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ថ្ថៃទី០៩  ខែមនិា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
                 

      
                                         /                 

                     ៥      ៣ 
 

ឆ្ន ាំទ៣ីថ្ននីតិកាលទ៥ី រាជរដ្ឋា ភបិាល ខែលែឹកនាាំដដ្ឋយគណបកសរបជាជនកមពុជា បានសដរមច         
ការបាំដពញ/អនុវតតនដ៍ោលនដោបាយចាំននួ០៦ (៣៧,៥%)ថ្ន១៦        ដោលនដោបាយខែលមានសូចនាករ
ចាស់លាស់ រមួមានែូចជា៖  កាំដណើ នដសែាកចិច៧%កនុងមយួឆ្ន ាំ ការកាតប់នថយភាពរកីរកកនុងអរា០១%កនុងមយួឆ្ន ាំ 
ការបញ្ឈបក់ារផតល់សមាទានែីដសែាកិចច ការកសាងដោលនដោបាយជាតិសសតីពលីាំដៅដ្ឋា ន ការដរៀបចាំដោលនដោ
បាយែឹកជញ្ជូ នទីរកុង នងិការបដងកើតដោលនដោបាយជាតិ សតីពីមុែរបរ និងការងារ។  

ចាំខណកឯដោលនដោបាយចាំនួន០៧ រាជរដ្ឋា ភបិាលអនុវតត ឬ/និងសដរមចបានែលះ។ ដោលនដោបាយ
ទាាំងដនាះមានែូចជា  ការនាាំអងករដចញឲ្យបាន០១លានដាន ការរកាថ្ផទដនសាទទកឹសាប ការចុះបញ្ជ ីែីធល ីរបជាជនទទួល
ដសវាទឹកសាា ត ការពរងីកការផគតផ់គងអ់គគិសនពីីបណ្ដា ញជាតិឲ្យែល់ភូម ិ  ដោលដៅចាំនួនដទសចរណ៍ពីដរៅរបដទសឆ្ន ាំ
២០១៨ នងិការបនា  កសាងអនុវទិាល័យឲ្យបានរគបឃុ់ាំ។ ចាំដ ះដោលដៅចាំនួនដទសចរណ៍ពីដរៅរបដទស រាជរដ្ឋា ភិ
បាលបានសដរមចដោលដៅខែលបានកាំណតក់នុងឆ្ន ាំ២០១៥រចួមកដ ើយ។ ដដ្ឋយសារខតដោលដៅកនុងែាំណ្ដកក់ាលទី២  
រាជរដ្ឋា ភបិាលបានកាំណតែ់ល់ឆ្ន ាំ២០១៨ ែូចដនះដយើងអាចសននិដ្ឋា នបានថា រាជរដ្ឋា ភបិាលសដរមចបានែលះកនុងឆ្ន ាំ
២០១៦។ 

ប៉ុខនតដោលនដោបាយចាំនួន០៣ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានអនុវតត ខតមនិអាចសដរមចបាន ឬបានតិចតចួាមការសនា 
របស់ែលួន។ ដោលនដោបាយទាាំងដនាះមានែូចជា ដោលនដោបាយការរកាថ្ផទែីខែលរគបែណា បដ់ដ្ឋយថ្រពដ ើ ការខក 
លមាផលូវលាំជនបទពី៣០០ ដៅ៤០០គីឡូខមរ៉តកនុង១ឆ្ន ាំ និងការដ្ឋកឲ់្យែាំដណើ រការរបបរបាកដ់សាធននិវតតនស៍រមាបក់មមករ 
និដោជិតកនុងវស័ិយឯកជន។ 

                      ៣ដលើដោលនដោបាយខែលមនិមានសូចនាករចាស់លាស់                ៤២៩
នាក ់ (៤០%ជាស្តសតី) ថ្ន១៤ដែតត/រាជធានីបានចូលរមួផតល់ពិនទុ កនុងដនាះរបមាណ១៩%ដពញចិតត របមាណ៦២%ដពញចិតត
ែលះ នងិរបមាណ១៩%មនិដពញចិតតនឹងលទធផលការបាំដពញ/អនុវតតដោលនដោបាយទាាំងដនាះ។  

 ដបើពិនិតយពីការផតល់ពិនទុដលើវស័ិយនីមយួៗវញិ ដគដឃើញថាវស័ិយការ រជាតិសនតិសុែ និងសណ្ដត បធ់ាន បស់ាធារណៈ 
កនុងចាំដណ្ដមរបជាពលរែាបានផតល់ពិនទុ មានរបជាពលរែា ចាំនួន១៨%ដពញចិតត, ៦០%ដពញចិតតែលះ និង២១%មនិដពញ

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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គណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
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ចិតត។ ចាំខណកឯវស័ិយពរងឹងរែាបាលសាធារណៈ វមិជឈការ និងវសិ មជឈការ  ការពរងឹងខផនកចាប ់និងរបពន័ធយុតតធិម ៌
និងការរបឆ្ាំងអាំដពើពុករលួយរតូវបានផតល់ពិនទុដដ្ឋយរបជាពលរែាចាំនួន១៧%ដពញចិតត, ៦០%ដពញចិតតែលះ និង២២%មនិ
ដពញចិតត។ វស័ិយការអភវិឌ្ឍនដ៍សែាកិចចវញិ ករ៏តូវបានរបជាពលរែាចាំនួន១៩%ដពញចតិត, ៦៣%ដពញចិតតែលះ និង១៩%
មនិដពញចិតត។ ជាមយួោន ដនាះខែរ វស័ិយការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ាំ សុខាភបិាល ការងារ វបបធម ៌ និងសងគមកិចចរតូវបាន
របជាពលរែាចាំនួន២០% ដពញចិតត, ៦៣% ដពញចតិតែលះ និង ១៥% មនិដពញចិតត។ កនុងចាំដណ្ដម វស័ិយទាាំង០៤ ការ
បាំដពញ/អនុវតតដោលនដោបាយវស័ិយការពរងឹងរែាបាលសាធារណៈ វមិជឈការ នងិវសិ មជឈការ  ការពរងឹងខផនកចាប ់
និងរបពន័ធយុតតធិម ៌ និងការរបឆ្ាំងអាំដពើពុករលួយមានរបជាពលរែាដរចើនជាងដគមនិដពញចិតត ែណៈខែលការអភវិឌ្ឍន៍
វស័ិយអបរ់ ាំ សុខាភបិាល ការងារ វបបធម ៌និងសងគមកិចចរតូវបានដពញចិតតដរចើនជាងដគវញិ។ 
 

ដបើពិនិតយដមើល                     ២០១៦      ៤.៣៦៥      រ                    
                    នីមយួៗគ ឺ          និងដសែាកិចចរបមាណ២៨%                      និង 
សណ្ដត បធ់ាន បស់ាធារណៈ     ១៦%,                       ១០%                                
                                រែាបាលទូដៅធាល កចុ់ះបនតិចបនតួច           ការចាំណ្ដយឆ្ន ាំ២០១៥   

 សរមាបឆ់្ន ាំទ៣ីដនះ ចាំនួនសមាជិករាជរដ្ឋា ភបិាល និងអនុរែាដលខាធិការដកើនដឡើងបខនថមដទៀត។ កនុងរយៈដពល 
៧ខែ ដែើមឆ្ន ាំ ២០១៦ សមាជិកថមីចាំនួន ១៥របូរតូវបានខតងាាំងជា ដទសរែាមស្តនតី និងរែាដលខាធិការ ែណៈខែលសមាជិក
០២របូបានបញ្ចបែ់ាំខណង។ ដរៅពីសមាជិករាជរដ្ឋា ភបិាល ដគកដ៏ៅខតដឃើញមានការដកើនដឡើងនូវអនុរែាដលខាធិការចាំនួន
៣០របូ ដៅាមបណ្ដត រកសួងចាំនួន១៦ និងទរីបឹការាជរដ្ឋា ភបិាលចាំនួន១០របូខែលមានឋានៈដសមើនឹងសមាជិករាជរដ្ឋា
ភបិាល។ មានការផ្លល ស់បតូររែាមស្តនតីថាន កែ់ឹកនាាំរកសួងចាំននួ០៨ ប៉ុខនតការផ្លល ស់បតូរដនះ រតវូបានដគដមើលដឃើញថា ជាការផ្លល ស់
បតូរសាថ បន័ដែើមបែីឹកនាាំរវាងរែាមស្តនតីទាាំងដនាះ ដដ្ឋយសារែាំខណងរែាមស្តនតចីាំនួន ០៦ រតូវបានរបគល់ឲ្យអតីតរែាមស្តនតថី្ននីតិ
កាលទី៥ដនះែខែល។ 

 កនុងរយៈដពលែូចោន ដនះ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានដចញអនុរកឹតយចាំនួន៨៧៣អនុរកតឹយ និងរបកាសចាំនួន២៥៤របកាស។ 
របមាណ០៣%ថ្នអនុរកតឹយទាាំងដនាះ សតីអាំពីការដធវើអនុបដោគរទពយ សមបតតសិាធារណៈរបស់រែា ដៅជារទពយសមបតតិឯក
ជនរបស់រែា និងការដផទរឥណទានថវកិា។ ចាំខណកអនុរកឹតយដផសងដទៀត អាំពីការជូនដមដ្ឋយ និងខតងាាំង ដផទរភារកិចចមស្តនតី
រាជការជាដែើម។ 

 ដបើដទាះបីដោលនដោបាយមានសូចនាករចាស់លាស់រតូវបានរដ្ឋា ភបិាលសដរមចបានចាំនួន០៦ ឬដសមើនឹង៣៧% 
ែូចោន នឹងឆ្ន ាំ២០១៥ ប៉ុខនតដោលនដោបាយែលះខែលបានសដរមចបានដៅឆ្ន ាំ២០១៥ខបរជារាជរដ្ឋា ភបិាលបាំដពញ/អនុវតត 
សដរមចបានែលះដៅឆ្ន ាំ២០១៦វញិ ែូចជាដោលនដោបាយដោលដៅទទួលចាំននួដភញៀវដទសចរបរដទសរតូវបានរាជរដ្ឋា     
ភបិាលសដរមចបានែលះកនុងឆ្ន ាំ២០១៦ ដ ើយដោលនដោបាយការកសាងដោលនដោបាយជាតិសតិពីលាំដៅដ្ឋា នរតូវបាន
បាំដពញ/អនុវតតសដរមចបានឆ្ន ាំ២០១៦៕ 

សរមាបព់ត័ម៌ានបខនថមសូមទាកទ់ង៖  
១.ដលាក គមឹ  ន  អនកសរមបសរមួលជានែ់ពស់ថ្នកមមវធិ ី ០១២ ៩៤ ២០ ១៩ 
២.ដលាក ដសៀន ប៊នុរទិធ   មស្តនតីខផនកអដងកត    ០១១ ៥៣ ៥៣ ៥៤ 
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        ៖ ដបសកកមមរបស់ែុមខស្ត វល គឺជយួ បដងកើតបរោិកាសគរួជាទីដពញចិតា និងមានពត័ម៌ានរគបរ់ោន ់ ទី១/                
                             ាមរយៈការបញ្ចុ ះបញ្ចូ ល តសូ៊មតិ ដែើមបទីទលួបាននូវរកបែណ័ឌ ចាបស់មរមយ, ការអបរ់ ាំដែើមបផីាល់ពត័ម៌ានែល់
អនកដបាះដឆ្ន ត អាំពីសិទធិ និងសកមមភាពចូលរមួសដងកតការណ៍របស់ពកួដគ ខែលអាចរារាាំងនូវភាពមនិរបរកតី រពមទាាំងផាល់នូវរបាយការណ៍
អដងកតោ៉ងទូលាំទូលាយ និងឆ្បរ់ ័ស ដែើមបអីាច  មានការវាយតថ្មលដលើែាំដណើ រការ ដបាះដឆ្ន តមយួខែលមនិលាំដអៀង និងមនិរបកានប់កសពកួ ទី២/ 
                                        ាមរយៈការអបរ់ ាំ និងដវទិកាសាធារណៈកនុងដោលបាំណងជាំរុញដលើកទឹកចិតា 
របជាពលរែាឱ្យចូលរមួកនុងកិចចការនដោបាយ និងការដធវើដសចកាីសាំដរចនានា ការតសូ៊មតិ/បញ្ចុ ះបញ្ចូ លដែើមបឱី្យមានការខកទរមង ់ ែាំដណើ រ
ការដបាះដឆ្ន តខែលបដងកើននូវគណដនយយភាព (ការទទលួែុសរតូវ) របស់មស្តនាីជាបដ់ឆ្ន ត រពមទាាំងផាល់នូវរបាយការណ៍អដងកតោ៉ងទូលាំទូលាយ 
និងឆ្បរ់ ័ស ដែើមបអីាចឱ្យមានការវាយតថ្មលមយួខែលមនិលាំដអៀង និងរបកានប់កសពួក ដៅដលើការបាំដពញកមមវធីិនដោបាយ និងែាំដណើ រការអនុវតាន ៍
ការងាររបស់មស្តនាីជាបដ់ឆ្ន ត។ 
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Press Release 

 

‘Assessment and Voters’ Scorecard on the Third Year Fulfillment of Political 

Platform of the Fifth Mandate of Government’ 

 

During the third year of the fifth mandate of the National Assembly (NA), the Royal Government 

of Cambodia (RGC), led by the Cambodian People’s Party (CPP), has fulfilled six (37.5%) of 16 

political platforms with precise indicators. They are:  annual 7% economic growth, annual 1% poverty 

reduction, halting of economic land concessions, national housing policy design transportation policy 

creation, and the creation of a national policy related to jobs and careers.  

While another seven political platforms related to one million tons of rice exports, water for 

family fishing, land title registration, people’s access to running water, village electricity supplies, target 

number of foreign tourists by 2018, and secondary school construction in all communes have only been 

partly fulfilled and/or implemented by the RGC. For 2015 target number of foreign tourist was fulfilled. 

In 2016 this promise is being implemented to reach that years’ target. 

Three political platform promises have been implemented, but when compared to the previous 

performance the RGC is unlikely to fulfill them. For example, maintenance of existing forest cover, 

annual 300km to 400km of rural roads improvement and implementation of retirement allowance in the 

private sector. 

For the third year, voters’ scorecard on the fulfillment of political platform with imprecise 

indicators, showed that 19% of 429 participants (40% are female) are satisfied, 62% of them are partly 

satisfied, while 19% are not satisfied.  

Looking at the score of each of the four sectors, it can be shown that the first sector on national 

defence security and public order is satisfied by 18% of participants, partly satisfied by 60% and not 

satisfied by 21%. The second sector on improvement of public administration, decentralization and 

deconcentration, law and justice, and anti-corruption activities is satisfied by 17% of participants, partly 

satisfied by 60% and not satisfied by 22%. The third sector on economic development is satisfied by 

19% of participants, partly satisfied by 63% and not satisfied by 19%. And the last sector on 

development of education, health, labor, culture and social affairs is satisfied by 20% of participants, 

partly satisfied by 63% and not satisfied by 15% of them. This shows that the fulfillment of the second 

sector, if compared to others, is not satisfied, while development of education, health, labor, culture 

fulfillment is satisfied by most participants.   

Reviewing the 2016 national budget, the RGC planned to spend US $4,365 million, 16% of 

which is not allocated. The RGC planned to allocate to social affairs and the economic sector about 28% 

of the budget each. About 16 % of the budget is allocated to national defence, security and public order, 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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គណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
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and around 10% to general administration. The budget allocation to general administration, if compared 

to 2015, has decreased slightly. 

To fulfill and implement its political platforms in the third year, the RGC has increased its 

cabinet members and under secretaries of state. In the first seven months 15 more officials were 

appointed as cabinet members, senior minsters or secretaries of state, while only two ministers had been 

removed. The number of undersecretaries of state has increased by 30 in 16 ministries, while only two 

had been removed. Also, Royal Government of Cambodia’s advisor, ranked as members of the cabinet, 

has increased by 10. It is noted that minsters were switched between 8 ministries, but this is considered 

as changing institution to lead, as six ministerial positions were given to former minsters. 

 During this seven month period the RGC had issued 873 sub degrees and 254 announcements. 

Around 03% of sub degrees concern the transferring of public property to the private property of state, 

and transference of budgets.  The reamainder concerned the awarding of medals, commendations and 

promotion of  government officials.  

 

  

 

For Further information please contact:  

1. Mr. Kim Chhorn  Senior Program Coordinator   012 94 20 19 

2. Mr. Sean Bunrith Monitoring Officer    011 53 53 54 

 

    កក   ៖ បេសកកម្មរេស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជយួ េប ក្ើតេរយិាកាសគរួជាទីបេញចិតដ និ្មានេត័ម៌ានរគេរ់ាន ់ ទី១/                
                             តាម្រយៈការេញុ្ុះេញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បទីទលួបាននូវរកេខណ័្ឌ ចាេស់ម្រម្យ, ការអេរ់បំ ើម្បផី្ដល់េត័ម៌ាន ល់
អនកបបាុះបនន ត អំេីសិទធិ និ្សកម្មភាេចូលរមួ្សប ក្តការណ៍្រេស់េកួបគ ហ្វ លអាចរារាំ្ នូវភាេម្និរេរកតី រេម្ទំ្ ផ្ដល់នូវរបាយការណ៍្
អប ក្តយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នេរ់រ័ស ប ើម្បអីាច  មានការវាយតម្ម្លបលើ ំបណ្ើ រការ បបាុះបនន តម្យួហ្វ លម្និលំបអៀ្ និ្ម្និរេកានេ់កសេកួ ទី២/ 
                     ក                  តាម្រយៈការអេរ់ ំ និ្បវទិកាសាធារណ្ៈកនុ្បាលេំណ្្ជំរុញបលើកទឹកចិតដ 
រេជាេលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កនុ្កិច្ការនបយាបាយ និ្ការប វ្ើបសចកដីសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/េញុ្ុះេញូ្លប ើម្បឱី្យមានការហ្វកទរម្្ ់  ំបណ្ើ រ
ការបបាុះបនន តហ្វ លេប ក្ើននូវគណ្បនយយភាេ (ការទទលួខុសរតូវ) រេស់ម្្នដីជាេប់នន ត រេម្ទំ្ ផ្ដល់នូវរបាយការណ៍្អប ក្តយា៉ា ្ទូលំទូលាយ 
និ្នេរ់រ័ស ប ើម្បអីាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្យួហ្វ លម្និលំបអៀ្ និ្រេកានេ់កសេួក បៅបលើការេំបេញកម្មវ ិ្ ីនបយាបាយ និ្ ំបណ្ើ រការអនុវតដន ៍
ការងាររេស់ម្្នដីជាេប់នន ត។ 
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I. ខឃឹំសរស�ងងរ 

 របរបេ ួិ្ លនយរនេសយយ្តកិលេ្៥ នលននរេំបយករនក្រិបយនរយុិ្យ យិងនពុំងតយុនត� 

េាលយេយ្យររសិខួយ នលសយ០៤នសិ�យ�ំ សយនាមិ៖ ១. ករករពរិតិសយ�ិសុខ យិងសស� រិ

ធ� រេិធរកន ២. ករព្ងងរនេ្លេធរកន នរិប្ករ យិងនសិហរប្ករ ករព្ងងផ�នម្រ ិយិង្រព�យទ

យុត�ិ�រម យិងករ្រឆងំតេំពពុំនរលួយ ៣. ករតួនិនឹយេ៍សនេនិមក យិង៤. ករតួនិនឹយន៍សិ�យតររិសុំខួិ្ ល 

ករបរ នរម�រម យិងសងររនិមក ្យរយនេពល០៣ឆ� រំនេហំយ។ ករតយុនត�េាលយេយ្យេយុ របរបេ ួិ
្លនក្ យរយ�តយុនត�យុេទេ់ស�មតុេកកនំសនេិ៣្ នំេកំយករបរ សរ�រម យិង្រសិេទយពេននរយុិ។ 

 ន�ុងេាលរំកងរេងអំយតស យព យិងបំរញុឱឲរបរបេ ួិ្ លសយករេេួលខុស្តមនខយសិ ខុរ់ហេល្យ

េ�េំករសេងអត យិងេលំនេនមិត�ឱឲសក សិេឆ� ត យតនរេលំករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល 

បររយនករេ�េំករសិន្ យិងនយិេលំរ្យករក៍ររ ព�តមសយេេួល្យព្ករសេងអត យិងេនេិកផ�លិ

ឱកសចឲ្រិពលរនេផ�លិពិយៃុេលំករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យេរុ។ 

 ិត្តរឆ� េ្ំ៣េយុ មំយយួសសបិនរបរបេ ួិ្ ល្យេនយំេនំងនលិ្រសក២៥៦រារ។ សសបនិរយួ

មំយួយ្យផ សិរ�ារេក រ�យននរេំនន�ុង្នសួងមំយយួ០៨។ តយុរនេេលខ�ិករេនំយេនំងរយករមយំយួ៣០រារ  េន

ន�ុង្នសួងមំយួយ១៦ ខកន០២រារ្យរ�ករនិំកង យិងេ្្រន្របរបេ ួិ្ លេនយំេនំងរយករមយំួយ១០រារ 

នលសយនយនេសិំយងសសបិនរបរបេ ួិ្ ល។ 

 ន�ុងរយនេពលេយុនរ របរបេ ួិ្ លនរយុិនលននរេំបយករនក្រិបយនរយុិ ្យេមញតយុ

្នតកមំយួយ៨៧៣តយុ្នតឲ នលយេ្មំយនយតយុ្នតកទងំេរុ តពំ្ករបាយេរបយ យិងតងបងំ េផៃរយរនិមក 

រ់យ�្របករ។ ន�ុងមំេសរតយុ្នតកទងំេរុ េពិយិតឲេឃំញសយតយុ្នតឲ្រសក០៣%យរយ តំព្ករ

េ�េំតយុរេយ្េពឲសរមត�េិធរកនររសិរនេេជិ្េពឲសរមត�ិនបយររសិរនេ យិងករេផៃរឥកទយថនកិ។ 

មំកន្រកសនញិ ន�ុងរយនេពលនាមា� េយុ របរបេ ួិ្ ល្យេមញ្រកសមំយយួ២៥៤្រកស នលយ

េ្មំយេមញេបយ្នសួងេសនេនិមក យងិហិរ�� នតកុ យិង្នសួងងស្ហនរិ យិងសិរមនរ។ិ 

 ស្សរឆិ� េំ្៣ របរបេ ួិ្ ល្តមន្យសយតយុរ�តចឲេ្ាង មំសយថនកិ្រសក៤.៣៦៥លយ

នុល រសហរនេអេររនិ េនំយេនំង១៤% េរំេ្រផរេ�ៀរយងឆ� ២ំ០១៥។ កររងមនមំសយ ំននិាមិ    

រសិានខុសរនព្ឆ� រំយុេេ ឺផ�លិអេិយពខយសិមំេពុករមំសយេលំនសិ�យសងររនមិក យិងេសនេនមិក ខកន

នលនសិ�យរនេ្លេាេជ ្តមន្យកតរិយកយករមំសយ្រសក២% េរំេ្រផរេ�ៀរយងឆ� ២ំ០១៥។  

 ន�ុងឆ� េំ្៣ របរបេ ួិ្ លនយរនេសយយ្តិកលេ្៥ នលននរេំបយករនក្រិបយនរយុិេ្ាង

មំសយថនកិ� និិ តិ្រសក៤.៣៦៥លយនុល រសហរនេអេររនិ។ ន�ុងមំេសរេាលយេយ្យនល

សយសាមរនរម្សិលសិមយំួយ១៦មកុំម របរបេ ួិ្ ល្យសេ្រមកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យ

មំយួយ០៦មំកុម(៣៧%) យិងសេ្រម្យខុមំយួយ៧មកុំម។ ខកននលេាលយេយ្យមយំយួ០៣មំកុម

េផកងេេៀត របរបេ ួិ្ ល្យតយុនត� តរយិអមសេ្រម្យបរករសយធររសិខួយ។ មំេពុលេទផលករ

រំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យ រយិសយសាមរនរម្សិលសិនញិ ្តមន្យ្រិពលរនេមំយួយ្រសក 

១៩% េពញមិត� ្រសក៦២%េពញមតិ�ខុ រាុយ�្រិពលរនេ្ រសក១៩% រយិេពញមិត�យងលេទផលនយករ
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រំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យទងំេរុ។ 

II. �សចក�ី�រ�េំ  

 ិត្តរឆ� ២ំ០១៦ របរបេ ួិ្ លនលននរេំបយករនក្រិបយនរយុិ ្យយងនពុំងរយ�តយុនត�

េាលយេយ្យររសិខួយរយិតិមិងរយនេពលរ្ឆ� េំរុេេស្សរយិ្តិកលេ្៥។ ឆ� ២ំ០១៦ ឺិឆ� េំ្៣

នយករតយុនត�យ/៍រំេពញ យងិឃ េំរលំ យងិយតនរេាលយេយ្យទងំរយួនសិ�យេយុ។ ន�ុងឆ� េំ១្ (ខនប�  

ឆ� ២ំ០១៣ នលិឆ� ២ំ០១៤) មំេពុេាលយេយ្យសយសាមរនរម្សិលសិមយំួយ១៦មកុំម របរបេ

ួិ្ ល្យសេ្រមេពញេលញយានកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យមយំយួ០៦ (៣៧,៥%) ររួសយនាមិ៖ 

នំេកំយេសនេនមិក៧%ន�ុងរយួឆ�  ំ ករកតរិយកយយព្ន្្នន�ុងត្ប០១%ន�ុងរយួឆ�  ំ កររ�្រកិរផ�លិន្
សរមទយេសនេនិមក ករេរៀរមំេាលយេយ្យននប��ា យេ្្នីង យិងេាលេគនយមំយួយេេសមរក៍ព្េ្ក

្រេេស។ មំកនេាលយេយ្យមំយួយ០៧ ររួសយកររន្នផៃេយេេេនេរ ករមុុរ�� ្ន្� ្ករនេង

េាលយេយ្យិតិ ស�្ព្សិេទិលំេនេក យ ្រិពលរនេេេួលេសេនេ� ត ព្ង្នករផរតផិរងតិរិសយ្
ព្រស� ញិតិចឲនលិួារ ិ រយ� នេងតយុនេិធល�យចឲ្យ្រឃំុិ យិងករេរៀរមំេាលយេយ្យិតិ 

ស�្ព្រុខរររ យងិករបរ្តមន្យតយុនត� ឬ/យិងសេ្រម្យខុ។ េាលយេយ្យមំយយួ០៣ របរបេ ួិ្ ល

្យតយុនត� តរយិអមស្រម្យបរករសយធររសិខួយ។ េាលយេយ្យទងំរ្េរុសយនាមិ េាល

យេយ្យរេំមញតងអរចឲ្យ១លយេបយ េនឆ� ២ំ០១៥   កររន្នផៃន្នល្រនក� រេិបយន្ពេៃ ំ

យិងករបនចិឲនំេកំរកររររ្្នេិេ  �យយិនត�យស៍្សរនិរិនរ យិេយបិតន�ុងនសិ�យនបយ។ 

 មំកនន�ុងឆ� េំ្២ (ឆ� ២ំ០១៤ នលិ២០១៥) របរបេ ួិ្ ល ្យសេ្រមកររំេពញ/តយុនត�យ៍

េាលយេយ្យមំយួយ០៦មកុំម(៣៧,៥%) េាលយេយ្យេរុររួសយ៖ នំេកំយេសនេនមិក៧%ន�ុងរយួ

ឆ�  ំករកតរិយកយយព្ន្ន�ុងត្ប០១%ន�ុងរយួឆ�  ំកររ�្រកិរផ�លិន្សរមទយេសនេនិមក ករេរៀរមំេាល

យេយ្យននប��ា យេ្្នងី េាលេគនយមំយួយេេសមរក៍ព្េ្ក្រេេស យិងកររេងអំតេាលយេយ្យិត ិ

ស�្ព្រុខរររ យងិករបរ។  មំកនេាលយេយ្យ៧មំកុមេផកងេេៀត សេ្រម្យខុ នាមិ៖ កររន្

នផៃេយេេេនេរ ករមុុរ�� ្ន្� ្ករនេងេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្សិេទិលំេនេក យ ្រិពលរនេេេួល

េសេនេ� ត ព្ង្នករផរតផិរងតិរិសយព្្រស� ញិតិចឲនលិួារ ិ  កររយ�  នេងតយុនេិធល�យចឲ្យ្រិ

ឃំុ កររតំងអរេមញចឲ្យ០១លយេបយេនឆ� ២ំ០១៥។ ខកននលេាលយេយ្យមយំួយ០៣ របរបេ ួិ
្ល្យតយុនត� តរយិអមសេ្រម្យ ឬ្យតិមតមួបរករសយធររសិខួយ។ េាលយេយ្យទងំេរុ

សយនាមិ េាលយេយ្យកររន្នផៃន្ នល្រនក� រេិបយន្ពេៃ ំករនលរ�ផានលំបយរេិបំំយ  

យិងករបនចិឲនំេកំរកររររ្្នេិេ�យយិនត�យស៍្សរនិរិនរ យិេយបិតន�ុងនសិ�យនបយ។  

មំេពុករផ�លិពិយៃុេលំករតយុនត�យ/៍រំេពញេាលយេយ្យ នលរយិសយសាមរនរម្សិលសិមំយួយ

៣៣មំកុមនញិ   សយ្រិពលរនេមំយួយយេ្មំយនយ៤៤,៤% េពញមិត�ខុមំេពុកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាល

យេយ្យ រាុយ�្រិពលរនេរហាតនលិ៥៥,៦% រយិេពញមិត�យងករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យទងំេរុ 

េនន�ុងឆ� េ្ំ១នយងេជេយុ។ 

ន�ុងឆ� េំ្២នញិ ករផ�លិពិយៃុេលំលេទផលនយកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យ េបយ្រិពលរនេ

េន២៤របធយ្/េខត� សយ្រិពលរនេមាលររួផ�លិពិយៃុមយំួយ្រសក២៦%េពញមិត� ្រសក៦២%េពញមិត�
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ខុ យិង្រសក១២%រយិេពញមិត� មំេពុកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល យ្តកិល

េ្៥។ 

 នាមា� យងឆ� េំ្១ យិងេ្២នរ ន�ងឆ� េំ្៣ (២០១៥-២០១៦) េយុ េនំរមរ្យ�រេងអំយតស យព យិងបំរញុ

ឱឲរបរបេ ួិ្ លសយករេេួលខុស្តមនយានតេ្នល្យសយធ ខុរ់ហេល្យេ�េំករសេងអត ផ�លិរេ�ធ្យ 

យិងេលំនេនមិត�ឱឲសក សិេឆ� តយតនរេលំករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល។ 

 ស្សរកិរសេងអត ខុរ់ហេល្យសិន្េលំរ្យករក៍ព�តមសយ យិងេិយ�យ�យនលពនពិ�យទយងេាល

យេយ្យនលសយសាមរនរម្សិលសិររសិរបរបេ ួិ្ ល។ េបយនន ករផ�លិពិយៃុនញិ ខុរ់ហេលេរៀរ

មំេ្រងិយតនរបនពិិយៃុេបយសក សិេឆ� តេជេលំមំកុមនយេាលយេយ្យ បររយនេនេិកេនបរេខត�

ររ យិងរបធយ្ួ�េំពញ េបយេ្រំ្្សិន�ិ្េ់ស�ពិយន្ិ្នីរ នលត�នមាលររួេ�េំករផ�លិពិយៃុមំយយួព្រ 

េលំន។ ករផ�លិពិយៃុេលំនេ១្ េ�េំេនំងរុយេពលនិមកពិយន្ េហំយករផ�លិពិយៃុេលំនេ្២ េ�េំេនំងេនេ្កយ

េពលពិយន្ យិងិិយមនរំលន នយិេលំេិយ�យ�យរឋរររសិេក រ�យ ឬតងរករសងររស្ុនលិនលេ�េំករពនិ

ព�យទយងនសិ�យទងំេរុ។ 

III. តួនលីីនិងភរកិចចរររដ ិបម 

របរបេ ួិ្ ល ឺិតងរករយ្តិ្រតិរត�ិនលសយយរនិមកបនេិមញ យិងតយុនត�យានេាលេយ្យនល

រនេសយ្យតយុរ�តចឲ្សរបរេាលករក៍នលមងន�ុងរនេ�រយុិ��។ របរបេ ួិ្ ល្តមនេេួលខុស្តមន

មំេពុរុខរនេសយេលំករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យ យិងសនរិយពររសិខួយ។ សសសយពរបរបេ ួិ្ លររួ 

សយ៖ រយនរនេរ់យ� ្ងររយនរនេរ់យ� ្  េេសរនេរ់យ�្ រនេរ់យ� ្យិងរនេេលខ�ិករ។ េបយនន តយុរនេេលខ 

�ិករ េរំេទុរ្រយិ្តមន្យចតរិ�កា លិសសសយពរបរបេ ួិ្ ល រាុយ�តយុរនេេលខ�ិករយង្តមន្យរ�ករិ

តំកងន�ុងនរក្នលរបរបេ ួិ្ ល្តមន្យលលង ឬរលំយ។ 

របរបេ ួិ្ លននរេំបយរយនរនេរ់យ�្ នល្តមនននរ ំ យិងចតិមងករបរររសិកនរនេរ់យ� ្

យិងរលិសនរិយពររសិរបរបេ ួិ្ លេលំ្រនិសិ�យ។ តងរ្ របុំកនរនេរ់យ� ្ នលននរេំបយរយនរនេ

រ់យ�្ ឺសេ្រមេបុ្េយរលិនិមកករេាេជររសិរបរបេ ួិ្ ល។ ករមរច យិងមុុហតកេលខេលំនិមក្ពរ

េ្ពផងរងរនេ យិងរនេននេ ឺិ ករបរររសិរបរបេ ួិ្ ល េ្ករករននររំរសិរយនរនេរ់យ�្។ ន�ុងរររប

របេ ួិ្ ល រយនរនេរ់យ�ស្យសិេទិេមញលិខិតរេបេ យនាមិ តយុ្នតឲ  េសមន�្សំេរម  យិងេរមរររសិ

កនរនេរ់យ� ្េនំរមេ្លំនសំេកំ ឬ/យិងតងបងំ ផ សិរ�ារ រ�ករយិរនិមក សសបិនរបរបេ ួិ្ ល យិងរ់យ�្ិ យិ

ខយសិស្ុនលិ យិងេយ�ិយ យិងេនំរម្ករកំរតយុនត�យស៍នរិយពររសិរបរបេ ួិ្ ល។ 

IV. យរែែរែរ្មសមសភពសមិករររដ ិបម 

 របរបេ ួិ្ លយ្តិកលេ៥្ សយ្នសួងមំយយួ២៨ យិងរនេេលខ�ិកបេ យមយំយួរយួ។ សសបិនរបរបេ

ួិ្ លររួសយ រយនរនេរ់យ�្ ងររយនរនេរ់យ� ្ េេសរនេរ់យ� ្ រនេរ់យ�្ យិងរនេេលខ�ិករ1។ របរបេ ួិ្ ល

េយុេនតសយមំយួយេ្មំយ េរំេ្រផរេ�ៀរិរយួរស� ្រេេសេនន�ុងតរំយ។ិ  ិត្តរខននអប ឆ� ២ំ០១៦ 

្យតងបងំសសបនិថិ្មយំយួ១៥ ខកននលសសបនិរបរបេ ួិ្ លមំយយួ០២រារ្តមន្យរ�កររិុខតំកង។ 

                                                           
1 ស្ប៤ នឲខ�កណ េ១្ ស្ប៤នយម្រ ិស�្ពក្រេរៀរម ំយិង្រ្ពត�ិេជនយកនរនេរ់យ� ្  
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ិត្តរឆ� ២ំ០១៦េយុ សសបិនរបរបេ ួិ្ ល

សយមំយួយ្រសក២៥៦រារ។ សសបិនរយួមំយយួ

្យផ សិរ�ារេក រ�យ� ននិនរ។ំ ្នសួងនល

្តមន្យផ សិរ�ារ� ននិនរសំយមំយយួ០៨នាមិ៖ 

្នសួងករររេេស យិងសហ្រតិរត�ិករតយ�រិត ិ

្នសួងពកិប�នរិ ្នសួងនសិនរិ រកុ ្រសញិ 

យិងេយេេ ្នសួងតួនិនឹយប៍យរេ ្នសួង

េធរកករ យិងននប��ា យ ្នសួងេរៀរមំនយន ្

យររារយ្យនរ ិ យិងសំកង ិ ្នសួងន្រសក្យ ៍

យិងេាររររយ ៍ យិង្នសួង�រិករ យិង

េសរ។ 

ករផ សិរ�ារេយុ្តមន្យេេរលំេឃំញសយលនកន

ិករផ សិរ�ារេក រ�យេនំរមន្នរ ំ េ្មំយិងផ សិរ�ារ� និ

ននរ ំ េបយេរន�ុងមំេសរតំកងរនេរ់យ�្្ នសួងមំយយួ

០៨ សយ០៦តំកង្តមន្យ្រលិចឲតតត្រនេរ់យ�ន្យយ្តិ
កលេ្៥េយុននល។ 

តយុរនេេលខ�ិករ្តមន្យេនំយេនំងរយករេេៀត

មំយួយ៣០រារ (្ស្មយំួយ០៣រារ) បររស� ្នសួងរយួ

មំយួយ។ ខកននលតយុរនេេលខ�ិករមំយួយ០២រារ ្យ 

រ�ករតិំកង។ 

 មំយួយេ្្រន្របរបេ ួិ្ លនសយនយនសសបិនរបរបេ ួិ្ ល នកសយករេនំយេនំងរយករមយំួយ១០ 

(្ស្មំយួយ០២រារ)។ េយុរយិទយរិររិ�កា លនលិករេនយំេនំងមំយួយេ្្រន្រយនរនេរ់យ�្ ្នសួង យិង� និ

ននរំ្ នសួងេផកង នល្តមន្យតងបងំសយនយនេសិំរនេរ់យ�្ រនេេលខ�ិករ យិងតយុរនេេលខ�ិករេរុ

េេ។ ករេនំយេនំងេយុ ឺេបយេរតាិយរេរ��ត�និយម្រិមងនកំតតិពំ្មំយយួតយុរនេេលខ�ិករ យិងេ្
្រន្របរបេ ួិ្ ល នល្តមន្យេស�ំតងបងំេបយរបរបេ ួិ្ ល ឬ/យិងរយនរនេរ់យ�្។ 

មំយួយេនំយេនំងតយុរនេេលខ�ិករបរ្នសួងររ៖ 

ល.រ ្នសួង មយំយួេនយំេនំង 

០១ ្នសួងនសិនរិ រុក ្រសញិ យិងេយេេ ០១ 

០២ ្នសួងេរៀរមំនយន្យររារយ្យនរ ិយិងសំកងិ ០៤ 

០៣ ្នសួង�រកិរ យិងេសរ ០១ (្ស្) 

០៤ ្នសួងេធរកករ យិងននប��ា យ ០៤ (្ស្០១) 

០៥ ្នសួងសិរមនរ ិយិងងស្ហនរ ិ ០១ 

០៦ ្នសួងករពរិតិ ០១ 



 

5 
 

6, 1% 21, 2% 

846, 97% 

្របេភទអន្ រ្កឹតរយរបសតរ េរដ�ភ ិ២០១៦ 

តយុរេយ្េពឲសរមត�េិធរកន េជិ្េពឲសរមត�ិនបយររសិរនេ 
េផៃរឥកទយថនកិ 
េផកង(យេ្មំយករផ�លិេរបយករបរ យិងករតងបងំតួរេ្ករបរ) 

០៧ ្នសួងរំនផៃ ០២ 

០៨ ្នសួងព�តមសយ ០២ 

០៩ ្នសួងេេសមរក៍ ០១ 

១០ ្នសួងករររេេស យិងសហ្រតិរត�ិករតយ�រិតិ ០១ 

១១ ្នសួងពកិប�នរិ ០៣ 

១២ ្នសួងរ ា យិងរពល ០២ 

១៣ ្នសួងតររិ ំយុនបយ យិងន្ី ០១ 

១៤ ្នសួងន្រសក្យ ៍យិងេាររររយ ៍ ០១ 

១៥ ្នសួងេសនេនិមក យិងហិរ�� នតកុ ០៣ 

១៦ េ្ស�្ករកនរនេរ់យ�្ ០២ 

 មំយួយសរុរ ៣០រារ (្ស្០២) 

 

   មំយួយេនំយេនំងេ្្រន្របរបេ ួិ្ ល៖ 
ល.រ េ្្រន្របរបេ ួិ្ លនយនេសំិ៖ មំយួយេនំយេនំង 

០១ ងររយរនេរ់យ�្ ០២ (្ស្ ០១) 

០២ េេសរនេរ់យ�្ ០១ 

០៣ រនេរ់យ�្ ០៤ 

០៤ រនេេលខ�ិករ ០៣ (្ស្ ០១) 

 មំយួយសរុរ ១០ រារ (្ស្ ០២) 
 

V. អន�ែកឹតតររសលរររដ ិបម និងែរយសររសលែកសងួឆា ា២០១៦  

 ន�ុងឆ� ២ំ០១៦ តិ្តរខននអប របរបេ ួិ្ លនរយុិនល 

ននរេំបយករនក្រិបយនរយុិ ្យេមញតយុ្នតកមំយួយ៨៧៣តយុ 

្នតឲ នលយេ្មំយនយតយុ្នតកទងំេរុ តំព្ករបាយេរបយ  

យិងតងបងំ េផៃរយរនិមករ់យ�រ្បករ។ ន�ុងមំេសរ តយុ្នតឲ 

ទងំេរុ េពិយតិឲេឃំញសយតយុ្នតឲ 

មំយួយ០៣% តំព្ករេ�េំតយុរេយ្េពឲ 

សរមត�ិេធរកនររសិរនេ េជិ្េពឲសរមត�ិនបយររសិ 

រនេ យិងករេផៃរឥកទយថនកិ។ មំកន្រកស 

នញិ ន�ុងរយនេពលនាមា� េយុ របរបេ ួិ្ ល្យ

េមញ្រកសមំយួយ២៥៤្រកស 

នលយេ្មំយេមញេបយ្នសួងេសនេនិមក 

យិងហរ�ិ� នតកុ យិង 
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្នសួងងស្ហនរិ យិងសិរមនរិ។ 

VI. រែែំរែំម្�វិយ ាិ កលាតិ�ែគងចា្ ាឆា ា២០១៤-២០១៧ 

 

 េរំេរលំព្ថនកិនលេ្ាងយងមំសយឆ� ២ំ០១៦ មំយយួ្រសក៤៣៦៥លយនុល រសហរនេអេររនិ 

នល្យេនំយេនំង្រសកិ១៤% េ�ៀរយងឆ� ២ំ០១៥ របរបេ ួិ្ លេ្ាងមំសយថនកិេលំនសិ�យ

េសនេនិមក្ រសក២៩% សងររនិមក្រសក២៧% ករពរិតិ សយ�ិសុខ យងិសស� រធិ� រេិធរកន

្រសក១៦% យិងរនេ្លេាេជ្រសក៩% នយថនកិិតិ។ េរំេ្រផរេ�ៀរយងឆ� ២ំ០១៥ ថនកិនល

េ្ាងមំសយេលំនសិ�យទងំ០៤េយុ រយិសយករ្រ្រទលេ្មំយេរុេេ។ ថនកិេ្ាងមំសយេលំនសិ�យ

របេ ្លេាេជ ្យធ នមុិុ្រសក២%។ េយុសយយ�យ រនេ្ល្យកតរិយកយករមំសយេលំផ�នករ 

បររនេ្ល េនំរមរ្យ�រំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិខួយ ្សរេពលនលនសិ�យតួនិនឹយេ៍សនេនិមកេនំយ

េនំង្រសក១%។ មំកនថនកិ� និិ តិេ្ាងមសំយរយិទយិរងមនេនំយេនំងតិមតួមឺ ០,៤%។ 

VII. យររក�េេព និងយររ�មលពិនន��មេមលទរមៃនយររា�ពពេអន�វត�នរ�គម
ន�េបា 

ស្សរឆិ� េំ្៣ នយយ្តិកលេ្៥នយរនេសយ ម្រសិ�្ព្ហិរ�� នតកុ ស�្ព្ករ្រិ្ ងឆ� ២ំ០១៦ 

្តមន្យរនេសយតយុរ�ត េបយសយតតំសងរ់ស�នយករនក្រិបយនរយុិមយំយួ៦៦រារ នល្យេ្ុ

េឆ� តាំ្ េ។ ស្ប២នយម្រេិយុ្យរ��ត�ិ មយំួយេន្្និិ តតិររសនយឥកទយមំសយថនកិ� និិ តិ
ស្សរកិរ្រិ្ ងឆ� ២ំ០១៦ ឺសយមយំួយ្រសក៤៣៦៥,៦២លយនុល រសហរនេអេររនិ េរំេ្រផរេ�ៀរ

យងឆ� ២ំ០១៥ េនំយេនំងមយំួយ១៤% េសិំយង្រសក៦០០លយនុល អេររនិ។   េយុសយយ�យ របរបេ

ួិ្ លននរេំបយករនក្រិបយនរយុិ យងរយ�តយុនត�េាលយេយ្យររសិខួយន�ុងឆ� េំ្៣ េបយ

េ្រំ្្សិខៃងថិនកិនាមសយមងន�ុងស្ប២នយម្រ ិស�្ពហិ្រ�� នតកុស្សរកិរ្រិ្ ងឆ� ២ំ០១៦។ នាមា� យង

ឆ� ២ំ០១៥ ថនកិ្រសក១៦% ្តមន្យេ្ាងមសំយេលំនសិ�យករពរិតិ សយ�ិសុខ យិងសស� រិ

ធ� រេិធរកន ខកននល្រសក២៧%េផកងេេៀត ្តមន្យេ្ាងមំសយេលំនសិ�យសងររនិមក។ មំកន

នសិ�យរនេ្លេាេជ យិងនសិ�យេសនេនិមក របរបេ ួិ្ ល្យរយករករមំសយ្រសក០១%រយករេេៀត។ 

ថនកិ� និិ តិេ្ាងមំសយរយិទយិរងមន សយមយំយួ១៦% នលេសៃំរតនាមា� យងឆ� ២ំ០១៥។  េរំេ្រផរ

េ�ៀរិរយួឆ� ២ំ០១៤ នសិ�យតររិ ំ្តមន្យរយករថនកិ្រសកបតិ១០០លយនុល រអេររនិ។2  

                                                           
2 https://www.cambodiadaily.com/news/cpp-lawmakers-push-through-3-8-billion-national-budget-73314/ 
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បរងរប� ញពក្រយតនរកររេំពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យសយសាមរនរម្សិលសិ 

ល.រ 

�គមន�េបាមនសយចនករចចសលកសល 
រររដ បមបនរា�ពពេអន�វត�កា�ងឆា ាលី៣ 

នីតិយមល៥ី 

មលទរមស�ែំចប
ន 

ស
�ែ
ំ
ច
ប
ន

 

ស
�ែ
ំ
ច
ប
ន
ខ
ឃ 

ំ
ិន
ស
�ែ
ំ
ច
ប
ន

 

១ ខិតខំសេ្រមចឲ្យយាននំេកំយេសនេនិមកិរ�ឲរ៧%ន�ុងរយួឆ� េំនំរមេ្�េំចឲ

នរយុិអមចនេមញផុតព្្រេេសសយមំកា លទរ  យេនំងិ្រេេស

សយមំកា លរ�ឲរន្រតិទរយា ងយារេនឆ� ២ំ០១៨ យិងក យិ្រេេស

សយមំកា លរ�ឲរន្រតិខយសិេនឆ� ២ំ០៣០។ 

   

២ សេ្រមចឲ្យេាលេគកតរិយកយត្បនយយព្ន្្និង១%ន�ុងរយួឆ� ។ំ    

៣ រយ�ខិតខំសេ្រមយានេាលយេយ្យបំរុញផលិតនរិ្សមន យិងកររេំមញ

តងអរចឲ្យ១លយេបយ េនឆ� ២ំ០១៥ សំេគ្រក យនរយុិេជិ

្រេេសផលិតេសមផងររំុខរយួេនេលំពិួពេលន។ 

   

៤ រន្នផៃេយេេេនេរ ស្សរិ្ រិបយេ�េំេយេេិលនកន្ទេរ 

ព្ងងតំរយតិួរិនក រេងអំយករករពរ�យធយបលផល លុររំ្តរិេេលំិស

េយេេ្ររិារយព។ 

   

៥ រន្នផៃន្នល្រនក� រិេបយន្ពេៃ ំេបយរេងអំយករករពរ�យធយន្ព

េៃ ំ ពិេសសករព្ងងករតយុនត�យម៍្រ ិស�្ព្ន្ពេៃ ំ ករេរិេអ តិរ់បអ រ

រេេលំិសន្ពេៃ ំ បំរុញករបេំនំរេៃេំនំងនញិ យិងរេងអំយសរតកយព

សហរយ៍ន្ពេៃ ំេនេលំរាលបេ យ ធរនរិយព យិង្រសិេទយព្រិ្ ង។ 

   

៦ រ�្រកិរផ�លិសរមទយន្េសនេនិមក។    

៧ សេ្រមចឲ្យ១០០% យានករមុុរ�� ្ន្ បរផយករនយរេរប� េលខ ០១ 

ររសិរបរបេ ួិ្ លបិត២លយហិនប េនរងេនំរឆ� ២ំ០១៤ន�ុង្នរខកណ�

នយករតយុនត� «យេយ្យចសិ សនរិយពថិ្េលំនសិ�យន្�្» យិងសេ្រមចឲ

្យ៧០% នលិឆ� ២ំ០១៨ េលំររសិកន្លន្នល្តមនមុុរ�� ្សរុរ៦ 

េជ៧លយន្លន្េនេាទងំ្រេេស។ 

   

៨ នេងេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្សិេទិលំេនេក យ េនំរមេ្បុ្េយលំេន

េក យបាយ្រិពលរនេ្ន្្នស្សរកិររសិេន្រនរេបយសុនតកិយព សុខុ

សលយព យិងយពនថថ�ារ។ 

   

៩ នលរ�ផានលំបយរេិបំំយ ព្ផាន្កល្នទស្នហរ េជិផាន្កលេក

សលាឬផានេរតុងចឲ្យព្៣០០ េជ៤០០្នារា្ តន�ុង១ឆ�  ំ បរស�ងបិរន

យពិតិរយួ។ 

   

