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១. សសចកតីសែតើម្ 
១.១ ផែនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតិផែលត្តូវអនុម័តដោយសភាទាំងពីរ ត្តូវដរៀបចាំដ ងីសត្ាប់រាជរោា ភិបាល
នននីតិកាលនីមយួៗរបស់រែាសភា ត្សបតាមរែាធមមនុញ្ញននត្ពះរាជាណាចត្ររមពុជា។ ជារ់ផសែង ផែនការ
យុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ នឹងត្រូវដរៀបចាំដ ងីសត្ាប់រាជរោា ភិបាល
រមពុជានននីតិកាលទី៦របស់រែាសភា បនែពី ផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ែ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-

២០១៨។ ដោយទទលួបានការឯកភាពជាដោលការណ៍ពី ្ម្តតចអគ្គតហាម្្នាបតីម្តម្ជា ហ ុន ផ្ន 

នាយករដ្ឋតស្រនតីននព្រះរាជាណាចព្កកតពុជា ត្កសួងផែនការ នឹងានតួនាទីជាអ្នកសត្របសត្រួល និង ដឹកនាំ 
ការដរៀបចាំ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ ដោយត្រូវមានកិចចសហការនិងការចូលររួជិរសនិទ្ធពីត្រប់ត្កសួង 
ស្ថា ប័ន និង អ្នក មានចាំផណកពាក់ព័នធទាំងអ្ស់។ 

២. ក្កបខែ័ឌសោលនសោបាយនិងបរិការណ៍រួមននការអភិវឌ្ឍ 
២.១ ត្កបខ័ណឌ ដោលនដោបាយនិងបរកិារណ៍រមួននការអ្ភិវឌ្ឍ ផដលែតល់ការរត្រង់ទិ្សនិងដធវីជា
បុដរលរខខណ្ឌ  សត្ាប់ការដរៀបចាំ ែ.យ.អ្.ជ. ២០១៩-២០២៣ រមួបញ្ចូ លនូវការតត្មង់ទិសនិងទិសដៅ
ជាយុទធសាស្រសែ ត្ពមទាំង អាទិភាពទាំងឡាយ ផែលត្តូវបានរាំណ្ត់ដៅរនុងឯរសារដោលនដោបាយ 
យុទខសាស្រសែ ផែនការ ទាំងរត្មិតជាតិ ទាំងរត្មិតវស័ិយ ទាំងឡាយរបស់រាជរោា ភិបាលរមពុជាផែលរាំពុងដៅ
ជាធរានសត្ាប់ការអនុវតែ រមួានែូចជា៖ 

១ របាយការណ៍្ពារ់រណាែ លអាណ្តែិឆ្ន ាំ២០១៦ សែីពីការអនុវតែ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨។ 

២ របាយការណ៍្វឌ្ឍនភាពសែីពីការអនុវតែ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ដោយពិនិតយដមីល 
ពីវឌ្ឍនភាពផែនរសងគម ដសែារិចចរមពុជារមួទាំង ការសដត្មចបាន គ.អ.ស.រ. ឆ្ន ាំ២០០៣-២០១៥។ 
៣  ដោលនដោបាយជាតិ យុទធសាស្រសែជាតិទាំងឡាយ ផែលរាំពុងត្តូវបានអនុវតែ 
៤ យុទ្ធស្ថស្រសតអ្ភិវឌ្ឍន៍តារវស័ិយ ផដលត្កសួង ស្ថា ប័នបានដរៀបចាំ ជាពិដសស ចកខុវស័ិយ របស់
ត្កសួង ស្ថា ប័ន។ 
៥ កតាត វវិឌ្ឍឥរឈប់ឈរទាំងកនុងនិងដត្ៅត្បដទ្សផដលករពុជាជបួត្បទ្ះ។ 
៦ ការចូលរមួចាំផណ្ររបស់ជាតិរនុងការអនុវតែអនុសញ្ញញ ត្របខណ្ឌ សហត្បជាជាតិនានា រមួទាំង 
ការផត្បត្បួលអាកាសធាតុ 
៧  ការនាាំករពុជាដចញែុរពីស្ថា នភាពជាត្បដទ្សផដលមានចាំណូលទប (LDCs)។ 



 

 3 

៨ ការសដត្មចបានចរខុវស័ិយរមពុជា ឆ្ន ាំ២០៥០ ផែលដធវីឲ្យរមពុជាកាា យជាត្បដទស ានចាំណូ្លខពស់ 
សងគមសុខែុមរមនា ានរិតានុភាពខពស់រនុងឆ្រអនែរជាតិ។ 
៩ ការដ វ្ីឲ្យសដត្រចបាននូវដោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ត្បរបដោយចីរភាពរមពុជា (គ.អ.ច.រ.) ២០១៦-
២០៣០ ។ 
១០ ការដធវីឲ្យានការអ្ភិវឌ្ឍត្បរបដោយបរោិប័នននិងត្បកបដោយចីរភាព ដហយីជាដោលដៅចុង
ដត្កាយបងអស់ រ ការដលីកករពស់សុខុមាលភាពរបស់ត្បជាជនករពុជា។ 

៣. សោលសៅសាំខាន់ៗ របស់រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពុជា 
៣.១ រាជរោា ភិបាលករពុជា ដបតជាា ជាំរុញឲ្យមានការអ្ភិវឌ្ឍសងគរជារិរយួផដលអាចធានឲ្យមានការដលីក
ករពស់កត្រិរជីវភាពរស់ដៅ និងសុខុមាលភាពរបស់ត្បជាជនករពុជា។ ជារយួោន ដនះផដរ រាជរោា ភិបាលករពុជា
បានដបតជាា ចាំដពាះការកស្ថងសងគរជារិរយួផដលមានលទ្ធិត្បជា្ិបដរយយនិងផដលត្រប់ត្រងដោយចាប់ 
ររួជារយួនឹងការធានឲ្យមានសរ្រ៌កនុងការទ្ទ្លួបាននូវសិទ្ធិនិងកាលានុវរតភាពទាំងឡាយ សត្មាប់
ត្បជាជនទូ្ទាំងត្បដទ្ស (ជាពិដសស ស្រសតី កុមារ យុវវយ័ និង ត្កុរជនងាយរងដត្ោះ) កនុងត្រប់ទិ្ដាភាព 
កនុងដនះររួមាន ដសដាកិចច នដោបាយ និង វបប្រ៌។  រាជរោា ភិបាលនឹងបនតត្ទ្ត្ទ្ង់ដល់ដាំដណីររកីលូរលាស់
ននដសដាកិចចទី្ែារផដលមានលកខណៈ ដបីកចាំហ ដោយដរៀបចាំឲ្យមានដោលនដោបាយននផដលបងកឲ្យមាន
បរោិកាសអ្ាំដោយែល សត្មាប់នាាំត្បដទសរមពុជាដឆ្ព ះដៅររការអភិវឌ្ឍត្បរបដោយចីរភាពានកាបូន
ទប និងធន់នឹងអាកាសធាតុ។ ជាពិដសស ចាំណុចរនឹ្ះសាំខាន់ពីរផដលដសនីដ ងី ដៅកនុងឯកស្ថរថ្មីដនះ រ  
ការអ្នុវរត និងការជាំរញុការអ្នុវរត និង កាំដណីននបរង ។ 
 
