
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សព្ត 

ruiqivs 

 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា 
 

 

របាយការណ៍ពាក្់ក្ណ្តា លអាណតាិ 
ឆ្ន ាំ២០២១ នៃការអៃវុតា  

ផែៃការយទុ្ធសាស្រសាអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ 
 ២០១៩-២០២៣ 

 

ដ ើមបកី្ាំដណើ ៃ  បដ្កើតការងារ  ធានាសមធម៌  ៃិ្ព្បសទិ្ធភារ 
ដឆ្ព ះដៅព្បដទ្សមាៃចាំណូលមធយមក្ព្មិតខ្ពស ់ឆ្ន ាំ២០៣០ 
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របាយការណ៍ពាក់កណ្តា លអាណត្ាិឆ្ន ាំ២០២១ នៃការអៃុវត្ាផែៃការយុទ្ធសាស្រ្ាអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣  

 iv 

សញ្ញាជាតិនិងទង់ជាតនិនព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



របាយការណ៍ពាក់កណ្តា លអាណត្ាិឆ្ន ាំ២០២១ នៃការអៃុវត្ាផែៃការយុទ្ធសាស្រ្ាអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣  

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ v 

 

ក្មពុជា : សចូនាក្រដស ឋក្ិចច ស្គមក្ិចចសាំខាៃ់ៗ 
 

  
 

 

 េចូ្នាករេាំខាន់ៗ  ឯកតា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

        

១.០០ អប្តាននភាពប្កបី្ក        
១.០១ េរុរទូទាំង្ប្រសទេ  %ននប្រជាជន  ១៧,៨ ២១,៥  ១៩,០ 

        
២.០០ ប្រជាជន1       
២.០១ ប្រជាជនេរុរ  លាននាក់ ១៦,១ ១៦,៣ ១៦,៦ ១៦,៨ ១៧,០ 
២.០២ ដ្ង់្េុីសតប្រជាជន កនុង្មួយរម២ ៩០,៣ ៩១,៨ ៩៣,២ ៩៤,៦ ៩៦,០ 
២.០៣ រុរេសធ្ៀរនឹង្ស្រេដ ី ស្រេដី១០០នាក់ ៩៤,៨ ៩៥,០ ៩៥,២ ៩៥,៤ ៩៥,៦ 
២.០៤ អាយ០ុ-១៤ឆ្ាាំ % ននប្រជាជន ២៩,៦ ២៩,២ ២៨,៦ ២៨,០ ២៧,៤ 
២.០៥ អាយ១ុ៥-៦៤ឆ្ាាំ % ននប្រជាជន ៦៤,៥ ៦៤,៨ ៦៥,៣ ៦៥,៧ ៦៦,១ 
២.០៦ អាយ៦ុ៥ឆ្នាំស ើង្ % ននប្រជាជន ៥,៨ ៦,០ ៦,២ ៦,៣ ៦,៦ 
២.០៧ ជនរទ % ននប្រជាជន ៦០,៦ ៦០,៩ ៦០,៧ ៦០,៨ ៦០,៨ 
២.០៨ ទីប្រជុាំជន % ននប្រជាជន ៣៩,៤ ៣៩,១ ៣៩,៣ ៣៩,២ ៣៩,២ 
២.០៩ អប្តាកាំសណើនប្រចាាំឆ្នាំ % ១,៤ ១,៦ ១,៥ ១,៥ ១,៥ 
២.១០ អប្តារសង្្ើតកូនេរុរ(កនុង្ស្រេដីមនក់)  កាំសណើតរេ់ ២,៥ ២,៤ ២,៤ ២,៣ ២,៣ 
២.១១ អាយុកាលមធ្្យមេង្្ឃឹមរេ់ពីកាំសណើត     ប្រុេ ឆ្នាំ ៧៤,៣ ៧៥,០ ៧៥,៧ ៧៦,៤ ៧៧,១ 

                                                            ស្រេដី ឆ្នាំ ៧៦,៨ ៧៧,៣ ៧៧,៩ ៧៨,៦ ៧៩,២ 

        
៣.០០ ម៉ាប្កូសេដ្ឋកចិ្ច       
៣.០១ ផ.េ.េ. នថលរច្ចុរ្បនន ប ៊ីលានសរៀល ១១០ ០១៤ ១០៩ ០៦២ ១១៥ ២១៣ ១២៤ ១៦២ ១៣៤ ៩៩៧ 
៣.០២ ផ.េ.េ. នថលរច្ចុរ្បនន លានដុ្លាារ ២៧ ១៣០ ២៦ ៧៣១ ២៨ ៣៤៣ ៣០ ៥៤៤ ៣៣ ២១០ 

 
1 ជាំសរឿនេូគៅប្បជាជនគៅប្ពោះរាជាោចប្កកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩ 

ពត័ម៌នទសូៅ    
នផៃដី្េរុប :  (រម២ )    ១៨១ ០៣៥  
ច្ាំនួនរាជធានី  ១  
ច្ាំនួនសខតដ  ២៤  
ច្ាំនួនប្កុង្  ២៧  
ច្ាំនួនខណឌ  ១៤  
ច្ាំនួនប្េុក  ១៦២  
ច្ាំនួនេងាាត ់ ២៤១  
ច្ាំនួនឃុាំ  ១ ៤០៥  
ច្ាំនួនភូម ិ  ១៤ ៣៨៣  
ឆ្នាំស្មរសពើពនធ  មករា-ធ្ន ូ
រូរិយវតថុ  សរៀល(៛) 
  



របាយការណ៍ពាក់កណ្តា លអាណត្ាិឆ្ន ាំ២០២១ នៃការអៃុវត្ាផែៃការយុទ្ធសាស្រ្ាអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣  

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ vi 

 េចូ្នាករេាំខាន់ៗ  ឯកតា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
៣.០៣ អប្តាកាំសណើនផ.េ.េ.ពិត % ៧,១ -៣,១ ២,៤ ៤,៨ ៦,២ 
៣.០៤ កេកិមម % -០,៥ ០,៥ ១,៤ ១,១ ១,២ 
៣.០៥ ឧេ្ា កមម % ១១,៣ -១,២ ៥,៧ ៧,៧ ៩,២ 
៣.០៦ សេវ % ៦,២ -៦,៧ ០,៣ ៤,១ ៥,៦ 
៣.០៧ ផ.េ.េ.េប្មរ់ប្រជាជនមនក់ៗ ពាន់សរៀល ៦ ៨៩៤ ៦ ៧៤៥ ៧ ០៣៤ ៧ ៤៨៧ ៨ ០៤៤ 

៣.០៨ ផ.េ.េ.េប្មរ់ប្រជាជនមនក់ៗ ដុ្លាារ ១ ៧០០,១ ១ ៦៥៣,១ ១ ៧៣០,៤ ១ ៨៤២,៨ ១ ៩៧៩,៨ 

៣.០៩ អតិផរ្(ការស្ប្រប្រួលមធ្្យមប្រចាាំឆ្នាំ) % ១,៨ ២,៩ ៣,៤ ២,៨ ៣,០ 

៣.១០ ប្បាក់សរៀលសធ្ៀរនឹង្ដុ្លាារ(មធ្្យមប្រចាាំឆ្នាំ) សរៀល/ដុ្លាារ ៤ ០៥៥ ៤ ០៨០ ៤ ០៦៥ ៤ ០៦៥ ៤ ០៦៥ 

៣.១១ ទុនរប្មុង្ររសទេដុ្ល  ច្ាំនួនស្ខនាាំចូ្ល ៨,៨ ១៣,៤ ១០,៩ ១០,១ ៩,៣ 

៣.១២ ទុនរប្មុង្ររសទេដុ្ល  លានដុ្លាារ ១៨ ៧៦៣ ២១ ៣៣៤ ២១ ៦១៧ ២២ ១១៨ ២២ ៧៣២ 

៣.១៣ ការវិនិសយរផ្លាល់ររសទេ លានដុ្លាារ ៣ ៥៦១,២ ៣ ៤៩៧,៦ ៣ ៤៥១,៧ ៣ ៨៥៧,៧ ៤ ៣៤៥,០ 

        
៤.០០ ស្មរសពើពនធ        
៤.០១ ច្ាំណូលថវិកាេរុរ %ននផ.េ.េ. ២៥,២ ២១,៨ ១៩,២ ២០,៦ ២០,២ 
៤.០២ ច្ាំ្យថវិកាេរុរ %ននផ.េ.េ. ២៥,៩ ២៨,១ ៣០,៥ ២៨,០ ២៩,១ 
៤.០៣ អតិសរកច្រនដ  %ននផ.េ.េ. ៧,២ ៤,១ ០,០ ២,៨ ២,០ 

        
៥.០០ កេិកមម រកុាាប្រមញ ់និង្សនស្មទ       
៥.០១ ទិននផលប្េូវកនុង្មួយ ិកតា សតាន ៣,៣៣៥ ៣,៣៤៥ ៣,៣៣ ៣,២១ ៣,២៣ 
៥.០២ នផៃដី្ោាំដុ្ុះដ្ាំ្ាំប្េូវ លាន .ត. ៣,៣៤ ៣,៤០ ៣,៣ ៣,២ ៣,២ 
៥.០៣ ររិមណផលប្េូវ លានសតាន ១០,៨៩ ១០,៩៤ ១០,០ ១០,២ ១០,៥ 
៥.០៤ ផលិតផលប្េូវផលិតសលើេ   លានសតាន ៥,៨៣ ៥,៩២ ៥,៤១ ៥,៦០ ៥,៧៩ 
៥.០៥ នផៃដី្ោាំដុ្ុះដ្ាំ្ាំប្ររ់មុខ  លាន .ត. ៤,៨៨ ៤,៩១ ៤,៩៦ ៥,០១ ៥,០៦ 
៥.០៦ ចាំនួនស រមន៍កេិកមម(រសង្្ើត) ច្ាំនួន ១១៩០ ១ ២០០ ១ ២០៥ ១ ២១០ ១ ២១៥ 
៥.០៧ ផលិតកមមេតែប្ររ់ប្រសភទកនុង្កាំសណើន៣%  លានក្ាល ៤៥,៨៥ ៥៣,៩០ ៣៨,០ ៣៩,១ ៤០,៣ 
៥.០៨ េតែស្ដ្លទទួលបានវ៉ាក់ស្មាំង្ ភាររយ ៤០ ៤៣,៣៦ ១៥ ១៧ ២០ 

៥.០៩ 
ច្ាំនួនេតតឃាតោានស្ដ្លអនុវតត
អនាម័យលែតាមេតង់្ោរសច្ចកសទេ  

ច្ាំនួនកស្នលង្ 
២៤ ២៩ ៧៥ ១០០ ១២៥ 

៥.១០ នផៃដី្ោាំដុ្ុះសៅេ  ូ  .ត. ៤០៥ ៦០០ ៤០៤.០០០ ៣៣៤.៥០០ ៣៦២.៥០០ ៣៨៤.៥០០ 
៥.១១ ទិននផលជ័រគៅស  ូ រ.ប្ក/ .ត/ឆ្នាំ ១ ១៤៨ ១ ១៩៤ ១.២៨២ ១.៣១១ ១.៣៧៣ 
៥.១២ ផលិតកមមសៅេ  ូ ពាន់សតាន ២៨៧ ៦០០ ៣៤៩ ៣០០ ១៨១.៥៦០ ២៤០.៨០០ ៣០០.៨០០ 
៥.១៣ ផលិតកមមវរីវរ្បកមមសកើន១៥%  សតាន ៣០៧ ៤០៨ ៤០០ ៤០០ ១១២ ៥០០ ១២៩ ៤០០ ១៤៨ ៨០០ 

៥.១៤ 
ររិមណផលិតកមមសនស្មទ(ទឹកស្មរ េមុប្ទ 
និង្វរីវរ្បកមម) 

ពាន់សតាន ៩០៩ ៩៣៦ ៧៩០ ៨២៩ ៨៧០ 

៥.១៥ ច្ាំនួនេ រមន៍សនស្មទ េ រមន៍ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ 
៥.១៦ នផៃដី្អភិរក្សេតែនប្ពនិង្នប្ពការពារ(បរិសាាន)  .ត. ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០ 

៥.១៧ នផៃដី្ោាំនប្ពស ើង្វិញ   .ត. ១ ៤៨៧ ២ ១៧៩ ២៥ ០០០ ២៥ ០០០ ២៥ ០០០ 

៥.១៨ ច្ាំនួនេ រមន៍នប្ពសឈើប្តូវបានរសង្្ើត  ច្ាំនួន ៤៩៤ ០ ៣០ ១០ ១០ 
        

៦.០០ ការអភិវឌឍ្ជនរទ       

៦.០១ 
ការស្មារនិង្ស្មង្េង់្ផលូវជនរទ 
(សលើប្រស្វង្េរុរ៤៥.២០០រ.ម.) 

រ.ម. ២៩ ៦៣៤ ៣០ ៣១២ ៣០ ៤០២ ៣៩ ៦០៩ ៤៣ ៥៧០ 

៦.០២ ប្រស្វង្ផលូវជនរទស្ដ្លបានប្កាលសៅេ ពីូរជាន់  រ.ម. ២៦១ ១៨៨ ១៤៧ ២០៧ ២៤៨ 



របាយការណ៍ពាក់កណ្តា លអាណត្ាិឆ្ន ាំ២០២១ នៃការអៃុវត្ាផែៃការយុទ្ធសាស្រ្ាអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣  

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ vii 

 េចូ្នាករេាំខាន់ៗ  ឯកតា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
(DBST)ឬសរតុង្ 

៦.០៣ 
ភាររយប្រជាជនជនរទទទួលបានការផគត់ផគង់្
ទឹកស្ដ្លមនការស្កលមែ
ប្រករសោយនិរនតរភាព  

% ៧៥ ៧៧ ៨៤ ៨៥ ៩០ 

៦.០៤ ភាររយប្រជាជនជនរទទទួលបានសេវអនាម័យ 
ស្ដ្លមនការស្កលមែប្រករសោយនិរនតរភាព % ៧៤,៦០ ៧៦,៩ ៧៧ ៨៤ ៩១ 

៦.០៥ 
ច្ាំនួនេ រមន៍ជនជាតិសដ្ើមភារតិច្ស្ដ្ល 
បានទទួលស្មាល់អតតេញ្ាណ 

ប្កុម ១៥៤ ១៥៥ ១៥៦ ១៦១ ១៦៥ 

៦.០៦ 
ច្ាំនួនភូមិស្ដ្លបានរណតតុះរ្ាល 
រ.អ.ភ.េតីពីស្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ 

ភូមិ ២០០ ២១០ ២២០ ២៣០ ២៤០ 

៦.០៧ 
េិក្ានិង្ស្មង្េង់្ស្មកល្បង្ផលូវជនរទ 
ប្កាលសៅេ ៤ូ៥០រ.ម.ស្ដ្លអាច្ទរ់ទល់នឹង្ 
ការស្ប្រប្រួលអាកាេធាតុ១០០% 

រ.ម. ៣៣០ ៣៥៤ ៣៨២ ៤១៧ ៤៥៨ 

៦.០៨ 

កស្មង្េមតថភាពរ.អ.ភ. េតីពីជសប្មើេនន 
រន្្សាំនិង្ការកាត់រនថយការស្ប្រប្រួលអាកាេ 
ធាតុ និង្សប្រើប្បាេ់ច្ាំសណុះដឹ្ង្វិទ្ាស្មស្រេត 
េមប្េរមួយស្ដ្លអាច្ទទួលយកបានសៅ 
ថ្ននក់មូលោាន  

រ.អ.ភ. 

 
៣០ 

 
៣៥ 

 
៤០ 

 
៤៥ 

 
៥០ 

        
៧.០០ ដ្កឹជញ្ជនូ       
៧.០១ ផលូវជាតិនិង្ផលូវសខតដ :                       េរុរ រ.ម. ១៦ ៥៧០ ១៨ ១២៥ ១៨ ៨០៣ ១៩ ៥២៩ ២០ ២២៥ 
៧.០២                       កនុង្សនាុះ ផលូវគបតុងនិងសៅេ  ូ រ.ម. ៩ ២១០ ៩ ៦៧៣ ១០ ២៨១ ១០ ៨៣៤ ១១ ៣៨៧ 
៧.០៣ ផលូវស្ដ្ក រ.ម. ៦៥២ ៦៥២ ៦៥២ ៦៥២ ៦៥២ 
៧.០៤ កាំពង់្ស្ផអនដរជាតិ ច្ាំនួន ២ ២ ២ ៤ ៤ 

        
៨.០០ េខុាភិបាល       

 
១- កមមវធិ្េីខុភាពរនតពជូ មតា ទរកនងិ្ 
កមុរ នងិ្អាហាររូតថមភ 

 
     

៨.០១ អប្តាមរណភាពមតា កនុង្១០០ ០០០ 
កាំសណើតរេ់ ១៤១  CDHS  

១០០ 
(២០២៥) 

៨.០២ អប្តាស្មារ់ទរក  
កនុង្១០០០ 
កាំសណើតរេ់ 

១៨  CDHS  
១៤ 

(២០២៥) 

៨.០៣ អប្តាស្មារ់កុមរអាយុសប្កាម៥ឆ្នាំ 
កនុង្១០០០ 
កាំសណើតរេ់ 

២៨  CDHS  
២៥ 

(២០២៥) 

៨.០៤ អប្តាេគមស្មាាំង្សលើកុមរអាយុសប្កាម៥ឆ្នាំ % 
១០ 

(២០១៤) 
 CDHS  ៩ 

៨.០៥ 
េមមប្តននស្រេតីកនុង្វ័យរនតពូជ(១៥-៤៩ឆ្នាំ) 
ស្ដ្លប្តូវការសេវស្ផនការប្រួស្មរបានសពញ 
ចិ្តតនឹង្មសធ្្ាបាយពន្ារកាំសណើតទាំសនើរ 

%   CDHS  ៦២ 

៨.០៦ 
អប្តាសប្រវ៉ា ង់្ននការសប្រើប្បាេ់មសធ្្ាបាយ 
ពន្ារកាំសណើតទាំសនើរ 

% ២០,៤៧ ២០,១២ ២២,១៥ ២២ ២៣ 

៨.០៧ 
ស្រេតីមនរភ៌ទទួលការស្ថទាំមុន
េប្មលរួនសលើកសោយរុរគលិកេុខាភិបាល  

% ៧៧,៨១ ៧៤,១៤ ៥៨,៦៨ ៩០ >៩០ 

៨.០៨ ស្រេតីមនរភ៌បានទទួលជីវជាតិស្ដ្ក  ែូលីក % ៩១,០៥ ៨៩,៤៧ ៧៧,៤០ ៨៩ ៩០ 



របាយការណ៍ពាក់កណ្តា លអាណត្ាិឆ្ន ាំ២០២១ នៃការអៃុវត្ាផែៃការយុទ្ធសាស្រ្ាអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣  

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ viii 

 េចូ្នាករេាំខាន់ៗ  ឯកតា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
អាេុីត៩០ប្ោរ់ 

៨.០៩ 
ភាររយននស្រេតេីប្មលទទួលការពិនិត្យស្ថទាំ
សប្កាយេប្មលសលើកទី១(មុន៤៨សម៉ាង្ 
សប្កាយេប្មល) សោយរុរគលិកេុខាភិបាល 

% ៦៦,៤១ ៦៧,៨៣  ៩២ ៩៣ 

៨.១០ 
េមមប្តននការេប្មលកូនសៅមូលោាន 
េុខាភិបាលស្មធារណៈ 

% ៨៦,៧៥ ៨៩,១៦ ៧៧,៥៦ ៩២ ៩៣ 

៨.១១ ការេប្មលសោយវុះកាត់ % ៧,១៣ ៧,៦៧ ៧,៥៧ ១០,៤ ១០,៦ 

៨.១២ 
ភាររយននទរកបានទទួលការរាំសៅសោយទឹក
សោុះមាយកនុង្កាំ ុង្មួយសម៉ាង្ដ្ាំរូង្ននកាំសណើត 

% ៦៥,៣៦ ៧១,១៤ ៧២,៧៦ ៦៩ ៦៩,៥ 

៨.១៣ 
អប្តាប្ររដ្ណតរ់ននវ៉ាក់ស្មាំង្រងាារកស្រញ្ជឹល 
េែូច្ដូ្េទី១ 

% ១០២ ១០៧,៣ ១០១,៤ ៩៥ >៩៥ 

៨.១៤ 
ការពិនិត្យពិសប្ោុះជាំងឺ្សប្ៅករណីថមីសលើកុមរ 
អាយុសប្កាម៥ឆ្នាំ មនក់កនុង្មួយឆ្នាំ 

ច្ាំនួនសលើក ១,៦១ ១,២៨ ១,១០ ១,៦៥ ១,៦៧ 

៨.១៥ 
អប្តាប្ររដ្ណតរ់ននវ៉ាក់ស្មាំង្៣ដូ្េរងាារជាំងឺ្ 
ខាន់ស្មាក់ េែិតនដ្សជើង្ សតតាណូេ រលាកេួត 

% ៩៩,០ ១០៦,៦ ៩៦,៧៩ >៩៥ >៩៥ 

៨.១៦ 
ភាររយននកុមរអាយ១ុ២-៥៩ស្ខ បានទទួល
ថ្ននាំទមាក់ប្ពូនសមរង់្ោ ្សុលកនុង្អាំ ុង្សពល 
៦ស្ខ ចុ្ង្សប្កាយននឆ្នាំ 

% ៧៥,១៥ ៧៦,០  ៩០ ៩០ 

 ២- រងាារនងិ្ប្ររប់្រង្ជាំង្ឺឆលង្       

៨.១៧ 
ករណីឆលង្ថមីននសមសរារសអេដ៍្កនុង្ច្ាំស្មប្រជា
ជនស្ដ្លោានផៃុកសមសរារសអដ្េ៍១ ០០០នាក់ 

% ០,០៣ ០,០៧  ០,០៣ ០,០៣ 

៨.១៨ 

ភាររយននអនករេ់សៅជាមួយសមសរារសអដ្េ៍ 
(មនុេ្សសពញវ័យនិង្កុមរ) ស្ដ្លកាំពុង្ព្ា 
បាលសោយឱេថប្រឆ្ាំង្សមសរារសអដ្េ៍ 
បានសធ្ែើសតេត viral load ស ើយមនលទធផល 
viral load suppressedកនុង្រយៈសពល១២ 
ស្ខកនលង្មក 

% ៩៦,០ ៩៧,០ 
៩៧,០ 
(៦ស្ខ) 

៩០ ៩៦ 

៨.១៩ 
អាាំង្េុីដ្ង់ននជាំងឺ្រសរង្ប្ររ់េ្ានសលើ
ប្រជាជន  

១០០ ០០០
នាក់ 

២៨៧ ២៧៤  ២៤៣ ២២៦ 

៨.២០ អប្តាស្មារ់សោយជាំង្ឺរសរង្កនុង្ច្ាំស្មប្រជាជន  
១០០ ០០០ 
នាក់ 

១៧ ២០  ១៤ ១៣ 

៨.២១ អប្តាព្ាបាលសជារជ័យននជាំងឺ្រសរង្ % ៩៤ ៩៤ ៩៦ >៩០ >៩០ 

៨.២២ 
អប្តាស្មារ់ននអនកជាំងឺ្ប្រុនចាញ់រាយការណ៍សោយ 
មូលោានេុខាភិបាលស្មធារណៈសលើប្រជាជន១០០ 
០០០នាក់ 

១០០ ០០០
នាក់ 

០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ ០,០០ 

៨.២៣ 
អាាំង្េុីដ្ង់្ននជាំងឺ្ប្រុនចាញ់(ករណីថមី) 
សលើប្រជាជន 

១០០០នាក់ ១,៩ ០,៦៥ 
០,២១ 

(១០ស្ខ) 
០,៦៥ ០,៤០ 

៨.២៤ អប្តាស្មារ់សោយជាំងឺ្ប្រុនឈាម % ០,០៧ ០,០១ ០,៣ <០,២ <០,២ 

 
៣- រងាារនងិ្ប្ររ់ប្រង្ជាំង្មឺនិឆលង្ 
នងិ្រញ្ាេខុភាពស្មធារណៈ       

៨.២៥ 
ភាររយននប្រជាជនអាយុពី២៥-៦៩ឆ្នាំមន 
ជាំងឺ្សលើេេមាធ្ឈាមបានទទួលការ 
ព្ាបាល 

% ២៣,១២ ២៩,០៧  ៤៥ ៥០ 

៨.២៦ 
ភាររយននប្រជាជនអាយុពី២៥-៦៩ឆ្នាំមន 
ជាំងឺ្ទឹកសនាមស្ផែមបានទទួលការព្ាបាល 

% ២៨,៦ ៤៣,១៩  ២៤ ២៦ 



របាយការណ៍ពាក់កណ្តា លអាណត្ាិឆ្ន ាំ២០២១ នៃការអៃុវត្ាផែៃការយុទ្ធសាស្រ្ាអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣  

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ ix 

 េចូ្នាករេាំខាន់ៗ  ឯកតា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

៨.២៧ 
ភាររយននស្រេតអីាយុ៣០សៅ៤៩ឆ្នាំ ស្ដ្លបាន
ទទួលការប្ស្មវប្ជាវរកជាំងឺ្មហារីកមត់េ្បួន
យ៉ាង្តិច្មួយសលើក  

% ០,៣១ ០,៥៤  ១០ ១២ 

៨.២៨ 
អប្តាវុះកាត់ជាំងឺ្ស្ភនកស ើង្បាយកនុង្ច្ាំស្ម 
ប្រជាជន១លាននាក់ 

១លាននាក់ ២.៥៦២ ២.៣៣៤ ១.៣៤០ ៣.២០០ ៣.៣០០ 

៨.២៩ 

អប្តាសប្រវ៉ា ង់្ននការសប្រើប្បាេថ់្ននាំជក់៖  
- អាយុសលើេពី១៥ឆ្នាំ 

 
- អាយុពី១៣-១៥ឆ្នាំ 

% 

 
រៈ៣៥,៣ 
េៈ១១,៦ 
រៈ២,៩ 
េៈ១,៩ 

(២០១៦) 

   
១៧,៨ 

 
២,០ 

 
១៦,៨ 

 
១,៩ 

៨.៣០ សប្រវ៉ា ង្់ននការសប្រើប្បាេ់ស្មរជាតិអាល់កុលកនុង្ 
ច្ាំស្មមនុេ្សសពញវ័យចារ់ពីអាយុ១៨ឆ្នាំ % 

៤៥,៥ 
(២០១៦) 

  ៤៥,១ ៤៥,០ 

៨.៣១ 
ភាររយននប្រជាជនសពញវ័យមនជាំងឺ្ធាាក់ទឹក
ចិ្តតបានទទួលសេវព្ាបាល 

% ២,២ ១,៩ ១,៣ ៦ ៧ 

៨.៣២ 
ច្ាំនួននិង្ភាររយននប្រជាជនសប្រើប្បាេ់សប្រឿង្
សញៀនបានទទួលសេវព្ាបាល 

% ៤៥ ៥០ ២២,៩ ៨០ >៨០ 

 ៤- ពប្ង្ងឹ្ប្រពន័ធេខុាភបិាល       

៨.៣៣ 
ភាររយននមូលោានេខុាភិបាលស្ដ្លមន 
េតុកឱេថស្មរវនតនិង្ឧរករណ៍ររិកាារសពទ្យ 
ចាាំបាច់្ស្ដ្លបានកាំណត់១៥មុខ 

% ៧៣ n.a n.a ៨៧ ៨៨ 

៨.៣៤ ភាររយននការផតលឈ់ាមសោយអនកេម័ប្រចិ្តត % ២១,៧ ១៣,២ 
៦,៩៥ 

(១០ស្ខ) 
២១ ២២ 

៨.៣៥ 
ច្ាំនួនសលើកននការពិសប្ោុះជាំងឺ្សប្ៅករណីថមីររេ់ 
ប្រជាជនមួយនាក់កនុង្មួយឆ្នាំ 

ច្ាំនួនសលើក ០,៧២ ០,៦៧ ០,៥០ ០,៨៧ ០,៨៩ 

៨.៣៦ អប្តាស្មារ់សៅមនៃីរសពទ្យ % ០,៦២ ០,៧៥ ១,៣៤ <១ <១ 

៨.៣៧ 
ភាររយននប្រជាជនស្ដ្លប្ររដ្ណតរ់សោយ 
ប្រព័នធោាំពារេុខភាពេង្គម(មូលនិធិ្េម 
ធ្ម៌និង្ធានារា៉ារ់រង្េុខភាព) 

% ៣៨,៥ ៣៩,៥ n.a ៤៣ ៤៥ 

៨.៣៨ 
ច្ាំ្យច្រនតននថវិកាជាតិសលើេុខភាពរិតជា
%ននផលិតផលេរុរកនុង្ប្េុក 

% n.a n.a n.a ២,២ ២,៣ 

៨.៣៩ េនៃេ្សន៍ននរុណភាពព័ត៌មនេខុាភិបាល % ៩៣,៨៧ ៩៥,១៣ ៩៤,៦៩ ៩៨ >៩៧ 

៨.៤០ 
ភាររយននមណឌលេុខភាពស្ដ្លមនរណៈ 
កមមការប្ររ់ប្រង្មណឌលេុខភាពដ្ាំសណើរការ
សពញសលញ 

% ៨៧,១២ ៩០,៩៥ 
៨៥,៦២ 
(៦ស្ខ) 

>៨៥ ៩០ 

        
        

៩.០០ អររ់ ំ  ២០១៨-១៩ ២០១៩-២០ ២០២០-២១ ២០២១-២២ ២០២២-២៣ 

៩.០១ 
អប្តាចូ្លសរៀនកុមរអាយុ៥ឆ្នាំ ប្ររ់រូរភាព 
(មសតតយ្យេិក្ារដ្ឋ េ រមន៍ និង្ឯកជន) 

% ៥៨,១ ៦២,៩ ៦១,១ ៦៣,២ ៦៤,៥ 

 អប្តាពិតននការេិក្ាសៅរឋមេិក្ា       
៩.០២ េរុរ % ៩៨,០ ៩៧,៣ ៩១,៩ ៩៨,៤ ៩៨,៥ 
៩.០៣ ប្រុេ % ៩៧,៥ ៩៦,៨ ៩១,០ ៩៨,៣ ៩៨,៥ 
៩.០៤ ប្េី % ៩៨,៥ ៩៧,៩ ៩២,៣ ៩៨,៨ ៩៩,០ 



របាយការណ៍ពាក់កណ្តា លអាណត្ាិឆ្ន ាំ២០២១ នៃការអៃុវត្ាផែៃការយុទ្ធសាស្រ្ាអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣  

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ x 

 េចូ្នាករេាំខាន់ៗ  ឯកតា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
៩.០៥ ទីប្រជុាំជន % ១០៤,៦ ១០៥,៣ ៩៦,៤ ៩៧,៩ ១០០ 
៩.០៦ ជនរទ % ៩៦,៦ ៩៥,៦ ៩០,៩ ៩៧,៦ ៩៨,០ 

 អប្តារួមននការេិក្ាសៅរឋមេិក្ា       
៩.០៧ េរុរ % ១១៣,៥ ១១៩,៩ ១០៩,០ ១០៩,៨ ១០៨,០ 
៩.០៨ ប្រុេ % ១១៤,៤ ១១២,៤ ១០៩,៣ ១១០,៨ ១០៩,០ 
៩.០៩ ប្េី % ១១២,៥ ១១១,១ ១០៨,១ ១០៨,៩ ១០៧,០ 

 អប្តារញ្ចរ់ការេិក្ាសៅរឋមេិក្ា       
៩.១០ េរុរ % ៨៦,២ ៨៨,២ ៨៧,៤ ៨៥,៥ ៨៦,២ 
៩.១១ ប្រុេ % ៨២,៣ ៨៤,១ ៨៣,៤ ៨៣,៨ ៨៥,០ 
៩.១២ ប្េី % ៩០,៤ ៩២,៧ ៩១,៦ ៩០,១ ៩១,០ 

 អប្តារួមននការេិក្ាសៅមធ្្យមេិក្ារឋមភូមិ       
៩.១៣            េរុរ % ៥៩,១ ៥៩,៩ ៦០,៧ ៦៥,២ ៦៦,៧ 
៩.១៤ ប្រុេ % ៥៤,៩ ៥៥,១ ៥៥,៣ ៦៣,០ ៦៥,០ 
៩.១៥ ប្េី % ៦៣,៨ ៦៥,១ ៦៦,៦ ៧០,៣ ៧២,០ 
៩.១៦ ទីប្រជុាំជន % ៦៦,៩ ៧០,១ ៧២,៧ ៧២,៦ ៧៤,០ 
៩.១៧ ជនរទ % ៥៧,៣ ៥៧,៤ ៥៧,៨ ៦៣,៨ ៦៥,៤ 

 អប្តារញ្ចរ់ការេិក្ាមធ្្យមេិក្ារឋមភូមិ       
៩.១៨ េរុរ % ៤៧,៦ ៤៧,៣ ៤៨,១ ៥១,៤ ៥២,៦ 
៩.១៩ ប្រុេ % ៤២,៩ ៤២,៤ ៤៣,១ ៤៨,៥ ៥០,០ 
៩.២០ ប្េី % ៥២,៦ ៥២,៥ ៥៣,៤ ៥៥,៣ ៥៦,៣ 

 អប្តារួមននការេិក្ាសៅមធ្្យមេិក្ាទុតិយភូមិ       
៩.២១ េរុរ % ២៩,៧ ៣០,៩ ៣២,២ ៣៦,១ ៣៨,០ 
៩.២២ ប្រុេ % ២៦,៧ ២៧,១ ២៨,៥ ៣៤,១ ៣៦,១ 
៩.២៣ ប្េី % ៣២,៩ ៣៥,១ ៣២,៣ ៣៨,២ ៤០,០ 
៩.២៤ ច្ាំនួនវិទ្ាល័យរសច្ចកសទេ ច្ាំនួន ១៤ ១៦ ១៧ ១៦ ១៩ 
៩.២៥ ច្ាំនួនេិេ្សសៅមធ្្យមេិក្ារសច្ចកសទេ ច្ាំនួន ២ ១០៣ ២ ៧១៧ ៣ ៣២៤ ២ ៦៩៤ ៣ ០០០ 

 
អប្តារួមននការេិក្ាសៅឧតតមេិក្ា(១៨-
២២ឆ្នាំ) 

      

៩.២៦ េរុរ % ១១,៦ ១២,០ ១៣,៣ ១៥,១ ១៦,០ 
៩.២៧ ប្រុេ % ១៣,២ ១២,២ ១៥,៥ ១៦,៩ ១៨,៣ 
៩.២៨ ប្េី % ១១,៣ ១១,៨ ១១,៩ ១២,៧ ១៣,០ 

 
ភាររយនិេ្សិតចុ្ុះសឈាាុះចូ្លសរៀនកនុង្កមមវិធី្ 
រណតតុះរ្ាលស្ផនកស្េៃម 

   
 

  

៩.២៩ េរុរ % ២៧,១ ២៨,៣ ៣០,៤ ៣១,០ ៣២,០ 
៩.៣០ ប្រុេ % ៣៦,៧ ៤០,១ ៤៥,៤ ៤៦,១ ៤៦,៨ 
៩.៣១ ប្េី % ១៧,៤ ១៦,៩ ១៧,៥ ២១,៥ ២២,៥ 
៩.៣២ អប្តាអកខរជនសពញវ័យ(១៥ឆ្នាំស ើង្) % ៨២,៥ ៨២,៥ ៨៧,៨ ៨៦,៩ ៨៨,០ 

 

 

    

  

១០.០០ កមមវធិ្ីេមាតមនី       

១០.០១ 
ជនរង្សប្ោុះសោយស្មរមីននិង្េាំណល់
ជាតិផៃុុះពីេស្រងាាមប្រចាាំឆ្នាំ(ស្មារ់/ររួេ)  

នាក់ ៧៧ ៦៥ ៤៤ ៣៨ ៣៤ 

១០.០២ 
ច្ាំនួនជនរង្សប្ោុះសោយស្មរការសលង្និង្នច្ន 
ប្ោរ់មីននិង្េាំណលជ់ាតិផៃុុះពីេស្រងាាមប្រចាាំ
ឆ្នាំ(ស្មារ់/ររួេ) 

នាក់ ៤៨ ៣០ ២១ ១៩ ១៧ 



របាយការណ៍ពាក់កណ្តា លអាណត្ាិឆ្ន ាំ២០២១ នៃការអៃុវត្ាផែៃការយុទ្ធសាស្រ្ាអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣  

សូចនាករសសដ្ឋកិចច សង្គមកិចចសំខាន់ៗ xi 

 េចូ្នាករេាំខាន់ៗ  ឯកតា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១០.០៣ 
នផៃដី្េរុរសបាេេមាតមីននិង្េាំណល់ជាតិ
ផៃុុះពីេស្រងាាម(ស្ផែកសលើលទធផលពីការ
ប្ស្មវប្ជាវមូលោាន) 

 .ត. ១២ ៦៧៦ ១៥ ៣២៨ ១៦ ៧៦៤ ២១ ៤០០ ២១ ៤០០ 

១០.០៤ នផៃដី្សបាេេមាតមីន  .ត. ៩ ១៣៧ ៩ ៤៧៨ ១០ ០៩៩ ១៧ ៤០០ ១៧ ៤០០ 
១០.០៥ នផៃដី្សបាេេមាតេាំណលជ់ាតិផៃុុះពីេស្រងាាម  .ត. ៣ ៥៣៩ ៥ ៨៥០ ៥ ៦៦៥ ៤ ០០០ ៤ ០០០ 

        



របាយការណ៍ពាក់កណ្តា លអាណត្ាិឆ្ន ាំ២០២១ នៃការអៃុវត្ាផែៃការយុទ្ធសាស្រ្ាអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣  

មាតិកា  xii 

មាតិកា 
ទាំព័រ 
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ជំពកូទ១ី  េសចក្តេីផ្តើម  1 

ជំពកូទី១ 
	

េសចក្តីេផ្តើម	

១- វ រ 
១.១- េ្រកាមបាវចនា ជតិ សន ្រពះម ក ្រត ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ(ផ.យ.អ.ជ.) 
២០១៩-២០២៣ ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងជាែផនទីបងាញផ្លូវមួយស្រមាប់អនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តចតុេកាណ 
ដំណាក់កាលទី៤ េដើម ីកំេណើន ការងារ សមធម៌ និង្របសិទ្ធភាព ក្នុងេគាលបំណងេលើកស្ទួយ
ជីវភាពរស់េនៅរបស់្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា និងេឆាះេទៅ្របេទសមានចំណូលមធ មក្រមិតខ្ពស់ឆំា 
២០៣០។ 
១.២-  ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ គឺជាឧបករណ៍ស្រមាប់អនុវត្តេដើម ីសេ្រមចបានេគាលេដៅ
អភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា(គ.អ.ច.ក.) ២០១៦-២០៣០ និងចូលរួមចំែណកក្នុងការ
សេ្រមចបានរេបៀបវារៈឆំា២០៣០របស់អង្គការសហ្របជាជាតិ ្រពមទំាងការេប្តជាចិត្តថាក់ជាតិ
និងអន្តរជាតិេផ ងៗេទៀត។ អាទិភាពជាយុទ្ធសា្រស្តសំខាន់េនៅក្នុងផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 
បានត្រមង់ទិសការអភិវឌ ្របេទសកម្ពុជា ឱ កាយេទៅជា្របេទសចំណូលមធ មក្រមិតខ្ពស់េនៅឆំា
២០៣០។  របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ៃនការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 
េនះ នឹងបងាញអំពីសូចនាករអភិវឌ ន៍ េពលេវលា ្រកបខ័ណតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្លេដាយ 
ែផ្អកេលើលទ្ធផលនិងការប៉ាន់សានថវិកាតាមវិស័យនីមួយៗ។ 
១.៣- េដាយែផ្អកេលើសារៈសំខាន់ៃនែផនការអភិវឌ ន៍និងការេ្របើ្របាស់ធនធានរបស់្របេទស 
រាជរដាភិបាលកម្ពុជា្រតូវេរៀបចំរបាយការណ៍វាយតៃម្លការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។ 
្រកសួងែផនការមានតួនាទីដឹកនំាការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ រួមមានការេរៀបចំ ការ
ស្រមបស្រមួល ការតាមដាន និងរាយការណ៍្របចំាឆំា ពាក់កណា្ដលអាណត្តិ និងបញ្ចប់អាណតិ្ត។ 

១.៤- ក្នុងឆំា២០២១ រាជរដាភិបាលកម្ពុជាមានភារកិច្ចេរៀបចំរបាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិ
ឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ ែដលនឹងរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលៃន
ការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ ចាប់ពីឆំា២០១៩ រហូតដល់ែខមិថុនាឆំា២០២១ និងេស្នើេឡើង
នូវសកម្មភាពនិងចំណុចេដៅែដល្រតូវបន្តអនុវត្តស្រមាប់រយៈេពលែដលេនៅសល់របស់ែផនការ
េនះ។ ដំេណើរការៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍េនះមានការពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ្រកសួង សាប័ន
ទំាងអស់ ៃដគូអភិវឌ  និងសង្គមសីុវិល។ ក្នុងដំេណើរការៃនការវាយតៃម្លេនះ ការសេ្រមចបានជាក់
ែស្តង្រតូវបានវាស់ែវងេធៀប នឹងសូចនាករនិងចំណុចេដៅែដលបានកំណត់។ 

១.៥- េដាយមានសានភាពដូចគាេទៅនឹង្របេទសនានាេនៅក្នុងពិភពេលាក ជំងឺកូវីដ-១៩ បាន
ជះឥទ្ធិពលមកេលើ្របេទសកម្ពុជាចាប់ពីចុងឆំា២០១៩ ដូចេនះរបាយការណ៍េនះនឹងបងាញអំពី
ផលប៉ះពាល់ៃនជំងកូវីដ-១៩ េលើលទ្ធផលៃនការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ និងេស្នើេឡើងនូវ
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វិធានការនិងអន្តរាគមន៍នានា េដើម ីេដាះ្រសាយសានភាពេនះស្រមាប់រយៈេពលែដលេនៅសល់
របស់ែផនការ។ 
២- េគលបំណង 
១.៦- េគាលបំណងៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្ត
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣  គឺេដើម ីវាយតៃម្លសមិទ្ធផលៃនការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 
្រពមទំាងយុទ្ធសា្រស្តចតុេកាណ ដំណាក់កាលទី៤ ែដលមានអាទិភាពចំនួន៤ គឺ (១)ការអភិវឌ
ធនធានមនុស  (២)ការេធ្វើពិពិធកម្មេសដ្ឋកិច្ច (៣)ការអភិវឌ វិស័យឯកជននិងការងារ និង(៤)
កំេណើន្របកបេដាយចីរភាពនិងបរិយាបន្ន េហើយមានការែកទ្រមង់អភិបាលកិច្ចល្អែដលជាស្នលូៃន
យុទ្ធសា្រស្ត។  

១.៧- របាយការណ៍េនះ ក៏មានេគាលបំណងបងាញអំពីវឌ នភាពេធៀបនឹងែផនការេដាយពិនិត
េមើលែខ ្រចវាក់លទ្ធផលនិងកតាពាក់ព័ន្ធេផ ងៗ ែដលជាការវាស់ែវងេដាយែផ្អកេលើភស្តុតាងនិង
េ្របើ្របាស់ជា្របភពទិន្នន័យសំខាន់ស្រមាប់ការេរៀបចំែផនការនិងកម្មវិធីេផ ងៗ។ របាយការណ៍
ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣េនះ បានវាយតៃម្លការ
អនុវត្តេធៀបនឹងចំណុចេដៅែដលមានែចងក្នុងផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។ 

១.៨- េគាលបំណងជាក់លាក់ៃនការេរៀបចំរបាយការណ៍េនះមានដូចខាងេ្រកាម៖ 
 វាយតៃម្លសមិទ្ធផលសំខាន់ៗេធៀបនឹងសូចនាករនិងចំណុចេដៅតាមវិស័យនីមួយៗ រួមទំាង

ការេស្នើេឡើងនូវវិធានការែកត្រមូវមួយចំនួន 
 វិភាគនិងរាយការណ៍អំពីការែ្រប្របួលតាម្រកសួង សាប័ន ក្នុងការសេ្រមចបានសមិទ្ធផល

ពាក់កណា្ដលអាណត្តិេនះេដាយេ្របើ្របាស់ការវិនិច្ឆ័យវាយតៃម្ល េដើម ីេឆាះេទៅរកការសេ្រមច 
ចិត្តែផ្នកេគាលនេយាបាយេដាយែផ្អកេលើភស្តុតាង 

 កំណត់វិធានការយុទ្ធសា្រស្តែកត្រមូវនិងសកម្មភាពនានាែដលចំាបាច់ េដើម ីជំរុញការសេ្រមច 
បានលទ្ធផលនានាែផ្អកេលើភាព្របឈមែដលបានជួបក្នុងការអនុវត្ត 

 កំណត់ការែកស្រមួលនានាេដើម ីសេ្រមចបានលទ្ធផលែដលេ្រគាងទុកក្នុងសានភាពៃន
ជំងឺកូវីដ-១៩ និងសុខដុមនីយកម្មែផនការ កម្មវិធី និងចំណុចេដៅថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាម
ជាតិ និង 

 កំណត់អំពីរេបៀបវារៈែដល្រតូវអនុវត្តស្រមាប់េពលេវលាែដលេនៅសល់របស់ផ.យ.អ.ជ. 
២០១៩-២០២៣ េដើម ីសេ្រមចបានេគាលេដៅរបស់យុទ្ធសា្រស្តចតុេកាណ ដំណាក់កាល
ទី៤ និងចំណុចេដៅរបស់គ.អ.ច.ក. េនៅឆាំ២០៣០។   

៣- វិធី ្រស្ត 
១.៩- ្រកសួង សាប័ន និងៃដគូអភិវឌ  ្រពមទំាងសង្គមសីុវិល្រតូវបានេធ្វើការពិេ្រគាះេយាបល់េដើម ី
ផ្តល់របាយការណ៍វឌ នភាពេទៅតាមការេស្នើសំុរបស់្រកសួងែផនការ។ ឧទាហរណ៍ ្រកសួង សាប័ន
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្រតូវរាយការណ៍អំពីសមិទ្ធផលសេ្រមចបានស្រមាប់ឆំា២០១៩ ឆំា២០២០ និង្រតឹមែខមិថុនា ឆំា
២០២១ រួមទំាងប ្របឈមនានាែដលជួប្របទះក្នុងការអនុវត្តែដលេធ្វើឱ មិនសេ្រមចបានចំណុច 
េដៅែដលបានេ្រគាងទុក និងេស្នើេឡើងនូវការែកត្រមូវេគាលនេយាបាយនានាេដើម ីេដាះ្រសាយប
្របឈមទំាងេនាះនិងប ្របឈមែដលេកើតេចញពីការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩។ 

១.១០- េដាយអនុេលាមតាមទ្រមង់របាយការណ៍ៃនផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ ការវាយតៃម្ល
្រតូវបានេធ្វើេឡើងេដាយែផ្អកេលើេគាលការណ៍វាយតៃម្លចំនួន៤ គឺ (១)ភាពទាក់ទង (២)ភាពសក្តសិិទ្ធ ិ
(៣)្របសិទ្ធភាព និង(៤)ចីរភាព។ ការវាយតៃម្លភាពទាក់ទងវាយតៃម្លលទ្ធផលែដលរពឹងថា មាន
ភាពសីុគាជាមួយនឹងអាទិភាពជាតិែដរឬេទ និងថា េតើការេរៀបចំែផនការមានលក្ខណៈសមរម
េដើម ីសេ្រមចបានលទ្ធផលរពឹងទុកឬេទ។ ភាពសក្តិសិទ្ធិ វាយតៃម្លថា លទ្ធផលរពឹងទុកសេ្រមច
បានែដរឬេទ េនៅេពលេធ្វើការវាយតៃម្លេធៀបជាមួយចំណុចេដៅ។ ្របសិទ្ធភាព វាស់ែវងេលើការេ្របើ
្របាស់ធនធានេដើម ីសេ្រមចបានធាតុេចញ។ ចីរភាព វាយតៃម្លេលើការបន្តនិរន្តរភាពៃនធាតុេចញ
និងលទ្ធផលែដលេកើតេចញពីការអនុវត្តែផនការ។ ការវាយតៃម្លពីចីរភាព ្រតូវគិតគូរពីហានិភ័យ
ែផ្នកនេយាបាយ េសដ្ឋកិច្ច សាប័ន បេច្ចកេទស សង្គម បរិសាន និងហិរញ្ញវត្ថុ និងគិតគូរពីវិធានការ
ស្រមាប់េដាះ្រសាយ។  
៤-  បរបិទ្រពះ ជ ច្រកកមពជុ 

១.១១-  ជាង២ទសវត ចុងេ្រកាយេនះ ្របេទសកម្ពុជាមានការវិវត្តគួរឱ កត់សមា្គល់ េដាយបាន
កាយជា្របេទសែដលមានចំណូលមធ មក្រមិតទាបេនៅឆាំ២០១៥ និងឈានេទៅកាយជា្របេទស
ែដលមានចំណូលមធ មក្រមិតខ្ពស់េនៅឆំា២០៣០។ េដាយសារមានកំេណើនខ្ពស់ក្នុងវិស័យកាត់
េដរនិងេទសចរណ៍ េសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានរក កំេណើនេសដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់៧,៧% ចាប់ពីឆំា១៩៩៨ 
រហូតដល់ឆំា២០១៩ ែដលេធ្វើឱ កម្ពុជាកាយជា្របេទសែដលមានេសដ្ឋកិច្ចរីកចេ្រមើនេលឿនបំផុត
មួយក្នុងពិភពេលាក(ធនាគារពិភពេលាក ឆំា២០២១)។  
១.១២- ក្នុងឆំា១៩៩៤ រាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់នូវទស នវិស័យរយៈេពលែវងមួយគឺកម្មវិធី
ជាតិនីតិសម ទានិងអភិវឌ ន៍កម្ពុជា ស្រមាប់ការផ្តួចេផ្តើមដំេណើរការសារនិងអភិវឌ េហដារចនាសម្ព័ន្ធ 
ជាតិ សង្គម រូបវន្ត និងសាប័នេឡើងវិញ។ ែផ្អកេលើទស នវិស័យេនះ ែផនការអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ច(ផ.អ.ស.ស.)៥ឆំាេលើកទី១ ១៩៩៦-២០០០ និងែផនការអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច
(ផ.អ.ស.ស.) ៥ឆំាេលើកទី២ ២០០១-២០០៥ ្រតូវបានេរៀបចំេឡើង។ ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ
ន៍ជាតិ(ផ.យ.អ.ជ.) ២០០៦-២០១០ ្រតូវបានេធ្វើបច្ចុប ន្នភាពជាែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍
ជាតិ បច្ចុប ន្នកម្ម ២០០៩-២០១៣ េដើម ីមានសង្គតិភាពជាមួយអាណត្តិរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា 
េដើម ីអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តចតុេកាណ ដំណាក់កាលទី២ និង េគាលេដៅអភិវឌ ន៍សហស វត កម្ពុជា។    
១.១៣- ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ និង ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដើម ី
អនុវត្តេគាលនេយាបាយជាតិែដលនឹងែ្របកាយ្របេទសកម្ពុជាជា្របេទសែដលចំណូលមធ មក្រមិត 
ខ្ពស់ ដូចមានែចងក្នុងយុទ្ធសា្រស្តចតុេកាណ ដំណាក់កាលទី៣ និងដំណាក់កាលទី៤។ យុទ្ធសា្រស្ដ
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ជំពកូទ១ី  េសចក្តេីផ្តើម  4 

ចតុេកាណ ដំណាក់កាលទី៤ គឺជារេបៀបវារៈេគាលនេយាបាយសង្គម េសដ្ឋកិច្ចៃនកម្មវិធីនេយា 
បាយរបស់រាជរដាភិបាលនីតិកាលទី៦ៃនរដ្ឋសភា និងមានមំុចំនួន៤ គឺ(១)ការអភិវឌ ធនធាន
មនុស  (២)ការេធ្វើពិពិធកម្មេសដ្ឋកិច្ច (៣)ការអភិវឌ វិស័យឯកជននិងការងារ និង(៤)ការ
អភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពនិងបរិយាបន្ន េហើយមានការែកទ្រមង់អភិបាលកិច្ចល្អែដលជាស្នលូៃន
យុទ្ធសា្រស្ត។  
៥- ទ្រមងៃ់នរបយករណ៍ពក់ក ្ត ល ណត្តិឆន ២ំ០២១ 

១.១៤-  របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 
្រតូវបានេរៀបចំេឡើងជា៦ជំពូក។ ជំពូកទី១ បងាញអំពីេសចក្តីេផ្តើម។ ជំពូកទី២ បងាញអំពីការ
អភិវឌ ែផ្នកមា៉្រកូេសដ្ឋកិច្ច។ ជំពូកទី៣ បងាញេដាយសេង្ខបអំពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗនិងប
្របឈម េនៅក្នុងអំឡុងេពលៃនការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។ ជំពូកទី៤ បងាញអំពីវិធាន 
ការនិងសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗែដលនឹង្រតូវបន្តអនុវត្តស្រមាប់អាណត្តិែដលេនៅសល់
របស់ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។ ជំពូកទី៥ បងាញអំពីការប៉ាន់សានតៃម្លែដលរួមទំាងចំណាយ 
្របភពធនធាននិងការកំណត់កម្មវិធីចំណាយ។ ជំពូកទី៦ បងាញពីការតាមដាន ្រតួតពិនិត និង
វាយតៃម្ល និងេនៅចុងបញ្ចប់ ជំពូកទី៧ បងាញអំពីេសចក្តីសន្និដាន។ 
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ជំពូកទី២  
 

ការអនុវត្តម៉ាក្កូសេដ្ឋកិច្ច  

២.១- កម្ពុជា្សក្ម្ច្បាៃគួរឱ្យកត្់្មាល់ៃូវស្ថិរភាពៃសោបាយៃិងម៉ាក្កូស្ដ្ឋកិច្ច ៃិងកាំសណើៃ 
ស្ដ្ឋកិច្ចជាម្ធ្យម្ក្រមណ៧%កនុងម្ួយឆ្នាំ រន្ទារ់ពីកម្ពុជាទ្ទ្លួបាៃ្ៃតភិាពសពញសលញជាសលើក
ដ្ាំរូងសៅកនុងឆ្នាំ១៩៩៨ សក្កាយពជីសមលោះនែៃកនុងចារ់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧០ម្ក។ អត្ិែរណ្តមៃកក្ម្ិត្
ទារ រ ុផៃតមៃឱៃភាពថវកិាក្រមណ១៥%នៃែលតិ្ែលកនុងក្្ុក្រុរកនុងឆ្នាំ២០១៩។  រាំណុល
សាធារណៈ មៃកក្ម្ិត្ទារក្រមណ២៨,២%នៃែលិត្ែលកនងុក្្ុក្រុរសៅកនុងឆ្នាំ២០១៩1។ 
២.២- តម្រយៈការសរើកច្ាំហសជើងសម្ឃ ពាណិជជកម្មអៃតរជាតិ្ៃិងការវិៃិសោគបាៃជាំរុញដ្ល់
ការវិៃិសោគផ្ទាល់ពីររសទ្្ៃិងហិរញ្ញរ្បទាៃសក្ៅក្រសទ្្ ្ក្មរ់គាំក្ទ្ដ្ល់វិ្យ័កម្មៃតសាល 
្ាំណង់ ៃិងសទ្្ច្រណ៍។ ផែែកសលើធន្ទគរពិភាពសោកៃិងគណៈកមាធិការៃីត្ិ្ម្្បទាៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ 
កម្ពុជា កម្ពជុាទ្ទ្ួលបាៃហិរញ្ញរ្បទាៃ្ហក្រត្ិរត្តិការ្ក្មរ់ឆ្នាំ២០១៩  ទ្ាំហាំក្រមណ១ ៩៨១ 
ោៃដ្ុោលរអាសម្ រិក ដែលអាច្ចាត្់ទ្ុកថាមៃកក្ម្តិ្ខ្ព្់ សក្រៀរសធៀរជាម្យួជាំៃួយអភិវឌ្ឍៃ៍ែលូវការ
ម្ធ្យម្ដ្ល់រណ្តាក្រសទ្្ច្ាំៃួៃ១៣១ ផដ្លមៃច្ាំៃួៃ៨៤០,០២ោៃដ្ុោលរអាសម្ រិក។ សោយសារ
្ថិរភាពកាំសណើៃ បាៃសធវើឱយ្កម្ពុជាមៃច្ាំណលូម្ធ្យម្្ក្មរ់ម្ៃុ្ស្មនក់កនុងម្ួយឆ្នាំមៃកក្ម្ិត្ខ្ព្់
ជាង១.០៤៥ដ្ុោលរ  ផដ្លសធវើឱ្យកម្ពជុាកាលយជាក្រសទ្ ផ្ដ្លមៃច្ាំណលូម្ធយ្ម្កក្ម្ិត្ទារសៅឆ្នាំ២០១៥។ 
២.៣- សទាោះជាដ្ូច្សៃោះកតី សោយសារការរីករាលោលជាសាកលនៃជាំងឺកូវដី្-១៩ កាំសណើៃស្ដ្ឋកិច្ច 
ម្ិៃអាច្រៃតទ្ទ្លួបាៃដ្ចូ្កក្ម្ិត្ផដ្លបាៃរពំឹងទ្កុសទ្ សោយសារ្កម្មភាពពាណិជជកម្មមៃការ
ថយច្ុោះ ការវិៃិសោគផ្ទាល់ពីររសទ្្បាៃកាត្់រៃថយ ៃិងកនងុសពលជាម្ួយគន មៃត្ក្ម្ូវការធាត្ចុ្ូល
រផៃថម្សទ្ៀត្្ក្មរគ់ាំក្ទ្ដ្ល់ការផ្ទល្ ់រតូររច្ន្ទ្ម្ពៃ័ធស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា។ សោយសារការរីករាលោល
នៃជាំងកឺូវីដ្-១៩ ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏មៃែលរ ោះពាល់ជាអវិជជមៃ រផៃថម្សលើ្មាធកនុងវិ្័យស្ដ្ឋ
កិច្ច្ាំខាៃ់ៗ។ វិ្ ័យទាាំងសន្ទោះ មៃដ្ចូ្ជាការន្ទាំសច្ញ្សម្លៀករាំពាក់ ការម្កដ្ល់នៃសភញៀវសទ្្ច្រណ ៍
ររសទ្្ ្ាំណង់ ៃិងការវិៃិសោគផ្ទាល់ពីររសទ្្ជាសដ្ើម្ ដែលបាៃជួរក្រទ្ោះៃឹងការធាលក់ច្ុោះម្ិៃធាលរ់ 
មៃពីម្ុៃម្ក។  
២.៤- ផែនកដ្ូច្ខាងសក្កាម្សៃោះ ៃឹងរង្ហាញពីលទ្ធែល្ាំខាៃ់ៗនៃការ្សក្ម្ច្បាៃម៉ាក្កូស្ដ្ឋកិច្ច 
សៅកនុងការអៃុវត្តផែៃការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍៃ៍ជាត្(ិែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ ក្ពម្ជាម្យួៃឹង
ការពណ៌ន្ទពីលកខណៈ្ាំខាៃ់ៗនៃសគលៃសោបាយសារសពើពៃធៃិងរូរិយវត្ថ។ុ ជាម្ួយគនសៃោះ ក៏ៃងឹ
ែតល់ជូៃៃូវជាំហាៃផដ្លក្ត្វូអៃុវត្តរៃត រន្ទារ់ពកីារពិៃិត្្យសម្ើលពីរញ្ហាក្រឈម្ៃិងឧរ្គគន្ទន្ទ 
ផដ្លជួរក្រទ្ោះកនុងសពលអៃុវត្ត។       

២.១- វឌ្ឍនភាពេំខាន់ៗននម៉ាក្កូសេដ្ឋកិច្ច 
 

1 ធន្ទគរជាតិ្នៃកម្ពុជា កក្មិ្ត្នៃរាំណុលររសទ្្្រុរ តម្វិ្យ័ 
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២.៥- សទាោះរីជា្សក្ម្ច្បាៃកាំសណើៃស្ដ្ឋកិច្ចរឹងមាំក្រមណ៧,១% សៅកនុងរយៈសពលកៃលងសៅកត ី
កម្ពុជាបាៃជួរក្រទ្ោះៃូវកាំសណើៃស្ដ្ឋកិច្ចអវិជជមៃសលើកដ្ាំរូងកនុងរយៈសពលម្យួទ្្វត្ស្ កនុងកក្ម្ិត្ -
៣,១% កនុងឆ្នាំ២០២០ ផដ្លម្ូលសហត្ុច្ម្្បងរណ្តាលម្កពីការរីករាលោលនៃជាំងឺកូវីដ្-១៩។ សោយសារ 
កិច្ចខ្ិត្ខ្ាំក្រឹងផក្រងៃិងការែតល់អៃតរាគម្ៃ៍ជាសក្ច្ើៃររ្់រាជរោាភិបាលកម្ពុជាក្ត្មឹ្ផត្រយៈសពលខ្លី សៅ 
សដ្ើម្ឆ្នាំ២០២១ ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាៃ្ៃុោះសងើរស ើងវិញម្កក្ត្ឹម្២,៤% ៃិងតម្ការព្ាករររ្់
ធន្ទគរអភិវឌ្ឍៃ៍អា្ុី ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារំពឹងទ្ុកថាៃឹងសកើៃស ើងដ្ល់៥,៥% សៅកនុងឆ្នាំ២០២២។ សៅ
ម្ុៃសពលនៃការរីករាលោលនៃជាំងឺកវូីដ្-១៩ ែលតិ្ែលកនុងក្្ុក្រុរររ្់ក្រសទ្្ក្ត្ូវបាៃជាំរុញ
សលើ្លបស់ោយវិ្័យកម្មៃតសាល ្ាំណង់ ៃងិសទ្្ច្រណ៍។ ផែែកសលើរបាយការណ៍ក្រចាាំឆ្នាំ
២០១៩ររ្់ធន្ទគរជាត្និៃកម្ពុជា ការរួម្ច្ាំផណកររ្់វិ្័យឧ្្ាហកម្មកនុងែលិត្ែលកនុងក្្ុក
្រុរមៃកក្ម្ិត្៣៨,៣% ៃិងវិ្័យស្វាកម្មមៃកក្ម្ិត្៣៨,១% ផដ្លរង្ហាញថា វិ្័យទាាំងពីរសៃោះ
ន្ទាំម្ុខ្សគកនុងស្ដ្ឋកចិ្ចកម្ពជុា។ សទាោះជាដ្ចូ្សៃោះកតី សោយសារការរកីរាលោលនៃជំងឺកូវីដ្-១៩សៅផត្
រៃត ស្ដ្ឋកិច្ចតម្វិ្័យមៃការធាលក់ច្ុោះោ៉ាងខាលាំង រមួ្ទាាំងវិ្័យសទ្្ច្រណ៍ វិ្័យកម្មៃតសាល 
្ាំណង់ ៃិងវិ្័យពាក់ពៃ័ធសែ្សងសទ្ៀត្។ ដ្ូច្មៃរញ្ហាក់កនុងរបាយការណ៍វាយត្នម្លពី្ថរិភាពហិរញ្ញ
វត្ថុឆ្នាំ២០២០ ផដ្លសរៀរច្ាំសោយធន្ទគរជាត្ិនៃកម្ពជុា ការម្កដ្ល់នៃសភញៀវសទ្្ច្រររសទ្្បាៃថយ
ច្ុោះ៨០,២% ទ្ៃៃឹម្ៃឹងសៃោះ ការន្ទាំសច្ញែលតិ្ែល្សម្លៀករាំពាកប់ាៃថយច្ុោះ៩,៧% ៃិងែលតិ្ែល 
ផ្្បកសជើងថយច្ុោះក្រមណ១១,៦%។                    
២.៦- ែលិត្ែលកនុងក្្កុ្រុរកនុងម្ៃុ្្សមនក់ផដ្លវា្ផ់វងសោយការគណន្ទែលតិ្ែល្រុរ
ជាម្ធ្យម្កនុងម្ៃុ្្សមនក់ សៅកនុងអាំ ុងសពលនៃការអៃុវត្តផែៃការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍៃ៍ជាត្ិ ២០១៩-
២០២៣ មៃក្រមណ១ ៧០០ដ្ុោលរអាសម្ រិក ទ្ៃៃមឹ្ៃឹងសៃោះ អត្ែិរណ្តរក្ាបាៃ្ថិរភាពសៅកនុងកក្ម្ិត្ 
៣%កនុងឆ្នាំ២០២១ ផដ្លសធវើឱ្យកម្ពជុាបាៃកាលយជាក្រសទ្្ផដ្លមៃច្ាំណលូម្ធ្យម្កក្ម្ិត្ទារតាំង
ពីឆ្នាំ២០១៥ម្ក។ ដ្ូច្មៃរង្ហាញជូៃកនុងតរាង២.១ កក្ម្ិត្អត្ិែរណ្តកនុងក្រសទ្្បាៃសកើៃស ើង
ដ្ល់៣,៤% កនងុក្ត្ីម្ទ្២ី ឆ្នាំ២០២១ រ ុផៃតសៅផត្្ថិត្កនុងកក្ម្តិ្អាច្ក្គរ់ក្គងបាៃ។ ម្លូសហត្ុនៃ
ការសកើៃស ើងអត្ិែរណ្តសៃោះ គឺក្ត្ូវបាៃ្ៃមត្ថា ការរាលោលនៃជាំងឺកូវីដ្-១៩ ជាម្លូសហត្ុសធវើឱ្យនថល
ទ្ាំៃិញសកើៃស ើង ជាម្ួយៃងឹការែគត្់ែគង់ម្ិៃក្គរ់ក្គៃ់តម្ត្ក្ម្ូវការស្ដ្ឋកិច្ច្ រុរ។ 

តរាង២.១ : ្ចូ្ន្ទករម៉ាក្កសូ្ដ្ឋកចិ្ច្ ាំខាៃ់ៗ  ឆ្ន២ំ០១៨ - កកកោ ឆ្ន២ំ០២១ 
 ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ កកកោ 

២០២១ 
កាំសណើៃែលិត្ែលកនុងក្្ុក្រុរពិត្(%)  ៧,៥ ៧,១ -៣,១ ២,៤ 
ែលិត្ែលកនុងក្្ុក្រុរកនុងម្ៃុ្្សមនក់(ដ្ុោលរអាសម្ រិក)  ១ ៥៦៣ ១ ៧០០  ១ ៦៥៣ ១ ៧៣០ 
ការវិៃិសោគសធៀរៃឹងែលិត្ែលកនុងក្្ុក្រុរ(%) ៣១,១ ៣២,៦ ៣៥,៩ ៣៥,៨ 
អត្ិែរណ្ត(%) ២,៥ ១,៨ ២,៩ ៣,៤ 
អក្តរតូរក្បាក(់សរៀល/ដ្ុោលរអាសម្ រិក) ៤ ០៤៥ ៤ ០៥៥ ៤ ០៨០ ៤ ០៦៥ 

ប្រភព : ប្រសងួសសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ 
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ចំណូល ចំណាយ និងបំណុលសាធារណៈ(ឆ្ន ាំ២០១៨ - កកកដា ឆ្ន ាំ២០២១) 

២.៧- សៅម្ុៃសពលនៃការរីករាលោលនៃជាំងឺកូវីដ្-១៩ ការក្គរ់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុទ្ទ្លួបាៃែលលែ
ក្រស្ើរ សោយរកា្បាៃឱៃភាពថវកិាកនុងកក្ម្តិ្ទារជាង២%(តរាង២.២)។ សោយសារែលរ ោះ
ពាល់នៃការរីករាលោលជាំងឺកូវីដ្-១៩ ច្ាំណ្តយសាធារណៈមៃច្ាំៃួៃសលើ្ ច្ាំណូលររ្់រដ្ឋកនុង
កក្ម្ិត្៧,២% ៃិង១១,៣% សរៀងគន។  ការច្ាំណ្តយររ្់រាជរោាភិបាល មៃសារៈ្ាំខាៃ់ណ្ត្់កនុង
ការរសងកើៃត្ក្ម្ូវការ្រុរ ខ្ណៈសពលផដ្លមាៃការសក្រើក្បា្់ធៃធាៃសដ្ើម្្បីរសងកើៃទ្ិៃនែល ជាពិស្្ 
កនុងកាលៈសទ្្ៈផដ្ល្កម្មភាពមៃែលរ ោះពាលព់ីការរិទ្ខ្ៃរ់ក្រសទ្្ សដ្ើម្្បីទ្រ់សាាត្់ការរីករាល
ោលនៃជាំងឺកូវីដ្-១៩។ ជាម្ួយៃឹងការធាលកច់្ុោះនៃក្បាក់ច្ាំណូលក្នុងក្្កុរំពឹងទ្ុកកនុងការប្បៀបសធៀរ
ៃឹងការច្ាំណ្តយសាធារណៈផដ្លម្ៃិអាច្សជៀ្វាងបាៃ ឱៃភាពនៃច្ាំណូលពីសារសពើពៃធមៃការសកើៃ
ស ើង។ សទាោះរីជាមៃការវភិាជថវិកាម្លូធៃក៏សោយ ក៏ការរីករាលោលនៃកូវីដ្-១៩បាៃសធវើឱ្យក្រត្ិរត្តិ
ការម្ូលធៃអៃុវត្តបាៃផត្កនងុកក្ម្ិត្ម្ួយរ ុសណ្តណោះ ៃិងសធវើឱ្យរ ោះពាល់ដ្ល់្កម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចទាាំងម្ូល។ 
អនកជាំន្ទញបាៃទាញយកសម្សរៀៃពកីាររាាំង្ៃោះសោយសារការរីករាលោលនៃជាំងកឺូវីដ្-១៩សៃោះ សហើយបាៃ 
សក្គងទ្ុកៃូវវិធាៃការ្ម្ក្្រតម្រយៈការសធវើអៃតរាគមៃ៍រយៈសពលផវងសដ្ើម្ប្ីជាំរុញែលិត្កម្ម។ 

២.៨- ្ៃៃ្្សៃ៍រាំណលុសធៀរៃងឹែលិត្ែលកនុងក្្ុក្ររុផដ្លវា្់ផវងពីភាគរយនៃរាំណុល
សាធាណៈជាម្ួយៃឹងែលិត្ែលកនងុក្្ុក្រុរ ឬសធៀរជាម្យួៃឹងលទ្ធែលក្រចាាំឆ្នាំនៃ្កម្មភាព
ស្ដ្ឋកិច្ច ក្ត្ូវបាៃរក្ាឱយ្សៅកនុងកក្ម្ិត្្ថិរភាព គឺសក្កាម្៣០%2។ ផែែកសលើសគហទ្ាំព័រwww.tradinge 

conomics.com រាំណលុសាធារណៈសធៀរៃឹងែលតិ្ែលកនុងក្្ុក្រុរររ្់ក្រសទ្្នថមៃកក្ម្ិត្
៥០,៥% ក្រសទ្្សវៀត្ណ្តម្មៃកក្ម្ិត្៤៦,៧% ក្រសទ្្ឡាវមៃកក្ម្ិត្៥៥,៦៦%។ តម្ការ
្ិក្ារង្ហាញថា រាំណលុសាធារណៈបាៃែតល់ៃវូឥទ្ធិពលវជិជមៃដ្ល់កាំសណើៃែលិត្ែលកនុងក្្ុក
្រុរពិត្្ក្មរ់ម្ៃុ្ស្មនក់ សោយែតល់ៃូវហិរញ្ញរ្បទាៃក្រករសោយក្រ្ិទ្ធភាព្ក្មរ់ការវិៃិ- 
សោគសាធារណៈ ការជាំរញុកាំសណើៃស្ដ្ឋកិច្ចៃងិ្ខុ្ុមលភាព្ងគម្កនុងរយៈសពលផវង។ 

២.៩- ក្រហាក់ក្រផហលគនផដ្រ ្ៃៃ្ ្សៃ៍រាំណលុសធៀរៃឹងការន្ទាំសច្ញររ្់កម្ពុជាសៅកនុងរយៈ
សពលពាក់កណ្តាលអាណត្តិនៃការអៃុវត្តែ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ មៃកក្ម្ិត្ច្សន្ទលោះពី២៥% ដ្ល់ 
៣៥%(តរាង២.២)។ រង្ហា្់នៃរាំណលុររ្់ក្រសទ្្ម្ួយសធៀរៃឹងែលិត្ែលកនុងក្្ុក្រុរររ្់
ខ្លួៃគិត្ជាភាគរយ បាៃែតល់ៃូវការព្ាករដ្៏លែអាំពី្ម្ត្ថភាពកនុងការ្ងរាំណុលររ្់ខ្លួៃ។ សោង
តម្របាយការណ៍វភិាគរួម្គនម្ួយររ្ធ់ន្ទគរពិភពសោកៃិងម្ូលៃិធរិូរិយវត្ថុអៃតរជាត្ឆិ្នាំ២០១៩

 
2 ផែែកសលើធន្ទគរពិភពសោក ្ៃៃ្្សៃ៍រាំណុលផដ្លសលើ្ពី៧៧% អាច្រណ្តាលឱ្យមៃែលរ ោះពាល់អវិជជមៃដ្ល់កាំសណើៃស្ដ្ឋ
កិច្ច។ ម្្ា៉ាងសទ្ៀត្ ផែែកតម្ធន្ទគរអភិវឌ្ឍៃ៍អា្ីុ ស្ដ្ឋកិច្ចសៅទ្វីបអា្ីុមៃ្ៃៃ្្សៃ៍រាំណុលសធៀរៃឹងែលិត្ែលកនុងក្្ុក្រុរ 
កនុងកក្ម្ិត្៦៣,៥% កនុងឆ្នាំ២០២០ គឺមៃកក្ម្ិត្ទារខាលាំងជាង្ៃៃ្្សៃ៍រាំណុលសធៀរែលិត្ែលកនុងក្្ុក្រុរររ្់ស្ដ្ឋកិច្ចសាកល 
សោកផដ្លមៃកក្ម្ិត្១០៥,៤%។     



របាយការណ៍ពាក់កណ្តាលអាណត្តិឆ្នាំ២០២១ នៃការអៃុវត្តផែៃការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍៃ៍ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣ 

ជាំពូកទ្ី២  ការអៃុវត្តម៉ាក្កូស្ដ្ឋកិច្ច        8 

្តីពីច្ីរភាពរាំណលុ រង្ហាញថាវិរត្តិរាំណុលខាងសក្ៅររ្់កម្ពុជាក្ត្ូវបាៃចាត្់ថានក់ថាម្ិៃក្ត្ឹម្ផត្
មៃកក្ម្ិត្ហាៃិភ័យទាររ ុសណ្តណោះសទ្ រ ុផៃតក៏បាៃរង្ហាញែងផដ្រពី្ម្ត្ថភាពខាលាំងររ្់ក្រសទ្្កនងុ
ការក្គរ់ក្គងរាំណុលសៃោះ ផែែកតម្កក្ម្តិ្កាំណត្់នៃ្ូច្ន្ទករ្ៃៃ្ស្ៃ៍្ម្ភាគ។ 

តរាង២.២ : ច្ាំណលូ ច្ាំណ្តយ ៃងិ្ៃៃ្ ស្ៃរ៍ាំណលុ 

 ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ កកកដា ២០២១ 
ច្ាំណូល ២១,៩% ២៥,២% ២១,៨% ១៩,២% 

ច្ាំណ្តយ ២៣,៤% ២៥,៩% ២៩,០% ៣០,៥% 

រាំណុលសធៀរៃឹងែលិែលកនុងក្្ុក្រុរ ២១,៤% ២០,៩% ២៤,០៤%  

រាំណុលសធៀរៃឹងការន្ទាំសច្ញ ២៨,៤% ២៦,៧% ៣២,៨%  
ក្រភព : ក្ក្ួងស្ដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុ 
 

២.២- សោលនសោបាយសារសពើពនធនិងការកកទក្រង់ការក្របក់្រងហិរញ្ញវត្ថុ     
សាធារណៈ  

២.១០- សគលៃសោបាយសារសពើពៃធ គឺជាម្លូោាៃក្គឹោះ្ក្មរ់ក្គរ់ក្គងច្ាំណ្តយសាធារណៈៃិង
ការក្រម្ូលច្ាំណលូ ជាម្យួៃឹងការទ្ទ្ួលខ្ុ្ ក្ត្ូវកនងុការជាំរញុត្ក្ម្ូវការ្រុរ។ ផែនករន្ទារ់សៃោះ ៃឹង
ពណ៌ន្ទពី្ម្ទិ្ធែលម្យួច្ាំៃួៃផដ្លទ្ទ្ួលបាៃពកីារអៃុវត្តការក្គរ់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្រករ 
សោយក្រ្ិទ្ធភាព។ 

ក- កម្មវិធីកកទម្ម្ង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈឆ្នាំ២០០៤-២០២៥ 

២.១១- ការ្សក្ម្ច្បាៃកាំសណើៃស្ដ្ឋកិច្ច កៃ៏ឹងច្ូលរួម្សធវើឱ្យ្សក្ម្ច្បាៃសគលសៅទ្ី៨នៃសគល
សៅអភិវឌ្ឍៃ៍ក្រករសោយច្ីរភាពកម្ពុជា។ កាំផណទ្ក្ម្ង់ការក្គរ់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដ្៏រងឹមាំ 
ៃឹងសធវើឱ្យការសក្រើក្បា្់ធៃធាៃថវិកាសាធារណៈកាៃ់ផត្ក្រស្ើរស ើងៃិងរសងកើៃគណសៃយ្យភាពៃិង
ក្រ្ិទ្ធភាពក្រត្ិរត្តិការ។ សដ្ើម្្បី្សក្ម្ច្បាៃសគលរាំណងសៃោះ រាជរោាភិបាលកម្ពុជាបាៃ្ហការ
ជាម្ួយនដ្គូអភវិឌ្ឍ ក្នុងការសរៀរច្ាំកម្មវិធីផកទ្ក្ម្ងហិ់រញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សដ្ើម្្បី (១)កាត្់រៃថយភាព
ក្កីក្កររ្់ក្រជាជៃកម្ពុជា (២)ទ្ទ្ួលយកឧត្តមៃុវត្តៃ៍អៃតរជាត្ិកនុងកាំផណទ្ក្ម្ង់ការក្គរ់ក្គងហិរញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈ ចារ់ពីការសរៀរច្ាំថវកិា គណសៃយ្យភាព ្វៃកម្ម ៃិងការក្ត្តួ្ពិៃិត្្យ។ យុទ្ធសាស្រ្ត
ររ្់រាជរោាភិបាលកម្ពជុា្ក្មរ់សលើកកម្ព្ ់កាំសណើៃ ការង្ហរ ៃិងការកាត្រ់ៃថយភាពក្កកី្ក ក្ត្ូវការ
ការច្ាំណ្តយសាធារណៈសក្ច្ើៃ្ក្មរក់ារអភិវឌ្ឍសៅជៃរទ្ ជាម្យួៃឹងការក្គរ់ក្គងច្ាំណ្តយ។ ការ
្ិក្ាម្យួ 3 ផដ្លបាៃសធវើស ើងសោយធន្ទគរអភិវឌឍ្ៃ៍អា្ុ ី បាៃរង្ហាញពកីារ្ៃ្សាំថវកិាក្រម១២០ 

 

3 ការវិភាគររ្់ធន្ទគរអភិវឌ្ឍៃ៍អា្ីុស្តីពីអៃុវិ្័យការក្គរ់ក្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ្ក្មរ់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍៃ៍ជៃរទ្ អៃុកម្មវិធីទី្
២ (RRP CAM 4137302)។   
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ោៃដ្ុោលរអាសម្ រិកកនុងម្យួឆ្នាំ សោយសារការផ្ទល្់រតូរ៥០%នៃលទ្ធកម្មសៅជាការក្រកួត្ក្រផជង
តម្រយៈការសដ្ញនថលវញិ។ សទាោះជាដ្ូច្សៃោះកតី ការអៃុវត្តសពញសលញនៃកម្មធិីផកទ្ក្ម្ង់ហិរញ្ញវត្ថុសា
ធារណៈសៅតម្ក្ក្ួង សាារ័ៃររ្់រាជរោាភិបាលកម្ពុជា ៃឹងសៅដ្ាំសណើរការផវងឆ្ាយរៃតសទ្ៀត្រួម្
ទាាំងការអភិវឌ្ឍធៃធាៃម្ៃុ្្សែងផដ្រ្ក្មរ់ដ្ាំសណើរការសពញសលញនៃកម្មវិធី។ 

២.១២-     ដ្ាំណ្តក់កាលទ្ី១នៃកម្មវិធីគឺ ភាពសជឿជាក់នៃថវកិា ផដ្ល្ាំសៅសលើ្ ម្ត្ថភាពររ្់រាជ-
រោាភិបាលកម្ពុជាកនុងការអៃុវត្តថវិកាៃិងការ្សក្ម្ច្ឱ្យបាៃៃវូលទ្ធែលតម្ត្ក្ម្ូវការ បាៃ្សក្ម្ច្
សលើ្ពីកាំសណើៃនៃសគលសៅច្ាំណូលច្រៃតក្រមណ១,៤៧%នៃែលិត្ែលកនុងក្្ុក្រុរ(General 

Secretariat 2018 et al)។ ច្ាំណុច្្ាំខាៃ់ររ្ក់ម្មវិធីផកទ្ក្ម្ង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក៏បាៃរង្ហាញ
កនុងយុទ្ធសាស្រ្តច្ត្ុសកាណ ដ្ាំណ្តក់កាលទ្ី៤ែងផដ្រ សោយរាជរោាភិបាលកម្ពុជាបាៃអៃុវត្តកាំផណ
ទ្ក្ម្ង់ម្ួយច្ាំៃៃួសដ្ើម្្បីសលើកកម្ព្់អភិបាលកិច្ចលែៃងិសលើកកម្ព្ ់ភាពសជឿជាក់សលើថវកិា។ 

ខ- យុទធសាស្រ្តកកៀរគរចណូំលឆ្នាំ២០១៩-២០២៣  

២.១៣- រាជរោាភបិាលកម្ពជុាក៏បាៃែតួច្សែតើម្សកៀរគរច្ាំណូល តម្រយៈសគលៃសោបាយច្ាំណលូថម ី 
ៃិងក្ករខ័ណឌសាារ័ៃ សោយសធវើការពក្ងឹងការក្គរ់ក្គងច្ាំណូល ្វៃកម្មពៃធ ៃិងសធវើឱ្យក្រស្ើរស ើង 
ការតម្ោៃក្ត្ួត្ពៃិិត្្យៃងិវាយត្នម្ល។ កនុងឆ្នាំ២០១៩ រាជរោាភិបាលកម្ពុជាបាៃក្រកា្ោក់ឱយ្សក្រើ
ក្បា្់យទុ្ធសាស្រ្តសកៀរគរច្ាំណូល ជាម្ួយៃឹងកម្មវិធីសធវើទ្ាំសៃើរកម្មក្រព័ៃធច្ាំណលូសារសពើពៃធររ្់អគគ
ន្ទយកោាៃពៃធោរ សដ្ើម្ប្ីស្លើយត្រសៅៃឹងត្ក្ម្ូវការសកើៃស ើងៃូវគុណភាពស្វាកម្ម ការធាន្ទ្ម្
ធម្៌្ងគម្ ៃិងច្រីភាពក្បាក់ច្ាំណូល។ រញ្ហាសៃោះបាៃកាំណត្់ឱយ្រាជរោាភបិាលពក្ងឹងសគលៃសោបាយ 
សារសពើពៃធៃិងសគលៃសោបាយម្ិៃផម្ៃសារសពើពៃធកនុងវិ្យ័្ាំខាៃ់ៗ។ 

២.១៤- ពៃធក្រសោលបាៃន្ទាំម្ុខ្សលើក្បាក់ច្ាំណូលពៃធ្ រុរ គឺមៃកក្ម្ិត្៤៩,៣%នៃច្ាំណូលពៃធ
្រុរកនុងឆ្នាំ២០១៩ ផដ្លរួម្មៃពៃធសលើត្នម្លរផៃថម្កនុងក្្ុក ពៃធសលើត្នម្លរផៃថម្ន្ទាំចូ្ល ៃិងពៃធ 
គយ។ ពៃធផ្ទាល់ផដ្លមៃការក្រម្ូលែតុាំជាច្ម្្បងសលើពៃធសលើក្បាក់ច្ាំសណញ មៃភាពក្រស្ើរស ើង 
សោយសកើៃស ើងព១ី៦%នៃក្បាក់ច្ាំណលូ្រុរកនងុឆ្នាំ២០១០ ដ្ល់១៩,២%កនុងឆ្នាំ២០១៩។ 

២.១៥- ការក្រម្ូលពៃធកនុងឆ្នាំ២០២០មៃភាពរឹងមាំ សៅសពលផដ្លពៃធសលើក្បាក់ច្ាំសណញក្ត្ូវបាៃ
ោក់ឱ្យដ្ាំសណើរការ។ ផែែកសលើរបាយការណ៍ររ្់ធន្ទគរពិភពសោកឆ្នាំ២០២១ បាៃរញ្ហាកថ់ា 
ក្បាក់ច្ាំណលូកនុងរយៈសពលពីរផខ្ដ្ាំរងូនៃឆ្នាំ២០២១ មៃច្ាំៃៃួ៣,១៨ក្ទ្ីោៃសរៀល មៃការធាលក់ច្ុោះ 
ក្រមណ១០,៦%សធៀរៃងឹរយៈសពលដ្ូច្គនកនុងឆ្នាំកៃលងសៅ សោយសារផត្ការធាលកច់្ុោះនៃពៃធសលើ
ទ្ាំៃិញៃិងស្វាផដ្លការសក្រើក្បា្់មៃការធាលក់ច្ុោះ។ សៅកនុងរយៈសពលពីរផខ្សដ្ើម្ឆ្នាំ២០២១សៃោះ 
ច្ាំណូលពៃធមៃក្រមណ២,៦៨ក្ទ្ីោៃសរៀល មៃការថយច្ុោះ៨,៧% សធៀរៃងឹរយៈសពលដ្ូច្គនកនុង
ឆ្នាំកៃលងសៅ។ ក្រហាក់ក្រផហលគនសៃោះផដ្រ ច្ាំណលូម្ិៃផម្ៃពៃធធាលក់ច្ុោះម្កក្ត្មឹ្០,៦៩ក្ទ្ីោៃសរៀល 
ផដ្លមៃការថយច្ុោះក្រមណ១៩,៨%សធៀរៃឹងរយៈសពលដ្ូច្គនកនុងឆ្នាំកៃលងសៅ។ 
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គ- យុទធសាស្រ្តកកទម្ម្ង់ម្រព័ន្ធថវិកាឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ 

២.១៦- ្ម្ត្ថភាពកនុងការសរៀរច្ាំៃិងអៃុវត្តថវកិា ការក្គរក់្គងហិរញ្ញវត្ថុៃងិគណសៃយ្យ លទ្ធកម្ម 
្វៃកម្មនែៃកនុងៃិងខាងសក្ៅ ៃិងការតម្ោៃក្ត្ួត្ពិៃិត្្យៃិងវាយត្នម្ល កាំពងុក្ត្ូវបាៃពក្ងឹង។ រញ្ហា
សៃោះ ក្ត្ូវបាៃរផៃថម្សោយ្ាំណុាំនៃការក្គរ់ក្គងខាងកនុងដ្៏ទ្លូាំទ្ូោយ ៃិង្មុគសាាញ(ការ្ៃា្  
ែតល់ៃិងដ្ាំសណើរការការរញ្ហាទ្ិញ ការទ្ូទាត្)់ ផដ្លរច្ចុរ្បៃនកាំពងុោក់ឱយ្អៃុវត្ត។ រត្ន្ទគរជាត្បិាៃ
សធវើ្ម្ត្ុលយ្គណៃីរាជរោាភិបាលផដ្លកាៃ់ការ់សៅធន្ទគរពាណិជជ សហើយសែៃរ្ម្ត្លុ្យសៅ
គណៃីផត្ម្ួយររ្់រត្ន្ទគរ។ រផៃថម្សលើសៃោះ ការទ្ូទាត្់ររ្រ់ាជរោាភិបាល រួម្ទាាំងការក្គរ់ក្គង
ក្បាក់សរៀវត្្សតម្រយៈក្រព័ៃធធន្ទគរមៃការសកើៃស ើង សោយកាត្់រៃថយច្ាំៃួៃក្រត្ិរត្តិការផែែកសលើ
សាច្់ក្បាក់។ ក្ក្ួងស្ដ្ឋកិច្ច ៃិងហិរញ្ញវត្ថុផដ្លជាអនកក្ត្តួ្ពិៃិត្្យហិរញ្ញវត្ថុ បាៃក្រកា្ដ្ល់
ក្ក្ួង សាារ័ៃ សដ្ើម្្បីជយួ្ក្ម្ួលដ្ាំសណើរការទ្ូទាត្់សោយរលូៃ រ ផុៃតមៃការក្គរ់ក្គងបាៃលែ ៃិង
សដ្ើម្្បីគាំក្ទ្ដ្ល់ការសរៀរច្ាំកាៃ់ផត្ក្រស្ើរស ើងៃូវការ្ៃ្ាែតល់ម្ុខ្ង្ហរច្ាំណ្តយ ៃិងការែ្សោះែា្រ 
(ធន្ទគរពិភពសោកឆ្ន២ំ០១៣)។  

២.១៧- ដ្ូច្គនផដ្រ ច្ាំសពាោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ភាពក្ត្ឹម្ក្ត្ូវៃិងភាពទ្លូាំទ្ោូយនៃរបាយ-
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ កាំពុងក្ត្វូបាៃផកលម្ែជាក្រពៃ័ធតម្រយៈការចាត្ថ់ានក់ថវកិា្តង់ោអៃតរជាត្ិ តរាង
គណៃី ៃិងការរួម្រញ្ចូលនៃការច្ាំណ្តយម្ូលធៃ។ រត្ន្ទគរជាត្ិ ជាអនកក្គរ់ក្គងគណៃីធន្ទគរ
ររ្់រាជរោាភិបាលសៅធន្ទគរជាត្ិនៃកម្ពជុា។ រត្ន្ទគរជាត្ិ សធវើឱ្យ្ុីគនរវាងគណៃីទាាំងសៃោះជា 
ម្ួយៃឹងស្ៀវសៅសាច្់ក្បាក់ផដ្លក្ត្វូគនក្រចាាំផខ្កនុងរយៈសពល៤្បាាហ៍ចារ់ពចី្ុងផខ្។                

ឃ- យុទធសាស្រ្តម្គរ់ម្គងរំណុលឆ្នាំ២០១៩-២០២៣  

២.១៨- ដ្ូច្បាៃរង្ហាញកនុងតរាង២.៣ ការវិភាគពចី្ីរភាពរាំណុលផដ្លបាៃកត្ក់្ត្ក្មរឆ់្នាំ
២០២០ ជាម្ួយៃឹង្ូច្ន្ទកររាំណុល្ាំខាៃ់ៗទាាំងអ្់ គឺ្ថិត្សៅសក្កាម្កក្ម្ិត្កាំណត្់។ រាំណុល
សាធារណៈ្រុរសធៀរៃឹងែលិត្ែលកនុងក្្ុក្រុរមៃកក្ម្ិត្២៤% សធៀរៃឹងកក្ម្ិត្កាំណត្់៥៥%។ 
រាំណុលសាធារណៈពីសក្ៅក្រសទ្្សធៀរៃឹងែលិត្ែលកនុងក្្កុ្រុរមៃកក្ម្ិត្២៤% សធៀរៃងឹ 
កក្ម្ិត្កាំណត្់៤០%។ រាំណុលសាធារណៈពីសក្ៅក្រសទ្្សធៀរៃឹងការន្ទាំសច្ញ មៃកក្ម្ិត្៣២,៨% 
សធៀរៃឹងកក្ម្ិត្កាំណត្់១៨០% ៃិងរាំណលុសាធារណៈពីសក្ៅក្រសទ្្សធៀរៃឹងច្ាំណូល មៃកក្ម្ិត្
៦,៣% សធៀរៃងឹកក្ម្ិត្កាំណត្់១៨%។          

តរាង២.៣ : ្ចូ្ន្ទករ្ាំខាៃ់ៗ វភិាគពចី្រីភាពរាំណលុ(%)  
 Threshold ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ 
រាំណលុសាធារណៈ្ររុ សធៀរៃងឹ  
ែលិត្ែលកនុង្រុរ ៥៥ ២១,៤ ២០,៧៨ ២៤,០៤ 
រាំណលុសាធារណៈៃងិរាំណលុសាធារណៈធាន្ទរាំណលុសក្ៅក្រសទ្្ សធៀរៃងឹ 
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ជាំពូកទ្ី២  ការអៃុវត្តម៉ាក្កូស្ដ្ឋកិច្ច        11 

ែលិត្ែលកនុង្រុរ ៤០ ២១,៤៦ ២០,៧៨ ២៤,០៤ 
ការន្ទាំសច្ញ ១៨០ ២៨,៤ ២៦,៧ ៣២,៨ 
រាំណលុសាធារណៈៃងិរាំណលុសាធារណៈធាន្ទស្វារាំណលុសក្ៅក្រសទ្្ សធៀរៃងឹ 
ការន្ទាំសច្ញ ១៥ ១,៤ ១,៥ ១,៨ 
ច្ាំណូល ១៨ ៤,៩ ៤,៥ ៦,៣ 
ក្រភព :  ក្ពឹត្តិរក្ត្្ថិតិរាំណុលសាធារណៈររ្់កម្ពុជា ដុ្ាំទី្១១ ទ្ាំព័រ១២ ដខមី្ន្ទ ឆ្នាំ២០២១។ 
្មាល ់: កក្មិ្ត្កាំណត់្ក្តូ្វបាៃកាំណត់្តម្្តង់ោររ្់ធន្ទគរពិភពសោកៃិងមូ្លៃិធិរូរិយវត្ថុអៃតរជាតិ្។  

២.៣- វឌ្ឍន្ភាពវិ្័យរូរយិវត្ថុន្ិងវិ្័យហិរញ្ញវត្ថុ 

២.១៩- ទ្ៃិនៃ័យររ្ធ់ន្ទគរជាត្ិនៃកម្ពជុារង្ហាញថា រូរិយវត្ថទុ្ូសៅ(M2)បាៃសកើៃស ើងពី 
១០០,២ក្ទ្ីោៃសរៀល(១០១%នៃែ.្.្)សៅឆ្នាំ២០១៨ ដ្ល់ក្រមណ១៤៨ក្ទ្ីោៃសរៀល 
(១៣៩,៧%នៃែ.្.្.)្ម្ទ្ី១ ឆ្នាំ២០២១។ ជារួម្ រូរិយវត្ថុទ្ូសៅមៃកាំសណើៃក្រចាាំឆ្នាំកនុង
កក្ម្ិត្ក្រមណ២០% សៅកនុងអាំ ងុសពលនៃវដ្តផែៃការ(រូរភាព៣.១) ផដ្លកាំសណើៃសៃោះក្ត្ូវបាៃគាំក្ទ្
សោយកាំសណើៃក្ទ្ព្យ្កម្មកនុងក្្ុក្ុទ្ធៃិងក្ទ្ព្យ្កម្មររសទ្្្ុទ្ធ។ សៅ្ម្ទ្ី១ ឆ្នាំ២០២១ 
រូរិយវត្ថុទ្ូសៅ(M2)បាៃសកើៃស ើង១៩,២%(ឆ្នាំសលើឆ្នាំ) ខ្ព្់ជាងកាំសណើៃកនុងក្គដ្ូច្គនឆ្នាំម្ុៃ(១២,៣%) 
រ ុផៃែមៃកាំសណើៃក្រហាក់ក្រផហលៃឹងកាំសណើៃម្ធយ្ម្រយៈសពល៥ឆ្នាំច្ុងសក្កាយម្ុៃសពលមៃវិរត្តិ  
កូវីដ្-១៩(២០,៦%)។  កាំសណើៃសៃោះជាច្ម្្បងរណ្តាលម្កពីកាំសណើៃក្បាក់រសញ្ញើ្រុរ ររ្់អត្ថិិជៃ
(ទាាំងជាក្បាក់ដ្ុោលរអាសម្ រិកៃិងក្បាក់សរៀល) កនុងអក្ត១៩,៥%សធៀរៃឹងកាំសណើៃ១០,៨% ខ្ណៈ
ផដ្លកាំសណើៃរូរិយវត្ថកុនុងច្រាច្រណប៍ាៃថយសល្បឿៃម្ក១៦,៨% សធៀរៃងឹ២៨% ក្គដ្ូច្គនឆ្នាំម្ុៃ។ 
កាំសណើៃក្បាក់រសញ្ញើ្រុរររ្់អត្ិថិជៃ ក្ត្ូវបាៃគាំក្ទ្សោយរសញ្ញើររ្់អត្ិថិជៃចា្់ផដ្លបាៃោក់ 
សែញើកនុងទ្ាំហាំទ្ឹកក្បាក់សក្ច្ើៃ  ៗៃិងម្យួផែនកសោយការរសងកើត្គណៃី្ៃ្សាំឆ្លត្នវ(Smart Saving account)
ៃិងធន្ទគរច្ល័ត្(Mobile Banking) សោយសារការរៃតសកើៃស ើងនៃក្បាកច់្ាំណូលៃិង្ៃ្សាំររ្់
សាធារណជៃ ការរៃតទ្ទ្ួលបាៃលាំហូរម្ូលធៃច្ូលម្កកនុងស្ដ្ឋកិច្ចតម្រយៈក្រពៃ័ធធន្ទគរៃិង
ជាំសៃឿទ្ុកច្ិត្តសលើក្រព័ៃធធន្ទគរ។ កាំសណើៃទារនៃរូរិយវត្ថុកនងុច្រាច្រណ ៍ អាច្រណ្តាលម្កពកីារ
ក្គរ់ក្គងរូរយិវត្ថុសោយក្រងុក្រយត័្នសដ្ើម្្បីសជៀ្វាង្មាធសលើអក្តរតរូក្បាក់ៃងិការង្ហកម្កសក្រើក្បា្់ 
ក្រព័ៃធធន្ទគរសក្ច្ើៃជាងម្ុៃកនុងការទ្ទូាត្់ទ្ាំៃញិសក្រើក្បា្់ក្រចាាំនថៃររ្់ក្រជាពលរដ្ឋ ក្្រសពល
ផដ្ល្កម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ចមៃការថម្ថយ។ 

២.២០- រាជរោាភិបាលៃងិធន្ទគរជាត្ិនៃកម្ពុជា បាៃៃិងកាំពងុកសាងទ្ាំៃកុច្ិត្តម្កសលើក្បាក់សរៀល 
ៃិងសលើកទ្កឹច្ិត្តការសក្រើក្បា្់ក្បាក់សរៀលសៅកនុងក្រត្ិរត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតម្រយៈការអៃុវត្ត្កម្មភាព
សែ្សងៗ ដ្ូច្ជា (១)ត្ក្ម្ូវឱ្យក្រត្ិរត្តិការររ្់រាជរោាភិបាលទាាំងអ្់សធវើស ើងជាក្បាក់សរៀល (២)ការ
រក្ា្ថិរភាពអក្តរតូរក្បាក់ (៣)ការផកលម្ែគុណភាពក្កោ្ក្បាក់ ៃិង(៤)ការផច្កចាយក្បាក់សរៀល
សដ្ើម្្បីរាំសពញតម្ត្ក្ម្ូវការសៅកនុងត្ាំរៃ់ៃិងវិ្ ័យទាាំងអ្់។ ជាលទ្ធែល ការសក្រើក្បា្់ក្បាក់សរៀល
បាៃសកើៃស ើងសៅកនុងរយៈសពលរ នុ្ទាៃឆ្នាំច្ុងសក្កាយសៃោះ ផដ្ល្លុោះរញ្ហចាំងតម្រយៈអៃុបាត្ក្បាក់
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រសញ្ញើជារូរយិរណណសធៀរៃងឹរូរិយវត្ថុទ្សូៅ(FCD/M2) ៃិងក្បាក់រសញ្ញើជារូរយិរណណសធៀរៃងឹក្បាក់
រសញ្ញើ្រុរ សោយបាៃថយច្ុោះពីកក្ម្ិត្ក្រមណ៨៦%ៃិង៩៤%សរៀងគនកនងុឆ្នាំ២០១៨ ម្កក្ត្ឹម្
៨២,៧%ៃិង៩២% សរៀងគនក្ត្ឹម្្ម្ទ្ី១ ឆ្នាំ២០២១។ 

២.២១- យុទ្ធសាស្រ្តររ្់ធន្ទគរជាត្ិៃងិរាជរោាភិបាលខាងសលើ ក៏បាៃសធវើឱ្យក្បាកស់រៀលមៃ្ថរិ-
ភាពកនុងកក្ម្ិត្៤ ០៥០សរៀល/ដ្ុោលរអាបម៉េរិកែងផដ្រ សោយអៃុញ្ហាត្ឱ្យមៃការផក្រក្រួលត្ិច្ត្ួច្។  

