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េសចក្តីេផ្តើម 

េគលេ�អភវិឌ�្របកបេ�យចីរភព(គ.អ.ច.) ែដល្រតូវបនអនុម័តេ�យម�សននិបត
របស់អងគករសហ្របជជតិកនុងឆន ២ំ០១៥ គឺជរេបៀប�រៈអភវិឌ�មួយែដលមនលកខណៈទូលំទូ�យ 
និងបនកំណត់�ទិភពថមីៗ ទក់ទងនងឹត្រមវូករអភិវឌ�និងទសិេ�ននរបស់សកលេ�ក។ គ.អ.ច. 
មន�ទិភព�កលសំខន់ពីរ គឺករធននូវចីរភពបរ�ិថ ន(ជពិេសស ករគំ�មកំែហងែដលបងក
េឡីងេ�យករែ្រប្របួល�កសធតុ)និងករកត់បនថយភព្រកី្រក។  គ.អ.ច. បនបេងកីនរហូតដល់
ចំនួន១៧េគលេ�នងិ១៦៩ចំណុចេ�  ែដលេផ្ដ តខ្ល ងំេលីករកត់បនថយវសិមភពឲយបនទងំ្រសុង 
�ណៈែដលេគលេ�អភិវឌ�ន៍សហស�វត�រ ៍មនចំននួ៨េគលេ� និង ៤៨ចំណុចេ�។ 

ជរមួ គ.អ.ច. មនេគលបំណងេធ្វឲីយមនករវវិឌ��នេ�រកករអភិវឌ�្របកបេ�យចរីភព
ស្រមប់្របេទសទងំអស់ េ�យផ្តល់ជករែណនសំ្រមប់ជេ្រមសីេគលនេយបយនិងជមេធយបយ
កនុងករ្រតួតពនិិតយវឌ�នភពជតិ។ គ.អ.ច. ទទួល�គ ល់នូវ�រៈសំខន់ៃនសមធម៌េនកនុង្របេទស និង
រ�ង្របេទសនិង្របេទស ត្រមូវករជ�កល និងសិទិធរបស់មនុស� ្រពមទងំអន្តរទនំក់ទនំងៃនភព
្របឈមកនុងករអភិវឌ�។ េគលេ�ទងំ១៧្រតូវបនេរៀបចំជ៥្រកុម គសឺន្តភិព ្របជជន ែផនដី វបុិល
ភព និងភពជៃដគូ (5Ps- Peace, People, Planet, Prosperity, and Partnership) ែដលមន
ភព្របទក់្រក�គន  (រូបភព ១)។ 

ũРĠļĮơЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮ⅜Ų

ŪĠķĮ : Β₣ ðŁũ₤΅ŪĠďďĳЊ◦◦УŲĠĕĀОЮýŲЮţΒķЊŷűΘ 

គ.អ.ច. ្រតវូបនបេងកតីេឡងីេ�យបនគតិគូរបន្តពេីគលេ�អភវិឌ�ន៍សហស�វត�រ។៍ េគលេ�
ថមីៗរបស់ គ.អ.ច. េផ្ដ តសំខន់េលីករអភិវឌ�ស្រមប់្របជជន្រគប់រូបនិង្រគប់្របេទសទងំអស់ 
េ�យត្រមវូមនិឲយេបះបង់្របជជន�មន ក់ �្របេទស�មួយេនេ្រកករអភិវឌ�(េនឯេក)េនះេទ 
�មរយៈករចូលរមួពី្រគប់ៃដគូពក់ព័នធរមួមន រ�្ឋ ភិបល វសិ័យ�ធរណៈ វសិ័យឯកជន ្រពមទងំ
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្របជជនខ្លួនឯងផទ ល់ នងិធនភពជមច ស់និងករដឹកនេំ�យ្របេទសនមីួយៗ ជពិេសស ែផ្អកេលី 
�ទិភពធនធននិងសមតថភពរបស់ខ្លួន។ ករសេ្រមចបននូវ គ.អ.ច. គឺ ពឹងែផ្អកខ្ល ងំេលីករដកឹនំ
និង្របភពធនធនរបស់្របេទសនីមយួៗ ជងករពឹងែផ្អកេលីករផ្តល់ជំនយួអភិវ��ផ្លូវករថមីៗបែនថម
េទៀត ជពិេសស ្របេទសជសមជិក្រតវូេធ្វមូីល�្ឋ ននីយកមមេគលេ�ទងំអស់ េដមីបគី្ំរទរេបៀប�រៈ
អភិវ��របស់ខ្លួន និងករព្រងឹងករ�ម�ន ្រតួតពិនិតយ នងិ�យតៃម្លវ��នភព្របកបេ�យ្របសិទធភព។ 
្របេទសនីមយួៗមនសិទធិេពញេលញកនុងករទទួលយក្រកបខ័ណ្ឌ �កលកនុងករណីែដលពិនតិយេឃញីថ
េគលេ� ចំណុចេ� និងសូចនករមនភពសម្រសបេ��មបរកិរណ៍ៃន្របេទសខ្លួន។  

កមពុជបនចប់េផ្តីមេរៀបចដំេំណីរករេធ្វមូីល�្ឋ នីយកមមរបស់ខ្លួនកនុងចុងឆន ២ំ០១៥ េ�យេធ្វីករ
ពិនិតយនិងេរៀបចំេគលេ� ចំណុចេ� នងិសូចនករសកលឲយ្រសប�ម�ទិភពជតិ។ ្របេទសកមពុជ
បនេ្រជីសេរសីយកេគលេ�ទំង១៧ ៃន គ.អ.ច. និងបែនថមេគលេ�មួយេទៀតគឺ “បញច ប់ផល
ប៉ះពល់ជអវជិជមនរបស់្រគប់មនីនិងសំណល់ពសី្រងគ ម និងជរំុញករសេ្រងគ ះជនរងេ្រគះ” ែដលឆ្លុះ
បញច ំងពី�ទិភពជតិកនុងករេបសសម្អ ត្រគប់មីនេនកនុង្របេទស។ ដូចេនះ េគលេ�អភិវ��
្របកបេ�យចីរភពកមពុជ(គ.អ.ច.ក.) មនេគលេ�ចំនួន១៨ ចំណុចេ�ចនំនួ៨៨ និងសូចនករសរុប
ចំនួន១៤៨ កនុងេនះ សូចនករថន ក់ជតិមនចំននួ៩៦។ ទនទឹមនឹងេនះ ្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់�ម�ន្រតួត
ពិនិតយសូចនកររបស់ គ.អ.ច.ក ្រតូវបនេរៀបចេំឡងីដូចបនពិពណ៌នេនកនុងជំពូកទី៣ និងេរៀប�ប់
លម្អិតេនកនុង��ងទី១និង��ងទី២ៃនែផនកទី២ៃនឯក�រេនះ។ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជមិនទន់បន
បញជ ក់ជផ្លូវករចំេពះករេធ្វីករ្រតួតពនិិតយថន ក់ជតិេ�យសម័្រគចិត្តេនេឡយីេទ បុ៉ែន្តេ្រគងនឹងេធ្វីកនុង
ឆន ២ំ០១៩។ 

្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. រមួជមួយកមមវធិនីេយបយរបស់�ជរ�្ឋ ភបិលែដលផ្តល់ករត្រមង់ទិស
រមួេ�យយុទធ�្រស្តចតុេកណ នឹងេធ្វីជមូល�្ឋ នសំខន់ស្រមប់ករេរៀបចំែផនករយុទធ�្រស្តអភវិ��ន៍
ជតិ(ផ.យ.អ.ជ.)។ ្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. នឹង្រតវូអនុម័តេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ �ជរ�្ឋ ភិបល
កមពុជនឹងេរៀបចំយុទធ�្រស្តថម ី ស្រមប់អនុម័តេ្រកយករេបះេឆន តជតិែដលនឹងេរៀបចេំនចុងែខកកក� 
ឆន ២ំ០១៨។ េលសីពេីនះេទៀត គ.អ.ច.ក. ែដលមនរយៈេពលស្រមប់អនុវត្តរហូតដល់ឆន ២ំ០៣០ ក៏ជ
ែផនកមួយស្រមប់គ្ំរទចកខុវស័ិយឆន ២ំ០៥០របស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ 

គ.អ.ច.ក. ក៏បនសងកត់ធងន់េលីេគលករណ៍មិនេបះបង់នរ�មន ក់ឲយេនឯេក មនន័យថ 
្របជជនកមពុជទងំអស់នងឹ្រតូវទទលួបនែផ្លផក ពកីររកីចេ្រមនី និងករអភិវ��្របេទសនេពលអនគត។ 
ចំណុចេនះ្រសបគន ជមួយករេប្តជញ ចតិ្តស្រមប់ករអភិវ��្របកបេ�យចរីភព ករអភរិក�ធនធនធមមជតិ 
និងករចូលរមួចំែណករបស់កមពុជ កនុងករបន�ុនំិងករកត់បនថយផលប៉ះពល់ែដលប�្ត លមកពី
ករែ្រប្របួល�កសធតុ។  

្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. បនកំណត់េគលបំណងចំនួន៤ េដីមបសីេ្រមចឱយបននូវ គ.អ.ច.ក. គឺ៖  
 បង្ហ ញពីេគលេ� ចំណុចេ� នងិសូចនករ េ�យែផ្អកេលី�ទិភពរបស់ជតិ។
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 កំណត់្រកសងួ �� ប័នទទួលខុស្រតូវស្រមប់អនុវត្តសកមមភពនន េដីមបសីេ្រមចបនចំណុច
េ� និងករងរ�ម�ន្រតួតពិនតិយ។

 កំណត់្របភពទិននន័យស្រមប់សូចនករនីមួយៗនងិវដ្តទិននន័យ និងករេរៀបចនំិយមន័យ ្រពម
ទងំវធិី��ស្តកនុងករគណនសូចនករ។

 បង្ហ ញពីនិនន ករកនុងករសេ្រមចចំណុចេ� េ�យយកទិននន័យឆន ២ំ០១៥ ជទិននន័យមូល�្ឋ ន
ស្រមប់សូចនករទងំអស់ និងកំណត់តៃម្លចំណុចេ�្របចឆំន (ំឬវដ្តៃនទិននន័យ) និងករអនុវត្ត
េនថន ក់េ្រកមជតិ។

្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក.េនះមិនែមនជែផនករសកមមភពស្រមប់ករអនុវត្ត គ.អ.ច.ក. េទ បុ៉ែន្ត
ជមូល�្ឋ នស្រមប់េធ្វសីមហរណកមមេទកនុងែផនករយុទធ��ស្តអភវិ��ន៍ជតិ(ផ.យ.អ.ជ.) និងករ
�ម�ន្រតួតពិនិតយនូវករសេ្រមចបនរបស់�ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ �មរយ�កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងនិង
សកមមភពននរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល វស័ិយឯកជន និងអនកមនចំែណកពក់ព័នធទងំអស់។ ្រកបខ័ណ្ឌ  
គ.អ.ច.ក. មន៥ជំពូក ដូចខងេ្រកម៖  

 ជពូំកទ១ី បង្ហ ញពី្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយនិងបរកិរណ៍ៃនករអភវិ��។
 ជំពូកទី២ បង្ហ ញពីករសេ្រមចបនេគលេ�អភិវ��ន៍សហស�វត�រក៍មពុជ ែដល្រសប�ម
្រកបខ័ណ្ឌ សកលែដលបនបញច ប់កនុងឆន ២ំ០១៥។

 ជពូំកទ៣ី បង្ហ ញពី្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. រមួទងំចណុំចេ�និងសូចនករ ែដលែផ្អកេលី�ទិភព
ជតិ និង្របភពទិននន័យ។

 ជពូំកទ៤ី បង្ហ ញពីបញ្ហ ្របឈមននែដលចបំច់្រតវូេ�ះ្រ�យេដីមបធីនសេ្រមចបនេគល
េ�ទងំអស់។
ជពូំកទ៥ី ផ្តល់នូវេសចក្តសីននិ�្ឋ ននងិអនុ�សន៍។
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ЯĩĖ◦Бơ, Ю₤ş ŉБЮĩŉЧņ 3

 កំណត់្រកសងួ �� ប័នទទួលខុស្រតូវស្រមប់អនុវត្តសកមមភពនន េដីមបសីេ្រមចបនចំណុច
េ� និងករងរ�ម�ន្រតួតពិនតិយ។

 កំណត់្របភពទិននន័យស្រមប់សូចនករនីមួយៗនងិវដ្តទិននន័យ និងករេរៀបចនំិយមន័យ ្រពម
ទងំវធិី��ស្តកនុងករគណនសូចនករ។

 បង្ហ ញពីនិនន ករកនុងករសេ្រមចចំណុចេ� េ�យយកទិននន័យឆន ២ំ០១៥ ជទិននន័យមូល�្ឋ ន
ស្រមប់សូចនករទងំអស់ និងកំណត់តៃម្លចំណុចេ�្របចឆំន (ំឬវដ្តៃនទិននន័យ) និងករអនុវត្ត
េនថន កេ់្រកមជតិ។

្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក.េនះមិនែមនជែផនករសកមមភពស្រមប់ករអនុវត្ត គ.អ.ច.ក. េទ បុ៉ែន្ត
ជមូល�្ឋ នស្រមប់េធ្វសីមហរណកមមេទកនុងែផនករយុទធ��ស្តអភវិ��ន៍ជតិ(ផ.យ.អ.ជ.) និងករ
�ម�ន្រតួតពិនិតយនូវករសេ្រមចបនរបស់�ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ �មរយ�កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងនិង
សកមមភពននរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល វស័ិយឯកជន និងអនកមនចំែណកពក់ព័នធទងំអស់។ ្រកបខ័ណ្ឌ  
គ.អ.ច.ក. មន៥ជំពូក ដូចខងេ្រកម៖  

 ជពូំកទ១ី បង្ហ ញពី្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយនិងបរកិរណ៍ៃនករអភវិ��។
 ជំពូកទី២ បង្ហ ញពីករសេ្រមចបនេគលេ�អភិវ��ន៍សហស�វត�រក៍មពុជ ែដល្រសប�ម
្រកបខ័ណ្ឌ សកលែដលបនបញច ប់កនុងឆន ២ំ០១៥។

 ជពូំកទ៣ី បង្ហ ញពី្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. រមួទងំចណុំចេ�និងសូចនករ ែដលែផ្អកេលី�ទិភព
ជតិ និង្របភពទិននន័យ។

 ជពូំកទ៤ី បង្ហ ញពីបញ្ហ ្របឈមននែដលចបំច់្រតវូេ�ះ្រ�យេដីមបធីនសេ្រមចបនេគល
េ�ទងំអស់។
ជពូំកទ៥ី ផ្តល់នូវេសចក្តសីននិ�្ឋ ននងិអនុ�សន៍។
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ជំពូកទី១ : ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយនិងបរបិទៃនករអភិ���

ជំពូកេនះបង្ហ ញពកីរេរៀបចំែផនករ ករកំណត់្រកសួង �ថ ប័នស្រមប់អនុវត្ត គ.អ.ច.ក. 
ករពិនិតយេឡងីវញិនូវបរបិទៃនករអភវិ�� និងករពនយល់ពីករេធ្វសីមហរណកមម គ.អ.ច.ក. េទកនុង
កមមវធិនីេយបយរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល និងែផនករយុទធ��ស្តអភវិ��ន៍ជតិ េដមីបេី�ះ្រ�យបញ្ហ
្របឈមកនុងករអភិវ��។

ơ.ơ- ŪĠŠ њ‗Ź ЮũЬĠşеЯĩĕŁũ

១.១.១- ែផនករយុទធ��្រ្តអភវិឌ�នជ៍ត ិ

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបននិងកំពុងបន្តេរៀបចំែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ (ផ.យ.អ.ជ.) 
ែដលជយុទធ��ស្តសនូលរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល  កំណត់បញ្ហ ្របឈមនន ្រពមទងំបនេលីកេឡងីនូវ
លកខខណ្ឌ ស្រមប់ព្រងីកនិងព្រងឹងេសដ្ឋកិចចនិងករែកលម្អលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច ករវភិជ
ធនធន និងករ�ម�ន្រតួតពិនតិយ។

ផ.យ.អ.ជ. ្រតូវបនេរៀបចេំឡងីេ�យមនករត្រមង់ទិសពី�ក�រេគលពីរសំខន់ៗ៖ ទី១ 
កមមវធិនីេយបយនិងយុទធ��ស្តចតុេកណរបស់�ជរ�្ឋ ភបិល នងិទី២ ចកខុវសិ័យរយៈេពលែវង គឺ
ចកខុវសិ័យឆន ២ំ០៣០ ែដលបង្ហ ញពីករចកេចញរបស់កមពុជពី្របេទសែដលមនចំណូលមធយម
ក្រមិតទបេទជ្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមិតខពស់ និងចកខុវស័ិយឆន ២ំ០៥០ ែដលកំណត់
ថកមពុជនឹងក្ល យជ្របេទសែដលមនចំណូលខពស់។

ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ នឹងេផ្ដ តេលីករយកចិត្តទុក�ក់េលីករបេងកីនេលប�ន
សមហរណកមមរបស់កមពុជេទកនុងតបំន់និងសកល ករថមថយជំនួយអភិវ��ផ្លូវករ និងករបត់បង់
ករអនុេ្រគះពណិជជកមម។ េ�យ�រឆន ២ំ០១៥ ជឆន ចំប់េផ្តមីស្រមប់ គ.អ.ច.ក. ដូចេនះ ផ.យ.អ.ជ. 
នឹងកំណត់ពីសមតថភពនិងវធិី��ស្តថមីៗ េដីមបសីេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. និងេ�ះ្រ�យករងរ�ទិភព
នន ជពិេសស	ករបញច ប់ករងរែដលេនេសសសល់ពក់ព័នធនឹងេគលេ�អភិវ��ន៍សហស�វត�រ។៍

េលីសពេីនះេទេទៀត ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣  នឹង្រតូវ�ក់បញចូ លនូវករងរ�ទិភព
ទងំ៧ ែដលបនរកេឃីញកនុងរបយករណ៍�យតៃម្លពក់ក�្ត ល�ណត្តិឆន ២ំ០១៦ៃនករអនុវត្ត 
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤‐២០១៨ កនុងេនះរមួមន ទី១ េលីកកមពស់ករកត់បនថយភព្រកី្រកនិងកំេណីន
្របកបេ�យបរយិបនន ទី២ េលីកកមពស់វស័ិយកសិកមម ទី៣ ធនករ្របកួត្របែជង ទី៤ ្រគប់្រគងករ
េធ្វីចំ�ក្រសុកនងិនគរបូនីយកមម ទ៥ី ្របយុទធ្របឆងំនឹងករែ្រប្របួល�កសធតុនិងករកប់ៃ្រព
េឈ ីទ៦ី ព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ និងទ៧ី ព្រងឹងធនធនមនុស�។
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១.១.២- យុទធ��្រ្តចតុេកណ 

កមមវធិនីេយបយរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល នីតិកលទី៦ៃនរដ្ឋសភ ២០១៨-២០២៣ និង យុទធ
��ស្តចតុេកណដំ�ក់កលទី៤	 នឹងរមួគន បេំពញតួនទជី�ក�រ្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ
ែដល្រគប់្រជងុេ្រជយស្រមប់េរៀបចំ ផ.យ.អ.ជ ២០១៩‐២០២៣ ែដលបនែចងកនុងកមមវធិនីេយ
បយរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល�ណត្តិថមី។ ដូចេនះ ផ.យ.អ.ជ. ជឧបករណ៍េគលស្រមប់អនុវត្តនងិេធ្វី
��សេ្រមចបន�ទិភពរបស់យុទធ��ស្តចតុេកណ។ យុទធ��ស្តចតុេកណដំ�ក់កលទី៣ នឹង
្រតូវបញច ប់បនទ ប់ពីករេបះេឆន តេ្រជសីេរសីតំ�ង��ស្តេនែខកក�� ឆន ២ំ០១៨។

ũРĠļĮơ.ơÐеĕР₤ĠеŪĠФŀŎН◦ċ⅜ū₤ŉşĳНЮŁ‗řе₧ сŁŲ◦Бư

ŪĠķĮ : ŎН◦ċ⅜ū₤ŉşĳНЮŁ‗řе₧сŁŲ◦Бư  
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យុទធ�្រស្តចតុេកណផ្តល់ជសំណំុេគលនេយបយែដលមនលកខណៈជ្របព័នធ មន
ទំនក់ទនំងគន  និងបំេពញឲយគន េទវញិេទមក។	យុទធ�្រស្តចតុេកណេផ្ត តេលីលទធផលចំននួបួន គ ឺ
កំេណីន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភព។ េគលករណ៍ែដលបនបេងកតីេឡងីកនុងយុទធ�្រស្តទងំ៤ 
រមួមន ករេលីកសទួយវស័ិយកសិកមម ករបន្ត�្ត រនងិក�ងេ��្ឋ រចនសមព័នធរូបវន្ត ករអភិវ��ែផនក
ឯកជននិងករងរ ករក�សមតថភពនិងករអភិវ��ធនធនមនុស� ែដលមុនំីមួយៗមនសមស
ភគេគលនេយបយចំននួ៤ និងមនអភិបលកចិចល្អជសនូលរបស់ចតុេកណ។

ដំ�ក់កលនីមួយៗរបស់យុទធ�្រស្តចតុេកណ បនែចងពីទសិេ�េគលនេយបយ
របស់ខ្លួន ស្រមប់យុទធ�្រស្តចតុេកណដំ�ក់កលទី៣គឺ៖
 ធនឲយបននូវកំេណីនេសដ្ឋកិចចកនុងអ្រ�មធយម្របចឆំន ្ំរបមណ៧% ្របកបេ�យចីរភព
បរយិបនន សមធម៌ និងភពធន់នឹងវបិត្តិ �មរយៈករេធ្វពីពិិធកមមៃនមូល�្ឋ នេសដ្ឋកចិចឲយបន
ទូ�យ និងមនសមតថភព្របកតួ្របែជងល្អ្របេសរីជងមុន កនុងបរកិរណ៍អតផិរ�មនក្រមិត
ទបែដល�ច្រគប់្រគងបន អ្រ�ប្តូរ្របក់មនសថិរភព និងទុនប្រមុងមនកំេណីនជ្របច។ំ

 បេងកីតករងរឲយបនកន់ែតេ្រចីនេឡងីជូនដល់្របជជន ជពិេសស ស្រមប់្រសទប់យុវជន
�មរយៈករបន្តខិតខែំកលម្អនងិបេងកនីភព្របកួត្របែជងរបស់កមពុជកនុងករទក់ទញ និងករ
ជំរុញេលីកទកឹចតិ្តដល់សកមមភពវនិិេយគ ទងំវនិិេយគកនុង្របេទស ទងំវនិិេយគេ្រក្របេទស។

 សេ្រមចឲយបននូវេគលេ�ៃនករកត់បនថយភព្រក្ីរកកនុងអ្រ�ជង�% កនុងមួយឆន  ំ ក៏ដូចជ
េគលេ�េផ�ងៗេទៀត ែដល្រតូវបនកណំត់កនុង គ.អ.ស.ក. ទនទមឹនឹងករេផ្ត ត�ទិភពកន់ែត
ខ្ល ងំេឡងីេលកីរអភិវ��ធនធនមនុស� ករ្រគប់្រគងបរ�ិថ ន នងិករេ្របី្របស់ធនធនធមមជតិ
្របកបេ�យចីរភព។

 បន្តព្រងឹងសមតថភពនិងអភិបលកិចចៃន�ថ ប័នរដ្ឋ ទងំថន ក់ជតិ ទងំថន ក់េ្រកមជតិេដីមបធីន
ឲយបននូវ្របសិទធភពនងិសក្តសិិទធភពៃនេស��ធរណៈសេំ�បេ្រមី្របជជនឲយកន់ែត្របេសីរ
េឡងី។

េ�េពល្របកស�ក់ឲយអនុវត្តយុទធ�្រស្តចតុេកណដំ�ក់កលទី៣ សេម្តចអគគម�
េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តៃីន្រពះ�ជ�ច្រកកមពុជ បនគូសបញជ ក់ថ �ជរ�្ឋ
ភិបលទទលួ�គ ល់ត្រមវូករកនុងករធនសងគតិភពទក់ទងនឹង�ននុ្រកម តនួទី ខ្លឹម�រ ទំនក់
ទំនង និងភពសុីគន រ�ងយុទធ�្រស្តចតុេកណ ផ.យ.អ.ជ. េគលនេយបយអភវិ���មវស័ិយ និង
េគលនេយបយេផ�ងៗេទៀត។ េលីសពីេនះេទៀត យុទធ�្រស្តចតុេកណនឹង្រតូវអនុវត្ត�មរយៈ 
ផ.យ.អ.ជ. េដីមបីសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. កមមវធិីនេយបយរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល និងចកខុ វស័ិយ
រយៈេពលែវង។
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យុទធ��ស្តចតុេកណដំ�ក់កលទ៤ី នឹង្រតូវេរៀបចំេឡងីេដមីបេី�ះ្រ�យភព្របឈម
ថមីៗែដលកមពុជនឹងជួប្របទះ និងជពិេសស សំពធែដលនឹងជួប្របទះេនេពលកមពុជអភិវ��បន្ត 
េហយីេសដ្ឋកចិចកមពុជនឹងក្ល យជ្របេទសមនចំណូលមធយម។ ករបង្ហ ញដបូំងេសនីឲយមនករត្រមឹម
ត្រមង់េឡងីវញិនងិទំនក់ទំនងគន  េ�យេ�្ត តេលីផលិតភពនិងភព្របកួត្របែជង ជពិេស សកម្ល ងំ
ពលកមម។ �រៈសំខន់ៃនករអភវិ��សងគម ដូចជទីផ�រពលកមមនងិករគពំរសងគម នងឹ្រតវូយកចិត្ត
ទុក�ក់ឲយបនេ្រចីន រមួជមួយករេប្តជញ ចិត្តបែនថមេទៀតចេំពះករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ្របកប 
េ�យ្របសិទធភព នងិករអភិរក�ធនធនបរ�ិថ នរបស់កមពុជ1។

១.១.៣- តនួទៃីនេគលេ��អវិឌ��្រប្រេេ��រីភពបមពុជ

្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. គឺជលទធផលៃនករេធ្វីមូល�្ឋ ននីយកមមេគលេ�អភិវ��កបេ�យ
ចីរភពសកល(គ.អ.ច.) មកកនុងបរបិទកមពុជ េ្រកយអងគករសហ្របជជតិអនុមត័កលពីែខកញញ  ឆន ំ
២០១៥។  

ខ្លឹម�រថមីៗរបស់ ផ.យ.អ.ជ. និងយុទធ��ស្តចតុេកណខងេលីេនះ ្រតូវ្រសបគន ជមួយនឹង
េគលករណ៍និងទ្រមង់របស់ គ.អ.ច.ក.។ េគលេ�ទងំអស់របស់គ.អ.ច.ក. ផ្តល់ជករែណនែំផនក
េគលនេយបយនងិមេធយបយស្រមប់�ម�ន្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត េ�យេលីកកមពស់សកមមភព
និងករេធ្វីករសេ្រមចចិត្តរមួគន  ជំរុញករសេ្រមចបនទិសេ�អភិវ��។ ្រកបខ័ណ្ឌ សកលែដលបន
�ក់បញចូ លកនុង គ.អ.ច.ក. មនលកខណៈ្រគប់្រជងុេ្រជយជងេគលេ�អភិវ��ន៍សហស�វត�រ។៍ ករ
េរៀបច ំ គ.អ.ច. ្រតូវបនដឹកនេំ�យ្របេទសែដលមនចំណូលមធយម េហយី្រកបខ័ណ្ឌ េនះមនអតថ
្របេយជន៍ចំេពះករេរៀបចែំផនករអភវិ��េសដ្ឋកិចច សងគមកចិចកនុង្របេទសនន ែដលមន�ថ នភព
្រប�ក់្របែហល្របេទសកមពុជ។ ្រកបខ័ណ្ឌ េនះក៏បនបញជ កយ៉់ងចបស់អពំីភព្របឈមកនុងករអនុវត្ត 
ដូចជត្រមវូករធនធននិងហរិញញបបទនកនុង្រសុក្រតវូេដរីតួនទីកនុងករសេ្រមចបនសមិទធផល េហយី
ករសេ្រមចបនេគលេ�ននគឺជភរកិចចរបស់អនកមនចំែណកពក់ព័នធទងំអស់ រមួទងំវស័ិយ
ឯកជន និង្របជជន។

គ.អ.ច.ក. ជំរុញឲយមនករផ�រភជ ប់ទនំក់ទំនង្រគប់វស័ិយនិងអនកេរៀបចំេគលនេយបយ 
ដូចជ្រកសួង �ថ ប័ន និង រ�ង ផ.យ.អ.ជ. និងចកខុវសិ័យរយៈេពលែវង និងថវកិ្របចឆំន ែំដលបន
កំណត់េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ�ធរណៈ។ ទងំេនះនឹងជួយកំណត់ទិសេ�
និងជេ្រមីសេគលនេយបយស្រមប់សេ្រមចបនទិសេ�អភិវ�� និងជំរុញទំនក់ទំនងែដល្រតូវ
េធ្វីេឡងីទកទ់ងនឹងហរិញញបបទន។ ដូចមនែចងកនុងជំពូកទី៣ �ជរ�្ឋ ភិបលបន�ក់េចញនូវ
្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយ្រសបេទនឹងបរបិទកមពុជ េដីមបីេឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករេ�ះ្រ�យ

1 ŁũĩŉФşЮĩŉЧņЮŢŎ₤Ю₣šĠŁũŷЋļĮĮБ SWOT ĮБΧĳŉņŪОņŪĠЕ⅝Ю₤řť ЊşĆďĳЊ ĕЊ₣Ū₤У₣Ю₤řťЊşĆĕЊ₣΅ЊũŃňŷĳ □О 
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បញ្ហ ្របឈមនន និងករេប្តជញ ចិត្ត េ�យេ្រប្ីរបស់ជធតុចូលស្រមប់ ផ.យ.អ.ជ. និងស្រមួច្រកបខ័ណ្ឌ
�ម�ន្រតួតពិនិតយ។ គ.អ.ច.ក. មនលទធភពបំែបកទនិនន័យ �មវស័ិយ �មតំបន់ និងរហូតដល់
ក្រមិតេខត្ត។ ទងំេនះនឹងជំរុញកចិចខតិខំ្របងឹែ្របងករេរៀបចំ ផ.យ.អ.ជ. ឲយមនទំនក់ទនំងគន រ�ង
េគលនេយបយនិងវសិ័យនន។ គ.អ.ច.ក. នឹងផ្តល់ជករត្រមង់ទិសស្រមប់ករវនិិេយគរបស់
វស័ិយឯកជន និងែកលម្អឥរយិបទរបស់អនកេ្របី្របស់និងអនកផលិត។  

ơ.Ư- ĠũЋŁũ‗чЮýŲĕЮŗģŎЮ₤řťЊşĆ

ែផនកេនះ បង្ហ ញពីខ្លឹម�រសេងខបស្តីពី�ថ នភពេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសកមពុជ ែដលជ
មូល�្ឋ នស្រមប់េរៀបច ំគ.អ.ច.ក. េ�យចប់េផ្តមីករពិនិតយេមីលធតុេចញនិងសូចនករម៉្រកេូសដ្ឋ
កិចចសំខន់ៗ និងករពិភក�អំពីេសដ្ឋកិចចជក់ែស្តង។ គ.អ.ច.ក. ្រគបដណ្ត ប់ទងំក្រមិតនងិគុណភព
ៃនករអភិវឌ�េសដ្ឋកិចច ្រពមទងំបង្ហ ញអំពីបរយិបនននិងចីរភព េ�យេផ្ត តេលីទំនក់ទនំងរ�ងករ
ផ្ល ស់ប្តូរេសដ្ឋកិចច បរ�ិថ ន និងសងគម នងិក�្ត ជំរញុែផនករចនសមព័នធេផ�ងេទៀត។  

ជទូេទ េសដ្ឋកចិចកមពុជកពុំងដំេណីរករយ៉ងល្អ្របេសីរ េហយី�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនបន្ត  
ផ្តល់នូវបរ�ិថ នអភិវឌ�ែដលមនសថរិភព �មរយៈករេ�ះ្រ�យបញ្ហ ្របឈមនិងទប់�� ត់�និភ័យ
ែផនកម៉្រកូេសដ្ឋកិចចែដលប�្ត លមកពកី�្ត ខងកនុងនិងខងេ្រក។ និនន ករែដលពិភក�ខងេ្រកម
េដីមបរីក� សថិរភពម៉្រកេូសដ្ឋកិចចបន្តេទៀត មនភពបត់ែបន្រគប់្រគន់ទន់េពលេវ�កនុងករេ�ះ្រ�យ
�និភ័យននែដលេកីតេឡីងេ�យៃចដនយ។ បុ៉ែន្ត ទិននន័យេសដ្ឋកិចចជក់ែស្តង ទមទរឲយមន
កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងបែនថមេទៀត េដមីបែីកលម្អផលិតភពនិងភព្របកួត្របែជង និងេដមីបជីំរុញករផ្ល ស់ប្តូរ
រចនសមព័នធ។

េសដ្ឋកចិចកមពុជសេ្រមចបនកំេណីនរងឹមកំនុងរយៈេពល២ទសវត�រក៍ន្លងមកេនះ កនុងអ្រ�
ជមធយម្របចឆំន កំនុងចេន្ល ះពី៧ េទ៨% ែដលជប់ច�ំត់ថន ក់កនុងចេំ�មេសដ្ឋកិចចកពូំលទងំ១០
កនុងសកលេ�ក។ េនបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ កមពុជរក�បនកំេណីនជមធយម្របចឆំន កំនុងរង្វង់
៧% េហយីករពយករបង្ហ ញថកំេណីនេនះនឹងេនែតបន្តកនុងរយៈេពលមធយមខងមុខេនះ។ និនន ករ
កំេណីនេនះបនបន្តេលីកកមពស់ជីវភពនិងកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជជនកមពុជ។ ជក់ែស្តង
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប(ផ.ស.ស.) ស្រមប់មនុស�មន ក់ៗមនករេកនីេឡងីជបន្តបនទ ប់េ�យ
េកីនេឡងីដល់១.៣០៨ដុ�្ល រ�េមរកិ កនុងឆន ២ំ០១៦ ជមួយកំេណីន្របជជនជមធយម្របចឆំន មំន
្របមណ១,៦%។  កមពុជ្រតូវបនចត់ចូលជ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតទបនងិបន្តសេ្រមច
ឲយបនជ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតខពស់េនឆន ២ំ០៣០។  

ក�្ត សំខន់មយួជរំុញភពេជគជ័យរបស់កមពុជគ ឺ កររក�បននូវសថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច
និងអតិផរ�ែដល�ច្រគប់្រគងបន ែដលគ្ំរទេ�យករ្រគប់្រគង�ថ នភពហរិញញវតថុ្របកបេ�យ
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្របសិទធភព។ លកខណៈៃនេសដ្ឋកិចចកមពុជគឺករេ្របី្របស់្របក់ដុ�្ល រកនុងក្រមតិខពស់(េលសី៨៥% ៃន
្របតិបត្តិករ�ច់្របក់) និងករ្រគប់្រគងេ�យេជគជ័យេលីរបូិយបណ្ណកនុង្រសកុ។ ្របករេនះបន
ជួយព្រងឹងទំនុកចិត្តរបស់អនកវនិិេយគនិង�ធរណជនេលីរូបិយបណ្ណកនុង្រសុក និងបនជំរុញ
សថិរភព្របព័នធធនគរ។ កររក�េគលករណ៍េនះកនុងរយៈេពលមធយមនងឹជរំុញកមពុជឲយធនបននូវ
សថរិភពបន្តេទៀត េហយីរក�បនអតិផរ�ក្រមិតទបកនុងឆន ខំងមុខ។ េលសីពីេនះេទេទៀត តុលយភព
ជញជ ីងទូទត់មនភព្របេសីរេឡងីកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន េំនះ។ ករនេំចញ(ករនេំចញបនេកីន
េឡីងពី៤៩%កនុងឆន ២ំ០០៩ េទ៦១%កនុងឆន ២ំ០១៦)ែដលបនរក�េលប�នៃនករនចូំលែដល
បនកំណត់ឱនភពពណិជជកមមឲយេនក្រមតិេ្រកម៥% ៃន ផ.ស.ស.។

ũРĠļĮơ.ƯеЮ‗Чĕĩ.₤.₤.

ŪĠķĮ : Ū₤У₣Ю₤řť ЊşĆĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ □ОĕЊ₣Ū₤У₣ЯĩĕŁũ 

�ថ នភពហរិញញវតថុ�ធរណៈ មនវ��នភពល្អ្របេសីរេឡងីគរួឲយកត់សមគ ល់ េ�យ
ចណូំលបនេកនីេឡងីដល់្របមណ១៨%ៃនផ.ស.ស. េនកនុងឆន ២ំ០១៥/២០១៦ (របូភព ១.២)2។ 
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនខិតខំ្របឹងែ្របងជខ្ល ងំ េដីមបរីក�ឲយបននិរន្តរភពថវកិ�មរយៈករជំរុញ
ករ្របមូលចណូំលនិងករ្រគប់្រគងចំ�យ។ េស��ធរណៈចបំច់្រតូវព្រងឹង េដមីបសីេ្រមចបន
ចំណុចេ�របស់ គ.អ.ច.ក.។ កិចច្របឹងែ្របងទងំេនះរួមមន ករេរៀបចំយុទធ��ស្តេកៀរគរចំណូល
រយៈេពលមធយម រមួទងំករបន្តអនុវត្តរេបៀប�រៈែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ�ធរណៈ។ ករ្របមូល
ចណូំលបចចុបបននបនេកនីេឡងីកនុងរង្វង់០,៥% ៃន ផ.ស.ស. ្របចឆំន ចំប់�ងំពឆីន ២ំ០១១មក (រូបភព
១.៣)។ េលីសពីេនះេទៀត យុទធ��ស្តរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជមិនជប់ពក់ព័នធជមួយករ
បេងកីនពនធឬករបេងកីតពនធថមីៗ (េលីកែលងែតសកមមភពននែដលប៉ះពល់ដល់បរ�ិថ នឬសុខភព
�ធរណៈ) បុ៉ែន្តបនព្រងងឹរដ្ឋបលពនធនិងមិនែមនពនធ ចបប់ និងលិខិតបទ�្ឋ នស្តីពពីនធ ពនធគយនិង
�ករ និងចណូំលនន។ 

2 ŁũЮĊſЧşеЮ₧ŲũĠ₤сŪ₤У₣Ю₤řťЊşĆĕЊ₣΅ЊũŃňŷĳ □О
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ũРĠļĮơ.ưŁũЮЬũÐũşе‗РŲ(%аĕĩ.₤.₤.)

ករ្រគប់្រគងថវកិវសិ័យ�ធរណ�្រតូវបនព្រងឹង េ�យធនថករចំ�យ្រតូវបន
េ្របី្របស់្របកបេ�យ្របសិទធភព និងកំណត់េគលេ�េលីេស��ធរណ�និងេហ�្ឋ រចនសមព័នធ
(ឧទហរណ៍ ករវភិជថវកិស្រមប់វសិ័យអប់រេំកីនេឡងីពី១,៧%ៃន ផ.ស.ស.កនុងឆន ២ំ០១៣ ដល់២,៦% 
ៃនផ.ស.ស.កនុងឆន ២ំ០១៦។ ករវនិិេយគកនុងវសិ័យ�ទិភពទងំេនះនងឹជំរុញកមពុជឲយសេ្រមចបន
ករអភវិ��្របកបេ�យបរយិបនននិងចរីភព នងិសេ្រមចបនរេបៀប�រ� គ.អ.ច.ក.។ ថវកិកមមវធិេីន
កនុងដំ�ក់ទ៣ីៃនករែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ�ធរណ� �មរយ�ករអនុម័តែផនករយុទធ��ស្ត
ថវកិ ្រតូវបនព្រងីកជបន្តបនទ ប់ េហយីនឹង្រគបដណ្ត ប់្រគប់្រកសួងទងំអស់ពីឆន ២ំ០១៨ តេទ។ 
ែផនករយុទធ��ស្តថវកិ ពក់ព័នធនឹងែផនករថវកិ៣ឆន រំកិំលែដលផ�រភជ ប់ថវកិេទនឹងេគល
នេយបយ េដមីបសីេ្រមចបន្របសិទធភពកន់ែត្របេសីរ(្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ២០១៧)។ 
ែផនករេនះផ្តល់ជយន្តករស្រមប់ផ�រភជ ប់ គ.អ.ច.ក. េទនឹងករេរៀបចំនិងអនុវត្តថវកិនិង
ករ្របតបិត្តិ។

�មរយ�យុទធ��ស្ត្រគប់្រគងបំណុល�ធរណ� �ជរ�្ឋ ភិបលបនធនថបំណុល
�ធរណ�សថិតកនុងករ្រគប្់រគងបន និងអនុញញ តឲយខចីបណុំលបែនថមបនស្រមប់ែតគ្ំរទដល់ករវនិេិយគ 
�ធរណ�ែដល�បំច់បុ៉េ�្ណ ះ។ ក្រមិតបំណុលនងិេស�បំណុលមនក្រមិតេថរ។ យុទធ��ស្តេនះ
មនេគលេ�រក��នភពថវកិកនុងរង្វង់៣%ៃន ផ.ស.ស. េន្រតឹមឆន ២ំ០១៨។

េនកនុងេសដ្ឋកិចចពិត មនករប្តូររចនសមព័នធជបន្តបនទ ប់ (រូបភព ១.៤) េហយីបនចូល
រមួចំែណកដល់កេំណីនវស័ិយឧស�ហកមម្របមណ១០%។ និនន ករនិងចែំណកតៃម្លបែនថម�មវសិ័យ
មនករែ្រប្របួលគួរឲយកត់សមគ ល់ េ�យវស័ិយកសកិមមបនធ្ល ក់ចុះពី៣៧% កនុងឆន ២ំ០១១ មក្រតឹម
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ពនធគយ ពនធេ�យ�ទ ល់ ពនធេលីតៃម្លបែនថម
ពនធ�ជីវកមម ចំណូលមិនែមនពនធ ចំណូលមូលធន
ចំណូលេផ�ងេទៀត
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ЯĩĖ◦Бơ, ĄеĮР◦Бơ : ŪĠŠњ‗Ź ЮýŲĕЮŗģŎĕЊ₣ĠũЋĠ◦аĕŁũΒķЊŷűΘ 11

២៧% កនុងឆន ២ំ០១៦ �ស��កមមបនេកីនេឡងីព២ី៤% ដល់៣២% និងេស�កមមបនេកីនពី៣៩% 
ដល់៤២% កនុងរយៈេពលដូចគន ។ 

ũРĠļĮơ.̉şеЯ‗ĳаņųĠЯĕ□ņ″ņŷЋ₤њŎ

ŪĠķĮ : ŁũÐ‗ĜЯĩΔ″ņ◦ЊĕĖĕњŎũĠ₤сŪ₤У₣Ю₤řťЊşĆĕЊ₣΅ЊũŃňŷĳ □О ĂĖ еƯƠờ  

ករគ្ំរទដល់ករផ្ល ស់ប្តូរទងំេនះ គឺជករេធ្វីឲយ្របេសីរេឡងីនូវផលិតភពនងិករបេងកីន្របក់
ចណូំលកនុងវសិ័យមិនែមនកសិកមម។ េ្រកពីភពេជគជ័យជបន្តបនទ បេ់នកនុងផលិតកមម្រសវូអងករ វស័ិយ 
កសិកមមេនែតបន្ត្រគបដណ្ត ប់េ�យសកមមភពកសិកមមខន តតូច នងិមនលកខណៈស្រមប់ចិញច ឹមជីវតិ
ែតបុ៉េ�្ណ ះ។ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជទទលួ�គ ល់ពីត្រមូវករកនុងករបេងកីនផលតិភពកសិកមម ទងំករ
គ្ំរទដល់ករផ្ល ស់ប្តូររចនសមព័នធនិងក្រមិតករងរកនុងវសិ័យកសកិមម េដីមបេីលីកកមពស់ជីវភពនិង
កត់បនថយភព្រក្ីរក។  

វស័ិយកមមន្ត�លែដលនមុំខរបស់កមពុជ រមួមន សេម្ល�កបំពក់ និងែសបកេជីង បន្តគ្ំរទ
ដល់ករផ្ល ស់ប្តូររចនសមព័នធនិងកំេណីនេទេលីតៃម្លបែនថម។ ពិពធិកមមមូល�្ឋ ន�ស��កមម ដូចជ
េ្រគឿងបងគុ ំយនយន្តនងិេ្រគឿងេអឡចិ្រតនូិច កំពុងេលចរូប�ងជបេណ្តី រៗ បុ៉ែន្តមូល�្ឋ នេនះេនមន
ក្រមិតចេង្អ�តេនេឡយី។ សមិទធផលទងំេនះរងនូវបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន ដូចជកេំណីន្របក់ែខ
េគលនងិភព្របេសីរេឡងីយតឺៃនផលតិភពពលកមម និងករេ្រប្ីរបស់្របក់ដុ�្ល រ�េមរកិ។ េលីសពី
េនះេទៀត ចំ�យផលិតកមមកនុង្រសកុស្រមប់អគគិសននីិងករដឹកជញជូ នេនខពស់េនេឡយីេធៀបនងឹ
្របេទសជិតខង។ វស័ិយេស�កមមបនេកីនេឡងីយ៉ងខ្ល ងំ េ�យមនកំេណីនជមធយម្របមណ៨% 
កនុងមួយឆន  ំែតវសិ័យេនះបនជួប្របទះនងឹបញ្ហ ្របឈមមួយចំននួ រមួមន កេំណីនយតឺយ៉វកនុងវស័ិយ
េទសចរណ៍និងវសិ័យអចលន្រទពយ បុ៉ែន្តទទួលបនលទធផលល្អ្របេសរីេនកនុងវស័ិយពណិជជកមមកនុង
្របេទសនិងករដឹកជញជូ ន។ ខណៈវស័ិយេទសចរណ៍និងអចលន្រទពយែដលជអនកចូលរួមចំែណក
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ដ៏ខ្ល ងំក្ល េទដល់ែផនកេស�កមមកនុងរយៈេពលមធយម និងជវស័ិយដ៏សខំន់កនុងករបេងកតីករងរ បុ៉ែន្ត
អ្រ�កំេណីនៃនទិននផល�ក់ដូចជថមថយនបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ 

បញ្ហ អន្តរវស័ិយគឺត្រមវូករកនុងករែកលម្អពលកមមនិងផលិតភព និងរក�ភព្របកួត្របែជង
ជតិកនុងទីផ�រនេំចញ ែដលត្រមូវឲយមនធតុចូលរបស់េសដ្ឋកិចចទងំមូល ដូចជករវនិិេយគេលី 
េហ�្ឋ រចនសមព័នធ ្របភពថមពលធននិរន្តរភពនិង្របសិទធភពចំ�យ ករបណ្តុ ះប�្ត ល ករ
អប់រមូំល�្ឋ ន  និងករផ្ល ស់ប្តូរ�មវសិ័យ ដូចជ វសិ័យកសកិមម រមួមនករេ្របី្របស់ពូជដ�ំែំដល
មនតៃម្លខពស់និងធន់នងឹ�កសធតុ បេចចកេទសនិងករអនុវត្តករ�ដុំះ្របេសីរ វស័ិយ�ស�ហកមម 
មនករផ្ល ស់ប្តូ របេចចកវទិយ េ�យមនេគលករណ៍ជ្របព័នធស្រមប់ករទទួល�គ ល់គុណភពៃន
ករបណ្តុ ះប�្ត ល។ េ�យែឡកវសិ័យេស�កមម មនករយកចតិ្តទុក�ក់េលវីស័ិយេទសចរណ៍ 
េ�យព្រងកីទិសេ�េទសចរណ៍ និងគុណភព។ េគលនេយបយអភិវឌ�ន៍វសិ័យ�ស�ហកមម គឺជ
សនូលៃនកចិចខតិខំ្របងឹែ្របងកនុងករផ្ល ស់ប្តូរេសដ្ឋកិចចនងិជរុំញតៃម្លបែនថម។

ơ.ư- ĠũЋŁũ‗чЮ₤řťЊşĆ₤₣ ðņ ЊşĆ

កំេណីនេសដ្ឋកិចច បនេកីតេឡងីេ�យ�រករវវិឌ�វជិជមនៃនេសដ្ឋកចិចសងគម។ អ្វីែដលគរួឱយ
កត់សមគ ល់បផុំតេនះគឺ ករកត់បនថយភព្រក្ីរកយ៉ងឆប់រហ័សជមួយនឹងអ្រ�សមម្រតែដល
ែផ្អកេលីែខ�បនទ ត់ភព្រកី្រកែដលធ្ល ក់ចុះពី៤៧,៨%េនឆន ២ំ០០៧ ដល១់៣,៥%េនកនុងឆន ២ំ០១៤ 
(រូបភព ១.៥)។ ករធ្ល ក់ចុះេមគុណជីនី(វសិមភព) ពី០,៣៤េនឆន ២ំ០០៩ មក០,២៨េនឆន ំ
២០១៦ ពិតជបនបង្ហ ញថ កមពុជមនក្រមិតវសិមភពទបេនកនុងតំបន់�សុី�េគនយ(៍រូបភព
១.៦)។

ũРĠļĮ◦Бơ.̣ΒŪ″ļĮŪБŪƯƠỞ-ƯƠở
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ũРĠļĮơ.̀ЮņÐН‗ĄБĕБƯƠƠ៩‐ƯƠờ
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្របភព  ៈ ្រកសួងែផនការ 

ទីផ�រករងររបស់្របេទសកមពុជែដលមនភពបត់ែបន និងផលតិកមមករងរែដលពងឹែផ្អក
ខ្ល ងំេលីកម្ល ងំពលកមមេនះគឺជក�្ត គន្លឹះមួយៃននិនន ករវវិត្តជវជិជមន។ អ្រ�ៃនករចូលរមួករងរ
ែដលជំនសួពកីរេធ្វីកសិកមមេនមនក្រមិតខពស់(សរុប៨៨,៥% ្រស្តី៧៧,២% កនុងឆន ២ំ០១៦) និង  
អ្រ�អនកគម នករងរេធ្វេីនក្រមិតមួយទប។ ករងរែដលផ្ល ស់មកពីវស័ិយកសិកមម(ជលទធផលៃន
ករផ្ល ស់ប្ដូររចនសមព័នធ) ្រតូវបន្រសូបយកេ�យ�ស�ហកមមថមីៗ ជពិេសស វស័ិយកត់េដរនងិ
សណំង់ និងករេធ្វចី�ំក្រសុកេទេ្រក្របេទស(្របេទសៃថ) បន្រសូបយកកម្ល ងំេលីសត្រមូវករ
បែនថមេទៀត។ េទះជយ៉ង�ក៏េ�យក៏កម្ល ងំពលកមមភគេ្រចីនេនែតគម នជំនញ និងករងរមនិ
េទៀង។ ទីផ�រករងរស្រមប់យុវជនេនែតជបញ្ហ ្របឈមេនេឡយី។

ក�្ត សំខន់េផ�ងេទៀត គកឺរេកីតមនេឡងីៃនភពងយរងេ្រគះមនទំហធំំែដលជ�និភ័យ
មួយែដលងយធ្ល ក់ចូលេទកនុងភព្រក្ីរកវញិ។ ខណៈែដលចំននួដ៏េ្រចនីបនចកេចញពីភព្រក្ីរក 
សមម្រតៃន្របជជនែដលរស់េនពេីលីែកបរៗែខ�បនទ ត់ភព្រក្ីរក (ែដលេគេ�ថអនកេនែកបរភព
្រកី្រក) បនេកីនេឡងីគរួឲយកត់សមគ ល់។ �មលទធផលៃនករសិក�្រ�វ្រជវរបស់ធនគរពភិពេ�ក
កនុងឆន ២ំ០១៣ បនបង្ហ ញពីផលប៉ះពល់ៃន្របក់ចំណូល �ចមនទំហធំំ ែដលបនប៉ន់្របមណ
ថករកត់បនថយ្រតឹមែត ០,៧ដុ�្ល រ�េមរកិ កនុង្របក់ចំណូលជមធយម្របចំៃថងនឹង�ច
បេងកីនអ្រ�ភព្រកី្រកឲយេលីសពី៤០%។ �មករកត់សមគ ល់ ជទូេទ្រកមុអនកមនចំណូលមធយម
មិនបនទទួល្របក់កៃ្រម្រគប់្រគន់ស្រមប់ចិញច ឹមខ្លួននងិ្រគួ�ររបស់ពកួេគេទ េហយីពួកេគក៏េនេ្រក
េគលេ�ៃនកមមវធិីជំនួយេទៀតផង។ ករេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមវូកររបស់្រកមុច្រមុះេនះ គឺជបញ្ហ
្របឈមសំខន់ស្រមប់្របេទសែដលមនចំណូលមធយមដូចជ្របេទសកមពុជ។ �ជរ�្ឋ ភិបលបន
ទទួល�គ ល់បញ្ហ េនះេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតគិពំរសងគម ២០១៦-២០២៥ េ�យ
មនសំេណីេដីមបីបេងកីនជំនួយសងគមនិងករធន�៉ប់រងសងគម ែដលនឹង្រតូវបនអនុវត្តកនុង�ណត្តិ 
ផ.យ.អ.ជ. ថមី។    
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វធិនករៃនសុខុមលភព បនបង្ហ ញពីភពកន់ែតទូលំទូ��ជងមុន។ សនទស�ន៍ៃនករ
អភិវ��មនុស�របស់កមមវធិអីភិវ��សហ្របជជតិ ែដលមនសមសធតុ សនទស�ន៍សុខភព ករអប់រ ំ
និង�ថ នភពជីវភពរស់េនសមរមយ មនភព្របេសីរេឡីងចប់�ំងពីពក់ក�្ត លទសវត�រ ៍
ឆន ១ំ៩៩០។ សមិទធផលកន់ែតមនភព្របេសីរេឡីងខ្ល ងំរ�ងឆន ២ំ០០០និងឆន ២ំ០១០ េន
េពលែដល្របេទស កមពុជមនសនទស�ន៍ៃនករអភិវ��មនុស� រកីលូត�ស់យ៉ងឆប់រហ័សេនកនុង
តំបន់ និងបនសថិតេនកនុងលំ�ប់កំពូលកនុងចំេ�ម្របេទស� េនទូទងំពិភពេ�ក (រូបភព ១.៧)។ 

ũРĠļĮơ.́₤ĕĀ₤℮ĕчаĕŁũΒķЊŷűΘņĕН₤℮

ŪĠķĮ : ņŊŷЋĊБΒķЊŷűΘ₤΅ŪĠďďĳЊ ƯƠờ 
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ជំពូកទី២ : លទ្ធផលនិងបទពិេសាធពីការសេ្រមចបាន 
េគាលេដៅអភិ���ន៍ស�ស����រ�កម្ពុជា(គ.អ.ស.ក.) 

Ư.ơ- Ю₤şŉБЮĩŉЧņ

េគលេ�អភវិ��ន៍សហស�វត�រ(៍គ.អ.ស) ្រតូវបន្របកសផ�ព្វផ�យេ�យអងគករសហ
្របជជតិេនឆន ២ំ០០២និង បនដំេណីរករអនុវត្តរហូតដល់ដ�ំច់ឆន ២ំ០១៥ ែដលជករផ្តួចេផ្តីម
ឲយមនទំនក់ទំនងរ�ងេគលនេយបយរមួ ផ�រភជ បេ់ទនងឹករបេងកនីជនំយួអភវិ��ផ្លូវករ3។ ប�្ត
្របេទសែដលមនចំណូលទបនិងមធយមសេ្រមចបនេគលេ�របស់ គ.អ.ស. ជេ្រចីនយ៉ងឆប់
រហ័ស �មរយ�ករតសូ៊មតិនិងមេធយបយស្រមប់�ម�ន្រតួតពនិិតយពលីទធផលៃនករអនុវត្ត។ 
�មរយ�ដំេណីរករៃនករេធ្វមូីល�្ឋ ននីយកមមេទកនុងបរកិរណ៍ជតិ និងសមហរណកមមេទកនុង
្រកបខ័ណ្ឌ ែផនករយុទធ�្រស្តអភិវ��ន៍ជតិ េគលេ�ៃន គ.អ.ស. បនក្ល យជេគលនេយបយនិង
ករ�ម�ន្រតតួពនិិតយរបស់ប�្ត ្របេទសកពុំងអភវិ��ភគេ្រចីន។ �រ�សំខន់ៃន គ.អ.ស. ្រតូវ
បនេលីកកមពស់បែនថមេទៀត �មរយ�ករេរៀបចរំបយករណ៍�យតៃម្លពីករសេ្រមចបនទងំេនថន ក់
ជតិនិងសកល និងករ�ក់បញចូ លចណុំចេ� គ.អ.ស. កនុង្រកបខ័ណ្ឌ របស់អងគករសហ្របជជត ិ
និងវទិយ�ថ នហរិញញវតថុអន្តរជតិ។ ចេំ�ះេគលេ�អភិវ��្របកបេ�យចីរភព(គ.អ.ច.) គឺមនភព
ខុសគន �ច់្រសឡះពី គ.អ.ស. ទងំវ�ិលភព មហចិ�� ករគិតគូរបែនថមេលី គ.អ.ស. និងរមួទងំ
បទពិេ�ធននែដលទទួលបនពីក្រមិតជតិនិងសកល។ េលីសពីេនះ ប�្ត េគលេ�ននរបស់ 
គ.អ.ស. ែដលមិនទន់សេ្រមចបនេន្រតឹមឆន ២ំ០១៥ ្រតូវបនចត់ទុកជ�ទភិពដបូំងេនកនុងកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងេដីមបសីេ្រមចបន គ.អ.ច.។ 

  កមពុជគឺជ្របេទសមួយ កនុងចំេ�ម្របេទសជសមជកិៃនអងគករសហ្របជជតិចនំួន
១៨៩ ែដលគ្ំរទដល់ គ.អ.ស. និងបនេធ្វីមូល�្ឋ ននីយកមមេទកនុងបរកិរណ៍ជតិ គឺេគលេ�អភិវ��ន៍
សហស�វត�រក៍មពុជ(គ.អ.ស.ក.) េនកនុងកលុំងឆន ២ំ០០៣។ គ.អ.ស.ក. ្រតវូបនេរៀបចំចបស់�ស់ 
និង្រតវូបនបែនថមេគលេ�ទី៩មួយេទៀត ស្តពីីករលុបបំបត់មនីនងិសំណល់ជតិផទុះពសី្រងគ ម និង
បនកំណត់ចណុំចេ�យ៉ងេ្រចនីកនុងេគលេ�មួយចំនួនេដីមបផី្តល់នូវធតុផ�នំិងឆ្លុះបញច ងំពី�ទិភព
ជតិ�ច់េ�យែឡក។ បែនថមពីេលីេនះ គ.អ.ស.ក. ្រតូវបន�ម�ន ្រតួតពិនិតយ និង�យតៃម្ល
លទធផលៃនករសេ្រមចបន បុ៉ែន្ត មិនបន�យករណ៍ពីករអនុវត្តេគលេ�ទី៨ ែដលជេគលេ�
ស្តីពីកចិចសហ្របតិបត្តិករសកល។ គ.អ.ស.ក. ្រតវូបនពិនិតយនងិែកស្រមលួជេ្រចនីដង សរបុមន
ចំណុចេ�ចនំួន២៨និងសូចនករចំននួ៦៥។ ជទូេទ ចំណុចេ�្រតូវបនកណំត់តៃម្លេដមី្រគេនឆន ំ
២០០០ និងេគលេ�ចុងេ្រកយកនុងឆន ២ំ០១៥។ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមន្រកសួងែផនករ

3 ģĕυļĮЮĝ ĖО₣ЯĩĖаĕЊşĆŪĮņŪĵ₣ ņлН₣Юĳ ũВ ĂĖ еƯƠƠƯ 



ŪĠŠњ‗Ź ЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮņįОď ƯƠờ-ƯƠưƠ 
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ជេសនធិករ បនដឹកនកំរស្រមបស្រមលួ េរៀបចំរបយករណ៍វ��នភព្របចឆំន ៃំនករសេ្រមចបន 
គ.អ.ស.ក. ចប់ពីឆន ២ំ០០៨។  គ.អ.ស.ក. ្រតូវបនេធ្វសីមហរណកមមេទកនុង ែផនករយុទធ��ស្ត
អភិវ��ន៍ជត ិ ែផនករយុទធ��ស្តអភវិ��ន៍�មវសិ័យ និង ែផនករអភវិ��ន៍ថន ក់េ្រកមជតិ រមួ
ជមយួ��ងផ្តល់ពនិទុពលីទធផលៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ស.ក.។ 

ជំពូកេនះ នឹងពិនិតយេមីលពីលទធផលចុងេ្រកយៃនករសេ្រមចបននិងបទពិេ�ធៃនករ
អនុវត្ត គ.អ.ស.ក. េដីមបគី្ំរទនងិេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក.។ ែផនកដបូំងនឹងចប់េផ្តីមពេីសចក្តសីេងខប
ៃនលទធផល រមួជមយួករវភិគ�មេគលេ�នីមួយៗ និងែផនកចុងេ្រកយពិភក�េលីចំណុចសំខន់ៗ
មួយចំននួែដលមនិទន់សេ្រមចបននងិបញ្ហ ្របឈមនន ែដលមនករពក់ព័នធជមយួ គ.អ.ច.ក.។ 

Ư.Ư- Ю₤ş ŉБ₤Ю₣ šĠаĕŁũĮЊĕЊĳŏЮņЧŲЮΌЧ₣ŷЋŀŲ◦ċĩŲаĕŁũ₤ЮŪņşģĕÐ.Β.₤..

ែផនកេនះ នឹងបង្ហ ញពីរបយករណ៍្របចឆំន នំិងរបយករណ៍ចុងេ្រកយៃនករសេ្រមចបន 
គ.អ.ស.ក.។ ជលទធផល កមពុជទទួលេជគជ័យយ៉ង្រតចះ្រតចង់កនុងករសេ្រមចបន គ.អ.ស.ក. 
ែដល្របមណ៦៤%ៃនចំណុចេ�ទងំ២៨ ្រតូវបនសេ្រមចឬេហៀបនឹងសេ្រមចបន។ គរួកត់សមគ ល់
ផងែដរថ វ��នភពបែនថមេទៀតេឆព ះេទសេ្រមចបន គ.អ.ស.ក. ្រតូវបនបង្ហ ញចបស់ចប់ពីឆន ំ
២០១៥។ 

ũРĠļĮƯ.ơŁũ₤ЮŪņşģĕÐ.Β.₤..″ņşе‗НşЮţĕЊ₣₤РşĜũ

ŪĠķĮ : ũģŎŁũ‗чаĕŁũ₤ЮŪņşģĕ Ð.Β.₤.. Ū₤У₣ЯĩĕŁũ  

��ង ២.១ បង្ហ ញថករអនុវត្តេនកមពុជមនភពល្អ្របេសីរបំផុត ជពេិសស េលីករកត់
បនថយភព្រក្ីរក ែដលជចណុំចេ�ៃនេគលេ�ទី១និងសុខភពកុមរ និងម�ៃនេគលេ�ទី៤និង
ទី៥។ ចំណុចេ�ជេ្រចីន ្រតវូបនសេ្រមចមុនឆន កំំណត់ េហយីករខិតខំអនុវត្តេដីមបសីេ្រមចបន
ចំណុចេ�ទងំេនះ មនក្រមិតេលីសពីស្តង់�ែដលបនកំណត់។ 

₤ЮŪņşģĕ
ЮĮŀЮŲŀ
Ư៨ Ю₤Ŋ Ч
̉ư%

Ю΅ЬĠĕ Е₣
₤ ЮŪņşģĕ
ư Ю₤Ŋ Ч ̣ %

ņЊĕĈĕ с
₤ ЮŪņşģĕ
Ưư Ю₤Ŋ Ч
ự%

ĮНеŌĕе‗ĳс
şе‗ НşЮţ ơơ 
Ю₤Ŋ Ч ớ%

ŪņЊĳ₤РşĜũ
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″Ŭ₣Ư.ơЮ₤şŉ Б₤Ю₣šĠĮБŁũΒĕНŷĳŉÐ.Β.₤..ЮĝŪņЊĳşе‗НşЮţ

ЮýŲЮţ şе‗НşЮţ ŁũΒĕНŷĳŉ

១. លុបបំបាត់ភាព្រកី
្រកនិងភាពអត់
��នធ្ងន់ធ្ងរ  

(១a) កត់បនថយឲយបនពក់ក�្ត លសមម្រតៃន្របជជនរស់េនេ្រកមែ��បនទ ត់
ភព្រកី្រករបស់ជតិ  

សេ្រមចបន 

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

�. សេ្រមច��បាន
សកលកម្មអក្ខរកម្ម
និងការអប់រ�បឋម
សិក� 

(២a) សេ្រមចឲយបន១០០% ករសិក�ពិតេនក្រមិតបឋមសិក� 
េហៀបនឹងសេ្រមច

បន 
(២b) សេ្រមចឲយបន១០០% អ្រ�បញច ប់ករសិក�េនក្រមិតសិក�បឋមភូមិ  មិនទន់សេ្រមចបន

(២c) សេ្រមចឲយបនសកលកមមអកខរកមម កនុងចំេ�ម្របជជន�យុ ពី ១៥-២៥ឆន ំ
េហៀបនឹងសេ្រមច

បន 
(២d) សេ្រមចឲយបននូវសមភពេយនឌ័រ េនក្រមិតបឋមសិក�  សេ្រមចបន 

៣. េលើកកម្ពស់
សមភាពេយនឌ័រ
និងការផ្តល់សិទ្ធិ
អំណាចដល់្រស្តី 

(៣a) សេ្រមចឲយបនសមភពេយនឌ័រកនុងវសិ័យអប់រនិំងអកខរកមម  សេ្រមចបន 
(៣b) ផ្តល់សិទធអិ�ំចដល់្រស្តីកនុងករងរទទួលបន្របក់ឈនួល មិនទន់សេ្រមចបន
(៣c) ផ្តល់សិទធិអ�ំចដល់្រស្តីកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត មិនទន់សេ្រមចបន
(៣d) បញច ប់អំេពីហងិ�េលីេយនឌ័រ  មិនមនចំណុចេ� 

៤. កាត់បន្ថយអ្រតា
មរណភាពកុមារ 

(៤a) កត់បនថយអ្រ�មរណភពទរក សេ្រមចបន 

(៤b) កត់បនថយអ្រ�មរណភពកុមរេ្រកម�យុ៥ឆន ំ សេ្រមចបន 

៥. េលើកកម្ពស់សុខ
ភាពមាតា 

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

៦. ការ្របយុទ្ធ
្របឆំាងេមេរាគេអដ
ស៍ ជំងឺេអដស៍ ជំងឺ
្រគុនចាញ់ និងជំងឺ
េផ�ង�េទ�ត 

(៦a) កត់បនថយអ្រ�េ្រប�៉ឡង់េមេ�គេអដស៍កនុងចំេ�ម្របជជនទូេទ សេ្រមចបន 

(៦b) កត់បនថយ អ្រ��្ល ប់េ�យជំងឺរេបងនិងអ្រ�េ្រប�៉ឡង់ សេ្រមចបន 

(៦c) កត់បនថយអ្រ��្ល ប់េ�យជំងឺ្រគុនចញ់ សេ្រមចបន 

៧. ធានាចីរភាពប
រ�សា�ន 

(៧a) បញចូ លេគលករណ៍អភិវឌ�្របកបេ�យចីរភពនិងករថយចុះៃនធនធនធមម
ជតិ  

មិនមនចំណុចេ�

(៧b) សេ្រមចឲយបន ករទទួលបនទឹកសុវតថិភពបរេិភគ និងអនម័យ េនតំបន់
ជនបទនិងតំបន់ទី្របជំុជន 

សេ្រមចបន 

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

៨. បេង្កើតភាពជាៃដគូ
ជាសកលស្រមាប់កិច្ច
អភ�ិឌ� 

មិនមនចំណុចេ� មិនមនចំណុចេ�

៩. ការេបាសសមា�ត
មីន សំណល់ជាតិផ្ទុះ
ពីស្រងា្គម និងការស
េ្រងា្គះជនពិការ
េដាយសារមីន 

(៩a) កត់បនថយចំនួន្របជជនែដលរងេ្រគះេ�យ�រមីននិងសំណល់ជតិផទុះពីស
្រងគ ម  

សេ្រមចបន 

(៩b) ៃផទដីែដលបនេបសសម្អ តមីននិងយុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះពី      ស្រងគ ម  
សេ្រមចបន 

ŪĠķĮ : Ū₤У₣ЯĩĕŁũ 
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ករកត់បនថយភព្រកី្រក ពិតសេ្រមចបនគួរជទេីមទនៈ េ�យកមពុជសេ្រមចបនករកត់
បនថយ អ្រ�ៃនភព្រកី្រកឲយថយចុះពក់ក�្ត ល េនកនុងឆន ២ំ០១២ គឺមុនកលកំណត់ចំននួ៣ឆន ។ំ 
កមពុជក៏សេ្រមចបនវ��នភពជេ្រចីនេលីករេបសសម្អ តមីននងិយុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះសល់ពសី្រងគ ម 
ែដលជេគលេ�ពេិសសរបស់កមពុជ។ 

េទះជដូចេនះក្ត ីមនចំណុចេ�មួយចំនួនៃន គ.អ.ស.ក. េនមិនទន់សេ្រមចបនេនេឡយី។ 
្រសបេពលែដលគម្ល តទងំេនះ្រតូវបនបងខិតឲយកន់ែតជតិគន  ឬេហៀបនឹងសេ្រមចបនេនឆន ២ំ០១៥ 
ជពិេសស េនកនុងវសិ័យអប់រនំងិសិទធអិំ�ចដល់្រស្តី េនមនបញ្ហ មយួចំននួ មិនទន់បនសេ្រមច
េនេឡយី។ ករសេ្រមចមនិបន្រគប់ចណុំចេ�ពក់ព័នធនឹងបរ�ិថ នៃនេគលេ�ទី៧ ចំណុចេ�ពក់
ព័នធនឹង��រូបតថមភៃនេគលេ�ទ១ី និងករកត់បនថយអ្រ��្ល ប់េ�យជំងឺរេបងៃនេគលេ�ទី៦ នឹង
្រតូវេ�ះ្រ�យបន្តេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក.។ 

Ư.ư- ŁũĮЊĕЊĳŏЮņЧŲЮΌЧ₣ŷЋŀ″ņЮýŲЮţĕБņУŎៗ

២.៣.១- េ�លេ�ទី១៖ លុបបំបតភ់ព្រកី្រកនិងភពអតឃ់្ល នធងនធ់ងរ 
កមពុជសេ្រមចបនវ��នភពគួរជទេីមទន កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក។ អ្រ�ៃន្របជជន

្រកី្រកបនថយចុះពី៥៣,៣%េនកនុងឆន ២ំ០០៤ មក្រតឹម១៣,៥%េនកនុងឆន ២ំ០១៤។ ដូចគន េនះែដរ 
��ង ២.២ អ្រ�ៃន្របជជនអត់ឃ្ល ន(្របជជនែដលរស់េនេ្រកមែខ�បនទ ត់ភព្រកី្រកម្ហូប
��រ) ្រតូវបនកត់បនថយពី្របមណ២០%េនកនុងឆន េំគល មកសូនយ នងិបនកត់បនថយវសិមភព
ែដលកនុងេនះ ចំែណកៃនករេ្របី្របស់របស់្របជជនមនចំណូលទបបំផុត២០% បនេកីនេឡីង
ពី៦,៨៥%កនុងឆន ២ំ០០៧ មក៩%េនឆន ២ំ០១៤។     

″Ŭ₣Ư.Ư ŁũΒĕНŷĳŉЮýŲЮţ◦Бơ

ល.រ សូចនករ 
សមទិធផល 

�ក� ២០០០ ២០០៥ ២០១០ 
២០១៥ 
ជកែ់ស្តង 

២០១៥ 
ចំណុចេ�

(១a) កតប់នថយឲយបនពកក់�្ត លសមម្រតៃន្របជជនរស់េ�េ្រកមែ��បនទ តភ់ព្រកី្រករបស់ជតិ 
១ កត់បនថយសមម្រត្របជជនរស់េនេ្រកមែខ�

បនទ ត់ភព្រកី្រកដល់ទបជង១៩,៥% 
% ៣៩,៥

(១៩៩៣)
៤៧,៨ 

(២០០៧)
២១,១ ១៣,៥

(២០១៤)
≤ ១៩,៥ 

(១b) កតប់នថយសមម្រត្របជជនែដលទទលួរងនូវភពអតឃ់្ល ន
២ កត់បនថយសមម្រត្របជជនរស់េនកនុងភព

អត់ឃ្ល នឲយទបជង១០%  
% ២០,០

(១៩៩៣)
៤,៣២ ៤,០៧ 0

(២០១៤)
≤ ១,០

(១c) បេងកើនចំែណកៃនចំណូលរបស់្របជជន្រកបំផុត ២០%
៣ បេងកីនចំែណកៃនចំណូលរបស់្របជជន្រកី្រក

បំផុត២០% ឲយដល់១១% 
% ៧,៤

(១៩៩៣)
៦,៨៥

(២០០៧)
៧,៩ ៩,០

(២០១៤)
≥ ១១,០

(១d) េលើកកមពស់��រូបតថមភនិងលុបបំបតភ់ព្រកិន
៤ កត់បនថយេ្រប�៉ឡង់ៃនកុមរខ្វះ្រគប់ទមងន់(�យុ

េ្រកម៥ឆន )ំ 
% ៤៥,២ ២៨,០ ២៨,០ ២៣,០

(២០១៤)
≤ ១៩,០
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៥ កត់បនថយេ្រប�៉ឡង់ៃនកុមរ្រកិន % ៤៤,៦ ៤៣,០ ៤០,០ ៣២,០
(២០១៤)

≤ ២៥,០

៦ កត់បនថយេ្រប�៉ឡង់ៃនកុមរសគម�គ ងំ % ១៥,០ ៨,០ ១១,០ ១០,០ ≤ ៩,០

៧ កត់បនថយេ្រប�៉ឡង់កង្វះ្រគប់ឈមរបស់កុមរ
�យុ៦-៥៩ែខ 

% - ៦២,០ ៥៥,០ ៥៦,០
(២០១៤)

៤២,០

៨ កត់បនថយេ្រប�៉ឡង់កង្វះ្រគប់ឈមរបស់្រស្តី
�យុ១៥-៤៩ឆន  ំ 

% - ៤៧,០ ៤៤,០ 45.0
(២០១៤)

៤២,០

៩ បេងកីនសមម្រត្រគួ�រែដលេ្របី្របស់អំបិលអីុ
យ៉ូដ 

% - - ៨៣,០ - ៩០,០

១០ កត់បនថយអ្រ�ៃនពលកមមកុមរ (តិចជងឬេសមី
�យុ១៧ឆន )ំៃនចំនួនកុមរសរុបេនកនុង្រកុម
�យុេនះ 

% ១៦,៥
(១៩៩៩)

- ១៦,៨ ១៩,៣
(២០១៤)

≤ ៨,០

ŪĠķĮ៖ Ū₤У₣ЯĩĕŁũ 

លទធផលេនះ ជសមិទធផលធំៗែដលជកចិចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់ថន ក់ដឹកននំិងកចិចខតិខំ
្របឹងែ្របងស្រមបស្រមលួរបស់�ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ េដីមបរីក�ឲយបនសថរិភពម៉្រកូេសដ្ឋកចិច ករេបកី
ទូ�យទីផ�រ និងជំរុញកេំណីនេសដ្ឋកចិច។ ករកត់បនថយភព្រកី្រក សេ្រមចបនេ�យ�រកេំណីន
េសដ្ឋកចិច  និងករែបងែចក្របកបេ�យសមធម៌។ េទះជដូចេនះក្តី កររក�បននូវករកត់បនថយ
ភព្រកី្រកេទអនគត គឺជបញ្ហ ្របឈម េ�យ�រ្របជជន្រកី្រកមនករលំបកកនុងករទទលួបន
ករែបងែចកកំេណីន្របកបេ�យសមធម៌ពីកេំណីនេសដ្ឋកិចច។ េលីសពីេនះ �មរយ�ករវភិគលទធផល
ខងេលី បង្ហ ញថ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ្រតូវបេងកនីកិចចខិតខំ្របងឹែ្របងបែនថមេទៀតេដមីបធីនឲយបន
ថ ្របជជនកំពុងរស់េនេលីែខ�បនទ តភ់ព្រកី្រកនឹងមិនធ្ល ក់ចុះេ្រកមែខ�បនទ ត់ភព្រក្ីរកវញិ។  

ដូចគន េនះែដរ េនេពលែដលសមភពៃន្របក់ចំណូល្រតូវបនផ្តល់ កររកីចេ្រមីនេនះ មន
ករធ្ល ក់ចុះខ្លះ�មចំណុចេ�មួយចំនួន។ បែនថមេលីេនះេទៀតេនេពលអនគត កររកីចេ្រមីនៃន
េសដ្ឋកចិចកមពុជ �មរយ�ករេធ្វីពពិធិកមមជមូល�្ឋ នេទរកផលិតកមមែដលមនតៃម្លបែនថមខពស់ និងផ្តល់ 
ជំនញមនេបៀវត�រខ៍ពស ់ នឹងនឲំយករសេ្រមចបនសមភពៃន្របក់ចំណូលកន់ែតមនករពិបក។ 
្រសេដៀងគន េនះែដរ គកឺរបន្តមនគម្ល ត្របក់ចំណូលរបស់្របជជនេនតំបន់ទី្របជុជំននងិជនបទ។ 
រូបភព ២.២. ខងេ្រកម បង្ហ ញថ អ្រ�ៃនភព្រកី្រកេន�មប�្ត េខត្តមនភពខុសគន ។ ភព
្រកី្រក្រតវូបនប៉ន់�ម នខពស់ដល់េទ២៨% េនកនុងេខត្តរតនគិរ ីនងិឧត្តរមនជ័យ4។ ្រប�ក់្របែហល
គន េនះែដរ កង្វះ��រូបតថមភ ្រតូវបនបង្ហ ញថ មនក្រមតិខពស់ជង៤០% េនេខត្ត្រពះវ�ិរ នងិ
កំពង់ឆន ងំ។ ករខិតខំ្របឹងែ្របងបន្តេដីមបេីធ្វសីេ្រមចឲយមនវ��នភពេនថន ក់េ្រកមជតិ គឺជ�ទិភព
ែដល្រតវូអនុវត្ត។ 

4  ŷЋ◦Ŝ⅜□ ĕďĳЊ₤□ЊĳЊ Ū₤У₣ЯĩĕŁũ Łũģл ĕс⅜Ŋ ĕĳеĠĕсĳРşៗ 
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ũРĠļĮƯ.ƯŁũģл ĕс⅜Ŋ ĕĮБΒŪ″ļĮŪБŪЮĝ″ņЮŠĳŉ(ĂĖ еƯƠở)

ŪĠķĮ : Ū₤У₣ЯĩĕŁũ  

ករលុបបំបត់ភព្រក្ីរកធងន់ធងរឬភព្រក្ីរកម្ហូប��រ(ែដលកំណត់ថជភពអត់ឃ្ល ន) ក៏
ទទួលបនេជគជ័យយ៉ង្រតចះ្រតចង់ ែដលេធ្វឲីយ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជទទួលករគ្ំរទពីបញ្ហ េនះ។ 
បុ៉ែន្ត ទិននន័យស្រមប់�ស់ែវងសូចនករពក់ព័នធនងឹភព្រកិន និងខ្វះទមងន់េនមនក្រមិត(��ង 
២.៣) ែដលទមទរឱយមនកចិចខិតខំ្របងឹែ្របងនិងធនធនថមីៗបែនថមេទៀតេដីមបបីំេពញត្រមូវករខង
េលី។  លទធផលជវជិជមន  ចំេពះកុមរមនភពេស្លក�្ល ងំ្រតូវបនកត់បនថយ  េហយីចំណុចេ�
ស្រមប់ករេ្រប្ីរបស់អំបលិអុីយ៉ូត្រតូវបនសេ្រមច�មកលកំណត់។ 

២.៣.២- េ�លេ��ី២៖ សេ្រមចឲយបនសកលកមមអកខរកមមនិងករអបរ់បំឋមសិក� 
ករអនុវត្តរបស់កមពុជពក់ព័នធនងឹេគលេ�អប់រ ំទទលួបនលទធផលច្រមុះ (��ង ២.៣.)។  

វសិ័យអប់រសំេ្រមចបនេជគជ័យ អ្រ�អកខរកមមរបស់្របជជន�យុពី១៥ ដល់២៥ឆន  ំេកីនេឡងីគួរ
ឲយកត់សមគ ល់ស្រមប់ េ�យេកីនេឡងីពី៨០,៤%េនឆន ២ំ០០០ ដល់៩៣,០%េនឆន ២ំ០១៣។  អ្រ�
ពិតៃនករសិក�េនក្រមិតបឋមសិក�បនេកីនេឡងីពី៨៥,០%េនឆន ២ំ០០០ ដល់៩៨,០%េនឆន ំ
២០១៥ េហយីគម្ល តេយនឌ័រកនុងែផនកវត្តមនសិស�កនុង�� េនរក�ដែដលមិនេកីនេឡងី។ ចំណុច
េ�នីមួយៗ កនុងវសិ័យេនះសេ្រមចបន�មករកណំត់។  

បុ៉ែន្ត អ��្ត រមួ នងិ អ្រ�ប�ច ប់ករសិក� េនក្រមិតខពស់ជងេនះ  សេ្រមចបនក្រមិតទប 
ែដលចបំច់្រតូវមនវធិនករបែនថមេទៀត។ េនឆន ២ំ០១៥ អ្រ�រមួៃនករសិក�េនក្រមិតមធយម
សិក�បឋមភូមិសេ្រមចបន៥៥,១% និងអ្រ�ប�ច ប់ករសិក�េនក្រមិតមធយមសិក�បឋមភូមិ
សេ្រមចបន៨៤,១% និងទុតិយភូមសិេ្រមចបន៤០,៣%។     
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″Ŭ₣Ư.ưŁũΒĕНŷĳŉЮýŲЮţ◦БƯаĕÐ.Β.₤..

