របាយករ
ស�ព
ី ី
ករឃ ា�ំេម និងករផ�ល់ពិនុេលលទ
�ផ
�

ៃនករបំេព/អនុវត�ន៍េគាលនេយា
របសរ
់ ជរដ�ភិបាលនីតិក៥ ឆា �ំទ៣

ែខមីន ឆា �២០១៧

គណៈកមា
គណៈកមាា ា ធធកា
រដែើ ម្
ោះដនោ ោ តដោយដស្រ
តដោយដស្រី ី ននិងង
យុតតតិធធ
តិ ម្៌ម្៌ ដៅកម្ព
ដៅកម្ពជា
ិ កា
ី កា
ើ ម្បបកា
ិ រដែ
ី រដរដ ោះដន
ិ យុ
ុ ជា
ុ
CCoom
mm
miitttteeee ffoorr FFrreeee aanndd FFaaiirr EElleeccttiioonnss iinn CCaam
mbbooddiiaa

ទស្សនៈវិ ស្័យ ៖ ដែើម្បឱ្
ិ
ី យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណៈប្រជាធបដតយយ។

Vision : A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.

ថ្ថៃទី០៩ ខែមនា
ាំ ០១៧
ិ ឆ្ន២

/
៥

៣

ឆ្នទ
ាំ ៣
ី ថ្ននីតិកាលទ៥
ី រាជរដ្ឋាភបា
ិ ល ខែលែឹកនាាំដដ្ឋយគណបកសរបជាជនកមពុជា បានសដរមច

ការបាំដពញ/អនុវតតនដ៍ ោលនដោបាយចាំនន
ួ ០៦
ចាស់លាស់ រួមមានែូចជា៖

(៣៧,៥%)ថ្ន១៦

ដោលនដោបាយខែលមានសូ ចនាករ

កាំដណើនដសែាកច
ិ ច៧%កនុងមួយឆ្ន ាំ ការកាត់បនថយភាពរកីរកកនុងអរា០១%កនុងមួយឆ្ន ាំ

ការបញ្ឈប់ការផតល់សមាទានែីដសែាកច
ិ ច

ការកសាងដោលនដោបាយជាតស
ិ សតីពល
ី ាំ ដៅដ្ឋាន

ការដរៀបចាំដោលនដោ

បាយែឹកជញ្ជូ នទរី កុង នង
ិ ការបដងកើតដោលនដោបាយជាតិ សតីពម
ី ុែរបរ នង
ិ ការងារ។
ចាំខណកឯដោលនដោបាយចាំនួន០៧

រាជរដ្ឋាភបា
ិ លអនុវតត

ឬ/នង
ិ សដរមចបានែលះ។

ដោលនដោបាយ

ទាាំងដនាះមានែូចជា ការនាាំអងករដចញឲ្យបាន០១លានដាន ការរកាថ្ផទដនសាទទក
ី លី របជាជនទទួល
ឹ សាប ការចុះបញ្ជ ី ែធ
ដសវាទឹកសាាត ការពរងីកការផគតផ
់ គងអ
់ គគិសនព
ា ញជាតិឲ្យែល់ភូមិ
ី ីបណ្ដ
២០១៨ នង
ិ ការបនា

កសាងអនុវទាល័
យឲ្យបានរគប់ឃុាំ។ ចាំដ
ិ

បាលបានសដរមចដោលដៅខែលបានកាំណត់កុ ងឆ្
ន ន២
ាំ ០១៥រួចមកដ
រាជរដ្ឋាភបា
ាំ ០១៨
ិ លបានកាំណត់ែល់ឆ្ន២
២០១៦។

ដោលដៅចាំនួនដទសចរណ៍ពីដរៅរបដទសឆ្ន ាំ

ះដោលដៅចាំនួនដទសចរណ៍ពីដរៅរបដទស រាជរដ្ឋាភិ
ើយ។ ដដ្ឋយសារខតដោលដៅកនុងែាំណ្ដក់កាលទី២

ែូចដនះដយង
ើ អាចសននដ្ឋ
ិ ា នបានថា

រាជរដ្ឋាភបា
ិ លសដរមចបានែលះកនុងឆ្ន ាំ

ប៉ុខនតដោលនដោបាយចាំនួន០៣ រាជរដ្ឋាភបា
ិ លបានអនុវតត ខតមន
ិ អាចសដរមចបាន ឬបានតិចតួចាមការសនា

របស់ែួ ន។
ល
ដោលនដោបាយទាាំងដនាះមានែូចជា ដោលនដោបាយការរកាថ្ផទែីខែលរគបែណាប់ដដ្ឋយថ្រពដ

ើ ការខក

លមាផូ វលាំ
ល ជនបទព៣
៍ រមាប់កមមករ
ី ០០ ដៅ៤០០គឡ
ី ូខម៉រតកនុង១ឆ្ន ាំ នង
ិ ការដ្ឋក់ឲ្យែាំដណើរការរបបរបាក់ដសាធននវិ តតនស
នដិ ោជត
ិ កនុងវស័
ិ យឯកជន។

៣ដលើដោលនដោបាយខែលមន
ិ មានសូ ចនាករចាស់លាស់

៤២៩

នាក់ (៤០%ជាស្តសតី) ថ្ន១៤ដែតត/រាជធានីបានចូលរួមផតល់ពិនុ ទ កនុងដនាះរបមាណ១៩%ដពញចិតត របមាណ៦២%ដពញចិតត
ែលះ នង
ត ឹងលទធផលការបាំដពញ/អនុវតតដោលនដោបាយទាាំងដនាះ។
ិ របមាណ១៩%មន
ិ ដពញចិតន
ដបើពិនិតយពីការផតល់ពិនុ ដល
ទ ើ វស័
ួ ៗវញ
ិ យនីមយ
ិ ដគដឃើញថាវស័
ិ យការ

រជាតិសនតិសុែ និងសណ្ដ
ត ប់ធានប់សាធារណៈ

កនុងចាំដណ្ដមរបជាពលរែាបានផតល់ពន
ត លះ នង
ិ ុ ទ មានរបជាពលរែា ចាំនួន១៨%ដពញចត
ិ ,ត ៦០%ដពញចត
ិ ែ
ិ ២១%មន
ិ ដពញ
ទីស្នាក់ការកណ្ត
ា ល ៖ ផ្ទះលលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សង្កាត់ ទឹកលអក់ ១ ខណ្ឌ ទួលលោក រាជធានីភ្ំលា េញ ព្េះរាជាណ្តចព្កកម្ពុជា
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ចិតត។ ចាំខណកឯវស័
និងវស
ិ យពរងឹងរែាបាលសាធារណៈ វមជឈការ
ិ
ិ

មជឈការ ការពរងឹងខផនកចាប់ និងរបព័នធយុតធ
តិ ម៌

នង
ទ
ចាំនួន១៧%ដពញចត
ិ ការរបឆ្ាំងអាំដពើពុករលួ យរតូវបានផតល់ពន
ិ ុ ដដ្ឋយរបជាពលរែា
ិ ត, ៦០%ដពញចត
ិ តែះល នង
ិ ២២%មន
ិ
ដពញចត
ិ យការអភវិ ឌ្ឍន៍ដសែាកច
ិ ក៏រតូវបានរបជាពលរែាចាំនួន១៩%ដពញចត
ិ ត។ វស័
ិ វច ញ
ិ ត, ៦៣%ដពញចត
ិ តែះល នង
ិ ១៩%

មន
ត ជាមួយោនដនាះខែរ វស័
ិ យការអភវិ ឌ្ឍន៍វស័
ិ យអប់រ ាំ សុ ខាភបា
ិ ដពញចត
ិ ។
ិ ល ការងារ វបបធម៌ នង
ិ សងគមកច
ិ រច តូវបាន
របជាពលរែាចាំនួន២០% ដពញចិតត, ៦៣% ដពញចត
ត កនុងចាំដណ្ដម វស័
ិ យទាាំង០៤ ការ
ិ តែលះ និង ១៥% មន
ិ ដពញចិត។
បាំដពញ/អនុវតតដោលនដោបាយវស័
នង
ិ យការពរងឹងរែាបាលសាធារណៈ វមជឈការ
ិ
ិ
ិ វស
និងរបព័នធយុតធ
តិ ម៌

មជឈការ

និងការរបឆ្ាំងអាំដពព
ើ ុករលួ យមានរបជាពលរែាដរចើនជាងដគមន
ិ ដពញចិតត

វស័
ិ យអប់រ ាំ សុ ខាភបា
ិ
ិ ល ការងារ វបបធម៌ នង
ិ សងគមកច
ិ ចរតូវបានដពញចត
ិ តដរចន
ើ ជាងដគវញ។
ដបព
ើ ន
ិ ត
ិ យដមល
ើ
សណ្ដ
ត ប់ធានប់សាធារណៈ

២០១៦
នីមយ
ួ ៗគឺ

៤.៣៦៥

ការពរងឹងខផនកចាប់

ែណៈខែលការអភវិ ឌ្ឍន៍

រ

និងដសែាកិចចរបមាណ២៨%

១៦%,

និង

១០%

រែាបាលទូដៅធាលក់ចុះបនតិចបនតួច

ការចាំណ្ដយឆ្ន២
ាំ ០១៥

សរមាប់ឆ្នទ
ាំ ី៣ដនះ ចាំនួនសមាជិករាជរដ្ឋាភបា
ិ ល និងអនុរែាដលខាធិការដកើនដឡើងបខនថមដទៀត។ កនុងរយៈដពល

៧ខែ ដែើមឆ្ន ាំ ២០១៦ សមាជិកថមីចន
ាំ ួន ១៥រូបរតូវបានខតងាាំងជា ដទសរែាមស្តនតី នង
ិ រែាដលខាធកា
ិ រ ែណៈខែលសមាជិក
០២រូបបានបញ្ច ប់ែាំខណង។ ដរៅពស
ិ រាជរដ្ឋាភបា
ី មាជក
ិ ល ដគក៏ដៅខតដឃញ
ើ មានការដកន
ើ ដឡង
ើ នូវអនុរែាដលខាធកា
ិ រចាំនួន
៣០រូប

ដៅាមបណ្ដ
ត រកសួ ងចាំនួន១៦

នង
ិ រាជរដ្ឋា
ិ ទរី បក
ឹ ារាជរដ្ឋាភបា
ិ លចាំនួន១០រូបខែលមានឋានៈដសមើនង
ឹ សមាជក

ភបា
ត មស្តនតីថានក់ែឹកនាាំរកសួ ងចាំនន
ួ ០៨ ប៉ុខនតការផ្លលស់បូ រដនះ
ត
រតូវបានដគដមល
ិ ល។ មានការផ្លលស់បូ ររែា
ើ ដឃើញថា ជាការផ្លលស់

បតូរសាថប័នដែម
ាំ ដនាះ ដដ្ឋយសារែាំខណងរែាមស្តនតច
ើ បែ
ី ឹកនាាំរវាងរែាមស្តនតីទាង
ី ាំនួន ០៦ រតូវបានរបគល់ឲ្យអតីតរែាមស្តនតថ្ី ននីតិ
កាលទី៥ដនះែខែល។

កនុងរយៈដពលែូចោនដនះ រាជរដ្ឋាភបា
ិ លបានដចញអនុរកត
ឹ យចាំនួន៨៧៣អនុរកត
ឹ យ នង
ិ របកាសចាំនួន២៥៤របកាស។

របមាណ០៣%ថ្នអនុរកត
ឹ យទាាំងដនាះ សតីអាំពកា
ី រដធវអ
ើ នុបដោគរទពយ សមបតតសា
ិ ធារណៈរបស់រែា ដៅជារទពយសមបតតឯ
ិ ក
ជនរបស់រែា នង
ចាំខណកអនុរកត
ច ស្តនតី
ិ
ិ ការដផទរឥណទានថវកា។
ឹ យដផសងដទៀត អាំពកា
ី រជូនដមដ្ឋយ នង
ិ ខតងាាំង ដផទរភារកច
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Vision : A democratic society that democratization in particular democratic elections are promoted and qualified to bring benefits to people.

Press Release
‘Assessment and Voters’ Scorecard on the Third Year Fulfillment of Political
Platform of the Fifth Mandate of Government’
During the third year of the fifth mandate of the National Assembly (NA), the Royal Government
of Cambodia (RGC), led by the Cambodian People’s Party (CPP), has fulfilled six (37.5%) of 16
political platforms with precise indicators. They are: annual 7% economic growth, annual 1% poverty
reduction, halting of economic land concessions, national housing policy design transportation policy
creation, and the creation of a national policy related to jobs and careers.
While another seven political platforms related to one million tons of rice exports, water for
family fishing, land title registration, people’s access to running water, village electricity supplies, target
number of foreign tourists by 2018, and secondary school construction in all communes have only been
partly fulfilled and/or implemented by the RGC. For 2015 target number of foreign tourist was fulfilled.
In 2016 this promise is being implemented to reach that years’ target.
Three political platform promises have been implemented, but when compared to the previous
performance the RGC is unlikely to fulfill them. For example, maintenance of existing forest cover,
annual 300km to 400km of rural roads improvement and implementation of retirement allowance in the
private sector.
For the third year, voters’ scorecard on the fulfillment of political platform with imprecise
indicators, showed that 19% of 429 participants (40% are female) are satisfied, 62% of them are partly
satisfied, while 19% are not satisfied.
Looking at the score of each of the four sectors, it can be shown that the first sector on national
defence security and public order is satisfied by 18% of participants, partly satisfied by 60% and not
satisfied by 21%. The second sector on improvement of public administration, decentralization and
deconcentration, law and justice, and anti-corruption activities is satisfied by 17% of participants, partly
satisfied by 60% and not satisfied by 22%. The third sector on economic development is satisfied by
19% of participants, partly satisfied by 63% and not satisfied by 19%. And the last sector on
development of education, health, labor, culture and social affairs is satisfied by 20% of participants,
partly satisfied by 63% and not satisfied by 15% of them. This shows that the fulfillment of the second
sector, if compared to others, is not satisfied, while development of education, health, labor, culture
fulfillment is satisfied by most participants.
Reviewing the 2016 national budget, the RGC planned to spend US $4,365 million, 16% of
which is not allocated. The RGC planned to allocate to social affairs and the economic sector about 28%
of the budget each. About 16 % of the budget is allocated to national defence, security and public order,
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and around 10% to general administration. The budget allocation to general administration, if compared
to 2015, has decreased slightly.
To fulfill and implement its political platforms in the third year, the RGC has increased its
cabinet members and under secretaries of state. In the first seven months 15 more officials were
appointed as cabinet members, senior minsters or secretaries of state, while only two ministers had been
removed. The number of undersecretaries of state has increased by 30 in 16 ministries, while only two
had been removed. Also, Royal Government of Cambodia’s advisor, ranked as members of the cabinet,
has increased by 10. It is noted that minsters were switched between 8 ministries, but this is considered
as changing institution to lead, as six ministerial positions were given to former minsters.
During this seven month period the RGC had issued 873 sub degrees and 254 announcements.
Around 03% of sub degrees concern the transferring of public property to the private property of state,
and transference of budgets. The reamainder concerned the awarding of medals, commendations and
promotion of government officials.
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I.

ខ�ឹមសរសេង�
រជរដ�ភិបាលៃនរដ�សភានីតិ៥ ែដលដឹកនាំេដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបាន និងកំពុ

េគានេយាបាយរបស់ខ� ែដលមា០៤វស
ិ ័យធំៗ មានដូចជា ១. ករករពរជាតិសន� និងសណា�ប
ធា�បសធារ ២. ករព្រងឹងរបាលសធា វមជ្ឈក
នង
ករព្រងែផ�កច្បោ នង
ិ
ិ
ិ វសហមជ្ឈក
ិ ្របព័ន

យុត�ធម៌
នង
៣. ករអភិវឌន៍េសដ�កច�
ិ ័យអប់រ ំសុ ខភិប
ិ
ិ ករ្របឆាំងអេពពុករ
ំ
ិ នង
ិ ៤. ករអភិវឌន៍វស

ករង វប្បធម នង
ិ សង�មកច�
ិ បានរយៈេព០៣ឆា�មកេហយ
 ។ កអនុវត�េគានេយបាេនះ រជរដ ភិ
បាលក៏បានបន�អនុវយុទ�ស�សចតុេកដំណាក់ទ៣ កំេណនករងរ សមធ និង្របសិទភាពេនកម�ុ

ក�ុងេគាលបំណបេង�នតមា�ភាព និងជំរឱ្រជរដ ភបាលមានករទទួលខុស្
ខ�ស់ ខុមែ�ហល
� បា
ិ

េធ�កសេង�ត

និងេលកទឹកចិតឱ
� ្មា�ស់េឆា

វយតៃមេលកអនុវត�នេ៍ គាលនេយាបាយរបស់រជរដ

តមរយៈករេធ�សិក្ នង
 នាន ពត
័ ៌មាទទួលបានពីករសេង នង
ិ
ិ វភាគេលរបាយក
ិ េវទក
ិ ផ�ល់
ឱកឲ្យ្រពលរដ�ផ�ល់ពន�
ិ ុ េលកអនុវត�នេ៍ គាលនេយាបាយេ

គត
ួ សមាជិករជរដ�ភិបាលបានេកនេឡងដល២៥៦រប
ូ ។ សមាជិកមួ
ិ ្រតឹមឆា�ំ៣េនះ ចំនន

ចំនួនបនផា�ស់ប�ូរស�ប័នដឹកេនក�ុង្រកសួងចំន០៨។ អនុរដ�េលខធិកេកនេឡងបែន�មចំនន
ួ ៣០រូប េន
ក�ុង្រកសួងចំនួ១៦ ខណៈ០២រូបបានប� ប់ដំែណង និងទី្របឹក្សោរជរដេកនេឡងបែន�មចំនួន១០រូប
ែដលមានឋនៈេស�នឹងសមាជិករជរដ។

ក�ុងរយៈេពលេនះែដរ រជរដ�ភិបាលកម�ុជាែដលដេដយគណបក្ស្របជាជនក បានេចអនុ

្រកឹតចំនួន៨៧៣អនុ្រកឹត្យ ែដលភាគេ្រចនៃនអនុ្រកឹត្សទំងេនាះ អំពីករជូនេមដយ និងែតងតំង
ម�ន�រ
ី ជករ ក�ុងចំេណាមអនុ្រកឹត្សទំង េនាះ េគពិនិត្យេឃញមានអ្របម០៣%ភាគរយ អំពីក
េធ�អនុបេយគ្រទព្យសម្បត�ិសធារណៈរបេទជា្រទព្យសម្បត�ិឯកជនរបស់រដ� និងកឥណទថវក។
ិ

ចំែណកឯ្របកសវិញ ក�ុងរយៈេពលដូចគា�េនះ រជរដ�ភិបាលបានេចញ្រ២៥៤្របកស ែភា

េ្រចនេចញេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហ�� វតុ � និង្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្ប
ស្រមាប់ឆា�៣

រជរដ�ភិបាល្រត�វបានសភាអនុម័ត

ចំណាយថវិក្រ៤.៣៦៥ល

ដុលរសហរដ�អេមរិ េកនេឡង១៤% េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា២០១៥។ ករែបងែចកចំណ ហក់ដូច
មស
ិ ូវខុសែប�កពឆ
ី ា�ំមុនេ គផ
ឺ �ល់អទិភាពខ�ស់ចំេពចំណាយេលវិស័យសង�មកិច� និងេសដ�កច� ខណៈ
ែដលវស
ិ ័យរដ�បាលទូេ ្រត�វបានកត់បន�យករចំណា២% េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា២០១៥។
ក�ុងឆា�ំទ៣

រជរដ�ភិបាលៃនរដ�សភានីតិ៥

ែដលដឹកនាំេដណបក្្របជាកម�ុជេ្រគ

ចំណយថវក
ថា�ក់ជ្របម៤.៣៦៥លនដុល រសហរដ�អេមរិ។
ិ

ក�ុងចំេណមេគាលនេយាែដល

មាសូចនាករចស់លស់ចំនួ១៦ចំណុច រជរដ�ភិបានសេ្រករបំេព/អនុវត�នេ៍ គានេយាប
ចំនួន០៦ចំណុច(៣៧%) នង
ិ សេ្រមបានខ�ះចំនួ៧ចំណុច។ ខណៈែដលេគាលនេយាបាយចន០៣ចំណុច
េផ្សងេទៀ រជរដ�ភិបានអនុវត ែតមន
ិ អសេ្រចបានតកសន្យោរបស់ខ�ួ ចំេពលទ�ផលក
បំេពញ/អនុវត�នេ៍ គាលនេយា

មនមានសូច
ករច្បោលសវញ
ិ
ិ

្រត�បា្របជាពលរចំនួន្របមា

១៩% េពញចិត� ្របម៦២%េពញចត
� ងលទ�ផលៃនក
ិ �ខ�ះ ប៉ុែន�្របជាពលរ្របម១៩% មន
ិ េពញចិតនឹ
1

បំេពញ/អនុវត�នេ៍ គាលនេយាបាយទំង

II.

េសចក�ីេផ�ម
គិត្រតឹមឆា២០១៦ រជរដ�ភិបាលែដលនាំេដយគណបក្ស្របជាជន បានឹងកំពុងបន�អនុវត�

េគានេយាបាយរបស់ខ�ួនមិនតិចជាងរយៈបីឆា�ំេនាះស្រមាប់នីតិក៥។ ឆា�២០១៦ គជាឆា�ំ
៣
ឺ

ៃនករអនុវត�ន/៍ បំេពញ នង
ិ ័យេនះ។ ក�ុងឆា�ំទ១ (ែខក��
ិ ឃា�ំេមល នង
ិ វយតៃម�េគាលនេយាបាបួនវស
ឆា�២០១៣ ដល់ឆា�២០១៤) ចំេពះេគាលនេយមានសូចនាករច្បោស់លស់១៦ចំណុច រជរដ

ភបា
បាសេ្រមចេពញេលញនូវករបំេ/អនុវត�នេ៍ គាលនេយាបាយចំ០៦ (៣៧,៥%) រួមមានដូចជ
ិ
កំេណនេសដ�កច�
ិ ៧%ក�ុងមួយឆា�
សម្បទេសដ�កិច�

ករកបន�យភា្រក្រកក�ុអ្រ០១%ក�ុងមួយឆា�

ករេរបចំេគាលនេយាបាយដឹកជ��ូនទី្

ករ�្ប់កផ�ល់ដី

និងេគាលេៃនចំនួនេទសចរណ៍ពីេ្រ

្របេទ។ ចំែណកេគាលនេបយចំនួន០៧ រួមមាកររក្សោៃផ�េនសទទ ករចុះប� �ីដីធ� កកស
េគានេយបាជាត

ស�ីពស
ី ិ ទ�ល
ិ ំ េនស

ពីបណា�ជាតិឲដល់ភូមិ

បន�

្របពលរដ�ទទួលេសវទឹកស

កសងអនុវទ្យោល័យឲ្យបាន្រគ
ិ

ព្រងីកករផ�ត់ផ�អគ�ស
ិ នី

នង
ិ កេរៀបចំេគាលនេយាបាយ

ស�ីពីមុខរបរ នង
ិ កង្រត�វបអនុវត� ឬ/និងសេ្រមចបានខ�ះ។ ឯេគាលនេយាបាយ០៣ រជរដ�ភិ

បាអនុវត� ែតមន
ិ អស្រមបាតកសន្យោរបស់ខ�ួ េគាលនេយាបាយទំងបីេនាះម េគា
នេយបានាេចញអង�រឲ្យប១លេត េនឆា២០១៥

ករក្សោៃផ�ដីែដល្រគបដណ�ប់េដយៃ្

និងករដក់ដំេណ រកររប្របាេស ធននិវត�នស
៍ ្រមាកម�ករ និេយាជិតក�ុងវិស័យឯកជ។
ចំែណកកុ ងឆ
� ា�ំទ២

(ឆា�២០១៤

ដល់២០១៥)

រជរដ�ភិ

បានសេ្រមចករបំ/អនុវត�ន៍

េគាលនេយាចំនួន០៦ចំណុច(៣៧,៥%) េគាលនេយាបាយេនាះរួ កំេណនេសដ�កច�
ិ ៧%ក�ុងមួយ
ឆា� ករកបន�យភា្រកក�ុងអ្រ០១%ក�ុងមួយឆា� ករ�្ប់ករផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�ក ករេរៀបចំេគ

នេយាបាយដឹកជ��ូនទី្រ េគាេដៃនចំនួនេទសចរណ៍ពេី ្រក្រប នង
ិ ករបេង�តេគាលនបាជាតិ
ស�ីពីមុខរបរ នង
ិ ករង។

ចំែណកេគាលនេយា៧ចំណុចេផ្សងេទៀត សេ្រមបានខ� ដូចជា៖ កររក

ៃផ�េនសទឹកស ករចុះប� �ីដីធ� ករកសេគានេយបាជាត ស�ីពស
ី ិ ទ�ល
ិ ំ េនស ្របពលរដ�ទទួល

េសវទឹកស ព្រងីកករផ�ត់ផ�អគ�ិសនីពីបណា�ជាតិឲ្យដល់ភូ ករបន កសអនុវទ្យោលឲ្បា្រគប
ិ

ឃុំ ករនាំអង�រេចញឲ្០១លនេតនេន២០១៥។ ខណៈែដលេគាលនេយាបាយចំ០៣ រជរដ ភិ
បាបានអនុវត ែតមន
ិ អសេ្រចបា ឬបានតិចតួតកសន្យោរបស់ខ�។ េគាលនេយាទំេនា

មាដូចជា េគនេយបាកររក្សោៃផ�ដី ្រគបដណ�បេដៃ្រពេឈ ករែកលមផ�ូវលំ ជនបទជាជំហន

នង
៍ ្រមាប់កម� នេិ យាជិតក�ុងវិស័យឯកជន
ិ ករដក់ដំេណ រកររប្របាេសននវិ ត�នស

ចំេពះករផ�ល់ពិនេលករអនុវត�ន៍/បំេពញេគាលនេយាបាយ ែដលមិនមានសូចនាលសចំនួន

៣៣ចំណុចវញ
ិ
នេយបា

មាន្ជាពរដ�ចំនួនភាេ្រចនៃ៤៤,៤% េពញចិត�ខ�ះចំេពករបំេព/អនុវត�នេ៍ គា

ប៉ុែន�្របជាពលរដ�រហូតដ៥៥,៦%

េនក�ុងឆា�ំ១កន�ងេទេន។

មន
� ងកអនុវត�នេ៍ គាលនេយាទំងេន
ិ េពញចត
ិ នឹ

ក�ុងឆា�ំទ២វញ
ករផ�ល់ពិន�ុេលលទ�ផលៃនករបំេ/អនុវត�នេ៍ គាលនេយា េដយ្របជាពល
ិ

េន២៤រជធានី/េខ មាន្របជរដ�ចូលរួមផ�ល់ពន�
ិ ុ ចំនួន្របម២៦%េពញចត
ិ � ្របម៦២%េពញចត
ិ �
2

ខ�ះ នង
ិ ្របម១២%មន
ិ េពញចត
ិ � ចំេពករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលនេបាយរបស់រជរដ�ភ នីតក
ិ 
ទី៥។

ដូចគា នឹងឆា�ំទ១ នង
ិ ទី២ែដរ ក�ងឆា�ំទ៣ (២០១៥-២០១៦) េនះ េដម្បបន�បេង�នតមា�ភាព និងជំរ

ឱ្ររដ ភបាលមានករទទួលខុស្រត�វនូ
ែដលបានសន្យោ ែ�ហល
� បានេធ�កសេង�ត
ិ

ផ�ល់មេធ្បាយ

នង
ិ េលកទឹកចត
ិ �ឱ្មា�ស់េឆា�តវយតេលកអនុវត�នេ៍ គាលនេយារបស់ររដ ភបាល
ិ
ស្រមាប់កេង�ត ខុមែ�ហល
� បានសិក្សោេលរបាយករណ៍ព នង
� យែដលពក់ព័ននឹងេគា
ិ ទន
ិ ន័

នេយាបាយែដលមា នសូចនាករច្បោស់លស់របស់រជ េដយែឡ ករផ�ល់ពិន�ុវិ ខុមែ�ហល
� េរៀប
ចំទ្រមងវយៃម�ដកពន�
ិ ុ េដយមា�ស់េឆេទេលចំណុៃនេគានេយាប

តមរយៈេវទិកតមេខត

នានា និងរជធានីភ�ំ េដយេ្រប្របាស់វិធីស�ស�ពិភាក ែដលអ�កចូលរួមេធ�ករផ�ល់ពិន�ុចំនួនពី
េលក។ ករផ�ល់ពិន�ុេលកទ១ េធ�េឡងមុនេពលកិច�ពិភាក្សោ េហយករផ�ល់ពិន�ុេល២ េធ�េឡងេនេ្រក

េពលពិភាក្សោ វគ�ិនែចករ ំែលក វភាេល
� យបឋមរបស់ស�ប័ ឬអងក
� រសង�សុីវលែដលេធ�ករព
ិ
ិ
 ទិនន័

ព័ន�នឹងវស
ិ ័យទំងេនា

III.

តួនាទី និងភារកិច�រជរដ�
រជរដ�ភិ គឺជាអង�ករនីតិ្របតិបត�ិែដលមានភារកិច�ដ និងអនុវត�នូវេគាេយាបែដល
រជរដ�ភិបាល្រត�វទទួ្រត�

រដ�សភាបានអនុម័តឲ្យ្រសបតមេគាលករណ៍ែដលែចងក�ុងរដ� ធ

ចំេពមុខរដ�សភាេលករអនុវត�ន៍េគាលនេ និងសកម�ភាពរបស់ខ�ួន សមាសភាពរជរដ�ភិប
មាន នាករដ�ម�ន�ី ឧបនាយករដ�ម�ន� េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី នង
ិ រដ�េលខធិក េដយែឡ អនុរដ�េលខ

ធក
ិ  េបេទះបីមិន្រត�វបានចត់ប��ូលជាសមាសភាពរ ប៉ុែន�អនុរដ�េលខធិករន្រត�វបប��ប់

តំែណងក�ុងករណីែដលរជរដ�ភិបាល្រត�វបា ឬរ ំលយ
រជរដ�ភិបាលដឹកនានាយករដ�ម�ន�

ែដល្រត�ដឹកនា

នង
ិ រល់សកម�ភាពរបស់រជរដ�ភិបាលេល្រគប់

នង
ិ ចត់ែចករងររបស់គណៈរដ�ម�ន

អង្� របជុំគណៈរដ�ម�ន�

ែដលដឹកនាំេដនាយរដ�

ម�ន�ី គស
ិ ចុះហត�េលខេលកិច្រព
ឺ េ្រមចេដះ្រសយរល់កិច�ករទូេទរបស់រជ កចរច នង

រងររបស់រជរដ�ភិបាល េ្រនាំរបស់នាយករដ�ម�ន។ ក�ុងនារ
េ្រព�រវងរដ និងរដ�ដៃទ គជាក
ឺ

រដ ភបាល
នាយករដ�ម�ន�ីមានសិទ�ិេលិខិតបទដ�នដូច អនុ្រកឹត
ិ

េសចក�ីសំេរច

និងសររបស់

គណៈរដ�ម�ន�ី េដម្បីេលកសំេណ ឬ/និងែតងតំ ផា�ស់ប�ូ ប��ប់ភារកិច សមាជិករជរដ�ភ និងម�ន�ជាន
ី

ខ�ស់សុីវល
ិ និងេយាធិ និងេដម្បីែណនាំករអនុន៍សកម�ភាពរបស់ជរដ�ភិបា

IV.

ករែ្រប្រប�លសមាសភាពសមាជិករជ
រជរដ�ភិបាលនីតិក៥ មា្រកសួងចំនួ២៨ និងរដ�េលខធិកដ�នួនមយ
ួ ។ សមាជិរជដ

ភបា
រួមមា នាយករដ�ម�ន� ឧបនាករដ�ម�ន�ី េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី និងរដ�េលខធិក 1។ រជរដ ភបា
ិ
ិ

េនះេនែតមានចំនួនេ្រ េបេ្រប�បេធៀបជាមួយបណា�្របេក�ុងតំបន់។

គិត្រតឹមែកក�ដ ឆា�២០១៦

បាែតងតំងសមាជថ�ីចន
ំ ន
ួ ១៥ ខណៈែដលសមាជិករជរដ�ភិបាលច០២រូប្រត�វបានប��ប់មតំែណង។

1

មា្៤ វកខ័ណ� ទី១ មា្៤ៃនច្បោ ស�ីពក
ី រេរៀបច និង្រប្រពឹតេទៃនគណរដ�ម�ន�ី

3

គត
ិ ្រតឹមឆា២០១៦េនះ

សមាជិករជរ ភបា
ិ

មាចំនួន្របម២៥៦រូប។ សមាជិកមួយចំនួ
បានផា�ប�ូរស�ប័ថា�កដឹកនា។

្រកសួែដល

្រត�បាផា�ស់ប�ូរថា�ក់ដឹកនាចំនន
ួ ០៨ដូចជា
្រកសួងករបរេទស នសហ្របតិបត�ិករអន�រជា
្រកសួងពណិជ�កម� ្រកសួងកសិកម� រុក�្រ
នង
ិ េនសទ ្រកសួងអវឌ្ឍន៍ជនបទ ្រកស

សធាករនង
ិ ដឹកជ��ូន ្រកសួងេរៀបចំែដនដ

នគររូបនីយកម� និងសំ ណង់ ្រកសួងៃ្រណី យ៍
និងទូរគមនាគន៍
សស។

និង្រកសួងធម�ករ ន

ករផាស់ប�ូរេនះ្រត�វបានេគេមលេឃមានលក�ណ

ជាករផា�ស់ប�ូ រស�ប័នេដម្បីដឹកនាំ េ្រចប�ូរថា�ក
ដឹកនាំ េដសរក�ុងចំេណតំែណងរដ�ម�ន�្ី រកសួចំនន
ួ

០៨ មា០៦តំែណង្រត�វបាន្របគល់ឲត
តិ
្ រដ�ម�ន�ៃននី
ី
កលទ៥េនះដែដល។

អនុរដ�េលខធករ្រត�វបានេេឡងបែន�មេទៀត
ចំនួន៣០រូប

(្រសីចំនួ០៣រូប)

តមបណ ្រកសួមួយ

ចំនួន។ ខណៈែដលអនុរដ�េលខធិករចំន០២រូប បា
ប��ប់តំែណង។
ចំនួនទី្របឹក្សោរជរដែដមានឋសមាជិករជរដ�ភ

ក៏មានករេកនេឡបែន�មចំនួន១០

(្រសីចំនួ០២រូប)។ េនះមន
ិ ទន់រប់ប��ូលដល់ករេកនេឡងចំនួនទី្របឹករដ�ម�ន�ី ្រកសួង និងថា�

ដឹកនា្រកសួងេផ្ៗ ែដល្រត�វបានែតងតំងមានឋនៈេស�រដ�ម រដ�េលខធិករ និងអនុរដ�េធិកេនា

េទ។ ករេកនេឡងេនះ គឺេដយែតគា�បទប�� ត�ៃន
ួ អនុរដ�េលខធិក នង
ិ ច្បោែចងកំណត់អំពច
ី ំនន
ិ ទី
្របឹករជរដ�ភិ ែដល្រត�បាេស�ែតងតំេដររដ ភបា
ឬ/នង
ិ
ិ នាយករដ�ម�ន�។
ចំនួនេកនេឡងអនុរដ�េលខធិករតម្រកសួ
ល.រ

្រកសួ

០១

្រកសួងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និង

០១

០២

្រកសួេរៀបចំែដនដីនគររូបនីយកម� និងសំ ណង់

០៤

០៣
០៤
០៥
០៦

្រកសួធម�ករ និងស

្រកសួងសណករ និងដឹកជ��ូ
្រកសួសិប្បកម នង
ិ ឧស្សោហក
្រកសួងករពរ

ចំនន
ួ េកនេឡង

០១ (្រសី
០៤ (្រស០១)
០១
០១
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០៧

្រកសួងមហៃ

០២

០៨

្រកសួងព័ត៌ម

០២

០៩

្រកសួងេទសចរណ

០១

១០

្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�

០១

១១

្រកសួពណិជ�កម

០៣

១២

្រកសួងែរ៉ និងថាម

០២

១៣

្រកសួងអប់រំ យុវជន និងកី

០១

១៤

្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនាគ

០១

១៥

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ� �វត�

០៣

១៦

ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�

០២

ចំនួនសរុប

៣០រូប (្រស០២)

ចំនួនេកនេឡងទី្របឹក្សោរជរដ៖

ល.រ

ទី្របឹក្សោរជរដ�ភិបាលឋ

០១

ឧបនាយរដ�ម�ន�

០២

េទសរដ�ម�ន�ី

០៣
០៤

ចំនួនេកនេឡង
០២ (្រសី០១)
០១

រដ�ម�ន�ី

០៤

រដ�េលខធិក

០៣ (្រសី០១)

ចំនួនសរុប

V.

១០ រូប (្រសី០២)

អនុ្រកឹតរបស់រជរដ�ភិ និង្របកសរបស់្រកឆា �២០១៦
ក�ុងឆា�២០១៦ គត
ិ ្រតឹមែកក�ដ រជរដ�ភិបាលកម�ុល

6, 1%

21, 2%

ដឹកនាំេដយគណបក្ស្របជាជន បានេចញអនុ្រកឹត្សចំ៨៧៣អនុ
្រកឹត ែដលភាគេ្រចនៃនអនុ្រកឹត្សទ អំពក
ី រជូនេមដ
និងែតងតំង េផ�រភារកិច�ម�ន�ីរជករ។ ក�ុងច អនុ្រកត្
ទំងេន េគពិនត
ិ ្យេឃញមានអនុ្រក
្របេភទអនុ្រកឹត្យរបស់រជរដ�ភិ២០១៦

ចំនួន០៣% អំពក
ី រេធ�អនុបេយាគ្រ
សម្បត�សធរណៈរបស់រដ� េទជា្រទព្យសម្បត�ិឯកជ

846, 97%

រដ� និងករេផ�រណទនថវិ។ ចំែណកឯ្របក
វញ
ិ ក�ុងរយៈេពលដូចគា�េនះ រជរដ�ភិប
េចញ្របកសចំន២៥៤្របក

ែដលភាគេ្រចនេេដយ្រកសួងេសដ�កិច

អនុបេយាគ្រទព្យសម្បត�ិសធារណៈ េទជា្រទព្យសម្បត�ិ
េផ�រឥណទនថវិ

េផ្ស(ភាគេ្រចនករផ�ល់េមដយករងរ និងករែតងតំងត)

និងហរ��
ិ វត�ុ និង
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្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្ប

VI.

បែ្រមប្រម�លថវិកថា�ក់ជាតិេ្រគា ង២០១៤-២០១៧

េបេមលពីថវកែដលេ្រគាងនឹងចំណា២០១៦
ិ

ែដលបាេកនេឡង្របមា១៤%
េសដ�កិច�្របម២៩%

ចំនន
ួ ្របម៤៣៦៥លនដុល�រសហរដ�អេមរ

េធៀបនឹងឆា�២០១៥

ររដ ភបា
េ្រគចំណាថវកេល
ិ
ិ យ
ិ
វស័

សង�មកិច�្របម២៧% ករពរជាតិ សន�ិសុខ និងសណធា�បសធារ

្របម១៦% នង
ិ រដ�បាលទូេទ្រ៩%
េ្រគាងចំណាយេលវិស័យ០៤េនះ

ៃនថវកជាតិ។ េបេ្រប�បេធៀបនឹង២០១៥
ិ

ថវកែដល
ិ

មនមានករែ
្រប្រប�លេ្រចនេនាះេទ។ ថវចំណាេលវស័
ិ យ
ិ

រដ�បទូេទ បានធា�ក់ចុះ្២%។ េនះមានន័យ រដ�បាលបានកបន�យករចំណេលែផ�កក
ងររដ�បាល េដមបីបន�បំេពញ/អ
នុវត�ន៍េគាលនេយាបាយរបស់ខ�ួន ្រសបេពលែដលវស័យអភ
េសដ�កិច�េកន
្
ិ
េឡង្របម១%។ ចំែណកឯថវក
ថា�ក់ជាតិេ្រគាងចំណាយមិនទន់ែបងែចកេកនេឡងតិ០,៤%។
ិ

VII. កររកេឃ និងករផ�ល់ពិុេលលទ
ន�
�ផលៃនករបំេពញ/អនុវត�េគា

នេយបា

ស្រមាប់ឆា�៣

ៃននីតិកលទ៥ៃនរដ�សភ

ច្បោប់ស�ីពីហិរ��វត

ស�ីពីករ្រគប់្រគង២០១៦

្រត�វបានរដ�សភាអនុម័ត េដយមានែតតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្ស្របជនួន៦៦រូប

ែដលបាេបា

េឆា�គាំ្រទមា្២ៃនច្បោប់េនះបានប��ត�ិថា ចំនួនទឹកជាអតិបរៃនឥណទចំណាថវកថា�កជាត
ិ

ស្រមាករ្រគប់ងឆា�២០១៦ គមានចំនួន្
មា៤៣៦៥,៦២លនដុល�រសហរដ�អេម េបេ្រប�េធៀប
ឺ
នឹងឆា�២០១៥ េកនេឡងចំនួន១៤% េស�នឹង្របម៦០០លនដុល�អេម។
ភបា
ដឹកនាំេដគណបក្ស្របជាជនកម
ិ

េនះមានន័យថ រជរដ

នឹងបន�អនុវត�េគាលនេយាបាយរបស់ខ�ួនក�ុងឆា៣

េដ

េ្រប្របខ�ងថ
់ វកដូចមានែចងក�ុងម២ៃនច្បោប់ ស�ីពីហិរ��វតស្រមាប់ករ
្្ រគឆា�២០១៦។ ដូចគា នឹង
ិ
ឆា�២០១៥

ថវក្របម១៦%
ិ

្រត�វបានេ្រគណយេលវស័
ិ យករពរជាតិ សន�ិសុខ និងសណ

ធា�ប់សធារណៈ ខណៈែដល្២៧%េផ្សងេទៀត ្រត�វបានេ្រគាងចំណាយេលវិស័យសង។ ចំែណក
ឯវស
ិ ័យរដ�បាទូេទ និងវិស័យេសដ�កិច� រជរដ�ភិបាលបានបែន�មករចំ០១%បែន�មេទៀត។
ថវក
ថា�ក់ជាតិេ្រគាងចំណាយមិនទន់ែបងែចក ១៦% ែដលេស�រែតដូចគា�នឹងឆា២០១៥។ េបេ្រប�
ិ
2
េធៀបជាមួយឆា២០១៤ វស័
ិ យអប់រ ំ ្រត�វបានបែន�មថវិក្របម១០០លនដុល�រអេមរ

2

https://www.cambodiadaily.com/news/cpp-lawmakers-push-through-3-8-billion-national-budget-73314/

6

តរងបង�ញពីករវយតៃម�ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយមានសូច
លទ�ផលសេ្រមច

១

ខត
៧%ក�ុងមួយឆា�េដម្បេធ�ឲ្
ិ ខំសេ្រមចឲ្យបា ននូវកំេណដ�កច�ជាមធ្
ិ

នីតិកលទ៥

កម�ុជអចចេចញផុតពី្របេទសមានចំណូល

មាចំណូ លមធ្យក្រមិតទយា៉យូរេនឆា២០១៨
មាចំណូ លមធ្យមក្រមិតខ�ស់េន២០៣០។

ឈេឡងជ្របេទ
និងក�ជ្របេទ

២

សេ្រមចឲ្យបានេគាលេដកត់បន�យអ្រតៃនភ១%ក�ុងមួយឆា�។

៣

បន�ខិតខំសេ្រមចនូវេគាលនេយាបាយជំរុញផលិ្រស�វ និករនេចញ
អង�រឲ្យប១លេត

៤

េនឆា២០១៥

មិនសេ្រមចប

រជរដ�ភបាលបានបំេពញ/អនុវត�ក�ុងឆ៣

សេ្រមចប

ល.រ

សេ្រមចបានខ

ន

េគាលនេយាបាយមានសូចនាករច្





សំ េដែ្របកកម�ុជេទជ

្របេទផលិតេស្ប�ងនាំមមួយេនេលពភ
ិ ពេលក
រក្សោៃផ�េនសទទឹក


សប ស្រមាប់្របជាជនេធ�េនសទជា



ព្រងឹតំបន់អភរិ ក្ស បេង�នករករពរធលផល លុ បបំបាតបទេល�ស

េនស្រគប់រូបភ។

៥

រក្សោៃផ�ដីែដល្រគបដណ�ប់េដយៃ ្រពេឈបេង�នករករពធាៃ្រ
េឈ ពិេសសកព្រងឹងករអនុវន៍ច្បោ ស�ីពីៃ្រពេឈ ករទស�តប�ង�



បទេល�សៃ្រពេឈ ជំរុញករដំេដមេឈេឡងវិញ និងបេងសមត�ភា

៦
៧

សហគមន៍ៃ្រពេឈ េនេលមូល ន ធាន ាវិរភនង
ិ ្របសិទ�ភាព្រគប់្
ប�្ឈប់ករផ�ល់សម្បទនដីេសដ�ក



សេ្រមចឲ្យ១០០% នូវករចុះប� �ីដ តមែផនករៃនបទប��េល ០១
របស់ ររដ ភបា
ជិត២លនហកត េនរវងេដម២០១៤ក�ុង្រកខណ�័
ិ



ៃនករអនុវត� «នេយបាយច សកម�ភាពថ�ីេលវិស័យដីធ�» និងសេ្រមឲ្
បា៧០%

ដល់ឆា�២០១៨

េលបរមាក្បោលដីែដល្រត�វចុះប��ីប៦
ិ

េទ៧លនក្បោលដីេនទូទំង្

៨

៩

កសងេគាលនេយាបា ស�ីពីសិទ�ិលំេនស េដម្បីេដះ្លំ េន
ស�ជូន្របពលរដ�្រកី្រកស្រមាប់កររស់េន្របកបេដយ

សុ ខុ



មាភា នង
ិ ភាពៃថ�ថ�ូរ

ែកលម�ផ�ូវលំ ជនបទជាជំហនៗ ពីផ�ូវ្រកល្រក� េទផ�ូវ្រកេក



ស៊ូឬផ�ូវេបតុងឲ្យបាន៣០០ េទ៤០០គីឡូែម៉្រតក�ុ១ឆា� តមស�ងដរឯ
ភាជាតិមួយ

១០

េរៀបចំេគាលនេយាបាយដឹកជ��ូនទី្រក�ង ជារជធាភ�េំ ពញស្រប់
រយៈេពលមធ្យម និងរយេពលែវង េដម្បីព្រងីកេហដ�រចនាសម�័ន�



មេធ្យោដឹងជ��ូន។

7

ដល់ឆា�២០១៨ ្របជាជនចំន៨៥% ែដលរស់េនរជធានីេខត� និង

១១

ពលរដ�ចំនួន៦០%

ែដលរស់ េនតមបណា�ឃ

ែដលមានគុណភាពល� និងៃថ�សមរម្យេ្របា។

១២

ពីឆា�២០១៣ ដល់ ២០១៨ គឺព្រងីកករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិស ពីបណា�ជាតឲ្

១៣

ខិតខំសេ្រមចេគាលេដទទួលេទសច

១៤

ដល់ភូមច
ួ ភូមទ
ិ ំនួន៨០% ៃនចំនន
ិ ំងអស់
មា៤,៥លនាកឆា�២០១៨



បានទទួលេសវទឹកស



ពីេ្រក្របេទសេន២០១៥្រ

េកនដល់៦,១លននា



រួមជមួយ

េទសចរណ៍ក�ុង្រស�ក្រប១០,៥លនាក។

បន�កសងអនុវិទល័យឲ្យបាន្រគប់ឃុំ ែដលេនមិនទន់មានអ



ល័យ។

១៥

េរៀបចំេគាលនេយាបាយ

១៦

ករដក់ឲ្យដំេណរកររបប្របានិវត�ន៍ ស្រមាប់កម� និេយាជិក�ុង

វឌ្ន៍ៃនសង�ម េសដ�កច�
ិ ។

ស�ីពីមុខរបរ

និងករងរ្រសបេទនឹង




វស័
ិ យឯកជន ឲ្យទទួលបរបប្របាក់េសវត�ន៍ ដូចម�ន�ីរកែដរចប

ពឆ
ី ា�២០១៥។

5

4

3

តរងបង�ញពីលទ�ផលមធ្យមៃនករេពញចិត�េលករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគ

០១
០២

3

ករពរជ សន�ិសុខ និងសណា�ប់ធា�ប់សធ
ករព្រងឹងរដ�បាលស វមជ្ឈក
នង
ិ
ិ
ិ វសហមជ្ឈក

កព្រងឹ

ែផ�កច្បោ និង្របព័ន�យុត�ិធម និងករ្របឆអំពំេពពុករលួ យ

០៣

ករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិ

០៤

ករអភិវឌ្ឍន ៍វិស័យអប់ សុ ខភិប ករង វប្ធម៌ នង
ិ សង�មកច�
ិ

០៥

េគាលនេយាបាយរជរដ�ភិបាលនី៥ (ទំងបួន វិស័)

ពញ

ពញ

%េ

ន
ិ េ

%េ

វស
ិ ័យៃនេគាលនេយា
%ម

ល.រ

21.80

60.13

18.06

22.60

60.17

17.23

17.27

63.21

19.52

`15.71

63.32

20.97

19.35

61.71

18.94

តៃម�ៃនកផ�ល់ពិន�ុអ�� ត�ទី
ិ ១(មន
ិ េពញចិត�ទល់ែតេស ឬេពញចត
ិ �តច
ិ តួច)

ផលបូកតៃម�ៃនកផ�ល់ពន�
ិ ុ អ�� ត�ទី
ិ ២(េពញចត
ិ �ខ�ះ) នង
ិ ទី៣(េពញចត
ិ �មធ្យ ឬពក់កណា)

4
5

ផលបូកប��ូល តៃម�ៃនកផ�ល់ពិន�ុអ�� ត�ិទី៤(េពញចិត�េ្រច) និងទី៥(េពញចត
ិ �េស�រទំង្រស ឬទំង្រស)

8

១. ករបំេព/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយមានសូចនាករច្

០១. ខត
ក ច�ជា៧% ក�ុងមួយឆា�ំ េដមបី
េ
យ អចច
ិ ខំសេ្រមចឲ្យបាននូវកំេណនេសដ�ិ
្ ធ�ឲ្
កម
េចញផុតព្ី របេទសមចំណូ លទប
ឈនេឡងជា្របេចំណូ លមធ្យក្រមិតទ យា៉
6
យូរេនឆា២០១៨ នង
ិ ក�ជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមក្រមិតខ�ស់២០៣០។
5

តមេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ�ភិបាលកម�ុ

នឹងខត
ិ ខំ្របឹងែ្របងសេ្ឱ្បាននូ

កំេណនេសដ�កិច�មធ្យ៧% េដម្បឱ្្របេទសចកេចញពីចំណូល េទ្របេទសមានចំណូលមធ្យមក
ទបយ ងយូរេនក�ុងឆា២០១៨ខងមុខេននង
ស ០៣០។
ិ ក�យជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមក្រមិតខ�២

ែផ�កេលកំេណនេសដ�កច�
ិ េថរក�ុងរយៈេពលប៉ុនា�នឆា�ំចុងេ្ និងករេកនេឡងនូវផលទុកសរុបរបស

្របជាពលរ កម�ុជាបានែ្របក�យខ�ួនជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមកំរិតទ២០១៥។
ស�ប័នហិរ� �វត�ុអន�រជាតិមួយចំន

បានព្យោករស�នភាពកំេណនេសដ�កិច�ក

ធនាគារពិ

េលបានព្យោ េសដ�កច�កម�
ិ
ុ ជាក�ុងឆា២០១៦ នឹងមានកំេណនក�ុងរង�ង៧% េពលគ៦,៩% េយាងត
ករពករណ៍កលពីេដមឆា២០១៦។7

របាយករណ៍ព្យោករណ២០១៦

របស់ធនាគារអភិវឌ្អសុ

និងរបាយករណ៍របស់មូលនិធិរូបិយប័ណ�អន�រជបានបង� េសដ�កិច�កម�ុជានឹងមានកំេណ៧% ស្រមា
ឆា�២០១៦។ 8

េយាងតមរបាយក របស់្រកសួងហិរ� �វត� ស�ីអំពីវឌ្ឍភាពមា៉្រក�េសដ�កិច�ពក់កណា២០១៦

បានបង�

ទស្សនៈវិស័យេសដ�កិច�កម�ុជាេនបន�រឹងមាំ ខណៈែដលផលិតផលក�ុង្រស�កសGDP)

្រត�វបានព្យោកនកំេណន្របមា៧% ក�ុងឆា�២០១៦ នង
ិ ឆា�២០១៧។ ម៉្យោងេទ េយាតរបា

កណ៍ វឌ្ឍភាពមា៉្រក�េសដ�កិច�កម�ុជាបានសិក្ សោេទេលសូច១ឆា�២០១៦ េដម្បីយកមព្យរ
ែដលមានដូជា វស
ិ ័យឧស្សោហកម� វិស័យេទសចរ វស
ិ ័យកសិកម� នង
ិ ពន�ដរ។ល។ វិស័យទេនះបន
ចូលរួមចំែណកយា៉ងធ ក�ុងករជំរុឱ្មានកំេណនេសដ�កិច�េកនេឡ និងរ ីកលូតលស់ជាងឆា�២០១៥។

វស
ិ ័យកសិកម�បាន វិល្រតឡប់មករកភាពេដមវិញ បនា�ប់ពីជួបេ្រគាះធម�ជាតិេន២០១៥ ចំែណកឯវស័
ិ យ
កត់េដរវិ

្រត�វបសំ គាល់េឃញថាមានភាពេកនេឡងយា៉ងខ�ំងក� ែដលជាស��បង�ញពីក

ផលិតកម�។

េដយែឡកវិស័យេទសចរណ េនក�ុងឆា�ំេ

មានករធា�ក់ចុះបន�ិចបន�ួចែដលជាមូលេហ

ឱ្មានករធា�ក់ចុះន ូវវិស័យេសវ របាយករ ក៏បាឲ្ដឹងែដរថ ទស្សនវស័
ិ យេសដ�កច�
ិ កម�ុជស្រមា
ឆា�២០១៦ នង
ិ ឆា�២០១៧ អចនឹងមិនសេ្រមចបានតមករណ៍ទុក ្របសិនេបេសដ�កិចចន
ិ ធា�កចុះយា៉

គំហុក ឬអស�ិរភាពៃនទីផ្សោរហិរ��វត�ុអន�រជាតិធា�ក់ចុះក�ុងស�នភាពធ�នៗ បនា�ប់ពីករសេ្ដកខួ ន
�

របស់ច្រកភពអង់េគ�សពីសហភាពអឺរ៉ុបBrexit)។

េដយែឡក្របធានសមាគមេសដ�កិច�កយល់េឃញ
 ថ

កំេណន៧%េនះជាតេលខមា៉្រេសដ�កច�
ិ

ែដលអចបង�ញស�នភាពមធ្យមេសដ�កិច� ែតមិនែមនឆ�ុះប��ំងពីតថភាពេសដ�កិច�កម�ុជាទង្
ំ
6

“Political Platforms of the Royal Government of Cambodia of the Fifth Legislature of the National Assembly”, Royal Government of
Cambodia, (Sept 2013), at 15.