 
ក្រភព :   ធន្ទគរជាត្ិនៃកម្ពុជា  

 
ទីផ្្ារភាគហ ុន្ន្ិងកផ្្េងកទៀត្  

២.២២- ទ្ីែ្ារភាគហ ុៃកនងុក្រសទ្្កម្ពុជាកាំពងុមៃ្ៃៃុោះ សោយមៃក្កុម្ហ ុៃច្ាំៃួៃ៧បាៃច្ុោះរញ្ជ ី
ផដ្លមៃម្លូធៃរក្ត្ទ្ែី្ារសកើៃស ើងព១ី,២៣រ ៊ីោៃសរៀលកនុងឆ្នាំ២០១៧ ដ្ល១់,៧៧រ ៊ីោៃ
សរៀលកនងុឆ្នាំ២០១៨ ស្មើៃងឹកាំសណើៃ៤៤%(ធន្ទគជាត្ិនៃកម្ពជុាឆ្នំ២០២០ ទ្ាំព័រ២៩)។ អៃុក្កឹត្្យថមី
ម្ួយពាក់ព័ៃធៃឹងទ្ីែា្រភាគហ ុៃសៃោះដែលក្ត្ូវបាៃរសងកើត្កនុងឆ្នាំ២០១៩ បាៃែតល់ៃូវការសលើកទ្កឹច្ិត្ត
គួរឱ្យទាកទ់ាញរផៃថម្សទ្ៀត្ សោយែតល់ឱ្យក្កុម្ហ ៃុផដ្លច្ុោះរញ្ជីទ្ទ្ួលបាៃការកាត្់រៃថយសលើពៃធ
សលើក្បាកច់្ាំណូល៥០% កនងុរយៈសពលរីឆ្នាំ ៃិងការលុររាំបាត្់រាំណុលពៃធទាាំងអ្់។   

២.៤- វឌ្ឍន្ភាពជញ្ជងីទូទាត្់កម្ពុជា  

២.២៣- សាាៃភាពជញ្ជីងទ្ូទាត្់មៃអត្ិសរកជាម្ធ្យម្ក្រមណ៤% សធៀរៃឹងែ.្ .្ .រយៈសពលរ ុន្ទាៃ 
ឆ្នាំច្ុងសក្កាយសៃោះ(ឆ្ន២ំ០១៩ ដ្ល់្ម្ទ្ី១ ឆ្នាំ២០២១)។ អត្ិសរកជញ្ជងីទ្ូទាត្់បាៃថយច្ុោះព ី

-៥០%

១៥០%

០

២០០

២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ឆមាសទី១-២០២១

របូភាព២.១ :សមាសធាតុនៃរបិូយវតថុទូទៅ ៃិងកំទ ើ ៃ 
(ឆ្ន ាំ២០១៨ ដល់ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១)

ប្រាកប់ញ ញ្ ើជាញ ៀល  ូបិយវត្ថុញប្រៅប្របពន័្ធធនាគា 
ប្រាកប់ញ ញ្ ើជា ូបិយបណ័្ណ ប្រាកប់ញ ញ្ ើជា ូបិយបណ័្ណ / ូបិយវត្ថុទូញៅ (ស្ដ ាំ)
ប្រាកប់ញ ញ្ ើជា ូបិយបណ័្ណ /ប្រាកប់ញ ញ្ ើស ុប (ស្ដ ាំ)  ូបិយវត្ថុទូញៅ/ផ.ស.ស (ស្ដ ាំ)
កាំញណ្ើ ន្ ូបិយវត្ថុទូញៅ (ស្ដ ាំ)

 ូប
ភា

ព

្ាក់្បប្ញើជាបរៀល 
្ាក់្បប្ញើជារូបិយបណ្ណ 
្ាក់្បប្ញើជារូបិយបណ្ណ/្ាក់្បប្ញើស្រុប(សាត)ំ 
កំ្បណ្ើៃរូបិយវតថុទូ្បៅ(សាតំ) 

រូបិយវតថុប្ៅ្បព័ៃធធនាគារ 
្ាក់្បប្ញើជារូបិយបណ្ណ/រូបិយវតថុទូ្បៅ(សាត)ំ 
រូបិយវតថុទូ្បៅ/ផ.ស្.ស្.(សាត)ំ 
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៥,៩នៃែ.្.្.កនុងឆ្នាំ២០១៨ ម្ក១%នៃែ.្.្.កនុង្ម្ទ្ី១ ឆ្នាំ២០២១ ជាច្ម្ប្ងសោយសារ
ការសកើៃស ើងឱៃភាពគណៃីច្រៃតៃិងស្វា។ 

២.២៤- គណៃីច្រៃតមៃឱៃភាព១១,៨% នៃែ.្.្.កនុងឆ្នាំ២០១៨ ៃិង១៥%នៃែ.្.្.កនុងឆ្នាំ
២០១៩ ផដ្លរណ្តាលម្កពីការសកើៃនៃស ើងឱៃភាពពាណិជជកម្មទ្ាំៃិញៃងិច្ាំណូលរឋម្។ សៅឆ្នាំ
២០២០ ឱៃភាពគណៃចី្រៃតបាៃថយច្ុោះដ្ល៨់%នៃែ.្.្. ជាច្ម្្បងសោយសារការថយច្ុោះនៃ  
ឱៃភាពពាណជិជកម្មទ្ាំៃញិ ខ្ណៈផដ្លគណៃីស្វាបាៃផ្ទល្់រតូរពីអត្ិសរក្ទុ្ធសៅជាឱៃភាព្ទុ្ធ។ 
គិត្ក្ត្ឹម្្ម្ទ្ី១ ឆ្នាំ២០២១ ឱៃភាពគណៃីច្រៃតរៃតសកើៃស ើងសោយសារការសកើៃស ើងឱៃភាព
ពាណិជជកម្មទ្ាំៃញិៃិងច្ាំណូលរឋម្ ក្្រសពលផដ្លគណៃីស្វា្ុទ្ធរៃតមៃឱៃភាព ផដ្លអាច្
ក្ត្ូវបាៃផ្ទត្់ទាត្់ម្យួផែនកសោយការសកើៃស ើងៃវូអត្ិសរកគណៃីច្ាំណូលរន្ទារ់រៃ្សាំ។ 

 
ក្រភព : ធន្ទគរជាតិ្នៃកម្ពុជា  

២.២៥- ្ម្ត្ុល្យពាណជិជកម្មទ្ាំៃិញ បាៃរង្ហាញឱៃភាព២៣,៨%នៃែ.្.្.កនុងឆ្នាំ២០១៨ ៃិង 
២៦,៧%នៃែ.្.្.សៅឆ្នាំ២០១៩ សហើយបាៃធាលក់ច្ុោះម្កក្ត្ឹម្៩,៥%នៃែ.្.្.សៅឆ្នាំ២០២០។ 
ការធាលក់ច្ុោះសៃោះ ជាច្ម្្បងសោយសារការថយច្ុោះនៃការន្ទាំច្លូ ខ្ណៈផដ្លការន្ទាំសច្ញរៃតសកើៃស ើង 
ជាពិស្្ ការន្ទាំសច្ញែលិត្ែលកម្មៃតសាលសក្ៅពីវិ្យ័កាត្់សដ្រ ដ្ចូ្ជាសក្គឿងសអ ិច្ក្ត្ូៃិក្ 
សទាច្ក្កោៃ ៃិងែលិត្ែលក្ិកម្ម រួមមាៃអងករៃងិសៅ្  ូក្្រសពលផដ្លការន្ទាំសច្ញែលតិ្ែល
កាត្់សដ្របាៃថយច្ុោះ។ កនុង្ម្ទ្១ី ឆ្នាំ២០២១  ឱៃភាពពាណជិជកម្មទ្ាំៃិញបាៃសកើៃស ើងដ្ល់
៤២,៧%នៃែ.្.្. ផដ្លរណ្តាលម្កពីការន្ទាំច្លូសកើៃស ើងសលឿៃជាងការន្ទាំសច្ញ។ ស្ដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជាកនងុរយៈសពលរ នុ្ទាៃឆ្នាំច្ុងសក្កាយសៃោះ  បាៃទ្ទ្ួលរងែលរ ោះពាលព់ីការរកីរាលោលនៃជាំងឺកូវដី្-
១៩  ផដ្លបាៃ្លុោះរញ្ហចាំងកនុងការធាលក់ច្ុោះត្ក្ម្ូវការកនុងក្្ុកៃិងការថយច្ុោះការន្ទាំសច្ញែលិត្ែលកនុង  
វិ្័យកាត្់សដ្រ។ ការន្ទាំច្លូវត្ថុធាត្សុដ្ើម្្ក្មរ់វិ្ ័យកាត្ស់ដ្រ ្មារៈៃិងររិកាារ្ាំណង ់ោៃយៃត 
ៃិងសក្រងឥៃធៃៈបាៃថយច្ោុះត្ិច្តួច  ក្្រសពលផដ្លការន្ទាំសច្ញ្សម្លៀករាំពាក់ៃងិផ្ប្កសជើងកប៏ាៃ
ថយច្ុោះដែរ។ 

-៨% -៩% -៩% -៩% -៩% -៩% -៨% -១២% -១៥%
-៨%

-៤៦%
-៦០%
-៤៥%
-៣០%
-១៥%

០%
១៥%
៣០%

២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ឆ១-២១ប

របូភាព២.២ : គ ៃីចរៃត  
(%នៃផ.ស.ស. ពីឆ្ន ាំ២០១១ ដល់ឆមាសទី១ ឆ្ន ាំ២០២១) 

គណនទីនំញិ គណនសីេវា គណនចីណូំលបឋម គណនចីណូំលបន្ទា បប់នសំ គណនចីរនត
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២.២៦- ទ្ុៃរក្ម្ុងអៃតរជាត្ិបាៃសកើៃស ើងព១ី៤,៦រ ៊ីោៃដ្ុោលរអាសម្ រិក សៅឆ្នាំ២០១៨ ដ្ល់២១,៣
រ ៊ីោៃដ្ុោលរអាសម្ រិកសៅឆ្នាំ២០២០ រចួ្បាៃថយច្ុោះក្រមណ៥%ម្ក២០,២រ ៊ីោៃដ្ុោលរអាសម្ រិក 
សៅច្ុងផខ្ម្ថិុន្ទ ឆ្នាំ២០២១សៃោះ សោយសារការអូ្ រន្ទលយៃងិការរកីរាលោលនៃជាំងឺកូវីដ្-១៩ៃិង
ភាពម្ិៃអាំសណ្តយែលនៃទ្ីែ្ារហិរញ្ញវត្ថុអៃតរជាត្ិ រ ុផៃត សៅផត្អាច្ធាន្ទបាៃការន្ទាំច្លូទ្ាំៃញិៃិង
ស្វា្ក្មរ់ក្គរន្ទារ់ក្រមណ៩ផខ្ ៃិងអាច្អៃុញ្ហាត្ឱ្យធន្ទគរជាត្ិនៃកម្ពុជាមៃលទ្ធភាពក្គរ់
ក្គៃ់កនុងការក្គរ់ក្គងអក្តរតូរក្បាក់ៃិងការែគត្់ែគងត់្ក្ម្ូវការ្ៃៃៃីយភាពៃិងរក្ាបាៃភាពធៃ់នៃ   
វិ្័យហិរញ្ញវត្ថុសៅសពលមៃការរ ោះទ្ងគិច្ពីវិរត្តិស្ដ្ឋកិច្ចជាយថាសហត្ុ។ ទ្ុៃរក្ម្ុងអៃតរជាត្ិក្ត្ូវបាៃ 
ក្គរ់ក្គងោ៉ាងហមត្់ច្ត្់ៃងិក្រុងក្រយ័ត្នខ្ព្់សោយសគរពតម្សគលការណ៍លាំោរ់អាទ្ិភាព (១)ការ
រក្ាសដ្ើម្ទ្ៃុ (២)្ៃៃៃយីភាព ៃងិ(៣)ច្ាំណូល។ ជាងសៃោះសទ្ៀត្ ហាៃិភយ័ថមីៗផដ្លអាច្សកើត្មៃ
ក្ត្ូវបាៃកាំណត្់ៃិងតម្ោៃោ៉ាងយកច្ិត្តទ្ុកោក់ ជាពិស្្សលើការវៃិិសោគក្រករសោយការ
ទ្ទ្ួលខ្ុ្ក្ត្ូវខ្ព្ ់សលើររសិាាៃ ្ងគម្ ៃិងអភបិាលកិច្ចលែ។ 
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ទុៃម្រុងអៃតរជាតិ ៃិងចំៃួៃខែនៃការនចំូលទំៃិញៃិងទសវាសម្មាប់ម្ាបនា ប់
(ពី២០១១ ដលឆ់មាសទី១ ឆ្ន ២ំ០២១)

ទុន្បប្ររុងអន្ត ជាតិ្ ចាំនួ្ន្ខែនន្កា នាាំចូលទាំនិ្ញ និ្ងញសវាប្រគាបនាា ប ់(ស្ត ាំ)

ប ៊ីលានដុលាា រអាម ៉េរកិ
ចំនួនខែ
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ជំពូកទី៣ 
	

សមិទ្ធផលនិងប ្របឈមចម ងៗ	

១-  ករបេងកើនេលបនៃនករែកទ្រមង់អភិបលកិចចល្អ : សនលូៃនយទុធ ្រស្តចតុេកណ 

១.១- ករែកទ្រមង់និងេលើកកមពសស់មតថភព ថ ប័ន 

៣.១- ្រកសួងមហាៃផ្ទ សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 
េលើកកម្ពស់គុណភាពេសវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ របស់រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ 

 កិច្ចសហការនិងការេរៀបចំដាក់េចញលិខិតបទដាននានា 
 បានេរៀបចំអនុ្រកឹត ចំនួន៣ពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាល្រកុង រដ្ឋបាល្រសុក   

រដ្ឋបាលខណក្នុងេគាលេដៅេដើម ីរដ្ឋបាល្រកុង ្រសុក និងរដ្ឋបាលខណធានាបានការេលើក
កម្ពស់្របសិទ្ធភាពៃនការ្រគប់្រគងរដ្ឋបាល ការផ្តល់េសវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ េនៅ
មូលដាន 
 បានេផ្ទរការ្រគប់្រគងបុគ្គលិកេទៅរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ េដាយសហការេរៀបចំនិងដាក់ 

ឱ េ្របើ្របាស់នូវ្រពះរាជ្រកឹត ស្តីពីលក្ខន្តិកៈេដាយែឡកស្រមាប់បុគ្គលិករដ្ឋបាលថាក់
េ្រកាមជាតិ 
 បានេរៀបចំនូវលិខិតបទដានគតិយុត្តិចំនួន៥ច ប់ េសចក្តីែណនំាចំនួន២ ្របកាសចំនួន

៣ ពាក់ព័ន្ធការចូលស តិែខ្មរ ការផ្តល់េសៀវេភៅសាក់េនៅ ការចុះបញ្ជី និងការ្រគប់្រគង
ការសាក់េនៅ និងការែណនំាការអនុវត្តយន្តការ្រចកេចញចូលែតមួយរបស់េសវាអត្តស ណ 
កម្មេនៅឃំុ សងា្កត់ 

 ផ្តល់ការអភិវឌ សមត្ថភាពដល់ម្រន្តីរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិនិងម្រន្តីថាក់ជាតិ 
 ការេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសាប័ន បានេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញសវនកម្មនិងជំនាញ

ពាក់ព័ន្ធចំនួន៥មុខវិជាចំនួន២េលើក ែដលមានសិកា្ខកាមចូលរួមចំនួន២៦០រូប 
 បានេរៀបចំផ ព្វផ យតាមបណា្ដញសង្គមនូវេគាលនេយាបាយរាជរដាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹង

អភិបាលកិច្ចបានចំនួន២៨េលើក ្រពមទំាងេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដល្រគូបេងា្គលនិងម្រន្តីេនៅ
តាមសាលារាជធានី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ និងឃំុ សងា្កត់ អំពីការផ្ដល់េសវាសាធារណៈឈរ
េលើេគាលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អចំនួន១៧េលើក 

 បេង្កើតនិងដាក់ឱ ដំេណើរការជាផ្លូវការនូវអង្គភាព្រចកេចញចូលែតមួយ និងការិយាល័យ
្របជាពលរដ្ឋទំាង២៥រាជធានី េខត្ត 

 រាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពជាេគាលការណ៍អនុ តតាមការេស្នើសំុរបស់្រកសួង
មហាៃផ្ទេលើការដំេឡើងក្រមិត្រចកទារតំបន់្រពំែដនចំនួន១្រចក ស្ថិតក្នុងឃំុសន្តិភាព ្រសុក
សំេពៅលូន េខត្តបាត់ដំបង េទៅជា្រចកទារ្រពំែដនអន្តរជាតិក្នុងឆំា២០១៩បែន្ថមេទៀត
បនាប់ពីដំេឡើងក្រមិត្រចកទារតំបន់្រពំ ្រចកទារតំបន់្រពំែដនេទៅជា្រចកទារ្រពំែដនអន្តរ
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ជាតិចំនួន១ក្នុងឆំា២០១៥ ដំេឡើងក្រមិត្រចកទារ្រពំែដនេទ្វភាគីេទៅជា្រចកទារ្រពំែដន
អន្តរជាតិចំនួន១្រចក ក្នុងឆំា២០២១ និងដំេឡើងក្រមិត្រចកទារតំបន់្រពំែដនេទៅជា្រចក
ទារ្រពំែដនេទ្វភាគីចំនួន៤្រចកពីឆំា២០១៥ ដល់ឆំា២០១៧ 

 បានបេង្កើតយន្តការការៃនផ្តល់បណ្ណ្រពំែដនដល់្របជាពលរដ្ឋែដលរស់េនៅតាមបេណា្ដយ    
្រពំែដនស្រមាប់េចញចូល្របេទសជិតខាងក្នុងការ្របកបរបរទទួលទាន 

 បានព្រងឹងគណេនយ ភាពរវាង្រកុម្របឹក និង្របជាពលរដ្ឋ រវាង្រកុម្របឹក និងម្រន្តីរបស់
ខ្លួន និងរវាង្រកុម្របឹក និងរាជរដាភិបាល ្រកសួង សាប័ន 

 បានេធ្វើកំែណទ្រមង់ការ្រគប់្រគងពន្ធនាគារ។ 
សន្តភិាព ស្ថរិភាពនេយាបាយ សន្តសុិខ និងសណា្ដប់ធាប់សាធារណៈ 

 កងកមាំងនគរបាលការពារ្រពំែដនបាននិងបន្តសហការេកៀកសាគាយា៉ងជិតស្និទ្ធជាមួយ
កងេយាធពលេខមរភូមិន្ទ ការពារយ៉ាងគង់វង នូវបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបេតយ ជាតិ
រក បាននូវ្រពំែដនសន្តិភាព មិត្តភាព សហ្របតិបត្តិការ និងមានការអភិវឌ ។ ទន្ទឹមេនះ
កងកមាំងនគរបាលការពារ្រពំែដនបានជួប្របជំុជាមួយសមភាគីៃន្របេទសជិតខាងចំនួន 
១.១៧៧៥េលើក េដើម ីផាស់ប្តូរបទពិេសាធរួមគាេដាះ្រសាយបាតុភាពនានា និងសហការ
បងា្ករ ទប់សា្កត់ និងប្រងា្កបបទេល្មើសឆ្លង្រពំែដន្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព 

 ក្នុងបរិបទ្របយុទ្ធ្របឆំាងការឆ្លងរាតត តជំងឺកូវីដ-១៩ចាប់តំាងពីឆំា២០២០មក កងកមំាង 
នគរបាលការពារ្រពំែដនបានបំេពញតួនាទីយា៉ងសំខាន់ក្នុងការរួមចំែណកអនុវត្តវិធានការ
្រគប់្រគង បិទខ្ទប់្រពំែដន េដាយបានដាក់ព្រងាយកមាំងេនៅតាមតំបន់្រពំែដនចំនួន៩៦២
េគាលេដៅ។ ជាក់ែស្តងកមាំងបានប្រងា្កបសកម្មភាពនំាពលករេចញចូលឆ្លងែដនេគចេចញពី
ការេធ្វើចតាឡីស័កចំនួន១៨០ករណី សកម្មភាពជនបរេទសេ្រជៀតឆ្លងែដនខុសច ប់ចំនួន
៣៥ករណី  

 បានការបន្តេដាះ្រសាយប ្រពំែដនេគាកនិងទឹកជាមួយ្របេទសជិតខាង េដាយែផ្អកេលើ
មូលដានច ប់អន្តរជាតិ រួមជាមួយនឹងការបន្តេរៀបចំនិងជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ
តំបន់្រពំែដនជា្រពំែដនសន្តិភាព មិត្តភាព និងសហ្របតិបត្តិការ ទន្ទឹមនឹងការបន្ត្របកាន់
ខាប់នូវេគាលការណ៍មិនអនុ តឱ េ្របើ្របាស់ទឹកដីកម្ពុជា េដើម ី្របឆំាងនឹង្របេទសជិតខាង  

 បានបេញ្ចៀសអំេពើេភរវកម្មមិនឱ េកើតមានេឡើងេនៅកម្ពុជា ក្នុងខណៈេពលែដលការវាយ
្របហារេដាយេភរកម្មអន្តរជាតិេកើតេឡើងចំនួន២ ២៦៤េលើក /្របេទស៤៤  

 បានទប់សា្កត់សកម្មភាពបុ៉នប៉ងផ្តួលរលំរាជរដាភិបាល្រសបច ប់ ទប់សា្កត់រាល់សកម្ម 
ភាព្របមូលផ្តុំេធ្វើបាតុកម្ម កូដកម្ម និងការចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងការវិធានការច ប់
យា៉ងមឺុងមា៉ត់ចំេពាះមុខស ែដលេធ្វើសកម្មភាពញុះញង់ វាយ្របហារ្របមាថដល់្រពះ      
កិតិ្តយស្រពះមហាក ្រត កិត្តិយសថាក់ដឹកនំា និងសាប័នកំពូលៗរបស់ជាតិ ជាពិេសស
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ការចុះ្រសាវ្រជាវប្រងា្កបមុខស ពាក់ព័ន្ធពួកឧទាមនិងបានអប់រពលរដ្ឋែដលចាញ់កល
េឃាសនារបស់ពួកឧទាម 

 បានប្រងា្កបបទេល្មើស្រពហ្មទណ្រគប់្របេភទ រួមទំាងការ្របយុទ្ធ្របឆំាងេភរវកម្មនិងហិរញ្ញប
ទានេភរវកម្ម ការ្របឆំាងការសមាត្របាក់ ការ្របយុទ្ធ្របឆំាងសកម្មភាពខុសច ប់ពាក់ព័ន្ធ
នឹងការជួញដូរនិងេ្របើ្របាស់េ្រគឿងេញៀន ការ្របយុទ្ធ្របឆំាងសកម្មភាពខុសច ប់ពាក់ព័ន្ធ
នឹងអំេពើជួញដូរមនុស និងអាជីវកម្មផ្លូវេភទ ក៏ដូចជាការ្របយុទ្ធ្របឆំាងនឹងឧ្រកិដ្ឋកម្មឆ្លង
ែដន្រគប់្របេភទេផ ងៗេទៀត 

 បានបន្តជំរុញអនុវត្ត “េគាលនេយាបាយ ភូមិ ឃុំមានសុវត្ថិភាព ”  
 បានដាក់េចញវិធានការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច ប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវេគាករបស់រាជរដាភិបាល 

ក៏ដូចជាគណៈកម្មការសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវេគាក ែដលជាលទ្ធផលមានការចូលរួមពី
្រគប់មជ ដាន ពិេសសការចូលរួមេគារពនិងអនុវត្តច ប់យា៉ងផុសផុលរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់
ផ្លូវ បានេធ្វើឱ សានភាពចរាចរណ៍មានការែ្រប្របួល្របកបេដាយភាពវិជ្ជមាន 

 បានយកចិត្តទុកដាក់េរៀបចំ្រកុមពន្លត់អគ្គិភ័យកាតព្វកិច្ចនិង្រកុមពន្លត់អគ្គិភ័យេដាយ
ស្ម័្រគចិត្ត េដាយេរៀបចំជាលិខិតបទដានក្នុង្រគប់្រគង តាមដាន ្រតួតពិនិត  និងគំា្រទ 

 បានព្រងឹងការអនុវត្តច ប់ស តិនិងច ប់អេនា្របេវសន៍ តាមរយៈការទប់សា្កត់លំហូរ
ជនអេនា្របេវសន៍េនៅតាម្រពំែដនេគាក អាកាសយានដាន និង្រពំែដនទឹក ជាមួយនឹងការ
្រសាវ្រជាវរកជនអេនា្របេវសន៍ខុសច ប់តាមរយៈការអនុវត្តនូវកិច្ចការមួយចំនួនដូចខាង
េ្រកាម៖ 
 ព្រងឹងការ្រគប់្រគង្រចកទារ្រគប់្របេភទ បំផុសការចូលរួមសហការពីមហាជននិងសមត្ថកិច្ច

ពាក់ព័ន្ធក្នុងការបងា្ករទប់សា្កត់បទេល្មើសនិងការឆ្លងែដនខុសច ប់ 
 េលើកកម្ពស់ការ្រគប់្រគងនិងការផ្តល់េសវាទិដាការ្រគប់្របេភទ សំេដៅបេ្រមើនេយាបាយេបើក

ចំហេជើងេមឃ ការងារអេនា្របេវសន៍និងការងារសន្តិសុខ 
 ព្រងឹងការ្រគប់្រគងវត្តមានសាក់េនៅនិងការ្របកបមុខរបររបស់ជនបរេទសអេនា្របេវសន៍ឱ

បានមឺុងមា៉ត់ 
 ចុះេធ្វើអធិការកិច្ចហត្ថពលកម្មបរេទសេនៅតាមបណា្ដេរាងច្រក សហ្រគាស ្រគឹះសាននានា 

េដាយសហការជាមួយ្រកសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ  
 សិក ែកស្រមួលលិខិតបទដានពាក់ព័ន្ធជនបរេទសអេនា្របេវសន៍កាន់បណ្ណសាក់េនៅ 

អចិៃ្រន្តយ៍ េរៀបចំេសចក្តី្រពាងេសចក្តីែណនំាស្តីពីការេ្របើ្របាស់ហត្ថពលកម្មេនៅតាមតំបន់
្រពំែដនេដើម ីផ ព្វផ យដល់មាស់ទីតំាងអាជីវកម្ម និងេរៀបចំគំរូ្របកាសទទួលសា្គល់បណ្ណ
សាក់េនៅអចិៃ្រន្តយ៍និងឯកសារេធ្វើដំេណើរស្រមាប់ជនបរេទសជាអ្នកវិនិេយាគឯកជននិង
សហព័ទ្ធ 
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 អភិវឌ ្របព័ន្ធបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន េឆ្លើយតបបាននូវ្រគប់សំណូមពរជំនាញអេនា្របេវសន៍ 
 ចាត់វិធានការេសុើបអេង្កត ែស្វងរកជនបរេទសែដលលួចេ្រជៀតចូលមកសាក់េនៅខុសច ប់ 

ជនបរេទសពាក់ព័ន្ធការ្រប្រពឹត្តបទេល្មើសនានា េដាយអនុវត្តច ប់មឺុងមា៉ត់ 
 ព្រងីកចំណងមិត្តភាព សហ្របតិបត្តិការជាមួយៃដគូជាតិនិងអន្តរជាតិ េដើម ីផ្តល់នូវការ

គំា្រទគាេទៅវិញេទៅមក ការផាស់ប្តូរព័ត៌មាន ការេដាះ្រសាយប អេនា្របេវសន៍ ការេលើក
កម្ពស់សមត្ថភាពជំនាញ និងជំនួយសមារៈបេច្ចកេទស 
 ព្រងឹងសមត្ថភាពអង្គភាពសាប័នេដាយេធ្វើការែកស្រមួលរចនាសម្ព័ន្ធ ការ្រគប់្រគង ការ

អភិវឌ ធនធានមនុស  ការបំពាក់សមារៈបេច្ចកេទស ការេលើកកម្ពស់្របសិទ្ធភាពការអនុវត្ត
ថវិការបស់អង្គភាពសាប័ន 

 ព្រងឹងការអនុវត្តច ប់និងកសាងសមត្ថភាពេដើម ីទប់សា្កត់បទេល្មើសតាម្របព័ន្ធបេច្ចកវិទ  
ជាក់ែស្តង បទេល្មើសឆេបាកេដាយេ្របើ្របព័ន្ធបេច្ចកវិទ  និងការែក្លងបន្លំឆេបាកតាម្របព័ន្ធ
VOIP ែល ងសីុសងតាម្របព័ន្ធអិុនធឺណិត ្រតូវបានេបើក្របតិបត្តិការប្រងា្កបយា៉ងសកម្ម
េដាយបានឃាត់ខ្លួនជនសង ័យេដើម ីបញ្ជូនេទៅតុលាការនិងអនុវត្តច ប់អេនា្របេវសន៍
េដាយេធ្វើការបេណ្ដញេចញពី្របេទសកម្ពុជា  

 កសាងែផនការេមនិងែផនការសកម្មភាពបេ្រមើឱ ្រពឹត្តិការណ៍នេយាបាយនិង្រពឹត្តិការណ៍
អន្តរជាតិសំខាន់ៗ រួមមានែផនការការពារកិច្ច្របជំុASEMទី១៣ ឆំា២០២១ កិច្ច្របជំុកំពូល
អាសា៊នឆំា២០២២ ការ្របកួតកីឡាអាសីុអាេគ្នយ៍េលើកទី៣២ ឆំា២០២៣ និងកសាងេសចក្តី
្រពាងែផនការស្រមាប់ការពារយុទ្ធនាការេឃាសនាេបាះេឆាតនិងការេបាះេឆាតេ្រជើសេរីស
្រកុម្របឹក ឃំុ សងា្កត់អាណត្តិទី៥ ក្នុងឆំា២០២២ និងេ្រជើសេរីសតំណាងរា្រស្តអាណត្តិទី៧ 
ឆំា២០២៣។ ទន្ទឹមេនះ បានកសាងែផនការស្តីពីកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពស្រមាប់ជនេភៀស
ខ្លួនសាក់េនៅបេណា្ដះអាសន្នេនៅកម្ពុជាផងែដរ។ 

៣.២- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពជាទីេមាទនភាពខាងេលើ ្រកសួងេនៅបន្តជួបប ្របឈមសំខាន់ ដូច
ខាងេ្រកាម៖ 

 ការេរៀបចំ្របព័ន្ធ្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្លរបស់រដ្ឋបាល្រកុង ្រសុក ខណ ពំុមានភាពច ស់ 
លាស់្រសបតាមការ្រគប់្រគងតាម្របព័ន្ធថ្មីរបស់រដ្ឋបាល្រកុង ្រសុក ខណ 

 ការេផ្ទរមុខងារនិងធនធានពី្រកសួង សាប័នថាក់ជាតិេទៅរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ មាន
ភាពយឺតយា៉វនិងអនុវត្តមិនបានេពញេលញ 

 សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដានែដលជា្រគឹះសានស្រមាប់អភិវឌ សមត្ថភាព ពំុទាន់អាចដំេណើរ 
ការបានេពញេលញ 

 សមត្ថភាពសាប័ននិងធនធានមនុស េនៅរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិពំុទាន់េឆ្លើយតបបាន
េពញេលញ 
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 ខ្វះការគំា្រទបេច្ចកេទសនិងធនធានក្នុងការចុះតាមដាននិងគំា្រទស្រមុះស្រមួលបណ្ដឹង
របស់ការិយាល័យ្របជាពលរដ្ឋ 

 េសវារដ្ឋបាលែដលបានផ្តល់េដាយមន្ទីរ អង្គភាពមួយចំនួនពំុទាន់បានេផ្ទរមកអនុវត្តេនៅ
អង្គភាព្រចកេចញចូលែតមួយេនៅេឡើយ 

 ែបបបទនិងនីតិវិធីៃនការផ្តល់េសវារដ្ឋបាលនានាេនៅមានភាពស្មុគសាញ 
 ទទួលរងភាពអវិជ្ជមានជាអេន្លើៗ ដូចជាការេផ្ទរមុខងារនិងធនធានពី្រកសួង សាប័ន េទៅ

រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ 
 ការអនុវត្តការចុះបញ្ជីអ្រតានុកូលដានកំេណើត ការចុះបញ្ជី្រគប់្រគងការសាក់េនៅបេណា្ដះ

អាសន្ន និងការចុះបញ្ជី្រគប់្រគងស្ថិតិ្របជាពលរដ្ឋេនៅតាមតំបន់ខុនដូ បុរី ឧស ហកម្ម និង
តំបន់េសដ្ឋកិច្ចពិេសស មិនទាន់បានអនុវត្តឱ បានេពញេលញនិងមឺុងមា៉ត់ េដាយសារ
កតា្របឈមពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពម្រន្តីទំាងេនៅថាក់ជាតិនិងថាក់មូលដាន  

 ការបេង្កើតឬដំេឡើងក្រមិត្រចកទារ្រពំែដនជាមួយ្របេទសជិតខាងក៏ជួបនូវប ្របឈម
មួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 
 ្របេទសជិតខាងមិន្រពមបេង្កើតឬដំេឡើងក្រមិត្រចកទារ្រពំែដន តាមសារតីែដលបានឯកភាពគា 
 ការចរចារវាងម្រន្តីជំនាញ្រកសួងមហាៃផ្ទជាមួយម្រន្តីជំនាញៃនបណា្ដ្រកសួង សាប័ន 

ជំនាញែដលទទួលបន្ទុកក្នុងការបេង្កើតឬដំេឡើងក្រមិត្រចកទារ្រពំែដន មានភាពស្មុគសាញ 
 ការរីករាតត តៃនការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ បានេធ្វើឱ ្រកុមការងារច្រមុះស្តីពី្រចកទារ្រពំែដន

េគាក កម្ពុជា េវៀតណាម ខកខានក្នុងការចុះសិក  ពិនិត វាយតៃម្លរួមគាេនៅទីតំាងជាក់ែស្ដង 
េដើម ីេរៀបចំែផនការបេង្កើតនិងដំេឡើងក្រមិត្រចកទារ្រពំែដនរួមគា 
 ពំុមានេពលេវលា្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ការចុះសិក  ពិនិត  វាយតៃម្លក្នុងការបេង្កើតឬដំេឡើង

ក្រមិត្រចកទារ្រពំែដន 
 ការគំរាមកំែហងេដាយការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩និងេមេរាគបំែប្លងថ្មី ការគំរាម

កំែហងេដាយេភរវកម្មអន្តរជាតិនិងឧ្រកិដ្ឋកម្មឆ្លងែដន្រគប់្របេភទ បទេល្មើសបេច្ចកវិទ  គួប 
ផ ំនឹងការបន្តេកើតេឡើងនូវបទេល្មើស្រពហ្មទណ ការជួញដូរេ្របើ្របាស់េ្រគឿងេញៀន អំេពើ
ជួញដូរេកង្របវញ្ចពលកម្មនិងផ្លូវេភទ ប េក្មងទំេនើង េហតុការណ៍េ្រគាះថាក់ចរាចរណ៍
សុទ្ធែតជាកម្មវត្ថុែដល្រតូវ្របមូលផ្តុំគិតគូរបន្តេដាះ្រសាយសំេដៅព្រងឹងស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព 
សង្គម េដើម ីរក េសចក្តីសុខជូន្របជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិ 

 ក្នុងការកសាងសមត្ថភាពកមាំងនគរបាលជាតិនិងម្រន្តីពន្ធនាគារទូទំាង្របេទស បានជួប
ប ្របឈមនិងខ្វះខាតកញ្ចប់ថវិកាេនៅក្នុងការអភិវឌ េហដារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន ដូច
ជាអគារហ្វឹកហាត់េសុើបអេង្កតេកើតេហតុបទេល្មើស្រពហ្មទណសិប និម្មិតនិងមន្ទីរពិេសាធន៍ 
េកាសលវិច័យ អគារហ្វឹកហាត់ស្រមាប់ពហុជំនាញ អគារហ្វឹកហាត់រេដាះចំណាប់ខំាងនិង
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ពន្លត់អគ្គិភ័យ បែន្ថមអគារសិក  អគារសាក់េនៅ ទីលានបាញ់្រគាប់ពិត ទីលានឆ្លងកាត់
ឧបសគ្គ អគារក ច់គុនេនៅតាមបណា្ដសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគ តាមត្រមូវការអាទិភាព 
និងខ្វះខាតសមារៈហ្វឹកហាត់ស្រមាប់ជំនាញមួយចំនួន 

 វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលបំប៉នជំនាញរយៈេពលខ្លីនិងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយៃដគូ 
ដូចជាដំេណើរការទស នកិច្ចសិក  ការចូលរួមក្នុងេវទិកាអន្ដរជាតិេផ ងៗ ែដល្រតូវបាន
ផាកទំាង្រសុងេដាយសារជំងឺកូវីដ-១៩។ 

៣.៣- រាជរដាភិបាលអនុវត្តេគាលនេយាបាយវិមជ ការនិងវិសហមជ ការ្របកបេដាយ្របសិទ្ធ
ភាព េដាយបានផ្តល់អំណាចដល់្របជាពលរដ្ឋឱ មានការចូលរួមក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដាននិង
េលើកកម្ពស់សុខមាលភាពសង្គម េសដ្ឋកិច្ច និងបរិសាន។ ចាប់េផ្តើមពីឆំា២០០០ េគាលនយបាយ
េនះបានបន្តផ្តល់េសវាែដលមានលក្ខណៈេឆ្លើយតបនិងគណេនយ ភាពតាមរយៈការព្រងឹងសាប័ន 
្របជាធិបេតយ មូលដាន ែដលជំរុញដល់ការសេ្រមចបានអាទិភាពនានាេនៅមូលដាន។ េគាល
នេយាបាយេនះ បានជួយដល់រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិក្នុងការបំេពញតួនាទីរបស់ខ្លួនកាន់ែតមាន
្របសិទ្ធភាពនិងជំរុញម្រន្តីរាជការនិងតំណាងរា្រស្តបំេពញតួនាទីេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវការរបស់្របជា
ពលរដ្ឋនិង្រគប់្រគងធនធាន្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព។ ក្នុងដំេណើរការអនុវត្តេគាលនេយាបាយ
េនះ ្រកសួងសាប័នថាក់ជាតិបានេផ្ទរអំណាចបន្តិចម្តងៗដល់រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ។    ឧទាហរណ៍ 
េសវានានាែដលផ្តល់េដាយថាក់រាជធានី េខត្ត្រតូវបានេផ្ទរេទៅ្រកុង ្រសុក ខណ រួមមានការអប់រ
ក្រមិតបឋមសិក  សុខាភិបាល ការ្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ េហដារចនាសម្ព័ន្ធខាតតូច និងការ
ផ ព្វផ យកសិកម្ម។ បច្ចុប ន្ន អភិបាលកិច្ចថាក់ឃំុសងា្កត់បានផ រភាប់្របជាពលរដ្ឋជាមួយរដ្ឋបាល
ថាក់េលើ។ ែផនការយុទ្ធសា្រស្តនិងការវិនិេយាគបានដំេណើរការេដាយមានការពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ
រដ្ឋបាលថាក់រាជធានីេខត្ត។     
៣.៤- សមត្ថភាពនិងការ្រគប់្រគងេនៅរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ ្រតូវបានេលើកកម្ពស់ក្នុងការដឹកនំា
និងគំា្រទដល់តួនាទីផ្តល់េសវាថ្មីៗ។ រាជរដាភិបាលបានេរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាពេឡើងវិញនិង
េគាលការណ៍ែណនំាក្រមិតបេច្ចកេទសេដើម ីគំា្រទដល់ការងារកំែណទ្រមង់េនះ។ ឧទាហរណ៍ វគ្គ
បណ្ដុះបណា្ដលស្តីពីអភិបាលកិច្ចមូលដាននិងការអភិវឌ េសដ្ឋកិច្ច គណេនយ សង្គម ការតាមដាន 
្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល ការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុ ្រតូវបានេរៀបចំេឡើងេដាយមានអ្នកចូលរួមចំនួន
៦៤.០០០នាក់ តាមរយៈសាលាជាតិរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ(ធនាគារពិភពេលាក ឆំា២០១៨)។ 
បច្ចុប ន្ន ឃំុ សងា្កត់ដំេណើរការការងារេដាយអភិបាលកិច្ចឯករាជ  េដាយកំណត់ត្រមូវការមូល
ដានតាមរយៈេមភូមិឬ្រកុម្របឹក ឃំុសងា្កត់។ េលើសពីេនះេទៀត េសវារដ្ឋបាលជាេ្រចើន្រតូវបាន
េផ្ទរេទៅថាក់្រកុង ្រសុក ខណ តាមរយៈការិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ ែដលបានជួយកាត់
បន្ថយៃថ្លចំណាយនិងេពលេវលា។   
៣.៥- ប ្របឈមសំខាន់ គឺការព្រងឹងសន្តិភាព ស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព បូរណភាពទឹកដី និងការ
អភិវឌ សង្គម េសដ្ឋកិច្ច។  
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៣.៦- េដើម ីធានានូវគុណភាពៃនការផ្តល់េសវាសាធារណៈ ្រកសួងមុខងារសាធារណៈបានដាក់
េចញនូវ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងសមិទ្ធកម្ម និងបានេរៀបចំច ប់ស្តីពីេសវាសាធារណៈ េដាយមានអនុ្រកឹត
ស្តីពី ១)ការវាយតៃម្លនិងការទទួលសា្គល់ការផ្តល់េសវាសាធារណៈល្អ ការទទួលសា្គល់សាលា
េរៀនមធ មសិក ចំនួន១០ និងមន្ទីរេពទ បែង្អកចំនួន៣០។ េគាលការណ៍ែណនំារបស់អាសា៊នស្តី
ពី្របព័ន្ធផ្តល់េសវាសាធារណៈ្រតូវបានអនុម័ត។ ្រកសួងបានអភិវឌ និងេលើកក្រមិត្របព័ន្ធព័ត៌មាន 
្រគប់្រគងធនធានមនុស  េដាយេធ្វើសមាហរណកម្មថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិ។ វគ្គបណ្ដុះបណា្ដល 
ជំនាញនិងចំេណះដឹង ្រតូវបានេរៀបចំេដាយមានម្រន្តីជាន់ខ្ពស់ថាក់អគ្គនាយកនិងអគា្គធិការចំនួន 
៧៧៣នាក់ចូលរួម។  ម្រន្តីរាជការែដលចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលមានចំនួន១៧.៧៧៨នាក់។ 
្រកសួងក៏បានេរៀបចំឯកសារជាតិស្រមាប់កម្មវិធីជាតិស្រមាប់កំែណទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនិង
្រកបខ័ណនិង្របព័ន្ធតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្លស្រមាប់អនុវត្តកំែណទ្រមង់េនះ។ ២)ការ្រគប់ 
្រគងនិងការផ្តល់េសវាសាធារណៈរបស់ជ័យលាភីេលខ១ ឆំា២០១៩ ៣)ការេលើកកម្ពស់ការចូលរួម
របស់្របជាពលរដ្ឋក្នុងដំេណើរការៃនការផ្តល់េសវាសាធារណៈ ៤)ការវាយតៃម្លនិងទទួលសា្គល់អ្នក
ដឹកនំាគំរូក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ៥)ច ប់ស្តីពីេសវាសាធារណៈ ៦)អនុ្រកឹត ស្តីពីការវាយតៃម្ល និង
ទទួលសា្គល់អង្គភាពផ្តល់េសវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រនិងវិស័យសុខាភិបាល ៧)ឯកសារ
ែណនំាអាសា៊នស្តីពីការផ្តល់េសវាសាធារណៈ ្របព័ន្ធនិងការអនុវត្តក្នុង្របេទសជាសមាជិកអាសាន៊ 
និងការផ្តល់េសវាសាធារណៈេ្រកាមហិរញ្ញប ទានរបស់មូលនិធិអាស៊ានបូកបី ៨)ក្រមងព័ត៌មាន
ស្តីពីេសវាសាធារណៈក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទនិងេគហទំព័រ ដូចខាងេ្រកាម៖  

 បានដាក់ឱ អនុវត្តអនុ្រកឹត  ១)ការវាយតៃម្លនិងទទួលសា្គល់អង្គភាពផ្តល់េសវាសាធារណៈ 
គំរូក្នុងវិស័យអប់រនិងវិស័យសុខាភិបាល េដើម ីជំរុញចលនា្របឡង្របណំាង ការែកលម្អ
ការផ្តល់េសវាអប់រនិងសុខាភិបាលសាធារណៈេនៅថាក់មូលដាន 

 បាន្រគំា្រទទំាងបេច្ចកេទសនិងឯកសារែផ្នកេសវាសាធារណៈជាមួយ ១)្រកសួងបរិសាន 
២)្រកសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ៣)សាលារាជធានីភ្នំេពញ ៤)អង្គការUNICEF 
្របចំាកម្ពុជា ៥)្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ និង ៦)កម្មវិធីអភិវឌ សហ្របជាជាតិ 

 បានសហការេលើការបណ្ដុះបណា្ដលនវានុវត្តន៍ស្រមាប់អ្នក្រគង្រគងក្នុងវិស័យសាធារណៈ  
វិស័យអប់រ វិស័យសុខាភិបាល ែផ្នកេសវាសាធារណៈ និងទស នកិច្ចសិក ជាមួយ ១)
កម្មវិធីអភិវឌ សហ្របជាជាតិ្របចំាកម្ពុជា ២) សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល ៣) ្រកសួងអប់រ យុវជន 
និងកីឡា ៤) ្រកសួងសុខាភិបាល ៥) គណៈអភិបាល្រកុង ្រសុក ខណ ្របធានមន្ទីរេពទ  
និងនាយកវិទ ល័យចំនួន៩៥០នាក់(្រស្តីចំនួន១៩៧នាក់)។ 

 

 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  22 

តារាង៣.១ : ការបណ្ដះុបណា្ដលនិងអភិវឌ សមត្ថភាពម្រន្ត ីឆំា២០១៩-២០២១ 
ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ ៦ែខ េដើមឆា២ំ០២១ 

សរបុ ្រស ី សរុប ្រស ី សរបុ ្រស ី
ក. វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលដបំូង នាក ់ ៨៦៦ ៣២២ ៣៩៦ ១៦៦ ៥០៣ ១៧៨ 
១ សិសសម្រន្តីជាន់ខ្ពស់  នាក់ ៦០ ១៥ ០ ០ ៩១ ២៨ 
២ សិសសម្រន្តី្រកមការ  នាក់ ១១៩ ៣២ ០ ០ ១២១ ៤៣ 
៣ សិសសម្រន្តី្រគប់្រគងរដ្ឋបាល្រកបខ័ណថ្មី  នាក់ ៦៨៧ ២៧៥ ៣៩៦ ១៦៦ ២០៥ ៧១ 
៤ ម្រន្តី្រកមការ រដ្ឋបាល្រកបខ័ណថ្មី  នាក់ ០ ០ ០ ០ ៨៦ ៣៦ 

ខ. វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលបន្ត នាក ់ ០ ០ ៣៥២ ៥៥ ៨៦៨ ២២២ 
១ វគ្គវិ្រកឹតយការម្រន្តីជាន់ខ្ពស់ នាក់ ០ ០ ១០៦ ១២ ១៥៥ ៣៨ 
២ វគ្គវិ្រកឹតយការម្រន្តី្រគប់្រគងរដ្ឋបាល នាក់ ០ ០ ១៦៤ ២៦ ៥៣៥ ១៣៤ 
៣ វគ្គវិ្រកឹតយការម្រន្តីមធយម  នាក់ ០ ០ ៣៩ ១១ ៩០ ២៦ 
៤ វគ្គវិ្រកឹតយការម្រន្តី្រកមការ  នាក់ ០ ០ ៤៣ ៦ ៨៨ ២៤ 

គ. វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលខ្ល ី នាក ់ ១ ៤៧៩ ៤៣៣ ៨០ ១៩ ១៥១ ២២ 

ឃ. កម្មវធិីសកិា្ខសាលានងិកម្មវិធេីផសងៗេទៀត នាក ់ ៣ ២៩៤ ៩៤៣ ២ ៨៤២ ៨៤៤ ៦ ៩៤៧ ២ ០៤៥ 

តារាង៣.២ : េបៀវត អប បរមាស្រមាប់ម្រន្តីេនៅថាក់េ្រកាមជាតិ (គិតជា្របាក់េរៀល) 

បរយិាយ 

ឯក
តា

 ២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 
អបបបរមា អតបិរមា អបបបរមា អតបិរមា អបបបរមា អតិបរមា អបបបរមា អតបិរមា 

ម្រន្តីជាប់កិច្ចសន  េរៀល ៦០០ ០០០ ៦៥០ ០០០  ៦៧០ ០០០  ៦៧០ ០០០  

្រកុម្របឹក រាជធានី េខត្ត េរៀល ១ ០៨៥ ០០០  ១ ៣៦០ ០០០  ១ ១៣៥ ០០០  ១ ៤៤០ ០០០  ១ ៣៥០ ០០០  ១ ៤៤០ ០០០  ១ ៣៥០ ០០០  ១ ៤៤០ ០០០  

្រកុម្របឹក ្រកុង្រសុក  ខណ េរៀល ៨៦០ ០០០  ១ ០៧៥ ០០០  ៩១០ ០០០  ១ ១៥៥ ០០០  ៩១០ ០០០  ១ ១៥៥ ០០០  ៩១០ ០០០  ១ ១៥៥ ០០០  

្រកុម្របឹក  ឃុ ំសងា្កត ់ េរៀល ៧០០ ០០០  ១ ០៣០ ០០០  ៧៤០ ០០០  ១ ១១០ ០០០  ៨៧០ ០០០  ១ ១១០ ០០០  ៨៧០ ០០០  ១ ១១០ ០០០  

ម្រន្តីភូមិ េរៀល ១៨០ ០០០  ២៥០ ០០០  ២៥០ ០០០  ៤០០ ០០០  ២៨០ ០០០  ៤៣០ ០០០  ២៨០ ០០០  ៤៣០ ០០០  

្របភព : ្រកសួងមុខងារសាធារណៈ 

៣.៧- បច្ចុប ន្ន រាជរដាភិបាលបានែកស្រមួលក្នុងការេបើកេបៀវត ជូនម្រន្តីរាជការេដាយេផ្ទរផាល់ 
ចូលគណនីរបស់ម្រន្តីរាជការពីរដងក្នុង១ែខ និងដំេឡើងេបៀវត ជូនម្រន្តីរាជការពីមួយឆំាេទៅមួយឆំា។  

តារាង៣.៣ : េបៀវតសអបបបរមាស្រមាបម់្រន្តីរាជការសុវីលិនងិកមាំង្របដាបអ់ាវុធ  
(គតិជាពានេ់រៀល) 

បរិយាយ 
២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 

អប បរមា អតិបរមា អប បរមា អតិបរមា អប បរមា អតិបរមា អប បរមា អតិបរមា 
វិស័យរដ្ឋបាល ១ ០១៤,៥  ៣ ០០១,៥  ១ ១០០,១ ៣ ១១៧,០  ១ ១៧២,៥ ២ ៤៧៥,០ ១ ១៧២,៥ ២ ៤៧៥,០ 
វិស័យអប់រ ១ ១១៤,៥  ៣ ០០១,៥  ១ ២០០,១  ៣ ១១៧,០ ១ ២៧២,៥ ៣ ២០៥,០ ១ ២៧២,៥ ៣ ២០៥,០ 
វិស័យសុខាភិបាល ១ ១១៤, ៥  ២ ១៣១,៥  ១ ២០០,១  ២ ២៩៧,០ ១ ២៧២,៥ ២ ៤០៥,០ ១ ២៧២,៥ ២ ៤០៥,០ 
នគរបាលជាតិ ១ ០៩៨,៩  ៣ ១៨៥,៩  ១ ១៨៤,៦ ៣ ៣០១,៥ ១ ២៥៦,៩ ៣ ២០៥,០ ១ ២៥៦,៩ ៣ ២០៥,០ 
េយាធិន ១ ០៣៥,០ ៣ ១៨៥,៩ ១ ១៤៣,៤ ៣ ៣០១,៥ ១ ១៨១,៩ ៣ ២០៥,០ ១ ១៨១,៩ ៣ ២០៥,០ 
្របភព : ្រកសួងមុខងារសាធារណៈ 

៣.៨- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងមុខងារសាធារណៈបានជួប្របទះប ្របឈមមួយ
ចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  23 

 ្រកបខ័ណច ប់និងលិខិតបទដានគតិយុត្តមិនទាន់បានអនុវត្តឱ ទូលំទូលាយ 
 ការផ្តល់េសវាសាធារណៈនិងនីតិវិធីមួយចំនួនេនៅមានភាពស្មុគសាញនិងមានក្រមិត   
 ខ្វះការគំា្រទែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុេលើការេរៀបចំ្របព័ន្ធព័ត៌មានវិទ េដើម ី្រគប់្រគងទិន្នន័យរួមម្រន្តី

រាជការ េ្រពាះ្របព័ន្ធេនះទាមទារនូវការវិនិេយាគទំាងេលើែផ្នករឹងនិងែផ្នកទន់ 
 ការេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធ្រគប់្រគងព័ត៌មានម្រន្តីរាជការសីុវិល េនៅមិនទាន់បានេពញេលញ 
 មានការលំបាកក្នុងការេធ្វើការែ្រប្របួលសានភាពរដ្ឋបាលនិង្រគួសារ ្រពមទំាងការេរៀបចំ

េបៀវត ជូនម្រន្តីរាជការសីុវិល េដាយសារការផ្តល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធពី្រកសួង សាប័នមិន
្រគប់្រគាន់ឬយឺតយា៉វ 

 ផលប៉ះពាល់ៃនវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ េធ្វើឱ នីតិវិធីៃនការកសាងែផនការនិងការេ្រជើសេរីស 
្រកបខ័ណ្របចំាឆំាមានភាពយឺតយា៉វ រីឯគេ្រមាងែផនការសកម្មភាពនានាែដលមានលក្ខណៈ
្របមូលផ្តុំមនុស ្រតូវបានផាក។ 

៣.៩- ្រកសួងការពារជាតិសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖  
 បាននិងកំពុងបំេពញសកម្មភាពក្នុងកិច្ចការពារ្រពំែដន េដាយែផ្អកេលើមូលដានឆំាអន្តរជាតិ 
 បាននិងកំពុងអនុវត្តចក្ខុវិស័យរបស់ខ្លួនេដាយែ្របកាយតំបន់្របយុទ្ធមកជាតំបន់អភិវឌ   
 បានទទួលសិទ្ធិក្នុងការេធ្វើធុរកិច្ចេដើម ីែស្វងរក្របភពចំណូល 
 បាននិងកំពុងចួលរួមយា៉ងសកម្មក្នុងការទប់សា្កត់និងការពារការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-

១៩ ការចូលរួមយុទ្ធនាការចាក់វា៉ក់សាំងជូនកងកមាំង្របដាប់អាវុធ ម្រន្តីរាជការ និង ្របជា
ពលរដ្ឋទូទំាង្របេទស ការេរៀបចំតំបន់ចតាឡីស័កនិងទីកែន្លងព បាលអ្នកមានផ្ទុកជំងឺ   
កូវីដ-១៩ ការេរៀបចំតំបន់បិទខ្ទប់ ការដឹកជញ្ជូនពលករចំណាក្រសុកេទៅតំបន់េធ្វើចតាឡី
ស័កឬមណលព បាលជំងឺកូវីដ-១៩ែដលេនៅជិតបំផុត  

 បានកសាងមជ មណលសារនីតិសម ទាេយាធិនពិការនិងលំេនៅឋាន្រគួសារកងទ័ពនិង
និវត្តជន 

 បានបេង្កើតវិទ សានជាតិ្រគប់្រគងកងកមាំងរក សន្តិភាពនិងកាកសំណល់ជាតិផ្ទុះពី
ស្រងា្គម និង 

 បានបេង្កើតសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាផងែដរ េដើម ីបេ្រមើេសវាកម្មសុខុមាលភាពក្នុង
សហគមន៍កងទ័ព។    

៣.១០- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងការពារជាតិបានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូច
ខាងេ្រកាម៖ 

 កតាឆ្លងរីករាលដាលជាសកលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ ស្រងា្គមពាណិជ្ជ
កម្មរវាងសហរដ្ឋអាេម៉រិកនិងចិន និងការរឹតត ិតការនំាចូលទំនិញរបស់សហគមន៍អឺរុប 
បានេធ្ចើឱ ការែស្វងរក្របភពទុនវិនិេយាគេលើធនធានរូបវន្តកងទ័ពជួបការលំបាក 

 ពំុទាន់មានមជ មណលបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈក្នុងវិស័យអភិវឌ សម្រសប េដើម ីព្រងឹង 
សមត្ថភាពកងទ័ពេលើែផ្នកវិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងវិជាជីវៈជារបស់កងទ័ពេនៅេឡើយ 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  24 

 ការ្រគប់្រគងនិងេ្របើ្របាស់ធនធានរូបវន្តរបស់កងទ័ព េនៅពំុទាន់េ្របើ្របាស់ឱ អស់សកា   
នុពល្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព េដើម ីទាញ្របេយាជន៍ឱ បានជាអតិបរមាស្រមាប់បេង្កើន 
ក្រមិតជីវភាពរស់េនៅនិងការអភិវឌ របស់អង្គភាព។ 

១.២- ករព្រងឹងភព ្អ តស្អេំនកនងុរដ្ឋបល ធរណៈ 

៣.១១- សមទ្ធិផលការងារ្របឆំាងអំេពើពុករលួយែដលរដាភិបាលកម្ពុជា សេ្រមចបានពីឆំា២០១៩- 
២០២១ដូចខាងេ្រកាម៖ 
 ការងារ្របឆាំងអំេពើពុករលួយែដលរាជរដាភិបាលកម្ពុជាសេ្រមចបានតាមរយៈការរួមគា
្របយុទ្ធ្របឆំាងអំេពើពុករលួយ្រសបេទៅតាមអភិ្រកមទំាង៥ ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសែក្អល ព បាល 
និងវះកាត់ និងវិធានការស្នូលទំាង៣ រួមមាន(១)ការព្រងឹងការអប់រមិនឱ ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ 
(២)ការបងា្ករទប់សា្កត់កំុឱ អាច្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ និង(៣)ការប្រងា្កបបទេល្មើសពុករលួយ
េទៅតុលាការកំុឱ ហា៊ន្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ គឺបានជំរុញឱ សង្គមកម្ពុជាមានការវិវឌ មួយជំហាន 
យា៉ងសំខាន់បែន្ថមេទៀតក្នុងការ្របយុទ្ធ្របឆំាងអំេពើពុករលួយ។  

១- ការព្រងឹងការអប់រ  
 ចាប់តំាងពីសេម្ដចេតេជានាយករដ្ឋម្រន្តីបានដាក់េចញនូវអភិ្រកមទំាង៥ : ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក 
ដុសែក្អល ព បាល និងវះកាត់ ្រកសួងសាប័ននីមួយៗហាក់បីដូចជាងាយយល់ ងាយេធ្វើ ងាយ
ដាក់េចញនូវការអប់រដល់ម្រន្តីរបស់ខ្លួនឱ ែកលម្អនូវចំណុចខ្វះខាតនិងបេង្កើនសារតីក្នុងការ
អនុវត្តការងារ្របកបេដាយតមាភាព សុចរិតភាព េនៅតាម្រកសួង សាប័ន អង្គភាព និងរដ្ឋបាល
ថាក់េ្រកាមជាតិ។ េដាយែឡក េនៅតាមសាប័នសិក ទំាង៣ក្រមិត(បឋមសិក  មធ មសិក  
ឧត្តមសិក ) ្រកសួងអប់រ យុវជន និងកីឡា េនៅែតបានព្រងឹងការបណ្ដុះនូវគំនិត្របយុទ្ធ្របឆំាង
អំេពើពុករលួយ សាតស្អំ តាមរយៈការបេ្រងៀនមុខវិជា្របយុទ្ធ្របឆំាងអំេពើពុករលួយផង និងមុខវិជា
មួយចំនួនេផ ងេទៀតផង។  
 សាប័នរដ្ឋនិងរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ បានេលើកកម្ពស់ឆន្ទៈបងាញសាធារណជននូវការ
េប្ដជាចិត្តក្នុងការ្របឆំាងអំេពើពុករលួយតាមរយៈការែថ្លងនូវសុន្ទរកថា ឧេទ្ទសនាម ការេឃាសនា 
ការបំភ្លឺបាតុភាព ការែកលម្អបាតុភាពខុសឆ្គងជូនសាធារណជនបាន្រគប់គា ការេលើកបដា្របឆំាង
អំេពើពុករលួយ ការបិទផ យពីតៃម្លេសវា បានេធ្វើឱ ថាក់េ្រកាម និងមហាជនេឃើញច ស់នូវឆន្ទៈ
របស់្រគប់្រកសួងសាប័នក្នុងការ្របយុទ្ធ្របឆំាងអំេពើពុករលួយ។ សាប័នសារព័ត៌មាន ទំាងបុរាណ 
ទំាងសម័យ ែតងែតរួមចំែណកយា៉ងសកម្មក្នុងការអប់រ ផ ព្វផ យចូលរួម្របយុទ្ធ្របឆំាងអំេពើពុក  
រលួយ។ េយើងសេង្កតេឃើញថា ្របជាជនមានការភាក់រលឹកចូលរួមការ្របយុទ្ធ្របឆំាងអំេពើពុក
រលួយេ្រចើនជាងមុនពីមួយឆំាេទៅមួយឆំា ដូចជាការបេញ្ចញមតិ ការប្ដឹងបរិហារ ជាេដើម។   
  ២- ការបងា្ករទប់សា្កត់ការ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ  
 ការបងា្ករនិងការទប់សា្កត់អំេពើពុករលួយអមេដាយអភិ្រកមទំាង៥ ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុស
ែក្អល ព បាល និងវះកាត់ បានេធ្វើឱ សាប័ន រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិនិងមូលដានបេញ្ចញសកម្ម



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  25 

ភាពកាន់ែតេ្រចើនក្នុងការបងា្ករទុកជាមុននិងការបងា្ករទប់សា្កត់កំុឱ អំេពើពុករលួយេកើតេឡើងបាន។ 
្រគប់អង្គភាពនិង្រគប់សាប័ន រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិនិងមូលដានបានរួមគាយា៉ងស្អិតរមួតក្នុង
ការ្របកាស្រទព សម ត្តិនិងបំណុល េហើយែតងែតទទួលេជាគជ័យ១០០% ជាេរៀងរាល់ឆំា េទាះបី 
ជួប្របទះសានភាពធ្ងន់ធ្ងរៃនការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ក៏េដាយ។ ការ្របកាស្រទព សម ត្តិនិង
បំណុលជាអំេពើៃនការឆ្លុះកញ្ចក់មួយ ែដលរួមចំែណកយា៉ងសំខាន់ក្នុងការបងា្ករនិងទប់សា្កត់អំេពើ
ពុករលួយ និងកំពុងរួមចំែណកចូលរួមកសាងផ្នត់គំនិតថ្មីរបស់ម្រន្តីក្នុងជំនាញ ការងារនិងការរស់េនៅ។  
 ការ្របឡងចូល្រកបខ័ណ ការ្របឡងេផ ងៗេទៀតរបស់្រកសួង សាប័ន រដ្ឋបាលថាក់
េ្រកាមជាតិ បានបងាញនូវតមាភាព ភាពយុត្តិធម៌ ែដលនំាឱ សង្គមកាន់ែតមានការេជឿជាក់េ្រចើន
េឡើងៗ បន្ថយបាននូវការរិះគន់យា៉ងេ្រចើនជាទីបំផុត ឬការ្របឡងែផ្នកខ្លះ ការរិះគន់េស្ទើរែត
ែលងមានែតម្ដង។  
 ឆំាេនះ អង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុករលួយបានចូលរួមសេង្កតេលើការងារលទ្ធកម្មចំនួន២.៨៨៨ 
គេ្រមាង របស់្រកសួង សាប័ន និងរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិចំនួន២៤០្រកសួង សាប័ន េឃើញថា
ដំេណើរបានល្អ្រសបេទៅតាមេគាលការណ៍របស់្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។  
 ការអូសទាញវិស័យឯកជនេដើម ីឱ ចូលរួម្របយុទ្ធ្របឆំាងអំេពើពុករលួយ េយើងបានេធ្វើ
ចំនួន៧ដង។ អង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុករលួយបានទទួលលិខិត ឯកសារចុះអនុស រណៈរួមគា
្របឆំាងអំេពើពុករលួយបានចំនួន៧អង្គភាពេទៀត។ ការគំា្រទរបស់វិស័យឯកជនក្នុងការ្របឆំាង
អំេពើពុករលួយ ក៏ទទួលបានការគំា្រទគួរជាទីកត់សមា្គល់។  

៣- ការអនុវត្តច ប់ប្រងា្កបបទេល្មើសពុករលួយ  
 េទាះបីការងារអប់រនិងការងារបងា្ករ ទប់សា្កត់្រគបដណ្ដប់េ្រចើនេលើសលប់ៃនការងារ្របឆំាង
អំេពើពុករលួយរបស់អង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុករលួយក៏េដាយ ក៏អង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុករលួយេនៅែត
យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តច ប់ប្រងា្កបបទេល្មើសពុករលួយ បញ្ជូនករណីជាេ្រចើនេទៅតុលាការ
ផងែដរ។  
 ចាប់េផ្ដើមពី្របភពពាក ប្ដឹងទំាងអនាមិកនិងេចញេឈាះ រួមមាន្របភពព័ត៌មានចំហែដល 
មានចុះផ យក្នុងសារព័ត៌មាននិងបណា្ដញសង្គម ពី្របភពបណ្ដឹងរបស់្រកសួងសាប័ននានានិងពី
តុលាការ ករណីែដលតុលាការ្របគល់ឱ  និងចុងេ្រកាយពី្របភពព័ត៌មានសមាត់ក្នុងនិងេ្រកៅ
្របេទស។ 

អង្គភាពេ្របឆំាងអំេពើពុករលួយ បានែផ្អកេលើវិធាន្របតិបត្តិការេដាយស្ដង់ដា(SOP) របស់
ខ្លួនដំេណើរការ្រសាវ្រជាវនិងេសុើបអេង្កត។ រយៈេពលពីែខមករា ឆំា២០១៩ ដល់ែខមិថុនា ឆំា 
២០២១ ពាក ប្ដឹងសរុបចំនួន១.៤៥៧ពាក ប្តឹង ក្នុងេនាះ អង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុករលួយបានេដាះ
្រសាយបញ្ចប់ជាមួយមាស់បណ្ដឹងចំនួន៧២៦ពាក ប្ដឹង បានដាក់វិន័យចំនួន៣៩ករណី បញ្ជូនេទៅ
តុលាការចំនួន១២ពាក ប្តឹង និងពាក ប្ដឹងកំពុងបន្តនីតិវិធីចំនួន៧១៩ពាក ប្ដឹងេទៀត។ េដាយ
ែឡកឆមាសទី១ៃនឆំា២០២១ េយើងបានទទួលពាក ប្ដឹងចំនួនែត១៧១ករណី តិចជាងឆំាមុនចំនួន
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១៥៧ពាក ប្ដឹង េដាយសារកតាៃនការឆ្លងរីករាលដាលធ្ងន់ធ្ងរៃនជំងឺកូវីដ-១៩ េហើយក៏បានបញ្ចប់
នីតិវិធីជាមួយមាស់បណ្ដឹងចំនួន១១៩ពាក ប្ដឹង និងកំពុងបន្តនីតិវិធីចំនួន៥២ពាក ប្ដឹង។ 
៣.១២- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ អង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុករលួយក៏េនៅមានការងារេសសសល់
មួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ពិតែមនែតសេ្រមចបានកិច្ចការងារជាេ្រចើនក្ដី ក៏បុ៉ែន្តអង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុករលួយេនៅមិន
ទាន់បានេធ្វើអស់លទ្ធភាពកិច្ចសហ្របតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយ្រកសួង សាប័ន រដ្ឋបាល
ថាក់េ្រកាមជាតិ និងមូលដាននានា  

 ការបូកសរុបៃនការងារអប់រ បងា្ករ និងទប់សា្កត់ក៏ដូចជាការអនុវត្តនូវអភិ្រកមទំាង៥ ឆ្លុះ
កញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសែក្អល ព បាល និងវះកាត់ របស់្រកសួង សាប័ន រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ 
មូលដាននានា អ.ប.ព.មិនទាន់បេង្កើតយន្តការបូកសរុបឱ បានេនៅេឡើយ  

 ការេសុើបអេង្កត េដើម ីរក បាននូវភាពម៉ត់ចត់ ទាមទារឱ មាន្រកបខ័ណេ្រចើនជាងេនះែថម
េទៀត និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាសមារៈនានា។ 

៣.១៣- ្រកសួងមុខងារសាធារណៈ សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ដូចខាងេ្រកាម៖ 
 បានេរៀបចំេសចក្តី្រពាងកម្មវិធីជាតិែកទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ឆំា២០២០-២០៣០ 
 បានេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ នភាពៃនការអនុវត្តសកម្មភាពការងារែកទ្រមង់រដ្ឋបាល      

សាធារណៈស្រមាប់ឆំា២០១៩និងឆំា២០២០ និងេសចក្តី្រពាងរបាយការណ៍ៃនការសិក
េលើ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងម្រន្តីរាជការ 

 បានេរៀបចំ្រកបខ័ណនិង្របព័ន្ធតាមដាន ្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្លការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិែក
ទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ក្នុងេនាះ មានេសចក្តី្រពាង្រកបខ័ណលទ្ធផលនិងទ្រមង់របាយ
ការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តសកម្មភាពការងារែកទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងេសចក្តី្រពាង
ឯកសារេគាលការណ៍ែណនំាស្តីពី្របព័ន្ធតាមដាន ្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្លការអនុវត្ត
កម្មវិធីជាតិែកទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ឆំា២០២០-២០២៣ 

 បានេរៀបចំឯកសារទស នាទានស្តីពីការេរៀបចំកម្មវិធីជាតិែកទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈឆំា
២០១៩-២០៣០ 

 បានេរៀបចំេសចក្តី្រពាងរបាយការណ៍ៃនការសិក េលើ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងម្រន្តីរាជការ រួមមាន: 
្របេទសកម្ពុជា ៃថ េវៀតណាម និងហ្វីលីពីន 

 បាន្របមូលនិងចង្រកង ១)លិខិតបទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងរចនាសម្ព័ន្ធ្រគប់្រគងៃន
ការែកទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈពីឆំា១៩៩៩ ដល់ឆំា២០២០ និង២)បានពិនិត េឡើងវិញេលើ 
ការអនុវត្តេគាលនេយាបាយធនធានមនុស ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈែផ្អកេលើយុទ្ធសា្រស្ត 
ចំនួន៥ េដើម ីកំណត់នូវសូចនាករគន្លឹះស្រមាប់តាមដាន្រតួតពិនិត ពី្របសិទ្ធភាពៃន
ការអនុវត្ត 

 បានេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលចំនួន២ សរុបអ្នកចូលរួមចំនួន១៤៥នាក់ ១)វិធីសា្រស្តៃនការ
េរៀបចំ្របព័ន្ធតាមដាន ្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្ល និង២)ការេរៀបចំតាក់ែតងករណីសិក ។  



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  27 

៣.១៤- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងមុខងារសាធារណៈបានជួប្របទះភាព្របឈមមួយ
ចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ្រកបខ័ណច ប់និងលិខិតបទដានគតិយុត្តមិនទាន់បានអនុវត្តឱ ទូលំទូលាយ 
 ម្រន្តីរាជការមួយចំនួនេនៅមានឥរិយាបថមិនល្អ ខ្វះមនសិការវិជាជីវៈ 
 ផលប៉ះពាល់ៃនវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ េធ្វើឱ នីតិវិធីៃនការកសាងែផនការនិងការេ្រជើសេរីស

្រកបខ័ណ្របចំាឆំា មានភាពយឺតយា៉វ រីឯគេ្រមាងែផនការសកម្មភាពនានាែដលមានលក្ខណៈ
្របមូលផ្តុំមនុស ្រតូវបានផាក 

 មានការលំបាកក្នុងការេធ្វើែកែ្របសានភាពរដ្ឋបាលនិង្រគួសារ ្រពមទំាងការេរៀបចំេបៀវត  
ជូនម្រន្តីរាជការសីុវិល េដាយសារការផ្តល់ឯកសារពាក់ព័ន្ធពី្រកសួងសាប័នមិន្រគប់្រគាន់
ឬយឺតយា៉វ។ 

៣.១៥- ្រកសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-្រពឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច សេ្រមចបានសមិទ្ធផល      
សំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានេរៀបចំេសចក្តី្រពាងច ប់អធិការកិច្ច 
 បានចុះេរៀបចំេវទិកាសាបស្ទង់មតិការយល់ដឹងច ប់ េនៅមុននិងេ្រកាយេពលផ ព្វផ យ

រួមមានច ប់ភូមិបាល ច ប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវេគាក និងច ប់ស្តីពីការ្រតួតពិនិត េ្រគឿង
េញៀន េនៅមូលដានរាជធានី េខត្ត ចំនួន១៣េលើក េដាយមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន          
២ ១២២នាក់  

 បានេធ្វើសកម្មភាពផ ព្វផ យច ប់ជូន្របជាពលរដ្ឋេនៅតាមមូលដានរាជធានី េខត្ត ទទួល
បានចំេណះដឹងច ប់ េធ្វើឱ ពួកគាត់យល់ដឹងពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរស់េនៅ្របចំាៃថ្ងេជៀស
ផុតឬកាត់បន្ថយបទេល្មើសេផ ងៗ ែដលរួមមានច ប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវេគាក ច ប់ស្តីពី
ការ្រតួតពិនិត េ្រគឿងេញៀន ច ប់ស្តីពីការបងា្ករនិងការទប់សា្កត់ការរីករាលដាលេមេរាគ
េអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ច ប់ស្តីពីកិច្ចការពារបរិសាននិង្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ ច ប់
ភូមិបាល និងច ប់ស្តីពីវិធានការទប់សា្កត់ការឆ្លងរាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ េដាយមាន
អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន៧៤ ៨៧៨នាក់ 

 បានេរៀបចំេវទិកាសាធារណៈេនៅមូលដានរាជធានី េខត្ត េដើម ីទទួលមតិ សំណូមពរនិងកង្វល់ 
របស់្របជាពលរដ្ឋ មកពិនិត ពិចារណាសំណូមពរទំាងេនាះនិងេធ្វើការេដាះ្រសាយក្រមិត
ថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិ េដើម ីស្រមួលជីវភាពរស់េនៅកាន់ែត្របេសើរេឡើង។ ជាក់ែស្តង
បានេរៀបចំេវទិកាសាធារណៈចំនួន១០េលើក ក្នុងេនាះ មានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន២ ៦៥៦
នាក់ និងទទួលសំណូមពរចំនួន២៧៣សំណូមពរ 

 បានចុះេធ្វើអធិការកិច្ចេលើការ្រគប់្រគងរដ្ឋបាល ការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុ និងការ្រគប់្រគង
្រទព សម ត្តិរដ្ឋ បានចំនួន១០៧១ ្រកសួង សាប័ន មន្ទីរ អង្គភាព  
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 បានចុះតាមដានអនុវត្តច ប់បានចំនួន៤៥៥សាប័ន អង្គភាព 
 បានទទួលពាក បណ្ដឹងសរុបចំនួន៣២៣បណ្ដឹង 
 បានេធ្វើការបណ្ដុះបណា្ដលម្រន្តីជំនាញអធិការកិច្ច បានចំនួន៣៧នាក់។ 

តារាង៣.៤ : លទ្ធផលសេ្រមចបាន ឆំា២០១៩-២០២១ 

សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល 
ឆំា២០២១ 

ការងារទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-្រពឹទ្ធសភា 
១- ការងារស្ទង់មតិអំពីច ប់ នាក់ ១ ៥៣២ ៥៩០ ០ 
២- ការងារអប់រផ ព្វផ យច ប់ នាក់ ៤៧ ៧២៤ ២៥ ៣៤១ ១ ៨១៣ 
៣- េរៀបចំេវទិកាសាធារណៈមូលដាន នាក់ ២ ៦៥៦   
ការងារអធិការកិច្ច 
១- ការងារអធិការកិច្ច្រគប់្រគងរដ្ឋបាល ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុ 
្រគប់្រគងបញ្ជីសារេពើភណ្រទព រដ្ឋ  

សាប័ន 
អង្គភាព 

៧៧២ ២៩៩ ០ 

២- ការងារតាមដានការអនុវត្តច ប់ សាប័ន 
អង្គភាព 

៤៥៥ ០ ០ 

៣- ការងារទទួលពាក បណ្ដឹង ករណី ១៣៥ ១២៩ ៥៩ 
ការងាររដ្ឋបាលកិច្ចការទូេទៅ 
១- បណ្ដុះបណា្ដលជំនាញការងារអធិការកិច្ច នាក់ ៣៧២ ០ ០ 

្របភព : ្រកសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-្រពឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច  

៣.១៦- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព-្រពឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច 
បានជួប្របទះភាព្របឈមមួយចំនួន ដូចជាសមត្ថភាពម្រន្តីរាជការមួយចំនួនេនៅមានក្រមិត ខ្វះ 
មេធ បាយេធ្វើដំេណើរបំេពញការងារេបសកកម្ម ត្រមូវការថវិកាេនៅមានក្រមិត មិនទាន់មានច ប់
អធិការកិច្ច កិច្ចសហការតាមបណា្ដអង្គភាព សាប័នពាក់ព័ន្ធេនៅមានក្រមិត និងផលប៉ះពាល់ពីការ
រីរាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩។   

១.៣- ករព្រងឹង្របសទិធភពអនុវត្តករងរ 

៣.១៧- េដើម ីព្រងឹង្របសិទ្ធភាពការងាររបស់ម្រន្តីរាជការ ្រកសួងមុខងារសាធារណៈសេ្រមចបាន 
សមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ដូចខាងេ្រកាម៖  

 បានេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលព្រងឹងសមត្ថភាពតាមរយៈវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលនិងសិកា្ខសាលា 
រយៈេពលខ្លីនិងែវងែដលមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន១៧.៧៧៨នាក់(្រស្តីចំនួន៥.២៤៩នាក់)   

 បានអនុវត្តកំែណទ្រមង់អន្តរវិស័យតាមរយៈការែកលម្អកិច្ចស្រមបស្រមួលរវាង្រកសួង 
សាប័ន ថាក់េ្រកាមជាតិ និងៃដគូអភិវឌ ។ ឧទាហរណ៍ ែផនការសកម្មភាពរួមគាថ្មីៃនកម្ម
វិធីកំែណទ្រមង់៣+១ ស្រមាប់ឆំា២០២០ រួមមានកំែណទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ កំែណ
ទ្រមង់ការអភិឌ តាមែបប្របជាធិបេតយ េនៅថាក់េ្រកាមជាតិ កំែណទ្រមង់្រគប់្រគងហិរញ្ញ
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វត្ថុសាធារណៈ កំែណទ្រមង់្របព័ន្ធយុតិ្តធម៌។ កម្មវិធីកំែណទ្រមង់េនះមានេលខាធិការដាន
ស្រមាប់កំែណទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈេនៅ្រកសួងមុខងារសាធារណៈ      

 បានេរៀបចំរបាយការណ៍វឌ នភាពៃនការអនុវត្តសូចនាករតាមដានរួមគា ២០១៩-២០២១ 
និងេធ្វើទំេនើបកម្ម្របព័ន្ធបេច្ចកវិទ ព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងម្រន្តីរាជការ េដាយបាន
េរៀបចំេធ្វើបច្ចុប ន្នភាព្របព័ន្ធ្រគប់្រគងធនធានមនុស  េដើម ីេធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយ
្របព័ន្ធព័ត៌មាន្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុស្រមាប់ថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិ 

 បានអនុវត្តការេធ្វើអធិការកិច្ចេលើការ្រគប់្រគងម្រន្តីរាជការេនៅតាម្រកសួងសាប័នេនៅថាក់
ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិចំនួន២៥េលើកនិងការេធ្វើអធិការកិច្ចនិងេដាះ្រសាយប របស់
ម្រន្តីរាជការចំនួន៧ករណី 

 បានអនុវត្តការងារតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្លេលើការងារអធិការកិច្ច ចំនួន៣៩េលើក 
 បានេរៀបចំេសចក្តី្រពាងច ប់ អនុ្រកឹត  និងលិខិតបទដានគតិយុត្តនានា េដើម ីែកលម្អការ

ផ្តល់េសវាសធារណៈ ដូចជាកម្មវិធីជាតិស្រមាប់កំែណទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ កំែណ
ទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ កំែណទ្រមង់ស្រមាប់ការអភិវឌ តាមែបប្របជាធិបេតយ េនៅ
ថាក់េ្រកាមជាតិ ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងការិយាល័យ្រចកេចញចូលែតមួយ បានេរៀបចំសូចនាករ
តាមដាន ចំណាត់ថាក់ និងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលនានា 

 បានដំេឡើង្របាក់េបៀវត និង្របាក់បំណាច់មុខងារជូនម្រន្តីរាជការនិងម្រន្តីជាប់កិច្ចសន   
 បានេធ្វើទំេនើបកម្ម្របព័ន្ធព័ត៌មាន្រគប់្រគងធនធានមនុស  េដាយេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធវាយតៃម្ល

តាមអនឡាញតាមរយៈបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន 
 បានេរៀបចំែផនការសកម្មភាពរួមថ្មីៃនកម្មវិធីែកទ្រមង់៣+១ ស្រមាប់ឆំា២០២០ (កំែណ

ទ្រមង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ កំែណទ្រមង់ស្រមាប់ការអភិវឌ តាមែបប្របជាធិបេតយ េនៅ
ថាក់េ្រកាមជាតិ  កំែណទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំែណទ្រមង់ច ប់និង្របព័ន្ធ 
យុត្តិធម៌) ែដលទទួលបន្ទុកេដាយេលខាធិការដានគ.ក.រ និង្រកសួងមុខងារសាធារណៈ 
និងេរៀបចំ្រកុមជនបេងា្គលក្រមិតបេច្ចកេទសស្រមាប់ស្រមបស្រមួលការអនុវត្តយន្តការ
ែកទ្រមង់៣+១ 

 បានរកេឃើញ្របាក់បំណាច់្រកុម្របឹក ែដលបានេបើកេលើសចំនួន៦១១.៥១៣.១៨៧េរៀល។ 
៣.១៨- គណៈកមាធិការជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ តាមែបប្របជាធិបេតយ េនៅថាក់េ្រកាមជាតិ
(គ.ជ.អ.ប.)បានេរៀបចំតាក់ែតងនិងដាក់ឱ អនុវត្តនូវកម្មវិធីជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ តាមែបប្របជា
ធិបេតយ េនៅថាក់េ្រកាមជាតិ េដាយេផាតេលើកិច្ចការជាអាទិភាពនិងចំណុចេដៅមួយចំនួន ដូច
ខាងេ្រកាម៖ 

 បន្តព្រងឹងការ្រគប់្រគងការងារកំែណទ្រមង់ 
 បន្តព្រងឹងនិងែកស្រមួលរចនាសម្ព័ន្ធនិង្របព័ន្ធ្រគប់្រគងរបស់រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ 
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 េលើកកម្ពស់្របសិទ្ធភាពនិងសក្តិសិទ្ធិភាពៃនការ្រគប់្រគងនិងការអភិវឌ ធនធានមនុស  
េនៅរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិតាមរយៈការេរៀបចំនិងដាក់ឱ អនុវត្តនូវ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងធន 
ធានមនុស តាមែបបវិមជ ការ 

 បន្តជំរុញការេផ្ទរមុខងារក្នុងវិស័យអាទិភាពនានាេទៅឱ រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ 
 បន្តជំរុញការេធ្វើវិមជ ការហិរញ្ញវត្ថុ។ 

តារាង៣.៥ : សូចនាករៃនកំែណទ្រមង់វិមជ ការនិងវិសហមជ ការ និងលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត  

ឆំា២០១៩-២០២១  

ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល 
ឆំា២០២១ 

 ការ្រគប់្រគងការងារកំែណទ្រមង់     

១ 
ចំនួន្រកសួង សាប័នែដលបានែកស្រមួល 
រចនាសម្ព័ន្ធ្រសបជាមួយវិមជ ការ 

្រកសួងសាប័ន កំពុងដំេណើរការ ២០ ២០ 

២ 
ចំនួនថវិការដ្ឋ្របចាំឆំាស្រមាប់គំា្រទ 
សកម្មភាពកំែណទ្រមង់ស្នូល(លានដុលារអាេម៉រិក)  

លានដុលារ
អាេម៉រិក ១២,៥ ៨,៥ ៦,៥ 

 អភិបាលកិច្ចល្អ     

៣ 
ភាគរយ្រកុង ្រសុក ខណេគាលេដៅេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធ
ព័ត៌មានក្នុងការ្រគប់្រគង 

% ៧០ ៦៤ ១០០ 

៤ 
ភាគរយ្រស្តី្រកុង ្រសុក ខណកាន់មុខតំែណង 
្រគប់្រគង 

% ១៩ ១៦,៨៧ ១៧,៥ 

 ការ្រគប់្រគងនិងការអភិវឌ ធនធានមនុស      

៥ 

ភាគរយរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិែដលបានេ្រជើសេរីស
បុគ្គលិក្រសបតាមេគាលការណ៍  
ែបបបទនិងនីតិវិធីស្រមាប់្រគប់្រគងបុគ្គលិក 
រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ 

% ១០០ ១០០ ១០០ 

៦ 
ភាគរយនាយករដ្ឋបាលរាជធានី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណវាយតៃម្លេដាយគណៈអភិបាលរបស់ខ្លួន 

% ១០០ ១០០ ១០០ 

 ការផ្តល់េសវានងិការអភិវឌ មូលដាន     

៧ 
ចំនួនសរុបៃន្រកសួងបានបញ្ចប់លិខិតបទដាន 
េផ្ទរមុខងារ 

្រកសួង ២០ ២០ ២០ 

៨ 
ចំនួនសរុបៃនែផនការេផ្ទរមុខងារែដលបាន 
អនុវត្ត 

ែផនការ ២០ ២០ ២០ 

 វិមជ ការហិរញ្ញវត្ថ ុ     

៩ 
ភាគរយែផ្នកអភិវឌ ន៍ៃនមូលនិធិ្រកុង ្រសុក 
េធៀបនឹងចំណូលចរន្តៃនថវិកាជាតិ 

% ០,៥០ ០,៥០ ១,០ 

១០ 
ចំនួន្រកុង ្រសុកទទួលបានមូលនិធិមានភាប់ 
លក្ខខណ 

្រកងុ ្រសុក ១៨ ៤០ ៤១ 

១១ 
ភាគរយចំណូលសារេពើពន្ធៃនគុណ្របេយាជន៍ 
ថវិកាេខត្តែចករែលកេទៅឱ ្រកុង ្រសុក 

% ៣ ៤ ៤ 
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៣.១៩- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ គ.ជ.អ.ប.បានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាង
េ្រកាម៖ 

 ការេរៀបចំ្របព័ន្ធ្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្លរបស់រដ្ឋបាល្រកុង ្រសុក ខណ ពំុមានភាពច ស់ 
លាស់្រសបតាមការ្រគប់្រគងតាម្របព័ន្ធថ្មីរបស់រដ្ឋបាល្រកុង ្រសុក ខណ 

 ការេផ្ទរមុខងារនិងធនធានពី្រកសួង សាប័នថាក់ជាតិេទៅរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ មាន
ភាពយឺតយា៉វនិងអនុវត្តមិនបានេពញេលញ 

 សាលាជាតិរដ្ឋបាលមូលដាន ែដលជា្រគឹះសានស្រមាប់អភិវឌ សមត្ថភាពពំុទាន់អាច
ដំេណើរការបានេពញេលញ 

 សមត្ថភាពសាប័ននិងធនធានមនុស េនៅរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិពំុទាន់េឆ្លើយតបបាន
េពញេលញ 

 ខ្វះការគំា្រទបេច្ចកេទសនិងធនធានក្នុងការចុះតាមដាននិងគំា្រទស្រមុះស្រមួលបណ្ដឹង
របស់ការិយាល័យ្របជាពលរដ្ឋ 

 េសវារដ្ឋបាលែដលបានផ្តល់េដាយមន្ទីរ អង្គភាពមួយចំនួនពំុទាន់បានេផ្ទរមកអនុវត្តេនៅ
អង្គភាព្រចកេចញចូលែតមួយេនៅេឡើយ។ 

៣.២០- ្រកសួងយុត្តិធម៌ សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 
 ការងារនីតិកម្ម 

 បានេរៀបចំេសចក្តី្រពាងច ប់សំខាន់ៗមួយចំនួន រួមមានច ប់ដាក់្របេទសជាតិស្ថិតក្នុង
ភាពអាសន្ន ច ប់ស្តីពីការជួយគាេទៅវិញេទៅមកក្នុងវិស័យ្រពហ្មទណ និងច ប់ស្តីពីវិធាន
ការទប់សា្កត់ការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិង្របកបេដាយេ្រគាះ 
ថាក់ធ្ងន់ធ្ងរេផ ងេទៀត  

 បានដឹកនំាកិច្ច្របជំុេដើម ីពិនិត ពិភាក េលើែផ្នកេទាសប ញ្ញត្តិៃនេសចក្តី្រពាងច ប់និងផ្តល់ 
េយាបល់េលើេសចក្តី្រពាងច ប់ ក៏ដូចជាលិខិតបទដានគតិយុត្តជាេ្រចើនេទៀត តាមការេស្នើ
សំុរបស់្រកសួង សាប័ន  

 គណៈកម្មការបណិត សភាទទួលបន្ទុកអនុម័តពាក ច ប់ៃន្រកសួងយុត្តិធម៌ បានពន ល់ 
និងអនុម៍័តេមពាក ែដលដក្រសង់េចញពី្រកម្រពហ្មទណនិង្រកមនីតិវិធី្រពហ្មទណ បាន
ចំនួន១៦១េមពាក  និងបានេរៀបចំេសចក្តី្រពាងការពន ល់េមពាក ែដលបានដក្រសង់េចញ 
ពី្រកម្រពហ្មទណនិង្រកមនីតិវិធី្រពហ្មទណបានចំនួន២១៣េមពាក ។ 

 ការងារអប់រ ផ ព្វផ យ និងបណ្ដះុបណា្ដល 
  បានចូលរួមបណ្ដុះបណា្ដលសិស េចៅ្រកមជំនាន់ទី៨ ចំនួន៥៥នាក់(្រសី១១នាក់) សិស  

េចៅ្រកមជំនាន់ទី៩ចំនួន៥៦នាក់(្រសី១៣នាក់) សិស េចៅ្រកមជំនាន់ទី១០ចំនួន៥៥នាក់
(្រសី១០នាក់) សិស ្រកឡាបញ្ជីជំនាន់ទី៦ចំនួន១០០នាក់(្រសី៣៧នាក់) សិស ្រកឡា 
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បញ្ជីជំនាន់ទី៧ ចំនួន១១៦នាក់(្រសី៤៧នាក់) ម្រន្តីរាជការ្របឡងៃផ្ទក្នុងជាប់េចៅ្រកមនិង
្រពះរាជអាជាជំនាន់ទី១ចំនួន៣២នាក់(្រសី៥នាក់) និងសិស សារការីជំនាន់ទី២ចំនួន២០
នាក់(្រសី៩នាក់)។ 

 ការងារ្រពឹត្តបិ្រតេថា្កលេទាស ការេលើកែលង និងការបន្ធរូបន្ថយេទាស 
 ្របជាពលរដ្ឋទូេទៅបានមកេស្នើសំុ្រពឹត្តិប្រតេថា្កលេទាសពី្រកសួងយុត្តិធម៌ មានចំនួន១០៣ 

១០០ច ប់ 
 តាមសំេណើរបស់ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងយុត្តិធម៌ ្រពះករ ុ ្រពះម ក ្រតៃន្រពះ

ជ ច្រកកមពុជ បាន្រពះរាជទាន្រពះរាជ្រកឹត បន្ធូរបន្ថយនិងេលើកែលងេទាស
ដល់ទណិត សរុប១.៥៩២នាក់។ 

  ការងារជំនួយែផ្នកច ប់  
 គណៈេមធាវីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ទទួលថវិកា្របចំាឆំាពីរាជរដាភិបាលកម្ពុជានូវទឹក

្របាក់ចំនួន៣ ៨០០លានេរៀល ពីឆំា២០១៩ ដល់ឆំា២០២១ ស្រមាប់េ្របើ្របាស់េនៅក្នុង
្របតិបត្តិការការពារក្តីនិងពិេ្រគាះេយាបល់ផ្លូវច ប់ជូនជន្រកី្រកទូទំាង្របេទស។  

 ការងារេដាះ្រសាយការកកស្ទះសំណំុេរឿង 
 បានេដាះ្រសាយសំណំុេរឿង្រពហ្មទណែដលកកស្ទះទំាងដំណាក់កាលអយ ការ ទំាងដំណាក់ 

កាលេសុើបសួរ និងដំណាក់កាលជំនំុជ្រមះ សរុបជាង៣៧.៩០០េរឿង េស្មើនឹង៩៦%ៃន
៣៩ជាងសរុបស្ទះសំណំុេរឿង្រពហ្មទណែដលកក .៥០០េរឿង(សំណំុេរឿងែដល្រតូវបាន 

ជំនំុជ្រមះរួចមានជាង១២.៦០០េរឿង េស្មើនឹង៩៧%ៃនចំនួនសំណំុេរឿងសរុបជាង១៣ 
០០០េរឿងក្នុងដំណាក់កាលជំនំុជ្រមះ)។ បែន្ថមពីេនះ សាលាដំបូងរាជធានី េខត្តទូទំាង
្របេទស ក៏បានេដាះ្រសាយសំណំុេរឿង្រពហ្មទណែដលចូលថ្មីជាង៦២ ៨០០េរឿង េស្មើនឹង 
៧៨%ៃនចំនួនសំណំុេរឿងចូលថ្មីសរុបជាង៨០ ៤០០េរឿង។ 

 ការងារអធិការកិច្ច 
  បានេធ្វើចំណាត់ការេលើសំណំុេរឿងបានចំនួន៦២សំណំុេរឿង េធ្វើអធិការកិច្ចតាមបណ្ដឹងតវា៉

ពីរូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គល េលើេចៅ្រកម អយ ការ ្រកឡាបញ្ជី និងអាជាសាលា បានចំនួន
៣៤នាក់ ក្នុងសាលាដំបូងនិងអយ ការអមសាលាដំបូងចំនួន៨ ចុះេធ្វើអធិការកិច្ចជា្របចំា
េលើការ្រប្រពឹត្តេទៅរបស់សាលាជ្រមះក្តី្រគប់ជាន់ថាក់ចំនួន២៤េខត្ត(២៤េលើក) ការចុះ្រសាវ 
្រជាវ្របមូលព័ត៌មានអំពីសានភាពៃនការអនុវត្តច ប់េនៅតាមសាលាជ្រមះក្តី្រគប់ជាន់ថាក់ 
បានចំនួន១៧េលើក។ 

 ការងារសនានកម្មនិងយុត្តធិម៌មូលដាន 
  បានបេង្កើតយន្តការផ្តល់្របឹក ពិេ្រគាះេយាបល់ែផ្នកច ប់និងការេដាះ្រសាយវិវាទេ្រកៅ

្របព័ន្ធតុលាការផងែដរ ជូន្របជាពលរដ្ឋេនៅតាមមូលដាននិងសហគមន៍ តាមរយៈការ
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បេង្កើតឱ មានមណលេសវាកម្មយុត្តិធម៌ថាក់្រកុង ្រសុក ខណ ចំនួន៦៨ទូទំាង១០រាជធានី 
េខត្ត ក្នុងេនាះរួមមានចំនួន៩្រកុង ចំនួន៤៥្រសុក និងចំនួន១៤ខណ  

 បានេផ្ទរនិងេធ្វើសមាហរណកម្មមណលេសវាកម្មយុត្តិធម៌ថាក់្រកុង ្រសុក និងខណទំាង
៦៨េនះ ឱ ស្ថិតេនៅេ្រកាមរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិែដលមានេឈាះថា ការិយាល័យនីតិ
កម្មនិងស្រមុះស្រមួលវិវាទមូលដាន។ 

 ការសាងសង់អគារសាលាជ្រមះក្ត ី
  បានសាងសង់អគារនិងដាក់ឱ ដំេណើរការសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់ចំនួន៣េទៀត គឺសាលា

ឧទ្ធរណ៍ត ូងឃ្មុំ សាលាឧទ្ធរណ៍បាត់ដំបង និងសាលាឧទ្ធរណ៍្រពះសីហនុ។ ទន្ទឹមនឹងេនះ 
្រកសួងយុត្តិធម៌ក៏បានសាងសង់និងដាក់ឱ េ្របើ្របាស់អគារថ្មីៃនសាលាដំបូងចំនួន៣ រួម
មានសាលាដំបូងេខត្តត ូងឃ្មុំ សាលាដំបូងេខត្តស្ទឹងែ្រតង និងសាលាដំបូងេខត្តកំពង់ស្ពឺ 
្រពមទំាងបានបេង្កើតនិងដាក់ឱ ដំេណើរការសាលាដំបូងនិងអយ ការអមសាលាដំបូងេខត្ត
ែកបក្នុងឆំា២០២១។ 

៣.២១-  ទន្ទឹមនឹងសមិទ្ធផលសេ្រមចបានខាងេលើ ្រកសួងយុត្តិធម៌ ជួប្របទះប ្របឈមមួយ 
ចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ធនធានមនុស េនៅមានក្រមិតនិងមានបរិមាណេនៅមិនទាន់បានសម្រសបទំាងបរិមាណ 
និងគុណភាពស្រមាប់គំា្រទកិច្ចដំេណើរការការងារក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌  

 ការយល់ដឹងនិងការចូលរួមអនុវត្តកម្មវិធីែកទ្រមង់ច ប់និង្របព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ម្រន្តីរាជការ
និងសាធារណជន េនៅមានក្រមិត 

 មេធ បាយបេ្រមើការងារេនៅមានក្រមិត 
 បន្ទប់ស្រមាប់េចៅ្រកម តំណាងអយ ការ ្រកឡាបញ្ជី និងែផ្នករដ្ឋបាលបំេពញការងារមិនទាន់ 

្រគប់្រគាន់តាមត្រមូវការ 
 បន្ទប់ស្រមាប់សវនាការ បន្ទប់្របជំុ ឃាំងផ្ទុកវត្ថុតាង ឃាំងស្រមាប់ទុកដាក់ឯកសារមិនទាន់ 

េឆ្លើយតបេទៅនឹងត្រមូវការជាក់ែស្តង 
 ចំនួនេចៅ្រកម ្រពះរាជអាជា ្រកឡាបញ្ជី ម្រន្តីរដ្ឋបាលនិងម្រន្តីជាប់កិច្ចសន មិនទាន់េឆ្លើយតប 

តាមត្រមូវការ។ 
 ការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ បានេធ្វើឱ យឺតយា៉វេលើការងារមួយចំនួន។ 

១.៤- ព្រងឹងអភិបលកិចចកនងុវិសយ័ឯកជន 
៣.២២- ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជា ក្នុងនាមជាេលខាធិការដានស្រមាប់បេ្រមើយន្តការេវទិការាជរដា
ភិបាល ែផ្នកឯកជន និងជាសាប័នស្រមបស្រមួលេធ្វើទំនាក់ទំនងអន្តរ្រកុមការងារស្រមាប់ែផ្នករាជ-
រដាភិបាល បានេរៀបចំេវទិការាជរដាភិបាល ែផ្នកឯកជនេលើកទី១៨ ែដលបាន្រប្រពឹត្តេទៅកាលពីៃថ្ង
ទី២៩ ែខមីនា ឆំា២០១៩ េ្រកាមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សេម្តចេតជនយករដ្ឋម្រន្តី។ 
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ជាលទ្ធផល េវទិកាេលើកទី១៨េនះបានដាក់េចញនូវវិធានការែកទ្រមង់មុត្រសួចជាកញ្ចប់សំេដៅ
ព្រងឹងភាព្របកួត្របែជងនិងជំរុញការេធ្វើពិពិធកម្មេសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ 

២- បរ ិ ថ ន្រគបដណ្ដ ប់ស្រមប់ករអនុវត្ដយទុធ ្រស្ដទងំមូល 

២.១-  សន្ដភិព សថរិភពនេយបយ សន្ដិសខុ និងស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈ 

