុម
ករងរបេចចកេទសទឹក ្អ តនិងអនម័យ និង រូបតថមភ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងទងំេនះ បនទទួល
ករបំេពញបែនថម មរយៈករបន ុសីកមមភពផ្ល ស់ប្តូរសងគមនិងឥរយិបថ្រប្រស័យទក់ទង និងកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងនន ែដលកំពុងអនុវត្តេន មមូល ្ឋ ន សំេ ធនឱយ្របជពលរដ្ឋកន់ែតទទលួបន
េស សងគមនងិសុខភព្របេសរីជងមុន និងេធ្វីឱយទម្ល ប់ហូបចុកកន់ែតល្អ្របេសរី។ តួអងគពក់ព័នធនន 
បនឯកភពគន េ្រប្ីរបស់អភិ្រកមវដ្តជីវតិចំេពះ រូបតថមភ ែដល្រគបដណ្ដ ប់េលីរយៈេពល១.០០០ៃថង
ដំបូងៃនជីវតិរបស់កុមរដល់វយ័ចូលេរៀន (មេត្តយយ) េកមងជំទង់ មនុស េពញវយ័ និងមនុស ចស់។ 
េលីសពីេនះ ក៏មនករេផ្ដ តករយកចិត្តទុក ក់កន់ែតេ្រចីនជងមុន េលីករេរៀបចំអន្ត គមន៍នន  
ស្រមប់េឆ្លីយតបចំេពះបនទុកេទ្វៃនបញ្ហ រូបតថមភ និងជងំឺមនិឆ្លងនន។ 
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្រកុម្របឹក ្ដ រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ បនេរៀបចំយុទធ ្រស្តជតិស្ដីពី
សន្តសុិខេសប ង និង រូបតថមភេលកីទី២ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ ែដលមនេគលេ រមួេដីមបកីត់
បនថយអ្រ ្រកិស្រកិនរបស់កុមរ យុេ្រកម៥ឆន  ំឱយបនយ៉ងេ ច ស់ ៧%ចំណុច កត់បនថយ
អ្រ សគម គ ងំរបស់កុមរឱយបនយ៉ងេ ច ស់ ២%ចំណុច នងិ កត់បនថយករេកីនេឡងីៃនអ្រ
េលីសទមងន់នងិធត់របស់កុមរ យុេ្រកម៥ឆន  ំនិង្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជ។ 

ទិភពរបស់យុទធ ្រស្តជតសិ្ដីពីសន្តសុិខេសប ង នងិ រូបតថមភេលកីទ២ី ឆន ២ំ០១៩-
២០២៣ គឺករស្រមបស្រមលួ បញ្ហ អន្តរវស័ិយ (េយនឌ័រនងិយុវជន បរ ិ ថ ន សមធម៌) ករទទលួខុស
្រតូវ មវស័ិយ (កសិកមម សុខភិបល អប់រ ំទឹក ្អ តនិងអនម័យ ពណិជជកមម ឧស ហកមម) និង
ទិភពស្រមប់ករស្រមបស្រមួលពហុវស័ិយ េ យេផ្ដ តករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសេលី សកមមភព

ែដលអនុវត្តរមួគន រ ង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ  សហគមន៍ ថ ប័នសិក ្រ វ្រជវ និងវស័ិយ
ឯកជន ដូចជ (១) របប រសុខភព (២)ទឹក ្អ តនិងអនម័យែដលគិតគូរដល់ រូបតថមភ
(៣) ែខ ្រច ក់តៃម្លេសប ង សុវតថិភពេសប ង និងករបញចូ លមី្រកូ រជតិេទកនុងចំណី រ (៤) 

រូបតថមភដឹកនេំ យសហគមន៍ (៥) ជំនួយសងគម និងសន្តសុិខេសប ងនងិ រូបតថមភ (៦)សន្តិសុខ
េសប ង នងិ រូបតថមភកនុងបរបិទៃនករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ និងករែ្រប្របលួ កសធតុ ។ 

្រកុម្របឹក ្ដ រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមម និងជនបទ បនសហករជមួយនឹងៃដគូអភិវឌ  
េដីមបេីលីកកមពស់អភិបលកិចចកនុងវស័ិយសន្តសុិខេសប ង នងិ រូបតថមភ មរយៈករបន្តដេំណីរករ
្រកុមករងរបេចចកេទសេលីវស័ិយគពំរសងគម សន្តសុិខេសប ង និង រូបតថមភ និង េវទកិសន្តិសុខ
េសប ងនិង រូបតថមភ ែដលេរៀបចំជ្របចសំ្រមប់េធ្វីករែចករែំលកព័ត៌មន។ កនុងឆន ២ំ០១៩ េនះ 
្រកុម្របឹក ្ដ រអភិវឌ ន៍វសិ័យកសិកមម និងជនបទ បនពិេ្រគះេយបល់ជមួយនឹង្រគប់្រកសួង ថ ប័ន
សំខន់ៗ េដីមបីធនឱយេគលនេយបយនិងែផនករនន មនភពសីុសង្វ ក់គន ជមួយនឹងេគល
នេយបយនិងែផនករែដលេរៀបចំេ យ្រកសងួ ថ ប័នជំនញ។ ជមយួគន េនះ ក៏បនអនុវត្ត កលបង
នូវេវទកិេផ ងៗ េដីមបគី្ំរទដល់ករងរសន្តិសុខេសប ង និង រូបតថមភ េនថន ក់េ្រកមជត ិ េ យ
សហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយនងឹ ជញ ធរ ជធនី េខត្ត និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន។ 

្រកសួងសងគមកចិច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ក៏បនរមួចំែណកយ៉ងសកមម កនុងករ
េលីកកមពស់ករងរគពំរសងគម េ យបនឧបតថមភ ច់្របក់ដល់្រស្ដីមនៃផទេពះ និងកុមរ យុេ្រកម 
២ឆន កំនុង្រគួ រ្រកី្រក បន្របមណជង១០មុឺននក់ ែដលជគេ្រមងរបស់ ជ ្ឋ ភបិល កនុងករជួយ
េលីកសទួយក្រមិតជីវភព្រគួ រ្រក្ីរកែដលមន្រស្តីមនៃផទេពះ និងមនកុមរតូចៗកនុងបនទុក។ 
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តារាង ៤.២៖ វឌ នភាពេគាលេដៅទី២ ៃន គ.អ.ច.ក. 

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠ њ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ 

ប ្របឈម 

បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនែដលជួប្របទះេនកនុងករអនុវត្តឱយសេ្រមចបនេគលេ េនះ រមួ
មន (១) ករែ្រប្របួលយ៉ងឆប់រហ័សៃន ថ នភពៃនករអភវិឌ កនុងបរកិរណ៍កមពុជ រមួទងំ កំេណីន
្របជជន លកខខណ្ឌ េសដ្ឋកចិច សងគមកចិច នគរូបនយីកមម ករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន និងករែ្រប្របួល កស
ធតុ (២) បរមិណរបប រែដលមនគុណភព មិន្រគប់្រគន់ចេំពះ្រស្តីមនៃផទេពះនិងកុមរ
យុេ្រកម៥ឆន  ំ (៣) កង្វះខតថវកិ(ទងំរដ្ឋនិងឯកជន) ស្រមប់ករវនិិេយគ្របកបេ យចីរភព 

ែដលេឆ្លីយតបចេំពះបញ្ហ រូបតថមភ្រគប់ទ្រមង់ េនមនក្រមិត (៤) ករេកីនេឡងីៃនជំងេឺលសីទមងន់ 
ជពិេសស កនុងចំេ ម្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជ និង (៥) ត្រមូវករចបំច់កនុងវសិ័យកសិកមម រកុខ ្របមញ់ នងិ
េន ទ េដមីបពីពិិធកមមផលិតកមមកសកិមមឱយកន់ែតសមបូរែបប នងិករករពរធនធនធមមជតិែដលមន

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

២ .២ គម នទិននន័យ

២.២.១
េ្រប ៉ ឡង់ៃនភព្រកិន (កមពស់េធៀបនឹង យុ មនក្រមតិទបជង
បទ ្ឋ នរកីលូត ស់មធយមរបស់កុមរ របស់អងគករសុខភព
ពិភពេ ក)  កនុងចំេ មកុមរ យុេ្រកម យុ ៥ឆន ។ំ

% ៣២,៤ 　- - ២៥,០ - - - គម នទិននន័យ

២.២.២

េ្រប ៉ ឡង់ៃនភពសគម គ ំងឬេលើសទមងន់ (ទមងនេ់ធៀបនឹងកមពស់
មនក្រមតិទបជងឬខពស់ជងបទ ្ឋ នរកីលូត ស់មធយមរបស់
អងគករសុខភពពិភពេ ក (>+2 ឬ<-2)) របស់កុមរ កនុង
ចំេ មកុមរ យុេ្រកម ៥ឆន  ំេទ ម្របេភទនីមួយៗ នភំព
សគម គ ំងឬេលើស ទមងន់។

% - - ៨,០ ៨,០ - - - គម នទិននន័យ

២ .៣ គម នទិននន័យ

២.៣.១
ទំហំផលិតកមមកសិកមមកនុងកសិករមន ក់ ែដល្របកបរបរកសិកមម 
(ែ្រសចមក រ ករចិញច ឹមសត្វ និងជលផល)។

$/កសិករមន ក់
១ ៥៥៥ 

(២០១៦)
១ ៥៥៥ ១ ៦៥៦ ១ ៧៦៤ ១ ៨៧៨ - - គម នទិននន័យ

២ .៤
សថិតេលីគន្លង
េទស េ្រមច

២.៤.១
ផលិតភពៃនដីកសិកមមែដលបននិងកំពុងេ្របើ្របស់េដើមបីេធ្វើ
កសិកមម្របកបេ យចីរភព។

$/ហិក
១ ៥៤៨ 

(២០១៦)
១ ៥៤៨ ១ ៦០៨ ១ ៦៧១ ១ ៧៣៦ ១ ៥៤៨ ១ ៦០៨ ១ ៦៧១ ១ ៧៣៦

សថិតេលគីន្លង
េទសេ្រមច

២ .៥ េលីសចំណុចេ

២.៥.១
ចំនួនធនធនពនធុ រុកខជតិស្រមប់េសប ង រនិងកស ិកមមែដល 
បនធនកនុ ងេគលនេយបយ យុទធ  ្រស្ត និង ទីកែន្លងអភិរក  
កនុងរយៈេពលមធយម ឬរយៈ  េពលែវង ។

ចំនួន្របេភទ
៩៥

(២០១៦)
៩៥ ៩៦ ៩៨ ១០២ - - - គម នទិននន័យ

២.៥.២

ចំនួន្រគួ រកនុងសហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ ែដល្រតូវបនេលកី
កមពស់ក្រមិតជីវភព មរយៈ ករទទួលបនផល្របេយជន៍ពី 
NTFP ករបញចូ លកនុងវស័ិយកសិកមម េទសចរណ៍ធមមជតិ េនកនុង
តំបន់ករពរ។

%
៧,០ 

(២០១៧)
         -    ៧,០             -    ១៥,០  ២៥,០  ៣០,០ ៤០,០ េលសីចំណុចេ

២ .a េលីសចំណុចេ

២.a.១
លំហូរៃនហិរញញបបទនសរុប (ហិរញញបបទនសហ្របតិ បត្តិ  ករនិង
លំហូរេផ ងេទៀត) ដល់វស័ិយកសិកមម េធៀបនឹង ផ.ស.ស.។

% ៃន
ផ.ស.ស.

០,៧១ 
(២០១៦)

០,៧១ ០,៦៦ ០,៦២ ០,៥៨ ០,៧៣ ០,៨៣ ០,៧៥ ១,១៥ េលសីចំណុចេ

ឯក វឌ នភពចំណុចេ /សូចនករ
ជកែ់ស្តងចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. 

២០១៥

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បញច ប្់រគប់ទ្រមង់ៃនកង្វះ របូតថមភរមួទងំករសេ្រមចបនេនឆន២ំ០២៥នូវ ចំណុចេ ែដលបនឯកភពកនុងក្រមតិអន្តរជតសិ្តីពីភព្រកនឹ និងភពសគម គ ំងរបស់កុមរ យុេ្រកម
យុ៥ឆន  ំនិងេ ះ្រ យនូវត្រមវូករ របូ តថមភរបស់កុមរវីយ័ជំទង់ ្រស្តមីនៃផទេពះ ្រស្តកីំពុងបំេបេ ះកូន និង្រស្តីវយ័ចស់។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ទទួលបនកំេណើ នេទ្វដងៃន ផលិតភពកនុងវស័ិកសិកមម និងចំណូលរបស់ផលិតករធុនតូច ជពិេសស ្រស្តកីនុង្រគួ រទុរគត ្រគួ រកសិករ អនកគង្វ ល និងអនកេន ទ មរយៈករ
ធននងិករទទួលបនេសមើភពគន នវូ ដីធ្លី ធនធនផលិតកមមេផ ងេទៀត និងធតុចូល ចំេណះដឺង េស ហិរញញ វតថុ ទីផ រ និងក នុវត្តភពស្រមប់តៃម្លបែនថម និងករងរកនុងែផនកមិនែមនកសិកមម។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធននវូ្របព័នធផលិតកមមេសបង រែដលមនចីរភព អនុវត្តសកមមភពកសិកមមេ យមនករេឆ្លើយតបនឹងករែ្រប្របួល សធត ុែដលជួយ ឱយមនករេកើនេឡើងនូវផលិតកមមនិង
ផលិតផល ជួយ ែថរក ្របព័នធេអកូឡូសីុ ជួយ ព្រងងឹសមតថភពស្រមប់ធន់នឹងករែ្រប្របលួ កសធតុ ្រកក់ ភព ងំសងួត ទឹកជំនន់ និងេ្រគះមហន្ត យេផ ងេទៀត និង េធ្វើឱយ  ្របេសើរេឡើងជបន្ត
បនទ បនូ់វគុណភពដី។

្រតមឹឆន ២ំ០២០ រក ករេធ្វើពិពិធកមមែហ នៃន្រគបព់ូជ ករេធ្វើកសិកមមនិងចមក រ ករផ ំពូជសត្វ និង្របេភទសត្វៃ្រពែដលពក់ព័នធ មរយៈករ្រគប់្រគងសម្រសប ករេធ្វើពិពិធកមមនិងរក ្រគប់ពូជ េន
ក្រមិតជតិ តំបន់ និងអន្តរជត ិនិង េលើកកមពស់ករទទួលបនចំែណក្របកបេ យយុត្តិធម៌និងសមធម៌ ៃនផល្របេយជន៍ពីករេ្របើ្របស់ធនធនែហ ន និងចំេណះដឹង្របៃពណីែដលពក់ព័នធ ដូចករ
ឯកភពជអន្តរជតិ។

បេងកើនករវនិិេយគ មរយៈករេលើកកមពស់កិចចសហ្របតិបត្តិករ អន្តរជតកិនុងែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធជនបទ ករ្រ វ្រជវនិងេស ផ ព្វផ យកសិកមម និង ករអភិវឌ បេចចកវជិជ និងធនគរែហ នរុកខ
ជតិនិងសត្វ េដើមបេីលើកកមពស់សមតថភពផលិតកនុង្របេទសកមពុជ។
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រសខំន់ស្រមប់វស័ិយកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ (៦) ករេឆ្លយីតបចេំពះអភិបលកិចចពក់ព័នធ
វស័ិយសន្តិសុខេសប ង និង រូបតថមភ ជពិេសសេនថន ក់េ្រកមជតិ េនមនក្រមិត (៧) បញ្ហ សុវតថិភព 
េសប ងនិងត្រមូវឱយមនករេរៀបចំចបប់នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តសិ្ដីពសុីវតថិភពេសប ង។ 

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

ែផនទបីង្ហ ញផ្លូវេដមីបពីេន្ល ន រូបតថមភេនកមពុជ ផ្តល់ករែណនរំយៈេពលែវង េដមីបី
េ ះ្រ យបញ្ហ កង្វះ រូបតថមភរបស់ម  ទរក និងកុមរ ជពិេសស កត់បនថយជំង ឺ និងអ្រ
មរណភព។ ្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វសិ័យកសិកមមនិងជនបទ នឹងបន្តស្រមបស្រមួល និងស្រមួលដល់
ករអនុវត្ត េគលនេយបយ ទិភពនិងវធិនករនន េនកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណ េដីមបកីេំណីន 
ករងរ សមធម៌ និង្របសទិធភព ដំ ក់កលទី៤ (២០១៩-២០២៣)។ េនកនុងែផនករយុទ្ឋ ្រស្ត
អភវិឌ ន៍ជត ិ២០១៩-២០២៣ ្រកុម្របឹក ្ត រអភវិឌ ន៍វសិ័យកសិកមម និងជនបទ នឹងដកឹនអំនុវត្ត
យុទ្ឋ ្រស្តជតសិ្តីពសីន្តសុិខេសប ងនងិ រូបតថមភេលីកទី២ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ ែដលបនរមួបញចូ ល 
ែផនករសកមមភពជតិស្តពីីករកត់បនថយភពេ្រសកឃ្ល នឱយដល់ក្រមិតសូនយ ២០១៦-២០២៥ ែផនករ
យុទធ ្រស្តៃនចលនបេងកនី រូបតថមភ ២០១៦-២០២៥ ែផនករសកមមភពនន ែដលមនែចង
កនុង្រកបខ័ណ្ឌ សននិសីទអន្តរជតិេលីកទី២ស្តីពី រូបតថមភ និងសូចនករ ម នរមួគន របស់្រកុម
ករងរបេចចកេទសេលីវសិ័យសន្តសុិខេសប ងនងិ រូបតថមភ ។ បែនថមេលេីនះ  ្រកមុ្របកឹ ្ត រអភិវឌ ន ៍
វស័ិយកសិកមមនិងជនបទ នឹងព្រងឹងកចិចសហ្របតបិត្តិករជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ ្រគឹះ ថ នសិក  ប ្ត ញ្របេទសផ្តល់ជនួំយ ប ្ត ញអងគករសហ្របជជតបិ ្ត ញសមព័នធ
អងគករសងគមសីុវលិេដីមបី រូបតថមភេនកមពុជ និងវសិ័យឯកជន េដីមបីេឆព ះេទសេ្រមចឱយបននូវ 
េគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភព ឆន ២ំ០៣០ េ យមិនទុកឱយន មន ក់ឱយេនឯេក ជពិេសស 
េគលេ ទ២ីៃនេគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ បញចប់ភពេ្រសកឃ្ល ន សេ្រមចឱយបន
សន្តសុិខេសប ង េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងី ថ នភព រូបតថមភ និង េលីកកមពស់កសិកមម្របកបេ យចីរភព។ 

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយ
កសកិមម ឆន ២ំ០១៤-២០១៨ េដីមបពីេន្ល នករអភវិឌ វស័ិយកសិកមម កនុងេនះរមួមន ផលិតភព
កសិកមម ករេធ្វីពិពិធកមមនងិករេធ្វីពណិជជកមម ករេលកីកមពស់ករចិញច ឹមសត្វនិង រវីបបកមម កំែណទ្រមង់
ដីធ្លី និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ្របកបេ យចីរភព។ ករយិល័យកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និង
េន ទ នឹងេធ្វីសមហរណកមមឱយសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េហយី មុខងរ
ចំនួន៥ ពក់ព័នធនឹងករងរកសិកមម សុខភពសត្វនិងផលិតកមមសត្វ ៃ្រពេឈ ីជលផល និងរដ្ឋបល្រតូវ
បន្របគល់េទឱយរដ្ឋបលថន ក់្រកុង ្រសកុ ខណ្ឌ  កនុងេគលបណំងបងខិតករផ្តល់េស ឱយកន់ែតេកៀកេទ
ជិត្របជពលរដ្ឋ ក៏ដូចជ េលីកកមពស់គុណភពនិង្របសិទធភពៃនករផ្តល់េស ។  
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េគាលេដៅទី៣៖ ធានាជីវភាពរស់េនៅរបស់្របជាជន្របកបេដាយសុខភាព
ល្អ និងេលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់មនុស ្រគប់រូបនិង្រគប់វិស័យ  

វឌ នភាព 

ករអភិវឌ េនកនុងវសិ័យសុខភិបលក៏ដូចជវសិ័យនន ែដលមនឥទធិពលេ យផទ ល់
េលីសុខភពដូចជ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ កំេណីនេសដ្ឋកចិច និងករកត់បនថយភព្រក្ីរក សុទធែតេដរីតួនទី
ដ៏សំខន់កនុងករេធ្វឱីយ្របេសីរេឡងី យុកលសងឃមឹរស់ នងិក្រមតិជីវភពរស់េនរបស់្របជជន។ 
ថ នភពសុខភពរបស់្របជជនកមពុជ ្រតូវបនេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីគួរឱយកត់សមគ ល់ មរយៈករព្រងកី

និងបេងកីនករ្រគបដណ្ត ប់របស់មូល ្ឋ នសុខភិបល រមួជមួយនឹងករបេងកីន្របព័នធគពំរសងគម និង
វធិនករនន។ ក្រមិត យុកលសងឃមឹរស់ជមធយម បនេកនីេឡងីព៦ី១,៩ឆន  ំ េនឆន ២ំ០០០ ដល់ 
៧០ឆន  ំេនឆន ២ំ០១៩ ែដលកនុងេនះបុរសមន យុ៦៨,១ឆន  ំនិង្រស្តី៧១,៩ឆន ។ំ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ សេ្រមចបនសមិទធផលជេ្រចនីពក់ព័នធនឹងករកត់បនថយអ្រ
មរណភព ម  ទរក និងកុមរ ករឆ្លងថមីនិងករ ្ល ប់េ យជងំេឺអដស៍ មូលេហតុែដលប ្ត លមកពី
ជំងឺឆ្លងនងិជងំឺមិនឆ្លងេផ ងេទៀតនិងក ្ត និភ័យនន ែដលេធ្វឱីយមនផលប៉ះពល់ដល់សុខភពរបស់
្របជជន។ ែផ្អកេលីទិននន័យបនបង្ហ ញថអ្រ មរណភពម បនថយចុះពី៤៧២ កនុង ១០០.០០០
កំេណីតរស់ េនឆន ២ំ០០៥ មក ១៧០ កនុង ១០០.០០០កំេណីតរស់ េនឆន ២ំ០១៤។ ដូចគន េនះែដរ 
អ្រ មរណភពរបស់ទរកេទបីេកតី បនថយចុះព ី៦៦ កនុង១.០០០កំេណីតរស់ េនឆន ២ំ០០៥ មក 
១៨ កនុង ១.០០០កំេណីតរស់ េនឆន ២ំ០១៤។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បននិងកំពុងព្រងកីបែនថមនូវ
ចំនួនមណ្ឌ លសុខភព មនទីរេពទយ និងបុគគលិកសុខភិបលេនទូទងំ្របេទស។ ចំនួនមណ្ឌ លសុខភព
បនេកីនេឡងីពី ១ ១០៥ េនឆន ២ំ០១៤ ដល់ ១ ២២១ េនឆន ២ំ០១៩ និង មនទីរេពទយបនេកីនេឡងី
ពី ៩៧ េនឆន ២ំ០១៤ េទ ១២៦ េនឆន ២ំ០១៩។ េលសីពីេនះេទៀត ចំននួគ្លីនិកឯកជននិងឱសថ ថ ន
ក៏បនេកីនេឡងីយ៉ងេ្រចនីផងែដរ។ 

កមពុជកំពុងដេំណីរករលុបបំបត់ទងំ្រសុងនូវកររកី ល លថមៃីនេមេ គេអដស៍ និងករ
េរសីេអីងេលកីរ ្ល ប់ប ្ត លមកពេីមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍។ ជលទធផល កមពុជបនក្ល យជ្របេទស 
មួយកនុងចំេ ម្របេទសចនំួន៧ កនុងពភិពេ ក ែដលសេ្រមចបនចំណុចេ ៩០-៩០-៩០។ ្របេទស 
កមពុជក៏មនមហចិឆ ផងែដរ េដីមបសីេ្រមចឱយបនេគលេ ៩៥-៩៥-៩៥ េនឆន ២ំ០២៥ មនន័យថ 
នឹងសេ្រមចចំណុចេ ៥ឆន  ំ មុនចណុំចេ ែដលបនកំណត់េ យកមមវធិរីបស់អងគករសហ្របជជតិ
ស្តីពីេមេ គេអដស៍/ជំងេឺអដស៍។   
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តារាង ៤.៣៖ វឌ នភាពេគាលេដៅទី៣ ៃន គ.អ.ច.ក. 

 

២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

៣.១ គម នទិននន័យ

៣.១.១ យុកលសងឃមឹរស់ពីកំេណើ ត។ គម នទិននន័យ

្របសុ ឆន ំ ៦៧,៥ ៦៧,៥ ៦៧,៩ ៦៨,១ ៦៨,១ - - - - គម នទិននន័យ

្រសី ឆន ំ ៧១,៤ ៧១,៦ ៧១,៨ ៧១,៩ ៧១,៩ - - - - គម នទិននន័យ

៣.១.២ អ្រ បេងកើតកូនសរុប (កនុង្រស្តីកនងវយ័បន្តពូជមន ក)់ ។ នក់
២,៧

(២០០៤)
២,៥ ២,៤ ២,៣ ២,២ - - - - គម នទិននន័យ

៣.២
សថិតេលីគន្លងេទ

សេ្រមច

៣.២.១ អ្រ មរណភពម   (កនុង១០០ ០០០កំេណីតរស់)។ ករណី
១៧០

(២០១៤)
- - - - - - គម នទិននន័យ

៣.២.២
ភគរយៃនករស្រមលេ យបុគគលិកសុខភិបល មន
ជំនញ។

% ៨៩,០ ៨៩,០ ៨៩,០ ៨៩,០ ៩០,០ ៨៥,០ ៨៩,០ ៨៧,៣ ៨៩,៤៨
សថិតេលគីន្លងេទ

សេ្រមច

៣.៣ គម នទិននន័យ

៣.៣.១
អ្រ មរណភពកុមរ យុេ្រកម ៥ឆន  ំ(កនុង ១០០០
កំេណីតរស់)។

ករណី ៣៥ - - - - - - - - គម នទិននន័យ

៣.៣.២
អ្រ មរណភពទរកេទបីេកីត (កនុង ១០០០កំេណីត
រស់)។

ករណី
១៨

(២០១៤)
- - - - - - - - គម នទិននន័យ

៣.៤
សថិតិេលីគន្លង 
េទស េ្រម ចបន

៣.៤.១
អ្រ ៃនករណីឆ្លងថមីៃនេមេ គេអដស៍ កនុងចំេ ម  ្របជ
ជនែដលគម នផទុកេមេ គេអដស៍ ១០0០នក់។

កនុង្រប/ជ 
១០0០នក់

០,០៥ ០,០៥ ០,០៥ ០,០៥ ០,០៥ ០,០៤ ០,០៣ ០,០៣ ០,០៣ េលសីចំណុចេ

៣.៤.២
ងំសុីដង់ (ករណីឆ្លងថមី) ៃនជំងឺរេបង កនុង្របជជន ១០

0០នក់។

កនុង្រប/ជ 
១០០ 000 
នក់

៣៨០ ៣៦៥ ៣៥០ ៣៣៦ ៣២៣ ៣៤៥ ៣២៦ ៣០២
គម នទិនននយ័ ឆន ំ

២០១៩

៣.៤.៣
ងំសុីដង់ (ករណីឆ្លងថមី) ៃនជំងឺ្រគនុចញ់ កនុង្របជជន

 ១០0០នក់។
កនុង្រប/ជ 
១០0០នក់

២,០០ ១,៨៥ ១,៦៥ ១,៤៥ ១,២៥ ១,៥ ២,៩៦ ៤,០០ ១,៩០ ទបជងចំណុចេ

៣.៥ ទបជងចំណុចេ

៣.៥.១
អ្រ ្ល ប់ែដលប ្ត លមកពីជំងឺេបះដូង សរៃសឈម 
ម រកី ទឹកេនមែផ្អម ឬជំងឺផ្លូវដេង្ហមី ុ ៃំរ ៉កនុងចំេ ម
្របជជន យុពី៣០ េទ៧០ឆន ។ំ

% 36 - - - - - - - - គម នទិននន័យ

៣.៥.២
ភគរយៃន្របជជនេពញវយ័មនជំងឺធ្ល ក់ទឹកចិត្ត បន
ទទួលេស ពយបល។

% ២,០ ៤,០ ៦,០ ១០,០ ១៥,០ ២,០ ២,០ ១,៧ ២,២ ទបជងចំណុចេ

៣.៦ េលីសចំណុចេ

៣.៦.១
ភគរយៃន្របជជនេ្រប្ីរបស់េ្រគឿងេញ ន បនទទួលេស
ពយបល។

% ២២,០ ៤០,០ ៥០,០ ៦០,០ ៧០,០ ២៨,០ ៣០,១ ៤២,០ ៨៩,៣ េលសីចំណុចេ

៣.៦.២
េ្រប៉ ៉ឡង់ៃនករេ្រប្ីរបស់ជតិ ល់កុល កនុងចំេ ម
មនុស េពញវយ័ យុ ១៨ឆន េំឡីង។ %

៥៣,៥
(២០១០)

៤៥,៥ ៤៥,៥ ៤៥,៥ ៤៥,៤ - - - គម នទិននន័យ

៣.៧
សថិតេលីគន្លងេទ

សេ្រមច

៣.៧.១
 អ្រ ្ល ប់េ យេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ផ្លូវេគក កនុង្របជ
ជន ១០០ពន់នក់។

ករណី ១៤,៧០ ១៤,២០ ១៣,៧២ ១៣,២៣ ១២,៧៤ ១០,៩៩ ១១,២៣ ១០,៩៦ ១២,១៦
សថិតេលគីន្លងេទ

សេ្រមច

៣.៨ គម នទិននន័យ

៣.៨.១
សមម្រតៃន្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជ ( យុ១៥-៤៩ឆន )ំ 
ែដល្រតវូករនិងេពញចិត្តមេធយបយពនយរកំេណីតទំេនីប។

% ៥៧,០ - - - - - - - - គម នទិននន័យ

៣.៨.២ ភគរយៃន្រស្តីវយ័ជំទង់ យុ១៥-១៩ឆន  ំែដលមនគភ៌។ % ១១,៥ - - - - - - - - គម នទិននន័យ

ឯក
ជកែ់ស្តង

វឌ នភពចំណុចេ /សូចនករ
ចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. 

ក្រមតិៃនករអភិវឌ េន្របេទសកមពុជ សុខភពនិងសុខុ មលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ និងបងក រ និភ័យហិរញញ វតថុ។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ កតប់នថយអ្រ មរណៈភពម េនក្រមតិ កល ឱយេនក្រមិតទបជង ៧០កនុងចំេ ម ១០០ ០០០កំេណើ តរស់។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បញច បក់រ ្ល ប់ែដល ចករពរបនៃនទរកេទើបេកើតនិងកុមរ យុេ្រកម៥ឆន  ំេ យ្រគប់្របេទសទងំអស់មនេគលេ កតប់នថយមរណភពទរកេទើបេកើតដល់្រតឹម
១២  កនុង ១ ០០០កំេណើ តរស់ និងមរណភពកុមរេ្រកម យុ៥ឆន  ំយ៉ងេ ច ស់ដល់្រតឹម២៥ កនុង ១ ០០០កំេណើ តរស់។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បញច បក់ររកី ល លេមេ គេអដស៍ ជំងឺរេបង ្រគនុចញ់ ជំងឺតំបន់្រតពូិចែដលមិន្រតវូបនយកចិត្តទុក ក ់ជំងឺេថ្លើម ជំងឺឆ្លង មទឹក និងជំងឺឆ្លងេផ ងេទៀត។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ កតប់នថយឱយបនមួយភគបីៃនមរណភពមុន យុកលរពំឹងទុក ពីជំងឺមិនឆ្លង មរយៈករករពរនិងករពយបល និងេលើកកមពស់សុខភពផ្លូវចិត្តនិងសុខុមលភព។

ព្រងងឹករបងក រនិងករពយបលពីករេសព រធតរុមួទងំ ករេសពេ្រគ ងេញ ន និងករេ្របើ្របស់ជតិសុ ែដលនំឱយេ្រគះថន ក់។

្រតមឹឆន ២ំ០២០ កតប់នថយឱយបនពកក់ ្ត លៃនចំនួនមនុស ្ល បេ់ យេ្រគះថន កច់ ចរេនទូទំងពិភពេ ក។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនថ ករទទួលបនជ កលនូវ េស ែថទសុំខភពផ្លូវេភទ និងេស សុខភពបន្តពូជ រមួទងំែផនករ្រគួ រ ព័ត៌មននិងករអប់រ ំនិងករេធ្វើសមហរណកមមសុខភព
បន្តពូជេទកនងុកមមវធិីនិងយុទធ ្រស្តជតិ។
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ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕĵ с̋Įњĕċ 

ប ្របឈម 

េទះបី ថ នភពសុខភពទូេទរបស់្របជពលរដ្ឋ ្រតូវបនែកលម្អឱយកន់ែត្របេសីរេឡងីក្ត ី
ក៏វស័ិយសុខភិបលេនែតជួប្របទះបញ្ហ ្របឈមចមបងៗមួយចនំួន េនកនុងឆន ២ំ០១៩ េនះ គឺ៖ (១) 
កំេណីន្របជជនែដលជបតុភូតធមមជតិ និនន ករេឆព ះេទកន់សងគមែដលមនមនុស ចស់កន់ែត
េ្រចីន បនទុកៃនជំងឺមិនឆ្លង-ជំងឺ ុ ៃំរក៉ពុំងេកីនេឡងី និង ករព្រងីកករ្រគបដណ្ត ប់ៃនយន្តករគពំរសុខ
ភពសងគម បនបេងកីនត្រមូវករេ្របី្របស់េស ែថទសុំខភព ែដលត្រមូវឱយព្រងឹងសមតថភព្របព័នធ
សុខភបិល េដីមបេីឆ្លីយតបទន់េពលេវ និង្របកបេ យ្របសិទធភព។ (២) ករេ្របី្របស់េស ែថទំ
សុខភពេនមនទីរេពទយបែង្អក ជពិេសស េនមនទីរបែង្អកថន ក្់រសកុ្របតិបត្ត ិ េនមនក្រមិតេនេឡយី
េ យ រមនទីរេពទយបែង្អកជេ្រចីនេនមិនទន់មនលទធភពផ្តល់េស សុខភពេពញេលញ ដូចបន
កំណត់េនកនុងសំណំុសកមមភពប្រងគប់ ក្រមិត១ និង ក្រមិត២ េនេឡយី េហយី គុណភពេស ពិនិតយ 
ពយបល ែថទក៏ំេនមិនទន់េឆ្លីយតបនឹងកររពំឹងទុករបស់្របជពលរដ្ឋផងែដរ។ (៣) កង្វះចំនួន
្រគូេពទយនិងបុគគលិកបេចចកេទស ម្របេភទជំនញ េន មមណ្ឌ លសុខភពនិងមនទីរេពទយបែង្អកថន ក់
្រសកុ ្រសប មនិយមកណំត់ គឺជឧបសគគចមបងស្រមប់ករព្រងីកករ្រគបដណ្ត ប់ៃនេស សុខភព 
និងេលីកកមពស់គុណភពេស ។ (៤) ករបំពក់និងេ្រប្ីរបស់បេចចកវទិយេវជជ ្រស្តទំេនីប ឧបករណ៍
េពទយជមូល ្ឋ ន េដីមបីគ្ំរទដល់ ករេធ្វីេ គវនិិចឆ័យ ករពយបលនងិករែថទ ំ នងិ ករេ្របី្របស់      
បេចចកវទិយព័ត៌មនេដីមបេីលីកកមពស់ករ្រគប់្រគងនិងករផ្តល់េស ែថទសុំខភពេនមនក្រមិត។ (៥) 
និយត័កមមទីផ រឱសថ និងេស សុខភបិលឯកជន េនមនិទន់មន្របសិទធភពដូចកររពំឹងទុក ឯករ
លុបបំបត់ករផ ព្វផ យពណិជជកមម ម្របព័នធផ ព្វផ យសងគម (social media) ស្តពីីផលិតផល   
ឱសថ របប៉ំនសុខភព និងផលិតផលេ្រគឿងសម្អ ង ែដល្របសចកពីករពិត េនែតបន្តមន 
េទះបីជ្រកសួងសុខភិបលបនចត់វធិនករទប់ ក ត់ជ្របចក៏ំេ យ។ 

៣.៩ េលីសចំណុចេ

៣.៩.១
ភគរយៃន្របជជនែដល្រគប ដណ្ត ប់ េ យ្របព័នធគពំរ
សុខ ភព សងគម (មូលនិធិសមធម៌ និងករ ធន ៉ ប់រង
សុខភព)។

% ២៣,០០ - - - - ២៣,៩៨ ៣០,០០ ៣៥,៧០ ៣៨,៥ េលសីចំណុចេ

៣.៩.២
ចំ យថវកិជតិចរន្តេលសីុខភពគិតជភគរយ ៃន
ផលិតផលសរុបកនុង្រសុក។

% ១,២៤ ១,៥០ ១,៧៥ ២,០០ ២,០០ ១,២៩ ១,៣០ ១,៤៣ - គម នទិននន័យ

៣.a គម នទិននន័យ

៣.a.១
េ្រប ៉ឡង់ៃនករេ្របី្របស់ថន ជំក់កនុងចំេ ម្របជជន 
យុ ១៥ឆន េំឡីង។

- - - - - - - - - គម នទិននន័យ

្របុស % ៤០ - - - - - - - - គម នទិននន័យ
្រសី % ១៥ - - - - - - - - គម នទិននន័យ

៣.a.២
េ្រប ៉ឡង់ៃនករេ្របី្របស់ថន ជំក់កនុងចំេ មយុវវយ័ យុ
ពី១៣-១៥ឆន ំ

% ៦,៣ - - - - - - - - គម នទិននន័យ

៣.c គម នទិននន័យ

៣.c.១
ផលេធៀបេវជជបណ្ឌិ ត/គិ នុបប ្ឋ ក/យិក/ឆមប េល្ីរបជ
ជន ១ ០០០នក់។

នក់ ១,៥ ១,៥ ១,៧ ១,៨ ១,៩ - - - - គម នទិននន័យ

បេងកើនជបន្តបនទ ប់ករវភិជថវកិេលើវស័ិយសុខភបិល និងេ្រជើសេរ ើសករអភិវឌ ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករជួលបុគគលិកែផនកសុខភិបល េនកនុង្របេទសកមពុជ។

សេ្រមចឱយបន នូវសុខភពល្អជ សកល រមួទងំករបងក រ នីភ័យែផនកហិរញញ វតថុ ករទទួលបននូវេស ែថទសុំខភពចបំចែ់ដលមនគុណភព និង ករទទួលបនថន ំេពទយនិងថន ំបងក រ
ចបំច់ែដលមនគុណភព មន្របសិទធភពនិងសុវតថិភព ស្រមប្់របជជន្រគប់រូប។

ព្រងងឹករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ អនុសញញ របស់អងគករសុខភពពិភពេ ក ស្តីពីករ្រតតួពិនិតយថន ជំក់ឱយបនហមត់ចត់េនកនុង្រគប់្របេទស។



ũģŎŁũ‗чŷűΘĕļĮĂĖ еƯƠơ៩ аĕŁũ₤ЮŪņşģĕЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď (Ð.Β.ş.˝.) ƯƠờ-ƯƠưƠ 
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បញ្ហ ្របឈមមួយេទៀតគឺទក់ទងនឹង ករថយចុះៃនមូលនិធិស្រមប់លុបបំបត់េមេ គ
េអដស៍/ជំងឺេអដស៍េនកមពុជ ែដលកមមវធិីបងក រេនះបនេផ្ត តេល្ីរកុម្របជជនេគលេ សខំន់ៗ។ ករ
គ្ំរទហរិញញវតថុពីៃដគូអភវិឌ បនថយចុះ េហយីេនះជក្តកីង្វល់ដធ៏មំួយស្រមប់កមពុជកនុងករសេ្រមចឱយ
បនេគលេ  ៩៥-៩៥-៩៥ េនឆន ២ំ០២៥។ 

ЮýŲĕЮŗģŎιŎН◦ċ⅜ū₤ŉ₤еžĕсៗ 
្រកសួងសុខភិបលបននងិកំពុងអនុវត្ត ែផនករយុទធ ្រស្តសុខភបិល ២០១៦-២០២០ 

ែដលមនសងគតិភពនឹងយុទធ ្រស្តចតុេកណ មរយៈ ករព្រងឹងករ្រគប់្រគង្របព័នធសុខភិបល ជ
ពិេសស ករេលីកកមពស់ករផ្តល់េស ែថទសុំខភពែដលមនគុណភព សុវតថិភព ្របសិទធភព និង
្របកបេ យសមធម៌ ជូន្របជពលរដ្ឋកមពុជ េនកនុង្រគប់ភមិ ្រស្តទូទងំ្របេទស េ យមិនគិតពី
លកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចចនិងសងគមកិចច។ ែផនករយុទធ ្រស្តសុខភបិល បនបង្ហ ញអំពីចកខុវស័ិយរយៈេពល
ែវងៃនករអភិវឌ វស័ិយសុខភិបលគឺ ្របជពលរដ្ឋកមពុជទងំអស់មនសុខភពនិងសុខុមលភព
កន់ែតល្អ្របេសរី េដមីបរីមួចំែណកដល់ករអភវិឌ េសដ្ឋកចិច-សងគមកចិច្របកបេ យចរីភព នងិេគលេ  
យុទធ ្រស្តទងំ៧ (រូបភពខងេ្រកម)។ 

រូបភាព ៤.២៖ េគាលេដៅយុទ្ធសា្រស្តទាំង ៧ ៃនវិស័យសុខាភិបាល 

 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈអនុ្រកឹតយេលខ១៩៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទ០ី៤ែខធនូ ឆន ំ
២០១៩ នឹងេផទរមុខងរកនុងវស័ិយសុខភិបលេទឱយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត រមួមន មុខងរ្រគប់្រគង
មនទីរសុខភបិល ករយិល័យសុខភបិល្រសុក្របតិបត្តិ និងករផ្តល់េស សុខភិបល ៃនមនទរីេពទយ
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បែង្អក ជធន ីេខត្ត ្រកុង ្រសកុ និងខណ្ឌ  មណ្ឌ លសុខភព និង បុ៉ស្តិ៍សុខភព កនុងេគលបំណងេធ្វីឱយ
្របេសីរេឡងីនូវករផ្តល់េស សុខភិបល្របកបេ យគុណភព សុវតថិភព ្របសទិធភព និងសមធម៌ 
មរយៈករបងខិតករេធ្វេីសចក្តសីេ្រមចចិត្ត និងករទទលួខុស្រតវូកនុងករ្រគប់្រគងេស សុខភិបល

ឱយេទេកៀកជតិ្របជពលរដ្ឋ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តជតសិ្រមប់ករេឆ្លយីតបយ៉ងទូលំទូ យនងិពហុវស័ិយ ចេំពះេមេ គ
េអដស៍/ជងំឺេអដស៍ ២០១៩-២០២៣ នឹង ក់ឱយអនុវត្តកនុងេពលឆប់ៗខងមុខ ែដលនឹងេដរីតរួនទី
ជយុទធ ្រស្តែតមួយគត់ េដីមបី្របយុទធ្របឆងំនឹងេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍េនកមពុជ។ ែផនករ
យុទធ ្រស្តជតិស្រមប់ករេឆ្លយីតបយ៉ងទូលំទូ យនងិពហុវស័ិយ ចំេពះេមេ គេអដស៍/ជងំឺេអដស៍  
២០១៩-២០២៣ េនះ មនេគលបំណងលុបបំបត់េមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ែដលជករគំ មកំែហង
សុខភព ធរណៈ េន្រតឹមឆន ២ំ០២៥ និង គ្ំរទដល់ករេឆ្លីយតបេ យចីរភពនឹងជំងឺេអដស៍
មរយៈេគលេ សំខន់ចំនួន ៤គឺ៖ (១) ករកត់បនថយចំនួនអនកផទុកេមេ គេអដស៍ថមី ដល់ ៤០០នក់ 

កនុងមួយឆន  ំនិងឈនេទសេ្រមចេគលេ  ៩៥-៩៥-៩៥ េនឆន ២ំ០២៥ មរយៈកិចចសហ្របតិបត្តកិរ
ពហុវស័ិយ (២) ករករពរ ករែថរក  និងករពយបលអនកផទុកេមេ គេអដស៍ ្រតូវបន ក់បញចូ លជ 
បេណ្តី រៗ េទកនុង្របព័នធរបស់្រកសួងសុខភិបល និងេទកនុងករងររបស់្រកសួងពក់ព័នធដៃទេទៀត 
(៣) អនកផទុកេមេ គេអដស៍ទងំអស់ ្រតូវបន្រគប់ដណ្ត ប់េ យទ្រមងម់ួយចំននួៃនយន្តករគពំរសងគម 
និងេធ្វីឱយបរ ិ ថ នមនភព្របេសីរេឡងី ស្រមប់ករបេងកនីលទធភពទទួលបនេស គ្ំរទែផនកសុខភព
សងគម និងចបប់ និង (៤) សមម្រតៃនហរិញញបបទនទក់ទងនឹងេមេ គេអដស៍ ែដលបនប្រមុងទុក
ពីធនធនកនុង្រសកុបនេកនីេឡងីជលំ ប់ជេរៀង ល់ឆន  ំ េហយីអងគករសងគមសីុវលិក៏កពុំងទទួលបន
ករវភិជថវកិពី ជរ ្ឋ ភបិលផងែដរ។ 

ទនទឹមនឹងេនះ េ យែផ្អកេលី េសចក្តជូីនដំណឹងេលខ ២១៣ សជណ ចុះៃថងទី២១ ែខកុមភៈ 
ឆន ២ំ០១៩ េយីងបនទទួលេជគជ័យជបន្តបនទ ប់កនុងករ (ក) ក់បញចូ ល្របជជនែដលមនផទុក
េមេ គេអដស៍ េទកនុង្របព័នធែដល ចទទលួបនប័ណ្ណសមធម៌ (ខ) ទទលួបនករគ្ំរទព្ីរកសួង
ម ៃផទ/គណៈកមម ធិករជតសិ្រមប់ករអនុវត្ត មែបប្របជធបិេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ (គ.ជ.អ.ប.) 
េដីមបបីញចូ លសកមមភពទក់ទងនឹងេមេ គេអដស៍/ជងំឺេអដស៍ េទកនុងែផនករអភវិឌ ន៍/កមមវធិវីនិិេយគ
ឃុ ំសងក ត់ និង ែផនករថវកិ្របចឆំន រំបស់ឃុ ំសងក ត់ ខណៈឃុសំងក ត់បនចប់េផ្តីមទទួលបនថវកិ
កន់ែតេ្រចនី នងិ (គ) វភិជថវកិជតិស្រមប់សកមមភពទក់ទងនឹងេមេ គេអដស៍/ជំងេឺអដស៍ ែដល
បនេសនីេឡងីេ យ្រកសួង/ ថ ប័នចំនួន១១ កនុងចំេ ម្រកសួង/ ថ ប័នពក់ព័នធទងំអស់។ ករសេ្រមច
បនេនះ នឹងគ្ំរទដល់ (១)  ករករពរ្របជជនពីករឆ្លងថមីៗៃនេមេ គេអដស៍ (២) ករព្រងងឹ
ករងររបស់មជឈមណ្ឌ លជតិ្របយុទធនងឹ ជំងឺេអដស៍ ជំងេឺសរីែសបក និងជំងឺកមេ គ កនុងករ្រ វ្រជវ
រកករណីឆ្លងៃនេមេ គេអដស៍ ែដលបត់ខ្លួនចំនួន ១០ ០០០ នក់េដីមបេីធ្វីករពយបល ែថរក ករ្រគប
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ដណ្ត ប់ខពស់ៃនករពយបលែដលមនគុណភព និង ម នអនកជំងឺែដលបត់បង់្រតឡប់មកវញិ (៣) 
កត់បនថយករ្របមថមក់ងយ/ករេរសីេអីង ្របឆងំនឹង្របជជនែដលផទុកេមេ គេអដស៍ និង (៤) 
គ្ំរទដល់ករ្រគប់្រគងកររកី ល លៃនេមេ គេអដស៍។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនបេងកីនករវភិជថវកិជតិជបន្តបនទ ប់ ស្រមប់ករេឆ្លីយតប
នឹងេមេ គេអដស៍ ខណៈេពលែដលននិន ករគ្ំរទហរិញញវតថុពៃីដគូ មនករថយចុះជលំ ប់ចប់ ងំពី
ឆន ២ំ០១១ មក។ ករវភិជថវកិជតិេនះ បនេកីនេឡងីពី៣% កនុងឆន ២ំ០០៩ ដល់២៤% េនឆន ំ
២០១៧ និងបនសនយថ នឹងបេងកីនដល់៥០% េនឆន ២ំ០២៣។ ថវកិវភិជរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
ស្រមប់ទិញថន ្ំរបឆងំនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៍ មនចនំនួ១,៥ នដុ ្ល រ េរៀង ល់ឆន  ំចប់ពីឆន ២ំ០១៨ 
ដល់ ឆន ២ំ០២០ េហយីេប្តជញ បេងកីនដល់២,៥ នដុ ្ល រ េនឆន ២ំ០២១ ដល់៣,៥ នដុ ្ល រ េនឆន ំ
២០២២ នងិដល់៥ នដុ ្ល រ េនឆន ២ំ០២៣។ 

េដីមបធីនឱយមនភព្របេសីរេឡងីនូវសន្តសុិខនិងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ជូន្របជពលរដ្ឋ 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនបេងកីត គណៈកមម ធិករជតិសុវត្តិភពច ចរណ៍ផ្លូវេគក ែដលមនសមសភព
ចូលរមួព្ីរកសួង ថ ប័ន េដមីបជីរំុញឱយអនុវត្តេគលនេយបយ និងចបប់ច ចរណ៍ផ្លូវេគកឱយកន់ែត
មន្របសិទធភព សំេ ករពរស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ បងក រទប់ ក ត់េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ និងករពរ
យុជវតិ្របជពលរដ្ឋឱយបនជអតិបរម។  

េគាលេដៅទី៤៖ ធានាការអប់រ្របកបេដាយគុណភាព បរិយាប័ន្ន និងសម
ធម៌ និងេលើកកម្ពស់កាលានុវត្តភាពសិក មួយជីវិតស្រមាប់្របជាជន
្រគប់រូប  

វឌ នភាព 

កមពុជសេ្រមចបននូវសមទិធផលគួរឱយកត់សមគ ល់កនុងវសិ័យអប់រ ំ ដូចមនបង្ហ ញកនុង ង
៤.៤។ ក្រមិតៃនសិស ថន ក់ទី១ ែដលបនឆ្លងកត់កមមវធិអីប់រកុំមរតូច បនេកីនេឡងីពី៦២,០% េន
ឆន ២ំ០១៥ ដល់៧១,៣% កនុងឆន ២ំ០១៩។ អ្រ បញច ប់ករសិក េនបឋមសិក បនេកីនេឡីងពី 
៨០,០% េនឆន ២ំ០១៥ ដល់៨៦,២% កនុងឆន ២ំ០១៩ ចំែណកឯេនមធយមសិក បឋមភូមិ អ្រ េនះ
បនេកីនេឡងីពី៣៩,០% េនឆន ២ំ០១៥ ដល់៤៧,៥% េនឆន ២ំ០១៩។ ទនទឹមនឹងេនះ ករចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនកនុងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ មនករេកីនេឡងីគួរឱយកត់សមគ ល់េន្រគប់
ក្រមិតទងំរយៈេពលែវងនងិខ្លី ្រសបជមួយនឹងគុណភពអប់រ្ំរតូវបនព្រងឹង េហយី លទធភពៃនករ
ទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លកន់ែតងយ្រសួលនិង្រតវូបនព្រងីកេនទូទងំ្របេទស។  

 

ការអប់រ 
មានគុនភាព 
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២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

៤.១
សថិតិេលីគន្លង 
េទស េ្រម ចបន

៤.១.១

សមម្រតៃនកុមរ និង្របជជនវយ័េកមង ែដលបនបញច ប់ ករ
សិក េន៖ ក. េនថន ក់ទី២/៣ ខ. ក្រមតិបឋមសិក បឋមភូមិ
 គ. េនមធយមសិក បឋមភូមិ សេ្រមចបនយ៉ងេ ច ស់
ក្រមតិជំនញអបបបរមកនុងករ ន និងគណិតវទិយ។

៤.១.១.១ អ្រ បញច ប់ករសិក េនបឋមសកិ ។ % ៨០,០ ៨១,២ ៨២,៦ ៨៣,៩ ៨៥,២ ៨៣,៧ ៨២,៥ ៨២,៧ ៨៦,២
សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

៤.១.១.២ អ្រ បញច ប់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ។ % ៣៩,០ ៤០,៧ ៤២,១ ៤៣,៦ ៤៥,០ ៤១,២ ៤៤,៥ ៤៦,៥ ៤៧,៥
សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

៤.២ េលីសចំណុចេ

៤.២.១
ភគរយសិស ថន ក់ទី១ បនឆ្លងកត់កមមវធិីអប់រកំុមរតូច្រគប់
រូបភព (ែបងែចក មេភទ)។

% ៦២,០ ៦៤,១ ៦៦,៣ ៦៨,៥ ៧០,៧ ៦៤,០ ៦៥,០ ៦៨,៤ ៧១,៣
សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

៤.២.២ អ្រ រួមៃនករសិក េនមេត្តយយសកិ ។ % ២១,០ ២២,៩ ២៤,៩ ២៦,៨ ២៨,៧ ៤១,០ ៤៣,១ ៣៥,៩ ៣៨,៤ េលសីចំណុចេ

៤.៣
ទបជងចំណុច

េ

៤.៣.១
 អ្រ រួមៃនករសិក េនឧត្តមសកិ  ( យុ១៨ ដល់២១ឆន )ំ
 ែបងែចក មេភទ។

% ១៤,០ ១៦,៤ ១៨,៨ ២១,២ ២៣,៦ ១០,៩ ១០,៥ ១១,៦ ១២,០ ទបជងចំណុចេ

្របុស % - - - - - - ១៣,២ ១២,២
្រសី % - - - - - - ១១,៣ ១១,៨

៤.៣.២
អ្រ រួមៃនករសិក កនុ ងកមមវធិីអប់របំេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ(១៥
 ដល់ ២៤ឆន )ំ ែបងែចក មេភទ។

% ០,០៣ ២,៤ ៤,៧ ៧,០ ៩,៤ - - - មិនមនទិននន័យ

្របុស % - - - - - - -
្រសី % - - - - - - -

៤.៥ េលីសចំណុចេ

៤.៥.១
សនទស ន៍យុគភពេយនឌ័រៃនអ្រ រួមៃនករសិក  េនមធយម
សិក បឋមភូមិ។

សនទស ន៍ ១,១១ ១,១០ ១,១០ ១,០៩ ១,០៨ ១,១០ ១,២០ ១,២០ ១,១៦
សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

៤.៥.២
សនទស ន៍យុគភពេយនឌ័រៃនអ្រ រួមៃនករសិក  េនមធយម
សិក ទុតិយភមូិ។

សនទស ន៍ ១,០៨ ១,០៧ ១,០៧ ១,០៦ ១,០៦ ១,០៨ ១,១២ ១,១៧ ១,២៣ េលសីចំណុចេ

៤.៦ មិនមនទិននន័យ

៤.៦.១ អ្រ អកខរជន មនុស េពញវយ័ យុ ១៥ឆន េំឡងី។ % ៧៨,០ ៧៩,៦ ៨១,០ ៨២,៥ ៨៣,៩ ៨៤,៤ ៨២,៥ - មិនមនទិននន័យ

៤.a េលីសចំណុចេ

៤.a.១
សមម្រតៃន មេត្តយយសកិ  បឋមសកិ  និង 

មធយមសិក  ែដលមនឧបករណ៍ទឹក ្អ តស្រមប់បរ ិ
េភគ។

% ២៧,០ ៣០,០ ៣៤,១ ៣៧,៦ ៤១,១ ៤៧,៩ ៤៨,២ ៤៦,៧ ៧៣,៥ េលសីចំណុចេ

៤.a.២
សមម្រតៃន មេត្តយយសកិ  បឋមសិក  និងមធយម
សិក  ែដលមនបងគន់អនម័យេ្របី្របស់។

% ៥៧,០ ៦០,២ ៦៣,១ ៦៥,៩ ៦៨,៨ ៦២,៥ ៦៩,០ ៦៨,៧ ៨០,៨ េលសីចំណុចេ

៤.a.៣
ភគរយៃន បឋមសិក និងមធយមសិក ែដលមន
ជ្រមលស្រមប់សិស ពិករ។

% 0 ១,៣ ២,៧ ៤,០ ៥,៣ - - - ៣១,៤ េលសីចំណុចេ

៤.c េលីសចំណុចេ

៤.c.១
ភគរយ្រគបូេ្រងៀនេន មេត្តយយសកិ  បឋមសកិ
មធយមសិក បឋមភូមិ និងមធយមសិក ទុតិយភូមិ ែដលបន
ឆ្លងកត់ករបណ្តុ ះប ្ត លនិងវ្ិរកឹតយករ។

% ៩៩,០ ៩៩,០ ៩៩,០ ៩៩,១ ៩៩,២ ៩៨,៧ ៩៨,៤ ៩៩,៣ ៩៨,៨
សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

៤.c.២
ភគរយ្រគមូេត្តយយសកិ ែដលមនគុណវុឌ ិ ្រសប មស្តង់
ជតិ។

% ៥៦,០ ៥៧,៦ ៥៩,២ ៦០,៨ ៦២,៤ ៦២,១ ៦៣,៦ ៦៤,០ ៦៦,០
សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

៤.c.៣
ភគរយ្រគបូឋមសិក ែដលមនគុណវុឌ ិ ្រសប មស្តង់ ជ
តិ។

% ៦១,០ ៦២,៩ ៦៤,៩ ៦៦,៨ ៦៨,៧ ៧០,២ ៧២,១ ៧៣,០ ៧៩,០ េលសីចំណុចេ

៤.c.៤
ភគរយ្រគមូធយមសិក ែដលមនគុណវុឌ ិ ្រសប មស្តង់
ជតិ។

% ៣២,០ ៣៤,៥ ៣៤,១ ៣៩,៦ ៤២,១ ៨៥,៨ ៨៥,០ ៨៦,០ ៨៧,០ េលសីចំណុចេ

៤.c.៥
ភគរយ្រគបូេ្រងៀនែដលបនទទួលករបណ្តុ ះ ប ្ត ល
វ្ិរកតឹយករ។

% ២,០ ៣,៩ ៥,៧ ៧,៦ ៩,៥ ៨,៥ ៥,៩ ៩,៥ ១០,២
សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បេងកើនឱយបនេ្រចើនករផគត់ផគង់្រគបូេ្រង នែដលមនគុណភព មរយៈ កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតសិ្រមបក់របណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រង នេនកនុង្របេទសកមពុជ។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនថ កុម នងិកុមរទីទួលបនករអប់រេំពញេលញ ្របកបេ យសមធម៌និងគុណភព េនក្រមតិបឋមសិក និងមធយមសិក េ យមិនមនករបង់ៃថ្លឈនួល ែដលនឹងេធ្វើឱ
◌យ  លទធផលៃនករសិក មន្របសិទធភព។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនថ កុម នងិកុមរ្ីរគប់របូនឹងទទួលបននូវករអភិវឌ កនុងភពជកមុរតូច ទងំករែថទនំិងករអប់រេំនមេត្តយយសិក  ្របកប េ យគុណភព ស្រមប់េ្រត មខ្លួន្រគប់
្រគនសិ់ក េនក្រមតិបឋមសិក ។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនករទទួលបនេសមើភពគន ស្រមបប់ុរស និង្រស្ត្ីរគប់របូ នូវករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសវជិជ ជវីៈនិងករសិក េនក្រមតិឧត្តមសិក  រួមទំង កលវទិយល័យ។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ លុបបំបតក់ម្ល តេយនឌ័រេនកនងុវស័ិយអប់រ ំនិងធនករទទួលបនភពេសមើភពគន កនុងករអប់រ្ំរគប់ក្រមតិ និងេនកនងុករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈស្រមប់្រកុមជនងយរងេ្រគះ
រមួទងំ្រកមុជនែដលបតប់ង់សមតថភពពលកមម ្របជជននិងកុមរែដលរស់េនកនងុ ថ នភពងយរងេ្រគះ។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនថ យុវវយ័្រគប់របូ និងសមម្រតភគេ្រចើនៃន្របជជនេពញវយ័ ទងំបុរសនិង្រស្តសីេ្រមចបននូវលកខខណ្ឌ អកខរភព។

ក ងនិងេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងសមភ រៈ បរកិខ រអប់រ ំែដលេធ្វើឱយមនភពែ្រប្របួលដល់កុមរអនកបតប់ង់សមតថភពពលកមមនិងេយនឌ័រ និងផ្តល់នូវសុវតថិភព គម នអំេពើហិង  មនបរ ិ ថ នៃនករ
សិក ្របកប េ យបរយិប័នននិងមន្របសិទធភពស្រមប្់របជជន្រគប់រូប។

វឌ នភពចំណុចេ /សូចនករ ឯក ២០១៥
ចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. ជកែ់ស្តង
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កមពុជសេ្រមចបនយុគភពេយនឌ័រកនុងវសិ័យអប់រ ំ និងកំពុងចប់េផ្តីមងកេទរកនរកីនុង
បុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ សនទស ន៍យុគភពេយនឌ័រៃនអ្រ សិក រមួេនមធយមសិក បឋមភូមិបន
េកីនេឡងីព១ី,១១ កនុងឆន ២ំ០១៥ ដល់១,១៦ កនុងឆន ២ំ០១៩ និងេនក្រមិតមធយមសកិ ទុតិយភូមិ 
បនេកីនេឡងីពី១,០៨ កនុងឆន ២ំ០១៥ ដល់១,២៣ កនុងឆន ២ំ០១៩។ អ្រ អកខរជនេពញវយ័ក៏បន
េកីនេឡងីផងែដរពី៧៨,០% កនុងឆន ២ំ០១៥ េទ៨២,៥% កនុងឆន ២ំ០១៧។ ែផ្អកេលីករេ្របៀបេធៀបេទ
នឹងចំណុចេ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. (១៧ សូចនករ) បនបង្ហ ញថ កមពុជសេ្រមចបនវឌ នភពគួរ
ឱយកត់សមគ ល់ េ យសូចនករេសទរីែតទងំអស់ េលីសចណុំចេ  ឬសថិតេលីគន្លងេទសេ្រមចបន 
េលីកែលងែតសូចនករចំននួ២ បុ៉េ ្ណ ះែដលទបជងចំណុចេ ។ េនកនុងឆន ២ំ០១៩ េនះ សូចនករ
ពក់ព័នធនឹងអ្រ អកខរជនមនុស េពញវយ័ យុ១៥ឆន េំឡីង មិនមនវដ្តទិននន័យស្រមប់ យតៃម្ល
លទធផលៃនករសេ្រមចបនេទ។ សមិទធផលែដលទទលួបនេនះ េ យ រែតកចិចខតិខំ្របងឹែ្របងរបស់
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  នងិ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ រមួជមួយ ៃដគូអភិវឌ  និងភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធទងំអស់ កនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត
កំែណទ្រមង់វស័ិយអប់រ ំយុវជន និងកី  ែផនករយុទធ ្រស្តវសិ័យអប់រ ំ២០១៤-២០១៨ និងេគល
នេយបយជតិស្តីពីករអប់របំណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ឆន ២ំ០១៧-២០២៥។ 

កនុងេគលបណំងេលីកកមពស់្របសិទធភពកនុងករ្រគប់្រគង ករផ្ដល់េស អប់រ ំ ្របកបេ យ
គុណភព បរយិប័នន នងិសមធ៌ម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នឹងេធ្វីសមហរណកមមករយិល័យអប់រ ំយុវជន 
និងកី  ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឱយសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងេ យផទ ល់របស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
េហយីមុខងរមួយចំននួពក់ព័នធនងឹករ្រគប់្រគងករអប់រកុំមរតូច ករ្រគប់្រគងករអប់រេំនក្រមតិបឋម
សិក  ករងររដ្ឋបលគ្ំរទ្រគឹះ ថ នមធយមសិក ចំេណះទូេទ ករអភិវឌ យុវជន និង ករងរអប់រ ំ
កយនិងកី  នឹង្រតូវេផទរជលកខណៈ្របគល់និង្របតិភូកមម េទឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

ប ្របឈម 

េទះបីជសេ្រមចបនសមិទធផលគួរឱយកត់សមគ ល់ដូចបនេរៀប ប់ខងេលកី្តី កមពុជេនែត
ជួប្របទះបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនែដល្រតូវេ ះ្រ យ គឺ (១) ករទទួលបនករអប់រ្ំរបកបេ យ
សមធម៌ និងបរយិប័នន ស្រមប់កុមរទងំអស់េន្រគប់ក្រមិតករអប់រ ំនងិករបណ្តុ ះប ្ត ល (២) ករ
បន្តករសិក ពីបឋមសិក េទមធយមសកិ បឋមភូម ិ និងអ្រ េបះបង់ករសិក ខពស់េនមធយមសិក  
បឋមភូម ិ (៣) បញ្ហ គុណភព្រគបូេ្រងៀនេនក្រមិតមេត្តយយសិក រហូតដល់ឧត្តមសិក  (៤) ករ
សិក េពញមយួជីវតិ ែដលមន រសខំន់ស្រមប់ករងរេពញមួយជីវតិ និងករទទួលយកជំនញនន
និងចំេណះដឹងស្រមប់រួមចំែណកដល់ករផ្ល ស់ប្តូ ររចនសមព័នធេសដ្ឋកិចច ែដលេនែតជទស នទនថមី
ស្រមប់្របជជនជេ្រចីន។ 
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េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី បនេរៀបចំ និងអនុមតិែផនទីបង្ហ ញផ្លូវករអប់រកំមពុជ ឆន ២ំ០៣០ 
ស្រមប់េគលេ ទី៤ ៃន គ.អ.ច.ក. ែដលផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ រមួរយៈេពលែវងស្រមប់ករអភវិឌ និងករ
ផ្តល់េស អប់រ ំ និង កំណត់ ទិភពនងិយុទធ ្រស្ត េដីមបឱីយកមពុជឈនេទសេ្រមចបនចំណុចេ
ទងំេនះ។ 

