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ថ្ថៃទី២៣  ខែ      ឆ្ន ាំ២០១៦ 

                 
      

                                         /                 
                     ៥      ២ 

   
ឆ្ន ាំទ២ីថ្ននីតិកាលទី៥ រាជរដ្ឋា ភបិាល ខែលែឹកនាំដដ្ឋយគណបកសរបជាជនកមពុជា បានសដរមច         

ការបាំដពញ/អនុវតតនដ៍ោលនដោបាយចាំននួ០៦ (៣៧,៥%)ថ្ន១៦        ដោលនដោបាយខែលមានសូនករចាស់
លាស់ រមួមានែូចជា៖ ១.កាំដណើ នកាំដណើ នដសែាកចិច ៧%កនុងមយួឆ្ន ាំ ២.ការកាតប់នថយភាពរកីរកកនុងអរា០១%កនុងមយួ
ឆ្ន ាំ ៣.ការបញ្ឍបក់ារផតល់ែីសមបទានដសែាកិចច ៤.     បចាំដោលនដោបាយែឹកជញ្ជូ នទីរកុង ៥.ដោលដៅថ្នចាំនួនដទស
ចរណ៍ពីដរៅរបដទស និង៦.ការបដងកើតដោលនដោបាយជាតិសតីពីមុែរបរ នងិការងារ។ 

     ដោលនដោបាយចាំនួន០៧រមួមាន ១.ការរកាថ្ផទដនសាទទឹកសាប, ២.ការចុុះបញ្ជ ីែធីល,ី ៣.  កសាង
ដោលនដោបាយជាតិសតីពសិីទធិលាំដៅសាថ ន, ៤.របជាជនទទួលដសវាទឹកសាា ត, ៥.ពរងីកការផគតផ់គងអ់គគិសនពីីបណ្ដា ញ
ជាតិឲ្យែល់ភូម,ិ ៦.បនាកសាងអនុវទិាល័យឲ្យបានរគបឃុ់ាំ និង៧.ការនាំដចញអងករឲ្យបាន០១លានដានដៅឆ្ន ាំ២០១៥ 
រតូវបានរាជរដ្ឋា ភបិាលបានអនុវតតន ៍ ឬ/និងសដរមចបានែលុះ។ ឯដោលនដោបាយចាំននួ០៣ រាជរដ្ឋា ភបិាល         
  មនិអាចសរមចបាន ឬបានតិចតចួាមការសនារបស់ែលួនមានែូចជា ១.ការរកាថ្ផទែខីែលរគបែណា បដ់ដ្ឋយថ្រពដ ើ 
២.ការដ្ឋកឲ់្យែាំដណើ រការរបបរបាកដ់សាធននិវតតនស៍រមាបក់មមករ និដោជិតកនុងវស័ិយឯកជន និង៣.ការខកលមាផលូវលាំជន
បទ។ 

                           ២ដលើដោលនដោបាយខែលមនិមានសូចនករចាស់លាស់           
     ៧៩៧នកប់ានចូលរមួផតល់ពិនទុ កនុងដនុះរបមាណ២៦%ដពញចិតត របមាណ៦២%ដពញចិតតែលុះ និងរបមាណ១២%
មនិដពញចិតតនឹងលទធផលការបាំដពញ/អនុវតតដោលនដោបាយទាាំងដនុះ។ ដបើពិនតិយពីការផតល់ពិនទុដលើវស័ិយនីមយួៗវញិ 
ដគដឃើញថា វស័ិយការពារជាតិ សនតិសុែ នងិសណ្ដត បធ់្នន បស់ាធ្នរណៈ កនុងចាំដណ្ដមរបជាពលរែាបានផតល់ពិនទុ មានរបជា
ពលរែា ចាំនួន២៨%ដពញចតិត, ៥៨%ដពញចិតតែលុះ នងិ១៣%មនិដពញចិតត។ ចាំខណកឯវស័ិយពរងឹងរែាបាលសាធ្នរណៈ 
វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ  ការពរងឹងខផនកចាប ់ និងរបពន័ធយុតតិធម ៌ និងការរបឆ្ាំងអាំពាំដពើពុករលួយរតូវបានផតល់ពិនទ
ដដ្ឋយរបជាពលរែាចាំនួន២៦%ដពញចិតត, ៦០%ដពញចតិតែលុះ និង១៣%មនិដពញចិតត។ វស័ិយការអភវិឌ្ឍនដ៍សែាកិចចវញិ 
ករ៍តូវបានរបជាពលរែាចាំននួ២២%ដពញចិតត, ៦៦%ដពញចិតតែលុះ និង១០%មនិដពញចិតត។ ជាមយួោន ដនុះខែរ វស័ិយ
ការអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ាំ សុខាភបិាល ការងារ វបបធម ៌និងសងគមកិចចរតូវបានរបជាពលរែាចាំនួន២៧% ដពញចិតត, ៦២% 
ដពញចិតតែលុះ និង ៩% មនិដពញចិតត។ 

 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិិ បដតយយ។ 
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គណៈកមាា ិិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ិិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ិិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិិម៌្និងយុតតិិម៌្និងយុតតិិម៌្   ដៅកម្ពុជាធដៅកម្ពុជាធដៅកម្ពុជាធ   
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ដបើដរបៀបដធៀបលទធផលផតល់ពិនទុឆ្ន ាំ២០១៤ នងិ២០១៥ដៅរាជធ្ននីភនាំដពញ ខែលមានវធិីសាស្តសតឲ្យអនកចូលរមួ

ផតល់ពិនទុែូចោន ដនុះ កនុងឆ្ន ាំ២០១៥ ចាំនួនរបជាពលរែាមនិដពញចិតត នងិការអនុវតតនដ៍ោលនដោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល
ធ្នល កចុ់ុះពី៥៥% ដៅឆ្ន ាំ២០១៤ មករតឹម៥០% ផទុយមកវញិចាំនួនរបជាពលរែាដពញចិតតែលុះដកើនដឡើងពី៣៥% ដៅ ៤០%។ 
ែូចដនុះ របជាពលរែាខែលផតល់ពិនទុដៅរាជធ្ននីភនាំដពញចាំននួ៥% បានខរបលរបួលពីមនិដពញចិតត ដៅដពញចិតតែលុះ។ ែណៈ
ខែលចាំនួនរបជាពលរែាដពញចិតតនឹងការអនុវតតនដ៍ោលនដោបាយទាាំងដនុះ មនិមានការខរបរបួលដនុះដទ ដនុះដបើដរបើ
ដរបៀបដធៀបការផតល់ពិនទុឆ្ន ាំ២០១៤ នងិឆ្ន ាំ២០១៥។ 

ដបើពិនិតយដមើល                     ២០១៥      ៣.៧៥៨      រ                    
                                 ២៧,៨២%,                      នងិសណ្ដត បធ់្នន បស់ាធ្នរណៈ 
      ១៦,២៤%,                   ២៨,៥៧%                       ១១,១៨%                    
                        ។                   ដសែា                                      
    ។  

                                                                    ែា 
          ដរចើនជាងដគរហូតែល់របមាណ១៣%                        ។                
           ដរចើន       ១៦,២៤%       ៣                  ល            ។ 

 សរមាបឆ់្ន ាំទី២ដនុះ ចាំននួសមាជិករាជរដ្ឋា ភបិាលខែលរតូវបានខចងកនុងចាប ់ សតីការបដងកើត និងរបរពតឹតដិៅថ្ន
គណៈរែាមស្តនតី មនិមានការខរបរបួលដនុះដទ។ ប ុខនតដគកដ៏ៅខតដឃើញមានការដកើនដឡើងនូវអនុរែាដលខាធិការចាំនួន២៨របូ 
ដៅាមបណ្ដត រកសួងចាំនួន១៥ នងិទីរបឹការាជរដ្ឋា ភបិាលចាំនួន៤៣របូខែលមានឋានៈដសមើនឹងសមាជិករាជរដ្ឋា ភបិាល 
ែណៈដពលខែលមានការបញ្ចបែ់ាំខណងចាំនួន០៥របូខតប ដុណ្ដណ ុះ (០៣របូជាអនុរែាដលខាធិការ និង២របូជាទរីបឹការាជរដ្ឋា
ភបិាល)។ 

 កនុងរយៈដពល០៩ខែ ថ្នឆ្ន ាំ២០១៥ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា បានដចញអនុរកឹតយចាំននួ១.២២២អនុរកឹតយ និង
របកាសចាំនួន៧៥របកាស។ របមាណ៥%ថ្នអនុរកតឹយទាាំងដនុះ អាំពីការដធវើអនុបដោគរទពយសមបតតិសាធ្នរណៈរបស់រែា
ដៅជារទពយសមបតតិឯកជនរបស់រែា ការដផទរឥណទានថវកិា និងការកាតថ់្ផទែីដចញពគីរមបថ្រពដ ើ នងិគដរមាងសមបទាន
ដសែាកិចច។ ចាំខណកអនុរកឹតយដផសងដទៀត អាំពីការជូនដមដ្ឋយ និងខតងាាំង ដផទរភារកិចចមស្តនតីរាជការជាដែើម។ 

                                                                      /           
                          ៥      ២                                      មកព ី របពន័ធ
ផសពវផាយរបាយការណ៍បឋមរបស់អងគការជាត ិនិងអនតរជាតិ សារពត័ម៌ានជាតិ និងអនតរជាតិ  រពមទាាំងសាថ បន័ជាតិ និង
អនតរជាតិដផសងៗ ដែើមប ី               /                               ។         
                                          ដវទិកាមាច ស់ដឆ្ន តរតូវបានដរៀបចាំដឡើង ដៅកនុងរាជ/ធ្ននីដែតត
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ចាំនួន២៤    មានរបជាពលរែាចូលរមួរបមាណ៧៩៧   ។ របជាពលរែាផតល់ពិនទុ            1 ដលើការបាំដពញ/
អនុវតតនដ៍ោលនដោបាយ ខែលមនិមានសូចនករចាស់លាស់ចាំនួន៣៣     របស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ខែលែុមខស្តហវល
បានរកដឃើញ ដៅកនុងកមមវធិីដោលនដោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទ៥ីដនុះ។ 

កមមវធិដីោលនដោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលនីតិកាលទ៥ីបានខបងខចងជា០៤វស័ិយធាំៗ រមួមាន៖១. ការការពារ
ជាតិសនតិសុែ និងសណ្ដត បធ់្នន បស់ាធ្នរណៈ២. ការពរងងឹរែាបាលសាធ្នរណៈ វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ការពរងឹង
ខផនកចាប ់និងរបពន័ធយុតតធិម ៌និងការរបឆ្ាំងអាំដពើពុករលួយ ៣.ការអភវិឌ្ឍដសែាកិចច     ៤. ការអភវិឌ្ឍវស័ិយអបរ់ ាំ សុខា
ភបិាល ការងារ វបបធម ៌និងសងគមកិចច។  

 
សរមាបព់ត័ម៌ានបខនថមសូមទាកទ់ង៖ 
១.                             ០១២ ៩៤ ២០ ១៧  
២.ដលាក កន សាវាងស  មស្តនតីជានែ់ពស់ ថ្នកមមវធិីខផនកអដងកត  ០១១ ៨៨ ៤៨ ៤០ 
៣.ដលាក ដសៀន ប នុរទិធ   មស្តនតីខផនកអដងកត    ០៨៩ ២១ ២១ ១០ 
  
        ៖ ដបសកកមមរបស់ែុមខស្តហវល គឺជយួ បដងកើតបរោិកាសគរួជាទីដពញចិតា និងមានពត័ម៌ានរគបរ់ោន ់ ទី១/                
                             ាមរយៈការបញ្ចុ ុះបញ្ចូ ល តស ូមតិ ដែើមបទីទលួបាននូវរកបែណ័ឌ ចាបស់មរមយ, ការអបរ់ ាំដែើមបផីាល់ពត័ម៌ានែល់
អនកដបាុះដឆ្ន ត អាំពីសិទធិ និងសកមមភាពចូលរមួសដងកតការណ៍របស់ពកួដគ ខែលអាចរារាាំងនូវភាពមនិរបរកតី រពមទាាំងផាល់នូវរបាយការណ៍
អដងកតោ ងទូលាំទូលាយ និងឆ្បរ់ហ័ស ដែើមបអីាច  មានការវាយតថ្មលដលើែាំដណើ រការ ដបាុះដឆ្ន តមយួខែលមនិលាំដអៀង និងមនិរបកានប់កសពកួ ទី២/ 
                                        ាមរយៈការអបរ់ ាំ និងដវទិកាសាធ្នរណៈកនុងដោលបាំណងជាំរុញដលើកទឹកចិតា 
របជាពលរែាឱ្យយចូលរមួកនុងកិចចការនដោបាយ និងការដធវើដសចកាីសាំដរចនន ការតស ូមតិ/បញ្ចុ ុះបញ្ចូ លដែើមបឱី្យយមានការខកទរមង ់ ែាំដណើ រ
ការដបាុះដឆ្ន តខែលបដងកើននូវគណដនយយភាព (ការទទលួែុសរតូវ) របស់មស្តនាីជាបដ់ឆ្ន ត រពមទាាំងផាល់នូវរបាយការណ៍អដងកតោ ងទូលាំទូលាយ 
និងឆ្បរ់ហ័ស ដែើមបអីាចឱ្យយមានការវាយតថ្មលមយួខែលមនិលាំដអៀង និងរបកានប់កសពួក ដៅដលើការបាំដពញកមមវធីិនដោបាយ និងែាំដណើ រការអនុវតាន ៍
ការងាររបស់មស្តនាីជាបដ់ឆ្ន ត។ 

                                                      
1 ដលើកទី១ខផាកដលើពត័ម៌ាន ឬចាំដណុះែឹងរបស់របជាពលរែាផ្ទទ ល់, ដលើកទីពីរខផាកដលើពត័ម៌ាន ឬចាំដណុះែឹងរបស់របជាពលរែា រមួទាាំងពត័ម៌ានខែល
បានផតល់ជូនដដ្ឋយវាគមិន 
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Phnom Penh, 23th February 2016 

 
Press Release 

 
‘Assessment and Voters’ Score Card on the Second Year Fulfillment of Political 

Platform of the Fifth Mandate of Government’ 
 

During the second 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 fully fulfilled 6 
(37.5%) of 16 political platforms with precise indicators. They are:  annual 7% economic growth, annual 
1% poverty reduction, halting of economic land concessions, transportation policy creation, an increase 
in foreign tourists, and the creation of a national policy related to jobs and careers.  

While another seven political platforms related to water for family fishing, land title registration, 
national housing policy design, people’s access to running water, village electricity supplies, secondary 
school construction in all communes, and one million tons of rice exports in 2015, have only been partly 
fulfilled or/and implemented by the RGC. Three political platform promises have been implemented, but 
when compared to the previous performance the RGC is unlikely to fulfill them. For example, these 
include maintenance of existing forest cover, and implementation of retirement allowance in the private 
sector and improvement of rural roads. 

For the second year, voters’ score card on the fulfillment of political platform with imprecise 
indicators, 26% of participants are satisfied, 62% of them are partly satisfied, while 12% 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 28% of participants, partly satisfied by 58% and not 
satisfied by 13%.The second sector on improvement of public administration, decentralization and 
deconcentration, law and justice, and anti-corruption activities is satisfied by 26% of participants, partly 
satisfied by 60% and not satisfied by 13%. The third sector on economic development is satisfied by 
22% of participants, partly satisfied by 66% and not satisfied by 10%. And the last sector on 
development of education, health, labor, culture and social affairs is satisfied by 27% of participants, 
partly satisfied by 62% and not satisfied by 9% of them. 

To compare with the score card results in Phnom Penh  in 2014,where the method of scoring is 
the same to 2015, in 2015 the number of participants dissatisfied decreases from 55% in 2014 to 50%, 
while the number of participants partly satisfied increases from 35% to 40%. As the result 5% of 
participants in Phnom Penh turn from dissatisfied to partly satisfied in 2015, while the percentage of 
participants satisfied with the fulfillment of RGC remains the same. 

Looking at the 2015 national budget, the RGC planned to spend US $3,758 million 16% of 
which is not allocated. The RGC planned to allocate 27.82% of the budget to social affairs, 16.24% to 

ទស្សនៈវិស្័យ ៖ ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិបដតយយ។ 
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គណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ ីគណៈកមាា ធិការដែើម្បកីារដ ោះដនោ តដោយដស្រ  ី  និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្និងយុតតិធម៌្   ដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជាដៅកម្ពុជា   
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national defence, security and public order, 28.57% to the economic sector, and 11.18% to general 
administration. Among the four sectors, the expenditure on the economic sector is the highest. 

It is noted that fulfillment of national defence, security and public order sector is the most not-
satisfied of the four sectors. 13% of participants are not satisfied with the fulfillment, while the RGC 
planned to spend 16.24% of national budget which is the third highest amount. 

By the second year of the fifth mandate, the number of cabinet members categorized in law on 
preparation and functioning of cabinet remains the same when compared to the previous year. However, 
the number of undersecretary of state has increased by 28 in 15 ministries, and Royal Government of 
Cambodia’s advisor ranked as members of the cabinet has increased by 43, while only five had been 
fired (three undersecretaries of state and two RGC’s advisors) 

 By September 2015, RGC had issued 1,222 sub degrees and 75 announcements. Around 05% of 
sub degrees concerned the transferring of public property to the private property of state, transferring of 
budget and taking land out from area of forest cover and economic concessions.  The reamainder 
concered the awarding of  of medals commendations and the promotion of  government officials.  
 

The report on the Assessment and Voters’ Score Card on the Second Year Fulfillment of the 
Political Platform of the Fifth Mandate of Government compiled by COMFREL is based on analysis of 
existing primary data from NGO, INGO, press agencies and national institutions for making an 
assessment on the fulfillment of political platforms with precise indicator. For an assessment on 
fulfillment of the political platform with imprecise indicators, 24 voters’ score card forums were 
conducted in 24 capital/provinces with approximately 797 participants. 33 points with imprecise 
indicator found in political platform were scored twice1. 

 
The political platform of the fifth mandate government is categorized into four main sectors:  1: 

National defence, security and public order, 2: Improvement of public administration, decentralization 
and deconcentration, law and justice, and anti-corruption activities, 3: Development of economics and 4:  
Development of education, health, labor, culture and social affairs. 
 
For Further information please contact:  

1. Mr. Koul Panha  Executive Director     012 94 20 17 

2. Mr. Korn Savang Senior Program Officer, Monitoring Unit 01188 48 40 

3. Mr. Sean Bunrith Monitoring Officer    089 21 2110 
    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។ 

                                                      
1 Political platforms with imprecise indicator is first scored with participant’s knowledge and second scored with not only the 
their knowledge but also information of fulfillment of them from the speaker. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

របាយការណ៍ 
 
ស្តពី ី

 
ការឃ្ល ាំមមើល និងការផតលព់ិនទុមលើលទ្ធផល 
ននការបាំមពញ/អនវុត្តន៍មោលនមោបាយ 
របស្រ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាលនីត្ិកាលទ្ី៥ ឆ្ន ាំទ្ី២ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ខែកមុភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៦ 
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I. ែលឹមសារស្មងេប 
 រាជរោឌ ភបិាលននរដឌសភានីតកិ្លលេី៥ ប្ដលដឹកនមំ្ោយគ រកសររជាជនកមពុជាបាន និងកពុំងអនុវតថ 
ម្ោលនម្យបាយររស់ខលួនបានរយៈម្ពល២ឆ្ប មំកម្ហើយ។ រោឌ ភបិាលបានោកម់្ចញនូវម្ោលនម្យបាយររស់
ខលួនប្ដលមាន០៤វស័ិយធ្ំៗ  មានដូចជា៖ ១. ក្លរក្លរពារជាតិសនថិសុខ និងសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ ២. ក្លរ
ពរងឹងរដឌបាលសាធារ ៈ វមិជឈក្លរ និងវសិហមជឈក្លរ ក្លរពរងឹងប្ផបកចារ ់និងររពន័នយុតថិធ្ម ៌និងក្លរររឆ្ងំ
អំម្ពើពុករលួយ ៣. ក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចច និង៤. ក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយអររ់សុំខាភបិាល ក្លរករ វរផធ្ម ៌ និង
សងគមកិចច។ ម្ដើមផអីនុវតថម្ោលនម្យបាយម្នុះ រាជរោឌ ភបិាលកប៏ានរនថអនុវតថយុេនសាង្រ្សថចតុម្ក្ល ដំណ្តកេ់ី
៣ ម្ដើមផកីំម្ ើ នក្លរករ សមធ្ម ៌និងររសិេនភាពម្ៅកមពុជា។ 
 កបុងម្ោលរំ ងរម្ងកើនតមាល ភាព និងជំរញុឱ្យរាជរោឌ ភបិាលមានក្លរេេួលខុសរតូវខពស់ ខុមប្ង្រ្ហវលបាន
ម្ធ្វើក្លរអម្ងកត និងម្លើកេឹកចតិថឱ្យមាច ស់ម្ឆ្ប ត វាយតនមលម្លើក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល។ 
ម្ោយសិកា និងវភិាគម្លើរបាយក្លរ ៍ពត័ម៌ាន និងេនិបនយ័ប្ដលពាកព់ន័ន និងផថល់ឱ្ក្លសឲ្យររជាពលរដឌផថល់ 
ពិនធុម្លើក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយម្នុះ។ 
 សរមារឆ់្ប េីំ២ម្នុះ ចំននួសមាជិករាជរោឌ ភបិាលប្ដលរតវូបានប្ចងកបុងចារ ់ សថីក្លរម្រៀរចំ និងរររពតឹថិ
ម្ៅននគ ៈរដឌមង្រ្នថីមនិមានក្លរប្ររររួលម្នុះម្េ។ រ៉ាុប្នថម្គកម៏្ៅប្តម្ឃើញមានក្លរម្កើនម្ឡើងនូវអនុរដឌម្លខាធិ្ 
ក្លរចំនួន២៨ររូ ម្ៅាមរណ្តថ រកសួងចំននួ១៥ និងេរីរឹការាជរោឌ ភបិាលចំនួន៤៣ររូ ប្ដលមានឋានៈម្សមើ 
នឹងសមាជិករាជរោឌ ភបិាល ខ ៈម្ពលប្ដលមានក្លររញ្ចរត់ំប្ ងចំនួន០៥ររូប្តរ៉ាមុ្ណ្តត ុះ (០៣ររូ ជាអនុរដឌ
ម្លខាធ្ិក្លរ និង២ររូជាេីររកឹារាជរោឌ ភបិាល)។ 
 កបុងរយៈម្ពល០៩ប្ខននឆ្ប ២ំ០១៥ រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាបានម្ចញអនុរកឹតសចំនួន១.២២២ នងិររក្លស
ចំនួន៧៥។ ររមា ៥%ននអនុរកឹតយទាងំម្នុះ សថីអំពីក្លរម្ធ្វើអនុរម្យគរេពយសមផតថសិាធា ៈររស់រដឌ ម្ៅ
ជារេពយសមផតថិឯកជនររស់រដឌ ក្លរម្ផធរឥ ទានថ្វកិ្ល និងក្លរក្លតន់ផធដីម្ចញពគីរមរនរពម្ឈើ និងគម្រមាង
សមផទានម្សដឌកិចច។ ចំប្ កអនុរកឹតយម្ផសងម្េៀត សថីអពំកី្លរជូនម្មោយ និងប្តងាងំ ម្ផធរភារកិចចមង្រ្នថីរាជក្លរ
ជាម្ដើម។ 
 សរមារឆ់្ប េីំ២ រាជរោឌ ភបិាលរតូវបានសភាអនុមត័ឲ្យម្រោងចំណ្តយថ្វកិ្លររមា ៣៧៥៨លានដុលាល រ
សហរដឌអាម្មរកិ។ ថ្វកិ្លររមា ១៦% ម្សមើររមា ៦១០លានដុលាល រសហរដឌអាម្មរកិរតូវបានម្រោងចំណ្តយ
ឲ្យម្ៅរកសួងក្លរពារជាតិ នងិរកសួងមហានផធ។ ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរជាមយួឆ្ប ២ំ០១៤ វស័ិយអររ់រំតូវបានរប្នទម
ថ្វកិ្លររមា ជិត១០០លានដុលាល រអាម្មរកិ។1 អវីប្ដលគួរឲ្យកតស់មាគ ល់មយួម្េៀតម្នុះ ថ្វកិ្លថាប កជ់ាតិម្រោង
ចំណ្តយមនិទានប់្រងប្ចងមានចំនួន១៦%ម្ៅឆ្ប ២ំ០១៥ រ៉ាុប្នថឆ្ប ២ំ០១៤ មានរហូតដល់ររមា ៤៦%។  
 កបុងឆ្ប េំី២ រាជរោឌ ភបិាលននរដឌសភានីតិក្លលេ៥ី ប្ដលដឹកនមំ្ោយគ រកសររជាជនកមពុជាប្ដល
ម្រោងចំណ្តថ្វកិ្លថាប កជ់ាតិររមា ៣.៧៥៨លានដុលាល រសហរដឌអាម្មរកិ បានសម្រមចក្លររំម្ពញ/អនុវតថន៍
ម្ោលនម្យបាយចំនួន០៦ច ុំច(៣៧,៥%) និងសម្រមចបានខលុះចំនួន៧ច ុំច។ ខ ៈប្ដលម្ោលនម្យ 
បាយចំនួន០៣ រាជរោឌ ភបិាលបានអនុវតថប្តមនិអាចសម្រមចបានាមក្លរសនោររស់ខលួន។ ចំម្ពាុះលេនផលក្លរ
រំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយ មនិមានសូចនករចាស់លាស់វញិ រតូវបានររជាពលរដឌចំនួនររមា  
២៦% ម្ពញចិតថររមា ៦២%ម្ពញចតិថខលុះ រ៉ាុប្នថររជាពលរដឌររមា ១២% មនិម្ពញចិតថនឹងលេនផលននក្លរ
រំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយទាងំម្នុះ។ 
                                                           
1 https://www.cambodiadaily.com/news/cpp-lawmakers-push-through-3-8-billion-national-budget-73314/ 
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II. មស្ចកតីមផតើម  
 គិតរតឹមឆ្ប ២ំ០១៥ រាជរោឌ ភបិាលប្ដលដឹកនមំ្ោយគ រកសររជាជនកមពុជាបាន នឹងកពុំងរនថអនុវតថ
ម្ោលនម្យបាយររស់ខលួនមនិតិចជាងរយៈម្ពលពីរឆ្ប មំ្នុះម្េ។ ឆ្ប ២ំ០១៥ គឺជាឆ្ប េំ២ីននក្លរអនុវតថន/៍រំម្ពញ 
និងឃ្ល មំ្មើល និងវាយតនមលម្ោលនម្យបាយទាងំរនួវស័ិយម្នុះ។ កបុងឆ្ប េំ១ី(ប្ខកញ្ជដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ ដល់ឆ្ប ំ
២០១៤) ចំម្ពាុះម្ោលនម្យបានមានសូចនករចាស់លាស់ចំនួន១៦ចំ ុច រាជរោឌ ភបិាលបានសម្រមចម្ពញ
ម្លញនូវក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយចំនួន០៦ (៣៧,៥%) រមួមានដូចជា៖ កំម្ ើ នម្សដឌកិចច៧%កបុង
មយួឆ្ប  ំ ក្លរក្លតរ់នទយភាពរកីរកកបុងអរា០១%កបុងមយួឆ្ប  ំ ក្លររញ្ឈរក់្លរផថល់ដីសមផទានម្សដឌកិចចក្លរម្រៀរចំ
ម្ោលនម្យបាយដឹកជញ្ជូ នេីរកុង និងម្ោលម្ៅននចំនួនម្េសចរ ៍ពីម្រៅររម្េស។ ចំប្ កម្ោលនម្យ
បាយចំនួន០៧ រមួមានក្លររកានផធម្នសាេេឹកសារ ក្លរចុុះរញ្ជ ីដធី្ល ីក្លរកសាងម្ោលនម្យបាយជាតិ សថីពីសិេនិ
លំម្ៅសាទ ន ររជាជនេេួលម្សវាេឹកសាអ ត ពរងីកក្លរផគតផ់គងអ់គគិសនពីីរណ្តឋ ញជាតិឲ្យដល់ភូម ិរនឋកសាងអនុ
វេិោល័យឲ្យបានរគរឃំុ់ និងក្លរម្រៀរចំម្ោលនម្យបាយជាតិ សឋីពីមុខរររ និងក្លរកររតូវបានអនុវតថ ឬ/និង
សម្រមចបានខលុះ។ ឯម្ោលនម្យបាយចំននួ០៣ រាជរោឌ ភបិាលបានអនុវតថ ប្តមនិអាចសរមចបានាមក្លរ
សនោររស់ខលួន។ ម្ោលនម្យបាយទាងំរីម្នុះមានដូចជា ម្ោលនម្យបាយនមំ្ចញអងករឲ្យបាន១លានម្ាន 
ម្ៅឆ្ប ២ំ០១៥   ក្លររកានផធដីប្ដលរគរដ ឋ រម់្ោយនរពម្ឈើ និងក្លរោកឲ់្យដំម្ ើ រក្លរររររបាកម់្សាធ្ន
និវតថនស៍រមារក់មមករ និម្យជិតកបុងវស័ិយឯកជន។ 

ចំម្ពាុះក្លរផថល់ពិនធុម្លើក្លរអនុវតថន/៍រំម្ពញម្ោលនម្យបាយ ប្ដលមនិមានសូចនករចាស់លាស់ចនំួន
៣៣ចំ ុចវញិ  (ករ ីសិកាម្ៅរាជធានីភបមំ្ពញ និងម្ខតថម្សៀមរារ) មានររជាពលរដឌចំនួនភាគម្រចើននន 
៤៤,៤% ម្ពញចិតថខលុះចំម្ពាុះក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយ រ៉ាុប្នថររជាពលរដឌរហូតដល់៥៥,៦% មនិ
ម្ពញចិតថនឹងក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយទាងំម្នុះ ម្ៅកបុងឆ្ប េំ១ីកនលងម្ៅម្នុះ។ 

 ម្ដើមផរីនថរម្ងកើនតមាល ភាព និងជំរញុឱ្យរាជរោឌ ភបិាលមានក្លរេេួលខុសរតូវនូវអវីប្ដលបានសនោ ខុមប្ង្រ្ហវ
លបានម្ធ្វើក្លរសម្ងកត ផថល់មម្ធ្ោបាយ និងម្លើកេឹកចិតថឱ្យមាច ស់ម្ឆ្ប តវាយតនមលម្លើក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយ
ររស់រាជរោឌ ភបិាល។ 

 សរមារក់្លរសម្ងកត ខុមប្ង្រ្ហវលបានសិកាម្លើរបាយក្លរ ៍ពត័ម៌ាន និងេិនបនយ័ប្ដលពាកព់ន័ននងឹម្ោល
នម្យបាយប្ដលមានសូចនករចាស់លាស់ររស់រាជរោឌ ភបិាល។ ម្ោយប្ឡក ក្លរផថល់ពិនធុវញិ ខុមប្ង្រ្ហវលម្រៀរ
ចំេរមងវ់ាយតនមលោកព់ិនធុម្ោយមាច ស់ម្ឆ្ប តម្ៅម្លើចំ ុចននម្ោលនម្យបាយ ាមរយៈម្វេិក្លម្ៅាមម្ខតថ
នន និងរាជធានីភបមំ្ពញ ម្ោយម្ររើរបាស់វធិ្ីសាង្រ្សថពិភាកាជារកុមប្ដលអបកចូលរមួម្ធ្វើក្លរផថល់ពិនធុចនំួនពីរម្លើ
ក។ ក្លរផថល់ពិនធុម្លើកេ១ី ម្ធ្វើម្ឡើងមុនម្ពលកិចចពិភាកា ម្ហើយក្លរផថល់ពិនធុម្លើកេី២ ម្ធ្វើម្ឡើងម្ៅម្រក្លយម្ពល
ពិភាកា និងវាគមិនប្ចករបំ្លក វភិាគម្លើេិនបនយ័រឋមររស់សាទ រន័ ឬអងគក្លរសងគមសីុវលិប្ដលម្ធ្វើក្លរពាកព់ន័ននឹង
វស័ិយទាងំម្នុះ។ 

III. ការខរបរបួលស្មាស្ភាពស្មាជិករាជរដ្ឋឋ ភិបាល 

 រាជរោឌ ភបិាលនីតិក្លលេ៥ី មានរកសួងចំននួ២៨ និងរដឌម្លខាធិ្ក្លោឌ នចំនួនមយួ។ មារា៤ វាកយខ ័ឍ
េី១ មារា៤ននចារ ់ សថីពកី្លរម្រៀរចំ និងរររពឹតថិម្ៅននគ ៈរដឌមង្រ្នថីប្ចងថា  សមាជិករាជរោឌ ភបិាលរមួមាន 
នយករដឌមង្រ្នថ ីឧរនយរដឌមង្រ្នថី ម្េសរដឌមង្រ្នថ ី រដឌមង្រ្នថី និងរដឌម្លខាធ្ិក្លរ។ រាជរោឌ ភបិាលម្នុះម្ៅប្តមានចំនួន
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ម្រចើន ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរជាមយួរណ្តថ ររម្េសម្ៅកបុងតរំន។់ ម្ររៀម្ធ្ៀរជាមយួឆ្ប េីំ១ គិតរតឹមពាកក់ណ្តថ លប្ខ
កញ្ជដ ឆ្ប ២ំ០១៥ (ចំនួន) សមាជិករាជរោឌ ភបិាលមនិមានក្លរប្ររររួលម្ឡើយ គឺមានចំនួន២៤៤ររូ រ៉ាុប្នថម្គ
សម្ងកតម្ឃើញមានក្លរម្កើនម្ឡើងនូវអនុរដឌម្លខាធិ្ក្លរចំននួ២៨ររូ (រសីចនំួន០១ររូ) ាមរណ្តថ រកសួងមយួ
ចំនួន ខ ៈប្ដលមានអនុរដឌម្លខាធិ្ក្លរចំនួន០៣ររូ បានរញ្ចរត់ំប្ ងម្ោយសារលាប្លង និងេេួលមរ 
ភាព។ ចនំួនេីររកឹារាជរោឌ ភបិាលកម៏ានក្លរម្កើនម្ឡើងចនំួន៤៣ (រសីចំនួន០១ររូ) ចំប្ កឯេីររឹកាប្ដល
បានរញ្ចរត់ំប្ ងមានចំនួន២ផងប្ដរ កបុងឆ្ប េំ២ីននរាជរោឌ ភបិាល ប្ដលដឹកនមំ្ោយគ រកសររជាជនកមពុ
ជា។ ម្នុះមនិទានរ់ាររ់ញ្ចូ លដល់ក្លរម្កើនម្ឡើងចំនួនេីររកឹានយករដឌមង្រ្នថ ី រកសួង នងិថាប កដឹ់កនរំកសួងម្ផសង
ៗប្ដលរតូវបានប្តងាងំមានឋានៈម្សមើរដឌមង្រ្នថី រដឌម្លខាធ្ិក្លរ និងអនុរដឌម្លខាធិ្ក្លរម្នុះម្េ។ ម្រើពនិិតយពីរករ 
ខ ័ឍ ចារវ់ញិ ក្លរម្កើនម្ឡើងម្នុះ គឺម្ោយសារប្តោម នរេរញ្ដតថនិនចារប់្ចងកំ តអ់ពីំចំនួនអនុរដឌម្លខាធិ្ក្លរ 
និងេីររឹការាជរោឌ ភបិាល ប្ដលរតូវបានរម្ងកើតម្ឡើងម្ោយរាជរោឌ ភបិាល ឬ/និងនយករដឌមង្រ្នថី។ 

ចំនួនម្កើនម្ឡើងចំនួនអនុរដឌម្លខាធិ្ក្លរាមរកសួងនន៖ 

 
ល.រ រកសួង ចនំនួម្កើនម្ឡើង 
០១ រកសួងកសិកមម រកុ្លខ ររមាញ់ និងម្នសាេ ០៣ 
០២ រកសួងអភវិឌណនជ៍នរេ ០១ 
០៣ រកសួងមុខករសាធារ ៈ ០២ 
០៤ រកសួងសាធារ ក្លរ នងិដកឹជញ្ជូ ន ០២ 
០៥ រកសួងយុតថិធ្ម ៌ ០១ 
០៦ រកសួងក្លរពារជាតិ ០១ 
០៧ រកសួងមហានផធ ០៧ 
០៨ រកសួងពត័ម៌ាន ០៣ 
០៩ រកសួងម្េសចរ ៍ ០១ 
១០ រកសួងក្លរររម្េស និងសហររតិរតថិក្លរអនថរជាតិ ០១ 
១១ រកសួងសងគមកចិច អតតីយុវជន និងនតីិសមផទា ០១ 
១២ រកសួងប្រ ៉ា និងថាមពល ០១ 
១៣ រកសួងម្សដឌកិចច នងិហិរញ្ដ វតទុ ០១ 
១៤ រកសួងអររ់ ំយុវជន និងកឡីា ០២ 
១៥  រកសួងេំនកេ់នំងជាមយួរដឌសភា-រពឹេនសភា និង

អធ្ិក្លរកិចច 
០១ (រសី) 

 ចំនួនសររុ ២៨ 
 
 ចំនួនម្កើនម្ឡើងេីររឹការាជរោឌ ភបិាល ប្ដលមានឋានៈម្សមើឧរនយរដឌមង្រ្នថី រដឌមង្រ្នថី រដឌម្លខាធិ្ក្លរ អនុ
រដឌម្លខាធិ្ក្លរ៖ 
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ល.រ េីររឹការាជរោឌ ភបិាលឋានៈម្សមើ៖ ចំនួនម្កើនម្ឡើង 
១ ឧរនយរដឌមង្រ្នថ ី ០១ 
២ រដឌមង្រ្នថី ១២ (រសី ០១) 
៣ រដឌម្លខាធិ្ក្លរ ១១ 
៤ អនុរដឌម្លខាធិ្ក្លរ ១៩ 
 ចំនួនសររុ ៤៣ 

IV. អនុរកឹត្យ និងរបកាស្របស្រ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាលឆ្ន ាំ២០១៥  

 កបុងឆ្ប ២ំ០១៥ គិតរតមឹពាកក់ណ្តថ លប្ខកញ្ជដ  រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាប្ដលដឹកនមំ្ោយគ រកសររជាជន
កមពុជាបានម្ចញអនុរកឹតសចនំនួ១.២២២អនុរកឹតយ ប្ដលភាគម្រចើនននអនុរកឹតសទាងំម្នុះ អំពីក្លរជូនម្មោយ និង
ប្តងាងំ ម្ផធរភារកិចចមង្រ្នថរីាជក្លរ។ កបុងចំម្ណ្តមអនុរកឹតសទាងំម្នុះ ម្គពនិិតយម្ឃើញមានអនុរកឹតយចនំួន៥%ភាគ
រយ អំពកី្លរម្ធ្វើអនុរម្យគរេពយសមផតថិសាធារ ៈររស់រដឌ ម្ៅជារេពយសមផតថិឯកជនររស់រដឌ ក្លរម្ផធរឥ 
ទានថ្វកិ្ល នងិក្លរក្លតន់ផធដីម្ចញពីគរមរនរពម្ឈើ នងិគម្រមាងសមផទានម្សដឌកិចចជាម្ដើម។ ចំប្ កឯររក្លស
វញិ កបុងរយៈម្ពលដូចោប ម្នុះ រាជរោឌ ភបិាលបានម្ចញររក្លសចំនួន៧៥ររក្លស។ 

 
ល.រ របមភទ្អនុរកឹត្យ ចាំនួន គិត្ជា % 
១ អនុរកឹតយសថីពីអនុរម្យគ ០៩  ០,៧៣% 
២ អនុរកឹតយ សថីពីក្លរម្ផធរឥ ទានថ្វកិ្ល ៤២  ៣,៤៣% 
៣ អនុរកឹតយ សថីពីក្លរក្លត់នផធដី ១១  ០,៩០% 
៤ អនុរកឹតយម្ផសងៗ ១.១១៦  ៩៤,៩២% 

អនុរកឹតយសរុរ ១.២២២  ១០០% 

V. ការរកម ើញ និងការផតលព់ិនទុមលើលទ្ធផលននការបាំមពញ/អនុវត្តន៍មោល
នមោបាយស្រមាប់ឆ្ន ាំទ្ី១ 
 

ល.រ វស័ិយចំណ្តយថ្វកិ្ល 
គម្រមាងថ្វកិ្ល  

(ឯកាលានម្រៀល) 
ជាលានដុលាល រសហរដឌអាម្មរកិ 

(១$= 4000៛) 
គិតជាភាគរយ 

(%) 

១ 
វស័ិយក្លរពារជាតិ សនថិសុខ និង
សណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ 

2,441,060.50 610.27 16.24 % 

២ វស័ិយរដឌបាលេូម្ៅ 1,681,092.40 420.27 11.18 % 

៣ វស័ិយម្សដឌកិចច 4,295,133.50 1,073.78 28.57 % 

៤ វស័ិយសងគមកិចច 4,182,645.60 1,045.66 27.82 % 

៥ ចំណ្តយមនិទានប់្រងប្ចក 2,435,297.00 608.82 16.20 % 

៦ ចំណ្តយសរុររមួ 15,035,229.00 3,758.81 100.00 % 
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 សរមារឆ់្ប េំី២ នននតីិក្លលេី៥ននរដឌសភា ចារស់ថីពីហិរញ្ដ វតទុសថីពីក្លររគររ់គងឆ្ប ២ំ០១៥ រតូវបានរដឌ
សភាអនុមត័ម្ៅនថ្ងេី២៨ ប្ខវចិឆិក្ល ឆ្ប ២ំ០១៤ ម្ោយមានប្តតំណ្តងរាង្រ្សថននគ រកសររជាជនកមពុជាចំននួ៦៥
ររូប្ដលបានម្បាុះម្ឆ្ប តោរំេ។ មារា២ននចារម់្នុះបានរញ្ដតថិថា ចំនួនេឹករបាកជ់ាអតិររមាននឥ ទាន
ចំណ្តយថ្វកិ្លថាប កជ់ាតិសរមារក់្លររគររ់គងឆ្ប ២ំ០១៥ គឺមានចំននួរមមា ៣៧៥៨លានដុលាល រសហរដឌអាម្ម
រកិ។ ម្នុះមាននយ័ថា រាជរោឌ ភបិាលដឹកនមំ្ោយគ រកសររជាជនកមពុជា នឹងរនថអនុវតថម្ោលនម្យបាយ
ររស់ខលួនកបុងឆ្ប េំ២ី ម្ោយម្ររើរបាស់ខធងថ់្វកិ្លដូចមានប្ចងកបុងមារា២ននចារ ់ សថីពហិីរញ្ដ វតទុសរមារក់្លររគរ់
រគងឆ្ប ២ំ០១៥។ ថ្វកិ្លរររមា ១៦% ម្សមើររមា ៦១០លានដុលាល រសហរដឌអាម្មរកិ រតូវបានម្រោងចំណ្ត
យឲ្យម្ៅរកសួងក្លរពារជាតិ និងរកសួងមហានផធ។ ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរជាមយួឆ្ប ២ំ០១៤ វស័ិយអររ់ ំ រតូវបានរប្នទម
ថ្វកិ្លររមា ជិត១០០លានដុលាល រអាម្មរកិ។2 អវីប្ដលគួរឲ្យកតស់មាគ ល់មយួម្េៀតម្នុះ ថ្វកិ្លថាប កជ់ាតិម្រោង
ចំណ្តយមនិទានប់្រងប្ចងមានចំនួន១៦%ម្ៅឆ្ប ២ំ០១៥ រ៉ាុប្នថឆ្ប ២ំ០១៤ មានរហូតដល់ររមា ៤៦%។  

1. ការបាំមពញ/អនុវត្តន៍មោលនមោបាយមានស្ចូនាករចាស្ល់ាស្ ់

០១. ខិតខំសម្រមចឲ្យបាននូវកំម្ ើ នម្សដឌកិចចជាមធ្យម៧% កបុ ងមយួឆ្ប  ំ ម្ដើមផីម្ធ្វើឲ្យកមពុជាអាចចាក
ម្ចញផុតពីររម្េសមានចំ ូលទារ ឈានម្ឡើងជាររម្េសមានចំ ូលមធ្យមករមិតទារយ៉ា ងយូរ
ម្ៅឆ្ប ២ំ០១៨ និងក្លល យជាររម្េសមានចំ ូលមធ្យមករមិតខពស់ម្ៅឆ្ប ២ំ០៣០។3 

 កបុងឆ្ប ២ំ០១៥ សាទ រន័ហិរញ្ដ វតទុអនថរជាតិ (អងគក្លរអនថរជាតិម្ធ្វើក្លរម្លើមា៉ា រកូហិរញ្ដ វតទុ) ដូចជាធ្នោរ
អភវិឌណនអ៍ាសីុ (Asian Development Bank) ម្ៅក្លតថ់ា ADB ធ្នោរពិភពម្លាក (World Bank) និងមូល
និធ្ិររូិយរ ័ត អនថរជាតិ (IMF)  បានបា៉ា នរ់រមា ថា កមពុជានឹងមានកំម្ ើ តម្សដឌកចិចជុំវញិ៧%។ 

 រញ្ជា ប្ដលទាកេ់ងនឹងកំម្ ើ នម្សដឌកិចចររស់កមពុជាម្នុះ គឺក្លរប្រកប្ចកផលពីកំម្ ើ នម្សដឌកិចចររករ
ម្ោយម្សមើភាព។ កមពុជាសម្រមចបានកំម្ ើ នម្សដឌកិចចក្លនប់្តធ្ំ មាននយ័ថា ររជាពលរដឌកមពុជាអាចេេួលផល
ពីកំម្ ើ នម្សដឌកិចចក្លនប់្តធ្ជំាងមុន រ៉ាុប្នថកម៏និប្មនមាននយ័ថា អាចេេួលបានផលពីកំម្ ើ នម្នុះរគរោ់ប ម្េ។ 
រញ្ជា ម្ឡើងនថ្លេំនិញ ក្លររម្ ឋ ញម្ចញពីគម្រមាងអភវិឌណនន៍នររស់រាជរោឌ ភបិាល និងភាពអនម់្ខាយននម្សវា
សាធារ ៈករ៏តូវបានម្គម្មើលម្ឃើញ  រសរម្ពលប្ដលកមពុជាមានកំម្ ើ នម្សដឌកិចចខពស់ផងប្ដរម្នុះ។ ក្លរប្រង
ប្ចកកំម្ ើ នផលចំម្ ញប្ដលបានមកពីកំម្ ើ នម្សដឌកចិច គឺមនិរតូវបានម្ធ្វើម្ឡើង កបុងលកខខ ឍ ររករម្ោយ
សមធ្ម ៌តមាល ភាពម្ៅម្ឡើយម្េ ម្ោយម្ហតុថា គមាល តខពស់រវាងអបកមាន និងអបករកម្ៅកបុងសងគមកមពុជា គឺម្ៅជា
រញ្ជា ម្ចាេម្ៅម្ឡើយ ឬអាចនិយយបានថា គមាល តម្នុះអាចក្លនប់្តរកីធ្ំម្ឡើងៗជាងមុនម្ៅម្េៀត។ 

 ម្សចកថីសនបិោឌ ន រាជរោឌ ភបិាលកមពុជារបាកដជាអាចសម្រមចបាននូវក្លររកាកំម្ ើ នម្សដឌកិចចឲ្យម្ៅរតឹម 
រវាង៧ភាគរយកបុងឆ្ប េំី២ម្នុះ រ៉ាុប្នថគមាល តរវាងអបកមាន និងអបករកក្លនប់្តរកីធ្ំម្ឡើង។ 

០២. សម្រមចឲ្យបានម្ោលម្ៅក្លតរ់នទយអរាននភាពរកីរកជាង១% កបុ ងមយួឆ្ប ។ំ4  
 រាជរោឌ ភបិាល និងសមាជិកអងគក្លរសហររជាជាតិជាម្រចើនររម្េសម្េៀត ក្លលពីប្ខកញ្ជដ  បានេេួល
យកម្ោលម្ៅអភវិឌណនរ៍រករម្ោយនិរនថរភាព សរមាររ់យៈម្ពល១៥ឆ្ប មំ្ៅមុខម្េៀត។ ក្លរលុររំបាតភ់ាពរកី

                                                           
2 https://www.cambodiadaily.com/news/cpp-lawmakers-push-through-3-8-billion-national-budget-73314/ 
3 “Political Platforms of the Royal Government of Cambodia of the Fifth Legislature of the National Assembly”, Royal Government of 

Cambodia, (Sept 2013), at 15.   
4
Supra note 10, at 17. 
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រករគររ់រូភាព និងក្លរលុររំបាតភ់ាពអតឃ់្ល នគឺជាច ុំចសំខាន់ៗ ននម្ោលម្ៅអភវិឌណន។៍ អរាននភាពរកី
ម្ៅកមពុជាបានធាល កចុ់ុះគួរឲ្យកតសំ់ោល់ គឺពី៤៧,៨ភាគរយកបុងឆ្ប ២ំ០០៧ មកម្ៅរតឹម១៨,៦ភាគរយកបុងឆ្ប ំ
២០១២។5 អរាននររជាជនប្ដលរស់ម្ៅម្រក្លមរនធ តន់នភាពរកីរក កប៏ានធាល កចុ់ុះមកម្ៅតិចជាង២០ភាគរយ
ផងប្ដរ កបុងឆ្ប ២ំ០១៤។ ក្លររកំិលធាល កចុ់ុះអរាភាពរកីរកម្នុះ ម្ោយសារសនធុុះននកំម្ ើ នម្សដឌកិចច ប្ដលកមពុជា
អាចរកាបានរតឹមរវាង៧ភាគរយកបុងមយួឆ្ប ។ំ គិតរតមឹឆ្ប ២ំ០១៣ អរាភាពរកីរកបានធាល រម់ករតឹម១៦% 
ប្ដលម្ធ្វើឲ្យកមពុជាសម្រមចបាននូវម្ោលម្ៅអភវិឌណនស៍ហសសវតសរក៍្លតរ់នទយភាពរកីរកមុនឆ្ប ២ំ០១៥ ម្នុះម្រើ
ម្យងាមសនធរកថាររស់ម្លាកនយករដឌមង្រ្នថី ហ ុន ប្សន ប្ថ្លងកបុងកចិចររជុំកពូំលអងគក្លរសហររជាតិឆ្ប  ំ
២០១៥។ 

 ធ្នោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ (ADB) បានគ ននិយមនយ័ររជាជន ប្ដលសទិតម្ៅម្រក្លមរនធ តភ់ាពរកីរក គឺ
សំម្ៅម្ៅម្លើរកុមររជាជន ប្ដលអាចរករបាកច់ំ ូលបានតិចជាង១,២៥ដុលាល រអាម្មរកិកបុងមយួនថ្ង (1.25 
UDS/Day)។6 េិនបនយ័ររស់ADB ម្ចញផាយឆ្ប ២ំ០១៥ រកា ញថា កមពុជាមានអារាររពលរដឌរស់ម្ៅម្រក្លម
រនធ តភ់ាពរកីរកប្ដលរកច ូំលបានទារជាង១.២៥ដុលាល រសហរដឌអាម្មរកិចំនួន១៩.៩% កបុងឆ្ប ២ំ០០៩។7 

 របាយក្លរ ៍អងគក្លរធ្នោរពិភពម្លាក អពីំរចចុរផនបភាពម្សដឌកិចចកមពុជាម្ចញផាយប្ខម្មសា ឆ្ប ំ
២០១៥ បានរកា ញថា អរាភាពរកីរកបាន និងកពុំងធាល កចុ់ុះ រ៉ាុប្នថក្លរធាល កចុ់ុះនម្ពលរចចុរផនបម្នុះមានសភាព
យឺតយ៉ា វ ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរនឹងម្ពលកនលងមក។ គិតរតមឹឆ្ប ២ំ០១២ អរាននភាពរកីរកមានចំនួន១៧.៧% ប្ដល
បានធាល កចុ់ុះម្សធើរប្តចំននួ៣%  ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរនឹងឆ្ប ២ំ០១១ ប្ដលរតូវបានចាតេុ់កថា ជាក្លរធាល កចុ់ុះដល់
ររម្សើរ ម្ទាុះរីជាអរាននក្លរធាល កចុ់ុះម្នុះមានចំននួតិចជាងអំឡុងឆ្ប ២ំ០០៧ ដល់ឆ្ប ២ំ០០៩។8 ក្លរធាល កចុ់ុះ
អរាននភាពរកីរកម្ៅតំរនជ់នរេ េំនងជាធាល កចុ់ុះយឺត ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរជាមយួម្ពលកនលងមក ម្ោយសារររជា
ពលរដឌតំរនម់្នុះជួររញ្ជា ររឈម ដូចជាក្លររងករម្ងកើនផល និងតនមលេិនបផលកសិកមម។ ក្លរធាល កចុ់ុះនូវតនមល
ម្ររងបានផថល់ររម្យជនតិ៍ចតួចដល់ររជាជនរកីរក ម្ោយសារប្តពួកម្គមនិបានម្ររើរបាស់ម្ររងកបុងសកមមភាព
ម្សដឌកិចចររស់រគួសារម្រចើនម្នុះម្េ។ តួម្លខធ្នោរពិភពម្លាកខាងម្លើរកា ញថា កបុងឆ្ប ២ំ០១២ មានររជា
ជនររមា ៣លាននកក់ំពុងសទិតកបុងភាពរកីរក និងររមា ៨.១លាននកម់្ផសងម្េៀត កំពុងសទិតកបុងសាទ ន
ភាពជិតរក ម្ហើយប្ដលររមា ៩០%ននពលរដឌទាងំម្នុះកំពុងរស់ម្ៅាមតំរនជ់នរេ។ 