៣.២ ដោលដៅរនឹ្ះសាំខាន់ៗ ផដលជាអាទិ្ភាព និងត្រូវយកចិរតទុ្កោក់ ររួមាន៖ 

  អ្ភិបាលកិចចលអ៖   
រាជរោា ភិបាលករពុជា ដបតជាា បនតផថ្រកាសនតិភាព និងដសារភាពនដោបាយ និងមានវធិាន ការសត្មាប់

ការងារអ្ភិបាលកិចចលអ រូរទាំងពត្ងឹងការអ្នុវរតការងារវរិជឈការនិងវសិហរជឈការ ដលីករមពស់អ្ភិបាលកិចច
ការងារដសដាកិចច ការអ្ភិវឌ្ឍវស័ិយឯកជន និងភាពជានដរូរវាងវស័ិយស្ថធារណៈនិងឯកជន។ 

 
រុលយភាពមា៉ា ត្កដូសដាកិចច៖  ត្រូវរកាឲ្យបាននូវរុលយភាពរនឹ្ះទាំងបី ររួមាន ជញ្ជ ីងពាណិជជករម 

ថ្វកិាជារិ និងអ្រិែរោ តាររយៈ៖ 
 បដងកីនចាំណូលឲ្យបាន១៨% ននែ.ស.ស. និងការ់បនាយឱនភាពថ្វកិាឲ្យសាិរដៅកនុងកត្រិរទប 
ដៅឆ្ន ាំ២០១៨។  

 បដងកីនការនាំដចញ ដដីរបកីារ់បនាយឱនភាពពាណិជជករម ឲ្យសាិរដៅកនុងកត្រិរ ២ ឬ ៣% នន 
ែសស ។ បដងកីនការនាំដចញ ជាពិដសស អ្ងករ ែលិរែលកសិករម និងឧសា ហករម្ុនត្ស្ថល។ 

 រកាអ្រិែរោឲ្យដៅកនុងកត្រិររយួសាិរដត្ការ៥%។ 
 ដរៀបចាំដោលនបាយរូបិយវរាុដដីរបតី្រប់ត្រងដសដាកិចច។ 
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 បនតអ្នុវរតកាំផណទ្ត្រង់ហរិញ្ញវរាុស្ថធារណៈ។ 
 

កាំដណីនែ.ស.ស. និងពិពិ្កមម៖  ែ.យ.អ្.ជ. បានកាំណរ់ឲ្យមានកាំដណីនែ.ស.ស. កនុងរងវង់ ៧% 
កនុងរយួឆ្ន ាំ។ ដដីរបសីដត្រចបានកាំដណីនដនះ ត្កសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ត្រូវពិនិរយដលីវស័ិយ អាទិ្ភាព 
ដូចខាងដត្ការ៖ 

 ដ វ្ីទ្ាំដនីបករម និងពិពិ្ករមដាំោាំត្សូវ និងដដីរបីបដងកីនទិ្ននែល ផដលមានត្បភពរកពីផត្ស និងចាំការ 
ររួទាំងដាំោាំដែេងៗ ជាពិដសស ដៅស ូ តាររយៈ ការអនុវតែរាំផណ្ទត្មង់ែីធាី ការ បដងកីរសហររន៍
កសិករ និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ពាណិជជករមននការចិញ្ច ឹរសរវនិងដនស្ថទ្សរុត្ទ្។ 

 ដលីកទឹ្កចិរតឲ្យមានការចូលររួរបស់វស័ិយឯកជនសត្ាប់ការដធវីទាំដនីបរមមនិងឧសាហូបនីយរមមផែ
លទូ្លាំទូ្លាយ ានលរខណ្ៈចត្មរះ និងត្បសិទធភាពធនធាន រូរទាំង ការអ្ភិវឌ្ឍសហត្ោស្ុនរូច
និងរ្យរ និងការដលីររមពស់ការដត្បីត្បាស់បដចចរវទិាកាបូនទប។ 

 ពត្ងឹងត្បព័នធ្នោរ និងវស័ិយហរិញ្ញវរាុ សត្មាប់ការែតល់ដសវាករមឲ្យបានទូ្លាំទូ្លាយ ដល់រាំបន់
ជនបទ្ និងរាំបន់ោច់ត្សោល។ 

 បដងកីរឲ្យមានភាពត្បកួរត្បផជង និងឲ្យមានរម្ាភាពទី្ែារ និង ការបដងកីរការងារ។ 
 ជាំរុញឲ្យមានការវនិិដោរដលីដហោា រចនសរព័នធ ដូចជា ែូ្វថ្នល់ អ្រគិសនី ត្បព័នធដត្ស្ថចត្សព ព័រ៌មាន
វទិ្ានិងបដចចកវទិ្ា រមួទាំងការគិតគូរអាំពីការអភិវឌ្ឍដហោា រចនាសមព័នធផែលធន់នឹងអាកាសធាតុ។ 

 ដលីររមអស់វស័ិយដទ្សចរណ៍ត្បរបដោយចីរភាព។ 

៣.៣  រុលយភាពដសដាកិចច៖    
 ដៅដពលករពុជាចាកដចញពីបោត ត្បដទ្សផដលមានការអ្ភិវឌ្ឍរិចរួច ដៅជាត្បដទ្សផដលមាន
ចាំណូ្លមធយមរត្មិតខពស់។ 