េគលេ ទី៤ ៃន គ.អ.ច.ក. បនបន ុយ៉ីងល្អេទនងឹ ទិភពៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ 
ដំ ក់ទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េ យករេធ្វីឱយ្របេសរីេឡងីនូវករអប់រទូំេទ ករបណ្តុ ះប ្ត ល
ជំនញបេចចកេទស សហ្រគិនភព ករៃចន្របឌិតនិងន នុវត្តន៍ និងជីវតិែដលមនសុខភពល្អ គឺជ 
សមសភពដ៏សំខន់េនកនុងចតុេកណទី១ ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទី៤។  

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេរៀបចំនូវអន្ត គមន៍េគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តសំខន់ៗ 
ស្រមប់ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ រមួមន៖ 
១. ចកខុវស័ិយនងិេបសកកមមចបស់ ស់ស្រមប់្របព័នធអប់រកំនុងសងគម ែដល្របកបេ យអនកមន

ចំេណះដឹងេន្រតឹមឆន ២ំ០៣០ េ យ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ជអនកដឹកនតំ្រមង់ទសិ
ករអភិវឌ វស័ិយអប់រ ំេដមីបធីនថ ្រគប់ េរៀន្រតវូផ្ល ស់ប្តូរខ្លួនេទជ ថ ប័នសកិ  េ យ
ធនឱយមនករអប់រ្ំរបកបេ យគុណភពខពស់ស្រមប់ទងំអស់គន ។  

២. បេងកីនករ្រគប់ដណ្ត ប់ករអប់រកុំមរតូចជ្របព័នធ េដមីបសីេ្រមចបន ៨២% ករបញច ប់ករ
សិក េនបឋមសិក  ៩១,១% ករបញច ប់ករសិក េនមធយមសិក បឋមភូមិ ៦១,១% ករ
បញច ប់ករសិក េនមធយមសិក ទុតិយភូមិ ៤៥% ជំនញបេចចកេទស ៣៥% និងឧត្តមសិក  
២៥% េនឆន ២ំ០៣០។ 

៣. អនុវត្តេគលនេយបយកែំណទ្រមង់្រគបូេ្រងៀន េ យេ ះ្រ យបញ្ហ ននទក់ទងនឹង
ករេ្រជីសេរសី ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករព្រងយ ករអភិវឌ វជិជ ជីវៈជ្របច ំករជួយគ្ំរទផទ ល់
នឹងកែន្លង នងិគន្លង ជីព្រគូបេ្រងៀន។ 

៤. ផ្តល់ករេធ្វីវ្ិរកឹតករស្រមប់្រគូបេ្រងៀនេន្រគប់ក្រមិត ្រសប មេគលនេយបយអភិវឌ
វជិជ ជីវៈជ្របចសំ្រមប់្រគបូេ្រងៀនរបស់្រកសួងអប់រយុំវជន និងកី  (១០០េម៉ងកនុងមួយ
ឆន )ំ និងបំប៉នវធិី ្រស្តបេ្រងៀន មែបប្រតះិរះិកនុងបរបិទទសវត រទី៍២១។ 

៥. បេងកីនករសិក េនថន ក់ដបូំង េដីមបពី្រងឹងករ ន ករសរេសរ និងគណិតវទិយ េដីមបផី្តល់
មូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់អនកសិក ឱយទទលួបនេជគជ័យេនថន ក់ខពស់។ 

៦. ព្រងឹងករអនុវត្ត និងករ ម ន្រតួតពិនិតយេគលនេយបយអប់របំរយិប័នន រួមទងំករ
ផ្តល់ រូបករណ៍ស្រមប់សសិ មកព្ីរកុមងយរងេ្រគះ េដីមបធីនបននូវសមធម៌ និងមនិ
ទុកអនក មន ក់េចលឱយេនឯេក។ 
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៧. េធ្វីកែំណទ្រមង់អប់រេំន មក្រមតិថន ក់េរៀន េ យេធ្វកីរព្រងឹងសមតថភពរបស់នយក  
គណៈកមមករ្រគប់្រគង េរៀន និងអនកែដលមនចំែណកពក់ព័នធ មរយៈករបណ្តុ ះ
ប ្ត ល និងករអនុវត្តករ្រគប់្រគងែផ្អក ម េរៀន។ 

៨. ែកលម្អកមមវធីិសិក  ឱយេឆ្លយីតបនឹងជនំញសតវត រទី៍២១ រមួបញចូ លករសកិ មែបប្រតះិរះិ 
ជំនញ្រប្រស័យទក់ទង និងជនំញេ ះ្រ យបញ្ហ ។ 

៩. េធ្វីករ យតៃម្លករសកិ របស់សិស េនថន ក់ទី៣ ទី៦ ទី៨ និងទី១១ េដីមបី ម នករ
សិក របស់សិស  េទ មេគលបំណងៃនកមមវធិសិីក ។ 

១០. ជំរុញនិងព្រងកីឱកសសិក  និងកមមវធិសីមមូល ជពិេសស េនក្រមិតមធយមសិក  េដីមបី
ជំរុញឱយយុវជនបន្តករសិក  និងជំនញេ យខ្លួនឯង មរយៈករេ្រប្ីរបស់បេចចកវទិយ
ព័ត៌មន។ 

១១. េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងី និងបេងកនីករវភិជថវកិដល់ េរៀនឱយេឆ្លីយតបនឹង្រមវូករៃនករ
បេ្រងៀននិងេរៀនេនកនុងថន ក់េរៀន និង ព្រងឹងសមតថភព្រគប់្រគងហរិញញវតថុ និងគណេនយយភព។ 

១២. ព្រងងឹករអនុវត្ត្របព័នធធនគុណភពអប់រៃំផទកនុង និងករទទួល គ ល់គុណភពអប់រសំ្រមប់
្រគឹះ ថ នឧត្តមសិក  និង េលីកទឹកចតិ្តឱយអនកសកិ ចូលេរៀនកនុងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លែសទម
េនឧត្តមសិក ។ 

១៣. អនុវត្តយុទធ ្រស្តជតសិ្រមប់អភិវឌ ន៍សថិតិអប់រ ំេដីមបពី្រងឹងករស្រមបស្រមួល និងករ ម
ន្រតួតពនិតិយករអនុវត្តេគលេ ទី៤ ៃន គ.អ.ច.ក.។ 

១៤. បន្តព្រងឹងករអនុវត្តេគលនេយបយជតសិ្ដពីកីរអប់របំណ្ដុ ះប ្ដ លបេចចកេទស នងិវជិជ ជវីៈ 
ឆន ២ំ០១៧-២០២៥ េដីមបេីលីកកមពស់ក្រមិតជវីភពរស់េននងិេសចក្ដៃីថ្លថ្លូរបស់្របជពលរដ្ឋ 
បេងកីនបននូវកម្ល ងំពលកមម/ធនធនមនុស កមពុជ្របកបេ យចេំណះដឹង សមតថភពជនំញ 
ឥរយិបទករងរ សីលធម៌វជិជ ជីវៈ ផលិតភពខពស់ និងមនលកខណៈ្របកតួ្របែជងស្រមប់
ករងរេពញមួយជីវតិ។ 

ករណីសិក ទី១៖ ការស័្ម្រគចិត្តេលើកកម្ពស់ការអប់រ្របកបេដាយបរិយាប័ន្ននិងការ្រគប់្រគងយុវជនេនៅកម្ពជុា  

អ្នកស្ម័្រគចិត្ត អាចេធ្វើជាភាគីកណា្ដលៃនការចូលរួម េដាយភាប់គំនិតផ្តួចេផ្តើមសាប័នជាមួយសកម្មភាពស្ម័្រគចិត្តេនៅ
តាមសហគមន៍ និងការព្រងឹងអភិបាលកិច្ចមូលដាន។ អ្នកស្ម័្រគចិត្ត អាចស្រមបស្រមួលនិងគំា្រទដល់ការចូលរួមរបស់្របជាជន
ក្នុងការេរៀបចំែផនការ ការអនុវត្ត និងការតាមដាន្រតួតពិនិត  គ.អ.ច.ក. េដាយជំរុញឱ មានភាពជាមាស់ក្នុងតំបន់ និងេលើកកម្ពស់ឱ
មានដំេណាះ្រសាយអភិវឌ ន៍េចញពីមូលដាន។ ដូចេនះ ការស្ម័្រគចិត្តបានចូលរួមចំែណកយា៉ងេ្រចើន ក្នុងការេ្របើ្របាស់អំណាច
និងការចូលរួមរបស់បុគ្គលនិងសហគមន៍ េដើម ីផ្តល់អំណាចបែន្ថមេទៀត ដល់ភាគីែដលស្ថិតេនៅឆាយបំផុតនិងេដាះ្រសាយពីការមិន
បញ្ចូលភាគីមួយចំនួនក្នុងសង្គម េដាយសារភាព្រកី្រក េយនឌ័រ ពិការភាព ជាតិសាសន៍ និងមូលេហតុេផ ងៗេទៀតៃនវិសមភាព។ 

្របជាជនវ័យេក្មងែដលមានអាយុចេនាះពី១០ឆំា េទៅ២៤ឆំា មាន្របែហល២ភាគ៣ៃនចំនួន្របជាជនសរុបក្នុង្របេទស។ 
ជាេរៀងរាល់ឆំា យុវជន្របែហល ៣០០ ០០០នាក់បានចូលក្នុងទីផ រការងារ។ បុ៉ែន្ត ជំនាញបេច្ចកេទសនិងសមត្ថភាពរបស់មនុស
វ័យេក្មង ្រតូវការព្រងឹងបែន្ថមេទៀត េដើម ីបំេពញត្រមូវការជំនាញក្នុងទីផ រែដលកំពុងែតេកើនេឡើង។ ការេលើកេឡើងពីេគាល
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ĄеĮР̋ ◦Б̉៖ ŷűΘĕļĮ″ņ₤РşĜ˝ũĕЊ₣şе‗НşЮţ Ė̋О₣ЮýŲЮţĕБņУŎៗ  40 

នេយាបាយរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជាេលើកំែណទ្រមង់កម្មវិធីសិក  េដើម ីបញ្ចូលជំនាញសតវត ទី២១ ្រកសួងអប់រ យុវជន និង
កីឡា និងអ្នកស្ម័្រគចិត្តអង្គការសហ្របជាជាតិ បានដាក់េចញកម្មវិធីសាកល ងយុវជនស្ម័្រគចិត្តចំនួន៣ រួមមាន៖ 

១. ការស្ម័្រគចិត្តស្រមាប់េសវាសហគមន៍ 
២. ការស្ម័្រគចិត្តស្រមាប់សហ្រគិនភាពសង្គម និង 
៣. ការស្ម័្រគចិត្តេនៅៃថ្ងស្រមាកពីការសិក ។ 

កម្មវិធីសាកល ងទាំង៣េនះ មានបំណងែកលម្អជំនាញ រួមទាំង ការេធ្វើការជា្រកុម ការេដាះ្រសាយប  និងការសិក
េរៀនសូ្រតែដលមានមូលដានេលើការសួរសំណួរក្នុងចំេណាមយុវវ័យ។ េលើសពីេនះេទៀត កម្មវិធីទំាង៣េនះក៏ខិតខំ្របឹងែ្របងក្នុង
ការបេង្កើនសមត្ថភាពយុវជន ែដលជាដំេណាះ្រសាយស្រមាប់ការអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព តាមរយៈឱកាសការងារស្ម័្រគចិត្ត។ 

ចាប់ពីែខតុលា ឆាំ២០១៨ កម្មវិធីសាកល ងទាំង៣ បាន្របមូលអ្នកស្ម័្រគចិត្តវ័យេក្មងចំនួន ១ ៣៥០នាក់ េនៅក្នុងេខត្ត
ចំនួន៧ េនៅកម្ពុជា ែដលបានផ្តល់េសវាអភិវឌ ន៍សហគមន៍ដល់មនុស ជាង ៩ ០០០នាក់។ េសវាែដលផ្តល់េដាយអ្នកស្ម័្រគចិត្ត
វ័យេក្មង រួមមាន្របធានបទេផ ងៗែដលទាក់ទងនឹង គ.អ.ច.ក. ដូចជាវិស័យកសិកម្មសរីរាង្គ សុខភាពកុមារ ទឹកសាត អនាម័យ 
និងការ្រគប់្រគងសំរាម។ េសវាកម្មែដលផ្តល់េដាយអ្នកស្ម័្រគចិត្តវ័យេក្មងេនះបានបំេពញបែន្ថម្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព ដល់េសវា
នានា ែដលផ្តល់េដាយរាជរដាភិបាលកម្ពុជា ជាពិេសស សហគមន៍្រកី្រក និងសហគមន៍ដាច់្រសយាល។ 

េសវារបស់អ្នកស្ម័្រគចិត្តវ័យេក្មង គឺជាេសវាចូលរួមេដាយស្ម័្រគចិត្តពីដួងចិត្ត្របកបេដាយបរិយាប័ន្ន។ ក្នុងចំេណាមអ្នក
ស្ម័្រគចិត្តែដលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសាកល ង៣េនះ េស្ទើរែតពាក់កណា្ដលគឺ្រស្តី េហើយភាគេ្រចើនមាន្របភពមកពី្រគួសារជនបទ្រកី្រក។ 
បែន្ថមេលើឱកាសៃនការព្រងឹងជំនាញ ការងារស្ម័្រគចិត្តផ្ដល់នូវឱកាសេស្មើៗគាស្រមាប់យុវជនទាំងអស់ េដើម ីេរៀននិងបេង្កើន
ចំេណះដឹងរបស់ខ្លួនេលើេសវាសហគមន៍។ តាមរេបៀបេនះ ការស្ម័្រគចិត្តបានកាយជាយានជំនិះេដើម ីព្រងីកឱកាសអប់រ្របកប
េដាយបរិយាប័ន្ន ែដលអាចឱ យុវជនទាំងអស់េរៀននិងផាស់ប្តូរចំេណះដឹង តាមរយៈវិធីសា្រស្តែដលមានការចូលរួម។ 

េដាយយល់េឃើញថា អំណាចៃនការស្ម័្រគចិត្តក្នុងការចូលរួមរបស់យុវជន ជាែផ្នកមួយៃនដំេណាះ្រសាយក្នុងការអភិវឌ
សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា នាយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា បានកំណត់ការបេង្កើតបណា្ដញការងារស្ម័្រគចិត្តជាផ្លូវការ 
េនៅក្រមិតមូលដាន ជាអនុសាសន៍យុទ្ធសា្រស្តមួយក្នុងចំេណាមអនុសាសនយ៍ុទ្ធសា្រស្តទំាង៥ េនៅមហាសន្និបាតអប់រឆាំ២០១៩។ 

េគាលេដៅទី៥៖ សេ្រមចឱ បានសមភាពេយនឌ័រនិងព្រងឹងភាពអង់អាច
របស់្រស្តីនិងកុមារី្រគប់រូប 

វឌ នភាព 

្រកបខណ្ឌ ចបប ់េគលនេយបយ ែផនករ នងិលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត៖ 

េនកនុងអំឡុងឆន ២ំ០១៦-២០១៩ េគលនេយបយ និងកមមវធីិជតិ កនុង្រកបខណ្ឌ អភិវឌ
េសដ្ឋកចិច-សងគម និងអភបិលកិចច  ្រតវូបន ក់ែតងេឡងី េ យមនករយកចិត្តទុក ក់ និងេឆ្លីយតប
នឹងករេ ះ្រ យវសិមភពេយនឌ័រ និងបញ្ហ ្រស្តី។ ជក់ែស្តង មនដូចជេគលនេយបយអភិវឌ ន៍
យុវជនកមពុជ ករសិក េពញមួយជីវតិ ករអប់រវំទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ វសិ្វកមមនិងគណិតវទិយ ្របជជន 
្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម ករអប់របំណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ មុខរបរ
និងករងរ  ករអភិវឌ ៃបតង ែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របលួ កសធតុកមពុជ  ែផនករេមស្តីពេីយនឌ័រ
និងករែ្រប្របលួ កសធតុ ្រកបខណ្ឌ បរយិប័ននហរិញញវតថុ េគលនេយបយភូមិឃុមំនសុវតថិភព 
េគលនេយបយជតិស្រមប់មនុស ចស់ ែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្តពីីពិករភព យុទធ ្រស្តចិញច ឹម
កូនែបបវជិជមន ែផនករសកមមភពជតិស្តីពីករទប់ ក ត់អេំពីហងិ េលី្រស្តេីលីកទី៣ ែផនករសកមមភព
ស្តីពីករបងក រទប់ ក ត់និងេឆ្លីយតបចំេពះអំេពីហងិ េលីកុមរ ែផនករសកមមភពស្តីពីករបងក រទប់ ក ត់
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ពហ៍ពិពហ៍កុមរនិងករមនៃផទេពះកនុងវយ័ជំទង់ រមួទងំកមមវធីិនងិលខិតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តេលីករងរ
កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ និងករងរវមិជឈករនិងវសិហមជឈករ ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ 
កំែណទ្រមង់ដីធ្លី ជេដីម។ 

ករទប់ ក តអ់េំពើហងិ េលើ្រស្តី នងិកុមរ៖ 

ជរ ្ឋ ភិបលបនេរៀបចំ និងអនុវត្តេ យេជគជ័យនូវែផនករសកមមភពជតិ ស្តីពីករ
ទប់ ក ត់អំេពហីងិ េលី្រស្តី ចំនួនពីរ (ឆន ២ំ០០៩-២០១៣ និង ឆន ២ំ០១៤-២០១៨)។  

កញច ប់េស ចបំច់ រមួទងំេគលករណ៍ែណននំិងលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តចបំច់នន 
ស្រមប់ជួយ្រស្តីនិងេកមង្រសីរងេ្រគះេ យអេំពីហងិ  ្រតូវបនបេងកីតនិង ក់ឱយអនុវត្ត ស្រមប់គ្ំរទនងិ
ស្រមបស្រមួលដល់កិចចករពរែផនកចបប់ ករ្របឹក ផ្លូ វចិត្តនិងសុខភព ករបញជូ នជនរងេ្រគះេទរក
េស ពក់ព័នធ និងករ្រគប់្រគងករណីពក់ព័នធនឹងជនរងេ្រគះ ្របកបេ យ្របសិទធភពនិងទន់េពល
េវ ។ យន្តករេឆ្លីយតបេស ពហុវសិ័យ ចំេពះអំេពីហិង ពក់ព័នធនឹងេយនឌ័រ ្រតូវបនបេងកីតេឡងី
េនកនុងេខត្តចនួំន៨ េ យមនករចូលរមួពី ថ ប័នពក់ព័នធផ្តល់េស ពក់ព៍នធ ទងំ ជរ ្ឋ ភិបល អងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភបិល សងគមសុីវលិ និងែផនកឯកជន េដមីបសី្រមបស្រមួលនងិេឆ្លយីតបេ យ្របសិទធភព 
និងទន់េពលេវ  ដល់ជនរងេ្រគះេ យអំេពីហិង  និងបនអភិវឌ សមតថភពអនកផ្តល់េស  កនុង
ករជួយជនរងេ្រគះ េ យេគរព មស្តង់ េស និងេគលករណ៍ែណនសំំខន់ៗ ៃនករផ្តល់េស
ពក់ព័នធ។ ម្រន្តី្រកសួងកិចចករនរចីំនួន៩៤រូប (្រស្តី៨៥រូប) បនទទួលនីតិសមបទជម្រន្តីនគរបល 
យុត្តិធម៌ និងកំពុងបន្តអភវិឌ សមតថភព។  

េសចក្ត្ីរពងែផនករសកមមភពជតិ ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តី ឆន ២ំ០១៩-
២០២៣ ្រតូវបនេរៀបចេំឡងី េ យមនករចូលរមួយ៉ងទូលំទូ យពី្រគប់អនកមមនចំែណកពក់ព័នធ 
ទងំថន ក់ជតិ ទងំថន ក់េ្រកមជតិ និងកពុំងរងចកំរអនុមតិពី ជរ ្ឋ ភិបលកនុង្របកស ក់ឱយអនុវត្ត 
ជផ្លូវករ។ ្រកសួងកិចចករនរក៏ីបនបេងកីតនិងអនុវត្ត យុទធ ្រស្តចិញច ឹមកូនែបបវជិជមន េ យបន
បេងកីតឧបករណ៍ចំនួន៣ក្រមិត ែដលកនុងេនះ ឧបករណ៍ក្រមិតទ១ី ស្រមប់ផ ព្វផ យបេងកនីករយល់
ដឹងជ ធរណៈនិងជ កល ឧបករណ៍ក្រមិតទី២ ស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លកណំត់េគលេ  
និងក្រមិតទ៣ី ស្រមប់្រកុមែដលងយរងេ្រគះ។ ្រកសួងកចិចករនរបីនអភិវឌ សមតថភព្រកុមករងរ
ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ កនុង ជធនីនិងេខត្តេគលេ ចំនួន០៧ ( ជធនីភនំេពញ េខត្តក ្ត ល 
បត់ដំបង េសៀម ប ្រពះសីហនុ រតនគិរ ីនិងៃ្រពែវង) ស្រមប់េ្របី្របស់ឧបករណ៍ក្រមតិទ១ី និងក្រមិត
ទី២ េ យបនផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋកនុងសហគមន៍ចំនួន១២ ៩៧២នក់ ្រសី១០ ២៦៦នក់។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនបេងកីតែផនករសកមមភពេដីមបបីងក រ និងេឆ្លីយតបចំេពះអេំពី
ហិង េលីកុមរ ឆន ២ំ០១៧-២០២១ ែដលស្រមបស្រមួលនិងដឹកនេំ យ្រកសួងកិចចករនរ ី និង
្រកសួងសងគមកចិច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ។ កនុង្រកបខណ្ឌ អន្តរជតិ ្របេទសកមពុជបនក្ល យ
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ĄеĮР̋ ◦Б̉៖ ŷűΘĕļĮ″ņ₤РşĜ˝ũĕЊ₣şе‗НşЮţ Ė̋О₣ЮýŲЮţĕБņУŎៗ  42 

ជសមជិកទី២៦ ៃន្របេទសជៃដគូ កល េដីមបីបញច ប់អំេពីហិង េលីកុមរ េដីមបីចូលរមួជមួយ
សហគមន៍អន្តរជតិ កនុងករេប្តជញ ចតិ្តអនុវត្តចបប់និងេគលនេយបយ ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពហីងិ  
កររេំ ភបពំន និងករេកង្របវញ័ច េផ ងៗមកេលីកុមរ។ 

ករលុបបបំតទ់េង្វើែដលមនេ្រគះថន ក ់ដូចជករបងខកុំមរឱយេរៀប ពហ៍ពពិហ៍  

្រកសួងកិចចករនរ ី បនេរៀបចំនិងអនុវត្តែផនករសកមមភពស្តីពីកបងក រទប់ ក ត់និងេឆ្លីយតប
ចំេពះអំេពហីងិ េលីកុមរ ែផនករសកមមភពស្តីពីករបងក រទប់ ក ត់ ពហ៍ពិពហ៍កុមរនិងករមន
ៃផទេពះកនុងវយ័ជំទង់ េ យផ្តល់ករគ្ំរទដល់គណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តីនិងកុមរ 
(គ.ក.ស.ក) និងមនករចូលរមួពី្រគប់ភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធេនថន ក់េ្រកមជតិ រមួទងំយុវជន
និងអនកែដលធ្ល ប់មនបទពិេ ធន៍េរៀបករកនុងវយ័កុមរ និងមនៃផទេពះកនុងវយ័ជំទង់ ជពិេសស ជនជតិ
េដីមភគតិច េដីមបបីេងកីនករយល់ដឹង និងចូលរមួទប់ ក ត់ករេរៀប ពហ៍ពិពហ៍វយ័កុមរ និងករមន
ៃផទេពះកនុងវយ័ជំទង់។ 

កមមវធិ ីនងិវធិនករេឆ្លើយតបនងឹតុលយភពជីវតិ នងិករងរ 

ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទ៥ី ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ ែដលជែផនករយុទធ ្រស្តជតិ
ស្រមប់េលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងបេងកនីភពអង់ ចដល់្រស្តី បន ក់បញចូ ល ទិភព កនុងករ
េលីកកមពស់ករយល់ដឹង ករគ្ំរទជ ធរណៈ និងេនកែន្លងករងរ អំពតីៃម្លៃនតុលយភពជីវតិនងិ
ករងរ និងករផ្តល់តៃម្លេលីករងរែថទែំដលមិនមន្របក់កៃ្រម។ 

្រស្តីកនុងភពជអនកដកឹន៖ំ  

េគលនេយបយនងិយុទធ ្រស្តស្រមប់េលីកកមពស់ ភពជអនកដឹកនកំនុងវស័ិយមុខងរ     
ធរណៈ ្រតូវបនេរៀបចេំឡងី។ ជមួយគន េនះ ែផនករសកមមភពប្រញជ បេយនឌ័រកនុងវស័ិយមុខងរ
ធរណៈ ដំ ក់កលទី៤ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ េដីមបបី្រញជ បេយនឌ័រកនុងវសិ័យមុខងរ ធរណៈ 

េ យរមួបញជូ លទងំករបណ្ដុ ះប ្ដ លចបំច់ និងករែកលម្អកមមវធីិសកិ ស្រមប់ម្រន្តេី្រជីសេរសីថម ី
ម្រន្តី ជករ និងថន ក់ដឹកន។ំ គណៈកមម ករជតសិ្រមប់ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់
េ្រកមជតិ បនេរៀបចែំផនករយុទធ ្រស្តស្រមប់បេងកីនចនំួន្រស្តកីនុងតួនទីជអនកដឹកនេំនថន ក់េ្រកម
ជតិ ឆន ២ំ០១៧-២០១៩ េហយីេគលនេយបយជតិស្ដីពកីរេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រស្រមប់
ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ  ្រតូវបនអនុមតិ និង ក់ឱយេ្រប្ីរបស់ជផ្លូវករ 
កនុងឆន ២ំ០១៩។  

គិត្រតឹមឆន ២ំ០១៩ េនកនុង ថ ប័ននីតបិបញញត្តិ សមជិករដ្ឋសភជ្រស្តី មន២៦រូប កនុង
ចំេ ម១២៥រូប (២០,៨០%)  កនុងេនះមន្រស្តី១រូប ជអនុ្របធនរដ្ឋសភ និង០២រូបជ្របធន   
គណៈកមមករជនំញ។ សមជិក្រពឹទធសភជ្រស្តីមនចំនួន១០រូបកនុងចំេ ម៦២រូប (១៦%) មន
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្រស្តី២របូ ជ្របធនគណៈកមមករជនំញ និង ៤រូប ជអនុ្របធនគណៈកមមករជំនញ។ េនកនុង ថ ប័ន
នីតិ្របតិបត្តិ ចំនួនមុខតំែណង្រស្តីជថន ក់ដឹកនមំនករេកីនេឡីង មរយៈករេលីកទឹកចិត្ត និងករ
ចត់ ងំ រមួមន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តជី្រស្ដីចនំួន១រូប (១០%) រដ្ឋម្រន្ដីជ្រស្តីមនចំននួ៣រូប (១០%) 
្រស្តីជរដ្ឋេលខធិករមនចំនួន៥៣រូប (១៦%) និង្រស្តីជអនុរដ្ឋេលខធិករ ចនំួន៧០រូប (១៧%)។ 
សមម្រត្រស្តីកនុងសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ បនេកីនេឡងីដល់១៦,៧៥%។ តំ ងម្រន្តី ជករ
ជ្រស្តីបនេកីនេឡីពី៣៨% កនុងឆន ២ំ០១៤ ដល់៤១% កនុងឆន ២ំ០១៩ កនុងេនះសមម្រត្រស្តីមន
តួនទីជអនក្រគប់្រគងកនុងវស័ិយ ធរណៈទងំថន ក់ជតិ និងេ្រកមជតិ ចប់ពីអនុ្របធនករយិល័យ 
ដល់ អគគនយក មនករេកីនេឡងីព២ី២% កនុងឆន ២ំ០១៤ ដល់២៥%កនុងឆន ២ំ០១៩។  

សុខភពបន្តពូជ នងិសុខភពផ្លូវេភទ ស្រមប្់រស្តី  

េយង មករប៉ន់ ម នរបស់្រកសួងសុខភិបល េនឆន ២ំ០១៩េនះ ្រកមុមនុស វយ័ជំទង់ 
( យុពី១៥-១៩ឆន )ំ មនចំនួន១ ៤៩២ ២៥៩នក់ (្រស្តី ៧៣០ ៦៤៦នក់)។ ្រកុមេនះ ច្របឈម
ខពស់នងឹ នភ័ិយៃនេមេ គេអដស៍ឬជងំឺកមេ គ ភពមនគភ៌េ យៃចដនយឬមនគភ៌េន យុេកមង
េពកែដល ចជួបករលំបកេនេពលស្រមលកូន។ ដូេចនះ្រកសួងសុខភិបលបនខិតខំ្របឹងែ្របង
ព្រងឹកករផ្តល់នងិេលកីកមពស់គុណភពេស សុខភពបន្តពូជដល់យុវវយ័ និងករផ្តល់ព័ត៌មនឬ រ
អប់រសុំខភព ឱយកន់ែតទូលំទូ យេនកនុងសហគមន៍។ មយង៉វញិេទៀត កមមវធិីសុខភពបន្តពូជ ម  
ទរក និងកុមរ និង រូបតថមភ បនេផ្ត តេលី ករព្រងកឹករ្រគបដណ្ត ប់ នងិករេលីកកមពស់គុណភព 
សុវតថិភព និង្របសិទធភព ៃនេស ពនយរកំេណីតឬែផនករ្រគួ រ េស រលូំតកូនេ យសុវតថិភព េស
សុខភពបន្តពូជយុវវយ័ េស ែថទមុំននងិេ្រកយស្រមល េស ែថទទំរក េស បងក រករចម្លងេមេ គ 
េអដស៍ពីម្ត យេទកូន។ល។ ទនទឹមនងឹេនះ ្រកសងួកិចចករនរ ី បនបណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តីថន ក់េខត្ត 
្រសុក គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកិចចករនរឃុីំ សងក ត់ ចំនួន២៧០នក់ជេរៀង ល់ឆន  ំនិងេរៀបចំ
េវទិកអប់រផំទ ល់ជមួយ្របជជនជេ្រចនីេលីក ស្តីពីសុខភពបន្តពូជ ករបងក រជំងឺឆ្លង (េអដស៍ឬកម
េ គ) សិទធិនិងករេទទទួលបនេស សុខភព្របកបេ យគុណភព ្របសិទធភព ែដលជកររួម
ចំែណកកនុងករកត់បនថយអ្រ មរណភពម  ទរក និងកុមរ ករេ្របវីធិី ្រស្តពនយរកំេណីតទំេនីប 
និង ករឆ្លងថមៃីនេមេ គេអដស៍។ 

 យន្តករប្រញជ បេយនឌរ័ មវស័ិយ នងិករេរៀបចថំវកិេឆ្លើយតបេយនឌរ័ 

្រកុមករងរប្រញជ បេយនឌ័រ គឺជយន្តករស្រមប់អនុវត្តេន្រគប់វស័ិយ។ គិត្រតឹមឆន ២ំ០១៩ 
្រកសួង ថ ប័ន ចំនួន៣០ កនុងចំេ ម្រកសួង- ថ ប័នចនំួន៣២ បនបេងកីត្រកមុករងរ និងកំពុង
ដំេណីរករ កនុងេនះ ្រកសងួ ថ ប័ន ចំនួន២៩ មនែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រ មវស័ិយ និង
ទទួលបនថវកិជតិ ស្រមប់ករអនុវត្ត។ ្រកសួងកិចចករនរ ី បន្តជំរុញករេលីកកមពស់ករេរៀបចំ
ថវកិេឆ្លីយតបេយនឌ័រ ែដលជឧបករណ៍ស្រមប់ប្រញជ បេយនឌ័រេន្រគប់វស័ិយ េ យសហករជមយួ
្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ។ 
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តារាង ៤.៥៖ វឌ នភាពេគាលេដៅទី៥ ៃន គ.អ.ច.ក. 

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

៥.១
សថិតិេលីគន្លង 
េទស េ្រម ចបន

៥.១.១
ចំនួនចបប់ េគលនេយបយ ែផនករ និង្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្ត 
ស្រមប់េលកីកមពស់ករអនុវត្ត និង ម ន្រតតួពិនិតយ ករេលកី
កមពស់សមភពេយនឌ័រ និងករមិនេរសីេអងីេភទ។

ចំនួន
៥០

(២០១៦)
៥០ ៥៥ ៥០ ៥២ ៥៥ ៥៦

សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

៥.២ មិនមនទិននន័យ

៥.២.១

សមម្រតរបស់្រស្តីនិងេកមង្រស ីែដលមន យុ ១៥ឆន េំឡីង 
ែដលធ្ល ប់ទទួលរងនូវអំេពហិីង េលី ងកយ ផ្លូវេភទឬផ្លូ វចិត្ត ពី
ៃដគូបចចុបបនន ឬអតីត កនុងរយៈេពល ១២ែខចុងេ្រកយ ែបងែចក
មទ្រមង់ៃនអំេពហិីង  និង ម យ។ុ

%
៣០,០ 

(២០១៤)
៣០,០ ៣០,០ ៣០,០ ៣០,០ មិនមនទិននន័យ

៥.២.២
សមម្រតរបស់្រស្តីនិងេកមង្រស ីែដលមន យុ១៥ឆន េំឡីង 
ែដលធ្ល ប់ទទួលរងនូវអំេពហិីង េលី ផ្លូវេភទពីអនកមិនែមនជៃដគូ
កនុងរយៈេពល ១២ែខចុងេ្រកយ ែបងែចក ម ម យុ។

%
០,១ 

(២០១៤)
០,១ ០,១ ០,១ ០,១ មិនមនទិននន័យ

៥.៣ មិនមនទិននន័យ

៥.៣.១
សមម្រតរបស់្រស្តី យុពី ២០ ដល់ ២៤ឆន  ំែដលបនេរៀបករឬ
រស់េនជមួយគន មុន យុ១៨ឆន ។ំ

%
១,៩ 

(២០១៦)
១,៩ ១,៩ ១,៩ ១,៩ មិនមនទិននន័យ

៥.៤ េលីសចំណុចេ

៥.៤.១

ចំនួនវធិនករផ្លូវចបប់និងេគលនេយបយែដលេ ះ្រ យ និង
ទទួល គ ល់នូវតុលយភពជីវតិនិងករងរ (ករងរ  ផទះនិងករងរ
ែថទែំដលមិនមនកៃ្រម) និងេលកីកមពស់ករទទួលបន កន់ែត
េ្រចនីនូវករងរ សមរមយស្រមប់្រស្ត។ី

ចំនួន ៥ (២០១៦) ៥ - ៧ - - ៨ ៩ េលសីចំណុចេ

៥.៥
ទបជងចំណុច

េ

៥.៥.១ សមម្រត សនៈរបស់្រស្តីេនកនុង ថ ប័ននីតិបបញញត្តិ។ %
១៧,៨១

(២០១៦)
១៧,៨១ ២៥,០០ ១៧,៨០ - ១៩,៦៧ ១៩,៦៧ ទបជងចំណុចេ

៥.៥.២
សមម្រត្រស្តីជ រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ និងអនុរដ្ឋេលខធិ
ករ។

% - ១៦,២៧ 　- ២១,០០ ១៦,២៧ - ១៤,៥៥ ១៤,៣៣ ទបជងចំណុចេ

៥.៥.៣ សមម្រតៃន្រស្តីជសមជិក្រកមុ្របកឹ ឃំុ សងក ត់។ %
១៦,៧៥

(២០១៧)
- ១៦,៧៥ 　- - ១៦,៧៥ - ១៦,៧៥

សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

៥.៦
សថិតិេលីគន្លង 
េទស េ្រម ចបន

៥.៦.១
សមម្រតៃន្រស្តី យុពី ១៥ដល់៤៩ឆន  ំែដលសេ្រមចចិត្តេ យ
ខ្លួនឯងពក់ព័នធេទនងឹករេ្រប្ីរបស់មេធយបយ  ពនយរកំេណីត 
និងករែថទសំុខភពបន្តពូជ។

%
៥៧,៦ 

(២០១៦)
៥៧,៦ 　- ៧៧ មិនមនទិននន័យ

៥.៦.២
ចំនួនចបប់ េគលនេយបយ ែផនករ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត
 ែដលធនឱយ្រស្តី្រគប់រូបមនលទធភពទទួលបនព័ត៌មន ករអប់រ ំ
 និងេស សុខភពបន្តពជូ និងសុខភពផ្លូ វេភទ។

ចំនួន
១០ 

(២០១៦)
១០ - ១២ ១២ ១២ ១៣ ១៣

សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

៥.c េលីសចំណុចេ

៥.c.១
ចំនួន្រកសួង ថ ប័ន ែដលមន្របព័នធ ម ន និងវភិជ ថវកិ 
ស្រមប់េលកីកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងករព្រងងឹភពអង់ ច
ដល់្រស្ត។ី

ចំនួន 0 - ៣ 0 ២ ២ ២ ទបជងចំណុចេ

៥.c.២
 ចំនួន្រកសួង ថ ប័ន ែដលបនអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្ត
ប្រញជ បេយនឌ័រ។

ចំនួន - ៦ ៧ ៦ ៨ ២៧ ២៨ ២៩ ២៩ េលសីចំណុចេ

ឯក វឌ នភពចំណុចេ /សូចនករ ចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. 
២០១៥

ជកែ់ស្តង

ធនករទទួលបនសុខភពផ្លូវេភទនិងសុខភពបន្តពូជ និងសិទធិបន្តពូជជសកល ដូចបនឯកភពេ យែផ្អកេលើកមមវធិីសកមមភពរបស់សននិសីទអន្តរជតសិ្តីពី្របជជននិងករអភិវឌ  និង
ែផនករសកមមភពទី្រកងុេបក៉ងំ និងឯក រពក់ព័នធនន។

អនុម័តនិងព្រងឹងេគលនេយបយនិងបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន ស្រមបេ់លើកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងបេងកើនភពអង់ ចដល់្រស្តនីិងកុមរ ីេន្រគប់ក្រមិត។

បញច ប់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរ ើសេអើង្របឆងំនឹង្រស្តនីិងកុមរ ីេន្រគប់ទីកែន្លង។

លុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនអំេពើហិង េលើ្រស្តនីិងកុមរ ីេនទី ធរណៈនិងទីែន្លងឯកជននន រមួទងំករជួញដូរ ករេធ្វើ ជវីកមមផ្លូវេភទ និង ជីវកមមេផ ងេទៀត។

លុបបំបត់ ល់ ទេង្វើែដលមនេ្រគះថន ក ់ដូចជករបងខំកុមរឱយេរៀប ពហ៍ពិពហ៍ និងករេធ្វើឱយមនរបួស ន ម្រប ប់បន្តពូជ។

ទទួល គ ល់និងផ្តល់តៃម្លដល់ករងរផទះែដលមិនមនកៃ្រម មរយៈ ករផ្តល់េស ធរណៈ េហ ្ឋ រចន សមព័នធ និងេគលនេយបយគពំរសងគម និងេលើកកមពស់កររួមចំែណកទទួល
ខុស្រតវូឱយបនសមរមយ េនកនងុសងគម្រគួ រ និងសងគមជត។ិ

ធនករចូលរមួេពញេលញនិងមន្របសិទធភពរបស់្រស្ត ីនិងមនឱកសដូចគន កនុងភពជអនកដឹកនេំន្រគប់ក្រមិតៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចកនុងវស័ិយ នេយបយ េសដ្ឋកិចច និងជីវតិជ
ធរណៈ។
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ប ្របឈម 
 ករចបយ់កជនំញស្រមប់្រស្តី នងិផនត់គំនតិរបស់្រគួ រនងិសងគម កនុងករេលីកទឹកចិត្តឱយ្រស្តី
ចូលរួមយល់ដឹងនិងមនជំនញពក់ព័នធបេចចកវទិយ និងេសដ្ឋកិចចឌីជីថល េនមិនទន់បន
ទូលំទូ យេនេឡយី។ 

 ផនត់គំនិតនិងឥរយិបថ្រគួ រនិងសងគម េនបន្តេរសីេអីងេលីតួនទី្រស្តីកនុងភពជអនកដឹកន ំ
ែដលជក ្ត ងំដល់ករអភិវឌ សក្ត នុពលរបស់្រស្តី កនុងករចូលរួមេពញេលញកនុងតួនទី
េធ្វីេសចក្តីសេ្រមច កនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច  និងនេយបយ។ 

 ករេប្តជញ ចិត្តរបស់្រកសួង ថ ប័ន និង អជញ ធរពក់ព័នធ កនុងករចូលរមួអនុវត្តែផនករសកមមភព
ជតិ េគលនេយបយ េគលករណ៍ែណន ំនិងនិតិវធិីនន ពក់ព័នធនឹងេយឌ័រ េនមនក្រមិត។ 
ដូេចនះទមទរឱយមនកិចចសហ្របតបិត្តកិរ្រគប់វសិ័យពភីគីពក់ព័នធទងំអស់ និង ចូលរមួអនុវត្ត
ករងរេនះ ្របកបេ យ្របសិទធភព និង្របសិទធផល ។  

 កររកី ល លៃនជមងឺកូវដី-១៩ បនេធ្វឱីយមនករ ងំសទះកនុងករអនុមតិ និងអនុវត្តេគលនេយ
បយជត ិស្តីពសីមភពេយនឌ័រ នងិែផនករសកមមភពជតិ ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី
្រស្តី រមួទងំែផនករ គេ្រមង កមមវធិនីន។ 

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេប្តជញ ចិត្តេលីកកមពស់បទ ្ឋ នសងគមជវជិជមន មរយៈករអនុវត្ត
ចបប់ជតិ េគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវធិេីន្រគប់ក្រមិត។ ្រកសងួកិចចករនរ ី េ យមនកិចច
សហករនិងករគ្ំរទព្ីរកសួង ថ ប័ន ៃដគូអភិវឌ  និងភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធ បនចូលរមួ
ចំែណកេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រកនុងេគលនេយបយយុទធ ្រស្ត នងិកមមវធីិកំែណទ្រមង់សំខន់ៗ 
ដូចជ៖ 

 ែផនករយុទធ ្រស្ត៥ឆន  ំ ស្តីពីករេលីកកមពស់សមភពេយឌ័រនិងករផ្តល់ភពអង់ ចដល់
្រស្តី ២០១៩-២០២៣ «នររីតនៈទី៥» មនេគលបំណងព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន េដីមបេីលកី
កមពស់សមភពេយនឌ័រ មរយៈអភិ្រកម មកមមវធិីនិងអភិបលកិចចល្អ។ ែផនករេនះ ក់
បញចូ លយុទធ ្រស្តនន្រគប់្រជុងេ្រជយ េដីមបពី្រងឹងមុខងររបស់្រកសួងកចិចករនរ ី ែដលជ
ក ្ត ជំរុញ ែស្វងរកករគ្ំរទមតិ ស្រមបស្រមួល និងេលីកទឹកចតិ្តដល់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
សងគមសុីវលិ វស័ិយឯកជន កនុងករបញចូ លេយនឌ័រេទកនុងេគលនេយបយ ែផនករ គេ្រមង 
កមមវធិរីបស់ខ្លួន។ 

  េគលនេយបយជតិ ស្តីពសីមភពេយនឌ័រ នងឹផ្តល់នូវ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយក្រមិត
ជតិរយៈេពលែវង ស្រមប់្រកសួង ថ ប័ន កនុងករអនុវត្ត និងករទទលួខុស្រតូវេលីករេលកី
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កមពស់សមភពេយនឌ័រេន មវសិ័យ និង្រគប់ក្រមិត។ េគលនេយបយេនះ ក៏បន ក់
បញចូ លខ្លឹម រ ៃនករេរសីេអីងេយនឌ័រ េ យែផ្អកេលីអនុសញញ  សុី-ដ។ 

 ែផនករសកមមភពជតិ ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហិង េលី្រស្តី បនកំណត់នូវ ទិភព និង
សកមមភពសខំន់ៗស្រមប់ករទប់ ក ត់ និងករេឆ្លយីតប្របកបេ យ្របសិទធភព ចំេពះអេំពី
ហងិ ែផ្អកេលីេយនឌ័រេន្រគប់វស័ិយ និងត្រមវូឱយមនករ ក់បញចូ លេទកនុងែផនករសកមមភព
របស់្រកសងួ ថ ប័ន នងិៃដគូពកព័់នធ។ 

 ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ គឺជយន្តករស្រមបស្រមួលរ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភវិឌ  
េដីមបីេធ្វីសុខដុមនីកមមែផនករសកមមភពែផ្អកេលីលទធផល ព្រងឹងភពជអនកដឹកន ំនិងភព
ជមច ស់របស់រ ្ឋ ភិបល េ យែផ្អកេលសូីចនករ ម នរមួគន  (២០១៩-២០២៣)។ ្រកុម
ករងរេនះ បនបេងកីត្រកមុករងរ មវសិ័យ ចនំួន៣ រមួមន ្រកមុទប់ ក ត់អេំពីហងិ េឆ្លីយតប
នឹងេយនឌ័រ ្រកុមបេងកីនភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកចិចដល់្រស្តី និង្រកុម្រស្តីកនុងភពជអនកដកឹនំ
និងអភិបល។ ្រកុមទងំ ៣ េនះ បនេដរីតួទយ៉ីងសំខន់កនុងករេរៀបចំ អនុវត្ត ស្រមបស្រមលួ និង
ម ន្រតួតពិនិតយ កមមវធិរីបស់្រកសួង ថ ប័ន ពីករសេ្រមចបនសមភពេយនឌ័រនិងករបេងកីន

ភពអង់ ចដល់្រស្តី និង ឈនេទសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ ្រកមុករងរប្រញជ បេយនឌ័រ និង
ែផនករប្រញជ បេយនឌ័រ គឺជយុទធ ្រស្តគន្លឹះស្រមប់ពេន្ល នករប្រញជ បេយនឌ័រេន ម
វស័ិយ និង ថ ប័ន។ 

 េយនឌ័រ្រតូវបនេធ្វសីមហរណកមមេទកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍
ជតិ ែផនករយុទធ ្រស្ត មវសិ័យ នងិេគលនេយបយនិងយុទធ ្រស្តនន។ 

 េយនឌ័រ្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុងដំេណីរករកែំណទ្រមង់សខំន់ៗ ដូចជ កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល
ធរណៈ កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ កំែណទ្រមង់ចបប់និង្របព័នធ

យុត្តិធម៌ វមិជឈករនិងវសិហមជឈករ នងិ មរយៈយុទធ ្រស្តជតិេដីមបេីលីកកមពស់្រស្តេីនកនុង
មុខតំែណង្រគប់្រគងេនថន ក់េ្រកមជតិ ឆន ២ំ០១៧-២០១៩ និងេគលនេយបយជតិស្តីពី
ករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ ស្រមប់ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ   
និង្រកបខណ្ឌ ែ្រប្របលួ កសធតុ កំេណីនៃបតង និងករ្រគប់្រគង និភ័យេ្រគះមហន្ត យ។ 

 កនុងេគលបណំងេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រនិងព្រងឹងភពអង់ ចរបស់្រស្តីនិងកុមរ្ីរគប់រូប
េនថន ក់េ្រកមជតិ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនឹងេធ្វសីមហរណកមមករយិល័យកិចចករនរ្ីរកងុ 
្រសកុ ខណ្ឌ  ឱយសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងេ យផទ ល់របស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េហយីមុខងរ
មួយចំនួន ពក់ព័នធនងឹ្រស្តីនងិកុមរ ្រតវូបន្របគល់េទឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
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េគាលេដៅទី៦៖ ធានាឱ មានទឹកនិងអនាម័យនិងការ្រគប់្រគងទឹក និង អ
នាម័យ្របកបេដាយចីរភាពស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប 

វឌ នភាព 

ទឹកនិងអនម័យេដីរតយ៉ួងសំខន់កនុងករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ សុខភព ធរណៈនិង
សុខុមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកំពុងបន្តកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ខ្លួន េដីមបី
សេ្រមចឱយបន មេគលេ ែដលបនកំណត់ ពក់ព័នធនឹងករេលីកកមពស់ករទទួលបនទឹក ្អ ត 
និងេស កមមផគត់ផគង់ទឹកជមូល ្ឋ ន និង ករទទួលបនអនម័យមូល ្ឋ នរបស់្របជជនេនជនបទ។ 
េគលេ ទី៦ បនបង្ហ ញពីវឌ នភពៃនករអនុវត្ត របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ មរយៈ្រកសួងអភិវឌ ន៍
ជនបទ េ យមនករចូលរមួព ីៃដគូអភិវឌ  និងភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធេផ ងេទៀត ពក់ព័នធនឹង
ករទទលួបនទឹក ្អ តេនតំបន់ជនបទ។  ជមួយគន េនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ក៏បនខិតខំែកលម្អ
េហ ្ឋ រចនសមព័នធេស អនម័យស្រមប់្របជជនេ្របី្របស់ ជពិេសស បងគន់អនម័យ នងិបនទប់ទឹក 
ែដលជករេលីកកមពស់ករេ្រប្ីរបស់េស អនម័យេនតំបន់ជនបទ។ េ យ រលទធផលែដលទទួលបន 
ពក់ព័នធនឹងទឹក ្អ តនិងអនម័យ មិនទន់មនភពល្អ្របេសីរ មករកំណត់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
មរយៈ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ  ៃដគូអភិវឌ  និងភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធេផ ងេទៀត នឹងេនែត

បន្តកិចចខតិខំ្របងឹែ្របងបែនថមេទៀត េដមីបបីំេពញនងិសេ្រមចឱយបន មករកណំត់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជ ក៏ដូចជ សេ្រមចឱយបននូវចំណុចេ របស់ គ.អ.ច.ក.។ េគលនេយបយនិងយុទធ ្រស្ត
គន្លឹះៗមួយចំនួន្រតវូបន ក់េចញ េដមីបពីេន្ល នករសេ្រមចបនេគលេ ទងំេនះ។ 

្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម និងគណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគកមពុជ បនខិតខ្ំរបឹង
ែ្របងរក នូវគុណភពទឹកេនេលដីី និង ម នគុណភពទឹកេនកមពុជ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបននឹង
កំពុងយកចិត្តទុក ក់កនុងករព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមព័នធទឹក េដីមបរីមួចំែណកព្រងឹងគុណភពទឹក និងេស
ផគត់ផគង់ទឹក។ ចំេពះដំេណីរករអនុវត្តករងរ្រគប់្រគងធនធនទឹកច្រមុះ ្រកសួងធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម បនអនុវត្តករទទលួខុស្រតូវរបស់ខ្លួនកនុងករ្រគប់្រគងគុណភពទឹក។ ចែំណក្រកសួងបរ ិ ថ ន 
ទទួលខុស្រតវូ និងយកចិត្តទុក ក់េលកីរករពរគុណភពទឹក មរយៈ ករ ម នគុណភពទឹក
ធរណៈ ករ្រតួតពិនិតយជ្របចេំលី្របភពបពុំល និងសកមមភពែដល ចបងកឱយមនករបពុំលទកឹ 

េ យជរំុញ ឱយមនករបំពក់ឧបករណ៍ស្វ័យ្របវត្តិកមម ស្រមប់ ស់សទង់បរមិណសំណល់ និង រធតុ
បំពុលបរ ិ ថ នេន ម្របភពែដលមនសក្ត នុពលបពុំលខ្ល ងំ និងករ្រគប់្រគងករេចលសំ ម សំណល់
រងឹ ឬ រធតុគមីីពុលចូលេទកនុង្របភពទឹក ។ 

គណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគកមពុជ ក៏បនរមួចែំណក ស្រមចបននូវសមទិធផលមួយ
ចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 
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 បនអនុមតយុិទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ ងទេន្ល ឆន ២ំ០១៦-២០២០ និងែផនករយុទធ ្រស្តគណៈ    
កមមករទេន្លេមគងគ ឆន ២ំ០១៦-២០២០។  

 បនបញច ប់ករសិក ស្តីពកីរអភិវឌ  និងករ្រគប់្រគង្របកបេ យចីរភពៃនទេន្លេមគងគ េ យ
ប់បញចូ លទងំផលប៉ះពល់ៃនគេ្រមងទំនប់ រអីគគសិនេីនេលីទេន្លេម។ 

 បនអនុមតយុិទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភពបន ុ ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ កនុង ងទេន្ល
េមគងគ និងយុទធ ្រស្ត្រគប់្រគងនងិអភិវឌ វស័ិយជលផលកនុង ងទេន្លេមគងគ។ 

 បនេរៀបចំេសចក្តី្រពងេគលករណ៍ែណនសំ្តីពី ករ យតៃម្លផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នឆ្លងែដន 
េរៀបចំសកមមភព ម ន្រតួតពិនិតយបរ ិ ថ នរួមគន ស្រមប់ទំនប់ រអីគគីសនីេលីទេន្លេម និង
យុទធ ្រស្ត្រគប់្រគងេ្រគះ ងំសងួត និង ករេធ្វីបចចុបបននភពេគលករណ៍ែណនេំ្រគងប្លង់
ស្រមប់ទនំប់ រអីគគសិនេីលីទេន្លេម និងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ រអីគគិសន្ីរបកបេ យចីរភព។ 

 បនបន្តព្រងងឹកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួៃដគូសនទនចិននិងមយ៉ីន់ម៉ េ យបនែចករែំលក
ទិននន័យនិងព័ត៌មន េរៀបចសំននសិីទបេចចកេទស ផ្ល ស់ប្តូរទស នកិចចរមួគន  ្រ វ្រជវរមួគន េលីបញ្ហ
សំខន់ៗ និងកិចចសហករជមយួមជឈមណ្ឌ លសហ្របតបិត្តកិរធនធនទកឹេមគងគ- នឆង។ 
ជមួយគន េនះ ក៏បនេកៀរគរករគ្ំរទែផនកហរិញញវតថុ និងបេចចកេទសពីៃដគូអភិវឌ  ទងំៃដគូ
េទ្វភគី នងិពហុភគី ស្រមប់ករងរែថរក និងព្រងឹងគុណភពទឹក។ 

្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និងន នុវត្តន៍ គឺជ ថ ប័នសំខន់ែដលទទលួ
បនទុកេរៀបចំនិងករអនុវត្តករ្រគប់្រគងករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តដល់្របជជនេនតំបន់ទី្របជុំជន។ េន
ឆន ២ំ០១៩ េនះ ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តេនតំបនទ់ី្របជំុជន សេ្រមចបនែត្របមណ៥៦,៣៧% ៃនចំនួន
្របជជនសរុបេនតំបន់ទី្របជុំជន។ េស ផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត បនេកីនេឡីងពីជង៣ ននក់ េនឆន ំ
២០១៦ ដល់ជង៤ ននក់ េនឆន ២ំ០១៨ េហយីននិន ករេនះបន្តេកីនេឡងី េ យ រែតករបេងកនី
សមតថភពៃនករផគត់ផគង់ទកឹ ្អ ត មនៃថ្លសមរមយ មនលកខណៈចីរភព និងករព្រងកីករ្រគបដណ្ត ប់
េស កមមផគត់ផគង់ទកឹ ្អ តទូទងំ្របេទស។ េលីសពីេនះេទៀត ជរ ្ឋ ភិបលបនកត់បនថយអ្រ តៃម្ល
េ្របី្របស់ទឹក និងផ្តល់ករឧបតថមភេលីករតភជ ប់ទឹក ្អ តេទដល់កមមករកត់េដរេនកនុងបនទប់ជួល នងិ
ដល់្របជជន្រក្ីរក។ េស ផគត់ផគង់ទកឹ ្អ ត ្រតូវបនេធ្វឯីកជនភវូបនីយកមម េដីមបបីេងកនីករ្រគបដណ្ដ ប់
បែនថមេទៀតដល់តំបន់ជនបទ។ ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត្រតូវបនពយករណ៍ថ នឹងសេ្រមចបនេគលេ  
៩០% ៃនចំនួន្របជជនសរុបេនឆន ២ំ០២៣ និង១០០%េនឆន ២ំ០២៥។ 

ទនទឹមនងឹករយកចិត្តទុក ក់ផគត់ផគង់ទកឹ ្អ តដល់្របជជនេនតំបន់ទី្របជុំជន ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជក៏បនេផ្ត តជសំខន់ផងែដរេលីករផគត់ផគង់េស អនម័យេនតំបន់ជនបទផងែដរ។ មរយៈ 
្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ យកចិត្តទុក ក់េលីករេរៀបចំ្របព័នធផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ដល់្រគួ រននេន
មភូមិជនបទ គឺជ ទិភពខពស់។  
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″Ŭ₣ ̉.̀៖ ŷűΘĕļĮЮýŲЮţ◦Б̀ аĕ Ð.Β.ş.˝. 

 

ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ ĵ с̋Įњĕċ 

ĠŔΆ ŪĠĘņ  

េ យែផ្អកេលីលទធភពទទួលបនទកឹេ្របី្របស់ស្រមប់្របជជនមន ក់ៗ កមពុជមិនែមនជ
្របេទសែដលមនភព នតឹងេលីករេ្រប្ីរបស់ទឹកេទ បុ៉ែន្តបញ្ហ ្របឈមគធឺនធនទឹកដ៏សមបូរែបប
មិន្រតូវបនែចកចយេសមគីន មេពលេវ  (រដូវវស  និងរដូវ្របងំ) និងទីកែន្លង េហយីកមពុជ្រតូវករ
ករអភិវឌ ករស្តុកទឹក ្របព័នធ និងសមតថភពែចកចយ។ ករ្រគប់្រគងធរស្តុតទឹក ៃន្របព័នធទេន្លែដល
ឆ្លងកត់េ្រចីន្របេទស ទមទរឱយមនករសហករពីប ្ត ្របេទសែដលទេន្លបនហូរកត់េនះ មរយៈ 
កិចចសហករឱយមន្របសិទធភពខពស់ជអន្តរជតិ។ 

ផលប៉ះពល់េ យករែ្រប្របួល កសធតុ ដល់ទកឹេលីដីនិងទកឹេ្រកមដី េនែតបន្តមន។
លទធភពផគត់ផគង់ទឹក ្អ តដល់្របជជនេន មតំបន់ជនបទ េនមនបញ្ហ េ យកែន្លងែដលទមទរ
ឱយ ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវខិតខ្ំរបឹងែ្របងបែនថមេទៀត កនុងករេ ះ្រ យ ជពិេសសបញ្ហ ពក់ព័នធនឹងករ
្រគប់្រគងថវកិអភិវឌ ន៍ និងករចូលរមួ។ បញ្ហ គន្លឹះបនទ ប់គឺ្របភពហរិញញបបទនេនមនក្រមិត ត្រមូវ
ករេហ ្ឋ រចនសមព័នធេនតំបន់ជនបទេនមនទំហធំ។ំ ទនទឹមនឹងេនះ េទះបីជករធ្ល ក់ចុះនូវគុណភព

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩
៦.១ ទបជងចំណុចេ

៦.១.១
សមម្រតៃន្របជជនកមពុជរស់េនកនុងតំបន់ទី្របជំុជន ែដលទទួល
បនករេ្របី្របស់េស ផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ្របកប េ យសវុតថិភព។

%
៨៣,០

(២០១៦)
៨៣,៥ ៨៤,០ ៨៥,០ ៨៧,០ - - - គម នទិននន័យ

៦.១.២
សមម្រតៃន្របជជនេនតំបន់ជនបទ ែដលេ្រប្ីរបស់េស ផគត់ផគង់ទឹក
បរេិភគ្របកបេ យសុវតថិភព។

% ១៦,០ ១៦,០ ១៨,០ ២១,០ ២៣,០ ១៦,០ ១៦,០ ១៦,០ ១៦,០ ទបជងចំណុចេ

៦.២
សថិតិេលីគន្លង 
េទស េ្រម ចបន

៦.២.១
សមម្រតៃន្របជជនេនតបំន់ជនបទ ែដលេ្របើ្របស់េស  ្រគប់ ្រគង 
អនម័យ រមួទងំ ឧបករណ៍ ងសម្អ តៃដ ទឹក និង ប៊ូ។

% ២៧,០ ២៨,០ ២៩,០ ៣០,០ ៣១,០ - - - - គម នទិននន័យ

សមម្រតៃន្របជជនេនតបំន់ជនបទ ែដលេ្របើ្របស់ េស  ្រគប់្រគង
អនម័យ។

%
៥៦,០ 

(២០១៦)
៥៦,០ ៦០,០ ៦២,០ ៧១,០ ៦៧,៤ ៧១,២ ៧១,២ ៧១,២

សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

៦.៣ េលីសចំណុចេ

៦.៣.១
សមម្រតៃនសំណល់ វែដលបនសម្អ ត្របកបេ យសុវតថិភព 
(សំណល់ វឧស ហកមម )។ % ១២,០ ១៥,០ ១៩,០ ១៩,០ ២៣,០ ៤០,០ ៤៨,០ ៥៧,០ ៦៥,០ េលសីចំណុចេ

៦.៤ ទបជងចំណុចេ

៦.៤.១
្រតឹមឆន ២ំ០២៥ ្របជជនកមពុជ្រគប់រូបេនតំបន់ទី្របជំុជនទទួល បន
ទឹក ្អ តេ្រប្ីរបស់្របកបេ យចីរភព គុណភពល្អ និងតៃម្លសមរមយ។

%
៨៣,០០

(២០១៦)
៨៣,០០ ៨៥,០០ ៨៧,០០ ៩០,០ ៧៥,០៧ ៨៥,៨៤ ៤៥,៤១ ៥៦,៣៧ ទបជងចំណុចេ

៦.a េលីសចំណុចេ

៦.a.១
ទំហំហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករែដលពក់ព័នធេទនងឹទឹក ្អ តនិង  
អនម័យ ែដលជែផនកៃនែផនករចំ យស្រមបស្រមលួេ យរ ្ឋ ភិ
បល េធៀបនឹង ផ.ស.ស.។

% ៃន 
ផ.ស.ស.

