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Vision :  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
  

 
 

 

ភ�េំពញ, ៃថ�ទ២ី០  ែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០១៨ 

េសចក�ី្របកសព័ត៌មាន 

ស�ពីី 
ករឃា� េំមល និងករផ�លព់ិន�ុេលលទ�ផលៃនករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ 

របសរ់ជរដ� ភិបាលនីតិកលទី៥ ឆា� ទំី៤ 
 

ឆា� ទំី៤ៃននតីិកលទ៥ី រជរដ� ភបិាលែដលដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានសេ្រមចេពញេលញនូវករ

បំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយចំនួន០៦ៃន១៦ ចំណុចៃនេគាលនេយាបាយែដលមានសូចនាករច្បោស់លស់ រមួមាន

ដូចជា៖ កំេណ នេសដ�កិច�៧%ក�ុងមយួឆា�  ំករកតប់ន�យភាព្រកី្រកក�ុងអ្រត០១%ក�ុងមយួឆា�  ំករប�្ឈបក់រផ�ល់សម្បទ

នដីេសដ�កិច� ករកសងេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីលំេនដ� ន ករេរៀបចំេគាលនេយាបាយដឹកជ��ូ នទី្រក�ង នងិករបេង�
តេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ និងករងរ។ 

ចំែណកឯេគាលនេយាបាយចំនួន០៦ រជរដ� ភបិាលអនុវត� ឬ/និងសេ្រមចបានខ�ះ។ េគាលនេយាបាយទងំេនាះ

មានដូចជា ករនាអំង�រេចញឲ្យបាន០១លនេតន កររក្សោៃផ�េនសទទឹកសប ករចុះប�� ីដធី�ី ្របជាពលរដ�ទទលួេសវ

ទឹកស� ត ករព្រងីកករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនីពីបណា� ញជាតិឲ្យដល់ភូម ិ  និងេគាលេដចំននួេទសចរណ៍ពីេ្រក្របេទសឆា� ២ំ០

១៨។  

ប៉ុែន�េគាលនេយាបាយចំននួ០៤ រជរដ� ភបិាលបានអនុវត� ែតមនិអចសេ្រមចបាន ឬបានតិចតួចតមករ

សន្យោរបស់ខ�ួន។ េគាលនេយាបាយទងំេនាះមានដូចជា េគាលនេយាបាយកររក្សោៃផ�ដីែដល្រគបដណ� បេ់ដយៃ្រពេឈ 

ករែកលម�ផ�ូវលំជនបទ៣០០ េទ៤០០គីឡូែម្៉រតក�ុង១ឆា�  ំ ករបន�កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់ នងិករដកឲ់្យ

ដំេណ រកររបប្របាកេ់សធននិវត�នស៍្រមាបក់ម�ករ និេយាជិតក�ុងវស័ិយឯកជន។ ក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះ រជរដ� ភបិាលមនិ 

សេ្រមចបានេគាលនេយាបាយ កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់ែដលធា� បស់េ្រមចបានខ�ះ ក�ុងឆា� ២ំ០១៦។ េយាង

របាយករណ៍ស�ិតិ និងសូចនាករអបរ់សំធារណៈឆា� ២ំ០១៦-២០១៧ ចនំួនអនុវទិ្យោល័យបានថយចុះចំនួន០៦ ែដល

ទំនងអច្រត�វបានែ្របក� យេទជាវទិ្យោល័យ។ ដូេច�ះក�ុងឆា� ២ំ០១៧ រជរដ� ភបិាល មនិអនុវត�េគាលនេយាបាយបន�

កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់េនាះេទ។ 

ករផ�ល់ពិន�ុស្រមាបឆ់ា� ទំ៤ី េលេគាលនេយាបាយែដលមនិមានសូចនាករច្បោស់លស់ មាន្របជាពលរដ�ចំននួ

២១៤នាក ់ (៣៨%ជា�ស�ី) ៃន១០េខត�/រជធានី បានចូលរមួផ�ល់ពិន�ុ ក�ុងេនាះ្របមាណ១៧%េពញចិត� ្របមាណ៦0%

េពញចិត�ខ�ះ និង្របមាណ២២%មនិេពញចតិ�នឹងលទ�ផលករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយទងំេនាះ។ គួរឲ្យកត់

សមា� ល់ផងែដរថា ក�ុងរយៈេពលបីឆា� ចុំងេ្រកយៃនករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល ្របជាពលរដ�ែដល

បានផ�ល់ពិន�ុមាន្របមាណ៦០% េពលចិត�ខ�ះ (ឆា� ២ំ០១៥ ២០១៦ នងិឆា� ២ំ០១៧)។ លទ�ផលករផ�ល់ពនិ�ុេនះបង� ញថា  
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Vision :  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
 

គណៈកម� ធិករេដម្បកីរេបាះេឆ� តេដយេសរ ីគណៈកម� ធិករេដម្បកីរេបាះេឆ� តេដយេសរ ីគណៈកម� ធិករេដម្បកីរេបាះេឆ� តេដយេសរ ី  និងយុត�ិធម៌និងយុត�ិធម៌និងយុត�ិធម៌   េនកម�ុជាេនកម�ុជាេនកម�ុជា   
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ចំនួន្របជាពលរដ�ែដលបានផ�ល់ពិន�ុេពញចតិ�ខ�ះក�ុងឆា� ២ំ០១៥ េកនដល់្របមាណ៦០% ែដលក�ុងឆា� ២ំ០១៤មាន្រតឹមែត

៣៨% ប៉ុែន�មនិបានេកនេឡងបែន�មេទៀតេនឆា� បំន�បនា� បេ់នាះេឡយ។ ផ�ុយមកវញិ  ចនំួន្របជាពលរដ�ែដលបានផ�ល់  

ពិន�ុេពញចិត�បានធា� កចុ់ះ េហយចំនួន្របជាពលរដ�ែដលបានផ�ល់ពិន�ុមនិេពញចតិ�បានេកនវញិ។  

េបពិនិត្យេមលថវកិជាតិែដលបានេ្រគាងចំណាយឆា� ២ំ០១៧ ចនំួន៥.០៤៦លនដុល� រអេមរកិវញិ រជរដ� ភិ
បាលេ្រគាងចំណាយេលវស័ិយនីមយួៗគ ឺ សង�មកចិ�្របមាណ២៨% េសដ�កិច�្របមាណ២៦% វស័ិយករពរជាតិ សន�ិ
សុខ និងសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈចំនួន្របមាណ១៧% វស័ិយរដ�បាលទូេទចំនួន្របមាណ១០% នងិចំណាយមនិទន់

ែបងែចកមានចនំួន្របមាណ១៧% ៃនថវកិជាតិសរបុ។ េហយករចំណាយេលវស័ិយេសដ�កិច�ធា� កចុ់ះ្របមាណ៣% ៃន 

ថវកិថា� កជ់ាតិ ខណៈែដលករចំណាយេលវស័ិយេផ្សងេទៀត េកនេឡងបន�ចិបន�ួច េបេធៀបនឹងករចំណាយឆា� ២ំ០១៦។  

ស◌ំរបឆ់ា� ទំី៤េនះ ចំនួនសមាជិករជរដ� ភបិាលបានថយចុះ យ៉ាងេហចណាស់ចនំនួ០៣របូ ែដល្រត�វបានប��

ប ់ ឬផា� ស់ប�ូរតួនាទីពីសមាជកិរជរដ� ភបិាល។ ចំែណកឯអនុរដ�េលខធិករេកនេឡងបែន�មេទៀត។ ក�ុងរយៈេពល១១ែខ 

ឆា�  ំ២០១៧ អនុរដ�េលខធកិរចំនួន៣០របូេនតមបណា� ្រកសួងចំននួ១៦ ្រត�វបានែតងតងំថ� ីនិង១០របូ្រត�វប��បត់ួនា

ទី។ ក�ុងរយៈេពលដូចគា� េនះ ទី្របឹក្សោរជរដ� ភបិាលចនំួន០៧របូែដលមានឋនៈេស�នងឹសមាជិករជរដ� ភបិាល ្រត�វបាន

ែតងតងំថ�ី នងិ០៦របូេផ្សងេទៀត្រត�វបានប��បត់ួនាទី។ េដយែឡក ចបត់ងំពីចុងឆា� ២ំ០១៧ រជរដ�◌ាភបិាលែដលដឹក

នា ំេដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា េធ�េសចក�ី្រពងវេិសធនកម�រដ�ធម�នុ��មា្រត១១៨ថ� ី ែដលដករដ�េលខធិករេចញពី  

សមាជិកគណៈរដ�ម�ន�។ី នីតិវធិីែតងតងំរដ�េលខធិករ មនិ្រត�វឲ្យមានករេបាះេឆា� តផ�ល់េសចក�ីទុកចិត�ពីរដ�សភា 

ែដលែតងតងំតមសំេណ ររបស់នាយករដ�ម�ន�ីេទ្រពះមហក្ស្រត។ ករដករដ�េលខធិករពីសមាជិកគណៈរដ�ម�ន�ីនឹងេធ�
ឲ្យមានរបូភាពថា ចំនួនសមាជិកគណៈរដ�ម�ន�ីមានករធា� កចុ់ះ។ រដ�េលខធិករនឹងមនិមានកត�កិច�ទទួលខុស្រត�វចំេពះ 

រដ�សភាផងែដរ។ េបេទះបជីាយ៉ាងេនះក�ី ជាកែ់ស�ងចនំនួរដ�េលខធិករមានចំនួនេ្រចនដែដល ឬអចនឹងេកនេឡង។ 

ករសេង�តេឃញថា ករែតងតងំតួនាទីអនុរដ�េលខធិករនាេពលបច�ុប្បន� េដយសរែតគា� នបទប��ត�ិកណំតព់ីចំននួអនុ

រដ�េលខធិករ ចំនួនអនុរដ�េលខធិករៃនបណា� ្រកសួងនានាមានករេកនេឡងជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ 

 រជរដ� ភបិាលបានេចញអនុ្រកឹត្យចំនួន១.៥៧៩អនុ្រកឹត្យ និង្របកសចំនួន៣៤៤្របកស ក�ុងរយៈេពល១១ែខ   

ដូចគា� េនះែដរ។ ្របមាណ៤%ៃនអនុ្រកតឹ្យទងំេនាះ ស�ីអំពីករេធ�អនុបេយាគ្រទព្យ សម្បត�ិសធារណៈរបស់រដ�េទជា

្រទព្យសម្បត�ិឯកជនរបស់រដ� និងករេផ�រឥណទនថវកិ។ ចំែណកអនុ្រកឹត្យេផ្សងេទៀត អំពីករជូនេមដយ នងិែតងតងំ 

េផ�រភារកិច�ម�ន�ីរជករជាេដម។ 

 រជរដ� ភបិាលៃនរដ�សភានីតកិលទី៥ ែដលដកឹនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បាន និងកពុំងអនុវត�េគាល

នេយាបាយរបស់ខ�ួនែដលមាន០៤វស័ិយធំៗ មានដូចជា៖ ១. ករករពរជាតិសន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ ២. 

ករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ករព្រងឹងែផ�កច្បោប ់ នងិ្របពន័�យុត�ធិម ៌ នងិករ្របឆាងំអំេព
ពុករលួយ ៣. ករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច� នងិ៤. ករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់សុំខភបិាល ករងរ វប្បធម ៌និងសង�មកិច� បានរយៈ

េពល០៤ឆា� មំកេហយ។ ករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយេនះ រជរដ� ភបិាលកប៏ានបន�អនុវត�យុទ�ស�ស�ចតុេកណដណំាក់

ទី៣ កំេណ នករងរ សមធម ៌និង្របសិទ�ភាពេនកម�ុជា។ 
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ស្រមាបព់ត័ម៌ានបែន�មសូមទកទ់ង៖  
១. េលក កន សវង្ស  អ�កស្រមបស្រម�លែផ�កអេង�ត  ០១១ ៨៨ ៤៨ ៤០ 

២.េលក េសៀន ប៊នុរទិ�   ម�ន�ីែផ�កអេង�ត    ០១១ ៥៣ ៥៣ ៥៤ 

  
េបសកកម�៖ េបសកកម�របស់ខុមែ�ហ�ល គឺជយួ បេង�តបរយិាកសគរួជាទីេពញចិត� និងមានពត័ម៌ាន្រគប្់រគាន ់ទី១/េដម្បឱី្យមានដំេណ រករេបាះេឆា� ត

េដយេសរ ីនិងយុត�ធិម ៌តមរយៈករប��ុ ះប��ូ ល តសូ៊មតិ េដម្បទីទលួបាននូវ្រកបខណ័� ច្បោបស់មរម្យ, ករអបរ់េំដម្បផី�ល់ពត័ម៌ានដល់អ�កេបាះេឆា� ត 

អំពីសិទ�ិ និងសកម�ភាពចូលរមួសេង�តករណ៍របស់ពកួេគ ែដលអចររងំនូវភាពមនិ្រប្រកតី ្រពមទងំផ�ល់នូវរបាយករណ៍អេង�តយ៉ាងទូលំទូលយ 

និងឆាបរ់ហ័ស េដម្បអីចឲ្យមានករវយតៃម�េលដំេណ រករ េបាះេឆា� តមយួែដលមនិលំេអៀង និងមនិ្របកនប់ក្សពួក ទី២/ េដម្បឱី្យមានអត�

នយ័ៃនដំណាកក់លេ្រកយេពលេបាះេឆា� ត តមរយៈករអបរ់ ំ និងេវទិកសធារណៈក�ុងេគាលបំណងជំរុញេលកទឹកចិត� ្របជាពលរដ�ឱ្យចូលរមួក�ុង

កិច�ករនេយាបាយ និងករេធ�េសចក�ីសំេរចនានា ករតសូ៊មតិ/ប��ុ ះប��ូ លេដម្បឱី្យមានករែកទ្រមង ់ ដំេណ រករេបាះេឆា� តែដលបេង�ននូវគណ

េនយ្យភាព (ករទទលួខុស្រត�វ) របស់ម�ន�ីជាបេ់ឆា� ត ្រពមទងំផ�ល់នូវរបាយករណ៍អេង�តយ៉ាងទូលំទូលយ និងឆាបរ់ហ័ស េដម្បអីចឱ្យមានករ

វយតៃម�មយួែដលមនិលំេអៀង និង្របកនប់ក្សពួក េទេលករបំេពញកម�វធីិនេយាបាយ និងដំេណ រករអនុវត�ន ៍ករងររបស់ម�ន�ីជាបេ់ឆា� ត។ 



ទីស� ក់ករកណា� ល ៖ ផ�ះេលខ ១៣៨ ផ�ូវ ១២២ សង� ត់ ទឹកល�ក់ ១ ខណ�  ទួលេគាក រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

Central Office :  #138,  Street.  122,  Teuk  Laak  I,  Tuol  Kork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 
P.O. Box 1145, Phone :  (855)  23  884  150  Fax:  (855)  23 885 745   E-mail :  comfrel@online.com.kh  Website: www.comfrel.org 

 

 
 

 

Phnom Penh, 20th February 2018 
 

Press Release 
 

‘Assessment and Voters’ Scorecard on the Third Year Fulfillment of Political 
Platform of the Fifth Mandate of Government’ 

 
During the fourth 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 of 16 
political platform promises with precise indicators. They are:  annual economic growth of 7%, annual 
poverty reduction of 1%, halting of economic land concessions, design a national housing policy, create 
a city transportation policy, and develop a national policy related to jobs and careers.  

Another six 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, and a target 
for the number of foreign tourists by 2018, have only been partly fulfilled and/or implemented by the 
RGC.  

Four political platform promises have been implemented, but when considering their targets, the 
RGC is unlikely to fulfill them. For example, maintenance of existing forest cover, annual 300km to 
400km of rural roads improvement, secondary school construction in all communes and implementation 
of retirement allowance in the private sector. In 2017, the RGC was failed to implement the policy of 
situating secondary schools in all communes although it was partly fulfilled in 2016. The public 
education statistic and indicator for 2016-2017 said that the number of secondary schools decreased by 6 
(it was 1251 in 2016 and it was 1255 in 2017 as six were probably turned into high schools.  Therefore, 
the RGC in 2017 did not carry out the political promise to establish new secondary schools. 

For the fourth year of the fifth mandate of the National Assembly, the voters’ scorecard on the 
fulfillment of political platform promises with imprecise indicators, showed that of 214 participants 
(38% are female) 17% were satisfied, 60% of them were partly satisfied, while 22% were not satisfied. 
It is notable that the percentage of participants who were partly satisfied dramatically increased from 
38% in 2014 to 60% in 2015, but for the last three years, the percentage remains the same (around 60%), 
while the percentage of participants who were satisfied decreased and the percentage of participants, 
who were not satisfied increased. 

Reviewing the 2017 national budget, the RGC planned to spend USD 5,046 million, 17% of 
which was not allocated. The RGC planned to allocate to social affairs about 28%, to the economic 
sector about 26%, to national defence, security and public order about 17%, and to general 
administration around 10%. In 2017, the budget allocation to economic sector, if compared to 2016, 
decreased 3% while the budget allocation to other sectors slightly increased. 

To fulfill and implement its political platforms promises in the fourth year, the RGC has been 
found to decrease its cabinet members but to increase Undersecretaries of state. By November 2017, at 
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 least 03 officials left the cabinet. At the monitoring period, 30 officials have been appointed in 16 

ministries as Undersecretary of State, while only 10 has been found fired. Also, Ten Royal Government 
of Cambodia’s advisor, ranked as members of the cabinet, have been appointed while six have been 
fired. �   

In relation to the RGC’s cabinet, since the end of 2017, RGC ruled by the CPP has proposed a 
constitutional amendment of article 118 (NEW) of the Cambodian Constitution relating to the 
composition of RGC cabinet. The amendment proposes to withdraw Secretary of States from the cabinet 
membership. The withdrawal will result in a planned decrease in cabinet member, but there still remain 
a lot of Secretaries of State and also an important change in procedure for appointing them. A Secretary 
of State would be appointed by Royal degree based only on the Prime Minister’s request, and would no 
longer be subject to a vote of confidence by the National Assembly (NA), and so not accountable to the 
NA. It is also observed because of an absence of any law or regulation limiting the number of Under
secretaries of State, there has been new appointments every year.  

 During the 11-months period the RGC had issued 1,579 sub degrees and 344 announcements. 
Around 4% of sub degrees concerned the transferring of public property to the private property of the 
state and transfer of budget funds.  The remainder concerned the awarding of medals, commendations 
and promotions to  government officials.  
  

The RGC has been implementing, since late 2013, a political platform which is categorized into 
four main sectors:  1. National defence, security and public order; 2 Improvement of public 
administration, decentralization and deconcentration, law and justice, and anti-corruption activities, 3: 
Development of economics; and, 4:  Development of education, health, labor, culture and social affairs. 
In relation to the implementation of political promises, the RGC has also been carrying out the 
Rectangular Strategy Phase 3: Employment growth, equity and efficiency in Cambodia. 
 
For more inquiry, should you contact:  

1. Mr. Korn Savang Monitoring Coordinator   011 88 48 40 
2. Mr. Sean Bunrith Monitoring Officer    011 53 53 54 

 
 

Missions: To help to create an informed and favorable climate 1)- for free and fair elections through lobbying and advocacy for a 
suitable legal framework, education to inform voters of their rights and monitoring activities that both discourage irregularities and provide 
comprehensive monitoring data to enable an objective, non-partisan assessment of the election process, and 2)- for meaningfulness of post 
elections through education and public forums to encourage citizens to participate in politics and decision-making, advocacy/lobby for 
electoral reforms that increase accountability of elected officials and provide comprehensive monitoring data to enable an objective, non-
partisan assessment of the fulfillment of political platform and performance of elected officials. 
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I. ខ�ឹមសរសេង�ប 

 រជរដ� ភបិាលៃនរដ�សភានីតកិលទី៥ ែដលដកឹនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាបាន និងកពុំងអនុវត� 

េគាលនេយាបាយរបស់ខ�ួន ែដលមាន០៤វស័ិយធំៗ មានដូចជា៖ ១. ករករពរជាតសិន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� ប់

សធារណៈ ២. ករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ករព្រងឹងែផ�កច្បោប ់ និង្របពន័�

យុត�ិធម ៌ នងិករ្របឆាងំអំេពពុករលួយ ៣. ករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច� នងិ៤. ករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់សុំខភបិាល 

ករងរ វប្បធម ៌នងិសង�មកចិ� បានរយៈេពល០៤ឆា� មំកេហយ។ ករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយេនះ រជរដ� ភបិា

លកប៏ានបន�អនុវត�យុទ�ស�ស�ចតុេកណដណំាកទ់ី៣ កំេណ នករងរ សមធម ៌និង្របសិទ�ភាពេនកម�ុជា។ 

 ក�ុងេគាលបំណងបេង�នតមា� ភាព និងជំរញុឱ្យរជរដ� ភបិាលមានករទទួលខុស្រត�វខ�ស់ ខុមែ�ហ�លបាន

េធ�ករសេង�ត និងេលកទឹកចិត�ឱ្យមា� ស់េឆា� ត វយតៃម�េលករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល 

តមរយៈករេធ�ករសិក្សោ និងវភិាគេលរបាយករណ៍នានា ពត័ម៌ានទទួលបានពីករសេង�ត និងេវទិកផ�ល់

ឱកសឲ្យ្របជាពលរដ�ផ�ល់ពនិ�ុេលករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយេនាះ។ 

 គិត្រតឹមឆា� ទំ៤ីេនះ ចំននួសមាជិករជរដ� ភបិាលបានមានចំនួន្របមាណ២៥៣របូ ែដលបានថយចុះ

ចំនួន០៣របូ។ អនុរដ�េលខធិករែតងតងំថ�ីចនំួន៣០របូ េនក�ុង្រកសួងចនំួន១៦ ខណៈ១០របូេផ្សងេទៀត្រត�វ

បានប��បត់ួនាទី នងិទី្របឹក្សោរជរដ� ភបិាលមានឋនៈេស�សមាជិករជរដ� ភបិាលែតងតងំថ�ីចនំួន០៧របូ 

េហយ០៦របូេផ្សងេទៀត្រត�វបានប��បត់ួនាទី។ 

 ក�ុងរយៈេពលេនះែដរ រជរដ� ភបិាលកម�ុជាែដលដកឹនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានេចញអនុ

្រកឹត្សចំនួន១.៥១៨ អនុ្រកឹត្យ ែដលភាគេ្រចនៃនអនុ្រកឹត្សទងំេនាះ អំពីករជូនេមដយ និងែតងតងំ េផ�រភារកចិ� 

ម�ន�ីរជករ។ ក�ុងចេំណាមអនុ្រកឹត្សទងំេនាះ េគពិនតិ្យេឃញមានអនុ្រកឹត្យចំនួន០៥ អំពីករេធ�អនុបេយាគ

្រទព្យសម្បត�ិសធារណៈរបស់រដ�េទជា្រទព្យសម្បត�ិឯកជនរបស់រដ� និងអនុ្រកតឹ្យចំននួ៥៦អំពីករេផ�រឥណទន

ថវកិ។ ចំែណកឯ្របកសវញិ ក�ុងរយៈេពលដូចគា� េនះ ្រកសួង និងស� បន័ៃនរជរដ� ភបិាលបានេចញ្របកស

ចំនួន៣៤៤្របកស ែដលភាគេ្រចនេចញេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ នងិ្រកសួងឧស្សោហកម� នងិសិប្ប

កម�។ 

 ស្រមាបឆ់ា� ទំី៤ រជរដ� ភបិាល្រត�វបានសភាអនុមត័ឲ្យេ្រគាង ចំណាយថវកិ្របមាណ៥.០៤៦លនដុល� រ

សហរដ�អេមរកិ េកនេឡង១៦% េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៦។ ករែបងែចកចំណាយ ហកដូ់ចជាមនិសូវខុស

ែប�កពីឆា� មំុនេទ គផឺ�ល់អទភិាពខ�ស់ជាងេគចំេពះករចណំាយេលវស័ិយសង�មកិច�(២៨%) បនា� បម់កគឺវស័ិយ

េសដ�កិច� (២៦%) ខណៈែដលវស័ិយករពរជាតិ សន�ិសុខ សណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ និងវស័ិយរដ�បាលទូេទ 

្រត�វបាន្រត�វបានេកនករចំណាយ្របមាណ១% េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៦។ ខ�ងថ់វកិចំណាយមនិទនែ់បង

ែចកក�ុងថវកិជាតិឆា� ២ំ០១៧បានេកនេឡង្របមាណ១% េស�នឹង១៣០លនដុល� អេមរកិ ែដលខ�ងច់ណំាយ

េនះបានធា� កចុ់ះយ៉ាងខ� ងំក�ុងរយៈេពលពីរឆា� ចុំងេ្រកយ(៤៥% េនឆា� ២ំ០១៤, ១៦% េនឆា� ២ំ០១៥ និង

២០១៦)។  

 ស្រមាបក់របំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយក�ុងឆា� ទំី៤ៃននីតិកលទ៥ី ក�ុងចំេណាមេគាលនេយាបាយ

ែដលមានសូចនាករច្បោស់លស់ចំននួ១៦ចណុំច រជរដ� ភបិាលបានសេ្រមចករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយា
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បាយចំនួន០៦ចំណុច នងិសេ្រមចបានខ�ះចនំួន៦ចណុំច។ ខណៈែដលេគាលនេយាបាយចំននួ០៤ចណុំច

េផ្សងេទៀត រជរដ� ភបិាលបានអនុវត� ែតមនិអចសេ្រមចបានតមករសន្យោរបស់ខ�ួន។ ចំេពះលទ�ផលករ

បំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ មនិមានសូចនាករច្បោស់លស់វញិ ្រត�វបាន្របជាពលរដ�ចំនួន្របមាណ 

១៧% េពញចតិ� ្របមាណ៦០%េពញចតិ�ខ�ះ ប៉ុែន�្របជាពលរដ�្របមាណ២២% មនិេពញចិត�នឹងលទ�ផលៃនករ

បំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយទងំេនាះ។ 

II. េសចក�ីេផ�ម  

 គិត្រតឹមឆា� ២ំ០១៧ រជរដ� ភបិាលែដលដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បាននឹងកពុំងបន�អនុវត�

េគាលនេយាបាយរបស់ខ�ួនមនិតិចជាងរយៈេពល៤ឆា� េំនាះេទស្រមាបន់ីតិកលទ៥ី។ ឆា� ២ំ០១៧ គឺជាឆា� ទំ៤ី    

ៃនករអនុវត�ន/៍បំេពញ និងឃា� េំមល និងវយតៃម�េគាលនេយាបាយទងំបនួវស័ិយរមួមាន៖ វស័ិយករករពរ

ជាតិសន�ិសុខ នងិសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ វស័ិយករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ 

ករព្រងឹងែផ�កច្បោប ់នងិ្របពន័�យុត�ិធម ៌និងករ្របឆាងំអំេពពុករលួយ វស័ិយករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច� នងិវស័ិយករ

អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់សុំខភបិាល ករងរ វប្បធម ៌ និងសង�មកិច�។ ក�ុងឆា� ទំ១ី (ែខក��  ឆា� ២ំ០១៣ ដល់ឆា� ំ

២០១៤) ចំេពះេគាលនេយាបាយមានសូចនាករច្បោស់លស់ចំននួ១៦ចណុំច រជរដ� ភបិាលបានសេ្រមច

េពញេលញនូវករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយចនំនួ០៦ រមួមានដូចជា៖ កំេណ នេសដ�កិច�៧%ក�ុងមយួឆា�  ំ

ករកតប់ន�យភាព្រកី្រកក�ុងអ្រត០១%ក�ុងមយួឆា�  ំ ករប�្ឈបក់រផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច� ករែកលម�ផ�ូវ

ជនបទជាជំហនៗ ករេរៀបចំេគាលនេយាបាយដឹកជ��ូ នទី្រក�ង និងេគាលេដៃនចំននួេទសចរណ៍ពីេ្រក្របេទ

ស។ ចំែណកេគាលនេយាបាយចំនួន០៧ រមួមានកររក្សោៃផ�េនសទទឹកសប ករចុះប�� ីដីធ�ី ករកសងេគាល

នេយាបាយជាតិ ស�ីពីសិទ�ិលំេនស� ន ្របជាពលរដ�ទទលួេសវទឹកស� ត ព្រងីកករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនីពីបណា� ញ

ជាតិឲ្យដល់ភូម ិបន� កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់ និងករេរៀបចំេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ និង

ករងរ្រត�វបានអនុវត� ឬ/នងិសេ្រមចបានខ�ះ។ ឯេគាលនេយាបាយចំនួន០៣ រជរដ� ភបិាលបានអនុវត� ែតមនិ

អចស្រមចបានតមករសន្យោរបស់ខ�ួន។ េគាលនេយាបាយទងំបីេនាះមានដូចជា េគាលនេយាបាយនាេំចញ

អង�រឲ្យបាន១លនេតន េនឆា� ២ំ០១៥   កររក្សោៃផ�ដីែដល្រគបដណ� បេ់ដយៃ្រពេឈ នងិករដកឲ់្យដំេណ រ

កររបប្របាកេ់សធននិវត�នស៍្រមាបក់ម�ករ និេយាជិតក�ុងវស័ិយឯកជន។ 

 ចំែណកក�ុងឆា� ទំី២ (ឆា� ២ំ០១៤ ដល់២០១៥) រជរដ� ភបិាល កប៍ានសេ្រមចករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាល

នេយាបាយចំននួ០៦ចណុំច េគាលនេយាបាយេនាះរមួមាន៖ កំេណ នេសដ�កចិ�៧%ក�ុងមយួឆា�  ំ ករកតប់ន�យ

ភាព្រកីក�ុងអ្រត០១%ក�ុងមយួឆា�  ំ ករប�្ឈបក់រផ�ល់ដសីម្បទនេសដ�កិច� ករេរៀបចំេគាលនេយាបាយដកឹ

ជ��ូ នទី្រក�ង េគាលេដៃនចំនួនេទសចរណ៍ពីេ្រក្របេទស និងករបេង�តេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ នងិ

ករងរ។  ចំែណកេគាលនេយាបាយ៧ចណុំចេផ្សងេទៀតសេ្រមចបានខ�ះ ដូចជា៖ កររក្សោៃផ�េនសទទឹកសប 

ករចុះប�� ីដីធ� ី ករកសងេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពសិីទ�ិលំេនស� ន ្របជាពលរដ�ទទលួេសវទឹកស� ត 

ព្រងីកករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនីពីបណា� ញជាតិឲ្យដល់ភមូ ិ  ករបន�  កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់ ករនាអំង�រ

េចញឲ្យបាន០១លនេតនេនឆា� ២ំ០១៥។ ខណៈែដលេគាលនេយាបាយចំននួ០៣ រជរដ� ភបិាលបានអនុវត� 

ែតមនិអចសេ្រមចបាន ឬបានតិចតចួតមករសន្យោរបស់ខ�ួន។ េគាលនេយាបាយទងំេនាះមានដូចជា េគាល

នេយាបាយកររក្សោៃផ�ដី ែដល្រគបដណ� បេ់ដយៃ្រពេឈ ករែកលម�ផ�ូវលំជនបទជាជំហនៗ  នងិករដកឲ់្យ

ដំេណ រកររបប្របាកេ់សធននិវត�នស៍្រមាបក់ម�ករ និេយាជិតក�ុងវស័ិយឯកជន។ 
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 ស្រមាបឆ់ា� ទំីបីវញិ ក�ុងចេំណាមេគាលនេយាបាយ ែដលមានសូចនាករច្បោស់លស់ចនំួន១៦ចំណុច 

 រជរដ� ភបិាលបានសេ្រមចករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយចំននួ០៦ចណុំចែដរ និងសេ្រមចបានខ�ះ

ចំនួន៧ចំណុចរមួមាន កំេណ នេសដ�កចិ�៧%ក�ុងមយួឆា�  ំ ករកតប់ន�យភាព្រកកី�ុងអ្រត០១%ក�ុងមយួឆា�  ំ ករ

ប�្ឈបក់រផ�ល់សម្បទនដីេសដ�កិច� ករកសងេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីលំេនដ� ន ករេរៀបចំេគាលនេយា

បាយដឹកជ��ូ នទី្រក�ង និងករបេង�តេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមខុរបរ និងករងរ។ េហយេគាលនេយាបាយ

ចំនួន៧ចំណុច្រត�វបានសេ្រមចបានខ�ះដូចជា៖ ករនាអំង�រេចញឲ្យបាន០១លនេតន កររក្សោៃផ�េនសទទកឹ

សប ករចុះប�� ីដធី�ី ្របជាពលរដ�ទទួលេសវទឹកស� ត ករព្រងីកករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនពីីបណា� ញជាតិឲ្យដល់ភមូ ិ 

េគាលេដចំនួនេទសចរណ៍ពេី្រក្របេទសឆា� ២ំ០១៨ នងិករបន�កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់។ ខណៈ

ែដលេគាលនេយាបាយចំននួ០៣ចណុំចេផ្សងេទៀត រជរដ� ភបិាលបានអនុវត� ែតមនិអចសេ្រមច ឬសេ្រមច

បានតិចតចួតមករសន្យោរបស់ខ�ួន។ េគាលនេយាបាយទងំបីេនាះរមួមាន កររក្សោៃផ�ដីែដល្រគបដណ� បេ់ដយ

ៃ្រពេឈ ករែកលម�ផ�ូវលំជនបទ៣០០ េទ៤០០គីឡូែម្៉រតក�ុង១ឆា�  ំនងិករដកឲ់្យដំេណ រកររបប្របាកេ់សធន

និវត�នស៍្រមាបក់ម�ករ និេយាជិតក�ុងវស័ិយឯកជន។ 

ចំេពះករផ�ល់ពិន�ុេលករអនុវត�ន/៍បំេពញេគាលនេយាបាយ ែដលមនិមានសូចនាករច្បោស់លស់ចនំួន

៣៣ចំណុចវញិ   មាន្របជាពលរដ�ចំនួនភាគេ្រចនៃន៤៤,៤% េពញចតិ�ខ�ះ ចំេពះករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាល

នេយាបាយ ប៉ុែន�្របជាពលរដ�រហូតដល់៥៥,៦% មនិេពញចិត�នឹងករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយទងំេនាះ េន

ក�ុងឆា� ទំ១ីកន�ងេទ។ ក�ុងឆា� ទំី២វញិ លទ�ផលៃនករផ�ល់ពិន�ុេលលទ�ផលៃនករបេំពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយា

បាយបង� ញថា មាន្របជាពលរដ�ចូលរមួផ�ល់ពិន�ុចំនួន្របមាណ២៦%េពញចិត� ្របមាណ៦២%េពញចិត�ខ�ះ និង

្របមាណ១២%មនិេពញចតិ� ចំេពះករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលក�ុងឆា� ទំ២ី។ 

េដយែឡក លទ�ផលផ�ល់ពិន�ុេលករេពញចិត�ចំេពះករបំេពញ ឬអនុវត�េគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល

ក�ុងឆា� ទំី៣វញិ ្របជាពលរដ�ែដលបានផ�ល់ពិន�ុចំននួ្របមាណ១៩% េពញចិត� ្របមាណ៦២%េពញចិត�ខ�ះ ប៉ុែន�

្របជាពលរដ�្របមាណ១៩% មនិេពញចិត�នឹងលទ�ផលៃនករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយទងំេនាះេទ។ 

 ខុមែ�ហ�លបាន និងកំពុងបន�េធ�ករសេង�តផ�ល់មេធ្យោបាយ និងេលកទឹកចិត�ឱ្យមា� ស់េឆា� តវយតៃម�េលករ

អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលក�ុងឆា� ២ំ០១៧ ែដលជាឆា� ទំ៤ីៃនករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាល

នេយាបាយរបស់ខ�ួន េដម្បបីន�បេង�នតមា� ភាព និងជំរញុឱ្យរជរដ� ភបិាលមានករទទលួខុស្រត�វនូវអ�ីែដលបាន

សន្យោ។   

 ស្រមាបក់រសេង�ត ខុមែ�ហ�លបានសិក្សោេលរបាយករណ៍ពត័ម៌ាន និងទិន�នយ័ែដលពកព់ន័�នឹងេគាល

នេយាបាយែដលមានសូចនាករច្បោស់លស់របស់រជរដ� ភបិាល។ េដយែឡក ករផ�ល់ពិន�ុវញិ ខុមែ�ហ�លេរៀបចំ

ទ្រមងវ់យតៃម�ដកព់ិន�ុេដយមា� ស់េឆា� តេទេលចំណុចៃនេគាលនេយាបាយ តមរយៈេវទិកេនតមេខត�នានា 

និងរជធានី េដយេ្រប្របាស់វធិីស�ស�ពិភាក្សោ និងែចករែំលកពត័ម៌ានជា្រក�ម និងវយតៃម�តមរយៈក្រមងសំណួរ

ែដលបានផ�ល់ជូនអ�កចូលរមួ។ 

III. តួនាទី នងិភារកិច�រជរដ� ភបិាល 

រជរដ� ភបិាល គឺជាអង�ករនីតិ្របតិបត�ិែដលមានភារកិច�ដកេ់ចញ និងអនុវត�នូវេគាលេយាបាយែដល

រដ�សភាបានអនុមត័ឲ្យ្រសបតមេគាលករណ៍ែដលែចងក�ុងរដ�ធម�នុ��។ រជរដ� ភបិាល្រត�វទទួលខុស្រត�វ
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ចំេពះមុខរដ�សភាេលករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ និងសកម�ភាពរបស់ខ�ួន។ សមាសភាពរជរដ� ភបិាលរមួ 

មាន៖ នាយករដ�ម�ន� ីឧបនាយករដ�ម�ន� ី េទសរដ�ម�ន� ីរដ�ម�ន� ីនងិរដ�េលខធិករ។ េដយែឡក អនុរដ�េលខ ធិ
ករ េបេទះបីមនិ្រត�វបានចតប់��ូ លជាសមាសភាពរជរដ� ភបិាល ប៉ុែន�អនុរដ�េលខធិករនឹង្រត�វបានប��ប់

តំែណងក�ុងករណីែដលរជរដ� ភបិាល្រត�វបានលែលង ឬរលំយ។ 

រជរដ� ភបិាលដឹកនាេំដយនាយករដ�ម�ន�ី ែដល្រត�វដឹកនា ំនិងចតែ់ចងករងររបស់គណៈរដ�ម�ន� ីនិង

រល់សកម�ភាពរបស់រជរដ� ភបិាលេល្រគបវ់ស័ិយ។ អង�្របជុំគណៈរដ�ម�ន� ី ែដលដកឹនាេំដយនាយករដ�ម�ន�ី គឺ
សេ្រមចេដះ្រសយរល់កិច�ករទូេទរបស់រជរដ� ភបិាល។ ករចរច នងិចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្រព�ងរវង

រដ� និងរដ�ដៃទ គឺជាករងររបស់រជរដ� ភបិាល េ្រកមករដឹកនារំបស់នាយករដ�ម�ន�។ី ក�ុងនាមរជរដ� ភបិាល 

នាយករដ�ម�ន�ីមានសិទ�ិេចញលិខិតបទដ� នដូចជា អនុ្រកតឹ្យ  េសចក�ីសំេរច  នងិសរចររបស់គណៈរដ�ម�ន� ី

េដម្បេីលកសំេណ  ឬ/និងែតងតងំ ផា� ស់ប�ូរ ប��បភ់ារកចិ� សមាជិករជរដ� ភបិាល នងិម�ន�ីជានខ់�ស់សីុវលិ នងិ

េយាធិន និងេដម្បែីណនាកំរអនុវត�នស៍កម�ភាពរបស់រជរដ� ភបិាល។ 

IV. ករែ្រប្រប�លសមាសភាពសមាជិករជរដ� ភបិាល 

 រជរដ� ភបិាលនីតិកលទី៥ មាន្រកសួងចំននួ២៨ នងិរដ�េលខធិកដ� នចនំួនមយួ។ សមាជិករជរដ� ភិ
បាលរមួមាន នាយករដ�ម�ន�ី ឧបនាយករដ�ម�ន�ី េទសរដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី និងរដ�េលខធិករ0

1។ រជរដ� ភបិាលេនះ

េនែតមានចំនួនេ្រចន េបេ្រប�បេធៀបជាមយួបណា� ្របេទសេនក�ុងតំបន ់ ឬសមាមា្រតជាមយួចនំនួ្របជាពលរ

ដ�។ ក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះ េគមនិេឃញមានករផា� ស់ប�ូរថា� កដ់ឹកនាកំំពូលរបស់្រកសួង ដូចឆា� ២០១៦េនះេទ។  

 គិត្រតឹមែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៧  សមាជិករជរដ� ភបិាលមានចំនួន២៥៣ ែដលបានធា� កចុ់ះយ៉ាងេហច

ណាស់ចំនួន០៣របូ េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៧ ែដលមាន២៥៦របូ េដយសររដ�េលខធិករៃន្រកសួង

សង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្យទនពីររបូ្រត�វបានប��បម់ខុដំែណង និងតនួាទី នងិេទសរដ�ម�ន�ីមយួ

របូ្រត�វបានប��បត់ួនាទពីីសមាជិករជរដ� ភបិាល។  

េនេដមែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៧ រជរដ�ភបិាលែដលដឹកនាេំដយកណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានេចញេសចក� ី

ស្រមចស�ីពីករបេង�ត្រក�មករងរេធ�ករសិក្សោ្រសវ្រជាវវេិសធនកម�រដ�ធម�នុ��។ េនចុងែខធ�ូឆា� ២ំ០១៧ 

េលកនាយរដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន បានេលកេឡងពីគេ្រមាងេស�ឲ្យមានករវេិសធនកម�រដ�ធម�នុ��មា្រត១១៨ថ� ី

ពកព់ន័�នងឹតួនាទីែដលជាសមភាពសមាជិកគណៈរដ�ម�ន�ៃីនរជរដ� ភបិាល េដយដកេចញនូវតួនាទីរដ�េលខធិ
កេចញសមាជិកគណៈរដ�ម�ន�ី។ ករដកេចញនូវតនួាទីរដ�េលខធិករពីសមាជិកគណៈរដ�ម�ន�ី នងឹេធ�ឲ្យចំនួន

សមាជិកគណរដ�ម�ន�ីមានករធា� កចុ់ះ េបេ្រប�បេធៀបនងឹចំនួននាេពលបច�ុប្បន� ប៉ុែន�នាឲំ្យមានករែកែ្របនីតិវធិី
ៃនករែតងតងំរដ�េលខធិករៃន្រកសួងនិងស� បន័រដ� ភបិាល េដយអនុ�� តឲ្យតនួាទីរដ�េលខធិក្រត�វបាន

ែតងតងំតមសំេណ ររបស់នាយករដ�ម�ន�ីេទ្រពះមហក្ស្រត និងមនិត្រម�វឲ្យេបាះេឆា� តផ�ល់េសចក�ីទុកចិត�ពីរដ�

សភាេនាះេទ។ េហយរដ�េលខធិករនឹងមនិមានកត�កចិ�ទទលួខុស្រត�វ ចំេពះរដ�សភាែដលស� បន័នីតិប��ត�ិ
េកតេចញពីករេបាះេឆា� តេដយ្របជាពលរដ�។ អ�ីែដលគរួឲ្យកតស់មា� ល់ េនេពលែដលនីតិវធិីែតងតងំរដ�

េលខធិករ មនិ្រត�វឲ្យមានករេបាះេឆា� តផ�ល់េសចក�ីទុកចិត�ពីរដ�សភា ចំនួនរដ�េលខធិកអចនឹងេកនេឡង 

េ្រកមេហតុផលដូចគា� នឹងករែតងតងំតនួាទីអនុរដ�េលខធិករនាេពលបច�ុប្បន� ែដលេដយសរែតគា� នបទ

                                                           
1 មា្រត៤ វក្យខណ័� ទ១ី មា្រត៤ៃនច្បោប ់ស�ីពកីរេរៀបច ំនងិ្រប្រពឹត�ិេទៃនគណៈរដ�ម�ន�ី   
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ប��ត�ិកណំតព់ចីំនួនអនុរដ� េលខធិករ ចំននួអនុរដ�េលខធិករៃនបណា� ្រកសួងនានា មានករេកនេឡងជា

េរៀងរល់ឆា� ។ំ    

 អនុរដ�េលខធិករ្រត�វរជរដ� ភបិាលែតងតងំថ�ចីំនួន ៣០របូ (្រសី០៥របូ) ក�ុង្រកសួង១៦ គតិ្រតឹមែខវចិ�ិ
ក ឆា� ២ំ០១៧  ខណៈែដលអនុរដ�េលខធិករ១០របូ ្រត�វបានប��បម់ុខដំែណង េហយមយួរបូេផ្សងេទៀត្រត�វ

បានផា� ស់ប�ូរពីទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី មក្រកសួងមហៃផ�វញិ។ ទី្របឹក្សោរជរដ� ភបិាលែដល្រត�វបានែតងតងំ

េដយផ�ល់ឋនៈេស�នឹងសមាជិករជរដ� ភបិាល (រដ�ម�ន�ី និងរដ�េលខធិករ) ែតងតងំថ�ីចំនួន៧របូ ខណៈែដល

០៦របូ េផ្សងេទៀត្រត�វបានប��បត់ំែណង។ េនះមនិទនរ់បប់��ូ លដល់ករេកនេឡងចំននួទី្របកឹ្សោនាយករដ�ម

�ន�ី ្រកសួង និងថា� កដ់ឹកនា្ំរកសួងេផ្សងៗ ែដល្រត�វបានែតងតងំមានឋនៈេស�រដ�ម�ន� ីរដ�េលខធិករ និងអនុរដ�

េលខធិករេនាះេទ។ ករេកនេឡងេនះ េដយសរែតគា� នបទប��ត�ិៃនច្បោបែ់ចងកំណតអ់ំពីចំនួនអនុរដ�

េលខធិករ និងទី្របឹក្សោរជរដ� ភបិាល េទបេគេឃញមានអនុរដ�េលខធិករ នងិទី្របឹក្សោរជរដ� ភបិាលថ�ី្រត�វ 

បានេស�ែតងតងំេដយរជរដ� ភបិាល ឬ/និងនាយករដ�ម�ន�ីជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ 

អនុរដ�េលខធិករៃន្រកសួងនានាែដល្រត�វបានែតងតងំថ�ី ក�ុងឆា� ២ំ០១៧៖ 

ល.រ ្រកសួង ចនំនួែតងតងំថ� ី

០១ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ០២ 

០២ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគររូបនីយកម� និងសំណង ់ ០១ 

០៣ ្រកសួងធម�ករ និងសសនា ០៣ 

០៤ ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន ០៣  

០៥ ្រកសួងពត័ម៌ាន ០៧ (្រសី ០៣)  

០៦ ្រកសួងេទសចរណ៍ ០១ (្រសី) 

០៧ ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ ០១ 

០៨ ្រកសួងែរ ៉និងថាមពល ០១ 

០៩ ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍ ០២ 

១០ ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ០១ 

១១ ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី ០២ 

១២ ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតិសម្បទ ០១ 

១៣ ្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ០២ 

១៤ ទំនាកទ់ំនងជាមយួរដ�សភា និង្រពឹទ�សភា ០១ 

១៥ ្រកសួងបរសិ� ន ០១ 

១៦ ្រកសួងមុខងរសធារណៈ ០១ (្រសី) 

 ចំនួនសរុប ៣០រូប (្រសី០៥) 

 

   ចំនួនែតងតងំទី្របឹក្សោរជរដ� ភបិាលថ�ី៖ 
ល.រ ទី្របឹក្សោរជរដ� ភបិាលឋនៈេស�៖ ចំនួន 

០១ រដ�ម�ន�ី ០៥ 

០២ រដ�េលខធិករ ០២ 
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 ចំនួនសរុប ០៧ រូប  
 

V. អនុ្រកឹត្យ និង្របកសរបសរ់ជរដ� ភបិាល ្រកសងួ និងស� បន័ជាតិ 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ គិត្រតឹមែខវចិ�ិក រជរដ�

ភបិាលកម�ុជា ែដលដកឹនាេំដយគណបក្ស្របជា

ជនកម�ុជា បានេចញអនុ្រកឹត្សចំនួន១.៥៧៩អនុ

្រកឹត្យ។ អនុ្រកឹត្សស�ីអំពកីរជូនេមដយ និង

ែតងតងំ េផ�រភារកិច�ម�ន�រីជករមានចំនួនរហូត

ដល់េទ ១.៥១៨ (៩៦%)។ េដយែឡក េគពិនិ
ត្យេឃញមានអនុ្រកឹត្យ ចំនួន០៥ ស�ីអំពីករេធ�អនុ

បេយាគ្រទព្យសម្បត�សិធារណៈរបស់រដ� េទជា

្រទព្យសម្បត�ិឯកជនរបស់រដ� េហយអនុ្រកឹត្យស�ី
អំពីករេផ�រឥណទនថវកិមានចំនួន ៥៦។ 

 

 ចំែណកឯ្របកសវញិ ក�ុងរយៈ

េពលដូចគា� េនះ ្រកសួង និងស� បន័

ជាតិៃនរជរដ� ភបិាលបានេចញ

ចំនួន ៣៤៤្របកស ែដលភាគ

េ្រចនេចញេដយ្រកសួងេសដ�កិច� 

និងហរ�ិ� វត�ុ និង្រកសួងឧស្សោហ

កម� និងសិប្បកម�។ 

 

 

 

VI. ថវិកថា� កជ់ាតិេ្រគាងចំណាយឆា� ២ំ០១៤-២០១៨ 

 

211

113

5 331 71

្របកស្រកសួង/ស� បន័ជាតិ 

េសដ�កិច� និងហរ�ិ� វត�ុ ឧស្សោហកម� និង សប្បកម�

មហៃផ� ករពរជាតិ

កសិកម� ពណិជ�កម�

ធនាគារជាតិ អង�ករភាព្របឆាងំអំេពពុករលួយ 

5

56

1518

អនុ្រកឹត្យរជរដ� ភបិាល

អនុ្របេយាគ

េផ�រឥណទន

េផ្សងៗ (ផ�ល់េមដយ និងករែតងតងំតួនាទីករងរ)
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 ថវកិែដលេ្រគាងនឹងចំណាយឆា� ២ំ០១៧ មានចនំួន្របមាណ៥.០៤៦លនដុល� រសហរដ�អេមរកិ ែដល

បានេកនេឡង្របមាណជា១៥% េធៀបនងឹឆា� ២ំ០១៦ រជរដ� ភបិាលេ្រគាងចំណាយថវកិេលវស័ិយេសដ�កិច�

្របមាណ២៦% សង�មកិច�្របមាណ២៨% ករពរជាតិ សន�ិសុខ នងិសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ្របមាណ១៧% 

និងរដ�បាលទូេទ្របមាណ១០% ៃនថវកិជាតិ។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៦ ថវកិែដលេ្រគាងចំណាយេលវ ិ
ស័យទងំ០៤េនះ មនិមានករែ្រប្រប�លេ្រចនេនាះេទ។ ថវកិេ្រគាងចំណាយេលវស័ិយេសដ�កិច�បានធា� កចុ់ះ

្របមាណ៣% េពលគឺ ២៩%ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ មកេន២៦%ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ ៃនថវកិជាតិ ខណៈែដលថវកិ

ស្រមាបវ់ស័ីយបីេផ្សងេទៀត និងស្រមាបច់ំណាយមនិទនែ់បងែចងបានេកនេឡង្របមាណ១% ។ 

 ក�ុងរយៈេពល២ឆា�  ំ(២០១៥ និង២០១៦) ខ�ងថ់វកិេលចណំាយមនិទនែ់បងែចក បានធា� កចុ់ះយ៉ាងខ� ងំ 

គឺចំនួនពី្របមាណ៤៥%ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ មក្រតឹម្របមាណ១៦%ៃនថវកិក�ុងឆា� ២ំ០១៥ និង២០១៦។ ប៉ុែន�ចប់