7
8

Global Economic Prospects, page 23 ,World Bank on June 2016
Outlook 2016 Update, page 188, Asian Development Bank

9

េសចក�ស
រជរដ�ភិបាលកម�ុជា្អសេ្រមបានូវករក្កំេណនេសដ�កច�ឲ្យេន្
រ
ី ន�ដ�ន
ិ
ិ

រវ៧%ក�ុងឆា�ំទ៣េនះ ប៉ុែន�ផលៃនកំេណនេសដ�កិច�េនះ មន
ិ ទន់បានែែចកឲ្យ្របជាពលរដ�្េដ
សមភាពេនាះេ

០២. សេ្រមចឲ្យបានេគាលេដកត់បន�យអ្រតៃនភ១% ក�ុងមួយឆា�ំ 9
8

រជរដ�ភិបាលកម�ុជា និងសមាជិកអង�ករសហ្របជាជាតិជាេ្រច

បានសេ្រមចទទ

យកនូវេគាលេដអភិវឌ្្របកបេដយនិរន�រភាព ស្១៥ឆា�េទមុខេទៀត ករលុបបំបាភា្រកី្្រគប
រូបភាព និងករលុបបំបាត់ភាពេ្រ គឺជាចណុចសំ ខន់ៗៃនេគាលេដអភិវឌេនះ។ ក�ុងរយៈេពលមួយ
ឆា�ចុងេ្រកយេ

កម�ុជាបានែ្របក�យជា្របេទសែដលមាន្របាក់ចំណូលមធ

តមរយកំេណន

េសដ�កច�
ិ នារយៈេពលប៉ុនា�នឆា�ំចុងេ្រក ចំែណកអ្រតភាព្រ េបេទះបីជាមានករធា�ក់៥០%
ក�ុងឆា�២០០៧

េទ២០%ក�ុងឆា�២០១២។

្របជាពលរដ�កម�ុជាេ្រច៧០%

េនែតរសពង
ឹ ែផ�ក្របា

ចំណូ លតច
រកី្រ
ែដល
ិ
ិ ជា៣ដុលរជា្របចំៃ េនះមានន័យ ពួកេគងយនឹវល្រឡប់េទរកភាព
្
មា្របាក់ចំណូល្របចំៃថ�១,២៥ដុល�អេមរិ10
រជរដ�ភិបាលធា�ប់បា

ក�ុងកច�
ំ ូលអង�ករសហ្របជាតិ២០១៥ថ
ិ ្រជុំកព

គត
ិ ្រតឹឆា�

២០១៣ អ្រតភាព្រកី្រ ក់មក្រតឹ១៦% ែដលេធ�ឲ្យកម�ុសេ្រមចបាននូវេគាលភវិ ឌ្ឍនសហវត្រ ៍

កតបន�យភាព្រកី្រកមុន២០១៥។ សិ ត
� រិ បស់ធានាគារអភិវឌ្ឍន៍អសុីេចញផ២០១៦ បានបង�
11
ក�ុងឆា�២០១៤ កម�ុជមា្របពលរដ�ចំនួន១៣,៥ភាគរយរស់េនេ្រក តភាព្រកី្
់

េនក�ុងឱកសេបកសន�ិទ អបអរសទរសមិទផ
� ល៥ឆា�ំៃនកម�វិធីសន�ិសុខេស្ប ស្រមាប់អន

(Feed the Future) ៃនកច�
ិ ផ�ួចេផ�មរបស់រដ�ភិបាលសហរដ�អេមរិក េដម្បីលុបបំបាត់ភាពអត់ឃា�
សន�ិសុខេស្ប�ងស្រមាប់ពិភពេលក នាែខមិថុ២០១៦ រជរដ�ភិបាលយល់េឃ ករអភវឌ្ឍន
វស័
ិ យ
ិ
កសិកម�

ជាែផ�កមួយយា៉ងសំខន់សំរប់ករកត់បន�យភ ន

ក៏ដូចជាករកត់បភា្រកី្របស់

្របពលរដ�ែដលរស់េនតមជនបទ។ ពីេ្ វស
ិ ័យកសិកម�បានរួមចំែណក្រប២៦% ៃនផលិតផល

សរុបក�ុង្រស�ក។ ជាងេនះ ្ពលរដ�ចំនន
ួ ៨៥% រស់េនជនបទ ក�ុងេនាះ្ពលរដ�៦០% កំពុង្របក

របរកសិកម� េហយ
 េម្រគ�សរៃន្រគ�សរ្ ជាកសិករមានរហូតដ៧៥%។ ម៉្យោងវិញេទ កចុះផ្ស

របស់ធនាគារអភិវឌ្អសុ ក៏បានយល់េឃញថា េពក
ិ យកត់េដ
ី រ្របមូលផល្រស�វ វិស័យេទសច វស័
្រពមទំងសំណ ក៏បានចូលរួមចំែណកក�ុងករជួយ កត់បន�យភាព្រកី្រករបស់្របជាពលរដ�កម�ុជាផ

វ្រត�វបានេគរំព នឹងបន�ផ�ល់ភាពវិជ�មានបែន�មេទៀតេនក�ុង២០១៦េនះ។
េសចក�ស
រជរដ�ភិបាលកម�ុជាសេ្រមចបាបន�យភាព្រកី្រ ក�ុងអ្រ១%ក�ុងមួយ
ី ន�ដ�ន
ិ

ឆា� ប៉ុែន�លក�ខណ�ជីវភា នង
ិ កររស់េនរបស់ជាពលរដ មន
ិ ទន់្រត�វបានធ បានចេចញពីភា្រក្រ
្របកបេដយនិររភាពេនាះ។

9

Supra note 10, at 17.

10
11

https://www.adb.org/countries/cambodia/main
Basic 2016 Statistics, page2, ADB, April 2016

10

០៣. បន�ខិតខំសេ្រមចនូវេគាលនេយ ជរំ ុញផលិតកម�្រស� នង
ិ ករនាំេចញអងឲ្យប១ល
េត េនឆា២០១៥ សំ េដែ្របក�យកម េទជា្រប
ផលិតេស្ប�ងនាំមុខមួយេនេលពិភព។ 12
11 F

ក�ុងរយៈេពល៣ែខេដមឆា�២០១៦ ករនាំេចញអង�ររប

្របេទសកម�ុជាបានេកនេឡ៨% េបេធៀបនឹងរយៈេពល៣ែខ
ដូចគា�េនក�ុងឆ២០១៥។

ផ�ុយមកវញ
ិ

េនពពក់កណា

ឆា�២០១៦ គច
ឺ ប់ពីែខេម រហូតដល់ែខកក�ដ ករនាំេ
េទអង�រលក់េន្រស�កេ

មានករថយចុះយា៉ងខ

រយៈេពល៨ែខឆា�២០១៦

េនះ

េពលគ

កម�ុជានេចញអង�របា៣២០

០៧៦េតន គធា�កចុះ៦% េបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា កពី
ឆា�២០១៥។13
P12F

ទន
ិ �ន័យចុងេ្រកយបានបង

ឆា�២០១៦

គត
ិ ្រតឹមែខវិច�ិ

កម�ុជាបាននាំអង�រេចញេទរបរេទសចំនួន

្រមម៤៧៩.៦៨៩េត

េយាតរបាករណ របស់

សហព័ន�្រស�វអង�រកម�ុ (CRF)។ េ្រប�បេធៀរយៈេពលដូចគា ឆា�២០១៥ ករនាំេអង�រេនះ េកនេឡង
២២.៧៧៣េតនេស�នឹ៥%។ 14
P13F

P

្របេភទអង�រែដលឈរលំដប់េ១

េនេលទីផរអន�រជាតិមានដូចជ

អង�រផាម�ះិ អង�រផា�រំដួល
្របភពពីសហព័ន�្រស�វង�
អ រកម�ុជាបានឲ្ កលពីែខតុលឆ២០១៦ កម�ុជបានចុះអនុស្សរ

េយាយល់គា�ថ�ីមួជាមួយ្របេទសចិ េដយផ�ល់កូតនាំេចញអង�រពី្របេទសកម�១០មុន
ឺ េត េទ២០
15
មុន
ឺ េត្របចំឆា
P14F

P

ដំណា្រស�វអង�រថចុះ េនចេនា�ះពក់កណា�២០១៦ េដយសរែតេ្រគាះរំងស�ួត ដីរជាតិ
េធ�ឱ្ប៉ះពល់ដល់ករលូតលស់ៃណា្រស�វ ែលមន
់ �ងទី
់ ផ្រអឺរប
ុ៉
ិ អមានលទភាផលិតអង�រសំ របផ�តផ
បានេនាះេទ េហយ្របេទក៏បានទមា�ក់តៃម�អង�រទបជាងកម�ុជា។ កត�េផ

បណា�មកពក
ី 

ក្ស័យធនៃនេរងមា៉សុីនកិន្រស�វមួយចំន ខ�ះទុនសំ រប់ផ�ត់ផ�ង់ផលិតកម�្រស នង
ិ ករ្របមូលទ្រស�វស�ុ

ែដលជាេហតុនឱ្មា�ស់េរងមា៉សុីន្រស�វមួយចំនួនបានខ�ីបុលព ែដលមានអ្ករ្រប្របចឆា�ខ�ស់
្របម៨%េទ១២%។
ពក់ព័ន�នឹងប��ខងេ

សហគមន៍អរឺ ប
ុ ៉ ្រពមានឈប់ទិញអង�រពីកម�

េដយរអង�រែដលលក់

េចញជាអង�រមិនសុទ�ល�។ ដូចេនះេយងសេង�តេឃញ វក៏ជាកត�ធំមួយែដលបងដល់ករេន ចញអងរ� លក់

12

13

Supra note 10, at 21.

http://www.crf.org.kh/?page=api_document_detail&menu1=1041&menu2=&menu3=&menu4=&menu5=&id=
67&lg=en
14

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

15

http://www.crf.org.kh/?page=api_location_detail&id=1092&lg=kh#sthash.YVba0jla.dpuf

11

16
េទទីផ្សោអន�រជាតិ ែដលេឱ្ទន
ិ �ផលផលិតកម�អង�ររបស់កម�ុជានាេពលេនះបា នធា�ក់ បែន�មេលសពេី នះ

េទៀត សហព័ន�្រស�អង�រ និង្រក�មហ៊ុនាេចញអងរ� យល់ថា ឧបសគៃនកចំណាៃថ�ដឹកជ��ូនខស
� ់ ខណៈ

េហដ�រចនាសម�័េនែតខ�ះ គឺជមូលេហតុចម្បែដលជំរញ
ុ ឲ្មាវបត�
ិ ិធា�កចុះតៃម�្រស�វ ្រទំជះឥទ�ិពល
ដល់ទីផ្សអង�ររបស់កម�ុជា មិអ្របកួ្របែជតៃម�ជាមួ្របេទៃថ

និងេវៀតណាម

របាយករ

បានឲ្យដឹ កចំណាេទេលៃថ�េដមដឹកជ��ូនខ�ស់ចបពី២៥ដុល� េទ៣០ដុល�ក�ុងមួយេតន ខណៈ
17
ក�ុង្របេទៃថ នង
ិ េវៀតណាមកចំណា្រតឹែតជា១០ដុល�ប៉ុេណា�ះ

ក�ុងអំឡុងេពល្រតីមាសទីពីរឆ២០១៦

តៃម�្រសវមានករធា�ក់ចុះរហូតបណា�លឲ្យ្របជា

តបណា េខត�មយ
ួ ចំនួនេធ�ករតវ រហូតមានករយកទិន�ិផល្រស�វចក់េលផ�ូវថ�ល់ជ េដម្បទមទឲ្យរ
រដ�ភិបាលែស�ងរកដំេណាះ្រសយជូនព េឆ�យតបនឹងករតវ៉េ រជរដ�ភិបាលកម�ុជាបានច
ប��ធា�កចុះតៃម�្រស�វេនកម�ុជបណា មកពរី ងឥទ�ព
ិ លពីបណា�្របេទស្របកួត្របែជ ងតំបន់ជាមួយ េដម្ប
ចូលរួមេដ្រសយប��េ រជរដ�ភិបាលបានបេ��ញ្របាក់បំរុងទុ២លនដុល រអេមរិ

េដម្បរក្

ស�ិរភាតៃម�្រស�េនេលទីផ្សោរ នជំរញ
ុ កទិញ្រស�េនក�ុង្របេទ េហយធនាគអភវឌ្ឍន
ជនបទ (RDB)
ិ

បានផ�ល់ឱកសេរមា៉សុនកិន្រស�ក�ុង្រស�ទំងអស់ អេស�សុំកម�ីែដលអ្រករ្របា ០,៦៦ ភាគរ

ក�ុងមួយែខ ជាមួនឹងលក�ខណ� ែដលអ�កយកកម�ីចំបា ្រត�ទិញ្រស�ពក
ី សិករេលពីតៃម� ៩០០េរៀលក�ុងមួយ
គីឡូ្រក។ រដ�ភិបេ្រគនឹងខ�ីមូលនិធព
ិ ច
ី ិន៣០០លដុល� េដម្បេធ�ឃា�ំស�ុក និងសម�ួត្រស�ផា�ល
ខួ ន។
� 18

េសចក�ីសន�ិដ�ន េបេទះបីជាក�ុងរយៈ១១ែខ ឆា�២០១៦ ករនាំអររបស់្របេទសកម�ុជាមា

េលកេឡងជាងឆា២០១៥្រមម០៥%

២០១៦េនះ

លនេត។

េ្រពក�ុងរយៈេពល១១ែខ

ប៉ុែន�រជរដ�ភិបាលសេ្រមចខ�េគាលេដនាំេចញអ

ក�ុងឆា�

ករនាំេចញអងមនដ
ិ ល់ចំនួន៥០%ៃនេគាេដនេចញចំនួន០១

០៤. រក្សោៃផ�េនសទទឹកសបស្រមពលរដ�េធ�េនសទជាលក�ណៈ្រគ ព្រងឹងតំបន់អភិរក
19
បេង�នកកពធនធានជលផ លុ បបបាត់បទេល�សេនសទ្រគប់រូប
ំ
18

កំែណទ្រមង់េនសទ ែដលមានលក�ណៈសុីជេ្រម និងមាន្រទង់្រទយធំ ្រត�វបានេឆា�ំនីត
កលទ៤ៃនរដ�សភាក�ុងឆា២០១២ េដយេលកនាយករដ�ម�ន ហុ៊ន ែសន បានសន្យោជ្របជារដ�
កម�ុជាថ េលកនឹងលុបេចល្របព័ន�ឡូត៍េនសទអជីវកម�ឯកជនឲ នង
ិ េរៀបចំដកៃផ�ទឹកសបស្រម
សហគមន៍្របេនសទូេទជុំវិញបឹងទេន�សប េដម្បីទទួលផលេដយចំនួន៦៥%

នង
ិ ចំនួន៣៥%

រក្សោទស្រមាជាតំបន់អភិរក្សវិស័យជលផលក�ុងបទេន�សប 20 ជាលទ�ផល ឡូតេនសឯកជនទំ៣៧
16

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

17 http://www.rfa.org/khmer/news/economy/Cambodia-Rice-Federation-push-government-to-resolve-exportation-rice12072016082917.html?searchterm:utf8:ustring=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%9C
18

https://goo.gl/adVku2

19 19

Supra note 10, at 21.
Fishery Reform on the Tonle Sap Lake: risks and opportunities for innovation, 17(2), June 2013 at 1, Cambodia Development Review,
(CDRI).
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12

ឡូត៍កុ ងបឹងទេន�សបន
�
ង
ូ ្របេទស្រត�វបានលេចេដអនុ្រកឹតក�ុងឆា�២០១២
ិ ៨០ឡូត៍េនសទេនទង
។

ែផ�កទិន�ន័យក�ុងរបាយករណ៍បូកសរុបករកសិកម�

រុក�្របមាញ់ និងេឆា�២០១៤

ដល់ឆា�

២០១៥ សហគមន៍េនសទឹកសចំនួន៤៧៧សហគមន៍ ្រត�វបានបេង�ត និង្រកងេឡងេដយមចំនួន
បាចុះប�� ី ្រតឹម្រត�វតមច

និងបានចូលរួយា៉ងសកមក�ុងករ្រគប់្រគង និងរក្ធនធាជលផលេន

កម�ុជា ចំែណកឯសហគមន៍មួយចំនួនេទៀត កំពុងេរៀបចំសំណុំឯកសរេស�សុំចុះប��ី ខណៈសហគមមួយ
ចំនួនេផ្សងេទៀតកំពុងដំេណរករចុះហត�េលខេនថា�ក់េ្ 21។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆាមុនចំនួនសហគមន៍
P20F

P

េនសទទឹកសប មិនមានករេកនេឡងេទះេទ ប៉ុែន�ករចុះប��ីសហគមន៍េនសទបានេក៣៦០

ឆា�២០១៤ ដល់៣៧៧ ឆា�២០១៥។ េនឆា២០១៥ សហគមន៍េនសទចំនួ៨៥ ្រត�វបព្រងឹសមត�ភា
បែន�ម។
របាករណ របស់្រកសួងកសិកម� ក៏បានទទួលស�ល់ចំណុចខ�ះ និងប��្របឈមមួចំនួនទក

ទងកររក្សោៃផ�ទឹកសប និងលុបបំបាត់បទេល�សេនសទផងែដរ។ ប��ទំងេនាះមានដូេកតមា

បទេល�ស នង
ិ ករទ�នា�នយកដីក�ុងែដនេនសទេធ�ជាកម�សិទ�ិឯ កជន ករអនុវត�ន៍ច្បោប់ និងកិច បត�ិ

កររបស់អជា�ធរេនមានក្រមិត ទងសហគមន៍េនសទ ពុំមានធនធាន្រគប់្រគាន់ស្រមាប់អក
សកម�ភាពរបស់ខ�ួន ក�ុងឆា�២០១៥ បទេល�សជលផល្រត�វបានប�ង�បចំ៩.៣៧៤ករណី េកនេឡងចំនួន
២៨៨ករណី េធៀបនឹងឆា�២០១៤។

ក�ុង្រតីមាស១ ឆា�២០១៦ សំ ណុំ

េរឿងបទេល�សជលផលទឹកសប ម
ចំនួន៧៣៤ករណី

ខណៈេពលែដលផល

េនសទទឹកសបមានករធា�ក់ចុះ
មន
ិ អចសេ្រមចតមែផនករ។ 
សេដ

បា៨,៧៥%

ដយ្រតីេធអជីកម�អនុវត�

ៃន១២.០០០េតន

ចំែណកផលេនសទ្រគ�
េនសទអនុវត�

បា១៩,៧៧%ៃនែផន

ក១៤៤.០០០េតន
ភា

ក�ុងែដន

្របភពរូបភាព៖ សរព័ត៌មានេដមអ

ក�ុងឆា�២០១៦ ឧបករណ៍េនសែដល្រត�វបាន្រកសួងហមឃាត់ត ២
ំ ០១២ េនែបន�សកម�

ែដលបានេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់ធនធាន នង
ិ ្របេភទជីវច្រម�ះេផ្សងៗេទ

្រកសួកសិកម�រុក

្របមា និងេនស បានែណនក�ុងសរចរែណនាំចុះៃថ៥ ែខកក�ដ ្រកសួងកសិកបាែណនាំ ប�ង�
និងចប់ជនេល�សជលផលមកផ�នា�េទ ចុងឆា�២០១៦េនះ រជរដ�ភិបា្របកចប់េផ�មយុទ�នក
ប្រងបទេល�សេនសទ េដយករដឹកនាំេដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងម

21

របាយករបូកសរុបករងរកសិកម� រុក�្របមាញ់ ន២០១៤-២០១៥ ទំពរ័ ២០

13

ក�ុងេគាលនេយាបាយនីតិក៥ រជរដ�ភិបាលបានសន្យោថា នឹងរក្សោៃផ�េនសទ

្របពលរដ�េធ�េនសទជាលក�ណៈ្រគ�សរ ព្រងឹងតំបន់អភិរក្ស បេង�នករករពរធនធានជត់
បទេល�សេនសទ្រគប់រូបភ ជាករពិតណរជរដ�ភិបាលបានលុបបំបាត់ករេធ�អជីវក ឯក
ជនេលឡូត៍េនសទទូទំង្របេទស េដម្្របពលរដ�េនសទ ប៉ុែន�េេឃញមាប��្រឈមអំពីកែថរក្

ៃផ�ទឹកសប និង្រគប់្រគងធានធានជលផលេនក�ុងៃផ�ទឹកទ សហគមន៍អក
� េនសេខត�េសៀមរប ឱ
ដឹងថ េពលបច�ុប្បនបទេល�សេនស្រតីេដេ្របកណូធំៗក�ុងបឹងទេន�សប េែតេកតមាជាេ្រចកែន�ង
22
ប៉ុែន�សមត�កច�
ិ ហកមាកប�ង�តច
ិ តួចបំផុត។

េសចក�ីសន�ិដ�ន រជរដ�ភិបាលសេ្រមចបានខ�ះនូវេគាលនេយាបាយរក្សោៃផ�េនស

្របពលរដ�េធ�េនសទជាលក�ណៈ្រគ�សរ ព្រងឹងតំបន់អភិរក្ស បេង�នករករពរធនធបំបាត
បទេល�សេនស្រប់រូបភាព េ្រពះេគេឃញមានបទេល�សេនសកំេសៃនកអនុវត�នច
៍ ្បោ
ពស
ី ំ ណាកអជា�ធរពក់ព័ន� េនែតបន�មាេឡង។

០៥. រក្សោៃផ�ដីែដល្រគបដណ�ប់េដយៃ្ េដយបេង�នករករពរធនធានៃ ពេិ សសក

ព្រងឹករអនុវត�នច
៍ ្បោ ស�ីពីៃ្រពេឈ ករទប់ស�ត់ប�ង�បបទេល�សៃ្រ ជរំ ុញកដំេដេឈ
េឡងវញ
ិ នង
ិ បេង�នសមត�ភាសហគមន៍ៃ្រពេឈេនេលមូលដ�ធានា នង
ិ ្របសិទ�ភាព្រគប់
។ 23
22

េឈ
ៃ្រ
ឆា�
11

គ្រម
11

(%)

(%)

េ្រស
ៃ្រ

េល្ប
ៃ្រ

11

11

(%)
(%)

11

(%)

11

ទឹក
11

ៃ្រ

ែមន
មន
ិ
ដី
11

(%)
ពពក
11

១៩៧៣

៧២.១១

៤១.៨៨

៣០.២៣

២.៨៧

២៤.២៩

០.៧៣

១៩៨៩

៦៧.៩២

៣៨.៩៩

២៨.៩២

២.៦៤

២៩.៣៥

០.១០

២០០០

៦៦.៦៥

៣៤.៥២

៣២.១៣

៣.២០

៣០.០១

០.១៣
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http://www.rfa.org/khmer/news/social-economy/some-Siemreap-residents-abandand-fishingcareer-01082016083524.html
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Supra note 10, at 21-22.
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សម្បត�ៃ្រេឈេនកម�ុ

េនែ

២០០៤

៦៣.០៥

៣០.៦៦

៣២.៣៩

២.៥១

៣៣.៩៥

០.៤៩

២០១៣ េហយេនែបន�េនក�ុងឆា២០១៤

២០០៩

៦០.១៨

២២.៥៥

៣៧.៦៣

២.៤៥

៣៦.៨១

០.៥៦

ភបា
បានផ�ល់សិទ�ិេទឲ្យ្រក�មហ៊ុន ង
ិ

២០១៤

៤៧.៦៨

១៦.៤៥

៣១.២៣

៣.៦៧

៤៨.៤១

០.២៤

បន�បំផ�ិចបំផា�យា៉ធ�ន់ធ�រ
េទៀត

េនក�ុឆា�

ជាពិេសសេនក�ុងតំបន់ែរដ

ឋនជដីសម្បទនេសដ�កិ

នូវដីែដល

ជាតំបន់អភិរកៃ្រេឈ ដូចជាឧទ្យោនជាតិ និងតស្រមាអភរិ ក្សត�ៃ្រជាេដម 24
P23F

ទន
� យរបស់អង�ករទិន�ន័យស្
ិ ន័

ប់ករអភិវឌន៍

(ODC)

បានឲ្យដឹ

ភាគរយគ្រមបដីៃន្របេទសកម�ុជាបានមកពីករវិភាគតមរូប

គ្រមៃ្រពេឈសរុបក�ុង្របេទកម�ុជបាថយចុះព្ី របម៧២

ភាគរ ក�ុងឆា�១៩៧៣ មកេន្រតឹ៤៨ភាគរ ក�ុងឆា�២០១៤
៤២ភាគរ

មកេន្រតឹ១៦ភាគរ

P

េនក�ុងរយៈ

ខណៈេពលែដលៃ្រពេ្របាថយចុះពី

េពលដូចគា ។ ក្រមិៃនគ្រមៃ្រេល្ប របប��ូល
ំ
ទំៃផ�ដីដណា
មួយចំនួនផងេនា មាេសរ� ភាបន�ច
ិ
េនក�ុងរយៈេពលដូចគា

េដែ្រប្របព៣
ី ០ភា

រយ េនក�ុងឆា�១៩៧៣ មក៣១ភាគរ េនក�ុងឆា�

២០១៤។25
P24F

របាយករណ៍សិក្សោ្រ
ឆា�២០១៥

េចញផ្ស

ស�ីអព
ំ ក
ី រេកនេឡៃនគេ្រមអភវឌ្ឍន
ិ

កសិកម�ឧស្ហកម�

បំផា�ញៃ្រពេកម�ុជយា៉

ធំេធង បានបង�ញថា ៃ្រពេឈកម�ុជាកំពបង់ក�ុងកំរត២០០០
គីឡូែម៉្រតកេរ៉ក�ុងមួយឆា�ំ ស
ិ
្រក�មហ៊ុនជំនួញែផ�កកសិកម�កំពុង្របមូលយកផលពីៃ្រពេឈ ក�ុងតំអភរិ ក្

េ្រប្រប្រគប់មេធ្យោបាយខុសច 26

និងសួ នឧទ្យជាតេដ

P25F

កម�ុជាស�ិតេនក�ុងចំេណាម្រកបបំផា�

ៃ្រពេឈធ�ន់ធ�រ េនះេបតមករកេឃញេន

របាយករ ថ�ីមយ
ួ ឆា�២០១៥
ឆា�២០០០

េចញេដអងក
� 

មូលនធ
ិ ស
ិ ត�ៃ្រពភ
ិ ពេល (WWF)។របាករណ

របស់អ�កសិក្សោ្រស េនសកលវិល័យជាត
អូ�ស�ល
២០១៥

ែដលបានេចផ្សកពេី ដមឆា�
ស�ីអព
ំ ីករសិកលំ អិតអំពអ
ី សុបា

និយាថា រជរដ�ភិបាផ�ល់ផល្របេយាជន

24
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Zsombor Peter, New Maps Show Heavy Deforestation In 2013, The Cambodia Daily, Jan 16, 2015.

https://opendevelopmentcambodia.net/km/profiles/forest-cover/#Method

http://www.phnompenhpost.com/national/elcs-tied-destruction-forests-new-report
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តមរយៈករកប់េឈខុសច្បោប់ដល់ឈ�ួញអ�កមាន្រទព្យសមមានទំនាក់ទំនងែផ�កនបាយ ជាថ�
នឹងករធានានឹងករេក�បក�ប់អំណាចរបស់គណបក្ស
េដមែខមករ ឆា២០១៧ អង�ក NASA EARTH OBSERVATORY បានឲ្យដឹងថា កមជា្របេ
មួយមានអ្រតៃនករបាត់បេឈរហ័សជាងេគេលពិភពេលក។ ក�ុងវត្សចុងេ្រកយេនះ  ៃ្រព្
ឬស�ុក ្រត�វបានកប់ឆា�រ េហយដីតំបន់េនាះភាគេ្រចន្រត�វបានេគយកេទេ្រប្របាស់ជាដីច
េផ្ស។ របាយកណ៍បានឲ្យងេទៀតថ ពីឆា�២០០១ ដល់២០១៤ អ្រតបាត់ ៃ្រពេឈកម�ុជបានេក

េឡងដល់១៤,៤% េនះមានន័ថ កម�ុជបាបាត់បង
ៃ្រេឈក�ុងៃផដីទ
� ំហំ១,៤៤លហិចត

ករែែ្របៃផ�ដីពីដីៃ្រព េទជាដី្រត�វបអង�
កេនះបង�

តមរយករេ្របេធៀបរូបថតពីផា�

ឆា�២០១៥

រណប ែដលបានថតកលពីឆ២០០០ នង
ិ រូបថត

េនឆា២០១៥
ឆា�២០០០

ែដលបង�ញ

ៃ្រពេឈកពី

ក�ុងតំបន់្រពំ្របទល់េខត�កំពង់ធំ ន

កំពងច
់ ម ្រត�វបានែកែ្របជាដីចមា� រចន

សម�័ន� នង
ិ ដីែ្រសរបស់្របជាពលរដ�ជាេដម
េកនេឡងនូវតៃម�ទីផ្សោរេក

េនេលពភ
ិ ព

បែ្រមលប្រម�លគ្រមបៃព� េឈកម១៩៦៥

ដល់ ២០១៤

េលក ជាេហតុផលសំខន់ ែដលនាំឲ្នករេកនេឡយា៉ងគំហុនូវករែែ្រដីៃ្រេដមដំដុដំណា
េកស៊ូ 27 រជរដ�ភិបាលកម�ុជាបានចត់ទុកៃផ�ដីែដលដំដុះដំណាំេកស៊ូ ជាៃផ�ដីគ្រមបៃផ�េឈ
P26F

P

ទងនឹងកបង�ញេនះ របាយករណ៍បានេលកេឡងថា ៃផ�ទនេសដ�កិចេលវស
ិ ័យកសិកម�ែដលបា

ផ�ល់ជូនេដយរជរដ�ភដល់្រកមហុ៊នក�ុង្រស�ក និងេ្រក្រស�ក បានបៃ្រពេឈេ្រចជាៃផ�ដីែដលមន
ិ
ស�ិតេនក�ុងគេរងសម្បទន្រប២៩% េទ១០៥%។

របាយករណ៍្រកសួងកសិកម� េន១៩៦៥ ធនធាន្រមបៃ្េឈកម�ុជា្រគបដណ�ប់ចំន៧៣,០៤%

ៃនៃផ�ដីកម�ុជាសរុប។ ករវយតៃម�ថា�ក ស�ីពីគ្រមបៃ្រពេឈ្រត�វបានេធ�ក�ុងរយ០៥ឆា�ំម�ង ចប់ត

ពីឆា�១៩៩៣មក។ របាយករណ៍បានបង�ញថា ក�២០១៤ គ្រមបៃ្រពេឈកម�ុន្របម៤៩% ៃនៃផ�

ដីសរុប ខណៈឆា�២០១០មានចំនន្របម៥៧%។ ក�ុងរយៈេពល៥ឆា�ំ ពីឆា២០១០ ដល់ឆា�២០១៤ គ្រម
ៃ្រពេឈកម�ុជាមានករធា�ក់ចុះយា៉ងខ�ំងេស�៨%។

27

http://km.rfi.fr/cambodia/nasa-cambodia-forests-are-disappearing-11-012017?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaig
n_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-11
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ក�ុងឆា�២០១៦ ររដ�ភិប បាដកតំបន់មួយចំនួនជតំបន់ៃ្រករពរ នអភរិ ក្ៃ្រេឈ ក�ុង

េនាក៏មាតំបន់ៃ្រឡងផ
់ ងែដរ េហយបានអំពវនាសកម�ជនករពបរស�ន ពលរដ� និសហគមន៍
ចូល
ិ

រួមសហកជាមួរដ�ភិបាល េដមករពតំបន់ៃ្រករពទំងអសេនាកុឲ្
ំ មាកកបបំផា�ខុសច្បោប់
េ្រកមកបន�ិច ្រកសួងបរិស�នបាន្រ ក�ុងទិវបរស�ព
ិ
ិភពេលកពីៃថ�ទី៥ ែខមថ
ិ ុន ២០១៦ ថា
សកម�ភាកបេឈេដខុសច្បោែលងមាេទៀតេហយ។

ប៉ុែន�េយាងេសចក�ី្របកសព័ត៌មាន ញសហគមន៍ករពៃ្រឡង់ទំ៤េខត�

គេឺ ខត�្រពះវិហ

ស�ឹងែ្រតង ្រកេ និងេខត�កំពង់ធំ បាឲ្ដឹងេនៃថ�ទី៦ ែខមថ
ិ ុនា សកម�ភាកបបំផា�េឈេដជនអន
ធិបេតយ្

និង្រក�មហ៊ុអជីវកមអេឈកំពុងេកតមាជហូរែហ

េហយសកម�ភពដឹកេឈេចញពត
ី ំបន់ៃ្រ

ឡងក
់ ំពុងេកតមាខ�ំងក ដែដល េហយ
 សកម�ជនមួយចំនួន ្រត�បាជនេល�សគំរបាញសមា�បេទៀតផង។

េយាតរបាយករណ៍បូកសរុបករងរកសិកម� រុក�្របមាញ់ និង២០១៤ ដល់ឆា�២០១៦។
ក�ុងឆា�២០១៤

បទេល�សៃ្រពេឈ សត�ៃ្រព និកកប់រនដីៃេនកម�ុជមានចំនួ២៤០០ករណី ក�ុងេនា

បានប��ូេទតុកចំនួន១.៧៧១ករណី

ពន័
ិ យអន�រករណ៍ចំនួ៦២៩ករណី

28

។ ចំនួនសំ ណុំេរឿងប��ូន

េទតុលដូចគា�ទំង្រ េបេ្រប�េធៀបនឹងឆា២០១៤ េលកែលងែតចំនួនករណី ពន័
ិ យអន�រករណ ែដលេកន
29
េឡងព៥
ី ៦៨ ដល់៦២៩ករណី ។ ក�ុងឆា�២០១៥ បទេល�សខងេលមានចំន២១៨៩ករណី ក�ុងេនាសំ ណុំ

េរឿងប��ូនេទតុលករចំ១៥៤៦ករណី និងពន័
ិ យអន�រករណ៍ចំនួ៦៤៣ករណី ។ េបេ្រប�េធៀបឆា២០១៤
ចំនួនករណីប��ូនេទតុលកកធា�ក់ចុះ ទន�ឹមនឹងករណីបទេល�សបានធា�ក់ចុះចំ២១១ករណី ។ 30

ករសន�ិដ�ន រដ�ភិបាលនីតិ៥ៃនរដ�សភ មនបានសេ្រ
/បានតិចតួច េស�រគា�ន្របសិព
ិ

េគានេយាបរក្ៃផ�ដីែដល្រគដណ�ប់េដយៃ្រពេឈ េដយបេង�នករករពរធនធានៃ្រពេ
ករព្រងឹងអនុវត�នច
៍ ្បោប ស�ីពីៃ្រពេឈ កទប់ស�ត់ប�ង�បបទេល�សៃ្រពេឈ ជំរុញករដំេដេឡងវញ
ិ
និងបេង�នសមត�ភាសហគមន៍ៃ្រពេឈេនេលមូលដ�ន ធានាវិរនិង្របសិទ�ភាព្រគប់្

០៦. ប�្ឈប់ករផ�ល់សម្បទនដីេសដ�ក
កិច�

31
30

ចប់តំងពីឆ១៩៩៣ រហូតដល់ឆា�២០១២ រជរដ ភបា
កម�ុជបាអនុវត�គេ្រមដីសម្ទេសដ�
ិ

េដម្បីចូលរួមចំែណកក�ុងកំេណនេសដ�កិច�របស់ខ�ួន

ករផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច�េធ�ឲ្យមានជេមា�

រវ្របជារដ�េនមូលដ� នង
ិ ្រក�មហ៊ុនទទួលបានសិទ�ិអនុវត�គេ្រមាងេលដីសម្បទនេស ែដលជេមា�
េនាឈេទដល់វបត�
ិ ជ
ិ េមា�ះដីធ�ីេនកម�ុជាអស់រយៈេពលជាេ្រចនឆា�ំម

28
29

របាយករណ៍បូកសរុបករងរកសិកម� រុក�្របមាញ់ ន២០១៤-២០១៥ ទំពរ័ ២៣

ៃម៉ ទត
ិ ្យថា , ្រកសួថារយៈេព១ឆា� ប�ង�បទេល�សៃ្រពេឈជពរី ពនករណី នង
ិ ផ�នា�េទជនេល�ស៧នាក ភ�េំ ពញប៉ុស�ិ៍ ៃថ�ទ២៦ ែខមករ

ឆា�២០១៤។
30

31

របាយករណ៍បូកសរុបករងរកសិកម� រុក�្របមាញ់ ន២០១៤-២០១៦

Supra note 10, at 22.
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េយាងតរយៈរបាយករ
េសុបអេង�តរបស់អងក
� រលីដូ

កម�ុជែដលេចញផ្សពេី ដមឆា�

២០១៤ បានបង�ញថា ទដីជា

២,២លហិចត ្រត�បាកតផ�ល់
ឲ្យ្រក�មហ៊ធំៗមយ
ួ ចំនួនជាដសម្

ទេសដ�កច�
(ELCs)។ 32 របា
ិ
P31F

P

ករណ ដែដលេនះបាន ប��ក់េទៀត
ថា េបរប់គិតចប់ពី២០០០ រហូត
ដល់ឆា�២០១៣កន�ងេទេនះ

មា

្របជនកម�ុជ្របែហកន�ះល

នាកបាន និងកំពុងរងេ្រគាះេដយវបត
ិ �ិដីធ�ីេនកម�ុជា។ េទេទៀតក�ុឆា�២០១៣ ករផ�លដីសម្បទ
េសដ�កច�
ិ េនះ បានផ�ល់ផលប៉ះពល់ ងខ�ំងដល់្របជចំនួន្របម៤២០.០០០នាក់

របាយករ របស់មជ្ឈមណ�ល្រសវ្រជា វតស និងទំនាក់ទំនបានបង�ញថា គិត្រតឹមចុ២០១៥

កម�ុជមាន្រក�មហ៊ុនដីសម្បទនេសដ�កិច�ច២៦៧ ែដលកំពុង្របតិបត�ិករវិនិេ។ 33
P32F

P

ដីសម្បទេសដ�

កច�
ិ ចំនួន១៥៨ បនបង�ឲ្យមានវិដីធ�ីក�ុង១៨េខត� ែដលេខត�រតនគរិ ី មណ� លគរិ ី នង
ិ កំពង់ធំ្រត�បាេគេមល
េឃញ
្
 េកតមានជំេលះដីធេ្រចនជាង រវង្របជាពលរដ� និង្រក�មសមបទនដីេសដ

របាយករណ៍ខងេលបានបង�២
ញ ០១១គជាឆា
ែដលរជដ ភបា
បាផ�ល់ដីសម្បទេសដ�
ឺ
ិ

កច�
ឲ្យ្រក�មហ៊ុនេ្រចនជាងេគ គឹមានចំនួនរហូត៤៣ទីតំងដីសម្បទនេសដ�ិច�។ 
ក
េបេទះរដ
ិ

ភបា
បាន្របកសឈប់អជា�ប័ណ�ផ�ល់ដីសម្បទនេ ចប់តំងពីឆ២០១២។ របាយករ ក៍បារក
ិ
េឃញថា ក�ុងឆា២០១៥ មាដីសម្បទនេសដ�ច�ចំនន
ួ ១ 34ករណី ផងែដរ ។ 35 ស�ប័នែដលផ�លដីសម្ទ
P3F

េសដ�កិច�េ្រចនជាង

គឺ្រកសួងកសិកម

P

P34F

P

រុក�្របមាញ់ និងេែដលបាផ�ល់ដីសម្បទេសដ�កិច�ចំនួន

32

“2014 Brings a New Wave of Cambodian Land Conflicts”, Licadho-Cambodia Statement Released, April 2014.
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/land-04012014170055.html; cited on October 07, 2014.
33
Ibid.
34
35

See also,

្រក�មហ៊ុសម្បទនសដ�កិច�ែដលបានប�ូរេឈ�ះប៉ុែន�អនុវត�ន៍គេ្រមាងេនកែន�ងដែដល គឺអូរស�យ
្របភពពីរបាយករណ៍ស�ីពីករវីភាគស�ិតិដីសម្បទនេស�េន២០១៥

របាយករណ៍ស�ីពីករវីភាគស�ិតិដីសម្បទនេសដ�េនក២០១៥, ទំពរ៍ ទី៨ និងទី៩

18

១៤។ ស�ប័នចំនួ៣េទៀត ែដលបានផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច�រួមមាន៖ ្រកសួងបរិសម្របឹកអភវឌ្ឍន
ិ

កម�ុជា និគណៈកមា �ធិករេខត

ចបតំពឆ
�
ី ា�២០១៤ ដល់ឆា�២០១៦ រជរដ�ភិបាលបានដក់េចញនូវវិធានករ្ត្យ និងវិនិច័

េឡងវញនូវលក�ខណ�
ិ

សេ្រមជេគាលករ

នង
ិ រយៈេពលផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច�ឲ្យ្រក�មហ៊ុនទំងេនាះ។ រជបា
ក�ុងករកត់បន�យរយៈេពលៃនករអនុន៍គេ្រមាងវនិេ
ិ

អភវឌ្ឍន
សម្ទ
ិ

ដីេសដ�កិច�ទំងអស េន្រតឹមយា៉ង៥០ឆា�ំ។ េដមឆា២០១៦ រជរដ�ភិបាលបាន្របកសថា ករ្រត
និងវន
ិ ិច�័យដីសម្ទន្រត�វបានប��ប់ េហយស ៃផ�ដី្របមាណជ១លនហកត នង្រត�វបេ្រប្រស់

ជាដសម្បទនសង�មកិច� េដម្បីផ�ល់ជូន្រ្រក្រ។ េលកនករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសន បានេលកេឡងថ្រត�
ពន
�
វញនូវលក�ខណ�
ិ
ិ ត
ិ ្យ និងវិនិច័យេឡ
០៩០០០០

នង
ៃ ១
ិ រយៈេពលផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិបានប��ប់ជាមួយទំហំផ�

ហកតែដល្រត�វបាន អនុ
ឲ្យបន�អនុវត�គេ្ងសម្បទនេសដ�កិច� ខែដលៃផ�ដី
ិ

្របមាណជ១លនហកត ្រត�វបានដកហូតមកវញ
ិ េដម្បីែចកជូ្រគ�ស្របជារដ�្រកី្ែដលមាៃផ�ដី
តិចតួច ឬគា�នលទល់ែតេស36

េសចក�ស
េយង
ី ន�ដ�
ិ
 សេង�តេឃញ
 ថ

បាសេ្រមេធ�បា

ករ�្ប់ករផ�ល់សម្បទនេសដ�កិច�េទឲ្យ្រក

គរឺ ដ�ភ

ប៉ុែន�មានករសង្ស័យអំពីករដីសម្បទនេសដ�កិមួយកែន�ងេនឆា២០១៥ េនះេប

េយាេលរបាយករណ៍្រសវ្រជាវចុ

០៧. សេ្រមចឲ្យ១០០% នូវករចុះប� �ីដីតមែផនករៃនបទប��០១ របស់ររដ ភបា
ិ

ជិត២លហច
ិ ត េនរវងេដមឆ២០១៤ ក�ុង្រកបខណ�័ៃនករអនុវន៍ «នេយបាយច សកម�
ភាថ�ីេលវស
ិ ័យដីធ�ី» និងសេ្រមឲ្យប៧០% ដល់ឆា�២០១៨ េលបរមាក្បោលដីែដល្រ
ិ
ចុះប�� ី សរុប៦ េទ៧លក្បដីេនទូទំ្របេទស 37
36