៣.២៣- ្រកសួងមហាៃផ្ទ សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 
 ការការពារអធិបេតយ ជាតិនិងបូរណភាពទឹកដី ្រពមទំាងការទប់សា្កត់និង្របឆំាងដាច់

ខាតរាល់សកម្មភាពខុសច ប់ បង្កអស្ថិរភាពនេយាបាយឬចលាចលក្នុងសង្គម  ្រពមទំាង
បេញ្ចៀសបាននូវអំេពើេភរវកម្មមិនឱ េកើតមានេឡើងេនៅកម្ពុជា ក្នុងខណៈេពលែដលការ
វាយ្របហារេដាយេភរវកម្មអន្តរជាតិេកើតេឡើង២ ២៦៤េលើកក្នុង្របេទសចំនួន៤៤ 

 ការទប់សា្កត់សកម្មភាពប៉ុនប៉ងផ្តួលរលំរាជរដាភិបាល្រសបច ប់េដាយការពារបាននូវ
ស្ថិរភាពសន្តិសុខៃផ្ទក្នុង រក បាននូវ្រប្រកតីកម្ម ជីវភាពនិងសកម្មភាពសង្គម េដាយបាន
ចាត់វិធានការរដ្ឋបាល  

 ការបន្តេដាះ្រសាយប ្រពំែដនេគាកនិងទឹកជាមួយ្របេទសជិតខាង េដាយែផ្អកេលើ
មូលដានច ប់អន្តរជាតិ រួមជាមួយនឹងការបន្តេរៀបចំនិងជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ
តំបន់្រពំែដន ជា្រពំែដនសន្តិភាព មិត្តភាព និងសហ្របតិបត្តិការ ទន្ទឹមនឹងការបន្ត្របកាន់
ខាប់នូវេគាលការណ៍មិនអនុ តឱ េ្របើ្របាស់ទឹកដីកម្ពុជា េដើម ី្របឆំាងនឹង្របេទស
ជិតខាង  

 ការទប់សា្កត់និងប្រងា្កបបទេល្មើស្រពហ្មទណ្រគប់្របេភទ រួមទំាងការ្របយុទ្ធ្របឆំាង
េភរវកម្មនិងហិរញ្ញប ទានេភរវកម្ម ការ្របឆំាងការសមាត្របាក់ ការ្របយុទ្ធ្របឆំាង
សកម្មភាពខុសច ប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរនិងេ្របើ្របាស់េ្រគឿងេញៀន ការ្របយុទ្ធ
្របឆំាងសកម្មភាពខុសច ប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំេពើជួញដូរមនុស និងអាជីវកម្មផ្លូវេភទ ក៏ដូច
ជាការ្របយុទ្ធ្របឆំាងនឹងឧ្រកិដ្ឋកម្មឆ្លងែដន្រគប់្របេភទេផ ងៗេទៀត ្រពមជាមួយនឹង
ការបន្តជំរុញអនុវត្តេគាលនេយាបាយ ភូមិ ឃំុមានសុវត្ថភិាព  

 ការព្រងឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងសណា្ដប់ធាប់សាធារណៈ  
 ការព្រងឹងការអនុវត្តច ប់ស តិនិងច ប់អេនា្របេវសន៍ តាមរយៈការទប់សា្កត់លំហូរ

ជនអេនា្របេវសន៍េនៅតាម្រពំែដនេគាក អាកាសយានដាន និង្រពំែដនទឹក ជាមួយនឹង
ការ្រសាវ្រជាវរកជនអេនា្របេវសន៍ខុសច ប់ែដលកំពុងរស់េនៅក្នុង្រពះរាជណាច្រកកម្ពុជា 
េដើម ីបញ្ជូនេចញេទៅ្របេទសេដើមវិញ។  

៣.២៤- ្រកសួងមហាៃផ្ទបានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួន ដូចជាការទមាក់ថវិកាមានការ
យឺតយា៉វេដាយសារការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ និងការែបងែចកម្រន្តីចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ
ទប់សា្កត់ការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រមូវឱ ពន រេពលការអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួន។   
៣.២៥- អាជាធរជាតិ្របយុទ្ធ្របឆំាងេ្រគឿងេញៀន សេ្រមចបានសមិទ្ធផលមួយចំនួនដូចខាង



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  35 

េ្រកាម៖  
 បានផ ព្វផ យទិសេសាក ៣កំុ ១រាយការណ៍ គឺ  ១- កំុពាក់ព័ន្ធ ២- កំុអន្តរាគមន៍ ៣- កំុេលើក

ែលង និង្រតូវរាយការណ៍្រគប់ករណីបទេល្មើសេ្រគឿងេញៀនេទៅ្រគប់េវទិកានិង្រពឹត្តិការណ៍
េផ ងៗក្នុងភូមិសា្រស្តៃនែដនសមត្ថកិច្ចរបស់្រកសួង សាប័ន អង្គភាព និងរាជធានី េខត្ត   

 ្រកសួង សាប័ន ជាសមាជិក អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ  អគ្គេលខាធិការដានអ.ជ.ប.គ.ញ.  គណៈកមា 
ធិការ្រតួតពិនិត េ្រគឿងេញៀនរាជធានី េខត្តបានចូលរួមផ្តល់បទសមាសពាក់ព័ន្ធនឹងប
េ្រគឿងេញៀនតាម្របព័ន្ធផ ព្វផ យ ដូចជាវិទ ុ ទូរទស ន៍រដ្ឋនិងឯកជន ជាេដើម 

 បាននិងកំពុងជំរុញការចុះេធ្វើអធិការរកិច្ចេនៅតាម្រកុមហុ៊ន េរាងច្រក សហ្រគាស ែដលេ្របើ
្របាស់សារធាតុគីមីផ ំ  េដើម ីពិនិត េលើេសៀវេភៅបន្ទកុនិងវាយតៃម្លពីហានិភ័យនានាែដល
អាចេកើតមានេដាយការបែង្វរសារធាតុគីមីផ ំេទៅផលិតេ្រគឿងេញៀនខុសច ប់  

 ដាក់ឱ ដំេណើរការមជ មណលជាតិព បាលនិងសារនីតិសម ទាអ្នកេញៀនេ្រគឿងេញៀន
េដាយស្ម័្រគចិត្តនិងែផ្អកេលើសហគមន៍េនៅេខត្ត្រពះសីហនុ និងជំរុញបញ្ចប់គេ្រមាងសាង
សង់ទំាង្រសុង 

 បន្តអនុវត្តខ្លឹមសារៃនកិច្ច្រពមេ្រពៀងនានា ទំាងក្នុង្រកបខ័ណេទ្វភាគី ពហុភាគីជាមួយបណា្ដ
្របេទសក្នុងអនុតំបន់ តំបន់ អន្តរជាតិ អង្គការUNODC និងគេ្រមាងសហ្របតិបត្តិការជាមួយ
ៃដគូពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចគេ្រមាងសុវត្ថិភាពទេន្លេមគង្គ(Safe Mekong Project)។ 

៣.២៦- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ អាជាធរជាតិ្របយុទ្ធ្របឆំាងេ្រគឿងេញៀន បានជួប្របទះប
្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ្រកុមឧ្រកិដ្ឋជនអន្តរជាតិេនៅែតព យាមបុ៉នប៉ងេ្របើ្របាស់្របេទសកម្ពុជា េធ្វើជាទីកែន្លងផលិត 
ែកៃច្ន និងឆ្លងកាត់េ្រគឿងេញៀនខុសច ប់តាម្រគប់រូបភាពទំាងផ្លូវេគាក ផ្លូវទឹក ផ្លូវអាកាស 
និងបេញ្ញើៃ្របសណីយ៍  

 ការជួញដូរ ការេ្របើ្របាស់េ្រគឿងេញៀនេនៅែតបន្តេកើតមាន េទាះបីេសវាកម្មកម ន្តសប យ 
នានា្រតូវបានបិទក្នងុដំណាក់កាលៃនការឆ្លងរាតត តជំងឺកូវីដ-១៩  គួបផ ំនឹងកតាជាចំណុច
ខ្វះខាតែដលអាចបណា្ដលមកពីភាពមិនេសាះ្រតង់នឹងវិជាជីវៈរបស់ម្រន្តីអនុវត្តច ប់មួយចំនួន  
ឬអនុវត្តមិនបានល្អតាមទិសេសាក ៣កំុ ១រាយការណ៍ ែដលនំាឱ ជះឥទ្ធិពលអា្រកក់ដល់
្របសិទ្ធភាពៃនការអនុវត្តច ប់    

 ការ្រគប់្រគងទណិតែដលជាឧ្រកិដ្ឋជនេ្រគឿងេញៀនេនៅក្នុងពន្ធនាគារ េនៅពំុទាន់បានតឹងរឹុង  
ែដលជាេហតុេធ្វើឱ ពួកឧ្រកិដ្ឋជនទំាងេនាះមានឱកាសទាក់ទងបណា្ដញនិងប សកម្មភាព 
ជួញដូរេ្រគឿងេញៀនេចញមកេ្រកៅពន្ធនាគារ 

 ការបំផាញមូលដានហិរញ្ញវត្ថុរបស់្រកុមឧ្រកិដ្ឋជនេ្រគឿងេញៀនេនៅមិនទាន់េធ្វើឱ ដល់ឫសគល់   
 លក់្រទព ែដលពាក់ព័ន្ធនឹងបទេល្មើសេ្រគឿងេញៀនេនៅែតមានភាពយឺតយា៉វ មិនេឆ្លើយតប

េទៅនឹងសំណូមពររបស់មូលនិធិជាតិស្រមាប់ការ្របយុទ្ធ្របឆំាងេ្រគឿងេញៀន 
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 ការជួយគាំ្រទជាថវិកា មេធ បាយ និងសមារៈពីបណា្ដ្របេទសផ្តល់ជំនួយក៏ដូចជាៃដគូ
អភិវឌ នានាេលើសកម្មភាព្រតួតពិនិត េ្រគឿងេញៀន បានកាត់បន្ថយមកេនៅក្នុងក្រមិតតិច
តួចបំផុតែដលទំាងអស់េនះបានជះឥទ្ធិពលមិនល្អនិងេធ្វើឱ សកម្មភាព្រតួតពិនិត េ្រគឿង
េញៀនមានភាពអសកម្មេដាយអេន្លើទំាងេនៅកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់ទំាងមូល។ 

៣.២៧- ្រកសួងធម្មការនិងសាសនាបានដាក់េចញយុទ្ធសា្រស្តចំនួន៣ គឺពុទ្ធិកសិក  ការផ ព្វ 
ផ យសាសនានិងរក សុខដុមនីយកម្មខាងជំេនឿសាសនា និងការផ្តល់េសវាគំា្រទទូេទៅ។ សាលា
ពុទ្ធិកសិក ្រតូវបាន្រគប់្រគងបានយា៉ងល្អ េដាយមានកំេណើនសិស ចូលេរៀន។ សាលាពុទ្ធិក
សិក មានចំនួន១ ៤៧០ និងមាន្រគូចំនួន៤ ២០៣អង្គ/នាក់។  សិស ែដលបានបញ្ចប់ការសិក
មានចំនួន៨៤%។ សកលវិទ ល័យពុទ្ធិកសិក ទំាង៣បានបណ្ដុះបណា្ដល២ ៥៣២អង្គ/នាក់ 
ែដលមាន្រពះសងឃចំនួន៧០២អង្គបានបញ្ចប់ថាក់ឧត្តមសិក េលើែផ្នកពុទ្ធិកសិក ។ េនៅកម្ពុជា 
មាន្រពះសងឃចំនួន៧៧.៦១០អង្គ េដាយមាន្រពះសងឃថ្មីចំនួន៧៥អង្គ។ ្រកសួងបានេរៀបចំកម្ម
វិធីនាទី្រពះពុទ្ធសាសនាផ រភាប់នឹងសង្គមចំនួន២៤េលើក  និងកម្មវិធីទស នាទាន្រពះពុទ្ធសាសនា 
ចំនួន១២េលើក និងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលមួយចំនួនេទៀតទាក់ទងនឹងពុទ្ធសាសនា។ ្រកសួងរក បាន
នូវសុខដុមនីយកម្មរវាងអ្នកកាន់សាសនាេផ ងៗែដលមានេនៅកម្ពុជា។   

៣.២៨- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងធម្មការនិងសាសនាបានជួប្របទះប ្របឈមមួយ
ចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការអប់របណ្ដុះបណា្ដលសមណសិស  និស ិតេនៅតាមសាលាពុទ្ធិកសិក  គឺមានការ
លំបាកេដាយសារខ្វះធនធានថវិកា ធនធានមនុស  សមារៈបរិកា្ខរ េសៀវេភៅសិក  ្រពម
ទំាងមេធ បាយេធ្វើដំេណើរ 

 ខ្វះលិខិតបទដានគតិយុត្តស្រមាប់ការ្រគប់្រគងវត្តអារាម 
 ចំេណះដឹងរបស់្រពះសងឃ អាចារ  គណៈកម្មការ អ្នក្រគប់្រគងវត្តេនៅមានក្រមិត។ 

២.២- បរយិកសអំេ យផល ស្រមប់ធរុកិចច ករវិនិេយគ និងករអភិវឌ  

៣.២៩- ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 
 ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (១)បានេរៀបចំេសចក្តី្របកាសរួមស្តីពីការេ្របើ្របាស់នាមករណ៍ 

សហ្រគាស ្រកុមហុ៊នេនៅេលើលិខិត ឯកសារ និងសាកស ស្រមាប់តំាងបងាញឬផ ព្វ
ផ យជាសាធារណៈ ្របកាសស្តីពីការ្រគប់្រគងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម កិច្ចការពារម៉ាក
និងពាណិជ្ជនាមស្រមាប់អាជាបណ្ណេលើវិស័យព័ត៌មាននិងេសាតទស ន៍ ្របកាសស្តីពីការ
ដាក់ពាក សមា្គល់្រទង់្រទាយ្រកុមហុ៊ននិង្របកាសស្តីពីការផ្តល់អនុ តឬអាជាបណ្ណ
ពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិក (២)បានេធ្វើកំែណទ្រមង់ឱ មានភាពងាយ្រសួល
តាមរយៈផាស់ប្តូរបញ្ជរចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មថ្មី ដំេឡើង្របព័ន្ធទូរសព្ទស្វ័យ្របវត្តិកម្មែដល
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អាចទទួលការេហៅចូល្របមាណ២៤ទូរសព្ទក្នុងេពលែតមួយ បេង្កើត្របព័ន្ធចុះបញ្ជីតាម     
រយៈថាលបេច្ចកវិទ ព័ត៌មានវិទ របស់រាជរដាភិបាល(CamDX) កាត់បន្ថយកៃ្រមេសវា
៤០% េលើការចុះបញ្ជី្រកុមហុ៊ន សហ្រគាស និងការពិនិត នាមករណ៍ (៣)បានេស្នើបេង្កើត
មជ មណលទិន្នន័យថ្មីស្រមាប់ផ្ទុកព័ត៌មានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម (៤)បានចូលរួមបំេពញ
សកម្មភាពក្នុងការសមាត្របាក់និងហិរញ្ញប ទានេភរវកម្ម និង(៥)បានចុះផ ព្វផ យអំពី
នីតិវិធីច ប់និង្របកាសពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មដល់សាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវករ 
េនៅតាមបណា្ដរាជធានី េខត្ត 

 កិច្ចការកម្មសិទ្ធិប  (១)បានទទួលពាក េស្នើសំុនិងចុះបញ្ជីមា៉ក មា៉កMadrid ចុះបញ្ជី
មា៉កសាជាថ្មី ប ក់ពីការេ្របើ្របាស់ឬមិនេ្របើ្របាស់មា៉ក កត់្រតាទទួលសា្គល់សិទ្ធិផាច់មុខ
ក្នុងការេ្របើ្របាស់មា៉ក កត់្រតាអាជាបណ្ណឬអាជាបណ្ណពិេសស ចុះបញ្ជីមា៉កសមា្គល់
ភូមិសា្រស្តទំនិញ ចុះបញ្ជិការការពារម៉ាកសមូហភាព ទទួលពាក េស្នើសំុស្រមុះស្រមួល
វិវាទ (២)បានេរៀបចំច ប់និងលិខិតបទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មសិទ្ធិប  រួមមាន: 
េសចក្តី្រពាងច ប់ស្តីពីការសមាត់ពាណិជ្ជកម្មនិងព័ត៌មានមិនទមាយេចញ េសចក្តី្រពាង
អនុ្រកឹត ស្តីពីនីតិវិធីរដ្ឋបាលអនុវត្តច ប់កម្មសិទ្ធិប  សហការេរៀបចំែផនការសកម្មភាព
កម្មសិទ្ធិប ស្រមាប់ឆំា២០២១-២០២៣ េសចក្តី្រពាងេគាលនេយាបាយជាតិកម្មសិទ្ធិ
ប ឆំា២០២១-២០២៦ សហការែកស្រមួលអនុ្រកឹត ស្តីពីការបេង្កើត “គណៈកមាធិការ
ជាតិ្រគប់្រគងកម្មសិទ្ធិប ” ្របកាសស្តីពីនីតិវិធីប ក់និងកត់្រតាលិខិត្របគល់សិទ្ធិផាច់ 
មុខក្នុងការេ្របើ្របាស់មា៉ក កិច្ចសន អាជាបណ្ណនិងកិច្ចសន ផ្តល់សិទ្ធិ្របកបអាជីវកម្ម 
បេង្កើតមជ មណលពិេ្រគាះេយាបល់េលើការកសាងម៉ាកយីេហានិងគំរូឧស ហកម្ម ចុះ  
អនុស រណៈេយាគយល់គាស្តីពីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការេលើវិស័យកម្មសិទ្ធិប ជាមួយ
អង្គការកម្មសិទ្ធិប ៃនសាធារណរដ្ឋកូេរ និងរដ្ឋបាលជាតិឧស ហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម
ចិន ្របកាសស្តីពីនីតិវិធីដាក់ពាក េស្នើសំុចុះបញ្ជីម៉ាកតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិក ្របកាសស្តីពី
រចនាសម្ព័ន្ធ្រគប់្រគងគេ្រមាងថាក់តំបន់េលើការេលើកកម្ពស់និងទទួលម៉ាកសមា្គល់ភូមិ
សា្រស្តទំនិញស្រមាប់្របេទសកម្ពុជា ឡាវ មីយា៉ន់មា៉ េរៀបចំេសចក្តី្រពាង្របកាសស្តីពីការ
បេង្កើត្រកុម្របឹក េដាះ្រសាយបណ្ដឹងតវា៉និងនីតិវិធីេដាះ្រសាយវិវាទជាភាសាអង់េគ្លស 
ចុះកិច្ចសន ភាពជាៃដគូអនុវត្តគេ្រមាងេដើម ីជំរុញនិងចុះបញ្ជីមា៉កសមា្គល់ភូមិសា្រស្ត
ទំនិញ កម្ពុជា ឡាវ មីយា៉ន់មា៉ បញ្ចប់ការបកែ្របបញ្ជីមុខទំនិញនិងេសវា និងេសៀវេភៅ
ែណនំាស្តីពីការេ្របើ្របាស់ពិធីសារទី្រកុងមា៉្រឌីដ (៣)បានេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដល សិកា្ខ
សាលា និង្រពឹត្តិការណ៍េផ ងៗ េដើម ីេលើកកម្ពស់វិស័យកម្មសិទ្ធិប  

 កិច្ចការនំាេចញ នំាចូល (១)បានចូលរួមចរចារកិច្ច្រពមេ្រពៀងពាណិជ្ជកម្មេសរី េទ្វភាគី 
តំបន់ ពហុភាគី និងកិច្ច្របជំុនានាែដលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានេដើមកំេណើតទំនិញ (២)បាន 
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អនុវត្ត្របតិេវទន៍ស្វ័យប ក់េដើមកំេណើតទំនិញទូទំាងអាសា៊ន េដើម ីស្រមួលដល់ការេធ្វើ
ពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ាន ចូលរួមអនុវត្ត្របព័ន្ធបញ្ជរែតមួយជាតិ ស្រមាប់ការេចញ
អាជាបណ្ណនំាេចញ នំាចូល និងវិ បនប្រតគឹមប័រលី្របូេសស េ្រកាម្របព័ន្ធបញ្ជរែតមួយ
ជាតិ ភាប់្របព័ន្ធស្វ័យ្របវត្តិកម្មវិ បនប្រតប ក់េដើមកំេណើតទំនិញ(ATIGA e-Form 
D)េទៅក្នុងបញ្ជរែតមួយជាតិ និងភាប់េទៅបញ្ជរែតមួយអាស៊ាន អនុវត្តគេ្រមាងចុះបញ្ជីអ្នក
នំាេចញស្រមាប់នំាេចញេទៅសហភាពអឺរុប បែន្ថមCO ទ្រមង់េផ ងៗេទៀត ្រសបតាមវិធាន
្របភពេដើមទំនិញៃន្របេទសនំាចូលេទៅក្នុង្របព័ន្ធស្វ័យ្របវត្តិកម្ម(Form Annex ស្រមាប់
នំាេចញេទៅជបុ៉ន និងForm Chile ស្រមាប់នំាេចញេទៅ្របេទសឈីលី) តភាប់្របព័ន្ធ
ស្វ័យ្របវត្តិកម្មវិ បនប្រតប ក់េដើមកំេណើតទំនិញ្រគប់ទ្រមង់ េទៅតាមរដ្ឋបាលតំបន់
េសដ្ឋកិច្ចពិេសស (៣)បានចង្រកងេសចក្តី្រពាងច ប់និងបទប ញ្ញត្តិនានាស្តីពីវិធានេដើម
កំេណើតទំនិញ ្របកាសស្តីពីការកំណត់នីតិវិធីអនុវត្ត្របតិេវទន៍ស្វ័យប ក់េដើមកំេណើត
ទំនិញទូទំាងអាស៊ាន េរៀបចំអនុស រណៈៃនការេយាគយល់គារវាងរាជរដាភិបាល សមាគម 
េរាងច្រកកាត់េដរនិងអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ស្តីពីគេ្រមាងេរាងច្រកកាន់ែត្របេសើរ
េនៅកម្ពុជា 

 ការ្រតួតពិនិត ទំនិញ ការពារអ្នកេ្របើ្របាស់ និងកិច្ចការ្របកួត្របែជង )១( ចុះ្រតួតពិនិត
ផលិតផលេនៅតាមបណា្ដផ រ ទីតំាងស្តុក សិប កម្មផលិត សានីយេ្របងឥន្ធនៈ េដាយប្រងា្កប 
និងដកហូតផលិតផលែដលខូចគុណភាព ែក្លងកាយ មិនអនុេលាមភាពតាមច ប់ និងមិន
្រសបតាមស្តង់ដាត្រមូវ )២( ចុះអប់រផ ព្វផ យពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារេនៅតាមសាលាេរៀន 
ទីសាធារណៈ ្រសាវ្រជាវនិងផ ព្វផ យពីអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យរបស់អង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាកជូនដល់សាប័នសាធារណៈនិងវិស័យឯកជន ចុះែចកបិទផំាងរូបភាព
និងខិត្តបណ្ណផ ព្វផ យនិងអប់រ )៣( អភិវឌ េហដារចនាសម្ព័ន្ធគំា្រទនិងកសាងសមត្ថភាព
ម្រន្តី តាមរយៈការកសាងអគាររដ្ឋបាលនិងមន្ទីរពិេសាធន៍ខាតតូចេនៅតាមបណា្ដរាជធានី 
េខត្ត សាងសង់អគារស្រមាប់ជាមន្ទីរពិេសាធន៍ ដាក់ឱ ដំេណើរការរថយន្តពិេសាធន៍ចល័ត
ែផ្នកម្ហូបអាហារនិងេ្របងឥន្ធនៈ ព្រងឹងកម្មវិធីធានាគុណភាព និង(៤)េរៀបចំនិងចូលរួមក
សាងេសចក្តី្រពាងច ប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនិងេសចក្តី្រពាងច ប់ស្តីពីកិច្ចការពារ
អ្នកេ្របើ្របាស់។ 

៣.៣០- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងពាណិជ្ជកម្មជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូច
ខាងេ្រកាម៖ 

 ការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ េធ្វើឱ ខកខានក្នុងការអនុវត្តែផនការសកម្មភាព និងការ
េរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដល សិកា្ខសាលា កិច្ច្របជំុ ការចុះ្រសង់ទិន្នន័យ និងការេរៀបចំ
្រពឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម 
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 ្រកុមហុ៊នមួយចំនួនពំុទាន់បានបង់្របាក់ពិន័យ្រគប់ចំនួន 
 សមត្ថភាពនិងឧបករណ៍វិភាគរបស់មន្ទីរពិេសាធន៍ េនៅមានក្រមិត 
 ការយល់ដឹងអំពីប សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនិងការចូលរួមពីវិស័យឯកជននិង្របជាពលរដ្ឋ

េនៅមានក្រមិត 
 កិច្ចសហ្របតិបត្តិការរវាងសាប័នពាក់ព័ន្ធេនៅមានក្រមិត(កិច្ចស្រមួលពាណិជ្ជកម្ម សុវត្ថិភាព

ម្ហូបអាហារ និងកិច្ចការពារផល្របេយាជន៍អ្នកេ្របើ្របាស់ ជាេដើម) នំាឱ ្របសិទ្ធភាពៃនការ
អនុវត្តេគាលនេយាបាយ ច ប់ និងបទប ញ្ញត្តិជាធរមានមិនទាន់បានល្អ្របេសើរ 

 ច ប់និងលិខិតបទដានស្រមាប់គំា្រទដល់ដំេណើរការអនុវត្តការងារ េនៅមិនទាន់មាន្រគប់
្រគាន់ ក្នុងេនាះ មានដូចជាយន្តការទទួលបណ្ដឹងពីមាស់សិទ្ធិនិងអ្នកេ្របើ្របាស់ បទប ញ្ញត្តិ
ស្រមាប់្រគប់្រគងការផ ព្វផ យពាណិជ្ជកម្ម ការ្រតួតពិនិត ផលិតផលអគ្គិសនីនិងេអឡិច
្រតូនិក និងបទប ញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការ្របមូល្រតឡប់វិញនូវទំនិញខូចគុណភាពជាេដើម។ 

៣.៣១- ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជា សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានបញ្ចប់េសចក្តី្រពាងច ប់ថ្មីស្ដីពីវិនិេយាគៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជានិងបានដាក់ឆ្លង
គណៈកមាធិការេគាលនេយាបាយេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ដូចជាបាននិងកំពុងបន្តេរៀបចំ
េសចក្ដី្រពាងច ប់ស្តីពីតំបន់េសដ្ឋកិច្ចពិេសស  

 បានជំរុញ ផ ព្វផ យ និងទាក់ទាញវិនិេយាគ តាមរយៈេវទិកានិងសិកា្ខសាលាពាក់ព័ន្ធ
ចំនួន៦១េលើក និងជួបពិភាក ជាមួយគណៈ្របតិភូវិនិេយាគជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន៧១
េលើក 

 បានផ្ដល់កិច្ចស្រមបស្រមួលែថទំាវិនិេយាគនិងេរៀបចំេវទិកានិងកិច្ច្របជំុជាមួយអ្នកវិនិ-
េយាគក្នុងនិងេ្រកៅ្របេទសនានា ក្នុងេនាះ មានដូចជាេវទិការាជរដាភិបាល ែផ្នកឯកជន
េលើកទី១៨ កិច្ច្របជំុៃនគណៈកមាធិការច្រមុះកម្ពុជា ជបុ៉នចំនួន៥េលើក ពីេលើកទី១៧ 
ដល់េលើកទី២១ េ្រកាមកិច្ច្រពមេ្រពៀងរវាង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា និងជបុ៉នស្ដីពីេសរីភា
វូបនីយកម្ម ការជំរុញ និងការការពារវិនិេយាគ និងដំេណើរទស នកិច្ចការងារេទៅ្រកុងេប៉ាយ
ែប៉ត េខត្តបនាយមានជ័យ និង្រកុងបាវិត េខត្តសាយេរៀង េដើម ីជំរុញការអភិវឌ តំបន់
េសដ្ឋកិច្ចពិេសសតាមតំបន់ជាយែដន 

 បាននិងកំពុងសហការជាមួយច្រកភពអង់េគ្លស ក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីពេន្លឿនការគំា្រទ
េសដ្ឋកិច្ចក្នុងដំណាក់កាលជំងឺកូវីដ-១៩ េដើម ីកំណត់វិស័យអាទិភាពស្រមាប់ការទាក់
ទាញវិនិេយាគ ប ្របឈម សកានុពល និងយុទ្ធសា្រស្តទាក់ទាញវិនិេយាគចំេគាលេដៅ 

 គេ្រមាងវិនិេយាគែដលបានចុះបញ្ជីេនៅ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជាេនៅឆំា២០២០ មានការ
ថយចុះេធៀបនឹងឆំា២០១៩ ទំាងចំនួនគេ្រមាង ទំាងទុនវិនិេយាគ។ ជាក់ែស្ដងចំនួនគេ្រមាង 
វិនិេយាគបានថយចុះ ៧៧គេ្រមាង េស្មើនឹង២៤% ពី៣១៥គេ្រមាងក្នុងឆំា២០១៩ មក្រតឹម
២៣៨គេ្រមាងក្នុងឆំា២០២០ ខណៈទំហំទុនវិនិេយាគថយចុះ្របមាណជាង១.១៤៧លាន



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  40 

ដុលារអាេម៉រិក េស្មើនឹង១២% ពី្របមាណ៩.៣៩៨លានដុលារអាេម៉រិកក្នុងឆំា២០១៩ មក
្រតឹម៨.២៥១លានដុលារអាេម៉រិកក្នុងឆំា២០២០។ យា៉ងណាក្ដី ការថយចុះៃនទុនវិនិេយាគ
េនះស្ថិតេនៅក្នុងក្រមិតមួយល្អ្របេសើរេនៅេឡើយ េបើេធៀបនឹងការព កររបស់សន្និសីទអង្គ
ការសហ្របជាជាតិស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ  ែដលថាលំហូរវិនិេយាគផាល់ពីបរេទស
ថយចុះ្របមាណ៤០%េនៅក្នុងពិភពេលាក។ 

២.៣- ករព្រងឹងភពជមច ស ់ភពជៃដគូកនងុករអភិវឌ  និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
៣.៣២- ក្នុងការរក ឱ បាននូវកិត្តិយស េសចក្តីៃថ្លថ្នូរ កិត នុភាព និងសិទ្ធិស្វ័យសេ្រមចរបស់
កម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋឯករាជ  ្រកសួងការបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងសានតំណាង
កម្ពុជា្របចំាេនៅបរេទស ក្នុងរយៈេពលពាក់កណា្ដលអាណត្តិៃននីតិកាលទី៦ បានតសូ៊មតិយា៉ង
ស្វិតសាញេនៅេលើសមរភូមិការទូតនិងសាធារណមតិ តបតេទៅនឹងទេង្វើេ្រជៀតែ្រជកកិច្ចការៃផ្ទក្នុង
កម្ពុជា សកម្មភាពបំពានេលើឯករាជ  អធិបេតយ  និងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជា ដូចខាងេ្រកាម៖  

 បានពន ល់បក្រសាយជាេ្រចើនេលើកក្នុងជំនួបរវាងថាក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជា ជាមួយ
ឥស រជនបរេទសនិងសហគមន៍ែខ្មរេនៅបរេទស និងតាមរយៈេសចក្តីែថ្លងការណ៍នានា
អំពីតថភាពនិងវឌ នភាពៃនសានភាព្របជាធិបេតយ និងសិទ្ធិមនុស េនៅកម្ពុជា រួមជាមួយ 
នឹងជំហរដាច់ខាតមិនេដាះដូរអធិបេតយ ជាមួយនឹងជំនួយបរេទស និងការមិនអនុ ត
ឱ មានមូលដានេយាធាបរេទសេនៅេលើទឹកដីកម្ពុជា។ ជាមួយគាេនះ ្រកសួងក៏បានេឆ្លើយ
តបជាបន្តបនាប់េទៅនឹងរបាយការណ៍ឬអត្ថបទស្តីពីសានភាពសិទ្ធិមនុស េនៅកម្ពុជា ែដល 
ខ្វះភាពសត នុម័តនិងមិន្រគប់្រជុងេ្រជាយរបស់បុគ្គល អង្គការចាត់តំាង ឬ្របេទសមួយ
កាប់តូច ្រពមទំាងបានេ្រកើនរលឹកដល់អ្នករាយការណ៍ពិេសសអ.ស.ប. ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិ
មនុស េនៅកម្ពុជាឱ េជៀសវាងការអនុវត្តស្តង់ដាពីរក្នុងការងារសិទ្ធិមនុស   

 បានចង្រកងនិងផ ព្វផ យឯកសារស្តីពីសានភាពសិទ្ធិមនុស េនៅកម្ពុជា វគ្គ១និងវគ្គ២ 
េដើម ីឱ សាធារណជនទទួលបានព័ត៌មាន្រគប់្រជុងេ្រជាយ អំពីសានភាពសិទ្ធិមនុស ពិត
្របាកដេនៅកម្ពុជា។ ទន្ទឹមេនះ សានេបសកកម្មអចិៃ្រន្តយ៍កម្ពុជា្របចំាេនៅហ ឺែណវបាន
ចង្រកងព័ត៌មានអំពីការបំពានសិទ្ធិមនុស របស់្របេទសេលាកខាងលិចផងែដរ 

 បានេធ្វើចលនាបេង្កើនសំេឡងវិជ្ជមានអំពីវឌ នភាពល្អ្របេសើរៃនសានភាពសិទ្ធិមនុស និង
្របជាធិបេតយ េនៅកម្ពុជា ជាពិេសសកាយវិការមនុស ធម៌ េដាយបានអនុ តឱ នាវា
េទសចរណ៍អន្តរជាតិWesterdamចូលចតេនៅកម្ពុជានិងបានផ្តល់ជំនួយមនុស ធម៌្របយុទ្ធ 
្របឆំាងជំងឺកូវីដ-១៩ដល់្របេទសឡាវ មីយា៉ន់មា៉ ទីម័រខាងេកើត និងេនប៉ាល់ កាលពីចុងឆំា
២០២០ និងេដើមឆំា២០២១ ជាេដើម  

 បានបងាញពីសុឆន្ទៈកម្ពុជាក្នុងការបេង្កើនបរិយាកាសសុខដុមនីយកម្មចំេពាះកិច្ចសហ្របតិ 
បត្តិការជាមួយអង្គការមិនែមនរដាភិបាលបរេទសនានា េដាយ្រកសួង (១)បានបន្តសុពល 
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ភាពអនុស រណៈៃនការេយាគយល់គាដល់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស អ.ស.ប. 
្របចំាកម្ពុជារយៈេពល២ឆំា(២០២១-២០២២) និងសាគមន៍អ្នករាយការណ៍ពិេសស
អ.ស.ប.ថ្មីទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស េនៅកម្ពុជា (២)បានបញ្ជូន្រកុមេបសកកម្មសុឆន្ទៈេទៅជួប
ពិភាក ជាមួយឥស រជនសំខាន់ៗៃនគណៈកម្មការអឺរុបនិងទទួល្រកុមេបសកកម្មែស្វង
រកការពិតរបស់សហភាពអឺរុប ្រពមទំាងបានផ្តល់ចេម្លើយតបេទៅនឹងរបាយការណ៍ចុង
េ្រកាយរបស់គណៈកម្មការអឺរុបស្តីពីនីតិវិធីដក្របព័ន្ធអនុេ្រគាះពន្ធEBA ផងែដរ (៣)បាន
េរៀបចំកិច្ចពិេ្រគាះេយាបល់ចំនួនពីរេលើកក្នុងឆំា២០១៩និងឆំា២០២០ រវាងរាជរដាភិបាល
កម្ពុជា និងតំណាងអង្គការមិនែមនរដាភិបាលបរេទសចំនួនជាង២០០អង្គការ និង(៤) 
បានផ្តល់ភាព្រសបច ប់ដល់អង្គការមិនែមនរដាភិបាលបរេទសឱ ្របតិបត្តិការេនៅកម្ពុជា 
ដូចបងាញក្នុងតារាងខាងេ្រកាម៖ 

តារាង៣.៦: បញ្ជីអង្គការមិនែមនរដាភិបាលបរេទស ឆំា២០១៩-២០២១ 
អង្គការមិនែមនរដាភិបាលបរេទស ឆំា២០១៩ ឆំា២០២០ ពាក់កណា្ដលឆំា២០២១ 

ចំនួនអង្គការមិនែមនរដាភិបាលបរេទសចុះបញ្ជីថ្មី ៨៥  ៤៣  ៤២  
ចំនួនអង្គការមិនែមនរដាភិបាលបរេទសបន្ត      
អនុស រណៈៃនការេយាគយល់ 

៣២៩  ៣១៤  ៣២១  

សរុប ៤១៤  ៣៥៧  ៣៦៣  
្របភព : ្រកសួងការបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ 

៣.៣៣- ឈរេលើសារតីជាអ្នកជិតខាងល្អនិងរួមរស់េដាយសន្តិសហវិជ្ជមានជាមួយ្របេទសជិតខាង 
្រកសួងបានសហការយា៉ងជិតស្និទ្ធជាមួយគណៈកមាធិការច្រមុះកិច្ចការ្រពំែដនកម្ពុជា និង្របេទស
ជិតខាង  ក្នុងការេដាះ្រសាយប ្រពំែដនែដលេនៅេសសសល់ជាមួយ្របេទសជាប់្រពំែដនទាំង
អស់ តាមរយៈសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ជាមួយឡាវ ភាគីទាំងពីរសេ្រមចបានការខណសីមានិងេបាះបេងា្គល្រពំែដនចំនួន៨៦% 
េហើយតំបន់្រពំែដនែដលមិនទាន់ឯកភាពគាមានចំនួន១៤% 

 ជាមួយេវៀតណាម ភាគីទាំងពីរសេ្រមចបានការខណសីមានិងេបាះបេងា្គល្រពំែដនចំនួន
៨៤% េហើយតំបន់្រពំែដនែដលមិនទាន់ឯកភាពគាមានចំនួន១៦% 

 ជាមួយៃថ កម្ពុជាបានេធ្វើការវាស់ែវងនិងរុករកបេងា្គល្រពំែដនបានចំនួន២បែន្ថមេទៀត គឺ
បេងា្គលេលខ៧២និងេលខ៧៣ េនៅឆាំ២០១៩ ែដលរហូតមកដល់េពលេនះ បានរក
េឃើញបេងា្គល្រពំែដនសរុបទំាងអស់៧៣ ែដលេបាះេដាយបារំាងនិងេសៀម។ 

៣.៣៤- ការផ្ទុះរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ គួបផ ំនឹងសកម្មភាពជួញដូរមនុស ខុសច ប់ឥត
ឈប់ឈរេនៅជុំវ ិញពិភពេលាក បានេធ្វើឱ ពលរដ្ឋែខ្មរេនៅបរេទស្របឈមយា៉ងខាំងនឹងការ
បាត់បង់ការងារ បាត់្របាក់ចំណូល ការផុតកំណត់ទិដាការសាក់េនៅឬេធ្វើដំេណើរ និងប េផ ងៗ
េទៀត។ល។ ្របការេនះបានេធ្វើឱ សានតំណាងកម្ពុជាបេង្កើនយកចិត្តទុកដាក់ចំេពាះសន្តិសុខ 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  42 

សុវត្ថិភាព និងសុខុមាលភាពពលរដ្ឋែខ្មរ  េដាយសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចរដ្ឋមាស់ផ្ទះេដើម ីផ្តល់
េសវានិងជំនួយឧបត្ថម្ភនានា។  

តារាង៣.៧ : បញ្ជីជួយសេ្រងា្គះពលរដ្ឋែខ្មររងេ្រគាះេដាយការជួញដូរខុសច ប់ ឆំា២០១៩-២០២១ 
ឆំា២០១៩ ឆំា២០២០ ពាក់កណា្ដលឆំា២០២១ 

៣៨ ៤៧៣ នាក់ ១១ ៩៨១ នាក់ ២ ៣២២ នាក់ 
្របភព : ្រកសួងការបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ 

៣.៣៥- កម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយបណា្ដ្របេទសសរុបចំនួន១៧៥្របេទស េដាយកម្ពុជា 
បានភាប់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយ្របេទសចំនួន២ក្នុងឆំា២០១៩ គឺ បុរីក ្រតម៉ូណាកូ េកាះបាបា
ដុស  និង្របេទសអូ៊ហ្កង់ដា  េនៅេដើមឆំា២០២០។ កម្ពុជាមានសានេបសកកម្មេនៅបរេទស
ចំនួន៦៦ និងសានេបសកកម្មបរេទសែដលមាននិេវសនដានេនៅកម្ពុជាមានចំនួន៥៥។  

តារាង៣.៨: បញ្ជសីានេបសកកម្មកម្ពជុានិងបរេទស ឆំា២០១៩-២០២១ 
សានេបសកកម្មកម្ពជុា និងបរេទស ២០១៩ ២០២០ ពាក់កណា្ដលឆំា២០២១ 

សានទូត/សានេបសកកម្មកម្ពុជាេនៅបរេទស ៣១ ៣១ ៣១ 
សានអគ្គកុងសុ៊ល ១១ ១២ ១២ 
កុងសុ៊លកិត្តិយស ២១ ២២ ២៣ 
សរុប ៦៣ ៦៥ ៦៦ 
សានេបសកកម្មបរេទសេនៅកម្ពុជា ៣២ ៣២ ៣២ 
សានអគ្គកុងសុ៊ល ៣ ៣ ៣ 
ការិយាល័យកុងសុ៊ល ៤ ៤ ៤ 
កុងសុ៊លកិត្តិយស ១០ ១២ ១៦ 

សរុប ៤៩ ៥១ ៥៥ 
្របភព : ្រកសួងការបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ 

 ចាប់ពីឆំា២០១៩ ដល់ពាក់កណា្ដលឆំា២០២១ កិច្ច្រពមេ្រពៀងចំនួន៤៦ ្រតូវបានចុះហត្ថ
េលខា សំេដៅឆ្លុះប ំងពីនេយាបាយ សន្តិសុខ និងការអភិវឌ េសដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិេយាគ 
េទសចរណ៍ និងវប ធម៌ជាេដើម។ កម្ពុជាបានេរៀបចំទទួលដំេណើរទស នកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនិងផ្លូវការរបស់
ថាក់ដឹកនាំ្របេទសេផ ងៗ រួមមានកូេរខាងត ូង ចិន ជប៉ ុន េវៀតណាម េនបា៉ល់ មីយា៉ន់មា៉        
្រសីលងា្ក ឡាវ មា៉េឡសុី និងហុង្រគី ែដលក្នុងឱកាសេនាះ កិច្ច្រពមេ្រពៀងចំនួន៣០ រួមទាំងកិច្ច
្រពមេ្រពៀងពាណិជ្ជកម្មេសរីកម្ពុជា ចិន ្រតូវបានចុះហត្ថេលខា។ កម្ពុជា ក៏បានចុះកិច្ច្រពមេ្រពៀង
េលើកែលងទិដាការជាមួយ្របេទសចំនួន៣៥ផងែដរ។ 

៣.៣៦- េនៅក្នុង្រកបខ័ណពិភពេលាក កម្ពុជាបានេដើរតួនាទីយា៉ងសកម្មជាអនុ្របធានមហាសន្និបាត
អ.ស.បេលើកទី៧៣(ឆំា២០១៩) សមាជិក្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម(ឆំា២០១៩) និង
សមាជិកសាប័នអន្តរជាតិជាេ្រចើនេទៀត។ ក្នុង្រកបខ័ណអាស៊ាន កម្ពុជាបានេធ្វើការយា៉ងសកម្ម
ជាមួយសមាជិកនិងៃដគូទំាងអស់ េដើម ីសេ្រមចឱ បានេគាលេដៅអាស៊ានជាសហគមន៍ែតមួយ 
ែដលែផ្អកេលើវិធានច ប់និងមជ ភាពអាសា៊ន។ េនៅក្នុង្រកបខ័ណកិច្ចសហ្របតិបត្តិការតំបន់     



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  43 

េមគង្គ កម្ពុជាបានទទួលគេ្រមាងចំនួន២០(ជាង៧លានដុលារអាេម៉រិក) តាមរយៈកិច្ចសហ
្របតិបត្តិការេមគង្គ ឡានឆាង។ កម្ពុជាបានចូលរួមយា៉ងសកម្មក្នុងបុព្វេហតុសន្តិភាពពិភពេលាក
តាមរយៈការបញ្ជូនកងកមាំងេទៅបំេពញេបសកកម្មរក សន្តិភាពេ្រកាមឆ្រតអង្គការសហ្របជាជាតិ 
ែដលគិតចាប់ពីឆំា២០០៦មកដល់បច្ចុប ន្ន កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកមាំងចំនួន៧៥២៨នាក់ 
(្រស្តី៤៦៨នាក់) ក្នុង្របេទសចំនួន៩  ដូចជាសូ៊ដង់ សូ៊ដង់ខាងត ូង ឆាដ សាធារណរដ្ឋអា្រហ្វិក   
កណា្ដល លីបង់ សីុប សីុរី មា៉លី និងេយ៉ែម៉ន។  
៣.៣៧- ្រកសួងនិងសានតំណាងកម្ពុជាបាននិងកំពុងជំរុញការទូតេសដ្ឋកិច្ចយា៉ងសកម្ម សំេដៅ
េកៀរគរវិនិេយាគិនបរេទស ផ ព្វផ យអូសទាញេភ្ញៀវេទសចរណ៍ ព្រងីកទីផ រស្រមាប់នំាេចញ ក៏ដូច
ជាការេធ្វើកិច្ចសហ្របតិបត្តិការេសដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងេទសចរណ៍ជាមួយបណា្ដ្របេទសជាមិត្ត
នានា ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ដាក់ឱ អនុវត្តជាផ្លូវការនូវយុទ្ធសា្រស្តការទូតេសដ្ឋកិច្ច ឆំា២០២១-២០២៣ ែដលជា    
ឯកសារចង្អុលផ្លូវស្រមាប់អនុវត្តសកម្មភាពការងារការទូតេសដ្ឋកិច្ច និងចង្រកងេសៀវេភៅ
េករដំែណលសាៃដម្ហូបែខ្មរ The Taste of Angkor ស្រមាប់ជាឧបករណ៍ផ ព្វផ យទំេនៀម
ទមាប់ វប ធម៌ និងអរិយធម៌ែខ្មរេលើឆាកអន្តរជាតិ 

 ្រសាវ្រជាវនិងេធ្វើអន្តរាគមន៍ចំេពាះទំនិញបរេទសែដលបានែក្លងបន្លំសាកស កម្ពុជា 
 សហការេរៀបចំទស នកិច្ចសិក របស់អង្គទូតនិងពាណិជ្ជករបរេទសមកកាន់កម្ពុជា េដើម ី

ែស្វងយល់អំពីកាលានុវត្តភាពេសដ្ឋកិច្ចនិងវិនិេយាគេនៅកម្ពុជា  
 ជួបពិភាក ជាមួយអាជាធររដ្ឋមាស់ផ្ទះ និងតំណាង្រកុមហ៊ុនសហ្រគាសបរេទស េដើម ី

ព្រងីកកិច្ចសហ្របតិបត្តិការេសដ្ឋកិច្ច និងពិភាក គេ្រមាងវិនិេយាគ និងផ ព្វផ យពីសកានុ
ពលេសដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិេយាគ និងេទសចរណ៍េនៅកម្ពុជា 

 ជំរុញការទូតវប ធម៌េនៅេលើឆាកអន្តរជាតិ ដូចជា (១)េ្រតៀមដាក់បញ្ចូល “ក ច់គុនែខ្មរ” 
និង“នំបញ្ចុក” េទៅក្នុងបញ្ជីេឆ្នើមៃនេបតិកភណអរូបីរបស់UNESCO (២)ស្រមបស្រមួល
ទទួលនិងបញ្ជូនរូបចមាក់បុរាណែខ្មរចំនួន២៧អង្គ ពីសហរដ្ឋអាេម៉រិក្រតឡប់មកកម្ពុជា
វិញ (៣)សេ្រមចដាក់េបក្ខភាពកម្ពុជាជាសមាជិកៃនគណកមាធិការេបតិកភណអរូបី 
ស្រមាប់អាណត្តិឆំា២០២២-២០២៦។ 

៣.៣៨- េទាះបីសមិទ្ធផលខាងេលើបានចូលរួមចំែណកយា៉ងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ និងការពារ
កិត្តិយសនិងេសចក្តីៃថ្លថ្នូរជាតិ ្រពមទាំងព្រងឹងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការតំបន់និងអន្តរជាតិក៏េដាយ  
ក៏្រកសួងការបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិបានជួបនូវប ្របឈមមួយចំនួន ដូចខាង
េ្រកាម៖ 

 ឥទ្ធិពលពីមជ ដានខាងេ្រកៅ  េធ្វើឱ ្រកសួងខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ចំេពាះប នេយាបាយ
សកលនិងតំបន់ ទីតំាងភូមិសា្រស្ត េដើម ីធានានូវស្ថិរភាព សន្តិសុខសង្គម ទីផ រេសរី ដូច
ជាការ្របកួត្របែជងខាងភូមិសា្រស្តនេយាបាយ ពាណិជ្ជកម្ម និងេសដ្ឋកិច្ច ជាេដើម 
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 ការេ្រជៀតែ្រជកកិច្ចការៃផ្ទក្នុងកម្ពុជាពីបរេទស េដាយ្របកាន់យកសិទ្ធិមនុស និងលទ្ធិ 
្របជាធិបេតយ មកេធ្វើជាេលសែដលរាជរដាភិបាលកម្ពុជាបាននិងកំពុងអនុវត្តច ប់ និង
េគាលការណ៍្របជាធិបេតយ និងនីតិរដ្ឋយា៉ងខាប់ខ្ជួន  

 គេ្រមាងព្រងីកសានតំណាងកម្ពុជាបែន្ថមេនៅតាមតំបន់នានា្រតូវបានផាកេដាយសារវិបត្តិ
កូវីដ-១៩។ 

៣.៣៩- គណៈកមាធិការនីតិសម ទានិងអភិវឌ ន៍កម្ពុជាៃន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជា(គ.ជ.នា/
ក.អ.ក.) សេ្រមចបានសមិទ្ធផលនិងវឌ នភាពសំខាន់ៗជាេ្រចើនដូចខាងេ្រកាម៖  

 បានេរៀបចំនិងអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្ដស្ដីពីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអភិវឌ និងភាពជាៃដគូ ឆំា 
២០១៩-២០២៣   

 បានបន្ដព្រងឹងយន្ដការភាពជាៃដគូ តាមរយៈការអនុវត្តេសចក្ដីែណនំាស្ដីពីឧបករណ៍ និង
យន្ដការពិេ្រគាះេយាបល់ៃនយុទ្ធសា្រស្ដស្ដីពីកិច្ចសហ្របតិបត្ដិការនិងភាពជាៃដគូ  

 បានបន្ដចូលរួមយា៉ងសកម្មក្នុងេវទិកាសកលស្ដីពីសក្ដិសិទ្ធិភាពក្នុងកិច្ចអភិវឌ  និងបាន
បញ្ចូលេគាលការណ៍និងសូចនាករសម្រសបមួយចំនួនស្ដីពីសក្ដិសិទ្ធិភាពក្នុងកិច្ចអភិវឌ  
េទៅក្នុង្រកបខ័ណលទ្ធផលៃនយុទ្ធសា្រស្ដស្ដីពីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអភិវឌ ន៍និងភាពជា
ៃដគូ និងតាមដានជា្របចំាតាមរយៈរបាយការណ៍ស្ដីពី្របសិទ្ធភាពកិច្ចសហ្របតិបត្តិការ
អភិវឌ ន៍និងភាពជាៃដគូេនៅកម្ពុជា  

 បាននិងកំពុងព្រងឹង្របសិទ្ធភាពៃនការអនុវត្តសូចនាករតាមដានរួមគា តាមរយៈការស្រមប 
ស្រមួលវឌ នភាពការអនុវត្តសូចនាករតាមដានរួមគាឆំា២០១៩-២០២០ និងបញ្ជីសូចនា
ករតាមដានរួមគាឆាំ២០២១-២០២៣ របស់្រកុមការងារបេច្ចកេទសច្រមុះ  

 បានេកៀរគរហិរញ្ញប ទានសហ្របតិបត្តិការ េដើម ីគំា្រទការងារអាទិភាពនិងវិធានការគន្លឹះ
ៃនេគាលនេយាបាយអភិវឌ ន៍វិស័យឧស ហកម្មកម្ពុជា។ ចាប់ពីឆំា២០១៩ដល់ឆំា២០២១ 
ទំហំហិរញ្ញប ទាន្របមាណ៩១៨,៧លានដុលារអាេម៉រិក ្រតូវបានេបើកផ្ដល់ស្រមាប់គំា្រទ
ការអនុវត្តេគាលនេយាបាយអភិវឌ ន៍វិស័យឧស ហកម្មកម្ពុជា។ ធនធានភាគេ្រចើន
្របមាណ៦៣៤,២លានដុលារអាេម៉រិក បានគំា្រទវិធានការគន្លឹះបួនជាក់ែស្តង។ ជាមួយគា
េនះ ធនធាន្របមាណ១៤២,៣លានដុលារអាេម៉រិកបានគំា្រទការស្រមស្រមួលេគាល
នេយាបាយគំា្រទ ខណៈែដលធនធាន្រតឹមែត៩៨លានដុលារអាេម៉រិកបានគំា្រទការជំរុញ
ការទាក់ទាញវិនិេយាគ 

 ជាលទ្ធផល ក្នុងការដឹកនំាេកៀរគរហិរញ្ញប ទានសហ្របតិបត្តិការក្នុងឆំា២០២០ ហិរញ្ញប
ទានសរុបចំនួន១ ៨៩០លានដុលារអាេម៉រិក ្រតូវបានេបើកផ្ដល់ស្រមាប់គំា្រទែផនការយុទ្ធ
សា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិក្នុងរង្វង់១១០% ៃនត្រមូវការសរុប្រតឹមែត១ ៦៩០លានដុលារអាេម៉រិក។ 
ធនធានទំាងេនះ ក៏បានេដើរតួនាទីជាកាតាលីករក្នុងការជំរុញកម្ពុជាឱ មានវឌ នភាព
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ក្នុងការអភិវឌ សង្គម េសដ្ឋកិច្ច ្រសបេពលែដលកំពុងេរៀបចំចាកេចញពី្រកុម្របេទសមាន
ការអភិវឌ តិចតួច។ ការេបើកផ្ដល់ហិរញ្ញប ទានសហ្របតិបត្តិការែដលបានគំា្រទដល់វិស័យ
សាធារណៈចំនួន៨១% បានេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈក្នុងឆំា២០១៩ 
េហើយបានេកើនដល់៨៦% ក្នុងឆំា២០២០។ ជាមួយគាេនះ ហិរញ្ញប ទានកត់្រតាក្នុងថវិកា
រដ្ឋមានវឌ នភាពល្អ ែដលស្ថិតក្នុងរង្វង់៩២%ក្នុងឆំា២០១៩ និង៩១%ក្នុងឆំា២០២០។ 

២.៤- ករព្រងឹងសមតថភពកមពុជេដើមបបីន្តជរំញុសមហរណកមមខ្លួនចូលកនងុេសដ្ឋកិចច
តំបន់ និងពិភពេ ក 
៣.៤០- ្រកសួងពាណិជ្ជកម្មសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ព្រងឹងនិងព្រងីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម (១)ការពារេសចក្តី្រពាងច ប់ស្តីពីការអនុម័ត
យល់្រពមេលើពិធីសារទី១ៃនវិេសាធនកម្មកិច្ច្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូេសដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ 
រវាងរដាភិបាលៃន្របេទសសមាជិកសមាគម្របជាជាតិអាសីុអាេគ្នយ៍និងជបុ៉ន និងទទួល
បានការអនុម័តយល់្រពមេលើកិច្ច្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូេសដ្ឋកិច្ច្រគប់្រជុងេ្រជាយតំបន់ 
(២)បានបញ្ចប់ការចរចាកិច្ច្រពមេ្រពៀងពាណិជ្ជកម្មេសរីេទ្វភាគីកម្ពុជា ចិន និងរវាងកម្ពុជា 
កូេរ (៣)បានេរៀបចំកិច្ច្របជំុ្រកុម្របឹក ច្រមុះៃនកិច្ច្រពមេ្រពៀង្រកបខ័ណវិនិេយាគនិង
ពាណិជ្ជកម្មេលើកទី៥រវាងរាជរដាភិបាលកម្ពុជានិងរដាភិបាលសហរដ្ឋអាេម៉រិក ស្រមបស្រមួល 
កិច្ច្របជំុរវាង្រកុម្របឹក ធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាេម៉រិក អាស៊ាន (៤)បានេរៀបចំសិកា្ខសាលាស្តីពី
មគ្គេទសក៍នំាេចញេទៅកាណាដា និងការសិក ពីការនំាេចញផលិតផល សកានុពលកម្ពុជា
េទៅកាន់ទីផ រកាណាដា (៥)បានែស្វងរកកិច្ចសហការពាណិជ្ជកម្មជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្ម
អឺរុប (៦)បានេរៀបចំេសចក្តី្រពាងកិច្ច្រពមេ្រពៀងស្តីពី “កិច្ចសហ្របតិបត្តិការេសដ្ឋកិច្ច និង
ពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា ស្វីស” (៧)បានផ្តល់ការឯកភាពេលើខ្លឹមសារែដលែកស្រមួល
េដាយភាគីអាែស៊ៃបហ ង់េលើអនុស រណៈៃនការេយាគយល់ស្តីពី “កិច្ចសហ្របតិបត្តិការ
េសដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជា អាែស៊ៃបហ ង់” (៨)បាន្របជំុនិងចរចា ក្នុង្រកបខ័ណ
ពាណិជ្ជកម្មេទ្វភាគីនិងពហុភាគីជាេ្រចើនដងដៃទេទៀត 

 ព្រងឹងកិច្ចការពិព័រណ៍ (១)បានចូលរួមេរៀបចំពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មផលិតផលែខ្មរ “យុទ្ធនា 
ការទិញផលិតផលែខ្មរ” េនៅក្នុង្រពឹត្តិការណ៍នានា ដូចជាបុណ ទេន្លជាេដើម (២)បានដឹក 
នំានិងស្រមបស្រមួលពាណិជ្ជករកម្ពុជាេទៅចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មេ្រកៅ្របេទសេទៅតាម 
្រពឹត្តិការណ៍េនៅតាម្របេទសនិងពិព័រណ៍ពិភពេលាក (៣)បានផ ព្វផ យរក្រកុមហុ៊ន 
សហ្រគាស ផលិតករ ពាណិជ្ជករ េសវាករចូលរួមពិព័រណ៍អនឡាញ ក្នុង្រពឹត្តិការណ៍តាម
្របេទសេផ ងៗ(ៃថ មា៉េឡសីុ ឥណា កូេរ ចិន ភូមា និងេផ ងៗេទៀត) រួមមាន ពិព័រណ៍
េ្រគឿងសងារិម កសិកម្ម ឧស ហកម្ម សូ្រត ែល ងកម ន្តសកល ផលិតផលេ្របងនិង
្រគាប់ធញ្ញជាតិ ឧបករណ៍េ្របើ្របាស់និងបេច្ចកវិទ  វាយនភណ និងសមារៈេ្របើ្របាស់ 

 ព្រងឹងការអភិវឌ ទីផ រ (១)បានេរៀបចំេវទិកាធុរកិច្ចក្នុង្រសុក (២)បានេរៀបចំការតំាង
បងាញ ផ ព្វផ យ និង្របឹក េយាបល់េលើផលិតផលែខ្មរសំខាន់ៗ (៣)បានេរៀបចំសិកា្ខ



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  46 

សាលាស្តីពីការផ ព្វផ យនិងការបញ្ជូនផលិតផលសកានុពលកម្ពុជា   អមេដាយផលិត 
ផលគំរូ េនៅតាមបណា្ដរាជធានី េខត្ត េរៀបចំសិកា្ខសាលាក្នុង្របេទសស្តីពីផលិតផលនិង   
ទីផ រផលិតផលរបស់កម្ពុជា េដាយសហការជាមួយមជ មណលអាសា៊ន ជបុ៉ន មជ មណល 
អាស៊ាន កូេរ មជ មណលអាស៊ាន ចិន និងៃដគូេផ ងៗ និង(៤)បានបេង្កើតផ រគំរូ្រពំែដន
កម្ពុជា(ផ រដារេខត្តត ូងឃ្មុំ) 

 េរៀបចំែផនទីបងាញផ្លូវក្នុងដំេណើរការសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា: (១)បានផ ព្វ 
ផ យឯកសារយុទ្ធសា្រស្តសមាហរណកម្មពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា ឆំា២០១៩-២០២៣ (២) 
បានជំរុញការអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តCTISU តាមរយៈការបំេពញព័ត៌មានសមិទ្ធកម្មស្តីពីការ
អនុវត្តមា៉្រទិកសសកម្មភាពរបស់អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ 

 អភិវឌ មជ មណលព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា (១)្របមូល េរៀបចំ វិភាគ ចង្រកង និង
ផ ព្វផ យនូវទិន្នន័យ ស្ថិតិ និងព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្ម ដល់អ្នកេ្របើ្របាស់ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជ
កម្ម និងសាធារណជនទូេទៅ (២)បានបេង្កើត្របព័ន្ធ្រគប់្រគងទិន្នន័យ ស្ថិតិ និងព័ត៌មាន
ពាណិជ្ជកម្ម ស្រមាប់បង្កភាពងាយ្រសួលដល់ការសិក ្រសាវ្រជាវេលើការអភិវឌ សកម្មភាព 
ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិេយាគ 

 ែកលម្អ្រកបខ័ណគតិយុត្តេលើែផ្នកធុរកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិេយាគ (១)បានផ្តល់ព័ត៌មាន 
េទៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាករាល់ឯកសារបទប ញ្ញត្តិនិងច ប់នានាែដល្រកសួង
និងសាប័នពាក់ព័ន្ធបានេរៀបចំ (២)បានផ ព្វផ យបច្ចុប ន្នភាពពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិេយាគ
របស់កម្ពុជាេ្រកាម្រកបខ័ណអាស៊ាន និងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក (៣)បានស្រមប 
ស្រមួលនិងផ្តល់ចេម្លើយេលើក្រមងសំណួររបស់្របេទសៃដគូពាក់ព័ន្ធនឹងច ប់ឧបា្រស័យ
ពាណិជ្ជកម្ម ការងារផ្តួចេផ្តើមរបស់្រកុម្របេទសG20 ក្នុងការគំា្រទឧស ហូបនីយកម្មក្នុង
្របេទសអា្រហ្វិកនិង្របេទសអភិវឌ តិចតួច ផ្តល់ចេម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចស្រមួលពាណិជ្ជ
កម្មឌីជីថលនិងេដាយចីរភាព (៤)បានតាមដានវឌ នភាពការងារេនៅក្នុងតារាងកម្មវិធី
ការងារអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក រួមមានច ប់ វិេសាធនកម្ម អនុ្រកឹត  បទប ញ្ញត្តិ 
លិខិតបទដាន ពិនិត ផ្តល់េយាបល់ និងផ្តល់ព័ត៌មានជូនអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក
ស្តីពីកិច្ចស្រមួលពាណិជ្ជកម្ម ការឧបត្ថម្ភធនេលើការនំាេចញ ការឧបត្ថម្ភគំា្រទក្នុង្រសុក និង
កិច្ចការេ្រកាម្រកបខ័ណអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាកសំខាន់ៗដៃទេទៀត។ 

តារាង៣.៩ : សូចនាករសំខាន់ៗក្នងុវិស័យពាណិជ្ជកម្ម ឆំា២០១៩-២០២១ 

សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល
ឆំា២០២១ 

តៃម្លៃនការនាំេចញ 
លានដុលារ

អាេម៉រិក 
១៤ ៧៤៩ ១៧ ២១៥ ៧ ៤១៨ 

តៃម្លៃនការនាំចូល 
លានដុលារ

អាេម៉រិក 
២០ ១៧២ ១៨ ៥៩០ ១៤ ១៧៦ 
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ចំនួនេរាងច្រកនិង្រកុមហុ៊នចុះបញ្ជីសំុសិទ្ធិនំាេចញតាម
្របព័ន្ធអនុេ្រគាះពាណិជ្ជកម្ម 

ចំនួន ២៦៧ ២៥៩ ១០៧ 

ចំនួនកម្មករបំេពញការងារក្នុងេរាងច្រកនិង្រកុមហុ៊នចុះ
បញ្ជីសំុសិទ្ធិនំាេចញតាម្របព័ន្ធអនុេ្រគាះពាណិជ្ជកម្ម 

នាក់ ៤៤ ៧៦៩ ៣៥ ៨៦៧ ១២ ៩៥៨ 

្រកុមហុ៊នបានេស្នើសំុចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ចំនួន ១៣ ២៥៩ ៧ ៨៦០ ៣ ៦៩០ 
ម៉ាកបានេស្នើសំុចុះបញ្ជីមា៉ក ចំនួន ៦ ៥៤៧ ៦ ១១៦ ៣ ៤៨៧ 
ចំនួនម្រន្តីរាជការថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិទទួលបាន
ការបណ្ដុះបណា្ដលទាក់ទងនឹងវិស័យេសដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម 

នាក់ ២ ២៥៦ ៣០០ ២៥៨ 

ចំនួនសកម្មភាពចុះ្រតួតពិនិត ផលិតផល េដើម ីធានា
្រសបតាមស្តង់ដាត្រមូវេនៅតាមបណា្ដផ រទូទំាង
្របេទស  

េលើក ៥៤៩ ៧០២ ២៧៦ 

្របភព : ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម 

៣.៤១- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងពាណិជកម្មជួ្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាង
េ្រកាម៖ 

 លទ្ធភាពៃនការអនុវត្តការងារនិងការប្រ បការយល់ដឹងដល់សាធារណជន ពិេសសធុរ
ជនស្តីពីសានភាពនិងបរិបទៃនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មក្នុង្របេទស តំបន់ និងពិភពេលាក េនៅ
មានក្រមិត 

 ភាពអាក់ខាននិងការេលើកេពលេវលាៃនកិច្ច្របជំុពិភាក េលើកិច្ចសហ្របតិបត្តិការពាណិជ្ជ 
កម្មកម្ពុជាជាមួយនឹង្របេទសក្នុងតំបន់និងពិភពេលាក 

 សមារៈបេច្ចកេទសមួយចំនួនមិនមាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់េ្របើ្របាស់។ 
៣-  ករអភិវឌ ធនធនមនុស  

៣.១- ករព្រងឹងគណុភពវិសយ័អប់រ ំវិទយ ្រស្ត និងបេចចកវិទយ 

៣.៤២- សាលាមេត្តយ សិក ទូទំាង្របេទស បានេកើនពីចំនួន៧.៧៨០សាលា/កែន្លងក្នុងឆំាសិក
២០១៨- ២០១៩(រដ្ឋ៤ ៣០១ ឯកជន៥០៩ សហគមន៍២ ៩៧០) ដល់៨ ០១២ សាលា/កែន្លង (រដ្ឋ
៤ ៤៩៣ ឯកជន៥១៩ សហគមន៍៣ ០០០)ក្នុងឆំាសិក ២០២០-២០២១។ ការចូលេរៀនេនៅ
បឋមសិក បានថយចុះបន្តិច េដាយអ្រតាពិតៃនការសិក មាន៩១,៩%(្របុស៩១,០% ្រសី
៩២,៣%)េនៅឆំាសិក ២០២០-២០២១ ែដលមិនបានសេ្រមចចំណុចេដៅ៩៨,២%(្របុស៩៨,១% 
្រសី៩៨,៦%) ក៏បុ៉ែន្តអ្រតាបញ្ចប់ការសិក េនៅបឋមសិក សេ្រមចបានេលើសចំណុចេដៅ េដាយមាន
អ្រតា៨៧,៤%(្របុស៨៣,៤% ្រសី៩១,៦%)ក្នុងឆំាសិក ២០២០-២០២១(ចំណុចេដៅ៨៤,៨% 
្របុស៨២,៦% ្រសី៨៩,២%)។ សាលាបឋមសិក មានេស្ទើរ្រគប់ភូមិសា្រស្ត េដាយបានេកើនពីចំនួន
៧ ៧១៦(រដ្ឋ៧ ២២៨ ឯកជន៤៨៨) ឆំាសិក ២០១៨-២០១៩ ដល់៧ ៨៤៣(រដ្ឋ៧ ៣០៤ ឯកជន 
៥៣៩) ក្នុងឆំាសិក ២០២០-២០២១ េហើយសិស សរុបទំាងសាលារដ្ឋនិងសាលាឯកជន មាន
ចំនួន២.១២៨.៧៧២នាក់(្រសី១.០២២.៦៣០នាក់)។ ស្រមាប់ការអប់រមធ មសិក និងអប់របេច្ចក 
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េទសក្នុងរយៈេពល២ឆំាកន្លះកន្លងមក ការចូលេរៀនេនៅមធ មសិក មានភាព្របេសើរេឡើងេដាយអ្រតា 
រួមៃនការសិក េកើន១,៦%ស្រមាប់មធ មសិក បឋមភូមិ និង២,៥%ស្រមាប់មធ មសិក ទុតិយភូមិ។ 
អ្រតាេនះបានេកើនដល់៦០,៧%េនៅមធ មសិក បឋមភូមិ និង៣២,២% េនៅមធ មសិក ទុតិយភូមិ
ក្នុងឆំាសិក ២០២០-២០២១ ែដលស្ថិតេនៅេ្រកាមចំណុចេដៅ៦៣,៧% (មធ មសិក បឋមភូមិ) 
និង៣៤,២%(មធ មសិក ទុតិយភូមិ)។ ឆំាសិក ២០២០-២០២១ ចំនួនេបក្ខជន្របឡងជាប់
ស ប្រតមធ មសិក ទុតិយភូមិមាន៧២.០១៦នាក់(េស្មើនឹង៦៥,៦៥%) ្រសី៤១ ៧៣៣នាក់
(េស្មើនឹង៧១,២៦%) ក្នុងេនាះនិេទ្ទសA េកើនដល់១ ៧៥៧នាក់(្រសី១ ០៥២ នាក់)។ ្រគឹះសានមធ ម
សិក បានេកើនេឡើងជាបន្តបនាប់ េដាយមានចំនួន២.០៤៩(អនុវិទ ល័យ១.៣០៨ និងវិទ ល័យ
៧៤១)េនៅឆំាសិក ២០២០-២០២១ េហើយសិស មធ មសិក បឋមភូមិមានចំនួន៦៦៨ ៦៣៧
នាក់(្រសី៣៥៤ ៣១៣នាក់) និងសិស មធ មសិក ទុតិយភូមិមាន៣៧៦ ៦៩២នាក់(្រសី២០៤ 
៥៤៩នាក់)។ 

៣.៤៣- ស្រមាប់ការអប់រឧត្តមសិក  : វឌ នភាពៃនការចូលេរៀនេនៅឧត្តមសិក មានតិចតួច េដាយ 
អ្រតារួមៃនការសិក (១៨-២២ឆំា)េកើនបាន១,៧%។ បច្ចុប ន្ន អ្រតារួមៃនការសិក េនៅឧត្តមសិក  
មាន១៣,៣%(្របុស១៥,៥% ្រសី១១,៩%)  ែដលស្ថិតេនៅទាបជាងចំណុចេដៅ១៤,២% (្របុស
១៦,៦% ្រសី១២,៣%)។ និស ិតកំពុងសិក េនៅឧត្តមសិក ទំាងអស់មានចំនួន២០១ ៩០០នាក់ ្រសី
១០២ ៥៩៩នាក់ េស្មើនឹង៥០,៨% ក្នុងេនាះ និស ិតថាក់បរិ ប្រតរងចំនួន១៩ ៧៨២នាក់ ្រសី 
១០.២៣៩នាក់ េស្មើនឹង៥១,៧៦% និស ិតថាក់បរិ ប្រតចំនួន១៧១.១៨៣នាក់ ្រសី៩២.២៣៧ 
នាក់ េស្មើនឹង៥៣,៨៨% និស ិតថាក់បរិ ប្រតជាន់ខ្ពស់ចំនួន៩.៩៨៤នាក់ ្រសី៣.០៣៥នាក់ េស្មើ
នឹង៣០,៤% និងថាក់បណិតចំនួន៩៦១នាក់ ្រសី៨៨នាក់ េស្មើនឹង៩,១៦%។ និស ិតេរៀនក្នុងកម្ម
វិធីបណ្ដុះបណា្ដលែផ្នកវិទ សា្រស្តបេច្ចកវិទ  វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ (ែស្ទម) ក្នុងក្រមិតបរិ  
ប្រត បានេកើនដល់៣០,៤%(្របុស៤៥,៤% ្រសី១៧,៥%) ែដលសេ្រមចបានតាមចំណុចេដៅ
៣០,០%។ ្រគឹះសានឧត្តមសិក ទូទំាង្របេទសមានចំនួន១២៨ ក្នុងេនាះ ្រគឹះសានឧត្តមសិក រដ្ឋ
៤៨ និងឯកជន៨០ ែដលមានទីតំាងស្ថិតេនៅចំនួន២០េខត្តនិងរាជធានី។ ការអប់រេ្រកៅ្របព័ន្ធមាន
វឌ នភាពគួរឱ កត់សមា្គល់ េដាយមានមជ មណលសិក សហគមន៍ ចំនួន៣៤៩កែន្លង ថាក់
ជំនាញមុខរបរ ចំនួន៥៨៤។ 

៣.៤៤- េដាយសារការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ្រកសួងដាក់េចញនូវវិធានការចំាបាច់នានា
េឆ្លើយតបនឹង “គន្លងជីវិតថ្មីក្នុងវិស័យអប់រ” េដើម ីធានាឱ ការេរៀនសូ្រតរបស់សិស បានេពញេលញ។ 
មេធ បាយក្នុងការអនុវត្តការអប់រពីចមាយ មានដូចជាទូរទស ន៍ ទូរសព្ទ កំុព ូទ័រ កំុព ូទ័របន្ទះ 
សន្លឹកកិច្ចការ េសៀវេភៅសិក េគាល ឯកសារេផ ងៗ កម្មវិធី Zoom, Telegram, Messenger, 
Facebook, Google Meet, Google Classroom, E-Learning App, ប៉ុស្តិ៍ទូរទស ន៍...។ 

៣.៤៥- ស្រមាប់អនុវិស័យការអភិវឌ យុវជន ពាក េសាក កុមារល្អ សិស ល្អ មិត្តល្អ មានឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន
េលើសិស និងការ្រគប់្រគងសាលាេរៀន។ ក្នុងអនុវិស័យអប់រកាយនិងកីឡា កម្ពុជាទទួលបានេមដាយមាស
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ចំនួន៤ េមដាយ្របាក់ចំនួន៦ និងេមដាយសំរឹទ្ធចំនួន៣៦ ក្នុងសីុេហ្គមទី៣០ េនៅ្របេទសហ្វីលីពីន។ កម្ពុជា
មាន្រគូបង្វឹក ្រគូជំនួយ អនុរក  កីឡាករ កីឡាការិនីថាលសរុបចំនួន៥០៩នាក់(្រសី១០៨នាក់) ែដល
ទទួលការហ្វឹកហាត់បេង្កើនសមត្ថភាពបេច្ចកេទសេ្រតៀមលក្ខណៈេឆាះេទៅសីុេហ្គមឆាំ២០២៣។ 

តារាង៣.១០ : លទ្ធផលៃនការ្របកួតកីឡាលក្ខណៈអន្តរជាតិ  

្របេភទកីឡា ្របតិភូ កីឡាករ កីឡាការិនី 
េមដាយ 

សរុប 
មាស ្របាក់ សំរឹទ្ធ ិ

ការ្របកួតេជើងឯកពិភពេលាក  ៥០ ៧៨ ៣៩ ១៤ ១៣ ១៥ ៤២ 
ការ្របកួតេជើងឯកអាសីុ ៣៩ ៥២ ៣៩ ១២ ០៨ ១២ ៣២ 
ការ្របកួតេជើងឯកអាសីុអាេគ្នយ៍ ១១ ២០ ១៦ ០០ ០០ ០៧ ០៧ 
ការ្របកួតកីឡាេបើកទូលាយ  ៣៥ ៧៩ ៣១ ០៩ ០២ ០៥ ១៦ 
ការ្របកួតកីឡាជនពិការ  ០៩ ៣៤ ០២ ០០ ០១ ០២ ០៣ 
ការ្របកួតកីឡាសុីេហ្គមេលើកទី៣០  ១២៣ ២០៦ ៧០ ០៤ ០៦ ៣៦ ៤៦ 

សរុប ៣៩ ៣០ ៧៧ ១៤៦ 
្របភព : ្រកសួងអប់រ យុវជន និងកីឡា 

៣.៤៦-  េទាះបីជាការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ ក្នុងរយៈេពល២ឆំាកន្លះមក ទទួលបាន
លទ្ធផលគួរឱ កត់សមា្គល់ ក៏េនៅមានប ្របឈមចម ងៗមួយចំនួន ែដលជាការរំាងស្ទះដល់ការ 
អនុវត្តឱ សេ្រមចបានេគាលនេយាបាយអាទិភាពរបស់រាជរដាភិបាល ជាពិេសសក្នុងដំណាក់កាល 
វិបត្តិកូវីដ-១៩ ែដលទាមទារ្រតូវេដាះ្រសាយនិងអនុវត្តបន្តដូចខាងេ្រកាម៖ 

 េហដារចនាសម្ព័ន្ធមេត្តយ សិក ពំុទាន់េឆ្លើយតបនឹងស្តង់ដាេសវានិងត្រមូវឱ មានការ
ព្រងីកេសវាអប់រកុមារតូច 

 សមត្ថភាព្រគូបេ្រងៀនេនៅមានក្រមិតេលើចំេណះដឹង វិធីសា្រស្តបេ្រងៀន បទពិេសាធការ 
្រគប់្រគងថាក់េរៀន 

 កង្វះខាតេហដារចនាសម្ព័ន្ធនិងឧបករណ៍េអឡិច្រតូនិក 
 ្រគឹះសានមធ មសិក មួយចំនួនមិនទាន់មានបន្ទប់ពិេសាធន៍វិទ សា្រស្ត បន្ទប់កំុព ូទ័រ 

បណាល័យ សមារៈឧបេទស និងេរាងជាង 
 ការអនុវត្តកម្មវិធីអប់រែស្ទម េនៅែតជាប ស្រមាប់សាលាេរៀន 
 ្រកបខ័ណកម្មវិធីសិក ចំេណះទូេទៅនិងអប់របេច្ចកេទសមិនទាន់អាចអនុវត្តបានេពញ

េលញ 
 ខ្វះម្រន្តីជំនាញបេច្ចកេទសែផ្នក្របព័ន្ធ្រគប់្រគងការេរៀនពីចមាយ  
 ្របព័ន្ធធានាគុណភាពអប់រឧត្តមសិក មិនទាន់េឆ្លើយតបបានទំាង្រសុងនឹងស្តង់ដាតំបន់ 

និងអន្តរជាតិ 
 លទ្ធភាពទទួលនិស ិត្រកី្រក ជាពិេសសនិស ិត្រសីេនៅមជ មណលអេន្តវាសិកដាននារី 

េនៅមានក្រមិត 
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 ្រគឹះសានឧត្តមសិក សាធារណៈមួយចំនួន ពំុទាន់ទទួលបានការវិនិេយាគេលើការ្រសាវ 
្រជាវ ធនធានសា្រសាចារ តាមការកំណត់ 

 កង្វះខាតធនធានមនុស ែផ្នកជំនាញទំនាក់ទំនង េវជ្ជសា្រស្ត និងវិទ សា្រស្តកីឡា។ 

៣.២- ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញបេចចកេទស  

៣.៤៧- ្រកសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាង
េ្រកាម៖ 

 បានដាក់េចញនូវេគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីការអប់របណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈ 
ឆំា២០១៧-២០២៥ ែផនការយុទ្ធសា្រស្តសកម្មភាពេធ្វើទំេនើបកម្ម្របព័ន្ធអប់របណ្ដុះបណា្ដល 
បេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈឆំា២០១៩-២០២៣ គេ្រមាងសាកល ងមូលនិធិជាតិអភិវឌ ន៍ជំនាញ 
និងការបេង្កើនការបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញបេច្ចកេទសវិជាជីវៈរយៈេពលែវងតាមវិស័យអាទិ-
ភាពទំាង៥ រួមមានសំណង់ អគ្គិសនី េមកានិករថយន្ត កម្មន្តសាល និងធុរកិច្ច ព័ត៌មានវិទ  
េដើម ីគំា្រទការអភិវឌ វិស័យឧស ហកម្មនិងេដើម ីព្រងឹងនិងព្រងីកការបណ្ដុះបណា្ដល
ជំនាញបេច្ចកេទសវិជាជីវៈឱ កាន់ែតេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវការទីផ រការងារ។ ្រកសួងបាននិង
កំពុងេរៀបចំេសចក្តី្រពាងច ប់ស្តីពីការអប់របណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈ េដើម ីឱ
្របព័ន្ធអប់របណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈ កាន់ែតមានភាពទាក់ទាញដល់យុវជន 
េដើម ីេ្រតៀមចូលទីផ រការងារឱ ្រជួត្រជាបបែន្ថមេទៀត 

 បានបេង្កើនការបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញបេច្ចកេទសវិជាជីវៈ េដាយបានបណ្ដុះបណា្ដលបញ្ចប់
សិកា្ខកាម សិស  និស ិត សរុបចំនួន១១៣ ៥៩៩នាក់(្រសី៥១.១៣៥នាក់) និងបាន
ហ្វឹកហ្វឺនកូនជាងចំនួន៥០.៦០៦នាក់(្រសី៣៧.៩១៤នាក់)។ ក្នុងបរិបទៃនការរីករាល
ដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ្រកសួងបានដាក់ឱ េ្របើ្របាស់្របព័ន្ធជាតិអប់របណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចក
េទសនិងវិជាជីវៈផ្លូវការពីចមាយ  )អនឡាញ(  េដើម ីធានា“យុវជនមាក់មានជំនាញមួយយា៉ង
តិច្របចំាជីវិត”និងការែកទ្រមង់ការអប់របណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈ(TVET 4.0) 

 បានអនុវត្តសាកល ងវិធីបណ្ដុះបណា្ដលភាពជាៃដគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន េលើវិស័យអាទិភាព 
ក្នុងេនាះ បានេធ្វើការព្រងីកការអនុវត្តបណ្ដុះបណា្ដលេនៅកែន្លងការងារ )ការហ្វឹកហ្វឺនកូនជាង(  
និងដាក់បញ្ចូលជំនាញទន់ក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដលបានចំនួន១៣០.៦៦៤នាក់(្រសី៩៦ 
៧៦០នាក់) និងបានេរៀបចំការិយាល័យឬែផ្នកទំនាក់ទំនងឧស ហកម្មស្រមាប់ទំនាក់ទំនង
ឧស ហកម្ម េដើម ីព្រងឹងការបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញឱ េឆ្លើយតបនឹងត្រមូវការរបស់វិស័យ
ឯកជន។ េ្រកាមកម្មវិធីភាពជាៃដគូេនះ ្រកសួងបានសហការបេង្កើតវិទ សានពហុបេច្ចកេទស
មិត្តភាពកម្ពុជា ចិន េនៅេខត្ត្រពះសីហនុេនៅក្នុងតំបន់េសដ្ឋកិច្ចពិេសស្រកុង្រពះសីហនុ និង
ចាប់េផ្តើមផ្តល់ការបណ្ដុះបណា្ដលចាប់ពីឆំា២០១៨មកេលើមុខជំនាញ រួមមានេមកានិករថយន្ត 
អគ្គិសនី សំណង់ ព័ត៌មានវិទ  េទសចរណ៍ បដិសណា្ឋរកិច្ច  

 បានបេង្កើត្រកុម្របឹក ជំនាញតាមវិស័យចំនួន៤ គឺវិស័យសំណង់េនៅវិទ សានជាតិពហុ
បេច្ចកេទសអង្គរ វិស័យអគ្គិសនីេនៅវិទ សានពហុបេច្ចកេទស្រពះកុសុមៈ វិស័យេមកានិក 
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រថយន្តេនៅវិទ សានបេច្ចកវិទ បាត់ដំបង និងវិស័យកម្មន្តសាលេនៅវិទ សានជាតិពហុ
បេច្ចកេទសកម្ពុជា ក្នុងេគាលបំណងេដើម ីពិេ្រគាះេយាបល់េលើែផនការសកម្មភាពក្នុងការ 
ផ្តល់ដំបូនាន និងកំណត់ទិសេដៅក្នុងការអភិវឌ សមត្ថភាពនិង្របសិទ្ធភាពៃន្របព័ន្ធអប់រ   
បណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈ។ 

៣.៤៨- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ ជួប្របទះប ្របឈម 
មួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការចុះេឈាះចូលេរៀនក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញបេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈេនៅមាន
ក្រមិត មិនទាន់បានេឆ្លើយតបេទៅនឹងត្រមូវការទីផ រការងារនិងសមត្ថភាព្រគូបេច្ចកេទស និង 
ធនធានមនុស ក្នុងែផ្នកអប់របណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈេនៅមានក្រមិត 

 ្របព័ន្ធព័ត៌មានទីផ រការងារមិនទាន់មានការអភិវឌ េពញេលញ ែដលនំាឱ េកើតេឡើងនូវកង្វះ 
ជំនាញនិងភាពមិនសីុគាៃនជំនាញក្នុងទីផ រការងារ  

 ការផ្តល់តៃម្លេទៅេលើបេច្ចកវិទ ឬវិទ សា្រស្ត ស្រមាប់ការអនុវត្តេនៅមិនទាន់ផុសផុលេនៅ
េឡើយ ែដល្របការេនះជាប ស្រមាប់ជំរុញទឹកចិត្តយុវជនឱ មានក្តី្រសៃម និងមានេមាទន
ភាពក្នុងការចាប់យកបេច្ចកេទសឬវិទ សា្រស្តក្នុងការសិក  ែដលេនះ ទាមទារការព្រងឹង 
និងបេង្កើនការផ ព្វផ យ ជាពិេសស ការបន្តេរៀបចំទិវាអ.ប.វ. និងកម្មវិធីត្រមង់ទិសវិជាជីវៈ 

 ការទទួលសា្គល់សមត្ថភាពជំនាញ្រសបតាម្រកបខ័ណគុណវុឌ ិជាតិកម្ពុជាតាមវិស័យ 
នីមួយៗេនៅមានចំនួនតិចតួច ការកំណត់បែន្ថមនូវវិសាលភាពៃនវិស័យនិងអាទិភាព្របេភទ 
មុខជំនាញ ្រពមទំាងបន្តអភិវឌ កញ្ចប់ស្តង់ដាបណ្ដុះបណា្ដលែផ្អកេលើសមត្ថភាព េហើយេធ្វើ
ការផ្គូផ្គងបន ុីគារវាងCQF និង្រកបខ័ណគុណវុឌ ិេយាងអាសា៊ន(AQRF)។ 

៣.៣- ករេលើកកមពសេ់ស សខុភព ធរណៈនិង របូតថមភ 

៣.៤៩- សានភាពសុខភាពនិងសុខមាលភាពរបស់្របជាជនកម្ពុជា ្រតូវបានេធ្វើឱ ្របេសើរេឡើង 
តាមរយៈការព្រងឹងនិងព្រងីក្របព័ន្ធផ្តល់េសវាែថទំាសុខភាពមានគុណភាព សុវត្ថិភាព ្របសិទ្ធភាព 
្របកបេដាយសមធម៌ និងព្រងីកការ្រគបដណ្ដប់ៃន្របព័ន្ធគំាពារសុខភាពសង្គម េដាយសេ្រមច
បានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 េលើកស្ទួយសុខភាពបន្តពូជ កាត់បន្ថយមរណភាពមាតា ទារក កុមារ និងែកលម្អកង្វះ      
អាហារូបត្ថម្ភក្នងុចំេណាម្រស្តនិីងកុមារតូច ្រកសួងសុខាភិបាលបានេធ្វើឱ សុខភាពមាតា
ទារក និងកុមារកាន់ែត្របេសើរេឡើង េដាយកាត់បន្ថយអ្រតាមរណភាពមាតាធាក់ចុះពី១៧០ 
មក១៤១ ក្នុងចំេណាមទារកេកើតរស់១០០.០០០នាក់ អ្រតាសាប់ទារកពី២៨មក១៨ និងអ្រតា
សាប់កុមារអាយុេ្រកាម៥ឆំា ពី៣៥មក២៨  ក្នុងចំេណាមទារកេកើតរស់១.០០០នាក់ រវាង
ឆំា២០១៤និង២០១៩ 
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តារាង៣.១១ : លទ្ធផលៃនសុខភាពបន្តពូជ មាតា ទារក កុមារ និងអាហារូបត្ថម្ភ 
ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 

ពាក់កណា្ដល
ឆំា២០២១ 

១ អ្រតាេ្របវ៉ាឡង់ៃនការេ្របើ្របាស់មេធ បាយ
ពន រកំេណើតទំេនើប 

% ២០,៤៧ ២០,១២ ១៨,៩៧ 

២ សមាមា្រតៃនការស្រមាលេនៅមូលដាន 
សុខាភិបាល 

% ៨៦,៧៥ ៨៩,១៦ ៣៨,៤៨ 

៣ អ្រតាស្រមាលេដាយវិធីវះកាត់ % ៧,១៣ ៧,៦៧ ៧,០៦ 
៤ ្រស្តីមានគភ៌ទទួលការែថទំាមុនស្រមាលបួនេលើក

េដាយបុគ្គលិកសុខាភិបាល 
% ៧៧,៨១ ៧៤,១៤ ៣០,៨២ 

៥ ភាគរយៃន្រស្តីស្រមាលទទួលការពិនិត  ែថទំា
េ្រកាយស្រមាលេលើកទី១(មុន៤៨េម៉ាងេ្រកាយ
ស្រមាល) េដាយបុគ្គលិកសុខាភិបាល 

% ៦៦,៤១ ៦៧,៨៣ ៣០,០៨ 

៦ ភាគរយៃនកុមារបានទទួលការបំេបៅេដាយទឹក
េដាះមាយក្នុងកំឡុងេម៉ាងទីមួយៃនកំេណើត 

% ៦៥,៣៦ ៧១,១៤ ៧១,៧១ 

៧ ភាគរយ្រស្តីមានគភ៌បានទទួល្រគាប់ថំាជីវជាតិ
ែដក/អាសីុតហ្លូលិក៩០្រគាប់ 

% ៩១,០៥ ៨៩,៤៧ ៤១,៤៧ 

៨ ភាគរយៃនកុមារអាយុ៦-៥៩ែខបានទទួល្រគាប់
ថំាជីវជាតិអា  

% ៧៣,០៤ 
(ជំុទី២) 

៧៤,០ 
(ជំុទី២) 

៦០,៧៤ 
(ជុំទី១) 

៩ ភាគរយៃនកុមារអាយុ១២-៥៩ែខបានទទួលថំា
ទមាក់្រពូនេមបង់ដាហ ុល 

% ៧៥,១៥ 
(ជំុទី២) 

៧៦,០ 
(ជំុទី២) 

៥៨,៣៥ 
(ជុំទី១) 

១០ អ្រតា្រគបដណ្ដប់ៃនវ៉ាក់សាំង៣ដូស បងា្ករជំងឺ
ខាន់សាក់ ស្វិតៃដេជើង េតតាណូស រលាកេថ្លើម
្របេភទេប រលាកសួត/រលាកេ្រសាមខួរ  

% ៩៩,០ ១០៦,៦ ៥០,៧១ 

១១ អ្រតា្រគបដណ្ដប់ៃនវ៉ាក់សាំងបងា្ករ 
ក្រញ្ជឹល-ស្អូចដូសទី១ (េនៅែខទី៩) 

%  ១០២ ១០៧,៣ ៥០,៣២ 

១២ ពិនិត ពិេ្រគាះជំងឺករណីថ្មីេលើកុមារអាយុេ្រកាម៥
ឆំា 

ចំនួន
េលើក 

១,៦១ ១,២៨ ០,៦២ 

្របភព : ្រកសួងសុខាភិបាល 

 កាត់បន្ថយការឈឺនិងសាប់េដាយជំងឺឆ្លង ជំងឺរំុាៃរ េ្រកាមការដឹកនំាដ៏បុិន្របសប់ ឈាសៃវ 
និងមឺុងមា៉ត់របស់ សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ្ឋម្រន្តីៃន
្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា ្របេទសកម្ពុជា្រគប់្រគងនិងទប់សា្កត់បានការចម្លងរាតត តជំង ឺ
កូវីដ-១៩ក្នុងសហគមន៍ េដាយគានការដាក់្របេទសក្នុង្រគាអាសន្ន គានការបិទជាតំបន់ 
ឬ្របេទសទំាងមូល គានករណីសាប់ និងគានការចម្លងដល់្រគូេពទ  បុគ្គលិកសុខាភិបាល
ជួរមុខ(គិត្រតឹមៃថ្ងទី២៧ ែខមករា ឆំា២០២១)។ េ្រកៅពីេនះ ្របេទសកម្ពុជាបានទទួល
េជាគជ័យជាបន្តបនាប់ ក្នុងការកាត់បន្ថយេ្របវា៉ឡង់ៃនការចម្លងេមេរាគេអដស៍   អ្រតាសាប់
ៃនជំងឺរេបង និងអ្រតាសាប់ៃនជំងឺ្រគុនចាញ់។  
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តារាង៣.១២ : លទ្ធផលៃនការបងា្ករនិង្រគប់្រគងជំងឺឆ្លង 

ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល
ឆំា២០២១ 

១ ករណីឆ្លងថ្មីៃនេមេរាគេអដស៍ក្នុងចំេណាម្របជា
ជនែដលគានផ្ទុកេមេរាគេអដស៍១០០០នាក់ 

% ០,០៣ ០,០៧  

២ ភាគរយៃនអ្នករស់េនៅជាមួយេមេរាគេអដស៍
(មនុស េពញវ័យនិងកុមារ) បានដឹងពីសាន
ភាពផ្ទុកេមេរាគេអដស៍របស់ខ្លួន(HIV Testing) 

% ៨៤,០ ៨៤,០ ៨៤,០ 

៣ ភាគរយៃនអ្នករស់េនៅជាមួយេមេរាគេអដស៍ 
បានដឹងពីសានភាពផ្ទុកេមេរាគេអដស៍របស់ខ្លួន
បានទទួលការព បាលេដាយឱសថ្របឆំាងេម
េរាគេអដស៍(Anti-Retroviral Therapy) 

% ៩៩,០ ៩៩,០ ៩៩,០ 

 ភាគរយៃនអ្នករស់េនៅជាមួយេមេរាគេអដស៍ 
(មនុស េពញវ័យនិងកុមារ) ែដលកំពុងទទួល
ការព បាលេដាយឱសថ្របឆំាងេមេរាគេអដស៍ 
មានេតស្ត Viral Load Suppression ក្នុងរយៈ
េពល១២ែខកន្លងមក 

% ៩៦,០ ៩៧,០ ៩៧,០ 

៤ អាំងសីុដង់ៃនជំងឺរេបង្រគប់ទ្រមង់ េលើ្របជាជន
១០០.០០០

នាក់ 

២៨៧ ២៧៤ ទិន្នន័យ 
្របចំាឆំា 

៥ អ្រតាសាប់េដាយជំងឺរេបង ក្នុង្របជាជន
១០០.០០០

នាក់ 

១៧ ២០ ទិន្នន័យ 
្របចំាឆំា 

៦ អ្រតាព បាលេជាគជ័យៃនជំងឺរេបង % ៩៤ ៩៤ ៩៣ 
៧ ចំនួនករណី្រសាវ្រជាវជំងឺរេបងែដលបានរាយ

ការណ៍ 
ចំនួន ២៩.៤៥០ ២៩.៦៨០ ១២,៤៨៨ 

៨ អាំងសីុដង់ៃនជំងឺ្រគុនចាញ់(ករណីថ្មី) ក្នុង្របជាជន 
១.០០០នាក់ 

១,៩៥ ០,៦៥ ០,២១ 
(ទិន្នន័យ១០

ែខ) 
៩ អ្រតាសាប់ៃនអ្នកជំងឺ្រគុនចាញ់ែដលស្រមាក

ព បាលេនៅមូលដានសុខាភិបាលសាធារណៈ 
ក្នុង្របជាជន 
១០០.០០០

នាក់ 

០,០ ០,០ ០,០ 

១០ អ្រតាសាប់េដាយជំងឺ្រគុនឈាម % ០,០៧ ០,១ ០,៣ 
្របភព : ្រកសួងសុខាភិបាល 

 កាត់បន្ថយការឈឺនិងសាប់េដាយជំងឺមិនឆ្លងនិងប សុខភាពសាធារណៈ អន្តរាគមន៍ក្នុង 
ការបងា្ករនិង្រគប់្រគងជំងឺមិនឆ្លងនិងប សុខភាពសាធារណៈដៃទេទៀត ្រកសួងសុខាភិបាល 
សេ្រមចបានតាមសូចនាករស្នូលដូចបងាញក្នុងតារាងខាងេ្រកាម៖ 
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តារាង៣.១៣ : លទ្ធផលៃនការបងា្ករនិង្រគប់្រគងជំងឺមិនឆ្លង 
ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 

ពាក់កណា្ដល
ឆំា២០២១ 

១ ភាគរយៃន្របជាជនអាយុពី២៥-៦៩ឆំាមានជំងឺ
េលើសសមាធឈាមបានទទួលការព បាល 

% ២៣,១២ ២៩,០៧ ទិន្នន័យ 
្របចាំឆំា 

២ ភាគរយៃន្របជាជនអាយុពី២៥-៦៩ឆំាមានជំងឺ
ទឹកេនាមែផ្អមបានទទួលការព បាល 

% ២៨,៦ ៤៣,១៩ ទិន្នន័យ 
្របចាំឆំា 

៣ ភាគរយៃន្រស្តីអាយុ៣០-៤៩ឆំាបានទទួលការ
្រសាវ្រជាវរកជំងឺមហារីកមាត់ស ូន 

% ០,៣១ ០,៥៤ ទិន្នន័យ 
្របចាំឆំា 

៤ ចំនួននិងភាគរយៃន្របជាជនេពញវ័យ មានជំងឺ
ធាក់ទឹកចិត្តបានទទួលេសវាព បាល 

ចំនួន និង% ២,១% 
(១១.៨០៩នាក់) 

១,៩% 
(១០.៥៣២នាក់) 

០,៧% 
(៤.២១១នាក់) 

៥ ចំនួននិងភាគរយៃន្របជាជនេ្របើ្របាស់េ្រគឿង
េញៀនបានទទួលេសវាព បាល 

ចំនួន និង% ២៤,១% 
(៥.៣៩៦នាក់) 

      ២៨,៨% 
(៦.៤៣៦នាក់) 

      ១០,៤% 
(២.៣៣០

នាក់) 
៦ អ្រតាវះកាត់ជំងឺែភ្នកេឡើងបាយ ក្នុង្របជាជន 

១លាននាក់ 
២.៥៦២ ២.៣៣៤ ១.៣៤០ 

្របភព : ្រកសួងសុខាភិបាល 

 ្របព័ន្ធសុខាភិបាលកាន់ែតមានភាពធន់ ភាពេឆ្លើយតប និងគណេនយ ភាពចំេពាះត្រមូវការ
ែផ្នកសុខភាពរបស់្របជាជន អន្តរាគមន៍ជាអាទិភាពចំបងៗ េលើការែកលម្អគុណភាពេសវា 
និងការបេង្កើនការបងា្ករហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ េដើម ីសេ្រមចបានការ្រគបដណ្ដប់េសវាសុខ
ភាពជាសកល ្រកសួងសុខាភិបាលសេ្រមចសមិទ្ធផលដូចបងាញក្នុងតារាងខាងេ្រកាម៖ 

តារាង៣.១៤ : លទ្ធផលៃនការផ្តល់េសវាសុខាភិបាលនិងព្រងឹង្របព័ន្ធសុខាភិបាល 
ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 

ពាក់កណា្ដលឆំា
២០២១ 

១ ការពិនិត ពិេ្រគាះជំងឺករណីថ្មីស្រមាប់្របជាជនមាក់ក្នុង
មួយឆំា 

ចំនួនេលើក ០,៧២ ០,៦៧ ០,២៦ 

២ អ្រតាេ្របើ្របាស់ែ្រគ % ១០៦,៨ ៨៧,៩៧ ៦៣,៩ 
៣ អ្រតាសាប់េនៅមន្ទីរេពទ  % ០,៦២ ០,៧៥ ១,០៧ 
៤ ភាគរយៃន្របជាជនែដល្រគបដណ្ដប់េដាយ្របព័ន្ធគំាពារសុខ