១០ េរៀរមំេាលយេយ្យននប��ា យេ្្នីង ិពិេសសរបធយ្ួ�េំពញស្សរិ

រយនេពលរ�ឲរ យិងរយនេពលនង េនំរមព្្ង្នេហបេ រមរសរយ�យទ នេង

រេ�ធ្យនងប��ា យ។ 
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១១ នលិឆ� ២ំ០១៨ ្រិបយមំយួយ៨៥% នលរសិេនរបធយ្េខត� យិង្រិ

ពលរនេមំយួយ៦០% នលរសិេនបររស� ឃំុ ្យេេួលេសេនេ� ត 

នលសយុកយពល� យិងនថសរររឲេ្រំ្្សិ។ 

   

១២ ពីឆ� ២ំ០១៣ នលិ២០១៨ ឺព្ង្នករផរតផិរងតិរិសយ្ ព្រស� ញិតិចឲ

នលិួារមិំយួយ៨០% នយមំយួយួារទិងំតសិ។ 
   

១៣ ខិតខំសេ្រមេាលេគេេួលេេសមរក៍ ព្េ្ក្រេេសេនឆ� ២ំ០១៥្រ

សក៤,៥លយរនឆិ� ២ំ០១៨ េនំយនលិ៦,១លយរនិ ររួិរយួ

េេសមរក៍ន�ុង្សីន្រសក១០,៥លយរនិ។ 

   

១៤ រយ�នេងតយុនេិធល�យចឲ្យ្រឃំុិ នលេនរយិទយសិយតយុនេិធ

ល�យ។ 
   

១៥ េរៀរមំេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្រុខរររ យិងករបរ្សរេជយងករន ិ   

ននឹយ៍នយសងររ េសនេនិមក។ 
   

១៦ ករបនចិឲនំេកំរកររររ្្និេេ�យយិនត�យ ៍ ស្សរនិរិនរ យិេយបិតន�ុង

នសិ�យនបយ ចឲេេួល្យរររ្្នេិេ�យិនត�យ ៍ នាមរ់យ�្របករនរចរិ

ព្ឆ� ២ំ០១៥។ 

   

 

បរងរប� ញពល្េទផលរ�ឲរនយករេពញមតិ�េលំកររេំពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យ 

ល.រ នសិ�យនយេាលយេយ្យ 
%

រយិេ

3  

%
េពញ

4   

%

េពញ

5  
០១ ករពរិតិ សយ�ិសុខ យិងសស� រធិ� រិេធរកន 21.80 60.13 18.06 

០២ 
ករព្ងងរនេ្លេធរកន នរិប្ករ យិងនសិហរប្ករ  ករព្ងង

ផ�នម្រ ិយិង្រព�យទយុត�ិ�រម យិងករ្រឆងំតំពំេពំពុនរលួយ  
22.60 60.17 17.23 

០៣ ករតួនិនឹយេ៍សនេនិមក 17.27 63.21 19.52 

០៤ ករតួនិនឹយន៍សិ�យតរិរ ំសុខួិ្ ល ករបរ នរម�រម យិងសងររនិមក `15.71 63.32 20.97 

០៥ េាលយេយ្យរបរបេ ួិ្ លយ្តិកលេ្៥ (ទងំរយួនសិ�យ) 19.35 61.71 18.94 

                                                           
3 តនរនយករផ�លិពិយៃុត��ត�េិ្១(រយិេពញមិត�ទលិតេេុ ឬេពញមតិ�តមិតមួ) 
4ផលរានតនរនយករផ�លិពិយៃុត��ត�េិ្ ២(េពញមតិ�ខុ) យងិេ្៣(េពញមិត�រ�ឲរ ឬពននិស� ល) 
5 ផលរានរ�កាល តនរនយករផ�លិពិយៃុត��ត�ិេ្៤(េពញមិត�េ្មយំ) យិងេ៥្(េពញមតិ�េសៃំរទងំ្សីង ឬទងំ្សងី) 



 

9 
 

១.ីយររា�ពព/អន�វត�នរ�គមន�េបាមនសយចនករចចសលកសល 

០១. ខិតខំសេ្រមចឲ្យយាននំេកំយេសនេនិមកិ រ�ឲរ៧% ន�ុងរយួឆ�  ំ េនំរមេ្�េចំឲនរយុិអមចន
េមញផុតព្្រេេសសយមំកា លទរ  យេនងំិ្រេេសសយមំកា លរ�ឲរន្រតិទរ យា ង
យារេនឆ� ២ំ០១៨ យិងក យិ្រេេសសយមំកា លរ�ឲរន្រតិខយសិេនឆ� ២ំ០៣០។5

6 

បរេាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លនរយុិ្យសយធ យងខតិខំ្រង្រងសេ្រមឱឲ្យយាន

នំេកំយេសនេនិមករ�ឲរ៧% េនំរមឱ្ឲ្រេេសចនេមញព្មំកា លទរ េជ្រេេសសយមំកា លរ�ឲរន្រតិ

ទរយា ងយារេនន�ុងឆ� ២ំ០១៨ខងរុខេយុយិងក យិ្រេេសសយមកំា លរ�ឲរន្រតិខយសិេនឆ� ២ំ០៣០។ 

ផ�នេលំនំេកំយេសនេនមិកេថរន�ុងរយនេពលរាុរិយឆ� មុំងេ្កយ យិងករេនំយេនំងយានផលេុនសររុររសិ 

្រិពលរនេ នរយុិ្យ្រក យខួយិ្រេេសសយមកំា លរ�ឲរនំរតិទរបងំពឆ្� ២ំ០១៥។ 

េក រ�យហិរ�� នតកុតយ�រិតិរយួមំយួយ ្យពធនរេក យយពនំេកំយេសនេនិមកនរយុិ។ �រារពិួព

េលន្យពធនរ េសនេនមិកនរយុិន�ុងឆ� ២ំ០១៦ យងសយនំេកំយន�ុងរងេង៧ិ% េពលឺ៦,៩% េយងបរ

ករពធនរក៍កលព្េនំរឆ� ២ំ០១៦។7 រ្យករក៍ពធនរក៍ឆ� ២ំ០១៦ ររសិ�រារតួនិនឹយអ៍ស្ុ 

យិងរ្យករក៍ររសិរាលយ�ិិរារិយរ�ក័តយ�រិតិ្យរប� ញ េសនេនិមកនរយុិយងសយនំេកំយ៧% ស្សរិ

ឆ� ២ំ០១៦។8  

េយងបររ្យករក៍ររសិ្នសួងហិរ�� នតកុ ស�្តំព្ននឹយយពសា ្នមេសនេនិមកពននិស� លឆ� ២ំ០១៦ 

្យរប� ញ េសកយននសិ�យេសនេនិមកនរយុិេនរយ�រ ងស ំ ខកននលផលិតផលន�ុង្សីនសររុ (GDP) 

្តមន្យពធនរ សយនំេកំយ្រសកិ៧% ន�ុងឆ� ២ំ០១៦ យិងឆ� ២ំ០១៧។ រាធងេេៀត េយងបររ្យ

ករក៍ ននឹយយពសា ្នមេសនេនិមកនរយុិ្យសិន្េជេលំសាមរនរលសសេ១្ឆ� ២ំ០១៦ េនំរមយ្នរនពធនរ

នលសយនាមិ៖ នសិ�យងស្ហនរិ នសិ�យេេសមរក៍ នសិ�យនសិនរ ិយិងពយទបរ។ល។ នសិ�យទងំេយុ្យ

មាលររួមំកនយា ង� ំ ន�ុងករបំរញុឱឲសយនំេកំយេសនេនិមកេនំយេនំង យិងរន្លាតលសិិងឆ� េំជ២០១៥។    

នសិ�យនសិនរិ្យនលិ្តនររិនរនយពេនរំនញិ ររៃ រពិ្បួរេ្ាុ�រិិតិេនន�ុងឆ� ២ំ០១៥ មំកននសិ�យ

កតេិនរនញិ ្តមន្យសំាលិេឃំញសយយពេនំយេនំងយា ងខ ងំក  នលិសប� រប� ញព្ករេនំយេនំង   

ផលិតនរ។ិ េបយនននសិ�យេេសមរក៍េនន�ុងឆ� េំយុ សយករធ នមុិុរយ�ិមរយ�ួមនលិរាលេហតុទញ  

ឱឲសយករធ នមុិុយាននសិ�យេសនរ។ិ រ្យករក៍នក្ យចឲនងនរ េសកយននសិ�យេសនេនិមកនរយុិស្សរិ

ឆ� ២ំ០១៦ យិងឆ� ២ំ០១៧ អមយងរយិសេ្រម្យបរករពធនរក៍េុន ្រសិយេរំេសនេនិមកមិយធ នមុិុយា ង

ំហុន ឬតសកិរយពនយេ្ផ្រហិរ�� នតកុតយ�រិតិធ នមុិុន�ុងេក យយព�យ�ិរយ រ ររៃ រពិ្ករសេ្រមននខួយ

ររសិម្នួពតងេិសព្សហយពតឺរ ារុ (Brexit)។ 

េបយនន្រធយសសរេសនេនិមកនរយុិយលិេឃំញ នំេកំយ៧%េយុិតួេលខសា ្នមេសនេនមិក 

នលអមរប� ញេក យយពរ�ឲរេសនេនិមក តរយិរយលុុរបក ំងព្តថយពេសនេនិមកនរយុិទងំ្សីងេនំយ។ 

                                                           
6 “Political Platforms of the Royal Government of Cambodia of the Fifth Legislature of the National Assembly”, Royal Government of 
Cambodia, (Sept 2013), at 15.   
7 Global Economic Prospects, page 23 ,World Bank on June 2016 
8 Outlook 2016 Update, page 188, Asian Development Bank  
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 េសមន�្សយ�ិបេ យ របរបេ ួិ្ លនរយុិ្្ននិអមសេ្រម្យយានកររន្នំេកំយេសនេនិមកចឲេន្តរ 

រង៧%ន�ុងឆ� េំ្៣េយុ រាុយ�ផលនយនំេកំយេសនេនិមកេយុ រយិទយិ្ យរងមនចឲ្រិពលរនេ្រនរេបយ

សរយពេរុេេ។ 

០២. សេ្រមចឲ្យេាលេគកតរិយកយត្បនយយព្ន្្និង១% ន�ុងរយួឆ� ។ំ8

9  

របរបេ ួិ្ លនរយុិ យងិសសបិនតងរករសហ្រិិតិិេ្មំយ្រេេសេេៀត ្យសេ្រមេេួល

យនយានេាលេគតួនិនឹយ៍្ រនរេបយយិរយ�រយព ស្សរ១ិ៥ឆ� េំជរុខេេៀត។ ករលុររំ្តយិព្ន្្ន្រិ

រារយព យិងករលុររំ្តយិពេ្សនឃ យ ឺិមកុំមសំខយិនយេាលេគតួនិនឹយេ៍យុ។ ន�ុងរយនេពលរយួ

ឆ� មុំងេ្កយេយុ នរយុិ្យ្រក យិ្រេេសនលសយ្្នមិំកា លរ�ឲរនរំតិទរ បររយននំេកំយ

េសនេនិមក ររយនេពលរាុរិយឆ� មុំងេ្កយេយុ។ មំកនត្បយព្ន្្ន េរំេទុរ្ិសយករធ នមុិុព្៥០% 

ន�ុងឆ� ២ំ០០៧ េជ២០%ន�ុងឆ� ២ំ០១២។ ្រិពលរនេនរយុិេ្មំយិង៧០% េនតរសិពងផ�ន្្និ

មំកា លតិមិង៣នុល រិ្រចនំថ។ េយុសយយ�យ ពួនេបយយងនលិ្តនរេិជរនយព្ន្្ននញិ នល

សយ្្នមិំកា ល្រចនំថេ្ករ១,២៥នុល អេររនិ។10 

របរបេ ួិ្ លធ រិ្ យតុអង ន�ុងនមិក្របុំនពំាលតងរករសហ្រិតិឆ� ២ំ០១៥ ិត្តរឆ� ំ

២០១៣ ត្បយព្ន្្ន្យធ នរិន្តរ១៦% នលេ�េចំឲនរយុិសេ្រម្យយានេាលេគតួនិនឹយស៍ហនតករ ៍

កតរិយកយយព្ន្្នរុយឆ� ២ំ០១៥។ សកិតិររសិធរារតួនិនឹយអ៍ស្ុេមញផ្យឆ� ២ំ០១៦ ្យរប� ញ 

ន�ុងឆ� ២ំ០១៤ នរយុិសយ្រិពលរនេមំយួយ១៣,៥យរយរសិេនេ្ករររៃ តយិព្ន្្ន។11 

េនន�ុងឱកសេរំនសយ�ិស្េ តរតរេេរសរេិទិផល៥ឆ� នំយនរិន�ិ្សយ�ិសុខេសមផង ស្សរតិរត 

(Feed the  Future) នយនិមកផ�ួមេផ�ំរររសិរបេ ួិ្ លសហរនេអេររនិ េនំរមលុ្ររំ្តយិពតតឃិ យ យិងធរ

សយ�ិសុខេសមផងស្សរពិិួពេលន រខរថុិរ ឆ� ២ំ០១៦ របរបេ ួិ្ លយលិេឃំញ ករតួនិនឹយន៍សិ�យ

នសិនរិ ិផ�នរយួយា ងសំខយសំិររកិរកតរិយកយយពតតឃិ យ នកនាមិករកតរិយកយយព្ន្្នររសិ

្រិពលរនេនលរសិេនបរបយរេ។ ព្េ្ពុ នសិ�យនសិនរិ្យររួមំកន្រសក២៦% នយផលិតផល

សររុន�ុង្សីន។ ិងេយុ ្រិពលរនេមំយយួ៨៥% រសិេនបយរេ ន�ុងេរុ្រិពលរនេ៦០% នពុំង្រនរ

រររនសិនរិ េហំយេរ្ទេរនយ្ទេរ្ន្្ន ិនសិនរសយរហាតនលិ៧៥%។ រាធងនញិេេៀត ករមុុផ្យ

ររសិ�រារតួនិនឹយអ៍ស្ុ នក្ យយលិេឃំញ េ្កព្ករ្ររាលផល្សមន នសិ�យេេសមរក៍ នសិ�យកតេិនរ 

្ពរទងំសំកង ិនក្ យមាលររួមំកនន�ុងករបួយ កតរិយកយយព្ន្្នររសិ្រិពលរនេនរយុិផងនរ េហំយ

្តមន្យេរពំង យងរយ�ផ�លិយពនបិ�សយរយករេេៀតេនន�ុងឆ� ២ំ០១៦េយុ។ 

េសមន�្សយ�ិបេ យ របរបេ ួិ្ លនរយុិសេ្រម្យករកតរិយកយយព្ន្្ន្យ ន�ុងត្ប១%ន�ុងរយួ

ឆ�  ំរាុយ�លនខកណ ប្នយព យិងកររសិេនររសិ្រិពលរនេ រយិទយិ្ តមន្យធរ ្យចនេមញព្យព្ន្្ន

្រនរេបយយិរយ�រយពេរុេេ។ 

                                                           
9Supra note 10, at 17.  
10 https://www.adb.org/countries/cambodia/main 
11 Basic 2016 Statistics, page2, ADB, April 2016 
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០៣. រយ�ខិតខំសេ្រមយានេាលយេយ្យ បំរុញផលិតនរិ្ សមន យិងកររេំមញតងអរចឲ្យ១លយ

េបយ េនឆ� ២ំ០១៥ សំេគ្រក យនរយុិ េជិ្រេេស
ផលិតេសមផងររុំខរយួេនេលំពិួពេលន។11F

12  

ន�ុងរយនេពល៣ខេនំរឆ� ២ំ០១៦ កររេំមញតងអរររសិ

្រេេសនរយុិ្យេនំយេនំងិង៨% េរំេ�ៀរយងរយនេពល៣ខ

នាមា� េនន�ុងឆ� ២ំ០១៥។ ផៃុយរននញិ េនពនពិននិស� ល

ឆ� ២ំ០១៦ ឺចរពិ្ខេរេ រហាតនលិខននអប កររេំមញ

េជតងអរលនេិន្សីនេ្ក សយករថយមុុយា ងខ ងំ េពលឺ 

រយនេពល៨ខឆ� ២ំ០១៦ េយុ នរយុិរេំមញតងអរ្យ៣២០ 

០៧៦េបយ ឺធ នមុិុ៦%  េរំេ�ៀរយងរយនេពលនាមា�  កលព្
ឆ� ២ំ០១៥។P12F

13 

េិយ�យ�យមុងេ្កយ្យរប� ញ ិត្តរខនមិចិក

ឆ� ២ំ០១៦ នរយុិ្យរតំងអរេមញេជេ្ផ្រររេេសមំយួយ

្រសក៤៧៩.៦៨៩េបយ េយងបររ្យករក៍ររសិ

សហព�យទ្ សមនតងអរនរយុិ (CRF)។ េ្រផរេ�ៀររយនេពលនាមា� ឆ� ២ំ០១៥ កររេំមញតងអរេយុ េនំយេនំង

២២.៧៧៣េបយេសិំយង៥%។P13F

14
P ្រេួេតងអរនលៃរលំបរេិលខ១ េនេលំេ្ផ្រតយ�រិតិសយនាមិ៖ 

តងអរផអ រិុ  តងអរផអ រនំួល។ 

្រួពព្សហព�យទ្សមនតងអរនរយុិ្យចឲនង កលព្ខតុលឆ� ២ំ០១៦ នរយុិ្យមុុតយុសករកន

េយយលិា� ថិ្រយួិរយួ្រេេសមិយ េបយផ�លិនាបរេំមញតងអរព្្រេេសនរយុិព្១០រុយឺេបយ េជ២០

រុយឺេបយ្រចឆំ� ។ំP14F

15
P  

នំសំ្ សមនតងអរថយមុុ េនមេរ ុពននិស� លឆ� ២ំ០១៦ េបយេរតេ្ាុរងំសួត ន្ាិយប្រិត ិ 

េ�េំឱឲរាុ ពលិនលិករលាតលសិនយនំសំ្ សមន នលរយិអមសយលេទយពផលិតតងអរសំររផិរតផិរងេិ្ផ្រតឺរ ារុ

្យេរុេេ េហំយ្រេេសនថនក្ យេស នតិនរតងអរទរិងនរយុិ។ នប� េផកងេេៀត រស� លរនព្ករ

នក�យ�យនយេរងសា ស្ុយនិយ្សមនរយួមំយួយ� ំ ខេុេុយសំររផិរតផិរងផិលិតនរិ្សមន យិងករ្ររាលេិញ្សមនស�ុន 

នលិេហតុរឱំឲសក សិេរងសា ស្ុយ្សមនរយួមំយួយ្យខករ្ុលព្�រារ នលសយត្បករ្្និ្ រចឆំ� ខំយសិ

្រសក៨%េជ១២%។  

ពនពិ�យទយងរប� ខងេលំ សហរយត៍ឺរ ារុ្ពសយៃរេិិញតងអរព្នរយុិ េបយេរតងអរនលលនិ

េមញិតងអររយិសុេទល�។ នាមេយុេយំងសេងអតេឃំញ នកិ នប� �រំយួនលរប� ននិលិកររេំមញតងអរលនិ

                                                           
12 Supra note 10, at 21. 
13http://www.crf.org.kh/?page=api_document_detail&menu1=1041&menu2=&menu3=&menu4=&menu5=&id=
67&lg=en 
14 http://www.crf.org.kh/?page=api_document_detail&menu1=1041&menu2=&menu3=&menu4=&menu5=&id=67&lg=en 
15 http://www.crf.org.kh/?page=api_location_detail&id=1092&lg=kh#sthash.YVba0jla.dpuf 

http://www.crf.org.kh/?page=api_document_detail&menu1=1041&menu2=&menu3=&menu4=&menu5=&id=67&lg=en
http://www.crf.org.kh/?page=api_document_detail&menu1=1041&menu2=&menu3=&menu4=&menu5=&id=67&lg=en
http://www.crf.org.kh/?page=api_document_detail&menu1=1041&menu2=&menu3=&menu4=&menu5=&id=67&lg=en
http://www.crf.org.kh/?page=api_location_detail&id=1092&lg=kh#sthash.YVba0jla.dpuf
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េជេ្ផ្តយ�រិតិ នលេ�េឱំឲេិយ�ផលផលិតនរិតងអរររសិនរយុិរេពលេយុ្យធ នមុិុ។
16 រយករេលំសព្េយុ 

េេៀត សហព�យទ្ សមនតងអរ យិង្នីរហលុយរេំមញតងអរយលិ ងរសរនយករមំសយនថននប��ា យខយសិ ខកន 

េហបេ រមរសរយ�យទេនតខេុ ឺិរាលេហតុមរមងនលបំរញុចឲសយនរិត�ិធ នមុិុតនរ្សមន ្ពរទងំបុឥេទិពល

នលិេ្ផ្រតងអរររសិនរយុិ រយិអម្រនួត្របងតនរិ រយួ្រេេសនថ យិងេនៀតសរ។ រ្យករក៍

្យចឲនង ករមំសយេជេលំនថេនំរននប��ា យខយសិចរពិ្២៥នុល រ េជ៣០នុល រន�ុងរយួេបយ ខកន

ន�ុង្រេេសនថ យិងេនៀតសរ ករមំសយ្តរតិង១០នុល ររាុេស័ុ។
17 

ន�ុងតំនុងេពល្ត្សសេ្ព្រឆ� ២ំ០១៦ តនរ្សមនសយករធ នមុិុរហាតរស� លចឲ្រិនសិនរេន

បររស� េខត�រយួមំយួយេ�េកំរតា  រហាតសយករយនេិយ�ិផល្សមនចនេិលំផានថ�លិិេនំរ េនំរមទ្រទរចឲរប

របេ ួិ្ លសេងរននំេសុ្េយបាយពួនេ។ េលំយតរយងករតា េយុ របរបេ ួិ្ លនរយុិ្យចតេុិន 

រប� ធ នមុិុតនរ្សមនេននរយុិនករស� រនព្រងឥេទិពលពរ្ស� ្រេេស្រនួត្របងន�ុងតំរយិិ រយួ។ េនំរម្
មាលររួេបុ្េយរប� េយុ របរបេ ួិ្ ល្យរេ�កញ្្នរិំរងុេុនមំយួយ២លយនុល រអេររនិ  េនំរមរ្ន្

សកិរយពតនរ្សមនេនេលំេ្ផ្រ យិងបំរញុករេិញ្សមនេនន�ុង្រេេស េហំយ�រារតួនិនឹយប៍យរេ (RDB)  

្យផ�លិឱកសចឲេរងសា ស្ុយនិយ្សមនន�ុង្សីនទងំតសិ អមេស�ំសំុនរក្នលត្បករ្្ន ិ ០,៦៦ យរយ

ន�ុងរយួខ ិរយួយងលនខកណ នលត�នយននរកច្ំ្ ម ិ ្តមនេិញ្សមនពន្សិនរេលំព្តនរ ៩០០េរៀលន�ុងរយួ

្នា្ករ។ របេ ួិ្ លេ្ាងយងខក្រាលយិ�ពិម្ិយ៣០០លយនុល រ េនំរមេ្�េំឃ ងំស�ុន យិងសរួត្សមនផៃ លិ

ខួយ។
18  

 េសមន�្សយ�ិបេ យ េរំេទុរ្ិ ន�ុងរយនេពល១១ខ ឆ� ២ំ០១៦ កររតំងអរររសិ្រេេសនរយុិសយករ

េលំនេនំងិងឆ� ២ំ០១៥្រសក០៥% រាុយ�របរបេ ួិ្ លសេ្រមខុយានេាលេគរេំមញតងអរ ន�ុងឆ� ំ

២០១៦េយុ េ្ពុន�ុងរយនេពល១១ខ កររេំមញតងអររយិនលិមំយួយ៥០%នយេាលេគរេំមញមំយួយ០១

លយេបយ។ 

០៤. រន្នផៃេយេេេនេរស្សរិ្ រិពលរនេេ�េេំយេេិលនកន្ទេរ ព្ងងតំរយតិួរិនក 
រេងអំយករករពរ�យធយបលផល លុររំ្តរិេេលិំសេយេេ្ររិារយព។18

19 

 នំកេ្រងេិយេេ នលសយលនកនស្ុបេ្ជ យិងសយ្េងិ្ ទយ�ំ ្តមន្យេ�េំេនំងន�ុងឆ� យំ្តិ
កលេ្៤នយរនេសយន�ុងឆ� ២ំ០១២ េបយេលនរយនរនេរ់យ�្ ហលុយ សយ ្យសយធិរយួ្រិពលរនេ

នរយុិ  េលនយងលុរេចល្រព�យទនាតេ៍យេេអបន្នរិនបយចឲតសិ យិងេរៀរមំបននិផៃេនេរស្សរិ

សហរយ៍្ រិេយេេេាេជបុំនញិរងេេយេរ េនំរមេ្េួលផលេបយផៃ លិមំយួយ៦៥% យងិមំយួយ៣៥% 

រន្េុនស្សរិិ តំរយតិួរិនកនសិ�យបលផលន�ុងរងេេយេរ។
20 ិលេទផល នាតេ៍យេេនបយទងំ៣៧

                                                           
16 http://www.crf.org.kh/?page=api_document_detail&menu1=1041&menu2=&menu3=&menu4=&menu5=&id=67&lg=en 

17 http://www.rfa.org/khmer/news/economy/Cambodia-Rice-Federation-push-government-to-resolve-exportation-rice-

12072016082917.html?searchterm:utf8:ustring=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%9C 

18 https://goo.gl/adVku2 
 
19 19  Supra note 10, at 21. 
20  Fishery Reform on the Tonle Sap Lake: risks and opportunities for innovation, 17(2), June 2013 at 1, Cambodia Development Review, 
(CDRI).  

http://www.crf.org.kh/?page=api_document_detail&menu1=1041&menu2=&menu3=&menu4=&menu5=&id=67&lg=en
http://www.rfa.org/khmer/news/economy/Cambodia-Rice-Federation-push-government-to-resolve-exportation-rice-12072016082917.html?searchterm:utf8:ustring=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%9C
http://www.rfa.org/khmer/news/economy/Cambodia-Rice-Federation-push-government-to-resolve-exportation-rice-12072016082917.html?searchterm:utf8:ustring=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%9C
https://goo.gl/adVku2
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នាតន៍�ុងរងេេយេរ យងិ៨០នាតេ៍យេេេនេាទងំ្រេេស ្តមន្យលុរេចលេបយតយុ្នតឲន�ុងឆ� ២ំ០១២

។ 

 ផ�នេិយ�យ�យន�ុងរ្យករក៍រានសររុករបរនសិនរ ិ រកុ ្រសញិ យិងេយេេឆ� ២ំ០១៤ នលិឆ� ំ

២០១៥  សហរយេ៍យេេេនេរមំយួយ៤៧៧សហរយ ៍្តមន្យរេងអំត យិងមង្នងេនំងេបយរយួមំយួយ

្យមុុរ�� ្្តរ្តមនបរម្រ ិ  យិង្យមាលររួយា ងសនរនិ�ុងករ្រិ្ ង យិងតួរិនក�យធយបលផលេន

នរយុិ មំកនសហរយរ៍យួមំយួយេេៀត នំពុងេរៀរមំសំកំុនេរេស�ំសំុមុុរ�� ្ ខកនសហរយរ៍យួ

មំយួយេផកងេេៀតនំពុងនំេកំរករមុុហតកេលខេន� នេិ្ករិតិP20F

21
P។ េរំេ្រផរេ�ៀរយងឆ� រំុយមយំួយសហរយ ៍

េយេេេនេរ រយិសយករេនំយេនំងេទុេេ រាុយ�ករមុុរ�� ្សហរយេ៍យេេ្យេនំយេនំងព្៣៦០ 

ឆ� ២ំ០១៤ នលិ៣៧៧ ឆ� ២ំ០១៥។ េនឆ� ២ំ០១៥ សហរយេ៍យេេមយំួយ៨៥ ្តមន្យព្ងងសរតកយព

រយករ។ 

 រ្យករក៍ររសិ្នសួងនសិនរិ នក្ យេេួលេរ លិមកុំមខេុ ខត យិងរប� ្រៃររយួមំយួយទនិ

េងកររន្នផៃេនេរ យិងលុររំ្តរិេេលិំសេយេេផងនរ។ រប� ទងំេរុសយនាមិ៖ កររយ�េនំតសយ

រេេលិំស យិងករេ់រៃ យយនន្ន�ុងនយេយេេេ�េំិនរសិិេទិនបយ ករតយុនត�យម៍្រ ិ យិងនិមកសហ្រត ិ រត�ិ
ករររសិអ ិ �រេនសយន្រតិ េយៃរយងសហរយេ៍យេេ ពុំសយ�យធយ្រិ្ ាយសិ្សរតិយុនត�ផយករ

សនរិយពររសិខួយ។ ន�ុងឆ� ២ំ០១៥ រេេលិំសបលផល្តមន្យរ់បអ រមំយយួ៩.៣៧៤នរក្ េនំយេនំងមំយួយ

២៨៨នរក្េ�ៀរយងឆ� ២ំ០១៤។ 

 

 ន�ុង្ត្សសេ្១ ឆ� ២ំ០១៦ សំកំុ

េរឿងរេេលិំសបលផលេនេរ សយ

មំយួយ៧៣៤នរក្ ខកនេពលនលផល

េយេេេនេរសយករធ នមុិុ រហាត

រយិអមសេ្រមបរផយករ។ ផលេយ

េេេបយ បយ្ត្េ�េំអប្ននរិតយុនត�

្យ៨,៧៥% នយ១២.០០០េបយ 

មំកនផលេយេេ្ទេរ ន�ុងនយ

េយេេតយុនត� ្យ១៩,៧៧%នយផយ

ករ១៤៤.០០០េបយ។ 

  ន�ុងឆ� ២ំ០១៦ ងរនរក៍េយេេនល្តមន្យ្នសួងំរឃតបិងំព្ឆ� ២ំ០១២ េនតរយ�សនរិ

យព នល្យេ�េំចឲរាុ ពលិនលិ�យធយបលផល យងិ្រេួេប្នម្រីុេផកងេេៀត។ ្នសួងនសិនររិកុ

្រសញិ យិងេយេេ ្យករនំ�ុងេរមរករមុំុនថេ្៥ ខននអប ្នសួងនសិនរិ្ យករ ំ រ់បអ រ 

យិងចរបិយេលិំសបលផលរនផ�រៃ េទស។ មុងឆ� ២ំ០១៦េយុ របរបេ ួិ្ ល្យ្រកសចរេិផ�ំរយុេទរករ

រ្បររេេលិំសេយេេ េបយករននរេំបយរនេរ់យ�្្នសួងរំនផៃ។  

                                                           
21 រ្យកររានសរុរករបរនសិនរិ រុក ្រសញិ យិងេយេេ ២០១៤-២០១៥ េពំ�រ២០ 

្រួពរារយព៖ េរព�តមសយេនំរតំពលិ 
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ន�ុងេាលយេយ្យយ្តិកលេ្៥ របរបេ ួិ្ ល្យសយធ យងរន្នផៃេយេេេនេរស្សរិ

្រិពលរនេេ�េំេយេេិលនកន្ទេរ ព្ងងតរំយតិួរិនក រេងអំយករករពរ�យធយបលផល លុររំ្តិ

រេេលិំសេយេេ្ររិារយព។ ិករពិតសសិរបរបេ ួិ្ ល្យលុររំ្តកិរេ�េំអប្ននរិលនកន ន

បយេលំនាតេ៍យេេេាទងំ្រេេស េនំរមច្ឲ្រិពលរនេេយេេ រាុយ�េេឃំញសយរប� ្រៃរតំព្ករថរន្

នផៃេនេរ យិង្រិ្ ងធយធយបលផលេនន�ុងនផៃេនទងំេរុ។ សហរយត៍�នេយេេេខត�េសៀរររ ឱឲ

នង េពលរមកុរមយ�រេេលិំសេយេេ្ត្េបយេ្រំកកា ត�ំន�ុងរងេេយេរ េនតេនំតសយិេ្មំយនយង 

រាុយ�សរតកនមិកំ នសិយកររ់បអ រតិមតមួរំផុត។22   

 េសមន�្សយ�ិបេ យ របរបេ ួិ្ លសេ្រម្យខុយានេាលយេយ្យរន្នផៃេយេេេនេរ ស្សរិ

្រិពលរនេេ�េំេយេេិលនកន្ទេរ ព្ងងតរំយតិួរិនក រេងអំយករករពរ�យធយបលផល លុររំ្តិ

រេេលិំសេយេេ្ររិារយព េ្ពុេេឃំញសយរេេលិំសេយេេ  យពនំេេយនយករតយុនត�យម៍្រិ

ព្សំសនអិ ិ �រពនពិ�យទ េនតរយ�េនំតសយេនំង។ 

 

០៥. រន្នផៃន្នល្រនក� រេិបយន្ពេៃ ំ េបយរេងអំយករករពរ�យធយន្ពេៃ ំ ពិេសសករ
ព្ងងករតយុនត�យម៍្រ ិ ស�្ព្ន្ពេៃ ំ ករេរេិអ តរិ់បអ ររេេលិំសន្ពេៃ ំ បំរុញករបេំនំរេៃំ
េនងំនញិ យិងរេងអំយសរតកយពសហរយន៍្ពេៃេំនេលំរាលបេ ធរនរិយព យិង្រសិេទយព្រិ្ ង
។22

23 

                                                           
22 http://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/some-Siemreap-residents-abandand-fishing-
career-01082016083524.html 

 
23 Supra note 10, at 21-22. 
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http://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/some-Siemreap-residents-abandand-fishing-career-01082016083524.html
http://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/some-Siemreap-residents-abandand-fishing-career-01082016083524.html
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សរមត�ិន្ពេៃេំននរយុិ េនត

រយ�រំផិមរំផ ញយា ង�យ�ិរ េនន�ុងឆ� ំ

២០១៣ េហំយេនតរយ�េនន�ុងឆ� ២ំ០១៤

េេៀត  ិពិេសសេនន�ុងតំរយិនលរបេ

ួិ្ ល្យផ�លិសិេទិេជចឲ្នីរហលុយ ន�ុង

នយនិន្សរមទយេសនេនមិក យានន្នល

ិតំរយតិួរិនកន្ពេៃ ំនាមិងេធយិតិ យិងតំរយសិ្សរតិួរិនកសតេន្ពិេនំរ។P23F

24
P  

េិយ�យ�យររសិតងរករេិយ�យ�យស្ស

រកិរតួនិនឹយ ៍ (ODC) ្យចឲនង ្ររន្ពេៃសំររុន�ុង្រេេសនរយុិ្យថយមុុព្្ រសក៧២

យរយ ន�ុងឆ� ១ំ៩៧៣ រនេន្តរ៤៨យរយ ន�ុងឆ� ២ំ០១៤     ខកនេពលនលន្ពេ្េង្យថយមុុព្
៤២យរយ រនេន្តរ១៦យរយ េនន�ុងរយន

េពលនាមា� ។ ន្រតិនយ្ររន្ពេល្ុ រររិ�កា ល

ទងំនផៃន្នំសរំយួមំយួយផងេរុ សយេសករយពរយ�ិម 

េនន�ុងរយនេពលនាមា�  េបយ្រ្រទលព្៣០យ

រយ េនន�ុងឆ� ១ំ៩៧៣ រន៣១យរយ េនន�ុងឆ� ំ

២០១៤។P24F

25 

រ្យករក៍សិន្្េន្ិន េមញផ្យ

ឆ� ២ំ០១៥ ស�្តពំ្ករេនំយេនំងនយេ្សងតួនិនឹយ៍

នសិនរងិស្ហនរិ រផំ ញន្ពេៃនំរយុិយា ង

�ំេ�ង ្យរប� ញ ន្ពេៃនំរយុិនពុំង្តរិងនិ�ុងនំរតិ២០០០ ្នារា្ តកេរ ាន�ុងរយួឆ�  ំ េបយេរ

្នីរហលុយបំយួញផ�ននសិនរនិំពុង្ររាលយនផលព្ន្ពេៃ ំ ន�ុងតំរយតិួរិនក យិងសួយងេធយិតេិបយ

េ្រំ្្សិ្ររិេ�ធ្យខុសម្រ។ិP25F

26 

នរយុិសកិតេនន�ុងមំេសរ្រេេសកររិំផ ញ

ន្ពេៃ�ំយ�ិរ េយុេរំបរកររនេឃំញេន

រ្យករក៍ថិ្រយួឆ� ២ំ០១៥ េមញេបយតងរករ

រាលយិ�សិតេន្ពពិួពេលន (WWF)។រ្យករក៍

ររសិត�នសិន្្េន្ិន េនេនលនេិធល�យិតិ
តា់េ� ល្ នល្យេមញផ្យកលព្េនំរឆ� ំ

២០១៥ ស�្តពំ្ករសិន្លំតិតតំព្អស្ុ្យ

យិយយ របរបេ ួិ្ ល្យផ�លិផល្រេយបយ ៍

                                                           
24   Zsombor Peter, New Maps Show Heavy Deforestation In 2013, The Cambodia Daily, Jan 16, 2015. 
25 https://opendevelopmentcambodia.net/km/profiles/forest-cover/#Method 
26http://www.phnompenhpost.com/national/elcs-tied-destruction-forests-new-report 

២០០៤ ៦៣.០៥ ៣០.៦៦ ៣២.៣៩ ២.៥១ ៣៣.៩៥ ០.៤៩ 

២០០៩ ៦០.១៨ ២២.៥៥ ៣៧.៦៣ ២.៤៥ ៣៦.៨១ ០.៥៦ 

២០១៤ ៤៧.៦៨ ១៦.៤៥ ៣១.២៣ ៣.៦៧ ៤៨.៤១ ០.២៤ 

យរយ្ររន្នយ្រេេសនរយុិ្យរនពក្រនយិបររារយពផអ យរករ 

�ភ ិ២០០០ 

http://www.phnompenhpost.com/national/elcs-tied-destruction-forests-new-report
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បររយនករករេិៃខុំសម្រនិលិៃិួញត�នសយ្េពឲសរមត�ិ នលសយេំរនេិំយងផ�នយេយ្យ ិថ�ារ

យងករធរយងករេក� រក� រតិំសមររសិករនកកយតិំសម។ 

 េនំរខរនរ ឆ� ២ំ០១៧ តងរករ NASA EARTH OBSERVATORY ្យចឲនង នរយុិិ្រេេស

រយួសយត្បនយករ្តរិងនិ្ពេៃរំហ�សិងេេលំពិួពេលន។ ន�ុងេសនតកមុងេ្កយេយុ  ន្ព្កសិ 

ឬស�ុន ្តមន្យករឆិអ រ េហំយន្តំរយេិរុយេ្មំយ្តមន្យេយនេជេ្រំ្្សិិន្មសអ រេកសលា ឬមសអ រ

េផកង។ រ្យករក៍្យចឲនងេេៀត ព្ឆ� ២ំ០០១ នលិ២០១៤ ត្ប្តរិង ិ ន្ពេៃនំរយុិ្យេនំយ

េនំងនលិ១៤,៤% េយុសយយ�យ នរយុិ្យ្តរិងិ

ន្ពេៃនំ�ុងនផៃន្េំហំ១,៤៤លយហិមប។ 

 ករន្រនផៃន្ព្ន្ន្ព េជិន្មសអ រ្តមន្យតងរ

ករេយុរប� ញ បររយនករេ្រផរេ�ៀររារថតព្ផអ យ

រករ នល្យថតកលព្ឆ� ២ំ០០០ យងិ រារថត

េនឆ� ២ំ០១៥ នលរប� ញ ន្ពេៃកំលព្
ឆ� ២ំ០០០ ន�ុងតំរយិ្ ពំ្រេលិេខត�នំពង�ិំ យិង

នំពងចិរ ្តមន្យន្រិន្មសអ រ េហបេ រមរ

សរយ�យទ យិងន្្សររសិ្រិពលរនេិេនំរ។ ករ

េនំយេនំងយានតនរេ្ផ្រេកសលា េនេលំពិួព

េលន ិេហតុផលសំខយរិយួ នលរចំឲសយករេនំយេនំងយា ងំហុនយានករន្រន្ន្ពេនំរបនុំុនំសំ

េកសលា។P26F

27
P របរបេ ួិ្ លនរយុិ្យចតេុិននផៃន្នលបនុំុនំសេំកសលា ិនផៃន្្ររនផៃេៃផំងនរ។ ទនិ

េងយងកររប� ញេយុ រ្យករក៍្យេលំនេនំង នផៃន្សរមទយេសនេនិមកេលំនសិ�យនសិនរិនល្យ

ផ�លិបាយេបយរបរបេ ួិ្ លនលិ្នីរហលុយន�ុង្សីន យិងេ្ក្សីន ្យ្តរិងនិ្ពេៃេំ្មំយិងនផៃន្នលរយិ

សកិតេនន�ុងំេរងសរមទយ្រសកព២្៩% េជ១០៥%។ 

 រ្យករក៍្នសួងនសិនរ ិ េនឆ� ១ំ៩៦៥ �យធយ្ររន្ពេៃនំរយុិ្រនក� រមិំយួយ៧៣,០៤% 

នយនផៃន្នរយុិសររុ។ ករយតនរ� និិ តិ ស�្ព្្ររន្ពេៃំ្ តមន្យេ�េំន�ុងរយនេពល០៥ឆ� រំ�ង ចរបិងំ

ព្ឆ� ១ំ៩៩៣រន។ រ្យករក៍្យរប� ញ ន�ុងឆ� ២ំ០១៤ ្ររន្ពេៃនំរយុិសយ្រសក៤៩% នយនផៃ

ន្សររុ ខកនឆ� ២ំ០១០សយមំយយួ្រសក៥៧%។ ន�ុងរយនេពល៥ឆ�  ំព្ឆ� ២ំ០១០ នលិឆ� ២ំ០១៤ ្ររ

ន្ពេៃនំរយុិសយករធ នមុិុយា ងខ ងំេសិំយង្រសក៨%។ 
                                                           
27 http://km.rfi.fr/cambodia/nasa-cambodia-forests-are-disappearing-11-01-
2017?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaig
n_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-11 

 

រែ្ររ្ររ�្រររពបបព�្រនម១៩៦៥ ដរ ២០១៤ 

�ភ ិ២០១៥ 

http://km.rfi.fr/cambodia/nasa-cambodia-forests-are-disappearing-11-01-2017?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-11
http://km.rfi.fr/cambodia/nasa-cambodia-forests-are-disappearing-11-01-2017?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-11
http://km.rfi.fr/cambodia/nasa-cambodia-forests-are-disappearing-11-01-2017?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-11
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ន�ុងឆ� ២ំ០១៦ របរបេ ួិ្ ល ្យបនតិំរយរិយួមំយួយិតំរយនិ្ពករពរ យិងតួរិនកន្ពេៃ ំ ន�ុង

េរុនកសយតំរយនិ្ពនងផិងនរ េហំយ្យតំពនរនចឲសនរិបយករពរររេិក យ ពលរនេ យិងសហរយម៍ាល

ររួសហករិរយួរបេ ួិ្ ល េនំរមក្រពរតំរយនិ្ពករពរទងំតសិេរុនុំចឲសយករកររិំផ ញខុសម្រ។ិ 

េ្កយរនរយ�ិម ្នសួងររេិក យ្យ្រកស ន�ុងេិររេិក យពិួពេលនកលព្នថេ្៥ ខរថុិរ ២០១៦  

សនរិយពករេិៃេំបយខុសម្រិលងសយេេៀតេហំយ។  

 រាុយ�េយងេសមន�្្រកសព�តមសយ រស� ញសហរយក៍រពរន្ពនងទិងំ៤េខត� េឺខត�្ពុន ិំ រ 

សៃង្តង ្នេមុ យិងេខត�នំពង�ិំ ្យចឲនងេននថេ៦្ ខរថុិរ សនរិយពកររិផំ ញេៃេំបយបយតរ

�ិរេតយឲ យិង្នីរហលុយអប្ននរអិរេៃនំំពុងេនំតសយិហារហ េហំយសនរិយពននេៃេំមញពត្ំរយនិ្ព

នងនិំពុងេនំតសយខ ងំក ននល េហំយសនរិបយរយួមំយួយ ្តមន្យបយេលិំសំររ្ញិសស រេិេៀតផង។ 

 េយងបររ្យករក៍រានសររុករបរនសិនរិ រកុ ្រសញិ យិងេយេេឆ� ២ំ០១៤ នលិឆ� ២ំ០១៦។ 

ន�ុងឆ� ២ំ០១៤  រេេលិំសន្ពេៃ ំសតេន្ព យិងករកររិយន្ន្ពេននរយុិសយមំយួយ២៤០០នរក្ ន�ុងេរុ 

្យរ��ា យេជតុលករមំយួយ១.៧៧១នរក្ ពយិ�យតយ�រករក៍មំយួយ៦២៩នរក្
28។ មំយួយសំកំុេរឿងរ��ា យ

េជតុលករនាមា� ទងំ្សីង េរំេ្រផេ�ៀរយងឆ� ២ំ០១៤ េលំនលងតមយំួយនរក្ពិយ�យតយ�រករក៍នលេនំយ

េនំងព្៥៦៨ នលិ៦២៩នរក្។29 ន�ុងឆ� ២ំ០១៥ រេេលិំសខងេលំសយមំយួយ២១៨៩នរក្ ន�ុងេរុសំកំុ

េរឿងរ��ា យេជតុលករមំយួយ១៥៤៦នរក្ យិងពយិ�យតយ�រករក៍មំយួយ៦៤៣នរក្។ េរំេ្រផេ�ៀរឆ� ២ំ០១៤ 

មំយួយនរក្រ��ា យេជតុលករសយករធ នមុិុ េយៃរយងនរក្រេេលិំស្យធ នមុិុមំយួយ២១១នរក្។
30 

 ករសយ�ិបេ យ របេ ួិ្ លយត្ិកលេ្៥នយរនេសយ រយិ្យសេ្រម/្យតិមតមួ េសៃំរាិយ្រសិេទយព  

េាលយេយ្យរន្នផៃន្នល្រនក� រេិបយន្ពេៃ ំ េបយរេងអំយករករពរ�យធយន្ពេៃ ំ ពិេសស

ករព្ងងករតយុនត�យម៍្រ ិស�្ព្ន្ពេៃ ំករេរេិអ តរិ់បអ ររេេលិំសន្ពេៃ ំ បំរញុករបេំនំរេៃេំនំងនញិ  

យិងរេងអំយសរតកយពសហរយន៍្ពេៃេំនេលំរាលបេ យ ធរនរិយព យិង្រសិេទយព្រិ្ ង។ 

០៦. រ�្រកិរផ�លិសរមទយន្េសនេនិមក។ 
30

31 

 ចរបិងំព្ឆ� ១ំ៩៩៣ រហាតនលិឆ� ២ំ០១២ របរបេ ួិ្ លនរយុិ្យតយុនត�េ្សងន្សរមទយេសនេ

និមក េនំរមម្ាលររួមំកនន�ុងនំេកំយេសនេនិមកររសិខួយ។ ករផ�លិន្សរមទយេសនេនិមកេ�េំចឲសយបេស ុន្� ្

រង្រិពលរនេេនរាលបេ យ យិង្នីរហលុយេេួល្យសិេទិតយុនត�េ្សងេលំន្សរមទយេសនេនិមក នលបេស ុ

េរុ យេជនលិនរិត�បិេស ុន្�្េននរយុិតសិរយនេពលិេ្មំយឆ� រំនេហំយ។  

 

 

                                                           
28 រ្យករក៍រានសរុរករបរនសិនរិ រុក ្រសញិ យងិេយេេ ២០១៤-២០១៥ េពំ�រ ២៣ 
29  នរា េតិឲរា , ្នសួងរយនេពល១ឆ�  ំរ់បអ ររេេលំិសន្ពេៃំិ ងពរ្ពយនិរក្ យងិផ�រៃ េទសបយេលំិស៧រន ិ  �ួេំពញរាុស�ិ នថេ២្៦ ខរនរ 
ឆ� ២ំ០១៤។ 
30 រ្យករក៍រានសរុរករបរនសិនរិ រុក ្រសញិ យងិេយេេ ២០១៤-២០១៦  

 
31   Supra note 10, at 22. 
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្រួពពរ្្យករក៍ស�្ពក្រនយ្ស�ិតនិ្សរមទយេសនេេននរយិឆ� ២ំ០១៥ 

 េយងបររយនរ្យករក៍

េសំុរតេងអំតររសិតងរករល្កនា 

នរយុិនលេមញផ្យពេ្នំរឆ� ំ

២០១៤ ្យរប� ញ េហំំន្ិង

២,២លយហិមប  ្តមន្យកតផិ�លិ

ចឲ្នីរហលុយ�ំរយួមំយួយិន្សរម

ទយេសនេនិមក (ELCs)។P31F

32
P រ្យ

ករក៍ននលេយុ្យ រប� នេិេៀត

 េរំររិិតចរពិ្ឆ� ២ំ០០០ រហាត

នលិឆ� ២ំ០១៣នយងេជេយុ សយ

្រិបយនរយុិ្រហលនយុលយ

រនិ្ យ យិងនំពុងរងេ្ាុេបយនរិត�ិន្�្េននរយុិ។  ិងេយុេជេេៀតន�ុងឆ� ២ំ០១៣ ករផ�លិន្សរមទយ

េសនេនិមកេយុ ្យផ�លិផលរាុ ពលិយា ងខ ងំនលិ្រិបយមំយួយ្រសក៤២០.០០០រន។ិ  

រ្យករកក ររសិរប្រកណ ល្េន្ិនតសលារតិ យិងេរំនេិំយង្យរប� ញ ិត្តរមុងឆ� ២ំ០១៥ 

នរយុិសយ្នីរហលុយន្សរមទយេសនេនិមកមយំួយ២៦៧ នលនំពុង្រតិរត�ិករនយិិេយ។P32F

33
P  ន្សរមទយេសនេ

និមកមំយួយ១៥៨ ្យរងអចឲសយនិេន្�្ន�ុង១៨េខត� នលេខត�រតយិរ ្រកណ លិរ ្ យិងនំពង�ិំ្ តមន្យេេរលំ