០,១៤
(២០១៦)

០,១៤ ០,១៣ ០,១២ ០,១១ ០,១៩ ០,៣៩ ០,៣២ ០,៥៧ េលសីចំណុចេ

្រតឹមឆន ២ំ០៣០ កត់បនថយឱយបនេ្រចើននូវលំហូរហិរញញ វតថុ និងេ្រគ ងសព្វ វធុខុសចបប់ ព្រងឹងភពដូចេដើមវញិ និងករទទួលបនមកវញិនូវអចលន្រទពយែដល្រតូវបនលួច និង្របយុទធ្របឆំងនឹង
អងគករឧ្រកឹដ្ឋកមម្រគប់ទ្រមង់។

្រតឹមឆន ២ំ០៣០ ព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ និងគ្ំរទករក ងសមតថភពដល់ប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  កនុងកមមវធិីនិងសកមមភពពក់ព័នធនឹងទឹក ្អ តនិងអនម័យ រួមទំងបេចចកវជិជ
្របមូលទឹក បន បទឹកៃ្រប ្របសិទធភពទឹក សម្អ តសំណល់ វ ែកៃចននងិេ្របើ្របស់េឡើងវញិ។

ឯក ជកែ់ស្តងចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. 
២០១៥

្រតឹមឆន ២ំ០៣០ េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងគុណ ភព ទឹក េ យកត់បនថយករ បំពុល លុបបំបត់ ករេបះ បង់ស្រមម និងកត់បនថយ ឱយេនក្រមតិ ទប បំផុតៃន ករ េបះ បង់េចល សមភ រៈនិង រ ធតុ ជតិ 
គីមីែដលមនេ្រគះថន ក់  កត់បនថយឱយ េន  ពកក់ ្ត ល សម ម្រត    ៃន សំ ណល់     វ ែដល មិនបនសម្អ ត និងបេងកើនឱយបនេ្រចើន វតថុធត ុេដើម កេកើតេឡើងវញិ និង ករេ្របើ ្របស់   េឡើង វញិ ្របកបេ យ
សុវតថិភព ជ សកល។

ចំណុចេ /សូចនករ វឌ នភព

៦.១ ្រតឹមឆន ២ំ០៣០ សេ្រមចនូវករទទួលបនជ កលក និងសមធម៌នូវទឹកបរេិភគែដលមនសុវតថិភព និងមនតៃម្លសមរមយ ស្រមប់្របជជនទំងអស់។

្រតឹមឆន ២ំ០៣០ ទទួលបន្រគប់្រគនន់ិងសមធម៌ នូវអនម័យ ស្រមប្់របជជន្រគប់របូ និងបញច បក់របេនទ របង់េនេ្រកបងគន់ េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើត្រមវូកររបស់្រស្តីនិងកុមរ ីនិង្របជជន
ែដលរស់េនកនងុ ថ នភពងយរងេ្រគះ។
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ទឹកពី្របភពទកឹ ធរណៈេនកមពុជ មនិទន់មនក្រមិតធងន់ធងរក្ដី បុ៉ែន្តកមពុជមនបញ្ហ ្របឈមេលីករ
ខ្វះខតេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រគប់្រគងសំ មនិងសំណល់រងឹេនតបំនទី្របជុំជន។ ទីកែន្លងទុក ក់សំ ម
ចុងេ្រកយ (ទី នចក់) និង្របព័នធ្រប្រពឹត្តកមមទកឹកខ្វក់ (ទឹកលូ) េនតបំន់ទី្របជុំជនគឺជកិចចករ
ចបំច់ែដល ជរ ្ឋ ភបិល្រតូវព្រងឹង និងអភវិឌ ្របកបេ យបរយិប័នន តម្ល ភព និង្របសិទធភព។ 
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ែផនករយុទ្ឋ ្រស្តជតសិ្តីពីទកឹនិងអនម័យជនបទ ២០១១-២០១៥ បនត្រមង់ទសិ
សកមមភពនងិអនុវត្តន៍ េដីមបពី្រងកីករតភជ ប់ ករផគត់ផគង់ទកឹ ្អ ត អណ្តូ ង និង្រសះ ករែចកចយ
្របព័នធចេ្រមះទឹក និងករដំេឡងីធុងស្តុកទឹក។ ចំណុចេ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេនឆន ២ំ០២៥ គឺ
សហគមន៍ជនបទទងំអស់នឹងមនលទធភពទទលួបនទឹក ្អ តនិងអនម័យ នងិរស់េនកនុងបរយិកស
្អ តនិងអនម័យ េ យលុបបំបត់ករបេនទ បង់េន មទី ល ែដលមនផលប៉ះពល់ចេំពះ្រស្តីនិង

កុមរ។ េដមីបសីេ្រមចបនចំណុចេ េនះ ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទបនេរៀបចំែផនករសកមមភពជត ិ
ស្រមប់ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តនិងអនម័យជនបទឆន ២ំ០១៤-២០១៨ និងែផនករសកមមភពជតេិលកី
ទី២ ស្រមប់ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តនិងអនម័យជនបទកនុងឆន ២ំ០១៩-២០២៣ រួមជមួយ ែផនករ
យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ ២០១៩-២០២៣ របស់្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ េ យកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងនងិ
ករចូលរមួចែំណករបស់ភគីពក់ព័នធទងំអស់ ជពិេសស ៃដគូអភិវឌ េន្រគប់ក្រមតិ។ េលីសពេីនះ
េទៀត កិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយៃដគូអភិវឌ នន ដូចជ ភន ក់ងរសហ្របតបិត្តិអន្តរជតជិបុ៉ន ភន ក់ងរ 
សហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតកូិេរ ៉ភន ក់ងរអភិវឌ ន៍អន្តរជតិរបស់អូ្រ ្ត លី នងិជំនួយអភិវឌ ន៍ផ្លូវកររបស់
ចិន នឹងជួយបេងកីនេលប នករព្រងកីករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត ែដលមនសុវតថិភព ្អ ត ចេជឿទុកចតិ្ត
បន និងមនតៃម្លសមរមយ។ ទនទមឹេនះ សកមមភព នងិវធិនករទប់ ក ត់ករបពុំលទឹកពីករេចលសំ ម 
សំណល់រងឹ ករបេញចញសំណល់ វ ទឹកកខ្វក់ពីតំបន់ទី្របជុំជន និងករ យភយ រធតុគីមីពុល
ែដលមនេ្រគះថន ក់េចញពី្របភពផលិតកមមនិង ជីវកមមនន ្រតូវបនកំណត់េនកនុងយុទធ ្រស្ត
ជតិបរ ិ ថ ននងិែផនករសកមមភព ២០១៦-២០២៣ ្រកបខណ្ឌ យុទធ ្រស្តបរ ិ ថ ននិងករ្រគប់្រគង
ធនធនធមមជតិ (ែផនទីឯកភពករងរ) ២០១៩-២០២៣ និងទទួលបនករគ្ំរទពីប ្ដ ៃដគូអភិវឌ  
និងមនករចូលរមួសហករព្ីរគប់ភគពីក់ព័នធ ជពិេសសវស័ិយឯកជន។ 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេធ្វីសមហរណកមម ករយិល័យអភិវឌ ន៍ជនបទ និង ករយិល័យ
ឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និងន នុវត្តន៍ ឱយសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងេ យផទ ល់របស់
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េហយីមុខងរមួយចនំួនពក់ព័នធនងឹករ្រគប់្រគងនិងផ្តល់េស ផគត់ផគង់ទឹក
្អ ត និង ករ្រគប់្រគងនិងករផ្តល់េស អនម័យ នឹង្រតូវ្របគល់េទឱយរដ្ឋបល្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  កនុង

េគលបំណងេលីកកមពស់្របសិទធភពកនុងករ្រគប់្រគង ករ្រគប់្រគងនិងករផ្ដល់េស ទឹក ្អ តនិង
អនម័យ ្របកបេ យចរីភព គុណភព បរយិប័នន និងសមធម៌។ 
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េគាលេដៅទី៧៖ ធានាឱ ទទួលបានថាមពលែដលមានលក្ខណៈបេច្ចកេទស
ទំេនើប ្របកបេដាយចីរភាព អាចេជឿជាក់បាន និងមានតៃម្លសមរម
ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប 

ŷűΘĕļĮ 
កនុងវសិ័យថមពលអគិគសនី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនផ្តល់ ទភិពខពស់េលកីរចូលរួម

ចំែណករបស់ែផនកឯកជន កនុងករវនិិេយគេដីមបអីភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធថមពលអគិគសនី ទងំកនុងករ
ផលិត ករបញចូ ន នងិករែចកចយ។ ករ្រគប់្រគងេស ផគត់ផគង់អគិគសនេីនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
្រតូវបនដំេណីរករ្រសប មករកំណត់របស់ចបប់ស្តីពីអគិគសនីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងេនះ ្រកសួង
ែរ ៉និង ថមពល មនសមតថកចិចទទលួខុស្រតូវកនុងករេរៀបចំនងិ្រគប់្រគងេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត 
ស្តង់  និងែផនករអភិវឌ ន៍វស័ិយថមពលអគិគសន ី េដីមបធីនដល់ករផ្តល់េស ផគត់ផគង់អគិគសនី និង
ករេ្របី្របស់អគិគសនី ្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យ្របសិទធភព គុណភព ចីរភព និងមនតម្ល ភព។ 
កនុងបរកិរណ៍េនះ ្រកសួងែរ ៉ និង ថមពលបនកំណត់ឱយអនកផ្តល់េស ផគត់ផគង់អគិគសនី ្រតូវអនុវត្ត
មស្តង់ បេចចកេទស ស្តង់ សុវតិថភព និងលិខិតបទ ្ឋ ននន ែដលបេងកីតេឡងីនិងផ ព្វផ យ

េ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រកសួងែរ ៉និង ថមពល និង ជញ ធរអគិគសនីកមពុជ េដីមបធីនបននូវករផ្តល់
េស ផគត់ផគង់អគិគសនីមួយែដលមន្របសិទធភពនងិសុវតថិភព។ 

្រកសួងែរ ៉និង ថមពល បនខិតខកំត់បនថយឱយបនជអតិបរម នូវផលប៉ះពល់ែដល ច
េកីតេឡងីេ យ រគេ្រមងអភិវឌ ន៍កនុងវស័ិយថមពល េទេលីបរ ិ ថ នធមមជតិនិងសងគម មរយៈ
កិចចសហករយ៉ងជិតសិនទធជមួយ្រកសួងបរ ិ ថ ន នងិ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធេផ ងេទៀត កនុងកររះិរក
វធិនករនងិដំេ ះ្រ យនន េដីមបកីត់បនថយនិង្រគប់្រគងផលប៉ះពល់ទងំេនះ។ ករអភិវឌ
គេ្រមងនន ែតងែតឈរេលមូីល ្ឋ នៃនករថ្លឹងែថ្លង និងេ្របៀបេធៀបយ៉ងល្អតិល្អនន់ិង្រតមឹ្រតវូ រ ង
ផលប៉ះពល់និងផល្របេយជន៍ មរយៈ ករសិក យតៃម្លលម្អិត្របកបេ យវជិជ ជីវៈ្រតមឹ្រតូវ ែដល
បនគិតគូរដល់ផល្របេយជន៍ជតិ និងផល្របេយជន៍រមួរបស់្របជជន។ 

េនកនុងឆន ២ំ០១៩ បរមិណ្របភពថមពលអគិគសនីែដលបនផលិត និងនចូំលព្ីរបេទស
ជិតខងេនទូទងំ្របេទស មនចំនួន១១ ៧៣៧,៩១ នគីឡូ ៉ ត់េម៉ង េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងឆន  ំ
២០១៨ មន្រតឹមែត៩ ៧៣៨,៧៧ នគីឡូ ៉ ត់េម៉ង គឺមនករេកីនេឡងី្របមណ២៣,៣៧%។ 
ទំហំៃនករអភិវឌ ្របភពថមពលអគគិសនីបនេកីនេឡីងពី២ ០៩៧,៤៩េម គ ៉ ត់ កនុងឆន ២ំ០១៦ 
ដល់៣ ០៦៩,២៦េម គ ៉ ត់ កនុងឆន ២ំ០១៩ ែដលកនុងេនះ ករផលិតកនុង្រសុកេកីនពី១ ៦៨០,៩៩ 
េម គ ៉ ត់ ដល់២ ៤៤២,៥១េម គ ៉ ត់ និងករនចូំលពី្របេទសជិតខងបនេកីនេឡងីពី២២,០៦% 
មក២៥,២០% ៃនថមពលសរុប ែដលកេំណីនេនះ្រសបេទនឹងកេំណីនៃនត្រមូវករេ្រប្ីរបស់អគិគសនី
កនុង្របេទស។ 
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្របព័នធប ្ត ញជតិបញជូ នអគគិសនី បន តសនធឹងពីេខត្ត្រពះសីហនុ កត់ ម ជធនី
ភនំេពញ េទដល់េខត្តសទឹងែ្រតងភគខងេកីត  និងេទដល់េខត្តឧត្តរមនជ័យេនភគពយពយ ្រពមទងំ
ភជ ប់ពីេខត្តេពធិ៍ ត់េទេខត្តេកះកុង។ េនចុងឆន ២ំ០១៩េនះ ្របព័នធប ្ត ញជតិមនលទធភពនំ
ចូល្របភពអគិគសនពីី្របេទសេវៀត ម ៃថ នងិ វ ្រពមទងំទទលួព្ីរបភពថមពលននែដលផលិត
េនកនុង្រសុក េដីមបរីមួបញចូ លគន បញជូ នេទផ្តល់ឱយដល់ ជធនី-េខត្តចំនួន២១ មត្រមូវករេ្របី្របស់ 
មរយៈអនុ ថ នីយ ែដលសថិតេនកនុង ជធន-ីេខត្តទងំេនះ គឺ ជធនភីនេំពញ េខត្តក ្ត ល ែកវ 

កំពង់សពឺ កំពត ែកប ្រពះសីហនុ បនទ យមនជ័យ េសៀម ប បត់ដំបង កំពង់ឆន ងំ ៃ្រពែវង េពធិ៍ ត់ 
េកះកុង កំពង់ចម ្វ យេរៀង ៃប៉លិន ្រកេចះ សទឹងែ្រតង ្រពះវ ិ រ និងឧត្តរមនជ័យ។ ជមួយគន េនះ 
ប ្ត ញជតេិនះ ក៏មនលទធភពបញជូ នអគិគសនបីន្តេទជួយដល់េខត្តជិតខងចំនួន៤េទៀត គ ឺេខត្តតបូងឃមុ ំ
កំពង់ធំ រតនគិរ ីនិងមណ្ឌ លគរិ។ី ប ្ត ញជតិេនះ ក៏មនលទធភពផគត់ផគង់អគិគសនីឱយដល់េ ងច្រកនន 
និងតំបន់ឧស ហកមមធំៗ ែដលមនទី ងំសថិតេនកនុងរង្វង់ែដនផគត់ផគង់របស់អនុ ថ នីយទងំ៣៦ ែដល
សថិតេនកនុងេខត្តទងំ២១ េនះផងែដរ។ ជរួម ែខ ប ្ត ញបញជូ នអគិគសនីតង់សយុងខពស់ មន្របែវង 
២ ២៦៧គីឡូែម៉្រត  និងអនុ ថ នយីចំនួន៣១កែន្លង ែដល្រគបដណ្ត ប់េ យផទ ល់េលី ជធនី-េខត្ត 
ទងំ២១ ខងេលី។   

កនុងឆន ២ំ០១៩ េនះ ករបញជូ ន្របភពអគិគសនីពអីនុ ថ នីយប ្ត ញជតិ េទកន់តំបន់
ជនបទននេនកនុង្របេទសកមពុជ មនែខ ប ្ត ញតង់សយុងមធយម្របែវង៣៥ ៦៧៣គីឡូែម៉្រត ែដល
កនុងេនះ ករវនិិេយគេ យអគគសិនកីមពុជមន្របែវង១៦ ៥៦៧គីឡូែម៉្រត នងិវនិេិយគេ យេស ករ
ឯកជន មន្របែវង១៩ ១០៦គីឡូែម៉្រត។ បែនថមពីេលីេនះ អគិគសនីកមពុជបននិងកំពុងែតេធ្វីករព្រងីក
ប ្ត ញបញជូ នរងេចញពីអនុ ថ នីយេទកន់តំបន់ជនបទនន កនុង្រកបខណ្ឌ ឥណទនពី្របេទសចនិ 
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ និងពីៃដគូអភវិឌ េផ ងេទៀត េដីមបបីញជូ ន្របភពអគគសិនរីបស់ប ្ត ញជតិ ឱយេទ
ដល់តបំន់ននែដលមនិទន់ទទួលបន្របភពអគគសិនីពីប ្ត ញជតិ។ 

េដីមបចូីលរមួកត់បនថយភព្រក្ីរក និងបេងកីតសុខដុមនីយភពៃនកររស់េនរបស់្របជជន
េនតំបន់ជនបទ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនជំរុញករអភិវឌ អគគិសនីភវូបនយីកមមជនបទជបន្តេទៀត 
េដីមបសីេ្រមចឱយបននូវេគលេ ជយុទធ ្រស្តចំនួន២ គឺ ទ១ី៖ េន្រតឹមឆន ២ំ០២០ ភូមិទងំអស់ទូទងំ
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ នឹងមនអគគិសនីេ្របី្របស់ពី្របភពអគិគសនីេផ ងៗគន  និង ទី២៖ េន្រតឹមឆន ំ
២០៣០ យ៉ងេ ច៩០% ៃន្រគួ រទងំអស់េនទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ នងឹមនអគគិសនីែដល
មនគុណភពដូចអគិគសនីពបី ្ត ញជតិេ្រប្ីរបស់។ េនកនុងឆន ២ំ០១៩ េនះ ករអភិវឌ ប ្ត ញែចកចយ 
បន្រគបដណ្ត ប់េលីភូមចិំនួន១៣ ១៣១ ឬ ៩២,៦៨% ៃនចំនួនភូមិទូទងំ្របេទស េហយីករភជ ប់ចរន្ត
ពីប ្ត ញេទឱយអនកេ្របី្របស់ មនចនំនួ្របមណ២,៦៨ នខនងផទះ ឬ្របមណ៧៤,៧៨% ៃនចនំនួ
ខនងផទះសរបុទូទងំ្របេទស ្របមណ៣,៥៧ ន។ 

ចប់ពីែខេម  ឆន ២ំ០១៦ រហូតដល់ចុងឆន ២ំ០១៩ េនះ អនកេ្របី្របស់េន មតបំន់
ននែដលទទួលបនអគគសិនីពបី ្ត ញជតិចំនួន៣៥២ ជញ បណ្ណ បនទទួលករបញចុ ះៃថ្លអគគិសនពីី 
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៨០០េរៀល មក្រតឹមៃថ្ល ៧៤០េរៀល កនុងមួយគីឡូ ៉ ត់េម៉ង រមួបញចូ លនឹងៃថ្លអនុេ្រគះេផ ងៗេទៀត។ ជក់
ែស្តង លំេន ្ឋ នែដលេ្របី្របស់ថមពលមិនេលីសពី១០គីឡូ ៉ ត់េម៉ងកនុងមួយែខ ទទួលបនករ 
បញចុ ះៃថ្លពី ៤៨០េរៀល កនុងមួយគីឡូ ៉ ត់េម៉ង មក្រតឹមៃថ្ល ៣៨០េរៀល កនុងមួយគីឡូ ៉ ត់េម៉ង និង
ស្រមប់លេំន ្ឋ នែដលេ្របី្របស់ថមពលមនិេលីសពី ៥០គីឡូ ៉ ត់េម៉ងកនុងមយួែខ ្រតូវទទលួបនករ
ផគត់ផគង់ៃថ្ល ៦១០េរៀលកនុងមួយគីឡូ ៉ ត់េម៉ង។ ជមយួគន េនះ ចំេពះករេ្របី្របស់អគគិសនសី្រមប់
ដំេណីរករមុខរបរកសិកមមេនេពលយប់ ចប់ពេីម៉ង៩យប់ រហូតដល់េម៉ង៧្រពឹក ្រតវូទទលួបនករ
ផគត់ផគង់ មៃថ្ល ៤៨០េរៀល  កនុងមួយគីឡូ ៉ ត់េម៉ង។ ករបញចុ ះៃថ្លអគគសិនីេនះ គឺ្រសបេទ មែផនករ
យុទធ ្រស្តកត់បនថយអ្រ និងគម្ល តៃថ្លលក់អគគសិនីេនកនុងកមពុជ ឆន ២ំ០១៥-២០២០ ែដល ជរ ្ឋ
ភិបលបនអនុមតិ។ ចប់ ងំពីឆន ២ំ០១២ ដល់ចុងឆន ២ំ០១៩ េនះ មូលនិធិអគគសិនភីវូបនីយកមម
ជនបទរបស់អគគិសនីកមពុជ បនផ្តល់នូវកញច ប់ថវកិចំននួ ៣០៧ នដុ ្ល រ េមរកិ េដីមបជីួយជរំុញ
ករព្រងីកប ្ត ញផគត់ផគង់អគគិសនីេទដល់តំបន់ជនបទ ច់្រសយល េដីមបីជួយដល់្រគួ រ្រកី្រក
រស់េនកនុងតបំនជ់នបទនិងតបំន់ជនបទ ច់្រសយល ឱយ ចមនលទធភពតភជ ប់ចរន្តពីប ្ត ញអគគសិន ី
និងមនចរន្តអគគិសនីេ្របី្របស់ពី្របព័នធពន្ល្ឺរពះ ទតិយ។ សមិទធផលសំខន់ៗកនុងករងរេនះ មនដូចជ 
ផ្តល់ចរន្តអគិគសនដីល់្រគួ រ្រក្ីរកេនជនបទ ចំនួន ៧៤ ៦៨៣្រគួ រ ផ្តល់្របព័នធថមពលពន្លឺ្រពះ ទិតយ
មផទះចនំួន១០៧ ៦៤០្របព័នធ និង ឧបតថមភទុនស្រមប់ព្រងីក និងែកលម្អ្របព័នធផគត់ផគង់អគិគសនេីន

តំបន់ជនបទ ្របែវង១១ ៤៨៤គីឡូែម៉្រត។ 

ជទូេទ កមពុជគ្ំរទដល់ករអភិវឌ ថមពលកេកតីេឡងីវញិ ដូចជ ថមពលពន្លឺ្រពះ ទិតយ
ជេដីម។ កមពុជក៏បនអនុមតេិលីករវនិេិយគថមពលពន្ល្ឺរពះ ទិតយ ែដលមនសមតថភពផលិតសរុប
្របមណ៤១៥េម គ ៉ ត់ និងកំពុងពិចរ ងសង់េ ងច្រកថមពលខយល់ែដលមនសមតថភព
ចំនួន៨០េម គ ៉ ត់ ផងែដរ។ 

តារាង ៤.៧៖ វឌ នភាពេគាលេដៅទី៧ ៃន គ.អ.ច.ក.  
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កនុង ង៤.៧ ខងេលី មិនបនបង្ហ ញពីវឌ នភពៃនករសេ្រមចបនកនុងេគលេ ទី៧ 
ៃនគ.អ.ច.ក. េទ េ យ រសូចនករទងំ៤ េនះ មនករលំបកកនុងករ្របមូលទិនន័យ និងមនភព

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

៧.១ មិនមនទិននន័យ

៧.១.១ សមម្រតៃន្របជជន ែដលទទួលបនអគគីសនីេ្របី្របស់។ ននក់ ៧,៧៤ ៩,២១ ៩,៤៩ ៩,៧៧ ១០,០៦ - - - - មិនមនទិននន័យ

៧.១.២
សមម្រតៃន្របជជនែដលពឹងែផ្អកជចមបងេល ី    បេចចក
វទិយនិងឥនធនៈ ្អ ត។

ននក់ ៦,១៦ ៦,០៧ ៦,០៧ ៦,០៨ ៦,០៩ - - - - មិនមនទិននន័យ

៧.២ មិនមនទិននន័យ

៧.២.១
សមម្រតៃនថមពលកេកតីេឡីងវញិកនុងថមពលែដល
េ្រប្ីរបស់សរុប។

Ktoe Ư ự́ Ư ̉៩៨ Ư ̀Ươ Ư ̣́Ơ,ơ Ư ៨៨̣ - - - - មិនមនទិននន័យ

៧.៣ មិនមនទិននន័យ

៧.៣.១
សមម្រតៃនថមពលបឋម េធៀបនឹងផលិតផលកនុង
្រសុកសរុប។

% ៃន ផ.ស
.ស.

០,៣៩ ០,៣៨ ០,៣៧ ០,៣៧ ០,៣៦ - - - - មិនមនទិននន័យ

វឌ នភព

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនករទទួលបនជ កលនូវេស ថមពលទំេនើប  ចទុកចិត្តបន និងតៃម្លសមរមយ។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០បេងកើនចំែណកៃនថមពលកេកើតេឡើងវញិកនុងថមពលច្រមុះជ កល

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បេងកើនេទ្វដងៃនអ្រ េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវ្រប សិទធភពថមពលជសកល

ចំណុចេ /សូចនករ ឯក ២០១៥
ចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. ជកែ់ស្តង
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ខុសគន ពសូីចនករកនុងវស័ិយថមពលអគគិសនី។ េទះជដូចេនះក្តី ្រកសួងែរ ៉និង ថមពល សូមបង្ហ ញ
ពីសមិទធផល មរយៈសូចនករមួយចំនួន ដូចបង្ហ ញជូនកនុង ង ៤.៧.១ ខងេ្រកម។  

តារាង ៤.៧.១៖ សូចនាករសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ក្នុងវិស័យែរ និង ថាមពល 

ល.រ សូចនករ ឯក  ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ 

១ សនទស ន៍ៃនភូមិែដលទទួលបនអគគិសនីែដល
ចទុកចិត្តបន មនៃថ្លសមរមយេ្របី្របស់ 

% ៧៤,៤៣ ៨១,៥៨ ៨៦,៨៥ ៩២,៦៨ 

២ សនទស ន៍ៃនខនងផទះរបស់្របជពលរដ្ឋ ែដល
ទទួលបនេស ផគត់ផគង់ថមពលអគគិសនី 
ទុកចិត្តបន មនៃថ្លសមរមយ 

% ៥៨,២៣ ៦៨,៦៤ ៧២,១៦ ៧៤,៧៨ 

៣ សនទស ន៍ៃនករេ្របី្របស់្របភពថមពលកេកីត
េឡីងវញិ 

% ៣៧,១០ ៣៤,២៨ ៤៩,៤៦ ៣៤,៨៤ 

៤ សនទស ន៍ៃនថមពលបឋម េធៀបនឹងផលិតផល
កនុង្រសុកសរុប 

toe/thousand 
2010 USD 

០,៣២ ០,៣១ ០,៣០ ០,៣០ 

ŪĠķĮ៖ Ū˝₤У₣Яũм ĕЊ₣ ▫ņĮŲ 

ប ្របឈម  

្របេទសកមពុជេន្រតូវករធនធនហរិញញវតថុេ្រចីនែថមេទៀត េដីមបវីនិិេយគេលីេហ ្ឋ រចន
សមព័នធ ដូចជ ករផលិតថមពលអគគសិនី ករ ងសង់ប ្ត ញអគគិសនី ករ ងសង់អនុ ថ នីយ និង
បេចចកវទិយ្រគប់្រគងថមពល េដីមបធីនឱយបននូវ្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ថមពល ្អ ត ្របសិទធ
ភពថមពល និងគុណភពផគត់ផគង្់រគប្់រគន់ ជពិេសសស្រមប់តំបន់ជនបទ។ េទះបីជមនវឌ ន
ភពយ៉ងឆប់រហ័សកនុងករអភិវឌ ថមពលេនកមពុជក៏េ យ ក៏េនមនបញ្ហ មួយចំននួ ដូចជ ្របភព
ថមពលនងិករតភជ ប់ប ្ត ញ  កង្វះធនធនហរិញញវតថុ និង ករេ្របី្របស់េនមនក្រមតិៃនសក្ត នុពល
្របភពថមពលកេកីតេឡងីវញិ។ លទធភពទទួលបនេ្របងឥនធនៈស្រមប់ចម្អិន រេនែតជបញ្ហ
្របឈមេធ្វីឱយ្របជជនជេ្រចីនេនែតចម្អនិ រេ យេ្រប្ីរបស់អុស ែដលជ្របភពៃនករបំពុលខយល់
កនុងផទះ ជពិេសស កនុងចេំ ម្រកុម្រគួ រងយរងេ្រគះេនតំបន់ជនបទនិងតបំន់ ច់្រសយល។ 

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

េដីមបេីឆព ះេទសេ្រមចបន មករកំណត់ ៃនេគលេ ននរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ក៏
ដូចជេគលេ របស់ គ.អ.ច.ក. ្រកសួងែរ ៉នងិ ថមពល បន ក់េចញវធិនករេគលនេយបយជ
មូល ្ឋ នចនំនួ៣ ដូចខងេ្រកម៖ 
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ទី១-បន្តករអភវិឌ  សមតថភពផលិត បញជូ ន ែចកចយ នងិករភជ បប់ ្ត ញអគគសិន៖ី េនកនុងករបន្ត
ករអភិវឌ សមតថភព ផលិត បញជូ ន ែចកចយ និងភជ ប់ប ្ត ញអគគិសនី វធិនករេគលនេយបយ
លម្អិតនន្រតូវបន ក់េចញឱយអនុវត្ត គឺ៖ 

 បន្តអភវិឌ ្របភពថមពល កនុងេគលេ េធ្វឱីយ្របភពអគគសិនសី្រមប់ផគត់ផគង់មន្រគប់្រគន់ 
និងេកីនទន់កំេណីនៃនេសចក្តី្រតវូករេ្រប្ីរបស់េនកនុង្រសុក េ យេលីកទឹកចតិ្តឱយេ្របី្របស់
បេចចកវទិយថម ី និងថមពល ្អ ត កនុងលកខខណ្ឌ រក ករបេងកីន្របសិទធភពេសដ្ឋកចិច បនថយៃថ្ល
េដីម មនចីរភពស្រមប់រយៈេពលយូរអែង្វង ចបេងកីនសថិរភពៃនករផគត់ផគង់បែនថម និង
បេងកីនក្រមិតសន្តិសុខថមពលេនកមពុជ។ 

 បន្តអភវិឌ ប ្ត ញបញជូ ន កនុងេគលេ េធ្វីឱយប ្ត ញបញជូ ននិងអនុ ថ នីយ ច្រគបដណ្ត ប់
្រគប់ទកីែន្លងទូទងំ្របេទស ចទទលួ្របភពអគគសិនីទងំ យែដលអភិវឌ មករមួបញចូ លគន  
និង ចបញជូ ន្របភពេនះេទឱយ្រគប់តបំន់ែចកចយ និង្រគប់អនកេ្របី្របស់ធំៗ ទូទងំ្របេទស 
ែដលេធ្វីឱយ្របព័នធេនះមនភព្របទក់គន េទវញិេទមក និង ចបេងកនីសថិរភពៃនករផគត់ផគង់
ឱយអនកេ្របី្របស់។ 

 បន្តអភវិឌ ប ្ត ញែចកចយ កនុងេគលេ េធ្វីឱយប ្ត ញែចកចយទងំេនះ ចភជ ប់្របភព
អគគិសនីជមយួ្របព័នធប ្ត ញជតិ ច្រគបដណ្ត ប់ករែចកចយឱយបន្រគប់ភូមទូិទងំ
្របេទស េដីមបឱីយអនកេ្រប្ីរបស់្រគប់្របេភទ ្រគប់ទកីែន្លង មនលទធភពភជ ប់ប ្ត ញអគគិសនី
េ្រប្ីរបស់បនេ យងយ្រសួល និង េដីមបឱីយអនកេ្របី្របស់ទទលួបនេស និងៃថ្លដូចគន ។ 

ទី២- ែកលម្អករផ្តល់េស ផគតផ់គងអ់គគសិន៖ី េនកនុងករែកលម្អករផ្តល់េស ផគត់ផគង់អគគសិន ីមន
មុខសញញ ចនំនួ៤ ែដលវស័ិយថមពលអគគសិន្ីរតវូយកចិត្តទុក ក់េធ្វីករែកលម្អេឡងីវញិ េដីមបី ច
សេ្រមចបន មេគលេ ែដលបនកណំត់ កនុងេនះវធិនករេគលនេយបយលម្អិត មមុខសញញ
នីមួយៗមន ដូចខងេ្រកម៖ 

 ករផ្តល់ភព្រគប់្រគន់៖ ផ្តល់ឱយបន្រគប់្រគន់នូវករផគត់ផគង់ឱយដល់អនកេ្របី្របស់ មរយៈ
ករេធ្វីឱយអនកេ្របី្របស់្រគប់្របេភទេន្រគប់តំបន់ទូទងំ្របេទស ចទទួលបន នុភព
ថមពលេទ មទំហែំដលេគ្រតវូករេ្របី្របស់ កនុងរយៈេពល២៤េម៉ង េល២ី៤េម៉ង។ 

 ករផ្តល់គុណភព សុវតថភិព នងិភព ចទុកចតិ្តបន៖ ផគត់ផគង់ថមពលឱយដល់អនកេ្របី្របស់
េន្រគប់តំបន់េនទូទងំ្របេទស មនគុណភព និងសុវតថិភព ្រសប មស្តង់ កំណត់ និង
្រតូវខិតខំបនថយភពរ ក់រអលួកនុងករផគត់ផគង់ឱយថយចុះជអតិបរម េដីមបឱីយអនកេ្រប្ីរបស់
ចទុកចិត្តបនេលីករផគត់ផគង់េនះ។ 

 ករផ្តល់ៃថ្លសមរមយ៖ េរៀបចែំផនករបនថយៃថ្លលក់អគគសិនីឱយបនសម្រសប ម្របេភទអនកេ្របី
្របស់នមីួយៗ ដូចជ ឧស ហកមម ពណិជជកមម រដ្ឋបល និងលំេន ្ឋ ន នងិេធ្វកីរអនុេ្រគះៃថ្ល
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ដល់លំេន ្ឋ នមនចំណូលទប េដមីបឱីយពកួគតម់នលទធភពេ្រប្ីរបស់អគគិសនីកនុងក្រមតិ
មួយសម្រសប កនុងលកខខណ្ឌ រក ឱយបននូវសថិរភពៃនករេធ្វី ជីវកមមននកនុងវស័ិយថមពល។ 

 ករផ្តល់ភពយុត្តធិម៌កនុងករ សែ់វងនងិកត់្រ ៖ ពនិិតយេមលីករ ស់ែវងនងិកត់្រ បរមិណ
ថមពលផគត់ផគង់ ឱយបន្រតឹម្រតវូ មរយៈបរកិខ រ្របព័នធនឡកិសទង់ែដលសុ្រកឹត មស្តង់
កំណត់។ កនុងករណីមនករសង យ័ មិនទុកចិត្ត ្រតូវមនករពិនិតយនិង យតៃម្លេ យ
ជញ ក ្ត ល្រសបេទ មបទ ្ឋ នបេចចកេទស និងនីតិវធិីជធរមន។ 

 ទី៣- ព្រងឹងយន្តករ្រគប្់រគងវស័ិយថមពលអគគិសនី៖ េនកនុងយន្តករព្រងឹងករ្រគប់្រគង 
វស័ិយថមពលអគគសិនី មនមុខសញញ ចំនួន៤ ែដលវសិ័យថមពលអគគសិនី្រតវូយកចិត្តទុក ក់ព្រងងឹ
េឡងីវញិ េដមីបចូីលរមួសេ្រមចឱយបន មេគលេ ែដលបនកំណត់ កនុងេនះ វធិនករេគលនេយបយ
លម្អិត មមុខសញញ នីមយួៗ មនដូចខងេ្រកម៖ 

 ព្រងឹងយន្តករ ថ ប័ន កនុងេគលេ េធ្វឱីយទនំក់ទនំង តួនទី ភរកិចច ននុ្រកម នងិឯក ជយ
ភព រ ង ថ ប័ន និងអងគភពកនុងវស័ិយថមពល ្រប្រពឹត្តេទេ យមនភពចបស់ ស់ មន
្របសិទធភព តម្ល ភព គណេនយយភព និង្របកបេ យវជិជ ជីវៈ។ 

 ព្រងឹងយន្តករវនិេិយគ កនុងេគលេ ទក់ទញឱយមនករចូលរមួករវនិេិយគពីវសិ័យឯកជន 
បែនថមេលីលទធភពវនិេិយគរបស់សហ្រគសរដ្ឋ េដីមបពី្រងីកករអភិវឌ ឱយ្រសប មែផនករេម
ែដលបនសិក ចបស់ ស់ និងបនឆ្លងកត់ករពិភក េ យមនករចូលរមួពី្រគប់ភគី
ពក់ព័នធ និង េធ្វីឱយករវនិិេយគនីមួយៗផ្តល់នូវ្របសិទធភពបេចចកេទសនិងេសដ្ឋកិចច េដីមបី
ចូលរមួសេ្រមចបនេគលេ វស័ិយថមពលកមពុជ។ 

 ព្រងឹងយន្តករ ជវីកមម មរយៈ ករេបកីទូ យឱយមនករចូលរមួពីែផនកឯកជន កនុងករេធ្វី
ជីវកមមអគគសិនី។ ទនទឹមនងឹេនះ ក៏្រតូវរក ករ្រគប់្រគងរបស់ ជញ ធរអគគសិនកីមពុជេលី ជវីកមម

កនុងប ្ត ញជតិ ែដលជសនូលៃន ជវីកមមទងំមូល េដីមបឱីយអគគសិនកីមពុជ ច្រទ្រទង់មូល
និធិអគគិសនភីវូបនីយកមមជនបទ (ម.អ.ជ) កនុងករឧបតថមភធន កនុងេគលេ កត់បនថយគម្ល ត
ៃថ្ល និងេផទរទុន ស្រមប់ជួយអភិវឌ េនតំបន់ ច់្រសយល ែដល ជីវកមមពុំមន្របសិទធភព
េសដ្ឋកចិច។  

 ព្រងឹងយន្តករពក់ព័នធេផ ងេទៀតកនុងេនះ (១) កត់បនថយផលប៉ះពល់បរ ិ ថ នធមមជតិនិង
សងគមឱយបនជអតិបរម (២) ចូលរមួេ្រប្ីរបស់្របភពថមពល ្អ តនិងចីរភព កនុងក្រមិត
ែដលមនិប៉ះពល់ដល់្របតិបត្តកិរផគត់ផគង់និងដល់ែផនករបនថយៃថ្ល និង (៣) ចូលរមួកនុងកចិច
សហ្របតិបត្តកិរវស័ិយថមពលកនុង្រកបខណ្ឌ តំបន់ និង្រកបខណ្ឌ អន្តរជតិ។ 
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េគាលេដៅទី៨៖	ធានាកំេណើនេសដ្ឋកិច្ច្របកបេដាយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ន 
មានមុខរបរេពញេលញនិងផលិតភាព និងមានការងារសមរម ស្រមាប់
្របជាជន្រគប់រូប 

វឌ នភាព 

កមពុជសេ្រមចបនកំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស់កនុងរង្វង់៧,៧% ជមធយមកនុង១ឆន  ំកនុងរយៈេពល 
២ទសវត រចុ៍ងេ្រកយ និង្រតវូបនចត់ថន ក់ជ្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមតិទប េនឆន ំ
២០១៥ េ យផលិតផលកនុង្រសុកសរបុ (ផ.ស.ស.) ស្រមប់មនុស មន ក់បនេកីនេឡងីដល់្របមណ 
១ ៥៦៣ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងឆន ២ំ០១៨ និងបន្តេកីនេឡងីដល់១ ៧០០ដុ ្ល រ េមរកិ កនុងឆន ២ំ០១៩។ 
ផល ភៃនកំេណីនខពស់េនះ គឺករបេងកីតករងរកន់ែតេ្រចីននិងមនគុណភព ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ
ែដលេធ្វឱីយអ្រ ចូលរមួកនុងកម្ល ងំពលកមម និងភពមនករងរេធ្វមីនក្រមិតខពស់ េហយីអ្រ គម នករងរ
េធ្វីមនក្រមតិទប កនុងរង្វង់១% េនកនុងឆន ២ំ០១៩។ ្របជជនែដលរស់េនេ្រកមបនទ ត់ភព្រក្ីរកជតិ
បនធ្ល ក់ចុះ្របមណ១% កនុង១ឆន  ំពី ៣៥%កនុ ងឆន ២ំ០០៥ មកេន្របមណ១០% កនុងឆន ២ំ០១៨។ 

ែផ្អក ម្រកសួងេទសចរណ៍ ករចូលរមួចែំណកផទ ល់របស់វស័ិយេទសចរណ៍កនុង ផ.ស.ស. 
សេ្រមចបន្របមណ១២,១% កនុងឆន ២ំ០១៩ េធៀបនឹងចំណុចេ ១៣%។ េនឆន ២ំ០១៩ វស័ិយ
េទសចរណ៍ បនរមួចំែណកផ្តល់ករងរចំនួន៦៣០ ០០០កែន្លង ឬ ៥,៨% ៃនករងរសរុប ែដលេន
មនក្រមិតទបជងចំណុចេ ែដលបនកំណត់ ៧% ( ង ៤.៨)។ េនឆន ២ំ០១៩ េនះ អ្រ កេំណីន
ៃនករចុះបញជ ីពណិជជកមម ចុះបញជ ីម៉ក និងអ្រ កំេណីនៃនករេចញវញិញ បនប្រតបញជ ក់្របភពេដីម
ទំនិញ សថិតេលីគន្លងេទសេ្រមចបនចំណុចេ ែដលបនកំណត់ ( ង ៤.៨)។ 

ែផ្អកេលីកំេណីនវនិិេយគកនុងវស័ិយ ធរណៈនិងឯកជន េសដ្ឋកិចចកមពុជ្រតូវបនពយករថ 
នឹងបន្តេកីនេឡីង េ យមនករផ្ល ស់ប្តូ ររចនសមព័នធកនុងករអភិវឌ ឧស ហកមមពី២៧,៧% កនុងឆន ំ
២០១៥ េទ៣២,៨% កនុងឆន ២ំ០១៨ នងិេទ៣៨,២% កនុងឆន ២ំ០២២។ ទនទមឹនឹងេនះ រចនសមព័នធទីផ រ
ករងរក៏មនករផ្ល ស់ប្តូរែដរ េ យចំែណកករងរកនុងវស័ិយកសិកមម បនធ្ល ក់ចុះមកេន្រតឹម ៣៤,៦% 
េហយីចែំណករបស់វស័ិយឧស ហកមមបនេកីនេឡងីដល់២៨,១% និង វសិ័យេស កមមេកីនេឡងីដល់
៣៧,២% កនុងឆន ២ំ០១៩។ ករែ្រប្របលួរចនសមព័នធទីផ រករងរេនះ នឹងមននិនន ករបន្តេទមុខ
្រសប មរចនសមព័នធកេំណីនេសដ្ឋកចិចជតិ។ វស័ិយហរិញញវតថុនិងធនគរ បនេកីនេឡងីគរួឱយកត់សមគ ល់
កនុងទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ េហយីកំេណីនឥណទនសថិតកនុងក្រមិត ច្រគប់្រគងបន។ កនុងរយៈេពល 
៣ឆន ចុំងេ្រកយ វស័ិយសំណង់និងអចលន្រទពយបនេកីនេឡីងយ៉ងខ្ល ងំ។  
  

ការងារសមរម្  នងិ 
កំេណើនេសដ្ឋកិច្ច  
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តារាង ៤.៨៖ វឌ នភាពេគាលេដៅទី៨ ៃន គ.អ.ច.ក. 

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ 

បញ្ហ ្របឈម 

េទះបីជមនវឌ នភព គួរឱយកត់សមគ ល់ដូចបនេរៀប ប់ខងេលីក្តី េគលេ ទី៨ ៃន 
គ.អ.ច.ក. បនជួប្របទះនូវបញ្ហ ្របឈមមួយចំននួ ែដលត្រមូវឱយមនករេ ះ្រ យ ដូចខងេ្រកម៖ 

១. កមពុជ្រតវូេធ្វពីិពិធកមមនិងព្រងីកមូល ្ឋ នកមមន្ត ល េ យងកេចញពីឧស ហកមមែដល
េ្រប្ីរបស់ពលកមមេ្រចីន ជពិេសសឧស ហកមមកត់េដរ េទកន់ឧស ហកមមែដល្រតូវករ
ជំនញបេចចកវទិយទំេនីប និងមនតៃម្លបែនថមខពស់។ ករងរេនះនឹងត្រមូវឱយមនករព្រងងឹ
ធនធនមនុស  មរយៈ ករែកលម្អវស័ិយអប់រ ំនងិករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ។ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

៨.១ េលីសចំណុចេ

៨.១.១ អ្រ កំេណីនផលិតផលកនុង្រសុក្របចឆំន ។ំ % ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៦,៩ ៧,០ ៧,៥ ៨,១ េលសីចំណុចេ

៨.២
សថិតេលីគន្លងេទ
សេ្រមចបន

៨.២.២
អ្រ កំេណីនៃនករចុះបញជ ីពណិជជកមម ករចុះបញជ ីម៉ក 
ករេចញវញិញ បនប្រតបញជ ក់្របភពេដមីទំនិញ េ យ
ស្វ័យ្របវត្តិកមម។

សថិតេលគីន្លងេទ
សេ្រមចបន

៨.២.២.១
អ្រ កំេណីនៃនករចុះបញជ ីពណិជជកមម េ យស្វ័យ្របវត្តិ
កមម។ % ២២២,៣ ១៦៥,៣ ១៧៧,០៥ ១៨១,៧៥ ១៨៣,៣២ ១៩៦ ២២៥ ២៩២ ១៩៩

សថិតេលគីន្លងេទ
សេ្រមចបន

៨.២.២.២ អ្រ កំេណីនៃនករចុះបញជ ីម៉កេ យស្វ័យ្របវត្តិកមម។ % ២២៥,៤៧ ១៨៧,១៧ ១៩០៦៣ ១៨៩,៨៥ ១៨៩,៥៩ ២០៤ ១៨៩ ២០៦ ២០៥
សថិតេលគីន្លងេទ
សេ្រមចបន

៨.២.២.៣
អ្រ កំេណីនៃនករេចញវញិញ បនប្រតបញជ ក់្របភពេដីម
ទំនិញ េ យស្វ័យ្របវត្តិកមម។ % ២១០,០០ ២២១,៩៣ ១៩៩,៨៦ ២១៧,១៣ ២២២,៨៩ ២២២ ២២២ ២០៦ ២០៤

សថិតេលគីន្លងេទ
សេ្រមចបន

៨.២.៣
ករែកៃចនឬអភិវឌ ផលិតផល ទងំទំនិញនិងេស កមម ឱយ 
អស់សក្ត នុពល មទស នទនៃនករជំរុញចលនភូមិ
១ផលិតផល១។

គម នទិននន័យ

៨.២.៣.១
ចំនួន្របេភទផលិតផល ទំនិញ និងេស កមម ែដលបន
ែកៃចនឬអភិវឌ នងិបនបញចូ លេទកនុងករជំរុញចលន
ភូមិ១ផលិតផល១។

ចំនួន
្របេភទ
ផលិតផល

៧៥ 
(២០១៨)

៧៥ ១២៥ - - - គម នទិននន័យ

៨.២.៣.២
ចំនួន្របេភទផលិតផលទំនិញនិងេស  ែដលបនែកៃចន
ឬអភិវឌ  េហីយ្រតវូបនេលកីមពស់ស្តង់ មទស ន
ទន ភូមិ១ផលិតផល១ ពីក្រមិតទបេទខពស់។

ចំនួន
្របេភទ
ផលិតផល

៥០, 
(២០១៩)

៥០ - - - គម នទិននន័យ

៨.៣
សថិតេលីគន្លងេទ
សេ្រមចបន

៨.៣.១
អ្រ កំេណីនៃនចំនួន្រកមុហុ៊នចុះបញជ ីជសមជិក សភ
ពណិជជកមម។

% 　- - - - ១៦,០ ១១,០ ៣៣,០ ២១,០ ១៥,០
សថិតេលគីន្លងេទ
សេ្រមចបន

៨.៩ ទបជងចំណុចេ

៨.៩.១
អ្រ ៃនកររួមចំែណកេ យផទ ល់ពីវស័ិយេទស ចរណ៍  
េទកនុងផលិតផលកនុង្រសុកសរុប។

%
១២,៥ 

(២០១៦)
១២,៥ ១២,៨ ១២,៨ ១៣,០ ១១,៩ ១២,៣ ១២,៧ ១២,១

សថិតេលគីន្លងេទ
សេ្រមចបន

៨.៩.២
សមម្រតៃនចំនួនកមមករនិេយជតិ េធ្វកីរកនុងវស័ិយ  
េទស ចរណ៍  និងចំនួនអនកេធ្វកីរសរុប។

%
៧,០ 

(២០១៦)
៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៤,៧ ៥,២ ៥,៧ ៥,៨ ទបជងចំណុចេ

៨.a េលីសចំណុចេ

៨.a.១
 ករេប្តជញ និងផ្តល់ហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករស្រមប់
វស័ិយពណិជជកមម។

%ៃន
ផ.ស.ស. 

០,០១៨ 
(២០១៦)

០,០១៨ ០,០១៧ ០,០១៦ ០,០១៥ ០,០៣០ ០,១០០ ០,០៣០ ០,០៤ េលសីចំណុចេ

វឌ នភពឯកចំណុចេ /សូចនករ ២០១៥
ចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. ជក់ែស្តង

រក សថិរភព កំេណើ នេសដ្ឋកិចច ឱយ្រសប មលកខខណ្ឌ ជត ិជពេិសសកំេណើ នផលិតផលកនុង្រសកុសរុប្របចំឆន ំយ៉ងតិច ៧% េនកមពុជ។

សេ្រមចឱយបនផលិតភពេសដ្ឋកិចចក្រមតិខពស់ជងមុន មរយៈ ករេធ្វើពិពិធកមម ករបេងកើនក្រមតិ បេចចកវទិយនិងន នុវត្តន៍ ករេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលើតៃម្លបែនថមខពស់ និងវស័ិយ
ននែដលផ្តល់ករងរេធ្វើេ្រចើន។

េលើកកមពស់េគលនេយបយត្រមង់ទិសករអភិវឌ  ែដលគ្ំរទសកមមភពផលិតកមម ករបេងកើតករងរឱយបនសមរមយ សហ្រគនិភព ភពែកៃចននងិន នុវត្តន៍ និងេលើកទឹកចិត្តឱយមនករ
បេងកើត និងជំរញុកំេណើ នសហ្រគសធុន មី្រក ូតូច និងមធយម មរយៈ ករទទួលបនេស ហិរញញ វតថុ។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បេងកើតនិងអនុវត្តេគលនេយបយ ស្រមបេ់លើកកមពស់េទសចរណ៍្របកបេ យចីរភព ែដលបេងកើតករងរនិងេលើកកមពស់វបបធម៌និងផលិតផលកនុង្រសុក។

បេងកើនហិរញញ បបទនស្រមបគ់្ំរទពណិជជកមមកមពុជ ស្រមប្់របេទសកមពុជ មរយៈ ្រកបខ័ណ្ឌ េលើកកមពស់ករេធ្វើសមហរណកមមស្រមបជ់ំនួយបេចចកេទសពក់ព័នធនឹងពណិជជកមម។
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២. េទះបីជមនករេកនីេឡងីគួរឱយកត់សមគ ល់ ពក់ព័នធនឹងចំននួ្រកមុហុ៊នែដលបនចុះបញជ ីក៏
េ យ ក៏េនមនសហ្រគសធុនតូចនិងមធយមមយួចំនួន េនមិនទន់ចុះបញជ ីផ្លូវករ្រសប
េពលែដល្រកមុហុ៊នែដលបនចុះបញជ ីផ្លូវករជេ្រចនី េនមិនទន់បនេធ្វីបចចុបបននភព ម
េពលេវ កំណត់េនេឡយី។ ជមួយគន េនះ កមពុជេនមនកង្វះម្រន្តីជំនញ ពក់ព័នធនឹងកមម
សិទធិបញញ  ែដលទមទរសមតថភព ចចត់វធិនករភ្ល មៗេលីបញ្ហ ទងំេនះ។ មយង៉វញិ
េទៀត េនមនករខ្វះខតឧបករណ៍ស្រមប់គ្ំរទដេំណីរករេនះ។ 

៣. ករអភិវឌ ឧស ហកមមបនជួបបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន ែដលកនុងេនះរមួមន កង្វះខត
អគគិសនី្របកបេ យគុណភព កម្ល ងំពលកមមមនជំនញ និងឡូជីសទីក។ េគលនេយបយ
អភវិឌ ន៍វស័ិយឧស ហកមមកមពុជ ឆន ២ំ០១៥-២០២៥ បន ក់េចញនូវវធិនករអន្ត គមន៍
ជេ្រចីន និងវធិនករ្របមណជង១០០ េទៀត បុ៉ែន្តវឌ នភពៃនករអនុវត្តវធិនករ
អន្ត គមន៍ និងវធិនករទងំេនះ េនមនក្រមិតេនេឡយី។ 

៤ ពក់ព័នធនឹងភូមមិួយផលិតផលមួយ មនបញ្ហ មួយចនំួនែដល្រតូវេ ះ្រ យ រមួមន(១) 
ករគ្ំរទេនមនក្រមិតពី ជញ ធរថន ក់េ្រកមជត ិ កនុងករេលីកកមពស់ចលនភូមមិួយផលិត
ផលមួយ (២) កិចចសហករនងិករស្រមបស្រមលួេនមនក្រមិត (៣) កង្វះធនធន
មនុស  (៤) កង្វះថវកិស្រមប់េលីកកមពស់ចលនភូមមិួយផលិតផលមួយ (៥) កិចចសហករ
េនមនក្រមតិរ ងសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម ជមួយអគគេលខធិករ ្ឋ នភូមិមួយផលិត
ផលមួយ កនុងករេលីកកមពស់ផលិតផលែខមរ និង (៦) េនមនគម្ល តកនុងភព្របកួត្របែជង
រ ងផលិតផលែខមរនងិផលិតផលបរេទស កនុងករ ក់ ងំពិព័រណ៍េន ម ជធនី េខត្ត 
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

៥ កនុងវស័ិយេទសចរណ៍ ករអភិវឌ កនុងវស័ិយេនះបនជួប្របទះករលំបក េ យ រកង្វះ
ខតេហ ្ឋ រចនសមព័នធស្រមប់គ្ំរទដល់កេំណីននិងពិពិធកមមកនុងវស័ិយ គុណភពេស  
និងផលិតផល ែដលគ្ំរទដល់វស័ិយេនះ េនមនក្រមិត។ 

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

ទនទឹមនឹងករេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ជសំខន់េលីករជំរុញកំេណីនេសដចកិចច ជរ ្ឋ
ភិបលកមពុជក៏្រតវូធនឱយកេំណីនេសដ្ឋកិចចេនះ ្របកបេ យចីរភព និងបរយិប័នន មរយៈករមន
មុខរបរេពញេលញនិងករងរសមរមយនិងមនផលិតភពខពស់ ស្រមប់្របជជន្រគប់រូប និងមនករ
គិតគូរដល់ករករពរបរ ិ ថ នផងែដរ។ កនុងន័យេនះ ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញនូវេគលនេយបយ 
និងយុទធ ្រស្តសំខន់ៗមួយចំនួន េដីមបីជែផនទីបង្ហ ញផ្លូ វ និងគ្ំរទដល់ករអនុវត្តសកមមភព
របស់ខ្លួន។ ជក់ែស្តង េគលនេយបយអភវិឌ ន៍វសិ័យឧស ហកមមកមពុជ ឆន ២ំ០១៥-២០២៥ ្រតូវ
បនេរៀបចំេឡីងនិងអនុមតិកលពីែខមីន ឆន ២ំ០១៥ េដីមបីជមគគេទសក៍ជំរុញករអភិវឌ វស័ិយ
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ឧស ហកមមេនកមពុជ សំេ រួមចំែណកដល់កររក កំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស់ ្របកបេ យចីរភព និង
បរយិប័នន មរយៈ ករេធ្វីពិពិធកមមេសដ្ឋកិចច ករព្រងឹងភព្របកួត្របែជង និងករេលីកកមពស់ផលិត
ភព។ ជមួយគន េនះ  េដីមបសីេ្រមចបនចំណុចេ ៃន គ.អ.ច.ក. ពក់ព័នធនឹងមុខរបរេពញេលញ ផលិត
ភព និងមនករងរសមរមយស្រមប់្របជជន្រគប់រូប ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជក៏បន ក់េចញ និងព្រងឹង
ករអនុវត្តេគលនេយបយជតិស្តីពីមុខរបរនិងករងរ ឆន ២ំ០១៥-២០២៥ កមមវធិីករងរសមរមយ
ស្រមប់្របេទសកមពុជ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ វស័ិយករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ កនុងេគលបំណងេលីកកមពស់ក្រមិតជីវភពរស់េន េសចក្តីៃថ្លថនូ ររបស់
ពលរដ្ឋ្រគប់រូប ភពសុខដុមរមនកនុងសងគម មរយៈ ករបេងកីតករងរសមរមយ និងមនផលិតភព
ខពស់ ដល់ពលរដ្ឋកមពុជ្រគប់រូប ្របកបេ យសមធម៌ ។ 

េលីសពីេនះេទៀត េគលនេយបយ “China Ready” ែដលបន ក់េចញកលពីែខ
ឧសភ ឆន ២ំ០១៦ មនេគលេ បេងកនីនូវសក្ត នុពលេទសចរណ៍ កនុងអំឡុងេពលែដលមនករេកនី
េឡងីនូវចំនួនេភញ វេទសចរជនជតិចិន មរយៈ ករេលីកទឹកចតិ្តឱយ ជវីកមមកនុងវស័ិយេទសចរណ៍េន
កមពុជ ឱយជួលបុគគលិកែដលេចះនិយយភ ចិនបកែ្រប បញជ ីមុខម្ហូប និងខិត្តបណ្ណផ ព្វផ យនន 
េទជភ ចិន ស្រមួលករទូទត់្របក់ជរូបិយបណ្ណយន់៉ចិន និង ផ្តល់នូវជេ្រមសីេស េអកូេទសចរណ៍
េផ ងៗ។ 

េនែខតុ  ឆន ២ំ០១៩ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនបេងកីតគេ្រមង កលបង “មូលនិធិ
អភិវឌ ន៍ជំនញ” េដីមបីជំរុញករអភិវឌ ជំនញ្របកបេ យគុណភព និងេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវករ
ទីផ រ ក៏ដូចជ ករអភិវឌ វស័ិយឧស ហកមមេនកមពុជ មរយៈយន្តករភពជៃដគូរ ងរដ្ឋនិង
ឯកជន កនុងេគលេ ទក់ទញករវនិិេយគែដល ចផ្តល់តៃម្លបែនថមខពស់ ្រទ្រទង់ដល់ជវភពៃន
កំេណីនេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ ្រពមទងំបន្តព្រងឹងករអនុវត្តេគលនេយបយជតិស្ដពីកីរអប់របំណ្ដុ ះ
ប ្ដ លបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ ឆន ២ំ០១៧-២០២៥ ឱយ្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់និងបេងកីន
គុណភពករងរ និងគុណភពៃនជីវតិ។ 

េនឆន ២ំ០១៨ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញអនុ្រកឹតយស្តីពីករេលីកទឹកចិត្តែផនក
ពនធ រ ស្រមប់សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម កនុងវស័ិយ ទិភព េដីមបីផ្តល់ករបនធូ របនថយ និងករ
អនុេ្រគះពនធមួយចំនួន សំេ េលីកកមពស់ដល់ករអភិវឌ សហ្រគសធុនតូច និងមធយម។ បែនថមេលី
េនះ កនុងឆន ២ំ០១៩ ជរ ្ឋ ភិបលក៏បន ក់េចញនូវអនុ្រកឹតយស្តពីីករេលកីទឹកចិត្តែផនកគយ ស្រមប់
សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម ផងែដរ។ េលីសពីេនះេទៀត កនុងឆន ២ំ០១៩ េនះែដរ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
េ យមន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញវតថុ ជេសនធិករ ក៏បនបេងកីតធនគរអភិវឌ ន៍សហ្រគស
ធុនតូចនិងមធយមកមពុជ មូលនិធិអភិវឌ ន៍សហ្រគិនភព និង មជឈមណ្ឌ លេលីកកមពស់សហ្រគិនភព
េ យមន “សហ្រគិនែខមរ” ជ្របតិបត្តិករ។   
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េនេដមីឆន ២ំ០១៩ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនបេងកីត្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់េរៀបចំ
េសចក្ត្ីរពង ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេសដ្ឋកចិចឌជីថីលកមពុជ កនុងេគលបណំងសិក  និង្របមូល
ឯក រនិងធតុចូលសំខន់ៗ ្រពមទងំបំេពញតួនទីគ្ំរទេផ ងេទៀត កនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពង
្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេសដ្ឋកិចចឌីជីថលកមពុជ ្រសប មេគលបំណងជំរុញ និងស្រមួលដល់
កររកីចេ្រមីនែផនកបេចចកវទិយេនកមពុជ។ េលសីពីេនះេទៀត បែនថមពីេលីករគិតគូរេលេីយនឌ័រ និងករ
ស្រមបខ្លួននឹងករែ្រប្របួល កសធតុ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជក៏បនចប់េផ្តីមប្រញជ បបេចចកវទិយ េទកនុង
គេ្រមងអភិវឌ ន៍ េ តមនករគ្ំរទនិងផ្តល់ហរិញញបបទនពីៃដគូអភិវឌ ។ 

ថមីៗេនះ វធិនករកំែណទ្រមង់មុខ្រសួចជកញច ប់ចំនួន១៧ រួមទងំសកមមភពែដលបន
េរៀប ប់ខងេលី ្រតូវបនផ្តួចេផ្តមីេឡងីកនុងេវទិករ ង ជរ ្ឋ ភិបលនិងវសិ័យឯកជន កនុងេគលបំណង
ព្រងឹងភព្របកួត្របែជងរបស់កមពុជ មរយៈករកត់បនថយៃថ្លឡូជីសទីក និងករទក់ទញវនិិេយគ
ផទ ល់បរេទស ។ 

េគាលេដៅទី៩៖ កសាងេហដារចនាសម្ព័ន្ធែដលធន់នឹងការែ្រប្របួលអាកាស
ធាតុ េលើកកម្ពស់ឧស ហូនីយកម្ម្របកបេដាយចីរភាពនិង បរិយាប័ន្ន និង
េលើកកម្ពស់នវានុវត្តន៍  

វឌ នភាព  

ចំែណក ផ.ស.ស. របស់វស័ិយឧស ហកមមបនេកនីេឡងីេលសីចំណុចេ  េ យបន
េកីនេឡងីព២ី៧,៧% កនុងឆន ២ំ០១៥ ដល់៣២,៨% កនុងឆន ២ំ០១៨ និងដល់្របមណ៣៣% កនុងឆន ំ
២០១៩ ែដលមនកម្ល ងំពលកមមចូលរួមកនុងវសិ័យេនះចំនួន២៤,៤% ៃនកម្ល ងំពលកមមសរុប បុ៉ែន្ត
មនកំេណីនយតឺេនកនុងវស័ិយកមមន្ត ល េ យបនេកនីពី១៦% ៃន ផ.ស.ស. កនុងឆន ២ំ០១៥ េទ 
១៦,៨% ៃន ផ.ស.ស. កនុងឆន ២ំ០១៨ និងដល់រង្វង់្របមណ១៧% កនុងឆន ២ំ០១៩។ អនុវសិ័យ
សំណង់បនក្ល យជវស័ិយែដលមនកំេណីនេលឿនជងេគ។ ពណិជជកមមអន្ដរជតិ សេ្រមចបនដល់ 
១២៤% ៃន ផ.ស.ស. េនឆន ២ំ០១៨ េហយីកររកីចេ្រមីនខ្ល ងំកនុងវស័ិយអចលន្រទពយកនុងរយៈេពល
៤ឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ បរមិណៃនករដឹកជញជូ នឆ្លងកត់កំពង់ែផធំៗទងំ២េនកមពុជ បនេកីនេឡងី
គួរឱយកត់សមគ ល់ គេឺលសីចំណុចេ  េ យេកីនព៦ី,២ នេ ន កនុងឆន ២ំ០១៥ ដល់៨,១ នេ ន 
កនុងឆន ២ំ០១៨ និង ដល់១០,៣២ នេ ន កនុងឆន ២ំ០១៩។ ចំនួនអនកដេំណីរផ្លូវ កសអន្តរជតិនងិ
កនុង្រសុកបនេកនីេឡងីេលសីចំណុចេ ែដលបនកណំត់។ 

ករវនិេិយគរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ៃដគូអភិវឌ  និងវសិ័យឯកជន បនបន្តេផ្ត តករ
យកចិត្តទុក ក់េលីេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ដូចជ ផ្លូវថនល់ ផ្លូវែដក ព ន កំពង់ែផ ទូរគមនគមន៍ ថមពល
រអីគគិសនី េ ងច្រកថមពលពន្លឺ្រពះ ទិតយ ប ្ត ញបញជូ នថមពល និង្របព័នធធ ្រស្ត។ ទងំេនះ

នវានុវត្តន៍ និង 
េហដារចនាសម្ពន័្ធ 
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បនចូលរមួចែំណកេធ្វីឱយេ ងច្រកកត់េដរផ្ល ស់ប្តូរទី ងំពី ជធនីេទកន់តំបន់ជនបទ េ យបនេធ្វី
ឱយ ងច្រកទងំេនះបនរកំិលខតិេទជតិ្របភពកម្ល ងំពលកមម នងិបនកត់បនថយបនទុកមយួចំនួនេលី
េហ ្ឋ រចនសមព័នធទី្រកងុ។ 

″Ŭ₣ ̉.៩៖ ŷűΘĕļĮЮýŲЮţ◦Б៩ аĕ Ð.Β.ş.˝. 

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេរៀបចំ េគលនេយបយអភិវឌ ន៍វសិ័យឧស ហកមមកមពុជឆន ំ
២០១៥-២០២៥ េ យមនវធិនករគន្លឹះ៤ ជក់ែស្តង និងវធិនករេគលនេយបយនិងែផនករ 
សកមមភពចនំួន១១៩ ស្រមប់េ ះ្រ យបញ្ហ ទិភពននពីក្រមិតជនំញដល់បេចចកវទិយ េ យ 
ផ្តល់ហរិញញវតថុនិងករស្រមបស្រមួលស្រមប់ពណិជជកមមនិងករវនិិេយគ។ កមពុជបនបន្តទទួលបន

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

៩.១ េលើសចំណុចេ

៩.១.១ បរមិណទំនិញឆ្លងកត់ែផ្របចឆំន ។ំ ពន់េ ន ៦ ២៥០ ៦ ១៨០ ៦ ៨៩៤ ៧ ២៥៩  ៧ ៦១៤ ៦ ៤៥០ ៧ ១២២ ៨ ៩៥៨ ១០ ៣២២ េលសីចំណុចេ

កំពង់ែផស្វយ័ត្រកងុ្រពះសីហនុ ពន់េ ន ៣ ៨៥០ ៤,០៩០ ៤,២៩៤ ៤,៥០៩ ៤  ៧៣៤ ៤ ០៤០ ៤ ៣៦៤ ៥ ៨២៣ ៦ ៥៣៣ េលសីចំណុចេ

កំពង់ែផស្វយ័តភនំេពញ ពន់េ ន ២ ៤០០ ២ ០៩០ ២ ៦០០ ២ ៧៥០ ២ ៨៨០ ២ ៤១០ ២ ៧៥៨ ៣ ១៣៥ ៣ ៧៨៩ េលសីចំណុចេ

៩.១.២
ចំនួនអនកដំេណីរ មផ្លូវ កស              (កនុង្រសុក   និងអន្តរ
ជតិ)។

ពន់នក់ ៦ ០៤២ ៦ ៦២៦ ៧ ៣១០ ៨ ០៦៩ ៨ ៩១០ ៦ ៦២៥ ៨ ២៣៧ ១០ ៥៥៣ ១១ ៥៥៥ េលសីចំណុចេ

អនកដំេណីរកនុង្រសុក ពន់នក់ ៤៣៦ ៤២៣ ៤៣៣ ៤៤២ ៤៥២ ៤២៤ ៥៧២ ១ ២១៥ ១ ២៩៤ េលសីចំណុចេ

អនកដំេណីរអន្តរជតិ ពន់នក់ ៥ ៦០៦ ៦ ២០១ ៦ ៨៧៧ ៧ ៦២៧ ៨ ៤៥៨ ៦ ២០១ ៧ ៦៦៦ ៩ ៣៣៨ ១០ ២៦១ េលសីចំណុចេ

៩.១.៣
បរមិណទំនិញដឹកជញជូ ន មផ្លូវ កស (កនុង្រសុក និង
អន្តរជតិ)។

េ ន ៣៧ ១៥០ ៤៦ ៤៦១ ៥៣ ៩៨៨ ៦២ ៧៥២ ៧២ ៩៤៣ ៤៦,៤៦ ៦៤,៦៣ ៧៤,៦៦ ៧៨ ៩៥៩
សថិតេលីគន្លងេទ
សេ្រម ចបន

បរមិណទំនិញដឹកជញជូ ន កនុង្រសុក េ ន ២៥២ ១៥៣ ១៣២ ១១៤ ៩៩ ១៥៣ ៧៦ ៨៣៤ ១ ៣១៤ េលសីចំណុចេ

បរមិណទំនិញដឹកជញជូ ន អន្តរជតិ េ ន ៣៦ ៨៩៨ ៤៦ ៣០៨ ៥៣ ៨៥៦ ៦២ ៦៣៨ ៧២ ៨៤៤ ៤៦ ៣០៩ ៦៣ ៨៧៣ ៧៣ ៨២១ ៧៧ ៦៤៥
សថិតេលគីន្លងេទ
សេ្រមចបន

៩.២ េលើសចំណុចេ

៩.២.១
សមម្រតៃនចំនួននិេយជតិកមពុជកនុងវស័ិយសហ្រគស
កមមន្ត ល េធៀបនឹងចំនួនករងរសរុបកនុង្របេទស។

% ១០,០០ ១០,០០ ១២,០០ ១៣,០០ ១៤,០០ ២១,៩០ ២៣,៨៣ ២៣,៩២ ២៤,៤ េលើសចំណុចេ

៩.៥
សថិតេលីគន្លងេទ
សេ្រម ចបន

៩.៥.១
សមម្រតៃនចំ យេលកីរ្រ វ្រជវនិងអភិវឌ េធៀប
នឹងផលិតផលកនុង្រសុកសរុប។

%
០,១២ 

(២០១៦)
០,១២ ០,១៣ ០,១៤ ០,១៦ ០,០៩ ០,១១ ០,១៣ ០,១៥

សថិតេលគីន្លងេទ
សេ្រមចបន

៩.a េលើសចំណុចេ

៩.a.១
ករគ្ំរទផ្លូវករសរុបពីអន្តរជត(ិជំនួយ អភិវឌ ន៍ ផ្លូវករ
និងលំហូរផ្លូវករេផ ងេទៀត) ដល់ករក ងនិងជួស
ជុលេហ ្ឋ រចនសមព័នធ

% ផ.ស.ស.
១,៦៥ 

(២០១៦)
១,៦៥ ១,៥៤ ១,៤៤ ១,៣៤ ២,០០ ២,៣១ ១,៩៨ ២,៥២ េលសីចំណុចេ

៩.c េលើសចំណុចេ

៩.c.១ សមម្រតៃន្របជជនេ្រប្ីរបស់ប ្ត  ញេស អុិនធឺណិត % ៤៤,៦៦ ៥២,៤៧ ៥៥,៣៨ ៥៦,១៥ ៥៦,៩៩ ៥២,៤៣ ៦៩,២៤ ៨២,៦៨ ១០០,៣៨ េលីសចំណុចេ

១)អុិនធឺណិតចល័ត % ៤៤,១១ ៥១,៨៣ ៥៤,៦៤ ៥៥,១៩ ៥៥,៧៤ ៥១,២០ ៦៧,៥៣ ៨៣,៧៥ ៩៩,០០ េលសីចំណុចេ

២)អុិនធឺណិតអចល័ត % ០,៥៥ ០,៦៤ ០,៧៤ ០,៩៦ ១,២៥ ០,៦៣ ០,៨៧ ០,៩៥ ១,៣៨ េលសីចំណុចេ

អភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលមនគុណភព ចេជឿជកប់ន ធន់នឹងករែ្រប្របលួ កសធតនិុងចីរភព រមួទងំ េហ ្ឋ រចនសមព័នធតំបន់និងឆ្លងកត់្រពំែដន្របេទស េដើមបីគំ្រទដល់ករ
អភិវឌ េសដ្ឋកិចចនិងេលើកកមពស់ក្រមតិជីវភពរស់េនរបស់្របជជន ជមយួនឹងករេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លើករទទួលបនេ យសមរមយនងិសមធម៌ស្រមប់្របជជន្រគប់រូប។

េលើកកមពស់ឧស ហូបនីយកមម្របកបេ យបរយិបនននិងចីរភព និង្រតឹមឆន ២ំ០៣០ បេងកើនឱយបនេ្រចើន ឧស ហកមមែដលរមួចំែណកបេងកើតករងរនិងផលិតផលកនុង្រសុកសរុប ឱយ្រសប
មកលៈេទសៈជត ិនិងបេងកើនកររមួចំែណកេនះេទ្វដង េនកនងុប ្ត ្របេទសែដលមនករអភិវឌ តិចតួច។

េលើកកមពស់ករ្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត បេងកើនសមតថភពបេចចកវទិយរបស់វស័ិយឧស ហកមមេន្រគប់្របេទស ជពេិសស ប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  កនុងេនះ ្រតឹមឆន២ំ០៣០ េលើកទឹកចិត្ត ន
នុវត្តន៍ និងបេងកើនចំនួនៃនពលករ ្រ វ្រជវនិងករអភិវឌ  កនុង្របជជន១ ននក ់និងករចំ យដល់ករ្រ វ្រជវនិងករអភិវឌ ែផនក ធរណៈនិងឯកជន។

ស្រមបស្រមលួឱយមនករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលមនភពបន ំ និង្របកបេ យចីរភពេនកនងុប ្ត ្របេទស កំពុងអភិវឌ  មរយៈករេលើកកមពស់ករគំ្រទហិរញញ វតថុ បេចចកវទិយ
និងបេចចកេទសដល់ប ្ត ្របេទសេនទ្វបី ្រហ្វកិ ប ្ត ្របេទសែដលមនករអភិវឌ តិចតួច ប ្ត ្របេទសែដលពុំមន្រពែំដនជប់   សមុ្រទកំពុងអភិវឌ  និងប ្ត រដ្ឋែដនេកះ តូចៗ
កំពុងអភិវឌ ។

បេងកើនឱយបនេ្រចើននូវករទទួលបនេស ទូរគមនគមន៍បេចចកវទិយគមនគមន៍ និងព័ត៌មន និងខិតខំ្របងឹែ្របង ផ្តល់នូវករទទួលបនឱយបនសមរមយនងិជសកលនូវ េស អុិនធឺណិតេន
្របេទសកមពុជ ្រតឹមឆន ២ំ០២០

វឌ នភពចំណុចេ /សូចនករ ឯក
ចំណុចេ  គ .អ.ច.ក. 