ចំណុចេ�/ សូចនករ 
សមទិធផល 

�ក� ២០០០ ២០០៥ ២០១០ ២០១០ 
ជកែ់ស្តង 

២០១៥ 
ចំណុចេ�

(២a) សេ្រមចឲយបន ១០០% ករសិក�ពិតេនក្រមតិបឋមសិក�
អ្រ�អកខរកមម កនុងចំេ�ម្របជជន�យុ ១៥-
២៤ឆន  ំពីឆន ២ំ០០៤ ដល់ឆន ២ំ០១៣ 

% ៨០,៤ ៨៨,៨ ៩៣,០ ៩៤,៥ 

(២b) សេ្រមចឲយបន ១០០% អ្រ�ប�ចបក់រសិក�េនក្រមតិសិក�បឋម�ូម ិ
អ្រ�ពិតៃនករសិក�េនក្រមិតបឋមសិក�  % ៨៥,០ 

(២០០១)
៧៦,៦ ៨៥,៦ ៩៧,៩

(២០១៤/១៥) 
១០០ 

(២c) សេ្រមចឲយបនសកលកមមអកខរកមម កនុងចំេ�ម្របជ�ន�យុ ពី ១៥-២៥ឆន ំ
អ្រ�រមួៃនករសិក�េនក្រមិតមធយមសិក�បឋម
ភូមិ  

% - ៤៥,៨ ៥៨,១ ៥៥,១ ៧៤,០ 

អ្រ�បញច ប់ករសិក�េនក្រមិតបឋមសិក�  ៥១ 
(២០០១ 

៤៦,៨ ៨៣,២ ៨៤,១ ១០០ 

អ្រ�បញច ប់ករសិក�េនក្រមិតមធយមសិក�បឋម
ភូមិ

% - ១៩,៧ ៤៨,៧ ៤០,៣ ១០០ 

(២d) សេ្រមចឲយបននូវសមភពេយនឌរ័ េនក្រមតិបឋមសិក�
សនទស�ន៍េយនឌ័រេនក្រមិតបឋមសិក�  សនទស�ន៍ ០,៩៥ 0,៩៧ 0,៩១ ១ ១ 
សនទស�ន៍េយនឌ័រេនក្រមិតមធយមសិក�បឋមភូមិ សនទស�ន៍ ០,៦៨ 0,៧៩ 0,៩៧ ១,១ ១ 
ŪĠķĮ : Ū₤У₣ЯĩĕŁũ 

សមិទធផលសំខន់ៗកនុងេគលេ�ទី២ ៃន គ.អ.ស.ក. ្រតូវបនជំរុញយ៉ងខ្ល ងំេ�យេគល
នេយបយ។ គំនិតផ្តួចេផ្តមីរបស់ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី� �មរយៈករផ្តល់ចំណី��រដល់
សិស� ករមិនយកៃថ្លសិក�  ករ�ងសង់��េនជិតភូមិ្របជជន និងករេផ្ត តករយកចិត្ត
ទុក�ក់េលសីមសភពេយនឌ័រ បនជយួជរុំញកុមរឲយេទសកិ�។ ម៉យងេទៀត ករគ្ំរទថវកិរបស់
�ជរ�្ឋ ភិបលេដីមបពី្រងកីនិងព្រងឹងមជឈមណ្ឌ លអប់រសំហគមន៍ ក៏បនចូលរមួចែំណកយ៉ងសំខន់
ដល់ករេលីកកមពស់ក្រមតិអកខរកមមរបស់្របជជន។ េទះជដូចេនះក្តី បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនេនែត
បន្តកនុងែផនកគុណភពអប់រ ំនិងក្រមិតៃនវឌ�នភពេន�ម��និងេខត្ត។ 

  ករបេងកីនអ្រ�បញច ប់ករសិក� គឺជ�ទិភពរបស់�ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ េដីមបបំីេពញ�ម
ត្រមវូករទផី�រករងរ និងផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់ករងរទងំមូល។ កចិចខិតខំ្របឹងែ្របងេដីមបេី�ះ
្រ�យក្រមិតភព្រកី្រកេនេខត្តនិងតំបន់�ច់្រសយល មន�រៈសំខន់កនុងករអនុញញ តឲយឪពុកម្ត យ
បញជូ នកូនេទ��េរៀន និងករបេងកីននូវករយល់ដងឹពីផល្របេយជន៍រយៈេពលែវងពីករសិក�េន
កនុងចំេ�មសហគមន៍ទងំេនះក៏មន�រៈសំខន់ផងែដរ។ ករផ្តល់បរយិកសអំេ�យផល�ម     
រយៈមេធយបយងយ្រសលួដល់្រស្ត ី និងេហ�្ឋ រចនសមព័នធស្រមប់ជំរញុឲយមនភពងយ្រសួលេធ្វី
ដំេណីរេទ��េរៀន(ផ្លូវតភជ ប់ព�ី�េទភូមិរបស់្របជជន)  គឺជ�ទិភពែដល្រតវូអនុវត្តបន្ត។ 
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ករបេងកនីត្រមូវករ�មរយៈ ករេលកីកមពស់គុណភពនិង្របសិទធភពៃនករសិក�ជមូល�្ឋ នេនកនុង
�� និងករព្រងងឹករបណ្តុ ះប�្ត លបេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ គឺជលកខខណ្ឌ ដ៏សំខន់។ 

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបន�ក់ចំណុចទងំេនះ ជេគលនេ�បយ�ទិភពេនកនុងយុទធ
�្រស្តចតុេកណ្រគប់ដ�ំក់កល េ�យទទួល�គ ល់ថករអប់រគំឺជសនូលៃនករអភិវឌ�ធន�ន
មនុស� េហយីក៏ជក�្ត េជគជ័យស្រមប់កររកីចេ្រមីននងិអភវិឌ�្របេទសជតិ។  

២.៣.៣- េ�លេ�ទី៣ : េលើកកមពស់សមភពេយនឌរ័និងករផ្តល់សិទធិអ�ំច�ល់្រស្តី 

ករអនុវត្តកនុងេគលេ�ទី៣ពក់ព័នធេយនឌ័រ គឺទទលួបនលទធផលច្រមុះ។ េនកនុងវស័ិយ 
េនះ មនែតសូចនករកនុងចំណុចេ�៣បុ៉េ�្ណ ះ េហយីគម ន្របភពទិននន័យស្រមប់គ្ំរទដល់សូចន
ករស្តីពអីេំពហីងិ�កនុង្រគ�ួរេទ។ េទះជដូចេនះក្តី �មរយៈ��ង ២.៤ បនបង្ហ ញចបស់ថ មន
ែតសូចនករមួយែតបុ៉េ�្ណ ះ(សមភពកនុងករអប់រនំិងអកខរកមម) ែដលសេ្រមចបន�មចំណុចេ�
កំណត់។ 

″Ŭ₣Ư.̉ŁũΒĕНŷĳŉЮýŲЮţ◦БưаĕÐ.Β.₤..

ល.រ សូចនករ 
សមទិធផល 

�ក� ២០០០ ២០០៥ ២០១០ 
២០១៥ 
ជកែ់ស្តង 

២០១៥ 
ចំណុចេ�

(៣a) សេ្រមចឲយបនសមភពេយនឌរ័កនុងវស័ិយអបរ់នំិងអកខរកមម

1 
អ្រ�េភទ (្រស្តី/្របុស) េនក្រមិតមធយមសិក�
ទុតិយភូមិ  

% ៤៨
(២០០១) ៦០ ៨២ ១០០ ១០០

2  អ្រ�េភទ (្រស្តី/្របុស) េនក្រមិតឧត្តមសិក� % ៣៨
(២០០១)

៤៥,៦ ៨៦,៧ ៨៥ ៨៥

3 
អ្រ�េភទ (្រស្តី/្របុស) �យុ ១៥-២៤ឆន  ំៃនអកខរ
កមម 

% ៨៧
(១៩៩៨) ៩០ ៩៨,៣ ១០០ ១០០

4 
អ្រ�េភទ (្រស្តី/្របុស) �យុ ២៥-៤៤ឆន  ំៃនអកខរ
កមម 

% ៧៨
(១៩៩៨) ៨០ ៩៩ ១០០ ១០០

(៣b) ផ្តល់សិទធិអំ�ច�ល់្រស្តីកនុងករងរទទួលបន្របកឈ់នួល

5  ្រស្តីេធ្វីករងរមនេប�វត�រក៍នុង្រគប់វសិ័យ  % - - ៤២,២ - ៥០

6  សមម្រត្រស្តីេធ្វីករមនេប�វត�រ ៍កនុងវសិ័យកសិកមម % 
៣៥,០

(១៩៩៨)
៥២,៥ ៥៣,០ 

៤៥,៧
(២០១៣)

៥០

7 
សមម្រត្រស្តីេធ្វីករមនេប�វត�រ ៍វសិ័យឧស�ហ
កមម 

% 
៤៤

(១៩៩៨)
៥៣,៣ ៧៣,៧ ៤៥,៤ ៥០

8  សមម្រត្រស្តីេធ្វីករមនេប�វត�រ ៍វសិ័យេស�កមម % ២១,០ ២៧,០ ២៧,៤ ៣២,០ ៥០
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ល.រ សូចនករ 
សមទិធផល 

�ក� ២០០០ ២០០៥ ២០១០ 
២០១៥ 
ជកែ់ស្តង 

២០១៥ 
ចំណុចេ�

(១៩៩៨) (២០១៣)

(៣c) ផ្តល់សិទធិអំ�ច�ល់្រស្តីកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត

9 
សមម្រតៃន�សន�របស់្រស្តីេនកនុងសភជតិ % 

១២,៣
(១៩៩៨)

១៩,៥
(២០០៣)

២១ 
(២០០៨) 

២០,៣២
(២០១៣)

៣០

10 
សមម្រតៃន�សន�របស់្រស្តីេនកនុង្រពឹទធសភ % 

១៤,៧៥
(១៩៩៩)

១៤,៧៥
(២០០៦) 

១៤,៧៥ 
(២០១២) 

១៤,៧៥
(២០១២)

៣០

11 
សមម្រតរបស់្រស្តីជរដ្ឋម្រន្តី 

% 
៧,៤

(១៩៩៨)
៧,១

(២០០៣)
៧,១ 

(២០០៨) 
១០,៧

(២០១៣)
១៥

12 
សមម្រតរបស់្រស្តីជរដ្ឋេលខធិករ 

% 
៦

(១៩៩៨)
៦,៦

(២០០៣)
៨ 

(២០០៨) 
២០,៥៤

(២០១៣)
១៨

13 
សមម្រតរបស់្រស្តីជអនុរដ្ឋេលខធិករ 

% 
៤

(១៩៩៨)
៧.៥

(២០០៣)
១៥,១ 

(២០០៨) 
១៧,៦

(២០១៣)
២០

14  សមម្រតរបស់្រស្តីជអភិបល���នី េខត្ត % 0 0 0 0 ១០

15 
សមម្រតរបស់្រស្តីជអភិបលរង���នី េខត្ត

% 0
១

(២០០៣)
២០ 

(២០១១) 
១៧

(២០១៤)
១៥

16 
សមម្រតៃន�សន�របស់្រស្តីេនកនុង្រកុម្របឹក��ុ ំ
សងក ត់ % -

៩,០
(២០០២)

១៥,១ 
(២០០៧) 

១៧,៨
(២០១២)

២៥

(៣d) បញចបអំ់េពើហិង�េលើេយនឌរ័ 

17 
ចំនួនដងករករពរអំេពីហងិ�េលី្រស្តីេភទ ែបង
ែចក�មប�្ហ    

ចំនួន
ដង ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

ŪĠķĮ៖ Ū₤У₣ЯĩĕŁũ 

េទះជដូចេនះក្តី ទងំសូចនករៃនករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្តែផនកនេយបយ និងេស�
��រណ�ែផនកេយនឌ័រ បនបង្ហ ញពីករែកលម្អយ៉ងខ្ល ងំ េទះបីជមនក្រមិតលេម្អ�ងក្តី ជពិេសស 
គឺសមម្រតៃន�សន�របស់្រស្តីកនុងរដ្ឋសភ និងសមម្រត្រស្តីជរដ្ឋេលខធិករ។ វឌ�នភព
ៃនេយនឌ័រកនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចច េនមនក្រមិតទបជងចំណុចេ�េនេ�យី ជពិេសស ្រស្តីេធ្វីករងរ
មនេប�វត�រេ៍នកនុង្រគប់វស័ិយ និងវឌ�នភពថមីៗ េនះ កនុងវស័ិយ�ស�ហកមមនិងកសិកមម ែដលបង្ហ ញថ 
សូចនករទងំពីរ្រតូវបនេធ្វីឲយសេ្រមចចំណុចេ�េនឆន ២ំ០០៥ និង២០១០ បនថយចុះបន្តិច
េនឆន ២ំ០១៥។  

��រ�្ឋ ភិបលកមពុជបនយកចិត្តទុក�ក់យ៉ងខ្ល ងំ អំពី�� នភពអំេពីហងិ�្របឆងំនឹង្រស្តី 
បុ៉ែន្តេ�យ�រកង្វះទិននន័យ ពិតជមនករលំបកកនុងករេរ�ប�ប់អំពី�� នភពអំេពីហិង�្របឆងំ
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នឹង្រស្តី។ �ជរ�្ឋ ភិបលបនអនុម័តចបប់មួយចំនួនេនកនុងកំឡុងេពលៃន គ.អ.ស.ក. េដីមបី
ករពរសិទធិរបស់្រស្តីនិងកុមរ ី រួមទងំចបប់ស្តីពីករទប់�ក ត់អំេពីហិង�កនុង្រគួ�រនិងករករពរ
ជនរងេ្រគះ(ឆន ២ំ០០៥) និងចបប់ស្តីពីករប្រងក បករជួញដូរមនុស�និងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ(ឆន ំ
២០០៧)។ បែនថមេលីេនះេទៀត ែផនករសកមមភពទី២ េដីមបទីប់�ក ត់អំេពហីងិ�េលី្រស្ត ី ្រតូវបន
្របកសផ�ព្វផ�យេនឆន ២ំ០១៥។ 

ជទូេទ សមភពេយនឌ័រ គឺជវសិ័យគន្លឹះែដលមនិទន់សេ្រមចបន�មេគលេ�កំណត់ 
ែដលទមទរឲយេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េនកនុងរេបៀប�រៈ គ.អ.ច.ក.។ ករអនុវត្តេយនឌ័រេនះ េផ្ត ត
េលីវសិ័យជក់�ក់ ែដលេលីកកមពស់ទិននន័យអប់រ ំ និងបង្ហ ញពីឆនទៈរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជកនុង
ករសេ្រមចបននូវសមភពេយនឌ័រកនុងេស���រណៈ។ ករ្របយុទធ្របឆងំនងឹអំេពហីងិ�េលី្រស្តី 
គឺជបញ្ហ ជក់�ក់មួយ េហយីករកំណត់ទនិនន័យែដល�ចទុកចតិ្តបន គឺជ�ទិភពខពស់បំផុត។     

២.៣.៤- េ�លេ�ទី៤ : កតប់នថយមរណភពកុមរ
ដូចមនបង្ហ ញចបស់េនកនុង��ង ២.៥ កមពុជសេ្រមចបនលទធផលគរួឲយកត់សមគ ល់ េលី

េគលេ�េនះ �មរយៈសូចនករមូល�្ឋ នចំនួន២(អ្រ�មរណភពទរកនិងកុមរេ្រកម�យុ៥ឆន )ំ 
បង្ហ ញថ បនសេ្រមចេនមុនេពលកណំត់។ សូចនករពក់ព័នធនឹងកុមរទទួលបនថន �៉ំក់�ងំបងក រ 
និងសមម្រតករបំេបកូនេ�យទឹកេ�ះម្ត យ ក៏បនបង្ហ ញពីលទធផលល្អកនុងករអនុវត្តផងែដរ។ 
េទះជដូចេនះក្ត ីករេធ្វឲីយ្របេសីរេឡងីជងេនះ េនែតជ្របករចបំច់។ 

″Ŭ₣Ư.̣ŁũΒĕНŷĳŉЮýŲЮţ◦Б̉аĕÐ.Β.₤..

ល.រ ចំណុចេ�/ សូចនករ
សមទិធផល

�ក� ២០០០ ២០០៥ ២០១០
២០១០ 
ជកែ់ស្តង

២០១៥ 
ចំណុចេ�

(៤a) កតប់នថយ���មរណភព�រក (4a)

1 
អ្រ�មរណភពទរកឲយេន៥០ កនុងឆន ំ
២០១៥

 /១០០០
កំេណីតរស់ 

៩៥
(១៩៩៨)

៦៦,០ ៤៥,០ 
២៨

(២០១៤)
៥០

(៤b) កតប់នថយ���មរណភពកុមរេ�កម�យុ ៥ឆន ំ

2  អ្រ�មរណភពកុមរេ្រកម�យុ ៥ឆន ំ
 /១០០០
កំេណីតរស់ 

១២៤,០
(១៩៩៨)

៨៣,០ ៥៤,០ ៣៥ ៦៥

(៤c)បេងកីនករផ្តល់�ក�់ងំដល់កុមរ 

3 
កុមរេ្រចីនជង៩០% ទទួលបនករចក់ថន  ំ�៉
ក់�ងំ  

%  ៧១,០ ៧៩,០ ៩២,០ 
៩៨

(២០១៤)
>៩០

(៤d) បេងកើនករបំេ�េ���ល់កុមរ 

4 
បេងកីនករបំេបេ�ះដល់កុមររហូតដល់�យុ៦
ែខ ឲយបន៧០% 

%  ១១,៤ - ៧៤,០ ៩៣
(២០១៤)

៧០

ŪĠķĮ : Ū₤У₣ЯĩĕŁũ 
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�មករសេងកតបង្ហ ញថ ភពេជគជ័យែដលទទលួបនមកេនះ េលចេចញពីលទធផលៃន
ករេធ្វីឲយ្របេសីរេឡងីេស�ទងំ២្របេភទ គឺេស�ែថទមុំននិងេ្រកយស្រមលកូន(បុគគលិកសុខភិបល
មនជំនញនិងករផ្តល់សមភ រៈសុខភិបល) និង កំេណីនយ៉ងទូលំទូ�យែផនកេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច 
(ករកត់បនថយភព្រកី្រកនងិេធ្វឲីយ្របេសីរេឡងីខងែផនក��រូបតថមភ)។ �មករវភិគេនថន ក់េ្រកម
ជតិ េ�យេ្រប្ីរបស់ទិននន័យអេងកត្របជ�្រស្តនិងសុខភពកមពុជ បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ថ គឺេន
្រគប់�ជធនីេខត្តេទះ�ច់្រសយលក្តី ក៏សេ្រមចបនសូចនករេនះ។ ភព្របេសីរេឡងីេនះ្រសបជ 
មួយនឹងវធិនករននរបស់�ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ ែដលបន�ក់េចញេដីមបេីលីកកមពស់សុខុមលភព
របស់្របជជន និងទិននន័យពី�យុកលសងឃមឹរស់ពកីំេណីត ែដលបនពិភក�េនកនុងជពូំកទី១។ 
បុ៉ែន្ត ភពខុសគន ពីេខត្តមយួ េទេខត្តមយួ គឺជឫសគល់ៃនវសិមភព ចណូំលនិងជីវភពរស់េន ករ
ទទួលបនេស�ែថទសុំខភពែដលមនគុណភព និងេស��ធរណៈេផ�ងេទៀតរបស់្របជជន។ 

២.៣.៥- េ�លេ�ទី៥ : កតប់នថយមរណ�ពម�

េគលេ�ទី៥ ជគូជមួយេគលេ�ទី៤ ក៏្រតូវបន�យករណ៍ថ មនករអនុវត្តយ៉ងល្អ
្របេសីរ េ�យសេ្រមចបនចំណុចេ�២ កនុងចំេ�មចំណុចេ�ចំនួន៣ គឺអ្រ�មរណភពម� និង  
អ្រ�ផ្តល់កេំណីត បុ៉ែន្តចំណុចេ��ក់ព័នធនឹងករែថទេំ្រកយេពលស្រមល និងករេ្រប្ីរបស់វធិី
�្រស្តពនយរកំេណីត មិនសេ្រមចបន�មករកំណត់េទ។ ��ង ២.៦ បង្ហ ញពីករេធ្វឲីយ្របេសីរ
េឡងីធតុចូលេវជជ�្រស្តសំខន់ៗ រមួមន វត្តមនៃនបុគគលកិសុខភិបលមនជំនញស្រមប់ករ
ស្រមលកូនបនេកីនេឡងីដល់៨៥% និងស្រមបក់រែថទេំ្រកយេពលស្រមលបនេកនីដល់៩០% 
និងចំនួនៃនស្រមលេ�យករវះកត់មនករេកីនេឡងីខពស់។ លទធផលេនះេកីតេចញពីករព្រងីក
្របព័នធែថទសុំខភពរបស់កមពុជ ជពិេសស េនតបំន់�ច់្រសយលនងិតបំន់ែដលមនករអភវិ��
េសដ្ឋកចិចទប ែដល្រតូវបនផ្តល់�ទិភពេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ 

″Ŭ₣Ư.̀ŁũΒĕНŷĳŉЮýŲЮţ◦Б̣аĕÐ.Β.₤..

ល.រ  ចំណុចេ�/ សូចនករ 
សមទិធផល

�ក�  ២០០០  ២០០៥ ២០១០ 
២០១០ 
ជកែ់ស្តង 

២០១៥ 
ចំណុចេ�

(៥a) កតប់នថយ�្រ�មរណ�ពម�និងករស្រមលកូន

១ 
អ្រ�មរណភពម� (កនុង១០០ ០០០
កំេណីតរស់) 

អ្រ� 
៤៣៧

(១៩៩៧)
៤៧២ ២០៦ 

១៧០
(២០១៤)

២៥០

២ 
សមម្រតៃនករស្រមលកូនជមយួ
បុគគលិកសុខភិបលជំនញ

% ៣២ ៤៤ ៧១ 
៨៩

(២០១៤)
៨៩

៣ 
សមម្រតៃនករស្រមលកូនេ�យវធីិវះ
កត ់

% ១,១២ ១,១៨ ២,៥៦ 
៥,៣៧

(២០១៤)
៤

(៥b) េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងករេ្របើ្របស់មេធយបយពនយរកំេណើ ត និងេស�ែ��មុំននិងេ្រកយស្រមលកូន 
4  សមម្រតៃន្រស្តីេរៀបករ េ្របី្របសម់េធយ %  ១៩ ២១ ២៤,៨២ ៣៥ ៦០
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បយពនយរកំេណីតទំេនីប (២០០៨) (២០១៤)

5 
សមម្រត្រស្តមីនៃផទេពះ ទទលួបនករ
ពិនិតយៃផទេពះ២ដងឬេ្រចីនជងេនះ 

%  ២៥,៤ ៥២,២ ៧២ 
៩០,៥

(២០១៤)
៩០

(៥c) កតប់នថយអ្រ��្តល់កំេណើ ត 
6  អ្រ�ផ្តល់កំេណីតសរុប %  ៤,០ ៣,៤ ៣,០ ២,៧ ៣,០
ŪĠķĮ : Ū₤У₣ЯĩĕŁũ 

េទះជដូចេនះក្ត ី ្របករសំខន់េយងី្រតូវទទួល�គ ល់ថ តៃម្លៃនចណុំចេ�របស់អ្រ�មរណភព
ម�ែដលបនកំណត់ េនមនក្រមិតខពស់េនេឡីយេធៀបនឹងស្តង់�អន្តរជតិ។ ផទុយេទវញិ 
កំេណីនៃនករចំ�យស្រមប់ករងរេនះ មនក្រមិតខពស់ែដលទមទរឲយមនករេ�ះ្រ�យពី
គុណភពនិង្របសិទធភពៃនករអនុវត្តករងរ។ បញ្ហ ្របឈមពក់ព័នធនឹងករេ្របី្របស់ករពនយរ
កំេណីត ទទលួបនែត៣៥% បុ៉េ�្ណ ះេធៀបនឹងចណុំចេ�កំណត់៦០% េហយីករមនៃផទេពះកនុង  
វយ័ជំទង់េនែតមនក្រមតិខពស់។ អត្តចរតិៃនករអនុវត្តមនិល្អមយួចំនួនទមទរឲយមនករែកែ្រប 
ែដល្រតវូបនបេងកីតេឡងីេ�យវប�ធម៌នងិទេំនៀមទម្ល ប់្របៃពណី។ �ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ បននងិ
កំពុងេបះជ�ំនេទមុខេលីរេបៀ�រ�េនះ �មរយ� កមមវធិ១ី០ចណុំចស្តពីសុីខភព ។

២.៣.៦- េ�លេ�ទី៦: ករ្របយុទធ្របឆងំេ�េ�គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ ជំង្ឺរគុនចញ់ នងិ
ជំងឺេ��ង�េទ�ត 

ករអនុវត្តចណុំចេ�៣ េនកនុងេគលេ�ទី៦ េនះទទលួបនលទធផលច្រមុះ(��ង ២.៧)។ 
កមពុជសេ្រមចបនេជគជ័យនូវចំណុចេ�ពក់ព័នធនងឹេ្រប�៉ឡង់េមេ�គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ចំណុច
េ�ពក់ព័នធនងឹ្រគុនចញ់ និង ចំណុចេ�ពក់ព័នធនងឹជំងឺរេបង។  

េគលនេយបយពតិជមន�រ�សំខន់ កនុងករកត់បនថយអ្រ�មរណ�េ�យជំង្ឺរគុនចញ់ 
និងកត់បនថយជំងឺរេបង (អ្រ�េ្រប�៉ឡង់្រតូវបនកត់បនថយេនេពលែដលេធ្វីករព្រងីកករអនុវត្ត
យុទធ�្រស្តដូតស៍ (DOTS) ដល់ថន ក់មណ្ឌ លសុខភពទងំអស់េនទូទងំ្របេទសចប់ពីចុងឆន ំ
២០០៤មក)។ 

ដូចគន នឹងចណុំចេ�េផ�ងេទៀតែដរ ក្រមិតខុសគន យ៉ងេ្រចីនេនែតបន្តេកតីមនេនកនុង
តំបន់ចេំពះជងំឺទងំេនះ។ បញ្ហ េនះ គឺមួយែផនកពក់ព័នធនឹងតបំន់ភូមិ�្រស្ត(ដូចជេខត្តែដលមន  
ដង់សុេីតមូសមនក្រមិតខពស់) មួយែផនកពក់ព័នធនឹង�ថ នភពេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច (្រគួ�រ្រកី្រកមន
បញ្ហ ្របឈមត្រមវូករេ្រចនី េហយីមនលទធភពតចិតួចកនុងករទទួលបនករពយបលេ�យខ្លួនឯង។ 
បញ្ហ ធនធននិងករែបងែចកធនធនេនះដល់សកមមភពករងរ េហីយេស�ៃន្របព័នធសមភពេន
មូល�្ឋ ន េនែតមនក្រមតិទងំគុណភពទងំថវកិគ្ំរទ។        
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ចំណុចេ�/ សូចនករ �ក�
សមទិធផល

២០០០ ២០០៥ ២០១០
២០១៥ 
ជកែ់ស្តង

២០១៥ 
ចំណុចេ�

(៦a) កតប់នថ��្រ�េ្រប�៉ឡងេ់មេ�គេ��ស៍កនុងចំេ�ម្របជ�នទូេទ 

អ្រ�ផទុកៃនេមេ�គេអដស៍ %  ១,៦ ១,១ ០,៨ ០,៦ <០,៦

(៦c) កតប់នថ��្រ��្ល បេ់���ំងឺ្រគុនចញ់ 

េ្រប�៉ឡង់ៃនជំងឺរេបង្រគប់ទ្រមង់ 
/ŪĠďĄĕ

ơƠƠƠƠƠĜ с ១ ៦២០ ១ ២៣០ ៨៧៥
៦៦៨ 

(២០១៤) 
៨៣៥

អ្រ��្ល ប់េ�យជំងឺរេបង
/ŪĠďĄĕ
ơƠƠ.ƠƠƠ
Ĝс

១២៨ ៩៣ ៦៨
៥៨ 

(២០១៤) 
-

(៦c) កតប់នថ��្រ��្ល បេ់���ំងឺ្រគុនចញ់

អ្រ��្ល ប់េ�យជំងឺ្រគុនចញ់
/ŪĠďĄĕ

ơƠƠƠƠƠĜ с ៥,៣ ១,៤ ០,៩៨
០,០៧ 

(២០១៤) 
០,៧៨

ŪĠķĮ : Ū₤У₣ЯĩĕŁũ 

២.៣.៧- េ�លេ�ទី៧ : ធនចីរភពបរ�ិថ ន

េគលេ�ទ៧ីស្តីពីចីរភពបរ�ិថ ន បង្ហ ញពីបញ្ហ ្របឈមចមបងៗរបស់កមពុជ និងមន
ចំណុចេ�សំខន់ចំននួ៤ និងសូចនករមួយចំនួនធំ (��ង ២.៨)។ កនុងេគលេ�េនះ ជទូេទ 
មនករពិបកកនុងករផ្តល់អនុ�សន៍ពីករអនុវត្ត េ�យតៃម្លចំណុចេ�ស្រមប់ឆន ចុំងេ្រកយ
របស់ចំណុចេ�ទី១មិន្រតូវបនកំណត់េទ (ករបញចូ លករអភិវ��្របកបេ�យចីរភពេទកនុងេគល
នេយបយជតិ និង�្ត រេឡីងវញិធនធនបរ�ិថ នែដលបនបត់បង់)។ បែនថមេលីេនះេទៀត 
ជមួយគន នឹងចំណុចេ�ទ២ី (បេងកីនសមម្រត្របជជនមនលទធភពេ្របី្របស់ទឹក�្អ ត) និងទី៤ 
(បេងកីនសមម្រត្របជជនទទួលបនសុវតថិភពដីធ្ល)ី មនវ��នភពយ៉ងខ្ល ងំ ចំណុចេ�ទី៣ ស្តីពី
កត់បនថយករេ្របី្របស់អុសស្រមប់ចម្អិន��រ មនិបនសេ្រមច�មករកំណត់េឡយី។ េទះបជីសថិត
េនេ្រកមេគលេ�ែតមួយក៏េ�យ  ចំណុចេ�ទងំេនះ មនបរបិទនិងទសិេ�ខុសៗគន យ៉ងេ្រចីន។ 

កររកេឃញីដ៏សខំន់មយួពីចំណុចេ�ៃនសូចនករ បង្ហ ញថ ករករពរបរ�ិថ នធមមជតិ
េនកមពុជកនុងដំ�ក់កល គ.អ.ស.ក. េនមនក្រមិតេនេឡយី។ ៃផទដី្រគបដណ្ត ប់េ�យៃ្រពេឈ ី
បនថយចុះេនកនុងកំលុងេពលេនះ ជមួយគន នឹងផលប៉ះពល់ជអវជិជមនេទេល្ីរបព័នធេអកូឡូសុី។ 
េនកនុងឆន ចុំងេ្រកយៃនដ�ំក់កល គ.អ.ស.ក. �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនកំណត់ និងបនែកទ្រមង់
វធិី��ស្តរបស់ខ្លួនស្រមប់េ�ះ្រ�យបញ្ហ េនះេ�យបេងកីតេឡងីនូវសហគមន៍ៃ្រពេឈ ី ជំរុញនងិ
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េលីកទកឹចិត្តឲយ�េំដមីេកស៊ូជំនសួឲយករបត់បង់ៃ្រពេឈ ីនងិបេងកីនៃផទដៃីនតបំន់ករពរ។ បញ្ហ េនះ
្រតូវបនបញជ ក់ថ សកមមភពេនះ្រតូវករេពលេវ�យូរ េដីមបីទទួលបនលទធផលែដលចង់បន។ 
ពក់ព័នធនឹងជលផល លទធផលែដលទទួលបនមនលកខណៈវជិជមនេ្រចនី េ�យចនំនួសហគមន៍
េន�ទមនករេកីនេឡងី ករលុបបំបត់ឡូតិ៍េន�ទ និងករព្រងីកតំបន់អភរិក�។ 

ករទទួលបនទឹក�្អ តបរេិភគនិងអនម័យ ែដលជចំណុចេ�សំខន់មួយេផ�ងេទ�ត
របស់េ�លេ�ទី៧ ៃន គ.អ.ស.ក. មនវ��នភពគួរឲយកត់សមគ ល់ ទងំេនកនុងតំបន់ជនបទនិង
តំបន់ទ្ីរបជុំជន គឺសេ្រមចបនេជគជ័យ និងមុនេពលេវ�កណំត់។ លទធផលេនះ ផ្តល់នូវមូល�្ឋ ន
្រគឹះមួយស្រមប់េបះជំ�នេ�មុខ េទះបីជក្រមិតៃនករសេ្រមចបនអនម័យេនទបជងស្តង់�
អន្តរជត។ិ លទធផលៃនករសេ្រមចបនេលីចំណុចេ�ពក់ព័នធនឹងករកន់កប់ដីធ្ល្ីរបកបេ�យសុវតថិភព
មនក្រមិតខពស់ ែដលករចុះេឈម ះេលីកមមសិទធិដីធ្លីបនេកីនេឡីងពី១០% េនឆន ២ំ០០០ ដល់
៥៨%េនឆន ២ំ០១៥។ 

ចុងេ្រកយ ចំណុចេ�ពក់ព័នធនឹងករពងឹែផ្អកេលីអុសកនុងករចម្អនិ��រ មិនបនសេ្រមច
�មករកំណត់េទ។ បញ្ហ េនះ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជចបំច់្រតូវជំរុញកចិចខិតខំ្របឹងែ្របងបន្តេដីមបី
បេងកីត្របភពជំនួសនិងជរំញុ្របជជនឲយេ្របី្របស់ច្រងក នចម្អិន��រេ�យ�នធនៈ។          

″Ŭ₣Ư.៨ŁũΒĕНŷĳŉЮýŲЮţ◦Б́аĕÐ.Β.₤..

ល.រ សូចនករ �ក� ២០០០ ២០០៥ ២០១០ ២០១៥
ជកែ់ស្តង

(៧a) បញចូ លេគលករណ៍អភ�ិ��ន�៍បកបេ�យចីរភព និងករថយចុះៃនធនធនធមមជតិ 

១ គ្រមបៃ្រពេឈ ី
% ៦៣,៧ ៥៩,១ ៥៧,១ ៤៩,៩

(២០១៤)

ពន់ហ .ត.  ១១ ៥៤០ ១០ ៧៣០ ១០ ៣៦៣ ៩ ០៥៦
(២០១៤)

២ សហគមន៍ៃ្រពេឈ ី ចំនួន ២៦៤ ៤០២ ៤៤១ ៤៩៧
ហ .ត. ១៧៩ ០២១ ៣៨០ ៥៨៩ ៣៩១ ៨៣១ ៥១៤ ៨៣៤

៣ សហគមន៍ៃ្រពេឈបីនចុះបញជ ីផ្លូវ
ករ 

ចំនួន - - ២៣៣ ៤០១ 
ហកិ� - - ២៣០ ៣៧០ ៣៣៨ ៣១៧ 

៤ ៃផទដីេកសូ៊កសិ�ស�ហកមមវនិិ
េយគ 

ពន់ហ.ត. ៥៧ ៥០ ៥៤ ៥៥,៩

៥ ៃផទដីេកសូ៊កសិ�ស�ហកមមវនិិ
េយគ 

ពន់ហ.ត. ៣៤.៦
(២០១០)

៦៦.៥
(២០១១)

១១៨,៤
(២០១២) ១៣៥,៤(២០១៣)

៦ ៃផទដីេកសូ៊្រគួ�រ ពន់ហ.ត. ៨៨,៩ 
(២០១០)

៩៥,៩
(២០១១)

១០៦,៧
(២០១២) ១៣៧,៤(២០១៣)

៧ 
ៃផទដីតំបនក់រពរធមមជតិ២៣
កែន្លង 

ពន់ហ.ត. ៣ ២៦៣ ៣ ១១១ ៣ ១០១ ៣ ០៩៨

៨ 
សហគមនតំ៍បនក់រពរធមម
ជតិ 

ចំនួន ៤ ៥៩ ៩៨ ១២៩
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ល.រ សូចនករ �ក� ២០០០ ២០០៥ ២០១០ ២០១៥
ជកែ់ស្តង

៩ 
ចំនួនម្រន្តីអនុរក�េនកនុងតំបន់
ករពរ 

តំបន់ ៣២៥ ៧០០ ៤៨០ ៩៦០

១០ 
ករកត់បនថយចំននួឡូតិ៍េន�ទ
េទដល់សហគមន៍មូល�្ឋ ន  

% - ៥៦,៤ ៥៦,៧ ៨៩,៨

១១ 
ករចប់្រតី - ្រតីទឹក�ប ្រតី 
សមុ្រទ និង�រវីបបកមម  

ពន់េ�ន 
១៣៦

(២០០២)
៣៥៤.៩ ៥៥០ 

៦៧៤
(២០១៤)

១២ សហគមន៍េន�ទ ចំនួន - ៤៤០ ៤៦៩ ៥១៦
(៧b) សេ្រមចឲយបន ករទទួលបនទឹកសុវតថិភពបរេិភគ និងអនមយ័ េនតំបនជ់នបទនិងតំបនទី់្របជំុជន 

១៣ 
សមម្រត្របជជនេនតំបន់
ជនបទ ែដលទទួលបនទឹក�្អ ត
េ្របី្របស់  

% 

២៤,០
(១៩៩៨)

៤១,៤
(២០០៨)

៤៣,៤៩ 
៥០

(២០១៤)

១៤ 
សមម្រត្របជជនេនតំបន់ទី្របជំុ
ជន ែដលទទលួបនទឹក�្អ តេ្របី
្របស់ 

% 

៦០,០
(១៩៩៨) - ៨០,៥ 

៨០,៧
(២០១៤)

១៥ 
សមម្រត្របជជនេនតំបន់
ជនបទ ែដលទទួលបនេស�អន 
ម័យ  

% 

៨,៦
(១៩៩៨) 

១៦,៨
(២០០៥) 

២៩,២ 
៤៦,២

(២០១៤)

១៦ 
សមម្រត្របជជនេនតំបន់ទី្របជំុ
ជនែដលទទលួបនេស�អនម័យ % 

៤៩,០
(១៩៩៨) 

- ៨៦,៦ 
៨៩,០

(២០១៤)
(៧c) កតប់នថយ ករពឹងែផ្អករបស់្រគួ�រកមពុជ េលើអុសស្រមបេ់្របើជថមពល ឲយេន្រតឹម៥២%

១៧ 
កត់បនថយ ករពឹងែផ្អករបស់្រគួ�រ
កមពុជ េលីអុសស្រមប់ចម្អិន��រ  % 

៩២,០
(១៩៩៣) 

៨៤,០ ៧៩,៥ 
៧៤,៨

(២០១៤)
(៧d) បេងកើនសមម្រត្របជជនកនក់បដី់ធ្លី្របកបេ�យសុវតថិភព

១៨ 
បេងកីនសមម្រត្របជជនកន់កប់
ដីធ្លី្របកបេ�យសុវតថិភព

%  ១០,០ ១៥,០ ៣២,០ ៥៨,០

ŪĠķĮ : Ū₤У₣₤ЊņŊ ũНŁš ŪĠŌŀс ĕЊ₣Юĕ⅜◦ 

២.៣.៨- េ�លេ�ទី៨ : បេងកើតភពជៃដគូជសកលស្រមបក់ិចចអភវិ��

េ�លេ�ទី៨ ៃន គ.អ.ស.ក. ករបេងកីតភពជៃដគូជសកលស្រមប់កិចចអភវិ��ន៍ ្រតវូបន
េផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េលីប�្ត ្របេទសអភិវ��កនុងពិភពេ�ក និងភជ ប់េទនឹងកិចច្រពមេ្រពៀង
មុ៉ងេតរែីដលប�្ត ្របេទសទងំេនះេប្តជញ អនុវត្តជថម ីកនុងកររមួចំែណកផ្តល់ជំនយួអភវិ��ផ្លូវករឲយដល់
ក្រមិតបទ�្ឋ ន្របមណ០,៧% ៃនផលតិផលកនុង្រសកុសរុបរបស់ខ្លួន។ េ�លេ�េនះ្រតូវបនកំណត់
៦ចំណុចេ� និងែចកេចញជ៣្រកុមគឺ ករេធ្វីឲយ្របេសីរេឡងីចបប់អន្តរជតិ ករែបងែចកធនធន
ជំនួយអភិវ��ផ្លូវករសំខន់ៗនិងបេចចកវទិយផងែដរ និង ក�ងនូវភពជៃដគូថមីកនុងចេំ�ម�ថ ប័ន
អន្តរជតិ។ 
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កមពុជមិនមនសូចនករជផ្លូវករស្រមប់ គ.អ.ស.ក. បុ៉ែន្ត បនអនុវត្តេទ�មលំហូរៃន
ធនធនជំនយួអភិវឌ�ន៍ផ្លូវករ និងបនែស្វងរកករព្រងឹងភពជៃដគូរបស់ខ្លួនជមួយតួអងគអន្តរជតិ
នន។ 

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ បនទទួលេជគជ័យកនុងករបន្តេកៀរគរធនធននងិេ្របី្របស់ធនធន
ទងំេនះស្រមប់ករអភវិឌ�េសដ្ឋកចិច សងគមកិចច។ ជនំួយអភិវឌ�ផ្លូវករសរុបបនេកីនេឡងីដល់១,៤៣
ពន់�នដុ�្ល រ�េមរកិ កនុងឆន ២ំ០១៤ េទះបីជបនទ ប់ពីេនះមក បនធ្ល ក់ចុះជបេណ្តី រៗក៏េ�យ។ 
បែនថមេលីេនះេទៀត សមម្រតៃនកមចសីមបទនស្រមប់េគលេ�ៃនករអភិវឌ� ជេរៀង�ល់េពលបន
ប្តូរេគលេ�េទរកករវនិិេយគកនុងែផនកេហ�្ឋ រចនសមព័នធេ្រចីនជងវស័ិយសងគមកិចច។ េពលអនគត
ដ៏ខ្លីេនះ ករផ្តល់ហិរញញបបទនរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ នឹង្រតូវផ្ល ស់ប្តូ របែនថមេទៀតេដីមបីធន
ករេកនីេឡងីៃនចំណូលពនធកនុង្រសុក នងិជំរុញករវនិេិយគរបស់ែផនកឯកជន។ េទះជដូចេនះក្តី េដីមបី
សេ្រមចបន�មេគលេ�េនះ ទមទរឲយមនករព្រងឹងសមតថភពនិងេ្រប្ីរបស់វធិី�្រស្តថមីៗ។     

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តកិរជមួយៃដគូអភិវឌ�នន �មរយ�ករ
េរៀបចយុំទធ�្រស្តៃនកិចចសហ្របតិបត្តិករអភិវឌ�នងិភពជៃដគូអភិវឌ� ឆន ២ំ០១៤-២០១៨ ែដល
បនកំណត់តនួទីនិងករទទួលខុស្រតូវចបស់�ស់ នងិករេរៀបចឲំយមនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ
ៃដគូអភិវឌ�។ 

ករែ្របក្ល យជ្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមិតទប និងករេធ្វីសមហរណកមមេទ
កនុងតំបន់កន់ែតសុីជេ្រមជងមុន�មរយ�ករបេងកីតសហគមន៍េសដ្ឋកិចច��៊ន ក៏បនបង្ហ ញពី
ក�នុវត្តភពថមីស្រមប់ករក�ងភពជៃដគូ នងិករេរៀនសូ្រតពីបទពេិ�ធពីមិត្តភក្តជិសមជិក
កន់ែតេ្រចនី និងពកីិចចសហ្របតិបត្តិករតបូងតបូងផងែដរ។ ករទក់ទញែផនកឯកជន ក៏ជែផនកមួយៃន
កិចចសហ្របតបិត្តិករកនុងតបំន់ផងែដរ។ ទស�ន�ៃនករេធ្វីហរិញញបបទនស្រមប់ករអភវិឌ�ែដលសំេ�
េលីករេរៀបចំែផនករលំហូរធនធនទងំអស់ ទងំែផនក�ធរណ�និងឯកជន កនុងនិងេ្រក្របេទស
្រតូវបនយកចិត្តទុក�ក់យ៉ងខ្ល ងំពី�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ េហយីករអនុវត្តករងរេនះនឹងមន�រ�សំខន់
កនុងករផ្តលជ់ធតុចូលដល់ គ.អ.ច.ក.។

២.៣.៩-េ�លេ��៩ី : ករេបសសម្អ តមនី សំណល់ជតផិទុះពីស្រងគ ម និងករសេ្រងគ ះ 
ជនពកិរេ���រមនី

ករបែនថមេគលេ�ទី៩ គឺជឧទហរណ៍យ៉ងចបស់ពីករទទួលយកយ៉ងេពញេលញនូវ
េគលេ�សកលននមក�ក់កនុងបរកិរណ៍កមពុជ។ ចំណុចេនះ គឺបង្ហ ញពីករេប្តជញ ចិត្តរបស់
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជកនុងករេបសសម្អ តមនីនិងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម េចញពីសហគមន៍មូល�្ឋ ន។ 
េនកនុងេគលេ�េនះ ្រតូវបនកំណត់នូវចំណុចេ�ចនំួន២គ៖ឺ កត់បនថយជនរងេ្រគះែដលបងកេឡងី
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េ�យ�រ្រគប់មីននងិសំណល់ជតផិទុះពីស្រងគ ម និងៃផទដីែដលបនេបសសម្អ ត្រគប់មីន និង
សណំល់ជតផិទុះពីស្រងគ ម។ 

ចំណុចេ�ទងំ២េនះ្រតូវបនកំណត់េ�យ�ជញ ធរកមពុជ្រគប់្រគងសកមមភពមីននិងសេ្រងគ ះ
ជនពិករេ�យ�រមនី និងមនេគលេ�ចមបង េដមីបសីេ្រមចឲយបនករលុបបំបត់កុឲំយមនជបន្ត
នូវមីននិងសណំល់ជតិផទុះពីស្រងគ មេ្រកមដីនិងេលដីកីមពុជ និងកុំឲយមនជនរងេ្រគះ (�្ល ប់និងរង
របសួ) េ�យ�រមីននិងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម។ ��ង ២.៩ បង្ហ ញយ៉ងចបស់ពវី��នភព
ែដលសេ្រមចបនេពញេលញស្រមប់ចណុំចេ�ទងំ២ េនឆន ២ំ០១៥។ ជករសំខន់ផងែដរែដល
្រតូវបញជ ក់ថ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជក៏បនជួយឧបតថមភនិង�្ត រនីតសិមបទដល់្របជជនែដលរងេ្រគះ
េ�យ�រមីននិងសំណល់ជតិផទុះពសី្រងគ ម។ ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតសិមបទ 
េ�យមនករគ្ំរទពៃីដគូអភិវ�� បនក�ងមជ�មណ្ឌ ល�្ត រនីតិសមបទចំននួ១៥  និងបនផ្តល់
ករ�្ត រនីតសិមបទដល់ជនរងេ្រគះ្របមណ១០០នក់ ជេរៀង�ល់ឆន ។ំ  

″Ŭ₣Ư.៩ŁũΒĕНŷĳŉЮýŲЮţ◦Б៩аĕÐ.Β.₤..

ល.រ  សូចនករ  �ក�  ២០០០  ២០០៥  ២០១០ 
២០១៥ 
ជកែ់ស្តង 

1  ចំននួៃនជនរងេ្រគះែដលបងកេឡងីេ�យ្រគប់មីន និងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម (�្ល ប់និងរបួស)
ចំណុចេ� នក់ ៥៧៥ ៣៥៧ ២២០ ១៣០
លទធផល នក់ ៨៥៨ ៨៧៥ ២៨៦ ៧៩

2  ៃផទដីែដលបនេបសសម្អ ត្រគប់មនី នងិសំណល់ជតិផទុះពសី្រងគ ម
ចំណុចេ� ហ.ត. ១ ៥៦២ ៤ ៤៦៦ ៥ ៣៧៤ ៥ ៩០៩
លទធផល ហ.ត. ៣ ២០៨ ៤ ០៦៥ ១១ ៩៥០ ១៦ ១០៤

ŪĠķĮ :  Ζďń ĊũņįОďŪÐĠсŪÐ₣₤ņŊļĮеČĳсņБĕĕЊ₣₤Юūİð йĄĕĮЊŁũЮŢŎ⅜ũņБĕ 

េនដំ�ក់កលដំបូងៃន្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ស.ក. �ជរ�្ឋ ភិបលមនករពបិកកនុងករកំណត់
ៃផទដីែដលមនបងកប់េ�យ្រគប់មីន និងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម េដីមបីកំណត់ធនធនស្រមប់
គ្ំរទដល់សកមមភពពក់ព័នធនងឹករេបសសម្អ ត្រគប់មីននិងសំណល់ជតផិទុះពីស្រងគ ម។ េនេពល
ែដលកមមវធិមីនកររកីចេ្រមីន ករពយករនងិចំណុចេ�របស់�ជញ ធរកមពុជ្រគប់្រគងសកមមភពកំចត់
មីននិងសេ្រងគ ះជនពិករេ�យ�រមនី កន់ែតមនភព្រតមឹ្រតូវ បុ៉ែន្តេជៀសមិនផុតពកីរជំរុញករ
េបសសម្អ តមីនឲយអស់ពីៃផទដីេឡយី។ បញ្ហ ្របឈមក៏បនបង្ហ ញផងែដរ ពទីឹកជំនន់ ែដលបនជន់លិច
ៃផទដីែដលបនេបសសម្អ ត្រគប់មីន និងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ មកន្លងេទនិងបន្របគល់ឲយ
្របជជនរស់េន។ តំបន់ទងំេនះជញឹកញប់្រតូវបន�ល�លេឡងីវញិេ�យ�រ្រគប់មីននិង
សណំល់ជតផិទុះពីស្រងគ មែដលនមំកេ�យទឹកជំនន់។ ករងរែដល្រតូវអនុវត្តេនៃថងអនគត ករងរ



ŪĠŠњ‗Ź ЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮņįОď ƯƠờ-ƯƠưƠ 

ЯĩĖ◦Бơ, ĄеĮР◦БƯ : Ų◦ċĩŲĕЊ₣Ġ◦ĮЊЮ⅜ĊĮБŁũ₤ЮŪņşģĕЮýŲЮţΒķЊŷűΘĕч₤΅₤℮ŷĳ℮ũшņįОď(Ð.Β.₤..) 32

សខំន់គ្ឺរតូវេរៀបចំែផនករែដលមនភព្រតឹម្រតវូនិងជក់�ក់និងបនបញជ ក់ចបស់ថ ករងរែដល
េនេសសសល់េនមនេ្រចីន។ 

្របភពធនធនពីបរេទស ស្រមប់ករេបសសម្អ ត្រគប់មីននងិសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម 
មនករថយចុះ ប�្ត លឲយមនសមព ធបែនថមេទៀតេលីករងររបស់�ជញ ធរកមពុជ្រគប់្រគងសកមមភព
មីននិងសេ្រងគ ះជនពិករេ�យ�រមនី។ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជនងឹែស្វងរក្របភពធនធនេដីមបគី្ំរទ
ដល់ករងរេ�ះមីនជ�ទិភពេនេពលអនគត។  

Ư.̉- ĠŔΆ şņġ₣ៗŁũЮđųЧŎĳĠĕЊ₣Ġ◦ĮЊЮ⅜ĊЯřŲ◦◦УŲģĕ

េនកនុងែផនកចុងេ្រកយេនះ នឹងបង្ហ ញពីបទពិេ�ធ និង បញ្ហ ្របឈមនន ែដលកមពុជ
ទទួលបនកនុងកំលុងៃនករអនុវត្ត គ.អ.ស.ក. ែដលេផ្ត តេលី៣ចណុំចសំខន់ៗ គឺ៖ (១) ករកំណត់
េគលេ�ៃន គ.អ.ស.ក. ែដលមិនទន់សេ្រមចបន ែដលនឹង្រតូវផ្តល់�ទិភពកនុងករងរអនុវត្ត 
គ.អ.ច.ក.។ (២) ករេរៀបចំែផនករ ករ្របមូលទិននន័យ និងបញ្ហ ៃនករ�ម�ន្រតួតពិនិតយនិង
�យតៃម្ល។ នងិ (៣) ករពិនិតយេមលីេឡងីវញិនិងែចករែំលកបទពិេ�ធ។  

 គ.អ.ស.ក. ែដលមនិទនស់េ្រមចបន៖  

្រសបគន ជមួយនឹងករពភិក�ខងេលី ចំណុចេ�មួយចំនួន្រតូវបនកំណត់ថមិនទន់
សេ្រមចបននឹង្រតវូបនផ្តល់�ទិភពខពស់អនុវត្តបន្តកនុង្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក.។ ចំណុចេ�ទងំេនះ 
ដូចមនេនកនុងបញជ ីខងេ្រកម ជមួយគន នងឹករ�យតៃម្ល�ទិភពៃនទំនក់ទំនងរបស់ចណុំចេ�
ទងំេនះ ជមួយនឹងសកមមភពេគលនេយបយ។

 កនុងេគលេ��ី១ :
o ចំណុចេ� (១.c) បេងកីនចំែណកៃនចំណូលទទលួបនេ�យ្របជជន្រកី្រកបំផុត
២០%ៃនចំននួ្របជជនសរុប។ ចំណុចេ�េនះទមទរឲយមនករធនចំណូលរបស់
្របជជន្រក្ីរកមនសមម្រតខពស់ជង្រកុមបញចភគេផ�ងេទៀត។ ចំណុចេ�េនះ គឺ
មនភពលេម្អ�ងតចិតចួ េធៀបនឹងគន្លងផ្លូវេឆព ះេ�រកករសេ្រមចបនេគលេ�ែដល
បនកំណត់ និងម៉្រទីសេផ�ងេទៀតែដលបង្ហ ញពីករេធ្វីឲយ្របេសីរេឡីងវសិមភព
ដូចេនះ �ជ�ទិភពមធយមឬទប។ ករងរេនះសេ្រមចបន�មរយ�ករបេងកីន
ក�នុវត្តភពេសដ្ឋកិចចដល់្រកុមនងិតបំន់ែដលមនជវីភពទបជងេគ និងករ�ក់
េចញនូវវធិនករជំនួយសងគមដល់្របជជន្រក្ីរក។

o ចំណុចេ� (១d) េធ្វីឲយ្របេសីរេឡងី�ថ នភព��រូបតថមភ នងិកត់បនថយភព្រកិន
របស់កុមរ េនមនគម្ល តពីេគលេ�ែដលបនកណំត់។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វីឲយ
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សេ្រមចបនចំណុចេ�េនះ គឺជ�ទិភពខពស់របស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ េនះគឺជ
ត្រមវូករៃនេគលនេយបយ និងទមទរនូវកិចចអន្ត�គមន៍មយួចំនួន រមួទងំ ជំនួយ
សងគម ជពិេសស ផ្តល់��របំប៉នដល់កុមរ  ផ្តល់��រដល់សសិ�េន��េរ�ន 
វធិនករសុខភព�ធរណៈ និងទំនក់ទនំងស្រមប់ករអភវិ��។       

 កនុ�������ី២ :
o ចំណុចេ� (២b) សេ្រមចឲយបន ១០០% អ្រ�ប�ច ប់ករសកិ�េនប�មសិក�និង
មធយមសិក� ែដលជគូនងឹអ្រ�ៃនករសិក� និងមនទិសេ�ៃនករ�្ល ស់ប្តូរដូចគន
កនុងេពលេវ�ដូចគន ។ លទធផលៃនករសេ្រមចបន មនក្រមិតលេម្អ�ងពគីន្លងេឆព ះ
េ�ករសេ្រមចបន�មករកំណត់ េហយីគម្ល តេនះបនបន្តរមួកន់ែតតូចវញិ ែដល
ករសេ្រមចបនចំណុចេ�េនះគឺជ�ទិភពក្រមតិមធយម។ កិចចខតិខ្ំរបឹងែ្របងេលី
េគលនេយបយ េដីមបេីធ្វឲីយ្របេសីរេឡងីគុណភពៃនករសិក� រមួជមួយនឹងករ
�ម�ន្រតួតពិនិតយែផនករដ្ឋបលេលីករសិក�របស់សិស�បន្របេសីរជងមុន �ច
នឹងរមួចំែណកដ៏ល្អកនុងករេធ្វីឲយសេ្រមចបនចំណុចេ��ងេលី។

 កនុ�������ី៣ :
o ចំណុចេ� (៣b) ស្តពីសិីទធអិ�ំចេសដ្ឋកចិចរបស់្រស្តី ជពេិសស តួនទរីបស់្រស្តកីនុង
ទផី�រពលកមម គឺជសូចនករគ្ំរទែដលបនែ្រប្របួលេ��មេពលេវ�កំណត់ សេ្រមច
បនេជគជ័យ�មកលកំណត់ េ្រកយមកបនធ្ល ក់ចុះវញិ។ ករ�រជ�ទភិព គឺករ
ពិនិតយេមលីេឡងីវញិនូវទនិនន័យចបំច់ននមុនេពលេធ្វីករកណំត់�ទិភព។

o ចំណុចេ� (៣c) េធ្វឲីយ្របេសរីេឡងីតួនទរីបស់្រស្តីេនកនុងវសិ័យ�ធរណៈនងិករ
េធ្វេីសចក្តសីេ្រមចចតិ្ត។  កនុងចេំ�មសូចនករចំនួន៥ ៃនចំណុចេ�េនះមនសូចនករ
ចំនួន២ សេ្រមចបន�មករកំណត់ និង សូចនករចំនួន៣េផ�ងេទ�តមិនបន
សេ្រមច។ េទះជដូចេនះ មនិមនតុលយភពេទេនកនុងតួនទីក្រមិតខពស់ ដូចជ រដ្ឋម្រន្តី
និងអភិបល�ជធនី េខត្ត េហីយេនះគឺជ�ទិភពខពស់ស្រមប់េធ្វីឲយសេ្រមចបន
តុលយភព។

 កនុ�������ី៦ :
o ចំណុចេ�(៦c) កត់បនថយបែនថមេទ�តេ្រប�៉ឡង់េមេ�គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ៈ េទះបី
ជមនវ��នភពគួរឲយកត់សមគ ល់ េ្រប�៉ឡង់េមេ�គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ េនមនក្រមតិ
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ខពស់េនកនុងតបំន់ខពង់�ប។ ទិននន័យរបស់ទីភន ក់ងរ្របយុទធ្របឆងំជំងេឺអដស៍អងគករ
សហ្របជជតិបនបង្ហ ញថមនករបន្តធ្ល ក់ចុះជបន្តបនទ ប់រហូតដល់០,៤% េនឆន ំ
២០១៦ ជករបញជ ក់ឲយេឃញីថ សេ្រមចបន�មចំណុចេ�។ 

 កនុ�������ី៧ :
o ចំណុចេ� (៧c) កត់បនថយករពងឹែផ្អកេលីអុសស្រមប់ចម្អនិ��រ មនវ��នភព
យតឺយ៉វ េហយីទមទរឲយមនសកមមភពស្រមប់ជំរុញឲយមនភពេជគជ័យចំណុច
េ�េនះ។  ករផ្តល់្របភពថមពល ្របកបេ�យចរីភពស្រមប់ជំនសួករេ្រប្ីរបស់អុស
គឺជគន្លឹះៃនភពេជគជ័យ ប៉ុែន្ត ្រតូវរមួបញចូ លគន ជមួយនឹងវធិនករននេដីមបែីកែ្រប
ទំេនៀមទម្ល ប់ ករអនុវត្ត នងិករយល់ដងឹពីទំេនៀមទម្ល ប់របស់្របជជន។

បែនថមេលីេនះេទៀត ព័ត៌មនមិន្រគប់្រគន់ស្រមប់ចំណុចេ� (៣d) កត់បនថយអំេពហីងិ�
្របឆងំ្រស្តី ែដលទនិនន័យស្រមប់គ្ំរទ�ក់ដូចជមនិ្រតវូបន្របមូល និងចណុំចេ� (៧a) កររមួ
បញចូ លេគលករណ៍ៃនករអភវិ��្របកបេ�យចរីភពនិងករខតបង់ៃនធនធនធមមជត ិ ែដលមនិ
បនកំណត់ពីចំណុចេ�ចុងេ្រកយេឡយី។ ចំណុចេ�ទងំ២េនះ គឺជត្រមវូករចបំច់ស្រមប់ករ
�ម�ន្រតួតពិនិតយ។ 

ពិនិតយជរមួ េគលេ�ជេ្រចីនៃន គ.អ.ស.ក. ែដលអនុវត្តេនថន ក់ជតបិនសេ្រមច�ម
ចំណុចេ�ចុងេ្រកយ បុ៉ែន្ត េនថន ក់េ្រកមជតិ មនភពខុសគន េ្រចនីពីតំបន់មួយេទតំបន់មួយ។ 
េលីសពេីនះេទៀត ភពខុសគន េនះមនទ្រមង់រមួមយួ គឺលទធផលល្អេនកនុងតំបន់សខំន់ៗ ែតពុំមន
លទធផលល្អេនតំបន់ែដលមនសកមមភពេសដ្ឋកិចចតចិ។ គម្ល តរ�ងតំបន់ភូម�ិ្រស្តេនះ គឺជសមសភព
បែនថមមួយៃនករងរែដល្រតូវអនុវត្តបន្ត េហយីនឹង្រតូវបនសនមតថមន�រៈសំខន់ស្រមប់ គ.អ.ច.ក. 
ែដលកណំត់ថ មិនេបះបង់នរ�មន ក់េនឯេកេឡយី។ និនន ករទងំេនះ គឺជភស្តុ�ងជក់ែស្តង 
េលីេគលេ�ស្តីពីភព្រកី្រក និងេគលេ�ជេ្រចីនស្តីពីេស��ធរណៈ ៃន គ.អ.ស.ក.។ 

Ư.̣- ŁũЮũЬĠşеЯĩĕŁũĕЊ₣ĠŔΆ ĖО₣Łũ″ņŢĕŪĳФĳĮЊĕЊĳŏĕЊ₣ǻŎĳаņų

ករេរៀបចែំផនករនិង�ម�ន ្រតួតពនិិតយអពំីលទធផល បនផ្តល់នូវបទពេិ�ធចំនួន២ ៃន
ករអនុវត្ត គ.អ.ស.ក. រមួទងំករប៉ន់�ម នពីចណុំចេ� ករ�ម�ន្រតួតពិនិតយ�មេពលេវ�
កំណត់ និងករ្របមូលទនិនន័យ។ 

ករកំណត់ចណុំចេ��ច្រតូវបនកំណត់�មលកខណវនិិចឆ័យ SMART ឬេទ។ ឧទហរណ៍ 
េតីចណុំចេ�េនះ ជក់�ក់ �ច�ស់ែវង �ចសេ្រមចបន េជឿទុកចិត្ត និងសេ្រមចបន�មេពល
េវ�កំណត់។   ស្រមប់រយៈេពលែវងៃនករេរៀបចំ និង មិនមន្របភពទិននន័យ គឺជបញ្ហ ្របឈម
ចមបង េហយី�មបទពិេ�ធទទួលបនកនុងកលុំងេពលអនុវត្ត គ.អ.ស.ក. បង្ហ ញថ ខណៈេពល
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ែដលកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្រតូវបនេធ្វីេឡីង េដីមបីកំណត់ចំណុចេ�ជតិឲយ្រតូវ�មលកខណវនិិចឆ័យ 
SMART ចំណុចេ�មួយចំនួន្រតូវបនែកស្រមួល និងកំណត់េឡីងវញិ េនកនុងដំ�ក់កលៃនករ
អនុវត្ត។ ករែកស្រមួលេនះ រមួមនបញចូ លទងំករផ្ល ស់ប្តូរ(ករបនធូរបនថយ) តៃម្លៃនចំណុចេ� នងិករ
េ្រជីសេរសីសូចនករបែនថម េដីមបេី្រប្ីរបស់ជមេធយបយជំនួសស្រមប់�ស់ែវងេនេពលែដលពុំមន
្របភពទិននន័យគ្ំរទដល់សូចនករ�មួយ។ េទះបីជករងរេនះគឺជែផនកមួយៃនដំេណីរករ�ម
�ន្រតួតពិនតិយនិង�យតៃម្ល ករផ្ល ស់ប្តូរទងំេនះចបំច់្រតូវបនេធ្វីេឡងី�មរយៈដំេណីរករេបីក
ទូ�យករពិនិតយេមីលេឡងីវញិេ�យភគីពីខងេ្រក និង្រតូវបនគ្ំរទេ�យភស្តុ�ង។ 

បែនថមេលីេនះ េ�យ�រែតបញ្ហ ្របឈមជភស្តុ�ង ករ�ម�នពីរយៈេពល (ចំណុចេ�
�មឆន )ំ គឺជវធិី��ស្តដំបូងនិងជទូេទវធិី��ស្តលីេនែអ៊ ្រតូវបនេ្របី្របស់។ េទះជដូចេនះក្តី 
បទពិេ�ធពកីរសេ្រមចបន គ.អ.ស.ក. បនបង្ហ ញថ សូចនករភគេ្រចនីទទួលបនលទធផលមិន
�មគន្លងលីេនែអ៊ េហយី្រទឹស្តីៃនករផ្ល ស់ប្តូរបង្ហ ញថ លទធផលេនះ្រតូវគន នងឹទ្រមង់ស្តង់�� (១) 
ជំ�នៃនករផ្ល ស់ប្តូ រ ជ កែន្លងែដលទទួលឥទធិពលពីករអនុវត្ត�្រស័យេទ�មធនធនែដលបន
ផ្តល់ឲយ (២) អិចសប ៉ូណងែ់សយល ែដលមនករែ្រប្របួលយតឺបុ៉ែន្តជំរុញែផនកេគលនេយបយឬសនទុះ
ៃនករផ្តល់ធតុចូល ឬ (៣) ឡូ�� រតី ករផ្ល ស់ប្តូរែដលបនផ្តួចេផ្តីមមនទំហធំ ំនិងមនករថយចុះ។ 
បែនថមពីេលីេនះ ទ្រមង់ៃនសូចនករេទល�ចផ្ល ស់ប្តូរកនុងរូបភពេ្រចនីែបប។  

ករកត់បនថយភព្រកី្រកកនុងេគលេ�ទី១ គឺជឧទហរណ៍ដ៏មន�រៈសំខន់ (រូបភព 
២.៣)។ និនន ករៃនចណុំចេ� ្រតូវបនកណំត់ែផ្អកេលីគន្លងបនទ ត់លេីនែអ៊ បុ៉ែន្ត ្រតវូបនែ្រប្របលួ 
យ៉ងឆប់រហ័សេទជទ្រមង់ឡូ�� រតី(ពឆីន ២ំ០០៧) ជមួយគន នឹងករថយចុះយ៉ងេ្រចីន។ លទធផល
េនះ មិនទន់បនឆ្លុះបញច ងំពីចំណុចេ�ចុងេ្រកយេនេឡយី។ 

ũРĠļĮƯ.ưÐĕų₣ĩųСŷĕЊ₣şе‗НşЮţũĠ₤сЮýŲЮţ◦БơаĕÐ.Β.₤.
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្របសិនេបីចណុំចេ�ចុងេ្រកយេនែតមនលកខណៈជក់�ក់និងមនករពក់ព័នធ េនះទមទរ
ឲយមនករវភិគសុីជេ្រម េនេដីម្រគ និងគន្លងែដលមិនែមនជលីេនែអ៊។ ករពិនិតយេមីលជ
្របច ំគរួែត្រតូវបនអនុវត្ត េដីមបេីធ្វីបចចុបបននកមមទ្រមង់ៃនករផ្ល ស់ប្តូរ�មេពលេវ�។ 

បទពេិ���ដលទទួលបនពកីរពិនិតយេមើល គ.អ.ស.ក. និងករេរៀបចំេដើមបទីទលួបន
េជគជយ័  
បញ្ហ ចុងេ្រកយ គឺសំេ�ករែបងែចកតួនទនីិងករទទួលខុស្រតូវ តួនទីៃនករផ្តល់

េយបល់ែផនកេគលនេយបយ និងករផ�រភជ ប់េទនឹងករវភិជធនធន (�មរយៈ ផ.យ.អ.ជ. និង
ែផនករថវកិ)។ 

ករគិតគូរជចមបង ចំេពះ្របព័នធកំណត់ចណុំចេ��មួយ គជឺករកំណត់តនួទីនិងករ
ទទួលខុស្រតវូរ�ង្រកសួង �ថ ប័ននន និង�រៈសខំន់�ច់េ�យែឡកពីគន  បុ៉ែន្តក៏ទទលួេជគជ័យ
កនុងករបញចូ លគន រ�ងករ�ម�ន្រតួតពិនិតយនិងករអនុវត្ត។ កនុងករណី គ.អ.ស.ក. េនថន ក់ជត ិ
្រកសួងែផនករគឺជ�ថ ប័នទទួលខុស្រតូវកនុងករដឹកន ំ ស្រមបស្រមួល និងពនិិតយេមលីករអនុវត្ត 
េហយី្រកសួង �ថ ប័នពក់ព័នធមនភរកិចចអនុវត្ត�មតួនទីកនុងវស័ិយនមីួយៗ។ ករេធ្វបីចចុបបននកមម 
និងករេរៀបចរំបយករណ៍ឲយបន្រតឹម្រតូវរមួទងំករផ្តល់នូវមតេិយបល់ នឹងមន្របេយជន៍ស្រមប់ 
អនកេរៀបចំេគលនេយបយ។ 

េនក្រមតិវស័ិយនិងថន ក់េ្រកមជត ិ វធិី��ស្តែដលអនុវត្តមនលកខណៈពិេសស។ ករ្រតតួ
ពិនិតយេនកនុងវស័ិយនមីួយៗ ្រតូវបនែបងែចករ�ង្រកសួងែផនករ ជមយួនឹង្រកសួង �ថ ប័នពក់ព័នធ 
�មរយៈករេរៀបចំ ��ងពិនទុ�មវស័ិយ ខណៈេពលែដលករអនុវត្តគឺជករទទលួខុស្រតូវរបស់
្រកសួង �ថ ប័ន។ េនះគឺជដំេណីរករដ៏ល្អ្របេសីរបំផុត ែដល្រកសងួ �ថ ប័នបនចូលរមួកន់ែតេ្រចីន 
េហយីជសខំន់ េគលេ�្រតូវបនសេ្រមចេ�យផទ ល់ �មរយៈសកមមភពរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល។ គួរ 
កត់សមគ ល់ថ គ.អ.ស.ក. រមួបញចូ ល្របេភទេគលេ�ទងំេនះ(ជញឹកញប់ េគលេ�ែដលមន
មូល�្ឋ នេលលីទធផលៃនករងរ�ធរណៈ) និងេគលេ�េផ�ងេទៀត ែដលករេធ្វីអន្ត�គមន៍ជផ្លូវ
ករ មនឥទធពិលជង ករអនុវត្តេ�យគម នអន្ត�គមន៍ (ឧទហរណ៍ លទធផលៃនភព្រកី្រកនងិបរ�ិថ ន)។ 
លកខខណ្ឌ ទងំេនះ បនធនថមនដំេណីរករល្អចេំពះវស័ិយអប់រនិំងសុខភិបល េហយី�ច 
និយយបនែដរថ វសិ័យទងំេនះបនទទួលលទធផលល្អ្របេសរីបំផុតកនុងករសេ្រមចបន គ.អ.ស.ក.។ 
ទងំេនះ ជបទពិេ�ធដ៏ល្អរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករេរៀបចរំេបៀប�រៈកមមវធិីេគលនេយបយ 
និងសមតថភពស្រមប់ករឈនេទសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ 

េនថន កេ់្រកមជតិ ករអនុវត្តទទួលបនលទធផលទប េទះបីជមនតំបន់មយួចំនួនទទលួ
បន��ងពិនទុ គ.អ.ស.ក. េពញេលញ។ កនុងខណៈេពលែដល្រតូវបនទទលួ�គ ល់ថ អំ�ចរបស់
ពួកេគមនក្រមិតកនុងករេធ្វឲីយមនឥទធពិលដល់ករវវិ�� និងករបង្ហ ញឲយេឃញីចបស់ពីភពទន់េខ�យ
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ៃនសមតថភពេនមូល�្ឋ ន ក៏គរួកតស់មគ ល់ផងែដរកនុងករកំណត់តួនទី �ចបង្ហ ញថ ករអនុវត្ត
ជក់ែស្តងមនភពខុសគន ពីតំបន់មយួេទតំបន់មយួ។ 

ចំណុច្របសព្វរ�ងករអនុវត្ត ករ�ម�ន្រតួតពនិតិយនិងករេរៀបចំរបយករណ៍ និងកិចច
ខិតខំ្របឹងែ្របងអនុវត្ត ែដលជទូេទសំេ�េលី ដំេណីរករផ្តល់មតេិយបល់ែផនកេគលនេយបយ  ក៏
មន�រ�សំខន់ផងែដរ េដីមបសីេ្រមចលទធផលៃនករអនុវត្ត គ.អ.ស.ក.។ ភពផ�រភជ ប់គន េនះ គឺ
សេំ�ករផ�រភជ ប់្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ស.ក. �មរយ�ករេរៀបចថំវកិនិង្របព័នធថវកិ េទនឹងេសចក្តី
សេ្រមចចិត្តែផនកេគលនេយបយ និងករវភិជថវកិ។ បទពិេ�ធទទួលបនពី គ.អ.ស.ក. មួយ
េផ�ងេទៀត គកឺិចចពិភក�ជមួយៃដគូអភិវ��នន និង អនកមនចំែណកពក់ព័នធនន �មរយ�យន្តករ
ៃន្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះ។ ជពិេសស ករផ�រភជ ប់យ៉ងល្អ ផ.យ.អ.ជ. និងែផនករ�ម
វស័ិយេ�យែផ្អកេលីបរបិទៃនភពជៃដគូ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងបន្តេទៀតគឺ េលីកកមពស់ដំេណីរ
ករេរៀបចំថវកិ បុ៉ែន្តដំេណីរករេនះកំពុងសថិតេនកនុងដំ�ក់កលកំណត់េនេឡីយ។ ជមួយេនះ
ែដរ មតិេយបល់ភគេ្រចីនេទេលកីរអនុវត្ត គ.អ.ស.ក. បនេធ្វីេឡងីកលពីអតតីកលែដលករ
អភិវ��េនមនក្រមតិទបេនេឡយី។ ដូេចនះ ករេលីកកមពស់ដេំណីរករៃនករផ�រភជ ប់ទនំក់ទំនង
ខងេលី កនុងដំ�ក់កលែដលធនធនកនុង្រសុកនងឹេដីរតួនទសីំខន់កនុងករអភិវ�� ពិតជមន�រ�
សខំន់ស្រមប់ឈនេទសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក។ ករពភិក�លម្អិត េនជំពូកទី៥។ 
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ជំពូកទី៣ : ្រកបខ័ណ្ឌ �������ិ���្របកប����ីរភពកមពុជ

ư.ơ Ю₤şŉБЮĩŉЧņ

ជំពូកទី៣េនះ បង្ហ ញពី្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ�អភិវឌ�្របកបេ�យចីរភពកមពុជ(គ.អ.ច.ក.) 
ែដលបនេរៀបចំនិងចង្រកងេឡងីេ្រកមករដឹកនរំបស់្រកសួងែផនករ។ ជំពូកេនះនឹងផ្តល់ព័ត៌មន
ដល់អនកមនចំែណកពក់ព័នធទងំអស់ អំពសីេំណីរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលនិងទទួលយកនូវមតិេយបល់
និងធតុចូលទក់ទងនឹងបញ្ហ មយួចំនួនែដល្រតូវេ�ះ្រ�យ។ ជំពូកេនះេផ្តមីេចញពីករពភិក�េល ី
ករេរៀបច្ំរកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. េ�យេ្របៀបេធៀបជមួយ្រកបខ័ណ្ឌ សកល និងករកណំត់អំពីបញ្ហ
្របឈមសំខន់ៗនិងសកមមភព្រតូវអនុវត្ត។

ư.ƯřеЮ‗ЧŁũЮũЬĠşеŪĠŠ њ‗Ź Ð.Β.ş..