េឃំញេនំតសយបំេលុន្�េ្្មំយិងេ រង្រិពលរនេ យិង្នីរសរមទយន្េសនេនមិក។ 

រ្យករក៍ខងេលំ្យរប� ញ ឆ� ២ំ០១១ឺិឆ� ំនលរបរបេ ួិ្ ល្យផ�លិន្សរមទយេសនេ

និមក ចឲ្នីរហលុយេ្មំយិងេ សយមំយយួរហាតនលិេជ៤៣េ្បងំន្សរមទយេសនេនិមក។ េរំេទុរ្របរបេ

ួិ្ ល្យ្រកសៃរអិ ិ រ�ក័ផ�លិន្សរមទយេសនេនិមក ចរបិងំព្ឆ� ២ំ០១២។ រ្យករក៍ន៍្ យរន

េឃំញ ន�ុងឆ� ២ំ០១៥ សយន្សរមទយេសនេនិមកមយំយួ១P33F

34
Pនរក្ផងនរ ។P34F

35
P េក រ�យនលផ�លិន្សរមទយ

េសនេនិមកេ្មំយិងេ ឺ្នសួងនសិនរិ រកុ ្រសញិ យិងេយេេនល្យផ�លិន្សរមទយេសនេនិមកមំយួយ

                                                           
32  “2014 Brings a New Wave of Cambodian Land Conflicts”, Licadho-Cambodia Statement Released, April 2014.  See also, 
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/land-04012014170055.html; cited on October 07, 2014. 
33 Ibid. 
34 ្នីរហលុយសរមទយសនេនមិកនល្យរ�ារេ ិុរាុយ�តយុនត�យ៍េ្សងេននយងននល ឺតារេេ យតួនិនឹយ ៍
35 រ្យករក៍ស�្ព្ករនយ្ស�ិតិន្សរមទយេសនេេននរយុិឆ� ២ំ០១៥, េំពរ៍េ្៨ យិងេ្៩ 

http://www.rfa.org/english/news/cambodia/land-04012014170055.html
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១៤។ េក រ�យមយំួយ៣េេៀត នល្យផ�លិន្សរមទយេសនេនិមកររួសយ៖ ្នសួងររេិក យ ្នីរ្រន្តួនិនឹយ៍

នរយុិ យិងកននសិ�ិករេខត�។ 

 ចរបិងំព្ឆ� ២ំ០១៤ នលិឆ� ២ំ០១៦ របរបេ ួិ្ ល្យបនេិមញយាននធិយករ្តទតពិយិតឲ យិងនយិមិច�យ

េនំងនញិយានលនខកណ   យងិរយនេពលផ�លិន្សរមទយេសនេនិមកចឲ្នីរហលុយទងំេរុ។ របរបេ ួិ្ ល្យ

សេ្រមិេាលករក៍ ន�ុងករកតរិយកយរយនេពលនយករតយុនត�យ៍េ្សងនយិិេយ តួនិនឹយស៍រមទយ

ន្េសនេនិមកទងំតសិ េន្តរយា ងយារ៥០ឆ� ។ំ េនំរឆ� ២ំ០១៦ របរបេ ួិ្ ល្យ្រកស ករ្តទតពិយតិឲ 

យិងនយិិមច�យន្សរមទយ្តមន្យរ�ករ ិ េហំយសយធ នផៃន្្រសកបិត១លយហិនប យង្តមន្យេ្រំ្្សិ

ិន្សរមទយសងររនិមក េនរំមផ្�លិបាយ្ទេរ្ន្្ន។ េលនរយនរនេរ់យ�្ ហលុយ សយ ្យេលំនេនំង ្តទត

ពិយិតឲ យិងនយិិមច�យេនំងនញិយានលនខកណ   យិងរយនេពលផ�លិន្សរមទយេសនេនិមក្យរ�ករិិ រយួេំហំនផៃន្១ 

០៩០០០០ ហិនបនល្តមន្យ តយុប� តចឲរយ�តយុនត�េ្សងសរមទយេសនេនិមក ខកននលនផៃន្
្រសកបិត១លយហិនប ្តមន្យននហាតយនរននញិ េនំរម្មនបាយ្ទេរ្រិពលរនេ្ ន្្ននលសយនផៃន្
តិមតួម ឬាិយផលទលិតេេុ។36 

 េសមន�្សយ�ិបេ យេយំងសេងអតេឃំញ កររ�្រកិរផ�លិសរមទយេសនេនិមកេជចឲ្នីរហលុយ ឺរបេ ួិ
្លសេ្រមេ�េំ្យ  រាុយ�សយករសងក�យតំព្ករផ�លិន្សរមទយេសនេនិមករយួនយងេនឆ� ២ំ០១៥ េយុេរំ
េយងេលំរ្យករក៍្េន្ិនមុងេ្កយ។ 

០៧. សេ្រមចឲ្យ១០០% យានករមុុរ�� ្ន្បរផយករនយរេរប� េលខ០១ ររសិរបរបេ ួិ្ ល
បិត២លយហមិប េនរងេនំរឆ� ២ំ០១៤ ន�ុង្នរខកណ� នយករតយុនត�យ ៍ «យេយ្យចសិ សនរិ
យពថិ្េលំនសិ�យន្�»្ យិងសេ្រមចឲ្យ៧០% នលិឆ� ២ំ០១៨ េលំររសិកន្លន្នល្តមន
មុុរ�� ្សរុរ៦ េជ៧លយន្លន្េនេាទងំ្រេេស។36

37 

                                                           
36 https://www.cambodiadaily.com/news/pm-pledges-1m-hectares-of-elc-land-to-poor-109007/ 

 
37  Supra note 10, at 23.  

https://www.cambodiadaily.com/news/pm-pledges-1m-hectares-of-elc-land-to-poor-109007/
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ខនមិចិក ឆ� ២ំ០១៤េយុ ន�ុងសិក េលតយ�រិតិេលំនេ្៦ ស�្ព្េាលយេយ្យន្�្េាលំេាលយ 

រាលបេ យ្ុន�ុងករតួនិនឹយេ៍្្នីង 

យិងបយរេ្រនរេបយម្រយព តត្តរនេ

រ់យ�្្នសួងេរៀរមំនយន្យរារយ្យនរិ 

យិងសំកងិ្ យចឲនង របេ ួិ្ ល

្យេមញរ�ក័នរិសិេទិិង ៣,៧លយ

រ�ក័បាយ្រិពលរនេ នលេសិំយង

្រសក៥០% នយន្លនេ្ាទងំ្រេេ

ស យិងសយផយករមុុរ�� ្ន្ចឲ្យ

មំយួយ៧០យរយ ន�ុងឆ� ២ំ០១៨ យិងចឲ

្យ១០០យរយន�ុងឆ� ២ំ០២៣។P37F

38
P  

 

 ខនប�  ឆ� ២ំ០១៥ ន�ុងសនរករ រង្រធយកននរកិរេ្១នយរនេសយ េលនរនេរ់យ�្រារេយុ្យ

តុអង ិត្តរឆ� ២ំ០១៥េយុ ្នសួង្យមនរ�ក័នរសិិេទនិ្�ច្ឲ្រិបយេាទងំ្រេេសមំយួយ៤លយ

រ�ក័ េសិំយង៥៧%។  

 រ្យករក៍រានសររុករបរឆ� ២ំ០១៥ ររសិ្នសួងេរៀរមំនយន្ យរយ្យនរ ិ យិងសំកង ិ

េមញផ្យឆ� ២ំ០១៦ ្យចឲនង រ�ក័នរិសិេទិសររុមំយួយ៦១៩១៤០រ�ក័ ្តមន្យមនបាយ្រិពលរនេ

បរ   រយនករតយុនត�យរ៍េរប� េលខ០១នយនសិ�យន្�។្ រ្យករក៍្យរប� ញេេៀត បររយនករ   

តយុនត�យន៍រិន�ិ្តយុនសិ�យ រនេ្ លន្�្បងំព្ឆ� ២ំ០០២ ន្លន្មំយយួ៣.៥៩៤.១៤០ ្តមន្យមុុរ�� ្ យងិមន

រ�ក័នរិសិេទបាយ្រិពលរនេ្យមំយយួ២ ៩១៦៦៣២រ�ក័។ 

 រ្យករក៍រានសររុលេទផលករបរឆ� ២ំ០១៦្យចឲនង ិតនលិមុងឆ� ២ំ០១៦ រ�ក័នរិសិេទ ិ

មំយួយ៤.៤៥១.៨១៧ន្លន ្ ្តមន្យមនបាយ្រិពរនេ នលមំយួយេយុេសិំយង៦៣,៦%នយន្លន្ ា្ យេិិយ

សររុ៧លយន្លន។្  

 េយងបរេិយ��យរ្យករក៍ខងេលំ របរបេ ួិ្ លសេ្រម្យខុយានផយករមុុរ�� ្នស្េ្រម

ចឲ្យ៧០% នលិឆ� ២ំ០១៨ េលំររសិកន្លន្នល្តមនមុុរ�� ្សររុព៦្ េជ៧លយន្លនេ្នេាទងំ

្រេេស។ េយងបរសយៃសកយន៍យករេនំយេនំង ន�ុងករតយុនត�យន៍�ុងរយនេពលរ្ឆ� នំយងរនេយុ ្រសិយេរាិំយ

ករ្រ្រទលេេេរុ របរបេ ួិ្ លយងសេ្រម្យបរផយករររសិខួយន�ុងឆ� ២ំ០១៨ិរយិខយ។ 

 

០៨. នេងេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្សិេទលំិេនេក យ េនំរមេ្បុ្េយលំេនេក យបាយ្រិពល
រនេ្ ន្្ន ស្សរកិររសិេន្រនរេបយសុនតកយិព សុខុសលយព យិងយពនថថ�ារ។38F

39 

បរេិយ�យ�យបំេរឿយ្រិពលរនេឆ� ២ំ០០៨ នរយុិយងសយ្រិបយ្រសក១៨លយរន ិ េនឆ�  ំ

២០៣០ ឺអមេនំយ្រសក៣ ឬ៤លយរនរិយករេេៀត េហំយនំេកំយេយុយេ្មំយេនំយេនំងេនបរេ្
                                                           
38  Lay Samean, Ministry of Land Management and Urban Planning and Construction plans to complete 100% of Land Registration by 2023, 
VOD News, 12 November 2014 
39  Supra note 10, at 24.  



 

21 
 

្របុំបយ�ំនលសយសក� យុពលនសិ�យេសនេនិមក។ ករេ�េំបំេរឿយេយុ នក្ យរប� ញផងនរយានយិរ� ករនយករ

ថយមុុេំហំ្ទេរនលអម ា្ យិ្ រសក រហាតនលិឆ� ២ំ០៣០ នរយុិអម្តមនករលំេនបេ យថិ្្រសក

១,១លយរយករេេៀត េបយរយិរររិ�កា លលំេនបេ យរមកុរមយ�។
40 

កលព្មុងឆ� ២ំ០១៤ េាលយេយ្យិតិ ស�្ព្សិេទិលំេនបេ យ្តមន្យតយុរ�ត េ្កយព្កនរនេ 

រ់យ�្នយរបរបេ ួិ្ លនរយុិយ្តិកលេ្៥យនរន្របុំសេ្រម។ េយងបរករតុអងររសិ្នសួង  េយំងអម

សយ�ិបេ យ្យ េាលយេយ្យិតិេយុសយេាលរំកងផ�លិលេទយព យិងរេ�ធ្យនលិ្រិពលរនេេា

េជយានករេេួល្យលំេនបេ យ សរររឲ ឬករបួសបុសនលំេនបេ យេបយយនមិត�េុនបន ិ ិពិេសស

នលិ្នីរ្ទេរនលសយ្្នមិំកា លរ�ឲរ យងិទរ យិង្នីរបយបយរងេ្ាុ ឬរសិេនរេស� ុអសយ�

រយិេរៀររយ បររយនករសហករិរយួននាតួនិនឹយ ៍សងររស្ុនលិ យិងសរមុរសបយ។ 

េនខស្ំឆ� ២ំ០១៥េយុ ម្រសិ�្ព្ួ តិសយធពិេសស្តមន្យបនចិឲេ្រំ្្សិ េនំរមប្ួយ សំរលួ

នលិករលំ្នររសិ្រិពលរនេពនពិ�យទយងករបួលផៃុសំរង។ ម្រេិយុនកិ ងរនរក៍តយុិត�រយួនល  

ផ�លិយានកលយុនត�យព បួយ ប្រីញនលិករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យិតិ ស�្ពលំ្េនបេ យ យិងររួមំកនទនិ

ទញករនយិិេយព្នសិ�យនបយ ន�ុងករេងសងរិយៃរបិួលសយតំនលៃ�ួលសរររឲ នលិយយ�ករេលំយ

តរយងេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្សិេទិលំេនេក យនលេផ� តេលំ េ្១៖្រិពលរនេនលសយ្្នមិំកា ល

រ�ឲរ េ២្៖្រិពលរនេ្ ន្្ន យិងេ៣្ ្រិពលរនេនលបយរងេ្ាុ។ រាុយ�បរករសេងអតិនិស�ងរហាត

នលិេពលរមកុរមយ� ម្រេិយុំននិាមិរយិទយិ្ តមន្យេយនេជតយុនត�ិ េាេជេរុេេ េពលឺករ្ពរ

េ្ពផងនយនិមកសយធបួលផៃុិករសេ្រមមិត�រងយ្ត�នបួល យិងសក សិផៃុ ។ 

េនឆ� ២ំ០១៥ របរបេ ួិ្ លនរយុិបររយន្នសួងេរៀរមំនយន្យរារយ្យនរ ិយិងសំកងិ្ យ យិង

នំពុងេរៀរមំយយ�ករ យិងេាលយេយ្យេងសងលំិេននយស្សរបិួល យិងលនបិាយ្រិបយ្ន្្ន យិង

សយ្្នមិំកា លរ�ឲរេននរយុិ។ 

  ន�ុងឆ� ២ំ០១៦េយុ ្នសួង្រិ្ ងនយន្ យងិយររារយ្យនរិ្យ យិងនំពុងេរៀរមំតយុនត�េ្សងេន

លមងនយករេងសងផិៃុ ស្សរិ្ រិពលរនេ្ន្្ន ឬសយ្្នមិំកា លរ�ឲរ។ េ្សងសំកងលំិេននយ

េយុ ិេ្សងនយិិេយន�ុងតនរ្ រសក១០០លយនុល រ ររសិ្នីរហលុយ WorldBridge International 

ផៃុលេងន�ុងេ្សងររសិរបរបេ ួិ្ លេរុ យងសយតនរចរពិ្ ២៥០០០ នុល រ េជ ៣០០០០ នុល រ 

ន�ុងផៃុ ១លេង។ ត�នបរំញតមលយ្េពឲយិយយ េ្សងេយុយងបួយ ស្រទល្រិពលរនេសយ្្និ

មំកា លរ�ឲរ យិងទរ យិងរ្យ្�របករេនំរមស្យលេទយពេិញផៃុ យងិេ�េំចឲប្នយពកយិត្រេសំរ។ េរំេទុរ្
ិេ្សង្យ យិងនំពុងនេំកំរនំេកំរេងសងនិកេបយ តស យពនយយ្តិន�្្ន�ុងករេស�ំសំុររសិរ់យ�្របករ 

ឬ្រិពលរនេ្ ន្្ន ឬរ�ឲរេនំរមេ្ិញផៃុេរុ េនតិរប� នលួរយនមតិ�េុនបន។ិ 

ករសយ�ិបេ យ របរបេ ួិ្ លសេ្រម្យករនេងេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្លំេនបេ យ រាុយ�េយំង

រយិទយនិង ្រិពលរនេ្ន្្ន ិពិេសសបយបយរងេ្ាុព្កររេក� ញេមញេបយរងំយងេេួល្យ

ផល្រេយបយព៍្េាលយេយ្យេរុន�ុងន្រតិសេរុេេ។ 

                                                           
40  May Titthara, Million-home dilemma , The Phnom Penh Post, 12 May, 2014. 
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០៩. នលរ�ផានលំបយរេិបំំយ ព្ផាន្កល្នទស្នហរ េជិផាន្កលេកសលា ឬផានេរតុងចឲ
្យព្ ៣០០ េជ៤០០្នារា្ តន�ុង១ឆ�  ំបរស�ងបិរនយពិតិរយួ។ 

ន�ុងនសិ�យនលរ�ផានលំបយរេ របរបេ ួិ្ លនលសយ្នសួងតួនិនឹយប៍យរេ្យតយុនត�េ្សងន

លំតបួសបុល យងិេក ររផានបយរេ(Rural Road Improvement Project-RRIP)  នលសយរយនេពល៥ឆ� ំ

(ឆ� ២ំ០១១ នលិឆ� ២ំ០១៦)។ េយៃរយងេយុនរ របរបេ ួិ្ លនរយុិ្យចរេិផ�ំរតយុនត�ំេរងនលរ�ផានបយ

រេបំំយេ២្ (Rural Road Improvement Project-RRIP2) នលសយរយនេពល៦ឆ�  ំ ឺិតបងំព្ឆ� ំ

២០១៥ នលិឆ� ២ំ០២០ េហំយេ្សងេយុេ្ាងយងមំសយថនកិសររុមយំួយ១៩២,៧១លយនុល រអេររនិ

នលិថនកិររសិរបរបេ ួិ្ ល្រសក០៩% យិងបំយយួររសិននាតួនិនឹយ ៍្ពរទងំេក រ�យេផកងនាមិ៖ 

ធរារតួនិនឹយអ៍ស្ុ ឥកទយររសិេធរករនេនាេរ ា េធរករនេ្រងំ បររយនេ្យ� នបិរតួនិនឹយក្ រ ំ

ង(AFD) េ្សងេនលមងយព�យយិងរ្ររ្រទលអកសធតុ (PPCR) បំយួយឥតសំកងររសិរប   របេ

ួិ្ លតា់េ� ល្ យងិបំយួយឥតសំកងររសិរាលយិ�តិួនិនឹយក៍� រនិន។  

ន�ុងឆ� ២ំ០១៤ ្នសួងតួនិនឹយប៍យរេ្យតយុនត�េ្សងេងសងផិាននលិហិរ��រមទយ រង�រ

ារតួនិនឹយអ៍ស្ុ យិងរបេ ួិ្ លនរយុិ េហំយសេ្រម្យ្រនង៥០៥,៧០្នារា្ ត យិងេនសលិតិមតួម

នំពុងតយុនត� េនំរមរ្�ករេិបយមំសយថនកិតសិ្រសកិង២៤លយនុល រសហរនេអេររនិ។41 រ្យ

ករក៍ននឹយយពករបរ្រចំខនមិចិក ឆ� ២ំ០១៥ ររសិ្នសួងតួនិនឹយប៍យរេ នកនាមិរ្យករក៍ររសិ

រយនបេ យផានលំបយរេ្យចឲនង ន�ុងរយនេពល១១ខ ឆ� ២ំ០១៥េយុ េបយតយុនត�េ្សងនលរ�ផានបយ

រេ (Rural Road Improvement Project-RRIP) ផានលំបយរេ្រនង១៧,៩្នារាត ្តមន្យ្កលេកសលា 

យិង្រនង២,៦្នារា្ ត្តមន្យចនេិរតុង ខកនេពលនលផាន្កល្ទស្នហរសយ្រនង ្រសក

៦៤៤្នារា្ ត។ 

េយងបរសមន�្្រកសព�តមសយររសិ្នសួងតួនិនឹយប៍យរេ ិតនលិេនំរឆ� ២ំ០១៦ ្តរខនុរមន 

ផានបយរេមយំួយ៥៣ខក េសិំយង២១១,៣៧៩្នារ្ត ្តមន្យ្សងមិាលេិយ�យ�យ។ េយៃរយងេយុ េ្យេ�េំ
រមកុរមយ�យពេិយ�យ�យផានបយរេ្យមំយួយ១២៨ខក េសិំយង៧០៧,៥៧៨.រ។ េបយនន ន�ុងឆ� ២ំ០១៦ 

េយុ ្នសួងតួនិនឹយប៍យរេ សយផយករមុុ្សងេិិយ�យ�យផានបយរេថិ្រយករេេៀតមំយួយ៧៣០ខក េសិំយង

១.៣៩៥ .រ។42 

េយងរ្យករក៍ររសិ្នសួងតួនិនឹយប៍យរេ ិលេទផលព្ឆ� ២ំ០១៣ នលិឆ� ២ំ០១៦ ្នសួង

្យស្រមយានករនលរ�ផានបយរេ្រនង១១៩២,៣្នារា្ ត ន�ុងេរុ្កលេកសលាព្រិយ ិ (DBST) ្យ

្រនង៥៨២,៧៨្នារា្ ត  ្កលេកសលារយួិយ ិ(SBST) ្យ្រនង៥៤៤,១១ ្នារា្ ត យិង្កលេរតុង 

្យ្រនង៦៥,៤១ ្នារា្ ត។   

                                                           
41  រ្យករក៍្រចំខ��ា ឆ� ២ំ០១៤ ររសិេ្សងនលរ�ផានបយរេ ្នសួងតួនិនឹយប៍យរេ របរបេ ួិ្ លនរយុិេំព�រ១។ 
42 https://goo.gl/6EwDws 

https://goo.gl/6EwDws
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ន�ុងឆ� ២ំ០១៦េយុ េេឃំញសយករចរេិផ�ំរតយុនត�េ្សងនលរ�ផាន េ្សងនលរ�ផានបយរេ

បំំយ២ េនំរម្នលរ�ផានបយរេ ព្្កល្នទស្នហរ េជ្កលេកសលា។ ខនមិចិក ឆ� ២ំ០១៦ របេ ួិ្ ល្យ

េរំនករបេ យេក ររផានបយ

រេ្កលេកសលា យិងចនេិរ

តុង្រនង១.២០០្នារា្ ត 

េនន�ុងេខត�មំយួយ១០ររួសយ

៖ េខត�នំពងចិរ តមាងឃិុ ំ

េសៀរររ េព�េិត ិ ្តិ

នំរង ររៃ យសយប�យ នំពងិ

ឆ� ងំ នំពងសិយឺ នំពង�ិំ យិង

េខត�បនន។ រ្យករក៍

េនន�ុងេំព�រេហេសរលុន 

(Facebook) 

េលនរយនរនេរ់យ� ្ហលុយ សយ រប� ញ េ្សងេងសងផិានបយរេ្កលេកសលា២ិយ ិយិងចនេិរតុងេយុ 

មំសយថនកិសររុិង១៩២លយ (១៩២.៧១០.០០០) នុល រអេររនិ ន�ុងេរុថនកិររសិ របេ ួិ្ ល

នរយុិ ិង១៧លយ (១៧.៧៩០.០០០) នុល រអេររនិ។  

 េសមន�្សយ�ិបេ យ របរបេ ួិ្ លនរយុិសេ្រមរយិ្យយានេាលយេយ្យររសិខួយ នល្យសយធ  

នលរ�ផានលំបយរេិបំំ យ ព្ផាន្កល្នទស្នហរ េជិផាន្កលេកសលា ឬផានេរតុងចឲ្យព្៣០០ 

េជ៤០០្នារា្ តន�ុង១ឆ�  ំបរស�ងបិរនយពិតិរយួ។ 

១០. េរៀរមំេាលយេយ្យននប��ា យេ្្នីង ិពិេសសរបធយ្ួ�េំពញស្សររិយនេពលរ�ឲរ 
យិងរយនេពលនង េនំរមព្្ង្នេហបេ រមរសរយ�យទ នេងរេ�ធ្យននប��ា យ េនំរមរ្រួិ្រេយបយ៍
ស្សរេិបុ្េយរប� ករននសៃុមរមរក៍ យិងព្ងងសស� រធិ� រមិរមរក៍េ្្នីង។42F

43  
 ស្សរនិសិ�យននប��ា យ េនរបធយ្ួ�េំពញរមកុរមយ�េយុ របេ ួិ្ លនំពុងយនមិត�េុនបន ិ បនចិឲ

នំេកំរករេសនរិននប��ា យេធរកន េនរំមរ្េ�ក ផសករននសៃុ មរមរក៍�យ�ិរ ិពិេសសេពល្ពន 

យិងេពលល ម។ រហាតរននលិេពលេយុ របេ ួិ្ លនរយុិរយិទយសិយេាលយេយ្យបនចិឲនំេកំរកររ

េ�ធ្យននប��ា យេធរកន យ� រពិរ្បធយ្ួ �េំពញេជកយេិខត�េផកងេនេនំយេេ។ រេ�ធ្យននប��ា
យរនេ ឺេនសយនំរតិេខ្យខ ងំ េរំេ�ៀរិរយួ្រេេសរយួមំយួយ�េំនន�ុងតំរយអិេល យ។ 
 ឆ� ២ំ០១៤ ឺឆ� នំំរាងរំផុត នលរបេ ួិ្ ល្យចរេិផ�ំរបនចិឲនំេកំរកររេ�ធ្យននប��ា យ

េធរកនេនរបធយ្ួ�េំពញ េបយសយបំយួយរេមកនេេស សសម រន យិងថនកិព្របេ ួិ្ លនយ្រេេសបរាុយ។  

 ិត្តរឆ� ២ំ០១៥ រថយយ�្នីងេធរកនមំយួយ៧៤េ្គង ្តមន្យបនពិ្បយនំេកំរេលំផាន០៣ខក 

េនំរមន្នប�កា យេធរកបយេនបររស� រំនថិ្�ំ។  

 ន�ុងឆ� ២ំ០១៥េយុ េលរបធយ្ួ�េំពញេ្ាងយងព្ង្នេបំងេ�េំនំេកំរនយេសនរិេយុ េបយ្យ 

                                                           
43  Supra note 10, at 27. 

Cambodia: Inauguration of Rural Roads Improvement Project and Ground Breaking of 
Rural Roads Improvement Project II  
Source: ADBf Rural Roads Improvement Project II 
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យិងនំពុងសហករិរយួតងរករJICA េនំរមេ្រៀរមំយ្តិន�ិ្េស�ំសំុរថយយ�្នីងថិ្មំយយួ១៤០េ្គងព្្រេេសបរាយុ 

យិង១០០េ្គងព្្រេេសមិយ។P43F

44 

ន�ុងឆ� ២ំ០១៦ បររយន8T្យផ�លិរថយយ�្នីងមំយួយ៥០ េ្គងន�ុងបំំយនំរាងនលិនរយុិេបយេ្យ� និ

បរសហ្រតិរត�កិរតយ�រិតិនយ្រេេសបរាុយ (JICA) េលរបធយ្ួ�េំពញ្យសយផយករព្ង្នខករត ិ

រថយយ�្នីង៥ខករយករេេៀត េនេពលេេួល្យរថយយ�ទងំេរុ េនឆ� ២ំ០១៧ េនំរមស្្រទលករននសិៃុ ម

រមរក៍ យិងរេងអំយនំេកំយត�នេ�េំនំេកំរន�ុងរបធយ្ួ �េំពញ។ 

8Tរបធយ្ួ �េំពញរមកុរមយ� សយខករថយយ�្នីងមំយួយ៣ខក នលសយរថយយ�សររុ៥៧េ្គង នលិត្ត
រ 8Tរយនេពល១១ខ េនំរឆ� ២ំ០១៦ សយត�ននំេកំរ្យេ្រំ្្សិបិត២,២លយនង។P44F

45
P ន�ុងមំេសរេរុបយ

ពិករ យិងសិស្យុសិសក្តមនតយុប� តចឲេ�េំនំេកំរបររថយយ�្នីងេធកនេបយឥតិតនថ។ 

8 Tរធាងនញិេេៀត េលរបធយ្ួ�េំពញេ្ាងយងព្ង្នមំយួយ៥ខកេេៀត េនន�ុងឆ� ២ំ០១៧ េហំយេនំយ

រហាតនលិ១០ខករយករេេៀត ន�ុងឆ� ២ំ០២០។ 

8 Tេសមន�្សយ�ិបេ យ របរបេ ួិ្ លសេ្រម្យករេរៀរមំេាលយេយ្យននប��ា យេ្្ នីង ិពិេសស

សំរររិបធយ្ួ�េំពញ េ្ពុេសេងអតេឃំញសយេ្សងព្បយរថយយ�ននប��ា យេធរកនរយករេេៀត 

បររេស� យផាន8 Tសំខយេិនន�ុងរបធយ្ួ�េំពញ។  

១១. នលិឆ� ២ំ០១៨ ្រិពលរនេមំយយួ៨៥% នលរសិេនរបធយ្េខត� យិង្រិពលរនេមំយយួ៦០% 
នលរសិេនបររស� ឃុំ្ យេេលួេសេនេ� តនលសយុកយពល� យិងនថសរររឲេ្រំ្្សិ
។45F

46 

 េយងបរេសមន�្្រកសព�តមសយររសិតងរករ (UNICEF) េមញផ្យេនេនំរឆ� ២ំ០១៤ ្យចឲ

នង ្រិពលរនេនរយុិ្រសក៦,៣លយរន ិឺេសិំយង៤២យរយនយ្រិបយសររុ១៥លយរន ិ  នំពុង

ខេុខតេនេ� តស្សរេិ្រំ្្សិ េហំយមំយួយ្រិបយ៣,៩លយរន ិ េសិំយង២៦%នយមំយយួ (៦,៣លយ

រន)ិ ្រិពលរនេនលខេុេនេ� តររេិយ យិងេ្រំ្្សិ ឺិ្រិពលរនេ្ន្្ន យងិរសិេនេ្បយរេ។P46F

47  

 រ្យករក៍ ររសិេនេិកំយិត

ផ�ួមេផ�ំរមង្នងរ�� ្នំកេ្រង ិ (.ម.រ

)្យរប� ញ  ន�ុងេពលរមកុរមយ�ករផរតិ

ផរងេិនេ� ត េនតំរយេិ្្នីងនយរបធយ្
េខត�សេ្រម្យ៨០% (េនំយេនំងព ្

៦២% កលព្្្ឆំ� រំុយ)។ រ្យករក៍

្យរយករេេៀត តិ្តរឆ� ២ំ០១៥ 

េក រ�យផរតផិរងេិនេធរកន សយេនរប
                                                           
44 ្ សុខល្រ    ,េលរបធយ្ួ �េំពញេស�ំសំុរថយយ�្នីង១៥០េ្គងពប្រាុយ យងិ១០០េ្គងព្មិយ 
(ចនះផ្សបនរថ�   01-11-2015,  4:00 pm) http://www.thmeythmey.com/index.php?page=detail&ctype=article&id=32543&lg=kh 
45 http://wmc.org.kh/archives/37000 
46  Supra note 10, at 30. 
47 Denise Shepherd-Johnson, World Water Day: 6.3 million Cambodians lack access to safe water, Press Release, UNICEF, (21 March 2014), 
at 1 

សិសកេលេនេខត�្តនិរំងលងននិរយួយងេនេ� ត។ រារថត KUNO 
Shinichi/JICA 

http://www.thmeythmey.com/index.php?page=author&id=4
http://www.thmeythmey.com/index.php?page=detail&ctype=article&id=32543&lg=kh
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ធយ្ួ�េំពញ យិងេនបររស� េរ្រួេខត�មំយួយ៨ ររួសយ ្តនិំរង នំពងចិរ នំពង�ិំ នំពត េព�េិត ិេេ យ

េរៀង ្ពុស្ហយុ យិងេសៀរររ។48 

 លិខិតេលខ ១៤៩១/១៦ ររសិ្នសួងតួនិនឹយប៍យរេ្យចឲនង ិតព្ឆ� ២ំ០១៣ នលិឆ� ២ំ០១៦ 

្នសួងសេ្រម្យករផរតផិរងេិនេ� តនាមខងេ្ករ៖ 

-េងសងតិក�ា ងលាថិ ្ ្យមំយួយ ១៩៩   យិងបួសបុលតក�ា ងលា ្យមំយួយ ៩៨៣ តក�ា ង 

-េងសងតិក�ា ងស�រថិិ ្ ្យមំយួយ ៤៨៧៤  យិងបួសបុលតក�ា ងលា ្យមំយួយ ៤៩៩៨ តក�ា ង 

-េងសងតិក�ា ងម្រីុថិ ្្ យមំយួយ ៦១  យិងបួសបុលតក�ា ងលា ្យមំយួយ ៤៨៩ តក�ា ង 

-េងសងិ្ សុសហរយ៍្ យមំយួយ ៣៩   យិងេ� រ្សុេន  ្យមំយួយ ១២៩ ្សុ 

-េងសងពិងេន        ្យមំយួយ ៨០ ២៨២ 

- េងសងអិង្តងេនេួផង       ្យមំយួយ ១៧៦។ 

 េសមន�្សយ�ិបេ យ របេ ួិ្ ល្យសេ្រមខុយានករសយធ «នលិឆ� ២ំ០១៨ ្រិបយមំយយួ៨៥% 

រសិេនរបធយ្/េខត� យិង្រិពលរនេមំយួយ៦០យរយ នលរសិេនបររស� ឃំុ យងេេួល្យេនេ� ត

នលសយុកយពល� យិងតនំលសរររឲស្សរេិ្រំ្្សិ» សេ្រម្យខុ។  

១២. ព្ឆ� ២ំ០១៣ នលិ២០១៨ ឺព្ង្នករផរតផិរងតិរសិយ្ព្រស� ញិតិចឲនលិ ាួរមំិយយួ៨០% 
នយមំយួយ ាួរទិងំតសិ។48

49  

 រហាតរន្តរឆ� ២ំ០១៣ សយ្រិបយ្រសក្តរត៨% នយ្រិបយសររុ្រសក១៥លយរន ិ

នល្យេ្រំ្្សិរពលតរិសយ។្ ន�ុងមំេសរត�នេ្រំ្្សិរពលតរិសយ្ ៥៤យរយេនេ្្របុំបយ 

យិង១៣យរយេនតំរយបិយរេ។50 ករផរតផិរងតិរិសយ្សររុេននរយុិន�ុងឆ� ២ំ០១៣ សយមំយួយ៤លយ្នា
ា តេិសា ង។  

 បរករ្េន្ិនររសិ�រ

ារតួនិនឹយអ៍ស្ុ រន្តរ

ឆ� ២ំ០១៣េយុ នរយុិអមសយ

សកអ យុពលផលិតរពលតរិសយ្ 

នលេនំរេបយនំលំងរត្រសិយ្
្យ រហាតនលិេជ១០.០០០េរក

ា ត ិ រាុយ�រមកុរមយ�េយុ នរយុិអម

សយលេទយពទញយនផលព្សកអ  

យុពលនក�ំេយុ្យ្តរត២២៤,៥៧ 

េរកា តរិាុេស័ុ េនំរមយ្នរនេ្រំ
្្សិ។  េរំេយងបរករសិន្្េន្ិនននលេយុ្យចឲនងនរ នរយុិយងសយនំេកំយរពលតរិ
សយ្ នល្យព្េ្សងេំយរិរត្រិសយម្ំយួយ២៨.៩% ន�ុងរងឆ� ២ំ០១០ នលិឆ� ២ំ០៣៥។ 
                                                           
48 https://goo.gl/gIsnvz 
49  Supra note 10, at 31. 
50  Cambodia Investment Guidebook, CDC, 2013, P. IV-2; http://www.cambodiainvestment.gov.kh/#fragment-3-tab, accessed on 25 November 
2014. 

េិយ�យ�យត�នេ្រំ្្សិរពលតរសយ្ យិងរពលតរិសយ្នល្យលនិ  
(្រួព៖ រ្យករក៍នសិ�យតរិសយ្ឆ� ២ំ០១៥) 

https://goo.gl/gIsnvz
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 េលនរយនរនេរ់យ�្នរយុិេនេនំរឆ� ២ំ០១៤ េយុ្យតុអងរប� និ េនឆ� ២ំ០២០ នរយុិយងសយ

រស� ញតរសិយត្យ� រេិជ្រិួ ារនិយ្រេេសនរយុិទងំរាល េហំយឆ� ២ំ០៣០ ្រផិៃុទងំតសិេាទងំ

្រេេសយងសយរពលតរិសយ្េ្រំ្្សិ។51 

 រ្យករក៍នសិ�យតរិសយ្នយ្ពុរិសម្ននរយុិ ររសិអ ិ �រតរិសយន្រយុិេមញផ្យឆ� ំ

២០១៦ ្យចឲនង 

េ្សងផលិតតរសិយ្នពុំង

េងសងិិត្តរមុងឆ� ២ំ០១៥ 

សយមំយួយ០៦ នាមិ៖ េ្សង

េងសង១ិ.េក យ្យរត្រស្យ្
សៃងបនត ២.េរងម្នតរសិយ្
នុត�ឲាងថិេនេខត�្ពុស្ហយុ

សយមំយួយព្រេ្សង ៣.េក យ្យ

រត្រិសយ្េសេយ ៤.េក យ្យ

រត្រិសយ ្ សៃងិយអរ ាង យិង 

៥.េក យ្យរត្រិសយ្្ពនល� ង។ រ្យករក៍្យរយករ នរយុិ្យេិញតរិសយ្ព្្រេេសនថ 

្រេេសេនៀតសរ យិង្រេេសីន។ 

ិត្តរមុងឆ� ២ំ០១៥ េ្សងេងសងិ

ខករ��ា យតងសិឲុងខយសិនំពុងរយ�ករេង

សងសិយនាមិ៖ ខករ��ា យ ១.ព្េខត�

នំពងចិរ េជេខត�្នេមុ ២.ព្េខត�

្នេមុ េជេខត�សៃង្តង ៣.ពត្យុ

េក យ្យស៍ៃងំន េជរបធយ្ួ�េំពញ 

យិង៤.ព្តយុេក យ្យ៧ (តរំយេិសនេនិមក

ពិេសសួ�េំពញ) េជតយុេក យ្យន្ពនង 

យិង្នតិ។ េ្សងេងសងិខករ��ា យ

ទងំតសិេយុេ្ាងយងរ�កររិមួរលិ យិង

បនចិឲនំេកំរករេនឆ� ២ំ០១៧។ េ្ក

ព្ខករ��ា យតងសិឲុងខយសិ ខករ��ា យតងិ

សឲុងរ�ឲរនក្ តមន្យ យិងនពុំងតួនិនឹយ៍

េនេ្បងំិេ្មំយេនន�ុង្រេេសនរយុិ 

េនំរមផ្រតផិរងិរពលតរិសយ្នលិ

ត�នកយអិ ិ រ�ក័ យងិត�នេ្រំ្្សិ។ 

  

 ្រសកិ៦៨% នយួារេិាទងំ្រេេសនំពុងេេួល្យករផរតផិរងតិរសយ្ តិ្តរឆ� ២ំ០១៥។ 

                                                           
51  Hun Sen says all villages to have electricity by 2020, The Khmer Herald, A1. 

េយិ�យ�យសេងរនយនសិ�យរពលតរសិយន្�ុង្រេេសនរយុិ  
(្រួព៖ រ្យករក៍នសិ�យតរសិយន្រយុិឆ� ២ំ០១៥) 
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រ្ររ្រទលមយំយួួារផិរតផិរងិរពលតរស្យេ្បយអ ិ រ�ក័ 

នាមសយរប� ញន�ុងបរង ន�ុងមំេសរេខត�របធយ្ទងំ២៥ សយេខត�មំយយួ.១០ឺេខត�នំពងឆិ� ងំ េកុនុង 

្នេមុ រកណ លិរ ្ ្ពុន ិំ រ រតយិរ ្ សៃង្តង េេ យេរៀង យិងងត�រសយប�យ នលសយួារតិមិិង៥០% 

េេួល្យករផរតផិរងតរិសយ្។ 

 រ្យករក៍ររសិអ ិ �រតរិសយ្នរយុិ ្យចឲនង ន�ុងរយនេពល៣ឆ�  ំ ឺឆ� ២ំ០១៣ ២០១៤ 

យិងឆ� ២ំ០១៥ ករផរតផិរងតិរិសយ្បរួារ ិ េបយត�នកយអិ ិ រ�ក័សយករ្រ្រទល នាមរប� ញន�ុងបរង

ខងេ្ករ៖  

 

 េយងបរេយិ�យ�យ ន�ុង

បរងេយុ េនំរមស្េ្រមេាលយ

េយ្យ នល្យសយធខង

េលំ ្តរឆ� ២ំ០១៨ របរបេ

ួិ្ ល ្តមនផរតផិរងតិរិសយច្ឲ្រ

ិពលរនេេ្រំ្្សិបរមំយយួ

្រសក១១.៣០០ ួារ។ិ52 

  េរសននរិេយុ េំយងិសេ្រម្យន�ុងនំរតិតិមតួមរាុេស័ុ េ្ពុ េ្កពេ្ំហំនយករផលិតរ

ពលតរសិយ្ស្សរេិ្រំ្្សិ ករេរៀរមំ្រព�យទរស� ញមនចយ ឬេហបេ រមរសរយ�យទតយ� រនិកិ ងរសរ

មំរងេនំរមរ្ំេពញេាលយេយ្យេយុផងនរ េហំយរធាងេេៀត កររន្មំេរយំន�ុងករផរតផិរងតិរិសយ្េជបរួា

ររិររយិទយសិយេសករយពេ្ពុេេឃំញសយករេនំយេនំង យិងធ នមុិុ។  

 េសមន�្សយ�ិបេ យ របរបេ ួិ្ លសេ្រម្យខុមំេពុករសយធតំព្េាលយេយ្យ ព្ង្នករផរតផិរងិ

រពលតរិសយព្្រស� ញិតិ េនំរម្មនចយចឲនលិួារេិាទងំ្រេេស ន�ុងនំរតិ៨០យរយនយួារទិងំ

តសិន�ុងឆ� ២ំ០១៨ ។ 

១៣. ខិតខំសេ្រមេាលេគេេលួេេសមរក៍ព្េ្ក្រេេសេនឆ� ២ំ០១៥ ្រសក៤,៥លយរនិ
ឆ� ២ំ០១៨ េនំយនលិ៦,១លយរន ិររួិរយួេេសមរក៍ន�ុង្សីន្រសក១០,៥លយរន។ិ52

53 

េននរយុិនសិ�យេេសមរក៍ទងំនរម�រម យិង�រិិ តិ្យ យិងនំពុងរន្មំេរយំិេរៀងរលិឆ� នំ�ុងេសនតក

មុងេ្កយ។ នសិ�យេេសមរក៍ ្យមាលររួមំកនេលំនសៃួយនរំតិប្នយពរសិេន្រចនំថររសិ្រិពលរនេ

េបយ្រេយល យិងេបយផៃ លិនល្សរបរេាលយេយ្យកតរិយកយយព្ន្្នររសិរបរបេ ួិ្ ល។  

                                                           
52 រ្យករក៍អ ិ �រតរសិយន្រយុិេមញផ្យឆ� ២ំ០១៥ នសិ�យតរិសយ្ នយ្ពុរិសម្ននរយុិ េំព�រ៣២ 
53  Supra note 10, at 38. 
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េយងបររ្យករក៍ នលេមញផ្យេបយ្នសួងេេសមរក៍ តិ្តរ១០ខេនំរឆ� ២ំ០១៦ 

នរយុិេេួល្យេួផនេេសមរររេេស្យមំយួយ៣,៩២លយរន។ិ េរំេ្រផរេ�ៀរយងរយនេពលនាមា� ន�ុងឆ� ២ំ

០១៥ នលមំយួយេួផនេេសមរររេេសសយ្រសក៣,៧៥លយរន។ិ ផ�នេលំេិយ�យ�យខងេលំ ន�ុងរយន១

០ខ េួផនេេសមរក៍ឆ� ២ំ០១៦ េនំយេនំង្រសក៤,៣% េហំយនំេកំយេយុនាមា� យងនំេកំយឆ� ២ំ០១៥ 

នយរយនេពលនាមា� ។ នំេកំយេួផនេេសមរក៍២ខមុងេ្កយនយឆ� ២ំ០១៥ សយមំយយួ២២% េរំេ្រផរេ�ៀរ

យង១០ខេនំរឆ� ។ំ ្រសិយេរំន�ុងរយនេពល២ខមុងេ្កយឆ� ២ំ០១៦ េួផនេេសមរររេេសេនំយេនំង២២%នា

មា� យងឆ� ២ំ០១៥ េរុេួផនេេសមរក៍ររេេសនលមាលរនេសករនរយុិយងសយមំយួយ៤,៩៧លយរននិ�ុ
ងរយនេពល១២ខនយឆ� ២ំ០១៦។ 

មំយយួេេសមរររេេសរនេសករនរយុិរយនេពល១០ខ េនរំឆ� ២ំ០១៦ 

្រួពពរ្យនបេ យសកិត ិយិងព�តមសយេេសមរក៍ 

 

ន�ុងឆ� ២ំ០១៥ ររបបេ ួិ្ ល្យសេ្រមេាលេគេេសមរររេេស្យសយធយងសេ្រមចឲមំយា

យ៤,៥លយរន ិ នលេយងេលំេិយ�យ�យររសិរយនបេ យសកិតិ យិងព�តមសយេេសមរក៍នរយុិេេួល្យេួផន

េេសមរររេេសមំយួយ៤,៧លយរននិ�ុងឆ� ២ំ០១៥។ 

 

រ្យករក៍នក្ យរប� ញ េួផនេេសមរររេេសរនព្្រេេសអស្ុមាលរននរយុិសយមយំួយេ្មំយ

ិងេ ឺ្រេេសេនៀតសរនលិរមិសំតិ� នេិលខ១ ររៃ ររិន្រេេសមិយ យងិនាេរ ា។ តំរយេិេសមរក៍រ

បធយ្ួ �េំពញ យិងតរំយបុិំនញិរបធយ្ួ�េំពញ យិងតរំយេិសៀរររតងររ្តមន្យក យិតំរយេិេសមរក៍នលទ

នទិញេួផនរននំេយ�សយមំយួយេ្មំយិងេ។P53F

54
P  

 េសមន�្សយ�ិបេ យ របរបេ ួិ្ លនរយុិសេ្រម្យខុយានេាលយេយ្យ េលំនសិ�យេេសមរក៍

                                                           
54 TOURISM STATISTICS REPORT October, 2016, MINISTRY OF TOURISM Statistics and Tourism Information 
Department, http://www.tourismcambodia.org/mot/index.php?view=statistic_report#comp 
 

http://www.tourismcambodia.org/mot/index.php?view=statistic_report#comp
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ន�ុងមំយយួេួផនេេសមរេ្ក្រេេស េបយេរផយករេេលួេួផនេេសមរររេេសមំយយួ៤,៥លយរន ិស្សរិ

ឆ� ២ំ០១៥្យសេ្រម រាុយ�ស្សរកិរនំកតេិិសេគឆ� ២ំ០១៨ នលនំកតិ យងសយមំយយួេួផនេេសមរ

ររេេសេនំយេនំងរហាតនលិិង៦លយរន ិ្រសិយេរេំួផនេេសមរររេេសរន្នំេកំេថរ្រសក៦%នយឆ� យំ្
រយួ ចរពិ្ឆ� ២ំ០១៣ នលិឆ� ២ំ០១៦ នរយុិេំយងិរយិអមសេ្រមេិសេគរេងអំយនំេកំយេួផនេេសមរ

ររេេសនាម្យេ្ាងេុនខងេលំេរុេេ។ 

១៤.រយ�នេងតយុនេិធល�យចឲ្យ្រឃំុិ(ឃំុរយួតយុនេិធល�យរយួ) នលេនរយិទយសិយតយុនេិធល�យ។54F

55 
 នសិ�យតររិេំននរយុិ 

សយកររន្មំេរយំួរចឲចរអិររិក៍ 

ន�ុងរយនេពលិងព្រេសនតកនយ

ងរនេយុ។ រាុយ�បររយនរ្យករ

ក៍ សយៃសកយក៍រតួនិនឹយរ៍យុសក

ិតិ (Human Development 

Index) ររសិតងរករ UNPD ្រចំ

ឆ� ២ំ០១៣ ្យរប� ញចឲេឃំញ 

នរយុិសកិតេនន�ុងមសំតិ� នរិ�ឲ

រ សឺកិតន�ុងេលខេរៀងេ្១៤៣ ន�ុង

មំេសរ្រេេស១៨៨ នលេសៃំរតសកិតេនន�ុងមំកតិ� ននិយករតួនិនឹយ៍ិ តិនំរតិទរ។P55F

56
P រ្យករក៍្

យរប� ញមំយួយសិស្យុសិសកមំេកុនងេាេជ ស្សរឆិ� ២ំ០១៥-២០១៦ មយំួយសិស្យុសិសក ្យេនំយ

េនំង្រសក១% េរំេ្រផរេ�ៀរយងឆ� ២ំ០១៤-២០១៥។P56F

57
P លងបរលេទផលនយនំកេ្រងនិ�ុងឆ� ២ំ០១៤ 

នសិ�យតររិេំន� នរិ�ឲរសិន្្យរប� នចិឲេឃំញ ុកយពតររិេំននរយុិ សឺកិតេនន�ុងនំរតិេយេិខ្យ

ខ ងំ។ នលេយុិេហតុផលរយួេ�េំចឲ្នសួងយនមិត�េុនបនរិ តរយ�ងករ្រលងរ�ឲរសិន្េុតយិួារិនល

្យ យិងនពុំងតយុនត�ន�ុងេពញ០៣ឆ� នំយងរន។ 

 េ្កពុ្កយពតររិ ំ េហបេ រមរសរយ�យទតររិនំកេនសយនំរតិេនេនំយ នលេយុិងរសរនកមំរងររសិ

នរយុិន�ុងករតួនិនឹយ�៍យធយរយុសក។ រ្យករក៍ររសិ្នសួងតររិ ំ្ យរប� ញ ន�ុងឆ� សិំន្២០១៥-

២០១៦ នរយុិេនសយេលបួរករលំ្នមំយួយ៣០០ នល្យធ នមុិុមយំួយ១៦ េរំេ�ៀរយងឆ� សិំន្២០

១៤-២០១៥។ 

 រហាតរននលិឆ� ២ំ០១៦េយុ នរយុិសយតារេលេរៀយេាទងំ្រេេសមយំួយ១២៥០៥ ឬេសិំយង៨៤ 

៨០៨� នេិរៀយ សយសិស្យុសិសកមំយយួ៣០០៩៦៣៦រន។ិ េលេរៀយស្សរិ� នរិេត�យឲសយ

្រសកិ៣៧០៦ េលេរៀយ េលរឋរសិន្សយមំយួក៧០៨៥េលេរៀយ តយុនេិធល�យ (� នេិ្ ៧-

៩) សយមំយយួ១២៥១េលេរៀយ (េ្្របុំបយ១៣២ តំរយបិយរេ ១១១៩) នេិធល�យ។P57F

58
P  

 នរយុិសយ១៦៣៣ ឃំុ/សបអ ត ិ (េិយ�យ�យឆ� ២ំ០១៣) មំកនមយំយួេលេរៀយស្សរិ� នតិយុនេិធល�

                                                           
55  Supra note 10, at 42. 
56  Work for HumanDevelopment, Human Development Report 2015, Cambodia, The United Nations Development Programes (UNDP), at 211. 
57 រ្យករក៍សកិតិ យិងសាមរនរតររិ ំ២០១៥-២០១៦ 
58  Education Statistics & Indicators 2015-2016, Ministry of Education Youth and Sports, Cambodia, table 1 
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យ រហាតរននលិឆ� ២ំ០១៦េយុ េេំរតេងសងិ្ យមំយួយ១២៥១េលេរៀយរាុេស័ុ េរំេ្រផរេ�ៀរយងឆ� ំ

