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អារម្ភកថា 
រាជរដាភិបាលកម្ពុជា បានេប្តជាចិត្ត ក្នុងការេធ្វើឱ សេ្រមចបាន េគាលេដៅអភិវឌ ្របកប

េដាយចីរភាពកម្ពុជា (គ.អ.ច.ក.) ២០១៩-២០៣០ និងរួមចំែណកេធ្វើឱ សេ្រមចបាន េគាលេដៅ
អភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព (គ.អ.ច.) តាមរយៈ ការេធ្វើមូលដាននីយកម្ម គ.អ.ច. សាកល មកក្នុង 
បរិការណ៍កម្ពុជា និង ការអនុវត្ត គ.អ.ច.ក. តាមរយៈ្របព័ន្ធែផនការជាតិ ែដលរួមមាន ែផនការយុទ្ធ
សា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍វិស័យ និង
ែផនការអភិវឌ ន៍ថាក់េ្រកាមជាតិ ែដល្រតូវបានប្រ ប គ.អ.ច.ក. េទៅក្នុងេនាះ។      

េនៅក្នុងឆំាដំបូង (ឆំា២០១៩) ៃនការអនុវត្ត រាជរដាភិបាលកម្ពុជា បានសេ្រមចចិត្តចុះ
េឈាះេដើម ីេរៀបចំរបាយការណ៍្រតួតពិនិត ថាកជាតិេដាយស្ម័្រគចិត្ត និងេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ ន
ភាព េដើម ីវាយតៃម្លពីលទ្ធផលៃនការសេ្រមចបាន េគាលេដៅនានារបស់ គ.អ.ច.ក. េនះ។ តាមរយៈ
លទ្ធផលៃនរបាយការណ៍ទំាងពរីេនះ េយើងអាចប ក់បានថា ការកំណត់េ្រជើសេរីសចំណុចេដៅ និង
សូចនាករ គ.អ.ច. ស្រមាប់បរិការណ៍កម្ពុជាេនះ េនៅមានភាពខ្វះខាត មួយចំនួន ជាពិេសស មិនទាន់
កំណត់បានច ស់លាស់ នូវ្របភពទិន្នន័យស្រមាប់គំា្រទ និងស្រមាប់វាយតៃម្លពីលទ្ធផលៃនការ
សេ្រមចបាន។ ជាមួយគាេនះ ផលប៉ះពាល់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរៃនជំងឺកូវី-១៩ បានេធ្វើឱ េគាលេដៅែដលបាន
កំណត់តំាពីឆំា២០១៨ មិនមានសុពលភាពេទៀតេទែដលទាមទារ្រតូវែតមានការែកស្រមួល។ 

្រកសួងែផនការ ក្នុងនាមរាជរដាភិបាលកម្ពុជា បានដឹកនំា ស្រមបស្រមួល ែកស្រមួល
បញ្ជីេគាលេដៅ ចំណុចេដៅ និងសូចនាករ េទៅតាមលក្ខខណកំណត់ និងទទួលបានជាឯកសារមួយ
ស្រមាប់អនុវត្ត េធ្វើឱ សេ្រមចបាន បណា្ដលេគាលេដៅ ក្នុងអាណត្តិកាលែដលេនៅសល់ រហូតដល់ឆំា
២០៣០។  

សូមែថ្លងអរគុណដល់ ឯកឧត្តម ទួន ថាវរៈ រដ្ឋេលខាធិការ្រកសួងែផនការ និងឯកឧត្តម 
េថង ប ធន ្របតិភូរាជរដាភិបាលកម្ពុជា ទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកែផនការ ែដលបានដឹកនំា 
ស្រមបស្រមួលក្នុងដំេណើរការែកស្រមួលបញ្ជីចំណុចេដៅ និងសូចនាករ របស់ គ.អ.ច.ក. េនះ។ 
សូមអរគុណ ដល់្រកសួង សាប័ន របស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ែដលបានសហការ
ផ្តល់ព័ត៌មាន និងធាតុចូល ស្រមាប់ែកស្រមួលឯកសារេនះ។ សូមអរគុណផងែដរ ដល់ ៃដគូ
អភិវឌ នានា ជាពិេសស ការិយាល័យអង្គការសហ្របជាជាតិ្របចំាេនៅកម្ពុជា មូលនិធិសហ្របជា
ជាតិស្រមាប់្របជាជន កម្មវិធីអភិវឌ ន៍សហ្របជាជាតិ និង យូនីេសហ្វ ែដលបានគំា្រទែផ្នក
បេច្ចកេទស និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្រមាប់ការេរៀបចំែកស្រមួលបញ្ជីេគាលេដៅ ចំណុចេដៅ និងសូចនាករ 
ៃន គ.អ.ច.ក. េនះ។  
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ឯកសារេនះ គឺជាសមិទ្ធផលមួយេទៀតដ៏សំខាន់ របស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ស្រមាប់
ការអនុវត្ត េធ្វើឱ សេ្រមចបាន រេបៀបវារៈ ឆំា២០៣០ ជាពិេសស ស្រមាប់្រកសួង សាប័នរបស់រាជ
រដាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការេរៀបចំេគាលនេយាបាយ យុទ្ធសា្រស្ត និងែផនការសកម្មភាពនានា 
ស្រមាប់អនុវត្តឱ សេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. េនៅក្នុងអាណត្តិកាលែដលេនៅសល់ និងស្រមាប់ៃដគូ
អភិវឌ ន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការជួយគំា្រទសកម្មភាពនានា ស្រមាប់េធ្វើឱ សេ្រមចបាន េគាល
េដៅទំាងេនះ។  

ខ្ញុំេជឿជាក់ថា ការអនុវត្តសកម្មភាពនានា របស់ ្រកសួង សាប័ន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ែដល
នំាេទៅសេ្រមចបាននូវេគាលេដៅនានា ក្នុងឯកសារេនះ កន៏ឹងរមួចំែណកយ៉ងសំខនផ់ងែដរកនុងករ
សេ្រមចបនចកខុវស័ិយ ឆន ២ំ០៥០ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ និងពនំមំកនូវភពរុងេរឿង មគគី
ភព មនករអបរ់ខំពស់ កររកីចេ្រមើន និងវបបធមរ៌ស់រេវ ើក គម នភព្រកី្រក េ យ្របជជនកមពុជទងំ
អស់រស់េនកនុងភពសុខដុមរមន។       

ៃថង                       ែខ           ឆន ខំល ច ្វ ស័ក ព.ស. ២៥៦៦  
េធ្វើេន ជធនីភនេំពញ ៃថងទី           ែខ             ឆន ២ំ០២២ 
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តារាងមាតិកា 
 

អារម្ភកថា ………………………………………………………………………….…...… i 
តារាងមាតិកា …………………………………...……………………………………….. iii 
ជំពូកទី១៖ េសចក្តីេផ្តើម ........................................................................................... ១ 

១.១  ្របវត្តិេដើម .................................................................................................. ១ 
១.២ េគលេ អភវិឌ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ ២០១៦-២០៣០ ............................ ២ 
១.៣ លទធផលៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ឆន ២ំ០១៩ ........................................... ៣ 
១.៤ េគលបំណងៃនករេរៀបចំែកស្រមួលបញជ ី ចំណុចេ  និងសូចនករ របស់ គ.អ.ច.
 ក. ២០១៦-២០៣០ ................................................................................... 

 
៤ 

ជំពូកទី២៖ ការែកស្រមួលបញ្ជី ចំណុចេដៅ និងសូចនាករេគាលេដៅអភិវឌ
 ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា ............................................................ 

 

៥ 
២.១  េសចក្តីេផ្តើម ................................................................................................ ៥ 
២.២ ដំេណើ រករែកស្រមួល .................................................................................. ៥ 
២.៣ លកខខណ្ឌ ៃនករែកស្រមួល ........................................................................... ៦ 
២.៤ លទធផលៃនករែកស្រមួល ............................................................................ ៧ 

ជំពូកទី៣៖ ជំហាន្រតូវអនុវត្តបន្ត  .................................................................... ១០ 

៣.១  ករបន្តអនុវត្ត ............................................................................................. ១០ 
៣.២  ករ ម ន្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្ល .............................................................. ១០ 

ជំពូកទី៤៖ េសចក្តីសន្និដាន .................................................................................. ១១ 

ឧបសម្ព័ន្ធ៖ ពាក បំ្របួញ ....................................................................................... ១២២ 

បញ្ជីតារាង 
តារាងទី១៖  បញ្ជីែកស្រមួលចំណុចេដៅ និងសូចនាករេគាលេដៅអភិវឌ

្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា តាមេគាលេដៅ នីមួយៗ ....................... 
 

១៣ 
េគលេ ទ១ី : បញចបភ់ព្រកី្រក្រគបទ់្រមងេ់ន្រគបទី់កែន្លង ………………………………... ១៣ 
េគលេ ទ២ី : បញចបភ់ពអតឃ់្ល ន សេ្រមចឱយបនសន្តិសុខេសប ង េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង ថ ន

ភព រូបតថមភ និង េលើកកមពស់កសិកមម្របកបេ យចីរភព ……………...

 

១៦ 
េគលេ ទ៣ី : ធនឱយជីវភពរស់េនរបស់្របជជន្របកបេ យសុខភពល្អ និងេលើកកមពស់

សុខុមលភពរបស់មនុស ្រគបរូ់បនិង្រគបវ់យ័ ……………………………... 

 

២០ 
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េគលេ ទ៤ី : ធនឱយករអបរ់មំនគុណភព ្របកបេ យសមធម ៌បរយិបន័ន និង េលើក
កមពស់ឱកសកនុងករសិក េពញមយួជីវតិ ស្រមបទ់ងំអស់គន  ………..…… 

 
២៦ 

េគលេ ទ៥ី :  សេ្រមចឱយបនសមភពេយនឌរ័និងព្រងឹងភពអង់ ចរបស់្រស្តីនិងកុមរ្ីរគប់
រូប ………………………………………………………………………….

 
៣០ 

េគលេ ទ៦ី :  ធនឱយមនទឹកនិងអនមយ័នងិករ្រគប្់រគងទឹកនងិអនមយ័្របកបេ យចីរ
ភពស្រមប្់របជជន្រគបរូ់ប ………………………………………………. 

 
៣៥ 

េគលេ ទ៧ី :  ធនករផគតផ់គងថ់មពលអគគិសនមីយួ្រគប្់រគន ់មនចីរភព ចទុកចិត្តបន 
និងមនៃថ្លសមរមយ ស្រមបអ់នកេ្របើ្របស់្រគប្់របេភទ ………………………..…. 

 
៣៨ 

េគលេ ទ៨ី :  ធនកំេណើ នេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភពនិងបរយិបនន មនមុខរបរេពញ
េលញនិងផលិតភព និងមនករងរសមរមយស្រមប្់របជជន្រគបរូ់ប ………. 

 
៣៩ 

េគលេ ទ៩ី :  ក ងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលធនន់ងឹករែ្រប្របួល កសធតុ  េលើកកមពស់
ឧស ហូបនយីកមម្របកបេ យចីរភពនិងបរយិបន័ននិងេលើកកមពស់ន នុវត្តន ៍

 
៤៦ 

េគលេ ទ១ី០ : កតប់នថយវសិមភពេនកនុង្របេទសនិងកនុងចំេ មប ្ត ្របេទសនន …… ៥០ 
េគលេ ទ១ី១ : េធ្វើឱយទី្រកុងនិងកែន្លង ងំទីលំេនថមីស្រមប្់របជជន មនលកខណៈបរយិបនន 

សុវតថភិព ធនន់ឹងករែ្រប្របួល កសធតុនិងចីរភព …………………………. 
 

៥៤ 
េគលេ ទ១ី២ :  ធនឱយមនចីរភពកនុងទ្រមងៃ់នករេ្របើ្របស់និងផលិតកមម ………………… ៥៥ 
េគលេ ទ១ី៣ : ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ និង

ផលបះ៉ពល់របស់  …………………………………………………………………. 
 

៥៥ 
េគលេ ទ១ី៤ : អភរិក និងេ្របើ្របស់្របកបេ យចីរភពនូវ ម សមុ្រទ សមុ្រទ នងិធនធន

សមុ្រទ ស្រមបក់រអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព …………………………………. 
 

៥៧ 

េគលេ ទ១ី៥ :  ករពរ ្ត រ និងជរំុញករេ្របើ្របស់្របកបេ យចីរភពនូវ្របពន័ធេអកូឡូសីុ
េនេលើែដនេគក ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ យចីរភព ្របយុទធ្របឆងំនឹង 
ឱនភពដី បញឈបន់ិងបែង្វរទសិៃនករសឹកេរចរលឹគុណភពដី និងបញឈបកុ់ំ
ឱយបតប់ងជ់ីជតដិីនិងជីវៈច្រមុះ …………………………………………………. 

 
 
 

៥៩ 
េគលេ ទ១ី៦ : េលើកកមពស់សងគមែដលមនសន្តិភព្របកបេ យបរយិបនន េដើមបកីរអភវិឌ

្របកបេ យចីរភព ផ្តល់នូវករទទួលបនយុត្តិធមស៌្រមប្់របជជន្រគបរូ់ប
និងក ង ថ បន័ែដលមន្របសិទធភព គណេនយយភព និងបរយិបនន េន
្រគបក់្រមតិ ………………………………………………………………………….. 

 
 
 

៦២ 
េគលេ ទ១ី៧ : ព្រងឹងមេធយបយអនុវត្តនន និងបេងកើតភពរស់រេវ ើកៃនភពជៃដគូសកល 

ស្រមបក់រអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព …………………………………………. 
 

៦៣ 
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េគលេ ទ១ី៨ :  បញចបផ់លបះ៉ពល់ជអវជិជមនរបស់មនី/សំណល់ជតផិទុះពសី្រងគ ម និង
ជំរុញករសេ្រងគ ះជនរងេ្រគះ ……………………………………………………. 

 
៦៨ 

តារាងទី២៖  តៃម្ល្រគាេដើមនិងចំណុចេដៅ ែកស្រមួល ៃនសូចនាករនីមួយៗ 
របស់េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា ……………….

 
៧២ 

េគលេ ទ១ី : បញចបភ់ព្រកី្រក្រគបទ់្រមងេ់ន្រគបទី់កែន្លង ……………………………………… ៧៣ 
េគលេ ទ២ី : បញចបភ់ពអតឃ់្ល ន សេ្រមចឱយបនសន្តិសុខេសប ង េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង ថ ន

ភព រូបតថមភ និង េលើកកមពស់កសិកមម្របកបេ យចីរភព ……………….. 
 

៧៥ 
េគលេ ទ៣ី : ធនឱយជីវភពរស់េនរបស់្របជជន្របកបេ យសុខភពល្អ និងេលើកកមពស់

សុខុមលភពរបស់មនុស ្រគបរូ់បនិង្រគបវ់យ័ ………………………………….. 
 

៧៩ 
េគលេ ទ៤ី : ធនឱយករអបរ់មំនគុណភព ្របកបេ យសមធម ៌បរយិបន័ន និង េលើក

កមពស់ឱកសកនុងករសិក េពញមយួជីវតិ ស្រមបទ់ងំអស់គន  …………..…… 
 

៨៣ 
េគលេ ទ៥ី :  សេ្រមចឱយបនសមភពេយនឌរ័និងព្រងឹងភពអង់ ចរបស់្រស្តីនិងកុមរ្ីរគប់

រូប ……………………………………………………………………………………… 
 

៨៧ 
េគលេ ទ៦ី :  ធនឱយមនទឹកនិងអនមយ័នងិករ្រគប្់រគងទឹកនងិអនមយ័្របកបេ យចីរ

ភពស្រមប្់របជជន្រគបរូ់ប ………………………………………………………. 
 

៩១ 

េគលេ ទ៧ី :  ធនករផគតផ់គងថ់មពលអគគិសនមីយួ្រគប្់រគន ់មនចីរភព ចទុកចិត្តបន 
និងមនៃថ្លសមរមយ ស្រមបអ់នកេ្របើ្របស់្រគប្់របេភទ ………………………..…. 

 
៩៤ 

េគលេ ទ៨ី :  ធនកំេណើ នេសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភពនិងបរយិបនន មនមុខរបរេពញ
េលញនិងផលិតភព និងមនករងរសមរមយស្រមប្់របជជន្រគបរូ់ប ………. 

 
៩៥ 

េគលេ ទ៩ី :  ក ងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលធនន់ងឹករែ្រប្របួល កសធតុ  េលើកកមពស់
ឧស ហូបនយីកមម្របកបេ យចីរភពនិងបរយិបន័ននិងេលើកកមពស់ន នុវត្តន ៍

 
១០១ 

េគលេ ទ១ី០ : កតប់នថយវសិមភពេនកនុង្របេទសនិងកនុងចំេ មប ្ត ្របេទសនន …… ១០៥ 
េគលេ ទ១ី១ : េធ្វើឱយទី្រកុងនិងកែន្លង ងំទីលំេនថមីស្រមប្់របជជន មនលកខណៈបរយិបនន 

សុវតថភិព ធនន់ឹងករែ្រប្របួល កសធតុនិងចីរភព …………………………. 
 

១០៧ 

េគលេ ទ១ី២ : ធនឱយមនចីរភពកនុងទ្រមងៃ់នករេ្របើ្របស់និងផលិតកមម …………………. ១០៨ 
េគលេ ទ១ី៣ : ចតវ់ធិនករជបនទ ន ់េដើមប្ីរបយុទធ្របឆងំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ និង

ផលបះ៉ពល់របស់  …………………………………………………………………. 
 

១០៩ 
េគលេ ទ១ី៤ : អភរិក និងេ្របើ្របស់្របកបេ យចីរភពនូវ ម សមុ្រទ សមុ្រទ និងធន

ធនសមុ្រទ ស្រមបក់រអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព ………………………….. 
 

១១០ 

េគលេ ទ១ី៥ :  ករពរ ្ត រ និងជរំុញករេ្របើ្របស់្របកបេ យចីរភពនូវ្របពន័ធេអកូឡូសីុ
េនេលើែដនេគក ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេ យចីរភព ្របយុទធ្របឆងំនឹង 
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ឱនភពដី បញឈបន់ិងបែង្វរទសិៃនករសឹកេរចរលឹគុណភពដី និងបញឈបកុ់ំ
ឱយបតប់ងជ់ីជតដិីនិងជីវៈច្រមុះ …………………………………………………. 

 
១១២ 

េគលេ ទ១ី៦ : េលើកកមពស់សងគមែដលមនសន្តិភព្របកបេ យបរយិបនន េដើមបកីរអភវិឌ
្របកបេ យចីរភព ផ្តល់នូវករទទួលបនយុត្តិធមស៌្រមប្់របជជន្រគបរូ់ប
និងក ង ថ បន័ែដលមន្របសិទធភព គណេនយយភព និងបរយិបនន េន
្រគបក់្រមតិ ………………………………………………………………………….. 

 
 
 

១១៥ 

េគលេ ទ១ី៧ : ព្រងឹងមេធយបយអនុវត្តនននិងបេងកើតភពរស់រេវ ើកៃនភពជៃដគូសកល 
ស្រមបក់រអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព …………………………………………. 

 
១១៦ 

េគលេ ទ១ី៨ :  បញចបផ់លបះ៉ពល់ជអវជិជមនរបស់មនី/សំណល់ជតផិទុះពសី្រងគ ម និង
ជំរុញករសេ្រងគ ះជនរងេ្រគះ ……………………………………………………. 

 
១២០ 

 

បញ្ជីរូបភាព 
រូបភព ១.១ :  លទធផលៃនករអនុវត្តេគលេ ៃន គ.អ.ច.ក. ឆន ២ំ០១៩ …….….….………. ៤ 
រូបភព ២.១ :  សូចនករ និងចំណុចេ របស់គ.អ.ច. កល គ.អ.ច.ក. និង គ.អ.ច.ក. 

ែកស្រមួល …………………………………………………………….……………. 
 

៧ 

រូបភព ២.២ :  ចំនួនចំណុចេ មេគលេ នីមយួៗ របស់ គ.អ.ច. កល គ.អ.ច.ក. 
និង គ.អ.ច.ក. ែកស្រមួល ……………………………………………..…………. 

 
៨ 

រូបភព ២.៣ :  ចំនួនសូចនករ មេគលេ នមីយួៗ របស់ គ.អ.ច. កល     គ.អ.ច.ក. 
និង គ.អ.ច.ក. ែកស្រមួល ……………….…………….…………………………. 

 
៩ 
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ជំពូកទី១៖  
 

េសចក្តីេផ្តើម 

១.១ ្របវត្តិេដើម  

េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពសាកល ្រតូវបានេធ្វើមូលដាននីយកម្ម មកក្នុង
បរិការណ៍កម្ពុជា និងេរៀបចំបានជា្រកបខ័ណេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា (គ.អ.ច.ក.) 
២០១៦-២០៣០ េដាយទទួលបានការអនុម័តពីរាជរដាភិបាលកម្ពុជា កាលពីៃថ្ងទី១៩ ែខវិច្ឆិកា 
២០១៨។ ភាមៗ បនាប់ពីទទួលបានការអនុម័តពីរាជរដាភិបាលកម្ពុជា បណា្ដេគាលេដៅ ចំណុចេដៅ 
និងសូចនាករ ែដលមានេនៅក្នុង្រកបខ័ណ គ.អ.ច.ក. ២០១៦-២០៣០ ្រតូវបានប្រ បចូលក្នុង
ក្នុង្របព័ន្ធែផនការជាតិ ស្រមាប់អនុវត្ត។ ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-

២០២៣ គឺជាឧបករណ៍មួយយា៉ងសំខាន់ ស្រមាប់អនុវត្ត េធ្វើឱ សេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. បែន្ថមេលើតួ
នាទីចម ងៃនការអនុវត្ត េគាលនេយាបាយអាទិភាពរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា។  

ជាទូេទៅ េដើម ីវាយតៃម្លពីលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត និងសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. រាជរដាភិ
បាលកម្ពុជា បានចុះេឈាះជាមួយអង្គការសហ្របជាជាតិ េដើម ីពិនិត េមើលជារួមក្នុងក្រមិតជាតិ ពី
លទ្ធផលជាក់ែស្តងៃនការសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. ក្នុងឆំា២០១៩។ របាយការណ៍ែដលមានេឈាះ
ថា របាយការណ៍្រតួតពិនិត ថាក់ជាតិេដាយស្ម័្រគចិត្ត ឆាំ២០១៩ េនះ ្រតូវបានេរៀបចំជាបនាន់ េនៅ
េដើមឆំា២០១៩ និង្រតូវេផ្ញើេទៅអង្គការសហ្របជាជាតិ េហើយ្រតូវបងាញេនៅក្នុងេវទិកានេយាបាយ
ក្រមិតខ្ពស់របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ េនៅែខកក្កដា ឆំា២០១៩។  

េដាយសារការេរៀបចំរបាយការណ៍េនះ មានលក្ខណៈបនាន់ និងេ្របើ្របាស់រយៈេពលខ្លី 
ក្នុងឆំា២០១៩ សូចនាករទំាងអស់ មិនមានទិន្នន័យគំា្រទ ស្រមាប់ឆំា២០១៩ េទ និងសូចនាករមួយ
ចំនួនេទៀត ក៏មិនមានទិន្នន័យគំា្រទែដរស្រមាប់ឆំា២០១៨ ែដលជាេហតុមិនអាចវាយតៃម្លពីលទ្ធ
ផលៃនការសេ្រមចបាន របស់សូចនាករទំាងេនាះ។  េឆ្លើយតបនឹងប េនះ ្រកសួងែផនការបាន
ផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ នភាពៃនការសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. ឆំា២០១៩ េដើម ីបំេពញ
បែន្ថមេលើរបាយការណ៍្រតួតពិនិត ថាក់ជាតិេដាយស្ម័្រគចិត្ត ឆំា២០១៩។  

ែផ្អកេលើលទ្ធផលែដលបានរកេឃើញ ក្នុងរបាយការណ៍ទំាងពីរេនះមានចំណុចេដៅមួយ
ចំនួនពំុមិនទាន់ទិន្នន័យគំា្រទ និងមានចំណុចេដៅមួយចំនួនេទៀតសេ្រមចបានទាបជាងេគាលេដៅ
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ែដលេ្រគាងទុក។ ការពិនិត េមើលេដាយយកចិត្តទុកដាក់ ពីប េនះ និងរួមជាមួយមតិេស្នើេឡើង
របស់្របមុខរាជរដាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងេវទិកាេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក ឆំា២០២០ ពីការពិចារណាែក
ស្រមួលេគាលេដៅរបស់ គ.អ.ច. ្រកសួងែផនការបានែណនំាដល់្រកសួង សាប័ននានា រួមទំាង ភាគី
ពាក់ព័ន្ធ ឱ ពិចារណ ែកស្រមួលបញ្ជីចំណុចេដៅ និងសូចនាករ ែផ្អកេលើប ្របឈមែដលបាន
េលើកេឡើងខាងេលើ។  

តាមការពិភាក រវាង្រកសួងែផនការ ជាមួយ ្រកសួង សាប័ន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ការ
ែកស្រមួលបញ្ជីចំណុចេដៅនិងសូចនាករ ្រតូវបានេផាតេលើសូចនាករែដលពំុមានទិន្នន័យគំា្រទ 
សូចនាករែដលសេ្រមចបានទាបេគាលេដៅេ្រគាងទុក និង ក៏អាចពិចារណាេឡើងវិញផងែដរចំេពាះ
សូចនាករែដលសេ្រមចបានេលើសពីេគាលេដៅេ្រគាងទុកេ្រចើនេលើសលុប េដាយបេង្កើនតៃម្ល
ចំណុចេដៅ។ បែន្ថមេលើេនះេទៀត ្រកសួងែផនការក៏បានែណនំាដល់្រកួង សាប័ន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ 
ឱ ពិចារណេលើកេឡើងនូវសូចនាករែដលតំណាងឱ សកម្មភាព និងកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់សាមី
សាប័នរបស់ខ្លួន និងរួមចំែណកេធ្វើសេ្រមចបានេគាលេដៅណាមួយ ៃន គ.អ.ច.ក. េដើម ីបញ្ចូលក្នុង
បញ្ជីចំណុចេដៅ និងសូចនាករ។   

១.២ េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា ២០១៦-២០៣០  

្រកបខ័ណេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា ២០១៦-២០៣០ បានទទួល
ការអនុម័ត កាលពីៃថ្ងទី១៩ ែខវិច្ឆិកា ឆាំ២០១៨។ ែផ្អកេលើេគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព
សាកល (គ.អ.ច.) និងែផ្អកេលើការគិតគូពីសានភាពសង្គម េសដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា ែដលអាចទទួល
យកបាននូវបណា្ដេគាលេដៅ ចំណុចេដៅ និងសូចនាករ មកអនុវត្តក្នុងបរិការណ៍កម្ពុជា រាជរដាភិបាល
កម្ពុជាបានសេ្រមចកំណត់យកេគាលេដៅចំនួន ១៨ ែដល្រតូវបានបែន្ថមេគាលេដៅជាតិ ១ េលើ
េគាលេដៅទំាងអស់ែដលទទួលយកពីេគាលេដៅសាកល ចំណុចេដៅចំនួន ៨៨ េធៀបនឹងចំណុចេដៅ
សាកលមានចំនួន ១៦៩ និង សូចនាករចំនួន ១៤៨ ែដលក្នុងេនាះរួមបញ្ចូលទំាងសូចនាករជាតិ
ចំនួន៩៦ េធៀបនឹងសូចនាករសាកលមានចំនួន ២៣២។ 

្រកបខ័ណ គ.អ.ច.ក. ២០១៦-២០៣០ មិនែមនជាែផនការសកម្មភាពេទ។ េដើម ីអនុវត្ត 
និងេធ្វើឱ សេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. េនះ រាជរដាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈ្រកសួងែផនការ បានប្រ ប
បណា្ដេគាលេដៅ ចំណុចេដៅ និងសូចនាកររបស់ គ.អ.ច.ក.  េទៅក្នុង្របព័ន្ធែផនការជាតិ ជាពិេសស 
ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ.) ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍វិស័យ និងែផនការ
េនៅថាក់េ្រកាមជាតិ។  
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បនាប់ពីអនុវត្ត ក្នុងរយៈេពលខ្លី ក្នុងឆំា២០១៩ រាជរដាភិបាលកម្ពុជា បានចុះេឈាះ
ជាមួយអង្គការសហ្របជាជាតិ េដើម ីវាយតៃម្លពីលទ្ធផលៃនការសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. តាមរយៈ 
ការេរៀបចំរបាយការណ៍្រតួតពិនិត ថាក់ជាតិេដាយស្ម័្រគចិត្ត ឆំា២០១៩ និង ្រតូវបានបំេពញបែន្ថម 
តាមរយៈ ការេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ នភាពឆំា២០១៩ ៃនការសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក.។  

របាយការណ៍ទំាងពីរេនះ ្រតូវបានេបាះពុម្ព និងផ ព្វផ យ ទំាងេនៅក្នុង និងេ្រកៅ
្របេទស និងទំាងេនៅថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ។  

១.៣ លទ្ធផលៃនការសេ្រមចបាន ឝ.អ.ច.ក. ឆំា២០១៩ 
ការវាយតៃម្លពីវឌ នភាពៃនការសេ្រមចបាន សូចនាករ និងចំណុចេដៅរបស់ គ.អ.ច.ក. 

្រតូវបានែបងែចកនិងបងាញ ជា ៣ក្រមិត ដូចខាងេ្រកាម៖  
ក. េលើសចំណុចេដៅ៖ គឺជាការបងាញឱ េឃើញពីលទ្ធផលល្អ្របេសើរ ែដលជាការអនុវត្ត

បានេលើសតៃម្លចំណុចេដៅែដលបានកំណត់១០% េនៅក្នុងឆំាអនុវត្តនីមួយៗ។  
ខ. ស្ថតិេលើគន្លងឈានេទៅសេ្រមចបាន៖ គឺជាលទ្ធផលល្អ ែដលជាការកំណត់បងាញ

តៃម្លៃនលទ្ធផលអនុវត្តេនៅចេនាះរវាងេ្រកាមតៃម្លចំណុចេដៅែដលបានកំណត់្រតឹម១០% និងេលើស
តៃម្លចំណុចេដៅែដលបានកំណត់្រតឹម១០% េនៅក្នុងឆំាអនុវត្តនីមួយៗ។ 

គ. ទាបជាងចំណុចេដៅ៖ គឺជាលទ្ធផល ែដលជាការកំណត់បងាញតៃម្លៃនលទ្ធផល
អនុវត្ត ទាបជាង តៃម្លចំណុចេដៅែដលបានកំណត់១០% េនៅក្នុងឆំាអនុវត្តនីមួយៗ។   

េ្រកៅពីក្រមិតទំាង៣ ៃនការវាយតៃម្លេនះ គានទិន្នន័យ នឹង្រតូវផ្តល់ជាការកំណត់ចំណាំ 
ចំេពាះសូចនាករឬចំណុចេដៅណា ែដលពំុមានទិន្នន័យគំា្រទស្រមាប់ការវាយតៃម្លពីលទ្ធផលៃនការ
អនុវត្ត េនៅក្នុងអាណត្តិកាលៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ នភាពេនះ។ ការពំុមានទិន្នន័យគំា្រទ ្រតូវ
បានែចកេចញជាពីរែផ្នកគឺ ទី១ សំេដៅេលើការពំុមិនមាន្របភពទិន្នន័យគំា្រទ ស្រមាប់ការវាយតៃម្លពី
លទ្ធផលៃនការសេ្រមចបាន សូចនាករឬចំណុចេដៅ របស់ គ.អ.ច.ក. និង ទី២ មាន្របភពទិន្នន័យ
គំា្រទ បុ៉ែន្តពំុមានវដ្តស្រមាប់ផលិតេនៅក្នុងអាណត្តិកាលៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍ (ក្នុងករណីរបាយ
ការណ៍េនះ គឺឆំា២០១៩) ជាពិេសស ទិន្នន័យែដលពឹងែផ្អកេលើអេង្កត ឬជំេរឿននានាែដលមានរយៈ
េពលែវង (៥ឆំា ឬ១០ឆំាម្តង) ដូច អេង្កត្របជាសា្រស្តនិងសុខភាពកម្ពុជា អេង្កតពាក់កណា្ដល
ជំេរឿន និងជំេរឿនជាេដើម។ 
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រូបភាព ១.១៖ លទ្ធផលៃនការអនុវត្តេគាលេដៅៃន គ.អ.ច.ក. ឆំា២០១៩ 

 

១.៤ េគាលបំណងៃនការេរៀបចំែកស្រមួល បញ្ជីចំណុចេដៅ និងសូចនាករ  
របស់ គ.អ.ច.ក. ២០១៦-២០៣០ 
ក្នុងចំេណាមចំណុចេដៅចំនួន៨៨ មាន១៨ (េស្មើនឹង២០,៤៥%) គានទិន្ន័យគំា្រទ 

ែដលក្នុងេនាះ មានែត្របមាណជាង ១ភាគ៣ ពំុមាន្របភពទិន្នន័យ ចំែណកឯសូចនាករជិត២ភាគ៣ 
េទៀត មាន្របភពទិន្នន័យគាំ្រទ ែតពុំមានវដ្តទិន្នន័យផលិតស្រមាប់ការវាយតៃម្លលទ្ធផលអនុវត្ត 
គ.អ.ច.ក. ក្នុងឆំា២០១៩ េនះេទ ដូចេនះ អាចចាត់ទុកថា ពំុមានទិន្នន័យក្នុងឆំា២០១៩ ែតនឹង
អាចមានទិន្ន័យគំា្រទេនៅឆំាខាងមុខ ែដលមានវដ្តទិន្ន័យផលិត។ ែផ្អកេលើការកំណត់ខាងេលើ លទ្ធផល
ែដលបងាញក្នុងរបាយការណ៍វឌ ភាពឆំា២០១៩ ៃនការសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. ប ក់ថា៖   

 ៣១,៨២% ៃនចំណុចេដៅ៖ សេ្រមចេលើសេគាលេដៅកំណត់េដៅ 
 ៣១,៨២% ៃនចំណុចេដៅ៖ ស្ថិតេលើគន្លងេទៅសេ្រមចបានតាមការកំណត់ 
 ១៥,៩១% ៃនចំណុចេដៅ៖ សេ្រមចបានទាបជាងេគាលេដៅកំណត់ 
 ២០,៤៥% ៃនចំណុចេដៅ៖ គានទិន្នន័យ (រួមទំាង គានវដ្តទិន្នន័យ និង គាន្របភព

ទិន្នន័យ)។ 

ដូចេនះ ការែកស្រមួលនឹងេផាតការយកចិត្តទុកដាក់េលើ សូចនាករែដលពំុមាន
្របភពទិន្នន័យគំា្រទ ្របមាណ ២០,៤៥% និង ចំណុចេដៅែដលសេ្រមចបានទាបជាងេគាលេដៅ
ែដលបានេ្រគាងទុក ជាមួយគានឹងផលប៉ះពាល់ែដលបានេកើតមាន ពីការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-
១៩ មកេលើសង្គមេសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។   

 

េលីសចណុំចេ , 
២៨, 31.82%

សថិតេលគីន្លងេទសេ្រមចបន, 
២៨, 31.82%

ទបជងចំណុចេ , ១៤, 
15.91%

គម នទនិនន័យ, ១៨, 
20.45%
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ជំពូកទី២៖  
 

ការែកស្រមួលបញ្ជី ចំណុចេដៅ និងសូចនាករ  
េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា 

២.១ េសចក្តីេផ្តើម  

ែផ្អកេលើលទ្ធផលៃនការវាយតៃម្លលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយ
ចីរភាពកម្ពុជា (គ.អ.ច.ក.) ែដលបានបងាញតាមរយៈ របាយការណ៍្រតួតពិនិត ថាក់ជាតិេដាយ
ស្ម័្រគចិត្ត ឆាំ២០១៩ និងរបាយការណ៍វឌ នភាពភាពឆំា២០១៩ ៃនការសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. 
ផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ និងេដាយែផ្អកតាម្របសាសន៍ែណនំាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
របស់្របមុខរាជរដាភិបាលកម្ពុជា ែថ្លងក្នុងេវទិកាេសដ្ឋកិច្ចពិភពេលាក កាលពីៃថ្ងទី២២ ែខក  ឆំា
២០២០ ែដលបានេស្នើឱ អង្គការសហ្របជាជាតិពិនិត េមើលេឡើងវិញពីេគាលេដៅ ចំណុចេដៅ របស់
េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព ដូចេនះ កម្ពុជាក៏្រតូវែកស្រមួលបណា្ដេគាលេដៅនានា រួម
ទំាងេគាលេដៅជាតិ ែដលមានេនៅក្នុង គ.អ.ច.ក. និង ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ។ 

២.២ ដំេណើរការៃនការែកស្រមួល  

ការងារែកស្រមួលបញ្ជីេគាលេដៅ និងចំណុចេដៅ និងសូចនាករ របស់ គ.អ.ច.ក. េនះ  
បានចាប់េផ្តើមតំាងពីែខកក្កដា ឆំា២០២០ េដាយ្រកសួងែផនការបានសំណូមពរឱ ្រកសួង សាប័ន
នានាពិនិត ពិចារណាែកស្រមួលសូចនាករនានា ែដលពំុមានទិន្នន័យគំា្រទ ពិនិត េមើលសូចនាករ
ែដលមិនសេ្រមចបានតាមេគាលេដៅកំណត់ និងពិចារណាបែន្ថមនូវសូចនាករមួយចំនួន ែដលអាច
រេលចនូវកិច្ចខំ្របឹងែ្របងរបស់សាប័ន ក្នុងការចូលរួមេធ្វើឱ សេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក.។ បុ៉ែន្តមកដល់
ែខកុម្ភៈ ឆំា២០២១ េដាយសារចាប់េផ្តើមមានការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ្រកសួងែផនការក៏
បានែណនំាបែន្ថមដល់្រកសួងសាប័ននានា ឱ ពិចារណាពីផលប៉ះពាល់ៃនការរីករាលដាលៃនេម
េរាគរាតត តសាកលេនះ មកេលើដំេណើរការេឆាះេទៅសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. េនះ។ េនៅក្នុងរយៈ
េពលៃនការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩េនះ េទាះបីេយើងពំុមានេពលេវលាេធ្វើការងារ និងជួបគាេដើម ី
ពិភាក េដាយផាល់េដើម ីបញ្ចប់ការងារេនះក្តី េយើងក៏បានដំេណើរការការងារអនឡាញេដើម ីបញ្ចប់
ការងារេនះ។  
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េសចក្តី្រពាងែកស្រមួលបញ្ជី ចំណុចេដៅ និងសូចនាករ គ.អ.ច.ក. ្រតូវបានពិភាក
ចំនួនបីេលើក គឺក្រមិតបេច្ចកេទសពីរេលើក ៃថ្ងទី១៦ ែខកក្កដា ឆំា២០២០ និងៃថ្ងទី១៩ែខកុម្ភះ ឆំា
២០២១ និងបនាប់ពីទទួលបានអនុសាសន៍នានា ពី្រកសួងសាប័ន េលើេសចក្តី្រពាងៃនបញ្ជីចំណុច
េដៅ និងសូចនាករេនះ ្រកសួងែផនការបានេរៀបចំកិច្ច្របជំុម្តងេទៀតក្រមិតនេយាបាយនាៃថ្ងទី៣០ 
ែខវិច្ឆិកា ឆំា២០២១ េដើម ីពិនិត និងផ្តល់ការឯកភាពេលើេសចក្តី្រពាងជាចុងេ្រកាយ។ ជាថ្មីម្តង
េទៀត េដើម ី្របាកដថា រាល់អនុសាសន៍ និងការែកស្រមួលរបស់្រកសួង សាប័ន ្រតូវបានដាក់
បញ្ចូលក្នុងឯកសារេនះ ្រកសួងែផនការ បានេផ្ញើេសចក្តី្រពាងចុងេ្រកាយេទៅ្រកសួង សាប័ន េដើម ី
ពិនិត ជាចុងេ្រកាយ។ េសចក្តី្រពាងេនះ ្រតូវបានអនុម័ត កាលពីៃថ្ងទី១ ែខកក្កដា ឆំា២០២២។  

២.៣ លក្ខខណៃនការែកស្រមួល 

ដូចបានប ក់េនៅក្នុងែផ្នកខាងេលើ ការែកស្រមួលបញ្ជីចំណុចេដៅ និងសូចនាករ ្រតូវ
បានែននំាេដាយ្រកសួងែផនការ ែដលមាន៧ចំណុច សំខាន់ៗ គឺ  

 ការែកស្រមួល្រតូវែផ្អកេលើលទ្ធផលៃនការសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. ែដលបានបងាញ
ក្នុងរបាយការណ៍វឌ នភាព ឆំា២០១៩ ៃនការសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. េដាយេផាតជា
សំខាន់េលើសូចនាករែដលពុំមាន្របភពទិន្នន័យគំា្រទ (ចំនួន១៣ េស្មើ ៨,៧៨%) និង 
សូចនាករែដលអនុវត្តបានទាបជាងេគាលេដៅែដលបានកំណត់ (ចំនួន ២២ េស្មើ 
១៤,៨៦%) និងផលប៉ះពាល់ៃនការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។  

 ពិចារណាដកេចញ (ឬែស្វងរក្របភពទិន្នន័យគំា្រទ) ចំេពាះសូចនាករែដលពំុមាន 
្របភពទិន្នន័យគំា្រទ។  

 ែកស្រមួលសូចនាករ (រួមទាំងបំេពញនូវលក្ខខណរបស់សូចនាករ) េដើម ីអាចអនុវត្ត 
និងអាចមាន្របភពទិន្នន័យគំា្រទ។   

 ែកស្រមួលតៃម្លចំណុចេដៅ េដាយបេង្កើនឬបន្ថយ ែផ្អកេលើសានភាពជាក់ែស្តង (រួមទំាង
ផលប៉ះពាល់ៃនការរីករាលដាលរបស់េមេរាគកូវីដ-១៩) ែដលអាចសេ្រមចបាន។ 

 ែកស្រមួលវដ្តទិន្នន័យ ែផ្អកតាមវដ្តៃន្របភពទិន្នន័យ (ដូចជាវដ្តៃនអេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចកម្ពុជា ជាេដើម)។ 

 េផាតសំខាន់ចំេពាះវិស័យែដលមានសូចនាករពំុមាន្របភពទិន្នន័យគាំ្រទ ឬមានសូច
នាករែដលអនុវត្តបានទាបជាងេគាលេដៅែដលបានកំណត់។ 
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 ពិចារណាដាក់បញ្ចូលសូចនាករថ្មីបែន្ថម េដើម ីបងាញពីកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់សាប័ន
ខ្លួន ក្នុងការចូលរួមចំែណកេធ្វើឱ សេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក.។ 

២.៤ លទ្ធផៃនការែកស្រមួល 

ែផ្អកេលើលក្ខខណែដលបានកំណត់ខាងេលើ ្រកសួងែផនការបានទទួលនូវការែក
ស្រមួលតាមវិស័យ និងសាប័ន េដាយភាគេ្រចើន មានការែកស្រមួលតៃម្លចំណុចេដៅ របស់សូចនាករ
មួយចំនួន ែកស្រមួល ឬដកេចញពីបញ្ជី នូវសូចនាករណាែដលកំណត់ថា ពំុអាចរក្របភពទិន្នន័យ
គំា្រទ និងបែន្ថមនូវសូចនាករមួយចំនួន តាមលក្ខខណៃនការមាន្របភពទិន្នន័យគំា្រទ ែដល
កំណត់ថា បានរួមចំែណកេធ្វើឱ សេ្រមចបាន េគាលេដៅៃន គ.អ.ច.ក.។  

ជារួមបនាប់ពីការែកស្រមួល គ.អ.ច.ក. មានេគាលេដៅចំនួន ១៨ ចំណុចេដៅចំនួន ៩៥ 
(េកើនេឡើង ៧) និងសូចនាករចំនួន ១៨៥ (េកើនេឡើង ៣៧)។     

រូបភាព ២.១៖ សូចនាករ និងចំណុចេដៅរបស់ 
គ.អ.ច. សាកល គ.អ.ច.ក. និង គ.អ.ច.ក. ែកស្រមួល 
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េបើពិនិត េមើលចំនួនៃនចំណុចេដៅ តាមេគាលេដៅនីមួយៗ របស់ េគាលេដៅអភិវឌ
្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា េយើងេឃើញថា មានេគាលេដៅចំនួន១១  ែដលមានចំនួនចំណុចេដៅ
មានការែ្រប្របួល គឺ៖  

 េគាលេដៅចំនួន៩ គឺ េគាលេដៅទី២, ទី៥, ទី៦, ទី៨, ទី៩, ទី១០, ទី១១, ទី១៦, និងទី
១៧ មានចំនួនចំណុចេដៅេកើនេឡើង។  

 េគាលេដៅចំនួន២ គឺ  េគាលេដៅទី១២, និងទី១៣ មានចំនួនចំណុចេដៅថយចុះ។ 
(សូមេមើលរូបភាពទី២)។     

រូបភាព ២.២៖ ចំនួនចំណុចេដៅតាមេគាលេដៅនីមួយៗ របស់ 
គ.អ.ច. សាកល គ.អ.ច.ក. និង គ.អ.ច.ក. ែកស្រមួល 

 

ដូចគាែដរ ចំនួនសូចនាករ ក៏មានការែ្រប្របួលតាមេគាលេដៅមួយចំនួនែដរ និងមួយ
ចំនួនេទៀត មិនមានការែ្រប្របួលេទ។ ក្នុងរូបភាពទី៣ បងាញថា មានេគាលេដៅចំនួន១១ មាន
ចំនួនសូចនាករេកើនេឡើង េគាលេដៅចំនួន៤ មានចំនួនសូចនាករថយចុះ  និងេគាលេដៅេផ ង
េទៀត ពំុមានការែ្រប្របួលេទ។  

 េគាលេដៅចំនួន១១ គឺ េគាលេដៅទី១, ទី២, ទី៣, ទី៥, ទី៦, ទី៨, ទី៩, ទី១០, ទី១៤, 
ទី១៦, និងទី១៧ ែដលចំនួនសូចនាករេកើនេឡើង។  

 េគាលេដៅចំនួន៤ គឺ  េគាលេដៅទី៤, ទី១១,ទី១២, ទី១៣ មានចំនួនសូចនាករថយ
ចុះ។  
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រូបភាព ២.៣៖ ចំនួនសូចនាករ តាមេគាលេដៅនីមួយៗ របស់ 
គ.អ.ច. សាកល គ.អ.ច.ក. និង គ.អ.ច.ក. ែកស្រមួល 
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ជំពូកទី៣៖  

 

ជំហាន្រតូវអនុវត្តបន្ត 

៣.១ ការបន្តអនុវត្ត   

េ្រកាយពីទទួលបានការអនុម័ត បញ្ជីែកស្រមួលចំណុចេដៅ និងសូចនាករ ្រតូវបានប្រ ប
េទៅក្នុងវិធានការេគាលនេយាបាយ ក្នុងរបាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ឆំា២០២១ េហើយនឹង
្រតូវបានប្រ បេទៅក្នុង ្របព័ន្ធែផនការជាតិ ដូចជា ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ.) 
២០២៤-២០២៨  ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍វិស័យ និងែផនការអភិវឌ ន៍ថាក់េ្រកាមជាតិ េដើម ី
បន្តអនុវត្តេដើម ីេធ្វើឱ សេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក.។ ចំេពាះ ផ.យ.អ.ជ. ២០២៤-២០២៨ នឹងចាប់េផ្តើម
េរៀបចំ េនៅេដើមឆំា២០២៣ ខាងមុខេនះ។ សូចនាកររបស់ គ.អ.ច.ក. ែដលមានេនៅក្នុងឯកសារេនះ 
នឹង្រតូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីសូចនាករស្នូល ស្រមាប់តាមដាន្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្ល ។   

៣.២ ការតាមដាន្រតួតពិនិត  និវាយតៃម្ល   

លទ្ធផលៃនអនុវត្តឱ សេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. េនះ នឹង្រតូវបានតាមដាន្រតួតពិនិត  និង
វាយតៃម្ល។ តាមការេ្រគាងទុក  រាជរដាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈ្រកសួងែផនការ នឹងេរៀបចំរបាយ
ការណ៍្រតួតពិនិត ថាក់ជាតិេដាយស្ម័្រគចិត្ត េនៅឆំា២០២២ េដាយចាប់េផ្តើមពី្រតីមាសទី៣ ឆំា
២០២២ និងផ្តល់របាយការណ៍េនះ និងបងាញេនៅេវទិកាអង្គការសហ្របជាជាតិ េនៅឆំា២០២៣។  
ការវាយតៃម្លពីលទ្ធផលសេ្រមចបានេនះ ក៏នឹង្រតូវបានដាក់បញ្ចូលផងែដរក្នុងការវាយតៃម្លពីការ
អនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ េនៅេពលេរៀបចំែផនការជាតិេនះ ស្រមាប់អាណត្តិកាលថ្មី។ ជា
ទូេទៅ ការវាយតៃម្លពីការសេ្រមចបាន គ.អ.ច.ក. នឹង្រតូវេធ្វើជាេរៀងរាល់ ២ឆំាម្តង ឬ ្របចំាឆំាែផ្អក
េលើេពលេវលា និងថវិកាគំា្រទ។  
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ជំពូកទី៤៖  

 

េសចក្តីសន្និដាន 

េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា គឺជាឯកសារភស្តុតាងមួយរបស់រាជរដាភិបាល
កម្ពុជា ែដលបងាញឱ េឃើញពីការេប្តជារបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការរួមចំែណកេធ្វើឱ
សេ្រមចបាន េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព (គ.អ.ច.) សាកល។ េទាះបីជាមិនបានេរៀបចំ
ែផនការសកម្មភាពដាច់េដាយែឡកស្រមាប់អនុវត្ត គ.អ.ច.ក. េនះក្តី បុ៉ែន្ត ការប្រ បបណា្ដ
េគាលេដៅ ចំណុចេដៅ និងសូចនាករ េទៅក្នុង ្របព័ន្ធែផនការជាតិ ស្រមាប់អនុវត្តេនះ គឺជាការផ្តល់
តៃម្ល ៃនេគាលេដៅនានារបស់ គ.អ.ច.ក. ឱ េស្មើនឹងេគាលេដៅជាតិ ែដលបានកំណត់េនៅក្នុង ែផនការ។ 
ម ៉ងវិញេទៀត េដាយសារេគាលេដៅ មួយចំនួន ៃន គ.អ.ច.ក.  មានលក្ខណៈ្របហាក់្របែហលគា 
ឬដូចគានឹងេគាលេដៅជាតិ ដូចេនះ មិនមានការចំាបាច់ស្រមាប់េរៀបចំែផនការសម្មភាពដាច់េដាយ
ែឡកស្រមាប់អនុវត្ត គ.អ.ច.ក. េទ។  

រាជរដាភិបាលកម្ពុជាេជឿជាក់ថា ការអនុវត្ត គ.អ.ច.ក. តាមរយៈ្របព័ន្ធែផនការជាតិ នឹង
រួមចំែណកេធ្វើឱ សេ្រមចបាន គ.អ.ច. សាកល  ក៏ដូចជាេធ្វើឱ សេ្រមចបានេគាលេដៅអាទិភាពតាម
វិស័យរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា តាមវិស័យ  ឈានេទៅ សារេសដ្ឋកិច្ចជាតិេឡើងវិញបនាប់ពីការរីក
រាលដាលៃនកូវីដ-១៩ េដាយជំរុញកំេណើនេសដ្ឋកិច្ច កាត់បន្ថយភាព្រកី្រកនិងេលើកកម្ពស់ក្រមិត
ជីវភាពរស់របស់្របជាជនកម្ពុជា ្រពមទំាងឈានេទៅសេ្រមចបានទស នវិស័យរបស់កម្ពុជា ឆំា
២០៥០។ 



 

 

 

 

 

 

″Ŭ₣◦Бơ  
បញ្ជីែកស្រមួលចំណុចេដៅ និងសូចនាករ 

េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា 
តាមេគាលេដៅនីមួយៗ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េគាលេដៅទី១៖ បញ្ចប់ភាព្រកី្រក្រគប់ទ្រមង់េនៅ្រគប់ទីកែន្លង      

១.២ កាត់បន្ថយយាងតិច
ពាក់កណា្ដលនូវសមា
មា្រតៃនបុរស ្រស្តី និង
កុមារ ្រគប់អាយុ ែដលរស់
េនៅក្នុងភាព្រក្រក ្រគប់
សមាសភាព េដាយែផ្អក
េលើនិយមន័យរបស់កម្ពុជា 
េនៅ្រតឹមឆា២០៣០។  

១.២.១. សមាមា្រតៃន
្របជាជនកម្ពុជារស់េនៅ
េ្រកាមែខ បនាត់ភាព្រកី្រក
ជាតិ ែបងែចកតាម េភទ 
អាយុ និងតំបន់ភូមិសា
្រស្ត។ 

្រកសួងែផនការ នងិ
្រកុមការងារជាតិ

ស្រមាប់វាស់ែវងភាព្រកី
្រក 

អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចកម្ពុជា 

េរៀងរាល់ពីរឆា ចំនួន្របជាជនកម្ពជា 
ែដលរស់េនៅេ្រកាមែខ
បនាត់ភាព្រក្រកជាតិ 
ក្នុងចំេណាមចនំនួ្របជា
ជនកម្ពុជាសរុប ែបង
ែចកតាម េភទ អាយុ 
និងតំបន់ភូមិសា្រស្ត។ 

ចំននួ្របជាជនកម្ពុជាែដល
រស់េនៅេ្រកាមបនាត់ភាព្រកី
្រកជាតិ ែបងែចកតាម េភទ 
អាយុ និងតំបន់ភូមិសា្រស្ត
េនៅក្នុងឆា។ 
 

ចំននួ្របជាជនកម្ពុជាសរុប
ែបងែចកតាម េភទ អាយុ និង
តំបន់ភូមិសា្រស្ត េនៅក្នុងឆា។ 

 

MOP 

 ១.២.១.១ សមាមា្រតៃន 
្របជាជនកម្ពុជារស់េនៅ
េ្រកាម ែខ បនាតភាព្រកី្រក
ជាតិ។  

្រកសួងែផនការ នងិ
្រកុមការងារជាតិ

ស្រមាប់វាស់ែវងភាព្រកី
្រក 

អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ចកម្ពុជា 

េរៀងរាល់ពីរឆា ចំនួន្របជាជនកម្ពជា 
ែដលរស់េនៅេ្រកាមែខ
បនាត់ភាព្រក្រកជាត ិ
ក្នុងចំេណាមចំននួ្របជា
ជនកម្ពុជាសរុប។ 

ចំននួ្របជាជនកម្ពជាែដល
រស់េនៅេ្រកាមបនាត់ភាព 
្រក្រកជាតិ េនៅក្នុងឆា។ 
 

ចំននួ្របជាជនកម្ពុជាសរុប 
េនៅក្នុងឆា។ 
 MOP 

 ១.២.១.២ សមាមា្រតៃន
្របជាជនកម្ពុជាេនៅរាជ
ធានីភ្នំេពញ ែដលរស់េនៅ
េ្រកាមែខ បនាត់ភាព្រកី្រក
ជាតិ។ 

្រកសួងែផនការ នងិ
្រកុមការងារជាតិ

ស្រមាប់វាស់ែវងភាព្រកី
្រក 

អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ចកម្ពុជា 

េរៀងរាល់ពីរឆា ចំនួន្របជាជនកម្ពជា
េនៅរាជធានីភ្នំេពញ រស់
េនៅេ្រកាមែខ បនាត់
ភាព្រកី្រកជាតិ ក្នងុ
ចំេណាមចំននួ្របជាជន
កម្ពុជាទាងអស់ែដល
រស់េនៅរាជធានីភ្នេំព
ញ។ 

ចំននួ្របជាជនកម្ពជាេនៅ 
រាជធានីភ្នំេពញែដលរស់
េនៅេ្រកាមបនាត់ភាព្រកី្រក 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 
 

ចំននួសរុបៃន្របជាជនកម្ពុជា
រស់េនៅរាជធានីភ្នំេពញ េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 
 MOP 

 
 

 

១.២.១.៣ សមាមា្រតៃន
្របជាជនកម្ពុជាេនៅតំបនទ់ី
្របជុជំន ែដលរស់េនៅ

្រកសួងែផនការ នងិ
្រកុមការងារជាតិ

ស្រមាប់វាស់ែវងភាព្រកី
្រក 

អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចកម្ពុជា 

េរៀងរាល់ពីរឆា ចំនួន្របជាជនកម្ពជាេនៅ
តំបនទ់ី្របជុជំន រស់េនៅ
េ្រកាមែខ បនាត់ភាព្រកី
្រកជាតិ ក្នុងចំេណាម

ចំននួ្របជាជនកម្ពជាេនៅ
តំបនទ់ី្របជុជំនែដលរស់
េនៅេ្រកាមបនាត់ភាព្រកី្រក

ចំននួសរុបៃន្របជាជន 

កម្ពុជារស់េនៅតំបនទ់ី្របជុំជន 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MOP 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េ្រកាមែខ បនាត់ភាព្រកី្រក
ជាតិ។  

ចំនួន្របជាជនកម្ពុជា
សរុបែដលរស់េនៅតបំន់
ទី្របជុំជន។ 

ជាតិ េនៅក្នុងឆារាយការ
ណ៍។ 
 

 

 ១.២.១.៤ សមាមា្រតៃន
្របជាជនកម្ពុជា េនៅតំបន់
ជនបទ ែដលរស់េនៅេ្រកាម
ែខ បនាត់ភាព្រក្រកជាតិ។ 

្រកសួងែផនការ នងិ
្រកុមការងារជាតិ

ស្រមាប់វាស់ែវងភាព្រកី
្រក 

អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចកម្ពុជា 

េរៀងរាល់ពីរឆា ចំនួន្របជាជនកម្ពជា
េនៅតំបនជ់នបទរស់េនៅ
េ្រកាមែខ បនាត់ភាព្រកី
្រកជាត ិក្នុងចំេណាម
ចំនួន្របជាជនកម្ពជា
សរុបរស់េនៅតំបនជ់នប
ទ។ 

ចំននួ្របជាជនកម្ពជាេនៅ
តំបនជ់នបទែដលរស់េនៅ
េ្រកាមបនាត់ភាព្រកី្រកជាតិ 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 
 

ចំននួសរុបៃន្របជាជន 
កម្ពុជារស់េនៅតំបនជ់នបទ 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។  

 MOP 

 ១.២.១.៥ សមាមា្រតៃន
កុមារកម្ពុជា (០-១៧ឆា)
រស់េនៅេ្រកាមែខ បនាត់
ភាព្រកី្រកជាតិ។ 

្រកសួងែផនការ នងិ
្រកុមការងារជាតិ

ស្រមាប់វាស់ែវងភាព្រកី
្រក 

អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចកម្ពុជា 

េរៀងរាល់ពីរឆា ចំនួនកុមារកម្ពុជា (អាយុ 
0-១៧ឆា) រស់េនៅេ្រកាម
ែខ បនាត់ភាព្រក្រក ក្នងុ
ចំេណាមចនំនួកុមារកម្ពុ
ជា (អាយុ 0-១៧ឆា) សរុ
ប។ 

ចំននួកុមារកម្ពុជា (អាយុ 0-
១៧ឆា) ែដលរស់េនៅ
េ្រកាមបនាត់ភាព្រកី្រក េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 
 

ចំននួកុមារកម្ពុជា (អាយុ 0-
១៧ឆា) សរុបេនៅក្នុងឆារាយ
ការណ៍។ 
 

MOP 

 ១.២.២ សមាមា្រតៃន
្របជាជនកម្ពុជា ែដលរស់
េនៅក្នុងភាពងាយរងេ្រគាះ 
ែផ្អកេលើពហុសមាសភាគ 
តាមនិយមន័យរបស់ជា
តិ។ 

្រកសួងែផនការ នងិ
្រកុមការងារជាតិ

ស្រមាប់វាស់ែវងភាព្រកី
្រក 

អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចកម្ពុជា / អេង្កត្របជា
សា្រស្តនិងសុខភាពកម្ពុ

ជា 

េរៀងរាល់ពីរឆា សមាមា្រតៃនចនំនួ
្របជាជនកម្ពុជាែដលមិន
បានទទួលការបំេពញ
ត្រមវូការជាមូលដាន
ែដលមានទំនាក់ទនំង
យាងសំខាន់ចំេពាះ
សុខុមាលភាព រួមមាន
សុខភាពនិងអាហារូបត្ថ
ម្ភ ទឹកសាតនិងអនាម័
យ ការអប់រ ការការពារ 
និងលំេនៅឋាន េធៀប
នឹងចនំួន្របជាជនសរុ
ប។  

ចំនួន្របជាជនកម្ពុជា ែដល
មិនបានទទួលការបំេពញ
ត្រមូវការជាមូលដានែដល
មានទំនាក់ទំនងយាង
សំខាន់ចំេពាះសុខុមាលភាព 
រួមមានសុខភាពនិងអាហារូ
បត្ថម្ភ ទឹកសាតនិងអនាម័យ 
ការអប់រ ការការពារ និង
លំេនៅឋាន េនៅក្នុងឆារាយ
ការណ៍។ 

ចំននួ្របជាជនសរបុ េនៅក្នុង
ឆារាយការណ៍។ 
 

MOP 

កំពុងកំណត់
វធិី ្រស្ត 



ĠŃąБЯ˝₤ŪņФŲşе‗НşЮţ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũ ″ņЮýŲЮţ ũĠ₤с Ð.Β.ş.˝.  