បនទ ប់ពអីងគករសហ្របជជតិ បនអនុម័ត គ.អ.ច. សកលេនចុងឆន ២ំ០១៥ �ជរ�្ឋ ភិបល
កមពុជបន្របគល់សិទធិ្របទនដល់្រកសួងែផនករកនុងករដឹកន ំ និងស្រមបស្រមលួករងរេរៀបចំ
្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក.។ ដំេណីរករដំបូងបនចប់េផ្តមីពកីរជូនដណឹំងដល់្រគប់្រកសួង �ថ ប័ន និង
អនកមនចំែណកពក់ព័នធទងំអស់ រមួទងំសងគមសីុវលិ បនទ ប់មកេទៀត គឺដំេណីរករេរៀបច្ំរកបខ័ណ្ឌ  
គ.អ.ច.ក. ផ្លូ វករ។ ដូចករេរៀបចំេគលេ�អភិវឌ�ន៍សហស�វត�រក៍មពុជែដរ េគលករណ៍របស់
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ គបឺន�ុនំិងអនុម័តេគលេ� ករេ្រជសីេរសីចំណុចេ�និងករកណំត់សូចនករ 
េដីមបីបន�ុីជមួយបរបិទកមពុជ និងេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ មួយែដលកំណត់កនុងដំេណីរករេរៀបចំែផនករ
យុទធ��ស្តអភិវឌ�ន៍ជត។ិ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនទទួល�គ ល់ថមនករងរកន់េ្រចីន ជពិេសស
ទិននន័យស្រមប់ គ.អ.ច. សកល ែដលមនេគលេ�ចនំួន១៧ ចំណុចេ�ចំននួ១៦៩ និងសូចនករ
ចំននួ២៣០។ េលសីពេីនះេទៀត េគលករណ៍ស្រមប់អនុវត្តនិង�ម�ន្រតួតពិនិតយមនលកខណៈ
ខុសគន កនុងចេំ�ម្របេទសជសមជិកអងគករសហ្របជជតិ ែដលត្រមូវឲយ្របេទសជសមជិកដឹកនំ
េលីករងរេនះនិងមនសិទធសិេ្រមចទក់ទងនឹង្រកបខ័ណ្ឌ េនះ បុ៉ែន្តពងឹែផ្អកេល្ីរបព័នធទនិនន័យរដ្ឋបល
និង្របព័នធសថតិិជតិ។ 

េដីមបជីួយស្រមួលដល់ដេំណីរករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. �ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ បន
សហករជិតសនិទធជមួយ�ថ ប័នរបស់អងគករសហ្របជជតិផ្តល់ករវភិគដបូំងចំនួន២៖ ទ១ី គឺករ
�យត�ម្លរមួឆប់រហ័ស ែដលេធ្វេីឡងីកនុងឆន ២ំ០១៦ េ�យកមមវធិីអភិវឌ�សហ្របជជតិ្របចតំំបន់
�សុីប៉សុីហ្វុិច េ�យេ�្ត តេលីេគលេ� ចំណុចេ� ផ្តល់ជករ�យត�ម្លេលីេគលនេយបយនិង 
យុទធ��ស្តននរបស់កមពុជែដលមន្រ�ប់ ជពិេសស ផ.យ.អ.ជ. និង យុទធ��ស្ត�មវសិ័យនងិ
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អន្តរវស័ិយ។ ករ�យត�ម្លេនះផ្តល់ជករវភិគេលីករបន�ុ ីគ.អ.ច.ក.និង គ.អ.ច. សកល និងផ្តល់ជ
មូល�្ឋ នស្រមប់ករកំណត់�ទភិពេនេពលអនគត។ 

ũРĠļĮư.ơŁũǻŎĳаņųļĮĠĕ℮ОБýĖ ũǻ₣Ð.Β.ş.ĕЊ₣ЮýŲĕЮŗģŎĕЊ₣ŎН◦ċ⅜ū₤ŉďĳЊ

ŪĠķĮ : ŁũÐ‗ĜЮŢŎЯĩΔЮŲЧŪ ОņŁũİũΒķЊŷűΘĕчũĠ₤сΒ₣ ðŁũ₤΅ŪĠďďĳЊ ĂĖ еƯƠờ 

ករ�យត�ម្លេនះ បនបង្ហ ញពីទនំក់ទនំងរ�ងចំណុចេ�របស់ គ.អ.ច. (១០៩ចំណុចេ�
កនុងចំេ�មចំណុចេ�សរុប១៦៩) និង េគលនេយបយនិងយុទធ��ស្តរបស់កមពុជ េ�យបនេធ្វី
ករបន�ុទីងំ្រសុងចនំនួ៨៧ចំណុចេ� េ�យមនករបន�ុ�ីមវស័ិយចនំនួ១៧ចំណុចេ� និងមិន
មនករបន�ុចីំននួ១៧ចំណុចេ�។5 ដូចេនះ ចំណុចេ��ក់ព័នធរបស់ គ.អ.ច. ្របមណ៩៥% ្រតូវ
គន ជមួយរេបៀប�រ��នកមមវធិីនេយបយែដលមន្រ�ប់របស់កមពុជ ែដលផ្តល់ជមូល�្ឋ នស្រមប់ 
ករអនុមតេិលីេគលេ�នន និងករផ�រភជ ប់ទនំក់ទំនង្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. េទនឹងដំេណីរករ
េរៀបចែំផនករជតិ។   

ទ២ី គឺ ករ�យត�ម្លេលីសូចនករនិង្របភពទិននន័យរបស់អងគភពសថិតិរបស់អងគករ
សហ្របជជតិ កនុងឆន ២ំ០១៧។ េគលករណ៍�នករ�យត�ម្លេនះគឺពិនតិយេមីលករបន�ុ ី វដ្ដទិននន័យ 
និងគុណភព្របភពទិននន័យបចចុបបនន ស្រមប់គ្ំរទដល់ទិននន័យរបស់សូចនករ គ.អ.ច. ចំននួ២៣២ 
(សូចនករចំនួន២០៥ បនទ ប់ពីដកេចញសូចនករែដលមនិ�ចអនុវត្តបន)។ ករ�យត�ម្លេនះមន 
៣ែផនក គទឺិននន័យែដលមន្រ�ប់��ចផលិតបនេ�យងយ ទិននន័យែដល�ចេធ្វីបនេ�យត្រមូវ
ឲយមនកិចចខតិខំ្របងឹែ្របង និងទិននន័យែដលមនិ�ចផលិតបន។ បនទ ប់មកេទៀត ករ�យត�ម្លេនះ
បនេរៀបេចញជចំនូន១២៣សូចនករ ែដលេ្រជសីេរសីេ�យ��៊ន និងមនករ្រតតួពិនិតយេឡងី
វញិេលី្របភពទិននន័យែដលេរៀបចេំ�យេបសកកមមបេចចកេទសគ្ំរទេ�យសហគមន៍អរឺ ៉ុប េនចុងឆន ំ

5 ŁũЮŪĠЭĠЮĊЬĠЮĕйģĕЯĩΔЮŲЧ₤РşĜũşеĕУĕơƠ៩ : ĖО₣şеЮ₧ņ₤РşĜũ₤ũНĠşеĕУĕờ៩ Ōĕ̉ņЊĕΖşΒĕНŷĳŉģĕ ̉ưď
ņЮĊŜģŎ₤ŪŌĠсΒĕНŷĳŉşе‗НşЮţ ĕЊ₣ ơưď₤РşĜũĵсĮњĕċĕЕ₣ЮýŲЮţļĮďаřÐР 



ŪĠŠњ‗Ź ЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮņįОď ƯƠờ-ƯƠưƠ 
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២០១៧។ លទធផលជមូល�្ឋ ន ករវភិគេទេលីេគលគំនិត និង សូចនករ��៊ន្រតូវបនផ្តល់ជូន
េនកនុង��ង ៣ .១ និងរូបភព ៣.២ ខងេ្រកម។ 

″Ŭ₣ư.ơŁũǻŎĳаņųũĠ₤сΒ₣ ðļĮ₤□ЊĳЊũĠ₤сΒ₣ ðŁũ₤΅ŪĠďďĳЊ
₤ŉБĮБ⅜□ ĕļĮ₤РşĜũ

�រ����ម្លរបស់UNSD �រ����ម្លរបស់��៊ន ជេ្រមើសទ២ី 
ចំនួន %  ចំនួន %  ចំនួន % 

ទិនននយ័ែដលមន្រ�ប�់�ចផលិត
បនេ�យ�យ ៦៦ ៣២,២ ៥១ ៤១,៥ ៧០ ៣៤,១

ទិនននយ័ែដល�ចេ�្វីបនេ�យត្រមូវ
ឲយមនកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង

៩៤ ៤៥,៩ ៥០ ៤០,៧ ១០១ ៤៩,៣

ទិនននយ័ែដលមិន�ចផលិតបន ៤៥ ២២,០ ២២ ១៧,៩ ៣៤ ១៦,៦

ŪĠķĮ : ŁũÐ‗ĜЮŢŎЯĩΔЮŲЧΒ₣ ðļĮ₤□ЊĳЊũĠ₤сΒ₣ ðŁũ₤΅ŪĠďďĳЊ ĂĖ еƯƠớ 

ũРĠļĮư.ƯŁũǻŎĳаņų₤РşĜũ

ŪĠķĮ : ŁũÐ‗ĜЮŢŎЯĩΔЮŲЧΒ₣ ðļĮ₤□ЊĳЊũĠ₤сΒ₣ ðŁũ₤΅ŪĠďďĳЊ ĂĖ еƯƠớ 

ŪĠķĮ : ŁũÐ‗ĜЮŢŎЯĩΔЮŲЧΒ₣ ðļĮ₤□ЊĳЊũĠ₤сΒ₣ ðŁũ₤΅ŪĠďďĳЊ ĂĖ еƯƠớ 

ករ�យត�ម្លនីមួយៗបនកំណត់ភព្របឈមនន កនុងករេរៀបចំសូចនករ គ.អ.ច. េ�យ
មនទិននន័យែដលមនគុណភព។ ករ�យត�ម្លដំបូងេ�យអងគភពសថិតរិបស់អងគករសហ្របជជតិ 
រកេឃញីថសូចនករចំននួ៣២% មនទិននន័យែដលមន្រ�ប់��ចផលិតបនេ�យ�យ ៤៦%
មនទិននន័យែដល�ចេ�្វបីនេ�យត្រមូវឲយមនកចិចខិតខំ្របឹងែ្របង និង២២%មនទិននន័យែដលមនិ
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�ចផលិតបន។ ចំននួសូចនករតិចែដលកំណត់េ�យ��៊នបនែកលម្អ�ថ នភពេនះ េ�យ
៤២% មនទិននន័យែដលមន្រ�ប់ឬ�ចផលិតបនេ�យងយ ៤១% មនទិននន័យែដល�ច
េធ្វីបនេ�យត្រមវូឲយមនកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របង និង១៧% មនទិននន័យែដលមិន�ចផលិតបន។ 
�ថ នភពបនែកលម្អកន់ែតេ្រចីន េ�យែផនកេលលីទធផល�នករ�យត�ម្លទីពីរ។  

លទធផល�នករ�យត�ម្លទងំពីរេនះ បនបង្ហ ញពីបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនែដលនឹងជួប
្របទះកនុងករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. និងបនបង្ហ ញអំពីករងររបស់្រកសួងែផនករកនុងឆន ំ
២០១៧ និងេដីមឆន ២ំ០១៨ កនុងករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក.។ បនទ ប់ពីករកិចចពភិក�ដំបូង
ជមួយ្រកសួង �ថ ប័នរចួមក ្រកសួងែផនករបនកំណត់យកមូល�្ឋ នរបស់្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. ែដល
រមួមនករទទួលយកេគលេ�សកលទងំ១៧ និងបែនថមេគលេ�ចនំនួ១េទៀត គឺេគលេ�ទី១៨ 
ស្តីពីករេបសសម្អ ត្រគប់មីននិងយុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះ ្រពមទងំទទួលយកចំណុចេ�ននកនុង
្រកបខ័ណ្ឌ សកល�ែដលទក់ទងនឹងកមពុជនិងមនលទធភពេរៀបចសូំចនករ ែដល�ច�ស់ែវងនងិ
េជឿទុកចិត្តបន។   

្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់អនុវត្ត ្រតវូបនេរៀបចេំឡងី េ�យ្រកសួងែផនករជមួយ្រកសួង �ថ ប័ន 
ែដលមនតនួទីេ្រជសីេរសីសូចនកររបស់សកល ឬេរៀបចំសូចនករថមី (សូចនករតំ�ង សូចនករ
ជំនួស ឬសូចនករបែនថម) និងពិនិតយ្របភពទិននន័យែដល�ចទទួលបនមកពីសថតិិជតនិិងទិននន័យ
រដ្ឋបល។ ្រកសួងែផនករបនផ្តល់ករែណនសំ្តីពីមូល�្ឋ នរបស់ គ.អ.ច. សកល ករវភិគដំបូងទងំពីរ
របស់អងគករសហ្របជជតិ និងករងរ�ម�ន្រតតួពិនតិយនិង�យត�ម្ល�មេគលករណ៍SMART។ 
ែផនកចុងេ្រកយបន�ក់េចញនូវ��ងគំរូស្រមប់េរៀបចំសូចនករ ដូចខងេ្រកម៖ 

 ��ងទ១ី ករេ្រជសីេរសីសូចនករ និងេម�ទនិនន័យ កណំត់�ថ ប័នទទលួខុស្រតវូ ្របភព
ទិននន័យ វដ្តទនិនន័យ និយមន័យ នងិវធិ�ី�ស្តគណន។

 ��ងទី២ លម្អិតព័ត៌មនចំណុចេ�របស់សូចនករ េ�យយកឆន ២ំ០១៥ ជឆន េំគល
ចណុំចេ�្រប�ឆំន សំ្រមបសូ់ចនករនមីយួៗ។ តួេលខរបស់ចណុំចេ�្រតូវពងឹែផ្អកេលី្របភព
ទិននន័យែដលមន។

ករេរៀបច�ំ�ងទងំពរីេនះ ្រតូវបនស្រមបស្រមលួ និងពិភក� �មរយ�សកិខ ��ពិេ្រគះ
េយបល់ជេ្រចនីេលីកេន�មវស័ិយនមីួយៗ ដូចជវស័ិយ អប់រ ំសុខភិបល ជេដីម និងអន្តរវស័ិយ 
ដូចជេយនឌ័រ ករែ្រប្របលួ�កស�តុឬបរ�ិថ នជេដីម ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេ�យ្រកសងួ
ែផនករនិង្រកសួង �ថ ប័នពក់ព័នធ។ បនទ ប់ពីបនេផញី��ងប�ជ ីសូចនករទងំពីរ មក្រកសួងែផនករ
កនុងឆន ២ំ០១៧រចួមក ��ងប�ជ ីសូចនករទងំពីរ េនះ្រតូវបន្រតួតពិនិតយនិងេរៀបចំចង្រកងេ�យ
្រកសួងែផនករេនេដមីឆន ២ំ០១៨។



ŪĠŠњ‗Ź ЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮņįОď ƯƠờ-ƯƠưƠ 
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ư.ư-ŪĠŠ њ‗Ź Ð.Β.ş..ЯřŲģĕЮ₤ĖЧЮΌЧ₣
៣.៣.១- ទិដ្ឋភពទូេទៃន គ.អ.ច.ក. 
ករ�ក់បញចូ លគន ��ងទី១និងទី២ខងេលីេនះ គឺជលទធផលចុងេ្រកយៃនដំេណីរករ

េរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. េដីមបីត្រមង់ទិសករអភិវ��។ ដូចបនគូសបញជ ក់ខងេលី ្រកបខ័ណ្ឌ  
គ.អ.ច.ក. ែដលបនេសនេីឡងីេនះ ្រតូវមនសងគតភិពជមួយ គ.អ.ច. សកល ្រពមទងំ្រសបជមួយនងឹ 
បរកិរណ៍ គ.អ.ច.ក. ែដល្រតូវបនអនុម័ត េ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជនងិមនទិននន័យ្រគប់្រគន់។ 
្រកបខ័ណ្ឌ េនះរមួបញចូ លទងំ៖   
 េគលេ�ចំននួ១៨ េ�យរក�នូវេគលេ�សកលទងំ១៧ និងបែនថមេគលេ�មួយរបស់កមពុជ
ពក់ព័នធនឹងករេបសសម្អ តមីន។

 ចំណុចេ�ចនំួន៨៨ រមួបញចូ លនូវចណុំចេ�សកលចំននួ៨៤ ែដលមនករគ្ំរទទនិនន័យ
ចំណុចេ�ចនំួន៨ របស់េគលេ�ភពជៃដគូ នងិចណុំចេ�បៃនថមចំននួ៤ រមួទងំចំណុចេ�៣
របស់េគលេ�ទី១៨ និង

 សូចនករចនំនួ១៤៨ រមួបញចូ លនូវសូចនកររបស់សកលមយួចនំួន និងបែនថមសូចនកររបស់
ជតិ ែដលជសូចនករថមី និង សូចនករជំនសួ។

��ងេនះ នឹងរមួបញចូ លផងែដរនូវមូល�្ឋ នទិនននយ័ដ៏មន�រ�សំខន់ស្រមប់ គ.អ.ច.ក. 
កនុងរូបភព ៣.៣ ខងេ្រកម។ ��ងទី១ផ្តល់នូវេម�ទិននន័យស្រមប់ចំណុចេ�នងិសូចនករ 
��ងទី២ ែដលមន�រសំខន់ស្រមប់ពិនតិយេមីលវ��នភពៃនករសេ្រមចបន ផ្តល់នូវទិននន័យ
ស្រមប់ចំណុចេ�និងសូចនករែដលបនេ្រជីសេរសីេនចំណុចចប់េផ្តីម ដល់ចំណុចេ�ចុងេ្រកយ 
និងតៃម្លៃនចណុំចេ�ស្រមប់ករេធ្វអីន្ត�គមន៍។ ព័ត៌មនេពញេលញ មនបង្ហ ញជូនេនកនុងែផនកទី២។ 

ũРĠļĮư.ư″Ŭ₣◦БơĕЊ₣◦БƯ

″Ŭ₣◦БơЮņ″◦ЊĕĖĕњŎ

ចំណុច
េ� 

េលខកូដ
ចំណុច
េ� 

សូចនករ 
េលខកូដ 
សូចនករ 

�� បន័ទទួល
ខុស្រតូវ 

្របភព
ទិនននយ័ 

វដ្តៃន
ទិនន
នយ័ 

និយមនយ័ 

វធីិ��ស្ត
គណន 

េ��ង� 

ភ
គយ

ក 

ភ
គែ
បង

 

″Ŭ₣◦БƯşе‗НşЮţũĠ₤с₤РşĜũ 
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បនទ ប់ពីទទលួបនទិននន័យ ្រកសួងែផនករនឹងពនិិតយេមលីពគុីណភព បញ្ហ ្របឈមនន 
ែដលនងឹ្រតូវេធ្វីករពិភក�កនុងជំពូកបនទ ប់។ បុ៉ែន្តជទូេទ្រកបខ័ណ្ឌ េនះ ្រតូវបនបញច ប់េ�យផ្តល់នូវ
ករចង្អុលបង្ហ ញពីបញជ ីសូចនករ ចំណុចេ� និង េគលេ�  ែដល្រតូវេ្របី្របស់េនឆន បំនទ ប់។  

៣.៣.២ ���្រប�ប���ប��យួនឹង្រកបខណ័្ឌ សកល  

ករេ្របៀបេធៀបលម្អតិបែនថមេទៀត ជមួយនឹង្រកបខ័ណ្ឌ សកលមន�រៈសំខន់�ស់កនុង
ករបង្ហ ញពកី្រមិតនិងលកខណៈៃនដំេណីរករមូល�្ឋ នីយកមម។ ភពខុសគន េនះ គឺករបែនថមេគល
េ�ទី១៨ ពក់ព័នធនឹងករេបសសម្អ តមីន ្រពមទងំករែកស្រមួលចំណុចេ� និងសូចនករឲយ្រតូវ
�មបរកិរណ៍កមពុជ ។  

េនក្រមិតចំណុចេ� េទះបីជទ្រមង់ៃនចំណុចេ�នីមួយៗ្រតូវបនរក�ទុកទងំអស់ ករ
ទទួលយកចំណុចេ�មនភពខុសគន ពីេគលេ�មួយេទេគលេ�មួយេទៀត េ�យែផ្អកេលីករ
អនុវត្តនងិទិននន័យែដល�ចមន។ រូបភព៣.៤ ផ្តល់ករេ្របៀបេធៀបេ�យសេងខប និងបង្ហ ញយ៉ងចបស់
ពីក្រមតិៃនករែ្រប្របួលចំណុចេ�ៃនេគលេ�នីមួយៗ។ ្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. ែដលបនេរៀបចេំនះ 
បនរក�ទុកចណុំចេ�សខំន់ៗ នងិ េរៀបចំចំណុចេ�បនសម្រសបេនកនុងេគលេ�នីមយួៗ ក្រមតិ 
ខុសគន ខ្ល ងំរ�ង គ.អ.ច.ក. និង គ.អ.ច. សកល គ ឺេគលេ�ទ១ី៧ ស្តីពីភពជៃដគូសកល។ ទនទឹម
នឹងេនះ ចំនួនចំណុចេ�េនកនុងេគលេ�ទី៨ រហូតដល់េគលេ�ទី១២ និងេគលេ�ទី១៤ 
របស់ គ.អ.ច.ក. មនចំនួនតិច។   

ŪĠķĮ : ŁũÐ‗ĜĬĀ Ųс 

េនក្រមតិសូចនករ ករទទួលយកសូចនករសកល និងករបេងកីតសូចនករថមៃីន្រកបខ័ណ្ឌ  
គ.អ.ច.ក. គឺមនក្រមិតទប ។ ្រកសួង �ថ ប័ន បនចូលរមួយ៉ងេពញេលញកនុងករេធ្វមូីល�្ឋ នីយកមម 
និងបនកំណត់យ៉ងចបស់ពីគម្ល តរបស់សូចនករ។ សូចនករសកល មយួចំនួន្រតូវបនរក�ទុក 
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មួយចំនួនេផ�ងេទៀត្រតូវបនែកស្រមួល េហយីសូចនករជំនសួជេ្រចីន្រតូវបនកំណត់។ សូចនករ
ចំននួ១៤៨ ្រតូវបនទទលួយក េបីេ្របៀបេធៀបេទនងឹសូចនករ  សកលចំនួន២៣២។ រូបភព ៣.៥ 
ខងេ្រកម បង្ហ ញពីករផ្ល ស់ប្តូរចំនួនសូចនករសកល និងចំននួសូចនកររបស់ គ.អ.ច.ក.។ ជថមី
ម្តងេទៀត ខណៈេពលែដលមនករែ្រប្របួលសូចនករ្រតូវបនកំណត់េពញេលញេនកនុងេគល
េ�នីមួយៗ (នងិេនកនុងចំណុចេ�នីមួយៗ) របស់ គ.អ.ច.ក.។ ដូចបនបង្ហ ញ�មរូបភពពក់ព័នធ
នឹងេគលេ�សកល ចំននួសូចនករែដលេ្រចីនជង្រតូវបនទទលួយកេនកនុងេគលេ�ទី២ ភពអត់ឃ្ល ន 
េគលេ�ទី៣ សុខភព េគលេ�ទី៤ ករអប់រ ំ និងេគលេ�ទី៥ េយនឌ័រ បុ៉ែន្ត សូចនករមន
ចំននួតិចតួចេនកនុងេគលេ�ទី១១ ពក់ព័នធនឹងទី្រកងុ្របកបេ�យចីរភព េគលេ�ទី១៦ សន្តិភព 
និងេគលេ�ទី១៧ ភពជៃដគូ។ 

ŪĠķĮ : ŁũÐ‗ĜĬĀ Ųс 

 ករេ្របៀបេធៀបរ�ង្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. និង គ.អ.ច. សកល បង្ហ ញេនកនុង��ង ៣.២ 
និងរូបភព.៣.៦។ ��ងនិងរូបភពេនះបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ មនចំណុចរមួគន ជេ្រចនីរ�ង
្រកបខ័ណ្ឌ ទងំ២ ជពិេសស គឺេនក្រមតិចំណុចេ�។ ខណៈេពលែដលចំណុចេ�ៃន គ.អ.ច. សកល 
មនចំនួន១៦៩ ករ�យតៃម្លរមួឆប់រហ័ស បនបង្ហ ញថ មនែតចណុំចេ�ចំននួ១០៥បុ៉េ�្ណ ះ
ែដលសម្រសបនឹងបរកិរណ៍កមពុជ។ បុ៉ែន្តកមពុជសេ្រមចទទលួយកចំណុចេ�ចំនួនែត៨៥ (្របមណ
៨០%) ពី គ.អ.ច. និងបែនថមចំណុចេ�ចំនួន៣ េទៀតស្រមប់េគលេ�ទី១៨។    

បែនថមេលីេនះេទៀត ក្រមិតៃនករទទមួនភពសមុ្រគ�ម ញនិងពិបកកនុងករបូកសរុប ជ
ពិេសស េនក្រមិតសូចនករ។ ��ង ៣.២ ផ្តល់នូវករបង្ហ ញលម្អិតពីករផ្ល ស់ប្តូរេនកនុងេគលេ�ទី
១(ភព្រកី្រក)។ ឧទហរណ៍ េនកនុងេគលេ�ទី១ កមពុជបនេ្រជសីេរសីចណុំចេ�ចំននួ៣ កនុង
ចំេ�មចំណុចេ�សកល ចំននួ៧ េហយីេនកនុងចំណុចេ�ទងំ៣ ែដលបនេ្រជីសេរសី កមពុជបន
េ្រជីសេរសីយកសូចនករចំនួន៤ កនុងចំេ�មសូចនករចំននួ៥ និងបែនថមសូចនករថមីចំននួ៥េទៀត។ 
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ដូចេនះ កនុងេ��េ�ទី១េនះ កមពុជមិនបនេ្រជីសេរសីចំណុចេ�ចំនួន៤ និងសូចនករចំនួន៨ ពី 
គ.អ.ច បុ៉ែន្តេ���រ�របែនថមសូចនករថមីចនំនួ៥ េទីបគម្ល តសូចនករ�នេ��េ�ទី១ មន្រតឹម៣។ 

ũРĠļĮư.̀ ŁũЯŪĠŪĠФŲаĕşе‗НşЮţĕЊ₣₤РşĜũÐ.Β.ş..
ЮĊЬĠĕЕ₣Ð.Β.ş⅜Ų(″ņЮýŲЮţ) 

ŪĠķĮ : ŁũÐ‗ĜĬĀ Ųс 

″Ŭ₣ư.ƯŪĠŠ њ‗Ź Ð.Β.ş..(ЮĊЬĠĕЕ₣şе‗НşЮţĕЊ₣₤РşĜũÐ.Β.ş.₤Ų)

េគលេ� 

្រកបខណ័្ឌ សកល ្រកបខណ័្ឌ  គ.អ.ច.ក.  ករែ្រប្របួល 
ចំនួន
ចំណុច
េ�  

ចំនួនសូចន
ករ 

ចំនួន
ចំណុច
េ�  

ចំនួនសូចន
ករ 

ចំនួន
ចំណុចេ�  

ចំនួនសូចនករ

1  ពំុមនភព្រកី្រក ៧ ១៤ ៣ ៩ -៤ -៥

2  គម នេ្រគះអតឃ់្ល ន ៨ ១៣ ៥ ៧ -៣ -៦

3  សុខភពនិងសុខុមលភពល្អ្របេសើរ ១៣ ២៧ ១១ ២១ -២ -៦

4  ករអបរ់្ំរបកបេ�េ�យគុណភព ១០ ១១ ៧ ១៨ -៣ ៧

5  សមភពេយនឌរ័ ៩ ១៤ ៧ ១២ -២ -២

6  ទឹក�្អ ត និងអនមយ័ ៨ ១១ ៥ ៦ -៣ -៥

7 

�មពល�្អ តែដលមនតៃម្ល 
សមរមយ

៥ ៦ ៣ ៤ -២ -២

8  ករងរសមរមយនិងកំេណើ នេសដ្ឋកិចច ១២ ១៧ ៥ ១២ -៧ -៥

9  �ស�ហកមម និងេហ�្ឋ រចនសមពន័ធ ៨ ១២ ៥ ៧ -៣ -៥

10  កតប់នថយវសិមភព ១០ ១០ ៥ ៥ -៥ -៥

11 
ទី្រកុងនិងសហគមន្៍របកបេ�យចីរ
ភព 

១០ ១២ ១ ៤ -៩ -៨

12 
ករេ្របើ្របស់និងករផលិត្របកបេ�យ
ករទទួលខុស្រតូវ 

១១ ១១ ២ ៤ -៩ -៧

13  ករែ្រប្របួល�កស�តុ ៥ ៥ ៣ ៥ -២ 0
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14  ជីវតិេ្រកមទឹក ១០ ១០ ៥ ៦ -៥ -៤

15  ជីវតិេលើដី ១២ ១២ ៧ ៩ -៥ -៣

16  សន្តិភព យុត្តិធម ៌និង�ថ បន័រងឹម ំ ១២ ២២ ៣ ៣ -៩ -១៩

17  ភពជៃដគូ េដើមបសីេ្រមចេគលេ� ១៩ ២៥ ៨ ១០ -១១ -១៥

18 
ករេបសសម្អ តមនី និងយុទធភណ្ឌ
មនិទនផ់ទុះសល់ពីស្រងគ ម 

០ ០ ៣ ៦ ៣ ៦

សូចនករដូចគន េនកនុងេគលេ��ុសគន ១២ ០ ០
១៦៩ ២៣២ ៨៨ ១៤៨ -៨១ -៨៤

ŪĠķĮ : ŁũÐ‗ĜĬĀ Ųс  

ư.̉-ĠŔΆ ЯřŲЮĝЮ₤₤₤Ųс

ការពិនិតយេដាយ្រកសួងែផនការ បានកំណត់ប��ចំនួន២ែដល្រតូវេដាះ្រសាយតាមរយៈ
ការបេង្កើត្រកបខ័ណ� គ.អ.ច.ក. ស្រមាប់ការអនុវត្ត។ ប��ទី១ សំេដៅេលើប��អនុេលាមភាព
មលូដា�នែដល្រកសួងែផនការ្រតូវការេដើមបីចង្រកង រួមមាន ការដាក់បញ្ចលូសំណំុេមតាទិន្នន័យ
េពញេលញេនៅក្នុងតារាងទី១  និងេគាលការណ៍ទិន្នន័យតាមដានសំខាន់ៗរបស់តារាងទី២ ពី 
េ្រពាះថា ប��ទាំងេនះមានការជាបព់ាក់ព័ន្ធគា� និងមានឥទ្ធិពលេលើភាព្រគប់្រគាន់ៃនសូចនាករ
ែដល្រគបដណ្ដប់េលើេគាលេដៅនិងចំណុចេដៅ។ ប��ទី២ សំេដៅេទៅេលើត្រមូវការទិន្នន័យែដល
មានគុណភាពកាន់ែតេ្រចើន ែដលមានឥទ្ធិពលដល្់របសិទ្ធភាពៃន្រកបខ័ណ�េនៅេពលខាងមុខ។

វាមានសារៈសំខាន់ផងែដរែដល្រតូវគូសប��ក់ពីការេ្របើ្របាស់ េធ្វើដូេច្នះគុណភាពតារាង
មា៉្រទីសនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់ែតខា�ំងេឡើង ជាពិេសសេទៅេលើតួនាទីក្នុងការផសោរភា�ប ់
ការ្រគប់្រគងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈេទៅនឹងការបេ្រមើេសវាជាក់ែស្តង។ ្រកបខ័ណ� គ.អ.ច.ក. នឹង 
ផសោរភា�ប់្រកបខ័ណ�េនះេទៅនឹងែផនការយុទ្ធសា្រស្តអភិវឌឍន៍ជាតិ ក៏ដូចជាេទៅនឹងែផនការយុទ្ធសា្រស្ត
ថវិកា ែដលជាឧទាហរណ៍មួយជាក់ែស្តង បងា�ញពីនីតិវិធី្របតិបត្តិ។ ្រកសួងែផនការតាមរយៈ
វិទយោសា�នជាតិស្ថិតិកំពុងេរៀបចំយុទ្ធសា្រស្តថា�ក់ជាតិក្នុងការអភិវឌឍស្ថិតិ េដើមបីេលើកកម្ពស់
ការ្រគបដណ្ដប់ឲយកាន់ែត្របេសើរេឡើង និងទទួលបាននូវទិន្នន័យស្ថិតិែដលមាននិយាមកាន់ែត
្របេសើរ៖ 

ទី១ គឺករគិតពិ�រ�េលីគុណភពមូល�្ឋ នៃនចណុំចេ� និងសូចនករ ករេរៀបចនំិង
ករបញជ ក់លម្អិតៃនឆន េំគល ចេន្ល ះេពល និងទិននន័យចំណុចេ�ឆន ចុំងេ្រកយេនះ  េហីយសូចន
ករ�ចនឹង�យតៃម្លេ��មលកខណវនិិចឆ័យ SMART និង ្រតូវែផ្អកេលីបរបិទរបស់កមពុជ ។

ទី២ គឺករបំែបកសូចនករនិងេរៀបចំទិននន័យគ្ំរទឲយបន្រគប់្រគន់ េធ្វីដូចេនះមន�រ�
សខំន់ទងំស្រមប់�ម�ន្រតួតពិនិតយ ៃនករអនុវត្ត គ.អ.ច.ក. ។ ក�្ត េនះមន�រ�សំខន់�ស់
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ស្រមប់អនកេរៀបចែំផនករ អនកេរៀបចំេគលនេយបយ និងអនកមនចំែណកពក់ព័នធដៃទេទៀត�ច
កំណត់ពីករែ្រប្របួលៃនត្រមូវករនងិករអនុវត្ត ែដល�ចជួយដល់ករវភិជធនធន នងិករ្រគប់្រគង
្របកបេ�យ្របសិទធភព។ េដីមបេីធ្វឲីយទិននន័យមន្របសិទ្ឋភពនងិមន្របភពជក់�ក់ ចបំច់្រតូវ
មនសមតថភពកនុងករបំែបកេ��មបរបិទកមពុជែដល្រសបេ��មយុទធ��ស្តជតអិភវិ��សថិតិ។ 

ទី៣ ករ�ម�នសូចនករ ្រតូវករករយកចិត្តទុក�ក់ពិេសស។ បទពិេ�ធៃនេគលេ�
អភវិ��ន៍ស�ស�វត�រក៍មពុជ បនបង្ហ ញថទិននន័យេសដ្ឋកចិចសងគមនងិបរ�ិថ ន មនិមនករែ្រប្របួល
�មបនទ ត់លេីនែអ៊រ ជក�់ក់េនះេទ។  
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ជំពូកទី� � ប��្របឈមក្នុងការអនុវត្ត េគាលេដៅអភិវ��
្របកបេដាយចីរភាពកម្ពុជា 

̉.ơ- Ю₤şŉБЮĩŉЧņ

ជំពូកេនះ នឹងេ�ះ្រ�យពីបញ្ហ ្រប�មែដល�ចជួប្របទះេនកនុងករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ  
េគលេ�អភិវ��្របកបេ�យចីរភពកមពុជ (គ.អ.ច.ក.) េហយីែដលចបំច់្រតូវេធ្វីករេ�ះ្រ�យ
េនកនុងកលុំងេពលៃនករ�ក់ឲយអនុវត្តកនុងរយៈេពល១២ែខេទៀត។ ដូចបនបញជ ក់េនកនុងជំពូកទី១ 
ករពិភក�បនេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េលីវធិ�ី�ស្ត ែដល្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. បនេ្របី្របស់ 
េដីមបតី្រមង់ទសិ េរៀបច ំនិងអនុវត្តេគលនេយបយ េដីមបឈីនេទសេ្រមចបន ចកខុវសិ័យរយៈេពល
មធយមនិងែវងរបស់កមពុជ។ េដីមបសីេ្រមចបនេគលេ�េនះ ទមទរឲយមនករពនិិតយេមីលេឡងីវញិ
នូវឧបករណ៍និង�ថ ប័នែដលមន្រ�ប់ និងេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េលីែផនកែដលគរួែកស្រមួល។ 

ជំពូកេនះែបងែចកជ៣ែផនក គឺ ទី១ បញ្ហ ែដលបនជួប្របទះកនុងករេធ្វីសមហរណកមម 
គ.អ.ច.ក. េទកនុង្របព័នធែផនករនងិេគលនេយបយជតិ ទី២ បញ្ហ ននពក់ព័នធនឹងធនធនស្រមប់
គ្ំរទករអនុវត្តនងិសកមមភពែដល្រតវូអនុវត្ត នងិទ៣ី ករេរៀបចកំរ�ម�ន្រតួតពិនិតយនងិ�យតៃម្ល 
រមួទងំករធននូវករទទួលយកនូវមតេិយបល់ឲយបនទូលំទូ�យពីករអនុវត្ត គ.អ.ច.ក. ពអីនក
មនចំែណកពក់ព័នធមិនែមន�ជរ�្ឋ ភបិល។         

̉.Ư- ŁũЮĊſ Ч₤Ō΅ũ‗ņŊÐ.Β.ş..ЮĉĖО₣ŪĠĮњĕċЯĩĕŁũĕЊ₣ЮýŲĕЮŗģŎďĳЊ

ករេធ្វសីមហរណកមម គ.អ.ច.ក. េទកនុងែផនករនិងេគលនេយបយជតិនន និង 
ដំេណីរករេរៀបចំវភិជនថ៍វកិេនកមពុជ  �ច្រប�មនឹងបញ្ហ ចមបងពរី គឺ ទី១ ករធនឲយមន
សងគតិភពនងិភព្របទក់្រក�គន រ�ង គ.អ.ច.ក. ជមួយនងឹែផនករនិងសកមមភព្រតវូអនុវត្ត និង 
ទី២ ករកំណត់�ទិភពនិងេគលនេយបយេ�យ�ក់បញចូ លចំណុចេ�ៃន គ.អ.ច.ក.។ 

៤.២.១- សងគតភិពនិងភព្របទក្់រក��ន

េនថន ក់ជតិ ភព្របទក់្រក�គន ៃន គ.អ.ច.ក. នឹង្រតូវបនអនុវត្ត�មរយៈពរីចណុំច៖ ទ១ី 
�មរយៈដំេណីរករៃនករេរៀបចំ ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជតិ (ផ.យ.អ.ជ.) ែដលជយន្តករ
ែតមួយគត់ស្រមប់អនុវត្តយុទធ��ស្តចតុេកណ និង ទី២ �មរយៈករពិនតិយេឡងីវញិនូវករអនុវត្ត  
ករផ្តល់េស�កមមនិងករេឆ្លយីតប ែដល្រតូវបនេលីកកមពស់�មរយៈកមមវធិែីកទ្រមង់ហរិញញវតថុ�ធរណៈ
របស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ ជពិេសសករអនុមតិថវកិកមមវធិី។ ដំេណីរករទងំពីរេនះ ជតួនទី
�ទិភពរបស់ គ.អ.ច.ក.  ដូចបង្ហ ញេនកនុងរូបភព ៤.១។ 
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 ũРĠļĮ̉.ơşе‗НşŪĠ₤ĮſďņУŎŪĠŠ њ‗Ź аĕŁũЮũЬĠşеЯĩĕŁũ

 

  

ទី១ ករេរៀបចំ ផ.យ.អ.ជ. (កនុង្របអប់ទី១ រូបភព ៤.១) បនគិតគូរចបស់�ស់ពី គ.អ.ច.ក. 
និង យុទធ��ស្តចតុេកណ េដីមបកីំណត់ពីយុទធ��ស្ត�ទិភព ែដលនឹង្រតូវេរៀបចំស្រមប់ករអនុវត្ត
េនកនុងកមមវធិីវនិិេ�គ�ធរណៈ បីឆន រំកិំល របស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ បែនថមេលីេនះេទៀត 
គ.អ.ច.ក. ក៏នឹងេដីរតនួទដ៏ីសំខន់េនកនុងករព្រងងឹ្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករ�ម�ន្រតួតពិនិតយនិង�យតៃម្ល 
ផ.យ.អ.ជ.។

ទី២ គ.អ.ច.ក. �ចេដីរតនួទចីបស់�ស់ េនកនុងដំេណីរករ�ម�ន្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត 
េនេពលែដលករែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ�ធរណៈរបស់កមពុជ េរៀបចំែផនករថវកិ និងបន
តភជ ប់ទំនក់ទនំងជមួយែផនករយុទធ��ស្តថវកិ ែដលជករតភជ ប់គន រ�ងេគលនេ�បយជមួយ
ថវកិ។ ចំណុចេ� និង សូចនកររបស់ គ.អ.ច.ក. មនលកខណៈសម្រសបេទនឹងភរកិចចកនុងករ�យ
តៃម្លព្ីរបសទិធភពែដលទទលួបនេ�យផ្តល់នូវម៉្រទសីក្រមិតលទធផល ែដលមន្របសិទធភព និង 
ទទួលបនករឯកភពពី្រកសួង �ថ ប័ន។ 

 ្រកសួងែផនករនឹងេធ្វីករេរៀបចំនិងកំណត់្រកសួង �ថ ប័នស្រមប់អនុវត្តករងរេនះ។ 
្រកសួងែផនករនឹងធនថ ដំេណីរករអនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ. រយៈេពល៥ឆន  ំ នឹងបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍
វ��នភពរបស់ គ.អ.ច.ក. េហយីវស័ិយសំខន់ៗនឹងបង្ហ ញ�មរយៈ កមមវធីិវនិិេ�គ�ធរណៈ។ 
បែនថមេលីេនះ ម៉្រទីសស្រមប់�ម�ន្រតួតពនិិតយនងិ�យតៃម្ល ផ.យ.អ.ជ. នងឹ្រតូវបនេធ្វីបចចុបបននភព

ŁũЮũЬĠşеЯĩĕŁũ ŁũЮũЬĠşеЯĩĕŁũ
ℓŷЋŁ

Ð.Β.ş..
ЮýŲĕЮŗ

ģŎ ņŊŷЋĊБ ĕЊ₣
ℓŷЋŁ

ŁũĮЊĕЊĳŏЮņЧŲ
ЮΌЧ₣ŷЋŀ

Ð.Β.ş..

ŁũĩŉŲсЮ₤ǻ
ņŊ

Łũ◦◦УŲ
ЮŗĠŲсŪĳΌĠс

ŷŀ 

ŎН◦ċ⅜ū₤ŉ
şĳНЮŁ‗

ĩ.Ŏ.Β.Ą.
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ជ្របច ំេដីមបធីនសងគតិភព រ�ង គ.អ.ច.ក. និង �ទិភពរបស់ ផ.យ.អ.ជ.។  ្រកសួងែផនករ
នឹងសហករជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកចិចនងិហរិញញវតថុ និង្រកសួង �ថ ប័នពក់ព័នធេផ�ងេទៀតេដីមប�ីក់
េចញនូវ្រកបខ័ណ្ឌ េនះ ស្រមប់អនុវត្តេ�យែផ្អកេលថីវកិ របស់្រកសួង �ថ ប័នពក់ព័នធ ែដលត្រមូវឲយ
មនភពចបស់�ស់ស្រមប់�យតៃម្លចំណុចេ�ននៃន គ.អ.ច.ក.។ ករងរេនះនងឹភជ ប់ទំនក់ទនំង
េ�យផទ ល់េទនឹងលទធផលៃនករអនុវត្ត គ.អ.ច.ក.។ 

េទះជដូចេនះក្តី េដីមបីធនសងគតិភពនិងភព្របទក់្រក�គន ឲយបនេពញេលញរ�ង 
គ.អ.ច.ក. នងិែផនករនិងសកមមភពរបស់�ជរ�្ឋ ភបិលកមពុជ ទមទរឱយមនករៃចន្របឌតិនិងកិចចខតិខំ
្របឹងែ្របងបែនថមេទៀត។ សមសភពចំនួនបីែដល្រតូវពចិរ�ស្រមប់កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងេនះ គឺ៖  

 សងគតិភពៃនេពលេវ� ែដល្រតូវបំែប្លងយុទធ��ស្តរយៈេពលែវងឲយេទជេគលនេយបយ
រយៈេពលមធយម និង សកមមភពស្រមប់ករអនុវត្ត។

 សងគតិភព�មវស័ិយ ករអនុវត្តេគលេ�និងេនទូទងំមុខងរ គឺមន�រៈសំខន់�ស់ែដល
បនផ្តល់នូវករបញចូ លគន នូវលកខណៈរបស់ គ.អ.ច.ក. និង ករែកស្រមួលនិងករបេំពញបែនថម។

 ែផ្អក�មលកខណៈភូមិ��ស្ត េដីមបផី�រភជ ប់ែផនករជតិ ែផនករ�មវស័ិយនិងែផនករេន
ថន ក់េ្រកមជតិ។

៤.២.២- ករកំណត�់�ិភព ����� ចំណុច�� និងសកមមភព  

ករកំណត់�ទិភព គឺជករងរសំខន់ ែដល្រតូវយកចិត្តទុក�ក់។ ែផ្អកេលីទំហនំងិ  
មហចិឆ�របស់ គ.អ.ច.ក. ចបំច់្រតូវមនករកំណត់�ទិភពក្រមិតេគលេ� និង សក្ត នុពលេគល
េ�នីមួយៗ។ ករងរេនះ គជឺែផនកមួយបែនថមពេីលកីរេធ្វីមូល�្ឋ ននីយកមម គ.អ.ច.ក. ែដលទមទរ
ឲយមនភពចបស់�ស់បែនថមេទៀត �មរយៈដំេណីរករៃនករេរៀបច ំ ផ.យ.អ.ជ. យន្តករពិេ្រគះ
េយបល់និងករកំណត់ចណុំចេ�សំខន់ៗរមួទងំដេំ�ះ្រ�យ។ ករែណនចំំននួបសី្រមប់ដំេណីរ
ករេនះរមួមន៖  

 ទី១ ករមិនេបះបង់នរ�មន ក់ឲយេនឯេកនិងករេ�ះ្រ�យេទ�មេគលេ� េន�មតំបន់
ឬ្រកុមៃន្របជជន ែដលមនក្រមិតជីវភពទបជង្រកុម្របជជនេផ�ងេទៀត គឺជករគិតគូរ
ខពស់បផុំត។ េគលេ�ននៃន គ.អ.ស.ក. ែដលមិនទន់សេ្រមចបន សថិតេនកនុងលកខខណ្ឌ
េនះ េហយីកមពុជនឹងេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់េលីករេធ្វឲីយ្របេសីរេឡងីនូវវសិ័យ� ែដលពុំ
មនវឌ�នភព្រគប់្រគន់ (បញជ ីេគលេ� ចំណុចេ� មនបង្ហ ញកនុងជំពូកទ២ី)។ ករងរែដល
្រតូវអនុវត្តបន្ត គឺ ករកំណត់�ទភិពេលីករលុបបបំត់គម្ល តនិងវសិមភពេន�មវស័ិយ។

 ទី២ ករេធ្វីឲយមនភពសងគតិភពរ�ងចំណុចេ�ននរបស់ គ.អ.ច.ក. េគលេ�ែដល�ក់
បញចូ លថមី និងេគលេ�មន្រ�ប់របស់ជតិ នងឹបេងកតីនូវមូល�្ឋ ន្រគឹះៃនវធិី��ស្តស្រមប់
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កំណត់�ទិភពទូេទរបស់កមពុជ។ ករភជ ប់ទំនក់ទនំងគន រ�ង្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. និងយុទធ
��ស្តចតុេកណ ែដលនឹងក្ល យជ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយស្រមប់េរៀបចំ ផ.យ.អ.ជ. នឹង
ផ្តល់�ទិភពស្រមប់ករអនុវត្ត។    

″Ŭ₣̉.ơ◦еĜс◦еĕ₣ũǻ₣Ð.Β.ş..ĕЊ₣Ζ◦ЊļĮĩ.Ŏ.Β.Ą.
(ពណ៌ៃផទេមឃចស់ មនទំនក់ទនំងេ�យផទ ល់និងពណ៌ៃផទេមឃ មនទនំក់ទនំងែផនកខ្លះ) 

ơ Ư ư ̉ ̣ ̀ ́ ៨ ៩ ơƠ ơơ ơƯ ơư ở ợ ờ ớ ơ៨

(ơ) ŁũŁĳсĠĕ□ļĮŪБŪ ĕЊ₣еЮ‗Чĕ
ŪĠĠЮŢŎĠũЋŗĠĕĖ

(Ư) ŁũĮŪ₣БŷЋ₤њŎ₤ЊņŊ

(ư) ŁũēĜЁŏŌĕŁũŪĠУĳŪĠЯĄ₣ŁĕсЯĳ
ЮŪşЧĕ

(̉) ŁũŪÐĠсŪÐ₣ŁũĬų ₤сĠŉСũ◦БŲеЮĝ ĕЊ₣ĕÐ
ũРĠĕБŎņŊ

(̣) ŁũŪĠŎН◦ċŪĠĂе₣ĕЕ₣ŁũЯŪĠŪĠФŲ
ΖŁ₤ēĳН ĕЊ₣ŁũģĳсĠ₣саŪĮЮĘЧ

(̀) ЮĊſЧЁŏŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣ ΒķЊģŲЊşĆŲΔ
(́) ЮĊſЧЁŏŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣ĊĕēĕņĕН₤℮
şе₧е ЮýŲЮţ◦Бớ аĕ Ð.Β.ş. ĵ сĮњĕċĕЕ₣ļĮďаřÐР

 ទី៣ ែផ្អក�មបទពិេ�ធនងិករែណនពំីក្រមិតសកល ករេផ្ត តករយកចិត្តទុក�ក់គរួែត្រតូវ
បនេធ្វីេទេលីសកមមភពែដលមនលកខណៈជេគលនេយបយ ែដល�ចេដីរតួនទីជ
“ឧបករណ៍បេងកីនេលប�ន” (សកមមភព�ែដល�ចជំរញុឲយមនវឌ�នភព គ.អ.ច.ក. ទងំមូល
ដូចជ េគលនេយបយវសិមភពេយនឌ័រ និងករែកទ្រមង់ករគពំរសងគមដ៏ទូលទូំ�យ)។

ករយល់ចបស់ពីបញ្ហ ទងំេនះ រមួជមយួនងឹេគលេ�នងិេគលបំណងរបស់ជតិ នឹងផ្តល់
នូវមូល�្ឋ នរងឹមសំ្រមប់ករកំណត់�ទិភព េហយី្រកសួងែផនករនឹងអភិវឌ�សមតថភពរបស់ខ្លួន 
បែនថមេទៀតស្រមប់េធ្វីករវភិគេលីករអនុវត្តេគលេ�ននរបស់ គ.អ.ច.ក.។   

̉.ư-ŁũĩŉŲсĊĕēĕĕЊ₣ŁũЮŪĄЧ₤ЮũВ₤ЮýŲЮţ

ែផនកេនះ េលីកេឡីងពីករងរចបំច់និងករេកៀរគរធនធន េដីមបីអនុវត្តឲយសេ្រមចបន 
គ.អ.ច.ក. ជមួយនឹងសកមមភពែដល�ចេធ្វីបន។ ជដំបូង ចបំច់្រតូវបញជ ក់េឡងីវញិចណុំចខុសគន
រ�ង គ.អ.ច.ក និង គ.អ.ស.ក ែដលធនធនស្រមប់អនុវត្ត គ.អ.ច.ក ជបនទុករបស់�ជរ�្ឋ ភិបល 
និងជធនធនេកៀរគរពី្របភពកនុង្រសុក។ ដូចេនះេដីមបសីេ្រមចបនេគលេ� គ.អ.ច.ក. គឺ្រតូវមន
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ករចូលរមួទទួលខុស្រតូវរបស់្រគប់ភគពីក់ព័នធទងំអស់ ែដលមិន្រតឹមែត�ជរ�្ឋ ភិបល បុ៉ែន្តរមួ
បញចូ លទងំ វស័ិយឯកជន សងគមសុីវលិ និង្របជជនខ្លួនឯងផងែដរ។ ជមួយគន េនះក៏្រតូវទទលួ�គ ល់
ផងែដរថ កមពុជកំពុងជួប្របទះនឹងបញ្ហ ្របឈមនឹងករខ្វះខតធនធន េដីមបឈីនេទសេ្រមចបន
េគលេ�របស់ គ.អ.ច.ក. និងចកខុវស័ិយឆន ២ំ០៣០ និង ឆន ២ំ០៥០។ កនុងន័យេនះ េដីមបសីេ្រមចបន
េគលេ�និងចកខុវស័ិយទងំេនះ ទមទរឲយមនករខិតខំវនិិេយគបែនថមេទៀត និងករព្រងីកបែនថម
្របភពចំណូល ឬលំហូរធនធន។

ករេធ្វចីំេ�លពីករ�យតៃម្លហរិញញវតថុស្រមប់ករអភិវ�� របស់្រកុម្របឹក�អភវិ��ន៍កមពុជ 
េ�យមនករគ្ំរទពីកមមវធិីអភិវ��ន៍សហ្របជជតិ បនបង្ហ ញថ េទះបីជកមពុជមនេសដ្ឋកចិច 
និង�ថ នភព�រេពីពនធរងឹម ំជពិេសស ករេកីនេឡីងៃនធនធន�ធរណៈកនុង្រសុកក៏េ�យ ក៏
បញ្ហ ្របឈមែផនកហរិញញវតថុ េនែត�ចបន្តេកីតមន។ រូបភព ៤.២ បង្ហ ញថ ខណៈែដលចំណូល
ជតិ្របមូលបន េលីសព១ី៨% ៃន ផ.ស.ស. រមួទងំ កំេណីន ផ.ស.ស. ដ៏រងឹម្ំរបចឆំន េំលីសពី៧%  
ជំនួយអភិវ��ផ្លូវករ និងលំហូរជំនួយដល់អងគករមនិែមនរ�្ឋ ភបិល នងឹមនករថយចុះជលំ�ប់។ 
េនេពលអនគតនឹងមនសមព ធេលីចណូំលថវកិចរន្ត ែដលប�្ត លមកពកីរេកីនេឡងីៃនកររពំឹង
ទុកជមួយនងឹកំេណីនត្រមូវករ ករបំេពញ បរមិណជំនួយអភិវ��ែដលធ្ល ប់ទទលួបន និងករបេងកីន
ត្រមូវករវនិេិយគ�ធរណៈ។   

ករងរេនះទមទរឲយមនករេលីកកមពស់សមតថភពនិងព្រងឹងយន្តករេរៀបចំ ផ.យ.អ.ជ. 
េហយី្រកសួងែផនករនឹងេធ្វីឲយកន់ែត្របេសីរេឡងីៃន ករវភិគនិងករពយករពីហរិញញវតថុ និង្របភព
ចណូំលេផ�ងេទៀត �មរយៈករេរៀបចំ�ថ ប័នករ�យតៃម្លហរិញញវតថុស្រមប់ករអភិវ�� នងិករអភិវ��
សមតថភពវភិគរបស់ម្រន្តី។ ករងរេនះក៏ទមទរឲយមនករព្រងឹងកមមវធិីវនិិេយគ�ធរណៈ 
ជពិេសស បន្តែកទ្រមង់េដីមបីធនឱយមនទំនក់ទំនងកន់ែតខ្ល ងំក្ល ជងមុនរ�ងកមមវធិីវនិិេយគ
�ធរណៈ និង ករែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ�ធរណៈ ែផនករយុទធ�្រស្តថវកិេទជករេរៀបចំ
ថវកិកមមវធិី។  

ករពយកររបស់�ថ ប័ន �យតៃម្លហរិញញវតថុស្រមប់ករអភិវ�� ក៏បនបង្ហ ញថ លំហូរចំណូល
ែដលមន្របភពពីវស័ិយឯកជន (ករវនិិេយគពីកនុងនិងេ្រក្របេទស) នឹងមនករេកីនេឡីង
្រសបគន ជមួយកំេណីនេសដ្ឋកចិច ែដលចំែណកៃនលំហូរេនះេនកនុងផលិតផលកនុង្រសុកសរុប នឹងបន្ត
មនសថិរភពដែដល។  លំហូរទងំេនះ េនែតមន�រៈសំខន់�ស់ស្រមប់រក�កំេណីនេសដ្ឋកចិច 
និងធនអន្តរកលរបស់កមពុជ េទជ្របេទសផលិតកមមមនតៃម្លបែនថមខពស់។ កំេណីនេសដ្ឋកចិច េនែត
ជក�្ត ចមបងស្រមប់ករកត់បនថយភព្រកី្រក និងេលីកកមពស់បរយិបននេសដ្ឋកិចច និងផ្តល់ជ
មេធយបយស្រមប់ទទួលបននូវចំណូលពនធខពស់ ែដលផ្តល់ផល្របេយជន៍កនុងករេលីកកមពស់ករ
ផ្តលេ់ស��ធរណៈ។ ដូចេនះ ករជំរុញករវនិិេយគពីរ្របភពេនះ គឺជក�្ត គន្លឹះដូចបនែចងេនកនុង 
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គ.អ.ច.ក.។ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ នឹងបន្តជំរញុឲយមនករវនិិេយគែដលមិនប៉ះពល់ដល់បរ�ិថ ន 
្រសបនងឹករបន្តេធ្វីឲយ្របេសីរេឡងីនូវ្របសិទធភពៃន្របព័នធ្របមូលពនធ។ 

ũРĠļĮ̉.ƯşеЮ₧ŲŲе Р̈́ũ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОřŲсĂĖ еƯƠỰ(Ю₤₧ũВŎлРĈĠĕЊ₣Š į₤с)

şе‗РŲĖО₣Ū₤О ЊşĆ₤΅ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũĳġС₣ ĳġС₣
ŁũŷЋĕЊЮŗÐυĄĕĖО₣Ū₤О Ūģ сЯřŲЮĩńЧņĮБĠũЮ◦₤
ŁũŷЋĕЊЮŗÐĬĀ ŲсĮБĠũЮ◦₤ ℓŷЋŁ₤ŪŌĠсΒ₣ ðŁũņЊĕЯņĕũŢť ķЊģŲ
ĄеĕУŎΒķЊŷűΘĩųСŷŁũ ΅ЊũŃňŷĳ □О₤ŪŌĠсŁũİũЯŪĠŪĠФŲΖŁ₤ēĳН
ŪĠķĮ : ŬĄũŢť ķЊģŲņįОď ĂĖ еƯƠớ

�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជបនទទួល�គ ល់ករចូលរមួចំែណករបស់វស័ិយឯកជន និងបនផ្តល់
ឱកសេធ្វី�ជីវកមមដល់សងគមសុីវលិនិង្របជជន េដីមបឈីនេទសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។ ករងរេនះ 
នឹងរមួបញចូ លករជរំុញនងិករេលីកទឹកចតិ្ត ្រពមទងំករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថកនុងករផលិតនងិករេ្រប្ីរបស់
្រសប�មបរបិទ “េសដ្ឋកិចចៃបតង” េហីយ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជនឹងផ្តល់ករេលីកទឹកចិត្តែផនកពនធ 
និងែផនកមិនែមនពនធេផ�ង�េទៀត។ បែនថមេលីេនះេទៀត ករស្រមបស្រមួលភពជៃដគូរ�ងរ�្ឋ ភិបល
នឹងវសិ័យឯកជន ក៏នឹងចូលរមួចែំណកកនុងករ សេ្រមច គ.អ.ច.ក.។ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុនឹង
េរៀបចេំគលនេយបយជតិស្រមប់ភពជៃដគូរ�ងរ�្ឋ ភិបលនឹងវសិ័យឯកជន ្រពមទងំែកស្រមលួ
លិខិតបទ�្ឋ នចបំច់មយួចំនួន ែដលទក់ទងនឹងនីតិវធិអីនុវត្តភពជៃដគូរ�ងរ�្ឋ ភិបល និង វស័ិយ
ឯកជន ដូចជភពជៃដគូ�មទ្រមង់ �ងសង់ ដំេណីរករ និងេផទរ ជេដីម6។ 

ជចុងេ្រកយ ករពិភក�និងករេឆ្លយីតប�មរយ�េគលនេយបយែដលបនេសនីេឡងី 
បនេ�ះ្រ�យែតែផនកលំហូរហរិញញវតថុ។ ទនទឹមនឹងេនះ ករទទួលបនលទធផល ក៏ត្រមូវឱយមនករ
អភិវឌ�សមតថភព និងឧបករណ៍នន េដីមបពីិនិតយនិងប៉ន់�ម នករចំ�យ េដីមបីឲយសេ្រមចបន 

6 ĖО₣е‗ĳсĠİΆ ŀЮýŲĕЮŗģŎ ļĮďаřÐ Рũǻ₣ЯĩĖυĄĕĕЊ₣ũřťũĠ₤сŪ₤У₣Ю₤řťЊşĆĕЊ₣΅ЊũŃňŷĳ □О
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គ.អ.ច.ក.។ ទិននន័យភគេ្រចីនរបស់្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. គឺបនផ្តល់ស្រមប់ែតករចប់េផ្តីមដបូំង 
ែដលទមទឱយេយងី េធ្វកីរវភិគបែនថមេទៀតពីនិនន ករ និងត្រមូវករកនុងេពលអនគត។ 

បទពេិ�ធ េលីករប៉ន់�ម នចំ�យរបស់ គ.អ.ស. កន្លងមក បនបង្ហ ញពីភពទន់េខ�យ
ៃនករកំណត់ចំ�យរបស់អន្តរវស័ិយកនុងរយៈេពលែវង។ ករកំណត់េនះ ជទូេទ បនផ្តល់នូវ
ចំ�ក(េស�រយី៉ូ)មិនចបស់�ស់ ស្រមប់ករចំ�យនិងករកំណត់តៃម្លស្រមប់ធនធន និង
ែផនករ�រេពពីនធ។ េលីសពីេនះេទៀត បញ្ហ ្របឈមទងំេនះ ទំនងជ្រតវូបនេផ្ត តករយកចិត្ត
ទុក�ក់�មរយៈករព្រងីកេគលេ� និងេគលបណំងអភិវ��េបកីទូ�យ្របកបេ�យបរយិបនន។ 
េទះជយ៉ងេនះក្តី សមព ធៃនករ្រគប់្រគងនិងករប៉ន់�ម ន�រេពីពនធ េ�មន�រៈសំខន់ េហយី
បេចចកេទសនងិវធិី��ស្តថម ី នឹង្រតូវបនអនុវត្ត�កល�ង េ�យរ�្ឋ ភិបល្របេទសមួយចំនួន ដូចជ 
បង់ក្ល េដស និងេអតយូពី ជេដីម។ ្រកសួងែផនករនឹងពិនិតយពិចរ�និងេ្រជីសគំរូទងំេនះ រមួទងំ 
ករេ្រប្ីរបស់ករ�យតៃម្ល�រេពីពនធនិងេផ្ត តេលវីស័ិយជក់�ក់ និងកំណត់េពលេវ�ែវងជងមុន 
(េ�យផ�រភជ ប់ករេរៀបចំថវកិ កមមវធិី នងិែផនករយុទធ��ស្តថវកិ)។    

̉.̉-Łũ″ņŢĕŪĳФĳĮЊĕЊĳŏĕЊ₣ǻŎĳаņųĕЊ₣ŁũĩŉŲсЮŗĠŲсЯĩĖЮýŲĕЮŗģŎ

ែផនកេនះបនកំណត់នូវសមសភគសំខន់ៗៃនករេរៀបចំករ�ម�ន ្រតួតពិនិតយ និង�យ
តៃម្ល គ.អ.ច.ក. និងសេងខបពីបញ្ហ ននែដលនឹង្រតូវបនេ�ះ្រ�យ។ ករទទួល�គ ល់វធិី��ស្ត
�យករណ៍ែបបទំេនីបនន េហយីករសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. �ក់បីដូចជេលីសពសីមតថភពរបស់
�ជរ�្ឋ ភិបល េទីបែផនកេនះក៏េធ្វីករពិភក�េលីករ�ម�ន្រតួតពនិិតយនិង�យតៃម្ល្របព័នធេអកូឡូសុី។ 
ករងរេនះ �ច្រតូវបនផ្តល់តនួទដីល់�ថ ប័នឯក�ជយស្រមប់ផ្តល់មតិេយបល់ េហយីវសិ័យឯកជន
និងសងគមសីុវលិ ក៏�ចចូលរមួបនែដរ។  

៤.៤.១- សមសភគសំខន់ៗ កនុងករេរៀបចំករ���ន ្រតួតពនិិតយ និង��ត��្ល  

ករទទួលខុស្រតូវរមួស្រមប់ដំេណីរករ�ម�ន្រតួតពិនិតយនិង�យតៃម្លថន ក់ជតិ ជភរកិចច
របស់្រកសួងែផនករ ែដលទទួលបនទុកកនុងករផ្តល់ទនិនន័យមូល�្ឋ ននិងេដីរតួនទីជអនកស្រមប
ស្រមួលែផនកបេចចកេទស។ តួនទីេនះ នឹងរមួបញចូ លទងំករ្របមូលចង្រកងទិននន័យ និងផ្តល់នូវករ
កំណត់ចំណុចេ�្របចឆំន  ំ និងេរៀង�ល់៥ឆន  ំស្រមប់�យតៃម្លវ��នភពៃនករសេ្រមចបនរបស់ 
គ.អ.ច.ក. េ�យ្រកសួងែផនករនិង�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ ្រកសួងែផនករទទួលខុស្រតូវករងរ
បេចចកេទស និងរមួទងំករផ្តល់មតេិយបល់ដល់ភគពីក់ព័នធជមួយ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករេរៀបចំ
ករប៉ន់�ម ន និងករគណនតៃម្លរបស់សូចនករនីមួយៗ ករ្របមូលទិននន័យ និងនីតិវធិី�យករណ៍។ 

្រកសួង �ថ ប័ន គឺជអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះសូចនកររបស់ខ្លួន និងករផ្តល់ទនិនន័យគ្ំរទ។ 
សមតថភពនិង្របព័នធទនិនន័យរបស់្រកសួង�ថ ប័នទងំេនះ នឹង្រតូវព្រងឹង�មរយៈយុទធ��ស្តជតិ
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អភិវ��សថិត ិែដល�ជករបេំពញបែនថមដ៏សខំន់ ស្រមប់�ម�ន្រតួតពិនតិយ គ.អ.ច.ក.។ ្រកបខ័ណ្ឌ  
គ.អ.ច.ក. ែដលបនែណនេំនកនុងជំពូកទី៣ៃនែផនកទី១ និងែដលបនបង្ហ ញេនកនុង��ងទី១ និង
��ងទី២ ៃនែផនកទី២ របស់ឯក�រេនះបនផ្តល់នូវសូចនករ ្របភព និងវដ្តទិននន័យ ែដល្រតូវបន
កំណត់ថមនករគ្ំរទ។ តអួងគទទួលខុស្រតូវនន ត្រមូវឲយេធ្វីបចចុបបននកមមទិននន័យ និង �យករណ៍
្របចឆំន មំក្រកសួងែផនករ ។ ្រកសួង �ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវេធ្វីករ�យតៃម្លពីវ��នភពៃនចំណុចេ�រមួ
ទងំ សូចនករែដលពក់ព័នធនងឹវស័ិយខ្លួនេលីទដិ្ឋភពបដូីចខងេ្រកម៖            

 ករសេ្រមចបនេលីសចណុំចេ� ែដលបនកណំត់ យ៉ងតិច១០%
 កពុំងសថិតកនុងទិសេ�េឆព ះេទរកករសេ្រមចបនចណុំចេ�ែដលបនេ្រគងទុក កនុងតៃម្លទប
ជង ឬមនិេលីសពី១០%។

 កំពុងសថិតកនុងគន្លងខុសពីទិសេ�ែដលបនកំណត់ កនុងក្រមិត្របមណ១០%។

ស្រមប់ទិដ្ឋភពនមីួយៗ ្រតូវមនករបក្រ�យ េហយីកនុងលកខខណ្ឌ ចបំច់ ្រតូវេសនីេឡងីនូវ
ដំេ�ះ្រ�យចំេពះសូចនករែដលមិនសេ្រមចបនេនះ។ ្រកសួងែផនករនឹងេ្របី្របស់វធីិ��ស្ត
្រគប់្រគង�ម��ង (dashboard) កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ េនក្រមិតចំណុចេ� និងេគលេ� 
េដីមបឲីយករ�យតៃម្លពវី��នភពដេំណីរករបនឆប់រហ័ស �មរយៈករកំណត់ចំណុចេ�ពណ៌ៃបតង 
ពណ៌េលឿង និងពណ៌្រកហម េ�យែផ្អកេលីទិននន័យៃនសូចនករ។ សំេណី�មួយស្រមប់ែកែ្រប
តៃម្លមូល�្ឋ ន ចំណុចេ� ឬចំណុចេ�ចុងេ្រកយ នឹងទមទរឲយមនករ ឯកភពពី្រកសួងែផនករ 
េហយីសំខន់ជងេនះ ចំណុចេ�នឹងមិន្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរញឹកញប់េទ េហយីតៃម្ល្រតូវបនកំណត់
យ៉ងហមត់ចត់្រពមទងំផ�រភជ ប់េទនឹង ទិសេ�ៃន្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក.។  

ដូចមនែចងកនុងជំពូកទី៣ បញ្ហ មយួចំនួនពក់ព័នធនងឹទិននន័យ ចបំច់្រតូវេ�ះ្រ�យេន
កនុងដំ�ក់កលបនទ ប់ េហយីនឹង្រតូវបន�ម�ន្រតួតពិនិតយេ�យ្រកសួងែផនករ កនុងរយៈេពល
៣ែខបនទ ប់។ ្រកសួងែផនករនឹងផ្តល់ករបណ្តុ ះប�្ត លស្តីពីទនិនន័យស្រមប់សូចនករ គ.អ.ច.ក 
ដល់្រកសួង �ថ ប័ន។  

បែនថមេលីេនះេទៀត ជមួយនឹងករគ្ំរទពីៃដគូអភិវ�� េនកនុងរយៈេពល១២ែខបនទ ប់ 
្រកសួងែផនករនឹងេរៀបចកំរពិនិតយេមលីេឡងីវញិនូវសូចនករេន�មេគលេ�នមីួយៗ េដីមបធីន 
គុណភព ជពិេសស ករបំេពញ�មលកខខណ្ឌ  SMART។ ្រកសួងែផនករក៏នឹងផ្តល់នូវករក�ង
សមតថភព ជបន្តបនទ ប់ដល់្រកសួង �ថ ប័នពក់ព័នធ និងពិចរ�ផ្តល់នូវករគ្ំរទបេចចកេទសកនុងករ
្របមូលទនិនន័យស្រមប់សូចនករែដលមិនមនទិននន័យគ្ំរទ។ បនទ ប់មកេទៀត នឹងផ្តល់�ទភិពដល់
សូចនករែដល្រតូវបនកណំត់ េនកនុងករ�យតៃម្លរបស់អងគភពសថិតិរបស់អងគករសហ្របជជតិ។ 
ករងរេនះ នឹង្រសបគន ជមួយវធិី��ស្តែដលបនកំណត់េនកនុងែផនករេមរបស់វទិ��ថ នជតិសថិតិ។  



ŪĠŠњ‗Ź ЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮņįОď ƯƠờ-ƯƠưƠ 
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៤.៤.២- ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង ករ���ន្រតួតពិនិតយនិង��ត��្ល្របព័នធេអកូឡូសីុ 
គ.អ.ច.ក.  