ភាពសង្គម(មូលនិធិសមធម៌នងិធានារ៉ាប់រងសុខភាព) 
% ៣៨,៥ ៣៩,៥ ទិន្នន័យ 

្របចាំឆំា 
៥ ភាគរយៃនការផ្តល់ឈាមេដាយស្ម័្រគចិត្ត % ២១,៧ ១៣,២ ៨,៣ 
៦ សន្ទស ន៍ៃនគុណភាពព័ត៌មានសុខាភិបាល % ៩៣,៨៧ ៩៥,១៣ ៩៤,៨៣ 
៧  %ៃនមណលសុខភាពនិងមន្ទរីេពទ ផ្តល់របាយការណ៍េពញ

េលញនិងរាយការណ៍ទាន់េពល (មុនៃថ្ង១៦មករា  )  
% ៩៨,១៤ ៩៩,០ ៩៧,៨៨ 

៨ ភាគរយៃនមណលសុខភាពែដលមាន  
គណៈកម្មការ្រគប់្រគងមណលសុខភាពដេំណើរការេពញេលញ 

% ៨៧,១២ ៩០,៩៥ ៨៥,៦២ 

្របភព : ្រកសួងសុខាភិបាល 
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៣.៥០- េទាះបីវិស័យសុខាភិបាល សេ្រមចបានសមិទ្ធផលនិងវឌ នភាពគួរឱ កត់សមា្គល់រវាងឆំា
២០១៩ ដល់ពាក់កណា្ដលឆំា២០២១ ជារួមវិស័យសុខាភិបាលេនៅែត្របឈមនឹងប ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 កំេណើន្របជាពលរដ្ឋនិងមនុស ចាស់កាន់ែតេ្រចើន  ្របេទសកម្ពុជាកំពុងស្ថិតេលើផ្លូវេឆាះ
េទៅកាន់សង្គមមានមនុស ចាស់កាន់ែតេ្រចើន េដាយសារនិនាការេកើនេឡើងៃនអាយុកាល
រស់េនៅរពឹងទុក។ និនាការេនះ នឹងជំរុញឱ េកើនេឡើងត្រមូវការៃនេសវាែថទំារយៈេពលែវង 
និងេសវាែថទំាព បាលជំងឺមិនឆ្លង/ជំងឺរំុាៃរ 

 សន្ទះុេកើនេឡើងៃនជំងឺមិនឆ្លងនិងឥរយិាបថ្របឈមហានិភ័យសុខភាព ជំងឺមិនឆ្លងជាមូល
េហតុនំាមុខៃនការសាប់និងពិការភាពរបស់្របជាជនកម្ពុជា ខណៈេពលែដលជំងឺឆ្លងចម ងៗ
េនៅែតជាប សុខភាពសាធារណៈេនៅេឡើយ។ ការព បាលែថទំាជំងឺមិនឆ្លងរំុាៃរ្រតូវការ
សមត្ថភាពេធ្វើេរាគវិនិច័្ឆយនិងបេច្ចកវិទ េវជ្ជសា្រស្តខ្ពស់ េហើយ្រតូវចំណាយេ្រចើនែដលនំា
មកនូវប ្របឈមដល់មន្ទីរេពទ  អ្នកជំងឺនិង្រគួសារអ្នកជំងឺនិង្របព័ន្ធគំាពារសុខភាពសង្គម 

 ការគំរាមកំែហងសុខភាពសាធារណៈ ចំេពាះមុខការរាតត តៃនកូវីដ-១៩ ចំាបាច់បន្តព្រងឹង
សមត្ថភាពស្នូលែដលត្រមូវេដាយនិយ័តកម្មសុខភាពអន្តរជាតិ ជាពិេសសសមត្ថភាព
បេច្ចកេទសទាក់ទងនឹងការែស្វងរក ការបងា្ករ និងការេឆ្លើយតបរហ័ស ចំេពាះការផ្ទុះេឡើង
ៃនជំងឺនិងភាពអាសន្នៃនសុខភាពសាធារណៈ។ ហានិភ័យសុខភាពបរិសាន  ការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុនិងនគរូបនីយកម្ម អាចគំរាមកំែហងដល់សុខភាពសាធារណៈ 

 គុណភាពេសវាែថទំាសុខភាពេនៅមិនទាន់េឆ្លើយតបេទៅនឹងការរពឹងទុករបស់្របជាពលរដ្ឋ 
្រតូវការចំនួនបុគ្គលិកសុខាភិបាលតាម្របេភទជំនាញ្រគប់ចំនួនតាមនិយាមៃនការផ្តល់
េសវាេនៅមណលសុខភាពនិងមន្ទីរេពទ បែង្អក ្រពមទំាងឧបករណ៍េពទ និងបេច្ចកវិទ
េវជ្ជសា្រស្ត 

 ការងារ្រគប់្រគងនិងនិយតកម្មទីផ រឱសថនិងេសវាសុខាភិបាលេនៅចេនាះ្របេហាង ការ
លុបបំបាត់ការផ យពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធ/បណា្ដញសង្គម ស្តីពីផលិតផលឱសថ អាហារ 
បំប៉នសុខភាព ផលិតផលេ្រគឿងសមាងែដល្របាសចាកពីការពិតេនៅមាន េបើទុកណាជា
្រកសួងសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការទប់សា្កត់ជា្របចំា។ 

៣.៥១-   េយាងេលើេគាលនេយាបាយអាទិភាពរបស់អាជាធរជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺេអដស៍ ែដលជា
េសនាធិការរបស់រាជរដាភិបាលក្នុងការ្របយុទ្ធទប់សា្កត់ការរីករាលដាលេមេរាគេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ 
និងេយាងេលើសូចនាករែដលបានកំណត់េនៅក្នុងែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ឆំា២០១៩-២០២៣ 
អាជាធរជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺេអដស៍បានសេ្រមចនូវសមិទ្ធផលមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានដាក់បញ្ចូលការេឆ្លើយតបេមេរាគេអដស៍និងជំងឺេអដស៍េនៅថាក់េ្រកាមជាតិរាជធានី េខត្ត 
និងេនៅក្នុងែផនការអភិវឌ ន៍ឃំុ សងា្កត់  

 បានដាក់បញ្ចូលអ្នកផ្ទុកេមេរាគេអដស៍្រកី្រកេទៅក្នុងការទទួលបានមូលនិធិសមធម៌។ ចាប់
តំាងពីឆំា២០១៩មក ចំនួនអ្នកផ្ទុកេមេរាគេអដស៍្រកី្រកចំនួន១ ៨៩៤្រគួសារ ្រតូវបានទទួលនូវ
មូលនិធិសមធម៌ 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 
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 បានអនុវត្តលិខិតេលខ២១៣ សជណ.សស របស់រាជរដា្ខភិបាលក្នុងការេឆ្លើយតបេមេរាគេអដស៍ 
និងជំងឺេអដស៍  

 បានេធ្វើឱ សេ្រមចេគាលេដៅចំនួន២(េគាលេដៅទី២ និងទី៣) ៃនេគាលេដៅ៩៥-៩៥-៩៥ េនៅឆំា
២០២១ និងកំពុងឈានេទៅរកការសេ្រមចេគាលេដៅទំាង្រសុងេនៅឆាំ២០២៥។ 

 

សន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ 
៣.៥២- ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ ន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ 
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានព្រងឹងយន្តការសាប័នេដើម ីេលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចេលើវិស័យសន្តិសុខេស ៀងនិង
អាហារូបត្ថម្ភ ទំាងថាក់អន្តរជាតិ ថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ តាមរយៈការចូលរួមអនុវត្ត
ែផនការសកម្មភាពៃនចលនាបេង្កើនអាហារូបត្ថម្ភពិភពេលាក ដំេណើរការ្រកុមការងារ
បេច្ចកេទសច្រមុះេលើវិស័យសន្តិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ េវទិកាសន្តិសុខេស ៀងនិង
អាហារូបត្ថម្ភនិងេវទិកានានា និងការបេង្កើត្រកុមការងារដឹកនំាស្រមបស្រមួលវិស័យសន្តិ
សុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភថាក់េខត្ត 

 បានស្រមបស្រមួលេរៀបចំនិងអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ 
េលើកទី២ ឆំា២០១៩-២០២៣ និងេរៀបចំសូចនាករតាមដានរួមគារបស់្រកុមការងារបេច្ចក 
េទសច្រមុះេលើវិស័យសន្តិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ 

 បានេរៀបចំនិងអនុវត្តែផនទីបងាញផ្លូវស្ដីពីសកម្មភាពសកលេដើម ីេឆ្លើយតបភាពស្គមសា្គំង 
របស់កុមារឆំា២០៣០ 

 បានេរៀបចំនិងអនុវត្តែផនទីបងាញផ្លូវស្តីពី្របព័ន្ធេស ៀងស្រមាប់ការអភិវឌ ្របកបេដាយ
ចីរភាពេនៅកម្ពុជាឆំា២០៣០ 

 បានព្រងឹងការ្រគប់្រគង្របព័ន្ធព័ត៌មាននិងចំេណះដឹងស្តីពីសន្តិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ 
និងេធ្វើបច្ចុប ន្នកម្មជា្របចំាេលើេគហទំព័រwww.foodsecurity.gov.kh និងបានេរៀបចំនិង
េធ្វើបច្ចុប ន្នកម្មជា្របចំាេលើ Facebook page: https://web.facebook.com/fsncu2016 
និងអគ្គេលខាធិការដានៃន្រកុម្របឹក សារអភិវឌ ន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទ 

 បានកសាងសមត្ថភាពដល់្រកុម្រគូបេងា្គល ម្រន្តីថាក់េ្រកាមជាតិ និង្រកុម្របឹក ឃំុ សងា្កត់ 
េលើវិស័យសន្តិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ 

 បានេរៀបចំទិវាជាតិអាហារូបត្ថម្ភ និងទិវាអាហារូបត្ថម្ភថាក់េ្រកាមជាតិ េនៅៃថ្ងទី៦ ែខវិច្ឆិកា 
ជាេរៀងរាល់ឆំា 

 បានសហការជាមួយអង្គការFAO, WFP, UNICEF, WHO, GIZ , HKI និងសានទូត
សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ឋអាល្លឺម៉ង់និងៃដគូអភិវឌ ដៃទេទៀត េដើម ីេលើកកម្ពស់វិស័យសន្តិសុខ
េស ៀង និងអាហារូបត្ថម្ភ 

 បានបេង្កើតបណា្ដញធុរកិច្ចៃនចលនាបេង្កើនអាហារូបត្ថម្ភនិងបណា្ដញយុវជនេជើងឯកអាហា
រូបត្ថម្ភ។ 
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៣.៥៣- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកុម្របឹក សារអភិវឌ ន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទ បាន
ជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ជំងឺកូវីដ-១៩បានេធ្វើឱ វិស័យសន្តិសុខេស ៀងមានប ្របឈម េដាយែខ ្រចវាក់ផ្គត់ផ្គង់
េស ៀងមានការរខានែដលនំាឱ តៃម្លេស ៀងមានការេកើនេឡើង ្របាក់ចំណូលថយចុះ 
ប បំណុលេកើន ែដលជះឥទ្ឋិពលដល់លទ្ធភាពទទួលបានេស ៀង 

 ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ បរិសានេស ៀង ចំណាក្រសុក និងរេបៀបៃនការទទួលទានអាហារ
បង្កឱ មានផលប៉ះពាល់ដល់សានភាពសន្តិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ 

 េនៅខ្វះទិន្នន័យស្រមាប់ែស្វងយល់ពីវឌ នភាព  ការេឆ្លើយតបអភិបាលកិច្ចអាហារូបត្ថម្ភនិង 
ការស្រមបស្រមួលពហុវិស័យេនៅថាក់េ្រកាមជាតិ និងការចូលរួមពីវិស័យឯកជននិងយុវជន
េលើវិស័យសន្តិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ េនៅមានក្រមិត។ 

៣.៥៤- ្រកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម ទា សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ ដូច 
ខាងេ្រកាម៖ 

 បានអនុវត្តកម្មវិធីសេ្រងា្គះបនាន់ េដាយសហការជាមួយកាកបាទ្រកហមកម្ពុជានិងអង្គការ 
នានា ផ្តល់ជំនួយសេ្រងា្គះបនាន់ជាេស ៀងនិងសមារៈេផ ងៗដល់្របជាជនរងេ្រគាះេដាយ
េ្រគាះធម្មជាតិ ្របជាជនរងេ្រគាះនិងងាយរងេ្រគាះ ្របជាជន្រកី្រក ទុរគតជន សរុបចំនួន
១៤៩ ៩០៣្រគួសារ 

 ្របជាជន្រកី្រកនិងងាយរងេ្រគាះេដាយសារជំងឺកូវីដ-១៩ បានមកចុះេឈាះទទួលេសវាសរុប 
ចំនួន៦៥២.៤៨៤្រគួសារ ែដលចំណាយថវិកាសរុបចំនួន១.៤០៧បី៊លានេរៀល ស្រមាប់
ស្រមួលជីវភាពរស់េនៅនិងការែថទំាសុខភាព  

 បាន្របកាសដាក់ឱ ដំេណើរការកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់្របាក់ជូន្រស្តីមានៃផ្ទេពាះ និងកុមារអាយុ 
េ្រកាម២ឆំា។ េបើគិត្រតឹមដល់ពាក់កណា្ដលឆំា២០២១ រាជរដាភិបាលបានផ្តល់្របាក់ឧបត្ថម្ភ 
ជូន្រស្តីមានៃផ្ទេពាះចំនួន៧១ ៦៣៥នាក់ និងកុមារអាយុេ្រកាម២ឆំាចំនួន៣៧ ៣៦៦នាក់ 
ែដលចំណាយថវិកាសរុបចំនួនជាង២១បី៊លានេរៀល។ 

៣.៥៥- ្រកសួងែផនការសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 
 បានេរៀបចំឱ មានេគាលនេយាបាយ េគាលការណ៍ែណនំាបេច្ចកេទស  លិខិតបទដានគតិយុត្ត 

ស្តីពីការបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិក្នុងចំណីអាហារេនៅកម្ពុជា  អេង្កតមូលដានស្តីពីការរកក្រមិត
ជាតិអីុយូ៉ដក្នុងខ្លួន្រស្តីមានៃផ្ទេពាះនិង្រស្តីក្នុងវ័យបន្តពូជេនៅ៥រាជធានី េខត្ត )រាជធានីភ្នំេពញ 
េខត្តកំពត បាត់ដំបង ្រកេចះ និងរតនគិរី  (អេង្កតមូលដានស្តីពី ការរកក្រមិតជាតិអីុយូ៉ដក្នុង
អំបិល ែដលចរាចរេនៅេលើទីផ រ ទំាង២៥រាជធានី េខត្ត 

 បានដាក់បញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ្រគប់ក្រមិតេទៅក្នុងចំណីអាហារសម្រសប និងធានាបាននូវ
គុណភាពសុវត្ថិភាពនិងបរិមាណ្រគប់្រគាន់តាមត្រមូវការេទៅក្នុងបញ្ជីស្តង់ដាជាតិ ជំរុញ   
ផលិតករផលិតមា៉សីុនលាយជាតិអីុយូ៉ដបានចំនួន២២េ្រគឿងេនៅក្នុងរាជធានី េខត្តចំនួន៩   
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 បានជំរុញផលិតករអំបិលអីុយូ៉ដឱ េ្របើ្របាស់សាកស សមា្គល់អំបិលអីុយូ៉ដថ្មីបានចំនួន
២២សិប កម្ម និងជំរុញផលិតករទឹក្រតី ទឹកសីុអីុវចូលរួមបញ្ចូលជាតិែដកេទៅក្នុងទឹក្រតី 
ទឹកសីុអីុវ បានចំនួន៥សិប កម្មបែន្ថម។ ជាលទ្ធផល អំបិល្របមាណ៨៨ពាន់េតាន ្រតូវ
បានបញ្ចូលជាតិអីុយូ៉ដ េហើយទឹក្រតី ទឹកសីុអីុវ ្របមាណ៤លានលី្រត្រតូវបានបញ្ចូលជាតិ
ែដក។ អង្ករ្របមាណ៣ ០០០េតាន្រតូវបានបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ 

 បានផ ព្វផ យអំពីសារៈសំខាន់ៃនការេ្របើ្របាស់អំបិលអីុយូ៉ដ ទឹក្រតី  ទឹកសីុអីុវមានជាតិ
ែដក និងព្រងឹងការអនុវត្តលិខិតបទដានគតិយុត្តនានាែដលមាន្រសាប់េនៅថាក់េ្រកាមជាតិ
បានចំនួន៩េខត្ត 

 បន្តការសិក បញ្ចូលវីតាមីនេប១េទៅក្នុងអំបិលអីុយូ៉ដ ទំាងគុណភាពនិងភាពទទួលយក
បានរបស់្របជាពលរដ្ឋ។  

៣.៥៦- ្រកសួងែផនការបានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួន ដូចខាងេ្រកាម៖ 
 ការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធ ជាពិេសស វិស័យឯកជនេនៅក្នុងការអនុវត្តលិខិតបទដាន

គតិយុត្តេនៅមានក្រមិត  
 ចំេណះ និងការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ៃនការេ្របើ្របាស់អាហារបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ

(អំបិល អីុយូ៉ដ ទឹក្រតី ទឹកសីុអីុវមានជាតិែដក អង្ករបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ) េនៅមានក្រមិត   
 ការផ ព្វផ យពីសារៈសំខាន់ៃនការេ្របើ្របាស់អាហារបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ(អំបិលអីុយូ៉ដ 

ទឹក្រតី ទឹកសុីអីុវមានជាតិែដក អង្ករបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ) មិនទាន់បានទូលំទូលាយ 
 វត្ថុធាតុេដើមពំុមានលក់េនៅក្នុង្រសុក មានែតនំាចូលពីេ្រកៅ្របេទស  
 សហគមន៍អ្នកផលិតអំបិល្របចំាេខត្តកំពត ែកប្រតូវបានរសាយ  េ្រកាយពីអត់មាន

សហគមន៍ផលិតករ្រតូវទទួលខុស្រតូវេរៀងៗខ្លួន ទំាងការបញ្ចូលជាតិអីុយូ៉ដនិងរកទីផ រ េធ្វើ
ឱ រយៈេពលចុងេ្រកាយេនះ ផលិតករមិនបញ្ចូលជាតិអីុយូ៉ដក្នុងអំបិលមុនែចកចាយេលើទីផ រ 

 ពំុមានថវិកា្រគប់្រគាន់េដើម ីព្រងីកនិងព្រងឹងសកម្មភាពេលើការបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅ
ក្នុងចំណីអាហារេនៅកម្ពុជា។ 

វិសយ័ទឹក ្អ ត 
៣.៥៧- ្រកសួងឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ
មួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ្រកសួងបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តេគាលនេយាបាយឧបត្ថម្ភធនស្រមាប់្របជាពលរដ្ឋ
្រកី្រកែដលមាន្របាក់ចំណូលទាប េដើម ីទទួលបានការេ្របើ្របាស់ទឹកែដលមានតៃម្លេថាក
ក្នុងក្រមិតអប បរមា ក្នុងេនាះ ្របជាពលរដ្ឋ្រកី្រកចំនួន៣៥.០០៦្រគួសារបានទទួលនូវការ
ឧបត្ថម្ភធនស្រមាប់ការតភាប់បណា្ដញទឹកសាត។ េលើសពីេនះេទៀត ្រកសួងបានកំណត់ៃថ្ល
លក់ទឹកសាតនិងចុះកិច្ចសន ជាមួយមាស់ផ្ទះជួល៧០០េរៀល/ម៣ េហើយមាស់ផ្ទះជួលលក់ 
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ឱ កម្មករ កម្មការិនី សិស  និស ិត ក្នុងតៃម្ល៨០០េរៀល/ម៣។ បច្ចុប ន្ន សេ្រមចតភាប់បណា្ដញ
ទឹកសាតបានចំនួន៥.៦៣០ផ្ទះ ែដលមានបន្ទប់ជួលចំនួន១២២.២៩១បន្ទប់ សេ្រមចបាន
១០០% 

 បានបន្តព្រងឹងគុណភាពេសវា្រសបតាមបុេរលក្ខខណេគាលចំនួន៤ គឺ្រតូវមានគុណភាព 
សុវត្ថិភាព និរន្តរភាព និងៃថ្លសមរម  

 បានបន្តការពិភាក ក្នុង្រកបខ័ណអន្តរ្រកសួង សាប័ន េដើម ីជំរុញការអនុម័តេសចក្ដី្រពាង
ច ប់ស្ដីពី“ការ្រគប់្រគងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា” ែដលបច្ចុប ន្ន
កំពុងដាក់ឆ្លង្រកុម្របឹក អ្នកច ប់ៃនទីស្ដីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រពមទំាងការកសាងលិខិត
បទដានគតិយុត្តេ្រកាមច ប់ែដលមានការពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងការអនុវត្តច ប់ និងត្រមូវការៃន
កំែណទ្រមង់លិខិតបទដានគតិយុត្ត 

 បានេលើកកម្ពស់ការអភិវឌ ធនធានមនុស េលើវិស័យទឹកសាត េដាយមានវគ្គបណ្ដុះបណា្ដល 
ស្រមាប់ម្រន្តី្របតិបត្តិករនិងអាជីវករទឹកសាតឯកជន អំពីការ្រគប់្រគងបេច្ចកេទសនិង
ជំនាញសំខាន់េផ ង េៗទៀត ដូចជាជំនាញេមកានិកនិងអគ្គិសនី និងជំនាញ្រគប់្រគងគេ្រមាង។ 

៣.៥៨-  ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងបានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 
 ្របភពទឹកេនៅតំបន់មួយចំនួនទទួលរងនូវការបំពុល េដាយសារទឹកសំណល់ពីលំេនៅឋាន  

វិស័យេសវាកម្ម កសិកម្មឧស ហកម្ម ។ល។  
 កង្វះខាតមជ មណលបណ្ដុះបណា្ដលនិងសិក ្រសាវ្រជាវេលើវិស័យទឹកសាត 
 ការងារមួយចំនួនែដលបានេធ្វើ្របតិភូកម្មអំណាចេទៅថាក់េ្រកាមជាតិេនៅមិនទាន់បាន

បំេពញឱ រលូន េដាយសារកង្វះធនធានមនុស មានសមត្ថភាព ថវិកាមានក្រមិត និងមេធ  
បាយក្នុងការអនុវត្ត។  

៣.៤- ករព្រងឹងសមភពេយនឌ័រនិងករគពំរសងគម 

៣.៥៩- ្រកសួងកិច្ចនារី សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 
 េយាងតាមលទ្ធផលៃនការអេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចេនៅកម្ពុជា ឆំា២០១៩/២០២០ បាន

បងាញថា អ្រតាចូលរួមកមាំងពលកម្មរបស់្រស្តីអាយុពី១៥-៦៤ឆំាមាន៨៤,១% េហើយ
្របាក់ឈ្នួលរបស់្រស្តីចូលរួមក្នុងវិស័យការងារអាយុពី១៥-៦៤ឆំា ែបងែចកតាមវិស័យ
េសដ្ឋកិច្ច (១)្របាក់ឈ្នលួ្រស្តីក្នុងវិស័យកសិកម្ម៣៤,៥% (២)្របាក់ឈ្នួល្រស្តីក្នុងវិស័យ 
ឧស ហកម្ម២៥,៩%  និង(៣)្របាក់ឈ្នួល្រស្តីក្នុងវិស័យេសវាកម្ម៣៩,៦%   

 បានបេង្កើតមជ មណលអភិវឌ ន៍សហ្រគិនភាព្រស្តី េដាយេផាតេលើការបណ្ដុះបណា្ដល
សហ្រគិនភាព ការចាប់េផ្តើមអាជីវកម្ម ការសិក ្រសាវ្រជាវ និងការព្រងឹងបណា្ដញសហ្រគិន
្រស្តី។ បច្ចុប ន្ន មជ មណលអភិវឌ ន៍សហ្រគិនភាព្រស្តី តាមរយៈភាពជាៃដគូជាមួយនឹង



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 
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សហ្រគិនសង្គមនិងភាក់ងារបណ្ដុះបណា្ដលកម្មវិធីចំនួន៣កំពុងអនុវត្ត (១)ការគំា្រទដល់
្រស្តីអាជីវករក្នុងការអភិវឌ អាជីកម្មមូលដាន ចំេណះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងឌីជីថល (២)ការ
សិក ្រសាវ្រជាវពីផលប៉ះពាល់េយនឌ័រ ជាពិេសស សហ្រគិន្រស្តី ជាមាស់ឬអ្នក្រគប់្រគង
សហ្រគាសខាតមី្រកូ តូច និងមធ ម ែដលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីកូវីដ-១៩ េដើម ីកំណត់
េគាលនេយាបាយគំា្រទជាក់លាក់ (៣)គេ្រមាងស្ដីពីការេលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ
ស្រមាប់្រស្តីនិងសហ្រគិនភាពក្នុងភាពជាៃដគូជាមួយធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា ក្នុងេខត្តេគាល 
េដៅចំនួន៤ គឺេខត្តស្ទឹងែ្រតង ្រកេចះ ្រពះវិហារ និងេសៀមរាប ជាពិេសស្រស្តីេនៅតាមសហ
គមន៍និង្រស្តីជាសហ្រគិន 

 បានអភិវឌ សមត្ថភាពេលើជំនាញទំនាក់ទំនងជាមួយវិស័យឯកជននិងការេ្របើ្របាស់
្របព័ន្ធបេច្ចកវិទ និងព័ត៌មាន ជំនាញការេធ្វើអាជីវកម្ម ការ្រគប់្រគង់និងចាត់ែចងថវិកា ការ 
ងារកសិកម្មច្រមុះ សិប កម្មតម ញរពាក់ េផៅ េធ្វើអំេបាស េសវាកម្មផ្ទះសាក់ ការសន ំ្របាក់ 
សហ្រគិនភាព  ការែកៃច្នចំណីអាហារ  អុ៊តសក់ សមាងកាយ កាត់េដរ ៃច្នមូ៉ដ តម ញ ដល់ 
ម្រន្តីមជ មណលអភិវឌ ន៍្រស្តី មន្ទីរកិច្ចការនារី និងបន្តអភិវឌ សមត្ថភាពដល់សហគមន៍
េគាលេដៅ រួមទំាង្រស្តីេមមា៉យ ្រស្តី្រកី្រក េក្មង្រសីេបាះបង់េចាលការសិក  និង្រស្តីជនជាតិ
េដើមភាគតិច សរុបចំនួន១៦ ៤២៥ នាក់ េដើម ីបេង្កើនេសដ្ឋកិច្ច្រគួសារ  

 បានស្រមបស្រមួល បេង្កើត និងដំេណើរការបណា្ដញសហ្រគិន្រស្តីកម្ពុជា ជាតំណាងសហ-
្រគិន្រស្តី្របមូលផ្តុំេដាយតំណាងមកពីសមាគមនិង្រកុម្រស្តីេនៅក្នុងវិស័យធុរកិច្ចចំនួន៤ គឺ
សមាគមសហ្រគិន្រស្តីកម្ពុជា  សមាគមសហ្រគិនវ័យេក្មងកម្ពុជា   សមាគមភាក់ងារេធ្វើដំេណើរ 
កម្ពុជា និងសភាយុវពាណិជ្ជករកម្ពុជា។ សហ្រគិន្រស្តីកម្ពុជា បានចូលរួមយា៉ងសកម្មេនៅក្នុង 
បណា្ដញសហ្រគិន្រស្តីអាសា៊ន ក្នុងេនាះ ្រស្តីជាសហ្រគិនកម្ពុជាចំនួន៤៣រូបទទួលបាន
ពានរងាន់សហ្រគិន្រស្តីេឆ្នើមអាសា៊ន 

 បានចុះកិច្ច្រពមេ្រពៀងភាពជាៃដគូរយៈេពល៥ឆំា(ឆាំ២០១៩-២០២៤) ជាមួយអង្គការ    
វីឌូកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តគេ្រមាងស្ដីពីការអភិវឌ ភាពជាអ្នកដឹកនំារបស់េក្មង្រសី 

 យុទ្ធសា្រស្តនិងឯកសារបណ្ដុះបណា្ដលស្តីពីការចិញ្ចឹមកូនែបបវិជ្ជមាន បានេរៀបចំ និង 
អនុវត្តេនៅក្នុងេខត្តេគាលេដៅចំនួន៨(េខត្តបាត់ដំបង េសៀមរាប ្រពះសីហនុ រាជធានី
ភ្នំេពញ កណា្ដល រតនគិរី ៃ្រពែវង និងត ូងឃ្មុំ)  

 ឧបករណ៍ផ ព្វផ យ(ក្រមិត១ ក្រមិត២) ឧបករណ៍បណ្ដុះបណា្ដលកំណត់េគាលេដៅ  
និងឧបករណ៍ឯកេទស(ក្រមិត៣) ស្តីពីការចិញ្ចឹមកនូែបបវិជ្ជមាន បានបណ្ដុះបណា្ដល
ដល់្រគូបេងា្គលថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិ និងបន្តផ ព្វផ យដល់សហគមន៍   

 េគាលការណ៍ែណនំាស្តីពីដំេណើរការទារកដានរបស់្រកសួងកិច្ចការនារី េរៀបចំនិងដំេណើការ 
 ែផនការសកម្មភាពស្តីពីការបងា្ករទប់សា្កត់អាពាហ៍ពិពាហ៍វ័យកុមារនិងការមានៃផ្ទេពាះ    

វ័យជំទង់ បានអនុវត្តសាកល ងេនៅេខត្តរតនគិរី និងកំពុងពិនិត លទ្ធភាពព្រងីកេនៅេខត្ត
េផ ងេទៀត(េខត្តមណលគិរី) 
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 កិច្ចសហការជាមួយ្រកសួងអប់រ យុវជន និងកីឡា និងសកលវិទ ល័យចំនួន៤ រួមមាន 
សកលវិទ ល័យភូមិន្ទភ្នំេពញ សកលវិទ ល័យភូមិន្ទនីតិសា្រស្តនិងវិទ សា្រស្តេសដ្ឋកិច្ច 
សកលវិទ ល័យភូមិន្ទកសិកម្ម  និងសកលវិទ ល័យកម្ពុជា បានបេង្កើននិងដំេណើរការ
្របអប់ឯកសារនិង្រសាវ្រជាវស្តីពីេយនឌ័រ ែដលជាែផ្នកមួយៃនបណាល័យនិងការសិក
្រសាវ្រជាវរបស់សកលវិទ ល័យ 

 គណៈកមាធិការជាតិេលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តៃម្ល្រស្តី និង្រគួសារែខ្មរ បានយកចិត្ត
ទុកដាក់ចំេពាះការេលើកកម្ពស់គុណតៃម្លៃនសីលធម៌សង្គម និងផ្តល់បទអន្តរាគមន៍រួម
ចំែណកេលើកកម្ពស់ការេគារពសិទ្ធិមនុស  សិទ្ធិ្រស្តី សិទ្ធិជនែដលមានពិការភាព និងសិទ្ធិ
ដៃទេទៀតក្នុងសង្គម 

 ែផនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការទប់សា្កត់អំេពើហិង េលើ្រស្តីេលើកទី៣(ឆំា២០១៩-២០២៣) 
បានអនុម័តនិងដាក់ឱ អនុវត្តជាផ្លូវការេដាយរាជរដាភិបាល និងមានការចូលរួមអនុវត្តពី
្រគប់ៃដគូពាក់ព័ន្ធេនៅថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិ 

  បានចុះអនុស រណៈៃនការេយាគយល់គាជាមួយគណៈេមធាវីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា 
េដើម ីបេង្កើតកិច្ចសហ្របតិបត្តិការផ្តល់េសវាការពារក្តីដល់្រស្តីនិងេក្មង្រសី្រកី្រកែដលរង
េ្រគាះេដាយអំេពើហិង  និងបណ្ដុះបណា្ដលច ប់ដល់ម្រន្តីក.ជ.ក.ស.ម្រន្តីភាក់ងារនគរបាល 
យុតិ្តធម៌ទំាង២៥រាជធានី េខត្ត។ ពីឆំា២០១៩ដល់ឆំា២០២១ ក.ជ.ក.ស.បានព្រងីកការ     
ផ្តល់េសវាជំនួយែផ្នកច ប់េនៅទូទំាង២៥រាជធានី េខត្ត េដាយេ្របើ្របាស់កញ្ចប់ថវិកា្របចំា
ឆំានិងមិនគិតកៃ្រមមានចំនួន២៨៩ករណី និងផ្តល់េសវាការពារក្តីតាមផ្លូវច ប់មានចំនួន
១៣០ករណី   

 បានបេង្កើតនិងកំពុងអនុវត្តសាកល ងកែន្លងផ្តល់េសវាច្រមុះជួយជនរងេ្រគាះេដាយអំេពើ
ហិង ទាក់ទងនឹងេយនឌ័រេនៅមន្ទីរេពទ េខត្តចំនួន២ គឺេខត្តកំពង់ចាមនិងេខត្តស្ទឹងែ្រតង 

 បានេរៀបចំយុទ្ធនាការ១៦ៃថ្ង បំពាក់បូពណ៌សបញ ប់អំេពើហិង េលើ្រស្តីនិងេក្មង្រសី ទំាង
ថាក់ជាតិនិងទំាងថាក់េ្រកាមជាតិ ចំនួន៤១េលើក  

 សេម្តចេតេជានាយករដ្ឋម្រន្តី បានជំរុញដល់ការផ្តល់េសវាជំនួយែផ្នកច ប់ដល់្រស្តីនិង
េក្មង្រសី្រកី្រករងេ្រគាះេដាយអំេពើហិង និងអំេពើរេលាភេសពសន្ថវៈ តាមរយៈការផ្តល់
្របឹក  េយាបល់ផ្លូវចិត្ត េសវាេមធាវីការពារក្តី និងេសវាេផ ងៗ េ្រកាមកិច្ចសហការ
ជាមួយគណៈេមធាវីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា េដាយេ្របើ្របាស់កញ្ចប់ថវិការដ្ឋ្របចាំឆំា 
ចំនួន៥០០លាន េរៀល  េដើម ីែស្វងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងេ្រគាះតាមផ្លូវច ប់ 

 បានេរៀបចំេវទិកាផ ព្វផ យស្តីពីការទប់សា្កត់អំេពើហិង ក្នុង្រគួសារ ការរេលាភបំពានផ្លូវ
េភទ អំេពើជួញដូរមនុស  ជាពិេសស្រស្តីនិងកុមារ និងការេកង្របវញ្ចនានា ្រពមទំាងការ
ទប់សា្កត់ការេ្របើ្របាស់និងជួញដូរេ្រគឿងេញៀនេនៅថាក់ភូមិនិងឃំុ ចំនួន៦៦េលើក 

 ្រគប់្រកសួង សាប័ន បានយកចិត្តទុកដាក់បេង្កើនចំនួនម្រន្តីរាជការសីុវិលជា្រស្តី និងែតង 
តំាង្រស្តីក្នុងមុខតំែណងនិងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនំាទំាងថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិបានេកើន
េឡើងជាបន្តបនាប់ែផ្អកតាមការែណនំារបស់្រកសួងមុខងារសាធារណៈ និងអនុវត្តតាម



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  62 

អនុសាសន៍គន្លឹះ១១ចំណុចរបស់រាជរដាភិបាល សមាមា្រត្រស្តីមានតួនាទីជាអ្នក្រគប់្រគង
ក្នុងវិស័យសាធារណៈទំាងថាក់ជាតិនិងេ្រកាមជាតិ(អគ្គនាយក ្របធាននាយកដាន ្របធាន 
ការិយាល័យ និង្របធានមន្ទីរ) មានការេកើនេឡើងពី១៣,២៥%ដល់១៤%េនៅឆាំ២០២០។ 
ចំែណកឯម្រន្តីរាជការជា្រស្តី បានេកើនេឡើងដល់៤១% េនៅឆំា២០២០ 

 របាយការណ៍ជាតិស្តីពីវឌ នភាពការអនុវត្តេសចក្តីែថ្លងការណ៍ទី្រកុងេប៉កំាង ក្នុងការេលើក
កម្ពស់សានភាព្រស្តីេនៅកម្ពុជា(Beijing Declaration and Platform for Action) េលើកទី
២៥ បានេរៀបចំនិងបានេផ្ញើជូនអង្គការសហ្របជាជាតិេដើម ីដាក់បញ្ចូលេទៅក្នុងធាតុចូល
រួមក្នុងតំបន់  

 ឯកសារប៉ាន់្របមាណេយនឌ័រេនៅកម្ពុជាឆំា២០២១ បានេរៀបចំនិងផ ព្វផ យ ែដលបាន 
ផ្តល់នូវព័ត៌មាននិងអនុសាសន៍គន្លឹះស្រមាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការកំណត់វិធានការេគាល
នេយាបាយ កិច្ចអន្តរាគមន៍និងកម្មវិធីនានា េដើម ីប្រ បេយនឌ័រនិងបេង្កើនភាពអង់អាច
ដល់្រស្តីតាមវិស័យ  

 េសចក្តី្រពាងេគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីសមភាពេយនឌ័រ ្រតូវបានតាក់ែតងនិងមានការ
ពិេ្រគាះេយាបល់យា៉ងទូលំទូលាយជាមួយតំណាង្រកសួង សាប័ន និងៃដគូពាក់ព័ន្ធនានា 
េដាយបញ្ចូលពីត្រមូវការថ្មីៗទាក់ទងនឹងេយនឌ័រក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ 

 ែផនការយុទ្ធសា្រស្តនារីរតនៈទី៥ ឆំា២០១៩-២០២៣ ្រតូវបានតាក់ែតងនិងដាក់ឱ អនុវត្ត 
ស្រមាប់្រកសួងនិងមន្ទីរកិច្ចការនារីរាជធានី េខត្ត 

 ្រកសួងកិច្ចការនារី បានេផ្ទរមុខងារចំនួន៣ (១)ការ្រគប់្រគង និង្របមូលទិន្នន័យ្រស្តី និង
កុមារេនៅតាមមូលដាន (២)ការស្រមបស្រមួលទប់សា្កត់និងេដាះ្រសាយអំេពើហិង េលើ
្រស្តីនិងកុមារ និងការជួញដូរេលើ្រស្តីនិងកុមារ និង(៣)ការអប់រផ ព្វផ យអំពីសិទ្ធិ្រស្តីនិង
កុមារ េដើម ីេលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គមនិងសមធម៌េយនឌ័រ ្រពមទាំងបានេផ្ទរម្រន្តីសរុប
ចំនួន២៧៤រូប(បុរស១០រូប)េទៅរដ្ឋបាល្រកុង ្រសុក ខណ  

 ្រកុម្របឹក ជាតិកម្ពុជាេដើម ី្រស្តី តាមរយៈ្រកសួង សាប័ន បានអភិវឌ សមត្ថភាពផ ព្វ 
ផ យនិងជំរុញការអនុវត្តអនុស ស្តីពីការេរីសេអើង្របឆំាងនឹងនារីេភទថាក់តំបន់ េផាត
េលើការអនុវត្តច ប់ជាតិពាក់ពន្ធ័នឹង្រស្តី េគាលនេយាបាយជាតិ អនុសាសន៍គន្លឹះរបស់   
សេម្តចេតេជានាយករដ្ឋម្រន្តី និងអនុស CEDAW ដល់ម្រន្តីជំនាញ ទំាងថាក់ជាតិ ទំាង
ថាក់េ្រកាមជាតិ។ 

៣.៦០- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងកិច្ចការនារីបានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូច
ខាងេ្រកាម៖ 

 ដំេណើរការេរៀបចំ  ផ ព្វផ យអំពីច ប់េគាលនេយាបាយ ែផនការសកម្មភាព និងលិខិត
បទដានគតិយុត្តនានា មិនបានេទៅតាមែផនការែដលបានេ្រគាងទុក និងបានេធ្វើឱ ថយចុះ
ៃនធនធានថវិកា្របចំាឆំាស្រមាប់ការអនុវត្តការងាររបស់្រកសួងនិងមន្ទីរកិច្ចការនារី ទំាង
ថវិការដ្ឋ និងៃដគូអភិវឌ  េដាយសារការរីករាលដាលៃនជងឺកូវីដ-១៩ 
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  ការចាប់យកជំនាញស្រមាប់្រស្តី េក្មង្រសី និងផ្នត់គំនិតរបស់្រគួសារនិងសង្គម ក្នុងការ
េលើកទឹកចិត្តឱ ្រស្តីទទួលបានចំេណះដឹង  ជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹង វិទ សា្រស្ត  បេច្ចកវិទ វិស្វកម្ម 
គណិតវិទ  និងត្រមូវការទីផ រការងារនិងសុវត្ថិភាពពាក់ព័ន្ធេសដ្ឋកិច្ចឌីជីថលមានក្រមិត 
ទាបេនៅេឡើយ  

 វិសមភាពេយនឌ័រក្នុងវិស័យសុខភាពេនៅែតជាឧបសគ្គស្រមាប់្រស្តី េក្មង្រសី និង្រស្តីែដល
ស្ថិតក្នុង្រកុមជនងាយរងេ្រគាះក្នុងការទទួលបានេសវាែថទំាសុខភាពមានគុណភាពសុវត្ថិភាព 
និង្របសិទ្ធភាព េនៅតាមមូលដានសុខាភិបាល 

 ផ្នត់គំនិតនិងឥរិយាបថ្រគួសារនិងសង្គមេនៅបន្តេរីសេអើងេលើតួនាទី្រស្តី ក្នុងភាពជាអ្នក
ដឹកនំា ែដលជាកតារារាំងដល់ការចូលរួមេពញេលញរបស់្រស្តីក្នុងតួនាទីេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច 
ក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងនេយាបាយ។ 

៣.៦១- ្រកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម ទា សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានអនុវត្តកម្មវិធីសេ្រងា្គះបនាន់ េដាយសហការជាមួយកាកបាទ្រកហមកម្ពុជានិងអង្គ
ការនានា ផ្តល់ជំនួយសេ្រងា្គះបនាន់ជាេស ៀងនិងសមារៈេផ ងៗ ដល់្របជាជនរងេ្រគាះ
េដាយេ្រគាះធម្មជាតិ ្របជាជនរងេ្រគាះនិងងាយរងេ្រគាះ ្របជាជន្រកី្រក ទុរគតជន សរុប
ចំនួន១៤៩ ៩០៣្រគួសារ 

 ្របជាជន្រកី្រកនិងងាយរងេ្រគាះេដាយសារជំងឺកូវីដ-១៩ បានមកចុះេឈាះទទួលេសវា
សរុបចំនួន៦៥២ ៤៨៤្រគួសារ ែដលចំណាយថវិកាសរុបចំនួន១ ៤០៧បី៊លានេរៀល ក្នុង
េនាះ ្រគួសារ្រកី្រកក្រមិត១ចំនួន២៤០.៧៨៣្រគួសារ និង្រគួសារ្រកី្រកក្រមិត២ចំនួន 
៤១១ ៧០១្រគួសារ 

 កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់្របាក់េ្រកាយេពលបិទខ្ទប់ស្រមាប់្របជាពលរដ្ឋនិង្រគួសារ្របជា
ពលរដ្ឋែដលមានការលំបាកែផ្នកជីវភាព  ្របជាពលរដ្ឋនិង្រគួសារ្របជាពលរដ្ឋែដលមាន
អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងមានការលំបាកែផ្នកជីវភាព និង្រគួសារ្របជាពលរដ្ឋែដលមានអ្នក
សាប់េដាយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុង្រពឹត្តិការណ៍ ២០ កុម្ភៈ ២០២១ េដាយចាប់អនុវត្តពីៃថ្ងទី
១០ ែខមិថុនា ឆំា២០២១។ គិតមកដល់ៃថ្ងទី២២ ែខមិថុនា ឆំា២០២១ ្រគួសារែដលបាន
ទទួល្របាក់ឧបត្ថម្ភសរុបចំនួន៦១ ៦៧៨្រគួសារ ចំណាយថវិកាសរុបចំនួន១៥ ៨៣៣,៤
លានេរៀល  

 បានេរៀបចំពិធីមីទ្ទីងអបអរសាទរខួបេលើកទី៧០ ទិវាកុមារអន្តរជាតិ ១មិថុនា និងខួបេលើក
ទី១៨ ទិវាពិភពេលាក្របឆំាងពលកម្មកុមារ ១២មិថុនា និងទិវាកុមារកម្ពុជា ឆំា២០១៩ 

 បានេរៀបចំនិងពិេ្រគាះេយាបល់េលើេសចក្តី្រពាងច ប់ស្តីពីកិច្ចការពារ េដើម ីេលើកកម្ពស់ការ
េគារពសិទ្ធិកកុមារ និងការពារឧត្តម្របេយាជន៍កុមារ 

 បានេរៀបចំនិងកំពុងអនុវត្តេគាលនេយាបាយជាតិស្តីពី្របព័ន្ធកិច្ចការពារកុមារឆំា២០១៩-
២០២៩ 
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 បានេរៀបចំរបាយការណ៍េលើកដំបូងៃនការអនុត្តអនុស ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ របាយការណ៍
វាយតៃម្លៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៤-២០១៨ និងេរៀបចំ
ឯកសារមួយចំនួនេទៀត រួមមានែផនការយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីពិការភាព ២០១៩-២០២៣ 
និងលិខិតបទដានគតិយុត្តមួយចំនួនែដលពាក់ព័ន្ធ 

 បានបេង្កើត្រកុមការងារសកម្មភាពជនពិការតាម្រកសួង សាប័ន និង្រកុម្របឹក សកម្មភាព
ជនពិការតាមរាជធានី េខត្ត និងបានបណ្ដុះបណា្ដល េរៀបចំសិកា្ខសាលាប្រ បការយល់
ដឹងអំពីអនុស ស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ ែផនការយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីពិការភាព 

 បានបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈជូនជនពិការចំនួន២០៧នាក់ េលើជំនាញកាត់េដរសេម្លៀកបំពាក់ 
និងកាបូប េអឡិច្រតូនិក ជួសជុលម៉ាសីុន អុ៊តសក់េធ្វើមុខនិងសមាងការ ចមាក់ កសិកម្ម 
ជួសជុលទូរសព្ទ និងជំនាញ្រគប់្រគងអាជីវកម្មនិងអនាម័យ 

 បានផ្តល់របបេគាលនេយាបាយចំេពាះជនពិការ្រកី្រកេនៅតាមសហគមន៍ចំនួន១៦ ៨០២
នាក់ េទៅតាម៣ក្រមិត ក្រមិត១ ឧបត្ថម្ភចំនួន១២ែខ ក្រមិត២ ឧបត្ថម្ភចំនួន៦ែខ និងក្រមិត
៣ ឧបត្ថម្ភចំនួន៣ែខ េដាយមួយែខៗឧបត្ថម្ភចំនួន២០ ០០០េរៀល េដាយក្នុងេនាះ ក្រមិត
១ មានចំនួន១១ ១៦៦នាក់ និងក្រមិត២ មានចំនួន៥ ៦៣៦នាក់ 

 បានេរៀបចំនិង្របកាសដាក់ឱ េ្របើ្របាស់នូវេគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីមនុស វ័យចាស់ 
២០១៧-២០៣០  

 បានេចញ្របកាសស្តីពីលក្ខខណនិងទ្រមង់ែបបបទៃនការេស្នើសំុអនុ តបេង្កើតមជ មណល
ែថទំាមនុស វ័យចាស់ និង្របកាសស្តីពីបទដានអប បរមាស្រមាប់ការបេង្កើតមជ មណល 
និងការ្រគប់្រគងមជ មណលែថទំាមនុស វ័យចាស់ 

 បានេរៀបចំទិវាមនុស ចាស់កម្ពុជានិងមនុស ចាស់អន្ដរជាតិ ១តុលា ជាេរៀងរាល់ឆំា េដើម ី
េលើកស្ទួយដល់កិត្ដិយសនិងេសចក្ដីៃថ្លថ្នូររបស់មនុស វ័យចាស់ 

 បានបេង្កើតសមាគមមនុស ចាស់ចំនួន១ ៦៤៦ មានសមាជិកសរុបចំនួន២៩៤ ៤៤០នាក់ 
េនៅតាម រាជធានី េខត្តទំាង២៥ 

 បានបេង្កើតគណៈកម្មការអភិវឌ ន៍សហគមន៍អតីតយុទ្ធជនឃំុ សងា្កត់ ចំនួន១ ០២៣ មាន
សមាជិកសរុបចំនួន២៤.៤០៤នាក់ ែដលបានជួយែកលម្អជីវភាពរស់េនៅរបស់អតីតយុទ្ធជន 
និង្រគួសារឱ កាន់ែត្របេសើរេឡើងជាបន្តបនាប់ 

 រាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន៤ពាន់លានេរៀលក្នុងមួយឆំា ជូនដល់សមាគម 
អតីតយុទ្ធជនកម្ពុជា េដើម ី្របគល់ជូនដល់សមាជិកសមាគមអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាែដលបាន
ទទួលមរណភាពចាប់តំាងពីឆំា២០១៦ 

 បានេរៀបចំែបបបផ្តល់របបសន្តិសុខសង្គមជូនម្រន្តីរាជការែដល្រតូវចូលនិវត្តន៍ចំនួន៥.៨៨៥
នាក់ និងអ្នកេនៅក្នុងបន្ទុកចំនួន៤.៧៤៩នាក់ និងបានេផ្ទរការ្រគប់្រគងេទៅតាមរាជធានី 
េខត្ត 
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 បានដំេឡើងបែន្ថម្របាក់េសាធន្របចំាែខតាមក្រមិតជូននិវត្តជននិងជនបាត់បង់សម ទា
វិជាជីវៈជាេរៀងរាល់ឆំាមកដល់ឆំា២០២១េនះ ្របាក់របបសន្តិសុខសង្គម្របចំាែខទាប
បំផុតចំនួន៦៤មឺុនេរៀលក្នុងមួយែខ 

 បានែកស្រមួល្របាក់េសាធនជូនជនពិការ និវត្តជន និងជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារ រហូត
មកដល់ឆំា២០២១ ្របាក់េសាធនអប បរមា្រតូវបានដំេឡើងដល់ចំនួន៦៤០ ០០០េរៀលក្នុងមួយែខ 

 បានផ្តល់បណ្ណែថទំាសុខភាពចំនួន១៣.០០០បណ្ណ និងបណ្ណមូលនិធិសមធម៌ចំនួន       
៣៣ ០៧៩បណ្ណ ជូនអតីតយុទ្ធជននិង្រគួសារអតីតយុទ្ធជន 

 មូលនិធិជនពិការបានសហការជាមួយអង្គការៃដគូ ផ្តល់េសវាសារលទ្ធភាពពលកម្ម្របកប
េដាយគុណភាពេដាយឥតគិតៃថ្លជូនជនពិការចំនួន១៦៤.០៦៩នាក់ ក្នុងេនាះេសវាសារ 
លទ្ធភាពពលកម្មេវជ្ជសា្រស្តចំនួន១១៣.៧៩៧នាក់ និងសារលទ្ធភាពពលកម្មកាយសម ទា
បានចំនួន៥០ ២៧២នាក់ និងបានផ្តល់េសវាសហគមន៍ជូនជនពិការ ដូចជាការជួសជុល
ឧបករណ៍សិប និម្មិតនិងរណប ការស្រមបស្រមួលជូនជនពិការេទៅទទួលេសវាបណ្ដុះបណា្ដល
ជំនាញវិជាជីវៈ ការពិនិត និងែថទំាសុខភាពសរុបចំនួន១៦ ៤៥៩នាក់ 

 បានផ្តល់្របាក់ឧបត្ថម្ភរបបេគាលនេយាបាយស្រមាប់ពិនិត និងែថទំាសុខភាព ជូនដល់ជន
ពិការ្រកី្រកេនៅតាមសហគមន៍បានចំនួន១៧.៨៧៩នាក់ េដាយមាក់ៗទទួលបានថវិកា   
៣០ ០០០៛ និងបានសាងសង់ផ្ទះជូន្រគួសារជនពិការ្រកី្រកចំនួន២១ខ្នង។ 

 បានទទួលជនរងេ្រគាះេដាយសារការេ្របើ្របាស់េ្រគឿងេញៀនឱ សាក់េនៅមជ មណលព បាល 
សារនីតិសម ទាចំនួន២០.១៦៨នាក់ និងេធ្វើសមាហរណកម្មេទៅសហគមន៍វិញចំនួន      
១៩ ៨១៥នាក់ 

 បានអនុវត្តតាមអនុ្រកឹត ស្តីពីការេ្រជើសេរីសជនពិការចូលបេ្រមើការងារ និងបច្ចុប ន្នជនពិការ 
ចំនួន៣.០៩៥នាក់កំពុងបេ្រមើការងារតាម្រកសួង សាប័នរដ្ឋចំនួន៤៣ និងជនពិការចំនួន 
៣ ៨៩១នាក់កំពុងបេ្រមើការងារេនៅក្នុងេរាងច្រក សហ្រគាសវិស័យឯកជនចំនួន១០២ 

 បានដាក់ឱ េ្របើ្របាស់្របកាសអន្តរ្រកសួងស្តីពីលក្ខខណៃនការេចញបណ្ណេបើកបរយានយន្ត 
ស្រមាប់ជនពិការ រួមទំាងេសៀវេភៅេគាលការណ៍ែណនំាស្តីពីជំនួយែផ្នកច ប់ស្រមាប់ជន
ពិការ 

 បានេបើកវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលស្តីពីបទដានបេច្ចកេទសេហដារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត បង្កលក្ខណៈ
ងាយ្រសួលស្រមាប់ជនពិការ 

 បានសេមាធដាក់ឱ េ្របើ្របាស់ជ្រមាលគំរូក្នុងឃំុចំនួន២២ក្នុងេខត្តចំនួន៥ និងវីេដអូអប់រស្តី
ពីបទដានបេច្ចកេទសេហដារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តបង្កលក្ខណៈងាយ្រសួលស្រមាប់ជនពិការ 

 បាននិងកំពុងផ្តល់របបសន្តិសុខសង្គមជូននិវត្តជន ជនបាត់បង់សម ទាវិជាជីវៈ ែដលជា
អតីតម្រន្តីរាជការ និងអ្នកេនៅក្នុងបន្ទុកចំនួន១០២.៥៥៥នាក់ និងអតីតយុទ្ធជនចំនួន  
១០២ ៦៦៨នាក់ 

 បានបេង្កើតមជ មណលជនវិបលាសសារតីស្ថិតេនៅភូមិបាគូ ឃំុបាគូ ្រសុកកណា្ដលស្ទឹង 
េខត្តកណា្ដល និងដាក់ឱ ដំេណើរការក្នុងឆាំ២០១៩ 
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 បានសេ្រងា្គះ អប់រផ្លូវចិត្ត ពិេ្រគាះេយាបល់ ែថទំាសុខភាពជូនជនអនាថាចំនួន៥ ៧៧១នាក់ 
េ្រកៅពីេសវាខាងេលើ ជនអនាថាចំនួន២ ២១៦នាក់ បានទទួលេសវាសារនីតិសម ទា បណ្ដុះ
បណា្ដលជំនាញវិជាជីវៈ និងេធ្វើសមាហរណកម្មេទៅក្នុងសហគមន៍។ 

៣.៦២- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធ និងយុវនីតិសម ទាបានជួប្របទះ 
ប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖  

 ការយល់ដឹងអំពី្របព័ន្ធគំាពារសង្គម ដូចជាអត្ថ្របេយាជន៍និងកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលរួមរបស់ 
្របជាជនេនៅក្នុងរបបឬកម្មវិធីនីមួយៗេនៅមានក្រមិត។ ការព្រងឹងសមត្ថភាពម្រន្តីក៏ជាត្រមូវ 
ការចំាបាច់ែដល្រតូវបេង្កើនឱ ្រសបតាមសានភាពនិងត្រមូវការជាក់ែស្តង 

 ការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ បានបង្កមហន្តរាយយា៉ងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពសាធារណៈ 
សង្គម េសដ្ឋកិច្ច និងជីវភាព្របជាជន។ ្របជាជនជាេ្រចើនអត់ការងារេធ្វើ បាត់បង់ចំណូលធាក់ 
េទៅក្នុងភាព្រកី្រក ែដលជាបន្ទុកយា៉ងធ្ងន់ស្រមាប់រាជរដាភិបាលក្នុងការសារនិងេលើកស្ទួយ 
ជីវភាពរស់េនៅរបស់្របជាជន និង 

 កម្ពុជាមិនទាន់មានទិន្នន័យជាក់លាក់ស្តីពីកុមារកំ្រពា កុមារងាយរងេ្រគាះ និងកុមារពិការ។ 
៣.៦៣- ្រកសួងែផនការ សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានបេង្កើតគណៈកមាធិការពិេសសតាមដានការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពៃនសន្និសីទអន្តរ
ជាតិស្តីពី្របជាជននិងអភិវឌ ន៍ េដាយអនុ្រកឹត ចុះៃថ្ងទី៣ ែខវិច្ឆិកា ឆំា២០២១ ែដលមាន
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនការជា្របធាន េហើយ្រកសួងែផនការកំពុងេរៀបចំបេង្កើតយន្តការសាប័ន 
េដើម ីតាមដាននិងជួយពេន្លឿនការអនុវត្តការេប្តជាចិត្តេ្រកាយសន្និសីទកំពូលៃណរូបី៊ អំពី
សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី្របជាជននិងអភិវឌ ន៍ ែដលបាន្របារព្ធេធ្វើេឡើងេនៅឆំា២០១៩ េនៅ
ទី្រកុងៃណរូបី៊ៃន្របេទសេកនយា៉ 

 បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស្តីពីសានភាពភាគលាភ្របជាសា្រស្តនិងភាគលាភេយនឌ័រេនៅ
កម្ពុជា ឆំា២០២១ ែដលអាចេ្របើ្របាស់ជាមូលដានស្រមាប់ការេរៀបចំេគាលនេយាបាយ
និងកម្មវិធីែដលពាក់ព័ន្ធនឹងប ្របជាជននិងអភិវឌ ន៍  

 បានបញ្ចប់ការតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្លការអនុវត្តែផនការសកម្មភាព ២០១៩-
២០២១ ែដលជាែផនការសកម្មភាពដំណាក់កាលទី២ ៃនេគាលនេយាបាយជាតិ្របជាជន 
២០១៦ -២០៣០  និងបានបន្តេរៀបចំែផនការសកម្មភាព ២០២២-២០២៤ ែដលជាែផន 
ការដំណាក់កាលទី៣ ៃនេគាលនេយាបាយជាតិ្របជាជន ២០១៦ -២០៣០ ។ 

៣.៦៤- ្រកសួងែផនការបានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 
 សមត្ថភាពសាប័នេនៅមានក្រមិតក្នុងការដាក់បញ្ចូលប ្របជាជននិងឌីណាមិក្របជា-

សា្រស្តេទៅក្នុងែផនការអភិវឌ តាមវិស័យ 
 ការយល់ដឹងអំពីប ្របជាជននិងការអភិវឌ េនៅមានក្រមិតទំាងេនៅថាក់ជាតិនិងទំាងេនៅ

ថាក់េ្រកាមជាតិ 
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 ការសិក ្រសាវ្រជាវអំពីទំនាក់ទំនងប ្របជាជនជាមួយេគាលេដៅអភិវឌ ន៍្របកបេដាយ
ចីរភាពកម្ពុជាេនៅមានក្រមិត 

 ធនធានហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានមនុស  េដើម ីបន្តអនុវត្តែផនការសកម្មភាពៃនេគាលនេយាបាយ 
ជាតិ្របជាជនេនៅមានក្រមិត។ 

៤- ករេធ្វើពិពិធកមមេសដ្ឋកិចច 

៤.១- ករែកលម្អ្របព័នធឡជីូសទកី ករេលើកកមពសក់រតភជ ប់ែផនកដឹកជញជូន 
ថមពល និងឌីជីថល 

៣.៦៥- ្រកសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាង
េ្រកាម៖ 

 បាននិងកំពុងេរៀបចំេសចក្តី្រពាងច ប់មួយចំនួន ដូចជាច ប់ស្តីពីកំពង់ែផ ច ប់ស្តីពីការ
ដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនិងសមុ្រទ ច ប់ស្តីពីអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវេគាក ច ប់ស្តីពីទឹកកខ្វក់ និង
បានេរៀបចំលិខិតបទដានគតិយុត្តមួយចំនួន ដូចជាអនុ្រកឹត ស្តីពីការចុះបញ្ជីផ្តល់បណ្ណ 
សមា្គល់យានជំនិះនិងបំពាក់ផាកេលខសមា្គល់យានជំនិះ អនុ្រកឹត ស្តីពីការចុះបញ្ជីផ្តល់ 
បណ្ណសមា្គល់យានជំនិះនិងបំពាក់ផាកេលខសមា្គល់យានជំនិះ ្របកាសស្ដីពីការ្រតួតពិនិត  
លក្ខណៈបេច្ចកេទសយានជំនិះ្រគប់្របេភទ ជាេដើម 

 បាននិងកំពុងែ្របកាយនិងងដំេឡើងវិទ សានជាតិបណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកេទសសាធារណ
ការ និងដឹកជញ្ជូន េទៅជាវិទ សានេតេជាែសនសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន 

 បានតភាប់ទិន្នន័យជាមួយអគ្គនាយកដានគយនិងរដាករកម្ពុជា និងអគ្គនាយកដានពន្ធ
ដារ េដើម ីព្រងឹងកំែណទ្រមង់ការផ្តល់េសវាសាធារណៈ 

 បានដាក់ឱ ដំេណើរការមជ មណលផ្តល់េសវាសាធារណៈ េនៅបណា្ដផ រទំេនើបក្នុងរាជ-
ធានីភ្នំេពញ មានដូចជាAEON Mall, AEON Sen Sok, CHIPMONG NORO MALL និងេនៅ
ទីស្តីការ្រកសួងថ្មី ្រពមទំាងេនៅផ រទំេនើបThe Heritage Walk ក្នុងេខត្តេសៀមរាប 

 បានអភិវឌ និងេធ្វើបច្ចុប ន្នភាពមុខងារសំខាន់ៗបែន្ថមក្នុងកម្មវិធីែថទំាផ្លូវ  
 បានសហការបេច្ចកេទសេរៀបចំកម្មវិធីMobile App យល់ដឹងពី្រទឹស្តីៃនការេបើកបរនិងច ប់ 

ចរាចរណ៍ផ្លូវេគាក ្រតួតពិនិត ព័ត៌មានយានយន្តនិងបណ្ណេបើកបរស្រមាប់ម្រន្ដីសមត្ថកិច្ច
េ្របើ្របាស់ 

 បានេរៀបចំែផនការេមបេច្ចកវិទ ស្រមាប់វិស័យសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន 
 បានអភិវឌ ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងព័ត៌មានផ្លូវថ្នល់ 
 បានសាងសង់ផ្លូវ្រកវាត់្រកុងទី៣ ្របែវង៥២,៩៨៣គ.ម. ចាប់ពីសងា្កត់េចាមេចៅ ខណេពាធិ៍ 

ែសនជ័យ រាជធានីភ្នំេពញ ដល់ឃំុដីឥដ្ឋ ្រសុកេកៀនសាយ េខត្តកណា្ដល  
 បានសាងសង់ផ្លូវេល ឿនេលឿនតភាប់ពីរាជធានីភ្នំេពញេទៅេខត្ត្រពះសីហនុ ្របែវង

១៨៧,០៥គ.ម. 
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 បានតភាប់មុខតំណសានមិត្តភាពកម្ពុជា-ៃថ(ស្ទឹងបត់-បានណងេអៀង) និងសាងសង់អគារ 
្រចកទារ្រពំែដនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់ និងផ្លូវតភាប់េទៅផ្លូវជាតិេលខ៥ 

 គេ្រមាងេធ្វើឱ ្របេសើរេឡើងវិញកំណាត់ផ្លូវជាតិេលខ២និងេលខ២២ ្របែវង៧២,១៧គ.ម. 
 គេ្រមាងសាងសង់េហដារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ក្នុងេខត្ត្រពះសីហនុចំនួន១១ែខ ្របែវង 

៥៩,១៦គ.ម. និងសារអូរ្របឡាយចំនួន៦ែខ  ្របែវង២៧,១២គ.ម. 
 គេ្រមាងសាបនាេហដារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវក្នុងេខត្តេសៀមរាបចំនួន៣៨ែខ  ្របែវងសរុប

១០៨,៧៤គ.ម. 
 បានេរៀបចំពិធីសេមាធេបើកឱ េ្របើ្របាស់គេ្រមាងសានមិត្តភាពកម្ពុជា ជបុ៉ន(េ្រជាយចងារ 

ទី១)  គេ្រមាងផ្លូវជាតិេលខ៥៨ ្របែវង១៧៤,១៦គ.ម.  គេ្រមាងផ្លូវជាតិេលខ៥៥ ្របែវង 
១៨២,១៦គ.ម. និងគេ្រមាងសានមិត្តភាពកម្ពុជា ចិន ស្ទឹង្រតង់ ្រកូចឆារ ្របែវង១ ១៣១ម. 

 បាននិងកំពុងអនុវត្តគេ្រមាងហិរញ្ញប ទានសហ្របតិបត្តិការជាមួយ្របេទសចិន ជបុ៉ន 
សាធារណរដ្ឋកូេរ ៃថ  ធនាគារអភិវឌ ន៍អាសីុ និងធនាគារពិភពេលាក 

 បានសិក ែកលម្អ្របព័ន្ធទឹកកខ្វក់និងទឹកេភ្លៀង ស្ថិតក្នុង្រកុងស្ទឹងែសន ្រកុងបានលុង ្រកុង
េពាធិ៍សាត់ ្រកុង្រកេចះ ្រកុងស្ទឹងែ្រតង ្រកុងែសនមេនារម  ្រកុងសំេរាង  ្រកុងសិរីេសាភ័ណ 
្រកុងៃប៉លិន និង្រកុងច រមន 

 បានេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសានីយេ្រចាះសមាតទឹកកាកសំណល់(៣០ ០០០ម៣/ៃថ្ង) 
 បានេរៀបចំេហដារចនាសម្ព័ន្ធ េដាះ្រសាយប ទឹកជំនន់ ជីកសារ្របឡាយអូរេឈើទាល 

ក្នុងេខត្ត្រពះសីហនុ ្របែវង១៦ ០០០ម.  
 បានសាបនាលូអុ៊យេបតុងសរៃសែដកទំហំ ៦៥០ម.ម. x ៨០០ម.ម. សងខាងផ្លូវ ្របែវងសរុប២ 

០០០ម. ស្ថិតេនៅផ្លូវជាតិេលខ៧៣ ក្នុងេខត្ត្រកេចះ 
 បានសាបនាលូេបតុងសរៃសែដកមុខកាត់៨០០ម.ម. ្របែវងសរុប៣ ៣០០ម. និងរឺហា្គ

េបតុងចំនួន១១០កែន្លង ស្ថិតេនៅតាមបេណា្ដយផ្លូវជាតិេលខ៦០ េខត្តកំពង់ចាម 
 បានេធ្វើយុទ្ធនាការចំនួន២២េលើក េដាយមានែចកមួកសុវត្ថិភាពកុមារ ស្ទីកឃ័រចំណំាងផាត 

េសៀវេភៅច ប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវេគាក។ល។ 
 បាន្រតួតពិនិត យានយន្តដឹកជញ្ជូនេលើសទម្ងន់ក្រមិតកំណត់ ចំនួន៣ ២៨៥ ១១៨េ្រគឿង 

ក្នុងេនាះ យានយន្តែដល្រតូវពិន័យមានចំនួន៥ ៦៦៧េ្រគឿង 
 បាន្រតួតពិនិត យានយន្តែកៃច្នខុសលក្ខណៈបេច្ចកេទស ចំនួន២៧៣ ២៤១េ្រគឿង(មិន

្រតូវតាមបេច្ចកេទសចំនួន៣៥ ៨៦០េ្រគឿង) 
 បានដាក់ឱ អនុវត្ត្របព័ន្ធ្រគប់្រគងការដឹកជញ្ជូនេលើសទម្ងន់ក្រមិតកំណត់ េដាយេ្របើ្របាស់ 

បេច្ចកវិទ កាេមរា៉ឆាតៃវនិងជញ្ជីងស្វ័យ្របវត្ត ដំេណើរការសាកល ងចំនួន៣សានីយជញ្ជីង 
(ថ្នល់ែកង ែ្រពកឯង និងែ្រពកស្តី) 

 បានជំរុញការអនុវត្ដកិច្ច្រពមេ្រពៀងរវាងកម្ពុជានិងេវៀតណាមស្ដីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក
ឆំា២០០៩ តាមរយៈការបេង្កើត្រចកផ្លូវទឹកអន្ដរជាតិថ្មី េកាះរកា េខត្ដៃ្រពែវង ្រពមទំាងតាម
ដានេលើការស្រមបស្រមួលនីតិវិធីេចញចូលេនៅតាម្រចក្រពំែដន 
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 បានព្រងឹងគុណភាពផ្ដល់េសវាសាធារណៈេលើការងារចុះបញ្ជីជលយាន និង្រតួតពិនិត
លក្ខណៈបេច្ចកេទសជលយាន ផ្ដល់បណ្ណេបើកបរ និងេសវាេផ ងៗេទៀតែដលពាក់ព័ន្ធ និង
ជំរុញការអភិវឌ និង្រគប់្រគងយានដាននាវា 

 បានសាងសង់ទីលានស្តុកកុងតឺន័រតំបន់D ទំហំ២៨ ០០០ម២  និងទីលាន្រកាលថ្មច្រមុះ
ស្តុកសំបកកុងតឺន័រតំបន់េសដ្ឋកិច្ចពិេសស 

 បានអនុវត្តគេ្រមាងអភិវឌ ន៍ចំណតែផកុងតឺន័រថ្មី្របែវង៣៥០ម. ជេ្រមៅទឹក១៤,៥០ម. 
(ឆំា២០១៩-២០២៤) អាចឱ នាវាផ្ទុកកុងតឺន័រ៥.០០០TEU និងនាវាមានចំណុះផ្ទុក
៦០ ០០០ DWT ចូលចតេផ្ទរ ផ្ទុកបាន 

 បានព្រងីកេហដារចនាសម្ព័ន្ធេនៅចំណតែផកុងតឺន័រLM១៧ ដំណាក់កាលទី៣ 
 បានអភិវឌ ចំណតែផរណបពហុបំណងបែន្ថមតាមដងទេន្ល 
 បានបញ្ចុះតៃម្លេសវាកម្មនិងបេង្កើតេសវាកម្មជាកញ្ចប់ជូនអតិថិជន 

៣.៦៦- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានជួប្របទះប ្របឈម
មួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ េធ្វើឱ រាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តគេ្រមាងមួយចំនួន 

 ខ្វះធនធានមនុស ែដលមានសមត្ថភាពតាមវិស័យេដើម ីចូលរួមអនុវត្តការងារ 
 ទឹកជំនន់ក្រមិតខ្ពស់េកើតេឡើងជាញឹកញាប់ ្រពមទំាងមានេភ្លៀងធាក់េ្រចើនបណា្ដលឱ ប៉ះ

ពាល់ដល់គុណភាព្រគឹះផ្លូវថ្នល់ 

 ការដឹកេលើសទម្ងន់កំណត់ែដលបណា្ដលឱ ផ្លូវឆាប់ខូច 
 ការទ្រនានកាន់កាប់ដីចំណីផ្លូវខុសច ប់ េនៅតាមបេណា្ដយផ្លូវជាតិនិងផ្លូវេខត្តមួយចំនួន 
 មិនមានៃផ្ទដីប្រមុងទុកស្រមាប់ការសាងសង់សានីយ្រប្រពឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ 

 សានីយ្រប្រពឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់េនៅតាមបណា្ដរាជធានី េខត្តនានាេនៅមានក្រមិត 

 មិនមានការ្រតួតពិនិត គុណភាព្រតឹម្រតូវេលើមន្ទីរពិេសាធន៍សំណង់។  

៣.៦៧- រដ្ឋេលខាធិការដានអាកាសចរសីុវិល  សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 
 បានេធ្វើទំេនើបកម្មការនំាផ្លូវេហាះេហើរេដាយេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធផា្កយរណប េនៅអាកាសយាន

ដានអន្តរជាតិទំាងបី េដាយកាត់បន្ថយបាននូវេពលេវលា រយៈចមាយេហាះេហើរនិងៃថ្ល
េដើមៃនការេហាះេហើរ  

 បានផ្តល់អាជាបណ្ណែផ្នកអាកាសយានិក ចំនួន១០្រកុមហុ៊នក្នុងឆំា២០១៩ ចំនួន១០្រកុម
ហុ៊នក្នុងឆំា២០២០ និងចំនួន៩្រកុមហុ៊នេនៅឆំា២០២១ 

 បានផ្តល់អាជាបណ្ណវិស្វករែថទំាបេច្ចកេទសអាកាសយាន ចំនួន១១្រកុមហុ៊នក្នុងឆំា
២០១៩ ចំនួន១២្រកុមហុ៊នក្នុងឆំា២០២០ និងចំនួន២្រកុមហុ៊នេនៅឆំា២០២១  

 បានបេង្កើតែផ្នកអ្នកប ចរាចរណ៍ែដនអាកាស ចំនួន៦្រកុមហុ៊នក្នុងឆំា២០១៩ ចំនួន៦
្រកុមហុ៊នក្នុងឆំា២០២០ និងចំនួន៦្រកុមហុ៊នេនៅឆំា២០២១  
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 បានេធ្វើបច្ចុប ន្នកម្មបទប ញ្ញត្តិអាកាសចរសីុវិលកម្ពុជា ែផ្នកសន្តិសុខ(CCAR Part-17) 
តាមការែណនំារបស់អង្គការអាកាសចរសីុវិលអន្តរជាតិ  

 បានេរៀបចំេសចក្តី្រពាងកម្មវិធីជាតិកិច្ចស្រមបស្រមួលដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាស  
 បានពិនិត និងែកស្រមួលកម្មវិធីជាតិ្រតួតពិនិត គុណភាពសន្តិសុខ 
 បានចុះហត្ថេលខាកិច្ច្រពមេ្រពៀងេសវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស ចុះហត្ថេលខាអនុ-

ស រណៈៃនការេយាគយល់ និងឯកភាពជាេគាលការណ៍ខ្លឹមសារៃនកិច្ច្រពមេ្រពៀង បាន
ចំនួន៤៧្របេទស ស្រមាប់កិច្ច្រពមេ្រពៀងេទ្វភាគី 

 បានចុះហត្ថេលខាកិច្ច្រពមេ្រពៀងពហុភាគីអាសា៊នស្តីពីការងារដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស 
និងស្រមបស្រមួលការងារបេច្ចកេទសពាក់ព័ន្ធវិស័យអាកាសចរសីុវិល និងកំពុងរង់ចំាការ
ផ្តល់សចាប័នពីរដ្ឋសភាជាតិ 

 បានដំេឡើងឧបករណ៍ផ្តល់ទិសេដៅរន្ទះេនៅអាកាសយានដានអន្តរជាតិភ្នំេពញ អាកាស
យានដានអន្តរជាតិេសៀមរាប អាកាសយានដានអន្តរជាតិេខត្ត្រពះសីហនុ អាកាសយាន
ដានស្ទឹងែ្រតង និងអាកាសយានដានេកាះកុង បានចំនួន៦សានីយ។ 

 បានបេង្កើតនិងែបងែចកមជ មណល្រគប់្រគងចរាចរណ៍ែដនអាកាស ជាពីរេដើម ីស្រមួល
ការ្រគប់្រគងលំហូរចរាចរណ៍ែដនអាកាសឱ បានកាន់ែតល្អ និងកាត់បន្ថយបន្ទុកការងារ
របស់ត្រមួតចរាចរណ៍ែដនអាកាស 

 បានបំពាក់កំាេមរ៉ាសុវត្ថិភាពនិងមា៉សីុនកត់្រតា្រគប់្រគងេមា៉ងេធ្វើការនិងវត្តមានម្រន្តីព ករ
អាកាសធាតុៃនអាកាសយានដានអន្តរជាតិភ្នំេពញ េសៀមរាប និងេខត្ត្រពះសីហនុ 

 បានអភិវឌ រចនាសម្ព័ន្ធអាកាសយានដាន ដូចជាការចុះេធ្វើអធិការកិច្ច ការជួសជុលផ្លូវបរ
និងចំណតយន្តេហាះ ជាេដើម។ 

តារាង៣.១៥ : ចំណូលបានពីការផ្តល់េសវាកម្មនំាផ្លវូេហាះេហើរ(េហាះរលងនិងនំាផ្លវូចុះចត) 
(ឯកតាដុលារអាេម៉រិក) 

្របភព ២០១៩ ២០២០ ពាក់កណា្ដលឆំា២០២១ 

CATS ២៣ ២៧០ ០៥៣ ១២ ០២៥ ២១២ ២ ៣៣៥ ៩២៤ 

SCA ៦៧២ ៤៧៤ ៦៧៣ ៥៧៧  (*) 
(*) ក្នុងឆំា២០២១ ្រកុមហុ៊នSCA បានបង្វិលថវិកាជូនេទៅ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ 
្របភព : រដ្ឋេលខាធិការដានអាកាសចរសីុវិល   

តារាង៣.១៦ : អាកាសយានដានអន្តរជាតិសាងសង់ថ្ម ី
អាកាសយានដាន ចាប់េផ្តើម េពលបញ្ចប់ ចំណាយសាងសង់ 

(ដុលារអាេម៉រិក) 

ភ្នំេពញថ្មី ឧសភា ២០១៩ ឧសភា ២០២៣ ១ ៥០០ ០០០ ០០០ 

េសៀមរាបថ្មី មីនា ២០២០ តុលា ២០២៣ ៨៨០ ០០០ ០០០ 

តារាសាគរ ២០១៧ មិថុនា ២០២២ ២០០ ០០០ ០០០ 
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៣.៦៨- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ រដ្ឋេលខាធិការដានអាកាសចរសីុវិលជួប្របទះប ្របឈមមួយ
ចំនួន ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុេនៅេលើពិភពេលាក ប រន្ទះ គឺជាប ្របឈមរបស់ឧបករណ៍
វិទ ុទាក់ទង វិទ ុនំាផ្លូវ និងឃំាេមើល េបើេទាះបីជាេយើងមានឧបករណ៍ការពាររន្ទះល្អយា៉ង
ណាក៏េដាយ 

 ការបណ្ដុះបណា្ដលធនធានមនុស ែផ្នកជំនាញបេច្ចកេទសសំខាន់ៗ(ទំាងក្នុងនិងេ្រកៅ
្របេទស) មិនបានេរៀបចំនិងេឆ្លើយតបេទៅតាមែផនការបណ្ដុះបណា្ដលេដាយសារវិបត្តិកូវីដ-១៩ 

 ពំុមានការេដាះ្រសាយឱ បានច ស់លាស់និងទាន់េពលេវលាចំេពាះការឆ្លងរខានពី
សំណាក់សានីយវិទ ុផ យសំេឡងFM broadcasting station ចូលេ្រហ្វកង់ប េហាះ
េហើរពី្រកសួងពាក់ព័ន្ធ(្រកសួងព័ត៌មាន ្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍) 

 មិនទាន់បានបញ្ចូល្របព័ន្ធឧបករណ៍វិទ ុឃាំេមើលជំនាន់េ្រកាយែដលមានេឈាះថា 
Multilateration and ADSB Ground station (MAGS) េទៅក្នុង Cambodia AIP េនៅេឡើយ 

 ខ្វះខាតបទប ញ្ញត្តិបេច្ចកេទសនិងបទដានគតិយុត្តមួយចំនួនរបស់វិស័យអាកាសចរសីុវិល 
ែដលចំាបាច់្រតូវបន្តេរៀបចំពិនិត និងេធ្វើបច្ចុប ន្នភាពេរៀងរាល់ឆំាេទៅតាមត្រមូវការរបស់
អង្គការអាកាសចរសីុវិលអន្តរជាតិ ែដលបទប ញ្ញត្តិទំាងអស់េនាះ រួមមានLEG, ORG, AIR, 
PEL, OPS, DGs, ANS, AIG, AGA 

 ការបណ្ដុះបណា្ដលេនៅេ្រកៅ្របេទស ែដលមានរយៈេពលេលើសពីរបបកំណត់(រយៈេពល 
២សបាហ៍ ៤សបាហ៍ ៣ែខ ៦ែខ ឬរហូតដល់១ឆំា) មិនអាចអនុវត្តបាន ដូចមានែចងក្នុង
អនុ្រកឹត ស្តីពីការផ្តល់របបេបសកកម្ម បានកំណត់ឱ រយៈេពល្រតឹម៩យប់ ១០ៃថ្ង  

 ខ្វះសមារៈឧបករណ៍ និងសមារៈបេច្ចកេទស ស្រមាប់្របតិបត្តិការៃនការផ្តល់េសវាកម្មេលើ
ការរុករកនិងសេ្រងា្គះ។ 

៣.៦៩- ្រកសួងែរនិងថាមពលសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនទាក់ទងនឹងវិស័យថាមពល
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានេធ្វើការសិក សកានុពលៃន្របភពថាមពលវារីអគ្គិសនីចំនួន១២កែន្លងបែន្ថមេទៀត និង
្របភពថាមពលខ ល់េនៅក្នុងេខត្តចំនួន៦(មណលគិរី កំពត កំពង់ស្ពឺ ្រពះសីហនុ ែកប និង
កំពង់ឆំាង) ្រពមទំាងការសិក និងែស្វងយល់អំពីការនំាចូលLNG េដើម ីផលិតថាមពល
អគ្គិសនីនាេពលអនាគត។ បានសិក ែផនការេមចំនួន២ គឺ ទី១)ែផនការេមបនាន់សិក
េដាយ្រកុមហុ៊នChugoku មកពី្របេទសជបុ៉ន និងទី២)ែផនការេមរយៈេពលែវងសិក
េដាយ្រកុមហុ៊នIES មកពីអូ្រសាលី េដើម ីកំណត់ចក្ខុវិស័យៃនការអភិវឌ ថាមពលអគ្គិសនី
េនៅកម្ពុជា(ឆំា២០២១-២០៤០) 

 បានពិនិត និងេរៀបចំេគាលនេយាបាយជាតិស្តីពី្របសិទ្ធភាពថាមពល និងេរៀបចំការអនុវត្ត
គេ្រមាង្របសិទ្ធភាពថាមពលនិងសន ំសំៃចថាមពល  
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 បានេរៀបចំបទដានបេច្ចកេទសអគ្គិសនី រួមមាន ១) ស្តង់ដាេរៀបចំែខ បណា្ដញនិងសុវត្ថិភាព
អគ្គិសនីក្នុងអគារនិងលំេនៅឋាន និងបទដានៃនការបិទសាកស ្របសិទ្ធភាពថាមពល
េលើឧបករណ៍អគ្គិសនី ២)េសចក្តីែណនំាបេច្ចកេទសផលិតបេងា្គលអគ្គិសនីតង់ស ុងមធ ម
និងតង់ស ុងទាប ៣)េសចក្តីែណនំាបេច្ចកេទសៃនការេ្របើ្របាស់្របេភទបេងា្គលតាមទីតំាង 
និង ៤)េសចក្តីែណនំាបេច្ចកេទសេ្របើ្របាស់កាបកប់េ្រកាមទឹក 

 បានេរៀបចំច ប់និងលិខិតបទដានគតិយុត្តៃនថាមពលបរមាណូសីុវិល។  

៣.៧០- គិត្រតឹមែខមិថុនា ឆំា២០២១េនះ សមិទ្ធផលសេ្រមចបានេនៅក្នុងការអភិវឌ សមត្ថភាពផលិត 
បញ្ជូនែចកចាយនិងការភាប់បណា្ដញអគ្គិសនី ទទួលបាននូវលទ្ធផលតាមេគាលេដៅៃនការអភិវឌ
នីមួយៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការអភិវឌ ្របភពអគ្គិសនីបានេកើនេឡើងពី២.៩៩៨,៩៧េមហា្កវា៉ត់ ដល់៣.៨៩៦,៧៧េមហា្កវា៉ត់ 
ក្នុងេនាះ ្របភពផលិតអគិ្គសនីក្នុង្រសុកេកើនេឡើងពី២ ៣៧២,២២េមហា្កវា៉ត់ ដល់២.៩១៦,០២
េមហា្កវ៉ាត់ េធ្វើឱ ការនំាចូលអគិ្គសនីេកើនេឡើងពី៦២៦,៧៥េមហា្កវា៉ត់ ដល់៩៨០,៧៥
េមហា្កវ៉ាត់ 

 ការអភិវឌ ែខ បញ្ជូននិងអនុសានីយបែន្ថម រហូតដល់ពាក់កណា្ដលឆំា២០២១ កម្ពុជា
មានែខ បញ្ជូនអគិ្គសនីតង់ស ុងខ្ពស់្របែវង៣.៣៧៥,៣២គីឡូែម៉្រត  និងអនុសានីយចំនួន
៤៦កែន្លង ែដល្រគបដណ្ដប់ផាល់ចំនួន២៤រាជធានី េខត្ត េនៅសល់េខត្តចំនួន១បុ៉េណាះ
ែដលពំុទាន់មានអនុសានីយផ្តល់ពី្របភពេនៅក្នុងេខត្តផាល់េនៅេឡើយ គឺេខត្តៃប៉លិន 

 ការអភិវឌ ែខ បណា្ដញតង់ស ុងមធ ម្របែវង៣៧.១៦១គីឡូែម៉្រត ្រតង់ស្វូរមា៉ទ័រែចកចាយ
ចំនួន២១ ៧០៨េ្រគឿង និងែខ តង់ស ុងទាប ្របែវង៤០ ៥៩២គីឡូែម៉្រត  ែដលបាន្រគបដណ្ដប់
េលើភូមិចំនួន១៣ ៧៩៨ភូមិ ៃនចំនួនភូមិសរុប១៤ ១៦៨ ទូទំាង្របេទស្រតូវជា៩៧,៥៣% 

 ការភាប់ចរន្តឱ អ្នកេ្របើ្របាស់ចំនួន២,៩១លានខ្នងផ្ទះៃនចំនួនខ្នងផ្ទះសរុប៣,៥៩លានខ្នងផ្ទះ 
េស្មើនឹង៨៤,៤%ទូទំាង្របេទសបានភាប់អគ្គិសនីេ្របើ្របាស់រួច 

 អនុេ្រគាះៃថ្លលក់អគ្គិសនីឱ លំេនៅឋានែដលេ្របើ្របាស់ថាមពលមិនេលើសពី១០គីឡូវា៉ត់េមា៉ង
ក្នុងមួយែខ ឱ បង់ៃថ្ល៣៨០េរៀលក្នុងមួយគីឡូវា៉ត់េមា៉ង លំេនៅឋានែដលេ្របើ្របាស់ពី១១ 
ដល់៥០គីឡូវា៉ត់េមា៉ងក្នុងមួយែខ ឱ បង់ៃថ្ល៤៨០េរៀលក្នុងមួយគីឡូវ៉ាត់េមា៉ង និងលំេនៅឋាន 
ែដលេ្របើ្របាស់ពី៥១ដល់២០០គីឡូវា៉ត់េមា៉ងក្នុងមួយែខ ឱ បង់ៃថ្ល៦១០េរៀលក្នុងមួយ
គីឡូវា៉ត់េមា៉ង ្រពមទំាងការេ្របើ្របាស់អគ្គិសនីស្រមាប់េធ្វើកសិកម្មែដលេ្របើចាប់ពីេមា៉ង៩
យប់រហូតដល់េមា៉ង៧្រពឹក ែដលឱ បង់ៃថ្ល៤៨០េរៀលក្នុងមួយគីឡូវា៉ត់េមា៉ង និងសាលា
េរៀន មន្ទីរេពទ  និងមណលសុខភាពេនៅជនបទឱ បង់ៃថ្ល្រតឹមែត៦១០េរៀលក្នុងមួយគីឡូវា៉ត់ 
េមា៉ង។ ការព្រងីកែខ បណា្ដញអគ្គិសនីេដាយតៃម្លទាបជូនកម្មករ និេយាជិត សិស  និស ិត 
េនៅតាមផ្ទះបន្ទប់ជួល បានចំនួន៣៤៩៨៥៨បន្ទប់ជួល។ 
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តារាង៣.១៧ : សូចនាករវិស័យថាមពល  

សូចនាករ ឯកតា 
២០១៨           ២០១៩ ២០២០ ពាក់កណា្ដ

លឆំា
២០២១ 

ជាក់ែស្តង ជាក់ែស្តង ែផនការ ជាក់ែស្តង 

បរិមាណផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនី លាន គ .វ.ម៉
. 

៩ ៧៣៨,៨ ១១ ៧៣៧,៩០ ១៣ ៥០៨,៣ ១២ ៤០០,៧៥ ៦ ៣៧០,៧៥ 

សន្ទស ន៍ៃនភូមិែដលបានសាងសង់
ផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី 

% ៨៦,៨៥ ៩៤,០៨ ៩៧,២៨ ៩៧,៣៩ ៩៧,៥៣ 

បរិមាណេ្របើ្របាស់ថាមពលអគ្គិសនី
ស្រមាប់្របជាជនមាក់ 

គ.វ.ម./      
១នាក់ 

៥៩៩ ៧២៨,៩២ ៨០៨ ៨១១,៧៣ ៤០២,២៤ 

សន្ទស ន៍ៃនខ្នងផ្ទះែដលបានភាប់
ចរន្តអគិ្គសនី 

% ៧២,១៦ ៧៧,៨៧ ៧៦,០០ ៨១,០៦ ៨៤,៤០ 

សន្ទស ន៍ៃនការេ្របើ្របាស់្របភព
ថាមពលកេកើតេឡើងវិញ 

% ៤៩,៤៦ ៤៨,៥២ ≥៣៣ ៤៥,២៤ ៣៩,៨៧ 

្របែវងែខ បណា្ដញបញ្ចូនជាតិ១១៥/
២៣០/៥០០គីឡូវុល 

គ.ម. ២ ១៤១  ២ ២៦៧,៥៥ ២ ៧៨២,១៣ ៣ ១២៩,៨៣ ៣ ៣៧៥,៣២ 

េរៀបចំបទដានបេច្ចកេទសនិងលិខិត
បទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការ្រគប់
្រគងសន្តិសុខសុវត្ថិភាព និងការពារ
សុវត្ថិភាពៃនសារធាតុវិទ ុសកម្ម និង
បរមាណូ 

ឯកសារ _ _ ១ ១ ១ 

េរៀបចំបទដានបេច្ចកេទសនិងលិខិត
បទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងសុវត្ថិ
ភាពអគ្គិសនីេគាលនេយាបាយ្របសិទ្ធ
ភាពថាមពលសាកស និងការ
្រគប់្រគងថាមពល 

ឯកសារ _ _ ១ ១ ១ 

្របភព : ្រកសួងែរនិងថាមពល 

៣.៧១- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពដូចបានរេលចខាងេលើ ្រកសួងែរនិងថាមពលបាននិងកំពុងជួប្របទះនូវ
ប ្របឈមធំៗមួយចំនួន ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ភូមិែដលេនៅសល់ចំនួន៣៥០ភូមិ ែដលពំុទាន់មានបណា្ដញអគិ្គសនី ប រអាក់រអួល 
គុណភាពៃនការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី យកៃថ្លេផ ង េៗលើសពីេគាលការណ៍កំណត់ ្របជាពលរដ្ឋមាន
មន្ទិលសង ័យេលើចំនួនេ្របើ្របាស់និងេលើនាឡិកាស្ទង់ និងភាប់ចរន្តអគ្គិសនីស្រមាប់ធុរកិច្ច 

 ការយល់ដឹងេលើសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពបរមាណូសីុវិលរួមទំាងវិទ ុសកម្មេនៅមានក្រមិតេនៅ
េឡើយែដលត្រមូវឱ មានការផ ព្វផ យ បណ្ដុះបណា្ដលឱ កាន់ែតទូលំទូលាយក្នុងចំេណាម
សាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងធុរកិច្ច។ 

៣.៧២- ្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់មួយចំនួនដូច
ខាងេ្រកាម៖ 
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ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  74 

 បានជំរុញនិងបេង្កើនលទ្ធភាពៃនការផ្តល់េសវាៃ្របសណីយ៍ឱយកាន់ែតទូលំទូលាយ្របកប 
េដាយគុណភាពនិងមានទំនុកចិត្ត។ ជាក់ែស្តង	 ការព្រងីកបណា្ដញៃ្របសណីយប៍ានេកើន
េឡើងដល២់១៦ទីតាំង(េធៀបនឹង៩៤ទីតាំងក្នុងឆាំ២០១៨) ក្នុងេនាះ	 ៃ្របសណីយ៍កម្ពជុា
មានសាខាចំនួន៥៧ និង្រកុមហុ៊នឯកជនផ្តល់េសវាបេញ្ញើឆាបរ់ហ័សចំនួន៥១(ឆាំ២០១៨	

មានែត៣៤្រកុមហុ៊ន) ែដលមានសាខាចុះបញ្ជសីរុប១០៨ កំពុងេធ្វើអាជីវកម្មេនៅទូទាងំ
្របេទស។ 	ជាលទ្ធផល	សូចនាករសខំាន់ពីរដូចបងាញក្នុងតារាងខាងេ្រកាម ្រតូវបានេលើក
កម្ពស់ក្នុងចេនាះពីឆំា២០១៩	ពាក់កណា្ដលឆា២ំ០២១	

តារាង៣.១៨ : សូចនាករវិស័យៃ្របសណីយ៍និងលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត ឆំា២០១៩-២០២១ 

សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល 
ឆំា២០២១ 

អ្រតាអ្នកេ្របើ្របាស់េសវាៃ្របសណីយ៍ ក្នុង១០០
នាក់ /ឆំា  

១០,០ ៩,៣ ១០,២ 

រង្វង់បេ្រមើេសវា គ.ម២/ការិ. ១ ០៤០ ៩២៣ ៨៣៨ 
ចំនួន្របជាជនែដលមួយការិ  .អាចទទួលបេ្រមើេសវា  នាក់ /ការិ . ២០១ ១៦៤ ១៧៤ ១៨៦ ១៤៥ ៥៥២ 

 េទាះបមីានការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ការេ្របើ្របាស់េសវាទូរសព្ទចល័ត អ ុិនធឺណិត 
និងបេច្ចកវិទយោគមនាគមន៍និងព័ត៌មានមានការេកើនេឡើងគួរឱយកត់សមា្គល់ េដាយសារ
េហដារចនាសម្ពន័្ធទូរគមនាគមន៍្រតូវបានព្រងឹងនិងព្រងីកយា៉ងឆាបរ់ហ័ស  ែដលចំនួនេនះ
េកើនេលើសេគាលេដៅពយោករណ៍តាមបណា្ដឆាំ។ េនៅក្នុងតំបន់ជនបទ ្របជាជនអាចេ្របើេសវា 
G G2  3  ឬ G4  េនៅេលើទូរសព្ទៃដរបសពួ់កគាត់ ក្នុងេនាះ បណា្ដញទូរសព្ទចល័តជំនាន់ទី៤

( G4 ) បានផ្តល់េសវា្រគបដណ្ដប់ដល់្របជាជន្របមាណ៩២% េហើយបណា្ដញទូរសព្ទ
ចល័តជំនាន់ទី៥( G5 ) ្រតូវបានដាក់ឱយេធ្វើការសាកលបងផងែដរ។ ជាលទ្ធផល សូចនាករ
េសវាទូរគមនាគមន៍មូលដានសំខាន់ពីរ ដូចបងាញក្នុងតារាងខាងេ្រកាម បានឆ្លុះប ំងពី
វឌ នភាពក្នុងរយៈេពលពីឆំា២០១៩ ដល់ពាក់កណា្ដលឆំា២០២១ 

តារាង៣.១៩ : អ្រតាអ្នកេ្របើ្របាស់េសវាទូរសព្ទនិងេសវាអិុនធឺណិតសរុប ឆំា២០១៩-២០២១ 

សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល 
ឆំា២០២១ 

អ្រតាអ្នកេ្របើ្របាស់េសវាទូរសព្ទសរុប     
ទូរសព្ទចល័ត ក្នុង្របជាជន១០០នាក់ ១៣៣,០៧ ១២៦,១៩ ១២២,៨៤ 
ទូរសព្ទអចល័ត ក្នុង្របជាជន១០០នាក់ ០,៣៥ ០,៣០ ០,២៦ 
អ្រតាអ្នកេ្របើ្របាស់េសវាអិុនធឺណិតសរុប     
អុិនធឺណិតចល័ត ក្នុង្របជាជន១០០នាក់ ៩៩,០០ ៩៨,៩៥ ១០៣,៧៨ 
អុិនធឺណិតអចល័ត ក្នុង្របជាជន១០០នាក់ ១,៣៨ ១,៧២ ១,៨២ 

 បេច្ចកវិទ គមនាគមន៍និងព័ត៌មាន្រតូវបានេលើកកម្ពស់តាមរយៈការេរៀបចំេសវូបករណ៍
វិបសាយ េសវូបករណ៍អីុែមល និងេសវូបករណ៍្រគប់្រគងអាសយដានអាយភី េដាយផ្តល់
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េសវាបេងាះេគហទំព័រចំនួន២៣ ្របព័ន្ធអីុែមលចំនួន១១ ចុះេឈាះអាសយដានអាយភីចំនួន
១៩ ជូន្រកសួង សាប័ន។ ែផ្នកសន្តិសុខបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍និងព័ត៌មានបានេឆ្លើយតប
របាយការណ៍អំពីឧប ត្តិេហតុចំនួន១៦៩ករណី ភាគេ្រចើនទទួលបានពី្រកសួង សាប័ន ្រកុម
ហុ៊ន ធនាគារេនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា និង្រកុមេឆ្លើយតបបនាន់ៃនប កំុព ូទ័ររបស់្របេទស
ក្នុងតំបន់និងពិភពេលាក ដូចជា្របេទសៃថ េអស ៉ញ ហំាងឡង់ គុយបា កាហ ក់សាន 
ព័រទុយហា្គល់ ជបុ៉ន រុស ី េអស្តូនី ហ្វីលីពីន លីទុយអានី អំពីករណីដូចជាការវាយ្របហារ
Distribute Denial of Service (DDoS) អីុែមលនិងេហ្វសបុ៊កេបាកបេ តលក់ទំនិញតាម
អនឡាញ វិបសាយផ្ទុកតំណភាប់ែក្លងបន្លំ េមេរាគ“Emotet” និងេមេរាគ“Avalanche” រាលដាល
ក្នុង្របេទសកម្ពុជាជាេដើម។ 

តារាង៣.២០ : សូចនាករវិស័យប.គ.ព.និងលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត ឆំា២០១៩-២០២១ 

សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល 
ឆំា២០២១ 

ផ្តល់អាជាបណ្ណ លិខិតអនុ តនិងវិ បនប្រត ដល់
្រកុមហុ៊ន្របកបអាជីវកម្មវិស័យបេច្ចកវិទ គមនាគមន៍
និងព័ត៌មាន 

ចំនួន ៧២ ១៣០ ៥៥ 

តភាប់និងជួសជុលែខ កាបអុបទិកជូន្រកសួង សាប័ន  គីឡូែម៉្រត ៩,៨០ 
 

១៦,៤០ ២០,៩៣ 

្របភព : ្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ 

 បានបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញបេច្ចកវិទ ឌីជីថលនិងអក្ខរកម្មឌីជីថល ដល់ម្រន្តីរាជការតាម
្រកសួង សាប័ន  ្រពមទំាងប្រ បការយល់ដឹងអំពីសារ្របេយាជន៍ៃនការេ្របើ្របាស់កំុព ូទ័រ 
និងឧបករណ៍ឆាតដល់រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ និងតំបន់ជនបទសរុប្របមាណ៨ ៤២១នាក់ 

 បាន្រសាវ្រជាវេលើបេច្ចកវិទ ឌីជីថល ដូចជាបេច្ចកវិទ ភាសានិងប សិប និម្មិត និង
ចូលរួមកសាង្របព័ន្ធេអកូឡូសីុធុរកិច្ចថ្មីឌីជីល និងជំរុញនវានុវត្តន៍ឌីជីថល តាមរយៈកម្ម
វិធីឌីជីថលកម្ពុជាឆំា២០១៩ ែដលមានអ្នកចូលរួម៣០ ០០០នាក់ កម្មវិធីពានរងាន់បេច្ចក
វិទ គមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ែដលមានការចូលរួមពី្រកុមហុ៊ន្របមាណ២០០ និងកម្មវិធី
ពានរងាន់្រស្តីកម្ពុជាក្នុងវិស័យបេច្ចកវិទ  ែដលមាន្រស្តីចូលរួម្របមាណ១៥០នាក់ 

 បានផាស់ប្តូរពីវិទ សានជាតិៃ្របសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បេច្ចកវិទ គមនាគមន៍និង
ព័ត៌មាន េទៅជាបណិត សភាបេច្ចកវិទ ឌីជីថលកម្ពុជាែដលជា្រគឹះសានសាធារណៈរដ្ឋបាល 
េដើម ីដឹកនំា្រគប់្រគង ការអភិវឌ ការអប់រ ការបណ្ដុះបណា្ដល ការសិក ្រសាវ្រជាវ បេច្ចក
វិទ ឌីជីថល ្រពមទំាងចូលរួមេលើកកម្ពស់្របព័ន្ធនវានុវត្តន៍ជាតិ សហ្រគិន និងធុរកិច្ចថ្មី
ឌីជីថល។ 
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តារាង៣.២១ : សូចនាករការកសាងសមត្ថភាពនិងលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត ឆំា២០១៩-២០២១ 

សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល 
ឆំា២០២១ 

ការបណ្ដុះបណា្ដលថាក់បរិ ប្រត ជំនាញ
បេច្ចកវិទ ឌីជីថល 

នាក់ 
៤០០ ៤៧០ ៥១០ 

ការបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញឌីជីថល នាក់ ៣ ៩៦៤ ២ ៦១៣ ១ ៨៤៤ 
ការ្រសាវ្រជាវ  គេ្រមាង ៥ ៦ ៥ 
កម្មវិធីេលើកកម្ពស់សហ្រគិនភាពនិង        
នវានុវត្តន៍ឌីជីថល 

កម្មវិធី 
១២ ៨ ៦ 

្របភព  : ្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ 

៣.៧៣- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍បានជួប្របទះប
្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖   

 ភាពមិនទាន់េពញេលញនិង្រគប់្រជុងេ្រជាយៃន្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយ ចបោប ់ និង
លិខិតបទដានគតិយុត្ត   

 េហដារចនាសម្ពន័្ធៃ្របសណីយ៍េនៅមនិទាន់មានវសិាលភាព្រគបដណ្ដប់ទូលំទូលាយ និង
ការបិទខ្ទប់ក្នុងេគាលេដៅទប់សា្កត់ការរកីរាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ េធ្វើឱយប៉ះពាល់ដល់ដំេណើរ 
ការដឹកជញ្ជនូនិងែចកបេញ្ញើៃ្របសណីយ៍  

 េហដារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍េនៅមិនទាន់មានវិសាលភាព្រគបដណ្ដប់េពញៃផ្ទ្របេទស  
រីឯគុណភាពេសវាអនឡាញក៏េនៅមានក្រមិត  

 ការេ្របើ្របាស់េ្រហ្វកង់ស៍វិទយុេនៅមនិទាន់មាន្របសិទ្ធភាពខ្ពស ់ និងការឆ្លងរំខានេនៅមនិទាន់
អាច្រគប់្រគងបានទាំង្រសុង 

 ្របព័ន្ធរដាភបិាលឌីជីថលមានសភាពដាច់េដាយែឡកៗពីគានិង្រចំែដល មិនមានសង្គតិ
ភាពរវាងគា និងគានថាលជាតិរមួមយួែដលមានការចូលរួមពី្រគប់្រកសួង សាប័នស្រមាប់
ផាសប់្តូរនិងែចករំែលកទិន្នន័យក្នុង្រកបខ័ណអន្តរសាប័នេនៅេឡើយ 

 ការបណ្ដុះបណា្ដលម្រន្តីរាជការ សសិស និសសិត ្រតូវេធ្វើតាម្របព័ន្ធអបរ់ំពីចមាយ ែដលេពល
ខ្លះមានការលំបាកក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីពិេសាធន៍ជាក់ែស្តង។ 

៤.២- ករអភិវឌ ្របភពកំេណើ នេសដ្ឋកិចចគន្លឹះនិងថមីៗ 
៣.៧៤-  ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជា សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញការ
អនុវត្តេគាលនេយាបាយអភិវឌ ន៍វិស័យឧស ហកម្មកម្ពុជា(គ.អ.ឧ.) ឆំា២០១៥-២០២៥ និងការ 
ជំរុញកិច្ចដំេណើរការនិងទាក់ទាញការវិនិេយាគេនៅតាមតំបន់េសដ្ឋកិច្ចពិេសសដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានេរៀបចំរបាយការណ៍ស្ដីពីវឌ នភាពៃនការអនុវត្តគ.អ.ឧ. ស្រមាប់ឆំា២០១៧-២០១៨ 
ែដលទទួលបានការអនុម័តពីកិច្ច្របជំុេពញអង្គគណៈរដ្ឋម្រន្តី កាលពីៃថ្ងទី១៤ ែខសីហា ឆំា
២០២០ 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  77 

 បានេរៀបចំ ផ ព្វផ យ និងបណ្ដុះបណា្ដល្របព័ន្ធតាមដាននិងវាយតៃម្លការអនុវត្តគ.អ.ឧ.  
 បាននិងកំពុងេរៀបចំរបាយការណ៍វាយតៃម្លពាក់កណា្ដលអាណត្តិេលើការអនុវត្តគ.អ.ឧ.  
 បានបន្តជំរុញការងារផ ព្វផ យនិងទាក់ទាញវិនិេយាគ ្រពមទំាងបាននិងកំពុងបន្តេរៀបចំ

េសចក្ដី្រពាងច ប់ថ្មីស្ដីពីវិនិេយាគនិងេសចក្ដី្រពាងច ប់ស្ដីពីតំបន់េសដ្ឋកិច្ចពិេសស ្រសប 
តាមវិធានការេគាលនេយាបាយនិងែផនការសកម្មភាពែដលបានកំណត់ក្នុងគ.អ.ឧ. 