″Ŭ₣◦Бơ៖ ĠŃąБЯ˝₤ŪņФŲşе‗НşЮţ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũ ũĠ₤сЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď ″ņЮýŲЮţĕБņУŎៗ                      15 

ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

 ១.២.២.១ សមាមា្រត 
កុមារ (០-១៧ឆា) ែដល
រស់េនៅក្នុងភាព្រកី្រក/ភាព
ងាយរងេ្រគាះ ែផ្អកេលើពហុ
សមាសភាគ តាមនិយម
ន័យរបស់ជាតិ។ 

្រកសួងែផនការ នងិ
្រកុមការងារជាតិ

ស្រមាប់វាស់ែវងភាព
្រក្រក 

អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចកម្ពុជា / អេង្កត្របជា
សា្រស្តនិងសុខភាពកម្ពុ

ជា 

េរៀងរាល់ ៥ឆា សមាមា្រតៃនកុមារកម្ពុ
ជា (អាយុ 0-១៧ឆាំ)
ែដលមិនបានទទួលការ
បំេពញត្រមូវការជាមូល
ដានែដលមានទំនាក់
ទំនងយាងសំខាន់ចេំពាះ
សុខុមាលភាពកុមាររួម
មានសុខភាពនិងអាហា
រូបត្ថម្ភ ទឹកសាតនិងអនា
ម័យ ការអប់រ ការការពារ 
និងលំេនៅឋាន។  

ចំននួកុមារកម្ពុជា (អាយុ 0-
១៧ឆា) ែដលមិនបាន
ទទួលការបំេពញត្រមូវការ
ជាមូលដានយាងេហាចណា
ស់ចំនួន៣ ក្នុងចំេណាម
ទាង៥សមាសភាគ េនៅក្នុង
ឆារាយការណ៍។ 

ចំននួកុមារកម្ពុជា (អាយុ 0-
១៧ឆា) សរុប េនៅក្នុងឆារាយ
ការណ៍។ 
 

MOP 

១.៣ អនុវត្ត្របពន័្ធជាតិគា
ពារសង្គមនិងវិធានការ
េផ ងៗ ឱ បានទទាង
្របេទស និងសេ្រមចឱ
បានភាគេ្រចើននូវភាព
្រគបដណ្ដប់ៃន្របពន័្ធេនះ 
ដល់្របជាជន្រក្រក និង
្របជាជនងាយរងេ្រគាះ 
េនៅ្រតឹមឆា២០៣០។ 
 

១.៣.១ សមាមា្រតៃន
ជន្រក្រក នងិជនងាយរង
េ្រគាះែដលទទួលបាន
េសវាជំនួយសង្គម។ 
 

្រកុម្របឹក ជាតិគាំពារ
សង្គម 

 

្របពន័្ធពត័៌មានរដ្ឋបាល 
្រកុម្របកឹ ជាតិគាពារ

សង្គម 
្រកសួងែផនការ 

 

្របចាឆា 
 

ចំនួន្របជាជនែដលរស់
េនៅេ្រកាមបនាត់ភាព្រកី
្រករបស់ជាតិ និង្របជា
ជនែដលពុំអាចទប់ទល់
បាន នឹងវិបត្តិឬែដល
មានភាព្របឈម ខ្ពស់
េទៅនឹងវិបត្តិ (្របជាជន
ែដលរស់េនៅេ្រកាមឬ
ែក របនាត់ភាព ្រក្រក
េហើយមានភាពងាយរង
េ្រគាះខ្ពស់ជាងេគ) 
ែដលទទួលបានេសវា
ជំនួយសង្គម ក្នុង
ចំេណាមជន្រកី្រកនិង
ជនងាយរងេ្រគាះសរុប 

ចំននួជន្រកី្រកនិងជនងាយ
រងេ្រគាះ ែដលទទលួបាន
េសវាជំនួយសង្គម េនៅក្នុង
ឆារាយការណ៍។ 

 

ចំននួជន្រកី្រកនិងជនងាយរង
េ្រគាះសរុប េនៅក្នុងឆារាយការ
ណ៍។ 
 

NSPC 

 

១.៤ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ធានាថា បុរស្រស្តី្រគប់រូប 
ជាពិេសស្របជាជន្រកី្រក
និង្របជាជនងាយរងេ្រគាះ 

១.៤.១ ភាគរយៃន
សមាជិកសហគមន៍
េនសាទនងិៃ្រពេឈើ ែដល
ទទួលបានសិទ្ធិ្រសបច ប់

្រកសួងកសិកម្ម រកា្ខ 
្របមាញ់ និងេនសាទ 

 

្របពន័្ធពត័៌មានរដ្ឋបាល
្រកសួងកសិកម្ម រកា្ខ 
្របមាញ់ និងេនសាទ 

្របចាឆា 
 
 

ចំនួនសមាជិកសហគម
ន៍េនសាទនិងៃ្រពេឈើ
ែដលទទួលបានសិទ្ធិ
្រសបច ប់ក្នុងការចូល

ចំននួសមាជិកសហគមន៍ េន
សាទនិងៃ្រពេឈើែដលទទួ
លបានសិទ្ធិ្រសបច ប់ក្នុង
ការចូលរួម្រគប់្រគងធនធាន

ចនំនួសមាជិកសហគមន៍
េនសាទនងិៃ្រពេឈើសរុបគិត
្រតឹមឆារាយការណ៍។ 

MAFF 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

មានសិទ្ធិេស្មើគាក្នុងការ
េ្របើ្របាស់ធនធានេសដ្ឋ
កិច្ច និងក្នុងការទទលួ
បានេសវាមូលដាន  ភាពជា
មាស់ និងការ្រគប់្រគងដី
និងកម្មសិទ្ធិេផ ងេទៀត 
ធនធានធម្មជាតិ បេច្ចក
វិទ ថ្មីៗសម្រសប នងិេសវា
ហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាងមី្រកូ
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ក្នុងការចូលរួម្រគប់្រគង
ធនធានជលផលនិងៃ្រព
េឈើ តាមរយៈការចុះបញ្ជី
និងអភិវឌ សហគមន៍
្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព។  

 
 

រួម្រគប់្រគងធនធានជល
ផលនិងៃ្រពេឈើតាមរយៈ 
ការចុះបញ្ជីនិងអភវិឌ
សហគមន៍្រប កបេដាយ
្របសិទ្ធភាពក្នុងចេំណាម
សហគមន៍េន សាទនិង
ៃ្រពេឈើសរុប។ 

ជលផលនិងៃ្រពេឈើតាមរយៈ
ការ ចុះបញ្ជីនិងអភិវឌ សហ
គមន្របកបេដាយ្របសិទ្ធ
ភាព គិត្រតឹមឆារាយការណ៍ 

 

១.៤.២ ភាគរយៃនចំននួ
្របជាជនេពញវ័យែដល
ទទួលបានេសវាហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្លូវការ (ឥណទាន្របាក់
បេញ្ញើ និងទូទាត់)។ 

ធនាគារជាតិៃនកម្ពជា ស្ទង់មតិ/ទិន្នន័យរដ្ឋបា
ល 

្របចាឆា ចំនួន្របជាជនេពញវ័យ 
(១៨ឆាេឡើង) សរុបទូ
ទាង្របេទស ែដលេ្របើ
្របាស់េសវាហិរញ្ញវត្ថុ រួម
មាន ឥណទាន ្របាក់
បេញ្ញើ និងទូទាត់ េធៀប
នឹងចនំួន្របជាជនេពញ 
វ័យសរុបទូទាង្របេទស  

ចំននួ្របជាជនេពញវ័យ 
េ្របើ្របាស់េសវាហិរញ្ញវត្ថុ េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

ចំននួ្របជាជនេពញវ័យ 
សរុបទូទាង្របេទស េនៅក្នុងឆា
រាយការណ៍។ 

NBC 

េគាលេដៅទី២៖ បញ្ចប់ភាពអត់ឃាន សេ្រមចឱ បានសន្តិសុខេស ៀង េធ្វើឱ ្របេសើរេឡើងសានភាពអាហារូបត្ថម្ភ និងេលើកកម្ពស់កសិកម្ម្របកបេដាយចីរភាព។  

២.១ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បញ្ចប់ភាពអត់ឃាន នងិ
ធានាថា្របជាជន្រគប់រូប  
ពិេសស ្របជាជន្រកី្រក 
ជនងាយរងេ្រគាះ  និង
កុមារ ទទួលបានម្ហូប
អាហារ្រគប់្រគាន់េពញ 
មួយឆាៗ។ 

២.១.១. េ្របវាឡង់កង្វះ 
អាហារូបត្ថម្ភ (្របជាជន)
។ 

្រកុម្របឹក សារអភិវឌ
ន៍ វិស័យកសិកម្មនងិ

ជនបទ 

អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចកម្ពុជា 

េរៀងរាល់ពីរឆា ភាគរយៃន្របជាជន េ្របើ
្របាស់អាហារថាមពល 
ស្ថិតេ្រកាមក្រមិតអប
រមា គឺ្រតវូបានកំណត់ជា
ភាគរយៃន្របជាជន ក្នុង
ចំេណាម្របជាជនសរុប 
ែដលរងេ្រគាះេដាយសារ
ភាពអត់ឃាន ឬខ្វះ
េស ៀងម្ហូបអាហារ។ 

ចំននួ្របជាជនបានសានេនៅ
ក្នុង្របេទស ែដលមានក្រមិត
ទទួលទានអាហារមិន្រគប់
្រគាន់ស្រមាប់បំេពញតំរូវការ
ថាមពល និងេដើម េីធ្វើឱ
ជីវតិមានភាពសកម្ម និងមាន
សុខភាពល្អធម្មតា េនៅក្នុង
ឆារាយការណ៍។ 

ចំននួសរុបៃន្របជាជនក្នុង
្របេទស េនៅក្នុងឆារាយការ
ណ៍។ 

CARD 

២.១.២ េ្របវាឡងអ់សន្តិ 
សុខេស ៀង(ក្រមិតធ្ងន់និង
មធ ម)របស់្របជាជន
េដាយែផ្អកេលើបទ

្រកុម្របឹក សារអភិវឌ
ន៍វិស័យកសិកម្មនងិ

ជនបទ 

អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចកម្ពុជា 

េរៀងរាល់ពីរឆា អសន្តិសុខេស ៀងគឺ្រតូវ
បានកំណត់ថា ជាភាព
លំបាករបស់្របជាជន
ក្នុងការទទួលបាន

អា្រស័យេលើការអេង្កត 
ចំននួបាន់សានៃន្រគួសារ
េនៅក្នុង្របេទសែដលមាន
បុគ្គលមាក់ឬេ្រចើននាក់ បាន

ចំននួសរុបៃន្រគសារ េនៅក្នុង
្របេទស ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

CARD 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ពិេសាធនេ៍ធ្វើបទដានសន្តិ
សុខេស ៀង (FIES)។ 

េស ៀងអាហារែដល
មានគុណភាពនិង
បរិមាណ្រគប់្រគាន់ 
េដាយសារពុំមានថវិកា
ឬធនធានដៃទេទៀត។ 
ប ទាងេនាះក៏
ទាក់ទងនឹងចិត្តសា្រស្ត
បុគ្គលផងែដរក្នងុការត
ស៊ូេដើម ទីទួលបាន
េស ៀងអាហារ។ 

ជួប្របទះនងឹប
អសន្តិសុខេស ៀងក្នុង
ក្រមិតមធ ម ឬធ្ងនធ់្ងរ េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

២.២ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បញ្ចប់្រគប់ទ្រមងៃ់នកង្វះ
អាហារូបត្ថម្ភ រួមទាងការ
សេ្រមចបានេនៅឆា
២០២៥ នូវ ចំណុចេដៅ
ែដលបានឯកភាពក្នុង
ក្រមតិអន្តរជាតិ ស្តីពីភាព
្រកនឹនងិភាពស្គមសា្គំង
របស់កុមារអាយុេ្រកាម
អាយុ៥ឆា និងេដាះ
្រសាយនូវត្រមូវការអាហា
រូបត្ថម្ភរបស់កុមារីវ័យ
ជំទង់ ្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ 
្រស្តីកំពងុបំេបៅេដាះកូន 
និង ្រស្តវី័យចាស់។  

២.២.១ េ្របវាឡង់ៃនភាព
្រកនិ(កម្ពស់េធៀបនឹងអាយុ 
មានក្រមិតទាបជាងបទ
ដានរីកលូតលាស់មធ ម
របស់កុមារ របស់អង្គការ
សុខភាពពិភពេលាក)  
ក្នុងចំេណាមកុមារអាយុ
េ្រកាម៥ឆា។ 
 

 ពណ៌នាទិន្នន័យ្រតតួ
ពិនតិ  នងិេធ្វើរបាយ
ការណ៍េដាយ្រកុម្របឹក
សារ អភិវឌ ន៍វិស័យ 
កសិកម្ម នងិជនបទ ៃដ
គូែដលចូលរួម។ 

 

្របមូលទិន្នន័យេដាយៈ
្រកសួងែផនការ/្រកសួង

សុខាភិបាល។ 
 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ភាព្រកិនគឹកម្ពស់ទាប
េធៀបនងឹអាយុ េហើយសូ
ចនាករេនះវាស់ែវងកុមារ
ែដលមានអាយុ េ្រកាម
និង៥ឆាែដលកម្ពស់
េធៀបនងឹអាយុមាន
ក្រមិតបទដានរកីលូត
លាស់ ២ឬេ្រចើនស្ថិត
េនៅេ្រកាមកម្ពស់ជា
មធ មេធៀបនងឹអាយុ
របស់កុមារ។ 

ចំននួកុមារែដលមានកម្ពស់
េធៀបនងឹអាយុ Z គឺមាន
ក្រមិតបទដាន ២ឬេ្រចើន
ស្ថិតេនៅេ្រកាមក្រមិតរកី
លូតលាស់មធ ម ៃនកម្ពស់
េធៀបនងឹអាយុរបស់កុមារ។ 
 

ចំននួកុមាររស់ែដលមានអាយុ
ចេនាះពី ០ ដល់ ៥៩ែខ មុន
ការអេង្កត។ 
 

CARD 

 
 
 

២.២.២  េ្របវាឡង់ៃនភាព
ស្គមសា្គំងឬេលើសទម្ងន់ 
(ទម្ងន់េធៀបនឹងកម្ពស់ 
មានក្រមិតទាបជាងឬខ្ពស់
ជាងបទដានរីកលូតលាស់
មធ មរបស់អង្គការសុខ
ភាពពិភពេលាក (>+2 ឬ
<-2)) របស់កុមារ ក្នុង
ចំេណាមកុមារអាយុេ្រកាម
៥ឆា េទៅតាម្របេភទ

ពណ៌នាទិន្នន័យ ្រតតួ
ពិនតិ  នងិេធ្វើរបាយ
ការណ៍េដាយ ្រកុម
្របឹក សារ អភិវឌ ន៍    
វិស័យកសិកម្ម និង
ជនបទ ្រកសួងសុខាភិ
បាល ្រកសួងអភិវឌ ន៍
ជនបទ។  
ៃដគូែដលចូលរមួ 

្របមូលទិន្នន័យេដាយ 
្រកសួងែផនការ/្រកសួង
សុខាភិបាល។ 
 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

សន្ទស ន៍ទំងនេ់ធៀប
នឹងកម្ពស់្រតវូបានវាស់
ែវងពីមាសរាងកាយ
ែដលទាក់ទងនងឹ្របែវង
រាងកាយ និងពណនាពី
សានភាព អាហារូបត្ថម្ភ។ 
កុមារែដលមានពិន្ទ ុZ គឺ
ស្ថិតេនៅេ្រកាមចំននួ
សង  (-2 SD) ៃន
បទដានមធ មរបស់
្របជាជនែដលមានភាព

ចំននួៃនកុមារែដលមានទំង
ន់េធៀបនឹងកម្ពស់ពនិ្ទុ Z គឺ
ជាបទដានរីកលូតលាស់២ 
ឬេ្រចើន ែដលស្ថិតេនៅេ្រកាម
មធ មៃនទងំនេ់ធៀបនឹង
កម្ពស់របស់្របជាជន។  
 

ចំននួៃនកុមាររស់េនៅ មាន
អាយុចេនាះពី ០ ដល់ ៥៩ែខ 
មុនការអេង្កត នងិកុមារែដល
មានតាមសំណាកៃនការអេង្ក
ត។ 
 

CARD 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

នីមួយៗ ៃនភាពស្គមសា្គំង
ឬេលើសទម្ងន់។ 

USAID, WFP, 
UNICEF, WHO, SUN-
CSA-CAM 

ស្គមសា្គំង េធៀបនងឹ
កម្ពស់ និងខ្វះអាហារូប
ត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរ។ 

២.៣ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ទទួលបានកំេណើនេទ្វដង
ៃនផលិតភាពក្នុងវសិ័យ
កសិកម្ម នងិចំណូលរបស់
ផលិតករធនុតចូ ជាពេិសស 
្រស្តីក្នុង្រគួសារទរុគត ្រគួ
សារកសិករ អ្នកគងាល 
និងអ្នកេនសាទតាមរយៈ
ការធានានិងការទទួល
បានេស្មើភាពគានូវដីធ្លី 
ធនធានផលិតកម្មេផ ង
េទៀត និងធាតុចលូ ចំ
េណះដងឺ េសវាហិរញ្ញវត្ថុ 
ទីផ រ និងកាលានុវត្ត
ភាពស្រមាប់តៃម្លបែន្ថម 
និងការងារក្នងុែផ្នកមិន
ែមន កសិកម្ម។ 

២.៣.១ ទំហំផលិតកម្ម
កសិកម្មក្នងុកសិករមាក់
ែដល្របកបរបរកសិកម្ម(
ែ្រសចមា្ករ ការចិញ្ចឹមសត្វ 
នងិជលផល)។ 
 
 

្រកសួងកសិកម្ម រកា្ខ 
្របមាញ់ និងេនសាទ។ 

  
 

្របពន័្ធពត័៌មានរដ្ឋបាល 
្រកសួងកសិកម្ម រកា្ខ 

្របមាញ់ និងេនសាទ។ 
 
 

្របចាឆា 
 

តៃម្លផលិតផលកសិកម្ម
ក្នងុកសិករមាក់ ែដល
្របកបរបរែ្រសចមា្ករ ការ
ចិញ្ចឹមសត្វ នងិជលផល 
ក្នងុមួយឆា។ 
 

តៃម្លៃនផលិតផលកសិកម្ម
សរុប (ពែី្រសចមា្ករ ការ
ចិញ្ចឹមសត្វ នងិជលផល) 
េនៅក្នងុឆារាយការណ៍។ 
 
 

ចំននួពលកម្មសរុបក្នងុវិស័យ
កសិកម្ម (ែ្រសចមា្ករ ការ
ចិញ្ចឹមសត្វ នងិជលផល) ក្នងុ
ឆារាយការណ៍។ 
 

MAFF 

 
 
 

 

២.៤ ្រតឹមឆា២០៣០
ធានានូវ្របព័ន្ធផលិតកម្ម
េស ៀងអាហារែដលមាន
ចីរភាព អនវុត្តសកម្មភាព
កសិកម្មេដាយមានការ
េឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្របួល
អាសធាតុ ែដលជយួឱ
មានការេកើនេឡើងនូវ
ផលិតកម្មនិងផលិតផល 
ជួយែថរក ្របព័ន្ធេអកូឡូ
សុី ជួយព្រងឹងសមត្ថភាព
ស្រមាប់ធន់នងឹការែ្រប
្របួលអាកាសធាតុអា្រកក់ 

២.៤.១ ផលិតភាពដីកសិក
ម្មែដលបាននិងកពំងុេ្របើ
្របាស់េដើម ីេធ្វើកសិកម្ម
្របកបេដាយចីរភាព។ 

្រកសួងកសិកម្ម រកា្ខ 
្របមាញ់ និងេនសាទ។ 

 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
កសិកម្ម រុកា្ខ ្របមាញ់ 

និងេនសាទ។ 

 

 

្របចាឆា 

 

តៃម្លផលិតផលកសិកម្ម
ជាមធ ម ក្នងុមួយហិ
កតា ក្នុងមួយឆា។ 

 

តៃម្លផលិតផលកសិកម្ម
សរុប េនៅក្នុងឆា។ 

 

 

ៃផ្ទដីកសិកម្មសរុបែដលបាន
និងកំពងុេ្របើ្របាស់េធ្វើកសិកម្ម
្របកបេដាយចីរភាព េនៅក្នងុ
ឆា។ 

MAFF 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ភាពរាងស្ងួត ទឹកជនំន់ 
និងេ្រគាះមហន្តរាយេផ ង
េទៀត និង េធ្វើឱ ្របេសើរ
េឡើងជាបន្តបនាប់នូវ
គុណភាពដី។  

២.៥ ្រតឹមឆា២០២០ 
រក ការេធ្វើពពិិធកម្មែហ ន
ៃន្រគាប់ពូជការេធ្វើកសិ
កម្មនងិចំការ ការផ ំពូជ
សត្វ និង្របេភទសត្វៃ្រព
ែដលពាក់ព័ន្ធ តាមរយៈ
ការ្រគប្រគងសម្រសប 
ការេធ្វើពិពធិកម្មនងិរក
្រគាប់ពូជ េនៅក្រមិតជាតិ 
តំបន់ និងអន្តរជាតិ និង 
េលើកកម្ពស់ការទទលួ
បានចំែណក្របកបេដាយ
យុត្តិធម៌នងិសមធម៌ ៃន
ផល្របេយាជនព៍ការេ្របើ
្របាស់ធនធានែហ ន នងិ
ចំេណះដឹង្របៃពណីែដល
ពាក់ព័ន្ធ ដូចការឯកភាព
ជាអន្តរជាតិ។ 

២.៥.១ ចនំនួធនធានពន្ធុ
រុក្ខជាតិស្រមាប់េស ៀង
អាហារនិងកសិកម្ម ែដល
បានធានាក្នុងេគាលនេយា
បាយ យុទ្ធសា្រស្តនិងទី
កែន្លងអភិរក  រយៈេពល
មធ ម ឬរយៈេពលែវង។ 

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ  

្រកសួងបរិសាន។ 

 

្រកសួងបរិសាន/អគ្គនា
យកដានរដ្ឋបាល
ការពារនិងអភិរក ធម្ម
ជាតិ។ 

 
 

េរៀងរាល់៣ឆា 

 

ចំននួធនធានពន្ធរុុក្ខ
ជាតិ ស្រមាប់គា្រទវសិ័
យេស ៀងនងិកសិកម្ម។ 

 

ចំននួធនធានពន្ធរុុក្ខជាតិស្រមាប់េស ៀងអាហារនិងកសិកម្ម
បានអភិវឌ នងិរក ទកុ េនៅ្រតឹមឆារាយការណ៍។ 

 

MAFF 

 

 ២.៥.២ ចំននួសហគមន៍
េនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិ 
បានេលើកកម្ពស់ក្រមិតជីវ 
ភាព តាមរយៈទទួលផល
្របេយាជនព៍ីអនផុលៃ្រព
េឈើ (NTFPs) ផល 
េនសាទ ការអភិវឌ
កសិកម្មច្រមុះ នងិការ
អភិវឌ េអកូេទសចរណ៍
ធម្មជាតិ េនៅក្នុងតំបន់
ការពារធម្មជាតិ។ 

្រកសួងបរិសាន 

 

អគ្គនាយកដានសហ 
គមន៍មូលដាន/្រកសួង
បរិសាន និងអង្គការ ៃដ
គូ។ 
 

្របចាឆា 
 

ចំនួនសហគមន៍តបំន់
ការពារធម្មជាតិបាន
េលើកកម្ពស់ក្រមិត
ជីវភាព  តាមរយៈការ
ដកហូត នងិការែកៃច្ន
អនុផលៃ្រពេឈើ ផល
េនសាទ កសិកម្មច្រមុះ 
និងការផ្តល់េសវាេអកូ
េទសចរណ៍ធម្មជាតិ 
និងការអភិរក ជវីៈច្រមុះ 
និងនិរន្តរភាពៃន្របព័ន្ធ
េអកូឡូសុី។   

ចំននួសហគមន៍តបំន់ការពារធម្មជាតិដំេណើរការ។  MOE 

 

២.a បេង្កើនការវនិិេយាគ 
តាមរយៈការេលើកកម្ពស់
កិច្ចសហ្របតិបត្តការអន្តរ
ជាតិក្នងុែផ្នកេហដារចនា
សម្ព័ន្ធជនបទ ការ្រសាវ

២.a.១ លំហូរៃនហិរញ្ញប
ទានសរុប (ហិរញ្ញប ទាន
សហ្របតិបត្តិការ នងិលំ
ហូរេផ ងេទៀត) ដល់វិស័យ 

គណៈកមាធិការនតី ិ
សម ទានិងអភិវឌ ន៍
កម្ពុជា/្រកុម្របឹក
អភិវឌ នក៍ម្ពុជា។ 

 ្របពន័្ធទនិ្នន័យស្តីពី
ហិរញ្ញប ទានសហ
្របតិបត្តិការកម្ពុជា 

 

្របចាឆា 

 

ទំហំៃនការផ្តល់ហិរញ្ញ
ប ទានសហ្របតិបត្តិ
ការស្រមាប់វិស័យកសិ
កម្មតាមឆានីមួយៗ 
េធៀបនងឹ ផលិតផល

ទំហំៃនការេបើកផ្តល់ហិរញ្ញ
ប ទានសហ្របតិបត្តិការ
ស្រមាប់វិស័យកសិកម្មេនៅ
ក្នុងឆា។ 

ផលិតផលក្នងុ្រសុកសរុប 
េនៅក្នុងឆា។ 

 

CRDB/CDC  

 



ĠŃąБЯ˝₤ŪņФŲşе‗НşЮţ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũ ″ņЮýŲЮţ ũĠ₤с Ð.Β.ş.˝.  

″Ŭ₣◦Бơ៖ ĠŃąБЯ˝₤ŪņФŲşе‗НşЮţ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũ ũĠ₤сЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď ″ņЮýŲЮţĕБņУŎៗ                      20 

ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

្រជាវនងិេសវាផ ព្វផ យ
កសិកម្ម នងិ ការអភិវឌ  
បេច្ចកវិជានងិធនាគារ
ែហ នរកុ្ខជាតិនងិសត្វ 
េដើម ីេលើកកម្ពស់សមត្ថ
ភាពផលិតក្នុង្របេទស
កម្ពុជា។ 

កសិកម្ម េធៀបនងឹផលិត
ផលក្នុង្រសុកសរុប។ 

 

 ក្នុង្រសុកសរុប ក្នុងឆា  
នីមួយៗ។ 

 

 

េគាលេដៅទី៣៖ ធានាជីវភាពរស់េនៅរបស់្របជាជន្របកបេដាយសុខភាពល្អ និងេលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់មនុស ្រគប់រូប និង្រគប់វយ័។  

៣.១ ក្រមិតៃនការអភិវឌ
េនៅ្របេទសកម្ពុជា សុខ
ភាពនិងសុខមាលភាព
របស់្របជាពលរដ្ឋ និង
បងា្ករហានិភ័យហិរញ្ញ 

វត្ថុ។ 

៣.១.១ អាយុសងឃឹមរស់ពី
កំេណើត។  

 

្រកសួងសុខាភិបាល 

 

្រកសួងែផនការ (ជេំរឿន 
អេង្កតចេនាះជេំរឿន និង
អេង្កត្របជាសា្រស្តនងិ
សុខភាព)។  

 

េរៀងរាល់៥ឆា 

 

រយៈេពលមធ មៃនជីវតិ
រស់េនៅរបស់្របជាជន
មាក់ក្នុង្របេទសមួយ 
គិតជាឆាំ ែដល្រតវូបាន
គណនាពីេពលចាប់កំ
េណើត រហូតដល់សាប់។  

រយៈេពលមធ មៃនជីវិតរស់េនៅរបស់្របជាជនមាក់គតិជាឆា 
ែដល្រតូវបានគណនាពីេពលចាប់កំេណើត រហូតដល់សាប់ 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MOH 

 

៣.១.២ អ្រតាលទ្ធភាព
បេង្កើតកូនសរុប (ចនំួនកូន
េកើតក្នងុ្រស្តីមាក់)។ 

្រកសួងសុខាភិបាល 

 

្រកសួងែផនការ (ជេំរឿន 
អេង្កតចេនាះជេំរឿន និង
អេង្កត្របជាសា្រស្តនងិ
សុខភាពកម្ពុជា)។ 

េរៀងរាល់៥ឆា 

 

 

គឺជាចំននួកនូជាមធ ម
ែដល ្រតូវបានផ្តល់
កំេណើតរស់ េដាយ្រស្តី
ក្នុងវ័យបន្តពជូ មាក់។  

ចំននួកូនែដលេកើតរស់
សរុប ្រតឹមឆារាយការណ៍។ 

 

ចំននួ្រស្តីែដលស្ថិតក្នុងវ័យបន្ត
ពូជ (១៥ ដល់ ៤៩ឆា) សរុប 
គិត្រតឹមឆារាយការណ៍។ 

MOH 

 

៣.២ ្រតឹមឆា២០៣០ 
កាត់បន្ថយអ្រតាមរណ
ភាពមាតាេនៅក្រមិត
សាកល ឱ េនៅក្រមិត
ទាបជាង ៧០ករណីក្នុង
ចំេណាម ១០០ ០០០
កំេណើតរស់។ 

 

៣.២.១ អ្រតាមរណភាព
មាតា  (ក្នុង ១០០ ០០០
កំេណើតរស់)។ 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងែផនការ (ជេំរឿន 
អេង្កតចេនាះជេំរឿន និង
អេង្កត្របជាសា្រស្តនងិ
សុខភាពកម្ពុជា)។  

 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

គឺជាចំននួៃនការសាប់
របស់្រស្តីក្នងុវ័យន្តពជូ 
្របចាឆាែដលបណា្ដល
មកពីមូលេហតុណាមួយ 
ឬទាក់ទងនងឺភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ៃនៃផ្ទេពាះឬការ្រគប់
្រគងខ្លនួផាល់ (េលើក
ែលងេដាយមូលេហតុៃច
ដន នងិការជួបឧបេទ្ទវ

ចំននួៃនការសាប់របស់្រស្តី 
អាយុពី១៥-៤៩ឆា េនៅឆា
រាយកាណ៍ ែដលមកពីមូល
េហតុណាមួយ ឬទាកទ់ង   
នងឺភាពធ្ងន់ធ្ងរៃនៃផ្ទេពាះឬ
ការ្រគប់្រគងខ្លនួផាល់ 
(េលើកែលងេដាយមូលេហតុ
ៃចដន និងការជួបឧបេទ្ទវ
េហតុ) េនៅក្នងុអំឡុងេពល

ចំននួ្រស្តីអាយុពី១៥-៤៩ឆា 
ែដលស្រមាលកូន (េកើតរស់)
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។  
 

MOH 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េហតុ) ក្នុងអំឡុងេពល
មានៃផ្ទេពាះនងិស្រមា
លកូន ឬក្នុងរយៈេពល 
៤២ៃថ្ងេ្រកាយបញ្ចប់ៃន
ការមានៃផ្ទេពាះ េដាយ
មិនគិតពី  រយៈេពលនិង
ទីតាងៃនការមានៃផ្ទ
េពាះ ក្នុងចំេណាម ១០០ 
០០០កំេណើតរស់ ។ 

មានៃផ្ទេពាះនងិស្រមាលកូន 
ឬក្នងុរយៈេពល ៤២ៃថ្ង
េ្រកាយបញ្ចប់ៃនការមានៃផ្ទ
េពាះ េដាយមិនគតិពរីយៈ
េពលនងិទីតាងៃនការមាន
ៃផ្ទេពាះ។ 

 

 ៣.២.២ ភាគរយៃនការ
ស្រមាលេដាយបុគ្គលិកសុ
ខាភិបាលមានជំនាញ។ 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងសុខាភិបាល/្រប
ព័ន្ធ្រគប្រគងទិន្ននយ័
ព័ត៌មានវទិ សុខាភិបា
ល តាមេគហទំព័រ
្រកសួងែផនការ (ជេំរឿន 
អេង្កតចេនាះជេំរឿន និង
អេង្កត្របជាសា្រស្តនងិ
សុខភាពកម្ពុជា)  

 

្របចាឆា 
 

េផាតេលើសមាមា្រតចំ
នួនៃនការស្រមាលកូន
េដាយ បុគ្គលិកសុខាភិ
បាលមានជំនាញ រួម
មាន េវជ្ជបណិត ្រគេូពទ
ជំនួយ ឆ្មប នងិគលានុ
ប ដាកយិការេដាយមិន
រាប់បញ្ចូលឆ្មបបុរាណ 
(េនៅមូលដានសុខាភិបា
លនិងេនៅផ្ទះ) ក្នងុ
ចំេណាមចំននួៃនការ
ស្រមាលកូនសរុប។ 

ចំននួស្រមាលកូនេដាយ
បុគ្គលិកសុខាភិបាលមាន
ជំនាញ េនៅក្នុងឆារាយការ
ណ៍។ 
 

ចំននួ្រស្ដីមានៃផ្ទេពាះរពឹងទុក MOH  

 
 

 

៣.៣ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បញ្ចប់ការសាប់ែដលអាច
ការពារបាន ៃនទារកេទើប
េកើតនងិកុមារអាយុេ្រកាម
៥ឆា េដាយ្រគប់្របេទស
ទាងអស់មានេគាលេដៅ
កាត់បន្ថយមរណភាព
ទារកេទើបេកើត ដល់្រតឹម 
១២ ក្នុង១ ០០០កំេណើត
រស់ នងិមរណភាពកុមារ
េ្រកាមអាយុ៥ឆា យាង

៣.៣.១ អ្រតាមរណភាព
កុមារអាយុេ្រកាម៥ឆា (ក្នុង 
១០០០កេំណើតរស់)។ 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងែផនការ (ជេំរឿន 
អេង្កតចេនាះជេំរឿន

អេង្កត្របជាសា្រស្តនិង
សុខភាពម្ពុជា) 

 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

េផាតេលើវិធាន្របូបាប៊ី
លីេតៃនកុមារែដលេកើត
ក្នុងឆាជាក់លាក់ឬរយៈ
េពលៃនការសាប់មុន

េពលឈានដល់អាយុ៥
ឆាក្នុង ១ ០០០កេំណើត

រស់។ 

ចំននួកុមារសាប់ក្នុងអាយុ
េ្រកាម៥ឆា េនៅក្នុងឆារាយ

ការណ៍។  

ចំននួទារកេកើតរស់សរុប េនៅ
ឆារាយការណ៍។  

  

MOH 

៣.៣.២ អ្រតាមរណភាព
ទារកេទើបេកើត (ក្នងុ ១ 
០០០ ទារកេកើតរស់)។ 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងែផនការ (អេង្កត
្របជាសា្រស្តនិងសុខ
ភាព ជំេរឿន អេង្កត
ចេនាះជេំរឿន)។ 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 
 

េផាតេលើចំននួមរណ
ភាពទារកេទើបេកើត
អំឡុងេពល ២៨ៃថ្ង
បនាប់ពីេកើតពៃីផ្ទមាយ 

ចំននួមរណភាពទារកេទើប
េកើត េនៅក្នុងឆាំរាយការ
ណ៍។  

ចំននួកុមារេកើតរស់សរុបេនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 
 

MOH 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េហាចណាស់ដល់្រតឹម 
២៥ ក្នុង១ ០០០កំេណើត 
រស់។ 

  ក្នុងចំេណាម ១ ០០០ 
ទារកេកើតរស់ក្នុងេពល
ជាក់លាក់។ 

 

៣.៣.៣ ចំននួេលើកៃនការ
ពិេ្រគាះជងំឺេ្រកៅករណីថ្មី 
េលើកុមារអាយុេ្រកាម៥ឆា 
មាក់ក្នុងមួយឆា។ 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងសុខាភិបាល/
្របពន័្ធ្រគប្រគងទនិ្នន័យ

ព័ត៌មានវទិ សុខាភិ   
បាលតាមេគហទំព័រ 

 

េរៀងរាល់ឆា 
 
 
 

េផាតេលើចំននួករណីថ្មី
ការពិនតិ ពិេ្រគាះជងំឺ
េ្រកៅរបស់កុមារអាយុ
េ្រកាម៥ឆា ក្នុង
ចំេណាមកុមារអាយុ
េ្រកាម៥ឆាសរុបក្នុង
េពលជាក់លាក។់ 

ចំននួករណីថ្មីការពនិិត
ពិេ្រគាះជំងេឺ្រកៅរបស់កុមារ
អាយុេ្រកាម៥ឆា េនៅក្នុងឆា
រាយការណ៍។  
 

ចំននួកុមារអាយុេ្រកាម៥ឆា 
សរុបេនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 
 

MoH 

៣.៤ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បញ្ចប់ការរីករាលដាល 
េមេរាគេអដស៍ ជងំឺ
រេបង ្រគុនចាញ់ ជងំឺ
តំបន្រតពូចិែដលមិន
្រតូវបានយកចិត្តទកុ
ដាក់ ជំងឺេថ្លើម ជំងឆឺ្លង
តាមទឹក នងិជងំឺឆ្លង
េផ ងេទៀត។ 

៣.៤.១ អ្រតាៃនករណីឆ្លង
ថ្មីៃនេមេរាគេអដស៍ ក្នុង
ចំេណាម្របជាជនែដល
គានផ្ទុកេមេរាគេអដស៍ ១ 
០០០នាក់។ 

្រកសួងសុខាភិបាល។ 
 

- អេង្កតេស្ពច្រតូម 
(SPECTRUM) 
- ការបាន់្របមាណតាម
លទ្ធផល AEM-េស្ពច្រតូ
ម  េរៀងរាល់ឆា 

្របចាឆា 
 

ចំនួន្របជាជនឆ្លងេម
េរាគេអដស៍ថ្មី ក្នងុចំ
េណាមចនំួន្របជាជន
ែដលគានេមេរាគេអដ
ស៍ ក្នុងរយៈេពល១ឆា
កន្លងេទៅ។ 

ចំននួ្របជាជនឆ្លងេមេរាគ
េអដស៍ថ្មី ក្នុងរយៈេពល១
ឆាកន្លងេទៅ។ 

 

ចំននួ្របជាជនែដលគានេម
េរាគេអដស៍ ក្នុងរយៈេពល១
ឆាកន្លងេទៅ។  
 

MOH  
 

៣.៤.២ អាងសុីដង់ (ករណី
ឆ្លងថ្មី) ៃនជងំរឺេបង ក្នុង្រប
ជាជន ១០០ ០០០នាក់។ 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

េរៀងរាល់ ២ឆា ជាករណីជំងឺរេបងែដល
បានេកើតថ្មកី្នុងចំេណាម
្របជាជន១០០ ០០០
នាក់។  

ចំននួសរុបៃនករណីជំងឺ
រេបងថ្មី ្រគប់សណា្ឋនេនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

ចំននួ្របជាជនសរបុក្នុងឆា
រាយការណ៍។ 
 

MOH 

 

 ៣.៤.៣ អាងសុីដង់ (ករណី
ឆ្លងថ្មី) ៃនជងំឺ្រគនុចាញ់ 
ក្នុង្របជាជន ១ ០០០នាក់ 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្របចាឆា 
 

េផាតេលើចំននួករណី
ឆ្លងថ្មីៃនជំងឺ្រគុនចាញ់ 
មានវត្តមានេនៅមូល
ដានសុខាភិបាល ក្នុង
ចំេណាម្របជាជន១ 
០០០នាក់  

ចំននួៃនករណីថ្មជីងំឺ្រគុន
ចាញ់(ករណីសង យ័ និង
ជំងពឺតិ្របាកដ) ែដលមាន
វត្តមានេនៅមូលដានសុខាភិ
បាល េនៅក្នុងឆារាយការណ៍ 

ចំននួ្របជាជនសរបុេនៅក្នុងឆា
រាយការណ៍។ 
 
 

MOH 

៣.៥ ្រតឹមឆា២០៣០ 
កាត់បន្ថយឱ បានមួយ
ភាគបីៃនមរណភាពមុន
អាយុកាលរពឹងទុក ពីជងំឺ
មិនឆ្លង តាមរយៈការការ

៣.៥.១ អ្រតាសាប់ែដល  
បណា្ដលមកពីជំងេឺបះដូង
សរៃសឈាម មហារីក ទឹក
េនាមែផ្អម ឬជំងផឺ្លូវដេង្ហើម
រាៃរក្នងុចេំណាម្របជាជន
អាយុពី៣០ េទៅ ៧០ឆា។ 

្រកសួងសុខាភិបាល 

 

ការបាន់សានរបស់អង្គ
ការសុខភាពពិភព

េលាក 

 

េរៀងរាល់៥ឆា 

 

មរណភាពៃន្រកុមអាយុ
ពី ៣០ ដល់ ៧០ឆា 
ែដលបណា្ដលមកពីជងំឺ
េបះដងូ សរៃសឈាម 
មហារីកទកឹេនាមែផ្អម 
ឬជំងផឺ្លូវដេង្ហើមរាៃរ ក្នុង

ចំននួមរណភាពៃន្រកុម
អាយុពី ៣០ ដល់ ៧០ឆា 
ែដល បណា្ដលមកពីជងំឺ
េបះដងូ សរៃសឈាម មហា
រីក ទឹកេនាមែផ្អម ឬជំងផឺ្លូវ
ដេង្ហើមរាៃរ េនៅក្នុងឆា។ 

ចំននួអ្នកជងំឺែដលទទួល 
រងេ្រគាះេដាយជំងឺ េបះដងូ 
សរៃសឈាម មហារីក ទឹក
េនាមែផ្អម ឬជំងផឺ្លូវដេង្ហើមរាៃរ 
េនៅក្នុងឆា។ 

MOH 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ពារនិងការព បាល និង
េលើកកម្ពស់ភាពសុខភាព
ផ្លូវចិត្ត នងិសុខុមាល ។ 

 ចំេណាមអ្នកជងំឺ្របេភទ
េនះអាយុពី ៣០ ដល់ 
៧០ឆា។ 

  

៣.៥.២ ភាគរយៃន្របជា
ជនេពញវ័យមានជំងឺធាក់
ទឹកចតិ្តបានទទួលេសវា
ព បាល។ 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 

 

្រកសួងសុខាភិបាល 

 

្របចាឆា 

 

េផាតេលើចំននួសរបុៃន
្របជាជនេពញវ័យ មាន
ជំងឺធាកទ់ឹកចិត្ត បានទ
ទូលការព បាលេនៅ
មូលដានសុខាភិបាល
សាធារណៈក្នុងចំេណាម
្របជាជនេពញវ័យសរុប 
មានជំងឺធាក់ទឹកចតិ្ត 
េនៅ្របេទសកម្ពុជា។ 

ចំននួសរុបៃន្របជាជន
េពញ វ័យ មានជំងធាក់ទឹក
ចិត្ត បានទទូលការព បាល
េនៅមូលដានសុខាភិបាល
សាធារណៈ។ 

ចំននួ្របជាជនេពញវ័យ មាន
ជំងឺធាកទ់ឹកចិត្ត សរុបេនៅ
្របេទសកម្ពុជា។ 
(ែផ្អកេលើទិន្នន័យ អង្គការ
សុខភាពពិភពេលាក ឆា
២០១៧ ក្នុង្របេទសកម្ពុជា
មានអ្រតាេ្របវាឡង់ជងំឺធាក់
ទឹកចតិ្ត ៣,៤%)។ 

MOH 

 

 ៣.៥.៣ ភាគរយៃនអ្នកជងំឺ
វិកលចរិតរាៃរេពញវ័យ 
បានទទួលេសវាព បាល។ 

្រកសួងសុខាភិបាល ្រកសួងសុខាភិបាល/
្របពន័្ធ្រគប្រគងទនិ្នន័យ
ព័ត៌មានវទិ សុខាភិបា

លតាមេគហទំព័រ 

 

្របចាឆា េផាតេលើចនំនួសរុបអ្នក
ជំងឺវកិលចរតិរាៃរបាន    
ទទូលការព បាលេនៅ
មូលដានសុខាភិបាល
សាធារណៈ ចាប់េផ្តើមពី
ឆា២០២០ មានសរុប
ចំនួន ៨ ៦៧៥ នាក។់ 

ចំននួអ្នកជងំឺវកិលចរិតរាៃរ  
ទទលូការព បាលេនៅតាម
មូលដានសុខាភិបាលសា
ធារណៈ។ 

ចំននួអ្នកជងំឺវកិលចរិតរាៃរ 
សរុបេនៅ្របេទសកម្ពុជា។ 
(ែផ្អកេលើទិន្នន័យជាសកល 
អង្គការសុខភាពពិភពេលាក 
ឆា២០១៧ ្របេទសកម្ពុជា
អាចមានអ្រតាេ្របវាឡង់ជំងឺ
វិកលចរិតរាៃរ ០,១%)។ 

MoH 

៣.៦ ព្រងឹងការបងា្ករនិង
ការពយោបាលពីការេសព
សារធាតុេញៀន រួមទាង
ការេសពេ្រគឿងេញៀន 
និងការេ្របើ្របាស់ជាតិ្រស
វឹងែដលនាបង្កឱយមាន
េ្រគាះថាក់។ 

៣.៦.១ ភាគរយៃន្របជា
ជនេ្របើ្របាស់េ្រគឿងេញៀន 
បានទទួលេសវាព បាល។ 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្របចាឆា 
 

េផាតេលើចំននួអ្នកេ្របើ
្របាស់េ្រគឿងេញៀនបាន
ចុះេឈាះេ្របើ្របាស់េស
វាសុខាភិបាលសាធារ
ណៈ ក្នុងចំេណាមអ្នក
េ្របើ្របា ស់េ្រគឿងេញៀន
សរុប។ 

ចំននួអ្នកេ្របើ្របាស់េ្រគឿង
េញៀនបានចុះេឈាះេ្របើ
្របាស់េសវាសុខាភិបាល
សាធារណៈ គិត្រតមឹឆា
រាយការណ៍។ 

ចំននួអ្នកេ្របើ្របាស់េ្រគឿង
េញៀនសរុប គិត្រតមឹឆារាយ
ការណ៍។ 

MOH  

៣.៦.២ េ្របវាឡង់ៃនការ
េ្របើ្របាស់សារជាតិអាល់
កុល ក្នងុចំេណាមមនុស

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
(អេង្កត) 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ចំនួន្របជាជនអាយុចាប់
ពីអាយុ១៨ឆាេឡើង  
ែដលេ្របើ្របាស់សារជាតិ

ចំននួ្របជាជនចាប់ពីអាយុ
១៨ឆាេឡើង  ែដលេ្របើ
្របាស់សារជាតិអាល់កុល

ចំននួ្របជាជនសរុប ចាប់ពី
អាយុ១៨ឆាេឡើង  ែដលេឆ្លើយ

MOH  
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េពញវ័យ ចាប់ពីអាយុ ១៨
ឆាេឡើង។  
 

អាល់កុលេលើសក្រមិត
ស្ដង់ដា ក្នុងចំេណាម
មនុស េពញវ័យសរបុ 
ចាប់ពីអាយុ១៨ឆាេឡើ
ង។  

េលើសក្រមិតស្ដង់ដា េនៅក្នងុ
ឆារាយការណ៍។ 
 

តបនងឹសំណួរអេង្កត េនៅក្នងុ
ឆារាយការណ៍។ 
 

៣.៧  កាត់បន្ថយឱ
បានពាក់កណា្ដល ចំននួ
មនុស សាប់េដាយេ្រគាះ
ថាក់ចរាចរេនៅទូទាង
ពិភពេលាក។ 

 

៣.៧.១ អ្រតាសាប់េដាយ
េ្រគាះថាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវ
េគាក ក្នុង្របជាជន ១០០ 
០០០នាក់។ 
 

្រកសួងមហាៃផ្ទ 
 

្រកសួងមហាៃផ្ទ (អគ្គ
នាយកដានអត្តស ណ

កម្ម និងអគ្គស្នងការ
នគរបាលជាតិ)។ 

 

្របចាឆា 
 

ចំនួនអ្នកសាប់េដាយ
េ្រគាះថាក់ចរាចរណ៍ 
(មរណភាពែដល្រតូវ
បានចុះេឈាះនងិរាយ
ការណ៍ពីមូលេហតុ
មរណភាពេនៅក្នុង
សំបុ្រតមរណភាព ថា
បានសាប់េដាយ “េ្រគាះ
ថាក់ចរាចរណ៍”) ក្នុង
ចំេណាមចំននួ្របជាជន
សរុប។ 

ចំននួ្របជាជនកម្ពជាែដល
សាប់េដាយេ្រគាះថាក់ចរា
ចរណ៍ ក្នុងឆារាយការណ៍។ 
 

ចំននួ្របជាជនកម្ពជាសរុប 
ក្នុងឆារាយការណ៍។  

 

MOI  

 

៣.៨ ្រតឹមឆន ២ំ០៣០ 
ធនឱយមន ករទទួលបន
ជ កល នូវេស ែថទំ
សុខភពផ្លូវេភទ និងេស
សុខភពបន្តពូជ រមួទងំ
ែផនករ្រគួ រ ព័តម៌ននិង
ករអប់រ ំនិងករេធ្វីសមហ
រណកមមសុខភពបន្តពូជ
េទកនុងកមមវធិីនិងយុទធ
្រស្តជតិ។ 

៣.៨.១ សមាមា្រតៃន្រស្តី
ក្នុង  វ័យបន្តពជូ (១៥-៤៩
ឆា)ែដល្រតូវការេសវាែផន
ការ្រគួសារ បានេពញចិត្ត
នឹងវិធី ពន រកំេណើតទេំនើ
ប។ 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

អេង្កត្របជាសា្រស្តនងិ
សុខភាពកម្ពុជា 

អេង្កតពីសុខភាពបន្តពូជ
ជាតិ 

 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ចំនួន្រស្តីក្នងុវ័យបន្តពូជ
(១៥-៤៩ឆា)ែដល្រតូវ
ការេសវាែផនការ្រគសារ
េហើយេពញចិត្តនងឹវធិី 
សា្រស្តពន រកំេណើត
ទំេនើប ក្នងុចំេណាម្រស្តី
ក្នុងវ័យបន្តពជូ(១៥-៤៩
ឆា) ែដល្រតូវការេសវា
ែផនការ្រគួសារទាងអ
ស់។ 

ចំននួ្រស្តីក្នងុវ័យបន្តពូជ
(១៥-៤៩ឆា)ែដល្រតូវការ
េសវាែផនការ្រគួសារ កពំុង
េ្របើ្របាស់វិធីពន រកំេណើត
ទំេនើប ក្នងុឆារាយការណ៍ 
េហើយេពញចិត្តនងឹវធិីពន រ
កំេណើតទំេនើប។    
 

ចំននួសរុបៃន្រស្តីក្នងុវ័យបន្ត
ពូជ (១៥-៤៩ឆា) ែដល្រតវូ
ការេសវាែផនការ្រគសារ ក្នុងឆា
រាយការណ៍។ 
 

MOH  

៣.៨.២ ភាគរយៃន្រស្តីវ័យ 
ជំទង់អាយុ១៥-១៩ឆា 
ែដលមានគភ៌។ 

 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
អេង្កត្របជាសា្រស្តនងិ

សុខភាពកម្ពុជា 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ចំននួ្រស្តីវ័យជទំង់
អាយុ១៥-១៩ឆាមាន
គភ៌េលើកដំបូង ក្នុង

ចំននួ្រស្តីវ័យជទំងអាយុ១៥-
១៩ឆាមានគភ៌េលើកដំបូង។  
 

ចំនួន្រស្តីអាយុពី ១៥ដល់
១៩ឆាសរុប។  
 

MOH  
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

អេង្កតពីសុខភាពបន្តពូជ
ជាតិ 

េណាម្រស្តីអាយុ១៥-
១៩ឆាសរុប។ 

៣.៩ សេ្រមចឱ បាននូវ
សុខភាពល្អជាសកល រួម
ទាងការបងា្ករហានីភ័យ
ែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួល
បាននូវេសវាែថទាសុខ
ភាពចាបាច់ែដលមាន
គុណភាព និងការទទួល
បានថាេពទ នងិថាបងា្ករ
ចាបាច់ែដលមានគុណ
ភាព មាន្របសិទ្ធភាព 
និងសុវត្ថិភាព ស្រមាប់
្របជាជន្រគបរ់ូប។ 

៣.៩.១ ភាគរយៃន្របជា
ជនែដល្រគបដណ្ដប់េដាយ
្របពន័្ធគាពារសុខភាព
សង្គម (មូលនិធិសមធម ៌
នងិការធានារាប់រងសុខ
ភាព)។ 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្របចាឆា 
 

ចំនួន្របជាជនែដលរស់
េនៅេ្រកាមបនាត់ៃនភាព
្រក្រក្រតវូបានការពារ
េដាយមូលនិធិសមធម៌
សុខភាព េធៀបនឹងចំននួ
្របជាជនសរុបែដលរស់ 
េនៅេ្រកាមបនាត់ភាព្រកី
្រក េនៅក្នងុេពលេវលា
មួយជាក់លាក់។ 

ចំននួ្របជាជនែដលរស់េនៅ
េ្រកាមបនាត់ៃនភាព្រកី្រក
្រតវូបានធានាេដាយមូលនិធិ
សមធ៌មសុខភាព េនៅក្នុងឆា
រាយការណ៍។ 

 

ចំននួ្របជាជនសរុបែដលរស់
េនៅេ្រកាមបនាត់ៃនភាព្រក្រក 
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

 

MOH  

 

៣.៩.២ ចំណាយថវកាជាតិ 
ចរន្តេលើសុខភាពគតិជា
ភាគរយ ៃនផលិតផលសរុប
ក្នងុ្រសុក។  
 

្រកសួងសុខាភិបាល  
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
្រកសួងែផនការ  

្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ចនងិ
ហិរញ្ញវត្ថ ុ

្របចាឆា 
 

ការចំណាយចរន្ត
របស់រាជរដាភិបាល
េលើសុខភាពគិតជា
ផលេធៀបនឹងផលតិ
ផលសរុបក្នុង្រសុក 
ក្នុងេពលេវលាមួយ
ជាក់លាក់។ 

ការចំណាយចរន្តរបស់រាជរ
ដាភិបាលេលើសុខភាពក្នុង
ឆារាយការណ៍។ 
 

ផលិតផលក្នងុ្រសុកសរុប ក្នងុ
ឆារាយការណ៍។ 
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៣.a ព្រងឹងការអនុវត្តអនុ
ស ្រកបខ័ណរបស់អង្គ
ការសុខភាពពិភពេលាក 
ស្តីពីការ្រតួតពនិិត ថាជក់ 
ឱ បានហ្មត់ចត់ េនៅក្នុង
្រគប្របេទស។ 

៣.a.១ េ្របវាឡង់ៃនការេ្របើ
្របាស់ថាជកក់្នុងចំេណាម 
្របជាជនអាយុ១៥ឆាេឡើ
ង។ 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងែផនការ/អេង្កត
្របជាសា្រស្តនិងសុខ

ភាពកម្ពុជា 

្រកសួងសុខាភិបាល។ 
 

េរៀងរាល់ ៥ឆា 
 

េផាតេលើសមាមា្រតៃន
ការជក់ថាជក់ក្នុង
ចំេណាម ្របជាជន 
អាយុ ១៥ឆា េឡើង េនៅ
ក្នងុេពលេវលាមួយជាក់
លាក់។ 

ចំននួ្របជាជនអាយុ ១៥ឆា
េឡើងសរុប ែដលជក់ថាជក់

េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

 

ចំននួ្របជាជនអាយ ុ១៥ឆា
េឡើងសរុប េនៅក្នងុឆា 

រាយការណ៍។ 

 

MOH  

៣.a.២ េ្របវាឡង់ៃនការេ្របើ
្របាស់ថាជកក់្នុងចំេណាម 
យុវវ័យអាយុពី ១៣ ដល់
១៥ឆា។ 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងែផនការ/អេង្កត
្របជាសា្រស្តនិងសុខភាព 
្រកសួងសុខាភិបាល។ 

េរៀងរាល់ ៥ឆា 
 

េផាតេលើសមាមា្រតៃន
ការជក់ថាជក់ក្នងុចំ
េណាម្របជាជន អាយុ 
១៣-១៥ឆា។ 

ចំននួៃនយុវវ័យអាយុ១៣ 
ដល់ ១៥ឆា ជក់ថាជក់េនៅ

ក្នងុឆារាយការណ៍ ។ 

ចំននួសរបុៃនយុវវ័យចាប់ពី
អាយុ ១៣ ដល់ ១៥ឆាេនៅក្នុង

ឆារាយការណ៍។ 
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៣.c បេង្កើនជាបន្តបនាប់
ការវិភាជថវិកាេលើវិស័យ

៣.c.១ ផលេធៀបេវជ្ជ
បណិត/គិលានុប ដាក/យិ

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្រកសួងសុខាភិបាល 
 

្របចាឆា 
 

ចំនួនេវជ្ជបណិត/គលា
នុប ដាក/យិកា/ឆ្មប ក្នុង

ចំននួេវជ្ជបណិត/គលានុប
ដាក/យិកា/ឆ្មប កំពងុបេ្រមើ

ចំននួ្របជាជនសរបុ ក្នុងឆា
រាយការណ៍ 

MOH  

 



ĠŃąБЯ˝₤ŪņФŲşе‗НşЮţ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũ ″ņЮýŲЮţ ũĠ₤с Ð.Β.ş.˝.  