េដីមបផី្តល់នូវវ�ិលភពទូលំទូ�យដល់ គ.អ.ច.ក. និងទមទរឲយមនកររមួចំែណកពី
្រគប់ភគីពក់ព័នធទងំអស់កនុងករសេ្រមចបនេគលេ�េនះ �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជនឹងផ្តល់ករគ្ំរទ 
ចំេពះករផ្តល់មតិយ៉ងទូលំទូ�យេលី “្របព័នធេអកូឡូសុី” និងេធ្វីឲយមនទំនក់ទំនងជមួយវស័ិយ
ឯកជន សងគមសីុវលិនិងអងគករអន្តរជតិ។ ្របព័នធេអកូឡូសីុេនះសំេ�េលីបរ�ិថ ន(្របជជន ទំនក់
ទំនង និងធនធន) ែដលទិននន័យ្រតវូបនបេងកីតេឡងីនិងេ្រប្ីរបស់េ�យរ�្ឋ ភបិលនិងភគីពក់ព័នធ
នន ស្រមប់គ្ំរទករេធ្វេីសចក្តីសេ្រមចចិត្តេដមីបសីេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។  

កនុងករណីេនះ ករអនុវត្តបនេធ្វីរចួេហយីកនុងដំ�ក់កល គ.អ.ស.ក. េហយីបន�ក់េន
កនុងយុទធ��ស្តជតិអភិវ��ន៍្របព័នធសថិត។ិ ្រកសួងែផនករនឹងព�ិរ�បន្តអនុវត្តនូវសកមមភពដូច
ខងេ្រកម៖  

 យុទធ��ស្តថន ក់ជតិមយួ ស្រមប់េលកីកមពស់ករចូលរមួពីភគពីក់ព័នធសខំន់ៗនិង�ធរណជន
ទូេទេនកមពុជកនុងករេធ្វីឲយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ជមួយនឹងករេធ្វីទំនក់ទំនងស្រមប់
ករផ្តួចេផ្តីមអភិវ�� េដីមបីេលីកទឹកចិត្តដល់ករ�ម�ន្រតួតពិនិតយេ�យអនុេ�ម�ម
េគលេ�ទងំេនះ ស្រមប់េធ្វីឲយ្របេសរីេឡងីឥរយិបថរបស់អនកផលតិនងិអនកេ្របី្របស់។ វធីី��ស្ត
េនះនឹង�ចេ្របី្របស់ទងំ្របព័នធផ�ព្វផ�យសម័យទំេនីបនងិ្របព័នធផ�ព្វផ�យ្រប�ពណី។

 ករចូលរួមជកនុង�ជីវកមមនិងតំ�ងវសិ័យឯកជន េដីមបីេរៀបចំនិងេលីកទឹកចិត្តដល់ករ
រមួចំែណកេធ្វឲីយសេ្រមចបន គ.អ.ច.ក. ។

 ករេរៀបចំេគលនេយបយស្រមប់ គ.អ.ច.ក. និងប�្ត ញេនកនុងតំបន់ ជមួយនឹង�ថ ប័ន
ផ្តល់មតេិយបល់ នងិអនកមនចំែណកពក់ព័នធជសងគមសុីវលិេផ�ងេទៀត េ�យែផ្អកេលីវសិ័យ
ទងំេនះ ែដលបនកំណត់ខងេលី កនុងករេរៀបចំកិចចពិេ្រគះេយបល់ជតសិ្តីព ីគ.អ.ច.ក.។

 ករែចករែំលកទិននន័យផ្លូវករនិងករេរៀបចំ្របព័នធអន�ញ គឺអនុញញ តឲយអនកេ្របី្របស់ព័ត៌មន
រមួទងំ្របជជនទូេទ ចូលរមួកនុងករ�ម�ន្រតួតពិនិតយនិង�យត�ម្ល ្រ�វ្រជវ និងចូលរមួកនុង
ករពិេ្រគះេយបល់ថន កជ់តសិ្តីពី គ.អ.ច.ក.។
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ЯĩĖ◦Бơ, ĄеĮР◦Б̣  : Ю₤ş ŉБ₤ĕĖЊŢť ĕĕЊ₣ΒĕН⅜₤ĕч  57

ជំពូកទី ៥ : េសចក្តីសន�ិ�� ននិងអនុ�សន៍   

�ក�រេនះបនែណននំិងពិនិតយេមលីេឡងីវញិនូវ ្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ�អភិវឌ�្របកបេ�យ
ចីរភពកមពុជ (គ.អ.ច.ក.)ែដលបនេសនីេឡីងេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ �ក�រេនះក៏បន
�យករណ៍អំពីបរបិទជតិនិងករអនុវត្តេ្រកមករដឹកនរំបស់ គ.អ.ច.ក. ែដលពនំនូំវបទពេិ�ធនិង
ករយល់ដឹងសុីជេ្រម។ �គូសបញជ ក់អំពីដំេណីរករអភិវឌ� កំណត់្រកបខ័ណ្ឌ ែដលបនេសនីេឡងី និង
កំណត់នូវបញ្ហ ែដលេនេសសសល់ េហីយក៏ពិ�រ�ផងែដរេលីបញ្ហ ្របឈមចំេពះមុខកនុងករ
អនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ ។ ជំពូកចុងេ្រកយេនះសេងខបពីករសននិ�្ឋ នគន្លះឹនិងបង្ហ ញពីេគលនេយបយនងិ
វធិនករស្រមប់អនុវត្តរយៈេពលខ្ល ីមធយម និងែវង។ 

̣.ơ- Łũ₤ĕĖЊŢť ĕÐĕųЕй

ជដំបូង�ក�រេនះ បង្ហ ញអំពី្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. ែដលមនេគលេ�ចនំនួ១៨ ចំណុច
េ�ចំនួន៨៨ និងសូចនករចំនួន១៤៨ ែដលនងឹ្រតូវអនុវត្តេ�យ�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ។ េគល
បំណងជបេ�្ត ះ�សននៃន្រកបខ័ណ្ឌ េនះគឺេដីមបជីធតុចូលស្រមប់ករេរៀបចំ ែផនករយុទធ�្រស្ត
អភវិឌ�ន៍ជត ិ២០១៩-២០២៣ (ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩- ២០២៣) ។ 

្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. េកីតេចញពីករេធ្វីមូល�្ឋ ននីយកមម េគលេ�អភិវឌ�ន៍្របកបេ�យ
ចីរភពសកល េទកនុងបរកិរណ៍ជតិេ�យបែនថមេគលេ�ចំននួមួយថមី ស្តីពីករេបសសម្អ តមីននិង
យុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះសល់ពសី្រងគ ម ្រពមទងំរក�ទុកចំណុចេ�សកល្របមណ��% ែដលពក់ព័នធ
នឹងកមពុជ។ កង្វះខតទិននន័យគ្ំរទសូចនករែដលមន មន្របែហលែត៣០%-៤០% បុ៉េ�្ណ ះ
ៃន្របព័នធទិននន័យសកលែដល�ចរកបន េហីយេ្រកពីេនះគួរ្រតូវេ�ះ្រ�យ�មរយៈករអនុវត្ត
ជេ្រមសីែបបជនំួស(្របុកសុ)ី និងជេ្រមសី�កលបង េដីមបធីនករ្រគបដណ្ត ប់ទិននន័យឲយបន្រគប់្រគន់
េលីេគលេ�និងចំណុចេ�។ េទះជដូចេនះក្តី �ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជទទលួ�គ ល់ថ គម្ល តទិននន័យ
នឹង្រតូវបំេពញ េហីយចំណុចខ្វះខតមួយចំនួននឹង្រតូវេ�ះ្រ�យកនុងេពលខងមុខ រួមជមួយ
ករខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀតេដីមបីេធ្វីឲយ្របេសីរេឡីងនូវគុណភពសូចនករ និងទិននន័យគ្ំរទ
សូចនករ។ 

ករវភិគអំពកីរ�ថ នភព សងគមេសដ្ឋកិចចកមពុជ និងលទធផលៃនករសេ្រមចបន គ.អ.ស.ក. 
បនបង្ហ ញពីភពរងឹមៃំនករអភិវឌ�ជតិ បុ៉ែន្ត្របេទសកមពុជ្របឈមមុខនឹងបញ្ហ  ថមីៗជេ្រចីន 
រមួទងំបរយិកសអភវិឌ�ន៍ែដលកពុំងែតែ្រប្របលួយ៉ងឆប់រហ័ស។ ្របករេនះមន�រៈសំខន់
�ស់ េនេពលែដល្របេទសកមពុជបន្តរកីចេ្រមីនក្ល យជ្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមិត
ទប�មរយៈករ�ក់េចញនូវែផនករនិងេគលនេយបយនន សំេ�ធនបននូវកំេណីនេសដ្ឋកិចច
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ខពស្់របកបេ�យបរយិបនន។ កមពុជក៏្រតវូេលីកកមពស់ករអភិវ��សងគមឲយកន់ែតទូលំទូ�យ ែថម
ទងំករពរបរ�ិថ ន ធនធនធមមជតិ ផងែដរ។ បញ្ហ ្របឈមចមបងមួយគឺករេកីនេឡីងនូវភព
ងយរងេ្រគះទងំេសដ្ឋកិចចនិងបរ�ិថ ន។ ដូចប�្ត ្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមិតទបែដរ 
្របេទសកមពុជបននិងកំពុង្របឈមនឹងសមព ធជេ្រចីនរមួមន៖ �ស�ហូបនីយកមម នគរូបនីយកមម 
ចំ�ក្រសុក និងភពទន់េខ�យៃនេស��ធរណៈ។ គ.អ.ច.និងគ.អ.ច.ក. ចង្អុលបង្ហ ញនូវ
្រកបខ័ណ្ឌ ជមូល�្ឋ នែដល្រគបដណ្ត ប់យ៉ងទូលំទូ�យនូវក្រមតិៃនករេធ្វសីមហរណកមម នមំកនូវ
កររកីចេ្រមីននិងផ្តល់ករែណនេំដីមបេីឆ្លីយតបេទនងឹបញ្ហ ្របឈមៃនករអភវិ��។ 

គ.អ.ច.ក. មនករគតិគូរចបស់�ស់កនុងករ�ក់បញចូ លេគលេ�េនកនុងដេំណីរករេរៀបចំ
ែផនករជត។ិ ដូេចនះ ទំនក់ទនំងរ�ង គ.អ.ច.ក. និង ផ.យ.អ.ជ. គួរ្រតូវព្រងងឹបែនថមេទៀត។ េលីស
ពីេនះេទៀត ក៏មន�រៈសំខន់ផងែដរកនុងករតភជ ប់ គ.អ.ច.ក. េទនឹងករេធ្វីែផនករនិងថវកិ 
េហយី្របព័នធ�ម�ន ្រតួតពិនិតយ នងិ�យតៃម្ល ្រតូវព្រងឹងបែនថមនិងេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ �ថ ប័ន េ�យ
�ក់បញចូ លកនុងកមមវធីិករែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ�ធរណៈ។ ចំណុចេនះ�ប់បញចូ លទងំ
ករកំណត់ចណុំចេ�ជក់�ក់របស់ គ.អ.ច.ក. ែដល�ច�ស់ែវងលទធផលេនកនុងែផនករយុទធ��ស្ត
ថវកិ។  

េគលេ�របស់ គ.អ.ច.ក. នឹង្រតូវេធ្វីករ្រតតួពនិតិយកន់ែតចបស់ជង គ.អ.ស.ក. ែដល
អនុញញ តឲយមនិ្រតឹមែតស្រមប់ករ�យករណ៍ពីវ��នភពប៉ុេ�្ណ ះេទ ែថមទងំស្រមប់ឆ្លុះបញច ងំពី
េគលនេយបយនងិករេឆ្លីយតបនន្របកបេ�យ្របសិទធភពផងែដរ។  

ករកំណត់�ទិភពបនបង្ហ ញចបស់ថ មិនែមន្រគប់េគលេ�ទងំអស់របស់ គ.អ.ច.ក.  
�ចនឹង្រតវូបញច ប់កនុងេពលដំ�លគន េនះេទ េហយីេនកនុងករណីជេ្រចនីករអនុវត្ត្របកបេ�យ
្របសិទធភព ្រតូវទមទរឲយមនករេរៀបចំេគលនេយបយនិងសកមមភពនន �មដ�ំក់កល។ 
ខណៈេពលែដល�ទិភព្រតូវបនកំណត់ ករមិនេបះបង់នរ�មន ក់ឲយេនឯេក និងករបំេពញ
េគលេ� គ.អ.ស.ក.  ែដលមនិទន់សេ្រមចេនជ�ទិភពខពស់បំផុត នងិ្រតវូករគិតគូរបែនថមេទៀត
កនុងរយៈេពលមធយម។ ករផគូរផគងជមួយនឹង�ទិភពរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជែដលមន្រ�ប់កនុង 
ផ.យ.អ.ជ.  និងែផនករ�មវស័ិយ ផ្តល់នូវមូល�្ឋ នរងឹម ំ បុ៉ែន្តករពិ�រ�េលីទំនក់ទំនងរ�ង
េគលេ�និងករកំណត់េលប�ន គឺជវធិី��ស្ត�ទភិពមយួដ៏មន្របសិទធភព។ 

សរុបរមួមក េដីមបសីេ្រមចេគលេ�របស់ គ.អ.ច.ក. ទមទរឲយមនកិចចខតិខំ្របងឹែ្របង
បែនថមេទៀត េដីមបីធននូវករកំណត់ធនធនឲយមនភពចបស់�ស់ �មរយៈករកំណត់តួនទី  
�ថ ប័ន�យតៃម្លហរិញញវតថុស្រមប់ករអភិវ�� ្រពមទងំធននូវសងគតិភពេទនឹងករេរៀបចំគេ្រមង
កមមវធិវីនិេិយគ�ធរណៈ និងទុនវនិេិយគ។ 
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̣.Ư- ĄеΉĕĠĜĀ Ġс
េនកនុងរយៈេពលខ្ល ី៣-៦ែខ 

 ្រកបខ័ណ្ឌ  គ.អ.ច.ក. នឹង្រតូវបនអនុមតិេ�យគណៈរដ្ឋម្រន្តី ស្រមប់ករអនុវត្ត។
 ករផ�រភជ ប់ គ.អ.ច.ក. េទនឹង ផ.យ.អ.ជ. ្រតូវេរៀបចំេ�យ្រកសួង�ថ ប័ន េ�យែផ្អកេលី
ចំណុចេ�របស់ គ.អ.ច.ក. ែដលមនេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ �ម�ន្រតួតពិនិតយនិង�យតៃម្លករ
អនុវត្ត ផ.យ.អ.ជ.។ ករពិនិតយេមលីវ��នភពរបស់ គ.អ.ច.ក. កនុងរយៈេពល៥ឆន មំ្តង ្រតូវមន
សងគតិភពជមួយនឹងវដ្តរបស់ ផ.យ.អ.ជ.។

 ករផ�រភជ ប់េទនឹងករេរៀបចំថវកិ គឺ្រតូវ�ក់បញចូ លចំណុចេ�ននរបស់ គ.អ.ច.ក. េនកនុង
ែផនករយុទធ�្រស្តថវកិរបស់្រកសួង �ថ ប័ន។ ដំេណីរករេនះ្រតូវេរៀបចំេ�យ្រកសួងេសដ្ឋកចិច
និងហរិញវតថុ េ�យមនករពិេ្រគះេយបល់ជមួយ្រកសួងែផនករ។

េនកនុងរយៈេពលមធយម ៦-១២ែខ 
 ្រកសួងែផនករ ្រតូវពនិតិយេគលេ�នីមួយៗ េឡងីវញិេដមីបធីនថ សូចនករ និងទនិនន័យ
មន្រគប់្រគន់ស្រមប់ គ.អ.ច.ក. និង បំេពញ�មលកខខណ្ឌ  SMART។

 កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្រតូវបនេធ្វីេឡីងេដីមបីធនឲយមនសងគតិភពរ�ង គ.អ.ច.ក. �មវស័ិយ
និង្រគប់ក្រមតិ េដីមបេីរៀបចំរបយករណ៍និងករេ�ះ្រ�យប�្ហ ្របឈម។

 េលីកសេំណីេដីមបកីំណត់�ទិភពនិងកំណត់ដំ�ក់កលៃនចណុំចេ�ស្រមប់ ករ�ម�ន
្រតួតពនិិតយ។ ករមិនេបះបង់នរ�មន ក់ឲយេនឯេក ឬ ករងររបស់ គ.អ.ស.ក. ែដលមិនទន់
សេ្រមចបន�មេគលេ� គឺជ�ទិភពរបស់�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជែដលមន្រ�ប់ពីមុន នងិ
ជសក្ត នុពលេដីមបបីេងកីនេលប�ន។

 ដំេណីរករ�ម�ន្រតួតពិនិតយនងិ�យតៃម្ល គ.អ.ច.ក. ្រតូវបនែកលម្អជបន្តបនទ ប់្រសប�ម
ករេលីកេឡងីរបស់អងគភពសថិតរិបស់អងគករសហ្របជជត។ិ

កនុងរយៈេពលែវង១២ែខ 
 ករ្រគប់្រគងធនធនេដីមបីសេ្រមចេគលេ� គ.អ.ច.ក. ្រតូវបនអនុវត្តជលកខណៈ្របព័នធ
�មរយៈរេធ្វីរបយករណ៍�យតៃម្លហរិញញវតថុស្រមប់ករអភវិ�� (ជករ�យតៃម្លហរិញញវតថុរបស់
គ.អ.ច.ក.) ែដលបនអនុវត្តជេទៀងទត់ពី៣េទ៥ឆន  ំ េ�យភជ ប់េទនឹង ផ.យ.អ.ជ. កមមវធិី
វនិិេយគ�ធរណៈ ថវកិ្របចឆំន  ំនិងែផនករយុទធ�្រស្តថវកិ។

 កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់�ជរ�្ឋ ភិបល េដីមបទីក់ទញឲយមនករចូលរមួរបស់ វស័ិយឯកជន
សងគមសុីវលិ និងវសិ័យ�ធរណៈ េដីមបសីេ្រមចបន គ.អ.ច.ក.។

 កិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងេដមីបេីលីកកមពស់ "្របព័នធេអកូឡូសុីទិននន័យ គ.អ.ច.ក."។
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦БơĵŏĠеŪĠФŀ

ក.វ.ស. កមមវធិវីនិ�ិ�គ��រ�� បីឆន រំកំិល 

គ.អ.ស. ��ល��អភវិ��ន៍ស�ស�វត�រ ៍

គ.អ.ស.ក. ��ល��អភវិ��ន៍ស�ស�វត�រក៍មពុជ 

គ.អ.ច. ��ល��អភវិ��ន៍្របកប��យចីរភព 

គ.អ.ច.ក. ��ល��អភវិ��ន៍្របកប��យចីរភពកមពុជ 

ផ.ស.ស. ផលតិផលកនុង្រសុកសរុប 

ផ.យ.អ.ជ. ែផនករយុទធ��ស្តអភិវ��ន៍ជត ិ
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦БƯЮÐ΅◦еĮњũũĠ₤сŪ₤У₣⅜□ ĕĠњĕ

ល.រ. ្រកសួង សា��័� េគហទំព័រ(www) 
១ គណៈកមា�ធិការនីតិសម��និងអភិវ��ន៍កម្ពុជា/្រកុម្របឹក�អភិវ��ន៍កម្ពុជា cdc- crdb.gov.kh
២ គណៈកមា�ធិការវិនិេយាគកម្ពុជា/្រកុម្របឹក�អភិវ��ន៍កម្ពុជា cib-cdc.gov.kh
៣ រដ្ឋេលខាធិការដា�នអាកាសចរណ៍សីុវិល civilaviation.gov.kh 

៤ 
អាជា�ធរជាតិកម្ពុជា្រគប់្រគងសកម្មភាពកមា�ត់មីន 
និងសេ្រងា្គះជនពិការេដាយសារមីន 

cmaa.gov.kh 

៥ ្រកសួង�ស�ហកម្មនិងសិប�កម្ម mih.gov.kh 
៦ សន្តិសុ�េស��ងនិងអាហារូបត្ថម្ភេនៅកម្ពុជា card.gov.khf 
៧ ្រកសួងព័ត៌មាន information.gov.kh 
៨ ្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ និងេនសាទ maff.gov.kh 
៩ ្រកសួងវប�ធម៌និងវិចិ្រតសិល�ៈ mcfa.gov.kh 

១០ ្រកសួងេសដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ mef.gov.kh 
១១ ្រកសួងការបរេទសនិងសហ្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ mfaic.gov.kh 
១២ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម្ម និងសណំង់ mlmupc.gov.kh 
១៣ ្រកសួងការងារនិងបណ្ដុះបណា្ដលវិជា�ជីវៈ mlvt.gov.kh 
១៤ ្រកសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា ្រពឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច mnasrl.gov.kh 
១៥ ្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម moc.gov.kh 
១៦ ្រកសួងធម្មការនិងសាសនា mocar.gov.kh 
១៧ ្រកសួងការពារជាតិ mod.gov.kh 
១៨ ្រកសួងបរិសា�ន moe.gov.kh 
១៩ ្រកសួងអប់រ� យវុជន និងកីឡា moeys.gov.kh 
២០ ្រកសួងសុខាភិបាល moh.gov.kh 
២១ ្រកសួងមហាៃផ្ទ moi.gov.kh 
២២ ្រកសួងយុត្តិធម៌ moj.gov.kh 
២៣ ្រកសួងែផនការ mop.gov.kh 
២៤ ្រកសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម�� mosalvy.gov.kh 
២៥ ្រកសួងេទសចរណ៍ mot.gov.org 
២៦ ្រកសួងកិច្ចការនារី mowa.gov.kh 
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២៧ ្រកសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម mowram.gov.kh 
២៨ ្រកសួងៃ្របសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ mptc.gov.kh 
២៩ ្រកសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូន mpwt.gov.kh 
៣០ ្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ mrd.gov.kh 
៣១ ្រកសួងមុខងារសាធារណៈ sspf.gov.kh 
៣២ ្រកសួងែរ�និងថាមពល mme.gov.kh 
៣៣ អាជា�ធរជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺេអដស៍ naa.org.kh 
៣៤ ធនាគារជាតិៃនកម្ពុជា nbc.org.kh 

៣៥ គណៈកមា�ធិការជាតិស្រមាប់ការអភិវ���មែបប្របជាធិបេតយ�េ�ថា�ក់
េ្រកាមជាតិ ncdd.gov.kh 

៣៦ គណៈកមា�ធិការជាតិ្រគប់្រគងេ្រគាះមហន្តរាយ ncdm.gov.kh 
៣៧ គណៈកមា�ធិការជាតិទេន្លេមគង្គកម្ពុជា cnmc.gov.h 
៣៨ មជ�មណ�លជាតិ្របយុទ្ធនឹងជំងឺ្រគុនចាញ់ cnm.gov.kh 
៣៩ អាជា�ធរជាតិ្របយុទ្ធ្របឆាំងេ្រគឿងេញៀន nacd.gov.kh 
៤០ វិទ�សា�នជាតសិ្ថិតិ nis.gov.kh 
៤១ សាលារាជធានីភ្នំេពញ phnompenh.gov.kh 
៤២ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋម្រន្តី pressocm.gov.kh 
៤៣ ឧត្តម្រកុម្របឹក�េសដ្ឋកិច្ចជាតិ snec.gov.kh 
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ល.រ សូចនករ �ក� ២០០០ ២០០៥ ២០១០ 
២០១៥ 
ជកែ់ស្តង 

២០១៥ 
ចំណុច
េ� 

្របភព
ទិនននយ័ 

េ�លេ�ទី១ : �� នភពៃនករលុបបំបតភ់ព្រកី្រកនិងភពអតឃ់្ល ន 

1.1 
កត់បនថយសមម្រត្របជជនរស់េនកនុងភព
្រកី្រក % 

39.5 
(1993) 

- 21.1 
13.5 

(2014) ≤19.5 អ.ស.ស.ក 

1.2 
កត់បនថយសមម្រត្របជជនរស់េនកនុងភព
អត់ឃ្ល ន % 

20 
(1993) 

- 4.1 
0 

(2014) ≤10 អ.ស.ស.ក 

1.3 
បេងកីនចំែណកកនុងករេ្របី្របសរ់បស់្របជ
ជន្រកី្រកបំផុត២០%ៃនចំនួន្របជជនសរុប % 

7.4 
(1993) 

- 8.34 
8.6 

(2014) ≥11 អ.ស.ស.ក 

1.4 
កត់បនថយេ្រប�៉ឡង់ៃនកុមរខ្វះ្រគប់
ទមងន់(�យុេ្រកម៥ឆន )ំ  % 45.2 28 28 

23 
(2014) ≤ 19 អ.ស.ស.ក 

1.5 កត់បនថយេ្រប�៉ឡង់ៃនកុមរ្រកិន % 44.6 43 40
32 

(2014) 
≤25 អ.ប.ស.ក 

1.6 កត់បនថយេ្រប�៉ឡង់ៃនកុមរសគម�គ ងំ % 15 8 11
10 

(2014) 
≤9 អ.ប.ស.ក 

1.7 
កត់បនថយេ្រប�៉ឡង់កង្វះ្រគប់ឈមរបស់
កុមរ�យុ៦-៩ែខ % 62 55 

56 
(2014) 42 អ.ប.ស.ក 

1.8 
កត់បនថយេ្រប�៉ឡង់កង្វះ្រគប់ឈមរបស់
្រស្តី�យុ១៥-៤៩ឆន  ំ % 47 44 

45 
(2014) 42 អ.ប.ស.ក 

1.9 
បេងកីនសមម្រត្រគួ�រែដលេ្របី្របស់អំបិល
អីុយ៉ូដ % 14 73 83 90 អ.ប.ស.ក 

1.10 

កត់បនថយអ្រ�ៃនពលកមមកុមរ(តិចជង
ឬេសមី�យុ១៧ឆន )ំៃនចំនួនកុមរសរុបេនកនុង
្រកុម�យុេនះ 

% 
16.5 

(1999) 
- 16.8 

19.3 
(2014) ≤8 អ.ស.ស.ក 

េ�លេ�ទី២ : សេ្រមចឲយបនសកលកមមអកខរកមមនិងករអបរ់បំឋមសិក� 

2.1 
�កលកមមអកខរកមមមនុស�េព��យ័(១៥
ដល់២៤ឆន  ំ % - 80.4 89.1

93 
(2013) 

94.5 ក.អ.យ.ក 

2.2 អ្រ�ពិតៃនករសិក�េនប�មសិក� 
សរុប % 88.9 91.9 94.8 97.9* 99 ក.អ.យ.ក 

្រស្តី % 86.8 90.7 94.6 98.4*

2.3 អ្រ�រមួៃនករសិក�េនម��មសិក�ប�ម�ូមិ 
សរុប % 36.5 45.8 58.1 55.1* 74 ក.អ.យ.ក 

្រស្តី % 29.5 40.3 57.1 56.2*

2.4 អ្រ�ប�ច ប់ករសិក�េនប�មសិក� 
សរុប % - 46.8 83.2 84.1 100 ក.អ.យ.ក 

្រស្តី % - 45.7 83.6 86.6
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2.5 
អ្រ�ប�ច ប់ករសិក�េនមធយមសិក�បឋម
ភូមិ 

សរុប % - 19.7 48.7 40.3 57 ក.អ.យ.ក 

្រស្តី % - 18.5 47.2 41.8
2.6 យុគភពេយនឌ័រកនុងករអប់រេំនបឋមសិក� សនទស�ន៍ 0.95 0.97 1 1 - ក.អ.យ.ក 

2.7 
យុគភពេយនឌ័រកនុងករអប់រេំនមធយមសិក�
បឋមភូមិ 

សនទស�ន៍ 0.68 0.79 0.97 1.1 - 
ក.អ.យ.ក 

េ�លេ�ទី៣ : េលើកកមពស់សមភពេយនឌរ័និងករផ្តល់សិទធិអំ���ល់្រស្តី 

3.1 
ផលេធៀបរ�ងសសិ�្រសីនិង្របុសេនក្រមិត
មធយមសិក�ទុតិយភូមិ 

% 48
(2001) 60 82 100 100 

ក.អ.យ.ក 

3.2 
ផលេធៀបរ�ងសសិ�្រសីនិង្របុសេនក្រមិត
ឧត្តមសិក� 

% 38
(2001) 45.6 86.7 85 85 

ក.អ.យ.ក 

3.3 
ផលេធៀបអកខរកមម្រស្តីនិងបុរស�យុ១៥-២៤
ឆន  ំ 

% 87
(1998) 90 98.3 100 100 

ក.អ.យ.ក 

3.4 
ផលេធៀបអកខរកមម្រស្តីនិងបុរស�យុ២៥-៤៤
ឆន  ំ

% 78
(1998) 80 99 100 100 

ក.អ.យ.ក 

3.5 
បេងកីនសមម្រតៃន្រស្តីេធ្វីករងរមនេបៀវត�រ ៍
កនុងវសិ័យកសិកមម 

% 35 
(1998) 52.5 53 45.7 

(2013) 50 អ.ស.ស.ក 

3.6 
បេងកីនសមម្រតៃន្រស្តីេធ្វីករងរមនេបៀវត�រ ៍
កនុងវសិ័យឧស��កមម 

% 44 
(1998) 53.5 73.7 45.4 50 អ.ស.ស.ក 

3.7 
បេងកីនសមម្រតៃន្រស្តីេធ្វីករងរមនេបៀវត�រ ៍
កនុងវសិ័យេស�កមម 

% 21 
(1998) 27 27.4 32 

(2013) 50 អ.ស.ស.ក 

3.8 
បេងកីនសមម្រតៃន�សន�របស់្រស្តីេនកនុង
សភជត ិ % 12.3 

(1998) 
19.5 

(2003) 
21 

(2008) 
20.32 

(2013) 30 
កិចចនរ ី
ម�ៃផទ 

3.9 
បេងកីនសមម្រតៃន�សន�របស់្រស្តីេនកនុង
្រពឹទធសភ % 14.75 

(1999) 
14.75 

(2006) 
14.75 

(2012) 
14.75 

(2012) 30 
កិចចនរ ី
ម�ៃផទ 

3.10 បេងកីនសមម្រតៃន្រស្តីជរដ្ឋម្រន្តី % 7.4 
(1998) 

7.1 
(2003) 

7.1 
(2008) 

10.7 
(2013) 15 

កិចចនរ ី
ម�ៃផទ 

3.11 បេងកីនសមម្រតៃន្រស្តីជរដ្ឋេលខធិករ % 6 
(1998) 

6.6 
(2003) 

8 
(2008) 

20.54 
(2013) 18 

កិចចនរ ី
ម�ៃផទ 

3.12 
បេងកីនសមម្រតៃន្រស្តីជអនុរដ្ឋេលខធិករ 

% 4 
(1998) 

7.5 
(2003) 

15.1 
(2008) 

17.6 
(2013) 20 

កិចចនរ ី
ម�ៃផទ

3.13 
បេងកីនសមម្រតៃន្រស្តីជអភិបលេខត្ត 

% 0 0 0 0 10 
កិចចនរ ី
ម�ៃផទ 

3.14 
បេងកីនសមម្រតៃន្រស្តីជអភិបលរងេខត្ត 

% 0 1 
(2003) 

20 
(2011) 

17 
(2014) 15 

កិចចនរ ី
ម�ៃផទ 

3.15 
បេងកីនសមម្រតៃន�សន�របស់្រស្តីជ
សមជិក្រកុម្របឹក��ុសំងក ត់ % - 9.4 

(2002) 
15.1 

(2007) 
17.8 

(2012) 25 
កិចចនរ ី
ម�ៃផទ 

េ�លេ�ទី៤ : កតប់នថយអ��មរ�ភពកុមរ

4.1 
កត់បនថយអ្រ�មរណភពរបស់កុមរ�យុ
េ្រកម១ឆន  ំដល់ ៥០ េនឆន ២ំ០១៥ 

កនុង១០០០
កំេណីតរស់ 

95 
(1998) 66 45 28 

(2014) 50 អ.ប.ស.ក 
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4.2 
កត់បនថយអ្រ�មរណ�ពរបស់កុមរ�យុ
េ្រកម៥ឆន  ំ

កនុង១០០០
កំេណីតរស់ 

124 
(1998) 83 54 35 

(2014) 65 អ.ប.ស.ក 

4.3 
បេងកីនករផ្តល់�៉ក់�ងំដល់កុមរឲយបន
៩០% % 71 79 92 98 >90 អ.ប.ស.ក 

4.4 
បេងកីនករបំេ�េ�ះដល់កុមររហូត�យុ៦ែខ
ឲយបន៧០% % 11.4 - 74 93 70 អ.ប.ស.ក 

េ�លេ�ទី៥ : េលើកកមពស់សុ�ភព�� 

5.1 អ្រ�មរណ�ពម�  
កនុង១០០ 
០០០

កំេណីតរស់

437 
(1997) 472 206 170 

(2014) 250 អ.ប.ស.ក 

5.2 
ករស្រមលកូនជមយួបុគគលិកសុខភិបល 
ជំនញ % 22.1 

(2002) 40.57 69.6 85 
(2014) 87 សុខភិបល

5.3 អ្រ�ផ្តល់កំេណីតសរុប % 4 3.4 3 2.7 3 អ.ប.ស.ក 

5.4 
សមម្រត្រស្តីែដលបនេរ�ប�ពហ៍ពិពហ៍ 
េ្របី្របស់វធីិពនយរកំេណីត % 19 21 24.82 

(2008) 
35 

(2014) 60 អ.ប.ស.ក 

5.5 
សមម្រត្រស្តីមនៃផទេពះ ទទលួបនករពិនិតយ 
ៃផទេពះ២ដងឬេ្រចីនជងេនះ % 25.4 52.2 72 90.5 

(2014) 90 អ.ប.ស.ក 

5.6 សមម្រតៃនករស្រមលកូនេ�យវធិីវះកត់ % 1.12 1.18 2.56 5.37 
(2014) 4 អ.ប.ស.ក 

េ�លេ�ទី៦ : ករ្របយុទធ្របឆងំេមេ�គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ ជំងឺ្រគុនចញ់ និងជំងឺេ��ង�េទ�� 

6.1 អ្រ�ផទុកៃនេមេ�គេអដស៍ % 1.9 1.2 0.8 0.6 
(2014) 0.4 សុខភិបល

6.2 េ្រប�៉ឡង់ជំងឺរេបង 
កនុង១០០ 
០០០

កំេណីតរស់
1,620 1,230 875 

668 
(2014) 653 សុខភិបល

6.3 អ្រ��្ល ប់េ�យជំងឺរេបង 
កនុង១០០ 
០០០

កំេណីតរស់
5.3 1.4 0.98 

0.07 
(2014 0.8 សុខភិបល

េ�លេ�ទី៧ : ធនចីរភពបរ�ិ� ន 

7.1 ៃផទដីតំបន់ករពរធមមជតិ២៣កែន្លង ពនហ់.ត. 3,263 3,111 3,101 3,098 - សុខភិបល

7.2 សហគមន៍តំបន់ករពរធមមជតិ ចំនួន 4 59 98 129 - សុខភិបល

7.3 
ឧទយនអនុរក�កនុងតំបន់ករពរ 
ធមមជតិ 

ចំនួន 325 700 480 960 - សុខភិបល

7.4 បេងកីនសមម្រត្របជជនមនទឹក�្អ តេ្របី
្របស់ 

a) តំបន់ជនបទ % 24 
(1998) 

41.6 
(2008) 43.46 50 

(2014) 50 អ.ស.ស.ក 

b) តំបន់ទី្របជំុជន % 60 
(1998) - 80.5 81 

(2014) 80 អ.ស.ស.ក 

7.5 បេងកីនសមម្រត្របជជនែដលទទួលបន  
អនម័យ 

a) តំបន់ជនបទ % 8.6 
(1998) 

16.8 
(2004) 29.2 46.2 

(2014) 46 អ.ស.ស.ក 

b) តំបន់ទី្របជំុជន % 49 
(1998) - 86.6 89 

(2014) 74 អ.ស.ស.ក 
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7.6 
កត់បនថយករេ្របី្របស់អុសស្រមប់ចម្អិន
��រ % 92 

(1993) - 79.5 74.8 
(2014) 52 អ.ស.ស.ក 

7.7 
បេងកីនសមម្រត្របជជនទទួលបនកមមសិទធិ
ដីធ្លី 

% 10 15 24 58 57 ក.រ.ន.ស 

7.8 គ្រមបៃ្រពេឈ ី
% 63.74 59.09 57.07 49.87 

(2014) - ក.ស.ក 

ពន់ហ.ត 11,540 10,730 10,363 9,056 
(2014) - ក.ស.ក 

7.9 សហគមន៍ៃ្រពេឈ ី
សហគមន៍ 264 402 441 497 - ក.ស.ក 

ហ.ត 179,021 380,589 391,831 514,834 - ក.ស.ក 

7.10 សហគមន៍ៃ្រពេឈបីនចុះបញជ ីផ្លូវករ 
សហគមន៍ - - 233 401 - ក.ស.ក 

ហ.ត - - 230,370 338,317 - ក.ស.ក 

7.11 
ករកត់បនថយទបូតេ៍ន�ទជូនសហគមន៍
េន�ទមូល�្ឋ ន % - 56.36 56.74 89.77 - 

ក.ស.ក 

7.12 
បរមិណផលិតកមមេន�ទ(ទឹក�ប សមុ្រទ 
និង�រវីបបកមម) 

ពន់េ�ន 136 354.89 550 647 - 
ក.ស.ក 

7.13 ចំនួនសហគមន៍េន�ទ សហគមន៍ - 440 469 516 - ក.ស.ក 

េ�លេ��ី៩ : ករេបសសម្អ តមនី សំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម និងករសេ្រងគ ះជនពិករេ���រមនី

9.1 ចំនួនៃនជនរងេ្រគះែដលបងករេឡងីេ�យ្រគប់មីន និងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម (�្ល ប់និងរបសួ)
ចំណុចេ� នក់ 575 357 220 130 - �ជញ ធរមីន
លទធផល នក់ 858 875 286 79 - �ជញ ធរមីន

9.2 ៃផទដីែដលបនេបសសម្អ ត្រគប់មីន និងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម
ចំណុចេ� ហ.ត 1,562 4,466 5,374 5,909 - �ជញ ធរមីន
លទធផល ហ.ត 3,208 4,065 11,950 16,104 - �ជញ ធរមីន



   

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

្រកបខណ័� 
េគាលេដៅអភ�ិ��្របកបេ��ចីរភាពកម្ពជុា  

ឆា�ំ២០១៦-២០៣០ 

 

ែផ្នកទី២ េគាលេដៅ ចំណុចេដៅ និងសូចនាករ 

��ជរ្ឋ ភិបលកមពុជ 

្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា 
ជតិ  �សន  ្រព�ម�ក�្រត 

ruiqivs 

បនទទួលករឯកភពពីគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
កនងុសម័យ្របជំុេពញអងគ នៃថងទី១៩ ែខវិចឆិក ឆន ២ំ០១៨ 





 ŪĠŠ њ‗Ź ЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮņįОď ƯƠờ-ƯƠưƠ 

ЯĩĖ◦БƯ, ″Ŭ₣ŌĳЊŁ   i 

តារាមាតិកា 
 

″Ŭ₣ŌĳЊŁ ………………………………………………………………………………………..……….. i

″Ŭ₣◦Бơ :  ₤РşĜũЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮņįОď ″ņ ЮýŲЮţ ĕЊ₣ 
şе‗НşЮţ ĕБņУŎៗ ……………………………………………………………………….. ១

េ�លេ�ទី១ : បញចបភ់ព្រកី្រក្រគបទ់្រមងេ់ន្រគបទ់ីកែន្លង ……………………………………….. ១
េ�លេ�ទី២ : បញចបភ់ពអតឃ់្ល ន សេ្រមចឲយបនសន្តិសុខេសប�ង េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង�ថ ន
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ស្រមបក់រអភវិ��្របកបេ�យចីរភព …………………………………………… ៧៦
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ចំណុចេ� សូចនករ �ថ ថបនទទួលខុស្រតូវ ្រថភពទិនននបយ វដ្តៃនទិនននបយ និយមនបយ 
វធិិ�្រស្តគណនតៃម្លសូចនករ

េផ�ងង
ភគយក ភគែថង 

ЮýŲЮţ◦Бơ : ĠŃĆĠсļĮŪ БŪŪÐĠс◦Ūņ₣сЮĝŪÐĠс◦БЯĕų₣

១.២ កាត់បន្ថយយាងតចិ
ពាក់កណា្ដលនូវសមា 
មា្រតៃនបរុស ្រស្តីនិង
កុមារ ្រគប់អាយុ ែដលរស់
េនៅក្នុងភាព្រក្រក ្រគប់
សមាសភាព េដាយែផ្អក
េលើនិយមន័យរបស់កម្ពុជា 
េនៅ្រតឹមឆា��២០៣០  

១.២.១. សមម្រតៃន្រថជ
ជនកមពុជរស់េនេ្រកមថនទ ត់
ភព្រកី្រកជតិែថងែចក�ម 
េភទ �យុ 
និងតំថនភ់ូមិ�្រស្ត 

្រកសួង �ថ ថបន 
រថស់�ជរ�្ឋ ភិបល

កមពុជ 

វទិ��ថ នជតិសថិតិ 
្រកសួងែផនករ 

េរ�ង�ល់២ឆន ំ ចំនួន្រថជជនកមពុជ 
ែដលរស់េនេ្រកមែខ�
ថនទ ត់ភព្រកី្រកជតិ ែថង
ែចក�ម េភទ �យុ និង
តំថន់ភូមិ�្រស្ត កនុង
ចំេ�មចំននួ្រថជជន
កមពុជសរុថ ែថងែចក�ម 
េភទ �យុ និងតំថនភ់ូមិ
�្រស្ត 

ចំនួន្រថជជនកមពុជែដល
រស់េនេ្រកមថនទ ត់ភព
្រកី្រកជតិ ែថងែចក�ម 

េភទ �យុ 
និងតំថនភ់ូមិ�្រស្តេនកនុង

ឆន  ំ

ចំនួន្រថជជនកមពុជ
សរុថែថងែចក�ម េភទ 
�យុ និងតំថនភ់ូមិ�្រស្ត 

េនកនុងឆន  ំ

១.២.១.១ សមម្រតៃន 
្រថជជនកមពុជរស់េនេ្រកម 
ថនទ ត់ភព្រកី្រកជតិ  

្រកសួង�ថ ថបនរថស់�ជ
រ�្ឋ ភបិលកមពុជ 

វទិ��ថ នជតិសថិតិ 
្រកសួងែផនករ 

េរ�ង�ល់២ឆន ំ ចំនួន្រថជជនកមពុជ 
ែដលរស់េនេ្រកមែខ�
ថនទ ត់ភព្រកី្រកជតិ 
កនុងចំេ�មចំននួ្រថជ
ជនកមពុជសរុថ 

ចំនួន្រថជជនកមពុជែដល
រស់េនេ្រកមថនទ ត់ភព 
្រកី្រកជតិ េនកនុងឆន ំ

ចំនួន្រថជជនកមពុជសរុថ 
េនកនុងឆន  ំ

១.២.១.២ សមម្រតៃន្រថជ
ជនកមពុជេន�ជ�នីភនេំពញ 
ែដលរស់េនេ្រកមែខ�ថនទ ត់
ភព្រកី្រកជតិ 

្រកសួង�ថ ថបនរថស់ 
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 

វទិ��ថ នជតិសថិតិ 
្រកសួងែផនករ 

េរ�ង�ល់២ឆន ំ ចំនួន្រថជជនកមពុជេន
�ជ�នីភនេំពញ រស់េន
េ្រកមែខ�ថនទ តភ់ព្រកី្រក
ជតិ កនុងចំេ�មចំនួន
្រថជជនកមពុជទងំអស់
ែដលរស់េន�ជ�នី
ភនេំពញ 

ចំនួន្រថជជនកមពុជេន
�ជ�នីភនេំពញែដលរស់េន
េ្រកមថនទ ត់ភព្រកី្រកជតិ 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួនសរុថៃន្រថជជនកមពុជ
រស់េន�ជ�នីភនេំពញ 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍

១.២.១. ៣ សមម្រតៃន
្រថជជនកមពុជេនតំថនទ់ី្រថជុំ
ជន ែដលរស់េនេ្រកមថនទ ត់
ភព្រកី្រក  

្រកសួង �ថ ថបន 
រថស់�ជរ�្ឋ ភិបល

កមពុជ 

វទិ��ថ នជតិសថិតិ 
្រកសួងែផនករ 

េរ�ង�ល់២ឆន ំ ចំនួន្រថជជនកមពុជេន
តំថន់ទី្រថជុំជន រស់េន
េ្រកមែខ�ថនទ តភ់ព្រកី្រក
ជតិ កនុងចំេ�មចំនួន
្រថជជនកមពុជសរុថែដល
រស់េនតំថន់ទី្រថជុំជន 

ចំនួន្រថជជនកមពុជេនតំថ
ន់ទ្រថជុំជនែដលរស់េន
េ្រកមថនទ ត់ភព្រកី្រកជតិ 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួនសរុថៃន្រថជជន 
កមពុជរស់េនតំថន់ទ្រថជុំជន 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 
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១.២.១.៤ សមម្រតៃន
្របជជនកមពុជ េនតំបន់
ជនបទ ែដលរស់េនេ្រកម
បនទ ត់ភព្រកី្រក 

្រកសួង �ថ បន័ របស់
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 

វទិ��ថ នជតិសថិត ិ
្រកសួងែផនករ 

េរ�ង�ល់២ឆន ំ ចំនួន្របជជន កមពុជេន
តំបន់ជនបទរស់េន
េ្រកមែខ�បនទ តភ់ព្រកី
្រកជតិ កនុងចំេ�ម
ចំនួន្របជជនកមពុជ
សរុបរស់េនតំបន់ជនបទ 

ចំនួន្របជជនកមពុជេនតំប
នជ់នបទែដលរស់េនេ្រកម
បនទ តភ់ព្រកី្រកជតិ 
េនកនុងឆន �ំយករ�៍ 

ចំនួនសរុបៃន្របជជន 
កមពុជរស់េនតំបនជ់នបទ 
េនកនុងឆន �ំយករ�៍  

១.២.១.៥ សមម្រតៃនកុមរ
កមពុជរស់េនេ្រកមបនទ តភ់ព
្រកី្រកជតិ 

្រកសួង �ថ បន័ របស់
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 

វទិ��ថ នជតិសថិតិ 
្រកសួងែផនករ 

េរ�ង�ល់២ឆន ំ ចំនួនកុមរកមពុជ (�យុ 0-
១៧ឆន )ំ រស់េនេ្រកមែខ�
បនទ តភ់ព្រកី្រកជតិ កនុង
ចំេ�មចំននួកុមរកមពុជ 
(�យុ 0-១៧ឆន )ំ សរុប 

ចំនួនកុមរកមពុជ (�យុ 0-
១៧ឆន )ំែដលរស់េនេ្រកម
បនទ តភ់ព្រកី្រកជតិ 
េនកនុងឆន �ំយករ�៍

ចំនួនកុមរកមពុជ (�យុ 0-
១៧ឆន )ំ 
សរុបេនកនុងឆន �ំយករ�៍

១.២.២ សមម្រត កុមរ 
ែដលរស់េនកនុងភព្រកី្រក  
្រគបស់មសភព ែផ្អក�ម
និយមន័យរបស់ជតិ  

្រកសួង �ថ បន័ របស់
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 

វទិ��ថ នជតិសថិត ិ
្រកសួងែផនករ 

៥ឆន ំ សមម្រតៃនកុមរកមពុជ 
(�យុ 0-១៧ឆន )ំែដលមិន
បនទទួលករបំេពញត្រមូវ
ករជមូល�្ឋ នែដលមនទំ
នក់ទំនងយ៉ងសំខន់
ចំេពះសុខុមល
ភពកុមររមួមនសុខភព
��   រូបតថមភទឹក�្អ ត
និង 
អនម័យ ករអបរ់ ំ
ករករពរ និងលំេន�្ឋ ន  

ចំនួនកុមរកមពុជ (�យុ 0-
១៧ឆន )ំ ែដលមិនបន
ទទលួករបំេពញត្រមូវ
ករជមូល�្ឋ នយ៉ង
េ�ច�ស់ចំនួន៣ 
កនុងចំេ�មទងំ៥សមស
ភគេនកនុងឆន �ំយករ�៍ 

ចំនួនកុមរកមពុជ (�យុ 0-
១៧ឆន )ំ សរុប 
េនកនុងឆន �ំយករ�៍

១.៣ អនុវត្ត្របពន័្ធជាតិគា
ពារសង្គមនិងវិធានការ
េ��ង� ��បានទទាង
្របេទស និងសេ្រមច��
បានភាគេ្រចើននវូភាព
្រគបដណ្ដប់ៃន្របព័ន្ធេនះ 
ដល់្របជាជន្រក្រក និង
្របជាជនងាយរងេ្រគាះ 
េនៅ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 

១.៣.១ សមម្រតៃនជន
្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ
ែដលទទួលបនេស�សេ្រងគ ះ
សងគម 

្រកសួងសងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវនីតិ 
សមបទ  

្របព័នធព័ត៌មនរដ្ឋបល 
្រកសួងសងគមកិចច  អតីត
យុទធជននិងយុវនីតិ 
សមបទ  

្រកសួងែផនករ 

្របចឆំន ំ ចំនួន្របជជនែដលរស់
េនេ្រកមបនទ តភ់ព្រកី្រក
របស់ជតិ និង្របជជន
ែដលពុំ�ចទបទ់ល់បន 
នឹងវបិត្តិឬែដលមនភព 
្របឈម ខពស់េទនឹងវបិត្តិ 
(្របជជនែដលរស់េន
េ្រកមឬែកបរបនទ ត់ភព 
្រកី្រកេហយីមនភពងយ
រងេ្រគះខពស់ជងេគ) 
ែដលទទលួបនេស�កមម
ជំនួយសេ្រងគ ះបនទ ន់កនុងចំ
េ�មជន្រកី្រកនិងជន 
ងយរងេ្រគះសរុប។

ចំនួនជន្រកី្រកនិងជនងយ
រងេ្រគះ ែដលទទួលបន
ជំនយួសេ្រងគ ះសងគម េន
កនុងឆន �ំយករ�៍ 

ចំនួនជន្រកី្រកនិងជនងយ
រងេ្រគះសរុប េនកនុងឆន ំ
�យករ�៍

MOSVY 
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១.៤ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ធានាថា បុរស្រស្តី្រគប់
រូបជាពិេសស្របជាជន
្រក្រកនិង្របជាជនងាយ
រងេ្រគាះ មានសិទ្ធេិស្មើ
គា�ក្នុងការេ្របើ្របាស់ធន
ធានេសដ្ឋកិច្ចនងិក្នងុ
ការទទួលបានេសវាមូល
ដា�ន ភាពជាមា�ស់ និង
ការ្រគប់្រគងដនីងិកម្ម
សិទ្ធិេផ�ងេទ�ត ធនធាន
ធម្មជាតិ បេច្ចកវិទ��្មីៗ
សម្រសបនងិេសវាហិរញ្ញ
វត្ថុ រួមទាងមី្រកូហិរញ្ញ
វត្ថុ។ 

១.៤.១ ភគរយៃនសមជិក
សហគមន៍េន�ទនិងៃ្រព
េឈែីដលទទួលបនសិទធិ
្រសបចបបក់នុងករចូលរមួ្រគប់
្រគងធនធនជលផលនិងៃ្រព
េឈ ី�មរយ�ករចុះបញជ ីនិង 
អភវិ��សហគមន្របកបេ�យ
្របសិទធភព  

្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

្របព័នធព័ត៌មនរដ្ឋបល
្រកសួងកសិកមម រុកខ  
្របមញ់ និងេន�ទ 

្របចឆំន ំ ចំនួនសមជិកសហគមន៍
េន�ទនិងៃ្រពេឈែីដល 
ទទួលបនសិទធិ្រសបចបប់
កនុងករចូលរមួ្រគប់្រគងធន
ធនជលផលនិងៃ្រពេឈី
�មរយ� ករចុះបញជ ីនិង
អភវិ��សហគមន្របកប
េ�យ្របសិទធភពកនុង
ចំេ�មសហគមន៍ 
េន�ទនិងៃ្រពេឈសីរុប។ 

ចំនួនសមជិកសហគមន៍
េន�ទនិងៃ្រពេឈែីដល 
ទទលួបនសិទធិ
្រសបចបប់កនុងករចូលរមួ
្រគប់្រគងធនធនជលផលនិង
ៃ្រពេឈ�ីមរយ�ករ ចុះ
បញជ ីនិងអភិវ��សហគមន៍
្របកបេ�យ្របសិទធភព គិត
្រតឹមឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួនសមជិកសហគមន៍
េន�ទនិងៃ្រពេឈសីរុបគិត
្រតឹមឆន �ំយករណ៍ 

MAFF
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២.២ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បញ្ចប់្រគប់ទ្រមងៃ់នកង្វះ
អាហារូបត្ថម្ភ រួមទាងការ
សេ្រមចបានេនៅឆា�ំ
២០២៥ នូវ ចំណុចេដៅ
ែដលបានឯកភាពក្នុង
ក្រមិតអន្តរជាតសិ្តីពីភាព
្រកនឹនិងភាពស្គមសា្គំង
របស់កុមារអាយុេ្រកាម
អាយុ៥ឆា�ំ និងេដាះ
្រសាយនូវត្រមវូការអាហា
រូបត្ថម្ភរបស់កុមារីវ័យ
ជំទង់ ្រស្តីមានៃផ្ទេពាះនិង
្រស្តីកំពងុបំេបៅេដាះកូន 
និង ្រស្តវី័យចាស់។  

២.២.១ េ្រប�៉ឡងៃ់នភព្រកិន
(កមពស់េធៀបនឹង�យុមន
ក្រមិតទបជងបទ�្ឋ នរកីលូត
�ស់មធយមរបស់កុមរ របស់
អងគករសុខភពពិភពេ�ក)  
កនុងចំេ�មកុមរ �យុ
េ្រកម៥ឆន ។ំ 

 ពណ៌នទិននន័យ្រតួត
ពិនិតយ និងេធ្វីរបយ
ករណ៍េ�យ្រកុម្របឹក�
�្ត រអភិវ��ន៍វសិ័យ 
កសិកមម និងជនបទ 
ៃដគូែដលចូលរមួ 

្របមូលទិននន័យេ�យ�
្រកសួងែផនករ/្រកសួង
សុខភិបល  

�ល់៥ឆន ំ ភព្រកិនគឹកមពស់ទបេធៀប
នឹង�យុ េហយីសូចនករ
េនះ�ស់ែវងកុមរែដលមន
�យុ េ្រកមនិង៥ឆន ែំដល
កមពស់េធៀបនឹង�យុមន
ក្រមិតបទ�្ឋ នរកីលូត�ស់ 
២ឬេ្រចីនសថិតេនេ្រកម
កមពស់ជមធយមេធៀបនឹង
�យុរបស់កុមរ។ 

ចំនួនកុមរែដលមនកមពស់
េធៀបនឹង�យុ Z គឺមន
ក្រមិតបទ�្ឋ ន ២ឬេ្រចីន
សថិតេនេ្រកមក្រមិតរកីលូត
�ស់មធយម ៃនកមពស់េធៀប
នឹង�យុរបស់កុមរ 

ចំនួនៃនកុមររស់ែដលមន
�យុចេន្ល ះពី០ដល់៥៩ែខ 
មុនករអេងកត 

CARD

២.២.២  េ្រប�៉ឡងៃ់នភព
សគម�គ ងំ ឬេលីសទមងន់(ទមងន់
េធៀបនឹងកមពស់មនក្រមិតទប
ជងឬខពស់ជងបទ�្ឋ នរកី
លូត�ស់មធយមរបស់អងគករ
សុខភពពិភពេ�ក (>+2 
ឬ<-2) របស់កុមរកនុងចំ
េ�មកុមរ�យុេ្រកម៥
ឆន េំ��ម្របេភទនីមួយៗ 
សគម�គ ងំឬេលីសទំងន ់

ពណ៌នទិននន័យ្រតួត
ពិនិតយ និងេធ្វីរបយ
ករណ៍េ�យ ្រកុម
្របឹក��្ត រអភិវ��ន ៍   
វសិ័យកសិកមម និង
ជនបទ 
្រកសួងសុខភិបល 
្រកសួងអភវិ��ន៍ជនបទ 
ៃដគូែដលចូលរមួ 
USAID, WFP, 
UNICEF, WHO, 
SUN-CSA-CAM 

្របមូលទិននន័យេ�យ
្រកសួងែផនការ/្រកសួង
សុខាភិបាល  

�ល់៥ឆន ំ សនទស�នទ៍ំងនេ់ធៀបនឹង
កមពស់្រតូវបន�ស់ែវងពី
ម៉ស�ងកយែដលទកទ់ង
នឹង្របែវង�ងកយ និង
ពណ៌នពី�ថ នភព ��
រូបតថមភ។ 
កុមរែដលមនពិនទុ Z គឺ 
សថិតេនេ្រកមចំនួនសង  
(-2 SD)ៃនបទ�្ឋ នមធយម 
របស់្របជជនែដលមន 
ភពសគម�គ ងំ េធៀបនឹង 
កមពស់ និងខ្វះ��រូបតថមភ
ធងនធ់ងរ។ 

ចំននួៃនកុមរែដលមនទំងន់
េធៀបនឹងកមពស់ពិនទុ Z គឺជ
បទ�្ឋ នរកីលូត�ស់២ឬ
េ្រចីន ែដលសថិតេនេ្រកម
មធយមៃនទំងនេ់ធៀបនឹង
កមពស់របស់្របជជន។  

ចំនួនៃនកុមររស់ែដលមន
�យុចេន្ល ះពី០ដល់៥៩ែខ 
មុនករអេងកត និងកុមរែដល
មន�មសំ�កៃនករ
អេងកត 

CARD
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២.៣ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ទទួលបានកំេណើនេទ្វរដង
ៃនផលិតភាពក្នុងវសិ័យ
កសិកម្ម នងិចំណូលរបស់
ផលិតករធនុតចូ ជា
ពិេសស ្រស្តីក្នុង្រគសារ
ទុរគត ្រគួសារកសិករ អ្នក
គងា�លនិងអ្នកេនសាទ 
រួមទាងតាមរយៈការធានា
និងការទទួលបានេស្មើ
ភាពគា�នូវដធី្ល ីធនធាន
ផលិតកម្មេផ�ងេទៀតនងិ
ធាតុចូល ចេំណះដឺង េសវា
ហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ�រនងិកាលា
នុវត្តភាពស្រមាប់តៃម្ល
បែន្ថម និងការងារក្នុង
ែផ្នកមិនែមនកសិកម្ម។ 

២.៣.១ ទំហផំលិតកមមកសិកមម
កនុងកសិករមន កែ់ដល្របកបរបរ
កសិកមម(ែ្រសចមក រករចិញច ឹម
សត្វនិងជលផល) 

្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

្របព័នធព័ត៌មនរដ្ឋបល 
្រកសួងកសិកមម រុកខ  
្របមញ់ និងេន�ទ 

្របចឆំន ំ តៃម្លៃនផលិតផលកសិកមម
កនុងកសិករមន កែ់ដល្របកប
របរែ្រសចមក រ ករចិញច ឹម
សត្វនិងជលផល កនុងមួយ
ឆន ំ

តៃម្លៃនផលិតផលកសិកមម
សរុប (ពីែ្រសចមក រ ករចិញច ឹម
សត្វ និងជលផល) 
េនកនុងឆន �ំយករ�៍ 

ចំនួនពលកមមសរុបកនុងវសិ័យ
កសិកមម(ែ្រសចមក រ ករ
ចិញច ឹមសត្វ និងជលផល) 
កនុងឆន �ំយករ�៍ 

MAFF 

២.៤ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០
ធានានូវ្របព័ន្ធផលិតកម្ម
េស��ងអា�រែដលមាន
ចីរភាព អនវុត្តសកម្មភាព
កសិកម្មេដាយមានការ
េឆ្លើយតបនឹងការែ្រប្របួល
អាសធាតុែដល ជយួ��
មានការេកើនេឡើងនូវ
ផលិតកម្មនងិផលិតផល 
ជួយែ�រក�្របព័ន្ធេអកូឡូ
សុី ជួយព្រងឹងសមត្ថភាព
ស្រមាប់ធន់នងឹការែ្រប
្របួលអាកាសធាតុអា្រកក់ 
ភាពរាងស្ងួត ទឹកជនំន់ 
និងេ្រគាះមហន្តរាយេផ�ង
េទៀត និងេធ្វើ��្របេសើរ
េឡើងជាបន្តបនា�ប់គុណ
ភាពដី។  

២.៤.១ ផលិតភពដីកសិកមម
ែដលបននិងកំពុងេ្របី្របស់
េធ្វីកសិកមម្របកបេ�យចីរភព 

្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

ទិននន័យរដ្ឋបល
្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

្របចឆំន ំ តៃម្លផលិតផលកសិកមមជ
មធយម កនុងមួយហកិ� 
កនុងមួយឆន  ំ

តៃម្លផលិតផលកសិកមមសរុប 
េនកនុងឆន  ំ

ៃផទដីកសិកមមសរុបែដលបន
និងកំពុងេ្របី្របស់េធ្វី
កសិកមម្របកបេ�យចីរភព 
េនកនុងឆន  ំ

MAFF 
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២.៥ ្រតឹមឆា�ំ២�២� រក�
ការេធ្វើពិពធិកម្មែហ�នៃន
្រគាប់ពូជការេធ្វើកសិកម្ម
និងចំការ ការផ�ំពជូសត្វ 
និង្របេភទសត្វៃ្រពែដល
ពាក់ព័ន្ធ រួមទាងតាមរយៈ
ការ្រគប់្រគងសម្រសប 
ការេធ្វើពិពធិកម្ម នងិរក�
្រគាប់ពូជ េនៅក្រមតិជាតិ 
តំបន់ និងអន្តរជាតិ និង
េលើកកម្ពស់ការទទួល
បានចំែណក្របកបេដាយ
យុត្តិធម៌ នងិសមធម៌ៃន
ផល្របេយាជនព៍ការេ្របើ
្របាស់ធន�នែហ�ននងិ
ចំេណះដងឹ្របៃពណីែដល
ពាក់ព័ន្ធ ដូចការឯកភាព
ជាអន្តរជាតិ 

២.៥.១ ចំនួនធនធនពនធុរុកខ
ជតិស្រមបេ់សប�ង��រនិង
កសិកមមបនធនកនុងេគល
នេយបយយុទធ��ស្តនិងទី
កែន្លងអភិរក�រយៈេពលមធ�ម�
រយៈេពលែវង 

្រកសួងកសិកមម រុកខ ្រប
ម៉ញ់ និងេន�ទ 
្រកសួងបរ�ិ� ន  

្រកសួងបរ�ិ� ន/អគគ
នយក�្ឋ នរដ្ឋបល
ករពរនិងអភិរក�ធមម
ជតិ 

េរៀង�ល់៣ឆន ំ ចំនួនធនធនពនធុរុកខជតិ 
ស្រមបគ់្រទវសិ័យេសប�
ងនិងកសិកមម 

ចំនួនធនធនពនធុរុកខជតសិ្រមប់េសប�ង��រនិងកសិកមម
បនអភិវ��និងរក�ទុក េន្រតឹមឆន �ំយករណ៍ 

MAFF 

២.៥.២ ចំនួន្រគួ�រកនុង
សហគមន៍តំបនក់រពរធមមជតិ 
ែដល្រតូវបនេលីកកមពស់
ក្រមិតជីវភព �មរយៈករ
ទទលួបនផល្របេយជន៍ពី 
NTFP ករបញចូ លកនុងវសិ័យ
កសិកមម េទសចរណ៍ធមមជតិ
េនកនុងតំបន់ករពរ  

្រកសួងបរ�ិ� ន ្រកសួងបរ�ិ� ន/អគគ
នយក�្ឋ នរដ្ឋបល
ករពរនិងអភិរក�ធមម
ជតិ 

WWF, WCS 

្របចឆំន ំ ចំនួន្រគួ�រកនុងសហគមន៍
តំបន់ករពរធមមជត ិ
ែដល្រតូវបនេលីកកមពស់
ក្រមិតជីវភព េ�យែផ្អក
េលីផលិតផលៃ្រពេឈ ី
ជលផល កសិកមមច្រមុះ
និងករផ្តល់េស�េទស
ចរណ៍ធមមជតិ ដល់ករ
អភិរក�និងអភិរក�ធនធន
ៃ្រពជីវៈច្រមុះនិងនិរន្តរភព
ៃន្របព័នធេអកូឡូសុី។   

ចំននួ្រគួ�រកនុងសហគមនត៍ំបនក់រពរធមមជត ិ
ែដល្រតូវបនេលីកកមពស់ក្រមិតជីវភព  

MAFF 

២.a បេង្កើនការវនិិេយាគ 
រួមទាងតាមរយៈការេលើក
កម្ពស់កិច្ចសហ្របតិបត្តិ
ការអន្តរជាតិក្នងុែផ្នក    
េហដា�រចនាសម្ព័ន្ធជនបទ 
ការ្រសាវ្រជាវនងិេសវា
ផ�ព្វផ�យកសិកម្ម ការ
អភិវ��បេច្ចកវិជា�នងិធនា
គារែហ�នរកុ្ខជាតិនងិសត្វ 
េដើម�ីេលើកកម្ពស់សមត្ថ
ភាពផលិតក្នុង្របេទស
កម្ពុជា។ 

២.a.១ លំហូរៃនហរិញញបបទន
សរុប (ហរិញញបបទនសហ្របតិ
បត្តិករនិងលំហូរេផ�ងេទៀត) 
ដល់វសិ័យកសិកមម េធៀបនឹង  

ផ.ស.ស. ។ 

គណៈកមម ធិករនីតិ
សមបទនិងអភវិ��ន៍
កមពុជ/្រកុម្របឹក�អភិ
វ��ន៍កមពុជ 

មូល�្ឋ នទិននន័យ 
ស្តីពីជំនយួអភិវ��ន៍ផ្លូវ
ករដល់កមពុជ  

្របចឆំន ំ ទំហៃំនករផ្តល់ហរិញញបប
ទនសហ្របតិបត្តិករ
ស្រមបវ់សិ័យកសិកមម
�មឆន នំីមួយៗ េធៀបនឹង 
ផ.ស.ស. កនុងឆន នំីមយួៗ 

ទំហៃំនករេបីកផ្តល់ហរិញញបប
ទនសហ្របតិបត្តិករ
ស្រមបវ់សិ័យកសិកមម
េនកនុងឆន  ំ

ផ.ស.ស. សរុប េនកនុងឆន ំ CRDB/CDC 
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៣.១ ក្រមតិៃនការអភិវ��
ៃន្របេទសកម្ពុជា សុខ
ភាពនិងសុខមាលភាព
របស់្របជាពលរដ្ឋ និង
បងា្ករហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថ ុ

៣.១.១ �យុសងឃមឹរស់ពី
កំេណីត  

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងែផនករ (ជំេរឿន 
អេងកតចេន្ល ះជំេរឿន 
អេងកត្របជ�្រស្តនិង
សុខភព)  

េរ�ង�ល់៥ឆន ំ រយៈេពលមធយមៃនជវីតិ
រស់េនរបស់្របជជនមន ក់
កនុង្របេទសមួយ គិតជឆន ំ
ែដល្រតូវបនគណនពី
េពលចបក់ំេណីត រហូត
ដល់�្ល ប់  

MOH 

៣.១.២ អ្រ�លទធភពបេងកីត
កូនសរុប (ចំនួនកូនេកីតកនុង
្រស្តីមន ក់) 

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងែផនករ (ជំេរឿន 
អេងកតចេន្ល ះជំេរឿន 
អេងកត្របជ�្រស្តនិងសុ
ខភព) 

េរ�ង�ល់៥ឆន ំ គឺជចំនួនកូនជមធយម
ែដល ្រតូវបនផ្តល់កំេណីត 
េ�យ្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជ 
មន ក់  

ចំនួនកូនែដលេកីតរស់សរុប 
្រតឹមឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន្រស្តីែដលសថិតកនុងវយ័
បន្តពូជ (១៥ដល់៤៩ឆន )ំ 
សរុប គិត្រតឹមឆន �ំយករណ៍

MOH 

៣.២ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
កាត់បន្ថយអ្រតាមរណ
ភាពមាតាេនៅ
ក្រមិត�កល ��េនៅ
ក្រមិតទាបជាង ៧០ក្នុង
ចំេណាម ១០០ ០០០
កំេណើតរស់។

៣.២.១ អ្រ�មរណភពម� ្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងែផនករ (ជំេរឿន 
អេងកតចេន្ល ះជំេរឿន 
អេងកត្របជ�្រស្តនិង
សុខភព)  

េរ�ង�ល់៥ឆន ំ គឺជចំនួនៃនករ�្ល បរ់បស់
្រស្តីកនុងវយ័ន្តពូជ ្របចឆំន ំ
ែដលមកពីមូលេហតុ�
មួយ ឬទក់ទងនឺងភពធងន់
ធងរៃនៃផទេពះឬករ្រគប្រគង
ខ្លួនផទ ល់(េលីកែលងេ�យ
មូលេហតុៃចដនយនិងករ
ជួបឧបេទទវេហតុ) អំឡុង
េពលមនៃផទេពះនិង
ស្រមលកូនឬកនុងរយៈ
េពល៤២ៃថងេ្រកយបញចប់
ៃនករមនៃផទេពះ េ�យ
មិនគិតពរីយៈេពលនិងទី
�ងំៃនករមនៃផទេពះ កនុង
ចំេ�ម ១០០ ០០០
កំេណីតរស់ ស្រមប់ឆន ំ
កំណតជ់ក់�ក់។ 

ចំនួនៃនករ�្ល បរ់បស់្រស្តី 
�យុពី១៥-៤៩ឆន  ំេនឆន ំ
�យកណ៍ ែដលមកពីមូល
េហតុ�មួយឫទកទ់ងនឺង
ភពធងន់ធងរៃនៃផទេពះឬករ
្រគប់្រគងខ្លួនផទ ល់ (េលីក
ែលងេ�យមូលេហតុៃចដនយ
និងករជួបឧបេទទវេហតុ) េន
អំឡុងេពលមនៃផទេពះនិង
ស្រមលកូន ឬកនុងរយៈេពល
៤២ៃថងេ្រកយបញច ប់ៃនករ
មនៃផទេពះេ�យមិនគិតពី
រយៈេពលនិងទី�ងំៃនករ
មនៃផទេពះ 

ចំនួន្រស្តី�យុពី១៥-៤៩ឆន  ំ
ែដលស្រមលកូន(េកីតរស់)
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

MOH 
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៣.២.២ ភគរយៃនករស្រមល
េ�យបុគគលិកសុខភិបល
មនជំនញ 