២០១៥
ជក់ែស្តង
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ករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទសយ៉ងេ្រចីនកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ ប៉ុែន្តភគេ្រចនីេផ្ត តេលី
ករអភិវឌ វស័ិយអចលន្រទពយ េទសចរណ៍ និងឧស ហកមម ។ 

ករទទលួបននូវេស អុិនធឺណិត បនេកីនេឡងីគរួឱយកត់សមគ ល់កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំ
ចុងេ្រកយេនះ ទងំេនទី្រកុងនិងតបំន់ជនបទ ជពិេសស ករទទួលបននូវេស  3G និង 4G េ យ រ
េហ ្ឋ រចនសមព័នធទូរគមនគមន៍្រតូវបនព្រងីកយ៉ងឆប់រហ័ស។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនជំរុញករ
វនិិេយគេលកីរតភជ ប់អុនិធណិឺត មរយៈែខ កប្លិ៍អុបទកិេលីេគក ជមួយ្របេទសជតិខង និងករព្រងកី 
ប ្ត ញកនុង្របេទស។ មកដល់ឆន ២ំ០១៩ េនះ ែខ កប្លិ៍អុបទិចេលីេគកបនេកីនេឡងីដល់៤៤ ២៥១
គីឡូែម៉ត រមួជមួយនឹងប ្ត ញែខ កប្លិ៍អុបទិកេ្រកមបតសមុ្រទចំនួន២ ែដលមន្របែវងសរុប 
៦៤០គីឡូែម៉្រត សថិតកនុងែដនសមុ្រទកមពុជ។ ជមួយគន េនះ ករេ្របី្របស់បេចចកវទិយគមនគមន៍ និង
ព័ត៌មន ក៏មនសនទុះេកនីេឡងីគរួឱយកត់សមគ ល់ផងែដរ។ ចំនួនអនកជវេស ទូរស័ពទចល័ត បនេកីនេឡងី
ពី១៩ ន សីុមកត កនុងឆន ២ំ០១២ ដល់២១ នសុីមកត េនឆន ២ំ០១៩ េសមីនឹង ១៣៣,០៧ % 
ៃនចំនួន្របជពលរដ្ឋ។ 

ប ្របឈម  

កមពុជេនែត្របឈមមុខនងឹករចំ យខពស់េលីករដកឹជញជូ ន ករស្រមបស្រមលួ ថ ប័ន
េនេខ យ កង្វះខតេហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលមនគុណភព ែដលេធ្វីឱយប៉ះពល់ដល់លទធភពេទដល់
ទីផ ររបស់អនកផលិត ជេ្រមីសៃនទី ងំរបស់សហ្រគសេនទូទងំ្របេទស ករអភិវឌ ជំនញនិង 
បេចចកវទិយ រួមទងំ បេចចកវទិយឌីជីថល េនមនក្រមិត ែដល ចប៉ះពល់ដល់កំេណីនៃនអនុវស័ិយ
កមមន្ត ល និងករអនុវត្តេគលនេយបយអភិវឌ ន៍វសិ័យឧស ហកមមកមពុជ ឆន ២ំ០១៥-២០២៥។  

ЮýŲĕЮŗģŎιŎН◦ċ⅜ū₤ŉ₤еžĕсៗ 

វធិនករកែំណទ្រមង់ចំននួ១៧ ែដលសំេ េលី ករបេងកនីសមតថភព្របកតួ្របែជងរបស់
កមពុជ ករេលីកកមពស់ស្រគសធុនតូចនិងមធយម នងិ ករទក់ទញករវនិិេយគផទ ល់ពបីរេទស ្រតូវ
បនេធ្វីេឡងីេ យសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ នយករដ្ឋម្រន្ត ីកលពៃីថងទ២ី៩ ែខមនី ឆន ២ំ០១៩ 
េនកនុងេវទិករ ង ជរ ្ឋ ភបិល-វស័ិយឯកជន។ វធិនករទងំេនះមនដូចជ ករកត់បនថយចំ យ
េលីភស្តុភររហូតដល់ករកត់បនថយៃថ្លអគគសិន ីករេធ្វីឱយ្របេសរីេឡងីនូវចបប់ករងរ ករបេងកីនលទធភព
ទទួលបនហិរញញបបទនរបស់សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និងករេរៀបចំេសចក្ដី្រពងចបប់ថមីស្ដីពី 
វនិិេយគ នងិេសចក្ដី្រពងចបប់ស្ដីពីតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស។ 
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ជមួយគន េនះ កនុងករែកទ្រមង់សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម ្រកសួងឧស ហកមម វទិយ ្រស្ត 
បេចចកវទិយ និងន នុវត្តន៍ បនេរៀបចំេសចក្តី្រពងែផនករអភិវឌ ន៍សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម រយៈេពល
៥ឆន  ំែដលនងឹ ក់ឱយេ្រប្ីរបស់េនឆន ២ំ០២០។ ែផនករេនះនឹងផ្តល់នូវករបន ុគីន ចេំពះករងរបចចុបបនន 
ែដលភជ ប់េទនឹងេគលនេយបយអភវិឌ ន៍វសិ័យឧស ហកមមកមពុជ ឆន ២ំ០១៥-២០២៥ និងកិចចខតិខំ
្របឹងែ្របងេ យ ថ ប័នវស័ិយរបស់ ៊ ន កនុងករគ្ំរទសហ្រគសធុនតូចនិងមធយមេនកនុងតំបន់ 
មរយៈ ករអនុវត្តែផនករសកមមភពយុទធ ្រស្តស្តីពី ករអភវិឌ សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម ២០១៦-

២០២៥ េដីមបេីលីកកមពស់សហ្រគសធុនតូចនិងមធយមកនុងតបំន់ នងិេដមីបសីេ្រមចឱយបនសហ្រគស
ធុនតូចនងិមធយមែដលមនន នុវត្តន៍ និងភព្របកួត្របែជង។ 

មូលនិធអិភវិឌ ន៍ជំនញ ្រតូវបនបេងកតីេឡងីេនឆន ២ំ០១៨ េ យេផ្ត តេលវីសិ័យ ទិភព
ចំនួន ៥ ដូចជ កមមន្ត ល សំណង់ បេចចកវទិយទូរគមនគមន៍និងព័ត៌មន េអឡចិ្រតូនិក និងេទសចរណ៍ 
ែដលមនេគលបំណងេដមីបេី ះ្រ យគម្ល តជនំញេនកនុងេសដ្ឋកិចចកមពុជ។ កនុងឆន ដំែដល ជរ ្ឋ
ភិបលក៏បនេចញផ យនូវអនុ្រកតឹយមយួ ស្តីពកីរេលីកែលងករបង់ពនធដល់សហ្រគសធុនតូចនិង
មធយម ស្រមប់រយៈេពល៥ឆន ។ំ េលីសពីេនះេទៀត ធនគរអភិវឌ ន៍សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និង
មូលនធិិអភិវឌ ន៍សហ្រគនិ និងមជឈមណ្ឌ លេលីកកមពស់ភពជសហ្រគនិ ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេ យ
្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ ែដលចប់េផ្តមីដំេណីរករេនកនុងឆន ២ំ០១៩។ 

េនចុងឆន ២ំ០១៧ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុបនបេងកតីអងគភពភពជៃដគូរ ងរដ្ឋនងិ
ឯកជន កនុងេគលបំណងជរំុញគេ្រមងភពជៃដគូរ ងរដ្ឋនិងឯកជន ែដល្រតូវបនផ្តល់ហរិញញបបទន
េ យ្រកុមហុ៊នឯកជន។ កិចចសនយ ចនឹង្រតូវបនេធ្វីេឡងីរ ង ជរ ្ឋ ភិបល (ដូចជ្រកសួងពក់
ព័នធ) ជមួយៃដគូឯកជន កនុងករេរៀបច ំករក ង ្របតិបត្តិករ នងិករែថទគំេ្រមងវនិេិយគ រមួទងំ
គេ្រមង ងសង់ ្របតបិត្តកិរ និងេផទរ និង គេ្រមងសមបទន ែដលមនតៃម្លេ្រចីនជង១០ នដុ ្ល រ
េមរកិ ស្រមប់្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង។ 

ជមួយនឹងេគលនេយបយអភវិឌ ន៍វសិ័យឧស ហកមមកមពុជឆន  ំ ២០១៥-២០២៥ និង
យុទធ ្រស្តគ្ំរទេផ ងៗេទៀត ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនសហករជមយួៃដគូអភវិឌ នន េដីមបអីនុវត្ត
កមមវធីិនិងគេ្រមងនន ជពិេសស កមមវធិីភពជៃដគូ ២០១៨-២០២៣ របស់អងគករសហ្របជជតិ
អភិវឌ វស័ិយឧស ហកមម កិចចសហ្របតបិត្តកិរជមួយភន ក់ងរកមមសិទធិបញញ  គណៈកមមករស្រមប
ស្រមួល ៊ នស្តីពីស្តង់ និងគុណភព នងិគណៈកមមករស្តីពវីទិយ ្រស្ត បេចចកេទស នងិន នុវត្តន៍
របស់ ៊ ន ជេដីម។  
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េគាលេដៅទី១០៖	កាត់បន្ថយវិសមភាពេនៅក្នុង្របេទសនិងក្នុងចំេណាមប
ណា្ដ្របេទសនានា  

វឌ នភាព 

ករចុះបញជ ីដីធ្លីមនវឌ នភពគួរឱយកត់សមគ ល់។ គិតមកដល់្រតឹមដំ ច់ឆន ២ំ០១៩ 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ បនចុះបញជ ីដី និង
េចញបណ្ណកមមសិទធិជូន្របជពលរដ្ឋបនចំនួន៥ ៥៨៤ ០៣៤បណ្ណ េសមី៧៩,៧៧% ៃនែផនករចំនួន
៧ នកបល កនុងេនះករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈជ្របព័នធសេ្រមចបន៤ ៩៦៦ ៥៩១បណ្ណ និងែចក
បណ្ណជូន្របជពលរដ្ឋចនំនួ៤ ៦១៨ ៧៧១បណ្ណ េហយីករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈ ច់េ យដំុសេ្រមច
បន ៦១៧ ៤៤៣បណ្ណ។ ជមួយគន េនះ ករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច សេ្រមចបន
ចំនួន ៣០សហគមន៍ េសម៨ី១៩បណ្ណ ទំហ២ំ៨ ៥២២,៥២ហកិ  ស្រមប់៣ ០៣៣្រគួ រ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនអនុមតិនូវេគលនេយបយជតិស្តពីលីំេន ្ឋ ន និងេគលនេយ
បយស្តីពីករេលីកទឹកចិត្ត និងករបេងកីតកមមវធិីជតិស្រមប់ករអភិវឌ លំេន ្ឋ នែដលមនតៃម្ល
សមរមយ។ បចចុបបនន មនគេ្រមងអភិវឌ លំេន ្ឋ នតៃម្លសមរមយ ចំនួន៥ គេ្រមង កំពុងដំេណីរករ ង
សង់ ែដលមនលំេន ្ឋ នចំនួន៨ ៣៣១ខនង និង៧ ២៥៦ខនង ចំែណកឯកជន កនុងេនះ ២ទី ងំ សថិត
េន ជធនីភនំេពញ ២ទី ងំ សថិតេនេខត្តក ្ត ល នងិ ១ទី ងំសថិតេនេខត្តបនទ យមនជ័យ។ ជមួយ
គន េនះ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកមម និងសំណង់ បនបេងកីត្របព័នធបេចចកវទិយព័ត៌មនវទិយ
ស្រមប់្រគប់្រគងទិននន័យសំណង់ អចលន្រទពយ េ យភជ ប់េទនឹង្របព័នធព័ត៌មនភូមិ ្រស្ត (GIS) 
ៃន្របព័នធែផនទីហគូហគល (Google Map)។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនយកចិត្តទុក ក់ចំេពះ្រគួ រេយធិន និងនគរបល ្រគួ រ
យុទធជនពលនីិងអតីតយុទធជនពិករ ែដលកំពុងរស់េនកនុងភព្រកី្រកគម នដីនងិផទះសែមបង មបេ ្ត យ
្រពំែដន និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកែដលខ្វះដី និង្រតវូករដីពិត្របកដ មរយៈកមមវធិសីមបទនដសីងគមកចិច 
ែដលគិតពេីពលចប់េផ្តីមរហូតដល់ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៩ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនែបងែចកដីសរបុ 
ចំនួន១ ៣៤៤ ៨៨៩ហកិ  ជូន៤៨០ ៨៦២្រគួ រ និងែចកផទះបនចំនួន៧ ២៣៦ខនង។ 

េនកនុងែផនកទំនក់ទំនងពណិជជកមម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនខិតខំ្របងឹែ្របងេធ្វីពណិជជកមម
ជលកខណៈអន្ដរជតិ ែដលជក ្ត ជំរុញដ៏សំខន់មួយកនុងករកត់បនថយវសិមភពកនុងចេំ ម្របេទស
នន។ អ្រ កិចច្រពមេ្រពៀងពណិជជកមមមនករេកនីេឡងី ែដលកនុងេនះចំនួនកិចច្រពមេ្រពៀងពណិជជកមម
មនចំនួន៧៦ កនុងឆន ២ំ០១៦ និងមនចំនួន២០៩ កនុងឆន ២ំ០១៩ ជមួយអ្រ កំេណីនជមធយម
២១%។ 

 

កាត់បន្ថយ 
វិសមភាព 
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″Ŭ₣ ̉.ơƠ៖ ŷűΘĕļĮЮýŲЮţ◦БơƠ аĕ Ð.Β.ş.˝. 

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ  

ប ្របឈម 

ពំុមនករសិក ទូលំទូ យអំពីមូលេហតុនិងផលប៉ះពល់ៃនវសិមភពេនកមពុជេទ។ ករ
សិក របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី និងធនគរពិភពេ កបនបង្ហ ញថ មនគម្ល តពីករេ្រប្ីរបស់
យ៉ងធំរ ង្រគួ រេន មតំបន់ទី្របជុជំននិងតំបន់ជនបទ។ វសិមភព ជពិេសស គម្ល តៃនករអភវិឌ
រ ងតំបន់ទ្ីរបជុំជននងិតំបន់ជនបទេនកនុង្របេទស បននឱំយមនលំហូរដ៏ធំៃនករេធ្វចីំ ក្រសុក
ពលកមមឆ្លងែដននិងឆ្លងកត់្រពំែដន។ ចំនួនពលករចំ ក្រសុកកនុង្របេទសមន្របែហល១ ន
នក់ េហយីចនំួនពលករចំ ក្រសកុឆ្លងកត់្រពំែដនបនេកីនេឡងីដល់ជង១ ននក់។ ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជក៏បនទទួល គ ល់ផងែដរពី រសំខន់ៃនករ្រគប់្រគងលំហូរ្របជជនឱយបនល្អ្របេសីរ និង
ដំេណីរករនគរូបនីយកមម។ 

ករ្រគបដណ្ត ប់ៃនេស សងគមេនមនក្រមិតេនេឡយី។ រ ងអត្តសញញ ណបណ្ណនិងបណ្ណ
សមធម៌ៃនអត្តសញញ ណកមម្រគួ រ្រកី្រក េនមិនទន់បនភជ ប់គន េទកនុង្របព័នធមួយ េដីមប្ីរគប់្រគង
ព័ត៌មនស្តពីជីន្រក្ីរកនងិជនងយរងេ្រគះ េនេឡយី។ កមពុជេនមនកង្វះសមតថភពកនុងករ យតៃម្ល
ពីពិករភព េហយីជលទធផល ជនពិករមួយចំននួសថិតេនេ្រក្របព័នធេនេឡយី។ កំែណទ្រមង់កិចច

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១០.១ គម នទិននន័យ

១០.១.១

អ្រ ៃនករចំ យ/ករេ្របើ្របស់ ឬចំណូលរបស់្រគួ រ
ស្រមបម់នុស មន ក់ កនុងចំេ ម្របជជន៤០ភគរយែដលមន
ចំណូលទបជងេគ េធៀបនឹងករចំ យ/ករេ្របើ្របស់ ឬ
ចំណូលមធយមរបស់្របជជន ។

%
៥,២០ 

(២០១៦)
　- - - - - - គម នទិននន័យ

១០.២ គម នទិននន័យ

១០.២.១
សមម្រតៃន្របជជនែដលរស់េនេ្រកម ៥០ភគរយ ៃនេមដ ្
យនចំណូល ម យុ េភទ និងជនពិករ

% ៥៣,១ ៥១,៥ - - - គម នទិននន័យ

១០.៤
សថិតេលីគន្លង
េទស េ្រម ចបន

១០.៤.១ និវន្តជន និងជនបត់បង់សមបទវជិជ ជីវៈ។ នក់
៥២ ២៧៤ 
(២០១៦)

៥២ ២៧៤ ៥៤ ០៩២ ៥៥ ៧០២ ៥៧ ២៨២  ៤៨ ៣៩២  ៥៣ ៧៨៥  ៥៦ ៣៥៣  ៥៧ ៣០២
សថិតេលគីន្លងេទ
សេ្រមចបន

១០.a
ទបជងចំណុច

េ

១០.a.១ អ្រ កំេណីនៃនចំនួនកិចច្រពមេ្រពៀងពណិជជកមមជមួយអន្តរជតិ។ % ២០ ២១ ១៩ ២១ ២២ ៣៨ ២៥ ២២ ១៩ ទបជងចំណុចេ

១០.b េលីសចំណុចេ

១០.b.១ បរមិណហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករសរុប ស្រមប់កមពុជ។
ន

ដុ ្ល រ
១ ៤២៥,០ ១ ៤២៥,០ ១ ៤២៥,០ ១ ៤២៥,០ ១ ៤២៥,០  ១ ២៨៧,១  ១ ៥២២,២  ១ ៤៩០,៦  ១ ៨៨៧,៩ េលសីចំណុចេ

េលើកទឹកចិត្តចំេពះជំនួយអភិវឌ ផ្លូវករ និងលំហូរហិរញញ វតថុ រមួទងំករវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស ដល់ប ្ត រដ្ឋែដលមនត្រមវូករជងេគ ជពេិសសប ្ត ្របេទសែដលមនករអភិវឌ តិចតួច ប ្ត
្របេទសេនកនងុទ្វិប ្រហ្វកិ ប ្ត រដ្ឋែដនេកះតូចៗែដលកំពុងអភិវឌ  និងប ្ត ្របេទសែដលពុំមន្រព្ំរបទល់ជបស់មុ្រទកំពុងអភិវឌ ឱយ្រសប ម ែផនករនិងកមមវធិីជតិននរបស់្របេទសនីមួយៗ

ចំណុចេ /សូចនករ ឯក វឌ នភព

្រតមឹឆន ២ំ០៣០សេ្រមចឱយបនចំណូលរបស់្របជជនចំនួន ៤០% ៃន្របជជនទងំអស់ ែដលមនចំណូលទបជងេគនូវកេំណើ នជបន្តបនទ បន់ិងេ យចីរភពកនុងអ្រ ខពស់ជងក្រមិតមធយមរបស់
ជតិ។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ផ្តល់ភពអង់ ចនិងជំរញុបរយិបននសងគម េសដ្ឋកិចច និងនេយបយ ស្រមប្់របជជន្រគប់របូ េ យមិនគិតពី ថ នភព យុ េភទ ករបតប់ង់សមតថភពពលកមម ពូជ សន៍ ជន
ជតភិគតិច ជនជតេិដើម សន េសដ្ឋកិចច ឬ ថ នភពេផ ងេទៀត។

ឯកភពេលើេគលនេយបយនន ជពេិសស េគលនេយបយស្តីពី រេពើពនធ ្របកេ់បៀវត រ ៍ ករគពំរសងគម និង សេ្រមចឱយបនជបន្តបនទ ប់សមភពេ្រចើនជងមុន។

អនុវត្តេគលករណ៍និង្រប្រពតឹ្តកមមពិេសសនិងេ យែឡកស្រមបប់ ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ ជពេិសសប ្ត ្របេទសែដលមនករអភិវឌ តចិតួចឱយ្រសប មកិចច្រពមេ្រព ងពណិជជកមមពិភពេ ក។

ចំណុចេ  គ.អ.ច.ក.២០១៥ ជកែ់ស្តង
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គពំរសងគមមនករសនយជេ្រចីនកនុងកររក វសិមភព ឱយសថិតេនេ្រកមករ្រតួតពនិិតយនងិករេលីក
កមពស់ករែបងែចកេឡងីវញិ រមួជមួយនងឹ ប ្ត ញសុវតថិភពសងគមេដីមបគី្ំរទសកមមភពេសដ្ឋកចិច។ 

ទីផ រករងរក៏ជគន្លឹះៃនករ ក់បញចូ លគន ៃនេសដ្ឋកចិចេនកមពុជ េ យមនអនកចូលរមួ
ក្រមិតខពស់េ យមិនគតិពីេយនឌ័រ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនស្រមបស្រមលួករងរេនះ មរយៈករ
អនុញញ តឱយមនទីផ រករងរេសរ ី រមួជមួយនឹង្រកបខ័ណ្ឌ គតយុិត្តជមូល ្ឋ ន និងបទបបញញត្តិស្តីពី
្របក់ឈនួលអបបបរមកនុងករងរ។ 

េទះបីជកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់រ ្ឋ ភបិលកមពុជ េដីមបពីេន្ល នករេធ្វីពណិជជកមមអន្តរជត ិ
ករព្រងឹងនិងករបេងកីនសមហរណកមមពណិជជកមមេទកនុងតំបន់និងកនុងពិភពេ ក មរយៈកិចច 
្រពមេ្រពៀងពណិជជកមមក្តី ក៏កមពុជេនជួបនឹងបញ្ហ ្របឈមមយួចំននួ រមួមន (១) ្របេភទនិងបរមិណ
ផលិតផលស្រមប់ទីផ រអន្ដរជតិេនមនតិចតួច (២) ករ្រគប់្រគងគុណភពនងិត្រមូវករ មស្តង់
មិនទន់មនលកខណៈទូលទូំ យេនេឡយី (៣) តៃម្លនេំចញេនមនក្រមិតខពស់េនេឡយី (ចំ យ
ផលិតកមមខពស់) និង (៤) ឧបសគគមនិែមនពនធេលីផលិតផលកមពុជ។ 

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

េដីមបកីត់បនថយវសិមភពកនុងសងគម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនងឹបន្តេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់
េលីករអភវិឌ ជនបទ ែដលជករគ្ំរទដល់្របជជន្រក្ីរក។ េយង មករសិក របស់ធនគរអភវិឌ ន៍
សុី បញ្ហ ចមបងៗៃនអភិវឌ ន៍ជនបទ រួមមនអសន្តិសុខកនុងករកន់កប់ដីធ្លី ផលិតភពទបរបស់

ដីធ្លីនិងធនធនមនុស  ករធ្ល ក់ចុះទីផ រនិងបញ្ហ ស្រមបស្រមួល និងករផ្តល់ហរិញញបបទនេនមន
ក្រមិតស្រមប់ករអភវិឌ េនជនបទ។ 

ករអប់រ ំ និងករែថទសុំខភព្របកបេ យបរយិប័នន គឺជវស័ិយដ៏សំខន់កនុងករ
អភិវឌ ជនបទ។ ករបេងកីនករវនិិេយគ ធរណៈកនុងវស័ិយទងំពីរេនះគឺជចបំច់។ ជមួយគន េនះ 
កិចចគពំរសងគមរមួទងំប ្ត ញសុវតថភិពសងគម និងេគលនេយបយធន ៉ ប់រងសងគម ចបំច់្រតវូ
ែតព្រងឹង។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនងឹបន្តព្រងឹងនិងបេងកីនទំនក់ទំនងនិងកិចច្រពមេ្រពៀងពណិជជកមម េដីមបី
ពេន្ល នករេធ្វសីមហរណកមមពណិជជកមមេទកនុងតំបន់និងកនុងពិភពេ ក កំណត់្របធនបទកិចច្រពមេ្រពៀង
ពណិជជកមមជ ទិភព និងេលីកកមពស់ទំនក់ទនំងពណិជជកមមេលីឆកអន្តរជតិ ្របកបេ យសមភព
និងសមធម៌។ 
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េគាលេដៅទី១១៖ េធ្វើឱ ទី្រកុងនិងកែន្លងតំាងទីលំេនៅថ្មីៗស្រមាប់្របជាជន 
មានលក្ខណៈបរិយាប័ន្ន សុវត្ថិភាព ធន់នឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ និង
ចីរភាព 

វឌ នភាព  

្រកសួងបរ ិ ថ នបនេផទរមុខងរចំនួន៦ េទថន ក់េ្រកមជតិ ស្តីពីករ្រគប់្រគងសំ ម 
សំណល់រងឹទ្ីរបជុំជន ករ្រគប់្រគង្របព័នធលូ ្របព័នធ្រប្រពឹត្តកមមទឹកកខ្វក់េនតំបន់ទី្របជុជំន និងករ
ករពរធនធនធមមជត។ិ ទនទឹមេនះ ្រកសួងបរ ិ ថ នក៏បនអនុវត្តវធិនករទប់ ក ត់ និងកត់បនថយ
ករបំពុលខយល់ ដូចជ ករ ម ននិង្រតួតពិនិតយគុណភពខយល់ ធរណៈ (Ambient Air 

Quality) េន មតំបន់ទី្របជុជំន ជធនី េខត្ត េគលេ ចំននួ៣៣ទី ងំ ករ្រតួតពិនិតយករបេញចញ
ែផ ងពីេ ងច្រក  សហ្រគស ទី ងំ ជីវកមម រមួជមួយនឹងករត្រមូវឱយបំពក់ឧបករណ៍សម្អ ត និង ម
នេ យស្វ័យ្របវត្តិ (Continuosuly Emission Monitoring System, CEMS) េលីករបេញចញ

ែផ ងចូលេទកនុងបរយិកស និងករេធ្វអីធិករកិចចេលីបទេលមីសបំពុលបរ ិ ថ ន។ 

ជមួយគន េនះ ្រកសួងបរ ិ ថ នបនេធ្វី្របតិភូកមមមុខងរ ករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ
ជូនរដ្ឋបល ្រកុង ្រសុក ែដលមនតំបន់ករពរធមមជតិ េ យ្របគល់ភរកិចចកនុងករផ ព្វផ យចបប់
ស្តីពីតបំន់ករពរធមមជតិ ព្រងឹងករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ ព្រងឹងករ្រគប់្រគងសហគមន៍តំបន់
ករពរធមមជតិ និង ្រគប់្រគង ថ នភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋែដលសថតិេនកនុងនងិេនែកបរតំបន់
េនះ ឱយ្រសប មែផនករយុទធ ្រស្តស្រមប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ ២០១៧ -២០៣១។ 

្រកសួងបរ ិ ថ នបនេធ្វីករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងជ ធរណៈ អំពីផលប៉ះពល់ និង
និភ័យដល់បរ ិ ថ ន ពីករេ្របី្របស់ថង់ប្ល សទិក និងបនេចញបទបបញញត្តិ និងវធិនករ មនជ ទិ៍ 

(១) កររតឹបន្តឹងេលីករនចូំលនិងករផលិតថង់ប្ល សទកិ េ យកំណត់ក្រមិតទហំ ំនិងក្រមស់ (២) ករ
ត្រមូវឱយមនករគិតៃថ្លដល់អតថិិជនែដលសុំេ្រប្ីរបស់ថង់ប្ល សទិកស្រមប់ ក់ទំនិញរបស់ពួកគត់ពផី រ
ទំេនីប និងមជឈមណ្ឌ លពណិជជកមមនន និង (៣) ករេលីកទឹកចិត្តឱយមនករនចូំលនិងករផលិត
ថង់ប្ល សទិកែដលងយពុកផុយេទកនុងបរ ិ ថ ន និងេលីកកមពស់ករែកៃចនសំណល់ប្ល សទិក។  ទនទឹមនឹងេនះ 
្រកសួងបរ ិ ថ នបនជំរុញនិងអនុវត្តកមមវធិីេម្រតីភពបរ ិ ថ ន េន ម្រគឹះ ថ នសិក របស់រដ្ឋ េ យ
បនកំណត់េគលេ  និង ក់េចញនូវចលន្របឡង្រប ងំ ្អ ត ភពៃបតងកនុង  និង
បរយិកសសិក ល្អ េដមីបេីឆ្លីយតបេទនងឹករអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព។ 

មយង៉វញិេទៀត ្រកសួង ធរណករនិងដកឹជញជូ ន បនេរៀបចំែផនករេមស្តីពីករ្រគប់
្រគង្របព័នធលូ និង្របព័នធលូែដលនងឹ្រតូវអនុវត្តេន មប ្ត ទី្រកុងនន ែដលជករេឆ្លយីតបេទនឹង
យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី។ 
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″Ŭ₣ ̉.ơơ៖ ŷűΘĕļĮЮýŲЮţ◦Бơơ аĕ Ð.Β.ş.˝.  

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ 

ប ្របឈម  

េទះបីជមនករេផទរមុខងរ្រគប់្រគងសំ ម សំណល់រងឹទ្ីរបជុំជន េទឱយរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិជអនកអនុវត្តក្ដ ី បុ៉ែន្តបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនកនុងករេធ្វឱីយសេ្រមចបនចំណុចេ ននកនុង
េគលេ េនះ គឺសមតថភពកនុងករអនុវត្តមុខងរ ករយល់ដឹងរបស់្របជជននិងភគីែដលមនចំែណក
ពក់ព័នធ ពក់ព័នធនងឹករយកចិត្តទុក ក់ និងករបេញចញសំ ម សំណល់រងឹ េនមនក្រមិត េហយីករ 
អនុវត្តវធិនករចបប់េនមិនទន់មនភពរងឹមេំនេឡយី។ ទនទឹមេនះ មជឈមណ្ឌ លអប់រផំ ព្វផ យករ
យល់ដងឹអំពសំី ម សំណល់រងឹ និងករអនុវត្តករ្រគប់្រគងសំ ម្របកបេ យសុវតថភិពបរ ិ ថ ន (ករែញក 
និងេគលករណ៍អនុវត្ត 3R) េនពុំទន់្រតវូបនេរៀបចំស្រមប់អនុវត្តេនេឡយីេទ។ 

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

្រកសួងបរ ិ ថ នបនកំណត់េគលេ  និងយុទធ ្រស្ត កនុងករបន្តភពជៃដគូជមួយៃដគូ
អភិវឌ  និងវស័ិយឯកជន េដីមបពី្រងងឹនងិជំរុញករ្រគប់្រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជន ករ្របមូល
េរៀបចទំនិនន័យជតិស្តីពី្របភពបពុំល បរមិណៃនករបេងកតីនិងករបេញចញ រធតុបំពុលខយល់ សំ ម 
សំណល់រងឹ សំណល់ វ សំណល់ឧស ហកមម និង ករ្រតួតពិនតិយករបេញចញ រធតុបំពុលខយល់ពី
្របភពបំពុលចូលេទកនុងបរយិកស។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេចញនូវអនុ្រកឹតយចំនួន៥ រួមមន
អនុ្រកឹតយស្តពីីករ្រគប់្រគងសំ ម សំណល់រងឹទ្ីរបជុំជន អនុ្រកឹតយស្តីពីករបេងកីតមូលនធិិបរ ិ ថ ននិង
សងគម អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប់្រគងសំណល់បរកិខ រអគគិសនីនិងេអឡចិ្រតូនកិ អនុ្រកឹតយស្តពីីករ្រគប់្រគង
ថង់ប្ល សទិក នងិ អនុ្រកឹតយស្តីពកីរ្រគប់្រគង្របព័នធលូនិង្របព័នធ្រប្រពឹត្តកមមទកឹកខ្វក់។ 

េគលេ យុទធ ្រស្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ពក់ព័នធនងឹករេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម 
និងសំណង់ គឺេដីមបេីលីកកមពស់ករអភវិឌ ទី្រកងុ្របកបេ យបរយិកសល្អ និងរស់េន ្អ ត ជមួយ

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១១.៦ េលីសចំណុចេ

១១.៦.១
បរមិណសំ មសំណល់រងឹែដលបន្របមូលបនជ្របចំ
េនតំបន់ទី្របជុំជន ទី្រកងុ និង្រតវូបនបេញចញេចលកនុង
តំបន់ទី្របជំុជន និងេន មទី្រកុង។

នេ ន ១,២ ១,២៥ ១,២៨ ១,៣០ ១,៣៣ ១,២៦ ១,៥ ១,៧២ ១,៩៨ េលសីចំណុចេ

១១.៦.២ ភគរយៃនករកត់បនថយករេ្រប្ីរបស់ថង់ប្ល សទចិ។ % ១០,០ ១០,០ ១០,០ ១០,០ ២០,០ ១០,៥ ១០,៧ ១០,៨ ១២,៨ ទបជងចំណុចេ

១១.៦.៣
ភគរយៃនសំណល់រងឹ្រតវូបន្រគប់្រគង មេគលករណ៍
បេចចកេទស។

% ៥០,០ ៥០,០ ៥០,០ ៥០,០ ៥៥,០ ៥២,៤ ៥៦,៧ ៥៨,១ ៦១,៥ េលសីចំណុចេ

១១.៦.៤
ក្រមតិជមធយម្របចឆំន ៃំនប៉ ៉ែម៉្រត CO NO2 SO2 TSP 

 PM2.5 and PM10។
 μm/m3 ៤,០ ៤,០ ៤,០ ៤,០ ៤,០  - ១៣,៦២ ១៩,១៤ ២១,៣ េលសីចំណុចេ

ចំណុចេ /សូចនករ វឌ នភព

្រតឹមឆន ំ២០៣០ កត់បនថយករបំពុលបរ ិ ថ ន េ យមនុស មន ក់  េនតំ បន់ទី្រកុង មរយៈករេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ េលី  គុណភពខយល់ និងករ្រគប់្រគងសំណល់េន
តំបន់ទី្រកុង និងតំបន់េផ ង េទៀត។

ឯក
ជក់ែស្តងចំណុចេ  គ .អ.ច.ក. 

២០១៥
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នឹងករេលីកកមពស់សុខុមលភពរបស់្របជជន នងិ្របសិទធភពសងគម េសដ្ឋកិចច។ ជរ ្ឋ ភិបលបន
អនុមតិនិង ក់ឱយអនុវត្ត េគលនេយបយជតិស្តីពីករេរៀបចំែដនដី ចបប់ស្តីពីករេរៀបចំែដនដី 
នគរូបនយីកមម នងិសំណង់ អនុ្រកតឹយស្ដពីនីគរូបនយីកមម ជធនី ្រកុង នងិតំបន់ទ្ីរបជុជំន នងិ េគល
ករណ៍ែណន ំ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជេ្រចីនេទៀត េដីមបគី្ំរទដល់ករងរអភិវឌ ន៍ទី្រកុង 
្របកបេ យបរយិប័នន សុវតថិភព ភពធន់ និងចីរភព។ ជលទធផល គិត្រតឹមែខវចិឆកិ ឆន ២ំ០១៩ ជរ ្ឋ
ភិបលកមពុជ មរយៈ្រកសួងេរៀបចែំដនដី នគរបូនយីកមម និងសំណង់ សេ្រមចបន (១) ថន ក់ ជធនី 
េខត្ត៖ ប្លង់េគលេ្របី្របស់ដី ជធនីភនំេពញ ែផនករេរៀបចំែដនដេីខត្តបតដ់ំបង និងេខត្ត្រពះសីហនុ 
(២) ថន ក់្រកងុ ្រសកុ ខណ្ឌ  និងទី្របជុំជន៖ ប្លង់េគលេ្របី្របស់ដេីនតំបន់ទី្របជុជំន ទរីមួេខត្តតបូងឃមុ ំ
្រកុងបត់ដំបង ្រកុង េខម  ្រកុងកំពត ្រកុងែកប ្រកុងេសៀម ប ្រកងុេខមរភូមនិទ ្រកុងបូកេគ ្រកុងបវតិ 
្រកុងេប៉យែប៉ត ្រកុងសទឹងែ្រតង ទី្របជុំជនៃ្រជធំៃន្រសកុេកះធំ និងទី្របជុជំន្រសកុ ្វ យអនទរ នងិ (៣) 
ថន ក់ឃុ ំសងក ត់៖ ែផនករេ្របី្របស់ដីេនកនុងឃុ ំសងក ត់ចំនួន៨២។ 

ករណីសិក ទី៣ : ្រកុងបតដំ់បង 

្រកុងបតដំ់បង្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសជទី្រកុង កលបងមយួ កនុងចំេ មទី្រកុង កលបងចំននួ៥ េនេ្រកម
គេ្រមងគណៈកមម ធិករេសដ្ឋកិចចនិងសងគមរបស់អងគករសហ្របជជតិស្រមប់តំបន់ សីុនិងប៉សីុហ្វិក និងអងគករ
លំេន ្ឋ នរបស់អងគករសហ្របជជតិ ែដលមនេឈម ះថ "ករេធ្វើសមហរណកមម គ.អ.ច. េទជសកមមភពកនុងតំបន់
េដើមបគី្ំរទដល់ករអនុវត្តរេបៀប រៈឆន ២ំ០៣០ េនតំបន់ សីុនិងប៉សីុហ្វកិ" (២០១៨-២០២១)។ គេ្រមងេនះេផ្ត តេលើ
ករតសូ៊មតិ និងករអភវិឌ សមតថភពស្រមបរ់ដ្ឋបលមូល ្ឋ ន និងអនកពកព់ន័ធេនទី្រកុងេផ ងៗេទៀតកនុងេខត្តបតដំ់បង
ពកព់ន័ធនឹងេគលករណ៍ េគលេ  និងមេធយបយៃនករអនុវត្តរេបៀប រៈឆន ២ំ០៣០ េហើយកំពុង្រតូវបនអនុវត្តេនកនុង
េខត្តបតដំ់បង ជមយួនឹងៃដគូកនុង្រសុកពី្រកុមអនកមនចំែណកពកព់ន័ធេផ ងៗ។ គេ្រមងេនះនឹងគ្ំរទដល់ករ កលបង 
"គេ្រមងបង្ហ ញ" េនកនុងទី្រកុងែដលនឹង្រតូវកំណតេ់ យប ្ត ញអនកមនចំែណកពកព់ន័ធ។ 

្រកុងបតដំ់បងបនេ្រជើសេរ ើសករ្រគប្់រគង សំ មសំណល់រងឹ ករអភវិឌ ជីវភពរស់េននិងេសដ្ឋកិចចកនុងមូល ្ឋ ន 
ទឹកកខ្វក ់ និង ទិភពៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងផ្តល់លំេន ្ឋ នគំរូែដលមនតៃម្លសមរមយេនកនុងទី្រកុង។ ករេផ្ត តករយក
ចិត្តទុក កេ់លើករកំណតដ់ំេ ះ្រ យរមួចំេពះបញ្ហ សំ ម សំណល់រងឹកនុង្រកុងបត់ដំបង ពក់ពន័ធជពិេសសកនុង
បរកិរណ៍ៃនេគលេ និងសូចនករនន ែដល្រតូវបនអនុមតិេ យ ជរ ្ឋ ភបិលថន កេ់្រកម កនុងេគលេ ទី១១ ៃន 
គ.អ.ច.ក. ចំណុចេ  ១១.៦ "កតប់នថយករបំពុលបរ ិ ថ នេ យមនុស មន កេ់នតំបនទី់្រកុង មរយៈករេផ្ត តករយក
ចិត្តទុក កេ់លើគុណភពខយល់ និងករ្រគប្់រគងសំណល់េនទី្រកុង និងតំបនេ់ផ ងៗេទៀត" សូចនករ ១១.៦.១ "បរមិណ
សំ មសំណល់រងឹែដលបន្របមូលបនជ្របចេំនតំបនទ់្ីរបជុំជន ទី្រកុង និង្រតូវបនបេញចញេចលេទទី នទុក ក់
សំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជន"។ 

ដំេណើ ករៃនករេធ្វើមូល ្ឋ នីយកមម គ.អ.ច. េនះ គឺជែផនកមយួសំខន ់េហើយវធីិ ្រស្តផ្តល់លំេន ្ឋ នគំរូែដល
មនតៃម្លសមរមយ គឺជករេ ្រ យញ្ហ ជ្របពន័ធេនថន កម់ូល ្ឋ ន េនកនុងេគលេ ទី១៧ េ យេសនើឱយមនករព្រងឹង
ថ បន័និងករចូលរមួពីភគីច្រមុះែដលមនចំែណកពកព់ន័ធមកពីេគលេ ទី១៦ នងិយកគំនិតពី "មេធយបយៃនករអនុវត្ត"  

ពីចំណុចេ េផ ងេទៀត ៃន្រគបេ់គលេ របស់ គ.អ.ច.។ េគលបំណងគឺេដើមបពី្រងឹងសមតថភពរបស់រដ្ឋបលមូល ្ឋ ន
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និងភគិែដលមនចំែណកពកព់ន័ធសំខន់ៗ  េន មទី្រកុងេដើមបសីេ្រមចឱយបននូវភពជៃដគូ្របកបេ យ្របសិទធភព 
េនថន កទី់្រកុងេ យេលើកកមពស់ករអភវិឌ សមតថភពសំខន់ៗ ចំនួន៣ ដូចខងេ្រកម៖ 
 (i) អភបិលកិចចរមួគន និងករែ្រប្របួល កសធតុ៖ គេ្រមងេនះមនេគលេ ព្រងឹងករេធ្វើែផនករេ យមនករចូល

រមួ ករអនុវត្ត និង "ករ ម ន្រតួតពិនិតយ និង ករ យតៃម្ល" េនថន កមូ់ល ្ឋ នកនុង្រកុងបតដំ់បង មរយៈ ពត័ម៌ន
ែដលមន្របសិទធភពពីប ្ត ញអនកមនចំែណកពកព់ន័ធច្រមុះ ែដលនឹងរមួបញចូ លទងំអនកមនចំែណកពកព់ន័ធមកពី
ថ បន័ ជរ ្ឋ ភបិលថន កមូ់ល ្ឋ ននិងថន កជ់តិ អងគករសងគមសីុវលិនិងសហគមន ៍ ែផនកឯកជន និងសហគមន៍

្រ វ្រជវនិងអបរ់។ំ េគលបំណង គឺេដើមបឱីយអនកមនចំែណកពកព់ន័ធទងំអស់ ដក្រសងប់ទពិេ ធននិ៍ងេធ្វើ
សកមមភពរមួគន កនុងភពជៃដគូ និងសេ្រមចបននូវលទធផល្របកបេ យបរយិបន័ន និងឈនេទសេ្រមចបន នូវ
េគលករណ៍ "មនិមនអនក មន កម់និ្រតវូបនទុកឱយេនឯេក"។  

(ii) ព្រងឹងមូល ្ឋ នភស្តុ ងស្រមបក់រសេ្រមចចិត្ត៖ គេ្រមងេនះនឹងជយួ ដល់ករ្របមូលនិងវភិគទិនននយ័ែដលមន
គុណភពខពស់ ទនេ់ពលេវ  និងគួរឱយទុកចិត្តេលើ ទិភពៃនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងផ្តល់លំេន ្ឋ នគំរូ របស់្រកុងបត់
ដំបង ែដល្រសប មសូចនករ គ.អ.ច. កដូ៏ចជកំណតនិ់ងេ្របើ្របស់ទិនននយ័ែដលមន្រ ប។់ េគលបំណងគឺ
េដើមបគី្ំរទដល់ករបេងកើត "មូល ្ឋ នភស្តុ ង" (តៃម្លេគលនិងករ ស់ែវងពីវឌ នភព) ែដល ចនឹង បប់ញចូ លទងំ
ករ យតៃម្លភពងយរងេ្រគះនិងករវភិគេលើេយនឌរ័ េដើមបជីួយ កំណតវ់ធីិ ្រស្ដេជគជយ័បំផុតស្រមបក់រេធ្វើ
មូល ្ឋ ននីយកមម គ.អ.ច. េន មទី្រកុងនីមយួៗ។  

(iii) ករកំណតក់របញចូ លដំេ ះ្រ យ េ យេ្របើ្របស់្របពន័ធៃនករគិតពិចរ ៖ គេ្រមងេនះ មនេគលបំណង
េដើមបអីភវិឌ សមតថភពប ្ត ញអនកមនចំែណកពកព់ន័ធេន្រកុងបតដ់ំបង េដើមបវីភិគ េរៀបចំែផនករ និងអនុវត្តរមួ
គន មែបបជ្របពន័ធ។ ករងរេនះត្រមូវឱយបេងកើនផល្របេយជនរ៍មួឱយបនជអតិបរមិ បេងកើនតៃម្លបែនថម មរយៈ
កររមួបញចូ លគន  និងេ ះ្រ យបញ្ហ ្របកបេ យ្របសិទធភព មរយៈសរសរស្តមភទងំ៣ៃនករអភវិឌ ្របកប
េ យចីរភព។ ករអភវិឌ សមតថភពេនះពឹងែផ្អកេទេលើលទធផលៃនចំណុចទងំេនះបញចូ លគន  ពីេ្រពះវធីិ ្រស្តកនុង
ករយល់ដឹងអំពីបញ្ហ ្របឈម និងករកំណតអ់ន្ត គមន ៍ ្រតូវេធ្វើេឡើង មរយៈករវភិគបញ្ហ  និងសកមមភពេរៀបចំ
ែផនករេ យប ្ត ញអនកមនចំែណកពក់ពន័ធច្រមុះ ("កិចចសហករ") និងករេ្របើ្របស់មូល ្ឋ នទិននន័យថមីរបស់ 
ទី្រកុង (ត្រមងេ់ទនឹងសូចនករ គ.អ.ច. ពកព់ន័ធ) េដើមបេីធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តែផ្អកេលើភស្តុ ង និង ម នវឌ ន
ភព ("ព្រងឹងភស្តុ ង")។ 

 លទធផលចមបងែដលរពឹំងទុករបស់គេ្រមងេនះគឺ ព្រងឹងករយល់ដឹងនិងសមតថភព ថ បន័របស់្រកុងបតដំ់បង កនុង
ករជំរញុសកមមភពពកព់ន័ធនឹង គ.អ.ច. របស់អនកមនចំែណកពកព់ន័ធច្រមុះ េនក្រមតិមូល ្ឋ ន មរយៈ ករបញចូ ល
ករអនុវត្តេ្រចើនែថមេទៀត ពកព់ន័ធនឹងករអភវិឌ តំបនទី់្របជុំជន និងែផនករេ្របើ្របស់ដីេនកនុងទី្រកុង។   

េគាលេដៅទី១២៖ ធានាឱ  មានចីរភាពក្នុងទ្រមង់ៃនការេ្របើ្របាស់និង
ផលិតកម្មវឌ នភាព   

វឌ នភាព  

កមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេលីអនុសញញ អន្តរជតិមួយចំនួន ពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគង រធតុ
គីមីពុល និងសំណល់េ្រគះថន ក់ មនជ ទិ៍ (១) អនុសញញ បែសល ស្ដីពីករ្រតួតពនិិតយចលនឆ្លងែដន
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សំណល់េ្រគះថន ក់ និងករេបះេចលសំណល់េ្រគះថន ក់ េនៃថងទី១៦ ែខមិថុន ឆន ២ំ០០៦ (២) 
អនុសញញ ស្តុកខុម ស្ដីពី រធតុបំពុលសរ ី ងគមិនងយបំែបកធតុ (POPs) េនៃថងទី១៦ ែខមិថុន  ឆន ំ
២០០៦ (៣) អនុសញញ ទ្ីរកងុវេីយន៉ ស្តីពីកិចចករពរ្រសទប់អូហ ូន េនៃថងទ២ី៧ ែខមិថុន ឆន ំ
២០០១ និងពិធី រមុ៉ងេរ ៉ ល់ ស្តីពី រធតុបំផ្ល ញ្រសទប់អូហ ូន េនៃថងទី២៧ ែខមិថុន ឆន ំ
២០០១ (៤) អនុសញញ រ ៉ថឺូ ម ស្តីពនីតីវិធិីៃនករយល់្រពមផ្តល់ព័ត៌មនជមុនចំេពះ រធតុគមីី និង
ថន កំសិកមមេ្រគះថន ក់កនុងពណិជជកមមអន្តរជតិ េនៃថងទី២០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១២។ ទនទឹមនងឹេនះ កមពុជ
ក៏បនចុះហតថេលខេលីអនុសញញ មី ម៉  ស្តីពីបរត េនៃថងទី១០ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ និងបន
ចូលរមួអនុវត្តយុទធ ្រស្តអន្តរជតិ្រគប់្រគង រធតុគីមីពុល  និង្របព័នធសុខដុមនីយកមម កលេលីករ
ចត់ថន ក់ និងករ ក់ ្ល កសញញ រធតុគីមី ។  

េដីមបីស្រមបស្រមួលករអនុវត្តកតព្វកិចចេ្រកមកិចច្រពមេ្រពៀងពហុភគី វស័ិយបរ ិ ថ ន
ពក់ព័នធនឹង រធតុគីមពុីល និងសំណល់េ្រគះថន ក់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនចត់ ងំ (១) ្រកសងួ
បរ ិ ថ នជ ថ ប័នបេងគ លមនតួនទីស្រមបស្រមួលករអនុវត្តអនុសញញ បែសល អនុសញញ ស្តុកខុម 
អនុសញញ ទ្ីរកុងវេីយន៉ ពធិី រមុ៉ងេរ ៉ ល់ និងអនុសញញ មី ម៉  (២) ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទ ជ ថ ប័នបងគ លមនតនួទីស្រមបស្រមួលករអនុវត្តអនុសញញ រ ៉ូថឺ ម។  

េនកនុងករអនុវត្តកតព្វកិចចេ្រកមកិចច្រពមេ្រពៀងពហុភគីវស័ិយបរ ិ ថ នទងំេនះ កមពុជ
បនេរៀបចលំិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ែផនករជតិ និងេគលករណ៍ែណន ំស្រមប់្រគប់្រគង រធតុគីមី
ពុល និងសំណល់េ្រគះថន ក់ រមួមន៖ (១) អនុ្រកឹតយ ស្ដីពីករ្រគប់្រគង រធតុបំផ្ល ញ្រសទប់អូហ ូន 
(២) អនុ្រកតឹយ ស្ដីពីករ្រគប់្រគងេលីករចត់ថន ក់ និងករ ក់ ្ល កសញញ រធតុគមីី (៣) អនុ្រកឹតយ
ស្តីពីករ ក់ឱយេ្រប្ីរបស់បញជ ីទំនិញ មឃត់ និងទំនិញជប់ក្រមតិកំណត់ (៤) អនុ្រកឹតយ ស្តីពកីរ
្រគប់្រគងថង់ប្ល សទិក (៥) អនុ្រកឹតយ ស្តពីីករ្រគប់្រគងសំណល់បរកិខ អគិគសន ី និងេអឡចិ្រតូនិក (៦) 
អនុ្រកឹតយ ស្តពីីករ្រគប់្រគងសំ ម សំណល់រងឹទ្ីរបជុជំន (៧) ែផនករជតសិ្រមប់ករអនុវត្តអនុសញញ
ស្តុកខុម (៨) ែផនករជតសិ្រមប់ករអនុវត្តអនុសញញ រ ៉ូថឺ ម (៩) ែផនករជតលុិបបំបត់ រធតុ
បំផ្ល ញ្រសទប់អូហ ូន (១០)ែផនករជតិ ស្តីពីករ្រគប់្រគង រធតុ យ្រដូភ្លុយអរ ៉ូកបូន (១១) 
កមមវធីិជតិ ស្តីពីករ្រគប់្រគង រធតុ្រតជក់ (១២) េគលករណ៍ែណន ំស្តីពីករ្រគប់្រគងសំណល់
បរកិខ រអគគិសនីនងិេអឡចិ្រតូនិក។ ជមួយគន េនះ កមពុជក៏បនេរៀបចំ រេពីភ័ណ្ឌ ស្តីពី រធតុបំពុល
សរ ី ងគមិនងយបំែបកធតុ រេពីភ័ណ្ឌ ស្តីពីបរត រេពីភ័ណ្ឌ ស្តីពីសំណល់បរកិខ រអគគិសនី និង
េអឡចិ្រតូនិក ក្រមងព័ត៌មនជតសិ្តីពី រធតុគីមី នងិបញជ ីថន កំសិកមមែដល មឃត់ ្រពមទងំអនុវត្ត
្របព័នធស្វ័យ្រតួតពិនិតយនងិ យករណ៍ មអន ញ និងអនុវត្ត កលបងនូវ្របព័នធ PRTR េលីេ ងច្រក
សហ្រគសែដលមនសក្ត នុពលបំពុលខពស់។ 
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តារាង ៤.១២៖ វឌ នភាពេគាលេដៅទី១២ ៃន គ.អ.ច.ក.  

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ 

ប ្របឈម 

េនកនុងជំ នេឆព ះេទសេ្រមចបនេគលេ ទី១២ ៃន គ.អ.ច.ក. កមពុជមនបញ្ហ ្របឈម
មួយចំនួន ដូចជ សមតថភពជំនញបេចចកេទសេនមនក្រមិត ពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំលិខតិបទ ្ឋ ន
គតិយុត្ត ករ្រគប់្រគង រធតុគីមីពុលនិងសំណល់េ្រគះថន ក់ និងករអនុវត្តសកមមភពជកតព្វកិចច
េនេ្រកមបទបបញញត្តិៃនអនុសញញ នន ដូចជ ករកត់បនថយ ករផលិត ករនចូំល ករេ្រប្ីរបស់ និងករ
ឈនេទលុបបបំត់ករេ្របី្របស់ រធតុគីមី ែដលមន នភ័ិយខពស់ចេំពះសុខភពនិងបរ ិ ថ ន។ 
បញ្ហ ្របឈមមួយេទៀតគឺ សូចនកររបស់ គ.អ.ច.ក. ្រតវូបនកណំត់េទនងឹករងរពក់ព័នធនឹងបរ ិ ថ ន 
ខណៈែដលករេផ្ត តសខំន់របស់ គ.អ.ច. សកល េផ្ត តេលីករ្រគប់្រគង រធតុគីមី នងិសំណល់
េ្រគះថន ក់ ករេ្រប្ីរបស់េឡងីវញិនូវផលិតផល សមភ រៈ េដមីបរីក នូវ្របព័នធេអគូឡូសុី។ 

ករគ្ំរទែផនកហរិញញវតថុនងិបេចចកេទសេនែត្របឈមនងឹករខ្វះខត េដីមបសីេ្រមចបន
ចំណុចេ ននកនុងេគលេ េនះ។ 

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងេគលេ ទី១២ ៃន គ.អ.ច.ក. និងកនុងេគលេ បេំពញកតព្វកិចច
ជភគីសមជិកៃនអនុសញញ បែសល អនុសញញ ស្តុកខុម អនុសញញ ទ្ីរកុងវេីយន៉ ពិធី រមុ៉ងេរ ៉ ល់ 
អនុសញញ រ ៉ូថឺ ម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នឹងបន្តជរំុញអនុវត្តែផនករសកមមភព ែដលបនកំណត់េនកនុង
ែផនករជតសិ្រមប់អនុវត្តអនុសញញ ទងំេនះ កនុងេគលបំណងទប់ ក ត់និងកត់បនថយករេបះេចល
រធតុគីមីេ្រគះថន ក់ សំណល់េ្រគះថន ក់ និងករ យភយជតិពុលចូលេទកនុងបរ ិ ថ ន សំេ

ករពរគុណភពបរ ិ ថ ន ជីវៈច្រមុះ ្របព័នធេអកូឡូសុ ីនិងសុខភព ធរណៈ។ សកមមភពទងំេនះ
រមួមន (១) ករេរៀបចេំគលករណ៍ែណនអំំពកីរ្រគប់្រគង រធតុគីមនីិងសំណល់េ្រគះថន ក់េន

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១២.៤ ទបជងចំណុចេ

១២.៤.១
អ្រ ៃនករ យភយ រធតុ បំពុលសរ ី ងគមិនងយ
បំែបកធតុ យភយចូលេទកនុងបរ ិ ថ ន។

% ០,០ ០,០ ០,០ ២,០ ២,០ ០,០ ០,០ ១,០ ១,០ ទបជងចំណុចេ

១២.៤.២
 ភគរយៃនករកត់បនថយករ យភយ រធតុ
បរត យភយចូលេទកនុងបរ ិ ថ ន។

%      -        -        -   ២,០ ៣,០ ០,០ ០,០ ២,០ ២,០ ទបជងចំណុចេ

១២.៤.៣
ភគរយៃនករ្រគប់្រគងសំណល់េ្រគះថន ក់ សណំល់
ជីវ ្រស្ត និងវទិយុសកមម។

%      -        -        -   ៣,០ ៣,០ ០,០ ០,០ ២,០ ២,០ ទបជងចំណុចេ

១២.៥ េលីសចំណុចេ

១២.៥.១
អ្រ ៃនករែកៃចនេឡងីវញិនូវវតថុធតុេដមីែដលបនេ្របី
្របស់។

ពន់េ ន ១៦៣ ១៦៣,៤ ១៧៥,០ ១៧៨,០ ១៨០,០ ២៤៧,០ ៣០៤,០ ២៩០,០ ២៩៥,២ េលសីចំណុចេ

ចំណុចេ /សូចនករ វឌ នភព

្រតឹមឆន ំ២០២០ សេ្រមចឱយបន ករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ នល្អ ពក់ព័នធនឹងករេបះបង់េចល រធតុគីមីនិងសំណល់្រគប់្របេភទ មរយៈ  ករែកៃចនេឡីងវញិឱយ្រសប ម
្រកបខ័ណ្ឌ កិចច្រព មេ្រពៀ ងអន្តរជតិ  និងកត់បនថឱយបន េ្រចី ននូវករបេញចញសំណល់ទំងេនះ េទកនុ ងបរយិកស  កនុ ងទឹក និងកនុងដី េដីមបីកត់បនថយ  ឱយទបបំផុតនូវផលប៉ះ
ពល់អវជិជមន  េលីសុខភព្របជជននិងបរ ិ ថ ន។

្រតឹមឆន ំ២០៣០ កត់បនថយឱយបន េ្រចី នករបេងកីតសំណល់ មរយៈករករពរ  ករកត់បនថយ  ករែកៃចនេឡី ងវញិនិងករេ្របី្របស់េឡីងវញិ

ឯក
ជកែ់ស្តងចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. 

២០១៥
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មវស័ិយ (២) ករេធ្វីបចចុបបននភពទនិនន័យ រធតុគីមីេ្រគះថន ក់និងសណំល់េ្រគះថន ក់ ែដលបន
បេងកីតឬផលតិ េ្របី្របស់ នងិេបះេចល (៣) ករបន្តេលីកកមពស់ករយល់ដឹងជ ធរណៈពីករ
្រគប់្រគងផលប៉ះពល់ែដលបងកេឡងីេ យ រធតុគីមីេ្រគះថន ក់ និងសំណល់េ្រគះថន ក់។ 

ទនទឹមនឹងេនះ េនកនុងបរកិរណ៍ៃនករេ្រតៀមផ្តល់សចច ប័នចូលជសមជិកៃនអនុសញញ
មី ម៉  ស្តីពី រធតុបរត ្រកសងួបរ ិ ថ នបនបញច ប់ករេធ្វី រេពីភណ័្ឌ ករេ្រប្ីរបស់បរត និង
ករសិក យតៃម្លផលប៉ះពល់ពីករេ្របី្របស់ រធតុបរតកនុង ជីវកមមែរម៉សខន តតូច និងលកខណៈ
្រគួ រ។ 

ករេ្របី្របស់នងិផលិតកមម្របកបេ យចីរភព ្រតវូបនបញចូ លេទកនុង្រកមបរ ិ ថ ននិង
ធនធនធមមជតិ េ្រកមយន្តករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ននងិចីរភព េ យមនេគលបំណងេលីកកមពស់ ករ
ទទួលយក ករអនុវត្ត ករេ្របី្របស់ នងិករផលិត ្របកបេ យចរីភព ្រពមទងំលទធកមម្របកបេ យ
ចីរភព។ 

្របសិទធភពធនធនកំពុង្រតូវបនអនុវត្ត េដីមបធីនឱយបននូវករេ្របី្របស់និងករផលិត
្របកបេ យចរីភព ែដល ចសេ្រមចបនជមួយនឹងករចំ យវនិិេយគ និងកិចចខតិខ្ំរបឹងែ្របង។ 
បនទ ប់ពីករអនុម័ត្រកមបរ ិ ថ ននងិធនធនធមមជត ិ ករេ្រប្ីរបស់និងករផលិត្របកបេ យបរយិប័នន
នឹងេធ្វសីមហរណកមមេទកនុងវស័ិយេផ ងៗ ដូចជឧស ហកមម  េទសចរណ៍ ថមពល ជេដីម។ 

េគាលេដៅទី១៣៖ ចាត់វិធានការជាបនាន់ េដើម ី្របយុទ្ធ្របឆំាងនឹងការ
ែ្រប្របួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់ 

វឌ នភាព 

កមពុជ គជឺ្របេទសងយរងេ្រគះបំផុតចេំពះករែ្រប្របលួ កសធតុេនកនុងតំបន់ និង
កនុងចំេ មប ្ត ្របេទសចំននួ១០េនទូទងំពិភពេ ក។ ្រកសួងបរ ិ ថ ននិងអគគេលខធិករ ្ឋ នៃន
្រកុម្របឹក ជតអិភវិឌ ន៍េ យចីរភព បនេប្តជញ អនុវត្តឱយសេ្រមចបននូវសូចនកររបស់ គ.អ.ច.ក. 
ជពិេសស េគលេ ទី១៣ របស់ គ.អ.ច.ក. (សកមមភព កសធតុ)។ សមិទធផលែដលសេ្រមច
បនគួរឱយកត់សមគ ល់ រមួមន ករបេងកីត្រកុមករងរបេចចកេទសែ្រប្របលួ កសធតុ េដីមបអីនុវត្ត
េគលេ អភវិឌ ន៍្របកបេ យចីរភពកមពុជេនកនុងវសិ័យបរ ិ ថ ន ករេធ្វសីមហរណកមមករែ្រប្របលួ
កសធតុេទកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជត ិ២០១៩-

២០២៣ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ករផ្តល់ ទភិពេលីករអភិវឌ ្របកបេ យចរីភពនិងបរយិប័នន 
រមួទងំ ករធនចីរភពបរ ិ ថ ននិងករេរៀបចំខ្លួនេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ ករបេងកីន
ចំ យ ធរណៈ្របចឆំន  ំ ស្រមបក់មមវធិីទប់ទល់នងឹករែ្រប្របលួ កសធតុនិងែផនករសកមមភព
ែ្រប្របួល កសធតុ មវស័ិយ យុទធ ្រស្តនិងេគលនេយបយកំេណីនេសដ្ឋកិចចៃបតង ករផ្តល់

សកម្មភាព 
អាកាសធាតុ 
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សចច ប័នេលកីិចច្រពមេ្រពៀងទី្រកងុប៉រសីស្ដពីី កសធតុ ករផ្តល់សចច ប័នេលកិីចច្រពមេ្រពៀង្រកបខ័ណ្ឌ
ស្តីពីសមព័នធភពថមពល្រពះ ទិតយអន្តរជតិ និងករចូលរមួចំែណករបស់ជតិេដីមបអីនុវត្តអនុសញញ
្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ (NDC)។ 

ករចូលរួមចំែណករបស់ជតិ េដីមបីអនុវត្តអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ សហ្របជជតិស្តីពីករ
ែ្រប្របលួ កសធតុ ែដលបនផ្តល់ជូនរបយករណ៍េលីកទី១ េទេលខធកិរ ្ឋ នអនុសញញ ្រកបខ័ណ្ឌ  
សហ្របជជតិស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ និងកំពុងេរៀបចំរបយករណ៍បចចុបបននភព េ យបន
ឆ្លុះបញច ងំពលីទធផលពក់ព័នធនឹងករបេញចញឧសម័នផទះកញច ក់ ដូចខងេ្រកម៖   

 ចកត់បនថយបន្របែហល២៧% (៣ ១០០ Gg CO2eq) ៃនករបេញចញឧសម័នសរុប 
១១ ៦០០ Gg CO2eq េនឆន ២ំ០៣០ កនុងវសិ័យថមពល កមមន្ត ល និងដឹកជញជូ ន។  

 ចរក គ្រមបៃ្រពេឈបីន៤៨,១៥% ៃនៃផទដសីរុប េហយីែដល្រតូវបនពយករណ៍ថ ចកត់
បនថយករបេញចញឧសម័នបន៤,៧ tCO2eq /ហចិ /ឆន ។ំ  

 កំណត់េគលេ កត់បនថយករបេញចញឧសម័នផទះកញចក់ ឱយមកេនទបបំផុតេន្រតឹម៧ ៨៩៧ 
GgCO2 េនឆន ២ំ០៣០ េធៀបនងឹ១៨ ៤៩២ GgCO2 េនឆន ២ំ០១០។  

″Ŭ₣ ̉.ơư៖ ŷűΘĕļĮЮýŲЮţ◦Бơư аĕ Ð.Β.ş.˝. 