 បានេរៀបចំដំេណើរទស នកិច្ចការងារេទៅ្រកុងេប៉ាយែប៉ត េខត្តបនាយមានជ័យ និង្រកុង  
បាវិត េខត្តសាយេរៀង ្រពមទំាងកិច្ច្របជំុបូកសរុបលទ្ធផលៃនដំេណើរទស នកិច្ចការងារទំាង 
ពីរេលើក េដើម ីជំរុញការអភិវឌ តំបន់េសដ្ឋកិច្ចពិេសសតាមតំបន់ជាយែដន េដាះ្រសាយ
ប ្របឈមរបស់អ្នកវិនិេយាគនិងទាក់ទាញអ្នកវិនិេយាគឱ មកបណា្ដក់ទុនកាន់ែតេ្រចើន
ក្នុងតំបន់េសដ្ឋកិច្ចពិេសសតាមតំបន់ជាយែដន 

 បានចុះបញ្ជីគេ្រមាងវិនិេយាគថ្មីក្នុងតំបន់េសដ្ឋកិច្ចពិេសសចំនួន៤១គេ្រមាង េនៅឆំា២០២០ 
មានការថយចុះចំនួន៥៨គេ្រមាង េធៀបនឹងឆំា២០១៩ ចំែណកឯទុនវិនិេយាគក៏បានថយ
ចុះ្របមាណ៧៧៦លានដុលារអាេម៉រិក េពាលគឺថយចុះពី្របមាណ១.០១២លានដុលារ
អាេម៉រិក ក្នុងឆំា២០១៩ មក្រតឹម២៣៦លានដុលារអាេម៉រិក ក្នុងឆំា២០២០។ 

៣.៧៥- ក្នុងកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងជំរុញនិងទាក់ទាញការវិនិេយាគ និងការអភិវឌ វិស័យឧស ហកម្ម 
្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជាបានសេង្កតេឃើញប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការរាតត តៃនជំងឺកូវីដ-១៩ បានេធ្វើឱ គេ្រមាងវិនិេយាគក្នុងវិស័យឧស ហកម្មនិងវិស័យ 
េទសចរណ៍ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ខំាង តាមរយៈការផាកការប ទិញពីបណា្ដ្របេទស 
ែដលជាទីផ ររបស់កម្ពុជា និងការរឹតបន្តឹងការេធ្វើដំេណើររបស់េភ្ញៀវេទសចរ។ កតាទំាង
េនះ បានេធ្វើឱ សកម្មភាពវិនិេយាគថ្មីក្នុងវិស័យទំាងពីរេនះមានការថយចុះទំាងចំនួនគេ្រមាង 
និងទុនវិនិេយាគក្នុងឆំា២០២០កន្លងេទៅ។ ការអូសបនាយៃនការរីករាលៃនជំងឺេនះ បាន
េធ្វើឱ សាជីវកម្មពហុជាតិជាេ្រចើនជួប្របទះប រាំងស្ទះៃនែខ ្រចវាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល ជាេហតុ
ជំរុញឱ សាជីវកម្មទំាងេនាះចាប់េផ្ដើមគិតគូរនិងេរៀបចំេឡើងវិញនូវយុទ្ធសា្រស្តែខ ្រចវាក់
ផ្គត់ផ្គង់របស់ខ្លួន េដាយប្ដូរពីការព្រងាយែខ ្រចវាក់ផលិតកម្មសកលឈានេទៅរកការប្រងួម
ឬបង្ខិតមូលដានផលិតកម្មឱ េកៀកនឹងទីផ រសំខាន់ៗវិញ។ ចំេពាះមុខសានភាពៃនការែ្រប
្របួលនិមាបនកម្មេសដ្ឋកិច្ចសកលេនះ  េសដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាែដលបាននិងកំពុងេធ្វើសមាហរណ
កម្មេទៅក្នុងែខ ្រចវាក់ផលិតកម្មសកល ជាពិេសសវិស័យកាត់េដរនិងផលិតសេម្លៀកបំពាក់
អាចនឹងទទួលរងការធាក់ចុះៃនការវិនិេយាគ្របេភទែស្វងរក្របសិទ្ធភាពផលិតកម្ម ែដល
កម្ពុជាធាប់ទទួលបាននាេពលកន្លងមក 

 ៃថ្លដឹកជញ្ជូននិងភស្តុភារកម្ម និងៃថ្លអគ្គិសនីេនៅកម្ពុជា េនៅែតស្ថិតក្នុងក្រមិតមួយខ្ពស់ជាង 
បណា្ដ្របេទសជិតខាង ទន្ទឹមគានឹងការេកើនេឡើងៃថ្លដឹកជញ្ជូនតាមនាវាក្នុងឆំា២០២១ 
អាចបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់បរិយាកាសធុរកិច្ចនិងវិនិេយាគរបស់កម្ពុជា 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  78 

 កង្វះសហ្រគាសផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុេដើមក្នុង្រសុក េនៅែតបន្តជាប ្របឈមក្នុងការទាក់ទាញ
ការវិនិេយាគពីសហ្រគាសកម្មន្តសាលបរេទសធំៗ ែដលជាទូេទៅ្រតូវការៃដគូផលិតនិង
ផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលផលិតកម្មក្នុង្រសុកេដើម ីកាត់បន្ថយចំណាយេលើការនំាចូលវត្ថុធាតុេដើម 

 ការដាក់េចញេគាលនេយាបាយអនុេ្រគាះពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញនិងេលើកទឹកចិត្តការវិនិេយាគ 
របស់្របេទសជិតខាងក្នុងតំបន់ អាចប៉ះពាល់ដល់ភាព្របកួត្របែជងរបស់កម្ពុជា។ 

៣.៧៦- ឆំា២០១៩ ជាឆំាកំពូលៃនវិស័យេទសចរណ៍កម្ពុជា ែដលសេ្រមចបានកំេណើនក្នុងអ្រតា
៦,៦% ជាមួយការមកដល់ៃនេទសចរអន្តរជាតិ៦,៦លាននាក់ និងេទសចរជាតិ១១,៣លាននាក់ 
្រពមទំាងបានបេង្កើតមុខរបរនិងការងារេទសចរណ៍ជូន្របជាពលរដ្ឋ្របមាណ៦៣មឺុននាក់ និងចំណូល
េទសចរណ៍អន្តរជាតិ្របមាណ៤.៩១៩លានដុលាអាេម៉រិក។ កិច្ចសហ្របតិបត្តិការេទសចរណ៍ភាគ
ខាងត ូង(កម្ពុជា ៃថ េវៀតណាម) និងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការេទសចរណ៍តំបន់្រតីេកាណ(កម្ពុជា  ឡាវ  
េវៀតណាម) បាននិងកំពុងដំេណើរការក្នុងការព្រងីកវិស័យេទសចរណ៍។ ែផនការេមអភិវឌ ន៍េទសចរណ៍ 
េខត្តេសៀមរាប ២០២១-២០៣៥ ែផនការេមអភិវឌ វិស័យេទសចរេខត្តែកប ២០២១-២០៣៥  ែផនការ 
េមអភិវឌ វិស័យេទសចរណ៍េខត្តមណលគិរី ២០២១-២០៣៥  និងេគាលនេយាបាយេអកូេទសចរណ៍
ជាតិ(២០១៩-២០៣០) ្រតូវបានេរៀបចំនិងអនុម័ត។ ដូចេនះ េដើម ីព្រងឹងគុណភាពនិងស្តង់ដាេសវា
និងសុវត្ថិភាពេភ្ញៀវេទសចរ ្រកសួងបានព្រងឹងការបណ្ដុះបណា្ដលអ្នកជំនាញវិជាជីវៈេទសចរណ៍្រសប
តាមស្តង់ដាអាសា៊ន និងែផនការសកម្មភាពរបស់ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ធនធានមនុស ក្នុង     
វិស័យេទសចរណ៍ ២០១៧-២០២៥ និងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការជាមួយសមាគមការេធ្វើដំេណើរអាសីុ
ប៉ាសីុហ្វិក។ រាជរដាភិបាលកម្ពុជា បានសេ្រមចផ្តល់នូវ្របេភទទិដាការថ្មី  ស្រមាប់េទសចរអាច
េចញចូលេ្រចើនដងក្នុង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជាែដលជាការចូលរួមដល់ការជំរុញនូវេគាលនេយា-
បាយេទសចរមកេ្រចើនដង។ រាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមពិព័រណ៍េទសចរណ៍អន្តរជាតិជា
េ្រចើនេលើកេនៅអាសា៊ន អឺរុប កូេរ រុស ី អាេម៉រិក ឥណា និងមជ ិមបូព៌ា េដើម ីេធ្វើទីផ រេទចរណ៍
កម្ពុជា។   

តារាង៣.២២ : សូចនាករវិស័យេទសចរណ៍និងលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត ឆំា២០១៩-២០២១ 

សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល 
ឆំា២០២១ 

េទសចរណ៍អន្តរជាតិ លាននាក់ ៦,៦ ១,៣១ ០,១៤ 
េទសចរណ៍ជាតិ លាននាក់ ១១,៣ ៧,២៣ ១,៧០ 
េសវាកម្មសាក់េនៅ បន្ទប់ ៨៤ ៥២៨ ៨០ ២១៩ ៨០ ២១៩ 
កមំាងពលកម្មបេ្រមើឱ វិស័យ 
េទសចរណ៍ 

ពាន់នាក់ ៦៣០ ៣០០ ២៥ 

ចំណូលេទសចរណ៍អន្តរជាតិ លានដុលារ 
អាេម៉រិក 

៤ ៩១៩ ១ ០២៣ ១៨០ 

្របភព : ្រកសួងេទសចរណ៍ 
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៣.៧៧- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងេទសចរណ៍បានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួន 
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការវិនិេយាគផលិតផលេទសចរណ៍ថ្មីៗែដលមានភាពទាក់ទាញេទសចរណ៍េនៅមានក្រមិត។ 
ការអភិវឌ េហដារចនាសម្ព័ន្ធចំាបាច់េនៅតាមេគាលេដៅេទសចរណ៍(ផ្លូវថ្នល់ កំពង់ែផ អាកាស
យានដានេទសចរណ៍) 

 ខ្វះការបំពាក់អាងស្តុកSeptic Tank អាងបង្គន់អនាម័យ និង្របព័ន្ធលូេនៅតាមបណា្ដមូល-
ដានអាជីវកម្ម េសវាកម្មេទសចរណ៍េនៅតាមេខត្ត តំបន់េឆ្នរមួយចំនួន និងបណា្ដេខត្តេនៅ
តាមដងទេន្ល 

 ខ្វះធនធានមនុស ក្នុងជំនាញេទសចរណ៍ 
 ការផ ព្វផ យ្របព័ន្ធChina Ready ស្រមាប់្របតិបត្តិករេទសចរណ៍ ក៏ដូចជាេទសចរចិន 

េនៅមានក្រមិត 
 ខ្វះយន្តការស្រមាប់ការជំរុញឱ អនុវត្តការព្រងឹងគុណភាពេសវាកម្មតាមរយៈ្របព័ន្ធចំណាត់ 

ថាក់បមាណីយភាព និងការអនុវត្ត្រកម្របតិបត្តិនិង្រកមសីលធម៌វិជាជីវៈ 
 ផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ បានេធ្វើឱ រចនាសម្ព័ន្ធវិស័យេទសចរណ៍ រួមមានធនធាន

មនុស (ែផ្នកេសវាកម្មហូបចុក េធ្វើដំេណើរ សាក់េនៅ និងមគ្គុេទ្ទសក៍េទសចរណ៍) ទីផ រ 
និងការផ ព្វផ យេទសចរណ៍ ែដលក្នុងេនាះការីេទសចរណ៍ ទីភាក់ងារេទសចរណ៍ ្រតូវ
បានបាត់បង់ការងារែដលទាមទារឱ មានការបណ្ដុះបណា្ដលេឡើងវិញ 

 ខ្វះកងកមាំងនគរបាលេទសចរណ៍ស្រមាប់្របចំាការេនៅតាមតំបន់េគាលេដៅេទសចរណ៍
សំខាន់ៗ រួមទំាងចំេណះដឹងែផ្នកភាសាបរេទសេនៅមានក្រមិត។ 

៣.៧៨- ក្នុងវិស័យេ្របងកាត ្រកសួងែរនិងថាមពល បានអនុវត្តនូវបណា្ដសកម្មភាពជាអាទិភាព
ែដលបានដាក់េចញនិងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ច ប់ស្តីពីការ្រគប់្រគងេ្របងកាតនិងផលិតផលេ្របងកាត 
 ្របកាសស្តីពីនីតិវិធីៃនការ្រគប់្រគងបេច្ចកេទសសុវត្ថិភាពសន្និធិឧស្ម័នអិលភីជីក្នុងកំបុ៉ងនិង/

ឬធុងេដើម ីលក់ និងសន្និធិេ្របងរអិលក្នុងកំបុ៉ងនិង/ឬធុងេដើម ីលក់ និងប្តូរដល់យានយន្ត  
 ្របកាសស្តីពីបទប ញ្ញត្តិបេច្ចកេទសសុវត្ថិភាពសន្និធិអិលភីជីក្នុងកំបុ៉ងនិង/ឬធុងេដើម ីលក់ 

និងបទប ញ្ញត្តិបេច្ចកេទសសុវត្ថិភាពសន្និធិេ្របងរអិលក្នុងកំបុ៉ងនិង/ឬធុងេដើម ីលក់និងប្តូរ 
យានយន្ត 

 ផលិតកម្មេ្របងពីប្លុកA បានចំនួន១ ៨៨៩ពាន់បាែរល េនៅឆំា២០២០ និង២៨៨ ៣៦៥ 
ពាន់បាែរល គិត្រតឹម៦ែខ ឆំា២០២១ 

 ជំរុញការទទួលខុស្រតូវសង្គមនិងបរិសានរបស់្រកុមហុ៊នចុះកិច្ច្រពមេ្រពៀងេ្របងកាត េដាយ
អនុវត្តបន្តជាេរៀងរាល់ឆំាចំនួន៣គេ្រមាង។ ទន្ទឹមនឹងេនះែដរ បានចុះ្រតួតពិនិត និង
អធិការកិច្ចសកម្មភាពក្នុងវិស័យេ្របងកាត េនៅសានីយេ្របងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈតាមបណា្ដ
រាជធានីេខត្ត។ 
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តារាង៣.២៣ : ចំណូលមិនែមនសារេពើពន្ធែដល្របមូលបានពីវិស័យេ្របងកាត 
ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ ពាក់កណា្ដលឆំា២០២១ 

១ 
ចំណូលមិនែមនសារេពើពន្ធែដល្របមូល
បានពីវិស័យេ្របងកាត 

លានេរៀល ៧ ៩៣៤ ១២ ៨៦១ ១ ០៧០ 

៣.៧៩- ការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ពីចុងឆំា២០១៩ បានេធ្វើឱ ការេរៀបចំេគាលនេយាបាយ
ជាតិេ្របងកាតឆាំ២០២០-២០៣០ ក៏ដូចជាការចាប់េផ្តើមផលិតេ្របងេនៅប្លុកA មានការយឺតយា៉វ។ 
ទន្ទឹមេនះ ការ្របកាសក ័យធនរបស់្របតិបត្តិករៃនគេ្រមាងេ្របងកាតប្លុកA េធ្វើឱ ផលិតកម្មេ្របង
្រតូវផាកដំេណើរការ និងរង់ចំាអ្នកវិនិេយាគថ្មីមកបន្តដំេណើរការេឡើងវិញ។ 

៣.៨០- ្រកសួងពាណិជ្ជកម្មសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 
 អភិវឌ ការេធ្វើពិពិធកម្មផលិតផល (១)បានេរៀបចំនិងផ ព្វផ យេគាលនេយាបាយជាតិ 

ស្តីពី “ដំឡូងមី ២០២០-២០២៥” និងេរៀបចំេសចក្តី្រពាង្របកាសស្តីពីការបេង្កើត្រកុម
ការងារអន្តរសាប័ន ស្រមាប់តាមដាន ្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្លការអនុវត្តេគាលនេយាបាយ 
ជាតិស្តីពីដំឡូងមី (២)បានេរៀបចំេសចក្តី្រពាងេគាលនេយាបាយេ្រមចកម្ពុជានិងសាយចន្ទី 
(៣)បានអភិវឌ ផលិតផលហាឡាលកម្ពុជា តាមរយៈការេចញវិ បនប្រតឱ េ្របើ្របាស់
សាកស ហាឡាលកម្ពុជាជូនដល់វិស័យឯកជន (៤)បានេរៀបចំេវទិកាស្តីពីការអភិវឌ
កសិពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា េវទិកាធុរកិច្ច វិនិេយាគ និងេទសចរណ៍ ចូលរួមេរៀបចំយុទ្ធសា្រស្ត
អាជីវកម្មបរិយាបន្នស្រមាប់កម្ពុជា (៥)បានស្រមបស្រមួល េរៀបចំបេង្កើតមជ មណល
ជំរុញអភិវឌ វិស័យស្មូនដីកម្ពុជា េនៅេខត្តកំពង់ឆំាង េ្រតៀមេរៀបចំបេង្កើតមជ មណលជំរុញ
អភិវឌ ន៍វិស័យចមាក់្របាក់សាន់កម្ពុជាេនៅេខត្តកណា្ដលនិងមជ មណលជំរុញអភិវឌ ន៍
វិស័យ ចមាក់ថ្មកម្ពុជាេនៅេខត្តេពាធិ៍សាត់ និង(៦)បាន្រសាវ្រជាវ ្របមូលទិន្នន័យផលិតផល
សកានុពល ដូចជាសាយែកវរេមៀតនិងេចកេនៅេខត្តបាត់ដំបង ផលិតផលេម អង្ករខ យ 
ែតែកៃច្នពីស្លឹកៃ្រគរបស់េខត្តបនាយមានជ័យ និងដំណំាសាយែកវរេមៀត អំបិល ទឹក្រតី
េខត្តកំពត មាស់េនៅេខត្តស្ទឹងែ្រតង េខត្តេកាះកុង និងេខត្ត្រពះសីហនុ  

 អភិវឌ ការេធ្វើពិពិធកម្មទីផ រនំាេចញ (១)បានេរៀបចំេវទិកាជំរុញពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិេយាគ
េ្រកៅ្របេទស សហ្របតិបត្តិការជាមួយៃដគូពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការសហការនិងេរៀបចំជំនួប
ពិភាក រវាងភាគីពាក់ព័ន្ធ (២)បានេរៀបចំនិងស្រមបស្រមួលបេង្កើតមជ មណលពាណិជ្ជ
កម្មឯកជនកម្ពុជាេនៅេ្រកៅ្របេទស(ហាយនីង កាងចូវ សីុអាន ហុងកុង យានថាយ គុនមីញ 
ៃហណាន េសៀវមិន និងឈិនទូ) (៣)បានចូលរួមក្នុង្រពឹត្តិការណ៍ពាណិជ្ជកម្ម ស្រមាប់
េរៀបចំមជ មណលពាណិជ្ជកម្មឯកជនកម្ពុជាេនៅេ្រកៅ្របេទស និង(៤)បានបេង្កើតសាន
តំណាងពាណិជ្ជកម្មេនៅេ្រកៅ្របេទសថ្មីៗបែន្ថមេទៀត។ 

៣.៨១- ្រកសួងវប ធម៌និងវិចិ្រតសិល ៈសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានែកលម្អេហដារចនាសម្ព័ន្ធនិងេលើកកម្ពស់េសាភណភាពរមណីយដានេបតិកភណពិភព 
េលាក និងទីតំាងវប ធម៌សំខាន់ៗ េដើម ីបេង្កើនភាពទាក់ទាញស្រមាប់វិស័យេទសចរណ៍ និង



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  81 

ជំរុញការអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពេនៅរមណីយដានអង្គរ រមណីយដាន្របាសាទ្រពះវិហារ
រមណីយដាន្របាសាទសំបូរៃ្រពគុក សារមន្ទីរជាតិ សារមន្ទីរវាយនភណ្របៃពណីអាសីុ    
សារមន្ទីរ្រពះនេរាត្តមសីហនុ អង្គរ សារមន្ទីរកុលាលភាជន៍េនៅភូមិតានី។ល។ 

 បានដំេឡើងសិល ៈទស នីយភាពថ្មីចំនួន១៧សាៃដ េហើយក៏បានផលិតនិងជំរុញការផលិត 
ភាពយន្តក្នុង្របេទសកម្ពុជាបានចំនួន្របមាណ៨៨៩ភាពយន្ត ្រពមទំាងបានេរៀបចំ្រពឹត្តិ 
ការណ៍និងកម្មវិធីសំខាន់ៗេដើម ីគំា្រទនិងជំរុញដល់តួអង្គេនៅក្នុងវិស័យឯកជននិងអង្គការ
សង្គមសីុវិលឱ េដើរតួនាទីកាន់ែតផុសផុលេឡើងេនៅក្នុងឧស ហកម្មវប ធម៌និងេសដ្ឋកិច្ចៃច្ន
្របតិដ្ឋ តាមរយៈការបេង្កើតទំនិញនិងេសវាវប ធម៌ថ្មីៗ 

 បានអភិវឌ មូលធនមនុស េនៅក្នុងែផ្នកសិល ៈនិងវប ធម៌ចំនួន១២ ២៤៩នាក់ េដើម ីអភិវឌ
ចំេណះដឹង ជំនាញវិជាជីវៈ និងការបេង្កើតមុខរបរេនៅក្នុងវិស័យវប ធម៌ ក្នុងេគាលបំណងរួម
ចំែណកអភិវឌ េសដ្ឋកិច្ច សង្គម និងកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក 

 បានសាគមន៍េភ្ញៀវេទសចរចូលទស នារមណីយដានេបតិកភណពិភពេលាកនិងទីតំាង
វប ធម៌សំខាន់ៗបានចំនួនសរុប្របមាណ៥.៣៨០.០៥៦នាក់ រួមមានេភ្ញៀវអន្តរជាតិសរុប
្របមាណ៣.៧២៣.៨៣៧នាក់និងេភ្ញៀវបង់ៃថ្លចូលទស នាសរុប្របមាណ៣.៩៦១.៧០០នាក់។ 

៤.៣- ករេរៀបចំខ្លួនស្រមប់េសដ្ឋកិចចឌីជីថលនិងេឆ្លើយតបនឹងបដិវត្តន៍ឧស ហកមមទី៤ 
៣.៨២- បានបេង្កើតគណៈកមាធិការរដាភបិាលឌីជីថល ែដល្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគម- 

នាគមន៍ មានតួនាទីស្នូលក្នុងការអភិវឌឍរដាភបិាលឌីជីថល ដូចជាកសាងេហដារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល
រួម ្រគប់្រគងថាលបេច្ចកវទិយោរួម កំណត់ស្តង់ដាបេច្ចកេទស សុសែវរ ហាដែវរ និងសន្តិសុខឌីជីថល 
និងេរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញឌីជីថល និងបានពេន្លឿនការេធ្វើបរិវត្តកម្មេសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម
ឌីជីថល េដើមបីផ្តល់េសវាសាធារណៈឱយកាន់ែត្របេសើរេឡើងសំេដៅេលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតនិង
ទំនុកចិត្ត្របជាពលរដ្ឋ េដាយសង្កត់ធ្ងន់េទៅេលើការតភាប់និងទំេនើបកម្មបណា្ដញេហដារចនាសម្ព័ន្ធ
តភាប់ឌីជីថល និងការអភិវឌឍ្របព័ន្ធបេច្ចកវិទយោព័ត៌មានស្រមាប់េសវាសាធារណៈ ស្រមួលដល់
ការបំេពញការងារទាំងសាប័នសាធារណៈ ធុរកិច្ច ការសិកសោ និងការ្របា្រសយ័ទាក់ទង េនៅក្នុង
ជីវភាព្របចាៃំថ្ង។ 

៣.៨៣- ្របព័ន្ធឌីជីថលនិងមាតិកាជាេខមរភាសាេនៅមានក្រមិត េដើមបីេឆ្លើយតបនឹងការវវិឌឍៃនបេច្ចក
វិទយោនិងការេ្របើ្របាសប់េច្ចកវិទយោឌីជីថលេនៅតាមទីជនបទ។ សន្តិសុខឌីជីថលេនៅមានកង្វះខាត 
ជាពិេសសេលើក្រមិតអ្នកេ្របើ្របាស់។ ចំែណកេហដារចនាសម្ពន័្ធឌីជីថល ក៏ពំុទាន់ធានាបានេទៅនឹង
ឧបបត្តិេហតុែដលអាចេកើតមានេនៅតាម្រកសួង សាប័ន វសិយ័ឯកជន និង្របជាពលរដ្ឋ។ 
៣.៨៤- ្រកសួងពាណិជ្ជកម្មសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 អភិវឌ េគាលនេយាបាយនិងកិច្ចការនីតិកម្មក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (១)បានចូលរួមតាក់ 
ែតងនិងផ ព្វផ យច ប់ស្តីពី“ពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិក” ច ប់ស្តីពីការអនុម័ត
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យល់្រពមេលើកិច្ច្រពមេ្រពៀងអាសា៊នស្តីពីពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិក និង(២)
បានអនុវត្ត្របព័ន្ធតម្កល់លិខិតជូនដំណឹងៃន្របតិបត្តិការែដលមានកិច្ចធានា 
(www.setfo.gov.kh) និងតភាប់ជាមួយ្របព័ន្ធទូទាត់្របាក់តាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិក  

 អភិវឌ សហ្រគិនភាពនិងរេបៀបរបបៃនការេធ្វើធុរកិច្ច (១)បានេរៀបចំ្របកាសស្តីពីការ
បេង្កើត្រកុមការងារបេច្ចកេទសសិក េលើការអភិវឌ ែខ ្រចវាក់តៃម្លកសិពាណិជ្ជកម្ម រវាង
្រកសួងពាណិជ្ជកម្មនិង្រកុមហុ៊នយា៉មា៉តុ្រហ្គីន (២)បានផ ព្វផ យពីសារ្របេយាជន៍ៃន
ការេរៀបចំសមាគមអាជីវកម្ម លិខិតបទដានទំាងឡាយទាក់ទងដល់ការបេង្កើតសមាគម 
និងចុះជួយេរៀបចំបេង្កើតសមាគមអាជីវកម្ម និង(៣)បានជំរុញឱ អាជីវករ ពាណិជ្ជករក្នុង
ការព្រងឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនេលើ្រគប់្របតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធ ជាពិេសសព្រងឹងនិងព្រងីក
ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ  េដើម ីទាញយកផលវិជ្ជមានឱ បានេ្រចើនពីការេធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុង
បរិបទេសដ្ឋកិច្ចឌីជីថល។ 

៣.៨៥- ប ្របឈមសខំាន់ក្នុងការអនុវត្តកិច្ចការខាងេលើេនះ គឺសមត្ថភាពម្រន្តីមយួចំនួនេនៅ 
មានក្រមិតក្នុងការអនុវត្តជំនាញបេច្ចកេទសៃនការងាររបស់ខ្លួន េដើមបីេឆ្លើយតបនឹង្របតិបត្តិការៃន
េសដ្ឋកិច្ចសកល រមួមានបរបិទៃនេសដ្ឋកិច្ចឌីជីថល បដិវត្តន៍ឧសសោហកម្មជំនាន់ទី៤ និងសានភាព
ៃនសកលភាវូបនីយកម្មដៃទេទៀត។ 
៣.៨៦- ្រកសួងឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ សេ្រមចបានសមិទ្ធផល    
សំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានបេង្កើត“្រកុម្របឹក ជាតិវិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍” ែដលក្នុងេនាះមានគណៈ
្របឹក េយាបល់វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ នឹងកាយជាយន្តការដឹកនំា និងត្រមង់
ទិសដ៏មាន្របសិទ្ធភាព េហើយក៏កាយជាធនធានបញ្ញវន្តដ៏សំខាន់ស្រមាប់ជួយជំរុញេល ឿន 
អភិវឌ ន៍វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ េនៅកម្ពុជា 

 បានេរៀបចំេសចក្ដី្រពាងែផនទីបងាញផ្លូវវិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍(វ.ប.ន.) 
របស់កម្ពុជាឆំា២០៣០ 

 បានេរៀបចំេសចក្តី្រពាងេសៀវេភៅែណនំាស្ដីពី“យន្តការតាមដាន ្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្ល
ការអនុវត្តេគាលនេយាបាយវិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍” 

 បានេរៀបចំេសចក្ដី្រពាងបញ្ជីធនធានមនុស ែដលមានជំនាញវិទ សា្រស្តនិងបេច្ចកវិទ
ែដលកំពុងបេ្រមើការងារេនៅតាម្រកសួងសាប័ន សភាពាណិជ្ជកម្ម វិស័យឯកជន សាប័ន
សាធារណៈ សមាគម និងអង្គការសង្គមសីុវិលនានា 

 បានអភិវឌ គេ្រមាងការផាស់ប្ដូរឌីជីថលេនៅេលើេវបផតថលរបស់្រកសួងឧស ហកម្ម 
វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ និងអភិវឌ ្របព័ន្ធអនុម័តតាមអិុនធឺណិត  

 បានព្រងឹងការងារមា្រតាសា្រស្តេលើការអនុវត្តច ប់និងបទប ញ្ញត្តិបេច្ចកេទសនានាឱ បាន
រឹងមាំនិង្រតឹម្រតូវ េដើម ីធានា្របេយាជន៍រវាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកេ្របើ្របាស់ផលិតផលទំនិញ 
និងេធ្វើឱ មានជំេនឿទុកចិត្តេលើការេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍មា្រតាសា្រស្តក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជ



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  83 

កម្មនិងវិស័យេផ ងៗេទៀត និងគំា្រទដល់កិច្ចដំេណើរការែខ ្រចវាក់ផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម 
អាជីវកម្ម និងេសវាកម្មឱ ដំេណើរការេដាយមានភាពេជឿជាក់េលើផលិតផល និងបានព្រងឹង
កិច្ចសហ្របតិបត្តិការជាមួយបណា្ដ្របេទសនិងអង្គការជាតិ អន្តរជាតិនានា េដើម ីជំរុញឱ     
វិស័យមា្រតាសា្រស្តកាន់ែតេដើរតួនាទីឈានមុខក្នុងការេធ្វើព សកម្ម េតស្តវិភាគ អនុម័តគំរូ 
និង្រតួតពិនិត  េផ្ទៀងផាត់ឧបករណ៍មា្រតាសា្រស្ត។ 

៣.៨៧- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍
បានជួប្របទះនូវប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការងារមយួចំនួនែដលបានេធ្វើ្របតិភូកម្មអណំាចេទៅថាក់េ្រកាមជាតិ េនៅមនិទាន់បាន
បំេពញឱយរលូន េដាយសារកង្វះធនធានមនុសសមានសមត្ថភាព ថវកិាមានក្រមិត និងមេធយោ 
បាយក្នុងការអនុវត្ត 

 ការយល់ដឹងរបសព់ាណិជ្ជករ អាជីវករ សបិបករ េសវាករេនៅមានក្រមិត ពាក់ព័ន្ធនឹងវិសយ័
ជំនាញរបស្់រកសួង ដូចជាវិសយ័មា្រតាសា្រស្ត ស្តង់ដាជាេដើម 

 លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ េដើមបេីលើកកម្ពសស់មត្ថភាពវិសយ័សហ្រគាសធុនតូចនិង
មធយម និងសបិបកម្ម េនៅេចាទជាប េនៅេឡើយ 

 ការសហការពីអន្តរ្រកសងួ សាប័ន និងអាជាធរែដនដី ក្នុងការែចករំែលកព័ត៌មាននិងទិន្នន័យ 
េលើការងារមយួចំនួន េនៅមានក្រមិត។ 

៣.៨៨- ្រពឹត្ដិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ជាតិនិងអន្តរជាតិ្រតូវបាន្របព័ន្ធេឃាសនារបស់រដ្ឋផ ព្វផ យ 
យា៉ងទូលំទូលាយ រួមមាន្រពះរាជសកម្មភាពរបស់្រពះករុណា្រពះមហាក ្រតៃន្រពះរាជាណាច្រក
កម្ពុជា សកម្មភាពថាក់ដឹកនំាសាប័ន្រពឹទ្ធសភា សាប័នរដ្ឋសភា និង្របមុខរាជរដាភិបាល ្រពម
ទំាងសកម្មភាពរបស់់ថាក់ដឹកនំា្រគប់្រកសួង សាប័ន អង្គការជាតិ អង្គការអន្ដរជាតិ ែដលេធ្វើ
សកម្មភាពេលើ្រគប់វិស័យជូន្របជាពលរដ្ឋេយើងទូទំាង្របេទស េដើម ីេលើកស្ទួយកិត នុភាពៃន
្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា។ ្របជាពលរដ្ឋែខ្មរេនៅក្នុង្របេទស្របមាណ៨៥% បានទទួលេសវាផ្តល់
ព័ត៌មាន ផ្តល់ការអប់រ និងការកម ន្ត ្របកបេដាយគុណភាពនិងសមធម៌ តាមរយៈមេធ បាយ 
េផ ងៗគា ដូចជាទូរទស ន៍   វិទ ុ  សារព័ត៌មានេបាះពុម្ព  និងមេធ បាយេផ ងៗេទៀត្រសបតាម
លទ្ធភាពែដល្របជាពលរដ្ឋមាន។ េសចក្តី្រពាងច ប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន(២០១៤) ្រតូវបាន
បញ្ចប់េនៅក្នុងឆំា២០២០។ 

តារាង៣.២៤ : សូចនាករវស័ិយព័ត៌មាន ឆំា២០១៩-២០២១ 
សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ ២០២១ 

ក- ្របព័ន្ធផ ព្វផ យរដ្ឋ     
    ១- សានីយទូរទស ន៍រដ្ឋ(ទ.ទ.ក.)     
        - សានីយកណា្ដល ចំនួន ១ ១ ១ 
        - សានីយេខត្ដ ចំនួន ៩ ៩ ៩ 
    ២- សានីយវិទ ុរដ្ឋ(វិទ ុជាតិកម្ពុជា)     
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        - សានីយកណា្ដល(AM ) ចំនួន ៣ ៣ ៣ 
        - សានីយេខត្ដ(FM ) ចំនួន ២៣ ២៣ ២៣ 
    ៣- ទីភាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ អង្គភាព ១ ១ ១ 
ខ- ្របព័ន្ធផ ព្វផ យឯកជន     
    ១- សានីយទូរទស ន៍ឯកជន ចំនួន ២០ ២០ ២០ 
    ២- សានីយទូរទស ន៍ែខ កាប(ភ.ព.) អង្គភាព ២ ២ ២ 
    ៣- សានីយទូរទស ន៍ែខ កាប(េខត្ដ) អង្គភាព ២១០ ២១២ ២១២ 
    ៤- សានីយវិទ ុឯកជន(ភ.ព.) ចំនួន ៧៩ ៧៩ ៧៩ 
    ៥- សានីយវិទ ុឯកជន(េខត្ត) ចំនួន ១៣៧ ១៣៩ ១៤១ 
    ៦- ទូរទស ន៍Digital ចំនួន ១១ ១២ ១២ 
    ៧- ទូរទស ន៍OTT ចំនួន ៧ ៧ ៧ 
    ៨- ទូរទស ន៍្របព័ន្ធSatellite ចំនួន ២ ២ ២ 
    ៩- សារព័ត៌មានេបាះពុម្ព(កាែសត ្រពឹត្ដិប្រត  
        ទស នាវដ្ដី ភាសាែខ្មរ និងបរេទស) 

អង្គភាព ៦៥៣ ៦៦៨ ៦៧០ 

   ១០- េគហទំព័រនិងTV Online អង្គភាព ៣១៥ ៦៦៩ ៧១៦ 
   ១១- េរាងពុម្ពនិង្រគឹះសានេបាះពុម្ព អង្គភាព ១៣៨ ១៣៦ ១៣៦ 
   ១២- សមាគមសារព័ត៌មាន អង្គភាព ៤០ ៥១ ៥០ 
   ១៣- ទីភាក់ងារសារព័ត៌មានបរេទស្របចាំេនៅកម្ពុជា អង្គភាព ២១ ២៤ ២៦ 
   ១៤- ទីភាក់ងារផ ព្វផ យពាណិជ្ជកម្ម ចំនួន ០ ១ ១ 

្របភព : ្រកសួងព័ត៌មាន 

៣.៨៩- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងព័ត៌មានបានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាង
េ្រកាម៖ 

 ្របជាពលរដ្ឋ្របមាណ១៥%  េនៅពំុទាន់ទទួលបានព័ត៌មានឬទទួលបានតិចតួច ជាពិេសស
្របជាជន្រកី្រករសេ់នៅក្នុងតំបន់ដាច់្រសយាល 

 ែផនការកសាងលិខិតបទដានគតិយុត្ត(អនុ្រកឹតយ ចបោប់) ស្រមាប្់រគប្់រគងវិស័យព័ត៌មាន  
និងេសាតទសសន៍កំពុងស្ថតិក្នុងដំេណើរការសិកសោ្រសាវ្រជាវេនៅេឡើយ  

 ការកសាងសានីយវិទយនុិងទូរទសសន៍ថ្មីេនៅថាក់េ្រកាមជាតិមានភាពយឺតយ៉ាវ េដាយមលូ
េហតុការរួមចំែណករបស់េខត្កេគាលេដៅខ្លះមិនមានលទ្ធភាពមាស់ការក្នុងការកំណត់ទីតាំង 
និងខ្វះថវិកាក្នុងការកសាងមលូដាន្រគឹះចាំបាច់ជាបឋម ស្រមាបក់ារកសាងសានីយវិទយុ
និងទូរទសសន៍  

 ការព្រងីកសមត្ថភាពសាប័ន ទាំងការដឹកនាំ ការ្រគប់្រគង និងទាំងការងារជំនាញអាចនឹង 
ជួបការលបំាកខ្លះក្នុងរយៈេពល២ឆាខំាងមុខ េនៅេពលែដលម្រន្តី្រគប់្រគងនិងម្រន្តីជំនាញ
ចំនួនេ្រចើន្រតូវចូលនិវត្តន៍េដាយគំហុកខណៈែដលម្រន្តីបន្តេវនេនៅមានបទពិេសាធទាប 
ជាពិេសសេនៅតាមបណា្ដញផសព្វផសោយថាក់េ្រកាមជាតិ 

 មូលដានសមារៈបេច្ចកេទសស្រមាប់្របព័ន្ធផសព្វផសោយរបស់រដ្ឋ(វិទយុជាតិ ទូរទសសន៍ជាតិ 
ទីភាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា)   ឈានដល់ដំណាក់កាល្រតូវផាស់ប្តូរនិងេធ្វើទំេនើបកម្ម 
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ជាពិេសសការេ្រតៀមលក្ខណៈផាស់ប្តូរពី្របព័ន្ធអាណាឡូកេទៅ្របព័ន្ធបេច្ចកវិទយោឌីជីថល    
េដើមបីេឆ្លើយតបនឹងគេ្រមាងផាសប់្តរូរបសអ់ាសា៊ននិងពិភពេលាក។  

៤.៤- ករជំរញុករអភិវឌ វិសយ័ហរិញញវតថុនិងធនគរ 

៣.៩០- ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជាទទួលបានេជាគជ័យក្នុងការរក អតិផរណាបន្តមានក្រមិតទាប
ក្នុងរង្វង់៣% និងអ្រតាប្តូរ្របាក់៤.០៧៨េរៀលក្នុង១ដុលារអាេម៉រិក រវាងឆំា២០១៩ និងឆមាសទី១ ឆំា 
២០២១។ ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា បានអនុវត្តឧបករណ៍េគាលនេយាបាយរូបិយវត្ថុនិងប្តូរ្របាក់មួយ
ចំនួន រួមមានអ្រតា្របាក់ប្រមុងកាតព្វកិច្ច មូលប្រតអាចជួញដូរបាន និង្របតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយ
ភាពេដាយមានការធានានិងការេធ្វើអន្តរាគមន៍េលើទីផ រប្តូរ្របាក់។   ចាប់តំាងពីែខេមសា ឆំា
២០២០ អ្រតា្របាក់ប្រមុងកាតព្វកិច្ចជាេរៀលនិងរូបិយបណ្ណ្រតូវបានកាត់បន្ថយពី៨% និង១២,៥% 
េរៀងគាមក៧% ដូចគាេដើម ីផ្តល់សន្ទនីយភាពបែន្ថមដល់្រគឹះសានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុង 
េពលៃនការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩។ មូលប្រតអាចជួញដូរបាន គឺជាឧបករណ៍មួយស្រមាប់
ជំរុញការអភិវឌ ទីផ រអន្តរធនាគារ ្រពមទំាងជាឧបករណ៍ស្រមាប់្រគឹះសានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
្រគប់្រគងសន្ទនីយភាពេលើស។ 

៣.៩១- គិត្រតឹមឆមាសទី១ ឆំា២០២១ មូលប្រតអាចជួញដូរបានមិនទាន់ដល់ឥណ្របតិទានជា
េរៀលមាន៤៧១ បី៊លានេរៀល និងជាដុលារអាេម៉រិកមាន៣,៧ បី៊លានដុលារអាេម៉រិក។ ្របតិបត្តិការផ្តល់
សន្ទនីយភាពេដាយមានការធានា ែដលបានបេង្កើតេឡើងេនៅឆំា២០១៦ មានេគាលបំណងបន្ត
ព្រងឹងការអភិវឌ ទីផ រអន្តរធនាគារ េលើកកម្ពស់ការ្រគប់្រគងសន្ទនីយភាពរបស់្រគឹះសានធនាគារ 
និងហិរញ្ញវត្ថុ និងព្រងឹងការេ្របើ្របាស់្របាក់េរៀល។ ្របតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពេដាយមានការ
ធានា េធ្វើេឡើងតាមរយៈការេដញៃថ្លែដលអនុ តឱ ្រគឹះសានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុេដញៃថ្ល្របាក់
េរៀលជាមួយនឹងការកំណត់ទំហំទឹក្របាក់េដញៃថ្លពីធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា ជាមួយនឹងឥណ្របតិ
ទាន៩១ៃថ្ង ១៨២ៃថ្ង និង៣៦៤ៃថ្ង។ រហូតមកដល់បច្ចុប ន្ន សន្ទនីយភាពជាេរៀល្រតូវបានផ្តល់
ដល់្រគឹះសានធនាគារនិងមី្រកូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន២៨ េហើយ្របតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពេដាយមាន
ការធានាមិនទាន់ដល់ឥណ្របតិទានមាន៣,៦្រទីលានេរៀល។ េ្រកៅពីេនះ ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជាេធ្វើ
អន្តរាគមន៍េលើទីផ រប្តូរ្របាក់ េដើម ីជួយរក ស្ថិរភាព្របាក់េរៀលេធៀបនឹងដុលារអាេម៉រិក េដាយ
បានលក់្របាក់ដុលារអាេម៉រិកសុទ្ធ៤៨លានដុលារអាេម៉រិក េនៅឆមាសទី១ ឆំា២០២១ និង២១០
លានដុលារអាេម៉រិកេនៅឆំា២០២០ ក៏ដូចជាទិញ្របាក់ដុលារអាេម៉រិកសុទ្ធ១,៣បី៊លានដុលារអាេម៉រិក 
េនៅឆំា២០១៩។ 
៣.៩២- ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា បានែកលម្អការអនុវត្តតាមស្តង់ដាបាែសលស្តីពីការ្រតួតពិនិត  

ធនាគារ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព ជាពិេសសេផាតេលើការ្រគប់្រគងហានិភ័យ។ បទប ញ្ញត្តិមួយ
ចំនួន ដូចជាេដើមទុនតាមបទប ញ្ញត្តិ ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ រ និងហានិភ័យ្របតិបត្តិ
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ការ ្រតូវបានពិនិត េឡើងវិញ េហើយការែកស្រមួលបទប ញ្ញត្តិទំាងេនាះបាន្រប្រពឹត្តេទៅតាមេពល
េវលាកំណត់។ ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា បានផ្តួចេផ្តើមេរៀបចំយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុ 
ឆំា២០១៩-២០២៥  និង្រតូវបានអនុម័តពីគណៈរដ្ឋម្រន្តីក្នុងសម័យ្របជុំេពញអង្គ នាៃថ្ងទី១២ ែខ
កក្កដា ឆំា២០១៩ និងចុះហត្ថេលខាេដាយ សេម្តចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយក
រដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា នាៃថ្ងទី១៩ ែខសីហា ឆំា២០១៩។ យុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី
បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុឆំា២០១៩-២០២៥ មានែផនការសកម្មភាពចំនួន១១៥ េដាយបានែបងែចក
ជាបីដំណាក់កាលអនុវត្ត(រយៈេពលខ្លី មធ ម និងែវង) និងបានែបងែចកមុខងារទទួលខុស្រតូវ
របស់្រកសួង សាប័នពាក់ព័ន្ធយា៉ងច ស់លាស់ ែដលនឹងជួយជំរុញឱ ការអនុវត្ត្របកបេដាយ
្របសិទ្ធភាពនិងេជាគជ័យខ្ពស់។   
៣.៩៣- ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជាបានដាក់ឱ ដំេណើរការជាផ្លូវការនូវ្របព័ន្ធបាគងែដលជា្របព័ន្ធ
ទូទាត់កេនាងនិង្របព័ន្ធរីែធលេផ េដើម ីស្រមួលការេផ្ទរ្របាក់និងការទូទាត់សង្របាក់ឆ្លង្រគឹះសាន 
តាមរយៈ្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិក។ ្របព័ន្ធេខមបូឌានែស៊ស្វីច កំពុង្រតូវបានដាក់ឱ ដំេណើរការបឋម
េដើម ីស្រមួលដល់ការេធ្វើ្របតិបត្តិការឆ្លង្រគឹះសានតាមរយៈបណ្ណទូទាត់ឥណពន្ធេលើមា៉សីុនដក
្របាក់ស្វ័យ្របវត្ត(ATMs) និងមា៉សីុនឆូតកាត(POS)។  ទន្ទឹមេនាះ េខេអចឃ ូអរកូដ(KHQR 
Code) ែដលជាស្តង់ដាឃ ូអរកូដ(QR Code) ស្រមាប់ការទូទាត់េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា ក៏្រតូវបាន
បេង្កើតេឡើងនិងដាក់ឱ ្រគឹះសានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្ត េដើម ីស្រមួលដល់ការេធ្វើអន្តរ្របតិបត្តិ
ការទូទាត់តាមរយៈឃ ូអរកូដ្រសបតាមត្រមូវការទីផ រនិងការរីកចេ្រមើនៃនបេច្ចកវិទ ហិរញ្ញវត្ថុ 
្រពមទំាងគំា្រទដល់ការអនុវត្តគេ្រមាងភាប់ការទូទាត់ជាមួយ្របេទសក្នុងតំបន់។ ក្នុង្រកបខ័ណតំបន់ 
ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជាក៏បានដាក់ឱ ដំេណើរការជាផ្លូវការ េលើការភាប់ការទូទាត់តាមឃ ូអរកូដរវាង
្របេទសកម្ពុជានិង្របេទសៃថ។ ថ្មីៗេនះេសវាេផ្ទរ្របាក់ឆ្លងែដនតាមរយៈ្របព័ន្ធបាគងរវាង្របេទស
កម្ពុជានិង្របេទសមា៉េឡសីុ្រតូវបានដាក់ឱ ដំេណើរការជាផ្លូវការេ្រកាមកិច្ចសហការរវាងធនាគារ
ជាតិៃនកម្ពុជានិងធនាគារេមយែប៊ង។ ការដាក់ឱ ដំេណើរការ្របព័ន្ធទូទាត់ដូចបានេរៀបរាប់ ខាងេលើ
បានផ្តល់នូវមេធ បាយទូទាត់ឌីជីថលែដលមាន្របសិទ្ធភាព សុវត្ថិភាព ភាពងាយ្រសួល និង
កៃ្រមសមរម ស្រមាប់ស្រមួលដល់ជីវភាពរស់េនៅនិងការអនុវត្តការងារធុរៈកិច្ច ដូចជាការទូទាត់
េលើការទិញទំនិញនិងេសវា ការទូទាត់េលើ្របតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មេអឡិច្រតូនិក ការេផ្ទរ្របាក់ជូន
សាច់ញាតិ(Remittance) និងការេបើក្របាក់េបៀវត បុគ្គលិកជាេដើម។ ការណ៍េនះបានរួមចំែណក
េលើកកម្ពស់បរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនិងេសដ្ឋកិច្ចឌីជីថលេនៅកម្ពុជា ជាពិេសសកាត់បន្ថយការទូទាត់
េដាយេ្របើ្របាស់សាច់្របាក់ក្នុងបរិបទៃនការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩។ 
៣.៩៤- អង្គភាពេសុើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានេរៀបចំព្រងឹងនិងដាក់ឱ អនុវត្ត្រកបខ័ណច ប់
និងបទប ញ្ញត្តិស្ដីពីការ្របឆំាងការសមាត្របាក់និងហិរញ្ញប ទានេភរវកម្ម េពាលមានដូចជា ១) 
ការដាក់ឱ េ្របើ្របាស់ច ប់ស្ដីពីការ្របឆំាងការសមាត្របាក់និងហិរញ្ញប ទានេភរវកម្ម ឆំា២០២០ 
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២) ការដាក់េចញនូវេសចក្ដីែណនំាស្ដីពីវិធានការយកចិត្តទុកដាក់សា្គល់អតិថិជន េនៅឆំា២០២១ 
៣) ការដាក់េចញឧបករណ៍្រតួតពិនិត ែផ្អកេលើហានិភ័យស្រមាប់ធនាគារពាណិជ្ជេនៅឆំា២០១៩
និងឧបករណ៍្រតួតពិនិត ែផ្អកេលើហានិភ័យស្រមាប់្រគឹះសានមី្រកូហិរញ្ញវត្ថុទទួល្របាក់បេញ្ញើ(MDI) 
និង្រគឹះសានផ្តល់េសវាទូទាត់សង្របាក់(PSI)េនៅឆំា២០២០។ េលើសពីេនះេទៅេទៀត អង្គភាព
េសុើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានេរៀបចំសិកា្ខសាលាជាបន្តបនាប់ េដើម ីបេង្កើនការយល់ដឹងដល់
្រគឹះសានធនាគារ ្រគឹះសានមី្រកូហិរញ្ញវត្ថុទទួល្របាក់បេញ្ញើ ្រគឹះសានមី្រកូហិរញ្ញវត្ថុ និង្រកុមហុ៊ន
ផ្ដល់េសវាទូទាត់សង្របាក់។ េ្រកៅពីេនះ អង្គភាពេសុើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក៏បានេធ្វើកិច្ចសហ្របតិ 
បត្តិការជាមួយៃដគូក្នុង្រសុកនិងអន្តរជាតិ។ ក្នុងឆំា២០១៩ អង្គភាពេសុើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
បានចុះអនុស រណៈេយាគយល់ស្ដីពីការផាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាមួយអាជាធរក្នុង្រសុករួមមាន ១) ្រកសួង 
ៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ ២)្រកសួងេទសចរណ៍ ៣)អគ្គេលខាធិការដានៃនអាជាធរជាតិ
្របយុទ្ធ្របឆំាងេ្រគឿងេញៀន និង ៤)្រកសួងការបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ។ េលើសពីេនះ
េទៅេទៀត េនៅឆំា២០២០ អង្គភាពេសុើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានចុះអនុស រណៈេយាគយល់ស្ដី
ពីការផាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាមួយអាជាធរក្នុង្រសុក ដូចជាអគ្គនាយកដានដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុ្រទ 
និងកំពង់ែផ និងអគ្គនាយកដានដឹកជញ្ជូនផ្លូវេគាកៃន្រកសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ្រពមទំាង
បានចុះអនុស រណៈេយាគយល់ស្ដីពីការផាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាមួយអង្គភាពេសុើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បរេទស រួមមាន ១)អង្គភាពេសុើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមា៉ដាហា្កសា្ក ២)នីេហ រីយា៉ ៣)នូែវលេសឡង់ 
៤)ឥណា និង ៥)េសេណហា្កល់។ ជាចុងេ្រកាយក្នុងឆំា២០២១ ការចុះអនុស រណៈេយាគយល់
ស្ដីពីការផាស់ប្ដូរព័ត៌មានរវាងអង្គភាពេសុើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាជាមួយអាជាធរក្នុង្រសុកដូចជា 
១)រដាករទឹកស្វយ័ត្រកុងភ្នំេពញ និង ២)្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ ្រពមទាំងការ
ចុះអនុស រណៈេយាគយល់ស្ដីពីការផាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាមួយអង្គភាពេសុើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បរេទសដូចជា ១)អង្គភាពេសុើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុេ្របសីុល និង ២)េអស្តូនី។ 
តារាង៣.២៥ : សូចនាករេគាលនេយាបាយរូបិយវត្ថនិុងលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត ឆំា២០១៩-២០២១ 

ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល 
ឆំា២០២១ 

១ អ្រតា្របាក់ប្រមុងកាតព្វកចិ្ចជាេរៀល ភាគរយ ៨ ៧ (ចាប់ពីែខេមសា) ៧ 

២ អ្រតា្របាក់ប្រមុងកាតព្វកចិ្ចជារូបិយបណ្ណ ភាគរយ ១២,៥ ៧ (ចាប់ពីែខេមសា) ៧ 
៣ មូលប្រតអាចជួញដូរបានNCD ជាេរៀល ប៊ីលានេរៀល ២៥៤ ៣៥៧ ៤៧១ 
៤ មូលប្រតអាចជួញដូរបានNCD ជារូបិយបណ្ណ បី៊លានដុលារអាេម៉រកិ ២,៧ ៤,៣ ៣,៧ 

៥ 
្របតិបត្តិការផ្តល់សន្ទនីយភាពេដាយមានការ
ធានាLPCO 

្រទីលានេរៀល ៣,៩ ៣,៩ ៣,៨ 

៦ 
អន្តរាគមនេ៍លើទីផ រប្តូរ្របាក់  
ទិញដុលារអាេម៉រិក(លក់ដុលារអាេម៉រិក) 

លានដុលារអាេម៉រិក ១.៣២៤ (២១០) (៤៨) 

៧ អតិផរណា(ការែ្រប្របួលពីមួយឆំាេទៅមួយឆំា) ភាគរយ ១,៩ ២,៩ ៣ 

៨ 
អ្រតាប្តូរ្របាក់េធៀបនឹងដុលារអាេម៉រកិ(មធ ម្របចំា
ឆំា) 

 
៤.០៦១ ៤.០៩០ ៤.០៨៤ 

្របភព : ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា   



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 
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តារាង៣.២៦ : សូចនាករវស័ិយធនាគារនិងលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត ឆំា២០១៩-២០២១ 

ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល 
ឆំា២០២១ 

១ ្រទព សកម្ម ្រទីលានេរៀល ១៧២,១០ ២០៣,៤៨ ២២១,៧៩ 
២ ឥណទានេទៅអតិថិជន* ្រទីលានេរៀល ១០២,០៧ ១២៥,០១ ១៣៧,២៤ 
៣ ្របាក់បេញ្ញើពីអតិថិជន** ្រទីលានេរៀល ១០៣,៥៦ ១២១,២៥ ១៣០,៨៤ 
៤ េដើមទុនបានបង់ជ្រមះ ្រទីលានេរៀល ១៩,៦៣ ២១,៧២ ២៤,០៨ 
៥ ្របាក់បេញ្ញើជាេរៀល*** ្រទីលានេរៀល ៧,៥១ ៩,៥៥ ១៦,០០ 
៦ ្របាក់បេញ្ញើជារូបិយបណ្ណ*** ្រទីលានេរៀល ៩៦,០៥ ១១១,៧០ ១២៦,២៥ 
៧ អនុបាតសន្ទនីយភាព % ១៥៥,៨% ១៦១,៣% ១៦០,៥% 

៨ អនុបាតសាធនភាព % ២៤,០% ២៣,២% ២៤,៣% 

៩ អនុបាតឥណទានមិនដំេណើរការ % ២,០% ២,១% ២,៥% 
 

*ឥណទានេទៅអតិថិជន(មិនរាប់បញ្ចូលឥណទានេទៅអតិថិជនអនិវាសជននិងមិនរាប់បញ្ចូលឥណទានេទៅ្រគឹះសានធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ) 
**្របាក់បេញ្ញើពីអតិថិជន(មិនរាប់បញ្ចូល្របាក់បេញ្ញើពី្រគឹះសានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ) 
***្របាក់បេញ្ញើ(រាប់បញ្ចូល្របាក់បេញ្ញើពី្រគឹះសានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ) 
្របភព : ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា 

តារាង៣.២៧ : សូចនាករវស័ិយមី្រកូហិរញ្ញវត្ថនិុងលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត ឆំា២០១៩-២០២១ 

ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល 
ឆំា២០២១ 

១ ្រទព សកម្ម ្រទីលានេរៀល ៣៥,៨៩ ៣៤,២៩ ៣៧,០១ 

២ ឥណទានេទៅអតិថិជន ្រទីលានេរៀល ២៩,៣៦ ២៧,៥៣ ៣០,៧៩ 

៣ ្របាក់បេញ្ញើពីអតិថិជន ្រទីលានេរៀល ១៥,៣៩ ១៤,៤៧ ១៥,៨៩ 

៤ េដើមទុនបានបង់ជ្រមះ ្រទីលានេរៀល ៣,៤៧ ៣,៦៦ ៤,១២ 

៥ ្របាក់បេញ្ញើជាេរៀល ្រទីលានេរៀល ២,០២ ១,៦៧ ១,៧៦ 

៦ ្របាក់បេញ្ញើជារូបិយបណ្ណ ្រទីលានេរៀល ១៣,៣៦ ១២,៨១ ១៤,១៣ 

៧ អនុបាតសន្ទនីយភាព % ១៧៨,១% ២៤០,៤% ១៧២,១% 

៨ អនុបាតសាធនភាព % ១៩,០% ២២,៤% ២៣,៥% 

៩ អនុបាតឥណទានមិនដំេណើរការ % ០,៨% ១,៨% ២,៣% 
 

្របភព : ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា 
៣.៩៥- ក្រមិតដុលារូបនីយកម្មខ្ពស់ េនៅែតជាប ្របឈមស្រមាប់ការរក ស្ថិរភាពៃថ្លនិងអ្រតា
ប្តូរ្របាក់េនៅកម្ពុជា។ ការេ្របើ្របាស់្របាក់េរៀល េទាះបីជាេកើនេឡើង បុ៉ែន្តក្រមិតដុលារូបនីយកម្ម



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 
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ហាក់មានស្ថិរភាពក្នុងរយៈេពលបុ៉នានឆំាចុងេ្រកាយេនះ េដាយសារកំេណើនៃនការេ្របើ្របាស់
រូបិយបណ្ណ ជាពិេសស្របាក់ដុលារអាេម៉រិក។ េដាយកង្វះបទពិេសាធេលើែផ្នកដំេណាះ្រសាយ
ពិេសស ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា្រតូវពឹងែផ្អកេលើជំនួយបេច្ចកេទសពីមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិង
ធនាគារពិភពេលាកេដើម ីបណ្ដុះបណា្ដលនិងជួយេធ្វើេសចក្តី្រពាងច ប់ស្តីពីដំេណាះ្រសាយពិេសស។ 
េទាះជាយ៉ាងណា ការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ បានពន រេពលដល់ការបណ្ដុះបណា្ដលនិង
ការពិេ្រគាះេយាបល់នានាែដលេធ្វើឱ ការងារេធ្វើេសចក្ដី្រពាងច ប់មានការយឺតយា៉វ។  

៥- ករអភិវឌ វិសយ័ឯកជននិងករងរ 

៥.១- ករអភិវឌ ទីផ រករងរ 
៣.៩៦- ្រកសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានការដាក់េចញនូវែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍វិស័យការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ 
២០១៩ -២០២៣ និងបន្តជំរុញការអនុវត្តនូវ្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយនានា ដូចជាេគាល
នេយាបាយអភិវឌ ន៍វិស័យឧស ហកម្មកម្ពុជា ២០១៥ -២០ ២៥ េគាលេដៅអភិវឌ ្របកប 
េដាយចីរភាពកម្ពុជា ២០១៦ -២០៣០  េគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីមុខរបរនិងការងារ 
២០១៥ -២០២ ៥ ្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយជាតិគំាពារសង្គម ២០១៦ -២០២៥  កម្មវិធី
ការងារសមរម របស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ២០១៩-២០២៣ េគាលនេយាបាយស្តីពី
េទសន្តរ្របេវសន៍ការងារស្រមាប់្របេទសកម្ពុជា ២០១៩ -ងនិងែផនការជាតិ្របឆំា ២០២៣
ការកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារនិងការលុបបំបាត់ទ្រមង់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតៃនពលកម្មកុមារ ២០១៦-
២០២៥ 

 បានអនុវត្តេដាយភាពេជាគជ័យនូវអនុសាសន៍ទំាង១០ របស់ សេម្តចេតេជានាយករដ្ឋម្រន្តី 
ែដលបានដាក់េចញក្នុងកម្មវិធីសំេណះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករនិេយាជិតេរាងច្រក
េនៅទូទំាង្របេទស េដាយបានេធ្វើឱ អ្រតាមានការងារេធ្វើេនៅកម្ពុជាមានរហូតដល់ ៩៩,៣%។ 
បែន្ថមពីេលើការងារក្នុង្រសុក ្រកសួងបានខិតខំព្រងឹងនិងព្រងីកកិច្ចសហ្របតិបត្តិការជាមួយ
បណា្ដ្របេទសនានាេដើម ីបេង្កើតទីផ រការងារេនៅេ្រកៅ្របេទស ែដលមកដល់បច្ចុប ន្ន ពល
ករកម្ពុជា្របមាណ១,៣លាននាក់ កំពុងសាក់េនៅនិងេធ្វើការេនៅបរេទស េដាយបានបញ្ជូន
្របាក់បេញ្ញើមកក្នុង្របេទសវិញក្នុងមួយឆំា្របមាណ៣បី៊លានដុលារអាេម៉រិក។ ទន្ទឹមគាេនះ 
្របាក់ឈ្នួលអប បរមាស្រមាប់វិស័យវាយនភណ កាត់េដរ និងផលិតែស កេជើងក៏បានេកើន
េឡើងក្នុងឆំា២០១៩ ចំនួន១៨២ដុលារអាេម៉រិកក្នុងមួយែខ េហើយេទាះ្របឈមនឹងការរីក
រាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏បានឈ្នួលអប បរមា្រតូវបានដំេឡើងចំនួន១៩០ដុលារ អាេម៉រិក
ក្នុងមួយែខ េនៅឆំា២០២០ និងចំនួន១៩២ដុលារអាេម៉រិកក្នុងមួយែខ េនៅឆាំ២០២១ ផងែដរ 
េបើបូកនឹង្របាក់អត្ថ្របេយាជន៍បែន្ថម កម្មករនិេយាជិតមាក់អាចទទួល្របាក់ឈ្នួលពី២០៩ 
ដល់២២០ដុលារអាេម៉រិកក្នុងមួយែខ 
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 បានព្រងឹងការអនុវត្តច ប់ស្តីពីការងារ លិខិតបទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ ការចុះេធ្វើអធិការកិច្ច
ក្នុងេពលែតមួយសំេដៅកាត់បន្ថយបន្ទុករបស់មាស់េរាងច្រក សហ្រគាស និងធានា្របសិទ្ធ
ភាពនិងអនុេលាមភាពតាមច ប់ េហើយ្រកុមការងារអធិការកិច្ចអន្តរ្រកសួងបានចុះេធ្វើអធិការ 
កិច្ចរួមគាែតមួយដងក្នុង១ឆំា ្រពមទំាងបានបន្តការេលើកកម្ពស់លក្ខខណការងារ សុវត្ថិភាព 
និងសុខភាពការងារ ជាពិេសសេផាតេលើក្រមិតហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងបទដានស្នូលៃន
លក្ខខណការងារ សុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ ដូចជាេសវាសេ្រងា្គះអប បរមា បន្ទប់បំេបៅ
កូន កែន្លងហូបបាយេនៅតាមតំបន់ឧស ហកម្ម 

 បានព្រងឹងយន្តការេដាះ្រសាយវិវាទការងារ ការេដាះ្រសាយកូដកម្ម បាតុកម្ម តាមរយៈគណៈ
កម្មការស្រមាប់េដាះ្រសាយប កូដកម្ម បាតុកម្មេនៅតាម្រគប់មុខស  និងសហការ
ជាមួយអង្គការៃដគូពាក់ព័ន្ធ និេយាជក សហជីព សង្គមសីុវិល េដើម ីអភិវឌ សុខដុមនីយកម្ម 
សង្គមនិងទំនាក់ទំនងវិជាជីវៈ និងការេលើកកម្ពស់សិទ្ធិេសរីភាពអង្គការវិជាជីវៈ េហើយអ្រតា
ៃនវិវាទការងារែដលបានេដាះ្រសាយក៏មានអ្រតាខ្ពស់្របមាណ៨០% ក្នុងមួយឆំាផងែដរ 

 បានចូលរួមអនុវត្ត្របកបេដាយេជាគជ័យនូវកញ្ចប់វិធានការរបស់រាជរដាភិបាល េដាយបាន
េបើកផ្តល់្របាក់ឧបត្ថម្ភដល់កម្មករនិេយាជិតវិស័យវាយនភណ កាត់េដរ ផលិតែស កេជើង 
និងផលិតផលិតផលេធ្វើដំេណើរនិងកាបូប និងវិស័យេទសចរណ៍ែដលព ួរកិច្ចសន ការងារ 
េដាយសារជំងឺកូវីដ -១៩ ្រពមទំាងបានស្រមបស្រមួលនិងចូលរួមយុទ្ធនាការជាតិចាក់វា៉ក់
សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ដល់្របជាពលរដ្ឋ ជាពិេសសកម្មករនិេយាជិតេនៅតាមេរាងច្រក សហ
្រគាស បានសរុប្របមាណ៥៩មឺុននាក់។ ្រកសួងបានខិតខំព្រងឹងវិធានសុខាភិបាល លក្ខខណ 
ការងារ និងែកស្រមួលវិធានអនាម័យ សុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ េនៅតាមេរាងច្រក សហ
្រគាស និងព្រងឹងការអប់រផ ព្វផ យការយល់ដឹងអំពីផលវិបាកេដាយសារការរីករាលដាល
ៃនជំងឺកូវីដ -១៩  េដើម ីចូលរួមកាត់បន្ថយការឆ្លងពីកម្មករនិេយាជិតមាក់េទៅមាក់េទៀត និងេធ្វើ
ឱ េរាងច្រក សហ្រគាសអាចដំេណើរការជា្រប្រកតី ធានាបាននូវនិរន្តរភាពអាជីវកម្មផលិត 
កម្ម ជួយកាត់បន្ថយនូវការបាត់បង់ការងារេធ្វើនិងចំណូលរបស់កម្មករនិេយាជិត  

 បានបេង្កើត្រកុមការងារេដាះ្រសាយការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ តាមបណា្ដេរាងច្រក 
សហ្រគាសនានា ក្នុងរាជធានី េខត្ត ក្នុងវិស័យការងារ និងបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ េដាយ
កំណត់លក្ខណវិនិច្ឆ័យក្នុងការផាកនិងេបើកេឡើងវិញនូវសកម្មភាពអាជីវកម្ម ផលិតកម្ម េដាយ 
វិធានការរដ្ឋបាល។ ជាមួយគាេនះ ្រកសួងក៏បានដាក់េចញនូវវិធានការចំាបាច់នានា េពល
េបើកដំេណើរការេរាងច្រក សហ្រគាសេឡើងវិញ េដាយអនុវត្តវិធានការការពារការរីករាលដាល
ជំងឺកូវីដ-១៩ ្រកសួងបានចុះវាយតៃម្លអំពីក្រមិតហានិភ័យៃនការផាកសកម្មភាពអាជីវកម្ម
ផលិតកម្មរបស់េរាងច្រកសហ្រគាសទំាង្រសុងឬែផ្នកខ្លះៃនេរាងច្រក សហ្រគាស 

 បានព្រងឹងនិងព្រងីកយន្តការ “េវទិកាការងារ”  េដាយបានេរៀបចំពិព័រណ៍ការងារ ទិវាេ្រជើស
េរីសកមាំងពលកម្មថាក់ជាតិនិងេនៅតាមមូលដានសរុបចំនួន១០៩េលើក និងបានព្រងីកការ
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ផ្តល់េសវាការងារទូទំាង្របេទសេដាយសារការព្រងីកេសវាមជ មណលការងាររហូតដល់
ចំនួន១៤និងមជ មណលការងារចល័តចំនួន៣ និងការេកើនេឡើងៃនការេ្របើ្របាស់បេច្ចក
វិទ ព័ត៌មានក្នុងការផ្តល់េសវា ្របសិទ្ធភាព និងគុណភាពៃនការផ្តល់េសវា  

 បានេរៀបចំច ប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមថ្មី េនៅឆំា២០១៩ ែដលមានវិសាលភាពកាន់ែត
ទូលំទូលាយ ធានាសង្គតិភាពនិងសមធម៌រវាងម្រន្តីរាជការសាធារណៈនិងកម្មករនិេយាជិត 
និងបានព្រងឹងការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គម េដាយបានចុះបញ្ជិកាសមាជិកែផ្នកហានិភ័យ
ការងារស្រមាប់កម្មករនិេយាជិត និងស្រមាប់ម្រន្តីរាជការសាធារណៈ អតីតម្រន្តីរាជការ អតីត
យុទ្ធជន េដាយបានចុះបញ្ជិកាសមាជិកសរុបចំនួន២,៤លាននាក់ (្រសី១,៥លាននាក់) និង
បានផ្តល់តាវកាលិកែផ្នកហានិភ័យការងារចំនួន១៦៤.៦៦២នាក់ ចំណាយថវិកាអស់ 
១៥១,៣៣បី៊លានេរៀល។ ្រកសួងបានបន្តការពិនិត ព បាលជំងឺេដាយមិនបង់្របាក់ជូនកម្ម
ករ និេយាជិត តាមរយៈការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមែផ្នកែថទំាសុខភាព េដាយបានព្រងីក
សមាជិកដល់ចំនួន្របមាណ២,៦លាននាក់(្រសី១,៦លាននាក់) និងមានអ្នកេទៅេ្របើ្របាស់
េសវាេកើនដល់ចំនួន៨ ០៩៨ ០៤០ដង/នាក់ និងចំណាយថវិកាអស់្របមាណ១ ០០០,៤១
បី៊លានេរៀល េហើយបានកំពុងេរៀបចំដាក់ឱ ដំេណើរការអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមែផ្នក្របាក់
េសាធននាេពលខាងមុខេនះផងែដរ។ 

៣.៩៧- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ បានជួប្របទះ
ប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖  

 ការអនុវត្តសិទ្ធិេសរីភាពសហជីពផ្ទុយពីលក្ខន្តិកៈសហជីព ការមិនេគារពភាពជាតំណាង
បំផុត និងបទប ញ្ញត្តិជាធរមានែដលមិន្រសបតាមច ប់ស្តីពីសហជីព បណា្ដលឱ េកើត
មានវិវាទ េហើយដឹកនំាេធ្វើកូដកម្មេដាយខុសនីតិវិធីច ប់ និងមិនបានបំេពញកាតព្វកិច្ច
តាមផ្លូវច ប់ក្នុងការបញ ប់កម្មករនិេយាជិត ែដលជាជន្រតូវបានការពារ 

 ការេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលដល់កម្មករនិេយាជិតនិងនិេយាជកេនៅមានក្រមិត ែដលេធ្វើឱ
ការយល់ដឹងពីរេបៀបរបបេធ្វើការងារ សិទ្ធិការងារ ច ប់ស្តីពីការងារ ច ប់ស្តីពីសហជីព និង 
លិខិតបទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធេនៅមានក្រមិត 

 ការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ -ពាល់ដល់ែខ ្រចេធ្វើឱ ប៉ះ ១៩ វាក់ផលិតកម្ម ការផលិត និង
ការតវា៉េកើតេចញជាកូដកម្ម បាតុកម្ម ទាមទារ្របាក់ឈ្នួល និងអត្ថ្របេយាជន៍េផ ងៗ មកពី
ការលុបការប ទិញ ការព ួរកិច្ចសន ការងារ ការកាត់បន្ថយចំនួនកម្មករនិេយាជិត ការ
ព ួរការងារ និងការបិទទារែលងដំេណើរការ េហើយចំនួនកម្មករនិេយាជិតបានចុះបញ្ជិកា 
ការបង់ភាគទានទំាងែផ្នកហានិភ័យនិងែផ្នកែថទំាសុខភាពក៏មានការថយចុះ 

 ្របាក់ឈ្នួលអប បរមាបច្ចុប ន្នមានវិសាលភាព្រតឹមែតវិស័យវាយនភណកាត់េដរ និងផលិត 
ែស កេជើង ែដល្រតូវសិក ពីលទ្ធភាពបែន្ថមក្នុងការព្រងីកវិសាលភាព និងទាមទារឱ មាន 
ការវិភាគែបបេសដ្ឋកិច្ចស្មុគសាញនិងេ្របើ្របាស់ធនធានេ្រចើន និងមិនទាន់មានឧបករណ៍ 
និងយន្តការក្នុងការតាមដាន វាយតៃម្លបែ្រមប្រមួល្របាក់ឈ្នួលអប បរមាេនៅកម្ពុជា 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  92 

 កង្វះខាតការ្រគប់្រគងនិងការផ្តល់ឯកសារ្រសបច ប់ជូនពលករ នីតិវិធី និងការេរៀបចំ
ែបបបទបញ្ជូនពលករេទៅបរេទសមានរយៈេពលែវង ្រពមទំាងតួនាទីរបស់ទីភាក់ងារ
េ្រជើសេរីសឯកជនមួយចំនួនេនៅមានក្រមិត ែដលត្រមូវឱ បន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុ
វត្តេគាលនេយាបាយស្តីពីេទសន្តរ្របេវសន៍ការងារស្រមាប់្របេទសកម្ពុជា  

 ការយល់ដឹងអំពី្របកាសនិងបទប នានារបស់កម្មករនិេយាជិតែខ្មរ ជនបរេទស និេយាជក 
អ្នក្រគប់្រគង និងរដ្ឋបាល េនៅតាមេរាងច្រក សហ្រគាស េនៅមានក្រមិតក្នុងការបំេពញ
ែបបបទក្នុងការចុះបញ្ជីតាមរយៈ្របព័ន្ធស្វ័យ្របវត្តិកម្ម និងការេ្របើ្របាស់ហត្ថពលកម្ម
បរេទស។ 

៥.២- ករេលើកសទយួសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និងសហ្រគិនភព 
៣.៩៨-  ្រកសួងឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ សេ្រមចបានសមិទ្ធផល        
សំខាន់ៗទាក់ទងនឹងសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ មដូចខាងេ្រកាម៖ 

 សហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម និងសិប កម្មែដលស្ថិតេ្រកាមការ្រគប់្រគងរបស់្រកសួង
សរុបមានចំនួន៤៣ ០៨២មូលដាន  សរុបកមំាងពលកម្មចំនួន៤២៨ពាន់នាក់ 

 បានអនុវត្តេគាលនេយាបាយេលើកទឹកចិត្តែផ្នកពន្ធដារចំេពាះសហ្រគាសធុនតូចនិង
មធ ម និងការេលើកទឹកចិត្តែផ្នកឥណទាន តាមរយៈធនាគារសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម 
និងការែកទ្រមង់អ្រតាការ្របាក់កម្ចីស្រមាប់វិស័យេនះ និងបានកំពុងអនុវត្តបន្តេដាយយក
ចិត្តទុកដាក់ 

 បន្តេធ្វើ្របតិភូកម្មអំណាចជូនដល់រដ្ឋបាល្រកុង ្រសុក េខត្ត និងមន្ទីរឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត 
បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ េដើម ីឱ កាន់ែតមាន្របសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងការ្រគប់្រគងមូលដាន 
សហ្រគាស េរាងច្រក ឧស ហកម្ម សិប កម្ម្រគប់្របេភទ តាមបទប ញ្ញត្តិច ប់ជាធរមាន  

 បានបន្តការយកចិត្តទុកដាក់បែន្ថម និងខិតខំបេ្រមើេសវាសាធារណៈជូនធុរជនឱ បានល្អ 
ឱ បានេលឿន និងមានតមាភាព េដាយបែង្វរេទៅរកការអនុវត្តតាម្របព័ន្ធអនឡាញឱ បាន
ជាអតិបរមា 

 បានបញ្ចប់េសចក្តី្រពាងេគាលនេយាបាយេលើកទឹកចិត្ត សហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម និង
សិប កម្ម ែចកេចញជាបីែផ្នក គឺែផ្នកបេច្ចកេទស ែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងែផ្នកទីផ រ 

 បានសាកល ងបេង្កើតសួនេអកូ សហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម េនៅេខត្តកណា្ដល និងពីរ
កែន្លងេទៀតេនៅេខត្តកំពង់ចាមនិងកំពង់ឆំាង េ្រកាម្របធានបទ“េខត្តមួយសួនសហ្រគាស 
ធុនតូចនិងមធ ម និងសិប កម្មមួយ” តាមរយៈកិច្ចសហ្របតិបត្តិការេមគង្គ ឡានឆាង 

៣.៩៩-   ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ ្រកសួងឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ 
បានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិៃនជំងឺកូវីដ-១៩ បានេធ្វើឱ ការជំរុញដំេណើរការេរាងច្រក ការបេង្កើតេរាង 
ច្រកថ្មី និងមូលដានេរាងច្រកសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម និងសិប កម្ម បានជួបឧបសគ្គ 
និងមានតួេលខថយចុះែដលមិនធាប់មានពីមុន  
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ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  93 

 ខ្វះធនធានមនុស មានសមត្ថភាព ជាពិេសសែផ្នកអភិវឌ វិធីបេច្ចកវិទ ព័ត៌មានស្រមាប់ 
េរៀបចំ្របព័ន្ធអនឡាញKey Single Portal  ក្នុងការចុះបញ្ជីអនឡាញនិងេសវាកម្មេផ ង
េទៀតរបស់្រកសួង 

 យន្តការ្រចកេចញចូលែតមួយឬដំបូលែតមួយស្រមាប់្របមូលទិន្នន័យ និងចុះបញ្ជីសហ
្រគាសធុនតូចនិងមធ ម និងសិប កម្ម មិនទាន់ដំេណើរការេពញេលញេនៅេឡើយ េដាយ្រតូវ
ការេពលេវលានិងការចូលរួមរបស់សាប័នពាក់ព័ន្ធ 

 សហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម និងសិប កម្មេនៅរាយបា៉យមិនទាន់្របមូលផ្ដុំេនៅេឡើយ 
េហើយយន្តការស្រមាប់ផ្ដល់និងទទួលព័ត៌មានអំពីសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម និងសិប
កម្មេនៅមានក្រមិត  

 លទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ េដើម ីេលើកម្ពស់សមត្ថភាពវិស័យសហ្រគាសធុនតូចនិង
មធ ម និងសិប កម្ម េនៅេចាទជាប េនៅេឡើយ។ 

៣.១០០- េដើម ីចូលរួមអនុវត្ដេគាលនេយាបាយជាអាទិភាពរបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទាក់
ទាញការវិនិេយាគ េដើម ីបេង្កើតចេងា្កមសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជា
បានអនុវត្តសកម្មភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បាននិងកំពុងគិតគូរផ្ដល់ការេលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិេយាគបេង្កើតបណ្ដុំសហ្រគាសធុនតូច
និងមធ ម ក្នុងវិស័យអាទិភាព េនៅក្នុងេសចក្ដី្រពាងច ប់ថ្មីស្តីពីវិនិេយាគ  

 បានេរៀបចំសិកា្ខសាលាស្ដីពីការតភាប់រវាង្រកុមហុ៊នវិនិេយាគផាល់ពីបរេទសនិងសហ
្រគាសធុនតូចនិងមធ មេនៅកម្ពុជា េដាយសហការជាមួយសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ 

 បានចូលរួមសិកា្ខសាលាស្តីពីការផ ព្វផ យអនុ្រកឹត ស្តីពីការេលើកទឹកចិត្តែផ្នកពន្ធដារ
ដល់សហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម ក្នុងវិស័យអាទិភាព  

 បានចូលរួមក្នុងកិច្ច្របជុំផាស់ប្ដូរបទពិេសាធស្ដីពីការេរៀបចំចេងា្កមសិប កម្មខាតតូចនិង  
មធ ម។ 

៣.១០១-  ្រកសួងពាណិជកម្ម សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 
 អភិវឌ កិច្ចការ្រសាវ្រជាវនិងបណ្ដុះបណា្ដលពាណិជ្ជកម្ម (១)បានេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដល 

េនៅថាក់ជាតិស្តីពីការ្រគប់្រគងហានិភ័យអាជីវកម្មនិងលក្ខខណស្តង់ដាពាណិជ្ជកម្ម (២)
បានេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលេនៅថាក់េ្រកាមជាតិស្តីពីការែស្វងរកទីផ រ ម៉ាកសមា្គល់ភូមិ
សា្រស្តទំនិញ នីតិវិធីនំាេចញនំាចូលកសិផល ការេ្របើ្របាស់ច ប់កម្មសិទ្ធិប  អ្នក
តំណាង្រសបច ប់ក្នុងការេសើ្នសំុឯកសារនំាេចញ នំាចូលផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន  
កិច្ចស្រមួលពាណិជ្ជកម្មេនៅកម្ពុជា (៣)បានសិក ្រសាវ្រជាវជាបឋមេលើដំណំាេចក សាយ 
ចន្ទី េបាះពុម្ពអត្ថបទ្រសាវ្រជាវទាក់ទងនឹងរបំាងពន្ធគយនិងរបំាងមិនែមនពន្ធគយ េលើមុខ
ទំនិញសកានុពលស្រមាប់ការនំាេចញ ការសិក ្រសាវ្រជាវស្តីពីPublic Private Partnership 
for Social Goods ចូលរួមេធ្វើការសិក ្រសាវ្រជាវអំពីយុទ្ធសា្រស្តពាណិជ្ជកម្មេដើម ីទាញ
យក្របេយាជន៍ជាអតិបរិមាពីការអនុវត្តកិច្ច្រពមេ្រពៀងពាណិជ្ជកម្មេសរីរបស់កម្ពុជា 
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 អភិវឌ កិច្ចការពាណិជ្ជកម្មេនៅតាមរាជធានី េខត្ត (១)បានផ ព្វផ យនិងជំរុញទស នៈថ្មីៗ 
េដើម ីព្រងីកសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម ដូចជាជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ ការផលិត
ទំនិញសរីរាង្គតាមត្រមូវការទីផ រ ជំរុញការអភិវឌ សហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម សិក
ទំនិញសកានុពល (២)បានផ្ដល់ការ្របឹក និងពិេ្រគាះេយាបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជី
ពាណិជ្ជកម្មនិងការេធ្វើអាជីវកម្ម េសវាកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម (៣)បានេរៀបចំផ រចុងសបាហ៍ េដើម ី
ដាក់តំាងលក់បែន្លសុវត្ថិភាព មាន់ែ្រស ពងមាន់ែ្រស អង្ករ្របណីត និងដំណាំកសិផលដៃទ
េទៀត (៤)បានចូលរួមេវទិកាសាធារណៈេដើម ី្របមូលយកនូវសំណូមពររបស់្របជាពលរដ្ឋ 
និងអាជីវករទាក់ទងនឹងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម សំេដៅផ្តល់នូវដំេណាះ្រសាយចំេពាះមុខទាន់េពល 
េវលា (៥)បានផ ព្វផ យែណនំាអំពីត្រមូវការទីផ រ ពិេសសចំេពាះមុខទំនិញកសិផល 
ែដលជាត្រមូវការទីផ រក្នុង្រសុកនិងទីផ រអន្តរជាតិ េដើម ីត្រមង់ទិសឱ កសិករអាចសេ្រមច 
ចិត្តដំាដុះបាន្រតឹម្រតូវេជៀសវាងការធាក់ៃថ្លនិងទំនិញកកស្ទះ (៦)បានចុះបងាត់បេ្រងៀន
កសិករពីចំេណះដឹងអាជីវកម្មនិងរេបៀបកត់្រតាេសៀវេភៅដល់សមា ជិក្រកុមផលិត (៧)បាន
េរៀបចំចេងា្កម(អ្នក្របមូលទិញ អ្នកផលិត អ្នកផ្តល់េសវា) េលើផលិតផលមាន់ែ្រស ដំឡូង
មី បែន្ល និងផលិតផលដៃទេទៀតែដលមានការតភាប់រវាងអ្នកទិញទំនិញនិងអ្នកលក់ទំនិញ 
រវាងទំនិញនិងេសវា (៨)បានពន ល់ែណនំាពីរេបៀបេ្រជើសេរីស និងការដាក់តំាងលក់នូវ
ទំនិញជាេ្រគឿងឧបេភាគនិងបរិេភាគ ្រពមទំាងេធ្វើការអប់រក៏ដូចជាែណនំាដល់អាជីវករឱ
លក់ទំនិញែដលមានគុណភាពល្អ មានសាកស ្រតឹម្រតូវ និង្រសបតាមបទប ញ្ញត្តិៃនច ប់ 
និង(៩)បានស្រមបស្រមួលែខ បនាត់ឥណទានជាកម្ចីេដើម ីព្រងីកអាជីវកម្ម ផលិតកម្ម ែដល 
ផ្តល់េដាយធនាគារអភិវឌ ន៍ជនបទនិងកសិកម្ម 

 អភិវឌ េយនឌ័រក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម (១)បានេបើកវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលនិងវគ្គផ ព្វផ យ 
ផ្ដល់គំនិតនិងផាស់ប្ដូរឥរិយាបថអវិជ្ជមានទំាងឡាយែដលមានភាពេរីសេអើងដល់្រស្តី និង
េក្មង្រសី និងរារំាងដល់សកម្មភាពអសកម្មែដលនំាឱ គានការរីកចេ្រមើនេនៅក្នុងសង្គមជាតិ 
និងការេគារពសិទ្ធិមនុស  (២)បានប្រ បេយនឌ័រក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈសិកា្ខ
សាលានានាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង(៣)បានេរៀបចំែផនការយុទ្ធសា្រស្តប្រ បេយនឌ័រ 
ឆំា២០២១-២០២៥ ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម។ 

៣.១០២-  ទន្ទឹមនឹងសមិទ្ធផលខាងេលើ ប ្របឈមសំខាន់មួយែដល្រកសួងពាណិជកម្មកំពុង
បន្ត្របឈម គឺក្រមិតយល់ដឹងពីេគាលគំនិតេយនឌ័រនិងអនុស សីុ-ដ ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម 
របស់ម្រន្តីរាជការ អាជីវករ ពាណិជ្ជករ េនៅមានក្រមិត សមត្ថភាពផលិតទំនិញនិងេសវារបស់សហ
្រគាសធុនតូចនិងមធ មេនៅមានក្រមិតទាំងបរិមាណនិងគុណភាពេនៅេឡើយ។ 

៥.៣- ករេរៀបចំនិងអនុវត្តភពជៃដគូវិសយ័ ធរណៈនិងវិសយ័ឯកជន 
៣.១០៣- ្រកសួងពាណិជកម្ម សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ព្រងឹងការអភិវឌ វិស័យឯកជន (១)បានេរៀបចំអនុ្រកឹត ស្តីពីការទទួលសា្គល់សមាជិក
សភាពាណិជ្ជកម្មេខត្តេពាធិ៍សាត់ បនាយមានជ័យ ្រពះសីហនុ េកាះកុង មណលគិរី ្រកេចះ 
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ស្ទឹងែ្រតង រតនគិរី េសៀមរាប និងេខត្តឧត្តរមានជ័យ (២)បានេរៀបចំ្របកាសស្តីពីការ
ទទួលសា្គល់សមាសភាពការិយាល័យ្របតិបត្តិសភាពាណិជ្ជកម្មេខត្តកំពង់ស្ពឺ ្រពះសីហនុ 
និងមណលេខត្តកណា្ដល កំពង់ឆំាង និង្របកាសស្តីពីការទទួលសា្គល់្របធានសហព័ន្ធ 
្របធាន្រកុម្របឹក ភិបាល និងសមាជិក្រកុម្របឹក ភិបាលសហព័ន្ធ្រសូវអង្ករកម្ពុជាអាណត្តិ 
ទី៣ និង(៣)បានេរៀបចំេសចក្តី្រពាង្របកាសស្តីពីការបេង្កើត្រកុមការងារេរៀបចំការេបាះ
េឆាតេ្រជើសេរីសគណៈកមាធិការ្របតិបត្តិនិង្រកុម្របឹក ភិបាលៃនសមាគមេលើកកម្ពស់
េ្រមចកំពត 

 ព្រងឹងនិងព្រងីកកិច្ចស្រមួលពាណិជ្ជកម្ម (១)បានេរៀបចំ្របកាសស្តីពីក្រមងេសវាសាធា   
រណៈរបស់្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម េដើម ីកាត់បន្ថយតៃម្លេសវាសាធារណៈសំេដៅជំរុញកិច្ច
ស្រមួលពាណិជ្ជកម្ម (២)បានេធ្វើ្របតិភូកម្មក្នុងការេចញវិ បនប្រតប ក់េដើមកំេណើត
ទំនិញទ្រមង់ឌី(D) ស្រមាប់ទំនិញកសិផលដល់្រគប់មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មេខត្តជាប់្រពំែដន (៣) 
បានតភាប់្របព័ន្ធស្វ័យ្របវត្តិកម្មវិ បនប្រតេដើមកំេណើតទំនិញជាមួយធនាគារស្រមាប់
ទូទាត់តាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិក (៤)បានបណ្ដុះបណា្ដលអ្នកតំណាង្រសបច ប់ ក្នុងការ
េស្នើសុំឯកសារនំាេចញ នំាចូល និង(៥)បានតាមដាន ្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្លជា្របចាំ
េលើ្របសិទ្ធភាពៃនការអនុវត្តកិច្ចស្រមួលពាណិជ្ជកម្មជាមួយវិស័យឯកជន។ 

៥.៤- ករព្រងឹងករ្របកតួ្របែជង 
៣.១០៤- ្រកសួងពាណិជកម្ម សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 កិច្ចការ្របកួត្របែជងនិងកិច្ចការការពារអ្នកេ្របើ្របាស់ (១) បានេរៀបចំនិងចូលរួមកសាង
េសចក្តី្រពាងច ប់ស្តីពីការ្របកួត្របែជងនិងេគាលនេយាបាយ្របកួត្របែជងអាសា៊ន និង
(២)បានតាមដាន ្រតួតពិនិត  និងស្រមបស្រមួលជា្របចំាេលើប ពាក់ព័ន្ធនឹងការ្របកួត
្របែជងេដាយមិនេសាះ្រតង់ 

 ព្រងឹងយន្តការេដាះ្រសាយវិវាទពាណិជ្ជកម្ម (១)បានស្រមបស្រមួលនិងេដាះ្រសាយជា
មូលដានេលើវិវាទពាណិជ្ជកម្ម និង(២)បានសហការជាមួយមជ មណលជាតិៃនមជ ត្តការ
ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម និងជំរុញដំេណើរការតុលាការពាណិជ្ជកម្ម េដើម ីធានាឱ ការេដាះ្រសាយ
វិវាទពាណិជ្ជកម្ម្របកបេដាយភាព្រតឹម្រតូវនិងការ្របកួត្របែជងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មមាន 
ភាពេសាះ្រតង់។ 

៣.១០៥- ប ្របឈមសំខាន់មួយែដល្រកសួងពាណិជ្ជកម្មជួប្របទះ គឺកិច្ចសហ្របតិបត្តិការ
រវាងសាប័នពាក់ព័ន្ធេនៅមានក្រមិតែដលនំាមកនូវការយល់្រចឡំចំេពាះសមត្ថកិច្ចទទួលខុស្រតូវ
ជាក់លាក់តាមអាណត្តិការងារ។ 

៦- ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភពនិងបរយិបនន 
៦.១- ករេលើកសទយួវិសយ័កសកិមមនិងករអភិវឌ ជនបទ 
៣.១០៦- ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជា(ក.អ.ក.) បានអនុវត្តសកម្មភាពសំខាន់ៗ ក្នុងការេលើក
កម្ពស់ឧស ហកម្មែកៃច្ន តាមរយៈការជំរុញការវិនិេយាគេលើការែកៃច្នកសិផលែដលមានសកានុពល
មានដូចខាងេ្រកាម៖ 
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 បានចុះកិច្ច្រពមេ្រពៀងជាមួយ្រកុមការងារកាវា៉ក់ក្នុងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការកម្មវិធីែខ ្រចវាក់ 
តៃម្លកសិកម្មកម្ពុជា អូ្រសាលី ស្តីពីការេលើកកម្ពស់ការវិនិេយាគក្នុងវិស័យកសិចំណីអាហារ 
េនៅកម្ពុជា ែដលក្នុងេនាះបានបេង្កើតែផ្នកទទួលបន្ទុកវិស័យកសិចំណីអាហារ្របចាំេនៅ
ក.អ.ក. ែដលមានម្រន្តីបេងា្គលច ស់លាស់ទទួលការងារេនះ និងេរៀបចំឱ មានការចូលរួម
ពីសំណាក់ម្រន្តីបេងា្គលពី្រកសួងពាក់ព័ន្ធផងែដរ េដើម ីងាយ្រសួលក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដល
និងែចករែលកបទពិេសាធ ែដលសមិទ្ធផលេនះគឺជាែផ្លផា្កមួយៃនកិច្ចសហ្របតិបត្តិការ
កម្មវិធីែខ ្រចវាក់តៃម្លកសិកម្មកម្ពុជា អូ្រសាលី ស្តីពីការេលើកកម្ពស់ការវិនិេយាគក្នុងវិស័យ
កសិចំណីអាហារេនៅកម្ពុជា។ 

៣.១០៧-  ្រកសួងពាណិជ្ជកម្មសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការបេង្កើនផលិតភាពផលិតកម្មែផ្នកកសិកម្ម (១) ព្រងឹងនិងព្រងីកផលិតភាពការអនុវត្ត 
“គេ្រមាងជំរុញទីផ រស្រមាប់កសិកម្មខាតតូច” ែដលេផាតេលើការបេង្កើនបរិមាណគុណ
ភាពនិងការែកៃច្នៃនផលិតផល៥្របេភទគឺ្រសូវ្រកអូប បែន្ល មាន់ែ្រស ដំឡូងមី និងសរៃស 
សូ្រត ្រគបដណ្ដប់១៧េខត្ត (២) សហការជាមួយកម្មវិធីែខ ្រចវាក់តៃម្លកសិកម្មកម្ពុជា      
អូ្រសាលី េដើម ីេរៀបចំពិធី្របកាសដាក់ឱ េ្របើ្របាស់ជាផ្លូវការនូវលទ្ធផលៃនការសិក ្រសាវ
្រជាវស្តីពី “ទីផ រស្រមាប់ផលិតផលកសិកម្មែដលមានតៃម្លខ្ពស់របស់កម្ពុជា”(៣) ជំរុញ
ផលិតផលកសិកម្មកម្ពុជាឱ មានការេ្របើ្របាស់កាន់ែតេ្រចើនជំនួសឱ ការនំាចូលនិងឈាន
េទៅរកការនំាេចញេទៅលក់េនៅេលើទីផ រអន្តជាតិ (៤) ព្រងឹងនិងព្រងីកនូវយុទ្ធនាការទិញ
ផលិតផលែខ្មរ ជាពិេសសផលិតផលកសិកម្ម និង(៥) ចូលរួមអភិវឌ សាប័នក្នុងវិស័យ
ឯកជនេលើែផ្នកកសិកម្ម 

 ព្រងឹងនិងព្រងីកនូវសន្តិសុខេស ៀង (១) តាមដានស្តុកផលិតផលក្នុង្រសុកចំាបាច់
ស្រមាប់ ជីវភាព្របចំាៃថ្ង (២) ព្រងឹងនិងែថរក ស្តុកយុទ្ធសា្រស្តេស ៀងេ្រតៀមប្រមុង
ស្រមាប់ចូលរួម អន្តរាគមន៍សេ្រងា្គះដល់ជនរងេ្រគាះេដាយទឹកជំនន់ ខ ល់ព ុះ និងេ្រគាះ
មហន្តរាយេផ ងៗ (៣) ព្រងឹងនិងធានានូវស្ថិរភាពតៃម្លអង្ករទីផ រក្នុង្រសុក េដើម ីរក នូវ
ផល្របេយាជន៍ជីវភាពរស់េនៅរបស់្របជាជន និងទប់សា្កត់កំុឱ ជនេឆ្លៀតឱកាសេធ្វើឱ
ចលាចលេនៅេលើទីផ រ (៤) ព្រងឹងនិងព្រងីកការចរចាេទ្វភាគីស្តីពីការេធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
អង្ករ (៥) ចូលរួមពិនិត  េរៀបចំគេ្រមាងជំរុញផលិតកម្ម្រសូវ និងការនំាេចញអង្ករក្នុង
្រកបខ័ណឥណទានសម ទានសហ្របតិបត្តិការពីសាធារណរដ្ឋ្របជាមានិតចិនជាមួយ
្រកសួងេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងភាគីចិន និង(៦) អភិវឌ សមត្ថភាពផលិតនិងស្តុកទុក
្រសូវ/អង្ករេដើម ីបេង្កើនសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ក្នុងេពលចាំបាច់។ 
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៣.១០៨-  ចាប់ពីឆំា២០១៩មកដល់ពាក់កណា្ដលឆាំ២០២១េនះ ្រកសួងបានបណ្ដុះបណា្ដលម្រន្តី
សរុបចំនួន២.៣០៨នាក់។ េដាយែឡក្រកសួង បានបេង្កើតមជ មណលបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ 
មូលដាន រួមមានជំនាញកាត់េដរ ជួសជុលកំុព ូទ័រ ជួសជុលម៉ាសីុនេដរ េ្រគឿងយន្តកសិកម្ម េធ្វើ
សងារិម អុ៊តសក់ កាត់សក់។ល។ សរុបបានចំនួន៤.៤១៦នាក់។ ការសារនិងសាងសង់ផ្លូវជនបទ 
បានចំនួន្របែវង១.១៦០គ.ម. េបើបូកទំាងទិន្នន័យេដើម្រគាពីឆំា២០១៨មក មាន្របែវងសរុបចំនួន
៣០.៤០២,៤២គ.ម.។ ែកលម្អផ្លូវជនបទេទៅជាេកៅសូ៊ពីរជាន់ឬេបតុងេដើម ីធន់នឹងការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុចំនួន៥៩៦គ.ម.។ សាងសង់សានេបតុងបានចំនួន១៩កែន្លង ែថទំានិងជួសជុលសាន
េបតុងនិងសំណង់បេង្ហៀរទឹកសរុបចំនួន៣១កែន្លង សាងសង់អណ្ដូងទឹក្រគប់្របេភទបានចំនួន
៦.៤៩៧អណ្ដូង បានដំាកូនេឈើអមសងខាងផ្លូវជនបទតាមបណា្ដរាជធានី េខត្ត បានចំនួន៨៨.០០៤
េដើម ែចកពាង្រតងទឹកេភ្លៀងដល់្របជាពលរដ្ឋតាម្រគួសារបានចំនួន១០៦.២៨៦ពាង  សាងសង់បង្គន់
អនាម័យជនបទបានចំនួន៥ ៤៣៧បង្គន់។ 

តារាង៣.២៨ : សូចនាករវិស័យអភិវឌ ន៍ជនបទ ឆំា២០១៩-២០២១ 

សូចនាករ ឯកតា 
២០១៨ 

២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដល 
ឆំា២០២១ ចាប់េផ្តើម 

ការសារនិងសាងសង់ផ្លូវជនបទ     
(េលើ្របែវងផ្លូវសរុប៤៥ ២០០គ.ម.) 

