
 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 



 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជា 

 

 

 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភារននការអនុវតត 

សូចនាររតាម្ដ្ឋនរួម្គ្នា  ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២០ 

 

 

ររៀបចាំរដ្ឋយ 

គណៈរម្មា ធិការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជា ននព្រមុ្ព្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជា 

 

 

ខែភព្របរ ឆ្ា ាំឆ្លូវ ព្តសី័រ រ.ស ២៥៦៥  

ខែរញ្ញា  ឆ្ា ាំ២០២១ 



 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 



 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជា 

 

 

 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភារននការអនុវតត 

សូចនាររតាម្ដ្ឋនរួម្គ្នា  ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២០ 

 

 

 

 

ររៀបចាំរដ្ឋយ 

គណៈរម្មា ធិការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជា ននព្រមុ្ព្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជា 

 

 

ខែភព្របរ ឆ្ា ាំឆ្លូវ ព្តសី័រ រ.ស ២៥៦៥  

ខែរញ្ញា  ឆ្ា ាំ២០២១



 

ម្មតិកា 

 

របាយការណ៍វឌ្ឍនភារននការអនុវតតសូចនាររតាម្ដ្ឋនរួម្គ្នា  ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២០ ..................... 1 

អារភិារសាូលននយុរធសាស្រសតចតុរកាណ-ដាំណារ់កាលរី៤. អភិបាលរិចចលអ .................................... 2 

១. ការកែទម្រង់ការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ............................................................................ 2 

២. ការកែទម្រង់វិរជ្ឈការ និងវិសហរជ្ឈការ .................................................................................. 3 

៣. ការកែទម្រងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ .............................................................................................. 4 

៤. ការកែទម្រង់ច្បាប់ និងម្បព័នធយតុ្តិធរ៌ ........................................................................................ 5 

៥. ការម្បឆាំងអាំពពើពុែរលយួ .......................................................................................................... 5 

៦. កែនការ និងការកាត្់បនថយភាពម្ែីម្ែ ......................................................................................... 6 

៧. ភាពជាដដ្រូ និងសខុដ្រុនីយែរម ............................................................................................... 6 

ចតុរកាណរី១. ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសស.................................................................................... 7 

៨.  វិស័យអប់រ.ំ.............................................................................................................................. 7 

៩.  វិស័យអប់របំណតុ បបាត លបពច្បកែពទស និងវិជាជ ជី្វៈ ..................................................................... 8 

១០.  វិស័យសុភិបិាល ................................................................................................................ 8 

១១. ជ្រងឺពអដ្ស ៍............................................................................................................................ 9 

១២.  វិស័យសនតិសុខពសៀងង និងហាររបូត្ថរភ .................................................................................. 9 

១៣. សរភាពពយនឌ័រ ................................................................................................................ 10 

១៤. ការែគត្ែ់គង់ទឹែសាា ត្ នងិការពលើែែរពស់អនារយ័ពៅជ្នបទ ................................................... 11 

ចតុរកាណរី២. ការរធវ ើររិិធរម្ារសដារិចច ..................................................................................... 11 

១៥. ពហដ្ឋឋ រច្បនាសរព័នធ និងសមាហរណែរមត្ាំបន់ .......................................................................... 11 

ចតុរកាណរី៣. ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯរជន និងការងារ ............................................................... 12 

១៦.ការអិិវឌឍវិសយ័ឯែជ្ន ...................................................................................................... 12 

ចតុរកាណរី៤. ការអភវិឌ្ឍព្បរបរដ្ឋយចីរភារ និងបរិយាប័នា ................................................... 13 

១៧.  វិស័យែសិែរម និងទែឹ ......................................................................................................... 13 

១៨. ការកែទម្រងដ់ម្ពព ើ ............................................................................................................ 13 

១៩. ការកែទម្រង់ជ្លែល .......................................................................................................... 14 

២០.  វិស័យរីន ........................................................................................................................... 15 

២១. ការកម្បម្បលួហាកាសធាត្ុ ..................................................................................................... 15 

តារាងសរងេបននការអនុវតតសូចនាររតាម្ដ្ឋនរួម្គ្នា  ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២០ .................................... 17 

 