២០១៥ សយករេនំយេនំងេលេរៀយតយុនេិធល�យមំយយួ២។ ន�ុងយត្ិកលេ៥្េយុ របរបេ ួិ្ ល្យសយធ

 យងរយ�នេងតយុនេិធល�យចឲ្យ្រឃំុិ (ឃំុរយួតយុនេិធល�យរយួ)។ េទុិយា ងសនកេបយ ករស

យធររសិរបរបេ ួិ្ ល ឺស្សររិយនេពលរយួអកត�ិនយយ្តិកលេ្៥ តេរំេរលំព្នំេកំយមំយយួេលតយុ

នេិធល�យេនឆ� ២ំ០១៦ េ�ៀរយងឆ� ២០១៥ របរបេ ួិ្ ល្រហលិពិ្នយងបំយុេលំេរសននរេិយុ

រយ�ិម។ 

 េសមន�្សយ�ិបេ យ របរបេ ួិ្ លសេ្រម្យខុយានេាលេយ្យរយ�នេងតយុនេិធល�យ ចឲ្យ្រិ

ឃំុ (ឃំុរយួ តយុនេិធល�យរយួ)។  

១៥. េរៀរមំេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្រុខរររ យិងករបរ្សរេជយងករននិនឹយន៍យសងររ-េសនេនិមក។58

59 
 កលព្ឆ� ២ំ០១៤ បរព�តមសយព្្នសួងករបរ យិងរក�ុ ុរស� លន ិិ � ប្នន េាលយេយ្យិតិ 

ស�្ព្រខុរររ យិងករបរន�ុងសកិតេនន�ុងនំេកំរកររេងអំត េហំយ្នសួង្យនកំតិ្ តរមុងឆ� ២ំ០១៥ 

េនំរមច្ឲេាលយេយ្យេយុយង្តមន្យរេងអតំចឲរមួរលិ។ ្នសួងករបរ្យេេួលេាលករក៍ ព្របរបេ

ួិ្ ល យិង្យេេួលេសមន�្សេ្រមព្េ្ស�្ករកនរនេរ់យ�្ េនំរមរ្េងអំតកននរកិរតយ�រ្នសួង នលស

យសសសយពរនព្្នសួង តងរករ សសរ  តំសងសហប្ព យិេយបននលពនពិ�យទន�ុងនសិ�យករបរេ�េំ
ករសិន្  រេងអំតេាលយេយ្យេយុ។ 

 េនឆ� ២ំ០១៥េយុ េាលយេយ្យិតិ ស�្ព្រុខរររ យិងករបរ្តមន្យ្របំុសេ្រមន�ុងនិមក្របុ ំ     

កនរនេរ់យ�្នថេ្០៤ ខនប� ។ េាលយេយ្យេយុរេងអំត ររៃ រពិរ្បរបេ ួិ្ ល្យបនេិមញយានេាលយ

េយ្យតួនិនឹយន៍សិ�យងស្ហនរិឆ� ២ំ០១៥-២០២៥។  េននថេ្២២ ខតុល ឆ� ២ំ០១៥ េាលយេយ្

យិតិ ស�្ព្រុខរររ យិងករបរ្តមនបនចិឲតយុនត�ិផានករ។ 

 ន�ុងឆ� ២ំ០១៦ េរយិទយេិឃំញរបរនេួិ្ ល យិងេក រ�យពនពិ�យទយនេាលយេយ្យនល្យរេងអំ
ត េហំយេយុេជតយុនត�យេ៍នរំមេ្លំយតរយងត្រមនករករបរិនិស�ងររសិ្រិពលរនេ។ នងេុេ្ផ្រករបរន�ុ
ង្សីន យិង្្ននិន្រនយនស ងំពលិនររិយិសរ្សរយងករមំសយន�ុងប្នយព្រចនំថ េនតិរប� មំរងន�ុ
ងសងររនរយុិ។ រប� េយុេ�េចំឲនស ងំពលិនរនិរយុិ្យ យិងនំពុងេ�េមំំសន្សីនរហាតនលិខេុនស ងំពលនរិ

ស្សរផិរតផិរងនិ�ុង្សីន។ រធាងសិសក យិសិកតនល្យរ�ករកិរសិន្យេ្មំយ្យ យិងនំពុងេ�េំករបរន

លខុសពប្ំរញសិន្ររសិខួយ។  

 េសមន�្សយ�ិបេ យន�ុងករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យន�ុងឆ� េំ្៣េយុ  របរបេ ួិ្ ល្យសេ្រមយានករេរៀរ

មំេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្រុខរររ យិងករបរ ្សរេជយងករននិនឹយន៍យសងររ-េសនេនិមក។ 

១៦. ករបនចិឲនេំកំរកររររ្្នេិេ�យយិនត�យ ៍ស្សរនិរិនរ យិេយបតិន�ុងនសិ�យនបយចឲេេួល្យ
រររ្្នេិេ�យយិនត�យន៍ាមរ់យ�្របករនរ ចរពិ្ឆ� ២ំ០១៥។59

60 

 របរបេ ួិ្ ល្យ យងិនំពុងតយុនត�្រព�យទរររសយ�ិសុខសងររ នករាុយ�នំេកំរករេយុេនសយយពសិុ

េិញ យិងករផ�លិេសេនសយយពរយិម្សិលសិ។ 

                                                           
59  Supra note 10, at 46. 
60  Ibid. 



 

31 
 

 តយុ្នតឲ ស�្ព្េរីិតិរររសយ�ិសុខសងររេលខ១៦តយ្ន-រន មុុនថេ០្២ ខររ្ ឆ� ២ំ០០៧ 

ករបរធររា ររិងំយិួ�យករបរនក្ តមន្យរេងអំត េហំយេេឃំញសយនំេកំរករតយុនត�យរ៍ររធររា រិ

រងំយិួ�យករបរផងនរ។  េ្កយរន េេឃំញសយរររសយ�ិសុខសងរររយួេេៀត នល្តមន្យរ��ត�ិន�ុង

ម្រ ិស�្ព្ករបរនរ ឺរររថទសុំខយព េហំយេននថេ្០៦ ខរនរ ឆ� ២ំ០១៦ របរបេ ួិ្ លរេងអំតរររ

សយ�ិសុខសងររផ�នថទសុំខយពេយុ បររយនតយុ្នតឲេលខ០១ ត.យ.្ន.រ.ន។  

 រររសយ�ិសុខសងរររយួេេៀត ឺរររ្្នេិេ�យយិនត�យស៍្សរនិរិនរ យិេយបិតន�ុងនសិ�យនបយ 

េនន�ុងឆ� ២ំ០១៦េយុ នំពុង្តមន្យសិន្ យិងេរៀរមបំនចិឲនំេកំរករ េហំយេ្ាងយងចរេិផ�ំរបនចិឲនំ

េកំរករេនឆ� ២ំ០១៧។ 

 របរបេ ួិ្ លយ្តិកលេ្៥ ្យសយធន�ុងេាលយេយ្យររសិខួយ យងបនចិឲនំេកំរកររររ្្

នេិេ�យយិនត�យស៍្សរនិរនិរ យិេយបិតន�ុងនសិ�យនបយចឲេេួល្យរររ្្នេិេ�យយិនត�យ ៍ នាមរ់យ�្រប

ករនលចរពិ្ឆ� ២ំ០១៥។ របរបេ ួិ្ លរយិទយិ្ យបនចិឲនំេកំរកររររ្្នេិេ�យយិនត�យ ៍ ស្សរនិ

រិនរ យិេយបតិន�ុងនសិ�យនបយ។ 

 េសមន�្សយ�ិបេ យ របរបេ ួិ្ លរយិសេ្រមយានករសយធ ករបនចិឲនំេកំរកររររ្្នេិេ�យយិនត�យ ៍

ស្សរនិរិនរ យិេយបិតន�ុងនសិ�យនបយចឲេេួល្យរររ្្នេិេ�យយិនត�យន៍ាមរ់យ�្របករនរ ចរពិ្ឆ�  ំ

២០១៥ េរុេេ។ 

 ២.ីយររ�មលពិនន�យររា�ពព/អន�វត�នរ�គមន�េបា 

 ករផ�លិពិយៃុេលំកររំេពញ ឬតយុនត�េាលយេយ្យរយិសយសាមរនរម្សិលសិ ្តមន្យេ�េំេនំង

េបយ្រិពលរនេនលសយសិេទិេ្ុេឆ� ត្យផ�លិពិយៃុយតនរ។ ្រិពលរនេនលសយសិេទេិ្ុេឆ� តេន

១៤របធយ្េខត� នលសយមយំួសររុ្រសក៤២៩រន ិ (៤០%ិ់ស�្) ្យផ�លិពិយៃុេលំកររំេពញ ឬតយុនត�យ៍

េាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លយ្តិកលេ្៥ ឆ� ២ំ០១៦ នលិឆ� េ្ំ៣។ 

 កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យមំយួយ៣៣មំកុម នលរយិសយសាមរនរម្សិលសិ ្តមន្យចឲ

្រិពលរនេផ�លិពិយៃុេបយេ្រំ្្សិសា ស្ុយផ�លិពិយៃុ បរត��ត�ិនាមខងេ្ករ៖ 
អ��ត�ិ តៃំឃ ភារាៃនយរ�ពពចិត� 

១ រយិេពញមិត�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�តិមតមួ  ០-២០% 

២ េពញមិត�ខុ  ២១%-៤០% 

៣ េពញមិត�រ�ឲរ ឬេពញមិត�ពនិនស� ល  ៤១%-៦០% 

៤ េពញមិត�េ្មំយ ៦១%-៨០% 

៥ េពញមិត�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សីង  ៨១%-១០០% 
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ន. នសិ�យេ្១៖ករពរិតិ សយ�សុិខ យិងសស� រធិ� រេិធរកន 
កែំិតៃនយរ�ពពចិត� �មេកលី១61 (%) �មេកលី២62 (%) មលទរមំធតំ63 

1.រយិេពញមិត�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�តិមតមួ 20.34 23.26 21.80 

2.េពញមិត�ខុ 34.55 36.11 35.33 

3.េពញមិត�រ�ឲរ ឬេពញមិត�ពននិស� ល  24.81 24.79 24.80 

4.េពញមិត�េ្មំយ 14.57 10.33 12.45 

5.េពញមិត�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សីង 5.72 5.51 5.62 
 

ពិនន�ៃនយរ�ពពចិត�ាំធតំៃនវិសងាលី១ (Mean)64 
េលំនេ្១ េលំនេ្២ លេទផលរ�ឲរ 

2.51 2.39 2.45 

 

ខ. នសិ�យេ្២៖ ករព្ងងរនេ្ លេធរកន នរិប្ករ យិងនសិហរប្ករ  ករព្ងងផ�នម្រ ិ

យិង្រព�យទយុត��ិរម យិងករ្រឆងំេពំពុនរលួយ  
កែំិតៃនយរ�ពពចិត� �មេកលី១65 (%) �មេកលី២66 (%) មលទរមំធតំ67 

1.រយិេពញមិត�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�តិមតមួ 20.89 24.31 22.60 

2.េពញមិត�ខុ 30.59 33.37 31.98 

3.េពញមិត�រ�ឲរ ឬេពញមិត�ពននិស� ល  28.47 27.92 28.19 

4.េពញមិត�េ្មំយ 13.16 10.64 11.90 

5.េពញមិត�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សីង 6.90 3.76 5.33 
 

 

ពិនន�ៃនយរ�ពពចិត�ាំធតំៃនវិសងាលី២ី(Mean)68 
េលំនេ្១ េលំនេ្២ លេទផលរ�ឲរ 

2.55 2.36 2.45 

                                                           
61 ្រិពលរនេផ�លិពិយៃុផ�នេលំព�តមសយ ឬមំេកុនងផៃ លិខាយ 
62 ្រិពលរនេផ�លិពិយៃុផ�នេលំព�តមសយ ឬមំេកុនងផៃ លិខាយ យិងព�តមសយនលេេួល្យព្ិយិ (េ្កយេពលពយិន្) 
63 លេទផលរ�ឲរនយករផ�លិពិយៃុេលំនេ្១ យិងេលំនេ្២ 
64 1.00 នលិ 1.50: រយិេពញមតិ�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�តមិតមួ, 1.51 នលិ 2.50: េពញមិត�ខុ, 2.51 នលិ 3.50: េពញមិត�រ�ឲរ 

ឬេពញមតិ�ពននិស� ល,  3.51 នលិ 4.50: េពញមិត�េ្មំយ, 4.51 នលិ 5.00: េពញមតិ�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សងី 
65 ្រិពលរនេផ�លិពិយៃុផ�នេលំព�តមសយ ឬមំេកុនងផៃ លិខាយ 
66 ្រិពលរនេផ�លិពិយៃុផ�នេលំព�តមសយ ឬមំេកុនងផៃ លិខាយ យិងព�តមសយនលេេួល្យព្ិយិ (េ្កយេពលពយិន្) 
67 លេទផលរ�ឲរនយករផ�លិពិយៃុេលំនេ្១ យិងេលំនេ្២ 
68 1.00 នលិ 1.50: រយិេពញមតិ�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�តមិតមួ, 1.51 នលិ 2.50: េពញមិត�ខុ, 2.51 នលិ 3.50: េពញមិត�រ�ឲរ 

ឬេពញមតិ�ពននិស� ល,  3.51 នលិ 4.50: េពញមិត�េ្មំយ, 4.51 នលិ 5.00: េពញមតិ�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សងី 
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. នសិ�យេ្3៖ ករតួនិនឹយេ៍សនេនិមក  
កែំិតៃនយរ�ពពចិត� �មេកលី១69 (%) �មេកលី២70 (%) មលទរមំធតំ71 

1.រយិេពញមិត�ទលិតេេុឬេពញមិត�តិមតួម 15.13 19.41 17.27 

2.េពញមិត�ខុ 31.37 34.67 33.02 

3.េពញមិត�រ�ឲរ ឬេពញមិត�ពននិស� ល  30.97 29.42 30.20 

4.េពញមិត�េ្មំយ 16.28 12.18 14.23 

5.េពញមិត�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សីង 6.25 4.33 5.29 
 

ពិនន�ៃនយរ�ពពចិត�ាំធតំៃនវិសងាលី៣ី(Mean)72 
េលំនេ្១ េលំនេ្២ លេទផលរ�ឲរ 

2.67 2.47 2.57 

 

ឃ. នសិ�យេ្4៖ ករតួនិនឹយន៍សិ�យតររិ ំសុខួិ្ ល ករបរ នរម�រម យិងសងររនិមក 
កែំិតៃនយរ�ពពចិត� �មេកលី១73 (%) �មេកលី២74 (%) មលទរមំធតំ75 

1.រយិេពញមិត�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�តិមតមួ 12.76 18.66 15.71 

2.េពញមិត�ខុ 30.31 32.61 31.46 

3.េពញមិត�រ�ឲរ ឬេពញមិត�ពននិស� ល  32.31 31.42 31.86 

4.េពញមិត�េ្មំយ 17.00 13.46 15.23 

5.េពញមិត�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សីង 7.62 3.85 5.74 
 

ពិនន�ៃនយរ�ពពចិត�ាំធតំៃនវិសងាលី៤ (Mean)76 
េលំនេ្១ េលំនេ្២ លេទផលរ�ឲរ 

2.76 2.51 2.64 

                                                           
69 ្រិពលរនេផ�លិពិយៃុផ�នេលំព�តមសយ ឬមំេកុនងផៃ លិខាយ 
70 ្រិពលរនេផ�លិពិយៃុផ�នេលំព�តមសយ ឬមំេកុនងផៃ លិខាយ យិងព�តមសយនលេេួល្យព្ិយិ (េ្កយេពលពយិន្) 
71 លេទផលរ�ឲរនយករផ�លិពិយៃុេលំនេ្១ យិងេលំនេ្២ 
72 1.00 នលិ 1.50: រយិេពញមតិ�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�តមិតមួ, 1.51 នលិ 2.50: េពញមិត�ខុ, 2.51 នលិ 3.50: េពញមិត�រ�ឲរ 

ឬេពញមតិ�ពននិស� ល,  3.51 នលិ 4.50: េពញមិត�េ្មំយ, 4.51 នលិ 5.00: េពញមតិ�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សងី 
73 ្រិពលរនេផ�លិពិយៃុផ�នេលំព�តមសយ ឬមំេកុនងផៃ លិខាយ 
74 ្រិពលរនេផ�លិពិយៃុផ�នេលំព�តមសយ ឬមំេកុនងផៃ លិខាយ យិងព�តមសយនលេេួល្យព្ិយិ (េ្កយេពលពយិន្) 
75 លេទផលរ�ឲរនយករផ�លិពិយៃុេលំនេ្១ យិងេលំនេ្២ 
76 1.00 នលិ 1.50: រយិេពញមតិ�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�តមិតមួ, 1.51 នលិ 2.50: េពញមិត�ខុ, 2.51 នលិ 3.50: េពញមិត�រ�ឲរ 

ឬេពញមតិ�ពននិស� ល,  3.51 នលិ 4.50: េពញមិត�េ្មំយ, 4.51 នលិ 5.00: េពញមតិ�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សងី 
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21.80 

60.13 

18.06 រយិេពញមិត� (%) 

េពញមិត�ខុ (%) 

េពញមិត� (%) 

នំរតិពិយៃុិរ�ឲរ=2.45/5 

ង. េាលយេយ្យទងំ៤នសិ�យ៖ 
កែំិតៃនយរ�ពពចិត� �មេកលី១77 (%) �មេកលី២78 (%) មលទរមំធតំ79 

1.រយិេពញមិត�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�តិមតមួ 12.78 21.41 19.35 

2.េពញមិត�ខុ 31.70 34.19 32.95 

3.េពញមិត�រ�ឲរ ឬេពញមិត�ពននិស� ល  29.14 28.39 28.76 

4.េពញមិត�េ្មំយ 15.25 11.65 13.45 

5.េពញមិត�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សីង 6.62 4.36 5.49 

 

ពិនន�ៃនយរ�ពពចិត�ាំធតំៃនទាង០៤វិសងាី(Mean)80 
េលំនេ្១ េលំនេ្២ លេទផលរ�ឲរ 

2.62 2.43 2.53 

 

ម. លេទផលិរ�ឲរនយករេពញមិត� មំេពុករតយុនត�យ/៍រំេពញេាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល 

ឆ� ២ំ០១៦៖ 
 េិយ�យ�យខងេ្កររប� ញពន្ំរតិនយករេពញមិត� េពញមិត�ខុ យងិរយិេពញមិត�មេំពុនសិ�យយ្រយួនយ

ករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លន�ុងឆ� េំ្៣។ តនរនយករេពញមតិ� ឺិកររានរ�កា លតនរនយ

ករផ�លិពិយៃុត��ត�េិ្៤ (េពញមិត�េ្មំយ) យិងេ៥្(េពញមិត�េសៃំរទងំ្សីង ឬទងំ្សីង) េហំយតនរនយករេពញមិ
ត�ខុ  ឺិ កររានរ�កា លតនរនយករផ�លិពិយៃុត��ត�េិ្២ (េពញមិត�ខុ) យិងេ្៣(េពញមិត�រ�ឲរ ឬពននិស� ល)

។  មំកនតនរនយកររយិេពញមតិ� ឺិ តនរនយករផ�លិពិយៃុត��ត�ិេ្១(រយិេពញមិត�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�

តិមតមួ)។ 

 

 នសិ�យ៖ ករពរិត ិសយ�សុិខ យងិសស� រធិ� រេិធរកន 

 

សយ្រិពលរនេមំយយួ១៨,០៦%េពញមិត� ៦០,១៣% 

េពញមិត�ខុ យងិ២១,៨០%រយិេពញមិត�។ ពិយៃុិរ�ឲរឺ២.

៤៥ េយុសយយ�យ េរំយតនរិ ររួន�ុងមំេសរពិយៃុ១ នលិ៥ 

្រិពលរនេ្យផ�លិពយិៃុ២,៤៥ (េពញមតិ�ខុ )។ 

  

 

 

 

                                                           
77 ្រិពលរនេផ�លិពិយៃុផ�នេលំព�តមសយ ឬមំេកុនងផៃ លិខាយ 
78 ្រិពលរនេផ�លិពិយៃុផ�នេលំព�តមសយ ឬមំេកុនងផៃ លិខាយ យិងព�តមសយនលេេួល្យព្ិយិ (េ្កយេពលពយិន្) 
79 លេទផលរ�ឲរនយករផ�លិពិយៃុេលំនេ្១ យិងេលំនេ្២ 
80 1.00 នលិ 1.50: រយិេពញមតិ�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�តមិតមួ, 1.51 នលិ 2.50: េពញមិត�ខុ, 2.51 នលិ 3.50: េពញមិត�រ�ឲរ 

ឬេពញមតិ�ពននិស� ល,  3.51 នលិ 4.50: េពញមិត�េ្មំយ, 4.51 នលិ 5.00: េពញមតិ�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សងី 
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15.71 

63.32 

20.97 រយិេពញមិត� (%) 

េពញមិត�ខុ (%) 

េពញមិត� (%) 

នំរតិពិយៃុិរ�ឲរ=2.64/5  

(េពញមិត�ពនសិ� ល/រ�ឲរ ) 

22.60 

60.17 

17.23 

រយិេពញមិត� (%) 

េពញមិត�ខុ (%) 

េពញមិត� (%) 

នំរតិពិយៃុិរ�ឲរ=2.45/5 
  (បពញចរក�ខ�ះ) 

  

17.27 

63.21 

19.52 

រយិេពញមិត� (%) 

េពញមិត�ខុ (%) 

េពញមិត� (%) 

នំរតិពិយៃុិរ�ឲរ=2.57/5  

(េពញមិត�ពនសិ� ល/រ�ឲរ ) 

19.35 

61.71 

18.94 
រយិេពញមិត� (%) 

េពញមិត�ខុ (%) 

េពញមិត� (%) 

នំរតិពិយៃុិរ�ឲរ=2.53/5 

(េពញមិត�ពននិស� ល/រ�ឲរ ) 

  

 

 នសិ�យ៖ ករព្ងងរនេ្ លេធរកន នរិប្ករ យងិនសិហរប្ករ  ករព្ងងផ�នម្រ ិ

យងិ្រព�យទយុត��ិរម យងិករ្រឆងំតពំេំពពុំនរលួយ 

 

 ្រិពលរនេមយំួយ១៧,២៣%េពញមិត� ៦០,១៧%េពញមិត�ខុ 

យិង២២.៦០%រយិេពញមិត�។ ពិយៃុរ�ឲរ២ឺ,៤៥ នយពិយៃុសររុ៥ 

សយយ�យ ្រិពលរនេេពញមតិ�ខុ តរាុេស័ុមេំពុលេទផល

នយកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យនសិ�យេយុ។ 

 

 

 

 នសិ�យ៖ ករតួនិនឹយេ៍សនេនមិក 

 

្រិពលរនេមំយួយ១៩,៥២%េពញមិត� ៦៣,២១% 

េពញមិត�ខុ យិង១៧,២៧%រយិេពញមិត�។ នសិ�យេយុ 

េេួល្យពយិៃុរ�ឲរព្្ រិពលរនេ ២,៥៧ នយពិយៃុសររុ៥ 

(េពញមតិ�ពននិស� ល/រ�ឲរ)។ 

 

 នសិ�យ៖ ករតួនិនឹយន៍សិ�យតររិ ំសុខួិ្ ល ករបរ នរម�រម យងិសងររនមិក 

 ្រិពលរនេមំយួយ២០,៩៧%េពញមិត� 

៦៣,៣២%េពញមតិ�ខុ  យិង១៥,៧១%រយិេពញមិត�។ 

នសិ�យេយុេេួល្យពយិៃុរ�ឲរ២,៦៤ នយពិយៃុសររុ៥ 

ឺ្រិពលរនេេពញមតិ�ពននិស� ល/រ�ឲរ។ 

 

 

 េាលយេយ្យរបរបេ ួិ្ លយត្កិលេ៥្ 

(ទងំរយួនសិ�យ) 

លេទផលនយកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យយ្តកិល 

េ្៥ ្តមន្យ្រិពលរនេមំយួយ១៨,៩៤%េពញមិត�  

៦១,៧១%េពញមតិ�ខុ យងិ១៩,៣៥% រយិេពញមតិ� េហំយ

្រិពលរនេ្យផ�លិពយិៃុរ�ឲរ ២,៥៣ នយពយិៃុសររុ៥។ 
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បរងរប� ញពក្រផ�លិពយិៃុកររេំពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល 

ល.រ នសិ�យនយេាលយេយ្យ 

%

រយិេ

81
 

%

េពញ

82

  

%

េពញ

83
 

០១ ករពរិតិ សយ�ិសុខ យិងសស� រធិ� រិេធរកន 21.80 60.13 18.06 

០២ 

ករព្ងងរនេ្លេធរកន នរិប្ករ យិងនសិហរប្ករ  

ករព្ងងផ�នម្រ ិយិង្រព�យទយុត�ិ�រម យិងករ្រឆងំតំពំេពំពុនរ

លួយ  

22.60 60.17 17.23 

០៣ ករតួនិនឹយេ៍សនេនិមក 17.27 63.21 19.52 

០៤ ករតួនិនឹយន៍សិ�យតរិរ ំសុខួិ្ ល ករបរ នរម�រម យិងសងររនិមក `15.71 63.32 20.97 

០៥ េាលយេយ្យរបរបេ ួិ្ លយ្តិកលេ្៥ (ទងំរយួនសិ�យ) 19.35 61.71 18.94 

 លេទផលយតនរិររួ្យរប� ញ ករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យស្សរឆិ� េំ្៣ (២០១៦) 

ររសិរបរបេ ួិ្ លេ្៥ នលរនេសយ្យតយុរ�តថនកិមំយួយ្រសក៤.៣៦៥លយនុល រសហរនេអេររនិ 

សយ្រិពលរនេមំយួយ្រសក១៩%េពញមិត� ្រសក៦២%េពញមិត�ខុ យិង្រសក១៩%រយិេពញមតិ�។ 

 នាមា� យងឆ� ២ំ០១៥នរ របរបេ ួិ្ លន�ុងឆ� ២ំ០១៦ ផ�លិអេិយពមំសយខយសិេជេលំនសិ�យមំយួយព្រ 

ឺនសិ�យេសនេនិមក យងិសងររនិមក េរំេ្រផរេ�ៀិរយួនសិ�យេផកងេេៀត។ ថនកិមសំយេលំនសិ�យេសនេនិមក 

យិងសងររនិមក យេ្មំយ្តមន្យយនេជរងមនេជ្នសួងពនពិ�យទនាមិ៖ ្នសួងរ ា យិងរពល ្នសួងព

កិប�នរ ិ ្នសួងនសិនរ ិ រកុ ្រសញិ យិងេយេេ ្នសួងតួនិនឹយប៍យរេ ្នសួងេេសមរក៍ 

យិង្នសួងសិរមនរិ ងស្ហនរិ  ្នសួងសុខួិ្ ល ្នសួងតររិ ំ យុនបយ យិងន្ី  ្នសួងនរម�រម 

យិងនមិិ្តសិលមន ្នសួងសងររនិមក តត្តយុនបយ យិងយ្តិសរមទ ្នសួង�រិករ យិងេសរ 

្នសួងនិមកករររ ្ យិង្នសួងករបរ យិងរក�ុ ុរស� លន ិិ � ប្ននិេនំរ។ កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាល

យេយ្យេលំនសិ�យទងំព្រេយុ្តមន្យ្រិពលរនេេពញមិត�ន�ុងនំរតិពននិស� ល/រ�ឲរ 

(Mean=២,៥៧/៥ យងិ ២,៦៤/៥)។  

 មំកននសិ�យេផកងរយួេេៀត នលរបរបេ ួិ្ ល្យេ្ាងមំសយថនកិិតិសយមំយួយ១៦,២៩% 

េ្មំយររៃ រេិរុ ឺនសិ�យករពិតិ សយ�ិសុខ យិងសស� រធិ� រេិធរកន។ ថនកិ្តមន្យផ�លិេជ្នសួងក

រពរិត ិ ្នសួងរំនផៃផ�នសយ�ិសុខេធរកន យិង្នសួងយុត�ិ�រមផងនរ។ លេទផលនយករេពញមិត�ររសិ

្រិពលរនេ ន�ុងករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យករពរិតិ សយ�ិសុខ យិងសស� រធិ� រេិធរកន ឺរយិល�្ រ

េសំរេនំយ ព្េ្ពុមំយួយ្រិពលរនេ្ យផ�លិពយិៃុេពញមិត�ខុ េហំយនសិ�យករពរិតិ សយ�ិសុខ យិងសស� រិ

                                                           
81 តនរនយករផ�លិពិយៃុត��ត�េិ្១ (រយិេពញមិត�ទលិតេេុ ឬេពញមតិ�តមិតមួ) 
82ផលរានតនរនយករផ�លិពិយៃុត��ត�េិ្ ២(េពញមតិ�ខុ) យងិេ្៣(េពញមិត�រ�ឲរ ឬពននិស� ល) 
83 ផលរានរ�កាល តនរនយករផ�លិពិយៃុត��ត�ិេ្៤(េពញមិត�េ្មយំ) យិងេ៥្(េពញមតិ�េសៃំរទងំ្សីង ឬទងំ្សងី) 
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ធ� រេិធរកន្តមន្យ្រិពលរនេេពញមិត�ខុ នរ (Mean=២,៤៥/៥)។  

 
VIII. �សចក�សីនារិដ ន 

 របរបេ ួិ្ លនយរនេសយយ្តកិលេ្៥ នលននរេំបយករនក្រិបយនរយុិ ្យសេ្រមកររំេព

ញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យមយំួយ០៦ (៣៧%) នយ១៦េាលយេយ្យ នលសយសាមរនរម្សិលសិររួ

សយនាមិ៖ នំេកំយេសនេនមិក៧%ន�ុងរយួឆ�  ំករកតរិយកយយព្ន្ន�ុងត្ប០១%ន�ុងរយួឆ�  ំកររ�្រកិរ

ផ�លិសរមទយន្េសនេនមិក ករនេងេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្លំេនបេ យ ករេរៀរមំេាលយេយ

្យននប��ា យេ្្នីង យងិកររេងអំតេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្រុខរររ យិងករបរ។  

មំកនេាលយេយ្យមយំួយ០៧ របរបេ ួិ្ លតយុនត� ឬ/យងិសេ្រម្យខុ ។ េាលយេយ

្យទងំេរុសយនាមិ  កររតំងអរេមញចឲ្យ០១លយេបយ កររន្នផៃេយេេេនេរ ករមុុរ�� ្ន្� ្

្រិពលរនេេេួលេសេនេ� ត ករព្ង្នករផរតផិរងតិរិសយព្្រស� ញិតិចឲនលិួារ ិ  េាលេគមំយយួេេ

សមរក៍ព្េ្ក្រេេសឆ� ២ំ០១៨ យិងកររយ�នេងតយុនេិធល�យចឲ្យ្រឃំុិ។ មំេពុេាលេគមយំួយេេ

សមរក៍ព្េ្ក្រេេស របរបេ ួិ្ ល្យសេ្រមេាលេគនល្យនំកតនិ�ុងឆ� ២ំ០១៥ររួនេហំយ។ 

េបយេរតេាលេគន�ុងនំសនកិលេ្២ របរបេ ួិ្ ល្យនំកតនិលិឆ� ២ំ០១៨ នាមេយុេយំងអមសយ�ិ
បេ យ្យស្សរេិាលេគនំសនេិ២្ របរបេ ួិ្ លសេ្រម្យខុន�ុងឆ� ២ំ០១៦។ 

រាុយ�េាលយេយ្យមំយួយ០៣ របរបេ ួិ្ ល្យតយុនត� តរយិអមសេ្រម្យ ឬ្យតិមតមួបរ

ករសយធររសិខួយ។ េាលយេយ្យទងំេរុសយ នាមិេាលយេយ្យកររន្នផៃន្នល្រនក� រិ

េបយន្ពេៃ ំករនលរ�ផានលំបយរេ៣០០ េជ៤០០ន្ារា្ តន�ុង១ឆ�  ំយងិករបនចិឲនំេកំរកររររ្្និ

េេ�យយិនត�យស៍្សរនិរនិរ យិេយបិតន�ុងនសិ�យនបយ។ 

 ស្សរឆិ� េំ្៣េយុ របរបេ ួិ្ លសេ្រម្យយានកររេំពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យនលសយសាម

រនរម្សិលសិររសិមំយួយ០៦ នាមា� យងឆ� ២ំ០១៥នរ។ េាលយេយ្យេាលេគមំយួយេេសមរក៍ព្
េ្ក្រេេសឆ� ២ំ០១៨ ្តមន្យរេំពញ/តយុនត�សេ្រម្យខុ ខកននលេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្លំេន

បេ យសេ្រម្យន�ុងឆ� ២ំ០១៦េយុ។   

 មំកនករផ�លិពយិៃុេលំលេទផលនយកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យ រយិសយសាមរនរម្សិ

លសិររសិរបរបេ ួិ្ ល េបយ្រិពលរនេេន១៤របធយ្/េខត� េលំនសិ�យទងំ០៤ររួសយ៖ នសិ�យករពរ

ិតិ សយ�ិសុខ យិងសស� រធិ� រេិធរកន នសិ�យករព្ងងរនេ្លេធរកន នរិប្ករ យិងនសិហរប្ករ  

ករព្ងងផ�នម្រ ិ យិង្រព�យទយុត�ិ�រម យិងករ្រឆងំតំេពំពុនរលួយ នសិ�យករតួនិនឹយេ៍សនេនិមក 

យិងនសិ�យករតួនិនឹយន៍សិ�យតររិ ំ សុខួិ្ ល ករបរ នរម�រម យិងសងររនិមក េរំេ�ៀរករផ�លិពិយៃុេលំនេ្១ 

ពិយៃុនយករេពញមិត�ិរ�ឲរ េនន�ុងករផ�លិពិយៃុេលំនេ២្ធ នមុិុ។ េ្កយព្េេួល្យព�តមសយព្ិយិយានករ

រំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល ្រិពលរនេ្រ្រទលករយតនរររសិខួយកយិតតនបិ�

សយ េលំករ រំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លយ្តកិលេ្៥ឆ� េំ្៣។ 

  េាលយេយ្យរបរបេ ួិ្ លយ្តិកលេ៥្ ននរេំបយករនក្រិបយនរយុិ យិងមំសយថនកិ

ិតិ្រសក៤.៣៦៥លយនុល រសហរនេអេររនិ េនំរមរ្ំេពញ/តយុនត�យន៍�ុងឆ� េំ្៣នយយ្តិកលេ៥្ នយងរន
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េយុ សយ្រិពលរនេេន១៤េខត�/របធយ្ នលមាលររួផ�លិពិយៃុមយំួយ្រសក១៩%េពញមិត� ្រសក៦២%

េពញមិត�ខុ យិង្រសក១៩%រយិេពញមិត� មំេពុកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យឆ� េំ្៣េយុ។  
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ឧរសំ�ងនទ 

• វិធីសស�ី និងលាំាៃនរបាយររ  

 រ្យករក៍ ស�្ព្ករឃ េំរលំ យិងករផ�លិពិយៃុេលំេលំលេទផលនយកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ

្យររសិរបរបេ ួិ្ លយ្តកិលេ្៥ ឆ� េំ្៣សយមំយយួព្រផ�ន នលេនំតេមញព្ករនយិេលំេិយ�យ�យ យងិព�តម

សយ យិងករផ�លិពិយៃុ។ ផ�នេ្១នយរ្យករក៍េយុ ផ�នេលំព�តមសយ ឬេិយ�យ�យនលសយ្េររិនព្្រព�យទ

ផកពេផ្យរ្យករក៍រឋរររសិតងរករិតិ យិងតយ�រិតិ េរព�តមសយិតិ យិងតយ�រិតិ  ្ពរទងំេក រ�យ

ិតិ យិងតយ�រិតិេផកងនលពនពិ�យទយងេាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លអកត�េិ្៥។ េាលយេយ

្យររសិរបរបេ ួិ្ លយ្តកិលេ្០៥  នលសយសាមរនរម្សិលសិ្តមន្យនយិ យិងយតនរ។ 

 ស្សររិយួផ�នេផកងេេៀតនយរ្យករក៍េយុ ឺកររនេឃំញនយករផ�លិពិយៃុេលំកររំេពញ/តយុនត�យ៍

េាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល។ េនេិកសក សិេឆ� តមំយួយ១៤ ្តមន្យេរៀរមំេនំងេនន�ុងេខត�/របធយ្
េផកងា�  នលសយ្រិពលរនេនយនសិ�យររមាលររួ េនំរមផ្�លិពិយៃុេលំលេទផលនយកររំេពញ/តយុនត�យ៍

េាលយេយ្យ នលរយិសយសាមរនរម្សិលសិររសិរបរបេ ួិ្ ល។ កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ

្យមំយួយ៣៣មំកុម នលរយិសយសាមរនរម្សិលសិ ្តមន្យចឲ្រិពលរនេផ�លិពិយៃុ េបយ

េ្រំ្្សិសា ស្ុយផ�លិពិយៃុបរត��ត�ិនាមខងេ្ករ៖ 

 

 
អ��ត�ិ តៃំឃ ភារាៃនយរ�ពពចិត� 

១ រយិេពញមិត�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�តិមតមួ  ០-២០% 

២ េពញមិត�ខុ  ២១%-៤០% 

៣ េពញមិត�រ�ឲរ ឬេពញមិត�ពនិនស� ល  ៤១%-៦០% 

៤ េពញមិត�េ្មំយ ៦១%-៨០% 

៥ េពញមិត�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សីង  ៨១%-១០០% 

 

 ្រិពលរនេ្យេ�េំករផ�លិពិយៃុមំយយួព្រេលំន មំេពុករលេទផលនយកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ

្យ។ ករផ�លិពិយៃុេលំនេ១្ ផ�នេលំព�តមសយ ឬមំេកុនងររសិ្រិពលរនេផៃ លិ មំកនករផ�លិពិយៃុ
េលំនេ្២ ផ�នេលំព�តមសយ ឬមំេកុនងររសិ្រិពលរនេ ររួទងំព�តមសយនល្យផ�លិបាយេបយិិយតសំ

ងតងរករសងររស្ុនលិ យិងត�នបំរញនរបឲនលេ�េំករពនពិ�យទយងករបរបយ ករតយុនត�យេ៍ាល

យេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល។ 
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• តរងរងប ពពីយររ�មលពិនន� 
និងយរ�ែរររ�ធររយររា�ពពេអន�វត�នរ�គមន�េបាររសលរររដ ិបម 

ល.រ នសិ�យនយេាលយេយ្យ ឆ�  ំ

%

រយិេ

84
 

%

េពញ

85

  

%

េពញ

86
 

០១ ករពរិតិ សយ�ិសុខ យិងសស� រធិ� រិេធរកន 

2015 (24 េខត�/របធយ្) 13.31 58.11 28.58 

2015 (14 េខត�/របធយ្) 16.59 56.74 26.66 

2016 (14 េខត�/របធយ្) 21.80 60.13 18.06 

០២ 

ករព្ងងរនេ្លេធរកន នរិប្ករ យិងនសិហ

រប្ករ  ករព្ងងផ�នម្រ ិយិង្រព�យទយុត�ិ�រម យិង

ករ្រឆងំតំពំេពំពុនរលួយ  

2015 (24 េខត�/របធយ្) 13.28 60.42 26.29 

2015 (14 េខត�/របធយ្) 15.64 62.20 22.14 

2016 (14 េខត�/របធយ្) 22.60 60.17 17.23 

០៣ ករតួនិនឹយេ៍សនេនិមក 

2015 (24 េខត�/របធយ្) 10.86 66.66 22.48 

2015 (14 េខត�/របធយ្) 13.76 66.77 19.47 

2016 (14 េខត�/របធយ្) 17.27 63.21 19.52 

០៤ 
ករតួនិនឹយន៍សិ�យតរិរ ំសុខួិ្ ល ករបរ នរម�រម 

យិងសងររនិមក 

2015 (24 េខត�/របធយ្) 9.93 62.73 27.33 

2015 (14 េខត�/របធយ្) 13.02 62.37 24.61 

2016 (14 េខត�/របធយ្) `15.71 63.32 20.97 

០៥ 
េាលយេយ្យរបរបេ ួិ្ លយ្តិកលេ្៥ 

(ទងំរយួនសិ�យ) 

2015 (24 េខត�/របធយ្) 11.84 61.98 26.17 

2015 (14 េខត�/របធយ្) 14.75 62.02 23.22 

2016 (14 េខត�/របធយ្) 19.35 61.71 18.94 

 

 

 

 

                                                           
84 តនរនយករផ�លិពិយៃុត��ត�េិ្១ (រយិេពញមិត�ទលិតេេុ ឬេពញមតិ�តមិតមួ) 
85ផលរានតនរនយករផ�លិពិយៃុត��ត�េិ្ ២(េពញមតិ�ខុ) យងិេ្៣(េពញមិត�រ�ឲរ ឬពននិស� ល) 
86 ផលរានរ�កាល តនរនយករផ�លិពិយៃុត��ត�ិេ្៤(េពញមិត�េ្មយំ) យិងេ៥្(េពញមតិ�េសៃំរទងំ្សីង ឬទងំ្សងី) 
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• កាែលែំងលសាខនល់ ទ ាងី៣ីែរបាឆា ា ២០១៦ 

�រាីំយមនធិិិស�ីី (The Asia Foundation)ី 
សរពងត័មនាា�ពពរញ�ស�ស 

https://goo.gl/gIsnvz 

នថម�យៃ េ១្៩ ខ��ា ឆ� ២ំ០១៦ 

ំយិតផ�ួមេផ�ំរមង្នងរ�� ្នំកេ្រង ិ (.ម.រ) ឺិេនេិករយួននរេំបយត�នបំរញរយួ្នីរនលេ�េំករ

បរបយ យិងពិយិតឲេរលំនិមកខិតខំ្ រង្រងនំកេ្រងរិរសិរបរបេ ួិ្ លនរយុិ។ ំយិតផ�ួមេផ�ំរមង្នង

រ�� ្នំកេ្រងេិយុ្យេ្បំសេរសំយននំកេ្រងមិំយយួរេ្នន�ុងនសិ�យតររិហិំរ�� នតកុ យិងុកយពេន

េ� តិនំកេ្រងសំិខយិនលសយសក� យុពលរំផុត្រចេំនឆ�  ំ២០១៦ ។ 

ំយិតផ�ួមេផ�ំរមង្នងរ�� ្នំកេ្រងិ្ យយតនរេលំនំកេ្រងិនលេនំតេនំងេនន�ុង្នសួងមំយួយ ១៧ 

ន�ុងឆ�  ំ២០១៦។ 

នំេកំរករនយករេ្បំសេរសំនំកេ្រងេិយុចរេិផ�ំរេបយ្នីរករបរររសិ .ម.រ ្យេ�េំករ្េន្ិនរន

នេរនលពនពិ�យទយងនំកេ្រងរិរៃ ររិនពិយន្ិរយួរ់យ�រ្េមកនេេសបរ្នសួងរររុយយងរ��ា យ

លេទផលនយករ្េន្ិនេជ្នីរ្រន្េយរលិររសិ .ម.រ។ 

្នីរ្រន្េយរលិររសិ .ម.រ ឺិត�នបំរញេលំនសិ�យមំយួយរ្នលររួសយនសិ�យសងររនិមក នសិ�យរនេ្ល

េធរកន យងិនសិ�យេសនេនិមក។  

្នីរ្រន្េយរលិេយុិត�ននលពិយិតឲេនំងនញិយានរ�� ្នំកេ្រង ិ យិងេ�េំករេ្បំសេរសំនំកេ្រងិ

សំខយិ្រចឆំ� ។ំ 

ំយិតផ�ួមេផ�ំរមង្នងរ�� ្នំកេ្រងិ្ តមន្យផ�ួមេផ�ំរេនំងកលពឆ្�  ំ ២០១៥ េបយតងរកររាលយិ�អិស្ុ

េនំរមព្្ង្នករយលិនងររសិេធរកបយតំព្នំកេ្រងិនលសយសក� យុពលេ�េំចឲេសេធរកនន�ុង

្រេេសនរយុិសយយព្រេសំរេនំង។ រ�� ្នំកេ្រងិនល្យមង្នងេបយ .ម.រ អមរន្យេនេលំ

េហេំព�រ៖ www.reforminventory.wikispaces.com។ 

 
ផយករសនរយិពេាលយេយ្យស�្ព្្ មរេ្ងផយ 

េផ� តេលំករតួនិនឹសរតកយពររសិ្មរេ្ងផយករសេ្រមមិត�ររសិ្នសួងតររិ ំ យុនបយ យងិន្ីន�ុងករេ�េំ
នំកេ្រងកិរ្រនងរ�ឲរសិន្េុតិយួារិ្ យរយ�ផ�លិលេទផលនបិ�សយិរយួយងត្បសិសក្រនងិរិ

េនំយេនំងព្ ៥៥,៩ យរយន�ុងឆ�  ំ២០១៥ េជ ៦២,២ យរយន�ុងឆ�  ំ២០១៦។ 

្សរេពលិរយួា� េយុនរ្នសួង្យបនេិមញយានផយករសនរិយពេាលយេយ្យស�្ព្្មរេ្ងផយនល

ិនំកេ្រងយិា ងហតិមិត ិ យិងសយលនកនិ្រព�យទេបយ្តមន្យរេងអំតេនំងេនំរមត្ួនិនឹុកយព

នសិ�យតររិេំាទងំ្រេេស។ 

https://goo.gl/gIsnvz
http://www.reforminventory.wikispaces.com/
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ផយករេយុ្តមន្យរេងអំតេនំងេ្ករករយលិេឃំញករេលំននរយសិលេទផលនយករេរៀយសា្តររសិសិសក

្តមនផ្រយ� រិិ រយួយងសរតកយពររសិ្មរេ្ងផយេលំរខុន ិិ � នលាតរិេ្ងផយ យងិសរតកយពររសិ្មរេ្ងផយ

ន�ុងករយតនរ យិងស្ររេជបរត្រមនករេផកងររសិសិសក។ 

នរិន�ិរ្យួន�ុងមំេសរនរិន�ិ្ិេ្មំយនល្តមន្យេរៀរមំេនំងេនំរមេ្លំននរយសិលេទផលនយករេរៀយសា្ត

ររសិសិសកឺនរិន�ិន្ ិ្ នតករ្មរេ្ងផយនលន�ុងឆ�  ំ២០១៥ ្យផ�លិតតក្ រេយបយន៍លិរយុសកមំយួយ ៤៥៤៤ 

រនិនលិរ់យ�ត្ររិ ំរយនេល ្មតយុនេិធល�យ យិងរឋរសិន្។ េយុេរំេយងបរផយករយុេទេ់ស�

ថនកិឆ�  ំ២០១៧ ស្សរនិសិ�យតររិ។ំ តួេលខេយុ្យេនំយេនំងបិតេេេនងន�ុងឆ�  ំ២០១៦ េយុេហំយ្តមន្យ

រពំងយងេនំយេនំងរហាតនលិ ២៣ ១៦៨ រនេិនឆ�  ំ២០១៧។ 

្នសួង្យបនរិ�កា លរតសិ�្ព្ន�ិ្េ់ស�រក�ុ ុរស� ល្មរេ្ងផយ្រនរេបយ្រសិេទយពររសិសងររស្ុនលិ

មាលេជន�ុង្រព�យទន ិ្ នតករ្មរេ្ងផយិតិនលយង្តមនេរៀរមំ្សរិរយួយងកររក�ុ ុរស� ល កររេងអំយ

ន ិិ � ប្នន ករេលំនេនមតិ�ផ�នហិរ�� នតកុ យិងករនំេនំងតំកង្រនរេបយតស យពស្សរនិ ិិ � ប្ននតររិ។ំ 

ករនស្រទលេនំងនញិយានរររពយទ 

របេ ួិ្ ល្យេ�េំនេិេ�យនរិរររពយទស្សរសិហ្ាសេបយលុររំ្តយិានរររេជាករ យិងេរៀរមំេនំងនញិ

យានរមរសរយ�យទពយទរររពិត។ ករផ សិរ�ារេយុឺិផ�នរយួនយម្រសិ�្ព្ករ្រិ្ ងហិរ�� នតកុឆ�  ំ២០១៦ នល

្តមន្យ្រកសចឲេ្រំ្្សិកលព្នថេ ្១៧ ខ��ាឆ�  ំ២០១៥ យិង្តមន្យរប� នរិយករេបយ្រកសេលខ 

១៨១៩ ររសិ្នសួងេសនេនិមក យិងហិរ�� នតកុ។ 

នយងរនសហ្ាសិេ្មំយ្យករកតពេនិមកពយទររសិខួយបរករ ា្ យិ្ រសកមំយួយ្្នមិំកា ល យងិ

មំសយិិងតួេលខពិត្្នន។ េាលយេយ្យនស្រទលថិ្ (រររពិត) ត្រមនចឲសហ្ាសររួទងំ

េក រ�យរយិរន្្នមិំេកញ សសរ យិងតងរករសរមុរស�រមនលសយមំកា លរ�ឲរ្រចឆំ� េំ្មំយិង 

២៥០ លយេរៀល (្រសកិ ៦២ ៥០០ នុល រ) េ�េកំររងអិនរេលំតនររយករ (VAT) ្រកសពយទ្ រចំខ 

យិង្រចឆំ� ំ្ ររាល យិងរងពិយទកតេុិនរន្េុនរ�� ្កេយយឲចឲ្យ្តរ្តមន្ពរទងំេ�េំសនយនរពិយទ។ 

អប្ននរិ្ តមន្យចតិិ ្រេួេតាមរ�ឲរ ឬ�ំេបយផ�នេលំនប� ិេ្មំយន�ុងេរុនកររួរ�កា លយាននប� ្្និ