 ពត្ងឹងខួ្នរនុងការត្បរតួត្បផជងរនុងែាំណារ់កាលផដលករពុជាបានដ វ្សីមាហរណករមដៅកនុងតាំបន់និង
ពិភពដោរ។ 

 បនតរកានិងបនេុឋីាននុត្ករឯកស្ថរដោលនដោបាយនានាដៅនឹងែ.យ.អ្.ជ.។ 
 ពត្ងឹងត្បព័នធពាណិ្ជជរមមដបីរចាំហ តាររូបភាព ការដធវីដសរភីាវូបនីយរមមនិងការបដងកីត ដ ងីនូវដោល
នដោបាយពាណិ្ជជរមម រនុងត្របខ័ណ្ឌ ននសាហរណ្រមមថ្នន រ់តាំបន់និង ថ្នន រ់ពិភពដោរ ដោយការ
ដតត រការយរចិតែទុរោរ់ដលីទិ្ដាភាពសាំខាន់ៗរយួចាំននួ ដូចជា រិចចត្ពមដត្ពៀងពាណិ្ជជរមមនិង
វនិិដោគ ការអនុវតែវធិានការសត្មួលពាណិ្ជជរមម និង ការផរទត្មង់ចាប់រនុងត្របខ័ណ្ឌ នន
សាហរណ្រមមពាណិ្ជជរមម ជាដែីម។ 

 ពត្ងឹងភាពជានដរូរវាងរាជរោា ភិបាល វស័ិយឯកជន នដរូអ្ភិវឌ្ឍនន សងគរសុីវលិ និងអ្ងគការ
រិនផរនរោា ភិបាល។ 

៣.៤ វទិ្ាស្ថស្រសត និងបដចចកវទិ្ា៖    
ត្បដទ្សករពុជា ត្រូវរិរឲ្យបានចាស់លាស់ និងពត្ងីកការដត្បីត្បាស់បដចចកវទិ្ាឲ្យបានឆ្ប់ និងសរត្សប
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សត្មាប់ការដ វ្សីមាហរណករមដៅកនុងតាំបន់និងពិភពដោរ ជាពិដសសរនុងែាំណារ់កាលផែលវទិាសាស្រសែនិង
បដចចរវទិារាំពុងានការវវិតែខ្ា ាំង។ ជារ់ផសែង រមពុជាត្រូវដរៀបចាំឲ្យានជារដបៀបវារៈត្សាវត្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍
ជាតិមយួ និងដលីករមពស់ជាំនញរបស់ករមករជាំនន់ថ្មីតាររយៈការអ្ប់រ ាំពកួដរឲ្យបដងកីនចាំដណះដឹង និងមាន
ជាំនញចាស់លាស់ តាររត្រូវការនិងស្ថា នភាពជាក់ផសតង។ 

សរមមភាពនានា ផែលបង្ហា ញអាំពីែាំដណាះត្សាយត្បរបដោយលរខណ្ៈនចនត្បឌិ្តនិងនវានុវតែន៍ទរ់ 
ទងនឹងដសែារិចចនបតង ជាពិដសសការដលីររមពស់និងការអនុវតែបដចចរវទិានបតង ផែលជយួដលីររមពស់ែល់
ការផរលមអបរសិាា ន។ 

៣.៥ ការអ្ភិវឌ្ឍរនុសេនិងការអ្ភិវឌ្ឍសងគរ-វបប្រ៌៖ អាទិ្ភាពនននឹងត្រូវដ វ្ីការដតត រដលី ការ់បនាយ
ភាពត្កីត្កនិង  វសិរភាព ការអ្ប់រ ាំ និង សុខភាព ដោយដតត រជាពិដសសដលី ស្រសតី កុមារ និង ត្កុរជនងាយ
រងដត្ោះ។ 

ក. ភាពត្កីត្ក និង  វសិរភាព ៖ 
 ការ់បនាយភាពត្កីត្កឲ្យបានោ៉ា ងរិច ១ភាររយ កនុងរួយឆ្ន ាំ និងដលីករមពស់អាហារូបរារភ។ 
 ការ់បនាយរម្ារវសិរភាព៖ បងកលកខណៈឲ្យត្បជាជនកនុងបញ្ចភារដត្ការបាំែុរអាចមានលទ្ធ ភាព
ដត្បីត្បាស់បានោ៉ា ងរិចោស់ ១០%ននការដត្បីត្បាស់សរុប ដោយឈរដលីរូលោា ន រួយត្បកប
ដោយចីរភាព។ 

 ដោះត្ស្ថយបញ្ហា វសិរភាពដែេងៗដទ្ៀរ ជាលកខណៈ រាំបន់ ដភទ្ អាយុ អ្ប់រ ាំ សុខភាព កាលានុវរតភាព 
និងដែេងៗ។ 

 ពត្ងឹងបោត ញសុវរាិភាពសងគរ។ 

ខ. អ្ប់រ ាំ សុខាភិបាល ទឹ្កស្ថអ រនិងអ្នរ័យ ៖ 
 កាំណរ់ចាំណុចដៅផែនកបរមិាណផដលមានភាពត្បាកដនិយរ សត្មាប់ទាំងសិសេត្បុសទាំង ត្សីសត្មាប់
កត្រិរសិកានីរួយៗ។ 

 ដលីកករពស់រុណភាពអ្ប់រ ាំ។ 
 ពត្ងឹងរូលោា ន្នធានរនុសេ និង បដងកីនសររាភាពជាំនញផែនកបដចចកវទិ្ា ជាពិដសស ដត្បី 
ត្បាស់បដចចកវទិ្ាសត្មាប់វស័ិយកសិករម និងឧសាហករម។ 

 វនិិដោរដលីវស័ិយសុខាភិបាល និងអាហារូបរារភ ដដីរបីជួយឲ្យសដត្រចបានត្បកបដោយចីរភាពនូវរូល្ន
រនុសេ និង ចាំណុចដៅទាំងឡាយផដលពាក់ព័នធជារួយនឹងដោលដៅអ្ភិ វឌ្ឍន៍ត្បរបដោយចីរភាពករពុជា 
២០១៦-២០៣០។ 