″Ŭ₣◦Бơ៖ ĠŃąБЯ˝₤ŪņФŲşе‗НşЮţ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũ ũĠ₤сЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď ″ņЮýŲЮţĕБņУŎៗ                      26 

ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

សុខាភិបាល និងេ្រជើស
េរីសការអភិវឌ  ការប
ណ្ដុះបណា្ដល និងការជួល
បុគ្គលិកែផ្នកសុខាភិបាល 
េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា។ 

កា/ឆ្មប ក្នងុ្របពន័្ធសាធារ
ណៈ េលើ្របជាជន ១ ០០០
នាក់។ 

្របពន័្ធសាធារណៈ ក្នុង
ចំេណាម្របជាជនសរុប  
 

ការក្នងុ្របព័ន្ធសាធារណៈ 
ក្នងុឆារាយការណ៍។ 
 

 

េគាលេដៅទី៤៖ ធានាឱ ការអប់រមានគុណភាព ្របកបេដាយសមធម៌ បរិយាប័ន្ន និង េលើកកម្ពស់ឱកាសក្នុងការសិក េពញមួយជីវិត ស្រមាប់ទាងអស់គា។  

៤.១ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ធានាថា កុមារានិងកុមារី
ទទួលបានការអប់រ បញ្ចប់
ការអប់រក្រមិតបឋម
សិក  និងមធ មសិក  
េដាយឥតបង់ៃថ្ល ្របកប
េដាយសមធម៌ និងគុណ
ភាព ែដលទទួលបាន
លទ្ធផលសិក ្របកប
េដាយ្របសិទ្ធភាព។ 

៤.១.១ អ្រតាបញ្ចប់ការ
សិក េនៅបឋមសិក ។ 
 

្រកសួងអប់រ 
យុវជន និងកីឡា 

្រកសួងអប់រ 
យុវជន និងកីឡា 

្របចាឆា ចំននួសិស ថ្មីថាក់ទី៦ 
មិនរាប់សិស ្រតតួថាក់ 
ែចកចនំនួ្របជាជន
ែដលមានអាយ ុ១១ឆា 
គុណនឹង ១០០។ 

ចំននួសិស ថ្មីថាក់ទី៦ មិន
រាប់សិស ្រតតួថាក់ ក្នុងឆា
សិក  (T)។ 

 

ចំនួន្របជាជនែដលមាន
អាយុ១១ឆា ក្នុងឆាសិក  
(T)។ 

 

MoEYS 

៤.១.២ អ្រតាបញ្ចប់ការ
សិក េនៅមធ មសិក
បឋមភូមិ។ 

 

្រកសួងអបរ់ 
យុវជន និងកីឡា 

្រកសួងអប់រ 
យុវជន និងកីឡា 

្របចាឆា ចំននួសិស ថ្មីថាក់ទី៩ 
មិនរាប់សិស ្រតតួ
ថាក់ ែចកចនំួនកមារ
អាយុ ១៤ឆា គុណ
នឹង ១០០។ 

ចំននួសិស ថ្មីថាក់ទី៩ 
មិនរាប់សិស ្រតតួថាក់ 
ក្នុងឆាសិក  (T)។ 

ចំនួនកុមារ អាយុ១៤ឆា ក្នុង
ឆាសិក  (T)។ 

MoEYS 

៤.២ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ធានាថា កុមារានិងកុមារី
្រគបរ់ូបទទួលបានការ
គាពារ និងអភិវឌ កុមារ
តូច និងការអបរ់មេត្តយ  
សិក ្របកបេដាយគុណ
ភាព និងេ្រតៀមលក្ខណៈ
េពញេលញ េដើម ទីទួល
ការអប់របឋមសិក ។ 

៤.២.១ ភាគរយសិស ថាក់
ទី១ បានឆ្លងកាត់កម្មវិធី
អប់រកុមារតូច ្រគប់រូបភា
ព។ 

្រកសួងអបរ់ យុវជន
និងកីឡា 

 

្រកសួងអប់រ យុវជននិង
កីឡា 

 
 

្របចាឆា 
 

សិស ថ្មីថាក់ទី១ ែដល
បានឆ្លងកាតក់ម្មវធិអីប់រ
កុមារតូច្រគបរ់ូបភាព
េធៀបនងឹសិស ថាក់ទី១ 
សរុប(ែបងែចកតាម
េភទ)។ 

ចំននួសិស ថ្មីថាក់ទី១ 
ែដលបានឆ្លងកាតក់ម្មវធិី
អប់រកុមារតូច្រគប់របូភាព 
េនៅឆាសិក (T)។  

 

ចំននួសិស ថ្មីចូលេរៀន 
ថាក់ទី១ េនៅឆាសិក  (T)។ 
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៤.២.២ អ្រតារួមៃនការ
សិក េនៅមេត្តយ សិក ។ 
 

្រកសួងអបរ់ យុវជន
និងកីឡា 

 

្រកសួងអប់រ យុវជន និ
ងកីឡា។ 

្របចាឆា 
 

ចំននួសិស សរុបមេត្ត
យ សិក ែចកនងឹ្របជា
ជនក្នងុ្រកុមអាយុ (០ 
ដល់ ៥ ឆា)។ 

ចំននួសិស មេត្តយ
សិក សរុប េនៅឆាសិក  
(T)។ 

ចំននួ្របជាជនក្នងុ្រកុមអាយុ  
(០ ដល់ ៥ ឆា) េនៅឆា

សិក  (T)។ 

MoEYS 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

៤.៣ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ធានាឱ បុរសនិង្រស្តីទាង
អស់ មានលទ្ធភាពេស្មើគា 
ក្នុងការទទួលបាន ការអប់រ
បេច្ចកេទស វិជាជីវៈ និង
ឧត្តមសិក  ្របកបេដាយ
គុណភាព។ 

៤.៣.១ អ្រតារួមៃនការ
សិក េនៅឧត្តមសិក  
(អាយុ១៨ ដល់២២ឆា)។ 

្រកសួងអបរ់ យុវជន
និងកីឡា  

 

្រកសួងអប់រ យុវជន
និងកីឡា។  

 

្របចាឆា 

 

ចំននួសិស សរុបេនៅ
ឧត្តមសិក  ែចកនងឹ
្របជាជនអាយុ ១៨ 
ដល់ ២២ឆា) គុណ
នឹង១០០។ 

ចំននួនិស ិតសរុបេនៅ
ឧត្តមសិក  ក្នុងឆាសិក  
(T)។  

 ចំននួ្របជាជនអាយុ ១៨-
២២ ឆា ក្នុងឆាសិក  (T)។  
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៤.៣.២ អ្រតារួមៃនការ
សិក ក្នុងកម្មវធិីអប់រ
បេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈ 
(១៥ ដល់ ២៤ឆា) ែបង
ែចកតាមេភទ។ 

្រកសួងការងារ នងិប
ណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ 
និង ្រកសួងសាប័ន

នានា 

អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចកម្ពុជា 

េរៀងរាល់ ២ឆា 

 

ចំនួនសិស ែដលសិក
ក្នុងកម្មវិធីអបរ់បេច្ចក
េទសនងិវិជាជវីៈ ក្នងុ
ចំេណាមចំននួ្របជាជន
ក្នុង្រកុមអាយុ ពី១៥
ដល់២៤ឆា។ 

ចំននួសិស ែដលសិក ក្នុង
កម្មវិធីអប់របេច្ចកេទសនងិ
វិជាជីវៈ េនៅក្នងុឆារាយការ
ណ៍។ 

 

ចំននួ្របជាជនក្នងុ្រកុមអាយុ 
(១៥ ដល់ ២៤ឆា) េនៅក្នុងឆា
រាយការណ៍។   

 

NIS/MOP 

 

 

 ៤.៣.៣ ចំនួនសិកា្ខកាម
ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្ដល
េលើមុខវិជាក្នុងវិស័យ
ពាណិជ្ជកម្ម និងមខុវិជា
ពាក់ព័ន្ធ ្របចាឆា។ 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្របចាឆា ចំនួនម្រន្តីរាជការ 
និស ិត សិស  និងវសិ័
យឯកជនែដលបាន
ចូលរួមក្នងុវគ្គ បណ្ដុះប
ណា្ដលេលើមុខវិជាក្នុងវិ
ស័យពាណិជ្ជកម្ម នងិ
មុខវិជាពាក់ព័ន្ធ។ 

ចំននួសិកា្ខកាម ែដលបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដល េលើ
មុខវិជាក្នងុវិស័យពាណិជ្ជកម្ម នងិមុខវិជាពាក់ព័ន្ធ េនៅក្នុងឆា

រាយការណ៍។ 

MOC 

 

៤.៥ ្រតឹមឆា២០៣០ 
លុបបំបាត់គមាតេយនឌ័រ
េនៅក្នុងវិស័យអប់រ និងធា
នាឱ ទទួលបានភាពេស្មើ
ភាពគាក្នុងការអប់រ្រគប់
ក្រមិត នងិក្នុងការបណ្ដុះ
បណា្ដលវិជាជីវៈស្រមាប់
ជនងាយរងេ្រគាះ រមួទាង
មនុស មានពិការភាព 
ជនជាតេិដើមភាគតិច និង

៤.៥.១ សន្ទស នយ៍ុគភាព 
េយនឌរ័អ្រតារួមៃនការ
សិក  េនៅមធ មសិក
បឋមភូមិ។ 
 

្រកសួងអបរ់ យុវជន
និងកីឡា 

 

្រកសួងអប់រ យុវជននិង
កីឡា។ 

 

្របចាឆា 
 

ផលេធៀបៃនអ្រតារមួៃន
ការសិក េនៅមធ ម
សិក បឋមភូមិ របស់
សិស ្រសី ជាមួយនឹងអ
្រតារួមៃនការសិក េនៅ
មធ មសិក បឋមភូមិ
របស់សិស ្របុស។ 

អ្រតារួមៃនការសិក េនៅ
មធ មសិក បឋមភូមិ 
របស់សិស ្រសី ក្នុងឆា
សិក  (T)។ 
 

អ្រតារួមៃនការសិក េនៅ
មធ មសិក បឋមភូមិ របស់
សិស ្របុស ក្នុងឆាំសិក  (T)
។  
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៤.៥.២ សន្ទស ន៍យុគភាព 
េយនឌរ័អ្រតារួមៃនការ

្រកសួងអបរ់ យុវជន
និងកីឡា 

 

្រកសួងអប់រ យុវជននិង
កីឡា។ 

្របចាឆា 
 

ផលេធៀបអ្រតារួមៃន
ការសិក េនៅមធ ម
សិក ទុតិយភូមិរបស់

អ្រតារួមៃនការសិក េនៅ
មធ មសិក ទុតិយភូមិរបស់

អ្រតារួមៃនការសិក េនៅ
មធ មសិក ទុតិយភូមិ របស់
សិស ្របុស ក្នុងឆាំសិក  (T) 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

កុមារេនៅក្នុងសានភាព
ងាយរងេ្រគាះ។ 

សិក  េនៅមធ មសិក
ទុតិយភូមិ។ 
 

សិស ្រសីជាមួយនឹងអ
្រតារួមៃនការសិក េនៅ
មធ មសិក ទុតិយភូមិ
របស់សិស ្របុស។ 

សិស ្រសី ក្នុងឆាសិក  
(T)។  
 

 

៤.៦ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ធានាថា យុវវ័យ និង
មនុស េពញវ័យទាងអស់ 
ទាងបុរសនិង្រស្តី ទទួល
បានចំេណះដឹងអក្ខរកម្ម 
និងនព្វន្ត។ 

៤.៦.១ អ្រតាអក្ខរកម្ម
មនុស េពញវ័យ អាយុ ១៥
ឆាេឡើង។  
 

្រកសួងអបរ់ យុវជន
និងកីឡា។ 

 

អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចកម្ពុជា 

្របចាឆា 
 

ភាគរយៃនអក្ខរកម្ម
្របជាជនេពញវ័យ 
អាយុពី១៥ឆាេឡើង ក្នុង
ចំេណាមចំននួ្របជាជន
េពញវ័យ អាយុ១៥ឆា
េឡើង។ 

ចំននួអក្ខរកម្មៃន្របជាជន
េពញវ័យ អាយុពី១៥ឆា
េឡើងេនៅក្នុងឆា (X)។ 
 

ចំននួសរុបៃន្របជាជនេពញ  
វ័យ អាយុ ១៥ឆាេឡើង េនៅ
ក្នុងឆា (X)។ 
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៤.a កសាងនិងេធ្វើឱ
្របេសើរេឡើងសមារបរិកា្ខរ
អប់រ ែដលេឆ្លើយតបេទៅ
នឹងត្រមូវការរបស់កុមារ 
មានពិការភាព ការយក
ចិត្តទកុដាក់េលើប េយន
ឌ័រ នងិផ្តល់នូវបរយាកាស
ែដលមានសុវត្ថិភាព គាន
អំេពើហិង  បរិយាកាស
សិក ្របកបេដាយ 
្របសិទ្ធភាពស្រមាប់ទាង
អស់គា។ 

៤.a.១ សមាមា្រតៃន
សាលាមេត្តយ សិក  
សាលាបឋមសិក  និង
សាលាមធ មសិក  ែដល
មានឧបករណ៍ទឹកសាត
ស្រមាប់ទទួលទាន។ 
 

្រកសួងអប់រ យុវជននងិ
កីឡា ។ 

 

្រកសួងអបរ់ យុវជន 
និងកឡា។ 

 

្របចាឆា 
 

ែផ្អកេលើនិយមន័យ
សាកល ជាសមាមា្រត
ៃនសាលាមេត្តយ
សិក  សាលាបឋម
សិក  និងមធ មសិក  
ែដលមាន្របភពទកឹ
សាតទទួលទាន ឬមាន
្របភពទឹកសាតជតិ 
ែដលអាចេ្របើ្របាស់
បានេនៅក្នុងេពលសិក  
េធៀបនងឹសាលា មេត្ត
យ សិក  សាលាបឋម
សិក  និងសាលា
មធ មសិក សរុប។ 

ចំននួសាលាមេត្តយ សិក  
សាលាបឋមសិក  និង
មធ មសិក  ែដលមាន
្របភពទឹកសាតទទលួទាន 
ឬមាន្របភពទកឹសាតជិត 
ែដលអាចេ្របើ្របាស់បាន 
េនៅក្នុងេពលសិក ។ 

ចំននួសាលាមេត្តយ សិក  
សាលាបឋមសិក  និងមធ ម
សិក  សរុប។ 
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៤.a.២ សមាមា្រតៃន
សាលាមេត្តយ សិក  
បឋមសិក  និងមធ ម
សិក  ែដលមានបង្គន់អនា
ម័យេ្របើ្របាស់។ 

្រកសួងអប់រ យុវជននងិ
កីឡា។ 

 

្រកសួងអបរ់ យុវជន 
និងកីឡា។ 

 

្របចាឆា 
 

ែផ្អកេលើនិយមន័យ  
សាកល សមាមា្រតៃន
សាលាមេត្តយ សិក  
សាលាបឋមសិក  និង
សាលាមធ មសិក  

ចំននួសាលាមេត្តយ សិក  
សាលាបឋមសិក  និងសា
លាមធ មសិក  ែដលមាន
បង្គន់អនាម័យ េ្របើ្របាស់ 
(និងមានទឹកស្រមាប់សិស

ចំននួសាលាមេត្តយ សិក  
សាលាបឋមសិក  និង
សាលាមធ មសិក  េនៅក្នុង
ឆា (X)។ 

 

MoEYS 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

 ែដលមានបង្គន់អនាម័យ
េ្របើ្របាស់ (និងមានទកឹ
ស្រមាប់សិស ្របុសនិង
សិស ្រសី) ឬមានបង្គន់
អនាម័យេនៅជិតអាច
េ្របើ្របាស់បាន េនៅក្នុង
េពលសិក  េធៀបនឹង 
សាលាមេត្តយ សិក  
សាលាបឋមសិក  និង
មធ មសិក សរុប។ 

្របុសនិងសិស ្រសី) ឬមាន
បង្គន់អនាម័យេនៅជិតអាច
េ្របើ្របាស់បានេនៅក្នុងេពល
សិក  េនៅក្នុងឆា (X)។ 
 

 ៤.a.៣ ភាគរយៃនសាលា
បឋមសិក  និងមធ ម
សិក ែដលមានជ្រមាល
ស្រមាប់សិស ពិការ។ 
 

្រកសួងអប់រ យុវជននងិ
កីឡា 

 

្រកសួងអបរ់ យុវជន 
និងកីឡា។ 

 

្របចាឆា 

 

ចំនួនសាលាបឋម
សិក  និងសាលា
មធ មសិក ែដលមាន
ជ្រមាលស្រមាប់សិស
ពិការ ែចកនឹងចនំនួ
សាលាបឋមសិក  និង
សាលាមធ មសិក
សរុប គុណនឹង ១០០។  

ចំននួសាលាបឋមសិក  
និងសាលាមធ មសិក
ែដលមានជ្រមាលស្រមាប់
សិស ពិការ។  

ចំននួសរុបៃនសាលាបឋម
សិក  និងសាលាមធ ម
សិក  ។  

MoEYS 
 

៤.c ្រតឹមឆា២០៣០ 
បេង្កើនយាងខាង ការផ្គត់
ផ្គង្រគូបេ្រងៀនែដលមាន
គុណភាព តាមរយៈកិច្ច
សហ្របតិបត្តិការអន្តរ
ជាតិ ស្រមាប់ការបណ្ដុះ  
បណា្ដល្រគូបេ្រងៀនេនៅ
ក្នុង្របេទសអភិវឌ ន៍។ 

៤.c.១ ភាគរយ្រគូមេត្តយ
សិក ែដលមានគុណវុឌ ិ
្រសបតាមស្តង់ដារជាតិ។  
 

្រកសួងអប់រ យុវជននងិ
កីឡា 

 

្រកសួងអប់រ យុវជននិង
កីឡា 

 

្របចាឆា 
 

ចំនួន្រគូមេត្តយ សិក
ែដលមានគុណវឌុ ិ
្រសបតាមស្តង់ដារជាតិ 
ែចកនងឹចំនួន្រគូមេត្ត
យ សរុប គុណនងឹ
១០០។ 

ចំននួ្រគូមេត្តយ សិក
ែដលមានគុណវឌុ ិ្រសប
តាមស្តង់ដារជាតិ េនៅក្នុងឆា 
(X)។ 

 ចំននួ្រគូមេត្តយ សិក សរុប 
េនៅក្នុងឆា (X)។ 

MoEYS 
 

៤.c.២ ភាគរយ្រគបូឋម
សិក ែដលមានគុណវុឌ ិ
្រសបតាមស្តង់ដារជាតិ។ 
 

្រកសួងអប់រ យុវជននងិ
កីឡា 

 

្រកសួងអប់រ យុវជននិង
កីឡា 

 

្របចាឆា 
 

ចំនួន្រគូបឋមសិក
ែដលមានគុណវឌុ ិ
្រសបតាមស្តង់ដារជាតិ 
ែចកនងឹចំនួន្រគូបឋម

ចំននួ្រគូបឋមសិក ែដល
មានគុណវុឌ ិ្រសបតាមស្ត
ង់ដារជាតិ គិត្រតឹមឆា 
(X)។ 

 ចំននួ្រគូបឋមសិក សរុប 
គិត្រតឹមឆា (X)។ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

សិក សរុបគុណនឹង
១០០។ 

៤.c.៣ ភាគរយ្រគូមធ ម
សិក ែដលមានគុណវុឌ ិ
្រសបតាមស្តង់ដារជាតិ។ 
 

្រកសួងអប់រ យុវជននងិ
កីឡា។ 

 

្រកសួងអប់រ យុវជននិង
កីឡា 

 

្របចាឆា 
 

ចំនួន្រគូមធ មសិក
ែដលមានគុណវឌុ ិ
្រសបតាមស្តង់ដារជាតិ 
ែចកនងឹចំនួន្រគូមធ ម
សិក សរុប។   

ចំននួ្រគូមធ មសិក ែដល
មានគុណវុឌ ិ្រសបតាមស្ត
ង់ដារជាតិ គិត្រតមឹឆា 
(X)។  

ចំននួ្រគូសរុបេនៅមធ មសិក  
គិត្រតឹមឆា (X)។ 
 

MoEYS 
 

 ៤.c.៤ ភាគរយ្រគូបេ្រងៀន
ែដលបានទទួលការេធ្វើវ្រកឹ
ត ការ។ 

 

្រកសួងអប់រ យុវជននងិ
កីឡា  
 

្រកសួងអប់រ យុវជននងិ
កីឡា  

 

្របចាឆា 
 

ចំនួន្រគូបេ្រងៀនែដល
បានទទួលការេធ្វើវិ្រកឹត
ការ ែចកនឹង្រគូបេ្រងៀន
សរុប គុណ១០០។ 

ចំននួ្រគូបេ្រងៀនែដលបាន
ទទួលការេធ្វើវ្រកឹតការ គិត
្រតឹមឆា (X)។ 

ចំននួ្រគូបេ្រងៀនសរុបេនៅ្រគប់
ក្រមិតសិក  គតិ្រតឹមឆា 
(X)។ 

MoEYS 
 

េគាលេដៅទី៥៖ សេ្រមចឱ បានសមភាពេយនឌ័រ និងព្រងឹងភាពអង់អាចរបស់្រស្តីនិងកុមារី្រគប់រូប។    

៥.១ បញ្ចប់រាល់ទ្រមង់ៃន
ការេរីសេអើង្របឆាងនឹង
្រស្តីនិងកុមារី េនៅ្រគប់ទី  
កែន្លង។ 

៥.១.១. ចំននួច ប់ េគាល
នេយាបាយ ែផនការ និង
្រកបខ័ណគតិយុត្ត ស្រមាប់
េលើកកម្ពស់ការអនវុត្ត និង
តាមដាន្រតតួពនិតិ ការ
េលើកកម្ពស់សមភាពេយន
ឌ័រ និងការមិនេរីសេអើង 
េភទ 

សមាជិក្រកុម្របឹក
ជាតិកម្ពុជាេដើម ្រស្តី 

្រកសួងកិច្ចនារី។ 

 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកមុ
្របឹក ជាតិកម្ពុជាេដើម ី
្រស្តី ្រកសួងកចិ្ចនារ។ី 

 
 
 

្របចាឆា ចំនួន ច ប់េគាល
នេយាបាយែផនការ
ជាតិនិង្រកបខណគតិ
យុត្តិ គិត្រតឹមឆារាយ
ការណ៍ ស្រមាប់េលើក
កម្ពស់សមភាពេយនឌរ័
និងទប់សា្កត់ការរេរសី
េអើង្របឆាំងនារីេភទនងិ
េក្មង្រសី។ 

ចំននួច ប់េគាលនេយាបាយែផនការនិងលិខតិបទដានគតិ
យុត្តិ  គិត្រតឹមឆារាយការណ៍ ស្រមាប់េលើកកម្ពស់ការអនុវត្ត
និងតាមដាន្រតតួ ពិនតិ សមភាពេយនឌរ័ នងិការមិនេរសី
េអើងេភទ ែដលបានេរៀបចំនងិអនវុត្ត ក្នុង្របេទសកម្ពុជា 
្រតឹមឆារាយការណ៍។ 
 

MOWA 

 

៥.២ លុបបំបាត់រាល់
ទ្រមងៃ់នអំេពើហិង េលើ
្រស្តីនិងកុមារី េនៅទីសា
ធារណៈនិងទីកែន្លងឯក
ជននានា រួមទាំងការជួញ
ដូរ ការេធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវ

៥.២.១ សមាមា្រតរបស់
្រស្តីនិងេក្មង្រសី ែដលមាន
អាយុ ១៥ឆាេឡើង ែដល
ធាប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង
េលើរាងកាយ ផ្លូវេភទ ឬផ្លូវ
ចិត្ត ពៃីដគូបច្ចុប ន្ន ឬអតីត 
ក្នុងរយៈេពល ១២ែខចុង

្រកសួងកិច្ចនារ ី
្រកុមការងារបេច្ចក

េទសអំេពើហិង េលើ
េយនឌរ័។ 

 

អេង្កតព្របជាសា្រស្ត
និងសុខភាពកម្ពុជា  
 

 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ចំនួន្រស្តីនិងេក្មង្រសី
ែដលមានអាយុ ១៥ឆា
េឡើង ែដលធាប់ទទួល
រងនូវអេំពើហិង េលើរាង
កាយ ផ្លូវេភទ ឬផ្លវូចិត្តពី
ៃដគូបច្ចុប ន្ន ឬអតីត 
ក្នុងរយៈេពល១២ែខចុង

ចំនួន្រស្តីនិងេក្មង្រសី អាយុ 
១៥ឆាេឡើង ែដលធាប់
ទទួលរងនូវអំេពើហិង េលើ
រាងកាយ ពីៃដគូបច្ចុប ន្ន ឬ
អតីត ក្នុងរយៈេពល១២ែខ
ចុងេ្រកាយ។ 
 

ចំនួនសរុបៃន្រស្តីនងិេក្មង្រសី 
ែដលមានអាយុ ១៥ឆាេឡើង។ 
 

MOWA 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េភទ និងអាជីវកម្មេផ ង
េទៀត។ 

 

េ្រកាយ ែបងែចកតាម
ទ្រមងៃ់នអំេពើហិង  និង
តាមអាយុ។ 

េ្រកាយេធៀបនឹង ចនំួន
សរុបៃន្រស្តីនិងេក្មង្រសី 
ែដលមានអាយុ១៥ឆា
េឡើង។ 

 ៥.២.២ សមាមា្រតរបស់
្រស្តីនិងេក្មង្រសី ែដលមាន
អាយុ ១៥ឆាេឡើង ែដល
ធាប់ទទួលរងនូវអំេពើហិង
េលើ ផ្លូវេភទពីអ្នកមិនែមន
ជាៃដគូ ក្នុងរយៈេពល ១២
ែខ ចុងេ្រកាយ ែបងែចក
តាមតាមអាយុ។ 
 

សមាជិក្រកុមការងារ 
បេច្ចកេទសច្រមុះ 
វិស័យេយនឌ័រ  
្រកសួងកិច្ចនារី។  
 

អេង្កតព្របជាសា្រស្ត
និងសុខភាពកម្ពុជា  
 

 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ចំនួន្រស្តីនិងេក្មង្រសី 
ែដលមានអាយុ១៥ឆា
េឡើង ែដលធាប់ទទួល
រងនូវអេំពើហិង េលើផ្លូវ
េភទ ពីអ្នកមិនែមនជាៃដ
គូក្នុងរយៈេពល១២ែខ
ចុងេ្រកាយ ក្នុងចំេណាម
ចំនួនសរុបៃន្រស្តីនងិ
េក្មង្រសី ែដលមានអាយុ 
១៥ឆាេឡើង។ 

ចំនួន្រស្តីនិងេក្មង្រសី អាយុ 
១៥ឆាេឡើង ែដលធាប់
ទទួលរងនូវអំេពើហិង េលើ
ផ្លូវេភទ ពីពីអ្នកមិនែមនជា
ៃដគូ ក្នុងរយៈេពល១២ែខ
ចុងេ្រកាយ។ 
 

ចំនួនសរុបៃន្រស្តីនងិេក្មង្រសី 
ែដលមានអាយុ ១៥ឆាេឡើង។ 
 

MOWA 
 

៥.៣ លុបបំបាត់រាល់  
ទេង្វើែដលមានេ្រគាះថាក់ 
ដូចជា ការបង្ខំកុមារឱ
េរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង
ការេធ្វើឱ មានរបួសសាម
្របដាប់បន្តពូជ។ 

៥.៣.១ សមាមា្រតរបស់
្រស្តីអាយុពី ២០ ដល់ ២៤
ឆា ែដលបានេរៀបការឬរស់
េនៅជាមួយគាមុនអាយុ១៨
ឆា។  
. 

្រកសួងកិច្ចការនារី 
្រកសួងែផនការ 

 

អេង្កតព្របជាសា្រស្ត
និងសុខភាពកម្ពុជា 

 
 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ចំនួន្រស្តីអាយុពី២០
ដល់ ២៤ឆា ែដលបាន
េរៀបការឬរស់េនៅជា
មួយគាមុនអាយុ១៨ឆា
ក្នុងចេំណាម ្រស្តីអាយុ
២០-២៤ឆា ។ 

ចំនួន្រស្តីអាយុ២០-២៤ឆា 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍ ែដល
បានេរៀបការឬរស់េនៅជា
មួយគាមុនអាយុ១៨ឆា ។ 

 

ចំនួនសរុបៃន ្រស្តីអាយុពី២០
ដល់ ២៤ឆា េនៅក្នុងឆារាយ
ការណ៍។ 
 

MOWA 
 

៥.៤. ទទួលសា្គល់និងផ្ត
ល់តៃម្លដល់ការងារផ្ទះ
ែដលមិនទទួលកៃ្រម 
តាមរយៈ ការផ្តល់េសវា
សាធារណៈ េហដារចនា
សម្ព័ន្ធ និងេគាលនេយា
បាយគាពារសង្គម និង
េលើកកម្ពស់ការរួមចែំណក
ទទួលខុស្រតូវឱ បាន

៥.៤.១ ចំននួវិធានការផ្លូវ
ច ប់ និងេគាលនេយា
បាយែដលេដាះ្រសាយនិង
ទទួលសា្គល់នូវតុល ភាព
ជីវតិនងិការងារ (ការងារ
ផ្ទះនងិការងារែថទាែដល
មិនមានកៃ្រម) និង េលើក
កម្ពស់ការទទួលបាន

្រកសួងកិច្ចនារ ី
 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
 

្របចាឆា 
 

ច ប់និងេគាលនេយា
បាយេដើម ីេដាះ្រសាយ
តុល ភាពជីវិត នងិការ
ងារផ្ទះនងិការងារែថទា
ែដលមិនមានកៃ្រម 
េគាលនេយាបាយការ
ងារ្របកបេដាយេម្រតី
ភាព ការេរៀបចំការងារ

ចំននួច ប់និងេគាលនេយាបាយែដលមាន េដើម េីដាះ
្រសាយតុល ភាពជីវិត និងការងារ ការងារផ្ទះ នងិការងារ
ែថទាែដលមិនមានកៃ្រម េគាលនេយាបាយការងារ្របកប
េដាយេម្រតីភាព ការេរៀបចំការងារែដលមានភាពបត់ែបន 
ជាេដើម)។ 

MOWA 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

សមរម  េនៅក្នុងសង្គម
្រគួសារ និងសង្គមជាតិ។ 

កាន់ែតេ្រចើន នវូការងារ
សមរម ស្រមាប់្រស្តី។ 

ែដលមានភាពបត់ែបន 
ជាេដើម។ 

៥.៥ ធានាការចូលរួម
េពញេលញនិងមាន
្របសិទ្ធភាព របស់្រស្តី 
និងមានឱកាសដូចគាក្នុង
ភាពជាអ្នកដឹកនាេនៅ្រគប់
ក្រមិតៃនការេធ្វើេសចក្តី
សេ្រមច ក្នុងវិស័យនេយា
បាយ េសដ្ឋកិច្ច និងជីវិត
ជាសាធារណៈ។ 

៥.៥.១ សមាមា្រតអាសនៈ
របស់្រស្តីេនៅក្នុងសាប័ននីតិ
ប ញ្ញត្តិ។  

្រកសួងកិច្ចនារី 
្រកុម្របឹក ជាតិកម្ពជា

េដើម ី្រស្តី។ 
 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

គឹជាចំនួនអាសនៈ្រស្តី
េនៅក្នុងសភាជាតិនិង
្រពទឹ្ធសភា ែដលបងាញ
ជាភាគរយេធៀបនឹងចំ
នួនអាសនៈសរុបក្នុង
សភាជាតិនិង្រពឹទ្ធសភា 

ចំនួនអាសនៈ្រស្តីេនៅក្នុង
សភាជាតិនិង្រពឹទ្ធសភា េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 
  

ចំនួនអាសនៈសរុបេនៅក្នុង
សភាជាតិនិង្រពឹទ្ធសភា េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 
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៥.៥.២ សមាមា្រត្រស្តីជា 
រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខាធិការ និង 
អនុរដ្ឋេលខាធិការ។  

្រកសួងកិច្ចនារី  
្រកុម្របកឹ ជាតិកម្ពជា
េដើម ី្រស្តី។  

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ចំនួន្រស្តីែដលជារដ្ឋ
ម្រន្តី រដ្ឋេលខាធិការ និង
អនុរដ្ឋេលខាធិការ េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍ ែដល
បងាញជាភាគរយេធៀប
នឹងចនំួនរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋ
េលខាធិការ និងអនុរដ្ឋ
េលខាធិការ សរុប។  

ចំនួន្រស្តីែដលជារដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋ
េលខាធិការ និងអនុរដ្ឋ
េលខាធិការ  េនៅក្នុងឆារាយ
ការណ៍។ 
 
 

ចំនួនរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខាធិការ 
និងអនុរដ្ឋេលខាធិការ សរុប 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 
 

MOWA 
 

 ៥.៥.៣ សមាមា្រតៃន្រស្តី
ជា សមាជិក្រកុម្របឹក រាជ
ធានី េខត្ត។  

្រកសួងកិច្ចការនារី/ 
គណៈកមាធិការជាតិ
តាមែបប្របជាធិបេត
យ េនៅថាក់េ្រកាមជាតិ 

គណៈកមាធិការជាតិ
េរៀបចំការេបាះេឆាត 

 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ចំនួន្រស្តីែដលជាសមា
ជិក្រកុម្របឹក  រាជធានី 
េខត្ត ែដលបងាញជា
ភាគរយៃនចំនួនសមាជិក
្រកុម្របឹក  រាជធានី 
េខត្តសរុប។   

ចំនួន្រស្តីែដលជាសមាជិក  
្រកុម្របឹក  រាជធានី េខត្ត 
ក្នុងឆារបាយការណ៍។ 

 

ចំនួនសមាជិក្រកុម្របឹក រាជ
ធានី េខត្ត េនៅក្នុងឆារបាយការ
ណ៍។ 

 

MOWA 

 

 ៥.៥.៤ សមាមា្រតៃន្រស្តី
ជា សមាជិក្រកុម្របឹក
្រកុង ្រសុក ខណ។ 

្រកសួងកចិ្ចការនារី/ 
គណៈកមាធិការជាតិ
តាមែបប្របជាធិបេត
យ េនៅថាក់េ្រកាមជា

តិ។ 

គណៈកមាធិការជាតិ
េរៀបចំការេបាះេឆាត។ 

 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ចំនួន្រស្តីែដលជាសមា
ជិក្រកុម្របឹក ្រកុង 
្រសុក ខណ ែដល
បងាញជាភាគរយៃន
ចំនួនសមាជិក្រកុម
្របឹក ្រកងុ ្រសុក ខណ
សរុប។   

ចំនួន្រស្តីែដលជាសមាជិក  
្រកុម្របឹក  ្រកុង ្រសុក 
ខណ ក្នុងឆារបាយការណ៍។ 
 

 

ចំនួនសមាជិក្រកុម្របឹក រា
្រកុង ្រសុក ខណ េនៅក្នុងឆា
របាយការណ៍។ 
 

MOWA 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

 ៥.៥.៥ សមាមា្រតៃន្រស្តី
ជាសមាជិក្រកុម្របឹក ឃុំ  
សងា្កត់។ 

្រកសួងកចិ្ចការនារី/ 
គណៈកមាធិការជាតិ
តាមែបប្របជាធិប 
េតយ េនៅថាក់េ្រកាម
ជាតិ 

គណៈកមាធិការជាតិ
េរៀបចំការេបាះេឆាត 

 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ចំនួន្រស្តីែដលជាសមា
ជិក្រកុម្របឹក  ឃុំ 
សងា្កត់ែដលបងាញជា
ភាគរយៃនចំនួន
សមាជិក្រកុម្របឹក ឃុំ 
សងា្កត់សរុប 

ចំនួន្រស្តីែដលជាសមាជិក
្រកុម្របឹក  ឃុំ សងា្កត់ េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍ 
 

ចំនួនសមាជិក្រកុម្របឹក  ឃុំ 
សងា្កត់ េនៅក្នុងឆារាយការណ៍ 
 

MOWA 
 

៥.៦ ធានាការទទួលបាន
សុខភាពផ្លូវេភទនងិសុខ
ភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិបន្ត
ពូជជាសកល ដូចបាន
ឯកភាពេដាយែផ្អកេលើ
កម្មវិធីសកម្មភាពរបស់
សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី
្របជាជននិងការអភិវឌ  
និងែផនការ សកម្មភាពទី
្រកុងេប៉កាង និងឯកសារ
ពាក់ព័ន្ធនានា។ 

៥.៦.១ សមាមា្រតៃន្រស្តី
អាយុពី ១៥ ដល់ ៤៩ឆា 
ែដលបានរាយការណ៍ពី
សេ្រមចចិត្តេដាយខ្លួនឯង 
ពាក់ព័ន្ធនងឹការេ្របើ្របាស់ 
មេធ បាយពន រកំេណើត 
និងការែថទាសុខភាពបន្ត
ពូជ។ 
 

្រកសួងកិច្ចនារី 
្រកសួងសុខាភិបាល 

 
 

អេង្កត្របជាសា្រស្តនងិ
សុខភាពកម្ពុជា។ 

 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ចំនួន្រស្តីអាយុពី១៥ 
ដល់ ៤៩ឆា េនៅក្នុងឆា
រាយការណ៍ ែដល
សេ្រមចចិត្តេដាយខ្លួន
ឯងពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងការ
េ្របើ្របាស់មេធ បាយ
ពន រកំេណើត និងការ
ែថទាសុខភាពបន្តពូជ
ែដលបងាញជាភាគរយ
េធៀបនងឹចនំួនសរុបៃន
្រស្តីអាយុពី ១៥ ដល់ 
៤៩ឆា (េរៀបការឬមាន
ៃដគូ) ែដលេ្របើ្របាស់  
មេធ បាយពន រ
កំេណើត និងការែថទា
សុខភាពបន្តពូជ។ 

ចំនួន្រស្តីអាយុពី១៥ដល់
៤៩ឆា (មានៃដគូឬេរៀប
ការ) េនៅក្នុងឆារាយការណ ៍
ែដលសេ្រមចចិត្តេដាយខ្លួន
ឯងពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងការេ្របើ
្របាស់មេធ បាយពន រ
កំេណើត និងការែថទាសុខ
ភាពបន្តពូជ។ 
 

ចំនួនសរុបៃន្រស្តីអាយុពី១៥ 
ដល់ ៤៩ឆា (មានៃដគូឬេរៀប
ការ) េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។  
 

MOWA 

 ៥.៦.២ ចំនួនច ប់ េគាល
នេយាបាយ ែផនការ និង
លិខិតបទដានគតិយុត្ត 
ែដលធានាឱ ្រស្តី្រគប់រូប
មានលទ្ធភាពទទួលបាន
ព័ត៌មាន ការអប់រ និងេសវា

្រកសួងកិច្ចនារី 
 
 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
 

្របចាឆា 
 

ចំនួនច ប់ េគាលនេយា
បាយ ែផនការ និងលិខិត
បទដានគតិយុត្តទាង
អស់ែដល្រតូវបានេរៀប
ចំេឡើង្រតឹមឆារាយ
ការណ៍ស្រមាប់ធានាឱ
្រស្តី្រគប់រូបមានលទ្ធ
ភាពទទួលបានព័ត៌មាន

ចំនួនច ប់ េគាលនេយាបាយែផនការនិងលិខិតបទដានគតិ
យុត្តទាងអស់ែដលបានេរៀបច្រតឹមឆារាយការណ៍ ស្រមាប់
ធានាឱ ្រស្តី្រគប់រូបមានលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានការអប់រ
និងេសវាសុខភាពបន្តពូជ និងសុខភាពផ្លូវេភទ។ 

 

MOWA 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

សុខភាពបន្តពូជ និងសុខ
ភាពផ្លូវេភទ។ 
 

ការអប់រនិងេសវាសុខ
ភាពបន្តពូជ និងសុខ
ភាពផ្លូវេភទ។ 

៥.a អនុវត្តកំែណទ្រមង់
េដើម ផី្តល់សិទ្ធិេស្មើៗគា
ដល់្រស្តីចំេពាះធនធាន
េសដ្ឋកិច្ច និងសិទ្ធិក្នងុការ
ទទួលបានភាពជាមាស់
និងការ្រគប់្រគងេលើដីធ្លី
និង្រទព សម ត្តិេផ ង
េទៀត េសវាហិរញ្ញវត្ថុ 
មរតក និងធនធានធម្ម
ជាតិ េដាយអនុេលាម
តាមច ប់ជាតិ។ 

៥.a.១ ភាគរយៃនចំននួ
្រស្តីេពញវ័យ ែដលេ្របើ
្របាស់េសវាហិរញ្ញវត្ថុ េធៀប
នឹងចនំួន្របជាជនេពញវ័
យសរុបទូទាង្របេទស
ែដលទទួលបានេសវា
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម្ពជា ស្ទង់មតិ/ទិន្នន័យរដ្ឋបា
ល 

្របចាឆា ចំនួន្រស្តីេពញវ័យសរុប 
ទូទាង្របេទស ែដល
េ្របើ្របាស់េសវាហិរញ្ញ
វត្ថុ រួមមាន ឥណទាន 
្របាក់បេញ្ញើ និងទទាត់ 
េធៀបនងឹចនំួន្របជាជន
េពញ វ័យសរុបទូទាង្រប
េទស ែដលទទួលបាន
េសវាហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ចំននួ្រស្តីេពញវ័យ ែដលេ្របើ
្របាស់េសវាហិរញ្ញវត្ថុ េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

ចំននួ្របជាជនេពញវ័យ សរុប
ទូទាង្របេទស ែដលេ្របើ
្របាស់េសវាហិរញ្ញវត្ថុ េនៅក្នងុ
ឆារាយការណ៍។ 

NBC 

៥.a.២ ភាគរយៃនចំននួ
្រស្តីេពញវ័យែដលទទួល
បានេសវាហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ធនាគារជាតិៃនកម្ពជា ស្ទង់មតិ/ទិន្នន័យរដ្ឋបា
ល 

្របចាឆា ចំនូន្រស្តីេពញវ័យសរុប
ទូទាង្របេទស ែដល
េ្របើ្របាស់េសវាហិរញ្ញ
វត្ថុ រួមមាន ឥណទាន 
្របាក់បេញ្ញើនិងទូទាត់ 
េធៀបនងឹចនំួន្រស្តីេពញ
វ័យសរុប ទូទាង្របេទ
ស។ 

ចំននូ្រស្តីេពញវ័យសរុបទូ
ទាង្របេទស ែដលេ្របើ
្របាស់េសវាហិរញ្ញវត្ថុ េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

ចំននូ្រស្តីេពញវ័យសរុបទូទាង
្របេទស េនៅក្នុងឆារាយការ
ណ៍។ 

NBC 

 

៥.C អនុម័តនិងព្រងងឹ
េគាលនេយាបាយ និង 
បទដានគតិយុត្តនានា   
ស្រមាប់េលើកកម្ពស់សម
ភាពេយនឌ័រ និងបេង្កើន
ភាពអង់អាចដល់្រស្តីនិង
កុមារី េនៅ្រគប់ក្រមិត។ 

៥.c.១ ចំនួន្រកសួង សាប័ន 
ែដលមានការតាមដានការ
វិភាជថវិកា ស្រមាប់េលើក
កម្ពស់សមភាពេយនឌ័រ 
និងការព្រងងឹភាពអង់អាច
ដល់្រស្តី។ 

្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ចនងិ
ហិរញ្ញវត្ថុ 

្រកុម្របឹក ជាតិកម្ពជា
េដើម ី្រស្ត ី

្រកសួងកិច្ចនារី 

រដ្ឋបាល ្របចាឆា ្រកសួងសាប័ន ែដល
មានការតាមដានការ
វិភាជថវិកា ស្រមាប់
េលើកកម្ពស់សមភាព
េយនឌរ័នងិ ការព្រងឹង
ភាពអង់អាចដល់ ្រស្តី។ 

ចំននួ្រកសួងសាប័ន ែដល មានការតាមដានការវិភាជថវិកា 
ស្រមាប់េលើកកម្ពស់សមភាពេយនឌ័រនងិការព្រងងឹភាព
អង់អាចដល់្រស្តី។ 
 

 

MEF 

 

៥.c.២ ចនំួន្រកសួងសាប័ន 
ែដលបានអនុវត្តែផនការ

្រកសួងកិច្ចនារី 
 

រដ្ឋបាល ្របចាឆា ចំនួន្រកសួង សាប័ន 
ែដលបានេរៀបចំ នងិអនុ

ចំននួ្រកសួង សាប័ន ែដលបានេរៀបចំ និងអនុវត្ត ែផនការយុទ្ធ
សា្រស្តប្រ បេយនឌរ័ គតិ្រតឹមឆាបច្ចបុ ន្ន។ 

MOWA 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

យុទ្ធសា្រស្តប្រ បេយន 
ឌ័រ។ 

វត្ត ែផនការយុទ្ធសា្រស្ត
ប្រ បេយនឌ័រ។ 

 

េគាលេដៅទី៦៖ ធានាឱ មានទឹកនិងអនាម័យ និង ការ្រគប់្រគងទឹកនិងអនាម័យ្របកបេដាយចីរភាព ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។   

៦.១ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ព្រងីកកចិ្ចសហ្របតិបត្តិ
ការអន្តរជាតិ នងិគា្រទ
ការកសាងសមត្ថភាព
ដល់ បណា្ដ្របេទសកំពងុ
អភិវឌ  ក្នងុកម្មវធិនីិង
សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹង
ទឹកសាតនងិអនាម័យ រួម
ទាងបេច្ចកវិជា ្របមូល
ទឹក បន បទឹកៃ្រប ្រប
សិទ្ធភាពទឹក សមាត
សំណល់រាវ ែកៃច្ននងិេ្របើ
្របាស់េឡើងវិញ។ 

៦.១.១ សមាមា្រតៃន្របជា
ជនកម្ពុជារស់េនៅក្នុងតំបន់
ទី្របជុំជន ែដលទទួលបាន
ការេ្របើ្របាស់េសវាផ្គតផ់្គង់
ទឹកសាត្របកបេដាយ
សុវត្ថិភាព។ 
 

្រកសួងឧស ហកម្ម 
វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវទិ

និងនវានុវត្តន ៍

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ឧស ហកម្ម វិទ

សា្រស្ត បេច្ចកវទិ និង
នវានុវត្តន ៍

 

្របចាឆា ចំនួន្របជាជនកម្ពុជារស់
េនៅក្នុងតំបនទ់ី្របជុជំន
ែដលទទួលបានការេ្របើ
្របាស់េសវាផ្គត់ផ្គងទ់ឹក
សាត្របកបេដាយសុវត្ថិ
ភាព គិតជាភាគរយ
េធៀបនងឹចនំួន្របជាជន
កម្ពុជាសរុបក្នុងតំបន់ទី
្របជុជំន។ 

ចំននួ្របជាជនកម្ពជារស់
េនៅក្នុងតំបនទ់ី្របជុជំន
ែដលទទួលបានការេ្របើ
្របាស់េសវាផ្គត់ផ្គងទ់ឹក
សាត្របកបេដាយសុវត្ថិ
ភាព ក្នុងឆារាយការណ៍។ 
 

ចំននួ្របជាជនកម្ពជាសរុបក្នុង
តំបនទ់ី្របជុជំន សរុប េនៅក្នងុ
ឆារាយការណ៍។ 
 

MISTI 

 

៦.១.២. សមាមា្រតៃន 
ចំនួន្រគួសារេនៅតបំន់
ជនបទ េ្របើ្របាស់េសវាទឹក
សាត ែដលមានការ្រគប់
្រគងេដាយសុវត្ថិភាព 
(Safely Managed)។ 

្រកសួងអភិវឌ នជ៍នបទ ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
អភិវឌ នជ៍នបទ 

្របចាឆា ចំនួន្រគួសារេនៅតបំន់
ជនបទ ែដលេ្របើេសវា
ទឹកសាត្របកបេដាយ
សុវត្ថិភាព េធៀបនឹង
្រគួសារសរុប រស់េនៅ
តំបនជ់នបទ។ 

ចំននួ្រគួសារេនៅតបំន់
ជនបទែដលេ្របើ្របាស់េស
វាផ្គត់ផ្គងទ់ឹកសាត្របកប
េដាយសុវត្ថិភាព េនៅក្នុងឆា
រាយការណ៍។ 

ចំននួ្រគួសារសរុបែដលរស់
េនៅតំបនជ់នបទ ក្នងុឆារាយ
ការណ៍។ 

MRD  

 

 

 ៦.១.៣ សមាមា្រតៃន
ចំនួន្រគួសារេនៅតបំន់
ជនបទ េ្របើ្របាស់េសវាទឹក
សាតជាមូលដាន (Basic 
Access)។  

្រកសួងអភិវឌ នជ៍នបទ ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
អភិវឌ នជ៍នបទ 

្របចាឆា ចំនួន្រគួសារេនៅតបំន់
ជនបទែដលេ្របើេសវា
ទឹកសាត ជាមូលដាន
េធៀបនងិចនំួន្រគសារ
សរុបែដលរស់េនៅតំបន់
ជនបទ 

ចំននួ្រគួសារេនៅតបំន់
ជនបទែដលេ្របើេសវាទឹក
សាតជាមូលដានក្នុងឆា
រាយការណ៍។ 

ចំននួ្រគួសារសរុបែដលរស់
េនៅតំបនជ់នបទ ក្នងុឆារាយ
ការណ៍។ 

MRD 
 

៦.២ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ទទួលបាន្រគប់្រគាន់នងិ
សមធម៌ នូវអនាម័យ 
ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប 

៦.២.១ សមាមា្រត្របជា
ជន (ចនំួន្រគួសារ) េនៅ
តំបនជ់នបទ ែដលេ្របើ
្របាស់េសវាអនាម័យ ែដល

្រកសួងអភិវឌ ន៍
ជនបទ 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
អភិវឌ នជ៍នបទ 

្របចាឆា ចំនួន្រគួសារេនៅតំបន់
ជនបទ ែដលេ្របើ
្របាស់េសវាអនាម័យ 
ែដលបាន្រគប់្រគង

ចំនួន្រគួសារេនៅតំបន់
ជនបទ ែដលេ្របើ្របាស់
េសវាអនាម័យ ែដលបាន

ចំនួន្រគួសារសរុបែដលរស់
េនៅតំបន់ជនបទ ក្នុងឆា រាយ
ការណ៍។ 

MRD 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

និងបញ្ចប់ការបេនារបង់
េនៅេ្រកៅបង្គន់ េផាតការ
យកចិត្តទកុដាកេ់លើត្រមូវ
ការរបស់្រស្តីនិងកមារី និង
្របជាជនែដលរស់េនៅក្នុង
សានភាពងាយរង
េ្រគាះ។ 

បាន្រគប្រគងេដាយសុវត្ថិ
ភាព (Safely Managed)
។ 

េដាយសុវត្ថិភាព េធៀប
នឹងចំនួន្រគួសារសរុប
ែដលរស់េនៅតំបន់ជន
បទ។ 

្រគប់្រគងេដាយសុវត្ថិភាព
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

៦.២.១.១ សមាមា្រតៃន្រប
ជាជន (ចំននួ្រគួសារ) េនៅ
តំបនជ់នបទ េ្របើ្របាស់េស
វាអនាម័យែដលមានការែក
លម្អជាមូលដាន (Basic 
Access)។  

្រកសួងអភិវឌ ន៍ 
ជនបទ 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
អភិវឌ នជ៍នបទ 

្របចាឆា ចំនួន្រគួសារេនៅតបំន់
ជនជនបទែដលេ្របើ
្របាស់េសវាអនាម័យ 
ែដលមានការែកលម្អជា
មូលដានេធៀបនឹងចំននួ
្រគួសារសរុបែដលរស់
េនៅតំបនជ់នបទ។ 

ចំននួ្រគួសារេនៅតបំន់
ជនបទ េ្របើ្របាស់េសវាអនា
ម័យែដលបានែកលម្អជា
មូលដាន េនៅក្នុងឆារាយការ
ណ៍។ 

ចំននួ្រគួសារសរុបែដលរស់
េនៅតំបនជ់នបទក្នុងឆារាយ
ការណ៍។ 

MRD 

 

 ៦.២.១.២  សមាមា្រត 
្រគួសារខ្នងផ្ទះេនៅតបំន់ជន
បទ ែដលមានកែន្លងលាង
សមាតៃដជាមួយសាប៊ូ។  

្រកសួងអភិវឌ ន៍ 
ជនបទ 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
អភិវឌ នជ៍នបទ 

្របចាឆា ចំនួន្រគួសារខ្នងផ្ទះេនៅ
តំបនជ់នបទែដលមាន
កែន្លងលាងសមាតៃដ
ជាមួយសាប៊ូេធៀបនឹង
ចំនួន្រគួសារសរុប រស់
េនៅតំបនជ់នបទ។ 

ចំននួ្រគួសារខ្នងផ្ទះេនៅតំ
បន់ជនបទែដលមានកែន្លង
លាងសមាតៃដជាមួយ
សាប៊ូ ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

ចំននួ្រគួសារសរុបែដលរស់
េនៅតំបនជ់នបទក្នងុឆារាយ
ការណ៍។ 

MRD 
 
 

៦.៣ ្រតឹមឆា២០៣០ េធ្វើ
ឱ ្របេសើរេឡើងគណុភាព
ទកឹ េដាយកាត់បន្ថយការ
បំពុល លុបបំបាត់ការេបាះ
បង់ស្រមាម នងិកាត់
បន្ថយ ឱ េនៅក្រមតិទាប
បំផុតៃនការេបាះបងេ់ចាល
សមារៈនិងសារធាតជាតិ
គីមីែដលមានេ្រគាះថាក់ 
កាត់បន្ថយឱ េនៅពាក់  
កណា្ដលសមាមា្រតៃនសំ
ណល់រាវែដលមិនបាន

៦.៣.១ សមាមា្រតៃនសំ 
ណល់រាវ ែដលបានសមាត
េឆ្លើយតបស្តង់ដាជាតិ  (សំ 
ណល់រាវឧស ហកម្ម)។ 

្រកសួងបរិសាន ្រកសួងបរិសាន    
្រកសួងឧស ហកម្ម 

វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវទិ  
និងនវានុវត្តន៍  

 

្របចាឆា 
 

បរិមាណសំណល់រាវ
ែដលបានសមាតេឆ្លើយ
តបស្តង់ដាជាតិេធៀប
នឹងសំណល់រាវែដល
បានបេង្កើត។ 
(សំណល់រាវឧស ហ
កម្ម) 

បរិមាណសំណល់រាវែដល
បានសមាតេឆ្លើយតបស្តង់
ដាជាតិ(សំណល់រាវ
ឧស ហកម្ម)។ 

 

បរិមាណសំណល់រាវែដល
បានបេង្កើត 

(សំណល់រាវឧស ហកម្ម)។ 
 

MOE 

 

៦.៣.២ សមាមា្រតៃនទឹក
កខ្វក់ែដលបានសមាត
េឆ្លើយតបស្តង់ដាជាតិ (ទឹក

្រកសួងបរិសាន    
 

្រកសួងបរិសាន    
្រកសួងសាធារណការ 

និងដកឹជញ្ជូន 

្របចាឆា 
 

បរិមាណទឹកកខ្វក់ែដល
បានសមាតេឆ្លើយតប 
ស្តង់ដាជាតិ េធៀបនឹង
ទឹកកខ្វកែ់ដលបាន     

បរិមាណទឹកកខ្វក់ ែដល
បានសមាត េឆ្លើយតបស្តង់
ដាជាតិ។ 

បរិមាណទឹកកខ្វក់ ែដលបាន
បេង្កើត។ 

 

MOE  
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

សមាត នងិបេង្កើនឱ បាន
េ្រចើនវត្ថុធាតេុដើមកេកើត
េឡើងវិញ នងិការេ្របើ
្របាស់េឡើងវិញ្របកប 
េដាយសុវត្ថិភាពជាសក
ល។ 

កខ្វកទ់ី្របជុំជន រាជធានី 
្រកងុ)។ 

្រកសួងឧស ហកម្ម 
វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវទិ  

និងនវានុវត្តន ៍
 

បេង្កើត។ (ទឹកកខ្វកទ់ី
្របជុជំន រាជធានី ្រកុង)  

(ទឹកកខ្វក់ទ្របជុជំន រាជ
ធានី ្រកុង) 

៦.៤ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បេង្កើនឱ បានេ្រចើននូវ
្របសិទ្ធភាពៃនទកឹែដល
េ្របើ្របាស់ េនៅ្រគប់វិស័យ 
និងធានានូវការបូមនិង
ផ្គតផ់្គង់ទកឹសាប េដើម ី
េដាះ្រសាយការខ្វះខាត
ទឹក និងកាត់បន្ថយឱ
បានេ្រចើននូវចនំួន្របជា
ជនែដលរងេ្រគាះេដាយ
សារការខ្វះខាតទឹក។  

៦.៤.១ ្រតឹមឆា២០២៥ 
្របជាជនកម្ពុជា្រគប់រូបេនៅ
តំបនទ់ី្របជុជំន ទទួលបាន
ទឹកសាតេ្របើ្របាស់្របកប
េដាយចីរភាព គុណភាពល្អ 
និងតៃម្លសមរម ។ 
 

្រកសួងឧស ហកម្ម 
វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវទិ
និងនវានុវត្តន៍។  

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ឧស ហកម្ម វិទ
សា្រស្ត បេច្ចកវទិ និង
នវានុវត្តន៍។ 

 

្របចាឆា 
 

ចំនួន្របជាជនកម្ពជា
េនៅតំបនទ់ី្របជុំជន 
ែដលទទួលបានទឹក
សាតេ្របើ្របាស់្របកប
េដាយចីរភាព គុណ
ភាពល្អ និងតៃម្លសម
រម ក្នងុចេំណាម្របជា
ជនកម្ពុជាេនៅតំបនទ់ី
្របជុជំន។ 

ចំននួ្របជាជនកម្ពជាេនៅ
តំបនទ់ី្របជុជំនទទលួបាន
ទឹកសាតេ្របើ្របាស់្របកប
េដាយចីរភាពគុណភាពល្អ
និងតៃម្លសមរម  េនៅក្នុងឆា
រាយការណ៍។ 
 

ចំននួ្របជាជនកម្ពជាសរុបេនៅ
តំបនទ់ី្របជុជំន េនៅក្នុងឆា
រាយការណ៍។ 
 

MISTI 
 

៦.៥ េនៅ្រតឹមឆា ២០៣០ 
អនុវត្តការ្រគប់្រគងធន
ធានទឹកច្រមុះេនៅ្រគប់
ក្រមតិ រួមទាងតាមរយៈ 
កិច្ចសហ្របតិបត្តការទឹក
ឆ្លងែដនេដាយសម្រសប 

៦.៥.១ ក្រមិតៃនការអនុវត្ត 
ការ្រគប្រគងធនធានទកឹ 
េដើម ីេ្រសាច្រសព (្របាង 
វស ) និងេ្របើ្របាស់្របចា
ៃថ្ងរបស់្របជាពលរដ្ឋ។  

្រកសួងធនធានទឹក និង 
ឧតនុិយម 

 

្រកសួងធនធានទឹក និង 
ឧតនុិយម 

 

េរៀងរាល់ឆា 

 

អភិបាលកិច្ចទកឹ្រតវូ
បានអនុវត្តេនៅក្រមិត
អាងទេន្លកាត់្រគបវ់សិ័
យេដាយមានការសហ
ការគារវាងសាប័នពាក់
ព័ន្ធ។ 

 

តំបន់អាង ឬេខត្តែដលែផន 
ការអភិវឌ ន្រតវូបានដកឹនា
េដាយសាប័នស្រមប
ស្រមួល ឬគណៈកមាធិការ
្រគប់្រគងអាងទេន្ល (ឧទាហរ
ណ៍ គណៈកមាធិការជាតិ
្រគប់្រគងអាងទេន្ល)។ 

ៃផ្ទដីែដលទទួលបានទកឹ
េ្រសាច្រសពតាមរយៈ្របព័ន្ធ
ធារាសា្រស្តក្នុង ១ឆា ៣០ 
០០០ ហ.ត. និងទទួលបាន
ទឹកស្រមាប់ផ្គត់ផ្គងទ់ឹកសាត
តាមជនបទ។  

MOWRAM 

 

 ៦.៥.២ សមាមា្រតៃន 
តំបន់អាងទេន្លឆ្លងែដន
េដាយមានការេរៀបចំ
្របតិបត្តិការស្រមាប់កិច្ច
សហ្របតិបត្តិការទឹក។ 