្រកសួងសុខភិបល 

MOH 

្រកសួងសុខភិបល/
្របព័នធព័ត៌មនវសិ័យ 
សុខភិបល 

្រកសួងែផនករ (ជំេរឿន 
អេងកតចេន្ល ះជំេរឿន 
អេងកត្របជ�្រស្តនិងសុ
ខភព)  

្របចឆំន ំ េផ្ដ តេលីសមម្រតចំនួន
ៃនករស្រមលកូនេ�យ
បុគគលិកសុខភិបលមន
ជំនញ រមួមន េវជជបណ្ឌិ ត 
្រគូេពទយជំនួយ ឆមប និង
គិ�នុប��្ឋ កយកិរ 
េ�យមិន�ប់បញចូ លឆមប
បុ�ណ (េនមូល�្ឋ នសុខ
ភិបលនិងេនផទះ)កនុង
ចំេ�មចំនួនៃនករ
ស្រមលកូនសរុប 

ចំនួនស្រមលកូនេ�យបុគគ
លិកសុខភិបលមនជំនញ 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន្រស្ដីមនៃផទេពះរពំឹង
ទុក 

MOH  

៣.៣ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បញ្ចប់ការសា�ប់ែដលអាច
ការពារបាន ៃនទារកេទើប
េកើតនិងកុមារអាយុេ្រកាម
៥ឆា�ំ េដាយ្រគប់្របេទស
ទាងអស់មានេគាលេដៅ
កាត់បន្ថយមរណភាព
ទារកេទើបេកើត ដល់្រតឹម 
១២ ក្នងុ១ ០០០កំេណើត
រស់ នងិមរណភាពកុមារ
េ្រកាមអាយុ៥ឆា�ំ យាង
េហាចណាស់ដល់្រតឹម 
២៥ ក្នងុចេំណាម១ ០០០
កំេណើតរស់។

៣.៣.១ អ្រតាមរណភាពកុមារ
អាយុេ្រកាម៥ឆា�ំ

្រកសួងសុខាភិបាល ្រកសួងែផនការ 
(អេង្កត្របជាសា

្រស្តនិងសុខភាព ជេំរឿន 
អេង្កតចេនា�ះជេំរឿន)

េរៀង�ល់៥ឆន ំ េផ្ដ តេលីវធិន្របូបប៊លីី
េតៃនកុមរែដលេកីតកនុង
ឆន ជំក់�កឬ់រយៈេពល
ៃនករ�្ល បម់ុនេពល
ឈនដល់�យុ៥ឆន  ំ
កនុង១ ០០០កំេណីតរស់

ចំនួនកុមរ�្ល ប់កនុង�យុ
េ្រកម៥ឆន  ំេនកនុងឆន �ំយ
ករណ៍

ចំនួនទរកេកីតរស់សរុប MOH

៣.៣.២ អ្រ�មរណភពទរក
េទីបេកីត 

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងែផនករ (អេងកត
្របជ�្រស្តនិងសុខភព 
ជំេរឿន អេងកតចេន្ល ះ

ជំេរឿន) 

េរៀង�ល់៥ឆន ំ េផ្ដ តេលីចំនួនមរណភព
ទរកេទីបេកីតអំឡុង
េពល២៨ៃថងបនទ ប់ពីេកីត
ពីៃផទម្ត យ កនុងចំេ�ម 
១ ០០០ ទរកេកីតរស់
កនុងេពលជក់�ក់ 

ចំនួនមរណភពទរកេទីប
េកីត េនកនុងឆន �ំយករណ៍  

ចំនួនកុមរេកីតរស់សរុប
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

MOH

៣.៤ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បញ្ចប់ការរីករាលដាល 
េមេរាគេអដស៍ ជងំរឺេបង 
្រគនុចាញ់ ជំងឺមិន្រតូវ
បានយកចិត្តទុកដាក់េនៅ
តំបន្រតពូចិ ជងំេឺថ្លើម 
ជំងឆឺ្លងតាមទឹក នងិជំងឺ
ឆ្លងេផ�ងេទ�ត។ 

៣.៤.១ អ្រ�ៃនករណីឆ្លងថមី
ៃនេមេ�គេអដស៍កនុងចំេ�ម
្របជជនែដលគម នផទុកេមេ�គ
េអដស៍ ១ ០០០នក់ 

�ជញ ធរជតិ្របយុទធ
្របឆងំនឹងជំងឺេអដស៍ 
្រកសួងសុខភិបល 

អេងកត SPECTRUM េរៀង�ល់៣ឆន ំ ចំនួន្របជជនឆ្លងេមេ�គ
េអដស៍ថមី កនុងចំេ�ម
ចំនួន្របជជនែដលគម ន
េមេ�គេអដស៍ កនុងរយៈ
េពល១ឆន កំន្លងេទ

ចំនួន្របជជនឆ្លងេមេ�គេអ
ដស៍ថមី កនុងរយៈេពល១ឆន ំ
កន្លងេទ 

ចំនួន្របជជនែដលគម នេម
េ�គេអដស៍ កនុងរយៈេពល
១ឆន កំន្លងេទ  

NAA 

៣.៤.២ �ងំសុីដង ់(ករណី
ឆ្លងថមី) ៃនជំងឺរេបង  

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងសុខភិបល េរៀង�ល់៥ឆន ំ ជករណីរេបងែដលរក
េឃញី និងបន�យករណ៍
េទកនក់មមវធិីជតិ្របឆងំ
ជំងឺរេបងកនុងឆន ជំក់�ក់
កនុងចំេ�ម្របជជន
១០០ ០០០នក់  

ចំនួនសរុបៃនករណីរេបងថមី
្រគបស់�្ឋ នេនកនុងឆន �ំយ
ករណ៍ 

ចំនួន្របជជនសរុបកនុងឆន ំ NAA 



ŪĠŠњ‗Ź ЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮņįОď ƯƠờ-ƯƠưƠ  
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៣.៤.៣ អាងសុីដង(់ករណី
ឆ្លងថមី)ៃនជំងឺ្រគនុចាញ់ 

្រកសួងសុខាភិបាល ្រកសួងសុខាភិបាល ្របចឆំន ំ េផ្ដ តេលីចំនួនករណីឆ្លងថមី
ៃនជំងឺ្រគុនចញ់មនវត្ត
មនេនមូល�្ឋ នសុខភិ
បលកនុងចំេ�ម្របជ
ជន១ ០០០នក់កនុងឆន ំ
ជក�់ក ់ 

ចំនួនៃនករណីជំងឺ្រគុនចញ់
(ករណីសង�យ័ និងជំងឺពិត
្របកដ)ទទួលករពយបល
េនកនុងឆន �ំយករណ៍។ 

ចំនួន្របជជនសរុបេនកនុង
ឆន �ំយករណ៍។ 

MOH 

៣.៥ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
កាត់បន្ថយ��បានមួយ
ភាគបីៃនមរណភាពមុន
អាយុកាលរ�ពឹងទុក ពីជងំឺ
មិនឆ្លង តាមរយៈការ
ការពារនិងការព�បាល 
និងេលើកកម្ពស់សុខភាព
ផ្លូវចិត្តនងិសុខុមាលភាព

៣.៥.១ អ្រ��្ល បែ់ដល 

ប�្ត លមកពីជំងេឺបះដូង   
សរៃសឈម ម�រកី ទឹក
េនមែផ្អម ឬជំងឺផ្លូវដេង្ហីម�ុៃំរ ៉
កនុងចំេ�ម្របជជន�យុពី
៣០េទ៧០ឆន  ំ

្រកសួងសុខភិបល ករប៉ន�់ម នរបស់អងគ
ករសុខភពពិភពេ�ក

េរ�ង�ល់៥ឆន ំ មរណភពៃន្រកុម�យុព ី
៣០េទដល់៧០ឆន ែំដល 

ប�្ត លមកពីជំងឺេបះដូង 
សរៃសឈម ម�រកី ទឹក
េនមែផ្អម ឬជំងឺផ្លូវដេង្ហីម
�ុៃំរក៉នុងចំេ�មអនកជំងឺ
្របេភទេនះ�យុពី៣០
ដល់៧០ឆន  ំ

ចំនួនមរណភពៃន្រកុម
�យុពី៣០ដល់៧០ឆន  ំ
ែដល ប�្ត លមកពីជំងឺ
េបះដូង សរៃសឈម 
ម�រកីទឹកេនមែផ្អម ឬ
ជំងឺផ្លូវដេង្ហីម�ុៃំរ ៉េនកនុងឆន ំ

ចំនួនអនកជំងឺែដលទទួល 

រងេ្រគះេ�យជំងឺ េបះដូង 
សរៃសឈម ម�រកី ទឹក
េនមែផ្អម ឬជំងឺផ្លូវដេង្ហីម
�ុៃំរ ៉េនកនុងឆន  ំ

MOH 

៣.៥.២ ភគរយៃន្របជជន
េពញ វយ័មនជំងឺធ្ល ក់ទឹកចិត្ត
បនទទួលេស�ពយបល 

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងសុខភិបល ្របចឆំន ំ ករណីថមៃីនជំងឺធ្ល ក់ទឹកចិត្ត
បនទទួលេស�ពយបល 
កនុងចំេ�ម្របជជនសរុប

ចំនួនករណីថមៃីនជំងឺធ្ល ក់ទឹក
ចិត្ត  ទទួលករអន្ដ�គមនេ៍ន
មូល�្ឋ នសុខភិបល េនកនុង
ឆន  ំ

ចំនួន្របជជនសរុប េនកនុង
ឆន ំ

MOH 

៣.៦ ព្រងឹងករបងក រនិង
ករពយបលករេសព�រ
ធតុរមួទងំករេសពេ្រគឿង
េញ�ននិងករេ្របី្របស់
ជតិសុ�ែដលនឲំយេ្រគះ
ថន ក។់ 

៣.៦.១ ភគរយៃន្របជជន
េ្របី្របស់េ្រគឿងេញ�នបន
ទទលួេស�ពយបល 

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងសុខភិបល ្របចឆំន ំ េផ្ដ តេលីចំនួន្របជជន
េញ�នេ្រគឿងេញ�នបនចុះ
េឈម ះេ្របី្របស់េស� 
MMT។ 

ចំនួន្របជជនេញ�នេ្រគឿង
េញ�នបនេ្របី្របស់េស�
MMT។ 

ចំនួន្របជជនេញ�នេ្រគឿង
េញ�ន 

MOH  

៣.៦.២ េ្រប�៉ឡងៃ់នករេ្របី
្របស់�រជតិ�ល់កុលកនុង
ចំេ�មមនុស�េពញវយ័ ចប់
ពី�យុ១៨ឆន េំឡងី

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងសុខភិបល 

(អេងកត) 

េរ�ង�ល់៥ឆន ំ ចំនួន្របជជន�យុចប់ពី
�យុ១៨ឆន េំឡងី  ែដល
េ្របី្របស់�រជតិ�ល់
កុលេលីសក្រមិតស្ដង�់
កនុងចំេ�មមនុស�េពញ  
វយ័សរុប ចប់ពី�យុ១៨
ឆន េំឡងី

ចំនួន្របជជនចបព់ី�យុ
១៨ឆន េំឡងី  ែដលេ្របី្របស់
�រជតិ�ល់កុលេលីស
ក្រមិតស្ដង�់ 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន្របជជនសរុប ចប់ពី
�យុ១៨ឆន េំឡងី  ែដលេឆ្លីយ
តបនឹងសំណួរអេងកត េនកនុង
ឆន �ំយករណ៍ 

MOH 
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៣.៧ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
កាត់បន្ថយ��បាន�ក់    
កណា្ដលៃនចំននួមនុស�
��ប់េដាយេ្រគាះថា�ក់
ចរាចរេនៅទូទាងពភិព
េលាក។

៣.៧.១ អ្រ��្ល បេ់�យ
េ្រគះថន ក់ច�ចរណ៍ផ្លូវេគក 

្រកសួងម�ៃផទ  
្រកសួង�ធរណករ 
និងដឹកជញជូ ន 
គណៈកមម ធិករជតិ
សុវតថភិពច�ចរណ៍ផ្លូវ
េគក 

្រកសួងម�ៃផទ (អគគ
នយក�្ឋ នអត្តសញញ ណ
កមម និងអគគសនងករ
នគរបលជតិ) 

្របចឆំន ំ ចំនួនអនក�្ល បេ់�យេ្រគះ
ថន ក់ច�ចរណ៍ (មរណ
ភពែដល្រតូវបនចុះ�យ
ករណ៍ពីមូលេហតុមរណ
ភពេនកនុងសំបុ្រតមរណ
ភព ថបន�្ល បេ់�យ “
េ្រគះថន ក់ច�ចរណ៍”) 
កនុងចំេ�មចំននួ្របជ
ជនសរុប 

ចំនួន្របជជនកមពុជែដល
�្ល បេ់�យេ្រគះថន ក់ច�ចរ
ណ៍ កនុងឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន្របជជនកមពុជសរុប MOI 

៣.៨ ្រតឹមឆន ២ំ០៣០ 
ធនថ ករទទួលបនជ
�កលនូវេស�ែ�ទសំុខ
ភពផ្លូវេភទ និងេស�សុខ
ភពបន្តពូជ រមួទងំែផនករ
្រគួ�រ ព័តម៌ននិងករអបរ់ ំ
និងករេធ្វីសមហរណកមម
សុខភពបន្តពូជេទកនុងកមម
វធិីនិងយុទធ�្រស្តជតិ 

៣.៨.១ សមម្រតៃន្រស្តីកនុង  
វយ័បន្តពូជ (១៥-៤៩ឆន )ំ
ែដល្រតូវករេស�ែផនករ
្រគួ�រ បនេពញចិត្តនឹងវធិី
ពនយរកំេណីតទំេនីប 

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងសុខភិបល 

អេងកត្របជ�្រស្តនិងសុ
ខភពកមពុជ 

អេងកតពីសុខភពបន្តពូជ
ជតិ 

េរៀង�ល់៥ឆន ំ ចំនួន្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជ
(១៥-៤៩ឆន )ំែដល្រតូវ
ករេស�ែផនករ្រគួ�រ
េហយីេពញចិត្តនឹងវធិី 
�្រស្តពនយរកេំណីត
ទំេនីបកនុងចំេ�ម្រស្តីកនុង
វយ័បន្តពូជ(១៥-៤៩ឆន )ំ 
ែដល្រតូវករេស�ែផន
ករ្រគួ�រទងំអស់

ចំនួន្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជ
(១៥-៤៩ឆន )ំែដល្រតូវករ
េស�ែផនករ្រគួ�រ កំពុង
េ្របីវធិីពនយរកំេណីតទំេនីប 
កនុងឆន �ំយករណ៍េហយី
េពញចិត្តនឹងវធិីពនយរ
កំេណីតទំេនីប    

ចំនួន្រស្តីកនុងវយ័បន្តពូជ
(១៥-៤៩ឆន )ំែដល្រតូវករ
េស�ែផនករ្រគួ�រទងំ
អស់ កនុងឆន �ំយករណ៍ 

MOH 

៣.៨.២ ភគរយៃន្រស្តីវយ័
ជំទង�់យុ១៥-១៩ឆន  ំ
ែដលមនគភ៌ 

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងសុខភិបល 
អេងកត្របជ�្រស្តនិង
សុខភពកមពុជ 

អេងកតពីសុខភពបន្តពូជ
ជតិ

េរៀង�ល់៥ឆន ំ ចំនួន្រស្តីវយ័ជំទង�់យុ
១៥-១៩ឆន មំនគភ៌
េលីកដំបូង កនុងេ�ម
្រស្តី�យុ១៥-១៩ឆន ំ
សរុប

ចំនួន្រស្តីវយ័ជំទង�់យុ
១៥-១៩ឆន មំនគភេ៌លីក
ដំបូង  

ចំនួន្រស្តី�យុពី១៥ដល់
១៩ឆន សំរុប  

MOH  

៣.� សេ្រមច��បាននូវ
សុខភាពល្អជាសកល រួម
ទាងការបងា្ករហានីភ័យ
ែផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួល
បាននូវេសវាែថទាសុខ
ភាពចាបាច់ែដលមាន
គុណភាព និងការទទួល
បានថា�ំេពទ�និងថា�ំបងា្ករ
ចាបាច់ែដលមានគុណ
ភាព មាន្របសិទ្ធភាពនិង
សុវត្ថិភាព ស្រមាប់្របជា
ជន្រគបរ់ូប។

៣.៩.១ % ៃន្របជជនែដល
្រគបដណ្ត បេ់�យ្របព័នធគពំរ
សុខភពសងគម(មូលនិធិសម
ធម ៌និងករធន�៉បរ់ងសុខ
ភព) 

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងសុខភិបល ្របចឆំន ំ ចំនួន្របជជនែដលរស់េន
េ្រកមបនទ តៃ់នភព្រកី្រក
្រតូវបនករពរេ�យមូល
និធិសមធ៌មសុខភព េធៀប
នឹងចំនួន្របជជនសរុប
ែដលរស់ េនេ្រកមបនទ ត់
ភព្រកី្រក េនកនុងេពល
េវ�មួយជក�់ក់

ចំនួន្របជជនែដលរស់េន
េ្រកមបនទ តៃ់នភព្រកី្រក្រតូវ
បនធនេ�យមូលនិធិសម
ធម៌សុខភព េនកនុងឆន ំ
�យករណ៍

ចំនួន្របជជនសរុបែដលរស់
េនេ្រកមបនទ តៃ់នភព្រកី្រក 
កនុងឆន �ំយករណ៍ 

MOH  

៣.៩.២ ចំ�យ�វកិជតិ
ចរន្តេលីសុខភពគិតជ % ៃន
ផលិតផលសរុបកនុង្រសុក  

្រកសួងសុខភិបល 
្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង

ហរិញញវតថុ 

្រកសួងសុខភិបល 
្រកសួងែផនករ  

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវតថុ 

្របចឆំន ំ ករចំ�យរបស់រ�្ឋ ភិ
បលេលីសុខភពគិតជ
ផលេធៀបនឹងផលិតផល
សរុបកនុង្រសុកកនុងេពល
េវ�មយួជក�់ក់ 

ករចំ�យរបស់រ�្ឋ ភិបល
េលីសុខភពកនុងឆន �ំយ
ករណ៍ 

ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប 
កនុងឆន �ំយករណ៍ 

MOH  
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៣.a ព្រងឹងការអនុវត្ត
្រកបខ័ណ�អនុស��របស់
អង្គការសុខភាពពិភព
េលាក ស្តីពីការ្រតតួពិនតិ�
ថា��ជក់ ��បាន�្មត់ចតេ់នៅ
ក្នុង្រគប្របេទស។

៣.a.១ េ្រប�៉ឡងៃ់នករេ្របី
្របស់ថន ជំកក់នុងចំេ�ម 
្របជជន�យុ១៥ឆន េំឡងី 

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងែផនករ/អេងកត
្របជ��ស្តនិងសុខភព 
្រកសួងសុខភិបល 

េរៀង�ល់ ៥ឆន ំ េផ្ដ តេលីសមម្រតៃនករ
ជកថ់ន ជំក់កនុងចំេ�ម 
្របជជន �យុ ១៥ឆន  ំ
េឡងី េនកនុងេពលេវ�
មួយជក់�ក់ 

ចំនួន្របជជន�យុ ១៥ឆន ំ
េឡងីសរុប ែដលជក់ថន ជំក់
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន្របជជន�យុ 
១៥ឆន េំឡងីសរុប េនកនុងឆន ំ

�យករណ៍ 

MOH 

៣.a.២ េ្រប�៉ឡងៃ់នករេ្របី
្របស់ថន ជំកក់នុងចំេ�ម 
យុវវយ័�យុពី១៣ដល់១៥ឆន ំ

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងែផនករ/អេងកត
្របជ��ស្តនិងសុខភព 
្រកសួងសុខភិបល 

េរៀង�ល់ ៥ឆន ំ េផ្ដ តេលីសមម្រតៃនករ
ជកថ់ន ជំកក់នុងចំេ�ម
្របជជន �យុ ១៣-១៥

ឆន ។ំ

ចំនួនៃនយុវវយ័ជក់
ថន ជំក់កនុងចំេ�ម្របជជន 
�យុ១៣ ដល់  ១៥ឆន  ំ

ចំនួនសរុបៃនយុវវយ័ចប់ពី
�យុ ១៣ ដល់  ១៥ឆន  ំ

MOH 

៣.c បេង្កើនជាបន្តបនា�ប់
ការវិភាជថវិកាេលើវិស័យ
សុខាភិបាល និងេ្រជើស
េរីសការអភិវ��ការបណ្ដុះ
បណា្ដល និងការជួលបុគ្គ
លិកែផ្នកសុខាភិបាល េនៅ
ក្នុង្របេទសកម្ពុជា។

៣.c.១ ផលេធៀបេវជជបណ្ឌិ ត
/គិ�នុបប�្ឋ ក/យកិ/ឆមប 
េលី្របជជន១ ០០០នក់ 

្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងសុខភិបល ្របចឆំន ំ ចំនួនេវជជបណ្ឌិ ត/គិ�នុ
បប�្ឋ ក/យកិ/ឆមប កនុង
ចំេ�ម្របជជនសរុប  

ចំនួនេវជជបណ្ឌិ ត/គិ�នុបប
�្ឋ ក/យកិ/ឆមប 

ចំនួន្របជជនសរុប MOH 

ЮýŲЮţ◦Б̉ : ēĜŁũΒĠсũжŪĠĠЮŢŎ Ð Н‗ļĮ ĠũЋŗĠĕĖ ĕЊ₣₤ņĊņх ĕЊ₣ЮŲЧņį₤сŁŵĕНŷĳŉļĮ₤Њ⅝ЮĮŀņУŎĄБŷЋĳ₤ŪŌĠсŪĠďĄĕŪÐĠсũРĠ

៤.១ ្រតឹមឆា��២០៣០ 
ធានាថា កុមារានិងកុមារី
ទទួលបានការអប់រ�េពញ
េលញ្របកបេដាយសម
ធម៌នងិគុណភាព េនៅ
ក្រមិតបឋមសិក�និង
មធ�មសិក� េដាយមិន
មានការបង់ៃថ្លឈ្នួល 
ែដលនងឹេធ្វើ��លទ្ធផល
ៃនការសិក�មាន្របសិទ្ធ
ភាព។

៤.១.១ សមម្រតៃនកុមរ 
និង្របជជនវយ័េកមង ែដល
បនបញចបក់រសិក�េន ក. 
េនថន កទ់ី២/៣, ខ. ក្រមិត
បឋមសិក�បឋមភូម,ិ គ. េន
មធយមសិក�បឋមភូមិ សេ្រមច
បនយ៉ងេ�ច�ស់ក្រមិត
ជំនញអបបបរមកនុងករ�ន 
និងគណិតវទិយ
៤.១.១.១ អ្រ�បញចបក់រ
សិក�េនបឋមសិក� 

្រកសួងអបរ់ ំយុវ
ជននិងកី� 

្របព័នធ្រគប្រគង
ព័តម៌ន្រកសួងអបរ់ ំ
យុវជននិងកី�  

្របចឆំន ំ ចំនួនសិស��មីថន ក់ទី៦ 
មិនគិតសិស�្រតួតថន ក ់
េធៀបនឹងចំនួន្របជជន
ែដលមន�យុ១១ឆន  ំ 

ចំនួនសិស��មីថន ក់ទី៦ 
មិនគិតសិស�្រតួតថន ក ់
េនឆន �ំយករណ៍  

ចំនួន្របជជនែដលមន�
យុ១១ឆន  ំេនឆន �ំយ
ករណ៍ 
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៤.១.១.២ អ្រ�បញច ប់ករ
សិក�េនមធយមសិក�បឋម
ភូមិ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី� 

្របព័នធ្រគប្រគង
ព័តម៌ន្រកសួងអបរ់ ំ
យុវជននិងកី�  

្របចឆំន ំ ចំនួនសិស��មីថន ក់ទី៩ 
មិនគិតសិស�្រតួតថន ក ់
េធៀបនឹង ចំនួន្របជជន
ែដលមន�យុ១៤ឆន  ំ 

ចំនួនសិស��មីថន ក់ទី៩ 
មិនគិតសិស�្រតួតថន ក ់
េនឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន្របជជនែដលមន
�យុ១៤ឆន េំនឆន �ំយ
ករណ៍ 
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៤.២ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ធានាថា កុមារានិងកុមារី
្រគប់រូបនងឹទទួលបាននូវ
ការអភិវឌ�ក្នងុភាពជា
កុមារតូច ទាងការែថទា 
និងការអបរ់�េនៅមេត្តយ� 
សិក� ្របកបេ�យគុណ
ភាព ស្រមាប់េ្រតៀមខ្លួន
្រគប់្រគាន់សិក�េនៅ
ក្រមិតបឋមសិក� 

៤.២.១ ភគរយសិស�ថន កទ់ី
១ បនឆ្លងកត់កមមវធិីអបរ់ ំ
កុមរតូច្រគបរ់ូបភព(ែបង
ែចក�មេភទ) 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី�  

នយក�្ឋ នអប់រកំុមរ
តូច ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី� 

្របចឆំន ំ ចំនួនសិស��មីថន ក់ទី១ 
ែដលបនឆ្លងកតក់មមវធិី
អបរ់កំុមរតូច្រគបរ់ូបភព
េធៀបនឹងចំនួនសិស�ថន ក់
ទី១ សរុប(ែបងែចក�ម
េភទ)  

ចំនួនសិស��មីថន ក់ទី១ ែដល
បនឆ្លងកត់កមមវធិីអប់រកំុមរ
តូច្រគប់រូបភព (ែបងែចក
�មេភទ) 

ចំនួនសិស��មីចូលេរៀនថន ក់
ទី១ (ែបងែចក�មេភទ)  
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៤.២.២ អ្រ�រមួៃនករសិក�
េនមេត្តយយសិក� 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី� 

នយក�្ឋ នអបរ់កំុមរ
តូច ្រកសួងអប់រ ំយុវ
ជននិងកី� 

្របចឆំន ំ ចំនួនសិស�មេត្តយយ
សិក�សរុបកនុងចំេ�ម 
្របជជនកនុង្រកុម�យុ
(ពី០ដល់៥ឆន )ំ 

ចំនួនសិស�មេត្តយយសិក�
សរុប េនកនុងឆន �ំយ
ករណ៍

្របជជនកនុង្រកុម�យុ(ពី
០ដល់៥ឆន )ំ េនកនុងឆន ំ
�យករណ៍ 
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៤.៣ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ធានាការទទួលបានេស្មើ
ភាពគា�ស្រមាប់
បុរសនិង្រស្តី្រគប់រូប នូវការ
បណ្ដុះ  បណា្ដលបេច្ចក
េទសមុខវិជា�ជីវៈនងិការ
សិក�េនៅក្រមិតឧត្តម
សិក� រួមទាង សាកល
វិទ�ល័យ។

៤.៣.១ អ្រ�រមួៃនករសិក�
េនឧត្តមសិក�(�យុពី១៨ 
ដល់២១ឆន )ំ ែបងែចក�ម
េភទ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី�  

្រកសួងវបបធម៌និងវចិិ
្រតសលបៈ

នយក�្ឋ នអបរ់ឧំត្តម
សិក� ្រកសួងអបរ់ ំយុវ
ជននិងកី�  

្របចឆំន ំ ចំនួនសិស�សរុបេនឧត្តម
សិក� កនុងចំេ�ម្របជ
ជន�យុពី១៨ដល់២១ 
ឆន  ំ

ចំនួននិស�តិេនឧត្តម
សិក� េនកនុងឆន �ំយ
ករណ៍

្របជជន�យុពី១៨ដល់ 
២១ឆន  ំេនកនុងឆន �ំយ
ករណ៍ 
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៤.៣.២ អ្រ�រួមៃនករសិក�
កនុងកមមវធិីអបរ់បំេចចកេទសនិង
វជិជ ជវីៈ (១៥ ដល់ ២៤ឆន )ំ  
ែបងែចក�មេភទ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជននិង
កី�  

SE/TE/Youth/NFE  ្របចឆំន ំ ចំនួនសិស�ែដលសិក�កនុង
កមមវធិីអបរ់បំេចចកេទសនិង
វជិជ ជីវៈ កនុងចំេ�មចំនួន
្របជជនកនុង្រកុម�យុ 
ពី១៥ដល់២៤ឆន  ំ

ចំនួនសិស�ែដលសិក�កនុងក
មមវធិីអបរ់បំេចចកេទសនិងវជិជ
ជីវៈ េនកនុងឆន �ំយករណ៍

ចំនួន្របជជនកនុង្រកុម�យុ 
(១៥ ដល់ ២៤ឆន )ំ េនកនុង
ឆន �ំយករណ៍   
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៤.៥ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
លុបបាត់កមា�តេយនឌ័រ
េនៅក្នុងវិស័យអប់រ� និង 
ធានាការទទួលបានភាព
េស្មើភាពគា�
ក្នុងការអប់រ�្រគប់ក្រមិត 
និងេនៅ
ក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដល
វិជា�ជីវៈស្រមាប់្រកុមជន
ងាយរងេ្រគាះ រួមទាង្រកុម
ជនែដលបាត់បង់សមត្ថ
ភាពពលកម្ម ្របជាជន
និងកុមារែដលរស់េនៅ
ក្នុងសា�នភាពងាយ
រងេ្រគាះ។ 

៤.៥.១ សនទស�ន៍យុគភព 
េយនឌរ័ៃនអ្រ�
រមួៃនករសិក�េនមធយម
សិក�ប�មភូមិ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី�  

្របព័នធ្រគប្រគងព័តម៌ន
្រកសួងអបរ់ ំយុវជននិង
កី�  

អេងកត្របជ��ស្តនិង
សុខភព 

្របចឆំន ំ អ្រ�រមួៃនករសិក�េន
មធយមសិក�ប�មភូមិ 
របស់សិស�្រសី េធៀបនឹង
អ្រ�រមួៃនករសិក�េន
មធយមសិក�ប�មភូមិ 
របស់សិស�្របុស 

អ្រ�រមួៃនករសិក�េន
មធយមសិក�ប�មភូមិ របស់
សិស�្រសី េនកនុងឆន សំិក� 

អ្រ�រមួៃនករសិក�េន
មធយមសិក�ប�មភូមិ របស់
សិស�្របុស  េនកនុងឆន សំិក�
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៤.៥.២ សនទស�នយ៍ុគភព 
េយនឌរ័ៃនអ្រ�
រមួៃនករសិក�េនមធយម
សិក�ទុតិយភូមិ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី�  

្របព័នធ្រគប្រគងព័តម៌ន
្រកសួងអបរ់ ំយុវជននិង
កី� 

អេងកត្របជ��ស្តនិង
សុខភព 

្របចឆំន ំ អ្រតារួមៃនការសិក�េនៅ
មធ�មសិក�ទុតិយភូមិ 
របស់សិស�្រសី េធៀប
នឹង អ្រតារួមៃនការ
សិក�េនៅមធ�មសិក�
ទុតិយភូមិ របស់សិស�
្របុស។ 

អ្រតារួមៃនការសិក�េនៅ
មធ�មសិក�ទុតិយភូមិ 
របស់សិស�្រសីេនៅក្នុងឆា�ំ
សិក� 

អ្រតារួមៃនការសិក�េនៅ
មធ�មសិក�ទុតិយភូមិ 
របស់សិស�្របុសេនៅក្នុងឆា�ំ
សិក� 
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៤.៦ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ធានាថា យុវវ័យ្រគប់រូប 
និងភាគេ្រចើនៃន្របជាជន
េពញវ័យ ទាងបុរសនិង
្រស្តី សេ្រមចបាននូវ
លក្ខខណ�អក្ខរភាព 

៤.៦.១ អ្រ�អកខរជនមនុស�
េពញវយ័�យុ ១៥ឆន េំឡងី  

្រកសួងអបរ់ ំយុវ
ជននិងកី�  

អេងកត្របជ��ស្តនិងសុ
ខភព 

្របចឆំន ំ ភគរយៃនអកខរជនមនុស�
េពញវយ័�យុពី១៥ឆន  ំ
េឡងី កនុងចំេ�មចំនួន
សរុបៃន្របជជនេពញវយ័
�យុ១៥ឆន េំឡងី

ចំនួនអកខរជនមនុស�េពញ   
វយ័ �យុពី១៥ឆន េំឡងីេន
កនុងឆន  ំ

ចំនួនសរុបៃន្របជជនេពញ 
វយ័ �យុ ១៥ឆន េំឡងី 
េនកនុងឆន  ំ

MoEYS 

៤.a កសាងនិងេធ្វើ��
្របេសើរេឡើងសមា�រៈបរិកា្ខរ
អប់រ� ែដលេធ្វើ��មានភាព
ែ្រប្របួលដល់កុមារអ្នក
បាត់បង់សមត្ថភាពពល
កម្មនងិេយនឌ័រ និងផ្តល់
នូវសុវត្ថិភាព គា�នអំេពើ
ហិង� មានបរិសា�នៃនការ
សិក�្របកបេ�យ បរិយា
បន្ននិងមាន្របសិទ្ធភាព
ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។ 

៤.a.១ សមម្រតៃន��
មេត្តយយសិក� ��បឋម
សិក� និង ��មធយមសិក� 
ែដលមនឧបករណ៍ទឹក�្អ ត
ស្រមប់បរេិភគ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជននិង
កី� ្រកសួងអភវិ��ន៍
ជនបទ 

្របព័នធ្រគប្រគងព័តម៌ន
្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និង
កី� 

្របចឆំន ំ ចំនួន��មេត្តយយសិក�
��បឋមសិក� និង 
��មធយមសិក� ែដល
មន្របភពទឹក�្អ ត
បរេិភគ ឬមន្របភពទឹក
�្អ តជិត ែដល�ចេ្របី
្របស់បន េនកនុងេពល
សិក� េធៀបនឹង ចំនួន
��មេត្តយយសិក� 
សរុប 

ចំនួន��មេត្តយយសិក�
��បឋមសិក� និង 
��មធយមសិក� ែដល
មន្របភពទឹក�្អ តបរេិភគ 
ឬមន្របភពទឹក�្អ តជិត 
ែដល�ចេ្របី្របស់បនេន
កនុងេពលសិក� 

ចំនួន��មេត្តយយសិក�
��បឋមសិក� និង 
��មធយមសិក� សរុប 

MoEYS, and 
MRD 

៤.a.២ សមម្រតៃន��
មេត្តយយសិក� បឋមសិក� 
និងមធយមសិក� ែដលមន
បងគន់  អនម័យេ្របី្របស់ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី�្រកសួងអភិវ��
ន៍ជនបទ 

្របព័នធ្រគប្រគងព័តម៌ន
្រកសួងអបរ់ ំយុវជន 
និងកី�  

្របចឆំន ំ សមម្រតៃន��
មេតយយសិក� បឋមសិក� 
និងមធយមសិក� ែដល
មនបងគន់អនម័យេ្របី
្របស់ (និងមនទឹក
ស្រមបស់ិស�្របុសនិង
សិស�្រសី) ឬមនបងគន់
អនម័យេនជិត�ចេ្របី
្របស់បនេនកនុងេពល
សិក� េធៀបនឹងចំនួន
��បឋមសិក� សរុប 

ចំនួន��មេតយយសិក� 
បឋមសិក� និងមធយមសិក� 
ែដលមន បងគន់ អនមយ័
េ្របី្របស់ (និងមនទឹក
ស្រមបស់ិស�្របុសនិងសិស�
្រសី) ឬមនបងគនអ់នមយ័
េនជិត�ចេ្របី្របស់បន
េនកនុងេពលសិក� េនកនុង
ឆន �ំយករណ៍  

ចំនួន��មេតយយសិក� 
បឋមសិក� និងមធយមសិក�
សរុប េនកនុងឆន  ំ

MoEYS, and 
MRD 

៤.a.៣ ភគរយៃន��
បឋមសិក� និងមធយមសិក�
ែដលមនជ្រមលស្រមប់
សិស�ពិករ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី�  

្របព័នធ្រគប្រគងព័តម៌ន
្រកសួងអបរ់ ំយុវជន 
និងកី� 

្របចឆំន ំ ចំនួន��េរៀនែដល
មនជ្រមលស្រមប់
សិស�ពិករកនុងចំេ�ម
ចំនួន��េរៀនសរុប 

ចំនួន��េរៀនែដលមន
ជ្រមលស្រមប់សិស�
ពិករ 

ចំនួន��េរៀនសរុប្រគប់
ក្រមិតថន ក ់

MoEYS, and 
MRD 
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៤.c ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បេង្កើន���នេ្រចើនការ
ផ្គតផ់្គង់្រគូបេ្រងៀនែដល
មានគុណភាព រួមទាង
តាមរយៈកិច្ចសហ្របតិបត្តិ
ការអន្តរជាតិស្រមាប់ការ
បណ្ដុះបណា្ដល្រគូ
បេ្រងៀនេនៅក្នងុ្របេទស
កម្ពុជា។

៤.c.១ ភគរយ្រគូបេ្រងៀនេន
មេត្តយយសិក� បឋមសិក� 
មធយមសិក�បឋមភូម ិនិង
មធយមសិក�ទុតិយភូមិ ែដល
បនឆ្លងកត់ករបណ្តុ ះ 

ប�្ត លនិងវ្រកឹតករ  

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី�  

TTD, NIE, PerD, 
EMIS 

្របចឆំន ំ ចំនួន្រគូបេ្រងៀន�មភូមិ
សិក� (មេត្តយយសិក� 
បឋមសិក�មធយមសិក�
បឋមភូមិនិងទុតិយភូមិ) 
ែដលបនទទួលករ
បណ្តុ ះប�្ត លនិងវ្រកឹតយ
ករកនុងចំេ�មចំនួន 
្រគូបេ្រងៀនសរុប �មភូមិ
សិក�(មេត្តយយសិក� 
បឋមសិក� មធយមសិក�
បឋមភូមិ និងទុតិយភូម ិ
មធយមសិក� 

ចំនួន្រគូបេ្រងៀនេន�មភូមិ
សិក�(មេត្តយយសិក� បឋម
សិក�មធយមសិក�បឋមភូមិ
និងមធយមសិក�ទុតិយភូមិ) 
ែដលបនទទួលករបណ្តុ ះ
ប�្ត ល និងវ្រកឹតករ ្រតឹម
ឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន្រគូបេ្រងៀនសរុបេន�
មក្រមិត មេត្តយយសិក� 
បឋមសិក� មធយមសិក�
បឋមភូមិ និងមធយមសិក�
ទុតិយភូមិ េនកនុងឆន  ំ

MoEYS 

៤.c.២ ភគរយ្រគូមេត្តយយ
សិក�ែដលមនគុណវុ��្រសប
�មស្តង់��តិ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី�  

PerD, EMIS, TTD, NIE, 
TPAP 

្របចឆំន ំ ចំនួន្រគូមេត្តយយសិក�
ែដលមនគុណវុ��្រសប
�មស្តង�់េធៀបនឹងចំនួន
្រគូមេត្តយយសរុប 
�មក្រមិតសិក�  

ចំននួ្រគូមេត្តយយសិក�ែដល
មនគុណវុ��្រសប�មស្តង់
�ក្រមិតសិក� 

ចំនួន្រគូសរុបេនមេត្តយយ
សិក�  

MoEYS 

៤.c.៣ ភគរយ្រគូបឋមសិក�
ែដលមនគុណវុ��្រសប�ម
ស្តង់��តិ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី�  

PerD, EMIS, TTD, NIE, 
TPAP 

្របចឆំន ំ ចំនួន្រគូបឋមសិក�ែដល
មនគុណវុ��្រសប�ម  
ស្តង់��តិ កនុងចំេ�ម
ចំនួន្រគូបឋមសិក�សរុប 

ចំនួន្រគូបឋមសិក�ែដល
មនគុណវុ��្រសប�មស្តង់
��តិ 

ចំនួន្រគូសរុបេនបឋមសិក� MoEYS 

៤.c.៤ ភគរយ្រគូមធយម
សិក�ែដលមនគុណវុ��ិ
្រសប�មស្តង�់�តិ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី�  

PerD, EMIS, TTD, 
NIE, TPAP 

្របចឆំន ំ ចំនួន្រគូមធយមសិក�
ែដលមនគុណវុ��្រសប
�មស្តង់��តិ កនុង
ចំេ�មចំននួ្រគូមធយម
សិក�សរុប 

ចំនួន្រគូមធយមសិក�ែដល
មនគុណវុ��្រសប�ម  
ស្តង់��តិ

ចំនួន្រគូសរុបេនមធយ
មសិក� 

MoEYS 

៤.c.៥ ភគរយ្រគូបេ្រងៀន
ែដលបនទទួលករបណ្តុ ះ  
ប�្ត លវ្រកឹតករ 

្រកសួងអបរ់ ំយុវជន
និងកី�  

TTD, PerD, TPAP, 
NIE 

្របចឆំន ំ ចំនួន្រគូបេ្រងៀនែដលបន
ទទួលករបណ្តុ ះប�្ត ល
វ្រកឹតករ កនុងចំេ�ម្រគូ
បេ្រងៀនសរុប  

ចំនួន្រគូបេ្រងៀនែដលបន
ទទលួករបណ្តុ ះប�្ត ល
វ្រកឹតករ  

ចំនួន្រគូបេ្រងៀនសរុបេន
្រគប់ក្រមិតសិក� 

MoEYS 
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៥.១ បញ្ចប់រាល់ទ្រមង់ៃន
ការេរីសេអើង្របឆាងនឹង
្រស្តីនិងកុមារី េនៅ្រគប់ទី  
កែន្លង។ 

៥.១.១. ចំនួនចបបេ់គល
នេយបយែផនករនិង
្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្ត ស្រមប់
េលីកកមពស់ករអនុវត្តនិង�ម
�ន្រតួតពិនិតយករេលីកកមពស់
សមភពេយនឌ័រនិងករមិន
េរសីេអីងេភទ 

សមជិក្រកុម្របឹក�
ជតិកមពុជេដីមប្រស្តី 
្រកសួងកិចចនរ ី 

ទិននន័យរដ្ឋបល
្រកុម្របឹក�
ជតិកមពុជេដីមប្រស្តី 
្រកសួងកិចចនរ ី 

េរៀង�ល់៥ឆន ំ ចំនួន ចបបេ់គលនេយ
បយែផនករជតិនិង្រកប
ខណ្ឌ គតិយុត្តិគិត្រតឹមឆន ំ
�យករណ៍ ស្រមបេ់លីក
កមពស់សមភពេយនឌរ័និង
ទប�់ក តក់ររេរសីេអីង
្របឆងំនរេីភទនិងេកមង្រសី

ចំនួនចបបេ់គលនេយបយែផនករនិងលិខិតបទ�្ឋ នគតិ
យុត្តិ  គិត្រតឹមឆន �ំយករណ៍ ស្រមបេ់លីកកមពស់ករអនុវត្ត
និង�ម�ន្រតួត ពិនិតយសមភពេយនឌ័រនិងករមិនេរសី
េអីងេភទ ែដលបនេរៀបចំនិងអនុវត្ត កនុង្របេទសកមពុជ 
្រតឹមឆន �ំយករណ៍ 
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៥.២ លុបបំបាត់រាល់
ទ្រមងៃ់នអំេពើហិង�េលើ
្រស្តីនិងកុមារី េនៅទី
សាធារណៈនិងទីកែន្លង
ឯកជននានា រួមទាំងការ
ជួញដូរ ការេធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវ
េភទនិងអាជីវកម្មេផ�ង
េទៀត។ 

៥.២.១ សមម្រតរបស់្រស្តី
និងេកមង្រសី ែដលមន�យុ 
១៥ឆន េំឡងី ែដលធ្ល បទ់ទួល
រងនូវអំេពីហងិ�េលី�ងកយ 
ផ្លូវេភទ ឬផ្លូវចិត្ត ពីៃដគូបចចុ
បបនន ឬអតីត កនុងរយៈេពល១២
ែខចុងេ្រកយ ែបងែចក�ម
ទ្រមង់ៃនអំេពីហងិ� និង�ម
�យុ។ 

្រកសួងកិចចនរ ី 
្រកុមករងរបេចចក
េទសអំេពីហងិ�េលី
េយនឌរ័  

អេងកតពី្របជ�្រស្ត
និងសុខភព (CDHS) 

េរៀង�ល់៥ឆន ំ ចំនួន្រស្តីនិងេកមង្រសីែដល
មន�យុ ១៥ឆន េំឡងី 
ែដលធ្ល បទ់ទួលរងនូវអំ េពី
ហងិ�េលី�ងកយ ផ្លូវេភទ 
ឬផ្លូវចិត្តពីៃដគូបចចុបបនន ឬ
អតីត កនុងរយៈេពល១២ែខ
ចុងេ្រកយេធៀបនឹង ចំនួន
សរុបៃន្រស្តីនិងេកមង្រសី 
ែដលមន�យុ១៥ឆន ំ
េឡងី 

ចំនួន្រស្តីនិងេកមង្រសី �យុ 
១៥ឆន េំឡងី ែដលធ្ល បទ់ទួល
រងនូវអំេពីហងិ�េលី�ងកយ 
ពីៃដគូបចចុបបនន ឬអតីត កនុង 
រយៈេពល១២ែខចុងេ្រកយ 

ចំនួនសរុបៃន្រស្តីនិងេកមង្រសី 
ែដលមន�យុ ១៥ឆន េំឡងី 
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៥.២.២ សមម្រតរបស់្រស្តី
និង េកមង្រសី ែដលមន�យុ 
១៥ឆន េំឡងី ែដលធ្ល បទ់ទួល
រងនូវអំេពីហងិ�េលី ផ្លូវេភទ
ពីអនកមិនែមនជៃដគូកនុង
រយៈេពល១២ែខ ចុងេ្រកយ 
ែបងែចក�ម�ម�យុ។ 

សមជិក្រកុមករងរ 
បេចចកេទសច្រមុះ 
វសិ័យេយនឌរ័
្រកសួងកិចចនរ ី 

អេងកតពី្របជ�្រស្ត
និងសុខភពកមពុជ  

េរៀង�ល់៥ឆន ំ ចំនួន្រស្តីនិងេកមង្រសី ែដល
មន�យុ១៥ឆន េំឡងី 
ែដលធ្ល ប់ទទួលរងនូវអំេពី
ហងិ�េលីផ្លូវេភទ ពីអនកមិន
ែមនជៃដគូកនុងរយៈេពល
១២ែខចុងេ្រកយ កនុង
ចំេ�មចំនួនសរុបៃន្រស្តី
និងេកមង្រសី ែដលមន
�យុ ១៥ឆន េំឡងី 

ចំនួន្រស្តីនិងេកមង្រសី �យុ 
១៥ឆន េំឡងី ែដលធ្ល បទ់ទួល
រងនូវអំេពីហងិ�េលីផ្លូវេភទ 
ពីពីអនកមិនែមនជៃដគូ កនុង
រយៈេពល១២ែខចុងេ្រកយ 

ចំនួនសរុបៃន្រស្តីនិងេកមង្រសី 
ែដលមន�យុ ១៥ឆន េំឡងី 
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៥.៣ លុបបំបាត់រាល់  
ទេង្វើែដលមានេ្រគាះថា�ក់ 
ដូចជាការបង្ខំកុមារ��េរៀប
អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការេធ្វើ
��មានរបួសសា�ម្របដាប់
បន្តពូជ។ 

៥.៣.១ សមម្រតរបស់្រស្តី
�យុពី២០ដល់២៤ឆន ែំដល
បនេរៀបករឬរស់េនជមួយគន
មុន�យុ១៨ឆន  ំ 

. 

្រកសួងកិចចករនរ ី
្រកសួងែផនករ 

អេងកតពី្របជ�្រស្ត
និងសុខភពកមពុជ  

េរៀង�ល់៥ឆន ំ ចំនួន្រស្តី�យុពី២០ដល់
២៤ឆន ែំដលបនេរៀបករ
ឬរស់េនជមួយគន មុន
�យុ១៨ឆន កំនុងចំេ�ម 
្រស្តី�យុ២០-២៤ឆន  ំ
សរុប 

ចំនួន្រស្តី�យុ២០-២៤ឆន  ំ
ែដលបនេរៀបករឬរស់េន
ជមួយគន មុន�យុ១៨ឆន ំ
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួនសរុបៃន ្រស្តី�យុពី២០
ដល់២៤ឆន  ំេនកនុងឆន �ំយ
ករណ៍ 

MOWA 
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៥.៤. ទទួលសា្គល់នងិផ្តល់
តៃម្លដល់ការងារផ្ទះែដល
មិនទទួលកៃ្រម តាមរយៈ 
ការផ្តល់េសវាសាធារណៈ 
េហដា�រចនាសម្ព័ន្ធ និង
េគាលនេយាបាយគាពារ
សង្គម និងេលើកកម្ពស់ការ
រួមចំែណកទទួលខុស្រតូវ
��បានសមរម� េនៅក្នុង
សង្គម្រគួសារនិងសង្គម 
ជាតិ។ 

៥.៤.១ ចំនួនវធិនករផ្លូវ
ចបប ់និងេគលនេយបយ
ែដលេ�ះ្រ�យនិងទទួល
�� ល់នូវតុលយភពជីវតិនិង
ករងរ (ករងរផទះនិង
ករងរែថទែំដលមិនមន
កៃ្រម) និង េលីកកមពស់
ករទទួលបន កន់ែតេ្រចីន
នូវករងរ សមរមយស្រមប់
្រស្តី 

្រកសួងកិចចនរ ី 
្រកសួងករងរនិង 
បណ្តុ ះប�្ត លវជិជ
ជីវៈ 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល េរៀង�ល់៥ឆន ំ ចបបន់ិងេគលនេយបយ
េដីមបេី�ះ្រ�យតុលយ
ភពជីវតិ និងករងរផទះ
និងករងរែថទែំដលមិន
មនកៃ្រម និងករងរ សម
រមយ (ដូចជករស្រមក
មតុភព/បិ�ភព ករ
ស្រមកែថទ្រគួ�រ ករ
ផ្ដល់កៃ្រមេសមីគន ស្រមប់
ករងរេសមីគន  ករេរៀបចំ
កែន្លងែថទ ំកុមរេន
កែន្លងេធ្វីករ េគលនេយ
បយ កែន្លងករងរ្របកប
េ�យេម្រតីភព ករេរៀបចំ
ករងរែដលមន ភពបត់
ែបន ជេដីម) 

ចំនួនចបប ់និងេគល នេយបយែដលមន េដីមប ីេ�ះ
្រ�យតុលយភពជវីតិ និងករងរ ករងរផទះ និងករងរ
ែថទែំដលមិនមនកៃ្រម និងករងរ សមរមយ (ដូចជករ
ស្រមកមតុភព/បិ�ភព  ករស្រមកែថទ្រគួ�រ ករ
ផ្ដល់កៃ្រមេសមីគន ស្រមបក់រងរេសមីគន  ករេរៀបចំកែន្លង
ែថទកំុមរេនកែន្លងេធ្វីករ េគលនេយបយ កែន្លង
ករងរ្របកបេ�យ េម្រតភីព ករេរៀបចំករងរែដលមន
ភពបតែ់បន ជេដីម) 
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៥.៥ ធានាការចូលរួម
េពញេលញនិងមាន
្របសិទ្ធភាពរបស់្រស្តី និង
មានឱកាសដូចគា�ក្នុងភាព
ជាអ្នកដឹកនាេនៅ្រគប់
ក្រមិតៃនការេធ្វើេសចក្តី
សេ្រមចក្នុងវិស័យនេយា
បាយ េសដ្ឋកិច្ច និងជីវិត
ជាសាធារណៈ

៥.៥.១ សមម្រត�សនៈ
របស់្រស្តីេនកនុង�ថ បន័នីតិ  
បបញញត្តិ  

្រកសួងកិចចនរ ី 

្រកុម្របឹក�ជតិកមពុជ
េដីមប្រស្តី  

ទិននន័យរដ្ឋបល េរៀង�ល់៥ឆន ំ គឹជចំនួន�សនៈ្រស្តីេន
កនុងសភជតិនិង្រពឹទធសភ 
 ែដលបង្ហ ញជភគរយ
េធៀបនឹងចំនួន�សនៈ
សរុបកនុងសភជតិនិង្រពឹទធ
សភេនកនុងឆន �ំយករណ៍

ចំនួន�សនៈ្រស្តីេនកនុងស
ភជតិនិង្រពឹទធសភ 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន�សនៈសរុបេនកនុង
សភជតិនិង្រពឹទធសភ 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 
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៥.៥.២ សមម្រត្រស្តីជ
រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ និង 
អនុរដ្ឋេលខធិករ  

្រកសួងកិចចនរ ី 

្រកុម្របឹក�ជតិកមពុជ
េដីមប្រស្តី  

ទិននន័យរដ្ឋបល េរៀង�ល់៥ឆន ំ ចំនួន្រស្តីែដលជរដ្ឋម្រន្ត ី
រដ្ឋេលខធិករ និងអនុរដ្ឋ
េលខធិករ េនកនុងឆន ំ
�យករណ៍ ែដលបង្ហ ញ
ជភគរយេធៀបនឹងចំនួនរ
ដ្ឋម្រន្ត ីរដ្ឋេលខធិករ និង
អនុរដ្ឋេលខធិករ សរុប 

ចំនួន្រស្តីែដលជរដ្ឋម្រន្ត ី
រដ្ឋេលខធិករ និង
អនុរដ្ឋេលខធិករ  េន
កនុងឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួនរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ 
និងអនុរដ្ឋេលខធិករ សរុប 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

MOWA 

៥.៥.៣ សមម្រតៃន្រស្តី
ជសមជិក្រកុម្របឹក�ឃុ ំ
សងក ត់ 

្រកសួងកិចចករនរ/ី 
គណៈកមម ធិករជតិ
�មែបប្របជធិប 
េតយយេនថន កេ់្រកម
ជតិ 

គណៈកមម ធិករជតិេរៀ
បចំករេបះេឆន ត 

េរៀង�ល់៥ឆន ំ ចំនួន្រស្តីែដលជសមជិក
្រកុម្របឹក� ឃុ ំសងក ត់
ែដលបង្ហ ញជភគរយៃន
ចំនួនសមជិក្រកុម្របឹក�
ឃុ ំសងក ត់សរុប 

ចំនួន្រស្តីែដលជសមជិក
្រកុម្របឹក� ឃុ ំសងក ត ់
េនកនុងឆន �ំយករណ៍

ចំនួនសមជិក្រកុម្របឹក� 
ឃុ ំសងក ត់ 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍

MOWA 
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៥.៦ ធានាការទទួលបាន
សុខភាពផ្លូវេភទនងិសុខ
ភាពបន្តពូជ និងសិទ្ធិបន្ត
ពូជជាសកលដូចបានឯក
ភាពេដាយែផ្អកេលើកម្មវិធី
សកម្មភាពរបស់សន្និសីទ
អន្តរជាតិស្តីពី្របជាជននិង
ការអភិវឌ� និងែផនការ 
សកម្មភាពទី្រកុងេប៉កាង 
និងឯកសារពាក់ព័ន្ធនានា

៥.៦.១ សមម្រតៃន្រស្តី�យុ
ពី១៥ដល់៤៩ឆន  ំែដលបន
�យករណ៍ពីសេ្រមចចិត្តេ�យ
ខ្លួនឯងពក់ពន័ធេទនឹងករេ្របី
្របស់មេធយបយពនយរ
កំេណីត និងករែថទសំុខភព
បន្តពូជ។ 

្រកសួងកិចចនរ ី

្រកសួងសុខភិបល 

អេងកត្របជ�្រស្តនិង
សុខភពកមពុជ  

េរៀង�ល់៥ឆន ំ ចំនួន្រស្តី�យុពី១៥ដល់
៤៩ឆន  ំេនកនុងឆន �ំយ
ករណ៍ ែដលសេ្រមចចិត្ត
េ�យខ្លួនឯងពក់ព័នធេទ
នឹងករេ្របី្របស់មេធយ
បយពនយរកំេណីត និង
ករែថទសំុខភពបន្តពូជ
ែដលបង្ហ ញជភគរយ
េធៀបនឹងចំនួនសរុបៃន្រស្តី
�យុពី១៥ដល់៤៩ឆន  ំ
(េរៀបករឬមនៃដគូ) 
ែដលេ្របី្របស់មេធយបយ
ពនយរកំេណីត និងករ
ែថទសំុខភពបន្តពូជ

ចំនួន្រស្តី�យុពី១៥ដល់៤៩
ឆន  ំ(មនៃដគូឬេរៀបករ) េន
កនុងឆន �ំយករណ៍ ែដល
សេ្រមចចិត្តេ�យខ្លួនឯង
ពក់ពន័ធេទនឹងករេ្របី្របស់
មេធយបយពនយរកំេណីត 
និងករែថទសំុខភពបន្តពូជ 

ចំនួនសរុបៃន្រស្តី�យុពី១៥ 
ដល់ ៤៩ឆន  ំ(មនៃដគូឬេរៀប
ករ) េនកនុងឆន �ំយករណ៍

MOWA 

៥.៦.២ ចំនួនចបប់ េគល
នេយបយែផនករនិងលិខិត
បទ�្ឋ នគតិយុត្តែដលធនឲយ
្រស្តី្រគប់រូបមនលទធភពទទួល
បនព័តម៌នករអបរ់នំិងេស�
សុខភពបន្តពូជ និងសុខភព
ផ្លូវេភទ។ 

្រកសួងកិចចនរ ី

្រកសួង�ថ ប័នពក់ព័នធ  

ទិននន័យរដ្ឋបល ្របចឆំន ំ ចំនួនចបប ់េគលនេយ
បយែផនករនិងលិខិតបទ
�្ឋ នគតិយុត្តទងំអស់
ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡងី 
្រតឹមឆន �ំយករណ៍ស្រមប់
ធនឲយ្រស្តី្រគប់រូបមន
លទធភពទទួលបនព័ត៌
មនករអបរ់នំិងេស�
សុខភពបន្តពូជ និងសុខ
ភពផ្លូវេភទ 

ចំនួនចបប ់េគលនេយបយែផនករនិងលិខិតបទ�្ឋ នគតិ
យុត្តទងំអស់ែដលបនេរៀបចំ្រតឹមឆន បំចចុបបនន ស្រមប់ធន
ឲយ្រស្តី្រគបរ់ូបមនលទធភពទទួលបនព័តម៌នករអបរ់នំិង
េស�សុខភពបន្តពូជ និងសុខភពផ្លូវេភទ 

MOWA 

៥.C អនុម័តនិងព្រងងឹ
េគាលនេយាបាយនិងបទ
ដា�នគតិយុត្តនានា
ស្រមាប់េលើកកម្ពស់
សមភាពេយនឌ័រ និង
បេង្កើនភាពអង់អាចដល់
្រស្តីនិងកុមារី េនៅ្រគប់
ក្រមិត។ 

៥.c.១.  ចំនួនៃន្រកសួង�ថ បន័ 
ែដល មន្របព័នធ�ម�ន និង
វភិជថវកិ ស្រមប់េលីកកមពស់
សមភពេយនឌ័រនិងករព្រងឹង
ភពអង់�ចដល់ ្រស្តី 

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិ
ញញវតថុ  

្រកុម្របឹក�ជតិកមពុជ
េដីមប្រស្តី  

្រកសួងកិចចនរ ី

រដ្ឋបល ្របចឆំន ំ ្រកសួង�ថ ប័ន ែដលមន
្របព័នធ�ម�ន និង វភិជ
ថវកិ ស្រមបេ់លីក កមពស់
សមភពេយនឌ័រនិង ករ
ព្រងឹងភពអង�់ចដល់ 
្រស្តី

ចំនួន្រកសួង�ថ ប័ន ែដល មន្របព័នធ�ម�ន និងវភិជថវកិ
ស្រមប់េលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រនិងករព្រងឹងភព
អង�់ចដល់្រស្តី 

MOWA 

MCS 

៥.c.២ ចំនួន្រកសួង �ថ បន័ 
ែដលបនអនុវត្តែផនករយុទធ
�្រស្តប្រញជ បេយនឌរ័ 

្រកសួងកិចចនរ ី

្រកសួងមុខងរ
�ធរណ� 

រដ្ឋបល ្របចឆំន ំ ចំនួន្រកសួង �ថ បន័ ែដល
បនេរៀបចំ និងអនុវត្ត ែផន
ករយុទធ�្រស្តប្រញជ ប
េយនឌរ័គិត្រតឹមឆន បំចចុបបនន

ចំនួន្រកសួង �ថ បន័ ែដលបនេរៀបចំ និងអនុវត្ត ែផនករ
យុទធ�្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រ គិត្រតឹមឆន បំចចុបបនន 

MOWA 

MCS 
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ЮýŲЮţ◦Б̀៖ ēĜЁŏŌĕ◦ЕĕЊ₣ΒĜņњŎ ĕЊ₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣◦ЕĕЊ₣ΒĜņњŎŪĠĠЮŢŎşБũļĮ ₤ŪŌĠсŪĠďĄĕŪÐĠсũРĠ

៦.១ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
សេ្រមចនូវការទទលួបាន
សាកលកម្មនិងសមធម៌
នូវទឹកបរេិភាគែដលមាន
សុវត្ថិភាពនិងតៃម្លសម
រម� ស្រមាប់្របជាជន
ទាងអស់។ 

៦.១.១ សមម្រតៃន្របជជន
កមពុជរស់េនកនុងតំបនទ់ី្របជុំជ
នែដលទទួលបនករេ្របី
្របស់េស�ផគតផ់គង់ទឹក�្អ ត
្របកបេ�យសុវតថភិព 

្រកសួងឧស�ហកមមនិង
សិបបកមម 

ទិននន័យរដ្ឋបល្រកសួង
ឧស�ហកមមនិងសិបបកមម

្របចឆំន ំ ចំនួន្របជជនកមពុជរស់
េនកនុងតំបន់ទី្របជុំជន
ែដលទទលួបនករេ្របី
្របស់េស�ផគត់ផគងទ់ឹក
�្អ ត្របកបេ�យសុវតថិភព 
គិតជភគរយេធៀបនឹង
ចំនួន្របជជនកមពុជសរុប
កនុងតំបន់ទី្របជុំជន 

ចំនួន្របជជនកមពុជរស់េន
កនុងតំបនទ់ី្របជុំជនែដល
ទទលួបនករេ្របី្របស់
េស�ផគត់ផគង់ទឹក�្អ ត្របកប
េ�យសុវតថិភព កនុងឆន �ំយ
ករណ៍ 

ចំនួន្របជជនកមពុជសរុប
កនុងតំបនទ់ី្របជុំជន សរុប 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍។ 

MIH 

៦.១.២ សមម្រតៃន្របជជន
េនតំបន់ជនបទែដលេ្របី
្របស់េស�ផគត់ផគងទ់ឹកបរេិភគ
េ�យសុវតថិភព 

្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ អេងកតេសដ្ឋកិចច សងគម
កិចចកមពុជ  

ជំេរឿនទូេទៃន្របជជន
កមពុជ  

អេងកតចេន្ល ះជំេរឿន  

េរៀង�ល់៥ឆន ំ ចំនួន្របជជនេនតំបន់
ជនបទែដលេ្របី្របស់
េស�ផគត់ផគង់ទឹកបរេិភគ
េ�យសុវតថិភព េធៀបនឹង
ចំនួនសរុបៃន្របជជន
ែដលរស់េនតំបន់ជនបទ  

ចំនួន្របជជនេនតំបនជ់ន
បទ ែដលេ្របី្របស់េស�
ផគតផ់គង់ទឹកបរេិភគេ�យ
សុវតថភិពកនុងឆន �ំយករណ៍

ចំនួន្របជជនសរុបែដលរស់
េនតំបន់ជនបទ  កនុងឆន ំ
�យករណ៍

MRD

៦.២ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
សេ្រមចនូវការទទលួបាន
្រគប់្រគាន់នងិសមធម៌នវូ
អនាម័យ ស្រមាប់្របជា
ជន្រគបរ់ូប នងិបញ្ចប់ការ
បេនា�របងេ់នៅេ្រកៅបង្គន់ 
េផា�តការយកចិត្តទកុដាក់
េលើត្រមូវការរបស់្រស្តីនិង
កុមារី និង្របជាជនែដល
រស់េនៅក្នុងសា�នភាព
ងាយរងេ្រគាះ។ 

៦.២.១ សមម្រតៃន្របជជន
េនតំបន់ជនបទ ែដលេ្របី
្របស់េស�្រគប់្រគងេស�
អនម័យ រួមទងំ ឧបករណ៍
�ងសម្អ តៃដ ទឹក និង�ប៊ូ  

្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ អេងកតេសដ្ឋកិចច សងគម
កិចចកមពុជ  

ជំេរឿនទូេទៃន្របជជន
កមពុជ  

អេងកតចេន្ល ះជំេរឿន  

អេងកត KAP 

េរៀង�ល់ឆឆន  ំ ែផ្អកេលីនិយមនយ័
�កល សមម្រត្របជ
ជនេនតំបន់ជនបទ ែដល
េ្របី្របស់េស�្រគង្រគង
អនម័យ េនក្រមិត្រគួ�រ 
សំេ�� េ្របី្របស់ករ�ម
�ន្រតួតពិនិតយរបស់ 
គ.អ.ស. ដូចជ បងគន់
ចក់ទឹក ឬេបីកបង្ហូរទឹក  
តភជ ប់េទលូ មន�ង
ស្តុករេ�្ត  មនរេ�្ត ែផន
បងគន់ ែដលមិនេ្របី្របស់
រមួជមួយ្រគួ�រេផ�ង 
េហយីកែន្លង ឧបករណ៍
�ងសម្អ តៃដ េរៀបចំេន
ខងកនុងឬខងេ្រក  

ចំនួន្របជជន េនតំបន់
ជនបទ ែដលេ្រប្របស់
េស�្រគង្រគងអនម័យ រមួ
ទងំ ឧបករណ៍�ងសម្អ ត
ៃដ ទឹក និង�ប៊ូ គិត្រតឹម
ឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន្របជជនសរុបែដលរស់
េនតំបន់ជនបទ   

MRD
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៦.៣ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ េធ្វើ
��្របេសើរេឡើងគណុភាព
ទឹក េដាយកាត់បន្ថយការ
បំពុល លុបបំបាត់ការ
េបាះបង់ស្រមាមនិងកាត់
បន្ថយ��េនៅក្រមិតទាប
បំផុតៃនការេបាះបង់
េចាលសមា�រៈនិងសារ
ធាតុជាតិគីមីែដលមាន
េ្រគាះថា�ក់ កាត់បន្ថយ��
េនៅពាក់កណា្ដលសមា
មា្រតៃនសំណល់រាវែដល
មិនបានសមា�ត និង
បេង្កើន��បានេ្រចើនវត្ថុ
ធាតុេដើមកេកើតេឡើងវិញ 
និងការេ្របើ្របាស់េឡើង
វិញ្របកបេដាយសុវត្ថិ
ភាពជាសកល។ 

៦.៣.១ សមម្រតៃនសំណល់
�វែដលបនសម្អ ត្របកប
េ�យសុវតថិភព។ 

្រកសួងបរ�ិថ ន 

្រកសួងអភិវ��ន៍ជនបទ 

្រកសួងបរ�ិថ ន 

 ្រកសួងអភិវ��នជ៍នបទ

រដ្ឋបលមូល�្ឋ ន  

្របចឆំន ំ បរមិណសំណល់�វែដល
បនសម្អ ត្របកបេ�យ
សុវតថិភព េធៀបនឹង
សំណល់�វ�ងំអស់ 

បរមិណសំណល់�វែដល
បនសម្អ ត្របកបេ�យ
សុវតថភិព 

បរមិណសំណល់�វ�ងំ
អស់ 

MOE 

៦.៤ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បេង្កើន��បានេ្រចើននូវ
្របសិទ្ធភាពៃនទកឹែដល
េ្របើ្របាស់េនៅ្រគប់វសិ័យ 
និងធានានូវការបូមនិង
ផ្គតផ់្គង់ទឹកសាប េដើម�ី
េដាះ្រសាយការខ្វះខាត
ទឹក និងកាត់បន្ថយ��
បានេ្រចើននូវចនំនួ្របជា
ជនែដលរងេ្រគាះេដាយ
សារការខ្វះខាតទឹក។ 

៦.៤.១ ្រតឹមឆន ២ំ០២៥ ្របជ
ជនកមពុជ្រគបរ់ូបេនទី្របជុំជន
ទទលួបនទឹក�្អ តេ្របី្របស់
្របកបេ�យចីរភព គុណ
ភពល្អ និងតៃម្លសមរមយ 

្រកសួង�ស��កមមនិង
សិបបកមម 

ទិននន័យរដ្ឋបល្រកសួង
�ស��កមមនិងសិបបកមម

្របចឆំន ំ ចំនួន្របជជនកមពុជេន
តំបន់ទី្របជុំជនែដល
ទទួលបនទឹក�្អ តេ្របី
្របស់្របកបេ�យចីរភព 
គុណភពល្អ និងតៃម្លសម
រមយ កនុងចំេ�ម្របជជន
កមពុជេនតំបន់ទី្របជុំ
ជន។ 

ចំននួ្របជជនកមពុជេន
តំបន់ទី្របជុំជនទទួលបន
ទឹក�្អ តេ្របី្របស់្របកប
េ�យចរីភពគុណភព
ល្អនិងតៃម្លសមរមយ េន
កនុងឆន �ំយ�រណ៍ 

ចំនួន្របជជនកមពុជសរុប
េនតំបន់ទី្របជុំជន។ 

MIH 
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៦.a ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ព្រងីកកចិ្ចសហ្របតិបត្តិ
ការអន្តរជាតិ នងិគា្រទការ
កសាងសមត្ថភាពដល់   
បណា្ដ្របេទសកំពងុអភិ   
វ�� ក្នងុកម្មវធិីនងិសកម្ម
ភាពពាក់ព័ន្ធនឹងទកឹនងិ
អនាម័យ រួមទាងបេច្ចក
វិជា� ្របមូលទឹក បន�ប
ទឹកៃ្រប្របសិទ្ធភាពទឹក 
សមា�តសំណល់រាវ ែកៃច្ន
និងេ្របើ្របាស់េឡើងវិញ។ 

៦.a.១ ទំហហំរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តិករែដលពកព់័នធ
េទនឹងទឹក�្អ តនិងអនមយ័ 
ែដលជែផនកៃនែផនករ
ចំ�យស្រមបស្រមួលេ�យ
រ�្ឋ ភបិលេធៀបនឹង  ផ.ស.ស. 