ម្ោយប្ឡក ម្យងាមរបាយក្លរ ៍សនធសសនភ៍ាពម្រសកឃ្ល នសកលឆ្ប ២ំ០១៥ ប្ដលម្ចញផាយ
ម្ៅប្ខតុលា រកា ញថា ររម្េសកមពុជាជារច់ំណ្តតថ់ាប កម់្លខ៦០ កបុងចំម្ណ្តមររម្េសទាងំអស់១១៧។ ចារ់
ាងំពឆី្ប ២ំ០០០មក កមពុជាបានក្លតរ់នទយភាពម្រសកឃ្ល នររមា ៥០%។ របាយក្លរ ៍បានឲ្យដឹងថា  
សាទ នភាពម្រសកឃ្ល នររស់កមពុជា សទិតកបុងករមតិធ្ងនធ់្ងរម្ៅម្ឡើយ។ សនធសសនភ៍ាពម្រសកឃ្ល នសកលឆ្ប ំ
២០១៥ រកា ញប្ដរថា រចចុរផនបពលរដឌកមពុជាររមា ១៤,២% ម្ៅមានរញ្ជា កងវុះអាហាររូតទមភ ម្កមងអាយុ
ម្រក្លម៥ឆ្ប  ំ៩,៦%មានរញ្ជា កងវុះេមងន ់ កុមាររកិនមានចំននួ៣២,៤% និងកុមារសាល រម់្ៅអាយុម្រក្លម៥ឆ្ប ចំំនួន 
៣,៨%។9 

                                                           
5  Cambodia: Country Poverty Analysis 2014, Asian Development Bank (ADB), 2014, at 4-5.  
6  Id., at 5. See also Basic Statistics 2014, Economics and Research Department, The Asian Development Bank (ADB), April 2014, at 2-6.  
7 ADB Report on Basic Statistics 2015 isussed April 2015, page 2 
8 World Bank report on Cambodia Economic Update issued  April 2015 Page 14 
9 http://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/hunger-report-10192015070951.html 
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កមពុជាោកម់្ចញកបុងក្លរម្ដញនថ្លម្នុះខពស់ ម្រើម្ធ្ៀរនឹងតនមលអងករប្ដលម្វៀតណ្តមបានោកម់្ចញ រ៉ាុប្នថតនមលម្នុះ ជា
តនមលលអរំផុតម្ហើយប្ដលកមពុជាអាចម្ធ្វើបាន។12  

 មានកាថ ជាម្រចើន ប្ដលជាឧរសគគសរមារក់មពុជា កបុងក្លរផលិតេិនបផលរសូវ ឬអងករសរមារន់មំ្ចញ
ម្ៅេីផារអនថរជាតិ។ កក្លថ ទាងំម្នុះរមួមាន កមពុជាខវុះខាតម្ហោឌ រចនសមពន័នសរមារផ់លិតរសូវអងករ ដូចជា
ររពន័នធារាសាង្រ្សថ ឬររពន័នម្រសាចរសព រម្ចចកម្េសននក្លរោដុំុះ និងក្លររងករម្ងកើនផលខវុះខាតកមាល ងំពលកមម  
ខវុះខាតឃ្ល ងំផធុករសូវអងករ និងមា៉ា សីុនម្រាងចរក ម្រាងចរកប្កនឆប ររជាពលរដឌជាម្រចើនខវុះដីម្ធ្វើកសិកមមជាម្ដើម។ 
ម្រៅពីម្នុះ ម្ៅមានរញ្ជា ជាម្រចើនម្េៀតដូចជា រញ្ជា តំនលជីកសិកមម តំនលម្ររងសំាង េីផារ។ល។  រសូវមាន
តនមលនថ្ល ម្ហើយក្លរប្កនចបមនិទានអ់ាចទាកទ់ាញយកេិនបផលម្ផសងៗ ដូចជាចុងអងករ កនធក ់ និងអកក មពីរសូវម្ដើម
ឲ្យររជាកសិកររម្ងកើនរបាកច់ ូំលបានម្ឡើយ។ ម្គកស៏ម្ងកតម្ឃើញថា កបុងសកវ កផ់លិតកមមផលិតអងករររស់
កមពុជារាល់ដណំ្តកក់្លលនីមយួៗ រតូវក្លរចំណ្តយនថ្លជាងម្គ។ រប្នទមពរីញ្ជា ប្ដលបានម្លើកម្ឡើង ម្គកេ៏េួល
បានពត័ម៌ានអំពីពុករលួយ និងក្លរសូកបា៉ា នម់្ៅកបុងដំម្ ើ រក្លរនមំ្ចញអងករ។ ររធានប្ផបកលកន់នរកុមហ ុននំ
អងករម្ចញមាប កប់្ដលបានផថល់រេសមាភ សនដ៍ល់ក្លប្សតភបមំ្ពញរ៉ាុសថិ៍ក្លលពីនថ្ងេ២ី៤ ប្ខមថុិ្នឆ្ប ២ំ០១៥ បាន
ម្លើកម្ឡើងថា «មង្រ្នថមីយួចំននួកបុងជួររោឌ ភបិាល បានយករបាកម់្រក្លមតុ ម្ដើមផរីម្ងកើនម្លផឿនដំម្ ើ រក្លរនមំ្ចញ
អងករ។ ម្រើម្យើងពុំចំណ្តយរបាករ់ប្នទមម្េ មង្រ្នថីរោឌ ភបិាលនឹងពនោរម្ពលដំម្ ើ រក្លរនមំ្ចញម្នុះ»។13 

 ម្សចកថីសនបិោឌ ន ម្រើម្ទាុះរជីាកបុងរយៈម្ពល១០ប្ខ ឆ្ប ២ំ០១៥ ក្លរនអំងករររស់ររម្េសកមពុជាមានក្លរ
ម្លើកម្ឡើងកម៏្ោយ រ៉ាុប្នថរាជរោឌ ភបិាលសម្រមចម្ោលម្ៅនមំ្ចញអងករខលុះកបុងឆ្ប ២ំ០១៥ម្នុះ ម្រពាុះគិតរតឹមប្ខ
តុលាម្នុះ ក្លរនមំ្ចញអងករមនិដល់ចំននួ៥០% ននម្ោលម្ៅនមំ្ចញចំនួន០១លានម្ាន។ 

០៤. រកានផធម្នសាេេឹកសារសរមាររ់រជាជន ម្ធ្វើម្នសាេជាលកខ ៈរគួសារ ពរងឹងតំរនអ់ភិរកស 
រម្ងកើនក្លរក្លរពារធ្នធានជលផល លុររំបាតរ់េម្លមើសម្នសាេរគររូ់រភាព។14 
 កំប្ េរមងម់្នសាេ ប្ដលមានលកខ ៈសីុជម្រៅ និងមានរេងរ់ទាយធ្ំ រតូវបានម្ធ្វើម្ឡើងកបុងឆ្ប នំីតិក្លល
េី៤ននរដឌសភាកបុងឆ្ប ២ំ០១២ ម្ោយម្លាកនយករដឌមង្រ្នថ ីហ ុន ប្សន បានសនោជាមយួររជាពលរដឌកមពុជាថា 
ម្លាកនឹងលុរម្ចាលររពន័នឡូតម៍្នសាេអាជីវកមមឯកជនឲ្យអស់ និងម្រៀរចំោកន់ផធេឹកសារសរមារស់ហគមន៍
ររជាម្នសាេេូម្ៅជុំវញិរឹងេម្នលសារ ម្ដើមផេីេួលផលម្ោយផ្ទធ ល់ចំនួន៦៥% និងចំនួន៣៥ភាគរយ រកាេុក
សរមារជ់ាតំរនអ់ភរិកសវស័ិយជលផលកបុងរឹងេម្នលសារ។15 ជាលេនផល ឡូតម៍្នសាេឯកជនទាងំ៣៧ឡូតក៍បុង
រឹងេម្នលសារ និង៨០ឡូតម៍្នសាេម្ៅេូទាងំររម្េស រតូវបានលុរម្ចាលម្ោយអនុរកតឹយ កបុងឆ្ប ២ំ០១២ ម្ោយ
កបុងេូទាងំររម្េសមាននផធេឹកសំរាររ់រជាសហគមនម៍្នសាេចំនួន៧៦ភាគរយ និង២៤ភាគរយសរមាររ់កាេុក
ជានផធសរមារម់្ធ្វើក្លរអភរិកសវស័ិយជលផល។16 រចចុរផនបម្នុះ ោម នឡូតម៍្នសាេឯកជនណ្តមយួម្ៅម្សសសល់

                                                           
12 http://goo.gl/rtQH4X 
13 http://goo.gl/R3i3NT 
14 14  Supra note 10, at 21. 
15  Fishery Reform on the Tonle Sap Lake: risks and opportunities for innovation, 17(2), June 2013 at 1, Cambodia Development Review, 

(CDRI).  
16  Sub-decree No. 35 on cancellation of fishing lots in Kandal, Kampong Cham, Prey Veng and Takeo provinces for fish sanctuaries. Phnom 

Penh: Royal Government of Cambodia; RGC [Royal Government of Cambodia]. (2012b). Sub-decree No. 37 on cancellation of fishing lots in 
six provinces surrounding Tonle Sap Lake in Battambang, Banteay Meanchey, Siem Reap, Pursat, Kampong Chhnang and Kampong Thom 

provinces for family-scale fishing activity and fish sanctuaries. Phnom Penh: Royal Government of Cambodia. See also Il Oeur, Mam Kosal, 
Kim Sour and Blake D. Ratner (2014), Innovations to strengthen aquatic resource governance on Cambodia’s Tonle Sap Lake, Program 

Report, Collaborating for Resilience, at 5-6.  

http://goo.gl/rtQH4X
http://goo.gl/R3i3NT
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ម្ដើមផរីរករអាជីវកមមម្ឡើយ។17  
 រាជរោឌ ភបិាល បានអនុវតថកំប្ េរមងសីុ់ជម្រៅម្លើវស័ិយជលផល ម្ោយសម្រមចលុរឡូតម៍្នសាេទាងំ
អស់សំរារេុ់កឲ្យររជាពលរដឌម្ធ្វើម្នសាេជាលកខ ៈរគសួារ និងជាកប្នលងអភរិកសធ្នធានជលផល។ ជាមយួោប
ម្នុះប្ដរ ប្ផបកេិនបនយ័កបុងរបាយក្លរ ៍រូកសររុក្លរករកសិកមម រកុ្លខ ររមាញ់ នងិម្នសាេ ឆ្ប ២ំ០១៤ ដល់ឆ្ប ំ
២០១៥  សហគមនម៍្នសាេេឹកសារចំនួន៤៧៧សហគមន ៍រតូវបានរម្ងកើត និងចងរកងម្ឡើងម្ោយមយួចំនួន
បានចុុះរញ្ជ ីរតមឹរតូវាមចារ ់  និងបានចូលរមួយ៉ា ងសកមមកបុងក្លររគររ់គង និងអភរិកសធ្នធានជលផលម្ៅ
កមពុជា ចំប្ កឯសហគមនម៍យួចំនួនម្េៀត កំពុងម្រៀរចំសំ ំុឯកសារម្សបើសំុចុុះរញ្ជ ី ខ ៈសហគមនម៍យួ
ចំនួនម្ផសងម្េៀតកំពុងដំម្ ើ រក្លរចុុះហតទម្លខាម្ៅថាប កម់្រក្លមជាតិ18។ ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរនឹងឆ្ប មំុន ចនំួនសហគម
នម៍្នសាេេឹកសារ មនិមានក្លរម្កើនម្ឡើងម្ទាុះម្េ19 រ៉ាុប្នថក្លរចុុះរញ្ជ ីសហគមនម៍្នសាេបានម្កើនម្ឡើងចនំួន១០ 
ពី៣៦០ ឆ្ប ២ំ០១៤ ដល់៣៧០ ឆ្ប ២ំ០១៥។ 
 កបុងម្ោលនម្យបាយនីតិក្លលេី៥ រាជរោឌ ភបិាលបានសនោថា នឹងរកានផធម្នសាេេឹកសារសរមារ់
ររជាជនម្ធ្វើម្នសាេជាលកខ ៈរគួសារ ពរងងឹតំរនអ់ភរិកស រម្ងកើនក្លរក្លរពារធ្នធានជលផល លុររំបាតរ់េ
ម្លមើសម្នសាេរគររ់រូភាព។ ជាក្លរពិតណ្តស់ រាជរោឌ ភបិាលបានលុររំបាតក់្លរម្ធ្វើអាជីវកមមលកខ ៈឯកជន 
ម្លើឡូតម៍្នសាេេូទាងំររម្េស ម្ដើមផឲី្យររជាពលរដឌម្ធ្វើម្នសាេ រ៉ាុប្នថម្គម្ឃើញមានរញ្ជា ររឈមអំពីក្លរប្ថ្រកា
នផធេឹកសារ នងិរគររ់គងធានធានជលផលម្ៅកបុងនផធេឹកទាងំម្នុះ។ ជាកប់្សថង មានរេម្លមើសប្ដលរររពឹតថ
ម្ោយឈមួញមានលុយ និងអណំ្តចម្កើតមានជាម្រឿយៗ។ ម្ៅម្ដើមប្ខមថុិ្ន ររជាពលរដឌម្ៅម្ខតថរពុះសីហនុ រុិះ
គនស់កមមភាពលុររមំ្លាភយកដមី្ៅាមមាតស់មុរេ មាតអ់ូរ មាតប់្រពក និងជាពិម្សស លុរមាតរ់ឹងប្រពកេរ ់
មានេីាងំម្ៅកបុងសកក ត៣់ រកុងរពុះសីហនុ ម្ខតថរពុះសីហនុ។ ឧតថមម្សនីយឯ៍កប្ដលមានតួនេីជាររធាន
នយកោឌ នរពំប្ដនេឹកននរកសួងមហានផធ រតូវបានម្គម្ចាេររក្លនថ់ា ជាអបកម្ៅពីម្រក្លយសកមមភាពចាកដ់លុីរ
រឹងប្រពកេរ។់20 ទាកេ់ងនឹងរេម្លមើសម្នសាេវញិ សហគមនអ៍ភរិកសធ្នធានមចាឆ ជាតិម្ៅភូមភិលុក ឃំុភលុក 
រសុកម្សសាន ម្ខតថសធឹងប្រតងអុះអាងថា រេម្លមើសម្ររើឧរករ ៍ម្នសាេខុសចារម់្កើនម្ឡើងម្រចើន ម្ៅដងេម្នល  
ជាពិម្សសកប្នលងអនលងព់ងកូនររស់រតី ម្ហើយពួកម្គកតស់មាគ ល់ថា សមតទកចិចអាជាញ ធ្រមូលោឌ នមនិបានយកចិតថ
េុកោករ់ង្រ្កក ររកុមម្នសាេខុសចារម់្នុះម្ឡើយ ខ ៈប្ដលសហគមនប៍ានផថល់ពត័ម៌ានអពីំរេម្លមើសទាងំ
ម្នុះ។ ពាកព់ន័ននឹងរេម្លមើសម្នសាេម្នុះផងប្ដរ ម្គមានរញ្ជា ម្ភលើងម្ឆុះនរពម្ៅជុំវញិរឹងេម្នលសារ ប្ដលរញ្ជា
ម្នុះរតូវបានម្គរាយក្លរ ៍ចាតេុ់កថា ររជាពរដឌបានដុតនរពម្ដើមផយីកនផធដីម្ររើរបាស់កបុងវស័ិយកសិកមម។21 នថ្ង
េី២៦ ប្ខមថុិ្នឆ្ប ២ំ០១៥ រកសួងកសិកមម រកុ្លខ  ររមាញ់និងម្នសាេ កប៏ានម្ចញលិខិតរពមានអភបិាលម្ខតថ
ម្ពាធ្ិ៍សាតព់ាកព់ន័ននឹងករ ីអនុញ្ជដ តឲ្យមានរេម្លមើសម្នសាេខុសចារក់បុងតរំនអ់ភរិកស។22 

 របាយក្លរ ៍ររស់រកសួងកសិកមម កប៏ានេេួលសាគ ល់ចំ ុចខវុះខាត និងរញ្ជា ររឈមមយួចនំួន
ទាកេ់ងក្លររកានផធេឹកសារ និងលុររំបាតរ់េម្លមើសម្នសាេផងប្ដរ។ រញ្ជា ទាងំម្នុះមានដូចជា៖ ក្លររនថម្កើត

                                                           
17  Id., Il Oeur, Mam Kosal, Kim Sour and Blake D. Ratner, at 6. 
18 របាយក្លររូកសរុរក្លរករកសិកមម រុក្លខ ររមាញ់ និងម្នសាេ ២០១៤-២០១៥ េពំរ័២០ 
19 Report on the Situation of Argriculture, Forestry and Fisheries 2013-2014, Ministry of Argriculture, Firsheries and Forest, Government of 

Cambodia, at 68. 
20 ដែន អយុធ្យា,វទិ្យុអាសុ៊ីសសរ ៊ី ផ្សាយ2015-06-08h t t p ://w w w .r f a .o r g /k h me r /n e w s /e n v i r o n me n t /p e o p l e -
c r i t i c i z e -a u t h o r i t y -n o t -p r o t e c t -l a k e -06082015051914.h t ml  
21 Aqua satellite on April 15, 2015, http://www.nasa.gov/content/goddard/fires-surround-tonle-sap-lake-in-cambodia/#.Vfy83d-qqkp 
22 លិខិតរកសួងកសិកមមរុក្លខ ររមាញ់ នងិម្នសាេ ម្លខ ៤០២៦ កសក ចុុះនថ្ងេី២៦ មថុិ្ន ២០១៥ 

http://www.rfa.org/khmer/news/environment/people-criticize-authority-not-protect-lake-06082015051914.html
http://www.rfa.org/khmer/news/environment/people-criticize-authority-not-protect-lake-06082015051914.html
http://www.nasa.gov/content/goddard/fires-surround-tonle-sap-lake-in-cambodia/#.Vfy83d-qqkp
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២០០៩។ ម្នុះម្រើាមតួម្លខររស់អងគក្លរ WWF។ របាយក្លរ ៍ម្នុះបាននិយយរនថថា៖ «ក្លរក្លរម់្ឈើខុស
ចារ ់ រមួទាងំកបុងតំរនអ់ភរិកស គឺជារញ្ជា ចមផងកបុងររម្េសកមពុជា មយី៉ា នម់ា៉ា  ឡាវ រ៉ាុប្នថកម៏្កើតមានម្រចើនេូទាងំ
តំរនទ់ាងំមូល»។ «ក្លររតឹរនថឹងប្ផបកចារ ់ និងម្ោលនម្យបាយ សថីពីក្លរក្លរម់្ឈើកបុងររម្េសម្វៀតណ្តម ចនិ 
និងនថ្ រមួជាមយួនឹងតរមូវក្លរម្កើនម្ឡើង កំពុងជំរញុឲ្យមានក្លរក្លរម់្ឈើខុសចារស់រមារក់្លរនមំ្ចញកបុង
ររម្េសកមពុជា ឡាវ និងមយី៉ា នម់ា៉ា »។ រ៉ាុប្នថរប្នទមពីម្លើក្លរក្លរម់្ឈើខុសចារ ់ ចមាក រម្ៅស ូករ៏មួចំប្ កក្លរ
រំផ្ទល ញនរពម្ឈើកបុងររម្េសម្នុះផងប្ដរ។28 

 របាយក្លរ ៍ររស់អបកសិការសាវរជាវម្ៅសាកលវេិោល័យជាតិអូង្រ្សាថ លី ប្ដលបានម្ចញផាយក្លលពី
ម្ដើមឆ្ប ២ំ០១៥ សថីអពំីក្លរសិកាលំអិតអំពីអាសីុបាននយិយថា ម្លាកនយករដឌមង្រ្នថីហ ុនប្សនបានផថល់ផល
ររម្យជន ៍ ាមរយៈក្លរក្លរម់្ឈើខុសចារដ់ល់ឈមួញអបកមានរេពយសមផតថិ ប្ដលមានេំនកេ់នំងប្ផបកនម្យ
បាយ ជាថ្បូរនឹងក្លរធាននឹងក្លរម្ក្លថ រក្លថ រអ់ំណ្តចររស់គ រកសក្លនអ់ណំ្តច។ រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាបាន
រម្ងកើតម្សដឌកិចចរសម្មាលទាកេ់ងនឹងក្លរអនុផលនរពម្ឈើ ម្ោយក្លររមួរញ្ចូ លក្លរវនិិម្យគពីររម្េស ប្ដលរគរ់
រគង និងផថល់េុនម្ោយរដឌររស់ររម្េសម្គ ម្ដើមផសីហក្លរជាមយួនឹងអបកមានរេពយសមផតថិប្ដលមានអំណ្តច29។ 

 ាមម្ោលនម្យបាយ ម្លើវស័ិយនរពម្ឈើររស់រោឌ ភបិាលកមពុជាននរដឌសភានីតិក្លលេី៥ម្នុះ រោឌ ភបិាល
កមពុជាសនោថា នឹងរម្ងកើនចំនួនគរមរនរពម្ឈើកមពុជាឲ្យបាន៦០ភាគរយម្ៅរតឹមឆ្ប ២ំ០១៥ម្នុះ។  របាយ
ក្លរ ៍ខាងម្លើរញ្ជជ កថ់ា កមពុជាម្ៅប្តេេួលរងវនិសកមមពីមយួឆ្ប  ំ ម្ៅមយួឆ្ប  ំ ម្ោយសារអរាននក្លរក្លរ់
រំផ្ទល ញនរពម្ឈើ និងរេរម្លមើសមានេំហំធ្ំម្ធ្ងម្ោយខវុះក្លរេរស់ាក ត ់ និងក្លរអនុវតថនច៍ារោ់ម នររសិេនភាព 
រ៉ាុប្នថក្លរោដុំុះកូនម្ឈើ និងក្លរអភរិកសនរពម្ឈើ ឬក្លរេរស់ាក តរ់េម្លមើសក្លររ់ំផ្ទល ញនរពម្ឈើោម នររសិេនភាព ឬ
មានររសិេនភាពតចិតួច។ ក្លរផថល់ដីសមផទានដល់រកុមហ ុនររម្េស និងរកុមហ ុនកបុងរសុកមយួចំននួប្ដលមាន
េំនកេ់ំនង ឬប្ខសរសឡាយជិតសបិេននងឹថាប កដ់កឹនកំំពូលននរោឌ ភបិាលកមពុជា។ រាជរោឌ ភបិាលម្ៅប្តេេលួរង
ក្លររុិះគនថ់ា បានរម្ណ្តថ យឲ្យរកុមហ ុនប្ដលេេួលបានដីនរពសមផទានមយួចំននួ កបុងចំម្ណ្តមរកមុហ ុនទាងំ
ម្នុះ ររមូលផលធ្នធានធ្មមជាតិ និងក្លររ់ំផ្ទល ញនរពម្ឈើរចួម្ៅម្ហើយ មុននឹងចាតវ់ធិានក្លរដូម្ចបុះ។ អវបី្ដលជា
ក្លរគួរឲ្យកតស់មាគ ល់ គរឺកុមហ ុនចំនួន២ កបុងចំម្ណ្តមរកុមហ ុន៣ប្ដលសម័រគចិតថររគល់ដីសមផទានម្សដឌកិចចឲ្យ
រដឌរគររ់គងវញិ ជារកុមហ ុនររស់ម្លាក រេ ីភាព ជាឧកញ៉ា ដល៏ផមី្ឈាម ុះខាងជំនួញម្ឈើ។ រកុមហ ុនទាងំពីរម្នុះ
គឺ រេីភាព អុមីផត អិចផត និងរកុមហ ុន DMS THMORDA S.E.Z Co.Ltd ប្ដលរកុមហ ុនទាងំ២ម្នុះេេួល
បានដសីរមារវ់និិម្យគកសិឧសាហកមមម្ៅតំរនឧ់េោនជាតិវរីៈជយ័ ម្ខតថរតនគិរ ី ជាជរងុកនរពម្ឈើម្ៅកមពុជា 
ម្លើនផធដសីររុ១៨.៨៥៥ហិកា។30 

 កំម្ ើ នរេម្លមើសនរពម្ឈើ នងិភាពអនធិ្ម្រតយយននក្លរក្លរេ់ង្រ្នធ ននរពម្ឈើ និងក្លរម់្ឈើម្ធ្វើអាជីវកមមសំ
រារល់កឲ់្យឈមួញធ្ំៗ ក្លរផថល់សិេនិដល់ឈបួញធ្ំៗ ម្ដើមផរីរមូលេិញម្ឈើយកម្ៅលកម់្ៅម្រៅររម្េស ក្លរផថល់នរព
សមផទានម្សដឌកិចចដល់រកមុហ ុនធ្ំៗ និងក្លររកុរកប្រ ៉ា និងម្ធ្វើេំនរវ់ារអីគគិសនជីាម្ដើមសុេនប្តជាកាថ សំខាន់ៗ  
ប្ដលជរមុញឲ្យេំហំននគរមរនរពម្ឈើម្ៅកមពុជាក្លនប់្តរមួតូចម្ៅៗ នងិថ្យចុុះជាម្រៀងរាល់ឆ្ប  ំ ម្ហើយេិសម្ៅ 
និងប្ផនក្លរអភវិឌណនរ៍រស់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាកបុងក្លរោកម់្ចញថា ម្ៅឆ្ប ២ំ០១៥ កមពុជានឹងមានគរមរនរព

                                                           
28 Report on Saving Forests at Risk in 2015 by WWF page: 35-36 
29 Daniel Pye  on Tue, 23 June 2015 http://www.phnompenhpost.com/national/loggings-roots-deep 
30   ុល ោរា៉ា  ម្តើក្លរដកដីសមផទានម្សដឌកិចចពីរកុមហ ុនមកវញិជាក្លររគររ់ោនម់្េ? វេិយុសំម្ឡងររជាធ្ិរម្តយយ នថ្ងេ១ី៩ មករា ឆ្ប ២ំ០១៥។ see also 

The Cost of Luxury: Cambodia’s illegal trade in precious wood with China, The Global Witness, Friday 6th February 2015. 

http://www.phnompenhpost.com/author/daniel-pye/47557
http://www.phnompenhpost.com/national/loggings-roots-deep
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សមផទានម្សដឌកិចចម្ោយរកមុហ ុនឯកជន។ ករ ីវវិាេដីធ្លីប្ដលទាកេ់ងនឹងសមផទានម្សដឌកិចច រ៉ាុះពាល់
រគួសារចំនួន១៧.១៥០ (ររមា ៧៨.៨៩០នក)់។39 ម្គម្មើលម្ឃើញថា  ររសិេនភាពននក្លរម្ោុះរសាយវរិតថិដី
ធ្លីម្ៅកមពុជានម្ពលរចចុរផនបម្ៅមានករមតិេនម់្ខាយ។ ជាម្រឿយៗ  ម្គប្តងម្ឃើញសកមមជនទាមទារសិេនិដធី្ល ី
អបករងម្រោុះម្ោយវរិតថិដីធ្លី ប្តងប្តប្រសកទាមទារ និងរេម្ហាយំឥតឈរឈ់រ ម្ោយសារប្តរញ្ជា ររស់ពួកម្គ
មនិរតូវបានម្ោុះរសាយ ឬម្ោុះរសាយម្ោយរបាសចាកម្ោលក្លរ ៍យុតថធិ្ម។៌ ក្លរម្ោុះរសាយរ ថឹ ង មនិ
យុតថិធ្មព៌ីសំណ្តករ់រពន័នតុលាក្លរ និងអាជាញ ធ្រពាកព់ន័ន ម្ធ្វើឲ្យវរិតថិដីធ្លមី្ចុះប្តម្កើនម្ឡើង និងរកីរាលោល អូស
រនល យ និងរងកផលរ៉ាុះពាល់ក្លនប់្តធ្ងនធ់្ងរម្ឡើងៗ។40 រញ្ជា រមំ្លាភរំពានដីធ្លី គឺជារញ្ជា ដច៏ារអ់ារមម ៍ជាងម្គ 
ម្ហើយប្ដលប្តងប្តមានម្ៅម្លើេំពរ័ក្លប្សត និងសារពត័ម៌ានម្សធើរជាម្រៀងរាល់នថ្ង។ 

 ទាកេ់ងនឹងវរិតថិននក្លរផថល់ដីសមផទានម្សដឌកិចច ដល់រកមុហ ុនឯកជនកបុងរសុក នងិរកុមហ ុនររម្េស 
ចារា់ងំឆ្ប ២ំ០១៤មក រាជរោឌ ភបិាលបានោកម់្ចញនូវវធិានក្លររតួតពិនិតយ នងិវនិិចឆយ័ម្ឡើងវញិនូវលកខខ ឍ   
និងរយៈម្ពលផថល់ដីសមផទានម្សដឌកិចចឲ្យរកុមហ ុនទាងំម្នុះ។ រាជរោឌ ភបិាលបានសម្រមចជាម្ោលក្លរ ៍កបុង
ក្លរក្លតរ់នទយរយៈម្ពលននក្លរអនុវតថនគ៍ម្រមាងវនិិម្យគ អភវិឌណនស៍មផទានដីម្សដឌកចិចទាងំអស់ ម្ៅរតឹមយ៉ា ង
យូរ៥០ឆ្ប ។ំ ម្ៅប្ខកកកោ ឆ្ប ២ំ០១៥ រកសួងររសិាទ នបានម្ធ្វើក្លរវាយតនមលម្លើរកុមហ ុនសមផទានម្សដឌកិចចចំនួន
១៦ ម្ៅកបុងម្ខតថម ឍ លគិរ ី រតនគិរ ី នងិកំពងស់ពឺ។ រកមុហ ុនទាងំ១៦ រតូវបានតរមវូឲ្យចុុះកិចចសនោម្ឡើងវញិ 
និងក្លតរ់នទយរយៈម្ពលវនិិម្យគម្ៅរតឹមរយៈម្ពល៥០ឆ្ប វំញិ។ មកេល់នឹងម្ពលម្នុះ រកសួងបានពិនតិយ និង
វាយតំនលគម្រមាងវនិិម្យគចនំួន១១៣ កបុងម្នុះ គម្រមាងររស់រកុមហ ុនចនំួន២៣ រតូវបានរាជរោឌ ភបិាល
សម្រមចដកហូតដីសមផទានម្សដឌកិចចមកវញិ។ រសរម្ពលប្ដលគម្រមាងចំនួន៤ (៣២.២៨៧ហ.ត) រតូវបាន
រកុមហ ុនសម័រគចិតថររគល់ជូនរោឌ ភបិាលម្ដើមផរីគររ់គងវញិ។ ចំប្ កឯគម្រមាង៤ម្ផសងម្េៀត (១៤.៨៥៤,៧៥ 
ហ.ត) រតូវបានរាជរោឌ ភបិាលក្លតរ់នទយនផធដីវនិិម្យគ និងគម្រមាងចំននួ១៨ម្េៀត រតូវបានផថល់រយៈម្ពល០៦ 
ម្ៅ១២ប្ខ ម្ដើមផរីនថនីតិវធិ្ីចាបំាច។់41 
 ជាមយួោប ម្នុះប្ដរ រកសួងកសិកមម រកុ្លខ ររមាញ់ និងម្នសាេ មកដល់ចុងប្ខកញ្ជដ  ឆ្ប ២ំ០១៥ម្នុះ រកុម
ហ ុនចំនួន១១៨រតូវបានរកសួងកសិកមមរតួតពិនិតយ និងវាយតនមល ប្ដលកបុងម្នុះរកុមហ ុនចំនួន១៥រតូវបានដក
ហូត រកុមហ ុនចំននួ១២រតូវបានឲ្យសរមួលនផធដី រកុមហ ុន៧៧រតូវបានអនុញ្ជដ តឲ្យរនថនីតិវធិ្ី។ រកុមហ ុន៣ 
រកសួងេុករយៈម្ពល១ឆ្ប  ំ រកុមហ ុន៥េុករយៈម្ពល៦ប្ខ នងិរកុមហ ុន៣ម្េៀតេុករយៈម្ពល៣ប្ខ ម្ដើមផាីម
ោនវឌណនភាពររស់រកុមហ ុន។ រកុមហ ុនររមា ១២០ម្នុះ  រកសួងបានសម្រមចរនទយរយៈម្ពលវនិិម្យគ
មក៥០ឆ្ប វំញិ។42 
 ក្លរដកហូតអាជាញ រ ័ត  ប្កសរមួល និងក ំតកិ់ចចសនោម្ឡើងវញិជាមយួរកុមហ ុនទាងំរ៉ាុនម នខាងម្លើ 
ប្ដលបានេេួលសិេនិសមផទានអភវិឌណនម៍្ធ្វើម្ឡើង ម្រក្លយពីរាជរោឌ ភបិាលកមពុជាបានាមោន និងរកម្ឃើញថា  
រកុមហ ុនទាងំម្នុះមនិបានអនុវតថក្លតពវកិចច ដូចប្ដលមានប្ចងកបុងកិចចសនោ ឬកិចចរពមម្រពៀងជាមយួរាជរោឌ ភិ
បាលកមពុជា កបុងក្លរអភវិឌណនដ៍ីកបុងតំរនទ់ាងំម្នុះជាម្រចើនឆ្ប ។ំ 

                                                           
39 របាយក្លរ ៍សថីអំព ីក្លរវភិាគសទិតិសថីពីវវិាេដធី្លីម្ៅកមពុជាឆ្ប ២ំ០១៤ េំពរ័េី ២៦, ៣១ នងិ៣៦ ម្ោយ NGO Forum on Cambodia 
40  See also, George Wright, UN Envoy Critical as Tenure Draws to a Close, the Cambodia Daily, January 24, 2015, at A3. 
41 ម្សចកថីររក្លសម្លខ៖ ៦៨៣ ស.ជ. .រ.សទ ចុុះនថ្ងេី២៨ កកកោ ២០១៥ 
42 ម្ោយ៖ ស ុន ណ្តរនិ ផាយនថ្ងអកគ រ េ2ី9 កញ្ជដ  2015 http://vodhotnews.com/32381 

http://vodhotnews.com/32381
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រតួតពិនិតយម្ឡើងវញិនូវល័កខខ ័ឍ ននក្លរផថល់ដីសមផទានម្សដឌកិចច ប្ដលរតូវបានម្គរាយក្លរ ៍ថា ជាមូលម្ហតុ
ននជម្មាល ុះដីធ្លីនម្ពលកនលងមក។ ម្រើាមរបាយក្លរ ៍អងគក្លរADHOC កបុងរយៈម្ពល០៦ប្ខ ឆ្ប ២ំ០១៥ ករ ី
ជម្មាល ុះដីធ្លីចនំួន៦៦ រតូវបានរថឹងម្ោយររជាពលរដឌ ខ ៈម្ពលប្ដលកបុង១២ប្ខ ឆ្ប ២ំ០១៤ មានរ ថឹ ងរហូត
ដល់១៤០ករ ី។46 តួម្លខម្នុះពិតជាបានរកា ញថា ចនំួនករ ីជម្មាល ុះដីធ្លីម្ៅឆ្ប ២ំ០១៥ម្នុះហាកដូ់ចធាល ក់
ចុុះ។  

 ម្ោយប្ឡក សនធុុះននក្លរម្ោុះរសាយជម្មាល ុះដីធ្ល ីហាកដូ់ចជាម្កើនម្ឡើង រ៉ាុប្នថររសិេនភាព និងកំរតិននក្លរ
ម្ោុះរសាយជម្មាល ុះម្ៅមានករំតិ និងមានចរតិនម្យបាយម្រចើនជាងក្លរម្ោុះរសាយម្ោយឆនធៈ និងតរមូវក្លរពិត
របាកដររស់ពលរដឌ។ ក្លរោកម់្ចញនូវរេរញ្ជជ ០១ររស់រាជរោឌ ភបិាល គឺរប្នទមម្លើយនថក្លរននក្លរម្ចញរ ័ត  
កមមសិេនិដធី្ីលជូនររជាពលរដឌប្ដលមានរសារ។់ ម្ហើយយនថក្លរម្នុះរតូវបានម្គរុិះគនថ់ា ជាក្លរម្កងចំម្ ញប្ផបក
នម្យបាយររស់គ រកសកពុំងក្លនអ់ណំ្តច និងរកា ញពីភាពអសមតទភាពររស់មង្រ្នថរីាជរោឌ ភបិាល កបុងក្លរ
ម្ោុះរសាយជម្មាល ុះ នងិផថល់កមមសិេនិដធី្លីជូនររជាពលរដឌនម្ពលកនលងមក។ របាយក្លរ ៍រសាវរជាវមយួ សថីពី
ក្លរអនុវតថនន៍ម្យបាយចាស់ សកមមភាពថ្មី និងផលរ៉ាុះពាល់ននរេរញ្ជជ ម្លខ០១ ររស់អងគក្លរ NGOs Forum 
បានរកា ញថា រេរញ្ជជ ម្លខ០១ សថីពរីញ្ជា ដីធ្លី ម្ៅប្តមានភាពសមុគសាម ញសរមារត់ំរនប់្ដលមានជម្មាល ុះដីធ្លី។ 
របាយក្លរ ៍បានរប្នទមថា មានររជាជនរស់ម្ៅកបុងតំរនខ់លុះ ប្ដលបានវាស់ប្វងាមរេរញ្ជជ ០១ េេួលបាន 
រ ័ត កមមសិេន រ៉ាុប្នថជាម្រចើនខលុះម្េៀតមនិរតូវបានផថល់រ ័ត កមមសិេនឲិ្យម្នុះម្េ។ ម្លើសពីម្នុះ រេរញ្ជជ ០១កប៏ាន
ផថល់នូវលេនផលរចរូករចរល់ ម្ៅតំរនប់្ដលធាល រម់ានជម្មាល ុះដីធ្លផីងប្ដរ។ ដីប្ដលមានជម្មាល ុះពាកព់ន័នជាមយួ
នឹងភាគីមានអំណ្តច ឬរកុមហ ុនដីសមផទាន ករមនឹងរតូវបានម្ោុះរសាយណ្តស់។ ជាងម្នុះម្ៅម្េៀត កបុង
អំឡុងម្ពលអនុវតថរេរញ្ជជ ០១ម្នុះ ករ៏តូវបានម្គរាយក្លរ ៍ថា មានអំម្ពើពុករលួយកបុងដំម្ ើ រវាស់ប្វងផថល់កមម
សិេនិ ប្ដលបានរររពឹតថម្ោយអបកមានរេពយសមផតថកិំពុងក្លនក់្លរដី់ធ្ល។ី47 

 ម្សចកថីសនបិោឌ ន រាជរោឌ ភបិាលសម្រមចបានខលុះនូវប្ផនក្លរចុុះរញ្ជ ីដសីម្រមចឲ្យបាន៧០% ដល់ឆ្ប ំ
២០១៨ ម្លើររមិា កាលដីប្ដលរតូវចុុះរញ្ជ ីសររុ៦ ម្ៅ៧លានកាលដីម្ៅេូទាងំររម្េស។ ម្យងាមសនធ
សសនន៍នក្លរម្កើនម្ឡើង កបុងក្លរអនុវតថនក៍បុងឆ្ប េំី១ និងេី២ម្នុះ ររសិនម្រើោម នក្លរប្ររររួលម្េម្នុះ រាជរោឌ ភបិាល
នឹងសម្រមចបានាមប្ផនក្លរររស់ខលួនកបុងឆ្ប ២ំ០១៨ជាមនិខាន។ 

០៨. កសាងម្ោលនម្យបាយជាតិ សថី ពីសិេនិលំម្ៅសាទ ន ម្ដើមផីម្ោុះរសាយលំម្ៅសាទ នជូនររជាជនរកីរក 
សរមារក់្លររស់ម្ៅររករម្ោយសុវតទិភាព សុខុមាលភាព និងភាពនថ្លថ្បូ រ។48 

 ាមេិនបនយ័ជំម្រឿនររជាពលរដឌឆ្ប ២ំ០០៨ កមពុជានឹងមានររជាជនររមា ១៨លាននក ់ ម្ៅឆ្ប  ំ
២០៣០ គឺអាចម្កើនររមា ៣ ឬ៤លាននករ់ប្នទមម្េៀត ម្ហើយកំម្ ើ នម្នុះភាគម្រចើនម្កើនម្ឡើងម្ៅាមេី
ររជុំជនធ្ំៗប្ដលមានសក្លថ នុពលវស័ិយម្សដឌកិចច។ ក្លរម្ធ្វើជំម្រឿនម្នុះ កប៏ានរកា ញផងប្ដរនូវនិនប ក្លរននក្លរ
ថ្យចុុះេំហរំគួសារប្ដលអាចបា៉ា នរ់រមា ថា រហូតដល់ឆ្ប ២ំ០៣០ កមពុជាអាចរតូវក្លរលំម្ៅោឌ នថ្មីររមា 
១,១លានមប្នទមម្េៀត ម្ោយមនិរាររ់ញ្ចូ លលំម្ៅោឌ នរចចុរផនប។49 

 ម្ៅកបុងកិចចររជុំម្ពញអងគ គ ៈរដឌមង្រ្នថីននរាជរោឌ ភបិាលកមពុជានីតិក្លលេី៥ ក្លលពីនថ្ងេី០៩ ប្ខឧស

                                                           
46 Report on Whose Land? By ADHOC at page 28, 30 on 22 Jully 2015 
47 Report on “New Actions and Existing Policies”  The Implementation and Impacts  of Order 01, page 11  
48  Supra note 10, at 24.  
49  May Titthara, Million-home dilemma , The Phnom Penh Post, 12 May, 2014. 
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 ក្លរសនបិោឌ ន រាជរោឌ ភបិាលសម្រមចបានខលុះក្លរកសាងម្ោលនម្យបាយជាតិ សថីពលំីម្ៅោឌ ន រ៉ាុប្នថម្យើង
មនិទានដ់ឹងថា ររជាពលរដឌរកីរក ជាពិម្សសជនកយរងម្រោុះពីក្លររម្ ថ ញម្ចញម្ោយរងខំនឹងេេួលបាន
ផលររម្យជនព៍ីម្ោលនម្យបាយម្នុះកបុងករមតិណ្តម្នុះម្េ។ 

០៩. ប្កលមអផលូ វលំជនរេជាជហំានៗ ពីផលូ វរក្លលរកួសរកហម ម្ៅជាផលូ វរក្លលម្ៅស ូ ឬផលូ វម្រតុងឲ្យបានពី 
៣០០ ម្ៅ៤០០គីឡូប្ម៉ារតកបុ ង១ឆ្ប  ំាមសឋងោ់រឯកភាពជាតិមយួ។ 

 រាជរោឌ ភបិាលបានចណំ្តយថ្វកិ្លជាតិ ជាមយួនឹងជំនួយ និងរបាកក់មចដីម៏្រចើនម្លើសលរប់្ដលេេួលបាន
ពីររម្េសជាមតិថ នដគូអភវិឌណន ៍ និងអងគក្លរអនថរជាតិ រមួមានធ្នោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ និងធ្នោរពិភពម្លាកជា
ម្ដើម ម្ដើមផសីាងសង ់ និងប្កលំអផលូវជនរេជាម្រចើនប្ខសប្ដលផថល់ផលររម្យជនយ៍៉ា ងម្រចើនដល់កំម្ ើ នម្សដឌ
កិចចម្ៅកមពុជា។ េនធឹមោប នឹងក្លររកីចំម្រ ើនននវស័ិយររពន័នដឹកជញ្ជូ ន ម្ោយជួសជុល សាថ រ សាទ រនសាម្ឡើងវញិ
ម្នុះប្ដរ រញ្ជា គុ ភាពផលូវម្ៅប្តជារញ្ជា  ប្ដលេេួលរងក្លររុិះគនយ់៉ា ងខាល ងំពីររជាជនេូម្ៅដប្ដល។ អំម្ពើពុក
រលួយកបុងវស័ិយម្នុះ រតូវបានម្គរុិះគនយ់៉ា ងខាល ងំ មនិប្មនរតឹមប្តររជាពលរដឌ គ រកសររឆ្ងំ ឬរកុមអងគក្លរ
សងគមសីុវលិរ៉ាុម្ណ្តត ុះម្េ សូមផបី្តមង្រ្នថីជានខ់ពស់ននគ រកសក្លនអ់ំណ្តចមយួចំនួន កប៏ានរុិះគនម់្ោយចំហម្ៅ
ម្លើអំម្ពើពុករលួយប្ដលបាន និងកំពុងម្កើតមានម្ឡើងកបុងកចិចក្លរសាទ រន ប្កលមអ ជួលជុល និងកសាងផលូវជាត ិឬ 
ផលូវលំជាម្ដើមររស់រកសួងសាធារ ក្លរ និងដឹកជញ្ជូ ន និងរកសួងអភវិឌណនជ៍នរេ។ ក្លរកិរម្កង ឬរនលំពគីំម្រាង
សាងសងផ់លូវជាតិនីមយួៗ គមឺានកំរតិធ្ងនធ់្ងររហូតដល់៦០ភាគរយ រររពឹតថម្ោយមង្រ្នថពីាកព់ន័ននឹងក្លរសាងសង់
។51 

 កបុងវស័ិយប្កលំអផលូវលំជនរេ រាជរោឌ ភបិាល ប្ដលមានរកសួងអភវិឌណនជ៍នរេកំពុងរនថគម្រមាងប្កលំអ 
ជួសជុល និងសាទ រនផលូវជនរេ (Rural Road Improvement Project-RRIP) ប្ដលមានរយៈម្ពលរបាឆំ្ប (ំឆ្ប ំ
២០១១ ដល់ឆ្ប ២ំ០១៦)។ ម្ហើយកបុងឆ្ប ២ំ០១៥ម្នុះ ប្ដលរាជរោឌ ភបិាលកមពុជាបានចារម់្ផថើមអនុវតថគំម្រាង ប្ក
លំអផលូវជនរេជហំានេ២ី (Rural Road Improvement Project-RRIP2) ប្ដលមានរយៈម្ពល០៦ឆ្ប  ំ (ឆ្ប ំ
២០១៥ ដល់ឆ្ប ២ំ០២០) ម្ហើយគម្រមាងម្នុះម្រោងនឹងចំណ្តយថ្វកិ្លសររុចំននួ១៩២,៧១លានដុលាល រអាម្ម   
រកិ ប្ដលជាថ្វកិ្លររស់រាជរោឌ ភបិាលររមា ០៩% នងិជំនួយររស់ររស់នដគូអភវិឌណន ៍ រពមទាងំសាទ រន័ម្ផសង
ៗដូចជា៖ ធ្នោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ ឥ ទានររស់សាធារ រដឌកូម្រ ៉ា សាធារ រដឌបារាងំ ាមរយៈេីភាប កអ់ភវិឌណ
នប៍ារាងំ (AFD) គម្រមាងសាកលផងភាពធ្ននឹ់ងរប្រមររមលួអាក្លសធាតុ (PPCR) ជនំួយឥតសំ ងររស់រាជ
រោឌ ភបិាលអូង្រ្សាថ លី និងជនំយួឥតសំ ងររស់មូលនិធ្អិភវិឌណន ័៍រឌកិ។ គម្រមាងជំហានេី២ម្នុះ នឹងរតូវអនុ
វតថកបុងម្ខតថចនំួន១០ដូចជា៖ តផូងឃមុ ំ កំពងច់ាម ាប្កវ កពំងស់ពឺ កពំងឆ់្ប ងំ ម្ពាធ្ិ៍សាត ់បាតដំ់រង រនធ យមាន
ជយ័ ម្សៀមរារ នងិកំពងធ់្។ំ 
 កបុងរយៈ១ឆ្ប នំនឆ្ប ២ំ០១៤ រកសួងអភវិឌណនជ៍នរេបានអនុវតថគម្រមាងសាងសងផ់លូវ ប្ដលជាហិរញ្ដរផ
ទាន រវាងធ្នោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ និងរោឌ ភបិាលកមពុជា ម្ហើយសម្រមចបានររប្វង៥០៥,៧០គីឡូប្ម៉ារត និងម្ៅ
សល់តិចតួចកំពុងអនុវតថ ម្ដើមផរីញ្ចរម់្ោយចំណ្តយថ្វកិ្លអស់ររមា ជាង២៤លានដុលាល រសហរដឌអាម្មរកិ
។52 របាយក្លរ ៍វឌណនភាពក្លរករររចាបំ្ខវចិឆិក្ល ឆ្ប ២ំ០១៥ ររស់រកសួងអភវិឌណនជ៍នរេ កដូ៏ចជារបាយ
ក្លរ ៍ររស់នយកោឌ នផលូវលំជនរេបានឲ្យដឹងថា កបុងរយៈម្ពល១១ប្ខ ឆ្ប ២ំ០១៥ម្នុះ ម្ោយអនុវតថគម្រមាង

                                                           
51  Phann Ana, CPP Official Alleges Embezzlement of Roads Budgets, The Cambodia Daily, July 11, 2014. 
52  របាយក្លរ ៍ររចាបំ្ខធ្បូ  ឆ្ប ២ំ០១៤ ររស់គម្រមាងប្កលមអផលូ វជនរេ រកសួងអភវិឌណនជ៍នរេ រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាេំពរ័១។ 
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ភបមំ្ពញ ម្ដើមផដីំម្ ើ រឲ្យមានរថ្យនថដឹកជញ្ជូ នសាធារ ៈ ម្ដើមផកី្លតរ់នទយក្លរកកសធុះខាល ងំ ប្ដលជារញ្ជា ដច៏ំ
រងមយួម្ៅរាជធានីភបមំ្ពញ។ គិតរតឹមឆ្ប ២ំ០១៥ រថ្យនថរកុងសាធារ ៈចំនួន៧៤ម្រគឿង រតូវបានោកព់រកយ
ដំម្ ើ រម្លើផលូវ០៣ប្ខស ម្ដើមផដីឹកជញ្ចូ នសាធារ ជនម្ៅាមរណ្តថ មហាវថិ្ីធ្ំៗ។ ចបំ្ កចំននួររជាពលរដឌ
ប្ដលម្ររើរបាស់ម្សវាសាធារ ៈម្នុះ ម្រើម្ររៀម្ធ្ៀរជាមយួម្ពលកនលងមកមានក្លរធាល កចុ់ុះ។ ររភពពត័ម៌ានពីសា
លារាជធានីភបមំ្ពញបានឲ្យដឹងថា តួម្លខអបកជិុះររចានំថ្ង គមឺានចំនួនធាល កចុ់ុះរនថិចកបុងរយៈម្ពល រ៉ាុនម នប្ខចុង
ម្រក្លយ ប្ដលមានជាមធ្យមររប្ហល៦ពានន់ក ់ ថ្យចុុះជាងមុនរនថិចប្ដលពីមុនមានខធង៧់ពានន់កក់បុងមយួនថ្ង
។ ក្លរថ្យចុុះអាចមកពីរញ្ជា ក្លរកកសធុះខាល ងំម្ធ្វើឲ្យមានក្លរយឺតយ៉ា វ ម្រពាុះមនិទានម់ានផលូវអាេិភាពសរមាររ់ថ្
យនថរកុង ម្ធ្វើឲ្យអបកដំម្ ើ រមនិសូវសរាយចិតថ។55 
 ម្រើម្ទាុះរីជាររជាពលរដឌមនិម្ពញនិយម កបុងក្លរម្ររើរបាស់ម្សវារថ្យនថរកុងសាធារ ៈកម៏្ោយ កបុងឆ្ប ំ
២០១៥ម្នុះ សាលារាជធានភីបមំ្ពញម្រោងនឹងពរងីកម្ជើងម្ធ្វើដំម្ ើ រននសាវាកមមម្នុះ ម្ោយបាន និងកំពុងសហ
ក្លរជាមយួអងគក្លរJICA ម្ដើមផមី្រៀរចំនីតិវធិ្ីម្សបើសំុរថ្យនថរកុងថ្មីចនំួន១៥០ម្រគឿងពីររម្េសជរ៉ាុន និង១០០
ម្រគឿងពីររម្េសចិន។56 

ម្សចកថីសនបិោឌ ន រាជរោឌ ភបិាលសម្រមចបានក្លរម្រៀរចំម្ោលនម្យបាយដឹកជញ្ជូ នេរីកុង ជាពិម្សសសំ
រាររ់ាជធានីភបមំ្ពញ ម្រពាុះម្គសម្ងកតម្ឃើញមានក្លរពរកយរថ្យនថដឹកជញ្ជូ នសាធារ ៈរប្នទមម្េៀត ាម
រម្ណ្តថ យផលូវសំខានម់្ៅកបុងរាជធានីភបមំ្ពញ។ រ៉ាុប្នថម្គសម្ងកតម្ឃើញថា ចំនួនររជាជនប្ដលកំពុងប្តម្ររើរបាស់
ម្សវាកមមដឹកជញ្ជូ នររស់រដឌម្នុះម្ៅមានកំរតិតចិតួចម្ៅម្ឡើយ។  

១១. ដល់ឆ្ប ២ំ០១៨ ររជាជនចំននួ៨៥% ប្ដលរស់ម្ៅរាជធានីម្ខតថ និងររជាជនចំនួន៦០% ប្ដលរស់ម្ៅ
ាមរណ្តឋ ឃំុ បានេេួលម្សវាេឹកសាអ តប្ដលមានគុ ភាពលអ និងនថ្លសមរមយម្ររើរបាស់។57 

 ម្យងាមម្សចកថីររក្លសពត័ម៌ានររស់អងគក្លរ (UNICEF) ម្ចញផាយម្ៅម្ដើមឆ្ប ២ំ០១៤ បានឲ្យដឹង
ថា ររជាជនកមពុជាររមា ៦,៣លាននក ់គឺម្សមើនឹង៤២ភាគរយននររជាជនសររុ១៥លាននក ់ កំពុងខវុះខាត
េឹកសាអ តសរមារម់្ររើរបាស់ ម្ហើយចំនួនររជាជន៣,៩លាននក ់ ម្សមើនឹង២៦ភាគរយននចំនួន (៦,៣លាននក)់ 
ររជាជនអបកខវុះេឹកសាអ តររមិ្ភាគ និងម្ររើរបាស់ គឺជាររជាជនរកីរក និងរស់ម្ៅេីជនរេ។58  

 រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា ាមរយៈរកសួងអភវិឌណនជ៍នរេបាន និងកពុំងអនុវតថគម្រមាងផគតផ់គងេឹ់កសាអ ត នងិ
អនមយ័ជនរេេី២ ម្ៅកបុងឃំុចំនួន៣២ននម្ខតថចំននួ៦ ដូចជា៖ កំពងឆ់្ប ងំ ម្ពាធ្ិ៍សាត ់បាតដំ់រង រនធ យមាន
ជយ័ ម្សៀមរារ និងកំពងធ់្។ំ ពាកព់ន័ននឹងរញ្ជា េឹកសាអ ត គម្រមាងម្នុះនងឹម្ធ្វើសកមមភាពដូចជា៖ ជួសជុលម្ធ្វើឲ្យ
ររម្សើរម្ឡើងនូវក្លរផគតផ់គងេឹ់ក និងម្ធ្វើឲ្យររម្សើរម្ឡើង នងិមាននិរនថរភាពនូវប្ផបកផគតផ់គងេឹ់កសាអ ត ាមរយៈក្លរ
ជួយ ោរំេម្លើប្ផបកឯកជន នងិក្លររតួតពិនិតយ។  
 របាយក្លរ ៍វឌណភាពក្លរករររចាបំ្ខវចិឆិក្ល២០១៥ ររស់រកសួងអភវិឌណនជ៍នរេបានឲ្យដឹងថា មានក្លរ
សាងសងអ់ ថូ ងសបរច់នំួន២៤ និងអ ថូ ងលូចំននួ០៥ និងមានក្លរជួសជុលអ ថូ ងសបរច់ំននួ១៩២ និងអ
 ថូ ងលូចំនួន០៦ ម្ៅរាជធានីភបមំ្ពញ និងម្ខតថមយួចំននួ។ ជាងម្នុះម្ៅម្េៀត ម្គម្ឃើញមានក្លរសាងសងរ់សុះ

                                                           
55 ម្សវារថ្យនថរកុងដំម្ ើ រក្លរដល់ណ្តម្ហើយ?http://news.sabay.com.kh/article/431351 
56 គី សុខលីម    ,សាលារាជធានភីបមំ្ពញម្សបើសំុរថ្យនថរកុង១៥០ម្រគឿងពជីរ៉ាុន នងិ១០០ម្រគឿងពីចិន 
(ចុុះផ្សាយសៅថ្ងៃ   01-11-2015,  4:00 pm) http://www.thmeythmey.com/index.php?page=detail&ctype=article&id=32543&lg=kh 
57  Supra note 10, at 30. 
58 Denise Shepherd-Johnson, World Water Day: 6.3 million Cambodians lack access to safe water, Press Release, UNICEF, (21 March 2014), 

at 1 

http://news.sabay.com.kh/article/431351
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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សហគមន ៍នងិម្រៀរចំរកុមម្ររើរបាស់េឹកសាអ តមយួចនំួនម្ៅមូលោឌ នររស់ររជាពលរដឌ។  
 ម្សចកថីសនបិោឌ ន រោឌ ភបិាលបានសម្រមចខលុះនូវក្លរសនោថា «ដល់ឆ្ប ២ំ០១៨ ររជាជនចំនួន៨៥ភាគរយ 
រស់ម្ៅរាជធានី ម្ខតថ និងររជាជនចនំួន៦០ភាគរយ ប្ដលរស់ម្ៅាមរណ្តថ ឃំុនឹងេេួលបានេឹកសាអ តប្ដល
មានគុ ភាពលអ និងតំនលសមរមយសរមារម់្ររើរបាស់» សម្រមចបានខលុះ។    

១២. ពីឆ្ប ២ំ០១៣ ដល់២០១៨ គឺពរងីកក្លរផគតផ់គងអ់គគិសនីពីរណ្តឋ ញជាតិឲ្យដល់ភមិូចំនួន៨០% ននចំនួនភូមិ
ទាងំអស់។59  
 រហូតមករតឹមឆ្ប ២ំ០១៣ មានររជាជនររមា រតឹមប្ត ២២,៤៧ភាគរយននររជាជនសររុរ៉ាុម្ណ្តត ុះ 
ប្ដលបានម្ររើរបាស់ថាមពលអគគិសន ី (៥៤ភាគរយម្ៅេីររជុំជន និង១៣ភាគរយម្ៅតំរនជ់នរេ។60) តួម្លខ
ម្នុះបានរកា ញថា ររជាជនកមពុជាភាគម្រចើន គឺមនិទានេ់េួលបានក្លរផគតផ់គងថ់ាមពលអគគិសនរីគររ់ោន ់ និង
ជារល់ារម់្ៅម្ឡើយម្េ។ គមាល តននក្លរអភវិឌណនម៍្លើម្ហោឌ រចនសមពន័នននក្លរតភាជ ររ់ណ្តថ ញអគគិសន ីរវាងេីរកុង 
និងេីជនរេ គឺម្ៅមានគមាល តឆ្ល យោចព់ីោប ម្ៅម្ឡើយ។  
 ធ្នោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ(ADB) បានបា៉ា នរ់រមា ថា កមពុជាមានសក្លក នុពលខាល ងំម្លើក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយ
ថាមពលវារអីគគិសន ី ម្ហើយកបុងរយៈម្ពលរ៉ាុនម នឆ្ប ខំាងមខុ កមពុជានឹងមានថាមពលអគគសិនីម្ររើរបាស់រគររ់ោន ់
ឬអាចរគរដ ថ រភ់ាគម្រចើនម្លើនផធររម្េស រនធ រព់ីគម្រមាងសាងសងេ់ំនរវ់ារអីគគិសនីធ្ំៗមយួចំនួន រតូវបាន
រញ្ចរ ់និងោកឲ់្យដំម្ ើ រក្លរជាសាទ ពរ។ កំម្ ើ នររជាជន និងក្លរអភវិឌណនឧ៍សាហកមមក្លនប់្តម្កើនម្ឡើង ម្ធ្វើឲ្យ
តរមូវក្លរននក្លរផគតផ់គងថ់ាមពលអគគិសនីកក៏្លនប់្តម្កើនម្ឡើងប្ដរ។ នម្ពលរចចុរផនបម្នុះ ក្លរផគតផ់គងថ់ាមពលអគគិ
សនីម្ៅកមពុជាម្ៅមានករមតិ ម្រក្លមតរមូវក្លរររស់អបកម្ររើរបាស់ម្ៅម្ឡើយ ចំប្ កតំនលវញិកន៏ថ្លជាងម្គ ម្រើ
ម្ធ្ៀរជាមយួររម្េសននកបុងតំរនអ់ាសា នទាងំ១០ររម្េស និងពភិពម្លាក។61 ក្លរផគតផ់គងអ់គគិសនីសររុម្ៅ
កមពុជាកបុងឆ្ប ២ំ០១៣ មានចនំួន៤,៣ពានល់ានគីឡូវា៉ា តម់្មា៉ា ង កបុងម្នុះនចូំលពរីរម្េសម្វៀតណ្តម និងនថ្មាន
េំហ៦ំ០ភាគរយននក្លរផគតផ់គងស់ររុ។62 ាមក្លររសាវរជាវររស់ធ្នោរអភវិឌណនអ៍ាសីុ មករតឹមឆ្ប ២ំ០១៣ម្នុះ 
កមពុជាអាចមានសក្លក នុពលផលិតថាមពលអគគិសន ី ប្ដលម្ដើរម្ោយកំលំាងវារអីគគិសនីបាន រហូតដល់ម្ៅ 
១០.០០០ម្មក្លវា៉ា ត ់ រ៉ាុប្នថរចចុរផនបម្នុះ កមពុជាអាចមានលេនភាពទាញយកផលពីសក្លក នុពលដធ៏្ំម្នុះបានរតឹមប្ត 
២២៤,៥៧ម្មក្លវា៉ា តរ់៉ាុម្ណ្តត ុះម្ដើមផយីកមកម្ររើរបាស់។  ម្រើម្យងាមក្លរសិការសាវរជាវដប្ដលម្នុះ បាន
ឲ្យដឹងប្ដរថា កមពុជានឹងមានកំម្ ើ នថាមពលអគគិសន ីប្ដលបានពីគម្រមាងេំនរវ់ារអីគគសិនីចំនួន២៨.៩ភាគរយ 
កបុងរវាងឆ្ប ២ំ០១០ ដល់ឆ្ប ២ំ០៣៥។  ជាថ្មីមថងម្េៀត ម្លាកនយករដឌមង្រ្នថីកមពុជាម្ៅម្ដើមឆ្ប ២ំ០១៤ ម្នុះបាន
អុះអាងរញ្ជជ កថ់ា ម្ៅឆ្ប ២ំ០២០ កមពុជានងឹមានរណ្តថ ញអគគសិនីតភាជ រម់្ៅរគរភ់ូមនិនររម្េសកមពុជាទាងំមូល 
ម្ហើយឆ្ប ២ំ០៣០ រគរផ់ធុះទាងំអស់េូទាងំររម្េសនឹងមានថាមពលអគគិសនមី្ររើរបាស់។63 
 
 
 
                                                           
59  Supra note 10, at 31. 
60  Cambodia Investment Guidebook, CDC, 2013, P. IV-2; http://www.cambodiainvestment.gov.kh/#fragment-3-tab, accessed on 25 November 

2014. 
61  Karen Ellis, Jodie Keane, et.al., Alberto Lemma and Lonn Pichdara, Low carbon competitiveness in Cambodia, The Overseas Development 

Institute (ODI), (2013), at 9. See also Eddie Morton, Energy reform needed in emerging markets, The Phnom Penh Post, 11 December 2014, 

A1. 
62 Open Development Cambodia, “Hydro Power”; available link at http://www.opendevelopmentcambodia.net /briefing/hydropower/, cited on 

09 October, 2014. 
63  Hun Sen says all villages to have electricity by 2020, The Khmer Herald, A1. 
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ម្ឃើញថា គុ ភាពអររ់មំ្ៅកមពុជា គឺសទិតម្ៅកបុងកំរតិេនម់្ខាយខាល ងំ។ ប្ដលម្នុះជាម្ហតុផលមយួម្ធ្វើឲ្យរកសួង
យកចិតថេុកោក ់ រតឹរនថងឹក្លរររលងមធ្យមសិកាេុតិយភមូបិ្ដលបាន និងកពុំងអនុវតថកបុងម្ពញ០២ឆ្ប កំនលងម
ក។ 
 ម្រៅពីគុ ភាពអររ់ ំ ម្ហោឌ រចនសមពន័នអររ់កំម៏្ៅមានកំរតិម្ៅម្ឡើយ ប្ដលម្នុះជាឧរសគគដច៏ំរងររស់
កមពុជាកបុងក្លរអភវិឌណនធ៍្នធានមនុសស។ របាយក្លរ ៍ររស់រកសួងអររ់បំានរកា ញថា កមពុជាម្ៅមានសាលា
ជួរក្លរលំបាកចំននួ៣១៦ និងថាប កម់្រៀនម្ៅកបុងវតថអារាមចំនួន៦៣៦ កបុងឆ្ប ២ំ០១៥ម្នុះ។  ម្រក្លយពីក្លរចូល 
សមាហរ កមមអនថរជាតិឆ្ប ១ំ៩៩៣ កមពុជាចារម់្ផថើមមានសនថិភាពជារម្ ថើ រៗ រហូតរញ្ចរប់ានសង្រ្កគ មសីុវលិ
ទាងំរសុងម្ៅឆ្ប ១ំ៩៩៨។ អោរសាលាម្រៀនជាម្រចើនពានខ់បងរតូវបានកសាងម្ឡើង ម្ោយមានក្លរជួយ ឧរតទមភពី
អងគក្លរជាតិ អនថរជាត ិភាប កក់រអភវិឌណនអ៍នថរជាត ិ ររម្េសនដគូអភវិឌណន ៍ឬជាមតិថសរផុរសជនកបុងររម្េស និង
ម្រៅររម្េស។ល។ ចំននួអោរសាលាម្រៀនម្ៅកមពុជាបានម្កើនម្ឡើងពីមយួឆ្ប  ំ ម្ៅមយួឆ្ប ឥំតឈរឈ់រ។ រ៉ាុប្នថ
េនធឹមោប ម្នុះប្ដរ កងវុះអោរសាលាម្រៀន។ 
 រហូតមកដល់ឆ្ប ២ំ០១៥ម្នុះ កមពុជាមានអោរសាលាម្រៀនេូទាងំររម្េសចំននួ១២.១៩៨ ឬម្សមើនឹង
៨៣.២៣៨ ថាប កម់្រៀនមានសិសានុសិសសចំននួ៣.០៣៦.០១៨នក។់ សាលាម្រៀនសរមារថ់ាប កម់ម្តថយយមាន
ររមា ជា៣.៤៤៣សាលាម្រៀន សាលារឋមសិកាមានចំនួ ៧.០៥១សាលាម្រៀន អនុវេិោល័យ (ថាប កេ់ ី
៧-៩) មានចំននួ១.២៤៩សាលាម្រៀន (េីររជុំជន១៣២ តរំនជ់នរេ១.១១៧) មធ្យមសិកាេុតិយភូម ិ(ថាប កេ់ី
១០-១២)។69  
 កមពុជាមាន១.៦៣៣ ឃំុ/សកក ត ់ ចំប្ កចំនួនសាលាម្រៀនសរមារថ់ាប កអ់នុវេិោល័យ រហូតមកដល់ឆ្ប ំ
២០១៥ម្នុះ ម្េើរប្តសាងសងប់ានចំនួន១.២៤៩សាលាម្រៀនរ៉ាុម្ណ្តត ុះ ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរនឹងឆ្ប ២ំ០១៤ មានក្លរ
ម្កើនម្ឡើងសាលាម្រៀនអនុវេិោល័យចំនួន៤។ កបុងនីតិក្លលេី៥ម្នុះ រាជរោឌ ភបិាលបានសនោថា នឹងរនថកសាង
អនុវេិោល័យឲ្យបានរគរឃំុ់ (ឃំុមយួអនុវេិោល័យមយួ)។ ម្ទាុះជាយ៉ា ងណ្តកម៏្ោយ ក្លរសនោររស់រាជរោឌ ភិ
បាល គឺសរមាររ់យៈម្ពលមយួអា តថិនននតីិក្លលេ៥ី ប្តម្រើម្មើលពីកំម្ ើ នចំននួសាលាអនុវេិោល័យម្ៅឆ្ប ំ
២០១៥ ម្ធ្ៀរនឹងឆ្ប ២០១៤ រាជរោឌ ភបិាលររប្ហលជាពបិាកនឹងជនំុះម្លើម្រសកកមមម្នុះរនថិច។ 
 ម្សចកថីសនបិោឌ ន រាជរោឌ ភបិាលសម្រមចបានខលុះនូវម្ោលម្យបាយរនឋកសាងអនុវេិោល័យ ឲ្យបានរគរ់
ឃំុ (ឃំុមយួ អនុវេិោល័យមយួ)។ 

១៥. ម្រៀរចំម្ោលនម្យបាយជាតិ សឋី ពីមុខរររ និងក្លរកររសរម្ៅនឹងក្លរវវិឌណនន៍នសងគម-ម្សដឌកិចច។70 
 ក្លលពីឆ្ប ២ំ០១៤ ាមពត័ម៌ានពីរកសួងក្លរករ និងរ ថុ ុះរណ្តថ លវជិាជ ជីវៈ ម្ោលនម្យបាយជាតិ សឋីពី
មុខរររ នងិក្លរករកបុងសទិតម្ៅកបុងដំម្ ើ រក្លររម្ងកើត ម្ហើយរកសួងបានក ំតរ់តឹមឆ្ប ចុំង២០១៥ ម្ដើមផឲី្យ
ម្ោលនម្យបាយម្នុះនឹងរតូវបានរម្ងកើតឲ្យរចួរាល់។ រកសួងក្លរករបានេេួលម្ោលក្លរ ៍ពី រាជរោឌ ភបិាល 
និងបានេេួលម្សចកថីសម្រមចពីេីសថីក្លរគ ៈរដឌមង្រ្នថី ម្ដើមផរីម្ងកើតគ ៈកមមក្លរអនថររកសួង ប្ដលមានសមាស
ភាពមកពីរកសួង អងគក្លរ សមាគម  តំណ្តងសហជីព និម្យជកប្ដលពាកព់ន័នកបុងវស័ិយក្លរករម្ធ្វើក្លរសិកា  
រម្ងកើតម្ោលនម្យបាយម្នុះ។ 
 ម្ៅឆ្ប ២ំ០១៥ម្នុះ ម្ោលនម្យបាយជាតិ សថីពីមុខរររ និងក្លរកររតូវបានររជំុសម្រមចកបុងកិចចររជុ ំ     
គ ៈរដឌមង្រ្នថីនថ្ងេី០៤ ប្ខកញ្ជដ ។ ម្ោលនម្យបាយម្នុះរម្ងកើត រនធ រព់ីរាជរោឌ ភបិាលបានោកម់្ចញនូវម្ោល
                                                           
69  Education Statistics & Indicators 2014-2015, Ministry of Education Youth and Sports, Cambodia, at 1and 5 
70  Supra note 10, at 46. 
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នម្យបាយអភវិឌណនវ៍ស័ិយឧសាហកមមឆ្ប ២ំ០១៥-២០២៥។  ម្ៅនថ្ងេី២២ ប្ខតុលា ឆ្ប ២ំ០១៥ ម្ោល
នម្យបាយជាតិ សថីពមីុខរររ និងក្លរកររតូវោកឲ់្យអនុវតថជាផលូវក្លរ។  

 ម្សចកថីសនបិោឌ នកបុងក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយកបុងឆ្ប េំី២ម្នុះ  រាជរោឌ ភបិាលបានសម្រមចនូវក្លរម្រៀរ
ចំម្ោលនម្យបាយជាតិ សឋីពីមុខរររ និងក្លរករ រសរម្ៅនឹងក្លរវវិឌណនន៍នសងគម-ម្សដឌកិចច។ 

១៦. ក្លរោកឲ់្យដមំ្ ើ រក្លរររររបាកម់្សាធ្ននិវតថន ៍ សរមារក់មមករ និម្យជិតកបុ ងវស័ិយឯកជនឲ្យ
េេលួបានររររបាកម់្សាធ្ននិវតថនដូ៍ចមង្រ្នឋីរាជក្លរប្ដរ ចារពី់ឆ្ប  ំ២០១៥។71 
 រាជរោឌ ភបិាលបាន និងកំពុងអនុវតថររពន័នរររសនថិសុខសងគម ករ៏៉ាុប្នថដំម្ ើ រក្លរម្នុះម្ៅមានភាពសមុគ
សាម ញ និងក្លរផថល់ម្សវាម្ៅមានភាពមនិចាស់លាស់។ ម្ៅកបុងនីតិក្លលេ៤ី ម្គម្ឃើញមានក្លររម្ងកើតររពន័ន
រររសនថិសុខសងគមសរមារម់ង្រ្នថីរាជក្លរ និងកងកលំំាងររោរអ់ាវធុ្ រ៉ាុប្នថពុំទានម់្ឃើញមានចារច់ាស់លាស់
ម្ៅម្ឡើយ ម្រើម្ទាុះរីជាមានយនថក្លរអនុវតថម្ោយប្ឡកាមរកសួងនីមយួៗកម៏្ោយ។ 

 កបុងចារ ់ សថីពីរររសនថិសុខសងគមសរមារជ់នទាងំឡាយ ប្ដលសទិតម្ៅម្រក្លមរេរញ្ដតថិននចារ ់ សថីពី
ក្លរករ បានប្ចងពីរររសនថសុិខសងគមចនំួនពីរររម្ភេ គរឺររធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ក្លរករ និងរររម្សាធ្ននិ
វតថន។៍ ម្ដើមផអីនុវតថចារម់្នុះ អនុរកឹតយ សថីពីម្រឡាជាតិរររសនថិសុខសងគមម្លខ១៦អនរក-រក ចុុះនថ្ងេី០២ ប្ខ
មនី ឆ្ប ២ំ០០៧ ក្លរករធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ក្លរករករ៏តូវបានរម្ងកើត ម្ហើយម្គម្ឃើញមានដំម្ ើ រក្លរអនុវតថន៍
រររធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ក្លរករផងប្ដរ។ ម្រៅពីរររទាងំពីរម្នុះ ម្គម្ឃើញមានរររសនថិសុខសងគមមយួម្េៀត
ប្ដលរតូវបានរញ្ដតថិកបុងចារ ់សថីពីក្លរករ គឺរររប្ថ្ទាសុំខភាព ម្ហើយម្ៅនថ្ងេី០៦ ប្ខមករា ឆ្ប ២ំ០១៦ រាជរោឌ
ភបិាលរម្ងកើតរររសនថិសុខសងគមប្ផបកប្ថ្ទាសុំខភាពម្នុះ ាមរយៈអនុរកឹតយម្លខ០១ អ.ន.រក.រ.ក។  
 រាជរោឌ ភបិាលនីតិក្លលេី៥បានសនោ កបុងម្ោលនម្យបាយររស់ខលួនថា នឹងោកឲ់្យដំម្ ើ រក្លរររររបា
កម់្សាធ្ននិវតថនស៍រមារក់មមករ និម្យជិតកបុងវស័ិយឯកជនឲ្យេេួលបានររររបាកម់្សាធ្ននិវតថន ៍ ដូចមង្រ្នឋីរាជ
ក្លរប្ដលចារព់ីឆ្ប ២ំ០១៥។ រាជរោឌ ភបិាលមនិទានម់្រៀរចំឲ្យមានដំម្ ើ រក្លរររររបាកម់្សាធ្ននិវតថន ៍ សរមារ់
កមមករ និម្យជិតកបុងវស័ិយឯកជន។ 
 ម្សចកថីសនបិោឌ ន រាជរោឌ ភបិាលមនិសម្រមចនូវក្លរសនោ ក្លរោកឲ់្យដំម្ ើ រក្លរររររបាកម់្សាធ្ននិវតថន ៍
សរមារក់មមករ និម្យជិតកបុងវស័ិយឯកជនឲ្យេេួលបានររររបាកម់្សាធ្ននិវតថនដូ៍ចមង្រ្នឋីរាជក្លរប្ដរ ចារព់ីឆ្ប  ំ
២០១៥ ម្នុះម្េ។ 
2. ការផតលព់ិនទុការបាំមពញ/អនុវត្តន៍មោលនមោបាយ 
 ក្លរផថល់ពិនធុម្លើក្លររំម្ពញ ឬអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយមនិមានសូចនកចាស់លាស់ រតូវបានយកមក
ររជាពលរដឌ ប្ដលមានសិេនិម្បាុះម្ឆ្ប តម្ធ្វើក្លរម្បាុះម្ឆ្ប តវាយតនមល។ ររជាពលរដឌប្ដលមានសិេនិម្បាុះម្ឆ្ប តម្ៅ
២៤ រាជធានីម្ខតថ ម្លើកប្លងម្ខតថម្ក្លុះកុងប្ដលមានចនំួសររុររមា ៧៩៧នក ់ បានផថល់ពិនធុសរមាររ់យៈ
ម្ពលមយួឆ្ប  ំ (ចារព់ីប្ខមករា ឆ្ប ២ំ០១៥ ដល់ប្ខធ្បូ ឆ្ប ២ំ០១៥)ននលេនផលននក្លររំម្ពញ ឬអនុវតថនម៍្ោល
នម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលនីតិក្លលេ៥ី ឆ្ប េំ២ី។ 

 ក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយចំនួន៣៣ចំ ុច ប្ដលមនិមានសូចនករចាស់លាស់ រតូវបានឲ្យ
ររជាពលរដឌផថល់ពិនធុម្ោយម្ររើរបាស់មា៉ា សីុនផថល់ពិនធុ ាមអញ្ដតថិដូចខាងម្រក្លម៖ 
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អញ្ញត្តិ ត្នមល ភាគរយននការមពញចិត្ត 
១ មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចិតថតិចតួច  ០-២០% 
២ ម្ពញចិតថខលុះ  ២១%-៤០% 
៣ ម្ពញចិតថមធ្យម ឬម្ពញចិតថពាក់កណ្តថ ល  ៤១%-៦០% 
៤ ម្ពញចិតថម្រចើន ៦១%-៨០% 
៥ ម្ពញចិតថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសុង  ៨១%-១០០% 

លេនផលប្ដលេេួលបានពីក្លរផថល់ពិនធុមានដូចខាងម្រក្លម៖ 

ក. វស័ិយេី១៖ក្លរពារជាតិ សនថសុិខ និងសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ 

ករមិត្ននការមពញចិត្ត 
មលើកទ្ី១72 
(%) 

មលើកទ្ី២73 
(%) 

1.មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះឬម្ពញចិតថតិចតួច 11.82% 14.80% 

2.ម្ពញចិតថខលុះ 27.33% 28.47% 

3.ម្ពញចិតថមធ្យម ឬម្ពញចិតថពាកក់ណ្តថ ល  29.16% 31.27% 

4.ម្ពញចិតថម្រចើន 21.19% 17.09% 

5.ម្ពញចិតថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសុង 10.51% 8.37% 

 

ករមិត្ននការមពញចិត្តជាមធយមននវិស្យ័ទ្ី១ 
(Mean)74 

ម្លើកេី១ ម្លើកេី២ 

2.08 1.82 

 

ម្ឆលើយតរនឹងក្លរពរងងឹកិចចក្លរពារអធ្ិរម្តយយជាតិ និងក្លរពារសនថិសុខជាតិ ាមរយៈម្ោលនម្យ
បាយ «ភូម-ិឃំុមានសុវតទិភាព»  ក្លរម្ោុះរសាយរញ្ជា ជនអម្នថ ររម្វសនរ៍រស់រាជរោឌ ភបិាល ររជាពលរដឌមាន
ក្លរម្ពញចិតថខលុះ នងិម្ពញចតិថមធ្យមចំម្ពាុះក្លរអនុវតថន/៍រំម្ពញម្ោលនម្យបាយម្នុះ។ ម្រើគិតពីករមតិមធ្យមនន
ក្លរម្ពញចិតថសំរារក់្លរផថល់ពិនធុម្លើកេី១   ររជាពលរដឌមានក្លរម្ពញចិតថខលុះ (Mean75 = ២.០៨) និងសំរារ ់   
ផថល់ពិនធុម្លើកេី២ (Mean = ១.៨២)។ 

ខ. វស័ិយេី២៖ ក្លរពរងឹងរដឌបាលសាធារ ៈ វមិជឈក្លរ និងវសិហមជឈក្លរ  ក្លរពរងឹងប្ផបកចារ ់ និង
ររពន័នយុតថធិ្ម ៌និងក្លរររឆ្ងំអំពំម្ពើពុករលួយ  

ករមិត្ននការមពញចិត្ត 
មលើកទ្១ី76 
(%) 

មលើកទ្ី២77

(%) 
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 ររជាពលរដឌផថល់ពិនធុប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬចំម្ ុះដឹងផ្ទធ ល់ខលូន 
73

 ររជាពលរដឌផថល់ពិនធុប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬចំម្ ុះដឹងផ្ទធ ល់ខលូន និងពត័ម៌ានប្ដលេេួលបានពីវាគមនិ (ម្រក្លយម្ពលពភិាកា) 
74

 1 ដល់ 1.5: មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចិតថតចិតចួ, 1.6 ដល់ 2.5: ម្ពញចិតថខលុះ, 2.6 ដល់ 3.5: ម្ពញចតិថមធ្យម ឬម្ពញចិតថពាកក់ណ្តថ ល,  3.6 
ដល់ 4.5: ម្ពញចិតថម្រចើន, 4.6 ដល់ 5: ម្ពញចតិថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសងុ 
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 ររជាពលរដឌផថល់ពិនធុប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬចំម្ ុះដឹងផ្ទធ ល់ខលូន 
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 ររជាពលរដឌផថល់ពិនធុប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬចំម្ ុះដឹងផ្ទធ ល់ខលូន និងពត័ម៌ានប្ដលេេួលបានពីវាគមនិ (ម្រក្លយម្ពលពភិាកា) 
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1.មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះឬម្ពញចិតថតិចតួច 
12.17% 14.39% 

2.ម្ពញចិតថខលុះ 31.06% 31.58% 

3.ម្ពញចិតថមធ្យម ឬម្ពញចិតថពាកក់ណ្តថ ល  
28.05% 30.14% 

4.ម្ពញចិតថម្រចើន 
21.43% 18.78% 

5.ម្ពញចិតថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសុង 
7.28% 5.09% 

 

ករមិត្ននការមពញចិត្តជាមធយមននវិស្យ័ទ្ី២ 
(Mean)78 

ម្លើកេី១ ម្លើកេី២ 

2.27 2.14 

 

 េិនបយ័ខាងម្លើរកា ញថា មានររជាពលរដឌភាគម្រចើនជាងម្គររមា ៣១%ម្ពញចិតថខលុះ ចំម្ពាុះក្លរ
រំម្ពញ/អនុវតថនក៍្លរពរងឹងរដឌបាលសាធារ ៈ វមិជឈក្លរ និងវសិហមជឈក្លរ ក្លរពរងឹងប្ផបកចារ ់ និងររពន័ន
យុតថិធ្ម ៌ និងក្លរររឆ្ងំអំម្ពើពុករលួយ។ ខ ៈប្ដលភាគរយននក្លរម្ពញចិតថមធ្យម ឬពាកក់ណ្តថ លមានចំននួ
ម្រចើនរនធ រ ់ គឺររមា ២៩%។ ម្រើម្មើលពកីរមតិននក្លរម្ពញចិតថជាមធ្យមវញិ មានករមតិម្ពញចតិថខលុះប្ត
រ៉ាុម្ណ្តត ុះ ម្ពាលគឺ Mean=២.២៧ សរមារក់្លរផថល់ពិនធុម្លើកេី១ និង Mean=២,១៤ សរមារក់្លរផថល់ពិនធុម្លើក
េី២។ 
គ. វស័ិយេី3៖ ក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចច  

ករមិត្ននការមពញចិត្ត 
មលើកទ្១ី79 
 (%) 

មលើកទ្ី២80 
(%) 

1.មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះឬម្ពញចិតថតិចតួច 
10.08% 11.65% 

2.ម្ពញចិតថខលុះ 28.54% 34.41% 

3.ម្ពញចិតថមធ្យម ឬម្ពញចិតថពាកក់ណ្តថ ល  
37.41% 32.96% 

4.ម្ពញចិតថម្រចើន 
18.91% 16.57% 

5.ម្ពញចិតថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសុង 
5.06% 4.41% 

 

ករមិត្ននការមពញចិត្តជាមធយមននវិស្យ័ទ្ី៣ 
(Mean)81 

ម្លើកេី១ ម្លើកេី២ 

2.44 2.29 
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 1 ដល់ 1.5: មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចិតថតចិតចួ, 1.6 ដល់ 2.5: ម្ពញចិតថខលុះ, 2.6 ដល់ 3.5: ម្ពញចតិថមធ្យម ឬម្ពញចិតថពាកក់ណ្តថ ល,  3.6 
ដល់ 4.5: ម្ពញចិតថម្រចើន, 4.6 ដល់ 5: ម្ពញចតិថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសងុ 
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 ររជាពលរដឌផថល់ពិនធុប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬចំម្ ុះដឹងផ្ទធ ល់ខលូន 
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 ររជាពលរដឌផថល់ពិនធុប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬចំម្ ុះដឹងផ្ទធ ល់ខលូន និងពត័ម៌ានប្ដលេេួលបានពីវាគមនិ (ម្រក្លយម្ពលពភិាកា) 
811 ដល់ 1.5: មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចតិថតិចតួច, 1.6 ដល់ 2.5: ម្ពញចិតថខលុះ, 2.6 ដល់ 3.5: ម្ពញចិតថមធ្យម ឬម្ពញចតិថពាកក់ណ្តថ ល,  3.6 
ដល់ 4.5: ម្ពញចិតថម្រចើន, 4.6 ដល់ 5: ម្ពញចតិថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសងុ 
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 កបុងក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចច រាជរោឌ ភបិាលបានោកម់្ចញនូវម្ោលនម្យបាយ ម្ដើមផអីភវិឌណនវ៍ស័ិយជា
ម្រចើន ដូចជាកសិកមម ឧសាហកមម សិរផកមម ពា ិជជកមម ដីធ្ល ីសំ ង ់ប្រ ៉ា ឧសម័ន ថាមពល ធ្នធានេឹក ម្ហោឌ
រចនសមពន័នដឹកជញ្ជូ ន េូរគមនគមន ៍   ម្េសចរ ៍ ររសិាទ ន។ ម្យងាមេិនបយ័ខាងម្លើ ររជាពលរដឌភាគ
ម្រចើនម្ពញចិតថមធ្យម ឬពាកក់ណ្តថ លប្ដលមានររមា ៣៥%ននររជាពលរដឌ ប្ដលបានផថល់ពិនធុចំម្ពាុះក្លរ
រំម្ពញម្ោលនម្យបាយននក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយទាងំម្នុះររស់រាជរោឌ ភបិាល។ រ៉ាុប្នថករមតិមធ្យមននក្លរម្ពញ
ចិតថននររជាពលរដឌ ប្ដលបានផថល់ពិនធុទាងំអស់វញិ  គឺរតឹមករមតិម្ពញចិតថខលុះប្តរ៉ាុម្ណ្តត ុះ។ ក្លរផថល់ពិនធុម្លើកេី
១ Mean = ២.៤៤ និងក្លរផថល់ពិនធុម្លើកេី២ Mean = ២.២៩។ 
 
ឃ. វស័ិយេី4៖ ក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយអររ់ ំសុខាភបិាល ក្លរករ វរផធ្ម ៌និងសងគមកិចច 

ករមិត្ននការមពញចិត្ត 
មលើកទ្១ី82 
(%) 

មលើកទ្ី២83 
(%) 

1.មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះឬម្ពញចិតថតិចតួច 
8.99% 10.88% 

2.ម្ពញចិតថខលុះ 26.68% 31.74% 

3.ម្ពញចិតថមធ្យម ឬម្ពញចិតថពាកក់ណ្តថ ល  
33.54% 33.49% 

4.ម្ពញចិតថម្រចើន 
23.15% 16.76% 

5.ម្ពញចិតថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសុង 
7.65% 7.11% 

 

ករមិត្ននការមពញចិត្តជាមធយមននវិស្យ័ទ្ី៤ 
(Mean)84 

ម្លើកេី១ ម្លើកេី២ 

2.41 2.34 

 

 សរមារវ់ស័ិយេី៤ម្នុះវញិ ររជាពលរដឌម្ធ្វើក្លរផថល់ពិនធុ ហាកដូ់ចជាមនិខុសឆ្ង យពីវស័ិយេី៣ម្នុះម្េ។ 
ររជាពលរដឌប្ដលម្ពញចិតថមធ្យម ឬពាកក់ណ្តថ លមានចនំួនម្រចើនជាងម្គ។ រ៉ាុប្នថមធ្យមភាគននក្លរម្ពញចិតថនន
ររជាពលរដឌប្ដលបានផថល់ពនិធុទាងំអស់ម្នុះ គឺរតឹមករមតិម្ពញចិតថខលុះ ដូចោប នឹងវស័ិយេី៣ប្ដរ។ ក្លរផថល់ពិនធុ
ម្លើកេ១ី Mean = ២,៤១ រឯីសរមារក់្លរផថល់ពិនធុម្លើកេ២ី Mean = ២,៣៤។ 
ង. ម្ោលនម្យបាយទាងំ៤វស័ិយ៖ 
 ខាងម្រក្លមម្នុះ គឺជាលេនផលមធ្យមននវស័ិយទាងំ៤៖ 

ករមិត្ននការមពញចិត្ត 
មលើកទ្១ី85 
(%) 

មលើកទ្ី២86 
(%) 
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 ររជាពលរដឌផថល់ពិនធុប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬចំម្ ុះដឹងផ្ទធ ល់ខលូន 
83

 ររជាពលរដឌផថល់ពិនធុប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬចំម្ ុះដឹងផ្ទធ ល់ខលូន និងពត័ម៌ានប្ដលេេួលបានពីវាគមនិ (ម្រក្លយម្ពលពភិាកា) 
84

 1 ដល់ 1.5: មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចិតថតចិតចួ, 1.6 ដល់ 2.5: ម្ពញចិតថខលុះ, 2.6 ដល់ 3.5: ម្ពញចតិថមធ្យម ឬម្ពញចិតថពាកក់ណ្តថ ល,  3.6 
ដល់ 4.5: ម្ពញចិតថម្រចើន, 4.6 ដល់ 5: ម្ពញចតិថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសងុ 
85

 ររជាពលរដឌផថល់ពិនធុប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬចំម្ ុះដឹងផ្ទធ ល់ខលូន 
86

 ររជាពលរដឌផថល់ពិនធុប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬចំម្ ុះដឹងផ្ទធ ល់ខលូន និងពត័ម៌ានប្ដលេេួលបានពីវាគមនិ (ម្រក្លយម្ពលពភិាកា) 
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1.មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះឬម្ពញចិតថតិចតួច 
10.76% 12.93% 

2.ម្ពញចិតថខលុះ 28.40% 31.55% 

3.ម្ពញចិតថមធ្យម ឬម្ពញចិតថពាកក់ណ្តថ ល  
32.04% 31.96% 

4.ម្ពញចិតថម្រចើន 
21.17% 17.30% 

5.ម្ពញចិតថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសុង 
7.62% 6.25% 

 
ករមិត្ននការមពញចិត្តជាមធយមននទាំង៤វិស្យ័ 

(Mean)87 ម្លើកេី១ ម្លើកេី២ 

 
1.84 1.72 

 
 ររជាពលរដឌររមា ជា៣២%ននអបកផថល់ពិនធុ ម្ពញចតិថមធ្យម ឬពាកក់ណ្តថ ល ចំប្ កឯ៣០%ម្ពញ
ចិតថខលុះ ២០% ម្ពញចិតថម្រចើន និងររប្ហល៧% ម្ពញចិតថទាងំរសុង។ ផធុយមកវញិររមា ១២% មនិម្ពញចិតថ
ទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចិតថតចិតួច។ ចំប្ កឯករមតិននក្លរម្ពញចិតថជាមធ្យមវញិ គសឹទិតម្ៅកបុងករមតិម្ពញចិតថ
ខលុះប្ដរ។ ក្លរផថល់ពិនធុម្លើកេ១ី Mean= ១,៨៤ ម្ហើយក្លរផថល់ពិនធុម្លើកេ២ី Mean= ១,៧២។ 

េំនកេំ់នងរវាងម្ខតថ និងក្លរផថល់ពិនធុ៖ 
 កបុងចំម្ណ្តម២៤រាជធាន/ីម្ខតថ ប្ដលររជាពលរដឌកំពុងរស់ម្ៅបានផថល់ពិនធុ មានម្ខតថចំនួន០៥ ដូចជា៖ 
រនធ យមានជយ័ កំពងធ់្ំ កណ្តថ ល សាវ យម្រៀង និងឧតថរមានជយ័ប្តរ៉ាុម្ណ្តត ុះ ហាកដូ់ចជាមនិមានររជាពលរដឌ
មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញតិចតចួ។ លេនផលននក្លរផថល់ពិនធុម្លើកេ១ីបានរកា ញថា មនិមានររជា
ពលរដឌណ្តមាប ក ់កបុងចំម្ណ្តមម្ខតថទាងំម្នុះបានផថល់ពិនធុអញ្ដតថិេ១ី គឺមនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចិតថតិច
តួចម្នុះម្េ។ រ៉ាុប្នថររជាពលរដឌមយួចំនួនតូចកបុងម្ខតថចនំនួ០៣ននម្ខតថទាងំ០៥ម្នុះ បានផថល់ពិនធុកបុងអញ្ដតថិម្នុះ
ម្ៅវញិកបុងក្លរផថល់ពិនធុម្លើកេី២។ 

ក្លរម្ររៀរម្ធ្ៀរលេនផលឆ្ប ២ំ០១៤ និង ២០១៥ ម្ៅរាជធានីភបមំ្ពញ 
 កបុងចំម្ណ្តម២៤រាជធានីម្ខតថ ម្យើងអាចម្ធ្វើក្លរម្ររៀរម្ធ្ៀរលេនផលននក្លរផថល់ពិនធុឆ្ប ២ំ០១៤ ម្ៅនឹងឆ្ប ំ
២០១៥ ននរាជធានីភបមំ្ពញប្ដលមានវធិ្ីសាង្រ្សថម្រៀរចំឲ្យររជាពលរដឌផថល់ពិនធុដូចោប ។ 
 
ឆ្ប  ំ ក្លរផថល់ពនិធុម្លើកេ១ី (គតិជា%) ក្លរផថល់ពនិធុម្លើកេ២ី (គតិជា%) 
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871 ដល់ 1.5: មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចតិថតិចតួច, 1.6 ដល់ 2.5: ម្ពញចិតថខលុះ, 2.6 ដល់ 3.5: ម្ពញចិតថមធ្យម ឬម្ពញចតិថពាកក់ណ្តថ ល,  3.6 
ដល់ 4.5: ម្ពញចិតថម្រចើន, 4.6 ដល់ 5: ម្ពញចតិថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសងុ 



 

31 
 

២០១៥ 45.42 28.23 16.20 5.87 4.27 55.90 25.75 10.96 3.18 4.24 
២០១៤ 48.7 27.3 11.3 5.3 7.3 63.1 23.9 8.2 1.5 3.3 

 
 ក្លរម្ររៀរម្ធ្ៀរលេនផលជាមធ្យមននក្លរម្ពញចតិថម្ៅរាជធានភីបមំ្ពញចមំ្ពាុះក្លរអនុវតថន/៍រមំ្ពញម្ោល
នម្យបាយ ររស់រាជរោឌ ភបិាលឆ្ប ២ំ០១៤ នងិឆ្ប ២ំ០១៥ 

ឆ្ប  ំ មនិម្ពញចតិថ88 
 

ម្ពញចតិថខលុះ89  
 

ម្ពញចតិថ90 

២០១៥ 50.66% 40.57% 8.78% 

២០១៤ 55.9% 35.35% 8.70% 

 

 កបុងឆ្ប ២ំ០១៥ ចនំួនររជាពលរដឌមនិចិតថនឹងក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល ធាល កចុ់ុះពី 
៥៥% ម្ៅឆ្ប ២ំ០១៤ មករតមឹ៥០% ផធុយមកវញិចំនួនររជាពលរដឌម្ពញចិតថខលុះម្កើនម្ឡើងពី៣៥% ម្ៅ៤០%។ 
ដូចម្នុះ ររជាពលរដឌប្ដលផថល់ពិនធុម្ៅរាជធានីភបមំ្ពញចំននួ៥% បានប្ររលររួលពីមនិម្ពញចិតថ ម្ៅម្ពញចិតថ
ខលុះ ខ ៈប្ដលចនំួនររជាពលរដឌម្ពញចិតថនងឹក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយទាងំម្នុះ មនិមានក្លរប្ររររួល
ម្នុះម្េ ម្នុះម្រើម្ររើម្ររៀរម្ធ្ៀរក្លរផថល់ពិនធុម្លើកឆ្ប ២ំ០១៤ និងឆ្ប ២ំ០១៥។ 

ច. លេនផលជាមធ្យមននក្លរម្ពញចិតថចំម្ពាុះក្លរអនុវតថន/៍រំម្ពញម្ោលនម្យបាយ ររស់រាជរោឌ ភបិាល៖ 

 េិនបនយ័ខាងម្រក្លមរកា ញពីកំរតិននក្លរម្ពញចិតថ ម្ពញចិតថខលុះ និងមនិម្ពញចិតថចំម្ពាុះវស័ិយនីមយួៗនន
ក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលកបុងឆ្ប េំី២។ លេនផលម្នុះ ជាតនមលមធ្យមននក្លរផថល់ពិនធុម្លើក
េី១ និងេ២ីននក្លរផថល់ពិនធុម្ៅ២៤រាជធាន/ីម្ខតថ។ តនមលននក្លរម្ពញចតិថកបុងារាងខាងម្រក្លម គឺជាក្លររូករញ្ចូ ល 
តនមលននក្លរផថល់ពិនធុអញ្ដតេី៤ (ម្ពញចិតថម្រចើន) និងេី៥(ម្ពញចិតថម្សធើរទាងំរសុង ឬទាងំរសុង) ម្ហើយតនមលននក្លរ
ម្ពញចតិថខលុះ គឺជាក្លររូករញ្ចូ លតនមលននក្លរផថល់ពិនធុអញ្ដតថិេី២ (ម្ពញចិតថខលុះ) និងេ៣ី(ម្ពញចិតថមធ្យម ឬពាក ់  
កណ្តថ ល)។  ចំប្ កឯតនមលននក្លរមនិម្ពញចតិថ គឺជាតនមលននក្លរផថល់ពិនធុអញ្ដតថេិី១(មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬ
ម្ពញចិតថតិចតួច)។ 
ល.រ វស័ិយននម្ោលនម្យបាយ មនិម្ពញចតិថ91 

 
ម្ពញចតិថខលុះ92  

 
ម្ពញចតិថ93 

០១ ក្លរពារជាតិ សនថិសុខ និងសណ្តថ រធ់ាប រ់សាធារ ៈ 13.31% 58.11% 28.58% 

០២ 
ក្លរពរងឹងរដឌបាលសាធារ ៈ វមិជឈក្លរ និងវសិហម
ជឈក្លរ  ក្លរពរងឹងប្ផបកចារ់ និងររពន័នយុតថិធ្ម ៌ និងក្លរ
ររឆ្ងំអំពំម្ពើពុករលួយ  

13.28% 60.42% 26.29% 

                                                           
88

 តនមលននក្លរផថល់ពិនធុអញ្ដតថេិី១(មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចតិថតចិតចួ) 
89 ផលរូកតនមលននក្លរផថល់ពិនធុអញ្ដតថេិី ២(ម្ពញចិតថខលុះ) នងិេី៣(ម្ពញចិតថមធ្យម ឬពាកក់ណ្តថ ល) 
90 ផលរូករញ្ចូល តនមលននក្លរផថល់ពិនធុអញ្ដតថិេី៤(ម្ពញចិតថម្រចើន) និងេ៥ី(ម្ពញចតិថម្សធើរទាងំរសុង ឬទាងំរសងុ) 
91 តនមលននក្លរផថល់ពិនធុអញ្ដតថេិី១(មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចតិថតចិតចួ) 
92ផលរូកតនមលននក្លរផថល់ពិនធុអញ្ដតថេិី ២(ម្ពញចតិថខលុះ) នងិេី៣(ម្ពញចិតថមធ្យម ឬពាកក់ណ្តថ ល) 
93 ផលរូករញ្ចូល តនមលននក្លរផថល់ពិនធុអញ្ដតថិេី៤(ម្ពញចិតថម្រចើន) និងេ៥ី(ម្ពញចតិថម្សធើរទាងំរសុង ឬទាងំរសងុ) 
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០៣ ក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចច 10.86% 66.66% 22.48% 

០៤ 
ក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយអរ់រ ំ សុខាភបិាល ក្លរករ វរផធ្ម៌ 
និងសងគមកិចច 

9.93% 62.73% 27.33% 

០៥ 
ម្ោលនម្យបាយរាជរោឌ ភបិាលនីតិក្លលេី៥ (ទាងំរនួវ ិ
ស័យ) 11.84% 61.98% 26.17% 

 
 េិនបនយ័កបុងារាងខាងម្លើរកា ញថា វស័ិយក្លរពារជាតិ សនថិសុខ និងសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ មានររ
ជាពលរដឌចំនួន២៨% ម្ពញចិតថ៥៨% ម្ពញចិតថខលុះ និង១៣% មនិម្ពញចតិថ។ ចំប្ កឯវស័ិយពរងងឹរដឌបាល
សាធារ ៈ វមិជឈក្លរ និងវសិហមជឈក្លរ  ក្លរពរងឹងប្ផបកចារ ់និងររពន័នយុតថិធ្ម ៌និងក្លរររឆ្ងំអំម្ពើពុក  រលួ
យ រតូវបានផថល់ពិនធុម្ោយររជាពលរដឌចំនួន២៦%ម្ពញចតិថ ៦០%ម្ពញចតិថខលុះ នងិ១៣%មនិម្ពញចិតថ។ វស័ិ
យក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចចវញិ ករ៏តូវបានររជាពលរដឌចនំនួ២២%ម្ពញចិតថ ៦៦%ម្ពញចិតថខលុះ និង១០%មនិ
ម្ពញចិតថ។ ជាមយួោប ម្នុះប្ដរ វស័ិយក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយអររ់ ំ សុខាភបិាល ក្លរករ វរផធ្ម ៌និងសងគមកិចចរតូវ
បានររជាពលរដឌចំននួ២៧%ម្ពញចិតថ ៦២%ម្ពញចិតថខលុះ និង៩%មនិម្ពញចិតថ។ 
 
ខាងម្រក្លមម្នុះជាេិនបនយ័ននក្លរពនយល់រប្នទម៖ 
 

ករមិត្ននការមពញចិត្ត 
លទ្ធផលមធយមននការផតលព់ិនទុមលើកទ្ី១ និងទ្ី២ (%) 

វស័ិយេី១ វស័ិយេី២ វស័ិយេី៣ វស័ិយេី៤ វស័ិយទាងំ៤ 

1.មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចិតថតិចតួច 13.31% 13.28% 10.86% 9.93% 11.84% 

2.ម្ពញចិតថខលុះ 27.90% 31.32% 31.48% 29.21% 29.98% 

3.ម្ពញចិតថមធ្យម ឬម្ពញចិតថពាកក់ណ្តថ ល  30.21% 29.09% 35.18% 33.51% 32.00% 

4.ម្ពញចិតថម្រចើន 19.14% 20.11% 17.74% 19.95% 19.24% 

5.ម្ពញចិតថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសុង 9.44% 6.19% 4.74% 7.38% 6.94% 

 
 ម្រើម្មើលពីថ្វកិ្លប្ដលម្រោងនឹងចំណ្តយឆ្ប ២ំ០១៥ ចនំនួ៣.៧៥៨លានដុលាល រសហរដឌអាម្មរកិ ប្ដល
បានម្កើនម្ឡើងររមា ជា៩,៥% ម្ធ្ៀរនឹងឆ្ប ២ំ០១៤ រាជរោឌ ភបិាលម្រោងចំណ្តយថ្វកិ្លម្លើវស័ិយម្សដឌកិចច 
និងសងគមកិចចររមា ២៨%ននថ្វកិ្លជាតិ ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរនឹងឆ្ប ២ំ០១៤ ថ្វកិ្លប្ដលម្រោងចំណ្តយម្លើវស័ិយ
ម្សដឌកិចចម្កើនម្ឡើងម្រចើន គ៩ឺ%ម្ៅឆ្ប ២ំ០១៤ ដល់២៨%ម្ៅឆ្ប ២ំ០១៥។  ចំប្ កវស័ិយក្លរពារជាតិ សនថិ
សុខ និងសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ រាជរោឌ ភបិាលម្រោងចណំ្តយ១៦% នងិវស័ិយរដឌបាលេូម្ៅចំនួន១១%នន
ថ្វកិ្លជាតិសររុប្ដលរមួរញ្ចូលទាងំថ្វកិ្លមនិទានប់្រងប្ចង។ 
 ម្រើពិនិតយជារមួ សរមារឆ់្ប េីំ២រាជរោឌ ភបិាលេ៥ី ប្ដលរដឌសភាបានអនុមត័ថ្វកិ្លចនំនួ១៥.០៣៥.២២៩
លានម្រៀល (ររប្ហល៣.៧៥៨លានដុលាល រសហរដឌអាម្មរកិ) ម្ដើមផអីនុវតថម្ោលនម្យបាយររស់ខលួន មានររជា
ពលរដឌចំនួនររមា ២៦%ម្ពញចិតថ ររមា ៦២%ម្ពញចិតថខលុះ និងររមា ១២%មនិម្ពញចិតថ ចំម្ពាុះក្លរ
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រំម្ពញ/អនវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលនីតិក្លលេី៥។ 
 សរមារឆ់្ប ២ំ០១៥ម្នុះ រាជរោឌ ភបិាលផថល់អាេិភាពចណំ្តយខពស់ម្ៅម្លើវស័ិយចំនួនពីរ គឺវស័ិយម្សដឌ
កិចច និងសងគមកិចច ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀជាមយួវស័ិយម្ផសងម្េៀត។ ថ្វកិ្លចណំ្តយម្លើវស័ិយម្សដឌកិចច និងសងគមកចិច 
ភាគម្រចើន រតូវបានយកម្ៅប្រងប្ចកម្ៅរកសួងពាកព់ន័នដូចជា៖ រកសួងប្រ ៉ា និងថាមពល រកសួងពា ិជជកមម 
រកសួងកសិកមម រកុ្លខ ររមាញ់ និងម្នសាេ រកសួងអភវិឌណនជ៍នរេ រកសួងម្េសចរ ៍ និងរកសួងសិរផកមម 
ឧសាហកមម  រកសួងសុខាភបិាល រកសួងអររ់ ំ យុវជន និងកឡីា រកសួងវរផធ្ម ៌ និងវចិិរតសិលផៈ រកសួង
សងគមកិចច អតីតយុវជន និងនីតិសមផទា រកសួងធ្មមក្លរ និងសាសន រកសួងកិចចក្លរនរ ីនិងរកសួងក្លរករ និង
រ ថុ ុះរណ្តថ លវជិាជ ជីវៈជាម្ដើម។ 
 ចំប្ កឯវស័ិយម្ផសងមយួម្េៀត ប្ដលរាជរោឌ ភបិាលបានម្រោងចំណ្តយថ្វកិ្លជាតិមានចំនួន១៦,២៤% 
ម្រចើនលំោរេ់២ី គឺវស័ិយក្លរពាជាតិ សនថិសុខ និងសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ។ ថ្វកិ្លរតូវបានផថល់ម្ៅរកសួង
ក្លរពារជាតិ រកសួងមហានផធប្ផបកសនថិសុខសាធារ ៈ នងិរកសួងយុតថិធ្មផ៌ងប្ដរ។ លេនផលននក្លរម្ពញចិតថ
ររស់ររជាពលរដឌ កបុងក្លរអនុវតថនម៍្ោលនយបាយក្លរពារជាតិ សនថិសុខ និងសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ គឺមនិលអ
ររម្សើរម្ឡើយ ម្រើម្ធ្ៀរនឹងក្លរចំណ្តយថ្វកិ្លម្លើវស័ិយម្នុះ ពីម្រពាុះចំនួនររជាពលរដឌប្ដលផថល់ពិនធុមនិម្ពញចតិថ 
ម្លើវស័ិយម្នុះ ម្រចើនជាងវស័ិយក្លរពរងឹងរដឌបាលសាធារ ៈ វមិជឈក្លរ និងវសិហមជឈក្លរ  ក្លរពរងឹងប្ផបកចារ ់
និងររពន័នយុតថិធ្ម ៌ និងក្លរររឆ្ងំអំពំម្ពើពុករលួយ ប្ដលហាកដូ់ចរតូវបានចំណ្តយថ្វកិ្លតិចជាងវស័ិយក្លរពារ
ជាតិ សនថិសុខ និងសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈររមា ៥%។  
VI. មស្ចកតសី្ននដិ្ឋឋ ន 
 រាជរោឌ ភបិាលននរដឌសភានីតកិ្លលេី៥ ប្ដលដឹកនមំ្ោយគ រកសររជាជនកមពុជា បានសម្រមចក្លរ
រំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយចំនួន០៦ (៣៧,៥%)នន១៦ម្ោលនម្យបាយ ប្ដលមានសូចនករចាស់
លាស់រមួមាន ដូចជា៖ កំម្ ើ នកំម្ ើ នម្សដឌកចិច៧%កបុងមយួឆ្ប  ំក្លរក្លតរ់នទយភាពរកីកបុងអរា០១%កបុងមយួ
ឆ្ប  ំ ក្លររញ្ឈរក់្លរផថល់ដីសមផទានម្សដឌកិចច ក្លរម្រៀរចំម្ោលនម្យបាយដឹកជញ្ជូ នេរីកុង ម្ោលម្ៅននចំនួន
ម្េសចរ ៍ពីម្រៅររម្េស នងិក្លររម្ងកើតម្ោលនម្យបាយជាតិ សថីពីមុខរររ និងក្លរករ។  