ែផនការ  
(គ.ម.) ២៩ ២៤២,៤២ ៣០ ៨៦០ ៣៣ ០៧៩ ៣៦ ១៨០ 
អនុវត្ត  

(គ.ម.) ២៩ ២៤២,៤២ ២៩ ៦៣៤,៤២ ៣០ ៣១២,៤២ ៣០ ៤០២,៤២ 

ែកលម្អផ្លូវជនបទេទៅជាេកៅសូ៊ពីរជាន់ 
ឬេបតុង េដើម ីធន់នឹងការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ  

ែផនការ  
(គ.ម.) ១០០ ១២០ ១៤៤ ១៧២ 

អនុវត្ត  
(គ.ម.) ១០០ ២៦១ ១៨៨ ១៤៧ 

ែថទំាផ្លូវជាលក្ខណៈខួប និង្របចាំ  

ែផនការ  
(គ.ម.) ៧ ៤៥៧,៣៣ ៨ ៩៤៨ ១០ ៧៣៨ ១២ ៨៨៦ 
អនុវត្ត  

(គ.ម.) ៧ ៤៥៧,៣៣ ១០ ៦៦៤,៣៣ ១៤ ០៨១,៣៣ ១៧ ៥៧៨,៣៣ 

សមាមា្រតនិង្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាេនៅ
តំបន់ជនបទែដលទទួលបានេសវា
ទឹកសាតនិងមានសុវត្ថិភាព  

ែផនការ 
(%) ៥៨ ៦៧ ៧២ ៧៨ 

អនុវត្ត (%) 
៦0 ៧៥ ៧៧ ៨៤ 

សមាមា្រតនិង្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
េនៅតំបន់ជនបទែដលទទួលបានេស
វាអនាម័យ  

ែផនការ 
(%) ៧១ ៧៨ ៨១ ៨៤ 

អនុវត្ត (%) 
៦០ ៧៤.៦ ៧៦.៩ ៧៧ 

ែផនការ 
(េខត្ត) 

០ ១ ២ ៣ 
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េខត្តែដលបានបញ ប់បេនាបង់ពាស
វាលពាសកាល  

អនុវត្ត 
(េខត្ត) ០ ០ ០ ០ 

មជ មណលបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ
ចល័ត  

ែផនការ 
(មណល) 

០ ៥ ១០ ១៥ 

អនុវត្ត 
(មណល) 

០ ០ ១ ០ 

ចំនួន្របជាពលរដ្ឋែដលបានទទួល
ការបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញវិជាជីវៈ    
មូលដាន 

ែផនការ 
(នាក់) 

៤ ៣១៣ ៧ ០០០ ១០ ០០០ ១៥ ០០០ 

អនុវត្ត 
(នាក់) 

៤ ៣១៣ ៦ ៨០២ ៨ ៦៣៤ ៨ ៧២៩ 

ចំនួន្រគួសារែដលបានបេង្កើតសហ
្រគាសខាតតូចថ្មី េ្រកាយបានទទួល
ការបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញមូលដាន 

ែផនការ 
(្រគួសារ) 

ពំុមានទិន្នន័យ ១៥០ ២៥០ ៣៥០ 

អនុវត្ត 
(្រគួសារ) 

០ ០ ០ ០ 

ម្រន្តីរាជការ្រកសួងែដលទទួលបាន
ការព្រងឹងសម្ថតភាពដល់៨០េមា៉ង
ក្នុងមួយឆំាៗក្នុងមាក់  ៗ

ែផនការ 
(េម៉ាង/នាក់) 

៤២េម៉ាង/មាក់ ៤៥េម៉ាង/មាក់ ៥០េម៉ាង/មាក ់ ៦០េម៉ាង/មាក់ 

អនុវត្ត 
(េម៉ាង/នាក់) 

៤២េម៉ាង/មាក់ - - ០ 

ចំនួនសហគមន៍ជនជាតិេដើមភាគតិច
បានទទួលសា្គល់ពី្រកសួងអភិវឌ ន៍
ជនបទ 

ែផនការ 
(សហគមន៍) 

១៤៣ ១៥៣ ១៦៣ ១៧៣ 

អនុវត្ត 
(សហគមន៍) 

១៤៣ ១៥៤ ១៥៥ ១៥៦ 

្របភព : ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ 

៣.១០៩-  រាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានេរៀបចំែផនការយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតនិង
ការេលើកកម្ពស់អនាម័យេនៅជនបទ ឆំា២០១៤-២០២៥ េដាយតំបន់ជនបទនឹងទទួលបានទឹក
សាតេ្របើ្របាស់១០០%េនៅ្រតឹមឆំា២០២៥។  បច្ចុប ន្ន អ្រតា្រគបដណ្ដប់ទឹកសាតជនបទ៨៤% 
និងអនាម័យជនបទ៧៧%។ ្រកសួងបានបណ្ដុះបណា្ដលគណៈកមាធិការអភិវឌ ន៍ភូមិបានចំនួន
១៣៩វគ្គ បណ្ដុះបណា្ដលសួនដំណំា្រគួសារនិងរេបៀបេធ្វើេរាងជីកំបុ៉ស្តិ៍បានចំនួន៥៤៥្រគួសារ បាន
ផ្តល់្របឹក ដល់្របជាពលរដ្ឋឱ យល់ដឹងពីការងារទីផ របានចំនួន៩០នាក់ វគ្គបណ្ដុះបណា្ដល 
ជំនាញ បេង្កើតការងារថ្មីជូន្របជាពលរដ្ឋ ដូចជាតម ញហូល ្រកមា េមជាងច្រងា្កនជីវឧស្ម័ន សិប កម្ម
ផលិតសាបូ៊ ែដលមានអ្នកចូលរួម៩៣៨នាក់។ ស្រមាប់ការអភិរក និងអភិវឌ ន៍ជនជាតិេដើម
ភាគតិច ្រកសួងបានវាយតៃម្លនិងកំណត់អត្តស ណជនជាតិេដើមភាគតិចបានចំនួន២៩៩
សហគមន៍ និងព្រងឹងសមត្ថភាពជនជាតិេដើមភាគតិចបានចំនួន៤៦៥ភូមិ។  



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  99 

៣.១១០-  ទន្ទឹមនឹងការទទួលបានេជាគជ័យក្នុងការអនុវត្តការងារស្រមាប់ឆំា២០១៩-២០២១ 
កន្លងមកេនះ ្រកសួងក៏េនៅមានជួប្របទះនូវប និងការ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 វិធានការទប់សា្កត់ជំងឺកូវីដ-១៩ បានេធ្វើឱ រាំងស្ទះដល់ការអនុវត្តសកម្មភាពមួយចំនួន 
 ថវិកាជាតិេនៅមានក្រមិត មិនអាចេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវការរបស់្របជាពលរដ្ឋនិងការែកលម្អ

ផ្លូវពីផ្លូវល យ្រកួសេទៅជាផ្លូវ្រកាលេកៅសូ៊និងេបតុង 

 កង្វះអគារសិក សមរម   កែន្លងស្រមាប់សិកា្ខកាមនិងបុគ្គលិកសាក់េនៅ និងេរាងជាង
ស្រមាប់ហាត់ការ 

 ខ្វះ្រគូបេងា្គលែដលមានជំនាញច ស់លាស់េនៅក្នុងមជ មណលបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញ
មូលដាន 

 ្របជាពលរដ្ឋេនៅជនបទមួយចំនួន េនៅមានទមាប់ពឹងែផ្អកេលើការគំា្រទពីខាងេ្រកៅជាងការ
ចូលរួម និងចំេណះដឹងក្នុងភាពជាមាស់េនៅមានក្រមិត។ 

៣.១១១- លទ្ធផលសំខាន់ៗែដលសេ្រមចបាន ក្នុងការអនុវត្តេគាលនេយាបាយជាអាទិភាពេលើ   
វិស័យសកម្មភាពមីនមានដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានបញ្ចប់ការ្រសាវ្រជាវចមា្ករមីនែដលេនៅេសសសល់ក្នុង្រសុកចំនួន៧៣ 
 ពហុេកាណចំនួន៣.៥៥៨ សមមូលៃផ្ទដីទំហំ៩២ ៣៩៤ ៧០៤ម២ ្រតូវបានកាត់េចញពីៃផ្ទ

ដីែដលមានការសង ័យ តាមរយៈការ្រសាវ្រជាវមិនបេច្ចកេទស  
 ៃផ្ទដីែដលសង ័យមាន្រគាប់ែបកចេងា្កមចំនួន៦០គ.ម២ និងៃផ្ទដីមីនចំនួន២៨០គ.ម២ ្រតូវ

បានេបាសសមាត ក្នុងេនាះបានរកេឃើញនិងបំផាញេចាល្រគាប់មីន្របឆំាងមនុស ចំនួន
៣៣ ៣៦០្រគាប់ និង្រគាប់មីន្របឆំាងរថេ្រកាះចំនួន៦៤៤្រគាប់  

 ្របជាពលរដ្ឋចំនួន២.៨៤០.៦១២នាក់ បានទទួលការអប់រស្តីពីការកាត់បន្ថយេ្រគាះថាក់
េដាយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម 

 បានបេង្កើតយន្តការស្រមាប់គំា្រទដល់ជនពិការេដាយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម 
និង្រកុម្រគួសារ េដាយបានសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធេដើម ីផ ព្វផ យច ប់ស្តីពីការ
ការពារនិងេលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ  រួមទំាងេគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីការជំរុញឱ មាន
ជនពិការចូលបេ្រមើការងារក្នុង្រកបខ័ណរាជរដាភិបាលនិងវិស័យឯកជន 

 បានព្រងឹងយន្តការស្រមបស្រមួលថាក់ជាតិស្តីពីពិការភាព េដើម ីធានាថាត្រមូវការនិង
សិទ្ធិរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីេ្រគាះថាក់េដាយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម
្រពមទំាងជនរងេ្រគាះេដាយ្របេយាល្រតូវបានេដាះ្រសាយទាន់េពលេវលានិងសម្រសប
តាមរយៈការសិក គុណភាពជីវិត 

 បានផ្តល់ការគំា្រទដល់អ្នករស់រានជីវិតពីេ្រគាះថាក់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម និង
ជនរងេ្រគាះេដាយ្របេយាល ក្នុងផលិតកម្មកសិកម្មខាតតូច េដាយបានេធ្វើសកម្មភាព



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  100 

សិក េលើ្របាក់ចំណូលមធ មែដលទទួលបានពីផលិតកម្មចំណីអាហារខាតតូចែដលរក
បានក្នុងអតីតតំបន់ែដលមានមីន េដាយែបងែចកតាមេភទនិងសានភាពជនជាតិេដើម 

 បានចូលរួមជំរុញការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចៃនការអនុវត្តអនុស អន្តរជាតិ ស្ដីពីការហាមេ្របើ
្របាស់ ការរក ទុក ការផលិត និងការេផ្ទរ្រគាប់មីន្របឆំាងមនុស និងការបំផាញ្រគាប់មីន 

 បន្តគំា្រទ្របតិបត្តិការេបាសសមាតមីនក្នុង្រកបខ័ណៃន្របតិបត្តិការរក សន្តិភាពៃនអង្គ
ការសហ្របជាជាតិ េដាយបានបញ្ចូនកងទ័ពមួកេខៀវកម្ពុជាចំនួន១៥្រកុម ឱ េទៅចូលរួម
បំេពញេបសកកម្មេនៅសាធារណរដ្ឋសូ៊ដង់ សូ៊ដង់ខាងត ូង សាធារណរដ្ឋអា្រហ្វិកកណា្ដល 
្របេទសមា៉លី និង្របេទសលីបង់ សរុបកមាំង៧៨៧នាក់ ក្នុងេនាះមាន្រស្តី៦៥នាក់។ 

តារាង៣.២៩ :  សូចនាករវិស័យសកម្មភាពមីននិងលទ្ធផលៃនការអនុវត្ត ឆំា២០១៩-២០២១ 

សូចនាករ ឯកតា ២០១៩ ២០២០ 
ពាក់កណា្ដ

លឆំា
២០២១ 

ចំនួនជនរងេ្រគាះេដាយសារមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម )របួស/សាប់(  នាក់ ៧៧ ៦៥ ២៦ 
ចំនួនជនរងេ្រគាះេដាយសារការេលងនិងៃច្ន្រគាប់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីស
្រងា្គម  )របួស/សាប់(  

នាក់ ៤៨ ៣០ ១២ 

ចំនួនជនពិការេដាយសារមីន /សំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គមទទួលបានការ
ពីសិទ្ធិផ ព្វផ យ  

នាក់ ៣១២ ២៣៤ ១១៤ 

ចំនួនជនពិការេដាយសារមីន /េសវាសំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គមទទួលបាន
សម ទាកាយពលកម្មលទ្ធភាពសា  

នាក់ ៣ ៤០៩ ៣ ៦៧៣ ១ ៤៦៨ 

ចំនួនជនពិការេដាយសារមីន /បានការែដលទទួលសំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម
មីនចូលរួមចំែណកឧបត្ថម្ភពីអាជាធរ  

នាក់ ១១២ ៩៤ ៣៨ 

សរុបៃផ្ទដីេបាសសមាតមីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម ហ .ត.  ១២ ៦៧៧ ១៥ ៣២៨ ១០ ២៤៦ 

ៃផ្ទដីេបាសសមាតមីន ហ .ត.  ៩ ១៣៧ ៩ ៤៧៨ ៧ ៨៣៥ 

ៃផ្ទដីេបាសសមាតសំណល់ជាតិផ្ទុះពីស្រងា្គម ហ .ត.  ៣ ៥៤០ ៥ ៨៥០ ២ ៤១១ 

្របភព : អាជាធរកម្ពុជា្រគប់្រគងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសេ្រងា្គះជនពិការេដាយសារមីន 
 
 

៣.១១២- ទន្ទឹមនឹងសមិទ្ធផលខាងេលើ អាជាធរកម្ពុជា្រគប់្រគងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសេ្រងា្គះ
ជនពិការេដាយសារមីន បានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ្របេទសមាស់ជំនួយធំៗមួយចំនួនបានផាស់ប្តូរេគាលនេយាបាយរបស់ខ្លួន េដាយងាកេទៅ
ផ្តល់ជំនួយេលើវិស័យេផ ងវិញ េធ្វើឱ គេ្រមាងែផនការេបាសសមាតមួយចំនួន្រតូវបានផាក 

 ការកាត់ត្រមឹមថវិការបស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា បណា្ដលឱ ប៉ះពាល់ដល់ដំេណើការេរៀបចំ
កសាងែផនការេបាសសមាត ក៏ដូចជាការចុះេទៅពិនិត កិច្ច្របតិបត្តិការេនៅទីវាល 

 ្របតិបត្តិករមិនអាចដាក់ព្រងាយកមំាងេបាសសមាតក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់បានេដាយសារការរីក
រាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ េលើសពីេនះ កមាំងេបាសសមាតមួយចំនួនបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ 
ែដលេធ្វើឱ ប៉ះពាល់ដល់ការបំេពញការងារយា៉ងខំាង។ 
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៣.១១៣- គិត្រតឹមពាក់កណា្ដលឆាំ២០២១ ៃផ្ទដីដំាដុះដំណាំកសិកម្មសរុបសេ្រមចបាន៣,៤៧៥លាន
ហិកតា ក្នុងេនាះៃផ្ទដីដំាដុះដំណំា្រសូវមានចំនួន២,៦៣៣លានហិកតា ដំណាំសាកវប កម្មមាន
ចំនួន០,០៨៨លានហិកតា និងដំណាំឧស ហកម្មមានចំនួន០,៧៥៤លានហិកតា។  រីឯការនំាេចញ
ផលិតផលកសិកម្មសេ្រមចបាន៤ ,លានេតាន។៤៥  េនៅក្នុងឆំា២០២០ ៃផ្ទដីដំាដុះដំណាំកសិកម្ម
សរុបសេ្រមចបាន៥,០២៤លានហិកតានិងទទួលបានបរិមាណផលសរុបចំនួន២៩ ,លានេតាន។៧៥៨  
ការនំាេចញផលិតផលកសិកម្មសរុប៤ ,លានេតាន។៨៧  េដាយែឡកេនៅឆំា២០១៩ ៃផ្ទដីដំាដុះ
ដំណំាកសិកម្មសេ្រមចបានចំនួន៤,៨៨២លានហិកតា េដាយទទួលបានបរិមាណផលដំណាំចំនួន
៣០,២២៩លានេតាន និងបាននំាេចញផលិតផលកសិកម្មសរុប៤ ,លានេតាន។៨៨  

៣.១១៤-  ចាប់ពីឆំា២០១៩ដល់្រតឹមពាក់កណា្ដលឆំា២០២១េនះ ផលិតកម្មសត្វមានការរីក
ចេ្រមើនគួរឱ កត់សមា្គល់ គឺចាប់ពី៤៥,៨៥លានក លេនៅឆំា២០១៩ េកើនដល់៥៣,៩០លាន
ក ល េនៅឆំា២០២០ គឺេកើនេលើសឆំា២០១៩ចំនួន១៧,៦% ែដលេធ្វើឱ ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា
មានសមត្ថភាពផលិតសាច់ស្រមាប់បេ្រមើត្រមូវការក្នុង្រសុកបាន្របមាណជា២៥៦ពាន់េតាន
ឬ៨៥%ៃនត្រមូវការសាច់សរុប្របមាណ៣០១ពាន់េតានក្នុង១ឆំា។ ក្នុងឆមាសទី១ ឆំា២០២១េនះ 
ផលិតកម្មសត្វសរុបេកើនដល់៥១,២៦លានក ល េធៀបឆមាសទី១ឆំា២០២០ែដលមានចំនួន
៤៧,២៣លានក ល គឺេកើនបានចំនួន៨,៥% ែដលអាចផ្គត់ផ្គង់សាច់សត្វ្រគប់្របេភទបានចំនួន
១៣៤,៤៥ពាន់េតាន គឺេស្មើ៥២,៩៣%ៃនែផនការ្របចំាឆំាចំនួន២៥៤ពាន់េតាន។ 
 

៣.១១៥-  ទន្ទឹមនឹងការសេ្រមចបានសមិទ្ធផលខាងេលើ ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ 
បានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ផលិតភាពក្នុងការដំាដុះ ក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមសត្វេនៅមានក្រមិតទាបេនៅេឡើយ ែដលប
្របឈមខំាងក្នុងការ្របកួត្របែជងទីផ រ ពិេសសៃថ្លេដើមផលិតកម្មរបស់កសិករេនៅមាន
ក្រមិតខ្ពស់។ ម៉ ងវិញេទៀត គុណភាពៃនធាតុចូលកសិកម្មនិងេសវាែផ្នកកសិកម្មេនៅថាក់
មូលដានេនៅមានភាពទន់េខ យ។ ការបន ុំារបស់កសិករេទៅនឹងការែ្រប្របួលអាកាស
ធាតុ ការផ ព្វផ យបេច្ចកេទសតាមែផ្នកនីមួយៗ រួមទំាងការផ្តល់ព័ត៌មានទីផ រកសិផល
ឱ បានេទៅដល់កសិករេនៅមានក្រមិត។ ម ៉ងេទៀត កសិករែតងជួប្របទះនូវការធាក់ចុះៃន
តៃម្លកសិផលេនៅេលើទីផ រេ្រកាយការ្របមូលផល។ ការ្រគប់្រគង ការេ្របើ្របាស់ដីកសិកម្ម 
ឱ ចំេគាលេដៅ និងសកានុពលេនៅតាមភូមិសា្រស្តនីមួយៗេនៅែតជាប ែដល្រកសួង 
កំពុងគិតគូរអំពីការកំណត់តំបន់ដំាដុះឱ សម្រសប 

 ្របព័ន្ធេ្រសាច្រសពកសិកម្មេនៅពុំទាន់បាន្រគបដណ្ដបេលើៃផ្ទដីដំាដុះឱ បានទូលំទូលាយ 
ជាពិេសសការេរៀបចំ្របព័ន្ធ្របឡាយបង្ហូរទឹកចូលែ្រសេដាយស្វ័យ្របវត្តិពំុទាន់បានព្រងីក
ដល់ដីែ្រសរបស់កសិករេនៅេឡើយ 
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 ការងារ្រសាវ្រជាវនិងការផ្តល់េសវាបេច្ចកេទសកសិកម្មេនៅមានក្រមិត េហើយសមត្ថភាព
ទទួលយកចំេណះដឹងអំពីបេច្ចកេទសដំាដុះ ចិញ្ចឹមសត្វ និងវារីវប កម្ម ្រពមទំាងការេ្របើ
្របាស់ធាតុចូលកសិកម្មសម្រសបតាមបទដានបេច្ចកេទស ក៏ដូចជាក្នុងការែកៃច្នផលិតផល 
របស់្របជាកសិករក៏េនៅមានក្រមិត ែដលបានជះឥទ្ធិពលដល់ៃថ្លេដើមផលិតខ្ពស់ពិបាក្របកួត 
្របែជងេនៅេលើទីផ រ។ ការវិនិេយាគក្នុងែផ្នកអប់រ ្រសាវ្រជាវ និងផ ព្វផ យកសិកម្មេនៅមាន 
ទំហំតូច ែដល្រតូវែតមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ 

 បទេល្មើសៃនការលួចនំាចូលសត្វនិងសមារៈកសិកម្មេដាយខុសច ប់េនៅែតេកើតមាន ជាពិេសស
េខត្តេនៅជាប់្រពំែដន។ 

៣.១១៦-  ្រកសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានេធ្វើការជួសជុល សារេឡើងវិញ និងសាងសង់្របព័ន្ធធារាសា្រស្តទំាងតូចទំាងធំេនៅ     
ទូទំាង្របេទសក្នុងឆំា២០១៩-២០២១ េហើយសេ្រមចបាន១៣៨គេ្រមាង ែដលបានបេង្កើន
លទ្ធភាពេ្រសាច្រសពេលើៃផ្ទដីដំណាំ្រសូវសរុបចំនួន៨៦ ៧៥៣ហ.ត. ក្នុងេនាះ(្រសូវរដូវ 
វស ៥៧ ២១៧ហ.ត. និង្រសូវរដូវ្របំាង២៩ ៥៣៦ហ.ត.) និងេ្រសាច្រសពដំណំារួមផ ំ
បាន២ ២០៨ ហ.ត.  

 បានជួលជុលសំណង់ទារទឹក សរុបចំនួន៧៨កែន្លង សំណង់លូទឹក សរុបចំនួន៥៨កែន្លង 
សំណង់សាក់ទឹក សរុបចំនួន៤០កែន្លង និងសំណង់បេង្ហៀរទឹក សរុបចំនួន៦កែន្លង  

 បានេធ្វើការជួសជុលែថទំាទំនប់ក្នុងរយៈេពល៣ឆំា(២០១៩-២០២១)េនៅតាមបណា្ដេខត្ត
សរុបចំនួន៦៧កែន្លង ្របែវង៧៧ ៣៣១ម.  

 បានេធ្វើការងារជីក សារ្របឡាយក្នុងឆំា២០១៩-២០២១ េនៅតាមបណា្ដេខត្តសរុបចំនួន
១៦០ែខ  ្របែវង៣៤២ ១០០ម.  

 បានេរៀបចំសហគមន៍កសិករេ្របើ្របាស់ទឹកេនៅតាម្របព័ន្ធធារាសា្រស្ត ក្នុងឆំា២០១៩-
២០២១ េនៅតាមបណា្ដេខត្ត េហើយសេ្រមចបានសរុបចំនួន៤៧សហគមន៍ ែដលមានៃផ្ទ
ដី្រសូវសរុប១៥៣ ៥២៤ហ.ត. ក្នុងេនាះៃផ្ទដី្រសូវវស ១០៧ ៥៣៣ហ.ត. ្រសូវ្របំាង ៤៥ 
៩៩១ហ.ត. និងមាន២៧ ៥៨៥្រគួសារ 

 បានអនុវត្តការងារេរៀបចំការពារ្រចំាងទេន្លេនៅក្នុងេខត្តកណា្ដល េខត្តកំពង់ចាម េខត្តត ូងឃ្មុំ 
និងេខត្ត្រកេចះ ក្នុងឆំា២០១៩-២០២១ សេ្រមចបានសរុបចំនួន២២គេ្រមាង ែដលសរុប
មាន្របែវង២៦ ៧០០ម.  

 បានសាងសង់ទំនប់ការពារទប់សា្កត់ទឹកៃ្របបានចំនួន៤គេ្រមាង េនៅេខត្តេកាះកុង េហើយ
ការពារទប់សា្កត់ទឹកៃ្របកំុឱ ប៉ះពាល់ៃផ្ទដី សរុបចំនួន២ ២៣៥ហ .ត   

 បានជួសជុលនិងែថទំាជា្របចំាទំនប់ការពារទប់សា្កត់ទឹកៃ្របបានចំនួន៤០គេ្រមាង េនៅ
េខត្តេកាះកុងនិងេខត្ត្រពះសីហនុ  

 បានសាងសង់សានីយបូមទឹកបានចំនួន២កែន្លង ជួសជុលសានីយបូមទឹកបានចំនួន១២
កែន្លង និងេធ្វើការជួសជុលមា៉សីុនបូមទឹកចល័តបានចំនួន៩៥េ្រគឿង 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  103 

 បានសាងសង់សានីយជលសា្រស្ត២កែន្លង ជួសជុលសានីយជលសា្រស្ត៣៨កែន្លង ដំេឡើង 
ការែម៉្រតវាស់កម្ពស់ទឹកចំនួន៤កែន្លង និងជួសជុលការែម៉្រតវាស់កម្ពស់ទឹកចំនួន១កែន្លង   

 បានសាងសង់ដំេឡើងសានីយឧតុនិយមបានចំនួន៣៣កែន្លង ជួសជុលែកលម្អសានីយ
ឧតុនិយមបានចំនួន៤១កែន្លង ដំេឡើងបុ៉ស្តិ៍ត្រមងទឹកេភ្លៀងចំនួន៦៣កែន្លង ជួសជុលបុ៉ស្តិ៍
ត្រមងទឹកេភ្លៀង បានចំនួន១២កែន្លង និងបំពាក់ឧបករណ៍ស្វ័យ្របវត្តបានចំនួន៧កែន្លង។ 

៣.១១៧-  ប ្របឈមមួយចំនួន ែដលបានរារាំងដល់្រកសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម មិន
អាចសេ្រមចបាននូវេគាលេដៅយុទ្ធសា្រស្តមានដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការផ្តល់ថវិកាេលើការងារជួសជុល សារ និងសាងសង់្របព័ន្ធធារាសា្រស្តមានការយឺតយា៉វ
និងពំុចំរដូវកាលសាងសង់ ្រពមទំាងេនៅមានក្រមិតែដលពំុអាចេឆ្លើយតមតាមត្រមូវការ
ជាក់ែស្តង 

 ថវិកាេលើការងារជួសជុលនិងែថទំា្របព័ន្ធធារាសា្រស្តេនៅមានក្រមិតទាប 
 ការចូលរួមរបស់កសិករេលើការងារេ្របើ្របាស់និងែថទំា្របព័ន្ធធារាសា្រស្តេនៅមានក្រមិតទាប 

ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភពៃន ងទេន្លេមគងគ 

៣.១១៨- ក្នុងកំឡុងឆំា២០១៩-២០២១      កម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយបណា្ដ្របេទសជាសមាជិក
គណៈកម្មការទេន្លេមគង្គេផ ងេទៀត េដើម ីពិនិត និងពិភាក អំពីត្រមូវការ ប ្របឈម និង
ែផនការែដល្រតូវរួមគាគិតគូរនិងអនុវត្តឱ មាន្របសិទ្ធភាពស្រមាប់ការ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ ទេន្ល
េមគង្គនិងធនធានក្នុងអាង្របកបេដាយចីរភាព េដាយ៖ 

 បានបន្តសហការចូលរួមជាមួយគណៈកម្មការទេន្លេមគង្គនិង្របេទសជាសមាជិក េដើម ី
េលើកកម្ពស់្របសិទ្ធភាពៃនការអនុវត្តកិច្ច្រពមេ្រពៀងេមគង្គ ឆំា១៩៩៥ េសចក្ដីែថ្លងការណ៍
្រកុងេសៀមរាបឆំា២០១៨ៃនកិច្ច្របជំុកំពូលគណៈកម្មការទេន្លេមគង្គ េលើកទី៣ នីតិវិធីនិង
េគាលការណ៍ែណនាំ និងឧបករណ៍បេច្ចកេទស ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងការេ្របើ្របាស់ទឹក
បានកាន់ែតល្អ្របេសើរនិង្របកបេដាយចីរភាពក្នុងអាងទេន្លេមគង្គ 

 បានសហការេរៀបចំនិងអនុម័តឯកសារ េដើម ីបេ្រមើដល់ការ្រគប់្រគង ការអភិវឌ  ការេ្របើ
្របាស់ និងការអភិរក ធនធានទឹកនិងធនធានពាក់ព័ន្ធក្នុងអាងទេន្លេមគង្គ រួមមានយុទ្ធ 
សា្រស្តអភិវឌ ន៍អាង ឆំា២០២១-២០៣០ យុទ្ធសា្រស្តនិងែផនការេមេលើែផ្នកជលផល    
បរិសាន ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ ទឹកជំនន់ ភាពរំាងស្ងួត នាវាចរណ៍ ជាេដើម 

 បានអនុម័តនិងសហការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្ត ឆំា២០២១-២០២៥ ែផនការការងារ
្របចំាឆំា ែផនការការងារែផ្អកេលើគេ្រមាង  ែផនការចង្អុលថាក់ជាតិ ២០២១-២០២៥ េដើម ី
អនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍អាងនិងយុទ្ធសា្រស្តែផនការេមតាមវិស័យ 

 បានបន្តសហការេដើម ីព្រងឹងការេលើកកម្ពស់្របព័ន្ធព ករណ៍ទឹកជំនន់ ភាពរំាងស្ងួត បណា្ដញ 
ពិនិត តាមដានទេន្ល ការផ ព្វផ យជាសាធារណៈ ការេលើកកម្ពស់ចំេណះដឹង ការចូលរួម
របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ភាពជាៃដគូ និងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការតំបន់ េដើម ីការ្រគប់្រគងនិង
និរន្តរភាពអាងទេន្លេមគង្គនិងធនធានក្នុងអាង។  



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  104 

៣.១១៩- ប ្របឈមេនៅក្នុងការអនុវត្តេគាលនេយាបាយអាទិភាពនិងសកម្មភាពទំាងឡាយែដល 
កំណត់េនៅក្នុងផ.យ.អ.ជ.២០១៩-២០២៣ រួមទំាងផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-
១៩ ពីឆំា ២០១៩ ដល់្រតឹមពាក់កណា្ដល ឆំា២០២១ មានដូចខាងេ្រកាម៖ 

 សានភាពែ្រប្របួលែផ្នកជលសា្រស្ត ដូចជាលំហូរទឹកទាប ភាពរំាងស្ងួត េ្រគាះទឹកជំនន់ 
កំពុងែតេកើតមានក្នុងអាងទេន្លេមគង្គ ែដលចំាបាច់្រតូវតាមដានជា្របចំា េដើម ីរាយការណ៍
ជូនរាជរដាភិបាលនិងសាធារណជន េដើម ី្រជាប េ្រតៀមបងា្ករ និងមានវិធានការសម្រសប  

 សន្ទុះៃនការអភិវឌ ក្នុងអាងទេន្លេមគង្គក្នុង្របេទសតាមដងទេន្ល មានការេកើនេឡើងជាបន្ត
បនាប់គួរឱ កត់សមា្គល់ ែដលកតាទំាងេនះអាចបង្កឱ មានផលប៉ះពាល់ឆ្លងែដនែដលចំា 
បាច់្រតូវបេង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងរួមគាគិតគូរេដាះ្រសាយ 

 ដំេណើរការ្រគប់្រគងអភិវឌ ន៍និងកសាងែផនការអាងទេន្លែផ្អកតាមេគាលការណ៍្រគប់្រគង 
ធនធានទឹកច្រមុះមានលក្ខណៈស្មុគសាញ 

 ទំហំការងារមានការេកើនេឡើងជាលំដាប់ ែតចំនួនម្រន្តីបុគ្គលិកនិងសមត្ថភាព ្រពមទំាង
ធនធាននិងមេធ បាយគំា្រទដល់កិច្ចដំេណើរការការងារេនៅមានក្រមិត។  

ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តេនតំបន់ទ្ីរបជំុជន 

៣.១២០-  ្រកសួងឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ សេ្រមចបានសមិទ្ធផល    
សំខាន់ៗទាក់ទងនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តេគាលនេយាបាយឧបត្ថម្ភធនស្រមាប់្របជាពលរដ្ឋ្រកី្រក ែដល
មាន្របាក់ចំណូលទាប េដើម ីទទួលបានការេ្របើ្របាស់ទឹកែដលមានតៃម្លេថាកក្នុងក្រមិត
អប បរមា ក្នុងេនាះ្របជាពលរដ្ឋ្រកី្រកចំនួន៣៥.០០៦្រគួសារ បានទទួលនូវការឧបត្ថម្ភ
ធនស្រមាប់ការតភាប់បណា្ដញទឹកសាត។ េលើសពីេនះេទៀត ្រកសួងបានកំណត់ៃថ្លលក់
ទឹកសាតនិងចុះកិច្ចសន ជាមួយមាស់ផ្ទះជួល៧០០េរៀល/ម៣ េហើយមាស់ផ្ទះជួលលក់ឱ
កម្មករ កម្មការិនី សិស  និស ិត ក្នុងតៃម្ល៨០០េរៀល/ម៣។ បច្ចុប ន្នសេ្រមចតភាប់បណា្ដញ 
ទឹកសាតបានចំនួន៥ ៦៣០ផ្ទះ ែដលមានបន្ទប់ជួលចំនួន១២២ ២៩១បន្ទប់ សេ្រមចបាន
១០០% 

 បានបន្តព្រងឹងគុណភាពេសវា្រសបតាមបុេរលក្ខខណេគាលចំនួន៤ គឺ ្រតូវមានគុណភាព 
សុវត្ថិភាព និរន្តរភាព និងៃថ្លសមរម   

 បានបន្តការពិភាក ក្នុង្រកបខ័ណអន្តរ្រកសួង សាប័ន េដើម ីជំរុញការអនុម័តេសចក្ដី្រពាង
ច ប់ស្ដីពី “ការ្រគប់្រគងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា” ែដលបច្ចុប ន្ន
កំពុងដាក់ឆ្លង្រកុម្របឹក អ្នកច ប់ៃនទីស្ដីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រពមទំាងការកសាងលិខិត
បទដានគតិយុត្តេ្រកាមច ប់ែដលមានការពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងការអនុវត្តច ប់និងត្រមូវការៃន
កំែណទ្រមង់លិខិតបទដានគតិយុត្ត  



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  105 

 បានបេង្កើន្របសិទ្ធភាពៃនការេធ្វើអធិការកិច្ចនិងត្រមង់ទិស្របតិបត្តិករផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាត េដាយ 
បានដាក់េចញនូវេគាលការណ៍េធ្វើ្របតិភូកម្មការងារអធិការកិច្ចទូេទៅជូនមន្ទីររាជធានី េខត្ត 

 បានព្រងឹងការអនុវត្តលក្ខខណៃន្របកាសអនុ តឬអាជាបណ្ណ ែដលេផាតការយកចិត្ត
ទុកដាក់េលើ្របតិបត្តិករែដលមានអាជាបណ្ណ ្រពមទំាងបានេចញ្របកាសកំណត់ៃថ្លសិទ្ធិ
ជាវទឹកស្រមាប់ទំហំនាឡិកា១៥ម.ម. និងបានែកស្រមួលនីតិវិធីស្រមាប់ការេចញ ែក្រមួល 
បន្ត ព ួរ និងដកហូត្របកាសអនុ តឱ េធ្វើអាជីវកម្មផ្កត់ផ្គង់ទឹកសាត  

 បានេលើកកម្ពស់ការអភិវឌ ធនធានមនុស េលើវិស័យទឹកសាត េដាយមានវគ្គបណ្ដុះបណា្ដល 
ស្រមាប់ម្រន្តី្របតិបត្តិករ និងអាជីវករទឹកសាតឯកជន អំពីការ្រគប់្រគងបេច្ចកេទស និង
ជំនាញសំខាន់េផ ងៗេទៀត ដូចជាជំនាញេមកានិកនិងអគ្គិសនី និងជំនាញ្រគប់្រគងគេ្រមាង  

 បានេលើកទឹកចិត្តចំេពាះការវិនិេយាគេលើការផលិតនិងលក់ទឹកសាតដំុ េដើម ីជួយគំា្រទ
ដល់្របតិបត្តិករទឹកសាតឯកជនមួយចំនួនែដលជួបការលំបាកប ្របភពទឹកឬខ្វះទុន 
វិនិេយាគព្រងីកផលិតកម្មនិងបណា្ដញែចកចាយ។ 

៣.១២១-  ទន្ទឹមនឹងេនះ ្រកសួងឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍បានជួប្របទះ 
ប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ្របភពទឹកេនៅតំបន់មួយចំនួន ទទួលរងនូវការបំពុលេដាយសារទឹកសំណល់ពីលំេនៅឋាន 
វិស័យេសវាកម្ម កសិកម្ម ឧស ហកម្ម។ល។  

 កង្វះខាតមជ មណលបណ្ដុះបណា្ដលនិងសិក ្រសាវ្រជាវេលើវិស័យទឹកសាត 
 ការងារមួយចំនួនែដលបានេធ្វើ្របតិភូកម្មអំណាចេទៅថាក់េ្រកាមជាតិ េនៅមិនទាន់បាន

បំេពញឱ រលូន េដាយសារកង្វះធនធានមនុស មានសមត្ថភាព ថវិកាមានក្រមិត និង
មេធ បាយក្នុងការអនុវត្ត។ 

ភូមិមួយផលតិផលមួយ 
៣.១២២-  គណៈកមាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ សេ្រមចបានសមិទ្ធផល 
សំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានដឹកនំានិងស្រមបស្រមួលេរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធការងារេនៅថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិ
រួមមាន (១)ការបេង្កើត្រកុមការងារបេច្ចកេទសជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយចំនួន 
១០្រកសួង (២)ការបេង្កើតគណៈកមាធិការជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ រាជធានី 
េខត្ត ចំនួន២៥រាជធានី េខត្ត (៣)ការបេង្កើត្រកុមការងារដឹកនំាស្រមបស្រមួលការងារចង
្រកងសមាជិកចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ ចំនួន៤្រកសួង 

 បានេរៀបចំឯកសារគតិយុត្តសំខាន់ៗចំនួន៣ រួមមាន (១)េគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីការ
ជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ ២០១៦-២០២៦ (២)េគាលការណ៍ែណនំាស្តីពីការ
ចង្រកងសមាជិកចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ និង(៣)ែផនការយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពី
ការជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ៥ឆំាេលើកទី១ ២០១៩-២០២៣ 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  106 

 បានសហការជាមួយនឹង្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម េរៀបចំទិវាជាតិេលើកកម្ពស់ការេ្របើ្របាស់
ផលិតផលែខ្មរ ៃថ្ងទី៩ េមសា ជាេរៀងរាល់ឆំា និងេរៀបចំឱ មានេគាលការណ៍ែណនំារួមស្តី
ពីការេរៀបចំទិវាជាតិេលើកកម្ពស់ការេ្របើ្របាស់ផលិតផលែខ្មរេនៅទូទំាង្របេទស 

 បានសហការជាមួយ្រកសួងសាប័នពាក់ព័ន្ធនិងគណៈកមាធិការជំរុញចលនាភូមិមួយ
ផលិតផលមួយរាជធានី េខត្ត ចំនួន១០េខត្ត ក្នុងការ្របមូលចង្រកងសមាជិកចលនាភូមិមួយ 
ផលិតផលមួយ ែដលការងារេនះនឹងព្រងីកេទៅ១៥រាជធានី េខត្តបែន្ថមេទៀតេនៅឆំា២០២២ 

 បានសហការនិងចុះហត្ថេលខាេលើកិច្ច្រពមេ្រពៀងេទ្វភាគីជាមួយនឹងវិស័យឯកជន ្រគឹះសាន
ឧត្តមសិក  និងសាប័នសិក ្រសាវ្រជាវ រួមមាន (១)សមាគមពាណិជ្ជករដឹកជញ្ជូន ទំនិញ 
និង្រកុមហុ៊នSuper App (២)សកលវិទ ល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (៣) រាជបណិត សភាកម្ពុជា 
ក្នុងេគាលបំណងរួមគាេលើកកម្ពស់ផលិតផលែខ្មរ ក្នុងចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយេនៅ
កម្ពុជា។ 

៣.១២៣- ទន្ទឹមនឹងវឌ នភាពខាងេលើ គណៈកមាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ
បានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការេធ្វើសមាហរណកម្មែផនការសកម្មភាពនិងគេ្រមាងថវិកាេនៅមិនទាន់មានភាពេឆ្លើយ
តបឱ គាេទៅវិញេទៅមក 

 សកម្មភាពការងារមួយចំនួនែដលមានលក្ខណៈជាការចូលរួម្របជំុពិភាក  ការេរៀបចំទិវា
ជាតិេលើកកម្ពស់ផលិតផលែខ្មរ ការតំាងពិព័រណ៍ផលិតផល ការបណ្ដុះបណា្ដល និង
ការងារមួយចំនួនេទៀត្រតូវបានលុបេចាល េ្រកាមេហតុផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលៃន
ជំងឺកូវីដ-១៩ 

 ការស្រមបខ្លួនរបស់ម្រន្តីរាជការែដលត្រមូវឱ អនុវត្តការងារតាម្របព័ន្ធអនឡាញ 
 កង្វះខាតបុគ្គលិកសកម្មនិងមានការយល់ដឹងខ្ពស់េលើដំេណើរការអនុវត្តការងារជំរុញចលនា 

ភូមិមួយផលិតផលមួយ។ 

៦.២- ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិនិងវបបធម៌្របកបេ យចីរភព 

៣.១២៤-  ្រកសួងែរនិងថាមពល បានបន្តអនុវត្តេគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីធនធានែរឆំា២០១៨- 
២០២៨   េដាយព្រងឹងអភិបាលកិច្ចេលើការេធ្វើ្របតិបត្តិការធនធានែរ តាមរយៈការកាត់បន្ថយផល
ប៉ះពាល់បរិសាននិងសង្គម បេង្កើនការ្របមូលចំណូលថវិកាជាតិ ព្រងឹងយន្តការ្រគប់្រគង្របតិបត្តិការ
ធនធានែរ លុបបំបាត់សកម្មភាពអាជីវកម្មែរអនាធិបេតយ  និងេលើកកម្ពស់ការអភិវឌ សហគមន៍
មូលដានែដលមាន្របតិបត្តិការធនធានែរ។ អនុេលាមតាមែផនការសកម្មភាពការងារខាងេលើ េនៅ
ក្នុងរយៈេពល៣ឆំា ពីឆំា២០១៩ដល់ឆំា២០២១េនះ ្រកសួងែរនិងថាមពល សេ្រមចលទ្ធផលដូច
ជាេរៀបចំ្រកុមការងារ្រតួតពិនិត និងេធ្វើអធិការកិច្ចធនធានែរចំនួន៤្រកុម េទៅតាម្របេភទអាជីវកម្ម
ធនធានែរ ដូចជាអាជីវកម្មែរឧស ហកម្ម អាជីវកម្មែរខ ច់ អាជីវកម្មែរថ្មសំណង់ និងអាជីវកម្មែរ
ខ ច់បកនិងរេណៅ្ដដី ែដលរយៈេពល៣ឆំា ពីឆំា២០១៩ដល់ឆំា២០២១េនះ ្រកុមការងារទំាង៤
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្រកុមខាងេលើបានចុះ្រតួតពិនិត និងេធ្វើអធិការកិច្ច្របតិបត្តិការធនធានែរបានចំនួន២៧៦ការដាន 
េដាយបានពិន័យជា្របាក់េលើបទេល្មើសធនធានែរបានចំនួន៧៤០.៣០៧ដុលារអាេម៉រិក និង
៣៨០លានេរៀល ្រពមទំាងបានេកៀរគរចំណូលបែន្ថមចំនួន១៦៦ ៧៩៦ដុលារអាេម៉រិក។ បែន្ថមពី
េលើេនះ ថាក់ដឹកនំានិងម្រន្តីជំនាញបានចុះពិនិត ភាពអនុេលាមនិងេផ្ទៀងផាត់បរិមាណផលិតកម្ម
បានចំនួន៦២២ការដាន េដាយបានេកៀរគរចំណូលមិនែមនសារេពើពន្ធពីវិស័យែរបែន្ថមបានចំនួន
៣.១៧៤.៨៩៥ដុលារអាេម៉រិក និងពិន័យជា្របាក់បានចំនួន៩០លានេរៀល។ េលើសពីេនះ ្រកសួងែរ
និងថាមពលបានេរៀបចំេសចក្ដីែណនំាេលខ៥០ រថ.សណន ស្តីពីការអនុវត្តមុខងារផ្ដល់េសវារដ្ឋ
បាលក្នុងវិស័យែរនិងេ្របងកាតរបស់រដ្ឋបាល្រកុង ្រសុក ខណ េដើម ីជំរុញការអភិវឌ សិប កម្មែរ 
្រសបតាមេគាលេដៅេគាលនេយាបាយជាតិស្ដីពីធនធានែរ ក៏ដូចជាស្រមួលការេស្នើសំុេធ្វើអាជីវកម្ម
ែរខាតតូច។ ទន្ទឹមេនះ តាមរយៈអនុ្រកឹត េលខ១៩៥ អន្រក.បក ចុះៃថ្ងទី២២ ែខក  ឆំា២០១៦ 
ស្ដីពីការនំាេចញផលិតផលែរ និង្របកាសអន្តរ្រកសួងេលខ៦១៤ សហវ.្របក ចុះៃថ្ងទី២២ ែខមិថុនា 
ឆំា២០១៧ ស្ដីពីនីតិវិធីែបបបទេស្នើសំុនំាេចញផលិតផលែរ ្រកសួងបានអនុ តឱ នំាេចញផលិត
ផលែរែដលមានផលិតផលែរចំនួន៣្របេភទកំពុងមានសកម្មភាពនំាេចញ ដូចជាេម ៉ែរមាស ខ ច់
ទេន្ល និងថ្មអារ។ បែន្ថមពីេលើេនះ ក្នុងេគាលេដៅជំរុញការេធ្វើ្របតិបត្តិការធនធានែរឱ មានការទទួល
ខុស្រតូវបរិសាននិងសង្គម ្រកសួងបានត្រមូវឱ សម ទានិក្រតូវសិក វាយតៃម្លេហតុប៉ះពាល់   
បរិសានែដល្រតូវមានការទទួលសា្គល់េដាយ្រកសួងបរិសានមុននឹង្រកសួងែរនិងថាមពល ផ្ដល់
អាជាបណ្ណធនធានែរ េហើយសម ទានិក្រតូវេធ្វើ្របតិបត្តិការធនធានែរអនុេលាមតាមគេ្រមាងែផន 
ការអាជីវកម្ម បទដានបេច្ចកេទស និងលិខិតបទដានគតិយុត្តនានាជាធរមាន។ េលើសពីេនះ ្រកសួង 
ែរនិងថាមពល បានបេង្កើតមូលនិធិែរ្រទ្រទង់កិច្ចអភិវឌ មូលដានែដលបានមកពីការរួមចំែណកបង់
វិភាគទានេដាយស្ម័្រគចិត្តឬបង់ថវិកាតាមបរិមាណផលិតកម្មែរែដលបានេធ្វើអាជីវកម្ម េដើម ីេ្របើ្របាស់ 
ជា្របេយាជន៍ដល់ការអភិវឌ សហគមន៍មូលដាន ែដលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់េដាយផាល់និង
្របេយាលពីការេធ្វើ្របតិបត្តិការធនធានែរ ក្នុងេគាលបំណងបេង្កើនសុខដុមនីយកម្មរវាងសហគមន៍
មូលដាននិងការដានែរ ែដលកន្លងមក ្រកសួងែរនិងថាមពលបានអភិវឌ សហគមន៍មូលដានេដាយ
េ្របើ្របាស់មូលនិធិែរចំនួន៤៦គេ្រមាង េនៅក្នុងរាជធានី េខត្តចំនួន១១។ 

តារាង៣.៣០ : ចំណូលមិនែមនសារេពើពន្ធក្នងុវិស័យែរ ឆំា២០១៩-២០២១ 

សូចនាករ ឯកតា 
២០១៩ ២០២០ ២០២១ 

ែផនការ ជាក់ែស្តង ែផនការ ជាក់ែស្តង ែផនការ ពាក់កណា្ដល ឆំា២០២១ 
ចំណូលមិនែមនសារេពើពន្ធពីវិស័យ
ែរែដល្របមូលបានេធៀបែផនការ 

លានដុលារ 
អាេម៉រិក 

១៨,០ ២១,៤៨ ២២,០ ២៧,៥១ ២៣,០ ១៥,២៤

្របភព : ្រកសួងែរនិងថាមពល 
៣.១២៥-   ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាប ដ៏សំខាន់ែដលេធ្វើឱ ប៉ះពាល់ដល់្របសិទ្ធភាព
ៃនការ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ ធនធានែរ រួមទំាងការេកៀរគរចំណូលមិនែមនសារេពើពន្ធពីវិស័យែរ
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ផងែដរ។ ទន្ទឹមេនះ កង្វះខាតធនធានមនុស និងថវិកា ក៏ជាប ចម ងក្នុងការអនុវត្តការងារ េដើម ី
សេ្រមចេគាលនេយាបាយអាទិភាពនិងសកម្មភាពនានា ែដលបានកំណត់ក្នុងផ.យ.អ.ជ. ២០១៩- 
២០២៣ ផងែដរ។ 
៣.១២៦- ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ បានខិតខំបំេពញភារកិច្ចយា៉ងសកម្មេទៅេលើ
ការងារ្រគប់ែផ្នកេលើអនុវិស័យជលផល ក្នុងេនាះរួមមានការេរៀបចំលិខិតបទដានគតិយុត្តេ្រកាម
ច ប់ ការព្រងឹងសហគមន៍េនសាទ  ការ្រគប់្រគងកែន្លងអភិរក ជលផល ការប្រងា្កបបទេល្មើសជល 
ផល ការអភិវឌ វារីវប កម្ម ការសិក ្រសាវ្រជាវនិងការផ ព្វផ យ។ ទន្ទឹមនឹងេនះ ្រកសួងបាន
សហការជាមួយៃដគូអភិវឌ នានា ក្នុងការផ ព្វផ យច ប់ ព្រងឹងសមត្ថភាពម្រន្តី ព្រងឹងសហគមន៍ 
េនសាទ ផ ព្វផ យបេច្ចកេទសវារីវប កម្ម និងការអភិរក ធនធានជលផល េដាយទទួលបានលទ្ធផល
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការេនសាទទឹកសាបសេ្រមចបាន១៨០.០១០េតាន េស្មើនឹង៣៩,៩១% ក្នុងេនាះ ការ
េនសាទេដាយដាយ្រតីសេ្រមចបាន១ ៣១០េតាន េស្មើនឹង១២% ការេនសាទ្រគួសារក្នុង
ែដនេនសាទសេ្រមចបាន១៥៣ ៤០០េតាន េស្មើនឹង៥១,១៣% និងការេនសាទ្រគួសារ
ក្នុងវាលែ្រសសេ្រមចបាន២៥ ៣០០េតាន េស្មើនឹង១៨,០៧% 

 ការេនសាទសមុ្រទសេ្រមចបាន៦៧ ៩០០េតាន េស្មើនឹង៥២,២៣% 
 ការចិញ្ចឹម្រតី បងា្គ សេ្រមចបាន១៤៧ ៤១២េតាន េស្មើនឹង៣០,៦៥% ការចិញ្ចឹម្រកេពើ សេ្រមច 

បាន១៤២ ៤០០ក ល េស្មើនឹង៤៣,១៥%  និងការភាស់កូន្រតី សេ្រមចបាន១២២,៥លាន 
កូន េស្មើនឹង៤៥,៣៥%  

 ការែកៃច្នផល ផលិតផលជលផល សេ្រមចបាន៣៨ ៨៧០េតាន េស្មើនឹង៤២,២៥% ក្នុង
េនាះ ផលទឹកសាបសេ្រមចបាន៣១.៩១០េតាន េស្មើនឹង៣៩,៨៩% ផលទឹកសមុ្រទ សេ្រមច 
បាន៦ ៩៦០េតាន េស្មើនឹង៥៨% និងការផលិតទឹក្រតីសេ្រមចបាន៣៧លានលី្រត េស្មើនឹង
៦៦,៨៣% 

 ការនាំេចញផលផលិតផលជលផលសេ្រមចបាន២ ៤០៩េតាន េស្មើនឹង២៤,០៩% ក្នុងេនាះ 
ផល្រសស់សេ្រមចបាន២ ២៥៩េតាន េស្មើនឹង២៨,២៤% និងផលែកៃច្នសេ្រមចបាន១៥០ 
េតាន េស្មើនឹង៧,៥០% 

 ការការពារ ប្រងា្កបបទេល្មើសជលផល សេ្រមចបាន១ ៤៩២ករណី ក្នុងេនាះ ការការពារ
ប្រងា្កបបទេល្មើសទឹកសាបសេ្រមចបាន១.៣៩៨ករណី និងការការពារប្រងា្កបបទេល្មើស
សមុ្រទសេ្រមចបាន៩៤ករណី។ 

៣.១២៧-  ្រកសួងបានេចញ្របកាសបេង្កើតសហគមន៍ៃ្រពេឈើថ្មីចំនួន៥០សហគមន៍ ្រគបដណ្ដប់ 
េលើៃផ្ទដី១២.១៦៦ហិកតា។ បច្ចុប ន្ន សហគមន៍ៃ្រពេឈើសរុបមានចំនួន៦៤១សហគមន៍ ្រគប    
ដណ្ដប់េលើៃផ្ទដី៥២២ ២១៩ហ.ត. ក្នុងេនាះ្រកសួងបានេចញ្របកាសចំនួន៥៣៤សហគមន៍ េលើ
ៃផ្ទដី៤៤៩ ២៣៣ហ.ត. និងបានចុះកិច្ច្រពមេ្រពៀងៃ្រពសហគមន៍ ចំនួន៤៤៧សហគមន៍េលើៃផ្ទដី
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៣៦៩.២៣៣ហ.ត. េលើសពីេនះបានអនុម័តែផនការ្រគប់្រគងៃ្រពសហគមន៍ចំនួន១០៦សហគមន៍ 
្រគបដណ្ដប់េលើៃផ្ទដីទំហំ៧២ ៦២០ហ.ត.។  ជាមួយគាេនះ ្រកសួងបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់
េលើការបេង្កើតមុខរបរបែន្ថមដល់្របជាសហគមន៍ក្នុងការបេង្កើនចំណូលនិងេលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់
េនៅ។ ្រកសួងបានែថទំាចមា្ករេឈើចាស់ចំនួន៦៥៤ហ.ត.  ចមា្ករពូជេឈើ៩៤ហ.ត.  ឡូត៍បងាញកសិរុក្ខ
កម្មចំនួន៤៤ហ.ត.  និងបានដំាេឈើជាចមា្ករថ្មីចំនួន៤ ២៧២ហ.ត.។ ជាមួយគាេនះ បានេរៀបចំ
បេង្កើតសានីយផ ព្វផ យនិងសារៃ្រពេឈើ េដាយគិតមកទល់េពលបច្ចុប ន្នមានចំនួន៨០ទីតំាង 
េលើៃផ្ទដីសរុបចំនួន៥០០ ១៧៨ហ.ត. ក្នុងេនាះ១៦ទីតំាងមានបណ្ណកម្មសិទ្ធិេលើៃផ្ទដីទំហំ១០៦ 
៥២២ហ.ត.។ ការដំាេឈើជាលក្ខណៈ្រកុមហុ៊នៃដគូសហការនិងលក្ខណៈ្រគួសារេលើៃផ្ទដីសរុបមាន 
ចំនួន១០២ ១០៨ហ.ត.  និងគេ្រមាងដំាេឈើក្នុងសម ទាន ដីេសដ្ឋកិច្ចមានចំនួន១៧ ្រកុមហុ៊ន េលើ
ៃផ្ទដីចុះកិច្ចសន ទំហំ២៨០.៨៧០ហ.ត.។ ្រកសួងបានេធ្វើការចុះបញ្ជិកាការចិញ្ចឹមសត្វ្រតេចៀកកំា
បានចំនួន២២៦ទីតំាង និងការចិញ្ចឹមសត្វៃ្រពេផ ងៗបានចំនួន៦០ទីតំាង។ សំណំុេរឿងបទេល្មើស
ៃ្រពេឈើនិងសត្វៃ្រព និងការកាប់រានដីៃ្រពមានចំនួន៣.០៤៤ករណី ែដលក្នុងេនាះសំណំុេរឿងបទ
េល្មើសៃ្រពេឈើ្រតូវពិន័យអន្តរការណ៍ចំនួន១ ៣២៦ករណី និងសំណំុេរឿងបទេល្មើសៃ្រពេឈើែដល
្រតូវបញ្ជូនេទៅតុលាការចំនួន១ ៧១៨ករណី។ 

៣.១២៨-  ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ បានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូច
ខាងេ្រកាម៖  

 បទេល្មើសៃ្រពេឈើ ជលផល ការលួចនំាចូលសត្វនិងសមារៈកសិកម្មេដាយខុសច ប់េនៅ
ែតេកើតមាន ពិេសសេខត្តេនៅជាប់្រពំែដន  

 សកម្មភាពកាប់រានហុ៊មព័ទ្ធដីៃ្រពេឈើ ការរានដីៃ្រពលិចទឹកេដាយខុសច ប់ គឺេនៅែតេកើត
មានពំុេចះចប់រហូតមកទល់បច្ចុប ន្នេនះ។ 

៣.១២៩- ្រកសួងបរិសានសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងតំបន់ការពារធម្មជាតិដូច
ខាងេ្រកាម៖ 

 បានេរៀបចំបេង្កើតតំបន់ការពារធម្មជាតិ ែដលបច្ចុប ន្នមានៃផ្ទដីសរុបជាង៧លានហ.ត. ឬ
េស្មើ្របមាណ៤១% ៃនៃផ្ទដីសរុបរបស់្របេទសកម្ពុជាក្នុងេនាះ រួមមានឧទ នជាតិចំនួន
១២តំបន់ ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពចំនួន១៩តំបន់ តំបន់ការពារេទសភាពចំនួន១៣តំបន់ តំបន់
េ្របើ្របាស់េ្រចើនយា៉ងចំនួន៩តំបន់ តំបន់រា៉មសារចំនួន៥តំបន់ តំបន់ស្នូលៃនឋបនីយជីវ
មណល៣តំបន់ េបតិកភណធម្មជាតិចំនួន១៣តំបន់ តំបន់ឧទ នជាតិសមុ្រទ១តំបន់ និង
រេបៀងអភិរក ជីវៈច្រមុះចំនួន៣តំបន់ 

 បានេរៀបចំកំណត់និងែបងែចកតំបន់្រគប់្រគង េបាះបេងា្គល្រពំ បណ្ដុះបណា្ដលម្រន្តីជំនាញ 
និងឧទ នុរក  បំពាក់ឧបករណ៍ មេធ បាយនិងសមារចំាបាច់ ព្រងឹងការងារល ត និង
អនុវត្តវិធានការច ប់េលើបទេល្មើសធនធានធម្មជាតិ 
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 បានបេង្កើតនិងចង្រកងបណា្ដតំបន់ការពារធម្មជាតិនានា ឱ េទៅជា្របព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ
ែដលមានលក្ខណៈសីុចងាក់គាែផ្នកេអកូឡូសីុនិងយុទ្ធសា្រស្តស្រមាប់្របជាជាតិកម្ពុជា ក្នុង
េគាលេដៅ្រទ្រទង់និរន្តរភាពស្រមាប់បរិសានេសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងមរតកធម្មជាតិ-
វប ធម៌ ្រពមទំាងបានធានាការពារនិងអភិរក ្របព័ន្ធតំបន់ការពារធម្មជាតិ្របេទសកម្ពុជា 
េដើម ីអាចបំេពញតួនាទីយា៉ងសំខាន់ ក្នុងការ្រទ្រទង់ជីវិតសត្វេលាក និងេលើកកម្ពស់សន្តិ
សុខេស ៀង និងេសដ្ឋកិច្ច សង្គម េនៅកម្ពុជាតាមរយៈេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡូសីុ 

 បានសហការទប់សា្កត់បទេល្មើសធនធានធម្មជាតិ្រទង់្រទាយធំេនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិ 
និងរេបៀង អភិរក ជីវៈច្រមុះ 

 អនុវត្តគេ្រមាងឥណទានកាបូនក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិជាមួយៃដគូអន្តរជាតិ 
 បានស្រមបស្រមួលេរៀបចំបេង្កើតសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន១៨២សហគមន៍  
 បានបន្តបេង្កើតនិងចង្រកងជាបណា្ដញសហគមន៍ថាក់មូលដានចំនួន៣៥ ថាក់តំបន់ចំនួន

៣ និងថាក់ជាតិចំនួន១  
 សហគមន៍ចំនួន៣២ ក្នុងចំេណាម១៨២សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ បានទទួលការ

គំា្រទែផ្នកបេច្ចកេទស ទុនផលិត រួមទំាងថវិកា ពូជសត្វ ពូជដំណំា និងសមារៈស្រមាប់ផ្តល់ 
េសវាេទសចរណ៍ធម្មជាតិ 

 បានបេង្កើតតំបន់េបតិកភណធម្មជាតិចំនួន១១តំបន់ 
 េបាះបេងា្គល្រពំ្របទល់សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិបានចំនួន៣សហគមន៍ និង

តំបន់េបតិកភណធម្មជាតិចំនួន២តំបន់ សរុប៧៦បេងា្គល និងេបាះបេងា្គល្រពំ្របទល់ដី
គេ្រមាងអភិវឌ ន៍េទសចរណ៍ធម្មជាតិចំនួន១៦៤គេ្រមាង 

 បានពិនិត និងអនុម័តប្លង់េមេលើគេ្រមាងវិនិេយាគអភិវឌ ន៍េទសចរណ៍ផ រភាប់នឹងធម្មជាតិ 
ទំហំមិនេលើសពី១០ហិកតា ចំនួន១០គេ្រមាង 

 បានចុះសិក ផូសីុលឆ្អឹងដាយណូស័រស្ថិតេនៅែដនជ្រមកសត្វៃ្រពតាៃត េខត្តេកាះកុង និង
្របមូលទិន្នន័យផូសីុលបឋម )េដើមេឈើ ឆ្អឹង ធ ូងកាល់ និងដានេជើងសត្វ (េនៅ ឧទ នជាតិ
្រពះជ័យវរ័ននេរាត្តម )ភ្នំគូែលន (េខត្តេសៀមរាប តំបន់េបតិកភណធម្មជាតិភ្នំែត ង ែដនជ្រមក
សត្វៃ្រពគូែលន្រពហ្មេទព និងែដនជ្រមកសត្វៃ្រព “ៃ្រពឡង់” ភូមិសា្រស្តេខត្ត្រពះវិហារ 

 បានបេង្កើតមជ មណល្រសាវ្រជាវនិងអភិរក េកសរកូល សុខ អាន ភ្នំគូែលន េលើៃផ្ទដីសរុប 
ចំនួន២ ០២០ហិកតា ក្នុងឧទ នជាតិ្រពះជ័យវរ័ន នេរាត្តម “ភ្នំគូែលន” និងបាន្របមូលនិង
រក ពូជេកសរកូលៃ្រពចំនួនជាង៥ ០០០សំណាក តំណាងឱ ២០៩្របេភទ ក្នុងេនាះ១១៤
្របេភទ្រតូវបានកត់្រតាចូល្របព័ន្ធទិន្នន័យ 

 បានបញ្ចូលការងាររបស់មជ មណលេទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ICC Angkor  និងបានបងាញពីវឌ ន
ភាពរបស់មជ មណល្រសាវ្រជាវនិងអភិរក េកសរកូល សុខ អាន ភ្នំគូែលន ក្នុងកិច្ច្របជំុICC 
Angkor ចំនួន៣េលើក។  

 បានចុះពិនិត តាមដានគុណភាពទឹកសាធារណៈ ទឹកេ្រកាមដី ទឹកកខ្វក់ និងតំបន់ងាយរង
ការបំពុល េនៅតាមរាជធានី េខត្តេគាលេដៅចំនួន១១៨ទីតំាង និងបានយកសំណាកទឹក 
៦៤៥ មកវិភាគ 
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 បានចុះពិនិត ទីតំាងនិងវាយតៃម្លសមត្ថភាពអាង្រប្រពឹត្តិកម្មសំណល់រាវេរាងច្រកចំនួន 
៦៨០ទីតំាង 

 បានតាមដានគុណភាពខ ល់សាធារណៈជា្របចំាេនៅតាមរាជធានីេខត្តចំនួន៤១ទីតំាង 
និងេ្របើ្របាស់រថយន្ត “ វិស្ណុ្រតួតពិនិត គុណភាពខ ល់ ” ចំនួន២០េលើក 

 បានចុះ្រតួតពិនិត វាយតៃម្លគុណភាពខ ល់និងសំេឡងដល់្រកុមហុ៊នចំនួន២៣៥ 
 បានចុះ្រតួតពិនិត ទីតំាងេស្នើសុំបេញ្ចញសំណល់េ្រគាះថាក់១៣៣ទីតំាង 
 បានចុះព្រងឹង្របសិទ្ធភាពេសវា្របមូលនិងដឹកជញ្ជូនសំរាម សំណល់រឹងទី្របជំុជនរាជធានី 

្រកុង ្រសុក ចំនួន៧៣្រកុង ្រសុក 
 បានចុះ្រតួតពិនិត និងព្រងឹងការអនុវត្តច ប់ តាមបណា្ដេរាងច្រកសហ្រគាស អាជីវកម្ម 

េសវាកម្មែដលងាយរងការបំពុលបរិសានចំនួន៥៣៦ទីតំាង និងបានបំពាក់ឧបករណ៍
ស្វ័យ្របវត្តចំនួន១ទីតំាង 

 បានចុះអធិការកិច្ច្របភពបំពុល ក្នុងករណីេកើតមានបណ្ដឹងអំពីប បំពុលបរិសានចំនួន 
៣៥ករណី និងបានអនុវត្តប ែកែ្របេលើ្របភពបំពុលចំនួន៥៦ករណី 

 បានពិនិត ផ្តល់េយាបល់េលើរបាយការណ៍វាយតៃម្លេហតុប៉ះពាល់បរិសាននិងសង្គមចំនួន 
២២៩គេ្រមាង 

 បានជំរុញមាស់គេ្រមាងចំនួន៦៣៧ ឱ មកេរៀបចំកិច្ចសន ការពារបរិសាន 
 បានចុះអេង្កតតាមដានការអនុវត្តែផនការ្រគប់្រគងបរិសាននិងកិច្ចសន ការពារបរិសាន 

បានចំនួន៤៣៩គេ្រមាង  
 បានវិភាគសំណាកទឹក ដី ភក់ ខ ល់ អាសីុតបរិយាកាសចំនួន១៤៦៤ សំណាក និងវិភាគ

រកវត្តមានសារពាង្គកាយែកៃច្នរស់(GMOs & LMOs) ចំនួន១៦សំណាក 
 បានព្រងឹងនិងព្រងីកសកម្មភាពអប់របរិសាន ដល់្រគឹះសានសិក សាធារណៈ្រគប់ក្រមិត 

និងវត្តអារាម ពិេសសការផ ព្វផ យការអនុវត្តេគាលការណ៍សាលាេម្រតីបរិសាន និង
អារាមេម្រតី   បរិសានពាក់កណា្ដលអាណត្តិដល់សាលាបានចំនួន២៨៨សាលា និងវត្ត
អារាមបានចំនួន៥០អារាម 

 បានជំរុញការចូលរួម្របតិបត្តិសកម្មភាពេម្រតីបរិសានដល់រូបវន្តបុគ្កល នីតិបុគ្គលែដល
បាន្របតិបត្តិបរិសានល្អ បងាញសាៃដ និងគំនិតៃច្ន្របតិដ្ឋនានាទាក់ទងនឹងវិស័យបរិសាន 
េដាយបានផ្តល់ជាបណ្ណសរេសើរសរុបចំនួន១ ២៨៧នាក់ 

 បានបេង្កើនការផ ព្វផ យព័ត៌មានបរិសានទូលំទូលាយេទៅដល់សាធារណជន្រគប់
្រសទាប់វណ្ណៈស្តីពីកិច្ចគំាពារបរិសាន ការអភិរក ជីវៈច្រមុះ ការេ្របើ្របាស់ធនធានធម្មជាតិ
្របកបេដាយចីរភាព។ 

 

 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  112 

តារាង៣.៣១ : សមិទ្ធផលសេ្រមចបានក្នងុវិស័យបរិសាន ឆំា២០១៩-២០២៣  

ល.រ. សូចនាករសំខាន់ៗ ឯកតា 
លទ្ធផលសេ្រមចបាន 

២០១៩ ២០២០ ពាក់កណា្ដលឆំា២០២១ 

១ បរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ែដលបានកាត់
បន្ថយេធៀបទិន្នន័យឆំាេគាល 

Gg CO2 
សមមូល 

២,៨០ ២,៨៣៩ N/A 

២ តាមដានគុណភាពទឹកសាធារណៈ ទឹក
េ្រកាមដី ទឹកកខ្វក់ និងតំបន់ងាយរងការ
បំពុលតាមរាជធានីេខត្ត 

សំណាក ៣២០ ២២២ ១០៣ 

៣ ពិនិត តាមដានគុណភាពខ ល់ 
សាធារណៈេនៅតាមរាជធានី េខត្ត 

ទីតំាង ៣០ ៤១ ៤១ 

៤ តំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន៣៧ ្រតូវបាន
កំណត់្រពំ្របទល់កំណត់  

តំបន់
ការពារ
ធម្មជាតិ 

៥តំបន់(៤៨០ 
បេងា្គល) និង
ែបងែចកតំបន់

្រគប់្រគងចំនួន១ 

៥តំបន់(600 
បេងា្គល) និង
ែបងែចកតំបន់

្រគប់្រគងចំនួន១ 

៥តំបន់(600បេងា្គល) 
និងែបងែចកតំបន់
្រគប់្រគងចំនួន១ 

៥ តំបន់ការពារធម្មជាតិថ្មីៗចំនួន១៥តំបន់ 
្រតូវបានេរៀបចំ បេង្កើត 

តំបន់
ការពារ
ធម្មជាតិ 

២ PA ១០ PA ១ PA 

៦ សិក និងេរៀបចំបេង្កើតសហគមន៍ តំបន់
ការពារធម្មជាតិ  )សរុប(  

សហគម
ន៍ 

១៦៨ ១៧៤ ១៨២ 

៧ ចំនួនគេ្រមាងបានបំេពញនីតិវិធីច ប់ ក្នុង
ការអនុវត្តគេ្រមាងវិនិេយាគ អភិវឌ ន៍
េទសចរណ៍ធម្មជាតិ 

គេ្រមាង ២៣ ៣០ ៤៦ 

៨ កម្មវិធីសាលាេម្រតីបរិសាន សាលា ១១០ ៧០ ១០៨ 
 

៣.១៣០- ទន្ទឹមនឹងការសេ្រមចបានសមិទ្ធផលខាងេលើ ្រកសួងបរិសានបានជួប្របទះប
្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 មានភាពយឺតយា៉វក្នុងការចុះសិក និងការេរៀបចំសិកា្ខសាលាពិេ្រគាះេយាបល់ជាមួយ
អ្នកពាក់ព័ន្ធ ែផនការ្រគប់្រគង និងការែបងែចកនិងកំណត់តំបន់្រគប់្រគងក្នុងតំបន់ការ 
ពារធម្មជាតិឱ បានច ស់លាស់ េដើម ី្របសិទ្ធភាពការពារតំបន់ស្នូលនិងតំបន់អភិរក
ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ 

 មានភាពស្មុគសាញក្នុងការេដាះ្រសាយទំនាស់ក្នុងការេ្របើ្របាស់ដីេនៅក្នុងនិងជំុវិញ
តំបន់ការពារធម្មជាតិ 

 កិច្ចសហ្របតិបត្តិការរវាង្រកសួង សាប័នពាក់ព័ន្ធេនៅមានក្រមិត 
 ការបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញបេច្ចកេទស េនៅមិនទាន់បាន្រគប់្រគាន់ដល់ម្រន្តី និងឧទ នុរក  

ស្រមាប់្រគប់្រគងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងអភិវឌ ន៍សហគមន៍េនៅក្នុងនិងែក រតំបន់
ការពារធម្មជាតិ 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  113 

 ថវិកានិងធនធានពីរាជរដាភិបាលេនៅមានក្រមិត េដើម ីរក ស្ថិរភាពក្នុងការ្រគប់្រគង
តំបន់ការពារធម្មជាតិ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព 

 ខ្វះសមារៈនិងមេធ បាយស្រមាប់្របតិបត្តិការងារ្រគប់្រគងតំបន់ការពារធម្មជាតិ 
 កង្វះខាតព័ត៌មាននិងទិន្នន័យអំពីជីវៈច្រមុះនិងធនធានធម្មជាតិ 
 ការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ែដលេធ្វើឱ សកម្មភាពមួយចំនួនធំ្រតូវបានពន រេពល

អនុវត្ត និងថវិកាស្រមាប់អនុវត្តសកម្មភាព្រតូវបានកាត់បន្ថយ 
 េហដារចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់្រតូវបានតភាប់េទៅតំបន់េទសចរណ៍មួយចំនួន 
 កង្វះនូវការតភាប់គេ្រមាងវិនិេយាគេទសចរណ៍ធម្មជាតិនិងសហគមន៍េទសចរណ៍ 
 ការបរបាញ់សត្វៃ្រពនិងកាប់រានដីៃ្រពេនៅតាមតំបន់មួយចំនួន 
 សកម្មភាពការងារភាគេ្រចើនជាការងារអប់រផ ព្វផ យ ែដលត្រមូវមានអ្នកចូលរួមេ្រចើន ក៏

បុ៉ែន្តេដាយសារបរិបទៃនជំងឺកូវីដ-១៩ សកម្មភាពមួយចំនួនគឺមិនអាចសេ្រមចបានតាម
េគាលេដៅ។ 

៣.១៣១-  គណៈកមាធិការជាតិ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយសេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានផ ព្វផ យច ប់ស្តីពីការ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយ 
 បានកសាងចំេណះដឹងនិងសមត្ថភាពដល់ម្រន្តីរាជការ ថាក់ជាតិ ថាក់េ្រកាមជាតិ និង

បុគ្គលិកអង្គការ សហគមន៍េលើការងារកាត់បន្ថយហានិភ័យេ្រគាះមហន្តរាយ 
 បានេរៀបចំលិខិតបទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ្រគប់្រគងនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យ

េ្រគាះមហន្តរាយ 
 បានេរៀបចំការិយាល័យេលខាធិការដានគណៈកមាធិការ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយេខត្ត 

និង្រសុក 
 បានអនុវត្តគេ្រមាងរស់េនៅជាមួយហានិភ័យេ្រគាះមហន្តរាយ និងការបន ុំេទៅនឹងការែ្រប

្របួលអាកាសធាតុេនៅតំបន់េឆ្នរ 
 បានចុះអនុស រណៈៃនការេយាគយល់រវាងគណៈកមាធិការជាតិ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្ត-

រាយ ជាមួយៃដគូអភិវឌ  ដូចជាកម្មវិធីេស ៀងអាហារពិភពេលាក អង្គការការីតាស់កម្ពុជា អង្គ
ការអាក់សិនេអដអន្តរជាតិ កម្ពុជា 

 បានេធ្វើឱ ្របេសើរេឡើងនូវ្របព័ន្ធព័ត៌មានទាន់េហតុការណ៍ េដាយភាប់េទៅនឹង្របព័ន្ធរក
ទុកទិន្នន័យខូចខាតនិងបាត់បង់។  

៣.១៣២-  ទន្ទឹមនឹងការសេ្រមចបានសមិទ្ធផលខាងេលើ គណៈកមាធិការជាតិ្រគប់្រគងេ្រគាះ
មហន្តរាយបានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 សមត្ថភាពេលើការប៉ាន់្របមាណនិងវាយតៃម្លហានិភ័យ ការតាមដាន្រតួតពិនិត  និងការ 
កាត់បន្ថយហានិភ័យេ្រគាះមហន្តរាយេនៅមានក្រមិត 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទី៣ សមិទ្ធផលនិងបញ្ហ្របឈមចម ងៗ  114 

 ក្នុងេពលមានេហតុការណ៍េ្រគាះមហន្តរាយេកើតេឡើងេនៅតាមតំបន់មួយចំនួនែដលេនៅ
ឆាយ ការចល័តកងកមាំងែដលមានជំនាញស្រមាប់ការអន្តរាគមន៍សេ្រងា្គះ្រតូវេ្របើរយៈ
េពលយូរ េហើយក្នុងេនះ កងកមាំងែដលឈរេជើងេនៅមូលដានមិនមានជំនាញនិងឧបករណ៍ 
ស្រមាប់សេ្រងា្គះែដលេធ្វើឱ មានការយឺតយូរនិងមិនធានាសុវត្ថិភាព្រគប់្រគាន់ស្រមាប់
ការ សេ្រងា្គះ 

 ការផ្តល់ព័ត៌មានេ្រគាះមហន្តរាយទាន់េហតុការណ៍PRISM េនៅមិនទាន់បានអនុវត្តតាម    
បេច្ចកេទស្រគប់្រជុងេ្រជាយេនៅតាមមូលដានជាេ្រចើន េហើយបានេធ្វើឱ ការផ្តល់ព័ត៌មានពី
េហតុការណ៍េ្រគាះមហន្តរាយ ពីថាក់េខត្តមកថាក់ជាតិមានការយឺតយូរ 

 មិនទាន់មានការវិភាជន៍ថវិកាជាក់លាក់ ស្រមាប់សកម្មភាពកម្មវិធីកាត់បន្ថយហានិភ័យ
េ្រគាះមហន្តរាយ។ 

៣.១៣៣- ្រកសួងវប ធម៌និងវិចិ្រតសិល ៈ សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 
 បានជួសជុលនិងអភិរក សំណង់បុរាណសរុប្របមាណ១០៩សំណង់ រួមមាន្របាសាទ

បុរាណចំនួន៨៦ ្រពះវិហារបុរាណចំនួន៧ សានបុរាណចំនួន៥ និងសំណង់េផ ងៗចំនួន១១ 
 បានជួសជុលនិងអភិរក វត្ថុបុរាណ/វត្ថុសិល ៈសរុប្របមាណ៨.២៩៦វត្ថុ/រូប/ដំុ/បំែណក/

ផំាង/្រគាប់ និងវត្ថុជាតិពន្ធុសា្រស្តសរុប្របមាណ៥០៩មុខ រកេឃើញនិងទទួលបានវត្ថុ
បុរាណ/វត្ថុសិល ៈពី្រគប់្របភពសរុប្របមាណ៣១.៤៣៤វត្ថុ/រូប/ដំុ/បំែណក/ផំាង/្រគាប់ 
ចុះបញ្ជីវត្ថុបុរាណ/វត្ថុសិល ៈ និងវត្ថុជាតិពន្ធុសា្រស្តសរុប្របមាណ២៣.៥៨៧វត្ថុ/រូប/ដំុ/
ផំាង/បំែណក/្រគាប់ បញ្ចូលទិន្នន័យវត្ថុបុរាណ/វត្ថុសិល ៈ និងវត្ថុជាតិពន្ធុសា្រស្តេទៅក្នុង
្របព័ន្ធទិន្នន័យមូលដាន សរុប្របមាណ១២ ៣៧៥ វត្ថុ/រូប/ដំុ/ផាំង/បំែណក។ 

 បាននិងកំពុងេរៀបចំឯកសារេដើម ីេស្នើសំុចុះ “្របាសាទេកាះេករ ” “ នំបញ្ចុក ” “ ក ច់គុន
ល ុក្កេតា” និងទី្រកុងបាត់ដំបង េទៅក្នុងបញ្ជីេបតិកភណពិភពេលាក បញ្ជីេបតិកភណវប
ធម៌អរូបីៃនមនុស ជាតិ និងបណា្ដញទី្រកុងែដលមានភាពៃច្ន្របឌិតរបស់អង្គការយូេណស្កូ 
េហើយក៏បានេរៀបចំបញ្ជីេ្រតៀមេដើម ីេ្រគាងេស្នើសំុចុះសម ត្តិវប ធម៌ែដលមានសកានុពល
េផ ងេទៀតេទៅក្នុងបញ្ជីេបតិកភណរបស់អង្គការយូេណស្កូ រួមមាន្រកុម្របាសាទបនាយ 
ឆារ រមណីយដានអង្គរបុរីនិងភ្នំដា រមណីយដានគូែលន ្រកុម្របាសាទេបងមាលា ្រកុម
្របាសាទ្រពះខ័នកំពង់សាយ រមណីយដានឧដុង្គ សារមន្ទីរឧ្រកិដ្ឋកម្ម្របល័យពូជសាសន៍
ទួលែស្លង មជ មណល្របល័យពូជសាសន៍េជើងឯក អតីតមន្ទីរឃំុឃាំង “ម-១៣” និង្រពះ
រាជពិធីបុណ អំុទូក។ 

 បានយកចិត្តទុកដាក់និងសហការជាមួយសហគមន៍ក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដលនិងេរៀបចំការ
សែម្តងសិល ៈ េដាយក្នុងេនាះ្រកសួងបានសារឱ េលា្ខនវត្តេកៀនសាយេ្រកៅរស់រានេឡើង
វិញ ្រពមទំាងបានព្រងឹងការែថរក វប ធម៌របស់សហគមន៍សំខាន់ៗ រួមទំាងសហគមន៍
របស់ជនជាតិេដើមភាគតិច។ 
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៣.១៣៤- ទន្ទឹមនឹងការសេ្រមចបានសមិទ្ធផលខាងេលើ ្រកសួងវប ធម៌និងវិចិ្រតសិល ៈបាន
ជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ខ្វះធនធានមនុស និងហិរញ្ញវត្ថុ េដើម ីអនុវត្តការងារ 
 ខ្វះមេធ បាយដឹកជញ្ជូន េដើម ី្របមូលវត្ថុបុរាណេនៅតាមបុរាណដាននិងទីទួលឆាយៗមក

រក ទុក 
 ខ្វះកិច្ចសហការពីអាជាធរមានសមត្ថកិច្ចនិង្របជាជនក្នុងមូលដាន េដើម ីចូលរួមបងា្ករនិង

ប្រងា្កបបទេល្មើសទ្រនានបុរាណដាននានា។ 
៦.៣- ករព្រងឹងករ្រគប្់រគងនគរបូនីយកមម 

៣.១៣៥-  ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូច
ខាងេ្រកាម៖ 

 បានចុះបញ្ជីេចញបណ្ណកម្មសិទ្ធិដីចំនួន៦.១៩៦.៣៤០បណ្ណ េស្មើនឹង៨៨,៥%ៃនក លដី
ប៉ាន់សាន៧លានក លដី ក្នុងេនាះការចុះបញ្ជីដីមានលក្ខណៈជា្របព័ន្ធសេ្រមចបាន៥.៥៧៤ 
១០២បណ្ណ 

 បានចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិេដើមភាគតិចបាន៣៣សហគមន៍ េស្មើនឹង៨៥៦បណ្ណ 
ទំហំ៣៣ ៨៩៩ហ.ត. មាន៣ ២៣៥្រគួសារ  

 បានបំែប្លងទិន្នន័យពីMicrosoft Access េទៅPostgreSQL ជាេរៀងរាល់ៃថ្ងស្រមាប់ដាក់ឱ  
ដំេណើរការផ្តល់េសវាសាធារណៈតាមQR Code 

 បានបេង្កើតកម្មវិធីេស្គនQR Code េលើសន្លឹកបណ្ណ មុនេពលែចកជូនដល់មាស់កម្មសិទ្ធិនិង
េរៀបចំកម្មវិធីស្រមាប់តាមដានពិនិត អ្នកចូលេមើលព័ត៌មានសុរិេយាដី និងបានBackup 
ទិន្នន័យ តាមរយៈSynology WorkStation ជា្របចំា 

 បានបញ្ចប់ការកសាងែផនទី្រពំ្របទល់រដ្ឋបាល ែផនទីេហដារចនាសម្ព័ន្ធ និងែផនទីេ្របើ
្របាស់ដីបច្ចុប ន្នៃន្រកុង ្រសុក ខណចំនួន១៧៦ េស្មើ ៨៦% ៃនចំនួន្រកុង ្រសុក ខណ សរុប 
២០៣ ទូទំាង្របេទស 

 បានេរៀបចំនិងសេ្រមចែផនការរូបវន្តតំបន់េឆ្នរសមុ្រទកម្ពុជា ១)ប្លង់េគាលេ្របើ្របាស់ដី
េកាះរុង ២)េសចក្តី្រពាងប្លង់េគាលេ្របើ្របាស់ដីេកាះចំនួន៧េកាះ(េកាះរុងសន្លឹម េកាះប្ញ
ស ី េកាះ្រកបី េកាះេសះនិងេកាះគី េកាះទន យ េកាះពុតសារកណា្ដល េកាះអំពិល) និង 
៣)ប្លង់េគាលនិងែផនការេ្របើ្របាស់ដីចំណីេឆ្នរសមុ្រទ ៃដសមុ្រទ ស្ទឹង ែ្រពក បឹង ផ្លូវទឹក
ែដលតភាប់េទៅនឹងសមុ្រទ និងៃផ្ទទឹកែដលជាប់នឹងេឆ្នរសមុ្រទ 

 បានបញ្ចប់គេ្រមាងសាងសង់េហដារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវ្រកុងចំនួន៣៤ែខ  មាន្របែវង៨៤ ៥០៥ម. 
 បានសាងសង់សានីយ្រប្រពឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ទំេនើប ចំនួន២សានីយ 
 បានេរៀបចំេគាលនេយាបាយនិងលិខិតគតិយុត្តទាក់ទងនឹងការអភិវឌ ទី្រកុង ដូចជាច ប់

ភូមិបាល(ថ្មី) ច ប់ស្តីពីលំេនៅឋាន ច ប់ស្តីពីការេរៀបចំែដនដីនិងនគរូបនីយកម្ម ជាេដើម។ 
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តារាង៣.៣២ : សមិទ្ធផលសេ្រមចបានក្នងុវិស័យដីធ្ល ីឆំា២០១៩-២០២១ 

សូចនាករ ឯកតា 
២០១៩ ២០២០ ពាក់កណា្ដលឆំា២០២១ 

េគាលេដៅ លទ្ធផល េគាលេដៅ លទ្ធផល េគាលេដៅ លទ្ធផល 

អ្រតាចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុ 
(េចញបណ្ណកម្មសិទ្ធ)ិ 

% ៧៨ ៨៤ ៨៤ ៨៦,៨ ៩០ ៨៨,៥ 

ចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិ
េដើមភាគតិច                        

សហគមន៍ ៣៤ ២៥ ៤៤ ៣៣ ៥៤ ៣៣ 

សម ទានដីសង្គមកិច្ចស្រមាប់
្រគួសារ្របជាពលរដ្ឋ            

្រគួសារ ៧៩ ០៤៥ ៨០ ៨៦២ ៧៩ ៥៤៥ ៨៥ ០៧១ ៨០ ០៤៥ ៨៥ ៦៩៩ 

ផ្ទះែដលបានសាងសង់ជូន
្រគួសារកងទ័ព នគរបាលជាតិ
និងអតីតកងកមាំង្របដាប់
អាវុធនិង្រគួសារ 

ខ្នងផ្ទះ ៧ ១៩៩ ៧ ២៣៦ ៧ ៦៩៩ ៧ ៧៦៩ ៨ ១៩៩ ៧ ៧៦៩ 

ែផនការេ្របើ្របាស់ដីថាក់ឃុំ 
សងា្កត់       

ែផនការ ១៧៩ ៨២ ១៩៩ ៨៧ ២១៩ ១១៧ 

ប្លង់េគាលេ្របើ្របាស់ ដីថាក់
្រសុក ខណ  

ប្លង់
េគាល 

១៩ 0 ២៥ ៣ ២៩ ៣ 

ប្លង់េគាលេ្របើ្របាស់ដីថាក់្រកុង
និងទី្របជំុជន               

ប្លង់
េគាល 

២៣ ១៤ ២៥ ១៤ ២៧ ១៤ 

ែផនការេរៀបចំែដនដីថាក់េខត្ត ែផនការ ៧ ៣ ៩ ៣ ១១ ៣ 

ែផនការេរៀបចំែដនដីតាមតំបន់   ែផនការ ១ ០ ១ ០ ២ ០ 
្របភព : ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ 

៣.១៣៦- ទន្ទឹមនឹងការសេ្រមចបានសមិទ្ធផលខាងេលើ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម 
និងសំណង់ជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួន ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាត ការ្រគប់្រគងសំណល់ 
្របព័ន្ធលូ ជាេដើម េដើម ីបំេពញត្រមូវការៃនកំេណើនសំណង់និងការវិនិេយាគេលើលំេនៅឋានែដល
មានតៃម្លសមរម ស្រមាប់្របជាជនកម្ពុជា។  

៦.៤- ករធនចីរភពបរ ិ ថ ននិងករេរៀបចំខ្លួនេឆ្លើយតបនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ 
៣.១៣៧- ្រកសួងបរិសាន សេ្រមចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បានសិក ្រសាវ្រជាវនិងេបាះពុម្ពឯកសារ រួមមាន (១)របាយការណ៍ការកាត់បន្ថយហា- 
និភ័យេលើការវិនិេយាគថាមពលកេកើតេឡើងវិញ (២)របាយការណ៍វាយតៃម្លសកានុពល
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ថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិត  េ្របើស្រមាប់អ្នកេធ្វើេគាលនេយាបាយរបស់រាជរដាភិបាល (៣)
ផលប៉ះពាល់ែផ្នកេសដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិសានៃនការជំរុញវិស័យឧស ហកម្មៃបតងេនៅ
កម្ពុជា (៤)ការវាយតៃម្លសកានុពលៃនការអភិវឌ ៃបតង ជាភាសាែខ្មរនិងភាសាអង់េគ្លស 
(៥)បានេបាះពុម្ពែផនការយុទ្ធសា្រស្តទី្រកុងនិរន្តរភាពស្រមាប់្រកុងេគាលេដៅទំាង៧(្រកុង 
ែកប ្រពះសីហនុ បាត់ដំបង េសៀមរាប កំពង់ចាម សួង និង្រកុងបាវិត) )៦ (របាយការណ៍
បច្ចុប ន្នភាពពីរឆំាម្ដងេលើកទី១របស់កម្ពុជា)First Biennial Update Report: fBUR) )៧ (
របាយការណ៍បច្ចុប ន្នភាពៃនការចូលរួមចំែណករបស់ជាតិក្នុងការអនុវត្តអនុស ្រកបខ័ណ 
សហ្របជាជាតិស្ដីពីការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ(Updated Nationally Determined 
Contribution: Updated NDC)  )៨(វឌ ន៍រយៈេពលែវង្របកបែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិ  
េដាយអព ្រកឹតកាបូន)Long-Term Strategy for Carbon Neutrality: LTS4CN) (៩) 
យុទ្ធសា្រស្តនិងសកម្មភាពេសដ្ឋកិច្ចច្រកា និង(១០)្រកមសីលធម៌ៃនការសិក ្រសាវ្រជាវ 
និងកម្មវិធី្រសាវ្រជាវ 

 បានដាក់ឱ េ្របើ្របាស់ជាផ្លូវការនូវែផនការអភិវឌ ន៍ទី្រកុងនិរន្តរភាព ស្រមាប់រាជធានី
ភ្នំេពញ ឆំា២០១៨-២០៣០ េដាយមានភាប់នូវគេ្រមាងវិនិេយាគទី្រកុងៃបតង/និរន្តរភាព
ចំនួន៤៨គេ្រមាង 

 បានដំេទ ើងបន្ទះថាមពលពន្លឺ្រពះអាទិត េនៅ (១)មជ មណល្រសាវ្រជាវនិងអភិរក េកសរ 
កូល សុខ អាន ភ្នំគូែលន េខត្តេសៀមរាប និងបានសេមាធដាក់ឱ េ្របើ្របាស់ជាផ្លូវការ និង
(២)សហគមន៍ែ្រសអំពិល ស្ថិតក្នុងឃំុក្តុលមានជ័យ ្រសុកទឹកផុស េខត្តកំពង់ឆំាង និង 
កំពុងសិក ពីលទ្ធភាពតបណា្ដញជូនសហគមន៍េ្របើ្របាស់ជាមួយថាមពល៣២គីទ ូវា៉ត់ 

 បរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ែដលបានកាត់បន្ថយេធៀបទិន្នន័យឆំាេគាល២០១៨ និងេគាល
េដៅ ឆំា២០១៩ មានចំនួន២,៨០ GgCO2 សមមូល និង២០២០ មានចំនួន២,៨៤ GgCO2 
សមមូល ែដលបានគណនាតាមយន្តការអភិវឌ ន៍សាតនិងយន្តការឥណទានកាបូនរួមគា  

 ភាគរយៃនឃំុ/សងា្កត់ងាយរងេ្រគាះេទៅនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ េធៀបទិន្នន័យឆំា
េគាល២០១៨(៤០%) និងេគាលេដៅឆំា២០១៩(៣៩%) ក្នុងេនាះការងារសេ្រមចបាន
ចំនួន៣,៧% េធៀបនឹងឆំា២០១៨(សូចនាករធាក់ចុះពី៤០%ៃនឆំា២០១៨ មក្រតឹម
៣៦,៣%ៃនឆំា២០១៩)។ ចំែណកេគាលេដៅឆំា២០២០ មាន៣៨% ក្នុងេនាះសេ្រមចបាន
១,៥%ែដលចំនួនឃំុងាយរងេ្រគាះធាក់ចុះមក្រតឹម៣៦,៥% េធៀបនឹងសូចនាករឆំាដែដល។ 
ការងារទំាងអស់េនះបានអនុវត្តេដាយកម្មវិធីសម្ព័ន្ធភាពែ្រប្របួលអាកាសធាតុនិងគេ្រមាង 
ការកាត់បន្ថយភាពងាយរងេ្រគាះៃនជីវភាពរបស់្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជាេនៅជនបទតាមរយៈ
ការព្រងឹងែផនការែ្រប្របួលអាកាសធាតុេនៅថាក់េ្រកាមជាតិនិងអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាព 

 ក្រមិតេ្រតៀមរបស់សាប័ន ក្នុងការេឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ េធៀបទិន្នន័យឆំា
េគាល២០១៨(៤៩%) និងេគាលេដៅឆំា២០១៩(៥៣%) ក្នុងេនាះសេ្រមចបានែត៤,៨% 
ែដលសូចនាករេកើនពី្របមាណ៤៨,២% មកសេ្រមចេគាលេដៅ៥៣%ក្នុងឆំា២០១៩ និង
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េគាលេដៅឆំា២០២០(៥៧%) ក្នុងេនាះសេ្រមចបាន្របែហល៥% ែដលសូចនាករេកើន
េឡើង៥២%មកសេ្រមចេគាលេដៅ៥៧%ក្នុងឆំា២០២០ 

 បានេរៀបចំកិច្ច្របជំុ្រកុមការងារបេច្ចកេទសស្តីពីជីវៈច្រមុះបានចំនួន២ដង េដើម ីកំណត់
ែផនការតាមវិស័យេដើម ីប្រ បខ្លឹមសារអភិរក ជីវៈច្រមុះនិង្របព័ន្ធេអកូឡូសីុេនៅតាម
្រកសួង សាប័ន ែដលជាសមាជិកៃន្រកុមការងារបេច្ចកេទសជីវៈច្រមុះ 

 បានសិក ្រសាវ្រជាវទិន្នន័យនិងសមិទ្ធលទ្ធភាពស្រមាប់េរៀបចំេគាលនេយាបាយស្តីពីការ
បង់ៃថ្លេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡូសីុ ដូចជាែផនទីេគាលនិងែផនការ្រគប់្រគងការេ្របើ្របាស់ដី
ធ្លីស្រមាប់បង់ៃថ្លេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡសីុ យន្តការហិរញ្ញវត្ថុស្រមាប់ការបង់ៃថ្លេសវាកម្ម
្របព័ន្ធេអកូឡូសីុ ការេរៀបចំេគាលគំនិតទស នាទានអំពីការបង់ៃថ្លេសវាកម្ម្របព័ន្ធេអកូឡូសីុ។ 