ពីឆា� ឆំា� ២ំ០១៧ ខ�ងថ់វកិចណំាយមនិទនែ់បងែចកចបផ់�ល់េកនេឡងវញិ គឺមានចំននួ្របមាណ១៧% ក�ុងឆា� ំ

២០១៧ នងិ្របមាណ១៨%ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ៃនថវកិ។ ករេរៀបថវកិចំណាយ ែដលមានខ�ងច់ណំាយមនិទន់

ែបងែចងមានចនំួនរហូតេលស១០% ្រត�វបានេគចតទុ់កជាមូលេហតុមយួ ែដលបង� ញអំពីកង�ះតមា� ភាពរបស់

រជរដ� ភបិាល ក�ុងករេ្រប្របាស់ថវកិជាតិ េហយករេកនេឡងខ�ងច់ណំាយមនិទនែ់បងែចងក�ុងរយៈេពលចុង

េ្រកយេនះ នឹងេធ�ឲ្យកំរតិេជឿទុកចិត�េលតមា� ភាពរបស់រជរដ� ភបិាលកនែ់តធា� កចុ់ះេទវញិ។ 

 េដយែឡកស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៨ តមរយៈេសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពថីវកិស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៨ 

ែដលរដ�សភាបានអនុមត័យល់្រពម រជរដ� ភបិាលបានេ្រគាងចំណាយថវកិថា� កជ់ាត្ិរបមាណ៥.៨៥៧ លន

ដុល� អេមរកិស្រមាបប់ន�អនុវត�េគាលនេយាបាយរបស់ខ�ួនក�ុងឆា� ២ំ០១៨។   ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ កម�ុជាេ្រគាងែស�ង

រកកម�ឥីណទនពបីរេទស ្របមាណ១.៤៤០លនដុល� អេមរកិ1

2 េស�នឹង្របមាណ២៤,៥%ៃនថវកិេ្រគាង

ចំណាយថា� កជ់ាត។ិ កម�ុជានឹងេរៀបចំករេបាះេឆា� តេ្រជសតងំតំណាងរ�ស�នីតិកលទី៦ េនឆា� ២ំ០១៨ខង

មុខ ខណៈេពលេបពនិិត្យេមលពីករែបងែចកករចំណាយៃនថវកិជាតិ ្របមាណ១៨% េស�នឹង១.០៧២ លន

ដុល� អេមរកិ ្រត�វបានែបងែចងស្រមាបក់រចំណាយែដលមនិទនែ់បងែចក។ អ�ីែដលគរួឲ្យកតស់មា� ល់ករេ្រប
្របាស់ធនធានរបស់រដ�ស្រមាបប់េ្រមឲ្យផល្របេយាជនៃ៍នគណបក្សនេយាបាយ ែតង្រត�វបានេគរកេឃញេកត

មានេឡងជាេរឿយៗ ជាពិេសសក�ុងឆា� ែំដលមានេរៀបចំករេបាះេឆា� ត។ 

VII.  កររកេឃញ និងករផ�លព់ិន�ុេលលទ�ផលៃនករបំេពញ/អនវុត�ន៍េគាល
នេយាបាយ 

ស្រមាបឆ់ា� ទំី៤ ៃននតីិកលទី៥ៃនរដ�សភា េសចក�ី្រពងច្បោបស់�ីពីហិរ�� វត�ុ ស�ីពីករ្រគប្់រគងឆា� ំ

២០១៧ ្រត�វបានជែជកពិភាក្សោេដយតំណាងរ�ស�ៃនគណបក្សកនអ់ំណាច និងគណបក្ស្របឆាងំេនក�ុងកចិ�

្របជុំសភាេពញអង�កលពីៃថ�ទី២២ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៦ ែតេសចក�ី្រពងច្បោបេ់នះ្រត�វបានអនុមត័ េដយតំណាង

រ�ស�ៃនគណបក្ស្របជាជនកម�ុជាចំនួន៦៦របូែតប៉ុេណា� ះ។ េដយេ្រប្របាស់ថវកិេ្រគាងនឹងចំណាយឆា� ំ

២០១៧ មានចនំួន្របមាណ៥.០៤៦លនដុល� រសហរដ�អេមរកិ ែដលបានេកនេឡង្របមាណជា១៦% េធៀប

                                                           
2 មា្រត៧ៃនច្បោបស់�ីហិរ�� វត�ុស្រមាបក់រ្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៨ អនុ�� តឲ្យរជរដ� ភបិាលខ�ីលុយពេីគក�ុងក្រមតិ ១០០០ ០០០ ០០០ (មយួប៊លីនេអស

េដែអរ៊)។ ១ េអសេដែអរ៊េស�នងឹ្របមាណ១.៤៤ដុល� អេមរកិ។ 
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នឹងឆា� ២ំ០១៦ រជរដ� ភបិាលបានសេ្រមចករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់ខ�ួន និងទទួលបានករផ�ល់ពិន�ុ
េពញចិត�ដូចខងេ្រកម៖ 

 ១. ករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយមានសចូនាករច្បោសល់ស ់

តរងបង� ញពកីរវយតៃម�ករបេំពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយមានសូចនាករច្បោស់លស់ 

ល.រ 

េគាលនេយាបាយមានសូចនាករច្បោស់លស់ 

រជរដ� ភបាលបានបំេពញ/អនុវត�ក�ុងឆា� ទីំ៣ 

នីតិកលទី៥ 

លទ�ផលសេ្រមច

បាន 

សេ

 

សេ

 

មនិ

 

១ ខិតខំសេ្រមចឲ្យបាននូវកំេណ នេសដ�កិច�ជាមធ្យម៧%ក�ុងមយួឆា� េំដម្បេីធ�ឲ្យកម�ុជាអចចក

េចញផុតពី្របេទសមានចំណូលទប ឈនេឡងជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមក្រមតិទប

យ៉ាងយូរេនឆា� ២ំ០១៨ និងក� យជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមក្រមតិខ�ស់េនឆា� ២ំ០៣០។ 
√   

២ សេ្រមចឲ្យបានេគាលេដកតប់ន�យអ្រតៃនភាព្រកី្រកជាង១%ក�ុងមយួឆា� ។ំ √   

៣ បន�ខិតខំសេ្រមចនូវេគាលនេយាបាយជំរុញផលិតកម�្រស�វ និងករនាេំចញអង�រឲ្យបាន១លន

េតន េនឆា� ២ំ០១៥ សំេដែ្របក� យកម�ុជាេទជា្របេទសផលិតេស្ប�ងនាមុំខមយួេនេលពិភព

េលក។ 

 √  

៤ រក្សោៃផ�េនសទទឹកសប ស្រមាប្់របជាជនេធ�េនសទជាលក�ណៈ្រគ�សរ ព្រងឹងតំបនអ់ភរិក្ស 

បេង�នករករពរធនធានជលផល លុបបំបាតប់ទេល�សេនសទ្រគបរ់ូបភាព។ 
 √  

៥ រក្សោៃផ�ដីែដល្រគបដណ� បេ់ដយៃ្រពេឈ េដយបេង�នករករពរធនធានៃ្រពេឈ ពិេសសករ

ព្រងឹងករអនុវត�នច៍្បោប ់ ស�ីពីៃ្រពេឈ ករទបស់� តប់�ង� បបទេល�សៃ្រពេឈ ជំរុញករដេំដម

េឈេឡងវញិ និងបេង�នសមត�ភាពសហគមនៃ៍្រពេឈ េនេលមូលដ� ន ធានាវរិភាព និង្របសិទ�

ភាព្រគប្់រគង។ 

  √ 

៦ ប�្ឈបក់រផ�ល់សម្បទនដីេសដ�កិច�។ √   

៧ សេ្រមចឲ្យបាន១០០% នូវករចុះប�� ីដី តមែផនករៃនបទប�� េលខ ០១ របស់រជរដ� ភបិា

លជិត២លនហិកត េនរវងេដមឆា� ២ំ០១៤ក�ុង្រកបខណ�័ ៃនករអនុវត� «នេយាបាយចស់ 

សកម�ភាពថ�ីេលវស័ិយដីធ�ី» និងសេ្រមចឲ្យបាន៧០% ដល់ឆា� ២ំ០១៨ េលបរមិាណក្បោលដី

ែដល្រត�វចុះប�� ីសរុប៦ េទ៧លនក្បោលដីេនទូទងំ្របេទស។ 

 √  

៨ កសងេគាលនេយាបានជាតិ ស�ីពីសិទ�ិលំេនស� ន េដម្បេីដះ្រសយលំេនស� នជូន្របជា

ពលរដ�្រកី្រកស្រមាបក់ររស់េន្របកបេដយសុវត�ិភាព សុខុមាលភាព និងភាពៃថ�ថ�ូរ។ 
√   

៩ ែកលម�ផ�ូវលំជនបទជាជំហនៗ ពីផ�ូវ្រកល្រក�ស្រកហម េទជាផ�ូវ្រកលេកសូ៊ឬផ�ូវេបតុងឲ្យ

បានពី៣០០ េទ៤០០គីឡូែម្៉រតក�ុង១ឆា�  ំតមស�ងដ់រឯកភាពជាតិមយួ។ 
  √ 

១០ េរៀបចំេគាលនេយាបាយដឹកជ��ូ នទី្រក�ង ជាពិេសសរជធានីភ�េំពញស្រមាបរ់យៈេពលមធ្យម 

និងរយៈេពលែវង េដម្បពី្រងីកេហដ� រចនាសម�ន័� កសងមេធ្យោបាយដឹងជ��ូ ន។ 
√   

១១ ដល់ឆា� ២ំ០១៨ ្របជាជនចំននួ៨៥% ែដលរស់េនរជធានីេខត� និង្របជាពលរដ�ចំននួ៦០% 

ែដលរស់េនតមបណា� ឃុំ បានទទលួេសវទឹកស� ត ែដលមានគុណភាពល� និងៃថ�សមរម្យេ្រប
្របាស់។ 

 √  
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១២ ពីឆា� ២ំ០១៣ ដល់២០១៨ គឺព្រងីកករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនី ពីបណា� ញជាតិឲ្យដល់ភូមចំិនួន៨០% 

ៃនចំននួភូមទិងំអស់។ 
 √  

១៣ ខិតខំសេ្រមចេគាលេដទទលួេទសចរណ៍ ពីេ្រក្របេទសេនឆា� ២ំ០១៥្របមាណ៤,៥លន

នាកឆ់ា� ២ំ០១៨ េកនដល់៦,១លននាក ់ រមួជាមយួេទសចរណ៍ក�ុង្រស�ក្របមាណ១០,៥លន

នាក។់ 

 √  

១៤ បន�កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃុ់ំ ែដលេនមនិទនម់ានអនុវទិ្យោល័យ។   √ 

១៥ េរៀបចំេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ និងករងរ្រសបេទនឹងករវ ិ   វឌ្ឍនៃ៍នសង�ម េសដ�

កិច�។ 
√   

១៦ ករដកឲ់្យដំេណ រកររបប្របាកេ់សធននិវត�ន ៍ ស្រមាបក់ម�ករ និេយាជិតក�ុងវស័ិយឯកជនឲ្យ

ទទលួបានរបប្របាកេ់សធនិវត�ន ៍ដូចម�ន�ីរជករែដរចបពី់ឆា� ២ំ០១៥។ 
  √ 

 

០១. ខិតខំសេ្រមចឲ្យបាននូវកំេណ នេសដ�កិច�ជាមធ្យម៧% ក�ុងមយួឆា�  ំ េដម្បេីធ�ឲ្យកម�ុជាអចចក
េចញផុតពី្របេទសមានចំណូលទប ឈនេឡងជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមក្រមតិទប យ៉ាងយូរ
េនឆា� ២ំ០១៨ និងក� យជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមក្រមតិខ�ស់េនឆា� ២ំ០៣០។0

3 

តមេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជាបានសន្យោថា នឹងខតិខំ្របឹងែ្របងសេ្រមចឱ្យបាននូវ

កំេណ នេសដ�កចិ�មធ្យម៧% េដម្បឱី្យ្របេទសចកេចញពីចំណូលទប េទ្របេទសមានចំណូលមធ្យមក្រមតិ

ទបយ៉ាងយូរេនក�ុងឆា� ២ំ០១៨ខងមុខេនះ នងិក� យជា្របេទសមានចណូំលមធ្យមក្រមតិខ�ស់េនឆា� ២ំ០៣០។ 

េនឆា� ២ំ០១៦ កម�ុជាមានសេ្រមចកំេណ នេសដ�កចិ�៧%។ េយាងតមទិន�នយ័ ស�ិតិនាេដមឆា� ២ំ០១៧

េនះរបស់្រកសួងេសដ�កិច� នងិស� នបន័ពកព់ន័�នងឹករព្យោករណ៍កំេណ នេសដ�កចិ� កម�ុជាេនែតរក្សោបាននូវស�ិរ

ភាពកំេណ នេសដ�កិច�ក�ុងអ្រតរង�ង៧់% និងដែដរ។ េហយកំេណ នេសដ�កចិ�េនះ្រត�វបានេគដឹងថា ពងឹែផ�កេលវ ិ
ស័យចំបងចនំនួ០៤ គឺកសិកម� ឧស្សោហកម�ជាពិេសសវស័ិយវយនភណ័ េទសចរណ៍ និងសំណង។់3

4 

ករព្យោករណ៍របស់ IMF េនេដមឆមាសទ២ី គឺ្រត�វគា� នឹងករព្យោករណ៍ទុករបស់រដ� ភបិាលកម�ុជា ែដល

រពំឹងថា កំេណ នេសដ�កិច�កម�ុជានឹងបន�ស�ិតក�ុងអ្រត៧%ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ នងិពីរឆា� េំទខងមុខ ខណៈែដល

ស� បន័វយតៃម�កំេណ នេសដ�កិច�កម�ុជាសំខន់ៗ មយួចំននួេទៀត រមួមានធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍សីុ ADB និង

ធនាគារពិភពេលក World Bank កប៏ានព្យោករពីអ្រតកំេណ នេសដ�កចិ�កម�ុជាក�ុងអ្រតដូចគា� េនះែដរ។4

5 

េដយែឡក របាយករណ៍ថ�ីមយួរបស់ធនាគារពិភពេលកបានឲ្យដឹងថា កំេណ នៃនករនាេំចញែស្បក 

េជង េ្រគ�ងម៉ាសីុនអគ�ិសនី បរកិ� រ និងេ្រគ�ងបនា� ស់យានយន� បានជួយ េធ�ឲ្យេសដ�កចិ�របស់្របេទសកម�ុជារក្សោ

បាននូវភាពរងឹមា ំ ប៉ុែន�ថមថយតិចតចួមកេន្រតឹម ៦,៨ភាគរយេនក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៦ ែដល

មានអ្រត ៧%។5

6 

                                                           
3 “Political Platforms of the Royal Government of Cambodia of the Fifth Legislature of the National Assembly”, Royal Government of Cambodia, 
(Sept 2013), at 15.   
4 http://swiftnewsdaily.com/archives/83162 
5 http://km.rfi.fr/cambodia/imf-cambodia-economy-26-07-2017 
6 http://www.worldbank.org/km/news/press-release/2017/11/22/cambodia-sustains-strong-growth 

http://swiftnewsdaily.com/archives/83162
http://km.rfi.fr/cambodia/imf-cambodia-economy-26-07-2017
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បនា� បព់ីកំេណ នេសដ�កចិ�មានភាពរងឹមាអំស់រយៈេពលជាងពីរទស្សវត្សរក៍ន�ងមក កម�ុជាបានទទួលចំ

ណាតថ់ា� កជ់ា្របេទសែដលមានចំណូលមធ្យមក្រមតិទបគិត្រតឹមឆា�  ំ ២០១៥ ែដលមានចំណូលជាតិសរបុក�ុង

មនុស្សមា� កេ់កនេឡងដល់១០៧០ដុល� រអេមរកិ។ ដឹកនាេំដយែផ�កនាេំចញសេម��កបំពក ់ និងេទសចរណ៍ 

កម�ុជា រក្សោបាននូវអ្រតកំេណ នេសដ�កចិ�ជាមធ្យម ៧,៦ភាគរយេនចេនា� ះពីឆា�  ំ១៩៩៤ ដល់ ឆា�  ំ២០១៥ ែដល

បានឈរក�ុងលំដបថ់ា� កទ់៦ីេនេលពិភពេលក។6

7 

 អ�កជំនាញេសដ�កចិ�េនកម�ុជាយល់្រសបនឹងអ្រតកំេណ នតមករព្យោករណ៍ខងេល េហយែថមទងំ 

្រព�យបារម�ករបះ៉ពល់ដល់កេំណ នេសដ�កិច�កម�ុជាេនឆា� េំ្រកយេដយសរកត� នេយាបាយផងែដរ។7

8 កំេណ ន

េសដ�កិច�កម�ុជា េនែត្រត�វបានេគយល់េឃញថា ជាតួេលខម៉ា្រក�េសដ�កិច� ែតមនិែមនឆ�ុះប�� ំងពតីថភាពេសដ�

កិច�កម�ុជាទងំ្រស�ងេឡយ។ 

 េសចក�ីសន�ិដ� ន រជរដ� ភបិាលកម�ុជា្របាកដជាអចសេ្រមចបាននូវកររក្សោកំេណ នេសដ�កិច�្រតឹមរង�ង់

៧%ក�ុងឆា� ទំ៤ីេនះ ប៉ុែន�េគមនិទនអ់ចវយតៃម�បានថាកំេណ នេសដ�កចិ�េនះ បានផ�ល់ផលវជិ�មានេដយ

សមភាពចំេពះជីវភាព្របជាពលរដ� និងេសដ�កចិ�្រគ�សរេនកម�ុជាបានក�ុងករំតិណាេនេឡយ។ 

០២. សេ្រមចឲ្យបានេគាលេដកតប់ន�យអ្រតៃនភាព្រកី្រកជាង១% ក�ុងមយួឆា� ។ំ6

9  

រជរដ� ភបិាលកម�ុជា និងសមាជិកអង�ករសហ្របជាជាតជិាេ្រចន្របេទសេទៀត បានសេ្រមចទទួលយក

នូវេគាលេដអភវិឌ្ឍន្៍របកបេដយនិរន�រភាព ស្រមាប១់៥ឆា� េំទមុខេទៀត។ ករលុបបំបាតភ់ាព្រកី្រក្រគបរ់បូ

ភាព នងិករលុបបំបាតភ់ាពេ្រសកឃា� ន គឺជាចណុំចសំខន់ៗ ៃនេគាលេដអភវិឌ្ឍនេ៍នះ។ ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ កម�ុជា

បានែ្របក� យជា្របេទសែដលមាន្របាកច់ំណូលមធ្យមករំតិទប តមរយៈកំេណ នេសដ�កិច� នារយៈេពលប៉ុនា� ន

ឆា� ចុំងេ្រកយេនះ។ ចំែណកអ្រតភាព្រកី្រក េបេទះបីជាមានករធា� កចុ់ះព៥ី០% ក�ុងឆា� ២ំ០០៧ េទ២០%ក�ុង

ឆា� ២ំ០១២។ ្របជាពលរដ�កម�ុជាេ្រចនជាង៧០% េនែតរស់ពឹងែផ�ក្របាកច់ណូំលតិចជាង៣ដុល� រជា្របចំ

ៃថ�។ េនះមាននយ័ថា ពួកេគងយនឹងវលិ្រតឡបេ់ទរកភាព្រកី្រកវញិ ែដលមាន្របាកច់ំណូល្របចៃំថ�េ្រកម

១,២៥ដុល� រអេមរកិ។9

10 

រជរដ� ភបិាលធា� បប់ានអះអង ក�ុងកចិ�្របជុំកពូំលអង�ករសហ្របជាតិឆា� ២ំ០១៥ថា គិត្រតឹមឆា� ំ

២០១៣ អ្រតភាព្រកី្រកបានធា� កម់ក្រតឹម១៦% ែដលេធ�ឲ្យកម�ុជាសេ្រមចបាននូវេគាលេដអភវិឌ្ឍនស៍ហវត្សរ ៍

កតប់ន�យភាព្រកី្រកមុនឆា� ២ំ០១៥។ ស�ិតិរបស់ធានាគារអភវិឌ្ឍនអ៍សីុ(ADB) េចញផ្សោយឆា� ២ំ០១៦ នងិ

របាយករណ៍របស់ World Bank ផ្សោយនាែខតុល២០១៧ បានបង� ញថា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ កម�ុជាមាន្របជា

ពលរដ�ចំនួន១៣,៥% រយរស់េនេ្រកមបនា� តភ់ាព្រកី្រក។10

11 ជាងេនះ ្របជាពលរដ�ចនំួន៨៥%ៃនអ�ករស់េន

                                                           
 

 
8 http://km.rfi.fr/cambodia/imf-cambodia-economy-26-07-2017 
9Supra note 10, at 17.  
10 https://www.adb.org/countries/cambodia/main 
11 Basic 2016 Statistics, page2, ADB, April 2016  
 

https://www.adb.org/countries/cambodia/main
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េ្រកមភាព្រកី្រក រស់េនជនបទ ក�ុងេនាះ្របជាពលរដ�៦០% កំពុង្របកបរបរកសិកម� េហយេម្រគ�សរៃន្រគ�សរ

្រកី្រក ជាកសិករមានរហូតដល់៧៥%។ 

របាយករណ៍របស់ World Bank នាែខតុល២០១៧ បានផ្សោយថា ភាព្រកី្រកបន�ធា� កចុ់ះេនក�ុង

្របេទសកម�ុជា េទះបីជាករធា� កចុ់ះេនះមានសភាពយឺតជាងក�ុងឆា� កំន�ងេទក�។ី េនក�ុងឆា�  ំ ២០១៤ អ្រតៃន

ភាព្រកី្រកមាន ១៣,៥ភាគរយ េបេធៀបនឹងឆា�  ំ២០០៧ មាន ៤៧,៨ភាគរយ។ ្របែហល ៩០ភាគរយៃន្របជា

ពលរដ�្រកី្រករស់េនក�ុងតបំនជ់នបទ។ ខណៈែដលកម�ុជាបានសេ្រមចេគាលេដអភវិឌ្ឍនស៍ហសវត្សរេ៍ដយ

បានកតប់ន�យអ្រតភាព្រកី្រកបាន៥០ភាគរយេនក�ុងឆា� ២ំ០០៩ ្រគ�សរភាគេ្រចនេលសលបែ់ដលបានចក

ផុតពីភាព្រកី្រកមានជីវភាពរកីចេ្រមនតិចតួចប៉ុេណា� ះ ្របជាពលរដ�្របែហល៤,៥លននាកេ់ទៀតកំពុងរស់េន

ែក្បរបនា� តភ់ាព្រកី្រក ងយរងេ្រគាះនឹងធា� កចូ់លេទក�ុងភាព្រកី្រកេនេពលែដលមានវបិត�ិេសដ�កិច� និងវបិត�ិខង

េ្រកេផ្សងេទៀតេកតេឡង។11

12 

េសចក�ីសន�ិដ� ន រជរដ� ភបិាលកម�ុជាសេ្រមចបានករកតប់ន�យភាព្រកី្រកបាន ក�ុងអ្រត១%ក�ុងមយួ

ឆា�  ំប៉ុែន�លក�ខណ� ជីវភាព នងិកររស់េនរបស់្របជាពលរដ� មនិទន្់រត�វបានធានាថា បានចកេចញពីភាព្រកី្រក

្របកបេដយនិរន�រភាពេនាះេទ។ 

០៣. បន�ខិតខំសេ្រមចនូវេគាលនេយាបាយ ជំរុញផលិតកម�្រស�វ និងករនាេំចញអង�រឲ្យបាន១លន
េតន េនឆា� ២ំ០១៥ សំេដែ្របក� យកម�ុជា េទជា្របេទសផលិតេស្ប�ងនាមុំខមយួេនេលពិភពេលក
។/ 0

13  

្របភពពីសហពន័�្រស�វអង�រកម�ុជាបានឲ្យដឹងថា បរមិាណអង�រនាេំចញសរបុក�ុងរយៈេពល១០ ែខ ឆា�  ំ

២០១៧ មានចនំួន ៤៩២.១១៥ េតន ែដលបរមិាណេនះមានកំេណ ន្របមាណ +១៦,៧០% េធៀបនងឹបរមិាន

នាេំចញក�ុងរយៈេពល១០ែខ ឆា�  ំ២០១៦។13

14  

កលពីែខតុលឆា� ២ំ០១៦ កម�ុជាបានចុះអនុស្សរណៈេយាគយល់គា� ថ�ីមយួជាមយួ្របេទសចិន េដយផ�

ល់កូតនាេំចញអង�រពី្របេទសកម�ុជាព១ី០មុនឺេតន េទ២០មុនឺេតន្របចឆំា� ។ំ14

15 

ដំណា្ំរស�វអង�រថយចុះ បណា� លមកពីករក្សយ័ធនៃនេរងម៉ាសីុនកនិ្រស�វមយួចំនួនធំ ខ�ះទុនសំរបផ់�ត់

ផ�ងផ់លិតកម�្រស�វ និងករ្របមលូទិញ្រស�វស�ុក ែដលជាេហតុនាឱំ្យមា� ស់េរងម៉ាសីុន្រស�វមយួចំនួនបានខ�ីបុលពី
ធនាគារ ែដលមានអ្រតករ្របាក្់របចឆំា� ខំ�ស់្របមាណ៨%េទ១២%។ បែន�មេលសពីេនះេទៀត សហពន័�្រស�វ

អង�រ និង្រក�មហុ៊ននាេំចញអង�រយល់ថា ឧបសគ�ៃនករចណំាយៃថ�ដឹកជ��ូ នខ�ស់ ខណៈេហដ� រចនាសម�ន័�េន

ែតខ�ះ គឺជាមូលេហតុចម្បងែដលជំរញុឲ្យមានវបិត�ិធា� កចុ់ះតៃម�្រស�វ ្រពមទងំជះឥទ�ពិលដល់ទីផ្សោរអង�ររបស់

កម�ុជា មនិអច្របកួត្របែជងតៃម�ជាមយួ្របេទសៃថ និងេវៀតណាម។ របាយករណ៍បានឲ្យដឹងថា ករចំណាយ

                                                           
12 http://www.worldbank.org/km/country/cambodia/overview 
13 Supra note 10, at 21. 
14 https://goo.gl/vNd34A 
15 http://www.crf.org.kh/?page=api_location_detail&id=1092&lg=kh#sthash.YVba0jla.dpuf 
18 http://www.crf.org.kh/?page=api_document_detail&menu1=1041&menu2=&menu3=&menu4=&menu5=&id=67&lg=en 

http://www.worldbank.org/km/country/cambodia/overview
http://www.crf.org.kh/?page=api_document_detail&menu1=1041&menu2=&menu3=&menu4=&menu5=&id=67&lg=en
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េទេលៃថ�េដមដឹកជ��ូ នខ�ស់ចបព់ី២៥ដុល� រ េទ៣០ដុល� រក�ុងមយួេតន ខណៈក�ុង្របេទសៃថ និងេវៀតណាម 

ករចំណាយ្រតឹមែតជាង១០ដុល� រប៉ុេណា� ះ។15

16 

ឆា� ២ំ០១៦ តៃម�្រស�វមានករធា� កចុ់ះ រហូតរជរដ� ភបិាលបានបេ��ញ្របាកប់ំរងុទុកចនំួន២លនដុល� រ

អេមរកិ  េដម្បរីក្សោស�ិរភាពតៃម�្រស�វេនេលទីផ្សោរ និងជរំញុករទិញ្រស�វេនក�ុង្របេទស េហយធនាគារអភវិឌ្ឍ

នជ៍នបទ (RDB)  បានផ�ល់ឱកសឲ្យេរងម៉ាសីុនកិន្រស�វក�ុង្រស�កទងំអស់ អចេស�សំុកម�ែីដលអ្រតករ្របាក ់

០,៦៦ ភាគរយក�ុងមយួែខ ជាមយួនឹងលក�ខណ� ែដលអ�កយកកម�ចីបំាច ់្រត�វទិញ្រស�វពីកសិករេលពីតៃម� ៩០០

េរៀលក�ុងមយួគីឡូ្រកម។ រដ� ភបិាលេ្រគាងនឹងខ�ីមូលនធិិពីចិន៣០០លនដុល� រ េដម្បេីធ�ឃា� ងំស�ុក នងិសម�ួត

្រស�វផា� ល់ខ�ួន។16

17 

េនេដមែខសីហ ឆា� ២ំ០១៧ រដ� ភបិាលកម�ុជា បានចុះកចិ�្រពមេ្រព�ងជាមយួរដ� ភបិាល្របេទសបងក់�

ែដស េដម្បនីាេំចញអង�រ២៥មុនឺេតន េស�នឹង១០% ៃនអង�រ១លនេតន េទ្របេទសបងក់� ែដស។ ភាគីទងំពីរ

បាន្រពមេ្រព�ងគា� ក�ុងករនាេំចញអង�រពីកម�ុជាេទ្របេទសបងក់� េដស ចំននួ១លនេតនក�ុងរយៈេពល៥ឆា� ។ំ17

18  

ប៉ុែន�កិច�្រពមេ្រព�ងេនាះ្រត�វបាន្របេទសបងក់� េដស (Banglades) លុបេចលវញិ េនេដមែខ វចិ�ក េដយសរ

ែតករណីពន្យោរេពលដឹកជ��ូ ននាចូំលអង�រេនះ មកកន្់របេទសរបស់ខ�ួន។18

19  

 េសចក�ីសន�ិដ� ន េបេទះបជីាក�ុងរយៈេពល១០ែខ ឆា� ២ំ០១៧ ករនាអំង�ររបស់្របេទសកម�ុជាមានករ

េលកេឡងជាងឆា� ២ំ០១៦្រមមាណ១៦% ប៉ុែន�រជរដ� ភបិាលសេ្រមចខ�ះនូវេគាលេដនាេំចញអង�រ ក�ុងឆា� ំ

២០១៦េនះ េ្រពះក�ុងរយៈេពល១០ែខ ករនាេំចញអង�របាន្របមាណចនំួន៥០% ៃនេគាលេដនាេំចញចំនួន

០១លនេតន។ 

០៤. រក្សោៃផ�េនសទទឹកសបស្រមាប្់របជាពលរដ�េធ�េនសទជាលក�ណៈ្រគ�សរ ព្រងឹងតំបនអ់ភរិក្ស 
បេង�នករករពរធនធានជលផល លុបបំបាតប់ទេល�សេនសទ្រគបរូ់បភាព។/ 7

20 

 កំែណទ្រមងេ់នសទែដលមានលក�ណៈសីុជេ្រម និងមាន្រទង្់រទយធំ ្រត�វបានេធ�េឡងក�ុងឆា� នំតីិកល

ទី៤ៃនរដ�សភាក�ុងឆា� ២ំ០១២ េដយេលកនាយករដ�ម�ន� ី ហុ៊ន ែសន បានសន្យោជាមយួ្របជាពលរដ�កម�ុជាថា  

េលកនឹងលុបេចល្របពន័�ឡូតេ៍នសទអជីវកម�ឯកជនឲ្យអស់ និងេរៀបចំដកៃ់ផ�ទកឹសបស្រមាបស់ហគមន៍

្របជាេនសទទូេទជុំវញិបងឹទេន�សប េដម្បទីទួលផលេដយផា� ល់ចំនួន៦៥% នងិចំនួន៣៥% រក្សោទុក

ស្រមាបជ់ាតំបនអ់ភរិក្សវស័ិយជលផលក�ុងបឹងទេន�សប។20

21 ជាលទ�ផល ឡូតេ៍នសទឯកជនទងំ៣៧ឡូតក៍�ុង

បឹងទេន�សប និង៨០ឡូតេ៍នសទេនទូទងំ្របេទស ្រត�វបានលុបេចលេដយអនុ្រកតឹ្យក�ុងឆា� ២ំ០១២។ 

 ែផ�កទិន�នយ័ក�ុងរបាយករណ៍បូកសរបុករងរកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទឆា� ២ំ០១៤  សហគមន៍

                                                           

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

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

17 https://goo.gl/adVku2 
 
18 https://goo.gl/dBs173 
19 http://www.rfa.org/khmer/news/economy/Bangladesh-scraps-rice-deal-with-Cambodia- 
20 20  Supra note 10, at 21. 
21  Fishery Reform on the Tonle Sap Lake: risks and opportunities for innovation, 17(2), June 2013 at 1, Cambodia Development Review, (CDRI).  

http://www.rfa.org/khmer/news/economy/Cambodia-Rice-Federation-push-government-to-resolve-exportation-rice-12072016082917.html?searchterm:utf8:ustring=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%9C
http://www.rfa.org/khmer/news/economy/Cambodia-Rice-Federation-push-government-to-resolve-exportation-rice-12072016082917.html?searchterm:utf8:ustring=%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%BC%E1%9E%9C
https://goo.gl/adVku2
https://goo.gl/dBs173
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េនសទទកឹសបចំននួ ៤៧៧ សហគមន ៍្រត�វបានបេង�ត និងចង្រកងេឡងេដយមយួចំនួនបានចុះប�� ី្រតមឹ្រត�វ

តមច្បោប ់ និងបានចូលរមួយ៉ាងសកម�ក�ុងករ្រគប្់រគង និងអភរិក្សធនធានជលផលេនកម�ុជា ចែំណកឯសហ

គមនម៍យួចំនួនេទៀត កំពុងេរៀបចំសំណំុឯកសរេស�សំុចុះប�� ី ខណៈសហគមនម៍យួចំនួនេផ្សងេទៀតកំពុង

ដំេណ រករចុះហត�េលខេនថា� កេ់្រកមជាតិ21

22។ េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៤ចំនួនសហគមន ៍ េនសទទឹក

សប មនិមានករេកនេឡងេទះេទ ប៉ុែន�ករចុះប�� ីសហគមនេ៍នសទបានេកនេឡងពី៣៦០ ឆា� ២ំ០១៤ ដល់

៣៧៧ ឆា� ២ំ០១៥។ េនឆា� ២ំ០១៥ សហគមនេ៍នសទចំនួន៨៥ ្រត�វបានព្រងឹងសមត�ភាពបែន�ម។ 

រយៈេពល ១ឆមាស (៦ែខ) េដមឆា� ២ំ០១៧េនះ កមា� ងំសមត�កិច�ជំនាញ នងិសមត�កិច�ពកព់ន័�បាន     

ប�ង� បបទេល�សេ្រប្របាស់ឧបករណ៍េនសទេនទូទងំ្របេទសបានចំនួន១៦៥៣ករណី ែដលក�ុងេនាះ ករណី

ទឹកសប ១ ៥៥៣ករណី នងិសមុ្រទ ១០០ករណី ពនិយ័អន�រករណ៍ ៤២ករណី េស�នងឹទឹក្របាក១់៦៦,៥លន

េរៀល។ 

េយាងតមរបាយករណ៍ របស់្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ បានឲ្យដឹងថា ក�ុង ្របតិបត�ិករ

ទងំេនះ សមត�កិច�បានចុះរះុេរ  និងបផំា� ញេចលវត�ុតងបទេល�សជលផល រមួមាន របាងំៃស្បមុង និងសចអ់នួ

្របែវង ៧០៤ ៤៣២ែម្៉រត លូៃស្បមុង និងសចអ់នួ ៨ ៦៧១មាត ់បេង� ល/ច្រមងឹ ៣៩៤ ៦៨៩េដម ឧបករណ៍

ឆក្់រតី ២៧៤េ្រគ�ង ស្រមាស់ទំហំ ៣៧ ៩៩៨ែម្៉រត្រកឡា របាងំ្រព�ល្របែវង ៣ ៧៦៧ែម្៉រត និងែលង្រតីច្រម�ះ

ចូលក�ុងបងឹធម�ជាតិ ២៨ ១១៥គីឡូ្រកម ។22

23 ក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះ បែន�មពីបទេល�សេនសទេគេឃញេកតមាន

បទេល�សចកដ់ីរេំលភយកៃផ�េនសទផងែដរ។ បទេល�សេនះបានេកតេឡងេនតមបណា� លេខត�មយួចំនួន

ដូចជា េខត�កពំត និងេកះកុងជាេដម េហយជាបព់កព់ន័�អ�កមានអណំាច។23

24 

 ចុងឆា� ២ំ០១៦េនះ រជរដ� ភបិាលបាន្របកសចបេ់ផ�មយុទ�នាករប្រងបបទេល�សេនសទ េដយករ

ដឹកនាេំដយរដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ�។ ្រកសួងកសិកម�រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ បានែណនាកំ�ុងសរចរែណនាំ

ចុះៃថ�ទ៥ី ែខកក�ដ ្រកសួងកសិកម�បានែណនា ំ ប�ង� ប និងចបជ់នេល�សជលផលមកផ�នា� េទស។ ចំណាត់

ករេនះេដយសរែតឧបករណ៍េនសទ ែដល្រត�វបាន្រកសួងហមឃាតត់ងំពីឆា� ២ំ០១២ េនែតបន�សកម�ភាព 

ែដលបានេធ�ឲ្យបះ៉ពល់ដល់ធនធានជលផល និង្របេភទជីវច្រម�ះេផ្សងៗេទៀត។  

ក�ុងេគាលនេយាបាយនតីិកលទី៥ រជរដ� ភបិាលបានសន្យោថា នងឹរក្សោៃផ�េនសទទឹកសបស្រមាប់

្របជាពលរដ�េធ�េនសទជាលក�ណៈ្រគ�សរ ព្រងឹងតបំនអ់ភរិក្ស បេង�នករករពរធនធានជលផល លុបបំបាត់

បទេល�សេនសទ្រគបរ់បូភាព។ ជាករពិតណាស់ រជរដ� ភបិាលបានលុបបំបាតក់រេធ�អជីវកម�លក�ណៈឯក

ជនេលឡូតេ៍នសទទូទងំ្របេទស េដម្បឲី្យ្របជាពលរដ�េនសទ ប៉ុែន�េគេឃញមានប�� ្របឈមអំពីករែថរក្សោ

ៃផ�ទឹកសប និង្រគប្់រគងធនធានជលផលេនក�ុងៃផ�ទឹកទងំេនាះ។ 

 េសចក�ីសន�ិដ� ន រជរដ� ភបិាលសេ្រមចបានខ�ះនូវេគាលនេយាបាយរក្សោៃផ�េនសទទឹកសប ស្រមាប់

្របជាពលរដ�េធ�េនសទជាលក�ណៈ្រគ�សរ ព្រងឹងតបំនអ់ភរិក្ស បេង�នករករពរធនធានជលផល លុបបំបាត់

បទេល�សេនសទ្រគបរ់បូភាព េ្រពះេគេឃញមានបទេល�សេនសទ  ភាពកំេសយៃនករអនុវត�នច៍្បោបព់ី

                                                           
22 របាយករបូកសរុបករងរកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ២០១៤-២០១៥ ទពំរ័២០ 
23 https://goo.gl/zsfs6f 
24 https://goo.gl/GEhpPk 
 

https://goo.gl/zsfs6
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សំណាកអ់ជា� ធរពកព់ន័� េនែតបន�េកតមានេឡង។  

០៥. រក្សោៃផ�ដីែដល្រគបដណ� បេ់ដយៃ្រពេឈ េដយបេង�នករករពរធនធានៃ្រពេឈ ពិេសសករ
ព្រងឹងករអនុវត�នច៍្បោប ់ ស�ីពីៃ្រពេឈ ករទបស់� តប់�ង� បបទេល�សៃ្រពេឈ ជំរុញករដេំដមេឈ
េឡងវញិ និងបេង�នសមត�ភាពសហគមនៃ៍្រពេឈេនេលមូលដ� ធានាវរិភាព និង្របសិទ�ភាព្រគប្់រគង
។0 2

25 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ រជរដ� ភបិាល 

បានដកត់ំបនម់យួចនំួនជាតបំនៃ់្រព

ករពរ និងអភរិក្សៃ្រពេឈ ក�ុងេនាះកម៏ាន

តំបនៃ់្រពឡងផ់ងែដរ េហយបានអំពវនាវ

ឲ្យសកម�ជនករពរបរសិ� ន ពលរដ� និង

សហគមនចូ៍លរមួសហករជាមយួរដ� ភបិា

ល េដម្បកីរពរតំបនៃ់្រពករពរទងំអស់

េនាះ កុំឲ្យមានករកបប់ំផា� ញខុសច្បោប។់ 

េ្រកយមកបន�ិច ្រកសួងបរសិ� នបាន

្របកស ក�ុងទិវបរសិ� នពភិពេលកកល

ពីៃថ�ទី៥ ែខមថុិនា ២០១៦ ថា សកម�ភាព

កបេ់ឈេដយខុសច្បោបែ់លងមានេទៀត

េហយ។  

ប៉ុែន�បទេល�សៃ្រពេឈ ្រត�វបានេគេឃញ

បន�េកតជាេរឿយៗក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះ េប
េទះជារជរដ� ភបិាល តមរយៈ ្រកសួងប

រសិ� នបានេធ�កំែណទ្រមងវ់ស័ិយបរសិ� ន 

និងធនធានធម�ជាតិ ែដលមានតំបនក់រពរធម�ជាតិ រហូតដល់៤៦តបំនេ់នឆា� ២ំ០១៦ េហយេកនេឡងដល់ 

៤៩តំបន ់ េនឆា� ២ំ០១៧ នងិមានៃផ�្រកឡាជាង៧,៥ លនហិកត េស�នឹង៤១% ៃនៃផ�ដី្របេទសកម�ុជា។25

26 ទី
ភា� កង់រេសុបអេង�តបរសិ� ន (EIA) បានរកេឃញថា ចេនា� ះពីែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៦ ដល់ែខមនីា ឆា� ២ំ០១៧ ែដល

ស�ិតក�ុងរយៈេពលៃនប្រមាមរបស់រដ� ភបិាលកម�ុជា េឈខុសច្បោបច់នំួន្របមាណ៣០មុនឺែម្៉រតគូប ្រត�វបានកប ់

ជាពិេសសពីតំបនៃ់្រពករពរក�ុងឧទ្យោនជាត ិ រចួដកឹយកេទ្របេទសេវៀតណាម។ របាយករណ៍របស់ អុ.ីអយ.

េអ េចញផ្សោយេនៃថ�ទ៨ី ឧសភា ២០១៧ ស�ីពីវនិាសកម�ៃ្រពេឈេនកម�ុជា ែដលមានចំណងេជងថា "ជន

េល�សមុខដែដល៖ អជីវកម�ជួញដូរេឈខុសច្បោបរ់បស់េវៀតណាម គា� នទីប��ប"់ ្រសវ្រជាវេឃញថា    ម�ន�ីកម�ុ
ជាឃុបឃិតជាមយួេយាធាអជា� ធរេវៀតណាម ែដលពុករលួយ បានែ្របរបូេឈខុសច្បោបព់ីកម�ុជា េទជាេឈ
្រសបច្បោបវ់ញិ េដម្បនីាេំចញេទលកេ់នទីផ្សោរអន�រជាត។ិ េ្រកយពីរបាយករណ៍របស់ អុី.អយ.េអ េចញផ្សោយ

                                                           
25 Supra note 10, at 21-22. 
26 https://goo.gl/wW5gKX 

ឆា� ំ
 

គ្រមប

ៃ្រព
េឈ

 (%)

 

ៃ្រព
េ្រសង

 (%)

 

ៃ្រព
េល្បោះ

 (%)

 

ទឹក

 (%)

 

ដី
មនិ
ែមន
ៃ្រព
 (%)

 

ពពក

 (%)

 

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 

២០០៤ ៦៣.០៥ ៣០.៦៦ ៣២.៣៩ ២.៥១ ៣៣.៩៥ ០.៤៩ 

២០០៩ ៦០.១៨ ២២.៥៥ ៣៧.៦៣ ២.៤៥ ៣៦.៨១ ០.៥៦ 

២០១៤ ៤៧.៦៨ ១៦.៤៥ ៣១.២៣ ៣.៦៧ ៤៨.៤១ ០.២៤ 

ភាគរយគ្រមបដីៃន្របេទសកម�ុជាបានមកពកីរវភិាគតមរូបភាពផា� យរណប 

https://goo.gl/wW5gKX
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ជាសធារណៈ ្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ ទទួលស� ល់ថា ករកបេ់ឈខុសច្បោបក់�ុងទកឹដីកម�ុជា 

កំពុងកេ្រកកេឡងវញិ េហយអះអងថា ខ�ួនកពុំងេសុបអេង�តេរឿងេនះ។26

27 

ៃ្រពេឈេនកម�ុជា ្រត�វបានបំផ�ិចបំផា� ញយ៉ាងធ�នធ់�រ ជាពិេសសេនក�ុងតំបនែ់ដលរដ� ភបិាលបានផ�ល់សិទ�ិេទ

ឲ្យ្រក�មហុ៊ន ក�ុងឋនៈជាដសីម្បទនេសដ�កិច�។27

28ទិន�នយ័របស់អង�ករទិន�នយ័ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍន ៍ (ODC) 

បានឲ្យដឹងថា គ្រមបៃ្រពេឈសរបុក�ុង្របេទសកម�ុជាបានថយចុះពី្របមាណ៧២%  ក�ុងឆា� ១ំ៩៧៣ មកេន្រតឹម

៤៨ភាគរយ 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៤     ខណៈេពលែដលៃ្រពេ្រសងបានថយចុះព៤ី២ភាគរយ មកេន្រតឹម១៦ភាគរយ េនក�ុងរយៈ

េពលដូចគា� ។ ក្រមតិៃនគ្រមបៃ្រពេល្បោះ របប់��ូ លទងំៃផ�ដីដំណាមំយួចំននួផងេនាះ មានេស�រភាពបន�ិច េន

ក�ុងរយៈេពលដូចគា�  េដយែ្រប្រប�លពី៣០ភាគរយ េនក�ុងឆា� ១ំ៩៧៣ មក៣១ភាគរយ េនក�ុងឆា� ២ំ០១៤។28

29 

របាយករណ៍សិក្សោ្រសវ្រជាវ េចញផ្សោយ

ឆា� ២ំ០១៥ ស�ីអពំីករេកនេឡងៃនគេ្រមាងអភវិឌ្ឍន៍

កសិកម�ឧស្សោហកម� បំផា� ញៃ្រពេឈកម�ុជាយ៉ាងធំ

េធង បានបង� ញថា ៃ្រពេឈកម�ុជាកំពុងបាតប់ងក់�ុង

កំរតិ២០០០ គីឡូែម្៉រតកេរក៉�ុងមយួឆា�  ំ េដយសរ

្រក�មហុ៊នជំនួញែផ�កកសិកម�កំពុង្របមូលយកផលពី

ៃ្រពេឈ ក�ុងតំបនអ់ភរិក្ស នងិសួនឧទ្យោនជាតិេដយ

េ្រប្របាស់្រគបម់េធ្យោបាយខុសច្បោប។់ 29

30 

កម�ុជាស�ិតេនក�ុងចំេណាម្របេទសកបប់ំផា� ញៃ្រព

េឈធ�នធ់�រ េនះេបតមកររកេឃញេនរបាយករណ៍

ថ�ីមយួឆា� ២ំ០១៥ េចញេដយអង�ករមូលនិធិសត�ៃ្រព

ពិភពេលក (WWF)។ របាយករណ៍របស់អ�កសិក្សោ

្រសវ្រជាវ េនសកលវទិ្យោល័យជាតិអូ�ស� លី ែដល

បានេចញផ្សោយកលពីេដមឆា� ២ំ០១៥ ស�ីអពំីករ

សិក្សោលំអិតអំពីអសីុបាននយិាយថា រជរដ� ភបិា

លបានផ�ល់ផល្របេយាជន ៍ តមរយៈករកបេ់ឈ
ខុសច្បោបដ់ល់ឈ�ួញអ�កមាន្រទព្យសម្បត�ិ ែដលមាន

ទំនាកទ់នំងែផ�កនេយាបាយ ជាថ�ូរនឹងករធានានឹងករេក� បក� បអ់ំណាចរបស់គណបក្សកនអ់ំណាច។ 

 េដមែខមករ ឆា� ២ំ០១៧ អង�ករ NASA EARTH OBSERVATORY បានឲ្យដឹងថា កម�ុជាជា្របេទស

មយួមានអ្រតៃនករបាតប់ងៃ់្រពេឈរហ័សជាងេគេលពិភពេលក។ ក�ុងទសវត្សចុងេ្រកយេនះ  ៃ្រព្រកស់ 

                                                           
27 http://www.rfa.org/khmer/news/environment/more-illegal-logging-in-sesan-dam-10102017120123.html 
 
28   Zsombor Peter, New Maps Show Heavy Deforestation In 2013, The Cambodia Daily, Jan 16, 2015. 
29 https://opendevelopmentcambodia.net/km/profiles/forest-cover/#Method 
30http://www.phnompenhpost.com/national/elcs-tied-destruction-forests-new-report 

ឆា� ំ២០០០ 

http://www.rfa.org/khmer/news/environment/more-illegal-logging-in-sesan-dam-10102017120123.html
http://www.phnompenhpost.com/national/elcs-tied-destruction-forests-new-report
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ឬស�ុក ្រត�វបានកបឆ់ា� រ េហយដីតំបនេ់នាះភាគេ្រចន្រត�វបានេគយកេទេ្រប្របាស់ជាដីចមា� រេកសូ៊ ឬចមា� រេផ្សង

។ របាយករណ៍បានឲ្យដងឹេទៀតថា ពីឆា� ២ំ០០១ ដល់២០១៤ អ្រតបាតប់ងៃ់្រពេឈកម�ុជាបានេកនេឡងដល់

១៤,៤% េនះមាននយ័ថា កម�ុជាបានបាតប់ងៃ់្រពេឈក�ុងៃផ�ដីទំហំ១,៤៤លនហិចត។ 

 ករែកែ្របៃផ�ដីពីដីៃ្រព េទជាដីចមា� រ្រត�វបានអង�ករេនះ

បង� ញ តមរយៈករេ្រប�បេធៀបរបូថតពីផា� យរណប ែដល

បានថតកលពីឆា� ២ំ០០០ និងរបូថតេនឆា� ២ំ០១៥ ែដល

បង� ញថា ៃ្រពេឈកលពឆីា� ២ំ០០០ ក�ុងតបំន្់រពំ្របទល់

េខត�កំពងធ់ំ និងកពំងច់ម ្រត�វបានែកែ្របជាដីចមា� រ េហដ�

រចនាសម�ន័� នងិដីែ្រសរបស់្របជាពលរដ�ជាេដម។ ករេកន

េឡងនូវតៃម�ទីផ្សោរេកសូ៊ េនេលពិភពេលក ជាេហតុផល

សំខនម់យួ ែដលនាឲំ្យមានករេកនេឡងយ៉ាងគំហុកនូវ

ករែកែ្របដីៃ្រពេដមដដុំះដណំាេំកសូ៊។30

31 រជរដ� ភបិាលកម�ុជា បានចតទុ់កៃផ�ដីែដលដដុំះដំណាេំកសូ៊ ជា

ៃផ�ដីគ្រមបៃផ�េឈផងែដរ។ ទកទ់ងនងឹករបង� ញេនះ របាយករណ៍បានេលកេឡងថា ៃផ�ដីសម្បទនេសដ�កិច�

េលវស័ិយកសិកម�ែដលបានផ�ល់ជូនេដយរជរដ� ភបិាលដល់្រក�មហុ៊នក�ុង្រស�ក និងេ្រក្រស�ក បានបាតប់ងៃ់្រព

េឈេ្រចនជាងៃផ�ដីែដលមនិស�ិតេនក�ុងគេំរងសម្បទន្របមាណពី២៩% េទ១០៥%។ 

 របាយករណ៍្រកសួងកសិកម� េនឆា� ១ំ៩៦៥ ធនធានគ្រមប

ៃ្រពេឈកម�ុជា្រគបដណ� បច់នំួន៧៣,០៤% ៃនៃផ�ដីកម�ុជាសរបុ។ 

ករវយតៃម�ថា� កជ់ាតិ ស�ីពីគ្រមបៃ្រពេឈ្រត�វបានេធ�ក�ុងរយៈេពល

០៥ឆា� មំ�ង ចបត់ងំពីឆា� ១ំ៩៩៣មក។ របាយករណ៍បានបង� ញ

ថា ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ គ្រមបៃ្រពេឈកម�ុជាមាន្របមាណ៤៩% ៃនៃផ�

ដីសរបុ ខណៈឆា� ២ំ០១០មានចំនួន្របមាណ៥៧%។ ក�ុងរយៈ

េពល៥ឆា�  ំពីឆា� ២ំ០១០ ដល់ឆា� ២ំ០១៤ គ្រមបៃ្រពេឈកម�ុជាមាន

ករធា� កចុ់ះយ៉ាងខ� ងំេស�នឹង្របមាណ៨%។ 

 

 េយាងតមរបាយករណ៍បកូសរបុករងរកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទឆា� ២ំ០១៤ ដល់ឆា� ២ំ០១៦។ 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៤  បទេល�សៃ្រពេឈ សត�ៃ្រព និងករកបរ់នដីៃ្រពេនកម�ុជាមានចំនួន២៤០០ករណី ក�ុងេនាះ 

បានប��ូ នេទតុលករចំនួន១.៧៧១ករណី ពិនយ័អន�រករណ៍ចំនួន៦២៩ករណី 31

32។ ចំនួនសំណំុេរឿងប��ូ ន

េទតុលករដូចគា� ទងំ្រស�ង េបេ្រប�េធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៤ េលកែលងែតចំនួនករណីពិនយ័អន�រករណ៍ែដលេកន

េឡងពី៥៦៨ ដល់៦២៩ករណី។32

33 ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ បទេល�សខងេលមានចំនួន២១៨៩ករណី ក�ុងេនាះសំណំុ
                                                           
31 http://km.rfi.fr/cambodia/nasa-cambodia-forests-are-disappearing-11-01-
2017?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaig
n_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-11 
 
32 របាយករណ៍បូកសរុបករងរកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នងិេនសទ ២០១៤-២០១៥ ទពំរ័ ២៣ 
33  ៃម ៉ទិត្យថារ៉, ្រកសួងថារយៈេពល១ឆា�  ំប�ង� បបទេល�សៃ្រពេឈជាងពរីពនក់រណី នងិផ�នា� េទសជនេល�ស៧នាក ់ ភ�េំពញប៉ុស�ិ៍ ៃថ�ទ២ី៦ ែខមករ ឆា� ំ

២០១៤។ 

ឆា� ំ២០១៥ 

  

០ ᧺្សោ៤ ៧ ០ ្សោ៤ ៏៧ � ្សោ៤ ០ ᧻្សោ២

http://km.rfi.fr/cambodia/nasa-cambodia-forests-are-disappearing-11-01-2017?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-11
http://km.rfi.fr/cambodia/nasa-cambodia-forests-are-disappearing-11-01-2017?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-11
http://km.rfi.fr/cambodia/nasa-cambodia-forests-are-disappearing-11-01-2017?ns_campaign=reseaux_sociaux&ns_source=FB&ns_mchannel=social&ns_linkname=editorial&aef_campaign_ref=partage_user&aef_campaign_date=2017-01-11
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េរឿងប��ូ នេទតុលករចំនួន១៥៤៦ករណី និងពនិយ័អន�រករណ៍ចំនួន៦៤៣ករណី។ េបេ្រប�េធៀបឆា� ២ំ០១៤ 

ចំនួនករណីប��ូ នេទតុលករមានករធា� កចុ់ះ ទន�ឹមនងឹករណីបទេល�សបានធា� កចុ់ះចំនួន២១១ករណី។33

34 

 ប៉ុែន�េនក�ុងរយៈបីែខេពលចុងេ្រកយេនះ បទេល�សៃ្រពេឈបាន នងិកំពុងេកនេឡង ្រសបេពលែដល

ស� នភាពនេយាបាយ្រត�វបានេគេមលេឃញថា មានភាពតនតឹង។ ករដឹកេឈខុសច្បោបទ់ងំេនាះ គឺេចញពី
តំបនៃ់្រព្រពះរកក�ុងេខត�្រពះវហិរ34

35 និងខ�ងទំនបវ់រអីគ�ិសនីេសសនេ្រកមពីរ េខត�ស�ឹងែ្រតង35

36 ។ ទន�ឹមនឹង

ករេកនេឡងបទេល�សៃ្រពេឈេនាះកម៏ានករកបទ់�នា� នយកដីៃ្រពសហគមនព៍ីសំណាក្់របជាពលរដ�េនេខត�

កំពងធ់ំ និងករប��ូ នេ្រគ�ងច្រកបែន�មេទឈូសដីៃ្រពតបំនអ់ភរិក្សេនេខត�បាតដ់ំបង ខណៈចណំាតក់ររបស់

អជា� ធរក�ុងករទបស់� ត ់មនិសូវមាន្របសិទ�ភាព។36

37  

 ករសន�ិដ� ន រដ� ភបិាលនតីិកលទី៥ៃនរដ�សភា មនិបានសេ្រមច/បានតិចតចួ េស�រគា� ន្របសិទ�ភាព  

េគាលនេយាបាយរក្សោៃផ�ដីែដល្រគបដណ� បេ់ដយៃ្រពេឈ េដយបេង�នករករពរធនធានៃ្រពេឈ ពិេសស

ករព្រងឹងករអនុវត�នច៍្បោប ់ស�ីពីៃ្រពេឈ ករទបស់� តប់�ង� បបទេល�សៃ្រពេឈ ជំរញុករដេំដមេឈេឡងវញិ  

និងបេង�នសមត�ភាពសហគមនៃ៍្រពេឈេនេលមូលដ� ន ធានាវរិភាព និង្របសិទ�ភាព្រគប្់រគង។ 

 

០៦. ប�្ឈបក់រផ�ល់សម្បទនដីេសដ�កិច�។ 
1 5  

 ចបត់ងំពីឆា� ១ំ៩៩៣ រហូតដល់ឆា� ២ំ០១២ រជរ

ដ� ភបិាលកម�ុជាបានអនុវត�គេ្រមាងដីសម្បទនេសដ�

កិច� េដម្បចូីលរមួចំែណកក�ុងកំេណ នេសដ�កចិ�របស់ខ�ួ
ន។ ករផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច�េធ�ឲ្យមានជេមា� ះដី
ធ�ី រវង្របជាពលរដ�េនមូលដ� ន និង្រក�មហុ៊នទទួល

បានសិទ�ិអនុវត�គេ្រមាងេលដីសម្បទនេសដ�កិច� 

ែដលជេមា� ះេនាះឈនេទដល់វបិត�ិជេមា� ះដីធ�ីេន

កម�ុជាអស់រយៈេពលជាេ្រចនឆា� មំកេហយ។  

                                                           
34 របាយករណ៍បូកសរុបករងរកសិកម� រុក� ្របមាញ់ នងិេនសទ ២០១៤-២០១៦  
35 https://goo.gl/Tc418X 
36 https://goo.gl/bvaa2z 
37 https://goo.gl/a9S6zJ 
38   Supra note 10, at 22. 

https://goo.gl/bvaa2z
https://goo.gl/a9S6zJ
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េយាងតមរយៈរបាយករណ៍េសុបអេង�ត របស់អង�ករលីកដូ កម�ុជាែដលេចញផ្សោយពីេដមឆា� ២ំ០១៤ 

បានបង� ញថា ទំហំដីជាង២,២លនហិចត  ្រត�វបានកតផ់�ល់ឲ្យ្រក�មហុ៊នធំៗមយួចំននួជាដីសម្បទនេសដ�កចិ� 

(ELCs)។38

39 របាយករណ៍ដែដលេនះបានប�� កេ់ទៀតថា េបរបគ់ិតចបព់ីឆា� ២ំ០០០ រហូតដល់ឆា� ២ំ០១៣

កន�ងេទេនះ មាន្របជាជនកម�ុជា

្របែហលកន�ះលននាកប់ាន និងកពុំង

រងេ្រគាះេដយវបិត�ិដីធ�ីេនកម�ុជា។  

ជាងេនះេទេទៀតក�ុងឆា� ២ំ០១៣ ករផ�

ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច�េនះ បានផ�ល់

ផលបះ៉ពល់យ៉ាងខ� ងំដល់្របជាជន

ចំនួន្របមាណ៤២០.០០០នាក។់  

របាយករណ៏របស់មជ្ឈមណ� ល

្រសវ្រជាវតសូ៊មតិ និងទនំាកទ់នំងបាន

បង� ញថា គិត្រតឹមចុងឆា� ២ំ០១៥ កម�ុជាមាន្រក�មហុ៊នដីសម្បទនេសដ�កិច�ចនំួន២៦៧ ែដលកំពុង្របតិបត�ិករវ ិ
និេយាគ។39

40 ដីសម្បទនេសដ�កិច�ចំននួ១៥៨ បានបង�ឲ្យមានវវិទដីធ�កី�ុង១៨េខត� ែដលេខត�រតនគិរ ីមណ� លគិរ ី

និងកពំងធ់ ំ្រត�វបានេគេមលេឃញេកតមានជំេលះដីធ�ីេ្រចនជាងេគ រវង្របជាពលរដ� និង្រក�មសម្បទនដីេសដ�

កិច�។ 

របាយករណ៍ខងេលបានបង� ញថា ឆា� ២ំ០១១ គឺជាឆា� ែំដលរជរដ� ភបិាលបានផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�

កិច�ឲ្យ្រក�មហុ៊នេ្រចនជាងេគ គឹមានចំនួនរហូតដល់េទ៤៣ទីតងំដីសម្បទនេសដ�កិច�។ េបេទះបីរជរដ� ភបិា

លបាន្របកសផ�ល់អជា� បណ័� ដីសម្បទនេសដ�កិច� ចបត់ងំពីឆា� ២ំ០១២។ របាយករណ៍កប៍ានរកេឃញថា 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ មានដីសម្បទនេសដ�កិច�ចនំួន១40

41ករណីផងែដរ ។41

42 ស� បន័ែដលផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច�

េ្រចនជាងេគ គឺ្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទែដលបានផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច�ចនំួន១៤។ ស� បន័

ចំនួន៣េទៀត ែដលបានផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច�រមួមាន៖ ្រកសួងបរសិ� ន ្រក�ម្របកឹ្សោអភវិឌ្ឍនក៍ម�ុជា និងគ

ណៈកមា� ធិករេខត�។ 

 ចបត់ងំពីឆា� ២ំ០១៤ ដល់ឆា� ២ំ០១៦ រជរដ� ភបិាលបានដកេ់ចញនូវវធិានករ្រត�តពិនិត្យ និងវនិចិ�យ័

េឡងវញិនូវលក�ខណ�   និងរយៈេពលផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច�ឲ្យ្រក�មហុ៊នទងំេនាះ។ រជរដ� ភបិាលបាន

សេ្រមចជាេគាលករណ៍ ក�ុងករកតប់ន�យរយៈេពលៃនករអនុវត�នគ៍េ្រមាងវនិិេយាគ អភវិឌ្ឍនស៍ម្បទនដី
េសដ�កិច�ទងំអស់ េន្រតឹមយ៉ាងយូរ៥០ឆា� ។ំ េដមឆា� ២ំ០១៦ រជរដ� ភបិាលបាន្របកសថា ករ្រត�តពិនិត្យ និង

វនិិច�យ័ដីសម្បទន្រត�វបានប��ប ់ េហយសន្យោថា ៃផ�ដី្របមាណជតិ១លនហិកត នឹង្រត�វបានេ្រប្របាស់ជាដី
សម្បទនសង�មកិច� េដម្បផី�ល់ជូន្រគ�សរ្រកី្រក។ េលកនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន បានេលកេឡងថា ្រត�តពិ
និត្យ និងវនិចិ�យ័េឡងវញិនូវលក�ខណ�   នងិរយៈេពលផ�ល់ដីសម្បទនេសដ�កិច�បានប��បជ់ាមយួទំហំៃផ�ដី១ 

                                                           
39  “2014 Brings a New Wave of Cambodian Land Conflicts”, Licadho-Cambodia Statement Released, April 2014.  See also, 
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/land-04012014170055.html; cited on October 07, 2014. 
40 Ibid. 
41 ្រក�មហុ៊នសម្បទនសដ�កចិ�ែដលបានប�ូរេឈ� ះប៉ុែន�អនុវត�នគ៍េ្រមាងេនកែន�ងដែដល គឺអូរស� យអភវិឌ្ឍន ៍
42 របាយករណ៍ស�ីពីករវភីាគស�ិតិដីសម្បទនេសដ�េនកម�ុជាឆា� ២ំ០១៥, ទំពរ៍ទី៨ និងទី៩ 

្របភពពរីបាយករណ៍ស�ីពកីរវភីាគស�ិតដិីសម្បទនេសដ�េនកម�ជាឆា� ២ំ០១៥ 

http://www.rfa.org/english/news/cambodia/land-04012014170055.html
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០៩០០០០ ហិកតែដល្រត�វបានអនុ�� តឲ្យបន�អនុវត�គេ្រមាងសម្បទនេសដ�កិច� ខណៈែដលៃផ�ដី្របមាណ

ជិត១លនហិកត ្រត�វបានដកហូតយកមកវញិ េដម្បែីចកជូន្រគ�សរ្របជាពលរដ�្រកី្រកែដលមានៃផ�ដីតិចតួច ឬ

គា� នផលទល់ែតេសះ។42

43 

 ទំនាស់ដីធ�ីែដលភាពេ្រចន្រត�វបានេគដឹងថា បានេកតេឡងេដយសរករផ�ល់សម្បទនដីេសដ�កិច�មនិ

ទន្់រត�វបានេដះ្រសយចបស់ព�្រគប ់ េហយ្របសិទ�ភាពៃនករចតែ់ចងរក្សោទុកនូវដីធ�ែីដលបានដកហូតពី្រក�ម

ហុ៊នសម្បទនេសដ�កិច�េនែតជាកង�ល់ៃនករេកតជេមា� ះអំពីសិទ�ិកនក់បដ់ីធ� ី េ្រពះថាដីធ�ីែដលបានដកហូត

ទងំេនាះបានក� យជាដីទំេនរ េ្រកយករកបឆ់ា� រៃ្រពរបស់្រក�មហុ៊នសម្បទនេសដ�កិច� នាឲំ្យ្របជាពលរដ�ងយ

្រស�លក�ុងករ្រគប្់រគងេ់ដម្បអី្រស័យផល។ េទះជាយ៉ាងណាក� ី ក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះ េគមនិេឃញមានករផ�ល់

អជា� បណ័� ថ�ដីល់្រក�មហុ៊នេដម្បអីនុវត�គេ្រមាងដីសម្បទនេសដ�កិច�េទៀតេឡយ។ 

  េសចក�ីសន�ិដ� នេយងសេង�តេឃញថា ករប�្ឈបក់រផ�ល់សម្បទនេសដ�កិច�េទឲ្យ្រក�មហុ៊ន គឺរដ� ភិ
បាលសេ្រមចេធ�បានក�ុងឆា� ២ំ០១៧ ប៉ុែន�ទនំាស់ដធី�ីរវង្របជាពលរដ� និង្រក�មហុ៊នែដលទទួលបានអជា� បណ័�

នាេពលកន�ងមកេនែតប�� ែដលរដ� ភបិលបន�េដះ្រសយ។ 

០៧. សេ្រមចឲ្យបាន១០០% នូវករចុះប�� ីដីតមែផនករៃនបទប�� េលខ០១ របស់រជរដ� ភបិាល
ជិត២លនហចិត េនរវងេដមឆា� ២ំ០១៤ ក�ុង្រកបខណ�័ ៃនករអនុវត�ន ៍«នេយាបាយចស់ សកម�ភាព
ថ�ីេលវស័ិយដីធ�»ី និងសេ្រមចឲ្យបាន៧០% ដល់ឆា� ២ំ០១៨ េលបរមិាណក្បោលដីែដល្រត�វចុះប�� ី
សរុប៦ េទ៧លនក្បោលដីេនទូទងំ្របេទស។2 1  

ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៤េនះ ក�ុងសិក� សលអន�រជាតិេលកទី៦ ស�ីពីេគាលនេយាបាយដីធ�ីទូលំទូលយ

មូលដ� ន្រគឹះក�ុងករអភវិឌ្ឍនទ៍ី្រក�ង និងជនបទ្របកបេដយចីរភាព អតីតរដ�ម�ន�ី្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរបូនី
យកម� និងសំណងប់ានឲ្យដងឹថា រដ� ភបិាលបានេចញបណ័� កម�សិទ�ិជាង៣,៧លនបណ័� ជូន្របជាពលរដ� ែដល

េស�នឹង្របមាណ៥០% ៃនក្បោលដីទូទងំ្របេទស និងមានែផនករចុះប�� ីដីឲ្យបានចនំួន៧០ភាគរយ ក�ុងឆា� ំ

២០១៨ និងឲ្យបាន១០០% ក�ុងឆា� ២ំ០២៣។44  

 ែខក��  ឆា� ២ំ០១៥ ក�ុងសវនាករ រវង្របធានគណៈកម�ករទី១ៃនរដ�សភា េលករដ�ម�ន�ីរបូេនះបាន

អះអងថា គិត្រតឹមឆា� ២ំ០១៥េនះ ្រកសួងបានែចកបណ័� កម�សិទ�ិដធី�ីឲ្យ្របជាជនទូទងំ្របេទសចំនួន៤លនប័

ណ�  េស�នឹង៥៧%។ របាយករណ៍បូកសរបុករងរឆា� ២ំ០១៥ របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកម� និង

សំណង ់បានឲ្យដងឹថា បណ័� កម�សិទ�ិសរបុចនំួន៦១៩១៤០បណ័�  ្រត�វបានែចកជូន្របជាពលរដ�តម   រយៈករ

អនុវត�នប៍ទប�� េលខ០១ៃនវស័ិយដីធ�ី។ របាយករណ៍បានបង� ញេទៀតថា តមរយៈករ   អនុវត�នក៍ម�វធិអីនុវ ិ
ស័យ រដ�បាលដីធ�ីតងំពីឆា� ២ំ០០២ ក្បោលដចីំនួន៣.៥៩៤.១៤០ ្រត�វបានចុះប�� ី និងែចកបណ័� កម�សិទ�ជូន

្របជាពលរដ�បានចំននួ២ ៩១៦៦៣២បណ័� ។ 

                                                           
43 https://www.cambodiadaily.com/news/pm-pledges-1m-hectares-of-elc-land-to-poor-109007/ 
 
44  Supra note 10, at 23.  
45  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 

https://www.cambodiadaily.com/news/pm-pledges-1m-hectares-of-elc-land-to-poor-109007/
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 របាយករណ៍បូកសរបុលទ�ផលករងរឆា� ២ំ០១៦បានឲ្យដឹងថា គិតដល់ចុងឆា� ២ំ០១៦ បណ័� កម�សិទ� ិ

ចំនួន៤.៤៥១.៨១៧ក្បោលដ ី ្រត�វបានែចកជូន្របជាពរដ� ែដលចំនួនេនះេស�នងឹ៦៣,៦%ៃនក្បោលដីប៉ានស់� ន

សរបុ៧លនក្បោលដ។ី  

របាយករណ៍របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកម� នងិសំណង ់ គិត្រតឹមឆមាសទ១ី ឆា� ២ំ០១៧ 

ករងរចុះប�� ីដីធ�ីសេ្រមចបានបានចំននួចំននួ ១១៧.៨០១បណ័�  (សរបុតងំពីអនុវត�រហូតដល់ែខមថុិនា ឆា� ំ

២០១៧) ករែចកបណ័� កម�សិទ�ិឲ្យ្របជាពលរដ�បានចំននួ ៤.៥៦១.៥២០បណ័�  (េស�នឹង ៦៥,១៦% ៃនក្បោល

ដីប៉ានស់� ន៧លនក្បោលដ)ី។ 45  

 េយាងតមទនិ�យ័របាយករណ៍ខងេល រជរដ� ភបិាលសេ្រមចបានខ�ះនូវែផនករចុះប�� ីដីសេ្រមច

ឲ្យបាន៧០% ដល់ឆា� ២ំ០១៨ េលបរមិាណក្បោលដីែដល្រត�វចុះប�� ីសរបុព៦ី េទ៧លនក្បោលដីេនទូទងំ្រប

េទស។ េយាងតមសន�ស្សនៃ៍នករេកនេឡង ក�ុងករអនុវត�នក៍�ុងរយៈេពលបីឆា� កំន�ងមកេនះ ្របសិនេបគា� នករ

ែ្រប្រប�លេទេនាះ រជរដ� ភបិាលនឹងសេ្រមចបានតមែផនកររបស់ខ�ួនក�ុងឆា� ២ំ០១៨ជាមនិខន។ 

០៨. កសងេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីសិទ�លំិេនស� ន េដម្បេីដះ្រសយលំេនស� នជូន្របជាពល
រដ�្រកី្រក ស្រមាបក់ររស់េន្របកបេដយសុវត�ភិាព សុខុមាលភាព និងភាពៃថ�ថ�ូរ។2 4

47 

ចុងឆា� ២ំ០១៤ េគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីសិទ�ិលំេនដ� ន្រត�វបានអនុមត័ េ្រកយពីគណៈរដ�ម�ន�ីៃន

រជរដ� ភបិាលកម�ុជានីតិកលទី៥យកមក្របជុំសេ្រមច។ េយាងតមករអះអងរបស់្រកសួង  េយងអច

សន�ិដ� នបានថា េគាលនេយាបាយជាតិេនះមានេគាលបំណងផ�ល់លទ�ភាព និងមេធ្យោបាយដល់្របជាពលរដ�ទូ

េទនូវករទទលួបានលំេនដ� ន សមរម្យ ឬករជួសជុសែកលំេនដ� នេដយយកចិត�ទុកដក ់ ជាពិេសសដល់

្រក�ម្រគ�សរែដលមាន្របាកច់ណូំលមធ្យម និងទប និង្រក�មជនងយរងេ្រគាះ ឬរស់េនបេណា� ះអសន�មនិ

េរៀបរយតមរយៈករសហករជាមយួៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍សង�មសីុវលិ និងសប្ុបរសជន។ 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េឆ�យតបនឹងេគាលបំណងៃនេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីសិទ�ិលំេនដ� ន េគេឃញមាន

ករេដះ្រសយប�� រវង្របជាពលរដ� និងអជា� ធរ្រពមជាមយួនឹង្រក�មហុ៊នអភវិឌ្ឍនអ៍ំពីករេដះដូរទីលំេន

របស់្របជាពលរដ�េនអគារស ឬេហថាអគារប៊ឌូីង។ យន�ករេដះ្រសយេនះ្រត�វបាន្របជាពលរដ� និងសង�មសីុ

វលិចតទុ់កថាជាយន�ករមាន្របសិទ�ភាព នងិអចទទលួយកបានពី្រគបភ់ាគីពក។់ េទះបីជាយ៉ាងេនះក� ី ជំ

េលះេនតំបនេ់ផ្សងមយួចំននួដូចជាសហគមនបឹ៍ងកក ់ និងបរុកីឡីាក�ុងរជធានភី�េំពញ ទនំបវ់រអីគ�ិសនីេស

សនេ្រកមពីរក�ុងេខត�ស�ឹងែ្រតងែដលបានេកតេឡងនាេពលកន�ងមក េនែតអូសបនា� យេពលេវលក�ុងករ

ឈនេទដំេណាះ្រសយែដលទទួលយកបានពី្រគបភ់ាគពីកព់ន័�។  

េនឆា� ២ំ០១៥ រជរដ� ភបិាលកម�ុជាតមរយៈ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរបូនីយកម� និងសំណងប់ាន 

េរៀបចយំន�ករ និងេគាលនេយាបាយសងសងលំ់េនឋនស្រមាបជ់ួល នងិលកជូ់ន្របជាជន្រកី្រក និងមាន

្របាកច់ំណូលមធ្យមេនកម�ុជា។ ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ គេ្រមាងសកល្បងៃនករសងសងផ់�ះស្រមាប្់របជាពលរដ�្រកី
្រក ឬមាន្របាកច់ណូំលមធ្យម្រត�វបានអនុវត� នងិកពុំងបន�ក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះ។ អ�កជំនាញអចលន្រទព្យ

និយាយថា គេ្រមាងេនះនងឹជួយ ស្រម�ល្របជាពលរដ�មាន្របាកច់ំណូលមធ្យម និងទប នងិម្រនី�រជករេដម្បី
មានលទ�ភាពទិញផ�ះ និងេធ�ឲ្យជីវភាពកនែ់ត្របេសរ។ េបេទះបីជាគេ្រមាងបាន និងកំពុងដំេណ រករសងសង់

                                                           
46 http://www.mlmupc.gov.kh/?page=detail&ctype=article&id=874&lg=kh 
47  Supra note 10, at 24.  

http://www.mlmupc.gov.kh/?page=detail&ctype=article&id=874&lg=kh
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កេ៏ដយ តមា� ភាពៃននីតិវធីីក�ុងករេស�សំុរបស់ម�ន�ីរជករ ឬ្របជាពលរដ�្រកី្រក ឬមធ្យមេដម្បទីិញផ�ះេនាះ េន

ែតជាប�� ែដលគួរយកចិត�ទុកដក។់ 

េនែខសីហឆា� ២ំ០១៥េនះ ច្បោបស់�ីពភីតិសន្យោពិេសស្រត�វបានដកឲ់្យេ្រប្របាស់ េដម្បជីួយ សំរលួ

ដល់ករលំបាករបស់្របជាពលរដ�ពកព់ន័�នឹងករជួលផ�ះសំែបង។ ច្បោបេ់នះកជ៏ាឧបករណ៍គតិយុត�មយួែដល  ផ�

ល់នូវកលនុវត�ភាព ជួយ ជ្រម�ញដល់ករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីលំេនដ� ន និងរមួចំែណកទក់

ទញករវនិិេយាគពីវស័ិយឯកជន ក�ុងករសងសងប់ន�បជ់ួលមានតំៃលឈ�ួលសមរម្យ ែដលជាយន�ករេឆ�យ

តបនឹងេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីសិទ�ិលំេនស� នែដលេផា� តេល ទី១៖្របជាពលរដ�ែដលមាន្របាកច់ំណូល

មធ្យម ទ២ី៖្របជាពលរដ�្រកី្រក និងទី៣ ្របជាពលរដ�ែដលងយរងេ្រគាះ។ ប៉ុែន�តមករសេង�តជាកែ់ស�ងរហូត

ដល់េពលបច�ុប្បន� ច្បោបេ់នះហកដូ់ចជាមនិទន្់រត�វបានេគយកេទអនុវត�ជាទូេទេនាះេទ េពលគឺករ្រពម

េ្រព�ងៃនកិច�សន្យោជួលផ�ះជាករសេ្រមចចិត�រវងភាគីអ�កជួល និងមា� ស់ផ�ះ។ 

តមទិន�នយ័ជំេរឿន្របជាពលរដ�ឆា� ២ំ០០៨ កម�ុជានឹងមាន្របជាជន្របមាណ១៨លននាក ់ េនឆា�  ំ

២០៣០ គឺអចេកន្របមាណ៣ ឬ៤លននាកប់ែន�មេទៀត េហយកំេណ នេនះភាគេ្រចនេកនេឡងេនតមទី្របជុំ

ជនធំៗែដលមានសក� នុពលវស័ិយេសដ�កិច�។ ករេធ�ជំេរឿនេនះ កប៏ានបង� ញផងែដរនូវនិនា� ករៃនករថយចុះ

ទំហំ្រគ�សរែដលអចប៉ាន្់របមាណថា រហូតដល់ឆា� ២ំ០៣០ កម�ុជាអច្រត�វករលំេនដ� នថ�ី្របមាណ១,១លន

បែន�មេទៀត េដយមនិរបប់��ូ លលំេនដ� នបច�ុប្បន�។47
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ករសន�ិដ� ន រជរដ� ភបិាលសេ្រមចបានករកសងេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីលំេនដ� ន ប៉ុែន�េយង

មនិទនដ់ងឹថា ្របជាពលរដ�្រកី្រក ជាពិេសសជនងយរងេ្រគាះពីករបេណ� ញេចញេដយបង�ំនឹងទទួលបានផល

្របេយាជនព៍ីេគាលនេយាបាយេនាះក�ុងក្រមតិណាេនាះេទ។ 

០៩. ែកលម�ផ�ូវលំជនបទជាជំហនៗ ពីផ�ូវ្រកល្រក�ស្រកហម េទជាផ�ូវ្រកលេកសូ៊ ឬផ�ូវេបតុងឲ្យ
បានពី៣០០ េទ៤០០គីឡូែម្៉រតក�ុង១ឆា�  ំតមស�ងដ់រឯកភាពជាតិមយួ។ 

ក�ុងវស័ិយែកលម�ផ�ូវលំជនបទ រជរដ� ភបិាលែដលមាន្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទបានអនុវត�គេ្រមាងែក

លំអជួសជុល នងិស� បនាផ�ូវជនបទ(Rural Road Improvement Project-RRIP)  ែដលមានរយៈេពល៥ឆា� ំ

(ឆា� ២ំ០១១ដល់ឆា� ២ំ០១៦)។ ទន�មឹនឹងេនះែដរ រជរដ� ភបិាលកម�ុជាបានចបេ់ផ�មអនុវត�គំេរងែកលម�ផ�ូវជន

បទជហំនទ២ី (Rural Road Improvement Project-RRIP2) ែដលមានរយៈេពល៦ឆា�  ំ គគឺិតតងំពីឆា� ំ

២០១៥ ដល់ឆា� ២ំ០២០ េហយគេ្រមាងេនះេ្រគាងនឹងចណំាយថវកិសរបុចំនួន១៩២,៧១លនដុល� រអេមរកិ

ែដលជាថវកិរបស់រជរដ� ភបិាល្របមាណ០៩% និងជំនយួរបស់ៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍្រពមទងំស� បន័េផ្សងៗដូចជា៖ 

ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍សីុ ឥណទនរបស់សធារណរដ�កូេរ ៉សធារណរដ�បារងំ តមរយៈទីភា� កង់រអភវិឌ្ឍនប៍ារំ

ង(AFD) គេ្រមាងសកល្បងភាពធននឹ់ងបែ្រមប្រម�លអកសធាតុ (PPCR) ជំនួយឥតសំណងរបស់រជ   រដ� ភិ
បាលអូ�ស� លី និងជំនួយឥតសំណងរបស់មូលនិធិអភវិឌ្ឍនណ័៍រឌិក។  

ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ ្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទបានអនុវត�គេ្រមាងសងសងផ់�ូវែដលជាហិរ��ប្បទន រវងធនា

គារអភវិឌ្ឍនអ៍សីុ និងរដ� ភបិាលកម�ុជា េហយសេ្រមចបាន្របែវង៥០៥,៧០គីឡូែម្៉រត និងេនសល់តិចតួច

                                                           
48  May Titthara, Million-home dilemma , The Phnom Penh Post, 12 May, 2014. 
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កំពុងអនុវត� េដម្បបី��បេ់ដយចំណាយថវកិអស់្របមាណជាង២៤លនដុល� រសហរដ�អេមរកិ។  របាយ

ករណ៍វឌ្ឍនភាពករងរ្របចែំខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៥ របស់្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ កដូ៏ចជារបាយករណ៍របស់

នាយកដ� នផ�ូវលំជនបទបានឲ្យដឹងថា ក�ុងរយៈេពល១១ែខ ឆា� ២ំ០១៥េនះ េដយអនុវត�គេ្រមាងែកលម�ផ�ូវជន

បទ (Rural Road Improvement Project-RRIP) ផ�ូវលំជនបទ្របែវង១៧,៩គីឡូែមត៉ ្រត�វបាន្រកលេកសូ៊ 

និង្របែវង២,៦គីឡូែម្៉រត្រត�វបានចកេ់បតុង ខណៈេពលែដលផ�ូវ្រកល្រក�ស្រកហមមាន្របែវង ្របមាណ៦៤៤

គីឡូែម្៉រត។ 

េយាងតមសចក�ី្របកសពត័ម៌ានរបស់្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ គិតដល់េដមឆា� ២ំ០១៦ ្រតឹមែខកុម�ៈ ផ�ូវ

ជនបទចំនួន៥៣ែខ្ស េស�នងឹ២១១,៣៧៩គីឡូែម្រត ្រត�វបាន្រសងចូ់លទិន�នយ័។ ទន�ឹមនងឹេនះ េគបានេធ�
បច�ុប្បន�ភាពទិន�នយ័ផ�ូវជនបទបានចំននួ១២៨ែខ្ស េស�នងឹ៧០៧,៥៧៨គ.ម។ េដយែឡក ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ េនះ 

្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ មានែផនករចុះ្រសងទិ់ន�នយ័ផ�ូវជនបទថ�ីៗបែន�មេទៀតចំននួ៧៣០ែខ្ស េស�នឹង

១.៣៩៥ គ.ម។48

49 

េយាងរបាយករណ៍របស់្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ជាលទ�ផលពីឆា� ២ំ០១៣ ដល់ឆា� ២ំ០១៦ ្រកសួង

បានស្រមចនូវករែកលម�ផ�ូវជនបទ្របែវង១១៩២,៣គីឡូែម្៉រត ក�ុងេនាះ្រកលេកសូ៊ពីរជាន ់ (DBST) បាន

្របែវង៥៨២,៧៨គីឡូែម្៉រត  ្រកលេកសូ៊មយួជាន ់(SBST) បាន្របែវង៥៤៤,១១ គឡូីែម្៉រត និង្រកលេបតុង 

បាន្របែវង៦៥,៤១ គីឡូែម្៉រត។   

ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ េគេឃញមានករចបេ់ផ�មអនុវត�គេ្រមាងែកលម�ផ�ូវ គេ្រមាងែកលម�ផ�ូវជនបទជំហន២ 

េដម្បែីកលម�ផ�ូវជនបទ ពី្រកល្រក�ស្រកហម េទ្រកលេកសូ៊។ ែខវចិ�ិក ឆា� ២ំ០១៦ រដ� ភបិាលបានេបក

ករដ� នស� បនាផ�ូវជនបទ្រកលេកសូ៊ និងចកេ់បតុង្របែវង១.២០០គីឡូែម្៉រត េនក�ុងេខត�ចនំួន១០រមួមាន៖ 

េខត�កំពងច់ម ត្ូបងឃ�ុ ំ េសៀមរប េពធិ៍សត ់បាតដ់ំបង បនា� យមានជយ័ កំពងឆ់ា� ងំ កពំងស់�ឺ កំពងធ់ំ និងេខត�

តែកវ។ របាយករណ៍េនក�ុងទំពរ័េហ�សប៊កុ (Facebook) េលកនាយករដ�ម�ន�ី ហុ៊ន ែសន បង� ញថា គេ្រមាង

សងសងផ់�ូវជនបទ្រកលេកសូ៊២ជាន ់ និងចកេ់បតុងេនះ ចំណាយថវកិសរបុជាង១៩២លន 

(១៩២.៧១០.០០០) ដុល� រអេមរកិ ក�ុងេនាះថវកិរបស់រដ� ភបិាលកម�ុជា ជាង១៧លន (១៧.៧៩០.០០០) 

ដុល� រអេមរកិ។  

ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េយាងតមរបាយករណ៍វឌ្ឍនភាពករងរ្រតឹមែខ វចិ�ិក គេ្រមាងជូសជុលផ�ូវលំបាន 

សេ្រមចបាន ផ�ូវ្រកលេកសូ៊ DBST ចំនួន១៦ែខ្ស ្របែវង៨១,៣៣គ.ម ផ�ូវ្រកសេបតុងចំននួ០៥ែខ្ស ្របែវង

្របមាណ១២ គ.ម ខណៈែដលផ�ូវ្រកល្រក�សចំនួន៤១ែខ្ស ្របែវង ៣៦៣,៩៥ គ.ម។ 49

50 

 េសចក�ីសន�ិដ� ន រជរដ� ភបិាលកម�ុជាសេ្រមចមនិបាននូវេគាលនេយាបាយរបស់ខ�ួន ែដលបានសន្យោថា  

ែកលម�ផ�ូវលំជនបទជាជំហនៗ ពផី�ូវ្រកល្រក�ស្រកហម េទជាផ�ូវ្រកលេកសូ៊ ឬផ�ូវេបតុងឲ្យបានពី៣០០ េទ

៤០០គីឡូែម្៉រតក�ុង១ឆា�  ំតមស�ងដ់រឯកភាពជាតិមយួ។ 

                                                           
49 https://goo.gl/6EwDws 
50 http://mrd.gov.kh/2017/12/11/report-minitry-nov/ 

https://goo.gl/6EwDws
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១០. េរៀបចំេគាលនេយាបាយដឹកជ��ូ នទី្រក�ង ជាពិេសសរជធានីភ�េំពញស្រមាបរ់យៈេពលមធ្យម និង
រយៈេពលែវង េដម្បពី្រងីកេហដ� រចនាសម�ន័� កសងមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន េដម្បរីមួជា្របេយាជន៍
ស្រមាបេ់ដះ្រសយប�� ករកកស�ះចរចរណ៍ និងព្រងឹងសណា� បធ់ា� បច់រចរណ៍ទី្រក�ង។3 .

51  
  
 ស្រមាបវ់ស័ិយដឹកជ��ូ ន េនរជធានីភ�េំពញបច�ុប្បន�េនះ រដ� ភបិាលកពុំងយកចិត�ទុកដក ់ដកឲ់្យដំេណ រ

ករេសវកម�ដឹកជ��ូ នសធារណៈ េដម្បបីេ�� �សករកកស�ះចរចរណ៍ធ�នធ់�រ ជាពិេសសេពល្រពឹក និងេពល

ល� ច។ រហូតមកដល់េពលេនះ រដ� ភបិាលកម�ុជាមនិទនម់ានេគាលនេយាបាយដកឲ់្យដំេណ រករមេធ្យោបាយ

ដឹកជ��ូ នសធារណៈ ភា� បព់រីជធានីភ�េំពញេទកនេ់ខត�េផ្សងៗេនេឡយេទ។ មេធ្យោបាយដឹកជ��ូ នរដ� គឺេន

មានកំរតិេខ្សោយខ� ងំ េបេធៀបជាមយួ្របេទសមយួចនំួនធេំនក�ុងតបំនអ់ស៊ន។ 
 ឆា� ២ំ០១៤ គឺឆា� ដំបំូងបផុំត ែដលរដ� ភបិាលបានចបេ់ផ�មដកឲ់្យដំេណ រករមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ នស

ធារណៈេនរជធានីភ�េំពញ េដយមានជំនួយបេច�កេទស សមា� រៈ និងថវកិពីរដ� ភបិាលៃន្របេទសជប៉នុ។  

 គិត្រតឹមឆា� ២ំ០១៥ រថយន�្រក�ងសធារណៈចំននួ៧៤េ្រគ�ង ្រត�វបានដកព់្រងយដំេណ រេលផ�ូវ០៣ែខ្ស 

េដម្បដីឹកជ��ូ នសធារណជនេនតមបណា� មហវថិីធំៗ ។  

 ក�ុងឆា� ២ំ០១៥េនះ សលរជធានីភ�េំពញេ្រគាងនឹងព្រងកីេជងេធ�ដំេណ រៃនេសវកម�េនះ េដយបាន និង

កំពុងសហករជាមយួអង�ករJICA េដម្បេីរៀបចំនីតិវធិីេស�សំុរថយន�្រក�ងថ�ីចនំួន១៤០េ្រគ�ងពី្របេទសជប៉នុ និង

១០០េ្រគ�ងពី្របេទសចនិ។51

52 

រជធានីភ�េំពញបច�ុប្បន� មានែខ្សរថយន�្រក�ងចំននួ៣ែខ្ស ែដលមានរថយន�សរបុ៥៧េ្រគ�ង ែដលគិត្រតឹ
មរយៈេពល១១ែខ េដមឆា� ២ំ០១៦ មានអ�កដំេណ របានេ្រប្របាស់ជិត២,២លនដង។52

53 ក�ុងចំេណាមេនាះជន

ពិករ និងសិស្សោនុសិស្ស្រត�វអនុ�� តឲ្យេធ�ដំេណ រតមរថយន�្រក�ងសធាណៈេដយឥតគិតៃថ�។ 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ តមរយៈករសន្យោផ�ល់រថយន�្រក�ងចំននួ៥០ េ្រគ�ងក�ុងជំហនដំបងូដល់កម�ុជាេដយទី
ភា� កង់រសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិៃន្របេទសជប៉ុន (JICA) សលរជធានភី�េំពញបានមានែផនករព្រងីកែខ្ស

រត ់ រថយន�្រក�ង៥ែខ្សបែន�មេទៀត េនេពលទទួលបានរថយន�ទងំេនាះេនឆា� ២ំ០១៧ េដម្បសី្រម�លករកកស�ះ

ចរចរណ៍ នងិបេង�នកំេណ នអ�កេធ�ដំេណ រក�ុងរជធានីភ�េំពញ។ សលរជធានីភ�េំពញបានេ្រគាងនឹងព្រងីកែខ្ស

រថយន�្រក�ងចំននួ១០ែខ្សបែន�មេទៀត ក�ុងឆា� ២ំ០២០ ប៉ុែន�គិតមកដល់ពកក់ណា� លឆមាសទី២ៃនឆា� ២ំ០១៧

េនះ េគមនិទនេ់ឃញករដកឲ់្យដំេណ រករែខ្សរថយន�្រក�ងបែន�មេនាះេទ គឺមាន៣ែខ្សដែដល េបេទះបីជាមាន

ករផ�ល់រថយន�្រក�ងថ�ីចនំួន១០០េ្រគ�ងជាជនំួយឥតសំណងពី្របេទសចិន េនក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះស្រមាបប់េ្រម
េសវដឹកជ��ូ នសរធាណៈ។ រថយន�ទងំេនាះ ្រត�វបានេគសេង�តេឃញថា ភាគេ្រចន្រត�វបានដកឲ់្យេ្របស

្របាស់ជំនួសរថយន�្រក�ងចស់េនេលែខ្សរថយន�្រក�ងចំននួ០៣ដែដល។ អ�ីែដលគរួឲ្យកតសំ់គាល់ក�ុងឆា� ំ

២០១៧េនះ េ្រកពីជនពិករ និងសិស្សោនុសិស្ស កម�ករ កម�ករនី នងិកឡីាករ នងិកឡីាករនី ្រត�វអនុ�� តឲ្យេធ�
ដំេណ រតមរថយន�្រក�ងសធារណៈេដយឥតគិតៃថ�។ គិតមកដល់ឆា� ២ំ០១៧េនះ សលរជធានភី�េំពញបាន

                                                           
51  Supra note 10, at 27. 
52 គី សុខលីម    ,សលរជធានីភ�េំពញេស�សំុរថយន�្រក�ង១៥០េ្រគ�ងពីជប៉ុន នងិ១០០េ្រគ�ងពីចនិ 
(ចុះផ្សោយេ�ៃថ�   01-11-2015,  4:00 pm) http://www.thmeythmey.com/index.php?page=detail&ctype=article&id=32543&lg=kh 
53 http://wmc.org.kh/archives/37000 

http://www.thmeythmey.com/index.php?page=author&id=4
http://www.thmeythmey.com/index.php?page=detail&ctype=article&id=32543&lg=kh
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េធ�ត្រមាយផ�ូវរថយន�្រក�ងេលផ�ូវចស់ និង ថ�ីចំននួ១១53

54តមរយៈទីភា� កង់រ JICA ភាគជីប៉ុននងឹជួយ ឧបត�ម�រថ

យន�្រក�ងថ�ីចនំួន១៨០េ្រគ�ងបែន�មេទៀត នឹងមកដល់កម�ុជាតមដំណាកក់លបន�បនា� ប។់54

55  

 េសចក�ីសន�ិដ� ន រជរដ� ភបិាលសេ្រមចបានករេរៀបចំេគាលនេយាបាយដឹកជ��ូ នទី្រក�ង ជាពិេសស     

ស្រមាបរ់ជធានីភ�េំពញ េ្រពះេគសេង�តេឃញមានគេ្រមាងព្រងយរថយន�ដឹកជ��ូ នសធារណៈបែន�មេទៀត 

តមបេណា� យផ�ូវសំខនេ់នក�ុងរជធានីភ�េំពញ។  

១១. ដល់ឆា� ២ំ០១៨ ្របជាពលរដ�ចំននួ៨៥% ែដលរស់េនរជធានីេខត� និង្របជាពលរដ�ចំននួ៦០% 
ែដលរស់េនតមបណា� ឃុំបានទទលួេសវទឹកស� តែដលមានគុណភាពល� និងៃថ�សមរម្យេ្រប្របាស់។
3 3

56 

 េយាងតមេសចក�ី្របកសពត័ម៌ានរបស់អង�ករ (UNICEF) េចញផ្សោយេនេដមឆា� ២ំ០១៤ បានឲ្យដឹង

ថា ្របជាពលរដ�កម�ុជា្របមាណ៦,៣លននាក ់គឺេស�នងឹ៤២ភាគរយៃន្របជាជនសរបុ១៥លននាក ់  កំពុងខ�ះ

ខតទឹកស� តស្រមាបេ់្រប្របាស់ េហយចំនួន្របជាជន៣,៩លននាក ់ េស�នឹង២៦%ៃនចំនួន (៦,៣លននាក)់ 

្របជាពលរដ�ែដលខ�ះទកឹស� តបរេិភាគ និងេ្រប្របាស់ គជឺា្របជាពលរដ�្រកី្រក និងរស់េនទីជនបទ។56

57  

 របាយករណ៍ របស់េវទិកគំនិតផ�ួចេផ�មចង្រកងប�� ីកំែណទ្រមង ់ (គ.ច.ប)បានបង� ញថា  ក�ុងេពល

បច�ុប្បន�ករផ�តផ់�ងទ់កឹស� ត េនតបំនទ់ី្រក�ងៃនរជធានីេខត�សេ្រមចបាន៨០% (េកនេឡងពី ៦២% កលពី្របាំ

ឆា� មំុន)។ របាយករណ៍បានបែន�មេទៀតថា គតិ្រតឹមឆា� ២ំ០១៥ ស� បន័ផ�តផ់�ងទ់កឹសធារណៈ មានេនរជធានី
ភ�េំពញ និងេនតមបណា� ទីរមួេខត�ចំននួ៨ រមួមាន បាតដ់បំង កំពងច់ម កពំងធ់ំ កំពត េពធិ៍សត ់ស� យេរៀង 

្រពះសីហនុ នងិេសៀមរប។57

58 

 លិខិតេលខ ១៤៩១/១៦ របស់្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទបានឲ្យដឹងថា គិតពីឆា� ២ំ០១៣ ដល់ឆា� ២ំ០១៦ 

្រកសួងសេ្រមចបានករផ�តផ់�ងទ់ឹកស� តដូចខងេ្រកម៖ 

-សងសងអ់ណ�ូ ងលូថ�ី  បានចំនួន ១៩៩   និងជួសជុលអណ�ូ ងលូ បានចំនួន ៩៨៣ អណ�ូ ង 

-សងសងអ់ណ�ូ ងស�បថ់� ី បានចំនួន ៤៨៧៤  និងជួសជុលអណ�ូ ងលូ បានចំនួន ៤៩៩៨ អណ�ូ ង 

-សងសងអ់ណ�ូ ងច្រម�ះថ� ីបានចំនួន ៦១  និងជសួជុលអណ�ូ ងលូ បានចំនួន ៤៨៩ អណ�ូ ង 

-សងសង្់រសះសហគមនប៍ានចំនួន ៣៩   និងស� រ្រសះទកឹ  បានចំនួន ១២៩ ្រសះ 

-សងសងព់ងទឹក        បានចំនួន ៨០ ២៨២ 

- សងសងអ់ង្រតងទឹកេភ��ង       បានចំនួន ១៧៦។ 
 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ តមរបាយករណ៍របស់្រកសួងឧស្សោហកម� និងសិប្បកម� មានករចបអ់រម�ណ៍ក�ុងក

រវនិិេយាគពីបរេទសេលវស័ិយទឹកស� តេនកម�ុជា។ ្រក�មហុ៊នចិនចនំួនពីរ េ្រគាងចុះ MoU ជាមយួកម�ុជា ក�ុងករ

បេង�តសួនឧស្សោហកម�ទឹកស� តមយួកែន�ង ែដលេឆ�យតបនឹងករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយទកឹស� តេនកម�ុជា តងំពីទី

                                                           
54 http://phnompenh.gov.kh/public-services/ 
55 https://goo.gl/WhAPFt 
56  Supra note 10, at 30. 
57 Denise Shepherd-Johnson, World Water Day: 6.3 million Cambodians lack access to safe water, Press Release, UNICEF, (21 March 2014), at 
1 
58 https://goo.gl/gIsnvz 

http://phnompenh.gov.kh/public-services/
https://goo.gl/WhAPFt
https://goo.gl/gIsnvz
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្រក�ង ទី្របជុជំន និងជនបទ េដម្បសីេ្រមចបានតមេគាលេដអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយទឹកស� តកម�ុជា ស្រមាបឆ់ា�  ំ២០២៥ 

និងេ្រកយឆា�  ំ២០២៥។ 

 េដយែឡកគេ្រមាងព្រងីកទកឹស� ត ៃនទីភា� កង់រJICA របស់្របេទសជប៉នុេនេខត�កពំត ែដលមានតៃម�

ជាង២៩លនដុល� រ នឹងប��បក់រសងសង ់ េនែខសីហ ឆា� ២ំ០១៨ខងមខុ េហយអចផ�តផ់�ងទឹ់កស� តេ្រប
្របាស់ដល់្របជាពលរដ�្របមាណ ជាង៩៥ភាគរយ េនក�ុងេខត�កំពត។ 
 
 េសចក�ីសន�ិដ� ន រដ� ភបិាលបានសេ្រមចខ�ះនូវករសន្យោថា «ដល់ឆា� ២ំ០១៨ ្របជាជនចំនួន៨៥% រស់

េនរជធានី/េខត� និង្របជាពលរដ�ចំនួន៦០ភាគរយ ែដលរស់េនតមបណា� ឃំុ នឹងទទួលបានទកឹស� តែដល

មានគុណភាពល� និងតំៃលសមរម្យស្រមាបេ់្រប្របាស់» សេ្រមចបានខ�ះ។  

១២. ពីឆា� ២ំ០១៣ ដល់២០១៨ គឺព្រងីកករផ�តផ់�ងអ់គ�សិនីពីបណា� ញជាតិឲ្យដល់ភូមចំិនួន៨០% ៃន
ចំននួភូមទិងំអស់។3 6

59  

 រហូតមក្រតឹមឆា� ២ំ០១៣ មាន្របជាជន្របមាណ្រតឹមែត៨% ៃន្របជាជនសរបុ្របមាណ១៥លននាក ់

ែដលបានេ្រប្របាស់ថាមពលអគ�ិសន។ី ក�ុងចំេណាមអ�កេ្រប្របាស់ថាមពលអគ�ិសនី ៥៤ភាគរយេនទី្របជុំជន 

និង១៣ភាគរយេនតំបនជ់នបទ។59

60 ករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនីសរបុេនកម�ុជាក�ុងឆា� ២ំ០១៣ មានចំនួន៤លនគីឡូវ៉

តេ់ម៉ាង។  

តមករ្រសវ្រជាវរបស់ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍សីុ មក្រតឹមឆា� ២ំ០១៣េនះ កម�ុជាអចមានសក� នុពលផលិត

ថាមពលអគ�ិសនី ែដលេដរេដយកំលំងវរអីគ�ិសនីបាន រហូតដល់េទ១០.០០០េមកវ៉ត ់ប៉ុែន�បច�ុប្បន�េនះ កម�ុ
ជាអចមានលទ�ភាពទញយកផលពីសក� នុពលដធ៏ំេនះបាន្រតឹមែត២២៤,៥៧េមកវ៉តប់៉ុេណា� ះ េដម្បយីក

មកេ្រប្របាស់។  េបេយាងតមករសិក្សោ្រសវ្រជាវដែដលេនះបានឲ្យដឹងែដរថា កម�ុជានឹងមានកំេណ នថាមពល