គណៈមាធិការជាតិទេន្ល
េមគង្គកម្ពុជា   

 

គណៈមាធិការជាតិទេន្ល
េមគង្គកម្ពុជា   

 

េរៀងរាល់ឆា 
 

 

អាងទឹកឆ្លងែដនេដាយ
មានកិច្ចសហ្របតិបត្តិការ
ែដលបានបេង្កើតេឡើង 
និង មុខងារៃនកចិ្ចសហ
្របតិបត្តិការឆ្លងែដន។ 

តំបន់អាងទេន្លឆ្លងែដន
ែដល្រគបដណ្ដប់េដាយកិច្ច
សហ្របតិបត្តិការ។ 

 

ៃផ្ទដីសរុបៃនអាងទេន្លឆ្លងែដ
ន។   

 

MOWRAM 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

៦.a ្រតឹមឆា២០៣០ 
ព្រងីកកចិ្ចសហ្របតិបត្តិ
ការអន្តរជាតិ នងិគា្រទ
ការកសាងសមត្ថភាព
ដល់បណា្ដ្របេទសកំពងុ
អភិវឌ  ក្នងុកម្មវធិនីិង
សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹង
ទឹកសាតនងិអនាម័យ រួម
ទាងបេច្ចកវិជា ្របមូល
ទឹក បន បទឹកៃ្រប ្រប
សិទ្ធភាពទឹក សមាត
សំណល់រាវ ែកៃច្ននងិេ្របើ
្របាស់េឡើងវិញ។ 

៦.a.១ ទំហំហិរញ្ញប ទាន
សហ្របតិបត្តិការែដលពាក់
ព័ន្ធេទៅនឹងទឹកសាត នងិ  
អនាម័យ ែដលជាែផ្នកៃន
ែផនការចំណាយស្រមប
ស្រមួលេដាយរដាភិបាល
េធៀបនងឹផលិតផលក្នុង
្រសុកសរុប។ 
 

គណៈកមាធិការនតីិ  
សម ទានិងអភិវឌ ន៍

កម្ពុជា/្រកុម្របឹក
អភិវឌ នក៍ម្ពុជា។ 

 

្របព័នធទិននន័យស្តីពី
ហរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករកមពុជ 

្របចាឆា ទំហំហិរញ្ញប ទានសហ
្របតិបត្តិការែដលពាក់
ព័ន្ធេទៅនឹងទឹកសាតនិង
អនាម័យ េនៅក្នុងឆា
នីមួយៗ េធៀបនងឹ
ផលិតផលក្នងុ្រសុក
សរុប្របចាឆា។ 
 

ទំហំហិរញ្ញប ទានសហ
្របតិបត្តិការែដលពាក់ព័ន្ធ
េទៅនងឹទកឹសាតនងិអនាម័យ 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

 

ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប  
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 
 

CDC/CRDB 

 

េគាលេដៅទី៧៖ ធានាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីមួយ្រគប់្រគាន់ មានចីរភាព អាចទុកចិត្តបាន និងមានៃថ្លសមរម  ស្រមាប់អ្នកេ្របើ្របាស់្រគប់្របេភទ។  

៧.១ ្រតឹមឆា២០៣០ ធា
នាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល
អគ្គិសនី អាចទុកចតិ្តបាន 
និងៃថ្លសមរម ។  

៧.១.១ សន្ទស ន៍ៃនភូមិ
ែដលទទួលបានអគ្គិសនី
ែដលអាចទុកចិត្តបាន មាន
ៃថ្លសមរម េ្របើ្របាស់។ 

្រកសួងែរនិងថាមពល  
 

 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
្រកសួងែរ និងថាមពល  

្រកសួងែផនការ វទិ
សានជាតិស្ថិតិ។  

្របចាឆា ចំនួនភូមិែដលទទលួបាន
អគ្គិសនីេ្របើ្របាស់ េធៀប
នឹងចនំួនភូមិសរុបទទាង
្របេទស។ 

ចំននួភូមិសរុប ែដលទទួល
បានអគ្គិសនេី្របើ្របាស់ គិត
្រតឹមឆារាយការណ៍។ 

ចំននួភូមិសរុបទូទាង្របេទស 
េនៅក្នុងឆា។ 

 

MME 

 

 ៧.១.២ សន្ទស ន៍ៃនខ្នង
ផ្ទះរបស់្របជាជនពលរដ្ឋ 
ែដលទទួលបានេសវាផ្គត់
ផ្គង់ ទុក ចតិ្តបាន មានតៃម្ល
សមរម ។ 

្រកសួងែរនិងថាមពល  
 
 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
្រកសួងែរនិងថាមពល  

្រកសួងែផនការ  

្របចាឆា 
 

ផលេធៀបៃនចនំួនខ្នងផ្ទះ
របស់្របជាពលរដ្ឋ ែដល
ទទួលបានេសវាផ្គត់ផ្គង ់
ទុកចតិ្តបាន មានៃថ្លសម
រម  េធៀបនងឹចនំួនខ្នង
ផ្ទះសរុប ទូទាង្របេទស  

ចំននួខ្នងផ្ទះរបស់្របជា
ពលរដ្ឋ ែដលទទួលបានេស
វាផ្គត់ផ្គង់ ទុកចតិ្តបាន មាន
ៃថ្លសមរម  គតិ្រតឹមែដលឆា
រាយការណ៍។ 

ចំននួខ្នងផ្ទះសរុប ទទាង
្របេទស េនៅក្នុងឆា។ 
 

MME 

៧.២. ្រតឹមឆា២០៣០ 
បេង្កើនចែំណកថាមពល 
កេកើតេឡើងវិញ ។  

៧.២.១ សន្ទស ន៍ៃនការ
េ្របើ្របាស់ថាមពលកេកើត
េឡើងវិញ។ 

្រកសួងែរនិងថាមពល  
 
 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
្រកសួងែរនិងថាមពល  

 

្របចាឆា បរិមាណការេ្របើ្របាស់ពី
្របភពថាមពលកេកើត
េឡើងវិញសរុបេនៅកម្ពុជា 
េធៀបនងឹបរិមាណថាម 

បរិមាណថាមពេលើកេកើត
េឡើងវិញ េនៅក្នុងឆារាយការ
ណ៍។ 
 

បរិមាណថាមពលេ្របើ្របាស់
សរុប ពី្របភពថាមពលក្នុង

្រសុក្រគប់្របេភទ េនៅក្នុងឆា។ 
 

MME 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ពលេ្របើ្របាស់សរុបពី
្របភពថាមពលក្នុង្រសុក
្រគប់្របេភទ។  

៧.៣ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បេង្កើនេទ្វរដងៃនអ្រតាេធ្វើ
ឱ ្របេសើរេឡើងនវូ្របសិទ្ធ
ភាពថាមពល។ 

៧.៣.១ សន្ទស ន៍ៃនថាម 
ពលបឋម េធៀបនងឹផលិត
ផលក្នុង្រសុកសរុប ។ 

្រកសួងែរនិងថាមពល  
 
 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ែរនិងថាមពល។  

 

្របចាឆា ការផ្គតផ់្គង់ថាមពល
បឋមសរុប្របចាឆា 
េធៀបនងឹផលិតផលក្នុង
្រសុកសរុប។ 

ការផ្គតផ់្គង់ឋាមពលចម ង
សរុប េនៅឆារាយការណ៍។ 

ផលតផលិក្នុង្រសុកសរុប
្របចាឆា។ 

MME 

 

េគាលេដៅទី៨៖ ធានាកំេណើនេសដ្ឋកិច្ច្របកបេដាយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ន មានមុខរបរេពញេលញនិងផលិតភាព និងមានការងារសមរម  ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប  

៨.១ រក ស្ថិរភាពកេំណើន
េសដ្ឋកចិ្ច ឱ ្រសបតាម
លក្ខខណជាតិជាពិេសស 
កំេណើនផលិតផលក្នុង
្រសុកសរុប្របចាឆាយាង
តិច ៧% េនៅកម្ពុជា។ 

៨.១.១ អ្រតាកំេណើនផលិ
តផលក្នងុ្រសុកសរបុ្របចាំ
ឆា។ 

្រកសួងែផនការ 

្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ចនងិ
ហិរញ្ញវត្តុ 

 

្រកសួងែផនការ 

្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ចនងិ
ហិរញ្ញវត្តុ 

 

្របចាឆា 

 

ផលិតផលក្នងុ្រសុក
សរុបក្នុងឆារាយការណ៍ 
េធៀបជាមួយនឹង 
ផលិតផលក្នងុ្រសុកក្នងុ
ឆាកន្លងេទៅ។  

ផលិតផលក្នុង្រសុកក្នងុឆា
រាយការណ៍។  

ផលិតផលក្នុង្រសុកក្នងុឆា
កន្លងេទៅ។ 

MOP/NIS 

MEF 

៨.២ សេ្រមចឱ បាន
ផលិតភាពេសដ្ឋកចិ្ច
ក្រមតិខ្ពស់ជាងមុន តាម 
រយៈ ការេធ្វើពពិិធកម្ម ការ
បេង្កើនក្រមិតបេច្ចកវទិ
នងិនវានុវត្តន៍ តាម រយៈការ
េផាតការយកចិត្តទកុដាក់
េលើតៃម្លបែន្ថមខ្ពស់ នងិ    
វិស័យនានាែដលផ្តល់
ការងារេធ្វើេ្រចើន។ 

៨.២.១ អ្រតាកំេណើនៃន
ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម។ 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា អ្រតាកំេណើនៃនការចុះ
បញ្ជី្រកុមហ៊ុន េដើម ីេធ្វើ
្របតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម
ផ្លូវការ/្រសបច ប់។ 

ផលដករវាងចំនួន្រកមុហ៊ុន
ែដលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជ
កម្ម ក្នុងឆារាយការណ៍ នឹង
ឆាកន្លងេទៅ។ 

ចំននួ្រកុមហ៊ុនែដលបានចុះ
បញ្ជីពាណិជ្ជកម្មេនៅឆាកន្លង
េទៅ។ 

MOC 

៨.២.២ អ្រតាកំេណើនៃន 
ការចុះបញ្ជីមាក។ 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា អ្រតាកំេណើនៃនការចុះ
បញ្ជីមាក េដាយ្រកមុ
ហ៊ុន/ផលិតករ េដើម ី
ការពារកម្មសិទ្ធិប  
តាមផ្លូវច ប់។ 

ផលដករវាងចំនួនមាក
ែដលបានចុះបញ្ជីេដាយ
្រកុមហ៊ុន/ផលិតករ េនៅឆា
រាយការណ៍  នឹងឆាកន្លង
េទៅ។ 

ចំននួមាកែដលបានចុះបញ្ជី 
េដាយ្រកុមហ៊ុន/ផលិតករ េនៅ
ឆាកន្លងេទៅ។ 

MOC 

៨.២.៣ អ្រតាកំេណើនតៃម្ល
ទំនិញនាំេចញ តាមរយៈ
ការេចញវិ បនប្រត

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា អ្រតាកំេណើនតៃម្ល
ទំនិញនាំេចញ តាមរ
យៈការេចញ
វិ បនប្រតប ក់

ផលដករវាងតៃម្លទនំិញនា
េចញ តាមរយៈការេចញ
វិ បនប្រតប ក់េដើម

តៃម្លទំនិញនាេចញ តាមរយៈ
ការេចញវិ បនប្រតប ក់
េដើមកេំណើតទំនិញ ឆាកន្លង
េទៅ។ 

MOC 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ប ក់េដើមកេំណើតទនំិ
ញ។ 

េដើមកេំណើតទំនិញ
របស់កម្ពុជា។ 

កំេណើតទំនិញេនៅឆារាយ
ការណ៍  និងឆាំកន្លងេទៅ។ 

 ៨.២.៤ ការែកៃច្នឬអភិវឌ   
ផលិតផល ទាងទំនិញនិង
េសវាកម្ម ឱ អស់សកានុ
ពល តាមទស នទានៃន
ការជំរុញចលនាភូមិ១ 
ផលិតផល១។ 

       

 ៨.២.៤.១ ចំនួន្របេភទ    
ផលិតផល(ទំនិញនងិេស
វាកម្ម) ែដលបានៃច្ន
ឬអភិវឌ  នងិ ្រតវូបាន
បញ្ចូលេទៅក្នុងការងារជំរុញ
ចលនាភូម១ ផលិតផល
១។ 
 

គណៈកមាធិការជាតិ 
ជំរុញចលនាភូមិ១
ផលិតផល១ នងិ 

្រកសួងសាប័នពាក់ពន័្ធ 
 

ព័ត៌មានរដ្ឋបាលគណៈ 
កមាធិការជាតិជំរញុ
ចលនាភូមិ១ផលិតផល
១ 
 

្របចាឆា 
 

្របេភទផលិតផលែកៃច្ន 
ឬអភិវឌ ែដលផលិត 
េឡើង្រតឹមឆារាយការណ៍ 
េដាយ្របជាជន តាម
ភូមិឋានមួយឬេ្រចើន 
េហើយផលិតផលទាង
េនាះឆ្លុះប ំងពីលក្ខ
ណៈវប ធម៌្របៃពណី
តាមែបបបុរាណនិង
តាមែបបសម័យទំេនើប
ែដលផ្តល់នូវកតិ នុ
ភាពនិងេមាទនភាព
ចំេពាះភូមិឋានខ្លួនកំពងុ
រស់េនៅ េហើយផលិត
ផលទាងេនាះ មាន
សកានុពលអាចព្រងឹង
និងព្រងកីបានទាង
បរិមាណ គុណភាព និង
េសាភណភាពេដើម ី
បេង្កើនតៃម្លបែន្ថក្នុងការ
ជួយបេង្កើន្របាក់
ចំណូលដល់្របជាជន 

ផលបូក ្របេភទផលិតផលភូមិ១ ផលិតផល១ ែដលបាន 
ែកៃច្នឬអភវិឌ ែដលបានបញ្ចូលក្នុងចលនាភូមិ១ ផលិត 
ផល១ េនៅទូទាង២៥ រាជធានី េខត្ត ។ 
 

 

OVOP  
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េហើយជាផលិតផល
បានេសើ្នសុំចូលជា
សមាជិកចលនា ភូមិ
មួយផលិតផលមួយ 
នឹង្រតវូបានទទួលការ
យល់្រពមពីគណៈកមា
ធិការជាតិជំរុញចលនា
ភូមិមួយផលិតផលមួយ 

 ៨.២.៤.២ ចំនួន្របេភទ
ផលិតផលទនំិញនិងេសវា
កម្ម ែដលបានែកៃច្នឬ
អភិវឌ េហើយ្រតូវបានេលើក
កម្ពស់ស្តង់ដារតាមទស
នាទាន ភូមិ១ផលិតផល១ 
ពីក្រមិតទាបេទៅខ្ពស់។ 

 

គណៈកមាធិការជាតិ
ជំរុញចលនាភូមិ១
ផលិតផល១ នងិ 

្រកសួងសាប័នពាក់ពន័្ធ 
 

ព័ត៌មានរដាបាលគណៈ
កមាធិការជាតិជំរញុ

ចលនាភូមិ១ផលិតផល
១។ 

 

្របចាឆា 
 

្របេភទផលិតផលបាន
ែកៃច្នឬអភិវឌ ្រតឹមឆា
រាយការណ៍ ែដលេឆ្លើយ
តបនងឹនិយមន័យ ខាង
េលើៃនចំណុច ៨.២.៤.១ 
និង ្រតវូបានកំណតស់្តង់
ដា ពីក្រមឹតទាបេទៅខ្ពស់ 
េដាយគណៈកមាធិការ
ជាតិជំរុញចលនាភូមិ១
ផលិតផល១ េដាយ
េយាង េលើេគាលនេយា
បាយជាតិស្តីពីការជរំុញ
ចលនាភូមិ១ផលិតផល
១។ 

ផលបូក្របេភទផលិតផលែកៃច្នឬអភិវឌ  ែដលបានវាស់ែវង
តាមការដាក់ពិន្ទៃុនក្រមឹតស្តង់ដា ភូមិ១ផលិតផល១ ពទាប
េទៅខ្ពស់ ៃនផលិតផល ែដលបានដាកប់ញ្ចូលជាផលិតផល
ភូមិ១ផលិតផល១ េនៅទូទាង២៥ រាជធានី េខត្ត។ 
 

OVOP  

 

៨.៣ េលើកកម្ពស់េគាល
នេយាបាយត្រមង់ទិស
ការអភិវឌ  ែដលគា្រទ
សកម្មភាពផលិតកម្ម
បេង្កើតការងារសមរម  
សហ្រគនិភាព ការៃច្ន
្របឌតិនងិនវានុវត្តន៍ នងិ

៨.៣.១ ចំនួន្រកុមហ៊ុនចុះ
បញ្ជីជាសមាជិកសភា
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ្របចា
ឆា។ 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា ្រកុមហ៊ុនែដលបានចុះ
បញ្ជី ជាសមាជិកសភា
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា 
្របចាឆា។ 

ចំននួ្រកុមហ៊ុនចុះបញ្ជីជាសមាជិកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពជា 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍ ។ 

MOC 

 

៨.៣.២ ចំនួនអាជីវកម្ម 
ែដលទទួលបានលិខិត
អនុ ត្របកបអាជីវកម្ម 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា ចំនួនអាជីវកម្ម ែដល
បាននិងកំពងុដេំណើរ
ការ្របតិបត្តិការ តាម

ចំននួអាជីវកម្មែដលបានបេង្កើតេឡើង និង្រតូវបានអនុ ត
ឱ ដំេណើរការ េនៅតាមរាជធានី-េខត្តទូទាង្របេទស េនៅក្នុង
ឆារាយការណ៍។ 

MOC  
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េលើកទកឹចតិ្តក្នងុការចុះ
បញ្ជីជាផ្លូវការ និង
កំេណើនសហ្រគាសមី្រកូ 
តូច និងមធ ម រួមទាង 
តាមរយៈការទទួលបាន
េសវាហិរញ្ញវត្ថុ។ 

េនៅតាមរាជធានីេខត្ត ្របចាំ
ឆា។ 

ការអនុ តេនៅតាម
រាជធានី-េខត្ត េនៅទូ
ទាង្របេទស។ 

៨.៣.៣ ចំនួនសមាគម
អាជីវកម្ម គតិ្រតឹមឆារាយ
ការណ៍។ 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា ចំនួន្រកុមអាជីវករ 
ែដល្រតូវបានចង្រកង 
េដាយែផ្អកេលើអាជីវក
រែដល មានមុខរបរក្នងុ
្របេភទ ឬក្នងុវិស័យដូច
គា។  

ចំននួសមាគមអាជីវកម្មែដលបានបេង្កើតេឡើង េនៅទូទាង
្របេទស គិត្រតឹមឆារាយការណ៍។ 

MOC 

 

 ៨.៣.៤ ស្ថិតិនាេចញ
េ្រកាម្របព័ន្ធអនុេ្រគាះ
ពាណិជ្ជកម្ម េនៅក្នុងតបំន់
េសដ្ឋកចិ្ចពេិសស ្របចា
ឆា។ 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា តៃម្លទំនិញនាេចញ
ែដលស្ថិតេ្រកាម្របព័ន្ធ
អនុេ្រគាះពាណិជ្ជកម្ម 
េនៅក្នុងតំបនេ់សដ្ឋកិច្ច
ពិេសស។ 

តៃម្លទំនិញនាេចញែដលស្ថិតេ្រកាម្របព័ន្ធអនេុ្រគាះពាណិជ្ជ
កម្ម េនៅក្នុងតំបនេ់សដ្ឋកិច្ចពិេសស េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MOC 

 

 ៨.៣.៥ ចំនួនពិព័រណ៍
ពាណិជ្ជកម្ម េនៅក្នុង
្របេទស ្របចាំឆា។ 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល
្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា ចំននួពិពរ័ណ៍ផលិត
ផលែខ្មរ នាេចញ-នា
ចូល និង ្រពតឹ្តិការណ៍
ពាណិជ្ជកម្មែដលបាន
េរៀបចំេឡើង ្របចាឆា។  

ចំននួពិពរ័ណ៍ផលិតផលែខ្មរ ការនាេចញ-នាចូល និង
្រពតឹ្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្ម ែដលបានេរៀបចំ េនៅក្នងុ្របេទស 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MOC 

 

 ៨.៣.៦ ចំននួ្រពតឹ្តការណ៍
តាងបងាញ ផ ព្វផ យ 
និង្របឹក េយាបល់ េលើផ
លិតផលែខ្មរ ែដលមាន
សកានុពលតាមរាជធានី
េខត្ត ្របចាំឆា។ 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល
្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា សកម្មភាពេធ្វើពិពធិកម្មទី
ផ រជរំុញផលិតផល
សកានុពលែខ្មរ េដាយ
បេង្កើនសមត្ថភាពផលិត 
ទាងបរិមាណ និងគុណ
ភាព រួមទាងការេវចខ្ចប់
ផលិតផល មានស្តងដារ 
និង បេង្កើនមាកយីេហា 
ជាពេិសសជួយស្រមប
ស្រមួលទីផ រ និង
បេង្កើតឱកាសែស្វងរកៃដ

ចំននួ ្រពតឹ្តិការណ៍នានាែដលបានេរៀបចំក្នងុការតាងផ ព្វ
ផ យ និង្របឹក េយាបល់េលើផលិតផលែខ្មរ ែដលមាន
សកានុពល េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MOC 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

គូពាណិជ្ជកម្មស្រមាប់ទី
ផ រក្នងុនងិេ្រកៅ្រប
េទស េដើម ីបេង្កើតការ
ងារនិង្របាក់ចំណូល។ 

 ៨.៣.៧ ចំនួនេគាលនេយា
បាយពាណិជ្ជកម្ម េរៀបចំ
េដើម ីអភិវឌ ផលិតកម្ម គតិ
្រតឹមឆានីមួយៗ។ 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល
្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា ការតាក់ែតងេគាល
នេយាបាយ េដើម ី
បេង្កើនផលិតកម្ម និង
ជំរុញការអភិវឌ វសិ័យ
ពាណិជ្ជកម្ម។  

ចំននួេគាលនេយាបាយពាណិជ្ជកម្ម ែដលបានតាក់ែតង
េឡើងគតិ្រតឹមឆារាយការណ៍។ 

MOC 

 

 ៨.៣.៨ ចំននួសកម្មភាព
ៃនការអនុវត្តកចិ្ចការពារ
អ្នកេ្របើ្របាស់ និងទប់សា្កត់
ការែក្លងបន្លទំំនិញ 
ផលិតកម្ម និងការ្របកួត
្របែជងមិនេសាះ្រតង់ 
្របចាឆា។ 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល
្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា ធានាឱ អ្នកេ្របើ្របាស់
មានសុវត្ថិភាពនិង
្របសិទ្ធភាពក្នុងការេ្របើ
្របាស់ទំនិញនិងេសវាផ
លិតកម្មមានបទដានផ
លិត្រតឹម្រតវូ ទនំញិ
មានគុណភាព ការេធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មមានភាព
្រតមឹ្រតូវ នងិការគតិគរូ
ពីផល្របេយាជន៍េទៅ
វិញេទៅមករវាងអ្នកផលិ
ត នងិអ្នកេ្របើ្របាស់។ 

ចំននួសកម្មភាពៃនការចុះអនវុត្ត ក្នងុកចិ្ចការការពារអ្នកេ្របើ
្របាស់ និងទប់សា្កត់ការែក្លងបន្លំទនំញិ ផលិតកម្ម ការ្របកួត
្របែជងមិនេសាះ្រតង់ េនៅក្នងុឆារាយការណ៍។ 

MOC 

 

 ៨.៣.៩ បរិមាណអង្ករស្តុក
េ្រតៀមប្រមុងរបស់រាជរដា
ភិបាល ្របចាឆា។ 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា បរិមាណអង្ករស្តុក
្របចាឆា ស្រមាប់េ្របើ
្របាស់េទៅតាមត្រមូវ
ការចាបាច់របស់រាជរ
ដាភិបាល។ 

បរិមាណអង្ករស្តុកេ្រតៀមប្រមុងរបស់រាជរដាភិបាល េនៅក្នុង
ឆារាយការណ៍។ 

MOC 

 

 ៨.៣.១០ ចំននួតំបន់េសដ្ឋ
កិច្ចពិេសស ែដលបាន
បេង្កើតេនៅតាមរាជធានី 
េខត្ត 

្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុ
ជា 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្របចាឆា ចំនួនតំបនេ់សដ្ឋកចិ្ច
ពិេសស ែដល្រតូវបាន
បេង្កើតេឡើង។ 

ចំននួតំបនេ់សដ្ឋកចិ្ចពេិសសទាងអស់ ែដល្រតូវបានបេង្កើត
េឡើង គិត្រតឹមឆាំរាយការណ៍ (តួេលខបង្ករ)។ 

CDC 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

 ៨.៣.១១ ចំននួភាពយន្ត
ែដល្រតូវបានផលិតេនៅកម្ពុ
ជា។  

្រកសួងវប ធម៌នងិវចិិ្រត
សិល ៈ 

្រកសួងវប ធម៌នងិវចិិ្រត
សិល ៈ 

្របចាឆា ចំនួនភាពយន្ត្រគប់
្របេភទ ែដល្រតវូបានផ
លិត្របចាឆានីមួយៗ 
េនៅកម្ពុជា 

ចំននួភាពយន្ត្រគប្របេភទ ែដល្រតវូបានផលិតេនៅក្នុងឆា
រាយការណ៍ 

MCFA 
 

៨.៩ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បេង្កើតនងិអនុវត្តេគាល
នេយាបាយ ស្រមាប់េលើក
កម្ពស់វិស័យេទសចរណ៍
្របកបេដាយចីរភាពែដល
បេង្កើតការងារ និង េលើក
កម្ពស់វប ធម៌ និងផលិត
ផលក្នុង្រសុកសរុប។ 
 

៨.៩.១ អ្រតាៃនការរួមចំ
ែណកេដាយផាល់ពីវិស័យ
េទសចរណ៍េទៅក្នុងផលិត 
ផលក្នុង្រសុកសរុប។  
 

្រកសួងេទសចរណ៍ អេង្កតេទសចរណ៍ ្របចាឆា ផលបូកែផ្នកមួយៃន
តៃម្លបែន្ថមសរុប (េនៅ
ៃថ្លេដើម) ែដលទទលួ
បានពីការេ្របើ្របាស់ៃផ្ទ
ក្នុងវិស័យេទសចរណ៍ 
នងិតៃម្លសរុបៃនពន្ធ
អាករសុទ្ធេលើផលិត
ផល និងការនាចលូ
េដាយរួមទាងតៃម្លៃន
រាល់ការចំណាយរបស់
េភ្ញៀវ។ 

ចំណូលសរុបពីវិស័យេទស 
ចរណ៍េនៅក្នុងឆា។ 
 

ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប 
្របចាឆារបស់កម្ពុជា។ 
 

MOT 

 
 

 

៨.៩.២ សមាមា្រតៃនចំននួ
កម្មករនេិយាជិតបេ្រមើការ
ក្នុងវិស័យេទសចរណ៍ និង
ចំនួនអ្នកេធ្វើការសរុប។  

្រកសួងេទសចរណ៍  
 

អេង្កតកមាងពលកម្ម
ក្នុងវិស័យេទសចរណ៍ 

្របចាឆា ចំនួនកម្មករនេិយាជិត
បេ្រមើការក្នុងវិស័យ
េទសចរណ៍ក្នុង
ចំេណាមចំននួកម្មករ
និេយាជិតសរុបទទាង
្របេទស។ 

ចំននួកម្មករនេិយាជិត បេ្រមើ
ការក្នុងវិស័យេទសចរណ៍

េនៅក្នុងឆា។ 
 

ចំននួកម្មករនេិយាជិតសរុប 
ទូទាង្របទសេនៅក្នុងឆាំ។ 

 

MOT  

  
 

៨.១០ ព្រងងឹសមត្ថភាព
សាប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នងុ្រសុក
េដើម ីេលើកកម្ពស់ និង    
ព្រងីក ការទទួលបានេស
វាធនាគារ េសវាធានារាប់ 
រង និងេសវាហិរញ្ញវត្ថុ
ស្រមាប់ ្របជាជន្រគប់រូ
ប។ 

៨.១០.១ ចំនួនសាខាៃន
ធនាគារពាណិជ្ជ និង
មាសុីនដក្របាក់ស្វ័យ្របវត្តិ 
ក្នុងចេំណាម្របជាជនេពញ
វ័យ ១០០ ០០០នាក់។ 

ធនាគារជាតិៃនកម្ពជា ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្របចាឆា    NBC 
 

៨.១០.១.១ ចំនួនសាខា
របស់ធនាគារពាណិជ្ជនិង
្រគឹះសានមី្រកូហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង
ចំេណាម្របជាជនេពញវ័យ 
១០០ ០០០នាក់។ 

ធនាគារជាតិៃនកម្ពជា  ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្របចាឆា ចំនួនសាខាធនាគារ
ពាណិជ្ជនិង្រគឹះសានមី
្រកូហិរញ្ញវត្ថុសរុបក្នុង្រប
េទស ែដលេ្របើ្របាស់ 
ក្នុងចេំណាម្របជាជន

ចំនួនសាខារបស់្រគឹះសាន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុសរុប 
ទូទាង្របេទស ក្នុងឆារាយ
ការណ៍ គុណនឹង ១០០ 
០០០។ 

ចំនួន្របជាជនេពញវ័យសរុប
ទូទាង្របេទស ក្នុងឆារាយ
ការណ៍។ 

NBC 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េពញវ័យ ១០០ ០០០
នាក់។ 

 

 

៨.១០.១.២ ចំនួនមាសុីន
ដក្របាក់ស្វ័យ្របវត្តិ ក្នងុ
ចំេណាម្របជាជនេពញវ័យ 
១០០ ០០០នាក់។  
 

ធនាគារជាតិៃនកម្ពជា ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្របចាឆា ចំននួមាសុីនដក្របាក់
ស្វ័យ្របវត្តិសរុប ក្នងុ
្របេទស ែដលេ្របើ
្របាស់ ក្នុងចំេណាម
្របជាជនេពញ វ័យ 
១០០ ០០០នាក់។ 

ចំននួមាសុីនដក្របាក់
ស្វ័យ្របវត្តិសរុបក្នងុ្រប
េទស ក្នុងឆារាយការណ៍ 
គុណ ១០០ ០០០។ 

ចំនួន្របជាជនេពញវ័យ 
សរុបទូទាង្របេទស ក្នុងឆា
រាយការណ៍។ 

NBC 
 

 ៨.១០.២ ភាគរយៃនចនំួន
្របជាជនេពញវ័យអាយុ 
១៨ឆាេឡើង ែដលមាន
គណនីេនៅធនាគារ ឬ្រគឹះ
សានហិរញ្ញវត្ថេុផ ងេទៀត ឬ 
អ្នកផ្តល់េសវារូបិយវត្ថចុល័
ត។ 

ធនាគារជាតិៃនកម្ពជា ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្របចាឆា    NBC 
 

 ៨.១០.២.១ ភាគរយៃន
ចំនួន្របជាជនេពញវ័យ 
អាយុ ១៨ឆាេឡើង ែដល
មានគណនីេនៅធនាគារ 
ឬ្រគឹះសានហិរញ្ញវត្ថុេផ ង
េទៀត។  

ធនាគារជាតិៃនកម្ពជា ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្របចាឆា ភាគរយៃនចំននួ្របជា
ជនេពញវ័យអាយុ ១៨
ឆាេឡើង ែដលមាន
គណនីេនៅធនាគារ ឬ
្រគឹះសានហិរញ្ញវត្ថុេផ ង
េទៀត។  

ចំននួ្របជាជនេពញវ័យ 
អាយុ១៨ឆាេឡើង ែដល
មានគណនីេនៅធនាគារ 
ឬ្រគឹះសានហិរញ្ញវត្ថុេផ ង
េទៀត ក្នុងឆារាយការណ៍។  

ចំននួ្របជាជនេពញវ័យសរុប
ទូទាង្របេទស ក្នុងឆារាយការ
ណ៍។ 

NBC 
 

 ៨.១០.២.២ ភាគរយៃន
្របជាជនេពញវ័យ អាយុ
១៨ឆាេឡើង ែដលមាន
គណនីេនៅ អ្នកផ្តល់េសវា
រូបិយវត្ថចុល័ត។ 

ធនាគារជាតិៃនកម្ពជា ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្របចាឆា ភាគរយៃនចំននួ្របជា
ជនេពញវ័យ អាយុ១៨
ឆាេឡើង ែដលមាន
គណនីេនៅ អ្នកផ្តល់េស
វារូបិយវត្ថុចល័ត។ 

ចំននួ្របជាជនេពញវ័យ 
អាយុ១៨ឆាេឡើង ែដល
មានគណនីេនៅ អ្នកផ្តល់េស
វារូបិយវត្ថុចល័ត េនៅក្នុងឆា
រាយការណ៍។ 

ចំននួ្របជាជនេពញវ័យសរុប
ទូទាង្របេទស េនៅឆារាយការ
ណ៍។ 

NBC 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

៨.a បេង្កើនហិរញ្ញប ទាន
ស្រមាប់គា្រទវិស័យ 
ពាណិជ្ជកម្មស្រមាប់
្របេទសកម្ពុជា តាមរយៈ
្រកបខ័ណេលើកកម្ពស់ការ
េធ្វើសមាហរណកម្ម
ស្រមាប់ជំនួយបេច្ចកេទស
ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម។ 

៨.a.១   ការេប្តជានិងផ្តល់
ហិរញ្ញប ទានសហ្របតិបត្តិ
ការស្រមាប់វិស័យពាណិជ្ជ
កម្ម។ 

 
 

គណៈកមាធិការនតីិ  
សម ទានិងអភិវឌ ន៍
កម្ពុជា /្រកុម្របឹក

អភិវឌ នក៍ម្ពុជា 

 

្របពន័្ធទនិ្នន័យស្តីពី
ហិរញ្ញប ទានសហ
្របតិបត្តិការកម្ពុជា 

្របចាឆា 
 

ទំហំៃនការេបើកផ្តល់
ហិរញ្ញប ទានសហ្របតិ
បត្តិការ ែដលបានផ្តល់
ស្រមាប់វិស័យពាណិជ្ជ
កម្មេធៀបនឹងផលិតផល
ក្នុង្រសុកសរុប េនៅក្នុង
ឆាណាមួយកំណត់។ 

ទំហំចំណាយៃនហិរញ្ញប
ទានសហ្របតិបត្តការ ែដល
បានផ្តល់ស្រមាប់វិស័យ
ពាណិជ្ជកម្ម េនៅក្នុងឆាំរាយ
ការណ៍។ 
 

ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 
 

CDC/CRDB 

 

៨.a.២ បរិមាណថវិកាេ្របើ
្របាស់ស្រមាប់អនុវត្ត
គេ្រមាង្រសបតាមកម្មវធិី
“អភិ្រកម្រគបដណ្ដប់េលើវិ
ស័យពាណិជ្ជកម្ម”(Trade 
SWAp) ្របចាឆា។ 

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ពាណិជ្ជកម្ម 

្របចាឆា 
 

បរិមាណថវិកា្របចាឆា
ស្រមាប់េ្របើ្របាស់ក្នុង
ការអនុវត្តគេ្រមាង្រសប
តាមកម្មវិធ“ីអភិ្រកម
្រគបដណ្ដប់េលើវិស័យ
ពាណិជ្ជកម្ម”។ 

បរិមាណថវិកាសរុបេ្របើ្របាស់ េនៅឆារាយការណ៍ ស្រមាប់
អនុវត្តគេ្រមាង ្រសបតាមកម្មវិធី “អភិ្រកម្រគបដណ្ដប់េលើ
វិស័យពាណិជ្ជកម្ម” េនៅឆារាយការណ៍។ 

MOC 

 

េគាលេដៅទី៩៖ កសាងេហដារចនាសម្ព័ន្ធែដលធន់នឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ  េលើកកម្ពស់ឧស ហូបនីយកម្ម្របកបេដាយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ននិងេលើកកម្ពស់ 
នវានុវត្តន៍។ 

 

៩.១ អភិវឌ េហដា
រចនាសម្ព័ន្ធែដលមាន
គុណភាព អាចេជឿជាក់
បាន ធនន់ងឹការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ និងចរីភាព 
រួមទាង េហដារចនាសម្ព័ន្ធ
តំបន់នងិឆ្លងកាត់្រពំែដន
្របេទស េដើម ីគា្រទដល់
ការអភវិឌ េសដ្ឋកិច្ចនងិ
េលើកកម្ពស់ក្រមិតជវីភាព
រស់េនៅរបស់្របជាជន ជា
មួយនឹងការេផាតការយក

៩.១.១ បរិមាណទំនិញឆ្លង
កាត់ែផ្របចាឆា។ 

្រកសួងសាធារណៈការ
និងដកឹជញ្ជូន  

្រកសួងសាធារណការ
និងដកឹជញ្ជូន  

្របចាឆា បរិមាណទំនិញសរុប 
ែដលឆ្លងកាត់កពំងែ់ផ 
េនៅក្នុងឆានីមួយៗ។ 

បរិមាណទំនិញជាក់ែស្តងសរបុ ែដលឆ្លងកាតក់ំពង់ែផ េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MPWT  

 

បរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់
កំពង់ែផស្វយ័ត្រកងុ្រពះ

សីហនុ ្របចាឆា 

្រកសួងសាធារណៈការ
និងដកឹជញ្ជូន  

្រកសួងសាធារណការ
និងដកឹជញ្ជូន  

្របចាឆា បរិមាណទំនិញសរុប 
ែដលឆ្លងកាត់កពំងែ់ផ
ស្វយ័ត្រកុង្រពះសីហនុ 
េនៅក្នុងឆានីមួយៗ។ 

បរិមាណទំនិញជាក់ែស្តងសរុប ែដលឆ្លងកាតក់ំពង់ែផ
ស្វយ័ត្រកុង្រពះសីហនុ េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MPWT 

បរិមាណទំនិញឆ្លងកាត់
កំពង់ែផស្វយ័តភ្នំេពញ

្របចាឆា 

្រកសួងសាធារណៈការ
និងដកឹជញ្ជូន  

្រកសួងសាធារណការ
និងដកឹជញ្ជូន  

្របចាឆា បរិមាណទំនិញសរុប 
ែដលឆ្លងកាត់កពំងែ់ផ
ស្វយ័តភ្នំេពញ េនៅក្នុង
ឆានីមួយៗ។ 

បរិមាណទំនិញជាក់ែស្តងសរុប ែដលឆ្លងកាតក់ំពង់ែផ
ស្វយ័តភ្នំេពញ េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MPWT 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ចិត្តទកុដាកេ់លើការទទួល
បានេដាយសមរម នងិ
សមធម៌ ស្រមាប់្របជាជន
្រគប់រូប។ 

៩.១.២ ចំនួនអ្នកដេំណើរ
តាមផ្លូវអាកាស (ក្នុង្រសុក
និងអន្តរជាតិ)។ 

រដ្ឋេលខាធិការដាន
អាកាសចរណ៍សុីវិល

កម្ពុជា 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាលរដ្ឋ
េលខាធិការដាន

អាកាសចរណ៍សុីវិល
កម្ពុជា 

្របចាឆា 
 

ចំនួនអ្នកដេំណើរេចញ
ចូលកម្ពុជា តាមេជើង
េហាះេហើរក្នងុ្រសុកនិង
អន្តរជាតិ េនៅក្នងុឆា     
នីមួយៗ។ 

ចំននួអ្នកដេំណើរេចញចូលកម្ពុជាតាមេជើងេហាះេហើរក្នងុ
្រសុក និងេជើងេហាះេហើរ អន្តរជាតិ។ 

 

SSCA 

 

អ្នកដេំណើរក្នងុ្រសុក 

រដ្ឋេលខាធិការដាន
អាកាសចរណ៍សុីវិល

កម្ពុជា 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាលរដ្ឋ
េលខាធិការដាន

អាកាសចរណ៍សុីវិល
កម្ពុជា 

្របចាឆា 
 

ចំនួនអ្នកដេំណើរ ែដល
េធ្វើដំេណើរតាមេជើង
េហាះេហើរក្នងុ្រសុក េនៅ
ក្នុងឆា។ 

ចំននួអ្នកដេំណើរ ែដលបានេធ្វើដំេណើរតាមេជើងេហាះេហើរក្នុង
្រសុក េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

SSCA 

 

 

អ្នកដេំណើរអន្តរជាត ិ

រដ្ឋេលខាធិការដាន
អាកាសចរណ៍សុីវិល

កម្ពុជា 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាលរដ្ឋ
េលខាធិការដាន

អាកាសចរណ៍សុីវិល
កម្ពុជា 

្របចាឆា 
 

ចំនួនអ្នកដេំណើរេចញ
ចូលកម្ពុជាេនៅក្នុងឆា 
តាមេជើងេហាះេហើរអន្តរ
ជាតិ េនៅក្នុងឆា។ 

ចំននួអ្នកដេំណើរ ែដលបានេធ្វើដំេណើរេចញចូលកម្ពុជា តាម
េជើងេហាះេហើរអន្តរជាតិ េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

SSCA 

 

 ៩.១.៣ បរិមាណទំនិញ
ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស 
(ក្នុង្រសុកនិងអន្តរជាតិ)។ 

រដ្ឋេលខាធិការដាន
អាកាសចរណ៍សុីវិល
កម្ពុជា 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាលរដ្ឋ
េលខាធិការដាន
អាកាសចរណ៍សុីវិល
កម្ពុជា 

្របចាឆា បរិមាណទំនិញសរុប
ដឹកជញ្ជូនតាមេជើង
េហាះេហើរក្នងុ្រសុកនិង
អន្តរជាតេិនៅក្នុងឆា       
នីមួយៗ។ 

បរិមាណទំនិញសរុប ែដលបានដឹកជញ្ជូនតាមេជើងេហាះ
េហើរក្នុង្រសុកនងិេជើងេហាះេហើរអន្តរជាតិ េនៅក្នងុឆារាយការ
ណ៍។ 

SSCA 

 

 
បរិមាណទំនិញដឹកជញ្ជូន

ក្នុង្រសុក  

រដ្ឋេលខាធិការដាន
អាកាសចរណ៍សុីវិល
កម្ពុជា 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាលរដ្ឋ
េលខាធិការដាន
អាកាសចរណ៍សុីវិល
កម្ពុជា 

្របចាឆា បរិមាណទំនិញសរុប
ដឹកជញ្ជូន តាមេជើង
េហាះេហើរក្នងុ្រសុក េនៅ
ក្នុងឆានីមួយៗ។ 

បរិមាណទំនិញសរុប ែដលបានដឹកជញ្ជូនតាមេជើងេហាះ
េហើរក្នុង្រសុក េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

SSCA 

 

 
បរិមាណទំនិញដឹកជញ្ជូន

អន្តរជាត ិ

រដ្ឋេលខាធិការដាន
អាកាសចរណ៍សុីវិល
កម្ពុជា 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាលរដ្ឋ
េលខាធិការដាន
អាកាសចរណ៍សុីវិល
កម្ពុជា 

្របចាឆា បរិមាណទំនិញសរុប
ដឹកជញ្ជូន តាមេជើង
េហាះេហើរអន្តរជាតិ េនៅ
ក្នុងឆានីមួយៗ។ 

បរិមាណទំនិញសរុប ែដលបានដឹកជញ្ជូនតាមេជើងេហាះ
េហើរអន្តរជាតិ េនៅក្នុងឆាំរាយការណ៍។ 

SSCA 

 

 ៩.១.៤ បរិមាណទំនិញដកឹ
ជញ្ជូន និងចនំួនអ្នកដំេណើរ 
េធ្វើដំេណើរតាម ផ្លូវែដក។ 

     MPWT 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

 បរិមាណទំនិញសរុបដឹក
ជញ្ជូនតាមផ្លូវែដក  

្រកសួងសាធារណការ
នងិដកឹជញ្ជូន 

្រកសួងសាធារណការ
នងិដកឹជញ្ជូន 

្របចាឆា បរិមាណទំនិញសរុប
ែដលបានដឹកជញ្ជូន
តាមផ្លូវែដក េនៅក្នងុឆា
នីមួយៗ។ 

បរិមាណទំនិញសរុបែដលបានដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវែដក េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MPWT 

 ចំននួអ្នកដេំណើរសរុបេធ្វើ
ដំេណើរតាមផ្លូវែដក 

្រកសួងសាធារណការ
នងិដកឹជញ្ជូន 

្រកសួងសាធារណការ
នងិដកឹជញ្ជូន 

្របចាឆា ចំនួនអ្នកដេំណើរសរុប
ែដលបានេធ្វើដេំណើរ
តាមផ្លូវែដក េនៅក្នងុឆា
នីមួយៗ។ 

ចំននួអ្នកដេំណើរសរុបែដលបានេធ្វើដំេណើរតាមផ្លូវែដក េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MPWT 

៩.២ េលើកកម្ពស់ឧស
ហូបនីយកម្ម្របកបេដាយ
បរិយាប័ន្ននិងចីរភាព និង
្រតឹមឆា២០៣០ បេង្កើនឱ
បានេ្រចើន ឧស ហកម្ម
ែដលរួមចំែណក បេង្កើត
ការងារនិងផលិតផលក្នុង
្រសុកសរុប ឱ ្រសបតាម
កាលៈេទសៈជាតិ និង
បេង្កើនការរួមចែំណកេនះ
េទ្វដង េនៅក្នុងបណា្ដ
្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ តចិតួច។ 

៩.២.១ សមាមា្រតៃនចំននួ
និេយាជិតកម្ពុជាក្នងុវិស័យ 
សហ្រគាសកម្មន្តសាល
េធៀបនងឹចនំួនការងារសរុប
ក្នុង្របេទស។ 

 

្រកសួងឧស ហកម្ម 
វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវទិ  

និងនវានុវត្តន៍  

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
្រកសួងឧស ហកម្ម 
វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវទិ  
និងនវានុវត្តន ៍

 

្របចាឆា ផលេធៀបៃនចនំួនបគុ្គ
លិកកម្ពុជាក្នុងវិស័យ
សហ្រគាសកម្មន្តសាល 
េធៀបនងឹចនំួនការងារ
សរុបក្នុង្របេទស។ 

ចំននួបុគ្គលិកកម្ពជាសរុប 
ក្នុងវិស័យសហ្រគាសកម្មន្ត
សាល េនៅក្នុងឆារាយការ
ណ៍។   
 

ចំននួការងារសរុបក្នុង្របេទស 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 
 

MISTI 

 

៩.៣ បេង្កើនលទ្ធភាពរប
ស់សហ្រគាសឧស ហ
កម្មធុនតូចនិងសហ
្រគាសដៃទេទៀត ជា
ពិេសសេនៅក្នុង្របេទស
កំពុងអភិវឌ ន៍ េដើម ី
ទទួលបានេសវាហិរញ្ញវត្ថុ 
ក្នុងតៃម្លសមរម  និងការ
េធ្វើសមាហរណកម្មេទៅ

៩.៣.១ ទំហំឥណទានេទៅ
កាន់វិស័យកម្មន្តសាល 
ែដល្រតូវបានផ្ដល់េដាយ
្រគឹះសានធនាគារនិងហិរញ្ញ
វត្ថុ។  

ធនាគារជាតិៃនកម្ពជា ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្របចាឆា ទំហំឥណទានេទៅកាន់  
វិស័យកម្មន្តសាលែដល
ផ្ដល់េដាយ្រគឹះសាន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 ទំហំឥណទានេទៅកាន់វិស័យកម្មន្តសាល ែដលបានផ្ដល់
េដាយ្រគឹះសានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ េនៅក្នុងឆារាយការណ៍ 

  

NBC 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ក្នុងែខ ចងាក់តៃម្ល និងទី
ផ រ។ 

៩.៥ េលើកកម្ពស់ការ
្រសាវ្រជាវវិទ សា្រស្ត 
បេង្កើនសមត្ថភាពបេច្ចក
វិទ របស់វិស័យឧស ហ
កម្មេនៅ្រគប់្របេទស ជាពិ
េសស បណា្ដ្របេទស
កំពុងអភិវឌ  ក្នងុេនាះ 
្រតឹមឆា២០៣០ េលើកទឹក
ចិត្តនវានុវត្តនន៍ិងបេង្កើន
ចំនួនៃនពលករ្រសាវ្រជាវ
និងការអភិវឌ  ក្នុង្របជា
ជន១លាននាក់ និងការ
ចំណាយដល់ការ
្រសាវ្រជាវនិងការអភិវឌ
ែផ្នកសាធារណៈនិងឯក
ជន។ 

៩.៥.១ សមាមា្រតៃន
ចំណាយេលើការ្រសាវ្រជាវ
និងអភិវឌ េធៀបនងឹ
ផលិតផលក្នងុ្រសុកសរុ
ប។ 
 

្រកុម្របឹក ជាតិវទិ
សា្រស្ត បេច្ចកវទិ  និង

នវានុវត្តន ៍

ការអេង្កតថាក់ជាតិស្ដីពី
ការ្រសាវ្រជាវនងិការ

អភិវឌ ។ 

៥ឆា សរុប (ៃផ្ទក្នងុ/ក្នងុ
្រសុក) ៃនចំណាយេលើ
ការ្រសាវ្រជាវនងិការ
អភិវឌ ក្នងុ     រយៈ
េពលអនវុត្ដមួយ េធៀប
នឹងផលិតផលក្នងុ្រសុក
សរុបក្នុងរយៈេពលដូច
គា។ 

សរុប (ៃផ្ទក្នងុ/ក្នងុ្រសុក) 
ៃនចំណាយេលើការ្រសាវ
្រជាវនងិការអភិវឌ េនៅក្នុង
ឆារាយការណ៍។ 
 

ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប ក្នងុ
រយៈេពលដូចគា។ 

 

GS-
NSTIC/MISTI 

៩.a  ស្រមបស្រមួលឱ
មានការអភិវឌ េហដា
រចនាសម្ព័ន្ធែដលមាន
ភាពបន ំ និង្របកប
េដាយចីរភាព េនៅក្នុងប
ណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវ
ឌ ន៍ តាមរយៈការេលើក
កម្ពស់ការគា្រទហិរញ្ញវត្ថុ 
បេច្ចកវិទ និង បេច្ចក
េទស ដល់បណា្ដ្របេទស
េនៅទ្វីបអា្រហ្វិក បណា្ដ
្របេទសែដលមានការអភិវ

៩.a.១ ការគា្រទផ្លូវការ
សរុបពីអន្តរជាតិ (ជំនួយ
អភិវឌ ផ្លវូការ នងិលំហូរផ្លូវ
ការេផ ងេទៀត) ដល់ការក
សាងនិងជួសជុលេហដា
រចនាសម្ព័ន្ធ។ 
 

គណៈកមាធិការនតីិ    
សម ទានិងអភិវឌ ន៍

កម្ពុជា។ 
 

្របពន័្ធទនិ្នន័យស្តីពី
ហិរញ្ញប ទានសហ
្របតិបត្តិការកម្ពុជា 

្របចាឆា 

 

ទំហំៃនការេបើកផ្តល់ 
ជំនួយអភិវឌ ផ្លូវការនងិ
លំហូរផ្លូវការេផ ងេទៀត 
ដល់ការកសាងនងិជួស
ជុលេហដារចនាសម្ព័ន្ធ 
េធៀបនងឹ ផលិតផល
ក្នុង្រសុកសរុប្របចា
ឆា។  
 

ទំហំៃនការេបើកផ្តល់ ហិរញ្ញ
ប ទានសហ្របតិបត្តិការ
ដល់ការកសាងនិងជួស
ជុល    េហដារចនាសម្ព័ន្ធ
េនៅក្នុងឆា។  
 

ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប េនៅ
ក្នុងឆា។ 

 

CRDB/CDC 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ឌ នត៍ិចតចួ បណា្ដ្រប
េទសែដលពុំមាន្រពំែដន
ជាប់សមុ្រទកំពុងអភិវឌ
ន៍ និងបណា្ដរដ្ឋែដនេកាះ
តូចៗកពំុងអភិវឌ ន៍។ 

៩.c  បេង្កើនឱ បានេ្រចើន
ការទទួលបានេសវាទូរ
គមនាគមន៍ បេច្ចកវទិ
គមនាគមន៍និងព័តមាន
និងខតិខ្របឹងែ្របងផ្តល់
នូវការទទួលបានឱ បាន
សមរម និងជាសកលនូវ
េសវាអុិនធឺណិតេនៅ្រប
េទសកម្ពុជា។  

៩.c.១ សមាមា្រតៃន្របជា
ជនេ្របើ្របាស់េសវាអុិនធឺ
ណិត (ចល័ត និង
អចល័ត)។ 
 
 

្រកសួងៃ្របសណីយ៍និង
ទូរគមនាគមន៍។  

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង
ៃ្របសណីយ៍និងទូរគម

នាគមន៍។ 

្របចាឆា 

 

ចំនួន្របជាជនែដល
បានេ្របើ្របាស់េសវាអុិន
ធឺណិតសរុប(ចល័តនងិ
អចល័ត) េនៅទូទាង
្របេទសក្នុងចំេណាម
្របជាជនទាងអស់ 
េដាយរាប់បញ្ចូលទាង
ការេ្របើ្របាស់តាមកុពំ ូ
ទរ័ ឬតាមឧបករណ៍មួយ
ចំនួនដូចជាទរូស័ព្ទៃដ 
តាេប្លត ,ទរូទស នឆាត
ៃវ នងិឧបករណ៍េអឡិច
្រតនូចិេផ ងៗែដលអាច
ភាប់េសវាអុិនធឺណិតបា
ន។ 

ចំននួ្របជាជនែដលបាន
េ្របើ្របាស់េសវាអុិនធឺណិត
សរុប (ចល័តនិងអចល័ត) 
េនៅទូទាង្របេទស េនៅក្នុង
ឆារាយការណ៍។ 

ចំននួ្របជាជនសរបុទូទាង្រប 
េទស េនៅក្នុងឆារាយការណ៍ 
។ 

MPTC  
 

េគាលេដៅទី១០៖ កាត់បន្ថយវិសមភាពេនៅក្នុង្របេទស និងក្នុងចំេណាមបណា្ដ្របេទសនានា។     

១០.១ ្រតឹមឆា២០៣០
សេ្រមចឱ បានចណំូល
របស់្របជាជនចនំួន 
៤០% ៃន្របជាជនទាង
អស់ ែដលមានចំណូល
ទាបជាងេគនូវកេំណើនជា
បន្តបនាប់និងេដាយចី

១០.១.១ អ្រតាកំេណើនៃន
ការេ្របើ្របាស់របស់មនុស
មាក់ ក្នុង្រគួសារ ែដលស្ថិត
ក្នុង្រកុមសតភាគ្របជាជន 
ទី៤០។ 

្រកសួងែផនការ អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ច កម្ពុជា 

 

េរៀងរាល់ ២ឆា ការេ្របើ្របាស់មធ ម
របស់មនុស មាក់ ក្នងុ
្រគួសារ ែដលស្ថិតក្នងុ
សតភាគ្របជាជនទ៤ី០ 
ែដលមានការេ្របើ្របាស់
ទាបជាងេគ ក្នុងឆារាយ
ការណ៍ េធៀបនងឹការ
េ្របើ្របាស់មធ មរបស់

ផលដករវាង ការេ្របើ្របាស់
មធ មរបស់មនុស មាក់ 
ក្នុង្រគួសារ ែដលស្ថិតក្នងុ
សតភាគ្របជាជនទ៤ី០ 
ែដលមានការេ្របើ្របាស់
ទាបជាងេគ ក្នុងឆារាយ
ការណ៍ ជាមួយនឹង ការេ្របើ
្របាស់មធ មរបស់មនុស

ការេ្របើ្របាស់មធ មរបស់
មនុស មាក់ ក្នុង្រគសារែដល
ស្ថិតក្នុងសតភាគ្របជាជនទី
៤០ ែដលមានការេ្របើ្របាស់
ទាបជាងេគ ក្នុងឆាកន្លងេទៅ។ 

MOP 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

រភាពក្នុងអ្រតាខ្ពស់ជាង
ក្រមិតមធ មរបស់ជាតិ។ 

មនុស មាក់ ក្នុង្រគសារ
ែដលស្ថិតក្នុងសតភាគ
្របជាជនទី៤០ ែដល
មានការេ្របើ្របាស់ទាប
ជាងេគ ក្នុងឆាកន្លង
េទៅ។   

មាក់ ក្នុង្រគួសារែដលស្ថិត
ក្នុងសតភាគ្របជាជនទី៤០ 
ែដលមានការេ្របើ្របាស់
ទាបជាងេគ ក្នុងឆាកន្លង
េទៅ។ 

 ១០.១.២ អ្រតាកំេណើនៃន
ការេ្របើ្របាស់របស់មនុស
មាក់ ក្នុងចេំណាម្រគួសារ
្របជាជនទូេទៅ។ 

្រកសួងែផនការ អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ច កម្ពុជា 

 

េរៀងរាល់ ២ឆា ការេ្របើ្របាស់មធ ម
របស់មនុស មាក់ ក្នងុ
្រគួសារ្របជាជនទេូទៅ 
ក្នុងឆារាយការណ៍ េធៀប
នឹងការេ្របើ្របាស់មធ ម
របស់មនុស មាក់ ក្នងុ
្រគួសារ្របជាជនទេូទៅ 
ក្នុងឆាកន្លងេទៅ។   

ផលដករវាង ការេ្របើ្របាស់
មធ មរបស់មនុស មាក់ 
ក្នុង្រគួសារ្របជាជនទេូទៅ 
ក្នុងឆារាយការណ៍ ជាមួយ
នឹង ការេ្របើ្របាស់មធ ម
របស់មនុស មាក់ ក្នងុ
្រគួសារ្របជាជនទេូទៅ ក្នុង
ឆាកន្លងេទៅ។ 

ការេ្របើ្របាស់មធ មរបស់
មនុស មាក់ ក្នុង្រគសារ្របជា
ជនទូេទៅ ក្នងុឆាកន្លងេទៅ។ 

MOP 

១០.២ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ផ្តល់ភាពអង់អាចនិង
ជំរុញបរិយាបន្នសង្គម 
េសដ្ឋកចិ្ច នងិនេយាបាយ 
ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប 
េដាយមិនគិតពីសានភាព 
អាយុ េភទ ការបាត់បង់
សមត្ថភាពពលកម្ម ពូជ
សាសន៍ ជនជាតភាគតិច 
ជនជាតេិដើម សាសនា ឬ
េសដ្ឋកចិ្ច ឬសានភាព
េផ ងេទៀត 

១០.២.១ សមាមា្រតៃន
្របជាជនកម្ពុជា ែដលរស់
េនៅេ្រកាម ៥០% ៃនេម
ដ នៃនការេ្របើ្របាស់ គិត
តាម អាយុ េភទ នងិពិការ
ភាព។  

្រកសួងែផនការ អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គម
កិច្ចកម្ពុជា 

 

េរៀងរាល់ ២ឆា ចំនួន្របជាជនកម្ពជា 
ែដលរស់េនៅេ្រកាម ៥០
ភាគរយៃន េមដ នការ
េ្របើ្របាស់ េធៀបនងឹ
ចំនួន្របជាជន ក្នងុឆា
ជាក់លាក់ណាមួយ។ 

ចំននួ្របជាជនកម្ពជា ែដល
រស់េនៅេ្រកាម ៥០ភាគរយ 
ៃនេមដ នការេ្របើ្របាស់ 
គិតតាម េភទ ្រកុមអាយុ 
និងពិការភាព ក្នុងឆារាយ
ការណ៍។  

ចំននួ្របជាជនកម្ពជា តាម 
េភទ ្រកុមអាយុ និងពិការភាព
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MOP 

១០.៤ ឯកភាពេលើ    
េគាលនេយាបាយនានា 
ជាពិេសស េគាលនេយា

១០.៤.១ និវត្តជន និងជន
បាត់បង់សម ទាវិជាជីវៈ។  

 

្រកសួងសង្គមកចិ្ច អតីត
យុទ្ធជន និងយុវនតី ិ

សម ទា។  

េបឡាជាតិសន្តិសុខ
សង្គម ស្រមាប់ម្រន្តីរាជ

ការសុីវិល។  

្របចាឆា និវត្តជនគឺម្រន្តីរាជការ
សុីវិលែដលបានចូល
និវត្តេហើយបានទទលួ

តួេលខនិវត្តជន នងិជនបាត់បង់សម ទាវិជាជីវៈ ្រតវូបានកត់
្រតាេដាយ្របព័ន្ធ្រគប្រគងទនិ្នន័យនិវត្តជន និងជនបាត់បង់

សម ទាវិជាជីវៈ េនៅ្រតឹមឆារាយការណ៍។   

MOSVY 

 



ĠŃąБЯ˝₤ŪņФŲşе‗НşЮţ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũ ″ņЮýŲЮţ ũĠ₤с Ð.Β.ş.˝.  