36

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

37

Supra note 10, at 23.
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ែខវច�
ស�ីពេី គាលនេយាដីធ�ីទូលំ ទូលយ
ិ ក
ិ  ឆា២០១៤េនះ ក�ុងសិក�សលអន�រជាតិេ៦
ល

មូលដ�ន្រគឹះក�ុងអភវឌ្ឍន៍ទី្រក�
ិ

និងជនបទ្របកេដយចីរភា អតីតរដ�

ម�ន�ី្រកសួេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកម�

និងសំ ណង់បានឲ្យដថា រដ�ភិ
បាេចញប័ណ� កម�សិទ�ជា
៣,៧ល
ិ
ប័ណ� ជូន្របជាពលរដ� ែដលេស�ន

្របម៥០%
ស

ៃនក្បោលដីទំង្េទ

និងមាែផនករចុប�� ីដីឲ្បា

ចំនួន៧០ភាគរយ ក�ុងឆា២០១៨ និងឲ្
បា១០០ភាគរក�ុងឆា�២០២៣។ 38
P37F

P

ែខក�� ឆា�២០១៥ ក�ុងសវនក រវង្របធានគណៈកម�ក១ៃនរដ�សភា េលករដ�ម�រន ូបេនះបា

អះអថ គត
ិ ្រតឹឆា�២០១៥េនះ ្រកសួបាែចកប័ណ�កម�សិទ�ដីធ�ី
ិ ឲ្្របជាទូទំង្របេចំនួន៤ល
ប័ណ� េស�នឹង៥៧%។

របាយករណ៍បូកសរុបករង២០១៥

របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរនីយកម� និងសំណង់

េចញផ្សឆា�២០១៦ បានឲដឹងថា ប័ណ�កម�សិទ�ិសរុបចំនួ៦១៩១៤០ប័ណ� ្រត�វបានែជូន្របជារដ�
ត

រយៈករអនុវត�ន៍បទប��េល០១ៃនវស័
ិ យដីធ�ី។ របាយករណ៍បានបង�ញេទៀតថា ក

អនុវត�នកម�វ
៍
ធីអនុ
វស័
ិ
ិ យ រដ�បាលដីធ�តំងពីឆា២០០២ ក្បោលដីចំន៣.៥៩៤.១៤០ ្រត�វបានចុះប��ី នែចក
ប័ណ� កម�សិទ�ជូន្របជាពលរដ�បានចំ២ ៩១៦៦៣២ប័ណ� ។

របាយករណ៍បូកសរុបលទ�ផលករង២០១៦បានឲ្យដឹ គត
ិ ដល់ចុងឆា�២០១៦ ប័ណ� កម�សិទ�ិ

ចំនួន៤.៤៥១.៨១៧ក្បោល ្រត�វបានែចកជូនជាពរដ� ែដលចំនួេនះេស�នឹង៦៣,៦%ៃនក្បដីបា៉នស�
សរុប៧លនក្បោល

េយាងតមទិន�័យរបាយករណ៍ខ

រជរដ�ភិបាលសេ្រមចបានខ�ះនូវែផនករចុះសេ្រម

ឲ្យប៧០% ដល់ឆា�២០១៨ េលបរមាក្បោលដីែដល្រត�វចុះប��ីសព
៦
ិ
ី េទ៧លនក្បោេនទូទង

្របេទស។ េយាងតមសន�ស្សន៍ៃនករេកនេឡ ង ក�ុងករអនុវត�រយៈេពលបីឆា�ំកន�ងមកេន ្រសិនេបគា�

កែ្រ្រប�េទេនាះ រជរ ភបា
នឹងសេ្រមចបានតមែផនកររបស់ខ�ួនក�២
ុ ០១៨ជាមិនខ។
ិ

០៨. កសងេគាលនេយជាត ស�ីពស
ី ិ ទ�ល
ិ ំ េនស េដម្បីេដះ្លំ េនស�ជូន្របពល
រដ�្រកី្ ស្រមាប់កររស់េន្របកបេដយសុ សុ ខុមាលភ នង
ិ ភាពៃថ�ថ�ូរ 39
38 F

តមទិន�ន័យជំេរឿន្របជាពលរដ�២០០៨

កម�ុជានឹងមាន្របជាជន១៨លននាក់ េនឆ

២០៣០ គអ
ឺ េកន្របម៣ ឬ៤លននាក់បែន�មេទៀត េហយកំេណនេនះភាគេ្រចនេកនេឡងេន
38

Lay Samean, Ministry of Land Management and Urban Planning and Construction plans to complete 100% of Land Registration by 2023,
VOD News, 12 November 2014
39
Supra note 10, at 24.
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្របជុជនធំៗែដលមាសកនុពលវស
ិ ័យេសដ�កច�
ិ ។

ករេធ�ជំេរឿនេនះ ក៏បានបង�ញផងែដរនូវនិនាៃនក

ថយចុះទំហំ្រគ�រែដលអចបា៉ន់្របមាណថា រហូតដ២០៣០ កម�ុជាអច្រត�វករដ�ថ�ី្របម
40
១,១លបែន�មេទៀត េដមន
ិ រប់ប��ូលលំេនដ�នបច�ុប្

កលពីចុងឆា២០១៤ េគាលនេយាបាយ ស�ីពស
ី ិ ទ�ល
ិ ំ េនដ�ន្រត�វបានអនុម័ត េរ
្ ករដ�

ម�ន�ៃន
ី រជរដ�ភិបាលកម�ុជានីតិ៥យកមក្របជុំសេ្រម េយាងតករអះអងរបស់្រក េយង
 អ
សន�ិដ�នបានថា

នេយាបាយជាតិេនះមានេគាលបំណងផ�ល់លទ�ភាព នបាយដល្របពលរដ�ទូ

េទនូវករទទួលបានលំេន ន

សមរម្យ ឬករជួសជុសែកលំេនដ�យកចិតទ
� ុកដក

ជពិេសស

ដល់្រក�ម្រគ�សរែដលមាន្របាក់ចំណូលមធ្យម និងទប និង្រក�មជនងយរេនបេណា�អសន
មន
ិ េរៀបរយ តរយៈករសហករជាមួយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ សង�មសុីវល និងសប្បុ
ិ
េនែខសីហឆ២០១៥េនះ ច្បោប់ស�ីពីភសន្យោពិេ្រត�វបដក់ឲ្យេ្រប្
ដល់កលំ បាករបស់្របជាពលរដ�ពក់ព័ន�នឹងករជួលផ�ះស

េដម្បជួយសំ រល
ួ

ច្បោេនះក៏ជឧបករណ៍គតយ
ួ ែដល
ិ ុត�មយ

ផ�ល់នូវកលនុវត�ភា ជួយជ្រម�ដល់កអនុវត�នេ៍ គានេយបាជាតិ ស�ីពល
ី ំ េនដ� នង
ិ រួមចំែណកទក
ទកវន
ិ េិ យាពីវស
ិ ័យឯកជន ក�ុងកសសង់បន�ប់ជួលមាតំៃលឈ�ួលសមរម្ ែដលជាយនកេឆ�យ

តបនឹងេគាលនេបាយជា ស�ីពស
ី ិ ទ�ល
ិ ំ េនសែដលេផា�តេល ទ១៖្របជាពលរែដលមា្របាក់ចំណ

មធ្យ ទី២៖្របជាពលរ្រកី្រក នទី៣ ្របជាពលរែដលងរងេ្រគ។ ប៉ុែន�តករសេង�ជាកែស�ងរហូត
ដល់េពលបច�ុប្បន

ច្បោេនះហក់ដូចជាមិនទន់្រត�វបានេគយកេទជាទូេទេនាះ េទ គឺករ្រព

េ្រព�ៃនកិច�សន្យោជួលផ�ះជាករសេ្រមចចិត�រវងភាគីអ�កជួល និងម

េនឆា២០១៥ រជរដ�ភិកម�ុជតមរយ្រកសួេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកម� នង
់
ិ សំ ណងបាន និ

កំពុងេរៀបចំយន�ក និងេគាលនេយាសងសងលំ េនឋស្រមាជួល និងលក់ជូន្របជា្រកី្រក ន
មា្របាចំណូ លមធ្យេនកម�ុជា

ក�ុងឆា�២០១៦េនះ ្រកសួង្រគប់្រគងែដនដី និងនគររូបនីយកម�នង
ិ កំពុងេរៀបចំអនុវត�គេ្រមស

ល្បៃនករសងសង់ផ�ះស្រមាប់្របជាពលរដ ឬមាន្របាក់ចំណូលម។ គេ្រមសំ ណងល
់ ំ េនឋ

េនះ ជគេ្រមវន
ិ ិេយាក�ុងតៃម�្របម១០០លដុល�រ របស្រក�មហ៊ុន WorldBridge International

ផ�ះែលង
� ក�ុងគេ្រមរបស់ររដ ភបា
េនាះ នឹងមតៃម�ចប់ពី ២៥០០០ ដុលរ េទ ៣០០០០ ដុល�រ
ិ

ក�ុងផ�ះ

១ែលង
� ។

ំ
អ�កជនា
អចលន្រទពនយ
ិ ាយថា គេងេនះនឹងជួយស្រម�្របពលរដ�មា្របា

ចំណូ លមធ្យម និទប និម្រនីរជកេដម្បមានលទ�ភទញ
ិ ផ�ះ នង
ិ េធ�ឲ្ជីវភាកន់ែត្របេស។ េបេទះប

ជាគេ្រមាងបាន និងកំពុងដំេណរកំេណរសក៏េដយ តមា�ភាពៃននីតិវីធីក�ុងករេស�សុំរបស់ម�ន�ីរ
ឬ្របជាពលរ្រកី្រក ឬមធេដម្បីទិញផ�ះេនាះ េនែតជាប��ែដលគួរយកចិត�ទុក
ករសន�ិដ�ន រជរដ�ភិបាលសេ្រមចបានករកសងេគា ស�ីពល
ី ំ េនដ�ន ប៉ុែេយង


មន
ិ ទនដឹងថា ្របជាពលរដ�្រកី្រក ជាពិេសសជនងយរងេ្រគាះពីករបេណ�ញេចញេដយបា
ផល្របេយាជពេី គាលនេយាបាយេនាះក�ុងក្រមិតណ។

40

May Titthara, Million-home dilemma , The Phnom Penh Post, 12 May, 2014.
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០៩. ែកលម�ផ�ូវលំ ជនបទជាជំហ ពផ
ី �ូវ្រកល្រក�ស្ េទជាផ�ូវ្រកលេ ឬផ�ូវេបតុងឲ្
បាពី ៣០០ េទ៤០០គីឡូែម៉្រតក�ុ១ឆា� តមស�ង់ដរឯកភាពជាតិ
ក�ុងវស័
ិ យែកលម�ផ�ូវលំ ជនបទ

រជរដ�ភិបាលែដលមាន្រកសួងអភិវជនបទបានអនុវតគេ្រមែក

លំ អជួសជុល នង
ិ ស�បនាផ�ូវជនបRural Road Improvement Project-RRIP) ែដលមារយៈេពល៥ឆា�
(ឆា�២០១១ ដល់ឆា�២០១៦)។ ទន�ឹមនឹងេនះែដរ រជរដ ភបាលកម�ុ
បាចបេផ�មអនុវត�គំេរែកលម�ផ�ូវជន
ិ

បទជំហនទី២ (Rural Road Improvement Project-RRIP2) ែដលមានរយៈេព៦ឆា� គគ
ឺ ិតតំពីឆា�
២០១៥ ដល់ឆា�២០២០ េហយគេ្រមេនះេ្រងនឹងចំណយថវកសរុ
បចំនន
ួ ១៩២,៧១លនដុលរអេមរក
ិ
ិ

ែដលជថវករបស់
រជរដ ភបាល្រប
០៩% និងជំនយ
ួ របស់ៃដគូអភវឌ្ឍន
្រពមទំង ប័នេផ្សងៗដូចជា
ិ
ិ
ិ
ធានាអភវឌ្ឍន
អសុី ឥណទនរបស់សធារណរដ�កូេរ៉ សធារណរដ�បារំងភា ក់ងរអភវិ ឌ្ន៏បរ
ិ
ង(AFD) គេ្រមាងសកល្បងភាពធន់នឹងបែ្រមប្រម� (PPCR) ជំនួយឥតសំ ណងរបស់រ
ភបាលអូ�ស�លី 
ងជំនួយឥតសំ ណងរបស់មូលនធ
ណ័ រឌក
ិ
ិ អភ
ិ វឌ្ឍន
ិ
ិ ។

រដ

ក�ុងឆា�២០១៤ ្រកសួងអភិវឌន៍ជនបទបានអនុវត�គេ្រសងសង់ផ�ូវែដជាហិរ� �បទ រវធន

គរអភវិ ឌ្ន៍អសុ នង
ិ រដ�ភិបាលកម� េហយ
 សេ្រមចប្របែវ៥០៥,៧០គីឡូែម៉្រ នង
ិ េនសល់តិតួច
កំពុងអនុវត�

េដម្បីប��ប់េដចំណាថវកអស្របមាង២៤លដុ
ល�សហរដ�អេមរិ។41
ិ

របា

ករណ វឌ្ឍនភាពករងរ្រវច�
ក៏ដូចជារយករណ របស់
ិ ក
ិ  ឆា�២០១៥ របស់្រសួ ងអភវឌ្ឍន៍ជនប
ិ

នាយដ�នផ�ូវលំជនបបានឲដឹងថ ក�ុងរយៈេពល១១ែខ ឆា�២០១៥េនះ េដអនុវត�គេ្រមែកលម�ផ�ូវជន

បទ (Rural Road Improvement Project-RRIP) ផ�ូវលំ ជនបទ្របែវ១៧,៩គីឡូែម៉ត ្រត�បា្រកេកស៊ូ
និង្របែវ២,៦គីឡូែម៉្រ្រត�វបានចក់េបតុង ខណៈេពលែដលវ្រកល្រគ�ស្រកហមមាន្របែវ
៦៤៤គីឡូែម៉្រ។

េយាងតមសចក្របកសព័ត៌មានរបស់្រកសួងអភិវជនបទ គត
ិ ដល់េដមឆា�២០១៦ ្រតឹមែខកុម�

ផ�ូវជនបទចំនួន៥៣ែខ្ េស�នឹង២១១,៣៧៩គីឡូែម្រ ្រត�វបាន្រសង់ចូលទិន�ន័យ។ ទន�ឹមនឹងេ េគបាេធ�

បច�ុប្បន�ភទន
ិ �ន័យផ�ូវជនបទបាចំនួន១២៨ែខ្ស េស�នឹង៧០៧,៥៧៨គ.ម។ េដែឡក ក�ុងឆា�២០១៦

េនះ ្រកសួងអភិវឌន៍ជនបទ មានែផនករចុះ្រសង់ទន័យផ�ូវជនបទថ�ីៗបែន�មេទៀតចំនួន៧៣០ែខ្ស េស�នឹង
១.៣៩៥ គ.ម។ 42
េយាងរបាយករណ៍របស់្រកសួងអភិវឌនបទ ជាលទ�ផលពីឆា២០១៣ ដល់ឆា�២០១៦ ្រកសួ
បាស្រមនូវករែកលម�ផ�ូវជនបទ្របែ១១៩២,៣គីឡូែម៉្រ ក�ុងេនាះ្រកលេកស៊ូពី (DBST) បា

្របែវ៥៨២,៧៨គីឡូែម៉្រ ្រកលេកស៊ូមួយ (SBST) បាន្របែ៥៤៤,១១ គីឡូែម៉្រ និង្រកលេបត
បាន្របែ៦៥,៤១ គីឡូែម៉្រត

41

42

របាយករណ៍្របចំែ ឆា�២០១៤ របស់គេ្រមាងែកលម�ផ�ូវជន ្រកសួងអភិវឌន៍ជនបទ រជរដ�ភិបាលកម�ុជាទ១។

https://goo.gl/6EwDws
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ក�ុងឆា�២០១៦េនះ

េគេឃញ
 មានករចប់េផ�មអនុវត�គេ្រមាងែកលម

គេ្រមាងែកលផ�ូវជនបទ

ជំហ២ េដម្បីែកលម�ផ�ូវជនបទ ពី្រកល្រក�ស្រកហម េទ្រក ែខវច�
បា
ិ ិក ឆា�២០១៦ រដ ភបា
ិ
េបកករដស�បផ�ូវជន

បទ្រកេកស៊ូ និចកេប
តុង្របែវ១.២០០គីឡូែម៉្រ
េនក�ុងេខត�ចំនួន១០រួមមា
៖

េខត�កំពង់ចម ត្បូងឃ�ុ

េសៀមរប េពសត់ បា

ដំបង បនា�យមានជ័យ កំព
ឆា�ំង កំពង់ស�ឺ កំពង់ធំ និ
េខត�តែកវ របាយករ
េនក�ុងទំពរ័ េហស
� ប៊ុក

Cambodia: Inauguration of Rural Roads Improvement Project and Ground Breaking of
Rural Roads Improvement Project II
Source: ADBf Rural Roads Improvement Project II

(Facebook)

េលកនករដ�ម�ន�ី ហ៊ុន ែសន បង�ថា គេ្ងសងសងផ�ូវជនបទ្រកេកស៊២ជាន់ និចកេបតុងេនះ

ចំណាថវកសរុ
បជា១៩២លន (១៩២.៧១០.០០០) ដុល�អេមរិក ក�ុេនាថវករបស
់ រដ�ភិប
ិ
ិ
កម�ុជាជា១៧លន(១៧.៧៩០.០០០) ដុល�អេមរិក។

េសចក�ីសន�ិដ� រជរដ�ភិបាលកម�ុជាសមនបាននូ
េគាលនេយាបាយរបស់ខ ែដលបានសនថា
ិ

ែកលម�ផ�ូវលំ ជនបទជាជំហ ពីផ�ូវ្រកល្រក�ស្ េទជាផ�ូវ្រកលេ

ឬផ�ូវេបតុងឲ្យបាន៣០០

េទ៤០០គីឡូែម៉្រតក�ុ១ឆា� តមស�ង់ដរឯកភាពជាតិ

១០.

េរៀបចំេគាលនេយាបាយដឹកជ��ូនទី្

ជាពិេសសរជធានីភ�ំេពញស្រមាប់រយៈេព

នង
ិ រយៈេពលែវង េដម្បីព្រងីកេហដ�រចនាសម កសងមេធ្យោបកជ��ូន េដម្បីរួម្របេយាជ
ស្រមាេដ្រសប��ករកកស�ះចរចរណ នង
ណា�ប់ធា�ប់ចរចរណ៍ទី្ 43
ិ ព្រងឹងស
42 F

ស្រមាប់វិស័យដឹកជ��ូន េនរជធានីភ�ំេពញបច�ុប្បន�េនះ រដ�ភិបាលកំពុងយកចិ

ដំេណ រកេសវកម�ដឹកជ��ូនសធារណៈ េដម្បីបេ���សករកកស�ះចរចរណ៍ធ


ដកឲ្

ជាពិេសសេព្រពឹក

និងេពលល�។ រហូតមកដល់េពលេនះ រដ�ភិបកម�ុជមន
ិ ទនមាេគលនេយបយដក់ឲ្ដំេណ រករម
េធ្យយដឹកជ��ូនសធារណៈ ភា�បរជធាភ�េំ ពញេទកន់េខតេផ្សៗេនេឡយេទ។ មេធ្យដឹកជ��ូ
នរដ� គេឺ នមានកំរិតេខ្សោយ េបេធៀបជាមួ្របេទមួយចំនួនធំេនក�ុងតំបន់អស៊
ឆា�២០១៤

គឆ
ឺ ា�ំដំបូងបំផុ

ែដលរដ�ភិបបានចេផ�មដក់ឲ្យដំេណរមេធ្យោបាយដឹកជ�

សធារណៈេនរជធានីភ�ំេពមាជំនួយបេច�កេទស សមា�រៈ និងថវិកពីរដ�ភៃន្របេទសជប៉ុន។

គត
ិ ្រតឹមឆា២០១៥ រថយន�្រក�ងសធាចំនួន៧៤េ្រគ�ង ្រត�វបានដក់ព្រងយដំេណរេ០៣ែខ្ស

េដម្បដឹកជ��ូនសធារណជនេនតមបវថ
ិ ីធំៗ។
ក�ុងឆា�២០១៥េនះ

43

សលរជធានីភញេ្រគាងនឹងព្រងីកេជងេធ�ដំេណរៃវកម�េនះ េដយប

Supra note 10, at 27.
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នង
ិ កំពុងសហករជាមួយអង�JICA េដម្បីេរៀបចំនីតិវិធីេស�សុំរថយន�្រក�ងថ�ីចំន១៤០េ្រគ�ងពី្របេទសជប៉ុ
និង១០០េ្រគ�ពី្របេទសចិន 44
P43F

ក�ុងឆា�២០១៦ តមរយ បានផ�លរថយន�្រក�ចំនួន៥០ េ្រគ�ងក�ុជំហដំបូងដល់កម�ុជេដទីភា ក់
8T

ងរសហ្របតិបត�កអន�រជាតៃន្របេទជប៉ុន (JICA) សរជធាភ�េំ ពញបានមានែផនព្រងីែខ្រត់
រថយន�្រក�៥ែខ្បែន�មេទៀត េនេពលទទួលបានរថយន�ទំង េនឆា២០១៧ េដម្បស្រម�លកកក់ស�ះច
រចរណ៍ នង
ិ បេង�នកំេណនអ�កេធ�ដំេណ រក�ុងរជធាភ�េំ ពញ។

រជធាភ�េំ ពញបច�ុប្បន� មែខ្រថយន�្រក�ចំនួន៣ែខ្ ែដលមារថយន�សរុប៥៧េ្រគ� ែដលគិត្រត
8T

មរយៈេពល១១ែខ េដមឆា�២០១៦ មាអ�កដំេណ របាេ្រប្របជិត២,២លដង។ 45 ក�ុងចំេណាេនាជន
ពក
�
ិ  នង
ិ សិស្សោនុសិ្រត�អនុ��តឲ្េធ�ដេំ ណ រតរថយន�្រក�សធណៈេដឥតគត
ិ ៃថ។
8T

P4F

P

ម្យោ៉ងវិញេទៀត រជធាភ�េំ ពញេ្រគនឹងព្រងីចំនួន៥ែខ្េទៀត េនក�ុឆា�២០១៧ េហយេកន

8T

រហូតដល់១០ែខ្បែន�មេទៀត ក�ុងឆា�២០២០។

េសចក�ីសន�ិដ�ន រជរដ�ភិបាលសេ្រមចបានករេរៀបចំេគាលនេយា បាយដឹកជ ជាពិេស

8T

សំ របរធានីភ�ំេព

េ្រពះេគសេង�តេឃញគេ្រមព្រងយរថយន�ដឹកជ��ូនសធារណៈបេទៀត

តបេណា�ផ�ូវ សំខន់េនក�ុងរជធានីភ�ំ
8T

១១. ដល់ឆា�២០១៨ ្របពលរដ�ចំនន
ួ ៨៥% ែដលរស់េនរជធានីេ នង
ួ ៦០%
ិ ្របពលរដ�ចំនន
ែដលរស់េនតបណា ឃុបានទទួលេសវ
ំ
ទឹកស�តែដលមានគុណ

។ 46

នង
ិ ៃថ�សមរម្េ្រ្ប របា

45 F

េយាងតេសចក�្ី របកពត
័ មា
៌
របស់អងក
�  (UNICEF) េចញផ្សោយេនេដម២០១៤ បានឲ

ដឹងថា ្រពលរដ�កម�ុជា្រប៦,៣លននាក់ គឺេសនឹង៤២ភាគរយៃន្របជាជនស១៥លននា កំពុង

ខ�ះខទឹកស�តស្រមាប់េ្រប្របាស់ េហ្របជន៣,៩លននាក់ េសនឹង២៦%ៃនចំនន
ួ
(៦,៣ល
47
នាក) ្របពលរដ�ែដលខ�ះទឹកស�បរេភាគ និេ្រ
ិ
ប្របាស់ គឺជាពលរដ�្រកី្រក និងរស់េនទីជន
P46F

របាយករ

របស់េវទិកគំនិត

ផ�ួចេផ�មចង្រកប�� ី កំែណទ្រមង (គ.ច.ប
)បាបង�ញថ
ផ�ងទឹក
់ ស�

ក�ុងេពលបច�ុប្បនកផ�ត់

េនតំបនទី្រកងៃនរជធាន

េខត�សេ្រមបា៨០%

(េកនេឡងពី

៦២% កលព្របឆា�មុន)។ របាយករ
បាបែន�មេទៀតថា

គត
ិ ្រតឹឆា�២០១៥

ស�ប័ផ�តផ
់ ង
� ទឹក
់ សធារ មានេរ
44

គី សុ ខលីម

សិស្សសលេនេខត�បាត់ដំបងលងៃដជាមួយនឹងទឹកស�តKUNO

,សរជធាភ�េំ ពញេស�សុំរថយន�្រក�១៥០េ្រគ�ពជប៉
ី ុន នង
ិ ១០០េ្រគ�ពច
ី ន
ិ

Shinichi/JICA

(ចុ ះផ្សេនៃថ� 01-11-2015, 4:00 pm) http://www.thmeythmey.com/index.php?page=detail&ctype=article&id=32543&lg=kh
45
46

http://wmc.org.kh/archives/37000

Supra note 10, at 30.
47
Denise Shepherd-Johnson, World Water Day: 6.3 million Cambodians lack access to safe water, Press Release, UNICEF, (21 March 2014),
at 1
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ធានភ�េំ ពញ នង
ិ េនតបណា ទីរួមេខត�ចំនួន៨ រួមមាន បាត់ដំបង កំពង់ចម កំពង់ធំ កំពត េពធិ៍សត
េរៀង ្រពះសីហនុ និេសៀមរប 48

លិខត
បានឲ្យដឹ គត
ិ េលខ ១៤៩១/១៦ របស់្រកសួអភវឌ្ឍន៍ជនប
ិ
ិ ពឆ
ី ា�២០១៣ ដល់ឆា�២០១៦

្រកសួងសេ្រមចករផ�ត់ផ�ង់ទឹកសដូចខេ្រក
បានចំនួ ១៩៩

-សងសង់អណ�ូងលូថ�

-សងសង់អណ�ូងស�ប់ថ� បានចំនួ ៤៨៧៤
-សងសង់អណ�ូងច្រម�ះថ បានចំនួ ៦១
-សងសង់្រសះសហគមន៍បានចំ ៣៩

និងជួសជុលអណូ � ងលូ

បានចំនួ ៩៨៣ អណូ � ង

និងជួសជុលអណូ � ងលូ

បានចំនួ ៤៩៩៨ អណូ � ង

នង
ិ ស�រ្រសះទ

បានចំនួ ១២៩ ្រស

និងជួសជុលអណូ � ងលូ

បានចំនួ ៤៨៩ អណូ � ង

-សងសង់ពងទ

បានចំនួ ៨០ ២៨២

- សងសង់អង្ទឹកេភ��ង

បានចំនួ ១៧៦។

េសចក�ីសន�ិដ�ន រដ�ភិបាលបានសេ្រមចខ�ះនូវក «ដល់ឆា�២០១៨ ្របជាជនចំន៨៥%

រស់េនរជធានី/េខត� និងពលរដ�ចំនួន៦០ភាគរយ ែដលរស់េនតមបណា នឹងទទួលបាទឹកស�
ែដលមាគុណភាពល� និងតំៃលសមរម្យស្រមាប់េ្រប» សេ្រមចបានខ�

១២. ពឆ
ី ា�២០១៣ ដល់២០១៨ គព
ឺ ្រងីកករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីពីបណា�ញជាតិឲ្យដល់ភូមិ៨០%
ៃនចំនួនភូមទ
ិ ំអស់។ 49
48

រហូតមក្រតឹមឆា២០១៣ មាន្របជាជន្របមាណ្៨% ៃន្របជាជនសរ្របម១៥លននា

ែដលបានេ្រប្របាស់ថាមពលអគ។ ក�ុងចំេណាមអ�កេ្រប្របាស់ថាមពលអគ� ៥៤ភាគរយេនទី្របជុំ
50
់ ស
នង
ិ នីសរុបេនកម�ុជាក�ុងឆ២០១៣ មានចំនួ៤លគីឡូ
ិ ១៣ភាគរយេនតំបជនបទ។ ករផ�តផ�ងអគ�

វ៉តេមា៉។

តមក្រសវ្របស់ធន
គាអភវឌ្ឍន៍អសុ
ិ

ឆា�២០១៣េនះ

មក្រតឹ
កម�ុជាអច

សកនុពលផលិតថាមពអគ�ិសនី
ែដលេដរេដកំលំងវរីអគ�ិស

បាន រហូតដល់េ១០.០០០េមក
វ៉ត់ ប៉ុែនបច�ុប្បនេនះ

កម�ុជាអ

មានលទ�ភាពយកផលពស
ី ក

នុពលដ៏ធំេនះបាន្រតឹម២២៤,៥៧ ទិន�ន័យអ�កេ្រប្របាស់ថាមពលអគ�សនី និងថាមពលអគ�ិសនីែដលប
េមកវ៉ប៉ុេណា�
្របាស

េដម្បយកមកេ្រប (្របភព៖ របាយករណ៍វិស័យអគ�ិសនី២០១៥)

េបេយាតមកសិក្សោ្រសវ្រជាវដបានឲ្យដែដរថា កម�ុនឹងមាកំេណនថាមពអគ�ិ

សនី ែដលបាពីគេ្រមទំនប់វរីអគ�ិសនីចំនួ២៨.៩% ក�ុងរវងឆា២០១០ ដល់ឆា�២០៣៥។
48
49

https://goo.gl/gIsnvz

Supra note 10, at 31.
50
Cambodia Investment Guidebook, CDC, 2013, P. IV-2; http://www.cambodiainvestment.gov.kh/#fragment-3-tab, accessed on 25 November
2014.
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េលនាយរដ�ម�ន�ីកម�ុជេនេដមឆា២០១៤ េនះបានអះអងប��ក់ថាឆា�២០២០ កម�ុជានឹមា

បណា�ញអគ�សនីតភា�បេទ្រគប់ភូៃន្របេទសកម�ុជាទំងមូល េហយ២០៣០
្របេទនឹងមាថាមពអគ�ិសនីេ្រប្របា

របាយករណ៍វិស័យអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្

២០១៦

្រគប់ផ�ះទអស់ទូទំ

51

បានឲ្យដឹង

របស់អជា�ធរអគសនីកម�ុជាេចផ្សោយឆ

គេ្រមាងផលិតអគសនីកំពុង
សសងគ
់ ត
ិ ្រតឹចុងឆា�២០១៥

មានចំនួ០៦ ដូចជា៖ គេ្រ
សសង១
់ .ស�នីយវរីអគសនី
ស�ឹងតៃត ២.េរងច្រកអគ�ិស
ដុតធ្យូថ�េនេខត្រពះសីហន

មាចំនួនពរី គេ្រមា៣.ស�នី
វរីអគ�ិសនីេសស

៤.ស�នី

វរីអគ�ិសន ស�ឹងជាយអែរ៉ង និ

ទន
ិ យថាមពលអគ�ិសនីក�ុង្របេទសកម�
ិ �ន័យសេង�បៃនវស័
(្របភព៖ របាយករណ៍វិស័យអគ�ិសនីកម�ុជ២០១៥)

៥.ស�នីយវរីអគ�ិសនីែ្រពកល�ង។ របាយករណ៍បានបែន�មថា កម�ុជាបានទិញអគ�ិសនី

្របេទសេវៀតណាម និង្របេទសឡ
គិត្រតឹមចុងឆា២០១៥ គេ្រមសសង់
ែខ្ប��ូនតង់ស្យុខ�ស់កំពុងបន�ករស

សងមា
់
នដូចជា៖ ែខ្សប�� ១.ពេី ខត�
កំពងច
់ ម េទេខត�្រកេ

្រកេចះ េទេខស�ឹងែ្រតង

២.ពេី ខត�

៣.ពីអនុ

ស�នីយស�ឹងហវ េទរជធានីភញ
និង៤.ពីអនុស�នី៧
ពិេសសភ�េំ ពញ)

(តំបន់េសដ�កិច�

េទអនុស�នីយៃ្រពែវ

នង
ិ បាវិត។ គេ្ងសងសងែខ្សប��ូ
ទំងអស់េនេ្រគាងនឹងប��ប់រួចរល់ 

ដកឲ្ដំេណ រករេនឆ២០១៧។ េ្រ
ពីែខ្សប��ូនតង់ស្ងខ�ស់

ែខ្ប��ូនតង់

ស្យុមធ្យមក្រត�វបាន និងកំពអភវឌ្ឍន
ិ
េនទីតជាេ្រចេនក�ង្របេទសកម�ុជ
េដម្បីផតផ
់ �ង់ថាពលអគ�ិសនីដល់

អ�កកនអជា�ប័ណ� នអ�កេ្រប្ស់។
្របមា៦៨%

51

ៃនភូមទូ
ិ ទំង្របេទសកំពុងទទួលបានករផ�ត់ផ�ង់អគ�សនី គិត្រត២០១៥។

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

26

ដូចមាបង�ញក�ុងតរង ក�ុងចំេណាមេខត�រជធ២៥ មានេខត�ចំនួន១០គេឺ ខត�កំពងឆ
់ ា�ំង េកះកុ

្រកេចះ មណ�លគិរី ្រពះវិហរ រតនគិរី ស�ឹងែ្រតង ស�យេរៀង និងឧត�រមានជ័យ ែដលមានភូ៥០%
ទទួលបាករផ�ត់ផ�ងអគ�ិសនី
របាយករណ៍របស់អជា�ធរអគ�ិសនីកម�ុជា បានឲ្យដឹងថាេពល៣ឆា�ំ គឺឆា២០១៣ ២០១៤

និងឆា�២០១៥ ករផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីតមភូ េដយអកកន់អជា�ប័ណ�មានករែ្រប្រប�ល ក�ុងតរ

ខងេ្រក

ក�ុង

តរេនះ េដម្បសេ្រមេគាន

េយាបា ែដលបាសន្ខ
េល

្រតឹឆា�២០១៨

ររដ

ភបា
្រត�វផ�ត់ផ�ងអគ�ស
ិ
ិ នីឲ្្រ
ជពលរដ�េ្រប្របតចំនន
ួ

បែ្រមប្រម�លចំនួនភូមិផ�ត់ផ�ង់ថាមពលអគ�ីសនីេដយអជ
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

11218
8682

ចំននភូម
ួ
ិ

េយាតមទិន�ន័

2013

2014

9651

2015

52
្របម១១.៣០០ ភូម។
ិ

េបសកកម�េនះ ទំនងជសេ្រមចបានក�ុងកំរិតតិចតួចប៉ុេណ េ្រព េ្រពទ
ំ ករផលិតម
ី ំហៃន

ពលអគ�ស
ិ នីស្រមាេ្រប្រប

ករេរៀបចំ្របព័ន�បណា�ញចយ

ឬេហដ�រចសម�័ន�តភា�បក៏ជាឧបសគ

ចំបងេដម្បបំេពញេគានេយបាេនះផងែដរ េហយម្យោ៉ងេទ ករ រីកចំេរក�ុងករផ�តផ
់ �ងអ
់ គ�ិសនីេទតមភូ
មន
ិ នមន
ិ ទន់មានេស�រេ្រពះេគេឃញមានករេកនេឡង និងធា�។

េសចក�ីសន�ិដ�ន រជរដ�ភិបាលសេ្រមចបចំេពះករសន្យោេគាលនេយា ព្រងីកផ�តផ
់ �ង់

ថាមពលអគ�ិសនពីបណា�ជាតិ េដមបីែ
ចឲ្ដល់ភូមទូ
្
ិ ទំង្របេ

អស់ក�ុងឆា�២០១៨ ។

ក�ុងកំរត៨០ភាគរយៃនភូមទំ
ិ

១៣. ខត
ិ ខំសេ្រមចេគាលេដទទួលេទសចរណ៍ពីេ្រក្របេទ២០១៥ ្របម៤,៥លនាក
ឆា�២០១៨ េកនដល់៦,១លននា រួមជាមួយេទសចរណ៍ក�ុង្រស�ក្រ១០,៥លននាក 53
52

េនកម�ុជាវិស័យេទសចរ ទំងវប្បធម៌ នធម�ជាតិប នង
់ឆា�ក�ុងទសវត្
ិ កំពុងរកចំ
ី េរនជេរៀងរល


ចុងេ្រកយ។ វិស័យេទសចរ

បានចលរួមចំែណកេលកសួ យកំ
�
រតជីវភពរស
់េន្រចៃ ថ�របស់្រជពលរដ�
ិ

េដយ្រេយា និងេដយផា�ល់ែដល្រសបតមេគាលនេយាបាយកត់បន�យភាព្រកី្រករបស់

52

53

របាយករណ៍អជា�ធរអគ�ិសនីកម�ុជាេចញផ២០១៥ វស័
ិ យអគ�ស
ិ នី ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា៣២

Supra note 10, at 38.
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េយាងតមរបាយក

ែដលេចញផ្សោយេដយ្រកសួងេទស

គត
ិ ្រតឹ១០ែខេដមឆា�២០១៦

កម�ុជាទទួលបេភ��វេទសចរបរេទសបានចំនួ៣,៩២លននា។ េបេ្រប�បេធបនឹងរយៈេពលដូចគា ក�ុងឆា�២

០១៥ ែដលចំនួនេភ��វេទសចរបរេទសមាន្រប៣,៧៥លននាក ែផ�កេលទិនន័
� យខងេល ក�ុងរយៈ១
០ែខ េភ��វេទសចរណ៍ឆា�២០១៦ េកនេឡង្របម៤,៣% េហយកំេណនេនះដូចគា�នឹងកំេណនឆា២០១៥

ៃនរយៈេពលដូចគា� កំេណនេភ��វេទសចរណ៍២ែខចុងេ្រកយៃនឆ២០១៥ មានចំនួ២២% េបេ្រប�េធៀប
នឹង១០ែខេដមឆា�ំ ្របសិនេបក�ុងរយៈេព២ែខចុងេ្រកយឆ២០១៦ េភ��វេទសចរបរេទសេកនេឡង២២%ដូ
ចគា នឹងឆា�២០១៥ េនាះេភ��វេទសចរណ៍បរេទសែដលចូលមកទស្សនាកម�ុជានឹងមាន៤,៩៧លននាកុ �
ងរយៈេពល១២ែខៃនឆា�២០១៦។

ចំនន
ួ េទសចរបរេទសមកទស្សនាកម�ុជារយៈ១០ែខ េដមឆា�២០១៦
្របពពីនាយកដ�នស�ិ នង
ិ ព័ត ៌មានេទសចរណ

ក�ុងឆា�២០១៥ ររបដ ភប
ិ លបនសេ្រចេគលេដេទសចរបរេទសបនសន្ថនឹងសេ្រចឲ្ចំនូ

ន៤,៥លននាក ែដលេយាងេលទិន�ន័យរបស់នាយកដ�នស�ិ នង
័ ម
៌ នេទសចរណ៍កម�ុជទទួលបនេភ��វ
ិ ពត
េទសចរបរេទសចំនួន៤,៧លននាក់ក�ុងឆ២០១៥។

របាយករ ក៏បានបង�ញថា េភេទសចរបរេទសមកព្ី រេទសអសុី ចូលមកកម�ុជមនចំនួនេ្រចន

ជងេគ គឺ្របេទសេវៀតណាមែដលជាបណាត់ថា�េលខ១ បនា�ប់មក្របេទសចិនង
៉ តំបន់េទសចរណ៍រ
ិ កូេរ។

ជធនីភ�េំ ពញ និងតំបន់ជុំវញរជធានីភ�ំេ
និងតំបន់េសៀមរបអង�រ្រតវបនកយជតំបន់េទសចរណ៍ែដលទ
ិ
ក់ទញេភ��វមកកំសនមានចំនួនេ្រចនជាង 54
P53F

P

េសចក�ីសន�ិដ�ន រជរដ�ភកម�ុជាសេ្របាខ�ះនូវេគាលនេយា

េលវស
ិ ័យេទសចរណ៍

54
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ក�ុងចំនន
ួ េភ��វេទសចរេ្រ្រេទស េដយសែផនករទទួលេភ��វេទសចរបរេទសចំនន៤,៥លននា ស្រមា
ឆា�២០១៥បានសេ្រ ប៉ុែនស
� ្រមាកកំណត់ទិសេដឆា�២០១៨ ែដលកំណតថ
់ នឹងមនចំនន
ួ េភ��វេទសចរ

បរេទសេកនេឡងរហូតដល់ជា៦លនាក ្របសិនេបេភ��វេទសចរបរេទសរក្កំេណ េថរ្រមណ៦%ៃនឆា�នី
មួយ ចប់ពីឆា២០១៣ ដល់ឆា�២០១៦ កម�ុជាទំនជមន
ិ អចសេ្រទិសេដបេង�នកំេណនេភ��វេទសចរ
បរេទសដូចបានេ្រគាងទុកខងេលេ។

១៤.បន�កសងអនុវិទ្យោល័យឲ្យបាន្រ(ឃុំមយ
ួ អនុវទ្យោល័យម)
ែដលេនមិនទន់អនុវទ្ល
័យ។ 55
ិ
ិ
54 F

វស
ិ ័យអប់រ ំេនកម�ុជ

មានកររីកចំេរនគួរឲ្យចប់អរ
ក�ុងរយៈេពលជងពរី ទសវត្កន�

ងមកេនះ។ ប៉ុែនតមរយ
�
របយករ
ណ៍
ជតិ

សន�ស្ន៍ករអភវិ ឌ្ន៍មនុស្
(Human

Development

Index) របស់អង�ក UNPD ្របច
ឆា�២០១៣ បានបង�ញឲ្យេឃ
កម�ុជាស�តេនក�ុងចំណតថា
់ ក់មធ្

ម គស
� ក�ុងេលខេរៀងទី១៤៣ ក�ុង
ឺ ិត

ចំេណាម្របេ១៨៨ ែដលេស�រែតស�ិតេនក�ុងចំណត់ថា�ក់ៃនករអភិវឌ្ឍន៍ជាតិកំរ56 របាយរណ៍ប
P5F

P

នបង ញចំនួនសិស្សោនុសិស្សចំេណះដឹងទូេទថា ស្រ២០១៥-២០១៦ ចំនួនសិស្សោនុសិស ្សេកន
េឡង្រមា១% េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា២០១៤-២០១៥។ 57 ឆ�ងតលទ�ផលៃនកំែណទ្រមង់ក�ុងឆា២០១៤
P56F

P

វស័
ិ យអប់រ ំេនថា�ក់មធ្យមសិក្សោបានប��ក់ឲ្យេឃភាអប់រ ំេនកម�ុជា គឺស�ិេនក�ុកំរតទន់េខ្ស
ិ

ខ�ំង ែដលេនះជាេហតុលមួយេធ�ឲ្្រសួ ងយកចិត�ទុកដក់រតបន�
ង
ឹ
ឹ ករ្រលងមធ្មសិក្ទុតយ
ិ ភូមែដ
ិ ល
បន នង
�
ា�ំកន�ងមក
ិ កំពុងអនុវត�កុ ងេពញ០៣ឆ

េ្រពគ
ែដលេនះជាឧបសគ�ដចំបងរបស់
ី ុណភពអប់រ ំ េហដ�រចសម�័ន�អប់រ ំក៏េនមាកំរតេនេឡយ
ិ

កម�ុជាក�ុងករអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស។ របាយករណ៍របស់្រ ំបានបង�ញថា ក�ុងឆា�ំ២០១៥-

២០១៦ កម�ុជាេនមានសលជួបករលំប៣០០ ែដលបានធា�ក់ចុះចំន១៦ េបេធៀបនឹងឆា�សិក្២០

១៤-២០១៥។

រហូតមកដល់ឆា�២០១៦េនះ កម�ុជាមានអគារសលេទំង្របេទសចំន១២៥០៥ ឬេស�នឹង៨៤

៨០៨ថា�ក់េរៀន មានសិស្សោនុសិស្ស៣០០៩៦៣៦នាក់។ សលេស្រមាថា�កមេត�យ្មា
្របមា៣៧០៦ សលេរៀន សលបឋមមានចំនួ៧០៨៥សេរៀន អនុវទ្យោល
(ថា�ក់ទី៧ិ
58
៩) មានចំនួ១២៥១សលេរ (ទី្របជុំជ១៣២ តំបន់ជនបទ ១១១៩) វទ្យោល័
ិ
P57F

P

កម�ុជាម១៦៣៣ ឃុ/ំ សង�ត (ទន
ំ ន
ួ សលេរៀនស្រប់ថា ក់អនុវទ្ល័
ិ
ិ �ន័យឆា�២០១៣) ចំែណកចន

55
56

57
58

Supra note 10, at 42.
Work for HumanDevelopment, Human Development Report 2015, Cambodia, The United Nations Development Programes (UNDP), at 211.