អគ�ិសនី ែដលបានពីគេ្រមាងទំនបវ់រអីគ�ិសនីចនំួន២៨.៩% ក�ុងរវងឆា� ២ំ០១០ ដល់ឆា� ២ំ០៣៥។ 

 េលកនាយករដ�ម�ន�កីម�ុជាេនេដមឆា� ២ំ០១៤ េនះបានអះអងប�� កថ់ា េនឆា� ២ំ០២០ កម�ុជានឹងមាន

បណា� ញអគ�ិសនីតភា� បេ់ទ្រគបភ់ូមៃិន្របេទសកម�ុជាទងំមូល េហយឆា� ២ំ០៣០ ្រគបផ់�ះទងំអស់ទូទងំ

្របេទសនឹងមានថាមពលអគ�សិនីេ្រប្របាស់។60

61  

                                                           
59  Supra note 10, at 31. 
60  Cambodia Investment Guidebook, CDC, 2013, P. IV-2; http://www.cambodiainvestment.gov.kh/#fragment-3-tab, accessed on 25 November 
2014. 
61  Hun Sen says all villages to have electricity by 2020, The Khmer Herald, A1. 
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 របាយករណ៍វស័ិយអគ�ិសនីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា របស់អជា� ធរអគ�ិសនកីម�ុជាេចញផ្សោយឆា� ំ

២០១៦ បានឲ្យដងឹថា គេ្រមាងផលិតអគ�ិសនីកពុំងសងសងគ់ិត្រតមឹចុងឆា� ២ំ០១៥ មានចនំួន០៦ ដូចជា៖ 

គេ្រមាងសងសង១់.ស� នីយវរអីគ�ីសនីស�ឹងតៃត ២.េរងច្រកអគ�ិសនីដុតធ្ូយងថ�េនេខត�្រពះសីហនុមានចំននួ

ពីរគេ្រមាង ៣.ស� នីយវរអីគ�សិនីេសសន ៤.ស� នីយវរអីគ�ិសន ី

ស�ឹងជាយអែរង៉ និង ៥.ស� នីយវរអីគ�ិសនីែ្រពកល� ង។ របាយ

ករណ៍បានបែន�មថា កម�ុជាបានទិញអគ�ិសនពីី្របេទសៃថ 

្របេទសេវៀតណាម និង្របេទសឡាវ។ គិត្រតមឹចុងឆា� ២ំ០១៥ 

គេ្រមាងសងសងែ់ខ្សប��ូ នតងស់្ុយងខ�ស់កពុំងបន�ករសងសង់

មានដូចជា៖ ែខ្សប��ូ ន ១.ពេីខត�កំពងច់ម េទេខត�្រកេចះ ២.ពី
េខត�្រកេចះ េទេខត�ស�ឹងែ្រតង ៣.ពអីនុស� នីយស៍�ឹងហវ េទរជ

ធានីភ�េំពញ និង៤.ពអីនុស� នីយ៧ (តំបនេ់សដ�កចិ�ពិេសស

ភ�េំពញ) េទអនុស� នីយៃ្រពែវង និងបាវតិ។ គេ្រមាងសងសងែ់ខ្ស

ប��ូ នទងំអស់េនះេ្រគាងនឹងប��បរ់ចួរល់ និងដកឲ់្យដំេណ រករ

េនឆា� ២ំ០១៧។ េ្រកពីែខ្សប��ូ នតងស់្ុយងខ�ស់ ែខ្សប��ូ នតងស់្ុយ

ងមធ្យមក្៏រត�វបាន និងកពុំងអភវិឌ្ឍនេ៍នទីតងំជាេ្រចនេនក�ុង

្របេទសកម�ុជា េដម្បផី�តផ់�ងថ់ាមពលអគ�ិសនីដល់អ�កកនអ់ជា� បណ័�  និងអ�កេ្រប្របាស់។ 

 ពីឆា� ២ំ០១៣ ដល់២០១៦ របាយករណ៍របស់អជា� ធរអគ�ិសនីកម�ុជា បានឲ្យដងឹ ករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនីតម

ភូម ិេដយអ�កកនអ់ជា� បណ័� មានករែ្រប្រប�លមានករធា� កចុ់ះដូចបង� ញក�ុងតរងខងេ្រកម៖ 

 េបេទះបីជាមានករែ្រប

្រប�ល ្របមាណជា៦៨% ៃនភូមទូិ

ទងំ្របេទសកំពុងទទួលបានករ

ផ�តផ់�ងអ់គ�សនី គតិ្រតឹមឆា� ំ

២០១៥។ ក�ុងចំេណាមេខត�រជ

ធានីទងំ២៥ មានេខត�ចនំួន.១០គឺ
េខត�កំពងឆ់ា� ងំ េកះកុង ្រកេចះ 

មណ� លគិរ ី្រពះវហិរ រតនគិរ ីស�ឹងែ្រតង ស� យេរៀង និងឧត�រមានជយ័ ែដលមានភូមតិចិជាង៥០% ទទលួបាន

ករផ�តផ់�ងអគ�ិសន។ី ប៉ុែន�ក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះ របាយករណ៍របស់រជរដ� ភបិាលបានឲ្យដឹងថា ករផ�តផ់�ងអ់គ�ិស

នីបានចំននួ១១ពនភ់ូមកិ�ុងចេំណាម១៤ពនភ់មូទូិទងំ្របេទសកម�ុជា ែដលេស�នឹង៧៩% ឬ៣,២លនខ�ងផ�ះ

ែដលបានេ្រប្របាស់ថាមពលអគ�ិសនីទងំរបស់រដ� និងឯកជន។61

62 ចំេពះករតភា� បន់ងឹែខ្សបណា� ញជាតិនា

េពលបច�ុប្បន�សេ្រមចបាន៦០ភាគរយ េហយេនឆា� ២ំ០៣០ រដ� ភបិាល នងឹភា� បឲ់្យបានយ៉ាងតិច៧០%។62

63 

                                                           
62 https://goo.gl/dsp1MT 

 

 
63 https://thmeythmey.com/?page=detail&id=59143 
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  េបេទះបីជាទំហំៃនករផលិតថាមពលអគ�ិសនីស្រមាបេ់្រប្របាស់ ករេរៀបចំ្របពន័�បណា� ញែចកចយ 

ឬេហដ� រចនាសម�ន័�តភា� បជ់ាឧបសគ�ចបំងេដម្បបីំេពញេគាលនេយាបាយេនះ និងកររកីចំេរ នក�ុងករផ�តផ់�ងអ់

គ�ិសនីេទតមភូមនិានាមនិទនម់ានេស�រភាព រជរដ� ភបិាលបានសេ្រមចករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនីដល់ភូមចិនំួន 

៧៩%ៃនភូមសិរបុ។ េហយេបសកម�្រតឹមឆា� ២ំ០១៨ េដម្បផី�តផ់�ងអ់គ�ិសនីឲ្យដល់ភូមចិំនួន៨០% ទំនងជាមនិ

មានឧបសគ�ររងំេនាះេទ។ ប៉ុែន�ករទទួលបានេសវអគ�សិនីេ្រប្របាស់របស់្របជាពលរដ�ែដលកំពុងរស់េនក�ុង

ភូមផិា� ល់្រត�វបានេគេមលេឃញថាជាប�� ចបំងែដល្រត�វេដ្រសយផងែដរ។ ្របជាពលរដ�្រត�វចំណាយថវកិ    

េ្រចនេដម្បទីទួលបានេសវតបណា� ញអគ�ិសនីេ្រប្របាស់ និងថាមពលអគ�ិសនីែដលជាពិេសសផ�តផ់�ងេ់្រកមក

រវនិិេយាគអជា� បណ័� ឯកជនកម៍ានតៃម�ខ�ស់ផងែដរ។  

 េសចក�ីសន�ិដ� ន រជរដ� ភបិាលក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះបានសេ្រមចខ�ះ និងទនំងនឹងសេ្រមចបានចំេពះករ

សន្យោអំពីេគាលនេយាបាយ ព្រងីកករផ�តផ់�ងថ់ាមពលអគ�ិសនីពបីណា� ញជាត ិ េដម្បែីចកចយឲ្យដល់ភូមទូិ

ទងំ្របេទស ក�ុងករំតិ៨០ភាគរយៃនភូមទិងំអស់ក�ុងឆា� ២ំ០១៨ ។ 

១៣. ខិតខំសេ្រមចេគាលេដទទលួេទសចរណ៍ពីេ្រក្របេទសេនឆា� ២ំ០១៥ ្របមាណ៤,៥លននាក់
ឆា� ២ំ០១៨ េកនដល់៦,១លននាក ់រមួជាមយួេទសចរណ៍ក�ុង្រស�ក្របមាណ១០,៥លននាក។់4 1

64 

េនកម�ុជាវស័ិយេទសចរណ៍ទងំវប្បធម ៌និងធម�ជាតិបាន និងកពុំងរកីចំេរ នជាេរៀងរល់ឆា� កំ�ុងទសវត្សចុ

ងេ្រកយ។ វស័ិយេទសចរណ៍ បានចូលរមួចំែណកេលកស�ួយកំរតិជីវភាពរស់េន្របចៃំថ�របស់្របជាពលរដ�េដ

យ្របេយាល និងេដយផា� ល់ ែដល្រសបតមេគាលនេយាបាយកតប់ន�យភាព្រកី្រករបស់រជរដ� ភបិាល។  

ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ រជដ� ភបិាលបានសេ្រមចេគាលេដេទសចរបរេទសបានសន្យោថា នងឹសេ្រមចឲ្យចំនូន

៤,៥លននាក ់ ែដលេយាងេលទិន�នយ័របស់នាយកដ� នស�ិតិ នងិពត័ម៌ានេទសចរណ៍កម�ុជាទទួលបានេភ��វេទ

សចរបរេទសចំននួ៤,៧លននាកក់�ុងឆា� ២ំ០១៥។ ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ កម�ុជាទទួលបានេភ��វេទសចរណ៍បរេទស

ចំនួន្របមាណ៥លននាក ់េយាងតមរបាយករណ៍្របចឆំា� ២ំ០១៦ របស់្រកសួងេទសចរណ៍។  

េដយែឡក រយៈេពលបនួែខេដមឆា� ២ំ០១៧ េទសចរបរេទសចូលមកកសំន�េនកម�ុជាមានចនំួន

្របមាណ២លននាក។់ របាយករណ៍បង� ញថា េភ��វេទសចរបរេទសមកពី្របេទសអសីុចូលមកកម�ុជាមានចនំួ

នេ្រចនជាងេគ គឺ្របេទសចិនែដលជាបច់ំណាតថ់ា� កេ់លខ១ បនា� បម់ក្របេទសេវៀតណាម និងឡាវ។ តំបនេ់ទស

ចរណ៍រជធានីភ�េំពញ និងតបំនជុ់ំវញិរជធានីភ�េំពញ តំបនេ់សៀមរបអង�រ និងតបំនេ់ឆ�រសមុ្រទ រមួទងំតំបនេ់អកូ

េទសចរណ៍ គឺជាតំបនែ់ដលទកទ់ញេភ��វមកកំសន�មានចំនួនេ្រចនជាងេគ។64

65 យ៉ាងណាមញិ រដ�ម�ន�ី្រកសួង

េទសចរណ៍ធា� បេ់ធ�របាយករណ៍ថា ក�ុងរយៈេពល៧ែខ េដមឆា� ២ំ០១៧ កម�ុជាទទួលបានេភ��វេទសចរអន�រជាតិ

ជាង ៣លននាក ់េកនេឡង១២.៨% េធៀបនងឹរយៈេពលដូចគា� ក�ុងឆា� ២ំ០១៦។ តមករព្យោករណ៍ កម�ុជានងឹ

ទទួលបានេទសចរអន�រជាតិ្របមាណ៥.៤លននាក ់ េនឆា� ២ំ០១៧ និង្របមាណ៧លននាក ់ េនឆា� ២ំ០២០ 

                                                           
64  Supra note 10, at 38. 
65 TOURISM STATISTICS REPORT April, 2017, MINISTRY OF TOURISM Statistics and Tourism Information 
Department, http://www.tourismcambodia.org/mot/index.php?view=statistic_report#comp 
 

http://www.tourismcambodia.org/mot/index.php?view=statistic_report#comp


 

28 
 

និងនាមំកនូវចំណូលសរបុ្របមាណ៥,០០០លនដុល� រអេមរកិ បេង�តនូវឱកសករងរបាន្របមាណ១លន

នាក៕់65

66 

េបេ្រប�បេធៀបកំេណ នចំននួេទសចរបរេទសចូលមកកម�ុជាឆា� ២ំ០១៥ នងិឆា� ២ំ០១៦ គឺមានកំេណ ន

ចំនួន៥%ែតប៉ុេណា� ះ។ ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ េបកំេណ នេភ��វេទសចរបរេទសរក្សោបានចំនួនរង�ង៥%េនាះ កម�ុជា

នឹងទទួលបានេភ��វេទសចរបរេទសចនំួន៥,២៦លននាក។់ គួរឲ្យកតស់មា� ល់ផងែដរថា ក�ុងរយៈេពល០៣ឆា� ំ

ចុងេ្រកយេនះ ភាគរយៃនកេំណ នេទសចរបរេទសមានករធា� កចុ់ះ្របមាណ១% េពលគឺេកនបាន៧%ក�ុងឆា� ំ

២០១៤ ៦%ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ និង៥%ក�ុងឆា� ២ំ០១៦។ 

ស� នភាពនេយាបាយេនកម�ុជានាេពលចុងេ្រកយេនះ ្រត�វបានេគេមលេឃញ និងវយតៃម�ថា បះ៉

ពល់ជាវជិ�មានដល់វស័ិយេទសចរណ៍េនកម�ុជា ជាពិេសសករមកកំសន�របស់េទសចរបរេទសក�ុង្របេទសកម�ុ
ជា។ ្រក�មករងរវស័ិយឯកជន ែដលជា្របតបិត�ិករេទសចរណ៍បានេលកេឡង្រសេដៀងគា� ថា ភាពតនតឹង

នេយាបាយនាេពលចុងេ្រកយ កំពុងែតបះ៉ពល់ដល់លំហូរេភ��វេទសចរអន�រជាតិមកទស្សនាកម�ុជា ពិេសស

េភ��វមកពីសហគមនអ៍ឺរ ៉បុ នងិសហរដ�អេមរកិ។ របាយករណ៍បង� ញថា  េភ��វេទសចរណ៍ទងំេនាះបាន លុប

ក��បដ់ំេណ រកសំន�មកកម�ុជា ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៨ខងមខុយ៉ាងេ្រចន។66

67 

 េសចក�ីសន�ិដ� ន រជរដ� ភបិាលកម�ុជាសេ្រមចបានខ�ះនូវេគាលនេយាបាយ េលវស័ិយេទសចរណ៍ក�ុង

ចំនួនេភ��វេទសចរេ្រក្របេទស េដយសរែផនករទទលួេភ��វេទសចរបរេទសចំនួន៤,៥លននាក ់ ស្រមាបឆ់ា� ំ

២០១៥បានសេ្រមច ប៉ុែន�ស្រមាបក់រកំណតទ់ិសេដឆា� ២ំ០១៨ ែដលកណំតថ់ា នងឹមានចំនួនេភ��វេទសចរបរ

េទសេកនេឡងរហូតដល់ជាង៦លននាក ់ ្របសិនេបេភ��វេទសចរបរេទសរក្សោកេំណ នេថរក�ុងរង�ង៥់% ឬតចិ

ជាងេនះៃនឆា� នំីមយួៗ កម�ុជាទំនងជាមនិអចសេ្រមចទិសេដបេង�នកំេណ នេភ��វេទសចរបរេទសដូចបាន

េ្រគាងទុកខងេលេនាះេទ។ 

១៤.បន�កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់(ឃំុមយួអនុវទិ្យោល័យមយួ) ែដលេនមនិទនម់ានអនុវទិ្យោល័យ។4 5

68 
 

វស័ិយអបរ់េំនកម�ុជា មានកររកីចេំរ នគរួឲ្យចបអ់រម�ណ៍ ក�ុងរយៈេពលជាងពីរទសវត្សកន�ងមកេនះ។ 

ប៉ុែន�តមរយៈរបាយករណ៍ សន�ស្សនក៍រអភវិឌ្ឍនម៍នុស្សជាតិ (Human Development Index) របស់អង�ករ 

UNPD ្របចឆំា� ២ំ០១៣ បានបង� ញឲ្យេឃញថា កម�ុជាស�ិតេនក�ុងចំណាតថ់ា� កម់ធ្យម គឺស�ិតក�ុងេលខេរៀងទី
១៤៣ ក�ុងចំេណាម្របេទស១៨៨ ែដលេស�រែតស�ិតេនក�ុងចណំតថ់ា� កៃ់នករអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិកំរតិទប។69 របាយ

ករណ៍បានបង� ញចនំួនសិស្សោនុសិស្សចំេណះដងឹទូេទថា ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៥-២០១៦ ចំនួនសិស្សោនុសិស្ស 

បានេកនេឡង្របមាណ១% េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៤-២០១៥។69

70 ឆ�ងតមលទ�ផលៃនកំែណទ្រមងក់�ុងឆា� ំ

២០១៤  

វស័ិយអបរ់េំនថា� កម់ធ្យមសិក្សោបានប�� កឲ់្យេឃញថា គុណភាពអបរ់េំនកម�ុជា គសឺ�ិតេនក�ុងកំរតិទនេ់ខ្សោយ

                                                           
66 http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/66266-2017-09-27-09-17-36.html 
67 https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/562326.html 
68  Supra note 10, at 42. 
69  Work for HumanDevelopment, Human Development Report 2015, Cambodia, The United Nations Development Programes (UNDP), at 211. 
70 របាយករណ៍ស�ិតិ និងសូចនាករអបរ់ ំ២០១៥-២០១៦ 

http://www.freshnewsasia.com/index.php/en/localnews/66266-2017-09-27-09-17-36.html
https://kohsantepheapdaily.com.kh/article/562326.html
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ខ� ងំ។ ែដលេនះជាេហតុផលមយួេធ�ឲ្យ្រកសួងយកចិត�ទុកដករ់តឹបន�ឹងករ្របលងមធ្យមសិក្សោទុតិយភូមែិដល

បាន និងកពុំងអនុវត�ក�ុងេពញ០៣ឆា� កំន�ងមក។ 

 េ្រកពីគុណភាពអបរ់ ំ េហដ� រចនាសម�ន័�អបរ់កំេ៏នមានកំរតិេនេឡយ ែដលេនះជាឧបសគ�ដច៏ំបងរបស់

កម�ុជាក�ុងករអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស។ របាយករណ៍របស់្រកសួងអបរ់បំានបង� ញថា ក�ុងឆា� សិំក្សោ២០១៥-

២០១៦ កម�ុជាេនមានសលជួបករលំបាកចំនួន៣០០ ែដលបានធា� កចុ់ះចនំួន១៦ េបេធៀបនឹងឆា� សិំក្សោ២០

១៤-២០១៥។ 

 ្រតឹមឆា� ២ំ០១៦េនះ កម�ុជាមានអគារសលេរៀនទូទងំ្របេទសចំនួន១២៥០៥ ឬេស�នងឹ៨៤ ៨០៨ថា� ក់

េរៀន មានសិស្សោនុសិស្សចំននួ៣០០៩៦៣៦នាក។់ សលេរៀនស្រមាបថ់ា� កម់េត�យ្យមាន្របមាណជា៣៧០៦ 

សលេរៀន សលបឋមសិក្សោមានចនំួណ៧០៨៥សលេរៀន អនុវទិ្យោល័យ (ថា� កទ់ី ៧-៩) មានចំននួ១២៥១

សលេរៀន (ទី្របជុំជន១៣២ តំបនជ់នបទ ១១១៩) វទិ្យោល័យ។70

71  

 រហូតមកដល់ឆា� ២ំ០១៧េនះ កម�ុជាមានអគារសលេរៀនទូទងំ្របេទសចនំួន ១២៨៨៩ ឬេស�នឹង ៨៦ 

៧១៣ មានសិស្សោនុសិស្សចំនួន៣.០៧៧.៦៦០នាក។់ សលេរៀនស្រមាបថ់ា� កេ់មេត�យ្យមាន្របមាណជា 

៤០១៤ សលេរៀន សលបឋមសិក្សោមានចនំួន ៧១៤៤ សលេរៀន  អនុវទិ្យោល័យ  (ថា� កទ់ី ៧-៩) ១.២៤៥

សលេរៀន (ទី្របជុជំនមានចំនួន១២៧ និងតបំនជ់នបទ១.១១៨)71

72។ េហយតមរយៈទិន�នយ័ក�ុងរបាយ

ករណ៍ស�ិតិ នងិសូចនាករអបរ់សំធារណៈឆា� ២ំ០១៦-២០១៧របស់្រកសួងអបរ់ ំចំននួអនុវទិ្យោបានធា� កចុ់ះ០៦ 

េហយអនុវទិ្យោល័យទងំ០៦អច្រត�វបានែ្របក� យជាវទិ្យោល័យវញិ។ ដូេច�ះក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះរជរដ� ភបិាល

មនិបានកសងអនុវទិ្យោបែន�មេទៀតេនាះេទ។ 

 

 កម�ុជាមាន១៦៣៣ ឃំុ/សង� ត ់(ទិន�នយ័ឆា� ២ំ០១៣ែដលរដ� ភបិាលបានដកេ់ចញនូវេគាលនេយាបាយ) 

ចំែណកចនំួនសលេរៀនស្រមាបថ់ា� កអ់នុវទិ្យោល័យ រហូតមកដល់ឆា� ២ំ០១៧េនះ េទបែតសងសងប់ានចំនួន

១.២៤៥ សលេរៀនប៉ុេណា� ះ េបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៦ មានករធា� កចុ់ះសលេរៀនអនុវទិ្យោល័យចំននួ៦ 

េនះអចេដយសរែតសលអនុវទិ្យោល័យមយួចំនួន្រត�វបានដំេឡងេទជាសលវទិ្យោល័យ។ ក�ុងនីតិកលទ៥ី

េនះ រជរដ� ភបិាលបានសន្យោថា នឹងបន�កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់ (ឃំុមយួអនុវទិ្យោល័យមយួ)។ 

េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ករសន្យោរបស់រជរដ� ភបិាល គឺស្រមាបរ់យៈេពលមយួអណត�ិៃននតីិកលទ៥ី ែតេប
េមលពីកំេណ នចំនួនសលអនុវទិ្យោល័យេនឆា� ២ំ០១៦ េធៀបនឹងឆា� ២០១៥ េហយបានធា� កចុ់ះវញិេនឆា� ំ

២០១៧ រជរដ� ភបិាល្របែហលជាពិបាកនឹងទទួលបានេជាគជយ័េលេបសកកម�េនះ។ 

 

 េសចក�ីសន�ិដ� ន រជរដ� ភបិាលសេ្រមចបានខ�ះនូវេគាលេយាបាយបន�កសងអនុវទិ្យោល័យ ឲ្យបាន្រគប់

ឃំុ (ឃំុមយួ អនុវទិ្យោល័យមយួ)។   

១៥. េរៀបចំេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ និងករងរ្រសបេទនឹងករវវិឌ្ឍនៃ៍នសង�ម-េសដ�កិច�។5 0

73 
 កលពីឆា� ២ំ០១៤ តមពត័ម៌ានពី្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ េគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពី
មុខរបរនិងករងរក�ុងស�ិតេនក�ុងដំេណ រករបេង�ត េហយ្រកសួងបានកណំត្់រតឹមចុងឆា� ២ំ០១៥ េដម្បឲី្យេគាល

                                                           
71  Education Statistics & Indicators 2015-2016, Ministry of Education Youth and Sports, Cambodia, table 1 
72 Education Statistics & Indicators 2016-2017, Ministry of Education Youth and Sports, Cambodia, table 1 
73  Supra note 10, at 46. 
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នេយាបាយេនះនងឹ្រត�វបានបេង�តឲ្យរចួរល់។ ្រកសួងករងរបានទទួលេគាលករណ៍ ពីរជរដ� ភបិាល និងបាន

ទទួលេសចក�ីសេ្រមចពទីីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី េដម្បបីេង�តគណៈកម�ករអន�រ្រកសួង ែដលមានសមាសភាពមក

ពី្រកសួង អង�ករ សមាគម  តំណាងសហជីព និេយាជកែដលពកព់ន័�ក�ុងវស័ិយករងរេធ�ករសិក្សោ  បេង�ត

េគាលនេយាបាយេនះ។ 

 េនឆា� ២ំ០១៥េនះ េគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ និងករងរ្រត�វបាន្របជុំសេ្រមចក�ុងកចិ�្របជុំគ

ណៈរដ�ម�ន�ីៃថ�ទ០ី៤ ែខក�� ។ េគាលនេយាបាយេនះបេង�ត បនា� បព់ីរជរដ� ភបិាលបានដកេ់ចញនូវេគាលន

េយាបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយឧស្សោហកម�ឆា� ២ំ០១៥-២០២៥។  េនៃថ�ទី២២ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ េគាលនេយាបា

យជាតិ ស�ីពីមុខរបរ និងករងរ្រត�វដកឲ់្យអនុវត�ជាផ�ូវករ។ 

 ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ េគមនិទនេ់ឃញរជរដ� ភបិាល នងិស� បន័ពកព់ន័�យកេគាលនេយាបាយែដលបានបេង�
ត េហយេនះេទអនុវត�េដម្បេីឆ�យតបនឹងត្រម�វករករងរជាកែ់ស�ងរបស់្របជាពលរដ�។ កង�ះទីផ្សោរករងរក�ុង

្រស�ក និង្របាកក់ៃ្រមៃនកមា� ងំពលកម�មនិសម្រសបនឹងករចណំាយក�ុងជីវភាព្របចៃំថ� េនែតជាប�� ចំបងក�ុង

សង�មកម�ុជា។ ប�� េនះេធ�ឲ្យកមា� ងំពលកម�កម�ុជាបាន និងកពុំងេធ�ចំណាក្រស�ករហូតដល់ខ�ះកមា� ងំពលកម�

ស្រមាបផ់�តផ់�ងក់�ុង្រស�ក។ ម្យោ៉ងសិស្ស និសិ្សតែដលបានប��បក់រសិក្សោភាគេ្រចនបាន និងកំពុងេធ�ករងរែដ

លខុសពីជំនាញសិក្សោរបស់ខ�ួន។  

 ក�ុងឆា� ២ំ០១៧ រជដ� ភបិាលកម�ុជា នងិអង�ករសហ្របជាជាតិ បានចុះហត�េលខកចិ�សហ្របតិបត�ិករ 

េលកម�វធិីរមួគា� េឈ� ះថា «របួរមួេដម្បមីុខរបរ និងករងររបស់យុវជនេនកម�ុជា» ។ កិច�សហ្របតិបត�ិករ

ស្រមាបក់ម�វធិីេនះ មានរយៈេពល២ឆា�  ំ ចបេ់ផ�មេនឆា� ២ំ០១៧ េនះ  និងមានេគាលេដ ផ�ល់លទ�ភាពទទួល

បានករងរ្របេសរជាងមុនដល់�ស�ី និងបុរសវយ័េក�ងកម�ុជា។73

74 

 េសចក�ីសន�ិដ� នក�ុងករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយក�ុងឆា� ទំី៤េនះ  រជរដ� ភបិាលបានសេ្រមចនូវករេរៀប

ចំេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ និងករងរ ្រសបេទនឹងករវវិឌ្ឍនៃ៍នសង�ម-េសដ�កិច�។ 

១៦. ករដកឲ់្យដេំណ រកររបប្របាកេ់សធននិវត�ន ៍ស្រមាបក់ម�ករ និេយាជតិក�ុងវស័ិយឯកជនឲ្យទទួលបាន
របប្របាកេ់សធននិវត�នដូ៍ចម�ន�ីរជករែដរ ចបព់ីឆា� ២ំ០១៥។5 2

75 

 រជរដ� ភបិាលបាន នងិកពុំងអនុវត�្របពន័�របបសន�ិសុខសង�ម កប៏៉ុែន�ដំេណ រករេនះេនមានភាពស�ុគ

ស� ញ និងករផ�ល់េសវេនមានភាពមនិច្បោស់លស់។ អនុ្រកឹត្យ ស�ីពីេបឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�មេលខ១៦

អន្រក-បក ចុះៃថ�ទី០២ ែខមនីា ឆា� ២ំ០០៧ ករងរធានារ៉បរ់ងហនិភយ័ករងរក្៏រត�វបានបេង�ត េហយេគ

េឃញមានដំេណ រករអនុវត�នរ៍បបធានារ៉បរ់ងហនភិយ័ករងរផងែដរ។  េ្រកយមក េគេឃញមានរបបសន�ិ
សុខសង�មមយួេទៀត ែដល្រត�វបានប��ត�ិក�ុងច្បោប ់ស�ីពកីរងរែដរ គឺរបបែថទសុំខភាព េហយេនៃថ�ទី០៦ ែខ

មករ ឆា� ២ំ០១៦ រជរដ� ភបិាលបេង�តរបបសន�ិសុខសង�មែផ�កែថទសុំខភាពេនះ តមរយៈអនុ្រកឹត្យេលខ០១ 

អ.ន.្រក.ប.ក។  

 របបសន�ិសុខសង�មមយួេទៀត គឺរបប្របាកេ់សធននិវត�នស៍្រមាបក់ម�ករ និេយាជតិក�ុងវស័ិយឯកជន េន

ក�ុងឆា� ២ំ០១៦េនះ កំពុង្រត�វបានសិក្សោ និងេរៀបចំដកឲ់្យដំេណ រករ េហយេ្រគាងនឹងចបេ់ផ�មដកឲ់្យដំេណ រក
                                                           
74 https://thmeythmey.com/?page=detail&id=56161’ 

75  Ibid. 

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=56161
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រេនឆា� ២ំ០១៩េនះ េបតមករេលកេឡងរបស់្របមុខរដ� ភបិាល្របមុខរដ� ភបិាល។75

76 

 រជរដ� ភបិាលនីតិកលទី៥ បានសន្យោក�ុងេគាលនេយាបាយរបស់ខ�ួនថា នឹងដកឲ់្យដំេណ រកររបប្របា

កេ់សធននិវត�នស៍្រមាបក់ម�ករ និេយាជិតក�ុងវស័ិយឯកជនឲ្យទទួលបានរបប្របាកេ់សធននិវត�ន ៍ ដូចម�ន�ីរជ

ករែដលចបព់ីឆា� ២ំ០១៥។  

 េសចក�ីសន�ិដ� ន រជរដ� ភបិាលមនិសេ្រមចនូវករសន្យោ ករដកឲ់្យដំេណ រកររបប្របាកេ់សធននិវត�ន ៍

ស្រមាបក់ម�ករ និេយាជិតក�ុងវស័ិយឯកជនឲ្យទទួលបានរបប្របាកេ់សធននិវត�នដូ៍ចម�ន�ីរជករែដរ ចបពី់ឆា�  ំ

២០១៥ េនាះេទ។ 

  ២. ករផ�លព់និ�ុករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ 

 ករផ�ល់ពិន�ុេលករបំេពញ ឬអនុវត�េគាលនេយាបាយមនិមានសូចនាករច្បោស់លស់ ្រត�វបានេធ�េឡង

េដយ្របជាពលរដ�ែដលមានសិទ�ិេបាះេឆា� តបានផ�ល់ពិន�ុវយតៃម�។ ្របជាពលរដ�ែដលមានសិទ�ិេបាះេឆា� តេន

១០រជធានីេខត� ែដលមានចនំួសរបុ្របមាណ២១៤នាក ់ (៣៨%ជា�ស�ី) បានផ�ល់ពិន�ុេលករបំេពញ ឬអនុវត�ន៍

េគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលនីតិកលទ៥ី ឆា� ២ំ០១៧ ែដលជាឆា� ទំ៤ី។ 

 ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយចំននួ៣៣ចណុំច ែដលមនិមានសូចនាករច្បោស់លស់ ្រត�វបានឲ្យ

្របជាពលរដ�ផ�ល់ពិន�ុតមក្រមតិពិន�ុដូចខងេ្រកម៖ 
អ��ត�ិ តៃម� ភាគរយៃនករេពញចិត� 

១ មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច  ០-២០% 

២ េពញចិត�ខ�ះ  ២១%-៤០% 

៣ េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពក់កណា� ល  ៤១%-៦០% 

៤ េពញចិត�េ្រចន ៦១%-៨០% 

៥ េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង  ៨១%-១០០% 

 

ក. វស័ិយទី១៖ ករពរជាតិ សន�សុិខ និងសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ 
ក្រមិតៃនករេពញចិត� (%) លទ�ផល 

1.មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច  26.97 

2.េពញចិត�ខ�ះ  31.79 

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់ណា� ល  28.46 

4.េពញចិត�េ្រចន 10.32 

5.េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង 2.46 

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនវិសយ័ទី១ (Mean)76

77 2.3 

                                                           
76 https://thmeythmey.com/?page=detail&id=57169 
 
77 1.00 ដល់ 1.50: មនិេពញចតិ�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តចិតចួ, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចិត�ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់

ណា� ល,  3.51 ដល់ 4.50: េពញចតិ�េ្រចន, 4.51 ដល់ 5.00: េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចតិ�ទងំ្រស�ង 

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=57169
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ខ. វស័ិយទី២៖ ករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ  ករព្រងឹង

ែផ�កច្បោប ់និង្របពន័�យុត�ធិម ៌និងករ្របឆាងំេពពុករលួយ  
 

ក្រមិតៃនករេពញចិត� (%) លទ�ផល 

1.មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច 26.59 

2.េពញចិត�ខ�ះ 31.50 

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់ណា� ល 26.87 

4.េពញចិត�េ្រចន 12.15 

5.េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង 2.89 

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនវិសយ័ទី២ (Mean)77

78 2.33 

 

   គ. វស័ិយទី3៖ ករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�  
ក្រមិតៃនករេពញចិត� (%) លទ�ផល 

1.មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច  18.01 

2.េពញចិត�ខ�ះ  30.39 

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់ណា� ល  32.34 

4.េពញចិត�េ្រចន 15.14 

5.េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង 4.12 

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនវិសយ័ទី៣ (Mean)78

79 2.57 

 

   ឃ. វស័ិយទី4៖ ករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ំសុខភបិាល ករងរ វប្បធម ៌និងសង�មកិច� 
ក្រមិតៃនករេពញចិត� (%) លទ�ផល  

1.មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច  17.08 

2.េពញចិត�ខ�ះ  29.08 

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់ណា� ល  31.18 

4.េពញចិត�េ្រចន 17.60 

5.េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង 5.06 

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនវិសយ័ទី៤ (Mean)79

80 2.6 

                                                           
78 1.00 ដល់ 1.50: មនិេពញចតិ�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តចិតចួ, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចិត�ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់

ណា� ល,  3.51 ដល់ 4.50: េពញចតិ�េ្រចន, 4.51 ដល់ 5.00: េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចតិ�ទងំ្រស�ង 

79 1.00 ដល់ 1.50: មនិេពញចតិ�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តចិតចួ, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចិត�ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់

ណា� ល,  3.51 ដល់ 4.50: េពញចតិ�េ្រចន, 4.51 ដល់ 5.00: េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចតិ�ទងំ្រស�ង 

80 1.00 ដល់ 1.50: មនិេពញចតិ�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តចិតចួ, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចិត�ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់

ណា� ល,  3.51 ដល់ 4.50: េពញចតិ�េ្រចន, 4.51 ដល់ 5.00: េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចតិ�ទងំ្រស�ង 



 

33 
 

 

   ង. េគាលនេយាបាយទងំ៤វស័ិយ៖ 
ក្រមិតៃនករេពញចិត�(%) លទ�ផល 

1.មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច  22.16 

2.េពញចិត�ខ�ះ  30.69 

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់ណា� ល  29.71 

4.េពញចិត�េ្រចន 13.80 

5.េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង 3.63 

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនទងំ៤វិសយ័ (Mean)80

81 2.4 

 

ច. លទ�ផលជាមធ្យមៃនករេពញចិត� ចំេពះករអនុវត�ន/៍បំេពញេគាលនេយាបាយរបស់

រជរដ� ភបិាល ឆា� ២ំ០១៧ (េពញចិត� េពញចិត�ខ�ះ និងមនិេពញចិត�)៖ 
 ទិន�នយ័ខងេ្រកមបង� ញពីកំរតិៃនករេពញចិត� េពញចតិ�ខ�ះ និងមនិេពញចិត�ចំេពះវស័ិយនីមយួៗៃនក

រអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលក�ុងឆា� ទំី៣។ តៃម�ៃនករេពញចតិ� គឺជាករបូកប��ូ លតៃម�ៃនករ

ផ�ល់ពិន�ុអ��ត�ិទ៤ី (េពញចិត�េ្រចន) និងទ៥ី(េពញចិត�េស�រទងំ្រស�ង ឬទងំ្រស�ង) េហយតៃម�ៃនករេពញចតិ�ខ�ះ 

គឺជាករបូកប��ូ លតៃម�ៃនករផ�ល់ពិន�ុអ��ត�ទិី២ (េពញចតិ�ខ�ះ) នងិទី៣(េពញចិត�មធ្យម ឬពកក់ណា� ល)។  

ចំែណកឯតៃម�ៃនករមនិេពញចតិ� គឺជាតៃម�ៃនករផ�ល់ពិន�ុអ��ត�ទិី១(មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិ
ចតួច)។ 

 វស័ិយ៖ ករពរជាត ិសន�សុិខ នងិសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ 

 

មាន្របជាពលរដ�ចំននួ១២,៧៨%េពញចិត� ៦០,២៥% 

េពញចិត�ខ�ះ និង២៦,៩៧%មនិេពញចិត�។ ពិន�ុជាមធ្យមគឺ
២.៣០ េនះមាននយ័ េបវយតៃម�ជារមួក�ុងចេំណាមពិន�ុ១ ដល់

៥ ្របជាពលរដ�បានផ�ល់ពិន�ុ២,៣០ (េពញចតិ�ខ�ះ)។ 

  

 

 

 

 

 

 វស័ិយ៖ ករព្រងងឹរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ នងិវសិហមជ្ឈករ  ករព្រងងឹែផ�កច្បោប ់ នងិ្របពន័�

យុត�ធិម ៌នងិករ្របឆាងំអពំេំពពុករលួយ 

                                                           
81 1.00 ដល់ 1.50: មនិេពញចតិ�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តចិតចួ, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចិត�ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់

ណា� ល,  3.51 ដល់ 4.50: េពញចតិ�េ្រចន, 4.51 ដល់ 5.00: េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចតិ�ទងំ្រស�ង 

26.97

60.25

12.78
មនិេពញចិត�

(%)
េពញចិត�ខ�ះ (%)

េពញចិត� (%)

កំរតិពិន�ុជាមធ្យម=2.30/5

(េពញចិត�ខ�ះ)



 

34 
 

 

 ្របជាពលរដ�ចនំួន១៥,០៤%េពញចិត� ៥៨,៣៧%

េពញចិត�ខ�ះ និង២៦,៥៩%មនិេពញចិត�។ ពនិ�ុ
មធ្យមគឺ២,៣៣ ៃនពិន�ុសរបុ៥ មាននយ័ថា្របជាពល

រដ�េពញចតិ�ខ�ះែតប៉ុេណា� ះ ចំេពះលទ�ផលៃនករ

បំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយវស័ិយេនះ។ 

 

 

 វស័ិយ៖ ករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កចិ� 

្របជាពលរដ�ចំនួន១៩,២៦%េពញចិត� ៦២,៧៣% 

េពញចិត�ខ�ះ និង១៨,០១%មនិេពញចិត�។ វស័ិយេនះ 

ទទួលបានពនិ�ុមធ្យមពី្របជាពលរដ� ២,៥៧ ៃនពិន�ុសរបុ៥ 

(េពញចតិ�ពកក់ណា� ល/មធ្យម)។ 

 

 

 

 

 វស័ិយ៖ ករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ំសុខភបិាល ករងរ វប្បធម ៌នងិសង�មកចិ� 

 ្របជាពលរដ�ចំនួន២២,៦៦%េពញចិត� ៦០,២៦%េពញ

ចិត�ខ�ះ នងិ១៧,០៨%មនិេពញចិត�។ វស័ិយេនះទទួល

បានពិន�ុមធ្យម២,៦៤ ៃនពិន�ុសរបុ៥ គឺ្របជាពលរដ�េពញ

ចតិ�ពកក់ណា� ល/មធ្យម។ 

 

 េគាលនេយាបាយរជរដ� ភបិាលនតីកិលទ៥ី 

(ទងំបនួវស័ិយ) 

លទ�ផលៃនករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយនតីិក

លទី៥ ្រត�វបាន្របជាពលរដ�ចំនួន១៧,៤៤%េពញចតិ�  

៦០,៤០%េពញចិត�ខ�ះ នងិ២២,១៦% មនិេពញចតិ� 

េហយ្របជាពលរដ�បានផ�ល់ពិន�ុមធ្យម ២,៤៦ ៃនពិន�ុ
សរបុ៥។ 

  

 

 

 

 

26.59

58.37

15.04

មនិេពញចិត�

(%)
េពញចិត�ខ�ះ

(%)
េពញចិត� (%)

កំរតិពិន�ុជាមធ្យម=2.33/5
(េពញចិត�ខ�ះ)

18.01

62.73

19.26 មនិេពញចិត� (%)

េពញចិត�ខ�ះ (%)

េពញចិត� (%)

កំរតិពិន�ុជាមធ្យម=2.57/5

(េពញចិត�ពាក់ណ� ល/មធ្យម )

17.08

60.26

22.66 មនិេពញចិត� (%)
េពញចិត�ខ�ះ (%)
េពញចិត� (%)

កំរតិពិន�ុជាមធ្យម=2.64/5

(េពញចិត�ពាក់ណ� ល/មធ្យម )

22.16

60.40

17.44
មនិេពញចិត� (%)

េពញចិត�ខ�ះ (%)

េពញចិត� (%)

កំរតិពិន�ុជាមធ្យម=2.46/5
(េពញចិត�ខ�ះ)
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តរងបង� ញពកីរផ�ល់ពនិ�ុករបេំពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល 

ល.រ វស័ិយៃនេគាលនេយាបាយ 

%

មនិេពញ
6 /

82
 

%

េពញ

6 0

83

  

%

េពញចិ

6 1

84
 

០១ ករពរជាតិ សន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� ប់សធារណៈ 
26.97 60.25 12.78 

០២ 
ករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ  ករ

ព្រងឹងែផ�កច្បោប ់និង្របពន័�យុត�ិធម ៌និងករ្របឆាងំអំពំេពពុករលួយ  26.59 58.37 15.04 

០៣ ករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច� 
18.01 62.73 19.26 

០៤ ករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអប់រ ំសុខភបិាល ករងរ វប្បធម ៌និងសង�មកិច� 
17.08 60.26 22.66 

០៥ េគាលនេយាបាយរជរដ� ភបិាលនីតិកលទី៥ (ទងំបនួវស័ិយ) 
22.16 60.40 17.44 

 លទ�ផលវយតៃម�ជារមួបានបង� ញថា ករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយស្រមាបឆ់ា� ទំ៤ី (២០១៧) របស់រជ

រដ� ភបិាលទី៥ ែដលរដ�សភាបានអនុមត័ថវកិចំននួ្របមាណ៥.០៤៦លនដុល� រសហរដ�អេមរកិ មាន្របជា

ពលរដ�ចំនួន្របមាណ១៧%េពញចិត� ្របមាណ៦០%េពញចិត�ខ�ះ និង្របមាណ២២%មនិេពញចិត�។ 

 ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧េនះ រជរដ� ភបិាលេនែតយកចិត�ទុកខ�ស់ស្រមាបក់រអនុវត�េគាលនេយាបាយរបស់

ខ�ួនតមរយៈ្រកសួងដូចជា ្រកសួងែរ ៉និងថាមពល ្រកសួងពណិជ�កម� ្រកសួងកសិកម� រកុ� ្របមាញ់ និងេនសទ 

្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ្រកសួងេទសចរណ៍ និង្រកសួងសិប្បកម� ឧស្សោហកម�  ្រកសួងសុខភបិាល ្រកសួងអបរ់ ំ

យុវជន និងកឡីា ្រកសួងវប្បធម ៌និងវចិិ្រតសិល្បៈ ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុវជន និងនតីិសម្បទ ្រកសួងធម�ករ 

និងសសនា ្រកសួងកិច�ករនារ ីនិង្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈជាេដម េ្រពះរជរដ� ភបិាលបាន

ផ�ល់អទិភាពចណំាយខ�ស់ជាងេគេទេលវស័ិយសង�មកិច� (២៨%) បនា� បម់កគឺវស័ិយេសដ�កិច� (២៦%) េប
េ្រប�បេធៀជាមយួវស័ិយេផ្សងេទៀត។ ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយេលវស័ិយទងំពីរេនះ ្រត�វបាន្របជា

ពលរដ�េពញចិត�ក�ុងកំរតិពកក់ណា� ល/មធ្យម (Mean=២,៦៤/៥ និង ២,៥៧/៥)។  

 ចំែណកឯវស័ិយចនំួនពីរេផ្សងេទៀតគឺ វស័ិយរដ�បាលទូេទ និងវស័ិយករពរជាតិ សន�ិសុខ និងសណា� ប់

ធា� បស់ធារណៈ រជរដ� ភបិាលបានបេង�នេ្រគាងចំណាយថវកិជាតិ ចំននួ០១%បែន�មេទៀត។ វស័ិយរដ�បា

លទូេទ គឺេ្រគាងចំណាយថវកិជាតិ្របមាណ១១% និង វស័ិយករពជាតិ សន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� បស់ធារ

ណៈេ្រគាងចំណាយថវកិជាតិ្របមាណ១៧%។ ថវកិ្រត�វបានផ�ល់េទ្រកសួងករពរជាតិ ្រកសួងមហៃផ�ែផ�ក

សន�ិសុខសធារណៈ នងិ្រកសួងយុត�ិធមផ៌ងែដរ។ លទ�ផលៃនករេពញចិត�របស់្របជាពលរដ� ក�ុងករអនុវត�ន៍

េគាលនេយាបាយករពរជាតិ សន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ គមឺនិល�្របេសរេឡយ ពីេ្រពះចំនួន្របជា

ពលរដ�បានផ�ល់ពនិ�ុេពញចិត�ខ�ះ េលករអនុវត�េគាលនេយាបាយវស័ិយករពរជាតិ សន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� ប់

សធារណៈ (Mean=២,៣/៥)។ 
                                                           
82 តៃម�ៃនករផ�ល់ពិន�ុអ��ត�ិទ១ី (មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចតិ�តចិតចួ) 
83ផលបូកតៃម�ៃនករផ�ល់ពិន�ុអ��ត�ិទ ី២(េពញចតិ�ខ�ះ) នងិទី៣(េពញចិត�មធ្យម ឬពកក់ណា� ល) 
84 ផលបូកប��ូ ល តៃម�ៃនករផ�ល់ពិន�ុអ��ត�ិទី៤(េពញចិត�េ្រចន) នងិទ៥ី(េពញចតិ�េស�រទងំ្រស�ង ឬទងំ្រស�ង) 
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VIII. លទ�ផលករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបសរ់ជរដ� ភិបាល និងករ
ផ�លព់ិន�ុេលករបំេពញ/អនុវត�ន ៍ឆា� ២ំ០១៤ ដល ់២០១៧ 

១.ករបំេពញ/អនវុត�នេ៍គាលនេយាបាយមានសចូនាករច្បោសល់ស ់របសរ់ជរដ� ភិបាល 

ល.រ 

េគាលនេយាបាយមានសូចនាករច្បោស់លស់ 

រជរដ� ភបាលបានបំេពញ/អនុវត�ក�ុងឆា� ទីំ៣ 

នីតិកលទី៥ 

លទ�ផលសេ្រមចបាន 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

សេ

 

សេ

 

មនិ

 

សេ

 

សេ

 

មនិ

 

សេ

 

សេ

 

មនិ

 

សេ

 

សេ

 

មនិ

 

១ ខិតខំសេ្រមចឲ្យបាននូវកំេណ នេសដ�កិច�ជាមធ្យម៧%ក�ុង

មយួឆា� េំដម្បេីធ�ឲ្យកម�ុជាអចចកេចញផុតពី្របេទសមាន

ចំណូលទប ឈនេឡងជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមក្រមតិ

ទបយ៉ាងយូរេនឆា� ២ំ០១៨ និងក� យជា្របេទសមានចំណូល

មធ្យមក្រមតិខ�ស់េនឆា� ២ំ០៣០។ 

       √   

២ សេ្រមចឲ្យបានេគាលេដកតប់ន�យអ្រតៃនភាព្រកី្រកជាង

១%ក�ុងមយួឆា� ។ំ 
       √   

៣ បន�ខិតខំសេ្រមចនូវេគាលនេយាបាយជំរុញផលិតកម�្រស�វ 

និងករនាេំចញអង�រឲ្យបាន១លនេតន េនឆា� ២ំ០១៥ 

សំេដែ្របក� យកម�ុជាេទជា្របេទសផលិតេស្ប�ងនាមុំខមយួ

េនេលពិភពេលក។ 

        √  

៤ រក្សោៃផ�េនសទទឹកសប ស្រមាប្់របជាជនេធ�េនសទជាលក�

ណៈ្រគ�សរ ព្រងឹងតំបនអ់ភរិក្ស បេង�នករករពរធនធាន

ជលផល លុបបំបាតប់ទេល�សេនសទ្រគបរ់ូបភាព។ 

        √  

៥ រក្សោៃផ�ដីែដល្រគបដណ� បេ់ដយៃ្រពេឈ េដយបេង�នករ

ករពរធនធានៃ្រពេឈ ពិេសសករព្រងឹងករអនុវត�នច៍្បោប ់

ស�ីពីៃ្រពេឈ ករទបស់� តប់�ង� បបទេល�សៃ្រពេឈ ជំរុញករ

ដេំដមេឈេឡងវញិ និងបេង�នសមត�ភាពសហគមនៃ៍្រពេឈ 

េនេលមូលដ� ន ធានាវរិភាព និង្របសិទ�ភាព្រគប្់រគង។ 

         √ 

៦ ប�្ឈបក់រផ�ល់សម្បទនដីេសដ�កិច�។        √   

៧ សេ្រមចឲ្យបាន១០០% នូវករចុះប�� ីដី តមែផនករៃនបទ

ប�� េលខ ០១ របស់រជរដ� ភបិាលជិត២លនហិកត េន

រវងេដមឆា� ២ំ០១៤ក�ុង្រកបខណ�័ ៃនករអនុវត� «នេយាបាយ

ចស់ សកម�ភាពថ�ីេលវស័ិយដីធ�ី» និងសេ្រមចឲ្យបាន៧០% 

ដល់ឆា� ២ំ០១៨ េលបរមិាណក្បោលដីែដល្រត�វចុះប�� ីសរុប៦ 

េទ៧លនក្បោលដីេនទូទងំ្របេទស។ 

        √  

៨ កសងេគាលនេយាបានជាតិ ស�ីពីសិទ�ិលំេនស� ន េដម្បេីដះ

្រសយលំេនស� នជូន្របជាពលរដ�្រកី្រកស្រមាបក់ររស់េន

្របកបេដយសុវត�ិភាព សុខុមាលភាព និងភាពៃថ�ថ�ូរ។ 

       √   
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៩ ែកលម�ផ�ូវលំជនបទជាជំហនៗ ពីផ�ូវ្រកល្រក�ស្រកហម េទ

ជាផ�ូវ្រកលេកសូ៊ឬផ�ូវេបតុងឲ្យបានពី៣០០ េទ៤០០

គីឡូែម្៉រតក�ុង១ឆា�  ំតមស�ងដ់រឯកភាពជាតិមយួ។ 

         √ 

១០ េរៀបចំេគាលនេយាបាយដឹកជ��ូ នទី្រក�ង ជាពិេសសរជធានី

ភ�េំពញស្រមាបរ់យៈេពលមធ្យម និងរយៈេពលែវង េដម្បី
ព្រងីកេហដ� រចនាសម�ន័� កសងមេធ្យោបាយដឹងជ��ូ ន។ 

       √   

១១ ដល់ឆា� ២ំ០១៨ ្របជាជនចំននួ៨៥% ែដលរស់េនរជធានី

េខត� និង្របជាពលរដ�ចំនួន៦០% ែដលរស់េនតមបណា� ឃុ ំ

បានទទលួេសវទឹកស� ត ែដលមានគុណភាពល� និងៃថ�សម

រម្យេ្រប្របាស់។ 

        √  

១២ ពីឆា� ២ំ០១៣ ដល់២០១៨ គឺព្រងីកករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនី ពី

បណា� ញជាតិឲ្យដល់ភូមចំិននួ៨០% ៃនចំននួភូមទិងំអស់។ 
        √  

១៣ ខិតខំសេ្រមចេគាលេដទទលួេទសចរណ៍ ពីេ្រក្របេទសេន

ឆា� ២ំ០១៥្របមាណ៤,៥លននាកឆ់ា� ២ំ០១៨ េកនដល់៦,១

លននាក ់ រមួជាមយួេទសចរណ៍ក�ុង្រស�ក្របមាណ១០,៥

លននាក។់ 

        √  

១៤ បន�កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃុ់ំ ែដលេនមនិទនម់ាន

អនុវទិ្យោល័យ។ 
         √ 

១៥ េរៀបចំេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ និងករងរ្រសប

េទនឹងករវ ិ   វឌ្ឍនៃ៍នសង�ម េសដ�កិច�។ 
       √   

១៦ ករដកឲ់្យដំេណ រកររបប្របាកេ់សធននិវត�ន ៍ស្រមាបក់ម�ករ 

និេយាជិតក�ុងវស័ិយឯកជនឲ្យទទួលបានរបប្របាកេ់សធនិវត�

ន ៍ដូចម�ន�ីរជករែដរចបពី់ឆា� ២ំ០១៥។ 

         √ 

 

២. ករផ�លព់និ�ុេលករបំេពញ/អនវុត�ន៍េគាលនេយាបាយ របសរ់ជរដ� ភិបាល 

ករផ�ល់ពិន�ុេលករបំេពញ ឬអនុវត�េគាលនេយាបាយមនិមានសូចនាករច្បោស់លស់ ្រត�វបានេធ�េឡងេដយ

្របជាពលរដ�ែដលមានសិទ�ិេបាះេឆា� តបានផ�ល់ពនិ�ុវយតៃម�។ ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយពីឆា� ទំ១ី 

ដល់ឆា� ទំី៤ៃនររដ� ភបិាលនតីិកលទី៥ (២០១៤ ដល់ ២០១៧) ចំនួន៣៣ចំណុច ែដលមនិមានសូចនាករ

ច្បោស់លស់ ្រត�វបានឲ្យ្របជាពលរដ�ផ�ល់ពិន�ុក�ុងឆា� នំមីយួៗតមក្រមតិពិន�ុដូចខងេ្រកម៖ 

អ��ត�ិ តៃម� ភាគរយៃនករេពញចិត� 

១ មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច  ០-២០% 

២ េពញចិត�ខ�ះ  ២១%-៤០% 

៣ េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពក់កណា� ល  ៤១%-៦០% 

៤ េពញចិត�េ្រចន ៦១%-៨០% 

៥ េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង  ៨១%-១០០% 
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 ក. វស័ិយទី១៖ករពរជាតិ សន�សុិខ និងសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ 

ក្រមិតៃនករេពញចិត� (%) 2014 2015 2016 2017 

1.មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច  61.38 13.31 21.80 26.97 

2.េពញចិត�ខ�ះ  23.70 27.90 35.33 31.79 

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់ណា� ល  10.48 30.21 24.80 28.46 

4.េពញចិត�េ្រចន 2.58 19.14 12.45 10.32 

5.េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង 1.85 9.44 5.62 2.46 

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនវិសយ័ទី១(Mean)84

85 1.6 1.9 2.4 2.3 

 

ខ. វស័ិយទី២៖ ករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ  ករព្រងឹងែផ�ក

ច្បោប ់និង្របពន័�យុត�ធិម ៌និងករ្របឆាងំេពពុករលួយ  

ក្រមិតៃនករេពញចិត� (%) 2014 2015 2016 2017 

1.មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច 59.68 13.28 22.60 26.59 

2.េពញចិត�ខ�ះ 23.20 31.32 31.98 31.50 

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់ណា� ល 10.48 29.09 28.19 26.87 

4.េពញចិត�េ្រចន 4.70 20.11 11.90 12.15 

5.េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង 1.93 6.19 5.33 2.89 

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនវិសយ័ទី២(Mean)85

86 1.5 2.2 2.4 2.33 

 

 គ. វស័ិយទី3៖ ករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�  

ក្រមិតៃនករេពញចិត� (%) 2014 2015 2016 2017 

1.មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច  51.88 10.86 17.27 18.01 

2.េពញចិត�ខ�ះ  24.80 31.48 33.02 30.39 

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់ណា� ល  12.85 35.18 30.20 32.34 

4.េពញចិត�េ្រចន 5.23 17.74 14.23 15.14 

5.េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង 5.35 4.74 5.29 4.12 

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនវិសយ័ទី៣ Mean)86

87 1.8 2.3 2.5 2.57 

                                                           
85 1.00 ដល់ 1.50: មនិេពញចតិ�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តចិតចួ, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចិត�ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់

ណា� ល,  3.51 ដល់ 4.50: េពញចតិ�េ្រចន, 4.51 ដល់ 5.00: េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចតិ�ទងំ្រស�ង 

86 1.00 ដល់ 1.50: មនិេពញចតិ�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តចិតចួ, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចិត�ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់

ណា� ល,  3.51 ដល់ 4.50: េពញចតិ�េ្រចន, 4.51 ដល់ 5.00: េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចតិ�ទងំ្រស�ង 

87 1.00 ដល់ 1.50: មនិេពញចតិ�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តចិតចួ, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចិត�ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់

ណា� ល,  3.51 ដល់ 4.50: េពញចតិ�េ្រចន, 4.51 ដល់ 5.00: េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចតិ�ទងំ្រស�ង 
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 ឃ. វស័ិយទី4៖ ករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ំសុខភបិាល ករងរ វប្បធម ៌និងសង�មកិច� 

ក្រមិតៃនករេពញចិត� (%) 2014 2015 2016 2017 

1.មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច  49.28 9.93 15.71 17.08 

2.េពញចិត�ខ�ះ  27.00 29.21 31.46 29.08 

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់ណា� ល  11.95 33.51 31.86 31.18 

4.េពញចិត�េ្រចន 5.20 19.95 15.23 17.60 

5.េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង 6.55 7.38 5.74 5.06 

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនវិសយ័ទី៤ (Mean)87

88 1.9 2.3 2.6 2.6 

 

 ង. េគាលនេយាបាយទងំ៤វស័ិយ៖ 

ក្រមិតៃនករេពញចិត� (%) 2014 2015 2016 2017 

1.មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច  55.6 11.84 19.35 22.16 

2.េពញចិត�ខ�ះ  24.7 29.98 32.95 30.69 

3.េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់ណា� ល  11.4 32.00 28.76 29.71 

4.េពញចិត�េ្រចន 4.4 19.24 13.45 13.80 

5.េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង 3.9 6.94 5.49 3.63 

ពិន�ុៃនករេពញចិត�ជាមធ្យមៃនទងំ៤វិសយ័(Mean)88

89 1.7 1.7 2.5 2.4 

 

តរងបង� ញពលីទ�ផល( េពញចតិ� េពញចតិ�ខ�ះ នងិមនិេពញចតិ�) េលករបេំពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ 

ករអនុវត�ន/៍ បំេពញេគានេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល ្រត�វបាន្របជាពលរដ�ផ�ល់ពិន�ុេដយផា� ល់៥ក្រមតិេផ្ស

ងៗគា� ែដលកណំតព់ីករេពញចិត�េលករអនុវត�ន/៍បំេពញេគាលនេយាបាយេនាះ។ ក្រមតិទងំ៥មានដូចជា៖ ១.