 ត្បជាជនទាំងអ្ស់នឹងទ្ទួ្លបានទឹ្កស្ថអ រដត្បីត្បាស់។ 
 ដលីករមពស់ដោលនដោបាយជារិត្បជាជន ដោយរាប់បញ្ចូ លទាំងការដ វ្ីបម្ាស់បតូរទី្លាំដៅ ដដីរបីធាន
បាននូវសុខភាពលអ និងមានកម្ាាំងពលាំមាាំរួន។ 

 សដត្រចបានចាំណុចដៅទាំងឡាយរបស់ ដោលដៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ត្បរបដោយចីរភាពករពុជា ២០១៦-
២០៣០។ 
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រ. ការអ្ភិវឌ្ឍសងគរ-វបប្រ៌ ៖ 
 កិចចខិរខាំត្បឹងផត្បងត្រូវដ វ្ដី ីងដដីរបី ផថ្រកានិងដលីកករពស់ដករ ត ិ៍ដាំផណលវបប្រ៌និងដបរិក ភ័ណឌ  
របស់ផខមរ។ 

 កិចចខិរខាំត្បឹងផត្បងត្រូវដ វ្ដី ីង ដដីរបីជាំរុញដលីកករពស់រួនទី្របស់ស្ថសន ដៅកនុងការពត្ងឹងភាព
សុខុដុរកនុងសងគរ។ 

៣.៦ បរសិាា ន និងធនធានធមមជាតិ៖ 
ត្បដទសរមពុជានឹងត្តូវដឆ្ព ះដៅររការអភិវឌ្ឍន៍ត្បរបដោយចីរភាពតាមរយៈការការពារបរសិាា ននិងការ

អភិររស ការសាែ រដ ងីវញិ និងការត្គប់ត្គងធនធានធមមជាតិ និងការត្រប់ត្រងដី្ី្ដែីមបរីរួចាំផណកដ៏សាំខាន់
សត្មាប់ការការ់បនាយភាពត្កីត្ក ការដត្បីត្បាស់ឧបររណ៍្សនសាំសាំនចថ្នមពល ការដលីករមពស់ដអរូដទ្សចរណ៍ 
ររួទាំងការដរៀបចាំ និងរាំនិរែតួចដែតីរដែសងៗដទៀតផែលទរ់ទងនឹងការដត្បីត្បាស់កាបូនទបនិងធន់នឹងអាកាស
ធាតុ។ ត្បដទសរមពុជាត្តូវបដងកីននិងសាែ រដ ងីវញិនូវនែៃែីផដលត្គបែណ្ែ ប់ដោយនត្ពដ  ី ផដលដ វ្ីឲ្យករពុជាក្ាយ 
ជា អ្នកបនែទ្ទួ្លបានឥណទនសុទ្ធពីពាណិ្ជជរមមកាបូន សាែ រដ ងីវញិនិងររាធនធានទឹរសាបនិងសមុត្ទ 
និងការពារគុណ្ភាពែី ទឹរ និងខយល់។ 

៣.៧ បញ្ហា អ្នតរវស័ិយ ៖  
រាជរោា ភិបាលករពុជា បានកាំណរ់បញ្ហា រួយចាំនួនជាបញ្ហា អ្នតរវស័ិយ រ  ដយនឌ័្រ  ការផត្បត្បួលអាកាស

ធារុ រាំដណី្ននបតង និងការត្រប់ត្រងដត្ោះរហនតរាយ និងត្រប់ត្រងហរិញ្ញវរាុស្ថធារណៈ  ដហយីកិចចខិរខាំ
ត្បឹងផត្បងត្រូវដតត រដលីការបស្រញ្ហជ បបញ្ហា អ្នតរវស័ិយទាំងដនះដៅកនុងត្រប់វស័ិយទាំងអ្ស់ ដូចជា វស័ិយដសដាកិចច 
វស័ិយសងគរកិចច និង វស័ិយ ដែេងៗដទ្ៀរ។ សត្មាប់អាហារូបរារភ និងពាណិជជករម ក៏ចារ់ទុ្កជាបញ្ហា អ្នតរវស័ិយ 
និងបញ្ហា អ្នតរវស័ិយដែេងៗដទ្ៀរ អាចនឹងត្រូវកាំណរ់បផនារដទ្ៀរដៅកនុងដាំោក់កាលបនា ប់ ។ 

ត្រសួង សាា ប័នត្តូវគិតគូរពីការវាយតនមាដហតុប ះពាល់បរសិាា នជាយុទធសាស្រសែរនុងការដរៀបចាំធាតុចូល
របស់ខាួន ដែីមបទីទលួបានជដត្មីសអភិវឌ្ឍន៍លអត្បដសីរដៅរនុងវស័ិយនីមួយៗរបស់ខាួន។  

សត្មាប់ការផត្បត្បួលអាកាសធារុ រ ដោយផែអកដលីដោលនដោបាយជារិ និង ផែនការយុទ្ធស្ថស្រសត
អ្ភិវឌ្ឍន៍ជារិសតីពីការអ្ភិវឌ្ឍនបរង ២០១៣-២០៣០ រ មានស្ថរសាំខាន់ខ្ាាំងោស់ សត្មាប់ត្កសួង 
ស្ថា ប័នទាំងអ្ស់ កនុងការកាំណរ់ពី ហានិភ័យននបផត្របត្រួលអាកាសធារុផដលប៉ាះ ពាល់ដល់វស័ិយរបស់ខួ្ន 
និងដលីកដ ីងនូវវធិានការណ៍សករមភាពនន ដដីរបីការ់បនាយនិងទ្ប់ទ្ល់ជារួយបផត្របត្រួលអាកាសធារុ។ 
សត្មាប់ការដរៀបចាំ ែ.យ.អ្.ជ. ២០១៩-២០២៣ ដនះត្កសួងផែនការសូរដសនីដល់ត្រប់ត្កសួង ស្ថា ប័នទាំងអ្ស់ 
ត្រូវពិនិរយឲ្យបានចាស់លាស់ និងដលីកដ ងីនូវវធិានការណ៍សករមភាពដៅកនុង វស័ិយរបស់ខួ្ននូវចាំណុច
សាំខាន់ៗរួយចាំនួន ដូចខាងដត្ការ៖ 