″Ŭ₣◦Бơ៖ ĠŃąБЯ˝₤ŪņФŲşе‗НşЮţ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũ ũĠ₤сЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď ″ņЮýŲЮţĕБņУŎៗ                      52 

ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

បាយស្តីពីសារេពើពន្ធ 
្របាក់េបៀវត រ ការគាពារ
សង្គម និងសេ្រមចឱ
បាននូវសមភាពជាបន្ត
បនាប់ ។ 

 ្របាក់្របចាែខ ែដលរដ្ឋ
បានផ្តល់ជូនេដាយ
េយាងតាមអាយុ៥៥
េឡើងេទៅ និងមានអតីត
ភាពការងារ ចាប់ពី២០
ឆាេឡើងេទៅ។ ជនបាត់
បង់សម ទាវិជាជីវៈ គឺ  
ម្រន្តីរាជការសុីវិលែដល
េធ្វើការតេទៅេទៀតមិន
បាន េដាយេហតុមកពី
បាត់បង់សមត្ថភាពវិជា
ជីវៈ េហើយែដលទទួល
្របាក់្របចាែខែដលរដ្ឋ 
ផ្តល់ជូន និងមានអតីត
ភាពការងារចាប់ពី ២០
ឆាេឡើងេទៅ។ 

១០.៥ ព្រងងឹបទប ញ្ញត្តិ 
និងការ្រតតួពនិតិ ទីផ រ
និងសាប័នហិរញ្ញវត្ថុពភិព
េលាក និងព្រងងឹការអនុ
វត្តបទប ញ្ញត្តិទាងេនាះ។ 

១០.៥.១ សូចនាករបងាញ
ពីភាពរឹងមាៃនហិរញ្ញវត្ថុ។ 

       

១០.៥.១.១ អនុបាតសាធន
ភាព។  

ធនាគារជាតិៃនកម្ពជា ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្របចាឆា ភាព្រគប់្រគាន់ៃនេដើម
ទុនរបស់្រគឹះសាន
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ចំននួមូលនិធិផាល់សុទ្ធ េនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

តៃម្ល្រទព សកម្មសរុបនងិខ្ទង់
េ្រកៅតារាងតុល ការ ែដល្រតវូ
បានថ្លឹងតាមក្រមតិហានិភ័យ 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

NBC 

 ១០.៥.១.២ អនុបាត្រកប    
ខ័ណសន្ទនីយភាព។ 

ធនាគារជាតិៃនកម្ពជា ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្របចាឆា បរិមាណ្រទព សកម្មស
ន្ទនីយភាព ែដលអាចទ
ទួលយកបាន េធៀបនឹង
លំហូរេចញសុទ្ធៃន
សាច់្របាក់ែដលរពងឹ
ទុកក្នងុរយៈេពល ៣០
ៃថ្ង។ 

បរិមាណ្រទព សកម្មសន្ទនី
យភាព ែដលអាចទទួល
យកបាន។ 

លំហូរេចញសុទ្ធៃនសាច់្របាក់
ែដលរពឹងទុកក្នងុរយៈេពល 
៣០ៃថ្ង ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

NBC 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

១០.a អនុវត្តេគាល
ការណ៍និង្រប្រពឹត្តកម្ម
ពិេសសនិងេដាយែឡក
ស្រមាប់បណា្ដ្របេទស
កំពុងអភិវឌ  ជាពិេសស 
បណា្ដ្របេទសែដលមាន
ការអភិវឌ តិចតចួ ឱ
្រសបតាមកិច្ច្រពមេ្រពៀង
ពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក។ 

១០.a.១ ចំនួនកិច្ច្រពម
េ្រពៀងពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយ
អន្តរជាតិ ្របចាឆា។  

្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

 

្របចាឆា 

 

ជាសកម្មភាពេដើម ី
បេង្កើននូវឧត្តមភាព
េ្របៀបេធៀប / ឯកេទស
ៃនការេធ្វើពាណិជ្ជកម្ម 
ជាមួយបរេទស។ 

ចំននួកិច្ច្រពមេ្រពៀងពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយអន្តរជាតិ ែដលបាន
េធ្វើេឡើងេនៅក្នងុឆារាយការណ៍។ 

MOC 
 

 

១០.b េលើកទកឹចតិ្តចំ
េពាះជំនួយអភិវឌ ផ្លូវការ 
និងលំហូរហិរញ្ញវត្ថុ រួម
ទាងការវិនិេយាគផាល់ពី
បរេទស ដល់បណា្ដរដ្ឋ
ែដលមានត្រមូវការជាង
េគ ជាពិេសសបណា្ដ
្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ តចិតួច បណា្ដ្រប
េទសេនៅក្នុងទ្វិបអា្រហ្វិក 
បណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗ
កំពងុអភិវឌ  នងិបណា្ដ
្របេទសកំពងុអភិវឌ
ែដលពុំមាន្រព្របទល់
ជាប់សមុ្រទ ឱ ្រសបតាម 
ែផនការនងិកម្មវធិជាតិ
នានារបស់្របេទសនី     
មួយៗ។ 

១០.b.១ បរិមាណហិរញ្ញ
ប ទានសហ្របតិបត្តិការ
សរុប ស្រមាបក់ម្ពុជា។ 

 

គណៈកមាធិការនតីិ  
សម ទានិងអភិវឌ ន៍
កម្ពុជា ៃន្រកុម្របឹក

អភិវឌ នក៍ម្ពុជា។ 

 

្របពន័្ធទនិ្នន័យស្តីពី
ហិរញ្ញប ទានសហ
្របតិបត្តិការកម្ពុជា 

្របចាឆា 

 

ទំហំចំណាយៃនហិរញ្ញ
ប ទានសហ្របតិបត្តិ
ការតាមឆានីមួយៗ េនៅ
កម្ពុជា។ 

ទំហំចំណាយៃនហិរញ្ញប ទានសហ្របតិបត្តិការេនៅកម្ពុជា
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

 

CRDB/CDC 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េគាលេដៅទី១១៖ េធ្វើឱ ទី្រកុង និងកែន្លងតាងទីលំេនៅថ្មីស្រមាប់្របជាជន មានលក្ខណៈបរិយាប័ន្ន សុវត្ថិភាព ធន់នឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ និងចីរភាព។  

១១.៤ ព្រងឹងកចិ្ចខិតខំ
្របឹងែ្របងេដើម ីែថរក
និងគាពារេបតកិភណវប
ធម៌នងិធម្មជាតិរបស់
ពិភពេលាក។ 
 

១១.៤.១ ចំននួសំណង់
បុរាណែដលទទួលបានការ
ជួសជុលនិងអភិរក ។ 

្រកសួងវប ធម៌នងិវចិិ្រត
សិល ៈ 

្រកសួងវប ធម៌នងិវចិិ្រត
សិល ៈ 

្របចាឆា 
 

ចំនួនសំណង់បុរាណ 
(្របាសាទបុរាណ សាន
បុរាណ ្រពះវិហារបុរាណ 
ផ្លូវបុរាណ ្រសះបុរាណ, 
កសិន្ទុបុរាណ និង
សំណង់បុរាណេផ ងៗ) 
ែដល្រតូវបានជួសជុល 
និងអភិរក  េនៅក្នងុឆា
ជាក់លាក់ណាមួយ។ 

ចំននួសំណង់បុរាណ (្របាសាទបុរាណ, សានបុរាណ, ្រពះ
វិហារបុរាណ, ផ្លូវបុរាណ ្រសះបុរាណ, កសិន្ទុបុរាណ និង

សំណង់បុរាណេផ ងៗ) ែដល្រតូវបានជួសជុល និងអភិរក  
េនៅក្នុងឆារាយកាណ៍  

MCFA 
 

១១.៦ ្រតឹមឆា២០៣០ 
កាត់បន្ថយការបំពុលបរិ
សានេដាយមនុស មាក់
េនៅទី្រកងុរមួទាងការេផាត
ការយកចិត្តទកុដាកេ់លើ 
គុណភាពខ ល់ និងការ
្រគប្រគងសំណល់េនៅទី
្រកងុ នងិតំបន់េផ ងេទៀត 

 

១១.៦.១ ភាគរយៃនសំរាម 
សំណល់រឹង េនៅ រាជធានី 
ទី្រកុង នងិតំបន់ទ្របជុំជន 
ែដលបាន្របមូលជា្របចា 
េទៅទីលានចាក់សំរាម 
េធៀបនឹងបរមិណសំណល់
រងឹែដលបនបេងកីតកនុងឆន  ំ
េ យ្របជជនេន ជធន ី
្រកុង និងតំបន់ជនបទ។ 

្រកសួងបរិសាន ្រកសួងបរិសាន 
រដ្ឋបាលរាជធានី ្រកងុ 

្រសុក 

្រកសួងឧស ហកម្ម 
វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវទិ  

និងនវានុវត្តន ៍

្របចាឆា 
 

ផលេធៀបៃនសំរាម សំ
ណល់រឹងេនៅរាជធានី 
្រកងុ នងិតំបនទ់ី្របជុំ
ជនែដលបាន្របមលូ 
េទៅទីលានចាក់សំរាម 
េធៀបនងឹបរិមាណ
សំណល់រឹងែដលបាន
បេង្កើតក្នុងឆា េដាយ
្របជាជនរាជធានី ្រកុង 
និងតំបនទ់្របជុជំន។ 

បរិមាណសំរាម សំណល់រងឹ
េនៅរាជធានី ្រកុង នងិតំបន់
ទី្របជុំជន ែដលបាន្របមូល 
េទៅចាក់េនៅទីលានចាក់
សំរាម េនៅក្នុងឆារាយ
ការណ៍ 

បរិមាណសំរាម សំណល់រឹង 
ែដលបានបេង្កើតសរុបេដាយ
្របជាជនរាជធានី ្រកុង និង
តំបនទ់ី្របជុជំន ក្នងុឆារាយ
ការណ៍។ 

MOE  

១១.៦.២ ក្រមិតជាមធ ម
្របចាឆាៃនបារាែម៉្រត 
PM2.5  
(ក្រមិតបរិមាណៃនការ
ទទួលរងភាគល្អិតនិចល 
PM2.5 ក្នុងមនុស មាក់)។ 

្រកសួងបរិសាន 
 

្រកសួងបរិសាន 
រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ 
 

្របចាឆា 
 

មធ មភាគ្របចាឆាៃន
ភាគល្អិតនិចលេនៅក្នុង
ខ ល់ PM2.5  ែដល
បាន្រតតួពនិិត  េនៅ
តាមសានីយតាមដាន
គុណភាពខ ល់ តាមរ
យៈការបំពាក់ឧបករណ៍
ស្វ័យ្របវត្តិកម្ម។  

មធ មភាគ្របចាំឆារបស់
ភាគល្អិតនិចល PM2.5 
តាមេខត្តេគាលេដៅ។ 

្របជាជនសរុបៃនេខត្តេគាល
េដៅ។ 

MOE  
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េគាលេដៅទី១២៖ ធានាឱ មានចីរភាពក្នុងទ្រមង់ៃនការេ្របើ្របាស់និងផលិតកម្ម។     

១២.៤ សេ្រមចឱ បានការ
្រគប់្រគងបរិសានល្អ ពាក់
ព័ន្ធនងឹការេបាះបងេ់ចាល
សារធាតុគីមីនិងសំណល់
្រគប់្របេភទ តាមរយៈ ការ
ែកៃច្នេឡើងវិញឱ ្រសប
តាម្រកបខ័ណកិច្ច្រពម
េ្រពៀងអន្តរជាតិ និងកាត់
បន្ថយឱ បានេ្រចើននូវការ
បេញ្ចញសំណល់ទាង
េនាះេទៅក្នុងបរិយាកាស 
ក្នុងទកឹ និងក្នុងដី េដើម ី
កាត់បន្ថយឱ េនៅទាប
បំផុតនវូផលប៉ះពាល់អវិជ្ជ
មានេលើសុខភាព្របជាជន
និងបរិសាន។ 

១២.៤.១ ចំនួនអនសុ
អន្តរជាតិ ពាក់ពន្ធ័នឹងសារ
ធាតុគីមី និងសំណល់ 
ែដលបានផ្តល់ហត្ថេលខា 
ឬ ផ្តល់សចាប័ន េហើយ
បានបំេពញកាតព្វកិច្ចដូច
បានកំណត់េនៅក្នុងអនុ
ស នីមួយៗ។ 

្រកសួងបរិសាន  
្រកសួងកសិកម្ម រកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

 

្រកសួងបរិសាន  
្រកសួងកសិកម្ម រកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

 

្របចាឆា  
 

ចំនួនអនុស អន្តរជាតិ
ពាក់ពន្ធន័ឹងសារធាតុ
គីមី និងសំណល់ែដល
កម្ពុជាបានផ្តល់ហត្ថ
េលខាឬផ្តល់សចាប័ន 
អនុស បាែសល  អនុ
ស រូថឺដាម អនុ
ស ស្តុកខមូ ពិធសារ
ម៉ុងេរអាល់ និងអនុ
ស មីណាមាតា។ 

ចំននួពិន្ទែុដលកម្ពជាទទួល
បានតាមការបំេពញកាតព្វ 

កិច្ចក្នងុការផ្តល់របាយ
ការណ៍អនុស នីមួយៗ 
េទៅេលខាធិការដានៃនអនុ

ស ។  

ចំននួពិន្ទុសរុបៃនការផ្តល់
របាយការណ៍ែដលត្រមូវ

េដាយអនុស នីមួយៗ។ 

MOE 

MAFF 
 

 

១២.៤.២ ភារយៃនសំណល់
េ្រគាះថាក់ែដលបាន្រគប់
្រគងេដាយសុវត្ថិភាព។  

្រកសួងបរិសាន 
 

្រកសួងបរិសាន 
 

្របចាឆា 
 

ផលេធៀបៃនសំណល់
េ្រគាះថាក់ ែដលបាន
្របមូលពី្របភពបំពលុ 
យកេទៅែកៃច្ន េធ្វើ្រប្រពតឹ្ត
កម្ម និងរក ទុកេនៅទី
លានសុវត្ថិភាព។   

បរិមាណសំណល់េ្រគាះ
ថាក់ែដលបាន្របមូលយក
េទៅ  ែកៃច្ន េធ្វើ្រប្រពតឹ្តកម្ម 
និងរក ទកុេទៅទលានរក
ទុកសុវត្ថិភាព។ 

បរិមាណសំណល់េ្រគាះថាក់
ែដល្រតូវបានបេង្កើតសរុបពី
្របភពបពំុលទាងអស់។ 

MOE  

 

េគាលេដៅទី១៣ : ចាត់វិធានការជាបនាន់ េដើម ី្របយុទ្ធ្របឆាងនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ និងផលប៉ះពាល់របស់វា។   

១៣.១ ព្រងឹងសមតថភព
ធន ់និងភពបន ុ ំេទនឹង
េ្រគះធមមជតិ និងេ្រគះ
មហន្ត យពកព់ន័ធនឹង
កសធតុ ស្រមប្រគប់

្របេទស។ 

១៣.១.១ ភាគរយៃនឃុំ/
សងា្កត់ងាយរងេ្រគាះេទៅ
នឹងការែ្រប្របួលអាកាស
ធាតុ។ 

្រកសួងបរិសាន/្រកមុ
្របឹក ជាតិអភិវឌ ន៍

េដាយចីរភាព 
្រកសួងមហាៃផ្ទ 

 

្របពន័្ធទនិ្នន័យមូលដាន
ឃុំ/សងា្កត់ 

 

េរៀងរាល់៥ឆា 
 

ចំនួនឃុំ/សងា្កត់ងាយ
រងេ្រគាះេដាយការែ្រប
្របួលអាកាសធាតុ 
េធៀបនងឹចនំួនឃុំ
សងា្កត់សរុប។ 

ចំននួឃុំ/សងា្កត់ែដលមាន
តៃម្លសន្ទស ន៍ភាពងាយរង
េ្រគាះធំជាងតៃម្លមធ ម 
(-០.487) ។ 
 

ចំននួឃុំ/សងា្កត់សរុប។ 
 

MOE 

១៣.២ ប្រញជ បវធិនករ
េឆ្លើយតបនឹងករែ្រប្របួល
កសធតុ កនុងេគល

នេយបយ យុទធ ្រស្ត 
និងែផនករជតិ។ 

១៣.២.១ ភាគរយៃនការ
បេញ្ចញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ពី
សកម្មភាពកាត់បន្ថយ េនៅ
េពលែដលេ្របៀបេធៀបចំ  

្រកសួងបរិសាន 
អគ្គេលខាធិការដានៃន

្រកុម្របឹក ជាតិអភិវឌ ន៍
េដាយចីរភាព 

របាយការណ៍ជាតិេលើក
ទី២ និងរបាយការណ៍
បច្ចុប ន្នភាព ២ឆាម្តង 

 

១) របាយការណ៍ជាតិ
េលើកទី២ 
២) របាយការណ៍បច្ចុ  
ប ន្នភាព ២ឆាម្តង និង 
៣) របាយការណ៍បច្ចុ

១) ៤ឆាម្តង 
 
២) រាល់២ឆាម្តង 
 
៣) រាល់៥ឆាម្តង 

បរិមាណការបេញ្ចញឧស្ម័ន
ផ្ទះកញ្ចកែ់ដលបានរក ទកុ
តាមរយៈសកម្មភាពរបស់   
វិស័យនានាែដលពាក់ព័ន្ធ។ 

ការបាន់សានបរិមាណឧស្ម័ន
ផ្ទះកញ្ចកព់ីវសិ័យពាក់ព័ន្ធក្នុង
េ្រកាមេសណារធូម្មតាបរិមាណ
ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ែដលបានកាត់
បន្ថយ េធៀបនងឹទិន្នន័យឆា

MOE 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

 ហាក (េសណារូ) បេញ្ចញ
ឧស្ម័នតាមធម្មតា។ 
 

 ប ន្នភាពការចូលរួម
ចំែណករបស់ជាតិេដើម ី
អនុវត្តអនុស
្រកបខ័ណសហ្របជា
ជាតិស្តីពីការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ។ 

ការគណនាមានយន្តការ
អភិវឌ ន៍សាត(CDM) និង
យន្តការឥណទានកាបូនរួម
គា (JCM)។  
 
 

េគាល២០១៨ និងេគាលេដៅ
ឆា២០១៩។ 
 
 

 ១៣.២.២ ចំណាយសាធារ
ណៈស្រមាប់ការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ។ 

្រកសួងបរិសាន 
្រកុម្របឹក ជាតិអភិវឌ ន៍

េដាយចីរភាព 
 

របាយការណ៍ចំណាយ
សាធារណៈេលើការែ្រប

្របួលអាកាសធាតុ 
្រកសួងេសដ្ឋកចិ្ច នងិ

ហិរញ្ញវត្ថុ 
 
 

្របចាឆា សមាមា្រតៃនធនធាន
ហិរញ្ញវត្ថុក្នុង្រសុក (ថវិ
កាជាតិ) និងធនធាន
េ្រកៅ្របេទស(មូលនិធិ
ៃដគូអភិវឌ ) ចំណាយ
េលើការែ្រប្របួលអាកាស
ធាតុក្នុង្របេទសកម្ពុជា 
េដាយប ក់ជាភាគ
រយៃនផលិតផលក្នុង
្រសុកសរុប។ 

បរិមាណហិរញ្ញវត្ថុក្នុង្រសុក 
(ថវិកាជាតិ) និងធនធាន
េ្រកៅ្របេទស (មូលនធិៃិដគូ
អភិវឌ ) ចំណាយេលើការ 
ែ្រប្របួលអាកាសធាតុក្នុង
្របេទសកម្ពុជា ក្នុងឆារាយ
ការណ័។ 
 

ផលិតផលក្នងុ្រសុកសរុបេនៅ
ក្នុងឆារាយការណ៍  

 

MOE 

  

១៣.៣ េលើកកម្ពស់ការ
អប់រ ការេលើកម្ពស់ការ
យល់ដឹង និងេលើកកម្ពស់
សមត្ថភាពមនុស និង 
សាប័ន ស្តីពីការបន្ធូរ
បន្ថយការែ្រប្របួលអា
កាសធាតុការបន ំ ការ
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ 
និងការផ្តល់នូវការេ្រកើន
រលឹកឱ ្របយ័ត្នជាមុន។ 
 

១៣.៣.១ ក្រមិតសាប័ន 
ែដលបានេ្រតៀមស្រមាប់
ការេឆ្លើយតបនងឹការែ្រប
្របួលអាកាសធាតុ េដាយ
បងាញជាភាគរយៃន
សមត្ថភាពសាប័នែដល
បានប្រ បែផ្នកទាង្របា
ៃនការែ្រប្របួលអាកាស  
ធាតុ។ 
 

្រកសួងបរិសាន/ 
្រកុម្របឹក ជាតិអភិវឌ ន៍

េដាយចីរភាព។ 
 

របាយការណ៍សិក អំពី
ចំេណះដងឹ អកប ករិិ
យា និងការអនុវត្ត និង
សូចនាករតាមដាន និង
វាយតៃម្លការែ្រប្របលួ
អាកាសធាតុថាក់ជាតិ។ 

 

រាល់២ឆាម្តង 
 

ក្រមតិៃនសមត្ថភាព
របស់សាប័នជាតិេដើម ី
េឆ្លើយតបេទៅនឹងការែ្រប
្របួលអាកាសធាតុែដល
្រតវូបានបងាញជាភាគ
រយៃនសមត្ថភាពសា   
ប័នែដលចង់បានក្នងុ
ការប្រ បការែ្រប
្របួលអាកាសធាតុេទៅ
ក្នុង ែផ្នកទាង៥ (េគាល
នេយាបាយនិងយុទ្ធសា
្រស្ត ការកសាងែផនការ 
ការស្រមបស្រមួល
ព័ត៌មាន ការផ្តល់ហិរញ្ញ
វត្ថុ)។ 

ចំននួ(ពនិ្ទុទម្ងន់) ៃនែផន
ការស្នូលសេ្រមចបាន និង
ការសេ្រមចបានជាែផ្នក ៃៗន
សូចនាករ ពិន្ទុទាង៥ែផ្នក។ 
  

ចំននួសរុប(ពិន្ទខុ្ពស់បំផុត
តាមអាចេធ្វើេទៅបាន) ៃន
ែផនការែដលបានសេ្រមច
េដើម ីសេ្រមចតាមសូចនាករ
ពិន្ទុ តាមែផ្នកទាង៥។  

 

MOE 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

 ១៣.៣.២ ភាគរយៃន
្រគួសារកសិករដាដះុដំណា 
ចិញ្ចឹមសត្វ ចិញ្ចឹម្រតី អ្នក
េនសាទ នងិ្របជាសហគមន៍
មូលដាន ែដលទទួលបាន
ការផ ព្វផ យនិងបណ្ដុះ    
បណា្ដលពាក់ព័ន្ធនងឹការ
ែ្រប្របួលអាកាសធាតុ។ 
 

្រកសួងបរិសាន 
្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

 

អគ្គេលខាធិការដាន 
្រកុម្របឹក ជាតិអភិវឌ ន៍

េដាយចីរភាព 
ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 

្រកសួង កសិកម្ម រកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

 
 
 

្របចាឆា  
  

ចំនួន្រគួសារកសិករដា
ដះុដំណា ចិញ្ចឹមសត្វ
ចិញ្ចឹម្រតី អ្នកេនសាទ
និង្របជាសហគមន៍
មូលដានែដលទទលួការ
ផ ព្វផ យនិងបណ្ដុះ   
បណា្ដលទាក់ទងនងឹ
ការែ្រប្របួលអាកាស
ធាតុ ក្នុងចំេណាមចនំួន
សរុបៃន្រគួសារែដល
ពាក់ព័ន្ធខាងេលើ ្រតឹម
េពលេវលាមួយកំណត់ 

ចំននួ្រគួសារកសិករដាដះុ
ដំណា ចិញ្ចឹមសត្វ ចិញ្ចឹម្រតី
អ្នកេនសាទនិង្របជាសហ
គមន៍មូលដានែដលទទួល
បានការផ ព្វផ យនិង     
បណ្ដុះបណា្ដលទាក់ទងនឹង
ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ 
គិត្រតឹមឆារាយការណ៍។ 

ចំននួសរបុៃន្រគសារកសិករ
ដាដុះដំណាំ ចិញ្ចឹមសត្វ 
ចិញ្ចឹម្រតី អ្នកេនសាទ និង
្របជាសហគមន៍មូលដាន គិត
្រតឹមឆារាយការណ៍។ 

MOE 

 

េគាលេដៅទី១៤៖ អភិរក និងេ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាព នូវ មហាសមុ្រទ សមុ្រទ និងធនធានសមុ្រទ ស្រមាប់ការអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព។  

១៤.១ ្រតឹមឆា២០២៥ 
ការពារ និងកាត់បន្ថយឱ
បានេ្រចើន ការបំពលុ្រគប់
្របេភទេនៅក្នុងសមុ្រទ ជា
ពិេសស ពីបណា្ដសកម្ម
ភាពនានាែដលេផ្តើមេចញ
ពីេលើដី រួមទាងការបំពុល
េដាយសំណល់ក្នុងសមុ្រទ 
និងអាហារបំប៉ន។ 

១៤.១.១ ភាគយៃនការ
កាត់បន្ថយការបំពុល      
សមុ្រទ តាមរយៈសកម្ម
ភាពអភិរក សមុ្រទ។ 

្រកសួងបរិសាន ្រកសួងបរិសាន 
 

្របចាឆា 
 

បរិមាណៃនការបំពលុ  
សមុ្រទែដលបានកាត់
បន្ថយ តាមរយៈសកម្ម 
ភាពអភិរក សមុ្រទ ក្នុង
ចំេណាមការបំពុល     
សមុ្រទសរុប។ 

បរិមាណការបំពុលសមុ្រទ 
ែដលបានកាត់បន្ថយេនៅ
ក្នុងឆា។ 

បរិមាណបាន់សានៃនការ
បំពុលសមុ្រទសរុប េនៅក្នុង
ឆា។ 

MOE 

 

១៤.១.២ ភាគរយៃនការ
កាត់បន្ថយការបំពុលស
មុ្រទ តាមរយៈសកម្មភាព
្រគប្រគងសំរាមសំណល់រឹង 
េនៅតំបនទ់ី្របជុំជនេខត្ត 
តំបនេ់ឆ្នរទាង៤។ 

្រកសួងបរិសាន ្រកសួងបរិសាន 
 

្របចាឆា 
 

ផលេធៀបៃនបរិមាណ
សំរាមសំណល់រឹងេនៅ
តំបនទ់ី្របជុជំនេខត្ត 
តំបនេ់ឆ្នរទាង៤ ែដល
្របមូល េធៀបនឹងបរមាណ
សំរាមសំណល់រឹងេនៅ
តំបនទ់ី្របជុជំនេខត្ត 
តំបនេ់ឆ្នរទាង៤ ែដល
បានបេង្កើត។ 

បរិមាណៃនសំរាមសំណល់
រឹងែដល្របមូលបានេនៅ
តំបនទ់ី្របជុជំន េខត្ត តំបន់
េឆ្នរទាង៤ ក្នងុឆារាយ
ការណ៍ 

បរិមាណៃនសំរាមសំណល់រឹង
េនៅតំបនទ់ី្របជុំជន េខត្តតំបន់
េឆ្នរទាង៤ ែដលបានបេង្កើត
សរុប  ក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MOE  

 

 ១៤.១.៣ ភាគរយៃនការ
កាត់បន្ថយការបំពុលស

្រកសួងបរិសាន ្រកសួងបរិសាន ្របចាឆា បរិមាណៃនការបំពលុ  
សមុ្រទែដលបានកាត់

បរិមាណទឹកកខ្វក់េនៅតំបន់
ទី្របជុំជន ្រកងុៃនេខត្ត 

បរិមាណទឹកកខ្វក់េនៅតំបនទ់ី
្របជុំជន ្រកុងៃនេខត្ត តំបន់

MOE  
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

មុ្រទតាមរយៈសកម្មភាព
្រគប្រគងទឹកកខ្វកេ់នៅ
តំបនទ់ី្របជុជំន ្រកុង ៃន
េខត្តទាង៤តំបន់េឆ្នរ។ 

្រកសួងសាធារណការ 
និងដកឹជញ្ជូន 

្រកសួងឧស ហកម្ម 
វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវទិ  

និងនវានុវត្តន ៍

 បន្ថយ តាមរយៈសកម្ម
ភាព្រគប់្រគងទឹកកខ្វក់ 
េនៅតំបនទ់ី្របជុំជន 
្រកងុៃនេខត្តតំបនេ់ឆ្នរ
ទាង៤ េធៀបនឹងបរិមាណ
ៃនការបពំុលសមុ្រទ
សរុបែដលបានបេង្កើត។ 

តំបនេ់ឆ្នរទាង៤ ែដលបាន
សមាតេឆ្លើយតបនងឹស្តង់ដា
ជាតិ េនៅឆារាយការណ៍។ 

េឆ្នរទាង៤ ែដលបានបេង្កើត 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

១៤.២ ្រគប់្រគងឱ បាន
េ្រចើន នងិការពារ្របព័ន្ធ
េអកូឡូសុីេនៅក្នុងសមុ្រទ 
តាមេឆ្នរនិងទកឹសាប
េដើម ីេចៀសវាងផលប៉ះ
ពាល់អវិជ្ជមាននានា តាម
រយៈការព្រងឹងភាពធន់
របស់វា និងដំេណើរការ
សកម្មភាពស្រមាប់េធ្វើ
ឱ មានភាពដូចេដើមវិញ 
េដើម ីសេ្រមចឱ បាននូវ
មហាសាគរនិងែដនទឹក
សាបែដលមាន  ផលិត
ភាពនិងសុខភាព។ 

១៤.២.១ មុខងារនងិេសវា  
សំខាន់ៗរបស់្របព័ន្ធេអកូ
ឡូសុីសមុ្រទនិងតបំន់េឆ្នរ 
្រតវូបានែថរក និងសារ 
តាមការចាបាច់។ 

្រកសួងបរិសាន ្រកសួងបរិសាន 
 

្របចាឆា ផលេធៀបៃនមុខងារ
និងេសវាសំខាន់ៗ
របស់្របពន័្ធេអកូឡសូុី
សមុ្រទនងិតំបន់េឆ្នរ
្រតូវបានែថរក និង
សារតាមការចាបាច់។ 

ចំននួៃនមុខងារនងិេសវា
សំខាន់ៗរបស់្របព័ន្ធេអកូ
ឡូសុីសមុ្រទនិងតបំន់េឆ្នរ 
េនៅ្រតឹមឆារាយការណ៍។  

មុខងារនងិេសវាសំខាន់ៗ
របស់្របពន័្ធេអកូឡសូុីស
មុ្រទនិងតំបន់េឆ្នរេនៅ្រតឹមឆា
រាយការណ៍។ 

MOE 
 
 

១៤.២.២ ភាគរយៃនៃផ្ទដី
ៃ្រពលិចទកឹនងិៃ្រពេកាង
កាង ែដល្រតូវបានដាេឡើង
វិញនិងការពារ។ 

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ  

 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ 
និងេនសាទ។ 

 

េរៀងរាល់៣ឆា  ទំហំៃផ្ទដៃី្រពលិចទកឹ
និងៃ្រពេកាងកាងែដល
្រតវូបានដាេឡើងវញិនិង
ការពារេធៀ បនឹងទហំំ
ៃផ្ទដីសរុបៃនៃ្រពលិច
ទឹកនងិៃ្រពេកាងកាង
ែដលបានេរចរឹល។  

ទំហំៃផ្ទដៃី្រពលិចទឹកនងិ
ៃ្រពេកាងកាង ែដល្រតវូបាន
ដាេឡើងវិញនិងការពារ គិត
្រតឹមឆារាយការណ៍។ 

ទំហំៃផ្ទសរុបៃនៃ្រពលិចទកឹ
និងៃ្រពេកាងកាងែដលបាន  
េរចរឹល គតិ្រតឹមឆារាយការ
ណ៍។ 

MAFF 

 

១៤.៥ អភិរក យាងតិច 
១០% ៃនតំបនេ់ឆ្នរនងិ
តំបន់ក្នងុសមុ្រទ ្រសប
តាមច ប់ជាតិនិងអន្តរ
ជាតិ និងែផ្អកេលើពត័៌មាន
វិទ សា្រស្ត។ 

១៤.៥.១ ភាគរយៃនទំហំ
តំបន់អភិរក ជលផលទាង
តំបនេ់ឆ្នរ និងទឹកសាប 
ែដលបានការពារ។ 

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
្រកសួង កសិកម្ម រកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

េរៀងរាល់ឆា ទំហំតំបន់អភិរក ជល
ផលទាងតំបន់េឆ្នរនិង
ទឹកសាប ែដល្រតូវបាន
ការពារ េធៀបនឹងតបំន់
អភិរក ជលផលទាង
តំបនេ់ឆ្នរនិងទឹកសាប
សរុប។  

ទំហំតំបន់អភិរក ជលផល
ទាងតំបនេ់ឆ្នរ នងិទឹកសាប 
្រតវូបានការពារ(គិតជា 
ហិកតា) គិត្រតឹមឆារាយ
ការណ៍។  

តំបន់អភិរក ជលផលទាង
តំបនេ់ឆ្នរ និងទឹកសាបសរុប 
(គិតជាហិកតា) គិត្រតឹមឆា
រាយការណ៍។ 

MAFF 

 

១៤.៧ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បេង្កើនផល្របេយាជន៍ពី
េសដ្ឋកិច្ចដល់បណា្ដរដ្ឋ

១៤.៧.១ ភាគរយៃនតៃម្ល
របស់ផលិតផលជលផល
និងវារីវប កម្មសមុ្រទ េធៀប

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
្រកសួង កសិកម្ម រកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

េរៀងរាល់ឆា ចំែណកៃនតៃម្លរបស់
ជលផលនិងវារីវប កម្ម
សមុ្រទ ក្នងុផលិតផល

តៃម្លរបស់ផលិតផលជល
ផលនិងវារីវប កម្មសមុ្រទ 
េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។  

ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុបេនៅ
ឆារាយការណ៍។ 
 

MAFF  
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ែដនេកាះតូចៗកពំងុ
អភិវឌ  និងបណា្ដ
្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ តចិតចួ ពីការេ្របើ
្របាស់ធនធានក្នុងសមុ្រទ 
្របកបេដាយចីរភាព រួម
ទាងតាមរយៈ ការ្រគប់
្រគង្របកបេដាយចីរភាព
នូវការេនសាទ ជលវប
កម្ម នងិេទសចរណ៍។ 

នឹង ផលិតផលក្នងុ្រសុកស
រុប។ 
 

 ក្នុង្រសុកសរុប េនៅក្នងុ
េពលេវលាជាក់លាក់។ 

 

១៤.b ផ្តល់នូវការទទួល
បានធនធានសមុ្រទ និងទី
ផ រ ចេំពាះអ្នកេនសាទ
្រទង់្រទាយតូច។ 

១៤.b.១ ភាគរយៃនធន
ធានសមុ្រទ ែដលអ្នក
េនសាទខាតតចូទទួលបាន 
និងលកេ់លើទីផ រ េដាយ
ស្ថិរភាព។ 

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
្រកសួង កសិកម្ម រកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

េរៀងរាល់ឆា ធនធានសមុ្រទ ែដល
អ្នកេនសាទខាតតចូ 
ទទួលបាននងិលក់េលើ
ទីផ រ េធៀបនងឹធនធាន
សមុ្រទែដល្របមូល
បានសរុប េនៅក្នុងេពល
េវលាមួយជាក់លាក់។  

ធនធានសមុ្រទែដលអ្នក
េនសាទខាតតចូទទួលបាន 
និងលកេ់លើទីផ រក្នុងឆា
រាយការណ៍។  

ធនធានសមុ្រទែដល្របមូល
បានសរុប ក្នុងឆារាយការណ៍ 

MAFF 

 

េគាលេដៅទី១៥៖  ការពារ សារ និងជំរុញការេ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរភាពនូវ្របព័ន្ធេអកូឡូសុីេនៅេលើែដនេគាក ្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេដាយចីរភាព ្របយុទ្ធ
្របឆាងនឹងឱនភាពដី បញ ប់និងបែង្វរទសិៃនការសឹកេរចរឹលគុណភាពដី និងបញ ប់កុំឱ បាត់បង់ជីជាតិដីនិងជីវច្រមុះ។ 

 

១៥.១ ធានាការអភិរក  
ការសារនិងការេ្របើ្របាស់
្របកបេដាយចីរភាព នូវ
្របពន័្ធេអកូឡូសុីក្នុងទកឹ
សាបេនៅែដនេកាះ និងេនៅ
េលើេគាក និងេសវាកម្ម ជា
ពិេសស ៃ្រពេឈើ ដីេសើម 
ភ្នំ និងដីស្ងួត ឱ ្រសបតាម   
កាតព្វកិច្ចេ្រកាមកិច្ច្រពម
េ្រពៀងអន្តរជាតិ។ 

១៥.១.១ ភាគរយៃនៃផ្ទដី
្រគបដណ្ដប់េដាយៃ្រពេឈើ 
េធៀបនងឹៃផ្ទដីសរុប។ 

្រកសួងបរិសាន  
្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន ទ 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល (ផា្កយ
រណប) 

េរៀងរាល់៤ឆា 
 

ៃផ្ទដ្រគបដណ្ដប់េដាយ
ៃ្រពេឈើេធៀបនងឹៃផ្ទដី
សរុបទូទាង្របេទស។ 

ៃផ្ទដី្រគបដណ្ដប់េដាយៃ្រព
េឈើ។ 

ៃផ្ទដីសរុបទូទាង្របេទស។ MOE 

 

១៥.១.២ ភាគរយៃនតំបន់
ែដលមានជីវៈច្រមុះនិងេអកូ
ឡូសុីសំខាន់ៗក្នុងទកឹ និង
េលើដីេគាក ្រតូវបាន
ការពារេដាយច ប់។  

្រកសួងបរិសាន 
្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន ទ 

 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
្រកសួងបរិសាន 

 

្របចាឆា 
 

ទំហំៃនតបំន់ែដលមាន 
ជីវៈច្រមុះក្នុងទកឹនិងេលើ
េគាក ែដល្រគបដណ្ដប់
េដាយតំបន់ការពារនិង
តំបន់អភិរក ជលផល 
ែបងែចកតាម្របេភទៃន
្របពន័្ធេអកឡូូសុីក្នុង

ៃផ្ទដីែដលមានជីវៈច្រមុះក្នងុ
ទឹកនិងេលើេគាក ែដល្រគប   
ដណ្ដប់េដាយតំបន់ការពារ
និងតំបន់អភិរក ជលផល
ែបងែចកតាម្របេភទៃន
្របពន័្ធេអកូឡូសុី។ 

ៃផ្ទដីតំបន់អភិរក នងិការពារ 
សរុប។ 

MoE 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ចំេណាម ៃផ្ទដីតំបនអ់ភិ
រក នងិការពារសរុប។ 

 ១៥.១.៣ ៃផ្ទដៃី្រពេឈើ និង
្របពន័្ធេអកូឡូសុី ែដល្រតូវ
បានេ្របើ្របាស់្របកបេដាយ
ចីរភាព។  

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
្រកសួង កសិកម្ម រកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

្របចាឆា ៃផ្ទដីៃ្រពេឈើនិង្របព័ន្ធ
េអកូឡូសុី (គិតជាហិក
តា) ែដល្រតូវបានេ្របើ
្របាស់្របកបេដាយចីរភា
ព។  

ៃផ្ទដីៃ្រពេឈើនិង្របព័ន្ធេអកូឡូសុី (គិតជាហិកតា) េនៅក្នុងឆា
រាយការណ៍។ 

MAFF 

 

១៥.២ េលើកកម្ពស់ការអនុ
វត្តការ្រគប់្រគង្របកប
េដាយ         ចីរភាព នូវៃ្រព
េឈើ្រគប់្របេភទ កាត់
បន្ថយឱ បានពាក់កណា្ដ
លនូវការបំផាញៃ្រពេឈើ 
ៃ្រពេឈើែដលបាត់បង់ នងិ
បេង្កើន  ឱ បានេ្រចើនជា
សកល ការដាេដើមេឈើ 
និងការដាៃ្រពេឈើេឡើង
វិញ។ 

១៥.២.១ ភាគរយៃនតំបន់
ៃ្រពេឈើែដលទទលួបាន
ការការពារនិង្រគប់្រគង
្របកបេដាយចីរភាព។ 
 

្រកសួងបរិសាន  
្រកសួងកសិកម្ម រកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

្រកសួងបរិសាន េរៀងរាល់ឆា 
 

តំបនៃ់្រពេឈើធម្មជាតិ
ទទួលបាន្រគប់្រគង
និងការពារ្របកប 
េដាយចីរភាពេធៀបនឹង
តំបនៃ់្រពេឈើសរុប។   

តំបនៃ់្រពេឈើែដលទទួល
បានការការពារនិង្រគប់់
្រគងេដាយចីរភាព។  

តំបនៃ់្រពេឈើសរុប។ MOE 

 

១៥.៣ ្រតឹមឆា២០៣០ 
្របយុទ្ធ្របឆាងនងឹការ
បំផាញៃ្រពេឈើ េធ្វើឱ ដូច
េដើមេឡើងវិញដែីដលបាត់
បង់ជីជាតិ រួមទាង ដីែដល
ទទួលផលប៉ះពាល់ពី វាល
រេហាដានកម្មភាពរាងស្ងួត 
និងទឹកជនំនេ់ធ្វើឱ ្របេសើរ
េឡើងនវូ ពិភពេលាកែដល
មានដីមិនមានការខូច    
ខាត។ 

១៥.៣.១ ៃផ្ទដតីំបនេ់ទស 
ភាពៃ្រពេឈើ ែដលបានសារ
ពីផលប៉ះពាល់េដាយសារ 
ភាពរាងស្ងួត ទឹកជនំន់ និង
ែដលបានបាត់បង់ផលិត  
ភាព។ 

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្រកសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ 

និងេនសាទ 
 

េរៀងរាល់៣ឆាកន្លះ 

 
 

ៃផ្ទដីតំបនេ់ទសភាពៃ្រព
េឈើែដលបានសារពី
ផលប៉ះពាល់េដាយ
សារភាពរាងស្ងួត ទឹក
ជំនន់ នងិែដលបានបាត់
បង់ផលិតភាព។  

ៃផ្ទដីតំបនេ់ទសភាពៃ្រពេឈើែដលបានសារពីផលប៉ះពាល់
េដាយសារភាពរាងស្ងួត ទឹកជំនន់ នងិែដលបានបាត់បង់       
ផលិតភាព គិត្រតឹមឆាែដល្រតូវរាយការណ៍។ 

MAFF 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

១៥.៥ អនុវត្តចំណាត់ការ
ចាបាច់និងជាបនាន់ េដើម ី
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់  
អវិជ្ជមានេលើលំេនៅឋាន
ធម្មជាតិ កាត់បន្ថយឱ
បានពាក់កណា្ដលនូវការ
បាត់បង់ជវីវៈច្រមុះ និង
្រតឹមឆា២០២០ ការពារ
និងបងា្ករការបាត់បង់ផតុ
ពូជនូវ្របេភទរុក្ខជាតិ/សត្វ
ែដលគំរាមកំែហងផុត 
ពូជ។ 

១៥.៥.១ ចំននួែផនការ
សកម្មភាព ស្រមាប់អភិរក
្របេភទសត្វៃ្រពនងិរកុ្ខជាតិ
ជិតផុតពជូ នងិមានេដាយ
ក្រម ែដល្រតូវបានេរៀបចំ
និងអនុវត្ត។ 

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
្រកសួង កសិកម្ម រកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

 

េរៀងរាល់ឆា 
 

ចំនួនែផនការសកម្មភាព
ស្រមាប់អភិរក ្របេភទ
សត្វៃ្រពនងិរកុ្ខជាតជិិត
ផុតពជូនងិមានេដាយ
ក្រម ែដលបានេរៀបចំ
និងអនុវត្ត េនៅ្រតឹមឆា ប
ច្ចុប ន្ន។ 

ចំននួែផនការសកម្មភាពស្រមាប់អភិរក ្របេភទសត្វៃ្រពនងិ
រុក្ខជាតជិិតផុតពជូនងិមានេដាយក្រម ែដលបានេរៀបចំនងិអនុ
វត្ត េនៅ្រតឹមឆាែដលរាយការណ៍ ។ 
 

MAFF 

 

១៥.៧ អនុវត្តសកម្មភាព
ជាបនាន់េដើម ីបញ្ចប់ការ
បរបាញ់និងជួញដូរ្របេភទ
ពូជ រុក្ខជាតនិិងពពកួសត្វ
ែដល្រតូវបានការពារ នងិ
េដាះ្រសាយទាងត្រមូវការ
និងការផ្គតផ់្គង់ខុសច ប់
ៃនផលិតផលសត្វៃ្រព។ 

១៥.៧.១ ចំននួករណីេល្មើស
ច ប់ក្នុងការបរបាញ់ ការ
ជួញដូរ្របេភទសត្វៃ្រព និង
្របេភទរកុ្ខជាតិ ខុសច ប់ 
ែដល្រតូវបានកាត់បន្ថយ។  

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល ្រកសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ 

និងេនសាទ 

 

េរៀងរាល់ឆា 
 
 

ចំនួនករណីេល្មើសច ប់
ក្នុងការបរបាញ់ ការជួញ
ដូរ្របេភទសត្វៃ្រព និង
្របេភទរកុ្ខជាតិ ខុស
ច ប់ ែដល្រតវូបានកាត់
បន្ថយ្របចាឆា។ 

ចំននួករណីេល្មើសច ប់ក្នុងការបរបាញ់ ការជួញដូរ្របេភទ
សត្វៃ្រព និង្របេភទរុក្ខជាតិ ខុសច ប់ ែដល្រតវូបានកាត់
បន្ថយ េនៅក្នុងឆារាយការណ៍។ 

MAFF 

 

១៥.៩ បញ្ចូលតៃម្ល្របព័ន្ធ
េអកូឡូសុីនិងជវីៈច្រមុះ 
េទៅក្នុងែផនការជាតនិិង
ែផនការមូលដាន ដំេណើរ
ការៃនការអភិវឌ  យុទ្ធ
សា្រស្តនិងគណេនយ
ភាពស្រមាប់កាត់បន្ថយ
ភាព្រកី្រក។ 

១៥.៩.២ ចំននួេគាល
នេយាបាយ យុទ្ធសា្រស្ត 
និងលិខតិយុេទាបករណ៍ 
ស្តីពីេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូ
ឡូសុី ្រតូវបានតាក់ែតង 
និងអនុវត្ត។ 

្រកសួងបរិសាន 

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់និងេនសាទ 

្រកសួងបរិសាន 

្រកសួងសុខាភិបាល 
អង្គការេ្រកៅរដាភិបាល 

្រគឹះសានអប់រ 
្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់និងេនសាទ 

្របចាឆា ចំនួនេគាលនេយាបាយ
យុទ្ធសា្រស្តនិងលិខិត
យុេទាបករណ៍ស្តីពី   
េសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡូ
សុី។ 

ចំននួេគាលនេយាបាយយុទ្ធសា្រស្តនិងលិខិតយុេទាបករណ៍
ស្តីពីេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡូសុី។  

MOE  
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

១៥.b េកៀរគរធនធាន
ឱ បានេ្រចើនព្រគប់្របភព
និងេនៅ្រគប់ក្រមិត េដើម ី
ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុស្រមាប់
្រគប្រគងៃ្រពេឈើ្របកប
េដាយចីរភាព និងផ្តល់នូវ
ការឧបត្ថម្ភ្រគប់្រគានដ់ល់
្របេទសកម្ពុជា េដើម ីអនុ
វត្តការ្រគប់្រគងបានល្អ
្របេសើរ រួមទាងស្រមាប់
ការអភិរក  នងិការដាៃ្រព
េឈើេឡើងវិញ។ 

១៥.b.១ ទំហំហិរញ្ញប
ទានសហ្របតិបត្តការ 
ស្រមាប់ការអភិរក  និងការ
េ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរ
ភាពជីវៈច្រមុះនងិ្របព័ន្ធេអ
កូឡូសុី។  
 
 

គណៈកមាធិការនតីិ  
សម ទានិងអភិវឌ ន៍

កម្ពុជា 

្របព័នធទិននន័យស្តីពី
ហរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករកមពុជ 

្របចាឆា 
 

ទំហំៃនការេបើកផ្តល់
ហិរញ្ញប ទានសហ្របតិ
បត្តិការ្របចាឆាស្រមាប់
ការអភិរក និងការេ្របើ
្របាស់្របកបេដាយចីរ
ភាពជីវវៈច្រមុះនិង្រប
ព័ន្ធេអកូឡូសុីេធៀបនឹង
ផលិតផលក្នងុ្រសុក
សរុប ្របចាឆា។ 

 

ទំហំៃនការផ្តល់ហិរញ្ញប
ទានសហ្របតិបត្តការ
ស្រមាប់ការអភិរក នងិការ
េ្របើ្របាស់្របកបេដាយចីរ
ភាពជីវៈច្រមុះនងិ្របព័ន្ធេអ
កូឡូសុីេនៅក្នុងឆា។ 
 

ផលិតផលក្នងុ្រសុកសរុប  
េនៅក្នុងឆា។ 

CRDB/CDC 

 

េគាលេដៅទី១៦៖  េលើកកម្ពស់សង្គមែដលមានសន្តិភាព្របកបេដាយបរិយាបន្ន េដើម ការអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព ផ្តល់នូវការទទួលបានយុត្តិធម៌ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប និង
កសាងសាប័ន្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព គណេនយ ភាព និង  បរិយាប័ន្ន េនៅ្រគប់ក្រមិត។ 

១៦.២ បញ្ចប់ការរេលាភ
បំពាន អំេពើេកង្របវ័ញ្ច 
អំេពើជួញដូរ និងអំេពើ
ហិង េលើកុមារ ្រគប់
ទ្រមង់ រួមទាងការេធ្វើ
ទារុណកម្មកុមារ។ 

១៦.២.១ សមាមា្រតកុមារ
កម្ពុជា អាយុពី ១ឆា ដល់ 
១៧ឆា ែដលធាប់ទទួលរង
នូវការដាក់ទណកម្មេលើរាង
កាយពីអ្នកេមើលែថ ក្នុង     
រយៈេពលមួយែខចងុ   
េ្រកាយ។  

គណៈកមាធិការដឹកនា
ការអនុវត្តែផនការសកម្ម 
ភាព េដើម ទីប់សា្កត់ និង
េឆ្លើយតបចំេពាះហិង
េលើកុមារដឹកនាេដាយ 
្រកសួងសង្គមកចិ្ច អតីត
យុទ្ធជន និងយុវនីតសិ
ម ទា។   

អេង្កត្របជាសា្រស្តនងិ
សុខភាពកម្ពុជា  

េរៀងរាល់ ៥ឆា ចំននួកុមារកម្ពុជាអាយុ
ពី ១ឆា ដល់ ១៧ឆា
ែដលទទួលរងនូវការ
ដាក់ទណកម្មេលើរាង
កាយ ពីអ្នកេមើលែថ 
ក្នុងរយៈេពលមួយែខ
ចុងេ្រកាយ េធៀបនងឹ
ចំននួកុមារសរុប អាយុ
ពី ១ឆា ដល់ ១៧ឆា។  

ចំននួកុមារកម្ពុជាអាយុពី ១
ឆា ដល់ ១៧ឆា ែដល
ទទួលរងនវូការដាក់ទណ
កម្មេលើរាងកាយ ពីអ្នកេមើល
ែថ ក្នុងរយៈេពលមួយែខ
ចុងេ្រកាយ។ 

ចំននួកុមារសរបុ អាយុពី ១ឆា 
ដល់ ១៧ឆា េនៅក្នុងឆារាយ
ការណ៍។ 

MOSVY 

 ១៦.២.២ សមាមា្រតកុមារ
កម្ពុជា អាយុពី ១ឆា ដល់ 
១៧ឆា ែដលធាប់ទទួលរង
នូវអេំពើហិង ផ្លូវចតិ្ត ពីអ្នក

គណៈកមាធិការដកឹនា
ការអនុវត្តែផនការ
សកម្មភាព េដើម ីទប់
សា្កត់ និងេឆ្លើយតប
ចំេពាះហិង េលើកមារ
ដឹកនាេដាយ ្រកសួង

អេង្កត្របជាសា្រស្តនងិ
សុខភាពកម្ពុជា  

េរៀងរាល់ ៥ឆា ចំនួនកុមារកម្ពុជាអាយុ
ពី ១ឆា ដល់ ១៧ឆា
ែដលទទួលរងអំេពើ
ហិង ផ្លូវចិត្ត ពីអ្នក
េមើលែថ ក្នុងរយៈេពល
មួយែខចងុេ្រកាយ 

ចនំនួកុមារកម្ពុជាអាយុពី ១
ឆា ដល់ ១៧ឆា ែដល
ទទួលរង អំេពើហិង ផ្លូវចតិ្ត
ពីអ្នកេមើលែថ ក្នងុរយៈ
េពលមួយែខចងុេ្រកាយ។ 

ចំននួកុមារសរុប អាយុពី ១ឆា 
ដល់ ១៧ឆា េនៅក្នុងឆារាយ
ការណ៍។ 

MOSVY 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េមើលែថ ក្នុងរយៈេពលមួយ
ែខចុងេ្រកាយ។  

សង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធ
ជន និងយុវនីតិសម
ទា។   

េធៀបនងឹចនំួនកុមារ
សរុប អាយុពី ១ឆា ដល់ 
១៧ឆា។  

១៦.៣ េលើកកម្ពស់
វិធានការច ប់ េនៅក្រមិត
ជាតិនិងអន្តរជាតិ និង
ធានាការទទួលបានយុត្តិ
ធម៌េស្មើភាពគា ស្រមាប់
្របជាជន្រគបរ់ូប។ 

១៦.៣.១ សមាមា្រតៃន
្របជាជនែដលបានចូលរួម
ក្នុងការផ ព្វផ យច ប់។ 

្រកសួងទំនាក់ទនំងជា
មួយរដ្ឋសភា ្រពឹទ្ធសភា 
និងអធិការកចិ្ច 

ទិន្ន័យរដ្ឋបាល ្រកសួង
ទំនាក់ទនំងជាមួយរដ្ឋ
សភា ្រពឹទ្ធសភា និង

អធិការកចិ្ច 

្របចាឆា ចំននួ្របជាជនកម្ពជា 
ែដលមានអាយុ១៥ឆា
េឡើង ែដលបានចូល
រួមក្នងុការផ ព្វផ យ
ច ប់  ក្នុងចំេណាម
្របជាជន អាយុ១៥ឆា
េឡើងសរុប។ 

ចំននួ្របជាជនកម្ពជា ែដល
មានអាយុ១៥ឆាេឡើង បាន
ចូលរួមក្នងុការផ ព្វផ យ
ច ប់។ 

ចំននួ្របជាជនកម្ពុជា ែដល
មានអាយុ១៥ឆាេឡើងសរុប។ 

MONASRI 

 

១៦.៧ ធានានូវការេធ្វើ
េសចក្តីសេ្រមច េដាយ
មានការចូលរួមព្រគប់
តំណាង េដាយមានការ
ទទួលខុស្រតូវ្របកប
េដាយបរិយាប័ន្នេនៅ្រគប់
ក្រមតិ។ 

១៦.៧.១ សមាមា្រតៃន
្រស្តីជាម្រន្តីរាជការសុីវិល
េនៅតាម្រកសួង-សាប័ននា
នា។  
 

្រកសួងមុខងារសាធារ
ណៈ 

 

រដ្ឋបាល្រកសួងមុខ
ងារសាធារណៈ 

្របចាឆា ចំនួនម្រន្តីរាជការសុីវិល
ជា្រស្តីេនៅតាម្រកសួង
សាប័ននានា ក្នុងចេំណា
មម្រន្តីរាជការសុីវិល
សរុបេនៅតាម្រកសួង
សាប័ននានា។ 

ចំននួម្រន្តីរាជការសុីវិលជា
្រស្តីេនៅតាម្រកសួងសាប័ន
នានា គិត្រតឹមឆាបច្ចុប ន្ន។ 
 

ចំននួម្រន្តីរាជការសុីវិលសរុប
េនៅតាម្រកសួងសាប័ននានា 
គិត្រតឹមឆាបច្ចុប ន្ន។  
 

MCS 

 

១៦.៩ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ផ្តល់អត្តស ណផ្លូវ
ច ប់ដល់្របជាជន្រគប់
រូប រួមទាងការចះុបញ្ជី
កំេណើត។ 

១៦.៩.១ ភាគរយៃន
កំេណើត ែដលទទលួបាន
ការចុះបញ្ជីកំេណើតនិង
ទទួលបានសំបុ្រតកំេណើត 
(៩០% េនៅទូទាង្របេទស 
្រតឹមឆា២០២៤)។  

្រកសួងមហាៃផ្ទ/អគ្គ
នាយកដានអត្ត
ស ណកម្ម   

្រកសួងមហាៃផ្ទ /អគ្គ
នាយកដានអត្ត
ស ណកម្ម 

្របចាឆា 
 

ចំនួន្របជាជនែដល
បានចុះបញ្ជីកំេណើត
សរុប េធៀបនឹងចនំនួ
្របជាជនសរុប។ 

ចំននួ្របជាជនែដលបានចុះ
បញ្ជីកេំណើតសរុប ្រតឹមឆា
រាយការណ៍។ 

ចំននួ្របជាជនសរបុ េនៅក្នុង
ឆា។ 

MOI  

 

េគាលេដៅទី១៧៖ ព្រងឹងមេធ បាយអនុវត្តនានា និងបេង្កើតភាពរស់រេវើកៃនភាពជាៃដគូសកល ស្រមាប់ការអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព។  

ហិរញ្ញវត្ថុ         

១៧.៣ េកៀរគរធនធាន
ហិរញ្ញវត្ថុបែន្ថមេទៀតពី
្របភពច្រមុះ ស្រមាប់ផ្តល់

១៧.៣.១ សមាមា្រតៃន
ហិរញ្ញប ទានច្រមុះ េធៀប

គណៈកមាធិការនតីិ    
សម ទានិងអភិវឌ ន៍

កម្ពុជា 

្របពន័្ធទនិ្នន័យស្តីពី
ហិរញ្ញប ទានសហ
្របតិបត្តិការកម្ពុជា 

្របចាឆា ទំហំៃនការេបើកផ្តល់ 
ហិរញ្ញប ទានសហ
្របតិបត្តិការ តាមឆា

ទំហំៃនការេបើកផ្តល់ហិរញ្ញ
ប ទានសហ្របតិបត្តិការ
េនៅក្នុងឆា។ 

ផលិតផលក្នុង្រសុកសរុប   
េនៅក្នុងឆា 

CRDB/CDC 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ដល់បណា្ដ្របេទសកំពងុ
អភិវឌ ។ 