មំកា លផងនរ។ 

្នីរហលុយ្តមនតមុុេ ិុិត�នរងពិយទខ� តរ�ឲរ ឬ�ំេបយរយិិតពេ្ំហំនយ្្នមិំកា លេរុេេ។តតក្ រេយ

បយន៍យនំកេ្រងរិយួេយុររួសយកររន្នំកតិ្ ប្យ្តរ្តមនិងរុយកររយករក៍សនរិយពហិរ�� នតកុ
្យល�ិ ងរុយេហំយេនេពលនលបនិររួរ�កា លា� ិរយួយងនធិយករេផកងេេៀតររសិតររយនបេ យ

ពយទបរេេំរយងបួយ រេងអំយថនកិរនេ្យកយិតេ្មំយថរេេៀត។ ិនិស�ងថិ្េយុតររយនបេ យពយទបរ្យ

រយករក៍តំព្នំេកំយមំកា លពយទមំយួយ ២០,២ យរយេនន�ុងរយនេពលនរិខនំរាងនយឆ�  ំ ២០១៦ េរំ
េ្រផរេ�ៀរេជយងរយនេពលនាមា� កលព្ឆ� រំុយ។ 

ករផរតផិរងេិន េ� តន�ុងេ្្ នងី 

នំកេ្រងេិរ្្នលួរចឲចរអិររិក៍ យងិំននិាមិរយិសាន្យនងិេធរកនឺិករបរររសិ

្នសួងងស្ហនរ ិយិងសិរមនរនិ�ុងករព្ង្នករ្រនក� រុិកយពេសនរ ិយិងយិរយ�រយពហិរ�� នតកុនយករ

ផរតផិរងេិនេ� តេនបរេ្្នីង។ 
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េាលេគររសិ្នសួងងស្ហនរ ិ យិងសិរមនរិឺេ�េំយា ងសចឲ្រិបយេនតំរយេិ្្នីងរយួរយយរយ

េេួល្យេនេ� តនលសយសុនតកិយពសយតនរសរររឲ យិងសយយិរយ�រយព្តរឆ�  ំ២០២៥។  

ន�ុងេពលរមកុរមយ�ករផរតផិរងេិនេ� តេយុសេ្រម្យ ៨០ យរយរមួេជេហំយ (េនំយេនំងព ្ ៦២ យរយ

កលព្្្ឆំ� រំុយ) េបយយនយពេិប�យនល្យតយុនត�េនរបធយ្ួ �េំពញេជតយុនត�េនបររស� េខត�

ររ។ 

ិត្តរឆ�  ំ២០១៥ េក រ�យផរតផិរងេិនេធរកនទងំតសិេនរបធយ្ួ �េំពញ យិងេនបររស� េ្ររួេខត��ំ

ទងំ ៨ នយេខត�្តនិំរង នំពងចិរ នំពង�ិំ នំពត េព�េិត ិេេ យេរៀង ្ពុស្ហយុ យិងេសៀរររ ្យ

រយករក៍តំព្្្នមិំេកញេលំសព្ករនំកតរិរសិខួយ។ េរពំិយិតឲេរលំកលពរ្ុយឆ�  ំ២០១៣ នញិសយត

របធយ្ួ�េំពញ យិងេ្ររួេខត�េសៀររររាុេស័ុនលអមេ�េំររេយុ្យ។ 

យពេិប�យេយុេេួល្យបររយនករកតរិយកយមំសយ យិងកររេងអំយ្រសិេទយព្រតិរត�ិករ។ េលំសព្
េយុេេៀត្នសួងងស្ហនរ ិ យិងសិរមនរិ្ យេ�េំករនលរ�្រព�យទផ�លិអ ិ រ�ក័ររសិខួយនលបំរញុចឲសយ

ករេនំយេនំងយានមំយួយ្នីរហលុយផរតផិរងេិននបយនលសយអ ិ រ�ក័។ សពេនថេយុេសេនេ� តេនបរ

េ្្នីងររសិ្រេេសនរយុិ្យេនំរេលឿយិង្រេេសតួនិនឹយរ៍យួមំយួយេជេេៀត។ 

សរេិទផលេយុសេ្រម្យេបយេរតករននររំរសិរបេ ួិ្ ល យិងករេ្រំ្្សិហិរ��រមទយររសិសក សិ

បំយួយនកសយ្រសិេទយពេនន�ុងនសិ�យេយុ។ 

េសមន�ស្យ�បិេ យ 

ំយិតផ�ួមេផ�ំរមង្នងរ�� ្នំកេ្រង ិ ឬ .ម.រ ្យេរលំេឃំញសប� កនបិ�សយរ្ឆ� រំរៃ រពិក្រ

េ្ុេឆ� តឆ�  ំ២០១៣ នំកេ្រងសំិខយិនំពុងតនំេកំរករេជរុខ។ 

នំកេ្រងិនលអមសយសក� យុពលេផកងេេៀតររួសយ៖ េសមន�្្ពងម្រតិំព្ររេិក យ តួិ្ លនិមក

ពហុយេ្នន�ុងនសិ�យងស្ហនរិរ ា យិងករព្ងងន ិិ � ប្ននសុខួិ្ លបររយនករតយុនត�ម្រថិិស្�្ព្ករ

្រិ្ ងត�ន្រនរន ិិ � ប្ននសុខួិ្ ល។ 

នំកេ្រងនិសិ�យរនេ្លេធរកនេន� នេិ្ករិតិនលអមសយសក� យុពលររួសយ៖ ករធរចឲ្យ

្នីង យិង្សីន/ខកណ េេលួ្យរាលយិ�ិ្ រិ្ ាយេិនំរមផ្�លិេសបាយ្រិពលរនេ ករនលរ�ករផ�លិេស

រនេ្លបាយ្រិពលរនេេបយកររេងអំតករយិល�យ្មនេមញមាលតរយួេន្រិ្ សីន/ខកណ ទងំតសិ យិង

កររេងអំយករយលិនង យិងករមាលររួររសិ្រិពលរនេបររយនករតយុនត�ផយករកេយយឲយពសងររ។ 

ំយិតផ�ួមេផ�ំរមង្នងរ�� ្នំកេ្រងេិរ� ិ រយ�បរបយនិមកខិតខំ្ រង្រងនំកេ្រង ិយិងព្ង្ននេិលយព

ករបរររសិខួយេជកយិ្ នសួងេផកងរយករេេៀត។ .ម.រ េបឿិនិករខិតខំ្ រង្រងិរយ�ររសិរបរបេ ួិ
្លយងអមេ�េំចឲ្រិពលរនេេេួល្យយានេសេធរកន្រេសំរិងរុយ។ 

្នីរ្រន្េយរលិររសិ «ំយិតផ�ួមេផ�ំរមង្នងរ�� ្នំកេ្រង»ិ សយតំសងរនព្សយពកិប�នរិ

អេររនិេននរយុិនេិធេក យនរយុិេនំរមន្ិមកសហ្រតិរត�កិរ យិងសយ�ិយព សរយ�យទយពនរយុិេនំរមម្ំកា ល

�យធយ ខុរ់ហេលកននសិ�ិករសហ្រតិរត�ិករេនំរមន្រយុិ្នីរហលុយ DFDL ពកិប�នរតិឺរ ារុេននរយុិ 

និមកសហ្រតិរត�អិលឺរាងិ្ រចនំរយុិ េ្យ� នបិរសហ្រតិរត�ិករតយ�រិតិនយ្រេេសបរាុយ្រចនំរយុិ 
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្នីរហលុយននាិយុេទេ់ស�េរងរ យពិននាតររិនំយតងរករេ្ករបេ ួិ្ ល េនេិកនយតងរកររយិរយ

របេ ួិ្ លស�្ព្នរយុិ តងរករ OXFAM តងរករ PACT សរយ�យទសុខយពនុសរ យិងសុខយពរយ�ពាប តងរករ

តស យពនរយុិ រាលយ�ិតិងរករសហ្រិិតិេនំរមនុ្សរ្រចនំរយុិ តងរករយា.ត.ស្ុ. យងិត�នបំរញរនព្
េ្យ� នបិរេេេយ្ េក រ�យពហុយ្ តងរករេ្ករបេ ួិ្ ល យិងរនព្នសិ�យនបយននេេេៀត៕ 
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• មកងៈ�គមន�េបាី និង�គមន�េបារររដ បិម នីតិយមល៥ី
(ស�ងងរ) 

 ស្សរយ្ិតិកលេ្៥េយុ របរបេ ួិ្ លយ្តិកលេ្៥នយរនេសយ នល្យរេងអតំេនំងេននថេ្២៤ 

ខនប�  ឆ� ២ំ០១៣ ្យបនេិមញ យិង្រកសេាលយេយ្យររសិខួយ េបយ្យរងមងិ០៤នសិ�យ�ំ

 ររួសយ៖ 

1. ករករពរិតិសយ�ិសុខ យិងសស� រធិ� រេិធរកន 

2. ករព្ងងរនេ្លេធរកន នរិប្ករ យិងនសិហរប្ករ ករព្ងងផ�នម្រ ិយិង្រព�យទយុត�ិ�រម យិងករ

្រឆងំតំេពំពុនរលួយ 

3. ករតួនិនឹយេ៍សនេនិមក 

4. ករតួនិនឹយន៍សិ�យតររិ ំសុខួិ្ ល ករបរ នរម�រម យងិសងររនិមក។ 

 ន�ុងនសិ�យទងំរយួ(០៤)េរុ េេឃំញសយមំកុមតាមិេ្មំយ នលរបរបេ ួិ្ ល្យសយធ យង

សេ្រមចឲ្យ ឬរយ�តយុនត�ន�ុងយ្តិកលេ្៥េយុ រាុយ�មកុំមករសយធទងំេរុ រយិ្តមន្យនកំតិិ មំយួយ      

ិនលិនេិរុេេ ផៃុយព្នរិន�ិ្យេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លយ្តិកលេ្៤ នលេសេងអតេឃំញ ្រិ

ពលរនេ ិពិេសសសក សិេឆ� តបយ្សទលន�ុងសេងយលិ យិងយលិនងពេ្ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល 

េ្ពុនរិន�ិ្យេយ្យេរុ្យនំកតព្ិមយំួយេាលយេយ្យម្សិលសិ។  

 ន�ុងនរិន�ិយ្េយររសិរបរបេ ួិ្ លយ្តិកលេ៥្ នលសយរយួ (០៤) នសិ�យ េេឃំញសយេាលយេយ

្យេ្មំយមំកុម នលរបរបេ ួិ្ លអកត�េិ្៥េយុ្យសយធន�ុងករតយុនត�យ ៍ រាុយ�យេ្មំយនយេាល

យេយ្យទងំេរុ ាិយសាមរនរម្សិលសិេរុេេ េពលឺេាលយេយ្យទងំេរុ រយិ្យរប� ញ

ព្សនរិយពករតយុនត�យត៍េ្រយួម្សិលសិ េបយសយេាលេគ េពលេនល ឬសយមំយួយនកំតមិ្សិលសិ 

ឬេ្រផរេ�ៀរេជយងត្បសរយួម្សិលសិេរុេេ។ េាលយេយ្យយ្តិកលេ្៥េយុ រយិសយរប� ញ

មំកុមម្សិលសិេរុេេ ខុសព្េាលយេយ្យន�ុងយ្តិកលេ្៤ នលខុរ់ហេលរនេឃំញ េាលយ

េយ្យេរុ ្យរប� ញមំកុមម្សិលសិ េ�េំចឲសយយពបយ្សទលន�ុងករសិនង យិងផ�លិពិយៃុ។ សយ

តេាលយេយ្យ១៦មកុំមតរាុេស័ុ សយសាមរនរម្សិលសិេនន�ុងនសិ�យេ្០៣ យិងេ០្៤តរាុ

េស័ុ។ ស្សរេិាលយេយ្យនលាិយសាមរនរម្សិលសិ៣៣មំកុមខុរ់ហេល្យេ�េំករ្ររាល 

េិយ�យ�យ យិងព�តមសយទងំេរុ េនំរមច្ឲ្រិពលរនេិសក សិេឆ� តេ្ុេឆ� តផ�លិពិយៃុ។ ខងេ្ករេយុិេាល

យេយ្យសេងរររសិរបរបេ ួិ្ លបរនសិ�យយ្រយួ៖ 

យរយរពរាត ិសន�សិ �ខីនិងស �្ រលជា រលសជរៈ 

  េនន�ុងនសិ�យករករពរិតិ សយ�ិសុខ យងិសស� រធិ� រេិធរកន របរបេ ួិ្ លបនេិមញយាននធិយ

ករេាលយេយ្យសំខយិនាមខងេ្ករ៖ 

១.យរយរពាត ិ

 -  ព្ងងនិមកករពរត�ិរេតយឲិតិនយ្ពុរិសម្ននរយុិ េលំនយន្េាន នយេកុ នផៃន�ុងសរុ្េ 

តំរយតិយ� រ ិ តរំយេិសនេនិមកផ� មរិុខ ខយងរិរ្តសរុ្េ យិងនយអកសេបយយនមិត�េុនបនេិលំករ 

នេងផយករយុេទេ់ស�ករពរិតិ ព្ងងេ្បងំៃរេបំងររសិនងនយពបួររុខ នេងេ្បងំរង�
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ន ្រព�យទករពរ ្រព�យទេំរនេិំយងរប�  ្រព�យទាំ្ េផានរររយ។៍ល។ នលិរាលបេ យ្ឺុនករ ងសំ

ស្សរនិិមកករពរិតិ។ 

 -  ព្ងងករតសលាបរផានម្រេិនតុលករតយ�រិត ិ េនំរមក្រពរត�ិរេតយឲររសិនរយុិេនតរំយិ្ ្េេ 

្ពុន ិំ រ េលំនេនមិត�្រិពលរនេបងំេ្លំេន នេងួារេិក យបរ្ពំនយ េបយផ្រយ� រយិងកររ ត

មំកងរតិ�យព យងិនិមកសហ្រតិរត�ិករិរយួ្រេេសបិតខង េនំរមន្េង្ពំនយិតរំយសិយ�ិយព 

សយ�ិសុខ សហ្រតិរត�ិករ យិងតួនិនឹយព៍ិត្្នន។ 

 -  រយ�ករតយុនត�យន៍ងេយ�ពលេខររួារយិៃ ចឲ្សរេជយងកររន្មេ្រយំ្រេេសិតិ យិងពិួពេលន 

ិនងនស ងំនលសយងត�រតិេេិុ្តងបិមខិតមំេពុិតិសតុួារ ិ េារព្សីញិ្រិពលរនេ 

សយលយៃន្រយុេទរ�ារផ� ម ិ យងិសរតកយព្រិ្ ាយេិនន�ុងករករពនរបឲ សយ�យិព ត�ិរេតយឲ 

រារកយពេនន ្ យិងសរេិទផលនយសងររិតិ្យរ ងស ំ េហំយមាលររួសនរនិ�ុងនំេកំរករតួនិនឹយ៍្ រ

េេសិតិ។ 

 - រយ�តួនិនឹយ�៍យធយរយុសកន�ុងនសិ�យករពរិតិ បររយនរេងអំយុកយពហេនហេឺយេនបរេលហេ
នហេឺយ ព្ងងសរតកយពេ់េ� ចរឲ នេងបួររយទំយន �យេនិងនលេ្បំសេរសំេមញព្សិសក 

យិសកតិ យងិព្ងងនិមកសហ្រតិរត�ិករិរយួរស� ្រេេសិរតិ� េនំរមព្្ងងកររក�ុ ុរស� លេយ

�ិយអប្ព។ 

 - រយ�ព្ងងខករយនចតបិងំ េនន�ុងបួរនងេ�ពេន្រិ� ន ិ េនំរមធ្រ្រសិេទយពនយករ្រិ្ ងនស ងំ 

យិងរយ�េលំននរយសិសុខសលយពនងេ�ព ធរករផ�លិួស�ុយរ ហិរ�� នតកុ យិងសសម រនរេមកនេេស្រិ្ រ

េួេនលិនងេ�ពចឲ្យល�្ រេសំរ ិពិេសសមំេពុរស� នងនយពៃរេបំងេនខកេ្តផរបួររុខ 

យិងនងករពរនយេកុ។ 

 - ព្ងង ព្ង្នេំរនេិំយង យិងសហ្រតិរត�ិករតយ�រិតិ ស្សរកិរតួនិនឹយន៍ងេយ�ពលេខររួារយិៃ

េលំ្រិផ�ន យិងរយ�មាលររួន�ុងេរសននររិន្សយ�ិយពពិួពេលន ន�ុង្នរខ�កណ នងរន្សយ�ិយពនយត

ងរករសហ្រិិតិ។ 

២.ីសន�សិ �ខីនិងស �្ រលជា រលសជរៈ  

 - ករពរសយ�ិសុខិតិ ្រឆងំបមខិតរលិតំេពំនលរេំជនលិកររងអតសកិរយពយេយ្យ 

កររងអបេស ុ្របរអិន�ុិតិ ឬិរយួ្រេេសបិតខង យិងរយិតយុប� តចឲេ្រំ្្សិេនន្នរយុិេនំរម្
្រឆងំយង្រេេសបតិខង របអ របមខិតរយិចឲេនំតសយករំររ រំផិមរំផ ញ្េពឲសរមត�ិអយុប្នតិ 

ឬរហយ�រយនលរងអេនំងេបយតំេពំេួរននរិ។ 

 - រយ�ព្ងងនធិយករ្រិ្ ងសងររ េបយរួផកយំងកររេងអំយនិមកសហ្រតរិត�ិករិរយួរស� ្រេេសន�ុ
ងតរំយ ិ យិងពិួពេលនេនំរមរ្បអ រ េរេិអ ត ិ យិងរ់បអ ររយិចឲសយ្នីរសងររងងតេនំតសយេននរយុិ 

្ពរទងំករយនមិត�េុនបនិ្ េន្ិន េសំុរតេងអត រយិេុនចឲសយខករយនរស� ញង្និនេបយលងនយេ�េំ
សនរយិព្យ ឬេ្រំ្្សិនរយុិិួារេិ់ស�េមខួយព្សំសញិម្រនិយ្រេេសេ្ក។ 
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 -  េលំននរយសិមលររំបយមាលររួករពរសយ�ិសុខ សុនតកិយពេនន�ុងរាលបេ យចឲ្យេនផនក  េនំរមព្្ង
ងេខឿយសយ�ិសុខិតិចឲកយិតរ ងស ំ បររយនកររយ�ប្រីញមលរនយករតយុនត�យ ៍ េាលយេយ្យ 

«ួារ-ិឃំុសយសុនតកិយព» ចឲកយិតសយយិរយ�រយព យិងសនរេិន្ររិាលបេ យេាទងំ្រេេស ្ពរទងំព

្ងងនធិយករេរេអ ត ិ យងិរ់បអ ររេេលិំស្ពហេិកណ ្រិ្ រេួេ េនរំមរ្ងអយពននេិក� ន�ុងកររសិេន 

យិង្រនររុខរររររសិ្រិបយ។ 

 -  រយ�េផ� តករយនមិត�េុនបន ិ េលំករេរៀរមំសស� រធិ� រេិធរកនចឲ្យល�្ រេសំរ ្សរបរ

េក យយព្រេេសិតិ នលនំពុងសយកររន្មេ្រយំ េបយយនមតិ�េុនបនិ្ រិ្ ងនប� ិរាលបេ យរ

រ ន�ុងករធរសស� រធិ� រ ិយិងសុនតកិយពសងររ។ 

 -  រយ�ព្ងងករ្រិ្ ងបយររេេស្រិ្ រេួេេននរយុិ រយិេុនចឲសយរុខសប� េ្ាុ� ន ិឬរុខសប�

ំរឃតរិរអមេ្បផតមាល្យ រយ�ប្រីញករេបុ្េយរប� បយតេរ� ្រេនសយ ៍ យិង្រិ

្ងតេរ� ្រេនសយច៍ឲសយ្រសិេទយព ្ពរទងំេបុ្េយតំេពំេលិំសម្ររិរសិបយររេេសយា ងរុង

សា តបិរម្រិិ តិ យងិតយ�រិតិ។ 

 - រយ�េលំននរយសិ សរតកយពរំេពញយរនិមកររសិនងនស ងំយរ្លិតិចឲកយិតសយន ិិ � ប្នន ្រនរ

េបយ្រសិេទយព ករេេួលខុស្តមន ស្ល�រម ុក�រម យិងក យិេក រ�យរេ្រំ្ រេយបយន៍កេេិុ្ត

ង ិយងិិរង�ននលិេ្េុនមិត�ននេិក� ររសិសងររិតិ។ 

យរពែងឹងរដដបមសជរៈ វិំ្យរី និងវសិំំ្យរ យរពែងឹងី ែរាកចចរលី

និងែរពងនទា�ត�ធិំ័ីនិងយរែរឆាងអា�ពេព�ករមាួ 

៣.ី កា�ងយរពែងឹងរដដបមសជរៈ នរិប្ករ យិងនសិហរប្ករ ករព្ងងផ�នម្រ ិ យិង្រព�យទ

យុត�ិ�រម យងិករ្រឆងំតំេពំពុនរលួយ របរបេ ួិ្ លយងេផ� តករយនមិត�េុនបនេិលំនធិយករនាមតេជ៖ 

 - រយ�តយុនត�ករនេ្រងរិនេ្លេធរកន សំេគចឲរនេ្លេធរកន កយិតសយករេលំយតរ្រនរ

េបយ្រសិេទយព ្រសិេទផល យិងបំេយឿេុនមតិ� េហំយេលំននរយសិនរម�រមេធរកន លយៃនសក សិករ 

ួន�្យព យិងរយសិករន ិិ � ប្ននររសិរ់យ�្របករេនំរម្្រក យរនេ្លេធរកន េជិត�នផ�លិេស

េធរកននកសយ្រសិេទយព យិងនលរេ្រំ្ រិបយ្យកយិតល�្ រេសំរេនំង។ 

 - រយ�េផ� តេលំករតយុនត�យយុ៍េទេ់ស�ទងំ៣នយនរិន�ិ្ិតិនេ្រងរិនេ្ល ៖ឺ (១). ករព្ងងុកយព 

យិង្រសិេទយពនយករផ�លិេសេធរកន (២). ករតួនិនឹយស៍រតកយព ករនលរ�ករ្រិ្ ង 

យិងករតួនិនឹយ�៍យធយរយុសក យិង្រព�យទ្រិ្ ងុកផលករបរ យិង (៣). ករនេ្រងិ្ រព�យទ

េរៀនតក យិង្្នរិយករេផកងេនំរមព្្ងង្រសិេទយពករបរ ្ពរទងំករព្ងង្នរខ�កណ  

យិងករព្បយរ់យ�្របករស្ុនលិ។ 

៤. យរអន�វត�នរឲតយនលែតស�ី�ែេនយវយរែកលែំងលវិំ្យរ យិងនសិហរប្ករ 

បររយនករព្ងងរនេ្ល � នេិ្ករិតិ្រិ� ន ិ ្រេិក រ�យ យងិ្រព�យទ្រិ្ ង រយ�តួនិនឹយ�៍យធយរយុ
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សក ករេផៃររុខបរ យិង�យធយ ្ពរទងំ្រព�យទថនកិ ហិរ�� នតកុ យិង្េពឲសរមត�ិ ករនេងសរតកយព 

សំេគធរចឲរនេ្ល� នេិ្ករិតិរំេពញករបរ េបយសយករមាលររួ កេយយឲយព តស យព 

យិងករេលំយតរន�ុងករ ផ�លិេសេធរកន ស្សរកិរតួនិនឹយរ៍ាលបេ យ យិងករមាលររួកតរិយកយយព្ន្

្ន េនំរមរ្រួមំកនតួនិនឹយស៍ងររ-េសនេនិមកិតិ្រនរេបយម្រយព។ 

៥. រន��ផ� តយរាកចតិ�ល�រកលអន�វត�ឲតយនលែតស�ី�ែេនយវយរែកលែំងល 

  ម្រ ិ យងិ្រព�យទយុត�ិ�រម សំេគប្រីញករេរៀរមំ្នរខ�កណ ម្រចិឲសយ្រសិេទយព យិងកយិតេេលួ

្យករេបឿេុនមិត� ្ពរទងំព្ងងសរតកយពរយិលេរ�ផងនយេក រ�យតុលករ នលិនក� នកសំខយនិយនំេកំក

រព្ងងយ្តិរនេ កររងមនតសំមបមពិ្ា�  ករេារពសិេទិរុរល យិងករធរយពយុត�ិ�រមស្សរិ្ រិពល

រនេេាេជ។ េនរំមស្េ្រមេិសេគេយុ រស� សនរិយពសំខយយិង្តមន្យប្រីញយា ងសនរិសយិអេ៖ិ (១). 

ស្សរកិរនេ្រងមិ្រ ិបឺ្រីញករនេងម្រថិិ្បរករចំ្ មនិយករ្រិ្ ងរនេ យិង្សរបរនេំកំរ

កររេងអំតសហរយអ៍េល យឆ� ២ំ០១៥ ករព្ងងករតយុនត�យម៍្ររិរិ�រសយ ចឲកយិតសយ្រសិេទយព 

កររេងអំយករតររិផំកពេផ្យ យិងរក�ុ ុរស� លរ់យ�ត្យុនត�ម្រិ្ រិ� ន ិ យិង្រិពលរនេចឲ្យេាលំេាល

យ ន�ុងនសិ�យម្រ ិយិង (២). ស្សរកិរនេ្រងិ្ រព�យទយុត�ិ�រម ឺប្រីញករនេងម្រពិនពិ�យទយងេក រ�យ

តុលករសយិអេ៖ិ ម្រ ិ ស�្ព្ករេរៀរមំតងរករតុលករ ម្រសិ�្ព្លនយ�ិនន េច្នរ យិង្ពុរបអ ិ  

យិងនេិេ�យនរិម្រ ិស�្ពក្រេរៀរមំ យិងករ្រ្ពត�ិេជនយងត�រ្នីរ្រន្នយតងរេច្នរ។ 

-  រយ�ប្រីញេក រ�យតុលករ យិងតយឲករ បររយនកររយ�ខិតខរំេងអំយសរតកយពររសិេច្នរ ្ពុរប

អ ិ  យងិរ់យ�្តុលករ ្ពរទងំកររេងអំតរនេ្លតុលករ បរេលប្រុន�្្រិិ យិ� ន ិ េនំរមច្ឲ

សយករេបុ្េយេរឿងន�្ បរយ្តិន�ិ្ិ�រសយ្យកយិតឆររិហ�ស យិង្រនរេបយយុត�ិ�រម។ 

- រយ�ព្ងង្នរស្ល�រម រយសិករ ន ិិ � ប្នន យិងនយិ�យ បររយនកររក�ុ ុរស� លរឋរ យិងកររក�ុ ុ  

រស� លេនរបរកណិ តសយន ិិ � ប្ននតុលករ ររួទងំករមុុេ�េំត�ិករនិមកេនបរេលប្រុ្ន្ររសិ

តងរយពត�ិករនិមកនយ្នីរ្រន្នយិ�យនយងត�រតងរេច្នរ។ 

-  រយ�ប្រីញករេបុ្េយនិេេ្ក្រព�យទតុលករ េនំរមក្តរិយកយមយំួយសំកំុេរឿង នលរយិចំ្ មិ

េនន�ុងតុលករ យិងកតរិយកយយពសិុ្េិញេនន�ុងសងររ រយ�ប្រីញករនេងតារ យិងរំពនសំិ

យរនស្សរេិលប្រុន�្ចឲសយស�ងបិរ េនំរមផ្�លិលេទយពេេួល្យយុត�ិ�រម ស្សរិ្ រិបយ្រិ

រារ។ 

៦.ីរន�ែរា�លទែរឆាងអា�ពេព�ករមាួ 

  បររយនករព្ងង យិងកររេងអំយ្រសិេទយពនយករតយុនត�យន៍ធិយករេលំនសៃួយទងំ៣ ឺករតររិេំនំរម្
ចឲស� និ ទងំត�នេនំរមរ យងិត�នេេួលផលរយិ្រ្ពត�តេំពំពុនរលួយ កររបអ រេរេិអ ត ិេនំរមស្� និរយិអម

្រ្ពត�តំេពំពុនរលួយ យងិកររ់បអ ររេេលិំលរ��ា យេជតុលករេនំរមច្ឲស� និ រយិ លំ យ្រ្ពត�តំេពំពុនរលួ

យ។ 
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  - ព្ងងតួិ្ លនមិកល� យិងយត្ិរនេ ្ពរទងំរន្យពេ� តស�ំ យិងយុត�ិ�រមររសិរ់យ�្េនំរមធ្រ្យយានករ

េលំននរយសិ្រសិេទយពនយេស្រិររយា ង នលិនប� ចំ្ មនិ�ុងករតររិខំួយ សងររិតិ យិងកតិ

រយកយយព្ន្្នររសិ្រិបយ។ 

  - រយ�តយុនត�ចឲ្យសនរិ យិងសយលេទផលខយសិ ន�ុងករលុររំ្តកិរយននន្រេសខុសម្រេិនរនេ  

្ល� នេិ្ករិតិេន្នសួងេក រ�យ រយៃ្រ យិងករយិល�យររ ឺរយិសយករទរលុយបរនយងេ�េំ
ករ បរផ្រ បរនងផាន បរនងេេយ ឬ្មន្ពំនយេនំរមរ្ំ្តឱិកស យិងររងំតំពុនរលួយ។ 

យរអិវឌ្នរ�សដដកចិច 

 ន�ុងករតួនិនឹយេ៍សនេនិមក របរបេ ួិ្ លនរយុិសយនធិយករករពរេាលយេយ្យសំខយិនាមតេជ៖ 

៧.យរែារលែាងមញ ែកា�សដដកិចច យរែារលែាងំរិ��វត��សជរៈី យរអិវឌ្នរវិសងា

ំរិ��វត�� 

 - រយ�រន្សកិរយពសា ្នមេសនេនិមក យិងនំេកំយេសនេនមិកខយសិ្រនរេបយម្រយព ន�ុងររកិរក៍តតផិរសស

យន្រតិទរ យិងអម្រិ្ ង្យ េហំយត្បរ�ារ្្នសិយសកិរយពេនំរមធ្រររេិក យ តយុេ្ាុ

ស្សរកិរតួនិនឹយ ៍ករកតរិយកយយព្ន្្ន យិងករេ�េសំសហរកនរិន�ុងតំរយ ិយងិពិួពេលន។ 

 -  ខិតខំសេ្រមចឲ្យយាននំេកំយេសនេនមិកិរ�ឲរ៧%ន�ុងរយួឆ�  ំេនំរមេ្�េំចឲ្រេេសនរយុិ អមេមញផុ

តព្្រេេសសយមកំា លទរ  យេនំងិ្រេេសសយមំកា លរ�ឲរន្រតិ យា ងយារេនឆ� ២ំ០១៨ 

យិងក យិសយមកំា លន្រតិរ�ឲរ ន្រតិខយសិេនឆ� ២ំ០៣០។ ិរយួេយុ េាលេគតួនិនឹយស៍ហ

សកនតកឆ� ២ំ០១៥ររសិនរយុិ យិងេាលេគកតរិយកយត្បនយយព្ន្្និង១%ន�ុងរយួឆ�  ំ នក្ តមនស

េ្រមចឲ្យ ន�ុងេរុររួទងំ ករខិតខំររួមំកនេ�េំចឲសេ្រម្យយានេាលេគសហរយេ៍សនេនិមកអ

េល យឆ� ២ំ០១៥។ េយៃរយងេយុ កររន្មេ្រយំខងេសនេនិមក្តមនតធរយានកលយុនត�យព ករមាលររួ 

យិងករេេួលផលេបយសរ�រម ស្សរិ្ រិពលរនេ្រិ្ សទរ។ិ 

 -  រយ�តយុនត�េាលយេយ្យសា ្នមេសនេនិមក យិងេាលយេយ្យហិរ�� នតកុេធរកនសរ្សរ ួរផកំ

យងេាលយេយ្យរារិយនតកុនក្ រយ�ត�្រយង្រនរេបយ្រសិេទយព។ 

 -  រយ�ករខិតខំេ�េំពិពិ�នរិរាលបេ យនំេកំយេសនេនិមក េបយៃរេលំរាលបេ យយព្រនួត្របងនយេសនេនិ
មកនរយុិ យិងករផ្រយ� រេិសនេនិមកនរយុិិរយួរស� ផលិតផលន�ុងតំរយ ិ ន�ុងេរុយនមិត�េុនបន ិ

ិពិេសសេលំកររយ�តយុនត�េាលយេយ្យតួនិនឹយន៍សិ�យងស្ហនរ ិនរិយ�េល  យិងនសិ-ងស្

ហនរិ ្ពរទងំករតយុនត�យ៍ផយករយុេទេ់ស�តួនិនឹយន៍សិ�យេេសមរក៍ឆ� ២ំ០១២- ឆ� ២ំ០២០។ 

 -  រយ�ប្រីញករតយុនត�យន៍រិន�ិ ្នេ្រងកិរ្រិ្ ងហិរ�� នតកុេធរកន េនំរមស្េ្រម្យយាន្រព�យទហិរ

�� នតកុេធរកនរយួ នលសយលនកនស�ងបិរតយ�រិតិ សំេគេ�េំចឲ្រព�យទេយុក យិងរនរក៍ត

ួនិនឹយរ៍យួនកសយ្រសិេទយព ន�ុងករប្រីញនំេកំយេសនេនិមក ធរសរ�រម យុត�ិ�រមសងររ ធរ្េ្េ

ងិ្ រតិរត�ិកររនេ យិងករផ�លិេសេធរកន ្ពរទងំររួមំកនរន្សកិរយពសា ្នមេសនេនិមក យិងសកិរ

យពហិរ�� នតកុ។ 

៨.ីរន�ខតិខាែំមពយរែរំយម�វយិាត ិ
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  ទងំមំកា លេរេពំពយទ យងិរយិរយេរេពំពយទចឲសយនំេកំយិេរៀងរលិឆ� ។ំ ខងផ�នមំសយ 

ឺរយ�ផ�លិអេិយពេលំនសិ�យេសនេនិមក សងររនិមក េហបេ រមរសរយ�យទរារនយ� កររេងអំយសរតកយព យិងករេលំនន

រយសិបន្យពររសិរ់យ�្របករ យិងនងនស ងំ្របរអិន�ុេបយផ្រយ� រមិំសយសំររនិសិ�យយ្រយួ េជយង

កេយយឲយពនយសរេិទនរេិនន�ុងនសិ�យេរុ។ េយៃរេយុករ្រិ្ ងករ្ររាលមំកា ល យិងករចតិមងមំ

សយ ្តមនេផ� តករយនមិត�េុនបនេិលំ្រសិេទយព តស យព យងិកេយយឲយព រួផកំិ រយួយងកររយ�យ

នមតិ�េុនបនខិយសិិយិមក ន�ុងករ្រិ្ ងរំកុលេធរកនចឲសកិតន�ុងលេទយព្េ្េងនិយេសនេនិមកិតិ។ 

 -  រយ�ខិតខំរេងអំយតតិេរនមរយ� េនំរមធ្រនលិត្រមនករនយិិេយេធរកន យិងេសរកុំល ្ពរទងំរ

ងអលនកននលិករសយកេុំយរ្រីងររសិរនេ។ 

៩.ីរន�អវិឌ្នរវសិងាំរិ��វត�� 

  សំេគនេង្រព�យទហិរ�� នតកុរយួមំយួយនករ ងស ំ សយករ្រិ្ ង យិងករ្តទតពយិិតឲសរ្សរសយលន

កន្រនួត្របង យិងសសហរកនរ ិ ្ពរទងំសយតស យព យងិ្រសិេទយព ិពិេសសផ�នេលំេាលករ

ក៍េ្ផ្រនលរេ្រចំឲករេនៀងរ យិងរងមន�យធយ្រនរេបយ្រសិេទយព បររយនកររយ�ប្រីញករ

តយុនត�យយុ៍េទេ់ស�តួនិនឹយន៍សិ�យហិរ�� នតកុ រយិរយ�រារសំេគាំ្ េនលិពិពិ�នរិេសនេនិមក យយុនត�យ ៍

យិងយព្រនួត្របងនយេសនេនិមកនរយុិ ិពិេសសនសិ�យនសិ-ងស្ហនរ ិយិងនរយិ�េល នកនាមលេទយពេេួ

ល្យេសហិរ�� នតកុសំររសិហ្ាស�ុយតាម រ�ឲរ យងិស្សរិ្ រិបយេាេជ ្ពរទងំប្រីញករេ�េំសស

ហរកនរិហិរ�� នតកុិរយួរស� ្រេេសន�ុងតរំយអិេល យ។ 

 -  រយ�តយុនត�េាលយេយ្យរារិយនតកុ ្រនរេបយយពេយួយ ិ យិង្រីង្រយ�ត�នលររួមំកននលិកររ

ន្សកិរយពសា ្នមេសនេនិមក យងិរេងអំយររេិក យតំេសយផលនលិករតួនិនឹយ។៍ 

 - រយ�រន្រររត្បរ�ារ្្នតិក� តសយករ្រិ្ ង េនំរមរ្ន្សកិរយព្្នេិរៀល ព្ងងបេំយឿេុនមតិ�ររ

សិេធរកបយ យិងនយិិេយរនេលំ្្នេិរៀល បំរញុករេ្រំ្្សិ្្នេិរៀលេលំរាលបេ យសកិរយពត

នរ្្នេិរៀល យិងកតរិយកយនុល រារយ្យនរ។ិ 

 -  រយ�ព្ងង្រព�យទ�រារចឲកយិតសយ្រសិេទយព សសហរកនរ ិ យិងករ្រនតួ្របង បររយន

កររេងអំយ្រសិេទយពនយករ្តទតពិយតិឲ ករ្រិ្ ងំយិួ�យ សយៃយ្យយព ំយិួ�យឥកទយ 

យិងំយិួ�យេផ្្រេបយតយុេលរបរស�ងបិរតយ�រិតិ។ 

 - រយ�ព្ងង្រព�យទរ្្ នមហិរ�� នតកុចឲកយិតសយយពរ ងស ំសយ្រសិេទយព យិងរេ្រផំល្រេយបយន៍យ្ស

ទរិ្ រិបយ្ន្្ន ិរយួយងតនរេសហិរ�� នតកុសរ្សរនលអមេេួលយន្យ។ 

 - រយ�ប្រីញករតួនិនឹយន៍សិ�យហិរ�� នតកុរយិរយ�រារនាមិ៖ នសិ�យធររា ររិង នសិ�យេេ�យ ៍

នសិ�យរាលរ្ត យិងនសិ�យតមលយ្េពឲិេនំរ។ 

១០.ីភពាៃដាយកា�ងយរអិវឌ្នរ 

 - រយ�ព្ងងយពិននាិរយួសហរយន៍នាសហ្រតិរត�កិរតួនិនឹយ ៍ នសិ�យនបយ យិងសងររស្ុនលិ 

េបយៃរេលំេាលករក៍ិរាលបេ យនលសយមរតិសនល យិងធរយពិសក សិររសិរនេ ន�ុងករនន

រកំរតួនិនឹយ៍្ រេេសិតិ។ 
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 - ព្ងង យិងព្ងន្សហ្រតរិត�ិករិរយួតងរកររយិរយរបេ ួិ្ ល យិងសសរររនល្តមន្យរ

េងអំតេនំងេបយ្សរម្រ ិ េហំយេ�េំ្រតិរត�ិករេបយៃរេលំេាលករក៍តួិ្ លនិមកល� យិងយ្តិរនេ 

េនំរមម្ាលររួន�ុងនំេកំរករតួនិនឹយស៍ងររ-េសនេនិមក ករេលំននរយសិលេទិ្រិ�រិតរយឲ យិងករេារព

សិេទិរយុសក ្ពរទងំមាលររួបរបយករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យផងនរ។ 

 - រយ�ព្ងងយយ�ករេនេិកនយនិមកសហ្រតិរត�ិករតួនិនឹយន៍រយុិ េនេិករបរបេ ួិ្ ល យិងនសិ�យនបយ 

យិងេនេិករបរបេ ួិ្ លិរយួតងរកររយិរយរបេ ួិ្ ល េហំយប្រីញចឲេនេិកទងំេយុ ក យិេនេិ
កនយករតួនិនឹយន៍រយុិ នលិយយ�ករស្សរចិឲរបរបេ ួិ្ ល យិងននាតួនិនឹយទ៍ងំតសិមាលររួពិ
យន្រលិរប� នលពនពិ�យទយងករតួនិនឹយ ៍ទងំនសិ�យេធរកន ទងំនសិ�យនបយ។ 

១១.កសកិំម 

 - រយ�តួនិនឹយន៍សិ�យនសិនរិចឲក យិផ�នររំុខរយួ នលសយេ្រផរខ ងំពិត្្នន េនំរមេ្�េំិរាល

បេ យនករ ងសនំយនំេកំយេសនេនិមក្រនរេបយម្រយព ធរសយ�ិសុខេសមផង រេងអំយករបរ យិង្្នមិំកា

លស្សរិ្ រិបយ ពិេសស្រិបយេនបយរេ េហំយររួមំកននលិករករពរររេិក យ យិង�យធយ

�រិិតិ្រនរេបយម្រយព។ េនំរមស្េ្រមេាលេគេយុ ករតយុនត�យយ៍ានរស� នរនិ�ិ្សំខយិរយួមយំួ

យ្តមនេផ� តករយនមិត�េុនបន ិន�ុងេរុររួសយកររ�កាលរេមកននេិធន�ុងនសិ�យនសិនរ ិកររេងអំយផលិត

យព យិងពិព�ិនរនិសិនរ ិទងំករបនុំុ យិងករម�ក រ ករប្រញីករមាលេ្ផ្រតយ�រិតិនយផលិតផល

នសិនរិររសិនរយុិ ករ្រិ្ ង យិងករតួនិនឹយ�៍យធយបលផល យិងករករពរ យិង្រិ្ ង�យធ

យន្ពេៃំ្ រនរេបយម្រយព។ 

 -  រយ�ខិតខំសេ្រមយានេាលយេយ្យ ប្រីញផលិតនរិ្ សមន យិងកររេំមញតងអរចឲ្យ១លយេបយ 

េនឆ� ២ំ០១៥ សំេគ្រក យនរយុិេជិ្រេេសផលិតេសមផងររំុខរយួេនេលំពិួពេលន។ 

 -  រន្នផៃេយេេេនេរ ស្សរិ្ រិបយេ�េំេយេេិលនកន្ទេរ ព្ងងតំរយតិួរិនករេងអំយករ

ករពរ�យធយបលផល លុររំ្តរិេេលិំសេយេេ្ររិារយព យិងប្រញីករតួនិនឹយ៍រន្រមនរ ិ

ររួយិងកររយ�ព្ងង យិងព្ងងសហរយេ៍យេេ។ 

 -  រន្ន្នល្រនក� រេិបយន្ពេៃ ំ េបយ្តមនរេងអំយករករពរ�យធយន្ពេៃ ំ ពិេសសករព្ងង

ករតយុនត�យម៍្រ ិស�្ព្ន្ពេៃ ំករេរេិអ ត ិ រ់បអ ររេេលិំសន្ពេៃ ំប្រីញករបេំនំរេៃេំនំងនញិ 

យិងរេងអំយសរតកយពសហរយន៍្ពេៃ ំេនេលំរាលបេ យធរម្រយព យិង្រសិេទយព្រិ្ ង។ 

 -  រយ�េផ� តករយនមិត�េុនបន ិ ប្រីញករតួនិនឹយន៍សំេំកសលាចឲរន្មេ្រយំទងំររសិក យងិុកយព

ចឲក យេជិនសិ�យនកសយសក� យុពល យងិយព្រនតួ្របង បររយនករព្ង្នករបនុំុេកសលា្រនរ

េបយេិយ�ផលខយសិ េបយរយ�តយុនត�យុេទេ់ស�ស្សរកិរតួនិនឹយេ៍កសលា�រិិត ិ េនឆ� ២ំ០១១-

២០២០ សំេគេ�េំចឲនផៃន្បេំកសលាេនំយេនំងនលិ៣០រុយឺហិនប យិងសយររសិកផលិតផលព្២៥រុយឺ

េបយេនឆ� ២ំ០២០។ េយៃរេយុ យុេទេ់ស�តួនិនឹយេ៍កសលា�រិិតិយងេផ� តេលំករធរុកយព 

យិងផលិតយពនយករបនុំុេកសលា ករសិន្លេទយពេ្រំ្្សិសក� យុពលន្េំេយរ នលអមបេំកសលា

្យ ករបំរញុករបនុំុេកសលា្ទេរ ករបំរញុមសអ រេកសលាងស្ហនរេិនរំមេ្�េំិស�ាលនយករតួនិនឹយ៍

មសអ រេកសលា្ទេរ យិងករប្រីញតនរចឲ្យខយសិ។ 
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 -  រ�្រកិរផ�លិសរមទយន្េសនេនិមក។ ិរយួា� េយុ នស្រមទយេសនេនិមកយង្តមន្យេ�េំសយ�ិ�ិ េហំយ

ករ្រិ្ ង្រេួេន្េយុយង្តមន្យព្ងងចឲ្យ្តរ្តមន បរម្រលិិខិតរេបេ យ យិងនិមកសយធ 

ិពិេសស បររយនកររេងអំយយយ�ករមុុពយិិតឲេផៃផងផៃ តិិ ្រច ំយានសនរយិពនយិិេយររសិ្នីរហលុយ

េេលួន្សរមទយររ នលមុុនិមកសយធិរយួរបរបេ ួិ្ ល េនំរមធ្រនលិនមិកនំេកំរករនយសនរិ

យពនយិិេយផង យិងេរេិអ តយិានយពតសនរិេផកង នលអមេនំតសយទនេិងយងន្សរមទយ    

ផង។ 

ដីធឃីីនងិសាងល    

១២.ីរន�អន�វត�យរែកលែំងលដីធឃ ី

  នលេផ� តេលំករបររនេ្លន្� ្ករេរៀរមំនយន្ យិងយរារយ្យនរ ិកររងមនន្�្ យិងករតួនិនឹយ៍

នសិ�យសំកងេិនំរមក្រពរសិេទិេលំន្�្ររសិ្រិបយ ្ពរទងំករ្រិ្ ងករេ្រំ្្សិ�យធយ�រិិតិ 

យិងនរ្នេ្រនរេបយតស យព សរ�រម ម្រយព យិង្រសិេទយព។ 

 -  រយ�តយុនត�េាលយេយ្យ រយិយនពយទេលំន្�្រងអរេងអំយផលររសិនសិនរិលនកន្ទេរ។ 

 -  រយ�ប្រីញករមុុរ�� ្ យិងករផ�លិនរិសិេទិន�្ ្ ទងំន្រនេ យិងន្នបយ យិងន្សហរយ ៍ េនំរមធ្រ

សុនតកិយពនយករកយកិរនិ្� ្ េបយប្រីញេលមគយនយករមុុរ�� ្ន�្្ សំេគ យេជរនសេ្រមចឲ្យ 

១០០% យានករមុុរ�� ្ន�្្ បរផយករនយរេរប� េលខ០១ររសិរបរបេ ួិ្ លបិត២លយហិនប េន

រងឆ� ២ំ០១៤ ន�ុង្នរខ�កណ នយករតយុនត�យ ៍«យេយ្យចសិ-សនរិយពថិ្េលំនសិ�យន្�្» យិងសេ្រម

ចឲ្យ៧០% នលិឆិ២ំ០១៨ េលំររសិកន្លន្ នល្តមនមុុរ�� ្សររុ៦ េជ៧លយន្លន្ន្េនេា

ទងំ្រេេស។ 

 - រយ�ខិតខំកតរិយកយ យិង យេជលុររំ្តចិឲ្យ យពតរ�ិរេតយឲរេំលួកយកិរនិ្្រិ្ រេួេ

េបយខុសម្រ ិេរេិអ តកិរ្ររាលន្េុនរយិេ្រំ្្សិ ឬរយិេ�េំអប្ននរ ិេបុ្េយេំរសិន្�្្រនរ

េបយតស យព យិងយុត��ិរម េបយព្ងងករ្រតិរត�ិចឲ្យ្តរ្តមនបរ្នរខកណ តិយុត�ិិ�រសយ 

្ពរទងំេលំយតរេជយងេាលយេយ្យនរិប្ករ យិងនសិហរប្ករនយករបរន្�្។  

 - បំរញុករនំកតិ្ ពំ្រេលិរនេ្ល� នេិ្ករិតិ យិងនេងយុេទេ់ស�ិ តិនយករតួនិនឹយេ៍្្នងី 

េ្្របុបំយ យិងតរំយេិល�រ។ 

 - រយ�ធរករ្រិ្ ង ករករពរ យិងករេ្រំ្្សិន្ យិង�យធយ�រិិតិ្រនរេបយតស យព យិង្រ

សិេទយព េនំរមរ្ន្យិរយ�រយពររេិក យ យិងករតួនិនឹយស៍ងររ-េសនេនិមក្រនរេបយសរ�រម ទងំេនេ្
្របុំបយ យិងបយរេ ្ពរទងំេរេិអ តនិិេនយករេ្រំ្្សិន្ េបយព្ងងករតយុនត�យប៍រម្រ ិស�្ព្
ករេរៀរមំនយន្ យិងយរារយ្យនរ ិ ម្រសំិកង ិ ្នរខ�កណ យុេទេ់ស�នយេាលយេយ្យន្� ្

េាលយេយ្យនរិប្ករ យិងនសិហរប្ករ យិងតួិ្ លនិមកល�។ 

 -  នេងេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្លំេនបេ យ េនំរមេ្បុ្េយលំេនបេ យបាយ្រិបយ្ន្្នសំររកិររ