គណៈកមម ធិករនីតិ-  
សមបទនិងអភវិ��ន៍ក
មពុជ/្រកុម្របឹក�អភិវ��
ន៍កមពុជ 

ទិននន័យមូល�្ឋ នស្តីពី
ជំនយួអភិវ��ន៍ផ្លូវករដ
ល់កមពុជ  

្របចឆំន ំ ទំហហំរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករែដលពកព់័នធ
េទនឹងទឹក�្អ តនិង
អនម័យេនកនុងឆន នំីមួយៗ 
េធៀបនឹងផលិតផលកនុង
្រសុកសរុប (ផ.ស.ស.) 
្របចឆំន ំ

ទំហហំរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករែដលពក់ព័នធេទ
នឹងទឹក�្អ តនិងអនមយ័ 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប  
(ផ.ស.ស.)េនកនុងឆន �ំយ
ករណ៍ 

CDC/CRDB 
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៧.១ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ធានាការទទួលបានជា
សាកលនូវេសវាថាមពល
ទំេនើប  អាចទុកចិត្តបាន 
និងតៃម្លសមរម� 

៧.១.១ សមម្រតៃន្របជ
ជនែដលទទលួបនអគគសិនី
េ្របី្របស់។ 

្រកសួងែរន៉ិងថមពល ទិននន័យរដ្ឋបល 
្រកសួងែរន៉ិងថមពល  
្រកសួងែផនករ 
វទិយ�ថ នជតិសថិតិ  

្របចឆំន ំ ចំនួន្របជជនកមពុជែដល
ទទលួបនអគគិសនីេ្របី
្របស់េធៀបនឹងចំនួន្របជ
ជនសរុប 

ចំនួន្របជជនសរុប ែដល
ទទលួបនអគគិសនីេ្រប្របស់
គិត្រតឹមឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន្របជជនកមពុជសរុប 
េនកនុងឆន  ំ

MME 

៧.១.២ សមម្រតៃន្របជ
ជនែដលពឹងែផ្អកជចមបង
េលីបេចចកវទិយនិងឥនធនៈ�្អ ត 

្រកសួងែរន៉ិងថមពល ទិននន័យរដ្ឋបល 
្រកសួងែរន៉ិងថមពល  
្រកសួងែផនករ 
វទិយ�ថ នជតិសថិតិ  

្របចឆំន ំ ផលេធៀបៃនចំនួន្របជជន
កមពុជែដលពឹងែផ្អកជ
ចមបងេលីបេចចកវទិយនិង
ឥនធនៈ�្អ ត នឹងចំនួន្របជ
ជនសរុប។ 

ចំនួន្របជជនែដលពឹងែផ្អក
ជចមបងេលីបេចចកវទិយ និង
ឥនធនៈ�្អ ត គិត្រតឹមឆន ែំដល
�យករណ៍ 

ចំនួន្របជជនកមពុជសរុប 
េនកនុងឆន  ំ

MME

៧.២ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បេង្កើនចែំណកៃនថាម
ពលកេកើតេឡើងវញិក្នុង
ថាមពលច្រមុះជាសាកល 

៧.២.១ សមម្រតៃនថម
ពលកេកីតេឡងីវញិកនុងថម
ពលែដលេ្របី្របស់សរុប 

្រកសួងែរន៉ិងថមពល ទិននន័យរដ្ឋបល 
្រកសួងែរន៉ិងថមពល  

្របចឆំន ំ បរមិណៃនថមពលេ្របី
្របស់្របចឆំន េំកីតេចញពី
្របភពថមពលកេកីតេឡងី
វញិ កនុងចេំ�មថមពល
ែដលេ្របី្របស់សរុប្របចំ
ឆន  ំ 

ថមពលេកីតេចញពី្របភព
ថមពលកេកីតេឡងីវញិ 
ែដលបនេ្របី្របស់េនកនុងឆន ំ
�យករណ៍

ថមពលែដលេ្របី្របស់សរុប 
េនកនុងឆន  ំ

MME

៧.៣ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បេង្កើនេទ្វរដងៃនអ្រតាេធ្វើ
��្របេសើរេឡើងនវូ្របសិទ្ធ
ភាពថាមពលជាសកល 

៧.៣.១ សមម្រតៃនថម
ពល បឋម េធៀបនឹងផលិត
ផលកនុង្រសុកសរុប 

្រកសួងែរន៉ិងថមពល ទិននន័យរដ្ឋបល
្រកសួងែរន៉ិងថមពល  

-្របចឆំន ំ ករផគត់ផគងថ់មពលបឋម
សរុប្របចឆំន េំធៀបនឹង 
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប  

ករផគត់ផគងថ់មពលចមបង
សរុបេនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប 
្របចឆំន ំ

MME
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ЮýŲЮţ◦Б៨ : ēĜ еЮ‗ЧĕЮ₤řť ЊşĆŪĠĠЮŢŎşБũļĮĕЊ₣ĠũЋŗĠњĕĖ ŌĕņНŠũĠũЮĮŀЮŲŀĕЊ₣ĩŲЊĳļĮ ĕЊ₣ŌĕŁũİũ₤ņũņŏ ₤ŪŌĠсŪĠďĄĕŪÐĠсũРĠ

៨.១ េធ្វើ��មានស្ថិរភាព 
កំេណើនេសដ្ឋកចិ្ចស្រមាប់
មនុស�មា�ក់��្រសបតាម
លក្ខខណ�ជាតិ ជាពិេសស
កំេណើនផលិតផលក្នុង
្រសុកសរុប្របចាំ��ំ��ង
តិច ៧% េនៅកម្ពុជា។ 

៨.១.១ អ្រ�កំេណីន្របចឆំន ំ
ៃនផលិតផលកនុង្រសុកសរុប
ពិត ស្រមប់មនុស�មន ក់ 

្រកសួង �� បន័ របស់
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 

្រកសួងែផនករ 

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវត្តុ 

្របចឆំន ំ ផលិតផលកនុង្រសុក
ស្រមប់មនុស�មន ក់កនុងឆន ំ
�យករណ៍ េធៀបជមួយ
នឹង ផលិតផលកនុង្រសុក
ស្រមប់មនុស�មន ក់កនុងឆន ំ
កន្លងេទ។  

ផលិតផលកនុង្រសុកស្រមប់
មនុស�មន ក់កនុងឆន �ំយ
ករណ៍  

ផលិតផលកនុង្រសុកស្រមប់
មនុស�មន ក់កនុងឆន កំន្លងេទ 

៨.� សេ្រមច���ន   
ផលិតភាពេសដ្ឋកចិ្ច
ក្រមិតខ្ពស់ជាងមុនតាម 
រយៈ ការេធ្វើពិពិតកម្មការ    
បេង្កើនក្រមតិបេច្ចកវទិ�
នងិនវានុវត្តន៍ រួមទាងតាម   
រយៈការេផា�តការយកចតិ្ត
ទុកដាកេ់លើតៃម្លបែន្ថម
ខ្ពស់ និងវិស័យនានាែដល
ផ្តល់ការងារេធ្វើេ្រចើន។ 

៨.២.២ អ្រ�កំេណីនៃនករ
ចុះបញជ ីពណិជជកមម ករចុះ
បញជ ីម៉ក ករេចញវញិញ បន 
ប្រតបញជ ក់្របភពេដីមទំនិញ 
េ�យស្វ័យ្របវត្តិកមម  

៨.២.២.១ អ្រ�កំេណីនៃន 
ករចុះបញជ ីពណិជជកមម េ�យ
ស្វ័យ្របវត្តិកមម 

្រកសួងពណិជជកមម ទិននន័យរដ្ឋបល្រកសួង
ពណិជជកមម 

្របចឆំន ំ ករេ្របី្របស់្របព័នធបេចចក
វទិយ េដីមប ីចុះបញជ ី
ពណិជជកមម  

ចំនួន្រកុមហ៊ុនែដលបនចុះ
បញជ ីពណិជជកមម េ�យស្វ័យ
្របវត្ត េន្រតឹមឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន្រកុមហ៊ុនែដលបនចុះ
បញជ ីពណិជជកមមេ�យ
ស្វ័យ្របវត្ត េន្រតឹមឆន ំ
េដីម្រគ 

MOC 

៨.២.២.២ អ្រ�កំេណីនៃន 
ករចុះបញជ ីម៉ក េ�យស្វ័យ
្របវត្តិកមម 

្រកសួងពណិជជកមម ទិននន័យរដ្ឋបល្រកសួង
ពណិជជកមម 

្របចឆំន ំ ករេ្របី្របស់្របព័នធបេចចក
វទិយ េដីមប ីចុះបញជ ីម៉ក  

ចំនួនម៉កែដលបនចុះបញជ ី 
េ�យស្វ័យ្របវត្ត េន្រតឹម
ឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួនម៉កែដលបនចុះបញជ ី
េ�យស្វ័យ្របវត្ត េន្រតឹមឆន ំ
េដីម្រគ 

MOC 

៨.២.២.៣ អ្រ�កំេណីនៃន 
ករេចញវញិញ បនប្រតបញជ ក់
្របភពេដីមទំនិញ េ�យស្វ័យ
្របវត្តកមម 

្រកសួងពណិជជកមម ទិននន័យរដ្ឋបល្រកសួង
ពណិជជកមម 

្របចឆំន ំ ករេ្របី្របស់្របព័នធបេចចក
វទិយ េដីមបេីចញវញិញ បន 
ប្រតបញជ ក្របភពេដីម
ទំនិញ  

ចំនួនទំនិញែដលបនេចញ
វញិញ បនប្រតបញជ ក្របភព
េដីម េ�យស្វ័យ្របវត្ត 
េន្រតឹមឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួនទំនិញែដលបនេចញ
វញិញ បនប្រតបញជ ក្របភព
េដីមេ�យស្វ័យ្របវត្ត េន
្រតឹមឆន េំដីម្រគ 

MOC 
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ЯĩĖ◦БƯ, ″Ŭ₣◦Бơ : ₤РşĜũЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮņįОď″ņЮýŲЮţĕЊ₣şе‗НşЮţĕБņУŎៗ 21 

៨.២.៣ ករែកៃចនឬអភិវ��  
ផលិតផល ទងំទំនិញនិង 
េស�កមមឱយអស់សក្ត នុពល 
�មទស�នទនៃនករជំរុញ
ចលន ភូមិ១ ផលិតផល១ 

៨.២.៣.១ ចំនួន្របេភទផលិត
ផលទំនិញនិងេស�កមម ែដល 
បនែកៃចនឬអភិវ��និងបន
បញចូ លេទកនុងករជរំុញចលន
ភូម១ ផលិតផល១ 

គណៈកមម ធិករជតិ 
ជំរុញចលនភូមិ១ផលិត
ផល១ និង ្រកសួង
�ថ បន័ពក់ព័នធ 

ព័តម៌នរ�្ឋ បលគណៈ
កមម ធិករជតិជំរុញចល
នភូមិ១ផលិតផល១ 

្របចឆំន ំ ្របេភទផលិតផលែកៃចន 
ឬអភិវ�� ែដលផលិត 
េឡងី្រតឹមមឆន �ំយករណ៍ 
េ�យ្របជជន �មភូម ិ
�នមួយឬេ្រចីន េហយី
ផលិតផលទងំេនះឆ្លុះ 
បញច ងំពីលកខណៈវបបធម ៌
្របៃពណី�មែបបបុ�ណ 
និង�មែបបសមយ័ទំេនីប 
ែដលផ្តល់នូវកិតយនុភព 
និងេមទនភពចំេពះភូមិ
�នខ្លួនកំពុងរស់េន 
េហយីផលិតផលទងំេនះ 
មនសក្ត នុពល�ច
ព្រងឹងនិងព្រងីកបនទងំ
បរមិណ គុណភព និង 
េ�ភណភពេដីមបបីេងកីន 
តៃម្លបែនថកនុងករជួយ 
បេងកីន្របក់ចំណូលដល់
្របជជន េហយីជផលិត 
ផលបនេសីនសុំចូលជ 
សមជិកចលន ភូមិមួយ
ផលិតផលមយួ នឹង្រតូវ
បនទទួលករយល់្រពមពី
គណៈកមម ធិករជតិជំរុញ
ចលនភូមិមួយផលិតផល
មួយ។ 

ផលបូក ្របេភទផលិតផលភូមិ១ ផលិតផល១ ែដលបន 
ែកៃចនឬអភិវ��ែដលបនបញចូ លកនុងចលនភូមិ១ ផលិត 
ផល១ េនទូទងំ២៥ �ជ�នី េខត្ត ។ 

OVOP 
Committee 
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៨.២.៣.២ ចំនួន្របេភទផលិត
ផលទំនិញនិងេស�កមម ែដល
បនែកៃចនឬអភវិ��េហយី្រតូវ
បនេលីកកមពស់ស្តង់��មទ
ស�នទន ភូមិ១ផលិតផល១ 
ពីក្រមិតទបេទខពស់ 

គណៈកមម ធិករជតិ
ជំរុញចលនភូមិ១
ផលិតផល១ និង 
្រកសួង�ថ ប័នពក់ព័នធ 

ព័តម៌នរ�្ឋ បល 
គណៈកមម ធិករជតិ
ជំរុញចលនភូមិ១ផលិត
ផល១ 

្របចឆំន ំ ្របេភទផលិតផលបនែក
ៃចនឬអភិវ��្រតឹមឆន �ំយ
ករណ៍ ែដលេឆ្លីយតបនឹង
និយមនយ័ខងេលីៃន
ចំណុច ៨.២.៣.១ និង ្រតូវ
បនកំណត់ស្តង់�ពីក្រមិត
ទបេទខពស់ េ�យគណៈ
កមម ធិករជតិជំរុញចលន
ភូមិ១ផលិតផល១ េ�យ
េយង េលីេគលនេយ
បយជតិស្តីពីករជរំុញ
ចលនភូមិ១ផលិតផល១។

ផលបូក្របេភទផលិតផលែកៃចនឬអភវិ�� 
ែដលបន�ស់ែវង�មករ�កព់ិនទុៃនក្រមឹតស្តង�់ 
ភូម១ិផលិតផល១ ពីទបេទខពស់ ៃនផលិតផល ែដល
បន�ក់បញចូ លជផលិតផលភូមិ១ផលិតផល១ េន
ទូទងំ២៥ �ជ�នី េខត្ត ។ 

OVOP 
Committee 

៨.៣ េលើកកម្ពស់េគាល
នេយាបាយត្រមង់ទិស
ការអភិវឌ� ែដលគា្រទ
សកម្មភាពផលិតកម្ម
បេង្កើតការងារសមរម� 
សហ្រគនិភាព ការៃច្ន្របឌិត
និងនវានុវត្តន ៍និងេលើក
ទឹកចិត្តក្នងុការចុះបញ្ជី
ជាផ្លូវការ និងកេំណើន
សហ្រគាសមី្រកតូចូ និង
ម��ម រួមទាង តាមរយៈ
ការទទួលបានេសវា
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

៨.៣.១ អ្រ�កំេណីនៃនចំនួន
្រកុមហ៊ុនចុះបញជ ីជសមជិក 
សភពណិជជកមម  

្រកសួងពណិជជកមម ទិននន័យរដ្ឋបល្រកសួង
ពណិជជកមម 

្របចឆំន ំ ចំនួន្រកុមហ៊ុនពណិជជកមម 
ែដលបនចុះេឈម ះជស
មជិកថមីៃនសភពណិជជ
កមម េនទូទងំ្របេទស 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 
េធៀបនឹងចំនួនសមជិក
ចស់ (េនឆន កំន្លងេទ)  
ៃនសភពណិជជកមម  

ចំនួន្រកុមហ៊ុនពណិជជកមម 
ែដលបនចុះេឈម ះជសមជិ
កថមៃីនសភពណិជជកមម េន
ទូទងំ្របេទស េនកនុងឆន ំ
�យករណ៍ 

ចំនួនសមជិកចស់ 
(េនឆន កំន្លងេទ)  
ៃនសភពណិជជកមម 
េនទូទងំ្របេទស 

MOC 

៨.៩ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បេង្កើតនងិអនុវត្តេគាល
នេយាបាយ ស្រមាប់េលើក
កម្ពស់េទសចរណ៍្របកប
េដាយចីរភាព ែដលបេង្កើត
ការងារនិងេលើកកម្ពស់
វប��ម៌នងិផលិតផលក្នុង 
្រសុក។ 

៨.៩.១ អ្រ�ៃនកររមួចំែណក
េ�យ�ទ ល់ពីវសិ័យេទសចរណ៍
េទកនុងផលិតផលកនុង្រសុកសរុប  

្រកសួងេទសចរណ៍ អេងកតេទសចរណ៍ ្របចឆំន ំ ផលបូកែផនកមួយៃនតៃម្ល
បែនថមសរុប (េនៃថ្លេដីម) 
ែដលទទួលបនពីករេ្របី
្របស់ៃផទកនុងវសិ័យេទស
ចរណ៍ព្រគប់�ស�ហកមមេទ
សចរណ៍និងតៃម្លសរុបៃន
ពនធ�ករសុទធេលីផលិតផល 
និងករនចំូលេ�យរមួទងំ
តៃម្លៃន�ល់ករចំ�យរប
ស់េភញ�វ។ 

ចំណូលសរុបពីវសិ័យេទស 
ចរណ៍េនកនុងឆន  ំ

ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប 
្របចឆំន រំបស់កមពុជ 

MOT 
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៨.៩.២ សមម្រតៃនចំនួន
កមមករនិេយជិតេធ្វីករកនុង
វសិ័យេទសចរណ៍ និងចំនួន
អនកេធ្វីករសរុប  

្រកសួងេទសចរណ៍ អេងកតកម្ល ងំពលកមមកនុង
វសិ័យេទសចរណ៍ 

្របចឆំន ំ ចំនួនកមមករនិេយជិតេធ្វី
ករកនុងវសិ័យេទសចរណ៍
កនុងចំេ�មចំននួកមមករ
និេយជិតសរុបទូទងំ
្របេទស 

ចំនួនកមមករនិេយជិត េធ្វីករ
កនុងវសិ័យេទសចរណ៍េនកនុង

ឆន  ំ

ចំនួនកមមករនិេយជិតសរុប
ទូទងំ្របទសេនកនុងឆន  ំ

MOT  

៨.a បេង្កើនហិរញ្ញប�ទាន
ស្រមាប់គា្រទវិស័យ 
ពាណិជ្ជកម្មស្រមាប់    
្របេទសកម្ពុជា រួមទាង
តាមរយៈ្រកបខ័ណ�េលើក
កម្ពស់ការេធ្វើសមាហរណ
កម្មស្រមាប់ជំនួយបេច្ចក
េទសពាក់ព័ន្ធនងឹពាណិជ្ជ
កម្ម

៨.a.១  ហរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករស្រមបវ់សិ័យ
ពណិជជកមម ែដលេប្តជញ ផ្តល់
ដល់កមពុជ។ 

គណៈកមម ធិករនីតិ
សមបទនិងអភវិ��ន៍
កមពុជ/្រកុម្របឹក�អភិ
វ��នក៍មពុជ 

ទិននន័យមូល�្ឋ នស្តីពី
ជំនយួអភិវ��ន៍ផ្លូវករ
ដល់កមពុជ  

្របចឆំន ំ ទំហៃំនករេបីកផ្តល់ហរិញញ
បបទនសហ្របតិបត្តិករ 
ែដលបនផ្តល់ស្រមប់
វសិ័យពណិជជកមមេធៀប
នឹងផលិតផលកនុង្រសុក
សរុប េនកនុងឆន មំួយ
កំណត់ 

ទំហចំំ�យៃនហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តិករែដលបន
ផ្តល់ស្រមបវ់សិ័យពណិជជ
កមម េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

ផ.ស.ស សរុប េនកនុងឆន ំ
�យករណ៍ 

CDC/CRDB 
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៩.១ អភិវ��េហដ្ឋរចនា
សម្ព័ន្ធែដលមានគណុភាព 
អាចេជឿជាក់បាន ធន់នឹង
ការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ 
នងិចរីភាព រួមទាង េហដា�
រចនាសម្ព័ន្ធតបំនន់ងិឆ្លង
កាត់្រពែំដន្របេទស េដើម�ី
គា្រទដល់ការអភិវ��េសដ្ឋ
កិច្ចនងិេលើកកម្ពស់ក្រមិត
ជវីភាពរស់េនៅរបស់្របជា
ជន ជាមួយនងឹការេផា�ត
ការយកចិត្តទកុដាកេ់លើ
ការទទួលបានេដាយ
សមរម�នងិសមធម៌ 
ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប។ 

៩.១.១ បរមិណទំនិញឆ្លង
កត់កំពង់ែផ 

្រកសួង��រណៈករ
និងដឹកជញជូ ន  

្រកសួង��រណករនិង
ដឹកជញជូ ន  

្របចឆំន ំ បរមិណទំនិញ
ឆ្លងកតជ់កែ់ស្តងសរុប 
េនកនុងឆន នំីមួយៗ 

បរមិណទំនិញឆ្លងកតជ់កែ់ស្តងសរុប 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

MPWT  

៩.១.២ ចំនួនអនកដំេណីរ�ម
ផ្លូវ�កស (កនុង្រសុក និង 
អន្តរជតិ) 

រដ្ឋេលខធិករ�្ឋ ន
�កសចរណ៍សុីវលិ

កមពុជ 

ទិននន័យរដ្ឋបល
រដ្ឋេលខធិករ�្ឋ ន
�កសចរណ៍សុីវលិ

កមពុជ 

្របចឆំន ំ ចំនួនអនកដំេណីរេចញចូល
កមពុជេនកនុងឆន  ំ�មេជីង
េ��េហរីកនុង្រសុកនិង
អន្តរជតិ 

ចំនួនអនកដំេណីរេចញចូលកមពុជ�មេជីងេ��េហរីកនុង
្រសុក និងេជីងេ��េហរី អន្តរជតិ 

SSCA 

៩.១.៣ បរមិណទំនិញដឹក
ជញជូ ន(កនុង្រសុកនិងអន្តរ
ជតិ) 

រដ្ឋេលខធិករ�្ឋ ន
�កសចរណ៍សុីវលិ
កមពុជ 

ទិននន័យរដ្ឋបលរដ្ឋេលខ
ធិករ�្ឋ ន�កសចរណ៍
សុីវលិកមពុជ 

្របចឆំន ំ បរមិណទំនិញដឹកជញជូ ន
េនកនុងឆន  ំ �មេជីងេ��
េហរីកនុង្រសុកនិងអន្តរជតិ 

បរមិណទំនិញដឹកជញជូ ន�មេជីងេ��េហរីកនុង្រសុកនិង
េជីងេ��េហរីអន្តរជតិ 

SSCA 
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៩.២ េលើកកម្ពស់�ស�
ហូបនីយកម្ម្របកបេដាយ
បរិយាប័ន្ននិងចីរភាព និង
្រតឹមឆា�ំ២០៣០ បេង្កើន��
បានេ្រចើន �ស�ហកម្ម
ែដលរួមចំែណក បេង្កើត
ការងារនិងផលិតផលក្នុង
្រសុកសរុប ��្រសប�ម
កាលៈេទសៈជាតិ និង
បេង្កើនការរួមចែំណកេនះ
េទ្វដង េនៅក្នុងបណា្ដ
្របេទសែដលមានការ
អភិវ��តចិតួច។ 

៩.២.១ សមម្រតៃនចំនួន
និេយជិតកមពុជកនុងវសិ័យ 
សហ្រគសកមមន្ត�លេធៀប
នឹងចំនួនករងរសរុបកនុង
្របេទស។ 

្រកសួង�ស�ហកមមនិង
សិបបកមម  

ទិននន័យរដ្ឋបល្រកសួង
�ស�ហកមមនិងសិបបកមម 

្របចឆំន ំ ផលេធៀបៃនចំនួនបុគគលិក
កមពុជកនុងវសិ័យសហ
្រគស កមមន្ត�ល េធៀប
នឹងចំននួករងរសរុបកនុង
្របេទស។ 

ចំនួនបុគគលិកកមពុជសរុប 
កនុងវសិ័យសហ្រគសកមមន្ត
�ល េនកនុងឆន �ំយករណ៍

ចំនួនករងរសរុបកនុង
្របេទស េនកនុងឆន �ំយ
ករណ៍ 

MIH 

៩.៥ េលើកកម្ពស់ការ
្រសាវ្រជាវវិទ�សា�ស្ត 
បេង្កើនសមត្ថភាពបេច្ចក
វិទ�របស់វិស័យ�ស�ហ
កម្មេនៅ្រគប់្របេទស ជា
ពិេសស បណា្ដ្របេទស
កំពុងអភិវ�� ក្នងុេនាះ ្រតឹម
ឆា�ំ២០៣០ េលើកទឹកចិត្ត
នវានុវត្តន៍នងិបេង្កើនចំនួន
ៃនពលករ្រសាវ្រជាវនិង
ការអភិវ�� ក្នុង្របជាជន
១លាននាក់ និងការ
ចំណាយដល់ការ្រសាវ្រជាវ
និងការអភិវ��ែផ្នក
សាធារណៈនិងឯកជន។ 

៩.៥.១ សមម្រតៃនចំ�យ
េលីករ្រ�វ្រជវ
និងអភិវ��េធៀបនឹងផលិតផល
កនុង្រសុកសរុប 

្រកុម្របឹក�ជតិ
វទិយ��ស្ដ
និងបេចចកវទិយ 

ករអេងកតថន ក់ជតិស្តីពី 
ករ្រ�វ្រជវ
និងករអភវិ�� 

៥ឆន ំ សរុប (ៃផទកនុង/កនុង្រសុក) 
ៃនចំ�យេលីករ្រ�វ
្រជវនិងករអភិវ��កនុង
រយៈេពលអនុវត្ដមួយេធៀប
នឹងផលិតផលកនុង្រសុក
សរុបកនុងរយៈេពលដូចគន

សរុប (ៃផទកនុង/កនុង្រសុក) 
ៃនចំ�យេលីករ្រ�វ្រជវ
និងករអភិវ��េនកនុងឆន �ំយ
ករណ៍ 

ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប 
កនុងរយៈេពលដូចគន  

GS-NSTC/MOP 
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៩.a  ស្រមបស្រមួល��
មានការអភិវ��េហដា�រចនា
សម្ព័ន្ធែដលមានភាពបន�ំ 
និង្របកបេដាយចីរភាព 
េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទស
កំពុងអភិវ�� តាមរយ�
ការេលើកកម្ពស់ការគា្រទ
ហិរញ្ញវត្ថុ បេច្ចកវិទ�និង 
បេច្ចកេទស ដល់បណា្ដ 
្របេទសេនៅទ្វីបអា្រហ្វិក   
បណា្ដ្របេទសែដលមាន
ការអភិវ��តិចតចួ បណា្ដ
្របេទសែដលពុំមាន្រពំ
ែដនជាប់សមុ្រទកំពុង
អភិវ��ន៍ និងបណា្ដរដ្ឋ
ែដនេកាះតូចៗកពំងុ 
អភិវ��� 

៩.a.១ ករគ្រទផ្លូវករសរុបពី
អន្តរជតិ (ជំនយួអភិវ��ផ្លូវ
ករ និងលំហូរផ្លូវករេផ�ង
េទៀត) ដល់ករក�ងនិង
ជួសជុលេហ�្ឋ រចនសមព័នធ 

គណៈកមម ធិករនីតិស
មបទនិងអភិវ��ន ៍
កមពុជ 

ទិននន័យមូល�្ឋ នស្តីពីជំ
នួយអភិវ��ផ្លូវករដល់ក
មពុជ   

្របចឆំន ំ ទំហៃំនករេបីកផ្តល់
ជំនួយអភិវ��ផ្លូវករនិង 
លំហូរផ្លូវករេផ�ងេទៀត 
ដល់ករក�ងនិងជួស
ជុលេហ�្ឋ រចនសមព័នធ 
េធៀបនឹង ផលិតផលកនុង
្រសុកសរុប្របចឆំន ំ

ទំហៃំនករេបីកផ្តល់
ហរិញញបបទនសហ្របតិបត្តិ
ករដល់ករក�ងនិង
ជួសជុលេហ�្ឋ រចនសមព័នធ
េនកនុងឆន ំ

ផ.ស.ស. សរុប េនកនុងឆន ំ CRDB/CDC 

៩.c  បេង្កើន��បានេ្រចើន
ការទទួលបានបេច្ចកវិទ�
ព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ 
និងខតិខំ្របឹងែ្របង ផ្តល់
នូវការទទួលបានសមរម�
និងជាសកលនូវេសវាអុិន
េធើណិតេនៅ្របេទសកម្ពុជា 
្រតឹមឆា�ំ២០២០

៩.c.១ សមម្រតៃន្របជជន
េ្របី្របស់ប�្ត ញអុិនធរ័ណិត 
(ចល័តនិងអចល័ត) 

្រកសួងៃ្របសណីយន៍ិង
ទូរគមនគមន៍  

ទិននន័យរដ្ឋបល្រកសួង
ៃ្របសណីយន៍ិងទូរគម

នគមន៍ 

្របចឆំន ំ ចំនួន្របជជនែដលបន
េ្របី្របស់ប�្ត ញអុិនេធី
ណិតសរុប (ចល័ត និង
អចល័ត) េនទូទងំ
្របេទសកនុងចំេ�ម្របជ
ជនទងំអស់ 

ចំនួន្របជជនែដលបនេ្របី
្របស់ប�្ត ញអុិនេធីណិត
សរុប (ចល័តនិងអចល័ត) 
េនទូទងំ្របេទស េនកនុង

ឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន្របជជនសរុបទូទងំ
្របេទស េនកនុងឆន �ំយ
ករណ៍ 
(វទិ��ថ នជតិសថិតិ) 

MPTC 

ЮýŲЮţ◦БơƠ : ŁĳсĠĕ□ŎŷЋ₤ņļĮЮĝĖО₣ŪĠЮ◦₤ĕЊ₣ Ė О₣şеЮ₧ņĠ₧ŉ ŪĠЮ◦₤ĜĜ
១០.១ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០
សេ្រមច��បានចណំូល
របស់្របជាជនចំននួ ៤០% 
ៃន្របជាជនទាងអស់ 
ែដលមានចំណូលទាប
ជាងេគនូវកំេណើនជាបន្ត
បនា�ប់និងេដាយចីរភាពក្នុង
អ្រតាខ្ពស់ជាងក្រមិត
មធ�មរបស់ជាតិ 

១០.១.១ អ្រ�ៃនករ
ចំ�យ/ករេ្របី្របស់ ឬ
ចំណូលរបស់្រគួ�រស្រមប់
មនុស�មន ក់  កនុងចំេ�ម
្របជជន៤០ភគរយែដលមន
ចំណូលទបជងេគ េធៀបនឹង
ករចំ�យ/ករេ្របី្របស់ ឬ
ចំណូលមធយមរបស់្របជជន។ 

្រកសួង �ថ បន័ 
របស់�ជរ�្ឋ ភិបល
កមពុជ 

្រកសួងែផនករ ្របចឆំន ំ ករចំ�យ/ករេ្របី្របស់ 
ឬចំណូលរបស់្រគួ�រ
ស្រមប់មនុស�មន ក់ កនុង
ចំេ�ម្របជជន៤០
ភគរយែដលមនចំណូល
ទបជងេគ េធៀបនឹង
ចំ�យ/ករេ្របី្របស់ ឬ
ចំណូលមធយមរបស់្របជ
ជនទូេទ   

ករចំ�យ/ករេ្របី្របស់ ឬ
ចំណូលរបស់្រគួ�រស្រមប់
មនុស�មន ក់ កនុងចំេ�ម
្របជជន៤០ភគរយែដល
មនចំណូលទបជងេគ េន
កនុងឆន �ំយករណ៍ 

ចំ�យ/ករេ្របី្របស់ ឬ
ចំណូលមធយមរបស់្របជជន
ទូេទ ។ 
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១០.២ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ផ្តល់ភាពអង់អាចនិង
ជំរុញបរិយាបន្នសង្គម 
េសដ្ឋកចិ្ច នងិនេយាបាយ 
ស្រមាប់្របជាជន្រគប់រូប 
េដាយមិនគិតពីសា�នភាព 
អាយុ េភទ ការបាត់បង់
សមត្ថភាពពលកម្ម ពូជ
សាសន៍ ជនជាតភាគតិច 
ជនជាតេិដើម សាសនា 
ឬេសដ្ឋកចិ្ច ឬសា�នភាព
េផ�ងេទៀត

១០.២.១ សមម្រតៃន្របជ
ជនែដលរស់េនេ្រកម ៥០
ភគរយ ៃនេមដយនចំណូល 
�ម�យុនិងេភទនិងជនពិករ 

្រកសួង �ថ បន័ របស់
�ជរ�្ឋ ភិបលកមពុជ 

្រកសួងែផនករ ្របចឆំន ំ ចំនួន្របជជនកមពុជ
ែដលរស់េនេ្រកម ៥០
ភគរយៃនេមដយន
ចំណូល�ម�យុ េភទ 
និងជនពិករ កនុងចំេ�ម
ចំនួន្របជជនកមពុជែដល
រស់េនេ្រកមេមដយន
ចំណូល�ម�យុនិងេភទ 
និងជនពិករេនកនុងឆន ំ
មួយជក់�ក ់ 

ចំនួន្របជជនកមពុជែដល
រស់េនេ្រកម ៥០ភគរយ 
ៃនេមដយនចំណូល �ម 
�យុ េភទ និងជនពិករ េន
កនុងឆន �ំយករណ៍ 

ចំនួន្របជជនកមពុជែដល
រស់េនេ្រកមេមដយន
ចំណូល �ម �យុ េភទ 
និងជនពិករ េនកនុងឆន �ំយ
ករណ៍ 

១០.៤ ឯកភាពេលើ    
េគាលនេយាបាយនានា 
ជាពិេសស េគាលនេយា
បាយស្តីពីសារេពើពន្ធ 
្របាក់េបៀវត�រ� ការគាពារ
សង្គម និង សេ្រមច��
បានជាបន្តបនា�ប់សម
ភាពេ្រចើនជាងមុន។

១០.៤.១ និវត្ត និងជនបត់
បងស់មបទវជិជ ជីវៈ  

្រកសួងសងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវនីតិ 
សមបទ  

េប�ជតិសន្តិសុខ
សងគម ស្រមប់ម្រន្តី
�ជករសុីវលិ

្របចឆំន ំ និវត្តជនគឺម្រន្តី�ជករសុី
វលិែដលបនចូលនិវត្តន៍
េហយីបនទទួល្របក់
្របចែំខ ែដលរដ្ឋបនផ្តល់
ជូនេ�យេ�ង�ម�យុ
៥៥េឡងីេទ និងមន
អតីតភពករងរ ចប់ពី
២០ឆន េំឡងីេទជនបត់បង់
សមបទវជិជ ជីវៈគឺម្រន្តី�ជ
ករសុីវលិែដលេធ្វកីរតេទ
េទៀតមិនបន េ�យេហតុ
មកពីបត់បង់សមតថភព
វជិជ ជវីៈ េហយីែដលទទួល
្របក្របចែំខែដលរដ្ឋផ្តល់
ជូន និងមនអតីតភព
ករងរចប់ពី ២០ឆន េំឡងី
េទ

តួេលខនិវត្តជន និងជនបតប់ងស់មបទវជិជ ជីវៈ
្រតូវបនកត្រ�េ�យ្របពន័ធ្រគប្រគងទិននន័យនិវត្តជន 
និងជនបត់បងសមបទវជិជ ជីវៈ េន្រតឹមឆន �ំយករណ៍  

MOSVY 

១០.a អនុវត្តេគាល
ការណ៍និង្រប្រពឹត្តកម្ម
ពិេសសនិងេដាយែឡក
ស្រមាប់បណា្ដ្របេទស
កំពុងអភិវ�� ជាពិេសស 
បណា្ដ្របេទសែដលមាន
ការអភិវ��តិចតចួ ��
្រសបតាមកិច្ច្រពមេ្រពៀង
ពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក។ 

១០.a.១ ចំនួនកិចច្រពមេ្រពៀង
ពណិជជកមម ជមួយអន្តរជតិ  

្រកសួងពណិជជកមម ទិននន័យរដ្ឋបល្រកសួង
ពណិជជកមម 

្របចឆំន ំ ជសកមមភពេដីមបបីេងកីន
នូវឧត្តមភពេ្របៀបេធៀប / 
ឯកេទសៃនករេធ្វីពណិជជ
កមមជមួយបរេទស 

ចំនួនកិចច្រពមេ្រពៀងពណិជជកមម ជមួយអន្តរជតិែដលបន
េធ្វីេឡងីេនកនុងឆន  ំ

MOC
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១០.b េលើកទកឹចតិ្ត 
ចំេពាះជនំយួអភិវ��ផ្លវូ
ការ នងិលំហូរហិរញ្ញវត្ថុ 
រួមទាងការវិនេិយាគផា�ល់
ពីបរេទស ដល់បណា្ដរដ្ឋ
ែដលមានត្រមូវការជាង
េគ ជាពិេសសបណា្ដ
្របេទសែដលមានការ
អភិវ��តចិតួច បណា្ដ្រប
េទសេនៅក្នុងទ្វិបអា្រហ្វិក 
បណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតូចៗ
ែដលកពំងុអភិវ�� និង 
បណា្ដ្របេទសែដលពុំ
មាន្រពំ្របទល់ជាប់សមុ្រទ
កំពងុអភិវ�� ��្រសបតាម 
ែផនការនងិកម្មវធិីជាតិ
នានារបស់្របេទសនី     
មួយៗ។

១០.b.១ បរមិណហរិញញបប
ទនសហ្របតិបត្តិករសរុប 
ស្រមប់កមពុជ 

ទិននន័យមូល�្ឋ នស្តីពី
ជំនយួអភិវ��ផ្លូវករដល់
កមពុជ  

្របចឆំន ំ ទំហចំំ�យៃនហរិញញបប
ទនសហ្របតិបត្តិករ�ម
ឆន នំីមួយៗ េនកមពុជ 

ទំហចំំ�យៃនហរិញញបបទនសហ្របតិបត្តិករេនកមពុជ
េនកនុងឆន  ំ

CRDB/CDC 

ЮýŲЮţ◦Бơơ : ЮĊſЧЁŏ◦БŪ О₣ ĕЊ₣Яĕų₣″е₣◦БŲеЮĝℓŊБ₤ŪŌĠсŪĠďĄĕ ŌĕŲ š‗кĠũЋŗĠĕĖ ₤Нŷĳ□ЊļĮ ĊĕсĕЕ₣ĠЯŪņĠŪņФŲΖŁ₤ēĳН ĕЊ₣şБũļĮ
១១.៦ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
កាត់បន្ថយការបំពុល 
បរិ��នក្នុងមនុស�មា�ក់
េនៅទី្រកុង រួមទាងតាម 
រយៈការេផា�តការយកចិត្ត
ទុកដាក់េលើគុណភាព
��ល់ និងការ្រគប់្រគង
សំណល់េនៅទី្រកងុ និង
តំបនេ់ផ�ងេទ�ត 

១១.៦.១ បរមិណស្រមម
សំណល់រងឹែដលបន្របមូល
ជ្របចេំនតំបន់ទី្របជុំជន 
ទី្រកុង និង្រតូវបនបេញចញ
េចល កនុងតំបន់ទី្របជុំជន 
និងេន�មទី្រកុង 

្រកសួងបរ�ិថ ន 
្រកសួងែរន៉ិងថមពល 
្រកសួង�ស�ហកមមនិង
សិបបកមម 
្រកសួងម�ៃផទ 
�ជ�នីភនេំពញ 

្រកសួងបរ�ិថ ន 
្រកសួងែរន៉ិងថមពល 
្រកសួង�ស�ហកមមនិង
សិបបកមម ្រកសួងម�ៃផទ 
និង�ជ�នីភនេំពញ  

្របចឆំន ំ ផលេធៀបៃនស្រមម
សំណល់រងឹទី្របជុំជនែដល
បន្របមូលេនកនុងតំបន់
ទី្របជុំជន និង្រតូវបន
បេញចញេចលេនកនុងឆន ំ
ជក់�ក ់ 

បរមិណស្រមម សំណល់រងឹទី្របជុំជន ែដលបន្របមូល
និងដឹកជញជូ នេទចក់េចលេនទី�នេនកនុងឆន �ំយករណ៍

MOE 

១១.៦.២ ភាគរយៃនការកាត់
បន្ថយការេ្របើ្របាស់ថង់បា� 
ស្ទិច 

្រកសួងបរ�ិថ ន 
្រកសួង�ស�ហកមមនិង
សិបបកមម ្រកសួង 
ម�ៃផទ 
�ជ�នីភនេំពញ 

្រកសួងបរ�ិថ ន 
្រកសួង�ស�ហកមមនិង
សិបបកមម ្រកសួងម�ៃផទ 
និង�ជ�នីភនេំពញ  

្របចឆំន ំ ការកាត់បន្ថយការេ្របើ
្របាស់ថង់ផា�ស្ទិច្របចាឆា�ំ 
គិតជាភាគរយ

ជបរមិណៃនករកតប់នថយករេ្របី្របស់ថងប់្ល សទិកេន 
កនុង្រសុក 

MOE 

១១.៦.៣ ភាគរយៃនសំណល់ 
រឹង្រតវូបាន្រគប់្រគងតាម
េគាលការណ៍បេច្ចកេទស  

្រកសួងបរ�ិថ ន 
្រកសួង�ស�ហកមមនិង
សិបបកមម ្រកសួង 
ម�ៃផទ 
�ជ�នីភនេំពញ  

្រកសួងបរ�ិថ ន 
្រកសួង�ស�ហកមមនិង
សិបបកមម ្រកសួងម�ៃផទ 
និង�ជ�នីភនេំពញ  

្របចឆំន ំ បរិមាណសំណល់រឹង
(មិនែមនជាស្រមាម) 
ែដល្រតូវបាន្រគប្រគង
ក្នុងឆា�ំកំណត់ ក្នុងចេំណាម 
បរិមាណសំណល់រឹង 
(មិនែមនជាស្រមាម) 
សរុប ក្នុងឆា�ំកំណត់។ 

បរិមាណសំណល់រឹង(មិន
ែមនជាស្រមាម) ែដល្រតវូ  
បាន្រគប់្រគងក្នងុឆា�ំ 

បរិមាណសំណល់រឹង (មិន
ែមនជាស្រមាម) សរុបក្នុង
ឆា�ំ 

MOE 
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១១.៦.៤ ក្រមិតជាម��ម
្របចាឆា�ំៃនបា៉រាែម៉្រត CO
NO2  SO2 TSP  PM2.5 and 
PM10  

្រកសួងបរ�ិថ ន ្រកសួងបរ�ិថ ន 

រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

្របចឆំន ំ ករ�ម�ននិង្រតួតពិនិតយ
គុណភពខយល់�ធរណ�
េលី ប៉�៉ែម្រត កបូនម៉ូណូ
អុកសុីត (CO) �ព ន់��រ
ឌីអុកសុីត(SO2) �សូត
ឌីអុកសុីត (NO2) និង 
�រធតុភគល្អិតកនុង
ខយល់ភគល្អិតនិចលកនុង
ខយល់ែដលមនអងកត់ផចិត
តូចជង២,៥ មី្រកូែម្រត 
(PM2.5) និង ភគល្អិត
និចលកនុងខយល់ែដលមន
អងកត់ផចិតតូចជ១០ មី្រកូ
ែម៉្រត (PM 10) 

ចំនួនទី�ងំែដលបនចុ��ម�នគុណភពខយល់
�ធរណ�ជ្របច ំេលីប៉�៉ែម៉្រត COSO2 NO2 PM2.5 
PM10 

MOE 

ЮýŲЮţ◦БơƯ៖ ēĜЁŏŌĕşБũļĮ ĖО₣◦Ūņ₣саĕŁũЮŪĠЧŪģ₤сĕЊ₣ĩŲЊĳņŊ

១២.៤ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
សេ្រមច��បានការ្រគប់
្រគងបរិសា�នល្អ ពាក់ពន័្ធ
នឹងការេបាះបង់េចាលសារ
ធាតុគីមីនងិសំណល់្រគប់
្របេភទ តាមរយៈ ការែកៃច្ន
េឡើងវិញ ��្រសបតាម្រកប  
ខ័ណ�កិច្ច្រពមេ្រពៀងអន្តរ
ជាតិ និងកាត់បន្ថយ��
បានេ្រចើននូវការបេញ្ចញ
សំណល់ទាងេនាះេទៅក្នុង
បរិយាកាស ក្នុងទឹក និង
ក្នុងដី េដើម�ីកាត់បន្ថយ��
េនៅទាបបំផុតនូវផល
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានេលើ
សុខភាព្របជាជននិង
បរិសា�ន 

១២.៤.១ អ្រ�ៃនករ�យ
ភយ�រធតុ បំពុលសរ�ីងគ
មិនងយបំែបកធតុ�យ
ភយ ចូលេទកនុងបរ�ិថ ន 

្រកសួងបរ�ិថ ន  
្រកសួង�ស��កមមនិង

សិបបកមម  
្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 
្រកសួងម�ៃផទ 

្រកសួងសុខភិបល 
្រកសួង�ធរណករ
និងដឹកជញជូ ន 

្រកសួងពណិជជកមម 

្រកសួងបរ�ិថ ន  
្រកសួង�ស��កមមនិង

សិបបកមម  
្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 
្រកសួងម�ៃផទ 

្រកសួងសុខភិបល 
្រកសួង�ធរណករនិង

ដឹកជញជូ ន 
្រកសួងពណិជជកមម 

្របចឆំន ំ ចំនួន្របេភទ្របភពបំពុល
កនុង Toolkit និងចំនួន
្របេភទ្របភពបំពុលកនុង
្របេទសកមពុជ 

ចំនួន្របេភទ ្របភពបំពុល ែដលមនកនុង Toolkit និងចំនួន
្របេភទ្របភពបំពុលសរុប េនកនុងឆន  ំ

MOE  

១២.៤.២ ភគរយៃនករកត់
បនថយករ�យភយ�រធតុ
បរត�យភយចូលេទកនុង  
បរ�ិថ ន 

្រកសួងបរ�ិថ ន  
្រកសួង�ស��កមមនិង

សិបបកមម  
្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 
្រកសួងសុខភិបល 
្រកសួងពណិជជកមម 

្រកសួងបរ�ិថ ន  
្រកសួង �ស��កមមនិង

សិបបកមម  
្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 
្រកសួងសុខភិបល 
្រកសួងពណិជជកមម

្របចឆំន ំ បរមិណ�រធតុបរតែដ
លបន�យភយចូលេទ
កនុងបរ�ិថ ន េនកនុងឆន ំ
ជក់មួយ 

បរមិណ�រធតុបរតែដលបន�យភយចូលេទកនុងបរ ិ
�ថ ន េនកនុងឆន  ំ�យករណ៍ 

MOE 
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១២.៤.៣ ភគរយៃនករ ្រគប ់
្រគងសំណល់េ្រគះថន ក់ 
សំណល់ជីវ��ស្ត និងវទិយុ 
សកមម   

្រកសួងបរ�ិថ ន 

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង 
ហរិញញវតថុ  

្រកសួង�ស�ហកមមនិង
សិបបកមម  

្រកសួងសុខភិបល 

្រកសួងម�ៃ�ទ 

្រកសួង�ធរណករ 
និងដឹកជញជូ ន 

្រកសួងពណិជជកមម

្រកសួងបរ�ិថ ន 

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិង 
ហរិញញវតថុ  

្រកសួង�ស�ហកមមនិង 
សិបបកមម  

្រកសួងសុខភិបល 

្រកសួងម�ៃ�ទ 

្រកសួង�ធរណករនិង
ដឹកជញជូ ន 

្រកសួងពណិជជកមម

្របចឆំន ំ បរមិណសំណល់េ្រគះ
ថន ក់ សំណល់ជីវ��ស្ត 
និងវទិយុសកមមែដលបន
្របមូល ដឹកជញជូ នេទចក ់
េចល េធៀបនឹងបរមិណ 
សំណល់េ្រគះថន ក់ 
សំណល់ជីវ��ស្ត និង 
វទិយុសកមមែដលបន
បេញចញសរុប 

បរមិណសំណល់េ្រគះថន ក់ 
សំណល់ជីវ��ស្ត និងវទិយុ 
សកមមែដលបន្របមូល និង
ដឹកជញជូ នេទចកេ់ចលេន
ទី�នសុវតថិភព 

បរមិណសំណល់េ្រគះថន ក់ 
សំណល់ជីវ��ស្ត និងវទិយុ
សកមមែដលបនបេញចញទងំ

អស់ 

MOE  

១២.៥ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
កាត់បន្ថយ��បានេ្រចើន 
ការបេង្កើតសំណល់ តាម  
រយៈការការពារ ការកាត់
បន្ថយ ការែកៃច្នេឡើងវិញ 
និងការេ្របើ្របាស់េឡើង     
វិញ។ 

១២.៥.១ អ្រ�ៃនករែកៃចន
េឡងីវញិនូវវតថុធតុេដីមែដល
បនេ្របី្របស់  

្រកសួងបរ�ិថ ន 

្រកសួងពណិជជកមម 

្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

្រកសួងបរ�ិថ ន 

្រកសួងពណិជជកមម 

្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

េរៀង�ល់៣ឆន ំ បរមិណៃនសំណល់ ែដល
បនករែកៃចនេឡងីវញិ 
េធៀបនឹងបរមិណ
សំណល់ែដល�ចែកៃចន
េឡងីវញិបនេនកនុង្រសុក 
និងេ្រក្រសុកកនុងេពល
េវ�មួយជក់�ក់ 

បរមិណសំណល់ែដលនេំច
ញេទែកៃចនេឡងីវញិ េនកនុង 
និងេ្រក្របេទស កនុងឆន ំ
�យករណ៍

បរមិណសំណល់ែដល�ច
ែកៃចនេឡងីវញិបនេនកនុង
្រសុក និងេ្រក្រសុក 
កនុងឆន �ំយករណ៍ 

MOE  

ЮýŲЮţ◦Бơư : ČĳсŷЋēĕŁũďĠĜĀ ĕс ЮřЧņġБŪĠŎН◦ċŪĠĂе₣ĕЕ₣ĠЯŪņĠŪņФŲΖŁ₤ēĳН ĕЊ₣ĩŲĠлйĵŲсũĠ₤сǻ

១៣.១ ព្រងឹងសមតថភព
ធន្រទនំិងភពបន�ំេទ

នឹងេ្រគះធមមជតិនិងេ្រគះ

មហន្ត����ព់ន័ធនឹង

��ស�តុ ស្រមប្រគប់
្របេទស។ 

១៣.១.១ ភគរយៃនឃុ/ំ
សងក តង់យរងេ្រគះេទនឹង
ករែ្រប្របួល�កសធតុ 

្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍
េ�យចរីភព 

្រកសួងម�ៃ�ទ 

្របព័នធទិននន័យឃុ/ំសងក ត់ េរៀង�ល់៥ឆន ំ ចំនួនឃុ/ំសងក តង់យរង
េ្រគះេ�យករែ្រប្របួល
�កសធតុ េធៀបនឹង
ចំនួនចំនួនឃុសំងក ត់
សរុប 

ចំនួនឃុ/ំសងក ត់ែដលមន
តៃម្លសនទស�នភ៍ពងយរង
េ្រគះធំជងតៃម្លមធយម  
(-០.487) 

ចំនួនឃុ/ំសងក តស់រុប MOE 
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១៣.២ ប្រញជ បវធិន
ករេឆ្លើយតបនឹងករែ្រប
្របួល�ក�ធតុ កនុង
េគលនេយបយ យុទធ
�្រ�្ត និងែផនករជតិ 

១៣.២.១ ភគរយៃនករ
បេញចញឧសម័នផទះកញចក់ពី
សកមមភពកតប់នថយ េន
េពលែដលេ្របៀបេធៀបចំ�ក 
(េស�រ ៉ូ)បេញចញឧសម័ន�ម
ទម្ល ប់ 

អគគេលខធិករ�្ឋ នៃន
្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍
េ�យចរីភព 

របយករណ៍ជតិេលីក
ទី២ និងរបយករណ៍
្រតួតពិនិតយ ២ឆន មំ្តង 

�ល់២ឆន មំ្តង សមម្រតៃនករកត់
បនថយករបំភយឧសម័នផទះ
កញចកែ់ដលទទួលបន
�មរយៈសកមមភពកត់
បនថយេនកនុងឧស�ហ
កមមថមពលឧស�ហកមម
ផលិតកមម ដឹកជញជូ ននិង
វសិ័យដៃទេទៀត (្របសិទធ
ភពថមពល ជីវៈឧសម័ន 
ករេ្របី្របស់ទឹក និង
ថមពលកេកីតេឡងីវញិ
ស្រមប់្របព័នធធ���ស្ត 
និងថមពល្រពះ�ទិតយ) 
េនេពលេ្របៀបេធៀបេទ
នឹងករប៉ន់�ម នបរមិណ
បំភយឧសម័នផទះកញច ក់ពី
វសិ័យទងំេនះសថិតេន
េ្រកមចំ�ក(េស�រយី៉ូ)
ធមម�េនកនុង្របេទស
កមពុជែដល្រតូវបនបញជ ក់
ជភគរយៃនករបំភយផទះ
កញចក ់

បរមិណករបេញចញឧសម័ន
ផទះកញចកែ់ដលបនរក�
ទុក�មរយៈសកមមភព
របស់វសិ័យននែដលពក់
ព័នធ 

ករប៉ន�់ម នបរមិណឧសម័ន
ផទះកញចកព់ីវសិ័យពក់ព័នធ 
កនុងចំ�ក(េស�រ ៉ូ)ធមម� 
(េ�យគម នកំណតេ់គលន
េយបយនិងវធិនករកត់
បនថយ) 

អគគេលខធិករ�្ឋ ន
ៃន្រកុម្របឹក�ជតិ 

អភវិ��នេ៍�យចី
រភព 

១៣.២.២ ភគរយៃនករ
ែ្រប្របួលចំ�យ�ធរណៈ
ស្រមប់ករែ្រប្របួល�កស
ធតុ 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ និង 

អគគេលខធិករ�្ឋ ន
្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍
េ�យចរីភព 

របយករណ៍ចំ�យ
�ធរណេលីករែ្រប
្របួល�កសធតុ 

្របចឆំន ំ សមម្រតៃនធនធន
ហរិញញវតថុកនុង្រសុក (ថវកិ
ជតិ) និងធនធនេ្រក
្របេទស(មូលនិធិៃដគូអភិ
វ��) ចំ�យេលីករែ្រប
្របួល�កសធតុកនុង្រប
េទសកមពុជេ�យបញជ ក់
ជភគរយៃនផ.ស.ស. 

បរមិណហរិញញវតថុកនុ្រសុក 
(ថវកិជតិ) និងធនធន
េ្រក្របេទស (មូលនិធិៃដគូ
អភវិ��) ចំ�យេលីករ 

ែ្រប្របួល�កសធតុកនុង
្របេទសកមពុជ 

ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប  

(ផ.ស.ស.) 

អគគេលខធិករ�្ឋ នៃន
្រកុម្របឹក�ជតិអភិ
វ��ន៍េ�យចីរភព 
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១៣.៣ េលើកកម្ពស់ការ
អប់រ� ការេលើកម្ពស់ការ
យល់ដឹង និងេលើកកម្ពស់
សមត្ថភាពមនុស�និង 
សា�ប័ន ស្តីពីការបន្ធូរ
បន្ថយការែ្រប្របួលអា
កាសធាតុការបន�ំ ការ
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ 
និងការផ្តល់នូវការេ្រកើន
រ�លឹក��្របយ័ត្នជាមុន។ 

១៣.៣.១ ក្រមិត�ថ ប័ន 
ែដលបនេ្រតៀមស្រមប់ករ
េឆ្លីយតបនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ េ�យបង្ហ ញ
ជភគរយៃនសមតថភព
�ថ ប័នែដលបនប្រញជ ប
ែផនកទងំ្របៃំនករែ្រប្របួល
�កសធតុ 

អគគេលខធិករ�្ឋ ន 
្រកុម្របឹក�ជតិអភិវ��ន៍
េ�យចរីភព 

របយករណ៍និងសូចនករ
�ម�ន និង�យតៃម្ល
ករែ្រប្របួល�កសធតុ
ថន ក់ជតិ (អគគេលខ 
ធិករ�្ឋ ន ក.ជ.អ.ច.) 

�ល់២ឆន មំ្តង ក្រមិតៃនសមតថភពរបស់
�ថ ប័នជតិេដីមបេីឆ្លីយតប
េទនឹងករែ្រប្របួល�
កសធតុែដល្រតូវបន
បង្ហ ញជភគរយៃន
សមតថភព�ថ ប័នែដល
ចងប់នកនុងករប្រញជ ប
ករែ្រប្របួល�កសធតុ 
ែផនកទងំ៥ (េគលនេយ
បយនិងយុទធ�្រស្ត ករ
ក�ងែផនករ ករស្រមប
ស្រមួលពត័ម៌ន ករផ្តល់
ហរិញញវតថុ) 

ចំនួន(ពិនទុទមងន់) ៃនែផន
ករសនូលសេ្រមចបន និង
ករសេ្រមចបនជែផនកៗ
ៃនសូចនករ ពិនទុទងំ៥
ែផនក 

ចំនួនសរុប(ពិនទុកខពស់បំផុត
�ម�ចេធ្វីេទបន) ៃន
ែផនករេដលបនសេ្រមច
េដីមបសីេ្រមច�មសូចនករ
ពិនទុ �មែផនកទងំ៥  

អគគេលខធិករ�្ឋ ន 
្រកុម្របឹក�ជតិ
អភវិ��ន៍េ�យ 
ចីរភព 

១៣.៣.២ ភាគរយៃន្រគួសារ
កសិករដាដុះដំណាចិញ្ចឹម
សត្វចិញ្ចឹម្រតីអ្នកេនសាទនិង
្របជាសហគមន៍មូលដា�ន
ែដលទទួលការផ�ព្វផ�យ
និងបណ្ដុះបណា្ដលទាក់ទង
នឹងការែ្រប្របួលអាកាសធាតុ 

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ
្រកុម្របឹក�ជាតិអភិ 
វ��នេ៍ដាយចីរភាព 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល 
្រកសួង កសិកម្ម 
រុកា្ខ្របមាញ់ និង

េនសាទ 
្រកុម្របឹក�ជាតិអភិវ��

ន៍េដាយចីរភាព 

្របចឆំន ំ ចំននួ្រគួសារកសិករដា
ដុះ ដំណាចិញ្ចឹមសត្វ
ចិញ្ចឹម្រតី អ្នកេនសាទនិង
្របជាសហគមន៍មូលដា�ន
ែដលទទួលការផ�ព្វផ�យ
និងបណ្ដុះបណា្ដលទាក់
ទងនងឹការែ្រប្របលួអា
កាសធាតុក្នុងចេំណាម
ចំននួសរុបៃន្រគសារ
ែដលពាក់ព័ន្ធខាងេលើ 
្រតឹមេពលេវលាមួយ
កំណត់

ចំននួ្រគួសារកសិករដាដះុ
ដំណា ចិញ្ចឹមសត្វ ចិញ្ចឹម្រតី 
អ្នកេនសាទនិង្របជាសហ
គមន៍មូលដា�ន ែដលទទួល
ការផ�ព្វផ�យនិងបណ្ដុះ 
បណា្ដលទាក់ទងនងឹការ
ែ្រប្របួលអាកាសធាតុ គិត
្រតឹមឆា�ំរាយការណ៍

ចំននួសរុបៃន្រគសារ
កសិករដាដុះដំណាចិញ្ចឹម
សត្វចិញ្ចឹម្រតីអ្នកេនសាទ
និង្របជាសហគមន ៍
មូលដា�ន គិត្រតឹមឆា�ំរាយ
ការណ៍

MAFF
NCSD 
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១៤.១ ្រតឹមឆា�ំ២០២៥ 
ការពារ និងកាត់បន្ថយ��
បានេ្រចើនការបំពលុ្រគប់
្របេភទេនៅក្នុងសមុ្រទ 
ជាពិេសស ពីបណា្ដសកម្ម
ភាពនានាែដលេផ្តើមេចញ
ពីេលើដរីួមទាងការបំពុល
េដាយសំណល់ក្នុងសមុ្រទ 
និងអាហារបំប៉ន។ 

១៤.១.១ ភាគយៃនការកាត់
បន្ថយការបំពុលសមុ្រទតាម 
រយៈសកម្មភាពអភិរក�        
សមុ្រទ 

្រកសួងបរ�ិថ ន ្រកសួងបរ�ិថ ន ្របចឆំន ំ បរមិណៃនករបំពុលសមុ
្រទែដលបនកតប់នថយ 
�មរយ�សកមមភពអភិរ
ក�សមុ្រទ 

បរមិណករបំពុលសមុ្រទ 
ែដលបនកត់បនថយេនកនុង
ឆន ំ

បរមិណប� ន�់ម នៃនករបំពុ
លសមុ្រទសរុប េនកនុងឆន ំ

MOE  
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១៤.២ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
្រគប់្រគង��បានេ្រចើន និង
ការពារ្របព័ន្ធេអកឡូូសុី
េនៅក្នុងសមុ្រទតាមេឆ្នរនិង
ទឹកសាបេដើម�ីេចៀសវាង
ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន
នានា រួមទាង តាមរយៈ
ការព្រងឹងភាពធន់របស់វា 
និងដេំណើរការសកម្មភាព
ស្រមាប់េធ្វើ��មានភាព
ដូចេដើមវិញ េដើម�សីេ្រមច
��បាននូវមហាសាគរនិង
ែដនទឹកសាបែដលមាន  
ផលិតភាពនិងសុខភាព។ 

១៤.២.១ មុខងារនងិេសវា  
សំខាន់ៗរបស់្របព័ន្ធេអកូឡូ
សុីសមុ្រទនងិតំបនេ់ឆ្នរ្រតវូ
បានែ�រក�នងិសា�រតាម
ការចាបាច់ 

្រកសួងបរ�ិថ ន ្រកសួងបរ�ិថ ន ្របចឆំន ំ ផលេធៀបៃនមុខងរនិង
េស�សំខន់ៗ របស់
្របព័នធេអកូឡូសុីសមុ្រទ
និងតំបន់េឆនរ្រតូវបនែថ
រក�និង�ថ រ�មករចំ
បច់

ចំនួនៃនមុខងរនិងេស�
សំខន់ៗរបស់្របព័នធេអកូ
ឡូសុីសមុ្រទនិងតំបនេ់ឆនរ 
េន្រតឹមឆន �ំយករណ៍  

មុខងរនិងេស�សំខន់ៗ
របស់្របពន័ធេអកូឡូសុី
សមុ្រទនិងតំបន់េឆនរេន
្រតឹមឆន �ំយករណ៍ 

MOE 

១៤.២.២ ភាគរយៃនៃផ្ទដៃី្រព
លិចទឹក និងៃ្រពេកាងកាង 
ែដល្រតូវបានដាេឡើងវិញនិង
ការពារ 

្រកសួងកសិកម្ម រុកា្ខ
្របមាញ់ និងេនសាទ 

ទិន្នន័យរដ្ឋបាល្រកសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខ្របមាញ់ 
និងេនសាទ 

េរៀង�ល់៣ឆន ំ ទំហំៃផ្ទដៃី្រពលិចទកឹនិង
ៃ្រពេកាងកាង ែដល្រតវូ 
បានដាេឡើងវិញនិងការ
ពារេធៀបនឹងទំហំៃផ្ទដី
សរុបៃនៃ្រពលិចទកឹនងិ
ៃ្រពេកាងកាងែដលបាន 
េរចរិល

ទំហំៃផ្ទដៃី្រពលិចទឹកនងិ
ៃ្រពេកាងកាង ែដល្រតវូបាន
ដាេឡើងវិញនិងការពារ 
គិត្រតឹមឆា�ំរាយការណ៍

ទំហំៃផ្ទសរុបៃនៃ្រពលិច 
ទឹកនងិៃ្រពេកាងកាងែដល
បានេរចរិល គតិ្រតមឹ
ឆា�ំរាយការណ៍

MAFF 

១៤.៥ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
អភិរក�យាងតិច ១០%ៃន
តំបន់េឆ្នរតំបន់ក្នុងសមុ្រទ 
្រសបតាមច�ប់ជាតិនិង
អន្តរជាតិ និងែផ្អកេលើ
ព័ត៌មានវិទ�សា្រស្ត 

១៤.៥.១ ភគរយៃនទំហំ
តំបន់អភរិក�ជលផលទងំ
តំបនេ់ឆនរ និងទឹក�ប ែដល
បនករពរ 

្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ 
និងេន�ទ 

ទិននន័យរដ្ឋបល ្រកសួង 
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ 

និងេន�ទ 

េរៀង�ល់ឆន ំ ទំហតំំបនអ់ភិរក�ជលផល
ទងំតំបនេ់ឆនរនិងទឹក�ប 
ែដល្រតូវបនករពរ េធៀប
នឹងតំបនអ់ភិរក�ជលផល
ទងំតំបនេ់ឆនរនិងទឹក�ប
សរុប  

ទំហតំំបនអ់ភិរក�ជលផល
ទងំតំបនេ់ឆនរ និងទឹក�ប 
្រតូវបនករពរ(គិតជហកិ
�) គិត្រតឹមឆន �ំយករណ៍  

តំបន់អភិរក�ជលផលទងំ
តំបន់េឆនរ និងទឹក�បសរុប 
(គិតជហកិ�) គិត្រតឹម
ឆន �ំយករណ៍ 

MAFF 

១៤.៧ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បេង្កើនផល្របេយាជន៍ពី
េសដ្ឋកិច្ចដល់បណា្ដរដ្ឋ
ែដនេកាះតូចៗកពំងុ 
អភិវ�� និងបណា្ដ្របេទស
ែដលមានការអភិវ��
តិចតចួ ពីការេ្របើ្របាស់
ធនធានក្នុងសមុ្រទ ្របកប
េដាយចីរភាព រួមទាង
តាមរយៈ ការ្រគប់្រគង
្របកបេដាយចីរភាពនូវការ
េនសាទ ជលវប�កម្ម និង
េទសចរណ៍។ 

១៤.៧.១ ភគរយៃនតៃម្ល
របស់ផលិតផល ជលផលនិង
�រវីបបកមមសមុ្រទ េធៀបនឹង  

ផ.ស.ស. 

្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

ទិននន័យរដ្ឋបល ្រកសួង 
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ 

និងេន�ទ 

េរៀង�ល់ឆន ំ ចំែណកៃនតៃម្លរបស់ជល
ផលនិង�រវីបបកមមសមុ្រទ 
កនុងផលិតផលកនុង្រសុក
សរុប េនកនុងេពលេវ�
ជក�់ក់ 

តៃម្លរបស់ផលិតផលជល
ផលនិង�រវីបបកមមសមុ្រទ 
េនកនុងឆន �ំយករណ៍  

ផលិតផលកនុង្រសុកសរុបេន
ឆន �ំយករណ៍

MAFF 
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១៤.b ផ្តល់នូវការទទួល
បានធនធានសមុ្រទនិងទី
ផ�រ ចេំពាះអ្នកេនសាទ
្រទង់្រទាយតូច។ 

១៤.b.១ ភគរយៃនធនធន
សមុ្រទ ែដលអនកេន�ទខន ត
តូច ទទួលបននិងលកេ់លី
ទីផ�រ មនសថិរភព 

្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

ទិននន័យរដ្ឋបល ្រកសួង 
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ 

និងេន�ទ 

េរៀង�ល់ឆន ំ ធនធនសមុ្រទ ែដលអនក
េន�ទខន តតូច ទទួល
បននិងលកេ់លីទីផ�រ 
េធៀបនឹង ធនធនសមុ្រទ
ែដល្របមូលបនសរុប 
េនកនុងេពលេវ�មួយជក់
�ក់ 

ធនធនសមុ្រទែដលអនកេន
�ទខន តតូចទទួលបន 
និងលកេ់លីទីផ�រកនុងឆន �ំយ
ករណ៍  

ធនធនសមុ្រទែដល្របមូល
បនសរុប កនុងឆន �ំយករណ៍

MAFF 

ЮýŲЮţ◦Бợ :  Łũĵũ ⅜ŉ ũ ĕЊ₣ĄеũНŀŁũЮŪĠЧŪģ₤сŪĠĠЮŢŎşБũļĮĕРŷŪĠĮњĕċЮΒ РΌС₤НБЮĝЮŲЧЯřĕЮý ŪÐĠсŪÐ₣аŪĮЮĘЧŪĠĠЮŢŎşБũļĮ ŪĠŎН◦ċŪĠĂе₣ĕЕ₣όĕļĮřБ ĠŃęĠсĕЊ₣ĠЯ₣ſũ◦Њ₤аĕŁũ₤ЕЮũşũЖŲÐ Н‗ļĮřБ
ĕЊ₣ĠŃęĠс НеЁŏģĳсĠ₣сĄБďĳЊřБĕЊ₣ĄБŷşŪņОй

១៥.១ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
ធានាការអភិរក� ការសា�រ
និងការេ្របើ្របាស់្របកប
េដាយចីរភាពនូវ្របព័ន្ធ      
េអកូឡូសុីក្នុងទកឹសាបេនៅ
ែដនេកាះនងិេនៅេលើេគាក 
និងេសវា ជាពិេសស ៃ្រព
េឈើ ដីេសើម ភ្នំ និងដីស្ងួត 
��្រសប�មកតព្វកចិ្ច
េ្រកាមកិច្ច្រពមេ្រពៀងអន្តរ
ជាតិ។ 

១៥.១.១ ភគរយៃនៃផទដ្រគប 
ដណ្ត បេ់�យៃ្រពេឈ ីេធៀបនឹង
ៃផទដីសរុប 

្រកសួងបរ�ិថ ន ទិននន័យរដ្ឋបល (ផក យ
រណប) 

េរៀង�ល់5ឆន ំ ៃផទដី្រគបដណ្ត ប់េ�យ
ៃ្រពេឈេីធៀបនឹងៃផទដី 
សរុបទូទងំ្របេទស 

ៃផទដី្រគបដណ្ត ប់េ�យ
ៃ្រពេឈ ី

ៃផទដីសរុបទូទងំ្របេទស MAFF
₤΅ŁũďņУŎ PA

១៥.១.២ ភគរយៃនតំបន់ែដល
មនជីវៈច្រមុះនិងេអកូឡូសុី   
សំខន់ៗកនុងទឹកនិង
េលីដីេគក្រតូវបនករពរេ�
យចបប់  

្រកសួងបរ�ិថ ន ទិននន័យរដ្ឋបល ្រកសួង
បរ�ិថ ន 

េរៀង�ល់ឆន ំ ទំហៃំនតំបន់ែដលមន ជីវៈ
ច្រមុះកនុងទឹកនិងេលីេគក 
ែដល្រគបដណ្ត ប់េ�យ 
តំបនក់រពរនិងតំបនអ់ភិ
រក�ជលផល ែបងែចក�ម
្របេភទៃន្របព័នធេអកូឡូសុី
កនុងចំេ�ម ៃផទដីតំបន ់
អភរិក�និងករពរសរុប

ៃផទដីែដលមនជីវៈច្រមុះកនុង
ទឹកនិងេលីេគក ែដល្រគប 
ដណ្ត ប់េ�យតំបន់ករពរ
និងតំបនអ់ភិរក�ជលផល
ែបងែចក�ម្របេភទៃន
្របព័នធេអកូឡូសុី 

ៃផទដីតំបន់អភិរក�និងករពរ
សរុប 

MAFF
₤΅ŁũďņУŎ PA

១៥.១.៣ ៃផទដីៃ្រពេឈ ីនិង
្របព័នធេអកូឡូសុី ែដល្រតូវបន
េ្របី្របស់្របកបេ�យចរីភព  

្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

ទិននន័យរដ្ឋបល ្រកសួង
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ 

និងេន�ទ 

េរៀង�ល់ឆន ំ ៃផទដីៃ្រពេឈនីិង្របព័នធេអកូ
ឡូសុី (គិតជហកិ�) 
ែដល្រតូវបនេ្របី្របស់
្របកបេ�យចីរភព 

ៃផទដីៃ្រពេឈនីិង្របព័នធេអកូឡូសុី (គិតជហកិ�)
េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

MAFF

១៥.២ ្រតឹមឆា�ំ២០២០
េលើកកម្ពស់ការអនុវត្តការ
្រគប់្រគង្របកបេដាយ         
ចីរភាព នវូៃ្រពេឈើ្រគប់
្របេភទ កាត់បន្ថយ��បាន
ពាក់កណា្ដលនូវការ
បំ��ញៃ្រពេឈើៃ្រពេឈើ
ែដលបាត់បង់ នងិបេង្កើន  
��បានេ្រចើនជាសកល
ការដាេដើមេឈើនិងការ
ដាៃ្រពេឈើេឡើងវិញ 

១៥.២.១ ភគរយៃនតំបនៃ់្រព
េឈែីដលទទួលបនករករពរ
និង្រគប្រគង្របកបេ�យ
ចីរភព 

្រកសួងបរ�ិថ ន  

្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

្រកសួងបរ�ិថ ន េរៀង�ល់ឆន ំ តំបន់ៃ្រពេឈធីមមជតិ្រតូវ
ទទួលបន្រគប្រគងនិង
ករពរ្របកបេ�យចីរ
ភព េធៀបនឹងតំបន់ៃ្រព
េឈសីរុប   

តំបន់ៃ្រពេឈែីដលទទួល
បនករករពរនិង្រគប់្រគង
េ�យចរីភព  

តំបន់ៃ្រពេឈសីរុប MOE, MAFF 
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១៥.៣ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
្របយុទ្ធ្របឆាងនងឹការ
បំ��ញៃ្រពេឈើ េធ្វើ��ដូច
េដើមេឡើងវិញដែីដលបាត់
បង់ជីជាតិ រួមទាង ដីែដល
ទទួលផលប៉ះពាល់ព ីវាល
រេហាដា�នកម្មភាពរាងស្ងួត 
និងទឹកជនំនេ់ធ្វើ��្របេសើរ
េឡើងនវូ ពិភពេលាកែដល
មានដីមិនមានការខូច    
ខាត។ 

១៥.៣.១ ៃផទដីតំបន់េទសភព
ៃ្រពេឈែីដលបន�្ត រពីផល 
ប៉ះពល់េ�យ�រភព�ងំសងួត 
ទឹកជំនន់ និងែដលបនបត់បង់
ផលិតភព  

្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

ទិននន័យរដ្ឋបល ្រកសួង 
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន�ទ 

េរៀង�ល់៣ឆន កំន្លះ ៃផទដីតំបនេ់ទសភពៃ្រព
េឈែីដលបន�្ត រពីផល
បះ៉ពល់េ�យ�រភព 
�ងំសងួត ទឹកជំនន់ និង
ែដលបនបត់បងផ់លិត
ភព  

ៃផទដីតំបនេ់ទសភពៃ្រពេឈែីដលបន�្ត រពីផលប៉ះពល់
េ�យ�រភព�ងំសងួត ទឹកជំនន់ និងែដលបនបត់បង់ 
ផលិតភព គិត្រតឹមឆន ែំដល្រតូវ�យករណ៍ 

MAFF 

១៥.៥ អនុវត្តចណាត់ការ
ចាបាច់និងជាបនា�ន់េដើម�ី
កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់  
អវិជ្ជមានេលើលំេនៅឋាន
ធម្មជាតិ កាត់បន្ថយ��
បានពាក់កណា្ដលនូវការ
បាត់បង់ជវីៈច្រមុះ នងិ្រតឹម
ឆា�ំ២០២០ ការពារនិង
បងា្ករការបាត់បង់ផតុពជូ
នូវ្របេភទរកុ្ខជាតិ/សត្វ
ែដលរងការគំរាមកំែហង
ជិតផតុពជូ 

១៥.៥.១ ចំនួនែផនករសកមម
ភពស្រមប់អភិរក�្របេភទ
សត្វៃ្រពនិងរុកខជតិជិតផុតពូជ
និងមនេ�យក្រម ែដល្រតូវ
បនេរៀបចំនិងអនុវត្ត 

្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

ទិននន័យរដ្ឋបល ្រកសួង 
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ 

និងេន�ទ 

េរៀង�ល់ឆន ំ ចំនួនែផនករសកមមភព
ស្រមប់អភិរក�្របេភទសត្វ
ៃ្រពនិងរុកខជតិជិតផុតពូជ
និងមនេ�យក្រម ែដល
បនេរៀបចំនិងអនុវត្ត េន
្រតឹមឆន  ំបចចុបបនន 

ចំនួនែផនករសកមមភពស្រមប់អភិរក�្របេភទសត្វៃ្រពនិង
រុកខជតិជិតផុតពូជនិងមនេ�យក្រម ែដលបនេរៀបចំនិង
អនុវត្ត េន្រតឹមឆន ែំដល�យករណ៍  

MAFF 

១៥.៧ អនុវត្តសកម្មភាព
ជាបនា�ន់េដើម�ីបញ្ចប់ការ
បរបាញ់និងជួញដូរ្របេភទ
ពូជ រុក្ខជាតិ និងពពកួសត្វ
ែដល្រតូវបានការពារ នងិ
េដាះ្រសាយទាងត្រមូវការ
និងការផ្គត់ផ្គង់ខុសច�ប់
ៃនផលិតផលសត្វៃ្រព។ 

១៥.៧.១ ចំនួនករណីេលមីស
ចបបក់នុងករបរបញ់ ករជួញដូរ
្របេភទសត្វៃ្រព និង្របេភទរុកខ
ជតិ ខុសចបប ់ែដល្រតូវបន
កត់បនថយ  

្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់ និងេន�ទ 

ទិននន័យរដ្ឋបល ្រកសួង 
កសិកមម រុកខ ្របមញ់ 

និងេន�ទ 

េរៀង�ល់ឆន ំ ចំនួនករណីេលមីសចបបក់នុង
ករបរបញ់ ករជួញដូរ្រប
េភទសត្វៃ្រព និង្របេភទរុកខ
ជតិ ខុសចបប ់ែដល្រតូវ
បនកត់បនថយ្របចឆំន  ំ

ចំនួនករណីេលមីសចបបក់នុងករបរបញ់ ករជួញដូរ្របេភទ
សត្វៃ្រព និង្របេភទរុកខជតិ ខុសចបប់ ែដល្រតូវបនកត់
បនថយ េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

MAFF 
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១៥.៩ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
បញ្ចូលតៃម្ល្របព័ន្ធេអកូឡូ
សុីនិងជវីៈច្រមះុ េទៅក្នុង
ែផនការជាតិនងិែផនការ
មូលដា�ន ដេំណើរការៃនការ
អភិវ��យុទ្ធសា្រស្តនិង
គណេនយ�ភាពស្រមាប់
កាត់បន្ថយភាព្រក្រក។ 

១៥.៩.២ ចំនួនេគលនេយ
បយយុទធ��ស្ត និងលិខិត
យុេទធ បករណ៍ស្តីពីេស�កមម 
្របព័នធេអកូឡូសុី ្រតូវបន�ក់
ែតង និងអនុវត្ត 

អគគេលខធិករ�្ឋ ន
ក.ជ.អ.ច. ៃន ្រកសួង
បរ�ិថ ន 
្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់និងេន�ទ 

អគគេលខធិករ�្ឋ ន  
ក.ជ.អ.ច. 
អគគនយក�្ឋ នរដ្ឋបល
ករពរ និងអភិរក�ធមម
ជតិ 
្រកសួងសុខភិបល 
អងគករេ្រ�រ�្ឋ ភិបល 
្រគឹះ�ថ នអបរ់ ំ
្រកសួងកសិកមម រុកខ
្របមញ់និងេន�ទ

្របចឆំន ំ ចំនួនេគលនេយបយ
យុទធ��ស្តនិងលិខិត
យុេទធ បករណ៍ស្តីពីេស�
កមម្របព័នធេអកូឡូសុី 

ចំនួនេគលនេយបយយុទធ��ស្តនិងលិខិតយុេទធ បករណ៍
ស្តីពីេស�កមម្របព័នធេអកូឡូសុី  

MOE Final 

១៥.b េកៀរគរធនធាន
��បានេ្រចើនព្រគប់្របភព
និងេនៅ្រគបក់្រមតិ េដើម�ី
ផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុស្រមាប់
្រគប់្រគងៃ្រពេឈើ្របកប
េដាយចីរភាព នងិផ្តល់នូវ
ការឧបត្ថម្ភ្រគប់្រគានដ់ល់
្របេទសកម្ពុជា េដើម�ី
អនុវត្តការ្រគប់្រគងបាន
ល្អ្របេសើរ រួមទាង
ស្រមាប់ការអភិរក� និង
ការដាំៃ្រពេឈើេឡើងវិញ។ 

១៥.b.១ ទំហហំរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តិករ ស្រមបក់រ
អភរិក�និងករេ្រប្របស់្របកប
េ�យចីរភពជវីៈច្រមុះ
និង្របព័នធេអកូឡូសុី។  

គណៈកមម ធិករនីតិ 

សមបទនិងអភវិ��ន៍
កមពុជ 

ទិននន័យមូល�្ឋ នស្តីពី
ជំនយួអភិវ��ផ្លូវករដល់
កមពុជ  

្របចឆំន ំ ទំហៃំនករេបីកផ្តល់ហរិញញ
បបទនសហ្របតិបត្តិ
ករ្របចឆំន សំ្រមប់ករ
អភិរក�និងករេ្របី្របស់
្របកបេ�យចរីភពជវីៈ
ច្រមុះនិង្របពន័ធេអកូឡូសុី
េធៀបនឹងផលិតផលកនុង
្រសុកសរុប (ផ.ស.ស.) 
្របចឆំន  ំ

ទំហៃំនករផ្តល់ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តិករស្រមបក់រ
អភរិក�និងករេ្របី្របស់
្របកបេ�យចរីភពជវីៈ
ច្រមុះនិង្របព័នធេអកូឡូសុី
េនកនុងឆន  ំ

ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប 
េនកនុងឆន  ំ

CRDB/CDC 
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ĠũЋŗĠĕĖ ЮĝŪÐĠсŪņЊĳ

១៦.៣ េលើកកម្ពស់វិធាន
ការច�ប់ េនៅក្រមិតជាតិ
និងអន្តរជាតិ និងធានា
ការទទួលបានយុត្តិធម៌
េស្មើភាពគា� ស្រមាប់
្របជាជន្រគប់រូប។ 

១៦.៣.១ សមម្រតៃន្របជ
ជនែដលបនចូលរមួកនុងករ
ផ�ព្វផ�យចបប់ 

្រកសួងទំនក់ទំនងជ
មួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច 

ទិននយ័រដ្ឋបល ្រកសួង
ទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋ
សភ ្រពឹទធសភ និង

អធិករកិចច 

្របចឆំន ំ ចំនួន្របជជនកមពុជ 
ែដលមន�យុ១៥ឆន ំ
េឡងី ែដលបនចូលរមួ
កនុងករផ�ព្វផ�យចបប ់ 
កនុងចំេ�ម្របជជន 
�យុ១៥ឆន េំឡងីសរុប 

ចំនួន្របជជនកមពុជ ែដល
មន�យុ១៥ឆន េំឡងី បន
ចូលរមួកនុងករផ�ព្វផ�យ
ចបប ់

ចំនួន្របជជនកមពុជ ែដល
មន�យុ១៥ឆន េំឡងី សរុប 

MONASRI 
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១៦.៧ ធានានូវការេធ្វើ
េសចក្តីសេ្រមច េដាយ
មានការចូលរួមព្រគប់
តំណាង េដាយមានការ
ទទួលខុស្រតូវ្របកប
េដាយបរិយាបន្នេនៅ្រគប់
ក្រមិត។ 

១៦.៧.១ សមម្រតៃន្រស្តី ជ
ម្រន្តី�ជករសុីវលិេន�ម 
្រកសួង-�ថ បន័នន  

្រកសួងមុខងរ 
��រណៈ 

រដ្ឋបល ្របចឆំន ំ ចំនួនម្រន្តី�ជករសុីវលិជ
្រស្តីេន�ម្រកសួង�ថ បន័ 
នន កនុងចំេ�មម្រន្តី�ជ
ករសុីវលិសរុបេន�ម 
្រកសួង�ថ ប័ននន 

ចំនួនម្រន្តី�ជករសុីវលិជ
្រស្ដីេន�ម្រកសួង�ថ ប័ន
នន គិត្រតឹមឆន បំចចុបបនន 

ចំនួនម្រន្តី�ជករសុីវលិសរុប
េន�ម្រកសួង�ថ ប័ននន 
គិត្រតឹមឆន បំចចុបបនន  

MCS 

១៦.៩ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ផ្តល់អត្តស��ណផ្លូវ
ច�ប់ដល់្របជាជន្រគប់
រូប រួមទាងការចះុបញ្ជី
កំេណើត។ 

១៦.៩.១ ភគរយៃនកំេណីត 
ែដលទទួលបនករចុះបញជ ី
កំេណីតនិងទទួលបនសំបុ្រត
កំេណីត (៩០% េនទូទងំ
្របេទស ្រតឹមឆន ២ំ០២៤)  

្រកសួងម�ៃផទ/អគគ
នយក�្ឋ នអត្ត
សញញ ណកមម  

្រកសួងម�ៃផទ /អគគ
នយក�្ឋ នអត្ត
សញញ ណកមម 

្របចឆំន ំ ចំនួន្របជជនែដលបន
ចុះបញជ ីកំេណីតសរុប 
េធៀបនឹងចំនួន្របជជន
សរុប. 