៣.១៣៨- ទន្ទឹមនឹងសមិទ្ធផលខាងេលើ ្រកសួងបរិសានបានជួប្របទះប ្របឈមមួយចំនួន ដូច
ខាងេ្រកាម៖ 

 ចំនួនម្រន្តីជំនាញបេច្ចកេទសនិងធនធានហិរញ្ញវត្ថុមិនទាន់េឆ្លើយតបតាមទំហំការងារែផ្នក
សិក ្រសាវ្រជាវែផ្នកវិទ សា្រស្ត ការអនុវត្តបេច្ចកវិទ  េសដ្ឋកិច្ចៃបតង និងនវានុវត្តន៍  

 ពំុទាន់បានេរៀបចំលិខិតបទដានគតិយុត្ត េគាលនេយាបាយ និងយុទ្ធសា្រស្តស្តីពីវិទ សា្រស្ត 
និងបេច្ចកវិទ  

 ឧបករណ៍តាមដានការវាយតៃម្លសកានុពលការកាត់បន្ថយបរិមាណឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់េធៀប
នឹងទិន្នន័យឆំាេគាលេនៅមានក្រមិត 

 សមត្ថភាពសាប័នេនៅមានក្រមិតក្នុងការេឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុដូចែដល
បានកំណត់េនៅក្នុងឆំាេគាលនិងឆំាេគាលេដៅ 

 ថវិកាស្រមាប់អនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពេនៅមានក្រមិតតិចតួចនិងសកម្មភាពមួយចំនួន
្រតូវពន រេពលេដាយសានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ែដលបាននិងកំពុងការរីករាលដាល 

 ខ្វះការ្រសាវ្រជាវនិងទិន្នន័យស្រមាប់ការងារកំណត់ទីតំាងអភិរក េ្រកៅែដនធម្មជាតិេដាយ 
សារកង្វះថវិកានិងជំនាញការស្រមាប់អនុវត្តសកម្មភាពេនះ។ 
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ជំពូកទី៤ 
	

ជំហានបនាប់	

១- ករបេងកើនេលបនែកទ្រមង់អភិបលកិចចល្អៈ សនលូៃនយទុធ ្រស្តចតុេកណ 

១.១- ករែកទ្រមង់និងេលើកកមពសស់មតថភព ថ ប័ន  

៤.១- ្រកសួងមហាៃផ្ទ នឹងបន្តេលើកកម្ពស់គុណភាពេសវាសាធារណៈ និងការអភិវឌ របស់រដ្ឋបាល
ថាក់េ្រកាមជាតិ និងព្រងឹងសន្តិសុខជាតិ េស្ថរភាពនេយាបាយ សណា្ដប់ធាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថភិាព 
សង្គម។ 

វិធានការេគាលនេយាបាយែដល្រតូវែកស្រមួលឬបន្តអនុវត្ត និងវិធានការេគាលនេយាបាយ
ថ្មីៗែដល្រតូវេលើកេឡើង េដើម ីេដាះ្រសាយប ្របឈមនានាពីឆំា២០២១ដល់ឆំា២០២៣ មានដូច 
ខាងេ្រកាម៖  

 េរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលព្រងឹងសមត្ថភាពម្រន្តីេលើការេរៀបចំែផនការចុះសវនកម្ម េដាយ
េ្រជើស េរីសសវនដានែដលមានហានិភ័យខ្ពស់ជាេគាលេដៅចម ង ពិេសសរដ្ឋបាល្រកុង 
្រសុក និងឃំុ សងា្កត់ 

 បន្តអនុវត្តយន្តការសិក និងពិភាក េដើម ីជំរុញកិច្ចដំេណើរការេបើក្រចកទារ្រពំែដនែដល
បាន្រពមេ្រពៀងរវាងកម្ពុជានិងបណា្ដ្របេទសជាប់្រពំែដន 

 បន្តេរៀបចំកិច្ច្របជំុេលើកទី២ ្រកុមការងារច្រមុះស្តីពី្រចកទារ្រពំែដនេគាកេវៀតណាម កម្ពុជា 
និងកម្ពុជា េវៀតណាម េនៅ្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា េដើម ីពិនិត ពិភាក ក្នុងការេរៀបចំែផនការ 
េមស្តីពីការបេង្កើតឬដំេឡើងក្រមិត្រចកទារ្រពំែដនេគាកេវៀតណាម កម្ពុជា ពីេពលេនះដល់ឆំា
២០៣០ 

 បន្តចុះសិក េលើកតាភូមិសា្រស្ត ្របជាសា្រស្ត និងសកានុពលេសដ្ឋកិច្ច ជាពិេសសគឺការ
ែថរក ែដនអធិបេតយ និងបូរណភាពែដនដីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា និងពិនិត វាយតៃម្ល 
រួមគាជាមួយភាគី្របេទសជិតខាងេនៅទីតំាង្រចកទារជាក់ែស្តងែដលភាគីទំាងពីរមានបំណង
េស្នើបេង្កើតនិងដំេឡើងក្រមិត 

 បន្តព្រងឹងការអនុវត្តច ប់ស តិនិងច ប់អេនា្របេវសន៍ តាមរយៈការទប់សា្កត់លំហូរជន
អេនា្របេវសន៍ េនៅតាម្រពំែដនេគាក អាកាសយានដាន និង្រពំែដនទឹកជាមួយនឹងការ្រសាវ 
្រជាវរកជនអេនា្របេវសន៍ខុសច ប់ ែដលកំពុងរស់េនៅក្នុង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជាេដើម ី
បញ្ជូនេចញេទៅ្របេទសេដើមវិញ 

 ែថរក សន្តិភាព ការពារអធិបេតយ ជាតិ បូរណភាពទឹកដី េខឿនសន្តិសុខ និងេខឿនេសដ្ឋ-
កិច្ចជាតិ។ ចាត់វិធានការគន្លឹះទប់សា្កត់នូវអំពីេភវរកម្ម ឧ្រកិដ្ឋកម្មឆ្លងែដន្រគប់្របេភទ 
ឧបាយកលញុះញង់និងសកម្មភាពបដិវត្តន៍ពណ៌។ ទន្ទឹមេនះចាត់តំាងអនុវត្តែផនការធានា
សុវត្ថិភាពស្រមាប់្រពឹត្តិការណ៍នេយាបាយជាតិ ្រពឹត្តិការណ៍តំបន់និងអន្តរជាតិែដល្រប្រពឹត្ត 
េធ្វើេឡើងេនៅកម្ពុជា 
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 េលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនិងព្រងឹងវិធានការជំនាញធានាស្ថិរភាពសន្តិសុខ សណា្ដប់ធាប់
សាធារណៈ និងសុវត្ថិភាពសង្គម េដាយខិតខំជំរុញចលនាអនុវត្តេគាលនេយាបាយ “ភូមិ 
ឃំុសងា្កត់មានសុវត្ថិភាព” េដើម ីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវបទេល្មើស្រគប់្របេភទ ជាពិេសស
បទេល្មើសែដលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់ចិត្តសា្រស្តសង្គមនិងេធ្វើឱ ្របជាពលរដ្ឋមានការ
្រពួយបារម្ភ 

 បន្តរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច ប់និងបទដាគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធដល់ការែថរក  និងែកលម្អ   
សណា្ដប់ធាប់សាធារណៈនិងរេបៀបេរៀបរយសង្គម សំេដៅកាត់បន្ថយហានិភ័យ េហតុការណ៍ 
េ្រគាះថាក់ចរាចរណ៍ អគ្គិភ័យ ក៏ដូចេ្រគាះមហន្តរាយនានា និងេលើកកម្ពស់ភាពៃថ្លថ្នូររបស់ជាតិ 

 បន្តេលើកកម្ពស់ដល់សមត្ថភាពកងកមាំងនគរបាលជាតិនិងម្រន្តីពន្ធនាគារទូទំាង្របេទស 
ក្នុងបរិបទៃនការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ និងផលប៉ះពាល់នានាែដលជាកតា្របឈម។ 
សេម្ដចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា និង 
សេម្ដច្រកឡាេហាម ស េខង ឧបនាយករដ្ឋម្រន្ដ ីរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងមហាៃផ្ទ បានគំា្រទឧបត្ថម្ភជា
េ្រចើន ដូចជាការសាងសង់អគារសិក  អគារសាក់េនៅ ទីលានបាញ់្រគាប់ពិត អាងែហល ទឹក 
្របព័ន្ធលូ ផ្លូវក្នុងបរិេវណ ទំាងេនៅបណិត សភានិងសាលានគរបាលជាតិភូមិភាគទំាង៦ ជា
បន្តបនាប់តាមលំដាប់លំេដាយអាទិភាព។ ទន្ទឹមេនះ បន្តែស្វងរកៃដគូសហការនិង
សប ុរសជនក្នុង្រកបខ័ណជាតិ អន្តរជាតិ េដើម ីេកៀរគរជំនួយឧបត្ថម្ភក្នុងការអភិវឌ េហដា
រចនាសម្ព័ន្ធ និងឧបត្ថម្ភសមារៈហ្វឹកហាត់ទាក់ទងនឹងជំនាញចំាបាច់មួយចំនួនបែន្ថមេទៀត 
្រសបតាមត្រមូវការជំនាញនិងែផនការែដលបានកំណត់។ េ្រកាយេពលសានភាពជំងឺកូវីដ-

បានធូរ្រសាលវិញ បណិ១៩ ត សភាបានេរៀបចំនូវែផនការនិងវិធានការ េដើម ីសារេឡើងវិញ
នូវផលប៉ះពាល់េផ ងៗេដាយសារជំងឺកូវីដ-១៩ដូចខាងេ្រកាម៖   

o េរៀបចំែផនការេដើម ីបន្ដវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលខ្លីៗេឡើងវិញ ែដលមានជាមធ ម៤០វគ្គ 
ក្នុងមួយឆំា  

o បន្ដេធ្វើកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្ដរជាតិេឡើងវិញឱ បានេពញេលញ ្រសបតាមែផន 
ការសកម្មភាព្របចំាឆំាែដលបានកំណត់ និងអនុស រណៈេយាគយល់គាជាមួយៃដគូ 

o បន្ដគេ្រមាង្រសាវ្រជាវវិទ សា្រស្ដនគរបាល ្រសបតាមែផនការែដលបានកំណត់ 
o េធ្វើ្រប្រកតីកម្មេឡើងវិញនូវរាល់សកម្មភាពេផ ងេទៀត ែដលអាក់ខានេដាយសារ

វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។  
៤.២- ្រកសួងការពារជាតិ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 េលើកកម្ពស់សមត្ថភាពវិជាជីវៈរបស់កងេយាធពលេខមរភូមិន្ទនិងកងកមាំងនគបាល
យុត្តិធម៌ តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្ត៣ សកម្មភាព្របតិបត្តកិារ និងការអភិវឌ ១០  ្រពម
ទំាងេធ្វើបច្ចុប ន្នកម្ម និងជំរុញការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តជាតិ  
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 អភិវឌ ធធានមនុស និងការបេង្កើនសមត្ថភាពកមាំង្របដាប់អាវុធតាមរយៈការេធ្វើទំេនើបកម្ម 
ការបំពាក់បេច្ចកវិទ សម្រសប និងបេង្កើនគុណភាពហ្វឹកហ្វឺន ជាពិេសសការបណ្ដុះបណា្ដល 
េយាធិនអាជីព ការកសាងជួរកងកមំាង្របដាប់អាវុធវ័យេក្មងេដើម ីបន្តេវន  

 បន្តផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់អតីតយុទ្ធជន េយាធិនពិការ ្រគួសារេយាធិនពលីមរណៈ និង
្រគួសារកងទ័ព ្រសបតាមេគាលនេយាបាយរបស់រាជរដាភិបាល ជាពិេសសតាមរយៈការបន្ត 
ផ្តល់និងការបេង្កើន្របសិទ្ធភាពក្នុងការ្រគប់្រគងសម ទានដីសង្គមកិច្ច និងគេ្រមាងអភិវឌ ន៍ 
ស្រមាប់សហគមន៍ និង្រគួសារកងទ័ពេនៅតាមបនាត់្រពំែដន  

 េលើកកម្ពស់កិច្ចសហ្របតិបត្តិការ កងកមាំង្របដាប់អាវុធ្រគប់្របេភទ រវាងកងកមាំង្របដាប់ 
អាវុធជាមួយ្រកសួងសាប័ន ្រពមទំាងបន្តព្រងឹង្របៃពណីៃនទំនាក់ទំនងរវាងកងកមាំង
្របដាប់អាវុធនិង្របជាជន តាមរយៈការេធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងេពលមានេ្រគាះធម្មជាតិ ការ
បំេពញ្របតិបត្តិការមនុស ធម៌ និងការជួយបង្កបេង្កើនផល ្រពមទំាងការរួមចំែណកកសាង
េហដារចនាសម្ព័ន្ឋរូបវន្ត កិច្ចការពារបរិសាននិងធនធានធម្មជាតិ  

 ព្រងឹងនិងព្រងីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ ស្រមាប់ការអភិវឌ កងកមាំង
្របដាប់អាវុធេលើជំនាញអាជីព វិស័យកសិកម្ម សិប កម្ម ព័ត៌មានវិទ និងជំនាញេផ ងៗេទៀត  

 អនុវត្តគេ្រមាងវិនិេយាគៃបតងពិេសសវិស័យថាមពលតាមសហគមន៍កងទ័ព េដើម ីជួយ
ស្រមួលដល់ការងារអភិវឌ ន៍នានារបស់សហគមន៍។ 

១.២- ករព្រងឹងភព ្អ តស្អេំនកនងុរដ្ឋបល ធរណៈ 
៤.៣- ទិសេដៅបន្តក្នុងការ្របយុទ្ធ្របឆំាងអំេពើពុករលួយ ស្រមាប់ឆំា២០២១ដល់ឆំា២០២៣  

េដើម ីបន្ដការងារ្របឆំាងនឹងអំេពើពុករលួយ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព រាជរដាភិបាលកម្ពុជា
នឹងព្រងឹង និងបេង្កើន្របសិទ្ធភាពៃនវិធានការស្នូលទំាង៣ដូចខាងេ្រកាម៖  

ព្រងឹងការអប់រមិនឱ ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ  
 ្រគប់្រកសួង សាប័ន រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ និងអ.ប.ព. នឹងបន្តព្រងឹងនិងព្រងីកវិសាល

ភាពៃនការផ ព្វផ យច ប់ ការអប់រស្តីពីការ្របយុទ្ធ្របឆំាងអំេពើពុករលួយេនៅតាមសាប័ន 
អង្គភាពរបស់ខ្លួននីមួយៗឱ បានញឹកញាប់និង្រគប់ៗគា  

 ្រតូវខិតខំរិះរកវិធីអប់រថ្មីៗេទៀតឱ សម្រសបេទៅនឹងបរិបទែដលមានការលំបាកក្នុងការ្របមូល 
ផ្ដុំដូចជាក្នុងករណីៃនការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩។ េ្រកៅពីេនាះស្រមាប់ទំពំាងស្នងប្ញស ី 
អង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុករលួយនិង្រកសួងអប់រ យុវជន និងកីឡា ្រពមទំាងសាប័នពាក់ព័ន្ធ
បន្តសហការគាឱ បានជិតស្និទ្ធ ព្រងឹងគុណភាពៃនការបេ្រងៀនេមេរៀនស្ដីអំពីការ្របយុទ្ធ
្របឆំាងអំេពើពុករលួយេនៅតាម្រគឹះសានសិក ពីបឋមរហូតដល់ឧត្តមសិក  សាលាវិជាជីវៈ 
េហើយរិះរកវិធាន រូបភាពថ្មីៗបែន្ថមេទៀត េដើម ីប្រ បការ្របយុទ្ធ្របឆំាងអំេពើពុករលួយេទៅ 
សិស  និស ិតឱ បានទាន់េពល េដើម ីេពលអ្នកទំាងេនាះេចញមកបំេពញការងារ ក៏ដូចជា
្របកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតមានជាមូលដាននូវសារតីសុចរិតភាព និងភាពសាតស្អំ។ អង្គភាព្របឆំាង
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អំេពើពុករលួយ ្រតូវែតេធ្វើជាស្នូលដល់្រគប់សាប័ន រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិទំាងអស់ និង
មូលដាននូវខ្លឹមសារ ការបូកសរុប ដកពិេសាធន៍ ការអប់រផ ព្វផ យ ការេលើកសរេសើរសាប័ន 
រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ និងមូលដានណាែដលបំេពញកិច្ចការេនះបានល្អជាេរៀងរាល់ឆំា។  

 អង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុករលួយបេង្កើនការផ ព្វផ យការងារ្របឆំាងអំេពើពុករលួយរបស់ខ្លួន
បែន្ថមេទៀត ដូចជាការបេង្កើតនូវមេធ បាយេសាតទស ន៍ជាេដើម េដើម ីទំនាក់ទំនងជាមួយ
សារធារណជនកាន់ែតស្អិតរមួតជាមួយគា។ 

ការងារបងា្ករទប់សា្កត់ការ្រប្រពឹត្តអំេពើពុករលួយ 
 ការងារបងា្ករទប់សា្កត់អំេពើពុករលួយកាន់ែតមានភាពងាយ្រសួលជាងមុន េនៅេពលែដល

សេម្ដចេតេជានាយករដ្ឋម្រន្តីបានដាក់េចញនូវអភិ្រកមទំាង៥ ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសែក្អល 
ព បាល និងវះកាត់ ែដលអភិ្រកមទំាង៥េនះបានេផាតយា៉ងសំខាន់េទៅេលើការព្រងឹង     
អភិបាលកិច្ច តមាភាព ការផ្ដល់េសវាសាធារណៈ លទ្ធកម្ម ការសន ំសំៃច ការបេង្កើន
សុចរិត-ភាព។ល។  

 ្រកសួងសាប័ននីមួយៗ ្រតូវយកចិត្តទុកដាក់ បូកសរុបជាេទៀងទាត់អំពីការអនុវត្តនូវអភិ្រកម
ទំាង៥របស់សេម្ដចេតេជានាយករដ្ឋម្រន្តី(ឆ្លុះកញ្ចក់ ងូតទឹក ដុសែក្អល ព បាល និងវះកាត់) 

 ការព្រងឹងសុចរិតភាព អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងសាប័នសាធារណៈនិងឯកជន  នឹងេនៅែតបន្ត
េដើរតួជាយុទ្ធសា្រស្តគន្លឹះក្នុងការបងា្ករ ទប់សា្កត់អំេពើពុករលួយ។ រាជរដាភិបាលកម្ពុជា នឹង
េនៅែតបន្តជំរុញ  េរៀបចំ និងអនុវត្តែផនការ្របឆំាងអំេពើពុករលួយក្នុងសាប័នសាធារណៈ និង
កម្មវិធី្របឆំាងអំេពើពុករលួយក្នុងវិស័យឯកជន និងរិះរកគន្លឹះថ្មីៗបែន្ថមេទៀតក្នុងការេធ្វើយា៉ង
ណាឱ ការងារបងា្ករនិងទប់សា្កត់អំេពើពុករលួយមានដំេណើរការេទៅមុខឥតឈប់ឈរេនៅ
្រគប់ជាន់ថាក់  

 ទំាងអង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុករលួយ ទំាង្រគប់្រកសួងសាប័ន រដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ និង
មូលដានែតងែតបានរួមគាបេង្កើតេឡើងនូវសាៃដជា្របវត្តិសា្រស្តក្នុងរយៈេពលជាង១០ឆំាចុង 
េ្រកាយេនះ េលើការងារ្របកាស្រទព សម ត្តិ ដូេច្នះទំាងអង្គភាព ទំាង្រគប់្រកសួង សាប័ន រដ្ឋបាល 
ថាក់េ្រកាមជាតិ និងមូលដាន្រតូវែតបន្តអនុវត្តកិច្ចការេនះកំុបីមានការយឺតយា៉វ េ្រពាះថាេនះ
ក៏ជាវិធានការមួយយ៉ាងល្អៃនការឆ្លុះកញ្ចក់ផងែដរ។  

ការអនុវត្តច ប់ប្រងា្កបបទេល្មើសពុករលួយ  
 ការងារអនុវត្តច ប់ប្រងា្កបក៏បានេដើរទន្ទឹមគាជាមួយនឹងការអប់រ បងា្ករ និងទប់សា្កត់។ យន្ត

ការទទួលនិងេដាះ្រសាយពាក ប្តឹង ្រតូវបានទទួលការវាយតៃម្លជាវិជ្ជមានជាទូេទៅពីសំណាក់ 
អ្នកប្តឹងែដលអ.ប.ព. េធ្វើបានរហ័សនិង្រគប់្រជុងេ្រជាយ និងបានចុះ្រសាវ្រជាវដល់សាប័ន 
និងទីកែន្លងមូលដាន េហើយមានមូលដានគិតិយុត្តច ស់លាស់។ រាល់ការមកប្តឹងផាល់ ប្តឹង
តាម្របអប់សំបុ្រតស តាមៃ្របសណីយ៍ ទូរសព្ទ អីុែមល និងតាមបណា្ដញទំនាក់ទំនងសង្គម 
(Facebook, Telgram, Line, WeChat, WhatsApp, ព័ត៌មានជាចំហេលើសារព័ត៌មាន តាម
ការ្របមូលព័ត៌មានជាសមាត់របស់អ.ប.ព.) ្រតូវបានយកមកពិនិត និងេដាះ្រសាយក្នុងកិច្ច
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្របជំុ្រពឹក្រពលឹម(ចាប់េផ្តើមេមា៉ង០៧:៣០នាទី) េនៅេរៀងរាល់្រពឹកៃនៃថ្ងេធ្វើការេដើម ីពិនិត
ពាក ប្តឹងែដលបានដាក់មកអង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុករលួយ ពាក ប្តឹងពិេសសដៃទេទៀត្រតូវ
បានបញ្ជូនេទៅ្រកុម្របឹក វិន័យនិង្រតួតពិនិត ៃផ្ទក្នុង េដើម ី្របជំុវិភាគនិងេដាះ្រសាយ េដាយ 
មានការេបើកទារជូនដល់មាស់បណ្ដឹងចូលសាប់ការជែជកែវកែញក ក៏ដូចជាការផ្តល់នូវធាតុ
ចូលបែន្ថមេលើករណីបណ្ដឹងរបស់ខ្លួន 

 ឱកាសក្នុងការចូលរួមនិងការេមើលេឃើញផាល់នូវសក្ខីភាពៃនកិច្ច្របឹងែ្របង្របកបេដាយ
សមត្ថភាព េដាយសារតីទទួលខុស្រតូវ វិជាជីវៈច ស់លាស់របស់អង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុក
រលួយក្នុងការេដាះ្រសាយបណ្ដឹងែតងែតទទួលបាននូវការសាទរពីសំណាក់អ្នកប្តឹង។ យន្តការ 
េដាះ្រសាយបណ្ដឹងនិងេសុើបអេង្កត ក៏្រតូវបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ព័ត៌មានែដលទទួលបាន
ទំាង្របភពចំហនិងចារកម្ម េ្រកាមេគាលការណ៍តឹងរឹុងនិងមិនអាចេដាះដូរបានៃនការរក ការ
សមាត់ៃន្របភព ក៏ដូចជាសាក ីទំាងេនៅក្នុងនិងេនៅេ្រកៅអង្គភាព្របឆំាងអំេពើពុករលួយ។  

៤.៤-  ស្រមាប់អាណត្តិែដលេនៅសល់របស់ផ.យ.អ.ជ. ្រកសួងមុខងារសាធារណៈនឹង៖ 

 បន្តបេង្កើន្របសិទ្ធភាពក្នុងការ្រតួតពិនិត និងេផ្ទៀងផាត់សលាកប្រតព័ត៌មាន លិខិតបទដាន 
ឯកត្តជន និងពិនិត ការផាស់ប្តូរសានភាពរដ្ឋបាលរបស់្រគួសារម្រន្តីរាជការសីុវិល 

 បន្តបេង្កើន្របសិទ្ធភាពក្នុងការ្រគប់្រគង្រកបខ័ណរបស់ម្រន្តីរាជការសីុវិលទំាងថាក់ជាតិ 
ថាក់េ្រកាមជាតិ្រគប់្រកសួង សាប័ន 

 បន្តជំរុញការេធ្វើទំេនើបកម្មបេច្ចកវិទ ព័ត៌មានវិទ ក្នុងការ្រគប់្រគងម្រន្តីរាជការសីុវិល និង
ដាក់ឱ ដំេណើរការ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងធនធានមនុស ស្រមាប់្រកសួង សាប័ន និងរដ្ឋបាលថាក់
េ្រកាមជាតិ។ 

៤.៥- េនៅឆំា២០២១-២០២៣ ្រកសួងបានដាក់េចញសកម្មភាពអាទិភាព ក្នុងេនាះរួមមាន 
ការងារទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ្រពឹទ្ធសភា ការេរៀបចំេសចក្តី្រពាងច ប់អធិការកិច្ចនិងនីតិវិធី
ច ប់អធិការកិច្ច ការងារផ ព្វផ យច ប់ ការងារស្ទង់មតិការយល់ដឹងច ប់ ការងារេរៀបចំេវទិការ
សាធារណៈេដើម ីទទួលសំណូមពររបស់្របជាពលរដ្ឋ ការងារអធិការកិច្ចេលើការ្រគប់្រគងរដ្ឋបាល 
្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុ ្រគប់្រគង្រទព សម ត្តិរដ្ឋ ការងារ្រតួតពិនិត តាមដានការអនុវត្តច ប់ បទដាន
នានា ការងារទទួលនិងស្រមបស្រមួលេដាះ្រសាយបណ្ដឹង ការងារអភិវឌ ន៍សាប័ន ការងារព្រងឹង
សមត្ថភាពម្រន្តីរាជការជំនាញក្នុង្របេទស(វិទ សានជាតិអធិការកិច្ច)និងេ្រកៅ្របេទស និងការងារ
ប្រ បេយនឌ័រ េដើម ីរួមចំែណកក្នុងការេលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងព្រងឹងនីតិរដ្ឋ។ 
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តារាង ៤.១ : សូចនាករនិងេគាលេដៅអនុវត្ត ឆំា២០២១-២០២៣  
ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

 
 

ការងារទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ្រពឹទ្ធសភា     

 ១- ការងារស្ទង់មតិ យល់ដឹងអំពីច ប់ នាក់  ៣ ០០០ ៣ ៥០០ 
២- ការងារអប់រផ ព្វផ យច ប់ នាក់ ៣០០ ៣៥ ០០០ ៤០ ០០០ 
៣- េរៀបចំេវទិកាសាធារណៈមូលដាន នាក់ ៥០០ ៣ ៥០០ ៤ ០០០ 

 ការងារអធិការកិច្ច     
 ១- ការងារអធិការកិច្ច្រគប់្រគងរដ្ឋបាល 

្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុ ្រគប់្រគងបញ្ជីសារេពើភណ
្រទព រដ្ឋ  

សាប័ន អង្គ
ភាព 

១៦០ ៣៦៦ ៤២០ 

២- ការងារតាមដានការអនុវត្តច ប់ សាប័ន អង្គ
ភាព 

៧០ ១ ២២៤ ១ ២៥៤ 

៣- ការងារទទួលពាក បណ្ដឹង ករណី ១៦១ ១៨៦ ១៨៦ 
 ការងាររដ្ឋបាលកិច្ចការទូេទៅ     

 ១- បណ្ដុះបណា្ដលជំនាញការងារអធិការកិច្ច នាក់ ១០០ ៣៥០ ៤០០ 

១.៣- ករព្រងឹង្របសទិធភពអនុវត្តករងរ 
៤.៦- ្រកសួងមុខងារសាធារណៈ នឹងបន្តជំរុញនវានុវត្តន៍ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងការផ្តល់េសវា
សាធារណៈក្នុងទ្រមង់ជាឌីជីថល រួមទំាងការផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណា្ដលតាមអនឡាញ។ 
៤.៧-  គណៈកមាធិការជាតិស្រមាប់ការអភិវឌ តាមែបប្របជាធិបេតយ េនៅថាក់េ្រកាមជាតិ
(គ.ជ.អ.ប.) នឹងបន្តេផាតេលើកិច្ចការជាអាទិភាពនិងចំណុចេដៅមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ពិនិត និងែកស្រមួលផ.ស.ថ. ឆំា២០២១ របស់្រកសួង សាប័ន និងរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ 
េដាយេផាតេលើសកម្មភាពែដលមានអាទិភាពខ្ពស់និងចំាបាច់បំផុតស្រមាប់ឆំា២០២១ រួម 
បញ្ចូលទំាងការផាកឬការពន រេពលការចុះមូលដាន និងការេរៀបចំកិច្ច្របជំុ វគ្គបណ្ដុះ    
បណា្ដលនិងសិកា្ខសាលាធំៗ េដើម ីេជៀសវាងការរីរាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ 

 ព្រងឹងនិងេផាតការអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងឆមាសទី២ៃនផ.ស.ថ. ឆំា២០២១ និងគេ្រមាង 
កម្មវិធីនានារួមបញ្ចូលទំាងការតាមដាននិងការគំា្រទ្រកសួង សាប័នពាក់ព័ន្ធ និងរដ្ឋបាលថាក់ 
េ្រកាមជាតិក្នុងការអនុវត្តផ.ស.ថ. ឆំា២០២១ 

 ព្រងឹងសមត្ថភាពនិងជំនាញមូលដានអំពីបេច្ចកវិទ របស់បុគ្គលិកទំាងអស់ េដើម ីធានា
្របសិទ្ធភាព ការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួន តាមរយៈ្របព័ន្ធអនឡាញេផ ងៗដូចជា Zoom, 
BlueJeans, Skype។ល។ 

៤.៨- ្រកសួងយុត្តិធម៌បន្តអនុវត្តការងារអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 
យុទ្ធសា្រស្តកំែណទ្រមង់ច ប់និង្របព័ន្ធយុត្តធិម៌៖ 
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 ព្រងឹងការការពារសិទ្ធិនិងេសរីភាពជាមូលដាន េធ្វើទំេនើបកម្ម្រកបខ័ណច ប់ 
 ជំរុញលទ្ធភាពទទួលព័ត៌មានអំពីច ប់និងតុលាការឱ កាន់ែត្របេសើរ បន្តព្រងឹងគុណភាព

ៃនដំេណើរការេរឿងក្តីនិងេសវាកម្មពាក់ព័ន្ធ រកវិធីសា្រស្តថ្មីៗែដលកំណត់េដាយច ប់ ក្នុង
ការអនុវត្តអំណាចតុលាការនិងជាសមត្ថកិច្ចែផ្នកអយ ការ េដើម ីបេង្កើនគុណភាពេសវា
យុត្តិធម៌ បណ្ដុះបណា្ដលខាងបេច្ចកេទសេដាះ្រសាយវិវាទេ្រកៅ្របព័ន្ធតុលាការ 

 ព្រងឹងសមត្ថភាពសាប័នវិស័យច ប់និងតុលាការឱ អាចបំេពញអាណត្តិរបស់ខ្លួនបាន
េជាគជ័យ េរៀបចំដាក់ឱ ដំេណើរការតុលាការជំនាញ ដូចជាតុលាការពាណិជ្ជកម្មនិងតុលា 
ការការងារ។ 
អនុម័តច ប់និងលិខិតបទដានគតិយុត្ត  

 េសចក្តី្រពាងច ប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈសារការី លក្ខន្តិកៈ្រកឡាបញ្ជី លក្ខន្តិកៈអាជាសាលា ្រពម
ទំាងេសចក្តី្រពាងច ប់មួយចំនួនេទៀត។ 
េដាះ្រសាយេរឿងក្ត ី

 បណ្ដុះបណា្ដលច ប់មូលដាន បទប ញ្ញត្តិច ប់ពាក់ព័ន្ធនឹង្រស្តីនិងកុមារ និងជំនាញេផ ងៗ 
ដល់ម្រន្តីអនុវត្តច ប់ ម្រន្តីរាជការ េចៅ្រកម ្រពះរាជាអាជា និងអ្នក្របកបវិជាជីវៈច ប់ 

 ្រគប់្រគងសំណំុេរឿងទំាងអស់និងចាត់ការេទៅតាមនីតិវិធីបន្តការេដាះ្រសាយការកកស្ទះ
សំណំុេរឿង យន្តការេដាះ្រសាយវិវាទេ្រកៅ្របព័ន្ធតុលាការ សមត្ថភាព និងេលើកកម្ពស់
សមភាពេយនឌ័រក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌ និងតាមដាននិង្រតួតពិនិត ការអនុវត្តច ប់។ 
្រគប់្រគងសាប័ន 

 េ្រជើសេរីសម្រន្តីវិជាជីវៈតុលាការេដើម ីេឆ្លើយតបនឹងេសចក្តី្រតូវការជាក់ែស្តង បេង្កើនសមត្ថ
ភាពការងារនិងព្រងឹងការអនុវត្តការងារ្រគប់្រគងរួម ព្រងីក និងែកលម្អេហដារចនាសម្ព័ន្ធ
អគារេនៅ្រកសួងនិងេនៅតាមសាលាជ្រមះក្តី្រគប់ជាន់ថាក់ និងព្រងឹងនិងព្រងីកការតាម
ដាន ្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្ល។ 

១.៤- ករព្រងឹងអភិបលកិចចកនងុវិសយ័ឯកជន 

២-  បរ ិ ថ ន្រគបដណ្ដ ប់ស្រមប់ករអនុវត្ដយទុធ ្រស្ដទងំមូល 

២.១-  សន្ដភិព សថរិភពនេយបយ សន្ដិសខុ និងស ្ដ បធ់ន ប់ 

៤.៩- ្រកសួងមហាៃផ្ទនឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការបន្តព្រងឹងការអនុវត្តច ប់ស តិនិងច ប់អេនា្របេវសន៍ តាមរយៈការទប់សា្កត់លំហូរ
ជនអេនា្របេវសន៍េនៅតាម្រពំែដនេគាក អាកាសយានដាន និង្រពំែដនទឹក ជាមួយនឹងការ
្រសាវ្រជាវរកជនអេនា្របេវសន៍ខុសច ប់ែដលកំពុងរស់េនៅក្នុង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា 
េដើម ីបញ្ជូនេចញេទៅ្របេទសេដើមវិញ 
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 េរៀបចំេសចក្តី្រពាងវិេសាធនកម្មច ប់ស្តីពីអេនា្របេវសន៍ឆំា១៩៩៤ និងបានដាក់ជូន្រកុម
ការងារ្រកសួងមហាៃផ្ទពិនិត  ែកស្រមួល និងបានេរៀបចំកិច្ច្របជំុៃផ្ទក្នុងអគ្គនាយកដាន
អេនា្របេវសន៍ េដើម ីពិនិត  ែកស្រមួល អនុ្រកឹត េលខ ៣០អន្រក.បក ស្តីពីែបបបទស្រមាប់
អនុវត្ត ចំេពាះការអនុ តឱ ជនបរេទសអេនា្របេវសន៍េចញ ចូល និងសាក់អា្រស័យេនៅ
ក្នុង្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា  

 េរៀបចំេសចក្តី្រពាងែកស្រមួលរចនាសម្ព័ន្ធការិយាល័យចំណុះនាយកដានជនបរេទស
អេនា្របេវសន៍។ 

៤.១០- អាជាធរជាតិ្របយុទ្ធ្របឆំាងេ្រគឿងេញៀន នឹងបន្ដដឹកនំាការអនុវត្ដឱ មាន្របសិទ្ធភាពនូវ
យុទ្ធសា្រស្ដទំាង៥របស់ែផនការជាតិ៥ឆំា ស្ដីពីការ្រតួតពិនិត េ្រគឿងេញៀន ែដលរួមមាន (១)ការ
កាត់បន្ថយត្រមូវការេ្រគឿងេញៀន (២)ការកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់េ្រគឿងេញៀន (៣)ការព បាល 

សារនីតិសម ទានិងេធ្វើសមាហរណកម្ម (៤)ការព្រងឹងសមត្ថភាពអនុវត្ដច ប់ និង(៥)កិច្ចសហ
្របតិបត្ដិការអន្ដរជាតិ។ 

២.២- បរយិកសអំេ យផល ស្រមប់ធរុកិចច ករវិនិេយគ និងករអភិវឌ  

៤.១១- ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 អភិវឌ ្របព័ន្ធស្វ័យ្របវត្តិកម្មស្រមាប់ការផ្តល់លិខិតអនុ ត ការចុះបញ្ជីែកែ្រប និងអាជា
បណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិក 

 អភិវឌ ការតភាប់្របព័ន្ធចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មរបស់្រកសួង តាមរយៈ្របព័ន្ធថាលបេច្ចកវិទ  
 េលើកកម្ពស់ការចុះបញ្ជីមា៉កតាម្របព័ន្ធស្វ័យ្របវត្តិកម្ម ចំេណះដឹងសាធារណៈ សមត្ថភាពម្រន្តី 

និងម្រន្តីអនុវត្តច ប់ែផ្នកកម្មសិទ្ធិប និងសាធារណជនទូេទៅ ្រពមទំាងបញ្ចូលេទៅក្នុងកម្ម
វិធីសិក េនៅតាម្រគឹះសានអប់រតាមរាជធានី េខត្ត ្រកុង 

 េរៀបចំកម្មវិធីនិងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដល ដល់អ្នកតំណាង្រសបច ប់ក្នុងការេស្នើសំុឯកសារ នំា
េចញ នំាចូលេនៅ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម  

 អភិវឌ ្របព័ន្ធស្វ័យ្របវត្តិកម្មវិ បនប្រតេដើមកំេណើតទំនិញ 
 បេង្កើនសមត្ថភាពមន្ទីរពិេសាធន៍េដើម ីទទួលបានការទទួលសា្គល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ

បំពាក់សមារៈ និងឧបករណ៍ដល់មន្ទីរពិេសាធន៍ខាតតូចេនៅតាម្រពំែដន 
 បេង្កើនសកម្មភាពផ ព្វផ យការយល់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារេនៅ្រគប់មជ ដាន។ 

 

៤.១២-  គណៈកមាធិការវិនិេយាគកម្ពុជាៃន្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជា បានដាក់ទិសេដៅការងារ
ស្រមាប់អនុវត្តេនៅឆំាខាងមុខដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ខិតខំពេន្លឿនបញ្ចប់ការេរៀបចំឯកសារបទដានគតិយុត្តមួយចំនួន ដូចជាេសចក្តី្រពាងច ប់ 
ស្ដីពីតំបន់េសដ្ឋកិច្ចពិេសស េសចក្ដី្រពាងអនុ្រកឹតស្ដីពីការអនុវត្តច ប់ស្ដីពីវិនិេយាគៃន
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្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា និងអនុ្រកឹត ស្ដីពីការបេង្កើតអនុគណៈកមាធិការវិនិេយាគរាជធានី 
េខត្ត េ្រកាយពីច ប់ស្ដីពីវិនិេយាគៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា្រតូវបាន្របកាសឱ េ្របើកាល
ពីៃថ្ងទី១៥ ែខតុលា ឆំា២០២១ 

 េធ្វើឱ ្របេសើរេឡើងនូវការផ្តល់េសវាសាធារណៈតាមថាលបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន ជាពិេសសេសវា 
េស្នើសុំចុះបញ្ជីគេ្រមាងវិនិេយាគនិងេសវាេស្នើសំុនំាចូលេដាយពន្ធនំាចូលជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ 

 បន្តព្រងឹងនិងេលើកកម្ពស់្របសិទ្ធភាពៃនយន្តការ្រចកេចញ ចូលែតមួយ និងយន្តការ្រតួត
ពិនិត និងតាមដានការអនុវត្តគេ្រមាងវិនិេយាគ និងខិតខំផ្តល់េសវាែថទំាវិនិេយាគែដលជា
កតាសំខាន់ក្នុងការជំរុញនិងទាក់ទាញវិនិេយាគ 

 ជំរុញការបេង្កើតនិងអភិវឌ តំបន់េសដ្ឋកិច្ចពិេសស េនៅតាមតំបន់មានសកានុពលនិងេនៅ
តាមបេណា្ដយ្រពំែដន 

 េរៀបចំេឡើងវិញនូវេគហទំព័រក .អ.ក . េសៀវេភៅមគ្គុេទ្ទសក៍ និងខិត្តបណ្ណផ ព្វផ យវិនិេយាគ 
ែផ្អកេលើច ប់ស្ដីពីវិនិេយាគែដលេទើបអនុម័តថ្មី 

 បន្តេរៀបចំសិកា្ខសាលា សន្និសីទ ឬេវទិកាជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការផ ព្វផ យអំពី
ច ប់ស្ដីពីវិនិេយាគ ្រពមទំាងសកានុពលនិងកាលានុវត្តភាពៃនការវិនិេយាគេនៅកម្ពុជា 
េដើម ីជំរុញនិងទាក់ទាញការវិនិេយាគក្នុង្រសុកនិងបរេទស។ 

២.៣- ករព្រងឹងភពជមច ស ់ភពជៃដគូកនងុករអភិវឌ  និងសហ្របតិបត្តិករ
អន្តរជតិ 

៤.១៣-  រាជរដាភិបាលកម្ពុជា នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ព្រងឹងភាពជាៃដគូ្របកបេដាយបរិយាបន្ន ជាមួយបណា្ដតួអង្គអភិវឌ ស្រមាប់ការអភិវឌ
្របេទស 

 ចូលរួមយា៉ងសកម្មក្នុងកិច្ចការតំបន់និងពិភពេលាក េដើម ីបេង្កើនកាលានុវត្តភាពស្រមាប់
ការអភិវឌ ្របេទស ពិេសសទាក់ទាញនូវទំនុកចិត្តមកេលើសុខសន្តិភាព សុវត្ថិភាព និងបរិសាន
វិនិេយាគរបស់កម្ពុជា ក៏ដូចជាេដើម ីេគាលេដៅៃនការេលើកកម្ពស់ កិត នុភាពរបស់កម្ពុជា
ផងែដរ 

 ព្រងឹងកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងការបេង្កើតបែន្ថមនូវយន្តការថ្មីៗ េដើម ីទាក់ទាញ
ការវិនិេយាគែថមេទៀត ទំាងវិស័យឯកជនទាំងសាប័នអភិវឌ ផ្លូវការ ក៏ដូចជាេដើម ីអភិវឌ
វិស័យពាណិជ្ជកម្ម ជំរុញការេធ្វើពិពិធភាវូបនីយកម្មឧស ហកម្មនិងកសិកម្មែដល ផ្តល់
តៃម្លបែន្ថមខ្ពស់ អនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តស្តីពីកិច្ចសហ្របតិបត្តិការអភិវឌ និងភាពជាៃដគូ ឆំា
២០១៩-២០២៣ េដើម ីព្រងឹងភាពជាមាស់របស់រាជរដាភិបាល េលើកកម្ពស់្របសិទ្ធភាព 
សក្តិសិទ្ធភាព និងចីរភាពៃនការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ 
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៤.១៤- េ្រកាមការដឹកនំានិងភាពជាមាស់ដ៏រឹងមាំរបស់រាជរដាភិបាល និងេដាយមានការគំា្រទ
ពីតួអង្គអភិវឌ ទំាងអស់គ.ជ.នា/ក.អ.ក. កំពុងបន្តអនុវត្តេដាយេជាគជ័យនូវយុទ្ធសា្រស្តចតុេកាណ 

ដំណាក់កាលទី៤ េដាយសំេដៅឈានេទៅសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ ន៍្របកបេដាយចីរភាព និង
ជាមូលដានេទៅសេ្រមចចក្ខុវិស័យជា្របេទសចំណូលមធ មក្រមិតខ្ពស់េនៅឆំា២០៣០ និងជា្របេទស 

ែដលមានចំណូលខ្ពស់េនៅឆំា២០៥០។ ក្នុងន័យេនះគ.ជ.នា/ក.អ.ក. នឹងបន្តដឹកនំា េកៀរគរ និង
្រគប់្រគងហិរញ្ញប ទានសហ្របតិបត្តិការ  េដាយសហការយា៉ងជិតស្និទ្ធជាមួយៃដគូអភិវឌ តាមរយៈ 

ការស្រមបស្រមួលភាពជាៃដគូេនៅ្រគប់ក្រមិត និងអនុវត្តវិធានការេគាលនេយាបាយនិងសកម្មភាព 

ែដលកំណត់េនៅក្នុងផ.យ.អ.ជ.២០១៩-២០២៣  ្របកបេដាយភាពបត់ែបន។ 

២.៤- ករព្រងឹងសមតថភពកមពុជេដើមបបីន្តជំរញុសមហរណកមមខ្លួនចលូកនងុ
េសដ្ឋកិចចតំបន់និងពិភពេ ក 

៤.១៥- ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការេរៀបចំផ្តល់េសវាពិេ្រគាះេយាបល់និង្របឹក កិច្ចការពាណិជ្ជកម្មនិងទីផ រជូនដល់ធុរជន
ជាលក្ខណៈអនឡាញ 

 េរៀបចំបេង្កើតទីផ រឌីជីថល 
 អភិវឌ ការេរៀបចំ ចង្រកង និងផ ព្វផ យស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗ និងទាន់េពលេវលា

ជូនសាធារណជន ជាពិេសសពាក់ព័ន្ធនឹងការេធ្វើ្របតិបត្តិការក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្ម 
 ព្រងឹងការតាមដានការងារនិងស្រមបស្រមួលេលើកិច្ចការ ក្នុងតារាងកម្មវិធីការងាររបស់

រាជរដាភិបាលក្នុង្រកបខ័ណអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក និងពិនិត េលើសង្គតិភាពៃន
ច ប់ឬេសចក្តី្រពាងច ប់ និងលិខិតបទដាននានា េដើម ីបំេពញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជា
សមាជិក 

 សិក េលើប គំា្រទក្នុង្រសុក រួមមាន្រប្រពឹត្តិកម្មពិេសស តមាភាព េគាលការណ៍សមា
មា្រត និងការេ្រជាមែ្រជងដល់កសិករ។ 

៣-  ករអភិវឌ ធនធនមនុស  

៣.១- ករព្រងឹងគណុភពវិសយ័អប់រ ំវិទយ ្រស្ត និងបេចចកវិទយ 

៤.១៦- េដើម ីអនុវត្តេគាលនេយាបាយជាអាទិភាពក្នុងនីតិកាលទី៦ៃនរដ្ឋសភាេនះ ស្រមាប់រយៈ
េពល២ឆំាកន្លះខាងមុខ ្រកសួងអប់រ យុវជន និងកីឡា បានដាក់េចញេគាលនេយាបាយអប់ររយៈ
េពលមធ មពីរនិងអាទិភាពកំែណទ្រមង់នានា តាមរយៈែផនការយុទ្ធសា្រស្តវិស័យអប់រ ២០១៩-
២០២៣ េឆាះេទៅរួមចំែណកក្នុងការអនុវត្តអាទិភាពរបស់រាជរដាភិបាលដូចខាងេ្រកាម៖ 

 េគាលនេយាបាយទី១ ធានាឱ ការអប់រមានគុណភាព ្របកបេដាយសមធម៌ បរិយាបន្ន 
និងេលើកកម្ពស់ឱកាសក្នុងការសិក េពញមួយជីវិតស្រមាប់ទំាងអស់គា  
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 េគាលនេយាបាយទី២ ធានាភាពសក្តិសិទ្ធៃនភាពជាអ្នកដឹកនំានិង្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តីអប់រ
្រគប់លំដាប់ថាក់។ 

៤.១៧- ្រកសួងបន្តអនុវត្តកំែណទ្រមង់វិស័យអប់រ យុវជន និងកីឡា េដាយេផាតេលើសសរស្តម្ភ៥ 
(១)ការអនុវត្តសកម្មភាពេគាលនេយាបាយ្រគូបេ្រងៀន (២)ការពិនិត េឡើងកម្មវិធីសិក  េសៀវេភៅ
សិក េគាល និងការែកលម្អបរិសានសិក  (៣)ការដាក់ឱ អនុវត្តអធិការកិច្ច (៤)ការព្រងឹងរងាយ
តៃម្លការសិក  ដូចជាការ្របឡង រងាយតៃម្លថាក់ជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិ  និង(៥)ការែកទ្រមង់
ឧត្តមសិក ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 យុទ្ធសា្រស្តកំែណទ្រមង់ការ្រគប់្រគងអប់រ (១)កំែណទ្រមង់ការ្រគប់្រគងការសិក  េផាត
េលើរងាយតៃម្លការសិក របស់សិស ជា្របចំា ការែកលម្អវិធីសា្រស្តបេ្រងៀននិងការដាក់
បញ្ចូលភាពជាពលរដ្ឋមានគុណភាពក្នុងកម្មវិធីសិក និងេសៀវេភៅសិក េគាល (២)កំែណ 
ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងរដ្ឋបាល េផាតេលើការធានាការចូលរួមរបស់មាតាបិតាសិស និងសហ
គមន៍មូលដាន ការអនុវត្តការ្រគប់្រគងតាមសាលាេរៀន និងការអនុវត្តេគាលនេយាបាយ
អប់រនិងែផនការយុទ្ធសា្រស្តវិស័យអប់រ (៣)កំែណទ្រមង់្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុ េផាតេលើការ
បេង្កើនស្វ័យភាពនិងគណេនយ ភាពហិរញ្ញវត្ថុេនៅសាលាេរៀន េធ្វើសវនកម្មថវិកាអប់រជា
េទៀងទាត់ និងការបេង្កើនការែបងែចកថវិកាផ រភាប់នឹងេគាលនេយាបាយអប់រ និង(៤)
កំែណទ្រមង់ការ្រគប់្រគងធនធានមនុស  េផាតេលើការបណ្ដុះបណា្ដលេដាយេផាតេលើវិធី
សា្រស្តបេ្រងៀននិងកម្មវិធីបំប៉នេនៅនឹងកែន្លង ការបេង្កើនការបណ្ដុះបណា្ដល្រគូបេ្រងៀន និង
ការអនុវត្តការវាយតៃម្លការបំេពញការងាររបស់បុគ្គលិកអប់រ 

 យុទ្ធសា្រស្តកំែណទ្រមង់ឧត្តមសិក  (១)ពិនិត លទ្ធភាពែ្របកាយ្រគឹះសានឧត្តមសិក
សាធារណៈេទៅជា្រគឹះសានឧត្តមសិក សាធារណៈរដ្ឋបាល (២)ផ្តល់ស្វ័យភាពដល់្រគឹះ 
សានឧត្តមសិក សាធារណៈក្នុងការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានមនុស  (៣)េរៀបចំ
្រកបខ័ណកម្មវិធីសិក ឱ េឆ្លើយតបេទៅនឹងការវិវត្តឧស ហកម្ម (៤)ជំរុញការ្រសាវ្រជាវ 
និងេលើកទឹកចិត្តការបេង្កើតមជ មណល្រសាវ្រជាវឧត្តមភាពេនៅតាម្រគឹះសានឧត្តមសិក
សាធារណៈ និង(៥)វាយតៃម្លគុណភាពអប់រៃផ្ទក្នុងនិងវាយតៃម្លគុណភាពអប់រេនៅតាម
្រគឹះសានឧត្តមសិក  

 យុទ្ធសា្រស្តកំែណទ្រមង់ការអភិវឌ យុវជន (១)ផ្តល់ឱកាសឱ យុវជនទទួលបានការអប់រ 
និងការបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញវិជាជីវៈ ្របកបេដាយគុណភាពនិងសមធម៌ (២)េលើកទឹក
ចិត្តយុវជនឱ មានគំនិតផ្តួចេផ្តើម គំនិតៃច្ន្របឌិត គំនិតបេង្កើតថ្មី និងសារតីសហ្រគិន ភាព 
(៣)អភិវឌ យុវជនឱ មានកាយសម ទា ចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វើ សីលធម៌រស់េនៅល្អ េចះរួម
រស់ជាមួយគា េដាយសន្តិភាពនិងសុខដុមនីយកម្ម (៤)បង្កឱកាសឱ យុវជនចូលរួម
បេញ្ចញមតិ ទស នៈ និងេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តនានាេនៅក្នុងការអភិវឌ សហគមន៍និង
សង្គមជាតិ និង(៥)ព្រងឹងយន្តការ្រគប់្រគងនិងពិនិត តាមដានកម្មវិធីអភិវឌ យុវជន 
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 យុទ្ធសា្រស្តកំែណទ្រមង់ការអភិវឌ វស័ិយអប់រកាយនិងកីឡា (១)អភិវឌ ្រកបខ័ណច ប់ 
និងគតិយុត្ត (២)អភិវឌ កីឡាក្រមិតខ្ពស់ (៣)ការអភិវឌ កីឡាស្រមាប់ទំាងអស់គា  (៤)
អភិវឌ វិស័យអប់រកាយនិងកីឡាេនៅ្រគប់្រគឹះសានសិក និងសហគមន៍ និង (៥)អភិរក
និងអភិវឌ កីឡា្រគប់្របេភទ។ 

៤.១៨- ្រកសួងអប់រ យុវជន និងកីឡា េផាតការអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តអាទិភាពតាមអនុវិស័យដូចខាង
េ្រកាម ៖ 
ការអប់រកុមារតូច 

 បេង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានេសវាអប់រកុមារតូច្របកបេដាយគុណភាព សមធម៌ និងបរិយាបន្ន 
 េលើកកម្ពស់គុណភាពសាលាមេត្តយ សិក ្រសបតាមស្ដង់ដា 
 ព្រងឹងសមត្ថភាពអ្នក្រគប់្រគងអនុវិស័យការអប់រកុមារតូច។ 

ការអប់របឋមសិក  
 វិធានការបេង្កើនការចូលេរៀនឱ បានេទៀងទាត់និងេរៀនចប់បឋមសិក  ជាពិេសស្រកុមកុមារ

ជួបការលំបាក 
 អភិវឌ េហដារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត និងបរិសានសិក សាតនិងមានសុវត្ថិភាព ្រសបតាមស្តង់ដា

សាលាបឋមសិក  ជាពិេសសសាលាេរៀនមិន្រគប់ក្រមិតនិងសាលាេរៀនជួបការលំបាក 
 េលើកកម្ពស់គុណវុឌ ិរបស់្រគូបេ្រងៀនែដលមាន្រសាប់ និងែកលម្អការព្រងាយ្រគូ 
 ព្រងឹងសមត្ថភាព្រគូបេ្រងៀននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធេលើកម្មវិធីអំណាននិងគណិតវិទ ថាក់ដំបូង 
 ព្រងឹងគុណភាពៃនការបណ្ដុះបណា្ដលស្រមាប់្រគូបឋមសិក  
 ែកលម្អការផ្គត់ផ្គង់និងការេ្របើ្របាស់េសៀវេភៅសិក េគាលនិងសមារៈេរៀននិងបេ្រងៀន 
 ព្រងឹងការងារអធិការកិច្ចនិងការពិនិត តាមដាននិងវាយតៃម្លពី្រគប់ក្រមិតថាក់ 
 ព្រងឹងការអនុវត្តការ្រគប់្រគងតាមសាលាេរៀន។ 

ការអប់រមធ មសិក និងអប់របេច្ចកេទស 
 វិធានការែកលម្អការចូលេរៀននិងរក ឱ បានគង់វង េនៅមធ មសិក  ជាពិេសស្រកុមជួបការ

លំបាក 
 ព្រងីកេហដារចនាសម្ព័ន្ធនិងសមារៈរូបវន្តស្រមាប់សាលាមធ មសិក  
 ព្រងឹងនិងព្រងីកមុខវិជាវិទ សា្រស្ត ែស្ទម និងភាសាបរេទសេដើម ីេឆ្លើយតប្រកបខ័ណជំនាញ 

សតវត ទី២១ 
 ជំរុញការអនុវត្ត្រកបខ័ណកម្មវិធីសិក ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព 
 ព្រងឹងអភិ្រកមការ្រគប់្រគងតាមសាលាេរៀនេនៅក្រមិតសាលាេរៀន 
 ព្រងីកការអនុវត្តស្តង់ដាគំរូសាលាេរៀនជំនាន់ថ្មី 
 អភិវឌ ្រកបខ័ណធានាគុណភាពអប់ររបស់សាលាេរៀនេនៅមធ មសិក  
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 ព្រងឹង្របព័ន្ធពិនិត  តាមដាន និងវាយតៃម្លៃនអធិការកិច្ចេនៅតាមសាលាេរៀន 
 ព្រងីកភាពជាៃដគូជាមួយវិស័យឯកជននិងសហ្រគាស េដើម ីព្រងឹងការអប់របេច្ចកេទស 
 ព្រងឹងត្រមង់ទិសការសិក េឆាះេទៅរកអាជីពនិងព្រងីកការអប់របេច្ចកេទស។ 

ការអប់រឧត្តមសិក  
 បេង្កើនការវិនិេយាគេលើកម្មវិធីអប់រឧត្តមសិក អាទិភាព េដាយែផ្អកេលើលទ្ធផល 
 ែកលម្អសមត្ថភាពៃនការបេ្រងៀននិងេរៀននិងការ្រសាវ្រជាវ តាមរយៈការបេង្កើតភាពជាៃដគូ

ឧត្តមសិក  
 បេង្កើនបុគ្គលិកសិក េពញេមា៉ងែដលមានគុណវុឌ ិថាក់បណិត 
 ព្រងឹង្របព័ន្ធ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនធានមនុស របស់្រគឹះសានឧត្តមសិក េឆាះេទៅទទួល

បានស្វ័យភាពេពញេលញ 
 ែកលម្អ្របព័ន្ធធានាគុណភាពអប់រេនៅឧត្តមសិក ។ 

ការអប់រេ្រកៅ្របព័ន្ធ 
 អភិវឌ និងែកលម្អកម្មវិធីអប់រេ្រកៅ្របព័ន្ធ 
 េលើកកម្ពស់កម្មវិធីអក្ខរកម្មមនុស េពញវ័យ 
 ែ្របកាយមជ មណលសិក សហគមន៍េទៅជាមជ មណលសិក េពញមួយជីវិត 
 ជំរុញវិស័យឯកជន ៃដគូអភិវឌ  អង្គការមិនែមនរដាភិបាល និងការចូលរួមគំា្រទដល់កម្មវិធី 

អប់រេ្រកៅ្របព័ន្ធរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធ ក្នុង្រកបខ័ណៃនការសិក េពញមួយជីវិត 
 ែកលម្អ្របសិទ្ធភាពនិងគុណភាព្របព័ន្ធព័ត៌មាន្រគប់្រគងអប់រេ្រកៅ្របព័ន្ធ 
 អភិវឌ សមត្ថភាពម្រន្តីអប់រេ្រកៅ្របព័ន្ធ្រគប់លំដាប់ថាក់។ 

ការអភិវឌ យុវជន 
 ព្រងឹងជំនាញឌីជីថលនិងេលើកកម្ពស់ចំេណះដឹងអនុវត្តៃនវិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  វិស្វកម្ម 

និងគណិតវិទ ស្រមាប់យុវជន េដើម ីេឆ្លើយតបេទៅនឹងបដិវត្តឧស ហ៍កម្មដំណាក់កាលទី៤ 
 បេង្កើនការបណ្ដុះទមាប់ៃនការគិតែបបៃច្ន្របឌិតនិងការបេង្កើតថ្មីតាមរយៈសារតីសហ្រគិន

ភាព ការេលើកកម្ពស់ការ្របកបមុខរបរេដាយខ្លួនឯង និងលទ្ធភាពទទួលបានេសវាែណនំា
អាជីវកម្មនិងការងារ និងព័ត៌មានទីផ រ 

 អភិវឌ យុវជនឱ បានេពញេលញនិងអប់រពួកេគឱ រស់េនៅជាមួយគាក្នុងសន្តិភាពនិង
សុខដុមនីយកម្ម ្របកបេដាយសារតីេស្នហាជាតិ ្រសឡាញ់្របជាជន េជឿជាក់និងផ្តល់តៃម្ល
ខ្ពស់ដល់ខ្លួនឯង មានភាពជាអ្នកដឹកនំា និងការយល់ដឹងទូលំទូលាយអំពីសង្គម 

 េលើកទឹកចិត្តយុវជនឱ ែចករែលកការយល់េឃើញទស នវិស័យ និងចូលរួមក្នុងដំេណើរការ
សេ្រមចចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ សហគមន៍និងសង្គម 

 ែ្របកាយមជ មណលយុវជនឱ កាយេទៅជាមជ មណលបណ្ដុះបណា្ដលតាមសហគមន៍។ 
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ការអភិវឌ ការអប់រកាយនិងកីឡា  
 អភិវឌ សមត្ថភាពកីឡាក្រមិតខ្ពស់ 
 ដំេណើរេឆាះេទៅកីឡាសីុេហ្គមឆំា២០២៣ 
 អភិវឌ សមត្ថភាពសាប័នរបស់អនុវិស័យអប់រកាយនិងកីឡា 
 អភិវឌ សមត្ថភាព្រគូបង្វឹក អាជាកណា្ដល េចៅ្រកម និងម្រន្តីបេច្ចកេទសកីឡា 
 េលើកកម្ពស់ការ្របកួតកីឡា្រគប់្របេភទ្របកបេដាយគុណភាពខ្ពស់ 
 អភិវឌ បន្តនិងែកលម្អបរិកា្ខរកីឡាែដលមាន្រសាប់ 
 ព្រងឹងការអនុវត្តអប់រកាយនិងកីឡាេនៅតាម្រគឹះសានសិក  
 េលើកកម្ពស់ការអប់រកាយនិងកីឡាេនៅតាមសហគមន៍ 
 េលើកកម្ពស់ការផ ព្វផ យកីឡា្រគប់្របេភទដល់សាធារណជន។ 

៣.២- ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញបេចចកេទស  

៤.១៩- ្រកសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗ
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បន្តព្រងឹងការអនុវត្តេគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីការអប់របណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកេទសនិង
វិជាជីវៈឆំា២០១៧ -២០២៥ ែផនការយុទ្ធសា្រស្តសកម្មភាពការេធ្វើទំេនើបកម្ម្របព័ន្ធអប់រ  
បណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈឆំា២០១៩ -២០២៣  និងបេង្កើនកិច្ចសហការជាមួយ
វិស័យឯកជននិងៃដគូអភិវឌ នានាេដើម ីចូលរួមគំា្រទការអភិវឌ វិស័យអ .ប.វ .  

 បន្តព្រងឹងនិងព្រងីកេហដារចនាសម្ព័នគំា្រទការផ្តល់េសវាការងារទំាងែផ្នករូបវន្តនិង្របព័ន្ធ
ឌីជីថល សំេដៅ្របមូលផ ព្វផ យព័ត៌មានស្ថិតិទីផ រការងារបានទាន់េពលេវលាេឆ្លើយតប
តាមត្រមូវការរបស់អ្នកេ្របើ្របាស់េសវា ្រពមទំាងជំរុញការេរៀបចំេវទិកាការងារតាមថាក់
មូលដានរាជធានីេខត្ត េដើម ីបេង្កើនឱកាសទទួលបានការងារកាន់ែតងាយ្រសួលដល់យុវជន 

 បន្តព្រងឹងយន្តការអនុវត្ត្រកបខ័ណគុណវុឌ ិជាតិកម្ពុជា េនៅតាម្រគឹះសានអ.ប.វ . េដាយសំុ
េគាលការណ៍ៃនការផ្តល់រងាន់េលើកទឹកចិត្តដល់្រគឹះសានអ.ប.វ. ស្រមាប់ការអនុវត្តការ
ធានាគុណភាពនិងេរៀបចំរបាយការណ៍ផ្គូផ្គង្រកបខ័ណគុណវុឌ ិជាតិកម្ពុជានិង្រកបខ័ណ
គុណវុឌ ិេយាងអាសាន៊  

 បន្តអភិវឌ និងអនុវត្តកញ្ចប់ស្តង់ដាបណ្ដុះបណា្ដលែផ្អកេលើសមត្ថភាព្រសបតាម្រកបខ័ណ 
គុណវុឌ ិជាតិកម្ពុជាក្រមិត១ ២ និង៣ េលើជំនាញអគ្គិសនី/េអឡិច្រតូនិក េមកានិករថយន្ត 
សំណង់ កម្មន្តសាល  និងធុរកិច្ច/ព័ត៌មានវិទ  

 បន្តព្រងឹងភាពជាៃដគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន និងៃដគូអភិវឌ នានា េដើម ីចូលរួមគំា្រទដល់ការ
បណ្ដុះបណា្ដលជំនាញបេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈ្របកបេដាយគុណភាពនិងតាមត្រមូវការ
ជាក់ែស្តងៃនសភាពការណ៍ ជាពិេសសក្នុងដំណាក់កាលចំាបាច់្រតូវបេង្កើនសមត្ថភាព
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ជំនាញនិងបណ្ដុះបណា្ដលជំនាញេឡើងវិញៃនកមាំងពលកម្មែដលកំពុងស្ថិតេនៅក្នុងទីផ រ 
ការងារ្រសាប់និងឱកាសការងារថ្មីៗ។ 

៣.៣- ករេលើកកមពសេ់ស សខុភព ធរណៈនិង របូតថមភ 

៤.២០- អន្តរាគមន៍ជាអាទិភាព នឹងេផាតជាចម ងេលើការផ្តល់េសវាសុខាភិបាល្រគប់្រជុងេ្រជាយ 
ជូន្របជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ក្នុងេនាះរួមមានេសវាអប់រសុខភាព បងា្ករ ពិនិត ពិេ្រគាះជំងឺ ការេធ្វើេរាគ
វិនិច្ឆ័យ ផ្តល់ការព បាលែថទំា និងសារនីតិសម ទាែដលមានគុណភាពនិង្របសិទ្ធភាពខ្ពស់ ្រពម
ទំាងព្រងឹងការេឆ្លើយតបនឹងប សុខភាពសាធារណៈេនៅក្នុងបរិបទៃនជំងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈការ
ព្រងឹងការអនុវត្តសកម្មភាពៃនកម្មវិធីសុខភាពជាអាទិភាពនិងការព្រងឹង្របព័ន្ធសុខាភិបាល។ ្រកសួង
សុខាភិបាល នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 េលើកកម្ពស់សុខភាពបន្តពូជ សុខភាពមាតា ទារក កុមារ ផ្តល់វា៉ក់សាំងបងា្ករជំងឺ និង
អាហារូបត្ថម្ភ  

 េលើកកម្ពស់ការបងា្ករនិង្រគប់្រគងជំងឺឆ្លងៈ ទប់សា្កត់ការរាតត តៃនជំងឺកូវីដ-១៩ េមេរាគ     
េអដស៍/ជំងឺេអដស៍ រេបង ្រគុនចាញ់ ជំងឺរលាកេថ្លើម ជំងឺឆ្លងតំបន់្រតូពិក ជំងឺបណា្ដលមក 
ពីដង្កូវ្រពូន ជំងឺហង់សិនឬជំងឺឃ្លង់ ជំងឺឆ្លងែដលេលចេឡើងឬេលចេឡើងសាជាថ្មី 

 េលើកកម្ពស់ការបងា្ករនិង្រគប់្រគងជំងឺមិនឆ្លង 

 បន្ថយកតាហានិភ័យនិងកតាសង្គមប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ដូចជាថំាជក់/េ្រគឿងេញៀន 
េ្រគឿង្រសវឹង ចំណីអាហារ អនាម័យ ទឹកសាត បង្គន់េ្របើ្របាស់។ល។  

 ផលប៉ះពាល់ែដលបណា្ដលមកពីេ្រគាះថាក់ចរាចរណ៍និងរបួស ការេ្រតៀមប្រមុង និងការ
េឆ្លើយតបេ្រគាះមហន្តរាយ ហានិភ័យសុខភាពបរិសាន ការបំពុលបរិយាកាស និងការែ្រប
្របួលអាកាសធាតុ 

 ព្រងីកេសវាសំណំុសកម្មភាពអប បរមាេនៅមណលសុខភាពនិងេសវាសំណំុសកម្មភាព  
ប្រង្គប់េនៅមន្ទីរេពទ បែង្អក េដាយបេង្កើនសកម្មភាពផ្តល់េសវាបងា្ករជំងឺនិងេលើកកម្ពស់ 
សុខភាព ចុះផ្តល់េសវាតាមមូលដាន ព្រងឹង្របព័ន្ធបញ្ជូនអ្នកជំងឺ េដាយេ្រតៀមេសវាបញ្ជូន
េលើ២៤េមា៉ង។ល។  

 ព្រងឹងការអនុវត្តយន្តការ្រតួតពិនិត តាមដាននិងេលើកកម្ពស់គុណភាពេសវា ទំាងគុណ 
ភាពៃនការ្រគប់្រគងនិងគុណភាពេសវាែថទំាព បាល េនៅថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិ 
អនុេលាមតាមេគាលការណ៍/ពិធីសារៃនការព បាល មគ្គុេទ្ទសក៍ ្របតិបត្តិគ្លីនិក េដាយរាប់ 
បញ្ចូលទំាងវិធានការបងា្ករឬទប់ទល់ភាពសាុំៃនអតិសុខុម្របាណនិងឱសថព បាល    អនុវត្ត
វិធានបងា្ករនិង្រគប់្រគងការឆ្លងេរាគេនៅមូលដានសុខាភិបាល 

 បេង្កើនការយល់ដឹងរបស់្របជាពលរដ្ឋឱ ្របកាន់ឥរិយាបថ្រតឹម្រតូវនិង្របតិបត្តិរេបៀបរបប
រស់េនៅ្របកបេដាយសុខភាព 
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 េលើកកម្ពស់្របសិទ្ធភាពៃនការអនុវត្តកម្មវិធីមូលនិធិសមធម៌ របបសន្តិសុខសង្គម និង
ជំនួយសង្គម  

 បេង្កើនគុណភាពៃនការបណ្ដុះបណា្ដល េនៅ្រគប់្រគឹះសានបណ្ដុះបណា្ដលសាធារណៈ និង
ឯកជនេដាយយកចិត្តទុកដាក់េលើកម្មវិធីសិក ែដលេផាតេលើសមត្ថភាព 

 អភិវឌ យន្តការស្រមាប់ការទទួលសា្គល់គុណភាពអប់រៃន្រគឹះសានបណ្ដុះបណា្ដលទាំង
សាធារណៈនិងឯកជន េដើម ីវាយតៃម្លនិងរក គុណភាពៃនកម្មវិធីសិក និងការបណ្ដុះ     
បណា្ដល 

 េលើកកម្ពស់ការអនុវត្ត ច ប់ស្តីពីការ្រគប់្រគងអ្នក្របកបវិជាជីវៈក្នុងវិស័យសុខាភិបាល 

 ផ្គត់ផ្គង់ឱសថ បរិកា្ខរ វា៉ក់សាំង ្របតិបត្តិករ និងសមារៈេពទ  ែដលមានបរិមាណនិងគុណ
ភាព្រគប់្រគាន់ ទាន់េពលេវលា ជាពិេសសមណលសុខភាព/បុ៉ស្តិ៍សុខភាព និងមន្ទីរេពទ
បែង្អក េលើកកម្ពស់ការេ្របើ្របាស់ឱសថ បរិកា្ខរែដលបានែចងេនៅក្នុងបញ្ជី “ឱសថសារវន្ត” 
េដាយមានេវជ្ជប  ការេវចខ្ចប់ និងការផ្តល់ឱ អ្នកជំងឺបាន្រតឹម្រតូវ  

 ផ្តល់ព័ត៌មានទាន់េពលេវលាដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងសាធារណជនអំពីឱសថ ផលិត 
ឱសថ(ឱសថសម័យនិងឱសថបូរាណ) និងផលិតផលេ្រគឿងសមាងណាែដលបង្ករ
ហានិភ័យដល់សុខភាព 

 ព្រងឹងបណា្ដញមន្ទីរពិេសាធន៍េវជ្ជសា្រស្តទូទំាង្របេទស ការេ្របើ្របាស់ឈាម និងផលិត 
ផលឈាមមានគុណភាពនិងសុវត្ថិភាព និងបំពាក់ឧបករណ៍េវជ្ជសា្រស្តក្រមិតមូលដាន 
ដល់បុ៉ស្តិ៍សុខភាព/មណលសុខភាព មន្ទីរេពទ បែង្អក្រគប់ក្រមិត េដើម ីបេង្កើនសមត្ថភាព
ៃនការផ្តល់េសវាសុខាភិបាល 

 ព្រងីកេហដារចនាសម្ព័ន្ធធនធានព័ត៌មានវិទ  ការ្របា្រស័យទាក់ទងនិងបេច្ចកវិទ េដាយ
រាប់បញ្ចូលទំាងែផ្នករឹងនិងែផ្នកទន់ និងផ្តល់ការបណ្ដុះបណា្ដល្រគប់្រគាន់ស្តីពីការេ្របើ្របាស់
បេច្ចកវិទ ព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍ និងព្រងឹង្របព័ន្ធរាយការណ៍បនាន់ែដលកំពុងដំេណើរ
ការបច្ចុប ន្ន 

 ព្រងឹងការអនុវត្តច ប់និងនីតិ្រកមសុខាភិបាល ដូចជាការចុះបញ្ជិកា ការផ្តល់អាជាបណ្ណ ការ
លុបបំបាត់ឱសថែក្លងកាយ និងេសវាសុខាភិបាលអត់ច ប់ ការអនុវត្តេគាលនេយាបាយ/
នីតិ្រកមទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ  អនាម័យ/សុខភាព បរិសាន។ល។ 

៤.២១-   អាជាធរជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺេអដស៍ េនៅែតបន្តអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តជាតិទូលំទូលាយ 
និងពហុវិស័យេឆ្លើយតបេមេរាគេអដស៍និងជំងឺេអដស៍េលើកទី៥ េគាលនេយាបាយនិងេសចក្តី
សេ្រមចចិត្តរបស់រាជរដាភិបាល(លិខិតេលច២១៣ សជណ.សស) ក្នុងការ្របយុទ្ធទប់សា្កត់ការ
រីករាលដាលេមេរាគេអដស៍និងជំអឺេអដស៍ េដើម ីឈានេទៅសេ្រមចេគាលេដៅ ៩៥-៩៥-៩៥ និង
ការបញ្ចប់េអដស៍េនៅឆំា២០២៥ ក្នុងេនាះ េយើងនឹងបន្តជំរុញែផនការព្រងឹងសាប័ន បេង្កើនវិមជ ការ
ការងារេអដស៍េទៅថាក់េ្រកាមជាតិ និងេធ្វើសមាហរណកម្មកម្មវិធីេឆ្លើយតបេមេរាគេអដស៍ និងជំងឺ
េអដស៍ េទៅក្នុងែផនការអភិវឌ ន៍ឃំុ សងា្កត់ និងបន្តការផ្តល់បណ្ណសមធម៌ដល់្រគប់អ្នកផ្ទុកេមេរាគ
េអដស៍។ 
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សន្តិសខុេសបងនិង របូតថមភ 
 

៤.២២-  ្រកុម្របឹក  នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បន្តអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្ដជាតិស្ដីពីសន្ដិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ េលើកទី២ ឆំា២០១៩-
២០២៣ 

 បន្តអនុវត្តេសចក្តីជូនដំណឹងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលខៈ៩៣៤ ស.ជ.ណ. ចុះៃថ្ងទី
២០ ែខតុលា ឆំា២០២០ 

 បន្តព្រងឹងយន្តការសាប័នេដើម ីេលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចេលើវិស័យសន្តិសុខេស ៀងនិង  
អាហារូបត្ថម្ភ ទំាងថាក់អន្តរជាតិ ថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ តាមរយៈការចូលរួមអនុវត្ត
ែផនការសកម្មភាពៃនចលនាបេង្កើនអាហារូបត្ថម្ភពិភពេលាក ដំេណើរការ្រកុមការងារ
បេច្ចកេទសច្រមុះេលើវិស័យសន្តិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ េវទិកាសន្តិសុខេស ៀងនិង
អាហារូបត្ថម្ភ និងេវទិកានានា និងការបេង្កើត្រកុមការងារដឹកនំាស្រមបស្រមួលវិស័យសន្តិ 
សុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភថាក់េខត្ត 

 បន្តកិច្ចសហការជាមួយអង្គការFAO, WFP, UNICEF, WHO, GIZ, HKI និងសានទូត 
សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ឋអាល្លឺម៉ង់ និងៃដគូអភិវឌ ដៃទេទៀត េដើម ីេលើកកម្ពស់វិស័យសន្តិ-
សុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ 

 បន្តព្រងឹងនិងព្រងីកបណា្ដញធុរកិច្ចៃនចលនាបេង្កើនអាហារូបត្ថម្ភនិងបណា្ដញយុវជន
េជើងឯកអាហារូបត្ថម្ភ 

 េធ្វើការវាយតៃម្លពាក់កណា្ដលអាណត្តិយុទ្ធសា្រស្តជាតិស្តីពីសន្តិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ 
េលើកទី២ ឆំា២០១៩-២០២៣ និងដាក់ឱ េ្របើ្របាស់ និង្រតួតពិនិត តាមដានសូចនាកររួម
គារបស់្រកុមការងារបេច្ចកេទសច្រមុះេលើវិស័យសន្តិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ 

 បន្តអនុវត្តែផនទីបងាញផ្លូវស្តីពី្របព័ន្ធេស ៀងស្រមាប់ការអភិវឌ ្របកបេដាយចីរភាពេនៅ
កម្ពុជាឆំា២០៣០ 

 បន្តអនុវត្តែផនទីបងាញផ្លូវស្ដីពីសកម្មភាពសកលេដើម ីេឆ្លើយតបភាពស្គមសា្គំងរបស់
កុមារ ឆំា២០៣០ 

 បន្តអនុវត្តេសចក្ដីែថ្លងការណ៍រួមរបស់កិច្ច្របជំុកំពូលស្ដីពី្របព័ន្ធេស ៀងែដលេរៀបចំេឡើង
េដាយអង្គការសហ្របជាជាតិេនៅទី្រកុងញូយ៉ក កាលពីឆំា២០២១ 

 បន្តអនុវត្តេសចក្ដីែថ្លងការណ៍រួមរបស់កិច្ច្របជុំកំពូលស្ដីពីអាហារូបត្ថម្ភេដើម ីកំេណើន ែដល
េរៀបចំេឡើងេដាយរដាភិបាលជបុ៉នេនៅទី្រកុងតូក ូ កាលពីឆំា២០២១ 

 បន្តព្រងឹងការ្រគប់្រគង្របព័ន្ធព័ត៌មាននិងចំេណះដឹងស្តីពីសន្តិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ 
និងេធ្វើបច្ចុប ន្នភាពជា្របចំាេលើេគហទំព័រ www.foodsecurity.gov.kh េធ្វើបច្ចុប ន្នភាពជា
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្របចំាFacebook page: https://web.facebook.com/fsncu2016 និងអគ្គេលខាធិការ
ដានៃន្រកុម្របឹក សារអភិវឌ ន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទ  

 បន្តកសាងសមត្ថភាពដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធេនៅថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិ េលើវិស័យសន្តិ-
សុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ 

 បន្តេរៀបចំទិវាជាតិអាហារូបត្ថម្ភនិងទិវាអាហារូបត្ថម្ភថាក់េ្រកាមជាតិ េនៅៃថ្ងទី៦ ែខវិច្ឆិកា ជា
េរៀងរាល់ឆំា  

 បន្តការ្រតួតពិនិត តាមដាន វាយតៃម្ល េលើវិស័យសន្តិសុខេស ៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភ។ 

៤.២៣- ្រកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម ទា នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាព
សំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បន្តដំេណើរការកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមថ្មីនិងការព្រងីកវិសាលភាពេលើកម្មវិធីែដលមាន
្រសាប់ េដើម ីបេង្កើនការគំាពារបែន្ថមដល់ជន្រកី្រកនិងងាយរងេ្រគាះតាមរយៈការបន្ត
ដំេណើរការកម្មវិធីគំាពារ្រស្តីមានៃផ្ទេពាះនិងកុមារអាយុេ្រកាម២ឆំា សិក េរៀបចំកម្មវិធី
ឧបត្ថម្ភសាច់្របាក់ជាលក្ខណៈកញ្ចប់្រគសួារស្រមាប់្រកុមជនរងេ្រគាះនិងងាយរងេ្រគាះ។ 

៤.២៤- ្រកសួងែផនការ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បន្តេរៀបចំយុទ្ធសា្រស្តនិងេគាលការណ៍ែណនំាបេច្ចកេទសស្តីពីអាហារបញ្ចូលមី្រកូសារ
ជាតិ្រគប់ទ្រមង់  

 បន្តព្រងីកនិងព្រងឹងកម្មវិធីបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិេទៅក្នុងចំណីអាហារមូលដានេផ ងៗេទៀត
ែដលសម្រសប និងធានាបាននូវគុណភាព សុវត្ថិភាព និងបរិមាណ្រគប់្រគាន់តាមត្រមូវការ 
និងបន្តព្រងឹងការអនុវត្តលិខិតបទដានគតិយុត្តនានាែដលមាន្រសាប់ 

 បន្តជំរុញដាក់បញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ្រគប់ក្រមិតេទៅក្នុងចំណីអាហារសម្រសប និងធានាបាន
នូវគុណភាព សុវត្ថិភាព និងបរិមាណ្រគប់្រគាន់តាមត្រមូវការេទៅក្នុងបញ្ជីស្តង់ដាជាតិ 

 បន្តបេង្កើនការផ ព្វផ យចំេណះដឹង ស្តីពីសារៈសំខាន់ៃនការេ្របើ្របាស់អាហារបញ្ចូលមី្រកូ
សារជាតិអំបិល  អីុយូ៉ដ ទឹក្រតី ទឹកសីុអីុវមានជាតិែដក អង្ករបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ ទំាងថាក់
ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិឱ បានទូលំទូលាយ  

 បន្តបេង្កើនការ្រតួតពិនិត គុណភាព សុវត្ថិភាព ការផលិត ការេវចខ្ចប់ ការែចកចាយ ការេ្របើ
្របាស់ អាហារបញ្ចូលមី្រកូសារជាតិ )អំបិលអីុយូ៉ដ  ទឹក្រតី ទឹកសីុអីុវមានជាតិែដក( ឱ មាន
្របសិទ្ធភាព  

 បន្តស្រមបស្រមួលជាមួយផលិតករអំបិលេខត្តកំពត ែកប េដើម ីបញ្ចូលជាតិអីុយូ៉ដេទៅក្នុង
អំបិលេឡើងវិញេ្រកាយពីសហគមន៍អ្នកផលិតអំបិល្របចំាេខត្តកំពត ែកប ្រតូវបានបញ្ចប់

២០១៩តំាងពីឆំា  
 បន្តសហការជាមួយអង្គការកម្មវិធីេស ៀងអាហារពិភពេលាក ព្រងីកកម្មវិធីបញ្ចូលមី្រកូសារ

ជាតិេទៅក្នុងអង្ករ  និងបន្តសហការជាមួយអង្គការHKI េធ្វើការ្រសាវ្រជាវេលើការបញ្ចូល
វីតាមីនេប១(B1) ក្នុងអំបិលអីុយូ៉ដ។ 
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វិសយ័ទឹក ្អ ត 
៤.២៥- ្រកសួងឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាព
អាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ជំរុញការអនុម័តេសចក្ដី្រពាងច ប់ “ការ្រគប់្រគងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតៃន្រពះរាជាណាច្រក
កម្ពុជា” និងលិខិតបទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ 

 េធ្វើបច្ចុប ន្នភាពេគាលនេយាបាយស្ដីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាត 
 បន្តព្រងឹងវឌ នភាពអង្គភាពរដាករទឹកសាធារណៈ 
 ព្រងឹងការ្រគប់្រគងទិន្នន័យនិងស្ថិតិវិស័យទឹកសាត  
 េលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបេច្ចកេទសនិងការ្រគប់្រគងគុណភាពទឹក។  

៣.៤- ករព្រងឹងសមភពេយនឌ័រនិងករគពំរសងគម 
៤.២៦- ្រកសួងកិច្ចការនារី នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 អនុវត្តនិងផ ព្វផ យអំពីច ប់ េគាលនេយាបាយ ែផនការយុទ្ធសា្រស្តនារីរតនៈទី៥ ែផន 
ការសកម្មភាព និងលិខិតបទដានគតិយុត្តនានា  

 បញ្ចប់េសចក្តី្រពាងេគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីសមភាពេយនឌ័រនិងេស្នើសំុការអនុម័តពី   
រាជរដាភិបាលកម្ពុជា 

 បញ្ចប់េសចក្តី្រពាងេគាលការណ៍ែណនំាជាតិស្តីពីការប្រ បេយនឌ័រតាមវិស័យ 
 ប្រ បេយនឌ័រក្នុងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ ការ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយ និងការអភិវឌ  

ៃបតង 

 ព្រងីកកាលានុវត្តភាព បរិយាកាសេម្រតីភាព េដើម ីអភិវឌ ជំនាញបេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈ 
េដើម ីេលើកកម្ពស់េសដ្ឋកិច្ច្រគួសារ ជាពិេសសេនៅតាមសហគមន៍ជនបទនិងការអភិវឌ
សហ្រគិនភាព អាជីវកម្មខាតមី្រកូ តូច និងមធ មរបស់្រស្តី ការអភិវឌ មុខងារមជ មណល
អភិវឌ ន៍្រស្តី និងបេង្កើតមជ មណលអភិវឌ ន៍សហ្រគិន្រស្តី ឱ ្រសបតាមបរិបទបដិវត្តន៍
ឧស ហកម្មជំនាន់ទី៤និងេសដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ក្នុង្រកបខ័ណសារេសដ្ឋកិច្ចេ្រកាយពីវិបត្តិ    
កូវីដ-១៩ 

 េលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់្រស្តីនិងេក្មង្រសីក្នុងវិស័យអប់រនិងជំនាញែដល្រសបតាម     
បរិបទៃនទីផ រការងារនិងការអប់រក្រមិតខ្ពស់ ជាពិេសសពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រែផ្នកវិទ -
សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ   

 ការងារេលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គមនិងតៃម្ល្រស្តី តាមរយៈការព្រងឹងការអនុវត្តកម្មវិធីភាព
ជាមាតាបិតា វប ធម៌អហិង  ជំរុញការអនុវត្តច ប់និងែផនការយុទ្ធសា្រស្ត ក្នុងការទប់
សា្កត់អំេពើហិង េលើ្រស្តីនិងកុមារ្រគប់រូបភាព រួមទំាងការេលើកកម្ពស់សុខុមាលភាព្រស្តី
និងេក្មង្រសី ជាពិេសសេនៅក្នុង្រកបខ័ណកិច្ចគំាពារសង្គម  
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 ការេលើកកម្ពស់្រស្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនំាក្នុងវិស័យសាធារណៈ នេយាបាយ និងវិស័យឯកជន 
និងជាពិេសសេនៅក្នុងដំេណើរការេបាះេឆាតេ្រជើសេរីស្រកុម្របឹក ឃំុ សងា្កត់ ឆំា២០២២  

 ផ ព្វផ យនិងតាមដានការអនុវត្តច ប់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹង្រស្តី េគាលនេយាបាយជាតិ 
អនុសាសន៍គន្លឹះរបស់សេម្តចេតេជានាយករដ្ឋម្រន្តី និងអនុស ស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់
ទ្រមង់ៃនការេរីសេអើង្របឆំាងនឹងនារីេភទ 

 ព្រងីកវិសាលភាពក្នុងការផ្តល់េសវាជួយដល់្រស្តីនិងេក្មង្រសី ែដលរងេ្រគាះេដាយអំេពើ
ហិង ទាក់ទងនឹងេយនឌ័រ និងកែន្លងផ្តល់េសវាច្រមុះជួយជនរងេ្រគាះេនៅតាមមន្ទីរេពទ
េខត្ត តាមរយៈ្រកុមការងារេឆ្លើយតបពហុវិស័យេនៅ្រគប់ក្រមិត  

 ព្រងីកកិច្ចសហ្របតិបត្តិការក្នុងតំបន់ សហគមន៍អាសា៊ន និងជាសកល ក្នុងការេលើកកម្ពស់
សិទ្ធិ្រស្តីនិងកុមារ ជាពិេសសកម្ពុជាជា្របធានគណៈកម្មការស្តីពី្រស្តីអាស៊ានឆំា២០២១េនះ  

 អភិវឌ សមត្ថភាពនិង្របសិទ្ធភាពសាប័នឱ ្រសបតាមការវិវឌ និងត្រមូវការជាក់ែស្តង
របស់សង្គមែដលេកើតមានថ្មីៗ ជាពិេសសក្នុងបរិបទកំឡុងនិងេ្រកាយវិបត្តិកូវីដ-១៩។  

៤.២៧-  ្រកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម ទា នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗ
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បន្តដំេណើរការកម្មវិធីជាតិជំនួយសង្គមថ្មីនិងការព្រងីកវិសាលភាពេលើកម្មវិធីែដលមាន្រសាប់ 
េដើម ីបេង្កើនការគំាពារបែន្ថមដល់ជន្រកី្រកនិងងាយរងេ្រគាះ តាមរយៈការបន្តដំេណើរការ
កម្មវិធីគំាពារ្រស្តីមានៃផ្ទេពាះនិងកុមារអាយុេ្រកាម២ឆំា សិក េរៀបចំកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់
្របាក់ជាលក្ខណៈកញ្ចប់្រគួសារស្រមាប់្រកុមជនរងេ្រគាះនិងងាយរងេ្រគាះ 

 េដាះ្រសាយប ជនអនាថាតាមរយៈការផ្តល់េសវាអប់រផ្លូវចិត្ត ពិេ្រគាះេយាបល់ ការែថទំា
សុខភាព សារនីតិសម ទា បណ្ដុះបណា្ដលជំនាញវិជាជីវៈ បង្កឱកាសសារជីវភាពនិងេធ្វើ
សមាហរណកម្មេទៅក្នុងសង្គមេដាយឈរេលើេគាលការណ៍េគារពសិទ្ធិមនុស  

 អនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ ្រគួសារល្អ ការចិញ្ចឹមកូនែបបវិជ្ជមាន ទប់សា្កត់អំេពើហិង ក្នុង្រគួសារ 
េដាយ្របមូលផ្តុំេលើការសិក និងេរៀបចំេគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីការគំាពារ្រគួសារ ការ
េរៀបចំទិវាអន្តរជាតិស្តីពី្រគួសារ ១៥ឧសភា ការប្រ បការងារេយនឌ័រទំាងេនៅថាក់ជាតិ 
និងថាក់េ្រកាមជាតិ 

 ផ្តល់េសវាសារនីតិសម ទាជូនជនរងេ្រគាះេដាយសារការជួញដូរមនុស  អនីតិជនទំនាស់
នឹងច ប់ និងជនរងេ្រគាះេដាយសារការេ្របើ្របាស់េ្រគឿងេញៀន 

 បន្តព្រងឹង្របព័ន្ធនិងគុណភាពេសវាកិច្ចការពារកុមារ េដាយ្របមូលផ្តុំេលើការបេង្កើតនិងដាក់
ឱ ដំេណើរការ្របព័ន្ធទិន្នន័យថាក់ជាតិេដើម ី្រគប់្រគងទិន្នន័យកុមាររងេ្រគាះនិងងាយរងេ្រគាះ 

 បេង្កើន្របសិទ្ធភាពផ្តល់េសវាសុខុមាលភាពជនពិការនិងេលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការ េដាយ
្របមូលផ្តុំេលើការេរៀបចំ្របព័ន្ធទិន្នន័យ្រគប់្រគងជនពិការឱ បានច ស់លាស់ បណ្ដុះបណា្ដល 
វិជាជីវៈ និងបេង្កើតមុខរបរដល់ជនពិការ ស្រមបស្រមួលនិងជំរុញឱ ្រកសួង សាប័នរដ្ឋ និង
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សហ្រគាសឯកជនអនុវត្តកាតព្វកិច្ចទទួលជនពិការចូលបេ្រមើការងារ និងេរៀបចំលក្ខណៈ
ងាយ្រសួលស្រមាប់ជនពិការបមាស់ទី និងេលើកទឹកចិត្តចលនាកីឡាសិល ៈរបស់ជនពិការ 

 ព្រងឹងសកម្មភាពសមាគមមនុស ចាស់ តាមឃំុ សងា្កត់ េដាយ្របមូលផ្តុំេលើការផ្តល់ការគំា
្រទែផ្នកបេច្ចកេទសដល់សមាគមមនុស ចាស់ ការព្រងឹងសមត្ថភាពគណៈកមាធិការជាតិ
កម្ពុជាេដើម ីមនុស ចាស់និងអនុគណៈកមាធិការេដើម ីមនុស ចាស់ថាក់រាជធានី េខត្ត និង
ការែកស្រមួលលក្ខន្តិកៈសមាគមមនុស ចាស់ 

 ជំរុញអនុវត្តេគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីមនុស វ័យចាស់ ២០១៧-២០៣០  
 សហការជាមួយេបឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមប.ស.ស. េដើម ីផ្តល់េសវាធានារ៉ាប់រងសុខ

ភាពស្រមាប់អតីតម្រន្តីរាជការសីុវិល 
 បន្តែកស្រមួលរបបសន្តិសុខសង្គម តាមរយៈការកាត់បន្ថយគមាតៃនរបបេសាធនរបស់

នគរបាលជាតិ និងេយាធិនៃនកងេយាធពលេខរភូមិន្ទ និងការបេង្កើន្របាក់របបសន្តិសុខ
សង្គមជូនអតីតយុទ្ធជននិងអ្នកេនៅក្នុងបន្ទុក  

 បន្តផ្តល់េសវាសារលទ្ធភាពពលកម្ម្រគប់្របេភទនិងរបបេគាលនេយាបាយែថទសុំខភព
ជូនជនពិការ។ 

៤.២៨- ្រកសួងែផនការ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 
 ស្រមបស្រមួលជាមួយ្រកសួងពាក់ព័ន្ធនានា េដើម ីតាមដាន ្រតួតពិនិត ការអនុវត្តេគាល

នេយាបាយជាតិ្របជាជន ២០១៦-២០៣០ តាមរយៈការអនុវត្តែផនការសកម្មភាពៃន
េគាលនេយាបាយជាតិ្របជាជនដំណាក់កាលទី៣ ២០២២-២០២៤ េដើម ីឆ្លុះប ំងអំពី
ប ្របឈមនិងវិធានការេឆ្លើយតបទំាងឡាយែដលជះឥទ្ធិពលដល់ែផ្នក្របជាសា្រស្តែដល 
េកើតមានេឡើងថ្មីៗ ែដលរងផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩។ ទន្ទឹមនឹង
េនាះ ការអនុវត្តកម្មវិធីសកម្មភាពៃនសន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពី្របជាជននិងការអភិវឌ  នឹង
្រតូវព្រងឹងឱ កាន់ែតខំាងែថមេទៀត 

 បន្តព្រងឹងយន្តការសាប័ននិងស្រមបស្រមួលការអនុវត្តការេប្តជាចិត្តៃនការអភិវឌ េដាយ
េផាតមកេលើ្របជាជនរបស់រាជរដាភិបាល តាមរយៈការេរៀបចំកម្មវិធីពិេ្រគាះេយាបល់
េគាលនេយាបាយ េដើម ីព្រងឹងការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់េគាលនេយាបាយៃនការេធ្វើ
ហិរញ្ញប ទានអភិវឌ ន៍ និងការវិភាជថវិកាជាតិស្រមាប់ការវិនិេយាគនិងការអភិវឌ េលើ      
វិស័យអាទិភាព នាេពលអនាគត 

 េរៀបចំរបាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិៃនេគាលនេយាបាយជាតិ្របជាជនេនៅឆំា ២០២៣ 
ែដលឆ្លុះប ំងអំពីវឌ នភាព ប ្របឈម និងផលប៉ះពាល់ៃនបែ្រមប្រមួល្របជាសា្រស្ត 
េទៅេលើការអភិវឌ សង្គម េសដ្ឋកិច្ច េនៅក្នុងបរិការណ៍តាមែបបគន្លងថ្មី េដាយគិតគូរពីហានិ
ភ័យៃនជំងឺកូវីដ-១៩ និងហានិភ័យៃនជំងឺនិង្រពឹត្តិការណ៍ជាសកលេផ ងេទៀតែដលអាច
េកើតមានេឡើងនាេពលអនាគត។ 

៤- ករេធ្វើពិពិធកមមេសដ្ឋកិចច 
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៤.១- ករែកលម្អ្របព័នធឡជូីសទកី ករេលើកកមពសក់រតភជ ប់ែផនកដឹកជញជូន ថមពល 
និងឌីជីថល 

៤.២៩- ្រកសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាង
េ្រកាម៖ 

 បន្តនីតិវិធីក្នុងការេរៀបចំច ប់ែដលពាក់ព័ន្ធ ដូចជាច ប់ស្តីពីទឹកកខ្វក់និង្របព័ន្ធលូ ច ប់
ស្តីពីកំពង់ែផ ច ប់ស្តីពីការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹក វិេសាធនកម្មច ប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវេគាក 
និងលិខិតគតិយុត្តមួយចំនួនេទៀត 

 េរៀបចំេសចក្តី្រពាងែផនការេមស្តីពីការតភាប់្របព័ន្ធដឹកជញ្ជូនពហុមេធ បាយនិងភស្តុភារកម្ម 
 េរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដលរយៈេពលខ្លី មធ ម និងែវង ស្រមាប់ព្រងឹងសមត្ថភាព បុគ្គលិក 

ម្រន្តីរាជការ និងអ្នកបេច្ចកេទសអនុវត្តគេ្រមាងសាងសង់នានា 

 អភិវឌ មុខងារវិភាគព័ត៌មានេលខអត្តស ណយានជំនិះឆាតៃវៃន្របព័ន្ធចុះបញ្ជីយានជំនិះ 
េដើម ីទាញយកព័ត៌មានយានជំនិះ តាមស្តង់ដាអន្តរជាតិ 

 បេង្កើតគណៈកមាធិការជាតិ្រគប់្រគងដីចំណីផ្លូវ េដើម ីទប់សា្កត់ការរេលាភទ្រនានកាន់កាប់
េ្របើ្របាស់ដីចំណីផ្លូវេដាយខុសច ប់ 

 ជំរុញការសាងសង់ ជួសជុល ែថទំាេហដារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ែដលមាន្រសាប់និងអភិវឌ
ថ្មីទំេនើប ្របកបេដាយគុណភាពេឆ្លើយតបនឹងនិរន្តរភាពបរិសាននិងឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ 
េដើម ីធានាេធ្វើចរាចរណ៍បាន្រគប់រដូវទូទំាង្របេទស និងតភាប់េទៅក្នុងតំបន់និងសកល
េលាក 

 សារនិងសាងសង់េហដារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ េដើម ីគំា្រទេគាលនេយាបាយនានារបស់
រាជរដាភិបាល ជាពិេសសេគាលនេយាបាយអភិវឌ ន៍វិស័យឧស ហកម្ម 

 សារេឡើងវិញនូវវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវែដក 

 ែកស្រមួល្របកាសស្តីពីលក្ខខណនិងនីតិវិធីៃនការផ្តល់បណ្ណេបើកបរយានយន្ត 
 បន្តអនុវត្តែផនការបណ្ដុះបណា្ដលស្តីពីសុវត្ថិភាពចរារណ៍ផ្លូវេគាក 

 ព្រងឹងការងារ្រគប់្រគងនិងការចុះបញ្ជីនាវាតាមផ្លូវទឹក ទំាងការងារពាក់ព័ន្ធេផ ងេទៀតេនៅ
តាមបណា្ដមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនេខត្ដែដលមានផ្លូវទឹក តាមរយៈការចុះផ ព្វ
ផ យនិងែណនំាដល់ម្រន្ដីអនុវត្ដនិង្របតិបត្ដិករ 

 បន្ដជំរុញនិងស្រមបស្រមួលការអនុវត្ដកិច្ច្រពមេ្រពៀងរវាងកម្ពុជានិងេវៀតណាមស្ដីពីការ
ដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកឆំា២០០៩ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ 

 ព្រងឹងគុណភាពមន្ទីរពិេសាធន៍ឱ បានសម្រសបតាមស្តង់ដាISO/IEC១៧០២៥ 
 បន្តេរៀបចំសិក នូវទស នទានកំពង់ែផេសរី ស្រមាប់កំពង់ែផស្វយ័ត្រកុង្រពះសីហនុ 
 គេ្រមាងអភិវឌ ន៍េនៅទីតំាងចំណតែផកុងតឺន័រLM១៧ គេ្រមាងអភិវឌ ន៍េនៅទីតំាងចំណត

ែផរណបគ.ម.េលខ៦(KM៦) ទីតំាងចំណតែផទេន្លបិទ(UM២) ចំណតែផេកាះរកា និង
េនៅទីតំាងេផ ងៗេទៀត រួមមានការព្រងីកេហដារចនាសម្ព័ន្ធែផនិងការបំពាក់េ្រគឿងច្រក/
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ឧបករណ៍េផ ងៗបែន្ថមេទៀត ក្នុងេគាលបំណងផ្តល់លទ្ធភាពនិងព្រងីកវិសាលភាពៃនការ
េលើកដាក់ទំនិញនិងគេ្រមាងអភិវឌ ន៍ចំណតែផេទសចរណ៍អន្តរជាតិេនៅចំណតែផពហុ
បំណងTS៣ ស្រមាប់កំពង់ែផស្វយ័តភ្នំេពញ 