របាយករណ៍ស�ិតិ និងសូចនាករអប់២០១៥-២០១៦
Education Statistics & Indicators 2015-2016, Ministry of Education Youth and Sports, Cambodia, table 1
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យ រហូតមកដល់ឆា�២០១៦េនះ េទបែតសសង់បាចំនួន១២៥១សលេរៀនប៉ុេណា�ះ េ្របបេធៀបនឹងឆា�
២០១៥ មានករេកនេឡងសលេរៀន អនុវិទ្យោល័២។ ក�ុងនីតិកលទ៥េនះ រជរដ�បលបនសន្
ថា នឹងបន�កសងអនុវិទ្យោល័យឲ្យបាន្រគ (ឃុម
ំ យ
ួ អនុវទ្យោល័យមួយ)។ េទះជាយា៉ងណា
ក៏ស
ិ
ន្របស់រជរដ�ភិបាលស្រមារយៈេពលមួយអណត�ិៃននីតិកល៥ ែតេបេមលពីកំេណ នចំនន
ួ សលអនុ
វទ្ល
័យេនឆា២០១៦
ិ

េធៀបនឹងឆា២០១៥

បន�ច
ិ ។

រជរដ�ភិ្របែហជពិបានឹងជំនះេលេបសកកម�េនះ

េសចក�ស
ានខ�ះនូវេគាលេយាបាយបន�កសងអនុវិទ្ប់
ី ន�ដ�ន រជរដ�ភិបាលសេ្រមចប
ិ

ឃុំ (ឃុំមយ
ួ អនុវទ្យោល័យម)។
ិ

59
១៥. េរៀបចំេគាលនេយាបាយ ស�ីពីមុខរបរ នង
ិ ករងរ្រសបេទនឹងករន៍ៃនសង�ម-េសដ�កច�
ិ ។
58

កលពីឆា២០១៤ តមព័ត៌មានពី្រកសួងករងរ និងបណ
� ុះបណា�លវិជ េគានេយបាយជា

ស�ីពីមខ
ុ របរ

នង
ិ ករងក�ុងស�ិតេនក�ុងដំេណរករបេង�ត េហយ្រកសួងបានក្រតឹចុងឆា�២០១៥

េដម្បីឲ្យេគាលនេយាបាយេនះនឹង្រត�វបានបេង�តឲ។ ្រសួ ងករងបានទទួេគាករណ ពីរជដ

ភបា
និងបានទទួលេសចក�ីសេ្រមចពីទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី េដម្បីបេង�កម�កអន�រ្រកសួង ែដល
ិ
នសមាសភាពមក្រកសួង អង�ករ សម

ករសិក បេង�តេគាលនេយាបាយេ
េនឆា២០១៥េនះ

តំណាសហជីព និេយាជកែដលពក់ន�ក�ុងវស
ិ ័យករងរេធ

េគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ និងករងរ្រត�វបាន្របជុំសេ្រមចក�ុ

គណៈរដ�ម�ន�ីៃថ�ទី០៤ ែខក��។ េគាលនេយាបាយេនះបេង�ត បនពរ
ី ជរដ ភប
ិ លបនដក់េចញនូវេគលន

េយបយអភវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សោហកម�
២០១៥-២០២៥។ េនៃថ�ទ២២ ែខតុល ឆា២០១៥ េគាលេយប
ិ
យជតិ ស�ីពីមុខរបរ និងករងរ្រត�វដក់ឲ្យអនុវត�ជាផ

ក�ុងឆា�២០១៦ េគមន
័ យកេគលនេយបយែដលបនបេង�
ិ ទន់េឃញរជរដ�ភិបាល និងសពក់ពន�

ត េហយេនះេទអនុវត�ន៍េដមបីេឆ�
បនឹងត្រម�វករករងរជាក់ែស�្របជាពលរដ�។ កង�ះផ្រករងរក�ុ
្
ង្រសក នង
ិ ្របាក់កៃ្រមៃនកមា�ំកម�មន
ិ សម្រសបនឹងករចំណាយក�ុងជីវភាព្របចំៃថជប��ចំបងក�ុ

ងសងមកម�
�
ំ
ក្រសករហូតដល់ខ�ះកមា�ងពលកម�
ធ ណ
ុ ជា។ប��េនះេធ�ឲ្យកមា�ំងពកម�កម�ុជាបាន និងកំពុងេច
ស្រប់ផ�តផ
់ �ង់ក�ុង្រស�ក។ ម្យោ៉ងសិស្ស និសិលបានប��ប់ករសិក្សោភាគេ្រចនបាន និងកព
ំ រងរែដ
លខុសពជ
ី ំនាញសិក្សោរបស់ខ�

េសចក�ស
នក�ុងករអនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយក�ុង៣េនះ រជរដ�ភិបាលបានសេ្រមចនូវក
ី ន�ដ�
ិ

ចំេគានេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ និងករងរ ្រសបេទនឹងករវិវឌ្-េសដ�កច�
ិ ។

១៦. ករដក់ឲ្យដំេណរកររបប្របានិវត�ន៍ ស្រមាប់កម� នេិ យាជិតក�ុងវិស័យឯកជនឲទទួលបា
60
របប្របាក់េសនវិ ត�នដូចម�ន
៍
រ
ី� ជករែ ចប់ពីឆា២០១៥។
59

រជរដ�ភិបាលបាន និងកំពុងអនុវត្របព័ន�របបសន�ិសុខសង�ម ក៏ប៉ុែន�ដំេណរករេនះ
�
សុ គ
�

ស�ញ និងករផ�ល់េសវេនមានភាពមិនច្

59
60

Supra note 10, at 46.
Ibid.
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អនុ្រកឹត្ ស�ីពេី បឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�មេ១៦អន្រ-បក ចុះៃថ�ទី០២ ែខមីនា ឆា២០០៧

ករងរធា នារ៉ប់រងហនិភ័យករងរក៏្រត�វបានបេង�ត េហយេគេឃញមានដំេណរបបធារ៉ប
រងហនិភ័យករងរផងែដរ េ្រកយម េគេឃញមានរបបសន�ិសុខសង�មមួេទៀត ែដល្រតវបាន�� ត�ិកុ ង
�

ច្ប់ ស�ីពីករងែដរ គឺរបបែថទំសុខភាព េហយេនៃថ០៦ ែខមករ ឆា២០១៦ រជដ ភប
ិ លបេង�តរបប
សន�ិសុខសង�មែផ�កែថទំសុខភាពេនះ តមរយៈអនុ្រកឹត០១ អ.ន.្រក.ប.ក។

របបសន�ិសុខសង�មមួយេទៀត គឺរបប្របាេសធននិវត�ន៍ស្រមាប់កម និេយាជិក�ុងវស
ិ ័យឯកជន

េនក�ុងឆា២០១៦េនះ កំពុង្រត�វបានសិក្សោ និងេរៀបចំដក់ឲ្យដំេណរករ ងនឹងចប់េផ�មដក់ឲ្ដំ
េណ រករេនឆា�២០១៧។

រជរដ�ភិបាលនីតិក៥ បានសនក�ុងេគានេយាបាយរបស់ខ�ួនថា នឹងដក់េណ រកររបប្រ

ក់េសធននិវត�នស
៍ ្រមាប់កម� និេយាជិក�ុងវស
ិ ័យឯកជនឲ្យទទួលបានរបប្របាក់េសធននិវត�ន៍ ដូចមជ
ករែដលចប់ពីឆា២០១៥។ រជរដ ភបាលមិនទ
បានដឲ្យដំេណរកររបប្របាក់េសធននិវត�ន៍ ក
ិ
ម�ករ នេិ យាជិក�ុងវស័
ិ យឯកជន។

េសចក�ីសន�ិដ�ន រជរដ�ភិបាលមិនសេ្រមចនូវករសន្យោ ករដក់ឲ្យដំេណរកររបប្របាក

ស្រមាកម�ករ និេយាជិតក�ុងវិស័យឯកជនឲទទួលបារបប្របាក់េសធននិវត�ន៍ដូចម�ន�ីរជករែដរ ចប់
២០១៥ េនាះេទ

២. ករផ�ល់ពិនុករបំេ/អនុ
វត�ន៍េគាលនេយា
�
ករផ�ល់ពិន�េលករបំេព ឬអនុវត�េគាលនេយាបាយមិនមានសរច្បោស់ល ្រត�វបេធ�េឡង

េដ្របជាពលរដ�ែដលមានសទ�ិ
េបាះបានផ�ល់ពិន�វយតៃម�។ ្រជាលរដ�ែដលមនសិទ�េិ បាេឆាតេន
ិ

១៤រជធនីេខត� ែដលមានចំនួសរុ្របម៤២៩នាក (៤០%ជា�ស�) បាផ�ល់ពន�
ិ ុ េលករបំេព ឬអនុវត�ន៍

េគលនេយាយរបស់រជរដ�ភិបាលនីតិក៥ ឆា�២០១៦ ែដលជាឆា�ំ៣។

ករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលេយបាចំនួន៣៣ចំណុច ែដលមនមានសូច
នាករច្បោស ្រត�វបឲ្
ិ

្រជពលរដ�ផ�ល់ពន�
ិ ុ េដេ្រប្របាស់មា៉សុីនផ�ល់ព តមអ�� ត�ដូ
ិ ចខងេ្រក
អ�� ត�ិ
១
២
៣
៤
៥

តៃម�

ភាគរយៃនករេពញចិ

មន
� ិចតួច
ិ េពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេចិតត

០-២០%

េពញចិត�មធ្យម ឬេពចិត�ពក់កណា�

៤១%-៦០%

េពញចិត�ខ�ះ

២១%-៤០%

េពញចត
ិ �េ្រច

៦១%-៨០%

េពញចត
ិ េ� ស�រែតទំង្រស ឬេពញចត
ិ �ទំង្រស�

៨១%-១០០%
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ក. វស័
ិ យទី១៖ករពរជ សន�ស
ិ ុ ខ នង
ិ សណា�ប់ធា�ប់សធ
ក្រមិតៃនករេពញចិ

េលកទី១

61

(%)

េលកទី២

62

លទ�ផលមធ្យ

(%)

1.មន
ិ េពញចិត�ទល់ែតេស ឬេពញចិត�តិចតួច

20.34

23.26

21.80

2.េពញចត
ិ �ខ�ះ

34.55

36.11

35.33

3.េពញចត
ិ �មធ្យម ឬេពញចិត�ពក់កណ

24.81

24.79

24.80

4.េពញចិត�េ្រច

14.57

10.33

12.45

5.72

5.51

5.62

5.េពញចិត�េស�រែតទំង្រស�ង ឬេពញចិត�ទំង្

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនវិស័១ (Mean)

64

េលកទី១

េលកទី២

លទ�ផលមធ្យ

2.51

2.39

2.45

ខ. វស័
នង
ិ យទី២៖ ករព្រងឹងរដ�បាលស វមជ្ក
ិ
ិ
ិ វសហមជ្ក
នង
ិ ្របព័ន�យុត�ិធម នង
ិ ករ្របឆាំងេពពុករ
ក្រមិតៃនករេពញចិ

េលកទី១

65

(%)

េលកទី២

66

ករព្រងឹងែផ�កច្

(%)

លទ�ផលមធ្យ

1.មន
ិ េពញចត
ិ �ទល់ែតេស ឬេពញចត
ិ �តច
ិ តួច

20.89

24.31

22.60

2.េពញចិត�ខ�ះ

30.59

33.37

31.98

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពក់កណ

28.47

27.92

28.19

4.េពញចត
ិ �េ្រច

13.16

10.64

11.90

6.90

3.76

5.33

5.េពញចត
ិ �េស�រែតទំង្រស�ង ឬេពញចិត�ទំង្

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនវិស័២ (Mean)

61
62
63
64

68

63

េលកទី១

េលកទី២

លទ�ផលមធ្យ

2.55

2.36

2.45

67

្របពលរដ�ផ�ល់ពន�
័ ៌មា ឬចំេណះដឹងផា�ល់ខ�ូ
ិ ុ ែផ�កេលពត

្របពលរដ�ផ�ល់ពិន�ុែផ�កេលពត
័ ៌មា ឬចំេណះដឹងផា�ល់ខ�ូ និងព័ត ៌មានែដលទទួលបានពីវគ (េ្រកយេពលពិភ)
លទ�ផលមធ្យមៃនករផ�ល់ពិន�ុេលក១ និងេលកទី២

1.00 ដល់ 1.50: មន
ិ េពញចត
ិ �ទល់ែតេសះ ឬេចិត�តច
ិ តួច, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចិត�ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចិត�មធ្យម

ឬេពញចត
ិ �ពក់កណា� 3.51 ដល់ 4.50: េពញចត
ិ �េ្រចន,4.51 ដល់ 5.00: េពញចត
ិ �េស�រែតទំង្រស�ង ឬេចត
ិ �ទំង្រស

65
66
67
68

្របពលរដ�ផ�ល់ពិន�ុែផ�កេលពត
័ ៌មា ឬចំេណះដឹងផា�ល់ខ�ូ

្របពលរដ�ផ�ល់ពិន�ុែផ�កេលពត
័ ៌មា ឬចំេណះដឹងផា�ល់ខ�ូ និងព័ត ៌មានែដលទទួលបានពីវគ (េ្រកយេពលពិភ)
លទ�ផលមធ្យមៃនករផ�ល់ពិន�ុេលក១ និងេលកទី២

1.00 ដល់ 1.50: មន
ិ េពញចត
ិ �ទល់ែតេសះ ឬេចត
ិ �តច
ិ តួច, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចត
ិ �ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចត
ិ �មធ្យម

ឬេពញចត
ិ �ពក់កណា� 3.51 ដល់ 4.50: េពញចិត�េ្រចន,4.51 ដល់ 5.00: េពញចត
ិ �េស�រែតទំង្រស�ង ឬេចិត�ទំង្រស
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គ. វស័
ិ យទី3៖ ករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិ
ក្រមិតៃនករេពញចិ

េលកទី១

69

(%)

េលកទី២

70

(%)

លទ�ផលមធ្យ

1.មន
ិ េពញចិត�ទល់ែតេសះឬេពញចិត�តិចត

15.13

19.41

17.27

2.េពញចិត�ខ�ះ

31.37

34.67

33.02

3.េពញចត
ិ �មធ្យម ឬេពញចិត�ពក់កណ

30.97

29.42

30.20

4.េពញចត
ិ �េ្រច

16.28

12.18

14.23

5.េពញចិត�េស�រែតទំង្រស�ង ឬេពញចិត�ទំង្

6.25

4.33

5.29

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនវិស័៣ (Mean)

72

េលកទី១

េលកទី២

លទ�ផលមធ្យ

2.67

2.47

2.57

ឃ. វស័
ិ យទី4៖ ករអភិវឌ្ឍវស
ិ ័យអប់រ ំ សុ ខភិប ករង វប្បធម នង
ិ សង�មកច�
ិ
ក្រមិតៃនករេពញចិ

េលកទី១

73

(%)

េលកទី២

74

(%)

លទ�ផលមធ្យ

1.មន
ិ េពញចត
ិ �ទល់ែតេស ឬេពញចត
ិ �តច
ិ តួច

12.76

18.66

15.71

2.េពញចិត�ខ�ះ

30.31

32.61

31.46

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពក់កណ

32.31

31.42

31.86

4.េពញចិត�េ្រច

17.00

13.46

15.23

5.េពញចត
ិ �េស�រែតទំង្រស�ង ឬេពញចិត�ទំង្

7.62

3.85

5.74

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនវិស័៤ (Mean)

69
70
71
72

76

71

75

េលកទី១

េលកទី២

លទ�ផលមធ្យ

2.76

2.51

2.64

្របពលរដ�ផ�ល់ពន�
័ ៌មា ឬចំេណះដឹងផា�ល់ខ�ូ
ិ ុ ែផ�កេលពត

្របពលរដ�ផ�ល់ពិន�ុែផ�កេលពត
័ ៌មា ឬចំេណះដឹងផា�ល់ខ�ូ និងព័ត ៌មានែដលទទួលបានពីវគ (េ្រកយេពលពិភ)
លទ�ផលមធ្យមៃនករផ�ល់ពិន�ុេលក១ និងេលកទី២

1.00 ដល់ 1.50: មន
ិ េពញចត
ិ �ទល់ែតេសះ ឬេចិត�តច
ិ តួច, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចិត�ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចិត�មធ្យម

ឬេពញចត
ិ �ពក់កណា� 3.51 ដល់ 4.50: េពញចត
ិ �េ្រចន,4.51 ដល់ 5.00: េពញចត
ិ �េស�រែតទំង្រស�ង ឬេចត
ិ �ទំង្រស

73
74
75
76

្របពលរដ�ផ�ល់ពិន�ុែផ�កេលពត
័ ៌មា ឬចំេណះដឹងផា�ល់ខ�ូ

្របពលរដ�ផ�ល់ពិន�ុែផ�កេលពត
័ ៌មា ឬចំេណះដឹងផា�ល់ខ�ូ និងព័ត ៌មានែដលទទួលបានពីវគ (េ្រកយេពលពិភ)
លទ�ផលមធ្យមៃនករផ�ល់ពិន�ុេលក១ និងេលកទី២

1.00 ដល់ 1.50: មន
ិ េពញចត
ិ �ទល់ែតេសះ ឬេចត
ិ �តច
ិ តួច, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចត
ិ �ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចត
ិ �មធ្យម

ឬេពញចត
ិ �ពក់កណា� 3.51 ដល់ 4.50: េពញចិត�េ្រចន,4.51 ដល់ 5.00: េពញចត
ិ �េស�រែតទំង្រស�ង ឬេចិត�ទំង្រស

33

ង. េគាលនេយាបាយ៤វស
ិ ័យ៖
ក្រមិតៃនករេពញចិ

េលកទី១

77

(%)

េលកទី២

78

លទ�ផលមធ្យ

(%)

1.មន
ិ េពញចត
ិ �ទល់ែតេស ឬេពញចត
ិ �តច
ិ តួច

12.78

21.41

19.35

2.េពញចត
ិ �ខ�ះ

31.70

34.19

32.95

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពក់កណ

29.14

28.39

28.76

4.េពញចិត�េ្រច

15.25

11.65

13.45

5.េពញចិត�េស�រែតទំង្រស�ង ឬេពញចិត�ទំង្

6.62

4.36

5.49

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យទ ំ០៤វិស ័យ (Mean) 80

79

េលកទី១

េលកទី២

លទ�ផលមធ្យ

2.62

2.43

2.53

ច. លទ�ផលជាមធមៃនករេពញចិត ចំេពះករអនុវន៍/បំេពញេគាលនេយារបស់រជរដ ភបា
ិ
ឆា�២០១៦៖

ទន
ិ ័យនីមួយៗៃន
ិ �ន័យខងេ្រកមបង�ញពីកំរិតៃនករេព េពញចត
ិ �ខ�ះ នង
ិ មន
ិ េពញចត
ិ �ចេំ ពវស

ករអនុវត�នេ៍ គានេយាបរបស់ររដ�ភិបាលក�ុងឆា�៣។ តៃម�ៃនកេពញចត
ិ � គឺជាកបូកប��ូលតៃម�ៃន

ករផ�ល់ពិន�ុអ�� ត�ទី
ិ ៤ (េពញចិត�េ្រច) និងទី៥(េពញចិត�េស�រទំង្រស ឬទំង្រស) េហយតៃម�ៃនករេពញចិ
ត�ខ�ះ គជាក
បូកប��ូលតៃម�ៃនកផ�ល់ពិន�ុអ�� ត�ទី
�
ឬពក់កណា)
ឺ
ិ ២ (េពញចិត�ខ�ះ) និងទី៣(េពញចិតមធ្យ

� ល់ែតេស ឬេពញចិត�
។ ចំែណកឯតៃម�ៃនកមន
ិ េពញចត
ិ � គជ
ឺ តៃម�ៃនកផ�ល់ពិន�ុអ�� ត�ិទី១(មន
ិ េពញចិតទ
តច
ិ តួច)។

 វស័
ិ យ៖ ករពរជាតិ សន�ិសុខ និងសណា�ប់ធា�ប់
មាន្ជាពលរដ�ចំនួ១៨,០៦%េពញចិត� ៦០,១៣%

េពញចិតខ
� �ះ នង
� ពិន�ុជាមធ្គឺ២.
ិ ២១,៨០%មន
ិ េពញចិត។

៤៥ េនះមានន័យ េបវយតៃមជរួមក�ុងចំេណាមពិន�១ ដល់៥
� �ះ)។
្របជលរដ�បានផ�ល់ពិន�២,៤៥ (េពញចត
ិ ខ

77
78
79
80

មន
ិ េពញចត
ិ � (%)

18.06

21.80

េពញចិត�ខ�ះ (%)
េពញចិត� (%)

60.13

កំរតព
ិ ិន�ុជាមធ្=2.45/5

្របពលរដ�ផ�ល់ពិន�ុែផ�កេលពត
័ ៌មា ឬចំេណះដឹងផា�ល់ខ�ូ

្របពលរដ�ផ�ល់ពិន�ុែផ�កេលពត
័ ៌មា ឬចំេណះដឹងផា�ល់ខ�ូ និងព័ត ៌មានែដលទទួលបានពីវគ (េ្រកយេពលពិភ)
លទ�ផលមធ្យមៃនករផ�ល់ពិន�ុេលក១ និងេលកទី២

1.00 ដល់ 1.50: មន
ិ េពញចត
ិ �ទល់ែតេសះ ឬេចត
ិ �តច
ិ តួច, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចត
ិ �ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចត
ិ �មធ្យម

ឬេពញចត
ិ �ពក់កណា� 3.51 ដល់ 4.50: េពញចិត�េ្រចន,4.51 ដល់ 5.00: េពញចត
ិ �េស�រែតទំង្រស�ង ឬេចិត�ទំង្រស
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 វស័
ិ យ៖

ករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វិមជ្ឈករ មជ្ឈករ  ករព្រងឹងែផ�កច

នង
ិ ្របព័ន�យុត�ិធម នង
ិ ករ្របឆអំពេំ ពព
 ុករលួយ

17.23
មន
ិ េពញចត
ិ � (%)

22.60

េពញចត
ិ �ខ�ះ (%)

60.17

េពញចិត� (%)
កំរតព
ិ ិន�ុជាមធ្=2.45/5

្របជាពលរដ�ចំន១៧,២៣%េពញចិត� ៦០,១៧%េពញចិត�ខ�ះ

នង
� ពន�
ិ ២២.៦០%មន
ិ េពញចត
ិ ។
ិ ុ មធ្យមគ២,៤៥ ៃនពន�
ិ ុ សរុប៥
� �ះែតប៉ុេណា�ចំេពលទ�ផល
មានន័យ ្របពលរដ�េពញចត
ិ ខ
ៃនករបេពញ/អនុវត�នេ៍ គាលនេយាបាយវិស័យេ

(េពញចិត�ខ�ះ)

 វស័
ិ យ៖ ករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិ

17.27

19.52

មន
ិ េពញចិត� (%)

្របជាពលរដ�ចំន១៩,៥២%េពញចិត� ៦៣,២១%

េពញចិត�ខ�ះ (%)

េពញចត
ិ ័យេនះ
ិ �ខ�ះ នង
ិ ១៧,២៧%មន
ិ េពញចត
ិ �។ វស

ទទួលបានពិន�ុមធ្ព្ី របជាពលរ ២,៥៧ ៃនពន�
ិ ុ សរុប៥

េពញចិត� (%)

63.21

កំរតព
ិ ិន�ុជាមធ្=2.57/5

(េពញចត
� ក់កណា�ល/មធ)។
ិ ព

(េពញចិត�ពក់ណា/មធ្យម)

 វស័
ិ យ៖ ករអភិវឌ្ឍន ៍វិស័យអប់រំ សុខភិបាល ករងធម៌ នង
ិ សង�មកច�
ិ

្របជាពលរដ�ចំន២០,៩៧%េពញចិត�

15.71
20.97

មន
ិ េពញចិត� (%)
េពញចិត�ខ�ះ (%)
63.32

៦៣,៣២%េពញចត
ិ �ខ�ះ

វស
ិ ័យេនះទទួលបនពន�
ិ ុ មធ្យ២,៦៤

ៃនពន�
ិ ុ សរុប៥

� ក់កណា�ល/មធ។
គ្ឺ របជាពលរេពញចត
ិ ព

េពញចិត� (%)

កំរតព
ិ ិន�ុជាមធ្=2.64/5

 េគាលនេយាបាយរជរដ�ភិបាលនី៥

(េពញចិត�ពក់ណា/មធ្យម)

លទ�ផលៃនករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនបានីតក
ិ ល

មន
ិ េពញចត
ិ � (%)

៦១,៧១%េពញចត
ិ �ខ�ះ នង
ិ ១៩,៣៥% មន
ិ េពញចត
ិ � េហយ


េពញចិត� (%)

ទី៥

និង១៥,៧១%មន
�
ិ េពញចិត។

្រតវបន្រជពលរដ�ចំនួន១៨,៩៤%េពញចត
ិ �

្រជាលរដ�បានផ�ល់ពិន�ុមធ្យ២,៥៣ ៃនពន�
ិ ុ សរុប៥។

(ទំងបួន វិស័)
18.94

េពញចិត�ខ�ះ (%)

កំរតព
ិ ន�
ិ ុ ជាមធ្=2.53/5

19.35

61.71

(េពញចិត�ពក់កណា/មធ្យម)

35

០១

ករពរជ សន�ិសុខ និងសណា�ប់ធា�ប់សធ

83

ពញ

%េ

ន
ិ េ

ពញ

%េ

វស
ិ ័យៃនេគាលនេយា
%ម

ល.រ

82

81

តរងបង�ញពីករផ�ល់ពិន�ុករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយរបស់រ

21.80

60.13

18.06

ករព្រងឹងែផ�កច្ និង្របព័ន�យុត�ិធម និងករ្របឆអំពំេពពុករ

22.60

60.17

17.23

០៣

ករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិ

17.27

63.21

19.52

០៤

ករអភិវឌ្ឍន ៍វិស័យអប់ សុ ខភិប ករង វប្ធម៌ នង
ិ សង�មកច�
ិ

`15.71

63.32

20.97

០៥

េគាលនេយាបាយរជរដ�ភិបាលនី៥ (ទំងបួន វិស័)

19.35

61.71

18.94

០២

ករព្រងឹងរដ�បាលស វមជ្ឈក
នង
ិ
ិ
ិ វសហមជ្ឈក
លួ យ

លទ�ផលវយតៃម�ជារួមបានបង�ញអនុវត�នេ៍ គាលនេបាស្រមាប់ឆា�៣
របស់រជរដ�ភិបា៥

(២០១៦)

ែដលរដ�សភាបានអនុម័តថវិកចំនួមា៤.៣៦៥លនដុល រសហរដ�អេមរិ

មាន្ជាពរដ�ចំនួន្របម១៩%េពញចិត� ្របម៦២%េពញចិតខ
� �ះ និង្របម១៩%មន
ិ េពញចត
ិ �។
ដូចគា�នឹងឆា២០១៥ែដរ រជរដ�ភិក�ុងឆា�២០១៦ ផ�ល់អទិភាពចំណាយខ�ស់េទេលវចំនួនពរី

គវឺ ស័
នង
េបេ្រប�បេធៀជាមួយវិស័យេផ្សងេទៀត។ ថវិកចំណាយេលវិស័យេសដ
ិ យេសដ�កច�
ិ
ិ សង�មកច�
ិ

នង
� ច�
ិ សងមក
ិ ភាគេ្រចន្រត�វបានែបងែចកេទ្រកសួងពក់ព័ន�ដូច្រកសួងែរ៉ និងថាមពល ្រកស
ណិជ�កម�

្រកសួងកសិកម� រុក�្របមាញ់ និងេនសទ ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ្រកសួង

និង្រកសួងសិប្បកម� ឧហកម�
និងវច
ិ ិ្រតសិល្

្រកសួងកិច�ករ ន

្រកសួងសង�មកិច

្រកសួងសុខភិ ្រកសួអប់រ ំ យុវជន និងកីឡ ្រកសួងវប្បធ

និង្រកសួងករ

អតីតយុវជន

និងនីតិសម្ប

្រកសួងធម�ក

និងបណុ � ះបណា�លវិជា�ជីវៈជាេ។

និងសស

ករបំេញ/អនុវត�នេ៍ គា

នេយាបេលវស័
ិ យទំងពីរេនះ្រត�វបាន្របជាពលរដ�េពញចិត�ក�ុងកំរិតព/មធ្យម
(Mean=២,៥៧/៥ នង
ិ ២,៦៤/៥)។

ចំែណកឯវស
ិ ័យេផ្សងមួយេទៀ ែដលរជរដ�ភិបាលបានេ្រគថវកជាមានចំនួ១៦,២៩%
ិ

េ្រចបនា�ប់េន គឺវស
ល់េទ្រសួ ងក
ិ ័យករពជ សន�ិសុខ និងសណា�ប់ធា�ប់សធ។ ថវក្រត�វនផ�
ិ
រពរជតិ ្រកសួងមហៃផ�ែផ�កសន�ិសុខសធ និង្រកសួងយុត�ិធម៌ផងែដ។ លទ�ផលៃនករេពញចិតរ� បស់

្រជពលរដ� ក�ុងករអនវត�នេ៍ គាលនេបាយករជាត សន�ិសុខ និងសណា�ប់ធា�ប់សធ គឺមន
ិ ល�្រ

េសរេឡយ ពេី ្រពះចំនួន្របជាពបានផ�ល់ពិន�ុេពញចិត�ខ� េហយ
ិ យករពរជាតិ សន�ិសុខ និងសណ
 វស័

81

តៃម�ៃនកផ�ល់ពិន�ុអ�� ត�ទី
ិ ១ (មន
ិ េពញចិត�ទល់ែតេស ឬេពញចត
ិ �តច
ិ តួច)

ផលបូកតៃម�ៃនកផ�ល់ពន�
ិ ុ អ�� ត�ទី
ិ ២(េពញចត
ិ �ខ�ះ) នង
ិ ទី៣(េពញចត
ិ �មធ្យ ឬពក់កណា)

82
83

ផលបូកប��ូល តៃម�ៃនកផ�ល់ពិន�ុអ�� ត�ិទី៤(េពញចិត�េ្រច) និងទី៥(េពញចត
ិ �េស�រទំង្រស ឬទំង្រស)
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ធាប់សធរណៈ្រត�វបាន្របជាពលរដ�េពញចិត�ខ�ះ(Mean=២,៤៥/៥)។
VIII. េសចក�ស
ី នដ�
�ិ
រជរដ�ភិបាលៃនរដ�សភានីតិ៥ ែដលដឹកនាំេដយបក្្របជាកម�ុជ បនសេ្រចករបំេព

ញ/អនុវត�នេ៍ គាលនេយាបាយចំ០៦ (៣៧%) ៃន១៦េគានេយបា ែដលមាសូ ចនាកច្ស់លស់រួ
មនដូចជ៖ កំេណនេសដ�កច�
ិ ៧%ក�ុងមួយឆា� ករកបន�យភា្រកក�ុងអ្រ០១%ក�ុងមួយឆា� ករប�ប់ករ
ផ�ល់សម្ទនដីេសដ�កិច

ករកសងេគាលនេយាបាយជាពល
ី ំ េនដ�

ករេរៀបចំេគាលន

បាយដឹកជ��ូនទី្រក នង
ិ កបេង�តេគាលនេយាបាយ ស�ីពីមុខរបរ នង
ិ ករង។
ចំែណកឯេគាលនេយាបាយចំ០៧ ររដ�ភបាលអនុវត ឬ/នង
ិ សេ្រមចបានខ។ េគាលនេ

បាទំងេនាះមានដ ករនាំអង�រេចញឲ្០១លនេត កររក្សោៃផ�េនសទទ ករចុះប� �ីដីធ�
្របពលរដ�ទទួលេសវទឹកស កព្រងីកករផ�ត់ផ�អគ�ស
ិ នីពីបណា�ជាតិឲ្យដល់ភូ

េគាលេចំនន
ួ េទ

សចរណ៍ពេី ្រក្របេទស២០១៨ នង
ិ កបន�កសងអនុវិទ្យោល័យឲ្យបាន្រគ ចំេពេគលេដចំនួនេទ
សចរណ៍ពីេ្រក្រប

រជរដ�ភិបាលបានសេ្រមចេគាលេដែដលបានកំណត២០១៥រួមកេហយ។

េដយរែតេគាលេដក�ុងដំណាក់ក២ រជរដ�ភិបាលបានកំណត់ដល២០១៨ ដូចេនះេយងអចសន�ិ
ដ នបានថាស្រមាប់េគាលេដដ២ រជរដ�ភិបាលសេ្រមចបានខ�ះក�២០១៦។

ប៉ុែន�េគលនេយបាយចំនួ០៣ ររដ ភបា
បានអនុវត ែតមន
ិ
ិ អចសេ្ចបាន ឬបានតិចតត

កសន្យោរបស់ខ�។ េគាលនេយាទំេនាះម ដូចជេគានេយបាកររក្សោៃផ�ដី្រគបដណ�ប

េដៃ្រពេឈ ករែកលមផ�ូវលំ ជនបទ៣០០ េទ៤០០គីឡូែម៉្រតក�ុ១ឆា� នង
ិ ករដក់ដំេណ រកររប្របា
េសននិវត�នស
៍ ្រមាប់កម� និេយាជិតក�ុងវិស័យឯកជន
ស្រមាប់ឆា�៣េនះ

រជរដ�បលសេ្រចបននូវករបំេពញ/អនុវត�នេ៍ គលនេយបយែដលមនសូ ច

នករច្ស់លស់របស់ចំនួន០៦ ដូចគា�នឹងឆា២០១៥ែដរ។ េគាលនេយាេគាេដចំនួនេទសចរណ៍ពី
េ្រ្រេទសឆា�២០១៨ ្រត�វបានេពញ/អនុវត�សេ្រមចបានខ�ះ ខណៈែេគាលនេបាយជា ស�ីពីលំេន
ដ នសេ្រចបានក�ុងឆា២០១៦េនះ។

ចំែណកករផ�ល់ពិន�ុេលលទ�ផលៃនករបំេ/អនុវត�នេ៍ គាលនេយា

មនមានសូច
នាករច្
ិ

លសរបស់រជរដ�ភិ េដយ្របជាពលរដ១៤រជធានី/េខ េលវស
ិ ័យទំ០៤រួមមាន វស
ិ ័យករព
ជាត សន�ស
នង
ិ ័យករព្រងរដ�បាលសធា វមជ្ក
ិ
ិ
ិ ុ ខ នង
ិ សណា�ប់ធា�ប់សធ វស
ិ វសហមជ្ក
ករព្រងឹងែផ�កច្

នង
ិ ្របព័ន�យុត�ិធម

នង
ិ ក្របឆាំងអំេពពុករល

វស
េសដ�កច�
ិ ័យកអភវឌ្ឍន
ិ
ិ

នង
ិ យករអភិវឌ្ឍវស
ិ ័យអប់រ ំ សុ ខភិប ករង វប្បធម នង
ិ វស័
ិ សង�មកច�
ិ េបេធៀបកផ�ល់ពន�
ិ ុ េលកទី១
ពិន�ុៃនកេពញចិត�ជាមធ្យ េនក�ុងរផ�ល់ពិន�ុេលកទី២ធា�ក់ចុះ េ្រកយទទួលបាពត
័ ៌មានពីវគ�ិននូវ

បំេពញ/អនុវត�នេ៍ គានេយបារបស់រជរដ�ភិ ្របជាពលរដ�ែ្រប្ករវតៃម�របស់ខួ នកនែតអវ
�
ជ�
ិ
មា េលក បំេពញ/អនុវត�នេ៍ គាលនេយារបស់រជរដ ភបា
នីតក
ិ
ិ ទី៥ឆា�ំទ៣។

េគាលនេយាបាយរជរដ�ភិបាលនី៥ ដឹកនាំេដយគណបក្ស្របជាជន នង
ិ
ិ ចំណាថវក

ជាត្របម៤.៣៦៥លនដុល រសហរដ�អេមរិ េដម្បីបំេព/អនុវត�នក
៍ ុ ងឆ
� ា�ំទ៣ៃននីតិកលទ៥ កន�ងមក
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េនះ មាន្របជរដ�េន១៤េខត�/រជធានី ែដលចូលរួមផ�ល់ពិនចំនួន្របម១៩%េពញចត
ិ � ្របណ៦២%
េពញចិត�ខ�ះ និង្របម១៩%មន
ិ េពញចិត� ចំេពករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលនេបាឆា�ំទ៣េនះ។
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ឧបសម�័ន�
•

វិធីស�ស� និងទំហំៃនរបាយក
របាយករ

ស�ីពក
ី រឃា�ំេមល និងករផ�ល់ពិន�ុេលេលលទ�ផលៃនករបំេពញ/អនន៍េគាលនេ

បារបស់រជរដ�ភិបាលនីតិក៥ ឆា�ំទ៣មានចំនួនពីរែផ�ក ែដលេកតេចញពីករវិភាគេលទិន�ន័ យ និងត៌

មន និងករផ�ល់ពិន�។ ែផ�កទី១ៃនរបាករណ េនះ ែផ�កេលពត
័ ៌មា ឬទិនន័
� យែដលមាន្រសប់មកពី្រប

ផ្សព�ផ្សោយរបាយ បឋមរបស់អង�កជាត និងអន�រជាត សរព័ត៌មានជ និងអន�រជាត ្រពមទំងស�
ជាត នង
អណត�ទី៥។ េគាលនេ
ិ អន�រជតេិ ផ្សងៗែដលពព័ន�នឹងេគានេយាបរបស់ររដ ភបា
ិ
បាយរស់រជរដ�ភិបាលនកលទ០៥ ែដលមាសូចនាករច្បោស់្រត�បាវភា
នង
ិ
ិ វយតៃម។
ស្រមាប់មួយែផ�កេផ្សងេទៀតៃនរបាយ េនះ

គឺករកេឃញៃនករផ�ល់ពិន�ុេលករបំេពញ/អនុវត�ន៍

េគលនេយបាយរបស់រជរដ�ភិ េវទក
ិ មា�ស់េឆា�តចំ១៤ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេនកេខត�/រជធនី
េផ្ងៗគា

ែដលមាន្របជាពលៃនវស
ិ ័យនាចូលរួម

េដម្បផ�ល់ពន�
ិ ុ េលលទ�ផលៃនករបំេព/អនុវត�ន៍

េគាលនេបា ែដលមនមានសូច
នាករច្បោស់លស់របស់រជរ។ ករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលេយ
ិ
បាចំនួន៣៣ចំណុច

ែដលមនមានសូច
នាករច្បោស
ិ

្រត�វបានឲ្យ្របជាពលរដ�ផ�ល់

តៃម�

ភាគរយៃនករេពញចិ

េដ

េ្រប្របាស់មា៉សុីនផ�ល់ពិមអ�� ត�ិដូចខងេ្រក

អ�� ត�ិ
១
២
៣
៤
៥

មន
� ិចតួច
ិ េពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេចិតត

០-២០%

េពញចត
ិ �មធ្យម ឬេពចត
ិ �ពក់កណា�

៤១%-៦០%

េពញចត
ិ �ខ�ះ

២១%-៤០%

េពញចត
ិ �េ្រច

៦១%-៨០%

េពញចិតេ� ស�រែតទំង្រស ឬេពញចិត�ទំង្រស�

្របជាពលរដ�បានេធ�ករផ�ល់ពិន�ុចំនួេលក

៨១%-១០០%

ចំេពករលទផលៃនករបំេព/អនុវត�នេ៍ គានេយ

បា។ ករផ�ល់ពិន�ុេលកទី១ ែផ�កេលពត
័ ៌មា ឬចំេណះដឹងរបស់្របពលរដ�ផា�ល ចំែណកឯកផ�ល់ពន�
ិ ុ
េលកទី២ ែផ�កេលពត
័ ៌មា ឬចំេណះដឹងរបស់្របពលរដ� រួមទំពត
័ ៌មាែដលបនផ�ល់ជូនេដវគ�ន
ិ តំណ
ងអង�កសង�មសុីវល
ិ

និងអ�កជំនាឯករជ្យែដលេធ�ករពក់នឹងករតម

ករអនុវតន៍េគា

នេយាបរបស់រជរដ�ភិប
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•

តរងបង�ញពីករផ�ល់ព

០១

០២

ករពរជ សន�ស
ិ ុ ខ នង
ិ សណា�ប់ធា�ប់សធ

ករព្រងឹងរដ�បាលស វមជ្ឈក
នង
ិ
ិ
ិ វសហ

មជ្ឈក ករព្រងឹងែផ�កច្ និង្របព័ន�យុត�ិធម និង
ករ្របឆអំពំេពព
 ុករលួ យ

០៣

០៤

០៥

84

ករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិ

ករអភិវឌ្ឍន ៍វិស័យអប់ សុ ខភិប ករង វប្ធម៌

និងសង�មកិច�

េគាលនេយាបាយរជរដ�ភិបាលនី៥
(ទំងបួន វិស័)

ន
ិ េ
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ពញ

ពញ

%េ

ឆា�
%េ

វស
ិ ័យៃនេគាលនេយា

%ម

ល.រ

85

84

និងករេ្របៀបេធៀបករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយរបស់រជ

2015 (24 េខត�/រជធាន

13.31

58.11

28.58

2015 (14 េខត�/រជធាន

16.59

56.74

26.66

2016 (14 េខត�/រជធាន

21.80

60.13

18.06

2015 (24 េខត�/រជធាន

13.28

60.42

26.29

2015 (14 េខត�/រជធាន

15.64

62.20

22.14

2016 (14 េខត�/រជធាន

22.60

60.17

17.23

2015 (24 េខត�/រជធាន

10.86

66.66

22.48

2015 (14 េខត�/រជធាន

13.76

66.77

19.47

2016 (14 េខត�/រជធាន

17.27

63.21

19.52

2015 (24 េខត�/រជធាន

9.93

62.73

27.33

2015 (14 េខត�/រជធាន

13.02

62.37

24.61

2016 (14 េខត�/រជធាន

`15.71

63.32

20.97

2015 (24 េខត�/រជធាន

11.84

61.98

26.17

2015 (14 េខត�/រជធាន

14.75

62.02

23.22

2016 (14 េខត�/រជធាន

19.35

61.71

18.94

តៃម�ៃនកផ�ល់ពិន�ុអ�� ត�ទី
ិ ១ (មន
ិ េពញចិត�ទល់ែតេស ឬេពញចត
ិ �តច
ិ តួច)

ផលបូកតៃម�ៃនកផ�ល់ពន�
ិ ុ អ�� ត�ទី
ិ ២(េពញចត
ិ �ខ�ះ) នង
ិ ទី៣(េពញចត
ិ �មធ្យ ឬពក់កណា)

85
86

ផលបូកប��ូល តៃម�ៃនកផ�ល់ពិន�ុអ�� ត�ិទី៤(េពញចិត�េ្រច) និងទី៥(េពញចត
ិ �េស�រទំង្រស ឬទំង្រស)
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•

កំែណទ្រមងសំខន់ទ ំង៣ ្រប ចឆា � ២០១៦

េដយ មូលនិធិអសុ(The Asia Foundation)
សរព័ត៌មានភ�ំេពញប៉ុស
https://goo.gl/gIsnvz

ៃថ�ច័ន� ទី១៩ ែខធ�ូ ឆា�២០១៦
គំនត
ិ ផ�ួចេផ�មចង្រកប�� ី កំែណទ្រមង (គ.ច.ប) គជ
ឺ េវទក
ិ មួយដឹកនាេដអ�កជំនាមួយ្រក�ែដលេធ�ក

តមដ នង
ិ ពន
ិ ត
ិ ្េមលកច�
ិ ខត
ិ ខំ្របឹងែ្រកំែណទ្រមងរបស់រជរដ�ភិកម�ុជ។ គំនត
ិ ផ�ួចេផ�មចង្រក
ប�� ី កំែណទ្រមងេនះបាេ្រជសេរសយកកំែណទ្រមងចំនន
ួ បីេនក�ុងវស
ិ ័យអប់រ ំហិរ�� វត�ុ
ស�ជកំែណទ្រមងសំ ខនែដលមាសក�នុពបំផុត្របចេនឆា� ២០១៦ ។

និងគុណភាទឹក

គំនិតផ�ួចេផ�មចង្រកប�� ី កំែណទ្រមងបាវយតៃមេលកំែណទ្រមងែដលេកតេឡងេនក�ុង្រកសួចំនួន

១៧

ក�ុងឆា� ២០១៦។

ដំេណ រកៃនកេ្រជសេរកំែណទ្រមងេនះចបេផ�មេដ្រក�ករងរបស់ គ.ច.ប បាេធ�ក្រសវ្រក
ឯកសែដលពក់ព័ននឹងកំែណទ្រមងបនា�បមកពិភាកជាមួម�ន�ប
ី េច�កេទសត្រកសួនាមុននឹងប��ូន
លទ�ផលៃនក្រសវ្េទ្រក�្របឹកេយាបលរបស់ គ.ច.ប។

្រក�្របឹកេយាបលរបស់ គ.ច.ប គឺជអ�កជំនាេលវស
ិ ័យចំនួនបីែដលរួមមាវស
ិ ័យសង�មកិច� វស
ិ ័យរដ�បា
សធារណៈ នវស
ិ ័យេសដ�កិច�។

្រក�្របឹកេយាបលេនះជអ�កែដលពិនិត្េឡងវញនូវប��
ិ
ី កំែណទ្រមង់ និេធ�កេ្រជសេរកំែណទ្រមង
សំ ខន់្របចឆា�។

គំនិតផ�ួចេផ�មចង្រកប�� ី កំែណទ្រមង្រត�បាផ�ួចេផ�មេឡងកលពឆា� ២០១៥ េដអងក
� មូលនិធអ
ិ សុ
េដម្បព្រងីកយល់ដឹងរបស់សធារណអំពីកំែណទ្រមងែដលមាសក�នុពេធ�ឲ្េសវសធារក�ុង

្របេទកម�ុជមាភា្របេសេឡង។ ប�� ី កំែណទ្រមងែដលបាចង្រកេដយ គ.ច.ប អរកបាេនេល
េគហទំពរ័ ៖ www.reforminventory.wikispaces.com។
ែផនករសម�ភពេគាលនេយាបាយស�ីពី្រគ�បេ
េផា�េលកអភវឌ្
ិ សមត�ភារបស់្រគ�បេ្រងកសេ្រមចិតរ� បស់្រកសួអប់រ ំ យុវជន

នង
ិ កីឡក�ុងកេធ�

កំែណទ្រមងក្របឡមធ្យសិក្ទុតយ
បន�ផល
� ់លទ�ផលវជ�
ិ មាជាមួនឹងអ្រសិស្្របឡជាប
ិ ភូមបា
ិ
េកនេឡងពី ៥៥,៩ ភាគរក�ុងឆា� ២០១៥ េទ ៦២,២ ភាគរក�ុងឆា�ំ២០១៦។

្រសេពលជាមួគា េនះែដរ្រកសួបាដកេចញនូវែផនកសកម�ភាេគាលនេយាស�ីព្ី រគ�បេ្រងែដល
ជកំែណទ្រមងយា៉ហត
� ់ចត់
វស័
ិ យអប់រ ំទូទំ្របេទ។

នង
ិ មាលក�ណៈជ្របព័នេដ្រត�បាបេង�តេឡងេដម្បអភវឌ្
ិ គុណភា
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ែផនកេនះ្រត�បាបេង�តេឡងេ្រកកយល់េឃញ
 ថកេលកកម�ស់លទ�ផលៃនកេរៀនសូ្ររបស់សិស្

្រត�ផ្សភា�បជាមួនឹងសមត�ភារបស់្រគ�បេ្រងេលមខ
ុ វជា
ិ ែដលគាតបេ្រង� នង
ិ សមត�ភារបស់្រគ�បេ្រន
ក�ុងកវយតៃម និងស្រមេទតត្រម�វកេផ្សងរបស់សិស្។

កម�វធីមួ
េឡងេដម្បេលកកម�ស់លទ�ផលៃនកេរៀនសូ្រ
ិ យក�ុងចំេណាកម�វធីជាេ្រចែដល្រត�បាេរៀបចំ
ិ

របស់សិស្គឺកម�វធីវ
ិ ្រកឹក្រគ�បេ្រងែដលក�
ិ
ុ ងឆា� ២០១៥ បាផ�ល់អត�្របេយាជដល់មនុស្ចំនួន ៤៥៤៤

នាកែដលជម�ន�អប់
និងបឋមសិក្សោ។ េេបេយាតែផនកយុទ�ស�ស
ិ
ី រ ំ នាយសល ្អនុវទ្យោល
ថវកឆ
ា�ំ២០១៧ ស្រមាវស
ិ
ិ ័យអប់រ ំ។ តួេលខេនះបាេកនេឡងជិតេទ�ដងក�ុងឆា� ២០១៦ េនះេហយ្រត�បា
រ ំពង
ឹ ថនឹងេកនេឡងរហូតដល់ ២៣ ១៦៨ នាកេនឆា�ំ២០១៧។

្រកសួបាដកប��ូលមតស
� ីវធីស�សបណ
ិ
ិ
ិ ីព
ុ � ះបណា�្រគ�បេ្រង្របកេដ្របសិទ�ភរបស់សង�មសុីវល

ចូលេទក�ុង្របព័នវ្រកឹតក្រគ�បេ្រងជាតែដលនឹង្រត�េរៀបចំ
្រសជាមួនឹងកបណុ � ះបណា�ល កបេង�ន
ិ
វជា�ជីវៈ កេល
ំ។
ិ
ិ
កទឹកចត
ិ ែ� ផ�កហរិ �� វតុ � នង
ិ កដេំ ឡងតំែណង្របកេដតមា�ភស្រមាវជា�ជីវអប់រ
កែកស្រម�េឡងវញនូវរបបពន�
ិ

រដ�ភិបបាេធ�វេសធនកមរបបពន�ស្រមាសហ្រគេដលុ
បបំបាតនូវរបបេម៉ក នង
ិ
ិ
ិ េរៀបចំេឡងវញ

នូវរចនាសម�័នពន�របបពត
ិ ។ កផា�ស់ប�ូេនះគជ
ឺ ែផ�កមួយៃនច្បោស�ីពក
ី ្រគប់្រហរិ �� វត�ុឆា� ២០១៦ ែដល
្រត�បា្របកឲ្េ្រប្របកលពៃថ�ទី ១៧ ែខធ�ូឆា� ២០១៥ និង្រត�បាប��ក់បែន�មេដ្របកេលខ
១៨១៩ របស់្រកសួេសដ�កិច� និងហិរ�� វតុ ។
�

កន�ងមកសហ្រគជាេ្រចបាគណនកតព�កិចពន�របស់ខួ នតកប
�
ា ៉ន្របមចំនួន្របាចំណូ ល នង
ិ
ចំណាជជាតួេលខពិត្របា។ េគាលនេយាែកស្រម�ថ�ី (របបពិត) ត្រម�ឲ្សហ្រគរួមទំ
ស ប័នមន
ិ រក្របាចំេណញ

សមាគម និអងក
� សប្បុរសធមែដលមាចំណូ លមធ្យ្របចឆា�េ្រចជាង

២៥០ លេរៀល (្របមជា ៦២ ៥០០ ដុល�រ) េធ�កបងអ
់ កេលតៃម�បែន�ម (VAT) ្របកពន�្របចែខ
នង
ិ ្របចឆា�្របមូ

នង
ិ បង់ពន�កត់ទុរក្ទុកប�� ី គណេនយ្ឲ្បា្រតឹម្រត្រពទំេធ�សវនកម�ពន�។

អជីវកម្រត�បាចតជ្របេភតូចមធ្យ
ចំណូ លផងែដរ។

ឬធំេដែផ�កេលកត ជាេ្រចក�ុងេនាក៏រួមប��ូលនូវកត ្របា

្រក�មហ៊ុ្រត�ែតចុះេឈ�ជអ�កបង់ពន�ខ�មធ្ម ឬធំេដមន
ិ គត
ិ ពទ
ី ំហំៃន្របាចំណូ លេនាេទ។អត្� រេយ
ជន៍ៃនកំែណទ្រមងមួយេនះរួមមាករក្កំណត់្របា្រតឹម្រតជាមុនកររយកសកម�ភាហរិ �� វតុ �
បាល�ជាមុនេហយេនេពលែដលដកវរួមប��ូលគា ជាមួនឹងវធានកេផ្សេទៀតរបស
់អគ�នាយកដ
ិ

ពន�ដេទបវនឹងជួយបេង�នថវករដ�បាកន់ែេ្រចែថមេទៀត។
ជាក់ែស�ថ�ីៗេនះអគ�នាយកដពន�ដបា
ិ

រយករ អំពីកំេណនចំណូ លពន�ចំនួន ២០,២ ភាគរេនក�ុងរយៈេពលដប់ែខដំបូងៃនឆា� ២០១៦ េប
េ្រប�បេធៀេទនឹងរយៈេពលដូចគា កលពឆា�មុន។
កផត
� ផ
់ ង
� ទឹក
់
ស�ក�ុងទី្រក�

កំែណទ្រមងទីបីែដលគួរឲ្ចបអរម�ណ៍ និហកដូចជមន
ិ សូវបាដឹងជសធារគជ
ឺ ករងរបស់

្រកសួឧស្សោហក នង
�
ិ សិប្បកមក�ុងកព្រងីក្រគដណ�ប់គុណភាេសវកម នង
ិ នរិ ន�រភាហរិ �� វតុ ៃនក
ផ�តផ
់ �ងទឹក
់ ស�េនតទី្រក�។
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េគាលេរបស់្រកសួឧស្សោហក

នង
ិ សិប្បកមគេឺ ធ�យា៉ណឲ្្របជាេនតំបន់ទី្រក�មួយរយភាគរ

ទទួលបាទឹកស�ែដលមាសុ វត�ិភាមាតៃម�សមរម្យ និមានិរន�រភា្រតឹឆា� ២០២៥។

ក�ុងេពលបច�ុប្បនកផ�តផ
់ ង
� ទឹក
់ ស�េនះសេ្រមបា ៨០ ភាគររួចេទេហយ
(េកនេឡងពី ៦២ ភាគរ

កលព្របឆា�មុន)