ចំប្ កឯម្ោលនម្យបាយចំនួន០៧ រាជរោឌ ភបិាលអនុវតថ ឬ/នងិសម្រមចបានខលុះ។ ម្ោលនម្យ
បាយទាងំម្នុះមានដូចជា  ក្លររកានផធម្នសាេេឹកសារ ក្លរចុុះរញ្ជ ីដីធ្ល ីក្លរកសាងម្ោលនម្យបាយជាតិ សថីពី
សិេនិលំម្ៅសាទ ន ររជាជនេេួលម្សវាេឹកសាអ ត ពរងីកក្លរផគតផ់គងអ់គគិសនពីីរណ្តឋ ញជាតិឲ្យដល់ភូម ិ  ក្លររនឋ  
កសាងអនុវេិោល័យឲ្យបានរគរឃំុ់ ក្លរនអំងករម្ចញឲ្យបាន០១លានម្ានម្ៅឆ្ប ២ំ០១៥។  រ៉ាុប្នថម្ោលនម្យ
បាយចំនួន០៣ រាជរោឌ ភបិាលបានអនុវតថ ប្តមនិអាចសម្រមចបាន ឬបានតិចតចួាមក្លរសនោររស់ខលួន។ 
ម្ោលនម្យបាយទាងំម្នុះមានដូចជា ម្ោលនម្យបាយក្លររកានផធដី ប្ដលរគរដ ឋ រម់្ោយនរពម្ឈើ ក្លរប្ក
លមអផលូវលំជនរេជាជហំានៗ និងក្លរោកឲ់្យដំម្ ើ រក្លរររររបាកម់្សាធ្ននិវតថនស៍រមារក់មមករ និម្យជតិកបុង   
វស័ិយឯកជន។ 

 ម្រើម្ររៀម្ធ្ៀរជាមយួក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយកបុងឆ្ប េំ១ី រាជរោឌ ភបិាលសម្រមចបានចំនួន៦
ចំ ុចនន១៦ច ុំចដូចោប ។ ម្ៅកបុងឆ្ប េំ១ី រាជរោឌ ភបិាលបានសម្រមចម្ោលនម្យបាយប្កលមអផលូវលំជនរេ 
រ៉ាុប្នថម្ៅកបុងឆ្ប េំ២ីម្នុះ ក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយម្នុះមនិបានសម្រមច ឬបានតិចតួច ខ ៈប្ដលម្ោលន
ម្យបាយក្លរម្រៀរចំម្ោលនម្យបាយជាតិ សថីពមីុខរររ និងក្លរកររតូវបានរាជរោឌ ភបិាលអនុវតថបានសរមច។ 
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 ចំប្ កក្លរផថល់ពិនធុម្លើ លេនផលននក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយ មនិមានសូចនករចាស់
លាស់ររស់រាជរោឌ ភបិាល ម្ោយររជាពលរដឌម្ៅ២៤រាជធានី/ម្ខតថ ម្លើវស័ិយទាងំ០៤រមួមាន៖ វស័ិយក្លរពារ
ជាតិ សនថិសុខ និងសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ វស័ិយក្លរពរងឹងរដឌបាលសាធារ ៈ វមិជឈក្លរ និងវសិហមជឈក្លរ  
ក្លរពរងឹងប្ផបកចារ ់ និងររពន័នយុតថិធ្ម ៌ និងក្លរររឆ្ងំអំម្ពើពុករលួយ វស័ិយក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចច នងិវស័ិយ
ក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយអររ់ ំ សុខាភបិាល ក្លរករ វរផធ្ម ៌និងសងគមកិចច ម្រើម្ធ្ៀរក្លរផថល់ពិនធុម្លើកេី១ កំរតិម្ពញ
ចិតថជាមធ្យម ម្ៅកបុងក្លរផថល់ពិនធុកម្លើកេ២ីធាល កចុ់ុះ។ ម្រក្លយពីេេួលបានពត័ម៌ានពវីាគមិននូវក្លររំម្ពញ/អនុវតថ
នម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល ររជាពលរដឌប្ររររួលក្លរវាយតនមលររស់ខលួនក្លនប់្តអវជិជមាន ម្លើក្លរ 
រំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលនីតិក្លលេី៥ឆ្ប េំី២។ 

  ម្ោលនម្យបាយរាជរោឌ ភបិាលនីតិក្លលេ៥ី ដកឹនមំ្ោយគ រកសររជាជនកមពុជា និងចំណ្តយថ្វកិ្ល
ជាតិររមា ៣.៧៥៨លានដុលាល រសហរដឌអាម្មរកិ ម្ដើមផរីំម្ពញ/អនុវតថនក៍បុងឆ្ប េំី២នននីតិក្លលេ៥ី កនលងមក
ម្នុះ មានររជាពលរដឌម្ៅ២៤ម្ខតថ/រាជធានី ប្ដលចូលរមួផថល់ពិនធុចនំួនររមា ២៦%ម្ពញចិតថ ររមា 
៦២%ម្ពញចិតថខលុះ និងររមា ១២%មនិម្ពញចតិថ ចំម្ពាុះក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនយបាយររស់រាជរោឌ ភិ
បាលនីតកិ្លលេី៥។ ម្ោយប្ឡក ររជាពលរដឌប្ដលផថល់ពិនធុម្ៅរាជធានីភបមំ្ពញចំននួ៥% បានប្ររររួលពីមនិ
ម្ពញចិតថ ម្ៅម្ពញចិតថ ខ ៈប្ដលចំននួររជាពលរដឌម្ពញចិតថនងឹក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយទាងំម្នុះ មនិ
មានក្លរប្ររររួលម្នុះម្េ ម្នុះម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរក្លរផថល់ពិនធុម្លើកឆ្ប ២ំ០១៤ និងឆ្ប ២ំ០១៥។ 

ឧបស្មព័នធ 
 វិធីសាស្តស្ត និងទ្ាំហាំននរបាយការណ៍ 

 របាយក្លរ ៍ សថីពីក្លរឃ្ល មំ្មើល និងក្លរផថល់ពិនធុម្លើម្លើលេនផលននក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យ
បាយររស់រាជរោឌ ភបិាលនីតកិ្លលេី៥ ឆ្ប េំ២ីមានចនំួនពីរប្ផបក ប្ដលម្កើតម្ចញពកី្លរវភិាគម្លើេិនបនយ័ និង
ពត័ម៌ាន និងក្លរផថល់ពិនធុ។ ប្ផបកេី១ននរបាយក្លរ ៍ម្នុះ ប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬេិនបនយ័ប្ដលមានរសារម់កពី
ររពន័នផសពវផាយរបាយក្លរ ៍រឋមររស់អងគក្លរជាតិ និងអនថរជាតិ សារពត័ម៌ានជាតិ និងអនថរជាតិ  រពមទាងំ
សាទ រន័ជាត ិ និងអនថរជាតិម្ផសងៗប្ដលពាកព់ន័ននឹងម្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលអា តថេិី៥។ ម្ោល
នម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល នីតកិ្លលេី០៥  ប្ដលមានសូចនករចាស់លាស់រតូវបានវភិាគ និងវាយតនមល។ 

 សរមារម់យួប្ផបកម្ផសងម្េៀតននរបាយក្លរ ៍ម្នុះ គឺក្លររកម្ឃើញម្កើតម្ចញពីក្លរម្ឃើញននក្លរផថល់ពិនធុម្លើ
ក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល។ ម្វេិក្លមាច ស់ម្ឆ្ប តចំនួន២៤ រតូវបានម្រៀរចំម្ឡើង
ម្ៅកបុងម្ខតថ/រាជធានីទាងំ២៤ មានររជាពលរដឌចូលរមួចនំនួររមា ៧៩៧នក ់ ម្ដើមផឲី្យររជាពលរដឌផថល់ពិនធុ
ម្លើលេនផលននក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយ ប្ដលមនិមានសូចនករចាស់លាស់ររស់រាជរោឌ ភបិាល
។ ក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយចំនួន៣៣ចំ ុច ប្ដលមនិមានសូចនករចាស់លាស់ រតូវបានឲ្យ
ររជាពលរដឌផថល់ពិនធុ ម្ោយម្ររើរបាស់មា៉ា សីុនផថល់ពិនធុាមអញ្ដតថិដូចខាងម្រក្លម៖ 
 

អញ្ញត្តិ ត្នមល ភាគរយននការមពញចិត្ត 
១ មនិម្ពញចិតថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចិតថតិចតួច  ០-២០% 
២ ម្ពញចិតថខលុះ  ២១%-៤០% 
៣ ម្ពញចិតថមធ្យម ឬម្ពញចិតថពាក់កណ្តថ ល  ៤១%-៦០% 
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៤ ម្ពញចិតថម្រចើន ៦១%-៨០% 
៥ ម្ពញចិតថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសុង  ៨១%-១០០% 

 
 ររជាពលរដឌបានម្ធ្វើក្លរផថល់ពិនធុចំននួពីរម្លើក ចំម្ពាុះក្លរលេនផលននក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យ
បាយ។ ក្លរផថល់ពិនធុម្លើកេ១ី ប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬចំម្ ុះដឹងររស់ររជាពលរដឌផ្ទធ ល់ ចំប្ កឯក្លរផថល់ពិនធុ
ម្លើកេ២ី ប្ផអកម្លើពត័ម៌ាន ឬចំម្ ុះដឹងររស់ររជាពលរដឌ រមួទាងំពត័ម៌ានប្ដលបានផថល់ជូនម្ោយវាគមិនរមួ
មាន៖ តំណ្តងរាង្រ្សថ តំណ្តងអងគក្លរសងគមសីុវលិ និងអបកជំនញឯករាជយប្ដលម្ធ្វើក្លរពាកព់ន័ននឹងក្លរាមោន
ក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល។ 

 លកេណៈមោលនមោបាយ និងមោលនមោបាយរាជរដ្ឋឋ ភិបាលនីត្ិកាលទ្ី៥
(ស្មងេប) 

 សរមារន់ីតិក្លលេ៥ីម្នុះ រាជរោឌ ភបិាលនីតិក្លលេ៥ីននរដឌសភា ប្ដលបានរម្ងកើតម្ឡើងម្ៅនថ្ងេី២៤ ប្ខ
កញ្ជដ  ឆ្ប ២ំ០១៣ បានោកម់្ចញ និងររក្លសម្ោលនម្យបាយររស់ខលួន ម្ោយបានប្រងប្ចងជា០៤វស័ិយធ្ំៗ  
រមួមាន៖ 
1. ក្លរក្លរពារជាតិសនថិសុខ និងសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ 
2. ក្លរពរងឹងរដឌបាលសាធារ ៈ វមិជឈក្លរ និងវសិហមជឈក្លរ ក្លរពរងឹងប្ផបកចារ ់និងររពន័នយុតថិធ្ម ៌និងក្លរ

ររឆ្ងំអំម្ពើពុករលួយ 
3. ក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចច 
4. ក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយអររ់ ំសុខាភបិាល ក្លរករ វរផធ្ម ៌នងិសងគមកិចច។ 
 កបុងវស័ិយទាងំរនួ(០៤)ម្នុះ ម្គម្ឃើញមានចំ ុចតូចៗជាម្រចើន ប្ដលរាជរោឌ ភបិាលបានសនោថា នងឹ
សម្រមចឲ្យបាន ឬរនថអនុវតថកបុងនីតិក្លលេី៥ម្នុះ រ៉ាុប្នថច ុំចក្លរសនោទាងំម្នុះ មនិរតូវបានកំ តជ់ាចំនួន      
ជាកល់ាកម់្នុះម្េ ផធុយពីកមមវធិ្ីនម្យបាលររស់រាជរោឌ ភបិាលនីតិក្លលេ៤ី ប្ដលម្គសម្ងកតម្ឃើញថា ររជា
ពលរដឌ ជាពិម្សសមាច ស់ម្ឆ្ប តកយរសួលកបុងប្សវងយល់ និងដឹងពមី្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល ម្រពាុះ
កមមវធិ្ីនម្យបាយម្នុះបានក ំតពី់ចំនួនម្ោលនម្យបាយចាស់លាស់។  

 កបុងកមមវធិ្នីម្យររស់រាជរោឌ ភបិាលនីតិក្លលេ៥ី ប្ដលមានរនួ (០៤) វស័ិយ ម្គម្ឃើញមានម្ោលនម្យ
បាយម្រចើនចំ ុច ប្ដលរាជរោឌ ភបិាលអា តថេិី៥ម្នុះបានសនោកបុងក្លរអនុវតថន ៍ រ៉ាុប្នថភាគម្រចើនននម្ោល
នម្យបាយទាងំម្នុះ ោម នសូចនករចាស់លាស់ម្នុះម្េ ម្ពាលគឺម្ោលនម្យបាយទាងំម្នុះ មនិបានរកា ញពី
សកមមភាពក្លរអនុវតថនអ៍វីមយួចាស់លាស់ ម្ោយមានម្ោលម្ៅ ម្ពលម្វលា ឬមានចំននួកំ តច់ាស់លាស់ ឬ
ម្ររៀរម្ធ្ៀរម្ៅនឹងអរាណ្តមយួចាស់លាស់ម្នុះម្េ។ ម្ោលនម្យបាយនីតិក្លលេ៥ីម្នុះ មនិមានរកា ញ
ចំ ុចចាស់លាស់ម្នុះម្េ ខុសពីម្ោលនម្យបាយកបុងនីតិក្លលេ៤ី ប្ដលខុមប្ង្រ្ហវលរកម្ឃើញថា ម្ោល
នម្យបាយម្នុះ បានរកា ញចំ ុចចាស់លាស់ ម្ធ្វើឲ្យមានភាពកយរសួលកបុងក្លរវាស់ប្វង និងផថល់ពិនធុ។ 
មានប្តម្ោលនម្យបាយ១៦ចំ ុចប្តរ៉ាុម្ណ្តត ុះ មានសូចនករចាស់លាស់ម្ៅកបុងវស័ិយេី០៣ និងេ០ី៤ប្ត
រ៉ាុម្ណ្តត ុះ។ សរមារម់្ោលនម្យបាយប្ដលោម នសូចនករចាស់លាស់៣៣ចំ ុច ខុមប្ង្រ្ហវលបានម្ធ្វើក្លរ
ររមូលេិនបនយ័ និងពត័ម៌ានទាងំម្នុះ ម្ដើមផឲី្យររជាពលរដឌជាមាច ស់ម្ឆ្ប តម្បាុះម្ឆ្ប តផថល់ពិនធុ។ ខាងម្រក្លមម្នុះ
ជាម្ោលនម្យបាយសម្ងខរររស់រាជរោឌ ភបិាលាមវស័ិយនីមយួៗ៖ 
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ការការពារជាត្ ិស្នតសិ្ែុ និងស្ណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 

  ម្ៅកបុងវស័ិយក្លរក្លរពារជាតិ សនថិសុខ នងិសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ រាជរោឌ ភបិាលោកម់្ចញនូវវធិាន
ក្លរម្ោលនម្យបាយសំខាន់ៗ ដូចខាងម្រក្លម៖ 

១.ការការពាជាត្ ិ

 -  ពរងឹងកិចចក្លរពាអធិ្រម្តយយជាតិននរពុះរាជាណ្តចរកកមពុជា ម្លើប្ដនដីម្ោក ប្ដនម្ក្លុះ នផធកបុងសមុរេ 
តំរនត់ភាជ រ ់តំរនម់្សដឌកិចចផ្ទថ ចម់ុខ ខពងរ់ារបាតសមុរេ និងប្ដនអាក្លសម្ោយយកចិតថេុកោកម់្លើក្លរក
សាងប្ផនក្លរយុេនសាង្រ្សថក្លរពារជាតិ ពរងឹងេីាងំឈរម្ជើងររស់កងឯកភាពជួរមខុ កសាងេីាងំរប្ងអក 
ររពន័នក្លរពារ ររពន័នេំនកេ់ំនងរញ្ជជ  ររពន័នោរំេផលូវគមនគមន។៍ល។ ប្ដលជាមលូោឌ នរគឺុះដរ៏ងឹមាំ
សរមារកិ់ចចក្លរពារជាតិ។ 

 -  ពរងឹងក្លរតស ូាមផលូវចារម់្ៅតុលាក្លរអនថរជាតិ ម្ដើមផកី្លរពារអធិ្រម្តយយររស់កមពុជា ម្ៅតំរន់
របាសាេរពុះវហិារ ម្លើកេឹកចិតថររជាពលរដឌាងំេីលំម្ៅ កសាងភមូសិាទ នាមរពំប្ដន ម្ោយផារផ្ទជ រ់
នឹងក្លររតឹចំ ងមតិថភាព នងិកិចចសហររតិរតថិក្លរជាមយួររម្េសជិតខាង ម្ដើមផកីសាងរពំប្ដនជាតំរន់
សនថិភាព សនថិសុខ សហររតិរតថិក្លរ និងអភវិឌណនព៍តិរបាកដ។ 

 -  រនថក្លរអុវតថនក៍ងម្យធ្ពលម្ខមរភូមនិធឲ្យរសរម្ៅនឹងក្លររកីចម្រមើនររម្េសជាតិ និងពភិពម្លាក ជាកង
កមាល ងំប្ដលមានឧតថមគតិម្សាម ុះរតងោ់ចខ់ាតចំម្ពាុះជាតិមាតុភូម ិ ម្ោរពរសឡាញ់ររជាជន មានឆនធៈ
ររយុេនរថូរផ្ទថ ច ់ និងសមតទភាពរគររ់ោនម់្ៅកបុងក្លរក្លរពាឯករាជយ សនថិភាព អធ្ិរម្តយយ រូរ ភាពេឹក
ដី និងសមេិនផលននសងគមជាតិបានរងឹមា ំម្ហើយចូលរមួសកមមកបុងដំម្ ើ ក្លរអភវិឌណនរ៍រម្េសជាតិ។ 

 - រនថអភវិឌណនធ៍្នធានមនុសសកបុងវស័ិយក្លរពារជាតិ ាមរយៈរម្ងកើនគុ ភាពហវឹកហវឺនម្ៅាមសាលា
ហវឹកហវឺន ពរងឹងសមតទភាពសាង្រ្សាថ ចារយ កសាងជួរនយទាហានវយ័ម្កមងប្ដលម្រជើសម្រ ើសម្ចញពីសិសស 
និសសតិ និងពរងឹងកចិចសហររតិរតថិក្លរជាមយួរណ្តថ ររម្េសជាមតិថ ម្ដើមផពីរងឹងក្លររ ថុ ុះរណ្តថ ល
ម្យធ្ិនអាជពី។ 

 - រនថពរងឹងប្ខសរយៈចាតា់ងំម្ៅកបុងជួរកងេព័ម្ៅរគរថ់ាប ក ់ ម្ដើមផធីានររសិេនភាពននក្លររគររ់គងកមាល ងំ 
និងរនថម្លើកកមពស់សុខមាលភាពកងេព័ ធានក្លរផថល់ភសថុភារ ហិរញ្ដ វតទុ និងសមាភ រៈរម្ចចកម្េសរគរ់
ររម្ភេដល់កងេព័ឲ្យបានលអររម្សើរ ជាពិម្សសចំម្ពាុះរណ្តថ កងឯកភាពឈរម្ជើងម្ៅប្ខសម្រតៀមជួរមុខ 
និងកងក្លរពារប្ដនម្ក្លុះ។ 

 - ពរងឹង ពរងីកេំនកេ់ំនង និងសហររតិរតថិក្លរអនថរជាតិ សរមារក់្លរអភវិឌណនក៍ងម្យធ្ពលម្ខមរភូមនិធ
ម្លើរគរប់្ផបក និងរនថចូលរមួកបុងម្រសកកមមរកាសនថិភាពពិភពម្លាក កបុងរករខ ័ឍ កងរកាសនថិភាពនន
អងគក្លរសហររជាជាតិ។ 

២. ស្នតសិ្ែុ និងស្ណ្តត ប់ធាន បស់ាធារណៈ  

 - ក្លរពារសនថិសុខជាតិ ររឆ្ងំោចខ់ាតរាល់អំម្ពើប្ដលនមំ្ៅដល់ក្លររងកអសទិរភាពនម្យបាយ ក្លររងក
ជម្មាល ុះររោរអ់ាវធុ្ជាតិ ឬជាមយួររម្េសជិតខាង នងិមនិអនុញ្ជដ តឲ្យម្ររើរបាស់េឹកដីកមពុជាម្ដើមផរីរឆ្ងំ
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នឹងររម្េសជិតខាង រកក រោចខ់ាតមនិឲ្យម្កើតមានក្លរគំរាម រផំលិចរំផ្ទល ញរេពយសមផតថិអាយុជីវតិ ឬ
មហនថរាយប្ដលរងកម្ឡើងម្ោយអំម្ពើម្ភរវកមម។ 

 - រនថពរងឹងវធិានក្លររគររ់គងសងគម ម្ោយគួរផសនឹំងក្លររម្ងកើនកិចចសហររតិរតថិក្លរជាមយួរណ្តថ ររម្េស
កបុងតំរន ់និងពភិពម្លាកម្ដើមផរីកក រ េរស់ាក ត ់និងរង្រ្កក រមនិឲ្យមានរកុមសងគមងងឹតម្កើតមានម្ៅកមពុជា 
រពមទាងំក្លរយកចិតថេុកោករ់សាវរជាវ ម្សុើរអម្ងកត មនិេុកឲ្យមានប្ខសរយៈរណ្តថ ញឧរកិដឌជនឆលងប្ដន
ម្ធ្វើសកមមភាពបាន ឬម្ររើរបាស់កមពុជាជាភូមសិាង្រ្សថម្គចខលួនពីសំណ្តញ់ចារន់នររម្េសម្រៅ។ 

 -  ម្លើកកមពស់ចលនមហាជនចូលរមួក្លរពារសនថិសុខ សុវតទិភាពម្ៅកបុងមូលោឌ នឲ្យបានម្កលៀវក្លល  ម្ដើមផី
ពរងឹងម្ខឿនសនថិសុខជាតិឲ្យក្លនប់្តរងឹមា ំ ាមរយៈក្លររនថជរមុញចលនននក្លរអនុវតថន ៍ ម្ោលនម្យ
បាយ «ភូម-ិឃំុមានសុវតទិភាព» ឲ្យក្លនប់្តមាននិរនថរភាព និងសកមមម្ៅរគរម់ូលោឌ នេូទាងំររម្េស រពម
ទាងំពរងឹងវធិានក្លរេរសាក ត ់ និងរង្រ្កក ររេម្លមើសរពហមេ ឍ រគររ់រម្ភេ ម្ដើមផរីងកភាពកកម់្ៅថ កបុងក្លរ
រស់ម្ៅ និងររករមុខរររររស់ររជាជន។ 

 -  រនថម្ផ្ទថ តក្លរយកចិតថេុកោក ់ ម្លើក្លរម្រៀរចំសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈឲ្យបានលអររម្សើរ រសរាមសាទ ន
ភាពររម្េសជាតិ ប្ដលកំពុងមានក្លររកីចម្រមើន ម្ោយយកចិតថេុកោករ់គររ់គងកាថ ជាមូលោឌ ននន 
កបុងក្លរធានសណ្តថ រធ់ាប រ ់និងសុវតទិភាពសងគម។ 

 -  រនថពរងឹងក្លររគររ់គងជនររម្េសរគររ់រម្ភេម្ៅកមពុជា មនិេុកឲ្យមានមុខសញ្ជដ ម្រោុះថាប ក ់ឬមុខសញ្ជដ
ហាមឃ្តន់នអាចម្រជៀតចូលបាន រនថជរមុញក្លរម្ោុះរសាយរញ្ជា ជនអម្នថ ររម្វសន ៍ និងរគររ់គង
អម្នថ ររម្វសនឲ៍្យមានររសិេនភាព រពមទាងំម្ោុះរសាយអំម្ពើម្លមើសចាររ់រស់ជនររម្េសយ៉ា ងមុងឹមា៉ា ត់
ាមចារជ់ាតិ និងអនថរជាតិ។ 

 - រនថម្លើកកមពស់ សមតទភាពរំម្ពញភារកិចចររស់កងកមាល ងំនគរបាលជាតិឲ្យក្លនប់្តមានវជិាជ ជីវៈ ររករ
ម្ោយររសិេនភាព ក្លរេេួលខុសរតូវ សីលធ្ម ៌ គុ ធ្ម ៌ និងក្លល យជាសាទ រន័រម្រមើររម្យជនដ៍ម៏្សាម ុះ
រតង ់និងជារប្ងអកជាេីេុកចតិថកកម់្ៅថ ររស់សងគមជាតិ។ 

ការពរងឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វិមជឈការ និងវសិ្ហមជឈការ ការពរងឹង ខផនកចាប់ នងិ
របព័នធយតុ្តធិម៌ និងការរបឆ្ាំងអាំមពើពកុរលយួ 

៣. កនងុការពរងឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈ វមិជឈក្លរ និងវសិហមជឈក្លរ ក្លរពរងឹងប្ផបកចារ ់ និងររពន័ន
យុតថិធ្ម ៌នងិក្លរររឆ្ងំអំម្ពើពុករលួយ រាជរោឌ ភបិាលនងឹម្ផ្ទថ តក្លរយកចិតថេុកោកម់្លើវធិានក្លរដូចតម្ៅ៖ 

 - រនថអនុវតថក្លរប្កេរមងរ់ដឌបាលសាធារ ៈ សំម្ៅឲ្យរដឌបាលសាធារ ៈ ក្លនប់្តមានក្លរម្ឆលើយតរ
ររករម្ោយររសិេនភាព ររសិេនផល នងិជំម្នឿេុកចិតថ ម្ហើយម្លើកកមពស់វរផធ្មស៌ាធារ ៈ ឆនធៈមាច ស់
ក្លរ ភកថីភាព និងមនសិក្លរវជិាជ ជីវៈររស់មង្រ្នថីរាជក្លរម្ដើមផបី្ររក្លល យរដឌបាលសាធារ ៈ ម្ៅជាអបកផថល់
ម្សវាសាធារ ៈដម៏ានររសិេនភាព និងប្ដលរម្រមើររជាជនបានក្លនប់្តលអររម្សើរម្ឡើង។ 

 - រនថម្ផ្ទថ តម្លើក្លរអនុវតថនយុ៍េនសាង្រ្សថទាងំ៣ននកមមវធិ្ីជាតិប្កេរមងរ់ដឌបាល គ៖ឺ (១). ក្លរពរងឹងគុ ភាព 
និងររសិេនភាពននក្លរផថល់ម្សវាសាធារ ៈ (២). ក្លរអភវិឌណនស៍មតទភាព ក្លរប្កលមអក្លររគររ់គង នងិ
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ក្លរអភវិឌណនធ៍្នធានមនុសស និងររពន័នរគររ់គងគុ ផលក្លរករ និង (៣). ក្លរប្កេរមងរ់រពន័នម្រៀវតស 
និងរបាករ់ប្នទមម្ផសងៗម្ដើមផពីរងឹងររសិេនភាពក្លរករ រពមទាងំក្លរពរងឹងរករខ ័ឍ  នងិក្លរពរកយមង្រ្នថី
រាជក្លរសីុវលិ។ 

៤. ការអនវុត្តន៍ឲ្យកាន់ខត្ស្ុជីមរៅនវូការខកទ្រមងវ់ិមជឈការ នងិវសិហមជឈក្លរ ាមរយៈក្លរ
ពរងឹងរដឌបាល ថាប កម់្រក្លមជាតិរគរថ់ាប ក ់ រគរស់ាទ រន័ និងររពន័នរគររ់គង រនថអភវិឌណនធ៍្នធានមនុសស ក្លរម្ផធរ
មុខករ និងធ្នធាន រពមទាងំររពន័នថ្វកិ្លរ ហិរញ្ដ វតទុ នងិរេពយសមផតថិ ក្លរកសាងសមតទភាព សំម្ៅធានឲ្យរដឌ
បាលថាប កម់្រក្លមជាតិរំម្ពញក្លរករ ម្ោយមានក្លរចូលរមួ គ ម្នយយភាព តមាល ភាព និងក្លរម្ឆលើយតរកបុងក្លរផថ
ល់ម្សវាសាធារ ៈ សរមារក់្លរអភវិឌណនម៍ូលោឌ ន នងិក្លរចូលរមួក្លតរ់នទយភាពរកីរក ម្ដើមផរីមួចំប្ កអភវិឌណ
នស៍ងគម-ម្សដឌកិចចជាតិររករម្ោយចីរភាព។ 

៥. បនតមតត ត្ការយកចតិ្តទ្ុដ្ឋក់អនុវត្តឲ្យកានខ់ត្ស្ុជីមរៅនូវការខកទ្រមង់ 

  ចារ ់ នងិររពន័នយុតថិធ្ម ៌ សំម្ៅជរមុញក្លរម្រៀរចំរករខ ័ឍ ចារឲ់្យមានររសិេនភាព និងក្លនប់្តេេួល
បានក្លរម្ជឿេុកចិតថ រពមទាងំពរងឹងសមតទភាពមនិលម្មអៀងននសាទ រន័តុលាក្លរ ប្ដលជាកក្លថ ដសំ៏ខានន់នដំម្ ើ
ក្លរពរងឹងនីតិរដឌ ក្លរប្រងប្ចកអំណ្តចោចពី់ោប  ក្លរម្ោរពសិេនិរុគគល និងក្លរធានភាពយុតថិធ្មស៌រមាររ់រជា
ពលរដឌេូម្ៅ។ ម្ដើមផសីម្រមចេិសម្ៅម្នុះ រណ្តថ សកមមភាពសំខាននឹ់ងរតូវបានជរមុញយ៉ា ងសកមមមានជាអាេិ៍៖ 
(១). សរមារក់្លរប្កេរមងច់ារ ់ គឺជរមុញក្លរកសាងចារថ់្មីៗាមក្លរចាបំាចន់នក្លររគររ់គងរដឌ និងរសរាម
ដំម្ ើ រក្លររម្ងកើតសហគមនអ៍ាសា នឆ្ប ២ំ០១៥ ក្លរពរងឹងក្លរអនុវតថនច៍ារន់នជាធ្រមាន ឲ្យក្លនប់្តមាន
ររសិេនភាព ក្លររម្ងកើនក្លរអររ់ផំសពវផាយ និងរ ថុ ុះរណ្តថ លមង្រ្នថីអនុវតថចាររ់គរថ់ាប ក ់ និងររជាជនឲ្យបាន
េូលំេូលាយ កបុងវស័ិយចារ ់ និង (២). សរមារក់្លរប្កេរមងរ់រពន័នយុតថិធ្ម ៌គឺជរមុញក្លរកសាងចារព់ាកព់ន័ន
នឹងសាទ រន័តុលាក្លរមានជាអាេិ៍៖ ចារស់ថីពីក្លរម្រៀរចំអងគក្លរតុលាក្លរ ចារស់ថីពីលកខនថិកៈ ម្ៅរកម និងរពុះរាជ
អាជាញ  និងវមិ្សាធ្នកមមចារ ់សថីពីក្លរម្រៀរចំ និងក្លររររពឹតថិម្ៅននឧតថមរកុមររឹកាននអងគម្ៅរកម។ 

-  រនថជរមុញសាទ រន័តុលាក្លរ និងអយយក្លរ ាមរយៈក្លររនថខិតខរំម្ងកើនសមតទភាពររស់ម្ៅរកម រពុះរាជ
អាជាញ  និងមង្រ្នថតុីលាក្លរ រពមទាងំក្លររម្ងកើតរដឌបាលតុលាក្លរ ាមសាលាជរមុះកថីកថីរគរជ់ានថ់ាប កម់្ដើមផឲី្យ
មានក្លរម្ោុះរសាយម្រឿងកថី ាមនីតិវធិ្ីជាធ្រមានបានក្លនប់្តឆ្ររ់ហ័ស និងររករម្ោយយុតថិធ្ម។៌ 

- រនថពរងឹងរកមសីលធ្ម ៌មនសិក្លរ វជិាជ ជីវៈ និងវនិយ័ ាមរយៈក្លររ ថុ ុះរណ្តថ លរឋម និងក្លររ ថុ ុះ រ
ណ្តថ លម្ៅរាជរ ឍិ តសភាវជិាជ ជីវៈតុលាក្លរ រមួទាងំក្លរចុុះម្ធ្វើអធ្ិក្លរកិចចម្ៅាមសាលាជរមុះរកីររស់
អងគភាពអធិ្ក្លរកិចចននរកុមររឹកាវនិយ័ននឧតថមអងគម្ៅរកម។ 

-  រនថជរមុញក្លរម្ោុះរសាយវវិាេម្រៅររពន័នតុលាក្លរ ម្ដើមផកី្លតរ់នទយចនំួនសំ ំុម្រឿង ប្ដលមនិចាបំាច់
ម្ៅកបុងតុលាក្លរ និងក្លតរ់នទយភាពសមុរគសាម ញម្ៅកបុងសងគម រនថជរមុញក្លរករសាងអោរ និងរំពាកសំ់
ភារៈសរមារស់ាលាជរមុះកថីឲ្យមានសថងោ់រ ម្ដើមផផីថល់លេនភាពេេួលបានយុតថិធ្ម ៌សរមាររ់រជាជនរគរ់
ររូ។ 
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៦. បនតរបយទុ្ធរបឆ្ាំងអាំមពើពុករលយួ 

  ាមរយៈក្លរពរងឹង និងក្លររម្ងកើនររសិេនភាពននក្លរអនុវតថនវ៍ធិានក្លរម្លើកសធួយទាងំ៣ គឺក្លរអររ់មំ្ដើមផី
ឲ្យមាប ក់ៗ  ទាងំអបកម្ដើមចម នងិអបកេេួលផលមនិរររពឹតថអមំ្ពើពុករលួយ ក្លររកក រេរស់ាក ត ់ម្ដើមផមីាប ក់ៗ មនិអាច
រររពឹតថអំម្ពើពុករលួយ នងិក្លររង្រ្កក ររេម្លមើលរញ្ជូ នម្ៅតុលា ក្លរម្ដើមផឲី្យមាប ក់ៗ មនិហា នរររពឹតថអំម្ពើពុករលួ
យ។ 

  - ពរងឹងអភបិាលកិចចលអ និងនតីិរដឌ រពមទាងំរកាភាពសាអ តសអំ និងយុតថិធ្មរ៌រស់មង្រ្នថីម្ដើមផធីានបាននូវក្លរ
ម្លើកកមពស់ររសិេនភាពននម្សវារគរប់្ររយ៉ា ង ប្ដលជាកាថ ចាបំាចក់បុងក្លរអររ់ខំលួន សងគមជាតិ និងក្លត់
រនទយភាពរកីរកររស់ររជាជន។ 

  - រនថអនុវតថឲ្យបានសកមម និងមានលេនផលខពស់ កបុងក្លរលុររំបាតក់្លរយកកនរមម្សវាខុសចារម់្ៅរដឌបា
លថាប កម់្រក្លមជាតិម្ៅរកសួងសាទ រន័ មនធីរ និងក្លរយិល័យនន គឺមនិមានក្លរទារលុយាមកប្នលងម្ធ្វើ
ក្លរ ាមផារ ាមដងផលូវ ាមដងេម្នល ឬរចករពំប្ដនម្ដើមផរីំបាតឱ់្ក្លស និងរារាងំអំពុករលួយ។ 

ការអភិវឌ្ឍនម៍ស្ដ្ឋកចិា 
 កបុងក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចច រាជរោឌ ភបិាលកមពុជាមានវធិានក្លរក្លរពារម្ោលនម្យបាយសំខាន់ៗ ដូចតម្ៅ៖ 

៧. ការរគប់រគងមា៉ា រកូមស្ដ្ឋកិចា ការរគប់រគងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ការអភិវឌ្ឍនវ៍ិស្យ័
ហរិញ្ញវត្ថ ុ

 - រនថរកាសទិរភាពមា៉ា រកូម្សដឌកិចច និងកំម្ ើ នម្សដឌកចិចខពស់ររករម្ោយចីរភាព កបុងររកិ្លរ ៍អតផិរណ្ត
មានករមតិទារ នងិអាចរគររ់គរប់ាន ម្ហើយអរារថូររបាកម់ានសទិរភាពម្ដើមផធីានររសិាទ ន អនុម្រោុះ
សរមារក់្លរអភវិឌណន ៍ក្លរក្លតរ់នទយភាពរកីរក និងក្លរម្ធ្វើសមាហរ កមមកបុងតំរន ់នងិពិភពម្លាក។ 

 -  ខិតខំសម្រមចឲ្យបាននូវកំម្ ើ នម្សដឌកចិចជាមធ្យម៧%កបុងមយួឆ្ប  ំ ម្ដើមផមី្ធ្វើឲ្យររម្េសកមពុជា អាចម្ចញ
ផុតពីររម្េសមានចំ ូលទារ ឈានម្ឡើងជាររម្េសមានចំ ូលមធ្យមករមតិ យ៉ា ងយូរម្ៅឆ្ប ២ំ០១៨ 
និងក្លល យជាមានច ូំលករមតិមធ្យមករមតិខពស់ម្ៅឆ្ប ២ំ០៣០។ ជាមយួម្នុះ ម្ោលម្ៅអភវិឌណនស៍ហ
សសវតសឆ្ប ២ំ០១៥ររស់កមពុជា និងម្ោលម្ៅក្លតរ់នទយអរាននភាពរកីរកជាង១%កបុងមយួឆ្ប  ំ ករ៏តូវ
សម្រមចឲ្យបាន កបុងម្នុះរមួទាងំ ក្លរខិតខំរមួចំប្ កម្ធ្វើឲ្យសម្រមចបាននូវម្ោលម្ៅសហគមនម៍្សដឌកិចច
អាសា នឆ្ប ២ំ០១៥។ េនធឹមម្នុះ ក្លររកីចម្រមើនខាងម្សដឌកិចចរតូវប្តធាននូវក្លលានុវតថភាព ក្លរចូលរមួ 
និងក្លរេេួលផលម្ោយសមធ្ម ៌សរមាររ់រជាជនរគររ់សទារ។់ 

 -  រនថអនុវតថម្ោលនម្យបាយមា៉ា រកូម្សដឌកិចច និងម្ោលនម្យបាយហិរញ្ដ វតទុសាធារ ៈសមរសរ គួរផសំ
នឹងម្ោលនម្យបាយររិូយវតទុដរ៏រយត័បររប្យងររករម្ោយររសិេនភាព។ 

 -  រនថក្លរខិតខំម្ធ្វើពិពធ្កមមមូលោឌ នកំម្ ើ នម្សដឌកិចច ម្ោយឈរម្លើមូលោឌ នភាពររកតួររប្ជងននម្សដឌ
កិចចកមពុជា នងិក្លរផារភាជ រម់្សដឌកិចចកមពុជាជាមយួរណ្តថ ផលិតផលកបុងតំរន ់ កបុងម្នុះយកចិតថេុកោក ់
ជាពិម្សសម្លើក្លររនថអនុវតថម្ោលនម្យបាយអភវិឌណនវ៍ស័ិយឧសាហកមម កមមនថសាល  និងកសិ-ឧសា
ហកមម រពមទាងំក្លរអនុវតថនប៍្ផនក្លរយុេនសាង្រ្សថអភវិឌណនវ៍ស័ិយម្េសចរ ៍ឆ្ប ២ំ០១២- ឆ្ប ២ំ០២០។ 
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 -  រនថជរមុញក្លរអនុវតថនក៍មមវធិ្ ី ប្កេរមងក់្លររគររ់គងហិរញ្ដ វតទុសាធារ ៈ ម្ដើមផសីម្រមចបាននូវររពន័ន
ហិរញ្ដ វតទុសាធារ ៈមយួ ប្ដលមានលកខ ៈសថងោ់រអនថរជាតិ សំម្ៅម្ធ្វើឲ្យររពន័នម្នុះក្លល យជាឧរករ ៍
អភវិឌណនម៍យួដម៏ានររសិេនភាព កបុងក្លរជរមុញកំម្ ើ នម្សដឌកិចច ធានសមធ្ម ៌ យុតថិធ្មស៌ងគម ធាន
រេរេងរ់រតិរតថិក្លររដឌ និងក្លរផថល់ម្សវាសាធារ ៈ រពមទាងំរមួចំប្ ករកាសទិរភាពមា៉ា រកូម្សដឌកិចច និង
សទិរភាពហិរញ្ដ វតទុ។ 

៨. បនតែតិ្ែាំជរមុញការរបមលូថវកិាជាត្ ិ

  ទាងំចំ ូលសារម្ពើពនន នងិមនិប្មនសារម្ពើពននឲ្យមានកំម្ ើ នជាម្រៀងរាល់ឆ្ប ។ំ ខាងប្ផបកចំណ្តយ គឺរនថ
ផថល់អាេិភាពម្លើវស័ិយម្សដឌកិចច សងគមកចិច ម្ហោឌ រចនសមពន័នររូវនថ ក្លររម្ងកើនសមតទភាព និងក្លរម្លើកកមពស់
ជីវភាពររស់មង្រ្នថីរាជក្លរ និងកងកមាល ងំររោរអ់ាវធុ្ម្ោយផារភាជ រច់ំណ្តយសំរារវ់ស័ិយនីមយួៗ ម្ៅនងឹ
គ ម្នយយភាពននសមេិនកមមម្ៅកបុងវស័ិយម្នុះ។ េនធមឹម្នុះក្លររគររ់គងក្លរររមូលចំ ូល និងក្លរចាតប់្ចង
ចំណ្តយ រតូវម្ផ្ទថ តក្លរយកចិតថេុកោកម់្លើររសិេនភាព តមាល ភាព និងគ ម្នយយភាព គួរផសជំាមយួនឹងក្លររនថ
យកចិតថេុកោកខ់ពស់ជានិចច កបុងក្លររគររ់គងរំ ុលសាធារ ៈឲ្យសទិតកបុងលេនភាពរេរេងន់នម្សដឌកិចចជាតិ។ 

 -  រនថខិតខំរម្ងកើនអតិម្រកចរនថ ម្ដើមផធីានដល់តរមូវក្លរវនិិម្យគសាធារ ៈ និងម្សវារំ ុល រពមទាងំ
រងកលកខ ៈដល់ក្លរសនសេុំនររមុងររស់រដឌ។ 

៩. បនតអភិវឌ្ឍន៍វសិ្យ័ហរិញ្ញវត្ថ ុ

  សំម្ៅកសាងររពន័នហិរញ្ដ វតទុមយួចំនួនដរ៏ងឹមា ំ មានក្លររគររ់គង និងក្លររតួតពិនិតយសមរសរមានលកខ
 ៈររកួតររប្ជង និងសមាហរ កមម រពមទាងំមានតមាល ភាព និងររសិេនភាព ជាពិម្សសប្ផអកម្លើម្ោល
ក្លរ ៍េីផារប្ដលរម្រមើឲ្យក្លរម្កៀងគរ និងប្រងប្ចកធ្នធានររករម្ោយររសិេនភាព ាមរយៈក្លររនថជរមុញ
ក្លរអនុវតថនយុ៍េនសាង្រ្សថអភវិឌណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វតទុ មនិប្មនធ្នោរសំម្ៅោរំេដល់ពិពធិ្កមមម្សដឌកិចច នវានុវតថន ៍
និងភាពររកតួររប្ជងននម្សដឌកិចចកមពុជា ជាពិម្សសវស័ិយកសិ-ឧសាហកមម និងកមមនថសាល កដូ៏ចលេនភាព
េេួលបានម្សវាហិរញ្ដ វតទុសំរារស់ហរោសធុ្នតូច មធ្យម និងសរមាររ់រជាជនេូម្ៅ រពមទាងំជរមុញក្លរម្ធ្វើស
មាហរ កមមហិរញ្ដ វតទុជាមយួរណ្តថ ររម្េសកបុងតំរនអ់ាសា ន។ 

 -  រនថអនុវតថម្ោលនម្យបាយររូិយវតទុ ររករម្ោយភាពេនភលន ់ និងររងុររយត័បប្ដលរមួចំប្ កដល់ក្លរ
រកាសទិរភាពមា៉ា រកូម្សដឌកិចច និងរម្ងកើនររសិាទ នអំម្ណ្តយផលដល់ក្លរអភវិឌណន។៍ 

 - រនថរការររអរារថូររបាកអ់ប្ ថ តមានក្លររគររ់គង ម្ដើមផរីកាសទិរភាពរបាកម់្រៀល ពរងឹងជំម្នឿេុកចតិថ
ររស់សាធារ ជន នងិវនិិម្យគមកម្លើរបាកម់្រៀល ជំរញុក្លរម្ររើរបាស់របាកម់្រៀលម្លើមូលោឌ នសទិរភាព
តនមលរបាកម់្រៀល និងក្លតរ់នទយដុលាល ររូនីយកមម។ 

 -  រនថពរងឹងររពន័នធ្នោរឲ្យក្លនប់្តមានររសិេនភាព សមាហរ កមម និងក្លរររកួតររប្ជង ាមរយៈក្លរ
រម្ងកើនររសិេនភាពននក្លររតួតពិនិតយ ក្លររគររ់គងហានិភយ័ សនធនីយភាព ហានិភយ័ឥ ទាន និងហានិ
ភយ័េីផារម្ោយអនុម្លាមាមសថងោ់រអនថរជាតិ។ 

 - រនថពរងឹងររពន័នមរីកូហិរញ្ដ វតទុឲ្យក្លនប់្តមានភាពរងឹមា ំ មានររសិេនភាព និងរម្រមើផលររម្យជនន៍ន
រសទាររ់រជាជនរកីរក ជាមយួនឹងតនមលម្សវាហិរញ្ដ វតទុសមរសរប្ដលអាចេេួលយកបាន។ 
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 - រនថជរមុញក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយហិរញ្ដ វតទុមនិប្មនធ្នោរដូចជា៖ វស័ិយធានរា៉ា ររ់ង វស័ិយម្សាធ្ន ៍វស័ិយ
មូលររត និងវស័ិយអចលនរេពយជាម្ដើម។ 

១០. ភាពជានដ្គកូនងុការអភិវឌ្ឍន ៍

 - រនថពរងឹងភាពជានដគូជាមយួសហគមនន៍ដគូសហររតិរតថកិ្លរអភវិឌណន ៍ វស័ិយឯកជន និងសងគមសីុវលិ 
ម្ោយឈរម្លើម្ៅលក្លរ ៍ជាមូលោឌ នប្ដលមានចរតិសកល និងធានភាពជាមាច ស់ររស់រដឌ កបុងក្លរ
ដឹកនកំ្លរអភវិឌណនរ៍រម្េសជាតិ។ 

 - ពរងឹង នងិពរងីកសហររតិរតថិក្លរជាមយួអងគក្លរមនិប្មនរោឌ ភបិាល និងសមាគមននប្ដលរតូវបាន
រម្ងកើតម្ឡើងម្ោយរសរចារ ់ ម្ហើយម្ធ្វើររតិរតថិក្លរម្ោយឈរម្លើម្ោលក្លរ ៍អភបិាលកិចចលអ និងនតីិ
រដឌ ម្ដើមផចូីលរមួកបុងដំម្ ើ រក្លរអភវិឌណនស៍ងគម-ម្សដឌកិចច ក្លរម្លើកកមពស់លិេនិររជាធ្រិតរយយ និងក្លរ
ម្ោរពសិេនិមនុសស រពមទាងំចូលរមួាមោនក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយផងប្ដរ។ 

 - រនថពរងឹងយនថក្លរម្វេិក្លននកិចចសហររតិរតថិក្លរអភវិឌណនក៍មពុជា ម្វេិក្លរាជរោឌ ភបិាល និងវស័ិយឯកជន 
និងម្វេិក្លរាជរោឌ ភបិាលជាមយួអងគក្លរមនិប្មនរោឌ ភបិាល ម្ហើយជរមុញឲ្យម្វេិក្លទាងំម្នុះ ក្លល យជា
ម្វេិក្លននក្លរអភវិឌណនក៍មពុជា ប្ដលជាយនថក្លរសរមារឲ់្យរាជរោឌ ភបិាល និងនដគូអភវិឌណនទ៍ាងំអស់ចូល
រមួពិភាការាល់រញ្ជា ប្ដលពាកព់ន័ននឹងក្លរអភវិឌណន ៍ទាងំវស័ិយសាធារ ៈ ទាងំវស័ិយឯកជន។ 

១១.កស្កិមម 

 - រនថអភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមមឲ្យក្លល យជាប្ផបកនមំុខមយួ ប្ដលមានម្ររៀរខាល ងំពិតរបាកដ ម្ដើមផមី្ធ្វើជាមូល
ោឌ នដរ៏ងឹមានំនកំម្ ើ នម្សដឌកិចចររករម្ោយចីរភាព ធានសនថិសុខម្សផៀង រម្ងកើនក្លរករ និងរបាក់
ចំ ូលសរមាររ់រជាជន ពិម្សសររជាជនម្ៅជនរេ ម្ហើយរមួចំប្ កដល់ក្លរក្លរពារររសិាទ ន និង
ធ្នធានធ្មមជាតិររករម្ោយចីរភាព។ ម្ដើមផសីម្រមចម្ោលម្ៅម្នុះ ក្លរអនុវតថននូ៍វរណ្តថ កមមវធិ្ីសំខាន់ៗ
មយួចំនួនរតូវម្ផ្ទថ តក្លរយកចិតថេុកោក ់ កបុងម្នុះរមួមានក្លររ ចូ លរម្ចចកវេិោកបុងវស័ិយកសិកមម ក្លរ
រម្ងកើនផលិតភាព និងពពិិធ្កមមកសិកមម ទាងំក្លរោដុំុះ នងិក្លរចញ្ច ឹម ក្លរជរមុញក្លរចូលេីផារអនថរជាតិ
ននផលិតផលកសិកមមររស់កមពុជា ក្លររគររ់គង និងក្លរអភវិឌណនធ៍្នធានជលផល និងក្លរក្លរពារ និង
រគររ់គងធ្នធាននរពម្ឈើររករម្ោយចីរភាព។ 

 -  រនថខិតខំសម្រមចនូវម្ោលនម្យបាយ ជរមុញផលិតកមមរសូវ និងក្លរនមំ្ចញអងករឲ្យបាន១លានម្ាន 
ម្ៅឆ្ប ២ំ០១៥ សំម្ៅប្ររក្លល យកមពុជាម្ៅជាររម្េសផលិតម្សផៀងនមំុខមយួម្ៅម្លើពិភពម្លាក។ 

 -  រកានផធម្នសាេេឹកសារ សរមាររ់រជាជនម្ធ្វើម្នសាេជាលកខ ៈរគសួារ ពរងឹងតំរនអ់ភរិកស រម្ងកើនក្លរ
ក្លរពារធ្នធានជលផល លុររំបាតរ់េម្លមើសម្នសាេរគររ់រូភាព និងជរមុញក្លរអភវិឌណនវ៍ារវីរផកមម រមួ
និងក្លររនថពរងឹង និងពរងឹងសហគមនម៍្នសាេ។ 

 -  រកាដីប្ដលរគរដ ថ រម់្ោយនរពម្ឈើ ម្ោយរតូវរម្ងកើនក្លរក្លរពារធ្នធាននរពម្ឈើ ពិម្សសក្លរពរងឹង
ក្លរអនុវតថនច៍ារ ់សថីពីនរពម្ឈើ ក្លរេរស់ាក ត ់ រង្រ្កក ររេម្លមើសនរពម្ឈើ ជរមុញក្លរោមំ្ដើមម្ឈើម្ឡើងវញិ 
និងរម្ងកើនសមតទភាពសហគមនន៍រពម្ឈើ ម្ៅម្លើមូលោឌ នធានចីរភាព និងររសិេនភាពរគររ់គង។ 

 -  រនថម្ផ្ទថ តក្លរយកចិតថេុកោក ់ ជរមុញក្លរអភវិឌណនដ៍ណំ្តមំ្ៅស ូឲ្យរកីចម្រមើនទាងំររមិា  នងិគុ ភាព
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ឲ្យក្លល យម្ៅជាវស័ិយដម៏ានសក្លថ នុពល និងភាពររកតួររប្ជង ាមរយៈក្លរពរងីកក្លរោដុំុះម្ៅស ូររករ
ម្ោយេិនបផលខពស់ ម្ោយរនថអនុវតថយុេនសាង្រ្សថសរមារក់្លរអភវិឌណនម៍្ៅស ូធ្មមជាតិ ម្ៅឆ្ប ២ំ០១១-
២០២០ សំម្ៅម្ធ្វើឲ្យនផធដីោមំ្ៅស ូម្កើនម្ឡើងដល់៣០មុនឺហិកា និងមានររមិា ផលិតផលពី២៥មុនឺ
ម្ានម្ៅឆ្ប ២ំ០២០។ េនធមឹម្នុះ យុេនសាង្រ្សថអភវិឌណនម៍្ៅស ូធ្មមជាតិនឹងម្ផ្ទថ តម្លើក្លរធានគុ ភាព 
និងផលិតភាពននក្លរោដុំុះម្ៅស ូ ក្លរសិកាលេនភាពម្ររើរបាស់សក្លថ នុពលដីេំម្នរ ប្ដលអាចោមំ្ៅស ូ
បាន ក្លរជំរញុក្លរោដុំុះម្ៅស ូរគួសារ ក្លរជំរញុចមាក រម្ៅស ូឧសាហកមមម្ដើមផមី្ធ្វើជាសបូលននក្លរអភវិឌណន៍
ចមាក រម្ៅស ូរគួសារ និងក្លរជរមុញតនមលឲ្យបានខពស់។ 