សិេន្រនរេបយសុនតកិយព សុខសលយព យិងផសុនយពនថថ�ារ។ 
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 - រយ�រងមន យងិេ្រំ្្សិន្រនេស្សរេិាលរំកងនបយ យិងេធរកន្រនរេបយតស យព យិង

សរ�រម េលំយតរេជយងត្រមនករន្ររសិ្រិបយេាេជ ិពិេសស្រិបយ្ន្្ន យុេទបយពិករ ្ទ

េរយុេទបយពល្ តត្តននងនស ងំ្របរអិន�ុ យិង្ទេរនលាិយន្ ខេុន្ េហំយ្តមនករន្ពិត្្នន 

បររយននរិន�ិ្សរមទយសងររនិមក យិងករេ�េំ្រទយនរេិបយធរចឲ្យយានសរ�រម សកិរយពសងររ 

សយ�ិសុខេសមផង យិងករស្រទលនលិករនយិិេយ។ 

 - រយ�េលមគយផ�លិន្សរមទយសងររនិមក េនេលំរាលបេ យនយសយ�ិ�ិរនេន�ុងករតយុនត�យ ៍ «យេយ្យចសិ-

សនរិយពថិ្េលំនសិ�យន្�»្ ស្សរេិាលេគេយុ។ 

 - េរេិអ តកិរេនំតេនំងសយេេៀតយានយពរយិ្រ្នត្នយករេ់រៃ យកយកិរនិ្រនេ។ 

 -  រយ�ប្រីញករេ្សសស� តរយ្ យិងយុេទួ កណ រយិទយផិៃុុ យិងតយុនត�កររងមនន្នល្យេ្សសំអ

តរមួបាយ្រិបយនលខេុខតន្្រនរេបយសរ�រម។ 

១៣.ីរន�ពែងងឹយរែារលែាងីនងិយរអិវឌ្នរវិសងាសាងល 

  នលិសរសរស�រមរយួនយនំេកំយេសនេនិមក យិងនពុំងសយកររន្មេ្រយំយា ងខ ងំ េបយេផ� តេលំក

របំរញុនយិិេយន�ុងនសិ�យសំកង ិករនេងម្រ ិករនំកតសិ�ងបិរសំកង ិយិងពេយគយរយនេពលេមញលិខិ
តតយុប� តេងសងបិាយ្រិបយ។ 

ឧសះំកំម សរិ្កំមីនិងធនជនែរ ញ 

១៤.ីរន�អវិឌ្នរវសិងាឧសះំកំម 

  នរិយ�េល សិរមនរិ្រនរេបយម្រយព នលសយលនកនម្រីុសរមារររ សយករេេួលខុស្តមនខ

ងររេិក យ យិងសងររខយសិ េហំយព្ង្ន្យយានតយ�រនរិេសនេនិមក រងផ�នននល�នរិយ�េលិរយួនសិ�យ

នសិនរ ិពកិប�នរ ិយិងេសនរេិនំរមប្្រីញសសហរកនរិេសនេនិមក ខកសបេ នតិនរ យងិយព្រនួត្របង

ររសិនរយុិេនន�ុងតរំយ ិ យងិពិួពេលន។ លងបរករប្រីញករតួនិនឹយង៍ស្ហនរិេសនេនិមក យង្តមន្យ

តយុនត�ិបំំ យ នលយងរនំរយុិ យេជនលិនសំនកិលថិ្នយពពិិ�នរិរាលបេ យេសនេនិមក បររយនករ

េ្រំ្្សិរស� លនខក តំេសយផល  យងិងត�រយពេ្រផរេ�ៀរររសិនរយុិ្រនរេបយ្រសិេទយព។ 

 -  រយ�េផ� តករខិតខំថរេេៀត េលំករព្ងងយពតំេសយផលិតផលនយររេិក យនយិិេយ ករប្រីញក

រតួនិនឹយត៍ំរយេិសនេនិមកពិេសស ករេលំននរយសិផលិតយព យិងសហ្ិយយពររសិសហ្ាស�ុយតាម 

យិងរ�ឲរ ករព្ង្នលេទយពេេួល្យរេមកនន ិិ � េបឿយេលឿយ កររក�ុ ុរស� លបំរញ យិងន ិិ � ប្នន 

្ពរទងំករេលំននរយសិករបរស�ងបិរារយ្យនរ ិករយតនរយពតយុេលរ យិងស្បេ់ស�។ េិស

េគិេរនយ�នយេាលយេយ្យនយករតួនិនឹយង៍ស្ហនរិេនេពលខងរុខេយុ ឺិករម្រយនត

នររយករចឲ្យកយិតេ្មំយេនន�ុងនសិ�យសំខយិ នលសយស្សររិរួសយ៖ នសិ�យនសិសិនរិ។ 

១៥.ីអវិឌ្នរធនជនែរ ញ �ែរងយតីនងិឧសមងន 

  េនំរម្្រក យ�យធយេយុចឲេជិ្រួពថិ្រយួេេៀតនយនេំកំយេសនេនិមកររសិនរយុិ។ 

 -  េលំនេនមិត�ចឲនសិ�យនបយនយិិេយ េលំករសិន្្េន្ិន យិងករេ�េំអប្ននរិ�យធយទងំេរុ 

បរម្រិិ �រសយ េបយយនមិត�េុនបនសំិខយេិលំសុនតកិយព សុខសលយព ្ពរទងំករករពរ    
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ររេិក យ យិងសងររ រយ�េរៀរមំ យិងេ�េំរមករមយ�យពរេរម��ត�ិ យិងលិខតិរេបេ យររនលទនេិងយង�

យធយរ ា េ្រងកត យិងងសិ�យេនំរមធ្រករតួនិនឹយ�៍យធយេយុ្រនរេបយ្រសិេទយព យងិសយករេ

េួលខុស្តមនខយសិ។ េយៃរេយុ មំកា លនល្យរនព្�យធយរ ា េ្រងកត យិងងសិ�យ្តមន្យ្រិ្ ង  

យិងេ្រំ្្សិ្រនរេបយ្រសិេទយព តស យព យងិកេយយឲយព េបយផ្រយ� រិិ រយួនរិន�ិ្នេ

្រងកិរ្រិ្ ងហិរ�� នតកុេធរកន។ 

�ំរដ រចនសំ�ងនទរ យរវន� 

១៦. �ំរដ រចនសំ�ងនទាំនាំនរ 

 - រយ�រេងអំយករេ� រ ករេងសង ិ យិងករតួនិនឹយេ៍ហបេ រមរសរយ�យទននប��ា យ្រនរេបយុកយព 

ស្សររិេ្រចំឲករននប��ា យពហុរារយព ឺទងំករននប��ា យផានេាន ផាននន ផានេន នំពងិផ យងិក

រននប��ា យផានអកសនលតយ� ររិង្រតិរំយេិនេាទងំ្រេេស តយ� រិិ រយួរស� ្រេេសន�ុងតំរយ ិ

យិងពិួពេលន េនរំមធ្រករេ�េំនំេកំរ្រិ្ មនល�ន យិងករផ�លិេសននប��ា យ្យ្រិ្ ាយ ិ្រ ិ  

រនានកល្រនរេបយផសុនយព សស� រធិ� រ ិ្រសិេទយព យិងសយតនរទរ។ 

 -  រយ�ផ�លិអេិយពខយសិនលិករេ� រ យិងករតួនិនឹយេ៍ហបេ រមរសរយ�យទផានថ�លិ្រិ្ រេួេ ទងំផានិតិ 

ផានេខត� យិងផានបយរេ។ ន�ុងេរុខិតខំនលរ�ផានលំបយរេិបំំយ ព្ផាន្កល្នទស្នហរេជិផាន

្កលេកសលា ឬផានេរតុងចឲ្យព្៣០០ េជ៤០០្នារា្ តន�ុង១ឆ�  ំបរស�ងបិរនយពិតិរយួ។  

 -  រយ�ព្ងងរលិនធិយករនករុងឺសា ត ិ េនំរមធ្រករ្រិ្ ងករបរថទផំានថ�លិចឲសយ្រសិេទយព េយៃរ

យងកររយ�េ� រ យិងករតួនិនឹយផ៍ាន។ 

 -  រយ�េលំនេនមិត�ប្រីញករមាលររួព្នសិ�យនបយ ន�ុងករនយិិេយេលំករតួនិនឹយ ៍យងិថរន្េហបេ រម

រសរយ�យទ ្ពរទងំេសននប��ា យ។ 

 - េលំននរយសិ្រសិេទយព្រិ្ ង រេ�ធ្យននប��ា យ្រិ្ រេួេ ចឲសយលនកនសរមត�ិខងរេមកន

េេស្រិ្ ាយ ិេនំរមេ្�េំមរមរក៍េនេលំផានេធរកន។ 

 -  ផកពេផ្យតររិនំលិ្រិបយេាេជ ចឲ្យយលិនងម្សិតំព្ម្រមិរមរក៍ េហំយមាលររួតយុនត�យា ង

សនរិ េនំរមធ្រសុនតកិយពមរមរក៍ យិងករេារពថរន្្េពឲសរមត�េិធរកន។ 

 - េរៀរមំេាលយេយ្យននប��ា យេ្្នងី ិពិេសស របធយ្ួ�េំពញស្សររិយនេពលរ�ឲរ យិងរយនេព

លនង េនំរមព្្ង្នេហបេ រមរសរយ�យទ នេងរេ�ធ្យននប��ា យ េនំរមរ្រួិ្រេយបយសំ៍ររេិបុ

្េយរប� ននសៃុ  យិងព្ងងសស� រធិ� រមិរមរក៍េ្្ នីង នលកយិតសយយពលំ្នសិុ្េិញ

េនំងព្រយួនថ េជរយួនថ េបយេរនំេកំយ្រិបយ យិងនំេកំយយា ងេលឿយនយររសិកយយយយ�្

រិ្ រេួេ។ 

 -  រយ�េ� រេនំងនញិយានរស� ញផានននេននរយុិនលសយ្េរ ិ ឺរស� ញពយ�ពឲេសិ យិរត្េិសេនរំម្
ព្ងងនេិលយពនយករននប��ា យេំយិញ ត�ននំេកំរ យងិករននប��ា យលងកតិ្ ពំនយ ្ពរទងំេ�េំសស

ហរកនរិផាននននរយុិ េជិរ្រព�យទផានននតំរយអិេល យ យងិរំតយុតំរយេិរងរ។ 

 -  ព្ងងយយ�ករ្រិ្ ង យិងករតួនិនឹយេ៍ហបេ រមរសរយ�យទននប��ា យទងំព្រិលនកនតំរយ ិ យិងតយ�រ
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ិតិ្រនរេបយ្រសិេទយព សយករ្រនួត្របងេបយេសិំយព ធរររេិក យេេយ យិងសរុ្េ្យល�  

្ពរទងំេ�េំចឲកយិត្រេសំរយានតួរេ្ររសិនំពងិផ ន�ុងករស្ររស្រទលពកិប�នរិមរមរក៍េំយញិ 

យិងេេសមរក៍។ 

 -  រយ�េ� រ យិងតួនិនឹយអ៍កសយយ�បេ យិតិ តយ�រិតិ យិង្រព�យទរផំានអកសនយ្ពុរិសម្ននរយុ
ិ េលំននរយសិករព្ងងសុនតកិយព សយ�ិសុខអកសមរក៍ យិងករពរររេិក យ េនរំមរ្េងអំយផល្រេយ

បយខ៍ងេសនេនិមក ប្រីញនសិ�យពកិប�នរិ េេសមរក៍ យិងេ�េំចឲសយសងររតិយពិរយួេាលយេយ

្យននប��ា យផានអកស � ននិនរតំរំយ ិតយុតរំយ ិយងិតយ�រិត។ិ 

១៧. ធនជនលកឹ 

 -  រយ�េលំននរយសិករ្រិ្ ង ថរន្ យិងេ្រំ្្សិ�យធយេន្រនរេបយ្រសិេទយព សយយិរយ�រយព  

យិងរន្្យយាន្រព�យទេតនានាស្ុ េនំរមផ្�លិលេទយពនលិបយ្ររិារ ន�ុងករេ្រំ្្សិេននលសយតរ

រ�យ សុនតកិយព យងិតនរសរ្សរស្សរផិរតផិរងបិ្នយព្រចនំថ្យ្រិ្ ាយ ិ ធរករ្រិ្ ង 

យិងរងមនេនចឲសយសរយព ស្សរកិរតួនិនឹយន៍សិ�យនសិនរ ិ ងស្ហនរ ិ េស យិងសន

រិយពេសនេនិមកេផកងេេៀត ធរករ្រិ្ ងររសិក យិងុកយពេនទងំេនេលំន្ ទងំេនេ្ករ

ន្  េហំយកតរិយកយចឲ្យិតតិររស យានេ្ាុំររនលិអយុប្នតិ យិងកររសិេន្រចនំថររសិ្រិ

ពលរនេព្េ្ាុរហយ�រយនលរងអេនំងេបយេន។ 

 -  ព្ងងករ្រិ្ ង�យធយេន េបយប្រីញចឲសយករេារពនិមក្ពរេ្ពផងតយ�រ្រេេស េលំករ្រិ

្ងេនេេយេរងរ យងិចតេុិនេនិ្េពឲសរមត�ិេធរកននល្តមនេារព យិងករពរ។ 

 -  រយ�ផ�លិអេិយពេលំករេ� រ នេង ថទ ំយិង្រិ្ ងេហបេ រមរសរយ�យទេ្េម្សពនល្តមនតសយ

្រសិេទយពេសនេនិមក េហំយ្តមនធរ្យយានផលនយករនយិិេយន�ុងេរុររួសយ៖ អងស�ុនេន្រីយ 

េនសំកងទិេ រេន លាេន ្រីយរនំ្ល្រ ិ្រព�យទេបុេន េំយរកិរពរេនបំយយ ិករករពរេនន្រ 

យិងេក យ្យរ៍ារេនេនំរមរ្េងអយំផល ព្ង្នរន្រមនរ ិកតរិយកយរហយ�រយនលរស� លរនព្េ្ាុេន

បំយយ ិយិងេ្ាុរងំសួត ្ពរទងំស្រទលនលិករេ�េំនំេកំរររសិ្រិបយ។ 

 - ព្ងងករតយុនត�យម៍្រ ិ ស�្ព្ករ្រិ្ ង�យធយេន ម្រសិ�្ពន្ិមកករពរររេិក យ យិងករ្រិ្ ង�

យធយ�រិិ តិ យិងរេរម��ត�ិពនពិ�យទេនរំមេ្រេិអ តរិលិសនរិយព ឬេ្សងេងសងរិរនលអម

េ�េំចឲរាុ ពលិរនេលំ�យធយេន នកនាិ្រព�យទេតនានាស្ុ រងំេអ ត ិយងិសយនធិយកររុងសា តមិំេពុសន

រិយពចនលុិររំេពញន ្ ករប្នថិ្ ឬកររេំលួេលំផានេនេេយ សៃង រងររួ ្ពន ឬតំរយេិំររ   

សរុ្េ យិងេ្លិមេនិ្រចំនលាិយម្រតិយុប� ត េហំយអមេ�េំចឲរាុ ពលិរនេលំ�យធយេន 

នកនាមិ្រព�យទេតនានាស្ុ យងិររេិក យ។ 

 -  រយ�េ�េំសសហរកនរិនរយុិិរយួសហរយត៍យ�រិតិន�ុងនសិ�យេន េនំរមប្្រីញនិមកសហ្រតិរត�ិករ 

យិង ករេយយលិិតយ�រិតិន�ុងនសិ�យេយុ សហករេពញេំហងិរយួរស� ្រេេសបិតខង នល

សយ្ពំ្រេលិិរយិងនរយុិ ្ពរទងំិរយួ្រេេសន�ុងតំរយ ិ េនំរមស្េ្រមេាលរំកងនយនមិក្ពរ

េ្ពផងេរងរឆ� ១ំ៩៩៥ ស�្ពន្ិមកសហ្រតិរត�ិករន�ុងករតួនិនឹយអ៍ងេេយេរងរ្ រនរេបយម្រយព។ 

១៨. លឹកស ត 
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 -  ប្រីញករតួនិនឹយ ៍យិងនចិរកនរិករ្រិ្ ងនសិ�យផរតផិរងេិនេ� ត ស្សរេិ្រំ្្សិន�ុងប្នយពររ

សិ្រិបយ យិងផលិតនរ ិ េស្រនរេបយុកយព ្រសិេទយព យងិនថសរររឲេនំរមរ្រួមំកនេលំ

ននរយសិសុខុសលយព ិពិេសសកតរិយកយនងេុេនេ� តេ្រំ្្សិស្សរិ្ រិបយនលរសិេនន�ុង

តំរយេិ្្របុំបយ ិយ្នងី យិងបយរេ។ េយៃរេយុ េាលេគន�ុងករផរតផិរងេិនេ� ត ឺនលិឆ� ២ំ០១៨ 

្រិបយមំយយួ៨៥%នលរសិេនរបធយ្ េខត� យិង្រិបយមំយយួ៦០% នលរសិេនបរ     រស�

ឃំុ្យេេួលេសេនេ� ត នលសយុកយពល� យិងនថសរររឲេ្រំ្្សិ បររយនករព្ង្នសរតក

យពផលិត យិងករផរតផិរងេិនេ� តេនរបធយ្ េខត� យងិព្ង្នករមាលររួររសិនសិ�យនបយន�ុងករនយិិ
េយេលំនសិ�យផរតផិរងេិនេ� ត។ 

១៩.ីិំពម 

 -  រយ�តួនិនឹយន៍សិ�យរពល េនំរមធ្រករផរតផិរងិរពលនលសយសកិរយព ករេបឿេុនមិត យិងនថស

រររឲស្សររិេ្របំ្នយពរសិេនររសិ្រិបយ ករផ�លិេសររនលិសងររ យិងករតួនិនឹយេ៍សនេនិ
មកិតិេបយេផ� តេលំេិសេគ�ំ២ រឺយ�េងសងេិក យ្យផលិតតរិសយ្ន�ុង្សីន យិងេ�េំសសហ  

រកនរិ្រព�យទរពលនរយុិ េជន�ុងរពលររសិតំរយអិេល យ យិងរំតយុតរំយេិេយេរងរ សំេគ

រេងអំត្រួពរពលចឲ្យ្រិ្ ាយ ិយិងសយសកិរយពស្សរនិរយុិ។  

 -  រយ�តួនិនឹយរ៍ស� ញរ��ា យតយុេក យ្យ រប� ញរ��ា យរង យិងរស� ញមនចយតរសិយ្ចឲ្យឆរិ្

យ្រនក� រេិាទងំ្រេេស េនំរមរ្��ា យរពលនលសយសកិរយព យិងនថសរររឲេជផរតផិរងនិលិលំ

េនេក យ្រិបយ យិងេ្បងំរេ្រសំនរិយពសងររ យិងេសនេនិមក។ 

 -  រយ�ប្រីញករេ�េំពិព�ិនរិរពល ន�ុងេរុររួសយ កររេងអំត្រួពរពលេ� ត យិង្រួពរពល

នេនំតេនំងនញិ ករព្ងងសយ�ិសុខរពល ករខតិខំកតរិយកយចឲ្យិតតរិរសយានផលរាុ ពលិេលំ

ររេិក យ�រិិ តិ យិងសងររន�ុងនំេកំរករផលិតរពល។ 

 -  រយ�តយុនត�តួរេ្ររំុខររសិរនេ ន�ុងករនយិិេយេលំេហបេ រមរសរយ�យទផរតផិរងតិរិសយ្ ិរយួា� េយុ 

ាំ្ េ យិងេលំនេនមិត�នលិករមាលររួររសិនសិ�យនបយន�ុងករនយិិេយ យិងេ�េំអប្ននរិផ�លិេសតរិ  

សយ្នលេារពបរករនំកតនិយម្រ ិរេរ��ត�ិ ស�ងបិរ យិងយ្តិន�ិ្ិ�រសយ ពិេសសករតយុនត�យន៍ថ

លនតិរិសយ្ចឲ្យ្តរ្តមនបរម្រតិរិសយ ្ េនំរមក្រពរផល្រេយបយ ៍ យិងយពយុត�ិ�រមទងំសំររិ

ត�នផលិត ត�នរ��ា យ ត�នមនចយ យិងត�នេ្រំ្្សិ។  

 -  ប្រីញនេំកំរករតរិសយ្យនាយនរិបយរេ បររយនេាលេគនយនសិ�យរពលព្ឆ� ២ំ០១៣ នលិឆ� ំ

២០១៨ ឺព្ង្នករផរតផិរងតិរិសយ្ពរ្ស� ញិតិ ចឲនលិួារមិយំួយ៨០%នយមំយយួួារទិងំតសិ យងិ

េបុ្េយករផរតផិរងតិរិសយ្េបយន�ិ្េផកងេេៀត ចឲ្យ១០%នយមយំួយួារទិងំតសិ េលំេាលេគ 

១០០%នយួារេិនឆ� ២ំ០២០ េហំយរហាតនលិឆ� ២ំ០៣០ សយ៧០%នយ្ទេរទងំតសិសយតរិសយ្ន

លសយុកយពនាមតរិសយព្្រស� ញិតិេ្រំ្្សិ។ 

 -  ខិតខរំនលេទយពបួយ ្រិបយ្ន្្នេនតំរយបិយរេ អមេ្រំ្្សិតរិសយ្ព្រស� ញផរតផិរង ិទងំលេទ

យពយ� រមិរយ�ពរ្ស� ញ ទងំនថតរិសយ។្  

២០.ីរ�ចចកវលិ្ពងត័មនីនិងាំនាំនរ 
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 -  រយ�តួនិនឹយ៍្ រព�យទន្រសក្យ ៍ យិងេាររររយ ៍ ្ពរទងំរេមកននេិធព�តមសយ យិងរររយច៍ឲសយ

លនកនេំេយំរ សយុកយពខយសិ ្សរបរស�ងបិរតយ�រិតិ សយនថសរររឲ យិងសយេស្រនក�

រេិនេាទងំ្រេេស នល្រិបយេាេជអមេ្រំ្្សិ យងិេេួល្យផល្រេយបយ៍្ រិា� ព្េសន

រិេយុ។  

 - រយ�េលំនេនមតិ�នយិិេយនបយ េ�េំេំេយំររេមកននេិធព�តមសយ យិងរររយ ៍ បំរញុករ្រនតួ្របង

េបយយុត�ិ�រមន�ុងេ្ផ្រេសន្រសក្យ ៍យិងេាររររយ ៍េបយផ�នេលំម្រ ិយងិលិខិតរេបេ យរ

រ េរេិអ តកិរេ�េំអប្ននរិផ� មរិុខន�ុងនសិ�យន្រសក្យ ៍ យិងនសិ�យរេមកននេិធព�តមសយ យងិររ

រយ ៍េបយចតេុិននសិ�យទងំព្រិេំយិញ យងិេសេធរកនផង យិងិ្េពឲសរមត�ិេធរកនផង។  

 - រយ�ព្ង្នករនេងេហបេ រមរសរយ�យទល�ងខ�ង រស� ញខកករតុរេិម្រនរេបយសុនតកិយព យិងេបឿេុ

នមតិ�ចឲ្យនលិ្រេិខត� េនំរមព្្ង្ននេិលយព យិងរន្ម្រយពនយេសរេមកននេិធព�តមសយ យងិរ

ររយ។៍  

 -  រយ�តួនិនឹយ៍្ រព�យទរនេ្ល្រិ្ ងេតនិម្តមយិម ទងំ� និិ តិ យងិ� នេិ្ករិត ិ ្ពរទងំបំរញុករ

រក�ុ ុរស� លរ់យ�្របករ សិសក យសិកតិេលំនសិ�យរេមកននេិធព�តមសយ យងិរររយ ៍ រេងអំយនេិល

យព យងិុកយពនយរស� ញផកពេផ្យ ទងំករផ្យន�ុង្រេេស យិងេ្ក្រេេស។  

២១.ីយរអិវឌ្នរនរល 

 - រយ�ខិតខំេ�េំចឲកយិត្រេសំរេនំងយាន្រព�យទេហបេ រមរសរយ�យទបយរេ 

បររយនកររយ�នេងផានបយរេករេរៀរមំចឲសយនំេកំរករនយ្រព�យទ្រិ្ ង យិងថទផំានបយរេ 

េបយសយករមាលររួររសិសហ  រយរ៍ាលបេ យ ិរយួរនេ្ល� នេិ្ករិតិ្រលំិបរិ� ន ិ ិពិ
េសសករនលរ�ផានបយរេិបំំយព្ផាន្កល្នទស្នហរ រនិផាន្កលេកសលា ឬផានេរតុង។  

 -  រយ�ខិតខំសេ្រមេាលេគឆ� ២ំ០១៨ េនរំមច្ឲ្រិបយេនបយរេមំយួយ៦០% ្យេេួលេសផរតផិរងិ

េនេ� ត េហំយេនឆ� ២ំ០២៥ ្រិបយ្ររិារនលរសិេនន�ុងសហរយប៍យរេ ្តមនសយេសផរតផិរងិ

េនេ� ត យិងតររ�យ្រិ្ ាយ ិ្ពរទងំរសិេនន�ុងររេិក យនលសយតររ�យ្រនរេបយម្រយព។  

 -  រយ�តួនិនឹយេ៍សនេនិមកបយរេ េនំរម្នលរ� េលំននរយសិប្នយព្រិបយេនបយរេ យិងកតរិយកយករេ�េំ
មំសន្សីនសេងរនករបរ បររយនករបំរញុនសិ�យឥកទយបយរេ េនរំមផ្�លិេស្្ននិរក្នល

សយត្បករ្្នសិរររឲបាយ្រិបយេនបយរេ កររេងអំតនរិន�ិរ្ក�ុ ុរស� លបរំញរាលបេ យ ករ

បំរញុករតួនិនឹយសិ៍រមនរិ សហ្ាស យិងរុខបំរញខ� ត្ទេរ ខ� តតាម យិងរ�ឲរ េបយយនមតិ�េុ

នបនផិ�លិរេមកនេេសបំរញ យិងករយលិនងតំព្កររេងអំតរុខរររ ្ពរទងំករខិតខពំ្ង្នេផ្្រ

ស្សរផិលិតផលបយរេ។  

 -  រយ�តួនិនឹយត៍ំរយិនលសយបយិតិេនំរយតិមរសិេន ចឲសយកររន្មេ្រយំខងេសនេនិមក សងររនិមក 

យិងនរម�រម ធរសិេទិេពញេលញររសិរងរ�ាយបយិតិេនរំយតិម ន�ុងករមាលររួេ�េំេសមន�្សំេរមររ 

េនំរមន្េងេាលយេយ្យិតិ ធរសិេទិេេួល្យយានករករពរេបយម្រ ិ យិងនធិយករសងររ

ររ នលេលំយតរេជយងត្រមនករចំ្ មសំិររកិររសិេន្រនរេបយយពនថថ�ារ ្ពរទងំករេារព

មំេពុេំេយៀរេស រ ិ្រនពក្ល� យិងយេររសិរងរ�ាយបយិត។ិ  
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២២.ីពិជកំម 

 -  រយ�បំរញុករតួនិនឹយន៍សិ�យពកិប�នរិ បររយនករេ�េំពិពិ�នរិេ្ផ្ររេំមញ យងិកររេងអំយេលមគយ 

សសហរកនរេិជន�ុង្នរខកណ ពកិប�នរិេសរសំ្ខយិន�ុងតរំយ ិ យិងពិួពេលន ិពិេសសរស�

្រេេសន�ុងសសរអេល យ ្សរបរេិសេគេ�េំចឲសំេរមសហរយអ៍េល យឆ� ២ំ០១៥ យងិរស� ្រ

េេសិសសបិននយតងរករពកិប�នរិពិួពេលន។ លងបរករតយុនត�យេ៍ិសេគេយុ នរយុិយងេេួល

្យតតក្ រេយបយសំ៍ររកិរបំរញុនំេកំយេសនេនមិក យងិផ�លិឱកសនលិនរយុិ ន�ុងករររួមំកននេ

ងេាលយេយ្យេសនេនិមកតំរយ ិ យងិពិួពេលន េនំរមច្ឲករេ�េំពកិប�នរិន�ុងតរំយ ិ យិងពិួ ពេលន

សយលនកនយុត�ិ�រម សរ�រម យិងតស យព។  

 -  រយ�ព្ង្នេរំនេិំយងពកិប�នរិតយ�រិតិ េនំរមផ្្រយ� រេិ្ផ្រន�ុង្រេេស ិរយួយងេផ្្រេ្ក្រេេ

ស េលំននរយសិករតួនិនឹយស៍រតកយពផលិត យិងផរតផិរង ិ បំរញុករនយិិេយ យិងកររេំមញេំយិញ  

េបយេផ� តេលំកររេងអំយុកយពផលិតផលន�ុង្សីន ្ពរទងំកររេងអំតរយកររខុរររ យិងរខុេយំិញ

ថិ្សំររនិយេមញសំេគរន្លំយងនយប�� ្ងពកិប�នរ ិ រេ�ក ផសនរិត�ិេ្ផ្រ េបុ្េយករបរ យិង

រេងអំយមំកា លររសិ្រិបយ។  

 -  េផ� តករយនមិត�េុនបនិិ ្រច ំ េលំកររន្សកិរយពនថេំយិញេនេលំេ្ផ្រ រយ�េ�េនំមិកតយ�ររយេ៍លំេ្
ផ្រ ពិេសសមំេពុរស� រខុេំយិញិយុេទេ់ស� នាមិ ្សមន តងអរ េ្រងឥយទយន តរិសយ្ េន យងិរ

ស� រខុេំយិញេផកងេេៀត នល្តមនករេ្រំ្្សិចំ្ មសំិររបិ្នយព្រចនំថររសិ្រិបយ េបយច

តនិធិយកររងំខៃរិ្ តុយពស�ុនេំយិញលនតិេរងំនថ ឬករលនរិំេ ា្ ងនថ នលរចំឲរាុ ពលិនលិប្នយព

រសិេនររសិ្រិបយ។  

 -  រងអលនកនបយ្សទលចឲផលិតផល យិងេយំិញេ�េមំរមរ្យេបយេសរេ្ន្រេិ្នយង េបយៃរ

េលំេាលករក៍្រនួត្របងេបយេសិំយព បរនថេផ្្រ ពិេសសយនមិត�េុនបនកិរពរនថេំយិញ  

នសិផលររសិ្រិនសិនរ យិងបំយុ្តុយពនលរចំឲននសៃុ េយំិញនសិផល កររេរក នរប� រនិថ    

នសិផល យិងកររងំសៃុ ករនងប��ា យ។  

 - ខិតខំរន្េ្ផ្រនលសយ្េរ ិ យិងរយ�មរចេរំន្មនេ្ផ្រិរយួ្រេេសិននាពកិប�នរិររ 

េនំរមប្ំរញុចឲេំយិញ យិងេសររសិនរយុិនេក�ំ រ្យេ្ផ្រកយិតេាលំេាលយថរេេៀត។  

 - រយ�មាលររួយា ងសនរ ិិរយួរស� ្រេេសនយសសរអេល យ ន�ុងកររេងអំតតំរយពិកិប�នរេិសរ ្ិ
រយួរស� ្រេេស�ំ ន�ុងពិួ ពេលន េនរំមព្្ង្នេផ្្រចឲ្យិតតិររស។  

 -  ខិតខំព្ងង យិងព្ង្នលនកនសរមត�ិររ សំេគព្ងងសរតកយព្រនួត្របងររសិនរយុិ េនន�ុងេ្
ផ្រេ្ក្រេេស។  

 -  ករពរ យិងេលំនតេរអងំនរសិិេទិរប� នលិ្រេួេនរសិិេទិ ឬ្េពឲសរមត�ិរយួនកសយតនរនាមិ៖ តនរ

្េពឲសរមត�ិខងរប� នលទនេិងេជយងេ� ននតនអនរ ិ កររនេឃំញថិ្នយនេិធេ់ស� ករតួនិនឹយ ៍   

រេមកននេិធ ំយាសងស្ហនរ ិសា ន យងិពកិប�នរិិេនំរ។ 
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 - រយ�េលំនសៃួយផលិតផលសសរ លិួារេិ់ស� ផលិតផលនលរប� ញយានររតននរម�រម ្រនពក្នលិ

េ� ននររសិផលិតនរខិរ។  

 -  ព្ងងករតយុនត�យម៍្រ ិស�្ពក្រ្រិ្ ងុកយព សុនតកិយពេលំផលិតផលេយិំញ យងិេស េរេិអ តិ

សនរយិព្រនួត្របងរយិេេិុ្តង ិ រងំេអ តកិរផលិត យិងករមនចយផលិតផលនងក យ យិង

ផលិតផលាិយុកយព ឬខាមុកយព េនំរមក្រពរផល្រេយបយរ៍រសិ�ុរបយ នយិិេយិយ េលំនេន

មិត�ពកិប�នរ ផលិតនរចឲេ�េំ្រតិរត�ិករពកិប�នរិេបយេសិំយព យិងករពរផល្រេយបយរ៍រសិ

្រិបយ នលិត�នេ្រំ្្សិផលិតផលេយិំញ ឬេសពិេសសេរេិអ តកិររមំាលេំយញិេ្រំ្្សិរមួ

នលរាុ ពលិ�យ�ិរនលិររេិក យ។  

 -  រយ�បំរញុមលរ «ួាររិយួ-ផលិតផលរយួ» េបយៃរេលំេាលលករក៍រ្យា ង ឺបំរញុចឲ្រិបយ 

ផលិត្សរបរលនខកណ ួារេិ់ស� យងិលនខកណ េផ្្រន�ុង្រេេស យងិេ្ក្រេេស ផលិតចឲ្យ

េ្មំយ ផលិតផលសយុកយពល�លនចិឲបម ិ េហំយ្យនថខយសិ យិងេ្រំ្្សិំយិតនម�្រនិត េេពេក

សលឲ យពរុិយ្រសររិរសិ្រិបយបររាលបេ យ នលយងបួយ រេងអតំរុខររររយករ ររួមំកនរេងអំយ

មំកា ល េលំននរយសិន្រតិបន្យពរសិេន។  

២៣. យរអិវឌ្នរវសិងាឯកន និងយរទកលទពយរវនិិ�េា 

 -  រយ�ទនទិញករនយិិេយផៃ លិព្ររេេស យិងបំរញុករនយិិេយន�ុង្សីន ិពិេសសបររយនករេលំន

នរយសិសហ្ាស�ុយតាម យិងរ�ឲរ យិងករបំរញុសហ្ិយយពេនំរមរ្េងអំយេលមគយនយករតួនិនឹយ ៍

េ�ំេពិពិ�នរេិសនេនិមក យិងរេងអំតករបរ។  

 -  រយ�នេងតួិ្ លនិមកេបន្នរិល� នលិ្រករចំ្ មសិ្សរកិរ្រនួត្របងផង សំររយិពរ ង

ស ំយិងយពរន្នុុបលនយនសិ�យនបយខួយងផង ្ពរទងំសំររពិ្ងងនរម�រមកេយយឲយព មំេពុ

សងររផង ពិេសសន�ុងកររំេពញកតពេនិមកពយទ យិងអនរ។  

 - រយ�ករខិតខំេ�េំចឲររេិក យនយិិេយ យិង�ុរនិមកេននរយុិកយិតសយយពតំេសយផល យិងល�្ រេសំរ 

្ពរទងំេ�េំចឲនរយុិក យិេាលេគនយិិេយរយួនលសយយពកយិតទនទិញ េនន�ុងតរំយិនល

យងរេងអំយ្យយានយព្រនតួ្របង យិងផលិតយពកយិតខយសិសំររនិរយុិ។  

 -  រយ�ព្ងងតួិ្ នរេរនំមំហសំររកិរតួនិនឹយន៍សិ�យនបយ យងិករទនទិញនយិិេយ សំេគព្ង្ន្ម

នមាលេជកយេិ្ផ្រតំរយ ិយងិតយ�រិត។ិ  

 -  េរៀរមំចឲកយិត្រេសំរេនំងយានរររនយិិេយនបយ េនរំមផ្�លិករេលំនេនមិត�សរ្សរ យិងមេំាល

េគ នលេលំយតរេជយងសំកា រពរនយករតួនិនឹយរ៍យនេពលនង។  

 - ធរររេិក យនយិេិយ យិង�ុរនិមក្រនរេបយយពតំេសយផលសំររេិេួលករនយិិេយ ទងំន�ុង្រ

េេស យិងព្េ្ក្រេេស បររយនកររយ�បនេិមញយានរស� នធិយករសំខយិ សំេគេផអ តេលំករធរ

សកិរយពយេយ្យ សយ�សុិខ សស� រធិ� រេិធរកន ករធរសកិរយព យិងយពតរិតនិយ      

ររេិក យសា ្នមេសនេនិមក យងិហិរ�� នតកុ ករស្រទលពកិប�នរិ យិងករស្រទល�ុរនិមកសយិអេ៖ិ 
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ករកតរិយកយករយិ�រិេតយឲ ករតយុនត�យយ៍យ�ករ «្មនេមញ-មាលតរយួ» ករលុររំ្ តមិំសយ

េ្កផានករិេនំរ។  

 -  រយ�បំរញុករនយិិេយេលំេហបេ រមរសរយ�យទរារនយ� យិងករតយុនត�យន៍ធិយករររ សំេគកតរិយកយនថនន

ប��ា យ យិងនថតរិសយ្ ្ពរទងំរយ�បំរញុករេរៀរមំនរិន�ិ្រក�ុ ុរស� លរេមកនេេស យិងន ិិ � ប្នននលេលំ
យតរេជយងត្រមនករេ្ផ្រ។  

២៤. �លសចររ  

 -  រយ�តួនិនឹយន៍សិ�យេេសមរក៍នរយុិ ិេេសមរក៍នរម�រម យិង�រិិតិ្រនរេបយុកយព 

យិងម្រយពេបយ្រកយខិ� រយិានេសកយន «ករតួនិនឹយរ៍េ្រចំឲករតួរិនក យិងករតួរិនករេ្រកំរតួនិនឹយ»៍ 

េនំរមម្ាលររួ្េ្េងនិំេកំយេសនេនិមក េលំនសៃួយប្នយពររសិ្រិបយ យិងររួមំកនយា ងសំខយនិលិករតួនិ

នឹយេ៍សនេនមិកនរតង ិយិរ� ករររួនយពិួពេលន។ ន�ុងនំសនកិលេយុ ចំ្ មិ្ តមនតសយករតយុនត�យេ៍យៃរ

ា� យានករខិតខំរេងអំតសរតកយព្រនួត្របង យិងករធរម្រយព នលេនំតេមញពក្រតួនិនឹយន៍សិ�យេេសមរ

ក៍ ្ពរិរយួេយុ នក្ តមនយនចឲ្យផងយានកលយុនត�យយពថិ្នយករតួនិនឹយេ៍េសមរក៍ន�ុងតរំយ ិ យងិពិួ ព

េលន។ 

 - ខិតខំសេ្រមេាលេគេេួលេេសមរក៍ ព្េ្ក្រេេសេនឆ� ២ំ០១៥ ្រសក៤,៥លយរន ិឆ� ២ំ០១

៨ េនំយនលិ៦,១លយរន ិររួិរយួេេសមរក៍ន�ុង្សីន្រសក១០,៥លយរន ិនលអមរេងអំតក

របរេបយផៃ លិបិត៧សយរន។ិ 

 -  ររៃ រពិ្តួនិនឹយ ៍តួរិនក ករពរ យិងនលរ�ចឲសេ្រម្យយានេ្នយងនលសយសរមត�ិនរម�រម យងិ�យ

ធយ�រិិតិ នលិេាលេគេេសមរក៍ររសិិតិ ន�ុងេរុ្តមនយនមិត�េុនបនកិរ្រិ្ ង យិងតួនិ

នឹយេ៍ាលេគេេសមរក៍សំខយិររសិិតិ ្រនរេបយេិរត្េេួលខុស្តមន យងិ្រីង្រយ�ត�ខយសិ 

្ពរទងំខិតខំប្រីញករនយិិេយ ន�ុងនសិ�យេេសមរក៍ យិងរេងអំតផលិតផលេេសមរក៍ថិ្ ្រនរ

េបយុកយពថរេេៀត។ 

 - រយ�ខិតខំថរន្ចឲ្យល�យានរលិុកតនរនយសរមត�ិររតន យិង�យធយររសិិតិ េនំរម្្ េ្េងសិនរិ

យពេេសមរក៍យារតងេង សំរររិយុសកបំរយេិ្កយេេៀត។ 

 -  េផ� តករយនមិត�េុនបនេិលំតនរររសិ្រិបយរាលបេ យ សហរយយ៍រ្យួ យងិប្រញីចឲសយករមន

រំលនរេពិេេ�យល៍� ្រនរេបយុកយពនលិេួផនេេសមរក៍ យិង្រិបយិរាលបេ យ ្ពរទងំ

ផ�លិេស្រនរេបយុកយព េនំរមរ្េងអំយន្រតិនយករេពញមិត�ររសិេួផនេេសមរក៍ ន�ុងករេសក

រនរ្យ� យិងទនទិញចឲសយករផកពេផ្យរយ� ្ពរទងំករនលិ្តនររិនេសករិថិ្េេៀត។ 

 - រយ�បំរញុចឲរស� យ្ពនពិ�យទេេួលផល្រេយបយ ៍ព្នសិ�យេេសមរក៍ ្រនរេបយសរ�រម េពលឺ 

រេងអំយតតក្រេយបយេ៍សនេនមិកិតតិររស កតរិយកយផលរាុ ពលិិតនបិ�សយនយនសិ�យេេសមរក៍រន

េលំេសនេនិមក សងររ នរម�រម យិងររេិក យ យិងកតរិយកយករ�ុុធ យន�ុងនសិ�យេេសមរក៍ចឲកយិតតមិ

ឺ្តរ១៥% េនរយនេពល៥ឆ� ខំងរុខ។ 

 - មាលររួតយុនត�េិសេគនយករតួនិនឹយន៍រតង បររយនកររយ�បំរញុមលរ្រនង្រសងំេ្្នីងេ� ត 
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េ្្នីងនរតង ររក្យបេ យេ� ត ររក្យបេ យនរតង យិងករចរយិនេសករទយថិ្នយយពនរតង 

យិងយពេ� ត េបយរផុំសមលរ យិងសនរិយពេ្រំ្្សិរេមកនន ិិ � នរតង នាមិករេ្រំតរិសយ្ព្

រពលេនំតេនំងនញិ កររេងអំយតររ�យ ករបេំនំរេៃំិ េនំរ។ 

 - ខិតខំរនេផ្្រេេសមរក៍នលសយ្េរ ិ យិងព្ងងេ្ផ្រថិ្េេៀត ពិេសសេផ្្រន�ុងតំរយ ិ រេងអយំ 

ករផកពេផ្យេេសមរក៍បរ្ររិារយព បំរញុករតយ� រ ិយិងស្រទលករេ�េំនំេកំរេេសមរក៍ន�ុងតំរ

យ ិ្ពរទងំព្ងងករធរសយ�ិសុខ សុនតកិយពនលិេេសមរក៍ យិងត�ននំេកំរេន្រេិ្នយង។ 

 - រេងអំយករមាលររួព្្រយិ្ នលពនពិ�យទទងំតសិទងំរនេ នបយ ្រិបយ យិងននាតួនិនឹយន៍�ុងករបំ

រញុនសិ�យេេសមរក៍នរយុិ។ 

 - រយ�យនេុនបនពិ្ងង យិងព្ងនរស� សហរយេ៍េសមរក៍រាលបេ យ េនំរមេ្លំនេនមិត�្ រិបយចឲមា

លររួតួនិនឹយន៍សិ�យយេេសមរក៍ ករពរររេិក យ ករពរ�យធយនរម�រម យងិ�រិិ តិ។ 

២៥. ររសិ� ន 

 - រយ�ករថរន្ ករពរប្ននម្រីុ យិង្រព�យទេតនានាស្ ករេ្រំ្្សិ�យធយ�រិិតិ្រនរេបយមរ្យព

ទងំេននយេាន ទងំេននយសរុ្េេនំរម្ិ ្រេយបយន៍លិ្រិបយេាេជ ទងំេពលរមកុរមយ� ទងំេព

លតរត យិងេនំរមេ្លំយតរមំេពុករតួនិនឹយង៍ស្ហនរ ិ នលរេ�កញធតុពុលកយិតេ្មំយ  

យិងករ្រ្រទលអកសធតុិសនល េនេពលរមកុរមយ� ្ពរទងំេនំរមធ្រនលិករលាតលសិនយសងរ

រេសនេនិមក យងិករេលំននរយសិសុខសយពេធរកន។ 

 -  រយ�រេងអំយនមិកករពរុកយពររេិក យ យិងតួរិនក�យធយ�រិិតិចឲសយម្រយព ន�ុង្រព�យទេតនានាស្ុ 

បររយនករបំរញុករតួនិនឹយេ៍សនេនិមកនរតង េបយសយករមាលររួព្្ររិប្បេ យ ិពិេសសករមាល

ររួររសិសហរយេ៍នរាលបេ យ យងិបររយនករព្ងងេក រ�យ យិង្នរខ�កណ ម្រិនលពនពិ�យទយងនិមក

ករពរររេិក យ។ 

 - រយ�េ�េសំសហរកនរិររេិក យ េជន�ុងផយករតួនិនឹយស៍ងររេសនេនិមក ្ពរទងំព្ងង យិងព្ងងនិមក

សហ្រតិរត�ិករតយ�រិតិេលំនសិ�យររេិក យ ទងំន�ុង្នរខ�កណ តំរយ ិយិងតយ�រិតិ។ 

 -  រយ�ព្ងងម្រ ិ ស�្ព្ររេិក យ សំេគថរន្តំរយកិរពរ�រិិតិ េរេិអ តរិលិសនរិយពរំផ ញុក

យពររេិក យ យិងរេ�ក ផសេ្ាុរហយ�រយររ។ 

 -  យនមិត�េុនបនិយតនរចឲ្យហតិមិតយិានរាុ ពលិររេិក យ ន�ុងករតយុនត�យ៍ំេរងតួនិនឹយរ៍រ េនំរម្
ធរករេ្រំ្្សិ�យធយ�រិិតិ ស្សរកិរតួនិនឹយស៍ងររ េសនេនិមក្រនរេបយម្រយព។ 

 - ព្ងងករ្រិ្ ងន្សរមទយន�ុងតរំយេិ្រំ្្សិ ្រនរេបយម្រយព សំររិំេរងនយិិេយតួនិនឹយ ៍

សំេគករពរ េរេិអ តកិររនុរយយនន្ន្ពនយតំរយសិ�ាល យិងតរំយតិួរិនក េហំយរយួផ�នេេៀតបយួផ�

លិរេមកនេេសនលិ្រិសហរយ៍នលរសិេននមរេរុ។ 

 -  បំរញុករតួនិនឹយេ៍េសមរក៍�រិិតិ នលបួយ នលិករថរន្ររេិក យ យងិ�យធយ�រិិតិ។ 

 - រេងអំយករ្តទតពិយតិឲ យិងកតរិយកយកររំពុលររេិក យនលររួសយ ករ្រិ្ ងសំកលិរ ងេរធតុ្រ
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នរេបយេ្ាុ� ន ិករ្តទតពិយិតឲ យិងរេងអយំុកយពខឲលិ ករ្តទតពិយិតឲ យិងេរេិអ តកិររំពុលេន 

យិងន្ ្ពរទងំកររំពុលេេបររិក៍ យិងមនុអររក៍ិ។ 

យរអិវឌ្នរវិសងាអរលរ ា ស�ខិបម យរងរ វរ្ធំ័ នងិសង�ំកិចច 

 -  េនន�ុងនិមកករតួនិនឹយន៍សិ�យតររិ ំសុខួិ្ ល ករបរ នរម�រម យិងសងររនិមក តររិ ំយិងន្ី  របរបេ ួិ
្លសយនធិយករេាលយេយ្យសំខយិ នាមតេជ៖ 

អរលរ ាីនងិកឡី 

២៦.ីរន�កសង និងអិវឌ្នរធនជនំន�សស 

  េលំ្រិផ�ន្រនរេបយុកយព យិងសយុក�រមល�្ រនព នលេលំយតរេជយងសំកា រពរនយករត

ួនិនឹយស៍ងររ េសនេនិមកេនរំមន្េងនរយុិចឲក យិសងរររន្មេ្រយំ េបឿយេលឿយ នលផ�នេលំរាលបេ យមំ

េកុនងេលំ្រនិសិ�យ ររួទងំខងនេិធេ់ស� រេមកនេេស យិងមំេកុេ�េំ េហំយេនំរ្សរិរយួយងកររន្

មេ្រយំនយរស� ្រេេសេរន�ុងតំរយ ិយិងពិួពេលន។ 

 - រយ�េលំននរយសិេាលករក៍ «តររិសំ្សរទិងំតសិា� » បររយនករធរយានលេទយព្យេសតររិ ំ

្រនរេបយសរ�រម នលផ�លិឱកសេសិំា� នលិនុសរ យិងយុនបយនរយុិទងំតសិ្យេេួលករតររិ ំ

រាលបេ យន�ុង្រព�យទ យិងករតររិេំ្ក្រព�យទ។ ករតយុនត�យេ៍ាលករក៍េយុ្តមនផ្រយ� រយិងករតររិរំយ

សិករេស�ំ ិតិ ករតររិតំំព្្រនត�ិេ់ស� ករតររិនំរម�រម សយ�ិយព ករេារពសិេទិ យិងេសមន�្នថថារ

ររសិរយុសក ករេារពេាលករក៍េសរយ្ព្រិ�ិរេតយឲ យិងយុត�ិ�រមសងររ ករ្រឆងំយងតំេពំហិ

ង្ ករ្រយុេទ្ រឆងំយងករេ្រំ្្សិេ្គងេញផយ យិងករេរងំេតំង្ររិារយព។ 

 - រយ�បំរញុករនេងេលេរៀយចឲនលិួារ ិ កតរិយកយករមំសយររសិសបរបិសិសក រេងអំយថនកិមំ

សយស្សរិ្ ុេក យសិន្ ព្បយ្មរេ្ងផយចឲនលិ្រេិ្នយង ព្ងងតេយ�នសិបេ យ រផុំសម

លរិតិ យិងព្ងន្ករមាលររួព្នសិ�យនបយ ្ពរទងំននាតួនិនឹយរ៍រេនរំមត្ួនិនឹយន៍សិ�យតររិ។ំ 

 - រយ�នេងតយុនេិធល�យចឲ្យ្រឃំុិ នលេនរយិទយសិយតយុនេិធល�យ យងិខតិខចំឲសយតយុនេិធល�

យេ្មំយិងរយួ េនន�ុងឃំុ�ំនលសយសិសកេ្មំយ្សរបរួារេិ់ស�។ 

 - រេងអំយុកយព យងិ្រសិេទយពនយេសតររិេំន្រនិ្រតិសិន្ យិងកររក�ុ ុរស� លរេមកនេេសយិ
ងរុខបំរញទងំន�ុង្ុ េក យរនេ ទងំ្ុេក យនបយ ចឲ្សរបរន្រតិស�ងបិរតយ�រិតិ យិងត្រមនក

រតួនិនឹយរ៍រសិ្រេេស បររយនករព្ងងករបររក�ុ ុរស� ល យងិន ិ្ នតករ្មរេ្ងផយ ករនលំល�

នរិន�ិ្សិន្ ករេ�េំត�ិករនមិក យិងព្ងងសរតកយព្រិ្ ង ករេលំនេនមតិ�្មរេ្ងផយន�ុងកររេងអំយ

សរតកយព្មរេ្ងផយ ករព្ងងុកយពន�ុងករ្រនងរ�ករនិ្រតិសិន្យ្រយួ ករសិន្យេររ

េេសនលចំ្ ម ិករនលរ�លនខកណ នយករសិន្ កររេងអំយរស័ល�យ រយៃ្រពិេេ�យ ៍យិងកររេងអំ
យករផរតផិរងសិសម រនសិន្ិេនំរ។ 

 - រយ�តួនិនឹយេ៍ក យ យងិនេងសរតកយពររសិរ់យ�្តររិ ំេបយរយ�ករនេងម្រ ិយងិលិខិតរេបេ យរ

រនលពនពិ�យទនសិ�យតររិ ំព្ងងរមរសរយ�យទករបរ យងិរក�ុ ុរស� លបរំញនលិរ់យ�្តររិសំំេគតួិ
្លនិមកល�េន្ារិ� ន។ិ 
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២៧.ីរន�អិវឌ្នរវសិងាកឡី 

  ររួទងំន្ីបយពិករទងំេន� និិ តិ យងិ� នេិ្ករិតិចឲសយកររន្មេ្រយំ ្សរិរយួយងកររន្

មេ្រយំនយនសិ�យន្ី ន�ុងតរំយេិបយព្ងងករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យិតិតួនិនឹយន៍សិ�យតររិកំយ យិង

ន្ីចឲសយ្រសិេទយពខយសិ សំេគររួមំកននលិករេលំននរយសិសុខយព្រិបយ ព្ងងេររ្យព យិង

េ្តផរលនកនសរមត�ិចឲ្យល�េនំរមម្ាលររួ យិងេេួលេរៀរមំ្ពត�កិរក៍ន្ី �ំិលនកនតយ�រិតរិរ

េនេពលខងរុខនាមិ អេល យេហររិេនំរ។ 

២៨. ស�ខិបម 

 -  រយ�យនមតិ�េុនបនតិួនិនឹយន៍សិ�យតររិសុំខួិ្ ល សំេគេ�េំចឲកយិត្រេសំរេនំងយានសុខយព្រិប

យនលិរាលបេ យយុរយួនយករតួនិនឹយ�៍យធយរយុសក យិងករតួនិនឹយស៍ងររ េសនេនិមក បររយន

ករផ�លិេសសុខួិ្ ល្រនរេបយ្រសិេទយព ុកយព សរ�រម យិងសយមរ្យពនលិ្រិបយេា

េជ ពិេសស្រិបយ្ន្្នបយរងេ្ាុ យិង្រិបយរសិេនបយរេ។ 

 -  ករខិតខកំតរយកយចឲ្យិតតិររសយានករេ ររិរសិសបទរន យិងនុសរ កតរិយកយករៃ ឺយិងេ

រេិបយេរបរលឺងយងបររឺយិលងរុនំរ ា ្ពរទងំករព្ងង យិងព្ងនយាន្រព�យទសុខួិ្ លចឲកយិត្រ

េសំរេនំង។ េនរំមស្េ្រមេាលេគេយុ របរបេ ួិ្ លរយ�េផ� តករយនមិត�េុនបនបិំរញុតយុនត�ចឲសយ

្រសិេទយពខយសិេលំរស� នរិន�ិ្សំខយិ ររួសយ៖ (១).នរិន�ិ្សុខយពរយ�ពាប សុខយពសប 

ទរនយិងនុសរ អំររារតករម យងិករតររិសុំខយព ន�ុងខិតខរំេងអំយត្ប្រនក� រនិយករផ�លិេលំ�  ំ  

របអ រ្ររិុខ យិងា នេំិងនលិនុសរ ររួទងំកររ�កាលា នេំិងថិ្ យិងករេរេិអ តរិយិចឲេនំតសយ     

តេជេេៀតេនបរនឺ់�� ល យងិបរេឺតបកុសេលំទរន (២). នរិន�ិ្្រយុេទ យិងបរលឺង ិពិេសសបរឺ
េតនស៍ រេរង ្ីយចញិ ្យី រ យងិបររឺយិលងរុនំរ ា ន�ុងេរុខិតខំលុររំ្តបិរឺ្ យីចញិចឲ្យទំ

ង្សីងេន្តរឆ� ២ំ០២៥ ្ពរទងំយនមិត�េុនបនពិធ្លត�នេ្រំ្្សិេរធតុេញផយ យិង (៣). 