 ហានិភ័យ និងកាលានុវរតភាពននការផត្បត្បួលអាកាសធារុ ទាំងកនុងរយៈដពលខី្ និងផវង។ 
 សករមភាពនន សត្មាប់ទ្ប់ទ្ល់ជារួយបផត្របត្រួលអាកាសធារុ ររួទាំង ដោលនដោបាយ បទោា ន
គតិយុតែ ឧបររណ៍្សត្ាប់ដរៀបចាំថវកិា ឧបររណ៍្សត្ាប់ដរៀបចាំផែនការ ត្បព័នធតាមោននិងការ
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ត្បមូលទិននន័យ គដត្ាងសារលបង និងការសិកាត្ស្ថវត្ជាវ។ 
 ព័រ៌មាន និងរត្រូវការសររាភាព សត្មាប់ទ្ប់ទ្ល់ជារួយបផត្របត្រួលអាកាសធារុ។ 
 រត្រូវការជាំនួយោាំត្ទ្ពីត្កសួង ស្ថា ប័នដែេងសត្មាប់ទ្ប់ទ្ល់ជារួយបផត្របត្រួលអាកាសធារុ ដូចជា 
ការររួោន ដ វ្ីការសិកាវាយរនរ្ ការត្តួតពិនិតយរមួោន  ការសត្របសត្រួលដរៀបចាំដោលនដោបាយ 
និងសករមភាពដ ា្ីយតបនឹងការផត្បត្បួលអាកាសធារុ។ 

 វធិានការណ៍ចាាំបាច់ សត្មាប់ទ្ប់ទ្ល់ និងការ់បនាយ ែលប៉ាះពាល់ពីបផត្របត្រួលអាកាសធារុ។ 
 រាំដណី្ននបតងដតែ តដលីរាំដណី្នផែលមិនានប ះពាល់ែល់បរសិាា ន។ 

៣.៨ ការដបាសសមាអ ររីននិងសាំណល់ជារិែាុ ះពីសស្រងាគ រ៖ 

នែាដីផែលត្រូវរងែលប៉ាះពាល់ដោយស្ថរត្ោប់រីននិងសាំណល់ជារិែាុះពីសស្រងាគ រានទាំហាំធាំ។ ដោយផែអរ
ដលលីទធែលននការត្សាវត្ជាវចាំការមីន ទាំហាំនែៃែីផែលានត្ោប់មីនានទាំហាំធាំដៅដ យី ផែលតត្មូវឲ្យានការ
ោាំត្ទនិងវធិានការបផនាម។ ការដបាសសមាអ ររីននិងសាំណល់ជារិែាុះពីសស្រងាគ រ រ ជាកិចចការរួយផដល
រាជរោា ភិបាលនឹងបនតដោះត្ស្ថយដៅកនុងដពលខាងរុខ។ 

៣.៩ ការតារោនត្ររួពិនិរយនិងវាយរនរ្៖ 

ដែីមបពីត្ងឹងត្បព័នធតានោមត្តួតពិនិតយនិងវាយតនមា រាជរោា ភិបាលនឹងបដងកីតត្បព័នធតានោមត្តួត
ពិនិតយនិងវាយតនមារមួមយួ ដែីមបតីាមោននិងវាយតនមាការអនុវតែែ.យ.អ.ជ.។ ដលីសពីដនះដទៀត កិចចខិរខាំ
ត្បឹងផត្បងរ៏ត្តូវដធវីដ ងីែងផែរ កនុងការកាំណរ់សូចនករឲ្យបានដត្ចីនជាងរុនសត្មាប់ដ វ្ីការវាយរនរ្ពី
លទធែល (outcomes) ឧទហរណ៍្ដូចជា កាំដណីនផែលានភាពត្គបែណ្ែ ប់ ា្ំទូ្លាយ (inclusive 
growth) -- ភាពត្បដសីរដ ងីននអ្ភិបាលកិចច (ដដីរបី្ ាុះបញ្ញច ាំងឲ្យដ ញីពីការដ្ី្យរប រម្ាភាព និង 
រណដនយយភាព) និងកនុងការពត្ងឹងគុណ្ភាពទិននន័យនិងពត្ងីរត្បភពទិននន័យ ដែីមបោីាំត្ទែល់ការវាស់ផវង
សូចនាររដៅរនុងែ.យ.អ.ជ.និងគ.អ.ច.រ.។  ត្រសួង សាា ប័នត្តូវានត្បព័នធតាមោនត្តួតពិនិតយនិងវាយតនមា 
ផែលអាចដជឿទុរចិតែបាន សត្ាប់តាមោនការសដត្មចបានរបស់វស័ិយនីមយួៗ ដធៀបនឹងចាំណុ្ចដៅ
ដៅរនុងែ.យ.អ.ជ.និងគ.អ.ច.រ.។   

៤. វិសាលភាពនិងខលមឹ្សារ របស់ ែ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 
 ែ.យ.អ្.ជ. ២០១៩-២០២៣ រ ជាឯកស្ថរជារិផដលដរៀបចាំដ ងី មានលកខណ្ៈស្ថរញ្ញ 
អាចវាស់ផវង ឈានដៅសដត្រចបានដោលដៅ ចាំណុចដៅ មានភាពជាក់ផសតង និងមានដពលដវលាកាំណរ់
ចាស់លាស់។ ជាពិដសស ឯកស្ថរនះ រ មានោក់បញ្ចូ លនូវផែនការ ករមភាពនន ផដលអាចអ្នុវរតបាន និង
យុទ្ធស្ថស្រសតចាស់លាស់សត្មាប់វស័ិយដសដាកិចច និង សងគរកិចច និង វស័ិយពាក់ព័នធទាំងអ្ស់ ដដីរបដី វ្ីជាផែនទី្
ចងអុលែូ្វសត្មាប់ឈានដៅសដត្រចបាន នូវការអ្ភិវឌ្ឍត្បដទ្ស និងដលីករមពស់ជីភាពរស់ដៅរបស់ត្បជាជន
ករពុជា។ ត្កសួងផែនការ ផដលជាអ្នកដឹកនាំ ការងារដរៀបចាំ ែ.យ.អ្.ជ. ២០១៩-២០២៣ ដនះ នឹងដ វ្ីការ
សត្របសត្រួល ពិភាកាជារួយស្ថា ប័ន កោត លបីដែេងដទ្ៀរ ររួមាន៖ ត្កសួងដសដាកិចចនិងហរិញ្ញវរាុ ឧរតរ 
ត្កុរត្បឹកាដសដាកិចចជារិ និងរណៈកមាម ្ិការនីរិសរបទនិងអ្ភិវឌ្ឍន៍ករពុជា បផនារដទ្ៀរបនា ប់ពីពិភាកា 
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ដោយតា ល់ជារួយត្កសួង ស្ថា ប័ន និងអ្នកពាក់ព័នធទាំងអ្ស់។  ែ.យ.អ្.ជ. ២០១៩-២០២៣ ដនះត្រូវដតត រ 
ដលី៖ 