នឹងផលិតផលក្នងុ្រសុក  
សរុប។  

នីមួយៗ េធៀបនងឹ 
ផលិតផលក្នងុ្រសុក
សរុប ្របចាឆា។ 

 

បេច្ចកវិទ           

១៧.៦ េលើកកម្ពស់កិច្ច
សហ្របតិបត្តិការេជើង-
ត ងូ កចិ្ចសហ្របតិបត្តិ
ការត ងូ-ត ងូ កិច្ចសហ
្របតិបត្តិការតំបន់្រតីេកា
ណ និងកចិ្ចសហ្របតិបត្តិ
ការតំបនន់ិងអន្តរជាតិ ស្តី
ពីការទទួលបានវិទ សា
្រស្ត បេច្ចកវទិ  និងនវានុ
វត្តន៍ នងិ េលើកកម្ពស់ការ
ែចករែលកការយល់ដឹង
ស្តីពីទ្រមង់ៃនការឯកភាព
ទាងសងខាង តាមរយៈ
ការេធ្វើឱ ្របេសើរេឡើង 
ការស្រមបស្រមួលក្នុង
ចំេណាមយន្តការែដល
មាន្រសាប់ ជាពិេសស 
ក្នុងក្រមិតសហ្របជាជាតិ
និងតាមរយៈ យន្តការ
ស្រមបស្រមួល បេច្ចក
វិទ សកល។ 

១៧.៦.១ ភគរយៃន្របជ
ជន េ្របី្របស់េស អុិនធឺ
ណិតអចល័តេលប នេលឿន 
(េលប ន ≥2Mbps)។ 

្រកសួងៃ្របសណីយន៍ិង
ទូរគមនគមន៍ 

រដ្ឋបល្រកសួង
ៃ្របសណីយន៍ិង
ទូរគមនគមន៍ 

្របចឆំន  ំ ចំនួន្របជជនេ្រប្របស់
អុិនធឺណិត អចល័តែដល
មនេលប នចបព់ី 
2Mbps  េឡងីេទ កនុង
ចំេ ម្របជជនសរុប។  

ចំនួន្របជជនេ្រប្របស់អុិន
ធឺណិតអចល័តែដលមន
េលប នចប់ពី 2Mbps េឡងី
េទ។ 

ចំនួន្របជជនសរុបទូទងំ
្របេទស េនកនុងឆន ។ំ  

MPTC 
 

១៧.៨ ្រតឹមឆា២០២៧ 
េធ្វើ្របតិបត្តិការេពញ
េលញ ធនាគារបេច្ចក
វិទ នងិវទិ សា្រស្ត និង
យន្តការកសាងសមត្ថ
ភាពពីបេច្ចកវទិ នងិនវា
នុវត្តន៍ ស្រមាប់បណា្ដ្រប 

១៧.៨.១ សមម្រត ៃន
្របជជនេ្របី្របស់េស ទូរ
ស័ពទ។ 

្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 
 

ទិននន័យរដ្ឋបល ្រកសួង
ៃ្របសណីយ ៍និងទូរគម

នគមន ៍ 
 

្របចឆំន  ំ
 

ចំនួន្របជជនេ្របី្របស់
េស ទូរស័ពទសរុប
(ចល័តនិងអចល័ត) 
េធៀបនឹងចំនួន្របជជន
សរុប។ 

ចំនួន្របជជនេ្របី្របស់េស
ទូរស័ពទសរុប (ចល័តនិង
អចល័ត) េនកនុងឆន ។ំ 

ចំនួន្របជជនសរុបទូទងំ 
្របេទស េនកនុងឆន ។ំ  

MPTC  
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េទសែដលមានការអភិ   
វឌ តចិតចួ និងេលើកកម្ព
ស់ការេ្របើ្របាស់បេច្ចក
វិទ ែដលមានសមត្ថភាព 
ជាពិេសសបេច្ចកវទិ គម
នាគមន៍ នងិព័ត៌មាន។ 

ការកសាងសមត្ថភាព        

១៧.៩ េលើកកម្ពស់ការ
គា្រទពីអន្តរជាតិ ស្រមាប់
ការអនុវត្តការកសាង
សមត្ថភាពែដលបានកំ
ណត់ចំណុចេដៅនិងមាន
្របសិទ្ធភាពក្នុងបណា្ដ
្របេទសកំពងុអភិវឌ  
េដើម ីគា្រទែផនការជាតិ 
ក្នុងការអនុវត្តនវូ្រគប់
េគាលេដៅអភិវឌ ន្របកប
េដាយចីរភាព តាមរយៈ 
កិច្ចសហ្របតិបត្តការ
េជើង-ត ូង កិច្ចសហ្របតិ
បត្តិការត ូង-ត ងូ និងកិច្ច
សហ្របតិបត្តិការតបំន់្រតី
េកាណ។ 

១៧.៩.១ ទំហំហិរញ្ញប ទាន 
កិច្ចសហ្របតិបត្តិការ បេច្ចក
េទស (រួមទាង កិច្ចសហ្រប
តិបត្តិការ េជើង-ត ូង ត ងូ-
ត ងូ នងិកិច្ចសហ្របតិបត្តិ
ការ្រតេីកាណ) ែដលបាន
សន ផ្តល់ដល់កម្ពុជា។  

គណៈកមាធិការនីតិ    
សម ទានិងអភិវឌ ន៍ 

កម្ពុជា 

្របព័នធទិននន័យស្តីពី
ហរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករកមពុជ 

្របចាឆា 
 

បរិមាណហិរញ្ញប ទាន
កិច្ចសហ្របតិបត្តិការប
េច្ចកេទស (រួមទាងកិច្ច
សហ្របតិបត្តិការ េជើង-
ត ងូ ត ងូ-ត ងូ និងកិច្ច
សហ្របតិបត្តិការ្រតី
េកាណ) ែដលបាន
សន ផ្តល់ដល់កម្ពុជា 
េនៅតាមឆានីមួយៗេធៀប
នឹង ផលិតផលក្នងុ្រសុក
សរុប ្របចាឆា។ 

បរិមាណហិរញ្ញប ទានកិច្ច
សហ្របតិបត្តិការបេច្ចក
េទស (រួមទាង កិច្ចសហ
្របតិបត្តិការ េជើង-ត ូង ត ងូ-
ត ងូ នងិកិច្ចសហ្របតិបត្តិ
ការ្រតេីកាណ) ែដលបាន
សន ផ្តល់ដល់កម្ពុជាេនៅ
ក្នុងឆា។  

ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប េន
កនុងឆន  ំ

CRDB/CDC 

 

 

១៧.៩.២ ទំហំហិរញ្ញប
ទានសហ្របតិបត្តិការ 
ែដលគា្រទេគាលនេយា
បាយេសដ្ឋកិច្ចនិងការ
អភិវឌ  ែដលបានេប្តជា 
ផ្តល់ឱ កម្ពុជាេធៀបនឹង 
ផលិតផលក្នងុ្រសុក       
សរុប។ 

គណៈកមាធិការនតីិ  
សម ទានិងអភិវឌ ន៍

កម្ពុជា 

្របព័នធទិននន័យស្តីពី
ហរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករកមពុជ 

្របចាឆា ទំហំហិរញ្ញប ទានសហ
្របតិបត្តិការ ែដលគា្រទ
េគាលនេយាបាយេសដ្ឋ
កិច្ចនងិការអភិវឌ ែដល
បានេប្តជាផ្តល់ឱ កម្ពុជា
េនៅក្នុងឆានីមួយៗេធៀប
នឹង ផ.ស.ស. ្របចា
ឆា។ 

ទំហំចំណាយៃនហិរញ្ញប
ទានសហ្របតិបត្តការែដល
គា្រទេគាលនេយាបាយ  
េសដ្ឋកចិ្ចនងិការអភិវឌ
ែដលបានេប្តជាផ្តល់ឱ កម្ពុ
ជា េនៅក្នុងឆា។ 

ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប (ផ.
ស.ស )  េនកនុងឆន  ំ

CRDB/CDC 

 

 

ពាណិជ្ជកម្ម         
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

១៧.១០ េលើកកម្ពស់
្របពន័្ធពាណិជ្ជកម្មច្រមុះ 
ែដលមានលក្ខណៈ 
សកល មានមូលដាន
ច ប់ េបើកទូលាយ និង
សមធម៌ េ្រកាមអង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក 
តាមរយៈ ការសន្និដានៃន
ការចរចាេ្រកាមរេបៀបវារៈ
ទី្រកុងដាហា ស្តីពីការ
អភិវឌ ។ 

១៧.១០.១ ចំនួនចបបន់ិង
បទ ្ឋ នគតិយុត្តពណិជជកមម 
ែដលបនេរៀបចំេឡងី គិត
្រតឹមឆន នំីមួយៗេដីមបី
ស្រមួលដល់អនកវនិេិយគ
និងធុរជន កនុងករេធ្វី
ពណិជជកមមេនកនុង្របេទស
កមពុជ ។ 

្រកសួងពណិជជកមម 
 

ទិននន័យរដ្ឋបល្រកសួង
ពណិជជកមម 

្របចឆំន  ំ ចបបន់ិងលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្ត ពក់ពន័ធនឹង 
ពណិជជកមម ែដលេរៀបចំ
េឡងីេដីមបសី្រមួលនិង 
ផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់អនក 
វនិិេយគ និងធុរជន កនុង
ករេធ្វីពណិជជកមមេនកមពុ
ជ។  

ចបបន់ិងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ពកព់័នធនឹងពណិជជកមម ែដល
េរៀបចំេឡងី េដីមបសី្រមួលនិងផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់អនកវនិិេយគ 
និងធុរជន កនុងករេធ្វីពណិជជកមមេនកមពុជ េនកនុងឆន ំ យករ
ណ៍។ 

MOC 

 

េគាលនេយាបាយ និងសង្គតិភាពសាប័ន       

១៧.១៥ េគារពតាម
លំហេគាលនេយាបាយ 
និងភាពជាអ្នកដឹកនា
របស់្របេទសនីមួយៗ 
ក្នុងការបេង្កើត នងិអនុវត្ត
េគាលនេយាបាយ 
ស្រមាប់ការកាត់បន្ថយ
ភាព្រកី្រក នងិការអភិវឌ
្របកបេដាយចីរភាព 

១៧.១៥.១ ការេ្របើ្របាស់
្រកបខណលទ្ធផល េដាយ
ៃដគូអភិវឌ ។ 

គណៈកមាធិការនតីិ  
សម ទានិងអភិវឌ ន៍

កម្ពុជា/្រកុម្របឹក
អភិវឌ នក៍ម្ពុជា 

្របពន័្ធទនិ្នន័យស្តីពី
ហិរញ្ញប ទានសហ
្របតិបត្តិការកម្ពុជា 

្របចាឆា ភាគរយហិរញ្ញប ទាន
សហ្របតិបត្តិការែដល 
េ្របើ្របាស់្រកបខណ
លទ្ធផលជាតិេដាយៃដ
គូអភិវឌ តាមឆានី    
មួយៗ។ 
 

ភាគរយហិរញ្ញប ទានសហ
្របតិបត្តិការែដល េ្របើ្របាស់
្រកបខណលទ្ធផលជាតិេនៅ
ក្នុងឆា។ 

ទំហំៃនការេបើកផ្តល់ហិរញ្ញប
ទានសហ្របតិបត្តការេនៅក្នុង

ឆា  

CRDB/CDC 

ភាពជាៃដគូច្រមុះែដលមានចំែណកពាក់ព័ន្ធ       

១៧.១៧ េលើកទឹកចិត្ត
និងេលើកកម្ពស់ភាពជាៃដ
គូ្របកបេដាយ្របសិទ្ធ
ភាពក្នុងែផ្នកសាធារណៈ 
រវាងែផ្នកសាធារណៈនិង

១៧.១៧.១ ទំហហំរិញញបប 
ទនសហ្របតិបត្តិករ ែដល
្រតូវបនសនយផ្តល់ដល់ភព
ជៃដគូសងគមសុីវលិ េធៀប

គណៈកមម ធិករនីតិ    
សមបទនិងអភិវឌ ន ៍ 

កមពុជ 

្របព័នធទិននន័យស្តីពី
ហរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករកមពុជ 

្របចឆំន  ំ
 

ទំហហំរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករ ែដល្រតូវ
បនសនយរផ្តល់ដល់ភព
ជៃដគូសងគមសុីវលិ ម

ទំហចំំ យៃនហរិញញបប
ទនសហ្របតិបត្តិករែដល 
ផ្តល់េ យៃដគូសងគម  
សុីវលិេនកនុងឆន ។ំ  

ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប េន
កនុងឆន  ំ

CRDB/CDC  
-តួេលខពយករទំហំ
ហរិញញបបទនដក
្រសងេ់ចញពរីបយ
ករណ៍ DFA 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ែផ្នកឯកជន និងជាមួយ
សង្គមសុីវិល កសាងភាព
ជាៃដគែូផ្អកេលើបទពិេសា
ធនន៍ងិយុទ្ធសា្រស្ត ផ្តល់
ធនធានៃនភាពជាៃដគូ។ 

នឹងផលិតផលក្នុង្រសុក  
សរុប។ 

ឆន នំីមួយ េៗធៀបនឹងផលិត
ផលកនុង្រសុកសរុប។ 

- ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តិករផ្ត
ល់ឱយសងគមសុីវលិ  

ទិន្នន័យ ការតាមដាន្រតួតពិនិត  និងគណេនយ ភាព      

១៧.១៨ ្រតឹមឆា២០២០ 
េលើកកម្ពស់ការគា្រទការ
កសាងសមត្ថភាពដល់   
បណា្ដ្របេទសកំពងុអភិ   
វឌ  រួមទាងដល់បណា្ដ
្របេទសែដលមានការអភិ
វឌ តចិតួច និងបណា្ដរដ្ឋ
ែដនេកាះតចូៗកំពងុអភិវ
ឌ  េដើម ីបេង្កើនឱ បាន
េ្រចើន ភាពអាចរកបាន 
ទាន់េពលៃនទនិ្ននយ័
ែដលមានគុណភាពខ្ពស់ 
និងេជឿជាក់បាន បំែបក
តាមចំណូល េយនឌ័រ 
អាយុ ជាតិសាសន៍ ជន 
ជាតិភាគតិច សានភាព
ៃនការផាស់ប្តូរទីលំេនៅ 
ការបាត់បង់សមត្ថភាព
ពលកម្ម  ទីតាងភូមិ
សា្រស្ត និងលក្ខណៈ
េផ ងេទៀតែដលពាក់ព័ន្ធ 
ក្នុងបរិការណ៍ជាតិ។ 

១៧.១៨.១ សមម្រតៃន 
សូចនកររអភិវឌ ្របកប
េ យចរីភព ែដលបន
បេងកីតេឡងីេនថន ក់ជត ិ
មចំណុចេ  េ យែផ្អក

េលីមូល ្ឋ នសថិតិផ្លូវករ។ 

្រកសួងែផនករ ្រកសួងែផនករ ្របចឆំន  ំ សូចនកររអភិវឌ ្របកប
េ យចរីភពែដលបន
បេងកីតេឡងីេនថន ក់ជតិ 
មចំណុចេ  េ យ

ែផ្អកេលីមូល ្ឋ នសថិតិផ្លូវ
ករកនុងចំេ មសូចន
ករ កលសរុប។ 

ចំនួនសូចនកររអភិវឌ
្របកបេ យចីរភពែដល
បនបេងកីតេឡងីេនថន កជ់ត ិ
បំែបកេទ មចំណុចេ  
េ យែផ្អកេលីមូល ្ឋ នសថិតិ
ផ្លូវករ។ 

ចំនួនសូចនករ កលសរុប ្រកសួងែផនការ    
 

១៧.១៨.២ សមម្រតៃន
ចំ យថវកិស្រមបអ់នុវត្ត
ែផនករយុទធ ្រស្តជតិ
ស្រមប់អភិវឌ សថិតិ។  

្រកសួងែផនករ វទិយ ថ នជតិសថិត ិៃន
្រកសួងែផនករ 

្របចឆំន  ំ ថវកិជតិែដលផ្តល់េ យ
ជរ ្ឋ ភិបលស្រមប់ 
វសិ័យសថិតិ្រគបដណ្ត ប់
្របព័នធសថិតិ ជតិទងំមូល 
មរយៈករអនុវត្ត

ែផនករយុទធ ្រស្តជតិ
ស្រមប់អភិវឌ សថិតិ េធៀប
នឹងចំ យថវកិសរុប
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលគិត
ជភគរយ។ 

ចំ យថវកិជតិស្រមប់   
វសិ័យសថិតិ្រគបដណ្ត ប្របពន័ធ
សថិតិជតិទងំមូល។  

ចំ យថវកិជតិសរុប។ NIS /MOP 

១៧.១៩ ្រតឹមឆា២០៣០ 
កសាងេដាយែផ្អកេលើការ
ផ្តួចេផ្តើមែដលមាន្រសាប់

១៧.១៩.១ ជំេរឿន្របជជន 
េរៀង ល់១០ឆន មំ្តង។ 

្រកសួងែផនករ វទិយ ថ នជតិសថិតិៃន
្រកសួងែផនករ 

េរៀង ល់ 
១០ឆន មំ្តង 

ជំេរឿន្របជជនដូចមន
ែចងកនុងចបបស់្តីពីសថិតិ 
(ម្រ ៦ កថខណ្ឌ ក) 

  NIS 
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

េដើម ីអភិវឌ មេធ បាយ
វាស់ែវងពវីឌ នភាពៃន
ការអភិឌ ្របកបេដាយចីរ
ភាព ែដលបំេពញ
ផលិតផលក្នងុ្រសុកសរុប 
និងគា្រទការកសាងសម្ថ
ភាពស្ថិតិេនៅក្នុងបណា្ដ
្របេទសកំពងុអភិវឌ ។ 

ជំេរឿនេនះ្រតួវអនុវត្ត
យ៉ងតិចមួយដងកនុងរ
យៈេពល១០ឆន មំ្តង 
េ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ
ៃន្រកសួងែផនករ េ យ
សហករជមួយ ថ បន័
ពក់ពន័ធ។ 

េគាលេដៅទី១៨៖ បញ្ចប់ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរបស់មីន/សំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម និងជំរុញការសេ្រងា្គះជនរងេ្រគាះ។  

១៨.១ េបាសសមាតៃផ្ទដី
ចមា្ករមីននងិសំណល់
ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម ែដល
បានដឹង ឱ អស់្រតមឹឆា
២០៣០។ 

១៨.១.១ ៃផទដីសរុបែដល
បនេបសសម្អ តមីននិងសំ
ណល់ផទុះពីស្រងគ ម្របចឆំន ។ំ 
 

ជញ ធរមីន ជញ ធរមីន ្របចឆំន  ំ បរមិណៃផទដីែដលបន
េបសសម្អ តមីននិង
សំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ
ម ្របចឆំន ។ំ 

បរមិណៃផទដីសរុបជកែ់ស្តង ែដលបនេបសសម្អ តមីននិង
សំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម ឆន ២ំ០២០ ជតៃម្ល្រគេដីម បនទ ប់
មកយកអ្រ កំេណីន ៥% ល់ឆន ។ំ 

CMAA  

១៨.២ កាត់បន្ថយេ្រគាះ
ថាក់េដាយសារមីន/
សំណល់ជាតិផ្ទុះពសី
្រងា្គម េនៅតិចជាង ១០
នាក់ក្នុងមួយឆា ្រតមឹឆា
២០៣០។  

១៨.២.១ ចំនួនៃនជនរង
េ្រគះថន ក ់េ យ្រគប់មីន
និងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ
ម ( ្ល ប ់និងរបួស្របចំ
ឆន )ំ។ 

ជញ ធរមីន ជញ ធរមីន ្របចឆំន  ំ ចំនួន្របជពលរដ្ឋ (េកមង 
្របុស េកមង្រសី មនុស
េពញវយ័) ែដលបនរង
របួស ឬ ្ល បេ់ យ រ
្រគបម់ីននិងសំណល់
ជតិផទុះពីស្រងគ ម ។ 

ចំនួន្របជពលរដ្ឋ (េកមង្របុស េកមង្រសី មនុស េពញវយ័) 
ែដលបនរងរបសួ ឬ ្ល បេ់ យ រ្រគបម់ីន និងសំណល់
ជតិផទុះ ពីស្រងគ ម េនកនុងឆន ។ំ 

 

CMAA  

 ១៨.២.២ ចំនួនភូមិែដលរង
ករគ្រមមកំែហង េ យ
រមីន និងសំណល់ជតិ

ផទុះពីស្រងគ ម ទទួលបន
រអបរ់េំ្រគះថន កេ់ យ
រមីន និងសំណល់ជតិ

ផទុះពីស្រងគ ម។  

ជញ ធរមីន ជញ ធរមីន ្របចឆំន  ំ ភូមេិគលេ ែដលរងករ 
គ្រមមកំែហងេ យ រ
មីន និងសំណល់ជតិផទុះ
ពីស្រងគ ម (មនេនកនុង
ទិននន័យរបស់ ជញ ធរ
មីន) ទទួលបន រ
អបរ់េំ្រគះថន កេ់ យ រ
មីន និងសំណល់ជតិផទុះ
ពីស្រងគ ម។ 

ភូមេិគលេ ែដលរងករគំ មកំែហងេ យ រមីន និង
សំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម ទទួលបន រអបរ់េំ្រគះថន ក់ 
េ យ រមីននិងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម មែផនករ្របចំ
ឆន ។ំ  

CMAA  

១៨.៣ េលើកកម្ពស់សិទ្ធិ 
និងគុណភាពជីវិតរបស់

១៨.៣.១ ចំនួនជនពិករ
េ យ រមីន/សំណល់ជតិ

ជញ ធរមីន ជញ ធរមីន ្របចឆំន  ំ ចំនួនជនពិករេ យ រ
មីន/សំណល់ជតិផទុះពី

យកទិនននយ័ជកែ់ស្តងឆន ២ំ០២០ មកេធ្វីជតៃម្លេដីម្រគ បនទ ប់
មកយកអ្រ កំេណីន ២%ជេរៀង ល់ឆន ។ំ 

CMAA  
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ចំណុចេ  សូចនករ ថ បន័ទទួលខុស្រតូវ ្របភពទិនននយ័ វដ្តៃនទិនននយ័ និយមនយ័ 
វធិិ ្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ 

េផ ងៗ 
ភគយក ភគែបង 

ជនពិការេដាយសារមីន/
សំណល់ជាតិផ្ទុះពី
ស្រងា្គម ឱ បានកាន់ែត
្របេសើរេឡើង។ 

ផទុះពីស្រងគ ម ទទួលបនករ
ផ ព្វផ យពសីិទធិ។  
 

ស្រងគ ម ទទួលបនេលីក
កមពស់សិទធិ ពី ជញ ធរមីន 
និងភគីពក់ព័នធ។  

 ១៨.៣.២ ចំនួនជនពិករ
េ យ រមីន/សំណល់ជតិ
ផទុះពីស្រងគ ម ទទួលបនេស

្ត រកយសមបទ។ 

ជញ ធរមីន ជញ ធរមីន ្របចឆំន  ំ ជនពិករេ យ រមីន/
សំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ ម មនសិទធិទទលួ
បនេស ្ដ រកយសមប
ទេ យឥតគិតៃថ្លពី
មជឈមណ្ឌ ល ្ត រលទធ
ភពពលកមមកយសមប
ទទងំ១១ និង អងគករ
បេ្រមកីរងរវសិ័យពិករ 

យកទិនននយ័ជកែ់ស្តងឆន ២ំ០១៥ ដល់ឆន ២ំ០២០ មកេធ្វីជ
តៃម្លេដីម្រគ បនទ ប់មកយកអ្រ កំេណីន ២% ជេរៀង ល់
ឆន ។ំ 

CMAA  

 ១៨.៣.៣ ចំនួនជនពិករ
េ យ រមីន/សំណល់ជតិ
ផទុះពីស្រងគ ម ទទួលបនករ
ចូលរមួចំែណកឧបតថមភពី
ជញ ធរមីន។ 

ជញ ធរមីន ជញ ធរមីន ្របចឆំន  ំ ចំនួនពិករេ យ រមីន
/សំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ ម ទទួលបនករ
យកចិត្តទុក ក ់និងករ
ចូលរមួចំែណកជួយ
ឧបតថមភគ្រទ ពី ជញ ធ
រមីន េដីមបជីយួឱយពួក
គត់មនជីវភពរស់េន
សមរមយ។ 

យកទិនននយ័ជកែ់ស្តង ឆន ២ំ០១៥ ដល់ឆន ២ំ០២០ មកេធ្វីជ
តៃម្លេដីម្រគ បនទ ប់មក យកអ្រ កំេណីន ២% ជេរៀង ល់
ឆន ។ំ  

CMAA  

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

តារាងទី២  

តៃម្ល្រគាេដើម និងចំណុចេដៅែកស្រមួល 
ៃនសូចនាករនីមួយៗ របស់ 

េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

ЮýŲЮţ◦Бơ៖ ĠŃĆĠсļĮŪ˝ БŪ˝ŪÐĠс◦Ūņ₣сЮĝŪÐĠс◦Б˝Яĕų₣          

១.២ កាត់បន្ថយយាងតចិ
ពាក់កណា្ដលនូវសមាមា្រត
ៃនបុរស ្រស្តីនិងកមារ្រគប់
អាយុ ែដលរស់េនៅក្នុងភាព
្រកី្រក ្រគប់សមាសភាព 
េដាយែផ្អកេលើនិយមន័យ
របស់កម្ពុជា េនៅ្រតមឹឆា
២០៣០ ។  

១.២.១. សមា
មា្រតៃន្របជាជន
កម្ពុជារស់េនៅ
េ្រកាមែខ បនាត់
ភាព្រកី្រកជាតិ 
ែបងែចកតាម េភទ 
អាយុ និងតំបន់ភូមិ
សា្រស្ត។ 

                 

១.២.១.១ សមា
មា្រតៃន្របជាជន
កម្ពុជារស់េនៅ
េ្រកាមែខ បនាត់
ភាព្រកី្រកជាតិ។ 

% ២៦,៣ 
(២០១៤)    ១៧,៨ ១៧,៨ ២១,៥  ១៩,0  ១៦,៥  ១៤,០  ១២,៥ ១១,៥ 

 ១.២.១.២ សមា
មា្រតៃន្របជាជន
កម្ពុជាេនៅរាជធានី
ភ្នំេពញែដលរស់
េនៅេ្រកាមែខ បនា
ត់ភាព្រក្រកជាតិ។ 

% ៦,៨ 
(២០១៤)    ៤,២ ៤,២ ៦,៥  ៥,៥  ៣,៥  ២,០  ០,៥ ០,០ 

 ១.២.១. ៣ សមា
មា្រតៃន្របជាជន
កម្ពុជាេនៅតំបន់ទី
្របជុជំន ែដលរស់
េនៅេ្រកាមែខ បនាត់
ភាព្រកី្រកជាតិ។  

% ១២,៣ 
(២០១៤)    ៩,៦ ៩,៦ ១៤,០  ១២,០  ១០,០  ៨,០  ៦,០ ៥,០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

 ១.២.១.៤ សមា
មា្រតៃន្របជាជន
កម្ពុជា តំបនជ់ន
បទ ែដលរស់េនៅ
េ្រកាមែខ បនាត់
ភាព្រកី្រកជាតិ។ 

% ៣០,២ 
(២០១៤)    ២២,៨ ២២,៨ ២៤,៥  ២២,០  ២០,០  ១៨,០  ១៦,០ ១៤,០ 

 ១.២.១.៥ សមាមា
្រតៃនកុមារកម្ពុជា 
(០-១៧ឆាំ)រស់
េនៅេ្រកាមែខ បនាត់
ភាព្រកី្រកជាតិ 

% 
៣២,៦ 
(បាន់

សាន) 
   ២២,២ ២២,២ ២៥,០  ២៣,០  ២០,៥  ១៨,៥  ១៦,៥ ១៥,៥ 

 ១.២.២ សមាមា្រត
ៃន្របជាជនកម្ពុជា 
ែដលរស់េនៅក្នុង
ភាពងាយរងេ្រគាះ 
ែផ្អកេលើពហុសមា 
សភាគ តាមនិយម
ន័យរបស់ជាតិ។ 

%                 

 ១.២.២.១ សមា
មា្រត កុមារ (០-
១៧ឆា) ែដលរស់
េនៅក្នុងភាព្រក្រក/
ភាពងាយរងេ្រគាះ 
ែផ្អកេលើពហុសមា
សភាគ តាមនិយម
ន័យរបស់ជាតិ។ 

% 
៥០,៧ 

(២០១៤) 
   

៣០,០
(បាន់

សាន) 

៣០,០
(បាន់

សាន) 
    ៣៣,៨     ២៥,៤ 

១.៣ អនុវត្ត្របពន័្ធជាតិគា
ពារសង្គមនិងវិធានការេផ
ងៗឱ បានទូទាងំ្របេទស
និងសេ្រមចឱ បានភាគ
េ្រចើននវូភាព្រគបដណ្ដប់ៃន

១.៣.១ សមាមា្រត
ៃនជន្រកី្រក នងិ
ជនងាយរងេ្រគាះ
ែដលទទួលបាន
េសវាជំនួយសង្គម 

% ១៣,០ 
(២០១៨) 

  ១៣,០ ២០,០ ២៥,០ ២៥,០ ២៥,០ ២៥,០ ២៥,០ ២៥,០ ២៥,០ ២៥,០ ២៥,០ ២៥,០ ២៥,០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

្របពន័្ធេនះ ដល់្របជាជន្រកី
្រក និង្របជាជនងាយរង
េ្រគាះ េនៅ្រតឹមឆា២០៣០។ 

១.៤ ្រតឹមឆា២០៣០ ធានា
ថា បុរស្រស្តី្រគប់របូ ជាពិ
េសស្របជាជន្រក្រកនិង
្របជាជនងាយរងេ្រគាះ មាន
សិទ្ធិេស្មើគាក្នុងការេ្របើ
្របាស់ធនធានេសដ្ឋកចិ្ច 
និងក្នុងការទទួលបានេសវា
មូលដាន  ភាពជាមាស់ និង
ការ្រគប្រគងដនីងិកម្មសិទ្ធិ
េផ ងេទៀត ធនធានធម្មជាតិ 
បេច្ចកវទិ ថ្មីៗសម្រសប នងិ
េសវាហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាងមី្រកូ
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

១.៤.១ ភាគរយៃន
សមាជិកសហគម
ន៍េនសាទនិងៃ្រព
េឈើ ែដលទទួល
បានសិទ្ធិ្រសប
ច ប់ក្នុងការចូល
រួម្រគប់្រគង
ធនធានជលផល
និងៃ្រពេឈើ តាមរ
យៈការចុះបញ្ជីនិង
អភិវឌ សហគមន៍
្របកបេដាយ
្របសិទ្ធភាព។  

% ៤០,០ 

(២០១៦) 

៤០,០ ៤៣,០ ៤៥,០ ៤៨,០ ៥០,០ ៥៣,០ ៥៥,០ ៥៨,០ ៦០,០ ៦៣,០ ៦៥,០ ៦៨,០ ៧០,០ ៧៥,០ ៨៥,០ 

១.៤.២ ភាគរយៃន
ចំននួ្របជាជន
េពញវ័យែដល
ទទួលបានេសវា
ហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការ 
(ឥណទាន្របាក់
បេញ្ញើ និងទូទាត់) 

% ៥៩,០ ៦០,០ ៦១,០ ៦២,០ ៦៣,០ ៦៤,០ ៦៥,០ ៦៦,០ ៦៧,០ ៦៨,០ ៧០,០ ៧៣,០ ៧៦,០ ៧៩,០ ៨២,០ ៨៥,០ 

ЮýŲЮţ◦БƯ៖ ĠŃĆĠсļĮΒĳс¹ų ĕ ₤ЮŪņşόŏģĕ₤ĕŉЊ₤НŠЮ₤ġЭ₣ ЮĊſЧόŏŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣⅜□ ĕļĮΖΉũРĠĳ□ņĸ ĕЊ₣ЮŲЧ˝˝ņį₤с̋ ₤Њ̋ ņŊŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ 

២.១ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បញ្ចប់ភាពអត់ឃាន នងិ
ធានាថា្របជាជន្រគប់រូប  

២.១.១. េ្របវាឡង់
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ 
(្របជាជន)។ 

%  ១៤,២០
(២០១៧-
២០១៩)

    ១៣,៨៤ ១៣,៤៨ ១៣,១២ ១២,៧៦ ១២,៤០ ១២,០៤ ១១,៦៨ ១១,៣២ ១០,៩៦ ១០,៦០ ១០,២៤ 



 ĠŃąБЯ˝₤ŪņФŲşе‗НşЮţ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũ ″ņЮýŲЮţ ũĠ₤с Ð.Β.ş.˝.  

″Ŭ₣◦БƯ : ĳаņųŪýЮřЧņĕЊ₣şе‗НşЮţЯ˝₤ŪņФŲ аĕ₤РşĜ˝ũĕБņУŎៗ ũĠ₤сЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď                                          76 

ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

ពិេសស ្របជាជន្រកី្រក ជន
ងាយរងេ្រគាះ  និងកុមារ 
ទទួលបានម្ហូបអាហារ្រគប់
្រគាន់េពញ មួយឆាំៗ។ 

២.១.២ េ្របវាឡង់
អសន្តិសុខេស ៀង
(ក្រមិតធ្ងនន់ងិ
មធ ម)របស់្របជា
ជនេដាយែផ្អកេលើ
បទពិេសាធនេ៍ធ្វើ
បទដានសន្តិសុខ
េស ៀង (FIES)។ 

%  ៤៤,១
(២០១៧-
២០១៩)

      ៤២,១ ៤០,១ ៣៨,១ ៣៦,១ ៣៤,១ ៣២,១ ៣០,១ ២៨,១ ២៦,១ ២៤,១ ២២,១ 

២.២ ្រតឹមឆា២០៣០បញ្ចប់
្រគបទ់្រមងៃ់នកង្វះអាហារូប
ត្ថម្ភ រួមទាងការសេ្រមច
បានេនៅឆា២០២៥ នូវ 
ចំណុចេដៅែដលបានឯក
ភាពក្នុងក្រមិតអន្តរជាតិស្តី
ពីភាព្រកនឹ និងភាពស្គម
សា្គំងរបស់កុមារអាយុ
េ្រកាមអាយុ៥ឆា និងេដាះ
្រសាយនូវត្រមូវការអាហា
រូប  ត្ថម្ភរបស់កុមារីវ័យជំទង់ 
្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ ្រស្តីកំពុង
បំេបៅេដាះកូន និង ្រស្តីវ័យ
ចាស់។  

២.២.១ េ្របវាឡង់
ៃនភាព្រកិន
(កម្ពស់េធៀបនងឹ
អាយុ មានក្រមិត
ទាបជាងបទដាន
រីកលូតលាស់
មធ មរបស់កុមារ 
របស់អង្គការសុខ
ភាពពិភពេលាក) 
ក្នុងចំេណាមកុមារ
អាយុេ្រកាមអាយុ 
៥ឆា។ 

% ៣២,៤   ២៥,០  ២៥,០     ២០,០     ១៥,០ 

២.២.២  េ្របវាឡង់
ៃនភាពស្គមសា្គំង ឬ
េលើសទម្ងន់ (ទម្ងន់
េធៀបនងឹកម្ពស់ 
មានក្រមតិទាប
ជាងឬខ្ពស់ជាងបទ
ដានរកីលូតលាស់
មធ មរបស់អង្គការ
សុខភាពពិភព
េលាក (>+2 ឬ<-
2)) របស់កុមារ 
ក្នងុចេំណាមកុមារ

%   ៨,០ ៨,០  ៦,០     <៥,០     <៥,០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 
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អាយុេ្រកាម ៥ឆា 
េទៅតាម្របេភទ
នីមួយៗ ៃនភាព
ស្គមសា្គំងឬេលើស
ទម្ងន់។ 

២.៣ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ទទួលបានកំេណើនេទ្វដងៃន
ផលិតភាពក្នុងវិស័យកសិ
កម្ម និងចំណូលរបស់ផលិត
ករធុនតចូ ជាពិេសស ្រស្តី
ក្នុង្រគួសារទរុគត ្រគួសារ
កសិករ អ្នកគងាលនិងអ្នក
េនសាទ តាមរយៈការធានា
និងការទទួលបានេស្មើភាព
គានូវដធី្លី ធនធាន ផលិត
កម្មេផ ងេទៀត និងធាតុ
ចូល ចេំណះដឺង េសវា
ហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ រ នងិកាលា
នុវត្តភាពស្រមាប់តៃម្ល
បែន្ថម និងការងារក្នុងែផ្នក
មិនែមនកសិកម្ម។ 

២.៣.១ ទំហំផលិត
កម្មកសិកម្មក្នងុ
កសិករមាក់ែដល
្របកបរបរកសិកម្ម 
(ែ្រសចមា្ករ ការ
ចិញ្ចឹមសត្វ និងជល
ផល)។ 
 
 

$/កសិករ
មន ក ់

១ ៥៥៥ 
(២០១៦) 

១ ៥៥៥ ១ ៦៥៦ ១ ៧៦៤ ១ ៨៧៨ ២ ០០០ ២ ១៣០ ២ ២៦៩ ២ ៤១៦ ២ ៥៧៣ ២ ៧៤១ ២ ៩១៩ ៣ ១០៨ ៣ ៣១១ ៣ ៥២៦ ៣ ៧៥៥ 

២.៤ ្រតឹមឆា២០៣០ធានា
នូវ្របពន័្ធផលិតកម្មេស ៀង
អាហារែដលមានចីរភាព 
អនុវត្តសកម្មភាពកសិកម្ម
េដាយមានការេឆ្លើយតបនឹង
ការែ្រប្របួលអាសធាតុ 
ែដលជួយឱ មានការេកើន
េឡើងនវូផលិតកម្មនិង
ផលិតផល ជួយែថរក
្របពន័្ធេអកូឡូសុី ជួយ
ព្រងឹងសមត្ថភាពស្រមាប់
ធនន់ងឹការែ្រប្របលួអា
កាសធាតុអា្រកក់ ភាពរាង

២.៤.១ ផលិតភាព
ៃនដីកសិកម្មែដល
បាននិងកំពុងេ្របើ
្របាស់េដើម េីធ្វើកសិ
កម្ម្របកបេដាយចីរ
ភាព។ 

$/ហកិ  ១ ៥៤៨ 
(២០១៦) 

១ ៥៤៨ ១ ៦០៨ ១ ៦៧១ ១ ៧៣៦ ១ ៨០៤ ១ ៨៧៤ ១ ៩៤៨ ២ ០២៤ ២ ១០២ ២ ១៨៤ ២ ២៧០ ២ ៣៥៨ ២ ៤៥០ ២ ៥៤៦ ២ ៦៤៥ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 
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ស្ងួត ទឹកជំនន់ នងិេ្រគាះ
មហន្តរាយេផ ងេទៀត នងិ
េធ្វើឱ ្របេសើរេឡើងជាបន្ត
បនាប់នូវគុណភាពដី។  

២.៥ ្រតឹមឆា២០២០ រក
ការេធ្វើពិពធិកម្ម   ែហ នៃន
្រគាប់ពូជការេធ្វើកសិកម្មនិង
ចមា្ករ ការផ ំពូជសត្វ និង
្របេភទសត្វៃ្រពែដលពាក់
ព័ន្ធ តាមរយៈការ្រគប់្រគង
សម្រសប ការេធ្វើពពិិធកម្ម
និងរក ្រគាប់ពូជ េនៅ
ក្រមតិជាតិ តំបន់ នងិអន្តរ
ជាតិ និងេលើកកម្ពស់ការទទួ
លបានចំែណក្របកបេដាយ
យុត្តិធម៌ នងិសមធម៌ ៃន
ផល្របេយាជនព៍ការេ្របើ
្របាស់ធនធានែហ ននងិ
ចំេណះដឹង្របៃពណីែដល
ពាក់ព័ន្ធ ដូចការឯកភាពជា
អន្តរជាតិ។ 

២.៥.១ ចនំនួធន
ធានពន្ធរុុក្ខជាតិ
ស្រមាប់េស ៀង
អាហារនិងកសិកម្ម 
ែដលបានធានាក្នុង
េគាលនេយាបាយ 
យុទ្ធសា្រស្តនិងទី
កែន្លងអភិរក  រយៈ
េពលមធ ម ឬ   រ
យៈេពលែវង។ 

ចំនួន
្របេភទ 

 

៩៥
(២០១៦) 

៩៥ ៩៦ ៩៨ ១០២ ១០៥ ១០៨ ១១០ ១១២ ១១៨ ១២៤ ១៣០ ១៣៥ ១៤០ ១៤៥ ១៥០ 

 ២.៥.២ ចំននួសហ
គមនេ៍នៅតំបន់
ការពារធម្មជាតិ 
បានេលើកកម្ពស់
ក្រមិតជវី ភាព តាមរ
យៈទទួលផល្រប
េយាជន៍ពីអនុផល
ៃ្រពេឈើ(NTFPs) 
ផលេនសាទ ការ
អភិវឌ កសិកម្ម
ច្រមុះ និងការ
អភិវឌ េអកូេទស
ចរណ៍ធម្មជាតិ េនៅ
ក្នុងតំបន់ការពារ
ធម្មជាតិ។ 

% ១៣០
១០% 

១៣៧ 
១៥% 

១៥០ 
២០% 

១៥៣ 
២៥% 

១៦៨ 
២៩% 

១៧៤ 
៣១% 

១៧៩ 
៣៣% 

១៨៤ 
៣៥% 

១៨៩ 
៣៧% 

១៩៤ 
៣៩% 

១៩៩ 
៤១% 

២០១ 
៤៤% 

២០៣ 
៤៩% 

២០៥ 
៥៣% 

២០៧ 
៥៧% 

២០៩ 
៦២% 

២.a បេង្កើនការវិនេិយាគ 
តាមរយៈការេលើកកម្ពស់កិច្ច
សហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ

២.a.១ លំហូរៃន
ហិរញ្ញប ទានសរុប 
(ហិរញ្ញប ទាន

%ៃន 
ផ.ស.ស. 

០,៧១ 
(២០១៦) 

០,៧១ ០,៦៦ ០,៦២ ០,៥៨ ០,៥៤ ០,៥១ ០,៤៨ ០,៤៥ ០,៤២ ០,៤០ ០,៣៧ ០,៣៥ ០,៣៣ ០,៣១ ០,២៩ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

ក្នងុែផ្នកេហដារចនាសម្ព័ន្ធ
ជនបទ ការ្រសាវ្រជាវនិង
េសវាផ ព្វផ យកសិកម្ម 
ការអភិវឌ បេច្ចកវជានិង
ធនាគារែហ នរកុ្ខជាតិនងិ
សត្វ េដើម ីេលើកកម្ពស់
សមត្ថភាពផលិតក្នុង
្របេទសកម្ពុជា។ 

សហ្របតិបត្តិការ 
នងិលំហូរេផ ង
េទៀត) ដល់វិស័យ 
កសិកម្ម េធៀបនងឹផ
លិតផលក្នុង្រសុក
សរុប។ 

 

ЮýŲЮţ◦Бư៖ ēĜόŏĄБŷļĮũ₤сЮĝũĠ₤сŪĠďĄĕŪĠ˝ĠЮŢŎ₤НŠļĮŲΔ ĕЊ₣ЮŲЧ˝˝ņį₤с₤НŠНŌŲļĮũĠ₤сņĕН₤℮ŪÐĠсũРĠĕЊ₣ŪÐĠсŷћŎ  
៣.១ ក្រមិតៃនការអភិវឌ
ៃន្របេទសកម្ពុជា សុខភាព
និងសុខុ មាលភាពរបស់
្របជាពលរដ្ឋ នងិបងា្ករហា
និភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។ 
 

៣.១.១ អាយុ
សងឃឹមរស់ពីកេំណើ
ត។ 

                 

បុរស ឆន  ំ ៦៧,៥ ៦៧,៧ ៦៧,៩ ៦៨,១ ៧៤,៣ ៧៤,៣           

្រស្តី ឆន  ំ ៧១,៤ ៧១,៦ ៧១,៨ ៧១,៩ ៧៦,៨ ៧៦,៨           

៣.១.២ អ្រតាលទ្ធ
ភាពបេង្កើតកនូ
សរុប (ចនំួនកូន
េកើតក្នងុ្រស្តីមាក់) 

ចំនួនកូន
េកីតកនុង
្រស្តីមន ក់ 

២,៧ 
(២០១៤) 

២,៥ ២,៤ ២,៣ ២,៥ ២,៥           

៣.២ ្រតឹមឆា២០៣០ កាត់
បន្ថយអ្រតាមរណភាព
មាតាេនៅក្រមិតសាកល ឱ
េនៅក្រមតិទាបជាង ៧០
ករណីក្នងុចេំណាម ១០០ 
០០០កំេណើតរស់។ 

៣.២.១ អ្រតា
មរណភាពមាតា 
(ក្នុង ១០០ ០០០
កំេណើតរស់)។ 

ករណី  ១៧០ 
(២០១៤) 

    ១៤១     ១០០     ៧០ 

៣.២.២ ភាគរយៃន
ការស្រមាលេដាយ
បុគ្គលិកសុខាភិបា
លមានជំនាញ។ 

% ៨៩,០  ៨៩,០  ៨៩,០  ៨៩,០  ៩០,០  ៩០,០ ៩១,០ ៩១,៥ ៩២,០ ៩២,៥ ៩៣,០     ៩៥,០ 

៣.៣ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បញ្ចប់ការសាប់ែដលអាច

៣.៣.១ អ្រតា
មរណភាពកុមារ

ករណី 
៣៥,០ 

)២០១៤(  
    ២៨,០     ២៦,០      ២៥,០  
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

ការពារបានៃនទារកេទើប
េកើតនងិកុមារអាយុេ្រកាម៥
ឆា េដាយ្រគប់្របេទសទាង
អស់មានេគាលេដៅកាត់
បន្ថយមរណភាពទារកេទើប
េកើតដល់្រតឹម១២ ក្នុង ១ 
០០០កំេណើតរស់ នងិ
មរណភាពកុមារេ្រកាម
អាយុ៥ឆា យាងេហាច
ណាស់ដល់្រតឹម២៥ ក្នុង ១ 
០០០កំេណើតរស់។ 

អាយុេ្រកាម៥ឆា 
(ក្នុង ១០០០
កំេណើតរស់)។ 

៣.៣.២ អ្រតា
មរណភាពទារក
េទើបេកើត (ក្នងុ ១ 
០០០ ទារកេកើត
រស់)។ 

ករណី ១៨,០
(២០១៤)

    ១៨,០     ១៦,០     ១២,០ 

៣.៣.៣ ចំននួេលើក
ៃនការពិេ្រគាះជងំឺ
េ្រកៅករណីថ្មី េលើ
កុមារអាយុេ្រកាម៥
ឆា មាក់ក្នុងមួយ
ឆា។ 

េលីក ១,៥២   ១,៥៨ ១,៦០ ១,៦២ ១,៦៤ ១,៦៦ ១,៦៨ ១,៧០     ១,៨០ 

៣.៤ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បញ្ចប់ការរីករាលដាល 
េមេរាគេអដស៍ ជងំរឺេបង 
្រគុនចាញ់ ជំងឺតំបន់្រតូពចិ
ែដលមិន្រតវូបានយកចិត្ត
ទុកដាក់ ជំងេឺថ្លើម ជងំឺឆ្លង
តាមទឹក នងិជងំឺឆ្លងេផ ង
េទៀត។ 

 

៣.៤.១ អ្រតាៃន
ករណី ឆ្លងថ្មៃីនេម
េរាគេអដស៍ក្នងុ
ចំេណាម្របជាជន
ែដលគានផ្ទកុេម
េរាគេអដស៍ ១ 
០០០នាក។់ 

កនុង្របជ
ជន 

១ ០0០
នក់ 

០,១ ០,០៩ ០,០៩ ០,០៨ ០,០៧ ០,០៧ ០,០៧ ០,០៦ ០,០៦ ០,០៦ ០,០៦ ០,០៥ ០,០៥ ០,០៥ ០,០៥ ០,០៥ 

៣.៤.២ អាងសុីដង់ 
(ករណីឆ្លងថ្មី) ៃន
ជំងរឺេបង ក្នងុ្របជា
ជន១០០០០០នាក ់

កនុង្របជ
ជន ១០០ 
០០០នក់ 

៣៨០ ៣៦៥ ៣៥០ ៣៣៦ ២៩៦ ២៨១     ២១០     ១៧៣ 

៣.៤.៣ អាងសុីដង់
(ករណីឆ្លងថ្មី) ៃន
ជំង្រគនុចាញ់ ក្នងុ

ក្នុង្របជា
ជន ១ ០០

0 នាក់ 
២,០០ ១,៨៥ ១,៦៥ ១,៤៥ ១,២៥ ១,០៥ ០,៥៩ ០,៣៥ ០,២១ ០,០៨ 0     0 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

្របជាជន ១ ០០០
នាក់។ 

៣.៥ ្រតឹមឆា២០៣០ កាត់
បន្ថយឱ បានមួយភាគបីៃន
មរណភាពមុនអាយុកាល
រពឹងទកុ ពីជងំឺមិនឆ្លង តាមរ
យៈការការពារនិងការ
ព បាល និងេលើកកម្ពស់
ភាពសុខភាពផ្លូវចតិ្ត នងិ
សុខុមាល ។ 

៣.៥.១ អ្រតាសាប់
ែដលបណា្ដលមកពី
ជំងេឺបះដងូ សរៃស
ឈាម មហារកី ទកឹ
េនាមែផ្អម ឬជងំឺផ្លវូ
ដេង្ហើមរាៃរ ក្នងុចំ
េណាម្របជាជន
អាយុពី៣០ េទៅ៧០
ឆា។ 

% ៣៦,០     ៤៤,០     ៣៨,០     ៣៣,០ 

៣.៥.២ ភាគរយៃន
្របជាជនេពញ វ័យ
មានជំងឺធាក់ទឹក
ចិត្ត បានទទួលេស
វាព បាល។ 

% ២,០ ២,០ ២,០ ២,០ ២,០ ១,៨ ១,៩    ២៥,០     ៥០,០ 

៣.៥.៣ ភាគរយៃន
អ្នកជងំឺវកិលចរតិ
រាៃរេពញវ័យ បាន
ទទួលេសវាព បា
ល។ 

%    ២៨,៧ ៣៥,៦ ៥២,២     ៦៥,០     ៧៥,០ 

៣.៦ ព្រងឹងការបងា្ករនិង
ការពយោបាលពីការេសពសារ
ធាតុេញៀន រួមទាងការេសព
េ្រគឿងេញៀន និងការេ្របើ
្របាស់ជាតិ្រសវឹងែដលនា
បង្កឱយមានេ្រគាះថាក់។ 
 

៣.៦.១ ភាគរយៃន
្របជាជនេ្របើ្របាស់
េ្រគឿងេញៀនបាន
ទទួលេសវាព បា
ល។ 

% ២២,០ ៤០,០ ៥០,០ ៦០,០ ៧០,០ ៨០,០     >៨០     >៨០ 

៣.៦.២ េ្របវាឡង់
ៃនការេ្របើ្របាស់
សារជាតិអាល់កុល 
ក្នងុចេំណាមមនុស

% 
៤៥,៥

(២០១៦) 
៤៥,៥    ៤៥,៣     ៤៤,៩     ៤៤,៤ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

េពញវ័យចាប់ពី
អាយុ ១៨ឆាេឡើង។ 

៣.៧ ្រតឹមឆា២០២០ កាត់
បន្ថយឱ បានពាកក់ណា្ដល 
ចំននួមនុស សាប់េដាយ
េ្រគាះថាក់ចរាចរេនៅទូទាង
ពិភពេលាក។ 

៣.៧.១ អ្រតាសាប់
េដាយេ្រគាះថាក់
ចរាចរណ៍ផ្លវូេគាក 
ក្នុង្របជាជន ១០០ 
០០០ នាក់។ 

ករណ ី ១៤,៧០ ១៤,២០ ១៣,៧២ ១៣,២៣ ១២,៧៤ ១២,២៥ ១១,៣១ ១០,៧៥ ១០,២១ ៩,៧0 ៩,២១ ៨,៧៥ ៨,៣២ ៧,៩0 ៧,៥១ ៧,១៣ 

៣.៨ ្រតឹមឆន ២ំ០៣០ ធន
ឱយមន ករទទួលបនជ
កល នូវេស ែថទសំុខ

ភពផ្លូវេភទ និងេស សុខ
ភពបន្តពូជ រមួទងំែផនករ
្រគួ រ ព័តម៌ននិងករអបរ់ ំ
និងករេធ្វីសមហរណកមម
សុខភពបន្តពូជេទកនុងកមម
វធិីនិងយុទធ ្រស្តជតិ។ 

៣.៨.១ សមាមា្រត
ៃន្រស្តីក្នុងវ័យបន្ត
ពូជ (១៥-៤៩ឆា) 
ែដល្រតូវការេសវា
ែផនការ្រគួសារ 
បានេពញចិត្តនងឹ
វិធី ពន រកំេណើត
ទំេនើប។ 

% ៥៧,០     ៦២,០     ៦៥,០     ៦៨,០ 

៣.៨.២ ភាគរយៃន
្រស្តីវ័យជទំង់អាយុ
១៥-១៩ឆា ែដល
មានគភ៌។ 

% ១១,៥     ៨,០     ៦,០     ៤,០ 

៣.៩ សេ្រមចឱ បាន នវូ
សុខភាពល្អជា សកល រួម
ទាងការបងា្ករហានីភ័យ
ែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួល
បាននូវេសវាែថទាសុខភាព
ចាបាច់ែដលមានគុណភាព 
និង ការទទួលបានថាេពទ
និងថាបងា្ករចាបាច់ែដល
មានគុណភាព មាន្របសិទ្ធ
ភាពនិងសុវត្ថិភាព ស្រមាប់
្របជាជន្រគប់រូប។ 

៣.៩.១ ភាគរយៃន
្របជាជនែដល្រគប
ដណ្ដប់េដាយ្របពន័្ធ
គាពារសុខភាព
សង្គម (មូលនិធិ
សមធម៌ នងិការ
ធានារាប់រងសុខ
ភាព)។ 

% ២៣,០ ២៣,៩៨ ៣០,០ ៣៥,៧ ៣៨,៥ ៣៩,៥ ៣៩,៧ 

   

៥០,០ 

    

៧០,០ 

៣.៩.២ ចំណាយ
ថវិកាជាតិ ចរន្តេលើ
សុខភាពគតិជា

% ១,២៤ ១,៥  ១,៧៥ ២.០  ២,០  ២,០  
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 
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ភាគរយ ៃនផលិត
ផលសរុបក្នងុ្រសុក 

៣.a ព្រងឹងការអនុវត្តអនុ
ស ្រកបខ័ណរបស់អង្គ
ការសុខភាពពិភពេលាក ស្តី
ពីការ្រតួតពិនតិ ថាជក់ ឱ
បានហ្មត់ចត់ េនៅក្នងុ្រគប់
្របេទស។ 

៣.a.១ េ្របវាឡង់
ៃនការេ្របើ្របាស់ថា
ជក់ក្នងុចំេណាម
្របជាជន អាយុ ១៥
ឆាេឡើង។ 

                 

្របុស % 
៣៥,៣ 

(២០១៦)  ៣៥,៣    ៣៤,៦     ៣០,០     ២៧,០ 

្រសី % 
១១,៦ 

(២០១៦) ១១,៦    ១៣,៧     ១០,០     ៨,០ 

៣.a.២ េ្របវាឡង់
ៃនការេ្របើ្របាស់ថា
ជក់ក្នងុចំេណាម
យុវវ័យអាយុពី១៣-
១៥ឆា។ 

%  ៦,៣     ៥,០     ៤,០     ៣,០ 

៣.c បេង្កើនជាបន្តបនាប់
ការវិភាជថវិកាេលើវិស័យសុ
ខាភិបាល និងេ្រជើសេរីស
ការអភិ វឌ ការបណ្ដុះប
ណា្ដល និងការជួលបុគ្គលិក
ែផ្នកសុខាភិបាល េនៅក្នុង 
្របេទសកម្ពុជា។ 

៣.c.១ ផលេធៀប
េវជ្ជបណិត/គិលានុ
ប ដាក/យិកា/ឆ្មប 
ក្នងុ្របពន័្ធសាធារ
ណៈ េលើ្របជាជន 
១ ០០០នាក់។ 

នក់ ១,១៥ ១,៤០ ១,៣៨ ១,៣៦ ១,៣៧ ១,៣៨ ១,៤ ១,៥ ១,៦ ១,៧ ១,៨     ២,៤ 

េគាលេដៅទី៤៖ ធានាឱ ការអប់រមានគុណភាព ្របកបេដាយសមធម៌ បរិយាប័ន្ន និង េលើកកម្ពស់ឱកាសក្នុងការសិក េពញមួយជីវិត ស្រមាប់ទាងអស់គា។  

៤.១ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ធានាថា កុមារានិងកុមារី
ទទួលបានការអប់រ បញ្ចប់

៤.១.១ អ្រតា
បញ្ចប់ការសិក
េនៅបឋមសិក ។ 

% ៨០,០  ៨៣,៧  ៨២,៥  ៨២,៧  ៨៣,៤  ៨៤,១  ៨៤,៨  ៨៥,៥  ៨៦,២  ៨៦,៩  ៨៧,៦  ៨៨,៣  ៨៩,០  ៨៩,៧  ៩០,៤  ៩១,១ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 
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ការអប់រក្រមិតបឋមសិក  
និងមធ មសិក  េដាយឥត
បង់ៃថ្ល ្របកបេដាយសម
ធម ៌និងគុណភាព ែដល
ទទួលបានលទ្ធផលសិក
្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព។ 

៤.១.២ អ្រតា
បញ្ចប់ការសិក  
េនៅមធ មសិក
បឋមភូមិ។ 

% ៣៩,០  ៤១,២  ៤៤,៥  ៤៦,៥  ៤៧,៧  ៤៨,៩  ៥០,២  ៥១,៤  ៥២,៦  ៥៣,៨  ៥៥,០  ៥៦,២  ៥៧,៥  ៥៨,៧  ៥៩,៩  ៦១,១ 

៤.២ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ធានាថា កុមារានិងកុមារី
្រគបរ់ូបទទួលបានការ
គាពារ និងអភិវឌ កុមារតូច 
និងការអប់រមេត្តយ  សិក
្របកបេដាយគុណភាព និង
េ្រតៀមលក្ខណៈេពញេលញ 
េដើម ទីទួលការអប់របឋម
សិក ។ 

៤.២.១ ភាគរយ
សិស ថាក់ទី១ 
បានឆ្លងកាតក់ម្មវធិី
អប់រកុមារតចូ ្រគប់
រូបភាព។ 

% ៦២,០  ៦៣,៤  ៦៤,០  ៦៥,០  ៦៦,៥  ៦៨,០  ៦៩,៥  ៧០,៩  ៧២,៤  ៧៣,៩  ៧៥,៤  ៧៦,៩  ៧៨,៤  ៧៩,៨  ៨១,៣  ៨២,៨ 

៤.២.២ អ្រតារួមៃន
ការសិក េនៅមេត្ត
យ សិក ។ 
 

% ៣៥,៣  ៣៧,០  ៤១,០  ៤១,៨  ៤២,៧  ៤៣,៥  ៤៤,៣  ៤៥,២  ៤៦,០  ៤៦,៨  ៤៧,៦  ៤៨,៥  ៤៩,៣  ៥០,១  ៥១,០  ៥១,៨ 

៤.៣ ្រតឹមឆា២០៣០ ធានា
ឱ បុរសនិង្រស្តីទាងអស់ 
មានលទ្ធភាពេស្មើគា ក្នុងការ
ទទួលបាន ការអប់របេច្ចក
េទស វិជាជីវៈ និងឧត្តម
សិក  ្របកបេដាយគុណភា
ព។ 