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ 

្រកសួងបរ ិ ថ នក៏បនស្រមបស្រមួលកនុងករអនុវត្តសកមមភពជ ទិភពមួយចនួំន ជមួយ
្រកសួង ថ ប័ននន េដីមបេីធ្វីឱយកមពុជធន់នងឹករែ្រប្របួល កសធតុ រមួមន៖ 

 ករ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ នធនធនទឹក រមួទងំករអភិវឌ ្របព័នធធ ្រស្ត។ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១៣.១
សថិតិេលីគន្លង  េទ
សេ្រម ចបន

១៣.១.១
ភគរយៃនឃុំ/សងក ត់ងយរងេ្រគះេទនឹងករែ្រប្របួល
កសធតុ។

% ៤៧ ៤៣ - - ៣៩ ៤៣ ៤២ ៤០ ៣៦,៣
សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៣.២
សថិតិេលីគន្លង  េទ
សេ្រម ចបន

១៣.២.១
ភគរយៃនករបេញចញឧសម័នផទះកញច ក់ពីសកមម ភពកត់
បនថយ េនេពលែដលេ្របៀបេធៀបេស រយូ៉ីបេញចញឧសម័
ន មទម្ល ប់។

%
៣,៥

(២០១៦)
៣,៥ ៤,៨០ ៦,១០ ៧,៤០ ៣,៨៥ ៥,២៨ ៦,៧១ ៧,៤៣

សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៣.២.២
ភគរយៃនករែ្រប្របលួចំ យ ធរណៈស្រមប់ករ
ែ្រប្របលួ កសធតុ។

% 　- ១,២ ០,៩ - ០,៩ ១,០ - គម នទិននន័យ

១៣.៣ ទបជងចំណុចេ

១៣.៣.១

ក្រមតិ ថ ប័នែដលបនេ្រតៀមស្រមប់ករេឆ្លីយតបនឹងករ
ែ្រប្របលួ កសធតុ េ យបង្ហ ញជភគរយៃនសមតថ
ភព ថ ប័នែដលបនប្រញជ បែផនកទងំ្របៃំនករែ្រប្របួល
កសធតុ។

% 　- ២៧ - ៤៥ ៥៣ - ៤២ ៤៩ ៤៨,២
សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៣.៣.២

ភគរយៃន្រគួ រកសិករ ដំុះដំ  ំចិញច ឹមសត្វ ចិញច ឹម្រតី
 អនកេន ទ និង្របជសហគមន៍មូល ្ឋ ន ែដលទទួលករ
ផ ព្វផ យនិងបណ្តុ ះប ្ត ល ពក់ព័នធនងឹករែ្រប្របួល
កសធតុ។

% ០,០៦ ០,០៦ ០,១២ ០,១៨ ០,២៤ ០,០១ ០,០២ ០,០២ ០,០៣ ទបជងចំណុចេ

វឌ នភពឯកចំណុចេ /សូចនករ

េលើកកមពស់ករអប់រ ំករយល់ដឹង និងសមតថភពមនុស នងិ ថ ប័ន ស្តីពីករបនធូរបនថយករែ្រប្របលួ កសធត ុករបន ំ ករកតប់នថយផលប៉ះពល់ និងករករេ្រត មបងក រជមុន។

ព្រងងឹសមតថភពធន់្រទនំិងភពបន ំេទនងឹេ្រគះធមមជតនិិងេ្រគះមហន្ត យពកព់័នធនឹង កសធតុ ស្រមប់្រគប់្របេទស។

ប្រញជ បវធិនករេឆ្លើយតបនឹងករែ្រប្របួល កសធត ុកនុងេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត និងែផនករជតិ

ចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. 
២០១៥

ជកែ់ស្តង
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 ករ្រគប់្រគងទឹកជំនន់ ទឹកៃ្រប និងេ្រគះ ងំសងួត។ 
 ករករពរនងិអភិរក ធនធនទឹក។ 
 ករ្រគប់្រគងព័ត៌មនស្តីពធីនធនទឹកនិងឧតុនិយម។ 
 ករអនុវត្តនូវបេចចកេទសកសិកមមែដលធន់នឹង កសធតុ 
 ករអនុវត្តេគលនេយបយ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ និងែផនករយុទធ ្រស្ត មវស័ិយ
នន េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ។ 

 ករព្រងងឹសមតថភពនងិចំេណះដឺងពក់ព័នធនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ ជូនេទដល់ថន ក់ជត ិ
និងថន ក់េ្រកមជតិ។ និង 

 ករស្រមបស្រមលួ និងេកៀរគរហរិញញបបទនស្រមប់គ្ំរទដល់សកមមភព កសធតុ។ 

ប ្របឈម 
េគលេ ទី១៣ ៃន គ.អ.ច.ក. មនបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួន ដូចខងេ្រកម៖  

 ្របភពនិង្របេភទទិននន័យេនមនក្រមិតស្រមប់ ស់ែវងសមិទធផលនិងវឌ នភពរបស់សូចនករ
នីមួយៗ។ 

 សមតថភពនងិធនធនេនមនក្រមិត រមួទងំធនធនមនុស  ហរិញញបបទន និងករគ្ំរទ
បេចចកេទស កនុងករអនុវត្តសូចនករនិងសកមមភពែដលបនេសនីេឡងីកនុង គ.អ.ច.ក.។ 

 ករចូលរមួរបស់េយនឌ័រេនកនុងសកមមភពករែ្រប្របួល កសធតុ េនមនក្រមិត។ 
 ករអនុវត្តយន្តករកនុងករស្រមបស្រមលួរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជត ិ េដីមបអីនុវត្ត គ.អ.ច.ក. េន
ថន ក់េ្រកមជតិ េនមិនទន់មនភពល្អ្របេសីរេនេឡយី។ 

Ġ◦ĮЊЮ⅜ĊĕчŲΔ 
 មនករស្រមបស្រមលួនិងសហករល្អ ជមួយ ថ ប័នថន ក់ជតិ ថន ក់េ្រកមជតិ តំបន់ ៊ ន  
និងអន្តរជតិ ្រពមទងំេកៀរគរករគ្ំរទទងំែផនកបេចចកេទសនិងហរិញញវតថុ។ 

 ព្រងឹងតួនទីនិងករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុមករងរ គ.អ.ច.ក. េដីមបធីនថ សូចនករនីមយួៗ
្រតូវបនអនុវត្ត និង ម ន្រតួតពិនិតយ។ 

 េផទរធនធនស្រមប់អនុវត្តសូចនករ គ.អ.ច.ក.េនថន ក់េ្រកមជត។ិ 

ЮýŲĕЮŗģŎιŎН◦ċ⅜ū₤ŉ₤еžĕсៗ 

ករេប្តជញ ចិត្តរបស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករប្រញជ បចីរភពបរ ិ ថ នធនធនធមមជត ិ និងករ
ែ្រប្របួល កសធតុ េទកនុង្រកបខណ័្ឌ អភិវឌ ន៍ជតិ ្រតវូបនបង្ហ ញ មរយៈករបេងកតី្រកុម្របកឹ ជតិ
អភិវឌ ន៍េ យចីរភព េនៃថងទី៩ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៥ ែដលមនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ 
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នយករដ្ឋម្រន្តី ជ្របធនកិត្ដិយស រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ ិ ថ នជ្របធន និងមនតំ ង្រកសួង ថ ប័ន 
អភិបល ជធនី េខត្ត ជសមជកិ។  

បចចុបបននេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនអនុវត្តកំែណទ្រមង់រចនសមព័នធសុីជេ្រម និងកពុំង
បេងកីនវធិនករជ្របព័នធ េដីមបកំីណត់ករទទលួខុស្រតវូនងិកិចចសហ្របតិបត្តកិរចបស់ ស់រ ង្រកសងួ
និង ថ ប័នពក់ព័នធ េដីមបីជំរុញឱយសេ្រមចបននូវតួនទីនិងករទទួលខុស្រតូវកនុងករករពរបរ ិ ថ ន 
អភិរក ជវីៈច្រមុះ និងករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព។ 

ករេរៀបចំនិងករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តនិងសកមមភពជតិស្តីពីបរ ិ ថ ន ២០១៦-
២០២៣ គឺេដីមបីបំេពញបែនថមដល់យុទធ ្រស្តថន ក់ជតិ ែផនករសកមមភព និងកមមវធិី។ ែផនករ
យុទធ ្រស្តនងិសកមមភពជតសិ្តីពបីរ ិ ថ ន ២០១៦-២០២៣ បនេផ្ត តេលកីរបន្តកចិចខិតខំ្របងឹែ្របង
េដីមបពី្រងងឹកចិចសហករកនុងករេលីកកមពស់ករស្រមបស្រមួលកនុងក្រមតិអន្ដរវស័ិយ។ ែផនករយុទធ ្រស្ត
និងសកមមភពេនះ ក៏បនសងកត់ធងន់េលី្របធនបទរួម ដូចជ ករអភិវឌ េយនឌ័រ និងករអនុវត្ត
េគលនេយបយពក់ព័នធនិងឧបករណ៍េសដ្ឋកិចច នងិ ករប្រញជ បចីរភពបរ ិ ថ ននិងធនធនធមមជតិ
េទកនុង្រកបខ័ណ្ឌ អភិវឌ ន៍របស់្របេទស។ េសចក្តី្រពងចុងេ្រកយៃន្រកមបរ ិ ថ ននិងធនធនធមមជតិ
គឺ ជេគលនេយបយជតិស្រមប់កំែណទ្រមង់បរ ិ ថ ន។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របលួ កសធតុកមពុជ ២០១៤-២០២៣ ្រតូវបនអនុមតិេ យ
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេនែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៣ និង្រសប មករេប្តជញ ែដលបនេធ្វីេឡងីេនសននិសីទ

Rio+២០ ស្តីពីករអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព ែដលរមួចែំណកដល់ករសេ្រមចបននូវេគលេ អភិវឌ
្របកបេ យចីរភពសកល និង គ.អ.ច.ក.។ ជមួយគន េនះ ែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របួល កសធតុ
កមពុជ បនរមួចំែណកដល់េគលេ ទី១២ ៃន គ.អ.ច.ក. ធនឱយមនចរីភពកនុងទ្រមង់ៃនករេ្របី្របស់
និងផលតិកមមវឌ នភព នងិ េគលេ ទី១៣ ៃន គ.អ.ច.ក. ចត់វធិនករបនទ ន់េដីមប្ីរបយុទធ្របឆងំ
នឹងករែ្រប្របលួ កសធតុនិងផលប៉ះពល់។ ែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របលួ កសធតុកមពុជ កំពុង
អនុញញ តឱយមនករេធ្វីសមហរណកមមករែ្រប្របួល កសធតុេទកនុងែផនករថន ក់ជតិ និងថន ក់
េ្រកមជតិ ជពិេសស េទកនុង ផ.យ.អ.ជ. និងែផនករអភិវឌ ន៍ មវស័ិយរបស់្រកសួងពក់ព័នធ
ទងំអស់។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របលួ កសធតុកមពុជ ឆន ២ំ០១៤-២០២៣ ែដលមនទនំក់
ទំនងជមួយនឹងយុទធ ្រស្ត និងែផនករអភិវឌ ន៍ជតិ ដូចជ យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី 
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ េគលនេយបយជតិ និង ែផនករយុទធ ្រស្ដស្តីពីករអភិវឌ
២០១៣-២០៣០ ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទន ែផនករជតបិន ុ ំនឹងករែ្រប្របលួ កសធតុ និងែផនករ
សកមមភព មវស័ិយ ្រតូវបនេរៀបចំេឡីង។ េដីមបីបំេពញបែនថមេលីែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របួល
កសធតុកមពុជ ឆន ២ំ០១៤-២០២៣ ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញបបទនករែ្រប្របលួ កសធតុ និង្រកបខ័ណ្ឌ
ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល ្រតូវបនបេងកតីេឡងី។ 
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េនែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ ្រកសួងបរ ិ ថ នបនអនុមត្ិរកបខ័ណ្ឌ ម ន្រតួតពនិតិយនិង យតៃម្ល
ករែ្រប្របួល កសធតុជតិ េដីមបី ម ន្រតួតពិនិតយពីវឌ នភពរបស់្របេទស ពក់ព័នធនឹងករ
េ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមែដលប ្ត លមកពីករែ្រប្របួល កសធតុ ែដលរមួបញចូ លទងំ្រទសឹ្តីៃនករ
ផ្ល ស់ប្តូ រ។ ឯក រេនះផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ មួយ េដីមបី យតៃម្លករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របួល
កសធតុកមពុជ េនថន ក់ជតិ ែដលរមួបញចូ លទងំសូចនករ ទិននន័យេដមី្រគ និងចំណុចេ ។ 

្រកបខ័ណ្ឌ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល េ្របី្របស់វធិី ្រស្ត ម ន្រតួតពិនិតយករ
បន ុ  ំនិង ស់ែវងករអភវិឌ  ែដលជេគលករណ៍មួយ ចេ្រប្ីរបស់េដមីបី យតៃម្លថ េតីករន ុ កំរ
ែ្រប្របលួ កសធតុ ចនេំទរកករអភវិឌ ្របកបេ យ្របសទិធភព េហយីករេធ្វីអន្ត គមន៍េលីករ
អភិវឌ  ចជួយបេងកីនសមតថភពរបស់សហគមន៍កនុងបន ុ នំឹងករែ្រប្របួល កសធតុ បនឬេទ។ 

្រកសួងធនធនទឹកនិងឧតុនិយម នឹងបន្តធនចីរភពធនធនទឹក ស្រមប់វស័ិយកសិកមម 
ស្រមប់ករផគត់ផគង់េនតំបន់ទី្រកងុនងិជនបទ ស្រមប់បេងកតីថមពល រអីគគសិនី ស្រមប់ករេន ទ 
ករដឹកជញជូ ន និងេទសចរណ៍។ ្រកសួងនឹងបេងកីតយុទធ ្រស្តនិងែផនករសកមមភពស្រមប់ធនធនទឹក
និងឧតុនិយម ២០១៩-២០២៣ េដីមបអីនុវត្ត យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី និង ផ.យ.អ.ជ. 
២០១៩-២០២៣។ 

េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប បនក្ល យឱយេទជ ថ ប័នទទួលបនមូលនិធិៃបតងនិងករ
ែ្រប្របលួ កសធតុ (GCF) និងបនេរៀបចំេគលនេយបយស្តីពសុីវតថិភពបរ ិ ថ ននិងសងគម ស្រមប់
ករអភិវឌ មែបប្របជធបិេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ េនថន ក់េ្រកមជតិ។ 

េគាលេដៅទី១៤៖ អភិរក និងេ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាពនូវមហាស
មុ្រទ សមុ្រទ និងធនធានសមុ្រទ ស្រមាប់ការអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព  

វឌ នភាព  

េដីមបីអភិរក និងេ្របី្របស់ ម សមុ្រទ សមុ្រទ និងធនធនសមុ្រទ្របកបេ យចីរភព 
យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី បនកំណត់នូវ ទិភពមួយចំនួន ដូចជ បន្តអនុវត្តែផនករ
យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពីកេំណីនៃបតង ២០១៣-២០៣០ ែផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របលួ កសធតុកមពុជ 
២០១៤-២០២៣ ែផនករយុទធ ្រស្តនិងសកមមភពជតិស្តីពបីរ ិ ថ ន ២០១៦-២០២៣ យុទធ ្រស្ត
ជតិ REDD+ និងែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្រមប់្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ ២០១៧-២០៣១។ 
យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី ក៏មនេគលេ បេងកីន្របសិទធភពៃនករករពរបរ ិ ថ ននិង
ករអភរិក ធនធនធមមជតិ ្របព័នធេអកូឡូសុី ជីវៈច្រមុះ ៃ្រពេឈ ីនិងសត្វៃ្រព ្រពមទងំបន ុ េំទនងឹករ
ែ្រប្របួល កសធតុ និងព្រងឹងករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ ទឹកកខ្វក់ ឧសម័ននិង រធតុែដលមន
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េ្រគះថន ក់ េ យករអនុវត្តេគលករណ៍ "កត់បនថយ េ្របី្របស់េឡងីវញិ ែកៃចន និងមិនេ្រប្ីរបស់" និង 
ព្រងឹងយន្តករ ម ននិង្រតួតពនិិតយករបពុំល។ 

ឧទយនជតិសមុ្រទេកះរងុ្រតវូបនបេងកីតេទបងី េដមីបធីន ករែថរក និងករពរេ ភ័ណ្ឌ
ភពធមមជតិ វបបធម៌ ្របព័នធេអកូទបូសុី និងជីវៈច្រមុះ េនេលីេកះនងិជុំវញិ កររក លំនងឹបរ ិ ថ ន ករ
ករពរនិងអភិរក ធនធនធមមជតិ និង រមួចំែណកកត់បនថយករែ្រប្របួល កសធតុ និង នភ័ិយ
េ្រគះមហន្ត យធមមជតិ និង េលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់សហគមន៍មូល ្ឋ ន ក៏ដូចជពី ធរណជន 
កនុងកររមួចែំណក្រគប់្រគង ករពរ និងអភិរក  ជវីៈច្រមុះ និងធនធនធមមជតិ េនកនុងតំបន់។ ទនទឹមនឹង
េនះ េដីមបគី្ំរទដល់េគលេ ករពរ អភិរក ធនធនសមុ្រទ្របកបេ យចីរភព និងធននិរន្តរភពៃន
កំេណីនករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិេនប ្ត េខត្តតំបន់េឆនរ ្រកសួងបរ ិ ថ នបនបន្តអនុវត្តែផនករ
សកមមភព្រគប់្រគងករបំពុលសមុ្រទពីដេីគក មរយៈករព្រងឹងសមតថភពនិងករ្របគល់មុខងរ
្រគប់្រគងសំ ម សំណល់រងឹ និងទឹកកខ្វក់េនតំបន់ទី្របជុជំន ឱយដល់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ (្រកុង 
្រសកុ ខណ្ឌ  សងក ត់ និងឃុ)ំ រមួនឹងករផ្តល់្របឹក បេចចកេទស ធនធនហរិញញវតថុ ស្រមប់គ្ំរទករអនុវត្ត
មុខងរែដលបន្របគល់។ ជមួយគន េនះ ្រកសួងបរ ិ ថ នបនជំរញុឱយអនុវត្តករ យតៃម្លផលប៉ះពល់
បរ ិ ថ ននិងសងគម ស្រមប់្រគប់គេ្រមងអភិវឌ ន៍ រួមទំង គេ្រមងឧស ហកមម េទសចរណ៍
ថមពល នងិ រវីបបកមម។ល។ ជមួយគន េនះ ្រកសួងក៏បនកណំត់វធិនករទប់ ក ត់ កត់បនថយ និង
្ត របញ្ហ បំពុលបរ ិ ថ នពីគេ្រមងអភវិឌ ន៍កនុងែផនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ ន (EMP) រមួជមួយនឹងករ

ព្រងឹងយន្តករ ម ន្រតតួពិនិតយជ្របច ំេលីករ្រគប់្រគងបញ្ហ បំពុលបរ ិ ថ ន និងករបេញចញសំណល់
េន្រគប់ទី ងំគេ្រមងអភវិឌ ន៍ េដមីបធីនថ បរ ិ ថ នសមុ្រទ្រតូវបនករពរ្របកបេ យបរយិប័នន 
និងស្រមប់េ្របី្របស់្របកបេ យចីរភពដល់កូនេចជំនន់េ្រកយ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តនិងសកមមភពជតសិ្តីពីបរ ិ ថ ន ២០១៦-២០២៣  ្រតូវបនេរៀបចេំឡងី 
េដីមបកីំណត់នូវត្រមូវករ និងក នុវត្តភពស្រមប់ចីរភពបរ ិ ថ ននិងធនធនធមមជត ិ ែដលជក ្ត
សនូលេនកនុង្រកបខណ្ឌ អភិវឌ ន៍ជតិ។ ពក់ព័នធនឹងករករពរសមុ្រទនងិេឆនរសមុ្រទ យុទធ ្រស្តេនះ ក៏
ត្រមវូឱយមនករព្រងឹងករស្រមបស្រមួលកនុងករែស្វងរកែរេ៉្របងនងិឧសម័ន េ យរមួទងំ កររុករក និង
ករេធ្វី ជវីកមម ករដឹកជញជូ ន និងសមតថភពេឆ្លីយតបជបនទ ន់ចំេពះេ្រគះថន ក់ែដល ចេកីតមន 
ដូចជ ករេលចេ្របង និងទនំិញេ្រគះថន ក់។ ្រកបខ័ណ្ឌ ម ន្រតួតពិនិតយនងិ យតៃម្លរបស់យុទធ ្រស្ត
េនះ មនសូចនករ ែដល្រតូវបន ក់បញចូ លកនុងេគលេ ទី១៤ ៃន គ.អ.ច.ក.។ 

្រកុម្របឹក ជតអិភវិឌ ន៍េ យចីរភព ក៏បនបេងកីត្រកបខ័ណ្ឌ ផ្តល់ហរិញញបបទនដល់
ែផនករជតបិន ុ កំមពុជ និងែផនករអនុវត្តន៍ េនឆន ២ំ០១៧ េដីមបបីន ុជីមួយ ែផនករយុទធ ្រស្តនិង
សកមមភពជតិស្តីពបីរ ិ ថ ន ២០១៦-២០២៣ កនុងេគលបណំងេកៀរគរធនធនស្រមប់សកមមភពបន ុ ំ
នឹងករែ្រប្របួល កសធតុ ែដលរួមបញចូ លទងំសកមមភព ្ត រេឡីងវញិនិងករពរេឆនរសមុ្រទនងិ
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តំបន់េឆនរ។ ្រកសួងបរ ិ ថ នក៏បនេរៀបចែំផនករយុទធ ្រស្តែ្រប្របួល កសធតុកមពុជ ២០១៤-
២០២៣ ែដលេគលបណំងធននូវភពធន់នងឹករែ្រប្របលួ កសធតុៃន្របព័នធេអកូឡូសុីសំខន់ៗ 
(ដូចជ បឹងទេន្ល ប ទេន្លេមគងគ ្របព័នធេអកូឡូសុីតបំន់េឆនរ តំបន់ខពង់ ប) ជីវៈច្រមុះ តំបន់ករពរ និង
តំបន់េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌។ 

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ បនេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្តជល
ផល ២០១០-២០១៩ ស្រមប់្រគប់្រគងធនធនជលផលទឹក បនងិទឹកៃ្រប។ ្រកបខ័ណ្ឌ េនះមន
េគលបំណងសំខន់កនុងករគ្ំរទនិងបេងកនីសមតថភពដកឹជញជូ នដេីសីម (ជពិេសស ដែី្រស)។ ចំណុច
េ ស្រមប់ករករពរេស េអកូឡូសុី ជលផលទេន្ល និងបឹង ចបំច់្រតូវ្រទ្រទងនូ់វភពែបបនងិចំននួ
្រតី។ អន្ត គមន៍យុទធ ្រស្តសំខន់ៗេផ្ត តេលី (១) ករពរនិងែថរក ្របព័នធេអកូឡូសុី េដមីបគី្ំរទដល់
ករេន ទ្រតីេន្រគប់ក្រមតិឱយបន្រគប់្រគន់នងិមននិរន្តភព ស្រមប់បំេពញត្រមូវករ (២) បេងកីន
ករចិញច ឹម្រតី ម លែ្រស (៣) គ្ំរទដល់កេំណីនៃនករ រវីបបកមមខន តតូច មធយម និងធំ (៤) អភិវឌ
ជលផលសមុ្រទ (៥) ែកលម្អករែកៃចនេ្រកយករ្របមូលផល (៦) េលីកកមពស់ផលតិកមម្រតី និង
ផលិតផលេន ទេនកនុងទីផ រជតិនងិអន្ដរជតិ និង (៧) គ្ំរទដល់ករេធ្វីពពិធិកមមករចិញច ឹមជវីតិ 
េ្រកពកីរេន ទ ជពិេសស ស្រមប់្របជជន្រក្ីរក និងជនងយរងេ្រគះ េដីមបជីួយពកួេគ ចរចួផុត
ពីភព្រក្ីរក។ 

″Ŭ₣ ̉.ở៖ ŷűΘĕļĮЮýŲЮţ◦Бở аĕ Ð.Β.ş.˝.  

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១៤.១
សថិតិេលីគន្លង  េទ
សេ្រម ចបន

១៤.១.១
ភគយៃនករកត់បនថយករបំពុលសមុ្រទ មរយៈសកមមភព
អភិរក សមុ្រទ។

% ៤០,០ ៤០,០ ៤០,០ ៤០,០ ៤០,០  -  -  - គម នទិននន័យ

១៤.២
សថិតិេលីគន្លង  េទ
សេ្រម ចបន

១៤.២.១
មុខងរនិងេស សំខន់ៗរបស់្របព័នធេអកូឡូសុីសមុ្រទនិងតំបន់
េឆនរ ្រតវូបនែថរក និង ្ត រ មករចបំច់។

% ៥០ (២០១៧) ៥០ ៥០ 50.0  -  -  - គម នទិននន័យ

១៤.២.២
ភគរយៃនៃផទដៃី្រពលិចទឹក និងៃ្រពេកងកង ែដល្រតូវបន ំ
េឡីងវញិនិងករពរ។

%
៧,០  

(២០១៧)
៧,០ ១០,០ ១៥,០ ២០,០ ៦,៦៦ ១៣,៣៣ ២០,០ ២២,០

សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៤.៥
សថិតិេលីគន្លង  េទ
សេ្រម ចបន

១៤.៥.១
ភគរយៃនទំហំតំបន់អភិរក ជលផល ទងំតំបន់េឆនរ និង ទឹក ប
 ែដលបនករពរ។

%
២០,០ 

(២០១៦)
២០,០ ២៥,០ ៣០,០ ៣៥,០ ២០,០ ២៥,០ ៣០,០ ៣៥,០

សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៤.៧ ទបជងចំណុចេ

១៤.៧.១
ភគរយៃនតៃម្លរបស់ផលតិផលជលផលនិង រវីបបកមម   សមុ្រទ
េធៀបនឹង ផ.ស.ស.

%
៧,៥ 

(២០១៦)
៧,៥ ៧,៦ ៧,៧ ៧,៨ ៧,៥ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ទបជងចំណុចេ

១៤.b
សថិតិេលីគន្លង  េទ
សេ្រម ចបន

១៤.b.១ 
ភគរយៃនធនធនសមុ្រទែដលអនកេន ទខន តតូចទទួលបន
និងលក់េលទីីផ រមនសថរិភព

%
៧០,០ 

(២០១៦)
៧០,០ ៧០,០ ៧០,០ ៧០,០ ៦០,០ ៦៥,០ ៦៨,០ ៦៨,០

សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

ឯក វឌ នភពចំណុចេ /សូចនករ
ចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. 

២០១៥
ជកែ់ស្តង

្រតឹមឆន ំ២០២៥ ករពរ  និងកត់បនថយឱយបន េ្រចី ន ករបំពុល្រគប់្រប េភទេនកនុ ងសមុ្រទ  ជពិ េសស ពីប ្ត សកមមភពននែដ លេផ្តីមេចញពីេលីដី រួមទងំ ករបំពុលេ យ 
សំណល់កនុងសមុ្រទ  និង រ បំប៉ន។

្រតឹមឆន ំ២០២០ ្រគ ប់្រគងឱយបន េ្រចី ន និងករពរ្របព័នធេអ កូឡូសុីេនកនុ ងសមុ្រទនិង មេឆនរ  េដីមបី េចៀស ងផលប៉ះពល់អវជិជមននន រួមទំង មរយៈករព្រងឹង ភពធុនរបស់
 និងដំេណីរករសកមមភពស្រមប់ េធ្វីឱយមន ភពដូចេដីមវញិ េដីមបីសេ្រម ចឱយបន នូវម គ រែដលមនផលិតភពនិងសុខភព។

្រតឹមឆន ំ២០២០ អភិរក យ៉ង តិច ១០% ៃនតំបន់េឆនរ និងតំបន់កនុ ងសមុ្រទ  ឱយ្រស បគន នឹងចបប់ជតិនិងអន្តរជតិ  និងែផ្អក េលី ព័ត៌មនវទិយ ្រស្ត។

្រតឹមឆន ំ២០៣០ បេងកីនផល្របេយជ ន៍ពីេសដ្ឋកិចចដល់ប ្ត រដ្ឋែដ នេកះតូចៗកំពុងអភិវឌ  និងប ្ត ្រប េទសែដលមនករអភិវឌ តិ ចតួច ពីករ េ្របី្របស់ធនធនកនុងសមុ្រទ 
្របកបេ យចីរភព  រួមទំង មរយៈ  ករ្រគប់្រគង្របកបេ យចីរភពនូវករេន ទ  ជលវបបកមម និងេទសចរណ៍។

ផ្តល់នូវករទទួលបនធនធនសមុ្រទនិងទីផ រ ចំេពះអនក េន ទជសិលបះធុនតូច។
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ប ្របឈម 

ទនទឹមនឹងកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរបស់ ថ ប័នថន ក់ជតិ និងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ កនុងករអនុវត្ត
ែផនករសកមមភព និងវធិនករ្រគប់្រគងករបំពុលសមុ្រទពីដីេគក ្របកបេ យបរយិប័នននិងករ
ទទួលខុស្រតូវ កមពុជេនមនបញ្ហ ្របឈមមយួចំននួែដលេធ្វីឱយ ងំសទះដល់ករសេ្រមចបនេគលេ
ទី១៤ ៃន គ.អ.ច.ក.។ បញ្ហ ទងំេនះរមួមន៖ (១) ករេកនីេឡងីយ៉ងខ្ល ងំនូវករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច
េន មប ្ត េខត្តតំបន់េឆនរ ជពិេសស េខត្ត្រពះសីហនុេលីករអភិវឌ ទី្រកុង កំេណីនេទសចរណ៍ 
ឧស ហកមមផលិតកមម េស កមមដឹកជញជូ ន មសមុ្រទ និង រវីបបកមម (២) ករខ្វះខតទងំេហ ្ឋ
រចនសមព័នធទន់និងរងឹ ស្រមប់ធនដល់ករ្រគប់្រគងសំណល់និង រធតុគីមីពុល ្របកបេ យ
សុវតថិភពបរ ិ ថ ន និងបរយិប័នន និង ករទប់ ក ត់បញ្ហ បំពុលបរ ិ ថ នសមុ្រទ។ 

ករ្រ វ្រជវនិងករអភវិឌ កនុងែផនក រវីបបកមមេនមនក្រមិតេនេឡយី េហយីេទះបីជ
មនករ្របងឹែ្របងជេ្រចីន្រតូវបនេធ្វីេឡងីេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េដីមបបី្រងក បសកមមភពេន ទ
ខុសចបប់ក៏េ យ ក៏បញ្ហ េនះេនែតបន្តមន។ 

ធនធនតំបន់េឆនរ្របឈមមុខនឹងសមព ធបរ ិ ថ នមួយចំនួន រមួមន ករេន ទេលីស
បរមិណ និងករេធ្វី ជវីកមមៃ្រពេឈ ីនិង្របព័នធេអកូឡូសុីៃ្រពេកងកង ែដលនមំកនូវករេកីនេឡងីៃន
សំណឹកដ។ី ករែ្រប្របួល កសធតុបនបែនថមេលីបញ្ហ ្របឈមែដលមន្រ ប់ មរយៈករេកនី
េឡងីនូវក្រមតិទឹកសមុ្រទ ករេ្រជៀតចូលរបស់ទឹកៃ្រប នងិសំណឹកេឆនរសមុ្រទ។ បញ្ហ ទងំេនះរមួ
ចំែណកដល់កររួមតូចៃនៃផទដី ដំំ ំ កត់បនថយ្របភពទឹក ប និងបត់បង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធ
េឆនរសមុ្រទ។ 

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េនកនុងរេបៀប រៈេគលនេយបយ កនុងនតីិកលទី៦ ៃនរដ្ឋសភ 
បន ក់េចញនូវយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី (២០១៨-២០២៣) េ យបនកំណត់
្រកបខ័ណ្ឌ វស័ិយ ទិភពចំនួន៤  ែដលកនុងេនះ ករអភិវឌ ្របកបេ យចរីភពនងិបរយិប័នន ្រតូវបន
ក់េនកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទី៤ សំេ េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលី វធិនករ

ទប់ ក ត់ករបំពុលបរ ិ ថ ន និងករបំពុលសមុ្រទ។ ្រកបខ័ណ្ឌ វស័ិយ ទិភពទងំ៤ រមួមន (១) ករែថរក
្របព័នធេអកូឡូសុី ករករពរជីវច្រមុះតំបន់េឆនរ និងចីរភព្របភពទកឹ (២) ករេរៀបចំនងិជរំុញករអនុវត្ត
ែផនករេមេហ ្ឋ រចនសមព័នធទ្ីរកុង នងិតំបន់ទ្ីរបជុជំនសំខន់ៗ ស្រមប់គ្ំរទដល់ករអភវិឌ  ជពេិសស 
្របព័នធលូ នងិ្របព័នធ្រប្រពតឹ្តកមមទឹកកខ្វក់ និង (៣) ករបន្តព្រងងឹករ្រគប់្រគងសំណល់រងឹ វ ឧសម័ន 
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និង រធតុគីមីេ្រគះថន ក់ មរយៈេគលករណ៍ 3R ្រពមទងំករព្រងឹងយន្តករ ម ន្រតួតពនិិតយ
្របភពបំពុល។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជក៏នងឹបន្តករក ងសមតថភពសហគមន៍េន ទ ែដល្រតូវបនបេងកីត
េឡងី េដមីបធីនមិនឱយមនបទេលមីសេន ទទកឹ បនិងទកឹៃ្រប និងបន្តព្រងឹងករ្រគប់្រគងនិងអភរិក
ធនធនទឹក្របកបេ យចរីភព េយង ម្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្តជលផល ២០១៥-២០២៤ និង
េសចក្តែីថ្លងករណ៍នេយបយស្តីពី ករបងក របទេលមីសជលផល។ ជមយួគន េនះ ជរ ្ឋ ភិបលនងឹ
បេងកីនករផលិតនិងករផគត់ផគង់ រវីបបកមម េ យផ្តល់ករគ្ំរទដល់កសិ ្ឋ នចិញច ឹម្រតី មរយៈបេចចកេទស 
ពូជ ឥណទន និងទីផ រ។  

េគាលេដៅទី១៥ : ការពារ សារ និងជំរុញការេ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាព
នូវ្របព័ន្ធេអកូឡូសុីេលើែដនេគាក ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេដាយចីរភាព 
្របយុទ្ធ្របឆំាងនឹងឱនភាពដី បញ ប់និងបែង្វរទិសៃនការសឹកេរចរិល
គុណភាពដី និងបញ ប់កុំឱ  បាត់បង់ជីជាតិដីនិងជីវៈច្រមុះ  

វឌ នភាព  

កមពុជសេ្រមចបននូវវឌ នភពល្អកនុងករអភិវឌ  និង កនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ 
យុទធ ្រស្ត នងិបទបបញញត្តិស្តីពីជីវច្រមះុ/េស ្របព័នធេអកូឡូសីុ។ េនឆន ២ំ០១៥ កមពុជបនបេងកីតនិង
អនុវត្តេគលនេយបយយុទធ ្រស្តនងិបទបញជ ចនំួន៦ ស្តីពេីស កមម្របព័នធេអកូឡូសុី។ េនឆន ២ំ០១៦ 
ឆន ២ំ០១៧ និងឆន ២ំ០១៨ ចំនួនេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត និងបទបបញញត្តិែដលបនេរៀបចំនិង
អនុវត្ត េលីសពចីំនួនកំណត់េនកនុង គ.អ.ច.ក.។ ករ យតៃម្លអំពកីរ្រគបដណ្ត ប់ៃ្រពេឈេីនឆន ២ំ០១៦ 
បង្ហ ញថ កមពុជមនគ្រមបៃ្រពេឈចីំនួន៤៨,១៥% េ យមនករែ្រប្របួល្របមណ០,៧% កនុង
មួយឆន ។ំ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ េនះ តំបន់អភិរក កន់ែតេ្រចីន្រតូវបនបេងកីតេឡងី។ បចចុបបននេនះ តំបន់
អភិរក បន្រគបដណ្ត ប់្របមណ៤១% ៃនៃផទ្របេទស។ ែផនករយុទធ ្រស្តជត្ិរគប់្រគងតំបន់អភិរក  
២០១៧-២០៣១ ្រតូវបន ក់ឱយេ្របី្របស់។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈេសចក្តជូីនដណឹំងេលខ
៨៧.សជណ.ដប ចុះៃថងទី២៣ ែខមក  ឆន ២ំ០១៩ បនអនុញញ តឱយ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ យ
ចីរភព និង្រកសួងបរ ិ ថ ន េរៀបចំបេងកតីមជឈមណ្ឌ ល្រ វ្រជវ និងភិរក េកសរកូល សុខ ន ភនំគូែលន 
កនុងេគលបណំងេដមីប ី (១) សិក ្រ វ្រជវនងិកំណត់អត្តសញញ ណ្របេភទេកសរកូលៃ្រព មែបប
វទិយ ្រស្ត (២) អភិរក  សេ្រងគ ះ និង ្ត រ្របេភទេកសរកូលៃ្រព នងិ្របេភទរុកខជតិែដលកំពុងរងករ
គំ មកំែហង និងជិតផុតពូជពីៃ្រពធមមជតិ (៣) អប់រផំ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះប ្ត លចំេណះដឹងស្តីពី
េកសរកូលៃ្រព និង្របេភទរុកខជតិេនកមពុជ និង (៤) ផ្តល់ជទី ងំទស នីយភពេកសរកូលៃ្រព
ធមមជតិ និងជកែន្លងលំែហកយ ទស នធមមជត ិនិងករកំ ន្តនន។ 
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្របេទសកមពុជបនបេងកីតេគហទំព័ររមួមួយស្រមប់អនុសញញ រយី៉ូ េ យេផ្ត តករយកចិត្ត
ទុក ក់េនកនុងដំ ក់កលដំបូងស្តីពីករ្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ្របកបេ យនិរន្តរភព និង
ករ ្ត រ្របព័នធេអកូឡូសុី។ េ្រកពីេនះ ្របេទសកមពុជបនេរៀបចំែផនករក ងសមតថភពរយៈេពល 
៥ឆន  ំ េដមីបគី្ំរទដល់ករ ក់បញចូ លគន នូវ្រគប់ែផនកទងំអស់កនុងចំេ មអនុសញញ រយី៉ូទងំ៣ កនុងេនះ
រមួមន កិចច្របតិបត្តិករ មុខងរៃនេគហទំព័ររមួ យន្តករស្រមបស្រមួល នងិករផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មន។ ករ
េលីកកមពស់ទនំក់ទំនងគន កនុងចំេ មអនុសញញ រយី៉ូទងំបី នឹងផ្តល់ផល្របេយជន៍យ៉ងេ្រចីនបែនថម
េទៀត ដូចជ្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ធនធន ជេដីម ។ 
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២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១៥.១
សថិតិេលីគន្លង  េទ
សេ្រម ចបន

១៥.១.១
ភគរយៃនៃផទដ្ីរគបដណ្ត ប់េ យៃ្រពេឈ ីេធៀបនឹងៃផទដីស
រុប %

៤៨,៨ 
(២០១៦)

៤៨,៨ ៤៨,១ - - ៤៧,០ ៤៧,០
សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៥.១.២
ភគរយៃនតំបន់ែដលមនជីវៈច្រមុះកនុងទឹកនិងេលដីីេគក
 ែដល្រគបដណ្ត ប់េ យតំបន់ករពរនិងតំបន់អភិរក
ជលផល ែបងែចក ម្របេភទៃន្របព័នធេអកូឡសូុី

%
១០ 

(២០១៦)
១០,០ ១២,០ ១៥,០ ១៧,០ ១០,០ ១២,០ ១៥,០ ១៧,០

សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៥.១.៣
ៃផទដៃី្រពេឈ ីនិង្របព័នធេអកូឡូសុី ែដល្រតវូបនេ្របី្របស់
្របកបេ យចីរភព

%
៥០ 

(២០១៦)
៥០ ៥៥,០ - - ៥៥,០

សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៥.២
សថិតិេលីគន្លង  េទ
សេ្រម ចបន

១៥.២.១
ភគរយៃនតំបន់ៃ្រពេឈែីដលទទួលបនករករពរនិង
្រគប់្រគង្របកបេ យចីរភព។

%
៤០,០ 

(២០១៧)
៤០,០ ៤៥,០ ៤៥,០ - - ៤៦,៩៧ ៤៧,៩៧

សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៥.៣ គម នទិននន័យ

១៥.៣.១
ៃផទដតីំបន់េទសភពៃ្រពេឈែីដលបន ្ត រពីផលប៉ះពល់ 
 េ យ រភព ងំសងួត ទឹកជំនន់ និងែដលបនេបះ បង់
េចល។

ពន់
ហិក

២០,០ 
(២០១៦)

២០,០ - - ៣៦,១ - - គម នទិននន័យ

១៥.៥ ទបជងចំណុចេ

១៥.៥.១
ចំនួនែផនករសកមមភពស្រមប់អភិរក ្របេភទសត្វៃ្រព
និងរុកខជតិជិតផុតពូជនិងមនេ យក្រម ែដល្រតូវបន
េរៀបចំនិងអនុវត្ត។

ចំនួនែផន 
ករកមមភព

១ 
(២០១៦)

១ ៤ ៧ ១០ ១,០ ២,០ ៣,០ ៤,០ ទបជងចំណុចេ

១៥.៧ ទបជងចំណុចេ

១៥.៧.១
ចំនួនករណីេលមសីចបប់កនុងករបរបញ់ ករជួញដូរ
្របេភទសត្វៃ្រព និង្របេភទរុកខជតិខុសចបប់ ែដល្រតូវ
បនកត់បនថយ។

ករណី
១,៦០០ 

(២០១៦)
១ ៦០០ ១ ៥៥០ ១ ៥០០ ១ ៤៥០ ១ ៤៩០ ១ ៤២៨ ១ ០៩៣ ១ ២០១ ទបជងចំណុចេ

១៥.៩
សថិតិេលីគន្លង  េទ
សេ្រម ចបន

១៥.៩.២
 ចំនួនេគលនេយបយយុទធ ្រស្ត និងលិខិត យេុទធ ប 
ករណ៍ស្តីពីេស កមម្របពន័ធ េអកូឡូសុី្រតវូបន ក់ែតង 
និងអនុវត្ត។

ចំនួនេគល
នេយ បយ

២,០ ២,០ ២,០ ២,០ ២,០ ២,០ ២,០ ២,០ ២,០
សថិតិេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៥.b េលីសចំណុចេ

១៥.b.១
ទំហំហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករស្រមប់ករអភិរក
និងករេ្របី្របស់្របកបេ យចីរភពជីវៈច្រមុះនិង្របព័នធ
េអកូឡូសុី។

% ៃន
 ផ.ស.ស

០,០៣៨ 
(២០១៦)

០,០៣៨ ០,០៣៨ ០,០៣៦ ០,០៣១ ០,០៤២ ០,០៤៤ ០,០៨២ ០,០៣៧ េលសីចំណុចេ

ឯក វឌ នភពចំណុចេ /សូចនករ ២០១៥
ចំណុចេ  គ .អ.ច.ក. ជក់ែស្តង

្រតឹមឆន ំ២០២០ បញចូ លតៃម្ល្រប ព័នធេអ កូឡូសុីនិងជីវៈច្រមុះ  េទកនុ ងែផនករជតិនិងែផនករមូល ្ឋ ន  ដំេណីរករៃនករអភិវឌ យុ ទធ ្រស្តនិងគណេនយយភពស្រមប់កត់
បនថយភព្រកី្រក។

េកៀ រគរធនធនឱយបន េ្រចី នពី្រគ ប់្របភពនិងេន្រគ ប់ក្រមិត េដីមបីផ្តល់ ហិរញញបបទន ស្រមប់ ្រគប់្រគងៃ្រព េឈី ្របកបេ យចីរភព  និងផ្តល់នូវករឧបតថមភ្រគប់្រគន់ 
ស្រមប់ អនុវត្តករ ្រគ ប់្រគងបនល្អ្រប េសី រ រួមទំងស្រមប់ករអភិរក  និងករ ៃំ្រពេឈីេឡីងវញិ។

្រតឹមឆន ំ២០២០ ធនករ អភិរក  ករ ្ត រនិងករេ្របី ្របស់ ្របកបេ យចីរភពនូវ្រប ព័នធេអ កូឡូសុីកនុងទឹក បេនែដ នេកះនិងេនេលី េគក និងេស  ជពិេសស ៃ្រពេឈី
 ដីេសីម ភនំ និងដីសងួត ឱយ្រស ប មកតព្វកិចចេ្រកម កិចច្រព មេ្រពៀងអន្តរជតិ។

្រតឹមឆន ំ២០២០េលីកកមពស់ករអនុវត្តករ ្រគ ប់្រគង្របកបេ យចីរភពនូវ ៃ្រព េឈី ្រគ ប់្របេភទ កត់បនថយឱយបន ពក់ក ្ត លនូវករបំផ្ល ញៃ្រពេឈីៃ្រពេឈីែដលបត់បង់
 និងបេងកីនឱយបន េ្រចី នជសកលករ ំេដីមេឈី  និងករ ំៃ្រព េឈីេឡីងវញិ។

្រតឹមឆន ំ២០៣០ ្របយុទធ្របឆំងនឹងករបំផ្ល ញៃ្រព េឈី  េធ្វី ឱយដូ ចេដីមេឡីងវញិដីែដលបត់បង់ជីជតិ  រួមទំង ដីែដលទទួលផលប៉ះពល់ពី លរេ ្ឋ នកមមភព ងំសងួត 
និងទឹកជំនន់េធ្វីឱយ្រប េសី រេឡីងនូវ ពិភពេ ក ែដលមនដីមិនមនករខូចខត។

អនុវត្តចំ ត់ករចំបច់និងជបនទ ន់ េដីមបីកត់បនថយផលប៉ះពល់អវជិជមន េលីលំេន ន ធមមជតិ  កត់បនថយឱយបនពក់ក ្ត លនូវករបត់បង់ជីវៈច្រមុះ និង ្រតឹមឆន ំ
២០២០ ករពរនិងបងក រករបត់បង់ផុតពូជនូវ្រប េភទរុកខជតិ /សត្វ ែដលគំ មកំែហងផុតពូជ។

អនុវត្តសកមមភពជបនទ ន់ េដីមបីបញច ប់ករបរបញ់និងជួញដូរ្រប េភទពូជ រុកខជតិ  និងពពួកសត្វែដល្រតូ វបនករពរ  និងេ ះ ្រ យទំងត្រមូវករនិងករផគត់ផគង់ខុសចបប់
ៃនផលិតផលសត្វៃ្រព។
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មរយៈ េសចក្តីជូនដំណឹង េលខ ១១១៩.សជណ.ដប ចុះៃថងទី២០ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៦ 
បនអនុញញ តឱយ្រកុម្របកឹ ជតិអភវិឌ ន៍េ យចីរភព និង្រកសួងបរ ិ ថ ន េរៀបចំនងិអនុវត្ត ”េគលករណ៍
បង់ៃថ្លេស កមម្របព័នធេអកូឡូសុី” ែដលជលកខណៈ កលបងេនឧទយនជតិ្រពះជ័យវរ មន័នេ ត្តមភន ំ
“គូែលន” កនុងេខត្តេសៀម ប និងតបំន់េ្របី្របស់េ្រចនីេគលបណំងែ្រពកទកឹ បកបលឆយ កនុងេខត្ត
្រពះសីហនុ េ យេផ្ត តជសំខន់េលី រសំខន់ៃនករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត។  

ប ្របឈម  

បញ្ហ ្របឈមចមបងេនកនុង ថ ប័នវស័ិយៃ្រពេឈ ី គឺសមតថភពពក់ព័នធនឹង ករ្រគប់្រគង
ធនធនៃ្រពេឈ ី ករេរៀបចែំផនករេ្រប្ីរបស់ដ ី នងិករ ម ន្រតួតពនិិតយនិង យតៃម្លធនៃ្រពេឈ។ី 
េលីសពេីនះេទេទៀត សមតថភពកនុងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ ក៏ត្រមូវឱយមនករក ងសមតថភពបែនថម
េទៀតផងែដរ។ ម្រន្តីៃ្រពេឈ ីក៏្រតូវករជំនញ និងវធិី ្រស្តថមីៗ េដីមបពី្រងឹងសមតថភពកនុងករេ្របី្របស់
វធិី ្រស្តទងំេនះ ស្រមប់ករែកលម្អករ្រគប់្រគងដីនិងធនធនៃ្រពេឈ ី ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ
េ យសហគមន៍ និងែខ ចង្វ ក់ផលិតកមមៃបតង ្រពមទងំ កររមួចំែណកដល់ករេលីកកមពស់ជវីភពេន
តំបន់ជនបទ។ ករែ្រប្របលួ កសធតុ នគរូបនីយកមម នងិឧស ហូបនីយកមម កំពុងជះឥទធិពល
អវជិជមនដល់ធនធនធមមជតិ ក៏ដូចជ ្របព័នធេអកូឡូសុីរបស់្របេទស។ េដមីបេីធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ ថ ន
ភពេនះ ជរ ្ឋ ភិបលនងឹបេងកីនករ េំដីមេឈ ីេដមីបេីលកីែកលម្អករ្រគបដណ្ត ប់ៃ្រពេឈ។ី 

កមពុជេនមនកង្វះខតលទធភពថវកិនិងបរកិខ រស្រមប់ករអនុវត្តសកមមភពពក់ព័នធនងឹ
ករែ្រប្របួល កសធតុ កេំណីនៃបតង និងករករពរជីវៈច្រមុះ។ ដូចគន េនះែដរ េគលនេយបយ
និងចបប់េដីមបធីនចីរភពធនធនធមមជតិនងិបរ ិ ថ ន មិនបនេឆ្លីយតប្រគប់្រគន់េទ មត្រមូវករ
េទ។ េលសីពេីនះេទៀត សមតថភព ថ ប័ន កនុងករស្រមបស្រមួលេគលនេយបយ ឯក រចបប់ 
ែផនករយុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភពេនែតជបញ្ហ ។ កំេណីន្របជជន ក៏ជបញ្ហ ្របឈមមួយ 
កនុងករអភិរក ៃ្រពេឈ្ីរបកបេ យចរីភព។ 

ពក់ព័នធនឹងករែ្រប្របលួ កសធតុ កង្វះករចូលរមួពី្រគប់ភគីទងំអស់ ស្រមប់ករ
អភិវឌ ្របកបេ យចរីភព។ ករប្រញជ បេគលករណ៍ៃនករអភវិឌ ្របកបេ យចរីភព រមួមន ករ
ែ្រប្របលួ កសធតុ កំេណីនៃបតង និងជវីៈច្រមុះ េទកនុងយុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភព មវស័ិយ
ដៃទេទៀត មិន្រតវូបនអនុវត្តបនទូលំទូ យេទ។ 

ករ្រគប់្រគងទិននន័យ មនលកខណៈ ច់េ យែឡក។ នេពលបចចុបបនន េន ម្រកសួង-
ថ ប័ន និងអងគករៃដគូនន បននឹងកំពុងេធ្វីករ្របមូល ចង្រកង និង្រគប់្រគងទិននន័យពក់ព័នធនឹង

ជីវៈច្រមុះជត ិ េរៀងៗខ្លួន ែដលបងកឱយមនករលំបកកនុងករេផទ ងផទ ត់ទិននន័យទងំេនះ។ េទះជដូច
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េនះក្តី ្របព័នធ្រគប់្រគងទនិនន័យជីវៈច្រមុះជតិ កំពុងសថិតកនុងដំ ក់កលេរៀបចំបេងកីត ែដល្របព័នធេនះ 
នឹងក្ល យជយន្តកររួមមួយយ៉ងសំខន់ កនុងករ្របមូលចង្រកងនិងែចករែំលកទិននន័យនិងព័ត៌មន
ពក់ព័នធនិងជវីៈច្រមុះេនះឱយមន្របសិទធភព។ 

សមតថភពេនថន ក់េ្រកមជតិ្រតូវព្រងឹងបែនថម េដីមបីេរៀបចំែផនករ និងអនុវត្តេគល
នេយបយយុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភពឱយបនល្អជងមុន។ ករណីជេម្ល ះនិងទំនស់មួយចំននួ
បនេកីតមនេឡងី ជពិេសស ទំនស់ដីធ្លីេនជុវំញិតបំន់អភិរក  និង្រចករេបៀងអភរិក ជវីៈច្រមុះ ្រតូវ
បនេ ះ្រ យ។ ែផនករសកមមភពស្តីពីករ្រគប់្រគង ករែបងែចក និងកណំត់្រពំែដនតបំន់អភរិក  
មិនទន់មនេនេឡយីេទ ែដលជេហតុនឱំយមនករលំបកកនុងករធន្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង 
ករករពរ និងករអភិរក ជីវៈច្រមុះេន មតំបន់អភិរក ។ ជមួយគន េនះ ព័ត៌មននិងទិននន័យស្តីពី
ជីវៈច្រមុះក៏មនកង្វះខតែដរ។ 

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

ករេរៀបចំយុទធ ្រស្ត េដីមបបីេងកីនគ្រមបៃ្រពេឈី មរយៈករ េំដីមេឈនីងិសកមមភព
អភិរក  និងេដីមបី ្ត រេឡងីវញិនូវធនធនពនធុៃនេដមីេឈនីិងសត្វៃ្រព េនកនុងតំបន់អភិរក និង្រចករេបៀង
អភិរក ជីវៈច្រមុះ គឺជករងរ ទិភព។ ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តជតិ REDD+ ២០១៨-២០២៨ បន
រួមចំែណកកត់បនថយករែ្រប្របួល កសធតុកនុង្របេទស និងពិភពេ ក មរយៈករបេងកីនករ
្រគប់្រគងធនធនធមមជតិនិងដីៃ្រព ករអភរិក ជីវៈច្រមុះ និងករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព។ េលីសពី
េនះេទៀត កមពុជបនអនុវត្ដកមមវធីិ REDD+ េន មប ្ត េខត្តមួយចំនួន េដីមបបីេងកីនករកត់បនថយ
ករបំភយឧសម័នកបូននិងករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈី្របកបេ យចីរភព បេងកីន រេពីភ័ណ្ឌ ៃ្រពេឈនីិង
េរៀបចវំធិី ្រស្តថមីៗស្រមប់ករអភវិឌ និងករអភរិក  រមួទងំេអកូេទសចរណ៍ នងិយន្តករផ្តល់ហរិញញ
បបទន។ កមពុជក៏បនជំរញុឱយមនករអនុវត្តេគលនេយបយៃនករបងៃ់ថ្លេស កមម្របព័នធេអកូឡូសុ ី
េដីមបីជំរុញនិងធននិរន្តរភពហិរញញវតថុស្រមប់ករងរអភិរក ជីវៈច្រមុះនិង្របព័នធេអកូឡូសុី និងករ
អភិវឌ ្របកបេ យចរីភព។ 

កមពុជនឹងបន្តព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករថន ក់ជតិ តំបន់ និងអន្តរជតិ េដមីបេីលីកកមពស់
សកមមភពអប់របំរ ិ ថ ន មរយៈ សកមមភពផ ព្វផ យបរ ិ ថ ន ករេធ្វីបចចុបបននភពសថិតបិរ ិ ថ ននិង
ធនធនជីវៈច្រមុះ កមមវធិីបរ ិ ថ នស្រមប់ករអភរិក ជវីៈច្រមុះ ករេ្រប្ីរបស់ធនធនធមមជតិ្របកប
េ យចីរភព និងករជំរុញករែចករែំលកផល្របេយជន៍ពីករេ្របី្របស់ធនធនពនធុ។ 
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េគាលេដៅទី១៦៖ េលើកកម្ពស់សង្គមែដលមានសន្តិភាព្របកបេដាយ
បរិយាប័ន្ន េដើម ីការអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព ផ្តល់នូវការទទួល
បានយុត្តិធម៌ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប និងកសាងសាប័នែដលមាន
្របសិទ្ធភាព គណេនយ ភាព និងបរិយាប័ន្នេនៅ្រគប់ក្រមិត  

វឌ នភាព 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនចូលរមួចែំណកយ៉ងសកមម កនុងករែថរក សន្តិភពរបស់អងគករ
សហ្របជជតិ ែដលជករបង្ហ ញឱយេឃញីរបស់កមពុជដល់ពភិពេ កពីករផ្តល់តៃម្លជ កលៃន
សន្តិភព សន្តិសុខ និងមិត្តភព។ េនទសវត រឆ៍ន ១ំ៩៩០ កមពុជបនទទួលអតថ្របេយជន៍ពីករគ្ំរទ
របស់កងរក សន្តិភពអងគករសហ្របជជតិ េដីមបនីមំកនូវសន្តភិព។ បុ៉នម នឆន េំ្រកយមក កមពុជបន
ចប់េផ្តីមបញជូ នកងទ័ពេទចូលរមួកនុង្របតិបត្តិករែថរក សន្តិភពេនទូទងំពិភពេ ក េដីមបីជួយ
ែស្វងរកសន្តិភព និងសុវតថិភពជូន្របជពលរដ្ឋកនុងពិភពេ ក ែដល្រតូវករជំនួយ។ ចប់ ងំពី
ពក់ក ្ត លឆន ២ំ០០៦ មកដល់េពលបចចុបបនន កមពុជមនេមទនភពែដលបនរមួចែំណកកនុងករ
បញជូ នកងទ័ពមកួេខៀវេ្រកម្រកបខ័ណ្ឌ អងគករសហ្របជជត ិ េទ សូ៊ដង់ សូ៊ដង់ខងតបូង ឆដ លីបង់ 
ម៉លី ្រហ្វិកក ្ត ល សុីរ ី និងេកះសុីប។ បចចុបបនន កងកម្ល ងំកមពុជមនវត្តមនេនកនុងតំបន់
េបសកកមមកនុង ធរណៈរដ្ឋ ្រហ្វកិក ្ត ល លីបង់ សូ៊ដង់ខងតបូង និងម៉លី។ កមពុជគឺជអនករមួ
ចំែណកធំបំផុតៃនកងទ័ពមួកេខៀវេនកនុងតំបន់ ៊ ន។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនខិតខំព្រងឹងសន្តិភព សថិរភពនេយបយ និងស ្ត ប់ធន ប់
សងគម ែដលជមូល ្ឋ ន្រគឹះ ស្រមប់ព្រងឹងអភិបលកិចច នីតរិដ្ឋ និងករេគរពសិទធិមនុស  ្រសប ម
ចបប់ និងបទបបញញត្តិជត។ិ អភិបលកិចចល្អេនែតជសនូលៃន ទិភពជតិ េហយីកររកីចេ្រមីនេនែត
បន្តអនុវត្តកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ និងកំែណ
ទ្រមង់ករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ។ 

ទនទឹមនឹងេនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន្របឹងែ្របងធនឱយបនយុត្តិធម៌ស្រមប់ទងំអស់គន  
(សូមេមីលករណីសិក ទី២)។ វឌ នភពែដលពក់ព័នធនឹងបញ្ហ េនះ រមួបញចូ លទងំកិចចខិតខំ្របឹង
ែ្របងសខំន់ៗ ែដល្រតវូបនេធ្វីេឡងីេដីមបែីកលម្អចបប់ និង្របព័នធយុត្តិធម៌។ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ចបំច់
មួយចំនួន្រតូវបនបេងកីតេឡងី េដីមបបីេងកីនសមតថភពឯក ជយភពនងិភពមនិលំេអៀងៃន្របព័នធយុត្តិធម៌ 
ែដលមន រសំខន់ស្រមប់ករព្រងងឹនីតិរដ្ឋ។ ចបប់សំខន់ៗ រមួមន ្រកម្រពហមទណ្ឌ  ្រកមនីតវិធិី
្រពហមទណ្ឌ  ្រកមនីតវិធីិរដ្ឋបបេវណី ចបប់ស្តីពីយុតិ្តធម៌អនតិីជន ជមួយនឹង ែផនករ្របតបិត្តយុិទធ ្រស្ត 
រយៈេពល៣ឆន  ំ និងចបប់និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងៗេទៀត ែដលពក់ព័នធនឹងនេយបយ 

សន្តភិាព និង  
យុត្តធិម៌ 
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េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ្រតូវបនេរៀបចំេឡីង េដីមបីរួមចំែណកដល់ករសេ្រមចបននូវសិទធិ
មនុស  និងេសរភីពជមូល ្ឋ ន។ េលីសពីេនះេទេទៀត ករផ្ល ស់ប្ដូរេច្រកមនិង្រពះ ជ ជញ  ពីតំបន់
មួយេទតំបន់មួយេផ ងេទៀត ជេទៀងទត់និង ម ណត្តិ បនរមួចែំណកយ៉ងសំខន់ កនុងករ្របយុទធ
្របឆងំអេំពីពុករលួយកនុងវស័ិយតុ ករ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនអនុវត្តយ៉ងសកមមនូវេវទកិរ ង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ជមួយនឹង
វស័ិយឯកជន េ យបនជយួកត់បនថយករលំបករបស់អនកវនិិេយគ ក៏ដូចជ កត់បនថយអំេពីពុក
រលួយ ករសុីសំណូក្រគប់ទ្រមង់។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនជរុំញករអនុវត្តយ៉ងមុឹងម៉ត់នូវវធិនករ
អប់រ ំបងក រ និងទប់ ក ត់អំេពីពុករលួយ ករអនុវត្តចបប់្របឆងំអំេពីពុករលួយ គួបផ ំនឹងករអនុវត្ត
ដ៏មន្របសិទធភពនូវអភិ្រកមទងំ្របគឺំ ឆ្លុះកញច ក់ ងូតទឹក ដុសែក្អល ពយបល និងវះកត់។ 

″Ŭ₣ ̉.ờ៖ ŷűΘĕļĮЮýŲЮţ◦Бờ аĕ Ð.Β.ş.˝. 