 ១.  របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពផដលសដត្រចបានរកដល់ដពលបចចុបបនន និងបញ្ហា ត្បឈរនន កនុងវស័ិយ
នីរួយៗ របស់ត្កសួង ស្ថា ប័ន និងជាពិដសស ដ វ្ីការបញ្ហជ ក់ឲ្យចាស់ែង ផដរទក់ទ្ងដៅនឹងដោលដៅ
អ្ភិវឌ្ឍន៍សហសេវត្រ៍ករពុជា។ 

 ២. កាំណរ់ពីដោលនដោបាយ យុទ្ធស្ថស្រសតនន ផដលត្រូវអ្នុវរតកនុងវស័ិយ របស់ត្កសួង ស្ថា ប័ន 
សត្មាប់ពីឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ ដោយផែអកដលីឯកស្ថរននត្កបខ័ណឌ ដោលនដោបាយ ផដលបាន
កាំណរ់រចួដហយី។  
៣. កាំណរ់យកឆ្ន ាំ២០១៧ ជាឆ្ន ាំដោលននការដរៀបចាំ ែ.យ.អ្.ជ. ២០១៩-២០២៣ និងដត្បីត្បាស់
របាយការណ៍ពាក់កោត លអាណរតិឆ្ន ាំ២០១៦ ននការអ្នុវរត ែ.យ.អ្.ជ. ២០១៤-២០១៨ និង 
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពសតីពីការអ្នុវរត ែ.យ.អ្.ជ. ២០១៤-២០១៨ ដោយពិនិរយដរីលពីវឌ្ឍនភាព
ផែនកសងគរ ដសដា កិចចករពុជា និងការសដត្រចបាន រ.អ្.ស.ក. ឆ្ន ាំ ២០០៣-២០១៥ និង គ.អ.ច.រ. 
២០១៦-២០៣០ សត្មាប់ដ វ្ីជារូលោា ន។ កាំណរ់យកទិ្ននន័យឆ្ន ាំ២០១៧ ជាទិ្ននន័យជាក់ផសតង 
បា៉ា ន់ស្ថម នសត្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៨ និង ពាករណ៍សត្មាប់ឆ្ន ាំ២០១៩ ដល់ឆ្ន ាំ២០២៣។ 
៤. ដត្បីត្បាស់ទិ្ននន័យផដលមានត្បភពរកពីសាិរិជារិ ឬទិ្ននន័យរដាបាលរបស់ត្កសួង ស្ថា ប័ន។ ក៏ប៉ាុផនត 
ត្បសិនត្បភពទិ្ននន័យទាំងពីរខាងដលីរិនមានត្រប់ត្ោន់ ចាាំបាច់ពិចារោផសវងរករកពីត្បភព
ដែេងៗ។ 
៥. កាំណរ់ពីបញ្ហា ត្បឈរ និងហានិភ័យ ផដលបោត លរកពីកតាត ទាំងពីរ ផដលមានត្បភព រក
ពីកនុងត្សុក និងដត្ៅត្សុក ផដលជះឥទ្ធិពលដល់ការអ្នុវរតយុទ្ធស្ថស្រសត និងកាំណរ់ពី វធិានការណ៍
សត្មាប់ការ់បនាយែលប៉ាះពាល់។ 
៦. កាំណរ់ពីវធិានការណ៍ដោលនដោបាយកត្រិរមា៉ា ត្កូ អ្នតរវស័ិយ និងវស័ិយ ត្ពរទាំង អាទិ្ភាព 
ករមវ ិ្ ី និងសាំដណីររដត្មាងថ្មីៗ ផដលសាំដៅជាំរុញការការ់បនាយភាពត្កីត្កឲ្យ បានឆ្ប់រហ័ស 
ការសដត្រចបាន ដោលដៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ត្បរបដោយចីរភាពករពុជា ២០១៦-២០៣០ ការធានឲ្យមាន
ដសារភាពមា៉ា ត្កូដសដាកិចច និងការបនតធានឲ្យមានកាំដណីនផដល ផែអកដលីរូលោា ន ា្ំទូ្លាំទូ្លាយ។ 
៧. កាំណរ់ពីការទ្ទួ្លខុសត្រូវរបស់ត្កសួង ស្ថា ប័ន កនុងការអ្នុវរតដៅតារសករមភាពនិង 
វស័ិយននផដលនឹងមានផចងដៅកនុង ែ.យ.អ្.ជ. ២០១៩-២០២៣  ដោយររួទាំងវស័ិយ ឯកជន 
និងភាពជានដរូ។ 
៨. កាំណរ់បញ្ជ ីសូចនករសត្មាប់ដ វ្ីការតារោនត្រួរពិនិរយនិងវាយរនរ្វឌ្ឍនភាពតារ វស័ិយរបស់ 
ត្កសួង ស្ថា ប័ន។ 
៩. ធារុចូលសត្មាប់ការដរៀបចាំ ែ.យ.អ្.ជ. ២០១៩-២០២៣ ពីត្រប់ត្កសួង ស្ថា ប័ន ត្រូវពិនិរយ
និងែតល់ការឯកភាពពីរដារស្រនតី ឬរដាដលខា្ិការផដលជាត្បធានត្កុរការងារផដល បានបដងកីររចួរក
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ដហយីកាលពីការដរៀបចាំ ែយអ្ជ បចចុបបននករម ២០០៩-២០១៣  របស់ត្កសួង ស្ថា ប័ននីរួយៗ 
រុននឹងដែាីជូនត្កសួងផែនការ។ 
១០. ដ វ្ីការបា៉ា ន់ស្ថម នពីរត្រូវការថ្វកិាសត្មាប់អ្នុវរតវស័ិយរបស់ខួ្ន។ 