េពញចិត�តិចតួច/មនិេពញចតិ� ២.េពញចតិ�ខ�ះ ៣.េពញចតិ�មធ្យម/េពញចិត�ពកក់ណា� ល ៤.េពញចតិ�េ្រចន និង

៥.េពញចតិ�េស�ទងំ្រស�ង/េពញចិត�ទងំ្រស�ង។ លទ�ផលៃនករេពញចិត�ខ�ះ ្រត�វបានបកូជាមយួលទ�ផលៃនករ

េពញចិត�មធ្យម/េពញចិត�ពកក់ណា� ល េដម្បទីទលួបានលទ�ផលេពញចិត�ខ�ះ។ េហយលទ�ផលៃនករេពញចិត�

េ្រចន ្រត�វបានបូកជាមយួលទ�ផលៃនករេពញចិត�េស�រទងំ្រស�ង/េពញចតិ�ទងំ្រស�ង េដម្បទីទលួបានលទ�ផល

េពញចិត�។ ខងេ្រកមជាលទ�ផលៃនករផ�ល់ពិន�ុ( េពញចតិ� េពញចតិ�ខ�ះ នងិមនិេពញចតិ�)៖ 

 

                                                           
88 1.00 ដល់ 1.50: មនិេពញចតិ�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តចិតចួ, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចិត�ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់

ណា� ល,  3.51 ដល់ 4.50: េពញចតិ�េ្រចន, 4.51 ដល់ 5.00: េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចតិ�ទងំ្រស�ង 

89 1.00 ដល់ 1.50: មនិេពញចតិ�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តចិតចួ, 1.51 ដល់ 2.50: េពញចិត�ខ�ះ, 2.51 ដល់ 3.50: េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់

ណា� ល,  3.51 ដល់ 4.50: េពញចតិ�េ្រចន, 4.51 ដល់ 5.00: េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចតិ�ទងំ្រស�ង 
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ល.រ វស័ិយៃនេគាលនេយាបាយ 

លទ�ផលផ�ល់ពនិ�ុ 

ឆា�  ំ២០១៧ ឆា�  ំ២០១៦ ឆា�  ំ២០១៥ ឆា�  ំ២០១៤ 

%

មនិេ

 

%

េពញ

 

%

េពញ

 

%

មនិ

 

%

េពញ

 

%

េពញ

 

%

មនិ

 

%

េពញ

  

%

េពញ

 

%

មនិ

 

%

េពញ

 

%

េពញ

 

០១ ករពរជាតិ សន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ 26.97 60.25 12.78 21.80 60.13 18.06 13.31 58.11 28.58 61.38 34.18 4.43 

០២ 

ករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ និងវសិហម

ជ្ឈករ  ករព្រងឹងែផ�កច្បោប ់ និង្របពន័�យុត�ិធម ៌ និង

ករ្របឆាងំអំពំេពពុករលួយ  

26.59 58.37 15.04 22.60 60.17 17.23 13.28 60.42 26.29 59.68 33.68 6.63 

០៣ ករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច� 18.01 62.73 19.26 17.27 63.21 19.52 10.8 66.66 22.48 51.88 37.65 10.58 

០៤ 
ករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ំសុខភបិាល ករងរ វប្បធម ៌

និងសង�មកិច� 
17.08 60.26 22.66 15.71 63.32 20.97 9.93 62.73 27.33 49.28 38.95 11.75 

០៥ 
េគាលនេយាបាយរជរដ� ភបិាលនីតិកលទី៥ (ទងំ

បនួវស័ិយ) 
22.16 60.40 17.44 19.35 61.71 18.94 11.84 61.98 26.17 55.55 36.08 8.30 

 

IX. េសចក�សីន�ដិ� ន 

 រជរដ� ភបិាលៃនរដ�សភានីតកិលទី៥ ែដលដឹកនាេំដយគណបក្ស្របជាជនកម�ុជា បានសេ្រមចករបំេព

ញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយចំនួន០៦ៃន១៦េគាលនេយាបាយ ែដលមានសូចនាករច្បោស់លស់រមួមានដូចជា

៖ កំេណ នេសដ�កិច�៧%ក�ុងមយួឆា�  ំ ករកតប់ន�យភាព្រកីក�ុងអ្រត០១%ក�ុងមយួឆា�  ំ ករប�្ឈបក់រផ�ល់សម្ប

ទនដីេសដ�កិច� ករកសងេគាលនេយាបាយជាត ិស�ីពលំីេនដ� ន ករេរៀបចំេគាលនេយាបាយដឹកជ��ូ នទី្រក�ង 

និងករបេង�តេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ និងករងរ។  

ចំែណកឯេគាលនេយាបាយចំនួន០៦ រជរដ� ភបិាលអនុវត� ឬ/នងិសេ្រមចបានខ�ះ។ េគាលនេយាបាយ

ទងំេនាះមានដូចជា  ករនាអំង�រេចញឲ្យបាន០១លនេតន កររក្សោៃផ�េនសទទឹកសប ករចុះប�� ីដីធ�ី ្របជា

ពលរដ�ទទួលេសវទកឹស� ត ករព្រងីកករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនពីីបណា� ញជាតិឲ្យដល់ភូម ិ  និងេគាលេដចំនួនេទស

ចរណ៍ពីេ្រក្របេទសឆា� ២ំ០១៨ ។ ចំេពះេគាលេដចំននួេទសចរណ៍ពីេ្រក្របេទស រជរដ� ភបិាលបានសេ្រមច

េគាលេដែដលបានកំណតក់�ុងឆា� ២ំ០១៥រមួកេហយ។ េដយសរែតេគាលេដក�ុងដណំាកក់លទី២ រជរដ� ភិ
បាលបានកំណតដ់ល់ឆា� ២ំ០១៨ ដូចេនះេយងអចសន�ដិ� នបានថាស្រមាបេ់គាលេដដំណាកទ់២ី រជរដ� ភបិា

លសេ្រមចបានខ�ះក�ុងឆា� ២ំ០១៦។ 

ប៉ុែន�េគាលនេយាបាយចំននួ០៤ រជរដ� ភបិាលបានអនុវត� ែតមនិអចសេ្រមចបាន ឬបានតិចតចួតម

ករសន្យោរបស់ខ�ួន។ េគាលនេយាបាយទងំេនាះមាន ដូចជាេគាលនេយាបាយកររក្សោៃផ�ដីែដល្រគបដណ� ប់

េដយៃ្រពេឈ ករែកលម�ផ�ូវលំជនបទ៣០០ េទ៤០០គឡូីែម្៉រតក�ុង១ឆា�  ំ ករបន�កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន

្រគបឃំុ់ និងករដកឲ់្យដំេណ រកររបប្របាកេ់សធននិវត�នស៍្រមាបក់ម�ករ និេយាជិតក�ុងវស័ិយឯកជន។ 
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ស្រមាបឆ់ា� ទំី៤េនះ រជរដ� ភបិាលសេ្រមចបាននូវករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយែដលមានសូច

នាករច្បោស់លស់របស់ចំននួ០៦ ដូចគា� នងឹឆា� ២ំ០១៦ែដរ។ ប៉ុែន�េគានេយាបាយែដលរដ� ភបិាលបានអនុវត� ែត

មនិបានសេ្រមចមានចំនួន០៤ ែដលបានេកនេឡងចនំនួមយួចណុំចេបេ្រប�បេធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៣ ែដលមាន

ចំនួន០៣ចណុំច។ េគាលនេយាបាយករកសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់ ែដលមនិទនម់ានអនុវទិ្យោល័យ 

្រត�វបានរជរដ� ភបិាលអនុវត�មនិបានសេ្រមចក�ុងឆា� ២ំ០១៧េនះ េដយសរក�ុងឆា� ២ំ០១៧ េនះរជរដ� ភបិាល

មនិបានកសងអនុវទិ្យោបែន�មេទៀតេនាះេទ។ 

  ចំែណកករផ�ល់ពិន�ុេលលទ�ផលៃនករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ មនិមានសូចនាករច្បោស់

លស់របស់រជរដ� ភបិាល េដយ្របជាពលរដ�េន១០រជធានី/េខត� េលវស័ិយទងំ០៤រមួមាន៖ វស័ិយករពរ

ជាតិ សន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ វស័ិយករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ  

ករព្រងឹងែផ�កច្បោប ់នងិ្របពន័�យុត�ិធម ៌និងករ្របឆាងំអំេពពុករលួយ វស័ិយករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច� នងិវស័ិយករ

អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ំសុខភបិាល ករងរ វប្បធម ៌និងសង�មកិច� មាន្របជាពលរដ� ចំនួន្របមាណ១៧%េពញ

ចិត� ្របមាណ៦០%េពញចិត�ខ�ះ និង្របមាណ២២%មនិេពញចិត� ចំេពះករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ

ឆា� ទំី៣េនះ។ 

ក�ុងរយៈេពលបីឆា� ចុំងេ្រកយៃន

ករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរ

ដ� ភបិាល ្របជាពលរដ�ែដលបានផ�ល់ពិន�ុ
មាន្របមាណ៦០% េពលចិត�ខ�ះ (ឆា�  ំ

២០១៥ ២០១៦ នីង ២០១៧)។ លទ�

ផលករផ�ល់ពិន�ុេនះបង� ញថា ចំនួន្របជា

ពលរដ�ែដលផ�ល់ពិន�ុេពញចតិ�ខ�ះក�ុងឆា� ២ំ០១៥បានេកនដល់្របមាណ៦០% ែដលក�ុងឆា� ២ំ០១៤មាន្រតឹមែត៣

៨% ប៉ុែន�មនិបានេកនេឡងបែន�មេទៀតេនឆា� បំន�បនា� បេ់នាះេឡយ។ ផ�ុយមកវញិ  ចនំួន្របជាពលរដ�ែដលបាន

ផ�ល់ពិន�ុេពញចតិ�បានធា� កចុ់ះ េហយចំនួន្របជាពលរដ�ែដលបានផ�ល់ពិន�ុមនិេពញចតិ�បានេកនវញិ។ 
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ឧបសម�័ន� 

 វិធីស�ស� និងទំហៃំនរបាយករណ៍ 

 របាយករណ៍ ស�ីពីករឃា� េំមល និងករផ�ល់ពិន�ុេលេលលទ�ផលៃនករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ

របស់រជរដ� ភបិាលនីតិកលទី៥ ឆា� ទំ៤ីមានចនំួនពីរែផ�ក ែដលេកតេចញពីករវភិាគេលទិន�នយ័ និងពត័ម៌ាន 

និងករផ�ល់ពិន�ុ។ ែផ�កទ១ីៃនរបាយករណ៍េនះ ែផ�កេលពត័ម៌ាន ឬទិន�នយ័ែដលមាន្រសបម់កពី្របពន័�

ផ្សព�ផ្សោយរបាយករណ៍បឋមរបស់អង�ករជាតិ នងិអន�រជាតិ សរពត័ម៌ានជាតិ និងអន�រជាតិ  ្រពមទងំស� បន័

ជាតិ និងអន�រជាតិេផ្សងៗែដលពកព់ន័�នឹងេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលអណត�ិទ៥ី។ េគាលនេយា

បាយរបស់រជរដ� ភបិាលនីតកិលទី០៥  ែដលមានសូចនាករច្បោស់លស់្រត�វបានវភិាគ និងវយតៃម�។ 

 ស្រមាបម់យួែផ�កេផ្សងេទៀតៃនរបាយករណ៍េនះ គឺកររកេឃញៃនករផ�ល់ពិន�ុេលករបំេពញ/អនុវត�ន៍

េគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល។ េវទិកមា� ស់េឆា� តចំនួន១០ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេនក�ុងេខត�/រជធានី
េផ្សងៗគា�  ែដលមាន្របជាពលរដ�ៃនវស័ិយនានាចូលរមួ េដម្បផី�ល់ពិន�ុេលលទ�ផលៃនករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាល

នេយាបាយ ែដលមនិមានសូចនាករច្បោស់លស់របស់រជរដ� ភបិាល។ ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ

ចំនួន៣៣ចណុំច ែដលមនិមានសូចនាករច្បោស់លស់ ្រត�វបានឲ្យ្របជាពលរដ�ផ�ល់ពិន�ុ េដយេ្រប្របាស់ម៉ាសីុន

ផ�ល់ពិន�ុតមអ��ត�ិដូចខងេ្រកម៖ 

 

 
អ��ត�ិ តៃម� ភាគរយៃនករេពញចិត� 

១ មនិេពញចិត�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតួច  ០-២០% 

២ េពញចិត�ខ�ះ  ២១%-៤០% 

៣ េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពក់កណា� ល  ៤១%-៦០% 

៤ េពញចិត�េ្រចន ៦១%-៨០% 

៥ េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង  ៨១%-១០០% 

 
 

 លក�ណៈេគាលនេយាបាយ នងិេគាលនេយាបាយរជរដ� ភបិាល នីតិកលទ៥ី
(សេង�ប) 

 ស្រមាបន់ីតិកលទ៥ីេនះ រជរដ� ភបិាលនីតិកលទ៥ីៃនរដ�សភា ែដលបានបេង�តេឡងេនៃថ�ទី២៤ ែខ

ក��  ឆា� ២ំ០១៣ បានដកេ់ចញ និង្របកសេគាលនេយាបាយរបស់ខ�ួន េដយបានែបងែចងជា០៤វស័ិយធំៗ  

រមួមាន៖ 

1. ករករពរជាតិសន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ 

2. ករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ករព្រងឹងែផ�កច្បោប ់នងិ្របពន័�យុត�ិធម ៌នងិករ

្របឆាងំអំេពពុករលួយ 

3. ករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច� 

4. ករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ំសុខភបិាល ករងរ វប្បធម ៌នងិសង�មកចិ�។ 
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 ក�ុងវស័ិយទងំបនួ(០៤)េនាះ េគេឃញមានចំណុចតូចៗជាេ្រចន ែដលរជរដ� ភបិាលបានសន្យោថា នងឹ

សេ្រមចឲ្យបាន ឬបន�អនុវត�ក�ុងនីតិកលទី៥េនះ ប៉ុែន�ចណុំចករសន្យោទងំេនាះ មនិ្រត�វបានកំណតជ់ាចំននួ      

ជាកល់កេ់នាះេទ ផ�ុយពីកម�វធិីនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលនីតិកលទ៤ី ែដលេគសេង�តេឃញថា ្របជាពល

រដ� ជាពិេសសមា� ស់េឆា� តងយ្រស�លក�ុងែស�ងយល់ និងយល់ដឹងពីេគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េ្រពះ

កម�វធិីនេយាបាយេនាះបានកណំតព់ចីំនួនេគាលនេយាបាយច្បោស់លស់។  

 ក�ុងកម�វធិនីេយារបស់រជរដ� ភបិាលនីតិកលទ៥ី ែដលមានបនួ (០៤) វស័ិយ េគេឃញមានេគាលនេយា

បាយេ្រចនចំណុច ែដលរជរដ� ភបិាលអណត�ទិី៥េនះបានសន្យោក�ុងករអនុវត�ន ៍ប៉ុែន�ភាគេ្រចនៃនេគាលនេយា

បាយទងំេនាះ គា� នសូចនាករច្បោស់លស់េនាះេទ េពលគឺេគាលនេយាបាយទងំេនាះ មនិបានបង� ញពី
សកម�ភាពករអនុវត�នអ៍�ីមយួច្បោស់លស់ េដយមានេគាលេដ េពលេវល ឬមានចំននួកំណតច់្បោស់លស់ ឬ

េ្រប�បេធៀបេទនឹងអ្រតណាមយួច្បោស់លស់េនាះេទ។ េគាលនេយាបាយនីតិកលទ៥ីេនះ មនិមានបង� ញ

ចំណុចច្បោស់លស់េនាះេទ ខុសពីេគាលនេយាបាយក�ុងនីតិកលទ៤ី ែដលខុមែ�ហ�លរកេឃញថា េគាលនេយា

បាយេនាះ បានបង� ញចណុំចច្បោស់លស់ េធ�ឲ្យមានភាពងយ្រស�លក�ុងករវស់ែវង និងផ�ល់ពនិ�ុ។ មានែត

េគាលនេយាបាយ១៦ចណុំចែតប៉ុេណា� ះ មានសូចនាករច្បោស់លស់េនក�ុងវស័ិយទ០ី៣ និងទ០ី៤ែតប៉ុេណា� ះ។ 

ស្រមាបេ់គាលនេយាបាយែដលគា� នសូចនាករច្បោស់លស់៣៣ចំណុច ខុមែ�ហ�លបានេធ�ករ្របមូល ទិន�នយ័ 

និងពត័ម៌ានទងំេនាះ េដម្បឲី្យ្របជាពលរដ�ជាមា� ស់េឆា� តេបាះេឆា� តផ�ល់ពិន�ុ។ ខងេ្រកមេនះជាេគាលនេយាបា

យសេង�បរបស់រជរដ� ភបិាលតមវស័ិយនីមយួៗ៖ 

ករករពរជាតិ សន�សិខុ និងសណា� ប់ធា� ប់សធារណៈ 

  េនក�ុងវស័ិយករករពរជាតិ សន�ិសុខ និងសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ រជរដ� ភបិាលដកេ់ចញនូវវធិានក

រេគាលនេយាបាយសំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 

១.ករករពជាត ិ

 -  ព្រងឹងកិច�ករពរអធបិេតយ្យជាតិៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េលែដនដីេគាក ែដនេកះ ៃផ�ក�ុងសមុ្រទ 

តំបនត់ភា� ប ់តំបនេ់សដ�កិច�ផា� ចម់ុខ ខ�ងរ់បបាតសមុ្រទ និងែដនអកសេដយយកចតិ�ទុកដកេ់លករ ក

សងែផនករយុទ�ស�ស�ករពរជាតិ ព្រងឹងទីតងំឈរេជងរបស់កងឯកភាពជួរមខុ កសងទីតងំបែង�ក 

្របពន័�ករពរ ្របពន័�ទំនាកទ់នំងប��  ្របពន័�គា្ំរទផ�ូវគមនាគមន។៍ល។ ែដលជាមូលដ� ន្រគឺះដរ៏ងឹមាសំ

្រមាបក់ិច�ករពរជាតិ។ 

 -  ព្រងឹងករតសូ៊តមផ�ូវច្បោបេ់នតុលករអន�រជាតិ េដម្បកីរពរអធិបេតយ្យរបស់កម�ុជាេនតំបន្់របាសទ 

្រពះវហិរ េលកទឹកចតិ�្របជាពលរដ�តងំទីលំេន កសងភមូសិ� នតម្រពំែដន េដយផ្សោរភា� បន់ឹងកររតឹចំ

ណងមតិ�ភាព និងកចិ�សហ្របតិបត�ិករជាមយួ្របេទសជតិខង េដម្បកីសង្រពំែដនជាតំបនស់ន�ិភាព 

សន�ិសុខ សហ្របតិបត�ិករ និងអភវិឌ្ឍនព៍ិត្របាកដ។ 

 -  បន�ករអនុវត�នក៍ងេយាធពលេខមរភូមនិ� ឲ្យ្រសបេទនងឹកររកីចេ្រមន្របេទសជាតិ និងពិភពេលក ជា

កងកមា� ងំែដលមានឧត�មគតិេស� ះ្រតងដ់ចខ់តចំេពះជាតិមាតុភូម ិេគារព្រសឡាញ់្របជាពលរដ� មានឆ

ន�ៈ្របយុទ�ប�ូរផា� ច ់និងសមត�ភាព្រគប្់រគានេ់នក�ុងករករពឯករជ្យ សន�ិភាព អធបិេតយ្យ បូរណភាពទឹ
កដី និងសមទិ�ផលៃនសង�មជាតិបានរងឹមា ំេហយចូលរមួសកម�ក�ុងដំេណ រករអភវិឌ្ឍន្៍របេទសជាតិ។ 
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 - បន�អភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្សក�ុងវស័ិយករពរជាតិ តមរយៈបេង�នគុណភាពហ�ឹកហ�នឺេនតមសលហ�ឹ
កហ�ឺន ព្រងឹងសមត�ភាពស�ស� ចរ្យ កសងជួរនាយទហនវយ័េក�ងែដលេ្រជសេរ សេចញពីសិស្ស 

និស្សតិ នងិព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួបណា� ្របេទសជាមតិ� េដម្បពី្រងងឹករបណ�ុ ះបណា� លេយា

ធិនអជីព។ 

 - បន�ព្រងឹងែខ្សរយៈចតត់ងំ េនក�ុងជរួកងទព័េន្រគបថ់ា� ក ់ េដម្បធីានា្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប្់រគងកមា� ងំ 

និងបន�េលកកម�ស់សុខមាលភាពកងទព័ ធានាករផ�ល់ភស�ុភារ ហិរ�� វត�ុ និងសមា� រៈបេច�កេទស្រគប្់រប

េភទដល់កងទព័ឲ្យបានល�្របេសរ ជាពិេសសចំេពះបណា� កងឯកភាពឈរេជងេនែខ្សេ្រត�មជួរមុខ នងិ

កងករពរែដនេកះ។ 

 - ព្រងឹង ព្រងីកទំនាកទ់នំង និងសហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិ ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍនក៍ងេយាធពលេខមរភូមនិ�េល
្រគបែ់ផ�ក និងបន�ចូលរមួក�ុងេបសកកម�រក្សោសន�ិភាពពិភពេលក ក�ុង្រកបខណ័� កងរក្សោសន�ិភាពៃនអង�ក

រសហ្របជាជាតិ។ 

២. សន�សិខុ និងសណា� ប់ធា� បស់ធារណៈ  

 - ករពរសន�ិសុខជាត ិ ្របឆាងំដចខ់តរល់អំេពែដលនាេំទដល់ករបង�អស�ិរភាពនេយាបាយ ករបង�

ជេមា� ះ្របដបអ់វធុជាតិ ឬជាមយួ្របេទសជិតខង នងិមនិអនុ�� តឲ្យេ្រប្របាស់ទឹកដីកម�ុជាេដម្ប្ីរបឆាងំ

នឹង្របេទសជិតខង បង� រដចខ់តមនិឲ្យេកតមានករគំរម បំផ�ិចបំផា� ញ្រទព្យសម្បត�អិយុជីវតិ ឬមហន�

រយែដលបង�េឡងេដយអំេពេភរវកម�។ 

 - បន�ព្រងឹងវធិានករ្រគប្់រគងសង�ម េដយគបួផ្សនំឹងករបេង�នកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមយួបណា� ្របេទសក�ុ
ងតំបន ់ និងពិភពេលកេដម្បបីង� រ ទបស់� ត ់ និងប�ង� បមនិឲ្យមាន្រក�មសង�មងងឹតេកតមានេនកម�ុជា 

្រពមទងំករយកចិត�ទុកដក្់រសវ្រជាវ េសុបអេង�ត មនិទុកឲ្យមានែខ្សរយៈបណា� ញឧ្រកិដ�ជនឆ�ងែដនេធ�
សកម�ភាពបាន ឬេ្រប្របាស់កម�ុជាជាភូមសិ�ស�េគចខ�ួនពីសំណាញ់ច្បោបៃ់ន្របេទសេ្រក។ 

 -  េលកកម�ស់ចលនាមហជនចូលរមួករពរសន�ិសុខ សុវត�ិភាពេនក�ុងមលូដ� នឲ្យបានេក��វក�  េដម្បពី្រងឹ
ងេខឿនសន�ិសុខជាតិឲ្យកនែ់តរងឹមា ំតមរយៈករបន�ជ្រម�ញចលនាៃនករអនុវត�ន ៍ េគាលនេយាបាយ «

ភូម-ិឃំុមានសុវត�ិភាព» ឲ្យកនែ់តមាននិរន�រភាព និងសកម�េន្រគបម់ូលដ� នទូទងំ្របេទស ្រពមទងំព្រងឹ
ងវធិានករទបស់� ត ់នងិប�ង� បបទេល�ស្រពហ�ទណ� ្រគប្់របេភទ េដម្បបីង�ភាពកកេ់ក� ក�ុងកររស់េន និង

្របកបមុខរបររបស់្របជាជន។ 

 -  បន�េផា� តករយកចិត�ទុកដក ់ េលករេរៀបចំសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈឲ្យបានល�្របេសរ ្រសបតមស� ន

ភាព្របេទសជាតិ ែដលកំពុងមានកររកីចេ្រមន េដយយកចិត�ទុកដក្់រគប្់រគងកត� ជាមូលដ� ននានា ក�ុ
ងករធានាសណា� បធ់ា� ប ់នងិសុវត�ិភាពសង�ម។ 

 -  បន�ព្រងឹងករ្រគប្់រគងជនបរេទស្រគប្់របេភទេនកម�ុជា មនិទុកឲ្យមានមុខស�� េ្រគាះថា� ក ់ឬមុខស��

ហមឃាតន់ានាអចេ្រជ�តចូលបាន បន�ជ្រម�ញករេដះ្រសយប�� ជនអេនា� ្របេវសន ៍ និង្រគប្់រគង

អេនា� ្របេវសនឲ៍្យមាន្របសិទ�ភាព ្រពមទងំេដះ្រសយអំេពេល�សច្បោបរ់បស់ជនបរេទសយ៉ាងមុងឹម៉ាត់

តមច្បោបជ់ាតិ និងអន�រជាត។ិ 
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 - បន�េលកកម�ស់ សមត�ភាពបំេពញភារកិច�របស់កងកមា� ងំនគរបាលជាតិឲ្យកនែ់តមានវជិា� ជីវៈ ្របកប

េដយ្របសិទ�ភាព ករទទួលខុស្រត�វ សីលធម ៌គុណធម ៌និងក� យជាស� បន័បេ្រម្របេយាជនដ៍េ៏ស� ះ្រតង ់

និងជាបែង�កែដលជាទីទុកចតិ�កកេ់ក� របស់សង�មជាតិ។ 

ករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ករព្រងឹង ែផ�កច្បោប់ នងិ

្របព័ន�យតុ�ធិម៌ និងករ្របឆាងំអំេពពកុរលយួ 

៣. ក�ងុករព្រងឹងរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ ករព្រងឹងែផ�កច្បោប ់ និង្របពន័�

យុត�ិធម ៌នងិករ្របឆាងំអំេពពុករលួយ រជរដ� ភបិាលនងឹេផា� តករយកចិត�ទុកដកេ់លវធិានករដូចតេទ៖ 

 - បន�អនុវត�ករែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ សំេដឲ្យរដ�បាលសធារណៈ កនែ់តមានករេឆ�យតប្របកប

េដយ្របសិទ�ភាព ្របសិទ�ផល និងជំេនឿទុកចិត� េហយេលកកម�ស់វប្បធមស៌ធារណៈ ឆន�ៈមា� ស់ករ ភក�ី

ភាព និងមនសិករវជិា� ជីវៈរបស់ម�ន�ីរជករេដម្បែី្របក� យរដ�បាលសធារណៈ េទជាអ�កផ�ល់េសវស

ធារណៈដម៏ាន្របសិទ�ភាព នងិែដលបេ្រម្របជាជនបានកនែ់តល�្របេសរេឡង។ 

 - បន�េផា� តេលករអនុវត�នយុ៍ទ�ស�ស�ទងំ៣ៃនកម�វធិីជាតិែកទ្រមងរ់ដ�បាល គ៖ឺ (១). ករព្រងឹងគុណភាព 

និង្របសិទ�ភាពៃនករផ�ល់េសវសធារណៈ (២). ករអភវិឌ្ឍនស៍មត�ភាព ករែកលម�ករ្រគប្់រគង នងិ

ករអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស និង្របពន័�្រគប្់រគងគុណផលករងរ និង (៣). ករែកទ្រមង្់របពន័�េបៀវត្ស 

និង្របាកប់ែន�មេផ្សងៗេដម្បពី្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរ ្រពមទងំករព្រងឹង្រកបខណ័�  នងិករព្រងយម�ន�ី

រជករសីុវលិ។ 

៤. ករអនវុត�នឲ៍្យកន់ែតសុជីេ្រមនវូករែកទ្រមងវ់ិមជ្ឈករ នងិវសិហមជ្ឈករ តមរយៈករ

ព្រងឹងរដ�បាល ថា� កេ់្រកមជាតិ្រគបថ់ា� ក ់្រគបស់� បន័ និង្របពន័�្រគប្់រគង បន�អភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស ករេផ�រមុ

ខងរ និងធនធាន ្រពមទងំ្របពន័�ថវកិ ហិរ�� វត�ុ និង្រទព្យសម្បត�ិ ករកសងសមត�ភាព សំេដធានាឲ្យរដ�បា

លថា� កេ់្រកមជាតិបំេពញករងរ េដយមានករចូលរមួ គណេនយ្យភាព តមា� ភាព និងករេឆ�យតបក�ុងករ ផ�ល់

េសវសធារណៈ ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍនម៍ូលដ� ន និងករចូលរមួកតប់ន�យភាព្រកី្រក េដម្បរីមួចែំណកអភវិឌ្ឍន៍

សង�ម-េសដ�កិច�ជាតិ្របកបេដយចីរភាព។ 

៥. បន�េផា� តករយកចតិ�ទុដក់អនុវត�ឲ្យកនែ់តសុជីេ្រមនូវករែកទ្រមង ់

  ច្បោប ់ នងិ្របពន័�យុត�ិធម ៌ សំេដជ្រម�ញករេរៀបចំ្រកបខណ័� ច្បោបឲ់្យមាន្របសិទ�ភាព និងកនែ់តទទួល

បានករេជឿទុកចិត� ្រពមទងំព្រងឹងសមត�ភាពមនិលេម��ងៃនស� បន័តុលករ ែដលជាកក� ដសំ៏ខនៃ់នដំេណ ក

រព្រងឹងនីតិរដ� ករែបងែចកអណំាចដចពី់គា�  ករេគារពសិទ�ិបុគ�ល និងករធានាភាពយុត�ិធមស៌្រមាប្់របជាពល

រដ�ទូេទ។ េដម្បសីេ្រមចទិសេដេនះ បណា� សកម�ភាពសំខននឹ់ង្រត�វបានជ្រម�ញយ៉ាងសកម�មានជាអទិ៍៖ (១). 

ស្រមាបក់រែកទ្រមងច់្បោប ់គជឺ្រម�ញករកសងច្បោបថ់�ីៗតមករចបំាចៃ់នករ្រគប្់រគងរដ� និង្រសបតមដំេណ រ

ករបេង�តសហគមនអ៍ស៊នឆា� ២ំ០១៥ ករព្រងងឹករអនុវត�នច៍្បោបន់ានាជាធរមាន ឲ្យកនែ់តមាន្របសិទ�ភាព 

ករបេង�នករអបរ់ផំ្សព�ផ្សោយ និងបណ�ុ ះបណា� លម�ន�អីនុវត�ច្បោប្់រគបថ់ា� ក ់នងិ្របជាពលរដ�ឲ្យបានទូលំទូលយ 
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ក�ុងវស័ិយច្បោប ់នងិ (២). ស្រមាបក់រែកទ្រមង្់របពន័�យុត�ធិម ៌គឺជ្រម�ញករកសងច្បោបព់កព់ន័�នឹងស� បន័តុល

ករមានជាអទិ៍៖ ច្បោប ់ ស�ីពីករេរៀបចំអង�ករតុលករ ច្បោបស់�ីពីលក�ន�ិកៈ េច្រកម និង្រពះរជអជា�  នងិ

វេិសធនកម�ច្បោប ់ស�ីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត�ិេទៃនឧត�ម្រក�ម្របឹក្សោៃនអង�េច្រកម។ 

-  បន�ជ្រម�ញស� បន័តុលករ និងអយ្យករ តមរយៈករបន�ខិតខបំេង�នសមត�ភាពរបស់េច្រកម ្រពះរជ

អជា�  និងម�ន�តុីលករ ្រពមទងំករបេង�តរដ�បាលតុលករ តមសលជ្រមះក�ី្រគបជ់ានថ់ា� ក ់ េដម្បឲី្យ

មានករេដះ្រសយេរឿងក�ី តមនីតិវធិីជាធរមានបានកនែ់តឆាបរ់ហ័ស និង្របកបេដយយុត�ិធម។៌ 

- បន�ព្រងឹង្រកមសីលធម ៌មនសិករ វជិា� ជីវៈ និងវនិយ័ តមរយៈករបណ�ុ ះបណា� លបឋម និងករបណ�ុ ះ  ប

ណា� លេនរជបណ�ិ តសភាវជិា� ជីវៈតុលករ រមួទងំករចុះេធ�អធិករកចិ�េនតមសលជ្រមះ្រកីរបស់អ

ង�ភាពអធិករកចិ�ៃន្រក�ម្របឹក្សោវនិយ័ៃនឧត�មអង�េច្រកម។ 

-  បន�ជ្រម�ញករេដះ្រសយវវិទេ្រក្របពន័�តុលករ េដម្បកីតប់ន�យចនំនួសំណំុេរឿង ែដលមនិចបំាច់

េនក�ុងតុលករ និងកតប់ន�យភាពស�ុ្រគស� ញេនក�ុងសង�ម បន�ជ្រម�ញករកសងអគារ និងបំពកសំ់

ភារៈស្រមាបស់លជ្រមះក�ីឲ្យមានស�ងដ់រ េដម្បផី�ល់លទ�ភាពទទួលបានយុត�ិធម ៌ស្រមាប្់របជាជន្រគប់

របូ។ 

៦. បន�្របយទុ�្របឆាងំអេំពពុករលយួ 

  តមរយៈករព្រងឹង និងករបេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�នវ៍ធិានករេលកស�ួយទងំ៣ គឺករអបរ់េំដម្បី
ឲ្យមា� ក់ៗ  ទងំអ�កេដមចម នងិអ�កទទួលផលមនិ្រប្រពឹត�អេំពពុករលួយ ករបង� រទបស់� ត ់េដម្បមីា� ក់ៗ មនិអច

្រប្រពឹត�អំេពពុករលួយ នងិករប�ង� បបទេល�លប��ូ នេទតុលករេដម្បឲី្យមា� ក់ៗ  មនិហ៊ន្រប្រពឹត�អំេពពុករលួ

យ។ 

  - ព្រងឹងអភបិាលកិច�ល� និងនតីិរដ� ្រពមទងំរក្សោភាពស� តស�ំ និងយុត�ិធមរ៌បស់ម�ន�ីេដម្បធីានាបាននូវករ

េលកកម�ស់្របសិទ�ភាពៃនេសវ្រគបែ់បបយ៉ាង ែដលជាកត� ចបំាចក់�ុងករអបរ់ខំ�ួន សង�មជាតិ និងកត់

បន�យភាព្រកី្រករបស់្របជាជន។ 

  - បន�អនុវត�ឲ្យបានសកម� និងមានលទ�ផលខ�ស់ ក�ុងករលុបបំបាតក់រយកកៃ្រមេសវខុសច្បោបេ់នរដ�  បា

លថា� កេ់្រកមជាតិេន្រកសួងស� បន័ មន�ីរ និងករយិាល័យនានា គឺមនិមានករទរលុយតមកែន�ងេធ�ករ 

តមផ្សោរ តមដងផ�ូវ តមដងទេន� ឬ្រចក្រពំែដនេដម្បបីបំាតឱ់កស និងររងំអំពុករលួយ។ 

ករអភិវឌ្ឍនេ៍សដ�កចិ� 

 ក�ុងករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច� រជរដ� ភបិាលកម�ុជាមានវធិានករករពរេគាលនេយាបាយសំខន់ៗ ដូចតេទ៖ 

៧.ករ្រគប់្រគងម៉ា្រក�េសដ�កិច� ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�សុធារណៈ ករអភិវឌ្ឍនវ៍ិសយ័ហរិ

��វត� ុ

 - បន�រក្សោស�ិរភាពម៉ា្រក�េសដ�កិច� នងិកេំណ នេសដ�កិច�ខ�ស់្របកបេដយចីរភាព ក�ុងបរកិរណ៍អតិផរណាមាន

ក្រមតិទប និងអច្រគប្់រគងបាន េហយអ្រតប�ូរ្របាកម់ានស�ិរភាពេដម្បធីានាបរសិ� ន អនុេ្រគាះស្រមាប់

ករអភវិឌ្ឍន ៍ករកតប់ន�យភាព្រកី្រក និងករេធ�សមាហរណកម�ក�ុងតំបន ់និងពិភពេលក។ 
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 -  ខិតខំសេ្រមចឲ្យបាននូវកំេណ នេសដ�កចិ�ជាមធ្យម៧%ក�ុងមយួឆា�  ំេដម្បេីធ�ឲ្យ្របេទសកម�ុជា អចេចញផុ

តពី្របេទសមានចណូំលទប ឈនេឡងជា្របេទសមានចំណូលមធ្យមក្រមតិ យ៉ាងយូរេនឆា� ២ំ០១៨ 

និងក� យជាមានចណូំលក្រមតិមធ្យម ក្រមតិខ�ស់េនឆា� ២ំ០៣០។ ជាមយួេនះ េគាលេដអភវិឌ្ឍនស៍ហ

ស្សវត្សឆា� ២ំ០១៥របស់កម�ុជា និងេគាលេដកតប់ន�យអ្រតៃនភាព្រកី្រកជាង១%ក�ុងមយួឆា�  ំ ក្៏រត�វស

េ្រមចឲ្យបាន ក�ុងេនាះរមួទងំ ករខិតខំរមួចំែណកេធ�ឲ្យសេ្រមចបាននូវេគាលេដសហគមនេ៍សដ�កចិ�អ

ស៊នឆា� ២ំ០១៥។ ទន�ឹមនឹងេនះ កររកីចេ្រមនខងេសដ�កិច�្រត�វែតធានានូវកលនុវត�ភាព ករចូលរមួ 

និងករទទួលផលេដយសមធម ៌ស្រមាប្់របជាពលរដ�្រគប្់រសទប។់ 

 -  បន�អនុវត�េគាលនេយាបាយម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងេគាលនេយាបាយហិរ�� វត�ុសធារណៈសម្រសប គួបផ្សំ

នឹងេគាលនេយាបាយរបូិយវត�ុដ្៏របយត័�្របែយង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

 -  បន�ករខិតខំេធ�ពិពិធកម�មូលដ� នកំេណ នេសដ�កិច� េដយឈរេលមូលដ� នភាព្របកតួ្របែជងៃនេសដ�កិ
ច�កម�ុជា នងិករផ្សោរភា� បេ់សដ�កិច�កម�ុជាជាមយួបណា� ផលិតផលក�ុងតំបន ់ ក�ុងេនាះយកចិត�ទុកដក ់ ជា

ពិេសសេលករបន�អនុវត�េគាលនេយាបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយឧស្សោហកម� កម�ន�សល  និងកសិ-ឧស្សោ

ហកម� ្រពមទងំករអនុវត�នែ៍ផនករយុទ�ស�ស�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយេទសចរណ៍ឆា� ២ំ០១២- ឆា� ២ំ០២០។ 

 -  បន�ជ្រម�ញករអនុវត�នក៍ម�វធិ ីែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ េដម្បសីេ្រមចបាននូវ្របពន័�ហិរ

�� វត�ុសធារណៈមយួ ែដលមានលក�ណៈស�ងដ់រអន�រជាតិ សំេដេធ�ឲ្យ្របពន័�េនះក� យជាឧបករណ៍អភវិ

ឌ្ឍនម៍យួដម៏ាន្របសិទ�ភាព ក�ុងករជ្រម�ញកំេណ នេសដ�កិច� ធានាសមធម ៌ យុត�ិធមស៌ង�ម ធានា្រទ្រទង់

្របតិបត�ិកររដ� និងករផ�ល់េសវសធារណៈ ្រពមទងំរមួចំែណករក្សោស�ិរភាពម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងស�ិរភាព

ហិរ�� វត�ុ។ 

៨. បន�ខតិខជំ្រម�ញករ្របមលូថវកិជាត ិ

  ទងំចណូំលសរេពពន� នងិមនិែមនសរេពពន�ឲ្យមានកំេណ នជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ ខងែផ�កចំណាយ គឺបន�

ផ�ល់អទិភាពេលវស័ិយេសដ�កិច� សង�មកិច� េហដ� រចនាសម�ន័�របូវន� ករបេង�នសមត�ភាព និងករេលកកម�ស់ជី
វភាពរបស់ម�ន�ីរជករ និងកងកមា� ងំ្របដបអ់វធុេដយផ្សោរភា� បច់ំណាយសំរបវ់ស័ិយនីមយួៗ េទនឹងគណេន

យ្យភាពៃនសមទិ�កម�េនក�ុងវស័ិយេនាះ។ ទន�ឹមេនះករ្រគប្់រគងករ្របមូលចណូំល និងករចតែ់ចងចណំាយ 

្រត�វេផា� តករយកចិត�ទុកដកេ់ល្របសិទ�ភាព តមា� ភាព នងិគណេនយ្យភាព គួបផ្សជំាមយួនឹងករបន�យកចិត�ទុ

កដកខ់�ស់ជានចិ� ក�ុងករ្រគប្់រគងបណុំលសធារណៈឲ្យស�ិតក�ុងលទ�ភាព្រទ្រទងៃ់នេសដ�កិច�ជាត។ិ 

 -  បន�ខិតខំបេង�នអតិេរកចរន� េដម្បធីានាដល់ត្រម�វករវនិិេយាគសធារណៈ និងេសវបណុំល ្រពមទងំបង�

លក�ណៈដល់ករសន្សទុំនប្រម�ងរបស់រដ�។ 

៩. បន�អភវិឌ្ឍនវ៍សិយ័ហរិ��វត� ុ

  សំេដកសង្របពន័�ហិរ�� វត�ុមយួចំននួដរ៏ងឹមា ំ មានករ្រគប្់រគង និងករ្រត�តពិនិត្យសម្រសបមានលក�

ណៈ្របកួត្របែជង និងសមាហរណកម� ្រពមទងំមានតមា� ភាព និង្របសិទ�ភាព ជាពិេសសែផ�កេលេគាលករណ៍

ទីផ្សោរែដលបេ្រមឲ្យករេកៀងគរ និងែបងែចកធនធាន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព តមរយៈករបន�ជ្រម�ញករអនុ

វត�នយុ៍ទ�ស�ស�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយហិរ�� វត�ុ មនិែមនធនាគារសំេដគា្ំរទដល់ពិពិធកម�េសដ�កិច� នវនុវត�ន ៍ និងភា

ព្របកួត្របែជងៃនេសដ�កិច�កម�ុជា ជាពិេសសវស័ិយកសិ-ឧស្សោហកម� និងកម�ន�សល កដូ៏ចលទ�ភាពទទួលបាន
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េសវហិរ�� វត�ុសំរបស់ហ្រគាសធុនតូច មធ្យម និងស្រមាប្់របជាជនទូេទ ្រពមទងំជ្រម�ញករេធ�សមាហរ

ណកម�ហិរ�� វត�ុជាមយួបណា� ្របេទសក�ុងតបំនអ់ស៊ន។ 

 -  បន�អនុវត�េគាលនេយាបាយរបូិយវត�ុ ្របកបេដយភាពទនភ�ន ់ និង្រប�ង្របយត័�ែដលរមួចំែណកដល់កររ

ក្សោស�ិរភាពម៉ា្រក�េសដ�កិច� នងិបេង�នបរសិ� នអំេណាយផលដល់ករអភវិឌ្ឍន។៍ 

 - បន�រក្សោរបបអ្រតប�ូរ្របាកអ់ែណ� តមានករ្រគប្់រគង េដម្បរីក្សោស�ិរភាព្របាកេ់រៀល ព្រងឹងជំេនឿទុកចតិ�របស់

សធារណជន និងវនិិេយាគមកេល្របាកេ់រៀល ជំរញុករេ្រប្របាស់្របាកេ់រៀលេលមូលដ� នស�ិរភាពតៃម�

្របាកេ់រៀល និងកតប់ន�យដុល� របូនីយកម�។ 

 -  បន�ព្រងឹង្របពន័�ធនាគារឲ្យកនែ់តមាន្របសិទ�ភាព សមាហរណកម� និងករ្របកតួ្របែជង តមរយៈករប

េង�ន្របសិទ�ភាពៃនករ្រត�តពិនិត្យ ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ សន�នីយភាព ហនភិយ័ឥណទន នងិហនិ
ភយ័ទីផ្សោរេដយអនុេលមតមស�ងដ់រអន�រជាត។ិ 