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនសងកត់ធងន់េលីករេលីកកមពស់សទិធិមនុស ។ អ្រ ៃនចំននួអនកេទ
េបះេឆន ត បនេកីនេឡងីគរួឱយកត់សមគ ល់ស្រមប់ករេបះេឆន តសកលឆន ២ំ០១៨ ែដលអ្រ េនះបន
េកីនេឡងីព៦ី៩,៦១% កនុងឆន ២ំ០១៣ ដល់៨៣,០២%កនុងឆន ២ំ០១៨។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនចត់វធិនករ មផ្លូវចបប់ទក់ទងនឹងេសរភីពខងករជួបជុំគន
េ យសន្តវិធិ ីករ្របមូលផ្ដុ  ំនិងករបេញចញមតិេ យសន្តវិធិី និងសិទធិនេយបយ ែដលបនអនុវត្តចប់
ងំពីឆន ២ំ០១៥ ែដលជែផនកមួយយ៉ងសំខន់ៃនករេលីកកមពស់េសរភីព េ្រកមចបប់និងស ្ដ ប់

ធន ប់សងគមេនកនុង្របេទស។ េលសីពីេនះេទៀត ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈ្រកសួងម ៃផទ បន
្របកសថ អងគករសងគមសុីវលិទងំអស់ែដលបនចុះបញជ ីជមយួ្រកសងួរចួេហយី ចអនុវត្តសកមមភព
េ យ្រសបចបប់េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១៦.៣ ទបជងចំណុចេ

១៦.៣.១
សមម្រតៃន្របជជនែដលបនចូលរមួកនុងករ
ផ ព្វផ យចបប់។

ក្នុង ១០០ 
០០០នាក់

១,៤៨ ៣,៧១ ៣,៧៤ ៣,៧៧ ៣,៨២ ០,៥៧ ១,១៨ ១,៦៨ ២,៣៩ ទបជងចំណុចេ

១៦.៧
សថិតេលីគន្លង
េទស េ្រម ចបន

១៦.៧.១
សមម្រតៃន្រស្តី ជម្រន្តី ជករសុវីលិេន ម
្រកសួង ថ ប័ននន។

%
៤០,០ 

(២០១៦)
៤០,០ ៤១,០ ៤២,០ ៤៣,០ ៤០,០ ៤០,០ ៤១,០ ៤១,០

សថិតេលគីន្លងេទ
សេ្រមចបន

១៦.៩
សថិតេលីគន្លង
េទស េ្រម ចបន

១៦.៩.១
ភគរយៃនកំេណីត ែដលទទួលបនករចុះបញជ ី
កំេណីតនិងទទួលបនសំបុ្រតកំេណីត (៩០%េន
ទូទងំ្របេទស ្រតឹមឆន ២ំ០២៤) ។

% ១១៤ ១០៣ ១០៦ ១០៨ ១១១ ១០៣ ១០៦ ១០៨ ១១១
សថិតេលគីន្លងេទ
សេ្រមចបន

ចំណុចេ /សូចនករ វឌ នភព

េលើកកមពស់វធិនករចបប់ េនក្រមតិជតនិិងអន្តរជតិ និងធនករទទួលបនយុត្តិធម៌េសមើភពគន  ស្រមប់្របជជន្រគប់រូប។

ធននវូករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេ យមនករចូលរមួពី្រគប់តំ ង េ យមនករទទួលខុស្រតវូ្របកបេ យបរយិប័ននេន្រគប់ក្រមិត។

្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ផ្តល់អត្តសញញ ណបណ្ណ ដល់្របជជន្រគប់របូ រមួទងំ ករចុះបញជ ីកំេណើ ត។

ឯក
ចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. 

២០១៥
ជកែ់ស្តង
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ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនបេងកតីចបប់ស្តីពសីិទធិទទលួព័ត៌មនជផ្លូវករែដល្រកសួងព័ត៌មន
បនសហករជមួយ ថ នទូតសុ៊យែអត និងអងគករយូេណសកូ និងបនបេងកីត្រកុមករងរបេចចកេទស
ច្រមុះ។ េសចក្តី្រពងចបប់េនះ្រតូវបនបញច ប់េនក្រមិត្រកុមករងរបេចចកេទស េហីយបនេធ្វីឱយមន
នីតយនុកូលភព ្រសប មស្តង់ អន្តរជតិនិង ថ នភពេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចរបស់កមពុជ។ េនកនុងឆន ំ
២០១៩ េនះ សមិទធផលនន ពក់ព័នធនឹងករផ ព្វផ យនិងករទទលួបនព័ត៌មន មនដូចខងេ្រកម៖  

 ករងរដឹកន ំនិង្រគប់្រគងវស័ិយព័ត៌មននិងេ តទស ន៍  ្រតូវបនព្រងឹងនិងែកលំអជបេណ្ដី រៗ
មរយៈ ករក ងសមតថភព ថ ប័ន  ករក ងធនធនមនុស  និងករេធ្វីទំេនីបកមមមូល ្ឋ ន

សមភ រៈបេចចកេទសនងិបេចចកវទិយថមី  ។   
 វ ិ លភព គុណភព និង្របសិទធភព ៃន្របព័នធផ ព្វផ យជតិ ទងំរដ្ឋនងិឯកជន ្រតូវបន
ព្រងីកកន់ែតទូលំទូ យ្របកបេ យគុណភព និង្របសិទធភពខពស់ ។ 

  ្របជពលរដ្ឋែខមរេនកនុង្របេទស្របមណ៨៥ % បនទទួលេស ផ្តល់ព័ត៌មន ផ្តល់ករអប់រ ំនងិ
ករកំ ន្ដ ្របកបេ យគុណភព នងិសមធម៌ មរយៈមេធយបយេផ ងៗគន  ដូចជទូរទស ន៍   
វទិយុ រព័ត៌មនេបះពុមព  នងិមេធយបយេផ ងៗេទៀត។ 

 ប ្ត ញផ ព្វផ យេនថន ក់េ្រកមជតិ  ជពិេសស ថ នីយវទិយុ ្រតវូបនក ងព្រងីកដល់១៦ 
េខត្ត ្រកងុ ែដល ថ នីយទងំេនះមនតួនទីផ យបន្តផទ ល់ព្ីរពតឹ្តិករណ៍សខំន់ៗេនក្រមិត
ជតិ និងមនលទធភពផលិតកមមវធិីផ យផទ ល់ស្រមប់សហគមន៍ នងិមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន េ យ
េផ្ត តសំខន់េទេលី្របធនបទអប់រ។ំ 

 កររកីចេ្រមីនរបស់្របព័នធផ ព្វផ យ ទងំរដ្ឋនងិឯកជន េនកមពុជបចចុបបនន ក៏បនរមួចែំណក
យ៉ងធំេធងកនុងករេលីកតេមកីងេមទនភពនិងអត្តសញញ ណជតិែខមរ និងេលីកកមពស់កិតយនុភព
របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េនេលីឆកអន្តរជត។ិ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនេប្តជញ យ៉ងមុតមកំនុងករេលកីកមពស់ភពជៃដគូជមួយអងគករ
សងគមសីុវលិេលី្រគប់ទិដ្ឋភពទងំអស់ៃនករអភវិឌ  េហយីករផ្តួចេផ្តីមមួយចនំនួ្រតវូបនអនុវត្តេ យ
្រកសួងម ៃផទ េដមីបលុីបេចលនូវលកខខណ្ឌ រដ្ឋបលមួយចំននួ និងបនេរៀបចំេវទិកពិេ្រគះេយបល់
ជេទៀងទតជ់មួយអងគករសងគមសុវីលិនិងបេងកីត្រកមុករងរអន្តរ្រកសួង េដមីបេី ះ្រ យសំេណីនិង
កង្វល់របស់ពកួេគ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជមនែផនករ៖ 

បញចូ លេមេរៀន្របឆងំអំេពីពុករលួយកនុងកមមវធិីសិក អប់រចំំេណះទូេទទងំ៣ក្រមិត គឺ
ថន ក់បឋមសកិ  អនុវទិយល័យ និងវទិយល័យ។ ករយកចិត្តទុក ក់ផ ព្វផ យ អប់រ ំ បំផុសចលន
្រស ញ់ភព ្អ តស្អំ រួមគន ្របឆងំអំេពីពុករលួយ្រគប់មជឈ ្ឋ ន ម្រន្តី ជករ វស័ិយឯកជន សិលបៈ 
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ម ជន ទី្រកងុ និងជនបទ។ ករផ ព្វផ យចបប់ស្ដីពីករ្របឆងំអំេពពុីករលួយេ្រចីនរូបភព បនេធ្វី
ឱយមនករែ្រប្របលួឥរយិបថរស់េន ឥរយិបថករងរកនុងសងគម គួរឱយកត់សមគ ល់ ។  

ទប់ ក ត់អេំពពុីករលួយ មរយៈវធិនករបងក រ េ យរមួបញចូ លទងំករ្របកស្រទពយ
សមបត្ត ិនិងបណុំល ក់េចញនូវបទបបញញត្តិៃផទកនុង េគលករណ៍ ចរណ៍ និងករែណន។ំ លិខិត
បទ ្ឋ ននិងចបប់ែដលបន ក់េចញ និងបនអនុវត្តជបន្តបនទ ប់ សុទធែតបនរមួចែំណកទប់ ក ត់កុំឱយ
មនករ្រប្រពតឹ្តិអេំពអីសកមម និងពុករលយួ េហយីបនេលីកកមពស់ភព ្អ តស្អំ តម្ល ភព នងិគណេនយយ
ភព។ ករងរលទធកមម ករ្របឡង្របែជងែដលកន់ែតមនតម្ល ភព ករេលកីកមពស់េស ធរណៈ 
របស់្រគប់ ថ ប័ន្រគប់ថន ក់ ករបងខិតរដ្ឋបលឱយេទេកៀក្របជពលរដ្ឋ និងករេ ះ្រ យពកយបណ្ដឹ ង
របស់្របជពលរដ្ឋ ក៏ជយន្តកររបស់ ជរ ្ឋ ភបិលផងែដរ កនុងករទប់ ក ត់អំេពីពុករលួយ។ ករ្រពមន
ម្រន្តី ជករែដលខកខនកនុងករអនុវត្តចបប់ បទបបញញត្តិ តួនទី ភរកចិចឱយបនេពញេលញ ក៏បនចូល
រមួចែំណកបងក រ និងទប់ ក ត់មុខសញញ ទងំេនះ មិនឱយ្រប្រពឹត្តអិំេពពុីករលួយផងែដរ។  

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនអនុវត្តករេរៀបចរំបយករណ៍ស្វ័យ្រតតួពិនិតយ មអនុសញញ
អងគករសហ្របជជតិស្ដីពកីរ្របឆងំអំេពីពុករលួយ (UNCAC) ស្រមប់ជំុទ១ី (២០១៣-២០១៥) 
េហយីកំពុងដេំណីរករជុទំី២ បន្តេទៀត (២០១៨-២០២០)។ 

អងគភព្របឆងំអំេពពុីករលយួ បនអនុវត្តយ៉ងសកមមកនុងករផ ព្វផ យវធិនករ្របឆងំ
អំេពីពុករលួយ និងវធិនករេផ ងេទៀតេនថន ក់ជតិ ថន ក់េ្រកមជតិ និងេន ម កលវទិយល័យ 
វទិយ ថ នបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ វទិយល័យ និងវស័ិយឯកជន។ បែនថមេលីករផ ព្វផ យចបប់្រចឆងំ
អំេពីពុករលយួ អងគភព្របឆងំអំេពពុីករលួយក៏បនសហករជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុ និង
មីុ្រកសួងជេ្រចនី កនុងករេរៀបចំករផ្ដល់េស ធរណៈឱយមន្របសិទធភព និងតម្ល ភព េលកីកមពស់

ករេជឿទុកចិត្តរបស់ ធរណៈជនមកេលី ថ ប័នរដ្ឋ។ េដីមបីចូលរួមកនុងករកត់បនថយអំេពីអសកមម
នន និងរមួចំែណកទប់ ក ត់អំេពីពុករលួយ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករ
កិចច ក៏បនចូលរមួយ៉ងសកមម មរយៈករចុះេធ្វីអធិករកិចច ករ ម នអនុវត្តចបប់ ករេ ះ្រ យ
ពកយបណ្តឹ ង និងបនផ ព្វផ យចបប់ពក់ព័នធនឹងករបងក រទប់ ក ត់អំេពីពុករលួយ េទដល់្រគប់ ជធនី-
េខត្តផងែដរ។     

គួរកត់សមគ ល់ផងែដរថ សមម្រតៃនម្រន្ដីជ្រសី្តេនកនុង្រកសួង ថ ប័ន បនេកីនេឡងីព ី
៤០% កនុងឆន ២ំ០១៦ ដល់ ៤១% កនុងឆន ២ំ០១៩។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ម
រយៈករេចញលិខិតបញជ ក់កំេណីតេ យឥតគិតៃថ្ល និងបនផ្តល់ជំនួយែផនកចបប់េ យឥតគិតៃថ្ល
ស្រមប់្របជជន្រកី្រក។ ្រកសួងម ៃផទែដលមនអគគនយក ្ឋ នអត្តសញញ ណកមមជេសនធកិរ បន
េរៀបចនូំវែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីអត្តសញញ ណកមម ឆន ២ំ០១៧-២០២៦ ែដល្រតវូបនអនុមតជិ
ផ្លូវករ េ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េដីមបជីទស នវស័ិយយុទធ ្រស្តរយៈេពលែវង កនុងករដឹកនតំ្រមង់ទសិ
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េលីករងរ្រគប់្រគងទនិនន័យអត្តសញញ ណ្របជជន ម្របព័នធព័ត៌មនវទិយទំេនបី នងិេ្របី្របស់ទិននន័យ
អត្តសញញ ណកមម ស្រមប់េលីកកមពស់្របសិទធភពៃនករផ្តល់េស ធរណៈនន ជូន្របពលរដ្ឋ។  

េស ្រចកេចញចូលែតមយួ កំពុង្រតូវបន ក់េចញនេពលបចចុបបនន និងជយន្តករអភបិល
កិចចដ៏មន្របសិទធភពមួយ ែដល្រតូវបនបេងកីតេឡងីេដីមបសី្រមួលដល់ដេំណីរកររដ្ឋបល និងធន
ដល់ករផ្តល់េស ធរណៈទន់េពលេវ  ដល់្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូបរមួ ទងំអនកជំនញួ និងសហ្រគិន
ខន តតូចផងែដរ។  

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជក៏កពុំងអនុវត្តកែំណទ្រមង់សខំន់ៗ រមួមន (១) ករ្របយុទធ្របឆងំ
នឹងអំេពីពុករលួយ (២) កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ (៣) កំែណទ្រមង់ចបប់និង្របព័នធយុត្តិធម៌ 
(៤) កំែណទ្រមង់កងេយធពលេខមរភូមនិទ (៥) កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈនិង 
(៦) កំែណទ្រមង់វមិជឈករនិងវសិហមជឈករ។ ករចូលរមួរបស់អនកមនចំែណកពក់ព័នធទងំអស់ ្រតូវ
បនធន មរយៈករបេងកីត្រកមុករងរបេចចកេទសច្រមុះ។ 

េ យែឡក ករងរេនថន ក់េ្រកមជតិ ្រសុក ខណ្ឌ  េគលេ ចនំនួ១២៣ ៃន ជធនី េខត្ត
ចំនួន២១  នឹង្រតូវ ក់ឱយអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគម េ យមនករគ្ំរទពីេលខធិករ ្ឋ ន 
គ.ជ.អ.ប. និងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត មីទងំ២១ ែដលកនុងេនះរមួមន រដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់ ចំនួន 
១ ០៧៨ បឋមសិក ចំនួន៥ ១០៧ និង មណ្ឌ លសុខភពចំនួន៨២២។ កនុងករព្រងឹងយន្តករ
ស្រមុះស្រមលួេ ះ្រ យបណ្តឹ ងេនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ ករយិល័យ្របជពលរដ្ឋេនថន ក់ ជធន ី
េខត្តទងំ២៥ និងករយិល័យ្របជពលរដ្ឋេនថន ក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ថមីចំនួន៣២ នឹង្រតូវ ក់ឱយ
ដំេណីរករ និងបនេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លចំននួ៥វគគ ែដលអនកចូលរមួមនចំនួនសរុប១៨៨។ ទនទឹម
នឹងេនះ ជរ ្ឋ ភិបលនងឹបេងកតីករយិល័យនីតកិមម និងស្រមុះស្រមួលវ ិ ទមូល ្ឋ នេនថន ក់ ្រកុង 
្រសកុ កនុងេគលបណំងព្រងឹងករផ ព្វផ យចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តនន ករផ្តល់្របឹក
េយបល់ផ្លូវចបប់ និងស្រមះុស្រមួលវ ិ ទដល់្របជពលរដ្ឋ េនមូល ្ឋ ន។ 

ប ្របឈម 

្របជពលរដ្ឋ្របមណ ១៥% េនពំុទន់ទទលួបនព័ត៌មន ឬទទលួបនតិចតចួ ជពិេសស
្របជជន្រក្ីរករស់េនកនុងតំបន់ ច់្រសយល មនុស ចស់ជ  ជនពកិរ ្រស្តី នងិកុមរ។ ែផនករក ង
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ  (អនុ្រកតឹ - ចបប់) ស្រមប់្រគប់្រគងវសិ័យព័ត៌មន  និងេ តទស ន៍កំពុងសថតិ
កនុងដំេណីរករសកិ ្រ វ្រជវេនេឡយី េ យខ្វះអនកជំនញ្របកបេ យបទពិេ ធន៍។ ករក ង
ថ នីយវទិយុ និងទូរទស ន៍ថមីេនថន ក់េ្រកមជតិមនភពយតឺយ៉វ។ មូល ្ឋ នសមភ រៈបេចចកេទសស្រមប់

្របព័នធផ ព្វផ យរបស់រដ្ឋ(វទិយុជតិ ទូរទស ន៍ជតិ ទភីន ក់ងរ រព័ត៌មនកមពុជ) បនឈនដល់
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ដំ ក់កលែដល្រតូវផ្ល ស់ប្តូរនិងេធ្វីទេំនីបកមម ជពិេសស ករេ្រតៀមលកខណៈផ្ល ស់ប្តូរព្ីរបព័នធ
ឡូក េទ្របព័នធបេចចកវទិយឌីជីថល េដីមបេីឆ្លយីតបនឹងគេ្រមងផ្ល ស់ប្តូររបស់ ៊ ននងិពិភពេ ក។ 

ករងរ្របយុទធ្របឆងំអេំពពុីករលួយ ជកិចចករមយួែដល្រតវូករេពលេវ  េហយីេនកនុង
ជំ ននីមួយ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនខិតខំ្របឹងែ្របងអនុវត្តយ៉ងទន់េពលេវ  ្រសប មយុទធ ្រស្ត
ចបស់ ស់របស់ខ្លួន េហយីបេងកនីធនធន សមតថភព នងិយន្តករ្របឆងំអំេពីពុករលយួជបន្តបនទ ប់។  

បញ្ហ ្របឈមមួយដ៏សំខនគ់ឺ ករចលនករ្របយុទធ្របឆងំអេំពពុីករលួយ េនមិនទន់
្រសុះគន  ្រពមគន  ្រគប់ទីកែន្លង និង្រគប់េពលេវ េនេឡយី។  ករយល់ដឹងអពំចីបប់ស្ដីពីករ្របឆងំអេំពី
ពុករលួយ េនមនិទន់បន្រគប្់រគន់ េហយីចបំច់្រតូវបន្តផ ព្វផ យ អប់រ ំ មរូបភពដ៏មន្របសទិធ
ភពបែនថមេទៀត ករែកែ្របឥរយិបទ ទម្ល ប់ករងរចស់មួយចំននួ េនមិនបនទន់េពលេវ  និងមិន
ទន់បន មសំណូមពរ ែដលទមទរនូវភពៃចន្របឌិតបែនថមេទៀត េដីមបផី្ដល់នូវករផ្ល ស់ប្ដូរ្របកប
េ យ្របសិទធភព។ 

បញ្ហ មួយពក់ព័នធនឹងករចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ នគឺ ្របជជនកមពុជមួយចំនួនតូច មិន
សហករជមយួ ជញ ធរមូល ្ឋ ន កនុងករចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន េ យមិនបនផ្តល់ដណឹំង ឬេទចុះ
េឈម ះ េនេពលកូនេកីតេឡងី ឬមនសមជិក្រគួ រទទួលមរណភព ែដលជេហតុឱយមនករខ្វះចេន្ល ះ
តួេលខ។  

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នឹងធនថគម ននរ មន ក់េនកមពុជ្រតវូបនេគេបះបង់េចល និង
មិនទទលួបនសិទធេិសរភីពរបស់ខ្លួនេ យគម នករេរសីេអងីេឡយី ដូចជករេរសីេអីង ពូជ សន៍ 
ពណ៌សមបុរ េភទ ភ  ជំេនឿ សន និនន ករនេយបយ េដីមកំេណីត ថ នភពសងគម ្រទពយសមបត្ត ិ
ឬ ថ នភពេផ ងៗេទៀត។ កនុងបរកិរណ៍េនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពូជនឹងបន្តជរំញុ្របព័នធផ ព្វផ យរបស់
ជតិ  និងេលីកទកឹចិត្ត្របព័នធផ ព្វផ យឯកជនឱយខិតខំព្រងីកសក្ត នុពល្របសិទធភព និងវ ិ លភព
ៃនករផ យ ឱយ្រគបដណ្ត ប់បនទូលំទូ យទងំកនុង្របេទស កនុងតំបន់ និងទ្វីបនន េដីមបផី្តល់នូវ
ព័ត៌មន ករអប់រ ំករកំ ន្ត្របកបេ យគុណភព និងសមធម៌ ជូន្របជពលរដ្ឋែខមរេន្រគប់្រចកល្ហក
ៃនមតុ្របេទស និងផ ព្វផ យេឆព ះេទកន់ពិភពេ កខងេ្រក េដីមបរីមួចំែណកេលីកតេមកីងអត្តសញញ ណ
និងេមទនភពជតិែខមរ និងកិតយនុភពៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេនេលីឆកអន្តរជត។ិ ជមយួគន េនះ 
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងក ងែផនករទំេនបីនីយកមមមូល ្ឋ នសមភ រៈបេចចកេទស ស្រមប់អងគភពផ ព្វផ យ
ថន ក់ជតិ (វទិយុនិងទូរទស ន៍ជតិ និងទីភន ក់ងរ រព័ត៌មនកមពុជ) េដីមបេីឆ្លយីតបនឹងសំណូមពរ
ចបំច់ៃនករផ ព្វផ យជសេម្លងផ្លូវកររបស់ជតិ។ ជំរុញករអនុវត្តចបប់ស្តីពីរបប រព័ត៌មន និង
េរៀបចលំិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តថមី ស្រមប់្រគប្់រគងវសិ័យព័ត៌មន និងេ តទស ន៍ ឱយសថិតកនុង្រកបខ័ណ្ឌ
នីតិរដ្ឋ។ បែនថមេលេីនះ ក៏នឹងបន្តេលកីទកឹចិត្ត នងិេបកីទូ យ នូវករចូលរមួរបស់វស័ិយឯកជន អងគករ
សងគមសីុវលិ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល កនុងវស័ិយព័ត៌មន និងេ តទស ន៍។ 
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ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នងឹបន្តេធ្វកីំែណទ្រមង់ចបប់ នងិ្របព័នធយុត្តិធម៌ េ យករេរៀបចំ
្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់មួយែដលមននិរន្តរភព េដីមបទីទលួបនទំនុកចិត្តពី ធរណជន េ យរមួបញចូ ល
ទងំ ករក ងសមតថភពេដីមបធីនឯក ជយភពនិងភពមិនលំេអៀងរបស់តុ ករ ករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ 
ករធន ច់េ យែឡកអំ ចនន ករេគរពសិទធិបុគគលនិងយុត្តិធម៌ស្រមប់្របជជនទូេទ។ 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នឹងបន្តបេងកីតចបប់ថមីៗ េ យែផ្អកេលីត្រមូវករៃនអភបិលកិចចជត ិ ែដលធន
ដល់ករករពរសិទិធមនុស  លទធិ្របជធិបេតយយ និងនីតរិដ្ឋ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នងឹព្រងងឹករអនុវត្តចបប់ែដលមន្រ ប់ឱយកន់ែតមន្របសិទធភព
េ យករបេងកីនករផ ព្វផ យព័ត៌មននិងកមមវធិីបណ្ដុ ះប ្ដ ល ស្រមប់ម្រន្តីអនុវត្តចបប់និងករ
អភិវឌ សមតថភពស្តីពីចបប់សិទធមិនុស អន្តរជតិ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បននិងកំពុងពយយមរក សន្ដិភព សថរិភពនេយបយ សន្ដិសុខ 
និងស ្ដ ប់ធន ប់សងគម េលីកកមពស់ក្រមិតជវីភពរស់េន និងសុខុមលភពរបស់្របជជន មរយៈ
ករអនុវត្តវធិនករចបំច់ ករេលីកកមពស់ និងករករពរសិទធជិមូល ្ឋ ន និងេសចក្ដៃីថ្លថនូររបស់
មនុស ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនងឹបេងកីនករផ ព្វផ យចបប់និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងបេងកីន
ករទទលួបនព័ត៌មន ្របព័នធយុត្តិធម៌ ករសេ្រមចចតិ្តនន និងចបប់និងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តេផ ងៗ
េទៀត េដីមបធីនករយល់ដឹងជ ធរណៈែផនកចបប់និងករអនុវត្តចបប់ រមួទងំ ករស្រមចរបស់
តុ ករ នីតវិធិរីបយករណ៍រដ្ឋបលជេទៀងទត់ ព័ត៌មនរដ្ឋបលទក់ទងនឹង ថ នភពសំណំុេរឿង
ែដលមនិទន់សេ្រមច នងិកលវភិគព័ត៌មន។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នងឹបន្តចត់វធិនករេដីមប្ីរបយុទធ្របឆងំអេំពីពុករលួយ មរយៈ
ករព្រងឹងគណេនយយភពនិងករក ងសមតថភព ថ ប័នេ យមនករគ្ំរទ និងករចូលរួមពី
ធរណជន ករចូលរមួពវីស័ិយឯកជន និងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់។ ជមួយគន េនះ ្រកសួងទនំក់

ទំនងជមួយនឹងរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ក៏បនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករកត់បនថយអំេពី
អសកមមនន េដីមបរីមួចែំណកទប់ ក ត់អំេពពុីករលយួផងែដរ មរយៈ ករចុះេធ្វអីធិករកិចច ករ ម ន
អនុវត្តចបប់ ករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង និងបនផ ព្វផ យចបប់ពក់ព័នធនងឹករបងក រទប់ ក ត់អេំពី
ពុករលួយេទដល់្រគប់ ជធនី-េខត្តផងែដរ។ 
ករណីសិក ទី២៖ េមធាវីនិង្រគូេពទ ស្រមាប់្របជាជន្រកី្រក  

េមធវសីម័្រគចិត្ត 

េដើម ីធានាដល់ការទទួលបានយុត្តិធម៌សង្គមកាន់ែតទូលំទូលាយ រាជរដាភិបាលកម្ពុជាេនៅែខកុម្ភៈ ឆាំ២០១៩ 
បានប ឱ បេង្កើត្រកុមេមធាវីស្ម័្រគចិត្ត េដើម ីការពារ្រស្តី្រកី្រក ែដលមិនអាចមានលទ្ធភាពបង់្របាក់ស្រមាប់តំណាង
របស់ខ្លួនក្នុងតុលាការ។ ការបេង្កើត្រកុមការងារែផ្នកច ប់ថ្មីេនះនឹងមិនេ្របើ្របាស់ថវិកាជាតិេនាះេទ បុ៉ែន្តការផ្តល់មូលនិធិ
ដំបូងចំនួន ៥០០ ០០០ដុលារអាេមរិក នឹងេចញមកពីថវិកាផាល់ខ្លួនរបស់សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា នាយករដ្ឋ
ម្រន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា េហើយនឹង្រគបដណ្ដប់េលើការចំណាយេលើការរស់េនៅនិងម្ហូបអាហារ េដាយមាន្របាក់
បែន្ថមស្រមាប់េមធាវីេលើេបសកកម្មេនៅតំបន់ជនបទ។ ្រស្តីេគាលេដៅ ែដលទទួលជំនួយែផ្នកច ប់ពី្រកុមេមធាវីស្ម័្រគ
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ចិត្តេនះ រួមមាន ្រស្តី្រកី្រកែដលជាជនរងេ្រគាះេដាយការរេលាភយកដីធ្លីេដាយអ្នកមានអណំាច និង្របជាជនទន់េខ យ
ែដល្រតូវបានប្ដឹងេដាយបុគ្គលែដលមានអំណាច។ 

្រកុម្រគូេពទយសម័្រគចិត្ត 

្រសបជាមួយនឹងការគាំ្រទដល់កិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក រាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានបេង្កើត
េឡើងនូវសមាគមេវជ្ជបណិតយុវជនស្ម័្រគចិត្ត េនៅឆាំ២០១២ េហើយចាប់តាងំពីេពលេនាះមក េវជ្ជបណិតនិង្រគូេពទ
ចំនួន ៣ ៦០០នាក់បានកាយជាអ្នកស្ម័្រគចិត្ត។ េវជ្ជបណិត យុវជនស្ម័្រគចិត្ត ្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេដាយមានេគាល
បំណងសំខាន់៣ គឺ (១) រួមចំែណកជាមួយសាប័នជាតិ ជាពិេសស ្រកសួងសុខាភិបាលក្នុងការផ្តល់េសវាសុខភាព
សាធារណៈជូន្របជាជនេដាយឥតគិតៃថ្ល មិនគិតពីពូជសាសន៍ ពណ៌សម ុរ ឬការជាប់ពាក់ព័ន្ធនេយាបាយេឡើយ (២) 
រួមចំែណកជាមួយរាជរដាភិបាលកម្ពុជាេដើម ីកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក តាមរយៈ ការផ្តល់េសវាសុខភាពតាមផ្ទះដល់ជន្រកី
្រក ជាពិេសស ្របជាជន្រកី្រកែដលរស់េនៅតំបន់ជនបទ និង (៣) រួមចំែណកដល់ធនធានមនុស ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល
ក៏ដូចជាផ្តល់ឱកាសដល់្រគូេពទ  យុវជន និងនិស ិតស្ម័្រគចិត្ត ក្នុងការចលូរួមចំែណកក្នុងការងារសប ុរសធម៌េនៅក្នុង
សង្គម។ 

សមាគមេវជ្ជបណិតយុវជនស្ម័្រគចិត្ត ផ្តល់េសវាសុខភាពដល់្របជាជនេដាយគានការេរីសេអើងនិនាការ
នេយាបាយ។ ចាប់តំាងពីការបេង្កើតេឡើង មានមនុស ២៤០ ០០០នាក់បានទទួល្របេយាជន៍ពីេសវាសុខភាពេដាយ
ឥតគិតៃថ្ល។ េដាយសារែតសារសំខាន់របស់ខ្លួន អនុស រណៈៃនការេយាគយល់មួយ្រតូវបានចុះហត្ថេលខារវាងរបប
សន្តិសុខសង្គម ជាមួយសមាគមេវជ្ជបណិតយុវជនស្ម័្រគចិត្ត េដើម ីផ្តល់េសវាព បាលឥតគិតៃថ្លដល់កម្មករនិង្របជាជន
េនៅតាមរាជធានី េខត្ត។ សមាគមេវជ្ជបណតិយុវជនស្ម័្រគចិត្ត បានផ្តល់ជូននូវេរាគវិនិច្ឆ័យ និងេសវាព បាល រួមទាំង
ជំងឺទូេទៅ ជំងឺមាត់េធ្មញ ការវះកាត់តិចតួច ជំងឺមហារីកសុដន់ ជំងឺសរៃសឈាម ជំងឺសរៃស្របសាទ ការេធ្វើេតស្តឈាម 
ជំងឺេថ្លើម ជំងឺសួត ជំងឺ េពាះេវៀនធ ំជំងឺែស ក និងជំងឺេផ ងៗេទៀត។ 

េគាលេដៅទី១៧៖ ព្រងឹងមេធ បាយអនុវត្តនានានិងបេង្កើតភាពរស់រេវើក
ៃនភាពជាៃដគូសាកលស្រមាប់ការអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព  

ŷűΘĕļĮ 

េនកនុង ថ នភពៃនករអភិវឌ កនុងបរកិរណ៍ កល ែដលមនករែ្រប្របួលយ៉ងឆប់
រហ័ស ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនបង្ហ ញឱយេឃញីនូវកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង និងករេប្តជញ ចិត្ត កនុងករបន្ត
ក ងភពជៃដគូ េដមីបកីរអភិវឌ ្របកបេ យ្របសិទធភព មរយៈ ករេធ្វឱីយមនវឌ នភពកនុងករ
អនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី និងែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជត។ិ ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជបនទទួលេជគជ័យគរួឱយកត់សមគ ល់ កនុងករេកៀរគរធនធន ្រសប ម ទិភពជតិ ករេធ្វីឱយ
្របេសីរេឡីងកិចចសហ្របតិបត្តិករនិងភពជៃដគូជមួយៃដគូអភិវឌ  មរយៈ ករបន្តករក ង
សមតថភពេដីមបអីនុវត្តយន្តករនងិេគលនេយបយ ទិភព មត្រមវូករអភិវឌ ន៍ជតិ។ ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជក៏បនទទួលេជគជ័យផងែដរ កនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្តស្តីពកិីចចសហ្របតបិត្តកិរអភវិឌ ន៍ នងិ
ភពជៃដគូ ២០១៤-២០១៨ កន្លងមក។ យុទធ ្រស្តថមី ស្រមប់ ណត្តិកល ២០១៩-២០២៣ កំពុង
បន្តេរៀបចំនិងស្រមបស្រមលួភពជៃដគូ និងផ្តល់ក នុវត្តភពកនុងករេកៀរគរធនធនសហ្របតិបត្តិករ
អភិវឌ ន៍ និងព្រងឹងភពជៃដគូជមួយភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធ េដីមបីគ្ំរទដល់ករអនុវត្ត 
យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទី៤ និង ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ (ផ.យ.អ.ជ.) 
២០១៩-២០២៣ ែដលមនករប្រញជ បពី្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ 



ũģŎŁũ‗чŷűΘĕļĮĂĖ еƯƠơ៩ аĕŁũ₤ЮŪņşģĕЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď (Ð.Β.ş.˝.) ƯƠờ-ƯƠưƠ 
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(គ.អ.ច.ក.) កនុងេគលេ េធ្វីឱយសេ្រមចបន កំេណីនេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព និងបរយិប័នន ែដល
នឹងេធ្វីឱយមនករអភិវឌ សងគមនិងបរ ិ ថ ន េហីយនឹងផ្តល់ផងែដរនូវមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់អនុវត្ត 
ករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល និងករេរៀបចំរបយករណ៍។  

បែនថមេលីេនះ វឌ ភពគរួឱយកត់សមគ ល់ ពក់ព័នធនងឹករបេងកីតនងិករ្រគប់្រគងយន្តករ
ភពជៃដគូ ែដលជែផនកៃនករអនុវត្ត យុទធ ្រស្តស្តីពកីចិចសហ្របតិបត្តកិរអភិវឌ ន៍នងិភពជៃដគូ 
២០១៩-២០២៣ ្រតូវបនេធ្វឱីយេកីតមនេឡងី។ ដូចបនបង្ហ ញពី រសខំន់ពី ភពជៃដគូជមយួ
អនកែដលមនចំែណកពក់ព័នធច្រមុះ កនុងករេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. យុទធ ្រស្តស្តីពីកិចច
សហ្របតិបត្តកិរអភវិឌ ន៍នងិភពជៃដគូ ២០១៩-២០២៣ ផ្តល់នូវយន្តករពិេ្រគះេយបល់ថមី ជមួយ
អងគករសងគមសីុវលិ និងជមួយតួអងគអភវិឌ នន េនក្រមិតវស័ិយនងិថន ក់េ្រកមជតិ។ ករែកស្រមួល
េគលករណ៍ែណនសំ្តីពី្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមះុ រមួបញចូ លទងំករេរៀបចំសូចនករ្រតួតពនិិតយ
រមួគន ស្រមប់ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ និង េគលករណ៍ែណនេំផ ងេទៀតស្តីពយីន្តករភពជៃដគូ ដូចជ 
ករពិេ្រគះេយបល់រ ង ជរ ្ឋ ភិបលជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ករពិេ្រគះេយបល់រ ង
អនកែដលមនចំែណកពក់ព័នធច្រមុះេនក្រមិតវស័ិយ និងថន ក់េ្រកមជតិ បនេធ្វឱីយ្របេសរីេឡងីនូវភព
ជៃដគូ្របកបេ យ បរយិប័នន តម្ល ភព គណេនយយភព េនកនុងករអភិវឌ ្របកបេ យ្របសិទធភពេន
្រគប់ក្រមិត។ េគលករណ៍ែដលបនែកស្រមួលេនះ នឹងផ្តល់នូវយន្តករស្រមប់ពិេ្រគះេយបល់និង
ម ន្រតួតពិនិតយ ករប្រញជ ប គ.អ.ច.ក. េទកនុង ទិភពនិងសកមមភពរបស់្រកសួង ថ ប័ន ម 

វស័ិយ ក៏ដូចជ ករផ្តល់នូវករក ងមូល ្ឋ នដ៏ទូលំទូ យកនុងភពជៃដគូ្របកបេ យបរយិប័នន។ 

្របព័នធនិងសមតថភព ថ ប័ន ក៏្រតូវបនព្រងឹងផងែដរ េដីមបធីននូវករដឹកនកំរេកៀរគរ
និង្រគប់្រគងធនធន ស្រមប់កិចចសហ្របតិបត្តិករអភិវឌ ន៍។ េ យែផ្អកេលសីមតថភពនងិកិចចខិតខំ
្របឹងែ្របង របស់គណៈកមម ធិករនីតសិមបទនងិអភិវឌ កមពុជ ៃន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ ែដលជ
ថ ប័នសនូលរបស់រ ្ឋ ភិបល ស្រមប់ស្រមបស្រមួលនិង្រគប់្រគងករេកៀរគរជំនួយអភិវឌ ន៍ផ្លូ វករ 
ជរ ្ឋ ភិបលបនរក បននូវកិចចសហ្របតិបត្តិករល្អ និងេធ្វីករយ៉ងជតិសនទិធជមួយៃដគូអភិវឌ នន 
េដីមបគី្ំរទនងិត្រមង់ទិសេ ជំនួយអភិវឌ ន៍ផ្លូវករ េឆព ះេទ ទិភពជតិ សំេ សេ្រមចបនេគលេ
អភិវឌ ន៍ជតេិនកមពុជ។ ជក់ែស្តង ករផ្តល់មូលនិធិ មរយៈជំនួយអភិវឌ ន៍ផ្លូវករឆន ២ំ០១៩ មន
ចំនួន១ ៨៨៨ នដុ ្ល រ ែដល្រសបគន នងឹត្រមវូករធនធនពេី្រក្របេទសស្រមប់អនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ.។ 
ភពេជគជ័យគរួឱយកត់សមគ ល់េនះ បនបង្ហ ញពីលទធផលៃនភពមច ស់ និងករដឹកន្ំរបកបេ យ
្របសិទធភពរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករេកៀរគរធនធនឱយអស់លទធភព និងករធននូវករផ រ
ភជ ប់ធនធនេនះ ជមួយនឹង ទភិពជតិែដលបនកំណត់កនុង ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។ 
េយង មវឌ នភពខងេលី បរមិណសរុបៃនករគ្ំរទដល់វស័ិយឬអនុវស័ិយ បនបង្ហ ញពីករេកីន
េឡងីខពស់ជងចំណុចេ ែដលបនកណំត់ េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. ២០១៦-២០៣០។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ក៏ទទួល គ ល់ផងែដរថ ទិននន័យ្របជជនគឺជមូល ្ឋ ន្រគឹះ 
ស្រមប់េរៀបចំេគលនេយបយនងិកមមវធិីជត។ិ កមពុជបនបេងកីនថវកិជតិស្រមប់អេងកតថន ក់ជតិនងិ
ជំេរឿនទូេទៃន្របជជនកមពុជឆន ២ំ០១៩ ឱយ្រសប មអនុ សន៍នងិស្តង់ អន្តរជតិ។ ករងរេនះ
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នឹងជំរុញដល់ករ ប់្របជជន្រគប់របូ និងក ងសមតថភពស្រមប់ករេ្របី្របស់ទិននន័យ្របកបេ យ
្របសិទធភព េដីមបី ម នវឌ នភពេធៀបនឹងេគលេ និងសូចនករននរបស់ គ.អ.ច.ក.។ ករងរ
ជំេរឿន្រតូវបនផ ព្វផ យ មរយៈអនុ្រកុមទិននន័យស្រមប់អភិវឌ ន៍ របស់្រកុមករងរបេចចកេទស
ែផនករនិងករកត់បនថយភពភព្រក្ីរក េដីមបធីនគុណភពនិងករបេញចញទិននន័យបំែបក មទីកែន្លង 
និងេពលេវ កំណត់។ 

តារាង ៤.១៧៖ វឌ នភាពេគាលេដៅទី១៧ ៃន គ.អ.ច.ក. 

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ 

ƯƠờ ƯƠớ ƯƠơ៨ ƯƠơ៩ ƯƠờ ƯƠớ ƯƠơ៨ ƯƠơ៩

១៧ .៣ េលីសចំណុចេ

១៧.៣.១
សមម្រតៃនហិរញញបបទនច្រ មុះេធៀបនងឹ
ផលិតផលកនុង្រសសុរុប។

% аĕ
ĩ.₤.₤.

៧,៧៣ ៧,៣៥ ៦,៨៧ ៦,៤២ ៦,០០ ៦,៤៣ ៦,៨៦ ៦,១២ ៧,០៥ េលសីចំណុចេ

១៧ .៦ េលើសចំណុចេ

១៧.៦.១
ភគរយៃន្របជជន េ ្របី្របសអុ់ិនធឺណិតអចល័ត
  េលបនេលឿន (េលបន ≥1Mbps)។

% ០,៦ ០,៦៤ ០,៧៤ ១,០០ ១,០៦ ០,៦២ ០,៨៦ ០,៩៤ ១,៣៥ េលសីចំណុចេ

១៧ .៨ េលើសចំណុចេ

១៧.៨.១ សមម្រត ៃន្របជជនេ ្របី្របសេ់ស ទូរសពទ។ % ១៣៧,៣៥ ១២៩,៣០ ១១៥,៩៩ ១១៦,៣៦ ១១៧,៦០ ១២៨,៩០ ១១៨,០៣ ១២១,៣៨ ១៣៣,៤២ េលសីចំណុចេ

១) ទូរសពទចល័ត % ១៣៥,០០ ១២៧,៤៥ ១១៤,៧៤ ១១៥,៨៩ ១១៧,០៥ ១២៧,៤៥ ១១៧,១៩ ១២០,៨៣ ១៣៣,០៧ េលសីចំណុចេ

២) ទូរសពទអចល័ត % ២,៣៥ ១,៨៥ ១,២៥ ០,៥៧ ០,៥៥ ១,៤៥ ០,៨៤ ០,៥៥ ០,៣៥ ទបជងចំណុចេ

១៧ .៩ េលើសចំណុចេ

១៧.៩.១ ទំហំហិរញញបបទនកិចចសហ្របតិបត្តកិរបេចច ក 
េទស (រមួទងំកិចចសហ្របតិបត្តិករ េជងី-តបូង 
តបូង-តបូង និងកិចចសហ្របតិបត្តិករ្រតេីកណ) 
ែដលបនសនយ ផ្តល់ដល់កមពុជ

% аĕ
ĩ.₤.₤.

១,៣១ 
(២០១៦)

១,៣១ ១,២៣ ១,១៥ ១,០៧ ១,៥៣ ១,៨៧ ១,៤៥ ១,៨៥ េលសី ចំណុចេ

១៧.៩.២
ទំហំហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករែដល  គំ្រទ
េគលនេយបយដ្ឋកិចចនិងករអភិវឌ ែដលបនប្
េតជញ ផ្តល់   ឱយកមពុជេធៀប នងឹ ផ .ស.ស.។

% аĕ
ĩ.₤.₤.

០,០៣ 
(២០១៦)

០,០៣ ០,០២ ០,០២ ០,០២ ០,០៤ ០,០៥ ០,០៤ ០,០៤ េលសីចំណុចេ

១៧ .១០ េលីសចំណុចេ

១៧.១០.១

អ្រ េណីនៃនចំនួនចបប់និងបទ ្ឋ នគតយុិត្ត
ពណិជជ កមម ែដលបនេ រ ៀបចំេ ឡីងេដមីបីស្រ មួល
ដល់អនក វនិិេយគនិងធុរជនកនុង្រសកុកនុងករ េធ្វី
ពណិជជកមម។

% ៧ ៧ ៧ ៨ ៨ ២៥ ២០ ១៧ ១៤ េលសីចំណុចេ

១៧ .១៧ េលីសចំណុចេ

១៧.១៧.១
ទំហំហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករែដល្រ តូវ
បនសនយផ្តល់ ដល់ភពជៃដគូសងគមសុី វ ិល
េធៀបនឹង  ផ.ស.ស។

% аĕ
ĩ.₤.₤.

០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០៣ ០,០៣ ០,០៤ ០,០៥ េលសីចំណុចេ

១៧ .១៨
សថិត េលីគន្លងេទ

សេ្រមច

១៧.១៨.១

សមម្រតៃនសូចនកររអភវឌ ្របកបេ យចរ
ភពែដលបនបេងកតីេ ឡីងេនថន កជ់តបិែំបក 
េទ មចំណុចេ  េ យែផ្អកេលមូីល ្ឋ នសថិតិ
ផ្លវករ។

　- - - ៩៤ - - ៩៤ ៩៤
សថិតេលគីន្លងេទ

សេ្រមច

១៧.១៨.២
សមម្រតៃនចំ យថវកិស្រមបអ់នុវត្ត
ែផនករយុទធ ្រស្តជតសិ្រមបអ់ភិវឌ សថិត។ិ

% ០,២ 　- - - - - - គម នទិនននយ័

១៧ .១៩
សថិត េលីគន្លងេទ

សេ្រមច

១៧.១៩.១ ជំេរឿន្របជជនេរៀង ល់១០ឆន មំ្តង។ ចំនួនដង ១ - - - ១ - - - ១ សថិតេលគីន្លងេទ
សេ្រមច

េលើ កទឹកចិត្តនិង េលើ កកមពស់ភពជៃដ គូ ្រប កបេ យ ្រប សិទធភព កនុ ង ែផនក  ធរ ណៈ  រ ង ែផនក ធរ ណៈ និង ែផនក ឯកជន និងជមួយសងគមសីុវលិ
 ក ងភពជៃដ គូ ែផ្អក េលើ បទពិេ ធ ន៍  និងយុទធ ្រស្តផ្តល់ ធនធនៃនភពជៃដគូ។

 ្រតឹមឆន ំ២០២០ េលើ កកមពស់ករគំ្រទករ ក ងសមតថភពដល់ ប ្ត ្រប េទសកំពុងអភិវឌ  រួមទំងដល់ប ្ត ្រប េទសែដលមនករអភិវឌ តិចតួច 
និងប ្ត រ ដ្ឋែដ នេកះ តូចៗកំពុងអភិវឌ  េដើ មបី ប េងកើ នឱយបន េ្រចើ ន  ភព ច រកបនទន់ េពលៃន ទិននន័យែដលមន គុណភពខពស់ និងេជឿជក់បន 
បំែប ក ម ចំណូល េយនឌ័រ  យុ  ជតិ សន៍  ជនតិភគ តិច  ថ ន ភពៃនករផ្ល ស់ប្តូ រទីលំេន ករបត់បង់សមតថភពពលកមមទី ងំភមូិ ្រស្ត 
និងលកខណៈ េផ ង េទៀ តែដលពក់ ព័នធ កនុ ងប រ ិករណ៍ជតិ។

្រតឹមឆន ំ២០៣០ ក ង េ យ ែផ្អក េលើករ ផ្តួ ច េផ្តើ ម ែដលមន ្រ ប់ េដើ មបី អភិវឌ ម េធយបយ ស់ែវ ងពីវឌ ន ភពៃនករ អភិវឌ ្របកប េ យចីរភព 
ែដលបំេពញផលិតផលកនុ ង ្រសុកសរុប  និងគំំ្រទករ ក ងសមតថភព  សថិតិេនកនុ ងប ្ត ្រប េទសកំពុងអភិវឌ ។

េកៀ រគ រធនធន ហិរញញវ តថុប ែនថម េទៀ តពី្រប ភពច្រមុះ  ស្រមប់ ផ្តល់ដល់ប ្ត ្រប េទសកំពុងអភិវឌ ។

េលើ កកមពស់កិចចសហ្រប តិបត្តិករេជើង -តបូង  កិចចសហ្រប តិបត្តិករតបូង -តបូង  កិចចសហ្រប តិបត្តិករ តំបន់្រតីេកណ  និងកិចចសហ្រប តិបត្តិករអន្តរជតិស្តី 
  ពីករ ទទួលបន វ ិទយ ្រស្តប េចចក វ ិទយ និងន នុ វត្តន៍  និង  េលើ កកមពស់ករ ែច ករ ំែលកករយល់ដឹងស្តីពីទ ្រម ង់ៃនករឯកភពទងំសងខង មរយៈ
  ករ េធ្វើ ឱយ្រប េសើ រ េឡើ ង  ករស្រម បស្រមួលកនុ ងចំេ ម យន្តករ ែដលមន ្រ ប់  ជពិេសស កនុ ងក្រមិ តសហ្របជជតិ និង មរយៈ យន្តករស្រមប
   ស្រមួលបេចចក វ ិទយសកល។

្រតឹមឆន ំ២០២៧  េធ្វើ ្រប តិបត្តិករ េពញេលញ ធនគរ បេចចក វ ិទយនិ ង វ ិទយ ្រស្ត និងយន្តករ ក ងសមតថភពពី បេចចក វទិយនិងន នុវត្តន៍ ស្រមប់
ប ្ត ្រប េទសែដលមនករ អភិវឌ តិ ច តួច  និង េលើ កកមពស់ករ េ្របើ ្របស់ បេចចក វ ិទយែដ លមនសមតថភព  ជពិេសសបេចចកវទិយគមនគមន៍និង
ព័ត៌មន

េលើ កកមពស់ករគំ្រទ ពីអន្តរ ជតិ ស្រមប់ ករ អនុ វត្តករ ក ងសមតថភពែដលបនកំណត់ចំណុចេ និ ងមន ្រប សិទធភព កនុងប ្ត ្របេទសកំពុង
អភិវឌ  េដើ មបីគ្ំរទ ែផ នករជតិ កនុ ងករ អនុ វត្តនូ វ ្រគ ប់ េគល េ អ ភិវឌ ន៍ ្រប កបេ យ ចីរភព  រួមទំង ម រយៈ  កិចចសហ្របតិបត្តិករេជើង -តបូង 
កិចចសហ្រប តិបត្តិករតបូង -តបូង  និងកិចចសហ្រប តិបត្តិករ តំបន់្រតីេកណ។

េលើ កកមពស់ ្រប ព័នធពណិ ជជក មមច ្រមុះ  ែដលមនលកខណៈ ជសកលមន មូល ្ឋ ន ចបប់  េបើ ក ទូ យនិងសមធម៌េ្រកម អងគករពណិជជកមមពិភពេ ក 
រួមទំង ម រយៈករសននិ ្ឋ ន ៃនករ ចរចេ្រកម រេបៀ ប រៈ ទី ្រកុ ង ស្តីពីករអភិវឌ ។

វឌ នភពυ˝″ចំណុចេ /សូចនករ
ចំណុចេ  គ .អ.ច.ក. 

ƯƠợ
ជក់ែស្តង
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េ យមនបំណងព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ជមួយអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភបិលអន្តរជត ិចបប់ស្តីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ្រតូវបន្របកសឱយេ្របី្របស់
នែខសី  ឆន ២ំ០១៥ េហីយកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់ជមួយអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលអន្តរជតិ 
ក៏្រតវូបនេរៀបចំេឡងី េដមីបកីំណត់បញ្ហ ្របឈមរមួគន  នងិកំណត់ដំេ ះ្រ យសម្រសប េដីមបពី្រងឹង
ករអនុវត្តចបប់និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត។ 

ប ្របឈម  

េទះបីជករសេ្រមចបនចំណុចេ នន កនុងេគលេ ទី១៧ ៃន គ.អ.ច.ក. មនក្រមិត
គួរឱយកត់សមគ ល់ក៏េ យ ក៏េនមនបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនបនេកីតមនេឡងី េនកនុងអំឡុងេពលៃន
ករអនុវត្ត។ េ យ រករវវិឌ យ៉ងឆប់រហ័សៃនករអភវិឌ   េហយីកមពុជបននិងកពុំងេធ្វីដេំណីរ
េឆព ះេទរកករចកេចញពី ថ នភពៃន្របេទសែដលមនករអភិវឌ តិចតួច េនកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំ
ខងមុខ ៃដគូអភិវឌ ក់ដូចជកំពុងែកែ្របវធិី ្រស្តៃនករគ្ំរទរបស់ខ្លួនចំេពះកមពុជ  េ យបេងកីន
សមម្រតៃនកមចីេធៀបនឹងបរមិណជំនយួអភិវឌ ន៍ផ្លូវករ និងបេងកីនកររមួចំែណករបស់ថវកិរដ្ឋេន
កនុងគេ្រមងនមីួយៗ ែដលគ្ំរទហរិញញវតថុេ យៃដគូអភវិឌ ។ កនុងន័យេនះ ភពជៃដគូនងិធនធន
អភិវឌ ន៍ថមី ្រតូវស្រមបស្រមួលនិងេកៀរគរេដីមបធីនថ ករគ្ំរទ្រតូវបនរក នងិ ចពយករណ៍បន 
េដីមបីផ្តល់ហិរញញបបទន្រគប់្រគន់ស្រមប់ករេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. និងេដីមបីេ្រតៀមស្រមប់
កមពុជចកេចញ ថ នភពៃន្របេទសែដលមនករអភិវឌ តិចតចួ នេពលអនគត។ ត្រមវូករៃនករ
េកៀរគរធនធនេនះ មនក្រមិតសមុ្រគ ម ញជងមុន េហយីក្រមិតៃនធនធនក៏មនករេកនីេឡងីផងែដរ 
ស្រមប់ទងំែផនកឯកជន នងិែផនក ធរណៈ េដមីបជីកររមួចែំណកេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. និង 
េគលេ អភវិឌ ន៍េផ ងេទៀត។  

សមតថភព ថ ប័ន ក៏ទមទរឱយមនករព្រងងឹបែនថមេទៀតផងែដរ េដីមបធីនពីករេកៀរគរ
និងករ្រគប់្រគងធនធនស្រមប់កិចចសហ្របតិបត្តកិរអភិវឌ ន៍។ បញ្ហ ្របឈមមួយេទៀតគឺ ្រតូវេធ្វីឱយ
្របេសីរេឡីងនូវ្របព័នធ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្លេ យែផ្អកេលីលទធផល ស្រមប់ករ ម ន
្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល និងករេរៀបចំរបយករណ៍ែដលពក់ព័នធនឹងករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ម
រយៈ ករ្របមូលទិនន័យសថតិ ិែដលនឹងផ្តល់នូវបចចុបបននភពទិននន័យែដលមនគុណភពខពស់ ចេជឿជក់
បន ស្រមប់េ្របី្របស់េនកនុងករ ម ន្រតួតពនិតិយេគលេ  និងសូចនករអភវិឌ ន៍េនកនុង្របេទស 
និងស្រមប់េរៀបចេំគលនេយបយនន។    

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

វឌ នភពជក់ ក់និងទន់េពលេវ  ចបន្តសេ្រមចេទបន គឺ ្រស័យេ យកររមួ
បញចូ លគន រ ងភពខ្ល ងំៃនករដឹកនរំបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងករេប្តជញ ចិត្តេធ្វីករងររួមគន កនុង
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ភពជៃដគូ នងិករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភពនូវយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ។ បចចុបបនន ករយកចិត្ត
ទុក ក់ ្រតូវករេផ្ត តេលី ករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភពនិងករបន្តេធ្វីករងរកនុងភពជៃដគូ េដីមបី
ធនករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព នូវរេបៀប រៈេគលនេយបយ រមួទងំ គ.អ.ច.ក. (២០១៦-
២០៣០) ផ.យ.អ.ជ. (២០១៩-២០២៣) ែផនករយុទធ ្រស្ត មវស័ិយ និងេគលនេយបយ
ែកទ្រមង់េផ ងេទៀត។  កនុងន័យេនះ តួអងគអភវិឌ ទងំអស់្រតវូបនេលកីទឹកចតិ្តឱយេធ្វីករ្របកបេ យ
ភពៃចន្របឌិត ជមួយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខណៈេពលែដលកំពុងែស្វងរកករៃចន្របឌតិ និងបេងកីតភពជ
ៃដគូថមី ែដល ចេកៀរគរនងិត្រមង់ទសិធនធនែដលមនករេកីនេឡងី េដមីបគី្ំរទដល់ សងគម េសដ្ឋកចិច 
ែដលមនករែ្រប្របលួ។ 

ករបន្តព្រងឹងករអនុវត្ត យុទធ ្រស្តស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករអភិវឌ ន៍និងភពជៃដគូ 
២០១៩-២០២៣ ក៏មន រសំខន់ ស់ េដីមបជីំរុញកិចចសហ្របតិបត្តិករ្របកបេ យ្របសិទធភព 
ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករអភវិឌ ន៍ នងិព្រងងឹភពជៃដគូជមយួតួអងគអភវិឌ ទងំអស់ េ យេគរព
ភពជមច ស់ ករដឹកន ំ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ នងិ្រសប ម ទិភពជតិ។ េ យ រែតតួនទី
របស់ជនំួយអភិវឌ នផ៍្លូវករ េនែតជ ទិភពខពស់ស្រមប់រេបៀប រៈអភវិឌ ន៍សងគមេសដ្ឋកចិចជត ិនិង
េដីរតួជក លីករកនុងករេ្របី្របស់្របភពហរិញញវតថុអភិវឌ ន៍ (ទងំឯកជននិង ធរណៈ) េដីមបី
ជំរុញកំេណីនេសដ្ឋកិចចនងិករអភិវឌ ្របកបេ យចរីភពេនកមពុជ គណៈកមម ធិករនីតសិមបទនងិ
អភិវឌ ន៍កមពុជ ៃន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ ែដលជ ថ ប័នសនូលរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករ
ស្រមបស្រមលួនិងករេកៀរគរធនធនឈនមុខេគ មនមុខងរសំខន់ៗស្រមប់ករ្រគប់្រគងយុទធ ្រស្ត
ជំនួយអភិវឌ ន៍ផ្លូវករ។ ករបេងកីត្របព័នធ ម ន្រតួតពនិិតយជត ិនងិករព្រងឹងករអនុវត្ត្របព័នធ ម ន
្រតួតពនិិតយនងិ យករណ៍ែដលមន្រ ប់ បនបង្ហ ញឱយេឃញីនូវភស្តុ ងែដលមនលកខណៈបរមិណ
និងគុណភព នូវលទធផលៃនកិចចសហ្របតិបត្តកិរអភិវឌ ន៍នងិវឌ នភពជក់ ក់។ 

កនុងនមជ្របេទសែដលមន ថ នភពចំណូលមធយមក្រមិតទប និងជ្របេទសែដលកំពុង
េឆព ះេទរកករចកេចញព្ីរបេទសែដលមនករអភវិឌ តិចតចួកនុងេពលអនគត ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកពុំង
ែស្វងរកកររមួបញចូ ល នងិរក កណំត់្រ វឌ នភពសងគមេសដ្ឋកចិច មរយៈ ករព្រងងឹ ថ ប័ន ធរណៈ 
្របព័នធនិងសមតថភពែដលនឹងជួយ្រទ្រទង់ដល់កំេណីនេសដ្ឋកិចចនងិករ្របកួត្របែជងកនុងេពលបចចុបបនន 
និងកនុងេពលអនគតរយៈេពលែវង។ េដីមបីសេ្រមចបននូវមហចិឆ ឈនដល់ នៈជ្របេទសមន
ចំណូលមធយមក្រមតិខពស់េនឆន ២ំ០៣០ ជ្របេទសែដលមនចណូំលខពស់េនឆន ២ំ០៥០ និងេដីមបអីនុវត្ត
ឱយបនេពញេលញនូវរេបៀប រៈអភិវឌ ្របកបេ យចីរភពឆន ២ំ០៣០ គឺត្រមវូឱយមនេគលនេយបយ
សហ្របតិបត្តកិរហរិញញបបទននិងភពជៃដគូ ស្រមប់ករអភវិឌ ទងំមូល។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេប្តជញ បន្តេធ្វកីរកនុងភពជៃដគូ េដមីបទីទលួបនេជគជ័យកនុងករអនុវត្ត
រេបៀប រៈេគលនេយបយរបស់ខ្លួន រមួមន េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចរីភពកមពុជ (គ.អ.ច.ក.) 
ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិ (ផ.យ.អ.ជ.) ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ មវស័ិយ និងកែំណ
ទ្រមង់អភិបលកិចចសំខន់ៗ។ យុទធ ្រស្តស្តីពកីិចចសហ្របតិបត្តិករអភវិឌ និងភពជៃដគូ របស់ ជរ ្ឋ
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ភិបលកមពុជ បនរមួចំែណកដ៏សំខន់ដល់កចិចខិតខំ្របឹងែ្របងភពជៃដគូអភិវឌ  មរយៈករបេងកីត
េគលករណ៍ ករកំណត់េគលេ  និងករកំណត់ឧបករណ៍ េដីមបជីរំុញកិចចសហ្របតិបត្តកិរ្របកប
េ យ្របសិទធភព។ 

ទិភពសំខន់ៗស្រមប់ព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តកិរអភិវឌ ន៍និងភពជៃដគូ កនុងនតីិកល
ទី៦ ៃនរដ្ឋសភ មនដូចខងេ្រកម៖ 

 បន្តព្រងឹងភពជៃដគូ្របកបេ យបរយិប័ននជមយួ្រគប់ៃដគូអភិវឌ  េដីមបេីកៀរគរធនធន
ហរិញញវតថុស្រមប់ករអនុវត្ត គ.អ.ច.ក. េ យអនុេ ម មេគលករណ៍ភពជអនកដឹកនំ
និងភពជមច ស់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 បន្តចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងកិចចករ កលនងិតំបន់ េដីមបជីរំុញក នុវត្តភពករអភវិឌ  ជ
ពិេសស េលកីកមពស់សន្តភិព សន្តសុិខ និងក នុវត្តភពវនិិេយគេនកមពុជ។ 

 បន្តអនុវត្តករេប្តជញ ចិត្តទងំអស់ែដលកមពុជបនេប្តជញ ចិត្តេនេវទិកក្រមតិខពស់ស្តីព ី ្របសិទធភព
អភវិឌ ន៍ រមួទងំករព្រងងឹករេ្របី្របស់យន្តករែដលមន្រ ប់ស្រមប់ករពភិក េលីភព
្របឈមននពក់ព័នធនឹងកចិចសហ្របតិបតិ្តករអភវិឌ ន៍។ 

 បន្តព្រងឹងភពជៃដគូជមយួអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល មរយៈករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់
ស្តីពីសមគមនិងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល េដីមបីេលីកកមពស់្របសិទធភព តម្ល ភព និង
គណេនយយភពរបស់កិចចសហ្របតបិត្តិករអភវិឌ ន៍។ 

េគាលេដៅទី១៨៖ បញ្ចប់ផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានរបស់មីន/សំណល់ជាតិផ្ទុះ
ពីស្រងា្គម និងជំរុញការសេ្រងា្គះជនរងេ្រគាះ  

វឌ នភាព  

កមពុជសេ្រមចបនវឌ នភពល្អពក់ព័នធនឹងសកមមភពកមច ត់មនី នងិសំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ ម េទះបីសមិទធផលែដលសេ្រមចបនេនទបជងចំណុចេ ក៏េ យ។ កមពុជេប្តជញ េបសសម្អ ត
្រគប់មីននងិសំណល់ជតផិទុះពីស្រងគ ម ឱយអស់េនឆន ២ំ០២៥។ កនុងឆន ២ំ០១៦ កមពុជសេ្រមចបនករ
េបសសម្អ ត្រគប់មនី និងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម (ស.ផ.ស.) េលៃីផទដីទំហ១ំ៣.២២៨ហកិ  
កនុងគេ្រមងែផនករ១៩.០៨៧ហកិ ។ កនុងឆន ២ំ០១៧ សេ្រមចបន១៤.៦៧២ហកិ  ៃនគេ្រមង
ែផនករ១៩.៦៥៩ហកិ  កនុងឆន ២ំ០១៨ សេ្រមចបន១២ ៤៣២ហកិ  កនុងគេ្រមងែផនករចំននួ 
២០.០៤៩ហកិ ។  កនុងឆន ២ំ០១៩ េនះ កមពុជសេ្រមចបន១៣.០០៨ហកិ  េធៀបនឹងគេ្រមង
ែផនករចំនួន២០ ៨៥៧ហចិ ។  

កមពុជសេ្រមចបនករកត់បនថយបេណ្តី រៗ នូវេ្រគះថន ក់របស់្របជជនេ យ រ្រគប់
មីននងិសំណល់ជតិផទុះពសី្រងគ ម។ េ្រគះថន ក់េ យ រ្រគប់មីននិងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម មន
ចំនួនែត ៨៣ករណី េធៀបនឹងករពយករណ៍ កនុងឆន ២ំ០១៦ ចំនួន១០០ករណី។ ចេំពះឆន ២ំ០១៩េនះ 
្របជជនរងេ្រគះេ យ រ្រគប់មនីនិងសំណល់ជតផិទុះពីស្រងគ ម មនចំនួន៧៧ករណី េធៀបនឹងករ
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ពយករណ៍ចំនួន៧៣ករណី។ រអប់រសំ្តីពី និភយ័េ យ រ្រគប់មីននងិសំណល់ជតផិទុះពីស្រងគ ម 
្រតូវបនអនុវត្ត មែផនករែដលបនេ្រគងទុក។ ចំនួនភូមែិដលបនទទួល រេនះ មនករេកីនេឡងី
ពី៣១៥ភូមិ កនុងឆន ២ំ០១៦ េទដល់៣៦៤ភូមិេនឆន ២ំ០១៩។ ចំនួនជនរងេ្រគះែដលទទួលបនករ
េលីកកមពស់សិទធិនងិគុណភពជីវតិ មនចនំួន២៩៦នក់ កនុងឆន ២ំ០១៦ និងេកីនេឡងីដល់៣៣៧នក់  
កនុងឆន ២ំ០១៩។ េទះបីជសថិតេនទបជងចណុំចេ ែដលកណំត់កនុង គ.អ.ច.ក. បុ៉ែន្តវឌ នភពេនះ
រពំឹងថនឹងឈនេទសេ្រមចបនេគលេ មករេ្រគងទុក។ ចំនួនជនរងេ្រគះេ យ រមីននិង
សំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម ទទួលបនករ ្ត រនីតិសមបទនិងករេឆ្លីយតបភ្ល មៗមនចំនួនតិចជង
ែផនករតិចតចួ ែដលេយងីរពំងឹថនឹងសេ្រមចបន មេគលេ ផងែដរ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្តជតិពិករភព ២០១៩-២០២៣ បន ក់េចញនូវេគលនេយបយ
ទិភពកនុងករអនុវត្តកមមវធីិកែំណទ្រមង់កនុងវស័ិយពកិរភព េ យមនេគលបំណងព្រងឹងសមតថភព
ថ ប័ន និងព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមព័នធេសដ្ឋកចិច សងគមកិចចស្រមប់បេងកតីឱកសករងរស្រមប់ជនពិករ 

ករកត់បនថយភព្រកី្រក និងករអភវិឌ ករងរចបំច់ស្រមប់វស័ិយពិករភពេនកមពុជ។ បញ្ហ ពិករ
ភពក៏្រតវូបន ក់បញចូ លកនុង ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពសីកមមភពមនី 
២០១៨-២០២៥ និងេគលនេយបយនិងកមមវធិីេផ ងៗរបស់្រកសងួ ថ ប័ន នងិ ជញ ធរ្រគប់ក្រមិត។   

″Ŭ₣ ̉.ơ៨៖ ŷűΘĕļĮЮýŲЮţ◦Бơ៨ аĕ Ð.Β.ş.˝. 