ចំនួន្របជជនែដលបនចុះ
បញជ ីកំេណីតសរុប ្រតឹមឆន ំ
�យករណ៍. 

ចំនួន្របជជនសរុប េនកនុង
ឆន ំ

MOI  
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ហិរញ្ញវត្ថុ
១៧.៣ េកៀរគរធនធាន
ហិរញ្ញវត្ថុបែន្ថមេទៀតពី
្របភពច្រមះុ ស្រមាប់ផ្តល់
ដល់បណា្ដ្របេទសកំពងុ
អភិវ��។ 

១៧.៣.១ សមម្រតៃនហរិញញ
បបទនច្រមុះេធៀបនឹង ផ.ស.ស. 

គណៈកមម ធិករនីតិ 
សមបទនិងអភវិ��ន៍
កមពុជ 

ទិននន័យមូល�្ឋ នស្តីពី
ជំនយួអភិវ��ផ្លូវករដល់
កមពុជ  

្របចឆំន ំ ទំហៃំនករេបីកផ្តល់ហរិញញ
បបទនសហ្របតិបត្តិករ 
�មឆន នំីមួយៗ េធៀបនឹង 
ផ.ស.ស. ្របចឆំន  ំ

ទំហៃំនករេបីកផ្តល់ហរិញញ
បបទនសហ្របតិបត្តិករេន
កនុងឆន  ំ

ផ.ស.ស.សរុប េនកនុងឆន ំ CRDB/CDC 

បេច្ចកវិទ� 
១៧.៦ េលើកកម្ពស់កិច្ច
សហ្របតិបត្តិការេជើង-
ត�ងូ កចិ្ចសហ្របតិបត្តិ
ការត�ងូ-ត�ងូ កិច្ចសហ
្របតិបត្តិការតំបន់្រតី
េកាណនិងកចិ្ចសហ្របតិ
បត្តិការអន្តរជាតិ េលើនិង
ការទទួលបានវិទ���ស្ត 
បេច្ចកវិទ� និងនវានុវត្តន៍ 
និងេលើកកម្ពស់ការែចក
រ�ែលកការយល់ដឹងស្តីពី
ទ្រមង់ៃនការឯកភាពទាំង

១៧.៦.១ ភគរយៃន្របជជន 
ែដលបនជវអុិនេធែីណត
អចល័ត ជ្របចកំនុងចេំ�ម
្របជជនសរុប  ែបងែចក�ម
េលប�នៃនអុិនេធីែណត 

្រកសួងៃ្របសណីយន៍ិង
ទូរគមនគមន៍ 

រដ្ឋបល ្របចឆំន ំ ចំនួន្របជជនេ្រប្របស់ 
អុិនេធីែណតអចល័តែដល
មនេលប�នចប់ពី 512 
Kbps េឡងីេទកនុង
ចំេ�ម្របជជនសរុប 

ចំនួន្របជជនែដលេ្របី
្របស់អុិនេធែីណតអចល័ត 
េលប�នេល�នចប់ពី 512 
Kbps េឡងីេទ េនកនុងឆន  ំ

ចំនួន្របជជនសរុប 
ទូទងំ្របេទស េនកនុងឆន ំ

(វទិ��ថ នជតិសថិតិ)  

MPTC 
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សងខាង រួមទាងតាម
រយៈការេធ្វើ��្របេសើរ
េឡើង ការស្រមបស្រមួល
ក្នុងចំេណាមយន្តការ
ែដលមាន្រសាប់ 
ជាពិេសស ក្នុងក្រមិត
សហ្របជាជាតិ និងតាម
រយៈ យន្តការស្រមប
ស្រមួល បេច្ចកវទិ�
សកល។ 

១៧.៨ ្រតឹមឆា�ំ២០២៧
េធ្វើ្របតិបត្តិការេពញ
េលញ ធនាគារបេច្ចក
វិទ�នងិវទិ�សា�ស្ត និង
យន្តការកសាងសមត្ថ
ភាពពីបេច្ចកវទិ�និង
នវានុវត្តនស៍្រមាប់បណា្ដ
្របេទសែដលមានការ
អភិវ��តចិតចួ និងេលើក
កម្ពស់ការេ្របើ្របាស់
បេច្ចកវទិ�ែដលមាន
សមត្ថភាព ជាពិេសស
បេច្ចកវទិ�ព័ត៌មាននិង
ទូរគមនាគមន៍។ 

១៧.៨.១ សមម្រតៃន្របជ
ជនែដលេ្រប្របស់អុិនេធីែណត 

្រកសួងៃ្របសណីយ ៍
និងទូរគមនគមន៍ 

ទិននន័យរដ្ឋបល ្រកសួង
ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍  

្របចឆំន ំ ចំនួន្របជជនែដលបន
ជវអុិនេធីែណតសរុប 
(ចល័តនិងអចល័ត) 
េ�យ�បប់ញចូ លទងំករ
េ្របី្របស់�មកុំពយូទ័រ ឬ
�មឧបករណ៍មយួចំនួន
ដូចជទូរស័ពទៃដ Tablet 
,ទូរទស�ន ៍Digital TV 
និងឧបករណ៍េអឡចិ្រតូ
និចេផ�ងៗែដល�ច�ជ ប់
េស�អុិនេធីែណតបន។ 

ចំនួន្របជជនសរុបែដល
បនជវអុិនេធីែណត(ចល័ត

និងអចល័ត) 

ចំនួន្របជជនសរុបទូទងំ 
្របេទស េនកនុងឆន (ំវទិយ
�ថ នជតិសថិតិ) 

MPTC  

ការកសាងសមត្ថភាព

១៧.៩ េលើកកម្ពស់ការ
គា្រទពីអន្តរជាតិ ស្រមាប់
ការអនុវត្តការកសាង
សមត្ថភាពែដលបាន 
កំណត់ចំណុចេដៅនិង
មាន្របសិទ្ធភាពក្នុង 
បណា្ដ្របេទសកពំងុ 
អភិវ�� េដើម�ីគា្រទែផន
ការជាតិ ក្នុងការអនវុត្ត
នូវ្រគបេ់គាលេដៅអភិវ��

១៧.៩.១ ទំហហំរិញញបបទន 
កិចចសហ្របតិបត្តិករបេចចក
េទស (រមួទងំ កិចចសហ្របតិ
បត្តិករ េជីង-តបូង តបូង-តបូង 
និងកិចចសហ្របតិបត្តិករ្រតី
េកណ) ែដលបនសនយផ្តល់
ដល់កមពុជ  

គណៈកមម ធិករនីតិ 
សមបទនិងអភិវ��ន៍ 
កមពុជ 

ទិននន័យមូល�្ឋ នស្តីពី
ជំនយួអភិវ��ន៍ផ្លូវករ
ដល់កមពុជ  

្របចឆំន ំ បរមិណហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តិករបេចចក
េទស (រមួទងំកិចចសហ
្របតិបត្តិករ េជីង-តបូង 
តបូង-តបូង និងកិចចសហ
្របតិបត្តិករ្រតីេកណ) 
ែដលបនសនយផ្តល់ដល់
កមពុជ េន�មឆន នំីមួយៗ
េធៀបនឹង ផ.ស.ស. 
្របចឆំន  ំ

បរមិណ
ហរិញញបបទនកិចចសហ
្របតិបត្តិករបេចចកេទស 
(រមួទងំ កិចចសហ្របតិបត្តិករ 
េជីង-តបូង តបូង-តបូង និងកិចច
សហ្របតិបត្តិករ្រតីេកណ) 
ែដលបន
សនយផ្តល់ដល់កមពុជេនកនុង
ឆន ំ

ផ.ស.ស. េនកនុងឆន ំ CRDB/CDC 
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្របកបេដាយចីរភាព រួម
ទាងតាមរយៈ កិច្ចសហ
្របតិបត្តិការេជើង�ត�ូង 
កិច្ចសហ្របតិបត្តការ
ត�ងូ�ត�ូង និងកចិ្ចសហ
្របតិបត្តិការតំបន់្រតី    
េកាណ។

១៧.៩.២ ទំហហំរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តិករ ែដលគ្រទ
េគលនេយបយេសដខកិចចនិង
ករអភិវឌ�ែដលបនេប្តជញ ផ្តល់
ឲយកមពុជេធៀបនឹង ផ.ស.ស. 

គណៈកមម ធិករនីតិ
សមបទនិងអភវិឌ�ន ៍ 
កមពុជ 

ទិននន័យមូល�្ឋ នស្តីពី
ជំនយួអភិវឌ�ផ្លូវករដល់
កមពុជ  

្របចឆំន ំ ទំហហំរិញញបបទនសហ  
្របតិបត្តិករ ែដលគ្រទ
េគលនេយបយេសដ្ឋ
កិចចនិងករអភិវឌ�ែដល
បនេប្តជញ ផ្តល់ឲយកមពុជ
េនកនុងឆន នំីមួយៗ េធៀប
នឹង ផ.ស.ស. ្របចឆំន ំ

ទំហចំំ�យៃនហរិញញបបទ
នសហ្របតិបត្តិករែដលគំ
្រទេគលនេយបយ  េសដ្ឋ
កិចចនិងករអភវិឌ�ែដលបន
េប្តជញ ផ្តល់ឲយកមពុជេនកនុងឆន ំ

ផ.ស.ស. ៃនឆន ំ CRDB/CDC 

ពាណិជ្ជកម្ម

១៧.១០ េលើកកម្ពស់
្របពន័្ធពាណិជ្ជកម្មច្រមុះ 
ែដលមានលក្ខណៈជា 
សកលមានមូលដា�ន
ច�ប់ េបើកទូលាយនិង
សមធម៌េ្រកាមអង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក 
រួមទាងតាមរយៈការសន្និ
ដា�នៃនការចរចាេ្រកាម
រេបៀបវារៈទី្រកងុដាហា 
ស្តីពីការអភិវ��។ 

១៧.១០.១ ចំនួនចបបន់ិងបទ
�្ឋ នគតិយុត្តពណិជជកមម ែដល
បនេរៀបចំេឡងីេដីមបសី្រមួល
ដល់អនកវនិេិយគនិងធុរជនកនុង
្រសុកកនុងករេធ្វីពណិជជកមម 

្រកសួងពណិជជកមម ទិននន័យរដ្ឋបល្រកសួង
ពណិជជកមម 

្របចឆំន ំ ចបបន់ិងលិខិតបទ�្ឋ ន
គតិយុត្ត ពក់ពន័ធនឹង 
ពណិជជកមម ែដលេរៀបចំ
េឡងីេដីមបសី្រមួលនិង 
ផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់អនក 
វនិិេយគ និងធុរជនកនុង
្រសុកកនុងករេធ្វីពណិជជ
កមម  

ចបបន់ិងលិខិតបទ�្ឋ នគតិយុត្ត ពក់ព័នធនឹង ពណិជជកមម 
ែដលេរៀបចំេឡងី េដីមបសី្រមួលនិងផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់អនក 
វនិិេយគ និងធុរជនកនុង្រសុកកនុងករេធ្វពីណិជជកមម 

MOC 

ភាពជាៃដគូច្រមុះែដលមានចំែណកពាក់ព័ន្ធ

១៧.១៧ េលើកទឹកចិត្ត
និងេលើកកម្ពស់ភាពជា
ៃដគូ្របកបេដាយ្របសិទ្ធ
ភាពក្នុងែផ្នកសាធារណៈ 
រវាងែផ្នកសាធារណៈនិង
ែផ្នកឯកជន និងជាមួយ
សង្គមសុីវិល កសាង
ភាពជាៃដគែូផ្អកេលើបទ
ពិេសាធនងិយុទ្ធសា្រស្ត  
ផ្តល់ធនធានៃនភាពជា
ៃដគូ។ 

១៧.១៧.១ ទំហហំរិញញបប 
ទនសហ្របតិបត្តិករែដល
្រតូវបនសនយរផ្តល់ដល់ភព
ជៃដគូសងគមសុីវលិេធៀបនឹង  
ផ.ស.ស. 

គណៈកមម ធិករនីតិ-  
សមបទនិងអភវិឌ�ន៍ 
កមពុជ 

គណៈកមម ធិករនីតិ 
សមបទនិងអភិវឌ�ន៍ 

កមពុជ 

្របចឆំន ំ ទំហហំរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករ ែដល្រតូវបន
សនយរផ្តល់ដល់ភពជ 
ៃដគូសងគមសុីវលិ�មឆន ំ
នីមួយៗេធៀបនឹងផលិត
ផលកនុង្រសុកសរុប 

ទំហចំំ�យៃនហរិញញបប
ទនសហ្របតិបត្តិករែដល 
ផ្តល់េ�យៃដគូសងគម  
សុីវលិេនកនុងឆន ំ

ផ.ស.ស. េនកនុងឆន ំ CRDB/CDC  

-តួេលខពយករទំហំ
ហរិញញបបទនដក
្រសងេ់ចញពរីបយ
ករណ៍ DFA

-ហរិញញបបទនសហ
្របតិបត្តិករផ្តល់
េ�យសងគមសុីវលិ
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ទិន្នន័យ ការតាមដាន្រតួតពិនិត� និងគណេនយ�ភាព

១៧.១៨ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
េលើកកម្ពស់ការគា្រទការ
កសាងសមត្ថភាពដល់   
បណា្ដ្របេទសកពំងុ 
អភិវឌ�រួមទាងដល់បណា្ដ
្របេទសែដលមានការ 
អភិវឌ�តចិតួច និងបណា្ដ
រដ្ឋែដនេកាះតូចៗកពំុង
អភិវឌ�េដើម�ីបេង្កើន��
បានេ្រចើន ភាពអាចរក
បានទាន់េពលៃនទនិ្នន័យ
ែដលមានគុណភាពខ្ពស់ 
និងេជឿជាក់បាន បំែបក
តាមចំណូល េយនឌ័រ 
អាយុ ជាតិសាសន៍ ជន 
ជាតិភាគតិច សា�នភាព
ៃនការផា�ស់ប្ត�រទីលំេនៅ 
ការបាត់បង់សមត្ថភាព
ពលកម្ម   ទីតាងភូមិ
សា្រស្ត និងលក្ខណៈ
េផ�ងេទ�តែដល�ក់ពន័្ធ 
ក្នុងបរិការណ៍ជាតិ។ 

១៧.១៨.១ សមម្រតៃន 
សូចនកររអភិវ��្របកបេ�យ
ចីរភពែដលបនបេងកីតេឡងី
េនថន កជ់តិ �មចំណុចេ� 
េ�យែផ្អកេលីមូល�្ឋ នសថិតិ
ផ្លូវករ។ 

្រកសួងែផនករ ្រកសួងែផនករ  សូចនកររអភិវ��្របកប
េ�យចីរភពែដលបន
បេងកីតេឡងីេនថន ក់ជត ិ
�មចំណុចេ� េ�យ
ែផ្អកេលីមូល�្ឋ នសថិតិ
ផ្លូវករកនុងចំេ�មសូចន
ករ�កលសរុប 

ចំនួនសូចនកររអភិវ��
្របកបេ�យចរីភពែដល
បនបេងកីតេឡងីេនថន កជ់ត ិ
បំែបកេ��មចំណុចេ� 
េ�យែផ្អកេលីមូល�្ឋ នសថិតិ
ផ្លូវករ  

ចំនួនសូចនករ�កលសរុប ្រកសួងែផនការ  

១៧.១៨.២ សមម្រតៃន
ចំ�យថវកិស្រមបអ់នុវត្ត
ែផនករយុទធ��ស្តជតិស្រម
ប់អភិវ��សថិតិ  

្រកសួងែផនករ វទិយ�ថ នជតិសថិត ិ
ៃន្រកសួងែផនករ 

្របចឆំន ំ ថវកិជតិែដលផ្តល់េ�យ
�ជរ�្ឋ ភបិលស្រមប់ 
វសិ័យសថិតិ្រគបដណ្ត ប់
្របព័នធសថិត ិជតិទងំមូល 
�មរយៈករអនុវត្តែផនករ
យុទធ��ស្តជតិស្រមប់
អភវិ��សថិតិ េធៀបនឹង
ចំ�យថវកិសរុបរបស់ 
�ជរ�្ឋ ភិបលគិតជ 
ភគរយ 

ចំ�យថវកិជតិស្រមប់
វសិ័យសថិតិ្រគបដណ្ត ប្របពន័ធ
សថិតិជតិទងំមូល  

ចំ�យថវកិជតិសរុប NIS  

១៧.១៩ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
កសាងេដាយែផ្អកេលើការ
ផ្តួចេផ្តើមែដលមាន្រសាប់
េដើម�ីអភិវឌ�មេ��បាយ
វាស់ែវងពវីឌ�នភាពៃន
ការអភិឌ�្របកបេដាយ
ចីរភាព ែដលបំេពញ
ផលិតផលក្នងុ្រសុកសរុប 
និងគា�្រទការកសាងសម្ថ
ភាពស្ថិតិេនៅក្នុងបណា្ដ្រប
េទសកពំងុអភិវឌ�។ 

១៧.១៩.១ ជំេរឿន្របជជន 
េរៀង�ល់១០ឆន មំ្តង 

្រកសួងែផនករ វទិយ�ថ នជតិសថិតិៃន្រក
សួងែផនករ 

េរៀង�ល់ 

១០ឆន មំ្តង 

ជំេរឿន្របជជនដូចមន
ែចងកនុងចបប់ស្តីពីសថិតិ 
(ម្រ�� កថខណ្ឌ ក) 
ជំេរឿនេនះ្រតួវអនុវត្តយ៉ង
តិចមួយដងកនុងរយៈេពល
១០ឆន មំ្តង េ�យវទិយ
�ថ នជតិសថិតិៃន្រកសួង
ែផនករ េ�យស�ករ
ជមួយ�ថ បន័ពក់ព័នធ។ 

NIS 
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ЮýŲЮţ◦Б ơ៨៖ ĠŃĆĠсĩŲĠлйĵŲсďΒŷЋĄąŌĕũĠ₤сņБĕ/₤е‗ŲсďĳЊĩĀОйĮБ₤ūİð ņ ĕЊ₣ĄеũНŀŁũ₤Юūİð йĄĕũ₣ЮŪýй

១៨.១ េបាសសមា�តៃផ្ទដី
ចមា្ករមីននងិសំណល់
ជាតិ  ផ្ទុះពីស្រងា្គម ែដល
បានដឹង���ស់្រតមឹឆា�ំ
២០៣០។ 

១៨.១.១ ៃផទដីសរុបែដលបន
េបសសំ�តមីននិងសំណល់
ផទុះពីស្រងគ ម្របចឆំន  ំ 

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

បរមិណៃផទដីសរុបជកែ់ស្តង ែដលបនេបសសម្អ តមីននិង
សំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

CMAA 

១៨.២ កាត់បន្ថយេ្រគាះ
��កេ់ដាយសារមីន/
ស.ផ.ស. េនៅតិចជាង
១០នាក់ក្នុងមួយឆា�ំ 
្រតឹមឆា�ំ២០៣០។  

១៨.២.១ ចំនួនៃនជនរងេ្រគះ
ថន ក ់(�្ល ប់និងរបួស)េ�យ
្រគបម់ីននិងសំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ ម។ 

�ជញ ធរមីន �ជញ ធរមីន ្របចឆំន ំ ជចំនួន្របជពលរដ្ឋ   
(េកមង្របុស េកមង្រសី 
មនុស�េព�វយ័) ែដល
បនរងរបសួ ��្ល ប់េ�យ
�រ្រគប់មីននិងសំណល់
ជតិផទុះពីស្រងគ
មេនកនុងឆន ជំក់�ក់ 

ចំនួន្របជពលរដ្ឋ (េកមង្របុស េកមង្រសី មនុស�េព�វយ័) 
ែដលបនរងរបសួ ��្ល បេ់�យ�រ្រគបម់ីន និងសំណល់
ជតិផទុះ ពីស្រងគ ម េនកនុងឆន �ំយករណ៍ 

CMAA 

១៨.២.២ ចំនួនភូមិែដលរង
ករគ្រមមកំែហង េ�យ�រ
មីននិងសំណល់ជតិផទុះពី 
ស្រងគ ម ទទួលបន�រ�បរ់ ំ
េ្រគះថន ក់ េ�យ�រមីននិង
សំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម  

�ជញ ធរមីន �ជញ ធរមីន ្របចឆំន ំ ភូមិេគលេ�ែដលរងករ 
គ្រមមកំែហងេ�យ�រ
មីននិងសំណល់ជតិផទុះ
ពីស្រងគ ម(មនេនកនុងទិនន
នយ័របស់�ជញ ធរមីន) 
ទទួលបន�រ�បរ់េំ្រគះ
ថន កេ់�យ�រមីននិង
សំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម
�មែផនករ 

ភូមេិគលេ�ែដលរងករគំ�មកំែហងេ�យ�រមីននិង
សំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម ទទួលបន�រ�បរ់េំ្រគះថន ក់ 
េ�យ�រមីននិងសំណល់ជតិផទុះពសី្រងគ ម�មែផនករ
្របចឆំន  ំ 

CMAA 

១៨.៣ េលើកកម្ពស់សិទ្ធិ 
និងគុណភាពជីវិតរបស់
ជនពិការេដាយសារមីន/
សំណល់ជាតិផ្ទុះពី
ស្រងា្គម��បានកាន់ែត
្របេសើរេឡើង។ 

១៨.៣.១ ចំនួនជនពិករ
េ�យ�រមីន/សំណល់ជតិ
ផទុះពីស្រងគ ម ទទួលបនករ
េលីកកមពស់សិទធិនិងគុណភព
ជីវតិ។ 

�ជញ ធរមីន �ជញ ធរមីន ្របចឆំន ំ ចំនួនជនពិករេ�យ�រ
មីន/សំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ ម ែដលបនេលីក
កមពស់សិទធិ និងទទួលបន
េស�សេ្រងគ ះបនទ ន់�្ត រ
លទធភពពលកមមកយ 
សមបទនិងបណ្តុ ះប�្ត ល
វជិជ ជីវៈពីភគីពកព់័នធនន 
េដីមបឲីយពួកគតម់នជីវ
ភពរស់េនសមរមយេសមីភព
គន ជមួយនិង្របជពល
រដ្ឋទូេទ។  

ចំនួនជនពិករេ�យ�រមីន/សំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ មែដលទទួលបនករេលីកកមពស់សិទធិ 
ទទលួបនេស� 
សេ្រងគ ះបនទ ន ់ករ�្ត រលទធភពពលកមមកយសមបទ 
និងករបណ្តុ ះប�្ត លវជិជ ជីវៈពីភគីពកព់័នធននេនកនុងឆន ំ

CMAA 
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១៨.៣.២ ចំនួនជនរងេ្រគះ
េ�យ�រមីន/សំណល់ជតិ
ផទុះពីស្រងគ មទទួលបនេស�
�្ត រលទធភពពលកមម 

�ជញ ធរមីន �ជញ ធរមីន ្របចឆំន ំ ចំនួនជនរងេ្រគះេ�យ
�រមីន/សំណល់ជតិផទុះ
ពីស្រងគ មទទួលបន 
េស��្ត រលទធភព 
ពលកមម 

ចំនួនជនរងេ្រគះេ�យ�រមីន/សំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម 
ទទលួបនេស��្ត រលទធភពពលកមម េនកនុងឆន �ំយ�រណ៍

CMAA 

១៨.៣.២ ចំនួនជនរងេ្រគះ
េ�យ�រមីន/សំណល់ជតិ
ផទុះពីស្រងគ មទទួលបនេស�
េឆ្លីយតបបនទ ន់និងឆបរ់ហ័ស
ពី�ជញ ធរមីន 

�ជញ ធរមីន �ជញ ធរមីន ្របចឆំន ំ ចំនួនជនរងេ្រគះេ�យ
�រមីន/សំណល់ជតិផទុះ
ពីស្រងគ ម ទទួលបនេស�
េឆ្លីយតបបនទ ន់និងឆប់
រហ័សពី�ជញ ធរមីនេដីមបី
េលីកកមពស់ក្រមិតជីវភពរ
ស់េន 

ចំនួនជនរងេ្រគះេ�យ�រមីន/សំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ ម 
ទទលួបនេស�េឆ្លីយតបបនទ នន់ិងឆបរ់ហ័សពី�ជញ ធរមីន 
េនកនុងឆន �ំយ�រណ៍ េដីមបេីលីកកមពស់ក្រមិតជីវភពរស់េន

CMAA 





តារាងទី២  

តៃម្ល្រគាេដើមនិងចំណុចេដៅ  
ៃនសូចនាករនីមួយៗ របស់ 

េគាលេដៅអភិ���្របកបេ�យចីរភាពកម្ពុជា 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

ЮýŲЮţ◦Бơ : ĠŃĆĠсļĮŪ БŪŪÐĠс◦Ūņ₣сЮĝŪÐĠс◦БЯĕų₣ 

១.២ កាត់បន្ថយយាង
តិចពាកក់ណា្ដលនូវ
សមាមា្រតៃនបុរស ្រស្តី
និងកុមារ្រគប់អាយុ 
ែដលរស់េនៅក្នុងភាព
្រកី្រក ្រគប់សមាសភាព 
េដាយែផ្អកេលើនិយម
ន័យរបស់កម្ពុជា េនៅ
្រតឹមឆា��២០៣០ ។ 

១.២.១. សមម្រតៃន
្របជជនកមពុជរស់េន
េ្រកមែ��បនទ តភ់ព្រកី
្រកជតិ ែបងែចក�ម 
េភទ ��ុ និងតំបន់
ភូមិ��ស្ត 

១.២.១.១ សមម្រតៃន
្របជជនកមពុជរស់េន
េ្រកមែ��បនទ តភ់ព្រកី
្រកជតិ  

% 
១៣,៥ 

(២០១៤) ១១,៥ ១០,៥ ៩,៥ ៨,៥ ៧,៥ ៦,៥ ៦,០

១.២.១.២ សមម្រត
ៃន្របជជនកមពុជេន
�ជ�នីភនេំពញ ែដល
រស់េនេ្រកមែ��បនទ ត់
ភព្រកី្រកជតិ 

% ១២,៩ 
(២០១៤) ១៥,៧ ១៤,៧ ១៣,៥ ១១,៧ ១០,៥ ៩,៥ ៩,០

១.២.១. ៣ សមម្រត
ៃន្របជជនកមពុជេន
តំបន់ទី្របជុំជន ែដល
រស់េនេ្រកមបនទ ត់ភព
្រកី្រក 

% ១២,៩ 
(២០១៤) ១១,៥ ១០,៥ ៩,៥ ៨,៥ ៧,៥ ៦,៥ ៦,០

១.២.១.៤ សមម្រត
ៃន្របជជនកមពុជេន
តំបន់ជនបទ ែដលរស់
េនេ្រកមបនទ តភ់ព្រកី
្រក 

% ១២,៥ 
(២០១៤) ១១,៥ ១០,៥ ៩,៦ ៨,៨ ៧,៨ ៦,៨ ៦,៣
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

១.២.១.៥ សមម្រតៃន
កុមរកមពុជរស់េន
េ្រកមែ��បនទ តភ់ព
្រកី្រកជតិ 

% 
២២,២ 

(បា�ន់��ន
)

២១,០ ១៩,៤ ១៨,០ ១៦,៣ ១៤,៨ ១៣,៥ ១២,០ ១១,១

១.២.២ សមម្រត 
កុមរ ែដលរស់េនកនុង
ភព្រកី្រក្រគបស់មស
ភព ែផ្អក�មនិយម
នយ័របស់ជតិ  

% 

៥០,៧ 

(២០១៤) 
៤២,៣ ៣៣,៨ ២៥,៤

១.៣ អនុវត្ត្របពន័្ធជាតិ
គាពារសង្គមនិងវធាន
�រេ��ង���បានទទាង
្របេទសនិងសេ្រមច��
បានភាគេ្រចើននវូភាព
្រគបដណ្ដប់ៃន្របពន័្ធ
េនះ ដល់្របជាជន្រកី្រក 
និង្របជាជនងាយរង
េ្រគាះ េនៅ្រតឹមឆា�ំ
២០៣០

១.៣.១ សមមស្រត
ៃន្របជជន ែបងែចក
�ម េភទ កុមរ ្របជ
ជនគម នករងរេធ្វី 
ជនវយ័ចស់ ជនបត់
បងស់មតថភពពលកមម
(ជនពិករ) ្រសី្តមនៃផទ
េពះ ទរកេទីបេកីត 
ជនរងេ្រគះអំឡុងេពល
បេ្រមីករងរ ជន្រកី្រក
និងជនងយរងេ្រគះ 
ែដលទទលួបន្របព័នធ
គពំរសងគម។ 
១.៣.១.១ សមម្រត
ៃនជន្រកី្រកនិងជនងយ
រងេ្រគះែដលទទួលបន
េស�កមមសេ្រងគ ះសងគម 

% 
៣,៧៩ 

(២០១៧) 
៣,៧៩ ៣,៦៧ ៣,៥៤ ៣,៤៣ ៣,៣២ ៣,២១ ៣,១១ ៣,០១ ២,៩២ ២,៨៣ ២,៧៥ ២,៦៧ ២,៥៩ ២,៥១

១.៤ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០
ធានាថា បុរស ្រស្តី្រគប់
រូប ជាពេិសស្របជាជន
្រកី្រកនងិ្របជាជនងាយ
រងេ្រគាះ មានសិទ្ធិ

១.៤.១ ភគរយៃន
សមជិកសហគមន៍
េន�ទនិងៃ្រពេឈី
ែដលទទលួបនសិទធិ
្រសបចបប់កនុងករចូល
រមួ្រគប្រគងធនធន

% 
៤០,០ 

(២០១៦) 
៤០,០ ៤៣,០ ៤៥,០ ៤៨,០ ៥០,០ ៥៣,០ ៥៥,០ ៥៨,០ ៦០,០ ៦៣,០ ៦៥,០ ៦៨,០ ៧០,០ ៧៥,០ ៨៥,០ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

េស្មើ��ក្នុងការេ្របើ្របាស់
ធនធានេសដ្ឋកិច្ច នងិ
ក្នងុការទទួលបានេសវា
មូលដា�ន ភាពជាមា�ស់
នងិការ្រគប់្រគងដីនងិ
កម្មសិទ្ធិេផ�ងេទ�ត 
ធនធានធម្មជាតិ បេច្ចក
វិទ��្មីៗ សម្រសបនងិ
េសវាហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាង  
មី្រកូហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ជលផលនិងៃ្រពេឈ ី
�មរយ�ករចុះបញជ ីនិង
អភិ���ស��មន៍
្របកបេ�យ្របសិទធភព 

ЮýŲЮţ◦БƯ : ĠŃĆĠсļĮΒĳс¹ų ĕ ₤ЮŪņşЁŏģĕ₤ĕŉЊ₤НŠЮ₤ġЭ₣ ЮĊſЧЁŏŪĠЮ₤ЧũЮΌЧ₣⅜□ ĕļĮΖΉũРĠĳ□ņĸ ĕЊ₣ЮŲЧņį₤с₤ЊņŊŪĠĠЮŢŎşБũļĮ
២.២ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បញ្ចប់្រគប់ទ្រមង់ៃន   
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភរមួ
ទាងការសេ្រមចបាន
េនៅឆា�ំ២០២៥នូវ 
ចំណុចេដៅែដលបាន
ឯកភាពក្នងុក្រមិត
អន្តរជាតិស្តីពីភាព្រកឹន 
និងភាពស្គមសា្គំង
របស់កុមារអាយុេ្រកាម
អាយុ៥ឆា�ំ និងេដាះ
្រសាយនូវត្រមវូការ
អាហារូប  ត្ថម្ភរបស់
កុមារីវ័យជំទង់ ្រស្តី
មានៃផ្ទេពាះនងិ្រស្តី
កំពងុបំេបៅេដាះកនូ 
និង ្រស្តីវ័យចាស់។ 

២.២.១ េ្រប�៉ឡងៃ់ន
ភព្រកិន(កមពស់េធៀប
នឹង�យុមនក្រមិត
ទបជងបទ�្ឋ នរកី
លូត�ស់មធយមរបស់
កុមរ របស់អងគករសុខ
ភពពិភពេ�ក)  កនុង
ចំេ�មកុមរ �យុ
េ្រកម�យុ ៥ឆន  ំ

% ៣២,៤ ២៥,០ ២៥,០ ២០,០  ១៥,០ 

២.២.២  េ្រប�៉ឡងៃ់ន
ភពសគម�គ ងំ ឬេលីស
ទមងន់(ទមងនេ់ធៀបនឹង
កមពស់មនក្រមិតទប
ជងឬខពស់ជងបទ�្ឋ ន
រកីលូត�ស់មធយមរបស់
អងគករសុខភពពិភព
េ�ក (>+2 ឬ<-2) 
របស់កុមរកនុងចេំ�ម
កុមរ�យុេ្រកម ៥ឆន  ំ
េ��ម្របេភទនីមួយៗ 
សគម�គ ងំឬេលីសទំងន ់

% ៨,០ ៨,០ ៦,០ <៥,០  <៥,០ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

២.៣ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ទទួលបានកំេណើនេទ្វ
ដងៃន ផលិតភាពក្នងុ    
វិស័យកសិកម្ម និង
ចំណូលរបស់ផលិតករ
ធុនតចូ ជាពិេសស ្រស្តី
ក្នុង្រគួសារទរុគត ្រគួ
សារកសិករ អ្នកគងា�ល
និងអ្នកេនសាទ រួមទាង
តាមរយៈការធានានិង
ការទទួលបានេស្មើភាព
��នវូដធី្ល ីធនធាន
ផលិតកម្មេផ�ងេទ�ត
និងធាតុចូល ចេំណះ  
ដឺង េសវាហិរញ្ញវត្ថុ 
ទីផ�រនិងកាលានុវត្ត
ភាពស្រមាប់តៃម្ល
បែន្ថម និងការងារក្នុង
ែផ្នកមិនែមនកសិកម្ម។ 

២.៣.១ ទំហផំលិតកមម
កសិកមមកនុងកសិករមន ក់
ែដល្របកបរបរកសិកមម 
(ែ្រសចមក រ ករចិញច ឹម
សត្វនិងជលផល) 

$/កសិករ
មន ក់ 

១ ៥៥៥ 
(២០១៦) ១ ៥៥៥ ១ ៦៥៦ ១ ៧៦៤ ១ ៨៧៨ ២ ០០០ ២ ១៣០ ២ ២៦៩ ២ ៤១៦ ២ ៥៧៣ ២ ៧៤១ ២ ៩១៩ ៣ ១០៨ ៣ ៣១១ ៣ ៥២៦ ៣ ៧៥៥ 

២.៤ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០
ធានានូវ្របព័ន្ធផលិត
កម្មេស��ងអា�រែដល
មានចីរភាព អនុវត្ត
សកម្មភាពកសិកម្ម
េដាយមានការេឆ្លើយតប
នឹងការែ្រប្របួលអា
កាសធាតុែដល ជួយ��
មានការេកើនេឡើងនូវ
ផលិតកម្មនិងផលិត
ផល ជួយែ�រក�្របព័ន្ធ
េអកូឡូសុី ជួយព្រងឹង
សមត្ថភាពស្រមាប់
ធនន់ងឹការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុអា្រកក់ 

២.៤.១ ផលិតភពៃនដី
កសិកមមែដលបននិង
កំពុងេ្របី្របស់េដីមបេីធ្វី
កសិកមម្របកបេ��ចីរ
ភព 

$/ហកិ� ១ ៥៤៨ 
(២០១៦) 

១ ៥៤៨ ១ ៦០៨ ១ ៦៧១ ១ ៧៣៦ ១ ៨០៤ ១ ៨៧៤ ១ ៩៤៨ ២ ០២៤ ២ ១០២ ២ ១៨៤ ២ ២៧០ ២ ៣៥៨ ២ ៤៥០ ២ ៥៤៦ ២ ៦៤៥ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

ភាពរាងស្ងួត ទឹកជនំន់ 
និងេ្រគាះមហន្តរាយ
េផ�ងេទ�ត នងិេធ្វើ��
្របេសើរេឡើងជាបន្ត
បនា�ប់គុណភាពដី។  

២.៥ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
រក�ការេធ្វើពពិិធកម្ម   
ែហ�នៃន្រគាប់ពជូការ
េធ្វើកសិកម្មនងិចមា្ករ 
ការផ�ំពូជសត្វ នងិ
្របេភទសត្វៃ្រពែដល
ពាក់ព័ន្ធ រួមទាងតាម   
រយៈការ្រគប់្រគងសម
្រសប ការេធ្វើពពិធិកម្ម
និងរក�្រគាប់ពូជ េនៅ
ក្រមតិជាតិ តំបន់ និង
អន្តរជាតិ និងេលើក
កម្ពស់ការទទួលបាន
ចំែណក្របកបេដាយ
យុត្តិធម៌ នងិសមធម៌ៃន
ផល្របេយាជន៍ពការ
េ្របើ្របាស់ធនធាន     
ែហ�ននងិចេំណះដឹង
្របៃពណីែដលពាក់ព័ន្ធ 
ដូចការឯកភាពជាអន្តរ
ជាតិ 

២.៥.១ ចំនួនធនធន  
ពនធុរុកខជតសិ្រមប់
េសប�ង��រនិងកសិ
កមមបនធនកនុងេគល
នេយបយយុទធ��ស្ត
និងទីកែន្លងអភិរក�រយៈ
េពលមធយមឬរយៈេពល
ែវង 

ចំនួន
្របេភទ ៩៥(២០១

៦) 
៩៥ ៩៦ ៩៨ ១០២ ១០៥ ១០៨ ១១០ ១១២ ១១៨ ១២៤ ១៣០ ១៣៥ ១៤០ ១៤៥ ១៥០

២.៥.២ ចំនួន្រគួ�រកនុង
សហគមនត៍ំបន់ករពរ
ធមមជតិ ែដល្រតូវបន
េលីកកមពស់ក្រមិតជីវភព 
�មរយៈ ករទទួលបន
ផល្របេយជន៍ព ីNTFP 
ករបញចូ លកនុងវសិ័យ  
កសិកមម េទសចរណ៍ 
ធមមជតិ េនកនុងតំបន់
ករពរ  

% 
៧,០ 

(២០១៧) 
0 ៧,០ ១២,០ ១៧,០ ២២,០ ២៧,០ ២៩,០

២.a បេង្កើនការវនិិ
េយាគ រួមទាងតាមរយៈ
ការេលើកកម្ពស់កិច្ច
សហ្របតិបត្តិការអន្តរ
ជាតិក្នងុែផ្នកេហដា�

២.a.១ លំហូរៃនហរិញញ
បបទនសរុប (ហរិញញបប
ទនសហ្របតិបត្តិករនិង
លំហូរេផ�ងេទៀត) ដល់  
វសិ័យកសិកមម េធៀបនឹង 

% 

ៃនផ.ស.ស
. 

០,៧១ 
(២០១៦

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

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

រចនា  សម្ព័ន្ធជនបទ 
ការ្រសាវ ្រជាវនងិេសវា
ផ�ព្វផ�យ កសិកម្ម 
ការអភិវ��បេច្ចកវ�ជា�
និង�នាគារែហ�នរកុ្ខ
ជាតិនិងសត្វ េដើម�ី
េលើកកម្ពស់សមត្ថភាព
ផលិតក្នុង្របេទស
កម្ពុជា។ 

ផ.ស.ស. ។ 

ЮýŲЮţ◦Бư : ēĜЁŏĄБŷļĮũ₤сЮĝũĠ₤сŪĠďĄĕŪĠĠЮŢŎ₤НŠļĮŲΔ ĕЊ₣ЮŲЧņį₤с₤НŠНŌŲļĮũĠ₤сņĕН₤℮ŪÐĠсũРĠĕЊ₣ŪÐĠсŷћŎ

៣.១ ក្រមិតៃនការអភិ
វ��ៃន្របេទសកម្ពជា 
សុខភាពនិងសុខុមាល
ភាពរបស់្របជាពលរដ្ឋ 
និងបងា្ករហានិភ័យ
ហិរញ្ញវត្ថុ 

៣.១.១ �យុសងឃមឹរស់
ពីកំេណីត 

បុរស ឆន ំ ៦៧,៥ ៦៧,៧ ៦៧,៩ ៦៨,១ ៦៨,១ ៦៨,១ 
្រស្តី ឆន ំ ៧១,៤ ៧១,៦ ៧១,៨ ៧១,៩ ៧១,៩ ៧១,៩

៣.១.២ �្រ�លទធភព
បេងកីតកូនសរុប (ចំនួន
កូនេកីតកនុង្រស្តីមន ក់) 

ចំនួនកូន
េកីតកនុង
្រស្តីមន ក់ 

២,៧ 
(២០១៤) ២,៥ ២,៤ ២,៣ ២,២ ២,១

៣.២ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
កាត់បន្ថយអ្រតាមរ
ណៈភាពមាតាេនៅ
ក្រមតិសាកល ��េនៅ
ក្រមតិទាបជាង ៧០
ក្នុងចំេណាម ១០០ 
០០០កំេណើតរស់។ 

៣.២.១ �្រ�មរណភព
ម� 

កនុង 
១០០០០០
កំេណីតរ
ស់ 

៧១០ 
(២០១៤) ១៣០ ១០០ ៧០

៣.២.២ ភគរយៃនករ
ស្រមលេ�យបុគគលិក
សុខភិបលមនជំនញ 

% ៨៩,០ ៨៩,០  ៨៩,០ ៨៩,០ ៩០,០ ៩០,០ ៩៣,០ ៩៥,០ 

៣.៣ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បញ្ចប់ការសា�ប់ែដល
អាចការពារបានៃន
ទារកេទើបេកើតនងិកុមារ
អាយុេ្រកាម៥ឆា�ំ េដាយ
្រគប់្របេទសទាំងអស់
មានេគាលេដៅកាត់
បន្ថយមរណភាពទារក

៣.៣.១ �្រ�មរណភព
កុមរ�យុេ្រកម៥ឆន  ំ

កនុង 
១០០០
កំេណីត
រស់ 

៣៥,០ 
)២០១៤( ៣០,០ ២៨,០ ២៥,០ 

៣.៣.២ �្រ�មរណភព
ទរកេទីបេកីត (កនុង ១ 
០០០ ទរកេកតីរស់) 

កនុង  
១ 

០០០កំ
េណីតរស់ 

១៨,០(២
០១៤)

១៤,០ ១៣,០ ១២,០
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

េទើបេកើតដល់្រតឹម១២ 
ក្នងុ ១ ០០០កេំណើត
រស់ នងិមរណភាព
កុមារេ្រកាមអាយុ៥ឆា�ំ 
យាងេហាចណាស់ដល់
្រតឹម២៥ឆា�ំក្នុង
ចេំណាម ១ ០០០
កំេណើតរស់។
៣.៤ បញច ប់កររកី�ល
�លេមេ�គេអដស៍ ជំងឺ
រេបង ្រគុនចញ់ ជំងឺ
តំបន្រតូពិចែដលមិន្រតូវ
បនយកចិត្តទុក�ក ់
និងជំងឺេថ្លីម ជំងឺឆ្លង�ម
ទឹក និងជំងឺឆ្លងេផ�ង
េទៀត េន្រតឹមឆន ំ
២០៣០។

៣.៤.១ អ្រ�ៃនករណី
ឆ្លងថមៃីនេមេ�គេអដស៍
កនុងចំេ�ម្របជជន
ែដលគម នផទុកេមេ�គ 
េអដស៍ ១ ០០០នក់ 

កនុង្របជ
ជន 

១ ០0០
នក់ 

០,០៥ ០,០៥ ០,០៥ ០,០៥ ០,០៥ ០,០៣ ០,០២  ០,០២ 

៣.៤.២ �ងំសុីដង ់
(ករណីឆ្លងថមី) 
ៃនជំងឺរេបង  

កនុង្របជជ
ន ១០០ 
ពន់នក់ 

៣៨០ ៣៦៥ ៣៥០ ៣៣៦ ៣២៣ ៣១០ ២៣៦ ១៧៣

៣.៤.៣ អាងសុីដង់
(ករណីឆ្លងថមី)ៃនជងំឺ
្រគនុចាញ់ 

ក្នុង្របជាជ
ន ១ ០០0 

នាក់
២,០០ ១,៨៥ ១,៦៥ ១,៤៥ ១,២៥ ១,០៥ 0 0 

៣.៥ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
កាត់បន្ថយ���នមួយ
ភាគបៃីនមរណភាពមុន
អាយុកាលរ�ពឹងទុក 
ពីជងំឺមិនឆ្លង តាមរយៈ
ការការពារនិងការ
ព��ល និងេលើក
កម្ពស់សុខភាពផ្លូវ
ចិត្តនងិសុខុមាលភាព។

៣.៥.១ អ្រ��្ល បែ់ដល 
ប�្ត លមកពីជំងឺេបះ
ដូង សរៃសឈម ម�រកី
ទឹកេនមែផ្អម ឬជំងឺផ្លូវ
ដេង្ហីម�ុៃំរក៉នុងចំេ�ម
្របជជន�យុពី៣០ 
េទ៧០ឆន  ំ

% ៣៦,០ ៣៤,០ ៣២,០ ៣០,០

៣.៥.២ ភគរយៃន្របជ
ជនេពញ វយ័មនជំងឺធ្ល ក់
ទឹកចិត្តបនទទួលេស�
ពយបល  

% ២,០ ៤,០ ៦,០ ១០,០ ១៥,០ ២០,០ ៣០,០ ៥០,០
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

៣.៦ ព្រងឹងការបងា្ករ
និងការព�បាលការ
េសពសារធាតុរួមទាង 
ការេសពេ្រគឿងេញៀន 
និងការេ្របើ្របាស់ជាតិ
សុរាែដលនា��េ្រគាះ  
ថា�ក់។ 

៣.៦.១ ភគរយៃន្របជ
ជនេ្របី្របស់េ្រគ�ងេញ�ន
បនទទួលេស�ពយបល 

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

៣.៦.២ េ្រប�៉ឡងៃ់នករ
េ្របី្របស់�រជតិ�ល់
កុលកនុងចំេ�មមនុស�
េពញវយ័ចប់ពី�យុ១៨
ឆន េំឡងី 

 

៥៣,៥(២
០១០)  

៤៥,៥ ៤៥,៥ ៤៥,៥ ៤៥,៤ ៤៥,៣ ៤៥,២ ៤៥,១ ៤៥ ៤៥,៤ ៤៤,៩ ៤៤,៨ ៤៤,៧ ៤៤,៦ ៤៤,៥ ៤៤,៤ 

៣.៧ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
កាត់បន្ថយ��បាន�ក់
កណា្ដលៃនចំននួ
មនុស�សា�ប់េដាយ
េ្រគាះថា�ក់ចរាចរណ៍េនៅ 
ទូទាងពិភពេលាក។ 

៣.៧.១ �្រ��្ល ប់េ�យ
េ្រគះថន កច់�ចរណ៍ផ្លូវ
េគក  

កនុង្របជ
ជន 

១០០ពន់
នក់ 

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

៣.៨ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ធានាថា ការទទួលបាន
ជាសាកលនូវេសវាែថទា
សុខភាពផ្លូវេភទ នងិេស
វាសុខភាពបន្តពជូ រមួ
ទាងែផនការ្រគួសារ ព័ត៌
មាននិងការអប់រ� នងិការ
េធ្វើសមាហរណកម្មសុខ
ភាពបន្តពូជេទៅក្នុងកម្ម
វិធីនិងយុទ្ធសា្រស្ត     
ជាតិ។  

 

៣.៨.១ សមម្រតៃន្រស្តី
កនុងវយ័បន្តពូជ (�យុ
១៥-៤៩ឆន )ំ ែដល្រតូវករ
និងេពញចិត្តមេធយបយ
ពនយរកំេណីតទំេនីប។ 

% ៥៧,០     ៦២,០     ៦៥,០     ៦៨,០ 

៣.៨.២ ភគរយៃន្រស្តីវយ័
ជំទង់�យុ១៥-១៩ឆន  ំ
ែដលមនគភ ៌

% ១១,៥     ៨,០     ៦,០     ៤,០ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

៣.៩ សេ្រមច��បាន 
នូវសុខភាពល្អជា 
សកល រួមទាងការ
បងា្ករហានីភ័យែផ្នក
ហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួល
បាននូវេសវាែថទាសុខ
ភាពចាបាច់ែដលមាន
គុណភាព និងការ
ទទួលបានថា�ំេពទ�និង
ថា�ំបងា្ករចាបាច់ែដល
មានគុណភាព មាន
្របសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិ
ភាព ស្រមាប់្របជាជន
្រគបរ់ូប។ 

៣.៩.១ % ៃន្របជជន
ែដល្រគបដណ្ត ប់េ��
្របព័នធគពំរសុខភព
សងគម(មូលនិធិសមធម ៌
និងករ�ន�៉ប់រងសុខ
ភព) 

% ២៣,០ ៥០,០

៣.៩.២ ចំ���វកិ
ជតិចរន្តេលីសុខភព
គិតជ % ៃនផលិតផល
សរុបកនុង្រសុក  % ១,២៤ ១,៥ ១,៧៥ ២.០ ២,០ ២,០ 

៣.a  ព្រងឹងការអនុវត្ត
្រកបខ័ណ�អនុស��
របស់អង្គការសុខភាព
ពិភពេលាក ស្តីពីការ
្រតួតពនិតិ�ថា�ំជក�់�
បានហ្មត់ចត់េនៅក្នងុ
្រគប្របេទស។ 

៣.a.១ េ្រប�៉ឡងៃ់នករ
េ្របី្របស់ថន ជំក់កនុង
ចំេ�ម្របជជន ��ុ 
១៥ឆន េំឡងី

្របុស % ៤០,០ ៣៤,៦ ៣០,០ ២៧,០
្រសី % ១៥,០ ១៣,៧ ១០,០ ៨ ,០

៣.a.២ េ្រប�៉ឡងៃ់នករ
េ្របី្របស់ថន ជំក់កនុងចំ
េ�ម�ុវវ�័��ុពី
១៣-១៥ឆន ំ

% ៦,៣ ៥,០ ១០,០ ៨,០

៣.c បេង្កើនជាបន្ត
បនា�ប់ការវិភាជថវិកា
េលើវិស័យសុខាភិបាល 
និងេ្រជើសេរីសការអភិ 
វ��ការបណ្ដុះបណា្ដល 
និងការជួលបុគ្គលិកែផ្នក
សុខាភិបាល េនៅក្នុង 
្របេទសកម្ពុជា។

៣.c.១ ផលេធៀបេវជ្ជ
បណ�ិត/គិលានុប���ក/
យិកា/ឆ្មប េលើ្របជាជន
១ ០០០នាក់ 

ក្នុង 
្របជាជន 

១ 
០០០នាក់ 

១,៥  ១,៦ ១,៧ ១,៨ ១,៩ ២,០ ២,២ ២,៤
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

ЮýŲЮţ◦Б̉ :  ēĜŁũΒĠсũжŪĠĠЮŢŎ Ð Н‗ļĮ ĠũЋŗĠњĕĖ ĕЊ₣₤ņĊņх ĕЊ₣ЮŲЧņį₤сŁŵĕНŷĳŉļĮ₤Њ⅝ЮĮŀņУŎĄБŷЋĳ ₤ŪŌĠсŪĠďĄĕŪÐĠсũРĠ
៤.១ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ធានាថា កុមារានិងកុមារី
ទទួលបានការអប់រ�េពញ
េលញ្របកបេដាយសម
ធម៌នងិគុណភាព េនៅ
ក្រមិតបឋមសិក�នងិ
មធ�មសិក�េដាយមិន
មានការបង់ៃថ្លឈ្នួល 
ែដលនងឹេធ្វើ ��លទ្ធផល
ៃនការសិក�មាន
្របសិទ្ធភាព។ 

៤.១.១ សមម្រតៃន
កុមរ និង្របជជនវយ័
េកមង ែដលបនបញចប់
ករសិក�េន� ក. េន
ថន ក់ទី២/៣ ខ. ក្រមិត
បឋមសិក�បឋមភូម ិ 
គ. េនមធយមសិក�
បឋមភូមិ សេ្រមចបន
យ៉ងេ�ច�ស់
ក្រមិតជំនញអបបបរម 
កនុងករ�ននិងគណិត
វទិយ

៤.១.១.១ អ្រ�បញចប់
ករសិក�េនបឋម
សិក� 

% ៨០,០ ៨១,២  ៨២,៦  ៨៣,៩ ៨៥,២ ៨៦,៦ ៨៧,៩ ៨៩,៣ ៩០,៦ ៩១,៩ ៩៣,៣ ៩៤,៦ ៩៦,០ ៩៧,៣ ៩៨,៧ ១០០

៤.១.១.២ អ្រ�បញច ប់
ករសិក�េនមធយម
សិក�បឋមភូមិ 

% ៣៩,០ ៤០,៧  ៤២,១  ៤៣,៦ ៤៥,០ ៤៦,៥ ៤៧,៩ ៤៩,៤ ៥០,៨ ៥២,៣  ៥៣,៧ ៥៥,២  ៥៦,៦ ៥៨,១ ៥៩,៥ ៦១,០

៤.២ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ធានាថា កុមារានិង
កុមារី្រគប់រូបនឹងទទួល
បាននូវការអភិវ��ក្នុង
ភាពជាកុមារតូច ទាង
ការែថទាំនិងការអប់រ�
េនៅមេត្តយ�សិក� 
្របកបេដាយគុណភាព 
ស្រមាប់េ្រតៀមខ្លនួ្រគប់
្រគាន់សិក�េនៅក្រមិត
បឋមសិក� 

៤.២.១ ភគរយសិស�
ថន ក់ទី១បនឆ្លងកត់
កមមវធិីអបរ់កំុមរតូច
្រគបរ់ូបភព (ែបងែចក
�មេភទ) 

% ៦២,០  ៦៤,១ ៦៦,៣ ៦៨,៥ ៧០,៧ ៧២,៩ ៧៥,១ ៧៧,៣ ៧៩,៥ ៨១,៧  ៨៤,០ ៨៦,២  ៨៨,៤ ៩០,៦ ៩២,៨ ៩៥,០

៤.២.២ អ្រ�រមួៃនករ
សិក�េនមេត្តយយសិក� 

% ២១,០  ២២,៩ ២៤,៩  ២៦,៨  ២៨,៧  ៣០,៧ ៣២,៦ ៣៤,៥ ៣៦,៥ ៣៨,៤ ៤០,៣ ៤២,៣  ៤៤,២ ៤៦,១ ៤៨,១ ៥០,០
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

៤.៣ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ធានាការទទួលបានេស្មើ
ភាពគា�ស្រមាប់បុរស 
នងិ្រស្តី្រគប់របូ នវូការ  
បណ្ដុះបណា្ដលបេច្ចក
េទសមុខវិជា�ជីវៈនងិការ
សិក�េនៅក្រមិតឧត្តម
សិក� រួមទាង សាកល
វិទ�ល័យ 

៤.៣.១ អ្រ�រមួៃនករ
សិក�េន�ត្តមសិក� 
(�យុ១៨ ដល់២១ឆន )ំ 
�បង�ចក�មេភទ 

% ១៤,០  ១៦,៤  ១៨,៨  ២១,២  ២៣,៦  ២៦,០  ២៨,៤  ៣០,៨  ៣៣,២  ៣៥,៦  ៣៨,០  ៤០,៤  ៤២,៨  ៤៥,២  ៤៧,៦  ៥០,០ 

្របុស %                                

្រសី %                                

៤.៣.២ អ្រ�រួមៃនករ
សិក�កនុងកមមវធិីអប់របំ
េចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ 
(១៥ ដល់ ២៤ឆន )ំ 

% ០,០៣  ២,៤  ៤,៧  ៧,០  ៩,៤  ១១,៧  ១៤,០  ១៦,៣  ១៨,៧  ២១,០  ២៣,៣  ២៥,៧  ២៨,០  ៣០,៣  ៣២,៧  ៣៥,០ 

 ្របុស %                                

 ្រសី %                                

៤.៥ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
លុបបំបាត់គមា�តេយន
ឌ័រេនៅក្នុងវិស័យអប់រ� 
នងិធានាការទទួលបាន
ភាពេស្មើភាពគា�ក្នុងការ
អប់រ�្រគប់ក្រមិត នងិេនៅ
ក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដល
វិជា�ជីវៈស្រមាប់្រកុមជន
ងាយរងេ្រគាះ រួមទាង
្រកុមជនែដលបាត់បង់
សមត្ថភាពពលកម្ម 
្របជាជននិងកុមារែដល
រស់េនៅក្នុងសា�នភាព
ងាយរងេ្រគាះ 

៤.៥.១ សនទស�នយ៍ុគ
ភពេយនឌរ័ៃនអ្រ�
រមួៃនករសិក�េន
មធយមសិក�ប�មភូមិ 

សនទស�ន ៍ ១,១១  ១,១០  ១,១០  ១,០៩  ១,០៨  ១,០៧  ១,០៧  ១,០៦  ១,០៥  ១,០៤  ១,០៤  ១,០៣  ១,០២  ១,០១  ១,០១  ១,០ 

៤.៥.២ សនទស�ន ៍  
យុគភពេយនឌ័រៃន
អ្រ�រមួៃនករសិក�
េនមធយមសិក�
ទុតិយភូមិ 

សនទស�ន ៍ ១,០៨  ១,០៧  ១,០៧  ១,០៦  ១,០៦  ១,០៥  ១,០៥  ១,០៤  ១,០៤  ១,០៣  ១,០៣  ១,០២  ១,០២  ១,០១  ១,០១  ១,០ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

៤.៦ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ធានាថា យុវវ័យ្រគប់រូប 
និងសមាមា្រតភាគ
េ្រចើនៃន្របជាជនេពញ 
វ័យ ទាងបុរសនិង្រស្តី
សេ្រមចបាននូវលក្ខ
ខណ�អក្ខរភាព។ 

៤.៦.១ អ្រ�អកខរជន 
មនុស�េព�វយ័�យុ 
១៥ឆន េំឡងី  

% ៧៨,០ ៧៩,៦ ៨១,០ ៨២,៥ ៨៣,៩ ៨៥,៤ ៨៦,៩ ៨៨,៣ ៨៩,៨ ៩១,២ ៩២,៧ ៩៤,២ ៩៥,៦ ៩៧,១ ៩៨,៥ ១០០

៤.a កសាងនិងេធ្វើ��
្របេសើរេឡើងសមា�រៈ   
បរិកា្ខរអប់រ� ែដលេធ្វើ
��មានភាពែ្រប្របួល
ដល់កុមារអ្នកបាត់បង់
សមត្ថភាពពលកម្មនិង
េយនឌរ័ និងផ្តល់នវូ
សុវត្ថិភាព គា�នអំេពើ
ហិង� មាន បរិសា�ន
ៃនការសិក�្របកប
េដាយបរិយាបន្ននិងមាន
្របសិទ្ធភាពស្រមាប់
្របជាជន្រគប់រូប។ 

៤.a.១ សមម្រតៃន
��មេត្តយយសិក� 
��បឋមសិក� និង 
��មធយមសិក� 
ែដលមនឧបករណ៍
ទឹក�្អ តស្រមប់
បរេិភគ 

% ២៧,០ ៣០,០ ៣៤,១ ៣៧,៦ ៤១,១ ៤៤,៧ ៤៨,២ ៥១,៧ ៥៥,៣ ៥៨,៨ ៦២,៣ ៦៥,៩ ៦៩,៤ ៧២,៩ ៧៦,៥ ៨០,០

៤.a.២ សមម្រតៃន
��មេត្តយយសិក� 
បឋមសិក� និងមធយម
សិក� ែដលមនបងគន ់
អនម័យេ្របី្របស់ 

% ៥៧,០ ៦០,២ ៦៣,១ ៦៥,៩ ៦៨,៨ ៧១,៦ ៧៤,៤ ៧៧,៣ ៨០,១ ៨៣,០ ៨៥,៨ ៨៨,៦ ៩១,៥ ៩៤,៣ ៩៧,២ ១០០

៤.a.៣ ភគរយៃន
��បឋមសិក�និង
មធយមសិក�ែដលមនជ
្រមលស្រមបស់ិស�
ពិករ

% 0 ១,៣ ២,៧ ៤,០ ៥,៣ ៦,៧ ៨០,០ ៩,៣ ១០,៧ ១២,០ ១៣,៣ ១៤,៧ ១៦,០ ១៧,៣ ១៨,៧ ២០,០

៤.c ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បេង្កើន��បានេ្រចើនការ
ផ្គតផ់្គង្រគូបេ្រងៀន
ែដលមានគុណភាព រួម
ទាងតាមរយៈ កិច្ចសហ
្របតិបត្តិការអន្តរជាតិ
ស្រមាប់ការបណ្ដុះ

៤.c.១ ភគរយ្រគូបេ្រងៀន
េ���មេត្តយយសិក� 
បឋមសិក�មធយមសិក�
បឋមភូមិ និងមធយម
សិក�ទុតិយភូមិ ែដល
បនឆ្លងកត់ករបណ្តុ ះ
ប�្ត លនិងវ្រកឹតយករ  

% ៩៩,០ ៩៩,០ ៩៩,០ ៩៩,១ ៩៩,២ ៩៩,៣ ៩៩,៣ ៩៩,៤ ៩៩,៥ ៩៩,៦ ៩៩,៦ ៩៩,៧ ៩៩,៨ ៩៩,៩ ៩៩,៩ ១០០
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

បណា្ដល្រគូបេ្រងៀនេនៅ
ក្នងុ្របេទសកម្ពុជា 

៤.c.២ ភគរយ្រគូ  
មេត្តយយសិក�ែដល
មនគុណវុឌ�្រសប
�មស្តង�់�តិ  

% ៥៦,០ ៥៧,៦ ៥៩,២ ៦០,៨ ៦២,៤ ៦៤,០ ៦៥,៦ ៦៧,២ ៦៨,៨ ៧០,៤ ៧២,០ ៧៣,៦ ៧៥,២ ៧៦,៨ ៧៨,៤ ៨០,០

៤.c.៣ ភគរយ្រគូ
បឋមសិក�ែដលមន
គុណវុឌ�្រសប�ម 
ស្តង់��តិ

% ៦១,០ ៦២,៩ ៦៤,៩ ៦៦,៨ ៦៨,៧ ៧០,៧ ៧២,៦ ៧៤,៥ ៧៦,៥ ៧៨,៤ ៨០,៣ ៨២,៣ ៨៤,២ ៨៦,១ ៨៨,១ ៩០,០

៤.c.៤ ភគរយ្រគូ
មធយមសិក�ែដលមន
គុណវុឌ�ិ្រសប�ម     
ស្តង់��តិ

% ៣២,០ ៣៤,៥ ៣៤,១ ៣៩,៦ ៤២,១ ៤៤,៧ ៤៧,២ ៤៩,៧ ៥២,៣ ៥៤,៨ ៥៧,៣ ៥៩,៩ ៦២,៤ ៦៤,៩ ៦៧,៥ ៧០,០

៤.c.៥ ភគរយ្រគូ
បេ្រងៀនែដលបន
ទទួលករបណ្តុ ះ
ប�្ត លវ្រកឹតយករ 

% ២,០ ៣,៩ ៥,៧ ៧,៦ ៩,៥ ១១,៣ ១៣,២ ១៥,១ ១៦,៩ ១៨,៨ ២០,៧ ២២,៥ ២៤,៤ ២៦,៣ ២៨,១ ៣០,០

ЮýŲЮţ◦Б̣ : ₤ЮŪņşЁŏģĕ₤ņļĮЮŎĕűњũ ĕЊ₣ĮŪ₣Е₣ļĮΒ₣сΖşũĠ₤сū₤ŉБĕЊ₣ НŌũВŪÐĠсũРĠ

៥.១ បញ្ចប់រាល់ទ្រមង់
ៃនការេរីសេអើង្របឆាង
នឹង្រស្តីនងិកុមារី េនៅ
្រគប់ទកីែន្លង។ 

៥.១.១. ចំនួនចបប់
េគលនេយបយ
ែផនករនិង្រកបខណ័្ឌ
គតិយុត្ត ស្រមប់េលីក
កមពស់ករអនុវត្តនិង
�ម�ន ្រតួតពិនិតយករ
េលីកកមពស់សមភព 
េយនឌរ័និងករមិនេរសី
េអីងេភទ 

ចំនួន ៥0 
(២០១៦) 

៥០ ៥៥ ៥៥ ៦០ ៦០
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

៥.២ លុបបំបាត់រាល់
ទ្រមងៃ់នអំេពើហិង�េលើ
្រស្តីនិងកុមារី េនៅទី
សាធារណៈនិងទីែន្លង
ឯកជននានា រួមទាំង
ការជួញដូរ ការេធ្វើអាជីវ
កម្មផ្លូវេភទនិងអាជីវកម្ម
េផ�ងេទ�ត។ 

៥.២.១ សមម្រតរបស់
្រស្តីនិងេកមង្រសី ែដល
មន�យុ១៥ឆន េំឡងី 
ែដលធ្ល បទ់ទួលរងនូវ
អំេពីហងិ�េលី�ងកយ 
ផ្លូវេភទ ឬផ្លូវចិត្ត ពីៃដគូ
បចចុបបនន ឬអតីត កនុង 
រយៈេពល១២ែខចុង
េ្រកយ ែបងែចក�ម
ទ្រមងៃ់នអំេពហីងិ�និង
�ម�យុ។ 

% ៣០,០ 
(២០១៦) ៣០,៨  ៣០,០     ២៨,០     ២៥,០  ២៥,០ 

 ៥.២.២ សមម្រតរបស់
្រស្តីនិងេកមង្រសី ែដល
មន�យុ១៥ឆន េំឡងី 
ែដលធ្ល បទ់ទួលរងនូវ
អំេពីហងិ�េលី ផ្លូវេភទ
ពីអនកមិនែមនជៃដគូកនុង
រយៈេពល១២ែខ ចុង
េ្រកយ ែបងែចក�ម
�ម�យុ។ 

% 
០,១ 

(២០១៦) 
០,១     ០,០៨     ០,០៦    ០,០៥ 

៥.៣ លុបបំបាត់រាល់ 
ទេង្វើែដលមានេ្រគាះ
ថា�ក់ ដូចជាការបង្ខំ
កុមារ��េរ�បអាពាហ៍
ពិពាហ៍ និងការេធ្វើ��
មានរបួសសា�ម្របដាប់
បន្តពូជ។ 

 

៥.៣.១ សមម្រតរបស់
្រស្តី�យុពី២០ដល់l២៤
ឆន ែំដលបនេរៀបករឬ
រស់េនជមួយគន មុន
�យុ១៨ឆន  ំ % ១,៩ 

(២០១៦) 
 

១,៩  
 

១,៨     
 

១,៧     ១,៦  ១,៦ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

៥.៤. ទទួលសា្គល់និង
ផ្តល់តៃម្លដល់ការងារផ្ទះ
េដាយមិនមានកៃ្រម 
តាមរយៈ ការផ្តល់េសវា
សាធារណៈ េហដា�
រចនាសម្ព័ន្ធ និងេគាល
នេយាបាយគាពារ
សង្គម និងេលើកកម្ពស់
ការរួមចំែណកទទួល
ខុស្រតូវ��បានសមរម� 
េនៅក្នុងសង្គម្រគសារ
និងសង្គមជាតិ។ 

៥.៤.១.ចំនួនវធិនករ
ផ្លូវចបបន់ិងេគលនេយ
បយែដលេ�ះ្រ�យ
និងទទួល�គ ល់នូវតុលយ
ភពជីវតិនិងករងរ 
(ករងរផទះនិងករងរ
ែថទែំដលមិនមន
កៃ្រម) និងេលីកកមពស់
ករទទួលបន កន់ែត
េ្រចីននូវករងរសមរមយ
ស្រមប្រស្ត ី

ចំនួន ៥ 
(២០១៦) ៥ ៧ ៩ ១០

៥.៥ ធានាការចូលរួម
េពញេលញនិងមាន្រប
សិទ្ធភាពរបស់្រស្តី និង
មានឱកាសដូចគា�ក្នុង
ភាពជាអ្នកដឹកនាេនៅ
្រគប់ក្រមិតៃនការេធ្វើ
េសចក្តីសេ្រមចក្នុង      
វិស័យនេយាបាយ 
េសដ្ឋកិច្ច និងជវីិតជា
សាធារណៈ 

៥.៥.១ សមម្រត
�សន�របស់្រស្តីេនកនុង
�� បន័នីតិបបញញត្ត ិ 

% 
១៧,៨១ 

(២០១៦) ១៧,៨១ ២៥,០ ៣០,០ ៣៥,០ ៣៥,០

៥.៥.២ សមម្រត្រស្តី
ជរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ 
និងអនុរដ្ឋេលខធិករ  

% 
១៦,២៧ 

(២០១៦) ១៦,២៧ ២១,០ ២៦,០ ៣១,០ ៣១,០

៥.៥.៣ សមម្រតៃន
្រស្ដីជសមជិក្រកុម្របឹ
ក��ុ ំសងក ត់ % 

១៦,៧៥ 
(២០១៧) 

១៦,៧៥ ២៥,០ ៣០,០ ៣០,០

៥.៦ ធានាការទទួល
បានសុខភាពផ្លូវេភទ
និងសុខភាពបន្តពូជ 
និងសិទ្ធិបន្តពជូជា 
សកលដូចបានឯកភាព
េដាយែផ្អកេលើកម្មវិធី
សកម្មភាព

៥.៦.១ សមម្រតៃន
្រស្តី�យុពី១៥ដល់៤៩
ឆន  ំែដលសេ្រមចចិត្ត
េ�យខ្លួនឯងពក់ព័នធ
េទនឹងករេ្របី្របស់   
មេធយបយពនយរ
កំេណីត និងករែថទំ
សុខភពបន្តពូជ។ 

% 
៥៧,៦ 

(២០១៦) ៥៧,០ ៧៧,០ ៧៩,០ ៨១,០ ៨៣,០
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

របស់សន្និសីទអន្តរជាតិ
ស្តីពី្របជាជននិងការ
អភិវឌ� និងែផនការ 
សកម្មភាពទី្រកុង
េប៉កាង និងឯកសារ
ពាក់ព័ន្ធនានា។

៥.៦.២ ចំនួនចបប ់
េគលនេយបយ
ែផនករនិងលិខិត
បទ�្ឋ នគតិយុត្តែដល
ធនឲយ្រស្តី្រគប់រូបមន
លទធភពទទួលបន
ព័តម៌នករអបរ់នំិង  
េស�សុខភពបន្តពូជ 
និងសុខភពផ្លូវេភទ។ 

ចំនួន ១០ 
(២០១៦) ១០ ១២ ១៥ ១៨ ២០

៥.C អនុម័តនិងព្រងឹង
េគាលនេយាបាយនិង
បទដា�នគតិយុត្តនានា
ស្រមាប់េលើកកម្ពស់
សមភាពេយនឌ័រ និង
បេង្កើនភាពអង់អាចដល់
្រស្តីនិងកុមារី េនៅ្រគប់
ក្រមិត 

៥.c.១.  ចំនួនៃន្រកសួង
�ថ ប័នែដលមន្របព័នធ
�ម�ន និងវភិជថវកិ
ស្រមបេ់លីកកមពស់សម
ភពេយនឌ័រនិងករ 
ព្រងឹងភពអង់�ចដល់
្រស្តី 

ចំនួន ៣ ៥ ៩ ៩ 

៥.c.២ ចំនួន្រកសួង   
�ថ បន័ ែដលបនអនុវត្ត
ែផនករយុទធ�្រស្ត
ប្រញជ បេយនឌរ័ 

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

ЮýŲЮţ◦Б̀ : ēĜЁŏŌĕ◦ЕĕЊ₣ΒĜņњŎ ĕЊ₣ŁũŪÐĠсŪÐ₣◦ЕĕЊ₣ΒĜņњŎŪĠĠЮŢŎşБũļĮ ₤ŪŌĠсŪĠďĄĕŪÐĠсũРĠ 
៦.១ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
សេ្រមចនូវការទទលួ
បានសាកលកម្មនិង
សមធម៌នូវសុវត្ថិភាព
និងសម្រសបទឹក
បរេិភាគស្រមាប់្របជា
ជនទាងអស់។

៦.១.១ សមម្រតៃន
្របជជនកមពុជរស់េន
កនុងតំបន់ទី្របជុំជនែដល
ទទួលបនករេ្របី្របស់
េស�ផគតផ់គង់ទឹក�្អ ត
្របកបេ�យសុវតថភិព 

% 
៨៣,០ 

(២០១៦)
៨៣,៥ ៨៤,០ ៨៥,០ ៨៧,០ ៨៩,០ ១,០ ៩៣,០ ៩៥,០ ៩៧,០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០

៦.១.២ សមម្រតៃន
្របជជនេនតំបន់ជន
បទែដលេ្របី្របស់េស�
ផគតផ់គង់ទឹកបរេិភគ
េ�យសុវតថិភព 

% ១៦,០ ១៦,០ ១៨,០ ២១,០ ២៣,០ ២៦,០ ២៨,០ ៣០,០ ៣៣,០ ៣៥,០ ៣៨,០ ៤០,០ ៤២,០ ៤៥,០ ៤៧,០ ៥០,០
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

៦.២ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
សេ្រមចនូវការទទលួ
បាន្រគប់្រគាន់នងិសម
ធម៌នវូអនាម័យ ស្រមាប់ 
្របជាជន្រគបរ់ូប នងិ
បញ្ចប់ការបេនា�របង់េនៅ
េ្រកៅបង្គន់េផា�តការយក
ចិត្តទកុដាក់េលើត្រមូវ
ការរបស់្រស្តីនិងកមារី 
នងិ្របជាជនែដលរស់
េនៅក្នុងសា�នភាពងាយ
រងេ្រគាះ។ 

៦.២.១ សមម្រតៃន
្របជជនេនតំបន់ជន
បទ ែដលេ្របី្របស់េស�
្រគប្រគងេស��នម័យ 
រមួទងំ ឧបករណ៍�ង
សម្អ តៃដ ទឹក និង�ប៊ូ 

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

៦.៣ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
េធ្វើ��្របេសើរេឡើងគុណ
ភាពទឹក េដាយកាត់
បន្ថយការបំពុល លុប
បំបាត់ការេបាះបង់
ស្រមាម និងកាត់បន្ថយ 
��េនៅក្រមតិទាបបំផុត
ៃនការេបាះបង់េចាល
សមា�រៈនិងសារធាតុ
ជាតិគីមីែដលមាន
េ្រគាះថា�ក់ កាត់បន្ថយ
��េនៅ�ក់កណា្ដល
សមាមា្រតៃនសំណល់
រាវែដលមិនបានសមា�ត 
និងបេង្កើន��បានេ្រចើន
វត្ថុធាតេុដើមកេកើតេឡើង
វិញ នងិការេ្របើ្របាស់
េឡើងវិញ្របកបេដាយ
សុវត្ថិភាពជាសកល។ 

៦.៣.១ សមម្រតៃន 
សំណល់�វែដលបន  
សម្អ ត្របកបេ�យ 
សុវតថិភព។ 

% ១២,០ ១៥,០ ១៩,០ ១៩,០ ២៣,០ ២៣,០ ២៧,០ ២៧,០ ៣១,០ ៣៥,០ ៣៥,០ ៣៨,០ ៣៨,០ ៤២,០ ៥០,០  
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

៦.៤ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
កាត់បន្ថយ��បានេ្រចើន

នូវលំហូរហិរញ្ញវត្ថុនិង
េ្រគឿងសពា�វុធខុស
ច�ប់ ព្រងឹងការបាន

ដូចេដើមវិញ និងការ
ទទួលបានមកវិញនូវ
អចលន្រទព�ែដល្រតវូ
បានលួច និង្របយុទ្ធ
្របឆាំងនងឹអង្គការ   
ឧ្រកឹដ្ឋកម្ម្រគប់ទ្រមង ់

៦.៤.១ ្រតឹមឆន ២ំ០២៥ 
្របជជនកមពុជ្រគបរ់ូប
េនទី្របជុំជនទទួលបន
ទឹក�្អ តេ្រប្របស់្របក
បេ�យចីរភព គុណ
ភពល្អ និងតៃម្លសមរមយ % 

៨៣,០ 
(២០១៦) 

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

៦.a ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ព្រងីកកចិ្ចសហ្របតិបត្តិ
ការអន្តរជាតិ នងិគា្រទ
ការកសាងសមត្ថភាព
ដល់បណា្ដ្របេទស      
កំពងុអភិវ�� ក្នងុកម្មវិធី
និងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ
នឹងទឹកនិងអនាម័យ រួម
ទាងបេច្ចកវិជា�្របមូល
ទឹក បន�បទឹកៃ្រប
្របសិទ្ធភាពទឹកសមា�ត
សំណល់រាវ ែកៃច្ននងិ
េ្របើ្របាស់េឡើងវិញ។ 

៦.a.១ ទំហហំរិញញបប
ទនសហ្របតិបត្តិករ
ែដលពកព់័នធេទនឹង
ទឹក�្អ តនិងអនម័យ 
ែដលជែផនកៃនែផនករ
ចំ�យស្រមបស្រមួល
េ�យរ�្ឋ ភិបល េធៀប
នឹង ផ.ស.ស. 