 -  រញ្ឈរក់្លរផថល់សមផទានដីម្សដឌកិចច។ ជាមយួោប ម្នុះ ដសីមផទានម្សដឌកិចចនងឹរតូវបានម្ធ្វើសនបិធ្ិ ម្ហើយ
ក្លររគររ់គងររម្ភេដីម្នុះនឹងរតូវបានពរងឹងឲ្យបានរតឹមរតវូ ាមចារលិ់ខិតរេោឌ ន និងកិចចសនោ ជា
ពិម្សស ាមរយៈក្លររម្ងកើនយនថក្លរចុុះពិនតិយម្ផធៀងផ្ទធ តជ់ាររចា ំ នូវសកមមភាពវនិិម្យគររស់រកុមហ ុន
េេួលដីសមផទាននន ប្ដលចុុះកិចចសនោជាមយួរាជរោឌ ភបិាល ម្ដើមផធីានដល់កិចចដំម្ ើ រក្លរនន
សកមមភាពវនិិម្យគផង នងិេរស់ាក តនូ់វភាពអសកមមម្ផសងៗ ប្ដលអាចម្កើតមានទាកេ់ងនឹងដីសមផទាន    
ផង។ 

ដ្ីធលី នងិស្ាំណង ់    

១២. បនតអនុវត្តការខកទ្រមងដ់្ីធល ី

  ប្ដលម្ផ្ទថ តម្លើក្លរកររដឌបាលដីធ្ល ីក្លរម្រៀរចំប្ដនដី និងនគររូនីយកមម ក្លរប្រងប្ចកដីធ្លី និងក្លរអភវិឌណន៍
វស័ិយសំ ងម់្ដើមផកី្លរពារសិេនិម្លើដីធ្លីររស់ររជាជន រពមទាងំក្លររគររ់គងក្លរម្ររើរបាស់ធ្នធានធ្មមជាតិ និង
ដីរដឌររករម្ោយតមាល ភាព សមធ្ម ៌ចីរភាព និងររសិេនភាព។ 

 -  រនថអនុវតថម្ៅលនម្យបាយ មនិយកពននម្លើដីធ្លីរងករម្ងកើនផលររស់កសិករជាលកខ ៈរគួសារ។ 

 -  រនថជរមុញក្លរចុុះរញ្ជ ី និងក្លរផថល់កមមសិេនិដធី្ល ីទាងំដីរដឌ និងដីឯកជន នងិដីសហគមន ៍ម្ដើមផធីានសុវតទិ
ភាពននក្លរក្លនក់្លរដី់ធ្លី ម្ោយជរមុញម្លផឿនននក្លរចុុះរញ្ជ ីដីធ្លី សំម្ៅឈានម្ៅរកសម្រមចឲ្យបាន 
១០០% នូវក្លរចុុះរញ្ជ ីដធី្លី ាមប្ផនក្លរននរេរញ្ជជ ម្លខ០១ររស់រាជរោឌ ភបិាលជិត២លានហិកា ម្ៅ
រវាងឆ្ប ២ំ០១៤ កបុងរករខ ័ឍ ននក្លរអនុវតថន ៍«នម្យបាយចាស់-សកមមភាពថ្មីម្លើវស័ិយដីធ្លី» និងសម្រមច
ឲ្យបាន៧០% ដល់ឆ្ម ២ំ០១៨ ម្លើររមិា កាលដី ប្ដលរតូវចុុះរញ្ជ ីសររុ៦ ម្ៅ៧លានកាលដីដីម្ៅេូ
ទាងំររម្េស។ 

 - រនថខិតខំក្លតរ់នទយ និងឈានម្ៅលុររំបាតឲ់្យបាន ភាពអនធិ្រម្តយយរមំ្លាភក្លនក់្លរដី់រគររ់រម្ភេ
ម្ោយខុសចារ ់េរស់ាក តក់្លរររមូលដីេុកមនិម្ររើរបាស់ ឬមនិម្ធ្វើអាជីវកមម ម្ោុះរសាយេំនស់ដីធ្លីររករ
ម្ោយតមាល ភាព និងយុតថធិ្ម ៌ ម្ោយពរងឹងក្លរររតិរតថិឲ្យបានរតឹមរតូវាមរករខ ឍ គតិយុតថជាធ្រមាន 
រពមទាងំម្ឆលើយតរម្ៅនឹងម្ោលនម្យបាយវមិជឈក្លរ និងវសិហមជឈក្លរននក្លរករដីធ្លី។  

 - ជំរញុក្លរកំ តរ់ពំររេល់រដឌបាលថាប កម់្រក្លមជាតិ និងកសាងយុេនសាង្រ្សថជាតិននក្លរអភវិឌណនេ៍ីរកុង េី
ររជុំជន នងិតំរនម់្ឆបរ។ 
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 - រនថធានក្លររគររ់គង ក្លរក្លរពារ និងក្លរម្ររើរបាស់ដី និងធ្នធានធ្មមជាតិររករម្ោយតមាល ភាព និង
ររសិេនភាពម្ដើមផរីកានិរនថរភាពររសិាទ ន នងិក្លរអភវិឌណនស៍ងគម-ម្សដឌកិចច ររករម្ោយសមធ្ម ៌ទាងំម្ៅ
េីររជុំជន និងជនរេ រពមទាងំេរស់ាក តវ់វិាេននក្លរម្ររើរបាស់ដី ម្ោយពរងឹងក្លរអនុវតថនា៍មចារ ់សថីពី
ក្លរម្រៀរចំប្ដនដី និងនគររូនីយកមម ចារសំ់ ង ់រករខ ័ឍ យុេនសាង្រ្សថននម្ោលនម្យបាយដីធ្ល ីម្ោល
នម្យបាយវមិជឈក្លរ និងវសិហមជឈក្លរ និងអភបិាលកិចចលអ។ 

 -  កសាងម្ោលនម្យបាយជាតិ សថីពីលំម្ៅោឌ ន ម្ដើមផមី្ោុះរសាយលំម្ៅោឌ នជូនររជាជនរកីរកសំរារក់្លរ
រស់ម្ៅររករម្ោយសុវតទិភាព សុខមាលភាព និងផ្ទសុកភាពនថ្លថ្បូរ។ 

 - រនថប្រងប្ចក និងម្ររើរបាស់ដីរដឌសរមារម់្ោលរំ ងឯកជន និងសាធារ ៈររករម្ោយតមាល ភាព និង
សមធ្ម ៌ ម្ឆលើយតរម្ៅនឹងតរមូវក្លរដីររស់ររជាជនេូម្ៅ ជាពិម្សសររជាជនរកីរក យុេនជនពិក្លរ រគួ
សារយុេនជនពលី អតីតៈកងកមាល ងំររោរអ់ាវធុ្ និងរគសួារប្ដលោម នដី ខវុះដី ម្ហើយរតូវក្លរដីពិតរបាកដ 
ាមរយៈកមមវធិ្ីសមផទានសងគមកិចច និងក្លរម្ធ្វើររទានកមមម្ោយធានឲ្យបាននូវសមធ្ម ៌ សទិរភាពសងគម 
សនថិសុខម្សផៀង និងក្លរសរមួលដល់ក្លរវនិិម្យគ។ 

 - រនថម្លផឿនផថល់ដីសមផទានសងគមកិចច ម្ៅម្លើមូលោឌ នននសនបិធ្ិរដឌកបុងក្លរអនុវតថន ៍ «នម្យបាយចាស់-
សកមមភាពថ្មីម្លើវស័ិយដីធ្ល»ី សរមារម់្ោលម្ៅម្នុះ។ 

 - េរស់ាក តក់្លរម្កើតម្ឡើងមានម្េៀតនូវភាពមនិរររកតីននក្លរេង្រ្នធ នក្លនក់្លរដី់រដឌ។ 

 -  រនថជរមុញក្លរម្បាសសមាអ តមនី និងយុេនភ ឍ មនិទានផ់ធុុះ និងអនុវតថក្លរប្រងប្ចកដីប្ដលបានម្បាស
សំអាតរចួជូនររជជនប្ដលខវុះខាតដីររករម្ោយសមធ្ម។៌ 

១៣. បនតពរងឹងការរគបរ់គង នងិការអភិវឌ្ឍនវ៍ិស្យ័ស្ាំណង ់

  ប្ដលជាសរសរសថមភមយួននកំម្ ើ នម្សដឌកិចច នងិកំពុងមានក្លររកីចម្រមើនយ៉ា ងខាល ងំ ម្ោយម្ផ្ទថ តម្លើក្លរ
ជំរញុវនិិម្យគកបុងវស័ិយសំ ង ់ក្លរកសាងចារ ់ក្លរកំ តស់ថងោ់រសំ ង ់និងពម្នលឿនរយៈម្ពលម្ចញលិខិត
អនុញ្ជដ តសាងសងជូ់នររជាជន។ 

ឧស្ាហកមម ស្បិបកមម និងធនធានខរ ៉ា 

១៤. បនតអភវិឌ្ឍនវ៍សិ្យ័ឧស្ាហកមម 

  កមមនថសាល សិរផកមមររករម្ោយចីរភាព ប្ដលមានលកខ ៈចរមុុះសមផូរប្ររ មានក្លរេេួលខុសរតូវ
ខាងររសិាទ ន និងសងគមខពស់ ម្ហើយពរងីកបាននូវអនថរកមមម្សដឌកិចច រវាងប្ផបកប្កនឆបកមមនថសាលជាមយួវស័ិយ
កសិកមម ពា ិជជកមម និងម្សវាកមមម្ដើមផជីរមុញសមាហរ កមមម្សដឌកិចច ប្ខសសកវ កត់នមល និងភាពររកតួររប្ជង
ររស់កមពុជាម្ៅកបុងតរំន ់ និងពិភពម្លាក។ ឆលងាមក្លរជរមុញក្លរអភវិឌណនឧ៍សាហកមមម្សដឌកិចច នងឹរតូវបាន
អនុវតថជាជំហានៗ ប្ដលនឹងនកំមពុជាឈានម្ៅដល់ដំណ្តកក់្លលថ្មីននពពិិធ្កមមមលូោឌ នម្សដឌកិចច ាមរយៈក្លរ
ម្ររើរបាស់រណ្តថ លកខខ ខ អំម្ណ្តយផល  នងិឧតថមភាពម្ររៀរម្ធ្ៀរររស់កមពុជាររករម្ោយររសិេនភាព។ 

 -  រនថម្ផ្ទថ តក្លរខិតខំប្ថ្មម្េៀត ម្លើក្លរពរងឹងភាពអំម្ណ្តយផលិតផលននររសិាទ នវនិិម្យគ ក្លរជរមុញក្លរ
អភវិឌណនត៍ំរនម់្សដឌកិចចពិម្សស ក្លរម្លើកកមពស់ផលិតភាព នងិសហរគិនភាពររស់សហរោសធុ្នតូច 
និងមធ្យម ក្លរពរងីកលេនភាពេេួលបានរម្ចចកវជិាជ ម្ជឿនម្លឿន ក្លររ ថុ ុះរណ្តថ លជនំញ និងវជិាជ ជីវៈ 
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រពមទាងំក្លរម្លើកកមពស់ក្លរករសថងោ់ររូនីយកមម ក្លរវាយតនមលភាពអនុម្លាម និងមារាសាង្រ្សថ។ េិស
ម្ៅជាសារវនថននម្ោលនម្យបាយននក្លរអភវិឌណនឧ៍សាហកមមម្ៅម្ពលខាងមុខម្នុះ គឺជាក្លរចាមយក
តនមលរប្នទមឲ្យបានក្លនប់្តម្រចើនម្ៅកបុងវស័ិយសំខាន់ៗ  ប្ដលមានសរមាររ់មួមាន៖ វស័ិយកសិសិកមម។ 

១៥. អភវិឌ្ឍន៍ធនធានខរ ៉ា មរបងកាត្ នងិឧស្មន័ 

  ម្ដើមផបី្ររក្លល យធ្នធានម្នុះឲ្យម្ៅជាររភពថ្មីមយួម្េៀតននកមំ្ ើ នម្សដឌកិចចររស់កមពុជា។ 

 -  ម្លើកេឹកចិតថឲ្យវស័ិយឯកជនវនិិម្យគ ម្លើក្លរសិការសាវរជាវ និងក្លរម្ធ្វើអាជីវកមមធ្នធានទាងំម្នុះ 
ាមចារជ់ាធ្រមាន ម្ោយយកចិតថេុកោកសំ់ខានម់្លើសុវតទិភាព សុខមាលភាព រពមទាងំក្លរក្លរពារ    
ររសិាទ ន នងិសងគម រនថម្រៀរចំ និងម្ធ្វើរចចរផនបភាពរេរផញ្ដតថិ និងលិខតិរេោឌ នននប្ដលទាកេ់ងនឹង
ធ្នធានប្រ ៉ា ម្ររងក្លត និងឧសម័នម្ដើមផធីានក្លរអភវិឌណនធ៍្នធានម្នុះររករម្ោយររសិេនភាព និងមានក្លរ
េេួលខុសរតូវខពស់។ េនធឹមម្នុះ ច ូំលប្ដលបានមកពីធ្នធានប្រ ៉ា ម្ររងក្លត និងឧសម័នរតូវបានរគររ់គង  
និងម្ររើរបាស់ររករម្ោយររសិេនភាព តមាល ភាព និងគ ម្នយយភាព ម្ោយផារភាជ រជ់ាមយួកមមវធិ្ីប្ក
េរមងក់្លររគររ់គងហិរញ្ដ វតទុសាធារ ៈ។ 

មហដ្ឋឋ រចនាស្មព័នធរបូវនត 

១៦. មហដ្ឋឋ រចនាស្មពន័ធគមនាគមន ៍

 - រនថរម្ងកើនក្លរសាថ រ ក្លរសាងសង ់ និងក្លរអភវិឌណនម៍្ហោឌ រចនសមពន័នដឹកជញ្ជូ នររករម្ោយគុ ភាព 
សរមាររ់ម្រមើឲ្យក្លរដឹកជញ្ជូ នពហុររូភាព គឺទាងំក្លរដកឹជញ្ជូ នផលូវម្ោក ផលូវប្ដក ផលូវេឹក កំពងប់្ផ និងក្លរ
ដឹកជញ្ជូ នផលូវអាក្លស ប្ដលតភាជ ររ់វាងរគរត់រំនម់្ៅេូទាងំររម្េស តភាជ រជ់ាមយួរណ្តថ ររម្េសកបុងតំរន ់
និងពិភពម្លាក ម្ដើមផធីានក្លរម្ធ្វើដំម្ ើ ររគររ់ចកលាក និងក្លរផថល់ម្សវាដឹកជញ្ជូ នបានរគររ់ោន ់ រគរ ់  
រដូវក្លលររករម្ោយផ្ទសុកភាព សណ្តថ រធ់ាប រ ់ររសិេនភាព និងមានតនមលទារ។ 

 -  រនថផថល់អាេិភាពខពស់ដល់ក្លរសាថ រ និងក្លរអភវិឌណនម៍្ហោឌ រចនសមពន័នផលូវថ្បល់រគររ់រម្ភេ ទាងំផលូវជាត ិ
ផលូវម្ខតថ និងផលូវជនរេ។ កបុងម្នុះខិតខំប្កលមអផលូវលំជនរេជាជំហានៗ ពីផលូវរក្លលរកួសរកហមម្ៅជាផលូវ
រក្លលម្ៅស ូ ឬផលូវម្រតុងឲ្យបានពី៣០០ ម្ៅ៤០០គីឡូប្ម៉ារតកបុង១ឆ្ប  ំាមសថងោ់រឯកភាពជាតិមយួ។  

 -  រនថពរងឹងរាលវធិានក្លរដម៏ុងឺមា៉ា ត ់ ម្ដើមផធីានក្លររគររ់គងក្លរករប្ថ្ទាផំលូវថ្បល់ឲ្យមានររសិេនភាព េនធឹម
នឹងក្លររនថសាថ រ និងក្លរអភវិឌណនផ៍លូវ។ 

 -  រនថម្លើកេឹកចិតថជរមុញក្លរចូលរមួពីវស័ិយឯកជន កបុងក្លរវនិិម្យគម្លើក្លរអភវិឌណន ៍ និងប្ថ្រកាម្ហោឌ
រចនសមពន័ន រពមទាងំម្សវាដឹកជញ្ជូ ន។ 

 - ម្លើកកមពស់ររសិេនភាពរគររ់គង មម្ធ្ោបាយដឹកជញ្ជូ នរគររ់រម្ភេ ឲ្យមានលកខ ៈសមផតថិខាងរម្ចចក
ម្េសរគររ់ោន ់ម្ដើមផមី្ធ្វើចរាចរ ៍ម្ៅម្លើផលូវសាធារ ៈ។ 

 -  ផសពវផាយអររ់ដំល់ររជាជនេូម្ៅ ឲ្យបានយល់ដឹងចាស់អំពីចារច់រាចរ ៍ ម្ហើយចូលរមួអនុវតថយ៉ា ង
សកមម ម្ដើមផធីានសុវតទិភាពចរាចរ ៍ និងក្លរម្ោរពប្ថ្រការេពយសមផតថសិាធារ ៈ។ 

 - ម្រៀរចំម្ោលនម្យបាយដឹកជញ្ជូ នេីរកងុ ជាពិម្សស រាជធានីភបមំ្ពញសរមាររ់យៈម្ពលមធ្យម និងរយៈ
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ម្ពលប្វង ម្ដើមផពីរងីកម្ហោឌ រចនសមពន័ន កសាងមម្ធ្ោបាយដឹកជញ្ជូ ន ម្ដើមផរីមួជាររម្យជនសំ៍រារម់្ោុះ
រសាយរញ្ជា កកសធុះ និងពរងឹងសណ្តថ រធ់ាប រច់រាចរ ៍េីរកុង ប្ដលក្លនប់្តមានភាពលំបាកសមុរគសាម ញ
ម្ឡើងពីមយួនថ្ង ម្ៅមយួនថ្ង ម្ោយសារកំម្ ើ នររជាជន និងកំម្ ើ នយ៉ា ងម្លឿនននររមិា យនយនថ
រគររ់រម្ភេ។ 

 -  រនថសាថ រម្ឡើងវញិនូវរណ្តថ ញផលូវប្ដកម្ៅកមពុជាប្ដលមានរសារ ់ គឺរញ្ជថ ញពាយព័យេសិ និរតីេិសម្ដើមផី
ពរងឹងវសិាលភាពននក្លរដឹកជញ្ជូ នេំនិញ អបកដំម្ ើ រ នងិក្លរដឹកជញ្ជូ នឆលងក្លតរ់ពំប្ដន រពមទាងំម្ធ្វើសម
ហរ កមមផលូវប្ដកកមពុជា ម្ៅជារររពន័នផលូវប្ដកតំរនអ់ាសា ន នងិមហាអនុតំរនម់្មគងគ។ 

 -  ពរងឹងយនថក្លររគររ់គង និងក្លរអភវិឌណនម៍្ហោឌ រចនសមពន័នដឹកជញ្ជូ នទាងំពីរជាលកខ ៈតំរន ់ និងអនថរ
ជាតិររករម្ោយររសិេនភាព មានក្លរររកួតររប្ជងម្ោយម្សមើភាព ធានររសិាទ នេម្នល និងសមុរេបានលអ  
រពមទាងំម្ធ្វើឲ្យក្លនប់្តររម្សើរនូវតួនេីររស់កំពងប់្ផ កបុងក្លរសរមរសរមួលពា ិជជកមមចរាចរ ៍េំនញិ 
និងម្េសចរ ៍។ 

 -  រនថសាថ រ និងអភវិឌណនអ៍ាក្លសយនថោឌ នជាតិ អនថរជាតិ និងររពន័ននផំលូវអាក្លសននរពុះរាជាណ្តចរកកមពុ
ជា ម្លើកកមពស់ក្លរពរងឹងសុវតទិភាព សនថិសុខអាក្លសចរ ៍ និងក្លរពារររសិាទ ន ម្ដើមផរីម្ងកើនផល
ររម្យជនខ៍ាងម្សដឌកិចច ជរមុញវស័ិយពា ិជជកមម ម្េសចរ ៍ និងម្ធ្វើឲ្យមានសងគមតិភាពជាមយួម្ោល
នម្យបាយដឹកជញ្ជូ នផលូវអាក្លស ថាប កដ់ឹកនតំរំន ់អនុតរំន ់និងអនថរជាតិ។ 

១៧. ធនធានទ្កឹ 

 -  រនថម្លើកកមពស់ក្លររគររ់គង ប្ថ្រកា និងម្ររើរបាស់ធ្នធានេឹកររករម្ោយររសិេនភាព មាននិរនថរភាព  
និងរកាបាននូវររពន័នម្អកូឡូសីុ ម្ដើមផផីថល់លេនភាពដល់ជនរគររ់រូ កបុងក្លរម្ររើរបាស់េឹកប្ដលមានអន
មយ័ សុវតទិភាព និងតនមលសមរសរសរមារផ់គតផ់គងជី់វភាពររចានំថ្ងបានរគររ់ោន ់ធានក្លររគររ់គង និង
ប្រងប្ចកេឹកឲ្យមានសមភាព សរមារក់្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមម ឧសាហកមម ម្សវា និងសកមមភាព
ម្សដឌកិចចម្ផសងៗម្េៀត ធានក្លររគររ់គងររមិា  នងិគុ ភាពេឹកទាងំេឹកម្លើដ ី ទាងំេឹកម្រក្លមដ ី 
ម្ហើយក្លតរ់នទយឲ្យបានជាអតិររមា នូវម្រោុះគំរាមដល់អាយុជីវតិ និងក្លររស់ម្ៅររចានំថ្ងររស់ររជា
ពលរដឌពីម្រោុះមហនថរាយប្ដលរងកម្ឡើងម្ោយេឹក។ 

 -  ពរងឹងក្លររគររ់គងធ្នធានេឹក ម្ោយជរមុញឲ្យមានក្លរម្ោរពកិចចរពមម្រពៀងអនថរររម្េស ម្លើក្លរ
រគររ់គងេឹកេម្នលម្មគងគ និងចាតេុ់កេឹកជារេពយសមផតថសិាធារ ៈប្ដលរតូវម្ោរព និងក្លរពារ។ 

 -  រនថផថល់អាេិភាពម្លើក្លរសាថ រ កសាង ប្ថ្ទា ំនងិរគររ់គងម្ហោឌ រចនសមពន័នម្រសាចរសពប្ដលរតូវប្តមាន
ររសិេនម្សដឌកិចច ម្ហើយរតូវធានបាននូវផលននក្លរវនិិម្យគ កបុងម្នុះរមួមាន៖ អាងសថុកេឹក ររឡាយ
េឹកសំ ងទ់ាវ រេឹក លូេឹក ររឡាយនដំីលារ ់ ររពន័នម្ោុះេឹក េំនរក់្លរពារ េឹកជនំន ់ ក្លរក្លរពារេឹក
នររ និងសាទ នីយរ៍មូេឹកម្ដើមផរីម្ងកើនផល ពរងីកវារវីរផកមម ក្លតរ់នទយមហនថរាយប្ដលរណ្តថ លមកពី
ម្រោុះេឹកជំនន ់និងម្រោុះរាងំសងួត រពមទាងំសរមួលដល់ក្លរម្ធ្វើដំម្ ើ រររស់ររជាជន។ 

 - ពរងឹងក្លរអនុវតថនច៍ារ ់ សថីពីក្លររគររ់គងធ្នធានេឹក ចារស់ថីពកីិចចក្លរពារររសិាទ ន និងក្លររគររ់គង
ធ្នធានធ្មមជាតិ នងិរេរផញ្ដតថិពាកព់ន័នម្ដើមផេីរស់ាក តរ់ាល់សកមមភាព ឬគម្រមាងសាងសងន់នប្ដល
អាចម្ធ្វើឲ្យរ៉ាុះពាល់មកម្លើធ្នធានេឹក កដូ៏ជាររពន័នម្អកូឡូសីុ រាងំសាក ត ់នងិមានវធិានក្លរមុងឹមា៉ា តច់ំម្ពាុះ
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សកមមភាពចាកលុ់ររំម្ពញដី, ក្លរជីកថ្មី ឬក្លររមំ្លាភម្លើផលូវេឹកេម្នល, សធឹង, រឹងររួ, ប្រពក ឬតរំនេ់ំនរ
សមុរេ និងេីលិចេឹកជាររចាបំ្ដលោម នចារអ់នុញ្ជដ ត ម្ហើយអាចម្ធ្វើឲ្យរ៉ាុះពាល់មកម្លើធ្នធានេឹក ក៏
ដូចជាររពន័នម្អកូឡូសីុ និងររសិាទ ន។ 

 - រនថម្ធ្វើសមាហរ កមមកមពុជាជាមយួសហគមនអ៍នថរជាតិ កបុងវស័ិយេឹក ម្ដើមផជីរមញុកិចចសហររតិរតថិក្លរ  
និងក្លរម្យគយល់ជាអនថរជាតិកបុងវស័ិយម្នុះ សហក្លរម្ពញេំហឹងជាមយួរណ្តថ ររម្េសជិតខាង ប្ដល
មានរពំររេល់ជារនឹ់ងកមពុជា រពមទាងំជាមយួររម្េសកបុងតំរន ់ ម្ដើមផសីម្រមចម្ោលរំ ងននកិចចរពម
ម្រពៀងម្មគងគឆ្ប ១ំ៩៩៥ សថីពកីិចចសហររតិរតថិក្លរកបុងក្លរអភវិឌណនអ៍ាងេនលម្មគងគររករម្ោយចីរភាព។ 

១៨. ទ្ឹកសាា ត្ 

 -  ជរមុញក្លរអភវិឌណន ៍ និងវចិារ កមមក្លររគររ់គងវស័ិយផគតផ់គងេឹកសាអ ត សរមារម់្ររើរបាស់កបុងជីវភាព
ររស់ររជាជន និងផលិតកមម ម្សវាររករម្ោយគុ ភាព ររសិេនភាព នងិនថ្លសមរមយម្ដើមផរីមួចំប្ ក
ម្លើកកមពស់សុខុមាលភាព ជាពិម្សសក្លតរ់នទយកងវុះេឹកសាអ តម្ររើរបាស់សរមាររ់រជាជន ប្ដលរស់ម្ៅ
កបុងតំរនេ់ីររជុជំន ជាយរកងុ និងជនរេ។ េនធឹមម្នុះ ម្ោលម្ៅកបុងក្លរផគតផ់គងេឹ់កសាអ ត គឺដល់ឆ្ប ំ
២០១៨ ររជាជនចំននួ៨៥%ប្ដលរស់ម្ៅរាជធានី ម្ខតថ និងររជាជនចំនួន៦០% ប្ដលរស់ម្ៅាម     
រណ្តថ ឃំុបានេេួលម្សវាេឹកសាអ ត ប្ដលមានគុ ភាពលអ និងនថ្លសមរមយម្ររើរបាស់ ាមរយៈក្លរពរងីក
សមតទភាពផលិត នងិក្លរផគតផ់គងេ់ឹកសាអ តម្ៅរាជធានី ម្ខតថ និងពរងីកក្លរចូលរមួររស់វស័ិយឯកជនកបុង
ក្លរវនិិម្យគម្លើវស័ិយផគតផ់គងេ់ឹកសាអ ត។ 

១៩. ថាមពល 

 -  រនថអភវិឌណនវ៍ស័ិយថាមពល ម្ដើមផធីានក្លរផគតផ់គងថ់ាមពលប្ដលមានសទិរភាព ក្លរម្ជឿេុកចិត និងនថ្ល
សមរមយសរមាររ់ម្រមើជីវភាពរស់ម្ៅររស់ររជាជន ក្លរផថល់ម្សវាននដល់សងគម និងក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌ
កិចចជាតិម្ោយម្ផ្ទថ តម្លើេិសម្ៅធ្ំៗ២ គរឺនថសាងសងស់ាទ នីយផលិតអគគិសនីកបុងរសុក និងម្ធ្វើសមាហរ
 កមមររពន័នថាមពលកមពុជា ម្ៅកបុងថាមពលររស់តរំនអ់ាសា ន និងមហាអនុតំរនេ់ម្នលម្មគងគ សំម្ៅ
រម្ងកើតររភពថាមពលឲ្យបានរគររ់ោន ់និងមានសទិរភាពសរមារក់មពុជា។  

 -  រនថអភវិឌណនរ៍ណ្តថ ញរញ្ជូ នអនុសាទ នីយ រញ្ជថ ញរញ្ជូ នរង និងរណ្តថ ញប្ចកចាយអគគិសនីឲ្យបានឆ្រ់
បានរគរដ ថ រេូ់ទាងំររម្េស ម្ដើមផរីញ្ជូ នថាមពលប្ដលមានសទិរភាព និងនថ្លសមរមយម្ៅផគតផ់គងដ់ល់
លំម្ៅសាទ នររជាជន និងេាីងំរម្រមើសកមមភាពសងគម និងម្សដឌកិចច។ 

 -  រនថជរមុញក្លរម្ធ្វើពិពធិ្កមមថាមពល កបុងម្នុះរមួមាន ក្លររម្ងកើតររភពថាមពលសាអ ត និងររភពថាមពល
កម្កើតម្ឡើងវញិ ក្លរពរងឹងសនថិសុខថាមពល ក្លរខិតខំក្លតរ់នទយឲ្យបានជាអតិររមានូវផលរ៉ាុះពាល់ម្លើ
ររសិាទ នធ្មមជាតិ នងិសងគមកបុងដំម្ ើ រក្លរផលិតថាមពល។ 

 -  រនថអនុវតថតួនេីនមំខុររស់រដឌ កបុងក្លរវនិិម្យគម្លើម្ហោឌ រចនសមពន័នផគតផ់គងអ់គគិសនី ជាមយួោប ម្នុះ ោំ
រេ និងម្លើកេកឹចិតថដល់ក្លរចូលរមួររស់វស័ិយឯកជនកបុងក្លរវនិិម្យគ នងិម្ធ្វើអាជីវកមមផថល់ម្សវាអគគិស
នីប្ដលម្ោរពាមក្លរកំ តន់នចារ ់ រេរញ្ដតថិ សថងោ់រ និងនីតិវធិ្ីជាធ្រមាន ពិម្សសក្លរអនុវតថនន៍ថ្ល
លកអ់គគិសនីឲ្យបានរតឹមរតូវាមចារអ់គគិសន ី ម្ដើមផកី្លរពារផលររម្យជន ៍ និងភាពយុតថិធ្មទ៌ាងំសំរារ់
អបកផលិត អបករញ្ជូ ន អបកប្ចកចាយ និងអបកម្ររើរបាស់។  
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 -  ជរមុញដំម្ ើ រក្លរអគគិសនីភាវយូកមមជនរេ ាមរយៈម្ោលម្ៅននវស័ិយថាមពលពីឆ្ប ២ំ០១៣ ដល់ឆ្ប ំ
២០១៨ គឺពរងីកក្លរផគតផ់គងអ់គគិសនីពរីណ្តថ ញជាតិ ឲ្យដល់ភូមចិនំួន៨០%ននចំននួភូមទិាងំអស់ និង
ម្ោុះរសាយក្លរផគតផ់គងអ់គគិសនីម្ោយវធិ្ីម្ផសងៗម្េៀត ឲ្យបាន១០%ននចនំួនភមូទិាងំអស់ ម្លើម្ោលម្ៅ 
១០០%ននភូមមិ្ៅឆ្ប ២ំ០២០ ម្ហើយរហូតដល់ឆ្ប ២ំ០៣០ មាន៧០%ននរគួសារទាងំអស់មានអគគិសនី
ប្ដលមានគុ ភាពដូចអគគសិនីពីរណ្តថ ញជាតិម្ររើរបាស់។ 

 -  ខិតខំរកលេនភាពជួយ ររជាជនរកីរកម្ៅតំរនជ់នរេ អាចម្ររើរបាស់អគគិសនីពីរណ្តឋ ញផគតផ់គង ់ទាងំលេន
ភាពភាជ រច់រនឋពីរណ្តឋ ញ ទាងំនថ្លអគគិសន។ី  

២០. បមចាកវទិ្ាពត័្៌មាន និងគមនាគមន ៍

 -  រនឋអភវិឌណនរ៍រពន័ននររស ីយ ៍ និងេូរគមនគមន ៍ រពមទាងំរម្ចចកវេិោពត័ម៌ាន និងគមនគមនឲ៍្យមាន
លកខ ៈេំម្នើរ មានគុ ភាពខពស់ រសរាមសឋងោ់រអនឋរជាតិ មាននថ្លសមរមយ និងមានម្សវារគរ
ដ ឋ រម់្ៅេូទាងំររម្េស ប្ដលររជាជនេូម្ៅអាចម្ររើរបាស់ និងេេួលបានផលររម្យជនរ៍គរ់ៗ ោប ពី
ម្សវាកមមម្នុះ។  

 - រនឋម្លើកេឹកចតិថវនិិម្យគឯកជន ម្ធ្វើេំម្នើររម្ចចកវេិោពត័ម៌ាន និងគមនគមន ៍ ជំរញុក្លរររកួតររប្ជង
ម្ោយយុតថិធ្មក៌បុងេីផារម្សវានររស ីយ ៍និងេូរគមនគមន ៍ម្ោយប្ផអកម្លើចារ ់និងលិខិតរេោឌ នន
ន េរស់ាក តក់្លរម្ធ្វើអាជីវកមមផ្ទឋ ចម់ុខកបុងវស័ិយនររស ីយ ៍ និងវស័ិយរម្ចចកវេិោពត័ម៌ាន និងគមនគម
ន ៍ម្ោយចាតេុ់កវស័ិយទាងំពីរជាេំនិញ និងម្សវាសាធារ ៈផង និងជារេពយសមផតថសិាធារ ៈផង។  

 - រនឋពរងីកក្លរកសាងម្ហោឌ រចនសមពន័នឆអងឹខបង រណ្តឋ ញប្ខសក្លរអុរេិចររករម្ោយសុវតទិភាព និងម្ជឿ
េុកចិតថឲ្យបានដល់រគរម់្ខតថ ម្ដើមផពីរងីកវសិាលភាព នងិរកាចីរភាពននម្សវារម្ចចកវេិោពត័ម៌ាន នងិគម
នគមន។៍  

 -  រនឋអភវិឌណនរ៍រពន័នរដឌបាលរគររ់គងម្អឡិចរតនូិច ទាងំថាប កជ់ាតិ នងិថាប កម់្រក្លមជាតិ រពមទាងំជំរញុក្លរ
រ ឋុ ុះរណ្តឋ លមង្រ្នឋរីាជក្លរ សិសស និសសតិម្លើវស័ិយរម្ចចកវេិោពត័ម៌ាន និងគមនគមន ៍ រម្ងកើនវសិាល
ភាព និងគុ ភាពននរណ្តឋ ញផសពវផាយ ទាងំក្លរផាយកបុងររម្េស និងម្រៅររម្េស។  

២១. ការអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្ 

 - រនឋខិតខំម្ធ្វើឲ្យក្លនប់្តររម្សើរម្ឡើង នូវររពន័នម្ហោឌ រចនសមពន័នជនរេ ាមរយៈក្លររនឋកសាងផលូវជនរេ
ក្លរម្រៀរចំឲ្យមានដំម្ ើ រក្លរននររពន័នរគររ់គង និងប្ថ្ទាផំលូវជនរេ ម្ោយមានក្លរចូលរមួររស់សហ  
គមនម៍ូលោឌ ន ជាមយួរដឌបាលថាប កម់្រក្លមជាតិរគរលំ់ោរថ់ាប ក ់ ជាពិម្សសក្លរប្កលមអផលូវជនរេជា
ជំហានៗ ពផីលូវរក្លលរកួសរកហម មកជាផលូវរក្លលម្ៅស ូ ឬផលូវម្រតុង។  

 -  រនឋខិតខំសម្រមចម្ោលម្ៅឆ្ប ២ំ០១៨ ម្ដើមផឲី្យររជាជនម្ៅជនរេចំនួន៦០% បានេេួលម្សវាផគតផ់គង់
េឹកសាអ ត ម្ហើយម្ៅឆ្ប ២ំ០២៥ ររជាជនរគររ់រូប្ដលរស់ម្ៅកបុងសហគមនជ៍នរេ រតូវមានម្សវាផគតផ់គង់
េឹកសាអ ត និងអនមយ័រគររ់ោន ់រពមទាងំរស់ម្ៅកបុងររសិាទ នប្ដលមានអនមយ័ររករម្ោយចីរភាព។  

 -  រនឋអភវិឌណនម៍្សដឌកិចចជនរេ ម្ដើមផបី្កលមអ ម្លើកកមពស់ជីវភាពររជាជនម្ៅជនរេ និងក្លតរ់នទយក្លរម្ធ្វើ
ចំណ្តករសុកប្សវងរកក្លរករ ាមរយៈក្លរជំរញុវស័ិយឥ ទានជនរេ ម្ដើមផផីឋល់ម្សវារបាកក់មចបី្ដល
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មានអរាក្លររបាកស់មរមយជូនររជាជនម្ៅជនរេ ក្លររម្ងកើតកមមវធិ្រី ឋុ ុះរណ្តឋ លជនំញមូលោឌ ន ក្លរ
ជំរញុក្លរអភវិឌណនសិ៍រផកមម សហរោស និងមុខជំនញខាប តរគួសារ ខាប តតូច និងមធ្យម ម្ោយយកចិតថ
េុកោកផ់ឋល់រម្ចចកម្េសជំនញ និងក្លរយល់ដឹងអពំីក្លររម្ងកើតមុខរររ រពមទាងំក្លរខិតខំពរងកីេីផារ
សរមារផ់លិតផលជនរេ។  

 -  រនថអភវិឌណនត៍ំរនប់្ដលមានជនជាតិម្ដើមភាគតិចរស់ម្ៅ ឲ្យមានក្លររកីចម្រមើនខាងម្សដឌកិចច សងគមកិចច 
និងវរផធ្ម ៌ធានសិេនិម្ពញម្លញររស់រងរអូនជនជាតិម្ដើមភាគតិច កបុងក្លរចូលរមួម្ធ្វើម្សចកឋីសំម្រចនន 
ម្ដើមផកីសាងម្ោលនម្យបាយជាតិ ធានសិេនិេេួលបាននូវក្លរក្លរពារម្ោយចារ ់ និងវធិានក្លរសងគម
នន ប្ដលម្ឆលើយតរម្ៅនឹងតរមូវក្លរចាបំាចសំ់រារក់្លររស់ម្ៅររករម្ោយភាពនថ្លថ្បូរ រពមទាងំក្លរម្ោរព
ចំម្ពាុះេំម្នៀមេមាល រ ់ររនព ីលអ និងភាសាររស់រងរអូនជនជាតិ។  

២២. ពាណិជជកមម 

 -  រនឋជំរញុក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយពា ិជជកមម ាមរយៈក្លរម្ធ្វើពិពិធ្កមមេផីារនមំ្ចញ នងិក្លររម្ងកើនម្លផឿន 
សមាហរ កមមម្ៅកបុងរករខ ឍ ពា ិជជកមមម្សរសំីខាន់ៗ កបុងតរំន ់ និងពិភពម្លាក ជាពិម្សសរណ្តឋ
ររម្េសកបុងសមាគមអាសា ន រសរាមេិសម្ៅម្ធ្វើឲ្យសំម្រចសហគមនអ៍ាសា នឆ្ប ២ំ០១៥ នងិរណ្តឋ
ររម្េសជាសមាជិកននអងគក្លរពា ិជជកមមពិភពម្លាក។ ឆលងាមក្លរអនុវតថនេ៍ិសម្ៅម្នុះ កមពុជានងឹ
េេួលបានអតទររម្យជនសំ៍រារក់្លរជំរញុកំម្ ើ នម្សដឌកចិច និងផឋល់ឱ្ក្លសដល់កមពុជា កបុងក្លររមួចំប្ ក
កសាងម្ោលនម្យបាយម្សដឌកិចចតរំន ់ និងពិភពម្លាក ម្ដើមផឲី្យក្លរម្ធ្វើពា ិជជកមមកបុងតំរន ់ និងពិភព
ម្លាក មានលកខ ៈយុតថធិ្ម ៌សមធ្ម ៌និងតមាល ភាព។  

 -  រនឋពរងីកេំនកេ់នំងពា ិជជកមមអនឋរជាតិ ម្ដើមផផីារភាជ រេី់ផារកបុងររម្េស ជាមយួនឹងេផីារម្រៅ
ររម្េស ម្លើកកមពស់ក្លរអភវិឌណនស៍មតទភាពផលិត និងផគតផ់គង ់ជំរញុក្លរវនិិម្យគ និងក្លរនមំ្ចញេំនិញ  
ម្ោយម្ផ្ទឋ តម្លើក្លររម្ងកើនគុ ភាពផលិតផលកបុងរសុក រពមទាងំក្លររម្ងកើតរប្នទមមខុរររ និងមខុេំនិញ
ថ្មីៗសំរារន់នម្ចញសំម្ៅរកាលំនឹងននជញ្ជ ីងពា ិជជកមម រម្ញ្ច ៀសវរិតថិេីផារ ម្ោុះរសាយក្លរករ និង
រម្ងកើនច ូំលររស់ររជាជន។  

 -  ម្ផ្ទឋ តក្លរយកចិតថេុកោកជ់ាររចា ំម្លើក្លររកាសទិរភាពនថ្លេំនិញម្ៅម្លើេីផារ រនឋម្ធ្វើកចិចអនឋរាគមនម៍្លើេី
ផារ ពិម្សសចំម្ពាុះរណ្តឋ មខុេំនិញជាយុេនសាង្រ្សឋ ដូចជា រសូវ អងករ ម្ររងឥនននៈ អគគិសនី េកឹ និង
រណ្តឋ មុខេំនិញម្ផសងៗម្េៀត ប្ដលរតូវក្លរម្ររើរបាស់ចាបំាចសំ់រារជ់ីវភាពររចានំថ្ងររស់ររជាជន ម្ោយ
ចាតវ់ធិានក្លររាងំខធរប់ាតុភាពសឋុកេំនិញលកត់ម្មលើងនថ្ល ឬក្លរលករ់ំម្បា៉ា ងនថ្ល ប្ដលនឲំ្យរ៉ាុះពាល់ដល់
ជីវភាពរស់ម្ៅររស់ររជាជន។  

 -  រងកលកខ ៈកយរសួលឲ្យផលិតផល និងេំនិញម្ធ្វើចរាចរបានម្ោយម្សរមី្ៅរគរេី់កប្នលង ម្ោយឈរ
ម្លើម្ោលក្លរ ៍ររកួតររប្ជងម្ោយម្សមើភាព ាមនថ្លេផីារ ពិម្សសយកចិតថេុកោកក់្លរពារនថ្លេំនិញ  
កសិផលររស់ររជាកសិករ និងជំនុះបាតុភាពប្ដលនឲំ្យកកសធុះេនិំញកសិផល ក្លររម្នទ ករកអ រន់ថ្ល    
កសិផល និងក្លររាងំសធុះក្លរដឹងជញ្ជូ ន។  

 - ខិតខំរកាេីផារប្ដលមានរសារ ់ និងរនឋចរចាម្រើករចកេីផារជាមយួររម្េសជានដគូពា ិជជកមមនន 
ម្ដើមផជីំរញុឲ្យេំនិញ និងម្សវាររស់កមពុជាដម្ ឋើ មបានេផីារក្លនប់្តេូលំេូលាយប្ថ្មម្េៀត។  
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 - រនឋចូលរមួយ៉ា ងសកមម ជាមយួរណ្តឋ ររម្េសននសមាគមអាសា ន កបុងក្លររម្ងកើតតរំនព់ា ិជជកមមម្សរ ី
ជាមយួរណ្តឋ ររម្េសធ្ំៗ  កបុងពិភពម្លាក ម្ដើមផពីរងកីេផីារឲ្យបានជាអតិររមា។  

 -  ខិតខំពរងងឹ និងពរងីកលកខ ៈសមផតថិនន សំម្ៅពរងឹងសមតទភាពររកួតររប្ជងររស់កមពុជា ម្ៅកបុងេី
ផារម្រៅររម្េស។  

 -  ក្លរពារ និងម្លើកតម្មកើងកមមសិេនិរញ្ជដ ប្ដលជាររម្ភេកមមសិេនិ ឬរេពយសមផតថិមយួដម៏ានតនមលដូចជា៖ តនមល
រេពយសមផតថិខាងរញ្ជដ ប្ដលទាកេ់ងម្ៅនឹងសាប នដតកកកមម ក្លររកម្ឃើញថ្មីននវេិោសាង្រ្សឋ ក្លរអភវិឌណនរ៍
ម្ចចកវេិោ គំនូសឧសាហកមម មា៉ា ក និងពា ិជជកមមជាម្ដើម។ 

 - រនឋម្លើកសធួយផលិតផលសមាគ ល់ភូមសិាង្រ្សឋ ផលិតផលប្ដលរកា ញនូវមរតកវរផធ្ម ៌ ររនព ីប្ដលជា
សាប នដររស់ផលិតករប្ខមរ។  

 -  ពរងឹងក្លរអនុវតថនច៍ារ ់សឋីពកី្លររគររ់គងគុ ភាព សុវតទិភាពម្លើផលិតផលេនិំញ នងិម្សវា េរស់ាក ត់
សកមមភាពររកតួររប្ជងមនិម្សាម ុះរតង ់ រាងំសាក តក់្លរផលិត និងក្លរប្ចកចាយផលិតផលប្កលងក្លល យ និង
ផលិតផលោម នគុ ភាព ឬខូចគុ ភាព ម្ដើមផកី្លរពារផលររម្យជនរ៍រស់ធុ្រជន វនិិម្យគិន ម្លើកេឹក
ចិតថពា ិជជករ ផលិតករឲ្យម្ធ្វើររតិរតថិក្លរពា ិជជកមមម្ោយម្សមើភាព និងក្លរពារផលររម្យជនរ៍រស់
ររជាជន ប្ដលជាអបកម្ររើរបាស់ផលិតផលេនំិញ ឬម្សវាពិម្សសេរស់ាក តក់្លរនចូំលេំនិញម្ររើរបាស់រចួ
ប្ដលរ៉ាុះពាល់ធ្ងនធ់្ងរដល់ររសិាទ ន។  

 -  រនឋជំរញុចលន «ភូមមិយួ-ផលិតផលមយួ» ម្ោយឈរម្លើម្ោលលក្លរ ៍រីយ៉ា ង គឺជំរញុឲ្យររជាជន 
ផលិតរសរាមលកខខ ឍ ភមូសិាង្រ្សឋ នងិលកខខ ឍ េផីារកបុងររម្េស នងិម្រៅររម្េស ផលិតឲ្យបាន
ម្រចើន ផលិតមានគុ ភាពលអ លកឲ់្យោចម់្ហើយបាននថ្លខពស់ និងម្ររើរបាស់គំនិតនចបររឌិត ម្េពម្ក្លស
លយ ភាពរុិនររសររ់រស់ររជាជនាមមូលោឌ ន ប្ដលនឹងជួយ រម្ងកើតមុខររររប្នទម រមូចំប្ ករម្ងកើន
ចំ ូលម្លើកកមពស់ករមតិជីវភាពរស់ម្ៅ។  

២៣. ការអភិវឌ្ឍន៍វសិ្យ័ឯកជន និងការទកទ់ញការវនិិមោគ 

 -  រនឋទាកទ់ាញក្លរវនិិម្យគផ្ទធ ល់ពីររម្េស នងិជំរញុក្លរវនិិម្យគកបុងរសុក ជាពិម្សសាមរយៈក្លរម្លើក
កមពស់សហរោសធុ្នតូច នងិមធ្យម និងក្លរជំរញុសហរគិនភាពម្ដើមផរីម្ងកើនម្លផឿនននក្លរអភវិឌណន ៍ ម្ធ្ើវ
ពិពិធ្កមមម្សដឌកិចច និងរម្ងកើតក្លរករ។  

 -  រនឋកសាងអភបិាលកិចចសាជវីកមមលអ ប្ដលជាររក្លរចាបំាចស់រមារក់្លរររកួតររប្ជងផង សំរារភ់ាពរងឹ
មា ំនិងភាពរកីដុុះោលននវស័ិយឯកជនខលួនឯងផង រពមទាងំសំរារព់រងឹងវរផធ្មគ៌ ម្នយយភាព ចំម្ពាុះ
សងគមផង ពិម្សសកបុងក្លររំម្ពញក្លតពវកិចចពនន និងអាករ។  

 - រនឋក្លរខិតខំម្ធ្វើឲ្យររសិាទ នវនិិម្យគ និងធុ្រកិចចម្ៅកមពុជាក្លនប់្តមានភាពអំម្ណ្តយផល និងលអររម្សើរ 
រពមទាងំម្ធ្វើឲ្យកមពុជាក្លល យជាម្ោលម្ៅវនិិម្យគមយួប្ដលមានភាពក្លនប់្តទាកទ់ាញ ម្ៅកបុងតំរនប់្ដល
នឹងរម្ងកើនបាននូវភាពររកតួររប្ជង និងផលិតភាពក្លនប់្តខពស់សំរារក់មពុជា។  

 -  រនឋពរងឹងអភរិកមម្រើកចំហសំរារក់្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយឯកជន និងក្លរទាកទ់ាញវនិិម្យគ សំម្ៅពរងកី
រចកចូលម្ៅក្លនេី់ផារតំរន ់និងអនឋរជាតិ។  
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 -  ម្រៀរចំឲ្យក្លនប់្តររម្សើរម្ឡើងនូវរររវនិិម្យគឯកជន ម្ដើមផផីឋល់ក្លរម្លើកេឹកចិតថសមរសរ និងចំម្ោល
ម្ៅ ប្ដលម្ឆលើយតរម្ៅនឹងសំ ូមពរននក្លរអភវិឌណនរ៍យៈម្ពលប្វង។  

 - ធានររសិាទ នវនិិម្យគ នងិធុ្រកិចចររករម្ោយភាពអំម្ណ្តយផលសំរារេ់េួលក្លរវនិិម្យគ ទាងំកបុង
ររម្េស និងពីម្រៅររម្េស ាមរយៈក្លររនឋោកម់្ចញនូវរណ្តឋ វធិានក្លរសំខាន់ៗ  សំម្ៅម្ផ្ទក តម្លើក្លរ
ធានសទិរភាពនម្យបាយ សនឋិសុខ សណ្តឋ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ ក្លរធានសទិរភាព និងភាពគតម់តន់ន      
ររសិាទ នមា៉ា រកូម្សដឌកចិច នងិហិរញ្ដ វតទុ ក្លរសរមួលពា ិជជកមម និងក្លរសរមួលធុ្រកិចចមានជាអាេិ៍៖ ក្លរ
ក្លតរ់នទយក្លរយិធ្ិរម្តយយ ក្លរអនុវតថនយ៍នឋក្លរ «រចកម្ចញ-ចូលប្តមយួ» ក្លរលុររបំាតច់ំណ្តយម្រៅ
ផលូវក្លរជាម្ដើម។  

 -  រនឋជំរញុក្លរវនិិម្យគម្លើម្ហោឌ រចនសមពន័នររូវនថ និងក្លរអនុវតថនវ៍ធិានក្លរនន សំម្ៅក្លតរ់នទយនថ្លដឹក
ជញ្ជូ ន នងិនថ្លអគគិសនី រពមទាងំរនឋជំរញុក្លរម្រៀរចំកមមវធិ្ីរ ឋុ ុះរណ្តឋ លរម្ចចកម្េស និងវជិាជ ជីវៈប្ដល
ម្ឆលើយតរម្ៅនឹងតរមូវក្លរេីផារ។  

២៤. មទ្ស្ចរណ៍ 

 -  រនថអភវិឌណនវ៍ស័ិយម្េសចរ ៍កមពុជា ជាម្េសចរ ៍វរផធ្ម ៌ និងធ្មមជាតិររករម្ោយគុ ភាព និងចីរ
ភាពម្ោយររក្លនខ់ាជ រនូ់វេសសនៈ «ក្លរអភវិឌណនរ៍ម្រមើឲ្យក្លរអភរិកស និងក្លរអភរិកសរម្រមើក្លរអភវិឌណន»៍ 
ម្ដើមផចូីលរមួរេរេងក់ំម្ ើ នម្សដឌកិចច ម្លើកសធួយជីវភាពររស់ររជាជន និងរមួចំប្ កយ៉ា ងសំខានដ់ល់
ក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចចនរតងជានិនប ក្លររមួននពិភពម្លាក។ កបុងដំណ្តកក់្លលម្នុះ ចាបំាចរ់តូវប្តមានក្លរ
អនុវតថនេ៍នធឹមោប នូវក្លរខិតខរំម្ងកើតសមតទភាពររកួតររប្ជង និងក្លរធានចីរភាព ប្ដលម្កើតម្ចញពីក្លរ
អភវិឌណនវ៍ស័ិយម្េសចរ ៍ រពមជាមយួម្នុះ ករ៏តូវយកឲ្យបានផងនូវក្លលារនុវតថភាពថ្មីននក្លរអភវិឌណន៍
ម្េសចរ ៍កបុងតំរន ់និងពភិពម្លាក។ 

 - ខិតខំសម្រមចម្ោលម្ៅេេួលម្េសចរ ៍ ពីម្រៅររម្េសម្ៅឆ្ប ២ំ០១៥ ររមា ៤,៥លាននក ់ ឆ្ប ំ
២០១៨ ម្កើនដល់៦,១លាននក ់ រមួជាមយួម្េសចរ ៍កបុងរសុកររមា ១០,៥លាននក ់ ប្ដលអាច
រម្ងកើតក្លរករម្ោយផ្ទធ ល់ជិត៧ប្សននក។់ 