នរិន�ិ្ព្ងង យិងព្ងន្រព�យទសុខួិ្ លេន្រិ� និ្ រនរេបយន ិិ � ប្នន។ 

 -  រយ�ព្ង្ននេិលយពនយសុខួិ្ លេរធកនចឲកយិតខិតបិត្រិបយ េបយរយ�ព្ងនេហបេ រមរ

សរយ�យ�រារន �យ�នយនសិ�យេយុ នាមិករសងតិាររយៃ្រេពេឲរង�ន រកណ លសុខយព រាុស�ិសុខយព យិងរេងអំ
តរយៃររិងចិចំឲ្យេ្មំយថរេេៀត ព្ងនសនរិយពមុុផ�លិេសសុខយពបរួារឃំុិ ព្ងងយយ�ករ

េលំនលងកររងនិថេសពយិិតឲ យងិពធ្លបរសឺ្សរិ្ រិបយ្ន្្ន បររយនករព្ងនរាលយិ�ិ
សរ�រម កររងនិថបួល ្រព�យទធររា ររិងសុខយពបរសហរយ ៍យងិរររសយ�ិសុខសងររ។ 

 -  ព្ងងករផរតផិរងឱិសថចឲ្យនលិេាលេគ បររររនកំតនិ�ុងថនកិ្រចឆំ�  ំ ្ពរទងំរេងអយំករនយិិ
េយេលំងរនរក៍ររកិ រេពេឲ យិងរេមកនន ិិ � េំេយរំេនរយៃ្ររង�ន� និិិ តិ យិងេខត�។ 

 -  ព្ងងសរតកយពបំរញ យិង្នរស្ល�រមន ិិ � ប្ននររសិរ់យ�្រុរលិនសុខួិ្ ល្រិិ យិ� ន ិ េនំរមផ្�

លិេសបាយ្រិបយ្រនរេបយយពនថថ�ារ រនទិន ិយនមិត�េុនបន ិយិងពធ្លត�នបរឺ្ ររិារេបយ

ាិយករេរសំេតំង។ 
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 -  រយ�ព្ងងករ្រិ្ ងនសិ�យនបយ េនំរម ្យេជនលិករលុររំ្តឱិសថនងក យ េសនបយខុ

សម្រ ិយិងធរករ្រនរអប្នននរិេសឱសថ យិងេសសុខយពចឲ្រ្ពត�េជេ្ករលនខកណ ម្រិ

។ 

 -  រយ�េលំននរយសិករមាលររួររសិសហរយ ៍ យងិយពិននារងនសិ�យេធរកន យងិនសិ�យនបយេនំ
រមរ្េងអំយករនយិិេយន�ុងនសិ�យសុខួិ្ ល ទងំផ�នេហបេ រមរសរយ�យទ �យធយរយុសក ករផ�លិេស

សុខយព យិងករបរ្េន្ិនិេនំរ ្ពរទងំររួមំកនព្ងងតយ�ររយសុ៍ខយពេធរកន។ 

២៩. យរងរីនិងរ�� រ �្ មវិាជ ីវៈ 

-   រយ�តួនិនឹយក៍របរ យងិរក�ុ ុរស� លន ិិ � ប្នន នលត្រងេិិសេលំករេ�េំចឲ្រិបយសយករបរេ�េំ 

សយរុខរររសរររឲ ្តរ្តមន យិងនថថារ ករករពរសិេទិ យិងផល្រេយបយ៍្ សរម្ររិរសិយិេយបន 

យិងនរនិរ យិេយបិត ្ពរទងំករនេង យិងេលំននរយសិសរតកយពរេមកនេេស យងិន ិិ � ប្ននចឲរន្មេ្រំ
យ្សរបររេបេ យតយ�រិតិ។ 

-  រយ�េលំននរយសិលនខកណ ករបរចឲ្យកយិត្រេសំរេនំង េបយព្ងងករតយុនត�យម៍្រ ិស�្ពក្របរ

រេបេ យតិយុត�ិររ យងិតយុសប� តយ�រិតិខងករបរ។ 

- រយ�ព្ងងករតយុនត�យេ៍សរយ្ពសហប្ព យងិតងរករន ិិ � ប្នន ្រឆងំករេរសំេតំងសហប្ព យិងតងរករន ិិ �

ប្នន បំរញុករនេងម្រ ិស�្ព្សហប្ព យងិម្រសិ�្ពក្ររេងអំតតុលករបរ។ 

-  ព្ងនសុខនុរយ្យនរិន�ុងេរំនេិំយងន ិិ � ប្នន រងនរិនរ យិេយបិត យិងយិេយបន ្ពរទងំព្ងង្រព�

យទសុខយព យងិសុនតកិយពករបរេនបរសហ្ាស យិង្ុេក យររចឲ្យល�្ រេសំរ។ 

- រយ�ករបរំុញតំេនំង្្នៃិ�ួល ករផ�លិ្្នងិរតករម យងិ្្នតិតក្រេយបយរ៍រនលិនរិនរ យិេយ

បិត។ 

-  ខិតខំេ�េំចឲសយតុលឲយពរងត្រមនករ យិងករផរតផិរងេិនន�ុងេ្ផ្រពលនរ។ិ 

-  យនមិត�េុនបនេិរេិអ តកិរេ្រំ្្សិពលនរិនុសរេ្ករអយុនំកតេិនបរសហ្ាស។ 

-  េរៀរមំេាលយេយ្យិតិ ស�្ព្រុខរររ យងិករបរ ្សរេជយងករននិឹយន៍យសងររ េសនេនិមក។ 

- ព្ងង្រព�យទផកពេផ្យ យិងយយ�ករេសរនករបរេ�េំ ្សរម្រសិ្សរពិលនរនិរយុិ ទងំេនន�ុង្រ

េេស យិងេ្ក្រេេស។ េយៃរេយុ យនមិត�េុនបនរិន្តុលឲយពនស ងំពលនរសិ្សរេិ្ផ្រករបរ

ន�ុង្សីន។ 

- រេងអំយករករពរពលនរខិរ នល្តមន្យរ��ា យេជេ�េំករេនររេេស េយៃរយងករ្រិ្ ងនស ងំពល

នរររេេស នលេ�េំករេនន�ុង្ពុរិសម្ននរយុិ ្សរបរម្រិិ តិ យិងេាលករក៍ សសហរ

កនរិររសិសសរអេល យ។ 

- បំរញុករតយុនត�យម៍្រ ិ ស�្ព្រររសយ�ិសុខសងររស្សរបិយទងំីយនលសកិតេនេ្ករម្រ ិ ស�្ព្
ករបរ ន�ុងេរុររួសយ កររយ�ព្ងង យិងព្ងនរររធររា ររិងំយិួ�យករបរចឲ្យ្រនក� រេិា

ទងំ្រេេស ករបនចិឲនំេកំរកររររធររា ររិងំយិួ�យករបរចឲ្យ្រនក� រេិាទងំ្រេេស
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ករបនចិឲនំេកំរកររររេេ�យយិនត�យស៍្សរនិរិនរ យិេយបិតន�ុងនសិ�យនបយចឲេេលួ្យរររ

្្នេិេ�យយិនត�យន៍ាមរ់យ�រ្បករនរ ចរពិ្ឆ� ២ំ០១៥។ 

-  រយ�តួនិនឹយ�៍យធយរយុសកេលំផ�នរេមកនេេស ចឲេលំយតរេជយងសំកា រពរនយករតួនិនឹយស៍ងររេស

នេនមិក េបយបំរញុករតររិ ំ យិងរក�ុ ុរស� លរេមកនេេស យិងន ិិ � ប្នន ្រនរេបយុកយព្រសិេទ

យព យិង្សរបរត្រមនេ្ផ្រករបរ។ 

-  ព្ង្នរស� លនខកណ តយុេ្ាុ្រិបយ ិពិេសស្សទរយុិនន �យឱឲ្យេេលួកររក�ុ ុរស� លបំ

រញរយនេពលខ្ ឬរ�ឲរ្រនរេបយសរ�រមបរ្ររិារយព េនំរមស្យលេទយពរេងអំតរខុរររេបយ

ខួយង ឬរនករបរេ�េំេនបរេរងម្ន សហ្ាស ករបេ យររ ឬេជេ�េំករេបយ្សរម្រេិន

េ្ក្រេេស។ 

-  េផ� តករយនមិត�េុនបនេិលំករសំររសំរលួចឲស្ុមបេ នាិ�  រងនសិ�យតររិ ំ យិងនសិ�យរក�ុ ុរស� ល 

រេមកនេេស យិងន ិិ � ប្នន។ 

-  បំរញុករនេង្ុេក យតររិរំក�ុ ុរស� លរេមកនេេស យិងន ិិ � ប្ននចឲសយេន្រេិខត� នលអមផ�

លិកររក�ុ ុរស� លេនបរសហរយ ៍្ពរទងំររួមំកននលិេិសេគ «ួាររិយួ/ផលិតផលរយួ»។ 

-  ព្ងនលេទយពរេងអំតតេយ�សិនបេ យេនបរ្ុេក យតររិ ំយិងរក�ុ ុរស� លរេមកនេេស យិងន ិិ � ប្នន 

ស្សរសិិសក យិសិកត សិក ករនលសយលំេនឆ យេ� នេិន។ 

-  េលំនេនមិត�ករមាលររួនយនសិ�យនបយ យងិតងរកររយិរយរបេ ួិ្ ល ន�ុងករព្ងននរនិ�ិរ្ក�ុ ុរស�

លន ិិ � ប្នន យិងរេមកនេេសសរ្សរចឲកយិតសយនេិលយព  េលំយតរេជយងត្រមនករសងររ។ 

៣០. វរ្ធំ័ ា�នឿីសសន 

-  រយ�ករេលំននរយសិករតួរិនក យិងតួនិនឹយន៍រម�រម�រិិតិ េនំរម្ថរន្ករពរេរតិនួកណ នរម�រមិ ត ិ

ទងំរារិយ យិងចឲសកិតេសករងនិងកយារតងេង រេងអំតផលិតផលនរម�រមចឲ្យកយិតេ្មំយ េហំយមាលររួ

សនរិយពន�ុងករតួនិនឹយេ៍សនេនិមកិត ិ យិងនលរ�ប្នយព្រិបយ ្សរបរតតកយ�យនរម�រមិ េសនេ

និមក។ 

- រយ�េផ� តេលំសនរិយពសំខយិិអេិយព ឺករថរន្ យិងតួនិនឹយត៍ំរយេិរតិនួកណ  ចឲសយយិរយ�រ

យព ករថទ ំ យិងករតួរិនក្្េេររុកររ ករបំរញុចឲនរយុិក យិរប្រកណ លរយួនយករ

ផកពេផ្យសិលមន េសកយយ្យព ករផកពេផ្យផលិតផលសាយរារ យិងសិលមនសិរមនរ ិ ករព្ងន 

សនរិយពនរម�រមេលំ្របិរំញ យិងករខិតខំព្ងន្េផ្្រនរម�រមចឲកយិតលាតលសិ ទងំន�ុង្រេេ

ស យិងេ្ក្រេេសនលយងបំរញុថរេេៀតនលិផលិតផលនរម�រមខិរ។ 

- រេងអំយករបរតររិ ំ ពិេសសករតររិ ំ្សទរយុិនបយ យិងនុសរចឲយលិនងម្រតិពំ្តនរនកនេិសសនេិល

នយនរម�រម ្រនពក្ យងិេំេយៀរេស រិខិរនលិតត�សប� កររសិិតិ េហំយមាលររួថរន្ 

េលំនតំេនំងតួនិនឹយន៍រម�រមិ តិ យិងកតរិយកយឥេទិពលនរម�រមនបិ�សយពរ្រេេស។ 

-  រេងអំយករផ សិរ�ារសនរិយពនរម�រមសិលមន ិរយួរស� ្រេេសិតិេនំរមស្យ�យិព សុខនុរយ្យនរ ិ

យិងករតួនិនឹយ។៍ 



 

66 
 

-  ថរន្ យិងតួនិនឹយន៍រម�រម ្រនពក្ េំេយៀរេស រលិ� យងិយេររសិរងរ�ាយបយិតិេនំរយតិម។ 

- រយ�េារពេសរយ្ពខងបំេយឿ យិងេសរេលំនសៃួយ្ពុពុេទេសរនលិេសរររសិរនេ 

ិពិេសសកររយ�ព្ងងពុេទនិសិន្េន្រនិ្រតិ ករេ្ុពុរយផ្យរយរ្ ន្ក នមួយម្ររិរ យិងនមិក

្រតិរតិ��រិនយិ�យ េយៃរេយុ ាំ្ េសនរិយពនយេសរេផកងេេៀតន�ុងសងររ។ 

-  ព្ងងសុខនុរយ្យនរិ រងេសយិននយ្រេិសរ ្រឆងំករេរសំេតំង រងមនន�ុងមំេសរ្រិ

បយនលរស� លរនព្យពខុសា� ខងេសរ សំេគ្រក យសក� យុពលររសិេសរទងំតសិ 

េជិនស ងំបំរញុករតួនិនឹយស៍ងររ-េសនេនិមក ព្ងងសយ�ិយព ថរន្្រនពក្ិត ិ យិងេលំននរយសិត

នរស្ល�រម។ 

- រងំេអ តកិរយនេសរេជេ�េំអប្ននរិ យិងរងអិនរិតិ�េសរ។ 

៣១. សង�ំ កចិចីអតីតា�លទនីនិងា�វនីតសិំ្ទ 

-  រយ�តួនិនឹយន៍សិ�យសងររនិមក តត្តយុេទបយ យិងយុនយ្តសិរមទចឲកយិតសយនេិលយពេាលំេាលយ 

ររួមំកនេ�េំចឲសុខុសលយពររសិ្រិបយសយេក យយពកយិត្រេសំរេនំង េបយសយេសសងររ

និមក្រិ្ ាយសិ្សរបិួយ បយរងេ្ាុ យិងបយបយរងេ្ាុ្រិ្ រេួេ សយ្រព�យទសយ�ិសុខសងរររ ង 

ស ំយិងេាលំេាលយស្សរធិររា ររិងមំេពុំយិួ�យសងររិយេហតុ េហំយេ�េំចឲេសសងររនិមក

កយិតេនេនៀន្រិបយ ្ពរទងំសយករមាលររួនកសនរិព្្រិបយ។ 

- បំរញុកររេងអំយតយ�ររយស៍ងររនិមក េនំរមប្ួយ ្រិបយ្ន្្នបយរងេ្ាុ យងិបួយ បយរងេ្ាុ

រហយ�រយេផកង បររយនករេលំនរយសិសយ�ិសុខេសមផង រយ�ព្ងង យិងព្ងននរិន�ិ្សេ់បរ ុររៃ យសិ

្សរិ្ រិបយ្ន្្នបយរងេ្ាុ េរេិអ តេុិរតយព យងិករេ�េំមំសន្សីនេបយ្រថុយ្រយ។ 

- ព្ងងនរិន�ិេ្បុ្េយរប� បយតរ បំរញុករ្រយុេទ្រឆងំករបួញនាររយុសក យិងករបួយ បយរង

េ្ាុេបយតំេពំបួញនាររយុសក យនមិត�េុនបនងិតួនិនឹយស៍ហរយ៍្ រិបយ្ន្្នចឲ្យេេលួកល

យុនត�យពស្សរិនលរ�ប្នយព។ 

 -  ខិតខំរេងអតំ្រព�យទសយ�ិសុខសងររចឲ្យេាលំេាលយ ្រនក� រិ្ រិ្ សទរិ្ រិបយ យិង្ររិបជបេ

យ េ�េំិស�ាលនយសំសញិសុនតកិយពសងររ យិងបំរញុករតយុរ�តម្រ ិស�្ព្រររសយ�ិសុខសងររសំររិ្ រ

ិបយនរយុិ។ 

- េលំននរយសិករតយុនត�យក៍របរយុនយ្តិសរមទ យិងករតយុនត�យន៍រិន�ិ្យុត�ិ�រមតយត្បិយ បររយនករ 

ព្ងង យងិករពធ្លេ� រយ្តិសរមទស្សរបិួយ បយរងេ្ាុ នលេ្រំ្្សិេរធតុេញផយបររ

កណ ល ្ពរិរយួេរុ េលំនេនមតិ�ករពធ្ល យិងេ� រយត្ិសរមទបយរងេ្ាុនលេ្រំ្្សិរំពយ

េរធតុេញផយេនបរសហរយ។៍ 

-  រយ�តយុនត�េាលយេយ្យិតិ មំេពុបយពិករ បំរញុនិមកករពរេលំននរយសិសុខុសលយពបយពិករ 

បរតយុសប� តងរករសហ្រិិតិ ស�្ព្សិេិទបយពិករ យិងករតយុនត�យម៍្រ ិស�្ពន្ិមកករពរេលំននំព

សិសិេិទបយពិករ ផ�លិេសេ� រលេទយពពលនរ ិ េបយរយិរងនិថស្សរបិយពិករ្ន្្ន ព្ងនេស
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សហរយ ៍តយុនត�េាលយេយ្យងរតករមបយពិករ្ន្្នបរសហរយ ៍យិងរេងអំយករមាលររួររសិបយ

ពិករន�ុង្រសិនរិយព។ 

- រយ�តយុនត�េាលយេយ្យិតិស្សររិយុសកចសិ េបយយនមិត�េុនបនបិំរញុករតយុនត�យន៍រិន�ិ ្

តួនិនឹយរ៍យុសកចសិបរសហរយ ៍ យិងនរិន�ិ្ថទរំយុសកចសិបរ្ទេរចឲកយិត្រេសំរ 

ព្ងងសនរិយពសហរយរ៍យុសកចសិេនបរឃំុ-សបអ ត ិ េលំនេនមិត�មំេពុកររេងអំតនរិន�ិ្រយុ

សក�រមររ េនំរមប្ួយ នលិបយចសិបរ បំរញុករេរៀរម ំយិងនំេកំរករេសបយចសិបរេនំរមរ្ក�ុ ុរ

ស� លយ� នបិរផ�លិេសថទចំសិបរ។ 

- រយ�តយុនត�េាលយេយ្យិតិ មំេពុតត្តយុេទបយ យងិតត្តរ្យ្�របករស្ុនលិចឲកយិតសយ

្រសិេទយព បររយនករតយុនត�យេ៍ាលយេយ្យរនេ េេួលរយៃុនរងិ្ ្ននិយិទយ៦%នយ្្នេិរៀន

តកបួសរ់យ�្របករស្ុនលិស្សរិ្ េ្េងេិរីិតិសយ�សុិខសងររ ស្សររិ់យ�្របករស្ុនលិ យិងរនេ 

រងិ្ ្ននិយិទយបរករនកំត ិបួសនងនស ងំ្របរអិន�ុស្សរិ្ េ្េងេិរីិតិតត្តយុេទបយ។ 

- ព្ងងេរីិតិសយ�ិសុខសងររស្សររិ់យ�្របករស្ុនលិ េរីិតិស្សរតិត្តយុេទបយ យិងរាលយិ
�ិបយពិករ ិ្ុេក យេធរកនរនេ្ល នលសយលនកនហិរ�� នតកុ រយិរយ�រារិ្ុេក យ

េេ�យស្សរផិ�លិេសសយ�ិសុខសងររផង យងិតយុនត�យុេទេ់ស�ិ តិនយហិរ�� នតកុផង។ 

- រយ�តយុនត�េាលយេយ្យផ�លិសរមទយន្សងររនិមក នេងលំេនបេ យបាយនងនស ងំ្របរអិន�ុ 

យិង្ទេរនលសយត្រមនករពិត្្នន ្ពរទងំរេងអតំំេរងិេ្មំយថរេេៀត េនរំម្នលរ�ប្នយព

េយ�យិ យិងតត្តយុេទបយ។ 

- ព្ងងយពិននាិរយួតងរកររយិរយរបេ ួិ្ លិតិ យិងតយ�រិតិ ្ពរទងំសរមុរសបយេនំរមព្្ងន

េិរតេ្ររ្�រមេនន�ុងសងររ េនៀងរ្រួព�យធយថនកិ សសម រនរេមកនេេសសំរររិេំរចំឲសំកា រពរ

នយករបរសងររនមិក យិងករបួយ នលិបយ្ន្្នបយរងេ្ាុ។ 

៣២.ីស�ីី នងិក�មរ 

-  រយ�ព្ងងេក យយព យងិតរួេ្នកសំខយរិរសិ់ស�្ន�ុងសងររ េលំនសៃួយស្ល�រម យងិតនរររសិ់ស�្ខិរ 

លុររំ្តរិលិេសកយនេរលំ្េលតួរេ្ររសិ់ស�្ សំេគេជេលំននរយសិករមាលរារររសិ់ស�្ចឲកយេិា

លំេាលយ យិងខ ងំក ថរេេៀតេនន�ុងករនេងករពរសតុួារ។ិ 

-  រយ�េលំននរយសិសរ�រមេយយន�រ បំរញុយពតងអិមររសិ់ស�្ន�ុងេសនេនិមក េបយបំរញុកររក�ុ ុ 

រស� លរពំនរិរំាយបំរញរេមកនេេស យិងផ�លិកលយុយពនលិ់ស�្ ន�ុងករព្ងងរុខរររ រេងអយំ

មំកា ល យិងនេងសហ្ិយយព រេងអំយឱកសេរៀយសា្តស្សរិ់ ស�្ យិងេនិង្ស្ ពេិសសេនន្រតិរ

�ឲរសិន្េុតិយួារ ិយិងងត�រសិន្។ 

-  ព្ងងលេទយព ន�ុងករេេលួ្យេសសុខួិ្ ល្រនរេបយុកយពស្សរិ់ ស�្ យិង្ស្ ិពិេស

សេនតំរយបិយរេ។ 

-  បំរញុនរិន�ិ្តររិស្ំល�រមសងររ តនរ់ស�្ យិង្ទេរខិរ សំេគព្ងននរម�រមតហង្ ករនេង្ទេរ

យិងសហរយ៍្ រនរេបយសុួរងរល។ 
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-  ព្ងងករតយុនត�យម៍្រ ិស�្ពក្រេរេិអ តតិំេពំហង្ន�ុង្ទេរ យិងនិមកករពរបយរងេ្ាុ យិងម្រសិ�្
ព្ករបួញនាររយុសក យិងករេ�េំអប្ននរិផានេួេ ពិេសសករតយុនត�យ៍ផយករិតិ ស�្ព្ករេរេិអ តតិំេពំ
ហង្េលំ់ស�្េនំរមលុ្ររំ្តយិានឥរយិរថតំេពំហង្េលំ់ស�្។ 

- រយ�រេងអំយសសស្តករមាលររួររសិ់ស�្ចឲ្យកយិតេ្មំយេនំង ន�ុងេក រ�យិតិ្រិិ យិ� ន ិ េនំរម្
ចឲ់ស�្្យមាលកយិតសនរ ិ ន�ុងករេ�េំេសមន�្សេ្រមររ នកនាមិន�ុងករនេងផយករតួនិនឹយ ៍

យិងតួិ្ លនិមកទងំេន� និិ តិ យិង� នេិ្ករិត។ិ 

- រយ�ផ�លិអេិយពេលំករតួនិនឹយសុ៍ខុសលយពនុសរចឲកយិត្រេសំរ េបយបំរញុករផកពេផ្យ យិងត

យុនត�យា ងហតិមិតយិានតយុសប� តយ�រិតិ ស�្ព្សិេទនុសរ ពិេសសធរចឲនុសរ្យេេលួពិត្្ននយាន

សិេទិិរាលបេ យទងំរយួររសិនុសរ «ឺសិេិទរសិរយសយប្នតិ សិេិទេេួល្យករតួនិនឹយ ៍ សិេិទេេលួ្

យករករពរ យិងសិេទិមាលររួររសិនុសរ។ 

- រយ�ខិតខំសេ្រមយានេាលេគតួនិនឹយស៍ហសកនតករររសិនរយុិ នលពនពិ�យទយងនុសរ បររយនករព

្ងងករតយុនត�យយ៍េយ្យថទបំំយួសមំេពុនុសរ ករថទនុំសរបរ្ទេរ យងិសហរយ ៍កររេងអំ
យករ្រិ្ ង យងិុកនយករថទនុំសរេនបររកណ ល ទងំរកណ លរនេ យងិរកណ លនយតងរកររយិរ

យរបេ ួិ្ ល ករតយុនត�យរ៍ុងសា តយិានតយុសប� តយ�រិត ិ យិងម្រិិ �រសយេនំរមរ្ន្ទេរល�ស្សរនុិ

សរេនន�ុង្រេេស យិងតយ�រ្រេេស រងំេអ តកិរេ�េំអប្ននរិបរ្ររិារយព។ 

៣៣. ា�វន 

- រយ�បំរញុករតួនិនឹយយុ៍នបយចឲសយកររន្មេ្រយំ្រិផ�ន ទងំខងមំេកុនង មំេកុេ�េ ំសុខយពក

យសរមទយ យិងសយស្ល�រមរសិេននថថ�ារ េមៀសផុតព្តំេពំត្យរុខ យិងតំេពំហង្ េហំយេរ� ិ ៃ�ុ

ន�ុងកររំេពញរលិយរនិមកររសិខួយ បររយន(១).កររយ�ករេលំននរយសិករតររិ ំយិងរក�ុ ុរស� លរុខ

បំរញន ិិ � ប្នន មំេកុនងនេិធេ់ស� រេមកនេេស យិងនរិន�ិ្រកិំយប្នតិនលិយុនបយ ពិេសសយុនបយ

រយិសានសយលេទយព យុនបយបយរងេ្ាុ យិងយុនបយពកិរចឲសយសរតកយព យងិកលយុនត�យពយងិន�ុ
ងកររេងអំតរុខរររ ឬសេងរនករបរេ�េំន�ុងេ្ផ្រពលនរិ នលនំពុងតសយកររន្មេ្រយំ (២).កររេងអំ
យករតររិ ំករថទ ំយិងផ�លិេសសុខយព្រនរេបយុកយព យិងសរ�រមនលិយុនបយ ព្ងងសនរិ

យពសិលមន ន្ី ករនរ្យ�ស្សរយុិនបយសំេគព្ងងកយសរមទយ សុខយព យិង េររ្យពន�ុង

បួរយុនបយ យុនររ ្ (៣). កររយ�ករពរសយ�ិសុខ សុនតកិយព យិងយុត�ិ�រមស្សរយុិនបយយនមិត�េុនបនិ

រ�កា លតរំានករររសិយុនបយ េជន�ុងផយករតួនិនឹយ៍្ រនិ្រតិ ព្ងងកររក�ុ ុរស� លយពិត�

នននរ ំ យិងបំរញុករតយុនត�យ៍ិ បំំយយានេិសេគយុនយនារយ្យនរ ិ ន�ុងផ�លិករេេួលខុស្តមនេន្

រលំិបរិ� នយុិនបយ េនំរមច្ឲយុនបយកយិតព្ងនយានឱកស យិងសរតកយពររសិខួយន�ុងករតួនិនឹយ៍្ រ

េេស។ (៤). ករេលំនេនមតិ� ព្ងងមលរសិ�្មិត�ររសិយុនបយមាលររួន�ុងសនរិយពនេងយុត�ិ�រម

ន�ុងសងររ ករេរេិអ តិ្ តុយពតសនរិបរសហរយ ៍យិងសនរយិពេផកងេេៀត េនំរមរ្េ្រផំល្រ

េយបយ៍្ រិបយេនបររាលបេ យ នកនាមផល្រេយបយេ៍ធរកន (៥). ករបំរញុមលរកយរេិទេន

បរេលរឋរសិន្ តយុនេិធល�យ យិងនេិធល�យេនរំមរ្រួមំកនរងអលនកនចឲសសបិនកយរេិទ្

ររិារក យិពលរនេ នលសយកររន្មេ្រយំេពញេលញ ទងំកយសរមទ មំេកុនង យិងរប� េិរត្ 
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សយករេេួលខុស្តមនមំេពុខួយង មំេពុ្ទេរ យិងសងររ េហំយមាលររួន�ុងសនរិយពររ

នលផ�លិ្រេយបយន៍លិសហរយ ៍ សងររិតិ យិងតយ�រិតិ (៦). ករបំរញុមលរយុនបយកន

្េ្នហរ េនំរមព្្ងង យិងព្ងនេិរតរ្យុសក�រមចឲ្យេាលំេាលយន�ុងរំបយ បរេាលករក៍

ររសិកន្េ្នហរ យិងតនឹមយៃ្នហរតយ�រិតិ ្ពរទងំមាលររួន�ុងសនរិយពររ នាមិករតររិ ំ

យុនបយ តររិរំប� សុខយព តំព្សុនតកិយព មរមរក៍ យិងកររន្តររ�យេនបររាលបេ យិេនំរ។ 
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• លែំងលសានួររ�មលពិនន��មេមលទរម ៃនយររា�ពព/អន�វត�នរ�គមន�េបា
ំិនមនសយចនករចចសលកសលររសលរររដ បិម 

 

�វលិយមច សល�ឆា ត 

ស�ពី ី

យររ�មលពិនន��មេមលទរមៃនយររា�ពព/អន�វត�នរ�គមន�េបា 

ររសលរររដ បិមនីតយិមលី៥ៃនរដដសភ (ឆា ាលី៣) 

លែំងលសាួរសែមរលយររ�មល 

សារេ�េំករយតនរេបយបនពិិយៃុព្េលខ១ នលិ៥ េលំមកុំមយរ្យួ 

១= រយិេពញមតិ�ទលិតេេុ ឬេពញមិត�តិមតមួ (០-២០%) ២= េពញមិត�ខុ  (២១%-៤០%), 

៣= េពញមិត�រ�ឲរ ឬេពញមិត�ពននិស� ល (៤១%-៦០%) ៤= េពញមិត�េ្មំយ (៦១%-៨០%), 

៥= េពញមិត�េសៃំរតទងំ្សីង ឬេពញមិត�ទងំ្សីង (៨១%-១០០%) 

កែំងសាួររ�មលពិនន��មេអន�វត�នរ 

កំមវធិីន�េបាររសលរររដ ិបមិត�ិលី៥ 

ំិនមនសយចនករចចសលកសលី និង�គមន�េបាស�ងងររ ួំ  

នសិ�យ៖ ករពរិត ិសយ�សុិខ យងិសស� រធិ� រេិធរកន 

១ េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបេ ួិ្ ល េលំករព្ងងនិមកករពរត�ិរេតយឲ

ិតិ យិងករចតិមងនងនំលំង្របរអិនុ�ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

ព្ងងនិមកករពត�ិរេតយឲិតិ នយ្ពុរិសម្ននរយុិេលំនយន្េាន នយេកុ នផៃន�ុងសរុ្េ តំរយិ

តយ� រ ិតំរយេិសនេនិមកផ� មរិុខ ខយងរិរ្តសរុ្េ យិងនយអកស។ 

២. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យ រន្សយ�ិសុខិតិ យិងសងររ យិងករេបុ្េយរប�

តេរ� ្រេនសយ៍ខុសម្ររិរសិរបេ ួិ្ លន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

ករពរសយ�ិសុខិតិ ្រឆងំបមខិតរលិតំេពំនលរេំជនលិ កររងអតសកិរយពយេយ្យ កររងអបេស ុ

្របរអិនុ�ិតិ ឬិរយួ្រេេសបិតខង យិងរយិតយុប� តចឲេ្រំ្្សិេនន្នរយុិ េនំរម្្ រឆងំយង្រេេស

បិតខង របអ របមិខតរយិចឲេនំតសយករំររ រំផិមរំផ ញ្េពឲសរមត�ិអយុប្នតិ ឬរហយ�រយនលរងអេនំ

ងេបយតំេពំេួរននរិ។ 

នសិ�យ៖ ករព្ងងរនេ្ លេធរកន នរិប្ករ យងិនសិហរប្ករ ករ្ពងផ�នម្រ ិ យងិ្រព�យទយុត��ិរម 

យងិករ្រឆងំតេំពពុំនរលួយ 

៣. េតំត�នេពញមិត�េលំកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យនេ្រងរិនេ្លេធរកន ឬេសនរិរនេ្ល
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េធរកនររសិរបេ ួិ្ លនរយុិន�ុងនំរតិសរយួ? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%    ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

េលំននរយសិនរម�រមេធរកន លយៃនសក សិករ ួន�្យព យិងរយសិករន ិិ � ប្ននររសិរ់យ�្របករ េនំរម្្រក យរ

នេ្លេធរកន េជិត�នផ�លិេសេធរកននកសយ្រសិេទយព យិងនលរេ្រំ្ រិបយ្យកយិតល�

្រេសំរេនំង។ 

៤. េតំត�នេពញមិត� កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លនរយុិ េលំនំកេ្រងនិរិប្ករ 

នសិហរប្ករេន� និេ្ករិតិនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

ព្ងងរនេ្ល� និេ្ករិតិ្រិ� ន ិ ្រិេក រ�យ យិង្រព�យទ្រិ្ ង រយ�តួនិនឹយ�៍យធយរយុសក ករ

េផៃររុខបរ យិង�យធយ ្ពរទងំ្រព�យទថនកិ ហិរ�� នតកុ យិង្េពឲសរមត�ិ។ 

៥. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លនរយុិ េលំករនេ្រងមិ្រ ិ យិង

្រព�យទយុត�ិ�រម ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%      ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

ប្រីញករេរៀរមំ្នរខ�កណ ម្រចិឲសយ្រសិេទយព យិងកយិតេេួល្យករេបឿេុនមិត� ្ពរទងំព្ងងសរ

តកយពរយិលេរ�ផងនយេក រ�យតុលករ នលិនក� នកសំខយនិយនំេកំរករព្ងងយ្តិរនេ កររងមនតំសមប

មពិ្ា�  ករេារពសិេទិរុរល យិងករធរយពយុត�ិ�រមស្សរិ្រិពលរនេេាេជ។ 

៦. េតំត�នេពញមិត�េលំរំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លនរយុិ 

េលំករ្រយុេទ្រឆងំយងតំេពំពុនរលួយ ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%       ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

ព្ងង យិងកររេងអំយ្រសិេទយពនយករតយុនត�នធិយករេលំនសៃួយទងំ៣ ឺករតររិេំនំរមច្ឲស� និ ទងំត�ន

េនំរមរ យិងត�នេេួលផលរយិ្រ្ពត�តំេពំពុនរលួយ កររបអ រេរេិអ តេិនំរមស្� និរយិអម្រ្ពត�តំេពំពុនរលួ

យ យិងកររ់បអ ររេេលំិលរ��ា យេជតុលករេនំរមច្ឲស� និរយិ លំ យ្រ្ពត�តំេពំពុនរលួយ។ 

នសិ�យ៖ ករតួនិនឹយេ៍សនេនមិក 

៧. េតំត�នេពញមិត�យងកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លនរយុិ េលំកររយ�រន្សកិរយព

សា ្នមេសនេនិមក យិងនំេកំយេសនេនិមកខយសិ្រនរេបយម្រយពន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០%     ៤. ៦១%-៨០%     ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�តយុនត�េាលយេយ្យសា ្នមេសនេនិមក យិងេាលយេយ្យហិរ�� នតកុេធរកនសរ្សរ រួផកយំងេា

លយេយ្យរារិយនតកុនក្រយ�ត�្រយង្រនរេបយ្រសិេទយព យិងរយ�ករខិតខំេ�េំពិពិ�នររិាលបេ យនំេកំយ

េសនេនិមក េបយៃរេលំរាលបេ យយព្រនួត្របងនយេសនេនិមកនរយុិ យិងករផ្រយ� រិេសនេនិមកនរយុិ ិរយួ

រស� ផលិតផលន�ុងតរំយ។ិ 

៨. េតំត�នេពញមិត�ន�ុងនំរតិស មំេពុកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល េលំករ្ររាល

ថនកិិតិ យិងផ�លិអេិយពមំសយេលំនសិ�យេសនេនិមក សងររនិមក េហបេ រមរសរយ�យទ កររេងអំយសរតកយព 

យិងករេលំននរយសិប្នយពររសិរ់យ�្ របករ យិងនងនស ងំ្របរអិនុ�?  
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១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%    ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�ខិតខបំ្រីញករ្ររាលថនកិិតិ ទងំមំកា លេរេពំពយទ យិងរយិរយេរេពំពយទចឲសយនំេកំយិេរៀងរ

លិឆ� ។ំ េយៃរេយុ ករ្រិ្ ងករ្ររាលមំកា ល យិងករចតិមងមំសយ្តមនេផ� តករយនមិត�េុនបនេិលំ

្រសិេទយព តស យព យិងកេយយឲយព ួរផកំិ រយួយងកររយ�យនមិត�េុនបនខិយសិិយិមកន�ុងករ្រិ

្ងរំកុលេធរកនចឲសកិតន�ុងលេទយព្េ្េងនិយេសនេនិមកិតិ។ 

៩. េតំត�នេពញមិត�ន�ុងនំរតិស មំេពុកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល េលំករតួនិនឹយ ៍

នសិ�យហិរ�� នតកុ េបយរន្សកិរយព្្និេរៀល យិងប្រីញករេ្រំ្្សិ្្និេរៀលេលំរាលបេ យសកិរយពតនរ

្្នេិរៀល យិងកតិរយកយករេ្រំ្្សិ្្និនុល រ? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

នេង្រព�យទហិរ�� នតកុរយួមំយួយនករ ងស ំសយករ្រិ្ ង យិងករ្តទតពិយិតឲសរ្សរ សយលនកន្រនួត្រ

បង យិងសសហរកនរិ ្ពរទងំសយតស យព យិង្រសិេទយព ិពិេសសផ�នេលំេាលករក៍េ្ផ្រ 

នលរេ្រចំឲករេនៀងរ យិងរងមន�យធយ្រនរេបយ្រសិេទយព។ 

១០. េតំត�នេពញមិត� កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យសហ្រត�ិករតួនិនឹយ ៍ រងរបរបេ ួិ្ លនរយុិ យិង    

នសិ�យនបយ សងររស្ុនលិ ឬតងរករតយ�រិតិន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០%     ៤. ៦១%-៨០%      ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

ព្ងង យិងព្ង្នសហ្រតិរត�ិករិរយួតងរកររយិរយរបេ ួិ្ ល យិងសសរររ នល្តមន្យរេងអំត

េនំងេបយ្សរម្រិ េហំយេ�េំ្រតិរត�ិករេបយៃរេលំេាលករក៍តួិ្ លនិមកល� យិងយ្តិរនេេនំរមម្ាលរួ

រន�ុងនំេកំរករតួនិនឹយស៍ងររ-េសនេនិមក ករេលំននរយសិលេទិ្រិ�ិេតយឲ យិងករេារពសិេទិរយុសក ្ពរទំ

ងមាលររួបរបយករតយុនត�យ៍េាលយេយ្យផងនរ។ 

១១. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យ ៍ េាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល េលំករតួនិនឹយ៍នសិ�យនសិនរ ិ

ន�ុងនំរតិស?  

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%       ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�តួនិនឹយន៍សិ�យនសិនរិចឲក យិផ�នររំុខរយួ នលសយេ្រផរខ ងំពិត្្នន េនំរមេ្�េំិរាលបេ យនករ 
ងសនំយនំេកំយេសនេនិមក្រនរេបយម្រយព ធរសយ�ិសុខេសមផង រេងអំយករបរ យិង្្នមិំកា លស្សរិ

្រិបយ ពិេសស្រិបយេនបយរេ េហំយររួមំកននលិករករពរររេិក យ យិង�យធយ�រិិតិ្រនរ

េបយម្រយព។ 

១២. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល េលំនំកេ្រងនិ្�្ យិងករេបុ

្េយរប� ន្�្ ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�តយុនត�ករនេ្រងនិ្�្ នលេផ� តេលំករបររនេ្លន្�្ ករេរៀរមំនយន្ យិងយរារយ្យនរិ 

កររងមនន្�្ យិងករតួនិនឹយន៍សិ�យសំកងិ េនំរមក្រពរសិេទិេលំន្�្ររសិ្រិបយ 

្ពរទងំករ្រិ្ងករេ្រំ្្សិ�យធយ�រិិតិ យិងន្រនេ្រនរេបយតស យព សរ�រម ម្រយព 

យិង្រសិេទយព។ 
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១៣. េតំត�នេពញមិត� កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លេលំករ្រិ្ង យិងករតួនិនឹយ៍    

នសិ�យសំកង ិន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥ ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

ប្រីញនយិិេយន�ុងនសិ�យសំកង ិ ករនេងម្រ ិ ករនំកតសិ�ងិបរសំកង ិ យិងពេយគយរយនេពលេមញ

លិខិតតយុប� តេងសងបិាយ្រិបយ។ 

១៤. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យតួនិនឹយ ៍ នសិ�យងស្ហនរិ នរិយ�េល(េបយសា ស្ុយ) 

យិងសិរមនរិ ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%         ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�តួនិនឹយន៍សិ�យងស្ហនរិនរិយ�េល សិរមនរិ្រនរេបយម្រយព នលសយលនកនម្រីុ សរមារររ 

សយករេេួលខុស្តមនខងររេិក យ យិងសងររខយសិ េហំយព្ង្ន្យយានតយ�រនរិេសនេនិមក រងផ�នននល�នរិយ�

េលិរយួនសិ�យនសិនរិ ពកិប�នរិ យិងេសនរិ េនំរមប្្រីញសសហរកនរិេសនេនិមក ខកសបេ នតិនរ 

យិងយព្រនួត្របងររសិនរយុិេនន�ុងតំរយិ យិងពិួពេលន។ 

១៥. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលររសិយេយ្យរបេ ួិ្ លេលំករតួនិនឹយ�៍យធយរ ា េ្រងកត 

យិងងសិ�យ ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%         ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

េលំនេនមិត�ចឲនសិ�យនបយនយិិេយេលំករសិន្្េន្ិន យិងករេ�េំអប្ននរិ�យធយទងំេរុ បរម្រិ

ិ�រសយ េបយយនមិត�េុនបនសំិខយេិលំសុនតកិយព សុខសលយព ្ពរទងំករករពរររេិក យ យិងសងររ

រយ�េរៀរមំ យិងេ�េំរមកុរមយ�យពរេរម��ត�ិ យិងលិខិតរេបេ យររនលទនេិងយង�យធយរ ា េ្រងកត 

យិងងសិ�យ េនំរមធ្រករតួនិនឹយ�៍យធយេយុ្រនរេបយ្រសិេទយព យិងសយករេេួលខុស្តមនខយសិ។ 

១៦. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យរេងអំយករេ� រ ករេងសង ិ យិងករតួនិនឹយ៍េហបេ

រមរសរយ�យទននប��ា យផានេាន ផាននន  ផានេន  នំពងិផ យិងផានអកស ន�ុងនំរតិស?  

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�រេងអំយករេ� រ ករេងសង ិ យិងករតួនិនឹយ៍េហបេ រមរសរយ�យទននប��ា យ ្រនរេបយុកយពស្សរិ

រេ្រចំឲករននប��ា យពហុរារយព នលតយ� ររិង្រតិំរយេិនេាទងំ្រេេស តយ� រិិ រយួរស� ្រេេសន�ុ
ងតំរយ ិ យិងពិួពេលនេនំរមធ្រករេ�េំនំេកំរ្រិ្ មនល�ន យិងករផ�លិេសននប��ា យ្យ្រិ្ ាយិ្ ររិ

នានកល្រនរេបយផសុនយព សស� រិធ� រ ិ្រសិេទយព យិងសយតនរទរ។ 

១៧. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�េ៍ាលយេយ្យេលំននរយសិករ្រិ្ង ថរន្ យិងេ្រំ្្សិ�យធយេន 

យិងកររន្្យយាន្រព�យទេតនានាស្ុ ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%        ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�េលំននរយសិករ្រិ្ ង ថរន្ យិងេ្រំ្្សិ�យធយេន្រនរេបយ្រសិេទយព សយយិរយ�រយព យិងរ

ន្្យយាន្រព�យទេតនានាស្ុ េនំរមផ្�លិលេទយពនលិបយ្ររិារន�ុងករេ្រំ្្សិេននលសយតររ�យ 

សុនតកិយព យិងតនរសរ្សរស្សរផិរតផិរងបិ្នយព្រចនំថ្យ្រិ្ ាយ។ិ ធរករ្រិ្ ង យិងរង

មនេនចឲសយសរយពស្សរកិរតួនិនឹយន៍សិ�យនសិនរ ិ ងស្ហនរិ េស យិងសនរិយពេសនេនិមកេផកង
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េេៀត។ 

១៨. 
 

េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�េ៍ាលយេយ្យ ផរតផិរងេិនេ� ត េបយរស� ញរនេ យិងនបយររសិរបេ

ួិ្ លនរយុិ ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%        ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

ប្រីញករតួនិនឹយ ៍ យិងនចិរកនរិករ្រិ្ងនសិ�យផរតផិរងេិនេ� ត ស្សរេិ្រំ្្សិន�ុងប្នយពររសិ្រ

ិបយ យិងផលិតនរ ិេស្រនរេបយុកយព ្រសិេទយព យិងនថសរររឲេនំរមរ្រួមំកនេលំននរយសិសុខុ

សលយព ិពិេសសកតរិយកយនងេុេនេ� តេ្រំ្្សិស្សរិ្ រិបយ នលរសិេនន�ុងតរំយេិ្្របុំបយិ

យ្នីង យិងបយរេ។ 

១៩. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លេលំករតួនិនឹយ ៍ នសិ�យរពល 

េនំរមធ្រករផរតផិរងិរពលនលសយសកិរយព ករេបឿេុនមិត� យិងនថសរររឲ ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%    ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�តួនិនឹយន៍សិ�យរពល េនំរមធ្រករផរតផិរងិរពលនលសយសកិរយព ករេបឿេុនមិត� យិងនថសរររឲ 

ស្សររិេ្របំ្នយពរសិេនររសិ្រិបយ។ 

២០. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល េលំករតួនិនឹយ៍្រព�យទន្រសក្យ ៍

យិងេាររររយ ៍្ពរទងំរេមកននេិធព�តមសយ យិងរររយ ៍ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%  ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�តួនិនឹយ៍្ រព�យទន្រសក្យ ៍ យិងេាររររយ ៍ ្ពរទងំរេមកននេិធព�តមសយ យិងរររយច៍ឲសយលន

កនេំេយំរ សយុកយពខយសិ្សរបរស�ងិបរតយ�រិតិ សយនថសរររឲ យិងសយេស្រនក� រេិនេាទងំ

្រេេសនល្រិបយេាេជអមេ្រំ្្សិ យិងេេួល្យផល្រេយបយ៍្រិា� ព្េសនរិេយុ។ 

២១. េតំត�នេពញមិត�នំរតិស មំេពុកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យ រយ�នេងផានបយរេ ករបំរុញនសិ�យ

ឥកទយ ករតួនិនឹយសិ៍រមនរិ សហ្ាស យិងរុខបំរញ្ទេរខ� តតាម យិងរ�ឲរ ្ពរទងំព្ង្នេ្ផ្រ

ស្សរិផលិតផលបយរេ?  

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%     ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�ខិតខំេ�េំចឲកយិត្រេសំរេនំងយាន្រព�យទេហបេ រមរសរយ�យទបយរេ បររយនកររយ�នេងផានបយរេ ករេរៀ

រមំចឲសយនំេកំរករនយ្រព�យទ្រិ្ ង យិងថទផំានបយរេ េបយសយករមាលររួររសិសហរយរ៍ាលបេ យ 

ិរយួរនេ្ល� នេិ្ករិតិ្រលំិបរិ� ន ិ ិពិេសសករនលរ�ផានបយរេិបំំយ ព្ផាន្កល្នទស

្នហរ រនិផាន្កលេកសលា ឬផានេរតុង។ 

២២. 
 

េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យតួនិនឹយ៍ នសិ�យពកិប�នរិ បររយនករេ�េំករេ�េំចឲ

សំរារររេ្ផ្ររេំមញ យិងកររេងអំយេលមគយសសហរកនរិេ្ផ្រេសរសំ្ខយិ ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%   ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�បំរុញករតួនិនឹយន៍សិ�យពកិប�នរិ បររយនករេ�េំពិពិ�នរិេ្ផ្ររេំមញ យិងកររេងអំយេលមគយសសហរ

កនរិ េជន�ុង្នរខកណ ពកិប�នរិេសរសំ្ខយិន�ុងតំរយ ិ យិងពិួពេលន ិពិេសសរស� ្រេេសន�ុងស

សរអេល យ ្សរបរេិសេគេ�េំចឲសេ្រមសហរយអ៍េល យឆ� ២ំ០១៥ យិងរស� ្រេេសិសសបិននយ
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តងរករពកិប�នរិពិួពេលន។ 

២៣. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល េលំករទនទិញករនយិិេយ

ផៃ លិព្ររេេស យិងបំរុញករនយិិេយន�ុង្សីន ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�ទនទិញករនយិិេយផៃ លិព្ររេេស យិងបំរុញករនយិិេយន�ុង្សីន ិពិេសសបររយនករេលំននរយសិ

សហ្ាស�ុយតាម យិងរ�ឲរ យិងករបំរុញសហ្ិយយព េនំរមរ្េងអំយេលមគយនយករតួនិនឹយ៍ េ�ំេពិពិ�នរេិស

នេនិមក យិងរេងអំតករបរ។ 

២៤. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល េលំករតួនិនឹយន៍សិ�យេេសមរក៍

នរយុិ ិេេសមរក៍នរម�រម យិង�រិិតិន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%     ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�តួនិនឹយន៍សិ�យេេសមរក៍នរយុិ ិេេសមរក៍នរម�រម យិង�រិិតិ្រនរេបយុកយព យិងម្រយពេប

យ្រកយខិ� រយិានេសកយន «ករតួនិនឹយរ៍េ្រចំឲករតួរិនក យិងករតួរិនករេ្រកំរតួនិនឹយ»៍ េនំរមម្ាលររួ្េ

្េងនិំេកំយេសនេនិមក េលំនសៃួយប្នយពររសិ្រិបយ យិងររួមំកនយា ងសំខយនិលិករតួនិនឹយេ៍សនេនិមក

នរតងិយិរ� ករររួនយួិួ ពេលន។ 

២៥. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យ ករថរន្ ករពរប្ននម្រីុ យិង្រព�យទេតនានាស្ុករេ្រំ
្្សិ�យធយ�រិិ តិ ន�ុងនំរតិស?  

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�ករថរន្ ករពរប្ននម្រីុ យិង្រព�យទេតនានាស្ុ ករេ្រំ្្សិ�យធយ�រិិតិ្រនរេបយម្រយព 

ទងំេននយេាន ទងំេននយសរុ្េេនំរម្ិ ្រេយបយន៍លិ្រិបយេាេជ ទងំេពលរមកុរមយ� ទងំេពល

តរត  យិងេនំរមេ្លំយតរមំេពុករតួនិនឹយង៍ស្ហនរិនលរេ�កញធតុពុលកយិតេ្មំយ យិងករ្រ្រទ

លអកសធតុិសនលេនេពលរមកុរមយ� ្ពរទងំេនំរមធ្រនលិករលាតលសិនយសងររ េសនេនិមក យិងក

រេលំននរយសិសុខុសលយពេធរកន។ 

នសិ�យ៖ ករតួនិនឹយន៍សិ�យតររិ ំសុខួិ្ ល ករបរ នរម�រម យងិសងររនមិក 

២៦. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យតួនិនឹយ៍�យធយរយុសកេលំ្រិផ�ន ររួទងំខង

នេិធេ់ស� រេមកនេេស យិងមំេកុេ�េំន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�នេង យិងតួនិនឹយ�៍យធយរយុសកេលំ្រិផ�ន្រនរេបយុកយព យិងសយុក�រមល�្រនព 

នលេលំយតរេជយងសំកា រពរនយករតួនិនឹយស៍ងររ េសនេនិមក េនំរមន្េងនរយុិចឲក យិសងរររន្មេ្រំ
យ េបឿយេលឿយ នលផ�នេលំរាលបេ យមំេកុនងេលំ្រិនសិ�យ ររួទងំខងនេិធេ់ស�រេមកនេេស យិងមំ

េកុេ�េំ េហំយេនំរ្សរិរយួយងកររន្មេ្រយំនយរស� ្រេេសេនន�ុងតរំយិ យិងពិួពេលន។ 

២៧. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យតួនិនឹយន៍សិ�យន្ី ររួទងំន្ីបយពិករ ទងំេន� និ

ិតិយិង� និេ្ករិតិន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 
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ព្ងងករតយុនត�េាលយេយ្យិតិតួនិនឹយន៍សិ�យតរិរកំយ យិងន្ីចឲសយ្រសិេទយពខយសិ សំេគររួមំ

កននលិករេលំននរយសិសុខយព្រិបយ ព្ងងេររ្យព យិងេ្តផរលនកនសរមត�ិចឲ្យល�េនំរមម្ាល

ររួ យិងេេួលេរៀរមំ្ពត�ិករក៍ន្ី�ំិលនកនតយ�រិតិររេនេពលខងរុខនាមិ អេល យេហររ 

ិេនំរ។ 

២៨. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យតួនិនឹយន៍សិ�យសុខួិ្ ល េបយយនមិត�េុនបន ិ

ពិេសស្រិបយ្ន្្នបយរងេ្ាុ យិង្រិបយរសិេនបយរេន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%        ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

ផ�លិេសសុខួិ្ ល្រនរេបយ្រសិេទយព ុកយព សរ�រម យិងសយម្រយពនលិ្រិបយេាេជ 

ពិេសស្រិបយ្ន្្នបយរងេ្ាុ យិង្រិបយរសិេនបយរេ។ 

២៩. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យតួនិនឹយ៍ករបរ យិងរក�ុ ុរស� លន ិិ � ប្នន យិងករ

នេង្ុេក យតររិរំក�ុ ុរស� លរេមកនេេស យិងន ិិ � ប្ននចឲសយេន្រិេខត�ន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%        ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

ត្រងេិិសេលំករេ�េំចឲ្រិបយសយករបរេ�េំ សយរុខរររសរររឲ ្តរ្តមន យិងនថថារ ករករពរសិេទិ យិង 

ផល្រេយបយ៍្សរម្រិររសិយិេយបន យិងនរិនរ យិេយបិត ្ពរទងំករនេង យិងេលំននរយសិសរតកយ

ពរេមកនេេស យិងន ិិ � ប្ននចឲរន្មេ្រយំ្សរបររេបេ យតយ�រិតិ។ 

៣០. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យេលំននរយសិករតួរិនក យិងតួនិនឹយន៍រម�រម�រិិ តិ 

េសរយ្ពខងបំេយឿ យិងេសរន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%    ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

ថរន្ករពរេរតិនួកណ នរម�រមិ តិ ទងំរារិយ យិងចឲសកិតេសករងិនងកយារតងេង រេងអំតផលិតផលនរម

�រមចឲ្យកយិតេ្មំយ េហំយមាលររួសនរិយពន�ុងករតួនិនឹយេ៍សនេនិមកិតិ យិងនលរ�ប្នយព្រិបយ 

្សរបរតតកយ�យ នរម�រមិ េសនេនិមក។ 

៣១.  េតំត�នេពញមិត�ន�ុងនំរតិស មំេពុកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យតួនិនឹយន៍សិ�យសងររនិមក តត្តយុេទ 

យិងយុនយ្តិសរមទ េបយយនមិត�េុនបនមិំេពុបយពិករ រយុសកចសិ តត្តយុេទបយ យិងតត្តរ្យ្�របករ 

ស្ុនលិ? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%    ៥.៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

េ�េំចឲសយសុខុសលយព្រិបយសយេក យយពកយិត្រេសំរេនំង េបយសយេសសងររនិមក្រិ្ ាយិ 

ស្សរិបួយបយរងេ្ាុ យិងបយបយរងេ្ាុ្រិ្ រេួេ សយ្រព�យទសយ�ិសុខសងរររ ងស ំ យិងេាលំេាលយ

ស្សរធិររា ររិងមំេពុំយិួ�យសងររ។ 

៣២. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យព្ងងេក យយព យិងតួរេ្ររសិ់ស�្ន�ុងសងររ យិង

េលំនសៃួយស្ល�រម យិងតនរររសិ់ស�្ខិរ យិងេាលយេយ្យចឲនុសរេេួល្យពិត្្ននយានសិេទិិរាល

បេ យន�ុងនំរតិស? 

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%   ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�េលំននរយសិសរ�រមេយយន�រ បំរុញយពតងអិមររសិ់ស�្ន�ុងេសនេនិមក េបយបំរុញកររក�ុ ុរស� លរំពន ិ
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រំរាយបំរញរេមកនេេស យិងផ�លិកលយុយពនលិ់ស�្ន�ុងព្ងងរុខរររ រេងអំយមំកា ល យិងនេងសហ្ិយ 

យព រេងអំយឱកសេរៀយសា្តស្សរិ់ស�្ យិងេនិង្ស្ ពិេសសេនន្រតិរ�ឲរសិន្េុតិយួារ ិ យិងងត�

រសិន្។ បំរុញករផកពេផ្យ យិងតយុនត�យា ងហិតមិតយិានតយុសប� តយ�រិតិ ស�្ព្សិេទនុសរ ពិេសសធ

រចឲនុសរ្យេេួលពិត្្ននយានសិេទិិរាលនេយទងំរយួររសិនុសរ ឺ«សិេិទរសិរយសយប្នតិ សិេិទេេួល

្យករតួនិនឹយ៍ សិេិទ្យករករពរ យិងសិេទិមាលររួររសិនុសរ»។ 

៣៣. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យតួនិនឹយ៍យុនបយ ខងមំេកុនង មំេកុេ�េំ សុខយព 

កយសរមទយ យិងសយស្ល�រមរសិេននថថ�ារន�ុងនំរតិស?  

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%   ៥. ៨១%-១០០% 

េាលយេយ្យសេងរររួ៖ 

រយ�ករេលំននរយសិករតរិរ ំ យិងរក�ុ ុរស� លរុខបំរញន ិិ � ប្នន រេងអំយករតរិរ ំ ករថទ ំ យិងផ�លិ

េសសុខយព រយ�ករពរសយ�ិសុខ សុនតកិយព យិងយុត�ិ�រមស្សរយុិនបយ ព្ងងមលរសិ�្មិត�ររសិយុនបយ

មាលររួន�ុងសនរិយពនេងយុត�ិ�រមន�ុងសងររ យិងមលរកយរេិទេនបរេលរឋរសិន្ តយុនេិធល�យ 

យិង នេិធល�យ យិងមលរយុនបយកន្េ្នហរ។ 

ករផ�លិពយិៃុិររួេលំកររេំពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លយត្កិលេ៥្នយរនេសយ ស្សរឆិ� េំ2្ 

៣៤. េតំត�នេពញមិត�កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លយ្តិកលេ្៥ ន�ុងនំរតិស?  

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%   ៥. ៨១%-១០០% 
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• តរង�ែរររ�ធររមលទរមាំធតំៃនយររ�មនិន��មេកល១ីី និងល២ី 
ចា�ពយរអន�វត�នរ/រា�ពព�គមន�េបា ររសលរររដ ិបមឆា ា២០១៥ 
និងឆា ា២០១៦ីៃន�ខត�េរជនីនីំ ួា់ 

នសិ�យ របធយ្/េខត� ឆ�  ំ

1.
រយិ
េព
ញ
ម ិត
�ទ
លិ
ត
េេ
ុ 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ត ិម
តមួ

 (%
) 

2.
េព
ញ
ម ិត
�ខុ

 (%
) 

3.
េព
ញ
ម ិត
�រ�
ឲរ

 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ព
ននិ
ស
�ល

 (%
) 

4.
េព
ញ
ម ិត
�េ្ម
ំយ 
(%
) 

5.
េព
ញ
ម ិត
�េស
ៃ ំរ
តទ
ងំ្
សី
ង 

 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ទ
ងំ្
សី
ង 
(%
) 

ករព

 សយ�ិស

 យិងស

 

១. ររៃ យសយប�យ 
2015 0.00 13.25 41.20 38.25 7.35 

2016 9.09 47.73 27.27 11.36 4.55 

២. នំពងិឆ� ងំ 
2015 16.45 30.20 16.25 23.40 13.75 

2016 11.58 21.79 20.81 23.93 21.90 

៣. នំពងិសយឺ 
2015 10.00 25.00 38.30 23.35 3.35 

2016 9.73 33.81 48.52 7.94 0.00 

៤. នំពង�ិំ 
2015 0.00 24.00 52.00 12.00 12.00 

2016 28.20 49.20 17.40 3.48 1.72 

៥. នស� ល 
2015 2.10 16.70 37.50 27.10 16.65 

2016 21.49 53.70 23.62 1.19 0.00 

៦. ួ�េំពញ 
2015 55.02 24.92 13.72 4.42 1.90 

2016 44.90 38.90 12.65 3.14 0.41 

៧. ្ពុស្ហយុ 
2015 24.40 43.45 26.40 5.70 0.00 

2016 36.93 43.30 11.32 2.81 5.63 

៨. ្ពុន ិំ រ 
2015 40.90 31.80 18.20 4.50 4.50 

2016 55.68 25.00 14.77 3.41 1.14 

៩. ន្ពនង 
2015 14.84 14.83 39.72 18.15 12.46 

2016 14.84 14.83 39.72 18.15 12.46 

១០. រតយិរ ្
2015 11.50 44.20 22.90 9.90 11.50 

2016 28.04 35.91 14.80 12.52 8.74 

១១. េសៀរររ 
2015 8.20 18.55 28.15 28.45 16.60 

2016 6.72 22.30 28.25 33.99 8.75 

១២. េេ យេរៀង 
2015 6.90 25.75 39.95 25.50 1.90 

2016 9.48 31.79 26.21 28.26 4.27 

១៣. បនន 
2015 3.80 44.25 38.50 11.55 1.90 

2016 10.73 35.46 35.37 13.04 5.39 

១៤. តមាងឃំុិ 
2015 50.95 38.05 7.85 1.55 1.60 

2016 17.80 40.92 26.55 11.05 3.68 
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នសិ�យ របធយ្/េខត� ឆ�  ំ

1.
រយិ
េព
ញ
ម ិត
�ទ
លិ
ត
េេ
ុ 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ត ិម
តមួ

 (%
) 

2.
េព
ញ
ម ិត
�ខុ

 (%
) 

3.
េព
ញ
ម ិត
�រ�
ឲរ

 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ព
ននិ
ស
�ល

 (%
) 

4.
េព
ញ
ម ិត
�េ្ម
ំយ 
(%
) 

5.
េព
ញ
ម ិត
�េស
ៃ ំរ
តទ
ងំ្
សី
ង 

 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ទ
ងំ្
សី
ង 
(%
) 

ករព្

 នរិ
ប្
ករ

 យិងនសិ

ប្
ករ

  ករព្

 យិង្រ

 

យិ

 

១. ររៃ យសយប�យ 
2015 1.45 14.70 44.10 30.90 8.85 

2016 5.76 37.30 41.93 9.23 5.78 

២. នំពងិឆ� ងំ 
2015 6.95 42.10 25.40 25.55 0.00 

2016 16.08 23.60 21.38 22.37 16.57 

៣. នំពងិសយឺ 
2015 11.65 46.70 16.65 23.35 1.65 

2016 12.53 38.08 43.61 5.78 0.00 

៤. នំពង�ិំ 
2015 0.00 22.00 52.00 20.00 6.00 

2016 20.28 45.87 23.10 6.07 4.68 

៥. នស� ល 
2015 0.00 25.00 45.80 25.00 4.15 

2016 34.93 30.86 26.09 7.50 0.63 

៦. ួ�េំពញ 
2015 57.85 22.91 11.94 3.64 3.66 

2016 49.21 34.86 12.61 3.16 0.16 

៧. ្ពុស្ហយុ 
2015 24.50 35.65 30.25 9.55 0.00 

2016 27.40 48.08 15.87 8.65 0.00 

៨. ្ពុន ិំ រ 
2015 36.35 50.00 4.50 4.50 4.50 

2016 60.23 22.16 11.36 5.68 0.57 

៩. ន្ពនង 
2015 2.10 14.60 27.10 33.35 22.90 

2016 14.95 13.49 36.39 19.24 15.93 

១០. រតយិរ ្
2015 11.45 45.85 21.40 11.40 9.90 

2016 22.27 37.24 20.93 11.21 8.35 

១១. េសៀរររ 
2015 2.15 28.45 34.45 28.65 6.25 

2016 8.04 24.62 32.02 23.80 11.53 

១២. េេ យេរៀង 
2015 3.45 34.35 43.55 18.60 0.00 

2016 18.06 32.85 28.19 16.38 4.51 

១៣. បនន 
2015 3.80 50.00 38.50 5.75 1.90 

2016 14.13 24.46 47.83 11.41 2.17 

១៤. តមាងឃំុិ 
2015 57.20 39.65 3.15 0.00 0.00 

2016 12.53 34.23 33.42 16.09 3.74 
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នសិ�យ របធយ្/េខត� ឆ�  ំ

1.
រយិ
េព
ញ
ម ិត
�ទ
លិ
ត
េេ
ុ 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ត ិម
តមួ

 (%
) 

2.
េព
ញ
ម ិត
�ខុ

 (%
) 

3.
េព
ញ
ម ិត
�រ�
ឲរ

 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ព
ននិ
ស
�ល

 (%
) 

4.
េព
ញ
ម ិត
�េ្ម
ំយ 
(%
) 

5.
េព
ញ
ម ិត
�េស
ៃ ំរ
តទ
ងំ្
សី
ង 

 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ទ
ងំ្
សី
ង 
(%
) 

ករតួ

 

១. ររៃ យសយប�យ 
2015 0.00 8.80 58.80 32.35 0.00 

2016 5.49 34.95 40.69 13.18 5.69 

២. នំពងិឆ� ងំ 
2015 7.00 39.70 30.10 23.15 0.00 

2016 8.43 27.91 24.62 21.64 17.40 

៣. នំពងិសយឺ 
2015 16.65 48.30 25.00 8.35 1.65 

2016 17.19 39.88 35.95 6.53 0.45 

៤. នំពង�ិំ 
2015 0.00 24.00 56.00 12.00 8.00 

2016 18.18 41.37 26.98 10.04 3.44 

៥. នស� ល 
2015 2.10 27.10 41.70 29.15 0.00 

2016 17.13 38.98 37.24 5.73 0.92 

៦. ួ�េំពញ 
2015 44.91 30.45 14.17 5.31 5.14 

2016 41.17 34.00 18.44 5.48 0.91 

៧. ្ពុស្ហយុ 
2015 16.95 41.35 36.05 3.75 1.90 

2016 24.71 43.87 20.98 9.83 0.61 

៨. ្ពុន ិំ រ 
2015 29.55 52.30 13.60 0.00 4.50 

2016 56.68 26.98 11.83 4.28 0.24 

៩. ន្ពនង 
2015 0.00 12.50 27.10 39.60 20.85 

2016 5.56 14.76 36.94 26.32 16.43 

១០. រតយិរ ្
2015 9.90 45.80 26.25 13.10 4.95 

2016 14.83 37.03 32.95 10.60 4.60 

១១. េសៀរររ 
2015 0.00 32.80 34.70 32.50 0.00 

2016 3.24 22.47 34.50 28.85 10.94 

១២. េេ យេរៀង 
2015 1.70 42.05 43.40 12.85 0.00 

2016 11.23 34.56 29.35 20.40 4.45 

១៣. បនន 
2015 1.90 59.65 25.00 13.45 0.00 

2016 7.54 30.44 39.17 18.60 4.25 

១៤. តមាងឃំុិ 
2015 61.95 34.80 3.25 0.00 0.00 

2016 10.40 35.06 33.10 17.75 3.69 
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នសិ�យ របធយ្/េខត� ឆ�  ំ

1.
រយិ
េព
ញ
ម ិត
�ទ
លិ
ត
េេ
ុ 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ត ិម
តមួ

 (%
) 

2.
េព
ញ
ម ិត
�ខុ

 (%
) 

3.
េព
ញ
ម ិត
�រ�
ឲរ

 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ព
ននិ
ស
�ល

 (%
) 

4.
េព
ញ
ម ិត
�េ្ម
ំយ 
(%
) 

5.
េព
ញ
ម ិត
�េស
ៃ ំរ
តទ
ងំ្
សី
ង 

 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ទ
ងំ្
សី
ង 
(%
) 

ករតួ

នសិ�យត

 សុខួ

 ករប

 នរម�រ

 យិងស

 

១. ររៃ យសយប�យ 
2015 0.00 7.35 50.00 32.35 10.30 

2016 5.97 34.54 40.97 14.65 3.87 

២. នំពងិឆ� ងំ 
2015 9.50 28.60 28.60 30.95 2.40 

2016 8.20 26.37 27.65 22.45 15.32 

៣. នំពងិសយឺ 
2015 15.00 48.35 23.30 11.65 1.65 

2016 17.82 38.74 36.26 5.06 2.12 

៤. នំពង�ិំ 
2015 0.00 18.00 58.00 20.00 4.00 

2016 19.95 39.25 34.55 3.78 2.47 

៥. នស� ល 
2015 0.00 16.65 45.85 37.50 0.00 

2016 11.27 33.09 44.92 8.52 2.20 

៦. ួ�េំពញ 
2015 44.84 29.68 14.48 4.73 6.31 

2016 31.03 38.32 22.68 6.63 1.34 

៧. ្ពុស្ហយុ 
2015 15.75 37.40 33.30 9.70 3.85 

2016 22.12 40.63 23.56 12.26 1.44 

៨. ្ពុន ិំ រ 
2015 20.55 69.7 4.75 0.00 5.05 

2016 55.57 26.64 13.90 3.60 0.30 

៩. ន្ពនង 
2015 0.00 12.85 19.10 40.30 27.70 

2016 5.32 15.03 29.64 31.67 18.33 

១០. រតយិរ ្
2015 9.85 45.75 23.05 13.10 8.25 

2016 11.36 37.06 32.68 12.99 5.89 

១១. េសៀរររ 
2015 2.15 28.15 38.80 28.95 1.90 

2016 3.26 21.29 33.75 31.61 10.08 

១២. េេ យេរៀង 
2015 5.15 32.80 33.05 28.95 0.00 

2016 9.09 32.28 34.36 19.10 5.18 

១៣. បនន 
2015 3.85 40.40 42.30 9.60 3.85 

2016 12.81 25.25 39.28 17.72 4.94 

១៤. តមាងឃំុិ 
2015 55.60 34.90 8.00 1.55 0.00 

2016 
6.17 31.92 31.90 23.16 6.86 
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នសិ�យ របធយ្/េខត� ឆ�  ំ

1.
រយិ
េព
ញ
ម ិត
�ទ
លិ
ត
េេ
ុ 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ត ិម
តមួ

 (%
) 

2.
េព
ញ
ម ិត
�ខុ

 (%
) 

3.
េព
ញ
ម ិត
�រ�
ឲរ

 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ព
ននិ
ស
�ល

 (%
) 

4.
េព
ញ
ម ិត
�េ្ម
ំយ 
(%
) 

5.
េព
ញ
ម ិត
�េស
ៃ ំរ
តទ
ងំ្
សី
ង 

 

ឬេ
ពញ
ម ិត
�ទ
ងំ្
សី
ង 
(%
) 

េាល

៤
នសិ�យ

 

១. ររៃ យសយប�យ 
2015 0.36 11.03 48.53 33.46 6.63 

2016 6.58 38.63 37.72 12.11 4.97 

២. នំពងិឆ� ងំ 
2015 9.98 35.15 25.09 25.76 4.04 

2016 11.07 24.92 23.61 22.60 17.80 

៣. នំពងិសយឺ 
2015 13.33 42.09 25.81 16.68 2.08 

2016 14.32 37.63 41.08 6.33 0.64 

៤. នំពង�ិំ 
2015 0.00 22.00 54.50 16.00 7.50 

2016 21.65 43.92 25.51 5.84 3.08 

៥. នស� ល 
2015 1.05 21.36 42.71 29.69 5.20 

2016 21.21 39.15 32.97 5.73 0.94 

៦. ួ�េំពញ 
2015 50.66 26.99 13.58 4.52 4.25 

2016 41.58 36.52 16.60 4.60 0.71 

៧. ្ពុស្ហយុ 
2015 20.40 39.46 31.50 7.18 1.44 

2016 27.79 43.97 17.93 8.39 1.92 

៨. ្ពុន ិំ រ 
2015 31.84 50.95 10.26 2.25 4.64 

2016 57.04 25.19 12.97 4.24 0.56 

៩. ន្ពនង 
2015 1.05 13.11 23.54 37.69 24.63 

2016 10.17 14.53 35.67 23.84 15.79 

១០. រតយិរ ្
2015 10.68 45.40 23.40 11.88 8.65 

2016 19.12 36.81 25.34 11.83 6.90 

១១. េសៀរររ 
2015 3.13 26.99 34.03 29.64 6.19 

2016 5.32 22.67 32.13 29.56 10.32 

១២. េេ យេរៀង 
2015 4.30 33.74 39.99 21.48 0.48 

2016 11.96 32.87 29.53 21.04 4.60 

១៣. បនន 
2015 3.34 48.58 36.08 10.09 1.91 

2016 11.30 28.90 40.41 15.19 4.19 

១៤. តមាងឃំុិ 
2015 56.43 36.85 5.56 0.78 0.40 

2016 11.72 35.53 31.24 17.01 4.49 
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• រ យរភពសកំមភព�វលយិមច សល�ឆា ត 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សនរិយព៖ ិិយនំពុងរប� ញមំសរអិររិក៍ យិងព�តមសយតំព្កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល 
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សនរិយព៖ ត�នមាលររួនំពុងរប� ញមំសរអិររិក៍ យិងព�តមសយតំព្កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល 
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សនរិយព៖ ត�នមាលររួនំពុងរប� ញមំសរអិររិក៍ យិងព�តមសយតំព្កររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល 
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សនរិយព៖ ត�នមាលររួនំពុងផ�លិពិយៃុ យិងកររប� ញតំព្លេទផលនយកររំេពញ/តយុនត�យេ៍ាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ ល 
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• តរងពងត័មនលានកលលានងររសលែកសងួីនិងរដដ�មខធិយររដ នៃនរររដ ិបមនីតិយមល៥ី (ឆា ាលី៣)  

ម.រ ស� រងន រដដំន�ីីនិងីពងត័មនផន មលខឃួន លានកលលានង ិសារដ ន 

១ េ្ស�្ករកនរនេរ់យ�្ . សុខ អយ 

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ/េារេរ៖(៨៥៥)២៣ ៨៨០ ៦២៨ 

េារស�ពៃ៖ +៨៥៥ - (០)២៣- ២១២ -៤៩០ 

តុ្រាល៖ info@presscm.gov.kh , 

 pressocm@gmail.com 

អសយបេ យ៖ #41 រំនថិ្ សហព�យទរុសកុ ្របធយ្ 

ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ www.pressocm.gov.kh 

២ ្នសួងរំនផៃ  . ស េខង 

នំរតិនរម�រម៖ 

សប� រ�្តផ�ននេិធេ់ស�យេយ្យ 

េារស�ពៃ៖(៨៥៥)១២ ៨៥៨ ៨៥៨ 

េារស�ពៃ / េារេរ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២១៩០៥, 

(៨៥៥)២៣ ៧២៦០៥២/៧២១១៩០  

E-Mail: moi@interior.gov.kh 

អសយបេ យ៖ #២៧៥ 

រំនថិ្្ពុយេរត�រ,របធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ http://www.interior.gov.kh/ 

 

៣ ្នសួងករពរិតិ . េេៀ ្ញិ 

នំរតិនរម�រម៖ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ / េារេរ៖ +៨៥៥(២៣) ៨៨៣ ២៧៤ 

តុ្រាល: generalsec@mod.gov.kh 

អសយបេ យ៖  សបអ តរិតិ�យព , ខកណ  ៧រនរ, 

របធយ្ ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ http://www.mod.gov.kh 

៤ ្នសួងករររេេស . ្្ន ិសុខុយ 

នំរតិនរម�រម៖ សប�  

រ�្ តនយរប្រកណ លសិន្ផ�ន ករេាត យិ 

ងយុេទេ់ស�  

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ (៨៥៥) ២៣  ២១៤ ៤៤១  

/ ២១៦ ១២២ 

េារេរ៖ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ១៤៤ 

/ ២១៦ ១៤១ 

អសយបេ យ៖ តារេលខ០៣ នថិ្ សេរ�មហលុយសយ 

របធយ្ ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ www.mfaic.gov.kh 

mailto:info@presscm.gov.kh
mailto:pressocm@gmail.com
mailto:pressocm@gmail.com
http://www.pressocm.gov.kh/
mailto:moi@interior.gov.kh
http://www.interior.gov.kh/
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តុ្រាល៖ mfaic@mfa.gov.kh 

៥ ្នសួងេសនេនិមក 

 យិង ហិរ�� នតកុ 

. តាយ ព�យទរយុ�រ្ �ត� 

នំរតិនរម�រម៖ រកណិ តេសកយនន ិិ �       

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ +(៨៥៥) ២៣  - ៧២៤ ៦៦៤  

េារេរ៖ ាិយព�តម សយ 

តុ្រាល៖ 7TUadmin@mef.gov.kh U7T 

អសយបេ យ៖ តារេលខ ៦០ ផានេលខ ៩២ សបអ ត ិ

នត�ួ�ខំកណ  នាយេពញ របធយ្ ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ 7TUwww.mef.gov.khU7T 

៦ ្នសួងនសិនរិ រុក ្រសញិ 

យិងេយេេ 

. េនយ េខុយ 

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ (855) 23 726 128 / 23 726 129   

េារេរ៖(855) 23 217 320 

តុ្រាល៖ 7TUinfo@maff.gov.khU7T 

អស�យបេ យ៖ េលខ 200 រំនថិ្្ពុយេរត�រ 

សបអ តេិេយ្េន ិខកណ មំកររយ ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖  7TUhttp://www.maff.gov.kh/ U7T 

៧ ្នសួងតួនិនឹយប៍យរេ . . តលនុ រា រលយុ 

នំរតិនរម�រម៖ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃេលខន ាិយព�តម សយ 

េារេរេលខនាិយព�តម សយ 

តុ្រាល៖ ាិយព�តមសយ 

អសយបេ យន ផានេលខ ១៦៩)េលនាលាា ្ (កមិ្ បីង ផាន 

សហព�យទរុសកុ,្របធយ្ួ�េំពញ, 

្ពុរិសម្ននរយុិ។ 

េហេំព�រ៖ 7TUwww.mrd.gov.khU7T 

៨ ្នសួងពកិប�នរិ .  ា្ យ សារស�ន� ិ

នំរតិនរម�រម៖ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ/ េារេរ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ៤៦៩ 

តុ្រាល៖ ាិយព�តមសយ 

 

អសយបេ យ៖ នាត ិេលខ១៩-៦១, 

នថិ្្នសួងពកិប�នរិ )ផានេលខ១១៣េរ (, ួារេិន , 

សបអ តេិន , ខកណ សយសុខ, ួ�េំពញ, 

្ពុរិសម្ននរយុិ 

េហេំព�រ៖  http://www.moc.gov.kh/ 

mailto:mfaic@mfa.gov.kh
mailto:admin@mef.gov.kh
http://www.mef.gov.kh/
mailto:info@maff.gov.kh
http://www.maff.gov.kh/
http://www.mrd.gov.kh/
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៩ ្នសួងងស្ហនរិ . មរ ្រសិេទ 

នំរតិនរម�រម៖ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

តុ្រាល៖ ាិយព�តមសយ 

 

អសយបេ យ៖ តារេលខ ៤៥, រំនថិ្្ពុយេរត�រ, 

ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖  http://www.mih.gov.kh/ 

១០ ្នសួងរ ា យិងរពល . សលុយ សរ 

នំរតិនរម�រម៖ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ 

េារេរ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 

តុ្រាល៖ info@mme.gov.kh 

អសយបេ យ៖ តារេលខ ៧៩-៨៩, នថិ្ ា្ សៃ�រ (៥១) 

សបអ តផិ្រថិ្៣ ខកណ នាយេពញ របធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ http://www.mme.gov.kh/ 

១១ ្នសួងផយករ . ឆយ ថយ 

នំរតិនរម�រម៖ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៩០១ 

តុ្រាល៖ ាិយព�តមសយ 

អសយបេ យ៖ តារេលខ ៣៨៦ រំនថិ្ ្ពុរុយ្នងក 

របធយ្ ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ 7TUwww.mop.gov.khU7T 

១២ ្នសួងតររិ ំយុនបយ 

យិងន្ី 

. ហង ិបយួសរ ាុយ 

នំរតិនរម�រម៖ រកណិ តេសនេនិមកតយ�រិតិ 

េារស�ពៃ៖ (៨៥៥)១២ ៨៤៣ ៨៨៩ 

(៨៥៥)២៣ ២១៧ ២៥០ 

េារស�ពៃ៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១៨៧ 

(៨៥៥)២៣ ២១៧ ២៥៣ 

(៨៥៥)២៣ ៤២៦ ៩៥១ 

េារេរ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៧ ២៥០ 

 / ២១២ ៥១២ 

តុ្រល៖ 7TUinfo@moeys.gov.khU7T  

           7TUcrsmeys@camnet.com.kh U7T  

អសយបេ យ៖ តារេលខ ៨០ រំនថិ្្ពុយេរត�រ 

របធយ្ួ�េំពញ ្ពុរិសម្ននរយុិ 

េហេំព�រ៖ http://www.moeys.gov.kh/ 

http://www.mop.gov.kh/
mailto:info@moeys.gov.kh
mailto:crsmeys@camnet.com.kh
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១៣ ្នសួងសងររនិមក 

តត្តយុេទបយ  

យិងយុនយ្តិសរមទ 

. នង សាត 

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ/េារេរ៖ ាិយព�តមសយ 

តុ្រល៖ ាិយព�តមសយ 

 

អសយបេ យ៖ តារេលខ ៧៨៨ រំនថិ្្ពុរុយ្នងក 

សបអ តរិង្តរន ខកណ មំកររន របធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ http://www.mosvy.gov.kh 

១៤ ្នសួងេរៀរមំនយន្យរារយ្
យនរ ិយិងសំកងិ 

. ិ សុផរា  

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ/េារេរ៖ ាិយព�តមសយ 

តុ្រល៖ ាិយព�តមសយ 

 

អស�យបេ យ៖ តារេលខ ៧៨៨ រំនថិ្្ពុរុយ្នងក 

របធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖http://www.mlmupc.gov.kh 

១៥ ្នសួងររេិក យ . េយ សំអលិ 

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖(+855) 23 213 908 

           (+855) 23 220 369 

េារេរ: 023 212 540 

តុ្រល៖  info@moe.gov.kh 

អស�យបេ យ៖ តារររតនេតេិ ន្នាេលខ៥០៣ 

ផានេកសលាតរសតេិេយ្េន ិសបអ តេិេយ្េន ិ

ខកណ មំកររយ ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ http://www.moe.gov.kh 

១៦ ្នសួង�យធយេន 

យិងងតុយិយរ 

. លរ ាយេំ 

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៦៧០ 

តុ្រល៖ ាិយព�តមសយ 

 

អសយបេ យ៖ ផាន្ពុរុយ្នងក សបអ តផិ្រនលុរថអាន 

ខកណ មំកររយ របធយ្ួ�េំពញ  

េហេំព�រ៖ http://www.mowram.gov.kh 

១៧ ្នសួងព�តមសយ . េខៀន ករេ្ទ 

នំរតិនរម�រម៖ េលិតិផ�នរនេ្ល 

យិងករេាត 

េារស�ពៃ៖ (៨៥៥)២៣ ៤៣០ ៧០០ 

េារស�ពៃ៖(+៨៥៥) ២៣ ៧២ ៤១ ៥៩  

តុ្រាល៖info@information.gov.kh 

 

អសយបេ យ៖ #62 រំនថិ្ ្ពុរុយ្នងក របធយ្ 

ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖  http://www.information.gov.kh/ 



 

91 
 

១៨ ្នសួងយុត�ិ�រម . តងរ នងក ននឹរ 

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

តុ្រាល៖ ាិយព�តមសយ 

អសយបេ យ៖ តារេលខ ២៤០ រំនថិ្សុធរស 

របធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ: រយិសយព�តមសយ  

 

១៩ ្នសួងេំរនេិំយងបួយ រនេស

យ យិង្ពេទសយ យិង 

ត�ិករនិមក 

ប.ំ រាយ សំតយ 

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃេលខ ) :855( 23 221 417 

 )855(23 213 571 

0T 0Tេារេរេលខ ) :855(23 221 416 

0T 0Tតុ្រល :0 T 0T7TUinfo@monasri.gov.kh U7T 

  

អស�យបេ យ៖ តារេលខ ១២៦ ផានេលខ ៣ 

សបអ តេិេយ្េន ិខកណ មំកររយ របធយ្ួ�េំពញ  

េហេំព�រ :0 T 0T7TUwww.monasri.gov.khU7T 

២០ ្នសួងន្រសក្យ ៍

យិងេាររររយ ៍

. ្ប ំតុន្តន 

នំរតិនរម�រម៖ រកណិ ត នសិេនរ 

េនេនលនេិធល�យនយ្រេេស្រងំ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ :(៨៥៥) ២៣ ៧២៤ ៨០៩ 

(៨៥៥)២៣ ៤២៨ ២៤៦ 

តុ្រាល :info@mptc.gov.kh 

 

អសយបេ យ: ផាននងេលខ ១៣ យិង ១០២ 

សបអ តនិត�ួ� ំខកណ នាយេពញ របធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ: www.mptc.gov.kh  

 

 

២១ ្នសួងសុខួិ្ ល 

 

. រារ រលយុេហង 

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២ ២៨ ៧៣ 

េារេរ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៦ ៨៤១  

  

អសយបេ យ៖ តារេលខ ១៥១-១៥៣ 

រំនថិ្នរយុិេ្ករ របធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ: រយិសយព�តមសយ (រយិនំេកំរករ) 

២២ ្នសួងេធរកករ យិង . សលុយ ចយថុិល េារស�ពៃ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៧ ៨៤៥ អសយបេ យ៖ រំនថិ្្ពុយេរត�រនងផាន១០៦ 

mailto:info@monasri.gov.kh
http://www.monasri.gov.kh/
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ននប��ា យ នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

តុ្រាល៖ info@mpwt.gov.kh 

 

របធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ http://www.mpwt.gov.kh 

២៣ ្នសួងនរម�រម 

យិងនមិិ្តសិលមន 

ប.ំ េួឿង សនុស 

នំរតិនរម�រម៖ រកណិ តនេិធេ់ស�អំរ 

(តតិសុខុរ) ។ េនលនេិធល�យ Bourgogne 

្រេេស្រងំ។ 

តុ្រាល៖phoeurng.sackona@mcfa.gov.kh

,  

sackonap@gmail.com 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ +(៨៥៥(២៣ ២១៨ ១៤៨ 

តុ្រាល៖ ាិយព�តមសយ 

 

អស�យបេ យ៖ រំនថិ្្ពុយេរត�រ េលខ២២៧ 

សបអ តេិេយ្េន ិខកណ មំកររយ របធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ http://www.mcfa.gov.kh/ 

 

២៤ ្នសួងេេសមរក៍ . េង ខុយ 

នំរតិនរម�រម៖ រកិណ ត្រិ្ ងេេសមរក៍ 

(ផយេតនា េេសមរក៍) ព្េនលនេិធល�យ 

េសនេនិមកិតិេ្្នីងំកា យ  

តុ្រាល៖thongkhon@mot.gov.kh 

thongkhon@gmail.com   

េារស�ពៃ៖(855)23 885 018 

 (855)12 808 254 

េារស�ពៃ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨ ៤៩ ៧៤ 

 

តុ្រាល៖ info@tourismcambodia.org 

 

 

 

 

អសយបេ យ៖ នាតេិលខ3A សបអ តិលនងិ ខកណ 7

រនរ របធយ្ួ�េំពញ0  

េហេំព�រ៖ 7www.mot.gov.kh  
 
www.tourismcambodia.org 

 

 

mailto:info@mpwt.gov.kh
mailto:phoeurng.sackona@mcfa.gov.kh
mailto:phoeurng.sackona@mcfa.gov.kh
mailto:sackonap@gmail.com
mailto:info@tourismcambodia.org
http://www.mot.gov.kh/
http://www.tourismcambodia.org/
http://www.tourismcambodia.org/
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២៥ ្នសួង�រិករ យិងេសរ . រយិ ឃិយ 

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

តុ្រាល៖ ាិយព�តមសយ 

អសយបេ យ៖ នថិ្្ពុស្ុសុនតកិ ប�យបំយុ នាយេពញ 

របធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ រយិសយព�តមសយ(រយិនំេកំរករ) 

 

២៦ ្នសួងនិមកករររ ្

 

ប.ំតុង នរក ផន ្

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

11េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

11តុ្រាល៖ 11ាិយព�តមសយ 

   

11អសយបេ យ៖ ផាន្េីងសយ ិរបធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ រយិសយព�តមសយ(រយិនំេកំរករ) 

  

២៧ ្នសួងករបរ 

យិងរក�ុ ុរក� លន ិិ � ប្នន 

. តុតិ សំេហង 

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃន ០២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៥ 

េារេរន ០២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៦ 

តុ្េរាលន ាិយព�តមសយ 

អសយបេ យ៖ តារេលខ ៣ រំនថិ្សហព�យទរុសក ្

សបអ តេិនល�និ ខកណ េួលេាន របធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖  http://www.mlvt.gov.kh/ 

២៨ ្នសួងរុខបរេធរកន . េព្ប រលយុ�យិ 

នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពទ/េារេរ ៖ +៨៥៥-២៣-៨៦៦៥០១/ 

៨៦៦ ៥០៥ 

តុ្រាល៖ admin@mcs.gov.kh 

អសយបេ យ៖ផាននត�តងរបរុញិួារេិានមំរន ិ

សបអ តេិចរេច ខ�កណ េព�ិសយប�យ 

របធយ្ួ�េំពញ ្ពុរិសម្ននរយុិ 

េហេំព�រ៖ http://www.mcs.gov.kh 

២៩ រនេេលខ�ិករបេ យអកសម

រស្ុនលិ 

. េជា  ំនស័លិ 

 នំរតិនរម�រម៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ៖ ាិយព�តមសយ 

េារស�ពៃ/េារេរ៖ (៨៥៥)២៣ ២១១ ០១៩ 

តុ្រាល៖ sengvany@camnet.com.kh 

អសយបេ យ៖ តារ៦២ ផានយេរត�រ របធយ្ួ�េំពញ 

េហេំព�រ៖ http://www.civilaviation.gov.kh/ 

mailto:sengvany@camnet.com.kh
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• តតករេេរព�តមសយមុុផ្យតំព្រ្យករក៍៖ 

 ពលរនេខុ រយិសានេពញមតិ�យងករតយុនត�េាលយេយ្យររសិរបេ ួិ្ លន�ុងឆ� ២ំ០១៦ 

េបយ េសឿង យរន08/01/201708/01/2017 

http://km.rfi.fr/cambodia/some-cambadian-are-not-satisfied-with-the-implementation-of-

government-policies-08-01-2017 

 

  

េនេិកស�្ព្ករផ�លិពិយៃុេលំកររំេពញេាលយេយ្យររសិរបេ ួិ្ លយិន្តិកលេ្៥ ឆ� េំ្៣RFI 

្នីរយិសកតិ យិងេធរកបយ្រសក៥០រនេិននថេយុ បររយនករសៃងរិតរិយួ ្យរប� ញយព

រយិសានេពញមិត�េជយងករតយុនត�េាលយេយ្យររសិរបេ ួិ្ លនរយុិន�ុងឆ� ២ំ០១៦េយុ។ បររយន

ករសៃងរិត ិ នលេរៀរមំេបយតងរករខុរ់ហេលេន្ពនេយុ នក្ យចឲនងេេៀតេាលយេយ្យ

សំខយិរយួមំយួយ នលពលរនេរយិេពញមិត�ររួសយនាមិ េាលយេយ្យនសិនរ ិ ករេបុ្េយ

រប� ន�្្ យិង្រព�យទយុត�ិ�រមិ េនំរ។ 

 

បររយនករសៃងរិតរិឋរ នលេ�េំេនំងេន្ពននថេ្០៨ ខរនរេយុ ្យរប� ញន�ុងមំេសរត�ន

មាលររួ្រសក៤៥រន ិនលសយន្រតិមំេកុនងេផកងា�  សយត ២៤,៤យរយ រយិេពញមិត�ទលិ

តេេុ មំេពុករតយុនត�េាលយេយ្យររសិរបរបេ ួិ្ លយ្តកិលេ្៥ ឆ� ២ំ០១៦ មំកន៥៧,៨

យរយ េេៀតេពញមិត�ខុ យិង១៧,៨យរយេពញមិត�រ�ឲរ។ 

 

េាលយេយ្យសំខយិ នលខុរ់ហេលេលំនយនរនេ�េំករសៃងរិតរិរួសយ ករព្ងងរនេ្ល

http://km.rfi.fr/auteur/%E1%9E%9F%E1%9E%BF%E1%9E%84-%E1%9E%97%E1%9E%B6%E1%9E%9A%E1%9F%88/
http://km.rfi.fr/cambodia/some-cambadian-are-not-satisfied-with-the-implementation-of-government-policies-08-01-2017
http://km.rfi.fr/cambodia/some-cambadian-are-not-satisfied-with-the-implementation-of-government-policies-08-01-2017
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េធរកន នរិប្ករ យងិសហរប្ករ ករព្ងងផ�នម្រ ិ្រព�យទយុត��ិរម ករ្រឆងំតំេពពុំនរលួយ ករ

ករពរិតិ សយ�ិសុខ យិងសស� រធិ� រេិធរកន ករតួនិនឹេសនេនិមក ករតួនិនឹនសិ�យតររិ ំ សុខួិ
្ល ករបរនរម�រម យិងសងររនិមកិេនំរ។ 

 

ករសៃងរិតេិយុ្យរប� ញត�នមាលររួទងំេរុរយិសានិេពញមិត�យងករតយុនត�េាលយេយ្យ 

េលំករនេ្រងិ្ រព�យទយុត�ិ�រម ករ្រយុេទ្ រឆងំតំេពំពុនរលួយ ករតួនិនឹនសិ�យនសិនរ ិ នំកេ្រងិ

ន្�្ យិងករេបុ្េយរប� ន្�្ ករតួនិនឹនសិ�យសុខួិ្ លិេនំរ។ មំកនេាលយេយ្យ

េផកងេេៀត នលត�នមាលររួ្យផ�លិពិយៃុល� ឬេពញមិត�សយនាមិ េាលយេយ្យ តួនិនឹយន៍សិ�យ

ន្ី កររយ�នំេកំយេសនេនមិក យិងករផរតផិរងេិនេ� តិេនំរ។ 

 

សារប្សរបាយករសៃងរិតិេយុេ�េំេនំងន�ុងមំេសរសិសក យិសកតិ យងិេធរកបយ ្រសក៤៥រន ិ

នលមាលររួន�ុងេនេិកេយុេលំនេ្១ េហំយេ្កយេពលនិមកពិយន្មរយិងសយករសៃងរិតិិ េលំនេ្២ 
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