% 
ៃន 

ផ.ស.ស. 

០,១៤ 
(២០១៦

) 

០,១៤ ០,១៣ ០,១២ ០,១១ ០,១១ ០,១០ ០,០៩ ០,០៩ ០,០៨ ០,០៨ ០,០៧ ០,០៧ ០,០៦ ០,០៦ ០,០៦
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

ЮýŲЮţ◦Б́ : ēĜЁŏ◦◦УŲģĕ▫ņĮŲЯřŲŌĕŲ š‗кĠЮşĆЮ◦₤◦еЮĕЧĠ ŪĠĠЮŢŎşБũļĮ ΖşЮĄЩď сģĕ ĕЊ₣Ōĕĳаņų₤ņũņŏ ₤ŪŌĠсŪĠďĄĕŪÐĠсũРĠ

៧.១ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ធានាការទទួលបានជា
សាកលនូវេសវាថាម
ពលទំេនើប  អាចទុក
ចិត្តបាន និងតៃម្ល   
សមរម� 

៧.១.១ សមម្រតៃន 
្របជជនែដលទទួល 

បនអគគសិនេី្របី្របស់។ 
លាននាក់ ៧,៧៤  ៩,២១  ៩,៤៩  ៩,៧៧  ១០,០៦ ១០,៣៤ ១០,៦៣ ១០,៩២ ១១,២១  ១១,៥០ ១១,៧៨  ១២,៥  ១២,៣៣  ១២,៦១  ១២,៩០ 

១៣,១៦ 

៧.១.២ សមម្រត
ៃន្របជជនែដលពឹង 
ែផ្អកជចមបងេលីបេចចក
វទិយនិងឥនធន��្អ ត 

លាននាក់ ៦,១៦  ៦,០៧  ៦,០៧  ៦,០៨  ៦,០៩  ៦,១០  ៦,១០  ៦,១២ ៦,១៣  ៦,១៥  ៦,១៥  ៦,១៦  ៦,១៧  ៦,១៨  ៦,១៩  ៦,២០ 

៧.២ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០    
ប េង្កើនចែំណកៃនថាម
ពលកេកើតេឡើងវិញក្នុង
ថាមពលច្រមុះជា
សាកល 

៧.២.១ សមម្រតៃន
ថមពលកេកីតេឡងីវញិ
កនុងថមពលែដលេ្របី
្របស់សរុប។ 

Mtoe ២ ៣៧៥,៤ ២ ៤៩៨,៦ ២ ៦២១,២ ២ ៧៥០,១ ២ ៨៨៥,៥ ៣០៣១,២ ៣ ១៨៤,៥ ៣ ៣៤៦,១ ៣ ៥១៦,៣ ៣ ៦៩៥,៧ ៣ ៨៩២,៤ ៤ ១០០,២ ៤ ៣១៩,៩ ៤ ៥៥២,១ ៤ ៧៩៧,៧ ៥ ០៦៦,២

៧.៣ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បេង្កើនេទ្វដងៃនអ្រតាេធ្វើ
��្របេសើរេឡើងនវូ្រប 
សិទ្ធភាពថាមពលជា
សកល

៧.៣.១ សមម្រតៃន
ថមពលបឋមេធៀបនឹង
ផលិតផលកនុង
្រសុកសរុប 

% ០,៣៩ ០,៣៨ ០,៣៧ ០,៣៧ ០,៣៦ ០,៣៦ ០,៣៦ ០,៣៥ ០,៣៥ ០,៣៤ ០,៣៤ ០,៣៤ ០,៣៣ ០,៣៣ ០,៣៣ ០,៣២ 

ЮýŲЮţ◦Б៨ : ēĜ еЮ‗ЧĕЮ₤řť ЊşĆŪĠĠЮŢŎşБũļĮĕЊ₣ĠũЋŗĠĕĖ ŌĕņНŠũĠũЮĮŀЮŲŀĕЊ₣ĩŲЊĳļĮ ĕЊ₣ŌĕŁũİũ₤ņũņŏ₤ŪŌĠсŪĠďĄĕŪÐĠсũРĠ

៨.១ េធ្វើ��មានស្ថិរភាព 
កំេណើនេសដ្ឋកចិ្ច
ស្រមាប់មនុស�មា�ក់��
្រសបតាមលក្ខខណ�
ជាតិ ជាពិេសស
កំេណើនផលិតផលក្នុង
្រសុកសរុប្របចាឆា�ំ
យាងតិច ៧% 
េនៅកម្ពុជា។ 

៨.១.១ អ្រ�កំេណីន
្របចឆំន ផំលិតផលកនុង
្រសុកសរុបពិត ស្រមប់
មនុស�មន ក់ 

% ៧,០ ៧,០ ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០  ៧,០ 



 ŪĠŠњ‗Ź ЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮņįОď ƯƠờ-ƯƠưƠ  
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 
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៨�២ សេ្រមច���ន  
ផលិតភាពេសដ្ឋកចិ្ចក
្រមិតខ្ពស់ជាងមុន តាម
រយៈ ការេធ្វើពពិិតកម្ម 
ការបេង្កើនក្រមិតបេច្ចក
វិទ�នងិនវានវុត្តន៍ រមួ
ទាងតាមរយៈ ការេផា�ត
ការយកចិត្តទកុដាក់េលើ
តៃម្លបែន្ថមខ្ពស់ និង
វិស័យនានាែដល  ផ្តល់
ការងារេធ្វើេ្រចើន។ 

៨.២.២ អ្រ�កំេណីន
ៃនករចុះបញជ ីពណិជជ
កមម ករចុះបញជ ីម៉ក 
ករេចញវញិញ បនប្រត
បញជ ក្របភពេដីមទំនិញ 
េ�យស្វ័យ្របវត្តិកមម  

                 

៨.២.២.១ អ្រ�
កំេណីនៃនករចុះបញជ ី
ពណិជជកមម េ�យ
ស្វ័យ្របវត្តកមម 

% ២២២,៣ ១៦៥,៣ ១៧៧,០៥ ១៨១,៧៥ ១៨៣,៣២ ១៨៣,៨៩ ១៨៦,៣៥ ១៨៨,០២ ១៨៩,៥៩ ១៩១,១៦ ១៩៣,៧៣ ១៩៤,៣០ ១៩៥,៨៧ ១៩៧,៤៤ ១៩៩,០១ ២០០,៥៨ 

៨.២.២.២ អ្រ�
កំេណីនៃនករចុះបញជ ី
ម៉កេ�យស្វ័យ្របវត្ត
កមម 

% ២២៥,៤៧ ១៨៧,១៧ ១៩០៦៣ ១៨៩,៨៥ ១៨៩,៥៩ ១៨៩,៣២ ១៨៩,០៦ ១៨៨,៨០ ១៨៨,៥៤ ១៨៨,២៧ ១៨៨,០១ ១៨៧,៧៥ ១៨៧,៤៩ ១៨៧,២២ ១៨៦,៩៦ ១៨៦,៧០ 

 ៨.២.២.៣ អ្រ�
កំេណីនៃនករេចញ
វញិញ បនប្រតបញជ ក់
្របភពេដីមទំនិញ 
េ�យស្វ័យ្របវត្តកមម 

% ២១០,០០ ២២១,៩៣ ១៩៩,៨៦ ២១៧,១៣ ២២២,៨៩ ២២៨,៦៤ ២៣៤,៤០ ២៤០,១៦ ២៤៥,៩២ ២៥១,៦៧ ២៥៧,៤៣ ២៦៣,១៩ ២៦៨,៩៥ ២៧៤,៧០ ២៨៩,៤៦ ២៨៦,២២ 

 ៨.២.៣ ករែកៃចនឬ
អភិវ�� ផលិតផល ទងំ
ទំនិញនិង េស�កមមឲយ
អស់សក្ត នុពល �ម
ទស�នទនៃនករ 
ជំរុញចលនភូមិ១ផលិត
ផល១ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

៨.២.៣.១ ចំនួន្របេភទ
ផលិតផលទំនិញនិង 
េស�កមម ែដលបនែក
ៃចនឬអភិវ��និងបន
បញចូ លេទកនុងករជរំុញ
ចលនភូមិ១ផលិតផល១ 

ចំននួ
្របេភទ

ផលិតផល 

៧៥ 
(២០១៨) ៧៥ ១២៥ ១៧៥ ២០០ ២២៥ ៣០០ ៥០០

៨.២.៣.២ ចំនួន្របេភទ
ផលិតផលទំនិញនិងេស� 
ែដលបនែកៃចនឬអភិវ�� 
េហយី្រតូវបនេលីក
កំពស់ស្តង�់�មទស�
នទន ភូមិ១ផលិតផល
១ ពីក្រមិតទបេទខពស់ 

ចំននួ្រប
េភទផលិត

ផល 

៥០, 
(២០១៩) ៥០ ៧៥ ១០០ ១២៥ ២០០ ៣៥០

៨.៣ េលើកកម្ពស់
េគាលនេយាបាយ
ត្រមង់ទិសការអភិវ�� 
ែដលគាំ្រទសកម្មភាព 
ផលិតកម្មបេង្កើតការងារ
សមរម�សហ្រ�ិនភាព 
កាែកៃច្ននងិនវានុវត្តន៍ 
និងេលើកទកឹចតិ្តក្នងុការ
បេង្កើតនងិកំេណើនសហ
្រគាសមី្រកូ តូច នងិ
ម��ម រួមទាង 
តាមរយៈ ការទទលួ
បានេសវាហិរញ្ញវត្ថ ុ

៨.៣.១ អ្រ�កំេណីន
ៃនចំនួន្រកុមហ៊ុនចុះ
បញជ ីជសមជិកសភ
ពណិជជកមម  

% 

៨.៩ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បេង្កើតនិងអនុវត្តេគាល
នេយាបាយ ស្រមាប់
េលើកកម្ពស់េទសចរណ៍
្របកបេដាយចីរភាព 
ែដលបេង្កើតការងារនិង
េលើកកម្ពស់វប��ម៌និង

៨.៩.១ ភគរយៃនកររមួ
ចំែណកេ�យ�ទ ល់ពី    
វសិ័យេទសចរណ៍េទកនុង
ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប 

% 
១២,៥ 

(២០១៦) ១២,៥ ១២,៨ ១២,៨ ១៣,០ ១៣,៥ ១៣,០ ១៣,០ ១២,៨ ១៣,០ ១៣,០ ១៣,០ ១៣,០ ១៣,០ ១៣,២ ១៣,៥

៨.៩.២ សមម្រតៃន
ចំនួនកមមករនិេយជិត 
េធ្វីករកនុងវសិ័យេទស 

% 
៧,០ 

(២០១៦) ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,៥ ៧,៥ ៧,៥ ៧,៥ ៧,៥ ៨,០ ៨,៦ ៩,០ ១០,០ ១១,០ ១១,០
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

ផលិតផលក្នុង្រសុក។ ចរណ៍និងចំនួនអនកេធ្វកីរ
សរុប  

៨.a បេង្កើនហិរញ្ញប�
ទានស្រមាប់គា្រទវិស័យ 
ពាណិជ្ជកម្មស្រមាប់    
្របេទសកម្ពុជា រួមទាង
តាមរយៈ្រកបខ័ណ�
េលើកកម្ពស់ការេធ្វើ
សមាហរណកម្មស្រមាប់
ជំនួយបេច្ចកេទស
ពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម

៨.a.១  ករេប្តជញ  និង  
ផ្តល់ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តិករ
ស្រមបវ់សិ័យពណិជជ
កមម។ %ៃន 

ផ.ស.ស. 
០,០១៨ 

(២០១៦)
០,០១៨ ០,០១៧ ០,០១៦ ០,០១៥ ០,០១៤ ០,០១៣ ០,០១២ ០,០១២ ០,០១១ ០,០១០ ០,០០៩ ០,០០៩ ០,០០៨ ០,០០៨ ០,០០៨

ЮýŲЮţ◦Б៩ :  ⅜₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċЯřŲĊĕсĕЕ₣ĠЯŪņĠŪņФŲΖŁ₤ēĳН  ЮŲЧņį₤сΧ₤⅝ Р̈́ĠĕБŎņŊŪĠĠЮŢŎşБũļĮĕЊ₣ĠũЋŗĠĕĖĕЊ₣ЮŲЧņį₤сĕǻĕНŷĳŉĕч

៩.១ អភិវ��េហដ្ឋរចនា
សម្ព័ន្ធែដលមានគណុ
ភាព អាចេជឿជាកបាន 
ធន់នងឹការែ្រប្របួល   
អាកាសធាតុនិងចីរ ភាព  
រួមទាង េហដា�រចនា
សម្ព័ន្ធតំបន់នងិឆ្លង
កាត់្រពែំដន្របេទស 
េដើម�ីគា្រទដល់ការអភិ
វ��េសដ្ឋកិច្ចនងិេលើក
កម្ពស់ក្រមតិជវីភាពរស់
េនៅរបស់្របជាជន ជា
មួយនឹងការេផា�តការ
យកចតិ្តទកុដាកេ់លើ
ការទទួលបានេដាយ
សមរម�នងិសមធម៌
ស្រមាប់្របជាជន្រគប់   
រូប 

៩.១.១ បរមិណទំនិញ
ឆ្លងកតែ់ផ្របចឆំន  ំ

កំពង់ែផស្វយត័្រកុង
្រពះសីហនុ 

ពាន់េតាន ៤ ០៩០ ៤ ២៩៤ ៤ ៥០៩ ៤ ៧៣៤ ៤ ៩៧១

កំពង់ែផស្វយត័ភនំេពញ ពាន់េតាន ២ ០៩០ ២ ៦០០ ២ ៧៥០ ២ ៨៨០ ២ ៩៣០
៩.១.២ ចំនួនអនកដំេណីរ
�ម�កស (កនុង្រសុក
និងអន្តរជតិ) 

នាក់ 
៦ ០៤២ 
៤៨៤

៦ ៦២៤ 
៨១៦ 

៧ ៣១០ 
០៧៨ 

៨ ០៦៩ 
២២៤ 

៨ ៩១០ 
២៨៨ 

៥៩ ៨៤២ 
១៨១

១០ ៨៧៤ 
៧៨៥ 

១២ ០១៩ 
០៥៩

១៣ ២៨៧ 
១៥៦

១៤ ៦៩២ 
៥៥១

១៦ ២៥០ 
១៩០ 

១៧ ៩៧៦ 
៦៤៧ 

១៩ ៨៩០ 
៣០៣

២២ ០១១ 
៥៣៩ 

២៤ ៣៦២ 
៩៦០ 

២៦ ៩៦៩ 
៦៣៣

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

ផ្លូវ�កសអន្តរជតិ នាក់ ៥ ៦០៦ 
៣១៧ 

៦ ២០១ 
៣៣៨

៦ ៨៧៧ 
២៨៤ 

៧ ៦២៦ 
៩០៨ 

៨ ៤៥៨ 
២៤១ 

៩ ៣៨០ 
១៨៩ 

១០ ៤០២ 
៦៣០ 

១១ ៥៣៦ 
៥១៦ 

១២ ៧៩៣ 
៩៩៦ 

១៤ ១៨៨ 
៥៤២ 

១៥ ៧៣៥ 
០៩៣ 

១៧  ៤៥០ 
២១៨ 

១៩ ៣៥២ 
២៩២ 

២១ ៤៦១ 
៦៩២

២៣ ៨០១ 
០១៦

២៦ ៣៩៥ 
៣២៧ 

៩.១.៣ បរមិណទំនិញ
ដឹកជញជូ ន(កនុង្រសុកនិង
អន្តរជតិ) 

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

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

បរមិណទំនិញដឹកជញជូ ន 
េចញចូលកនុង្របេទស េតាន ៣៦ ៨៩៨ ៤៦ ៣០៨ ៥៣ ៨៥៦ ៦២ ៦៣៥ ៧២ ៨៤៤ ៨៤ ៧១៨ ៩៨ ៥២៧ ១១៤ ៥៨៧ ១៣៣ ២៦៤ ១៥៤ ៩៨៦ ១៨០ ២៤៩ ២០៩ ៦៣០ ២៤៣ ៨០០ ២៨៣ ៥៣៩ ៣២៩ ៧៥៦ ៣៨៣ ៥០៦
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

៩.២ េលើកកម្ពស់
�ស�ហូបនីយកម្ម
្របកបេដាយបរិយាបន្ន
និងចរីភាព និង្រតឹមឆា�ំ
២០៣០ បេង្កើន���ន
េ្រចើន �ស�ហកម្ម
ែដលរួមចំែណកបេង្កើត
ការងារនិងផលិតផល
ក្នុង្រសុកសរុប ��្រសប
តាមកាលៈេទសៈជាតិ 
និងបេង្កើនការរួម
ចែំណកេនះេទ្វដង 
េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទស
ែដលមានការអភិវ��
តិចតចួ។ 

៩.២.១ សមម្រតៃន
ចំនួននិេយជិតកមពុជ
កនុងវសិ័យ សហ្រគស
កមមន្ត�ល េធៀបនឹង
ចំនួនករងរសរុបកនុង
្របេទស។ 

% 
១០ 

(២០១៦) 
១០ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ 

៩.៥ េលើកកម្ពស់ការ
្រសាវ្រជាវវិទ�សា�ស្ត 
បេង្កើនសមត្ថភាពបេច្ចក
វិទ�របស់វិស័យ�ស�
ហកម្មេនៅ្រគប់្របេទស 
ជាពិេសស បណា្ដ្រប
េទសកំពុងអភិវ�� ក្នុង
េនាះ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
េលើកទឹកចិត្តនវានុវត្តន៍ 
និងបេង្កើនចំនួនៃន
ពលករ ្រសាវ្រជាវនិង
ការអភិវ��ក្នុង្របជាជន
១លាននាក់ និងការ 
ចំណាយដល់ការ្រសាវ
្រជាវនិងការអភិវ��ែផ្នក
សាធារណៈនិងឯកជន 

៩.៥.១ សមម្រតៃន
ចំ�យេលីករ្រ�វ
្រជវនិងអភិវ��េធៀប
នឹងផលិតផលកនុង្រសុក
សរុប 

% 
០,១២ 

(២០១៦) ០,១២ ០,១៣ ០,១៤ ០,១៦ ០,២០ ០,២៣ ០,៣០ ០,៤៤ ០,៦៦ 
១,០០ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

៩.a ស្រមបស្រមួល
��មានការអភិវ��
េហដា�រចនាសម្ព័ន្ធែដល
មានភាពបន�ំ និង
្របកបេដាយចីរភាព 
េនៅក្នុង បណា្ដ្របេទស
កំពុងអភិវ���មរយ�
ការេលើកកម្ពស់ការ
គា្រទហិរញ្ញវត្ថុ បេច្ចក
វិទ�និងបេច្ចកេទសដល់  
បណា្ដ្របេទសេនៅទ្វីប
អា្រហ្វិក បណា្ដ្របេទស
ែដលមានការអភិវ��
តិចតចួ បណា្ដ្របេទស
ែដលពុំមាន្រពំែដន
ជាប់សមុ្រទកំពុងអភិ
វ��និងបណា្ដរដ្ឋែដន
េកាះ តូចៗកំពុងអភិ
វ��� 

៩.a.១ ករគ្រទផ្លូវករ
សរុបពីអន្តរជតិ(ជំនួយ
អភិវឌ�ន៍ផ្លូវករនិង
លំហូរផ្លូវករេផ�ងេទ�ត) 
ដល់ករក�ងនិងជួស
ជុលេហ�្ឋ រចនសមព័នធ 

% 

ៃនផ.ស.
ស. 

១,៦៥ 
(២០១៦) 

១,៦៥ ១,៥៤ ១,៤៤ ១,៣៤ ១,២៥ ១,១៨ ១,១១ ១,០៤ ០,៩៧ ០,៩១ ០,៨៥ ០,៨០ ០,៧៦ ០,៧១ ០,៦៨ 

៩.c  បេង្កើន��បាន
េ្រចើនការទទួលបាន    
បេច្ចកវិទ�ព័ត៌មាននិង
ទូរគមនាគមន៍ និងខិតខំ
្របឹងែ្របង ផ្តល់នូវការ
ទទលួបាន��បានសម
រម�នងិជាសកលនូវ 
េសវាអុិនេធើែណតេនៅ
្របេទសកម្ពុជា ្រតឹមឆា�ំ
២០២០ 

៩.c.១ សមម្រតៃន
្របជជនេ្របី្របស់     
ប�្ត ញអុិនេធីែណត 
(ចល័តនិងអចល័ត) 

% ១៣៥,៣៥ ១២៧,៤៤ ១១៤,៧៤ ១១៥,៨៩ ១១៧,០៥ ១២២,៩០ ១២៤,១៣ ១២៥,៣៧ ១២៦,៦២ ១២៧,៨៩ ១២៩,១៧ ១៣០,៤៦ ១៣១,៧៧ ១៣៣,០៨ ១៣៤,៤១ ១៣៥,៧៦ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

ЮýŲЮţ◦БơƠ : ŁĳсĠĕ□ŎŷЋ₤ņļĮЮĝĖО₣ŪĠЮ◦₤ĕЊ₣ Ė О₣şеЮ₧ņĠ₧ŉ ŪĠЮ◦₤ĜĜ
១០.១ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០
សេ្រមច��បានចណំូល
របស់្របជាជនចនំនួ 
៤០% ៃន្របជាជន
ទាងអស់ ែដលមាន
ចំណូលទាបជាងេគនវូ
កំេណើនជាបន្តបនា�ប់
និងេដាយចីរភាពក្នុង
អ្រតាខ្ពស់ជាងក្រមតិ
ម��មរបស់ជាតិ។

១០.១.១ �្រ�ៃនករ
ចំ�យ/ករេ្របី្របស់ 
ឬចំណូលរបស់្រគួ�រ
ស្រមប់មនុស�មន ក់  
កនុងចំេ�ម្របជជន
៤០ភគរយែដលមន
ចំណូលទបជងេគ 
េធៀបនឹងករចំ�យ
/ករេ្របី្របស់ ឬចំណូល
មធយមរបស់្របជជន។ 

% 
៥,២០ 

(២០១៦) 
៩,២០ ១៤,២០ ១៩,២០ 

១០.២ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ផ្តល់ភាពអង់អាចនងិ
ជំរុញបរិយាបន្នសង្គម 
េសដ្ឋកចិ្ច នងិនេយា
បាយ ស្រមាប់្របជាជន 
្រគបរ់ូប េដាយមិនគិតពី 
សា�នភាព អាយុ េភទ 
ការបាត់បង់សមត្ថភាព
ពលកម្ម ពជូសាសន៍ 
ជនជាតិភាគតិច ជន 
ជាតិេដើម សាសនា 
ឬេសដ្ឋកចិ្ច ឬសា�នភាព
េផ�ងេទ�ត។ 

១០.២.១ សមម្រតៃន 
្របជជនែដលរស់េន 
េ្រកម ៥០ភគរយ ៃន 
េមដយនចំណូល �ម 
�យុ េភទ និងជនពិករ 

% ៥៣,១ ៥១,៥ ៤៥,៤ ៣៧,៧ ៣០,០ 

១០.៤ ឯកភាពេលើ 
េគាលនេយាបាយនានា 
ជាពិេសស េគាលនេយា
បាយស្តីពីសារេពើពន្ធ 
្របាក់េប�វត�រ� ការគាពារ 
សង្គម និង សេ្រមច��
បានជាបន្តបនា�ប់សម
ភាពេ្រចើនជាងមុន។ 

១០.៤.១.២ និវន្តជន 
និងជនបត់បង់សមបទ
វជិជ ជីវៈ 

ចំននួ ៥២ ២៧៤ 
(២០១៦) 

៥២ ២៧៤ ៥៤ ០៩២ ៥៥ ៧០២ ៥៧ ២៨២ ៥៨ ៧៦២ ៦០ ១៤២ ៦១ ៤២២ ៦២ ៦០២ ៦៣ ៨០២ ៦៤ ៩០២ ៦៦ ០០២ ៦៧ ១០២ ៦៨ ២០២ ៦៩ ៣២២ ៧០ ៧៤២ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

១០.a អនុវត្តេគាល
ការណ៍និង្រប្រពឹត្តកម្ម
ពិេសសនិងេដាយែឡក
ស្រមាប់បណា្ដ្របេទស
កំពុងអភិវ��ជាពិេសស
បណា្ដ្របេទសែដល
មានការអភិវ��តិចតួច 
��្រសបតាមកិច្ច្រពម
េ្រពៀងពាណិជ្ជកម្មពិភព
េលាក។ 

១០.a.១ ចំនួនកិចច្រពម
េ្រពៀងពណិជជ
កមមជមួយបរេទស  

ចំននួ ២០ ២១ ១៩ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ 

១០.b េលើកទកឹចិត្ត
ចំេពាះជនំយួអភិវ��ផ្លវូ
ការ នងិលំហូរហិរញ្ញវត្ថុ 
រួមទាងការវិនេិយាគ
��ល់ពីបរេទស ដល់  
បណា្ដរដ្ឋែដលមាន
ត្រមវូការជាងេគ ជា
ពិេសសបណា្ដ្របេទស
ែដលមានការអភិវ��
តិចតចួ បណា្ដ្របេទស
េនៅក្នុងទ្វិបអា្រហ្វ៊ិក    
បណា្ដរដ្ឋែដនេកាះតចូ ៗ
ែដលកពំងុអភិវ�� និង
បណា្ដ្របេទសែដលពុំ
មាន្រពំ្របទល់ជាប់ 
សមុ្រទកំពុងអភិវ����
្រសបតាម ែផនការនិង
កម្មវធិីជាតិនានារបស់
្របេទសនីមួយៗ 

១០.b.១ បរមិណ
ហរិញញបបទនសហ្របតិ
បត្តិករសរុប ស្រមប់
កមពុជ 

លាន 
ដុលា� 

១ ៤២៥ 
(២០១៦) 

១ ៤២៥ ១ ៤២៥ ១ ៤២៥ ១ ៤២៥ ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥  ១ ៤២៥ ១ ៤២៥ ១ ៤២៥ ១ ៤២៥ ១ ៤២៥ ១ ៤២៥ ១ ៤២៥ ១ ៤២៥ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

ЮýŲЮţ◦Бơơ : ЮĊſЧЁŏ◦БŪ О₣ ĕЊ₣Яĕų₣″е₣◦БŲеЮĝℓŊБ₤ŪŌĠсŪĠďĄĕ ŌĕŲ š‗к ĠũЋŗĠњĕĖ ₤Нŷĳ□ЊļĮ ĊĕсĕЕ₣ĠЯŪņĠŪņФŲΖŁ₤ēĳНĕЊ₣şБũļĮ

១១.៦ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
កាត់បន្ថយការបំពុល
បរ�សា�នក្នុងមនុស���ក់
េនៅទី្រកងុ រួមទាងតាម 
រយៈការេផា�តការយក
ចិត្តទកុដាក់េលើ គុណ
�ព��ល់ និងការ្រគប់
្រគងសំណល់េនៅទី្រកុង 
និងតំបន់េ��ងេទ�ត� 

១១.៦.១ បរមិណ     
ស្រមមសំណល់រងឹែដល
បន្របមូលបនជ្របចំ
េនតំបន់ទី្របជុំជន      
ទី្រកុង និង្រតូវបន
បេញចញេចល កនុងតំបន់
ទី្របជុំជន និងេន�ម
ទី្រកុង 

�នេ�ន ១,២ ១,២៥ ១,២៨ ១,៣០ ១,៣៣ ១,៣៥ ១,៣៧ ១,៤០ ១,៤១ ១,៤២ ១,៤៣ ១,៤៤ ១,៤៤ ១,៤៤ ១,៥០ 

១១.៦.២ ភគរយៃន
ករកត់បនថយករេ្របី
្របស់ថងប់្ល សទិច 

% ១០,០ ១០,០ ១០,០ ១០,០ ២០,០ ២០,០ ២០,០ ២៥,០ ២៥,០ ២៥,០ ៣០,០ ៣០,០ ៣០,០ ៣០,០ ៣០,០ 

១១.៦.៣ ភគរយៃន
សំណល់រងឹ្រតូវបន្រគប់
្រគង�មេគលករណ៍
បេចចកេទស  

% ៥០,០ ៥០,០ ៥០,០ ៥០,០ ៥៥,០ ៥៥,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦៥,០ ៦៥,០ ៧០,០ ៧០,០ ៧០,០ ៧៥,០ ៧៥,០ 

១១.៦.៤ ក្រមិតជ
មធយម្របចឆំន ៃំនប៉�៉
ែម៉្រតCO NO2  SO2 
TSP  PM2.5 and 
PM10  

% ៤,០ ៤,០ ៤,០ ៤,០ ៤,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ១០,០ ១០,០ ១០,០ ១០,០ ១០, 

ЮýŲЮţ◦БơƯ : ēĜЁŏŌĕşБũļĮ ĖО₣◦Ūņ₣саĕŁũЮŪĠЧŪģ₤сĕЊ₣ĩŲЊĳņŊ
១២.៤ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
សេ្រមច��បានការ្រគប់
្រគងបរ�សា�នល្អ ពាក់
ព័ន្ធនឹងការេបាះបង់
េចាលសារធាតុគីមី

១២.៤.១ �្រ�ៃនករ
�យភយ�រធតុ 
បំពុលសរ�ីងគមិនងយ
បំែបកធតុ�យភយ 
ចូលេទកនុងបរ�ិថ ន 

% 0 0 0 ២,០ ២,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ១០,០ ១០,០ ១០,០ ១០,០ ១៥,០ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

និងសំណល់្រគប់
្របេភទតាមរយៈ ការ
ែកៃច្នេឡើងវិញ ��្រសប
តាម្រកបខ័ណ�កិច្ច្រពម
េ្រពៀងអន្តរជាតិ និង
កាត់បន្ថយ��បានេ្រចើន
នូវការបេញ្ចញសំណល់
ទាងេនាះេទៅក្នុងបរិយា
កាស ក្នុងទឹក និងក្នងុដី 
េដើម�ីកាត់បន្ថយ��
េនៅទាបបំផុតនូវផល
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន េលើ
សុខភាព្របជាជននិង
បរិ��ន។ 

១២.៤.២ ភគរយៃនករ
កត់បនថយករ�យ
ភយ�រធតុបរត
�យភយចូលេទកនុង
បរ�ិថ ន 

% 0 0 0 ២,០ ៣,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ១០,០ ១០,០ ១០,០ ១០,០ ១៥,០ 

១២.៤.៣ ភគរយៃន
ករ ្រគប់្រគងសំណល់
េ្រគះថន ក់ សំណល់
ជីវ��ស្ត និងវទិយុសកមម  

% 0 0 0 ៣,០ ៣,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ៥,០ ១០,០ ១០,០ ១០,០ ១០,០ ១៥,០ 

១២.៥ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
កាត់បន្ថយ��បានេ្រចើន
ការបេង្កើតសំណល់ 
តាមរយៈការការពារ 
ការកាត់បន្ថយ ការែក
ៃច្នេឡើងវិញ និងការេ្របើ
្របាស់េឡើងវិញ។ 

១២.៥.១ �្រ�ៃនករ
ែកៃចនេឡងីវញិនូវវតថុ
ធតុេដីមែដលបនេ្របី
្របស់  ពន់េ�ន ១៦៣ ១៦៣,៤ ១៧៥,០ ១៧៨,០ ១៧៨,១ ១៨០,០ ១៩០,០ ១៩៥,០ ១៩៨,០ ២០០,០ ២១០,០ ២១៥,០ ២២២,០ ២៣០,០ ២៤០,០

ЮýŲЮţ◦Бơư : ČĳсŷЋēĕŁũďĠĜĀ ĕс ЮřЧņġБŪĠŎН◦ċŪĠĂе₣ĕЕ₣ĠЯŪņĠŪņФŲΖŁ₤ēĳН ĕЊ₣ĩŲĠлйĵŲсũĠ₤сǻ 

១៣.១ ព្រងងឹសមត្ថ
ភាពធន់្រទាំនិងភាព
បន�ំេទៅនឹងេ្រគាះធម្ម
ជាតិនិងេ្រគាះមហន្ត
រាយពាក់ព័ន្ធនងឹអា
កាសធាតុ ស្រមាប់្រគប់
្របេទស។ 

១៣.១.១ ភគរយៃន
ឃុ/ំសងក ត់ងយរងេ្រគះ
េទនឹងករែ្រប្របួល�
កសធតុ % ៤៧,០ ៤៣,០ ៣៩,០ ៣៨,០ ៣៥,០ ៣២,០ ៣០,០ ២៥,០ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

១៣.២ ប្រញជ បវធិន
ករេឆ្លីយតបនឹងករ
ែ្រប្របួល�កសធតុ 
កនុងេគលនេយបយ 
យុទធ�្រស្ត និងែផន
ករជតិ 

១៣.២.១ ភគរយៃន
ករបេញចញឧសម័នផទះ
កញច ក់ពីសកមមភពកត់
បនថយ េនេពលែដល
េ្របៀបេធៀបចំ�ក (េស
�រ ៉ូ)បេញចញឧសម័ន
�មទម្ល ប់ 

% (ៃនករ
បេញចញ
ឧសម័នផទះ
កញចក)់ 

 ៣,៥ ១០ ១៨ 

១៣.២.២ ភគរយៃន
ករែ្រប្របួលចំ�យ
�ធរណ�ស្រមបក់រ
ែ្រប្របួល�កសធតុ 

% ៃន 
ផ.ស.ស.

 ១,២ ០,៩  ១,៥  ១,៧

១៣.៣ េលើកកម្ពស់ការ
អប់រ� ការយល់ដឹង និង
សមត្ថភាពមនុស�និង 
��ប�ន ស្តីពីការបន្ធូរ
បន្ថយការែ្រប្របួល
អាកាសធាតុ ការបន�ំ 
ការកាត់បន្ថយផលប៉ះ
ពាល់ និងការការេ្រតៀម
បងា្ករជាមុន។ 

១៣.៣.១ ក្រមិត�ថ ប័ន
ែដលបនេ្រតៀមស្រមប់
ករេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប
្របួល�កសធតុ 
េ�យប�្ហ ញជភគរយ
ៃនសមតថភព�ថ ប័ន
ែដលបនប្រញជ បែផនក
ទងំ្របៃំនករែ្រប្របួល
�កសធតុ 

% ៃន 
សមតថភព 

២៧ ៤៥  ៥៧ ៦៨ 

១៣.៣.២ ភគរយៃន
្រគួ�រកសិករ�ដំុះ
ដំ�ចំិញច ឹមសត្វចិញច ឹម
្រតីអនកេន�ទនិង្របជ
សហគមនម៍ូល�្ឋ នែដ
លទទួលករផ�ព្វផ�យ
និងបណ្តុ ះប�្ត លទក់
ទងនឹងករែ្រប្របួល
�កសធតុ 

% 
០,០៦ 

(២០១៦) 
០,០៦ ០,១២ ០,១៨ ០,២៤ ០,៣០ ០,៣៦ ០,៤២ ០,៤៨ ០,៥៤ ០,៦០ ០,៦៦ ០,៧២ ០,៧៨ ០,៨៤ ០,៩០ 



ŪĠŠњ‗Ź ЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮņįОď ƯƠờ-ƯƠưƠ  
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

ЮýŲЮţ◦Бở : ΒķЊũ℮ĕЊ₣ЮŪĠЧŪģ₤сŪĠĠЮŢŎşБũļĮĕРŷ ņΉ₤ņНŪ◦ ₤ņНŪ◦ ĕЊ₣Ċĕēĕ₤ņНŪ◦ ₤ŪŌĠсŁũΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮ
១៤.១ ្រតឹមឆា�ំ២០២៥ 
ការពារ និងកាត់បន្ថយ 
���នេ្រចើនការបំពលុ
្រគប់្របេភទេនៅក្នងុ     
សមុ្រទ ជាពិេសស ពី  
បណា្ដសកម្មភាពនានា
ែដលេផ្តើមេចញពីេលើដី 
រួមទាង ការបំពុលេដាយ 
សំណល់ក្នុងសមុ្រទ 
និងអាហារបំប៉ន។ 

១៤.១.១ ភគយៃនករ 
កត់បនថយករបំពុល  
សមុ្រទ�ម រយៈសកមម
ភពអភរិក�សមុ្រទ 

% ៤០,០ ៤០,០ ៤០,០ ៤០,០ ៤០,០ ៥០,០ ៥០,០ ៥០,០ ៥០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៧០,០ 

១៤.២ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
្រគប់្រគង���នេ្រចើន 
និងការពារ្របពន័្ធេអកូ 
ឡូសុីេនៅក្នុង សមុ្រទ
និងតាមេឆ្នរ េដើម�ីេចៀស 
វាងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជ
មាននានា រួមទាង តាម 
រយៈការព្រងងឹ ភាពធុន
របស់វា និងដេំណើរការ
សកម្ម ភាពស្រមាប់េធ្វើ 
��មានភាពដូចេដើមវិញ 
េដើម�សីេ្រមច���ននូវ
មហាសាគរែដលមាន
ផលិតភាពនងិ
សុខភាព។ 

១៤.២.១ មុខងរនិង
េស�សំខន់ៗ របស់្រប
ព័នធេអកូឡូសុីសមុ្រទនិង
តំបន់េឆនរ្រតូវបនែថ
រក�និង�្ត រ�មករ
ចបំច់ 

% 
៥០ 

(២០១៧) 
៥០ ៥០ ៥០ ៥៥ ៥៥ ៥៥ ៦០ ៦០ ៦០ ៦៥ ៦៥ ៦៥ ៦៥ ៧០ 

១៤.២.២ ភគរយៃន 
ៃផទដីៃ្រពលិចទឹក និងៃ្រព
េកងកង ែដល្រតូវបន
�េំឡងីវញិនិងករពរ % 

៧,០ 
(២០១៧) 

៧,០ ១០,០ ១៥,០ ២០,០ ២៥,០ ៣០,០ ៣៥,០ ៤០,០ ៤៥,០ ៥០,០ ៥៥,០ ៦០,០ ៦៥,០ ៧០,០ ៧៥,០ 

១៤.៥ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
អភិរក��៉ងតិច ១០% 
ៃនតំបនេ់ឆ្នរនិងតំបន់
ក្នុងសមុ្រទ ��្រសប��
នឹងច�ប់ជាតិនិងអន្តរ
ជាតិ និងែផ្អកេលើពត័៌
មានវិទ�សា�ស្ត។ 

១៤.៥.១ ភគរយៃន
ទំហតំំបនអ់ភិរក��ល
ផលទងំតំបនេ់ឆនរ និង
ទឹក�ប ែដលបនករ
ពរ 

% 
២០ 

(២០១៦) 
២០,០ ២៥,០ ៣០,០ ៣៥,០ ៤០,០ ៤៥,០ ៥០,០ ៥៥,០ ៦០,០ ៦៥,០ ៧០,០ ៧៥,០ ៨០,០ ៨៥,០ ៩០,០ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

១៤.៧ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
បេង្កើនផល្របេយាជន៍ពី
េសដ្ឋកិច្ចដល់បណា្ដរដ្ឋ
ែដនេកាះតូចៗកពំងុ
អភិវ�� និងបណា្ដ
្របេទសែដលមានការ
អភិវ��តចិតចួ ពីការ
េ្របើ្របាស់ធនធានក្នុង
សមុ្រទ ្របកបេដាយ   
ចីរភាព រួមទាងតាម
រយៈ ការ្រគប់្រគង
្របកបេដាយចីរភាពនូវ
ការេនសាទ ជលវប�
កម្ម នងិេទសចរណ៍។ 

១៤.៧.១ ភគរយៃន
តៃម្លរបស់ផលិតផល
ជលផលនិង�រវីបបកមម
សមុ្រទេធៀបនឹង 
ផ.ស.ស. 

% 
៧,៥ 

(២០១៦) 
៧,៥ ៧,៦ ៧,៧ ៧,៨ ៧,៩ ៨,០ ៨,១ ៨,២ ៨,៣ ៨,៤ ៨,៥ ៨,៥ ៨,៥ ៨,៥ ៨,៥ 

១៤.b ផ្តល់នូវការទទួល
បានធនធានសមុ្រទនិង
ទីផ�រចេំពាះអ្នកេនសាទ
ជាសិល�ៈធុនតូច។

១៤.b.១ ភគរយៃនធន
ធនសមុ្រទែដលអនក
េន�ទ�ន តតូចទទួល
បននិងលកេ់លីទីផ�រ
មនសថិរភព 

% 
៧០ 

(២០១៦) 
៧០ ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០  ៧០ 

ЮýŲЮţ◦Бợ : Łũĵũ ⅜ŉ ũ ĕЊ₣ĄеũНŀŁũЮŪĠЧŪģ₤сŪĠĠЮŢŎşБũļĮĕРŷŪĠĮњĕċЮΒ РΌС₤НБЮĝЮŲЧЯřĕЮý ŪÐĠсŪÐ₣аŪĮЮĘЧŪĠĠЮŢŎşБũļĮ ŪĠŎН◦ċŪĠĂе₣ĕЕ₣όĕļĮřБ ĠŃęĠсĕЊ₣ĠЯ₣ſũ◦Њ₤аĕŁũ₤ЕЮũşũЖŲÐ Н‗ļĮřБ ĕЊ₣ĠŃęĠс НеЁŏģĳсĠ₣с
ĄБďĳЊřБĕЊ₣ĄБŷşŪņОй 

១៥.១្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
ធានាការអភិរក� ការ
សា�រនិងការេ្របើ្របាស់

១៥.១.១ ភគរយៃនៃផទដី
្រគបដណ្ត ប់េ�យៃ្រពេ� ី
េធៀបនឹងៃផទដីសរុប 

% 
៤៨,៨ 

(២០១៦) 
៤៨,៨ ៤៨,១ ៤៨,០ ៤៩,០ ៥០ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

្របកបេដាយចីរភាពនូវ
្របពន័្ធេអកូឡូសុីក្នុងទឹក
សាបេនៅែដនេកាះនិង
េនៅេលើេគាក និងេសវា 
ជាពិេសស ៃ្រពេឈើ 
ដីេសើម ភ្នំ នងិដីស្ងួត 
��្រសបតាមកតព្វកិច្ច
េ្រកាមកចិ្ច្រពមេ្រពៀង
អន្តរជាតិ។ 

១៥.១.២ ភគរយៃន 
តំបន់ែដលមនជីវៈច្រមុះ 
កនុងទឹកនិងេលីដីេគក 
ែដល្រគបដណ្ត ប់េ�យ
តំបន់ករពរនិងតំបន់
អភរិក�ជលផល ែបងែចក
�ម្របេភទៃន្របព័នធ 
េអកូឡូសុី 

% 
១០ 

(២០១៦) 
១០,០ ១២,០ ១៥,០ ១៧,០ ២០,០ ២៥,០ ៣០,០ ៣៥,០ ៤០,០ ៤៥,០ ៥០,០ ៥៥,០ ៦០,០ ៦៥,០ ៧០,០ 

១៥.១.៣ ៃផទដីៃ្រពេឈ ី
និង្របព័នធេអកូឡូសុី 
ែដល្រតូវបនេ្របី្របស់
្របកបេ�យចីរភព  

% 
៥០ 

(២០១៦) 
៥០ ៩០ ១៣០  ១៧០ ១៩០ 

១៥.២ ្រតមឹឆា�ំ២០២០ 
េលើកកម្ពស់ការអនវុត្ត
ការ្រគប្រគង្របកប
េដាយចីរភាពនូវៃ្រព
េឈើ្រគប់្របេភទ កាត ់
បន្ថយ��បានពាក់      
កណា្ដល នូវការបំ��ញ 
ៃ្រពេឈើៃ្រពេឈើែដល
បាត់បង់ នងិបេង្កើន�� 
បានេ្រចើនជាសកល 
ការដាេដើមេឈើនិងការ
ដាៃ្រពេឈើេឡើងវញិ។ 

១៥.២.១ 
ភគរយៃនតំបន់ៃ្រពេឈី
ែដលទទួល
បនករករពរនិង្រគប់
្រគង្របកបេ�យចីរភព 

% 
៤០,០ 

(២០១៧) 
៤០,០ ៤៥,០ ៤៥,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ ៦០,០ 

១៥.៣ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០  
្របយុទ្ធ្របឆាងនឹងការ
បំ��ញៃ្រពេឈើ េធ្វើ�� 
ដូចេដើមេឡើងវិញដី
ែដលបាត់បង់ជីជាតិ 
រួមទាង ដែីដលទទលួ 
ផលប៉ះពាល់ពីវាល 

១៥.៣.១ ៃផទដីតំបន់
េទសភពៃ្រពេឈែីដល 
បន�្ត រពីផលបះ៉ពល់ 
េ�យ�រភព�ងំសងួត 
ទឹកជំនន់ និងែដលបន
េបះបងេ់ចល 

ពាន់ 
ហិកតា 

២០,០ 
(២០១៦) 

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

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

រេហាឋានកម្មភាពរាង 
ស្ងួតនិងទឹកជំននេ់ធ្វើ�� 
្របេសើរេឡើងនវូ ពភិព 
េលាកែដលមានដីមិន
មានការខូចខាត
១៥.៥ អនុវត្តចណាត់ 
ការចាបាច់នងិជាបនា�ន់
េដើម�ីកាត់បន្ថយផល
ប៉ះពាល់អវិជ្ជមានេលើ 
លំេនៅឋានធម្មជាតិ កាត់ 
បន្ថយ��បានពាក់        
កណា្ដលនូវការបាត់បង់
ជីវៈច្រមុះ និង ្រតឹមឆា�ំ
២០២០ ការពារនិង 
បងា្ករការបាត់បង់ផតុពូ
ជនវូ្របេភទរកុ្ខជាតិ/ 
សត្វែដលរងការគរាម
កំែហងជតិផតុពូជ 

១៥.៥.១ ចំនួនែផនករ
សកមមភពស្រមប់ 
អភរិក�្របេភទសត្វៃ្រព
និងរុកខជតិជិតផុតពូជ
និងមនេ�យក្រម ែដល
្រតូវបនេរៀបចំនិងអនុវត្ត ចំនួនែផន 

ការសកម្ម
ភាព 

១ 
(២០១៦) 

១ 
៤ ៧ ១០ ១៣ ១៦ ១៩ ២២ ២៥ ២៨ ៣១ ៣៤ ៣៧ ៤០ ៤៣ 

១៥.៧ អនុវត្តសកម្ម 
ភាពជាបនា�ន់េដើម�ី
បញ្ចប់ការបរបាញ់និង 
ជួញដូរ្របេភទពជូ រកុ្ខជា 
តិ នងិពពកួសត្វែដល 
្រតូវបានការពារ នងិ 
េដាះ្រសាយទាងត្រមូវ 
ការនិងការផ្គតផ់្គង់ខុស 
ច�ប់ៃនផលិតផល 
សត្វៃ្រព។ 

១៥.៧.១ ចំនួនករណី
េលមីសចបបក់នុងករ 
បរបញ់ ករជួញដូរ 
្របេភទសត្វៃ្រព 
និង្របេភទរុកខជតិខុស
ចបប ់ែដល្រតូវបនកត់
បនថយ   

ករណី
១,៦០០ 

(២០១៦) 
១ ៦០០ ១ ៥៥០ ១ ៥០០ ១ ៤៥០ ១ ៤០០ ១ ៣៥០ ១ ៣០០ ១ ២៥០ ១ ២០០ ១ ១៥០ ១ ១០០ ១ ០៥០ ១ ០០០ ៩៥០ ៩០០ 

១៥.៩ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
បញ្ចូលតៃម្ល្របពន័្ធេអកូ
ឡូសុីនិងជីវៈច្រមុះ េទៅ
ក្នងុែផនការជាតិនងិ
ែផនការមូលដា�ន 
ដំេណើរការៃនការអភិវ�� 

១៥.៩.២ ចំនួនេគល 
នេយ បយយុទធ��ស្ត 
និងលិខិតយុេទធ បករណ៍
ស្តីពីេស�កមម្របពន័ធ េអកូ 
ឡូសុី្រតូវបន�កែ់តង 
និងអនុវត្ត 

ចំនួន 
េគល 

នេយបយ 
២ ៣ ៤  ៥ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

យុទ្ធសា្រស្តនងិគណ
េនយ�ភាពស្រមាប់កាត់
បន្ថយភាព្រក្រក។ 
១៥.b េកៀរគរធនធាន 
��បានេ្រចើនព្រគប់
្របភពនិងេនៅ្រគប់ 
ក្រមតិ េដើម�ផី្តល់ហិរញ្ញ
វត្ថុស្រមាប់្រគប់្រគងៃ្រព 
េឈើ្របកបេដាយចីរ 
ភាព នងិផ្តល់នវូការ 
ឧបត្ថម្ភ្រគប្រគានដ់ល់
្របេទសកម្ពុជា េដើម�ី 
អនុវត្តការ្រគប់្រគងបាន 
ល្អ្របេសើររួមទាំង 
ស្រមាប់ការអភិរក� និង
ការដាៃ្រពេឈើេឡើង     
វិញ។ 

១៥.b.១ ទំហហំរិញញ 
បបទនសហ្របតិបត្តិករ 
ស្រមប់ករអភរិក�និង 
ករេ្របី្របស់្របកប
េ��ចរីភពជវីៈច្រមុះ 
និង្របព័នធេអកូឡូសុី។  

% 
ៃនផ.ស.ស 

០,០៣៨ 
(២០១៦) ០,០៣៨ ០,០៣៨ ០,០៣៦ ០,០៣១ ០,០២៩ ០,០២៨ ០,០២៦ ០,០២៤ ០,០២៣ ០,០២១ ០,០២០ ០,០១៩ ០,០១៨ ០,០១៧ ០,០១៦ 

ЮýŲЮţ◦Бờ : ЮŲЧņį₤с₤₣ðņЯřŲŌĕ₤ĕŉЊļĮŪĠĠЮŢŎĠũЋŗĠĕĖ ЮřЧņġБŁũΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮ ĩŉŲсĕРŷŁũ◦◦УŲģĕŎНĳŉЊĊņх₤ŪŌĠсŪĠďĄĕŪÐĠсũРĠĕЊ₣⅜₣⅜□ ĠњĕЯřŲŌĕŪĠ₤Њ◦ċļĮ Ð‗ЮĕŎŏļĮ ĕЊ₣ĠũЋŗĠĕĖ ЮĝŪÐĠс
ŪņЊĳ

១៦.៣ េលើកកម្ពស់
វធានការច�ប់ េនៅ
ក្រមតិជាតិនងិអន្តរជាតិ 
និងធានាការទទួលបាន
យុត្តិធម៌េស្មើភាពគា� 
ស្រមាប់្របជាជន
្រគបរ់ូប 

១៦.៣.១ សមម្រត
ៃន្របជជនែដលបន 
ចូលរួមកនុងករផ�ព្វ 
ផ��ច�ប់ ក្នុង ១០០ 

០០០នាក់ ១,៤៨ ៣,៧១ ៣,៧៤ ៣,៧៧ ៣,៨២ ៣,៨២ ៣,៨៥ ៣,៨៨ ៣,៩១ ៣,៩៤ ៤,០ ៤,០ ៤,០៥ ៤,០៨ ៤,១១ ៤,១៤ 

១៦.៧ ធានានូវការេធ្វើ 
េសចក្តីសេ្រមចេដាយ
មានការចូលរួមព្រគប់
តំណាង េដាយមានការ
ទទួលខុស្រតូវ្របកប
េដាយបរិយាបន្នេនៅ
្រគប់ក្រមិត។ 

១៦.៧.១ សមម្រតៃន
្រស្តី ជម្រន្តី�ជករសុីវលិ
េ��ម្រកសួង�ថ ប័ន
នន % 

៤០,០ 
(២០១៦) 

៤០,០ ៤១,០ ៤២,០ ៤៣,០ ៤៤,០ ៤៥,០ ៤៦,០ ៤៧,០ ៤៨,០ ៤៩,០ ៥០,០ ៥០,០ ៥០,០ ៥០,០ ៥០,០ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

១៦.៩ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
ផ្តល់អត្តស��ណបណ្ណ
ដល់្របជាជន្រគបរ់បូ 
រួមទាង ការចុះបញ្ជី
កំេណើត 

១៦.៩.១ ភគរយៃន
កំេណីត ែដលទទួលបន
ករចុះបញជ ីកំេណីត
និងទទួលបនសំបុ្រត
កំេណីត (៩០% េន 
ទូទងំ្របេទស្រតឹម
ឆន ២ំ០២៤)  

% ៩០ ៩០ ៩២ ៩២ ៩៤ ៩៤ ៩៥ 

ЮýŲЮţ◦Бớ  : ĮŪ₣Е₣ņЮĊŜģŎΒĕНŷĳŉĜĜ ĕЊ₣ĠЮ₣ ЧĳļĮũ₤сũЮŷВаĕļĮďаřÐ Р₤Ų ₤ŪŌĠсŁũΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮ 

ហិរញ្ញវត្ថុ

១៧.៣ េកៀរគរធនធាន
ហិរញ្ញវត្ថុបែន្ថមេទៀតពី
្របភពច្រមុះ ស្រមាប់  
ផ្តល់ដល់បណា្ដ្របេទស
កំពងុអភិវ��� 

១៧.៣.១ សមម្រតៃន
ហរិញញបបទនច្រមុះេធៀប
នឹង ផ.ស.ស.។ % ៃន 

ផ.ស.ស. 
៧,៧៣៥ 
(២០១៦) 

៧,៣៥ ៦,៨៧ ៦,៤២ ៦,០០ ៥,៦១ ៥,២៦ ៤,៩៤ ៤,៦៤ ៤,៣៦ ៤,០៩ ៣,៨២ ៣,៥៩ ៣,៣៨ ៣,១៩ ៣,០៣ 

បេច្ចកវិទ� 

១៧.៦ េលើកកម្ពស់
កិច្ចសហ្របតិបត្តការ
េជើង�ត�ូង កិច្ចសហ
្របតិបត្តិការត�ូង�ត�ូង 
កិច្ចសហ្របតិបត្តការ
តំបន្រតេីកាណនិងកិច្ច
សហ្របតិបត្តិការ
អន្តរជាតិ េលើនងិការ
ទទួលបានវិទ���ស្ត
បេច្ចកវទិ�និងនវានុ
វត្តន៍ នងិេលើកកម្ពស់
ការែចករ�ែលកការ
យល់ដឹងស្តីពីទ្រមង់
ៃនការឯកភាពទាំងសង

១៧.៦.១ ភគរយៃន
្របជជន ែដលបនជវ
អុិនេធីែណតអចល័ត
ជ្របចកំនុងចំេ�ម
្របជជនសរុបែបងែចក
�មេលប�ន
ៃនអុិនេធីែណត 

% ០,៥៥ ០,៦៤ ០,៧៤ ០,៩៦ ១,២៥ ១,៦២ ២,១១ ២,៧៤ ៣,៥៦ ៤,៦៣ ៦,០២ ៧,៨៣ ១០,១៨ ១៣,២៤ ១៧,២១ ២២,៣៧ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 

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

ខាង រួមទាងតាមរយៈ
ការេធ្វើ��្របេសើរេឡើង 
ការស្រមបស្រមួលក្នុង
ចំេណាមយន្តការែដល
មាន្រសាប់ ជាពិេសស 
ក្នុងក្រមតិសហ្របជា
ជាតិ និងតាមរយៈ 
យន្តការស្រមបស្រមួល 
បេច្ចកវិទ�សកល 

១៧.៨ ្រតឹមឆា�ំ២០២៧
េធ្វើ្របតិបត្តិការេពញ
េលញ ធនាគារបេច្ចក
វិទ�នងិវទិ�សា�ស្ត និង
យន្តការកសាងសមត្ថ
ភាពពី បេច្ចកវទិ�និង
នវានុវត្តន ៍ស្រមាប់     
បណា្ដ្របេទសែដល
មានការអភិវ��តចិតចួ 
និងេលើកកម្ពស់ការេ្របើ
្របាស់បេច្ចកវទិ�ែដល
មានសមត្ថភាព ជាពិ
េសសបេច្ចកវទិ�ពត័៌
មាននិងទរូគមនាគមន ៍

១៧.៨.១ សមម្រត 
ៃន្របជជនែដលេ្របី
្របស់អុិនេធីែណត 

% ៤៤,១១ ៥១,៨៣ ៥៤,៦៤ ៥៥,១៩ ៥៥,៧៤ ៥៨,៥៣ ៥៩,១១ ៥៩,៧០ ៦០,៣០ ៦០,៩០ ៦១,៥១ ៦២,១៣ ៦២,៧៥ ៦៣,៣៨ ៦៤,០១ ៦៤,៦៥ 

ការកសាងសមត្ថភាព  
១៧.៩ េលើកកម្ពស់
ការគាំ្រទពីអន្តរជាត ិ
ស្រមាប់ការអនុវត្តការ
កសាងសមត្ថភាពែដល
បានកំណត់ចំណុចេដៅ

១៧.៩.១ ទំហហំរិញញបប
ទនកិចចសហ្របតិ
បត្តិករបេចចកេទស 
(រមួទងំកិចចសហ្របតិ
បត្តិករេជីង-តបូង តបូង-
តបូង និងកិចចសហ្របតិ

% ៃន 
ផ.ស.ស. 

១,៣១ 
(២០១៦) 

១,៣១ ១,២៣ ១,១៥ ១,០៧ ១,០០ ០,៩៤ ០,៨៨ ០,៨៣ ០,៧៨ ០,៧៣ ០,៦៨ ០,៦៤ ០,៦០ ០,៥៧ ០,៥៤ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 
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និងមាន្របសិទ្ធភាព 
ក្នុងបណា្ដ្របេទសកំពងុ
អភិវ�� េដើម�ីគា្រទែផន
ការជាតិ ក្នុងការអនវុត្ត
នូវ្រគប់េគាលេដៅអភិ
វ��ន្របកបេដាយចីរ
ភាព រួមទាងតាមរយៈ 
កិច្ចសហ្របតិបត្តការ
េជើង�ត�ូង កិច្ចសហ
្របតិបត្តិការត�ូង�ត�ូង 
និងកចិ្ចសហ្របតិបត្តិ
ការតំបន្រតេីកាណ។

បត្តិករ្រតីេកណ) ែដល
បនសនយផ្តល់ដល់
កមពុជ 

១៧.៩.២ ទំហហំរិញញបប
ទនសហ្របតិបត្តិករ 
ែដលគ្រទេគលនេយ
បយេសដខកិចចនិងករអ
ភិវ��ែដលបន 
េប្តជញ ផ្តល់ឲយកមពុជេធៀប
នឹង ផ.ស.ស 

% 
ៃនផ.ស.

ស. 

០,០៣ 
(២០១៦) 

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

ពាណិជ្ជកម្ម 
១៧.១០ េលើកកម្ពស់
្របពន័្ធពាណិជ្ជកម្មច្រមុះ 
ែដលមានលក្ខណៈជា
សកលមានមូលដា�ន
ច�ប់ េបើកទូលាយនិង
សមធម៌េ្រកាមអង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មពិភពេលាក 
រួមទាងតាមរយៈការ   
សន្និដា�នៃនការចរចា
េ្រកាមរេបៀបវារៈទី្រកុង
ដាហាស្តីពីការអភិវ��។ 

១៧.១០.១ ចំនួនចបប់
និងបទ�្ឋ នគតិយុត្ត
ពណិជជកមម ែដលបន
េរៀបចំេឡងីេដីមបី
ស្រមួលដល់អនកវនិិ
េយគនិងធុរជនកនុង
្រសុកកនុងករេធ្វីពណិជជ
កមម 

ចំននួ ៧ ៧ ៧ ៨ ៨ ៨ ៩ ៩ ៩ ១០ ១០ ១០ ១១ ១១ ១១ ១២ 

ភាពជាៃដគូច្រមុះែដលមានចំែណកពាក់ព័ន្ធ 
១៧.១៧េលើកទឹកចិត្ត
និងេលើកកម្ពស់ភាពជា
ៃដគ្របកបេដាយ្របសិទ្ធ
ភាពក្នុងែផ្នក សាធារណៈ 
រវាងែផ្នកសាធារណៈនិង
ែផ្នកឯកជន និងជាមួយ

១៧.១៧.១ ទំហហំរិញញ
បបទនសហ្របតិបត្តិករ
ែដល្រតូវបនសនយផ្តល់
ដល់ភពជៃដគូសងគម
សុីវលិេធៀបនឹង ផ.ស.ស. 

% ៃន 
ផ.ស.ស. ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០១ ០,០០៩ ០,០០៩ ០,០០៨ ០,០០៨ ០,០០៧ ០,០០៧ ០,០០៦ ០,០០៦ ០,០០៦ 
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ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
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សង្គមសុីវិល កសាងភាព
ជាៃដគូែផ្អកេលើបទ
ពិេសាធនិងយុទ្ធសា្រស្ត
ផ្តល់ធនធានភាពជាៃដគូ
ទិន្ននយ័ ការតាមដាន្រតួតពិនតិ� និងគណេនយ�ភាព 
១៧.១៨ ្រតឹមឆា�ំ២០២០ 
េលើកកម្ពស់ការគាំ្រទការ
កសាងសមត្ថភាពដល់ 
បណា្ដ្របេទសកំពុងអភិ 
វឌ� រួមទាងដល់បណា្ដ
្របេទសែដលមានការអភិ
វឌ�តចិតចួនងិ បណា្ដរដ្ឋ
ែដនេកាះតចូៗកពំងុអភិ
វឌ� េដើម�បីេង្កើន��បាន
េ្រចើន ភាពអាចរកបាន
ទាន់េពលៃនទិន្ននយ័
ែដលមានគុណភាពខ្ពស់ 
និងេជឿជាក់បាន បំែបក
តាមចំណូល េយនឌ័រ 
អាយុ ជាតិសាសន៍ 
ជនជាតិភាគតចិ សា�ន
ភាពៃនការផា�ស់ប្ត�រទីលំ
េនៅ ការបាតប់ង់សមត្ថ
ភាពពលកម្មទីតាងភមូិ
សា្រស្ត និងលក្ខណៈ
េផ�ងេទ�តែដល�ក់ព័ន្ធ 
ក្នុងបរិការណ៍ជាតិ។

១៧.១៨.១ សមម្រត
ៃនសូចនកររអភិវ��
្របកបេ�យចីរភពែដល
បនបេងកីតេឡងីេនថន ក់
ជតិ បែំបកេ��ម
ចំណុចេ� េ�យែផ្អក
េលីមូល�្ឋ នសថិតិផ្លូវករ។ 

សូចនករ ៩៤

១៧.១៨.២ សមម្រត
ៃនចំ�យ�វកិស្រមប់
អនុវត្តែផនករយុទធ
��ស្តជតសិ្រមប់
អភវិ��សថិតិ 

% ០,២ ០,៧ ១,៥ ២,០ 

១៧.១៩ ្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 
កសាងេដាយែផ្អកេលើកា
រផ្តួចេផ្តើមែដលមាន្រសា
ប់េដើម�ីអភិវឌ�មេធ�
បាយវាស់ែវងពីវឌ�ន
ភាពៃនការអភិវឌ�្របកប
េដាយចីរភាព ែដល

១៧.១៩.១ ជំេរឿន្របជ
ជនេរ�ង�ល់១០ឆន មំ្តង 

ចំនួនដង 
១ 

(២០១៩) 
 ១ ១ 
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២០១៥ 
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បំេពញផលិតផលក្នុង
្រសុកសរុប និងគា�្រទការ
កសាងសមត្ថភាពស្ថិតិ
េនៅក្នុងបណា្ដ្របេទសកំ
ពុងអភិវ��� 

ЮýŲЮţ◦Б ơ៨ : ĠŃĆĠсĩŲĠлйĵŲсďΒŷЋĄąŌĕũĠ₤сņБĕ/₤е‗ŲсďĳЊĩĀОйĮБ₤ūİð ņ ĕЊ₣ĄеũНŀŁũ₤Юūİð йĄĕũ₣ЮŪýй 

១៨.១ េបាសសមា�ត
ៃផ្ទដីចមា្ករមីន/ស.ផ.ស.
ែដលបានដឹង��អស់
្រតឹមឆា�ំ២០៣០ 

១៨.១.១ ៃផទដីសរុបៃន
ករេបសសម្អ តមីននិង
សំណល់ជតិផទុះពី 
ស្រងគ ម្របចឆំន ំ

ហ.ត. ១៨ ៥៣១ ១៩ ០៨៧ ១៩ ៦៥៩ ២០ ០៤៩ ២០ ៨៥៧ ២១ ៤៨២ ២២ ១២៧ ២២ ៧៩០ ២៣ ៤៧៤ ២៤ ១៧៨ ២៤ ៩០៤ ២៥ ៦៥១ ២៧ ៤២០ ២៧ ១២៣ ២៨ ០២៩ ២៨ ៨៧០ 

១៨.២ កាត់បន្ថយេ្រគាះ
��កេ់ដាយសារមីន
/ស.ផ.ស. េនៅតិចជាង
១០នាក់ក្នុងមួយឆា�ំ្រតឹម
ឆា�ំ២០៣០ 

១៨.២.១ ចំនួនៃនជន
រងេ្រគះថន ក់ (�� ប់និង
របួស) េ��្រគប់មីន 
និងសំណល់ជតិផទុះពី 
ស្រងគ ម 

នក់ ១១១ ១០០ ៩០ ៨១ ៧៣ ៦៦ ៥៩ ៥៣ ៤៨ ៤៣ ៣៩ ៣៥ ៣២ ២៩ ២៦ ២៣ 

១៨.២.២ ចំនួនភូមិ
ែដលរងករគំ�មកំែហង 
េ���រមីននិង 
សំណល់ជតិផទុះពី 
ស្រងគ មទទួលបន�រ
អបរ់េំ្រគះថន កេ់��
�រមីននិងសំណល់ជ
តិផទុះពីស្រងគ ម  

ភូមិ ៣០០ ៣១៥ ៣៣០ ៣៤៧ ៣៦៤ ៣៨២ ៣៣៨ ២៧១ ២១៧ ១៧៤ ១៤០ ១១២ ៩០ ៧២ ៥៨ ៤៦ 

១៨.៣ េលើកកម្ពស់សិទ្ធិ 
និងគុណភាពជីវិតរបស់
ជនពការេដាយសារមីន/
សំណល់ជាតិផ្ទុះពី
ស្រងា្គម��បានកាន់ែត
្របេសើរេឡើង 

១៨.៣.១ ចំនួនជន
ពិករេ���រមីន/
សំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ មទទួលបនករ
េលីកកមពស់សិទធិនិង
គុណភពជីវតិ។ 

នក់ ២៨០ ២៩៦ ៣០៩ ៣២៤ ៣៤០ ៣៥៧ ៣៧៥ ៣៩៤ ៤១៤ ៤៣៥ ៤៥៧ ៤៨០ ៥០៤ ៥២៩ ៥៣៥ ៥៨៣ 
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ЯĩĖ◦БƯ, ″Ŭ₣◦БƯ : ĳаņųŪýЮřЧņĕЊ₣şе‗НşЮţ аĕ₤РşĜũĕБņУŎៗ ũĠ₤сЮýŲЮţΒķЊŷűΘŪĠĠЮŢŎşБũļĮ 81 

ចំណុចេ� សូចនករ ឯក� 
២០១៥ 
ឆន េំគល 
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១៨.៣.២ ចំនួនជនរង
េ�គះេ�យ�រមីន/
សំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ មទទួល�នេស�
�� រលទធភពពលកមម 

នក់ ១ ៥០០ ២ ៣០០ ៣ ៥៧៧ ៣ ៦៤៨ ៣ ៧៣១ ៣ ៧៨៥ ៣ ៨៧១ ៣ ៩៤៩ ៤ ០២៧ ៤ ១០៧ ៤ ១៨៩ ៤ ១៩១ ៤ ២៧៤ ៤ ៣៦០ ៤ ៤៤៧ ៤ ៥៣៦ 

១៨.៣.២ ចំនួនជនរង
េ�គះេ�យ�រមីន/
សំណល់ជតិផទុះពី
ស្រងគ មទទួល�នេស�
េឆ្លីយតបបនទ ន់និងឆប់
រហ័សពី�ជញ ធរ មីន 

នក់ ១០១ ១២៣ ១៣៧ ១៣៩ ១៤២ ១៤៤ ១៤៦ ១៤៨ ១៥០ ១៥៣ ១៥៤ ១៥៩ ១៦១ ១៦៥ ១៦៧ ១៦៩ 
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