 -  រនធ រព់ីអភវិឌណន ៍អភរិកស ក្លរពារ និងប្កលមអឲ្យសម្រមចបាននូវេីកប្នលងប្ដលមានសមផតថិវរផធ្ម ៌និងធ្ន
ធានធ្មមជាតិ ប្ដលជាម្ោលម្ៅម្េសចរ ៍ររស់ជាតិ កបុងម្នុះរតូវយកចិតថេុកោកក់្លររគររ់គង និង
អភវិឌណនម៍្ោលម្ៅម្េសចរ ៍សំខាន់ៗ ររស់ជាតិ ររករម្ោយសាម រតីេេួលខុសរតូវ និងររុងររយត័ប
ខពស់ រពមទាងំខតិខំជរមុញក្លរវនិិម្យគ កបុងវស័ិយម្េសចរ ៍ និងរម្ងកើតផលិតផលម្េសចរ ៍ថ្មីៗ  
ររករម្ោយគុ ភាពប្ថ្មម្េៀត។ 

 - រនថខិតខំប្ថ្រកាឲ្យបានលអនូវរាល់គុ តនមលននសមផតថិមរតក និងធ្នធានររស់ជាតិ ម្ដើមផរីេរេងស់កមម
ភាពម្េសចរ ៍យូរអប្ងវង សំរារម់នុសសជំននម់្រក្លយៗម្េៀត។ 

 -  ម្ផ្ទថ តក្លរយកចិតថេុកោកម់្លើតនមលររស់ររជាជនមូលោឌ ន សហគមននី៍មយួៗ និងជរមញុឲ្យមានក្លរក្លរ
ប្ចករបំ្លករេពិម្សាធ្នល៍អៗ  ររករម្ោយគុ ភាពដល់ម្ភញៀវម្េសចរ ៍ និងររជាជនជាមូលោឌ ន រពម
ទាងំផថល់ម្សវាររករម្ោយគុ ភាព ម្ដើមផរីម្ងកើនករមតិននក្លរម្ពញចិតថររស់ម្ភញៀវម្េសចរ ៍ កបុងក្លរេ
សសនកមានថ និងទាកទ់ាញឲ្យមានក្លរផសពវផាយរនឋ រពមទាងំក្លរវលិរតឡរម់កេសសនជាថ្មីម្េៀត។ 
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 - រនថជំរញុឲ្យរណ្តឋ លភាគីពាកព់ន័នេេួលផលររម្យជន ៍ ពីវស័ិយម្េសចរ ៍ ររករម្ោយសមធ្ម ៌
ម្ពាលគឺ រម្ងកើនអតទររម្យជនម៍្សដឌកិចចជាអតិររមា ក្លតរ់នទយផលរ៉ាុះពាល់ជាអវជិជមានននវស័ិយ
ម្េសចរ ៍មកម្លើម្សដឌកចិច សងគម វរផធ្ម ៌ និងររសិាទ ន និងក្លតរ់នទយក្លរធ្លុុះធាល យកបុងវស័ិយម្េសចរ
 ៍ឲ្យក្លន ់ប្តតចិគឺរតឹម១៥% ម្ៅរយៈម្ពល៥ឆ្ប ខំាងមុខ។ 

 - ចូលរមួអនុវតថេិសម្ៅននក្លរអភវិឌណនន៍រតង ាមរយៈក្លររនឋជំរញុចលនររឡងររណ្តងំេីរកុងសាអ ត េី
រកុងនរតង រម ីយោឌ នសាអ ត រម ីយោឌ ននរតង និងក្លរចារយ់កេសសនទានថ្មីៗ ននភាពនរតង និង
ភាពសាអ ត ម្ោយរំផុសចលន និងសកមមភាពម្ររើរបាស់រម្ចចកវជិាជ នរតង ដូចជាក្លរម្ររើអគគិសនីពីថាម
ពលម្កើតម្ឡើងវញិ ក្លររម្ងកើនអនមយ័ ក្លរោមំ្ដើមម្ឈើជាម្ដើម។ 

 - ខិតខំរកេផីារម្េសចរ ៍ប្ដលមានរសារ ់ និងពរងងឹេីផារថ្មីៗម្េៀត ពិម្សសេផីារកបុងតំរន ់ រម្ងកើន 
ក្លរផសពវផាយម្េសចរ ៍ាមរគររ់រូភាព ជំរញុក្លរតភាជ រ ់ និងសរមួលក្លរម្ធ្វើដំម្ ើ រម្េសចរ ៍កបុង
តំរន ់រពមទាងំពរងឹងក្លរធានសនថិសុខ សុវតទិភាពដល់ម្េសចរ ៍ នងិអបកដំម្ ើ រម្ៅរគរេី់កប្នលង។ 

 - រម្ងកើនក្លរចូលរមួពីរគរភ់ាគី ប្ដលពាកព់ន័នទាងំអស់ទាងំរដឌ ឯកជន ររជាជន និងនដគូអភវិឌណនក៍បុងក្លរ
ជំរញុវស័ិយម្េសចរ ៍កមពុជា។ 

 - រនឋយកេុកោកព់រងឹង និងពរងឹករណ្តឋ លសហគមនម៍្េសចរ ៍មូលោឌ ន ម្ដើមផមី្លើកេឹកចតិថររជាជន
ឲ្យចូលរមួអភវិឌណនវ៍ស័ិយយម្េសចរ ៍ ក្លរពារររសិាទ ន ក្លរពាររធ្នធានវរផធ្ម ៌និងធ្មមជាតិ។ 

២៥. បរសិាថ ន 

 - រនឋក្លរប្ថ្រកា ក្លរពារជីវៈចរមុុះ និងររពន័នម្អកូឡូសី ក្លរម្ររើរបាស់ធ្នធានធ្មមជាតិររករម្ោយចីរភាព
ទាងំម្ៅប្ដនម្ោក ទាងំម្ៅប្ដនសមុរេ ម្ដើមផជីាររម្យជនដ៍ល់ររជាជនេូម្ៅ ទាងំម្ពលរចចុរផនប ទាងំ
ម្ពលអនគត និងម្ដើមផមី្ឆលើយតរចំម្ពាុះក្លរអភវិឌណនឧ៍សាហកមម ប្ដលរម្ញ្ចញធាតុពុលក្លនប់្តម្រចើន  
និងក្លរប្ររររួលអាក្លសធាតុជាសកល ម្ៅម្ពលរចចុរផនប រពមទាងំម្ដើមផធីានដល់ក្លរលូតលាស់នន
សងគមម្សដឌកិចច និងក្លរម្លើកកមពស់សុខមាភាពសាធារ ៈ។ 

 -  រនឋរម្ងកើនកិចចក្លរពារគុ ភាពររសិាទ ន និងអភរិកសធ្នធានធ្មមជាតិឲ្យមានចីរភាព កបុងររពន័នម្អកូឡូសី 
ាមរយៈក្លរជំរញុក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចចនរតង ម្ោយមានក្លរចូលរមួពីរគរម់ជឈោឌ ន ជាពិម្សសក្លរចូល
រមួររស់សហគមនម៍្ៅមូលោឌ ន នងិាមរយៈក្លរររងឹងសាទ រន័ នងិរករខ ័ឍ ចារប់្ដលពាកព់ន័ននឹងកចិច
ក្លរពារររសិាទ ន។ 

 - រនឋម្ធ្វើសមាហរ កមមររសិាទ ន ម្ៅកបុងប្ផនក្លរអភវិឌណនស៍ងគមម្សដឌកិចច រពមទាងំពរងឹង និងពរងឹងកចិច
សហររតិរតថិក្លរអនថរជាតិម្លើវស័ិយររសិាទ ន ទាងំកបុងរករខ ័ឍ តំរននិ់ងអនថរជាតិ។ 

 -  រនឋពរងឹងចារ ់ សឋីពីររសិាទ ន សំម្ៅប្ថ្រកាតំរនក់្លរពារធ្មមជាតិ េរស់ាក តរ់ាល់សកមមភាពរំផ្ទល ញគុ 
ភាពររសិាទ ន និងរម្ញ្ច ៀសម្រោុះមហនថរាយនន។ 

 -  យកចិតថេុកោកវ់ាយតនមលឲ្យបានហមតច់តនូ់វរ៉ាុះពាល់ររសិាទ ន កបុងក្លរអនុវតថនគ៍ំម្រាងអភវិឌណនន៍ន ម្ដើមផី
ធានក្លរម្ររើរបាស់ធ្នធានធ្មមជាតិ សរមារក់្លរអភវិឌណនស៍ងគម ម្សដឌកិចចររករម្ោយចីរភាព។ 
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 - ពរងឹងក្លររគររ់គងដីសមផទានកបុងតរំនម់្ររើរបាស់ ររករម្ោយចីរភាព សំរារគ់ំម្រាងវនិិម្យគអភវិឌណន ៍
សំម្ៅក្លរពារ េរស់ាក តក់្លររកុរានយកដីនរពននតំរនស់បូល និងតរំនអ់ភរិកស ម្ហើយមយួប្ផបកម្េៀតជួយ 
ផឋល់រម្ចចកម្េសដល់ររជាសហគមនប៍្ដលរស់ម្ៅប្កផរម្នុះ។ 

 -  ជំរញុក្លរអភវិឌណនម៍្េសចរ ៍ធ្មមជាតិ ប្ដលជួយ ដល់ក្លរប្ថ្រការរសិាទ ន នងិធ្នធានធ្មមជាតិ។ 

 - រម្ងកើនក្លររតួតពិនតិយ និងក្លតរ់នទយក្លររំពុលររសិាទ ន ប្ដលរមួមានក្លររគររ់គងសំ ល់រងឹសារធាតុ
រររកម្ោយម្រោុះថាប ក ់ក្លររតួតពិនតិយ និងរម្ងកើនគុ ភាពខយល់ ក្លររតួតពិនិតយ និងសាក តក់្លររំពុលេឹក
និងដី រពមទាងំក្លររំពុលម្សាារមម ៍ និងចកខុអារមម ៍។ 

ការអភិវឌ្ឍនវ៍ិស្យ័អប់រ ាំ ស្ខុាភិបាល ការងារ វបបធម៌ នងិស្ងគមកិចា 

 -  ម្ៅកបុងកិចចក្លរអភវិឌណវស័ិយអររ់ ំសុខាភបិាល ក្លរករ វរផធ្ម ៌និងសងគមកិចច អររ់ ំនងិកីឡារាជរោឌ ភបិា
លមានវធិានក្លរម្ោលនម្យបាយសំខាន់ៗ  ដូចតម្ៅ៖ 

អប់រ ាំ នងិកឡីា 

២៦. បនដកសាងនិងអភវិឌ្ឍធនធានមនសុ្ស 

  ម្លើរគរប់្ផបកររករម្ោយគុ ភាព និងមានគុ ធ្មល៌អររនព ប្ដលម្ឆលើយតរម្ៅនឹងសំ ូមពរននក្លរ
អភវិឌណនស៍ងគម ម្សដឌកចិចម្ដើមផកីសាងកមពុជាឲ្យក្លល យជាសងគមរកីចម្រមើន ម្ជឿនម្លឿន ប្ដលប្ផអកម្លើមូលោឌ ន
ចំម្ ុះដងឹម្លើរគរវ់ស័ិយ រមួទាងំខាងវេិោសាង្រ្សថ រម្ចចកម្េស និងចំម្ ុះម្ធ្វើម្ហើយម្ដើររសរជាមយួនឹងក្លររកី
ចម្រមើនននរណ្តឋ លររម្េសម្នកបុងតំរនន់ិងពិភពម្លាក។ 

 - រនឋម្លើកកមពស់ម្ោលក្លរ ៍ «អររ់សំរមារទ់ាងំអស់ោប » ាមរយៈក្លរធាននូវលេនភាពបានម្សវាអររ់ ំ
ររករម្ោយសមធ្ម ៌ ប្ដលផឋល់ឱ្ក្លសម្សមើៗោប ដល់កុមារ និងយុវជនកមពុជាទាងំអស់បានេេួលក្លរអររ់ ំ
មូលោឌ នកបុងររពន័ន និងក្លរអររ់មំ្រៅររពន័ន។ ក្លរអនុវតថនម៍្ោលក្លរ ៌ម្នុះ រតូវផារភាជ រនឹ់ងក្លរអររ់មំន
សិក្លរម្សបហាជាតិ ក្លរអររ់អំំពីររវតថិសាង្រ្សថ ក្លរអររ់វំរផធ្ម ៌ សនថិភាព ក្លរម្ោរពសិេនិនិងម្សចកថីនថ្លថ្លូរ
ររស់មនុសស ក្លរម្ោរពម្ោលក្លរ ៍ម្សរភីាពររជាធិ្រម្តយយ និងយុតថធិ្មស៌ងគម ក្លរររឆ្ងំនឹងអំម្ពើ
ហិងា ក្លរររយុេនររឆ្ងំនឹងក្លរម្ររើរបាស់ម្រគឿងម្ញៀន និងក្លរម្រ ើងម្អើងរគររ់រូភាព។ 

 - រនឋជំរញុក្លរកសាងសាលាម្រៀនឲ្យដល់ភូម,ិក្លតរ់នទ យក្លរចំណ្តយររស់មាារិាសិសស,រម្ងកើនថ្វកិ្លរ
ចំណ្តយសរមាររ់គឹុះសាទ នសិកា,ររកយរគួរម្រងៀនឲ្យដល់រគរេី់កប្នលង,ពរងឹងអម្នថវាកសិោឌ ន,រំផុស
ចលនជាតិនិងពរងីកក្លរចូលរមួពីវស័ិយឯកជនរពមទាងំនដគួរអភវិឌណនន៏នម្ដើមផអីភវិឌណវស័ិយអររ់។ំ 

 - រនឋកសាងអនុវេិោល័យឲ្យបានរគរឃំុ់ប្ដរម្ៅមនិទានម់ានអនុវេិោល័យនិងខតិខំឲ្យមានអនុវេិោល័យ
ម្រចើនជាងមយួម្ៅកបុងឃំុធ្ំៗ ប្ដរមានសិសសម្រចើនរសរាមភូមសិាង្រ្សថ។ 

 - រម្ងកើនគុ ភាពនិងររសិេនភាពននម្សវាអររ់មំ្ៅរគរក់រមតិសិកានិងក្លររ ឋុ ុះរណ្តឋ លរម្ចចកម្េសនិង
មុខចមំ្ ញទាងំកបុងរគុឹះសាទ នរដឌទាងំរគឹុះសាទ នឯកជន ឲ្យរសរាមករមតិសឋងោ់រអនថរជាតិ នងិតរមូវ
ក្លរអភវិឌណនរ៍រស់ររម្េស ាមរយៈក្លរពរងឹងក្លរកររ ឋុ ុះរណ្តឋ ល និងវរិកឹតក្លររគួរម្រងៀន ក្លរប្កលំ
លអកមមវធិ្ីសិកា ក្លរម្ធ្វើអធ្កិ្លរកិចច និងពរងឹងសមតទភាពរគររ់គង ក្លរម្លើកេឹកចតិថរគួរម្រងៀនកបុងក្លរ
រម្ងកើនសមតទភាពរគួរម្រងៀន ក្លរពរងឹងគុ ភាពកបុងក្លរររឡងរញ្ចរក់រមតិសិកានមីយួៗ ក្លរសិកា
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ភាសាររម្េសប្ដលចាបំាច ់ក្លរប្កលមអលកខខ ័ឍ ននក្លរសិកា ក្លររម្ងកើនរណ្តត ល័យ មនធីរពិម្សាធ្ន ៍និង
ក្លររម្ងកើនក្លរផគតផ់គងស់មាភ រៈសិកាជាម្ដើម។ 

 - រនឋអភវិឌណនស៍ាទ ន និងកសាងសមតទភាពររស់មង្រ្នថអីររ់មំ្ោយរនឋក្លរកសាងចារ ់ និងលិខតិរេោឌ ន
ននប្ដលពាកព់ន័នវស័ិយអររ់ ំ ពរងឹងរចនសមពន័នក្លរករ និងរ ឋុ ុះរណ្តឋ លជំនញដល់មង្រ្នថីអររ់សំំម្ៅ
អភបិាលកិចចលអម្ៅរោរថ់ាប ក។់ 

២៧. បនដអភិវឌ្ឍវសិ្យ័កឡីា 

  រមួទាងំកីឡាជនពិក្លរទាងំម្ៅថាប កជ់ាតិ នងិថាប កម់្រក្លមជាតិឲ្យមានក្លររកីចម្រមើន រសរជាមយួនឹងក្លររកី
ចម្រមើនននវស័ិយកីឡា កបុងតំរនម់្ោយពរងឹងក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយជាតិអភវិឌណវស័ិយអររ់កំ្លយ និង
កីឡាឲ្យមានររសិេនភាពខពស់សំម្ៅ រមួចំប្ កដល់ក្លរលម្លើកកមពស់សុខភាពររជាជន ពរងឹងសាមគគីភាព និង
ម្រតៀមលកខ ៈសមផតថិឲ្យបានលអម្ដើមផចូីលរមួ និងេេួលម្រៀរចំរពឹតថិក្លរ ៍កីឡាធ្ំៗជាលកខ ៈអនថរជាតិនន
ម្ៅម្ពលខាងមុខដូចជា អាសា នម្ហគម ោម្ដើម។ 

២៨. ស្ខុាភិបាល 

 -  រនឋយកចិតថេុកោកអ់ភវិឌណនវ៍ស័ិយអររ់សុំខាភបិាល សំម្ៅម្ធ្វើឲ្យក្លនប់្តររម្សើរម្ឡើងនូវសុខភាពររជា
ជនប្ដលជាមូលោឌ នគនលឹុះមយួននក្លរអភវិឌណនធ៍្នធានមនុសស និងក្លរអភវិឌណនស៍ងគម ម្សដឌកិចច ាមរយៈ
ក្លរផឋល់ម្សវាសុខភបិាលររករម្ោយររសិេនភាព គុ ភាព សមធ្ម ៌ និងមានចីរភាពដល់ររជាជន
េូម្ៅ ពិម្សសររជាជនរកីរកកយរងម្រោុះ និងររជាជនរស់ម្ៅជនរេ។ 

 -  ក្លរខិតខំក្លតរនទយឲ្យបានជាអតិររមានូវក្លរសាល ររ់រស់មាាទារក និងកុមារ ក្លតរ់នទយក្លរឈ ឺ និង
សាល រម់្ោយសារជមងឆឺលងនឹងជមងមឺនិឆលងរុានំរ ៉ា រពមទាងំក្លរពរងឹង និងពរងឹកនូវររពន័នសុខាភបិាលឲ្យក្លនប់្ត
ររម្សើរម្ឡើង។ ម្ដើមផសីម្រមចម្ោលម្ៅម្នុះ រាជរោឌ ភបិាលរនឋម្ផ្ទថ តក្លរយកចិតថេុកោកជំ់រញុអនុវតថឲ្យ
មានររសិេនភាពខពស់ម្លើរណ្តឋ កមមវធិ្ីសំខាន់ៗ  រមួមាន៖ (១).កមមវធិ្ីសុខភាពរនឋពូជ សុខភាពមាា 
ទារកនិងកុមារ អាហារររូតទមភ នងិក្លរអររ់សុំខភាព កបុងខិតខរំម្ងកើនអរារគរដ់ ឋ រន់នក្លរផឋល់ម្លើថាប  ំ  
រកក រគរម់ុខ នងិវា៉ា កសំ់ាងដល់កុមារ រមួទាងំក្លររញ្ចូ លវា៉ា កសំ់ាងថ្មី និងក្លរេរស់ាក តម់និឲ្យម្កើតមានតម្ៅ
ម្េៀតម្ៅជមងកឺង្រ្ញ្ជ ឹល នងិជមងមឺ្តា ុសម្លើទារក (២). កមមវធិ្ិររយុេននងិជមងឆឺលង ជាពិម្សសជមងមឺ្អដស៍ 
រម្រង រគុនចាញ់ រគុនឈាម និងជមងមឺនិឆលងរុានំរ ៉ា កបុងម្នុះខិតខំលុររំបាតជ់មងរឺគុនចាញ់ឲ្យបានទាងំរសុង
ម្ៅរតឹមឆ្ប ២ំ០២៥ រពមទាងំយកចិតថេុកោកព់ោបាលអបកម្ររើរបាស់សារធាតុម្ញៀននិង (៣). កមមវធិ្ី
ពរងឹង និងពរងឹកររពន័នសុខាភបិាលម្ៅរគរថ់ាប ករ់រករម្ោយវជិាជ ជីវៈ។ 

 -  រនឋររងីកវសិាលភាពននសុខាភបិាលសារធា ៈឲ្យក្លនប់្តខិតជិតររជាជន ម្ោយរនឋពរងឹកម្ហោឌ រចន
សមពន័ថររូវន័ថននវស័ិយម្នុះ ដូចជាក្លរសងអ់ោរមនធីរម្ពេយរប្ងអក ម ឍ លសុខាភាព រ៉ាុសថិ៍សុខភាព និង
រម្ងកើតរនធររ់ងច់ាឲំ្យបានម្រចើនប្ថ្មម្េៀត ពរងឹកសកមមភាពចុុះផឋល់ម្សវាសុខភាពាមភូមឃំុិ ពរងឹងយនថ
ក្លរម្លើកប្លងក្លររងន់ថ្លម្សវាពិនិតយ និងពោបាលជមងសឺរមាររ់រជាជនរកីរក ាមរយៈក្លរពរងឹកមូលនិធ្ិ
សមធ្ម ៌ក្លររងន់ថ្លជួល ររពន័នធានរា៉ា ររ់ងសុខភាពាមសហគមន ៍នងិរររសនថិសុខសងគម។ 

 - ពរងឹងក្លរផគតផ់គងឱ់្សថ្ឲ្យបានដល់ម្ោលម្ៅ ាមរររក ំតក់បុងថ្វកិ្លររចាឆំ្ប  ំ រពមទាងំរម្ងកើនក្លរវ ិ
និម្យគម្លើឧរករ ៍ររកិ្លខ រម្ពេយ និងរម្ចចកវជិាជ េំម្នើរម្ៅមនធីររប្ងអកថាប ក់ជ់ាតិ និងម្ខតថ។ 
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 -  ពរងឹងសមតទភាពជំនញ នងិរកមសីលធ្មវ៌ជិាជ ជីវៈររស់មង្រ្នថីរុគគលិកសុខាភបិាលរគរជ់ានថ់ាប ក ់ ម្ដើមផី
ផឋល់ម្សវាជូនររជាជនររករម្ោយភាពនថ្លថ្បូរ រាកទ់ាក ់ យកចិតថេុកោក ់ និងពោបាលអបកជមងរឺគររ់រូ
ម្ោយោម នក្លរម្រ ើសម្អើង។ 

 -  រនឋពរងឹងក្លររគររ់គងវស័ិយឯកជន ម្ដើមផឈីានម្ៅដល់ក្លរលុររំបាតឱ់្សថ្ប្កលងក្លល យ ម្សវាឯកជន
ខុសចារ ់ នងិធានក្លរររករអាជីវៈកមមម្សវាឱ្សថ្ និងម្សវាសុខភាពឲ្យរររពឹតថម្ៅម្រក្លមលកខខ ឍ
ចារ។់ 

 -  រនឋម្លើកកមពស់ក្លរចូលរមួររស់សហគមន ៌ និងភាពជានដគូរវាងវស័ិយសាធារ ៈ និងវស័ិយឯកជន
ម្ដើមផរីម្ងកើនក្លរវនិិម្យគកបុងវស័ិយសុខាភបិាល ទាងំប្ផបកម្ហោឌ រចនសមពន័ន ធ្នធានមនុសស ក្លរផឋល់ម្ស
វាសុខភាព នងិក្លរកររសាវរជាវជាម្ដើម រពមទាងំរមួចំប្ កពរងងឹអនថរាគមនសុ៌ខភាពសាធារ ៈ។ 

២៩. ការងារ និង បណដុ ុះបណ្តដ លវិជាជ ជីវៈ 

-   រនឋអភវិឌណនក៍្លរករ នងិរ ឋុ ុះរណ្តឋ លវជិាជ ជីវៈ ប្ដលតរមងេិ់សម្លើក្លរម្ធ្វើឲ្យររជាជនមានក្លរករម្ធ្វើ 
មានមុខរររសមរមយ រតឹមរតវូ និងនថ្លថ្លូរ ក្លរក្លរពារសិេនិ និងផលររម្យជនរ៍សរចាររ់រស់និម្យជក 
និងកមមករ និម្យជិត រពមទាងំក្លរកសាង និងម្លើកកមពស់សមតទភាពរម្ចចកម្េស និងវជិាជ ជីវៈឲ្យរកី
ចម្រមើនរសរាមរេោឌ នអនថរជាតិ។ 

-  រនឋម្លើកកមពស់លកខខ ឍ ក្លរករឲ្យបានក្លនប់្តររម្សើរម្ឡើង ម្ោយពរងឹងក្លរអនុវតថនច៍ារ ់ សឋីពីក្លរករ
រេោឌ នគតិយុតថនន នងិអនុសញ្ជដ អនឋរជាតិខាងក្លរករ។ 

- រនឋពរងឹងក្លរអនុវតថនម៍្សរភីាពសហជីព នងិអងគក្លរវជិាជ ជីវៈ ររឆ្ងំក្លរម្រ ើសម្អើងសហជីព និងអងគក្លរវជិាជ
ជីវៈ ជំរញុក្លរកសាងចារ ់សឋីពីសហជីព នងិចារស់ឋីពកី្លររម្ងកើតតុលាក្លរករ។ 

-  ពរងឹកសុខដុមនីយកមមកបុងេនំកេ់ំនងវជិាជ ជីវៈ រវាងកមមករ និម្យជតិ និងនិម្យជក រពមទាងំពរងឹង
ររពន័នសុខភាព និងសុវតទិភាពក្លរករម្ៅាមសហរោស និងរគឹុះសាទ នននឲ្យបានលអររម្សើរ។ 

- រនឋក្លរជំរញុតំម្ឡើងរបាកឈ់បួល ក្លរផឋល់របាកឧ់រតទមភ នងិរបាកអ់តទររម្យជនន៍នដល់កមមករ និម្យ
ជិត។ 

-  ខិតខំម្ធ្វើឲ្យមានតុលយភាពរវាងតរមូវក្លរ និងក្លរផគតផ់គងម់្ៅកបុងេីផារពលកមម។ 

-  យកចិតថេុកោកេ់រស់ាក តក់្លរម្ររើរបាស់ពលកមមកុមារម្រក្លមអាយុកំ តម់្ៅាមសហរោស។ 

-  ម្រៀរចំម្ោលនម្យបាយជាតិ សឋីពីមុខរររ នងិក្លរករ រសរម្ៅនឹងក្លរវឌិណនន៍នសងគម ម្សដឌកិចច។ 

- ពរងឹងររពន័នផសពវផាយ និងយនឋក្លរម្សវារកក្លរករម្ធ្វើ រសរចារស់រមារព់លកមមកមពុជា ទាងំម្ៅកបុង
ររម្េស និងម្រៅររម្េស។ េនធឹមម្នុះ យកចិតថេុកោករ់កាតុលយភាពកមាល ងំពលកមមសរមារេី់ផារក្លរ
ករកបុងរសុក។ 

- រម្ងកើនក្លរក្លរពារពលករប្ខមរ ប្ដលរតូវបានរញ្ជូ នម្ៅម្ធ្វើក្លរម្ៅររម្េស េនធឹមនឹងក្លររគររ់គងកមាល ងំពល
ករររម្េស ប្ដលម្ធ្វើក្លរម្ៅកបុងរពុះរាជាណ្តចរកកមពុជា រសរាមចារជ់ាតិ និងម្ោលក្លរ ៍ សមាហរ
 មកមមររស់សមាគមអាសា ន។ 
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- ជំរញុក្លរអនុវតថនច៍ារ ់ សឋីពីរររសនថិសុខសងគមសរមារជ់នទាងំឡាយប្ដលសទិតម្ៅម្រក្លមចារ ់ សឋីពី
ក្លរករ កបុងម្នុះរមួមាន ក្លររនឋពរងឹង និងពរងកឹរររធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ក្លរករឲ្យបានរគរដ ឋ រេូ់
ទាងំររម្េស ក្លរោកឲ់្យដំម្ ើ រក្លរ រររធានរា៉ា ររ់ងហានិភយ័ក្លរករឲ្យបានរគរដ ឋ រេូ់ទាងំររម្េស
ក្លរោកឲ់្យដំដំម្ ើ រក្លររររម្សាធ្ននិវតថនស៍រមារក់មមករ និម្យជតិកបុងវស័ិយឯកជនឲ្យេេួលបានរររ
របាកម់្សាធ្ននិវតថនដូ៍ចមង្រ្នថរីាជក្លរប្ដរ ចារពី់ឆ្ប ២ំ០១៥។ 

-  រនឋអភវិឌណនធ៍្នធានមនុសសម្លើប្ផបករម្ចចកម្េស ឲ្យម្ឆលើយតរម្ៅនឹងសំ ូមពរននក្លរអភវិឌណនស៍ងគម
ម្សដឌកិចច ម្ោយជំរញុក្លរអររ់ ំនិងរ ឋុ ុះរណ្តឋ លរម្ចចកម្េស និងវជិាជ ជីវៈ ររករម្ោយគុ ភាពររសិេន
ភាព និងរសរាមតរមូវេីផារក្លរករ។ 

-  ពរងីករណ្តឋ លកខខ ឍ អនុម្រោុះររជាជន ជាពិម្សសរសទារយុ់វវយ័ឱ្យបានេេួលក្លររ ឋុ ុះរណ្តឋ ល
ជំនញរយៈម្ពលខលី ឬមធ្យមររករម្ោយសមធ្មា៌មរគររ់រូភាព ម្ដើមផមីានលេនភាពរម្ងកើតមខុរររ
ម្ោយខលួនឯង ឬរកក្លរករម្ធ្វើម្ៅាមម្រាងចរក សហរោស ក្លរោឌ ននន ឬម្ៅម្ធ្វើក្លរម្ោយរសរចារ់
ម្ៅម្រៅររម្េស។ 

-  ម្ផ្ទឋ តក្លរយកចិតថេុកោកម់្លើក្លរសំររសំរលួឲ្យសីុចកវ កោ់ប  រវាងវស័ិយអររ់ ំ និងវស័ិយរ ឋុ ុះរណ្តឋ ល 
រម្ចចកម្េស និងវជិាជ ជីវៈ។ 

-  ជំរញុក្លរកសាងរគឹុះសាទ នអររ់រំ ឋុ ុះរណ្តឋ លរម្ចចកម្េស និងវជិាជ ជីវៈឲ្យមានម្ៅរគរម់្ខតថ ប្ដលអាច
ផឋល់ក្លររ ឋុ ុះរណ្តឋ លម្ៅាមសហគមន ៍ រពមទាងំរមួចំប្ កដល់េិសម្ៅ «ភូមមិយួ/ផលិតផលមយួ»
។ 

-  ពរងឹកលេនភាពរម្ងកើតអម្នថវាសិកោឌ នម្ៅាមរគឹុះសាទ នអររ់ ំនិងរ ឋុ ុះរណ្តឋ លរម្ចចលម្េស និងវជិាជ ជីវៈ 
សរមារសិ់សស និសិសត សិក្លខ ក្លមប្ដលមានលំម្ៅឆ្ង យៗសាប កម់្ៅ។ 

-  ម្លើកេឹកចិតថក្លរចូលរមួននវស័ិយឯកជន និងអងគក្លរមនិប្មនរោឌ ភបិាល កបុងក្លរពរងឹកកមមវធិ្រី ឋុ ុះ
រណ្តឋ លវជិាជ ជីវៈ និងរម្ចចកម្េសសមរសរឲ្យក្លនប់្តមានវសិាលភាព   ម្ឆលើយតមម្ៅនឹងតរមូវក្លរសងគម
។ 

៣០. វបបធម៌ ជាំមនឿ សាស្នា 

-  រនឋក្លរម្លើកកមពស់ក្លរអភរិកស និងអភវិឌណនវ៍រផធ្មធ៌្មមជាតិ ម្ដើមផបី្ថ្រកាក្លរពារម្រតិកភ ឍ វរផធ្មជ៌ាតិ 
ទាងំររូិយ និងឲ្យសទិតម្សទរគងវ់ងសយូរអប្ងវង រម្ងកើតផលិតផលវរផធ្មឲ៌្យបានក្លនប់្តម្រចើន ម្ហើយចូលរមួ
សកមមភាពកបុងក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចចជាត ិ និងប្កលមអជីវភាពររជាជន រសរាមអតទនយ័វរផធ្មជ៌ាម្សដឌ
កិចច។ 

- រនឋម្ផ្ទឋ តម្លើសកមមភាពសំខាន់ៗ ជាអាេិភាព គឺក្លរប្ថ្រកា និងអភវិឌណនត៍ំរនម់្រតិកភ ឍ  ឲ្យមាននិរនថរ
ភាព ក្លរប្ថ្ទា ំ និងក្លរអភរិកសរបាសាេររុា នន ក្លរជំរញុឲ្យកមពុជាក្លល យជាមជឈម ឍ លមយួននក្លរ
ផសពវផាយសិលផៈ េសសនីភាព ក្លរផសពវផាយផលិតផលសូនររូ និងសិលផៈសិរផកមម ក្លរពរងឹក 
សកមមភាពវរផធ្មម៌្លើរគរជ់នំញ និងក្លរខិតខំពរងកីេីផារវរផធ្មឲ៌្យក្លនប់្តលូតលាស់ ទាងំកបុង
ររម្េស និងម្រៅររម្េសប្ដលនឹងជំរញុប្ថ្មម្េៀតដល់ផលិតផលវរផធ្មប៌្ខមរ។ 
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- រម្ងកើនក្លរករអររ់ ំ ពិម្សសក្លរអររ់រំសទារយុ់វជន និងកុមារឲ្យយល់ដឹងចារអ់ំពីតនមលដវ៏មិ្សសវសិាល
ននវរផធ្ម ៌ ររនព ី នងិេំម្នៀមេមាល រប់្ខមរប្ដលជាអតថសញ្ជដ  ររស់ជាតិ ម្ហើយចូលរមួប្ថ្រកា ម្លើកតំ
ម្កើង អភវិឌណនវ៍រផធ្មជ៌ាតិ នងិក្លតរ់នទយឥេនិពលវរផធ្មវ៌ជិជមានពីររម្េស។ 

-  រម្ងកើនក្លរផ្ទល ស់រថូរសកមមភាពវរផធ្មសិ៌លផៈ ជាមយួរណ្តឋ ររម្េសជាតិម្ដើមផសីនថភិាព សុខដុមនីយកមម 
និងក្លរអភវិឌណន។៍ 

-  ប្ថ្រកា និងអភវិឌណនវ៍រផធ្ម ៌ររនព ី េំម្នៀមេមាល រល់អ និងភាសាររស់រងរអូនជនជាតិម្ដើមភាគតិច។ 

- រនឋម្ោរពម្សរភីាពខាងជំម្នឿ និងសាសនម្លើកសធួយរពុះពុេនសាសនប្ដលជាសាសនររស់រដឌ ជា
ពិម្សសក្លររនឋពរងឹងពុេនិកសិកាម្ៅរគរក់រមតិ ក្លរម្បាុះផាយគមពរីដីក្ល កផួនចារន់ន និងកិចចររត ិ 
រតិថធ្មមវនិយ័ េនធឹមម្នុះ ោរំេសកមមភាពននសាសនម្ផសងៗម្េៀតកបុងសងគម។ 

-  ពរងឹងសុខដុមនីយកមម រវាងសាសនិកននរគរស់ាសន ររឆ្ងំក្លរម្រ ើសម្អើង ប្រងប្ចកកបុងចំម្ណ្តមររជា
ជន ប្ដលរណ្តថ លមកពីភាពខុសោប ខាងសាសន សំម្ៅប្ររក្លល យសក្លថ នុពលររស់សាសនទាងំអស់ 
ម្ៅជាកមាល ងំ ជំរញុក្លរអភវិឌណនស៍ងគម-ម្សដឌកិចច ពរងឹងសនថិភាព ប្ថ្រការរនព ីជាត ិ និងម្លើកកមពស់
តនមលសីលធ្ម។៌ 

- រាងំសាក តក់្លរយកសាសនម្ៅម្ធ្វើអាជីវកមម និងរងកជាវរិតិថសាសន។ 

៣១. ស្ងគមកចិា អត្ីត្យទុ្ធជន និងយវុនីត្សិ្មបទ 

-  រនថអភវិឌណនវ៍ស័ិយសងគមកិចច អតីតយុេនជន និងយុវនីតសិមផទាឲ្យក្លនប់្តមានវសិាលភាពេូលំេូលាយ 
រមួចំប្ កម្ធ្វើឲ្យ សុខុមាលភាពររស់ររជាជនមានសាទ នភាពក្លនប់្តររម្សើរម្ឡើង ម្ោយមានម្សវាសងគម
កិចចរគររ់ោនស់រមារជ់ួយ ជនរងម្រោុះ និងជនកយរងម្រោុះរគររ់រម្ភេ មានររពន័នសនថិសុខសងគមរងឹ 
មា ំនិងេូលំេូលាយសរមារធ់ានរា៉ា ររ់ងចំម្ពាុះហានិភយ័សងគមជាយថាម្ហតុ ម្ហើយម្ធ្វើឲ្យម្សវាសងគមកិចច
ក្លនប់្តម្ៅម្កៀកររជាជន រពមទាងំមានក្លរចូលរមួដស៏កមមពីររជាជន។ 

- ជំរញុក្លររម្ងកើនអនថរាគមនស៍ងគមកិចច ម្ដើមផជីួយ ររជាជនរកីរកកយរងម្រោុះ និងជួយ ជនរងម្រោុះមហនថ
រាយម្ផសងៗ ាមរយៈក្លរម្លើកមពស់សនថិសុខម្សផៀង រនថពរងឹង និងពរងឹកកមមវធិ្ីសម្ង្រ្កគ ុះរនធ នស់រមារ់
ររជាជនរកីរកកយរងម្រោុះ េរស់ាក តេុ់រគតភាព និងក្លរម្ធ្វើចំណ្តករសុកម្ោយររថុ្យររថាន។ 

- ពរងឹងកមមវធិ្ីម្ោុះរសាយរញ្ជា ជនអនថា ជំរញុក្លរររយុេនររឆ្ងំក្លរជួញដូរមនុសស និងក្លរជួយ ជនរង
ម្រោុះម្ោយអំម្ពើជួញដូរមនុសស យកចិតថេុកោកង់អភវិឌណនស៍ហគមនរ៍រជាជនរកីរកឲ្យបានេេួលក្លលា
នុវតថភាពសរមារប់្កលមអជីវភាព។ 

 -  ខិតខំរម្ងកើតររពន័នសនថិសុខសងគមឲ្យបានេូលំេូលាយ រគរដ ថ ររ់គររ់សទាររ់រជាជន និងរគរម់ជឃ
ោឌ ន ម្ធ្វើជាសបូលននសំណ្តញសុវតទិភាពសងគម និងជំរញុក្លរអនុមត័ចារ ់សថីពីរររសនថសុិខសងគមសំរារ់
ររជាជនកមពុជា។ 

- ម្លើកកមពស់ក្លរអនុវតថនក៍្លរករយុវនីតិសមផទា និងក្លរអនុវតថនក៍មមវធិ្ីយុតថិធ្មអ៌នតីជិន ាមរយៈក្លរ 
ពរងឹង និងក្លរពោបាលសាថ រនីតិសមផទាសរមារជ់ួយ ជនរងម្រោុះ ប្ដលម្ររើរបាស់សារធាតុម្ញៀនាម
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ម ឍ ល រពមជាមយួម្នុះ ម្លើកេឹកចិតថក្លរពោបាល និងសាថ រនីតិសមផទាជនរងម្រោុះប្ដលម្ររើរបាស់
រំពានសារធាតុម្ញៀនម្ៅាមសហគមន។៍ 

-  រនថអនុវតថម្ោលនម្យបាយជាតិ ចំម្ពាុះជនពិក្លរ ជំរញុកិចចក្លរពារម្លើកកមពស់សុខុមាលភាពជនពិក្លរ 
ាមអនុសញ្ជដ អងគក្លរសហររជាជាតិ សថីពីសិេិនជនពិក្លរ និងក្លរអនុវតថនច៍ារ ់សឋីពកីិចចក្លរពារម្លើកកំព
ស់សិេិនជនពិក្លរ ផថល់ម្សវាសាថ រលេនភាពពលកមម ម្ោយមនិរងន់ថ្លសរមារជ់នពិក្លររកីរក ពរងឹកម្សវា
សហគមន ៍អនុវតថម្ោលនម្យបាយឧរតទមភជនពិក្លររកីរកាមសហគមន ៍និងរម្ងកើនក្លរចូលរមួររស់ជន
ពិក្លរកបុងរគរស់កមមភាព។ 

- រនថអនុវតថម្ោលនម្យបាយជាតិសរមារម់នុសសចាស់ ម្ោយយកចិតថេុកោកជំ់រញុក្លរអនុវតថនក៍មមវធិ្ ី
អភវិឌណនម៍នុសសចាស់ាមសហគមន ៍ និងកមមវធិ្ីប្ថ្ទាមំនុសសចាស់ាមរគួសារឲ្យក្លនប់្តររម្សើរ ពរងឹង
សកមមភាពសហគមនម៍នុសសចាស់ម្ៅាមឃំុ-សកក ត ់ ម្លើកេឹកចិតថចំម្ពាុះក្លររម្ងកើតកមមវធិ្ីមនុសសធ្ម៌
នន ម្ដើមផជីួយ ដល់ជនចាស់ជរា ជំរញុក្លរម្រៀរចំ និងដមំ្ ើ រក្លរម្សវាជនចាស់ជរាម្ដើមផរី ថុ ុះរណ្តថ ល
ភាប កក់រផថល់ម្សវាប្ថ្ទាចំាស់ជរា។ 

- រនឋអនុវតថម្ោលនម្យបាយជាតិ ចំម្ពាុះអតតីយុេនជន និងអតីតមរនីថរាជក្លរសីុវលិឲ្យក្លនប់្តមានររសិេន
ភាព ាមរយៈក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយរដឌ េេួលរនធុករងរ់បាកវ់ភិាគទាន៦%ននរបាកម់្រៀវតសជួស
មង្រ្នថីរាជក្លរសីុវលិសរមាររ់េរេងម់្រឡាជាតិសនថិសុខសងគម សរមារម់ង្រ្នថីរាជក្លរសីុវលិ និងរដឌ រងរ់បាក់
វភិាគទានាមក្លរកំ តជ់សួកងកមាល ងំររោរអ់ាវធុ្សរមាររ់េរេងម់្រឡាជាតិអតតីយុេនជន។ 

- ពរងឹងម្រឡាជាតិសនថិសុខសងគមសរមារម់ង្រ្នថីរាជក្លរសីុវលិ ម្រឡាជាតិសរមារអ់តីតយុេនជន និងមូលនិ
ធ្ិជនពិក្លរ ជារគុឹះសាទ នសាធារ ៈរដឌបាល ប្ដលមានលកខ ៈហិរញ្ដ វតទុ មនិប្មនធ្នោរជារគឹុះសាទ ន
ម្សាធ្នស៍រមារផ់ថល់ម្សវាសនថិសុខសងគមផង នងិអនុវតថយុេនសាង្រ្សថជាតិននហិរញ្ដ វតទុផង។ 

- រនថអនុវតថម្ោលនម្យបាយផថល់សមផទានដីសងគមកិចច កសាងលំម្ៅោឌ នជូនកងកមាល ងំររោរអ់ាវធុ្ និង
រគួសារប្ដលមានតរមូវក្លរពិតរបាកដ រពមទាងំរម្ងកើតគំម្រាងជាម្រចើនប្ថ្មម្េៀត ម្ដើមផបី្កលមអជីវភាព
ម្យធ្ិន នងិអតតីយុេនជន។ 

- ពរងឹងភាពជានដគូជាមយួអងគក្លរមនិប្មនរោឌ ភបិាលជាតិ និងអនថរជាតិ រពមទាងំសរផុរសជនម្ដើមផពីរងឹក
សាម រតីសាមគគីធ្មម៌្ៅកបុងសងគម ម្កៀងគរររភពធ្នធានថ្វកិ្ល សមាភ រៈរម្ចចកម្េសសំរាររ់ំម្រ ើឲ្យសំ ូមពរ
ននក្លរករសងគមកិចច និងក្លរជួយ ដល់ជនរកីរកកយរងម្រោុះ។ 

៣២. ស្តស្ត ីនងិកមុារ 

-  រនថពរងឹងសាទ នភាព នងិតនួេីដសំ៏ខានរ់រស់ង្រ្សថីកបុងសងគម ម្លើកសធួយសីលធ្ម ៌ នងិតនមលររស់ង្រ្សថីប្ខមរ 
លុររំបាតរ់ាល់េសសនៈម្មើលរសាលតួនេីររស់ង្រ្សថី សំម្ៅម្ៅម្លើកកមពស់ក្លរចូលរមូររស់ង្រ្សថីឲ្យក្លន់
េូលំេូលាយ និងខាល ងំក្លល ប្ថ្មម្េៀតម្ៅកបុងក្លរកសាងក្លរពារមាតុភូម។ិ 

-  រនថម្លើកកមពស់សមធ្មម៌្យនឌរ័ ជំរញុភាពអងអ់ាចររស់ង្រ្សថីកបុងម្សដឌកិចច ម្ោយជំរញុក្លររ ឋុ ុះ 
រណ្តឋ លរំពាករ់ំរ៉ានជំនញរម្ចចកម្េស និងផឋល់ក្លលានុភាពដល់ង្រ្សថី កបុងក្លរពរងងឹមុខរររ រម្ងកើន
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ចំ ូល នងិកសាងសហរគិនភាព រម្ងកើនឱ្ក្លសម្រៀនសូរតសរមារង់្រ្សថី និងម្កមងរសី ពិម្សសម្ៅករមតិ
មធ្យមសិកាេុតិយភមូ ិនិងឧតថមសិកា។ 

-  ពរងឹងលេនភាព កបុងក្លរេេលួបានម្សវាសុខាភបិាលររករម្ោយគុ ភាពសរមារង់្រ្សថី និងរសី ជា
ពិម្សសម្ៅតំរនជ់នរេ។ 

-  ជំរញុកមមវធិ្ីអររ់សីំលធ្មស៌ងគម តនមលង្រ្សថី និងរគួសារប្ខមរ សំម្ៅពរងឹកវរផធ្មអ៌ហឹងា ក្លរកសាងរគសួារ
និងសហគមនរ៍រករម្ោយសុភមងគល។ 

-  ពរងឹងក្លរអនុវតថនច៍ារ ់សឋីពកី្លរេរស់ាក តអ់ំម្ពើហឹងាកបុងរគួសារ និងកិចចក្លរពារជនរងម្រោុះ និងចារស់ថី
ពីក្លរជួញដូរមនុសស និងក្លរម្ធ្វើអាជីវកមមផលូវម្ភេ ពិម្សសក្លរអនុវតថនប៍្ផនក្លរជាតិ សថីពីក្លរេរស់ាក តអ់ំម្ពើ
ហឹងាម្លើង្រ្សថីម្ដើមផលុីររំបាតនូ់វឥរយិរថ្អំម្ពើហឹងាម្លើង្រ្សថី។ 

- រនថរម្ងកើនសមាមារតក្លរចូលរមួររស់ង្រ្សថីឲ្យបានក្លនប់្តម្រចើនម្ឡើង កបុងសាទ រន័ជាតិរគរជ់ានថ់ាប ក ់ ម្ដើមផី
ឲ្យង្រ្សថីបានចូលក្លនប់្តសកមមកបុងក្លរម្ធ្វើម្សចកថីសម្រមចនន កដូ៏ចជាកបុងក្លរកសាងប្ផនក្លរអភវិឌណន ៍
និងអភបិាលកិចចទាងំម្ៅថាប កជ់ាតិ និងថាប កម់្រក្លមជាតិ។ 

- រនថផថល់អាេិភាពម្លើក្លរអភវិឌណនសុ៍ខុមាលភាពកុមារឲ្យក្លនប់្តររម្សើរ ម្ោយជំរញុក្លរផសពវផាយ និង
អនុវតថយ៉ា ងហមតច់តនូ់វអនុសញ្ជដ អនថរជាតិ សថីពីសិេនកុមារ ពិម្សសធានឲ្យកុមារបានេេួលពិតរបាកដនូវ
សិេនិជាមូលោឌ នទាងំរនួររស់កុមារ គឺ«សិេិនរស់រានមានជីវតិ សិេិនេេួលបានក្លរអភវិឌណន ៍ សិេិនេេួល
បានក្លរក្លរពារ និងសិេនិចូលរមួររស់កុមារ។ 

- រនថខិតខំសម្រមចនូវម្ោលម្ៅអភវិឌណនស៍ហសសវតសរររស់កមពុជា ប្ដលពាកព់ន័ននឹងកុមារ ាមរយៈក្លរ
ពរងឹងក្លរអនុវតថនន៍ម្យបាយប្ថ្ទាជំំនួសចំម្ពាុះកុមារ ក្លរប្ថ្ទាកុំមារាមរគួសារ និងសហគមន ៍ ក្លរ
រម្ងកើនក្លររគររ់គង និងគុ ននក្លរប្ថ្ទាកុំមារម្ៅាមម ឍ ល ទាងំម ឍ លរដឌ និងម ឍ លននអងគក្លរ
មនិប្មនរោឌ ភបិាល ក្លរអនុវតថនម៍ុងឹមា៉ា តនូ់វអនុសញ្ជដ អនថរជាតិ នងិចារជ់ាធ្រមានម្ដើមផរីករគួសារលអ
សរមារកុ់មារម្ៅកបុងររម្េស និងអនថរររម្េស រាងំសាក តក់្លរម្ធ្វើអាជីវកមមាមរគររ់រូភាព។ 

៣៤. យវុជន 

- រនថជំរញុក្លរអភវិឌណនយុ៍វជនឲ្យមានក្លររកីចម្រមើនរគរប់្ផបក ទាងំខាងចំម្ ុះដឹង ចំម្ ុះម្ធ្វើ សុខភាព
ក្លយសមផទាន និងមានសីលធ្មរ៌ស់ម្ៅនថ្លថ្បូរ ម្ចៀសផុតពីអំម្ពើអបាយមុខ និងអំម្ពើហឹងា ម្ហើយម្រថជាញ
ឈបុះកបុងក្លររំម្ពញរាល់ភារកិចចររស់ខលួន ាមរយៈ(១).ក្លររនថក្លរម្លើកកមពស់ក្លរអររ់ ំ និងរ ថុ ុះរណ្តថ
លមុខជំនញវជិាជ ជីវៈ ចំម្ ុះដឹងវេិោសាង្រ្សថ រម្ចចកម្េស និងកមមវធិ្រីំ ិនជីវតិដល់យុវជន ពិម្សសយុវ
ជនមនិសូវមានលេនភាព យុវជនកយរងម្រោុះ និងយុវជនពិក្លរឲ្យមានសមតទភាព និងក្លលានុវតថភាព
និងកបុងក្លររម្ងកើតមុខរររ ឬប្សវងរកក្លរករម្ធ្វើកបុងេីផារពលកមម ប្ដលកំពុងប្តមានក្លររកីចម្រមើន (២).
ក្លររម្ងកើនក្លរអររ់ ំ ក្លរប្ថ្ទា ំ និងផថល់ម្សវាសុខភាពររករម្ោយគុ ភាព និងសមធ្មដ៌ល់យុវជន 
ពរងឹងសកមមភាពសិលផៈ កឡីា ក្លរកមានថសរមារយុ់វជនសំម្ៅពរងឹងក្លយសមផទាន សុខភាព និង 
សាមគគីភាពកបុងជួរយុវជន យុវនរ ី (៣). ក្លររនថក្លរពារសនថិសុខ សុវតទិភាព និងយុតថិធ្មស៌រមារយុ់វជន
យកចិតថេុកោករ់ញ្ចូ លតំរវូក្លរររស់យុវជន ម្ៅកបុងប្ផនក្លរអភវិឌណនរ៍គរក់រមតិ ពរងងឹក្លររ ថុ ុះរណ្តថ
ល ភាពជាអបកដឹកន ំ និងជរំញុក្លរអនុវតថនជ៍ាជំហានៗនូវេិសម្ៅយុវភាវរូនីយកមម កបុងផថល់ក្លរេេួល
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ខុសរតូវម្ៅរគរលំ់ោរថ់ាប កយុ់វជន ម្ដើមផឲី្យយុវជនក្លនប់្តពរងឹកម្ៅឱ្ក្លស និងសមតទភាពររស់ខលួនកបុង
ក្លរអភវិឌណនរ៍រម្េស។ (៤). ក្លរម្លើកេឹកចិតថ ពរងងឹចលនសមរគចិ័តថររស់យុវជនចូលរមួកបុងសកមមភាព
កសាងយុតថិធ្មក៌បុងសងគម ក្លរេរស់ាក តប់ាតុភាពអសកមមាមសហគមន ៌ និងសកមមម្ផសងៗម្េៀត ម្ដើមផី
រម្រមើផលររម្យជនរ៍រជាជនម្ៅាមមូលោឌ ន កដូ៏ចផលររម្យជនស៍ាធារ ៈ (៥). ក្លរជំរញុចលន
ក្លយរេិនម្ៅាមសាលារឋមសិកា អនុវេិោល័យ និងវេិោល័យ ម្ដើមផរីមួចំប្ ករងកលកខ ៈឲ្យសមាជិ
កក្លយរេិនរគររ់រូក្លល យជាពលរដឌ ប្ដលមានក្លររកីចម្រមើនម្ពញម្លញ ទាងំក្លយសមផទា ចំម្ ុះដឹង នងិ 
រញ្ជដ សាម រតី មានក្លរេេួលខុសរតូវចំម្ពាុះខលួនឯង ចំម្ពាុះរគួសារ និងសងគម ម្ហើយចូលរមួកបុងសកមមភាព
ននប្ដលផឋល់ររម្យជនដ៍ល់សហគមន ៍ សងគមជាតិ និងអនថរជាត ិ (៦). ក្លរជំរញុចលនយុវជនក្លក
បាេរកហម ម្ដើមផពីរងឹង នងិពរងឹកសាម រតមីនុសសធ្មឲ៌្យបានេូលំេូលាយកបុងមហាជន ាមម្ោលក្លរ ៍
ររស់ក្លកបាេរកហម និងអឌណចនធរកហមអនថរជាតិ រពមទាងំចូលរមួកបុងសកមមភាពនន ដូចជាក្លរអររ់ ំ
យុវជន អររ់រំញ្ជដ សុខភាព អំពីសុវតទិភាព ចរាចរ ៍ និងក្លររកាអនមយ័ម្ៅាមមលូោឌ នជាម្ដើម។ 