 - បន�ព្រងឹង្របពន័�ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុឲ្យកនែ់តមានភាពរងឹមា ំ មាន្របសិទ�ភាព និងបេ្រមផល្របេយាជនៃ៍ន្រស

ទប្់របជាជន្រកី្រក ជាមយួនងឹតៃម�េសវហិរ�� វត�ុសម្រសបែដលអចទទួលយកបាន។ 

 - បន�ជ្រម�ញករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយហិរ�� វត�ុមនិែមនធនាគារដូចជា៖ វស័ិយធានារ៉បរ់ង វស័ិយេសធន ៍វស័ិយ

មូលប្រត និងវស័ិយអចលន្រទព្យជាេដម។ 

១០. ភាពជាៃដគកូ�ងុករអភិវឌ្ឍន ៍

 - បន�ព្រងឹងភាពជាៃដគូជាមយួសហគមនៃ៍ដគូសហ្របតិបត�កិរអភវិឌ្ឍន ៍ វស័ិយឯកជន និងសង�មសីុវលិ 

េដយឈរេលេគាលករណ៍ជាមូលដ� នែដលមានចរតិសកល និងធានាភាពជាមា� ស់របស់រដ� ក�ុងករដឹក

នាកំរអភវិឌ្ឍន្៍របេទសជាត។ិ 

 - ព្រងឹង និងព្រងកីសហ្របតិបត�ិករជាមយួអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល នងិសមាគមនានាែដល្រត�វបានបេង�
តេឡងេដយ្រសបច្បោប ់ េហយេធ�្របតិបត�ិករេដយឈរេលេគាលករណ៍អភបិាលកិច�ល� នងិនីតិរដ� 

េដម្បចូីលរមួក�ុងដំេណ រករអភវិឌ្ឍនស៍ង�ម-េសដ�កិច� ករេលកកម�ស់លទ�ិ្របជាធបិតរយ្យ និងករេគារព

សិទ�ិមនុស្ស ្រពមទងំចូលរមួតមដនករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយផងែដរ។ 

 - បន�ព្រងឹងយន�ករេវទិកៃនកិច�សហ្របតិបត�ិករអភវិឌ្ឍនក៍ម�ុជា េវទិករជរដ� ភបិាល និងវស័ិយឯកជន 

និងេវទិករជរដ� ភបិាលជាមយួអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល េហយជ្រម�ញឲ្យេវទិកទងំេនះ ក� យជាេវទិ
កៃនករអភវិឌ្ឍនក៍ម�ុជា ែដលជាយន�ករស្រមាបឲ់្យរជរដ� ភបិាល និងៃដគូអភវិឌ្ឍនទ៍ងំអស់ចូលរមួពិ
ភាក្សោរល់ប�� ែដលពកព់ន័�នឹងករអភវិឌ្ឍន ៍ទងំវស័ិយសធារណៈ ទងំវស័ិយឯកជន។ 

១១.កសកិម� 

 - បន�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកម�ឲ្យក� យជាែផ�កនាមំុខមយួ ែដលមានេ្រប�បខ� ងំពិត្របាកដ េដម្បេីធ�ជាមូលដ�

នដរ៏ងឹមាៃំនកំេណ នេសដ�កិច�្របកបេដយចីរភាព ធានាសន�ិសុខេស្ប�ង បេង�នករងរ និង្របាកច់ណូំល

ស្រមាប្់របជាជន ពិេសស្របជាជនេនជនបទ េហយរមួចំែណកដល់ករករពរបរសិ� ន និងធនធានធម�

ជាតិ្របកបេដយចីរភាព។ េដម្បសីេ្រមចេគាលេដេនះ ករអនុវត�ននូ៍វបណា� កម�វធិសំីខន់ៗ មយួចនំួន្រត�

វេផា� តករយកចិត�ទុកដក ់ក�ុងេនាះរមួមានករប��ូ លបេច�កវទិ្យោក�ុងវស័ិយកសិកម� ករបេង�នផលិតភាព 
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និងពិពធិកម�កសិកម� ទងំករដដុំះ និងករច�� ឹម ករជ្រម�ញករចូលទីផ្សោរអន�រជាតិៃនផលិតផលកសិក

ម�របស់កម�ុជា ករ្រគប្់រគង និងករអភវិឌ្ឍនធ៍នធានជលផល និងករករពរ និង្រគប្់រគងធនធានៃ្រព

េឈ្របកបេដយចីរភាព។ 

 -  បន�ខិតខំសេ្រមចនូវេគាលនេយាបាយ ជ្រម�ញផលិតកម�្រស�វ និងករនាេំចញអង�រឲ្យបាន១លនេតន 

េនឆា� ២ំ០១៥ សំេដែ្របក� យកម�ុជាេទជា្របេទសផលិតេស្ប�ងនាមំុខមយួេនេលពិភពេលក។ 

 -  រក្សោៃផ�េនសទទឹកសប ស្រមាប្់របជាជនេធ�េនសទជាលក�ណៈ្រគ�សរ ព្រងឹងតំបនអ់ភរិក្សបេង�នករ

ករពរធនធានជលផល លុបបំបាតប់ទេល�សេនសទ្រគបរ់បូភាព និងជ្រម�ញករអភវិឌ្ឍនវ៍រវីប្បកម� រមួ

និងករបន�ព្រងងឹ និងព្រងឹងសហគមនេ៍នសទ។ 

 -  រក្សោដីែដល្រគបដណ� បេ់ដយៃ្រពេឈ េដយ្រត�វបេង�នករករពរធនធានៃ្រពេឈ ពិេសសករព្រងឹងករ

អនុវត�នច៍្បោប ់ស�ីពីៃ្រពេឈ ករទបស់� ត ់ប�ង� បបទេល�សៃ្រពេឈ ជ្រម�ញករដេំដមេឈេឡងវញិ និង

បេង�នសមត�ភាពសហគមនៃ៍្រពេឈ េនេលមូលដ� នធានាចីរភាព និង្របសិទ�ភាព្រគប្់រគង។ 

 -  បន�េផា� តករយកចិត�ទុកដក ់ ជ្រម�ញករអភវិឌ្ឍនដ៍ណំាេំកសូ៊ឲ្យរកីចេ្រមនទងំបរមិាណ នងិគុណភាព

ឲ្យក� យេទជាវស័ិយដម៏ានសក� នុពល នងិភាព្របកតួ្របែជង តមរយៈករព្រងីកករដដុំះេកសូ៊្របកប

េដយទិន�ផលខ�ស់ េដយបន�អនុវត�យុទ�ស�ស�ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍនេ៍កសូ៊ធម�ជាត ិ េនឆា� ២ំ០១១-

២០២០ សំេដេធ�ឲ្យៃផ�ដីដេំកសូ៊េកនេឡងដល់៣០មុនឺហិកត និងមានបរមិាណផលិតផលពី២៥មុនឺ

េតនេនឆា� ២ំ០២០។ ទន�មឹេនះ យុទ�ស�ស�អភវិឌ្ឍនេ៍កសូ៊ធម�ជាតិនងឹេផា� តេលករធានាគុណភាព និង

ផលិតភាពៃនករដដុំះេកសូ៊ ករសិក្សោលទ�ភាពេ្រប្របាស់សក� នុពលដីទំេនរ ែដលអចដេំកសូ៊បាន 

ករជំរញុករដដុំះេកសូ៊្រគ�សរ ករជំរញុចមា� រេកសូ៊ឧស្សោហកម�េដម្បេីធ�ជាស�ូលៃនករអភវិឌ្ឍនច៍មា� រ

េកសូ៊្រគ�សរ និងករជ្រម�ញតៃម�ឲ្យបានខ�ស់។ 

 -  ប�្ឈបក់រផ�ល់សម្បទនដីេសដ�កិច�។ ជាមយួគា� េនះ ដសីម្បទនេសដ�កិច�នងឹ្រត�វបានេធ�សន�ិធិ េហយ

ករ្រគប្់រគង្របេភទដីេនះនឹង្រត�វបានព្រងឹងឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ តមច្បោបលិ់ខិតបទដ� ន និងកិច�សន្យោ ជា

ពិេសស តមរយៈករបេង�នយន�ករចុះពិនតិ្យេផ��ងផា� តជ់ា្របច ំ នូវសកម�ភាពវនិិេយាគរបស់្រក�មហុ៊នទ

ទួលដីសម្បទននានា ែដលចុះកិច�សន្យោជាមយួរជរដ� ភបិាល េដម្បធីានាដល់កិច�ដំេណ រករៃនសកម�

ភាពវនិិេយាគផង និងទបស់� តនូ់វភាពអសកម�េផ្សងៗ ែដលអចេកតមានទកទ់ងនងឹដីសម្បទនផង។ 

ដីធ�ី នងិសណំង ់    

១២. បន�អនុវត�ករែកទ្រមងដ់ីធ� ី

  ែដលេផា� តេលករងររដ�បាលដីធ�ី ករេរៀបចែំដនដ ីនងិនគរបូនីយកម� ករែបងែចកដីធ�ី និងករអភវិឌ្ឍនវ៍ ិ
ស័យសំណងេ់ដម្បកីរពរសិទ�ិេលដីធ�ីរបស់្របជាជន ្រពមទងំករ្រគប្់រគងករេ្រប្របាស់ធនធានធម�ជាតិ នងិដី
រដ�្របកបេដយតមា� ភាព សមធម ៌ចីរភាព និង្របសិទ�ភាព។ 

 -  បន�អនុវត�េគាលនេយាបាយ មនិយកពន�េលដីធ�ីបង�បេង�នផលរបស់កសិករជាលក�ណៈ្រគ�សរ។ 

 -  បន�ជ្រម�ញករចុះប�� ី និងករផ�ល់កម�សិទ�ិដធី�ី ទងំដីរដ� និងដីឯកជន នងិដីសហគមន ៍េដម្បធីានាសុវត�ិ
ភាពៃនករកនក់បដ់ីធ�ី េដយជ្រម�ញេល្ប�នៃនករចុះប�� ីដីធ�ី សំេដឈនេទរកសេ្រមចឲ្យបាន 
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១០០% នូវករចុះប�� ីដធី�ី តមែផនករៃនបទប�� េលខ០១របស់រជរដ� ភបិាលជិត២លនហិកត េន

រវងឆា� ២ំ០១៤ ក�ុង្រកបខណ័� ៃនករអនុវត�ន ៍«នេយាបាយចស់-សកម�ភាពថ�ីេលវស័ិយដីធ�ី» នងិសេ្រមច

ឲ្យបាន៧០% ដល់ឆា� ២ំ០១៨ េលបរមិាណក្បោលដី ែដល្រត�វចុះប�� ីសរបុ៦ េទ៧លនក្បោលដីដីេនទូ

ទងំ្របេទស។ 

 - បន�ខិតខំកតប់ន�យ និងឈនេទលុបបបំាតឲ់្យបាន ភាពអនាធិបេតយ្យរេំលភកនក់បដ់ី្រគប្់របេភទ

េដយខុសច្បោប ់ទបស់� តក់រ្របមលូដីទុកមនិេ្រប្របាស់ ឬមនិេធ�អជីវកម� េដះ្រសយទំនាស់ដីធ�ី្របកប

េដយតមា� ភាព និងយុត�ធិម ៌ េដយព្រងឹងករ្របតិបត�ិឲ្យបាន្រតឹម្រត�វតម្រកបខណ� គតិយុត�ិជាធរមាន 

្រពមទងំេឆ�យតបេទនងឹេគាលនេយាបាយវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករៃនករងរដីធ�ី។  

 - ជំរញុករកណំត្់រព្ំរបទល់រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ នងិកសងយុទ�ស�ស�ជាតិៃនករអភវិឌ្ឍនទ៍ី្រក�ង ទី្របជុំ

ជន និងតំបនេ់ឆ�រ។ 

 - បន�ធានាករ្រគប្់រគង ករករពរ និងករេ្រប្របាស់ដី និងធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយតមា� ភាព និង្រប

សិទ�ភាព េដម្បរីក្សោនិរន�រភាពបរសិ� ន និងករអភវិឌ្ឍនស៍ង�ម-េសដ�កិច�្របកបេដយសមធម ៌ ទងំេនទី

្របជុំជន នងិជនបទ ្រពមទងំទបស់� តវ់វិទៃនករេ្រប្របាស់ដី េដយព្រងឹងករអនុវត�នត៍មច្បោប ់ ស�ីពី
ករេរៀបចំែដនដី និងនគរបូនយីកម� ច្បោបសំ់ណង ់្រកបខណ័� យុទ�ស�ស�ៃនេគាលនេយាបាយដីធ�ី េគាល

នេយាបាយវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ និងអភបិាលកិច�ល�។ 

 -  កសងេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីលំេនដ� ន េដម្បេីដះ្រសយលំេនដ� នជូន្របជាជន្រកី្រកសំរបក់ររ

ស់េន្របកបេដយសុវត�ិភាព សុខមាលភាព នងិផាសុកភាពៃថ�ថ�ូរ។ 

 - បន�ែបងែចក នងិេ្រប្របាស់ដីរដ�ស្រមាបេ់គាលបំណងឯកជន និងសធារណៈ្របកបេដយតមា� ភាព និង

សមធម ៌េឆ�យតបេទនងឹត្រម�វករដីរបស់្របជាជនទូេទ ជាពិេសស្របជាជន្រកី្រក យុទ�ជនពិករ ្រគ�សរ

យុទ�ជនពលី អតីតៈកងកមា� ងំ្របដបអ់វធុ និង្រគ�សរែដលគា� នដី ខ�ះដី េហយ្រត�វករដីពិត្របាកដ តម

រយៈកម�វធិីសម្បទនសង�មកចិ� និងករេធ�្របទនកម�េដយធានាឲ្យបាននូវសមធម ៌ ស�ិរភាពសង�ម សន�ិ
សុខេស្ប�ង និងករស្រម�លដល់ករវនិិេយាគ។ 

 - បន�េល្ប�នផ�ល់ដីសម្បទនសង�មកិច� េនេលមូលដ� នៃនសន�ិធិរដ�ក�ុងករអនុវត�ន ៍ «នេយាបាយចស់-

សកម�ភាពថ�ីេលវស័ិយដីធ�»ី ស្រមាបេ់គាលេដេនះ។ 

 - ទបស់� តក់រេកតេឡងមានេទៀតនូវភាពមនិ្រប្រកតីៃនករទ�នា� នកនក់បដ់ីរដ�។ 

 -  បន�ជ្រម�ញករេបាសសមា� តមនី និងយុទ�ភណ� មនិទនផ់�ុះ និងអនុវត�ករែបងែចកដីែដលបានេបាសសំអ

តរចួជូន្របជាជនែដលខ�ះខតដី្របកបេដយសមធម។៌ 

១៣. បន�ព្រងឹងករ្រគប្់រគង នងិករអភិវឌ្ឍនវ៍ិសយ័សណំង ់

  ែដលជាសរសរស�ម�មយួៃនកំេណ នេសដ�កិច� នងិកំពុងមានកររកីចេ្រមនយ៉ាងខ� ងំ េដយេផា� តេលករ

ជំរញុវនិិេយាគក�ុងវស័ិយសំណង ់ករកសងច្បោប ់ករកណំតស់�ងដ់រសំណង ់នងិពេន��នរយៈេពលេចញលិខិត

អនុ�� តសងសងជូ់ន្របជាជន។ 

ឧស្សោហកម� សបិ្បកម� និងធនធានែរ ៉
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១៤. បន�អភវិឌ្ឍនវ៍សិយ័ឧស្សោហកម� 

  កម�ន�សល សិប្បកម�្របកបេដយចីរភាព ែដលមានលក�ណៈច្រម�ះសម្ូបរែបប មានករទទួលខុស្រត�វខ

ងបរសិ� ន និងសង�មខ�ស់ េហយព្រងីកបាននូវអន�រកម�េសដ�កិច� រវងែផ�កែកៃឆ�កម�ន�សលជាមយួវស័ិយ

កសិកម� ពណិជ�កម� និងេសវកម�េដម្បជី្រម�ញសមាហរណកម�េសដ�កិច� ែខ្សសង� កត់ៃម� នងិភាព្របកតួ្របែជង

របស់កម�ុជាេនក�ុងតបំន ់ នងិពិភពេលក។ ឆ�ងតមករជ្រម�ញករអភវិឌ្ឍនឧ៍ស្សោហកម�េសដ�កិច� នងឹ្រត�វបាន

អនុវត�ជាជហំនៗ ែដលនឹងនាកំម�ុជាឈនេទដល់ដណំាកក់លថ�ីៃនពពិិធកម�មលូដ� នេសដ�កិច� តមរយៈករ

េ្រប្របាស់បណា� លក�ខណ� អំេណាយផល  នងិឧត�មភាពេ្រប�បេធៀបរបស់កម�ុជា្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

 -  បន�េផា� តករខិតខំែថមេទៀត េលករព្រងឹងភាពអំេណាយផលិតផលៃនបរសិ� នវនិិេយាគ ករជ្រម�ញករ

អភវិឌ្ឍនត៍ំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស ករេលកកម�ស់ផលិតភាព នងិសហ្រគិនភាពរបស់សហ្រគាសធុនតូច 

និងមធ្យម ករព្រងីកលទ�ភាពទទួលបានបេច�កវជិា� េជឿនេលឿន ករបណ�ុ ះបណា� លជនំាញ និងវជិា� ជីវៈ 

្រពមទងំករេលកកម�ស់ករងរស�ងដ់របូនីយកម� ករវយតៃម�ភាពអនុេលម និងមា្រតស�ស�។ ទិស

េដជាសរវន�ៃនេគាលនេយាបាយៃនករអភវិឌ្ឍនឧ៍ស្សោហកម�េនេពលខងមុខេនះ គឺជាករច្បោមយកត

ៃម�បែន�មឲ្យបានកនែ់តេ្រចនេនក�ុងវស័ិយសំខន់ៗ  ែដលមានស្រមាបរ់មួមាន៖ វស័ិយកសិសិកម�។ 

១៥. អភវិឌ្ឍនធ៍នធានែរ ៉េ្របងកត នងិឧស�ន័ 

  េដម្បែី្របក� យធនធានេនះឲ្យេទជា្របភពថ�ីមយួេទៀតៃនកេំណ នេសដ�កិច�របស់កម�ុជា។ 

 -  េលកទឹកចិត�ឲ្យវស័ិយឯកជនវនិិេយាគ េលករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងករេធ�អជីវកម�ធនធានទងំេនាះ តម

ច្បោបជ់ាធរមាន េដយយកចតិ�ទុកដកសំ់ខនេ់លសុវត�ិភាព សុខមាលភាព ្រពមទងំករករពរ    បរសិ�

ន និងសង�ម បន�េរៀបចំ និងេធ�បច�ប្បន�ភាពបទប្ប��ត�ិ នងិលិខិតបទដ� ននានាែដលទកទ់ងនងឹធនធាន

ែរ ៉ េ្របងកត និងឧស�័នេដម្បធីានាករអភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនះ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងមានករទទួល

ខុស្រត�វខ�ស់។ ទន�ឹមេនះ ចណូំលែដលបានមកពីធនធានែរ ៉ េ្របងកត និងឧស�័ន្រត�វបាន្រគប្់រគង  និ
ងេ្រប្របាស់្របកបេដយ្របសិទ�ភាព តមា� ភាព នងិគណេនយ្យភាព េដយផ្សោរភា� បជ់ាមយួកម�វធិីែកទ្រម

ងក់រ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុសធារណៈ។ 

េហដ� រចនាសម�័ន�របូវន� 

១៦. េហដ� រចនាសម�ន័�គមនាគមន ៍

 - បន�បេង�នករស� រ ករសងសង ់ និងករអភវិឌ្ឍនេ៍ហដ� រចនាសម�ន័�ដឹកជ��ូ ន្របកបេដយគុណភាព ស

្រមាបប់េ្រមឲ្យករដឹកជ��ូ នពហុរបូភាព គឺទងំករដឹកជ��ូ នផ�ូវេគាក ផ�ូវែដក ផ�ូវទឹក កពំងែ់ផ និងករដឹក

ជ��ូ នផ�ូវអកសែដលតភា� បរ់វង្រគបត់ំបនេ់នទូទងំ្របេទស តភា� បជ់ាមយួបណា� ្របេទសក�ុងតបំន ់នងិ

ពិភពេលក េដម្បធីានាករេធ�ដំេណ រ្រគប្់រចកល�ក និងករផ�ល់េសវដឹកជ��ូ នបាន្រគប្់រគាន ់្រគប ់  រដូវ

កល្របកបេដយផាសុកភាព សណា� បធ់ា� ប ់្របសិទ�ភាព និងមានតៃម�ទប។ 

 -  បន�ផ�ល់អទិភាពខ�ស់ដល់ករស� រ និងករអភវិឌ្ឍនេ៍ហដ� រចនាសម�ន័�ផ�ូវថ�ល់្រគប្់របេភទ ទងំផ�ូវជាត ិផ�ូវ

េខត� និងផ�ូវជនបទ។ ក�ុងេនាះខិតខែំកលម�ផ�ូវលំជនបទជាជំហនៗ ពផី�ូវ្រកល្រក�ស្រកហមេទជាផ�ូវ្រក

លេកសូ៊ ឬផ�ូវេបតុងឲ្យបានពី៣០០ េទ៤០០គីឡូែម្៉រតក�ុង១ឆា�  ំតមស�ងដ់រឯកភាពជាតិមយួ។  
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 -  បន�ព្រងឹងរល់វធិានករដម៏ុងឺម៉ាត ់ េដម្បធីានាករ្រគប្់រគងករងរែថទផំ�ូវថ�ល់ឲ្យមាន្របសិទ�ភាព ទន�ឹម

នឹងករបន�ស� រ និងករអភវិឌ្ឍនផ៍�ូវ។ 

 -  បន�េលកទឹកចិត�ជ្រម�ញករចូលរមួពីវស័ិយឯកជន ក�ុងករវនិិេយាគេលករអភវិឌ្ឍន ៍នងិែថរក្សោេហដ� រច

នាសម�ន័� ្រពមទងំេសវដឹកជ��ូ ន។ 

 - េលកកម�ស់្របសិទ�ភាព្រគប្់រគង មេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន្រគប្់របេភទ ឲ្យមានលក�ណៈសម្បត�ិខងបេច�ក

េទស្រគប្់រគាន ់េដម្បេីធ�ចរចរណ៍េនេលផ�ូវសធារណៈ។ 

 -  ផ្សព�ផ្សោយអបរ់ដំល់្របជាជនទូេទ ឲ្យបានយល់ដឹងច្បោស់អពំីច្បោបច់រចរណ៍ េហយចូលរមួអនុវត�យ៉ាង

សកម� េដម្បធីានាសុវត�ិភាពចរចរណ៍ និងករេគារពែថរក្សោ្រទព្យសម្បត�សិធារណៈ។ 

 - េរៀបចេំគាលនេយាបាយដកឹជ��ូ នទី្រក�ង ជាពិេសស រជធានីភ�េំពញស្រមាបរ់យៈេពលមធ្យម និងរយៈេព

លែវង េដម្បពី្រងីកេហដ� រចនាសម�ន័� កសងមេធ្យោបាយដឹកជ��ូ ន េដម្បរីមួជា្របេយាជនសំ៍របេ់ដះ្រស

យប�� កកស�ះ នងិព្រងឹងសណា� បធ់ា� បច់រចរណ៍ទី្រក�ង ែដលកនែ់តមានភាពលំបាកស�ុ្រគស� ញេឡង

ពីមយួៃថ� េទមយួៃថ� េដយសរកំេណ ន្របជាជន និងកំេណ នយ៉ាងេលឿនៃនបរមិាណយានយន�្រគប្់រប

េភទ។ 

 -  បន�ស� រេឡងវញិនូវបណា� ញផ�ូវែដកេនកម�ុជាែដលមាន្រសប ់ គឺបណា� ញពយព័្យទសិ និរតីទិសេដម្បី
ព្រងឹងវសិលភាពៃនករដកឹជ��ូ នទំនិញ អ�កដំេណ រ នងិករដឹកជ��ូ នឆ�ងកត្់រពំែដន ្រពមទងំេធ�សមា

ហរណកម�ផ�ូវែដកកម�ុជា េទជាប្របពន័�ផ�ូវែដកតបំនអ់ស៊ន និងមហអនុតំបនេ់មគង�។ 

 -  ព្រងឹងយន�ករ្រគប្់រគង និងករអភវិឌ្ឍនេ៍ហដ� រចនាសម�ន័�ដឹកជ��ូ នទងំពីរជាលក�ណៈតំបន ់ និងអន�រ

ជាតិ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព មានករ្របកួត្របែជងេដយេស�ភាព ធានាបរសិ� នទេន� និងសមុ្រទបានល�  

្រពមទងំេធ�ឲ្យកនែ់ត្របេសរនូវតួនាទីរបស់កំពងែ់ផ ក�ុងករស្រមបស្រម�លពណិជ�កម�ចរចរណ៍ទំនិញ 

និងេទសចរណ៍។ 

 -  បន�ស� រ នងិអភវិឌ្ឍនអ៍កសយាន�ដ� នជាតិ អន�រជាតិ នងិ្របពន័�នាផំ�ូវអកសៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

េលកកម�ស់ករព្រងឹងសុវត�ភិាព សន�ិសុខអកសចរណ៍ និងករពរបរសិ� ន េដម្បបីេង�នផល្របេយាជន៍

ខងេសដ�កិច� ជ្រម�ញវស័ិយពណិជ�កម� េទសចរណ៍ និងេធ�ឲ្យមានសង�មតិភាពជាមយួេគាលនេយាបាយ

ដឹកជ��ូ នផ�ូវអកស ថា� កដ់កឹនាតំំបន ់អនុតបំន ់និងអន�រជាតិ។ 

១៧. ធនធានទកឹ 

 -  បន�េលកកម�ស់ករ្រគប្់រគង ែថរក្សោ និងេ្រប្របាស់ធនធានទឹក្របកបេដយ្របសិទ�ភាព មាននិរន�រភាព  

និងរក្សោបាននូវ្របពន័�េអកូឡូសីុ េដម្បផី�ល់លទ�ភាពដល់ជន្រគបរ់បូ ក�ុងករេ្រប្របាស់ទឹកែដលមានអនាម័

យ សុវត�ិភាព នងិតៃម�សម្រសបស្រមាបផ់�តផ់�ងជ់ីវភាព្របចៃំថ�បាន្រគប្់រគាន ់ ធានាករ្រគប្់រគង និង

ែបងែចកទឹកឲ្យមានសមភាព ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកម� ឧស្សោហកម� េសវ និងសកម�ភាព

េសដ�កិច�េផ្សងៗេទៀត ធានាករ្រគប្់រគងបរមិាណ នងិគុណភាពទឹកទងំទឹកេលដ ី ទងំទកឹេ្រកមដី  

េហយកតប់ន�យឲ្យបានជាអតិបរមា នូវេ្រគាះគំរមដល់អយុជីវតិ និងកររស់េន្របចៃំថ�របស់្របជាពល

រដ�ពីេ្រគាះមហន�រយែដលបង�េឡងេដយទឹក។ 
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 -  ព្រងឹងករ្រគប្់រគងធនធានទកឹ េដយជ្រម�ញឲ្យមានករេគារពកិច�្រពមេ្រព�ងអន�រ្របេទស េលករ្រគប់

្រគងទឹកទេន�េមគង� និងចតទុ់កទឹកជា្រទព្យសម្បត�ិសធារណៈែដល្រត�វេគារព និងករពរ។ 

 -  បន�ផ�ល់អទិភាពេលករស� រ កសង ែថទ ំនងិ្រគប្់រគងេហដ� រចនាសម�ន័�េ្រសច្រសពែដល្រត�វែតមាន

្របសិទ�ភាពេសដ�កិច� េហយ្រត�វធានាបាននូវផលៃនករវនិិេយាគក�ុងេនាះរមួមាន៖ អងស�ុកទឹក្របឡាយ 

ទឹកសំណងទ់� រទឹក លូទឹក ្របឡាយនាដំីល្បោប ់្របពន័�េដះទឹក ទំនបក់រពរទឹកជំនន ់ករករពរទឹកៃ្រប 

និងស� នីយប៍ូមទឹកេដម្បបីេង�នផល ព្រងីកវរវីប្បកម� កតប់ន�យមហន�រយែដលបណា� លមកពីេ្រគាះទឹក

ជំនន ់នងិេ្រគាះរងំស�ួត ្រពមទងំស្រម�លដល់ករេធ�ដំេណ ររបស់្របជាជន។ 

 - ព្រងឹងករអនុវត�នច៍្បោប ់ស�ីពកីរ្រគប្់រគងធនធានទឹក ច្បោបស់�ីពីកិច�ករពរបរសិ� ន នងិករ្រគប្់រគងធន

ធានធម�ជាត ិនងិបទប្ប��ត�ពិកព់ន័�េដម្បទីបស់� តរ់ល់សកម�ភាព ឬគេ្រមាងសងសងន់ានាែដលអចេធ�
ឲ្យបះ៉ពល់មកេលធនធានទកឹ កដូ៏ជា្របពន័�េអកូឡូសីុ រងំស� ត ់ និងមានវធិានករមុងឹម៉ាតច់ំេពះសកម�

ភាពចកលុ់បបំេពញដី ករជកីថ�ី ឬកររេំលភេលផ�ូវទកឹទេន� ស�ឹង បងឹបរួ ែ្រពក ឬតំបនទ់ំនាប   សមុ្រទ 

និងទីលិចទឹកជា្របចែំដលគា� នច្បោបអ់នុ�� ត េហយអចេធ�ឲ្យបះ៉ពល់មកេលធនធានទឹក កដូ៏ចជា្រប

ពន័�េអកូឡូសីុ នងិបរសិ� ន។ 

 -  បន�េធ�សមាហរណកម�កម�ុជាជាមយួសហគមនអ៍ន�រជាតិក�ុងវស័ិយទឹក េដម្បជី្រម�ញកិច�សហ្របតិបត�ិករ 

និង ករេយាគយល់ជាអន�រជាតិក�ុងវស័ិយេនះ សហករេពញទំហឹងជាមយួបណា� ្របេទសជិតខង ែដល

មាន្រពំ្របទល់ជាបន់ងឹកម�ុជា ្រពមទងំជាមយួ្របេទសក�ុងតំបន ់ េដម្បសីេ្រមចេគាលបំណងៃនកិច�្រពម

េ្រព�ងេមគង�ឆា� ១ំ៩៩៥ ស�ីពកីិច�សហ្របតិបត�ិករក�ុងករអភវិឌ្ឍនអ៍ងទេន�េមគង�្របកបេដយចីរភាព។ 

១៨. ទឹកស� ត 

 -  ជ្រម�ញករអភវិឌ្ឍន ៍និងវចិរណកម�ករ្រគប្់រគងវស័ិយផ�តផ់�ងទ់កឹស� ត ស្រមាបេ់្រប្របាស់ក�ុងជីវភាពរប

ស់្របជាជន និងផលិតកម� េសវ្របកបេដយគុណភាព ្របសិទ�ភាព និងៃថ�សមរម្យេដម្បរីមួចំែណកេលក

កម�ស់សុខុមាលភាព ជាពិេសសកតប់ន�យកង�ះទកឹស� តេ្រប្របាស់ស្រមាប្់របជាជនែដលរស់េនក�ុងតំប

នទ់ី្របជុំជន ជាយ្រក�ង និងជនបទ។ ទន�ឹមេនះ េគាលេដក�ុងករផ�តផ់�ងទ់ឹកស� ត គឺដល់ឆា� ២ំ០១៨ ្របជា

ជនចនំនួ៨៥%ែដលរស់េនរជធាន ី េខត� និង្របជាជនចនំួន៦០% ែដលរស់េនតម     បណា� ឃំុបាន

ទទលួេសវទឹកស� ត ែដលមានគុណភាពល� និងៃថ�សមរម្យេ្រប្របាស់ តមរយៈករព្រងីកសមត�ភាពផលិ

ត និងករផ�តផ់�ងទ់ឹកស� តេនរជធានី េខត� នងិព្រងីកករចូលរមួរបស់វស័ិយឯកជនក�ុងករវនិិេយាគេលវ ិ
ស័យផ�តផ់�ងទ់ឹកស� ត។ 

១៩. ថាមពល 

 -  បន�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយថាមពល េដម្បធីានាករផ�តផ់�ងថ់ាមពលែដលមានស�ិរភាព ករេជឿទុកចិត និងៃថ�សម

រម្យស្រមាបប់េ្រមជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជន ករផ�ល់េសវនានាដល់សង�ម និងករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�

ជាតិេដយេផា� តេលទិសេដធំៗ២ គឺបន�សងសងស់� នយីផលិតអគ�ិសនីក�ុង្រស�ក នងិេធ�សមាហ  រណ

កម�្របពន័�ថាមពលកម�ុជា េទក�ុងថាមពលរបស់តំបនអ់ស៊ន និងមហអនុតំបនទ់េន�េមគង� សំេដបេង�ត

្របភពថាមពលឲ្យបាន្រគប្់រគាន ់និងមានស�ិរភាពស្រមាបក់ម�ុជា។  

 -  បន�អភវិឌ្ឍនប៍ណា� ញប��ូ នអនុស� នីយ ប�� ញប��ូ នរង និងបណា� ញែចកចយអគ�សិនីឲ្យបានឆាបប់ា
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ន្រគបដណ� បទូ់ទងំ្របេទស េដម្បបី��ូ នថាមពលែដលមានស�ិរភាព នងិៃថ�សមរម្យេទផ�តផ់�ងដ់ល់លំេន

ស� ន្របជាជន និងទីតងំបេ្រមសកម�ភាពសង�ម នងិេសដ�កិច�។ 

 -  បន�ជ្រម�ញករេធ�ពិពធិកម�ថាមពល ក�ុងេនាះរមួមាន ករបេង�ត្របភពថាមពលស� ត នងិ្របភពថាមពលក

េកតេឡងវញិ ករព្រងឹងសន�ិសុខថាមពល ករខិតខំកតប់ន�យឲ្យបានជាអតបិរមានូវផលបះ៉ពល់េលបរ ិ
ស� នធម�ជាតិ នងិសង�មក�ុងដំេណ រករផលិតថាមពល។ 

 -  បន�អនុវត�តួនាទីនាមំខុរបស់រដ� ក�ុងករវនិិេយាគេលេហដ� រចនាសម�ន័�ផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនី ជាមយួគា� េនះ គាំ

្រទ និងេលកទឹកចតិ�ដល់ករចូលរមួរបស់វស័ិយឯកជនក�ុងករវនិិេយាគ និងេធ�អជីវកម�ផ�ល់េសវអគ� ិ ស

នីែដលេគារពតមករកំណតៃ់នច្បោប ់បទប��ត�ិ ស�ងដ់រ និងនីតិវធិីជាធរមាន ពិេសសករអនុវត�នៃ៍ថ�ល

កអ់គ�ិសនីឲ្យបាន្រតមឹ្រត�វតមច្បោបអ់គ�ិសនី េដម្បកីរពរផល្របេយាជន ៍និងភាពយុត�ធិមទ៌ងំសំរបអ់�ក

ផលិត អ�កប��ូ ន អ�កែចកចយ និងអ�កេ្រប្របាស់។  

 -  ជ្រម�ញដំេណ រករអគ�ិសនីភាវយូកម�ជនបទ តមរយៈេគាលេដៃនវស័ិយថាមពលពីឆា� ២ំ០១៣ ដល់ឆា� ំ

២០១៨ គឺព្រងីកករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនីពបីណា� ញជាតិ ឲ្យដល់ភូមចិនំួន៨០%ៃនចំននួភូមទិងំអស់ និង

េដះ្រសយករផ�តផ់�ងអ់គ�ិសនីេដយវធិីេផ្សងៗេទៀត ឲ្យបាន១០%ៃនចនំួនភមូទិងំអស់ េលេគាលេដ 

១០០%ៃនភូមេិនឆា� ២ំ០២០ េហយរហូតដល់ឆា� ២ំ០៣០ មាន៧០%ៃន្រគ�សរទងំអស់មានអគ�ិសនីែដ

លមានគុណភាពដូចអគ�ិសនពីីបណា� ញជាតិេ្រប្របាស់។ 

 -  ខិតខំរកលទ�ភាពជួយ ្របជាជន្រកី្រកេនតំបនជ់នបទ អចេ្រប្របាស់អគ�ិសនីពីបណា� ញផ�តផ់�ង ់ទងំលទ�

ភាពភា� បច់រន�ពីបណា� ញ ទងំៃថ�អគ�ិសន។ី  

២០. បេច�កវទិ្យោពត័៌មាន និងគមនាគមន ៍

 -  បន�អភវិឌ្ឍន្៍របពន័�ៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន ៍ ្រពមទងំបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន និងគមនាគមនឲ៍្យមាន

លក�ណៈទំេនប មានគុណភាពខ�ស់ ្រសបតមស�ងដ់រអន�រជាតិ មានៃថ�សមរម្យ និងមានេសវ្រគបដណ�

បេ់នទូទងំ្របេទស ែដល្របជាជនទូេទអចេ្រប្របាស់ នងិទទួលបានផល្របេយាជន្៍រគប់ៗ គា� ពីេសវក

ម�េនះ។  

 - បន�េលកទឹកចតិ�វនិិេយាគឯកជន េធ�ទំេនបបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន និងគមនាគមន ៍ ជរំញុករ្របកួត្របែជង

េដយយុត�ិធមក៌�ុងទីផ្សោរេសវៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍េដយែផ�កេលច្បោប ់នងិលិខិតបទដ� ននា

នា ទបស់� តក់រេធ�អជីវកម�ផា� ចម់ុខក�ុងវស័ិយៃ្របសណីយ ៍និងវស័ិយបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន និងគមនាគមន ៍

េដយចតទុ់កវស័ិយទងំពីរជាទំនិញ និងេសវសធារណៈផង និងជា្រទព្យសម្បត�សិធារណៈផង។  

 - បន�ព្រងីកករកសងេហដ� រចនាសម�ន័�ឆ�ងឹខ�ង បណា� ញែខ្សកបអុបទិច្របកបេដយសុវត�ិភាព និងេជឿទុ

កចិត�ឲ្យបានដល់្រគបេ់ខត� េដម្បពី្រងីកវសិលភាព និងរក្សោចីរភាពៃនេសវបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន និងគមនា

គមន។៍  

 -  បន�អភវិឌ្ឍន្៍របពន័�រដ�បាល្រគប្់រគងេអឡិច្រត�និច ទងំថា� កជ់ាតិ នងិថា� កេ់្រកមជាតិ ្រពមទងំជំរញុករប

ណ�ុ ះបណា� លម�ន�ីរជករ សិស្ស និស្សតិេលវស័ិយបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន និងគមនាគមន ៍បេង�នវសិលភាព 

និងគុណភាពៃនបណា� ញផ្សព�ផ្សោយ ទងំករផ្សោយក�ុង្របេទស និងេ្រក្របេទស។  
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២១. ករអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ 

 - បន�ខិតខំេធ�ឲ្យកនែ់ត្របេសរេឡងនូវ្របពន័�េហដ� រចនាសម�ន័�ជនបទ តមរយៈករបន�កសងផ�ូវជនបទ

ករេរៀបចំឲ្យមានដំេណ រករៃន្របពន័�្រគប្់រគង និងែថទផំ�ូវជនបទ េដយមានករចូលរមួរបស់សហ  គម

នម៍ូលដ� ន ជាមយួរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ្រគបលំ់ដបថ់ា� ក ់ ជាពិេសសករែកលម�ផ�ូវជនបទជាជហំនៗ

ពីផ�ូវ្រកល្រក�ស្រកហម មកជាផ�ូវ្រកលេកសូ៊ ឬផ�ូវេបតុង។  

 -  បន�ខិតខំសេ្រមចេគាលេដឆា� ២ំ០១៨ េដម្បឲី្យ្របជាជនេនជនបទចំនួន៦០% បានទទួលេសវផ�តផ់�ង់

ទឹកស� ត េហយេនឆា� ២ំ០២៥ ្របជាជន្រគបរ់បូែដលរស់េនក�ុងសហគមនជ៍នបទ ្រត�វមានេសវផ�តផ់�ង់

ទឹកស� ត និងអនាមយ័្រគប្់រគាន ់្រពមទងំរស់េនក�ុងបរសិ� នែដលមានអនាមយ័្របកបេដយចីរភាព។  

 -  បន�អភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�ជនបទ េដម្បែីកលម� េលកកម�ស់ជីវភាព្របជាជនេនជនបទ និងកតប់ន�យករេធ�
ចំណាក្រស�កែស�ងរកករងរ តមរយៈករជំរញុវស័ិយឥណទនជនបទ េដម្បផី�ល់េសវ្របាកក់ម�ែីដល

មានអ្រតករ្របាកស់មរម្យជូន្របជាជនេនជនបទ ករបេង�តកម�វធិបីណ�ុ ះបណា� លជនំាញមលូដ� ន ករ

ជំរញុករអភវិឌ្ឍនសិ៍ប្បកម� សហ្រគាស និងមខុជំនាញខ� ត្រគ�សរ ខ� តតូច និងមធ្យម េដយយកចិត�ទុ

កដកផ់�ល់បេច�កេទសជំនាញ និងករយល់ដងឹអំពីករបេង�តមុខរបរ ្រពមទងំករខិតខំព្រងកីទីផ្សោរស

្រមាបផ់លិតផលជនបទ។  

 -  បន�អភវិឌ្ឍនត៍ំបនែ់ដលមានជនជាតិេដមភាគតិចរស់េន ឲ្យមានកររកីចេ្រមនខងេសដ�កិច� សង�មកិច� 

និងវប្បធម ៌ធានាសិទ�ិេពញេលញរបស់បងប�ូនជនជាតិេដមភាគតិច ក�ុងករចូលរមួេធ�េសចក�ីសំេរចនានា 

េដម្បកីសងេគាលនេយាបាយជាតិ ធានាសិទ�ទិទួលបាននូវករករពរេដយច្បោប ់នងិវធិានករសង�មនា

នា ែដលេឆ�យតបេទនឹងត្រម�វករចបំាចសំ់របក់ររស់េន្របកបេដយភាពៃថ�ថ�ូរ ្រពមទងំករេគារពចំ

េពះទំេនៀមទមា� ប ់្របៃពណីល� និងភាសរបស់បងប�ូនជនជាតិ។  

២២. ពណិជ�កម� 

 -  បន�ជំរញុករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយពណិជ�កម� តមរយៈករេធ�ពិពិធកម�ទីផ្សោរនាេំចញ នងិករបេង�នេល្ប�ន ស

មាហរណកម�េទក�ុង្រកបខណ� ពណិជ�កម�េសរសំីខន់ៗ ក�ុងតំបន ់ និងពភិពេលក ជាពិេសសបណា� ្រប

េទសក�ុងសមាគមអស៊ន ្រសបតមទិសេដេធ�ឲ្យសំេរចសហគមនអ៍ស៊នឆា� ២ំ០១៥ និងបណា� ្របេទ

សជាសមាជិកៃនអង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក។ ឆ�ងតមករអនុវត�នទ៍ិសេដេនះ កម�ុជានឹងទទួលបាន

អត�្របេយាជនសំ៍របក់រជំរញុកំេណ នេសដ�កចិ� និងផ�ល់ឱកសដល់កម�ុជា ក�ុងកររមួចំែណកកសងេគា

លនេយាបាយេសដ�កិច�តំបន ់ និងពិភពេលក េដម្បឲី្យករេធ�ពណិជ�កម�ក�ុងតបំន ់ នងិពិភពេលកមាន

លក�ណៈយុត�ធិម ៌សមធម ៌នងិតមា� ភាព។  

 -  បន�ព្រងីកទំនាកទ់នំងពណិជ�កម�អន�រជាតិ េដម្បផី្សោរភា� បទ់ីផ្សោរក�ុង្របេទស ជាមយួនឹងទីផ្សោរេ្រក្របេទ

ស េលកកម�ស់ករអភវិឌ្ឍនស៍មត�ភាពផលិត និងផ�តផ់�ង ់ ជំរញុករវនិិេយាគ និងករនាេំចញទំនិញ  

េដយេផា� តេលករបេង�នគុណភាពផលិតផលក�ុង្រស�ក ្រពមទងំករបេង�តបែន�មមខុរបរ និងមខុទនំិញថ�ី
ៗសំរបៃ់នេចញសំេដរក្សោលំនឹងៃនជ�� ីងពណិជ�កម� បេ�� �សវបិត�ិទីផ្សោរ េដះ្រសយករងរ និងបេង�
នចំណូលរបស់្របជាជន។  
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 -  េផា� តករយកចិត�ទុកដកជ់ា្របច ំ េលកររក្សោស�ិរភាពៃថ�ទនំិញេនេលទីផ្សោរ បន�េធ�កចិ�អន�រគមនេ៍លទី
ផ្សោរ ពិេសសចំេពះបណា� មខុទនំិញជាយុទ�ស�ស� ដូចជា ្រស�វ អង�រ េ្របងឥន�នៈ អគ�ិសនី ទកឹ នងិបណា�

មុខទំនិញេផ្សងៗេទៀត ែដល្រត�វករេ្រប្របាស់ចបំាចសំ់របជ់ីវភាព្របចៃំថ�របស់្របជាជន េដយចតវ់ ិ
ធានកររងំខ�បប់ាតុភាពស�ុកទំនិញលកត់េម�ងៃថ� ឬករលកប់ំេប៉ាងៃថ� ែដលនាឲំ្យបះ៉ពល់ដល់ជីវភាពរ

ស់េនរបស់្របជាជន។  

 -  បង�លក�ណៈងយ្រស�លឲ្យផលិតផល នងិទំនិញេធ�ចរចរបានេដយេសរេីន្រគបទ់ីកែន�ង េដយឈរ

េលេគាលករណ៍្របកួត្របែជងេដយេស�ភាព តមៃថ�ទផី្សោរ ពិេសសយកចតិ�ទុកដកក់រពរៃថ�ទំនិញ  ក

សិផលរបស់្របជាកសិករ នងិជំនះបាតុភាពែដលនាឲំ្យកកស�ះទំនិញកសិផល ករបេនា� កបង� បៃ់ថ�    ក

សិផល និងកររងំស�ះករដងឹជ��ូ ន។  

 - ខិតខំរក្សោទីផ្សោរែដលមាន្រសប ់ និងបន�ចរចេបក្រចកទីផ្សោរជាមយួ្របេទសជាៃដគូពណិជ�កម�នានា 

េដម្បជីំរញុឲ្យទំនិញ និងេសវរបស់កម�ុជាដេណ� មបានទផី្សោរកនែ់តទូលំទូលយែថមេទៀត។  

 - បន�ចូលរមួយ៉ាងសកម� ជាមយួបណា� ្របេទសៃនសមាគមអស៊ន ក�ុងករបេង�តតបំនព់ណិជ�កម�េសរជីា

មយួបណា� ្របេទសធំៗ  ក�ុងពភិពេលក េដម្បពី្រងីកទផី្សោរឲ្យបានជាអតិបរមា។  

 -  ខិតខំព្រងងឹ និងព្រងីកលក�ណៈសម្បត�ិនានា សំេដព្រងងឹសមត�ភាព្របកួត្របែជងរបស់កម�ុជា េនក�ុងទី
ផ្សោរេ្រក្របេទស។  

 -  ករពរ និងេលកតេម�ងកម�សិទ�ិប�� ែដលជា្របេភទកម�សិទ�ិ ឬ្រទព្យសម្បត�ិមយួដម៏ានតៃម�ដូចជា៖ តៃម�

្រទព្យសម្បត�ិខងប�� ែដលទកទ់ងេទនឹងស� ៃដតក�កម� កររកេឃញថ�ីៃនវទិ្យោស�ស� ករអភវិឌ្ឍន ៍   ប

េច�កវទិ្យោ គំនូសឧស្សោហកម� ម៉ាក និងពណិជ�កម�ជាេដម។ 

 - បន�េលកស�ួយផលិតផលសមា� ល់ភូមសិ�ស� ផលិតផលែដលបង� ញនូវមរតកវប្បធម ៌ ្របៃពណីែដលជា

ស� ៃដរបស់ផលិតករែខ�រ។  

 -  ព្រងឹងករអនុវត�នច៍្បោប ់ ស�ីពកីរ្រគប្់រគងគុណភាព សុវត�ភិាពេលផលិតផលទនំិញ នងិេសវ ទបស់� ត់

សកម�ភាព្របកតួ្របែជងមនិេស� ះ្រតង ់ រងំស� តក់រផលិត និងករែចកចយផលិតផលែក�ងក� យ និងផ

លិតផលគា� នគុណភាព ឬខូចគុណភាព េដម្បកីរពរផល្របេយាជនរ៍បស់ធុរជន វនិិេយាគិន េលកទឹកចិ
ត�ពណិជ�ករ ផលិតករឲ្យេធ�្របតិបត�ិករពណិជ�កម�េដយេស�ភាព និងករពរផល្របេយាជនរ៍បស់្របជា

ជន ែដលជាអ�កេ្រប្របាស់ផលិតផលទំនិញ ឬេសវពិេសសទបស់� តក់រនាចូំលទំនិញេ្រប្របាស់រចួែដល

បះ៉ពល់ធ�នធ់�រដល់បរសិ� ន។  

 -  បន�ជំរញុចលនា «ភមូមិយួ-ផលិតផលមយួ» េដយឈរេលេគាលលករណ៍បីយ៉ាង គជឺំរញុឲ្យ្របជាជន ផ

លិត្រសបតមលក�ខណ� ភមូសិ�ស� និងលក�ខណ� ទីផ្សោរក�ុង្របេទស និងេ្រក្របេទស ផលិតឲ្យបានេ្រចន 

ផលិតផលមានគុណភាពល�លកឲ់្យដច ់េហយបានៃថ�ខ�ស់ និងេ្រប្របាស់គំនិតៃច�្របឌិត េទពេកសល្យ 

ភាពបុិន្របសបរ់បស់្របជាជនតមមូលដ� ន ែដលនឹងជយួ បេង�តមុខរបរបែន�ម រមួចែំណកបេង�នចណូំល 

េលកកម�ស់ក្រមតិជីវភាពរស់េន។  

២៣. ករអភិវឌ្ឍនវ៍សិយ័ឯកជន និងករទកទ់ញករវនិិេយាគ 
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 -  បន�ទកទ់ញករវនិិេយាគផា� ល់ពីបរេទស នងិជំរញុករវនិិេយាគក�ុង្រស�ក ជាពិេសសតមរយៈករេលក

កម�ស់សហ្រគាសធុនតូច នងិមធ្យម នងិករជំរញុសហ្រគិនភាពេដម្បបីេង�នេល្ប�នៃនករអភវិឌ្ឍន ៍ េធ�

ពិពិធកម�េសដ�កិច� និងបេង�តករងរ។  

 -  បន�កសងអភបិាលកិច�សជវីកម�ល� ែដលជា្របករចបំាចស់្រមាបក់រ្របកួត្របែជងផង សំរបភ់ាពរងឹមា ំ

និងភាពរកីដុះដលៃនវស័ិយឯកជនខ�ួនឯងផង ្រពមទងំសំរបព់្រងងឹវប្បធមគ៌ណេនយ្យភាព ចំេពះ

សង�មផង ពិេសសក�ុងករបំេពញកតព�កិច�ពន� និងអករ។  

 - បន�ករខិតខំេធ�ឲ្យបរសិ� នវនិិេយាគ និងធុរកិច�េនកម�ុជាកនែ់តមានភាពអំេណាយផល និងល�្របេសរ ្រពម

ទងំេធ�ឲ្យកម�ុជាក� យជាេគាលេដវនិិេយាគមយួែដលមានភាពកនែ់តទកទ់ញ េនក�ុងតបំនែ់ដលនឹងប

េង�នបាននូវភាព្របកតួ្របែជង និងផលិតភាពកនែ់តខ�ស់សំរបក់ម�ុជា។  

 -  បន�ព្រងឹងអភ្ិរកមេបកចហំសំរបក់រអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយឯកជន និងករទកទ់ញវនិិេយាគ សំេដព្រងីក្រចក