៤.៣.១ អ្រតារួមៃន
ការសិក េនៅឧត្តម
សិក  (អាយុ១៨ 
ដល់២២ឆា)។ 

% ១២,៤  ១០,៩  ១០,៥  ១១,៦  ១២,០  ១៣,៨  ១៥,០  ១៦,១  ១៧,២  ១៨,៣  ១៩,៤  ២០,៥  ២១,៧  ២២,៨  ២៣,៩  ២៥,០ 

្របុស 
% 

១៣,២ 
(២០១៨) 

- - ១៣,២ ១២,២ ១៥,៥ ១៦,៦ ១៧,៧ ១៨,៩ ២០,០ ២១,១ ២២,៣ ២៣,៤ ២៤,៥ ២៥,៧ ២៦,៨ 

្រសី 
% 

១១,៣ 
(២០១៨) 

- - ១១,៣ ១១,៨ ១២,០ ១២,៣ ១២,៧ ១៣,០ ១៣,៤ ១៣,៧ ១៤,០ ១៤,៤ ១៤,៧ ១៥,១ ១៥,៤ 

៤.៣.២ អ្រតារួមៃន
ការសិក ក្នុងកម្ម
វិធីអប់របេច្ចកេទស
និងវិជាជីវៈ(១៥ 
ដល់ ២៤ឆា) ែបង
ែចកតាមេភទ។ 

% ០,០៣  ២,៤  ៤,៧  ៧,០  ៩,៤  ១១,៧  ១៤,០  ១៦,៣  ១៨,៧  ២១,០  ២៣,៣  ២៥,៧  ២៨,០  ៣០,៣  ៣២,៧  ៣៥,០ 
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 ៤.៣.៣ ចំនួន
សិកា្ខកាមចូលរួម
វគ្គបណ្ដុះបណា្ដល
េលើមុខវិជាក្នុងវិស័
យពាណិជ្ជកម្ម និង
មុខវិជាពាក់ព័ន្ធ 
្របចាឆា។ 

នក់ ៥៦៦ ១ ២៧៣ ១ ៥២៨ ១ ៦១១ ២ ២៥៦ ២ ៥៦២ ២ ៨៣៨ ៣ ២៣០ ៣ ៦៤៦ ៣ ៩៤១ ៤ ៣១៣ ៤ ៦៩២ ៥ ០៤១ ៥ ៣៨៩ ៥ ៧៦២ ៦ ១១៨ 

៤.៥ ្រតឹមឆា២០៣០ លុប
បំបាត់គមាតេយនឌ័រេនៅ
ក្នុងវិស័យអប់រ និងធានាឱ
ទទួលបានភាពេស្មើភាពគា
ក្នុងការអប់រ្រគប់ក្រមិត និង
ក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដលវិជា
ជីវៈស្រមាប់ជនងាយរង
េ្រគាះ រួមទាងមនុស មាន
ពិការភាព ជនជាតិេដើមភាគ
តិច និងកុមារេនៅក្នុងសាន
ភាពងាយរងេ្រគាះ។ 

៤.៥.១ សន្ទស ន៍
យុគភាព េយនឌ័រ
អ្រតារួមៃនការ
សិក  េនៅមធ ម
សិក បឋមភូមិ។ 

សនទស ន ៍ ១,១១  ១,១០  ១,១០  ១,០៩  ១,០៨  ១,០៧  ១,០៧  ១,០៦  ១,០៥  ១,០៤  ១,០៤  ១,០៣  ១,០២  ១,០១  ១,០១  ១,០0 

៤.៥.២ សន្ទស ន៍
យុគភាពេយនឌរ័
អ្រតារួមៃនការ
សិក  េនៅមធ ម
សិក ទុតិយភូមិ។ 

សនទស ន ៍ ១,០៨  ១,០៧  ១,០៧  ១,០៦  ១,០៦  ១,០៥  ១,០៥  ១,០៤  ១,០៤  ១,០៣  ១,០៣  ១,០២  ១,០២  ១,០១  ១,០១  ១,០0 

៤.៦ ្រតឹមឆា២០៣០ ធានា
ថា យុវវ័យ និងមនុស េពញ
វ័យទាងអស់ ទាងបុរសនិង
្រស្តី ទទួលបានចំេណះដឹង
អក្ខរកម្ម និងនព្វន្ត។ 

៤.៦.១ អ្រតាអក្ខរ
កម្មមនុស េពញវ័
យ អាយុ ១៥ឆា
េឡើង។  

 

% ៧៨,០ ៨៤,៤ ៨២,៥ ៨៣,៥ ៨៤,៥ ៨៥,៥ ៨៦,៦ ៨៧,៦ ៨៨,៦ ៨៩,៦ ៩០,៦ ៩១,៦ ៩២,៧ ៩៣,៧ ៩៤,៧ ៩៥,៧ 

៤.a កសាងនិងេធ្វើឱ ្រប
េសើរេឡើងសមារបរិកា្ខរអប់រ 
ែដលេឆ្លើយតបេទៅនឹងត្រមូវ
ការរបស់កុមារ មានពិការ
ភាព ការយកចិត្តទុកដាក់
េលើប េយនឌ័រ នងិផ្តល់

៤.a.១ សមាមា្រត
ៃនសាលាមេត្តយ
សិក  សាលា
បឋមសិក  និង
សាលាមធ ម
សិក  ែដលមាន

% ២៧,០ ៤៧,៩ ៤៨,២ ៤៦,៧ ៥១,១ ៥៥,៦ ៦០,០ ៦៤,៥ ៦៨,៩ ៧៣,៤ ៧៧,៨ ៨២,២ ៨៦,៧ ៩១,១ ៩៥,៦ ១០០ 
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នូវបរិយាកាសែដលមាន
សុវត្ថិភាព គានអំេពើហិង  ប
រិយាកាសសិក ្របកបេដាយ 
្របសិទ្ធភាពស្រមាប់ទាង
អស់គា។ 

ឧបករណ៍ទឹកសាត
ស្រមាប់ទទួលទាន 

៤.a.២ សមាមា្រត
ៃនសាលាមេត្ត
យ សិក  បឋម
សិក  និងមធ ម
សិក  ែដលមាន
បង្គន់ អនាម័យេ្របើ
្របាស់។ 

% ៥៧,០ ៦២,៥ ៦៩,០ ៦៨,៧ ៧១,៣ ៧៣,៩ ៧៦,៥ ៧៩,១ ៨១,៧ ៨៤,៤ ៨៧,០ ៨៩,៦ ៩២,២ ៩៤,៨ ៩៧,៤ ១០០ 

៤.a.៣ ភាគរយៃន
សាលាបឋមសិក
និងមធ មសិក
ែដលមានជ្រមាល
ស្រមាប់សិស
ពិការ 

% 
៣១,០

(២០១៩) 
- - - ៣១,០ ៣៣,៤ ៣៥,៣ ៣៧,៣ ៣៩,៣ ៤១,៣ ៤៣,២ ៤៥,២ ៤៧,២ ៤៩,២ ៥១,១ ៦១,0 

៤.c ្រតឹមឆា២០៣០ 
បេង្កើនយាងខាង ការផ្គត់
ផ្គង្រគូបេ្រងៀនែដលមាន
គុណភាពតាមរយៈកិច្ចសហ
្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ 
ស្រមាប់ការបណ្ដុះ  បណា្ដ
ល្រគូបេ្រងៀនេនៅក្នុង
្របេទសអភិវឌ ន៍។ 

៤.c.១ ភាគរយ្រគូ
មេត្តយ សិក
ែដលមានគុណវឌុ ិ
្រសបតាមស្តង់ដារ
ជាតិ។  

% ៥៦,០ ៦២,១ ៦៣,៦ ៦៤,០ ៦៥,៣ ៦៦,៧ ៦៨,០ ៦៩,៣ ៧០,៧ ៧២,០ ៧៣,៣ ៧៤,៧ ៧៦,០ ៧៧,៣ ៧៨,៧ ៨០,០ 

៤.c.២ ភាគរយ្រគូ
បឋមសិក ែដល
មានគុណវុឌ ិ្រសប
តាមស្តង់ដារជាតិ។ 

% ៦១,០ ៧០,២ ៧២,១ ៧៣,០ ៧៤,៤ ៧៥,៨ ៧៧,៣ ៧៨,៧ ៨០,១ ៨១,៥ ៨២,៩ ៨៤,៣ ៨៥,៨ ៨៧,២ ៨៨,៦ ៩០,០ 

៤.c.៣ ភាគរយ
្រគូមធ មសិក
ែដលមានគុណ
វុឌ ិ្រសបតាមស្ត
ង់ដារជាតិ។ 

% ៣២,០ ៨៥,៨ ៨៥,០ ៨៦,០ ៨៦,៨ ៨៧,៥ ៨៨,៣ ៨៩,០ ៨៩,៨ ៩០,៥ ៩១,៣ ៩២,០ ៩២,៨ ៩៣,៥ ៩៤,៣ ៩៥,០ 
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៤.c.៤ ភាគរយ្រគូ
បេ្រងៀនែដលបាន
ទទួលការេធ្វើវ្រកតឹ
ការ។ 

% ២,០ ៣,៩ ៥,៩ ៩,៥ ១១,២ ១២,៩ ១៤,៦ ១៦,៣ ១៨,០ ១៩,៨ ២១,៥ ២៣,២ ២៤,៩ ២៦,៦ ២៨,៣ ៣០,០ 

ЮýŲЮţ◦Б̣៖ ₤ЮŪņşόŏģĕ₤ņļĮЮŎĕűњũ ĕЊ₣ĮŪ₣Е₣ļĮΒ₣сΖşũĠ₤сū₤ŉБĕЊ₣˝ НŌũВŪÐĠсũРĠ¤   

៥.១ បញ្ចប់រាល់ទ្រមង់ៃន
ការេរីសេអើង្របឆាងនឹង្រស្តី
និងកុមារី េនៅ្រគប់ទីកែន្លង។ 

៥.១.១. ចំននួ
ច ប់េគាលនេយា
បាយ ែផនការ នងិ
្រកបខ័ណគតិយុត្ត 
ស្រមាប់េលើក
កម្ពស់ការអនុវត្ត 
និងតាមដាន្រតតួ
ពិនតិ ការេលើក
កម្ពស់សមភាព 
េយនឌរ័ នងិការ
មិនេរីសេអើងេភទ។ 

ចំនួន ៥0 
(២០១៦) 

៥០  ៥៥     ៥៥     ៦០  ៦០ 

៥.២ លុបបំបាត់រាល់ទ្រមង់
ៃនអំេពើហិង េលើ្រស្តីនិង
កុមារី េនៅទីសាធារណៈនិង
ទីែន្លងឯកជននានា រួមទាង
ការជួញដូរ ការេធ្វើអាជីវកម្ម
ផ្លូវេភទ និងអាជីវកម្មេផ ង
េទៀត។ 

៥.២.១ សមាមា្រត
របស់្រស្តីនិងេក្មង
្រសី ែដលមាន
អាយុ ១៥ឆាេឡើង 
ែដលធាប់ទទួលរង
នូវអំេពើហិង េលើ
រាងកាយ ផ្លូវេភទឬ
ផ្លូវចតិ្ត ពៃីដគូ បច្ចុ
ប ន្ន ឬអតីត ក្នុង 

រយៈេពល ១២ែខ
ចុងេ្រកាយ ែបង
ែចកតាមទ្រមង់ៃន

% ៣០,៨ 
(២០១៦) 

៣០,៨  ៣០,០     ២៨,០     ២៥,០  ២៥,០ 
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អំេពើហិង និងតាម
អាយុ។ 

 ៥.២.២ សមាមា្រត
របស់្រស្តីនិងេក្មង
្រសី ែដលមាន
អាយុ ១៥ឆាេឡើង 
ែដលធាប់ទទួលរង
នូវអំេពើហិង េលើ 
ផ្លូវេភទពីអ្នកមិន
ែមនជាៃដគូក្នងុរយៈ
េពល ១២ែខចុង
េ្រកាយ ែបងែចក
តាមតាមអាយុ។ 

% ០,១ 
(២០១៦) 

០,១     ០,០៨     ០,០៦    ០,០៥ 

៥.៣ លុបបំបាត់រាល់ ទេង្វើ
ែដលមានេ្រគាះថាក់ ដូចជា
ការបង្ខំកុមារឱ េរៀបអាពាហ៍
ពិពាហ៍ និងការេធ្វើឱ មាន
របួសសាម្របដាប់បន្តពូជ។ 

៥.៣.១ សមាមា្រត
របស់្រស្តីអាយុពី 
២០ ដល់២៤ឆា 
ែដលបានេរៀបការ
ឬរស់េនៅជាមួយគា
មុនអាយុ១៨ឆា។  

% ១,៩ 
(២០១៦) 

១,៩  ១,៨     ១,៧     ១,៦  ១,៦ 

៥.៤. ទទួលសា្គល់និងផ្តល់
តៃម្លដល់ការងារផ្ទះែដល
មិនទទួលកៃ្រម តាមរយៈ 
ការផ្តល់េសវាសាធារណៈ 
េហដារចនាសម្ព័ន្ធ និង
េគាលនេយាបាយគាពារ
សង្គម និងេលើកកម្ពស់ការ
រួមចែំណកទទួលខុស្រតូវឱ
បានសមរម  េនៅក្នុងសង្គម
្រគួសារ និងសង្គមជាតិ។ 

៥.៤.១ ចំនួនវិធាន
ការផ្លូវច ប់ និង
េគាលនេយាបាយ
ែដលេដាះ្រសាយ
និងទទួលសា្គល់នូវ
តុល ភាពជីវិតនងិ
ការងារ (ការងារ
ផ្ទះនងិការងារែថទា
ែដលមិនមាន
កៃ្រម) និង េលើក

ចំនួន ៥ 
(២០១៦) 

៥  ៧     ៩     ១០   
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 
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កម្ពស់ការទទួល
បានកាន់ែតេ្រចើន 
នូវការងារសមរម
ស្រមាប់្រស្តី។ 

៥.៥ ធានាការចូលរួមេពញ
េលញនិងមាន្របសិទ្ធភាព 
របស់្រស្តី និងមានឱកាស
ដូចគាក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនា
េនៅ្រគប់ក្រមិតៃនការេធ្វើេស
ចក្តីសេ្រមចក្នងុ      វិស័យ
នេយាបាយ េសដ្ឋកចិ្ច និង
ជីវិតជាសាធារណៈ។ 

៥.៥.១ សមាមា្រត 
អាសនៈរបស់្រស្តី
េនៅក្នុងសាប័ននតីិ
ប ញ្ញត្តិ។ 

% ១៧,៨១ 
(២០១៦) 

១៧,៨១  ២៥,០     ៣០,០     ៣៥,០  ៣៥,០ 

៥.៥.២ សមាមា្រត
្រស្តីជារដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋ
េលខាធិការ និង
អនុរដ្ឋេលខាធិការ 

% ១៦,២៧ 
(២០១៦) 

១៦,២៧  ២១,០     ២៦,០     ៣១,០  ៣១,០ 

៥.៥.៣ សមាមា្រត
ៃន្រស្តីជា សមាជិក
្រកុម្របកឹ រាជធានី 
េខត្ត។  

%  ១៣,២៣ 

(២០១៤) 

   ១៥,០     ២០,០     ២៥,០ ២៥,០ 

៥.៥.៤ សមាមា្រត
ៃន្រស្តីជា សមាជិក
្រកុម្របកឹ ្រកុង 
្រសុក ខណ។ 

%  ១៣,៨៥ 
(២០១៤) 

   ១៧,០     ២៥,០     ៣០,០ ៣០,០ 

៥.៥.៥ សមាមា្រត
ៃន្រស្តីជាសមាជិក
្រកុម្របកឹ ឃុំ 
សងា្កត់។ 

% ១៦,៧៥ 
(២០១៧

) 

 ១៦,៧៥     ២៥,០     ៣០,០   ៣០,០ 

៥.៦ ធានាការទទួលបាន
សុខភាពផ្លូវេភទនងិសុខ
ភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិបន្តពជូ
ជា សកល ដូចបានឯកភាព
េដាយែផ្អកេលើកម្មវិធីសកម្ម
ភាពរបស់សន្និសីទអន្តរជាតិ
ស្តីពី្របជាជននិងការអភិវឌ  

៥.៦.១ សមាមា្រត
ៃន្រស្តីអាយុពី ១៥ 
ដល់ ៤៩ឆា ែដល
បានរាយការណ៍ពី
សេ្រមចចិត្តេដាយ
ខ្លួនឯង ពាក់ពន័្ធ
នឹងការេ្របើ្របាស់ម

% ៥៧,៦ 
(២០១៦) 

៥៧,៦  ៧៧,០    ៧៩,០    ៨១,០    ៨៣,០ 
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២០១៥ 
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និងែផនការសកម្មភាពទី
្រកុងេប៉កាង និងឯកសារ
ពាក់ព័ន្ធនានា។ 

េធ បាយពន រ
កំេណើត និងការ
ែថទាសុខភាពបន្ត
ពូជ។ 

៥.៦.២ ចំនួនច ប់ 
េគាលនេយាបាយ 
ែផនការ និងលិខិត
បទដានគតិយុត្ត 
ែដលធានាឱ ្រស្តី
្រគប់រូបមានលទ្ធ
ភាពទទួលបាន
ព័ត៌មាន ការអប់រ 
និងេសវាសុខភាព
បន្តពូជ នងិសុខ
ភាពផ្លូវេភទ។ 

ចំនួន ១០ 
(២០១៦) 

១០  ១២    ១៥    ១៨    ២០ 

៥.a អនុវត្តកំែណទ្រមង់
េដើម ផី្តល់សិទ្ធិេស្មើៗគាដល់
្រស្តីចំេពាះធនធានេសដ្ឋកចិ្ច 
និងសិទ្ធិក្នងុការទទលួបាន
ភាពជាមាស់និងការ
្រគប់្រគងេលើដីធ្លនីងិ្រទព
សម ត្តិេផ ងេទៀត េសវា
ហិរញ្ញវត្ថុ មរតក និង
ធនធានធម្មជាតិ េដាយអនុ 
េលាមតាមច ប់ជាតិ។ 

៥.a.១ ភាគរយៃន
ចំននួ្រស្តីេពញវ័យ 
ែដលេ្របើ្របាស់េស
វាហិរញ្ញវត្ថុ េធៀប
នឹងចនំួន្របជាជន
េពញវ័យសរុបទូ
ទាង្របេទសែដល
ទទួលបានេសវា
ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

% ៥១,០ ៥១,០  ៥១,០  ៥១,០  ៥១,០  ៥២,០  ៥២,០  ៥២,០  ៥២,០  ៥២,០  ៥២,០  ៥២,០  ៥២,០  ៥២,០  ៥២,០  ៥៣,០ 

៥.a.២ ភាគរយៃនចំ
នួន្រស្តីេពញវ័យ
ែដលទទួលបាន
េសវាហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

% ៧៣,០ ៧៤,០ ៧៥,០ ៧៦,០ ៧៧,០ ៧៨,០ ៧៩,០ ៨១,០ ៨៣,០ ៨៥,០ ៨៧,០ ៨៨,០ ៨៩,០ ៩០,០ ៩១,០ ៩២,០ 

៥.c.១.  ចនំនួ
្រកសួង សាប័ន 

ចំនួន   ៣     ៥      ៩  ៩ 
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២០១៥ 
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៥.C អនុម័តនិងព្រងងឹ
េគាលនេយាបាយ និង បទ
ដានគតិយុត្តនានា   ស្រមា
ប់េលើកកម្ពស់សមភាពេយ
នឌ័រ នងិបេង្កើនភាពអង់អាច
ដល់្រស្តីនិងកុមារី េនៅ្រគប់ក
្រមិត។ 

ែដលមានការតាម
ដានការវិភាជថវិកា 
ស្រមាប់េលើក
កម្ពស់សមភាពេយ
នឌ័រ នងិការព្រងងឹ
ភាពអង់អាចដល់
្រស្តី។ 

៥.c.២ ចំនួន្រក
សួង សាប័ន ែដល
បានអនុវត្តែផនការ
យុទ្ធសា្រស្ត
ប្រ បេយនឌ័រ។ 

ចំនួន ៦
(២០១៦) 

៦ ៧ ៦ ៨ ៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ 

ЮýŲЮţ◦Б̀៖ ēĜόŏŌĕ◦Е˝ĕЊ₣ΒĜņњŎ ĕЊ₣ ŁũŪÐĠсŪÐ₣◦Е˝ĕЊ₣ΒĜņњŎŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ ₤ŪŌĠсŪĠďĄĕŪÐĠсũРĠ¤ 
៦.១ ្រតឹមឆា២០៣០ 
សេ្រមចនូវការទទលួបាន
ជាសាកល និងសមធម៌នវូ
ទឹកបរេិភាគែដលមានសុវត្ថិ
ភាព និងមានតៃម្លសមរម  
ស្រមាប់្របជាជនទាងអ
ស់។ 
 

៦.១.១ សមាមា្រត
ៃន្របជាជនកម្ពុជា
រស់េនៅក្នុងតំបន់ទី
្របជុំជន ែដល
ទទួលបានការេ្របើ
្របាស់េសវាផ្គត់ផ្គង់
ទឹកសាត
្របកបេដាយសុវត្ថិ
ភាព។ 

% ៨៣,៥ 
(២០១៦) 

៨៣,៥ ៨៤,០ ៨៥,០ ៨៧,០ ៨៩,០ ៩១,០ ៩៣,០ ៩៥,០ ៩៧,០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

៦.១.២. សមា
មា្រតៃន ចំននួ
្រគួសារេនៅតំបន់
ជនបទ េ្របើ្របាស់
េសវាទឹកសាត 
ែដលមានការ្រគប់
្រគងេដាយសុវត្ថិ
ភាព (Safely 
Managed)។ 

% ១៦,០ ១៦,០  ១៨,០ ២១,០ ២៣,០ ២៦,០ ២៨,០ ៣០,០ ៣៥,០ ៤០,០ ៤៥,០ ៥០,០ ៦០,០ ៧០,០ ៩០,០ ១០០ 



 ĠŃąБЯ˝₤ŪņФŲşе‗НşЮţ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũ ″ņЮýŲЮţ ũĠ₤с Ð.Β.ş.˝.  

″Ŭ₣◦БƯ : ĳаņųŪýЮřЧņĕЊ₣şе‗НşЮţЯ˝₤ŪņФŲ аĕ₤РşĜ˝ũĕБņУŎៗ ũĠ₤сЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ˝ņįОď                                          92 
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៦.១.៣ សមាមា្រត
ៃនចំននួ្រគួសារេនៅ
តំបនជ់នបទ េ្របើ
្របាស់េសវាទឹក
សាតជាមូលដាន 
(Basic Access) 

% ៥២,៤ ៥៣,៩ ៥៨,៧ ៦០,០ ៦៥,០ ៧២,០ ៧៩,០ ៨៤,០ ៩០,០ ៩៦,០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

៦.២ ្រតឹមឆា២០៣០ 
ទទួលបាន្រគប្រគាន់នងិ
សមធម៌ នូវអនាម័យ 
ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប 
និងបញ្ចប់ការបេនារបងេ់នៅ
េ្រកៅបង្គន់ េផាតការយក
ចិត្តទកុដាក់េលើត្រមូវការ
របស់្រស្តីនិងកុមារី និង
្របជាជនែដលរស់េនៅក្នុង
សានភាពងាយរងេ្រគាះ។ 

៦.២.១ សមាមា្រត
្របជាជន (ចនំួន្រគួ
សារ) េនៅតំបន់ជន
បទែដលេ្របើ្របាស់
េសវាអនាម័យ 
ែដលបាន្រគប្រគង
េដាយសុវត្ថិភាព។ 

%  ២៧,០ ២៨,០ ២៩,០ ៣០,០ ៣១,០ ៣២,០ ៣៣,០ ៣៤,០ ៣៥,០ ៣៦,០ ៣៨,០ ៤០,០ ៤២,០ ៤៥,០ ៤៨,០ ៥០,០ 

៦.២.១.១ សមា
មា្រតៃន្របជាជន 
(ចំនួន្រគួសារ) 
េនៅតំបនជ់នបទ
េ្របើ្របាស់េសវាអ
នាម័យែដលមាន
ការែកលម្អជាមូល
ដាន។  

% ៤៤,៧ ៤៧,៩ ៥១,១ ៥៤,៤ ៥៧,៧ ៦១,០ ៧៧,០ ៨៥,០ ៩០,០ ៩៥,០ ១០០ ១០០ ១០០  ១០០  ១០០  ១០០ 

 ៦.២.១.២  សមា
មា្រត្រគួសារខ្នងផ្ទះ
េនៅតំបនជ់នបទ
ែដលមានកែន្លង
លាងសមាតៃដ
ជាមួយសាប៊ូ។  

% ៦១,៥ ៦៣,៤ ៦៥,៣ ៦៧,១ ៦៩,០ ៧០,៨ ៨៥,០ ៨៨,០ ៩០,០ ៩៥,០ ១០០ ១០០  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០ 

៦.៣ ្រតឹមឆា២០៣០ េធ្វើឱ
្របេសើរេឡើងគុណភាពទឹក 

៦.៣.១ សមាមា្រត
ៃនសំ ណល់រាវ 
ែដលបានសមាត

% ១២,០ ១៥,០ ១៩,០ ១៩,០ ២៣,០ ២៣,០ ២៥,០ ២៩,០ ៣៣,០ ៣៧,០ ៤០,០ ៤៥,០ ៥២,០ ៥៧,០ ៦៥,០ ៧០,០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

េដាយកាត់បន្ថយការបំពុល 
លុបបំបាត់ការេបាះបង់សំ
រាម នងិកាត់បន្ថយឱ េនៅ
ក្រមិតទាបបំផតុនវូការេបាះ
បង់េចាល សមារៈនងិសារ
ធាតុជាតិគីមីែដលមាន
េ្រគាះថាក់ កាត់បន្ថយឱ េនៅ
ពាក់កណា្ដលសមាមា្រតៃន
សំណល់រាវែដលមនិបាន
សមាត នងិ បេង្កើនឱ បាន
េ្រចើនវត្ថុធាតេុដើមកេកើត
េឡើងវិញ នងិការេ្របើ្របាស់
េឡើងវិញ្របកបេដាយសុវត្ថិ
ភាពជាសកល។ 

េឆ្លើយតបស្តង់ដា
ជាតិ  (សំ ណល់
រាវឧស ហកម្ម)។ 

៦.៣.២ សមាមា្រត
ៃនទឹកកខ្វក់ែដល
បានសមាតេឆ្លើយ
តបស្តង់ដាជាតិ 
(ទឹកកខ្វក់ទី្របជុំ
ជន រាជធានី ្រកងុ) 

% ១២,០ ១៥,០ ១៩,០ ១៩,០ ២៣,០ ២៥,០ ២៥,០ ២៥,០ ២៧,០ ២៨,០ ៣០,០ ៣២,០ ៣៥,០ ៣៧,០ ៤០,០ ៤៥,០ 

៦.៤ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បេង្កើនឱ បានេ្រចើននូវ
្របសិទ្ធភាពៃនទឹកែដលេ្របើ
្របាស់ េនៅ្រគប់វិស័យ និង
ធានានូវការបូមនិងផ្គតផ់្គង់
ទឹកសាប េដើម ីេដាះ្រសាយ
ការខ្វះខាតទកឹ នងិកាត់
បន្ថយឱ បានេ្រចើននូវចំននួ
្របជាជនែដលរងេ្រគាះ
េដាយសារការខ្វះខាតទឹក។  

៦.៤.១ ្រតឹមឆា
២០២៥ ្របជាជន
កម្ពុជា្រគបរ់ូបេនៅ
តំបនទ់ី្របជុជំន
ទទួលបានទឹក
សាតេ្របើ្របាស់
្របកបេដាយចីរ
ភាព គុណភាពល្អ 
និងតៃម្លសមរម ។ 

% ៨៣,០ 
(២០១៦) 

៨៣,០ ៨៥,០ ៨៧,០ ៩០,០ ៩៣,០ ៩៥,០ ៩៧,០ ៩៨,០ ៩៩,០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

៦.៥ េនៅ្រតឹមឆា២០៣០ អនុ
វត្តការ្រគប់្រគងធនធានទឹក
ច្រមុះេនៅ្រគប់ក្រមិត រមួ
ទាងតាមរយៈ កិច្ចសហ

៦.៥.១ ក្រមតិៃន
ការអនុវត្ត ការ
្រគប់្រគងធនធាន
ទឹក េដើម ីេ្រសាច
្រសព (្របាង 
វស ) និងេ្របើ

% ២៧១,៥ ១៨៤,០៤ ១១៩,២២ ៧៦,៦៥ ១១០,២១ ១០៣,៦៧ ៧៥,២៩ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

្របតិបត្តិការទកឹឆ្លងែដន
េដាយសម្រសប។ 

្របាស់្របចាៃថ្ង
របស់្របជាពលរ
ដ្ឋ។  

៦.៥.២ សមាមា្រត
ៃនតំបន់អាងទេន្ល
ឆ្លងែដនេដាយមាន
ការេរៀបចំ្របតិបត្តិ
ការស្រមាប់កិច្ច
សហ្របតិបត្តិការ 
ទឹក។ 

% ៨០,០ 
(២០១៦) 

៨០,០ ៨០,០ ៧០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៧០,០ ៨០,០ ៨០,០ ៩០,០ ៩០,០ ៩០,០ ៩០,០ ៩០,០ ៩០,០ ១០០ 

៦.a ្រតឹមឆា២០៣០ 
ព្រងីកកចិ្ចសហ្របតិបត្តិការ
អន្តរជាតិ និងគា្រទការ
កសាងសមត្ថភាពដល់ប
ណា្ដ្របេទសកពំងុអភិវឌ  
ក្នុងកម្មវធិនីិងសកម្មភាព
ពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកសាតនងិ
អនាម័យ រួមទាងបេច្ចកវិជា 
្របមូលទឹក បន បទឹកៃ្រប 
្របសិទ្ធភាពទឹក សមាត
សំណល់រាវ ែកៃច្ននងិេ្របើ
្របាស់េឡើងវិញ។ 

៦.a.១ ទំហំហិរញ្ញ
ប ទានសហ្របតិប
ត្តិការែដលពាក់ព័ន្ធ
េទៅនឹងទឹកសាត
និងអនាម័យ ែដល
ជាែផ្នកៃនែផនការ
ចំណាយស្រមបស
្រមលួេដាយរដាភិ
បាល េធៀបនឹង 
ផលិតផលក្នងុ
្រសុកសរុប។ 

% ៃន  
ផ.ស.ស. 

០,១៤ 
(២០១៦) 

០,១៤ ០,១៣ ០,១២ ០,១១ ០,១១ ០,១០ ០,០៩ ០,០៩ ០,០៨ ០,០៨ ០,០៧ ០,០៧ ០,០៦ ០,០៦ ០,០៦ 

េគាលេដៅទី៧៖ ធានាការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីមួយ្រគប់្រគាន់ មានចីរភាព អាចទុកចិត្តបាន និងមានៃថ្លសមរម  ស្រមាប់អ្នកេ្របើ្របាស់្រគប់្របេភទ។ 
៧.១ ្រតឹមឆា២០៣០ ធានា
ការផ្គតផ់្គង់ថាមពលអគ្គិសនី 
អាចទុកចតិ្តបាន នងិៃថ្ល
សមរម ។  

៧.១.១ សនទស ន៍
ៃនភូមិែដលទទួល
បនអគគសិនែីដល
ចទុកចិត្តបន 

មនៃថ្លសមរមយេ្របី
្របស់។ 

% ៦៦,៥៥  ៧៤,៤៣  ៨១,៥៨  ៨៦,៨៥  ៩២,៦៨  ៩៧,២៨  ៩៩,៣៦  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០  ១០០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

៧.១.២ សនទស ន៍
ៃនខនងផទះរបស់្របជ
ជនពលរដ្ឋ ែដល
ទទួលបនេស ផគត់
ផគង ់ទុកចិត្តបន 
មនតៃម្លសមរមយ។ 

% ៤៩,៣៧  ៥៨,២៣  ៦៨,៦៤  ៧២,១៦  ៧៤,៧៨  ៧៦,០០  ៧៩,០០  ៨១,០០  ៨៤,០០  ៨៥,០០  ៨៦,០០  ៨៧,០០  ៨៨,០០  ៨៩,០០  ៩០,០០  ៩១,០០ 

៧.២. ្រតឹមឆា២០៣០ 
បេង្កើនចែំណកថាមពល ក
េកើតេឡើងវិញ ។  

៧.២.១ សនទស ន៍
ៃនករេ្របី្របស់
ថមពលកេកីត
េឡីងវញិ។ 

% ៣៣,៨៤ ៣៧,១០ ៣៤,២៨ ៤៩,៤៦ ៣៤,៨៤ ៣៣,០០ ៣៣,០០ ៣៣,០០ ៣៣,០០ ២៩,០០ ២៤,០០ ២៥,០០ ២៦,០០ ២៧,០០ ២៧,០០ ២៥,០០ 

៧.៣ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បេង្កើនេទ្វរដងៃនអ្រតាេធ្វើឱ
្របេសើរេឡើងនវូ្របសិទ្ធភាព
ថាមពល។ 

៧.៣.១ សនទស ន៍
ៃនថមពលបឋម 
េធៀបនឹង   ផលិត
ផលកនុង្រសុកសរុប 

Toe 
thousand 

2010 
USD 

០,៣0 ០,៣២  ០,៣១ ០,៣០ ០,៣០ ០,២៩ ០,២៨ ០,២៨ ០,២៨ ០,២៧ ០,២៧ ០,២៦ ០,២៦ ០,២៦ ០,២៥ ០,២៥ 

ЮýŲЮţ◦Б៨៖ ēĜ˝ еЮ‗ЧĕЮ₤řť̋ ЊşĆŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮĕЊ₣ĠũЋŗĠĕĖ ŌĕņНŠũĠũЮĮŀЮŲŀĕЊ₣ĩŲЊĳļĮ ĕЊ₣ŌĕŁũİũ₤ņũņŏ₤ŪŌĠсŪĠďĄĕŪÐĠсũРĠ¤   

៨.១ រក ស្ថិរភាពកេំណើន
េសដ្ឋកចិ្ច ឱ ្រសបតាម
លក្ខខណជាតិជាពិេសស 
កំេណើនផលិតផលក្នុង
្រសុកសរុប្របចាឆាយាង
តិច ៧% េនៅកម្ពុជា។ 

៨.១.១ អ្រតា
កំេណើន  ផលិត
ផលក្នុង្រសុកសរុប
្របចាឆា។ 

% ៧,០ ៧,០ ៧,០  ៧,០  ៧,០  -៣,១ ២,៤ ៥,៤ ៦,៦  ៧,០  ៧,៣  ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០ 

៨.២ សេ្រមចឱ បានផលិ
តភាពេសដ្ឋកិច្ចក្រមិតខ្ពស់
ជាងមុន តាម រយៈ ការេធ្វើ
ពិពធិកម្ម ការបេង្កើនក្រមិត   
បេច្ចកវទិ នងិនវានុវត្តន៍ តាម 
រយៈការេផាតការយកចិត្ត
ទុកដាកេ់លើតៃម្លបែន្ថមខ្ពស់ 

៨.២.១ អ្រតា
កំេណើនៃនការចុះ
បញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម។ 

% ២៤,០ -៨,០  ២៤,០ ៩៥,០ ១,០ -៤១,០ ៣០,០ ៥,០ ៣០,០ ២០,០ ១៥,០  ១៥,០ ១៥,០ ១៥,០ ១៥,០ ១៥,០ 

៨.២.២ អ្រតា
កំេណើនៃនការចុះ
បញ្ជីមាក។ 

% -៩,០ ៤,០ -១១,០ ៦,០ ៥,០ -៣,០ ០,២ ៤,០ -០,៤ -០,១ ២,០ ១,០ ០,១ ១,០ ១,០ ០,៥ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

នងិ វិស័យនានាែដលផ្តល់
ការងារេធ្វើេ្រចើន។ 

៨.២.៣ អ្រតា
កំេណើនតៃម្លទំនិញ
នាេចញ តាមរយៈ
ការេចញវិ បន  
ប្រតប ក់េដើម
កំេណើតទំនិញ។ 

% -២,០ ២២,០ ២២,០ ៦,០ ៤,០ ១៤,០ ៧,០ ៦,០ ៧,០ ៧,០ ៥,០ ៦,០ ៦,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ 

៨.២.៤ ការែកៃច្នឬ
អភិវឌ  ផលិតផល 
ទាងទំនិញនងិ េស
វាកម្មឱ អស់សកា
នុពល តាមទស
នាទានៃនការ 
ជំរុញចលនាភូមិ១
ផលិតផល១។ 

                 

 ៨.២.៤.១ ចំននួ
្របេភទផលិតផល
ទំនិញនងិ េសវា
កម្ម ែដលបានៃច្ន
ឬអភិវឌ  នងិ្រតវូ
បានបញ្ចូលេទៅក្នុង
ការងារជំរុញ
ចលនាភូមិ១ 
ផលិតផល១។ 

ចំនួន
្របេភទ

ផលិតផល 

៧៥ 
(២០១៨) 

  ៧៥ ១២៥ ៥០ ១០០ ១៥០ ២០០ ២៥០ ៣០០ ៣៥០ ៤០០ ៤៥០ ៤៧៥ ៥០០ 

 ៨.២.៤.២ ចំនួន
្របេភទផលិតផល
ទំនិញនងិេសវាកម្ម 
ែដលបានែកៃច្នឬ
អភិវឌ េហើយ្រតូវ
បានេលើកកម្ពស់ស្ត
ង់ដារតាមទស នា

ចំនួន
្របេភទ

ផលិតផល 

៥០ 
(២០១៩) 

   ៥០   ៥០ ៦០ ៧០ ៨០ ៩០ ១០០ ១១០ ១២០ ១៣០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

ទាន ភូមិ១ផលិត
ផល១ ពីក្រមិត
ទាបេទៅខ្ពស់។ 

៨.៣ េលើកកម្ពស់េគាល
នេយាបាយត្រមង់ទិសការ
អភិវឌ  ែដលគា្រទ
សកម្មភាព ផលិតកម្ម
បេង្កើតការងារសមរម សហ
្រគិនភាព កាែកៃច្ននិងនវានុ
វត្តន៍ នងិេលើកទកឹចិត្តក្នងុ
ការបេង្កើតនិងកេំណើនសហ
្រគាស មី្រកូ តូច នងិមធ ម 
រួមទាងតាមរយៈ ការទទួល
បានេសវាហិរញ្ញវត្ថុ។ 

៨.៣.១ ចំនួន្រកុម
ហ៊ុនចុះបញ្ជីជា
សមាជិកសភា
ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា 
្របចាឆា។ 

ចំនួន ៧៣ ៧៧ ៧២ ៥៤ ៨២ ៨៥ ៨២ ៩០ ១០០ ១០០ ១០៦ ១១៣ ១១៨ ១២២ ១២៩ ១៣៤ 

៨.៣.២ ចំនួនអាជីវ
កម្ម ែដលទទួល
បានលិខិត
អនុ ត្របកប
អាជីវកម្ម េនៅតាម
រាជធានីេខត្ត ្របចា
ឆា។ 

ចំនួន ១០ ៥៨៤ ១០ ០៦៦ ១៤ ០៥៩ ១១ ៥៧០ ១១ ៨៩៨ ១២ ៨៧៥ ១៣ ១៣០ ១២ ៥៤១ ១៣ ៣៥៥ ១៣ ៥៣៤ ១៣ ៥៥០ ១៣ ៧៧២ ១៤ ១៤៨ ១៤ ២១៨ ១៤ ៤៣៤ ១៤ ៦៨៨ 

៨.៣.៣ ចំនួន
សមាគមអាជីវកម្ម 
គិត្រតឹមឆារាយការ
ណ៍។ 

ចំនួន ១១៤ ១២១ ១៣៥ ១៤៩ ១៤៩ ១៤៩ ១៥៩ ១៦៩ ១៧៩ ១៨៩ ១៩៩ ២០៩ ២១៩ ២២៩ ២៣៩ ២៤៩ 

៨.៣.៤ ស្ថិតិនា
េចញេ្រកាម្របពន័្ធ
អនុេ្រគាះពាណិជ្ជ
កម្ម េនៅក្នុងតំបន់
េសដ្ឋកចិ្ចពេិសស 
្របចាឆា។ 

លាន
ដុលារ 

១ ១១៧ ១ ៣២២ ១ ៥៤៦ ១ ៨៩០ ២ ២២៥ ២ ៩៧៨ ៣ ៥០៩ ៣ ៩២៩ ៤ ៤២៩ ៤ ៩៣០ ៥ ៤៣០ ៥ ៩៣០ ៦ ៤៣១ ៦ ៩៣១ ៧ ៤៣២ ៧ ៩៣២ 

៨.៣.៥ ចំនួន
ពិពរ័ណ៍ពាណិជ្ជ
កម្ម េនៅក្នុង
្របេទស ្របចាឆា។ 

ចំនួន ១២០ ១១៦ ១១៨ ៩៤ ៥៧ ៤៦ ៥៩ ៧៧ ១០០ ១០៥ ១១០ ១១៦ ១២២ ១២៨ ១៣៤ ១៤១ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

៨.៣.៦ ចំននួ្រពតឹ្តិ
ការណ៍តាងបងាញ 
ផ ព្វផ យ និង
្របឹក េយាបល់ 
េលើផលិតផលែខ្មរ 
ែដលមានសកានុ
ពលតាមរាជធានី
េខត្ត ្របចាឆា។ 

េលើក ៦ ១៣ ៦ ១២ ១២ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ ២៤ 

៨.៣.៧ ចំនួន
េគាលនេយាបាយ
ពាណិជ្ជកម្ម េរៀបចំ
េដើម ីអភិវឌ
ផលិតកម្ម គិត្រតឹម
ឆានីមួយៗ។ 

ចំនួន ៤ ៦ ៨ ១១ ១៤ ១៨ ២១ ២៤ ២៧ ៣០ ៣៣ ៣៦ ៣៩ ៤២ ៤៥ ៤៨ 

៨.៣.៨ ចំនួន
សកម្មភាពៃនការ
អនុវត្តកចិ្ចការពារ
អ្នកេ្របើ្របាស់ និង
ទប់សា្កត់ការែក្លង
បន្លំទនំិញ ផលិត
កម្ម នងិការ្របកួត
្របែជងមិនេសាះ
្រតង់ ្របចាឆា។ 

ចំនួន ១ ០២៧ ១ ២២៧ ១ ៦៤១ ១ ៧១៨ ១ ៧១៨ ៦៦៣ ៦៩៦ ៧៦៦ ៨៤២ ៩២៧ ១ ០១៩ ១ ១២១ ១ ២៣៣ ១ ៣៥៧ ១ ៤៩២ ១ ៦៤១ 

៨.៣.៩ បរិមាណ
អង្ករស្តុកេ្រតៀម
ប្រមុងរបស់រាជរដា
ភិបាល ្របចាឆា។ 

េតាន ១២ ០០៥ ១៣ ៣៦២ ១៤ ៨០៤ ១២ ៩៩៩ ១៦ ១៥៨ ១៦ ២៤៨ ១៦ ៨៥២ ១៧ ៦១៦ ១៨ ៩៥៣ ១៩ ២៥៣ ២០ ២១៨ ២១ ០៨៩ ២១ ៨៩០ ២២ ៥៩៤ ២៣ ៥១៤ ២៤ ២៩០ 

៨.៣.១០ ចំននួ
តំបនេ់សដ្ឋកចិ្ច
ពិេសស ែដលបាន

ចំនួន ២៤ ២៧ ៣១ ៣៤ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤៣ ៤៥ ៤៧ ៤៩ ៥១ ៥៣ ៥៥ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 
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បេង្កើតេនៅតាមរាជ
ធានី េខត្ត។ 

៨.៣.១១ ចំននួ
ភាព យន្តែដល្រតូវ
បានផលិតេនៅកម្ពុ
ជា។  

ភាពយន្ត ២០០ ២០០ ២០៥ ២១០ ២១៥ ២១៥ ២៦០ ២៩៤ ៣២៤ ៣០៨ ៣២១ ៣៤៧ ៣៣៦ ៣៤១ ៣៨៨ ៣៨៨ 

៨.៩ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បេង្កើតនងិអនុវត្តេគាល
នេយាបាយ ស្រមាប់េលើក
កម្ពស់វិស័យេទសចរណ៍
្របកបេដាយចីរភាពែដល
បេង្កើតការងារ និង េលើក
កម្ពស់វប ធម៌ និងផលិត
ផលក្នុង្រសុកសរុប។ 
 

៨.៩.១ អ្រតាៃន
ការរួមចែំណក
េដាយផាល់ពី វិស័
យេទសចរណ៍េទៅ
ក្នុងផលិតផលក្នុង
្រសុកសរុប។  

% ១២,០ 
(២០១៦) 

១១,៩ ១២,៣ ១២,៧ ១២,១ ៣,០ ១,៨ ៥,០ ៨,០ ៩,០ ១០,០ ១០,៥ ១១,០ ១២,០ ១២,៥ ១៣,០ 

៨.៩.២ សមាមា្រត
ៃនចំននួកម្មករ
និេយាជិតបេ្រមើការ
ក្នុងវិស័យេទសចរ
ណ៍ និងចនំួនអ្នក
េធ្វើការសរុប។  

% ៧,០ 
(២០១៦) 

៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៣,៤ ២,៥ ៣,៩ ៥,៥ ៦,០ ៦,៥ ៧,០ ៧,៥ ៧,៨ ៨,២ ៩,០ 

៨.១០ ព្រងឹងសមត្ថភាពសា
ប័នហិរញ្ញវត្ថុក្នុង្រសុកេដើម ី
េលើកកម្ពស់និងព្រងកី ការ
ទទួលបានេសវាធនាគារ 
េសវាធានារាប់រង និងេសវា
ហិរញ្ញវត្ថុស្រមាប់ ្របជាជន
្រគប់រូប។ 

៨.១០.១ ចំនួន
សាខាៃនធនាគារ
ពាណិជ្ជ និង
មាសុីនដក្របាក់
ស្វ័យ្របវត្តិ ក្នុង
ចំេណាម្របជាជន
េពញវ័យ ១០០ 
០០០នាក់។ 

 

                

៨.១០.១.១ ចំនួន
សាខារបស់
ធនាគារពាណិជ្ជ 
និង្រគឹះសាន មី្រកូ
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង
ចំេណាម្របជាជន

ចំនួន ២២ ២២ ២២ ២២ ២៣ ២៣ ២២ ២២ ២៣ ២៣ ២៣ ២៤ ២៤ ២៤ ២៥ ២៥ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
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េពញវ័យ ១០០ 
០០០នាក់។ 

 

៨.១០.១.២ ចំននួ
មាសុីនដក្របាក់
ស្វ័យ ្របវត្តិ ក្នុង
ចំេណាម្របជាជន
េពញវ័យ ១០០ 
០០០នាក់។  

េ្រគឿង ១៤ ១៥ ១៨ ២១ ២៥ ២៨ ២៦ ២៦  ២៦  ២៦  ២៧ ២៧  ២៧  ២៧  ២៧  ២៧ 

 

៨.១០.២ ភាគរយ
ៃនចំននួ្របជាជន
េពញវ័យ អាយុ 
១៨ឆាេឡើង ែដល
មានគណនីេនៅ
ធនាគារឬ្រគឹះសាន
ហិរញ្ញវត្ថុេផ ងេទៀត 
ឬ អ្នកផ្តល់េសវា
រូបិយវត្ថចុល័ត។ 

 

                

 

៨.១០.២.១ ភាគ
រយៃនចំននួ្របជា
ជនេពញវ័យ អាយុ 
១៨ឆាេឡើង ែដល
មានគណនីេនៅ
ធនាគារ ឬ្រគឹះ
សានហិរញ្ញវត្ថុ
េផ ងេទៀត។  

% ៣៩,០ ៤៣,០ ៥១,០ ៦០,០ ៧១,០ ៨១,០ ៧៥,០ ៧៧,០ ៧៩,០ ៨០,០ ៨១,០ ៨២,០ ៨៣,០ ៨៥,០ ៨៧,០ ៩០,០ 

 

៨.១០.២.២ ភាគ
រយៃន្របជាជន
េពញវ័យ អាយុ១៨
ឆាេឡើង ែដលមាន
គណនីេនៅ អ្នកផ្ត

% ៦,០ 
(២០១៧)  

  ៦,០ ១១,០ ១៧,០ ៣៣,០ ១៦,០ ១៦,០ ១៧,០ ១៧,០  ១៧,០  ១៨,០ ១៨,០  ១៨,០  ១៩,០ ១៩,០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 
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ល់េសវារូបិយវត្ថចុ
ល័ត។ 

៨.a បេង្កើនហិរញ្ញប ទាន
ស្រមាប់គា្រទវិស័យ 
ពាណិជ្ជកម្មស្រមាប់
្របេទសកម្ពុជា រួមទាងតាមរ
យៈ្រកបខ័ណេលើកកម្ពស់
ការេធ្វើសមាហរណកម្ម
ស្រមាប់ជំនួយបេច្ចកេទស
ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម។ 

៨.a.១  ការេប្តជា 
និងផ្តល់ហិរញ្ញប
ទានសហ្របតិបត្តិ
ការស្រមាប់វិស័យ
ពាណិជ្ជកម្ម។ 

%ៃន 

ផ.ស.ស. 
០,០១៨ 

(២០១៦) 

០,០១៨ ០,០១៧ ០,០១៦ ០,០១៥ ០,០១៤ ០,០១៣ ០,០១២ ០,០០៩ ០,០០៨ ០,០០៧ ០,០០៦ ០,០០៦ ០,០០៥ ០,០០៥ ០,០០៥ 

៨.a.២ បរិមាណ
ថវិកាេ្របើ្របាស់
ស្រមាប់អនុវត្ត
គេ្រមាង្រសបតាម
កម្មវធិ“ីអភិ្រកម
្រគបដណ្ដប់េលើវិស័
យពាណិជ្ជកម្ម”
(Trade SWAp) 
្របចាឆា។ 

លាន 
ដុលារ 

៦,០ ៤,០ ១០,០ ១១,០ ១០,០ ៨,០ ៩,០ ១០,០ ១០,០  ១០,០  ១០,០  ១០,០  ១០,០  ១០,០  ១០,០  ១០,០ 

ЮýŲЮţ◦Б៩៖ ˝⅜₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċЯřŲĊĕсĕЕ₣ŁũЯŪĠŪĠФŲΖŁ₤ēĳН  ЮŲЧ˝˝ņį₤сΧ₤⅝ Р̈́ĠĕБŎ˝ņŊŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮĕЊ₣ĠũЋŗĠĕĖĕЊ₣ЮŲЧ˝˝ņį₤сĕǻĕНŷĳŉĕч¤   

៩.១ អភិវឌ េហដារចនា
សម្ព័ន្ធែដលមានគណុភាព 
អាចេជឿជាក់បាន ធន់នឹង
ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ 
នងិចរីភាព រួមទាង េហដា
រចនាសម្ព័ន្ធតបំនន់ងិឆ្លង
កាត់្រពែំដន្របេទស េដើម ី
គា្រទដល់ការអភវិឌ េសដ្ឋ
កិច្ចនងិេលើកកម្ពស់ក្រមិត
ជវីភាពរស់េនៅរបស់្របជា

៩.១.១ បរិមាណ
ទំនិញឆ្លងកាត់ែផ
្របចាឆា។ 

                 

បរិមាណទំនិញឆ្លង
កាត់កំពង់ផស្វយ័ត

្រកងុ្រពះសីហនុ 

ពាន់េតាន ៣ ៨៥០ ៤ ០៩០ ៤ ២៩៤ ៥ ៣២៨ ៦ ៥៤៨ ៦ ៦០២ ៦ ៩៣២ ៧ ៦២៥ ៨ ៣៨៨ ៩ ២២៧ ១០ ១៤៩ ១១ ១៦៤ ១២ ២៨១ ១៣ ៥០៩ ១៤ ៨៦០ ១៦ ៣៤៦ 

បរិមាណទំនឆិ្លង
កាត់កំពង់ស្វយ័ត

ភ្នំេពញ 

ពាន់េតាន ២ ៥០០ ២ ៤៩០ ២ ៤៥០ ២ ៩០០ ៣ ១១៨ ៤ ០០២ ៤ ០៥៦ ៤ ៤៥០ ៤ ៨៥០        
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ជន ជាមួយនឹងការេផាតការ
យកចតិ្តទុកដាកេ់លើការ
ទទួលបានេដាយសមរម
នងិសមធម៌ ស្រមាប់្របជា
ជន្រគប់រូប។ 

៩.១.២ ចំនួនអ្នក
ដំេណើរតាម
អាកាស (ក្នុង្រសុក
និងអន្តរជាតិ) 

នាក់ ៦ ០៤២ ៤៨៤ ៦ ៦២៤ ៨១៦ ៧ ៣១០ ០៧៨ ៨ ០៦៩ ២២៤ ៨ ៩១០ ២៨៨ ៥៩ ៨៤២ ១៨១ ១០ ៨៧៤ ៧៨៥ ១២ ០១៩ ០៥៩ ១៣ ២៨៧ ១៥៦ ១៤ ៦៩២ ៥៥១ ១៦ ២៥០ ១៩០ ១៧ ៩៧៦ ៦៤៧ ១៩ ៨៩០ ៣០៣ ២២ ០១១ ៥៣៩ ២៤ ៣៦២ ៩៦០ ២៦ ៩៦៩ ៦៣៣ 

អ្នកដេំណើរក្នងុ
្រសុក 

នាក់ ៤៣៦ ១៦៧ ៤២៣ ៤៧៨ ៤៣២ ៧៩៥ ៤៤២ ៣១៦ ៤៥២ ០៤៧ ៤៦១ ៩៩២ ៤៧២ ១៥៦ ៤៨៣ ៥៤៣ ៤៩៣ ១៥៩ ៥០៤ ០០៩ ៥១៥ ០៩៧ ៥២៦ ៤២៩ ៥៣៨ ០១០ ៥៤៩ ៨៤៧ ៥៦១ ៩៤៣ ៥៧៤ ៣០៦

អ្នកដេំណើរអន្តរ
ជាតិ 

នាក់ ៥ ៦០៦ ៣១៧ ៦ ២០១ ៣៣៨ ៦ ៨៧៧ ២៨៤ ៧ ៦២៦ ៩០៨ ៨ ៤៥៨ ២៤១ ៩ ៣៨០ ១៨៩ ១០ ៤០២ ៦៣០ ១១ ៥៣៦ ៥១៦១២ ៧៩៣ ៩៩៦ ១៤ ១៨៨ ៥៤២១៥ ៧៣៥ ០៩៣១៧  ៤៥០ ២១៨ ១៩ ៣៥២ ២៩២ ២១ ៤៦១ ៦៩២ ២៣ ៨០១ ០១៦២៦ ៣៩៥ ៣២៧

៩.១.៣ បរិមាណ
ទំនិញដកឹជញ្ជូន 
(ក្នុង្រសុកនិងអន្តរ
ជាតិ) 

េតាន ៣៧ ១៥០ ៤៦ ៤៦១ ៥៣ ៩៨៩ ៦២ ៧៤៩ ៧៣ ៩៤៣ ៨៤ ៨០៣ ៩៨ ៦០១ ១១៤ ៦៥១ ១៣៣ ៣២០ ១៥៥ ០៣៤ ១៨០ ២៩១ ២០៩ ៦៦៦ ២៤៣ ៨៣១ ២៨៣ ៥៦៦ ៣២៩ ៧៧៩ ៣៨៣ ៥២៦

បរិមាណទំនិញដឹក
ជញ្ជូនក្នុង្រសុក  

េតាន ២៥២ ១៥៣ ១៣២ ១១៤ ៩៩ ៨៦ ៧៤ ៦៤ ៥៥ ៤៨ ៤១ ៣៦ ៣១ ២៧ ២៣ ២០ 

 
បរិមាណទំនិញដឹក

ជញ្ជូនអន្តរជាតិ 
េតាន ៣៦ ៨៩៨ ៤៦ ៣០៨ ៥៣ ៨៥៦ ៦២ ៦៣៥ ៧២ ៨៤៤ ៨៤ ៧១៨ ៩៨ ៥២៧ ១១៤ ៥៨៧ ១៣៣ ២៦៤ ១៥៤ ៩៨៦ ១៨០ ២៤៩ ២០៩ ៦៣០ ២៤៣ ៨០០ ២៨៣ ៥៣៩ ៣២៩ ៧៥៦ ៣៨៣ ៥០៦

 

៩.១.៤ បរិមាណ
ទំនិញ និងអ្នក
ដំេណើរដឹកជញ្ជូន 
តាមផ្លូវែដក 

 

                

 
បរិមាណទំនិញ

សរុបដឹកជញ្ជូនតាម
ផ្លូវែដក  

ពាន់េតាន  ៧១០ ៧៦០ ៦៨៥ ៨៤៧ ១ ២៧១ ១ ៥២៥ ១ ៨៣០ ២ ១៩៦ ២ ៦៣៥ ៣ ១៦២ ៣ ៧៩៤ ៤ ៥៥៣ ៥ ៤៦៤ ៦ ៥៥៧ ៧ ៨៦៨ 

 
ចំននួអ្នកដេំណើរ

សរុបដឹកជញ្ជូនតាម
ផ្លូវែដក 

នាក់     ២៨ ៦៧៧ ២៤ ៩៩៤ ២៨ ៧៤៣ ៣៣ ០៥៥ ៣៨ ០១៣ ៤៣ ៧១៥ ៥០ ២៧២ ៥៧ ៨១២ ៦៦ ៤៨៤ ៨៣ ៨២៨ ៩៦ ៤០២ ១១០ ៨៦៥
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

៩.២ េលើកកម្ពស់ឧស
ហូបនីយកម្ម្របកបេដាយប
រិយាបន្ននិងចីរភាព និង្រតឹម
ឆា២០៣០ បេង្កើនឱ បាន
េ្រចើន ឧស ហកម្មែដលរួម
ចំែណកបេង្កើតការងារនិងផ
លិតផលក្នុង្រសុកសរុប ឱ
្រសបតាមកាលៈេទសៈជាតិ 
នងិបេង្កើនការរួមចែំណក េនះ
េទ្វដង េនៅក្នុងបណា្ដ
្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ តចិតួច។ 

៩.២.១ សមាមា្រត
ៃនចំននួនិេយាជិត
កម្ពុជាក្នុងវិស័យ 
កម្មន្តសាល េធៀប
នឹងចនំួនការងារ
សរុបក្នុង្របេទស។ 

% ១០,០ 
(២០១៦) 

១០,០ ១២,០ ១៣,០ ១៤,០ ១៥,០ ១៦,០ ១៧,០ ១៨,០ ១៩,០ ២០,០ ២១,០ ២២,០ ២៣,០ ២៤,០ ២៥,០ 

៩.៣ បេង្កើនលទ្ធភាពរបស់
សហ្រគាសឧស ហកម្មធុន
តូចនងិសហ្រគាសដៃទ
េទៀត ជាពិេសសេនៅក្នុង
្របេទសកំពុងអភិវឌ ន៍ 
េដើម ទីទួលបានេសវាហិរញ្ញ
វត្ថុ ក្នុងតៃម្លសមរម  និងការ
េធ្វើសមាហរណកម្មេទៅក្នុង
ែខ ចងាក់តៃម្ល និងទផី រ។ 

៩.៣.១ ទំហំឥណ
ទានេទៅកាន់វិស័យ
កម្មន្តសាល ែដល
្រតូវបានផ្ដល់េដាយ
្រគឹះសានធនាគារ
និងហិរញ្ញវត្ថុ។  