 

60 
 

ទ្រមងស់្ាំនរួផតលព់និទមុលើលទ្ធផល ននការបាំមពញ/អនវុត្តនម៍ោលនមោបាយមនិមានស្ចូនា
ករចាស្ល់ាស្រ់បស្រ់ាជរដ្ឋឋ ភបិាល 
 

មវទ្ិកាមាា ស្ម់ឆ្ន ត្ 

ស្តពី ី

ការផតលព់ិនទុមលើលទ្ធផលននការបាំមពញ/អនុវត្តន៍មោលនមោបាយ 

របស្រ់ាជរដ្ឋឋ ភបិាលនីត្កិាលទ្ី៥ននរដ្ឋស្ភា (ឆ្ន ាំទ្ី២) 

ទ្រមងស់្ាំណួរស្រមាប់ការផតល ់

សូមម្ធ្វើក្លរវាយតនមលម្ោយោកពិ់នធុពីម្លខ១ ដល់៥ ម្លើច ុំចនមីយួៗ 

១= មនិម្ពញចតិថទាល់ប្តម្សាុះ ឬម្ពញចិតថតិចតចួ (០-២០%) ២= ម្ពញចិតថខលុះ (២១%-៤០%), 

៣= ម្ពញចិតថមធ្យម ឬម្ពញចិតថពាកក់ណ្តថ ល (៤១%-៦០%) ៤= ម្ពញចិតថម្រចើន (៦១%-៨០%), 

៥= ម្ពញចិតថម្សធើរប្តទាងំរសុង ឬម្ពញចិតថទាងំរសុង (៨១%-១០០%) 

ករមងស្ាំណួរផតលព់ិនទុមលើអនុវត្តន ៍

កមមវធិីនមោបាយរបស្រ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាលអាណត្តិទ្ី៥ 

មិនមានស្ចូនាករចាស្ល់ាស្ ់និងមោលនមោបាយស្មងេបរមួ 

វស័ិយ៖ ក្លរពារជាតិ សនថសុិខ នងិសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ 
១ ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រោឌ ភបិាល ម្លើក្លរពរងឹងកិចចក្លរពារអធ្ិរម្ត

យយជាតិ និងក្លរចាត់ប្ចងកងកំលំាងររោរអ់ាវុធ្កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ពរងឹងកិចចក្លរពាអធ្ិរម្តយយជាតិ ននរពុះរាជាណ្តចរកកមពុជាម្លើប្ដនដីម្ោក ប្ដនម្ក្លុះ នផធកបុងសមុរេ តំរន់ត
ភាជ រ,់ តំរនម់្សដឌកិចចផ្ទថ ចម់ុខ, ខពងរ់ារបាតសមុរេ និងប្ដនអាក្លស។ 

២. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយ រកាសនថិសុខជាតិ និងសងគម និងក្លរម្ោុះរសាយរញ្ជា
អម្នថ ររម្វសន៍ខុសចាររ់រស់រោឌ ភបិាលកបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ក្លរពារសនថិសុខជាតិ ររឆ្ងំោចខ់ាត រាល់អំម្ពើប្ដលនមំ្ៅដល់ក្លររងកអសទិរភាពនម្យបាយ ក្លររងកជម្មាល ុះ
ររោរអ់ាវុធ្ជាតិ ឬជាមយួររម្េសជិតខាង និងមនិអនុញ្ជដ តឲ្យម្ររើរបាស់េឹកដីកមពុជា ម្ដើមផរីរឆ្ងំនឹងររម្េស
ជិតខាង រកក រោច់ខាតមនិឲ្យម្កើតមានក្លរគំរាម រំផលិចរំផ្ទល ញរេពយសមផតថិអាយុជីវតិ ឬមហនថរាយប្ដលរងក
ម្ឡើងម្ោយអំម្ពើម្ភរវកមម។ 

វស័ិយ៖ ក្លរពរងងឹរដឌបាលសាធារ ៈ វមិជឈក្លរ នងិវសិហមជឈក្លរ ក្លររពងឹប្ផបកចារ ់នងិររពន័នយុតថធិ្ម ៌នងិក្លរររឆ្ងំ
អមំ្ពើពុករលួយ 
៣. ម្តើអបកម្ពញចិតថម្លើក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយប្កេរមង់រដឌបាលសាធារ ៈ ឬម្សវាកមមរដឌបាលសា
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ធារ ៈររស់រោឌ ភបិាលកមពុជាកបុងកំរតិណ្តមយួ? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%    ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ម្លើកកមពស់វរផធ្ម៌សាធារ ៈ ឆនធៈមាច ស់ក្លរ ភកថីភាព និងមនសិក្លរវជិាជ ជីវៈររស់មង្រ្នថីរាជក្លរ ម្ដើមផបី្ររក្លល យ
រដឌបាលសាធារ ៈ ម្ៅជាអបកផថល់ម្សវាសាធារ ៈដម៏ានររសិេនភាព និងប្ដលរម្រមើររជាជនបានក្លនប់្តលអ
ររម្សើរម្ឡើង។ 

៤. ម្តើអបកម្ពញចិតថ ក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា ម្លើកំប្ េរមងវ់មិជឈក្លរ វ ិ
សហមជឈក្លរម្ៅថាប ក់ម្រក្លមជាតិកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ពរងឹងរដឌបាលថាប ក់ម្រក្លមជាតិរគរថ់ាប ក ់ រគរ់សាទ រន័ និងររព័ននរគររ់គង រនថអភវិឌណនធ៍្នធានមនុសស ក្លរម្ផធរ
មុខករ និងធ្នធាន រពមទាងំររពន័នថ្វកិ្ល ហិរញ្ដ វតទុ និងរេពយសមផតថិ។ 

៥. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា ម្លើក្លរប្កេរមងច់ារ ់ និង
ររពន័នយុតថិធ្ម ៌កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%      ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ជរមុញក្លរម្រៀរចំរករខ័ ឍ ចារឲ់្យមានររសិេនភាព និងក្លនប់្តេេួលបានក្លរម្ជឿេុកចិតថ រពមទាងំពរងឹង
សមតទភាពមនិលម្មអៀងននសាទ រ័នតុលាក្លរ ប្ដលជាកក្លថ ដសំ៏ខានន់នដំម្ ើ រក្លរពរងឹងនីតិរដឌ ក្លរប្រងប្ចក
អំណ្តចោចព់ីោប  ក្លរម្ោរពសិេនិរុគគល និងក្លរធានភាពយុតថិធ្ម៌សរមារ់ររជាពលរដឌេូម្ៅ។ 

៦. ម្តើអបកម្ពញចិតថម្លើរំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា ម្លើក្លរររយុេនររឆ្ងំនឹងអំម្ពើ
ពុករលួយ កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%       ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ពរងឹង និងក្លររម្ងកើនររសិេនភាពននក្លរអនុវតថវធិានក្លរម្លើកសធួយទាងំ៣គឺៈ ក្លរអររ់មំ្ដើមផឲី្យមាប ក់ៗ  ទាងំអបក
ម្ដើមចម និងអបកេេួលផលមនិរររពឹតថអំម្ពើពុករលួយ ក្លររកក េរស់ាក តម់្ដើមផមីាប ក់ៗ មនិអាចរររពឹតថអំម្ពើពុក
រលួយនិងក្លររង្រ្កក ររេម្លមើលរញ្ជូ នម្ៅតុលាក្លរម្ដើមផឲី្យមាប ក់ៗមនិហា នរររពឹតថអំម្ពើពុករលួយ។ 

វស័ិយ៖ ក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកចិច 
៧. ម្តើអបកម្ពញចិតថនឹងក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលកមពុជា ម្លើក្លររនថរកាសទិរភាពមា៉ា

រកូម្សដឌកិចច និងកមំ្ ើ នម្សដឌកិចចខពស់ររករម្ោយចីរភាពកបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០%     ៤. ៦១%-៨០%     ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនថអនុវតថម្ោលនម្យបាយមា៉ា រកូម្សដឌកិចច និងម្ោលនម្យបាយហិរញ្ដ វតទុសាធារ ៈសមរសរ គួរផសនំឹង
ម្ោលនម្យបាយរូរិយវតទុដ៏ររយត័បររប្យងររករម្ោយររសិេនភាព និងរនថក្លរខិតខំម្ធ្វើពិពិធ្កមមមូលោឌ ន
កំម្ ើ នម្សដឌកិចច ម្ោយឈរម្លើមូលោឌ នភាពររកួតររប្ជងននម្សដឌកិចចកមពុជា និងក្លរផារភាជ រម់្សដឌកិចចកមពុជា 
ជាមយួរណ្តថ ផលិតផលកបុងតំរន។់ 

៨. ម្តើអបកម្ពញចិតថកបុងកំរតិណ្ត ចំម្ពាុះក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល ម្លើក្លរររមូល
ថ្វកិ្លជាតិ និងផថល់អាេិភាពចំណ្តយម្លើវស័ិយម្សដឌកិចច សងគមកិចច ម្ហោឌ រចនសមពន័ន ក្លររម្ងកើនសមតទភាព 
និងក្លរម្លើកកមពស់ជីវភាពររស់មង្រ្នថី រាជក្លរ និងកងកមាល ងំររោរអ់ាវុធ្?  
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១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%    ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនថខិតខំជរមុញក្លរររមូលថ្វកិ្លជាតិ ទាងំច ូំលសារម្ពើពនន និងមនិប្មនសារម្ពើពននឲ្យមានកំម្ ើ នជាម្រៀង
រាល់ឆ្ប ។ំ េនធឹមម្នុះ ក្លររគររ់គងក្លរររមូលចំ ូល និងក្លរចាតប់្ចងចំណ្តយរតូវម្ផ្ទថ តក្លរយកចិតថេុកោកម់្លើ
ររសិេនភាព តមាល ភាព និងគ ម្នយយភាព គួរផសជំាមយួនឹងក្លររនថយកចិតថេុកោកខ់ពស់ជានិចចកបុងក្លររគរ់
រគងរំ ុលសាធារ ៈ ឲ្យសទិតកបុងលេនភាពរេរេងន់នម្សដឌកិចចជាតិ។ 

៩. ម្តើអបកម្ពញចិតថកបុងកំរតិណ្ត ចំម្ពាុះក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល ម្លើក្លរអភវិឌណន ៍
វស័ិយហិរញ្ដ វតទុ ម្ោយរកាសទិរភាពរបាក់ម្រៀល និងជរមុញក្លរម្ររើរបាស់របាក់ម្រៀលម្លើមូលោឌ នសទិរភាពតនមល
របាកម់្រៀល និងក្លត់រនទយក្លរម្ររើរបាស់របាក់ដុលាល រ? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
កសាងររពន័នហិរញ្ដ វតទុមយួចំនួនដរ៏ងឹមា ំ មានក្លររគរ់រគង និងក្លររតួតពិនិតយសមរសរ មានលកខ ៈររកួត
ររប្ជង និងសមាហរ កមម រពមទាងំមានតមាល ភាព និងររសិេនភាព ជាពិម្សសប្ផអកម្លើម្ោលក្លរ ៍េីផារ 
ប្ដលរម្រមើឲ្យក្លរម្កៀងគរ និងប្រងប្ចកធ្នធានររករម្ោយររសិេនភាព។ 

១០. ម្តើអបកម្ពញចិតថ ក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយសហររតថិក្លរអភវិឌណន ៍ រវាងរាជរោឌ ភបិាលកមពុជា និង    
វស័ិយឯកជន សងគមសីុវលិ ឬអងគក្លរអនថរជាតិកបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០%     ៤. ៦១%-៨០%      ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ពរងឹង និងពរងីកសហររតិរតថិក្លរជាមយួអងគក្លរមនិប្មនរោឌ ភបិាល និងសមាគមនន ប្ដលរតូវបានរម្ងកើត
ម្ឡើងម្ោយរសរចារ ់ ម្ហើយម្ធ្វើររតិរតថិក្លរម្ោយឈរម្លើម្ោលក្លរ ៍អភបិាលកិចចលអ និងនីតិរដឌម្ដើមផចូីល
រមួកបុងដំម្ ើ រក្លរអភវិឌណន៍សងគម-ម្សដឌកិចច ក្លរម្លើកកមពស់លេនិររជាធ្ិម្តយយ និងក្លរម្ោរពសិេនិមនុសស រពម
ទាងំចូលរមួាមោនក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយផងប្ដរ។ 

១១. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថន ៍ ម្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល ម្លើក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមម កបុង
កំរតិណ្ត?  
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%       ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនថអភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមមឲ្យក្លល យជាប្ផបកនមំុខមយួ ប្ដលមានម្ររៀរខាល ងំពិតរបាកដ ម្ដើមផមី្ធ្វើជាមូលោឌ នដ៏
រងឹមានំនកំម្ ើ នម្សដឌកិចចររករម្ោយចីរភាព ធានសនថិសុខម្សផៀង រម្ងកើនក្លរករ និងរបាក់ចំ ូលសរមារ់
ររជាជន ពិម្សសររជាជនម្ៅជនរេ ម្ហើយរមួចំប្ កដល់ក្លរក្លរពារររសិាទ ន និងធ្នធានធ្មមជាតិររករ
ម្ោយចីរភាព។ 

១២. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល ម្លើកំប្ េរមងដ់ីធ្លី និងក្លរម្ោុះ
រសាយរញ្ជា ដីធ្លី កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនថអនុវតថក្លរប្កេរមងដ់ីធ្លី ប្ដលម្ផ្ទថ តម្លើក្លរកររដឌបាលដីធ្លី ក្លរម្រៀរចំប្ដនដី និងនគរូរនីយកមម ក្លរប្រងប្ចក
ដីធ្លី និងក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយសំ ង ់ ម្ដើមផកី្លរពារសិេនិម្លើដីធ្លីររស់ររជាជន រពមទាងំក្លររគររ់គងក្លរម្ររើ
របាស់ធ្នធានធ្មមជាតិ និងដីរដឌររករម្ោយតមាល ភាព សមធ្ម៌ ចីរភាព និងររសិេនភាព។ 

១៣. ម្តើអបកម្ពញចិតថ ក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលម្លើក្លររគរ់រគង និងក្លរអភវិឌណន៍    
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វស័ិយសំ ង ់កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥ ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ជរមុញវនិិម្យគកបុងវស័ិយសំ ង ់ ក្លរកសាងចារ ់ ក្លរកំ តស់ថង់ោរសំ ង ់ និងពម្នលឿនរយៈម្ពលម្ចញ
លិខិតអនុញ្ជដ តសាងសងជូ់នររជាជន។ 

១៤. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយអភវិឌណន ៍ វស័ិយឧសាហកមម កមមនថសាល(ម្ោយមា៉ា សីុន) 
និងសិរផកមម កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%         ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនថអភវិឌណនវ៍ស័ិយឧសាហកមមកមមនថសាល សិរផកមមររករម្ោយចីរភាព ប្ដលមានលកខ ៈចរមុុះ សមផូរប្ររ 
មានក្លរេេួលខុសរតូវខាងររសិាទ ន និងសងគមខពស់ ម្ហើយពរងីកបាននូវអនថរកមមម្សដឌកិចច រវាងប្ផបកប្កនឆបកមមនថ
សាលជាមយួវស័ិយកសិកមម ពា ិជជកមម និងម្សវាកមម ម្ដើមផជីរមុញសមាហរ កមមម្សដឌកិចច ប្ខសសកវ កត់នមល 
និងភាពររកួតររប្ជងររស់កមពុជាម្ៅកបុងតំរន់ និងពិភពម្លាក។ 

១៥. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលររស់នម្យបាយរោឌ ភបិាលម្លើក្លរអភវិឌណនធ៍្នធានប្រ ៉ា ម្ររងក្លត 
និងឧសម័ន កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%         ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ម្លើកេឹកចិតថឲ្យវស័ិយឯកជនវនិិម្យគម្លើក្លរសិការសាវរជាវ និងក្លរម្ធ្វើអាជីវកមមធ្នធានទាងំម្នុះ ាមចារ់
ជាធ្រមាន ម្ោយយកចិតថេុកោកសំ់ខានម់្លើសុវតទិភាព សុខមាលភាព រពមទាងំក្លរក្លរពារររសិាទ ន និងសងគម
រនថម្រៀរចំ និងម្ធ្វើរចចុរផនបភាពរេរផញ្ដតថិ និងលិខិតរេោឌ នននប្ដលទាកេ់ងនឹងធ្នធានប្រ ៉ា ម្ររងក្លត និង
ឧសម័ន ម្ដើមផធីានក្លរអភវិឌណនធ៍្នធានម្នុះររករម្ោយររសិេនភាព និងមានក្លរេេួលខុសរតូវខពស់។ 

១៦. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយរម្ងកើនក្លរសាថ រ ក្លរសាងសង ់ និងក្លរអភវិឌណន៍ម្ហោឌ
រចនសមពន័នដឹកជញ្ជូ នផលូវម្ោក ផលូវប្ដក  ផលូវេឹក  កំពងប់្ផ និងផលូវអាក្លស កបុងកំរតិណ្ត?  
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនថរម្ងកើនក្លរសាថ រ ក្លរសាងសង ់ និងក្លរអភវិឌណន៍ម្ហោឌ រចនសមពន័នដឹកជញ្ជូ ន ររករម្ោយគុ ភាពសរមារ់
រម្រមើឲ្យក្លរដឹកជញ្ជូ នពហុរូរភាព ប្ដលតភាជ រ់រវាងរគរត់ំរន់ម្ៅេូទាងំររម្េស តភាជ រជ់ាមយួរណ្តថ ររម្េស
កបុងតំរន ់និងពិភពម្លាកម្ដើមផធីានក្លរម្ធ្វើដំម្ ើ ររគររ់ចកលាក និងក្លរផថល់ម្សវាដឹកជញ្ជូ នបានរគររ់ោនរ់គរ់
រដូវក្លលររករម្ោយផ្ទសុខភាព សណ្តថ រ់ធាប រ់ ររសិេនភាព និងមានតនមលទារ។ 

១៧. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថម៍្ោលនម្យបាយម្លើកកមពស់ក្លររគរ់រគង ប្ថ្រកា និងម្ររើរបាស់ធ្នធានេឹក 
និងក្លររកាបាននូវររពន័នម្អកូឡូសីុ កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%        ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនថម្លើកកមពស់ក្លររគររ់គង ប្ថ្រកា និងម្ររើរបាស់ធ្នធានេឹកររករម្ោយររសិេនភាព មាននិរនថរភាព និង
រកាបាននូវររពន័នម្អកូឡូសីុ ម្ដើមផផីថល់លេនភាពដល់ជនរគររូ់រកបុងក្លរម្ររើរបាស់េឹកប្ដលមានអនមយ័ សុវតទិ
ភាព និងតនមលសមរសរសរមារ់ផគតផ់គងជ់ីវភាពររចានំថ្ងបានរគរ់រោន។់ ធានក្លររគរ់រគង និងប្រងប្ចកេឹកឲ្យ
មានសមភាពសរមារក់្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយកសិកមម ឧសាហកមម ម្សវា និងសកមមភាពម្សដឌកិចចម្ផសងៗម្េៀត។ 

១៨. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថម៍្ោលនម្យបាយ ផគតផ់គងេ់ឹកសាអ ត ម្ោយរណ្តថ ញរដឌ និងឯកជនររស់រោឌ ភិ
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 បាលកមពុជា កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%        ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ជរមុញក្លរអភវិឌណន ៍ និងវចិារ កមមក្លររគរ់រគងវស័ិយផគតផ់គងេ់ឹកសាអ ត សរមារម់្ររើរបាស់កបុងជីវភាពររស់
ររជាជន និងផលិតកមម ម្សវាររករម្ោយគុ ភាព ររសិេនភាព និងនថ្លសមរមយម្ដើមផរីមួចំប្ កម្លើកកមពស់
សុខុមាលភាព ជាពិម្សសក្លត់រនទយកងវុះេឹកសាអ តម្ររើរបាស់សរមារ់ររជាជន ប្ដលរស់ម្ៅកបុងតំរនេ់ីររជុំជន
ជាយរកុង និងជនរេ។ 

១៩. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលម្លើក្លរអភវិឌណន ៍ វស័ិយថាមពល 
ម្ដើមផធីានក្លរផគតផ់គងថ់ាមពលប្ដលមានសទិរភាព ក្លរម្ជឿេុកចិតថ និងនថ្លសមរមយ កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%    ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
នថអភវិឌណវស័ិយថាមពល ម្ដើមផធីានក្លរផគតផ់គង់ថាមពលប្ដលមានសទិរភាព ក្លរម្ជឿេុកចិតថ និងនថ្លសមរមយ 
សរមាររ់ម្រមើជីវភាពរស់ម្ៅររស់ររជាជន។ 

២០. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាម្លើក្លរអភវិឌណនរ៍រពន័ននររស ីយ ៍ និង
េូរគមនគមន ៍រពមទាងំរម្ចចកវេិោពត័ម៌ាន និងគមនគមន ៍កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%  ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនឋអភវិឌណនរ៍រពន័ននររស ីយ ៍ និងេូរគមនគមន ៍ រពមទាងំរម្ចចកវេិោពត័ម៌ាន និងគមនគមនឲ៍្យមានលកខ
 ៈេំម្នើរ មានគុ ភាពខពស់រសរសឋង់ោរអនឋរជាតិ មាននថ្លសមរមយ និងមានម្សវារគរដ ឋ រម់្ៅេូទាងំ
ររម្េស ប្ដលររជាជនេូម្ៅអាចម្ររើរបាស់ និងេេួលបានផលររម្យជន៍រគរ់ៗ ោប ពីម្សវាកមមម្នុះ។ 

២១. ម្តើអបកម្ពញចិតថកំរតិណ្ត ចំម្ពាុះក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយ រនឋកសាងផលូវជនរេ ក្លរជំរុញវស័ិយ
ឥ ទាន ក្លរអភវិឌណនសិ៍រផកមម សហរោស និងមុខជំនញរគួសារខាប តតូច និងមធ្យម រពមទាងំពរងីកេីផារ
សរមារ់ផលិតផលជនរេ?  
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%     ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនឋខិតខំម្ធ្វើឲ្យក្លន់ប្តររម្សើរម្ឡើងនូវររពន័នម្ហោឌ រចនសមពន័នជនរេ ាមរយៈក្លររនឋកសាងផលូវជនរេ ក្លរ
ម្រៀរចំឲ្យមានដំម្ ើ រក្លរននររព័ននរគររ់គង និងប្ថ្ទាផំលូវជនរេ ម្ោយមានក្លរចូលរមួររស់សហគមនម៍ូលោឌ ន 
ជាមយួរដឌបាលថាប កម់្រក្លមជាតិរគរលំ់ោរថ់ាប ក់ ជាពិម្សសក្លរប្កលមអផលូវជនរេជាជំហានៗពីផលូវរក្លលរកួស
រកហម មកជាផលូវរក្លលម្ៅស ូ ឬផលូវម្រតុង។ 

២២. 
 

ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយអភវិឌណន ៍ វស័ិយពា ិជជកមម ាមរយៈក្លរម្ធ្វើក្លរម្ធ្វើឲ្យសំ
រូរប្ររេីផារនមំ្ចញ និងក្លររម្ងកើនម្លផឿនសមាហរ កមមេីផារម្សរសំីខាន់ៗ  កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%   ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនឋជំរុញក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយពា ិជជកមម ាមរយៈក្លរម្ធ្វើពិពិធ្កមមេីផារនមំ្ចញ និងក្លររម្ងកើនម្លផឿនសមាហរ
 កមម ម្ៅកបុងរករខ ឍ ពា ិជជកមមម្សរសំីខាន់ៗកបុងតំរន់ និងពិភពម្លាក ជាពិម្សសរណ្តឋ ររម្េសកបុង
សមាគមអាសា ន រសរាមេិសម្ៅម្ធ្វើឲ្យសម្រមចសហគមន៍អាសា នឆ្ប ២ំ០១៥ និងរណ្តឋ ររម្េសជាសមាជិក
ននអងគក្លរពា ិជជកមមពិភពម្លាក។ 

២៣. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល ម្លើក្លរទាកទ់ាញក្លរវនិិម្យគផ្ទធ ល់
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ពីររម្េស និងជំរុញក្លរវនិិម្យគកបុងរសុក កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនឋទាកទ់ាញក្លរវនិិម្យគផ្ទធ ល់ពីររម្េស និងជំរុញក្លរវនិិម្យគកបុងរសុក ជាពិម្សសាមរយៈក្លរម្លើកកមពស់
សហរោសធុ្នតូច និងមធ្យម និងក្លរជំរុញសហរគិនភាព ម្ដើមផរីម្ងកើនម្លផឿនននក្លរអភវិឌណន ៍ ម្ធ្ើវពិពិធ្កមម
ម្សដឌកិចច និងរម្ងកើតក្លរករ។ 

២៤. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល ម្លើក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយម្េសចរ ៍
កមពុជា ជាម្េសចរ ៍វរផធ្ម ៌និងធ្មមជាតិកបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%     ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនថអភវិឌណវស័ិយម្េសចរ ៍កមពុជាជាម្េសចរ ៍វរផធ្ម៌ និងធ្មមជាតិររករម្ោយគុ ភាព និងចីរភាពម្ោយ
ររក្លនខ់ាជ រនូ់វេសសនៈ «ក្លរអភវិឌណនរ៍ម្រមើឲ្យក្លរអភរិកស និងក្លរអភរិកសរម្រមើក្លរអភវិឌណន»៍ ម្ដើមផចូីលរមួ
រេរេងក់ំម្ ើ នម្សដឌកិចច ម្លើកសធួយជីវភាពររស់ររជាជន និងរមួចំប្ កយ៉ា ងសំខានដ់ល់ក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌ
កិចចនរតងជានិនប ក្លររមួននភភិពម្លាក។ 

២៥. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយ ក្លរប្ថ្រកា ក្លរពារជីវៈចរមុុះ និងររពន័នម្អកូឡូសីុក្លរម្ររើ
របាស់ធ្នធានធ្មមជាតិ កបុងកំរតិណ្ត?  
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនឋក្លរប្ថ្រកា ក្លរពារជីវៈចរមុុះ និងររពន័នម្អកូឡូសីុ ក្លរម្ររើរបាស់ធ្នធានធ្មមជាតិររករម្ោយចីរភាព ទាងំ
ម្ៅប្ដនម្ោក ទាងំម្ៅប្ដនសមុរេម្ដើមផជីាររម្យជនដ៍ល់ររជាជនេូម្ៅ ទាងំម្ពលរចចុរផនប ទាងំម្ពលអនគត  
និងម្ដើមផមី្ឆលើយតរចំម្ពាុះក្លរអភវិឌណនឧ៍សាហកមមប្ដលរម្ញ្ចញធាតុពុលក្លន់ប្តម្រចើន និងក្លរប្ររររួលអាក្លស
ធាតុជាសកលម្ៅម្ពលរចចុរផនប រពមទាងំម្ដើមផធីានដល់ក្លរលូតលាស់ននសងគម ម្សដឌកិចច និងក្លរម្លើកកមពស់
សុខុមាលភាពសាធារ ៈ។ 

វស័ិយ៖ ក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយអររ់ ំសុខាភបិាល ក្លរករ វរផធ្ម ៌នងិសងគមកចិច 
២៦. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយអភវិឌណន៍ធ្នធានមនុសសម្លើរគរ់ប្ផបក រមួទាងំខាងវេិោ

សាង្រ្សថ រម្ចចកម្េស និងចំម្ ុះម្ធ្វើកបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនឋកសាង និងអភវិឌណនធ៍្នធានមនុសសម្លើរគរប់្ផបកររករម្ោយគុ ភាព និងមានគុ ធ្មល៌អររនព ប្ដល
ម្ឆលើយតរម្ៅនឹងសំ ូមពរននក្លរអភវិឌណនស៍ងគម ម្សដឌកិចច ម្ដើមផកីសាងកមពុជាឲ្យក្លល យជាសងគមរកីចម្រមើន 
ម្ជឿនម្លឿន ប្ដលប្ផអកម្លើមូលោឌ នចំម្ ុះដឹងម្លើរគរវ់ស័ិយ រមួទាងំខាងវេិោសាង្រ្សថរម្ចចកម្េស និងចំម្ ុះ
ម្ធ្វើ ម្ហើយម្ដើររសរជាមយួនឹងក្លររកីចម្រមើនននរណ្តឋ ររម្េសម្ៅកបុងតំរន ់និងពិភពម្លាក។ 

២៧. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយអភវិឌណនវ៍ស័ិយកីឡា រមួទាងំកីឡាជនពិក្លរ ទាងំម្ៅថាប ក់
ជាតិនិងថាប ក់ម្រក្លមជាតិកបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ពរងឹងក្លរអនុវតថម្ោលនម្យបាយជាតិអភវិឌណនវ៍ស័ិយអរ់រកំ្លយ និងកីឡាឲ្យមានររសិេនភាពខពស់ សំម្ៅរមួ
ចំប្ កដល់ក្លរម្លើកកមពស់សុខភាពររជាជន ពរងឹងសាមគគីភាព និងម្រតៀមលកខ ៈសមផតថិឲ្យបានលអម្ដើមផី
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ចូលរមួ និងេេួលម្រៀរចំរពឹតថិក្លរ ៍កីឡាធ្ំៗជាលកខ ៈអនថរជាតិននម្ៅម្ពលខាងមុខដូចជា អាសា នម្ហគម 
ជាម្ដើម។ 

២៨. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយអភវិឌណន៍វស័ិយសុខាភបិាល ម្ោយយកចិតថេុកោក ់
ពិម្សសររជាជនរកីរកកយរងម្រោុះ និងររជាជនរស់ម្ៅជនរេកបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%        ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ផឋល់ម្សវាសុខាភបិាលររករម្ោយររសិេនភាព គុ ភាព សមធ្ម៌ និងមានចីរភាពដល់ររជាជនេូម្ៅ 
ពិម្សសររជាជនរកីរកកយរងម្រោុះ និងររជាជនរស់ម្ៅជនរេ។ 

២៩. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយអភវិឌណន៍ក្លរករ និងរ ឋុ ុះរណ្តឋ លវជិាជ ជីវៈ និងក្លរ
កសាងរគឹុះសាទ នអររ់រំ ឋុ ុះរណ្តឋ លរម្ចចកម្េស និងវជិាជ ជីវៈឲ្យមានម្ៅរគរ់ម្ខតថកបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%        ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
តរមងេ់ិសម្លើក្លរម្ធ្វើឲ្យររជាជនមានក្លរករម្ធ្វើ មានមុខរររសមរមយ រតឹមរតូវ និងនថ្លថ្លូរ ក្លរក្លរពារសិេនិ និង 
ផលររម្យជន៍រសរចារ់ររស់និម្យជក និងកមមករ និម្យជិតរពមទាងំក្លរកសាង និងម្លើកកមពស់សមតទភាព
រម្ចចកម្េស និងវជិាជ ជីវៈឲ្យរកីចម្រមើនរសរាមរេោឌ នអនថរជាតិ។ 

៣០. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយម្លើកកមពស់ក្លរអភរិកស និងអភវិឌណនវ៍រផធ្មធ៌្មមជាតិ ម្សរ ី
ភាពខាងជំម្នឿ និងសាសនកបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%    ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ប្ថ្រកាក្លរពារម្រតិកភ ឍ វរផធ្មជ៌ាតិ ទាងំរូរិយ និងឲ្យសទិតម្សទរគងវ់ងសយូរអប្ងវង រម្ងកើតផលិតផលវរផធ្មឲ៌្យ
បានក្លនប់្តម្រចើន ម្ហើយចូលរមួសកមមភាពកបុងក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចចជាតិ និងប្កលមអជីវភាពររជាជន រសរ
ាមអតទនយ័ វរផធ្ម៌ជាម្សដឌកិចច។ 

៣១.  ម្តើអបកម្ពញចិតថកបុងកំរតិណ្ត ចំម្ពាុះក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយអភវិឌណន៍វស័ិយសងគមកិចច អតីតយុេន 
និងយុវនីតិសមផទា ម្ោយយកចិតថេុកោកច់ំម្ពាុះជនពិក្លរ មនុសសចាស់ អតីតយុេនជន និងអតីតមរនីថរាជក្លរសី
វលិ? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%    ៥.៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
ម្ធ្វើឲ្យមានសុខុមាលភាពររជាជនមានសាទ នភាពក្លន់ប្តររម្សើរម្ឡើង ម្ោយមានម្សវាសងគមកិចចរគររ់ោន់ 
សរមារជ់ួយ ជនរងម្រោុះ និងជនកយរងម្រោុះរគររ់រម្ភេ មានររពន័នសនថិសុខសងគមរងឹមា ំ និងេូលំេូលាយ
សរមារ់ធានរា៉ា រ់រងចំម្ពាុះហានិភយ័សងគម។ 

៣២. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយពរងឹងសាទ នភាព និងតួនេីររស់ង្រ្សថីកបុងសងគម និងម្លើក
សធួយសីលធ្ម ៌ និងតនមលររស់ង្រ្សថីប្ខមរ និងម្ោលនម្យបាយឲ្យកុមារេេួលបានពិតរបាកដនូវសិេនិជាមូលោឌ ន
កបុងកំរតិណ្ត? 
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%   ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនថម្លើកកមពស់សមធ្មម៌្យនឌរ័ ជំរុញភាពអងអ់ាចររស់ង្រ្សថីកបុងម្សដឌកិចច ម្ោយជំរុញក្លររ ឋុ ុះរណ្តឋ លរំពាក់ 
រំរ៉ានជំនញរម្ចចកម្េស និងផឋល់ក្លលានុភាពដល់ង្រ្សថីកបុងពរងឹងមុខរររ រម្ងកើនចំ ូល និងកសាងសហរគិន 
ភាព រម្ងកើនឱ្ក្លសម្រៀនសូរតសរមារ់ង្រ្សថី និងម្កមងរសី ពិម្សសម្ៅករមតិមធ្យមសិកាេុតិយភូម ិ និងឧតថម
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សិកា។ 
ជំរុញក្លរផសពវផាយ និងអនុវតថយ៉ា ងហមតច់តនូ់វអនុសញ្ជដ អនថរជាតិ សថីពីសិេនកុមារ ពិម្សសធានឲ្យកុមារបាន
េេួលពិតរបាកដនូវសិេនិជាមូលដឌនទាងំរនួររស់កុមារ គឺ«សិេិនរស់រានមានជីវតិ សិេិនេេួលបានក្លរអភវិឌណន៍ 
សិេិនបានក្លរក្លរពារ និងសិេនិចូលរមួររស់កុមារ។ 

៣៣. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយអភវិឌណន៍យុវជន ខាងចំម្ ុះដឹង ចំម្ ុះម្ធ្វើ សុខភាព 
ក្លយសមផទាន និងមានសីលធ្មរ៌ស់ម្ៅនថ្លថ្បូរកបុងកំរតិណ្ត?  
១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%   ៥. ៨១%-១០០% 
ម្ោលនម្យបាយសម្ងខររមួ៖ 
រនថក្លរម្លើកកមពស់ក្លរអរ់រ ំនិងរ ថុ ុះរណ្តថ លមុខជំនញវជិាជ ជីវៈ រម្ងកើនក្លរអររ់ ំក្លរប្ថ្ទា ំនិងផថល់ម្សវាសុខ
ភាព រនថក្លរពារសនថិសុខ សុវតទិភាព និងយុតថិធ្មស៌រមារយុ់វជន ពរងឹងចលនសម័រគចិតថររស់យុវជនចូលរមួ
កបុងសកមមភាពកសាងយុតថិធ្មក៌បុងសងគម និងចលនក្លយរេិនម្ៅាមសាលារឋមសិកា អនុវេិោល័យ និង 
វេិោល័យ និងចលនយុវជនក្លកបាេរកហម។ 

ក្លរផថល់ពនិធុជារមួម្លើក្លររមំ្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលនតីកិ្លលេ៥ីននរដឌសភា សរមារឆ់្ប េំ2ី 
៣៤. ម្តើអបកម្ពញចិតថក្លររំម្ពញ/អនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាលនីតិក្លលេី៥ កបុងកំរតិណ្ត?  

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

ក. វស័ិយេី១៖ក្លរពារជាតិ សនថសុិខ និងសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ 

ល.រ រាជធាន/ីម្ខតថ 

ក្លរផថល់ពនិធុម្លើកេ១ី (គតិជា%) ក្លរផថល់ពនិធុម្លើកេ២ី (គតិជា%) 

1.ម
និម្
ពញ

ច ិត
ថទា
ល់
ប្ត
ម្សា

ុះ 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថត ិច

តួច
 

2.ម្
ពញ

ចតិ
ថខលុះ

 

3.ម្
ពញ

ចតិ
ថមធ្

យម
 

 ឬ
ម្ព
ញ
ច ិត

ថពា
កក់

ណ្ត
ថល

  

4.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្រច

ើន 

5.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្ស

ធ ើរប្ត
ទា
ងំរ
ស
ងុ 

 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថទា
ងំរ
ស
ងុ 

1.ម
និម្
ពញ

ច ិត
ថទា
ល់
ប្ត
ម្សា

ុះ 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថត ិច

តួច
 

2.ម្
ពញ

ចតិ
ថខលុះ

 

3.ម្
ពញ

ចតិ
ថមធ្

យម
  

ឬម្
ពញ

ចតិ
ថពា
កក់

ណ្ត
ថល

  

4.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្រច

ើន 

5.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្ស

ធ ើរប្ត
ទា
ងំរ
ស
ងុ 

 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថទា
ងំរ
ស
ងុ 

1 រនធ យមានជ័យ 0.00 11.80 41.20 35.30 11.80 0.00 14.70 41.20 41.20 2.90 

2 បាតដ់ំរង 12.90 22.60 58.10 6.50 0.00 2.10 29.80 44.70 23.40 0.00 

3 កំពងច់ាម 28.60 42.90 14.30 10.70 3.60 24.00 48.00 20.00 8.00 0.00 

4 កំពងឆ់្ប ងំ 23.80 28.60 14.30 28.60 4.80 9.10 31.80 18.20 18.20 22.70 

5 កំពងស់ពឺ 6.70 23.30 33.30 30.00 6.70 13.30 26.70 43.30 16.70 0.00 

6 កំពងធ់្ំ 0.00 20.00 48.00 16.00 16.00 0.00 28.00 56.00 8.00 8.00 

7 កំពត 0.00 46.70 43.30 10.00 0.00 3.30 46.70 40.00 10.00 0.00 

8 កណ្តថ ល 0.00 4.20 25.00 37.50 33.30 4.20 29.20 50.00 16.70 0.00 

9 រកម្ចុះ 8.00 40.00 20.00 8.00 24.00 13.00 39.10 4.30 21.70 21.70 

10 ម ឍ លគិរ ី 2.90 11.40 22.90 60.00 2.90 6.70 6.70 23.30 56.70 6.70 

11 ភបមំ្ពញ 45.45 28.75 16.35 6.20 3.25 64.60 21.10 11.10 2.65 0.55 

12 រពុះវហិារ 31.80 31.80 27.30 4.50 4.50 50.00 31.80 9.10 4.50 4.50 

13 នរពប្វង 0.00 12.50 16.70 50.00 20.80 4.20 12.50 25.00 25.00 33.30 

14 ម្ពាធ្ិ៍សាត់ 8.30 37.50 33.30 16.70 4.20 33.30 25.00 29.20 12.50 0.00 

15 រតនគិរ ី 13.30 40.00 20.00 13.30 13.30 9.70 48.40 25.80 6.50 9.70 

16 ម្សៀមរារ 8.70 21.70 21.70 26.10 21.70 7.70 15.40 34.60 30.80 11.50 

17 កំពងម់្សាម 19.20 46.20 26.90 7.70 0.00 29.60 40.70 25.90 3.70 0.00 

18 សធឹងប្រតង 0.00 20.50 53.80 25.60 0.00 3.30 13.30 56.70 16.70 10.00 

19 សាវ យម្រៀង 0.00 30.80 38.50 26.90 3.80 13.80 20.70 41.40 24.10 0.00 

20 ាប្កវ 3.80 46.20 30.80 15.40 3.80 3.80 42.30 46.20 7.70 0.00 

21 ប្ករ 6.70 30.00 46.70 13.30 3.30 6.50 41.90 48.40 3.20 0.00 

22 នរ៉ាលិន 5.40 18.90 8.10 24.30 43.20 9.10 12.10 6.10 24.20 48.50 

23 ឧតថរមានជយ័ 0.00 4.00 36.00 36.00 24.00 0.00 16.70 37.50 25.00 20.80 

24 តផូងឃមុ ំ 58.10 35.50 3.20 0.00 3.20 43.80 40.60 12.50 3.10 0.00 
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  ខ. វស័ិយេី២៖ ក្លរពរងឹងរដឌបាលសាធារ ៈ វមិជឈក្លរ និងវសិហមជឈក្លរ  ក្លរពរងឹងប្ផបក
ចារ ់និងររពន័នយុតថធិ្ម ៌និងក្លរររឆ្ងំអំពំម្ពើពុករលួយ  

ល.រ រាជធាន/ីម្ខតថ 

ក្លរផថល់ពនិធុម្លើកេ១ី (គតិជា%) ក្លរផថល់ពនិធុម្លើកេ២ី (គតិជា%) 

1.ម
និម្
ពញ

ច ិត
ថទា
ល់
ប្ត
ម្សា

ុះ 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថត ិច

តួច
 

2.ម្
ពញ

ចតិ
ថខលុះ

 

3.ម្
ពញ

ចតិ
ថមធ្

យម
  

ឬម្
ពញ

ចតិ
ថពា
កក់

ណ្ត
ថល

  

4.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្រច

ើន 

5.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្ស

ធ ើរប្ត
ទា
ងំរ
ស
ងុ 

 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថទា
ងំរ
ស
ងុ 

1.ម
និម្
ពញ

ច ិត
ថទា
ល់
ប្ត
ម្សា

ុះ 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថត ិច

តួច
 

2.ម្
ពញ

ចតិ
ថខលុះ

 

3.ម្
ពញ

ចតិ
ថមធ្

យម
  

ឬម្
ពញ

ចតិ
ថពា
កក់

ណ្ត
ថល

  

4.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្រច

ើន 

5.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្ស

ធ ើរប្ត
ទា
ងំរ
ស
ងុ 

 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថទា
ងំរ
ស
ងុ 

1 រនធ យមានជយ័ 0.00 20.60 35.30 32.40 11.80 2.90 8.80 52.90 29.40 5.90 

2 បាតដ់រំង 6.50 16.10 54.80 19.40 3.20 6.40 17.00 40.40 36.20 0.00 

3 កំពងច់ាម 25.00 53.60 10.70 7.10 3.60 32.00 40.00 20.00 4.00 4.00 

4 កំពងឆ់្ប ងំ 4.80 52.40 19.00 23.80 0.00 9.10 31.80 31.80 27.30 0.00 

5 កំពងស់ពឺ 0.00 46.70 20.00 30.00 3.30 23.30 46.70 13.30 16.70 0.00 

6 កំពងធ់្ ំ 0.00 20.00 36.00 36.00 8.00 0.00 24.00 68.00 4.00 4.00 

7 កំពត 10.00 50.00 30.00 10.00 0.00 10.00 26.70 56.70 6.70 0.00 

8 កណ្តថ ល 0.00 8.30 45.80 37.50 8.30 0.00 41.70 45.80 12.50 0.00 

9 រកម្ចុះ 12.00 28.00 24.00 20.00 16.00 17.40 26.10 21.70 21.70 
13.0

0 

10 ម ឍ លគរិ ី 5.70 8.60 25.70 57.10 2.90 6.70 13.30 16.70 56.70 6.70 

11 ភបមំ្ពញ 53.20 23.03 16.00 4.38 3.38 62.50 22.80 7.88 2.90 3.95 

12 រពុះវហិារ 31.80 54.50 4.50 4.50 4.50 40.90 45.50 4.50 4.50 4.50 

13 នរពប្វង 4.20 12.50 29.20 29.20 25.00 0.00 16.70 25.00 37.50 
20.8

0 

14 ម្ពាធ្ិ៍សាត ់ 12.50 41.70 29.20 12.50 4.20 25.00 29.20 25.00 20.80 0.00 

15 រតនគរិ ី 10.00 43.30 26.70 6.70 13.30 12.90 48.40 16.10 16.10 6.50 

16 ម្សៀមរារ 4.30 26.10 30.40 30.40 8.70 0.00 30.80 38.50 26.90 3.80 

17 កំពងម់្សាម 23.10 26.90 34.60 15.40 0.00 25.90 44.40 25.90 3.70 0.00 

18 សធឹងប្រតង 5.10 25.60 48.70 10.30 10.30 0.00 16.70 53.30 26.70 3.30 

19 សាវ យម្រៀង 0.00 30.80 42.30 26.90 0.00 6.90 37.90 44.80 10.30 0.00 

20 ាប្កវ 3.80 38.50 46.20 7.70 3.80 3.80 61.50 30.80 3.80 0.00 

21 ប្ករ 13.30 56.70 20.00 10.00 0.00 6.50 48.40 35.50 9.70 0.00 

22 នរ៉ាលិន 5.40 18.90 8.10 27.00 40.50 0.00 18.20 9.10 39.40 
33.3

0 

23 ឧតថរមានជយ័ 0.00 4.00 36.00 56.00 4.00 0.00 20.80 33.30 33.30 
12.5

0 

24 តផូងឃមុ  ំ 61.30 38.70 0.00 0.00 0.00 53.10 40.60 6.30 0.00 0.00 
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  គ. វស័ិយេី3៖ ក្លរអភវិឌណនម៍្សដឌកិចច 

ល.រ រាជធាន/ីម្ខតថ 

ក្លរផថល់ពនិធុម្លើកេ១ី (គតិជា%) ក្លរផថល់ពនិធុម្លើកេ២ី (គតិជា%) 

1.ម
និម្
ពញ

ច ិត
ថទា
ល់
ប្ត
ម្សា

ុះ 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថត ិច

តួច
 

2.ម្
ពញ

ចតិ
ថខលុះ

 

3.ម្
ពញ

ចតិ
ថមធ្

យម
  

ឬម្
ពញ

ចតិ
ថពា
កក់

ណ្ត
ថល

  

4.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្រច

ើន 

5.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្ស

ធ ើរប្ត
ទា
ងំរ
ស
ងុ 

 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថទា
ងំរ
ស
ងុ 

1.ម
និម្
ពញ

ច ិត
ថទា
ល់
ប្ត
ម្សា

ុះ 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថត ិច

តួច
 

2.ម្
ពញ

ចតិ
ថខលុះ

 

3.ម្
ពញ

ចតិ
ថមធ្

យម
  

ឬម្
ពញ

ចតិ
ថពា
កក់

ណ្ត
ថល

  

4.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្រច

ើន 

5.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្ស

ធ ើរប្ត
ទា
ងំរ
ស
ងុ 

 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថទា
ងំរ
ស
ងុ 

1 រនធ យមានជយ័ 0.00 8.80 52.90 38.20 0.00 0.00 8.80 64.70 26.50 0.00 

2 បាតដ់រំង 6.50 19.40 58.10 16.10 0.00 6.40 17.00 53.20 23.40 0.00 

3 កំពងច់ាម 28.60 46.40 17.90 7.10 0.00 16.00 60.00 20.00 4.00 0.00 

4 កំពងឆ់្ប ងំ 9.50 47.60 23.80 19.00 0.00 4.50 31.80 36.40 27.30 0.00 

5 កំពងស់ពឺ 10.00 33.30 36.70 16.70 3.30 23.30 63.30 13.30 0.00 0.00 

6 កំពងធ់្ ំ 0.00 8.00 68.00 16.00 8.00 0.00 40.00 44.00 8.00 8.00 

7 កំពត 6.70 43.30 40.00 10.00 0.00 10.00 20.00 60.00 10.00 0.00 

8 កណ្តថ ល 0.00 0.00 41.70 58.30 0.00 4.20 54.20 41.70 0.00 0.00 

9 រកម្ចុះ 8.30 33.30 20.80 16.70 20.80 4.30 43.50 13.00 21.70 17.40 

10 ម ឍ លគរិ ី 5.70 2.90 48.60 40.00 2.90 6.70 6.70 46.70 40.00 0.00 

11 ភបមំ្ពញ 40.74 31.46 16.11 6.82 4.87 49.08 29.45 12.24 3.79 5.42 

12 រពុះវហិារ 13.60 59.10 22.70 0.00 4.50 45.50 45.50 4.50 0.00 4.50 

13 នរពប្វង 0.00 8.30 37.50 37.50 16.70 0.00 16.70 16.70 41.70 25.00 

14 ម្ពាធ្ិ៍សាត ់ 12.50 37.50 41.70 8.30 0.00 21.70 26.10 34.80 17.40 0.00 

15 រតនគរិ ី 13.30 40.00 26.70 13.30 6.70 6.50 51.60 25.80 12.90 3.20 

16 ម្សៀមរារ 0.00 34.80 34.80 30.40 0.00 0.00 30.80 34.60 34.60 0.00 

17 កំពងម់្សាម 15.40 30.80 46.20 3.80 3.80 18.50 51.90 25.90 3.70 0.00 

18 សធឹងប្រតង 0.00 23.10 53.80 23.10 0.00 0.00 10.00 63.30 26.70 0.00 

19 សាវ យម្រៀង 0.00 46.20 38.50 15.40 0.00 3.40 37.90 48.30 10.30 0.00 

20 ាប្កវ 3.80 46.20 34.60 15.40 0.00 0.00 73.10 15.40 11.50 0.00 

21 ប្ករ 0.00 36.70 56.70 6.70 0.00 0.00 51.60 41.90 6.50 0.00 

22 នរ៉ាលិន 2.70 18.90 13.50 18.90 45.90 0.00 15.20 12.10 30.30 42.40 

23 ឧតថរមានជយ័ 0.00 0.00 60.00 36.00 4.00 0.00 0.00 62.50 37.50 0.00 

24 តផូងឃមុ  ំ 64.50 29.00 6.50 0.00 0.00 59.40 40.60 0.00 0.00 0.00 
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  ឃ. វស័ិយេី4៖ ក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយអររ់ ំសុខាភបិាល ក្លរករ វរផធ្ម ៌និងសងគមកិចច 

ល.រ រាជធាន/ីម្ខតថ 

ក្លរផថល់ពនិធុម្លើកេ១ី (គតិជា%) ក្លរផថល់ពនិធុម្លើកេ២ី (គតិជា%) 

1.ម
និម្
ពញ

ច ិត
ថទា
ល់
ប្ត
ម្សា

ុះ 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថត ិច

តួច
 

2.ម្
ពញ

ចតិ
ថខលុះ

 

3.ម្
ពញ

ចតិ
ថមធ្

យម
 

 ឬ
ម្ព
ញ
ច ិត

ថពា
កក់

ណ្ត
ថល

  

4.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្រច

ើន 

5.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្ស

ធ ើរប្ត
ទា
ងំរ
ស
ងុ 

 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថទា
ងំរ
ស
ងុ 

1.ម
និម្
ពញ

ច ិត
ថទា
ល់
ប្ត
ម្សា

ុះ 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថត ិច

តួច
 

2.ម្
ពញ

ចតិ
ថខលុះ

 

3.ម្
ពញ

ចតិ
ថមធ្

យម
  

ឬម្
ពញ

ចតិ
ថពា
កក់

ណ្ត
ថល

  

4.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្រច

ើន 

5.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្ស

ធ ើរប្ត
ទា
ងំរ
ស
ងុ 

 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថទា
ងំរ
ស
ងុ 

1 រនធ យមានជយ័ 0.00 5.90 50.00 35.30 8.80 0.00 8.80 50.00 29.40 11.80 

2 បាតដ់រំង 6.50 19.40 45.20 22.60 6.50 4.30 6.40 55.30 25.50 8.50 

3 កំពងច់ាម 28.60 42.90 17.90 10.70 0.00 12.00 64.00 20.00 0.00 4.00 

4 កំពងឆ់្ប ងំ 9.50 28.60 28.60 28.60 4.80 9.50 28.60 28.60 33.30 0.00 

5 កំពងស់ពឺ 13.30 40.00 23.30 20.00 3.30 16.70 56.70 23.30 3.30 0.00 

6 កំពងធ់្ ំ 0.00 12.00 56.00 24.00 8.00 0.00 24.00 60.00 16.00 0.00 

7 កំពត 6.70 50.00 40.00 3.30 0.00 13.80 37.90 44.80 3.40 0.00 

8 កណ្តថ ល 0.00 0.00 41.70 58.30 0.00 0.00 33.30 50.00 16.70 0.00 

9 រកម្ចុះ 4.20 25.00 33.30 16.70 20.80 4.30 34.80 21.70 21.70 17.40 

10 ម ឍ លគរិ ី 2.90 5.70 25.70 57.10 8.60 3.30 3.30 50.00 40.00 3.30 

11 ភបមំ្ពញ 42.28 29.70 16.35 6.09 5.59 47.40 29.65 12.61 3.38 7.03 

12 រពុះវហិារ 9.50 76.20 9.50 0.00 4.80 31.60 63.20 0.00 0.00 5.30 

13 នរពប្វង 0.00 8.30 20.80 45.80 25.00 0.00 17.40 17.40 34.80 30.40 

14 ម្ពាធ្ិ៍សាត ់ 8.30 25.00 33.30 33.30 0.00 17.40 21.70 39.10 21.70 0.00 

15 រតនគរិ ី 10.00 36.70 30.00 13.30 10.00 9.70 54.80 16.10 12.90 6.50 

16 ម្សៀមរារ 4.30 21.70 39.10 34.80 0.00 0.00 34.60 38.50 23.10 3.80 

17 កំពងម់្សាម 11.50 30.80 34.60 15.40 7.70 20.00 44.00 32.00 4.00 0.00 

18 សធឹងប្រតង 0.00 17.90 53.80 28.20 0.00 0.00 13.30 63.30 23.30 0.00 

19 សាវ យម្រៀង 0.00 34.60 38.50 26.90 0.00 10.30 31.00 27.60 31.00 0.00 

20 ាប្កវ 0.00 30.80 50.00 11.50 7.70 7.70 50.00 34.60 7.70 0.00 

21 ប្ករ 0.00 40.00 56.70 3.30 0.00 0.00 48.40 38.70 12.90 0.00 

22 នរ៉ាលិន 0.00 18.90 10.80 24.30 45.90 0.00 14.30 7.10 14.30 64.30 

23 ឧតថរមានជយ័ 0.00 8.00 40.00 36.00 16.00 0.00 4.20 66.70 20.80 8.30 

24 តផូងឃមុ  ំ 58.10 32.30 9.70 0.00 0.00 53.10 37.50 6.30 3.10 0.00 

 