៥. សាថាប័នទ្ទ្ួលខុសក្តូវ 
ក. ក្កសួងផែនការ៖ 
ត្កសួងផែនការ រ ជាស្ថា ប័នផដលទ្ទ្លួខុសត្រូវកនុងការដឹកនាំដាំដណីរការដរៀបចាំ ែ.យ.អ្.ជ. ២០១៩-

២០២៣ ដហយីត្រូវ៖ 
 ែដល់ការផណនាំផែនកបដចចកដទ្សដល់ត្កសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ អ្ាំពីការដរៀបចាំធារុចូល និង អ្ាំពី

ដាំដណីរការររួននការដរៀបចាំ ែ.យ.អ្.ជ. ២០១៩-២០២៣។  
 ត្បផរត្បរូលយកធារុចូលទាំងឡាយ ពីត្កសួង-ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទាំងអ្ស់។  
 ដរៀបចាំចងត្កង និងផកសត្រួលឯកស្ថរដនះ ដោយផែអកដលីធារុចូល សាំដណីរ និង អ្នុស្ថសន៍

ទាំងឡាយផដលទ្ទ្លួបានពីអ្នកផដលមានចាំផណកពាក់ព័នធទាំងអ្ស់ តារដាំោក់កាលនីរយួៗនន
ដាំដណីរការដរៀបចាំឯកស្ថរដនះ ។ 

 ដ វ្ីការពិដត្ោះដោបល់ និង សត្របសត្រួលោ៉ា ងជិរសនិទ្ធ និងដទ្ៀងទរ់ជារយួនឹង ស្ថា ប័នកោដ ល
បីដែេងដទ្ៀរ (ត្កសងួដសដាកិចចនិងហិរញ្ញវរាុ  រណៈកមាម ្ិការនីរិសរបទ និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ករពុជាននត្ករុ 
ត្បឹកាអ្ភិវឌ្ឍន៍ករពុជា និង ឧរដរត្ករុត្បឹកាដសដាកិចចជារិ) ដៅតារដាំោក់កាលនីរយួៗននដាំដណីរ 
ការដរៀបចាំឯកស្ថរដនះ។ 

 រាយការណ៍ជូនត្បរុខរាជរោា ភិបាលករពុជាអាំពីវឌ្ឍនភាពននការអ្នុវរដភារៈកិចចដនះតារដាំោក់កាល
នីរយួៗននដាំដណីរការដរៀបចាំឯកស្ថរដនះ។   

ខ.  ក្កសួង ស្ថាប័នពាក់ព័នធ៖ 
 ត្កសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទាំងអ្ស់របស់រាជរោា ភិបាល ត្រូវដត្បីត្បាស់ត្កុរការងារផដលបានបដងកីរដ ងី

រចួរកដហយីកាលពីការដរៀបចាំ ែយអ្ជ បចចុបបននករម ២០០៩-២០១៣ ផដលដឹកនាំដោយរស្រនដី
ជាន់ខពស់រយួរូបចាប់ពីថ្នន ក់រដាដលខា្ិការដ ងីដៅ ដដីរបអី្នុវរដភារៈកិចចដនះ ដោយដ វ្ីកិចចសហការ
ោ៉ា ងជិរសនិទ្ធជារួយត្កសួងផែនការ។ ត្កុរការងាររបស់ត្កសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទាំងអ្ស់របស់
រាជរោា ភិបាល ត្រូវែដល់រកត្កសួងផែនការនូវធារុចូលដាំបូងរបស់ខួ្នសត្មាប់ការដរៀបចាំ ែ.យ.អ្.ជ. 
២០១៩-២០២៣ ដូចបាន កាំណរ់តារករមវ ិ្ ីការងារខាងដត្ការ។ 

 ត្កសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធទាំងអ្ស់របស់រាជរោា ភិបាល ត្រូវែដល់ឲ្យបានទន់ដពលនូវធារុចូលទាំង
ឡាយផដលមានព័រ៌មានដពញដលញ និង ែដល់កិចចសហការដល់ត្កសួងផែនការ ដៅកនុងការអ្នុវរដ
ភារៈកិចចដនះឲ្យបានសរត្សបដៅតារ ករមវ ិ្ ីការងារផដលបានដត្ោងទុ្ក។  
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គ.   ដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអងគការសងគមស ៊ីវិល 
 នដរូអ្ភិវឌ្ឍនិងអងគការសងគមសុីវលិ ត្រូវដត្បីត្បាស់យនដការននត្កុរការងារបដចចកដទ្សចត្រុះសត្មាប់ 

ការពិភាកា ជាមយួត្រសួងសាា ប័នតាមវស័ិយដោយតៃ ល់ និង ែែល់ធាតុចូលមរត្រសួងផែនការ 
ដោយត្រសួងសាា ប័ន។  

 នដរូអ្ភិវឌ្ឍនិងអងគការសងគមសុីវលិទាំងអ្ស់ នឹងមិនត្តូវែែល់ធាតុចូលនិងមតិដោបល់តៃ ល់មរ 
ត្រសួងផែនការដ យី។  

៦. កម្មវធិីការងារ 
 

ពេលពេលា កម្មេិធីការងារ 
ឧសភា ២០១៨ 
 

 ត្កសួងផែនការដរៀបចាំដសចកដីផណនាំសត្មាប់ការដរៀបចាំ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-
២០២៣ ដោយផែអកដលីការសដត្រចរបស់ សម្ដេចអគ្គដហាម្សនាបត ី
ម្តម្ោ ហ ៊ុន សសន នាយករដ្ឋដន្ដនេីននព្រះរាោណាចព្កកដព៊ុោ។ 

 ត្រសួងផែនការដរៀបចាំរិចចត្បជុាំអនែរត្រសួងដែីមបផីណ្នាាំពីដោលការណ៍្ដរៀបចាំ
ធាតុចូលសត្ាប់ដរៀបចាំ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ 