 
ŪĠķĮ៖ Ū˝ĠŠњ‗Ź  Ð.Β.ş.˝. ĕЊ₣ Ū˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕĵ с̋Įњĕ□ 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

១៨.១ ទបជងចំណុចេ

១៨.១.១
ៃផទដីសរុបៃនករេបសសម្អ តមីននិងសំណល់ជតិ  ផ ្
ទុះពីស្រងគ ម្របចឆំន ំ

ហ.ត. ១៨ ៥៣១ ១៩ ០៨៧ ១៩ ៦៥៩ ២០ ០៤៩ ២០ ៨៥៧ ១៣ ២២៨ ១៤ ៦៧២ ១២ ៤៣២ ១៣ ០០៨ ទបជងចំណុចេ

១៨.២
សថិតេលីគន្លង  េទ
សេ្រម ចបន

១៨.២.១
ចំនួនៃនជនរងេ្រគះថន ក់ ( ្ល ប់និងរបួស) េ យ
្រគប់មីន និងសំណល់ជតិផទុ ះពីស្រងគ ម

នក់ ១១១ ១០០ ៩០ ៨១ ៧៣ ៨៣ ៥៨ ៥៨ ៧៧
សថិតេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៨.២.២
ចំនួនភូមិែដលរងករគំ មកំែហងេ យ រមីននិង 
សំណល់ជតិផទុ ះពីស្រងគ មទទួលបន រអប់រេំ្រគះ
ថន ក់េ យ រមីននិងសំណល់ជតិផទុ ះ ពីស្រងគ ម

ភូមិ ៣០០ ៣១៥ ៣៣០ ៣៤៧ ៣៦៤ ៣១៥ ៣៣០ ៣៤៧ ៣៦៤
សថិតេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៨.៣
សថិតេលីគន្លង  េទ
សេ្រម ចបន

១៨.៣.១
ចំនួនជនពិករេ យ រមីន/សំណល់ជតិផទុ ះ ពី
ស្រងគ មទទួលបនករេលកីកមពស់សិទធិនិងគុណភពជី
វតិ។

នក់ ២៨០ ២៩៦ ៣០៩ ៣២៤ ៣៤០ ២៩៦ ៣១៤ ៣២០ ៣៣៧
សថិតេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៨.៣.២
ចំនួនជនរងេ្រគះេ យ រមីន/សំណល់ជតិ ផទុ ះពី
ស្រងគ មទទួលបនេស ្ត រលទធភពពលកមម

នក់ ១  ៥០០ ២ ៣០០ ៣ ៥៧៧ ៣ ៦៤៨ ៣ ៧៣១ ២ ៣០០ ៣ ២៤៦ ៣ ៥៨២ ៣  ៤០៩
សថិតេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

១៨.៣.៣
ចំនួនជនរងេ្រគះេ យ រមីន/សំណល់ជតិផទុ ះពី
ស្រងគ មទទួលបនេស េឆ្លីយតបបនទ ន់និងឆប់
រហ័សពី ជញ ធ រមីន

នក់ ១០១ ១២៣ ១៣៧ ១៣៩ ១៤២ ១២៣ ១២៨ ១២៤ ១៥៦
សថិតេលគីន្លង េទ
សេ្រមចបន

វឌ នភព

េបសសម្អ តៃផទដចីមក រមីន/ស.ផ.ស.ែដលបនដឹងឱយអស់្រតមឹឆន ២ំ០៣០

កតប់នថយេ្រគះថន កេ់ យ រមីន/ស.ផ.ស. េនតចិជង១០នកក់នុងមួយឆន  ំ្រតឹមឆន ២ំ០៣០

េលើកកមពស់សិទធិ និងគុណភពជីវតិរបស់ជនពិករេ យ រមីន/សំណល់ជតផិទុះពីស្រងគ ម ឱយបនកនែ់ត្របេសើរេឡើង

ឯកចំណុចេ /សូចនករ
ចំណុចេ  គ.អ.ច.ក. 

២០១៥
ជកែ់ស្តង
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ប ្របឈម 

ៃផទដែីដលមនផទុក្រគប់មនីនិងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម មនចំនួន១.៩៧០គីឡូែម៉្រត
កេរ ៉ គិត្រតមឹែខធនូ ឆន ២ំ០១៨។ េលសីពេីនះេទៀត ហរិញញបបទនស្រមប់េ ះ្រ យបញ្ហ ្រគប់មនីនិង
សំណល់ជតផិទុះពសី្រងគ មមនករថយចុះេ្រចីន េ យ រកមពុជបនក្ល យជ្របេទសែដលមនចណូំល
មធយមក្រមិតទប ែដលត្រមូវឱយេ្របី្របស់ថវកិជត។ិ បញ្ហ ្របឈមេផ ងេទៀត មនដូចខងេ្រកម៖  

 ផ្លូ វចូលេទទី ងំមន ថ នភពមិនល្អ ្របតិបត្តិករនិង្រកុម្រគប់្រគងគុណភពរបស់ ជញ ធរ
មីន្រតូវេដីរឆង យ េដមីបី ស់ែវងទី ងំ។ 

 កង្វះអនកផ្តល់ព័ត៌មនែដល ចេជឿទុកចតិ្តបន និងចំ យេពលេវ េ្រចនីស្រមប់កំណត់
ទិននន័យេដមី្រគេន មភូម ិកនុងតំបន់ ច់្រសយល។ 

 តំបន់ មឃត់ ជពិេសសេន មបេ ្ត យ្រពំែដន ែដលមិន ចឱយ្រកុមករងរនិង
្របតិបត្តិករចូលេធ្វីករេនទីេនះបន។ 

 អនកផ្តល់ព័ត៌មនមួយចំនួនមិនមនេពលេវ អមដំេណីរ្រកមុករងរេ យ រករងរ្របមូល 
ផល។ 

 លកខខណ្ឌ កសធតុនិងភូមិ ្រស្ត៖ េនរដូវវស  ្រកុមករងរមិន ចចូលេទដល់ភូមិ 
ឬទី ងំែដលមន្រគប់មីននងិសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ មបនេទ។ 

 តំបន់ែដលបនេបសសម្អ តរចួ េនែតមន និភ័យខ្លះកនុងសកមមភពកមច ត់មនីនងិសំណល់
ជតិផទុះពសី្រងគ ម ែដល ចប ្ត លមកពី្រគប់មនីមួយចំននួសថិតេនេ្រជជងជេ្រមែដល
បនកំណត់ស្រមប់េធ្វីករេបសសម្អ ត ។ 

េគាលនេយាបាយឬយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់ៗ 

កមពុជបន្តអនុវត្តសកមមភពេបសសម្អ ត្រគប់មីន េ យេផ្ត តេលីតបំន់ ទិភពនន ដូច
មនបញជ ក់េនកនុងយុទធ ្រស្តជតសិកមមភពមនី ២០១៨-២០២៥ ថ បេងកីនេលប នេបសសម្អ ត្រគប់
មីននិងសំណល់ជតិផទុះពសី្រងគ ម និងសេ្រមចឱយបនចកខុវស័ិយកមពុជមិនមន្រគប់មីនេនឆន ២ំ០២៥។ 
យុទធ ្រស្តជតសិកមមភពមីន ២០១៨-២០២៥ មនេគលេ ចំនួន៨ (១) រេំ ះៃផទដីែដលដឹងថ
មនមីនឱយអស់េន្រតឹមឆន ២ំ០២៥ (២) រេំ ះៃផទដីែដលដឹងថមន្រគប់ែបកចេងក មជ ទិភពេន្រតឹម
ឆន ២ំ០២៥ (៣) េ ះ្រ យបញ្ហ គំ មកំែហងប ្ត លមកពី សំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម (ស.ផ.ស.) 
េផ ងេទៀត (៤) កត់បនថយចំនួនេ្រគះថន ក់េ យ រមីន និង ស.ផ.ស. េផ ងេទៀត ឱយេនក្រមិត
អបបបរម ្រពមទងំេលីកកមពស់ក្រមតិជីវភពរស់េនរបស់អនករស់ នមនជវីតិ និងសហគមន៍ែដលរង
ផលប៉ះពល់េ យ រ្រគប់មីន និង ស.ផ.ស. (៥) រមួចំែណកដល់កេំណីនេសដ្ឋកិចច នងិករកត់បនថយ
ភព្រកី្រក (៦) ជំរុញនិសព្វ វុធករ និងកចិចសហ្របតិបត្តិករេនកនុងតំបន់ នងិអន្តរជតពិក់ព័នធនឹង
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សកមមភពមនី (៧) បេងកីតសមតថភពជតិ្របកបេ យនិរន្តរភព េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ គំ មកំែហង
ែដលេនេសសសល់េ្រកយឆន ២ំ០២៥ (៨) ធនថសកមមភពមីន្រតូវបនគ្ំរទេ យ្របព័នធ្រគប់្រគង
គុណភពែដលមនភពល្អ្របេសរី ករ្រគប់្រគងព័ត៌មនែដលមន្របសិទធភព េ យមនករយកចិត្ត
ទុក ក់ខពស់អំពីេយនឌ័រ នងិករករពរបរ ិ ថ ន។ 
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ជំពូកទី៥ 
 

មេធ បាយនិងការអនុវត្តបន្តស្រមាប់ការសេ្រមចបានេគាលេដៅ 

អភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា(គ.អ.ច.ក.) ២០១៦-២០៣០ 

ជំពូកេនះ នឹងពិភក អំពីវធិី ្រស្តែដល ចេធ្វីឱយសេ្រមចបន េគលេ អភវិឌ ្របកប
េ យចរីភពកមពុជ (គ.អ.ច.ក.) នងិវធិី ្រស្តស្រមប់ជមនះប ្ត បញ្ហ ្របឈមននេនកនុងអំឡុងេពល
ៃនករអនុវត្ត គ.អ.ច.ក.។ វធិី ្រស្តទងំេនះ ្រតូវបនបញជ ក់យ៉ងចបស់ េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. 
ែដលបនផ្តល់នូវសេំណីស្រមប់ករេរៀបចំ ថ ប័ន និងជេ្រមសីស្រមប់េធ្វីឱយមនវឌ នភពេឆព ះសេ្រមច
បនេគលេ នន។ េគលេ េនះ ក៏នឹងពិនិតយេមលីពីវធីិ ្រស្តៃនករេធ្វសីមហរណកមម គ.អ.ច.ក. 
េទកនុង្របព័នធែផនករនិងេគលនេយបយែដលមន្រ ប់របស់កមពុជ ដូចេនះ កនុងេពលែតមួយនឹង
ចជំរុញករសេ្រមចបនេគលេ របស់ជតិ និងេគលេ ននរបស់ គ.អ.ច.ក.។ 

ជំពូកេនះ ែបងែចកជ៦ែផនកតូចៗ។ ទ១ី ពិចរ េមលីពីក នុវត្តភព និងបញ្ហ ្របឈម 
េនកនុងករេធ្វសីមហរណកមម គ.អ.ច.ក. េទកនុង្របព័នធែផនករនិងេគលនេយបយជតិ។ ទ២ី េ ះ្រ យ
ពីបញ្ហ ននពក់ព័នធនឹងករ្របមូលធនធន នងិសកមមភពននស្រមប់អនុវត្តឱយសេ្រមចបនេគលេ
នន។ ទ៣ី ពិនិតយេមីលេឡងីវញិ ពកីរេរៀបចំករងរ ម ន្រតួតពិនិតយនងិ យតៃម្ល និងវធិី ្រស្ត
ស្រមប់ធនករទទួលបនលទធផលនងិករេឆ្លីយតបបនទូលំទូ យជងមុន ពីករអនុវត្តទងំេនះ។ 
ទី៤ ពិភក ពមូីលេហតុែដល្រតូវបនចត់ទុកថ ករយល់ដឹងែដលមន រសំខន់ស្រមប់ករអនុវត្ត 
គ.អ.ច.ក.។ ទ៥ី េផ្ត តជសំខន់េលីករក ងសមតថភពបុគគលនិង ថ ប័ន ស្រមបអ់នុវត្តឱយ សេ្រមច
បនេគលេ អភិវឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ នងិ ែផនកចុងេ្រកយៃនជំពូកេនះ នឹងបញច ប់េ យករ
ពិភក ជមួយៃដគូពហុភគី។       

៥.១ ការេធ្វើសមាហរណកម្ម គ.អ.ច.ក. េទៅក្នុង្របព័ន្ធែផនការនិងេគាលនេយាបាយ
ជាតិ  
ករេធ្វសីមហរណកមម គ.អ.ច.ក. េទកនុងេគលនេយបយនិង្របព័នធែផនករ ជចមបង

ពក់ព័នធនឹងករបងកប់្រកបខ័ណ្ឌ េនះ េនកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងករេរៀបចំករងររដ្ឋបលន
េពលបចចុបបនន។ បញ្ហ ្របឈមចមបង២ ែដលបនជួប្របទះេនកនុងដំេណីរករេនះ រមួមន ទ១ី ត្រមវូករ
កនុងករធនសងគតិភពនងិភពសុសីង្វ ក់គន រ ង គ.អ.ច.ក. ែផនករ និងសកមមភព នងិ ទ២ី ត្រមូវករ
កនុងករេធ្វី ទិភពរ ងចណុំចេ ចណូំចេ ននរបស់ គ.អ.ច.ក. េនកនុងករេរៀបចេំគលនេយបយ 
និងជេ្រមសីធនធន។ 

₤₣ ðĳЊļĮĕЊ₣ļĮ₤НБşİſ ˝ сýĖ  
េនក្រមិតថន ក់ជត ិភពសុីចង្វ ក់គន នងឹ ចេកីតមន មរយៈទិដ្ឋភពពីរ គឺ ទ១ី ដំេណីរករ

េរៀបចំ ផ.យ.អ.ជ. ែដលដំ ក់កលេនះ យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទី៤ និង ្រកបខ័ណ្ឌ  
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គ.អ.ច.ក. គជឺធតុចូលយ៉ងសំខន់ និង ទ២ី ករ្រគប់្រគងេនកនុង្រកសួង ថ ប័ន ជពិេសស េនកនុង
ករអនុវត្តថវកិរយៈេពលេ្រចីនឆន  ំ េ យែផ្អកេលលីទធផលែដលបនផ្តល់េនកនុងែផនករយុទធ ្រស្ត    
ថវកិ។ សក្ត នុពលទងំ២េនះ ែដលផ រភជ ប់េនកនុងករេរៀបចែំផនករនិងដេំណីរករផ្តល់ថវកិ មន
បង្ហ ញេនកនុង រូបភពទី៥.១ ខងេ្រកម។ 

ũРĠļĮ ̣.ơ៖ şе‗Нşĩ⅝ũļą Ġсũǻ₣ Ū˝ĠŠ њ‗Ź ЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď ĕЊ₣
řеЮ‗ЧũŁũаĕŁũЮũЬĠşеЯĩĕŁũĕЊ₣ℓŷЋŁ 

ŪĠķĮ៖ Ð.Β.ş.˝. ƯƠờ-ƯƠưƠ 

ទី១៖ ដំេណីរករៃនករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិ (្របអប់ទី១ ៃនរូបភព ៥.១) 
្រតូវបនរពំងឹទុកថ នឹងមនភព្រសបគន ជមួយនឹង គ.អ.ច.ក. រមួជមួយេគលេ រយៈេពលមធយម
របស់យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី កនុងករកំណត់វធិី ្រស្តេគលនេយបយនន េនកនុង
ែផនករជត ិ េហីយ គ.អ.ច.ក. នឹងេដីរតួនទីដ៏សំខន់កនុងករបេងកីត្រកបខ័ណ្ឌ ម ន្រតួតពិនិតយ
និង យតៃម្ល ផ.យ.អ.ជ.។ បែនថមេលីេនះេទៀត ទំនក់ទំនងទងំេនះ នឹង្រតូវព្រងីកេទដល់កមមវធីិ
វនិិេយគ ធរណៈ (ក.វ.ស.)។ 

ទី២៖ គ.អ.ច.ក. ចេដីរតួយ៉ងចបស់ ស់ េនកនុងដំេណីរករ ម ន្រតតួពិនិតយនិង
ករអនុវត្តថវកិ ែដលកែំណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ បនបេងកតីគេ្រមងថវកិ ៣ឆន រំកំិល 
ភជ ប់ជមួយនឹងែផនករយុទធ ្រស្តថវកិរបស់្រកសងួ ថ ប័ន ែដលមនទំនក់ទំនងរ ងថវកិជមួយ
នឹងលកខខណ្ឌ េគលនេយបយ។ ចំណុចេ និងសូចនកររបស់ គ.អ.ច.ក. មនលកខណៈសម្រសបេទ
នឹងភរកិចចកនុងករ ស់ែវង្របសិទធភពៃនឥទធិពលរបស់ថវកិ មរយៈករផ្តល់នូវ ងម៉្រទីសៃន
សំណំុរង្វ ស់លទធផលដ៏ទូលំទូ យមួយ (តៃម្លចណុំចេ មឆន )ំ ែដល្រតូវបនឯកភពេ យ្រកសងួ 
ថ ប័ន ពក់ព័នធ។ 
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្រកសួងែផនករ បនបេងកតីេចញនូវករតភជ ប់និងករេរៀបចេំនះ និងធនថ ដំេណីរករៃន
ករេរៀបចំ ផ.យ.អ.ជ. េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលីលទធផលែដលបនអនុវត្តែផនករេនះ និងស្រមប់
ជមូល ្ឋ នៃនករេរៀបចរំបយករណ៍វឌ នភពៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.  ជមួយគន េនះ ្របធន
បទសំខន់ៗទងំេនះ ក៏នឹងផ្តល់ជូន មរយៈកមមវធិីវនិេិយគ ធរណៈែដរ។ បែនថមេលីេនះេទៀត 

ងសូចនករសនូល ស្រមប់ករ ម ន្រតួតពនិតិយនិង យតៃម្ល ផ.យ.អ.ជ. បនបញចូ លសូចនករ 
គ.អ.ច.ក. កនុងសមម្រតខពស់ និងេធ្វីបចចុបបននភពជ្របច ំេដមីបធីនសងគតភិព រ ង គ.អ.ច.ក. និង
ទភិពៃនករេរៀបចែំផនករជត។ិ ្រកសួងែផនករក៏នឹងេធ្វកីរជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ 

និង្រកសួង ថ ប័ន ែដលអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ េដីមបអីនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករេរៀបចំថវកិែផ្អក
េលីករអនុវត្ត ែដលត្រមវូឱយមនករ យតៃម្លេ យេផ្ត តេលីចណុំចេ ែដលពក់ព័នធនងឹ គ.អ.ច.ក.។ 
ករងរេនះ នងឹផ្តល់នូវករផ រភជ ប់ គ.អ.ច.ក. េ យផទ ល់ េទនឹងលទធផលៃនករផ្តល់េស ។ 

េទះជដូចេនះក្ត ីេនែតទមទរឱយមនកិចចខិតខំ្របងឹែ្របង និងករៃចន្របឌតិជក់ ក់ថមីៗ 
បែនថមេទៀត េដីមបធីនសងគតភពនងិផ រភជ ប់េពញេលញរ ង គ.អ.ច.ក. ជមយួនឹងែផនករនិង
សកមមភពរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ ទិដ្ឋភពចំននួ៣ ែដល្រតវូពិនតិយពិចរ  គឺ៖                      

 សងគតិភពៃនេពលេវ  - អន្តរកលរ ង លទធផលយុទធ ្រស្តរយៈេពលែវង ជមួយនឹង លទធផល
េគលនេយបយរយៈេពលមធយម នងិ លទធផលៃនករអនុវត្តរយៈេពលខ្លី។ 

 សងគតិភព មវស័ិយ - អនុវត្តេគលេ  េនកនុង និងេនទូទងំមុខងរ។ ចំណុចេនះ្រតូវបន
ផ្តល់ រសំខន់េលី ករបញចូ លលកខណៈទូេទៃន គ.អ.ច.ក. និងករបំេពញបែនថមែដលបនេផ្ត ត
ករយកចិត្តទុក ក់។ និង     

 សងគតិភពភូមិ ្រស្ត - ធនឱយែផនករេនថន ក់ជតិ ថន ក់វសិ័យ និងថន ក់មូល ្ឋ ន ្រតូវបន
ផ រភជ ប់នងឹទនំក់ទំនងេធ្វីករជមួយគន េដីមបទីទលួបនលទធផលជអតិបរម។     

ŁũЮĊſ ЧΖ◦ЊļĮ ЮýŲЮţ şе‗НşЮţ ĕЊ₣ ₤˝ņŊļĮ  

ករកំណត់ ទិភព គឺជករគិតគូរដ៏សំខន់ ស្រមប់ករអនុវត្តឱយទទលួបនេជគជ័យ និង
ផ្តល់នូវទំហនំងិមហចិឆ របស់រេបៀប រៈ គ.អ.ច.ក.។ ជករចបំច់ ែដលេគលេ មួយចំនួន្រតូវបន 
ផ្តល់ ទភិពខពស់ជងេគលេ េផ ងេទៀត។ ត្រមវូករេនះ គឺជែផនកបែនថមៃនដំេណីរករមូល ្ឋ ននីយកមម 
បុ៉ែន្ត េនែត្រតូវករភពជក់ ក់បែនថមេទៀត េហយី ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ មរយៈដំេណីរករេរៀបចំ
ែផនករជតនិិងរចនសមព័នធែដលបនកណំត់េសនីេឡងីខងេលី នឹងែស្វងរកករកំណត់េគលេ សំខន់ៗ 
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និងបញ្ហ េផ ងេទៀត ែដលចបំច់្រតូវេ ះ្រ យ។ ្រកសួងែផនករបនកំណត់ ទិភពនន ែដលជ
ែផនកៃនករេរៀបចំ ផ.យ.អ.ជ. មករែណន៣ំចំណុច ដូចខងេ្រកម៖         

 ករពិចរ ជចមបងេលេីគលករណ៍ “គម ននរ មន ក់្រតូវបនទុកឱយេនឯេក” នងិត្រមវូ
ករៃនករេ ះ្រ យេគលេ  (ែផនកឬ្រកុម្របជជនេគលេ ) ែដលក្រមិតជវីភពខ ត់េខ យ
ជង្រកុម្របជជនេផ ងេទៀត។ េគលេ ែដលមនិទន់បនសេ្រមច និងបញ្ហ ែដលមិនទន់
បនេ ះ្រ យរចួ េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភវិឌ ន៍សហស វត រក៍មពុជ (គ.អ.ស.ក.) ក៏
សថិតេនកនុង ទិភពេនះផងែដរ េហយីកមពុជនឹងេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលីករេធ្វីឱយ្របេសីរ
េឡងីេលីែផនកមួយចំនួនែដលមនវឌ នភពមនិ្រគប់្រគន់ (បញជ ីចំណុចេ  គ.អ.ស.ក. ែដលមិន
ទន់សេ្រមចបន េនែផនកទី២)។ ជបន្តបន្តេទៀត គម្ល តនិងវសិមភពែដលេកតីមនេឡងី គឺជ
ចំណុចសំខន់កនុងករកំណត់ ទិភព។ 

 ករបន ុគីន រ ងចំណុចេ របស់ គ.អ.ច.ក. និងេគលេ ជតិែដលមន្រ ប់និងបេងកីតថមី ្រតូវ
ែតបេងកីតជមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់វធិី ្រស្ត ទិភពទូេទរបស់កមពុជ។ ករេ្របី្របស់្រកបខ័ណ្ឌ
គ.អ.ច.ក. និងយុទធ ្រស្តចតុេកណ ជធតុចូលរមួគន ស្រមប់ ផ.យ.អ.ជ. នឹងផ្តល់នូវករ
កំណត់ ទិភពស្រមប់ករអនុវត្ត។ 

 មករគូសបញជ ក់ពីបទពេិ ធន៍និងករែណនរំបស់ កលេ ក ្រតូវផ្តល់ ទិភពេលីករ
អនុវត្តេគលនេយបយែដលជ ”ក ្ត ជំរុញ” វឌ នភពកនុងរេបៀ រៈទងំមូលរបស់ គ.អ.ច.ក.។ 
បទពិេ ធន៍េនះ ្រតូវបនគ្ំរទេ យ្រទឹស្តីអន្តរជតិ និងបទពិេ ធន៍ននកនុង្របេទស 
ែដលគូសបញជ ក់ពី រសំខន់ៃនករយល់ដឹង និងករកំណត់ករតភជ ប់អន្តរកមមកនុង្រកបខ័ណ្ឌ  
គ.អ.ច.ក.។             

ករយល់ដឹងពបីញ្ហ ទងំេនះ រមួជមួយនងឹ េគលេ និងេគលបំណងរបស់ជតិ នឹងផ្តល់
នូវមូល ្ឋ នយ៉ងជក់ ក់ ស្រមប់ករកំណត់ ទិភព េហយី្រកសួងែផនករនឹងកណំត់ករអភិវឌ
សមតថភពកនុងករវភិគសុជីេ្រមបែនថមេទៀត េនេពលែដលកមពុជមនកររកីចេ្រមីនកនុងករអនុវត្ត
េគលនេយបយនិងសកមមភព កនុងករជរំុញករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ 

៥.២ ការផ្តល់ធនធាន និង ការេធ្វើឱ សេ្រមចបានេគាលេដៅ  

ែផនកេនះ នឹងពិចរ ពកីរកំណត់នងិ្របែម្របមូលធនធនែដល្រតូវករ រមួជមួយនឹង 
ករកំណត់សកមមភពស្រមប់អនុវត្តេដីមបីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ ករេកៀរគរធនធនស្រមប់
េគលេ ថមទីងំេនះ ក៏្រតូវេផ្ត តេលីថវកិរបស់ជតនិិងធនធនកនុង្រសុក។  
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ករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. គឺមិនែមនែតជករងរនងិករទទលួខុស្រតូវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត ្រគប់តួអងគទងំអស់ រមួទងំែផនកឯកជន សងគមសុវីលិ នងិ្របជជនខ្លួនឯងផង
ែដរ ្រតូវែតចូល។ េយីង្រតូវទទួល គ ល់ថ កមពុជមនបញ្ហ ្របឈមនឹងករខ្វះខតធនធន េធៀបនឹង
មហចិឆ ែដលបនបង្ហ ញេនកនុង គ.អ.ច.ក. រមួជមួយនឹងទស នវស័ិយរបស់កមពុជ ឆន ២ំ០៥០។             
េដីមបេីធ្វឱីយសេ្រមចបនេគលេ ទងំេនះ ទមទរឱយមនករវនិិេយគេលីែផនកសំខន់ៗ ជមួយនឹងករ
ព្រងីកលំហូរធនធន។ 

មករេធ្វចីេំ លពីករ យតៃម្លហរិញញវតថុស្រមបអ់ភវិឌ ន៍ ែដលបនេធ្វេីឡងីេ យ
្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ កនុងឆន ២ំ០១៧ បញជ ក់ថ ភពខ្ល ងំៃនេសដ្ឋកិចចនងិករអនុវត្ត រេពីពនធ
របស់កមពុជ នងឹេនែតបន្ត រមួទងំករេកីនេឡងីយ៉ងឆប់រហ័សៃនករេកៀរគរធនធន បុ៉ែន្តបញ្ហ ្របឈម
ែផនកហរិញញវតថុេនែតបន្ត។ រូបភព ៥.២ បង្ហ ញថ  េទះបីជចំណូលរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល (បចចុបបនន
មន២០% ៃនផ.ស.ស.) 2  សថិតេនកនុងគន្លងកំេណីនេសដ្ឋកិចចខ្ល ងំ និង្រតូវបនកំណត់ថនឹងបន្ត
កំេណីនខពស់ក្តី ក៏លំហូរជនំួយអភវិឌ ន៍ផ្លូវករ នងិជនំួយននដល់ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ក់មន
និនន ករថយចុះ ខណៈេពលែដលកមពុជមនកររកីចេ្រមីនបែនថមេទៀតកនុងនមជ្របេទសែដលមន
ថ នភពចណូំលមធយមក្រមតិទប េហយីនឹងមនភពេជឿនេលឿនខ្ល ងំេនកនុងដំេណីរករៃនករចកេចញ

ពី្រកុម្របេទសែដលមនករអភិវឌ តចិតួចេនទសវត រខ៍ងមុខ។ េទះជដូចេនះក្ត ីលហូំរេនះ េនែត
បញជ ក់ពីចំែណកជក់ ក់ៃនថវកិវនិិេយគ ធរណៈ។ េនេពលខងមុខ ចណូំល ធរណៈ នឹង
្រតូវរងសមព ធកន់ែតខ្ល ងំេលីថវកិចរន្ត ែដលប ្ត លមកពីករេកីនេឡងីៃនចំ យ ែដលមិនមនករ
រពំឹងទុកេលកីរផ្តល់េស ធរណៈ ករេកីនេឡងីៃន្របក់េបៀវត រក៍នុងវស័ិយ ធរណៈ ករបំេពញ
បែនថមេលីគម្ល តែដលបន ល់ទុកេ យករគ្ំរទពីជំនួយអភិវឌ ន៍ផ្លូ វករ ករព្រងីកករចំ យ និង
ត្រមវូករេលចីំ យវនិេិយគ ធរណៈ។ 

ករងរេនះ ទមទរឱយមនករេធ្វឱីយ្របេសីរេឡងីនូវសមតថភព និងករព្រងឹង្របព័នធៃន
ដំេណីរករេរៀបចំ ផ.យ.អ.ជ. េហយី្រកសួងែផនករនងឹេលីកកមពស់ករវភិគនងិពយករលំហូរហរិញញវតថុ នងិ
លំហូរេផ ងេទៀត មរយៈករេរៀបចំ ថ ប័នស្រមប់ យតៃម្លហរិញញវតថស្រមប់អភវិឌ ន៍ និងអភវិឌ
សមតថភពេលីករវភិគរបស់ម្រន្តីកនុង ថ ប័នេនះ។ ្រកសួងែផនករ ក៏នឹងព្រងឹងកមមវធិីវនិិេយគសធរណៈ 
(ក.វ.ស.) និងេរៀបចំឱយដំេណីរករបនល្អ្របេសរី ដូចជកមមវធិមូីលធនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ជេដីម។ 
ករងរេនះក៏ទមទរផងែដរ ឱយមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបន្តេទៀតេដីមបីធនឱយមនករផ រភជ ប់

                                                            
 

2 ЯĩΔ˝ЮŲЧũģŎŁũ‗чģл ĕс⅜Ŋ ĕ ĂĖ еƯƠơ៩  
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កន់ែតរងឹមរំ ង ក.វ.ស. នងិករែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ 
ែដលដឹកនេំ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ េដីមបីឈនេទអនុវត្តករេរៀបចំថវកិេ យែផ្អកេលី
កមមវធិី និងករេធ្វសីមហរណកមមថវកិចរន្តនងិថវកិមូលធន។                           

ũРĠļĮ ̣.Ư៖ şеЮ₧ŲŲе Р̈́ũ΅ЊũŃňŷĳ□О řŲсĂĖ еƯƠỰ (Ю₤₧ũВŎлР̋ ŪņЊĳĈĠĕЊ₣Š į₤с) 
 

បែនថមពេីនះ ដូចករបញជ ក់ពីករេធ្វីចេំ លករ យតៃម្លហរិញញវតថុស្រមប់អភិវឌ ន៍ េទះបី
ជករវនិិេយគែផនកឯកជន ទងំពីកនុង្រសុកនងិពីបរេទស នឹងមនករេកីនេឡងី្រសបគន ជមយួេសដ្ឋកិចច
ក្តី ែតចែំណករបស់ េនកនុង ផ.ស.ស. ទំនងជេនសថិរភព។ េទះជដូចេនះក្តី លំហូរវនិិេយគេនះ េន
ែតមន រសខំន់ ស់ស្រមប់រក នចិលភពេសដ្ឋកិចច និងធនជំរុញឱយកមពុជផ្ល ស់ប្តូរេទរកផលតិកមម
ែដលមនតៃម្លបែនថមខពស់។ កេំណីនេសដ្ឋកចិចខពស់ េនែតជក ្ត នមុំខស្រមប់កត់បនថយភព្រកី្រក 
និងបរយិប័ននេសដ្ឋកិចច េហីយកំេណីនេនះ ផ្តល់នូវមេធយបយែដលផ្តល់្របក់ចំណូលពនធខពស់ ែដល
ចបំច់ស្រមប់េលីកកមពស់ករផ្តល់េស ធរណៈ។ 

ករបេងកីនក្រមិតៃនករវនិិេយគពី្របភពទងំេនះ ទនទឹមនឹងករព្រងឹងករផ រភជ ប់វស័ិយ 

េនះ េទវស័ិយេសដ្ឋកិចចេផ ងេទៀត គជឺេគលេ ចមបងរបស់ គ.អ.ច.ក. និងសងគតិភពជមួយេគល
នេយបយននរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ដូចជ េគលនេយបយអភិវឌ ន៍វស័ិយឧស ហកមមកមពុជ 
ឆន ២ំ០១៥-២០២៥  ជេដីម។ ដូចេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នឹងបន្តេលីកកមពស់ករវនិិេយគែដលមនិប៉ះ
ពល់ដល់ កសធតុ ទនទមឹនងឹករបន្តេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងី្របសិទធភពៃន្របព័នធ្របមូលពនធ។ ជរ ្ឋ ភបិល
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កមពុជទទួល គ ល់ពី រសំខន់ៃនកររួមវភិគទន ច់េ យែឡករបស់ែផនកឯកជន េហីយ ជរ ្ឋ
ភិបលកមពុជក៏នឹងផ្តល់នូវមេធយបយស្រមប់ែផនកឯកជនេធ្វី ជីវកមម សងគមសុីវលិ និង្របជជន េធ្វី
សកមមភពេដីមបរីមួចែំណកេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ ករផ្តល់នូវមេធយបយទងំេនះ រមួទងំករ
ជំរុញនិងករេលីកទឹកចិត្តឱយមនករផ្ល ស់ប្តូ រឥរយិបទ កនុងករផលិតនិងេ្របី្របស់ េដីមបី ”េសដ្ឋកិចច
ពណ៌ៃបតង”  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនឹងពិចរ អនុវត្តនូវករយកពនធសម្រសប និងករេលីកទឹកចិត្តេផ ង
េទៀត។ បែនថមេលីេនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជនឹងអនុវត្តករងរបែនថមេទៀត េដីមបជីួយស្រមួលដល់ភពជ
ៃដគូ រ ងរដ្ឋនិងឯកជន កនុងេគលេ សេ្រមចឱយបនេគលេ ននរបស់ គ.អ.ច.ក.។ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច
និងហរិញញវតថុ បនេរៀបចំេគលនេយបយជតិស្តីពី ភពជៃដគូរ ងរដ្ឋនងិឯកជន េហយីនងឹេរៀបចំករ
ែកែ្របចបប់ចបំច់នន េដីមបេីលីកកមពស់ភពេជគជ័យៃនភពជៃដគូរ ងរដ្ឋនិងឯកជន េ យែផ្អក
េលីេគលករណ៍រក ទុក្របក់ចំេណញ (ដូចជ នតីិវធិ ី ងសង់ ដំេណីរករ និង ងសង់ ដំេណីរ
ករ េផទរ)។ 

ចំណុចពិភក ចុងបញច ប់ េយងីទទលួ គ ល់ថ ករពិភក និងករេឆ្លីយតបេគលនេយ
បយែដលបនេសនីេឡងី បន្រគបដណ្ត ប់ែតេលលីំហូរនងិករេ្រប្ីរបស់ហរិញញវតថុបុ៉េ ្ណ ះ។ កនុងបរកិរណ៍
េនះ ទមទរឱយមនករអភិវឌ ធនធននងិមេធយបយនន េដីមបវីភិគនងិប៉ន់ ម នពីចំ យ ក៏ដូច
ជករកណំត់ពតី្រមវូករហរិញញវតថុស្រមប់េធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ដូចេនះ វធិី ្រស្តទងំេនះ 
ច្រតូវបនបញចូ លកនុងករអនុវត្តថវកិជតិ។  

េទះជដូចេនះក្តី បទពិេ ធន៍ពីអតីតកលកនុងករប៉ន់ ម នចំ យស្រមប់េធ្វឱីយសេ្រមច
បន គ.អ.ស.ក. បនបង្ហ ញពចីំណុចខ្វះខតពីករប៉ន់ ម នចំ យលម្អិតរយៈេពលែវង ពក់ព័នធនឹង
ករងរអន្តរវស័ិយ។ បទពេិ ធន៍េនះ បនផ្តល់ជទូេទនូវចំ ក (េស រយី៉ូ) ៃនចំ យមិន្រតឹម្រតវូ
និងមនតៃម្លកំណត់ ស្រមប់ធនធននិងករេរៀបចែំផនករ រេពីពនធ។ បែនថមេលីេនះេទៀត បញ្ហ
្របឈមទងំេនះ ទំនងជ្រតូវបនសងកត់ធងន់ េ យករព្រងីកេនកនុងេគលេ  និងករបញចូ លេគលេ
ៃនករអភិវឌ ឱយបនទូលំទូ យ។ េទះជដូចេនះក្តី ករ្រគប់្រគងនិងករពយករសមព ធ រេពីពនធ េន
ែតជបញ្ហ សខំន់ែដល្រតូវពិចរ េ ះ្រ យ េហយីបេចចកេទសនិងវធិី ្រស្តនន កំពុង្រតវូបន
េ្រប្ីរបស់េ យ្របេទសមួយចំនួន ដូចជ្របេទស បង់ក្ល េដស េអតយូពី និងប៉គី ថ ន ជេដីម។ ្រកសួង
ែផនករនឹងពយយមែស្វងយល់ពមី៉ូែដលទងំេនះ និងពិនិតយភពសម្រសបេដីមបេី្រជសីេរសី រមួទងំករ
េ្រប្ីរបស់ស្រមប់ករ យតៃម្លែផនក រេពីពនធែដលមិនមនមហចិឆ ខ្ល ងំ និងករ យតៃម្ល មវសិ័យ
េលីេពលេវ កំណត់ េ យករផ រភជ ប់រ ងករេរៀបចំថវកិេ យែផ្អកេលីកមមវធីិ និងែផនករ
យុទធ ្រស្តថវកិ។                                                   
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៥.៣ ការតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល និង មតិេយាបល់េគាលនេយាបាយ 

ែផនកេនះ កំណត់េចញនូវសមសភគសំខន់ៗៃនករេរៀបចំករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង
យតៃម្ល និងសេងខបពបីញ្ហ ែដលេនេសសសល់មិនទន់បនេ ះ្រ យ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
ទទួល គ ល់ពី រសំខន់ៃនវធិី ្រស្ត យករណ៍ទំេនបី និងែដលបនបង្ហ ញថ គ.អ.ច.ក. សេ្រមចបន
េលីសពីករកណំត់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ ែផនកេនះ ក៏ពិភក ពីករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវករងរ ម ន
្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល េលី្របព័នធេអកូឡូសុី។ ដូចេនះ ករងរេនះេផ្ត តេលី ករគិតគូឯក ជយ កនុងករ
បញចូ លធតុចូលេផ ងៗ ពីែផនកឯកជននិងសងគមសុីវលិ ពក់ព័នធនឹងវឌ នភពនិងករផ្តល់អនុ សន៍
ែដលមនអតថ្របេយជន៍ដល់អនកេធ្វេីសចក្តសីេ្រមចចតិ្ត និងគ្ំរទដល់ករពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិស្តីព ី
គ.អ.ច.ក.។   

₤Ō₤ļÐ₤еžĕсៗаĕŁũЮũЬĠşеŁũ″ņŢĕŪĳФĳĮЊĕЊĳŏĕЊ₣ǻŎĳаņų  

្រកសួងែផនករជ ថ ប័នែដលទទួលខុស្រតូវ េលីដំេណីរករជទូេទៃនករ ម ន
្រតួតពនិិតយនងិ យតៃម្ល និងកររក នូវមូល ្ឋ នទនិនន័យស្រមប់សូចនករ គ.អ.ច.ក. និងទទួលខុស្រតូវ
កនុងករេធ្វីសកមមភពកនុងនមជ ថ ប័នទំនក់ទំនងែផនកបេចចកេទសពក់ព័នធនងឹ គ.អ.ច.ក.។ ភរកិចច
កន្លងេទ រមួបញចូ លទងំករចង្រកងទិននន័យែដលទទួលបននិងផ្តល់នូវករេធ្វបីចចុបបននភព្របចឆំន  ំនងិ
េរៀបចរំបយករណ៍ ស្រមប់ផ្តល់ជូនេទ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជពនិិតយ។ 

ករទទលួខុស្រតូវែផនកបេចចកេទសរបស់្រកសួងែផនករ នឹង្រតវូរមួបញចូ លទងំ ករផ្តល់ករ
ែណនដំល់ភគីពក់ព័នធរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ កនុងករេរៀបចប៉ំន់ ម ន និងគណនតៃម្លចំណុចេ
របស់សូចនករ ករ្របមូលទិននន័យ និង និតិវធិៃីនករ យករណ៍និងករសនមត។ ជមួយគន េនះ ក៏មន
ករទទួលខុស្រតូវស្រមប់ករបញជ ក់ពីសូចនករនិងករផ្តល់ទិននន័យ ជមួយ្រកសួង ថ ប័ននន។ 
សមតថភពនងិ្របព័នធទិននន័យ្រតូវបនព្រងឹង មរយៈ យុទធ ្រស្តជតអិភវិឌ ស៍ថិតិ ែដលជគំនិតផ្តួចេផ្តមី
ដ៏សំខន់ស្រមប់បំេពញបែនថម កនុងករេរៀបចំនិងករ ម ន្រតួតពនិិតយនិង យតៃម្ល ករសេ្រមចបន 
គ.អ.ច.ក.។ ជំពូកទី៣ ៃនែផនកទី១ និង ងទី១និងទី២ ៃនែផនកទ២ី ៃន ្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. ផ្តល់នូវ
សូចនករ ្របភពទិននន័យ និងវដ្តៃនទិននន័យ ស្រមប់េ្រប្ីរបស់កនុងករ ម ន្រតួតពិនតិយនងិ យតៃម្ល។ 
ថ ប័នទទលួខុស្រតវូេធ្វឱីយសេ្រមចបនចំណុចេ របស់សូចនករនីមយួៗ មនតួនទផី្តល់នូវទិននន័យ

បចចុបបននភព ដល់្រកសួងែផនករ ឱយបនទន់េពលេវ  មេពលេវ កំណត់ េដីមបេីរៀបចរំបយ
ករណ៍ជ្របច។ំ ្រកសងួ ថ ប័ន នឹង្រតូវផ្តល់ផងែដរនូវ ករ យតៃម្លពវីឌ នភព ែដលជែផនកមួយៃន
ដំេណីរករ្រតតួពិនតិយេមលីេឡងីវញិករអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. និងករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ 
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    របយករណ៍េនះ ក៏បនផ្តល់នូវគណេនយយភពែដលគូសបញជ ក់ពីបញ្ហ  និងផ្តល់នូវ
សំេណីេដីមបេី ះ្រ យនូវចំណុចអសកមមនន។ ្រកសួងែផនករនឹងេ្របី្របស់វធិី ្រស្តែដលេ្រប្ីរបស់
នូវ ង្រគប់្រគងកនុងរបយករណ៍េនក្រមិតេគលេ និងចំណុចេ  េដីមបអីនុញញ តឱយមនករ យតៃម្ល
យ៉ងឆប់រហ័សពីវឌ នភព (ករកំណត់ពិនទុចំណុចេ េទ មក្រមិតៃនទិននន័យរបស់សូចនករ)។ 
សំេណី មយួេដីមបែីកស្រមួលតៃម្ល្រគេដីម ចំណុចេ  ឬតៃម្លចុងេ្រកយ ទមទរឱយមនករពិនិតយេមលី 
និងឯកភពេ យថន ក់ដឹកនរំបស់្រកសងួែផនករ ែដលជករបញជ ក់ថ ចំណុចេ មិន ចែ្រប្របលួជ
្របចបំនេទ េហីយតៃម្ល្រតូវបេងកីតេឡងីយ៉ងហមត់ចត់ និង្រតូវផ រភជ ប់េគលេ េគលនេយបយ 
គ.អ.ច.ក. ែដលបនកំណត់។ 

្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក ក៏បនកំណត់ចំននួសូចនករ ែដលមនបញ្ហ ទនិនន័យ ែដល្រតវូករ
េ ះ្រ យ ជមួយនឹងករគ្ំរទពៃីដគូអភិវឌ ។ ្រកសួងែផនករនឹងេធ្វីករពិនតិយេមលី គ.អ.ច.ក. េឡងីវញិ 
េនកនុងរយៈេពល១២ែខបនទ ប់ េ យពិនិតយសូចនករ មេគលេ នីមួយៗ េដីមបធីនពគុីណភព។ 
្រកសួងែផនករក៏នឹងេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លសមតថភពជេសរពីក់ព័នធនឹង គ.អ.ច.ក. ដល់ម្រន្តីរបស់
្រកសួង ថ ប័ន និងពិចរ ្របមូលទនិនន័យគ្ំរទដល់សូចនករែដលមនមនទិននន័យគ្ំរទ។ បនទ ប់ពី
េនះ នឹងេធ្វកីរកណំត់ ទិភពសូចនករែដល្រតូវបនចត់ទុកថសំខន់ ែតមិន្រតូវបន ក់បញចូ ល
េនកនុងបញជ ីសូចនក គ.អ.ច.ក. និងផ រភជ ប់ជមួយែផនករេមសថតិិ របស់វ ិ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងែផនករ។                   
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ចំេពះវ ិ លភពនិងករេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ទមទរឱយមនករចូលរមួព្ីរគប់
្រកសួង ថ ប័ន ៃដគូអភិវឌ  និងភគីែដលពក់ព័នធ។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជក៏ពយយម ក ងនូវ្របព័នធ
េអកូឡូសីុ េ យមនករគ្ំរទពីមតេិយបល់ដ៏ទូលំទូ យ នងិមនករចូលរមួចំែណកពីែផនកឯកជន 
សងគមសីុវលិ និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបនអន្តរជត។ិ ្របព័នធេអកូឡូសុីេនះ សំេ េលីបរ ិ ថ ន ែដល
ទិននន័យ្រតវូបនបេងកីតេឡងី និងេ្រប្ីរបស់ េ យតួអងគផ្លូវករ និងមនិផ្លូវករ ែដលគ្ំរទដល់ករេធ្វីេសចក្តី
សេ្រមចចិត្តេលីករេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ ្របព័នធេនះ កររមួចំែណកជមូល ្ឋ នេលីករ្របមូល
ទិននន័យែដលបេងកីតេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង ថ ប័ន្របកឹ ឯក ជយ េដីមបជីួយដល់ករេរៀបចំ
របយករណ៍ និងដល់អនកេធ្វីេសចក្តសីេ្រមចចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងភគីពក់ព័នធ។ 

េ យក ងេលីបទពិេ ធន៍ៃនករអនុវត្ត គ.អ.ស.ក. ្រកសួងែផនករ េ យមនករ
គ្ំរទពីៃដគូអភិវឌ  នឹងអនុវត្តនូវសកមមភពមួយចំននួ ដូចខងេ្រកម៖    
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 យុទធនករជតិ េដីមបេីលកីទឹកចិត្តអនកែដលមនចំែណកពក់ព័នធ ស្តីពី គ.អ.ច.ក. ជមួយនឹង
ករផ្តួចេផ្តីម ករេធ្វីទំនក់ទំនងស្រមប់ករអភិវឌ  េដីមបេីលកីទកឹចិត្តឱយមនករ ម ន្រតតួពនិិតយ
លទធផលៃនករអនុវត្ត គ.អ.ច.ក. ជពិេសស េគលេ ែដលេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីឥរយិបថអនក
ផលតិនងិអនកេ្រប្ីរបស់។ ករអនុវត្តសកមមភពេនះ គរួេ្រប្ីរបស់្របព័នធផ ព្វផ យទងំពីរ្របេភទ 
គឺ ែបប្របៃពណី និងែបបទំេនីប។ 

  េធ្វីឱយមនករពក់ព័នធជពេិសស ជមួយ តំ ង ជវីករនិងែផនកឯកជន េដីមបទីក់ទញករ
យកចិត្តទុក ក់ និងេលីកទកឹចិត្តឱយមនករចូលរមួកនុងករេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។  

 អភិវឌ វដ្តេគលនេយបយនិង្របព័នធ ៃន គ.អ.ច.ក. េលី្របធនបទ មវស័ិយ ជមួយនឹង អនក
ផ្តល់េយបល់ និងតអួងគសងគសុីវលិេផ ងេទៀត េ យេផ្ត ត ទភិពជសខំន់េលីវស័ិយែដល
បនកំណត់ខងេលី។ 

 ែចករែំលកទនិនន័យផ្លូវករ និងក ងេគហទំព័រអិុនធឺណិត េដមីបេី្របី្របស់ស្រមប់ជូនដំណឹង
ដល់អនកេ្របី្របស់ រួមទងំ ្របជជនទូេទ េដីមបីរមួចំែណកកនុងករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង 
យតៃម្ល ្រ វ្រជវ នងិចូលរមួកនុងករពិេ្រគះេយបល់ជតសិ្តីព ីគ.អ.ច.ក.។   

៥.៤ ការេលើកកម្ពស់ចំេណះដឹង 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនងឹក ងនូវចំេណះដឹងស្តីពី្របធនបទ គ.អ.ច.ក. ដល់្រគប់តអួងគ
ទងំអស់ េដមីបជីរំុញករេធ្វឱីយមនករពក់ព័នធរបស់សងគមសុវីលិ ែផនកឯកជន កលវទិយល័យ នងិ្របជជន
ទូេទ កនុងករអនុវត្តនិងករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល គ.អ.ច.ក.។ យុទធនករទងំេនះ នឹងអនុវត្ត 
ទងំេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបេីកៀរគរនិងក ងភពជៃដគូ ឱយចូលរមួជមួយគន ពី្រគប់
វស័ិយៃនសងគម និងបេងកនីករចូលរមួ។ 

េ យ រែតរដ្ឋបលថន ក់មូល ្ឋ ន មនក្រមិតសថិតេនេកៀកជតិេទនឹង្របជជនជងេគ 
ដូចេនះ រដ្ឋបលេនះ ្រតូវបនេលីកទកឹចិត្តជងេគ កនុងករទទលួបនករេលីកមពស់ចេំណះដងឹ ែដល
ពក់ព័នធនឹង គ.អ.ច.ក.។ ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ គឺជ ព នចម្លង រ ងរ ្ឋ ភិបលេនថន ក់ជតិ ជមួយ
នឹង្របជជនទូេទ និងេដរីតួនទីដ៏សខំន់ កនុងករជំរុញឱយមនករចូលរមួពសីងគមសីុវលិ ែផនកឯកជន 
កលវទិយល័យ និងអងគករេផ ងេទៀតែដលមនទី ងំេនកនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លូន។ ថន ក់ដឹកនេំន

មូល ្ឋ នែដល្រតូវបនេ្រជីសេរសី ម ណត្តិេ្រជសីេរសី មែបប្របជធិបេតយយ ្រតូវដកឹនកំរអភវិឌ
េនមូល ្ឋ ន និងជួយឱយមនគណេនយយភពកនុងសងគម។ 

សមមភពេលីកកមពស់ចំេណះដឹង នឹងមនេគលេ បេងកីនករចូលរួមរបស់្របជជននិង
សហគមន៍មូល ្ឋ ន កនុងេគលេ េដីមបេីលីកកមពស់ភពជមច ស់េនកនុងករចូលរមួេធ្វីឱយសេ្រមចបន 
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គ.អ.ច.ក. េនក្រមិតមូល ន ន។ ញញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ នឹង្រតវូបនគ្ំរទេដមីបទីទលួ គ ល់រេបៀប រៈ
ឆន ២ំ០៣០ ថ ជ្រកបខ័ណ្ឌ មួយស្រមប់េធ្វសីកមមភពនិងបេងកតីេចញនូវយន្តករ ែដលេបីកផ្លូវឱយមន
ករចូលរមួពរីបស់្របជជន្របកបេ យគណេនយយភព។ 

៥.៥ ការកសាងសមត្ថភាព 

គំនិតផ្តួចេផ្តីមកនុងករអភវិឌ  ឬកនុងករទទួលបនជនំញនិងចំេណះដឹងរបស់ម្រន្តី ជករ
មន រសខំន់ ស់ េដមីបឱីយករអនុវត្ត គ.អ.ច.ក. ែដលមនបញ្ហ ្របឈមេ យ រកង្វះសមតថភព 
្រតូវបនេ ះ្រ យទងំេនក្រមិតជត ិវសិ័យ និងេនក្រមិតរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន។ ករក ងសមតថភព
ដល់ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបល េដីមបជីំរុញករអភិវឌ ្របកបេ យចរីភព ចពក់ព័នធនឹងករែកទ្រមង់យ៉ង
ទូលំទូ យនិងព្រងឹង្របព័នធអន្តររ ្ឋ ភបិល និងេធ្វីឱយអភិបលកចិចមនភពល្អ្របេសីរេឡងី។ វធិនករ
េនះរមួបញចូ លទងំ ករេលីកកមពស់សមតថភពស្រមប់ករអភវិឌ និងករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត មរយៈករ
េធ្វីឱយ្របេសីរករេរៀបចែំផនករ ករេរៀបចំថវកិនិង្របព័នធ្រគប់្រគងថវកិនងិហរិញញវតថុ និងសំខន់ជង
េនះេទៀតគឺ សមតថភព្របមូលទនិនន័យែដលពក់ព័នធនឹង គ.អ.ច.ក.។ 

វទិយ ថ នជតិសថិតិ ែដលជអងគភពមួយសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួងែផនករ 
កំពុងអនុវត្តសកមមភពជេ្រចីន េដីមបបីេងកីតនិងអនុវត្ត្របព័នធទិននន័យស្រមប់ករ ម ន្រតួតពិនិតយ 
គ.អ.ច.ក. រមួទងំករបេងកីតែផនករអនុវត្តជតិ ស្រមប់ ស់សទង់និង្រកបខ័ណ្ឌ ្របមូលទិននន័យរបស់ 
គ.អ.ច.ក.។ ករងរេនះរមួទងំ ករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីករ្របមូលទិននន័យរដ្ឋបលជ្របព័នធ ក៏ដូចជ 
េដីមបកីំណត់វធិី ្រស្តល្ៗអ  ស្រមប់ករបញចូ លទិនននយ័ពី្របភពេផ ងគន ។ 

ពិេសសជងេនះេទេទៀត វទិយ ថ នជតិសថិត ិបនេធ្វីករងរយ៉ងជិតសនិទជមួយអងគករ
សហ្របជជតិ និង ថ ប័នអន្តរជតេិផ ងេទៀត េដីមបពីិនិតយេមលីពសីក្ត នុពល្របមូលទនិនន័យេនេពល
អនគត ស្រមប់សូចនករ គ.អ.ច.ក. ែដលមិនមនកនុងបញជ ី និង្រតូវបនចត់ថន ក់ថ ងយ្រសលួនិង
រកទិននន័យគ្ំរទ ជមួយអេងកតជតិសំខន់ៗែដលមន្រ ប់ ដូចជ អេងកតេសដ្ឋកចិច សងគមកិចចកមពុជ 
និងអេងកត្របជ ្រស្តនិងសុខភពកមពុជ។ ជមួយគន េនះ មូ៉ែដលៃនករអេងកតថម ី នឹង្រតវូបនេរៀបចំ
និងអនុវត្ត។ បែនថមេលីេនះេទៀត វទិយ ថ នជតិសថិតិ ែដលជ ថ ប័នស្រមបស្រមួល្របព័នធសថតិិជតិ នឹង
ពិនិតយេមលីេឡងីវញិនូវជេ្រមសីស្រមប្់រកបខ័ណ្ឌ ្របមូលទនិនន័យ (ឧ. ជំេរឿន អេងកត ទិននន័យរដ្ឋបល) 
ស្រមប់ករេ្របៀបេធៀបនិងគុណតៃម្លៃនចំ យ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នងឹបន្តែស្វងរកជេ្រមីសស្រមប់ផ្តល់ករគ្ំរទបែនថមដល់្របព័នធសថិតិ
ជតិស្រមប់ករ្របមូលទិននន័យ្របកបេ យគុណភព។ ករែស្វងរកជេ្រមីសេនះ រមួទងំករចូលរមួ
ពីសំ ក់ៃដគូអភិវឌ  ជពិេសស្របព័នធអងគករសហ្របជជតិេនកមពុជ មរយៈកិចច្របជុំរបស់       
គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ (SCC) និងអនុ្រកុមករងរទិននន័យស្រមប់ករអភិវឌ ៃន្រកមុ
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ករងរបេចចកេទសែផនករនងិកត់បនថយភព្រកី្រក កនុងករពិភក ពីត្រមូវករជំនួយបេចចកេទស និង
ហរិញញវតថុស្រមប់ករក ងសមតថភពម្រន្តវីទិយ ថ នជតិសថិតិ នងិម្រន្តសីថិតិ ជធនី-េខត្ត ក៏ដូចស្រមប់
្របព័នធសថិតិជតិទងំមូល។  

បែនថមេលីេនះេទៀត វទិយ ថ នជតិសថិតិបនបេងកតីនងិកំពុងេ្របី្របស់ឧបករណ៍ស្រមប់
ផ្ល ស់ប្តូរទិននន័យ រមួទងំទិននន័យសថិតិពីករអេងកត ជំេរឿន និង្របភពរដ្ឋបលថមីៗ េ យែផ្អកេលីកមមវធិី
ដត់ ្ត តស៊្វីត(.Stat Suite) ែដលជ្របព័នធកមមវធិសី្រមប់ យករណ៍និងផ ព្វផ យទិននន័យសថតិិ មថន ល
បេចចកវទិយពត៌័មនវទិយ ឬេ ថេខម ្ត ត “CamStat” (Cambodia Statistical Data Dissemination Platform) 

ែដលអនុញញ តឱយអនកេ្រប្ីរបស់ទូេទទទួលបនទនិនន័យងយ្រសលួ ជពិេសស្រមប់គ្ំរទដល់ដេំណីរករ
ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្លករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក ឱយកន់ែតមនភពទន់េពលេវ  និងមន

្របសិទធភព។ ្របព័នធកមមវធិថីមីេនះរមួបញចូ លទងំ៖ 

 ្របព័នធេអកូទនិនន័យសថតិិមនលកខណៈេបកីចំហ េ យភជ ប់េទនងឹកមមវធិីថន លផ ព្វផ យទិននន័យ
សូចនករ គ.អ.ច សកល ែដល៖ (ក) មនមុខងរជឧបករណ៍ទ្រមស្រមប់ េផទរ បញជូ ន នងិ
ែចករែំលកទនិនន័យ េ យែផ្អក្របព័នធបេចចកវទិយព័ត៌មនវទិយ ្របកបេ យភព ចេជឿទុកចិត្ត
បន មនគុណភព និងទន់េពលេវ  (ខ) េលីកមពស់គណេនយយភព និងទិននន័យមន
លកខណៈេបីកចំហស្រមប់អនកផលិតទនិនន័យ និង (គ) បេងកីនករយល់ដឹងដល់ភគីពក់ព័នធដៃទ
េផ ងេទៀតែដលមិនែមនរ ្ឋ ភិបល អំពី រសំខន់ៃនទិននន័យ ែដលជែផនកមួយេនកនុង 
ដំេណីរករ ម ន្រតួតពនិិតយនងិ យតៃម្លនងិអនុវត្ត គ.អ.ច.។ 

 គ្ំរទករទទលួយកមកអនុវត្ត និងករេធ្វមូីល ្ឋ ននីយកមមៃនករអនុវត្ត ឱយ្រសប មស្តង់
អន្តរជតិ មរយៈករអភវិឌ ពិធី រសថិតិ (ទស ន វធិី ្រស្ត ចំ ត់ថន ក់ ករែថរក ៃនករ
ចុះបញជ ីសថិតិ និងេគលករណ៍ែណនសំ្រមប់ករផលតិ ករវភិគ ករផ្ល ស់ប្តូរទនិនន័យនិងករ
ផ ព្វផ យ) នងិគ្ំរទដល់ករក ងសមតថភពកនុងករេ្រប្ីរបស់ពិធី រសថិតិ និងេគល
ករណ៍ែណនសំថិតិ សេំ េលីកកមពស់ករស្រមបស្រមួលេនកនុង្របព័នធសថិតជិតិ និងករែចក
រែំលកទនិនន័យរ ង្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធេនកនុង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 

 យតៃម្លេឡងីវញិនូវសមតថភពៃន្របព័នធសថិតកិមពុជ កនុងករចង្រកងសូចនករ គ.អ.ច កល 
និងសូចនករ គ.អ.ច.ក និងេដីមបេីរៀបចែំផនករអនុវត្តថន ក់ជតិ ស្រមប់ករ ស់ែវងសូចនករ
ទងំេនះ េឆព ះេទគ្ំរទដំេណីរករ ម នវឌ នភពៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក ឱយកន់ែត
មន្របសិទធភព។ 

៥.៦ ការេលើកកម្ពស់ភាពជាៃដគូពហុភាគី 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជទទលួ គ ល់ថ ភពជៃដគូស្រមប់ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព
កមពុជ គជឺករផ្តួចេផ្តីមរបស់ភគីពក់ព័នធច្រមុះ េ យសម័្រគចិត្តអនុវត្តេ យភគី ជរ ្ឋ ភិបល អងគករ
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អន្តររ ្ឋ ភិបល អងគករសងគមសុវីលិសខំន់ៗ និង ភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធេផ ងេទៀត។ េនកមពុជ 
្របេភទៃនភពជៃដគូេនះ ្រតូវបនែចករែំលកស្រមប់ករអនុវត្តេគលេ អភិវឌ ន៍ នងិករេប្តជញ ចិត្ត
ែដលបនឯកភពរចួេហយី នងិ បនបញចូ លកនុងរេបៀប រៈទី២១ ករអនុវត្តែផនករចនេណសេសបុកី 
េសចក្ត្ីរបកសសហស វត រ ៍ ឯក រស្តពីលីទធផលៃនម សននិបតអងគករសហ្របជជតិស្តពីីករអភិវឌ
្របកបេ យចីរភព (រយី៉ូ +២០) និងម សននិបតេលីកទី៣ស្តីពរីដ្ឋែដនេកះតូចៗកំពុងអភិវឌ ន៍។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេជឿជក់ថ ភពជៃដគូទងំេនះ ចរួមចំែណកយ៉ងេ្រចីនដល់ 
រេបៀប រៈ ឆន ២ំ០៣០ ស្រមប់ករអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព និងេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ េន
កនុងេគលេ ទ១ី៧ "ករព្រងឹងមេធយបយអនុវត្តនន និងករបេងកនីភពរស់រេវកីៃនភពជៃដគូ
កល ស្រមប់ករអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព" ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ បនេប្តជញ ចិត្តយ៉ងមុតម ំកនុង

ករេធ្វកីរកនុងភពជៃដគូ ជមួយនឹងៃដគូអភិវឌ ែដលមនចំែណកពក់ព័នធទងំអស់ េដីមបធីនឱយ 
សេ្រមចបនរេបៀប រៈេគលនេយបយ និង គ.អ.ច.ក. មរយៈករអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០២៩-
២០២៣។ 

េ យមនទំនក់ទនំងជក់ ក់កនុងភពជៃដគូរ ងតអួងគននកនុង ជរ ្ឋ ភិបល "យុទធ ្រស្ត
ស្រមប់ភពជៃដគូនិងសហ្របតិបត្តកិរអភវិឌ ន៍" ែដលបនបេងកតីេឡងី្រកមុ្របឹក អភវិឌ ន៍កមពុជ និង
េដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងកិចចខតិខំ្របងឹែ្របងនិងករេធ្វីទំនក់ទនំងពក់ព័នធជមយួនឹង ជំនួយអភិវឌ ន៍
ផ្លូវករ និងជនំយួេផ ងៗេទៀត។ មធតុចូលពីរ ្ឋ ភិបលនិងៃដគូអភិវឌ ទងំអស់ េគលបំណងៃន
ភពជៃដគូេនះ គឺេកៀរគរនិង្រគប់្រគង្រគប់ទ្រមង់ទងំអស់ៃនហរិញញវតថុអភវិឌ ន៍ ដូចេនះ ធនធននន្រតូវ
បនបន ុជីអតិបរម ជមួយនឹង ទិភពៃនករអភិវឌ ជតិ និងសេ្រមចបននូវលទធផលល្អបំផុត3។ 

                                                            
 

3 ₤РņЮņЧŲЮÐ΅◦еĮњũũĠ₤сŪ О̋ņŪĠЕ˝⅝ΒķЊŷűΘĕч˝ņįОď៖ http://www.cdc-crdb.gov.kh/dcps/dcps_2019_2023/default.htm 
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ជំពូកទី៦ 
 