េដយកភាេជាគជ័ែដលបាអនុវត�េនរជធាភ�េំ ពញេទអនុវត�េនតបណា េខត�

នា។
គិត្រតឹឆា� ២០១៥ ស�ប័ផ�តផ
់ �ងទឹក
់ សធារទំងអសេនរជធាភ�េំ ពញ និងេនតបណា ទីរួមេខត�ធំៗ

ទំ ៨ ៃនេខត�បាត់ដំបង កំពង់ចម កំពង់ធំ កំពត េពធ៍សត់ ស�យេរៀង ្រពះសី
ិ
េសៀមរប ប
រយករ អំពី្របាចំេណញេលសពីកកំណត់របស់ខួ ន។
�
េបពិនិត្េមលកលពមុនឆា� ២០១៣ វញមាែត
ិ
រជធាភ�េំ ពញ និងទីរួមេខត�េសៀមរប៉ុេណា�ែដលអេធ�ែបបេនះបា។

ភាេជាគជ័េនះទទួលបាតមរយកកតបន�យចំណាយ និកបេង�ន្របសិទ�ភ្របតិបត�ិក។ េលសពី
ំរញ
េនះេទៀត្រកសួឧស្សោហកម និងសិប្បកមបាេធ�កែកលម�្របព័នផ�ល់អជា�ប័របស់ខួ នែដលជ
�
ុ ឲ្មា
កេកនេឡងនូវចំនួន្រក�មហ៊ុផ�តផ
់ ង
� ទឹក
់ ឯកជនែដលមាអជា�ប័។

សព�ៃថេ� នះេសវទឹកស�េនត

ទី្រក�របស់្របេទកម�ុជបាេដរេលឿនជា្របេទអភវឌ្ឍន
មួយចំនួនេទេទៀត។
ិ
សមទ�
ិ ផលេនះសេ្រមបាេដយសែតកដឹកនារបស់រដ�ភិបាល នកេ្រប្របហរិ �� ប្បទរបស់មា�ស
ជំនួយដ៏មា្របសិទ�ភេនក�ុងវស
ិ ័យេនះ។
េសចក�ស
ី ន�ដ�
ិ

គំនត
ិ ផ�ួចេផ�មចង្រកប�� ី កំែណទ្រមង់ ឬ គ.ច.ប

បាេមលេឃញ
ិ មាថបីឆា�បនា�ប់ពក
 ស��ណវជ�

េបាះេឆាឆា� ២០១៣ កំែណទ្រមងសំ ខន់កំពុងែតដំេណ រកេទមុខ។
កំែណទ្រមងែដលអមាសក�នុពេផ្សេទៀតរួមមា៖
ពហុភាគេនក�ុវស
ិ ័យឧស្សោហកែរ ៉

្រគប់្រអ�ក្របកវជា�ជីវសុ
ខភិប។
ិ

េសចក�្ី រពច្បោអំពប
ី រស�ន អភិបាលកិ
ិ

នង
ខភិបតមរយកអនុវត�ច្បោថស
� ក
ិ
�ី ី ព
ិ កព្រងឹវជា�ជីវសុ
ី 

កំែណទ្រមងវស
ិ ័យរដ�បាសធារេនថា�កេ្រកជាតែដលអមាសក�នុពរួមមា៖ កធាឲ្បា

ថ្រក� និង្រស�/ខណ� ទទួលបាមូលនិធ្ិ រគប់្រគេដម្បផ�ល់េសវជូន្របជាពលរដ� ែកលម�កផ�ល់េសវ
រដ�បាជូន្របជាពលរេដកបេង�តករិយាល្រចេចញចូលែតមួយេន្រគប្រស�/ខណ� ទំងអស់ និ
កបេង�នកយល់ដឹង និងកចូលរួមរបស់្របជាពលរតមរយកអនុវត�ែផនកគណេនយ្យភសង�ម។
គំនិតផ�ួចេផ�មចង្រកប�� ី កំែណទ្រមងេប�ជា បន�តមដកិច�ខិតខំ្របឹងែ្រកំែណទ្រមង និងព្រងីវសលភ
ិ

ករងរបស់ខួ នេទក្រកសួេផ្សបែន�មេទៀត។
�
គ.ច.ប េជឿជាកថកខិតខំ្របឹងែ្រជបន�របស់រជរដ�
បានឹងអេធ�ឲ្្របជាពលរទទួលបានូវេសវសធា្របេសជាមុន។
្រក�្របឹកេយាបលរបស់

«គំនិតផ�ួចេផ�មចង្រកប�� ី កំែណទ្រមង»

អេមរិេនកម�ុជវទ្យោសកម�
ិ
ុ ជេដម្បកិច�សហ្របតិបត�ិក

មាតំណាមកពស
ី ភពណិជ�កម

និងសន�ិភាព សមន�ភា
�
កម�ុជេដម្បចំណូ ល

ធនធាន ខុមែ�ហ�គណៈកមា �ធិកសហ្របតិបត�ិកេដម្បកម�ុជ្រក�មហ៊ុ DFDL ពណិជ�កមអរឺ ប
ុ ៉ េនកម�ុជា
កច�
ិ សហ្របតិបត�អល�ឺម៉ង្របចកម�ុជា ទីភា�ក់សហ្របតិបត�ិកអន�រជាតៃន្របេទជប៉ុន្របចកម�ុជ
43

្រកមហ៊ុនៃដគូជយុទ�ស�សេមគង�

ភាជៃដគូអប់រ ំៃនអងក
� េ្ររដ�ភិបាល េវទៃនអងក
� មនែមន
ិ

រដ�ភិបស�ីពីកម�ុជា អង�ក OXFAM អង�ក PACT សម�័ន�សុ ខភាកុមា និងសុ ខភាបន�ពូជ អងក
� 

តមា�ភកម�ុជ មូលនធ
ិ អ
ិ ង�កសហ្របជាតេដម្បកុមា្របចកម�ុជ អង�កយូ.អ.សុី . នង
ិ អ�កជំនាមកពី
ទីភា�ក់ងេទ�ភាគី ស�បពហុភាគី អង�កេ្ររដ�ភិបាល នមកពវី ស
ិ ័យឯកជនដៃទេទៀត៕

44

•

លក�ណៈេគាលនេយាបាយ និងេគាលនេយាបាយរជ
(សេង�ប)

ស្រមាប់នីតិក៥េនះ

រជរដ�ភិបាលនីតិក៥ៃនរដ�សភ

នីតិកល៥
ទ

ែដលបានបេង�តេឡងេនៃថ�២៤

ែខក�� ឆា�២០១៣ បាដក់េចញ និង្របកសេគាលនេយាបាយរបស េដបានែងែចងជ០៤វស័
ិ យធំ
ៗ រួមមន៖

1. កររពរជាតិសន�ិស និងសណា�ប់ធា�ប់សធ

2. ករព្រងឹងរបាលសធា វមជ្ឈក
និងវសហមជ្ឈក
ករព្រងឹងែផ�កច្ និង្របព័ន�យុត�ិធម និងក
ិ
ិ
្របឆាអំេពព
 ុករលួ យ

3. ករអភិវឌន៍េសដ�កច�
ិ

4. ករអភិវឌន៍វស
ិ ័យអប់រ ំ សុ ខភិប ករង វប្បធម នង
ិ សង�មកច�
ិ ។

ក�ុងវស័
ិ យទំងបួ(០៤)េនា េគេឃញមានចំណុចតូៗជាេ្រច ែដលរជរដ�ភិបាលបាន នឹង

សេ្រមចឲ្យ ឬបន�អនុវត�កុ ងនីត
�
� ណ
ំ ុ ចករសន្យោទំ មន
ិកលទ៥េនះ ប៉ុែនច
ិ ្រត�វបានកំណជចំនួន
ជក់លក់េនាះ ផ�ុយពីកម�វធីនេយាយរបស
់រជរដ�ភិបាលនីតិក៤ ែដលេគសេង�តេឃញថ ្រប
ិ
ពលរដ� ជាពិេសសមា�េឆា�តងយ្រស�លក�ុងែស�ង នង
ិ យល់ដឹងពេី គាលនេយារបស់រជរដ�ភិ
េ្រពកម�វធីនេយាបាយេនាះបានកំណត់ពីចំនួនេគាលនេយាបាយច
ិ

ក�ុងកម�វធីនេយារបស់រជរដ�ភនីត
ិ
ិ ័យ េគេឃញមានេគនេយ
ិកលទ៥ ែដលមានបួ (០៤) វស

បាយេ្រចនចំណ

ែដលរជរដ ភបាលអណត�ិ
៥េនះបានសន្យោក�ុងករអនន៍
ិ

ប៉ុែន�ភាគេ្រចនៃនេ

នេយបាយទំងេ គា�នសូចនាករច្បោស់លស់ េពលគឺេគាលនេយាបាយទ មនបា
បង�
ិ

ពស
៍ មួយច្បោស់ល េដយមានេគា េពលេវល ឬមានចំនួនកំណត់ច្បលស់
ី កម�ភាពកអនុវត�នអ�ី
ឬេ្រប�េធៀបេទនឹងអ្រតណាមស់លសេនាះេទ េគាលនេយាបាយនីតិក៥េនះ មនមាន
បង
ិ
ចំណុចច្បោស់លស់េន ខុសពីេគាលនេយាបាយក�ុងនីតិក៤ ែដលខុមែ�ហល
� រកេឃញថ េគាន

េយបយេនា បានបង�ញណុចច្បោស់ល េធ�ឲ្យមានភាពងយ្រស�លក�ុងករ និងផ�ល់ពិន�ុ។ មា
ែតេគាលេយាប១៦ចំណុចែតប៉ុេណា�
េណា�។

មានសូចនាករច្បោស់លស់េន ក�ុងវ០៣

និងទី០៤ែតប៉ុ

ស្រមាប់េគាលនេយាបាយែដលគា�នសូចនាករ៣៣ចំណុចខុមែ�ហល
� បាេធ�ករ្មូល

ទន
� យ នង
ិ ន័
ិ ព័ត៌មានទំងេ េដម្បីឲ្យ្របជាពលរដ�ជាមា�ស់េឆា�តេបាះេឆា�តផ ខងេ្រេនះជេគល
នេយបយសេង�បរបស់រជរដ�ភិបាលតមវិស័យនីមួ

ករករពរ សន�ស
ិ ខ
ុ និងសណា�ប់ធា�ប់សធ
េនក�ុងវិស័យករករតិ សន�ិសុខ នង
ិ
ិ សណា�ប់ធា�បធារណ រជរដ�ភិបក់េចញនូវវធន

ករេគលនេយាបាយសំខន់ៗដូចខងេ
១.ករកជាត

- ព្រងឹងកិចកររអធិបេតយ្យជាៃន្រពះរជាណាច្រក េលែដនដីេគា ែដនេក ៃផ�ក�ុងសមុ្រ
តំបន់តភា ប់ តំបន់េសដ�កច�
់ បតសមុ្រ នង
ិ ផា�ច់មុ ខ�ងរ
ិ ែដនអកេដយយកចិត�ទុកដក់េល

កសងែផករយុទ�ស�ស�ករពរជាតិ ព្រងឹងទីតង
ំ ឈរេជងរបស់កងឯកភា កសងទតំងបែង
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ក ្រពន�
័ ករពរ ្របព័ន�ទំនាក់ទំន ្របព័ន�គាំ្រទផ�ូវគមនា។ល។ ែដលជាមូលដ�ន្រដ៏រងមា
ឹ
ស្រប់កិច�ករពរជា

- ព្រងឹងករតស៊ូតមផ�ូវច្បោប់េនតុលករអន�រជាតិ េដម្បីករពរអធិបេតយ្យរបស់កស

្រពះវិហ េលកទឹកចិត�្របជាពលរដ�តំងទីល កសងភូមិស�នតម្រព េដយផ្ភា ប់នឹងកររត
ឹ

ចំណងមត
ិ �ភាព និងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយ្របេទសជិតខង េដម្បីកសង្រពំែដនជាតំ
សន�ិសុខ សហ្របតិបត�ិករ និងអភិវន៍ពិត្របាក

- បន�ករនុវត�នក
៍ ងេយធពលេខមរភូមន�
ិ

ឲ្យ្រសបេទងករកចេ្រ
រ
មន្របេទសជាតិ នង
ិ ពិភពេ

ជាកងកមា�ំងែដលមានឧត�មគតិេស�ះ្រតង់ដច់ខតចំេពះជាតិមាតុភូមិ េគពលរដ�

មានឆន�ៈ្យុទ�បូ រផ
� ា�ច់ និងសមត�ភាព្រគប់្រគាន់េនក�ុងករក

សន�ភា
ិ

អធិបេតយ្

បូរណភាពទកដី និងសមទ�
ិ ផលៃនសង�មជាតិបានរឹងមាំ េហយចូលសកម�ក�ុងដំេណ រករអភវិ ឌ្ន៍្រ
េទសជតិ។

- បន�អភវឌ្
� េនតមសលហ�ឹ
ិ ន៍ធនធានមនុស្សក�ុងវិស័យករពរជមរយៈបេង�នគុណភពហ�ឹកហឺន
កហ�ឺន

ព្រងឹងសមត�ភាពស�ស

កសងជួរនាយទហនវ័យែដលេ្រជសេរសេចញពីសិស្

និស្សិត និងព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយបណា�្របេ េដម្បីព្រងឹរបណុ � ះបណា លេយ
ធិនអជីព

- បន�ព្រងឹែខ្រយៈចត់ត េនក�ុងជួរកទ័ពេន្រគប់ថា� េដម្បីធានា្ទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងកម
និងបន�េលកកម�ស់សុខមាលភាពកងទ័ព ធានាករផ�ល់ភ ហិរ�� វតុ � និងសមា�រៈបេច�េទស្រប់្រ
េភទដល់កងទ័ពឲ្យបានល�្របរ

ជាពេសសចំេពះបណា�កងឯកភាពឈរេជងេនេ្រត�មជួរមុខ

នង
ិ កងករពរែដនេកះ
- ព្រងឹង ព្រកទំនាក់ទំនង និងសហ្របតិបត�ិកន�រជាតិ ស្រមាប់ករអភន៍កងេយាធពេខមរភូមន�
ិ

េល្រប់ែផ�ក និងបន�ចូលរួមកុ ងេបសកកម�រក្សោសន�ិភាពពិភពេលក ក�ុង្រកបងរក្សន�
�
ិភពៃនអ
ង�ករសហ្របជាជា

២. សន�ស
ិ ខ
ុ និងសណា�ប់ធា�ប់សធ
-

ករពរសន�ិសុខជ

្របឆាំងដច់ខតរល់ែដលនាំេទដល់ករបង�អស�ិរភាពន

ករបង�ជេមា�ះដប់អវុធជាតិ ឬជាមួយ្របេទសជិតខង និងម��តឲ្េ្រប្រស់ទឹកដីកម�ុជេដម្ប

្រឆាងនឹង្របេទសជិតខ បង�រដច់ខតមិនឲ្យេកតមានក រគំរចបំផា�ញ្រទសម្បត�ិអយុជីវិ

ឬមហន�រយែដលបង�េឡងេដយអំេពេភរវកម
- បន�ព្រងឹងវធនករ្រគប់្រគងសង�ម េដយគួនឹងករបេងន
� កច�
ិ សហ្រតប
ិ ត�ក
ិ រជមួយបណា ្រេទសក�ុ

ងតំបន់ និងពិភពេលកេដមបីបង�
រ ទប់ស និងប�ង�បមិនឲ្យមាន្រក�មសង�មងងឹតេកតមានេន
្
្រពមទំងករយកចិត�ទុកដក់្រ េសុបអេងត
� មនទ
ិ ុកឲ្យនែខ្រយៈបណា ញឧ្រកដ�ជនឆ�ងែដនេធ�
សកម�ភពបាន ឬេ្រប្របាស់កម�ុជាជាភូមិស�ស�េគចខណញ់ ច្បោប់ៃន្របេទសេ
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- េលកកម�ស់ចលនាមហជនចូលរួមករពរសន�ិសុ ខត�ភាពេ
នក�ុងមូលដ�នឲ្យបានេក��វក� េ្រង
ិ

ងេខឿនសន�ិសុខជាតិឲ្យកន់ែតរឹងមាំ តមរយៈករបន�ជ្រម�ញចលនាៃនន៍ េគាលនេបាយ
«ភូម-ិ ឃុំមានសុវត�ិភ» ឲ្យកន់ែតមាននិរន�រភាព និងេន្រប់មូលដ�នទូទំង្របេទស ្រពព

្រងងវធនករទបស�ត់ និងប
� បបទេល�ស្រពហ�ទណ�្រគប់្រប េដម្បីបង�ភាពកក់េក�ក�ុងកររស
ិ
និង្របកបមុខរបររបស់្របជា

- បន�េផា�ករយកចិត�ទុកដ

េលកេរៀបចំសណា ប់ធា�ប់សធារណៈឲ្យបានល�រ

្រសបត

ស�នព្រេទសជាត ែដលកំពុងមានកររីកចេ្រមន យកចត
� ុកដក់្រប់្រគកត ជមូលដ នន
ិ ទ
ន ក�ុងករធនសណា�ប់ធា�ប់ និងសុវត�ិភាពសង

- បន�ព្រងឹករ្រគប់្រគងជនបរេទស្រគប់្របេភទេនកម�ុជា មិនទុកឲ្យមានមុខស��េ្រគាះថា
ហមឃត់នានាអចេ្រជ�តចូលបាន បន�ជ្រម�ញករេដះ្រសយប��ជនអេនា�្រប់
្រគងអេនា�្របន៍ឲ្យមាន្របសិទ�ភាព ្រេដ្រយអំេពេល�សច្បោរបស់ជនបរេទសយាងមុង
ឹ
មាតត
់
មច្បោប់ជាតិ និងអន�រ

- បន�េលកកម�ស់

សមត�ភាពបំេពញភារកិច�របស់កងកមា�ំរបាលជាឲ្យកន់ែតមានវិជា�ជីវៈ 

េដ្រសិទ�ភា ករទទួលខុស្រត សីលធម៌ គុណធម៌ និងក�ជាស ប័នបេ្រម្េយជន៍ដ៏េស�្រ
ង់ នង
ិ ជាែង�កែដលជាទីទុកចិត�កក់េក�របស់សង�មជា

ករព្រងឹងរដ�បាលស

វិមជ្ឈករ និងវិសហមជ្

និង្របព័ន�យុត�ធម៌ និងករ្របឆាំងអំេពពុករ

ករព្រងឹង ែផ�កច្ប

៣. ក�ុងករព្រងឹងរដ�បាលស វមជ្ឈករ និងវិសហមជ្
កព្រងងែផ�កច្បោប់ និង្របព
ិ
យុត�ធម៌
នង
ិ
ិ ករ្ឆាំងអំេពពុករលួយរជរដ�ភិបាងេផាតករយកចិត�ទុកដក់េលវិធាដូចតេទ

- បន�អនុវត�កែកទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ សំេដឲ្យរដ�ប កន់ែតមករេឆ�យតប្រកប
េដយ្រសិទ�ភា ្របសិទ�ផល និងជំេនឿទុកចិត� េហយេលកកម�ស់វប្បធម៌សធ ឆន�ៈមា�ស់ក
ភក�ីភាព និងមនសិករវិជា�ជីវៈរបស់ម�ន�ីរេដម្បីែ្របក�យរដ�បាលស េទជាកផ�ល់េសវ
សធរណៈដ៏មាន្របសិទ�ភាព និងែដលបេ្រម្របជាជនបានកន់ែរេឡង។
- បន�េផា�តេលកអនុវត�នយ
៍ ុទ�ស�ស�ទ៣ៃនកម�វធីជាតិែកទ្រមង់រដ�បគ
៖
ិ
ឺ (១). ករព្រងឹងគុណភ
និង្របសិទ�ភាពៃនករផ�ល់េសវស

(២).

ករអភិវឌន៍សមត�ភាព ករែកលម�ករ្្ រគង

និងករអភិវឌន៍ធនធានមនុស្ស និង្របព័ន�្រគប់្រគងគុណផលករង (៣). ករែកទ្រមង់្រន�
េបៀវត្ស និង្របាក់បែន�មេផេដម្បីព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរ ្រពមទំងករព្រ

នង
ិ ករព្រងយម�ន�ីរជករសុ
៤.

ករអនុវតនឲ
៍ ្យកន់ែតសុីជេ្រមនូវទ្រមង់វិមជ្ឈ

និងវសហមជ្ឈក
ិ

តមរយៈករព្រងឹងរដ ថា�ក់េ្រកមជាតិ្រគប ្រគប់ស�ប័ន និង្របព័ន�្រគប់្រគងភវិ ឌ្ន៍ធនធនមនុ
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ស្ ករេផ�រមុខង នង
ិ ធនធាន ្រពមទំង្របព័ន� ហរិ �� វតុ � នង
ិ ្រទព្យសម្ប ករកសងសមត�ភ
សំ េដធានាឲ្យរដ�បាលថា�ក់េ្រកមជាតិបំេពញករងរ េដ

គណេនយ្យភាព តមា�

នង
់ ន�យភព្រក
ិ ករេឆ�យតបក�ុងក ផ�ល់េសវសធារណៈ ស្រមាប់ករន៍មូលដ�ន និងរចូលរួមកតប
្រ េដម្បរួមចំែណកអភវឌ្
បេដយចីរ
ិ ន៍សង�ម-េសដ�កច�ជាតិ្របក
ិ
៥. បន�េផា�តករយកចិត�ទុដក់អនុវត�ឲ្យកន់ែតសុីជេ្រមនូវក
ច្បោប់ និង្របព័ន�យុត�ិធម៌ សំេដជ្រម�ញករេរៀបចំ្រកបខ័ណ�ច្បោប់ឲ្យមាន្របសិទ�ទួល

បនករេជឿទុកចិត� ្រពមទំងព្រងឹងសមត�ភាពមិនលេម��ងៃនស�ប័នតុលកកដ៏សំ ខន់ៃនដំេណ ក

រព្រងឹងនីតិរដ ករែបងែចកអំណាចដច់ពីគា� ករេគារបុគ�ល នង
ិ ករធានាភាពយធម៌ស្រមាប់្រប
រដ�ទូេទ។ េដមបីសេ្រមចទិសេដ
បណា�សកម�ភាពសំខន់នឹង្រត�វបានជ្រម�ញយា៉ងសទិ៍ (១).
្
ស្រមាប់ករែកទ្រមង់ច្បោប់ គឺជ្រម�ញករកសងច្បោប់ថ�ីៗតមករចំបាច់ៃនករ្តមដេំ ណ រ

ករបេង�តហគមន៍អស៊នឆ២០១៥ ករព្រងឹងករអនុន៍ច្បោប់នានាជាធរមាន ឲ្យកន់ែតភា
ករបេង�ករអប់រ ំផ្សព�ផ្សោយ និងបណ�ុះបណា�លម�ន�ីអនុវត�ច្បោប់្រគប់ថា�កពលរដ�ឲ្បនទូលំ ទូល
យ ក�ុងវស
ិ ័យច្បោប់ និ(២). ស្រមាប់ករែកទ្រមង់្របព័ន�យុត�ិធជ្រម�ញករកសងចពក់ពន�នឹងស ប័ន

តុលករមានជទិ៍ ច្បោ ស�ីពក
ី រេរៀបចំអង�ករតុលករ ច្បោប់ស�ីពីលក េច្រកម និង្រពអជា�
នង
ស�ីពក
ិ
ិ វេសធនកម�ច្ប
ី រេរៀបចំ និងករ្រប្រពេទៃនឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េ
-

បន�ជ្រម�ញស�ប័នលករ និងអយ្យករ តមរយៈកតខំបេង�នសមត�ភាពរបស់េច្ ្រពរជ
អជា នង
ិ ម�ន�ីតុលករ ្រពមទំងករបេង�តរដ�បា តមលជ្រមះក�ី្រគប់ជា ន់ េដម្បឲ្
មនករេដះ្រសយេរឿ តមនីតិវិធីជាធរមានបានកន់ែតឆាប់រហ័ស នេដយយុតធម៌
�ិ ។

- បន�ព្រងឹង្រកមសីលធ មនសិក វជា�ជីវ
នង
តមរយៈករបណ�ុះបណា�លបឋម និងករប
ិ
ិ
ិ វន័យ
បណា�លេនរជបណ�ិតសភាវិជា�ជីវៈតុលកងករចុះេធ�អធក
ិ រកច�
ិ េនតមសលជ្រម្រករបស់
អងភ
� ពអធក
ិ រកិចៃន្រក�ម្របឹក្សោវិន័យៃនឧត�មអង�េច
-

បន�ជ្រម�ញករេដះ្រសយវិវទេ្រក្របព័ន�តុលករ េដម្បីកត់បន�យចំនួនសំនចប
 ច់
េនក�ុងតុលករ និងកត់បន�យភា្រស�ញេនក�ុងម
ស បន�ជ្រម�ញកសងអគារ និងបក់សំ
ភរៈស្រមាប់សលជ្រមះក�ីឲ្យមានេដម្បីផ�ល់លទ�ភាពទទួលបានយុត�ិធម៌ ស្រមាជន្រប់
រប
ូ ។

៦. បន�្របយុទ�្របឆាំងអំេពពុករ
តមរយៈករព្រងឹង និងករបេង�ន្របសិទ�ភាពៃនកន៍វធានករេលកស�ួយទ៣
គក
ិ
ឺ រអប់រ ំេដម្ប

ឲ្មា ក់ៗ ទំងអ�កេដមចមនង
ិ អ�កទទួលផលមន
ិ ្រប្រពឹត�អំេពពុករល ករបងរទប់ស�ត េដម្បីមា�ក់ៗមិន
្រប្រពឹត�អំេពពុករលួ យ និរប�ង�បបទេល�លប��ូនេទតុលករេដម្បីឲ្ មន
ិ ហ ន្រ្រពត�អំេពពុករលួ
យ។
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- ព្រងឹងអភបលកច�
ិ ល� នង
ិ នីតរិ ដ� ្រមទំងរក្សោភ តស�ំ នង
ិ យុតធ
ិ� ម៌របស់ម�ន�េី ដម្បធនបននូវករ

េលកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនេសវប់ែបបយា៉ង ែដលជត ចំបាច់ក�ុងករអប់រំខ�ួន សង�មជាតិ និ

បន�យភាព្រកី្រករបស់្រប

- បន�អនុវត�ឲ្យបានសកម នង
ិ មានលទ�ផលខ�ស់ ក�ុងករលុបបំបាត់ករយកកៃ្រមេសវខុសច្ប

បលថា ក់េ្រកមជាតិេន្រកសួងស�ប័រ នង
ិ ករិយាល័យនគម
ឺ ន
ិ មាករទរលុ យតមកែន�ងេធ�
ករ តមផ្ស តមដងផ�ូ តមដងទេន� ឬ្រ្រពំែដេដម្បីបំបាឱកសនិងររំងអំពុករលួ

ករភិវឌ្ន៍េសដ�កច
ិ �
ក�ុងករអភិវឌន៍េសដ�កច�
ិ រជរដ�ភិបាលកម�ុជាធនករករពរេគាលនេយាបាយដូចតេទ
៧.ករ្រគប់្រគងមា៉្រក�េសដ

ហិរ�� វត�ុ

ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារអភិវឌ្ន៍វិសយ
័

- បន�រក្សោសរភាពមា៉្រក�េសដ�កិច� និងកំេណនេសដ�កិច�ខ�ស់្របកបេដយចីរភាព កកណ៍អតផ
ិ រណម
នក្រមិទប និងអច្រ្រងបាន េហយអ្រតរ្របាក់មានស�ិេដម្បីធានាបរិស�នេ្រគ

ស្រមាប់ករអភិន៍ ករកត់បន�យភាព្រកី្រក និងករេធ�សមាហរណកម�ក� នង
ិ ពិភពេលក

- ខត
េ
អចេចផុ
ិ ខំសេ្រមឲ្យបាននូវកំេណនេសដ�កិច�ជាម៧%ក�ុងមួយឆា�ំ េដមបី
្ ធ�ឲ្យ្របេទសក

តពី្របេទសមានចំណូលទប ឈនេឡងជសមានចំណូលមធ្យមក្រ យា៉ងយូរេនឆ២០១៨

និងក�យជាមានចំណូលក្រមិត ក្រមិតខ�ស់េនឆ២០៣០។ ជាមួយេនះ េគេដអភិវឌ្ឍន៍

ស្វត្ឆា�២០១៥របស់កម�ុជា និងេគេដកត់បន�យអ្រតៃនភាព្រ១%ក�ុងមួយឆា�ំ ក៏្រតស

េ្រចឲ្យបា ន ក�ុងេនាះរួម ករខតខំរម
ួ ចំែណកេធ�ឲ្សេ្រចបននូវេគលេដសហគមន៍េសដ�កច�
ិ អ

ស នឆា�២០១៥។ ទន�ឹមនឹងេនះ ករ រីកចេ្រមនខងសដ�
េ កិច�្រត�វែតធានានូវកល ករចូលរួម
នង
ិ ករទទួលផលេដយសមធម៌ ស្រមាបពលរដ�្រគប់្រសទ

- បន�អនុវត�េគលនេយាបាយមា៉្រក�េសដ�កិច� និងេគាលនេយាបាយហិរ��វត�ុសធារណៈផ្ស
នឹងេគាលនេយាបាយរូបិយវត�ុដ៏្របយ័ត�្របែយេដយ្របសិទ�ភ
- បន�ករខិខំេធ�ពិពិធកម�មូលដ�នកំេណនេសដ�កិច� េដយេលមូលដ នភព្រកួត្រែជងៃនេសដ�កិ
ច�កម�ុជ និងករផ្សោ រភា�ប់េសដ�កម�ុជជាមួយបណា�ផលិតផលក�ុងតំបន់ ក�ុងេនាះយកចិត�ទុក

ជាពិេសសេលករបន�អនុវេគលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សោហកម� កម�ន�សល  -ឧស្
ហកម� ្រពមទំងករអនុន៍ែផនករយុទ��ស�អភវឌ្ឍន៍វិស័យ
េទសចរណ៍ឆា២០១២- ឆា�២០២០។
ិ
- បន�ជ្រម�ញករអនុវន៍កម�វធី
័ ហិរ
ិ ែកទ្រមង់ករប់្រគងហិរ� �វត�ុសធារណៈ េដមេ្រចបននូវ្រពន�
�� វតុ សធារណៈមួយ ែដលមានល
�
ក�ណៈស�ដរអន�រជាតិ សំេដេធ�្រពន�
័ េនះកយជឧបករណ៍អ
ភវិ ឌ្ន៍មយ
ួ ដ៏មាន្របសិទ�ភាព ក�ុជ្រម�ញកំេណនេសដ�កិច� ធានាសម យុត�ធម៌
ិ សង�ម ធានា្រ

ង្់ រតប
ិ ត�ក
ិ ររដ� និងករផ�ល់េសវសធារមទំងរួមចំែណករក្សោរភាពមា៉្រក�េសដ�កិច� និងស
ភពហិរ�� វត�ុ។

៨. បន�ខត
ិ ខជ្រ
ំ
ម�ញករ្របមូលថជាត
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ទំងចណូ លសរេពពន� និងមិនែមនសរេពពឲ្យមានកំេណនជាេរៀងរល់ឆា�ំ។ ខងែផ�
គឺបន�ផ�ល់អទិភេលវស័
ិ យេសដ�កិច� សង�មកច�
ិ េហដ�រចនាសម�័ន�រូបវន� ករបេង�នសមត�ភាព និងកកក

ម�ស់ជីវភាពរបស់ម�ន�ីរជករ និងកងកមា�ំង្របដប់អវុធេដយផ្សោររប់វស័
ិ យនីមួយៗ េទនឹង
ណេនយ្ភពៃនសមទ�កម�
េនក�ុងវិស័យេនាះ។ ទន�ឹមេនះករ្្ រគងករ្របមូលចំណូល និងករចចំ
ិ

ណយ ្រត�េផាតករយកចិត�ទុកដក់េល្របសិទ� តមា�ភាព និងគណេនយ្យភាព គួជមួយនឹងករបន�យ
កចត
ិ �ទុកដក់ខ�ស់ជានិច ក�ុងករ្រ្គ រគបំណុលសធារឲ្យស�ិតក�ុងលទ�ភាព្រទ្រទង់ៃនេសដ�កិច�

- បន�ខិតខំបេង�នអតិេរកចរន� េដម្បីធានាដល់ត្រម�វករវិនិេយាគសធារណៈ និងេសវបំងប
ង�លក�ណៈដល់ករសន្សំទុនប្រម�ងរបស់រ

៩. បន�អភិវឌ្ន៍វស
ិ យហ
័
រិ �� វត�ុ
សំ េដកស្រពន�
័ ហរិ �� វត�ុមួយចំននដ៏
ួ រងមា
មានករ្រគប់្រគង ន្រតតពន
ឹ
ិ ត
ិ ្សម្របមនលក�

ណៈ្រកួត្របែជង និងសមាហរណកម� ្រពមទំងមានតមា�ភាព និងព ជាពិេសែផ�កេលេគលករ

ណ៍ទីផ្រែដលបេ្រមឲ្យករងគរ នង
ិ ែបងែចកធនធាន្របេដ្របសិទភាព តមរយរបន�ជ្រមញករ
អនុវត�នយ
៍ ុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន ៍វិស័យហិរ��វត�ុ មិនែមនធរសំ េដគាំ្រទដល់ពិពិធកម�េសដ�ក

នវនុវត�ន៍

និងភព្រកួត្របែជងៃនេសដ�កិច�កម�ុជា ជាពិេសសវិស័យ-ឧស្សោហកម� និងកម�សល ៏ដ
ក ចលទ�ភពទទួ

លបនេសវហិរ� �វត�សំ រប់សហ្រគាសធុនតូច មធ្ យម និងស្រមាប់្របជាជនទូេទជ្រមញករេធ�សម
ហរណកម�ហរិ �� វតុ ជាមួបណា�្របេទសក�ុងតំបន់អស
�

- បន�អនុវត�េគលនេយាបរូបិយវត�ុ ្របកបេដយភាពទនភ�ន់ ្របង្រយត
័ ែដ
� លរួមចំែណកដល់កររ
ក្ស�ិរភាពមា៉្រក�េសដ�កិច� និងបេង�នបរិស�នអំេណាយផលដល់ករន៍។

- បន�រក្សោរបបអ្រតប�ូរ្របាក់អែណ�តមានករ្រគប់រ្ គង េដម្បីរក្សោស ព្រងឹងជេនឿទុកចត
ិ �រប
ស់សធរណជន និងវន
ិ ិេយាគមកេល្របាក់េរៀលរុញករេ្រប្ស់្របាេរៀលេលមូលដ នសិ រ� ភពត
ៃម�្រក់េរៀល និងកត់បន�យដុល�រូបនីយកម

- បន�ព្រងឹ្រព័ន�ធនាគារឲ្យកន់ែតមាន្រប សមាហរណកម� និងករ្របកួត្រប តមរយ
ករេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករ្រត�តពិ

ករ្រគប់្រគងហន

សន�នីយភា

ហនិភ័យឥណទ

និងហនិភ័យទីផ្េដយអនុេលមតមស�ង់ដរអន�រ
- បន�ព្រងង្រព័ន�មី្រក�ហិរ� �វត�ុឲ្យកន់ែតមានភាព មាន្របសិទ�ភ នង
ិ បេ្រមផ្រេយជន៍ៃន្រ
ទប់្រជជន្រកី្រជាមួយនឹងតៃម�េសវហិរ��វត�ុសម្រសបែដលអចទទួលយ

- បន�ជ្រម�ញកអភវឌ្
� នែមនធន
ាគារចជ៖
ិ យហរិ �� វតុ ម
ិ ន៍វស័
ិ
វស
ិ ័យមូលប្រត និងវិស័យអចលន្រទព្យជាេ

វស័
ិ យធានា រ៉ប់រង វិស័យេស

១០. ភាពជាៃដគូក�ុងករអភិន៍
- បន�ព្រងឹងភាពជាៃដគូជាមួយសហគមន៍ៃដគូសហ្របតិបត�ករ
ិ ័យឯកជន និងសង�មសុីវល
ិ
ិ ន៍ វស
េដយឈរេលេលករណ៍ជាមូលដ�នែដលមានចរិតសកល និងធានាភាពជាមា�ស់របស់រដឹក

នាករអភវឌ្
ិ ន៍្របេទសជាត
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- ព្រងឹ នង
រដ�ភិបាល និមាគមនែដល្រតវបនប
ិ ព្រងីកសហ្របតិបត�ិករជាមួយរមនែមន
ិ

េង�តេឡងេដយ្រសបច្ប េហយេធ�្របតិបត�ិករេដយឈរេលេគាលករណ៍អភិបាលកិច�ល� និងនី

េដម្បីចូលរមក�ុងដំេណ រករអភិវឌន៍សង�ម-េសដ�កិច� ករេលកកម�ស់ទ�ិ្របជាធិបតរយ្យ និងករព
សិទ�ិមនុស្ស ្រពមទំងចូលរួមតមដនករន៍េគលនេយាបាយផងែដ

- បន�ព្រងឹងយន�ករេវទៃនកច�
ិ សហ្របតិបត�ិករអភិវឌ្ឍន៍កម�ុជា េវទិករជរដ�ភិបស័យឯកជន
និងេវទិករជរដ�ភជាមួយអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល េហយជ្រម�ញឲ្យេវទិក ក�យជាេវ

កៃនករអភវឌ្
 អស់ចូលរួមពិ
ិ ន៍កម�ុជ ែដលជាយន�ករស្រមាប់ឲ្យរជរដ�ភៃដគូអភវិ ឌ្ន៍ទង
ភក្រលប��ែដលពក់ព័ន�នឹងករអភិវន៍ ទំងវិស័យធរណៈ ទំងវិស័ឯកជន។

១១.កសិកម�
- បន�អភវឌ្
ិ យកសិកម�ឲ្យក�យជាែផ�កនាំមុខមួយ ែដលមានេ្រប�បខ�ំងពិត្របាកដ េដមល
ិ ន៍វស័
ដ នដ៏រងមាំៃនកំេណនេសដ�កិច�្របកបេដយចី
ធានាសន�ិសុខេស្ប�ង បេង�នករងរ និចំណូ
ឹ

លស្រមាប់្របជាជន ពិេសស្របជាជនេ េហយ
ំ
ល់ករករពរបរិស�ន នធន
 រួមចែណកដ

ធម�ជាតិ្របកបេដយចីរភាព។ េដម្បីសេ្រមចេគាលេដនុវត�ននូ
៍ វបណា កម�វធីសំ
ខន់ៗមួយចំនួ
ិ

ន្រតវេផាតករយកចិត�ទុកដក់ ក�ុងេនាះរួមមា��ូលបេច�កវទ្យោក�ុងវិស័យកសិកម�របេង
ិ
�នផលិត
ភព និងពិពធកម�ក
សិកម� ទំងករដំដុះ និងករច��ឹម កញករចូលទីផ្សោន�រជតិៃនផលិតផល
ិ
កសិកម�របស់កម�ុជ ករ្រគប់្រ នង
ិ ករអភិវឌន៍ធនធានជលផល នង
ិ ករករពរ និង្្រងធនធ
នៃ្រេឈ្របកបេដយចីរភ

- បន�ខិតខំសេ្រចនូវេគាលនេយា ជ្រម�ញផលិតកម្រស�វ និងករនាំេចញអង�រឲ១លនេត
េនឆា២០១៥ សំ េដែ្របក�យកម�ុជាេទជា្របេទសផលិតេស្ប�ងនាំមុខមួពេលក

- រក្សោៃផ�េនសទទឹក សប ស្រមាប់្របជាជនេធ�េនសទជាលក�ណៈ្រគ�សរ ព្រងបេង�នករ
ករពរធនធានជលផ

លុ បបំបាត់បទេល�សេនសទ្រគប់រូបភាព និងញករអភិវឌន៍វរីវប្បកម

រួមនិងករបន�ព្រងឹង និងព្រងឹងសហគមន៍េន
- រក្សោដីល្រគបដណ�ប់េដយៃ្រពេឈ េដយ្រត�វបេង�នករករពរធនធ ពិេសសករព្រងង

កអនុវត�នច
៍ ្បោ ស�ីពីៃ្រពេឈ ករទប់ស ត់ ប�ង�បបទេល�សៃ្រពេឈ ជ្រម�ញករដំេដមេឈេឡ
និងបេង�នសមត�ភាពសហគមន៍ៃ្រពេឈ េនេលមូលដ�នធានាចីរភាព និង្របសិទ�ភា

ំ
- បន�េផា�ករយកចិតទ
� ុកដក ជ្រម�ញករអភិវន៍ដណាំេកស៊ូឲ
យរីកចេ្រមនទំងបរ
មាណ និ
្
ិ
ឲ្កយេទជាវិស័យដ៏មានសក�នុពលភព្របកួត្របែ តមរយៈករព្រងីកករដំដុះេកស
េដយទិន�ផលខស់

េដយបន�អនុវត�យុទ�សស
� ្រមាប់ករអភិន៍េកស៊ូធម�ជា

េនឆា២០១១-

២០២០ សំ េដេធ�ឲ្យៃផ�ដីដំេកស៊ូេកនេឡង៣០មុន
ឺ ហិកត និងមារមណផល
ិ
ិ តផលពី២៥មុន
ឺ
េតនេនឆា២០២០។

ទន�ឹមេនះ

យុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍េកស៊ូធម�នឹងេផា�តេលករធានាគុ

នង
ិ ផលិតភពៃនករដំដុះេកស៊ូ ករសិក្សោលទ�ភាពេ្រប្រលដីទំេនរ ែដលអដេកស៊ូ

បាន កររុញករដំដុះេកស៊ូ្រ ករជរុញចមា�រេកស៊ូឧស្សោេដម្បីេធ�ស�ូលៃនករអភវឌ្ន៍
ចមា រេកស៊ូ្រគ�សរ និងករជ្រម�ញតៃម�ឲ្យបា
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- ប�្ឈប់ករផ�ល់សម្បទនដីេសដ�កិច�។ ជាមួយ ដីសម្ទនេសដ�កច�
ិ នឹង្រត�វបានេធ�សនធិ េហយ

ករ្រប់្រង្របេភទដីេននឹង្រត�វបានព្រងឹងឲ្យបាន្រត

តមច្បោប់លិខិតបទដ

និងកិច�សន្

ជាពិេស តមរយករបេង�នយន�ករចុះពិនិត្យេផ��ងផា�ត់ជ នូវសកម�ភាពវនិេយគរបស់្រកមហ៊ុន
ទទួលដីសម្ទននានា ែដលចុះកិច�សន្យោជាមួយរជរ េដម្បីធដល់កច�ដ
ិ ំេណ រករៃនសកម�
ភាវន
ិ ិេយាគផង
ផង។

និងទប់ស�ត់នូវភាពអសកម�េផ្

ែដលអចេកតនទក់ទងនឹងដីសម្បទន

ដីធ�ី និងសំណង់
១២. បន�អនុវត�ករែកទ្រមង់ដីធ
ែដលេផា�តេលករងររដ�បាលដ ករេរៀបចំែដនដី និងនគរូបនីយកម ករែបងែចកដីធ�ី និងកអភវិ ឌ្ន៍

វស័
ិ យសំ ណងេ់ ដម្បីករពរសិទ�ិេលដីធ�ីរបស់្របជាជន ្រពមទំ្រគងកេ្រប្រស់ធនធនធម�ជាតិ
នង
ិ ដីរដ�្របកបេដយតមា សមធម៌ ចីរភាព និង្របសិទ�។

- បន�អនុវត�េគលនេយាប មន
ិ យកពន�េលដីធ�ីបង�បេង�នផលរបស់កសិករជាលក�ណៈ្រគ�ស
- បន�ជ្រមញកចុះប�� ី នង
ិ ករផ�ល់កម�សិទ�ិដីធ� ទំងដីរដ� និងដីឯកជន និងដីសហគមន៍ េដមបី
្

សុ វត�ិភាពៃនករកន់កប់ដីធ�ី េដយជ្រម�ញេល្ប�នៃនករចុះប��ីដីធ�ី សកសេ្រមចឲ្យប

១០០% នូវករចុះប� �ីដីធ� តមែផនករៃនបទប��ខ០១របស់រជរដ�ភិបាល២លហកត
េន
ិ

រវងឆា�២០១៤ ក�ុង្រកបខ័ណ�ៃនករអនុវន៍ «នេយាបាយច-សកម�ភាពថ�ីេលវិស័យដីធ�» និងសេ្រច
ឲ្បន៧០% ដល់ឆា�២០១៨ េលបរមាណក្បោ
ែដល្រត�វចុះប� �ីសរុ៦ េទ៧លក្លដីដីេនទូ
ិ

ទង្រេទស។

- បន�ខិតខំកត់បន�យ និងឈនេទលុបបំបាត់ ភាពអនាបេតយ្រ ំេលភកន់កប់ដី្រប់្រេភទ
េដយខុសច្បោប់ ទប់ស�ត់ករលដីទុកមន
ិ េ្រប្របាឬមន
ិ េធ�អជវកម� េដះ្រសយទំនាស់ដីធ�ី

េដយតមា�ភាព និងយុត�ិ េដយព្រងឹងករ្របតបត�ិឲ្យបាន្រតឹម្
រត�វតម្រកបខជាធរមា
ិ
្រពមទំងេឆ�យតបេទនឹងេគាលនេយាបាយវិមជ្ឈករ និងវិសហមជ្ឈករៃនក

-

ជំរញ
ុ ករកំណត់្រពំ្របទល់រដ�បាលថា�ក់េ្រកមជាតិ និងកសងយុទ�ស�ស�ជាតន៍ទី្រក�ង
ទី្របជុជន នង
ិ តំបន់េឆ�រ។

- បន�ធានាករ្រគប់្រគង ករករពរ និងករេ្រប្នធនធម�ជាត្របកបេដយតមា�ភាព្រ
សិទ�ភា េដម្បីរក្សោនិរន�រភាពបរិស�ន និងករន៍សង�ម-េសដ�កិច�្របកបេដយសមធម៌ ទំងេ
្រជុំជន នង
ិ ជនបទ ្រពមទំងទប់ស�ត់ទៃនករេ្រប្របាស់ដី េដយព្រងឹងកន៍តមច្ប ស�ីពី
ករេរៀបចំែដនដី

នង
ិ នគរូបនីយកម�

ច្បោប់សំណង់ បខ័ណ� យុទ�ស�ស�ៃនេគាលនេយាបធ�ី

េគាលនេយាបាមជ្ឈករ និងវិសហមជ្ឈករ នងអភ
បា
ិ
ិ លកិ

- កសងេគាលនេយាបា ស�ីពល
ី ំ េនដ�ន េដម្បី្រយលំ េនដ នជូន្រជជន្រក្រសំ រប់កររ
ស់េន្រកបេដយសុវត�ិភ សុ ខមាលភាព និងផកភាពៃថ�ថ�ូរ
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- បន�ែបងែចក នង
ិ េ្រប្របាស់ដីស្រមាប់េគាលបំណងឯកជន និងស្របកបេដយតមា�ភាព

សមធម៌ េឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករដីរបស់្របជាជនទូេទ ជាពិេសស្រប យុទ�ជនពិករ ្រ

សយុទ�ជនពលី អតីតៈកងកមា�ំង្របដប់អវុធ និង្រគ�សរែដ ខ�ះដី េហយ
 ្រត�វករដីពិត្រប
តមរយៈកម�វិធីសម្បសង�មកិច� និងករេធ�្របទនេដយធានាឲ្យបាននូវ ស�ិរភាពសង�
សន�ិសុខេស្ប�ង និងករស្រម�លដល់ករវិនិ

- បន�េល្ប�នផ�ល់ដីសម្បទនសង�មកិច� េនេលមូលដ�នៃធិរដ�ក�ុងករអនុវតន៍ «នេយាបាយចសកម�ភាពថ�ីេលវិស័យដីធ�» ស្រមាប់េគាលេដ

- ទប់ស�ត់ករេកតេឡងមានេនូវភាពមិន្រប្រកតីៃនករទ�នា�នកន់កប
- បន�ជ្រម�ញករេបាសសមា�តមីន និងយុទ�ភណទន់ផ�ុះ និអនុវត�ករែបងែចកដីែដលបនេបសសំ អ
តរួចជូន្របជនែដលខ�ះខតដី្របកបេដយសមធ
១៣. បន�ព្រងងករ្រគប់្រគង និងករអភន៍វិស ័យសំណង់
ែដលជារសរស�ម�មយ
ួ ៃនកំេណនេសដ�កច�
នង
ិ
ិ កំពុងមានកររីកចេ្រមនយា៉ងខ�ំង េដយេផ

រជំរញ
ុ វន
ិ ិេយាគក�ុងវិស័យសំណង់ ករកសងច ករកំណត់ស�ង់ដរសំណង និងពេន��នរយៈេពលេចញលិខិ
តអនុ��តសងសង់ជូន្របជា

ឧស្សោហក សិប្បកម� និងធនធានែ
១៤. បន�អភិវឌ្នវ
៍ ស
ិ ័យឧស្សោហក
កម�ន�សល សិប្បកម�្របកបេដយច ែដលមានលក�ណៈច្រម�ះសម្បូរ មានករទទួលខ្រតវខ
ងបរស
ិ ន