្រទីលាន 
េរៀល 

៣,៧  ៣,៩ ៤,៤ ៤,៧ ៤,៩  ៥,២  ៥,៥  ៥,៨  ៦,១  ៦,៤  ៦,៧  ៧,០  ៧,៣  ៧,៦  ៧,៨  ៨,០  

៩.៥ េលើកកម្ពស់ការ
្រសាវ្រជាវវិទ សា្រស្ត 
បេង្កើនសមត្ថភាពបេច្ចក
វិទ របស់វិស័យឧស ហ
កម្មេនៅ្រគប់្របេទស ជា
ពិេសស បណា្ដ្របេទស
កំពុងអភិវឌ  ក្នងុេនាះ ្រតឹម
ឆា២០៣០ េលើកទឹកចិត្ត ន

៩.៥.១ សមាមា្រត
ៃនចំណាយេលើការ
្រសាវ្រជាវនងិអភិ  
វឌ េធៀបនឹងផលិត
ផលក្នុង្រសុកសរុប 

 

% ០,១២ 
(២០១៦) 

០,១២ ០,១៣ ០,១៤ ០,១៦ ០,២០ ០,២៣ ០,៣០ ០,៤៤ ០,៦៦ ១,០០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

វានុវត្តន៍ និងបេង្កើនចំនួនៃន
ពលករ ្រសាវ្រជាវនិងការ
អភិវឌ  ក្នុង្របជាជន១លាន
នាក់ និងការចំណាយដល់
ការ្រសាវ្រជាវនិងការអភិវឌ
ែផ្នកសាធារណៈនិងឯកជន 

៩.a  ស្រមបស្រមួលឱ មាន
ការអភិវឌ េហដារចនាស
ម្ព័ន្ធែដលមានភាពបន ំ និង
្របកបេដាយចីរភាព េនៅក្នុង
បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវ
ឌ ន៍ តាមរយៈការេលើក
កម្ពស់ការគា្រទហិរញ្ញវត្ថុ ប
េច្ចកវទិ និង បេច្ចកេទស 
ដល់បណា្ដ្របេទសេនៅទ្វីប
អា្រហ្វិក បណា្ដ្របេទសែដល
មានការអភិវឌ នត៍ចិតចួ ប
ណា្ដ្របេទសែដលពុំមាន្រពំ
ែដនជាប់សមុ្រទកំពុង
អភិវឌ ន៍ និងបណា្ដរដ្ឋែដន
េកាះតូចៗកពំុងអភិវឌ ន៍។ 

៩.a.១ ការគា្រទផ្លូវ
ការសរុបពីអន្តរ
ជាតិ(ជំនួយអភិវ
ឌ ន៍ផ្លវូការនងិលំ
ហូរផ្លូវការេផ ង
េទៀត) ដល់ការក
សាងនិងជួសជុល
េហដារចនាសម្ព័ន្ធ 

 

% ៃន 

ផ.ស.ស. 
១,៦៥ 

(២០១៦) 
១,៦៥ ១,៥៤ ១,៤៤ ១,៣៤ ១,២៥ ១,១៨ ១,០៩ ១,០០ ០,៩២ ០,៨៥ ០,៧៩ ០,៧៣ ០,៦៨ ០,៦៣ ០,៥៨ 

៩.c  បេង្កើនឱ បានេ្រចើន
ការទទួលបានេសវាទូរ
គមនាគមន៍ បេច្ចកវទិ
គមនាគមន៍និងពត័មាននិង
ខិតខ្របឹងែ្របងផ្តល់នូវការ
ទទួលបានឱ បានសមរម
និងជាសកលនូវេសវាអុិនធឺ
ណិតេនៅ្របេទសកម្ពុជា  

៩.c.១ សមាមា្រត
ៃន្របជាជនេ្របើ
្របាស់េសវាអីនធឺ
ណិត ។ 

                 

អុិនធឺណិតចល័ត % ៤៣,៥៦ ៥១,២០ ៦៧,៥៣ ៨៣,៧៥ ៩៩,០០ ៩៨,៨៥ ១០០,៦២ ១០២,៣៦ ១០៤,១៨ ១០៦,០៨ ១០៨,០៧ ១០៩,៦១ ១១១,២៣ ១១២,៩១ ១១៤,៦៦ ១១៦,៤៧ 

អុិនធឺណិត
អចល័ត 

% ០,៥៥ ០,៦៣ ០,៨៧ ០,៩៥ ១,៣៨ ១,៧២ ១,៩៥ ២,២២ ២,៥២ ២,៨៦ ៣,២៥ ៣,៧០ ៤,២២ ៤,៨០ ៥,៤៧ ៦,២៤ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

ЮýŲЮţ◦БơƠ៖ ŁĳсĠĕ□ŎŷЋ₤ņļĮЮĝ Ė̋О₣ŪĠЮ◦₤ĕЊ₣˝ Ė О₣şеЮ₧ņĠ₧ŉ ŪĠЮ◦₤ĜĜ¤   
១០.១ ្រតឹមឆា២០៣០
សេ្រមចឱ បានចណំូល
របស់្របជាជនចំននួ ៤០% 
ៃន្របជាជនទាងអស់ ែដល
មានចំណូលទាបជាងេគនូវ
កំេណើនជាបន្តបនាប់និង
េដាយចីរភាពក្នុងអ្រតាខ្ពស់
ជាងក្រមតិមធ មរបស់    
ជាតិ។ 

១០.១.១ អ្រតា
កំេណើនៃនការេ្របើ
្របាស់របស់មនុស
មាក់ ក្នុង្រគួសារ 
ែដលស្ថិតក្នុង្រកុម
សតភាគ្របជាជន 
ទី៤០។     

% ២,០ 
(២០១៤) 

២,៧    ២,៧ ១,០  ២,០  ២,៧  ៣,០  ៣,០  

១០.១.២ អ្រតា
កំេណើនៃនការេ្របើ
្របាស់របស់មនុស
មាក់ ក្នុងចេំណាម
្រគួសារ្របជាជនទូ
េទៅ។ 

% 2.2 
(2014) 

3.6    3.6 2.0  3.0  3.4  3.8  3.8  

១០.២ ្រតឹមឆា២០៣០ ផ្ត
ល់ភាពអង់អាចនិងជំរុញបរិ
យាបន្នសង្គម េសដ្ឋកចិ្ច នងិ
នេយាបាយ ស្រមាប់្របជា
ជន្រគបរ់ូប េដាយមិនគតិពី
សានភាព អាយុ េភទ ការ
បាត់បង់សមត្ថភាពពលកម្ម 
ពូជសាសន៍ ជនជាតិភាគ
តិច ជនជាតេិដើម សាសនា 
ឬេសដ្ឋកចិ្ច ឬសានភាព
េផ ងេទៀត។ 

១០.២.១ សមា
មា្រតៃន្របជាជន
កម្ពុជា ែដលរស់
េនៅេ្រកាម ៥០% 
ៃនេមដ នៃនការ
េ្របើ្របាស់ គិតតាម 
អាយុ េភទ និង
ពិការភាព។  

                 

្របុស % ៦,៨
(២០១៤)

៦,៦ ៦,៥ 

្រសី % ៦,៧
(២០១៤)

៦,៦ ៦,៥ 

្រកុមអាយុ ០-១៧ % ៩,២
(២០១៤)

៨,៥ ៨,៥ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

្រកុមអាយុ ១៥-
២៤ 

% ៦,១
(២០១៤) ៦,៩ ៦,៩ 

្រកុមអាយុ  ២៥-
៦៤ 

% ៥,៣
(២០១៤) ៥,២ ៥,២ 

្រកុមអាយុ  ៦៥+ % ៥,១
(២០១៤)

៥,៧ ៥,៧ 

១០.៤ ឯកភាពេលើ    េគា
លនេយាបាយនានា ជាពិ
េសស េគាលនេយាបាយស្តី
ពីសារេពើពន្ធ ្របាក់េបៀវត រ 
ការគាពារសង្គម និង 
សេ្រមចឱ បាននវូសមភាព
ជាបន្តបនាប់ ។ 

១០.៤.១ និវន្តជន 
និងជនបាត់បង់ស
ម ទាវិជាជីវៈ។ 

ចំនួន ៥២ ២៧៤ 
(២០១៦) 

៥២ ២៧៤ ៥៤ ០៩២ ៥៥ ៧០២ ៥៧ ៣០២ ៥៨ ៨៦៤ ៦០ ១៤២ ៦១ ៤២២ ៦២ ៦០២ ៦៣ ៨០២ ៦៤ ៩០២ ៦៦ ០០២ ៦៧ ១០២ ៦៨ ២០២ ៦៩ ៣២២ ៧០ ៧៤២ 

១០.៥ ព្រងងឹបទប ញ្ញត្តិ 
និងការ្រតតួពនិិត ទីផ រ
និងសាប័នហិរញ្ញវត្ថុពភិព
េលាក និងព្រងងឹការអនុវត្ត
បទប ញ្ញត្តិទាងេនាះ។ 
 

១០.៥.១ សូចនា
ករបងាញពីភាពរឹង
មាៃនហិរញ្ញវត្ថុ។ 

 

                

១០.៥.១.១ អនុ
បាតសាធនភាព។  

% ២១,៩ ២២,៣ ២៣,៨ ២៤,២ ២៤,០ ២៣,២ ១៥,០  ១៥,០  ១៥,០  ១៥,០  ១៥,០  ១៥,០  ១៥,០  ១៥,០  ១៥,០  ១៥,០ 

១០.៥.១.២ អនុ
បាត្រកបខ័ណសន្ទ
នីយភាព។ 

% ៧៨,០ ១១៨,៣ ១៣៩,៥ ១៥៩,០ ១៥៥,៨ ១៦១,២ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

១០.a អនុវត្តេគាល
ការណ៍និង្រប្រពឹត្តកម្ម
ពិេសសនិងេដាយែឡក
ស្រមាប់បណា្ដ្របេទសកំពុង
អភិវឌ  ជាពិេសស បណា្ដ
្របេទសែដលមានការ
អភិវឌ តចិតួច ឱ ្រសបតាម

១០.a.១ ចំនួនកចិ្ច
្រពមេ្រពៀងពាណិ
ជ្ជកម្ម ជាមួយអន្តរ
ជាតិ ្របចាឆា។  

ចំនួន ៦ ៦ ៧ ៧ ៧ ១០ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ ១១ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

កិច្ច្រពមេ្រពៀងពាណិជ្ជកម្ម
ពិភពេលាក។ 

១០.b េលើកទកឹចតិ្ត 
ចំេពាះជនំួយអភិវឌ ផ្លវូការ 
និងលំហូរហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំង
ការវិនេិយាគផាល់ពី
បរេទស ដល់បណា្ដរដ្ឋែដល
មានត្រមូវការជាងេគ ជា
ពិេសសបណា្ដ្របេទស
ែដលមានការអភិវឌ តិច
តួច បណា្ដ្របេទសេនៅក្នុង
ទ្វិបអា្រហ្វិក បណា្ដរដ្ឋែដន
េកាះតូចៗកពំុងអភិវឌ  នងិ
បណា្ដ្របេទសកំពងុអភិវឌ
ែដលពុំមាន្រព្របទល់ជាប់
សមុ្រទ ឱ ្រសបតាម 
ែផនការនងិកម្មវធិជាតិនានា
របស់្របេទសនីមួយៗ។ 

១០.b.១ បរិមាណ
ហិរញ្ញប ទានសហ
្របតិបត្តិការសរុប 
ស្រមាប់កម្ពុជា។ 

លាន
ដុលារ 

១ ៤២៥ 
(២០១៦) 

១ ៤២៥ ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥ 

ЮýŲЮţ◦Бơơ៖ ЮĊſ Чόŏ◦БŪ˝ О₣ ĕЊ₣˝Яĕų₣″е₣◦БŲеЮĝℓŊБ₤ŪŌĠсŪĠďĄĕ ŌĕŲ š̋‗к ĠũЋŗĠњĕĖ ₤Нŷĳ□ЊļĮ ĊĕсĕЕ₣ŁũЯŪĠŪĠФŲΖŁ₤ēĳН ĕЊ₣şБũļĮ¤   
១១.៤ ព្រងឹងកចិ្ចខតិខំ
្របឹងែ្របងេដើម ីែថរក និង
គាពារេបតិកភណវប ធម៌
និងធម្មជាតិរបស់ពភិព
េលាក ។ 

១១.៤.១ ចំននួ
សំណង់បុរាណ
ែដលទទួលបាន
ការជួសជុលនិង
អភិរក  

សំណង់
បុរាណ 

១៧ 
 

១៧ 
 

១៧ ១៨ ១៨ ១៨ ១៦ ១៩ ២១ ២៣ ១៩ ១៨ ១៩ ២១ ១៩ ១៨ 

១១.៦ ្រតឹមឆា២០៣០ 
កាត់បន្ថយការបំពុលបរិ
សានេដាយមនុស មាក់េនៅទី
្រកុង តាមរយៈការេផាតការ
យកចិត្តទុកដាកេ់លើ គុណ
ភាពខ ល់ និងការ្រគប់្រគង

១១.៦.១ ភាគរយ
ៃនសំរាម សំណល់
រឹង េនៅ រាជធានី ទី
្រកងុ និងតំបនទ់ី
្របជុជំន ែដលបាន
្របមូលជា្របចា 

% ៤១,០ ៤៦,០ ៥៣,០ ៦១,០ ៧០,០ ៧៦,០ ៧៦,០ ៧៦,០ ៨០,០ ៨៣,០ ៨៥,០ ៨៧,០ ៨៧,០ ៨៩,០ ៩០,០ ៩២,០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

សំណល់េនៅទី្រកងុ និង
តំបនេ់ផ ងេទៀត។ 
 

េទៅទីលានចាក់
សំរាម េធៀបនឹង
បរមិណសំណល់
រងឹែដលបនបេងកីត
កនុងឆន  ំេ យ្របជ
ជនេន ជធនី 
្រកុង និងតំបន់ជនប
ទ។ 

១១.៦.២ ក្រមិតជា
មធ ម្របចាឆាៃន
បារាែម៉្រត PM2.5  
(ក្រមិតបរិមាណ
ៃនការទទួលរង
ភាគល្អិតនិចល 
PM2.5 ក្នុងមនុស
មាក់)។ 

% ០ ៤,០ ៤,០  ៤,០  ៤,០  ៦,០ ៦,០  ៦,០  ៦,០  ៦,០  ៦,០  ៨,០ ៨,០  ៨,០  ៨,០  ៨,០ 

ЮýŲЮţ◦БơƯ : ēĜόŏŌĕşБũļĮ Ė̋О₣◦Ūņ₣саĕŁũЮŪĠЧŪģ₤сĕЊ₣ĩŲЊĳ˝ņŊ¤  

១២.៤ ្រតឹមឆា២០២០ 
សេ្រមចឱ បានការ្រគប់្រគង
បរិសានល្អ ពាក់ព័ន្ធនឹងការ
េបាះបង់េចាលសារធាតុគីមី
និងសំណល់្រគប់្របេភទ 
តាមរយៈ ការែកៃច្នេឡើងវិញ
ឱ ្រសបតាម្រកប   ខ័ណកិច្ច
្រពមេ្រពៀងអន្តរជាតិ និង
កាត់បន្ថយឱ បានេ្រចើននូវ
ការបេញ្ចញសំណល់ទាង
េនាះេទៅក្នុងបរិយាកាស 

១២.៤.១ ចំនួនអនុ
ស អន្តរជាតិ 
ពាក់   ពន្ធ័នឹងសារ
ធាតុគីមី និង
សំណល់ ែដលបាន
ផ្តល់ហត្ថេលខា ឬ
ផ្តល់សចាប័ន 
េហើយបានបំេពញ
កាតព្វកិច្ចដូចបាន
កំណត់េនៅក្នុងអនុ
ស នីមួយៗ។ 

% ៥០,០ ៥២,៥ ៥៥,០ ៥៧,៥ ៦០,០ ៦៥,០ ៧០,០ ៧៥,០ ៧៧,០ ៧៩,០ ៨០,០ ៨២,០ ៨៤,០ ៨៦,០ ៨៨,០ ៩០,០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

ក្នុងទកឹ និងក្នុងដី េដើម ីកាត់
បន្ថយឱ េនៅទាបបំផុតនូវ
ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន េលើ
សុខភាព្របជាជននិងប
រិសាន។ 

១២.៤.២ ភារយៃន
សំណល់េ្រគាះថាក់
ែដលបាន្រគប្រគង
េដាយសុវត្ថិភាព។  

% ២៥,០ ២៧,៥ ៣០,០ ៣២,៥ ៣៥,០ ៣៧,៥ ៣៧,៥ ៣៧,៥ ៣៧,៥ ៣៩,០ ៤០,០ ៤២,០ ៤៣,០ ៤៥,០ ៤៧,០ ៥០,០ 

ЮýŲЮţ◦Бơư៖ ČĳсŷЋēĕŁũďĠĜĀ ĕс ЮřЧņġБŪĠŎН◦ċŪĠĂе₣ĕЕ₣ŁũЯŪĠŪĠФŲΖŁ₤ēĳН ĕЊ₣ĩŲĠлйĵŲсũĠ₤сǻ¤  

១៣.១ ព្រងងឹសមត្ថភាព
ធន់្រទានងិភាពបន ំេទៅ
នឹងេ្រគាះធម្មជាតនិងិេ្រគាះ
មហន្តរាយពាក់ព័ន្ធនឹងអា
កាសធាតុ ស្រមាប់្រគប់
្របេទស។ 

១៣.១.១ ភាគរយ
ៃនឃុំ/សងា្កត់ងាយ
រងេ្រគាះេទៅនងឹការ
ែ្រប្របួលអាកាស
ធាតុ។ 

% ៤៧,០ ៤៣,០   ៣៩,០ ៣៨,០   ៣៥,០  ៣២,០  ៣០,០   ២៥,០ 

១៣.២ ប្រញជ បវធិនករ
េឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល
កសធតុ កនុងេគល

នេយបយ យុទធ ្រស្ត និង
ែផនករជតិ។ 

 

១៣.២.១ ភាគរយ
ៃនការបេញ្ចញឧស្ម័
នផ្ទះកញ្ចក់ពី
សកម្មភាពកាត់
បន្ថយ េនៅេពល
ែដលេ្របៀបេធៀប
ចំហាក (េសណា
រូ)បេញ្ចញឧស្ម័ន
តាមទមាប់។ 

% (ៃនករ
បេញចញ
ឧសម័នផទះ
កញច ក់) 

 

 ៣,៥ ៤,៨ ៦,១ ៧,៤  ១០,០     ១៨,០    ១៨,០ 

 ១៣.២.២ 
ចំណាយសាធារ
ណៈស្រមាប់ការ
ែ្រប្របួលអាកាស
ធាតុ។ 

% ៃន  
ផ.ស.ស.  

 ១,២ ០,៩    ១,៥     ១,៧    ១,៧ 

១៣.៣ េលើកកម្ពស់ការ
អប់រ ការេលើកម្ពស់ការយល់

១៣.៣.១ ក្រមិត
សាប័ន 

% ៃន  

សមតថភព 

 ២៧,០  ៤៥,០ ៥៣,០  ៥៧,០     ៦៨,០    ៨០,០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

ដឹង និងេលើកកម្ពស់សមត្ថ
ភាពមនុស និងសាប័ន ស្តីពី
ការបន្ធូរបន្ថយការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុការបន ំ ការ
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ 
និងការ  ផ្តល់នូវការេ្រកើន
រលឹកឱ ្របយ័ត្នជាមុន។ 
 

ែដលបានេ្រតៀម
ស្រមាប់ការេឆ្លើយ
តបនងឹការែ្រប
្របួលអាកាសធាតុ 
េដាយបងាញជា
ភាគរយៃនសមត្ថ
ភាពសាប័នែដល
បានប្រ បែផ្នក
ទាង្របាៃនការែ្រប
្របួលអាកាសធា
តុ។ 

១៣.៣.២ ភាគ
រយៃន្រគួសារ
កសិករដាដុះ
ដំណា ចិញ្ចឹមសត្វ 
ចិញ្ចឹម្រតី អ្នក
េនសាទនងិ្របជា
សហគមន៍មូល
ដានែដលទទួល
បានការផ ព្វ
ផ យនិងបណ្ដុះប
ណា្ដលពាក់ព័ន្ធ
នឹងការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ។ 

% ០,០៦ 
(២០១៦) 

០,០៦ ០,១២ ០,១៨ ០,២៤ ០,៣០ ០,៣៦ ០,៤២ ០,៤៨ ០,៥៤ ០,៦០ ០,៦៦ ០,៧២ ០,៧៨ ០,៨៤ ០,៩០ 

ЮýŲЮţ◦Бở៖ ΒķЊũ˝℮ĕЊ₣ЮŪĠЧŪģ₤сŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ ĕРŷ ņΉ₤ņНŪ◦ ₤ņНŪ◦ ĕЊ₣Ċĕēĕ₤ņНŪ◦ ₤ŪŌĠсŁũΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ¤   
១៤.១ ការពារ និងកាត់
បន្ថយ ឱ បានេ្រចើន ការ
បំពុល្រគប្របេភទេនៅក្នុង     
សមុ្រទ ជាពិេសស ពី  ប
ណា្ដសកម្មភាពនានាែដល
េផ្តើមេចញពីេលើដី រមួទាង 

១៤.១.១ ភាគយ
ៃនការកាត់បន្ថយ
ការបំពុល  
សមុ្រទ តាមរយៈ
សកម្មភាពអភិរក
សមុ្រទ។ 

% ៤០.0 ៤០.0 ៤០.0 ៤០.0 ៤០.0 ៥០.0 ៥០.0 ៥០.0 ៥០.0 ៦០.0 ៦០.0 ៦០.0 ៦០.0 ៦០.0 ៧០.0 ៧០.0 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

ការបំពុលេដាយ សំណល់
ក្នុងសមុ្រទ នងិអាហារបំប៉
ន។ 

១៤.១.២ ភាគរយ
ៃនការកាត់បន្ថយ
ការបំពុលសមុ្រទ 
តាមរយៈសកម្ម 
ភាព្រគប់្រគង
សំរាមសំណល់រឹង 
េនៅតំបនទ់ី្របជុំជន
េខត្ត តំបនេ់ឆ្នរទាង
៤។ 

% ១០.០ ១០.០ ១០.០ ២០.០ ២០.០ ២២,០ ២៥,០ ៣០,០ ៣២,០ ៣៥,០ ៣៧,០ ៤០,០ ៤៥,០ ៥០,០ ៦០,០ ៧០,០ 

១៤.១.៣ ភាគរយ
ៃនការកាត់បន្ថយ
ការបំពុលសមុ្រទ
តាមរយៈសកម្ម
ភាព្រគប់្រគងទឹក
កខ្វក់េនៅតំបន់ទី
្របជុជំន ្រកុង ៃន
េខត្តទាង៤តំបន់េឆ្ន
រ។ 

% ១០,០ ១០,០ ១០,០ ២០,០ ៣០,០ ៣២,០ ៣៣,០ ៣៣,០ ៣៥,០ ៣៥,០ ៣៨,០ ៣៩,០ ៤០,០ ៤២,០ ៤៥,០ ៥០,០ 

១៤.២ ្រគប់្រគងឱ បាន
េ្រចើន នងិការពារ្របព័ន្ធេអកូ
ឡូសុីេនៅក្នុងសមុ្រទនិងតាម
េឆ្នរ េដើម េីចៀសវាងផលប៉ះ
ពាល់អវិជ្ជមាននានា តាមរ
យៈការព្រងឹង ភាពធនរ់បស់
វា និងដំេណើរការសកម្ម ភាព
ស្រមាប់េធ្វើ ឱ មានភាពដូច
េដើមវិញ េដើម ីសេ្រមចឱ
បាននូវមហាសាគរែដលមាន
ផលិតភាពនិងសុខភាព។ 

១៤.២.១ មុខងារ
និងេសវា  សំខា
ន់ៗរបស់្របព័ន្ធេអ
កូឡូសុីសមុ្រទនងិ
តំបនេ់ឆ្នរ ្រតវូបាន
ែថរក នងិសារ 
តាមការចាបាច់។ 

% ៥០ 
(២០១៧) 

 ៥០ ៥០ ៥០ ៥៥ ៥៥ ៥៥ ៦០ ៦០ ៦០ ៦៥ ៦៥ ៦៥ ៦៥ ៧០ 

១៤.២.២ ភាគរយ
ៃនៃផ្ទដៃី្រពលិចទឹក 
និងៃ្រពេកាងកាង 
ែដល្រតូវបានដា
េឡើងវិញនិងការពា
រ។ 

% ៧,០ 
(២០១៦) 

៧,០ ១០,០ ១៥,០ ២០,០ ២៥,០ ៣០,០ ៣៥,០ ៤០,០ ៤៥,០ ៥០,០ ៥៥,០ ៦០,០ ៦៥,០ ៧០,០ ៧៥,០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

១៤.៥ អភិរក យាងតិច 
១០% ៃនតំបនេ់ឆ្នរនិងតំបន់
ក្នុងសមុ្រទ ឱ ្រសបគានឹង
ច ប់ជាតិនិងអន្តរជាតិ និង
ែផ្អកេលើព័ត៌មានវិទ សា្រស្ត
។ 

១៤.៥.១ ភាគរយ
ៃនទំហំតបំន់អភិ
រក ជលផល ទាង
តំបន់េឆ្នរ និងទកឹ
សាប ែដលបានការ
ពារ។ 

% ២០,០
(២០១៦) 

២០,០ ២៥,០ ៣០,០ ៣៥,០ ៤០,០ ៤៥,០ ៥០,០ ៥៥,០ ៦០,០ ៦៥,០ ៧០,០ ៧៥,០ ៨០,០ ៨៥,០ ៩០,០ 

១៤.៧ ្រតឹមឆា២០៣០ 
បេង្កើនផល្របេយាជន៍ពី
េសដ្ឋកិច្ចដល់បណា្ដរដ្ឋែដន
េកាះតូចៗកពំុងអភិវឌ  នងិ
បណា្ដ្រប េទសែដលមាន
ការអភិវឌ តិចតចួ ពីការេ្របើ
្របាស់ធនធានក្នុងសមុ្រទ 
្របកបេដាយ   ចីរភាព រួម
ទាងតាម     រយៈ ការ្រគប់
្រគង្របកបេដាយចីរភាពនូវ
ការេនសាទ ជលវប កម្ម 
និងេទសចរណ៍។ 

១៤.៧.១ ភាគរយ
ៃនតៃម្លរបស់
ផលិតផលជល
ផលនិងវារីវប កម្ម
សមុ្រទ េធៀបនងឹផ
លិត ផលក្នុង្រសុក
សរុប។ 
 

% ៧,៥ 
(២០១៦) 

៧,៥ ៧,៦ ៧,៧ ៧,៨ ៧,៩ ៨,០ ៨,១ ៨,២ ៨,៣ ៨,៤ ៨,៥ ៨,៥ ៨,៥ ៨,៥ ៨,៥ 

១៤.b ផ្តល់នូវការទទួលបាន
ធនធានសម្រទ នងិទីផ រ
ចំេពាះអ្នកេនសាទ
្រទង់្រទាយតូច។ 

១៤.b.១ ភាគរយៃន
ធនធានសមុ្រទ
ែដលអ្នកេនសាទ
ខាតតូចទទួលបាន
និងលកេ់លើទីផ រ
េដាយស្ថិរភាព។ 

% ៧០ 
(២០១៦) 

៧០ 

 

៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០ 

ЮýŲЮţ◦Бợ៖ Łũĵũ ⅜ŉ ũ ĕЊ₣ĄеũНŀŁũЮŪĠЧŪģ₤сŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮĕРŷŪĠĮњĕċЮΒ˝ РΌС₤НБЮĝЮŲЧЯřĕЮý˝ ŪÐĠсŪÐ₣аŪĮЮĘЧŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ ŪĠŎН◦ċŪĠĂе₣ĕЕ₣όĕļĮřБ ĠŃęĠсĕЊ₣ĠЯ₣ſũ◦Њ₤аĕŁũ₤Е˝ЮũşũЖŲÐ Н‗
ļĮřБ ĕЊ₣ĠŃęĠс˝ НеόŏģĳсĠ₣сĄБďĳЊřБĕЊ₣ĄБŷşŪņОй¤ 

១៥.១ ធានាការអភិរក  ការ
សារនិងការេ្របើ្របាស់្របកប

១៥.១.១ ភាគរយ
ៃនៃផ្ទដ្រគបដណ្ដប់

% ៤៨,៨ 
(២០១៦) 

៤៨,៨  ៤៦,៨    ៤៧,០    ៤៧,៥    ៤៨,០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

េដាយចីរភាព នូវ្របព័ន្ធេអកូ
ឡូសុីក្នុងទឹកសាបេនៅែដន
េកាះ និងេនៅេលើេគាក និង
េសវា ជាពិេសស ៃ្រពេឈើ ដី
េសើម ភ្នំ និងដីស្ងួត ឱ ្រសប
តាម កាតព្វកចិ្ចេ្រកាមកិច្ច
្រពមេ្រពៀងអន្តរជាត។ិ 

េដាយៃ្រពេឈើ 
េធៀបនងឹៃផ្ទដីសរុប
។ 

១៥.១.២ ភាគរយ
ៃនតំបនែ់ដលមានជី
វៈច្រមះុនងិេអកូឡូ
សុីសំខាន់ៗក្នុងទកឹ 
និងេលើដីេគាក្រតូវ
បានការពារេដាយ
ច ប់។  

% ១០,០ 
(២០១៦) 

១០,០ ១២,០ ១៥,០ ១៧,០ ២០,០ ២៥,០ ២១,០ ២២,០ ២៥,០ ២៨,០ ៣០,០ ៣២,០ ៣៤,០ ៣៦,០ ៤០,០ 

១៥.១.៣ ៃផ្ទដៃី្រព
េឈើ និង្របព័ន្ធេអកូ
ឡូសុី ែដល្រតវូបាន
េ្របើ្របាស់្របកប
េដាយចីរភាព។  

% 

៥០,០ 
(២០១៦) 

៥០,០    ៩០,០    ១៣០,០    ១៧០,០  ១៩០,០ 

១៥.២ េលើកកម្ពស់ការអនុ
វត្តការ្រគប់្រគង្របកបេដាយ
ចរីភាពនូវៃ្រពេឈើ្រគប់
្របេភទ កាត់បន្ថយឱ បាន
ពាក់      កណា្ដលនូវការ
បំផាញៃ្រពេឈើ ៃ្រពេឈើ
ែដលបាត់បង់ នងិបេង្កើនឱ
បានេ្រចើនជាសកលការដា
េដើមេឈើ និងការដាៃ្រពេឈើ
េឡើងវិញ។ 

១៥.២.១ ភាគរយ
ៃនតំបនៃ់្រពេឈើ
ែដលទទួលបាន
ការការពារនិង
្រគប់្រគង្របកប
េដាយចីរភាព។ 
 

% ៤០,០ 
(២០១៧) 

 ៤០,០ ៤៥,០ ៤៥,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ 

១៥.៣ ្រតឹមឆា២០៣០ 
្របយុទ្ធ្របឆាងនឹងការ
បំផាញៃ្រពេឈើ េធ្វើឱ ដូច
េដើមេឡើងវិញដែីដលបាត់
បង់ជីជាតិ រួមទាង ដីែដល
ទទួលផលប៉ះពាល់ពី វាល

១៥.៣.១ ៃផ្ទដី
តំបនេ់ទសភាពៃ្រព
េឈើ ែដលបានសារ
ពីផលប៉ះពាល់
េដាយសារភាពរាង
ស្ងួត ទឹកជំនន់ នងិ

ពាន់ 
ហិកតា 

២០,០ 
(២០១៦) 

២០,០    ២៤,០    ២៨,០    ៣២,០  ៣៤,០ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

រេហាដានកម្មភាពរាងស្ងួត 
និងទឹកជនំនេ់ធ្វើឱ ្របេសើរ
េឡើងនវូ ពិភពេលាកែដល
មានដីមិនមានការខូចខាត 

ែដលបានបាត់បង់ផ
លិតភាព។ 

១៥.៥ អនុវត្តចណាត់ការ
ចាបាច់និងជាបនាន់េដើម ី
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អ
វិជ្ជមានេលើលំេនៅឋានធម្ម
ជាតិ កាត់បន្ថយឱ បានពាក់   
កណា្ដលនូវការបាត់បង់ជវីៈ
ច្រមុះ និង ្រតឹមឆា២០២០ 
ការពារនិងបងា្ករការ
បាត់បង់ផតុពជូនវូ្របេភទ
រុក្ខជាត/ិសត្វែដលគរាម
កំែហងផតុពជូ។ 

១៥.៥.១ ចំននួ
ែផនការសកម្មភាព
ស្រមាប់អភិ រក
្របេភទសត្វៃ្រពនងិ
រុក្ខជាតជិិតផុតពជូ
និងមានេដាយក្រម 
ែដល្រតូវបានេរៀបចំ
និងអនវុត្ត។ 

ចំនួនែផន 
ការសកម្ម

ភាព 

១ 
(២០១៦) 

១ 
 

៤ ៧ ១០ ១៣ ១៦ ១៩ ២២ ២៥ ២៨ ៣១ ៣៤ ៣៧ ៤០ ៤៣ 

១៥.៧ អនុវត្តសកម្មភាពជា
បនាន់េដើម ីបញ្ចប់ការបរ
បាញ់និងជួញដូរ្របេភទពជូ 
រុក្ខជាតនិិងពពកួសត្វ ែដល
្រតូវបានការពារ នងិេដាះ
្រសាយទាងត្រមូវការនងិការ
ផ្គតផ់្គង់ខុសច ប់ៃនផលិត
ផលសត្វៃ្រព។ 

១៥.៧.១ ចំននួ
ករណីេល្មើសច ប់
ក្នុងការបរបាញ់ ការ
ជួញដូរ្របេភទសត្វ
ៃ្រព នងិ្របេភទរកុ្ខ
ជាតិខុសច ប់ 
ែដល្រតូវបានកាត់ប
ន្ថយ។   

ករណី ១,៦០០ 
(២០១៦) 

១ ៦០០ ១ ៥៥០ ១ ៥០០ ១ ៤៥០ ១ ៤០០ ១ ៣៥០ ១ ៣០០ ១ ២៥០ ១ ២០០ ១ ១៥០ ១ ១០០ ១ ០៥០ ១ ០០០ ៩៥០ ៩០០ 

១៥.៩ បញ្ចូលតៃម្ល្របពន័្ធ
េអកូឡូសុីនងិជវីៈច្រមុះ េទៅ
ក្នងុែផនការជាតិនងិែផនការ
មូលដាន ដំេណើរការៃនការ
អភិវឌ  យុទ្ធសា្រស្តនិង
គណ េនយ ភាពស្រមាប់
កាត់បន្ថយភាព្រកី្រក។ 

១៥.៩.២ ចំននួ
េគាលនេយាបាយ 
យុទ្ធសា្រស្ត និង
លិខិតយុេទាបករ
ណ៍ស្តីពីេសវាកម្ម
្របពន័្ធ  េអកូឡូសុី 
្រតវូបានតាក់ែតង 
និងអនុវត្ត។ 

ចំនួន
េគល
នេយ 
បយ 

     ២  ៣  ៤  ៥    ១០ 

១៥.b េកៀរគរធនធានឱ
បានេ្រចើនពី្រគប្របភពនងិ
េនៅ្រគបក់្រមតិ េដើម ីផ្តល់

១៥.b.១ ទំហំហិរញ្ញ
ប ទានសហ្របតិប
ត្តិការ ស្រមាប់ការ

% ៃន  
ផ.ស.ស ០,០៣៨ 

(២០១៦) 
០,០៣៨ ០,០៣៨ ០,០៣៦ ០,០៣១ ០,០២៩ ០,០២៨ ០,០២៦ ០,០២៤ ០,០២៣ ០,០២១ ០,០២០ ០,០១៩ ០,០១៨ ០,០១៧ ០,០១៦ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

ហិរញ្ញប ទានស្រមាប់្រគប់
្រគងៃ្រពេឈើ្របកបេដាយចីរ
ភាព នងិផ្តល់នវូការឧបត្ថម្ភ
្រគប់្រគាន់ េដើម ីអនុវត្តការ
្រគប្រគងបានល្អ្របេសើរ រួម
ទាងស្រមាប់ការអភិរក  
និងការដាៃ្រពេឈើេឡើង     
វិញ។ 

អភិរក  នងិការេ្របើ
្របាស់្របកបេដាយ
ចីរភាពជវីៈច្រមះុ
និង្របពន័្ធេអកូឡូ
សុី។  
 

ЮýŲЮţ◦Бờ៖ ЮŲЧ˝˝ņį₤с₤₣ ðņЯřŲŌĕ₤ĕŉЊļĮŪĠ˝ĠЮŢŎĠũЋŗĠĕĖ ЮřЧņġБŁũΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ ĩŉŲсĕРŷŁũ◦◦УŲģĕŎНĳŉЊĊņх₤ŪŌĠсŪĠďĄĕŪÐĠсũРĠ ĕЊ₣˝⅜₣⅜□ ĠњĕЯřŲŌĕŪĠ₤Њ◦ċļĮ Ð‗ЮĕŎŏ
ļĮ ĕЊ₣ĠũЋŗĠĕĖ ЮĝŪÐĠс˝ŪņЊĳ¤  

១៦.២ បញ្ចប់ការរេលា
ភបំពាន អំេពើេកង្របវ័ញ្ច 
អំេពើជួញដូរ និងអំេពើហិង
េលើកុមារ ្រគប់ទ្រមង់ រួម
ទាងការេធ្វើទារុណកម្មកុមារ
។ 

១៦.២.១ សមា
មា្រតកុមារកម្ពុជា 
អាយុពី ១ឆា ដល់ 
១៧ឆា ែដលធាប់
ទទួលរងនវូការ
ដាក់ទណកម្មេលើ
រាងកាយពីអ្នក
េមើលែថ ក្នុង     រ
យៈេពលមួយែខ
ចុង   េ្រកាយ។  

%                 

 កុមារី %  ៦១,១      ៥៩,០     ៥៦,០    ៥៣,០ 

 កុមារា %  ៥៨,២      ៥៦,០     ៥៣,០    ៥០,០ 

 ១៦.២.២ សមា
មា្រតកុមារកម្ពុជា 
អាយុពី ១ឆា ដល់ 
១៧ឆា ែដលធាប់
ទទួលរងនវូអំេពើ
ហិង ផ្លូវចិត្ត ពីអ្នក
េមើលែថ ក្នុងរយៈ
េពលមួយែខចងុ
េ្រកាយ។  

%                 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

 កុមារី %  ២៤,៣      ២២.០     ១៩,០    ១៦,០ 

 កុមារា %  ២៧,៣      ២៥,០     ២២,០    ១៩,០ 
១៦.៣ េលើកកម្ពស់វិធាន
ការច ប់ េនៅក្រមតិជាតិ
និងអន្តរជាតិ និងធានាការ
ទទួលបានយុត្តធិម៌េស្មើភាព
គា ស្រមាប់្របជាជន្រគប់  រូ
ប។ 

១៦.៣.១ សមា
មា្រតៃន្របជាជន
ែដលបានចូលរួម
ក្នុងការផ ព្វផ យ
ច ប់។ 

ក្នុង ១០០ 
០០០នាក់ 

១,៤៨ ៣,៧១ ៣,៧៤ ៣,៧៧ ៣,៨២ ៣,៨២ ៣,៨៥ ៣,៨៨ ៣,៩១ ៣,៩៤ ៤,០0 ៤,០0 ៤,០៥ ៤,០៨ ៤,១១ ៤,១៤ 

១៦.៧ ធានានូវការេធ្វើេសច
ក្តីសេ្រមចេដាយមានការ
ចូលរួមពី្រគបត់ំណាង 
េដាយមានការទទួលខុស
្រតូវ្របកបេដាយបរយាបន្ន
េនៅ្រគប់ក្រមតិ។ 

១៦.៧.១ សមា
មា្រតៃន្រស្តី ជាម
្រន្តីរាជការសុីវិល
េនៅតាម្រកសួងសា
ប័ននានា។ 

% ៣៦,០  ៣៧,០ ៣៨,០ ៣៩,០ ៤០,០ ៤១,០ ៤២,០ ៤៣,០ ៤៤,០ ៤៥,០ ៤៦,០ ៤៧,០ ៤៨,០ ៤៩,០ ៥០,០ ៥០,០ 

១៦.៩ ្រតឹមឆា២០៣០ ផ្ត
ល់អត្តស ណបណ្ណដល់
្របជាជន្រគប់រូប រួមទាង 
ការចុះបញ្ជកីំេណើត។ 

១៦.៩.១ ភាគរយ
ៃនកំេណើត ែដល
ទទួលបានការចុះ
បញ្ជីកំេណើតនិង
ទទួលបានសំបុ្រត
កំេណើត (៩០% 
េនៅទូទាង្របេទស 
្រតឹមឆា២០២៤)។  

%          ៩០,០ ៩០,០ ៩២,០ ៩២,០ ៩៤,០ ៩៤,០ ៩៥,០ 

ЮýŲЮţ◦Бớ៖  ĮŪ₣Е₣ņЮĊŜģŎΒĕНŷĳŉĜĜ ĕЊ₣ĠЮ₣ ˛ЧĳļĮũ₤сũЮŷВ˝аĕļĮďаřÐР₤˝Ų ₤ŪŌĠсŁũΒķЊŷűΘŪĠ˝ĠЮŢŎşБũļĮ¤  

ហិរញ្ញវត្ថុ  

១៧.៣ េកៀរគរធនធាន
ហិរញ្ញវត្ថុបែន្ថមេទៀតពី
្របភពច្រមុះ ស្រមាប់  ផ្តល់
ដល់បណា្ដ្របេទសកំពងុ
អភិវឌ ។ 

១៧.៣.១ សមា
មា្រតៃនហិរញ្ញប
ទានច្រមុះេធៀបនងឹ 
ផលិតផលក្នងុ
្រសុកសរុប។ 

% ៃន 

ផ.ស.ស. 

៧,៧៣៥ 
(២០១៦) 

៧,៧៣៥ ៦,៨៧ ៦,៤២ ៦,០០ ៥,៦១ ៥,២៦ ៤,៩៤ ៤,៦៤ ៤,៣៦ ៤,០៩ ៣,៨២ ៣,៥៩ ៣,៣៨ ៣,១៩ ៣,០៣ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

បេច្ចកវិទ                   

១៧.៦ េលើកកម្ពស់កិច្ច
សហ្របតិបត្តិការេជើង-ត ងូ 
កិច្ចសហ្របតិបត្តការត ងូ-
ត ូង កចិ្ចសហ្របតិបត្តិការ
តំបន្រតេីកាណ និងកចិ្ច
សហ្របតិបត្តិការតបំន់នងិ
អន្តរជាតិ ស្តីពីការទទួល
បានវិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  
និងនវានុវត្តន៍ និង េលើក
កម្ពស់ការែចករែលកការ
យល់ដឹងស្តីពីទ្រមង់ៃនការ
ឯកភាពទាងសងខាង តាម
រយៈការេធ្វើឱ ្របេសើរេឡើង 
ការស្រមបស្រមួលក្នុង
ចំេណាមយន្តការែដលមាន
្រសាប់ ជាពិេសស ក្នុង
ក្រមតិសហ្របជាជាតិនិង
តាមរយៈ យន្តការស្រមប
ស្រមួល បេច្ចកវទិ សក
ល។ 

១៧.៦.១ ភគរយ
ៃន្របជជន េ្របី
្របស់េស អុិនធឺ
ណិតអចល័ត
េលប នេលឿន 
(េលប ន ≥2Mbps)
។ 

% ០,៥៤ ០,៦២ ០,៨៦ ០,៩៤ ១,៣៥ ១,៣៣ ១,៥១ ១,៧១ ១,៩៥ ២,២១ ២,៥២ ២,៨៧ ៣,២៦ ៣,៧២ ៤,២៣ ៤,៨៣ 

១៧.៨ ្រតឹមឆា២០២៧េធ្វើ
្របតិបត្តិការេពញេលញ 
ធនាគារ បេច្ចកវទិ និងវិទ
សា្រស្ត និងយន្តការកសាង
សមត្ថភាពពី បេច្ចកវទិ
និងនវានុវត្តន៍ ស្រមាប់     
បណា្ដ្របេទសែដលមាន
ការអភិវឌ តចិតចួ និងេលើក
កម្ពស់ការេ្របើ្របាស់បេច្ចក
វិទ ែដលមានសមត្ថភាព ជា

១៧.៨.១ សម
ម្រត ៃន្របជជន
ែដលេ្របី្របស់េស
ទូរស័ពទ។ 

% 
 
 

                

១) ទូរស័ពទចល័ត % ១៣៥,៣ ១២៧,៤ ១១៧,២ ១២០,៨ ១៣៣,១ ១២៦,២ ១២៧,៧ ១២៩,៣ ១៣០,៩ ១៣២,៦ ១៣៤,៥ ១៣៥,៧ ១៣៧,១ ១៣៨,៥ ១៣៩,៩ ១៤១,៤ 

២) ទូរស័ពទ
អចល័ត 

% ១,៦៦ ១,៤៥ ០,៨៤ ០,៥៥ ០,៣៥ ០,៣០ ០,២៨ ០,២៥ ០,២៣ ០,២១ ០,២០ ០,១៨ ០,១៧ ០,១៦ ០,១៥ ០,១៤ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

ពិេសសបេច្ចកវទិ ទូរគម
នាគមន៍នងិពត័៌មាន។ 

ការកសាងសមត្ថភាព                  
១៧.៩ េលើកកម្ពស់ការគា
្រទពីអន្តរជាតិ ស្រមាប់ការ
អនុវត្តការកសាងសមត្ថ
ភាពែដលបានកំណត់
ចំណុចេដៅនិងមាន្របសិទ្ធ
ភាពក្នុងបណា្ដ្របេទស
កំពងុអភិវឌ  េដើម គា្រទ
ែផនការជាតិ ក្នងុការអនវុត្ត
នូវ្រគបេ់គាលេដៅអភិ   វឌ
ន៍្របកបេដាយចីរភាព តាម
រយៈកិច្ចសហ្របតិបត្តិការ
េជើង-ត ូង កិច្ចសហ្របតិប
ត្តិការត ូង-ត ងូ នងិកិច្ច
សហ្របតិបត្តិការតបំន់្រតី
េកាណ។ 

១៧.៩.១ ទំហំ
ហិរញ្ញប ទាន កិច្ច
សហ្របតិបត្តិការ ប
េច្ចកេទស (រួមទាង 
កិច្ចសហ្របតិបត្តិ
ការ េជើង-ត ងូ 
ត ងូ-ត ូង និងកចិ្ច
សហ្របតិបត្តិការ្រតី
េកាណ) ែដលបាន
សន ផ្តល់ដល់កម្ពុ
ជា។  

% ៃន 
ផ.ស.ស. 

១,៣១ 
(២០១៦) 

១,៣១ ១,២៣ ១,១៥ ១,០៧ ១,០០ ០,៩៤ ០,៦០ ០,៥៥ ០,៥០ ០,៤៥ ០,៤០ ០,៣៦ ០,៣៣ ០,៣២ ០,៣០ 

១៧.៩.២ ទំហំ
ហរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករ ែដល
គ្រទេគលនេយ
បយេសដ្ឋកិចចនិង
ករអភិវឌ ែដល
បនេប្តជញ ផ្តល់ឱយ
កមពុជេធៀបនឹង 
ផលិតផលក្នងុ
្រសុកសរុប។ 

% ៃន 
ផ.ស.ស. 

០,០៣ 
(២០១៦) 

០,០៣ ០,០២ ០,០២ ០,០២ ០,០២ ០,០២ ០,០២ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ 

ពាណិជ្ជកម្ម                 
១៧.១០ េលើកកម្ពស់្របព័ន្ធ
ពាណិជ្ជកម្មច្រមុះ ែដល
មានលក្ខណៈ សកល មាន
មូលដានច ប់ េបើក
ទូលាយ និងសមធម៌ េ្រកាម
អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព

១៧.១០.១ ចំនួន
ចបបន់ិងបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តពណិជជកមម 
ែដលបនេរៀបចំ
េឡងី គិត្រតឹមឆន ំ
នីមួយៗេដីមបី

ចំនួន ៤ ៩ ១៤ ១៨ ២៣ ២៧ ៣១ ៣៥ ៣៩ ៤៣ ៤៧ ៥១ ៥៥ ៥៩ ៦៣ ៦៧ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

េលាក តាមរយៈការ  សន្និ
ដានៃនការចរចាេ្រកាម
រេបៀបវារៈទ្រកងុដាហា ស្តី
ពីការអភិវឌ ។ 

ស្រមួលដល់អនកវនិិ
េយគនិងធុរជន 
កនុងករេធ្វីពណិជជ
កមមេនកនុង្របេទស
កមពុជ ។ 

េគាលនេយាបាយ និងសង្គតិភាពសាប័ន                

១៧.១៥ េគារពតាមលំហ
េគាលនេយាបាយ នងិភាព
ជាអ្នកដឹកនារបស់្របេទស
នីមួយៗ ក្នុងការបេង្កើត និង
អនុវត្តេគាលនេយាបាយ 
ស្រមាប់ការកាត់បន្ថយភាព
្រកី្រក នងិការអភិ  វឌ
្របកបេដាយចីរភាព។ 

១៧.១៥.១ ការេ្របើ
្របាស់្រកបខណ
លទ្ធផល េដាយៃដ
គូអភិវឌ ។ 

%  

 
 

៦៤,០ ៦៤,០ ៦៤,០ ៦៤ ,០ ៦៨,០ ៧២,០ ៧៥,០ ៧៧,០ ៨០,០ ៨០,០ ៨០,០ ៨០,០ ៨០,០ ៨០,០ ៨០,០ ៨០,០ 

ភាពជាៃដគូច្រមុះែដលមានចំែណកពាក់ព័ន្ធ               
១៧.១៧ េលើកទកឹចតិ្តនងិ
េលើកកម្ពស់ភាពជាៃដគូ
្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព
ក្នុងែផ្នកសាធារណៈ រវាង
ែផ្នកសាធារណៈនិងែផ្នកឯក
ជន និងជាមួយសង្គមសុីវិល 
កសាងភាពជាៃដគែូផ្អកេលើ
បទពិេសាធន៍ នងិយុទ្ធ
សា្រស្តផ្តល់ធនធានៃនភាព
ជាៃដគូ។  

១៧.១៧.១ ទំហំ
ហរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករ ែដល
្រតូវបនសនយផ្តល់
ដល់ភពជៃដគូ 
សងគមសុីវលិេធៀប
នឹង ផ.ស.ស.។ 

  
 
 

% ៃន 
ផ.ស.ស. 

០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០០៩ ០,០០៩ ០,០០៨ ០,០០៨ ០,០០៧ ០,០០៧ ០,០០៦ ០,០០៦ ០,០០៦ 

ទិន្នន័យ ការតាមដាន្រតួតពិនិត  និងគណេនយ ភាព              

១៧.១៨ េលើកកម្ពស់ការគា
្រទការកសាងសមត្ថភាពដល់ 
បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិ វឌ  
រួមទាងដល់បណា្ដ្របេទស
ែដលមានការអភិវឌ តិចតួច 

១៧.១៨.១ សម
ម្រតៃនសូចនករ
រអភិវឌ ្របកបេ យ
ចីរភពែដលបន
បេងកីតេឡងីេនថន ក់
ជតិ បំែបកេទ ម

សូចនករ ៩៤  ៩៤  ៩៤  ៩៤ ៩៤  ៩៤  ៩៤          
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ ២០២៤ ២០២៥ ២០២៦ ២០២៧ ២០២៨ ២០២៩ ២០៣០ 

និងបណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗ
កំពុងអភិវឌ  េដើម បីេង្កើនឱ
បានេ្រចើន ភាពអាចរកបាន
ទាន់េពលៃនទិន្ននយ័ែដល
មានគុណភាពខ្ពស់ នងិេជឿ
ជាក់បាន បំែបកតាមចំណូល 
េយនឌ័រ អាយុ ជាតិ សាស ន៍ 
ជនតិភាគតិច សានភាពៃន
ការផាស់ប្តូរទីលំេនៅ ការបាត់
បង់សមត្ថភាពពលកម្មទី
តាងភូមិសា្រស្ត និងលក្ខ
ណៈេផ ងេទៀតែដលពាក់
ព័ន្ធ ក្នងុបរិការណ៍ជាតិ 

ចំណុចេ  េ យ
ែផ្អកេលីមូល ្ឋ នសថិ
តិផ្លូវករ។ 
១៧.១៨.២ សម
ម្រតៃនចំ យ
ថវកិស្រមប់អនុវត្ត
ែផនករយុទធ ្រស្ត
ជតិស្រមបអ់ភិវឌ
សថិតិ។ 

% ០,២     ០,៧     ១,៥     ២,០ 

១៧.១៩ ្រតឹមឆា២០៣០ ក
សាងេដាយែផ្អកេលើការផ្តួច
េផ្តើមែដលមាន្រសាបេ់ដើម ី
អភិវឌ  មេធ បាយវាស់ែវង
ពីវឌ នភាពៃនការអភិវឌ  
្របកបេដាយចីរភាព ែដល
បំេពញផលិតផលក្នុង្រសុក
សរុប និងគា្រទការកសាង
សមត្ថភាព ស្ថិតិេនៅក្នុងប
ណា្ដ្របេទសកំពុងអភិវឌ ។ 

១៧.១៩.១ ជំេរឿន
្របជជនេរៀង ល់
១០ឆន មំ្តង។ 

ចំនួនដង ១ 
(២០១៩) 

   ១          ១  

ЮýŲЮţ◦Бơ៨៖ ĠŃĆĠсĩŲĠлйĵŲсďΒŷЋĄąŌĕũĠ₤сņБĕ/₤е‗ŲсďĳЊĩĀОйĮБ₤ūİð ņ ĕЊ₣ĄеũНŀŁũ₤Юūİð йĄĕũ₣ЮŪýй¤  

១៨.១ េបាសសមាតៃផ្ទដី
ចមា្ករមីននងិសំណល់ជាតិ
ផ្ទុះពីស្រងា្គម ែដលបានដឹង 
ឱ អស់្រតឹមឆា២០៣០។ 

១៨.១.១ ៃផទដីសរុប
ែដលបនេបស
សម្អ តមីននិងសំណ
ល់ផទុះពីស្រងគ ម
្របចឆំន ។ំ  

ហ.ត. ១៨ ៥៣១ ១៤ ២១១ ១៦ ២៩២ ១៣ ១៦៧ ១៣ ០០៨ ១៥ ៧៦១ ១៦ ៥៤៩ ១៧ ៣៧៧ ១៨ ២៤៥ ១៩ ១៥៨ ២០ ១១៥ ២១ ១២១ ២២ ១៧៧ ២៣ ២៨៦ ២៤ ៤៥០ ២៥ ៦៧៣ 

១៨.២.១ ចំនួនៃន
ជនរងេ្រគះថន ក ់

នក់ ១១១ ៨៣ ៥៨ ៥៨ ៧៧ ៦៥ ៥៩ ៥៣ ៤៨ ៤៣ ៣៩ ៣៥ ៣២ ២៩ ២៦ ២៣ 
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ចំណុចេ  សូចនករ ឯក  
២០១៥ 
ឆន េំគល 
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១៨.២ កាត់បន្ថយេ្រគាះ
ថាក់េដាយសារមីន/
សំណល់ជាតិផ្ទុះពសី្រងា្គម 
េនៅតិចជាង ១០នាក់ក្នងុ
មួយឆា ្រតឹមឆាំ២០៣០។  

េ យ្រគប់មីននិង
សំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ ម ( ្ល ប់ និង
របួស្របចឆំន )ំ។ 
១៨.២.២ ចំនួនភូមិ
ែដលរងករគ្រមម
កំែហង េ យ រ
មីន និងសំណល់
ជតិផទុះពីស្រងគ ម 
ទទួលបន រអបរ់ ំ
េ្រគះថន ក់េ យ
រមីននិងសំណល់

ជតិផទុះពីស្រងគ ម។  

ភូមិ ៣០០ ៩៦៤ ១ ៤៥១ ១ ៤២៣ ១ ៦២០ ១ ៥២៤ ១ ៥០០ ១ ៥០០  ១ ៥០០  ១ ៥០០  ១ ៥០០  ១ ០០០ ១ ០០០  ១ ០០០  ១ ០០០  ១ ០០០ 

១៨.៣ េលើកកម្ពស់សិទ្ធិ 
និងគុណភាពជីវិតរបស់ជន
ពិការេដាយសារមីន/
សំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម 
ឱ បានកាន់ែត្របេសើរេឡើ
ង។ 

១៨.៣.១ ចំនួនជន
ពិករេ យ រមីន/
សំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ ម ទទួលបន
ករផ ព្វផ យពីសិទធិ 

នក់ ២៨០ ២៩៦ ៣០៩ ៣២០ ៣១២ ២៣៤ ២៣៩ ២៤៤ ២៤៩ ២៥៤ ២៥៩ ២៦៤ ២៦៩ ២៧៤ ២៧៩ ២៨៥ 

១៨.៣.២ ចំនួនជន
ពិករេ យ រមីន/
សំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ មទទួលបន
េស ្ត រកយស
មបទ 

នក់ ១ ៥០០ ២ ៣០០ ៣ ៥៧៧ ៣ ៥៨២ ៣ ៤០៩ ៣ ៦៧៣ ៣ ៧៤៦ ៣ ៨២១ ៣ ៨៩៧ ៣ ៩៧៥ ៤ ០៥៤ ៤ ១៣៥ ៤ ២១៨ ៤ ៣០២ ៤ ៣៨៨ ៤ ៤៧៦ 

 ១៨.៣.៣ ចំនួនជន
ពិករេ យ រមីន
/សំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ ម ទទួលបន
ករចូលរមួចំែណក
ឧបតថមភពី ជញ ធរ
មីន 

នក់ ១០១ ១២៣ ១៣៧ ១២៤ ១១២ ៩៤ ៩៦ ៩៨ ១០០ ១០២ ១០៤ ១០៦ ១០៨ ១១០ ១១២ ១១៤ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ 
 

ពាក បំ្របួញ 
 

ផ.យ.អ.ជ.           ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ 
គ.អ.ច.ក.            េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា 
គ.អ.ច.               េគាលេដៅអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាព 
CARD ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ ន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ 

CMAA 
អាជាធរកម្ពុជា្រគប់្រគងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសេ្រងា្គះជនពិការ
េដាយសារមីន 

CRDB/CDC  គណៈកមាធិការនីតិសម ទានិងអភិវឌ ន៍កម្ពុជា / ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជា 

GS-
NSTIC/MISTI 

អគ្គេលខាធិការដាន-វិទ សា្រស្តជាតិ បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ / ្រកសួង
ឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ 

MAFF ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ  
MCFA ្រកសួងវប ធម៌និងវិចិ្រតសិល ៈ 
MCS ្រកសួងមុងារសាធារណៈ 
MEF                   ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
MISTI ្រកសួងឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ 
MME  ្រកសួងែរ និងថាមពល 
MOC ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម 
MOE ្រកសួងបរិសាន 
MOEYS              ្រកសួងអប់រ យុវជន និងកីឡា  
MOH ្រកសួងសុខាភិបាល 
MOI                    ្រកសួងមហាៃផ្ទ 
MONASRI ្រកសួងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋសភា ្រពឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច 
MOP ្រកសួងែផនការ 
MOSVY ្រកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម ទា  
MOT ្រកសួងេទសចរណ៍ 
MOWA ្រកសួងកិច្ចនារី 
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MOWRAM ្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម 
MPTC ្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ 
MPWT ្រកសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន 
MRD ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 
NBC ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា  
NIS/MOP វិទ សានជាតិស្ថិតិ/្រកសួងែផនការ 
OVOP គណៈកមាធិការជាតិជំរុញភូមិមួយផលិតផលមួយ 
SSCA រដ្ឋេលខាធិការដានអាកាសចរណ៍សីុវិល 
SUN-CSA-CAM Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance in Cambodia 
UNICEF យូនីេសហ្វ 
USAID ្រកសួងែផនការ 
WFP ្រកសួងែផនការ 
WHO អង្គការសុខភាពពិភពេលាក 

 