េសចក្តីសន្និដាន 

ករអនុមត ិគ.អ.ច. េនកមពុជ គឺជដំេណីរករដ៏ទូលំទូ យនិងហមត់ចត់ នងិបនចូលរមួ
ពីភគីែដលមនករពក់ព័នធជេ្រចីន។ ដំេណីរករៃនករេរៀបចជំផ្លូវកររបស់ គ.អ.ច.ក. បនចប់េផ្តីម
បនទ ប់ពីកិចច្របជុំពិភក ជេ្រចនីេលីកេ្រចីន រជមួយភគែីដលមនចែំណកពក់ព័នធ រមួទងំអនក
េរៀបចេំគលនេយបយ ្រកសួង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល ថ ប័នពក់ព័នធ និង ធរណៈជន។ ្រកបខ័ណ្ឌ  
គ.អ.ច.ក. ្រតូវបនបេងកីតេឡងីយ៉ងេពញេលញ េ្រកយពីកិចចខតិខំ្របងឹែ្របងរមួគន រយៈេពល២ឆន  ំ ែដល 
េធ្វីេឡងីេ យ្រកសងួ ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ៃដគូអភិវឌ នងិភគីែដលមនចំែណកពក់ព័នធ 
ដឹកនំេ យ្រកសួងែផនករ។ ្រកបខ័ណ្ឌ េនះ រួមបញចូ លទំងករេសនី េឡីងពីវធិី ្រស្តៃនករេធ្វី
សមហរណកមមេទកនុងេគលនេយបយ និង្របព័នធែផនករជត។ិ 

ដំេណីរករៃនករេធ្វីមូល ្ឋ ននីយកមម គ.អ.ច. បនចប់េផ្តីមពីករេធ្វីករ យតៃម្ល ករ
សេ្រមចបននិងករមិនសេ្រមចបនប ្ត ចំណុចេ ននរបស់ គ.អ.ស.ក. និងករវភិគពីភព
រងេ្រគះថន ក់ៃន្រកុមជនែដល្រតូវបនេបះបង់េចល។ កនុងដំេណីរេធ្វីមូល ្ឋ ននីយកមមេនះ ករត្រមឹម
ត្រមង់រ ង គ.អ.ច. ជមួយយុទធ ្រស្តអភិវឌ ននេនថន ក់ជតិ ដូចជ យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់ 
កលទ៤ី ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជត ិ២០១៩-២០២៣ ្រតូវបនផ្តល់ ទិភព។ ករ យតៃម្ល
ទងំេនះ បនជួយដល់ករែស្វងរកពីគម្ល ត និងកណំត់ពីែផនករនិងេគលនេយបយទងំ យ  
ែដលមនិផ រភជ ប់ជមួយ ចំណុចេ ននរបស់ គ.អ.ច.ក.។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជពិចរ ចត់ទុក របយករណ៍្រតួតពិនិតយថន ក់ជតិេ យសម័្រគចតិ្ត 
ជករេរៀនសូ្រត និងដំេ ះករែចករែំលកបទពិេ ធន៍និងលទធផល និងក៏ជមូល ្ឋ នយ៉ងសំខន់ 
ស្រមប់ករេរៀបចរំបយករណ៍វឌ នភពេនះផងែដរ។ ដូចេនះ ្របធនបទស្រមប់េវទកិនេយបយក្រមតិ
ខពស់របស់អងគករសហ្របជជតិ ឆន ២ំ០១៩ ែដលស្តីពី "ករផ្តល់អំ ចដល់្របជជននិង ធន
បរយិប័នន និងសមភព" ្រតូវបន ក់បញចូ លជខ្លមឹ រសនូល េនកនុងករេរៀបចំេសចក្ត្ីរពងរបយ
ករណ៍វឌ នភពេនះែដរេនះ។ របយករណ៍្រតួតពនិិតយថន ក់ជតេិ យសម័្រគចតិ្ត េផ្ត តជសំខន់េលី
េគលេ ចំននួ៦បុ៉េ ្ណ ះ និងបង្ហ ញេ យសេងខបពីេគលេ េផ ងេទៀត។ េ យែឡក របយករណ៍
វឌ នភពឆន ២ំ០១៩ េនះ បនពិនតិយេមលីនិង យតៃម្លលម្អតិ េន្រគប់េគលេ  ចំណុចេ  នងិសូចនករ
របស់ គ.អ.ច.ក.។ េនកនុងករេបះជំ នេទមុខៃនករអនុវត្តរេបៀប រៈ ឆន ២ំ០៣០ ស្រមប់ករ
អភិវឌ ្របកបេ យចីរភព របយករណ៍វឌ នភពឆន ២ំ០១៩ េនះ នឹងក្ល យជឯក រមូល ្ឋ ន
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ដ៏សំខនស់្រមប់ត្រមង់ទសិអនកេរៀបចំេគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត ជពិេសស ស្រមប់ ជរ ្ឋ ភិបល 
កមពុជពិនិតយេមីលពវីឌ នភពរបស់្របេទស និងកណំត់ទិសេ ែដល្រតវូសេ្រមចឱយបននូវេគលេ
រហូតដល់ឆន ២ំ០៣០ េនកនុង ណត្តិកលែដលេនសល់របស់ ្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក.។ 

ករពិនិតយេមីលពីលទធផលេនះ គឺែផ្អកេលីវធីិ ្រស្ត្រ វ្រជវច្រមុះ ែដលរួមមន ករ
កំណត់ពី ថ នភពបចចុបបនន ករ្រ វ្រជវឯក រែដលមន្រ ប់ ករសមភ សន៍ជមួយអនកែដលមន
ចំែណកពក់ព័នធសំខន់ៗ េដីមបទីទលួព័ត៌មនស្រមប់ យតៃម្លពីវឌ នភព បញ្ហ ្របឈម នងិ េគល
នេយបយសំខន់ៗស្រមប់ជំរុញករេធ្វីឱយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ ឯក រសំខន់ៗ ែដលបនពិនតិយ
េមលីនងិ ក់បញចូ ល រមួមន យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទ៤ី ្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. ២០១៦-

២០៣០ និង ខ្លឹម រមួយចំនួនពី ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ ក៏ដូចជ ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍
មវស័ិយេផ ងេទៀត។ ឯក រទងំេនះ ្រតូវបនពិនិតយេមលីយ៉ងហមត់ចត់ េដីមបទីទលួបនករយល់

ដឹងកន់ែតចបស់ពីវឌ នភពនិងបញ្ហ ្របឈមស្តីពេីគលេ នងិចំណុចេ នមីួយៗរបស់ គ.អ.ច.ក.។ 
ព័ត៌មននិងទនិនន័យែដលទទួលបនព្ីរគប់ភគីទងំអស់ ជពិេសស ពី្របភពអេងកតនិងជេំរឿនន បន
ផ្តល់ជឧបករណ៍ស្រមប់ យតៃម្លយ៉ងល្អ។ េទះជដូចេនះក្ត ី សូចនករមួយចំនួន េនែតមនិមន
ទិននន័យគ្ំរទ េ យ រែតសូចនករទងំេនះ ពុំមនវដ្តទនិនន័យ ឬពុំទន់ ចផលិតបនេនឆន ំ
២០១៩េនះ។ ចំែណកឯសូចនករមយួចំនួនេទៀត មនិមន្របភពទិននន័យគ្ំរទែតម្តង ែដល្រកសួង
ែផនករនឹងផ្តួចេផ្តីមឱយមនករពភិក ក្រមិតអន្តរ្រកសួង េនេពលខងមុខ េដីមបពីិចរ យតៃម្លេលី
វត្តមនរបស់សូចនករទងំេនះ េនកនុងបញជ ីសូចនករ គ.អ.ច.ក.។   

េទះបីជករអនុវត្តេនះ គឺជឆន ដំំបូងក្តី បុ៉ែន្តលទធផលែដលទទលួបន បនបង្ហ ញថ កមពុជ
បនេធ្វីឱយមនវឌ នភពយ៉ងល្អេនេលែីផនកជេ្រចនី េហយីភគេ្រចនីៃនចំណុចេ ៃនេគលេ ទងំ
អស់ សេ្រមចបនេទ មគន្លងឬេលសីពកី្រមតិែដលបនកំណត់។ របយករណ៍េនះ ក៏បនបង្ហ ញពី
លទធផល មរយៈរូបភពមនគំនូសពណ៌សំខន់ៗ ស្រមប់បង្ហ ញេ យសេងខបពីក្រមតិៃនករសេ្រមច
បនេនះែដរ។ េនកនុងវស័ិយអប់រ ំ អ្រ បញច ប់ករសិក េនក្រមិតបឋមសិក បនេកីនេឡងីពី៨០,០% 
េនឆន ២ំ០១៥ ដល់៨៦,២% េនឆន ២ំ០១៩ អ្រ បញច ប់ករសិក េនក្រមិតមធយមសិក បឋមភូមិ 
បនេកីនេឡងីពី៣៩,០% េនឆន ២ំ០១៥ ដល់៤៧,៥% េនឆន ២ំ០១៩ េហយីសមម្រតៃនសិស េរៀន
េនថន ក់ទី១ែដលបនឆ្លងកត់្រគប់កមមវធិីៃនករអប់រកុំមរតូច បនេកនីេឡងីព៦ី២,០% ដល់៧១,៣% 
េនឆន ២ំ០១៩។ ដូចគន េនះែដរ កមពុជបនសេ្រមចយុគគភពេយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រ ំនងិកំពុងចប់េផ្តីម
មនលេម្អ ងេទរកេកមង្រសី េនកនុងបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ កមពុជក៏សេ្រមចបនសថរិភពកំេណីន
េសដ្ឋកចិចជមធយមកនុងរង្វង់៧,៧% កនុងមួយឆន  ំកនុងរយៈេពលពីរទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ និងបនក្ល យ
ជ្របេទសែដលមន ថ នភពេសដ្ឋកិចចចំណូលមធយមក្រមិតទប េនឆន ២ំ០១៥ េហយីកពុំងឈន
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េទរក្របេទសែដលមន ថ នភពេសដ្ឋកិចចចំណូលមធយមក្រមិតខពស់េនឆន ២ំ០៣០ ជមួយគន នឹង     
អ្រ ៃនភព្រកី្រក បនបន្តធ្ល ក់ចុះកនុងក្រមិត ្របមណ១% កនុងមួយឆន ។ំ  

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជក៏បនេប្តជញ ចិត្តកនុងករប្រញជ បបញ្ហ បរ ិ ថ ន និងេសថរភពធនធន
ធមមជតិ េទកនុង្រកបខ័ណ្ឌ អភិវឌ ន៍ជត។ិ ករេប្តជញ ចិត្តេនះ ចបង្ហ ញេចញ មរយៈករបេងកតី្រកុម
្របឹក ជតអិភវិឌ ន៍ចរីភព និងករអនុមតិែផនករយុទធ ្រស្តករែ្រប្របួល កសធតុកមពុជ ២០១៤-

២០២៣។ ឯក រេគលនេយបយជតិ មនិ្រតមឹែតបង្ហ ញពីករេធ្វី ទភិពពីវធិនកររបស់កមពុជ
កនុងករបន ំ កសធតុកសធតុបុ៉េ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្ត ក៏បនផ្តល់នូវករចង្អុលបង្ហ ញស្រមប់កត់បនថយ
ឧសម័នកបូនអុកសុតីេនកនុងវសិ័យេសដ្ឋកិចចមួយចនំនួ និងករេលកីកមពស់បេងកនី កបូន។ បែនថមេលី
េនះេទៀត កមពុជបនបេងកីតេគលនេយបយកំេណីនៃបតងនិងែផនទីបង្ហ ញផ្លូ វ ែដលកំណត់ផ្លូវ
េដីមបជីំរុញេសដ្ឋកិចច មរយៈជេ្រមសីកបូនទប ករសន នំងិបេងកតីករងរ ករករពរ្រកមុងយរងេ្រគះ 
និងេធ្វឱីយ្របេសីរេឡងីចរីភពបរ ិ ថ ន។ 

គុណភពនិងករ្រគប់្រគងទិននន័យ គឺជបញ្ហ ្របឈមចមបងេនកនុងករ យតៃម្លករអនុវត្ត 
គ.អ.ច.ក.។ ្របព័នធទិននន័យរដ្ឋបលៃនេគលេ មវស័ិយជេ្រចីនចបំច់្រតូវករព្រងឹង។ ខណៈេពល
ែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេបះជំ នេទមុខជមួយករអនុវត្ត គ.អ.ច.ក. និងែផនករអភវិឌ ន៍
ជតិ (ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិ ២០១៩-២០២៣ និងែផនករយុទធ ្រស្ត មវស័ិយ) ចបំច់
ទមទរឱយមនករគ្ំរទបែនថម េដីមបពី្រងឹង្របព័នធព័ត៌មនរបស់្រកសួង ថ ប័ន ជពិេសស េនកនុងវស័ិយ
ែដលមនិទន់ ចផលិតទនិនន័យ្រគប់្រគន់ និងបំែបកស្រមប់សូចនករ គ.អ.ច.ក.។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កពុំងអនុវត្ត គ.អ.ច.ក. មរយៈ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 
េ យេ្របី្របស់្របភពធនធនហរិញញវតថុខុសៗគន  ែដលបនកំណត់ មរយៈករ យតៃម្លែដលកំពុង
ដំេណីរករ។ ករអនុវត្តេនះ ទមទរឱយមនករេលីកកមពស់សមតថភព និងព្រងឹង្របព័នធដំេណីរករ 
ផ.យ.អ.ជ. េហីយ្រកសួងែផនករ (ជមួយ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ) នឹងេធ្វីឱយ្របេសីរេឡីងករ
វភិគនិងករពយករហិរញញវតថុ  និងលំហូរេផ ងេទៀត េ យេធ្វីករករេរៀបចំ ថ ប័នជំនួយហរិញញវតថុ
ស្រមប់ករអភិវឌ  និងករអភវិឌ សមតថភពវភិគរបស់ម្រន្តសីខំន់ៗៃន ថ ប័នេនះ។ ្រកសួងែផនករ
ក៏នឹងព្រងឹងកមមវធិវីនិិេយគ ធណៈ ែដល ចឱយដំេណីរករបនល្អ្របេសីរនូវកមមវធីិមូលធនជយុទធ
្រស្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ ករព្រងឹងេនះ នឹងទមទរឱយមនកិចចខតិខំ្របងឹែ្របងបែនថមេទៀត េដីមបី

ធនករផ រភជ ប់កន់ែតល្អ្របេសីរជងមុនរ ងកមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ ជមយួនឹងករែកទ្រមង់ករ
្រគប់្រគង ហរិញញវតថុ ធរណៈ/ែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ េហយីករងរេនះនឹង្រតូវបនដឹកនេំ យ
្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ េដីមបផី្ល ស់ប្តូរេទជករេរៀបចថំវកិេ យែផ្អកេលីករអនុវត្ត និងេដីមបេីធ្វី
សមហរណកមមថវកិចរន្តនិងមូលធន។ 
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ករេប្តជញ ចតិ្តដ៏ខ្ល ងំក្ល របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ េទនឹងរេបៀ រៈ ឆន ២ំ០៣០ បនជំរុញ
ដំេណីរករេរៀបចរំបយករណ៍វឌ នភពេនះ។ ករេប្តជញ ចិត្តេនះ គ្ំរទដល់ករេរៀបចំ ថ ប័ន ែដលកំណត់
ស្រមប់ គ.អ.ច.ក. ក៏ដូចជ ករេធ្វីសមហរណកមមេទកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករជតិ។ ជបន្តេទៀត 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នងឹបន្តចូលរមួជមួយអនកែដលមនចំែណកពក់ព័នធ  េដមីបេី ះ្រ យបញ្ហ
្របឈមែដលបនកំណត់េនកនុងរបយករណ៍េនះ េរៀនសូ្រតបទពេិ ធន៍ពីអតីតកល និងរមួបញចូ ល
សមិទធផលននេនកនុង្របេទស េដីមបីឈនេឆព ះេទមុខេដីមបីសេ្រមចបនេគលេ ជតិែដលបន
កំណត់កនុង ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣  េគលេ ននរបស់ គ.អ.ច.ក. និង ទស នទនកមពុជឆន ំ
២០៥០។  
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ឧបសម្ព័ន្ធ ១  
 

ឯកសារេយាង 

ជញ ធរកមពុជ្រគប្់រគងសកមមភពកមច តម់នីនិងសេ្រងគ ះជនពកិរេ យ រមនី(២០១៨) យុទធ ្រស្ត
ជតសិកមមភពមនី ២០១៨-២០២៥ ភនេំពញ 

គណៈកមម ធិករនីតសិមមបទនិងអភវិឌ នក៍មពុជ ៃន្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ (២០១៣) យុទធ ្រស្ត
ភពជៃដគូនងិសហ្របតបិត្តកិរអភវិឌ ន ៍២០១៤-២០១៨ ភនេំពញ  

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ (២០១០) ្រកបខណ័្ឌ ែផនករយុទធ ្រស្តស្រមបវ់ស័ិយេន ទ 
២០១០-២០១៩ ភនេំពញ 

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ(២០១០) ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នវ៍ស័ិយកសិកមម ២០១៤-
២០១៨ ភនេំពញ 

្រកសួងម ៃផទ (២០១៧) ែផនករយុទធ ្រស្តកំណតអ់ត្តសញញ ណជត ិ២០១៧-២០២៦ ភនេំពញ  

្រកសួងបរ ិ ថ ន(២០១៤) ែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពកីរែ្រប្របួល កសធតុេនកមពុជ ២០១៤-២០២៣ 
ភនេំពញ  

្រកសួងបរ ិ ថ ន (២០១៥) េគលនេយបយជតិបរ ិ ថ ន ២០១៥-២០២៥ ភនេំពញ   

្រកសួងបរ ិ ថ ន (២០១៦) យុទធ ្រស្តជតបិរ ិ ថ ន នងិែផនករសកមមភព ២០១៦-២០២៣ ភនេំពញ  

្រកសួងែផនករ (២០១៨) ្រកបខណ័្ឌ េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ ភនេំពញ 

្រកសួងបរ ិ ថ ន (២០១៧) ែផនករជត្ិរគប្់រគងតបំនអ់ភរិក  ២០១៧-២០៣១ ភនេំពញ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  (២០១៤) ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអបរ់ ំ២០១៤-២០១៨ ភនេំពញ 

្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ (២០១៩) ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍វស័ិយករងរ 
និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ ភនេំពញ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  (២០១៦) សថិតនិងិសូចនករអបរ់ ំ ធរណៈ ២០១៦-២០១៧ ភនេំពញ   

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  (២០១៧) សថិតនិងិសូចនករអបរ់ ំ ធរណៈ ២០១៧-២០១៨ ភនេំពញ 

្រកសួងសុខភបិល (២០១៦) ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអបរ់ ំ២០១៦-២០២០ ភនេំពញ 
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ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១១) យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពទីកឹ ្អ តនងិអនមយ័ េនជនបទ ២០១១-២០២៥ 
ភនេំពញ 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១៤) យុទធ ្រស្តជតសិ្តីពសីន្តសុិខេសប ងនងិ រូបតថមភ ២០១៤-២០១៨ 
ភនេំពញ 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១៦) ករ យតៃម្លករបញចូ លគន យ៉ងឆបរ់ហ័ស ភនេំពញ    

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១៧) ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយជតគិពំរសងគម ២០១៦-២០២៥ ភនេំពញ  

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១៨) ្រកបខណ័្ឌ េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចរីភពកមពុជ ២០១៦-២០៣០ 
ភនេំពញ 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១៤) ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍ត ិ២០១៤-២០១៨ ភនេំពញ 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១៥) េគលនេយបយអភវិឌ នវ៍ស័ិយឧស ហកមមកមពុជឆន  ំ២០១៥-២០២៥ 
ភនេំពញ 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១៥) េគលនេយបយជតសិ្តីពីមុខរបរ នងិករងរ ឆន ២ំ០១៥-២០២៥ 
ភនេំពញ 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១៧) េគលនេយបយជតសិ្តីពីករអបរ់បំណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស នងិវជិជ
ជីវៈ ឆន ២ំ០១៧-២០២៥ ភនេំពញ 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១៩) កមមវធិកីរងរសមរមយស្រមប្់របេទសកមពុជ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣  
ភនេំពញ 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១៨) យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ កក់លទ៣ី ភនេំពញ 

ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ (២០១៨) យុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ កក់លទ៤ី ភនេំពញ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ ២ 
 

បញ្ជី្របភពទិន្នន័យ ស្រមាប់ចំណុចេដៅ គ.អ.ច.ក. 
 

 ចំណុចេដៅ 
្របភព

ទិន្នន័យ 
េគលេ ទ១ី៖ បញចបភ់ព្រកី្រក្រគបទ់្រមងេ់ន្រគបទ់កីែន្លង  
១.២ កត់បនថយយ៉ងតិចពក់ក ្ត លនូវសមម្រតៃន បុរស ្រស្តី និងកុមរ ្រគប់ យុ 

ែដលរស់េនកនុងភព្រកី្រក ្រគប់សមសភព េ យែផ្អកេលីនិយមន័យរបស់កមពុជ 
េន្រតឹមឆន ២ំ០៣០។ 

វ.ជ.ស. 

១.៣ អនុវត្ត្របពន័ធជតិគពំរសងគម និងវធិនករេផ ងៗ ឱយបនទូទងំ្របេទស និង
សេ្រមចឱយបនភគេ្រចីននូវភព្រគបដណ្ត ប់ៃន្របព័នធេនះ ដល់្របជជន្រក្ីរក និង
្របជជនងយរងេ្រគះ េន្រតឹមឆន ២ំ០៣០។ 

ក.ស.អ.យ. 
ក.ផ.ក. 

១.៤ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនថ បុរស្រស្តី្រគប់រូប ជពិេសស ្របជជន្រក្ីរកនិង្របជជន
ងយរងេ្រគះ មនសិទធិេសមីគន កនុងករេ្របី្របស់ធនធនេសដ្ឋកចិចនងិកនុងករទទលួបន
េស មូល ្ឋ ន ភពជមច ស់ និង ករ្រគប់្រគងដនីិងកមមសិទធិេផ ងេទៀត ធនធនធមមជតិ 
បេចចកវទិយថមីៗ សម្រសប និង េស ហរិញញវតថុ រមួទងំមី្រកូហរិញញវតថុ។ 

MAPP 

េគលេ ទ២ី៖ បញចបភ់ពអតឃ់្ល ន សេ្រមចឱយបនសន្តសុិខេសប ង េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង ថ នភព រូបតថមភ
និងេលើកកមពស់កសិកមម្របកបេ យចរីភព 

២.២ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បញចប់្រគប់ទ្រមងៃ់នកង្វះ រូបតថមភ រមួទងំ ករសេ្រមចបនេន
ឆន ២ំ០២៥ នូវ ចំណុចេ ែដលបនឯកភពកនុងក្រមិតអន្តរជតិស្តីពីភព្រកនឹនិងភព
សគម គ ងំរបស់កុមរ យុេ្រកម យុ៥ឆន  ំ និងេ ះ្រ យនូវត្រមូវករ រូបតថមភ
របស់កុមរវីយ័ជំទង់ ្រស្តីមនៃផទេពះ ្រស្តីកំពុងបេំបេ ះកូន និង្រស្តីវយ័ចស់។ 

CARD 

២.៣ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ទទលួបនកេំណីនេទ្វដងៃនផលិតភពកនុងវស័ិយកសិកមម និង
ចំណូលរបស់  ផលិតករធុនតូច ជពិេសស ្រស្តីកនុង្រគួ រទុរគត ្រគួ រកសិករ អនក
គង្វ លនិងអនកេន ទ រួមទងំ មរយៈករធននិងករទទួលបនេសមីភពគន នូវ
ដីធ្លី ធនធនផលិតកមមេផ ងេទៀតនិងធតុចូល ចំេណះដឺង េស ហរិញញវតថុ ទីផ រនិង
ក នុវត្តភពស្រមប់តៃម្លបែនថម និងករងរកនុងែផនកមិនែមនកសិកមម។ 

˝.˝.ũ.ĕ. 

២.៤  ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធននូវ្របព័នធផលិតកមមេសប ង រែដលមនចីរភព អនុវត្ត
សកមមភពកសិកមមេ យមនករេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល សធតុែដល ជួយឱយ
មនករេកីនេឡងីនូវផលិតកមមនងិផលិតផល ជយួែថរក ្របព័នធេអកូឡូសុី ជួយព្រងឹង
សមតថភពស្រមប់ធន់នឹងករែ្រប្របួល កសធតុ ្រកក់ ភព ងំសងួត ទកឹជំនន់ 
និងេ្រគះមហន្ត យេផ ងេទៀត និងេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីជបន្តបនទ បគុ់ណភពដី។ 

˝.˝.ũ.ĕ. 
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២.៥ ្រតមឹឆន ២ំ០២០ រក ករេធ្វីពិពិធកមមែហ នៃន្រគបពូ់ជករេធ្វីកសិកមមនិងចំករ ករ
ផ ំពូជសត្វ និង្របេភទសត្វៃ្រពែដលពក់ព័នធ រមួទងំ មរយៈករ្រគប់្រគងសម
្រសប ករេធ្វីពិពធិកមម និងរក ្រគប់ពូជ េនក្រមិតជតិ តំបន់ នងិអន្តរជតិ នងិ
េលីកកមពស់ករទទលួបនចែំណក្របកបេ យយុត្តិធម៌ និងសមធម៌ៃនផល
្របេយជន៍ពីករេ្របី្របស់ធនធនែហ ននិងចំេណះដឹង្របៃពណីែដលពក់ព័នធ ដូច
ករឯកភពជអន្តរជតិ។ 

˝.˝.ũ.ĕ. 
˝.Ġ.₤. 

២.a បេងកីនករវនិិេយគ រមួទងំ មរយៈករេលីកកមពស់កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ
កនុងែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធជនបទ ករ្រ វ្រជវនិងេស ផ ព្វផ យកសិកមម ករ
អភវិឌ បេចចកវជិជ និងធនគរែហ នរុកខជតិនិងសត្វ េដីមបេីលីកកមពស់សមតថភព 
ផលិតកនុង្របេទសកមពុជ។ 

Ð.Ą.Ĝ./ 
˝.Β.˝. 

េគលេ ទ៣ី៖ ធនឱយជវីភពរស់េនរបស់្របជជន្របកបេ យសុខភពល្អ នងិេលើកកមពស់សុខមលភព
របស់មនុស ្រគបរូ់បនិង្រគបវ់យ័ 

៣.១ ក្រមិតៃនករអភិវឌ ៃន្របេទសកមពុជ សុខភពនងិសុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ 
និងបងក រ និភយ័ហរិញញវតថុ។      

˝.₤.ķ. 

៣.២ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ កត់បនថយអ្រ មរណភពម េនក្រមិត កល ឱយេនក្រមិត
ទបជង ៧០កនុងចំេ ម ១០០ ០០០កំេណីតរស់។ 

˝.₤.ķ. 

៣.៣ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បញចបក់រ ្ល បែ់ដល ចករពរបន ៃនទរកេទីបេកតីនិងកុមរ
យុេ្រកម៥ឆន  ំេ យ្រគប់្របេទសទងំអស់មនេគលេ កត់បនថយមរណភព

ទរកេទបីេកីត ដល់្រតឹម ១២ កនុង១ ០០០កំេណីតរស់ និងមរណភពកុមរេ្រកម
យុ៥ឆន  ំយ៉ងេ ច ស់ដល់្រតមឹ ២៥ កនុងចំេ ម១ ០០០កំេណីតរស់។ 

˝.₤.ķ. 

៣.៤ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បញចបក់ររកី ល លេមេ គេអដស៍ ជំងរឺេបង ្រគុនចញ់ ជំងឺមិន
្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់េនតំបន់្រតូពិច ជំងេឺថ្លីម ជងំឺឆ្លង មទឹក និងជំងឺឆ្លងេផ ង
េទៀត។ 

˝.₤.ķ. 

៣.៥ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ កត់បនថយឱយបនមួយភគបីៃនមរណភពមុន យុកលរពំងឹទុក 
ពីជងំឺមិនឆ្លង មរយៈករករពរនិងករពយបល និងេលីកកមពស់សុខភពផ្លូវចិត្ត
និងសុខុមលភព។ 

˝.₤.ķ. 

៣.៦ ព្រងឹងករបងក រនិងករពយបលករេសព រធតុរមួទងំករេសពេ្រគឿងេញ ននិង
ករេ្របី្របស់ជតិសុ ែដលនឱំយេ្រគះថន ក់។ 

˝.₤.ķ. 

៣.៧ ្រតមឹឆន ២ំ០២០ កត់បនថយឱយបនពក់ក ្ត លៃនចំនួនមនុស ្ល ប់េ យេ្រគះ
ថន ក់ច ចរេនទូទងំពិភពេ ក។ 

˝.₤.ķ. 

៣.៨ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនថ ករទទួលបនជ កលនូវេស ែថទសុំខភពផ្លូវេភទ 
និងេស សុខភពបន្តពូជ រមួទងំែផនករ្រគួ រ ពត័៌មននងិករអប់រ ំនិងករេធ្វី
សមហរណកមមសុខភពបន្តពូជេទកនុងកមមវធិនិីងយុទធ ្រស្តជតិ។ 

˝.₤.ķ. 

៣.៩ សេ្រមចឱយបននូវសុខភពល្អជសកល រមួទងំករបងក រ នីភ័យែផនកហរិញញវតថុ 
ករទទលួបននូវេស ែថទសុំខភពចបំច់ែដលមនគុណភព នងិករទទួលបន
ថន េំពទយនិងថន បំងក រចបំច់ែដលមនគុណភព មន្របសិទធភពនិងសុវតថិភព 
ស្រមប់្របជជន្រគប់រូប។ 

˝.₤.ķ. 
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៣.a ព្រងឹងករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ អនុសញញ របស់អងគករសុខភពពិភពេ ក ស្តីពីករ្រតួត
ពិនតិយថន ជំក់ ឱយបនហមត់ចត់េនកនុង្រគប់្របេទស។ 

˝.₤.ķ. 

៣.c បេងកីនជបន្តបនទ បក់រវភិជថវកិេលីវស័ិយសុខភិបល នងិេ្រជីសេរសីករអភិវឌ
ករបណ្តុ ះ ប ្ត ល នងិករជលួបុគគលិកែផនកសុខភិបល េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

˝.₤.ķ. 

េគលេ ទ៤ី៖ ធនករអបរ់្ំរបកបេ យគុណភព បរយិបនន នងិសមធម ៌និងេលើកកមពស់ក នុវត្តភព
សិក េពញមយួជវីតិស្រមប្់របជជន្រគបរូ់ប 

៤.១ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនថ កុម និងកុមរទីទលួបនករអប់រេំពញេលញ្របកប
េ យសមធម៌និងគុណភព េនក្រមិតបឋមសិក និងមធយមសិក  េ យមិនមន
ករបង់ៃថ្លឈនួល ែដលនឹងេធ្វឱីយលទធផលៃនករសិក មន្របសិទធភព។ 

˝.Β.Ŏ.˝. 

៤.២ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនថ កុម និងកុមរ្ីរគប់រូបនឹងទទួលបននូវករអភវិឌ កនុង
ភពជកុមរតូច ទងំករែថទ ំនងិករអប់រេំនមេត្តយយ សិក  ្របកបេ យគុណ
ភព ស្រមបេ់្រតៀមខ្លួន្រគប់្រគនសិ់ក េនក្រមិតបឋមសិក ។ 

˝.Β.Ŏ.˝. 

៤.៣ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនករទទួលបនេសមីភពគន ស្រមប់បុរសនងិ្រស្តី្រគប់រូប នូវករ
បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសមុខវជិជ ជវីៈនិងករសិក េនក្រមិតឧត្តមសិក  រមួទងំ 
កលវទិយល័យ។ 

˝.Β.Ŏ.˝. 

៤.៥ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ លុបបត់កម្ល តេយនឌ័រេនកនុងវស័ិយអបរ់ ំនងិធនករទទលួបន
ភពេសមីភពគន កនុងករអប់រ្ំរគប់ក្រមតិ និងេនកនុងករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ
ស្រមប់្រកុមជនងយរងេ្រគះ រមួទងំ្រកុមជនែដលបត់បងស់មតថភពពលកមម 
្របជជននិងកុមរែដលរស់េនកនុង ថ នភពងយរងេ្រគះ។ 

˝.Β.Ŏ.˝. 

៤.៦ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនថ យុវវយ័្រគបរូ់ប និងភគេ្រចីនៃន្របជជនេពញវយ័ ទងំ
បុរសនងិ្រស្តី សេ្រមចបននូវលកខខណ្ឌ អកខរភព។ 

˝.Β.Ŏ.˝. 

៤.a ក ងនិងេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីសមភ រៈបរកិខ រអបរ់ ំែដលេធ្វីឱយមនភពែ្រប្របួលដល់
កុមរអនកបត់បងស់មតថភពពលកមមនិងេយនឌ័រ និងផ្តល់នូវសុវតថិភព គម នអំេពី
ហងិ  មនបរ ិ ថ នៃនករសិក ្របកបេ យ បរយិបនននិងមន្របសិទធភព
ស្រមប់្របជជន្រគប់រូប។ 

˝.Β.Ŏ.˝. 
˝.Β.Ą. 

៤.c ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បេងកីនឱយបនេ្រចីនករផគត់ផគង្់រគូបេ្រងៀនែដលមនគុណភព រមួ
ទងំ មរយៈកចិចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេ្រងៀន
េនកនុង្របេទសកមពុជ។ 

˝.Β.Ŏ.˝. 

េគលេ ទ៥ី៖  សេ្រមចឱយបនសមភពេយនឌរ័និងព្រងងឹភពអង់ ចរបស់្រស្តីនងិកុមរ្ីរគបរូ់ប 
៥.១ បញចប់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរសីេអងី្របឆងំនឹង្រស្តីនិងកុមរ ីេន្រគប់ទីកែន្លង។ ˝.˝.ĕ. 
៥.២ លុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នអេំពហីងិ េលី្រស្តីនិងកុមរ ីេនទី ធរណៈនិងទីកែន្លង

ឯកជននន រមួទងំករជួញដូរ ករេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទនិង ជីវកមមេផ ងេទៀត។ 
˝.˝.ĕ. 

៥.៣ លុបបំបត់ ល់  ទេង្វែីដលមនេ្រគះថន ក់ ដូចជករបងខំកុមរឱយេរៀប ពហ៍
ពិពហ៍ និងករេធ្វីឱយមនរបួស ន ម្រប ប់បន្តពូជ។ 

˝.˝.ĕ. 
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៥.៤ ទទួល គ ល់និងផ្តល់តៃម្លដល់ករងរផទះែដលមិនទទួលកៃ្រម មរយៈករផ្តល់េស
ធរណៈ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ នងិេគលនេយបយគពំរសងគម និងេលីកកមពស់

កររមួចំែណកទទលួខុស្រតូវឱយបនសមរមយ េនកនុងសងគម្រគួ រនិងសងគមជតិ។ 

˝.˝.ĕ. 

៥.៥ ធនករចូលរមួេពញេលញនិងមន្របសិទធភពរបស់្រស្តី និងមនឱកសដូចគន កនុង
ភពជអនកដឹកនេំន្រគប់ក្រមិតៃនករេធ្វីេសចក្តសីេ្រមចកនុងវសិ័យនេយបយ 
េសដ្ឋកចិច និងជវីតិជ ធរណៈ។ 

˝.˝.ĕ. 

៥.៦ ធនករទទួលបនសុខភពផ្លូវេភទនងិសុខភពបន្តពូជ និងសិទធិបន្តពូជជ កល
ដូចបនឯកភពេ យែផ្អកេលីកមមវធិសីកមមភពរបស់សននិសីទអន្តរជតិស្តីពី្របជ
ជននិងករអភិវឌ  នងិែផនករ សកមមភពទ្ីរកុងេប៉កងំ និងឯក រពក់ពន័ធនន 

˝.˝.ĕ. 

៥.c អនុម័តនិងព្រងងឹេគលនេយបយនិងបទ ្ឋ នគតិយុត្តននស្រមប់េលីកកមពស់
សមភពេយនឌ័រ និងបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្តីនិងកុមរ ីេន្រគប់ក្រមិត។ 

ក.ក.ន. 
ក.ម.ស. 

េគលេ ទ៦ី៖  ធនឱយមនទកឹនងិអនមយ័នងិករ្រគប្់រគងទកឹនងិអនមយ័្របកបេ យចីរភពស្រមប់
្របជជន្រគបរ់បូ 

៦.១ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ សេ្រមចនូវករទទួលបន កលកមមនិងសមធម៌នូវទឹកបរេិភគ
ែដលមនសុវតថិភពនិងតៃម្លសមរមយ ស្រមប់្របជជនទងំអស់។ 

˝.Β.Ą. 

៦.២ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ សេ្រមចនូវករទទួលបន្រគប់្រគននិ់ងសមធម៌នូវអនម័យ 
ស្រមប់្របជជន្រគប់រូប និងបញចប់ករបេនទ របង់េនេ្រកបងគន់ េផ្ត តករយកចិត្ត
ទុក ក់េលីត្រមូវកររបស់្រស្តី នងិកុមរ ីនិង្របជជនែដលរស់េនកនុង ថ នភព
ងយរងេ្រគះ។ 

˝.Β.Ą. 

៦.៣ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ េធ្វឱីយ្របេសីរេឡងីគុណភពទឹក េ យកត់បនថយករបំពុល លុប
បំបត់ករេបះបងសំ់ មនិងកត់បនថយឱយេនក្រមិតទបបំផុតៃនករេបះបង់េចល
សមភ រៈនិង រធតុជតិគីមីែដលមនេ្រគះថន ក់ កត់បនថយឱយេនពក់ក ្ត ល
សមម្រតៃនសំណល់ វែដលមិនបនសម្អ ត និងបេងកីនឱយបនេ្រចីនវតថុធតុេដមី 
កេកីតេឡងីវញិ និងករេ្រប្ីរបស់េឡងីវញិ្របកបេ យសុវតថិភពជសកល។ 

˝.Ġ.₤. 

៦.៤ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បេងកីនឱយបនេ្រចីននូវ្របសិទធភពៃនទឹកែដលេ្របី្របស់េន្រគប់វសិ័យ 
និងធននូវករបូមនិងផគតផ់គងទឹ់ក ប េដីមបេី ះ្រ យករខ្វះខតទឹក និងកត់
បនថយឱយបនេ្រចីននូវចនំួន្របជជនែដលរងេ្រគះេ យ រករខ្វះខតទឹក។ 

˝.Χ.₤. 

៦.a ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ព្រងីកកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ និងគ្ំរទករក ងសមតថភព
ដល់ ប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  កនុងកមមវធិីនិងសកមមភពពក់ព័នធនឹងទឹកនិង
អនម័យ រមួទងំបេចចកវជិជ  ្របមូលទឹក បន បទឹកៃ្រប្របសិទធភពទឹកសម្អ ត
សំណល់ វ ែកៃចននិងេ្របី្របស់េឡងីវញិ។ 

Ð.Ą.Ĝ./ 
˝.Β.˝. 

េគលេ ទ៧ី៖  ធនឱយទទលួបនថមពលែដលមនលកខណៈបេចចកេទសទំេនើប ្របកបេ យចីរភព ច
េជឿជកប់ន និងមនតៃម្លសមរមយ ស្រមប្់របជជន្រគបរូ់ប 

៧.១ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ធនករទទលួបនជ កលនូវេស ថមពលទំេនីប  ចទុក
ចិត្តបន និងតៃម្លសមរមយ។ 

˝.ũ.ℓ. 
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៧.២ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បេងកីនចំែណកៃនថមពលកេកីតេឡងីវញិកនុងថមពលច្រមុះជ
កល។ 

˝.ũ.ℓ. 

៧.៣ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បេងកីនេទ្វរដងៃនអ្រ េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ្របសិទធភពថមពលជ
កល។ 

˝.ũ.ℓ. 

េគលេ ទ៨ី៖  ធនកំេណើ នេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភពនិងបរយិបនន មនមុខរបរេពញេលញ និង  ផ
លិតភព នងិមនករងរសមរមយ ស្រមប្់របជជន្រគបរ់បូ 

៨.១ េធ្វឱីយមនសថិរភព កេំណីនេសដ្ឋកចិចស្រមប់មនុស មន ក់ឱយ្រសប មលកខខណ្ឌ ជតិ 
ជពិេសសកំេណីនផលិតផលកនុង្រសុកសរុប្របចឆំន យ៉ំងតិច ៧% េនកមពុជ។ 

ក.ផ.ក. 
ក.ស.ហ. 

៨.២ សេ្រមចឱយបនផលិតភពេសដ្ឋកចិចក្រមិតខពស់ជងមុន មរយៈ ករេធ្វីពិពតិកមម
ករបេងកីនក្រមិតបេចចកវទិយនិងន នុវត្តន៍ រមួទងំ ម   រយៈករេផ្ត តករយកចិត្ត
ទុក ក់េលីតៃម្លបែនថមខពស់ នងិវសិ័យននែដលផ្តល់ករងរេធ្វីេ្រចីន។ 

ក.ព.ក.  

៨.៣ េលីកកមពស់េគលនេយបយត្រមង់ទសិករអភិវឌ  ែដលគ្ំរទសកមមភពផលិត
កមមបេងកីតករងរសមរមយ សហ្រគនិភព ករៃចន្របឌិតនិងន នុវត្តន៍ និងេលីកទឹកចិត្ត
កនុងករចុះបញជ ីជផ្លូវករ និងកំេណីនសហ្រគសម្ីរកូតូច នងិមធយម រមួទងំ មរយៈ
ករទទួលបនេស ហរិញញវតថុ ។ 

ក.ព.ក.  

៨.៩ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បេងកីតនិងអនុវត្តេគលនេយបយ ស្រមប់េលីកកមពស់េទសចរណ៍
្របកបេ យចីរភព ែដលបេងកីតករងរនិងេលីកកមពស់វបបធម៌និងផលិតផលកនុង 
្រសុក។ 

ក.ទ.ច. 

៨.a បេងកីនហរិញញបបទនស្រមប់គ្ំរទវសិ័យ ពណិជជកមមស្រមប់ ្របេទសកមពុជ រមួទងំ
មរយៈ្រកបខណ័្ឌ េលីកកមពស់ករេធ្វីសមហរណកមមស្រមបជ់ំនយួបេចចកេទស

ពក់ពន័ធនឹងពណិជជកមម 

Ð.Ą.Ĝ./ 
˝.Β.˝. 

េគលេ ទ៩ី៖  ក ងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលធនន់ងឹបែ្រមប្រមួល កសធតុ  េលើកកមពស់ឧស ហូប- នី
យកមម្របកបេ យចរីភពនងិបរយិបនននងិេលើកកមពស់ន នុវត្តន ៍

៩.១ អភវិឌ េហដ្ឋរចនសមព័នធែដលមនគុណភព ចេជឿជកប់ន ធន់នឹងករែ្រប្របួល
កសធតុ នងិចីរភព រមួទងំ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធតំបន់នងិឆ្លងកត់្រពំែដន

្របេទស េដីមបគី្ំរទដល់ករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចនិងេលីកកមពស់ក្រមតិជីវភពរស់េន
របស់្របជជន ជមួយនឹងករេផ្ត តករយកចតិ្តទុក ក់េលីករទទួលបនេ យ
សមរមយនិងសមធម៌ ស្រមប់្របជជន្រគប់រូប។ 

ក.ស.ដ. 

៩.២ េលីកកមពស់ឧស ហូបនីយកមម្របកបេ យបរយិប័នននិងចីរភព និង្រតឹមឆន ២ំ០៣០ 
បេងកីនឱយបនេ្រចីន ឧស ហកមមែដលរមួចំែណក បេងកីតករងរនិងផលិតផលកនុង
្រសុកសរុប ឱយ្រសប មកលៈេទសៈជតិ និងបេងកីនកររមួចំែណកេនះេទ្វដង េន
កនុងប ្ត ្របេទសែដលមនករអភិវឌ តិចតួច។ 

˝.Χ.ŷ.Ġ.ĕ 
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ΧĠ₤ņįњĕċ Ư៖ ĠŃąБŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ ₤ŪŌĠсşе‗НşЮţ Ð.Β.ş.˝. 126 

៩.៥ េលីកកមពស់ករ្រ វ្រជវវទិយ ្រស្ត បេងកីនសមតថភពបេចចកវទិយរបស់វស័ិយ
ឧស ហកមមេន្រគប់្របេទស ជពិេសស ប ្ត ្របេទសកំពុងអភវិឌ  កនុងេនះ ្រតឹម
ឆន ២ំ០៣០ េលីកទកឹចិត្តន នុវត្តននិ៍ងបេងកនីចំនួនៃនពលករ្រ វ្រជវនិងករអភិវឌ  
កនុង្របជជន១ ននក់ និងករចំ យដល់ករ្រ វ្រជវនិងករអភិវឌ ែផនក
ធរណៈនិងឯកជន។ 

Β.Ų.-˝.Ą.ŷ
.Ġ./ក.ផ.ក. 

៩.a ស្រមបស្រមួលឱយមនករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធែដលមនភពបន ំ និង្របកប
េ យចីរភព េនកនុងប ្ត ្របេទសកំពុងអភវិឌ  មរយៈករេលីកកមពស់ករគ្ំរទ
ហរិញញវតថុ បេចចកវទិយនងិបេចចកេទស ដល់ប ្ត ្របេទសេនទ្វបី ្រហ្វកិ ប ្ត
្របេទសែដលមនករអភវិឌ តិចតួច ប ្ត ្របេទសែដលពុំមន្រពំែដនជប់សមុ្រទ
កំពុងអភវិឌ ន៍ និងប ្ត រដ្ឋែដនេកះតូចៗកំពុងអភវិឌ ។ 

គ.ជ.នា./ 
ក.អ.ក. 

៩.c បេងកីនឱយបនេ្រចីនករទទួលបនេស ទូរគមនគមន ៍បេចចកវទិយគមនគមន៍និង
ព័ត៌មន និងខិតខំ្របឹងែ្របងផ្តល់នូវករទទួលបនសមរមយនិងជ កលនូវេស
អិុនធឺណិតេន្របេទសកមពុជ្រតមឹឆន ២ំ០២០។ 

˝.Ġ.◦. 

េគលេ ទ១ី០៖  កតប់នថយវសិមភពេនកនុង្របេទសនងិកនុងចេំ មប ្ត ្របេទសនន 
១០.១ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០សេ្រមចឱយបនចំណូលរបស់្របជជនចំននួ ៤០% ៃន្របជជន

ទងំអស់ ែដលមនចណូំលទបជងេគនូវកំេណីនជបន្តបនទ បនិ់ងេ យចីរភព
កនុងអ្រ ខពស់ជងក្រមិតមធយមរបស់ជតិ។ 

ក.ផ.ក. 

១០.២ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ផ្តល់ភពអង់ ចនិងជំរុញបរយិបននសងគម េសដ្ឋកិចច និងនេយ
បយ ស្រមប់្របជជន្រគប់រូប េ យមិនគិតពី ថ នភព យុ េភទ ករបត់បង់
សមតថភពពលកមម ពូជ សន៍ ជនជតិភគតចិ ជនជតិេដីម សន ឬេសដ្ឋកចិច 
ឬ ថ នភពេផ ងេទៀត។ 

ក.ផ.ក. 

១០.៤ ឯកភពេលីេគលនេយបយនន ជពិេសស េគលនេយបយស្តីពី រេពពីនធ 
្របកេ់បៀវត រ ៍ករគពំរសងគម និង សេ្រមចឱយបនជបន្តបនទ បស់មភពេ្រចីនជង
មុន។ 

ក.ស.អ.យ. 

១០.a អនុវត្តេគលករណ៍និង្រប្រពឹត្តកមមពិេសសនិងេ យែឡកស្រមប់ប ្ត ្របេទស
កំពុងអភវិឌ  ជពិេសស ប ្ត ្របេទសែដលមនករអភិវឌ តិចតួច ឱយ្រសប ម
កិចច្រពមេ្រពៀងពណិជជកមមពិភពេ ក។ 

˝.Į.˝. 

១០.b េលីកទកឹចិត្តចំេពះជំនួយអភិវឌ ផ្លូវករ នងិលំហូរហរិញញវតថុ រមួទងំករវនិេិយគ
ផទ ល់ពីបរេទស ដល់ប ្ត រដ្ឋែដលមនត្រមូវករជងេគ ជពិេសសប ្ត ្របេទស
ែដលមនករអភវិឌ តិចតួច ប ្ត ្របេទសេនកនុងទ្វិប ្រហ្វកិ ប ្ត រដ្ឋែដនេកះ
តូចៗែដលកំពុងអភវិឌ  នងិប ្ត ្របេទសែដលពុំមន្រពំ្របទល់ជប់សមុ្រទកំពុង
អភវិឌ  ឱយ្រសប ម ែផនករនិងកមមវធិីជតនិនរបស់្របេទសនីមួយៗ។ 

Ð.Ą.Ĝ./ 
˝.Β.˝. 

េគលេ ទ១ី១៖ េធ្វើឱយទ្ីរកុងនិងកែន្លង ងំទលំីេនថមសី្រមប្់របជជន មនលកខណៈបរយិបនន សុវតថភិព 
ធនន់ងឹករែ្រប្របួល កសធតុនងិចរីភព  

១១.៦ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ កត់បនថយករបំពុលបរ ិ ថ នកនុងមនុស មន ក់េនទ្ីរកុង រមួទងំ
មរយៈករេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលីគុណភពខយល់ និងករ្រគប្់រគងសំណល់

េនទី្រកុង និងតំបន់េផ ងេទៀត។ 

˝.Ġ.₤. 
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េគលេ ទ១ី២៖ ធនឱយមនចរីភពកនុងទ្រមងៃ់នករេ្របើ្របស់នងិផលិតកមម 
១២.៤ ្រតមឹឆន ២ំ០២០ សេ្រមចឱយបនករ្រគប់្រគងបរ ិ ថ នល្អ ពក់ពន័ធនឹងករេបះបង់

េចល រធតុគីមនីិងសំណល់្រគប្់របេភទ មរយៈ ករែកៃចនេឡងីវញិ ឱយ្រសប
ម្រកបខ័ណ្ឌ កិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិ និងកត់បនថយឱយបនេ្រចីននូវករបេញចញ

សំណល់ទងំេនះេទកនុងបរយិកស កនុងទកឹ នងិកនុងដី េដីមបកីត់បនថយឱយេនទប
បំផុតនូវផលប៉ះពល់អវជិជមនេលីសុខភព្របជជននិងបរ ិ ថ ន។ 

˝.Ġ.₤. 

១២.៥ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ កត់បនថយឱយបនេ្រចីន ករបេងកីតសំណល់ មរយៈករករពរ 
ករកត់បនថយ ករែកៃចនេឡងីវញិ និងករេ្របី្របស់េឡងីវញិ។ 

˝.Ġ.₤. 

េគលេ ទ១ី៣៖ ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងបែ្រមប្រមួល កសធតុ នងិផលបះ៉ពល់
របស់  

១៣.១ ព្រងឹងសមតថភពធន់្រទនិំងភពបន ំេទនឹងេ្រគះធមមជតនិិងេ្រគះមហន្ត យ
ពក់ព័នធនឹង កសធតុ ស្រមប្់រគប់្របេទស។ 

˝.Ġ.₤. 

១៣.២ ប្រញជ បវធិនករេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ កនុងេគលនេយបយ 
យុទធ ្រស្ត និងែផនករជតិ។ 

ក.ជ.អ.ច. 
អ.ល.អ.ច. 

១៣.៣ េលីកកមពស់ករអបរ់ ំករេលីកមពស់ករយល់ដឹង និងេលីកកមពស់សមតថភពមនុស
និង ថ ប័ន ស្តីពកីរបនធូរបនថយករែ្រប្របួល កសធតុករបន ំ ករកត់បនថយ
ផលប៉ះពល់ និងករផ្តល់នូវករេ្រកីនរលំឹកឱយ្របយត័នជមុន។ 

ក.ជ.អ.ច. 
អ.ល.អ.ច. 
ក.ក.រ.ន. 

េគលេ ទ១ី៤៖ អភរិក នងិេ្របើ្របស់្របកបេ យចរីភពនូវ ម សម្ុរទ សមុ្រទ នងិធនធនសមុ្រទ 
ស្រមបក់រអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព 

១៤.១ ្រតមឹឆន ២ំ០២៥ ករពរ និងកត់បនថយឱយបនេ្រចីនករបំពុល្រគប់្របេភទេនកនុង
សមុ្រទ ជពិេសស ពីប ្ត សកមមភពននែដលេផ្តមីេចញពីេលីដរីមួទងំករ
បំពុលេ យសំណល់កនុងសមុ្រទ និង របំប៉ន។ 

ក.ប.ស. 

១៤.២ ្រតមឹឆន ២ំ០២០ ្រគប់្រគងឱយបនេ្រចីន និងករពរ្របព័នធេអកូឡូសុីេនកនុងសមុ្រទ
មេឆនរនិងទឹក បេដីមបេីចៀស ងផលប៉ះពល់អវជិជមននន រមួទងំ មរយៈ

ករព្រងឹងភពធនរ់បស់  និងដំេណីរករសកមមភពស្រមប់េធ្វីឱយមនភពដូចេដមី
វញិ េដីមបសីេ្រមចឱយបននូវម គរនិងែដនទឹក បែដលមនផលិតភពនិង
សុខភព។ 

ក.ប.ស. 
ក.ក.រ.ន. 

១៤.៥ ្រតមឹឆន ២ំ០២០ អភរិក យ៉ងតិច ១០%ៃនតំបន់េឆនរតំបន់កនុងសមុ្រទ ្រសប ម
ចបប់ជតិនិងអន្តរជតិ និងែផ្អកេលីព័ត៌មនវទិយ ្រស្ត។ 

ក.ក.រ.ន. 

១៤.៧ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ បេងកីនផល្របេយជន៍ពីេសដ្ឋកិចចដល់ប ្ត រដ្ឋែដនេកះតូចៗ
កំពុងអភវិឌ  និងប ្ត ្របេទសែដលមនករអភវិឌ តិចតួច ពីករេ្របី្របស់ធនធន
កនុងសមុ្រទ ្របកបេ យចីរភព រមួទងំ មរយៈ ករ្រគប់្រគង្របកបេ យចីរភព
នូវករេន ទ ជលវបបកមម និងេទសចរណ៍។ 

ក.ក.រ.ន. 

១៤.b ផ្តល់នូវករទទួលបនធនធនសមុ្រទនិងទីផ រ ចំេពះអនកេន ទ្រទង់្រទយតូច។ ក.ក.រ.ន. 
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េគលេ ទ១ី៥៖ ករពរ ្ត រ នងិជំរុញករេ្របើ្របស់្របកបេ យចរីភពនូវ្របពន័ធេអកូឡូសីុេនេលើែដនេគក 
្រគប្់រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ យចរីភព ្របយុទធ្របឆងំនងឹឱនភពដ ីបញឈបនិ់ងបែង្វរទសិៃន
ករសឹកេរចរលឹគុណភពដ ីនិងបញឈបកុ់ឱំយបតប់ងជ់ជីតដីិនងិជីវៈច្រមុះ 

១៥.១ ្រតមឹឆន ២ំ០២០ ធនករអភិរក  ករ ្ត រនិងករេ្របី្របស់្របកបេ យចីរភពនូវ
្របព័នធេអកូឡូសីុកនុងទកឹ បេនែដនេកះនងិេនេលីេគក និងេស  ជពិេសស 
ៃ្រពេឈ ីដីេសីម ភនំ និងដីសងួត ឱយ្រសប មកតព្វកិចចេ្រកមកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិ។ 

ក.ក.រ.ន. 
ក.ប.ស. 

១៥.២ ្រតមឹឆន ២ំ០២០េលីកកមពស់ករអនុវត្តករ្រគប់្រគង្របកបេ យចីរភព នូវៃ្រពេឈី
្រគប់្របេភទ កត់បនថយឱយបនពក់ក ្ត លនូវករបំផ្ល ញៃ្រពេឈៃី្រពេឈែីដល
បត់បង់ និងបេងកីនឱយបនេ្រចីនជសកលករ េំដីមេឈីនិងករ ៃំ្រពេឈី
េឡងីវញិ។ 

ក.ក.រ.ន. 
ក.ប.ស. 

១៥.៣ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ្របយុទធ្របឆងំនឹងករបំផ្ល ញៃ្រពេឈ ីេធ្វឱីយដូចេដមីេឡងីវញិដី
ែដលបត់បង់ជីជតិ រមួទងំ ដីែដលទទលួផលប៉ះពល់ពី លរេ ្ឋ នកមមភព
ងំសងួត និងទឹកជំនន់េធ្វីឱយ្របេសីរេឡីងនូវពិភពេ កែដលមនដីមិនមនករ
ខូចខត។ 

ក.ក.រ.ន. 

១៥.៥ អនុវត្តចំ ត់ករចបំច់និងជបនទ ន់េដីមបកីត់បនថយផលប៉ះពល់  អវជិជមនេលី
លំេន នធមមជតិ កត់បនថយឱយបនពក់ក ្ត លនូវករបត់បងជ់ីវៈច្រមុះ នងិ
្រតមឹឆន ២ំ០២០ ករពរនិងបងក រករបត់បង់ផុតពូជនូវ្របេភទរុកខជតិ/សត្វែដលរង
ករគំ មកំែហងជិតផុតពូជ។ 

ក.ក.រ.ន. 

១៥.៧ អនុវត្តសកមមភពជបនទ ន់េដីមបបីញចបក់របរបញ់និងជួញដូរ្របេភទពូជ រុកខជតិ 
និងពពួកសត្វែដល្រតូវបនករពរ និងេ ះ្រ យទងំត្រមូវករនិងករផគត់ផគង់
ខុសចបប់ៃនផលិតផលសត្វៃ្រព។ 

ក.ក.រ.ន. 

១៥.៩ ្រតមឹឆន ២ំ០២០ បញចូ លតៃម្ល្របព័នធេអកូឡូសុីនិងជីវៈច្រមុះ េទកនុងែផនករជតិនិង
ែផនករមូល ្ឋ ន ដេំណីរករៃនករអភវិឌ យុទធ ្រស្តនិងគណេនយយភពស្រមប់
កត់បនថយភព្រកី្រក។ 

ក.ជ.អ.ច./ 
អ.ល.អ.ច. 
ក.ប.ស. 
ក.ក.រ.ន. 

១៥.b េកៀរគរធនធនឱយបនេ្រចីនពី្រគប់្របភពនិងេន្រគប់ក្រមិត េដីមបផី្តល់ហរិញញវតថុ
ស្រមប់្រគប់្រគងៃ្រពេឈ្ីរបកបេ យចីរភព នងិផ្តល់នូវករឧបតថមភ្រគប់្រគនដ់ល់
្របេទសកមពុជ េដីមបអីនុវត្តករ្រគប់្រគងបនល្អ្របេសីរ រមួទងំស្រមប់ករអភិរក  
និងករ ៃំ្រពេឈេីឡងីវញិ។ 

គ.ជ.នា./ 
ក.អ.ក. 

េគលេ ទ១ី៦៖ េលើកកមពស់សងគមែដលមនសន្តភិព្របកបេ យបរយិបនន េដើមបកីរអភវិឌ ្របកបេ យ ចី
រភព ផ្តល់នូវករទទួលបនយុត្តធិមស៌្រមប្់របជជន្រគបរូ់ប និងក ង ថ បន័ែដលមន
្របសិទធភព គណេនយយភព និងបរយិបនន េន្រគបក់្រមតិ 

១៦.៣ េលីកកមពស់វធិនករចបប់ េនក្រមិតជតិនិងអន្តរជតិ និងធនករទទួលបន
យុត្តិធម៌េសមីភពគន  ស្រមប់្របជជន្រគប់រូប។ 

ក.ទ.រ.ព.អ. 

១៦.៧ ធននូវករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច េ យមនករចូលរមួពី្រគប់តំ ង េ យមនករ
ទទលួខុស្រតូវ្របកបេ យបរយិបននេន្រគប់ក្រមិត។ 

ក.ម.ស. 
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១៦.៩ ្រតមឹឆន ២ំ០៣០ ផ្តល់អត្តសញញ ណផ្លូវចបបដ់ល់្របជជន្រគប់រូប រមួទងំករចុះបញជ ី
កំេណីត។ 

ក.ម.ផ. 

េគលេ ទ១ី៧៖ ព្រងងឹមេធយបយអនុវត្តនននិងបេងកើតភពរស់រេវ ើកៃនភពជៃដគូសកល ស្រមបក់រ
អភវិឌ ្របកបេ យចីរភព 

១៧.៣ េកៀរគរធនធនហរិញញវតថុបែនថមេទៀតពី្របភពច្រមុះ ស្រមបផ់្តល់ដល់ប ្ត ្របេទស
កំពុងអភវិឌ ។ 

គ.ជ.នា./ 
ក.អ.ក. 

១៧.៦ េលីកកមពស់កិចចសហ្របតបិត្តិករេជងី-តបូង កិចចសហ្របតបិត្តកិរតបូង-តបូង កចិច
សហ្របតិបត្តិករតំបន់្រតីេកណ នងិកិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ស្តីពីករទទលួ
បនវទិយ ្រស្តបេចចកវទិយ និងន នុវត្តន៍ នងិ េលីកកមពស់ករែចករែំលកករយល់ដងឹ
ស្តីពីទ្រមង់ៃនករឯកភពទងំសងខង មរយៈករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងី ករស្រមប
ស្រមួលកនុងចំេ មយន្តករែដលមន្រ ប់ ជពិេសស កនុងក្រមិតសហ្របជជតិ 
និង មរយៈយន្តករស្រមបស្រមួល បេចចកវទិយសកល។ 

ក.ប.ទ. 

១៧.៨ ្រតមឹឆន ២ំ០២៧េធ្វី្របតិបត្តិករេពញេលញ ធនគរបេចចកវទិយនិងវទិយ ្រស្ត នងិ
យន្តករក ងសមតថភពពីបេចចកវទិយនិងន នុវត្តន៍ស្រមប់ប ្ត ្របេទសែដល
មនករអភវិឌ តិចតួច និងេលីកកមពស់ករេ្របី្របស់បេចចកវទិយែដលមនសមតថភព 
ជពិេសស បេចចកវទិយគមនគមន៍ និងព័ត៌មន។ 

ក.ប.ទ. 

១៧.៩ េលីកកមពស់ករគ្ំរទពីអន្តរជតិ ស្រមប់ករអនុវត្តករក ងសមតថភពែដលបន
កំណត់ចំណុចេ និងមន្របសិទធភពកនុងប ្ត ្របេទសកំពុងអភិវឌ  េដីមបគី្ំរទ
ែផនករជតិ កនុងករអនុវត្តនូវ្រគប់េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចីរភព រមួទងំ
មរយៈ កិចចសហ្របតិបត្តិករេជីង-តបូង កចិចសហ្របតិបត្តកិរតបូង-តបូង នងិកិចច

សហ្របតិបត្តិករតំបន់្រតេីកណ។ 

គ.ជ.នា./ 
ក.អ.ក. 

១៧.១០ េលីកកមពស់្របព័នធពណិជជកមមច្រមុះ ែដលមនលកខណៈជសកលមនមូល ្ឋ នចបប់ 
េបីកទូ យនិងសមធម៌េ្រកមអងគករពណិជជកមមពិភពេ ក រួមទងំ មរយៈ 
ករសននិ ្ឋ នៃនករចរចេ្រកមរេបៀប រៈទី្រកុង  ស្តីពីករអភវិឌ ។ 

ក.ព.ក. 

១៧.១៧ េលីកទកឹចតិ្តនិងេលីកកមពស់ភពជៃដគូ្របកបេ យ្របសិទធភពកនុងវស័ិយ ធរណៈ 
រ ងែផនក ធរណៈនិងែផនកឯកជន និងជមយួសងគមសុីវលិ ក ងភពជៃដគូ
ែផ្អកេលីបទពិេ ធនងិយុទធ ្រស្ត  ផ្តល់ធនធនៃនភពជៃដគូ។ 

គ.ជ.នា./ 
ក.អ.ក. 

១៧.១៨ ្រតមឹឆន ២ំ០២០ េលីកកមពស់ករគ្ំរទករក ងសមតថភពដល់ប ្ត ្របេទសកំពុង
អភវិឌ  រមួទងំដល់ប ្ត ្របេទសែដលមនករអភិវឌ តិចតួច និងប ្ត រដ្ឋែដនេកះ
តូចៗកំពុងអភិវឌ េដីមបបីេងកីនឱយបនេ្រចីន ភព ចរកបនទន់េពលៃនទិននន័យ
ែដលមនគុណភពខពស់ នងិេជឿជក់បន បែំបក មចំណូល េយនឌរ័ យុ ជតិ
សន៍ ជនជតិភគតិច ថ នភពៃនករផ្ល ស់ប្តូរទីលំេន ករបត់បងស់មតថភព

ពលកមម ទី ងំភូមិ ្រស្ត នងិលកខណៈេផ ងេទៀតែដលពក់ពន័ធ កនុងបរកិរណ៍ជតិ។ 

ក.ផ.ក. 



ũģŎŁũ‗чŷűΘĕļĮĂĖ еƯƠơ៩ аĕŁũ₤ЮŪņşģĕЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď (Ð.Β.ş.˝.) ƯƠờ-ƯƠưƠ 
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១៧.១៩ ្រតឹមឆន ២ំ០៣០ ក ងេ យែផ្អកេលីករផ្តួចេផ្តីមែដលមន្រ ប់េដីមបីអភិវឌ  
មេធយបយ ស់ែវងពីវឌ នភពៃនករអភិឌ ្របកបេ យចីរភព ែដលបំេពញ
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប និងគំ្ំរទករក ងសមថភពសថិតេិនកនុងប ្ត ្របេទស
កំពុងអភិវឌ ។ 

វ.ជ.ស. 

េគលេ ទ ី១៨៖ បញចបផ់លបះ៉ពល់ជអវជិជមនរបស់មនី/សំណល់ជតិផទុះពសី្រងគ ម នងិជរំុញករសេ្រងគ ះ
ជនរងេ្រគះ 

១៨.១ េបសសម្អ តៃផទដចីមក រមីននិងសំណល់ជតិ  ផទុះពីស្រងគ ម ែដលបនដឹងឱយអស់
្រតមឹឆន ២ំ០៣០។ 

អ.ធ.ម. 

១៨.២ កត់បនថយេ្រគះថន ក់េ យ រមីន/ស.ផ.ស. េនតិចជង១០នក់កនុងមួយឆន  ំ្រតឹម
ឆន ២ំ០៣០។ 

អ.ធ.ម. 

១៨.៣ េលីកកមពស់សិទធិ និងគុណភពជីវតិរបស់ជនពិករេ យ រមីន/សំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ មឱយបនកន់ែត្របេសីរេឡងី។ 

អ.ធ.ម. 