ចូលេទកនទ់ីផ្សោរតបំន ់និងអន�រជាតិ។  

 -  េរៀបចំឲ្យកនែ់ត្របេសរេឡងនូវរបបវនិិេយាគឯកជន េដម្បផី�ល់ករេលកទឹកចិត�សម្រសប និងចំេគាល

េដ ែដលេឆ�យតបេទនឹងសំណូមពរៃនករអភវិឌ្ឍនរ៍យៈេពលែវង។  

 - ធានាបរសិ� នវនិិេយាគ និងធុរកិច�្របកបេដយភាពអំេណាយផលសំរបទ់ទួលករវនិិេយាគ ទងំក�ុង្របេទ

ស និងពីេ្រក្របេទស តមរយៈករបន�ដកេ់ចញនូវបណា� វធិានករសំខន់ៗ  សំេដេផា� តេលករធានាស�ិ
រភាពនេយាបាយ សន�ិសុខ សណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ ករធានាស�ិរភាព និងភាពគតម់តៃ់ន      បរសិ� ន

ម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ ករស្រម�លពណិជ�កម� និងករស្រម�លធុរកិច�មានជាអទិ៍៖ ករកតប់ន�យ

ករយិាធិបេតយ្យ ករអនុវត�នយ៍ន�ករ «្រចកេចញ-ចូលែតមយួ» ករលុបបបំាតច់ំណាយេ្រកផ�ូវករជាេដ
ម។  

 -  បន�ជំរញុករវនិិេយាគេលេហដ� រចនាសម�ន័�របូវន� និងករអនុវត�នវ៍ធិានករនានា សំេដកតប់ន�យៃថ�ដកឹ

ជ��ូ ន និងៃថ�អគ�ិសនី ្រពមទងំបន�ជំរញុករេរៀបចំកម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈែដលេឆ�
យតបេទនឹងត្រម�វករទីផ្សោរ។  

២៤. េទសចរណ៍ 

 -  បន�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយេទសចរណ៍កម�ុជា ជាេទសចរណ៍វប្បធម ៌ និងធម�ជាតិ្របកបេដយគុណភាព និងចីរ

ភាពេដយ្របកនខ់� បនូ់វទស្សនៈ «ករអភវិឌ្ឍនប៍េ្រមឲ្យករអភរិក្ស និងករអភរិក្សបេ្រមករអភវិឌ្ឍន»៍ េដម្បី
ចូលរមួ្រទ្រទងក់ំេណ នេសដ�កិច� េលកស�ួយជីវភាពរបស់្របជាជន និងរមួចំែណកយ៉ាងសំខនដ់ល់ករអភវិឌ្ឍន៍

េសដ�កិច�ៃបតង ជានិនា� កររមួៃនពិភពេលក។ ក�ុងដណំាកក់លេនះ ចបំាច្់រត�វែតមានករអនុវត�នទ៍ន�ឹមគា� នូវ

ករខិតខបំេង�តសមត�ភាព្របកួត្របែជង និងករធានាចីរភាព ែដលេកតេចញពីករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយេទសចរណ៍ 

្រពមជាមយួេនះ ក្៏រត�វយកឲ្យបានផងនូវកលនុវត�នភាពថ�ីៃនករអភវិឌ្ឍនេ៍ទសចរណ៍ក�ុងតបំន ់និងពិភពេលក

។ 
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 - ខិតខំសេ្រមចេគាលេដទទួលេទសចរណ៍ ពីេ្រក្របេទសេនឆា� ២ំ០១៥ ្របមាណ៤,៥លននាក ់ឆា� ២ំ០១

៨ េកនដល់៦,១លននាក ់រមួជាមយួេទសចរណ៍ក�ុង្រស�ក្របមាណ១០,៥លននាក ់ែដលអចបេង�តករ

ងរេដយផា� ល់ជិត៧ែសននាក។់ 

 -  បនា� បព់ីអភវិឌ្ឍន ៍អភរិក្ស ករពរ និងែកលម�ឲ្យសេ្រមចបាននូវទីកែន�ងែដលមានសម្បត�ិវប្បធម ៌នងិធន

ធានធម�ជាត ិែដលជាេគាលេដេទសចរណ៍របស់ជាត ិក�ុងេនាះ្រត�វយកចិត�ទុកដកក់រ្រគប្់រគង និងអភវិ

ឌ្ឍនេ៍គាលេដេទសចរណ៍សំខន់ៗ របស់ជាតិ ្របកបេដយស� រតីទទលួខុស្រត�វ នងិ្រប�ង្របយត័�ខ�ស់ 

្រពមទងំខិតខំជ្រម�ញករវនិិេយាគ ក�ុងវស័ិយេទសចរណ៍ និងបេង�តផលិតផលេទសចរណ៍ថ�ីៗ ្របកប

េដយគុណភាពែថមេទៀត។ 

 - បន�ខិតខំែថរក្សោឲ្យបានល�នូវរល់គុណតៃម�ៃនសម្បត�ិមរតក និងធនធានរបស់ជាតិ េដម្ប្ីរទ្រទងស់កម�

ភាពេទសចរណ៍យូរអែង�ង សំរបម់នុស្សជំនានេ់្រកយៗេទៀត។ 

 -  េផា� តករយកចិត�ទុកដកេ់លតៃម�របស់្របជាជនមូលដ� ន សហគមនន៍មីយួៗ នងិជ្រម�ញឲ្យមានករែចក

រែំលកបទពិេសធនល៍�ៗ  ្របកបេដយគុណភាពដល់េភ��វេទសចរណ៍ និង្របជាជនជាមូលដ� ន ្រពមទងំ

ផ�ល់េសវ្របកបេដយគុណភាព េដម្បបីេង�នក្រមតិៃនករេពញចិត�របស់េភ��វេទសចរណ៍ ក�ុងករទស្សនា

កម្សោន� និងទកទ់ញឲ្យមានករផ្សព�ផ្សោយបន� ្រពមទងំករវលិ្រតឡបម់កទស្សនាជាថ�ីេទៀត។ 

 - បន�ជំរញុឲ្យបណា� ភាគីពកព់ន័�ទទលួផល្របេយាជន ៍ពីវស័ិយេទសចរណ៍ ្របកបេដយសមធម ៌េពលគឺ 

បេង�នអត�្របេយាជនេ៍សដ�កចិ�ជាអតិបរមា កតប់ន�យផលបះ៉ពល់ជាអវជិ�មានៃនវស័ិយេទសចរណ៍មក

េលេសដ�កិច� សង�ម វប្បធម ៌និងបរសិ� ន និងកតប់ន�យករធ�ុះធា� យក�ុងវស័ិយេទសចរណ៍ឲ្យកនែ់តតិចគឺ
្រតឹម១៥% េនរយៈេពល៥ឆា� ខំងមុខ។ 

 - ចូលរមួអនុវត�ទិសេដៃនករអភវិឌ្ឍនៃ៍បតង តមរយៈករបន�ជំរញុចលនា្របឡង្របណាងំទី្រក�ងស� ត ទី
្រក�ងៃបតង រមណីយដ� នស� ត រមណីយដ� នៃបតង និងករចបយ់កទស្សនាទនថ�ីៗ ៃនភាពៃបតង និង

ភាពស� ត េដយបំផុសចលនា និងសកម�ភាពេ្រប្របាស់បេច�កវជិា� ៃបតង ដូចជាករេ្របអគ�ិសនពីីថាមព

លេកតេឡងវញិ ករបេង�នអនាមយ័ ករដេំដមេឈជាេដម។ 

 - ខិតខរំកទផី្សោរេទសចរណ៍ែដលមាន្រសប ់និងព្រងឹងទផី្សោរថ�ីៗេទៀត ពិេសសទីផ្សោរក�ុងតំបន ់បេង�ន ករ

ផ្សព�ផ្សោយេទសចរណ៍តម្រគបរ់បូភាព ជំរញុករតភា� ប ់ និងស្រម�លករេធ�ដំេណ រេទសចរណ៍ក�ុងតំបន ់

្រពមទងំព្រងឹងករធានាសន�សុិខ សុវត�ិភាពដល់េទសចរណ៍ និងអ�កដំេណ រេន្រគបទ់កីែន�ង។ 

 - បេង�នករចូលរមួពី្រគបភ់ាគី ែដលពកព់ន័�ទងំអស់ទងំរដ� ឯកជន ្របជាជន និងៃដគូអភវិឌ្ឍនក៍�ុងករជំរុ

ញវស័ិយេទសចរណ៍កម�ុជា។ 

 - បន�យកទុកដកព់្រងងឹ និងព្រងឹកបណា� សហគមនេ៍ទសចរណ៍មូលដ� ន េដម្បេីលកទកឹចិត�្របជាជនឲ្យចូ

លរមួអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយយេទសចរណ៍ ករពរបរសិ� ន ករពរធនធានវប្បធម ៌នងិធម�ជាតិ។ 

២៥. បរសិ� ន 

 - បន�ករែថរក្សោ ករពរជីវៈច្រម�ះ និង្របពន័�េអកូឡូសី ករេ្រប្របាស់ធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយចីរភាព

ទងំេនែដនេគាក ទងំេនែដនសមុ្រទេដម្បជីា្របេយាជនដ៍ល់្របជាជនទូេទ ទងំេពលបច�ុប្បន� ទងំេព
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លអនាគត និងេដម្បេីឆ�យតបចំេពះករអភវិឌ្ឍនឧ៍ស្សោហកម� ែដលបេ��ញធាតុពុលកនែ់តេ្រចន  និង

ករែ្រប្រប�លអកសធាតុជាសកល េនេពលបច�ុប្បន� ្រពមទងំេដម្បធីានាដល់ករលូតលស់ៃនសង�ម

េសដ�កិច� និងករេលកកម�ស់សុខមាភាពសធារណៈ។ 

 -  បន�បេង�នកិច�ករពរគុណភាពបរសិ� ន និងអភរិក្សធនធានធម�ជាតិឲ្យមានចីរភាព ក�ុង្របពន័�េអកូឡូសីុ 

តមរយៈករជំរញុករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�ៃបតង េដយមានករចូលរមួពី្រគបម់ជ្ឈដ� ន ជាពិេសសករចូល

រមួរបស់សហគមនេ៍នមូលដ� ន នងិតមរយៈករព្រងឹងស� បន័ នងិ្រកបខណ័� ច្បោបែ់ដលពកព់ន័�នឹងកចិ�

ករពរបរសិ� ន។ 

 - បន�េធ�សមាហរណកម�បរសិ� ន េទក�ុងែផនករអភវិឌ្ឍនស៍ង�មេសដ�កិច� ្រពមទងំព្រងឹង និងព្រងឹងកចិ�

សហ្របតិបត�ិករអន�រជាតិេលវស័ិយបរសិ� ន ទងំក�ុង្រកបខណ័� តំបន ់និងអន�រជាតិ។ 

 -  បន�ព្រងឹងច្បោប ់ស�ីពីបរសិ� ន សំេដែថរក្សោតំបនក់រពរធម�ជាតិ ទបស់� តរ់ល់សកម�ភាពបំផា� ញគុណភា

ពបរសិ� ន និងបេ�� �សេ្រគាះមហន�រយនានា។ 

 -  យកចិត�ទុកដកវ់យតៃម�ឲ្យបានហ�តច់តនូ់វបះ៉ពល់បរសិ� ន ក�ុងករអនុវត�នគ៍ំេរងអភវិឌ្ឍនន៍ានា េដម្បី
ធានាករេ្រប្របាស់ធនធានធម�ជាតិ ស្រមាបក់រអភវិឌ្ឍនស៍ង�ម េសដ�កិច�្របកបេដយចីរភាព។ 

 - ព្រងឹងករ្រគប្់រគងដីសម្បទនក�ុងតបំនេ់្រប្របាស់ ្របកបេដយចីរភាព សំរបគ់ំេរងវនិិេយាគអភវិឌ្ឍន ៍

សំេដករពរ ទបស់� តក់ររកុរនយកដីៃ្រពៃនតំបនស់�ូល និងតបំនអ់ភរិក្ស េហយមយួែផ�កេទៀតជួយផ�ល់

បេច�កេទសដល់្របជាសហគមនែ៍ដលរស់េនែក្បរេនាះ។ 

 -  ជំរញុករអភវិឌ្ឍនេ៍ទសចរណ៍ធម�ជាតិ ែដលជួយ ដល់ករែថរក្សោបរសិ� ន នងិធនធានធម�ជាតិ។ 

 - បេង�នករ្រត�តពិនតិ្យ និងកតប់ន�យករបំពុលបរសិ� នែដលរមួមាន ករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹសរធាតុ្រប

កបេដយេ្រគាះថា� ក ់ករ្រត�តពិនិត្យ និងបេង�នគុណភាពខ្យល់ ករ្រត�តពិនិត្យ និងទបស់� តក់របំពុលទឹក 

និងដី ្រពមទងំករបំពុលេសតរម�ណ៍ និងចក�ុអរម�ណ៍។ 

ករអភិវឌ្ឍនវ៍ិសយ័អប់រ ំសខុភិបាល ករងរ វប្បធម៌ នងិសង�មកិច� 

 -  េនក�ុងកិច�ករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ំសុខភបិាល ករងរ វប្បធម ៌និងសង�មកិច� អបរ់ ំនិងកឡីា រជរដ� ភិ
បាលមានវធិានករេគាលនេយាបាយសំខន់ៗ  ដូចតេទ៖ 

អប់រ ំនងិកឡីា 

២៦. បន�កសង និងអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនសុ្ស 

  េល្រគបែ់ផ�ក្របកបេដយគុណភាព និងមានគុណធមល៌�្របៃព ែដលេឆ�យតបេទនងឹសំណូមពរៃនករអភិ
វឌ្ឍនស៍ង�ម េសដ�កិច�េដម្បកីសងកម�ុជាឲ្យក� យជាសង�មរកីចេ្រមន េជឿនេលឿន ែដលែផ�កេលមូលដ� នចំេណះ

ដឹងេល្រគបវ់ស័ិយ រមួទងំខងវទិ្យោស�ស� បេច�កេទស នងិចំេណះេធ� េហយេដរ្រសបជាមយួនឹងកររកីចេ្រមន

ៃនបណា� ្របេទសេនាក�ុងតបំន ់និងពភិពេលក។ 

 - បន�េលកកម�ស់េគាលករណ៍ «អបរ់សំ្រមាបទ់ងំអស់គា� » តមរយៈករធានានូវលទ�ភាពបានេសវអបរ់្ំរប

កបេដយសមធម ៌ ែដលផ�ល់ឱកសេស�ៗគា� ដល់កុមារ និងយុវជនកម�ុជាទងំអស់បានទទួលករអបរ់មំូ
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លដ� នក�ុង្របពន័� នងិករអបរ់េំ្រក្របពន័�។ ករអនុវត�នេ៍គាលករណ៍េនះ្រត�វផ្សោរភា� បន់ឹងករអបរ់មំនសិ

ករេស�ហជាតិ ករអបរ់អំពំី្របវត�ិស�ស� ករអបរ់វំប្បធម ៌សន�ិភាព ករេគារពសិទ� ិនិងេសចក�ីៃថ�ថ�ូររបស់

មនុស្ស ករេគារពេគាលករណ៍េសរភីាព្របជាធិបេតយ្យ និងយុត�ិធមស៌ង�ម ករ្របឆាងំនឹងអំេពហិង្សោ ក

រ្របយុទ�្របឆាងំនឹងករេ្រប្របាស់េ្រគ�ងេញ�ន និងករេរ ងេអង្រគបរ់បូភាព។ 

 - បន�ជំរញុករកសងសលេរៀនឲ្យដល់ភូម ិ កតប់ន�យករចំណាយរបស់មាតបតិសិស្ស បេង�នថវកិចំ

ណាយស្រមាប្់រគឹះស� នសិក្សោ ព្រងយ្រគ�បេ្រង�នឲ្យដល់្រគបទ់ីកែន�ង ព្រងងឹអេន�វកសិដ� ន បំផុសចល

នាជាតិ និងព្រងកីករចូលរមួពីវស័ិយឯកជន ្រពមទងំៃដគូអភវិឌ្ឍនន៍ានាេដម្បអីភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់។ំ 

 - បន�កសងអនុវទិ្យោល័យឲ្យបាន្រគបឃំុ់ ែដលេនមនិទនម់ានអនុវទិ្យោល័យ នងិខិតខំឲ្យមានអនុវទិ្យោល័

យេ្រចនជាងមយួ េនក�ុងឃំុធំៗែដលមានសិស្សេ្រចន្រសបតមភូមសិ�ស�។ 

 - បេង�នគុណភាព នងិ្របសិទ�ភាពៃនេសវអបរ់េំន្រគបក់្រមតិសិក្សោ និងករបណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទសនិ
ងមុខជំនាញទងំក�ុង្រគះឹស� នរដ� ទងំ្រគឹះស� នឯកជន ឲ្យ្រសបតមក្រមតិស�ងដ់រអន�រជាតិ និងត្រម�វក

រអភវិឌ្ឍនរ៍បស់្របេទស តមរយៈករព្រងឹងករងរបណ�ុ ះបណា� ល នងិវ្ិរកឹតករ្រគ�បេ្រង�ន ករែកលំល�

កម�វធិីសិក្សោ ករេធ�អធិករកចិ� និងព្រងឹងសមត�ភាព្រគប្់រគង ករេលកទឹកចិត�្រគ�បេ្រង�នក�ុងករបេង�ន

សមត�ភាព្រគ�បេ្រង�ន ករព្រងឹងគុណភាពក�ុងករ្របឡងប��បក់្រមតិសិក្សោនីមយួៗ ករសិក្សោភាសបរ

េទសែដលចបំាច ់ករែកលម�លក�ខណ� ៃនករសិក្សោ ករបេង�នបណា� ល័យ មន�ីរពិេសធន ៍នងិករបេង�ន

ករផ�តផ់�ងស់មា� រៈសិក្សោជាេដម។ 

 - បន�អភវិឌ្ឍនស៍� ន នងិកសងសមត�ភាពរបស់ម�ន�ីអបរ់ ំេដយបន�ករកសងច្បោប ់នងិលិខិតបទដ� ននា

នាែដលពកព់ន័�វស័ិយអបរ់ ំព្រងឹងរចនាសម�ន័�ករងរ នងិបណ�ុ ះបណា� លជំនាញដល់ម�ន�ីអបរ់សំំេដអភិ
បាលកិច�ល�េន្រគាបថ់ា� ក។់ 

២៧. បន�អភិវឌ្ឍនវ៍សិយ័កឡីា 

  រមួទងំកីឡាជនពិករទងំេនថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាតិឲ្យមានកររកីចេ្រមន ្រសបជាមយួនឹងកររកីច

េ្រមនៃនវស័ិយកីឡា ក�ុងតបំនេ់ដយព្រងឹងករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយជាតិអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់កំយ និង

កីឡាឲ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ សំេដរមួចំែណកដល់ករេលកកម�ស់សុខភាព្របជាជន ព្រងឹងសមគ�ីភាព និង

េ្រត�មលក�ណៈសម្បត�ិឲ្យបានល�េដម្បចូីលរមួ និងទទួលេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍កីឡាធំៗជាលក�ណៈអន�រជាតិនានា

េនេពលខងមុខដូចជា អស៊នេហ�មជាេដម។ 

២៨. សខុភិបាល 

 -  បន�យកចតិ�ទុកដកអ់ភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់សុំខភបិាល សំេដេធ�ឲ្យកនែ់ត្របេសរេឡងនូវសុខភាព្របជាជ

នែដលជាមូលដ� នគន�ឹះមយួៃនករអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស និងករអភវិឌ្ឍនស៍ង�ម េសដ�កិច� តមរយៈ

ករផ�ល់េសវសុខភបិាល្របកបេដយ្របសិទ�ភាព គុណភាព សមធម ៌នងិមានចីរភាពដល់្របជាជនទូេទ 

ពិេសស្របជាជន្រកី្រកងយរងេ្រគាះ និង្របជាជនរស់េនជនបទ។ 

 -  ករខិតខំកតបន�យឲ្យបានជាអតិបរមានូវករស� បរ់បស់មាតទរក និងកុមារ កតប់ន�យករឈ ឺនិងស�

បេ់ដយសរជម�ឆឺ�ងនឹងជម�មឺនិឆ�ងរុៃំរ ៉ ្រពមទងំករព្រងឹង និងព្រងកឹនូវ្របពន័�សុខភបិាលឲ្យកនែ់ត្រប
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េសរេឡង។ េដម្បសីេ្រមចេគាលេដេនះ រជរដ� ភបិាលបន�េផា� តករយកចិត�ទុកដកជ់ំរញុអនុវត�ឲ្យមាន

្របសិទ�ភាពខ�ស់េលបណា� កម�វធិីសំខន់ៗ  រមួមាន៖ (១).កម�វធិីសុខភាពបន�ពូជ សុខភាពមាត ទរកនងិ

កុមារ អហររបូត�ម� នងិករអបរ់សុំខភាព ក�ុងខិតខំបេង�នអ្រត្រគបដណ� បៃ់នករផ�ល់េលថា�  ំ  បង� រ្រគប់

មុខ នងិវ៉កសំ់ងដល់កុមារ រមួទងំករប��ូ លវ៉កសំ់ងថ�ី និងករទបស់� តម់និឲ្យេកតមាន     តេទេទៀត

េនជម�កឺ��� ឹល និងជម�េឺតតណុសេលទរក (២). កម�វធិី្របយុទ� និងជម�ឆឺ�ង ជាពិេសសជម�េឺអដស៍ រេបង 

្រគ�នចញ់ ្រគ�នឈម នងិជម�មឺនិឆ�ងរុៃំរ ៉ក�ុងេនាះខិតខំលុបបំបាតជ់ម�្ឺរគ�នចញ់ឲ្យបានទងំ្រស�ងេន្រតឹម

ឆា� ២ំ០២៥ ្រពមទងំយកចិត�ទុកដកព់្យោបាលអ�កេ្រប្របាស់សរធាតុេញ�ន និង (៣). កម�វធិីព្រងឹង នងិព

្រងឹក្របពន័�សុខភបិាលេន្រគបថ់ា� ក្់របកបេដយវជិា� ជីវៈ។ 

 -  បន�ព្រងីកវសិលភាពៃនសុខភបិាលសរធាណៈឲ្យកនែ់តខិតជិត្របជាជន េដយបន�ព្រងឹកេហដ� រចនា

សម�ន័�របូវន័�ៃនវស័ិយេនះ ដូចជាករសងអ់គារមន�ីរេពទ្យបែង�ក មណ� លសុខភាព ប៉ុស�ិ៍សុខភាព និងបេង�
តបន�បរ់ងច់ឲំ្យបានេ្រចនែថមេទៀត ព្រងកឹសកម�ភាពចុះផ�ល់េសវសុខភាពតមភូមឃំុិ ព្រងឹងយន�ករ

េលកែលងករបងៃ់ថ�េសវពនិិត្យ នងិព្យោបាលជម�សឺ្រមាប្់របជាជន្រកី្រក តមរយៈករព្រងឹកមូលនិធិ
សមធម ៌ករបងៃ់ថ�ជលួ ្របពន័�ធានារ៉បរ់ងសុខភាពតមសហគមន ៍នងិរបបសន�ិសុខសង�ម។ 

 -  ព្រងឹងករផ�តផ់�ងឱ់សថឲ្យបានដល់េគាលេដ តមរបបកណំតក់�ុងថវកិ្របចឆំា�  ំ ្រពមទងំបេង�នករវនិិ
េយាគេលឧបករណ៍បរកិ� រេពទ្យ និងបេច�កវជិា� ទំេនបេនមន�ីរបែង�កថា� ក់ជ់ាតិ និងេខត�។ 

 -  ព្រងឹងសមត�ភាពជំនាញ នងិ្រកមសីលធមវ៌ជិា� ជីវៈរបស់ម�ន�ីបុគ�លិកសុខភបិាល្រគបជ់ានថ់ា� ក ់ េដម្បផី�

ល់េសវជូន្របជាជន្របកបេដយភាពៃថ�ថ�ូរ រកទ់ក ់យកចិត�ទុកដក ់និងព្យោបាលអ�កជម�្ឺរគបរ់បូេដយ

គា� នករេរ សេអង។ 

 -  បន�ព្រងឹងករ្រគប្់រគងវស័ិយឯកជន េដម្បឈីនេទដល់ករលុបបំបាតឱ់សថែក�ងក� យ េសវឯកជនខុ

សច្បោប ់និងធានាករ្របកបអជីវៈកម�េសវឱសថ និងេសវសុខភាពឲ្យ្រប្រពឹត�េទេ្រកមលក�ខណ� ច្បោប់

។ 

 -  បន�េលកកម�ស់ករចូលរមួរបស់សហគមន ៍ នងិភាពជាៃដគូរវងវស័ិយសធារណៈ នងិវស័ិយឯកជនេដ
ម្បបីេង�នករវនិិេយាគក�ុងវស័ិយសុខភបិាល ទងំែផ�កេហដ� រចនាសម�ន័� ធនធានមនុស្ស ករផ�ល់េសវ

សុខភាព និងករងរ្រសវ្រជាវជាេដម ្រពមទងំរមួចំែណកព្រងឹងអន�រគមនសុ៍ខភាពសធារណៈ។ 

២៩. ករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវិជា� ជីវៈ 

-   បន�អភវិឌ្ឍនក៍រងរ នងិបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ ែដលត្រមងទ់ិសេលករេធ�ឲ្យ្របជាជនមានករងរេធ� 

មានមុខរបរសមរម្យ ្រតឹម្រត�វ និងៃថ�ថ�ូរ ករករពរសិទ�ិ និងផល្របេយាជន្៍រសបច្បោបរ់បស់និេយាជក និង

កម�ករ និេយាជិត ្រពមទងំករកសង នងិេលកកម�ស់សមត�ភាពបេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈឲ្យរកីចេ្រមន្រស

បតមបទដ� នអន�រជាតិ។ 

-  បន�េលកកម�ស់លក�ខណ� ករងរឲ្យបានកនែ់ត្របេសរេឡង េដយព្រងឹងករអនុវត�នច៍្បោប ់ស�ីពីករងរប

ទដ� នគតិយុត�ិនានា និងអនុស�� អន�រជាតិខងករងរ។ 
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- បន�ព្រងឹងករអនុវត�នេ៍សរភីាពសហជីព នងិអង�ករវជិា� ជីវៈ ្របឆាងំករេរ សេអងសហជីព និងអង�ករវជិា�

ជីវៈ ជំរញុករកសងច្បោប ់ស�ីពីសហជីព នងិច្បោបស់�ីពកីរបេង�តតុលករងរ។ 

-  ព្រងឹកសុខដុមនីយកម�ក�ុងទនំាកទ់ំនងវជិា� ជីវៈ រវងកម�ករ និេយាជតិ នងិនិេយាជក ្រពមទងំព្រងឹង្របពន័�

សុខភាព និងសុវត�ិភាពករងរេនតមសហ្រគាស និង្រគឹះស� ននានាឲ្យបានល�្របេសរ។ 

- បន�ករជំរញុតំេឡង្របាកឈ់�ួល ករផ�ល់្របាកឧ់បត�ម� នងិ្របាកអ់ត�្របេយាជនន៍ានាដល់កម�ករ និេយាជិត

។ 

-  ខិតខំេធ�ឲ្យមានតុល្យភាពរវងត្រម�វករ និងករផ�តផ់�ងេ់នក�ុងទីផ្សោរពលកម�។ 

-  យកចិត�ទុកដកទ់បស់� តក់រេ្រប្របាស់ពលកម�កុមារេ្រកមអយុកំណតេ់នតមសហ្រគាស។ 

-  េរៀបចំេគាលនេយាបាយជាតិ ស�ីពីមុខរបរ នងិករងរ ្រសបេទនឹងករវឌិ្ឍនៃ៍នសង�ម េសដ�កិច�។ 

- ព្រងឹង្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយ និងយន�ករេសវរកករងរេធ� ្រសបច្បោបស់្រមាបព់លកម�កម�ុជា ទងំេនក�ុង្រប

េទស និងេ្រក្របេទស។ ទន�ឹមេនះ យកចិត�ទុកដករ់ក្សោតុល្យភាពកមា� ងំពលកម�ស្រមាបទ់ីផ្សោរករងរ

ក�ុង្រស�ក។ 

- បេង�នករករពរពលករែខ�រ ែដល្រត�វបានប��ូ នេទេធ�ករេនបរេទស ទន�ឹមនឹងករ្រគប្់រគងកមា� ងំពល

ករបរេទស ែដលេធ�ករេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ្រសបតមច្បោបជ់ាតិ និងេគាលករណ៍ សមាហរ

ណកម�របស់សមាគមអស៊ន។ 

- ជំរញុករអនុវត�នច៍្បោប ់ ស�ីពីរបបសន�ិសុខសង�មស្រមាបជ់នទងំឡាយែដលស�ិតេនេ្រកមច្បោប ់ ស�ីពី
ករងរ ក�ុងេនាះរមួមាន ករបន�ព្រងឹង និងព្រងកឹរបបធានារ៉បរ់ងហនិភយ័ករងរឲ្យបាន្រគបដណ� បទូ់

ទងំ្របេទស ករដកឲ់្យដំេណ រកររបបធានារ៉បរ់ងហនិភយ័ករងរឲ្យបាន្រគបដណ� បទូ់ទងំ្របេទស

ករដកឲ់្យដំេណ រកររបបេសធននិវត�នស៍្រមាបក់ម�ករ និេយាជិតក�ុងវស័ិយឯកជនឲ្យទទួលបានរបប

្របាកេ់សធននិវត�នដូ៍ចម�ន�រីជករែដរ ចបព់ីឆា� ២ំ០១៥។ 

-  បន�អភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្សេលែផ�កបេច�កេទស ឲ្យេឆ�យតបេទនឹងសំណូមពរៃនករអភវិឌ្ឍនស៍ង�មេស

ដ�កិច� េដយជំរញុករអបរ់ ំនងិបណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈ ្របកបេដយគុណភាព្របសិទ�ភាព 

និង្រសបតមត្រម�វទផី្សោរករងរ។ 

-  ព្រងីកបណា� លក�ខណ� អនុេ្រគាះ្របជាជន ជាពិេសស្រសទបយុ់វវយ័ឱ្យបានទទួលករបណ�ុ ះបណា� លជំ

នាញរយៈេពលខ�ី ឬមធ្យម្របកបេដយសមធមត៌ម្រគបរ់បូភាព េដម្បមីានលទ�ភាពបេង�តមុខរបរេដយ

ខ�ួនឯង ឬរកករងរេធ�េនតមេរងច្រក សហ្រគាស ករដ� ននានា ឬេទេធ�ករេដយ្រសបច្បោបេ់នេ្រក

្របេទស។ 

-  េផា� តករយកចិត�ទុកដកេ់លករសំរបសំរលួឲ្យសីុចង� កគ់ា�  រវងវស័ិយអបរ់ ំ និងវស័ិយបណ�ុ ះបណា� ល 

បេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈ។ 

-  ជំរញុករកសង្រគឹះស� នអបរ់បំណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈឲ្យមានេន្រគបេ់ខត� ែដលអចផ�ល់

ករបណ�ុ ះបណា� លេនតមសហគមន ៍្រពមទងំរមួចំែណកដល់ទិសេដ «ភមូមិយួ/ផលិតផលមយួ»។ 
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-  ព្រងឹកលទ�ភាពបេង�តអេន�វសិកដ� នេនតម្រគឹះស� នអបរ់ ំ និងបណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈ 

ស្រមាបសិ់ស្ស និសិ្សត សិក� កមែដលមានលំេនឆា� យៗស� កេ់ន។ 

-  េលកទឹកចិត�ករចូលរមួៃនវស័ិយឯកជន នងិអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល ក�ុងករព្រងឹកកម�វធិីបណ�ុ ះបណា�

លវជិា� ជីវៈ និងបេច�កេទសសម្រសបឲ្យកនែ់តមានវសិលភាព  េឆ�យតបេទនងឹត្រម�វករសង�ម។ 

៣០. វប្បធម៌ ជំេនឿ សសនា 

-  បន�ករេលកកម�ស់ករអភរិក្ស និងអភវិឌ្ឍនវ៍ប្បធមធ៌ម�ជាតិ េដម្បែីថរក្សោករពរេបតកិភណ� វប្បធមជ៌ាត ិ

ទងំរបូិយ និងឲ្យស�ិតេស�រគងវ់ង្សយូរអែង�ង បេង�តផលិតផលវប្បធមឲ៌្យបានកនែ់តេ្រចន េហយចូលរមួ

សកម�ភាពក�ុងករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�ជាត ិនងិែកលម�ជីវភាព្របជាជន ្រសបតមអត�នយ័វប្បធមជ៌ាេសដ�កិ
ច�។ 

- បន�េផា� តេលសកម�ភាពសំខន់ៗ ជាអទិភាព គឺករែថរក្សោ និងអភវិឌ្ឍនត៍ំបនេ់បតិកភណ�  ឲ្យមាននិរន�រភា

ព ករែថទ ំនិងករអភរិក្ស្របាសទបរុណនានា ករជំរញុឲ្យកម�ុជាក� យជាមជ្ឈមណ� លមយួៃនករផ្សព�

ផ្សោយសិល្បៈ ទស្សនីយភាព ករផ្សព�ផ្សោយផលិតផលសូនរបូ និងសិល្បៈសិប្បកម� ករព្រងកឹ 

សកម�ភាពវប្បធមេ៌ល្រគបជ់នំាញ និងករខិតខំព្រងកីទីផ្សោរវប្បធមឲ៌្យកនែ់តលូតលស់ ទងំក�ុង្របេទស 

និងេ្រក្របេទសែដលនឹងជំរញុែថមេទៀតដល់ផលិតផលវប្បធមែ៌ខ�រ។ 

- បេង�នករងរអបរ់ ំពិេសសករអបរ់្ំរសទបយុ់វជន និងកុមារឲ្យយល់ដឹងច្បោបអ់ពំីតៃម�ដវ៏េិសសវសិលៃន

វប្បធម ៌្របៃពណី និងទំេនៀមទមា� បែ់ខ�រែដលជាអត�ស�� ណរបស់ជាត ិេហយចូលរមួែថរក្សោ េលកតំេកង

អភវិឌ្ឍនវ៍ប្បធមជ៌ាតិ និងកតប់ន�យឥទ�ិពលវប្បធមវ៌ជិ�មានពីបរេទស។ 

-  បេង�នករផា� ស់ប�ូរសកម�ភាពវប្បធមសិ៌ល្បៈ ជាមយួបណា� ្របេទសជាតិេដម្បសីន�ភិាព សុខដុមនីយកម� 

និងករអភវិឌ្ឍន។៍ 

-  ែថរក្សោ និងអភវិឌ្ឍនវ៍ប្បធម ៌្របៃពណី ទំេនៀមទមា� បល់� នងិភាសរបស់បងប�ូនជនជាតេិដមភាគតិច។ 

- បន�េគារពេសរភីាពខងជំេនឿ និងសសនាេលកស�ួយ្រពះពុទ�សសនាែដលជាសសនារបស់រដ� ជា

ពិេសសករបន�ព្រងឹងពុទ�ិកសិក្សោេន្រគបក់្រមតិ ករេបាះពុម�ផ្សោយគម�រី ដីក ក្ួបនច្បោបន់ានា និងកចិ�្រប

តិបតិ�ធម�វនិយ័ ទន�មឹេនះ គា្ំរទសកម�ភាពៃនសសនាេផ្សងៗេទៀតក�ុងសង�ម។ 

-  ព្រងឹងសុខដុមនីយកម� រវងសសនិកៃន្រគបស់សនា ្របឆាងំករេរ សេអង ែបងែចកក�ុងចំេណាម្របជាជ

នែដលបណា� លមកពីភាពខុសគា� ខងសសនា សំេដែ្របក� យសក� នុពលរបស់សសនាទងំអស់ េទ

ជាកមា� ងំជំរញុករអភវិឌ្ឍនស៍ង�ម-េសដ�កិច� ព្រងងឹសន�ភិាព ែថរក្សោ្របៃពណីជាតិ នងិេលកកម�ស់តៃម�សី

លធម។៌ 

- រងំស� តក់រយកសសនាេទេធ�អជីវកម� និងបង�ជាវបិតិ�សសនា។ 

៣១. សង�មកចិ� អតីតយទុ�ជន និងយវុនីតសិម្បទ 

-  បន�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន និងយុវនីតសិម្បទឲ្យកនែ់តមានវសិលភាពទូលំទូលយ 

រមួចំែណកេធ�ឲ្យសុខុមាលភាពរបស់្របជាជនមានស� នភាពកនែ់ត្របេសរេឡង េដយមានេសវសង�ម
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កិច�្រគប្់រគានស់្រមាបជ់ួយ ជនរងេ្រគាះ និងជនងយរងេ្រគាះ្រគប្់របេភទ មាន្របពន័�សន�ិសុខសង�មរងឹ 

មា ំនិងទូលំទូលយស្រមាបធ់ានារ៉បរ់ងចំេពះហនិភយ័សង�មជាយថាេហតុ េហយេធ�ឲ្យេសវសង�មកិច�

កនែ់តេនេកៀក្របជាជន ្រពមទងំមានករចូលរមួដស៏កម�ពី្របជាជន។ 

- ជំរញុករបេង�នអន�រគមនស៍ង�មកិច� េដម្បជីួយ ្របជាជន្រកី្រកងយរងេ្រគាះ និងជួយ ជនរងេ្រគាះមហន�

រយេផ្សងៗ តមរយៈករេលកម�ស់សន�ិសុខេស្ប�ង បន�ព្រងឹង និងព្រងឹកកម�វធិីសេ�ង� ះបនា� នស់្រមាប់

្របជាជន្រកី្រកងយរងេ្រគាះ ទបស់� តទុ់រគតភាព និងករេធ�ចំណាក្រស�កេដយ្របថុយ្របថាន។ 

- ព្រងឹងកម�វធិីេដះ្រសយប�� ជនអនាថា ជំរញុករ្របយុទ�្របឆាងំករជួញដូរមនុស្ស និងករជួយ ជនរង

េ្រគាះេដយអំេពជួញដូរមនុស្ស យកចិត�ទុកដកង់អភវិឌ្ឍនស៍ហគមន្៍របជាជន្រកី្រកឲ្យបានទទួលកល

នុវត�ភាពស្រមាបែ់កលម�ជីវភាព។ 

 -  ខិតខំបេង�ត្របពន័�សន�ិសុខសង�មឲ្យបានទូលំទូលយ ្រគបដណ� ប្់រគប្់រសទប្់របជាជន និង្រគបម់ជ្ឃដ�

ន េធ�ជាស�ូលៃនសំណាញ់សុវត�ិភាពសង�ម និងជំរញុករអនុមត័ច្បោប ់ ស�ីពីរបបសន�ិសុខសង�មសំរប្់រប

ជាជនកម�ុជា។ 

- េលកកម�ស់ករអនុវត�នក៍រងរយុវនីតិសម្បទ និងករអនុវត�នក៍ម�វធិីយុត�ិធមអ៌នតីជិន តមរយៈករ 

ព្រងឹង នងិករព្យោបាលស� រនីតិសម្បទស្រមាបជ់ួយ ជនរងេ្រគាះ ែដលេ្រប្របាស់សរធាតុេញ�នតមម

ណ� ល ្រពមជាមយួេនាះ េលកទឹកចតិ�ករព្យោបាល និងស� រនីតិសម្បទជនរងេ្រគាះែដលេ្រប្របាស់បំពន

សរធាតុេញ�នេនតមសហគមន។៍ 

-  បន�អនុវត�េគាលនេយាបាយជាតិ ចំេពះជនពិករ ជំរញុកិច�ករពរេលកកម�ស់សុខុមាលភាពជនពិករ 

តមអនុស�� អង�ករសហ្របជាជាតិ ស�ីពីសិទិ�ជនពិករ និងករអនុវត�នច៍្បោប ់ ស�ីពកីិច�ករពរេលកកំព

ស់សិទិ�ជនពិករ ផ�ល់េសវស� រលទ�ភាពពលកម� េដយមនិបងៃ់ថ�ស្រមាបជ់នពិករ្រកី្រក ព្រងឹកេសវ

សហគមន ៍អនុវត�េគាលនេយាបាយឧបត�ម�ជនពិករ្រកី្រកតមសហគមន ៍និងបេង�នករចូលរមួរបស់ជន

ពិករក�ុង្រគបស់កម�ភាព។ 

- បន�អនុវត�េគាលនេយាបាយជាតិស្រមាបម់នុស្សចស់ េដយយកចិត�ទុកដកជ់ំរញុករអនុវត�នក៍ម�វធិី 

អភវិឌ្ឍនម៍នុស្សចស់តមសហគមន ៍ និងកម�វធិីែថទមំនុស្សចស់តម្រគ�សរឲ្យកនែ់ត្របេសរ ព្រងឹង

សកម�ភាពសហគមនម៍នុស្សចស់េនតមឃំុ-សង� ត ់ េលកទឹកចតិ�ចំេពះករបេង�តកម�វធិីមនុស្សធមន៌ា

នា េដម្បជីួយ ដល់ជនចស់ជរ ជំរញុករេរៀបច ំនិងដំេណ រករេសវជនចស់ជរេដម្បបីណ�ុ ះបណា� លភា�

កង់រផ�ល់េសវែថទចំស់ជរ។ 

- បន�អនុវត�េគាលនេយាបាយជាតិ ចំេពះអតតីយុទ�ជន នងិអតីតម្រនី�រជករសីុវលិឲ្យកនែ់តមាន្របសិទ�

ភាព តមរយៈករអនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរដ� ទទួលបន�ុកបង្់របាកវ់ភិាគទន៦%ៃន្របាកេ់បៀវត្សជួសម

�ន�ីរជករសីុវលិស្រមាប្់រទ្រទងេ់បឡាជាតិសន�ិសុខសង�ម ស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ និងរដ� បង្់របាក់

វភិាគទនតមករកំណត ់ជសួកងកមា� ងំ្របដបអ់វធុស្រមាប្់រទ្រទងេ់បឡាជាតិអតតីយុទ�ជន។ 

- ព្រងឹងេបឡាជាតិសន�ិសុខសង�មស្រមាបម់�ន�ីរជករសីុវលិ េបឡាជាតិស្រមាបអ់តតីយុទ�ជន និងមូលនិធិ
ជនពិករ ជា្រគឹះស� នសធារណៈរដ�បាល ែដលមានលក�ណៈហិរ�� វត�ុ មនិែមនធនាគារជា្រគឹះស� នេស

ធនស្រមាបផ់�ល់េសវសន�ិសុខសង�មផង និងអនុវត�យុទ�ស�ស�ជាតិៃនហិរ�� វត�ុផង។ 
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- បន�អនុវត�េគាលនេយាបាយផ�ល់សម្បទនដីសង�មកិច� កសងលំេនដ� នជូនកងកមា� ងំ្របដបអ់វធុ និង

្រគ�សរែដលមានត្រម�វករពតិ្របាកដ ្រពមទងំបេង�តគេំរងជាេ្រចនែថមេទៀត េដម្បែីកលម�ជីវភាពេយាធិ
ន និងអតីតយុទ�ជន។ 

- ព្រងឹងភាពជាៃដគូជាមយួអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាលជាតិ និងអន�រជាតិ ្រពមទងំសប្ុបរសជនេដម្បពី្រងឹក

ស� រតីសមគ�ីធមេ៌នក�ុងសង�ម េកៀងគរ្របភពធនធានថវកិ សមា� រៈបេច�កេទសសំរបប់ំេរ ឲ្យសំណូមពរ

ៃនករងរសង�មកិច� និងករជយួ ដល់ជន្រកី្រកងយរងេ្រគាះ។ 

៣២. �ស� ីនងិកមុារ 

-  បន�ព្រងឹងស� នភាព នងិតនួាទីដសំ៏ខនរ់បស់�ស�ីក�ុងសង�ម េលកស�ួយសីលធម ៌ នងិតៃម�របស់�ស�ីែខ�រ 

លុបបំបាតរ់ល់ទស្សនៈេមល្រសលតួនាទីរបស់�ស�ី សំេដេទេលកកម�ស់ករចូលរមូរបស់�ស�ីឲ្យកនទូ់

លំទូលយ នងិខ� ងំក� ែថមេទៀតេនក�ុងករកសងករពរមាតុភូម។ិ 

-  បន�េលកកម�ស់សមធមេ៌យនឌរ័ ជំរញុភាពអងអ់ចរបស់�ស�ីក�ុងេសដ�កិច� េដយជំរញុករបណ�ុ ះ បណា� ល

បំពកប់ំបន៉ជំនាញបេច�កេទស និងផ�ល់កលនុភាពដល់�ស�ី ក�ុងករព្រងឹងមុខរបប បេង�នចំណូល នងិក

សងសហ្រគិនភាព បេង�នឱកសេរៀនសូ្រតស្រមាប�់ស�ី និងេក�ង្រសី ពិេសសេនក្រមតិមធ្យមសិក្សោ

ទុតិយភូម ិនិងឧត�មសិក្សោ។ 

-  ព្រងឹងលទ�ភាព ក�ុងករទទលួបានេសវសុខភបិាល្របកបេដយគុណភាពស្រមាប�់ស�ី និង្រសី ជាពិេស

សេនតំបនជ់នបទ។ 

-  ជំរញុកម�វធិីអបរ់សីំលធមស៌ង�ម តៃម��ស�ី និង្រគ�សរែខ�រ សំេដព្រងឹកវប្បធមអ៌ហឹង្សោ ករកសង្រគ�សរ

និងសហគមន្៍របកបេដយសុភមង�ល។ 

-  ព្រងឹងករអនុវត�នច៍្បោប ់ស�ីពកីរទបស់� តអ់ំេពហឹង្សោក�ុង្រគ�សរ និងកិច�ករពរជនរងេ្រគាះ និងច្បោបស់�ីពី
ករជួញដូរមនុស្ស និងករេធ�អជីវកម�ផ�ូវេភទ ពិេសសករអនុវត�នែ៍ផនករជាតិ ស�ីពីករទបស់� តអ់ំេពហឹ

ង្សោេល�ស�ីេដម្បលុីបបំបាតនូ់វឥរយិាបថអំេពហឹង្សោេល�ស�ី។ 

- បន�បេង�នសមាមា្រតករចូលរមួរបស់�ស�ីឲ្យបានកនែ់តេ្រចនេឡង ក�ុងស� បន័ជាតិ្រគបជ់ានថ់ា� ក ់ េដម្បី
ឲ្យ�ស�ីបានចូលកនែ់តសកម� ក�ុងករេធ�េសចក�ីសេ្រមចនានា កដូ៏ចជាក�ុងករកសងែផនករអភវិឌ្ឍន ៍

និងអភបិាលកិច�ទងំេនថា� កជ់ាតិ និងថា� កេ់្រកមជាត។ិ 

- បន�ផ�ល់អទិភាពេលករអភវិឌ្ឍនសុ៍ខុមាលភាពកុមារឲ្យកនែ់ត្របេសរ េដយជំរញុករផ្សព�ផ្សោយ និងអ

នុវត�យ៉ាងហ�តច់តនូ់វអនុស�� អន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�កុមារ ពិេសសធានាឲ្យកុមារបានទទលួពិត្របាកដនូវ

សិទ�ិជាមូលដ� នទងំបនួរបស់កុមារ គឺ«សិទិ�រស់រនមានជីវតិ សិទិ�ទទួលបានករអភវិឌ្ឍន ៍សិទិ�ទទលួបាន

ករករពរ និងសិទ�ិចូលរមួរបស់កុមារ។ 

- បន�ខិតខំសេ្រមចនូវេគាលេដអភវិឌ្ឍនស៍ហស្សវត្សររបស់កម�ុជា ែដលពកព់ន័�នងឹកុមារ តមរយៈករព

្រងឹងករអនុវត�នន៍េយាបាយែថទជំំនួសចំេពះកុមារ ករែថទកុំមារតម្រគ�សរ នងិសហគមន ៍ករបេង�ន

ករ្រគប្់រគង និងគុណៃនករែថទកុំមារេនតមមណ� ល ទងំមណ� លរដ� នងិមណ� លៃនអង�ករមនិែមនរ
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ដ� ភបិាល ករអនុវត�នម៍ុងឹម៉ាតនូ់វអនុស�� អន�រជាតិ និងច្បោបជ់ាធរមានេដម្បរីក្រគ�សរល�ស្រមាបកុ់មារ

េនក�ុង្របេទស និងអន�រ្របេទស រងំស� តក់រេធ�អជីវកម�តម្រគបរ់បូភាព។ 

៣៣. យវុជន 

- បន�ជំរញុករអភវិឌ្ឍនយុ៍វជនឲ្យមានកររកីចេ្រមន្រគបែ់ផ�ក ទងំខងចំេណះដឹង ចំេណះេធ� សុខភាពក

យសម្បទន និងមានសីលធមរ៌ស់េនៃថ�ថ�ូរ េចៀសផុតពីអំេពអបាយមុខ និងអំេពហឹង្សោ េហយេប�ជា� ឈ�ះ

ក�ុងករបំេពញរល់ភារកិច�របស់ខ�ួន តមរយៈ(១).ករបន�ករេលកកម�ស់ករអបរ់ ំនិងបណ�ុ ះបណា� លមខុ

ជំនាញវជិា� ជីវៈ ចំេណះដឹងវទិ្យោស�ស� បេច�កេទស និងកម�វធិីបំណិនជីវតិដល់យុវជន ពេិសសយុវជនមនិ

សូវមានលទ�ភាព យុវជនងយរងេ្រគាះ និងយុវជនពិករឲ្យមានសមត�ភាព និងកលនុវត�ភាពនិងក�ុង

ករបេង�តមខុរបរ ឬែស�ងរកករងរេធ�ក�ុងទីផ្សោរពលកម� ែដលកំពុងែតមានកររកីចេ្រមន (២).ករបេង�ន

ករអបរ់ ំករែថទ ំនិងផ�ល់េសវសុខភាព្របកបេដយគុណភាព និងសមធមដ៌ល់យុវជន ព្រងឹងសកម�ភា

ពសិល្បៈ កីឡា ករកម្សោន�ស្រមាបយុ់វជនសំេដព្រងឹងកយសម្បទន សុខភាព នងិ សមគ�ីភាពក�ុងជួរ

យុវជន យុវនារ ី(៣). ករបន�ករពរសន�ិសុខ សុវត�ិភាព និងយុត�ិធមស៌្រមាបយុ់វជនយកចិត�ទុកដកប់��ូ
លតំរវូកររបស់យុវជន េទក�ុងែផនករអភវិឌ្ឍន្៍រគបក់្រមតិ ព្រងងឹករបណ�ុ ះបណា� លភាពជាអ�កដកឹនា ំ

និងជំរញុករអនុវត�នជ៍ាជំហនៗនូវទិសេដយុវភាវបូនីយកម� ក�ុងផ�ល់ករទទួលខុស្រត�វេន្រគបលំ់ដប់

ថា� កយុ់វជន េដម្បឲី្យយុវជនកនែ់តព្រងឹកនូវឱកស និងសមត�ភាពរបស់ខ�ួនក�ុងករអភវិឌ្ឍន្៍របេទស។ 

(៤). ករេលកទឹកចតិ� ព្រងងឹចលនាស�័្រគចិត�របស់យុវជនចូលរមួក�ុងសកម�ភាពកសងយុត�ិធមក៌�ុងសង�ម 

ករទបស់� តប់ាតុភាពអសកម�តមសហគមន ៍ និងសកម�ភាពេផ្សងៗេទៀត េដម្បបីេ្រមផល្របេយាជន្៍រប

ជាជនេនតមមូលដ� ន កដូ៏ចផល្របេយាជនស៍ធារណៈ (៥). ករជំរញុចលនាកយរទិ�េនតមសល

បឋមសិក្សោ អនុវទិ្យោល័យ និងវទិ្យោល័យេដម្បរីមួចំែណកបង�លក�ណៈឲ្យសមាជិកកយរទិ�្រគបរ់បូក� យ