៤.៣០- រដ្ឋេលខាធិការដានអាកាសចរសីុវិល នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាង
េ្រកាម៖ 

 បេង្កើនចំនួនអ្នកេធ្វើដំេណើរតាមផ្លូវអាកាសជាតិនិងអន្តរជាតិឱ បានចំនួនកាន់ែតេ្រចើនេឡើង  
 េលើកកម្ពស់គុណភាពេសវាកម្មនិងអភិវឌ េហដារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសចរណ៍សីុវិលេដើម ី

ធានាសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខស្រមាប់្របតិបត្តិការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស  
 េរៀបចំេសចក្តី្រពាងកិច្ច្រពមេ្រពៀងរវាងSSCA-CATS កម្ពុជានិងចិន កម្ពុជានិងឡាវ និង

កម្ពុជានិងៃថ េលើកិច្ចសហ្របតិបត្តិការស្រមាប់ការផ្តល់េសវាកម្មក្នុងការរុករកនិងសេ្រងា្គះ 
 បន្តេស្នើសំុេធ្វើការែកស្រមួលអនុស រណៈេយាគយល់គារវាងកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីស្តីអំពីការ

េសុើបអេង្កតេ្រគាះថាក់និងឧបទ្ទវេហតុយន្តេហាះ បន្តេរៀបចំ ចង្រកង និងែកស្រមួល
េសចក្តី្រពាងច ប់ស្តីពីការេសុើបអេង្កតេ្រគាះថាក់អាកាសចរណ៍  

 បន្តបណ្ដុះបណា្ដលធនធានមនុស ជំនាញអាកាសចរណ៍សីុវិលេទៅតាមក្រមិតស្តង់ដា
របស់អង្គការអាកាសចរណ៍សីុវិលអន្តរជាតិ។ 

   

៤.៣១- ្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗ ដូច
ខាងេ្រកាម៖ 

 េធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវការ្រគប់្រគងវសិយ័ៃ្របសណីយ ៍ េដើមបីធានាការេលើកកម្ពស់គុណភាព 
េសវាៃ្របសណីយ៍និងការពារផល្របេយាជន៍របស់អ្នកេ្របើ្របាស់ តាមរយៈការកសាង
្រកបខ័ណេគាលនេយាបាយ ចបោប់ និងលិខិតបទដានគតិយុត្ត រួមជាមួយនឹងការជំរុញ
នវានុវត្តន៍ ការេធ្វើពិពិធកម្មេសវាកម្មនិងផលិតផលៃ្របសណីយ៍ ការេធ្វើទំេនើបកម្មេ្របើ
្របាស់បេច្ចកវិទយោឌីជីថលៃនេសវាៃ្របសណីយ ៍ និងព្រងីកបណា្ដញៃ្របសណីយ៍ឱយមាន
វិសាលភាពទូលំទូលាយខិតកាន់ែតជិត្របជាជនេដើមបគីាំ្រទធុរកិច្ចតាម្របព័ន្ធេអឡិច្រតូនិក 
និងេសវាសាធារណៈរបស់រដាភបិាលឌីជីថល 

 ជំរុញការអភវិឌឍ និងការដាក់ព្រងាយេហដារចនាសម្ព័ន្ធបណា្ដញែខសកាបអបុទិកឆ្អឹងខ្នង 
និងអុ ិនធឺណិតេលបឿនេលឿន ្រពមទាំងព្រងីកវិសាលភាព្រគបដណ្ដប់េសវាទូរសព្ទចលត័ឱយ
កាន់ែតទូលទូំលាយ េដាយេលើកទឹកចិត្តការវិនិេយាគដល់វសិយ័ឯកជន និងការេ្របើ្របាស់
យន្តការកាតព្វកិច្ចេសវាសកល ពិេសសតបំន់ជនបទដាច់្រសយាល តាមរយៈការបេង្កើន
្របសិទ្ធភាពៃនការ្រគប់្រគងធនធានក្រមទូរគមនាគមន៍ ព្រងឹងកិច្ចការពារសទិ្ធិអ្នកេ្របើ្របាស ់
ទប់សា្កត់ការឆ្លងរំខាន ធានាសវុត្ថិភាពសុខភាពសាធារណៈ និងេលើកកម្ពស់គុណភាពេសវា 
េដើមបកីាត់បន្ថយគមាតឌីជីថល។ 
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៤.២- ករអភិវឌ ្របភពកំេណើ នេសដ្ឋកិចចគន្លឹះនិងថមីៗ 

៤.៣២- ្រកសួងេទសចរណ៍ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ការែកទ្រមង់ក្នុងវិស័យេទសចរណ៍កម្ពុជាឱ េទៅជាេគាលេដៅេទសចរណ៍គុណភាព សុវត្ថិ-
ភាព និងនិរន្តរភាពេដាយទាញយកមកវិញនូវចំនួនេភ្ញៀវេទសចរអន្តរជាតិ និងជំរុញសកម្ម 
ភាពេទសចរណ៍ក្នុង្រសុក។ ែផនទីចង្អុលផ្លូវស្តីពីែផនការសារនិងេលើកស្ទួយវិស័យេទស 
ចរណ៍កម្ពុជាក្នុងនិងេ្រកាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ្រតូវបានអនុវត្តជា៣ដំណាក់កាលដូចខាង 
េ្រកាម៖ 
- ដំណាក់កាលទី១ ការ្រគប់្រគងវិបត្តិក្នុងដំណាក់កាល ទមាប់ថ្មីនិងេរៀបចំែផនការ

ស្រមាប់ការសារេឡើងវិញ(២០២១) 
- ដំណាក់កាលទី២ ការសារេឡើងវិញៃនវិស័យេទសចរណ៍កម្ពុជា េ្រកាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-

១៩(២០២២-២០២៣)  
- ដំណាក់កាលទី៣ ការេរៀបចំេឆាះេទៅកាន់អនាគតថ្មីៃនវិស័យេទសចរណ៍កម្ពុជា 

(២០២៤-២០២៥)។ 
 ែផនការសកម្មភាពស្រមាប់ឆំា២០២១ ស្តីពីការអនុវត្តែផនទីចង្អុលផ្លូវស្តីពីការសារនិងេលើក 

ស្ទួយវិស័យេទសចរណ៍ក្នុងនិងេ្រកាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ េផាតសំខាន់េលើេគាលេដៅយុទ្ធ 
សា្រស្តចំនួន៣ គឺ (១)ជំនួយែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចចំេពាះវិស័យឯកជននិងការងារ (២)ជំរុញេទស 
ចរណ៍ក្នុង្រសុកនិងេ្រតៀមទទួលេភ្ញៀវេទសចរណ៍អន្តរជាតិ “េទសចរណ៍ពិេសសស្ថិតេ្រកាម 
ការ្រគប់្រគង” (៣)េរៀបចំយន្តការអភិបាលកិច្ចេទសចរណ៍េឡើងវិញេដាយដាក់េចញសកម្ម 
ភាពយុទ្ធសា្រស្តចំនួន២៣និងសកម្មភាពយុទ្ធសា្រស្តលម្អិតចំនួន១០៥សកម្មភាព។ កិច្ច
ការែដលបានអនុវត្តក្នុងែផនការសកម្មភាពស្រមាប់ឆំា២០២១ គឺជាមូលដាន្រគឹះស្រមាប់
គំា្រទដល់ការអភិវឌ ន៍េទសចរណ៍ឆំា២០២២-២០២៣ 

 ការអនុម័តៃនែផនទីចង្អុលផ្លូវស្តីពីែផនការសារនិងេលើកស្ទួយវិស័យេទសចរណ៍កម្ពុជា ក្នុង 
និងេ្រកាយវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ២០២១-២០២៥ នាេពលេនះគឺ្រសបេពលែដលរាជរដាភិបាល
បានកំពុង្របកាសជំរុញយុទ្ធនាការចាក់វា៉ក់សាំងជូន្របជាពលរដ្ឋនិងព្រងឹងយន្តការ្រគប់ 
្រគងការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ក្នុងសហគមន៍ផងែដរ។ ជាងេនះេទៅេទៀត ការបន្ត
អនុវត្តទស នាទានស្តីពីកញ្ចប់ទស នកិច្ចេទសចរណ៍វា៉ក់សាំងកូវីដ-១៩ កាលពីៃថ្ងទី៣១ 
ែខឧសភា ឆំា២០២១ ស្រមាប់សារវិស័យេទសចរណ៍និងេសដ្ឋកិច្ចេនៅតាមេគាលេដៅ
េទសចរណ៍អាទិភាពែដលមានសុវត្ថិភាពនិងមានហានិភ័យទាបឬការ្រគប់្រគងហានិភ័យ 

 ទន្ទឹមនឹងេនះផងែដរ “ែផនការយុទ្ធសា្រស្តស្តីពីការេបើកទទួលេទសចរណ៍វ៉ាក់សាំង”  ្រតូវ
បានេរៀបចំេឡើងេដើម ីេ្រតៀមលក្ខណៈក្នុងការេបើកទទួលេទសចរណ៍វា៉ក់សាំងតាមដំណាក់
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កាលវិវត្តៃនការឆ្លងរាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ និងការ្រគប់្រគងៃនវិបត្តិ។ ែផនការេនះ ្រគប
ដណ្ដប់េលើការគិតគូរក្នុងការតាមដានហានិភ័យរបស់្របភពទីផ រេទសចរណ៍សំខាន់ៗ
ស្រមាប់កម្ពុជា ក្នុងការេបើកទទួលេទសចរណ៍វា៉ក់សាំង ជេ្រមើសតំបន់េគាលេដៅស្រមាប់
ការេបើកជាជំហានៗ និងការ្រគប់្រគងរហូរេភ្ញៀវេទសចរណ៍ទំាងមុនេពលមកដល់ េនៅ
េពលមកដល់ េពលកំពុងសាក់េនៅ និងេពលចាកេចញពី្របេទសកម្ពុជាវិញ។ ទន្ទឹមេនះ ក៏
មានការគិតគូរពីការធានាសុវត្ថិភាព និងផ្តល់ទំនុកចិត្តជូនេភ្ញៀវេទសចរណ៍ក្នុងេពលេធ្វើដំេណើរ 
កម ន្តនិងសាក់េនៅក្នុង្របេទសកម្ពុជា េដាយសកម្មភាពនិងអាជីវកម្មេទសចរណ៍ទំាង
អស់្រតូវេគារពតាមវិធានការនិងេគាលការណ៍ែណនំានានារបស់រាជរដាភិបាល 

 ្រសបេពលែដលរាជរដាភិបាលបាន្របកាសេបើក្របេទសេដើម ីទទួលេទសចរអន្តរជាតិ
េឡើងវិញេដាយស្រមួលលក្ខខណៃនការេធ្វើដំេណើរទំាង្រសុងេដាយមិនត្រមូវឱ េធ្វើចតាឡី-
ស័ក ការដាក់េចញនូវយុទ្ធនាការ “ទស នា្រសុកេយើងេ្រកាមសារតី្រសឡាញ់ជាតិ ្រតូវ
សា្គល់ទឹកដី” សំេដៅជំរុញចលនាេទសចរណ៍ៃផ្ទក្នុងតាមរយៈការបង្កលក្ខណៈងាយ្រសួល
ឱ ្របជាពលរដ្ឋអាចេធ្វើដំេណើរបានទូទំាង្របេទស្របកបេដាយសុវត្ថិភាពនិងក្តីសប យ
រីករាយ។ ក្នុងន័យេនះ ឯកសារ “វិធានការេគាលនេយាបាយជំរុញចលនាេទសចរណ៍ៃផ្ទ
ក្នុង ឆំា២០២១-២០២៣” ្រតូវបានអនុម័តជាផ្លូវការកាលពីៃថ្ងទី២៣ ែខតុលា ឆំា២០២១ 
ែដលក្នុងេនាះ រួមមានទំាងវិធានការរដ្ឋបាល វិធានការសុខាភិបាល វិធានការសារេពើពន្ធ 
និងវិធានការមិនែមនសារេពើពន្ធ សរុបចំនួន៣៥វិធានការ សំេដៅសេ្រមចេគាលេដៅចំនួន៥ 
(១)ការេលើកកម្ពស់ទំនុកចិត្តនិងភាពេជឿជាក់របស់េភ្ញៀវេទសចរៃផ្ទក្នុង (២)ការជំរុញ
ដំេណើរការេឡើងវិញរបស់អាជីវកម្ម ្របតិបត្តិករេទសចរតាមគន្លង្រប្រកតីភាពថ្មី (៣) ការ
បង្កលក្ខណៈងាយ្រសួលដល់េភ្ញៀវេទសចរៃផ្ទក្នុង (៤)ការអភិវឌ ផលិតផលេទសចរបេ្រមើឱ
ចលនាេទសចរៃផ្ទក្នុង (៥)ការផ ព្វផ យ ការអប់រ និងប្រ បការយល់ដឹងជាសាធារណៈ  

 ការខិតខំផ ព្វផ យតាមរយៈ្រពឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗមានដូចជា (១)្រពឹត្តិការណ៍កីឡាទូក
េកាងអន្តរជាតិេនៅេខត្ត្រពះសីហនុ ចាប់ពីៃថ្ងទី១២ ដល់ៃថ្ងទី១៧ ែខធ្នូ ឆំា២០២១ (២) 
កិច្ច្របជំុេទសចរណ៍អាស៊ាននាឆំា២០២២។ 

៤.៣៣- ្រកសួងែរនិងថាមពល នឹងេរៀបចំេគាលនេយាបាយជាតិេ្របងកាត ឆំា២០២៣-២០៣៣ និង
ដាក់េចញែផនការសកម្មភាពស្រមាប់អនុវត្តឱ បានេនៅឆំា២០២៣។ 

៤.៣៤- ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 �ចូលរួមកសាង ែកលម្អេគាលនេយាបាយនិងយុទ្ធសា្រស្តជំរុញពាណិជ្ជកម្មស្រមាប់គំា្រទ
ដល់ផលិតផលនិងេសវាកម្មកម្ពុជា េដើម ីជំរុញេទៅកាន់ទីផ រក្នុងនិងេ្រកៅ្របេទស 

 ផ ព្វផ យអំពីេគាលនេយាបាយជំរុញពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈការេរៀបចំ្រពឹត្តិការណ៍
ពាណិជ្ជកម្មសិកា្ខសាលានិងសកម្មភាពពិព័រណ៍នានា 
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 សិក ្រសាវ្រជាវនិង្របមូលធាតុចូលចង្រកងជាឯកសារស្តីពី “បរិយាកាសធុរកិច្ចេនៅតាម
បណា្ដេខត្តនានា” 

 អភិវឌ ការេរៀបចំេវទិកាជំរុញពាណិជ្ជកម្មេនៅេ្រកៅ្របេទសនិងការពិនិត តាមដាននូវវឌ ន
ភាពៃនមជ មណលពាណិជ្ជកម្មែដលនឹងបេង្កើតនិងបេង្កើតរួចេហើយ។ 

៤.៣៥- ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជា នឹងបន្តស្រមបស្រមួលជាមួយ្រកសួង សាប័ន និងតួអង្គពាក់
ព័ន្ធក្នុងការជំរុញអនុវត្តេគាលនេយាបាយអភិវឌ ន៍វិស័យឧស ហកម្មកម្ពុជា ឆំា២០១៥-២០២៥ 
(គ.អ.ឧ.) ឱ កាន់ែតមាន្របសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ែផ្អកតាមអនុសាសន៍ែដលមានេនៅក្នុងរបាយការណ៍
វាយតៃម្លពាក់កណា្ដលអាណត្តិៃនការអនុវត្តគ.អ.ឧ. ជំហានបនាប់ៃនការអនុវត្តេគាលនេយាបាយ
េនះ នឹងេផាតសំខាន់េលើ (១)ការបន្តព្រងឹងការេធ្វើពិពិធកម្មេសដ្ឋកិច្ចនិងការជំរុញការេធ្វើពិពិធកម្ម
ទីផ រេដាយេផាតការយកចិត្តទុកដាក់បែន្ថមេលើការនំាេចញេទៅទីផ រក្នុងតំបន់និងការបេង្កើន
សកម្ម ភាពផលិតផ្គត់ផ្គង់ត្រមូវការទីផ រក្នុង្រសុក (២)ការដាក់េចញវិធានការគំា្រទដល់ការ
អភិវឌ ឧស ហកម្ម្របកបេដាយចីរភាព និង(៣)ការបេង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់និងព្រងឹងយន្ត
ការ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ ន៍សហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម។ 
៤.៣៦- ្រកសួងវប ធម៌និងវិចិ្រតសិល ៈ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាង
េ្រកាម៖ 

 បន្តែកលម្អេហដារចនាសម្ព័ន្ធនិងេលើកកម្ពសេ់សាភណភាពរមណីយដានេបតិកភណពិភព
េលាកនិងទីតាំងវបបធមស៌ខំាន់  ៗ េដើមបបីេង្កើនភាពទាក់ទាញស្រមាប់វសិយ័េទសចរណ៍ និង
ជំរុញការអភវិឌឍ្របកបេដាយចីរភាព 

 បន្ត្រសាវ្រជាវនិងដំេឡើងសាៃដសិលបៈទសសនីយភាពថ្មីៗ ក៏ដូចជាផលិតនិងជំរុញការផលិត 
ភាពយន្តក្នុង្របេទសកម្ពជុា ្រពមទាងំេរៀបចំ្រពឹត្តិការណ៍និងកម្មវិធីសំខាន់ៗេដើមបគីាំ្រទនិង
ជំរុញដល់តួអង្គក្នុងវិសយ័ឯកជននិងអង្គការសង្គមសុីវលិឱយេដើរតួកាន់ែតផុសផុលេឡើងេនៅ
ក្នុងឧសសោហកម្មវបបធម៌និងេសដ្ឋកិច្ចៃច្ន្របឌិត តាមរយៈការបេង្កើតទំនិញនិងេសវាវបបធម៌ថ្មី  ៗ

 បន្តព្រងឹងគុណភាពនិងបរិមាណៃនមលូធនមនុសសេនៅក្នុងែផ្នកសិលបៈនិងវបបធម៌ េដើមបី
អភិវឌឍចំេណះដឹង ជំនាញវជិាជីវៈ និងការបេង្កើតមុខរបរេនៅក្នុងវិសយ័វបបធម៌ក្នុងេគាលបំណង 
រមួចំែណកអភវិឌឍេសដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងកាត់បន្ថយភាព្រកី្រក។ 

៤.៣- ករេរៀបចំខ្លួនស្រមប់េសដ្ឋកិចចឌីជីថលនិងេឆ្លើយតបនឹងបដិវត្តន៍ឧស ហ
កមមទី៤ 
៤.៣៧- ្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗ 
ដូចខាងេ្រកាម៖ 
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ជំពកូទ៤ី ជំហានបនាប់  145 

 េរៀបចំនិងែកលម្អេហដារចនាសម្ព័ន្ធតភាប់ឌីជីថល ក្នុងេគាលបំណងធានាបាននូវគុណ
ភាព ្របសទិ្ធភាព និងសវុត្ថិភាពៃនការតភាបប់ណា្ដញ ការរកសោទុក ដំេណើរការ និងការែចក
រំែលកទិន្នន័យ ែដលជាមលូដានស្រមាបគ់ាំ្រទដលក់ារអភវិឌឍ ការ្រគប្់រគង និងការេ្របើ
្របាស្់របព័ន្ធរដាភបិាលឌីជីថល 

 េរៀបចំនិងព្រងឹងេហដារចនាសម្ព័ន្ធសន្តិសុខឌីជីថល  េដើមបធីានាបាននូវសវុត្ថិភាពនិងសន្តិ-
សុខខ្ពសស់្រមាបក់ារ្រគប្់រគង ្របតិបត្តិការ និងការេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធឬបេច្ចកវិទយោឌីជីថល 
ែដលជាមលូដាន្រគឹះៃនការកសាងទំនុកចិត្ត និងភាពេជឿជាក់េលើការេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធរដា-
ភបិាលឌីជីថល 

 េរៀបចំអភបិាលកិច្ចរដាភបិាលឌីជីថល េដើមបីេរៀបចំនិងែកលម្អ្រកបខ័ណចបោប់និងលិខិត
បទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ និងការេរៀបចំស្តង់ដានិងនិមាបនកម្មរដាភិបាលឌីជីថល្រសប
តាមេគាលការណ៍ និយាម ម៉ូែដល ការវិវត្តៃនបេច្ចកវិទយោ និងឧត្តមានុវត្តន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិ 
ែដលជាមលូដានស្រមាប់ការអភវិឌឍរដាភបិាលឌីជីថល្របកបេដាយ្របសទិ្ធភាព ្របសិទ្ធ
ផល និងសុវត្ថិភាព ក្នុងេគាលេដៅរួមចំែណកគាំ្រទដលក់ារកសាងេសដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថល 
ឱយបានរឹងមំានិងរស់រេរីក 

 េធ្វើបរវិត្តកម្មឌីជីថលរដាភបិាលនិងេសវាសាធារណៈ  ក្នុងេគាលបំណងេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើង
នូវេសវារដ្ឋបាលៃផ្ទក្នុង(G2G) ឱយមានភាពសាមញ្ញ ងាយ្រសួល និងបេង្កើន្របសិទ្ធភាព
ការងាររដ្ឋបាលរបស់រាជរដាភិបាល តាមរយៈការេលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ច
សហ្របតិបត្តិការរបស់្រកសួង សាបន័និងរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ  ការផាសប់្តូររេបៀបរបប
ការងារេលើឯកសារ្រកដាសេទៅជាការងារេលើឯកសារេអឡិច្រតូនិក និងការេធ្វើឱយ្របេសើរ
េឡើងនូវបរយិាកាសការងាររបស់្រកសួង សាបន័ និងរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិេដាយេ្របើ
្របាសប់េច្ចកវិទយោឌីជីថល 

 ការកសាងមលូធនមនុសសឌីជីថល នឹងេផាតេលើការកសាងសមត្ថភាព ដល់ថាក់ដឹកនាំនិង
ម្រន្តីរាជការ្រគប់្រកសួងសាប័ន ក្នងុការចាបយ់កបេច្ចកវិទយោឌីជីថលស្រមាបប់េ្រមើឱយការ
អភវិឌឍ ការ្រគប់្រគង និងការេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធរដាភបិាលឌីជីថល្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព 
គុណភាព និងេឆ្លើយតបេទៅនឹងត្រមវូការរបស់្របជាពលរដ្ឋ។ 

៤.៣៨-  ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងបន្តព្រងឹងសមត្ថភាពម្រន្តី ក្នុងការេ្របើ្របាស់្របព័ន្ធបេច្ចកវិទ  ក្នុង
ការបំេពញការងារពីចមាយទំាងបេច្ចកេទសនិងសមារៈ បេង្កើតនិងបេង្កើនកម្មវិធីបេច្ចកេទសព័ត៌មាន
វិទ បេ្រមើឱ ការេធ្វើពាណិជ្ជកម្ម្រសបេទៅតាមេសដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងបដិវត្តន៍ឧស ហកម្មទី៤។ 
៤.៣៩- ្រកសួងឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាព
អាទិភាពសំខាន់ៗ ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ជំរុញនិងេលើកកម្ពស់បរិសានធុរកិច្ចនិងវិនិេយាគ ែដលរួមមានការេលើកម្ពស់គុណភាពនិង
្របសិទ្ធភាពៃន្របព័ន្ធបញ្ញត្តកម្ម ការេលើកកម្ពស់ភាពជាៃដគូរវាងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យ
ឯកជន 
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 ជំរុញស្តង់ដាជាតិបែន្ថមេទៀត ស្រមាប់ផលិតផលឧស ហកម្ម េសវាកម្ម និងកសិកម្ម េដើម ី
បន្តនិរន្តរភាពក្នុងការេលើកកម្ពស់គុណភាពផលិតផលក្នុង្រសុក និងរក នូវសុវត្ថិភាព និង
ចូលរួមការពារបរិសាន សន្តិសុខសង្គម ការពារសុខុមាលភាពសាធារណៈ និងការ្របកួត
្របែជង  

 េរៀបចំ កំណត់ ជំរុញ និងសហការចង្រកងេលើការេផ្ទរបេច្ចកវិទ ជាតិ ក្នុងចំេណាមសាប័ន 
សិក និង្រសាវ្រជាវ។ 

៤.៤០- ្រកសួងព័ត៌មាន នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 
 បន្តជំរុញ្របព័ន្ធផសព្វផសោយរបស់ជាតិនិងេលើកទឹកចិត្ត្របព័ន្ធផសព្វផសោយឯកជនឱយខិតខំ

ព្រងីកសកានុពល្របសទិ្ធភាពនិងវិសាលភាពៃនការផសោយ្រគបដណ្ដប់ឱយបានទូលំទូលាយ
ទាំងក្នុង្របេទស ក្នុងតំបន់ និងទ្វីបនានា   េដើមបីផ្តល់ព័ត៌មាន ការអបរ់ំ និងការកមសោន្ត្របកប 
េដាយគុណភាពនិងសមធម៌ជូន្របជាពលរដ្ឋែខ្មរេនៅ្រគប់្រចកល្ហកៃនមាតុ្របេទសនិងេឆាះ
េទៅកាន់ពិភពេលាកខាងេ្រកៅ រមួចំែណកេលើកតេម្កើងអត្តស ណនិងេមាទនភាពជាតិែខ្មរ 
និងកិតយោនុភាពៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពជុាេនៅេលើឆាកអន្តរជាតិ 

 កសាងែផនការទំេនើបនីយកម្មមលូដានសមារៈបេច្ចកេទស  ស្រមាបអ់ង្គភាពផសព្វផសោយ
ថាក់ជាតិ(វទិយុជាតិ  ទូរទសសន៍ជាតិ និងទីភាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពជុា)  េដើមបេីឆ្លើយតបនឹង
សំណូមពរចាបំាច់ៃនការផសព្វផសោយជាសំេឡងផ្លវូការរបសជ់ាតិ  

 បន្តជំរុញការសាងសង់សានីយវិទយុនិងទូរទសសន៍ថាក់េ្រកាមជាតិេនៅតាមបណា្ដេខត្តបន្តេទៀត 
េដាយផ្តលអ់ាទិភាពចំេពាះបណា្ដេខត្តេនៅែប៉កពាយពយនិងឦសានៃនមាត្ុរបេទស  

 ជំរុញការេបើកវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកេទស និងេលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្រមាបម់្រន្តីផលតិ 

កម្មវិធីនិងព័ត៌មានថាក់េ្រកាមជាតិ។  

៤.៤- ករជំរញុករអភិវឌ វិសយ័ហរិញញវតថុនិងធនគរ 

៤.៤១- ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា បន្តអភិវឌ ឧបករណ៍េគាលនេយាបាយរូបិយវត្ថុថ្មីៗនិងេលើក
កម្ពស់ការេ្របើ្របាស់្របាក់េរៀលេនៅក្នុងេសដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ការងារេធ្វើេសចក្ដី្រពាងច ប់ស្តីពីដំេណាះ
្រសាយពិេសស អាចសេ្រមចបាន បុ៉ែន្ត្រតូវការេពលេវលាេ្រចើនេទៀត។ េសចក្តី្រពាងច ប់េនះ រពឹង
ថានឹងបញ្ចប់ក្នុង្រតីមាសទី២ ឆំា២០២២ ច ប់េនះនឹង្រតូវការេពលេវលាេដើម ីអនុម័តេដាយសារវា
្រតូវការដំេណើរការតាមនីតិវិធីសម្រសបមួយ។ េលើសពីេនះ េដើម ីឱ របបដំេណាះ្រសាយពិេសស 
មួយដំេណើរការល្អ វាទាមទារឱ មានការេរៀបចំបទប ញ្ញត្តិមួយចំនួនេដើម ីអនុវត្តច ប់។ ដូេច្នះ 
េពលេវលាសម្រសបស្រមាប់របបដំេណាះ្រសាយពិេសសអាចនឹងបញ្ចប់ក្នុងឆំា២០២៦។ ជាមួយ
គាេនះែដរ កាលពីៃថ្ងទី១ ែខមីនា ឆំា២០២១ ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជាបានសេ្រមចបេង្កើត្រកុម



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទ៤ី ជំហានបនាប់  147 

ការងារេរៀបចំយុទ្ធសា្រស្តចាកេចញពីវិបត្តិកូវីដ-១៩ េដើម ីេ្រតៀមេរៀបចំរួចជាេ្រសចនូវនីតិវិធីចំាបាច់ 
េផ ងៗស្រមាប់ដំេណើរការចាកេចញពីវិបត្តិកូវីដ-១៩។ 

តារាង៤.២ : សូចនាករសំខាន់និងេគាលេដៅអនុវត្ត ឆំា២០២១-២០២៣ 
ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
១ អតិផរណា ភាគរយ ២,៦ ២,៤ ២,៥ 

២ អ្រតាប្តូរ្របាក់ 
េរៀល/១ដុលារ

អាេម៉រិក 
៤.១០០ ៤.១០០ ៤.១០០ 

តារាង៤.៣ : សូចនាករវស័ិយធនាគារនិងេគាលេដៅអនុវត្ត ឆំា២០២១-២០២៣ 
ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
១ ្រទព សកម្ម ្រទីលានេរៀល ២៣៧,៥៩ ២៦៨,៤១ ២៩៩,៥៦ 
២ ឥណទានេទៅអតិថិជន* ្រទីលានេរៀល ១៥០,០២ ១៧៥,៣៥ ២០០,៨១ 
៣ ្របាក់បេញ្ញើពីអតិថិជន** ្រទីលានេរៀល ១៤១,៤៨ ១៦០,៧១ ១៨០,៣៣ 
៤ េដើមទុនបានបង់ជ្រមះ ្រទីលានេរៀល ២៥,៧៨ ២៩,២៧ ៣២,៧៥ 
៥ ្របាក់បេញ្ញើជាេរៀល*** ្រទីលានេរៀល ១៣,៧១ ១៧,៥៣ ២១,៣៧ 
៦ ្របាក់បេញ្ញើជារូបិយបណ្ណ*** ្រទីលានេរៀល ១២៨,៩២ ១៤៦,៨៨ ១៦៤,៧០ 
៧ អនុបាតសន្ទនីយភាព % ១៦០,០% ១៦៥,០% ១៥០,០% 
៨ អនុបាតសាធនភាព % ២៣,០% ២២,០% ២០,០% 
៩ អនុបាតឥណទានមិនដំេណើរការ % ២,៥% ៤,០% ២,៨% 

្របភព : ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា  

*ឥណទានេទៅអតិថិជន(មិនរាប់បញ្ចូលឥណទានេទៅអតិថិជនអនិវាសជន និងមិនរាប់បញ្ចូលឥណទានេទៅ្រគឹះសានធនាគារនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ) 

**្របាក់បេញ្ញើពីអតិថិជន(មិនរាប់បញ្ចូល្របាក់បេញ្ញើពី្រគឹះសានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ) 

***្របាក់បេញ្ញើ(រាប់បញ្ចូល្របាក់បេញ្ញើពី្រគឹះសានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ) 

តារាង៤.៤ : សូចនាករវស័ិយមី្រកូហិរញ្ញវត្ថ ុនិងេគាលេដៅអនុវត្ត ឆំា២០២១-២០២៣ 
ល.រ. សូចនាករ ឯកតា ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 

១ ្រទព សកម្ម ្រទីលានេរៀល ៣៩,០៤ ៤៣,៩០ ៤៨,៧៧ 
២ ឥណទានេទៅអតិថិជន ្រទីលានេរៀល ៣៣,៧៩ ៣៩,៦៩ ៤៥,៦៣ 
៣ ្របាក់បេញ្ញើពីអតិថិជន ្រទីលានេរៀល ១៦,៨៩ ១៨,៦៨ ២០,៥៥ 
៤ េដើមទុនបានបង់ជ្រមះ ្រទីលានេរៀល ៤,៤៥ ៥,៤៤ ៦,៣៩ 
៥ ្របាក់បេញ្ញើជាេរៀល ្រទីលានេរៀល ១,៦៨ ១,៦២ ១,៥៩ 
៦ ្របាក់បេញ្ញើជារូបិយបណ្ណ ្រទីលានេរៀល ១៣,៣៥ ១២,៩០ ១២,៦៧ 
៧ អនុបាតសន្ទនីយភាព % ១៧០,០% ១៦០,០% ១៥០,០% 
៨ អនុបាតសាធនភាព % ២៣,០% ២០,០% ២១,០% 
៩ អនុបាតឥណទានមិនដំេណើរការ % ៣,២% ៣,៥% ៣,១% 

្របភព : ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា  
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៥- ករអភិវឌ វិសយ័ឯកជននិងករងរ 

៥.១- ករអភិវឌ ទីផ រករងរ 
៤.៤២- ្រកសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗ 
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បន្តអនុវត្តឱ មាន្របសិទ្ធភាពខ្ពស់នូវអនុសាសន៍ែណនំាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទំាង១០ចំណុចរបស់  
សេម្តចេតេជានាយករដ្ឋម្រន្ត ី

 បន្តខិតខំអនុវត្តឱ សេ្រមចេជាគជ័យ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាពនិងសក្តិសិទ្ធិភាពខ្ពស់នូវយុទ្ធ
សា្រស្តអាទិភាពទំាង៥ែដលបានកំណត់ក្នុងែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍វិស័យការងារ និង
បណ្ដុះបណា្ដលវិជាជីវៈ ២០១៩-២០២៣ ្រពមទំាងេគាលនេយាបាយជាតិពាក់ព័ន្ធ 

 េ្រតៀមលក្ខណៈេដើម ីចូលរួមជាមួយរាជរដាភិបាល េដើម អនុវត្តនូវែផនការេដើម ីសារេសដ្ឋ-
កិច្ចេឡើងវិញក្នុងេពលនិងេ្រកាយវិបត្តិៃនការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ជាពិេសសក្នុងវិស័យ 
ែដលរងផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលជំងឺេនះ 

 បន្តព្រងឹងការងារចុះអធិការកិច្ចអន្តរ្រកសួង និងេធ្វើទំេនើបកម្មការេធ្វើអធិការកិច្ចការងារេដាយ 
េ្របើ្របាស់្របព័ន្ធទិន្នន័យព័ត៌មានវិទ និងក្រមិតហានិភ័យរបស់េរាងច្រកសហ្រគាស ជាមូល
ដានក្នុងការេធ្វើអធិការកិច្ច និងការេធ្វើអធិការកិច្ចការងារេលើ េរាងច្រកសហ្រគាសចំនួន១
េលើកក្នុងមួយឆំា េហើយធានា្របសិទ្ធភាព គុណភាពនិងតមាភាពក្នុងការផ្តល់េសវាេដាយ
ដាក់រាល់េសវាទំាងអស់របស់្រកសួងេទៅក្នុងថាលបេច្ចកវិទ ព័ត៌មាន 

 បន្តយន្តការ្រកុម្របឹក ្របាក់ឈ្នួលអប បរមា េដើម ីធានាបាននូវការចរចា្របាក់ឈ្នួលអប
បរមានិងអត្ថ្របេយាជន៍េផ ងៗ្របកបេដាយភាពសុខដុមរមនានិងអាចទទួលយកបានពី
្រគប់ភាគី និងបន្តសហការជាមួយៃដគូ ជាពិេសសអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារក្នុងការសិក  
លទ្ធភាពព្រងីកវិសាលភាពៃន្របាក់ឈ្នួលអប បរមា 

 បន្តជំរុញការផ ព្វផ យនិងការេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលដល់កម្មករនិេយាជិតនិងនិេយាជក 
ឱ មានការយល់ដឹងពីសិទ្ធិការងារ ច ប់ស្តីពីសហជីព និងលិខិតបទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ 

 បន្តសិក ្រសាវ្រជាវ សហការ និងពិភាក ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការេរៀបចំេសចក្តី្រពាង
ច ប់ស្តីពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារ េគាលនេយាបាយជាតិស្តីពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាព
ការងារ ច ប់ស្តីពីការអប់របណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចកេទសនិងវិជាជីវៈ និងពិនិត េមើលេលើការេធ្វើ
វិេសាធនកម្មច ប់និងលិខិតបទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ េដើម ីឱ ្រសបតាមការវិវត្តៃនេសដ្ឋ
កិច្ច សង្គមនាេពលបច្ចុប ន្ន 

 បន្តព្រងឹងយន្តការេដាះ្រសាយវិវាទការងារឱ ទទួលបានអ្រតាសះជាឱ កាន់ែតខ្ពស់សំេដៅ
េឆ្លើយតបនឹងត្រមូវការភាគីវិវាទ និងដាក់ឱ ដំេណើរការសាកល ងការេដាះ្រសាយវិវាទបុគ្គល 
េដាយ្រកុម្របឹក អាជាកណា្ដល ្រពមទំាងព្រងឹងការអនុវត្តេសរីភាពអង្គការវិជាជីវៈឱ បាន
្រតឹម្រតូវ្រសបតាមលិខិតបទដានគតិយុត្តជាតិជាធរមាន និងអនុស អន្តរជាតិខាងការងារ 
ែដលកម្ពុជាបានផ្តល់សចាប័ន 
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 បន្តព្រងឹងអគ្គេលខាធិការដានគណៈកម្មការស្រមាប់េដាះ្រសាយប កូដកម្ម បាតុកម្ម េនៅ
តាម្រគប់មុខស  សំេដៅអនុវត្តឱ ទទួលបាន្របសិទ្ធភាពខ្ពស់តាមសារាចរែណនំារបស់
រាជរដាភិបាលកម្ពុជា បទប របស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា និងែផនការស្តីពីការេដាះ្រសាយ
ប កូដកម្ម បាតុកម្ម េនៅតាម្រគប់មុខស ស្រមាប់ឆំា២០២០-២០២៤ េដើម ីធានាសន្តិ-
ភាព ស្ថិរភាពនេយាបាយ និងសុខដុមនីយកម្មទំនាក់ទំនងវិជាជីវៈ 

 បន្តែ្របកាយេរាងច្រក សហ្រគាសជាមួយសហគមន៍សុខសាន្តមួយរបស់កម្មករនិេយាជិត
ែដលេពារេពញេដាយសមត្ថភាព លក្ខខណការងារល្អ្របេសើរ ផលិតភាព ឥរិយាបថការងារ 
ការទទួលខុស្រតូវសង្គម និងមានសុខដុមនីយកម្មទំនាក់ទំនងវិជាជីវៈ េដាយ្រកសួងនឹងផ្តល់ 
ជាវិ បនប្រតប ក់ជូនេរាងច្រក សហ្រគាសែដលមានលក្ខណៈសម ត្តិ្រគប់្រគាន់តាម
លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ 

 ព្រងឹងនិងព្រងីកវិសាលភាពក្នុងការផ្ដល់េសវាការងារនិងព័ត៌មានទីផ រការងារ ្រពមទំាង
ការផ្ដល់្របឹក េយាបល់ការងារ អាជីព េដើម ីេធ្វើការផ្គូផ្គង និងេឆ្លើយតបបាននូវត្រមូវការ
កមាំងពលកម្មតាមទីផ រការងារ េដាយបេង្កើនភាពជាៃដគូជាមួយវិស័យឯកជន 

 បន្តព្រងឹងការអនុវត្តច ប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម និងេរៀបចំលិខិតបទដានពាក់ព័ន្ធស្រមាប់ 
អនុវត្តច ប់េនះឱ មាន្របសិទ្ធភាពនិង្រគប់្រជុងេ្រជាយ េដាយបន្តព្រងីកការអនុវត្តរបប
សន្តិសុខសង្គម  គុណភាព និង្របសិទ្ធភាពៃនេសវា និងដាក់ឱ ដំេណើការរបបសន្តិសុខសង្គម
 ែផ្នក្របាក់េសាធនេនៅឆំា២០២១។ 

៥.២- ករេលើកសទយួសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និងសហ្រគិនភព 

៤.៤៣- ្រកសួងឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាព
សំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បន្តគំា្រទនិងជំរុញេលើកទឹកចិត្តដល់បណា្ដេរាងច្រក សហ្រគាសធុនធំ ធុនតូច ធុនមធ ម 
និងសិប កម្ម េដើម ីរួមគាជម្នះនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩ ជាពិេសសេផាតេលើសហ្រគាសកម្មន្ត 
សាល ែផ្នកេស ៀង ម្ហូបអាហារ និងេភសជ្ជៈ និងែផ្នកផលិតកម្មែដលផលិតសមារៈេ្របើ
្របាស់ការពារនិងទប់សា្កត់ជំងឺកូវីដ-១៩ 

 បន្តអនុវត្តយុទ្ធសា្រស្តេកៀរគរវិនិេយាគែដលេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ទំេនើប ជាពិេសសែផ្នក 
ផលិតនិងែកៃច្នកសិឧស ហកម្មែដលជា្របភពធនធានែដលមានសកានុពលក្នុង្រសុក
ស្រមាប់បេ្រមើការនំាេចញនិងផលិតផលិតផលជំនួសឱ ការនំាចូល េដើម ីបេង្កើនការេធ្វើ
ពិពិធកម្មេសដ្ឋកិច្ច 

 ជំរុញការេធ្វើពិពិធកម្មឧស ហកម្ម តាមរយៈការេផ្ទរបេច្ចកវិទ និងការទាក់ទាញវិនិេយាគ 
េដើម ីេធ្វើសមាហរណកម្មេទៅនឹងែខ ្រចវាក់ផលិតកម្មនិងែខ ្រចវាក់តៃម្លតំបន់និងពិភពេលាក  
េដើម ីេគាលេដៅៃនចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆំា២០៣០និង២០៥០  

 ជំរុញនិងេលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងគុណភាពផលិតផលក្នុង្រសុក 
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 បន្តអនុវត្តេគាលនេយាបាយអភិវឌ វិស័យឧស ហកម្មកម្ពុជា ២០១៥-២០២៥ 
 ជំរុញនិងេលើកកម្ពស់បរិសានធុរកិច្ចនិងវិនិេយាគ ែដលរួមមានការេលើកកម្ពស់គុណភាព 

និង្របសិទ្ធភាពៃន្របព័ន្ធបញ្ញត្តកម្ម ការេលើកកម្ពស់ភាពជាៃដគូរវាងវិស័យសាធារណៈ 
និងវិស័យឯកជន  

 េលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម និងសិប កម្ម។ 
៤.៤៤- ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងបន្តផ ព្វផ យ អប់រ និងបណ្ដុះបណា្ដលការប្រ បេយនឌ័រក្នុង    
វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងអភិវឌ សមត្ថភាពជូនវិស័យឯកជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងក្នុងនិងេ្រកៅ្របេទស 
េដើម ីបេង្កើនការយល់ដឹង និងរួមចំែណកគំា្រទដល់កិច្ចអភិវឌ ពាណិជ្ជកម្ម្រសបតាមយុទ្ធសា្រស្ត
ចតុេកាណដំណាក់កាលទី៤ អាណត្តិទី៦របស់រាជរដាភិបាលកម្ពុជា បន្តស្រមបស្រមួលជាមួយ     
វិស័យឯកជនេដើម ីព្រងីកទីផ រក្នុង្រសុកតាមរយៈការព្រងឹងនិងព្រងីកកិច្ចសន ទិញ លក់ និង
ការនំាេចញេទៅេ្រកៅ្របេទស និងស្រមបស្រមួលជាមួយសហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម ក្នុងការ
េរៀបចំែផនការវិនិេយាគេដើម ីអភិវឌ នូវ្របតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់សហ្រគាសធុនតូចនិងមធ ម។ 
៤.៤៥- ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជា  នឹងសហការជាមួយ្រកសួងសាប័នពាក់ព័ន្ធ ពេន្លឿនការេរៀបចំ
េសចក្ដី្រពាងអនុ្រកឹត ស្ដីពីការអនុវត្តច ប់ស្ដីពីវិនិេយាគៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា េដាយបញ្ចូល
ប ញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់លក្ខខណវិនិច្ឆ័យ និងមុខស ផលិតកម្មស្រមាប់សហ្រគាសធុន
តូចនិងមធ មក្នុងវិស័យអាទិភាព ែដល្រតូវទទួលបានការេលើកទឹកចិត្តសំេដៅជំរុញឧស ហកម្ម  
តភាប់បណា្ដញផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុេដើម(ឧស ហកម្ម្របតិគមន៍ Backward Linkages) ែដលនឹង
ចូលរួមបេង្កើនផលិតភាពៃនឧស ហកម្មក្នុង្រសុក អនុេលាមតាមច ប់ស្ដីពីវិនិេយាគៃន្រពះរាជា
ណាច្រកកម្ពុជា ែដល្រតូវបាន្របកាសឱ េ្របើកាលពីៃថ្ងទី១៥ ែខតុលា ឆំា២០២១។ 
៥.៣- ករេរៀបចំនិងអនុវត្តភពជៃដគូវិសយ័ ធរណៈនិងវិសយ័ឯកជន 

៤.៤៦- ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 
 េរៀបចំបេង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មនិងស្រមបស្រមួលក្នុងការេរៀបចំសមាគមអាជីវកម្មេនៅ

តាមេខត្តជាបន្តបនាប់ ្រពមទំាងផ ព្វផ យពីតួនាទី ភារកិច្ច និងអត្ថ្របេយាជន៍ៃនសភា
ពាណិជ្ជកម្មនិងសមាគមអាជីវកម្ម ស្រមាប់ការអភិវឌ នូវ្របតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម 

 ចុះ្រសាវ្រជាវកំណត់ទីតំាងភូមិសា្រស្តផលិតផលែដលមានសកានុពលេទៅេលើការអភិវឌ
ែខ ្រចវាក់តៃម្ល 

 ជំរុញការផ រភាប់រវាងអ្នក្របមូលទិញ អ្នកែកៃច្ន អ្នកនំាេចញ និងភាគីពាក់ព័ន្ធេទៅនឹងអ្នក
ដំាដុះ និងសហការជាមួយតំណាង្រកសួង សាប័នពាក់ព័ន្ធ េដាះ្រសាយវិវាទកម្មករនិង
មាស់េរាងច្រក។ 
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៥.៤- ករព្រងឹងករ្របកតួ្របែជង 

៤.៤៧- ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងបន្តព្រងឹងការអនុវត្តច ប់ស្ដីពីការ្រគប់្រគងគុណភាព សុវត្ថិភាព 
េលើផលិតផលទំនិញនិងេសវាច ប់ស្ដីពីកិច្ចការពារអ្នកេ្របើ្របាស់ ច ប់្របកួត្របែជង និងលិខិត
បទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ ផ្តល់្របឹក េយាបល់និងការេដាះ្រសាយវិវាទពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈការ
ស្រមុះស្រមួលជូនដល់អាជីវករ ពាណិជ្ជករ និងស្រមបស្រមួលជាមួយមជ មណលជាតិែផ្នកមជ ត្តការ 
ែផ្នកពាណិជ្ជកម្ម។ 
៦- ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភពនិងបរយិបនន 
៦.១- ករេលើកសទយួវិសយ័កសកិមមនិងករអភិវឌ ជនបទ 

៤.៤៨-  ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម នឹងបន្ត៖ 
 ស្រមបស្រមួលជាមួយវិស័យសាធារណៈ វិស័យឯកជន និងៃដគូអនុវត្តគេ្រមាងជំរុញទីផ រ 

ស្រមាប់កសិកម្មខាតតូច ទំាងអស់ក្នុងការជំរុញនិងពេន្លឿនការអនុវត្តសកម្មភាពគេ្រមាង
ឱ សេ្រមចបានតាមសូចនាករនិងែផនការរួមរបស់គេ្រមាងេលើការបេង្កើនបរិមាណគុណ
ភាពនិងការែកៃច្នៃនផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗ 

 េរៀបចំយន្តការនិងយុទ្ធសា្រស្តដកថយ/បញ្ចប់គេ្រមាងជំរុញទីផ រស្រមាប់កសិកម្មខាត
តូច េដើម ីធានាបាននូវនិរន្តរភាពនិងភាពជាមាស់ េនៅេពលបញ្ចប់គេ្រមាងតាមរយៈការ
េផ្ទរមុខងារនិងការទទួលខុស្រតូវេទៅថាក់េ្រកាមជាតិ 

 សិក  េរៀបចំ និងអនុវត្តគេ្រមាងជំរុញផលិតកម្ម្រសូវនិងការនំាេចញអង្ករក្នុង្រកបខ័ណ
ឥណទានសម ទានសហ្របតិបត្តិការពីសាធារណរដ្ឋ្របជាមានិតចិន។ 

៤.៤៩- ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងេ្រកាម៖ 
 សារនិងសាងសង់ផ្លូវជនបទ 
 ែកលម្អផ្លូវជនបទេទៅជាេកៅសូ៊ពីរជាន់ឬេបតុងេដើម ីធន់នឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ 
 ែថទំាផ្លូវជាលក្ខណៈខួបនិង្របចំា 
 េរៀបចំបញ្ជីសារេពើភណផ្លូវ ែផនទីផ្លូវជនបទ និងការដាក់សាកចរាចរណ៍ 
 បន្តសាងសង់និងជួសជុលអណ្ដូង្រគប់្របេភទ សារ្រសះសហគមន៍ អាង្រតងទឹកេភ្លៀង

្រគប់្របេភទ ្របព័ន្ធែចកចាយទឹកសហគមន៍ សារ្របព័ន្ធធារាសា្រស្តខាតតូច 
 បេង្កើតកម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាតនិងអនាម័យជនបទ 
 សាងសង់បង្គន់អនាម័យនិងកែន្លងលាងៃដតាមសាលាេរៀនេនៅជនបទ 

៤.៥០- អាជាធរកម្ពុជា្រគប់្រគងសកម្មភាពកំចាត់មីន និងសេ្រងា្គះជនពិការេដាយសារមីននឹងបន្ត
អនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖  

 េរៀបចំជំនួបជាមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ 
្រកសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន ្រកសួងបរិសាន និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងេគាល
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បំណងដាក់បញ្ចូលគេ្រមាងេបាសសមាតមីន េទៅក្នុងគេ្រមាងែដល្រកសួងទំាងេនាះ្រតូវ
អនុវត្ត 

 េរៀបចំេចញផ យេគាលការណ៍ែណនំាស្តីពីយន្តការភូមិអស់មីន េដើម ីេកៀរគរ្របភពថវិកា
ពីវិស័យឯកជននិងសប ុរសជននានា 

 េរៀបចំជំនួបពិភាក ជាមួយបណា្ដទូតនានា េដើម ីផ ព្វផ យពីវិស័យសកម្មភាពមីននិង
ែស្វងរកលទ្ធភាពេកៀរគរធនធានបែន្ថមេទៀត  

 បន្តអនុវត្តយន្តការែដលមានេនៅក្នុងែផនការយុទ្ធសា្រស្តជាតិសកម្មភាពមីន ២០១៨-២០២៥។ 
៤.៥១- ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗ ដូច
ខាងេ្រកាម៖ 

 េរៀបចំេធ្វើយុទ្ធនាការជា្រទង់្រទាយធំ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព ក្នុងការបំផុស្របជាកសិករ
េនៅតាមមូលដាន ែដលមានសកានុពលផលិតកម្មកសិកម្ម ឱ េធ្វើការដំាដុះដំណំាេស ៀង ការ
ចិញ្ចឹមសត្វ និងវារីវប កម្ម ្រសបតាមវិធានបេច្ចកេទសកសិកម្មទំេនើប 

 បេង្កើនសន្ទុះៃនការអនុវត្តែផនការសកម្មភាពចាំបាច់ក្នុងសានភាពបនាន់ជាការេឆ្លើយតប 
េដើម ីបេង្កើនផលិតកម្មេស ៀង្របកបេដាយគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពសំេដៅរួមចំែណកបេង្កើន
នូវឱកាសការងារនិង្របាក់ចំណូលដល់្របជាពលរដ្ឋេនៅជនបទ ក៏ដូចជាពលករែដលេទើប
ែត្រតឡប់ពីបរេទសវិញ 

 បេង្កើនសកម្មភាពេឆ្លើយតបបនាន់ក្នុងគេ្រមាងែដលកំពុងអនុវត្ត េដើម ីេដាះ្រសាយប
ទឹកេដាយការេ្របើ្របព័ន្ធសន ំសំៃចទឹក ការជួយជីកនិងសារ្រសះ ្រតពំាង និងអណ្ដូងជាេដើម  

 អប់របណ្ដុះបណា្ដលកសិករ ែណនំាផ ព្វផ យអំពីបេច្ចកេទស ការអនុវត្តកសិកម្មល្អ និង
ការផ្តល់ហិរញ្ញប ទានដល់្របជាកសិករតាម្រគប់រូបភាពសំេដៅដល់ការបេង្កើតកសិដានថ្មីៗ 
្រពមទំាងគំា្រទនិងព្រងីកទំហំផលិតកម្មេស ៀងែដលឆាប់ផ្តល់ផល។ល។ 

 ជំរុញការចិញ្ចឹមសត្វ ធានាការផ្គត់ផ្គង់សាច់និងផលិតផលសត្វ ស្រមាប់បំេពញត្រមូវការ
ហូបចុករបស់្របជាពលរដ្ឋ េដាយ្រតូវេរៀបចំយុទ្ធនាការបំផុសដល់្របជាកសិករែដលចិញ្ចឹម 
សត្វជាលក្ខណៈ្រគួសារ ឱ បេង្កើនការចិញ្ចឹមសត្វែដលមានវដ្តផលិតកម្មខ្លី និងេដាះ្រសាយ
បានទាន់េពលេវលាចំេពាះប សន្តិសុខេស ៀង។ 

៤.៥២- ្រកសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាង
េ្រកាម៖ 

 ែកលម្អការ្រគប់្រគងរដ្ឋបាលនិងការអភិវឌ ធនធានមនុស  
 ្រគប់្រគងនិងការអភិវឌ ធនធានទឹកនិងការអនុវត្ដអនុត្ដរភាព្របព័ន្ធធារាសា្រស្ដ 
 ្រគប់្រគងេ្រគាះទឹកជំនន់និងេ្រគាះរាំងស្ងួត និងព័ត៌មានស្ដីពីធនធានទឹកនិងឧតុនិយម 
 ការពារនិងការអភិរក ធនធានទឹក។ 

ករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភពៃន ងទេន្លេមគងគ 
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៤.៥៣- គណៈកមាធិការជាតិទេន្លេមគង្គកម្ពុជា នឹងបន្តអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្ត ឆំា២០២១-
២០២៥ េដើម ីបន្តជំរុញនិងខិតខំ្របឹងែ្របងអនុវត្តឱ កាន់ែតមាន្របសិទ្ធភាពនិងទទួលបានេជាគជ័យ 
ក្នុងេបសកកម្មចូលរួមចំែណកសេ្រមចឱ បាននូវការអភិវឌ និងការ្រគប់្រគង្របកបេដាយចីរភាព
ៃនធនធានទឹកនិងធនធានពាក់ព័ន្ធក្នុងអាងទេន្លេមគង្គ  ក្នុងេនាះមានទិសេដៅអាទិភាពជាយុទ្ធ
សា្រស្តចំនួន៦ រួមមាន (១)ការេលើកកម្ពស់្របសិទ្ធភាពេលើការងារស្រមបស្រមួល (២)ការព្រងឹង 
កិច្ចសហ្របតិបត្តិការនិងភាពជាៃដគូ (៣)ការព្រងឹងសាប័ននិងធនធានមនុស  (៤)ការសិក
្រសាវ្រជាវ ការេរៀបចំនិងការអនុវត្តគេ្រមាង (៥)ការេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការផ ព្វផ យ 
និង(៦) ការពិនិត តាមដាននិងការវាយតៃម្ល។ 
ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តេនតំបន់ទ្ីរបជំុជន 
៤.៥៤- ្រកសួងឧស ហកម្ម វិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  និងនវានុវត្តន៍ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាព
សំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ជំរុញការអនុម័តេសចក្ដី្រពាងច ប់ “ការ្រគប់្រគងផ្គត់ផ្កង់ទឹកសាតៃន្រពះរាជាណាច្រក
កម្ពុជា” និងលិខិតបទដានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធ 

 េធ្វើបច្ចុប ន្នភាពេគាលនេយាបាយស្ដីពីការផ្គត់ផ្កង់ទឹកសាត 
 បន្តព្រងឹងវឌ នភាពអង្គភាពរដាករទឹកសាធារណៈ 
 ព្រងឹងការ្រគប់្រគងទិន្នន័យនិងស្ថិតិវិស័យទឹកសាត  
 េលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបេច្ចកេទសនិងការ្រគប់្រគងគុណភាពទឹក។ 

ភូមិមួយផលតិផលមួយ 
៤.៥៥- គណៈកមាធិការជាតិជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាព
សំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ជំរុញនិងេលើកកម្ពស់ការអនុវត្តការងារ េដាយការផាស់ប្តូរឥរិយាបថតាមែបបគន្លងថ្មីក្នុង 

បរិបទការរាតត តជំងឺកូវីដ-១៩ េដើម ីស្រមួលការអនុវត្តការងារឱ បានរលូននិងមាន
្របសិទ្ធភាព 

 ការងារេលើកកម្ពស់ស្តង់ដាផលិតផល ្រតូវពន រេពលេទៅឆំា២០២៣ េ្រកាមេហតុផលៃន
វិបត្តិៃនការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ និងេដាយសារថវិកា្របចំាឆំា្រតូវបានកាត់បន្ថយ  

 េធ្វើបច្ចុប ន្នភាពែផនការយុទ្ទសា្រស្តការងារជំរុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ ៥ឆំាេលើក 

ទី១ ២០១៩-២០២៣  
 េរៀបចំវិធានវាយតៃម្លគុណភាពផលិតផលែខ្មរ ក្នុងបរិបទភូមិមួយផលិតផលមួយ េដាយ

សហការជាមួយ្រកសួងសាប័នពាក់ព័ន្ធ។ 

៦.២- ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិនិងវបបធម៌្របកបេ យចីរភព 
៤.៥៦- ្រកសួងបរិសាន នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 
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 ែថរក និងេលើកកម្ពស់តៃម្លេអកូឡូសីុនិងវប ធម៌ក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ 
 េលើកកម្ពស់ការចូលរួមការងារនិងការគំា្រទពីសហគមន៍មូលដានក្នុងការ្រគប់្រគងអភិរក

តំបន់ការពារធម្មជាតិ 
 អភិវឌ គំនិតៃច្ន្របឌិតថ្មីៗក្នុងការអភិរក និងការអភិវឌ  រួមទំាងបេង្កើតឱកាសស្រមាប់ចីរភាព

វិស័យេអកូេទសចរណ៍និងយន្តការហិរញ្ញប ទាន 
 ផ្តល់នូវព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាក់លាក់និងទាន់េពលេវលា ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងតំបន់ការពារ

ធម្មជាតិ្របកបេដាយ្របសិទ្ធភាព 
 ព្រងឹង្របសិទ្ធភាពក្នុងការ្រគប់្រគងតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងសហការក្នុងភាពជាៃដគូ

ជាមួយនឹងទីភាក់ងាររាជរដាភិបាល អាជាធរមូលដាន អង្គការេ្រកៅរដាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹង
ការអភិរក (អង្គការអភិរក ) និងៃដគូអភិវឌ  

 ព្រងឹងការ្រគប់្រគងតំបន់ការពារធម្មជាតិ េដើម ីលុបបំបាត់ភាពអណាធិបេតយ ក្នុងតំបន់
ទំាងេនាះ លុបបំបាត់ការេធ្វើអាជីវកម្មធនធានធម្មជាតិខុសច ប់ និង្រតួតពិនិត ការទ្រនាន
ដីេដើម ីេ្របើ្របាស់ និងកាន់កាប់ៃ្រពេឈើខុសច ប់ 

 ការែថរក  ការពារជីវៈច្រមុះ និង្របព័ន្ធេអកូឡូសីុ ការេ្របើ្របាស់ធនធានធម្មជាតិ្របកប 
េដាយចីរភាព ទំាងេនៅែដនេគាកនិងែដនសមុ្រទ េដើម ីជា្របេយាជន៍ដល់្របជាជនទូេទៅ 
ទំាងេពលបច្ចុប ន្ននិងេទៅអនាគត។ ្រកសួងបរិសានបន្តព្រងឹងកិច្ចការពារគុណភាពបរិសាន 
និងអភិរក ធនធានធម្មជាតិឱ មានចីរភាពក្នុង្របព័ន្ធេអកូឡូសីុ េដាយមានការចូលរួមពី
្រគប់មជ ដាន ជាពិេសសការចូលរួមរបស់សហគមន៍េនៅមូលដាន វិសយ័ឯកជន អង្គការ
មិនែមនរដាភិបាល សង្គមសីុវិល ព្រងឹងសាប័នថាក់ជាតិ និងថាក់េ្រកាមជាតិ និង្រកបខ័ណ
ច ប់ែដលពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារបរិសាននិង្រគប់្រគងធនធានធម្មជាតិ េដើម ីធានាការ
េ្របើ្របាស់ធនធានធម្មជាតិ ស្រមាប់អភិវឌ េសដ្ឋកិច្ចសង្គម្របកបេដាយចីរភាពនិងជំរុញ
ការអភិវឌ េទសចរណ៍ធម្មជាតិ ែដលនឹងជួយដល់ការែថរក បរិសាននិងធនធានធម្មជាតិ  

 េធ្វើការែកស្រមួលរចនាសម្ព័ន្ធ្រគប់្រគងតំបន់ការពារធម្មជាតិ ្រសបតាមេគាលនេយាយ 
បាយវិមជ ការនិងវិសហមជ ការរបស់រាជរដាភិបាល 

 េរៀបចំយុទ្ធសា្រស្តបេង្កើនគ្រមបៃ្រពេឈើេឡើងវិញតាមរយៈការដំាេឈើេឡើងវិញ 
 ព្រងឹងការ្រគប់្រគងែខ ្រកវាត់ៃបតងតាមរយៈការព្រងឹងការ្រគប់្រគងសហគមន៍តំបន់

ការពារធម្មជាតិ  
 បេង្កើនសមត្ថភាពៃនការអភិរក និងការការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិ 
 កំណត់សកម្មភាពអាទិភាពតាមដាននិង្រតួតពិនិត គុណភាពទឹក ខ ល់សាធារណៈេនៅ

តំបន់ងាយរងការបំពុល  
 កំណត់្របភពបំពុលជាេគាលេដៅអាទិភាព ក្នុងការចុះ្រតួតពិនិត  ព្រងឹងការអនុវត្តច ប់ 

និងការតាមដានការអនុវត្តែផនការ្រគប់្រគងបរិសាន 
 កំណត់សកម្មភាពអាទិភាព ព្រងឹងការ្រគប់្រគងសំរាម សំណល់រឹងេនៅរដ្ឋបាលថាក់េ្រកាមជាតិ 
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 បន្តការសិក និង្របមូលទិន្នន័យបុរាណសាន េបតិកភណវប ធម៌ និងផូសីុល ែដលមាន
សកានុពលទំាងក្នុងទំាងេ្រកៅតំបន់ការពារធម្មជាតិ និងពិនិត លទ្ធភាពេស្នើសំុបេង្កើតជា
តំបន់េបតិកភណធម្មជាតិនិងវប ធម៌ 

 បន្តអភិវឌ មជ មណល្រសាវ្រជាវនិងអភិរក េកសរកូល សុខ អាន ភ្នំគូែលន 
៤.៥៧- គណៈកមាធិការជាតិ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗ 
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 កសាងឯកសារលិខិតបទដានគតិយុត្តបំេពញដល់ដំេណើរការអនុវត្តច ប់ស្តីពីការ្រគប់្រគង 
េ្រគាះមហន្តរាយ និងេធ្វើការផ ព្វផ យច ប់ ឯកសារលិខិតបទដានគតិយុត្តដល់្រកសួង 
សាប័នពាក់ព័ន្ធ និងគណៈកមាធិការ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយ្រគប់ថាក់ 

 កសាងែផនការេ្រតៀមប្រមុងេឆ្លើយតបេ្រគាះមហន្តរាយេនៅថាក់ជាតិ និងេរៀបចំេគាល
ការណ៍ែណនំា េធ្វើឱ ្របេសើរេឡើងនូវែផនការេ្រតៀមប្រមុងេឆ្លើយតបេ្រគាះមហន្តរាយេនៅ
ថាក់េ្រកាមជាតិ និងអនុវត្តសាកល ងេនៅេខត្តេគាលេដៅមួយចំនួន 

 េធ្វើបច្ចុប ន្នកម្មែផនការយុទ្ធសា្រស្តការែ្រប្របួលអាកាសធាតុស្រមាប់វិស័យ្រគប់្រគង
េ្រគាះមហន្តរាយ និងែណនាំ គំា្រទ ដល់ការប្រ បការកាត់បន្ថយហានិភ័យេ្រគាះមហន្ត
រាយេទៅក្នុងដំេណើរការេរៀបចំែផនការអភិវឌ េនៅថាក់ជាតិនិងថាក់េ្រកាមជាតិ 

 បេង្កើតឧបករណ៍បា៉ន់្របមាណហានិភ័យេ្រគាះមហន្តរាយ និងវិធីសា្រស្តអនុវត្តការកាត់
បន្ថយហានិភ័យេ្រគាះមហន្តរាយេនៅថាក់េ្រកាមជាតិ ្រពមទំាង្រសាវ្រជាវដាក់េចញយុទ្ធ-
សា្រស្តៃនែផនការសកម្មភាពស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហានិភ័យអាកាសធាតុនិងេ្រគាះ
មហន្តរាយ។ 

៤.៥៨- ្រកសួងវប ធម៌និងវិចិ្រតសិល ៈ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 បន្តជួសជុលនិងអភិរក សំណង់បុរាណ ដូចជា្របាសាទបុរាណ ្រពះវិហារបុរាណ សាន
បុរាណ និងសំណង់បុរាណេផ ងៗដៃទេទៀត 

 បន្តជួសជុលនិងអភិរក វត្ថុបុរាណ /វត្ថុសិល ៈ និងវត្ថុជាតិពន្ធុសា្រស្ត ចុះបញ្ជីវត្ថុបុរាណ /វត្ថុ
សិល ៈនិងវត្ថុជាតិពន្ធុសា្រស្ត បញ្ចូលទិន្នន័យវត្ថុបុរាណ វត្ថុសិល ៈ និងវត្ថុជាតិពន្ធុសា្រស្ត
េទៅក្នុង្របព័ន្ធទិន្នន័យមូលដាន និងទាមទារវត្ថុបុរាណែខ្មរែដលកំពុងកាន់កាប់េដាយខុស
ច ប់យក្រតឡប់មកវិញ 

 បន្តេរៀបចំេស្នើសំុចុះេបតិកភណវប ធម៌និង្របវត្តិសា្រស្តកម្ពុជា េទៅក្នុងបញ្ជីេបតិកភណ
ពិភពេលាក បញ្ជីេបតិកភណវប ធម៌អរូបីៃនមនុស ជាតិ សារតីចងចំាពិភពេលាក និង    
បណា្ដញទី្រកុងែដលមានភាពៃច្ន្របឌិតរបស់អង្គការយូេណស្កូ  

 បន្តយកចិត្តទុកដាក់និងសហការជាមួយសហគមន៍ក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដលនិងេរៀបចំការ
សែម្តងសិល ៈរួមគា ្រពមទំាងបន្តព្រងឹងការែថរក វប ធម៌របស់សហគមន៍ ពិេសស
សហគមន៍ជនជាតិេដើមភាគតិច។ 
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៦.៣- ករព្រងឹងករ្រគប្់រគងនគរបូនីយកមម 

៤.៥៩- ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗ
ដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ជំរុញការអនុវត្តែផនការចុះបញ្ជីអចលនវត្ថុឱ បាន៩៦% េនៅឆាំ២០២២  និងឈានេទៅ
សេ្រមច១០០% េនៅឆំា២០២៣ ៃនចំនួនក លដីប៉ាន់សានសរុប៧លានក លដី 

 ជំរុញការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិេដើមភាគតិច ជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពឱ បានចំនួន១០
សហគមន៍ ក្នុងមួយឆំា 

 ជំរុញការចុះបញ្ជីដីរដ្ឋែដលជាកម្មវត្ថុៃនសម ទានដីេសដ្ឋកិច្ចែដលេនៅេសសសល់ចំនួន៧០ 
្រកុមហុ៊ន និងដីរដ្ឋេផ ងេទៀត 

 ជំរុញបញ្ចប់ការកសាងែផនទី្រពំ្របទល់រដ្ឋបាល ែផនទីេហដារចនាសម្ព័ន្ធ និងែផនទី
េ្របើ្របាស់ដី 

 បន្តេកៀរគរវិស័យឯកជន អង្គការមិនែមនរដាភិបាល និង្រគប់ភាគីពាក់ព័ន្ធេដើម ីេធ្វើការ   
វិនិេយាគេលើការសាងសង់លំេនៅឋានតៃម្លសមរម លក់ឬជួលជូន្របជាពលរដ្ឋមាន្របាក់
ចំណូលមធ មនិង្របាក់ចំណូលទាប និងលំេនៅឋានបន ុំនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ
ស្រមាប់ផ្ដល់ជូន្រគួសារ   ្របជាពលរដ្ឋ្រកី្រក និងងាយរងេ្រគាះ 

 បន្តសហការជាមួយរដ្ឋបាលេខត្តក្នុងការែស្វងរកដីស្រមាប់ែចកជូន្របជាពលរដ្ឋ្រកី្រក
គានដី និងខ្វះដី និងអតីតកងកមាំង្របដាប់អាវុធនិង្រគួសារ ស្រមាប់សាងសង់លំេនៅឋាន 
និងេធ្វើកសិកម្មជាលក្ខណៈ្រគួសារ 

 ជំរុញការេរៀបចំការងារចុះបញ្ជី្រកុមហុ៊ននិងរូបវន្តបុគ្គល ្រពមទំាងេសវាកម្មេផ ងៗេទៀត
តាម្របព័ន្ធព័ត៌មានវិទ   

 បន្តេរៀបចំឯកសារគតិយុត្តនិងបទប ញ្ញត្តិបេច្ចកេទសមួយចំនួនែដលពាក់ព័ន្ឋេដើម ីគំា្រទ
ដល់ការអនុវត្តច ប់ស្តីពីសំណង់។ 

៦.៤- ករធនចីរភពបរ ិ ថ ននិងករេរៀបចំខ្លួនេឆ្លើយតបនឹងករែ្រប្របួល
កសធតុ 

៤.៦០- ្រកសួងបរិសាន នឹងបន្តអនុវត្តសកម្មភាពអាទិភាពសំខាន់ៗដូចខាងេ្រកាម៖ 

 ធានាសង្គតិភាពេលើការេរៀបចំអាទិភាពេគាលនេយាបាយ ែផនការ និងកម្មវិធីនិរន្តរភាព 
របស់ជាតិ និងការបន ុីអាទិភាពេគាលនេយាបាយ ែផនការ និងកម្មវិធី ជាមួយលិខិតូប
ករណ៍ េគាលនេយាបាយថាក់ជាតិ តំបន់ និងអន្តរជាតិ ែដលកម្ពុជាបានចូលជាភាគី 
សមាជិក 

 ជំរុញការសិក ្រសាវ្រជាវនិងអភិវឌ ែផ្នកវិទ សា្រស្ត បេច្ចកវិទ  នវានុវត្តន៍ ការកសាង
ធនធានមនុស  ការេលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង ការេ្របើ្របាស់បេច្ចកវិទ ៃបតងនិងបេច្ចក
វិទ នុយេក្លែអ៊រ ស្រមាប់បេ្រមើឱ េគាលបំណងសន្តិភាព េដើម ីគំា្រទការអភិវឌ េដាយចីរភាព 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពកូទ៤ី ជំហានបនាប់  157 

 ព្រងឹងនិងែកលម្អេគាលនេយាបាយនិងលិខិតបទដានគតិយុត្តនានាេដើម ីបេង្កើនការចូល
រួមចំែណកៃនថាមពលកេកើតេឡើងវិញក្នុងថាមពលច្រមុះនិង្របសិទ្ធភាពថាមពលរបស់
កម្ពុជា 

 ជំរុញភាពធន់នឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុនិងបង្កលក្ខណៈងាយ្រសួលស្រមាប់វឌ នភាព
ៃនការកសាងសង្គមមួយែដលបេញ្ចញកាបូនតិច រួមទំាងទាក់ទាញវិស័យឯកជនក្នុងការ
វិនិេយាគែដលៃវឆាតខាងអាកាសធាតុ 

 បេង្កើនការវិភាជថវិកាជាតិស្រមាប់េឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ 
 ធានានិរន្តរភាពមុខងារនិងតួនាទីេពញេលញរបស់ធនធានជីវៈច្រមុះ ជីវសុវត្ថិភាព និង 

្របព័ន្ធេអកូឡូសីុ រួមទំាងអនុវត្តយន្តការបង់ៃថ្លេសវា្របព័ន្ធេអកូឡូសីុ។ 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពូកទី៥  តៃម្លែដល្រតូវចំណាយ ធនធាន និងការកំណត់កម្មវិធីចំណាយ 158 

ជំពូកទី៥ 
	

តៃម្លែដល្រតូវចំ យ ធនធន និងករកំណត់កមមវិធីចំ យ	

៥.១- ជំពូកេនះ បងាញអំពីត្រមូវការធនធានស្រមាប់ការវិនិេយាគ េដើម ីសេ្រមចបានទិសេដៅរបស់ 
ែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ ស្រមាប់រយៈេពលពាក់កណា្ដលអាណត្តិេទៀត
ែដលេនៅសល់របស់ែផនការ។  

៥.២- ចំេពាះ ្របឈមមួយចំនួនែដលេកើតេឡើងេដាយសារការីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩  រាជរដា 
ភិបាលកម្ពុជាបានសេ្រមចកាត់បន្ថយការចំណាយមួយចំនួន រួមទំាងចំណាយវិនិេយាគផងេដើម ី
ទប់សា្កត់ការរីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩េនៅកម្ពុជា ជាពិេសសការទិញនិងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់្របជា
ជននិងព បាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩។  េលើសពីេនះេទៀត ចំណូលពីពន្ធក៏មានធាក់ចុះេដាយសារអាជីវ 
កម្មមួយចំនួនធំ្រតូវបានផាកដំេណើរការ។  

៥.៣- ស្រមាប់រយៈេពលពាក់កណា្ដលអាណត្តិេទៀតែដលេនៅសល់របស់ផ.យ.អ.ជ. រាជរដាភិបាល
កម្ពុជានឹង្រតូវការទុនវិនិេយាគមូលធនសរុបចំនួន២៧.៨៧១លានដុលារអាេម៉រិក សមមូល១១៣ 
១៥៦ពាន់លានេរៀល ែដលក្នុងេនាះ៖  
 វិនិេយាគមូលធនៃនវិស័យសាធារណៈ មានចំនួន៧ ៧០៦,៥លានដុលារអាេម៉រិក សមមូល

៣១ ២៨៨ពាន់លានេរៀល ្របមាណ២៧,៧%ៃនទុនវិនិេយាគសរុប  
 វិនិេយាគមូលធនរបស់វិស័យឯកជន មានចំនួន២០.១៦៥,៥លានដុលារអាេម៉រិក សមមូល

៨១ ៨៧១ពាន់លានេរៀល ្របមាណ៧២,៣%ៃនទុនវិនិេយាគសរុប។ 

តារាង៥.១ : ការវិនិេយាគមូលធនចំាបាច់ េដើម សីេ្រមចបានកំេណើនផ.ស.ស.ែដលបានេ្រគាងទុក
និងធនធានែដលអាចមានស្រមាប់េធ្វើហិរញ្ញប ទានដល់ការវិនិេយាគចំាបាច់ 

(គិតជាលានដុលារអាេម៉រិក) 

្របភពហិរញ្ញប ទាន  
២០២១/ 

កក្កដា ២០២១ 
២០២២ ២០២៣ 

សរុប 
កក្ដដា ២០២១-២០២៣ 

វិនិេយាគមូលធនសរុប  
១០ ១៥៨/ 

៥ ០៧៩ 
១០ ៨៦៧ ១១ ៩២៥ ២៧ ៨៧១ 

 វិនិេយាគសាធារណៈ 
២ ៩៥៣/ 

១ ៤៧៦,៥ 
២ ៩៦៨ ៣ ២៦២ ៧ ៧០៦,៥ 

 វិនិេយាគឯកជន 
៧ ២០៥/ 
៣៦០២,៥ 

៧ ៨៩៩ ៨ ៦៦៤ ២០ ១៦៥,៥ 

្របភព : ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ(ែខសីហា ឆំា២០២១) 
សមា្គល់ : អ្រតាប្តូរ្របាក់១ដុលារអាេម៉រិកេស្មើនឹង៤ ០៦៥េរៀល 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 
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៥.៤- រាជរដាភិបាលកម្ពុជា នឹងបន្តការព្រងឹងនិងព្រងីកកិច្ចសហ្របតិបត្តិការជាមួយនឹងៃដគូ
អភិវឌ នានា ជាពិេសសៃដគូអភិវឌ ែដលជាទូេទៅផ្តល់កិច្ចគំា្រទដល់ការអភិវឌ េនៅកម្ពុជា រួមមាន 
ជំនួយបេច្ចកេទស សមារៈ និងហិរញ្ញវត្ថុជាេដើម។ េដាយសារការធាក់ចុះៃនហិរញ្ញប ទានអភិវឌ ន៍ 
ផ្លូវការ ជាពិេសសហិរញ្ញប ទានឥតសំណង តួនាទីរបស់វិស័យឯកជន្រតូវបានទទួលសា្គល់កាន់ែត 
ទូលាយនិងេដើរតួនាទីជាហិរញ្ញប ទានសាធារណៈក្នុង្រសុក។  

៥.៥- រាជរដាភិបាលកម្ពុជា នឹងបន្តការព្រងឹងនិងការេធ្វើឱ ្របេសើរេឡើងនូវសង្គតិភាពរវាងការ
េរៀបចំែផនការ រួមទំាងការតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល ជាមួយនឹងការអនុវត្តចំណាយវិនិេយាគ
សាធារណៈ ក៏ដូចជាហិរញ្ញប ទានសហ្របតិបត្តិនានា តាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីែកទ្រមង់ ការ្រគប់
្រគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ េដើម ីធានាឱ មានការបន ុីគា ការផ រភាប់រវាងែផនការនិងថវិកានឹង
្រតូវេធ្វើេឡើងរវាងការេរៀបចំែផនការ(ដាក់េចញេនៅក្នុងផ.យ.អ.ជ. និងកម្មវិធីវិនិេយាគសាធារណៈ
(ក.វ.ស.) បីឆំារកិល ែដលទទួលខុស្រតូវេដាយ្រកសួងែផនការ) ជាមួយនឹងចំណូលនិងការេរៀបចំ
ថវិកាវិនិេយាគ(ក្នុង្រកបខ័ណយុទ្ធសា្រស្តថវិកា ែដលេធ្វើេឡើងេដាយ្រកសួង សាប័ន និងទទួល
ខុស្រតូវេដាយ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ)។ 

៥.៦- រាជរដាភិបាលកម្ពុជា នឹងបន្តព្រងីកនូវវិសាលភាពនិងការេ្របើ្របាស់នូវភាពជាៃដគូរវាងរដ្ឋ
និងវិស័យឯកជន ក្នុងការផ្តល់ត្រមូវការវិនិេយាគ េដាយមានការយកចិត្តទុកដាក់េទៅេលើវិស័យ  
េហដារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ។ ការេ្របើ្របាស់យន្តការភាពជាៃដគូរវាងរដ្ឋនិងវិស័យឯកជន ចូលរួម
ចំែណកក្នុងការកាត់បន្ថយនូវសមាធេលើធនធានមូលធន និងអាចទទួលបានការចូលរួមពីវិស័យ
ឯកជនក្នុងការផ្តល់នូវេសវាសាធារណៈ េដើម ីឈានេទៅសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ ន៍។  
៥.៧- រាជរដាភិបាលកម្ពុជា នឹងបេង្កើនេល ឿនៃនកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងក្នុងការរួមបញ្ចូលគាៃនដំេណើរ
ការក.វ.ស. បីឆំារកិល និងការេរៀបចំថវិកាវិនិេយាគេនៅក្នុងរង្វង់ៃនែផនការយុទ្ធសា្រស្តថវិកា(ស្ថិត
េ្រកាមកម្មវិធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ)។  

៥.៨- រាជរដាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈ្រកសួងែផនការ នឹងបន្តព្រងឹងគុណភាពរបស់ក.វ.ស. បីឆំា
រកិល ែដលជាឧបករណ៍ក្នុងការអនុវត្តអាទិភាពេគាលនេយាបាយក្នុងផ.យ.អ.ជ.។ កិច្ចការេនះ
នឹងជួយធានាថា ត្រមូវការចំណាយចរន្តបែន្ថមៃនគេ្រមាងែដលបានេស្នើេឡើង ្រតូវបានយកចិត្ត
ទុកដាក់េទៅេលើថវិកា្របចំាឆំា េហើយគេ្រមាងែដលបានបញ្ចូលេទៅក្នុងក.វ.ស. បីឆំារកិល ្រតូវបាន
ចាត់ទុកជាគេ្រមាងអាទិភាពយា៉ងច ស់លាស់។ ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង្រកសួង សាប័ន 
្រតូវធានាថាកម្មវិធីនិងគេ្រមាងទំាងអស់ែដលដាក់បញ្ចូលេនៅក្នុងក.វ.ស. បីឆំារកិល នឹង្រតូវបាន
យកមកពិចារណាក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញប ទានេនៅក្នុងែផនការយុទ្ធសា្រស្តថវិកា។ តាមរយៈ្រកុម្របឹក  



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពូកទី៥  តៃម្លែដល្រតូវចំណាយ ធនធាន និងការកំណត់កម្មវិធីចំណាយ 160 

អភិវឌ ន៍កម្ពុជានិង្រកសួង សាប័ន្រតូវធានាថាសកម្មភាពេកៀរគរធនធាន ្រតូវេផាតេទៅេលើការែស្វង 
រកហិរញ្ញប ទានស្រមាប់គំា្រទដល់កម្មវិធីនិងគេ្រមាងទំាងេនាះែដលមានក្នុងក.វ.ស. បីឆំារកិល។ 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពូកទី៦ ការតាមដាន ្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្ល  161 

ជំពូកទី៦ 
 

ការតាមដាន ្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្ល 

១-  េសចក្តីេផ្តើម 

៦.១- ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ បានប ក់ពីសារៈសំខាន់ៃនការបេង្កើតឱ មាន្របព័ន្ធតាម
ដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល្រគប់្រជុងេ្រជាយមួយ េដើម ីអ្នកេធ្វើេគាលនេយាបាយអាចវាស់ែវងពី
វឌ នភាពក្នុងការសេ្រមចបានេគាលេដៅអភិវឌ ន៍នានា។ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ បានបងាញ 
ពី្រកបខ័ណលទ្ធផលែដលជាេគាលការណ៍ៃនែខ ្រចវាក់លទ្ធផលមួយស្រមាប់វាយតៃម្លទំនាក់
ទំនងរវាងធាតុចូល ធាតុេចញ លទ្ធផល និងឥទ្ធិពល។ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ មានសូចនាករ
ស្នូលនិងសូចនាករបែន្ថមស្រមាប់វាងស់ែវងវឌ នភាពការសេ្រមចបានេគាលេដៅេគាលនេយាបាយ
នានា ែដលប ក់ឱ េឃើញថា្រកបខ័ណលទ្ធផលបេង្កើតបានជាមូលដាន្រគឹះមួយស្រមាប់បេង្កើត
្របព័ន្ធតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល្រគប់្រជុងេ្រជាយមួយស្រមាប់រាជរដាភិបាលកម្ពុជាទំាងមូល។ 
សូចនាករស្នូលនិងសូចនាករបែន្ថមែដលមានេនៅក្នុងផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ ្រតូវបាន
េ្របើ្របាស់ស្រមាប់វាយតៃម្លវឌ នភាពឬសមិទ្ធផលតាមវិស័យ។  

៦.២- របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍
ជាតិ ២០១៩-២០២៣េនះ បានបងាញអំពីត្រមូវការនិងការព្រងឹងសមត្ថភាពសាប័ននិងធនធាន
មនុស ស្រមាប់អនុវត្ត្របព័ន្ធតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល្របកបេដាយចីរភាព និងប ក់ថា
ការេរៀបចំ្របព័ន្ធតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល្រគប់្រជុងេ្រជាយមួយ គឺជាដំេណើរការដ៏ែវងមួយ
ែដលត្រមូវឱ មានការេប្តជាចិត្តនិងការផ្តល់ហិរញ្ញប ទាន្របកបេដាយចីរភាពពីរាជរដាភិបាលកម្ពុជា 
និងៃដគូអភិវឌ នានា។  

២- សមិទ្ធផល  

៦.៣- កំែណទ្រមង់អភិបាលកិច្ច ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុកំពុងសេ្រមចបានវឌ នភាពល្អ
ក្នុងការអនុវត្តកំែណទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រួមទំាងការអនុវត្តថវិកាកម្មវិធីែដល
បេង្កើតបានជាមូលដាន្រគឹះស្រមាប់ផ រភាប់េគាលនេយាបាយជាមួយនឹងការវិភាជថវិកា។ ្រកុម
្របឹក អភិវឌ ន៍កម្ពុជា បានេលើកកម្ពស់ការេរៀបចំសូចនាករតាមដានរួមគា ែដលជាឧបករណ៍មួយ
ស្រមាប់្រកុមការងារបេច្ចកេទសច្រមុះស្រមាប់តាមដានវឌ នភាពេធៀបនឹងេគាលេដៅតាមវិស័យ។    

៦.៤- ការ្រគប់្រគងព័ត៌មាន ្របព័ន្ធ្រគប់្រគងព័ត៌មាន្រតូវបានបេង្កើតេឡើងេនៅតាម្រកសួង សាប័ន 
មួយចំនួន ដូចជា្រកសួងសុខាភិបាល ្រកសួងអប់រ យុវជន និងកីឡា និង្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពូកទី៦ ការតាមដាន ្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្ល  162 

្របមាញ់ និងេនសាទ។ ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បាននិងកំពុងដំេណើរការ្របព័ន្ធ្រគប់្រគង
ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុេនៅតាម្រកសួង សាប័ន ែដលជាែផ្នកមួយៃនកំែណទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុ
សាធារណៈ។ ្រកសួងមហាៃផ្ទ បាននិងកំពុងព្រងឹងសមត្ថភាពទាក់ទឹងនឹង្របព័ន្ធ្រគប់្រគងព័ត៌មាន
េនៅថាក់េ្រកាមជាតិបន្តិចម្តងៗផងែដរ។ ្របព័ន្ធព័ត៌មានទំាងេនះ បងាញពីវឌ នភាពល្អេលើការ
្របមូលនិងការ្រគប់្រគងទិន្នន័យ ែដលគំា្រទដល់ែផ្នករដ្ឋបាលនិងការេរៀបចំេគាលនេយាបាយ។ 
្របព័ន្ធ្រគប់្រគងព័ត៌មានជួយអ្នកេរៀបចំែផនការតាមដានសូចនាករសំខាន់ៗ ស្រមាប់តាមដាន
វឌ នភាពេធៀបនឹងេគាលេដៅតាមវិស័យ។    

៦.៥- ការ្របមូលទិន្នន័យ ្រកសួងែផនការបានផ្តល់្របភពទិន្នន័យធំៗមួយចំនួនតាមេពលកំណត់ 
ែដលជួយឱ អ្នកេរៀបចំែផនការក្នុងការវាយតៃម្លវឌ នភាពរយៈេពលែវង។ ទិន្នន័យទំាងេនះ រួម
មានជំេរឿន្របជាជនែដលេរៀបចំេឡើងេរៀងរាល់១០ឆំា  អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចកម្ពុជា ែដលេរៀបចំ 
េឡើងេរៀងរាល់២ឆំា អេង្កតសុខភាពនិង្របជាសា្រស្តកម្ពុជាែដលេរៀបចំេឡើងេរៀងរាល់៤ឆំា និង
ទិន្នន័យឃំុ សងា្កត់ ទិន្នន័យ្រគួសារ្រកី្រកៃនការកំណត់អត្តស ណកម្ម្រគួសារ្រកី្រក ជាពិេសស
បានេរៀបចំបេង្កើត្រកបខ័ណសូចនាករេគាលេដៅអភិវឌ ន៍្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា ២០១៦-២០៣០ 
និងរបាយការណ៍វិភាគសីុជេ្រមៅមួយចំនួនេទៀត ស្រមាប់តាមដានពីវឌ នភាពៃនការអនុវត្ត 
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។  

៦.៦- សមត្ថភាពសាប័ននិងធនធានមនុស  ្រកសួងែផនការ េដាយមានកិច្ចសហការជាមួយៃដគូ
អភិវឌ  ជាពិេសសកម្មវិធីអភិវឌ ន៍សហ្របជាតិ បានេរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណា្ដលស្តីពីការតាមដាន
្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្លដល់ម្រន្តី្រកសួង សាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន និងម្រន្តីែផនការេនៅថាក់េ្រកាម
ជាតិ។ 

៣-  ប ្របឈម  
៦.៧- ្របព័ន្ធតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្លជាតិ វឌ នភាពមួយចំនួនសេ្រមចបានេនៅក្នុងវិស័យ
មួយចំនួនក្នុងការ្របមូលនិងរាយការណ៍ទិន្នន័យ បុ៉ែន្តមិនទាន់បាន្របមូលផ្តុំគាែតមួយស្រមាប់
រាជរដាភិបាលកម្ពុជាទំាងមូល េដាយសារ្រកសួង សាប័នេ្របើ្របាស់វិធីសា្រស្តេផ ងៗគា ែដលមិន
្រតូវបានែណនំាេដាយេគាលការណ៍រួម វិធីសា្រស្តបែន្ថម និងការេ្របើ្របាស់ពាក បេច្ចកេទសដូចគា
េនៅេឡើយ។  

៦.៨- ការផ្តល់អាទិភាពដល់ការងារតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល ការងារតាមដាន្រតួតពិនិត  
និងវាយតៃម្លមិនទាន់្រតូវបានផ្តល់ជាអាទិភាពេនៅតាម្រកសួង សាប័ន និងមិនទាន់មានការវិភាជ
ថវិកា្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ការងារេនះេនៅេឡើយ។ ការយល់ដឹងរបស់ម្រន្តីេនៅតាម្រកសួង សាប័ន
មួយចំនួនេនៅមានក្រមិតទាក់ទងនឹងការ្រគប់្រគងេដាយែផ្អកេលើលទ្ធផល ្រកបខ័ណលទ្ធផលនិង
ការអនុវត្តការងារតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល។  
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៤-  ជំហានបនាប់  

៦.៩- រាជរដាភិបាលកម្ពុជា នឹងេរៀបចំ្របព័ន្ធតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្លជាតិមួយ េដើម ី
បំេពញបែន្ថមេលើ្របព័ន្ធស្ថិតិជាតិនានា ដូចជាជំេរឿន្របជាជន ជំេរឿនកសិកម្ម អេង្កតេសដ្ឋកិច្ច 
សង្គមកិច្ចកម្ពុជា និងអេង្កតសុខភាពនិង្របជាសា្រស្តកម្ពុជាជាេដើម រួមទំាង្របព័ន្ធ្រគប់្រគង
ព័ត៌មានេនៅតាមវិស័យ ដូចជាវិស័យអប់រនិងសុខាភិបាលជាេដើម។ ្របព័ន្ធតាមដាន្រតួតពិនិត
និងវាយតៃម្លជាតិេនះ នឹងធានានូវគុណភាពនិងភាពអាចេជឿទុកចិត្តរបស់ទិន្នន័យែដល្របមូលបាន 
និងផ ព្វផ យ្រតឹម្រតូវតាមស្តង់ដា និងេលើកកម្ពស់ការផាស់ប្តូរទិន្នន័យនិងព័ត៌មានតាមវិស័យ
បានទូលំទូលាយនិងមានតមាភាព។  

៦.១០-  រាជរដាភិបាលកម្ពុជា នឹង្រតូវពេន្លឿនការេរៀបចំ្របព័ន្ធតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល
ជាតិែដលផ រភាប់្រកបខ័ណលទ្ធផលជាមួយថវិកាកម្មវិធី។ ការផ រភាប់េនះ នឹងជួយដល់អ្នក
េរៀបចំែផនការនិងអ្នកេរៀបចំេគាលនេយាបាយ េធ្វើការវិភាគផលចំេណញែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចនិងេលើការ 
វិនិេយាគកាន់ែតបាន្របេសើរ។  

៦.១១-  រាជរដាភិបាលកម្ពុជា នឹងធានាចីរភាពក្នុងការវិភាជថវិកានិងការេកៀរគរថវិកានិងជំនួយ 
បេច្ចកេទសពីៃដគូអភិវឌ នានាស្រមាប់គំា្រទការងារតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល។ 

៦.១២- រាជរដាភិបាលកម្ពុជា នឹងព្រងឹងសមត្ថភាពម្រន្តីេនៅ្រគប់្រកសួង សាប័ន បែន្ថមេទៀតទាក់ 
ទងនឹងការងារតាមដាន្រតួតពិនិត និងវាយតៃម្ល ជាពិេសសការវិភាគនិងបក្រសាយទិន្នន័យ។  
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ជំពូកទី៧ 
	

េសចក្តីសននិ ្ឋ ន	
 

៧.១- រាជរដាភិបាលកម្ពុជា សេ្រមចបានវឌ នភាពជាេ្រចើនស្រមាប់ការអនុវត្តពាក់កណា្ដល
អាណត្តិៃនការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ.២០១៩-២០២៣ ក្នុងែផ្នកសំខាន់ៗរបស់យុទ្ធសា្រស្តចតុេកាណ
ដំណាក់កាលទី៤ េទាះបីរាជរដាភិបាល្រតូវ្របឈម េដាះ្រសាយ និងទប់សា្កត់ការរីករាលដាលៃន
ជំងឺកូវីដ-១៩ក៏េដាយ។ ការសេ្រមចបានសមិទ្ធផលទាំងេនះ គឺេដាយសារការដឹកនំាដ៏ឆាតៃវនិង
គតិបណិតរបស់រាជរដាភិបាល និងភាពជាៃដគូក្នុងការវិនិេយាគនិងអភិវឌ រវាងរដាភិបាល ៃដគូ
អភិវឌ  និងសង្គមសីុវិល ្រពមទំាងការវិនិេយាគរបស់វិស័យឯកជន។ 
៧.២- របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិ ឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 
េនះ បានប ក់ពីការយកចិត្តទុកដាក់េលើអភិបាលកិច្ចល្អែដលជាស្នូលៃនយុទ្ធសា្រស្តចតុេកាណ
ដំណាក់កាលទី៤ របស់រាជរដាភិបាល ែដលស្រមបស្រមួលនិងេលើកកម្ពស់្របសិទ្ធភាព ភាពសក្តិ
សិទ្ធិ ចីរភាពៃនដំេណើរការអភិវឌ និងសមិទ្ធផលនានា។ របាយការណ៍េនះក៏បានបងាញអំពីការ
យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តអាទិភាពតាមវិស័យេដើម ីចូលរួមសេ្រមចបានការងារអាទិភាព
នានាែដលមានតាមមំុទាំងបួនរបស់យុទ្ធសា្រស្តចតុេកាណ ដំណាក់កាលទី៤(ការអភិវឌ ធនធាន 
មនុស  ការេធ្វើពិពិធកម្មេសដ្ឋកិច្ច ការអភិវឌ វិស័យឯកជននិងការងារ និងការអភិវឌ ្របកបេដាយ
ចីរភាពនិងបរិយាបន្ន)។ 
៧.៣- របាយការណ៍េនះ ក៏បានបងាញថា រាជរដាភិបាលកម្ពុជាបានបេង្កើត្រកបខ័ណេគាល
នេយាបាយ្រគប់្រជុងេ្រជាយមួយែដលផ្តល់ជាការត្រមង់ទិសស្រមាប់ការេរៀបចំេគាលនេយាបាយ 
យុទ្ធសា្រស្តនិងែផនការអភិវឌ ន៍នានា រួមមានេគាលនេយាបាយស្តីពីការអប់រវិទ សា្រស្ត បេច្ចក
វិទ  វិស្វកម្ម និងគណិតវិទ  េគាលនេយាបាយជំរុញផលិតកម្ម្រសូវនិងការនំាេចញអង្ករ េគាល
នេយាបាយអភិវឌ ន៍ឧស ហកម្ម េគាលនេយាបាយជាតិមុខរបរ េគាលនេយាបាយជាតិ្របជាជន 
និងែផនការយុទ្ធសា្រស្តនារីរតនៈទី៥ ជាេដើម។ 
៧.៤- របាយការណ៍េនះបានទទួលសា្គល់ថារាជរដាភិបាលកម្ពុជា ៃដគូអភិវឌ  និងសង្គមសីុវិល 
និងវិស័យឯកជននឹង្របឈមមុខរួមគាជាមួយប ្របឈមែដលកំពុងេកើតមាន ជាពិេសសការ
រីករាលដាលៃនជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងដំេណើរការៃនការអភិវឌ ្របេទសជាតិ។ បរិបទអភិវឌ ន៍សកល 
តំបន់ និងក្នុង្រសុកកាន់ែតមានលក្ខណៈស្មុគសាញ ត្រមូវឱ មានការព្រងីកការវិនិេយាគែដល
កាន់ែតមាន្របសិទ្ធភាព ភាពសក្តិសិទ្ធិ និងចីរភាព។  
៧.៥- របាយការណ៍េនះ បានបងាញអំពីសមិទ្ធផលជាេ្រចើនេនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាព បុ៉ែន្ត
្រតូវការកិច្ចខិតខំ្របឹងែ្របងបែន្ថមេទៀត េដើម ីសេ្រមចបានគមាតសមត្ថភាពទំាងេនៅថាក់ជាតិនិង
ថាក់េ្រកាមជាតិ ស្រមាប់ចូលរួមចំែណកក្នុងការសេ្រមចបានអាទិភាពជាតិ។ 



របាយការណ៍ពាក់កណា្ដលអាណត្តិឆំា២០២១ ៃនការអនុវត្តែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌ ន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣ 

ជំពូកទី៧ េសចក្តីសន្និដាន  165 

៧.៦- និនាការៃនការអភិវឌ  បងាញអំពីត្រមូវការព្រងីកនិងពេន្លឿនការងារេលើការេរៀបចំ្របព័ន្ធ
តាមដាន ្រតួតពិនិត  និងវាយតៃម្ល។ ការអនុវត្តផ.យ.អ.ជ. រួមជាមួយការែ្រប្របួលៃនបរិបទអភិវឌ ន៍
ត្រមូវឱ យកចិត្តទុកដាក់េលើ្រកបខ័ណលទ្ធផល ែដលអាចព្រងឹងនិងព្រងីកបានតាមរយៈការបេង្កើត
ទំនាក់ទំនងច ស់លាស់រវាង្រកបខ័ណលទ្ធផលនិងកំែណទ្រមង់ថវិកាកម្មវិធី។ ការផ រភាប់ធាតុ
ចូលេទៅនឹងលទ្ធផលនិងឥទ្ធិពល មានសារៈសំខាន់ស្រមាប់វិភាគផល្របេយាជន៍ែផ្នកេសដ្ឋកិច្ចដល់
ការវិនិេយាគសាធារណៈ។  

៧.៧- ស្រមាប់ពាក់កណា្ដលអាណត្តិពីរឆំាកន្លះែដលេនៅសល់របស់ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣  
ការសេ្រមចបាននូវសមិទ្ធផលដ៏រឹងមាំេទៅតាមកាលបរិេច្ឆទកំណត់ ក៏ដូចជាការេដាះ្រសាយប
្របឈមនានាេនៅក្នុងទិដ្ឋភាពៃនការអភិវឌ យា៉ងឆាប់រហ័សេនៅក្នុង្របេទស ក្នុងតំបន់និងក្នុងសកល 
េលាក គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ស្រមាប់្របេទសជាតិនិង្របជាជន។ កម្ពុជានឹង្រតូវេរៀបចំការ
អភិវឌ ្របភពធនធានថ្មីៗ ក៏ដូចជាការពិចារណាេទៅេលើការេកៀរគរចំណូលក្នុង្រសុក ស្រមាប់ផ្តល់
ហិរញ្ញប ទានដល់ការអភិវឌ ជាតិ និងការរក បាននូវវឌ នភាពេសដ្ឋកិច្ច សង្គមែដលសេ្រមចបាន 
កន្លងមក និងឈានេទៅសេ្រមចបាននូវេគាលេដៅអាទិភាពជាតិនិងចំណុចេដៅនានាែដលមាន
ែចងក្នុងផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។  
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