 

 

 



 

72 
 

  ង. ម្ោលនម្យបាយទាងំ៤វស័ិយ៖ 

ល.រ រាជធានី/ម្ខតថ 

ក្លរផថល់ពនិធុម្លើកេ១ី (គតិជា%) ក្លរផថល់ពនិធុម្លើកេ២ី (គតិជា%) 

1.ម
និម្
ពញ

ច ិត
ថទា
ល់
ប្ត
ម្សា

ុះ 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថត ិច

តួច
 

2.ម្
ពញ

ចតិ
ថខលុះ

 

3.ម្
ពញ

ចតិ
ថមធ្

យម
  

ឬម្
ពញ

ចតិ
ថពា
កក់

ណ្ត
ថល

  

4.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្រច

ើន 

5.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្ស

ធ ើរប្ត
ទា
ងំរ
ស
ងុ 

 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថទា
ងំរ
ស
ងុ 

1.ម
និម្
ពញ

ច ិត
ថទា
ល់
ប្ត
ម្សា

ុះ 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថត ិច

តួច
 

2.ម្
ពញ

ចតិ
ថខលុះ

 

3.ម្
ពញ

ចតិ
ថមធ្

យម
 

 ឬ
ម្ព
ញ
ច ិត

ថពា
កក់

ណ្ត
ថល

  

4.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្រច

ើន 

5.ម្
ពញ

ចតិ
ថម្ស

ធ ើរប្ត
ទា
ងំរ
ស
ងុ 

 
ឬម្
ពញ

ចតិ
ថទា
ងំរ
ស
ងុ 

1 រនធ យមានជយ័ 0.00 11.78 44.85 35.30 8.10 0.73 10.28 52.20 31.63 5.15 

2 បាតដ់រំង 8.10 19.38 54.05 16.15 2.43 4.80 17.55 48.40 27.13 2.13 

3 កំពងច់ាម 27.70 46.45 15.20 8.90 1.80 21.00 53.00 20.00 4.00 2.00 

4 កំពងឆ់្ប ងំ 11.90 39.30 21.43 25.00 2.40 8.05 31.00 28.75 26.53 5.68 

5 កំពងស់ពឺ 7.50 35.83 28.33 24.18 4.15 19.15 48.35 23.30 9.18 0.00 

6 កំពងធ់្ ំ 0.00 15.00 52.00 23.00 10.00 0.00 29.00 57.00 9.00 5.00 

7 កំពត 5.85 47.50 38.33 8.33 0.00 9.28 32.83 50.38 7.53 0.00 

8 កណ្តថ ល 0.00 3.13 38.55 47.90 10.40 2.10 39.60 46.88 11.48 0.00 

9 រកម្ចុះ 8.13 31.58 24.53 15.35 20.40 9.75 35.88 15.18 21.70 17.38 

10 ម ឍ លគរិ ី 4.30 7.15 30.73 53.55 4.33 5.85 7.50 34.18 48.35 4.18 

11 ភបមំ្ពញ 45.42 28.23 16.20 5.87 4.27 55.90 25.75 10.96 3.18 4.24 

12 រពុះវហិារ 21.68 55.40 16.00 2.25 4.58 42.00 46.50 4.53 2.25 4.70 

13 នរពប្វង 1.05 10.40 26.05 40.63 21.88 1.05 15.83 21.03 34.75 27.38 

14 ម្ពាធ្ិ៍សាត ់ 10.40 35.43 34.38 17.70 2.10 24.35 25.50 32.03 18.10 0.00 

15 រតនគរិ ី 11.65 40.00 25.85 11.65 10.83 9.70 50.80 20.95 12.10 6.48 

16 ម្សៀមរារ 4.33 26.08 31.50 30.43 7.60 1.93 27.90 36.55 28.85 4.78 

17 កំពងម់្សាម 17.30 33.68 35.58 10.58 2.88 23.50 45.25 27.43 3.78 0.00 

18 សធឹងប្រតង 1.28 21.78 52.53 21.80 2.58 0.83 13.33 59.15 23.35 3.33 

19 សាវ យម្រៀង 0.00 35.60 39.45 24.03 0.95 8.60 31.88 40.53 18.93 0.00 

20 ាប្កវ 2.85 40.43 40.40 12.50 3.83 3.83 56.73 31.75 7.68 0.00 

21 ប្ករ 5.00 40.85 45.03 8.33 0.83 3.25 47.58 41.13 8.08 0.00 

22 នរ៉ាលិន 3.38 18.90 10.13 23.63 43.88 2.28 14.95 8.60 27.05 47.13 

23 ឧតថរមានជយ័ 0.00 4.00 43.00 41.00 12.00 0.00 10.43 50.00 29.15 10.40 

24 តផូងឃមុ  ំ 60.50 33.88 4.85 0.00 0.80 52.35 39.83 6.28 1.55 0.00 
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 តារាងព័ត្៌មានទ្ាំនាក់ទ្ាំនងរបស្រ់កស្ងួ និងរដ្ឋមលខាធកិារដ្ឋឋ នននរាជរដ្ឋឋ ភិបាលនីត្កិាលទ្ី៥  
 

ល.រ សាថ ប័ន រដ្ឋមស្តនតី និង ព័ត្៌មានតទ លែ់លួន ទ្ាំនាក់ទ្ាំនង អាស្យដ្ឋឋ ន 

១ េីសថីក្លរគ ៈរដឌមង្រ្នថី ឯ. សុខ អាន 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ/េូរសារ៖(៨៥៥)២៣ ៨៨០ ៦២៨ 

េូរស័ពធ៖ 

+៨៥៥ - (០)១២ - ៨០៤ ៤៤២ 

+៨៥៥ - (០)២៣ - ៨៨០ ៦២៤ 

អុីប្ម៉ាល៖ ocm@cambodia.gov.kh 

#41 មហាវថិ្ី សហពន័នរុសសុ ីរាជធានី ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ www.ocm.gov.kh 

២ រកសួងមហានផធ  ឯ. ស ម្ខង 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ សញ្ជដ ររ័តប្ផបកវេិោសាង្រ្សថ
នម្យបាយ 

េូរស័ពធ៖(៨៥៥)១២ ៨៥៨ ៨៥៨ 

េូរស័ពធ / េូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២១៩០៥, 

(៨៥៥)២៣ ៧២៦០៥២/៧២១១៩០  

E-Mail: moi@interior.gov.kh 

Address: #275 Norodom Blvd., Phnom 
Penh 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.interior.gov.kh/ 

៣ រកសួងក្លរពារជាតិ ឯ. ទា បាញ់ 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ រ ឍិ តកិតថិយសវេិោសាង្រ្សថ
នម្យបាយ 

េូរស័ពធ៖(៨៥៥)១២ ៨១០ ០៧៧ 

េូរស័ពធ / េូរសារ៖ +៨៥៥(២៣) ៨៨៣ 
២៧៤ 

អុីប្ម៉ាល: generalsec@mod.gov.kh 

អាសយោឌ ន៖ វថិ្ីសហពន័នរុសសុ ីប្កងផលូវ ១៧៥, 
ខ ឍ  ៧មករា, រាជធានី ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.mod.gov.kh 

mailto:ocm@cambodia.gov.kh
http://www.ocm.gov.kh/
http://www.interior.gov.kh/
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៤ រកសួងក្លរររម្េស ឯ. ម្ហា ណ្តហុំង 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ អនុរ ឍិ តប្ផបកនីតិសាង្រ្សថ 

េូរស័ពធ៖ (៨៥៥)១២ ៨០៩ ២៩១ 

េូរស័ពធ៖ ០២៣  ២១៤ ៤៤១ / ២១៦ ១២២ 

អុីប្ម៉ាល៖ mfaicasean@bigpond.com.kh 
អោរម្លខ០៣ វថិ្ី សម្មថចហ ុនប្សន រាជធានី 
ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ www.mfaic.gov.kh 

៥ រកសួងម្សដឌកិចច និង ហិរញ្ដ វតទុ ឯ. អនូ ពន័នមនុបរីត័ប 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ រ ឍិ តេសសនៈវជិាជ       

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ 

+៨៥៥ - ) ០(២៣  - ៧២៤ ៦៦៤   / ៤២៨ 
៦៣៤ 

អុីប្ម៉ាល៖ efi@camnet.com.kh 

អោរម្លខ ៦០ ផលូវម្លខ ៩២ ខ ឍ  ដូនម្ពញ 
រាជធានី ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ www.mef.gov.kh 

 

៦ រកសួងកសិកមម រុក្លខ ររមាញ់ និង
ម្នសាេ 

ឯ. អ ុក រា៉ា រ ុន 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២៦ ១២៨ 

(៨៥៥)២៣ ៧២៦ ១២៩ 

េូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៧ ៣២០ 

អុីប្ម៉ាល៖ info@maff.gov.kh 

អាស័យោឌ ន៖ ម្លខ២០០ មហាវថិ្ីរពុះនម្រាតថម 
សកក តេ់ម្នលបាសាក់ ខ ឍ ចំក្លរមន ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.maff.gov.kh/ 

៧ រកសួងអភវិឌណនជ៍នរេ ឯ. ជា សុផ្ទរា៉ា  

កំរតិវរផធ្ម៖៌សញ្ជដ ររតមធ្យមសិការរត
ភាគ ២ 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធម្លខៈ )៨៥៥ (២៣ ៨៨៤ ៥៣៩/ 

េូរសារម្លខៈ )៨៥៥ (២៣ ៩៩១ ១១៧ 

អុីប្ម៉ាល៖ ោម នពត័ម៌ាន 

អាសយោឌ នៈ ផលូវម្លខ ១៦៩)ម្ឆកូឆលូវា៉ា គី (ក្លច់
រជុង ផលូវ សហពន័នរុសសុ,ីរាជធានីភបមំ្ពញ, រពុះរាជា
ណ្តចរកកមពុជា។ 

ម្គហេំពរ័៖ www.mrd.gov.kh 

mailto:mfaicasean@bigpond.com.kh
mailto:efi@camnet.com.kh
http://www.mef.gov.kh/
http://www.mrd.gov.kh/
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៨ រកសួងពា ិជជកមម ឯ. ស ុន ចានថុ់្ល 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ 023 866 425 

េូរស័ពធ៖ 077 677 599 

អុីប្ម៉ាល៖ moc.gov.kh@gmail.com 

 

អាសយោឌ ន៖ 

ឡូតិ៍ ម្លខ១៩-៦១, វថិ្ីរកសួងពា ិជជកមម )ផលូវ
ម្លខ១១៣ម្រ (, ភូមេិឹកថាល , សកក តេ់ឹកថាល , 
ខ ឍ ប្សនសុខ, ភបមំ្ពញ, រពុះរាជាណ្តចរកកមពុជា 

ម្គហេំពរ័៖  http://www.moc.gov.kh/ 

៩ រកសួងឧសាហកមម ឯ. ចម ររសិេន 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

អុីប្ម៉ាល៖ ោម នពត័ម៌ាន 

 

អាសយោឌ ន៖ អោរម្លខ ៤៥, មហាវថិ្ីរពុះ
នម្រាតថម, ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖  http://www.mih.gov.kh/ 

១០ រកសួងប្រ ៉ា និងថាមពល ឯ. ស ុយ ប្សម 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ 

េូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 

អុីប្ម៉ាល៖ info@mme.gov.kh 

អាសយោឌ ន៖ អោរម្លខ ៧៩-៨៩, វថិ្ីបា៉ា សធ័រ 
(៥១) សកក តផ់ារថ្មី៣ ខ ឍ ដូនម្ពញ រាជធានី
ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.mme.gov.kh/ 

១១ រកសួងប្ផនក្លរ ឯ. ឆ្យ ថ្ន 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ (៨៥៥)២៣ ២១២ ០៤៩ 

(៨៥៥)២៣ ៧២០ ៩០១ 

(៨៥៥)២៣ ២១២ ០៥៥ 

េូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១០ ៦៩៨ 

(៨៥៥)២៣ ២១០ ៩៤៤ 

អុីប្ម៉ាល៖ mop@cambodia.gov.kh 

អាសយោឌ ន៖ អោរម្លខ ៣៨៦ មហាវថិ្ី រពុះ
មុនីវងស រាជធានី ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ www.mop.gov.kh 

mailto:moc.gov.kh@gmail.com
http://www.mop.gov.kh/
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១២ រកសួងអររ់ ំយុវជន និងកីឡា ឯ. ហង ់ជនួណ្តរ ៉ាុន 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ អនុរ ឍិ តចារអ់នថរជាតិ និង
ក្លររម្រៀរម្ធ្ៀរ 

េូរស័ពធ៖ (៨៥៥)១២ ៨៤៣ ៨៨៩ 

(៨៥៥)២៣ ២១៧ ២៥០ 

េូរស័ពធ/េូរសារ៖ (៨៥៥ - ២៣) ២១៩ 
២៨៥ 

អុីប្មល៖ info@moeys.gov.kh 

 

អាសយោឌ ន៖ អោរម្លខ ៨០ មហាវថិ្ីរពុះ
នម្រាតថម រាជធានីភបមំ្ពញ រពុះរាជាណ្តចរកកមពុជា 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.moeys.gov.kh/ 

១៣ រកសួងសងគមកិចច អតីតយុេនជន  
និងយុវនីតិសមផទា 

ឯ. វង សូត 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ/េូរសារ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

អុីប្មល៖ ោម នពត័ម៌ាន 

 

អាសយោឌ ន៖ អោរម្លខ ៧៨៨ មហាវថិ្ីរពុះមុនី
វងស សកក តរ់ឹងរតប្រក ខ ឍ ចំក្លរមក រាជធានី
ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.mosvy.gov.kh 

១៤ រកសួងម្រៀរចំប្ដនដីនគរូរនីយកមម 
និងសំ ង់ 

ឯ. អុមឹ ឈុនលឹម 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ/េូរសារ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

អុីប្មល៖ ោម នពត័ម៌ាន 

 

អាស័យោឌ ន៖ អោរម្លខ ៧៧១-៧៧៣ មហាវ ិ
ថ្ីរពុះមុនីវងស រាជធានីភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖http://www.mlmupc.gov.kh 

១៥ រកសួងររសិាទ ន ឯ. សាយ សំអាល់ 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ/េូរសារ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

អុីប្មល៖ ោម នពត័ម៌ាន 

 

អាស័យោឌ ន៖ អោរម្លខ ៤៨  មហាវថិ្ីរពុះ
សីហនុ រាជធានីភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.moe.gov.kh 

១៦ រកសួងធ្នធានេឹក និងឧតុនិយម ឯ. លឹម ោនម្ហា 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ/េូរសារ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

អុីប្មល៖ ោម នពត័ម៌ាន 

អាសយោឌ ន៖ វថិ្ីម្តម្ជាដំឌិន រាជធានីភបម្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.mowram.gov.kh 
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េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន  

១៧ រកសួងពត័ម៌ាន ឯ. ម្ខៀវ ក្លញរេីន 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ 

+៨៥៥ - ) ០(២៣  - ៤៣៧ ៦៩៤   / ៤៣០ 
៦៩៧ 
+៨៥៥ - ) ០(១២ - ៨០៣ ៧៩១   / ៤០៨ 
៣៧៧ 

អុីប្ម៉ាល៖ 

cabinet@information.gov.kh 
kang_sarath@information.gov.kh 

អោរម្លខ ៦២ មហាវថិ្ី រពុះមុនីវងស រាជធានី 
ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ www.information.gov.kh 

១៨ រកសួងយុតថិធ្ម៌ ឯ. អងគ វងសវឌាន 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ (៨៥៥)២៣ ៣៦០ ៣២៧ 

(៨៥៥)២៣ ៣៦៣២០៤ 

(៨៥៥)២៣ ៣៦០ ៤២១ 

(៨៥៥)២៣ ៣៦០ ៣២៩ 

(៨៥៥)២៣ ៣៦៤ ១១៩ 

េូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៣៦៤ ១១៩ 

អុីប្ម៉ាល៖ moj@cambodia.gov.kh 

អាសយោឌ ន៖ អោរម្លខ ២៤០ មហាវថិ្ីសុធា
រស រាជធានីភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័: មនិមានពត័ម៌ាន  

 

១៩ រកសួងេំនកេ់ំនងជួយ រដឌសភា និង
រពឹេនសភា និង អធ្ិក្លរកិចច 

ជ.ំ ប្ម៉ាន សំអន 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធម្លខ ) :855( 23 221 417 

 )855(23 213 571 

អាស័យោឌ ន៖ អោរម្លខ ១២៦ ផលូវម្លខ ៣ 
សកក តេ់ម្នលបាសាក ់ខ ឍ ចំក្លរមន រាជធានី
ភបមំ្ពញ  

mailto:cabinet@information.gov.kh
mailto:kang_sarath@information.gov.kh
http://www.information.gov.kh/
mailto:moj@cambodia.gov.kh
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េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន  េូរសារម្លខ ) :855(23 221 416 
 អុីប្មល : info@monasri.gov.kh 
  េំពរ័ម្ហវសរុក: www.facebook.com/monasri.gov.kh 

ម្គហេំពរ័ : www.monasri.gov.kh 

២០ រកសួងនររស ីយ ៍និង
េូរគមនគមន៍ 

ឯ. របាក ់សុខុន 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ សញ្ជដ ររ័តននមជណម ឍ ល
សិកាប្ផបកក្លរេូត និងយុេនសាង្រ្សថ រកុងបារ ី
ស 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ :(៨៥៥) ២៣ ៧២៤ ៨០៩ 

(៨៥៥)២៣ ៤២៨ ២៤៦ 

អុីប្ម៉ាល :info@mptc.gov.kh 

 

អាសយោឌ ន: ផលូវប្កងម្លខ ១៣ និង ១០២ 
សកក តវ់តថភប ំខ ឍ ដូនម្ពញ រាជធានីភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័: www.mptc.gov.kh  

 

 

២១ រកសួងសុខាភបិាល ឯ. ម៉ាម រ នុម្ហង 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៦ ៨៧៣ 

(៨៥៥)២៣ ៨៨០ ២៦១ 

(៨៥៥)២៣ ៨៨១ ៤០៥ 

(៨៥៥)២៣ ៨៨១ ៤០៩ 

េូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៦ ៨៤១  

(៨៥៥)២៣ ៧២២ ៨៧៣ 

(៨៥៥)២៣ ៨៨០ ២៦១ 

អាសយោឌ ន៖ អោរម្លខ ១៥១-១៥៣ មហាវថិ្ី
កមពុជាម្រក្លម រាជធានីភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័: មនិមានពត័៌មាន (មនិដំម្ ើ រក្លរ) 

 

២២ រកសួងសាធារ ក្លរ និង ដឹក
ជញ្ជូ ន 

ឯ. រា ំអុវីតកឹ 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៧ ៨៤៥ 

អុីប្ម៉ាល៖ info@mpwt.gov.kh 

អាសយោឌ ន៖ មហាវថិ្ីរពុះនម្រាតថមប្កងផលូវ១០៦ 
រាជធានីភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.mpwt.gov.kh 

mailto:info@monasri.gov.kh
https://www.facebook.com/monasri.gov.kh
http://www.monasri.gov.kh/
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២៣ រកសួងវរផធ្ម ៌និងវចិិរតសិលផៈ ជ.ំ ម្ភឿង សកុណ្ត 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ រ ឍិ តប្ផបកវេិោសាង្រ្សថចំ ី
អាហារ 

អុីប្ម៉ាល៖
phoeurng.sackona@mcfa.gov.kh,  

sackonap@gmail.com 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ +(៨៥៥(២៣ ២១៨ ១៤៨ 

អុីប្ម៉ាល៖ info@mcfa.gov.kh 

 

អាស័យោឌ ន៖ មហាវថិ្ីរពុះនម្រាតថម ម្លខ២២៧ 
សកក តេ់ម្នលបាសាក ់ខ ឍ ចំក្លរមន រាជធានី
ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.mcfa.gov.kh/ 

 

២៤ រកសួងម្េសចរ ៍ ឯ. ម្ថាង ខុន 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ រ ឍិ តេសសនៈវជិាជ ប្ផបក
រគររ់គងម្េសចរ ៍ 

អុីប្ម៉ាល៖thongkhon@mot.gov.kh 

thongkhon@gmail.com   

េូរស័ពធ៖(855)23 885 018 

 (855)12 808 254 

េូរស័ពធ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨ ៤៩ ៧២ 

េូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨ ៤៩ ៧៤ 

អុីប្ម៉ាល៖ admin@mot.gov.kh 

Promotions@tourismcambodia.org   

 

 

   

អាសយោឌ ន៖ អោរ ៣ក ផលូវ១៦៩, វាលវង់, ៧
មករា, រាជធានីភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ www.mot.gov.kh 

២៥ រកសួងធ្មមក្លរ និងសាសន ឯ. មនិ ឃិន 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ (៨៥៥)២៣ ៧២២ ៦៩៩ 

(៨៥៥)១២ ៦១១ ៨៧៩ 

(៨៥៥)១២ ៣៧៨ ៣៧១ 

អុីប្ម៉ាល៖ ោម នពត័ម៌ាន 

អាសយោឌ ន៖ អោរម្លខ ៣៩៣ វថិ្ីរពុះសីុសុវតទិ 
ជយ័ជំនុះ ដូនម្ពញ រាជធានីភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.mocar.gov.kh 

mailto:phoeurng.sackona@mcfa.gov.kh
mailto:sackonap@gmail.com
mailto:admin@mot.gov.kh
mailto:Promotions@tourismcambodia.org
http://www.mot.gov.kh/
http://www.mocar.gov.kh/
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២៦ រកសួងកិចចក្លរនរ ី ជ.ំអុងឹ កនទ ផ្ទវ ី

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ )៨៥៥(២៣ ៤២៨ ៩៦៥ 

េូរសារ៖ )៨៥៥(២៣ ៤២៦ ៥៣៩ 

អុបី្ម៉ាល៖mwva@online.com.kh 

 youay.mwva@online.com.kh   

អាសយោឌ ន៖ អោរម្លខ០៣ មហាវថិ្មី្រាតថម រាជ
ធានភីបមំ្ពញ 

២៧ រកសួងក្លរករ និងរ ថុ ុះរ ថ ល
វជិាជ ជីវៈ 

ឯ. អុតិ សំម្ហង 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធៈ ០២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៥ 

េូរសារៈ ០២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៦ 

អុីម្ម៉ាលៈ info@mlvt.gov.kh 

អាសយោឌ ន៖ អោរម្លខ ៣ មហាវថិ្ីសហពន័នរុ
សស ីសកក តេ់ឹកលអក់ ខ ឍ េួលម្ោក រាជធានី
ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.mlvt.gov.kh 

២៨ រកសួងមុខករសាធារ ៈ ឯ. ម្ពរជ រ នុធ្និ 

កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពន/េូរសារ ៖ +៨៥៥-២៣-៨៦៦៥០១ 

 

អាសយោឌ ន៖ផលូវវតថអងគាមុញិភូមមិ្ោកចំរក ់
សកក តម់្ចាមម្ៅ ខ័ ឍ ម្ពាធ្ិ៍ប្សនជយ័ 

រាជធានីភបមំ្ពញ រពុះរាជាណ្តចរកកមពុជា 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.mcs.gov.kh 

២៩ រដឌម្លខាធ្ិក្លរោឌ នអាក្លសចរសីុវលិ ឯ. ម្ៅ៉ា  ហាវណ្តត ល់ 

 កំរតិវរផធ្ម៖៌ ោម នពត័៌មាន 

េូរស័ពធ៖ ោម នពត័ម៌ាន 

េូរស័ពធ/េូរសារ៖ (៨៥៥)២៣ ២១១ ០១៩ 

អុីប្ម៉ាល៖ sengvany@camnet.com.kh 

អាសយោឌ ន៖ អោរ៦២ ផលូវនម្រាតថម រាជធានី
ភបមំ្ពញ 

ម្គហេំពរ័៖ http://www.civilaviation.gov.kh/ 

mailto:mwva@online.com.kh
mailto:youay.mwva@online.com.kh
mailto:sengvany@camnet.com.kh
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 អត្ថបទ្សារពត័្៌មានចុុះផាយអាំពីរបាយការណ៍៖ 

ែុមខស្តហវលបងាា ញលទ្ធផលននការអនុវត្តមោលនមោបាយរបស្រ់ដ្ឋឋ ភិបាល 

មដ្ឋយ សាន ខស្ល 
2016-02-23 

http://www.rfa.org/khmer/news/politics/comfrel-reports-on-govt-work-02232016215804.html 

 
គ ៈកមាម ធិ្ក្លរម្ដើមផកី្លរម្បាុះម្ឆ្ប តម្ោយម្សរ ីនិងយុតថិធ្មម៌្ៅកមពុជា ម្ៅក្លតថ់ា ខុមប្ង្រ្ហវល (COMFREL) ម្ធ្វើសនបិសីេរកា ញរបាយ
ក្លរ ៍វាយតនមលម្លើក្លរអនុវតថររស់រោឌ ភបិាលននរដឌសភានីតិក្លលេី៥ ក្លលពីនថ្ងេី២៣ កុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៦។ 

 RFA/San Sel 

 គ ៈកមាម ធិ្ក្លរម្ដើមផកី្លរម្បាុះម្ឆ្ប តម្ោយម្សរ ី និងយុតថិធ្មម៌្ៅកមពុជា ម្ៅក្លតថ់ា ខុមប្ង្រ្ហវល 
(COMFREL)  រកម្ឃើញថា កបុងឆ្ប េំី២ រោឌ ភបិាលននរដឌសភានីតិក្លលេី៥ បានសម្រមចក្លរអនុវតថនម៍្ោល
នម្យបាយចំនួន៦ចំ ុច ម្ហើយ៧ចំ ុចម្េៀតសម្រមចបានខលុះ កបុងចំម្ណ្តមម្ោលនម្យបាយទាងំ៣៣
ចំ ុច។ 

 អងគក្លរខុមប្ង្រ្ហវល បានវាយតនមលម្លើក្លរអនុវតថររស់រោឌ ភបិាល ប្ផអកម្ៅម្លើក្លរោកព់និធុររស់ររជាពល
រដឌចំនួន៧៩៧នក ់កបុង២៤រាជធានី ម្ខតថប្ដលបានចូលរមួកបុងម្វេិក្លមាច ស់ម្ឆ្ប ត រពមទាងំប្ផអកម្ៅម្លើក្លរវភិាគ
ពត័ម៌ានប្ដលបានមកពីរបាយក្លរ ៍ររស់ររពន័នផសពវផាយសងគមសីុវលិ និងរោឌ ភបិាល។ 

 ជារមួ ខុមប្ង្រ្ហវលរកា ញថា ររជាពលរដឌប្ដលបានចូលរមួផថល់ពិនធុមានររមា ២៦ភាគរយម្ពញចិតថ 
ររមា ៦២ភាគរយម្ពញចិតថខលុះ និង១២ភាគរយមនិម្ពញចិតថនូវក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រោឌ ភ ិ  
បាល។ 

http://www.rfa.org/khmer/news/politics/comfrel-reports-on-govt-work-02232016215804.html
http://www.rfa.org/khmer/news/politics/comfrel-reports-on-govt-work-02232016215804.html/H022316SS-P2.jpg
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របាយក្លរ ៍ររស់ខុមប្ង្រ្ហវល រោឌ ភបិាលបានសម្រមចនូវក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយក្លររញ្ឈរក់្លរ
ផឋល់ដសីមផទានម្សដឌកិចច ក្លររម្ងកើតម្ោលនម្យបាយ សឋីពីមុខរររ និងក្លរករ កំម្ ើ នម្សដឌកិចច៧ភាគរយកបុង
មយួឆ្ប  ំក្លរម្រៀរចំម្ោលនម្យបាយដឹកជញ្ជូ នេីរកុង ម្ោលម្ៅននចំនួនម្េសចរ ៍ពីម្រៅររម្េស និងក្លរក្លត់
រនទយភាពរកីរកកបុងអរា១ភាគរយកបុងមយួឆ្ប ។ំ 

ចំប្ កម្ោលនម្យបាយប្ដលបានអនុវតថ ឬសម្រមចបានខលុះ រមួមានក្លរនមំ្ចញអងករឲ្យបាន១លាន
ម្ានម្ៅឆ្ប ២ំ០១៥ ក្លរចុុះរញ្ជ ីដីធ្ល ី ក្លររម្ងកើតម្ោលនម្យបាយជាតិ សថីពសិីេនិលំម្ៅឋាន ក្លរផឋល់ម្សវាេឹក
សាអ តដល់ររជាជន ក្លរពរងីកក្លរផគតផ់គងអ់គគិសនពីរីណ្តថ ញជាតិឲ្យដល់ភូម ិក្លររនថកសាងអនុវេិោល័យឲ្យបាន
រគរឃំុ់ និងក្លររកានផធម្នសាេេឹកសារ។ 

លេនផលននក្លរអម្ងកតររស់ខុមប្ង្រ្ហវល រញ្ជជ កថ់ា ម្ោលនម្យបាយចំនួន៣ ប្ដលរោឌ ភបិាលបានអនុ
វតថ ប្តមនិអាចសម្រមចបានមានដូចជា ក្លររកានផធដីប្ដលរគរដ ថ រម់្ោយនរពម្ឈើ ក្លរោកដ់ំម្ ើ រក្លររររ
របាកម់្សាធ្ននិវតថនស៍រមារក់មមករ និម្យជិតកបុងវស័ិយឯកជន នងិក្លរប្កលមអផលូវលំជនរេ។ 

នយកររតិរតថនិនអងគក្លរខុមប្ង្រ្ហវល ម្លាក គល់ រញ្ជដ  ប្ថ្លងថា ម្ៅកបុងរបាយក្លរ ៍មនិបានរកា ញពីមូល
ម្ហតុននក្លរអនុវតថនម៍និបានសម្រមចម្ោលនម្យបាយររស់រោឌ ភបិាល។ ម្លាកឆងល់ថា រោឌ ភបិាលម្ៅឆ្ប ំ
២០១៥ មានខធងច់ំណ្តយសរមាររ់គរវ់ស័ិយ ករ៏៉ាុប្នថមនិអាចសម្រមចបានាមប្ផនក្លរចំណ្តយ៖ «(មូលម្ហតុ) 
សម្រមចបានខលុះៗ មិនម្ពញ។ (ក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយ) ខញុ មិំនអាចពនយល់បាន។ ករ៏៉ាុប្នថថ្វកិ្លជាតិ ដូចជា
មានម្េ ម្ៅកបុ ងវស័ិយប្ដលរោឌ ភិបាលមិនអាចអនុវតថបាន ករ៏៉ាុប្នថមិនដឹងមូលម្ហតុអវីម្ៅម្រក្លយហបឹង»។ 

គម្រមាងថ្វកិ្លជាតិឆ្ប ២ំ០១៥ មានចំនួនជិត៤ពាន ់(៣.៧៥៨) លានដុលាល រសហរដឌអាម្មរកិ។ កបុងថ្វកិ្ល
ជាតិសររុ រោឌ ភបិាលម្រោងចំណ្តយម្លើវស័ិយសងគមកចិចចំនួន២៧,៨២ភាគរយ ចំណ្តយម្លើវស័ិយក្លរពារ
ជាតិ សនថិសុខ និងសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈចនំួន១៦,២៤ភាគរយ ចំណ្តយម្លើវស័ិយរដឌបាលេូម្ៅចំនួន 
១១,១៨ភាគរយ។ 

 កមមវធិ្មី្ោលនម្យបាយររស់រោឌ ភបិាលនីតិក្លលេី៥ ម្ផ្ទថ តម្លើវស័ិយ៤សំខាន់ៗ  មានម្ោលនម្យ
បាយក្លរក្លរពារជាតិសនថិសុខ និងសណ្តថ រធ់ាប រស់ាធារ ៈ ម្ោលនម្យបាយក្លរពរងឹងរដឌបាលសាធារ ៈ   
វមិជឈក្លរ និងវសិហមជឈក្លរ ក្លរពរងឹងប្ផបកចារ ់និងររពន័នយុតថិធ្ម ៌និងក្លរររឆ្ងំអំម្ពើពុករលួយ ក្លរអភវិឌណន៍
ម្សដឌកិចច និងម្ោលនម្យបាយក្លរអភវិឌណនវ៍ស័ិយអររ់ ំសុខាភបិាល ក្លរករ វរផធ្ម ៌និងសងគមកិចច។ 

អបកនពំាកយេីសឋីក្លរគ ៈរដឌមង្រ្នថី ម្លាក នផ សីុផ្ទន មានម្មាេនភាពចំម្ពាុះក្លរសម្រមចនូវក្លរម្ធ្វើ
កំប្ េរមងរ់រពន័នអររ់ ំក្លរររមូលពនន ក្លរក្លតរ់នទយររពន័នក្លរយិធ្ិរម្តយយជាម្ដើម។ 

ម្ឆលើយតរនឹងភាពររាជយ័ននក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយមយួចំនួន ម្លាក នផ សីុផ្ទន រញ្ជជ កថ់ា ោម ន
រោឌ ភបិាលណ្តមយួ ប្ដលអាចសម្រមចបានទាងំរសុងម្េ៖ «ោម នរោឌ ភិបាលណ្តមយួកបុ ងម្លាកអាចម្ធ្វើបាន 
១០០ភាគរយម្នុះម្េ។ ករ៏៉ាបុ្នថជាេូម្ៅ ម្យើងម្ធ្វើបាន៧០ ម្ៅ៨០ភាគរយននអវីប្ដលបានម្រោងម្ៅកបុ ងម្ោល
នម្យបាយចតុម្ក្ល ។ ម្យើងសទិតម្ៅកបុ ងអវីប្ដលជាកំប្ េរមង»់។ 

យ៉ា ងណ្តកម៏្ោយ ម្លាក នផ សីុផ្ទន មានររសាសនថ៍ា រោឌ ភបិាលមនិទានម់ានរបាយក្លរ ៍ សថីពកី្លរ
វាយតនមលម្លើក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយម្ៅម្ឡើយម្េ។ ម្លាកថា ក្លរវាយតនមលម្នុះនឹងម្ធ្វើម្ៅឆ្ប េំីរីនននីតិ
ក្លលេ៥ី៕ 
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Voters give government mixed marks 
Wed, 24 February 2016 

Vong Sokheng 

http://www.phnompenhpost.com/national/voters-give-government-mixed-marks 

 

Prime Minister Hun Sen raises his voting ballot and poses for the media at a polling station on election 
day in 2013. Hong Menea 

Just a quarter of Cambodian voters are fully satisfied with the government’s efforts to deliver on its 
promises thus far in the fifth mandate, though more than half rated themselves partly so, according to the 
results of a nationwide survey conducted by election watchdog Comfrel. 

In a series of focus groups held last year across 24 provinces, Comfrel assessed the level of satisfaction 
voters had with the government’s ability to deliver on 16 planks of its election platform – from 
maintaining 7 per cent economic growth to creating a transportation policy to building schools. 

The survey of nearly 800 voters found that 26 per cent of people were completely satisfied with the 
government’s efforts, while 62 per cent were partly satisfied and 12 per cent were not satisfied. 

―According to the numbers, people are still not satisfied with the government’s implementation of their 
political platform,‖ Comfrel executive director Koul Panha said at the launch of the results yesterday. 
―This is the opinion of the voters and we wanted to encourage the voters to have influence on the 
government.‖ 

Using data gathered from NGOs, media agencies and national institutions, Comfrel also declared 
yesterday that the government has so far fulfilled six of the 16 pledges, including a 1 per cent annual 
reduction in poverty, a halt to the issuance of economic land concessions and the creation of a national 
jobs policy. 

However, other initiatives relating to such things as supplying of electricity to villages, land title 
registration and a national housing policy had only been partly fulfilled. 

Ruling Cambodian People’s Party spokesman Sok Eysan defended his party yesterday, saying that the 
government would make good on its promises over time. ―The government has been working step by 
step in accordance with its strategy plan, and some factors depend on human resources and technical 
issues that cannot be fully fulfilled in accordance with our desire.‖ 

http://www.phnompenhpost.com/national/voters-give-government-mixed-marks
http://www.phnompenhpost.com/sites/default/files/styles/full-screen_watermarked/public/field/image/hun_sen_votes_during_the_national_election_in_2013_pha_lina.jpg?itok=cIobHNh1
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Breaking down the survey by its four broader components, the percentage of satisfaction in each sub-
section more or less mirrored the final outcome. The components included decentralisation, 
strengthening law and order and curbing corruption; economic development; education, health and 
labour; and defence. 

Kem Monovithya, deputy public affairs head for the opposition CNRP, said yesterday that little had 
changed in the current mandate from the CPP’s political platforms of the past. ―You get the same 
products, except now they’re branded differently and more aggressively,‖ she said. 

Voters want change related to social justice and inclusive development, she added, and her party would 
address this via judicial reforms, clamping down on corruption and modernising the agriculture sector. 

Ou Virak, founder of the think tank Future Forum, said the government lacked the political will to 
engage in substantial reforms, particularly of the courts, which are ―weak and corrupted‖. 

Additional reporting by Daniel de Carteret 
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Government Achieved Less Than 40 Percent of 2015 Policy Targets 

BY KANG SOTHEAR | FEBRUARY 24, 2016 
HTTPS://WWW.CAMBODIADAILY.COM/NEWS/GOVERNMENT-ACHIEVED-LESS-
THAN-40-PERCENT-OF-2015-POLICY-TARGETS-108903/ 
The government fully achieved 6 out of 16 measureable policy targets last year, according to a 
re-port re¬leased by the Committee for Free and Fair Elections (Com¬frel) on Tuesday. 
The fulfilled targets included 7 percent annual economic growth, 1 percent poverty reduction, an 
increase in foreign tourists and the creation of a national jobs policy, according to Comfrel. 

Targets related to access to running water, electrification in villages and schooling had only been ―partly 
ful¬filled,‖ while the remaining three platform promises were unmet—and unlikely to be achieved 
anytime soon—said a state¬ment released with the report. 

―These include maintenance of ex¬isting forest cover and implementation of retirement allowance in the 
pri¬vate sector and improvement of ru¬ral roads,‖ the statement said. 

The study was based on data from NGOs, news outlets and state institutions, the state¬ment said. 

―A policy is considered failed if it is less than 20 percent complete, partly fulfilled if up to 50 percent 
complete, and fulfilled if almost 100 percent is complete,‖ said Koul Panha, director of Comfrel. 

For 17 targets that were more subjective—such as anti-corruption efforts—the organization conducted a 
nationwide survey of 797 potential voters. Only 26 percent were fully satisfied with the government’s 
work on those targets, while 62 percent were partly satisfied and 12 percent not satisfied. 

Tith Sothea, a spokesman for the Council of Ministers, said it was important to look at the broader 
successes and reforms overseen by the government. 

―Economic growth is a very big success achieved with political stability and sustainable development,‖ 
he said. 

However, opposition lawmaker Son Chhay said some of the government’s achievements, par¬tic-ularly 
poverty reduction, were questionable. 

―People may be able to earn a bit more money, but many people are in debt,‖ he said. 

(Additional Reporting By Tej Parikh) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cambodiadaily.com/NEWS/GOVERNMENT-ACHIEVED-LESS-THAN-40-PERCENT-OF-2015-POLICY-TARGETS-108903/
https://www.cambodiadaily.com/NEWS/GOVERNMENT-ACHIEVED-LESS-THAN-40-PERCENT-OF-2015-POLICY-TARGETS-108903/
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អងគការែុមខស្តហវលថាពលរដ្ឋមៅភនាំមពញខដ្លមពញចិត្តការអនុវត្តន៍មោល
នមោបាយរបស្រ់ដ្ឋឋ ភិបាលមានការមកើនម ើង 

http://vodhotnews.com/2016/02/gov-platform-implementation/ 

ម្ោយ កញ្ជដ  ខាន ់លកខិណ្ត | នថ្ងពុធ្ េ២ី៤ ប្ខកុមភៈ ឆ្ប ២ំ០១៦ 

 

សន្និសីទបង្ហា ញរបាយការណ៍សដីពីការឃ្ល ាំ ម ើល ន្ិងការផ្ដល់ពិន្ទុមលើលទធផ្លនន្ការអន្ុវត្តមោលន្មោបាយរបស់រដ្ឋា ភិបាល 

 អងគក្លរឃ្ល មំ្មើលក្លរម្បាុះម្ឆ្ប តម្ៅកមពុជាម្ៅក្លតថ់ាខុមប្ង្រ្ហវលបានឲ្យដឹងថា របាយក្លរ ៍ឃ្ល មំ្មើល និង
ក្លរផឋល់ពិនធុពីររជាពលរដឌរកា ញថា ពលរដឌរស់ម្ៅកបុងរាជធានីភបមំ្ពញ ប្ដលម្ពញចិតថនឹងក្លរអនុវតថនម៍្ោល 
នម្យបាយររស់រោឌ បាលម្កើនម្ឡើង៥% កបុងឆ្ប ២ំ០១៥ ម្រើម្ធ្ៀរនឹងឆ្ប ២ំ០១៤។ 

 របាយក្លរ ៍ររស់អងគក្លរខុមប្ង្រ្ហវល ប្ដលរតូវបានផសពវផាយក្លលពីនថ្ងអកគ រមសលិមញិរកា ញថា ម្រើ
ម្ររៀរម្ធ្ៀរលេនផលផឋល់ពិនធុឆ្ប ២ំ០១៤ និងឆ្ប ២ំ០១៥ម្ៅរាជធានីភបមំ្ពញ ម្ោយម្ររើវធិ្ីសាង្រ្សថដូចោប ម្នុះ 
ចំនួនររជាពលរដឌមនិម្ពញចតិថ នឹងក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រោឌ ភបិាលធាល កចុ់ុះព៥ី៥% ម្ៅកបុងឆ្ប ំ
២០១៤មកម្ៅរតឹម៥០% ខ ៈចំនួនពលរដឌប្ដលម្ពញចិតថនងឹក្លរអនុវតថនរ៍រស់រោឌ ភបិាលម្ៅដប្ដល គឺ
២០%។ របាយក្លរ ៍រនថថា ររជាពលរដឌប្ដលផឋល់ពិនធុម្ៅរាជធានីភបមំ្ពញចំនួន៥% បានប្ររររួលពីមនិម្ពញ
ចិតថម្ៅម្ពញចិតថខលុះ។ 

 របាយក្លរ ៍ដប្ដលឲ្យដឹងប្ដរថា កបុងឆ្ប េំ២ីននរោឌ ភបិាលនីតិក្លលេ៥ី ប្ដលដកឹនមំ្ោយគ រកស
ររជាជនកមពុជា បានសម្រមចម្ពញម្លញនូវក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយបានប្តចនំនួ៦នន១៦ចំ ុច ឬម្សមើ
នឹង៣៧,៥%ននម្ោលនម្យបាយប្ដលមានសូនករចាស់លាស់ ប្ដលមានដូចជា កំម្ ើ នម្សដឌកចិចបាន៧%
កបុងមយួឆ្ប  ំ ក្លរក្លតរ់នទយភាពរកីរកកបុង១%កបុងមយួឆ្ប  ំ ក្លររញ្ឃរក់្លរផឋល់ដីសមផទានម្សដឌកិចច ក្លរម្រៀរចំ
ម្ោលនម្យបាយដឹកជញ្ជូ នេីរកុង ម្ោលម្ៅននចំនួនម្េសចរ ៍ពីម្រៅររម្េស និងក្លររម្ងកើតម្ោលនម្យ
បាយជាតសិឋីពីមុខរររ និងក្លរករ។ 
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 របាយក្លរ ៍រនថថា ម្ោលនម្យបាយ៧ច ុំចប្ដលរោឌ ភបិាលអនុវតថសម្រមចបានខលុះរមួមាន ក្លររកា
នផធេឹកម្នសាេេឹកសារ ក្លរចុុះរញ្ជ ីដធី្លី ក្លរកសាងម្ោលនម្យបាយជាតិ សឋីពីសិេនិលំម្ៅសាទ ន ររជាជនេេួល
ម្សវាេឹកសាអ ត ពរងកឹក្លរផគតផ់គងអ់គគិសនីពីរណ្តឋ ញជាតិឲ្យដល់ភូម ិ រនថកសាងអនុវេិោឲ្យបានរគរឃំុ់ និងក្លរ
នមំ្ចញអងករឲ្យបាន១លានម្ានកបុងឆ្ប ២ំ០១៥។ ឯម្ោលនម្យបាយចំននួ៣ម្េៀត រោឌ ភបិាលបានអនុវតថប្ត
មនិអាចសម្រមចបាន ឬបានតិចតួច។ 

 សរមារក់្លរផឋល់ពិនធុម្លើម្ោលនម្យបាយ ប្ដលមនិមានសូចនករចាស់លាស់ ររជាពលរដឌ២៦%ម្ពញ
ចិតថររមា ៦២%ម្ពញចតិថខលុះ និងររមា ១២%មនិម្ពញចិតថនងឹលេនផលននក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយ
ទាងំម្នុះ។ 

 នយកររតិរតថអិងគក្លរខុមប្ង្រ្ហវល ម្លាក គល់ រញ្ជដ  ឲ្យដឹងថា របាយក្លរ ៍សឋីពីក្លរឃ្ល មំ្មើល និងក្លរ
ផឋល់ពិនធុម្លើលេនផលននក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រោឌ ភបិាលរតូវបានម្ធ្វើម្ឡើង ម្ោយប្ផអកម្លើក្លរវភិាគ
ពត័ម៌ាន ឬេិនបនយ័ប្ដលមានរសារម់កពីររពន័នផសពវផាយ និងអងគក្លរជាតិ អនថរជាតិ រពមទាងំក្លរផឋល់ពិនធុពី
ររជាពលរដឌ៧៩៧នក ់កបុង២៤រាជធានីម្ខតថ រយៈម្ពល៩ប្ខ៕ 
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រដ្ឋឋ ភិបាល រាលមាលរបាយការណ៍ែុមខស្តហវល ខដ្លថា ការអនុវត្តន៍កមមវិធី
មោលនមោបាយរដ្ឋឋ ភិបាលោម នស្ចូនាករចាស្ល់ាស្ ់

24/02/201624/02/2016 
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ម្លាក នផ សីុផ្ទន អបកនពំាកយេីសឋីក្លរគ ៈរដឌមង្រ្នថRីFI/ Siv Channa 

 មង្រ្នថីរោឌ ភបិាល ម្ៅនថ្ងពុធ្ម្នុះ បានរចានម្ចាលរបាយក្លរ ៍ររស់គ ៈកមមធិ្ក្លរម្ដើមផកី្លរម្បាុះម្ឆ្ប ត
ម្ោយម្សរ ី និងយុតថិធ្មម៌្ៅកមពុជា(ខុមប្ង្រ្ហវល) ប្ដលថាក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រោឌ ភបិាលកមពុជា 
ម្ៅឆ្ប ំេំ២ី នីតិក្លលេ៥ី មានសូចនករមនិចាស់លាស់ និងសម្រមចបានច ុំចម្ោលនម្យបាយ រតឹមប្ត៦ 
ចំ ុចរ៉ាុម្ណ្តត ុះ ម្ៅកបុងចំម្ណ្តមម្ោលនម្យបាយ១៦ចំ ុច។ រោឌ ភបិាលបានចាតេុ់កថា របាយក្លរ ៍ររស់
ខុមប្ង្រ្ហវល ោម នសុចរតិភាព និងឯករាជយភាព។ 

 អតថរេម្ោយ៖ សរ ពិសី 

 អបកនពំាកយេីសថីក្លរគ ៈរដឌមង្រ្នថី ម្លាក នផ សីុផ្ទន ម្ៅនថ្ងេី ២៤ កុមភៈ បានទាតម់្ចាលនូវរបាយក្លរ ៍ 
ររស់គ ៈកមាម ធិ្ក្លរជាតិម្ដើមផកី្លរម្បាុះម្ឆ្ប តម្ោយម្សរ ី និងយុតថិធ្មម៌្ៅកមពុជា (ខុមប្ង្រ្ហវល) ប្ដលបានម្លើក
ម្ឡើងថា ក្លរអនុវតថនក៍មមវធិ្ីម្ោលនម្យបាយររស់រោឌ ភបិាល នឆ្ប េីំ២ នីតិក្លលេ៥ី ោម នសូចនករចាស់
លាស់ និងសម្រមចបានប្តម្ោលនម្យបាយប្ត៦ចំ ុចម្លើម្ោលនម្យបាយចំនួន១៦ច ុំច ររមា ជា
៣៧,៥% ប្តរ៉ាុម្ណ្តត ុះ។ 

ម្រើាមរបាយក្លរ ៍ ម្ោលនម្យបាយទាងំ៦ច ុំច ប្ដលរោឌ ភបិាលបានសម្រមចម្នុះ រមួមាន៖ េី១ 
កំម្ ើ នម្សដឌកចិចចំននួ៧%កបុងមយួឆ្ប  ំ េី២៖ ក្លរក្លតរ់នទយភាពរកីរកកបុងអរា១%កបុងមយួឆ្ប  ំ េី៣៖ ក្លរ
រញ្ឈរក់្លរផថល់ដីសមផទានម្សដឌកិចច េ៤ី៖ ក្លរម្រៀរចំម្ោលនម្យបាយដឹកជញ្ជូ នេរីកុង េី៥៖ ម្ោលម្ៅនន
ចំនួនម្េសចរ ៍ពីម្រៅររម្េស និងេ៦ី៖ ក្លររម្ងកើតម្ោលនម្យបាយជាតិសថីពមីុខរររ និងក្លរករ។ 
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  យ៉ា ងណ្តកម៏្ោយ អបកនពំាកយររូម្នុះបានឲ្យដឹងថា របាយក្លរ ៍ររស់ខុមប្ង្រ្ហវល គឺោម នសុចរតិភាព  
និងោម នឯកម្េសចាស់លាស់ កបុងក្លរកររោឌ ភបិាលម្នុះម្េ ម្រពាុះថាខុមប្ង្រ្ហវលរោនប់្តជាអងគក្លរម្រៅរោឌ ភបិា
លមយួរ៉ាុម្ណ្តត ុះ។ 

  សូមរឮំកជូនថា ក្លលពីនថ្ងេ២ី៣កុមភៈមសលិមញិម្នុះ អងគក្លរខុមប្ង្រ្ហវលបានម្ចញរបាយក្លរ ៍មយួ សថី
ពីក្លរឃ្ល មំ្មើល និងក្លរផថល់ពិនធុម្លើក្លរឃ្ល មំ្មើល និងក្លរផថល់ពិនធុម្លើលេនផលននក្លររំម្ពញ និងក្លរអនុវតថន៍
ម្ោលនម្យបាយររស់រោឌ ភបិាលនិតិក្លលេ៥ី ឆ្ប េំី២ ម្ោយរញ្ជជ កថ់ា កបុងចំម្ណ្តមម្ោលនម្យបាយ ១៦ 
ចំ ុច រោឌ ភបិាលកមពុជាប្ដលដឹកនមំ្ោយគ រកសររជាជនកមពុជា សម្រមចបានម្ោលនម្យបាយប្ត៦ 
ចំ ុចរ៉ាុម្ណ្តត ុះ។ 

  ខ ៈប្ដលម្ោលនម្យបាយចំនួន៣ម្េៀត ប្ដលរោឌ ភបិាលបានអនុវតថមនិអាចសម្រមចបាន ឬបាន
តិចតួចាមក្លរសនោររស់ខលួនមានដូចជា េី១៖ ក្លររកានផធដីប្ដលរគរដ ថ រម់្ោយនរពម្ឈើ េី២៖ ក្លរោកឲ់្យ
ដំម្ ើ រក្លរររររបាកម់្សាធ្ននិវតថនស៍រមារក់មមករ និម្យជិតកបុងវស័ិយឯកជន និងេី៣៖ ក្លរប្កលមអផលូវលំ
ជនរេ។ 

  ម្ទាុះរីជាយ៉ា ងណ្តកម៏្ោយ ម្រើម្ររៀរម្ធ្ៀរនឹងលេនផលផថល់ពិនធុឆ្ប ២ំ០១៤ និងឆ្ប ២ំ០១៥ ម្ៅរាជធានី
ភបមំ្ពញ កបុងឆ្ប ២ំ០១៥ ចនំួនររជាពលរដឌមនិម្ពញចិតថនឹងក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រាជរោឌ ភបិាល
ធាល កចុ់ុះព៥ី៥% កបុងឆ្ប ២ំ០១៤ មករតឹម៥០% កបុងឆ្ប ២ំ០១៥។ ផធុយមកវញិ ចំននួររជាពលរដឌម្ពញចិតថម្កើន
ម្ឡើងព៣ី៥% ម្ៅ៤០%។ 

  ម្រើាមខុមប្ង្រ្ហវល របាយក្លរ ៍សថីពីក្លរអនុវតថនម៍្ោលនម្យបាយររស់រោឌ ភបិាលម្នុះ បានម្ធ្វើម្ឡើង
ម្ោយប្ផអកម្លើក្លរវភិាគពត័ម៌ាន ឬេិនបនយ័ប្ដលមានរសារម់កពីររពន័នផសពវផាយ របាយក្លរ ៍រឋមររស់អងគ
ក្លរជាតិ និងអនថរជាតិ សារពត័ម៌ានជាតិ និងអនថរជាតិ សាទ រន័នន។ កដូ៏ចជាាមរយៈម្វេិក្លមាច ស់ម្ឆ្ប តប្ដល
រតូវបានម្រៀរចំម្ឡើងម្ៅកបុងរាជធានីម្ខតថចនំួន២៤៕ 



 

 

 

ផលតិដោយ៖ 

 

 

 

គណៈកម្មម ធិការដ ើមបកីារដ ោះដនន តដោយដេរ ីនិងយតុតិធម៌ដៅកមពជុា (ខុមហ្វ្រែល) 

http://www.comfrel.org 

ខ្លឹមសារក្នុងរបាយការណ៍ មនិឆលុុះបញ្ច ាំងពីទស្សនៈរបស់្ម្ចច ស់្ជាំនយួឡ ើយ។ 

រូបថតក្ក្បមុខ្៖ ដក្ក្ស្ងពី់ឡេហទាំពរ័ 

 

 

 

 

 

 

ឧបតថមភដោយ៖ 
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