ជាពលរដ� ែដលមានកររកីចេ្រមនេពញេលញ ទងំកយសម្បទ ចំេណះដឹង នងិប�� ស� រតី មានករ

ទទួលខុស្រត�វចំេពះខ�ួនឯង ចំេពះ្រគ�សរ និងសង�ម េហយចូលរមួក�ុងសកម�ភាពនានាែដលផ�ល់្រប

េយាជនដ៍ល់សហគមន ៍ សង�មជាតិ និងអន�រជាតិ (៦). ករជំរញុចលនាយុវជនកកបាទ្រកហម េដម្បី
ព្រងឹង និងព្រងឹកស� រតីមនុស្សធមឲ៌្យបានទូលំទូលយក�ុងមហជន តមេគាលករណ៍របស់កកបាទ

្រកហម និងអឌ្ឍចន�្រកហមអន�រជាតិ ្រពមទងំចូលរមួក�ុងសកម�ភាពនានា ដូចជាករអបរ់យុំវជន អបរ់ ំ

ប�� សុខភាព អំពីសុវត�ិភាព ចរចរណ៍ និងកររក្សោអនាមយ័េនតមមូលដ� នជាេដម។ 
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 ទ្រមងស់នំួរផ�លព់ិន�ុេលលទ�ផល ៃនករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយមនិមាន
សចូនាករច្បោសល់សរ់បសរ់ជរដ� ភិបាល 

 

េវទិកមា� សេ់ឆា� ត 

ស�ពី ី

ករផ�លព់ិន�ុេលលទ�ផលៃនករបំេពញ/អនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយ 

របសរ់ជរដ� ភបិាលនីតកិលទី៥ៃនរដ�សភា (ឆា� ទំី៤) 

ទ្រមងស់ណួំរស្រមាប់ករផ�ល ់

សូមេធ�ករវយតៃម�េដយដកព់ិន�ុពីេលខ១ ដល់៥ េលចណុំចនមីយួៗ 

១= មនិេពញចតិ�ទល់ែតេសះ ឬេពញចិត�តិចតចួ (០-២០%) ២= េពញចតិ�ខ�ះ (២១%-៤០%), 

៣= េពញចិត�មធ្យម ឬេពញចិត�ពកក់ណា� ល (៤១%-៦០%) ៤= េពញចិត�េ្រចន (៦១%-៨០%), 

៥= េពញចិត�េស�រែតទងំ្រស�ង ឬេពញចិត�ទងំ្រស�ង (៨១%-១០០%) 

ក្រមងសណួំរផ�លព់ិន�ុេលអនុវត�ន ៍

កម�វធិីនេយាបាយរបសរ់ជរដ� ភិបាលអណត�ិទី៥ 

មិនមានសចូនាករច្បោសល់ស ់និងេគាលនេយាបាយសេង�បរមួ 

វស័ិយ៖ ករពរជាត ិសន�សុិខ នងិសណា� បធ់ា� បស់ធារណៈ 

១ េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រដ� ភបិាល េលករព្រងឹងកិច�ករពរអធិបេតយ្យ

ជាតិ និងករចតែ់ចងកងកំលំង្របដបអ់វុធក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

ព្រងឹងកិច�ករពអធិបេតយ្យជាតិ ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាេលែដនដីេគាក ែដនេកះ ៃផ�ក�ុងសមុ្រទ តំបន់

តភា� ប ់តំបនេ់សដ�កិច�ផា� ចម់ុខ ខ�ងរ់បបាតសមុ្រទ និងែដនអកស។ 

២. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ រក្សោសន�ិសុខជាតិ និងសង�ម និងករេដះ្រសយប��

អេនា� ្របេវសនខុ៍សច្បោបរ់បស់រដ� ភបិាលក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

ករពរសន�ិសុខជាត ិ ្របឆាងំដចខ់តរល់អំេពែដលនាេំទដល់ ករបង�អស�ិរភាពនេយាបាយ ករបង�ជេមា� ះ

្របដបអ់វុធជាតិ ឬជាមយួ្របេទសជិតខង និងមនិអនុ�� តឲ្យេ្រប្របាស់ទឹកដីកម�ុជា េដម្ប្ីរបឆាងំនឹង្របេទស

ជិតខង បង� រដច់ខតមនិឲ្យេកតមានករគំរម បំផ�ិចបំផា� ញ្រទព្យសម្បត�ិអយុជីវតិ ឬមហន�រយែដលបង�េឡ
ងេដយអំេពេភរវកម�។ 

វស័ិយ៖ ករព្រងងឹរដ�បាលសធារណៈ វមិជ្ឈករ នងិវសិហមជ្ឈករ ករ្រពងឹែផ�កច្បោប ់នងិ្របពន័�យុត�ធិម ៌នងិករ្របឆាងំ

អេំពពុករលួយ 
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៣. េតអ�កេពញចិត�េលករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយែកទ្រមងរ់ដ�បាលសធារណៈ ឬេសវកម�រដ�បាលស

ធារណៈរបស់រដ� ភបិាលកម�ុជាក�ុងកំរតិណាមយួ? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

េលកកម�ស់វប្បធម៌សធារណៈ ឆន�ៈមា� ស់ករ ភក�ីភាព និងមនសិករវជិា� ជីវៈរបស់ម�ន�ីរជករ េដម្បែី្របក� យរ

ដ�បាលសធារណៈ េទជាអ�កផ�ល់េសវសធារណៈដម៏ាន្របសិទ�ភាព និងែដលបេ្រម្របជាជនបានកនែ់តល�

្របេសរេឡង។ 

៤. េតអ�កេពញចិត� ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា េលកំែណទ្រមងវ់មិជ្ឈករ វ ិ
សហមជ្ឈករេនថា� កេ់្រកមជាតិកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

ព្រងឹងរដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ្រគបថ់ា� ក ់ ្រគប់ស� បន័ និង្របព័ន�្រគប្់រគង បន�អភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្ស ករេផ�រ

មុខងរ និងធនធាន ្រពមទងំ្របពន័�ថវកិ ហិរ�� វត�ុ និង្រទព្យសម្បត�ិ។ 

៥. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា េលករែកទ្រមងច់្បោប ់និង្របពន័�

យុត�ិធម ៌ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

ជ្រម�ញករេរៀបចំ្រកបខ័ណ� ច្បោបឲ់្យមាន្របសិទ�ភាព និងកន់ែតទទួលបានករេជឿទុកចិត� ្រពមទងំព្រងឹងសម

ត�ភាពមនិលេម��ងៃនស� បន័តុលករ ែដលជាកក� ដ៏សំខនៃ់នដំេណ រករព្រងឹងនីតិរដ� ករែបងែចកអំណាចដ

ចព់ីគា�  ករេគារពសិទ�ិបុគ�ល និងករធានាភាពយុត�ិធមស៌្រមាប់្របជាពលរដ�ទូេទ។ 

៦. េតអ�កេពញចិត�េលបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា េលករ្របយុទ�្របឆាងំនឹងអំេព
ពុករលួយ ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

ព្រងឹង និងករបេង�ន្របសិទ�ភាពៃនករអនុវត�វធិានករេលកស�ួយទងំ៣ គឺករអប់រេំដម្បឲី្យមា� ក់ៗ  ទងំអ�កេដម

ចម និងអ�កទទួលផលមនិ្រប្រពឹត�អំេពពុករលួយ ករបង� រទប់ស� តេ់ដម្បមីា� ក់ៗមនិអច្រប្រពឹត�អំេពពុករលួយ និ
ងករប�ង� បបទេល�លប��ូ នេទតុលករេដម្បឲី្យមា� ក់ៗមនិហ៊ន្រប្រពឹត�អំេពពុករលួយ។ 

វស័ិយ៖ ករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កចិ� 

៧. េតអ�កេពញចិត�នឹងករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា េលករបន�រក្សោស�ិរភាពម៉ា

្រក�េសដ�កិច� និងកំេណ នេសដ�កិច�ខ�ស់្របកបេដយចីរភាពក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�អនុវត�េគាលនេយាបាយម៉ា្រក�េសដ�កិច� និងេគាលនេយាបាយហិរ�� វត�ុសធារណៈសម្រសប គបួផ្សនំឹងេគា

លនេយាបាយរូបិយវត�ុដ៏្របយត័�្របែយង្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងបន�ករខិតខំេធ�ពិពិធកម�មូលដ� នកំេណ ន

េសដ�កិច� េដយឈរេលមូលដ� នភាព្របកួត្របែជងៃនេសដ�កិច�កម�ុជា និងករផ្សោរភា� ប់េសដ�កិច�កម�ុជា ជាមយួ

បណា� ផលិតផលក�ុងតំបន។់ 
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៨. េតអ�កេពញចិត�ក�ុងកំរតិណា ចំេពះករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េលករ្របមូល

ថវកិជាតិ និងផ�ល់អទិភាពចំណាយេលវស័ិយេសដ�កិច� សង�មកិច� េហដ� រចនាសម�ន័� ករបេង�នសមត�ភាព និង

ករេលកកម�ស់ជីវភាពរបស់ម�ន�ី រជករ និងកងកមា� ងំ្របដប់អវុធ?  

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�ខិតខំជ្រម�ញករ្របមូលថវកិជាតិ ទងំចំណូលសរេពពន� និងមនិែមនសរេពពន�ឲ្យមានកំេណ នជាេរៀងរ

ល់ឆា� ។ំ ទន�ឹមេនះ ករ្រគប្់រគងករ្របមូលចំណូល និងករចត់ែចងចំណាយ្រត�វេផា� តករយកចិត�ទុកដកេ់ល
្របសិទ�ភាព តមា� ភាព និងគណេនយ្យភាព គួបផ្សជំាមយួនឹងករបន�យកចិត�ទុកដកខ់�ស់ជានិច�ក�ុងករ្រគប្់រគង

បំណុលសធារណៈឲ្យស�ិតក�ុងលទ�ភាព្រទ្រទងៃ់នេសដ�កិច�ជាតិ។ 

៩. េតអ�កេពញចិត�ក�ុងកំរតិណា ចំេពះករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េលករអភវិឌ្ឍន ៍

វស័ិយហិរ�� វត�ុ េដយរក្សោស�ិរភាព្របាក់េរៀល និងជ្រម�ញករេ្រប្របាស់្របាក់េរៀលេលមូលដ� នស�ិរភាពតៃម�

្របាកេ់រៀល និងកតប់ន�យករេ្រប្របាស់្របាកដុ់ល� រ? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

កសង្របពន័�ហិរ�� វត�ុមយួចំនួនដរ៏ងឹមា ំមានករ្រគប្់រគង និងករ្រត�តពិនិត្យសម្រសប មានលក�ណៈ្របកួត្រប

ែជង និងសមាហរណកម� ្រពមទងំមានតមា� ភាព និង្របសិទ�ភាព ជាពិេសសែផ�កេលេគាលករណ៍ទីផ្សោរ ែដល

បេ្រមឲ្យករេកៀងគរ និងែបងែចកធនធាន្របកបេដយ្របសិទ�ភាព។ 

១០. េតអ�កេពញចិត� ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយសហ្របត�ិករអភវិឌ្ឍន ៍រវងរជរដ� ភបិាលកម�ុជា និង    វ ិ
ស័យឯកជន សង�មសីុវលិ ឬអង�ករអន�រជាតិក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

ព្រងឹង និងព្រងីកសហ្របតិបត�ិករជាមយួអង�ករមនិែមនរដ� ភបិាល និងសមាគមនានា ែដល្រត�វបានបេង�តេឡ
ងេដយ្រសបច្បោប់ េហយេធ�្របតិបត�ិករេដយឈរេលេគាលករណ៍អភបិាលកិច�ល� និងនីតិរដ�េដម្បចូីលរមួក�ុ
ងដំេណ រករអភវិឌ្ឍនស៍ង�ម-េសដ�កិច� ករេលកកម�ស់លទ�ិ្របជាធិេតយ្យ និងករេគារពសិទ�ិមនុស្ស ្រពមទងំចូ

លរមួតមដនករអនុវត�ន៍េគាលនេយាបាយផងែដរ។ 

១១. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�ន ៍ េគាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េលករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកម� ក�ុង

កំរតិណា?  

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកម�ឲ្យក� យជាែផ�កនាមំុខមយួ ែដលមានេ្រប�បខ� ងំពិត្របាកដ េដម្បេីធ�ជាមូលដ� នដ៏រ ឹ
ងមាៃំនកំេណ នេសដ�កិច�្របកបេដយចីរភាព ធានាសន�ិសុខេស្ប�ង បេង�នករងរ និង្របាកច់ំណូលស្រមាប់

្របជាជន ពិេសស្របជាជនេនជនបទ េហយរមួចែំណកដល់ករករពរបរសិ� ន និងធនធានធម�ជាតិ្របកប

េដយចីរភាព។ 

១២. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េលកំែណទ្រមងដ់ីធ�ី និងករេដះ

្រសយប�� ដីធ�ី ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 
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បន�អនុវត�ករែកទ្រមងដ់ីធ�ី ែដលេផា� តេលករងររដ�បាលដីធ�ី ករេរៀបចំែដនដី និងនគរូបនីយកម� ករែបងែចក

ដីធ�ី និងករអភវិឌ្ឍន៍វស័ិយសំណង់ េដម្បកីរពរសិទ�ិេលដីធ�ីរបស់្របជាជន ្រពមទងំករ្រគប់្រគងករេ្រប្របាស់

ធនធានធម�ជាតិ និងដីរដ�្របកបេដយតមា� ភាព សមធម ៌ចីរភាព និង្របសិទ�ភាព។ 

១៣. េតអ�កេពញចិត� ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលេលករ្រគប្់រគង និងករអភវិឌ្ឍន ៍   វ ិ
ស័យសំណង់ ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

ជ្រម�ញវនិិេយាគក�ុងវស័ិយសំណង ់ ករកសងច្បោប ់ ករកំណតស់�ងដ់រសំណង ់ និងពេន��នរយៈេពលេចញ

លិខិតអនុ�� តសងសងជូ់ន្របជាជន។ 

១៤. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយអភវិឌ្ឍន ៍ វស័ិយឧស្សោហកម� កម�ន�សល(េដយម៉ាសីុន) 

និងសិប្បកម� ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយឧស្សោហកម�កម�ន�សល សិប្បកម�្របកបេដយចីរភាព ែដលមានលក�ណៈច្រម�ះ សម្ូបរែបប 

មានករទទួលខុស្រត�វខងបរសិ� ន និងសង�មខ�ស់ េហយព្រងីកបាននូវអន�រកម�េសដ�កិច� រវងែផ�កែកៃឆ�កម�ន�

សលជាមយួវស័ិយកសិកម� ពណិជ�កម� និងេសវកម� េដម្បជី្រម�ញសមាហរណកម�េសដ�កិច� ែខ្សសង� កត់ៃម� 

និងភាព្របកួត្របែជងរបស់កម�ុជាេនក�ុងតំបន់ និងពិភពេលក។ 

១៥. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលរបស់នេយាបាយរដ� ភបិាលេលករអភវិឌ្ឍនធ៍នធានែរ ៉េ្របងកត និង

ឧស�័ន ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

េលកទឹកចិត�ឲ្យវស័ិយឯកជនវនិិេយាគេលករសិក្សោ្រសវ្រជាវ និងករេធ�អជីវកម�ធនធានទងំេនាះ តមច្បោប់

ជាធរមាន េដយយកចិត�ទុកដកសំ់ខនេ់លសុវត�ិភាព សុខមាលភាព ្រពមទងំករករពរបរសិ� ន និងសង�មប

ន�េរៀបចំ និងេធ�បច�ុប្បន�ភាពបទប្ប��ត�ិ និងលិខិតបទដ� ននានាែដលទកទ់ងនឹងធនធានែរ ៉េ្របងកត និងឧស�័

ន េដម្បធីានាករអភវិឌ្ឍនធ៍នធានេនះ្របកបេដយ្របសិទ�ភាព និងមានករទទួលខុស្រត�វខ�ស់។ 

១៦. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយបេង�នករស� រ ករសងសង់ និងករអភវិឌ្ឍនេ៍ហដ� រចនា

សម�ន័�ដឹកជ��ូ នផ�ូវេគាក ផ�ូវែដក  ផ�ូវទឹក  កំពងែ់ផ និងផ�ូវអកស ក�ុងកំរតិណា?  

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�បេង�នករស� រ ករសងសង់ និងករអភវិឌ្ឍន៍េហដ� រចនាសម�ន័�ដឹកជ��ូ ន ្របកបេដយគុណភាពស្រមាបប់

េ្រមឲ្យករដឹកជ��ូ នពហុរូបភាព ែដលតភា� បរ់វង្រគបត់ំបនេ់នទូទងំ្របេទស តភា� បជ់ាមយួបណា� ្របេទសក�ុង

តំបន ់និងពិភពេលកេដម្បធីានាករេធ�ដំេណ រ្រគប់្រចកល�ក និងករផ�ល់េសវដឹកជ��ូ នបាន្រគប្់រគាន់្រគបរ់ដូវ

កល្របកបេដយផាសុកភាព សណា� បធ់ា� ប ់្របសិទ�ភាព និងមានតៃម�ទប។ 

១៧. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�េ៍គាលនេយាបាយេលកកម�ស់ករ្រគប់្រគង ែថរក្សោ និងេ្រប្របាស់ធនធានទឹក 

និងកររក្សោបាននូវ្របពន័�េអកូឡូសីុ ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 



 

71 
 

បន�េលកកម�ស់ករ្រគប្់រគង ែថរក្សោ និងេ្រប្របាស់ធនធានទឹក្របកបេដយ្របសិទ�ភាព មាននិរន�រភាព និងរក្សោ

បាននូវ្របពន័�េអកូឡូសីុ េដម្បផី�ល់លទ�ភាពដល់ជន្រគប់រូបក�ុងករេ្រប្របាស់ទឹកែដលមានអនាមយ័ សុវត�ិភាព 

និងតៃម�សម្រសបស្រមាបផ់�តផ់�ងជ់ីវភាព្របចៃំថ�បាន្រគប់្រគាន់។ ធានាករ្រគប់្រគង និងែបងែចកទឹកឲ្យមាន

សមភាពស្រមាប់ករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកម� ឧស្សោហកម� េសវ និងសកម�ភាពេសដ�កចិ�េផ្សងៗេទៀត។ 

១៨. 
 

េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�េ៍គាលនេយាបាយ ផ�តផ់�ងទ់ឹកស� ត េដយបណា� ញរដ� និងឯកជនរបស់រដ� ភិ
បាលកម�ុជា ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

ជ្រម�ញករអភវិឌ្ឍន ៍ និងវចិរណកម�ករ្រគប់្រគងវស័ិយផ�តផ់�ងទ់ឹកស� ត ស្រមាបេ់្រប្របាស់ក�ុងជីវភាពរបស់្រប

ជាជន និងផលិតកម� េសវ្របកបេដយគុណភាព ្របសិទ�ភាព និងៃថ�សមរម្យេដម្បរីមួចំែណកេលកកម�ស់សុខុ

មាលភាព ជាពិេសសកតប់ន�យកង�ះទឹកស� តេ្រប្របាស់ស្រមាប្់របជាជន ែដលរស់េនក�ុងតំបនទ់ី្របជុំជនជា

យ្រក�ង នងិជនបទ។ 

១៩. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលេលករអភវិឌ្ឍន ៍ វស័ិយថាមពល 

េដម្បធីានាករផ�តផ់�ងថ់ាមពលែដលមានស�ិរភាព ករេជឿទុកចិត� និងៃថ�សមរម្យ ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយថាមពល េដម្បធីានាករផ�តផ់�ង់ថាមពលែដលមានស�ិរភាព ករេជឿទុកចិត� និងៃថ�សមរម្យ 

ស្រមាបប់េ្រមជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជន។ 

២០. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េលករអភវិឌ្ឍន៍្របពន័�ៃ្របសណីយ ៍

និងទូរគមនាគមន ៍្រពមទងំបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន និងគមនាគមន ៍ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�អភវិឌ្ឍន្៍របពន័�ៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនាគមន ៍ ្រពមទងំបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន និងគមនាគមនឲ៍្យមានលក�

ណៈទំេនប មានគុណភាពខ�ស់្រសបតមស�ង់ដរអន�រជាតិ មានៃថ�សមរម្យ និងមានេសវ្រគបដណ� បេ់នទូទងំ

្របេទសែដល្របជាជនទូេទអចេ្រប្របាស់ និងទទួលបានផល្របេយាជន៍្រគប់ៗ គា� ពីេសវកម�េនះ។ 

២១. េតអ�កេពញចិត�កំរតិណា ចំេពះករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ បន�កសងផ�ូវជនបទ ករជំរុញវស័ិយ

ឥណទន ករអភវិឌ្ឍនសិ៍ប្បកម� សហ្រគាស និងមុខជំនាញ្រគ�សរខ� តតូច និងមធ្យម ្រពមទងំព្រងីកទីផ្សោរ

ស្រមាបផ់លិតផលជនបទ?  

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�ខិតខំេធ�ឲ្យកន់ែត្របេសរេឡងនូវ្របពន័�េហដ� រចនាសម�ន័�ជនបទ តមរយៈករបន�កសងផ�ូវជនបទ ករេរៀ

បចំឲ្យមានដំេណ រករៃន្របពន័�្រគប្់រគង និងែថទផំ�ូវជនបទ េដយមានករចូលរមួរបស់សហគមនម៍ូលដ� ន 

ជាមយួរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ្រគបលំ់ដបថ់ា� ក ់ ជាពិេសសករែកលម�ផ�ូវជនបទជាជំហនៗ ពីផ�ូវ្រកល្រក�ស

្រកហម មកជាផ�ូវ្រកលេកសូ៊ ឬផ�ូវេបតុង។ 

២២. 
 

េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយអភវិឌ្ឍន ៍ វស័ិយពណិជ�កម� តមរយៈករេធ�ករេធ�ឲ្យសំ

បូរែបបទីផ្សោរនាេំចញ និងករបេង�នេល្ប�នសមាហរណកម�ទីផ្សោរេសរសំីខន់ៗ  ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 
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បន�ជំរុញករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយពណិជ�កម� តមរយៈករេធ�ពិពិធកម�ទីផ្សោរនាេំចញ និងករបេង�នេល្ប�នសមាហរ

ណកម� េទក�ុង្រកបខណ� ពណិជ�កម�េសរសំីខន់ៗក�ុងតំបន ់និងពិភពេលក ជាពិេសសបណា� ្របេទសក�ុងសមា

គមអស៊ន ្រសបតមទិសេដេធ�ឲ្យសេ្រមចសហគមនអ៍ស៊នឆា� ២ំ០១៥ និងបណា� ្របេទសជាសមាជិកៃនអ

ង�ករពណិជ�កម�ពិភពេលក។ 

២៣. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េលករទកទ់ញករវនិិេយាគផា� ល់

ពីបរេទស និងជំរុញករវនិិេយាគក�ុង្រស�ក ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�ទកទ់ញករវនិិេយាគផា� ល់ពីបរេទស និងជំរុញករវនិិេយាគក�ុង្រស�ក ជាពិេសសតមរយៈករេលកកម�ស់

សហ្រគាសធុនតូច និងមធ្យម និងករជំរុញសហ្រគិនភាព េដម្បបីេង�នេល្ប�នៃនករអភវិឌ្ឍន ៍េធ�ពិពិធកម�េសដ�

កចិ� នងិបេង�តករងរ។ 

២៤. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េលករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយេទសចរណ៍

កម�ុជា ជាេទសចរណ៍វប្បធម ៌និងធម�ជាតិក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយេទសចរណ៍កម�ុជា ជាេទសចរណ៍វប្បធម ៌និងធម�ជាតិ្របកបេដយគុណភាព និងចីរភាពេដ

យ្របកន់ខ� បនូ់វទស្សនៈ «ករអភវិឌ្ឍនប៍េ្រមឲ្យករអភរិក្ស និងករអភរិក្សបេ្រមករអភវិឌ្ឍន»៍ េដម្បចូីលរមួ្រទ

្រទងក់ំេណ នេសដ�កិច� េលកស�ួយជីវភាពរបស់្របជាជន និងរមួចែំណកយ៉ាងសំខនដ់ល់ករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�

ៃបតងជានិនា� កររមួៃនភភិពេលក។ 

២៥. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយ ករែថរក្សោ ករពរជីវៈច្រម�ះ និង្របពន័�េអកូឡូសីុករេ្រប
្របាស់ធនធានធម�ជាតិ ក�ុងកំរតិណា?  

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�ករែថរក្សោ ករពរជីវៈច្រម�ះ និង្របពន័�េអកូឡូសីុ ករេ្រប្របាស់ធនធានធម�ជាតិ្របកបេដយចីរភាព ទងំ

េនែដនេគាក ទងំេនែដនសមុ្រទេដម្បជីា្របេយាជនដ៍ល់្របជាជនទូេទ ទងំេពលបច�ុប្បន� ទងំេពលអនាគត  

និងេដម្បេីឆ�យតបចំេពះករអភវិឌ្ឍនឧ៍ស្សោហកម�ែដលបេ��ញធាតុពុលកន់ែតេ្រចន និងករែ្រប្រប�លអកស

ធាតុជាសកលេនេពលបច�ុប្បន� ្រពមទងំេដម្បធីានាដល់ករលូតលស់ៃនសង�ម េសដ�កិច� និងករេលកកម�ស់

សុខុមាលភាពសធារណៈ។ 

វស័ិយ៖ ករអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ំសុខភបិាល ករងរ វប្បធម ៌នងិសង�មកចិ� 

២៦. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយអភវិឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សេល្រគប់ែផ�ក រមួទងំខងវទិ្យោ

ស�ស� បេច�កេទស និងចំេណះេធ�ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�កសង និងអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុស្សេល្រគបែ់ផ�ក្របកបេដយគុណភាព និងមានគុណធមល៌�្របៃព ែដល

េឆ�យតបេទនឹងសំណូមពរៃនករអភវិឌ្ឍនស៍ង�ម េសដ�កិច� េដម្បកីសងកម�ុជាឲ្យក� យជាសង�មរកីចេ្រមន េជឿ

នេលឿន ែដលែផ�កេលមូលដ� នចំេណះដឹងេល្រគប់វស័ិយ រមួទងំខងវទិ្យោស�ស�បេច�កេទស និងចេំណះេធ� 

េហយេដរ្រសបជាមយួនឹងកររកីចេ្រមនៃនបណា� ្របេទសេនក�ុងតំបន ់និងពិភពេលក។ 
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២៧. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកីឡា រមួទងំកីឡាជនពិករ ទងំេនថា� ក់

ជាតិនិងថា� កេ់្រកមជាតិក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

ព្រងឹងករអនុវត�េគាលនេយាបាយជាតិអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអប់រកំយ និងកីឡាឲ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ សំេដរមួចំ

ែណកដល់ករេលកកម�ស់សុខភាព្របជាជន ព្រងឹងសមគ�ីភាព និងេ្រត�មលក�ណៈសម្បត�ិឲ្យបានល�េដម្បចូីល

រមួ និងទទួលេរៀបចំ្រពឹត�ិករណ៍កីឡាធំៗជាលក�ណៈអន�រជាតិនានាេនេពលខងមុខដូចជា អស៊នេហ�ម ជាេដ
ម។ 

២៨. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយសុខភបិាល េដយយកចិត�ទុកដក ់

ពិេសស្របជាជន្រកី្រកងយរងេ្រគាះ និង្របជាជនរស់េនជនបទក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

ផ�ល់េសវសុខភបិាល្របកបេដយ្របសិទ�ភាព គុណភាព សមធម ៌និងមានចីរភាពដល់្របជាជនទូេទ ពិេសស

្របជាជន្រកី្រកងយរងេ្រគាះ និង្របជាជនរស់េនជនបទ។ 

២៩. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយអភវិឌ្ឍន៍ករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ និងករ

កសង្រគឹះស� នអបរ់បំណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈឲ្យមានេន្រគប់េខត�ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

ត្រមងទ់ិសេលករេធ�ឲ្យ្របជាជនមានករងរេធ� មានមុខរបរសមរម្យ ្រតឹម្រត�វ និងៃថ�ថ�ូរ ករករពរសិទ�ិ និង 

ផល្របេយាជន្៍រសបច្បោប់របស់និេយាជក និងកម�ករ និេយាជិត ្រពមទងំករកសង និងេលកកម�ស់សមត�ភាព

បេច�កេទស និងវជិា� ជីវៈឲ្យរកីចេ្រមន្រសបតមបទដ� នអន�រជាតិ។ 

៣០. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយេលកកម�ស់ករអភរិក្ស និងអភវិឌ្ឍនវ៍ប្បធមធ៌ម�ជាតិ េសរ ី
ភាពខងជំេនឿ និងសសនាក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

ែថរក្សោករពរេបតិកភណ� វប្បធមជ៌ាតិ ទងំរូបិយ និងឲ្យស�ិតេស�រគងវ់ង្សយូរអែង�ង បេង�តផលិតផលវប្បធមឲ៌្យ

បានកនែ់តេ្រចន េហយចូលរមួសកម�ភាពក�ុងករអភវិឌ្ឍនេ៍សដ�កិច�ជាតិ និងែកលម�ជីវភាព្របជាជន ្រសបតម

អត�នយ័ វប្បធមជ៌ាេសដ�កិច�។ 

៣១.  េតអ�កេពញចិត�ក�ុងកំរតិណា ចំេពះករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយសង�មកិច� អតីតយុទ� 

និងយុវនីតិសម្បទ េដយយកចិត�ទុកដកច់ំេពះជនពិករ មនុស្សចស់ អតីតយុទ�ជន និងអតីតម្រនី�រជករ សីុ

វលិ? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

េធ�ឲ្យមានសុខុមាលភាព្របជាជនមានស� នភាពកន់ែត្របេសរេឡង េដយមានេសវសង�មកិច�្រគប្់រគាន់ 

ស្រមាបជ់ួយជនរងេ្រគាះ និងជនងយរងេ្រគាះ្រគប្់របេភទ មាន្របពន័�សន�ិសុខសង�មរងឹមា ំនិងទូលំទូលយស

្រមាបធ់ានារ៉បរ់ងចំេពះហនិភ័យសង�ម។ 
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៣២. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយព្រងឹងស� នភាព និងតួនាទីរបស់�ស�ីក�ុងសង�ម និងេលក

ស�ួយសីលធម ៌ និងតៃម�របស់�ស�ីែខ�រ និងេគាលនេយាបាយឲ្យកុមារទទួលបានពិត្របាកដនូវសិទ�ិជាមូលដ� ន

ក�ុងកំរតិណា? 

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�េលកកម�ស់សមធមេ៌យនឌរ័ ជំរុញភាពអងអ់ចរបស់�ស�ីក�ុងេសដ�កិច� េដយជំរុញករបណ�ុ ះបណា� លបំពក ់

បំបន៉ជំនាញបេច�កេទស និងផ�ល់កលនុភាពដល់�ស�ីក�ុងព្រងឹងមុខរបប បេង�នចំណូល និងកសងសហ្រគិន 

ភាព បេង�នឱកសេរៀនសូ្រតស្រមាប�់ស�ី និងេក�ង្រសី ពិេសសេនក្រមតិមធ្យមសិក្សោទុតិយភូម ិនិងឧត�មសិក្សោ

។ ជំរុញករផ្សព�ផ្សោយ និងអនុវត�យ៉ាងហ�តច់តនូ់វអនុស�� អន�រជាតិ ស�ីពីសិទ�កុមារ ពិេសសធានាឲ្យកុមារបាន

ទទួលពិត្របាកដនូវសិទ�ិជាមូលដ�នទងំបនួរបស់កុមារ គឺ«សិទិ�រស់រនមានជីវតិ សិទិ�ទទួលបានករអភវិឌ្ឍន៍ 

សិទិ�បានករករពរ និងសិទ�ិចូលរមួរបស់កុមារ»។ 

៣៣. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយអភវិឌ្ឍន៍យុវជន ខងចំេណះដឹង ចំេណះេធ� សុខភាព 

កយសម្បទន និងមានសីលធមរ៌ស់េនៃថ�ថ�ូរក�ុងកំរតិណា?  

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

េគាលនេយាបាយសេង�បរមួ៖ 

បន�ករេលកកម�ស់ករអប់រ ំនិងបណ�ុ ះបណា� លមុខជំនាញវជិា� ជីវៈ បេង�នករអបរ់ ំករែថទ ំនិងផ�ល់េសវសុខ

ភាព បន�ករពរសន�ិសុខ សុវត�ិភាព និងយុត�ិធម៌ស្រមាប់យុវជន ព្រងឹងចលនាស�័្រគចិត�របស់យុវជនចូលរមួក�ុង

សកម�ភាពកសងយុត�ិធមក៌�ុងសង�ម និងចលនាកយរទិ�េនតមសលបឋមសិក្សោ អនុវទិ្យោល័យ និង វទិ្យោល័

យ និងចលនាយុវជនកកបាទ្រកហម។ 

ករផ�ល់ពនិ�ុជារមួេលករបេំពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលនតីកិលទ៥ីៃនរដ�សភា ស្រមាបឆ់ា� ទំ៤ី 

៣៤. េតអ�កេពញចិត�ករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាលនីតិកលទ៥ី ក�ុងកំរតិណា?  

១. ០-២០% ២. ២១%-៤០% ៣. ៤១%-៦០% ៤. ៦១%-៨០%   ៥. ៨១%-១០០% 
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 របូភាពសកម�ភាពេវទកិមា� សេ់ឆា� ត 

 
សកម�ភាព៖ ករជែជកពភិាក្សោ និងែចករែំលកពត័ម៌ានអំពកីរបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េនក�ុងេវទកិរជធានីភ�េំពញ 
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សកម�ភាព៖ ករជែជកពភិាក្សោ និងែចករែំលកពត័ម៌ានអំពកីរបេំពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េនក�ុងេវទកិរជធានីភ�េំពញ 
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សកម�ភាព៖ ករជែជកពភិាក្សោ និងែចករែំលកពត័ម៌ានអំពកីរបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េនក�ុងេវទកិេខត�្រកេចះ 
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សកម�ភាព៖ ករជែជកពិភាក្សោ និងែចករែំលកពត័ម៌ានអំពីករបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េនក�ុងេវទិកេខត�កំពងឆ់ា� ងំ និងេខត�្រពះវហិរ 

 
 



 

79 
 

 
សកម�ភាព៖ ករជែជកពភិាក្សោ និងែចករែំលកពត័ម៌ានអំពកីរបំេពញ/អនុវត�នេ៍គាលនេយាបាយរបស់រជរដ� ភបិាល េនក�ុងេវទកិេខត�ត្ូបងឃ�ុ  ំ
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 តរងព័តម៌ានទំនាក់ទំនងរបស្់រកសងួ នងិរដ�េលខធិករដ� នៃនរជរដ� ភិបាលនតីកិលទី៥ (ឆា� ទំី៤)  

 

ល.រ ស� ប័ន រដ�ម�ន�ី និង ព័តម៌ានផា� លខ់�ួន ទំនាក់ទំនង អសយដ� ន 

១ ទីស�ីករគណៈរដ�ម�ន�ី ឯ. ប៊និ ឈនិ 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�/ទូរសរ៖ 

ទូរស័ព�៖ +៨៥៥ - (០)២៣- ២១២ -៤៩០ 

អុីែមល៉៖ info@presscm.gov.kh , 

 pressocm@gmail.com 

អសយដ� ន៖ #41 មហវថិី សហពន័�រុស្ុស ីរជ

ធានី ភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖ www.pressocm.gov.kh 

២ ្រកសួងមហៃផ�  ឯ. ស េខង 

កំរតិវប្បធម៖៌ ស�� ប្័រតែផ�កវទិ្យោស�ស�

នេយាបាយ 

ទូរស័ព�៖(៨៥៥)១២ ៨៥៨ ៨៥៨ 

ទូរស័ព� / ទូរសរ៖ (៨៥៥)២៣ 

៧២១៩០៥, 

(៨៥៥)២៣ ៧២៦០៥២/៧២១១៩០  

E-Mail: moi@interior.gov.kh 

អសយដ� ន៖ #២៧៥ មហវថិី្រពះនេរត�ម,រជ

ធានីភ�េំពញ 

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

 

៣ ្រកសួងករពរជាតិ ឯ. េទៀ បាញ់ 

កំរតិវប្បធម៖៌គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព� / ទូរសរ៖ +៨៥៥(២៣) ៨៨៣ 

២៧៤ 

អុីែមល៉: generalsec@mod.gov.kh 

អសយដ� ន៖  សង� តម់តិ�ភាព , ខណ�  ៧មករ, 

រជធានី ភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖ http://www.mod.gov.kh 

៤ ្រកសួងករបរេទស ឯ. ្របាក ់សុខុន ទូរស័ព�៖ (៨៥៥) ២៣  ២១៤ ៤៤១  

/ ២១៦ ១២២ 

អសយដ� ន៖ អគារេលខ០៣ វថិី សេម�ចហុ៊ន

ែសន រជធានី ភ�េំពញ 

mailto:info@presscm.gov.kh
mailto:pressocm@gmail.com
http://www.pressocm.gov.kh/
mailto:moi@interior.gov.kh
http://www.interior.gov.kh/
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កំរតិវប្បធម៖៌ ស��  ប័្រតៃនមជ្ឈមណ� លសិក្សោែផ�ក 

ករទូត និ ងយុទ�ស�ស�  

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរសរ៖ ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ១៤៤ 

/ ២១៦ ១៤១ 

អុីែមល៉៖ mfaic@mfa.gov.kh 

េគហទំពរ័៖ www.mfaic.gov.kh 

៥ ្រកសួងេសដ�កិច� 

 និង ហិរ�� វត�ុ 

ឯ. អនូ ពន័�មនុ�រីត័� 

កំរតិវប្បធម៖៌ បណ�ិ តទស្សនៈវជិា�       

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ +(៨៥៥) ២៣  - ៧២៤ ៦៦៤  

ទូរសរ៖ គា� នពត័ ៌មាន 

អុីែមល៉៖ admin@mef.gov.kh 

អសយដ� ន៖ អគារេលខ ៦០ ផ�ូវេលខ ៩២ 

សង� ត ់វត�ភ�ខំណ�  ដូនេពញ រជធានី ភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖ www.mef.gov.kh 

៦ ្រកសួងកសិកម� រុក� ្របមាញ់ និងេនសទ ឯ. េវន សខុន 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ (855) 23 726 128 / 23 726 

129   

ទូរសរ៖(855) 23 217 320 

អុីែមល៉៖ info@maff.gov.kh 

អស័យដ� ន៖ េលខ 200 មហវថិី្រពះនេរត�ម 

សង� តទ់េន�បាសក ់ខណ� ចំករមន ភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖  http://www.maff.gov.kh/ 

៧ ្រកសួងអភវិឌ្ឍនជ៍នបទ ឯ. . អ៊កុ រ៉ប៊នុ 

កំរតិវប្បធម៖៌គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�េលខៈ គា� នពត័៌ មាន 

ទូរសរេលខៈគា� នពត័ ៌មាន 

អុីែមល៉៖ គា� នពត័ម៌ាន 

អសយដ� នៈ ផ�ូវេលខ ១៦៩)េឆកូឆ�ូវ៉គី (កច់

្រជ�ង ផ�ូវ សហពន័�រុស្ុស,ីរជធានីភ�េំពញ, ្រពះ

រជាណាច្រកកម�ុជា។ 

េគហទំពរ័៖ www.mrd.gov.kh 

៨ ្រកសួងពណិជ�កម� ឯ.  ប៉ាន សូរស័ក� ិ

កំរតិវប្បធម៖៌គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�/ ទូរសរ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៦៦ 

៤៦៩ 

អុីែមល៉៖ គា� នពត័ម៌ាន 

 

អសយដ� ន៖ ឡូតិ៍ េលខ១៩-៦១, វថិី្រកសួង

ពណិជ�កម� )ផ�ូវេលខ១១៣េប (, ភូមទិឹកថា� , 

សង� តទ់ឹកថា� , ខណ� ែសនសុខ, ភ�េំពញ, ្រពះ

រជាណាច្រកកម�ុជា 

mailto:mfaic@mfa.gov.kh
mailto:admin@mef.gov.kh
http://www.mef.gov.kh/
mailto:info@maff.gov.kh
http://www.maff.gov.kh/
http://www.mrd.gov.kh/
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េគហទំពរ័៖  http://www.moc.gov.kh/ 

៩ ្រកសួងឧស្សោហកម� ឯ. ចម ្របសិទ� 

កំរតិវប្បធម៖៌គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

អុីែមល៉៖ គា� នពត័ម៌ាន 

 

អសយដ� ន៖ អគារេលខ ៤៥, មហវថិី្រពះ

នេរត�ម, ភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖  http://www.mih.gov.kh/ 

១០ ្រកសួងែរ ៉និងថាមពល ឯ. សុ៊យ ែសម 

កំរតិវប្បធម៖៌គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៧៤ 

ទូរសរ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៩ ៥៨៤ 

អុីែមល៉៖ info@mme.gov.kh 

អសយដ� ន៖ អគារេលខ ៧៩-៨៩, វថិីប៉ាស�័រ 

(៥១) សង� តផ់្សោរថ�ី៣ ខណ� ដូនេពញ រជធានី
ភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖ http://www.mme.gov.kh/ 

១១ ្រកសួងែផនករ ឯ. ឆាយ ថន 

កំរតិវប្បធម៖៌គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)២៣ ៧២០ ៩០១ 

អុីែមល៉៖ គា� នពត័ម៌ាន 

អសយដ� ន៖ អគារេលខ ៣៨៦ មហវថិី ្រពះ

មុនីវង្ស រជធានី ភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖ www.mop.gov.kh 

១២ ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកីឡា ឯ. ហង ់ជនួណារ ៉ុន 

កំរតិវប្បធម៖៌ បណ�ិ តេសដ�កិច�អន�រជាតិ 

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)១២ ៨៤៣ ៨៨៩ 

(៨៥៥)២៣ ២១៧ ២៥០ 

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)២៣ ២១០ ១៨៧ 

(៨៥៥)២៣ ២១៧ ២៥៣ 

(៨៥៥)២៣ ៤២៦ ៩៥១ 

ទូរសរ៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៧ ២៥០ 

អសយដ� ន៖ អគារេលខ ៨០ មហវថិី្រពះ

នេរត�ម រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុ
ជា 

េគហទំពរ័៖ http://www.moeys.gov.kh/ 

http://www.mop.gov.kh/
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 / ២១២ ៥១២ 

អុីែមល៖ info@moeys.gov.kh  

           crsmeys@camnet.com.kh  

១៣ ្រកសួងសង�មកិច� អតីតយុទ�ជន   

និងយុវនីតិសម្បទ 
ឯ. វង សូត 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�/ទូរសរ៖ គា� នពត័ម៌ាន 

អុីែមល៖ គា� នពត័ម៌ាន 

 

អសយដ� ន៖ អគារេលខ ៧៨៨ មហវថិី្រពះ

មុនីវង្ស សង� តប់ឹង្រតែបក ខណ� ចំករមក រជ

ធានីភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖ http://www.mosvy.gov.kh 

១៤ ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកម� 

និងសំណង ់
ឯ. ជា សុផារ៉ 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�/ទូរសរ៖ គា� នពត័ម៌ាន 

អុីែមល៖ គា� នពត័ម៌ាន 

 

អស័យដ� ន៖ អគារេលខ ៧៨៨ មហវថិី្រពះ

មុនីវង្ស រជធានីភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖http://www.mlmupc.gov.kh 

១៥ ្រកសួងបរសិ� ន ឯ. សយ សំអល់ 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖(+855) 23 213 908 

           (+855) 23 220 369 

ទូរសរ: 023 212 540 

អុីែមល៖  info@moe.gov.kh 

អស័យដ� ន៖ អគារមរតកេតេជា ដីឡូេលខ

៥០៣ ផ�ូវេកសូ៊អមមាតទ់េន�បាសក ់សង� ត់

ទេន�បាសក ់ខណ� ចំករមន ភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖ http://www.moe.gov.kh 

១៦ ្រកសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ឯ. លឹម គានេហ 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥) ២៣ ២១៦ ៦៧០ 

អុីែមល៖ គា� នពត័ម៌ាន 

 

អសយដ� ន៖ ផ�ូវ្រពះមុនីវង្ស សង� តផ់្សោរដលុម

ថ�ូវ ខណ� ចំករមន រជធានីភ�េំពញ  

េគហទំពរ័៖ http://www.mowram.gov.kh 

mailto:info@moeys.gov.kh
mailto:crsmeys@camnet.com.kh
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១៧ ្រកសួងពត័ម៌ាន ឯ. េខៀវ កញារទី� 

កំរតិវប្បធម៖៌ សលជាតិែផ�ករដ�បាល និងករទូត 

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)២៣ ៤៣០ ៧០០ 

ទូរស័ព�៖(+៨៥៥) ២៣ ៧២ ៤១ ៥៩  

អុីែមល៉៖info@information.gov.kh 

 

អសយដ� ន៖ #62 មហវថិី ្រពះមុនីវង្ស រជ

ធានី ភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖  http://www.information.gov.kh/ 

១៨ ្រកសួងយុត�ិធម៌ ឯ. អង� វង្ស វឌ្ឍនា 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

អុីែមល៉៖ គា� នពត័ម៌ាន 

អសយដ� ន៖ អគារេលខ ២៤០ មហវថិីសុធា

រស រជធានីភ�េំពញ 

េគហទំពរ័: មនិមានពត័៌មាន  

 

១៩ ្រកសួងទំនាកទ់ំនងជួយ រដ�សភា  

និង្រពឹទ�សភា និងអធិករកិច� 
ជ.ំ ែមន៉ សំអន 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�េលខ ) :855( 23 221 417 

 )855(23 213 571 

 ទូរសរេលខ ) :855(23 221 416 

 អុីែមល : info@monasri.gov.kh 

  

អស័យដ� ន៖ អគារេលខ ១២៦ ផ�ូវេលខ ៣ 

សង� តទ់េន�បាសក ់ខណ� ចំករមន រជធានី
ភ�េំពញ  

េគហទំពរ័ : www.monasri.gov.kh 

២០ ្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនាគមន ៍ ឯ. ្រត ំអុវីតកឹ 

កំរតិវប្បធម៖៌ បណ�ិ ត វសិ�ករ េនសកលវទិ្យោល័យ

ៃន្របេទសបារងំ 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព� :(៨៥៥) ២៣ ៧២៤ ៨០៩ 

(៨៥៥)២៣ ៤២៨ ២៤៦ 

អុីែមល៉ :info@mptc.gov.kh 

 

អសយដ� ន: ផ�ូវែកងេលខ ១៣ និង ១០២ 

សង� តវ់ត�ភ� ំខណ� ដូនេពញ រជធានីភ�េំពញ 

េគហទំពរ័: www.mptc.gov.kh  

 

 

mailto:info@monasri.gov.kh
http://www.monasri.gov.kh/
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២១ ្រកសួងសុខភបិាល 

 

ឯ. មម៉ ប៊នុេហង 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)២៣ ៧២ ២៨ ៧៣ 

ទូរសរ៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៦ ៨៤១  

  

អសយដ� ន៖ អគារេលខ ១៥១-១៥៣ មហវ ិ
ថីកម�ុជាេ្រកម រជធានីភ�េំពញ 

េគហទំពរ័: មនិមានពត័៌មាន (មនិដំេណ រករ) 

២២ ្រកសួងសធារណករ និង ដឹកជ��ូ ន ឯ. សុ៊ន ចនថុ់ល 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)២៣ ៤២៧ ៨៤៥ 

អុីែមល៉៖ info@mpwt.gov.kh 

 

អសយដ� ន៖ មហវថិី្រពះនេរត�មែកងផ�ូវ

១០៦ រជធានីភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖ http://www.mpwt.gov.kh 

២៣ ្រកសួងវប្បធម ៌និងវចិិ្រតសិល្បៈ ជ.ំ េភឿង សកុណា 

កំរតិវប្បធម៖៌ បណ�ិ តវទិ្យោស�ស�អហរ (អតិសុខុម) 

។ សកលវទិ្យោល័យ Bourgogne ្របេទសបារងំ។ 

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

sackonap@gmail.com 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ +(៨៥៥(២៣ ២១៨ ១៤៨ 

អុីែមល៉៖ គា� នពត័ម៌ាន 

 

អស័យដ� ន៖ មហវថិី្រពះនេរត�ម េលខ២២៧ 

សង� តទ់េន�បាសក ់ខណ� ចំករមន រជធានី
ភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖ http://www.mcfa.gov.kh/ 

 

២៤ ្រកសួងេទសចរណ៍ ឯ. េថាង ខុន 

កំរតិវប្បធម៖៌ បណិ� ត្រគប្់រគងេទសចរណ៍ (ែផនេអកូ 

េទសចរណ៍) ពីសកលវទិ្យោល័យ េសដ�កិច�ជាតិទី
្រក�ងហណូយ  

អុីែមល៉៖thongkhon@mot.gov.kh 

thongkhon@gmail.com   

ទូរស័ព�៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨ ៤៩ ៧៤ 

 

អុីែមល៉៖ info@tourismcambodia.org 

 

 

អសយដ� ន៖ ឡូតិ៍េលខ3A សង� តវ់លវង់ 

ខណ� 7មករ រជធានីភ�េំពញ  

េគហទំពរ័៖ www.mot.gov.kh  

 

www.tourismcambodia.org 

 

mailto:info@mpwt.gov.kh
mailto:phoeurng.sackona@mcfa.gov.kh
mailto:sackonap@gmail.com
mailto:info@tourismcambodia.org
http://www.mot.gov.kh/
http://www.tourismcambodia.org/
http://www.tourismcambodia.org/
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ទូរស័ព�៖(855)23 885 018 

 (855)12 808 254 

 

 

 

២៥ ្រកសួងធម�ករ និងសសនា ឯ. មនិ ឃិន 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

អុីែមល៉៖ គា� នពត័ម៌ាន 

អសយដ� ន៖ វថិី្រពះសីុសុវត�ិ ជយ័ជំនះ ដូន

េពញ រជធានីភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖ មនិមានពត័ម៌ាន(មនិដំេណ រករ) 

 

២៦ ្រកសួងកិច�ករនារ ី

 

ជ.ំអុងឹ កនា� ផាវ ី

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

អុីែមល៉៖គា� នពត័៌មាន 

   

អសយដ� ន៖ ផ�ូវ្រទ�ងមាន់ រជធានីភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖ មនិមានពត័ម៌ាន(មនិដំេណ រករ) 

  

២៧ ្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណ� លវជិា� ជីវៈ ឯ. អុតិ សំេហង 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�ៈ ០២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៥ 

ទូរសរៈ ០២៣ ៨៨ ៤៣ ៧៦ 

អុីេមល៉ៈ គា� នពត័៌មាន 

អសយដ� ន៖ អគារេលខ ៣ មហវថិីសហពន័�រុ

ស្ស ីសង� តទ់ឹកល�ក់ ខណ� ទួលេគាក រជធានី
ភ�េំពញ 

េគហទំពរ័៖  http://www.mlvt.gov.kh/ 

២៨ ្រកសួងមុខងរសធារណៈ ឯ. េព្រជ ប៊នុធនិ 

កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�/ទូរសរ ៖ +៨៥៥-២៣-

៨៦៦៥០១/ 

៨៦៦ 

៥០៥ 

អុីែមល៉៖ admin@mcs.gov.kh 

អសយដ� ន៖ផ�ូវវត�អង�តមុញិភូមេិគាកចំបក ់

សង� តេ់ចមេច ខ័ណ� េពធិ៍ែសនជយ័ 

រជធានីភ�េំពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

េគហទំពរ័៖ http://www.mcs.gov.kh 
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២៩ រដ�េលខធិករដ� នអកសចរសីុវលិ ឯ. េម៉ ហវណា� ល់ 

 កំរតិវប្បធម៖៌ គា� នពត័៌មាន 

ទូរស័ព�៖ គា� នពត័ម៌ាន 

ទូរស័ព�/ទូរសរ៖ (៨៥៥)២៣ ២១១ ០១៩ 

អុីែមល៉៖ sengvany@camnet.com.kh 

អសយដ� ន៖ អគារ៦២ ផ�ូវនេរត�ម រជធានី
ភ�េំពញ 

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

mailto:sengvany@camnet.com.kh
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