និងសង�មខ�ស់

េហយព្រងីកបាននូវអន�រកម�េសកិច�

រវងែផ�កែកៃឆ�កម�ន�សជាមួយវិស័

កសិកម� ពណិជ�កម� និងេសវកេដម្បីជ្រម�ញសមាហរណកម�េសដ�ក ែខ្សង�ក់តៃម� និងភាពកួត្របែង

របស់កម�ុជាេនក�ុងតំបន់ និងពិភពេលក។ ឆ�ងតមករជ្រម�ញកន៍ឧស្សោហកម�េសដ�កិ នឹង្រត�បន
អនុវត�ជាជំនៗ ែដលនឹងនាំកម�ុជាឈនេទដល់ដំណាក់កលថ�ីៃនពិពិធកម�មូលដ�នេសដ�កយៈករ
េ្រប្ស់បណា�លក�ខណ�អំេណាយផ នង
ិ ឧត�មភាពេ្រប�បេធៀបរបស់កម�ុជា្របកបេដយ្ភា។
- បន�េផា�តករខិតខំែថមេទៀ េលករព្រងឹងភាពអំេណាយផលិតផលៃនបរិស�នវិនិេជ្រមញក

រអភវឌ្
ំ េសដ�កិច�ពិេសស ករេលកកម�ស់ផលិតភាព និងសហ្រគិនភាពរបស់សហ្រគាសធ
ិ ន៍តបន់

នង
ិ
ិ មធ្ម ករព្រងីកលទ�ភាពទទួលបានបេច�ជា េជឿនេលឿន ករបណ� ុះបណា�លជំនាញ នងវិជវៈ
្រពមទំងករេលកកម�រងរស�ង់ដរូបនីយក ករវយតៃភាពអនុេលម និងមា្រតស�ស

េដជាវន�ៃនេគលនេយាបាយៃនករអភិន៍ឧស្សោហកម�េនេពលខងមុខេនះ គច្មយកត
ៃម�បែន�មឲ្យបានកន់ែតេ្េនក�ុងវិស័យសំខន់ៗ ែដលមានស្រមាបន៖ វស
ិ ័យកសិសិកម�។
១៥. អភិវឌ្ន៍ធនធានែរ េ្របងកត និងឧស�
េដម្បីែ្របក�យធនធានេនះឲ្យេទជា្របភពថ�ីមួយេទៀតៃនកំេណនេសដ�កិច�រប
- េលកទឹកចិត�ឲ្យវិស័យឯកជន វិនិេយ

េលករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងករេធ�អជីវកម�ធន

តច្ប់ជាធរម េដយយកចិត�ទុកដក់សំខន់េលសុវត� សុ ខមាលភាព ្រពមទំងក
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បរស�
នង
ិ
ិ សង�ម បន�េរៀបចំ នង
ិ េធ�បច�ប្ន�ភាពទប្ប� �ត�ិ និងលិខតបទដ នននែដលទក់ទងនឹងធ

នធនែរ ៉ េ្របងកនិងឧស�័នេដម្បីធានាករអភន៍ធនធានេនះ្របកបេដយ្របសិទ�ភាពនករទ
ទួលខុស្រត�វខ�ស់។ទន�ឹមេនះ ចំណូ លែដលបានមកពីធនធានែ េ្របងកត និងឧស�្រត�វប្រប់្រគង

និងេ្រប្រស់្រកបេដយ្របសិទ� តមា�ភាព និងគណេនយ្ េដយផ្ភា ប់ជមួយកម�វធីែកទ
ិ
្រង់ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធ

េហដ�រចនាសម�័ន�រូបវ
១៦. េហដ�រចនាសម�័ន�គមនាគ
-

បន�បេង�នករស

ករសងសង់ និងករអភិន៍េហដ�រចនាសម�័ន�ដឹកជ��្របកបេដយគុណភ

ស្រប់បេ្រមឲ្យករដឹកជ��ូនពហុរូបភាព គឺទំងករដឹកជ��ូនផ ផ�ូវែដក ផ�ូវទឹក កំពង់ែផ នង
ិ ក

រដឹកជ��ូនផ�ូវអកែដលតភា�ប់រវង្រគប់ន់េនទូទំង្រប តភា�ប់ជាមួយបណា�្របេទសក�ុងតំ
នង
ិងករផ�ល់េសវដឹកជ��ូនបាន្រគ
ិ ពភ
ិ ពេលក េដមបីធានាករេធ�ដំេណរ្រគប់្រចកល�ក ន
្
រដូវកល្របកបេដយកភា សណា�ប់ធា� ្របសិទ�ភាព និងមានតៃម�

- បន�ផ�ល់អទិភាពខ�ស់ដល់ក រស�រ រអភវឌ្
ិ ន៍េហដ�រចនាសម�័ន�ផវថ�ល់្រគប់្របេ ទំងផ�ូវជាត

ផ�ូវេខត� នង
ិ ផ�ូវជនបទ។ ក�ុងេនាះខិតខំែកលម�ផ�ូវលំជនបទជាហនៗ ពផ
ី �ូវ្រល្រកស្រហមេទជផ�ូវ
្រលេកស៊ូ ឬផ�ូវេបតុងឲ្យបាន៣០០ េទ៤០០គីឡូែម៉្រតក�ុ១ឆា� តមស�ង់ដរឯកភាពជាតិម

- បន�ព្រងឹងរវធានករដ៏មុឺងមា៉ត់ េដម្បីធានាករ្រគប់្រគងករងរែថទំផ�ូវថ�ល់ឲ្យមាន
ិ
នឹងករបន�ស�រ និងករអភិវន៍ផ�ូវ។

- បន�េលកទឹកចិត�ជ្រម�ញករចូលរួមពីវិស័យឯកជន ក�ុងករវិនិេយាគេលករអន៍ នង
ិ ែថរក្េហដ រច
នាសម�័ន� ្រពមទំងេសវដឹកជ�

- េលកកម�ស់្របសិទ�ភាព្រគបង មេធ្យោបាយដឹកជ��ូន្រគប់្របេភទ ឲ្យមានលក�ណៈសម្បត�
េទស្រគប់្រគាន់ េដម្បីេធ�ចរចរណ៍េនេលផ�ូវ

- ផ្សពផ្យអប់រ ំដល់្របជាជនទូេទ ឲ្យបានងច្បោស់អំពីច្បោប់ចរចរណ៍ េហយចអនុវត�យា៉
សកម� េដម្បីធានាសុវត�ិភាពចរចរណ៍ និងករេគារពែថរក្សោ្រធរណៈ។
- េរៀបចំេគលនេយាបាយដឹកជ��ូនទី្រក�ង ជាព រជធានីភ�ំេពញស្រមាប់រយៈេពលមធ្យម នេព
លែវង េដម្បីព្រងីកេហដ�រចនាសម កសងេធ្បាយដឹជ��ូ ន េដម្បីរួមជាេយជន៍សំរប់េដ

្រយប��កកស�ះ នង
ណា�ប់ធា�ប់ចរចរណ៍ទី្រក�ងន់ែតមនភពលំ បកសុ ្រស
�
ញ
ិ ព្រងឹងស
េឡងពីមយ
ួ ៃថ� េទមួយៃថ� េដយសរកំេណន្របជាជន និងកំេ ងេលឿនៃនបរមណយាយន�
្រ
ិ
ប់្រេភទ។

- បន�ស រេឡងវញនូវបណា�ញផ�ូវែដកេនកម�ុជាែដលមាន្រសណា
ញពយព្ទស
នរិ តីទិសេដម្ប
ិ
ិ
ព្រងឹងវិសលភាពៃនករដឹកជ��ូនទ អ�កដំេណ រ នង
ិ ករដឹកជ��ូនឆ�ងកត់្រពំែ ្រពមទេធ�សម
ហរណកម�ផ�ូវែដកកម�ុជ េទជាប្របព័ន�ផ�ូវែដកតំបន់អសងមហអនុតំបន់េមគង�

- ព្រងឹងយនករ្រគប់្រគង និងករអភិន៍េហដ រចនាសម�័ន�ដឹកជ�ូនទំងព
�
ជាលក�ណៈតំបន់ និងអន�
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ជាត្រកបេដយ្របសិទ� មានករ្របកួត្របែជងេដយេស�ភាព ធានាបរិស�នទេន� និងស
្រពមទងេធ�ឲ្យកន់ែត្របេសរនូវតួនាទីរបស់កំពង់ែផ ក�ុងករស្រមបស្រម�លពណិជ�កម�ចរច
និងេទសចរណ៍។
- បន�ស�រ និងអភិវឌន៍អកសយាន�ដ� អន�រជាតិ និង្របព័នាផ�ូវអកសៃន្រពរជណច្រកម�ុ
ជ េលកកម�ស់ករព្រងឹងសុវត�ិភសន�ស
ិ ុ ខអកសចរណ៍ និងករពរបរិស�ន េដម្បីបល្រេយ

ជន៍ខងេសដ�កិច� ជ្រម�ញវិស័យពណិជ�កម� េទសចរណ៍ និងេធ�ឲ្សងម
� តិភពជមួយេគលនេយ
បយដឹកជ��ូនផ�ូវអកស ថា�ក់ដឹកនាំត អនុតបន់
ំ
នង
ិ អន�រជាតិ

១៧. ធនធានទឹ
- បន�េលកកម�ស់ករ្រគប់្ ែថរក្សោ និងេ្រប្របាស់ធនធានទឹក្របកបេដយ មាននិរនរភាព
នង
ល់លទ�ភាពដល់ជន្រគប ក�ុងករេ្របស់ទឹកែដលមនអន
ិ រក្សោបាវ្របព័ន�េអកូឡូសុី េដមបីផ�
្
ម័យ

សុ វត�ភាព និងតៃម�សម្
រសបស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់ជីវភាព្របាន្រគប់្រគាន់ ធានាករ្
ិ

នង
ិ ័យកសិកម� ឧស្សោហក េសវ និងស
ិ ែបងែចកទឹកឲ្យមានសមភាព ស្រមាប់ករន៍វស
ម�ភាពេសដ�កិច�េផ្សងៗេទៀ ធនាករ្រគប់្រ គងបរិមាណ និងគុណភាពទឹកទំ ងទឹ ទំទឹកេ្រម

ដី េហយកត់បន�យឲ្យបានជាអម នូវេ្រគាះគំរមដល់អយុជី និងកររសេន្ចៃ ថ�របស់្រជ
ពលរដ�ពីេ្រគាះមហន�រយែដលបង�េឡងេដយ

- ព្រងឹងក្រប់្រគងធនធានទ េដយជ្រម�ញឲ្យមានករេគារពកិច�្រពមេ្រព�ងអន�រ្របេទស 
្រគងទឹកទេន�េមគង� និងចត់ទុកកជា្រទព្យសម្បធារណែដល្រត�វេគារព និងករ
- បន�ផ�ល់អទិភាពេលរស� កសង ែថទនង
ិ ្រគប្រគងេហដ រចនសម�័ន�េ្រច្រសែដល្រតវែតមន
្រសិទ�ភាេសដ�កច�
ិ េហយ
 ្រត�វធានាបាននូវផលៃនករវិក�ុងេនាះរួមន៖ អងស�ុកទឹ្រឡយ

ទឹកសំ ណងទ
់  រទឹក លូទឹក ្របឡាយនាំដីល ្របព័ន�េដះទ ទំនប់ករពទឹកជំនន់ ករកពរទឹកៃ្រ
និងស�នីយ៍បូមទឹេដម្បីបេង�នផល ព្រងីកវរីវប្ កត់បន�យមហន�រយែបណា លមកពីេ្រគទឹក
ជំនន់ និងេ្រគាះរំងស�ួត ្រពមទំងស្រម�លដល់ករេធ ររបស់្របជាជ

- ព្រងឹងករអនុវន៍ច្បោ ស�ីពីករ្រគប់្រគងធនធានទឹក ច្បោប់ស�ីពីកិច�ករពរបរិរ្រប់្រងធ

នធានធមជាតិ និងបទប្ប��ត�ិពក់ពេដម្បីទប់ស�រល់សកម�ភាពគេ្រមសងសងន
់ នែដលអច
េធ�ឲ្ប៉ះពល់មកេលធនធានទឹក ក៏ដូជា្របព័ន�ឡូសុី រំងស�ត នង
់ ំេពសក
ិ មាន វិធករមុង
ឹ មាតច

ម�ភពចក់លុបបំេពញដ ករជីកថ�ី ឬកររំេលភេលផ�ូវទឹកទ ស�ឹង បឹងបួរ ែ្រពក ឬតំបនទំនា
សមុ្រទ

នង
ិ ទីលិចទឹកជា្របែដលគា�នច្បោប់អនុ��ត េហយអចេធ�ឲ្យប៉ះពល់មកេលធន

ក៏ដូចជា្ព័ន�េអកូឡូសុី នង
ិ បរស�ន
ិ

- បន�េធ�សមហរណកម�កម�ុជាជាមួយសហគមន៍អន�រជាតិក�ុងវិស័យទឹក េដម្បីជកិច�សហ្របតបត�ិករ

នង
ិ ករេគយល់ជាអន�រជាតិក�ុងវិស័យេនះ សហករេពញទំហឹងជាមួយបណា�្របេទសជិត
មន្រព្របទល់ជាប់នឹងកម�ុ ្រពមទំងជាមួយ្របេទសក�ុងតំបន់ េដម្បីេគលបំណងៃនកច�
ិ ្រម
េ្រពងេមគង�ឆា�១៩៩៥ ស�ីពីកិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងករអភិន៍អងទេនេមគង្� របកបេដយចីរភ

១៨. ទឹកស�
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- ជ្រម�ញករអភិវន៍ នង
ស្រមាប់េ្្រស់កុ ងជីវភពរប
�
ិ
ិ វចរណកម�ករ្រគប់្រគងវិស័យផ�ត់ទឹកស�ត

ស់្រជជន និងផលិតកម� េសវ្របកបេដយគុ ្របសិទ�ភាព ងៃថ�សមរម្េដម្បរួមចំែណកេល

កកម�ស់សុខុមាលភាព ជាពសកតប
់ ន�យកង�ះទឹកស តេ្រប្រស់ស្រប់្រជជនែដលរស់េនក�ុង
តំបន់ទី្របជុំជ ជាយ្រក�និងជនបទ។ ទន�ឹមេនះ េគាលេដក�ុងករផ�ត់ផ�ង់ទឹ ត គឺដល់ឆា�២០១៨
្របជនចំនន
ួ ៨៥%ែដលរស់េនរជធ េខត� និង្របជាជនចំន៦០% ែដលរស់េនត

បណា

ឃុំបានទទួលេសវទឹកស
ែដលមានគុណភាពល� និងៃថ�សមរម្យេ្រប្របាស់ រព្រងកសមត�


ភពផលិត នង
ិ ័យឯកជនក�ុងកវន
ិ ិ
ិ ករផ�ត់ផ�ងទឹកស�តេនរជធានី េខត� និងពកចូលរួមរបស់វស
េយគេលវស័
់ �ងទឹកស�ត
់
ិ យផ�តផ

១៩. ថាមព
- បន�អភវឌ្
ិ ័យថាមពល េដម្បីធានាករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលែដលមានស�ិរភាព ករេជឿទុកចិត
ិ ន៍វស
មរម្ស្រមាប់បេ្រមជីវភាពរស់េនរបស់ ករផ�ល់េសវនានាដល់សង�ងករអភវិ ឌ្ន៍េសដ�កិ
ច�ជាតិេដយេផា�តេលទិសេដ២

គបន
�
នីយផលិតអគ�ិសនីក�ុង្រស�ក និងេធ�សម
ឺ សងសង់ស

រណកម�្របព័ន�ថាមពលកម�ុ េទក�ុងថាមពលរបស់តំបន់អស៊ន និងមហអនុតំបន់ទេន�េមគង�
បេង�ត្របភពថាមពលឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ និងមានស�ិរភាពស្រ
- បន�អភវឌ្
�
��ូ នរង និងបណា ញែចកចយអគ�ស
ិ ន៍បណា�ញប�ូនអនុស�នីយ ប��
ិ នីឲ្បនឆប់ប

ន្របដណ�ប់ទូទំង្របេទស េដម្បីប��ូនថាមពលែដលមានស�ិរភាព នមរម្េទផត
� ផ
់ �ងដ
់ ល់លំ
េនស ន្រជជន នង
ិ ទីតំងេ្រស
ម កម�ភាពសង�ម និងេសដ�កិច�

- បន�ជ្រម�ញករេធ�ពពិធកម�ថា
ក�ុងេនាះរួមមាន ករបេង�ត្របភពថាមព និង្របភថាមល
ិ
កេកតេឡងវញ
ិ ករព្រងឹងសន�ិសុខថាមពល ករខិត់បន�យឲ្បនជអតប
ិ រមនូវផលប៉ះពល់េល
បរស
ិ នធម�ជតិ នង
ិ សង�មក�ុងដំេណ រករផលិតថាមព

- បន�អនុវត�តនាទីន
ួ
មុខរបស់រដ�

ក�ុងករវិនិេយាគេលេហដ�រចនាសម�័ន�ផ�ត់អគ�ិសនី

ជាមួយគា�េន

គាំ្រទ និងេលកទឹកចិតល់ករចូលរួមរបស់វស
ិ ័យឯកជនក�ុងករវិនិេយាគ និងេធ�ជីវកម�ផ�ល់េសវអគ�
សនីែដលេគារពតមករកំណត់ៃនច បទប�� ត�ិ ស�ងដរ និងនីតិវិធីជាធរមាន ពិេសសករអន
់
ន៍ៃថ�

លក់អគ�ស
ិ នីឲ្យបាន្រតឹម្រត�វតមច្បសនី េដម្បីករពរផល្របេយាជន៍ និងភាពយុត�ងសំ រប់
អ�កផលិត អ�កប��ូន អ�កែចកចយ និងអ�កេ្រប្របា

- ជ្រម�ដេំ ណ រករអគ�ស
ិ នីភាវូយកម�ជនបទ តមរយៈេគាលេដៃនវិស័យថាមពល២០១៣ ដល់ឆា�
២០១៨ គព
ួ
ទ
ឺ ្រងីកករផ�ត់ផ�ង់អគសនីពីបណា�ជតិ ឲ្យដល់ភូមិចំនួ៨០%ៃនចំននភូម
ិ ំងស់ នង
ិ

េដះ្រសយករផ�ត់ផ�ង់សនីេដយវិធីេផ្សងៗេទ ឲ្យប១០%ៃនចំននភូម
ួ
ទ
ិ ំងអស់ េលេគាលេ

១០០%ៃនភូមេិ នឆា២០២០ េហយរហូតដល់ឆា�២០៣០ មា៧០%ៃន្រគសរទង
 អស់មនអគ�ិសនីែដ
លមនគុណភាពដូចអគ�ិសនីពីបណា�ញជាតិេ្រប្

- ខត
ិ ខំរកលទ�ភាពជួយ ្របជាជន្រកី្រកេនតំបន់ជនបទ អចេ្រប្របាស់អគ�ិសនីពីបណា�ញផ�ត់
ភាពភា�ប់ចរន�ពីបណា�ញ ទំងៃថ�អគ�ិស

២០. បេច�កវិទ្យោព័ត៌មាន និងគមនា
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- បន�អភវឌ្
័ ៃ្រសណី យ៍ នង
័ ៌មាន និងគមនាគមឲ្យម
ិ ន៍្រពន�
ិ ទូរគមនាគមន៍ ្រពមទំងបេច�ទ្ពត

លក�ណៈទំេនប មានគុណភាពខ� ្រសតស�ង់ដរអន�រជាតិ មានៃថ�សមរម្យ និងមានបដណ�
ប់េនទូទំង្របេទស ែដល្របជាជនទូេទអចេ្ នង
ិ ទទួលបនផល្រេយជន៍្រប់ៗគា ពីេសវក
ម�េនះ។

- បន�េលកទឹកចិត�វន
ញករ្រកួត្រែជង
ិ េិ យាគឯកជ េធ�ទំេនបបេច�កវទ្យោព័ត៌មាន និងគមនាគមនរុ
ិ
េដយុត�ិធម៌ក�ុងទីផ្សោរេសវៃ្របស និងទូរគមនាគមន េដយែផ�កេលច្បោប់ និងលិខិតបទដ

នា ទប់ស�ត់េធ�អជីវកម�ផា�ច់មុខក�ុងវិស័យៃ្របសណីយ៍ និងវិស័យបេច�កវិទ្យោព័ត៌មាន នគ
មន៍ េដយចត់ទុកវិស័យទំងពីរជាទំនញ និងេសវសធារណៈផង និងជា្រទព្យសម្បត
ិ
- បន�ព្រងកករកសងេហដ�រចនាសម�័ន�ឆ�ឹ បណា�ញែខ្សកបអុបទិកបេដយសុវត�ិភានិងេជឿទុ

កចត
ិ �ឲ្បនដល់្រគបេខត� េដម្បីព្រងីកវិសលភាពរក្សោចីរភាពៃនេសវបេច�កវិទ្យោព័ត៌មម
នគមន៍។

- បន�អភវិ ឌ្ន៍្រព័ន�រដ�បាល្រគប់្រគងេអឡិច្រត�និច ទំងថា�ក់ជាតិ និងថា�ក់េ្រកមជំរញ
ុ ករ

បណុ � ះបណា លម�ន�ីរជករ សិស្ នស
ិ
ិ ្សិតេលវិស័យបេច�កវិទ្យោព័ត៌មាន និងគមន បេង�នវសល
ភព នង
ិ គុណភាពៃនបណា�ញផ្សព�ផ្សោយ ទំងករផ្សោយក�ុង្របេទស និង

២១. ករអភិវឌនជ
៍ នបទ
- បន�ខត
ិ ខំេធ�ឲ្យកន់ែត្របេសរេឡងនូវ្របព័ន�េហដ�រចនាសម�័

តមរយៈករបន�កសងផ�ូវជនបទករេរៀបចំឲ្យមានដំេណរករៃន្របព័ន�្រគប់្រគង និងែថទ
េដមនករចូលរួមរបស់ស

គមន៍មូលដ�ន ជាមួយរដ�បាលថា�ក់េ្រកមជាតិ្រគប់លំដពិ

េសសករែកលម�ផ�ូវជនបទជាជំហៗពផ
ី �ូវ្រក្រកស្រកហម មកជាផ�ូវ្រកលេកស៊ូ ឬផ�ូវេប

- បន�ខត
់ �ង់
ិ ខំសេ្រមចេគាលេដ២០១៨ េដម្បីឲ្យ្របជាជនេនជនបទ៦០% បានទទួលេវផ�តផ

ទឹកស ត េហយ
� ផ
់ �ង់
 េនឆា២០២៥ ្របជាជន្រគប់រូបែដលរស់េនក�ុងសហគមន៍ជនបទ ្រត�វផត
ទឹកស ត នង
ិ អនាម័យ្រគប់្រគាន់ ្រពមទំងរស់េនក�ុងបរិស�នែដលមានអនាម័យ្របក

- បន�អភវឌ្
េដម្បីែកលម េលកកម�ស់ជីវភាព្របជាជនេនជនបទ និបន�យករេធ�
ិ ន៍េសដ�កច�ជនបទ
ិ

ចំណក្រសកែសង
� រកករងរ តមរយៈករជំរុញវិស័យជនបទ េដម្បីផ�ល់េវ្រក់កម�ីែដល

មនអ្រករ្រក់សមរម្យជន្របជាជនេនជនបទ ករបេង�តកម�វិធីបណ�ុះបណា�លជំនាញ ករ
ជំរញ
ុ ករអភវឌ្
ិ ន៍សិប្បកម� សហ្រគាស និងមុខជំនាញខ�ត ខ�តតូច និងមធ្យម យយកចត
ិ �ទុ

កដក់ផ�ល់បេច�កេទសជំនាញ និងករយល់ដឹងអំពីករបេង�តមុខរ ្រមទង
 ករខិតខំព្រងកទីផ្រ
ស្រប់ផលិតផលជនបទ។

- បន�អភវឌ្
ិ ន៍តំបន់ែដលមានជនជាតិេដមភាគតិចរស ឲ្យមានកររីកចេ្រមនខងេសដ�កិច� សង�

និងវប្បធម៌ ធានាសិទ�ិេពញេលញរបស់បងប�ូនជនជាតិេដមភា ក�ុងករចូលរួមេធ�េសចក�ីសេរចនាន

េដម្បីសងេគលនេយាបាយជ ធានាសិទ�ិទទួលបាននូវករករពរេដយច្បោបករសងម
�

នន ែដលេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករចំបរប់កររស់េន្របកបេដយភាពៃថ�ថ�ូរ ្ករេគរព
ចំេពទំេនៀមទមា�ប ្របៃពណីល� និងភាសរបស់បងប�ូនជនជា
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២២. ពណិជ�កម
- បន�ជំរញ
ុ ករអភិវឌន៍វស័
ិ យពណិជ�កម� តមរយៈករេធ�ពិពិធកម�ទីផ្េចញ នង
ិ ករបេង�នេល្ប
សមាហរណកមេទក�ុង្រកបខណ�ពណិជ�កម�េសរីសំខន់ៗក�ុងតំបន់ និងពិភពេលក ជបណា

្រេទសក�ុងសមាគមអស ្រសបតមទិសេដេធ�ឲេរចសហគមន៍អស៊នឆ២០១៥ នង
ិ បណា ្រ
េទសជសមជកៃនអ
ង�ករពណិជ�កម�ពិភពេ។ ឆ�ងតមករអនុវន៍ទស
ិ
ិ េដេន កម�ុជនឹងទទួល
បនអត�្រេយាជនសំ រប់ករជំរុញកំេណនេសដ�កិច� នង
ិ ផ�ល់ឱកសដល់កម�ុជា ក�ុងកមចំែណកកស

ងេគលនេយាបាយេសដ�កិច�តំបន់ និងពិភពេលក េដម្បីឲ្យកណិជ�កម�កុ ងតំ
� បន់ និងពភ
ិ ពេលក
មនលក�ណៈយុតិធម៌
�
សមធម៌ និងតមា�ភាព

- បន�ព្រងីទំនក់ទំនងពណិជ�កម�អន�រជាត េដម្បីផ្សោ រភា�ប់ទីផ្សោរក�ុ ជាមួយនឹងទផ្រេ្រ្រេទ

ស េលកកម�ស់ករអភិវឌន៍សមត�ភាពផលិត និងផ�ត់ផ�ង ជំរញ
ុ ករវិនិេយាគ និងករនាំេចញទំ

េដយេផា�តេលបេង�នគុណភាពផលិតផលក�ុង្រស�ក ្រពមទំងករតបែន�មមុខរបរ និងមុខទំនិញ

ថ�ីៗសំ រប់ៃនេចញសំ េដរក្សោលំនឹង�� ី ងពណិជ�កម បេ���សវបត�
ិ ិទីផ្ស េដះ្រសយករង
បេង�នចំណូ លរបស់្រជាជ។

- េផា�តរយកចិត�ទុកដក់ជា្រ េលកររក្សោស�ិរភាពៃថ�ទំនិញេនេលទីផ្សោរ បន�េធន�រគមន៍េលទី

ផ្រ ពិេសសចំេពះបណា�មុខទំនិញជាយុទ�ស ដូចជា ្រស�វ អង�រ េ្របងឥន�នៈ អគ�ិសនី ទឹក ន

ណា មុខទំនញ
ិ េផ្សងៗេទៀត ែដល្រត�វករ្េ រប្របាស់ចរប់ជីវភាព្របចំៃថ�របស់្របជាជន
តវ់ ធនកររ
ង
 ខ�ប់បាតុភាពស�ុកទំនិញលតេម�ងៃថ� ឬករលក់បំេបា៉ងៃថែដលនាំឲ្យបពលដល់ជីវភព
ិ
រស់េនរបស់្របជាជន

- បង�លក�ណៈងយ្រស�លឲ្យផលិ និងទំនិញេធ�ចរចរបានេដយេសរីេន្រគប់ទីកែន�ងរ
េលេគលករណ៍្របកួត្របែជងេដយេស តមៃថ�ទីផ្សោរ ពិេសសយកចិត�ទុកដក់ករពរៃថ

កសិផលរបស់្របជាកសិករ ងជំនះបាតុភាពែដលនាំឲ្យកកស�ះទំនិញក

ករេនា�បង�ប់ៃថ

កសិផល នង
។

ិ កររំងស�ះករដឹងជ�

- ខត
ិ ខំរក្សោទីផ្សោរែដលមាន្រសប់ និងបន�ចរចេបក្រចកទីផ្សោរជាមួយ្របេទសជាៃ
េដម្បីជរុញឲ្យទំនិញ និងេសវរបស់កម�ដេណមបានទីផ្សោរកន់ែតទូ
�
លយែថមេទៀត។

- បន�ចូលរួមយា៉ងសកម ជាមួយបណា�្របេទសៃនសមាគមអស៊ន ក�ុងកតំបន់ពណិជ�កម�េសរជ
ី
មួយបណា�្របេទសធំៗ ក�ុងពិភពេលក េដម្បីព្រងីកទីផ្សោរឲ្យបាន

- ខិតខំព្រងង និងព្រងីកលក�ណៈសម្បត�ិ សំ េដព្រងឹងសមត�ភាព្របកួត្របែជងរបស់កម�ុជា េន
ផ្រេ្រ្រេទស។

- ករពរ និងេលកតេម�ងកម�សិទ�ិប ែដលជា្របេភទកម�សិទ ឬ្រទព្យសម្បត�ិមួយដ៏មានដូចជ៖ តៃម�
្រព្សម្បត�ិខងប��ែដលទក់ទងេទនឹងស�ៃដតក�កម� កររកេឃញថ�ីៃនវិ

ករអភិវឌន៍

បេច�កវទ្
គំនូសឧស្សោហក មា៉ក និងពណិកម�ជាេដម
ិ
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- បន�េលកស�ួយផលិតផលសមា�ល់ភូមិស�ស� ផលិតផលែដលបង�ញនូវមរតកវប្ ្របៃពណីែលជ
ស ៃដរបស់ផលិតករែខ�រ។

- ព្រងឹងករអនុវន៍ច្បោ ស�ីពក
ទប់ស ត់
ី រ្រគប់្រគងគុ សុ វតភាពេលផលិតផលទំនិញ និងេស
ិ�

សកម�ភព្របកួត្របែជងមិនេស�ះ្ រំងស�ត់ករផលិត និងករែចកចយផលិតផលែក�ងក
ផលិតផលគា�នគុណភាព ឬខូចគុណភាព េដម្បីករពរផល្របេយធុរជន វន
ិ េិ យាគិ េលកទឹក
ចិតព
� ណិជ�ករ

ផលិតករឲ្យេធ�្របតិបត�ិករពណិជ�កម�េដយេស�ភាពពផល្របេយាជរបស់

្របជាជន ែដលជាអ�កេ្រប្របាស់ផលិតផលទំនិពិេសសទប់ស តក
់ រនាចូលទំនញ
ួ
ិ េ្រប្រស់រច
ែដលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រដល់បរិស។

- បន�ជំរញ
ុ ចលនា «ភូមម
ួ -ផលិតផលមួយ» េដយឈរេលេគាលលករណ៍បីយា៉ង គឺជំរុញឲ្យ
ិ យ
ផលិត្រសបតមលក�ខណ�ភូមិស�ស� និងលណ� ទីផ្សោរក�ុង្របេទស និងេ្រក ផលិតឲ្បន

េ្រចន ផលិតផលមានគុណភាពលក់ឲ្យដ េហយបានៃថ�ខ�ស់ និងេ្រប្របាស់គំនិតៃច�្រ េទពេក

សល្ ភាពបុិន្របសប់របស់្របជាជនតមមូលដ�ន ែដលនឹងជួយ បេង�តមុខរបរ រួមចែណ
ំ
កបេង�ន
ចំណូ ល េលកកម�ស់ក្រមិតជីភាពរស់េ។

២៣. ករអភិវឌន៍វស
ិ ័យឯកជន និងករទក់ទញករវិន
- បន�ទក់ទញករវិនិេយាគផា�ល់ពីបរេទស និងជំរុញករវិនិេយាគក�ុង្រស�តមរយៈករេលក
កម�ស់សហ្រគាសធុនត

និងមធ្យម និងករជំរុញសហ្រគិេដម្បបេង�នេល្ប�នៃនករអភិវន៍

េធ�ពិពិធកម�េសដ�កិច� និងបេង�តករងរ

- បន�កសងអភិបាលកិច�សជីវកម�ល� ែដលជា្របករចំបាច់ស្រមាប់ករ្របក រប់ភពរង
ឹ
មា នង
ិ ភាពរីកដុះដលៃនវិស័យឯកជនខ�ួនឯងផង ្រពមទរប់ព្រងឹងវប្បធម៌គណេនយ្ ចំេព
សង�មផង ពិេសសក�ុងករបំេពញកតព�កិច�ពន� និងអក

- បន�ករខិតខំេធ�ឲ្យបរិស�នវនិេយាគ និងធុរ
កិច�េនកម�ុជាកន់ែតមានភាពអំេណាយផល និង
ិ
្រពទំេធ�ឲ្យកម�ុជាក�យជាេគាលេដវិនិេយាគមួយែដលមានភាពកន់ែតទក់បន់ែដល

នឹងបេង�នបាននូវភាព្របកួត្របែជង និងផលិតភាពកន់ែត រប់កម�ុជា។
- បន�ព្រងឹងអភិ្រេបកចំហសំ រប់ករអភិវឌន៍វស័
ិ យឯកជន នង
ិ ករទក់ទញវិនិេ សំ េដ្រងក្រ
កចូលេទកន់ទីផ្សោរតំបន់ និងអន�រជាត

- េរៀបចំឲ្យកន់ែត្របេសរេឡងនូវរបបវិនិេយាគឯកជន េដម្បីផ�ល់ករេលកទឹកចិត�សម្រសេគា
េដ ែដលេឆ�យតបេទនឹងសំណូមពរៃនករអភិវន៍រយៈេពលែវង។

- ធានរស�ន
វិនេយាគ និងធុរកិច�្របកបេដយភាពអំេណារប់ទទួលករវិនិេយ ទំងក�ុង្
ិ
េទស និងពីេ្រក្របេទស តមរយៈករបន�ដក់េចញ ន ូវបណា�វិធាន សំ េដេផា�តេករធន
ស�ិរភពនេយាប

បរស�នម
្រកេសដ�កច�
ិ
ិ

សន�ស
ិ ុខ

សណា�ប់ធា�ប់សធ

នង
ិ ហរិ �� វតុ �

ករធានាស�ិរភាងភាពគត់មត់ៃ

ករស្រម�លពណិជ�កម� និងករស្រម�លធុរនជាអ៖
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ករកត់បន�យករយាធិប
ករអនុវតន៍យន�ករ «្រចកេច-ចូលែតមួយ» ករលុបបបតច
់ ំណា
ិ
េ្រផ�ូវករជាេដម

- បន�ជំរញ
ុ ករវនេិ យាគេលេហដ�រចនាសម�័ន�រូប នង
ដឹ
� ក
ិ
ិ ករអនុវតន៍វធានករនានា សំេបន�យៃថ
ជ��ូ ន នង
ិ ៃថ�អគ�ស
ិ នី ្រពមទំងបន�ជំរុញករេរៀបចំកម�វិធីបណ�ុះបណា�លបេច�កេទស និងជីវៈែដលេឆ�
យតបេទនឹងត្រម�វករទីផ្

២៤. េទសចរណ៍
- បន�អភវឌ្
ិ យេទសចរណ៍កម�ុជ
ិ ន៍វស័

ជាេទសចរណ៍វប្បធម៌ និងធម�ជាតិ្របកបេដយគ

និងចីរភាពេដយ្របកន់ខ�ប់នូវទ «ករអភិវឌន៍បេ្រមឲ្យករអភិរក្ស និងករអភិរក្សបេ្រមកន៍»

េដម្បីចូលរួម្រទ្រទង់កំេណនេសដ�កិច� េលកស�ួយជីវភាពរបស់្របជាជន និងរួយាងសំ ខន់ដល់ករអភវិ

ឌ្ន៍េសដ�កច�ៃប
តង ជានិនា�កររួពភ
៍ ន�ឹម
ិ
ិ ពេលក។ ក�ុងដំណាក់កលេនះ ចំបាច់្មនករអនុវត�នទ
គា នូវករខិតខំបេង�តសមត�ភាព្របកួត្របែជង និងករធានាចីរភាតេចញពក
ិ ័យេទសចរ
ី រអភវិ ឌ្ន៍វស

ណ៍ ្រមជាមយេនះ ក៏្រត�យកឲ្យបានផងនូវនុវត�នភាពថ�ៃនករអភិវឌន៍េទសចរណ៍ក�ុងតំបន់ នង
ិ ពភ
ិ ព
េលក។

- ខត
ិ ខំសេ្រមចេគាលេដទទួលេទសច ពេី ្រក្របេទសេន២០១៥ ្របម៤,៥លននា ឆា�២០១

៨ េកនដល់៦,១លននាករួមជាមួយេទសចរណ៍ក�ុង្រស�ក្រ១០,៥លននាកែដលអចបេង�ត
រងរេដយ ល់ជិត៧ែសននាក់

- បនា ប់ពអភ
ី វឌ្
ិ ន៍ អភរិ ក្ ករពរ និងែកលម�ឲ្យសេ្រមចបាននូវទីកែន�ងែដលមានសម្បត�ិវប្បធ

ធានធម�តិ ែដលជាេគាលេដេទសច រណ៍របស់ជាតិ ក�ុងេនាះ្រត�វយកចិត�ទុកដក់ករ្រគប់្រ

ឌ្ន៍េគលេដេទសចរណ៍សំខន់ៗរបស់ជាតិ ្របកបេដយស�រតីទទួលខុស្រត�វ និង្រប�ង្រប
្រពមទំងខិតខំជ្រម�ញករវិនិេយាគ ក�ុងវិស័យេទសចរណ៍ និងបេង�តផលិតផលេទសចរណ៍ថ�ីៗ
េដយគុណភាពែថមេទៀ
- បន�ខត
ិ ខំែថរក្សោឲ្យបានល�នូវរល់គុៃនសម្បត�ិមរតក និងធនធានរបស់ជ េដម្បី្រទ្រសកម�
ភាពេទសចរណ៍យរអែង�ង សំ រប់មនុស្សជំនាន់េ្រកយៗេ

- េផា�តកកចត
ួ ៗ នង
ិ �ទុកដក់េលតៃម�របស់្របជាជនមូ ន សហគមន៍នីមយ
ិ ជ្រម�ញឲមនករែចក

រ ំែលកបទពេិ សធន៍ល�ៗ ្របេដគុណភាពដល់េភ��េទសចរណ៍ នង
ិ ្របជាជនជាមូល ្រពមទ
ផ�ល់េសវ្របកបេដយគុណភាព េដម្បីបេង�នតៃនករេពញចិត�របស់េភ��វេទសចរណ

ក�ុងករស្

នាកម្ស និងទក់ទញឲ្យមផ្សព�ផ្សោយបន� ្រពមទំងករវិល្រតឡប់មកទស្សនា

- បន�ជំរញ
ុ ឲ្បណា�ភាគីពក់ព័ន�ទទួលផល្របេយាជន ៍ ពីវិស័យេទ ្របកបេដយសមធម៌ េគឺ
បេង�នអត�្រេយាជន៍េសដ�កិច�ជាអតិម

កត់បន�យលប៉ះពល់ជអវជ�
ិ មនៃនវស
ិ ័យេទសចរណ៍មក

េលេសដ�កិច� សង�ម វប្បធម៌ និងបរិស� និងកត់បនយករធ�ុះធា�យក�ុងវិស័យេចរណ៍ឲ្កនែតតច
ិ
គឺ្រតម១៥% េនរយៈេព៥ឆា�ំខងមុ

- ចូលរួមអនុវត�ទស
ិ េដៃនករអភិវន៍ៃបតង តមរយៈករបន�ជំរុលនា្របឡង្របណាំងទី្រក
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ទី្រក�ងៃបត រមណី យដ�នស រមណី យដ�នៃបត នង
ិ ករប់យកទស្សទនថ�ីៗៃនភាពៃបត
និងភាពស�ត េដយបំផុស និងសកម�ភាពេ្រប្របាស់បេចជា�ៃបតង ដូចជាករេអគ�ិសនីពថ
ី
មពលេកតេឡងវញ
ិ ករបេង�នអនាម ករដំេដមេជាេដម

- ខត
ិ ខំរកទីផ្រេទសចរណ៍ែដលមាន្រស នង
ិ ព្រងឹទីផ្សោរថ�ីៗេទ ពេិ សសទីផ្សោរក�ុងតំប បេង�ន
កផ្សព�ផ្សោយេទសច តម្រគប់រូប ជំរញ
ុ ករតភា� នង
ិ ស្រម�លកេធ�ដំេណ រេទសចរណ៍ក�ុងតំប
ន់ ្រមទំងព្រងឹងករធានាសន សុ វតិភាពដល់
�
េទសចរណ និងអ�កដំេណ រេន្រគប់ទីកែន�

- បេង�នកចូលរួមព្ី រគប់ភា ែដលពក់ព័ន�ទំងអស់ទំង ឯកជន ្របជា នង
ក�ុងករជំ
ិ ៃដគូអភវឌ្ឍន
ិ
រុញវស
ិ ័យេទសចរណ៍កម�ុជា

- បន�យកទុកដក់ព្រង នង
ិ ព្រងឹកបណា�សហគមេទសចរណ៍មូលដ� េដម្បីេលកទកចត
ិ ្� រជជនឲ្ចូ
លរួមអភវឌ្ឍន
វស
ិ ័យយេទសចរណ៍ ករពរ បរិស ករពធនធានវប្បធ នង
ិ
ិ ធម�ជាតិ

២៥. បរ ិសន
- បន�ករែថរក ករពរជីវៈច្រ នង
ិ ្របព័ន�េអកូឡូស ករេ្រ្រស់ធនធនធម�ជត្ិ រកបេដយចីរភព
ទងេនែដនេគាក ទំងេនែដនសមេដម្បីជា្របេយដល់្របជាជនទូ ទំងេពលបច�ុប្ប ទំងេ
លអនាគត និងេដមបីេឆ�យតបចំេពះករ
ឌ្ឍនឧស្សោហក ែដលបេ��ញធតុពុលកន់ែតេ្រចន
្

និងករែ្រប្រប�លអកសធា េនេពលបច�ុប្ប ្រពមទំងេដម្បីធានាដល់ករៃនសង�
មេសដ�កច�
ិ នង
ិ ករេលកកម�ស់សុមាភាពសធា

- បន�បេង�នកច�
ិ ករពរណភាពបរិស និងអភរិ ក្សធនធានធម�ជាតិឲ្យរភា ក�ុង្របព័ន�េអកូឡូសុ
តរយៈករជរំ ញ
ុ ករអភិវឌន៍េសដ�កិច�ៃបតង េដយមានករចូលរួមពី្រគបដ� ជពិេសសករចូល

រួមរបស់សហគមន៍េនមូលដ នង
័ នឹងកិច�
ិ តមរយៈកព្រងឹងស�ប និង្រកខ័ណ� ច្ប់ែដលពក់ពន�
ករពរបរស�ន
ិ

- បន�េធ�សមាហរណកម�បរិស េទក�ុងែផនករអភិវន៍សង�មេសដ�កិច� ្រពមទំងព្រ និងព្រងឹកិច�
សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិេលវិស័យបរិ ទំងក�ុង្រកបខ័ណ�តំប និងអន�រជាតិ

- បន�ព្រងងច្បោ ស�ីពីបរស�
សំ េដែថរក្សោតំបន់ករពរធ ទប់ស�ត់ល់សកម�ភពបំផាញគុណ
ិ
ភពបរស�
និងបេ���សេ្រគាះមហន�រយ
ិ

- យកចត
ិ �ទុកដក់វយតៃម�ឲ្យបានហ�ត់ចត់នូវប៉ះពល់ប ក�ុងករអនុវតន៍គំេរងអភវឌ្
ិ ន៍នា េដម្ប
ធានាករេ្រប្របាស់ធនធា ស្រមាប់ករអភិន៍សង�ម េសដ�កិច�្របកបេដយរភាព

- ព្រងឹងករ្រគប់្រគងដីសម្បទនក�ុងតំបន់េ្ ្របកបេដយចីរ សំ រប់គំេរងវន
ិ េិ យាគភវឌ្
ិ ន៍
សំ េដករ ទប់ស�ត់កររុករនយកដីៃ្រពៃនតំបន់ នង
ិ តំបន់អភរិ ក្ េហយ
 មួយែផ�កេទៀតជួយផ�
ល់បេច�កេទសដល់្របជាសហគមែដលរស់េនែក្បរេន

- ជំរញ
ុ ករអភិវឌន៍េទសចរណ៍ធម�ជាត ែដលជួយដល់ករែថរក្សោបរិ នង
ិ ធនធានធម�ជាត
- បេង�នករ្រត�តពនិ
មមា ករ្រគប់្រគណល់រងសរធតុ
្រ
ិ និងកត់បន�យកបំពុលបរស�នែលរួ
ិ
ឹ
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កបេដយេ្រគាះថា ករ្រត�តពនិ
ិ នង
ិ បេង�នគុណភាពខ្យ ករ្រត�តពនិ
ិ នង
ិ ទប់ស�ត់ករបំពុលទ
និងដី ្រពមទំរបំពុលេសតរម� និងចក�ុអរម�ណ ។

ករអភិវឌនវ
៍ ិស ័យអប់រ ំ សខ
ុ ភិប ករង វប្បធម និងសង�មកិច�
- េនក�ុងកិច�ករអភិវន៍វស
ិ ័យអប់រ ំ សុ ខភិប ករង វប្បធម និងសង�មកិច� អប់រ ំ និងកីឡ រជរដ�
បលមាន វិនករេគាលនេយាបាយសំខន់ៗ ដូ

អប់រ ំ នង
ិ កីឡ
២៦. បន�កស និងអភិវឌ្ន៍ធនធានមនុស
េល្រគប់ែផក្របកបេដយគុណ និងមានគុណធមល្� របៃ ែដលេឆ�យតបេទនឹងសំ ណូមពរៃនករអ

ភវិ ឌ្ន៍សង�ម េសដ�កិច�េដម្បីកសងកម�ុជាឲ្យក�យជាកចេ្រម េជឿនេលឿន ែដលែផ�កេលមូលដ នចំ

េណះដឹងេល្រគប់វិស័ រួមទំងខងវិទ្យោ បេច�កេទស និងចំេណះេធ� េហយេដរ្របជមួយនឹងកររក
ី
ចេ្រមនៃនបណា�្របេទសេនាក�ុងត និងពិភពេលក
- បន�េលកកម�ស់េគាលករ

«អប់រ ំស្រមាប់ទំងអស » តរយៈករធននូវលទ�ភពបនេសវអប់រ ំ

្រកបេដយសមធម៌ ែដលផ�ល់ឱកសេស�ៗគា�ដល់កុ និងយុវជនកម�ុជទង
 អស់បនទទួលករអប់រ ំ
មូលដ�នក�ុង្របព័ និងករអប់រំេ្រក្របព ករអនុវតន៍េគាលករ េនះ្រត�វផ្សោ រភា�ងករអប់រំម

សិករេស�ហជា ករអប់រំអំពី្របវត�ិស ករអប់រំវប្បធ សន�ភា
ករេគារពសិទ នង
ិ
ិ េសចក�ីៃថ�ថ�ូរ
របស់មនុស្ ករេគារពេគាលក េសរ ីភាព្របជាធិបេ នង
ិ យុតធម៌
ិ� សង�ម ករ្ឆាំនឹងអំេពហ
 ិ
ង្ ករ្រយុទ�្របឆាំងនឹងករ្េ រប្របាស់េ្រ នង
ិ ករេរងេអង្រគប់រូបភ

- បន�ជំរញ
ុ ករកសងសលេរៀនឲ្យដល កត់បនយករចំណាយរបស់មាតបិត បេង�នថវកចំ
ិ
ណយស្រមាប់្រគឹះស�ន ព្រងយ្បេ្រង�នឲ្យដល់្រគប់ទីកែ ព្រងឹងអេន�វកសិដ បំផុសច

លនជតិ នង
នានាេដម្បីអភិន៍វស
ិ ័យអប់រ ំ។
ិ ព្រងីកករចូលរួមពីវិស័យឯក ្រពមទំងៃដអភវឌ្ឍន
ិ

- បន�កសងអនុវិទ្យោល័យឲ្យបាន្រ ែដលេនមិនទន់មានអនុវិទ្ នង
ិ
ិ ខត
ិ ខំឲ្មនអនុវទ្ល័
យេ្រចនជាងមួ េនក�ុងឃុំធំៗែលមានសិស្សេ្រចន្រសបតមភូមិ

- បេង�នគុណភា នង
ិ ្របសិទ�ភាពៃនេសវអប់រំេន្រគប់ក្រម និងករបណ� ុះណា លបេច�កេទសនិ

ងមុខជំនញទំងក�ុង្រគឹះស�ន ទំង្រគឹះស�នឯ ឲ្យ្រសបតមក្រមិតសរអន�រជាត និងត្រមវក

រអភវឌ្
� ុ នង
ករែកលល�
ិ
ិ ន៍របស់្របេទ តមរយៈករព្រងឹងករងរបណ
ិ វ្រកឹតករ្បេ្រង�
កម�វធីស
ិ
ិ ក្ ករេធ�អធិករកិ នង
ិ ព្រងឹងសមត�ភាព្រគប់ កេលកទឹកចត
ិ �្រគបេ្រងនក�ុងករបេង�ន
សមត�ភាព្របេ្រង� ករព្រងឹងគុណភាពក�ុងករ្របឡងប��ប់ក្រមិតសិក្ ករសក្ភសបរ

េទសែដលចំបា ករែកលម�លក�ណ�ៃនករសិក ករបេង�នបណា�ល មន�ីរពិេសធន និងករបេង�
នករផ�ត់ផ�ង់សមា�រៈសិក្សោជា