ឧសភា - ២៩ មិថុនា 
២០១៨ 

 ត្កសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ែដល់ធារុចូលរកត្កសួងផែនការ រិនឱយហសួពី 
កាលបរដិចេទ្ ដនះ។ 

០២ ររកោ- សីហា 
២០១៨ 

 ត្កសួងផែនការជបួជារយួត្កសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ ដដីរបរីកធារុចូលបផនារដទ្ៀរ 
និងដដីរបដី វ្ីការបញ្ហជ ក់ដលីបញ្ហា រយួចាំនួនទក់ទ្ងនឹងធារុចូល ផដលបាន 
ទ្ទ្លួ។ 

 ត្កសួងផែនការរាយការណ៍ជូនត្បរុខរាជរោា ភិបាលពីវឌ្ឍនភាពននការត្បរូល 
ធារុចូលសត្មាប់ការដរៀបចាំ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។  

 ត្កសួងផែនការសត្របសត្រួលឱយមានកិចចត្បជុាំរវាងស្ថា ប័នកោដ លទាំងបួន(ត្កសួង 
ផែនការ ត្កសងួដសដាកិចចនិងហិរញ្ញវរាុ  រណៈកមាម ្ិការនីរិសរបទនិងអ្ភិវឌ្ឍន៍ 
ករពុជា និង ឧរដរត្ករុត្បឹកាដសដាកិចចជារិ) ដដីរបពិីភាកានិងែដល់ការផណនាំដលី 
ការដរៀបចាំដសចកដីត្ពាងទី្រួយ ។ 

 ត្កសួងផែនការចាប់ដែដីរដាំដណីរការដរៀបចាំដសចកដីត្ពាងទី្រយួ ។ 
២៨ កញ្ហញ  ២០១៨  ត្កសួងផែនការសត្របសត្រួលឱយមានកិចចត្បជុាំរវាងស្ថា ប័នកោដ លទាំងបួន 

(ត្កសងួ ផែនការ ត្កសងួដសដាកិចចនិងហិរញ្ញវរាុ  រណៈកមាម ្ិការនីរិសរបទ 
និងអ្ភិវឌ្ឍន៍ករពុជា និង ឧរដរត្ករុត្បឹកាដសដាកិចចជារិ) ដដីរបពិីភាកានិងែដល់
ដោបល់ដលីដសចកដីត្ពាងទី្រយួ។ 

២៦ រុលា  ២០១៨  ត្កសួងផែនការដែាីដសចកដីត្ពាងទី្រយួដៅជូន ត្កសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ 
និងអ្នកមានចាំផណកពាក់ព័នធដនទ្ដទ្ៀរ ររួទាំងនដរូអ្ភិវឌ្ឍ ដដីរបសុីាំការែដល់អ្នុ 
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ស្ថសន៍។ 
១៦ វចិេិកា ២០១៨  ត្កសួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងអ្នកមានចាំផណកពាក់ព័នធដនទ្ដទ្ៀរ 

ររួទាំងនដរូអ្ភិវឌ្ឍែដល់អ្នុស្ថសន៍ ទាំងឡាយរកត្កសួងផែនការ 
រិនឱយហសួពីកាលបរដិចេទ្ដនះ។ 

២៦-៣០ វចិេិកា 
២០១៨ 

 ត្កសួងផែនការដរៀបចាំកិចចត្បជុាំអ្នដរត្កសួងចាំននួពីរដង (រត្មិតបដចចរដទស និង 
រត្មិតនដោបាយ) ដដីរបពិីភាកាដលីដសចកដីត្ពាងផកសត្រួល។ 

 ត្កសួងផែនការរាយការណ៍ជូនត្បរុខរាជរោា ភិបាលអ្ាំពីវឌ្ឍនភាពកនុងការដរៀបចាំ 
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣  ផដលមានរហូររកដល់ដពលដនះ។ 

២១ ន្ូ  ២០១៨  កិចចត្បជុាំរវាងស្ថា ប័នកោដ លទាំងបនួ (ត្កសងួផែនការ ត្កសងួដសដាកិចចនិង 
ហិរញ្ញវរាុ  រណៈកមាម ្ិការនីរិសរបទនិងអ្ភិវឌ្ឍន៍ករពុជា និង ឧរដរត្ករុ 
ត្បឹកាដសដាកិចចជារិ) ដដីរបពិីភាកានិងែដល់ដោបល់ដលីដសចកដីត្ពាងចុងដត្កាយ 
រុននឹងដែាីជូនទី្សដីការរណៈរដារស្រនដី។ 

 ត្កសួងផែនការ ដែាីដសចកដីត្ពាងផកសត្រួលចុងដត្កាយជូនរណៈរដារស្រនដីដដីរប ី
ពិនិរយពិភាកា។ 

២៨ ន្ូ  ២០១៨-
រករា ២០១៩ 

 កិចចត្បជុាំដពញអ្ងគននរណៈរដារស្រនដី នឹងែដល់ការអ្នុរ័រដលីដសចកដីត្ពាង 
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣   ដហយីដសចកដីត្ពាងផដលបានទ្ទ្លួការ 
អ្នុរ័ររចួដហយីនឹងត្រូវដែាី ដៅជូនរដាសភានិងត្ពឹទ្ធសភា ដដីរបសុីាំការឯកភាព 
និង ថ្វា យព្រះដហាកសព្ត ម្ដ្ើដបឡីាយព្រះហសថម្េខាម្េើព្រះរាជ 
ព្កដ សត្មាប់ការត្បកាសឱយដត្បីផែនការដនះជាចាប់។ 

រករា ២០១៩  ដបាះពុរព ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ បនា ប់ពីទ្ទ្លួការអ្នុរ័រោក់ឱយដត្បី 
ជាចាប់ ដោយព្រះដហាកសព្ត រចួដហយី។ 

កុរភៈ ២០១៩  ឯកស្ថរដបាះពុរពរចួ និងពិធីត្បកាសែសពវែាយោរ់ឱយអនុវតែ ផ.យ.អ.ជ. 
២០១៩-២០២៣ ដៅថ្នន រ់ជាតិ។ 

មីនា-ដមសា ២០១៩  ែសពវែាយោរ់ឱយអនុវតែ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣ ដៅថ្នន រ់ដត្កាម 
ជាតិ។ 

 