- បន�អភវឌ្
ិ ន៍ស� នង
ិ កសងសមត�ភាពរបស់ម�ន�ីអប់ េដយបន�ករកសងច នង
ិ លិខត
ិ បទដ នន

ំ ញដល់ម�ន�ីអប់រ ំសំ េដអភិ
នែដលពក់ព័ន�វិស័យអប់រ ព្រងឹងរចនាសម�័ន�ក នង
ិ បណុ � ះបណា លជន
បាកិច�ល�េន្រគាប់ថា
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២៧. បន�អភិវឌ្ន៍វស
ិ ័យកីឡ
រួមទំងកីឡាជនពិករទំងេនថា នង
ិ ថា�ក់េ្រកមជាតិឲ្យមកចេ្រម ្រសបមួយនឹងកររក
ី

ចេ្រន
ិ ័យកីឡ ក�ុងតំបន់េដព្រងងករអនុវតន៍េគាលនេយាបាយជាតិអភន៍វស័
ិ យអប់រ ំក នង
ម ៃនវស
ិ

កីឡឲ្មន្របសិទ�ភាពខ� សំ េដរួមចំែណកដល់ករេលកកម�ស់សុខភាព្រ ព្រងឹងសភា
នង
មគ
ិ
េ្រត�មលក�ណៈសម្បត�ិឲ្យបានល�េដម្បីច នង
ិ ទទួលេរៀបចំ្រពឹត�ករណ៍កីឡធំៗជលក�ណៈអន�រជតន
ិ ន
េនេពលខងមុខដូចជា អស៊នជេដម។
២៨. សខ
ុ ភិប
- បន�យកចត
ិ ័យអប់រ ំសុ ខភិប សំ េដេធ�ឲ្កន់ែត្រេសរេឡងនូវសុ ខភព្រជជ
ិ �ទុកដក់អភិវឌន៍វស
នែដលជាមូលដ�នគន�ឹះមួយៃនករអភិន៍ធនធានមនុស និងករអភិវឌន៍សង�ម េសដ�កិច� តមយៈ
ករផ�ល់េសវសុខភិបាល្របកបេដយ្របស គុណភា សមធម៌ និងមានចរភពដល់្រជជនទូ

េទ ពេិ សស្របជាជនរកី្
រកងយរ នង
្
ិ ្របជាជនរស់េនជន

- ករខិខំកតបន�យឲ្យបានជាអមនូវករស�ប់របស់មាត និងកុមា កត់បន�យកឈឺ និងស
ប់េដយសរជម�ឆ�
ឺ ងនឹងជម�ម
ឺ នឆ�
ិ ងរុៃរ ៉ ្រពមទំងករព្ និងព្រងឹនូវ្របពន�សុ ខភប
ិ លឲ្កន់ែត្រ

េសរេឡង។ េដម្បីសេ្រមចេគាលេដ រជរដ�ភិបន�េផាតករយកចត
ុ អនុវត�ឲ្មន
ិ �ទុកដក់ជំរញ
្រសិទ�ភពខ�ស់េលបណា�កម�វិធីសំខន់

រួមមាន

(១).កម�វធីសុ
ខភាពបន�ពូ
ិ

សុ ខភាពម

ទរកនិងកុម អហររូបត� នង
ិ ករអប់រំសុខភ ក�ុងខត
ិ ខំបេង�នអ្រត្ដណ�ប់ៃនករផល់េលថា�

បង រ្រគប់មុ និងវ៉ក់សំងដល់កុ រួមទំងករប��ូលវ៉ក់សំ និងករទប់ស�ត់មឲ្យេកតម

តេទេទៀតេនជម�ឺក� �� នង
និងជម�ឆ�
ិ
ិ ជម�េឺ តតណុសេលទ (២). កម�វធី្របយុទ
ឺ ង ជាពិេសសម�ឺ

េអដស៍ រេបង ្រគ�នច ្រគ�នឈ នង
ិ ជម�ម
ឺ នឆ�
ិ ងរុៃរ ៉ ក�ុងេនាះខិតខំលុបបំត់ជម�្ឺ រគនចញ់ ឲ្បនទ
ង្រសងេន្រតឹមឆា២០២៥ ្រពមទំងយកចិត�ទុកដក់ព្យោបាលអ�កេ្រប្របាស់ និង (៣).
កម�វធីព្រងឹងន
ង
ិ
ិ ព្រងឹក្របព័ន�សុខភិបាលេន្រគប់ថា�ក់្របក បេដយ

- បន�ព្រងីកវិសលភាពៃនសុខភិបាលសរធាណៈឲ្យកន់ែតខិតជិត្របព្រងឹកេដ រចន
សម�័ន�រូបវ័ន�ៃនវស័
� ុ ខភា និងបេង�
ិ យេនះ ដូចជាករសង់អគារមរេពទ្យបែង� មណ� លសុ ខភ ប៉ុសិស
តបន�ប់រងច
់ ំឲ្យបានេ្រចនែថម ព្រងឹកសកម�ភាពចុះផ�ល់េសវសុខភាពតមភូ ព្រងឹយន�ករ
េលកែលងករបង់ៃថ�េសវពនិ
ិ

នង
ិ ព្យោបាលជម�ឺស្្រជាជន្រកី

តមរយៈកព្រងកមូលនធ
ិ ិ

សមធម៌ ករបង់ៃថ�ជល ្រព័ន�ធានា រ៉ប់រងសុខភាពតមស នង
ិ របបសន�ស
ិ ុ ខសង�ម។

- ព្រងងករផ�តផ
់ ង
� ឱ
់ សថឲ្យបានដល់េគា តមរបបកំណត់ក�ុងថវិក្របច ្រពមទំងបេងនករវន
ិ ិ
េយគេលឧបករណ៍បរក
ិ ទំេនបេនមន�ីរបែង�កថា�ក់់ជាត និងេខ
ិ  រេពទ្ នង
ិ បេច�កវជា
ិ

- ព្រងឹងសមតភពជំនា និង្រកមសលធម៌វជា�ជីវៈរបស់ម�ន�ីបុគ�លិកសុខភិបាល្រគប់ជាន់ថា�ក់ េដ
ិ
ល់េសវជូន្រជជន្របកបេដយភាពថ�ូរ រក់ទ យកចិត�ទុកដក និងព្យលអ�កជម�្ឺ រប់រប
ូ េដយ
គា នកេរសេអង។
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- បន�ព្រងឹងករ្រគប់្រគងវិស័យ េដម្បីឈនេទដល់ករលុបបឱសថែក�ងក� េសវឯកនខុ
សច្ប់ និងធានាករ្របកបអជីវៈកឱសថ និងេសវសុខភាពឲ្យ្រប្រពឹត�េទេ្រកមលក
។

- បន�េលកកម�ស់ករចូលរួមរបស់សហគមន នង
ិ ័យឯកជនេដ
ិ ភាពជាៃដរវងវិស័យសធា នង
ិ វស

ម្បបេង�នករវិនិេយាគក�ុងវិស័យសុខភ ទំងែផ�កេហដ�រចនាសម� ធនធានមនុស ករផ�ល់េស
សុ ខភា និងករងរ្រសវ្រជា ្រពមទំងរួមចំែណកព្រងឹងអន�រសុ ខភាពសធារ

២៩. ករងរ នបណ�ុះបណា�លវិជា�ជី
- បន�អភវឌ្
ិ ន៍ករង នង
ិ បណុ � ះបណា�លវិជា�ជី ែដលត្រមង់ទិសេលករេធ�ឲ្យ្របជាជនមានក

មានមុខរបរសមរម្យ ្រតឹម្រត�វៃថ�ថ�ូរ ករករពរសិទ�ិ និងផល្របេ្រសបច្បោប់របស់នជក

នង
 ករកស នង
ិ កម�ករ នេិ យាជិ ្រពទង
ិ េលកកម�ស់សមត�ភាពបេច�កេទស និងវិជា�វៈឲ្រកចេ្រ
ី
ម
ន្របតមបទដ�នអន�រជាត

- បន�េលកកម�ស់លក�ខណ� ករងរឲ្យបានកន់ែត្របេស េដយព្រងឹងករអនុន៍ច្បោ ស�ីពក
ី រងរ
បទដ�នគតិយត�នានា ន
អនុស��អន�រជាតិខងករ
ិ

- បន�ព្រងឹងករអនុវន៍េសរ ីភាពសហជីព និអង�ករវិជា�ជី ្របឆាំងករេរសេអងសហជីព អងក
� រវជា
ិ
ជីវៈ ជំរញ
ុ ករកសងច្ ស�ីពីសហជីព នង
ិ ច្បោប់ស�ីពីករបេង�តតុលក

- ព្រងឹសុ ខដុមនីយកម�ក�ុងទំនាក់ទំនងវជា�ជីវ រវងកម�ករ និេយាជិត និងនិជក ្រមទំងព្រង្រព័
ន�សុ ខភាព និសុ វត�ិភាពករងរេនតមសហ្រ្រគឹស ននាឲ្យបានល�្របេស

- បន�កជរំ ុញតំេឡង្របាក់ឈ� ករផ�ល់្ក់ឧបត�ម� នង
ិ ្របាក់អត�្របេយននដល់កម�ករ នេិ យ
ជត
ិ ។

- ខត
ិ ខំេធ�ឲ្យមានតុល្យភាពរវងត្រម�វករ និងករេនក�ុងទីផ្សោរពលក
- យកចិត�ទុកដក់ទប់ស តក
់ រេ្រប្របាស់ពលកម�កុមារេ្រកមអយុកំណត់េន
- េរៀបចំេគាលនេយាបាយ ស�ីពីមុខរបរ នង
ិ ករង ្រសបេទងករវិឌន៍ៃនសង�ម េសដ�កច�
ិ ។
- ព្រងឹ្របព័ន�ផ្សព�ផ នង
ិ យន�ករេសវរកករងរ ្រសបច្បោប់ស្រមាប់ពលកម�កទំងេនកង្រ

េទស នង
ិ េ្រក្រប។ ទន�ឹមេនះ យកចត
ិ �ទុកដក់រក្សោតុល្យភាពពលកម�ស្រមាប់ទីផ្សង
ក�ុង្រសក។

- បេង�នករករពរពលករែ ែដល្រត�វបានប��ូនេទេធ�ករេន ទន�ឹមនឹងករ្រប់្រងកមា�ងពល
ករបរេទស ែដលេធ�ករេនក�ុង្រពះរ្រកម�ុជា ្រសបតប់ជាតិ និងេគាលក សមហរ

ណកម�របស់សមាគមអស

- ជំរញ
ុ ករអនុវត�នច
៍ ្បោ ស�ីពីរបបសន�ិសុខសង�មស្រមាប់ជនទំងឡាយែដលស�ិតេនេ្រ ស�ីពី

កររ ក�ុងេនាះរួមមាន ករបន�ព្រងឹងព្រងឹករបបធានាររងហនិភ័យករងរន្របដណ�ប់ទូ
ទង្របេទ ករក់ឲ្ដេំ ណ រកររបបធនរ ប់រងហនភ័
 ្រេទស
ិ យករងរឲ្បន្របដណ�ប់ទូទង
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ករដក់ឲ្ដំេណ រកររបបេសធននិវត�ស្រមាប់កម�
្រក់េសធននិវតន៍ដូចម�នរ
ី� ជករែដរ ចប់ពី២០១៥។

នេិ យាជិតក�ុងវិស័ឯកជនឲ្ទទួលបនរបប

- បន�អភវឌ្
ិ ន៍ធនធានមនុសេលែផ�កបេច�កេទស ឲ្េឆ�យតបេទនងសំ ណូ មពរៃនករអភវិ ឌ្ន៍សង�មេស

ដ�កច�
ុ ករអប់រ នង
ិ
ិ េដយជំរញ
ិ បណុ � ះបណា�បេច�កេទស នង
ិ វជា�ជីវៈ ្របកបេដយគុ្របសិទ
ភាព និ្រសបតមត្រម�វទីផ្សោរ

- ព្រងីកបណា�លក�ខណ�អនុេ្រគាះ្ ជាពិេស្រទប់យុវវ័យឱ្បនទទួលករបណុ � ះបណា លជំ

នញរយៈេពលខ�ី ឬមធ្យម្កបេដយសមធមតម្រគប់រូបភាព េដម្បីមភពបេងត
� មុខរបរេដយ
ខួ នឯង
�
ឬរកករងរេធ�េនតម្រក សហ្រគ ករដ�នន ឬេទេធ�កេដយ្របច្ប់េន
េ្រ្រេទស។

- េផា�តករយកត�ទុកដក់េលករ របសំ រល
ួ ឲ្យសុចង�ក់គា� រវងវិស័យអប់ នង
ិ ័យបណុ � ះបណា ល
ិ វស
បេច�កេទស នង
ិ
ិ វជា�ជីវៈ

- ជំរញ
ុ ករកសង្រគឹះស�នអប់រំបណ�ុះបណា�លបេច�កេទស និងវិជា�ជីវៈឲ្យមានេន្រលអចផ�
ល់ករបណុ � ះបណា�លេនតមសហគ ្រពមទំងរួមចំែណកដល់ទិស «ភូមម
ួ /ផលិតផលមួយ»។
ិ យ
- ព្រងឹកលទ�ភាពបេង�តអេន�វ កដ�នេនតម្រគឹះស�នអប់របណុ � ះបណា�លបេចកេទស និងវជា�ជីវៈ
ិ
ស្រមាប់សិ និសិ្សត សិក�កមែដលមានឆា�យៗស�ក់េ

- េលកទឹកចិត�ករចូលរួមៃន វិស័យឯកជ នង
� រមិនែមនរដ�ភិ ក�ុងកព្រងកកម�វធីបណ
ិ
ិ អងក
ុ � ះបណា
លវជា
ិ ជីវៈ និងបេច�កេទសសម្រសបឲ្យកន់ែតមានវិ េឆ�យតបេទនឹត្រម�វករសង។

៣០. វប្បធម ជំេនឿ សស
- បន�ករេលកកម�ស់ករអភិរ និងអភវឌ្
ម
េដម្បែថរក្សោករពរេបតិកភណ�វបជាតិ
ិ ន៍វប្បធធម�ជាត
ទំងរូបយ នង
ិ ឲ្យស�ិតេស�រគង់វង្សយូរអែង បេង�តផលិតផលវប្បធមឲ្យបានកន់ែតេ្រ េហយ
 ចូលរួម
សកម�ភាពក�ុងករអភិវន៍េសដ�កច�ជាតិ និ
ែកលម�ជីវភាព្របជាជន ្រអត�ន័យវប្ធម៌ជេសដ�
ិ
កច�
ិ ។

- បន�េផា�តេលសកម�ភាពសំខន់ទភាព គឺករែថរក្សោ
អភវឌ្
ឲ្យននរិ ន�រ
ិ
ិ ន៍តំបន់េបតកភណ�
ិ

ភព ករែថទ នង
ិ ករអភិរក្ស្របាសទប ករជរុញឲ្កម�ុជកយជមជ្មណ� លមួយៃនករ

ផ្ពផ
� ្យសិល្ប ទស្សនយភា ករផ្សព�ផ្សោយផលិតផរូប នង
ិ សិល្បៈសិប្បក ករព្រងឹ

សកម�ភាពប្ធម៌េល្រគប់ជំនា និងករខិតខំព្រកទីផ្សោរវប្បឲ្យកែតលូ តលស ទំងក�ុ្រេទ

ស និងេ្រក្របេទសែដងជំរញ
ុ ែថមេទៀតដល់ផលិតផលវប្បធមែខ�រ។

- បេង�នកររអប់រ ំ ពេិ សសករអប់រំ្រសទប់យុវជន និមរឲ្យល់ដឹងច្ប់អំពត
សល
ិ
ិ
ី ៃម�ដ៏វេសសវ
ៃនវប្ធម៌

្របៃពណី និទំេនៀមទមា�ប់ែខ�ែដលជាអត�ស��ណរបស់ជាតិ េហយចូលរួមែថរ

េលកតំេកងអភវឌ្
ម
វជ�
ិ មានពីបរេទស
ិ ន៍វប្បធជាតិ និងកត់បន�យឥទ�ិពលវប្ប
-

បេងន
� ករផា�ស់ប�ូរសកម�ភាពវប្សិល្ប ជាមួយបណា�្របេទសជាតិេដម្បីស សុ ខដុមនីយកម�
នង
ិ ករអភិវឌន៍។
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- ែថរក្ នង
ិ អភវឌ្
ិ ន៍វប្បធម ្របៃពណ ទំេនៀមទមា�ប់ល� និងភាសរបស់បងប�ូនជនជាតិេដមភា
- បន�េគារេសរ ីភាពខងជំេនឿ និងសេលកសួ យ្រពះពុទ
�
�សសនលជាសសនារបស់រ
ជាពិេសករបន�ព្រងឹងពុទ�ិកសិក្សោេន្រគប ករេបពុម�ផ្យគម�ីរ ដីក ក្បួនច្បោប់នានា ច�
្រតប
ន័យ
ទន�ឹមេនះ គាំ្រទសកម�ភាពៃនសសនាេផ្សងៗេទៀតក�ុ
ិ
ិ ត�ធម�វ
ិ

- ព្រងឹងសុខដមនីយកម� រវងសសកៃន្រគប់ស ្របឆាំងករេេអង ែបងែចកក�ុងចំេណាម្ជ
ជនែដលបណា�លមកពីភាពខុសគា�ខ

សំ េដែ្របកសក�នុពលរបស់សសនាទំង

េទជកមា�ងជំរញ
ុ ករអភិវឌ្ឍសង�ម-េសដ�កច�
ិ ព្រងឹងសន�ិភ ែថរក្សោ្របៃពណីជាតិ និងេម�ស់ត
ៃម�សីលធម៌។

- រំងស តក
់ រយកសសនាេទេធ�អជីវកមបង�ជាវិបតិ�សស
៣១. សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតស
ិ ម្ប
- បន�អភវឌ្ឍន
វស័
ិ យសង�មកច�
ិ
ិ អតត
ី យុទ�ជន នង
ិ យុវនីតស
ិ ម្បទឲ្យកន់ែតមានវិសលភាពទូ
រួមចំែណកេធ�ឲ្យសុខុលភាពរបស់្របជាជនមានស�នភាពកន់រេឡង េដយមានេសវសង

កិច�្រគប់្រគស្រមាប់ជួយ ជនរងេ្រ និងជនងយរងេ្រគាះ្រគប់្ មាន្របព័ន�សន�ិសុខសង�មរឹ
មា និងទូលំ ទូលយស្រមាប់ធានារ៉ប់រងចំេពះហនិភ័យសង� េហយេធ�ឲ្េសវសង�មកិច�
កន់ែតេនេកៀក្របជាជន ្រពមទំងមានករចូលរួមដ៏សកម�ព

- ជំរញ
ុ ករបេង�អន�រគមនសង�មកិច�

េដម្បីជួយ ្របជាជន្រកី្រកងយ

នង
ិ ជួយជនរងេ្រគ

មហន�រយេផងៗ តមរយៈកេលកម�ស់សន�ិសុខេស្ប� បន�ព្រងឹ និងព្រងឹកកម�វិធីសេ�ងបនា ន់ស
្រមា្រជាជន្រកីងយរងេ្រ ទប់ស�ត់ទុរតភាព និករេធ�ចំណាក្រស�កេដយ្របថុយ

- ព្រងឹងកម�វិធេដ្រសយប��ជនអ ជំរញ
ុ ករ្របយុទ�្របឆាំងករជួញដូរ នង
ិ ករជួយជនរង

េ្រគេដយអំេពជួញដូរមនុស្ យកចិតទ
� ុកដក់ងអភវិ ឌ្ន៍សហគមន៍្រជជន្រក្រឲ្បនទទួលកល
នុវត�ភពស្រមាប់ែកលម�ជីវភ

- ខត
ិ ខំបេង�ត្របព័ន�សន�ិសុខសង�មឲ្យបានទូលំទ ្រគបដណ�ប់្រគប់្ប់្របជា នង
ិ ្រគប់មជដ

ន េធ�ជាស�ូលៃនសំណាសុ វត�ិភាពសង� និងជំរញ
ុ ករអនុម័តច្ប ស�ីពីរបបសន�ិសុខសង�មសំ រប់្រ
ជជនកម�ុជ។

- េលកកម�ស់កអនុវត�នក
៍ រងរយុវនីតិសម

នង
តធម៌អនី
�ិ
តជន
ិ
ិ ករអនុវតន៍កម�វធីយុ
ិ

តមយៈករ

ព្រងឹ នង
ិ ករព្យោបាលស�រនីតិសម្បទស្រមាប់ជួយ ែដលេ្រប្របាស់សរធានតមម
ណ� ល ្រពមជាមួយេ េលកទឹកចិត�ករព្យ និងស�នីតិសម្ទជនរងេ្រគែដលេ្រប្រស់បំពន
សរធតុេញ�នេនតមសហគម។

- បន�អនុវត�េគលនេយាបាយជ ចំេពះជនពិក ជំរញ
ុ កិច�ករពរេលកកម�ស់សុខលភាពជនពិក

តមអនុស��ង�ករសហ្របជា ស�ីពីសិទិ�ជនពិក និងករអនុវតន៍ច្បោ ស�ីពីកិច�ករពរេលកព

ស់សិទិ�ជនពិក ផ�ល់េសវស�រលទ�ភាពពល េដយមិនបង់ៃថ�ស្រមាប់ជនពិករ្ ព្រងឹកេស
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សហគមន៍ អនុវត�េគាលនេបយឧបត�ម�ជនពក
ិ រ្រកី្រកតមសហគ នង
ិ បេង�នករចលរួមរបស់ជន
ពិករក�ុង្រគប់សកម�ភា

- បន�អនុវត�េគាលនេយាបាយជាតិស្រមាប់មន េដយយកចិត�ទុកដក់ជំរករអនុវត�ន៍កម�វិធី
អភវឌ្ឍន៍មនុស្
សចស់តមសហគ
ិ

នង
ិ
ិ កម�វធីែថទំមនុស្សចស់តម្រគ�សរឲ្យកនរ

ព្រងឹងកម�ភាពសហគន៍មនុស្សចស់េនត-សង�ត

េលកទឹកចិតច
� ំេពករបេងត
� កម�វធីមនុ
ិ

ស្សម៌ននាេដម្បីជួយ ដល់ជនចស់ ជំរញ
ុ ករេរៀបច និងដំេណ រករេសវនចស់ជរេដម្បបណុ � ះប
ណា លភា ក់ងរផ�ល់េសវែថទំចស់

- បន�អនុវត�េគាលនេយាបាយ

ចំេពះអតីតយុទ�ជ

នង
ិ
ិ អតត
ី ម្រនី�រជករវលឲ្យកន់មា

្របសិទ�ភ តមរយៈករអនុវតន៍េគាលនេយាបាយ ទទួលបន�ុកបង្់ រក់វភគទន៦%ៃន្រក់េបៀវ
ិ
ត្ជួសម�ន�ីរជករសវលស្រមាប់្រទ្រទង់េបឡាជាតិសន�ិស
ស្រមាប់ម�ន�ីរជក វល
និងរដ�
ិ
ិ
បង្់ របាក់វិភាគទនតមក ជួសកងកមា�ំង្របដប់អវុធស្រមាប់្រទ្រទង់េបឡាជាតិអ

- ព្រងឹងេបឡាជាតិសសុ ខសង�មស្រមាប់ម�ន�ីរជក វល
ិ េបឡាជាតិស្រមាប់អតីតយុ និងមូលនិ
ធិជនពិក ជា្រគឹះស�នណៈរដ�បា ែដលមានលកណៈហិរ�� វតុ � មនែម
នធនគរជ្រគឹស ន
ិ
េសនស្រមាប់ផ�ល់េសវសន�ិសុខសង� នង
ិ អនុវត�យុទ�ស�ស�ជាតិៃនហិរ��វត�ុផ

- បន�អនុវត�េគលនេយាបាយផ�ល់សម្បទនដីសង�ម

កសងលំេនដ�នជូនកងកមា�ំង្របដ

និង្រគ�សែដលមនត្រម�វករពិត្រ ្រពមទំងបេង�តគំេរងជាេ្រចនែថ េដម្បីែកលម�ជីវព
េយធន
ិ និងអតីតយុទ�ជន។

- ព្រងឹងភាៃដគូជាមួយអង�ករមិនែមនរដ�ភិបា នង
ិ អន�រជាត ្រពមទងសប្បរសជនេដម្បព្រងក

ស រតសមគ�ីធ
េម នក�ុងសង� េកៀងគរ្របភពធនធាន ថវ សមា រៈបេច�កេទសសំ រប់បំេរឲ្សំ
ណូ មពរ
ី

ៃនករងរសង�មកច�
ិ និងករជួយ ដល់ជន្រកី្រកងយរងេ

៣២. �ស�ី និងកុមា
- បន�ព្រងឹងស�ន នង
�
ងសង េលកសួ យស
�
ិ តួនាទីដ៏សំខន់របស់ស�ីក�ុ
ី លធម៌ នង
ិ តៃម�របស់�ស�ីែខ�រ
លុ បបំបាត់រល់ទស្សនៈេមល្រសលតួនាទីរប សំ េដេទេលម�ស់ករចូលរម
ូ របស់�ស�ីឲ្កនទូ
លំ ទូលយ នង
ិ ខ�ំងក�ែថមេទៀតក�ុងករកសករពរមាតុភូ

- បន�េលកកម�ស់សមធម៌េយនឌ័រ

ជំរញ
ុ ភាពអង់អចរបស់�ស�ីក�ុងេសដ�កិ

េដយជំរុញករបណ�ុ

បណា�លបពក់បំប៉នជំនាញបេច�កេទ នង
ិ ផ�ល់កលនុភាពដល់� ក�ុងកព្រងឹងមុខរប បេង�ន

ចំណូ ល នង
ិ កសងសហ្រគិន បេង�នឱកសេរៀនសូ្រតស្រមាប់ នង
ិ េក�ង្រស ពេិ សសេនក្រត
ម ម
ធ្មសិក្ទុតយ
ិ ភូមិ នង
ិ ឧត�មសិក្ស

- ព្រងងលទ�ភា ក�ុងករទទួលបានេសវសុខភិបាល្របកបេដយគុណភាពស និង្រស ជាពេស
សេនតំបន់ជនបទ។

- ជំរញ
ុ កម�វធីអប់រ
ំសីលធម៌សង�ម តៃម��ស�ី និង្រគ�សរែខ សំ េដព្រងឹកវប្បធម៌ង្ ករកសង្ស
ិ
និងសហគមន៍្របកបេដយសុភមង�
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- ព្រងឹងករអនុវន៍ច្បោ ស�ីពក
ី រទប់ស�ត់អំេពង្សោក�ុង្រគ នង
ិ កច�
ិ ករពរជនរងេ្ នង
ិ ច្ប់ស�ី
ពីករជួញដូរមនុស្ និងករេធ�អជីវកម�ផ�ូវេ ពិេសសករអនុវតន៍ែផនករជា ស�ីពីករទប់ស តអ
់ ំេព
ហឹង្េល�ស�ីេដម្បីលុបបំបាត់នូវឥរិយាបថអំេពង្សោេល�ស�

- បន�បេង�នសមា្រករចូលរួមរបស់�ស�ីឲ្យបានកន់ែតេ្រច ក�ុងស ប័នជាតិ្រគប់ជាន់ថា�ក់ េដ
ឲ្�ស�ីបនចូលកន់ែតសកម ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមច ក៏ដូចជាក�ងករកសងែផនករអភវិ ឌ្ន៍
និងអភបាលកិច�ទំងេនថា�ក់ជាតិ 
និងថា�ក់េ្
ិ

- បន�ផ�ល់អទិភាពេលករអភិន៍សុខុមលភាពកុមារឲ្យកន់ែត្រ េដយជំរុញករផ្សព�ផ្សោអ
នុវត�យាងហ�ត់ចត់នូវអនុស��អន�រជាត ស�ីពស
ី ិ ទ�កុមា ពេិ សសធានាកុមរបនទទួលពត
ិ ្រកដនូវ
សិទ�ិជាមូលដ នទំងបួនរបស់កុម គ«ឺ សិទិ�រស់រនមានជីវ សិទិ�ទទួលបានករអភិវន៍ សិទិ�ទទល
ួ ប

នករករពរ នសិទ�ិចូលរួមរបស់កុមារ

- បន�ខត
ិ ខំសេ្រចនូវេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍សហស្ររបស់កម�ុជ ែដលពក់ព័ន�នងកុមា តមរយករព
្រងងករអនុវត�នន
៍ េយាបាយែថទំជំនួសចំេពះ ករែថទំកុមារតម្ នង
ិ សហគមន៍ ករេង�
នករ្រគប់្រ នង
ិ គុណៃនករែថទំកុមារេនត ទំងមណ�លរដ នង
ិ មណ� លៃនអង�ករមន
ិ ែម
នរដ ភបា
ករអនុវតន៍មង
ុឹ មា៉ត់នូវអនុស��អន�រជា និងច្បោជធរមនេដម្បរក្រគសរល�ស្រប់កុ
ិ
មរេនក�ុង្របេទ និងអន�រ្របេទ រំងស�ត់ករេធ�អជីវកម�តម្រគប់

៣៣. យុវជន
- បន�ជំរញ
ុ ករអភិវឌន៍យុវជនឲ្យមានកររីកចេ្រមន្រគប ទំងខងចំេណះដ ចំេណះេធ� សុ ខភពក
យសម្បទ នង
ិ មានសីលធមរស់េនៃថថ�ូរ េចៀសផុតពីអំេពអបាយមុ នង
ិ អំេពហ
 ង
ឹ ្ េហយ
 េប�ជា ឈ�ះ
ក�ុងករបំេពញរល់ភារកិច�របស់ខ� តមរយ(១).ករបន�ករេលកកម�ស់ករអប នង
ិ បណុ � ះបណា លមុខ
ជំនាញវិជា�ជី ចំេណះដឹងវទ្យោស
 បេច�កេទស និងកម�វធីបំ
់យុវជន ពិេសសយុវជន
ិ
ិ ណិនជីវតដល
ិ

មន
ិ សូវមានលទ�ភ យុវជនងយរងេ្រ និងយុវជនពក
ិ រឲ្យមានសមត នង
ិ កលនុវត�ភពនង
ិ ក�ុ
ងកបេង�តមុខរបរ ឬែស�ងរកករងរេធ�ក�ុងទីផ្សោរព ែដលកំពុងែតមានករកចេ្រម (២).ករបេង�

នករអប់រ ករែថទំ នផ�ល់េសវសុខព្របកបេដយគុណភាព និងសមដល់យុវជន ព្រងងសកម�
ភពសិល្បៈ កី ករកម្សោន�ស្រមាប់សំ េដព្រងឹងកយសម សុ ខភាព និង សគ�ីភពក�ុង

ជួរយុវជន យុវនារ (៣). ករបន�ករពរសន�ិសុខ សុវភា នង
�ិ ស្រប់យុវជនយកចត
ិ យុតធម៌
ិ �ទុកដក់
ប��ូលតំរវូ កររបស់យុវជ េទក�ុងែផនករអភិវន៍្រគប់ក្រម ព្រងឹងករបណ�ុះបណភាពជា
កដឹកនាំ និជរំ ញ
ុ ករអនុវតន៍ជាជំហនៗនូវទិសេដយុវភាវូកម� ក�ុងផ�ល់ករទទួលខុស្រតវេន្រ
ប់លំ ដប់ថា�ក់យុវជនេដម្បីឲ្យយុវជនកន់ែតព្នូវឱកសនិងសមត�ភាពរបសខួ នក�
� ុ ងករអភវិ ឌ្ន៍្រ

េទស។ (៤). ករេលកទឹកចិត ព្រងឹងចនស�័្រចិត�របស់យុវជនចូលរួមក�ុងសកម�ភពកសងយុត�ិធម៌
ក�ុងសង�ម ករទប់ស�ត់បាតុភាពអសកម�តមសហ នង
ិ សកម�ភាេផ្សងៗេទៀត េដម្បីេ្រផ
ម ល្រ

េយជន៍្រជាជនេនតមមូ ន ក៏ដូចផល្របេយាជសធារ (៥). ករជំរុញលនកយរទ�េន
ិ

តមសលបឋមសិក អនុវទ្យោល័យ
ក
ិ
ិ
ិ កយរិទ�្
 នវទ្យោលេដម្បីរួមចំែណកបង�លក�ណៈឲ្យជ

ប់រប
ូ ក�យជាពលរដ� ែដលមានកររីកចេ្រមេលញ ទំងកយសម ចំេណះដឹង និងប��ស�រតី
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មានករទទួលខុស្រត�វចំេពះខ�
ែដលផ�ល់្រេយជន៍ដល់សហគមន៍

ចំេពះ្រគ�សរ សង�ម

េហយ
�
 ចូលរួមកុ ងសកម�ភាពន

សង�មជាតិ និអន�រជាតិ (៦).

ករជំរុញចលនាយុវជក

បាទ្រកហម េម្បព្រងឹង និព្រងឹកស�រតីមនុស្សឲ្យនទូលំ ទូលយក�ុងមហជន តមេរណ៍
របស់កកបាទ្រកហម នអឌ្ឍចន�្រកហមអន�រជាតិ ្រងចូលរួមកុ ងសកម�ភាពនា
�
នា ដករប់រ ំ
យុវជន អប់រ ំប��សុ ខភា អំពីសុវតិភាព ចរចរណ៍ ន
�
កររក្សោអនាម័យេនតមមូលដ�
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•

ទ្រមង់សំនួផ�ល់ពិន�ុេលលទ�ផល ៃនករបំេព/អនុវត�ន៍េគាលនេយា

មិនមានសូចនាច្បោលសរបស់រជរដ�ភិ
េវទិកមា�ស់េឆ
ស�ព
ី ី

ករផ�ល់ពិុេលលទ
ន�
�ផលៃនករបំេ/អនុវត�ន៍េគាលនេយា
របសរ
់ ជរដ�ភិបាលនីតិក៥ៃនរដស
� ភ (ឆា �ំទ៣)
ទ្រមង់សំណួរស្រមាប់ករ
សូមេធ�ករវយតៃម�េដយដក់ពិន�ុព១ ដល់៥ េលចណ
ំ ុ ចនីមួយៗ
១= មន
� ិចតួច (០-២០%)
ិ េពញចត
ិ �ទល់ែតេសះ ឬេចិតត

២= េពញចិតខ
� �ះ (២១%-៤០%),

៣= េពញចិតមធ្យម ឬេព
�
ចិត�ពក់កណា�(៤១%-៦០%)

៤= េពញចិត�េ្រចន(៦១%-៨០%),

៥= េពញចត
ិ �េស�រែតទំង្រស�ង ឬេចត
ិ �ទំង្រស�(៨១%-១០០%)
ក្រមងសំណួផ�ល់ពិន�ុេលអនុវត�ន៍
កម�វិធីនេយាបាយរបស់រជរដ�ភិបាលអ៥
មិនមានសូចនាករច្បោស់លស់ និងេគាលនេយាបាយ
វស័
ិ យ៖ ករពរជ សន�ស
ិ ុ ខ នង
ិ សណា�ប់ធា�ប់សធ
១

េតអ�កេពញចិត�ករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលនេយាបាយរបស់រដ�ភ

ជាត និងករចែចងកងកំលំង្របដប់អក�ុងកំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

េលកព្រងឹងកិច�ករអធិបេតយ្
៤. ៦១%-៨០%

៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
ព្រងឹងកិច�ករពអធិបេតយ្យជាតិ ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាេលែដនដីេគាក ែដនេកះ ៃផ�ក�
២.

តភា�ប តំបន់េសដ�កិច�ផា�ច់មុខ ខ�ង់របបាតសម និងែដនអក

េតអ�កេពញចត
ិ �ករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលនេយាបាយ រក្សោសន�ិសុខជាតិ និ នង
ិ ករេដ្រសប��

អេនា ្របេវសនខុសច្បោរបស់រដ�ភិបាលក�ុងកំរណ?
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
ករពរសន�ិសុខជ ្របឆាំងដច់ខតរល់ែដលនាំេទដ ករបង�អស�ិរភាពនេយ ករបងជេមា�
្របប់អវុធជាតិ ឬជាមួយ្របេទសជិតខង និងមិនអនុ��តឲ្យេ្រប្របាស់ទឹកេដម្បី្ឆង
ា នឹង្រេទស
ជិតខង បង�រដច់ខតមិនឲ្យេកតមានករគំរចបំផា�ញ្រទសម្បត�ិអយុជីវិតមហន�រែដលបង�េឡ
វស័
ិ យ៖

ងេដយអំេពេ ភរវកម�។

ករព្រងឹងរដ�បាលស

នង
ិ ករ្របឆាំងអេពពុករ
ំ
៣.

វមជ្ឈក
ិ

នង
ិ
ិ វសហមជ្ឈក

ករ្រពឹងែផ�កច្

នង
ិ ្របព័ន�យុត�ធម៌

េតអ�កេពញចិត�េលករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលនេយាបាយែកទ្រដ�បាលសធារណៈ ឬេសវកមបា
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សធាររបស់ រដ ភបា
កម�ុជាក�ុងកំរិតណាម?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
េលកកម�ស់វប្បធម៌សធារណៈ ឆន�ៈមា�ស់ករ ភក�ីភាព និងមនសិករវិជា�ជីវៈរបស់ម�ន�ីរជករ េ យរ
ដ�បាលសធារណៈ េទជាអ�កផ�ល់េសវសធារណៈដ៏មាន្របែដលបេ្រ្ម រជជនបនកន់ែតល�
៤.

្រេសរេឡង។

េតអ�កេពញចិត�

ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយរបស់រជរដ�ភិបាលកម�ុជា េលកំែណទ្ករ

វសហមជ្ឈកេនថា�េ្រកជាតិកំរិត?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
ព្រងឹងរដ�បាលថា�ក់េ្រកមជាតិ្រគប់ថា�ក់ ្រគប់ស�ប័ន និង្របព័ន�្រគប់្ន៍ធនធានមនុស្ស 
េផ�រមុខងរ និងធនធាន ្រពមទំង្របព័ន�ថវិក ហិរ��វត�ុ និង្រទព្
៥.

េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលេយាបាយរបស់រជរដ�ភិបាលកម�ុជាទ្រមង់ច្បោប់ 
្របព័នយុត�ិធម៌ ក�ុងកំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
ជ្រម�ញករេរៀបចំ្រកបខ័ណ�ច្បោប់ឲ្យមាន្របសិទ�ភាព និងកន់ែតទទួលបានករេជឿទុព្រងងសម
ត�ភពមន
ិ លេម��ងៃនស�ប័នតុលករ ែដលជាកក�ដ៏សំខន់ៃ រករព្រងឹងនីតិរដ� ករែបងែចកអដ
៦.

ច់ពគា
ី ករេគារពសិទប
� ុគ�ល នង
ិ ករធានាភាពយធម៌ស្រប់្របជាពលរដ�ទូេ
េតអ�កេពញចិត�េលបំេពញ/អនុ វត�នេ៍ គាលេយាបាយរបស់រជរដ�ភិបា
េលករ្របយុទ�្របឆាំងនឹងអំេពពុករលួយ ក�ុងកំ?
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
ព្រងឹង និងករបេង�ន្របសិទ�ភាពៃអនុ វត�វធានករេលកស�ួយទ៣
គឺករអប់រំេដមបីឲ្យមា�ក់ៗ
អ�ក
ិ
្
េដមចម នង
ិ អ�កទទួលផលមន
ិ ្រប្រពឹត�អំេពពុករលួយ ករ រទប់ស�តេដម្បមា ក់ៗមន
ិ អច្រ្រពត�អំេពព
 ុករលួ
យ នង
ិ ករប�ង�បបទេល�លប��ូនេទតុលករេដម្បីឲ្យមា�ក់ៗមិនហ៊ន្រប្រពឹត�អំ

វស័
ិ យ៖ ករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិ
៧.

េតអ�កេពញចិត�នឹងករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលនេយារបស់រជរដ�ភិបាលកម�ុជា េបន�រក្សោសរភា
មា៉្រេសដ�កច�
ិ នង
ិ កំេណ នេសដ�កច�
ិ ខ�ស់្របកបេដយចីរក�ុងកំរតណ?
ិ

១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�អនុវត�េគាលនេយាបាយមា៉្រក�េសដ�កិច� និងេគាលនេយាបាយហិរ��វត�ុសធារបផ្សនឹងេគ

លនេយាបាយរូបិយវត�ុដ៏្របយ័ត�្របែយង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និតខំេធ�ពព
ិ ិធកម�មូលដ នកំេណ ន
េសដ�កិច� េដយឈរេលមូលដ�នភាព្របកួត្របែជងៃនេសដ�កិច�ក និងករផ្សោ រភា�ប់េសដ�កិច�កម�ុជា
៨.

បណា ផលិតផលក�ុងតំបន់។

េតអ�កេពញចត
� រតណា ចំេពះករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយរប
ស់រជរដ�ភិ្របមូ
ិ �កុ ងកំ
ិ

ថវកជាត
នង
ិ
ិ ផ�ល់អទភាចំណាយេលវិស័េសដ�កច�
ិ សង�មកច�
ិ េហដ�រចនាសម�័ន� បេង�នសមត�ភាព

និងករេលកកម�ស់ជីវភាពរបស់ម�ន�ី ក និងកងកមា�ំង្របដប់អ?
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១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�ខិតខំជ្រម�ញករ្របមូលថជាតិ ទំងណូ លសរេពពន� និងមនែមនសរេពពន�ឲ្មនកំេណ នជេរៀងរ
ល់ឆា�។ ទន�ឹមេនះ ករ្រគប់្ររ្របមូលចំណូល និងករចត់ែចងច្រត�វេផា�តកចត
ិ �ទុកដកេល

្រសិទ�ភព តមា�ភាព និងគណេនយ្យភាព គួបផ្សំជាមួយនឹងករបន�យកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ជានិច�ក
៩.

្រគបំណុលសធាណៈឲ្សិ ត
� ក�ុងលទ�ភាព្រទ្រទង់ៃនេសដ�កិច�ជ

េតអ�កេពញចិតក
� ុ ងកំ
� រតណា ចំេពះករបំ/អនុ
វត�នេ៍ គានេយាបាយរបស់រជរដ� េលកអភវឌ្
ិ
ិ ន៍

វស
ិ ័យហរិ �� វតុ � េដរក្ស�ិរភាព្របាក់េ នង
ិ ជ្រម�ញករេ្រប្របាស់្របេលមូលដ�ស�ិរភាតៃម�

្របាក់េរៀល និងកបន�យកេ្រប្រប្របាដុលរ?
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
កសង្របព័ន�ហិរ��វត�ុមួយចំនួនដ៏រឹងមាំ មានករ្រគប់្រគង និងករ្រត�តពិ មានលក�ណ្រកួត្រ
ែជង និងសមាហរណកម� ្រពមទំងមានតមា�ភាព និង្រប ជាពិេសសែផ�កេលេគាលករណ៍ទីផ
១០.

ែដលបេ្រឲ្
ម ករេកងគរ នង
ិ ែបងែចកធនធាន្របកបេដយ្របសិទ

េតអ�កេពញចត
ិ � កបំេពញ/អនុវត�នេ៍ គាលនេយាបាយសហ្របត�ិករអន៍ រវងរជរដ�ភិបាលកម�ុជ
វស័
ិ យឯកជន សង�មសុីវល
ិ ឬអង�កអន�រជាតិក�ុងកំរិត?
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
ព្រងឹង និងព្រងីកសហ្របតិបត�ិករជាមួយអង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល និងសមាគមនានបេង�ត
េឡងេដយ្រសបច្បោប់ េហយេធ�្របតិបត�ិករេដយឈរករណ៍អភិបាលកិច�ល� និងនីតិរេដម្បចូលរួ
មក�ុងដំេណ រករអភិឌ្ន៍សង�ម-េសដ�កច�
ិ ករេលកកម�ស់ទ�ិ្របជាេតយ្យនង
ិ ករេគារពសិទ�ិមនុស្ស ទ
ងចូលរួមតមដនករអនុវន៍េគលនេយាបាយផងែដ
១១.

េតអ�កេពញចិត�ករបំេព/អនុវត�ន៍

ក�ុងកំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

េគាលនេយារបស់រជរដ�ភិ
៣. ៤១%-៦០%

េលកអភវឌ្
ិ ័យកសិកម�
ិ ន៍វស

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�អភវឌ្
ិ ័យកសិកម�ឲ្យក�យជាែផ�កនាំមុ ែដលមានេ្រប�បខ�ំងពិត្របាកដ េដម្បមូលដ នដ៏រ ឹ
ិ ន៍វស
ងមាៃនកំេណ នេសដ�កិច�្របកបេដយចីរភាព ធានាសន�ិសុខ បេង�នករងរ និង្របាក់ចស្រប់
្របជន ពេិ សស្របជាជនេនជនបទ េហយរួមចំែណកដល់ករករពរបរស�ន និងធនធានធម
ិ
េដយចីរភ។
១២.

េតអ�កេពញចិត�ករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលនេយារបស់រជរដ�ភិ

្រសយប��ដីធ�ី ក�កំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

េលកំែណទ្រមង់ដីធ�ី និងកេដ

៤. ៦១%-៨០%

៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�អនុវត�ករែកទ្រមង់ដីធ�ី ែដលេផា�តេលករងររដ�បាលដីធ�ី ករេរៀបចំែដនដី និងនគរូ
ករែបងែចកដីធ�ី

នង
ិ ័យសំ ណង់
ិ ករអភិវឌន៍វស

េដម្បីករពរសទ�ិេលដីធ�ីរបស់្រប
ិ

្រពមទំងករ្រគប់្រគងករេ្រប្របាស់ធនធានធម�ជាតិ និងដីរដ�្របកបេដ

ចីរភាព

និង្របសិទ�ភា
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១៣.

េតអ�កេពញចត
ិ � កបំេពញ/អនុវត�នេ៍ គាលនេយាបាយរបស់រជរដ�ភិករ្រគប់្រគង និអភវឌ្
ិ ន៍
វស
ិ ័យសំ ណង់ ក�ុងកំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥ ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
ជ្រម�ញវិនិេយាគក�ុងវិស័យសំណង់ ករកសងច្បោប់ ករកំណត់ស�ង់ដរសំណង់ និងពេន��នរ
១៤.

លិខិតអនុ��តសងសង់ជូន្របជា

េតអ�កេពញចិត�ករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលនេយាអភវឌ្
ិ យឧស្សោហក កម�ន�ស(េដមាសុីន)
ិ ន៍ វស័
នង
ិ សិប្បកម ក�ុងកំរតណ?
ិ

១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�អភវឌ្
ិ ័យឧស្សោហកម�កម�ន�សសិប្បកម�្របកបេដយចី ែដលមានលក�ណៈច្រម សម្បូរែបប
ិ ន៍វស
មានករទទួលខុស្រត�វខងបរិស�ន និងសង�មខ�ស់ េហយព្រងីកបាននូវអន�រកម�េ រវងែផ�កែកៃឆ�កម�ន

សជាមួយវិស័យកសិកម ពណិជ�កម� និងេសវកម� េដម្បីជ្រម�ញសមាហរណកម�េសដ�កិចសង�ក់តៃម�
១៥.

នង
ិ ភា្របកួត្របែជងរបស់កម�ុជាេនក�ុងតំបន់ និងពិភព

េតអ�កេពញចត
ិ �ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលរបស់នេយាបាយរដ�ភិបាអភវឌ្
ិ ន៍ធនធានែរ

និងឧស�័ន ក�ុងកំរតណ?
ិ

១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

េ្របកត

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
េលកទឹកចិត�ឲ្យវិស័យឯកជន វិនិេយាគេលករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងករេធ�អជីវកម�ធនច្ប់
ជធរមន េដយយកចិត�ទុកដក់សំខន់េលសុវត� សុ ខមាលភាព ្រពមទំងករករពរបរិស�ម
បន�េរៀបចំ
១៦.

នង
ិ េធ�បច�ុប្បន�ភាទប្ប� �ត�ិ នង
ិ លិខត
ិ បទដ�ននែដលទក់ទងនឹងធនធានែរ៉ េ្របង

នង
ិ ឧស�័ន េដម្បីធានាករអភន៍ធនធានេនះ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងមានករទទួលខុស្រ
េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញអនុវត�នេ៍ គានេយាបបេង�នករស

ករសងសង់ និងករអភិន៍េហដ

១. ០-២០%

៤. ៦១%-៨០%

រចនសម�័ន�ដឹកជ��ូនផ�ូវេគា ផ�ូវែដក ផ�ូវទឹក កំពង់ែផ និងផ�ូវអកក�ុងកំរតណ?
ិ
២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�បេង�នករស ករសងសង់ និងករអភិន៍េហដ�រចនម�័ន�ដឹកជ��ូន ្របកបេដគុណភពស្រប់
បេ្រឲ្
ម ករដឹកជ��ូនពហុរូបភាព ែដលតភា�ប់រវង្រគប់តំបន់េនទូទ តភា�ប់ជាយបណា ្រេទសក�ុ

ងតំបន់ នង
ិ ពភ
ិ ពេលកេដម្បីធានាករេធ�ដំេណរ្រគប់្រ នង
ិ កផ�ល់េសវដឹកជ��ូ នបន្រប់្រន់្រប់រ
១៧.

ដូវកល្រកបេដយផាកភាពសណា�ប់ធា� ្របសិទ�ភានិងមានតៃម�ទ

េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�៍េគាលនេយេលកកម�ស់ករ្រគប់្ ែថរក្សោ និងេ្រប្ធនធាទឹក

នង
ិ ករក្សោបាននូវ្របព័ន�េអកូឡ ក�ុងកំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�េលកកម�ស់ករ្រគប់្ ែថរក្សោ និងេ្រប្របាស់ធនធានទឹក្របកបេដយ្របសិទ�ភរភាព និរ
ក្បននូវ្រព័ន�េអកូឡូសុី
សុ វត�ិភព

េដម្បីផ�ល់លទ�ភាពដល់ជន្រគប់រូបក�ុងករេ្រប្របាស់ទឹកែដល

និងតៃម�សម្រសបស្រមាប់ផ�ត់ផ�ង់ជីវភាព្របចំៃថ�បាន្រគប់្រគាន់។ ធានាករ្

ែចកទឹកឲ្យមានសមភាពស្រមាប់ករន៍វស
ិ ័យកសិកម� ឧស្សោហក េសវ និងសកម�ភពេសដ�កិច�េផ្ង
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ៗេទៀត។
១៨.

េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�េគាលនេយាប ផ�តផ
់ �ង់ទឹកស�ត េដយបណា�ញរដ� និជនរបស់រដ
ភបា
កម�ុជ ក�ុងកំរតណ?
ិ
ិ

១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
ជ្រម�ញករអភិវន៍ និងវចរណកម�ករ្រគប់្រគងវិស័យផ�ត់ទឹកស�ត ស្រមាប់េ្របក�
ិ
ុ ងជីវភពរបស់្រ
ជជន និងផលិតកម� េសវ្របកបេដយគុ ្របសិទ�ភាព និងៃថ�រម្េដម្បរួមចំែណកេលកកម�ស់សុខុ
មលភព ជាពិេសសកត់បន�យកង�ះទឹកស�តេ្រប្របាស់ស្រមាប់្របជាជក�ុងតំបន់ទី្រជុំជនជ
១៩.

យ្រកង និងជនបទ។

េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយរបស់រជរដ�ភិបអភវឌ្
ិ ន៍

េដម្បធនកផ�តផ
់ �ងថាមពលែដលមានស�ិរ
់
ករេជឿទុកចិត� និងៃថ�សមរម ក�ុងកំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

វស
ិ ័យថាពល

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�អភវឌ្
ករេជឿទុកចិត និងៃថ�សមរម្យ
ិ ័យថាមពល េដមបីធានាករផ�ត់ផ�ង់ថាមពលែដលមា
ិ ន៍វស
្
ស្រមាប់បេ្រមជីវភាពរស់េនរបស់្
២០.

េតអ�កេពញចត
ិ �ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយរបស់រជរល េលកអភវឌ្
ិ ន៍្របព័ន�ៃ្សណី យ៍

និងទូរគមនគមន៍ ្រពមទំងបេច�កវិទ្យោព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ ក�ុង?
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០% ៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�អភវឌ្
ឲ្មនលក�
ិ
ិ ន៍្របព័ន�ៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ្រពបេច�កវទ្យោព័ត៌មាន និងគមន៍

ណៈទំេនប មានគុណភាពខ�ស់្តស�ង់ដរអន�រជា មានៃថ�សមរម្យ នមានេវ្បដណ�ប់េនទូទង

២១.

្រេទសែដល្របជាជនទូេទអចេ្រប នង
ិ ទទួលបានផល្របេយាជន៍្រគប ពេី សវកម�េនះ

េតអ�កេពញចត
� ំរតណា ចំេពះករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេ
បន�កសផ�ូវជនបទ កជំរុញវស
ិ ័យ
ិ ក
ិ

ឥណទ ករអភិឌ្ន៍សិប្កម� សហ្រគាស និងមុខជំនាញ្រខ�តតូច និងមធ្យម ្រពមព្រងីទីផ្ស
ស្រមាផលិតផលជនបទ?
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�ខិតខំេធ�ឲ្យកន់ែត្របេសរេឡងនូវ្របព័ន�េហដ�រចនាសម�័ តមរយៈករបន�កសងផ�ូបទ កេរៀ
បចំឲ្មនដេំ ណ រករៃន្របព័ន�្រគប់្រគង និងែថទំផ�ូវជនបទ េដយមានករចូលរួមរបស់សហគមន
ជាមួយរដ�បាលថា�ក់េ្រកមជាតិ្រគប់លំដប់ថា�ក់ ជាពិផ�ូវជនបទជាជំហ ពីផ�ូវ្រល្រកស
្រហម មកជាផ�ូវ្រកលេកស៊ូ ឬផ�ូវេប
២២.

េតអ�កេពញចិត�ករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលនេយាអភវឌ្
ិ ន៍

វស
ិ ័យពណិជ�កម� តមរយៈេធ�កេធ�ឲ្

សំ បូរែបបទីផ្សនាំេចញ និងករបេង�នេល្សមាហរណកមទីផ្សេសរសំ
ី ខន់ ក�ុងកំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�ជំរុញករអភិវឌន៍វស
ិ ័យពណិជ�កម� តមរយៈករេធ�ពិពិធកម�ទីផ្សោរនាំេចញ និងកនេល្បនសមហរ
ណកម� េទក�ុង្រកបខណ�ពណិជ�កម�េសរីសំខន់ៗក�ុងតំបន់ និងពិភពេលក សបណា ្រេទសក�ុងស

មគមអស ្រសបតមទិសេធ�ឲ្យសេ្រមចសហគមន៍អស៊២០១៥ និងបណា ្របេទជសមជិកៃន
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អង�កពណិជ�កម�ពិភពេល។
២៣.

េតអ�កេពញចិត�ករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលនេយាបាយរបស់រជរដ�ភិបាលទក់ទញវន
ិ ិេយា

ផា�ល់ពបរេទស និងជំរុញករវិនិេយាគក�ុង្រស�ក ក�ុងកំរ?
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�ទក់ទញករវិនិេយាគផា�ល់ពីប និងជំរុញករវិនិេយាគក�ុង្រស�ក ជាពិមរយៈករេលកកម�ស់

សហ្រសធុនតូច និងមធ្ម និងករជំរុញសហ្រគិនភាព េដបេង�នេល្ប�នៃនករអភិវន៍ េធ�ពិពិធកម�េស
២៤.

ដ�កច�
ិ នង
ិ បេង�តករង

េតអ�កេពញចិត�ករបំេព/អនុវត�នេ៍ គាលនេយារបស់រជរដ�ភិបាល េលអភវឌ្
ិ ័យេទសចរណ៍
ិ ន៍វស

កម�ុជ ជេទសចរណ៍វប្បធម៌ និងធម�ជាក�ុងកំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�អភវឌ្
ិ ័យេទសចរណ៍កម�ុជ ជាេទសចរណ៍វប្បធមនិងធម�ជាតិ្របកបេដយគុណភាពចីរភពេដ
ិ ន៍វស
យ្រកន់ខ�ប់នូវទស្ស«ករអភិវឌន៍បេ្រមឲ្យករអភិរក្ស និងករអភិរក្សបេ្រមកន៍» េដម្បីចលរួម្រ

្រង់កេំ ណនេសដ�កច�
ិ េលកសួ �យជីវភាពរបស់្របជាជន និងរួែណកយាងសំ ខន់ដល់ករអភវិ ឌ្ន៍េសដ�កច�
ិ
២៥.

ៃបតងជនិនា�កររួមៃនភិភពេល

េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយ ករែថរក្ជីវៈច្រម� និង្របព័ន�េអកូឡសុី ករេ្រ
្របាធនធាធម�ជាត ក�ុងកំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�ករែថរក្សោ ករពរជីវៈ

និង្របព័នេអកូឡូសុី

ករេ្រ្របាស់ធនធានធម�ជាតិ្របកបរភា

ទំងេែដនេគា ទំងេនែដនសមុ្រទេដម្បីជា្រដល់្របជាជនទូ ទំងេពលបច�ុប្ប ទំេពល
អនគត និងេដម្បីេឆ�យតបចំេពះករអភិន៍ឧស្សោហកម�ែដលបេ��ញធាតុពុលកន់ែតេ្ និងករែ្្រប
លអកសធាតុជាសកលេនេពលបច� ្រពមទំងេដម្បីធានាដល់ករលូតលស់ េសដ�កិច� និងក
រេលកកម�ស់សុខុមលភាពសធារ

វស័
ិ យ៖ កអភវឌ្
ិ យអប់រ ំ សុ ខភិបាល ករងរ វប្បធម៌ និងសង�
ិ ន៍វស័
២៦.

េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាភវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សេល្រគប់ែ
ិ
វទ្យ�ស�
បេច�កេទស និងចំេណះេធ�ក�ុងកំរតណ?
ិ
ិ

១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

រួមទំខ
៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�កសង និងអភិវឌន៍ធនធានមនុស្សេល្រគប់ែផ�ក្របកបេដយ

និងមានគុណធមល�្របៃ

ែដលេឆ�យតបេទនឹងសំណូមពរៃនករអភិវន៍សង�ម េសដ�កិច� េដម្បកសងកម�ុជឲ្កយជសង�មរកចេ្រ
ី
ម
ន េជឿនេលឿន ែដលែផ�កេលមូលដ�នចំេណះដឹងេល្រគប់វិស រួមទំងខងវិទ្យោស�ស�បេច�កេទស 
២៧.

េណះេធ� េហយេដរ្រសបជាមួយនឹងកកចេ្រមនៃនបណា�្របេនក�ុងតំបន់ និងពិភពេលក

េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកីឡា រួមទំងកី ទំេនថា�

ជតន
ិ ង
ិ ថា�កេ្រកមជាតិក�ុងកំរ?

១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
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ព្រងឹងករអនុវត�េគាលនេយាបាយជាតិន៍វស
ិ ័យអប់រ ំកយ និងកីឡាឲ្យមាន្របសិទ�ភ សំ េដរួមច

ែណកដល់ ករេលកកម�ស់សុខភាព្រប ព្រងឹងសមគ�ីភាព និងេ្រត�ណៈសម្ត�ិឲ្បនល�េដម្បចូល
រួម

និងទទួលេរៀបចំ្រពឹត�ិករ កីឡាធំៗជាលក�ណៈអន�រជាតិនានាេនេពលខងមុខដូចជា 

ជាេដម
២៨.

េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេគាលនេយាបាយអភិវឌវស
ិ ័យសុ ខភិបា

េដយយកចិតទុកដក់

ពិេសស្រជជន្រក្រងយរងេ្រគាះ និង្របជាជនរស់េនជនបទក�ុង?
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
ផ�ល់េសវសុខភិ្របកបេដយ្របសិទ
២៩.

គុ ណភាព សមធម

ពិេសស្របជាជន្រកី្រកងយរ និង្របជាជនរស់េនជន

និងមានចរភាពដល់្របជាជេទ

េតអ�កេពញចត
ិ �ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍ករងរ និងបណ�ុះបណា�លវិជាក
កស្រគឹស�អប់រ ំបណុ � ះបណា�លបេច�កេទសនង
ិ
ិ វជា�ជីវៈឲ្យមានេន្រគប់េខត�ក�ុងក?

១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
ត្រមង់ទិសេលករេធ�ឲ្យ្របជាជនមានក មានមុខរបរសមរម្យ ្រតឹម្រត�វៃថ�ថ�ូរ ករករសិទ�ិ នង
ិ

ផល្របេយាជ្រសបច្បោប់របស់នជក និងកម�ករ និេយជិត ្រពមទងករកសង និងេកកម�ស់សមត�ភ
៣០.

ពបេច�កេទស និងវជា�ជីវៈឲ្យ
កចេ្រមន្រសបតមបទដ�នអន�រ
ិ

េតអ�កេពញចត
ិ �ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយេលកកម�ស់ករអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍនធម�ជាត

េសរ ីភាខជំេនឿ នង
ិ សសក�ុងកំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
ែថរក្សោពរេបតិកភណ�វប្បធជាតិ ទំងរយ
ូ

នង
ិ ឲ្យស�ិតេស�រគង់វង្សយូរអែង

បេង�តផលិតផលវប្

ធម៌ឲ្យបាន់ែតេ្រចន េហយចូលរួមសកមភាពក�ុងករអភិវន៍េសដ�កិច�ជាតិ និែកលម�ជីវភាព្របជា
្រសបតត�ន័យ វប្បធមជាេសដ�កិច�
៣១.

េតអ�កេពញចត
� រតណា ចំេពះករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនអភ
វឌ្ឍន
វស
ិ ័ យសង�មកច�
ិ �កុ ងកំ
ិ
ិ
ិ អតត
ី យុទ�
នង
ិ យុវនីតស
ិ ម្បទ េដយយកចិត�ទុកដក់ចំេពះជន មនុស្សចស់ អតីតយុទ� នង
ិ អតត
ី ម្រនីរជក
សុី វល?
ិ

១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០%

៥.៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
េធ�ឲ្យមានសុខលភាព្របជាជនមានស�នភាពកន់រេឡង

េដយមានេសវសកិច�្រគប្រគាន

ស្រមាជួយជនរងេ្រគាះ នជនងយរងេ្រគាះ្រគប់្ មាន្របព័ន�សន�ិសុខសង�មរឹងមាំ និងទូលំទ
ស្រប់ធនារ៉ប់រងចំេពះហនិភ័យស
៣២.

េតអ�កេពញចត
ិ �ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយព្រងឹងស�នភាព និងតួនាទី�ស�ីកុ �ងសង�ម

នង
ិ

េលកស�ួយសីលធម៌ និងតៃម�របស់�ស�ីែខ�រ និងេគាលនេយាបាយឲ្យកុមារទពិត្របាកដនសិទ�ិជាមូ

ដ�នក�ុកំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�េលកកម�ស់សមធម៌េយនឌ័រ ជំរុញភាពអង់អចរបស់�ស�ីក�ុងេសដ�កិ េដយជំរុញករបណ�បណា�លបំព
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បំប៉នជំនាញបេច�កេទស និងផ�ល់កលនុភាពដល់�ស�ីក�ុងព្រងឹងម បេង�នចំណូ ល នង
ិ កសសហ្រគិ
ភា

បេង�នឱកសេរៀនសូ្រតស្រមាប់

និងេក�ង្រស

ពិេសសេនក្រមិតមធ្យមសិក្សោទុតិ

និងឧត�

មសិក្។ ជំរុញករផ្សព�ផ្ស និងអនុវត�យា៉ងហ�ត់ចត់នូវអនុស��អន�រជា ស�ីពីសិទ�កុមា ពិេសសធ
នាឲ្យកុមារបានទទួលពិត្របាកដនូវសិទ�ិជាមូលដ�នទំងបួន
៣៣.

បានករអភិវន៍ សិទិ�បានករករពរសិទ�ិចូលរួមរបស់កុ មា»។

គឺ«សិទ�រិ ស់រនមានជីវ

សិទ�ទទ
ិ ួល

េតអ�កេពញចិត�កបំេពញ/អនុ វត�នេ៍ គានេយាបអភវឌ្ឍន៍យុវជន ខងចំេណះដឹង ចំេណះ
េធ� សុខ
ិ

កសម្ទននង
ិ មានសីលធម៌រស់េនៃថ�ូរក�ុងកំរតណ?
ិ
១. ០-២០%

២. ២១%-៤០%

៣. ៤១%-៦០%

៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០%

េគាលនេយាបាយសេង�បរ
បន�ករេលកកម�ស់ករអប់

និងបណុ � ះបណា�លមុខជំនាញវិជា�ជីវៈ បេង�នករ អ

ករែថទំ នផ�ល់

េសវសុខភាព បករពរសន�ិសុខ សុវត�ិ នង
ិ យុត�ធម៌
ិ ស្រមាប់យុវជន ព្រងលនាស�័្ចត
ិ �របស់យុវជន

ចូលរួមកុ ងសកម�ភាពកសងយុត�ិធក�
�
ិ
ុ ងសង�ម និងចលនាកយរិទ�េនតមសសិក្ អនុវទ្យោល័
និង វទ្យោល័យ
ិ
 និងចលនាយុវជនកកបាទ

ករផ�ល់ពិន�ុជារួមេលបំេពញ/អនុវត�នេ៍ គានេយបាយរបស់រជរដ�ភិបាលនីតិ៥ៃនរដ�សភា ស្រមាប់ឆា2
៣៤.

េតអ�កេពញចត
ិ �កបំេពញ/អនុ វត�នេ៍ គានេយាបាយរបស់រជរដ�ភិបាលនីត៥ ក�ុងកំរតណ?
ិ

១. ០-២០%

២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០% ៥. ៨១%-១០០%
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តរេ្របៀបេធៀបលទ�ផលជាមធៃនករផ�លិនុេលកទ១
�

១. បនា�យមានជ
២. កំពង់ឆា�ំ
៣. កំពង់សឺ �
៤. កំពង់ធំ
៥. កណា�
៦. ភ�េំ ពញ
៧. ្រពះសីហន

និងស

៨. ្រពះវិហ

សន�ិស៩. ៃ្រពែវ

ករ

១០. រតនគិរ ី
១១. េសៀមរ
១២. ស�យេរៀ
១៣. តែក
១៤. ត្បងឃុ ំ�

ឬេពញចិត�ទំង្រស (%)

0.00

13.25

41.20

38.25

7.35

2016

9.09

47.73

27.27

11.36

4.55

2015

16.45

30.20

16.25

23.40

13.75

2016

11.58

21.79

20.81

23.93

21.90

2015

10.00

25.00

38.30

23.35

3.35

2016

9.73

33.81

48.52

7.94

0.00

2015

0.00

24.00

52.00

12.00

12.00

2016

28.20

49.20

17.40

3.48

1.72

2015

2.10

16.70

37.50

27.10

16.65

2016

21.49

53.70

23.62

1.19

0.00

2015

55.02

24.92

13.72

4.42

1.90

2016

44.90

38.90

12.65

3.14

0.41

2015

24.40

43.45

26.40

5.70

0.00

2016

36.93

43.30

11.32

2.81

5.63

2015

40.90

31.80

18.20

4.50

4.50

2016

55.68

25.00

14.77

3.41

1.14

2015

14.84

14.83

39.72

18.15

12.46

2016

14.84

14.83

39.72

18.15

12.46

2015

11.50

44.20

22.90

9.90

11.50

2016

28.04

35.91

14.80

12.52

8.74

2015

8.20

18.55

28.15

28.45

16.60

2016

6.72

22.30

28.25

33.99

8.75

2015

6.90

25.75

39.95

25.50

1.90

2016

9.48

31.79

26.21

28.26

4.27

2015

3.80

44.25

38.50

11.55

1.90

2016

10.73

35.46

35.37

13.04

5.39

2015

50.95

38.05

7.85

1.55

1.60

2016

17.80

40.92

26.55

11.05

3.68

4.េពញចត
ិ �េ្រច (%)

2015

ឆា�

3.េពញចិត�មធ្យ

2.េពញចត
ិ �ខ�ះ (%)

រជធានី/េខ

ឬេពញចិត�តិចតួច (%)

វស័
ិ យ

5.េពញចិត�េស�រែតទំង្រស

និងឆា �២០១៦ ៃនេខត�/រជធានីនីមួ

និងទី២

របសរ
់ ជរដភិបាលឆ ា២០១៥

ឬេពញចិត�ពក់កណា (%)

ចំេពះករអនុវត�/បំេពញេគាលនេយា

1.មន
ិ េពញចិត�ទល់ែតេស

•
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២. កំពង់ឆា�ំ
៣. កំពង់សឺ �

និង្រ

៤. កំពង់ធំ
៥. កណា�

ករព ៦. ភ�េំ ពញ
ក
ជ្

៧. ្រពះសីហន
៨. ្រពះវិហ

និងវស
ិ
ក ៩. ៃ្រពែវ
ជ្ និ
វម
ិ

១០. រតនគិរ ី
១១. េសៀមរ
១២. ស�យេរៀ

ករព

១៣. តែក
១៤. ត្បងឃុ ំ�

ឬេពញចិត�ទំង្រស (%)

5.េពញចត
ិ �េស�រែតទំង្រស

ឬេពញចត
ិ �ពក់កណា (%)

1.45

14.70

44.10

30.90

8.85

2016

5.76

37.30

41.93

9.23

5.78

2015

6.95

42.10

25.40

25.55

0.00

2016

16.08

23.60

21.38

22.37

16.57

2015

11.65

46.70

16.65

23.35

1.65

2016

12.53

38.08

43.61

5.78

0.00

2015

0.00

22.00

52.00

20.00

6.00

2016

20.28

45.87

23.10

6.07

4.68

2015

0.00

25.00

45.80

25.00

4.15

2016

34.93

30.86

26.09

7.50

0.63

2015

57.85

22.91

11.94

3.64

3.66

2016

49.21

34.86

12.61

3.16

0.16

2015

24.50

35.65

30.25

9.55

0.00

2016

27.40

48.08

15.87

8.65

0.00

2015

36.35

50.00

4.50

4.50

4.50

2016

60.23

22.16

11.36

5.68

0.57

2015

2.10

14.60

27.10

33.35

22.90

2016

14.95

13.49

36.39

19.24

15.93

2015

11.45

45.85

21.40

11.40

9.90

2016

22.27

37.24

20.93

11.21

8.35

2015

2.15

28.45

34.45

28.65

6.25

2016

8.04

24.62

32.02

23.80

11.53

2015

3.45

34.35

43.55

18.60

0.00

2016

18.06

32.85

28.19

16.38

4.51

2015

3.80

50.00

38.50

5.75

1.90

2016

14.13

24.46

47.83

11.41

2.17

2015

57.20

39.65

3.15

0.00

0.00

2016

12.53

34.23

33.42

16.09

3.74

4.េពញចិត�េ្រច (%)

2015

ឆា�

3.េពញចិត�មធ្យ

2.េពញចិត�ខ�ះ (%)

១. បនា�យមានជ

ឬេពញចិត�តិចតួច (%)

រជធានី/េខ

1.មន
ិ េពញចិត�ទល់ែតេស

វស័
ិ យ
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១. បនា�យមានជ
២. កំពង់ឆា�ំ
៣. កំពង់សឺ �
៤. កំពង់ធំ
៥. កណា�
៦. ភ�េំ ពញ
៧. ្រពះសីហន
៨. ្រពះវិហ

ករអ

៩. ៃ្រពែវ
១០. រតនគិរ ី
១១. េសៀមរ
១២. ស�យេរៀ
១៣. តែក
១៤. ត្បងឃុ ំ�

ឬេពញចត
ិ �ទំង្រស (%)

5.េពញចិត�េស�រែតទំង្រស

4.េពញចិត�េ្រច (%)

ឬេពញចិត�ពក់កណា (%)

3.េពញចិត�មធ្យ

2.េពញចត
ិ �ខ�ះ (%)

ឆា�

ឬេពញចត
ិ �តច
ិ តួច (%)

រជធានី/េខ

1.មន
ិ េពញចត
ិ �ទល់ែតេស

វស័
ិ យ

2015

0.00

8.80

58.80

32.35

0.00

2016

5.49

34.95

40.69

13.18

5.69

2015

7.00

39.70

30.10

23.15

0.00

2016

8.43

27.91

24.62

21.64

17.40

2015

16.65

48.30

25.00

8.35

1.65

2016

17.19

39.88

35.95

6.53

0.45

2015

0.00

24.00

56.00

12.00

8.00

2016

18.18

41.37

26.98

10.04

3.44

2015

2.10

27.10

41.70

29.15

0.00

2016

17.13

38.98

37.24

5.73

0.92

2015

44.91

30.45

14.17

5.31

5.14

2016

41.17

34.00

18.44

5.48

0.91

2015

16.95

41.35

36.05

3.75

1.90

2016

24.71

43.87

20.98

9.83

0.61

2015

29.55

52.30

13.60

0.00

4.50

2016

56.68

26.98

11.83

4.28

0.24

2015

0.00

12.50

27.10

39.60

20.85

2016

5.56

14.76

36.94

26.32

16.43

2015

9.90

45.80

26.25

13.10

4.95

2016

14.83

37.03

32.95

10.60

4.60

2015

0.00

32.80

34.70

32.50

0.00

2016

3.24

22.47

34.50

28.85

10.94

2015

1.70

42.05

43.40

12.85

0.00

2016

11.23

34.56

29.35

20.40

4.45

2015

1.90

59.65

25.00

13.45

0.00

2016

7.54

30.44

39.17

18.60

4.25

2015

61.95

34.80

3.25

0.00

0.00

2016

10.40

35.06

33.10

17.75

3.69
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១. បនា�យមានជ
២. កំពង់ឆា�ំ
៣. កំពង់សឺ �
៤. កំពង់ធំ

និងស

៥. កណា�

វប្បធ៦. ភ�េំ ពញ
ករ ៧. ្រពះសីហន
៨. ្រពះវិហ

សុ ខ

៩. ៃ្រពែវ

ស
វ ិ ័ យអ១០. រតនគិរ ី
១១. េសៀមរ

ករអ

១២. ស�យេរៀ
១៣. តែក

១៤. ត្បងឃុ ំ�

ឬេពញចត
ិ �ទំង្រស (%)

5.េពញចិត�េស�រែតទំង្រស

4.េពញចិត�េ្រច (%)

ឬេពញចិត�ពក់កណា (%)

3.េពញចិត�មធ្យ

2.េពញចត
ិ �ខ�ះ (%)

ឆា�

ឬេពញចត
ិ �តច
ិ តួច (%)

រជធានី/េខ

1.មន
ិ េពញចត
ិ �ទល់ែតេស

វស័
ិ យ

2015

0.00

7.35

50.00

32.35

10.30

2016

5.97

34.54

40.97

14.65

3.87

2015

9.50

28.60

28.60

30.95

2.40

2016

8.20

26.37

27.65

22.45

15.32

2015

15.00

48.35

23.30

11.65

1.65

2016

17.82

38.74

36.26

5.06

2.12

2015

0.00

18.00

58.00

20.00

4.00

2016

19.95

39.25

34.55

3.78

2.47

2015

0.00

16.65

45.85

37.50

0.00

2016

11.27

33.09

44.92

8.52

2.20

2015

44.84

29.68

14.48

4.73

6.31

2016

31.03

38.32

22.68

6.63

1.34

2015

15.75

37.40

33.30

9.70

3.85

2016

22.12

40.63

23.56

12.26

1.44

2015

20.55

69.7

4.75

0.00

5.05

2016

55.57

26.64

13.90

3.60

0.30

2015

0.00

12.85

19.10

40.30

27.70

2016

5.32

15.03

29.64

31.67

18.33

2015

9.85

45.75

23.05

13.10

8.25

2016

11.36

37.06

32.68

12.99

5.89

2015

2.15

28.15

38.80

28.95

1.90

2016

3.26

21.29

33.75

31.61

10.08

2015

5.15

32.80

33.05

28.95

0.00

2016

9.09

32.28

34.36

19.10

5.18

2015

3.85

40.40

42.30

9.60

3.85

2016

12.81

25.25

39.28

17.72

4.94

2015

55.60

34.90

8.00

1.55

0.00

6.17

31.92

31.90

23.16

6.86

2016
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២. កំពង់ឆា�ំ
៣. កំពង់សឺ �
៤. កំពង់ធំ
៥. កណា�

វស
ិ ័យ
៤

៦. ភ�េំ ពញ
៧. ្រពះសីហន
៨. ្រពះវិហ

េគា

៩. ៃ្រពែវ
១០. រតនគិរ ី
១១. េសៀមរ
១២. ស�យេរៀ
១៣. តែក
១៤. ត្បងឃុ ំ�

ឬេពញចត
ិ �ទំង្រស (%)

5.េពញចិត�េស�រែតទំង្រស

ឬេពញចិត�ពក់កណា (%)

0.36

11.03

48.53

33.46

6.63

2016

6.58

38.63

37.72

12.11

4.97

2015

9.98

35.15

25.09

25.76

4.04

2016

11.07

24.92

23.61

22.60

17.80

2015

13.33

42.09

25.81

16.68

2.08

2016

14.32

37.63

41.08

6.33

0.64

2015

0.00

22.00

54.50

16.00

7.50

2016

21.65

43.92

25.51

5.84

3.08

2015

1.05

21.36

42.71

29.69

5.20

2016

21.21

39.15

32.97

5.73

0.94

2015

50.66

26.99

13.58

4.52

4.25

2016

41.58

36.52

16.60

4.60

0.71

2015

20.40

39.46

31.50

7.18

1.44

2016

27.79

43.97

17.93

8.39

1.92

2015

31.84

50.95

10.26

2.25

4.64

2016

57.04

25.19

12.97

4.24

0.56

2015

1.05

13.11

23.54

37.69

24.63

2016

10.17

14.53

35.67

23.84

15.79

2015

10.68

45.40

23.40

11.88

8.65

2016

19.12

36.81

25.34

11.83

6.90

2015

3.13

26.99

34.03

29.64

6.19

2016

5.32

22.67

32.13

29.56

10.32

2015

4.30

33.74

39.99

21.48

0.48

2016

11.96

32.87

29.53

21.04

4.60

2015

3.34

48.58

36.08

10.09

1.91

2016

11.30

28.90

40.41

15.19

4.19

2015

56.43

36.85

5.56

0.78

0.40

2016

11.72

35.53

31.24

17.01

4.49

4.េពញចិត�េ្រច (%)

2015

ឆា�

3.េពញចិត�មធ្យ

2.េពញចត
ិ �ខ�ះ (%)

១. បនា�យមានជ

ឬេពញចត
ិ �តច
ិ តួច (%)

រជធានី/េខ

1.មន
ិ េពញចត
ិ �ទល់ែតេស

វស័
ិ យ

82

•

រ ូបភាពសកម�ភាពេវទិកមា�ស់

សកម�ភាព៖វគ�ិកំពុងបង�ញចំណាប់អរម�ណ៍ និងព័ត៌មានអំពីករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយរបស់រ

83

សកម�ភាព៖អ�កចូលរួមកំពុងបង�ញចំណាប់អរម�ណ៍ និងព័ត៌មានអំពីករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយរបស់រ

84

សកម�ភាព៖ អ�កចូលរួមកំពុងបង�ញចំណាប់អរម�ណ៍ និងព័ត៌មានអំពីករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយរបស់

85

សកម�ភាព៖ អ�កចូលរួមកំពុផ�ល់ពិន�ុ និងករបងអំពីលទ�ផលៃនករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយរបស់រជរដ
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•

តរងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់្រនិងរដ�េលខធិករដ�នៃនរជរដ�ភិបាលនី៥ (ឆា �ំទ៣)

ល.រ

ស�ប័

រដ�ម�ន�ី និង ព័ត៌មានផា�ល់ខ�

ទំនាក់ទំន

អសយដ

១

ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�

ឯ. សុ ខ អ

ទូរស័ព�៖ +៨៥៥ - (០)២៣- ២១២ -៤៩០

អសយដ� #41 មហវិថី សហព័ន�រុស្សុី រជធ

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

អុីែម៉ល៖ info@presscm.gov.kh ,

ទូរស័ព�/ទូរសរ(៨៥៥)២៣ ៨៨០ ៦២៨

២

្រកសួងមហៃ

pressocm@gmail.com

ឯ. ស េខង

ទូរស័ព� / ទូរសរ (៨៥៥)២៣ ៧២១៩០៥,

កំរតវប្បធម
៌៖
ិ

(៨៥៥)២៣ ៧២៦០៥២/៧២១១៩០

ស��ប័្រតែផ�កវិទ្យោស�ស�ន

E-Mail: moi@interior.gov.kh

ភ�េំ ពញ
េគហទំពរ័ ៖ www.pressocm.gov.kh

អសយដ� #២៧៥
មហវិថី្រពះនេរត�ម,រជធានីភ
េគហទំពរ័ ៖ http://www.interior.gov.kh/

ទូរស័ព�៖(៨៥៥)១២ ៨៥៨ ៨៥៨
៣

្រកសួងករពរ

ឯ. េទៀ បាញ

ទូរស័ព� / ទូរសរ៖+៨៥៥(២៣) ៨៨៣ ២៧៤

កំរតវប្បធម
៌៖គា�នព័ត៌
ិ

អុីែម៉ល: generalsec@mod.gov.kh

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម
៤

្រកសួងករបរេ

ឯ. ្របាក់ សុខ
កំរតវប្បធម
៌៖ ស��
ិ

ប័្រតៃនមជ្ឈមណ�លសិក្សោ ករទូត ន
ងយុទ�ស�ស�
ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ៤៤១
/ ២១៦ ១២២
ទូរសរ៖  (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ១៤៤
/ ២១៦ ១៤១

អសយដ�ន៖  សង�ត់មិត�, ខណ� ៧មករ,
រជធានី ភ�ំេ
េគហទំពរ័ ៖ http://www.mod.gov.kh
អសយដ� អគារេល០៣ វថ
ិ ី សេម�ចហ៊ុនែសន

រជធានី ភ�ំេ

េគហទំពរ័ ៖ www.mfaic.gov.kh
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អុីែម៉ល៖ mfaic@mfa.gov.kh

៥

៦

្រកសួងេសដ�កិច

ឯ. អូន ព័ន�មុនរ�ី ត�័

ទូរស័ព�៖ +(៨៥៥) ២៣ - ៧២៤ ៦៦៤

និង ហិរ�� វត�ុ

កំរតវប្បធម
៌៖ បណ�ិតទស្សន ៈវិជា�
ិ

ទូរសរ៖គា�ពត
័ ៌ មា

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

អុីែម៉ល៖ admin@mef.gov.kh

ឯ. េវន សខុ

ទូរស័ព�៖ (855) 23 726 128 / 23 726 129

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

ទូរសរ(855) 23 217 320

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

អុីែម៉ល៖ info@maff.gov.kh

ឯ. . អ៊ុក រ៉ប៊ុ

ទូរស័ព�េលខៈ គា�ព័ត៌ មា

កំរតវប្បធម
៌៖គា�នព័ត៌
ិ

ទូរសេលខៈគា�ពត
័ ៌ មា

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

អុីែម៉ល៖ គា�នព័ត៌ម

្រកសួងកសិកម� រុក�្របម
នង
ិ េនស

៧

្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជន

វត�ភ�ខ
ំ ណ� ដូនេពញ រជធានី ភ�ំេ

7TU

7TU

អសយដ� អគារេលខ៦០ ផ�ូវេលខ ៩២ សង�ត់

េគហទំពរ័ ៖ www.mef.gov.kh
7TU

U7T

U7T

អស័យដ�នេលខ 200 មហវិថី្រពះនេរត
សង�ត់ទេន�បាសខណ�ចំករម ភ�េំ ពញ

U7T

េគហទំពរ័ ៖ http://www.maff.gov.kh/
7TU

អសយដ�នៈ ផ�េលខ ១៦៩)េឆកូឆ�ូវ៉គ (កច្រជ�ង ផ�ូវ
សហព័ន�រុស្សុ,រធានភ�េំ ពញ,
្រពះរជាណាច្រកក
េគហទំពរ័ ៖ www.mrd.gov.kh
7TU

៨

្រកសួងពណិជ�ក

ឯ. បា៉ន សូរស័ក�

ទូរស័ព�/ ទូរសរ៖(៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ ៤៦៩

កំរតវប្បធម
៌៖គា�នព័ត៌
ិ

អុីែម៉ល៖ គា�នព័ត៌ម

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

U7T

U7T

អសយដ� ឡូតិ៍ េល១៩-៦១,
វថ
,
ិ ី្រកសួងពណិជ�កម)ផ�ូវេលខ១១៣េប (, ភូមទឹកថា
ិ
សង�ត់ទឹកថ , ខណ�ែសនសុ ខ, ភ�េំ ពញ,
្រពះរជាណាច្រក
េគហទំពរ័ ៖ http://www.moc.gov.kh/
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៩

្រកសួងឧស្សោហ

ឯ. ចម ្របសិទ

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

កំរតវប្បធម
៌៖គា�នព័ត៌
ិ

អុីែម៉ល៖ គា�នព័ត៌ម

អសយដ�ន៖ អគារេ៤៥, មហវិថី្រពះនេរ,
ភ�េំ ពញ
េគហទំពរ័ ៖ http://www.mih.gov.kh/

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម
១០

១១

្រកសួងែរ៉និងថាមព

្រកសួងែផនក

ឯ. សុ ៊យ ែសម

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤

កំរតវប្បធម
៌៖គា�នព័ត៌
ិ

ទូរសរ៖(៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

អុីែម៉ល៖ info@mme.gov.kh

ឯ. ឆាយ ថ

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៩០១

កំរតវប្បធម
៌៖គា�នព័ត៌
ិ

អុីែម៉ល៖ គា�នព័ត៌ម

អសយដ�ន៖ អគារេ៧៩-៨៩, វថ
ិ ីបា៉ស� ័រ(៥១)

សង�ត់ផ្សោរ៣ ខណ�ដូនេពញ រជធានីភ�ំេ
េគហទំពរ័ ៖ http://www.mme.gov.kh/

អសយដ�ន៖ អគារេ៣៨៦ មហវិថី ្រពះមុនីវង
រជធានី ភ�ំេ
េគហទំពរ័ ៖ www.mop.gov.kh

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម
១២

្រកសួងអប់រំ យុវជន
និងកីឡ

ឯ. ហង់ ជួនណារ៉ុ

7TU

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១៨៧

កំរតវប្បធម
៌៖ បណ�ិេសដ�កច�អន
�រជាត
ិ
ិ

(៨៥៥)២៣ ២១៧ ២៥៣

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)១២ ៨៤៣ ៨៨៩

(៨៥៥)២៣ ៤២៦ ៩៥១

(៨៥៥)២៣ ២១៧ ២៥០

U7T

អសយដ�ន៖ អគារេ៨០ មហវិថី្រពះនេរត
រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាចជ
េគហទំពរ័ ៖ http://www.moeys.gov.kh/

ទូរសរ៖(៨៥៥) ២៣ ២១៧ ២៥០
/ ២១២ ៥១២
អុីែមល៖ info@moeys.gov.kh
7TU

U7T

crsmeys@camnet.com.kh
7TU

U7T
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១៣

្រកសួងសង�មកិច�
អតត
ី យុទ�ជន

និងយុវនីតិសម្ប

១៤

្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរូបន

យកម� នង
ិ សំ ណង់

ឯ. វង សូ ត

ទូរស័ព�/ទូរសរ៖គា�នព័ត៌ម

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

អុីែមល៖ គា�នព័ត៌ម

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម
ឯ. ជា សុផា

ទូរស័ព�/ទូរសរ៖គា�នព័ត៌ម

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

អុីែមល៖ គា�នព័ត៌ម

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម
១៥

្រកសួងបរិស

ឯ. សយ សំអ
កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

្រកសួងធនធានទឹ
និងឧតុនិយម

(+855) 23 220 369

្រកសួងព័ត៌ម

េគហទំពរ័ ៖ http://www.mosvy.gov.kh
អស័យដ�ន៖ អគារេ៧៨៨ មហវិថី្រពះមុនីវង
រជធានីភ�ំេ
េគហទំពរ័ ៖http://www.mlmupc.gov.kh
អស័យដ�នអគារមរតកេតេជា ដីឡូេ៥០៣
ផ�ូវេកស៊ូអមមាត់ទេន�បាសក់ សង�ត់ទេន�
ខណ�ចំករមន ភ�ំេព

អុីែមល៖ info@moe.gov.kh

េគហទំពរ័ ៖ http://www.moe.gov.kh

ឯ. លឹម គានេ

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៦៧០

អសយដ�នផ�ូវ្រពះមុនីវង្ស សង�ត់ផ្សោរដលុម

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

អុីែមល៖ គា�នព័ត៌ម

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម
១៧

សង�ត់បឹង្រតែបក ខណ�ចំករមក រជធានីភ

ទូរសរ:023 212 540

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

១៦

ទូរស័ព�៖(+855) 23 213 908

អសយដ�ន៖ អគារេ៧៨៨ មហវិថី្រពះមុនីវង

ឯ. េខៀវ កញារី

ទូរស័ព�៖(+៨៥៥) ២៣ ៧២ ៤១ ៥៩

កំរតវប្បធម
៌៖សលជាតិែផ�ករដ�
ិ

អុីែម៉ល៖info@information.gov.kh

នង
ិ ករទូ

ខណ�ចំករមន រជធានីភ�ំេ
េគហទំពរ័ ៖ http://www.mowram.gov.kh
អសយដ� #62 មហវិថី ្រពះមុនីវង្ស រជ
ភ�េំ ពញ
េគហទំពរ័ ៖ http://www.information.gov.kh/

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)២៣ ៤៣០ ៧០០
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១៨

្រកសួងយុត�ិធម

ឯ. អង� វង្ស វឌ្

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

អុីែម៉ល៖ គា�នព័ត៌ម

អសយដ�ន៖ អគារេ២៤០ មហវិថីសុធារ
រជធានីភ�ំេ
េគហទំពរ័ : មនមានព័ត៌មា
ិ

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

១៩

្រកសួងទំនាក់ទំនងជួយ រដ
ភា និង្រពឹទ�សភា ន
អធិករកិច

២០

្រកសួងៃ្របសណីយ
និងទូរគមនាគមន

ជ.ំ ែម៉ន សំ អន

ទូរស័ព�េលខ ) :855( 23 221 417

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

)855(23 213 571
0T

0T

0T

អុីែមល : info@monasri.gov.kh
0

T

0T7U

កំរតវប្បធម
៌៖ បណ�ិត វិស�ករ
ិ

(៨៥៥)២៣ ៤២៨ ២៤៦
អុីែម៉ល :info@mptc.gov.kh

ឯ. ម៉ម ប៊ុនេហង

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)២៣ ៧២ ២៨ ៧៣

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

ទូរសរ៖(៨៥៥)២៣ ៤២៦ ៨៤១

្រកសួងសធារណករ

ឯ. សុ ៊ន ចន់ថុ

0

T

0T7U

U7T

អសយដ: ផ�ូវែកងេលខ ១៣ នង
ិ ១០២
សង�ត់វត�ភ�ំ ខណ�ដូនេពញ រជធានីភ�ំ
េគហទំពរ័ : www.mptc.gov.kh

អសយដ�ន៖ អគារេ១៥១-១៥៣
មហវិថីកម�ុជាេ្រកម រជធានី
េគហទំពរ័ : មនមានព័ត៌មាន (មិនដំេណ
រក
ិ

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម
២២

េគហទំពរ័ : www.monasri.gov.kh

U7T

ទូរស័ព� :(៨៥៥) ២៣ ៧២៤ ៨០៩

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

្រកសួងសុខភិ

0T

ឯ. ្រតំ អុីវត

េនសកលវិទ្យោល័យៃន្របេទ

២១

សង�ត់ទេន�បាសក់ ខណ�ចំករមន រជធានីភ

ទូរសរេលខ) :855(23 221 416

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

អស័យដ�ន៖ អគារេ១២៦ ផ�ូវេលខ ៣

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៧ ៨៤៥

អសយដ�ន៖ មហវិថី្រពះនេរត�មែក១០៦
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ដឹកជ��ូន

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

អុីែម៉ល៖ info@mpwt.gov.kh

េគហទំពរ័ ៖ http://www.mpwt.gov.kh

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម
២៣

្រកសួងវប្បធម
និងវច
ិ ិ្រតសិល្

ជ.ំ េភឿង សកុណ

ទូរស័ព�៖ +(៨៥៥(២៣ ២១៨ ១៤៨

កំរតវប្បធម
៌ បណ�ិ តវទ្យោស�ស�អ
ិ
ិ

អុីែម៉ល៖ គា�នព័ត៌ម

(អតិសុខុម) ។ សកលវិទ្យោលBourgogne

រជធានីភ�ំេ

អស័យដ�ន៖ មហវិថី្រពះនេរត�២២៧
សង�ត់ទេន�បាសក់ ខណ�ចំករមន រជធានី
េគហទំពរ័ ៖ http://www.mcfa.gov.kh/

្របេទសបារ

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

sackonap@gmail.com
ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម
២៤

្រកសួងេទសចរណ

ឯ. េថាង ខុ

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨ ៤៩ ៧៤

មករ រជធភ�េំ ពញ

កំរតវប្បធម
៌៖ បណិ�ត្រគប់្រគងេទសចរ
ិ

(ែផនេអកូ េទសចរណ៍) ពីសកលវិទ្យោល

េសដ�កច�ជាតិទី្រក�ងហណ
ិ

អុីែម៉ល៖thongkhon@mot.gov.kh

អសយដ� ឡូតិ៍េល3A សង�តវលវង់ ខណ7
0

អុីែម៉ល៖ info@tourismcambodia.org

េគហទំពរ័ ៖ www.mot.gov.kh
7

www.tourismcambodia.org

thongkhon@gmail.com
ទូរស័ព�៖(855)23 885 018
(855)12 808 254
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២៥

្រកសួងធម�ករ និងស

ឯ. មន
ិ ឃន
ិ

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

អុីែម៉ល៖ គា�នព័ត៌ម

អសយដ�ន៖ វិថី្រពះសុ ីសុវត�ិ ជ័យជំនះ ដូនេ
រជធានីភ�ំេ
េគហទំពរ័ ៖ មនមានព័ត៌មាន(មិនដំេណ
រក
ិ

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

២៦

្រកសួងកិច�ករ ន

ជ.ំ អុង
ឹ កនា�ផា
កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

11

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

11

អសយដ�ន៖ ផ�ូវ្រទ�ងមាន់ រជធានី

អុីែម៉ល៖ គា�នព័ត៌ម

េគហទំពរ័ ៖ មនមានព័ត៌មាន(មិនដំេណ
រក
ិ

ឯ. អុត
ិ សំ េហង

ទូរស័ព�ៈ ០២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៥

អសយដ�ន៖ អគារេ៣ មហវិថីសហព័ន�រុសស្

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

ទូរសរៈ០២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៦

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

អុីេម៉លៈ គា�នព័ត៌ម

ឯ. េព្រជ ប៊ុនធិ

ទូរស័ព�/ទូរសរ ៖+៨៥៥-២៣-៨៦៦៥០១/

11

11

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម
២៧

្រកសួងករង
នង
ិ
ិ បណុ � ះបណ�លវជា�ជីវ

២៨

្រកសួងមុខងរសធ

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ
ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម

២៩

រដ�េលខធិករដ�នអ
រសុីវល
ិ

សង�ត់ទឹកល�ក់ ខណ�ទួលេគាក រជធានីភ�
េគហទំពរ័ ៖ http://www.mlvt.gov.kh/

៨៦៦ ៥០៥
អុីែម៉ល៖ admin@mcs.gov.kh

អសយដ�ន៖ផ�ូវវត�អង�តមុិញភូមិេគាកចំ
សង�ត់េចមេច ខ័ណ�េពធិ៍ែ
រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្
េគហទំពរ័ ៖ http://www.mcs.gov.kh

ឯ. េម៉ ហវណា

ទូរស័ព�/ទូរសរ៖(៨៥៥)២៣ ២១១ ០១៩

អសយដ�ន៖ អ៦២ ផ�ូវនេរត�ម រជធានីភ�ំ

កំរតវប្បធម
៌៖ គា�នព័ត៌
ិ

អុីែម៉ល៖ sengvany@camnet.com.kh

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

ទូរស័ព�៖ គា�នព័ត៌ម
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•

អត�បទសរព័ត៌មានចុះផ្សោយអំពីរបាយ
ពលរដ�ខ�ះមន
� ងកអនុវត�េគានេយាបរបស់រដ ភបា
ក�ុងឆា�២០១៦
ិ សូវេពញចត
ិ នឹ
ិ

េដ េសឿង ភារ08/01/201708/01/2017

http://km.rfi.fr/cambodia/some-cambadian-are-not-satisfied-with-the-implementation-ofgovernment-policies-08-01-2017

េវទក
ិ ស�ីពក
ី ផ�ល់ពន�
ិ ុ េលកបំេពញេគានេយាបរបស់រដ�ភិបាលនិ◌ីកទី៥ ឆា�ំទ៣RFI
្រក�នស
� ម
់ តម
ួ
បាបង�ភា
ិ ្សិត នង
ិ សធាជន្របម៥០នាកេនៃថ�េនះ តរយៈកសង
ិ យ
មន
ិ សូវេពញចត
ិ េ� ទនឹងកអនុវត�េគានេយាបរបស់រដ�ភិបកម�ុជក�ុងឆា�២០១៦េនះ។
កស�ង់មតិ

ែដលេរៀបចំេដអង�កខុមែ�ហល
� េន្រពឹេនះ

តរយៈ

ក៏បាឲ្ដឹងេទៀតថេគានេយាប

សំ ខនៗមួយចំនួន ែដលពលរដ�មន
ួ មាដូចជា េគានេយាបកសិកម� កេដ្រស
ិ េពញចិតរ� ម
ប��ដីធ�ី និង្របព័នយុត�ិធម៌ជេដម។

តរយៈកសង
� ម
់ តប
ិ ឋម ែដលេធ�េឡងេន្រពឹៃថ�ទី០៨ ែខមករេនះ បាបង�ថក�ុងចំេណាអ�ក
ចូលរួម្របម៤៥នាក់ែដលមាក្រមិចំេណះដឹងេផ្សៗគា មាែត ២៤,៤ភារយ មន
� ល
ិ េពញចត
ិ ទ

ែតេសះ ចំេពកអនុវត�េគានេយាបរបស់ររដ�ភិបនីតក
ិ ទី៥ ឆា�២០១៦ ចំែណក៥៧,៨
ភាគរយ េទៀេពញចិតខ
� �ះ និង១៧,៨ភារយេពញចិតមធ្យ
�
។
េគានេយាបសំ ខនៗ

ែដលខុមែ�ហល
� េលកយកមកេធ�កសង
� ម
់ តរិ ម
ួ មា

ករព្រងរដ�បា
94

សធារណៈ វិមជ្ឈករសហមជ្ឈករ ព្រងឹែផ�កច្បោប់ ្របពយុតធម៌
ក្របឆាអំេពព
ិ�
 ុករលួ យ ក

ករពរជាតិ សន�ិសុខ សណា�បធា�បសធណៈ កអភវឌ្
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