- 1 -  

របាយការណ៍វឌ្ឍនភារននការអនុវតត 

សូចនាររតាម្ដ្ឋនរួម្គ្នា  ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២០ 

តារការសពម្រច្បដ្ខ៏ពង់ខពស់របស់ សរម្តចអគគម្ហារសនាបតីរតរជា ហ ុន ខសន នាយររដាម្ស្រនតី

ននព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា រាជ្រដ្ឋឋ ិិបាលបានដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្តនូវសូច្បនាែរតារដ្ឋនរួរ ន្ា  ឆនា ាំ២០១៩-

២០២៣  នាដងងទី១៦ កខែញ្ញញ  ឆនា ាំ២០១៩ ។ កែាែពលើព្លការណ៍រណពនយយភាពពទេទិស ពដ្ើរៀីសពម្រច្ប

លទធែលែនាុងែិច្បកអិិវឌឍន៍ សូច្បនាែរតារដ្ឋនរួរ ន្ា  ម្ត្វូបានពម្បើម្បាស់ជាម្ែបខណឌ សម្មាប់ែាំណត្់ព្លពៅ 

ដនែិច្បកអិិវឌឍន៍រយៈពពលរធយរ ដ្ូច្បមានកច្បងែនាុងយុទធសាស្រសតច្បត្ពុកាណ-ដ្ាំាែ់កាលទ៤ី និងែារភាជ ប់

ជារួយហាទិភាព និងម្ែបខណឌ តារដ្ឋនដនកែនការយុទធសាស្រសតអិិវឌឍន៍ជាត្ិ ឆនា ាំ២០១៩-២០២៣ ។     

ពលើរលូដ្ឋឋ នពនប ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុបច្បាំនួន ២១ បានពរៀបច្បាំរបាយការណ៍វឌឍនភាពែនាុងការអនុវត្ត

សូច្បនាែរតារដ្ឋនរួរ ន្ា  ម្ពរទាំងែាំណត្ប់ញ្ញា ម្ប រ និងែតលអ់នសុាសន៍ពិពសសពលើបញ្ញា ពាែ់ព័នធនឹង

ែលប បពាលដ់នជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ ។ 

វឌឍនភាពដនការអនុវត្តសូច្បនាែរតារដ្ឋនរួរ ន្ា  ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំពដ្ឋយកែាែពលើហាទិភាពច្បាំនួន ៥ 

របស់យុទធសាស្រសតច្បត្ពុកាណ-ដ្ាំាែ់កាលទី៤ រួរមាន៖ ១) អិិបាលែិច្បកលា ២) ការអិិវឌឍធនធាន

រនុសស ៣) ការពធេើពិពិធែរមពសដ្ឋែិច្បក ៤) ការពលើែសទួយវិស័យឯែជ្ន និងការងារ និង ៥) ការអិិវឌឍ

ម្បែបពដ្ឋយច្បីរភាព និងបរយិាប័ននា ។  

រាំនូរទី១: វឌឍនភាពដនការអនុវត្តសូច្បនាែរ រាំនូរទី២: វឌឍនភាពដនសូច្បនាែរតារហាទិភាពរបស់យុទធសាស្រសតច្បត្ុពកាណ 

 
 

លទធែលែនាុងឆនា ាំ ច្បាំនួន ៤៤ (៦៦,៨%) ែនាុងច្បាំពារលទធែលែនាុងឆនា ាំទាំង ៦៦ កដ្លបានែាំណត្់

ពដ្ឋយម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុបទាំង ២១ សពម្រច្បបាន ។ ែនាុងពនាប ៥០% សពម្រច្បបានទាំងម្សុង និង

៥០% ពទៀត្សពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែ ។ ទនទឹរពនប លទធែលែនាុងឆនា ាំច្បាំនួន ១៣ (១៩,៧%) ែាំពុងមានវឌឍនភាព 

ពដ្ឋយសពម្រច្បបានជាងពាែែ់ាត ល ពហើយរំពឹងថាហាច្បសពម្រច្បបានតារព្លពៅែាំណត្់ ពទបបីការរីែ

រាលដ្ឋលដនជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ និងបញ្ញា ម្ប ររួយច្បាំននួពទៀត្ បានបងកភាពយតឺ្យា វ និងរាាំងសទបដ្លក់ារ  

អនុវត្តសចូ្បនាែរតារដ្ឋនររួ ន្ា  កដ្លត្ម្រូវឱ្យមានការកែសម្រលួ និងពធេើបច្បកុបៀននាភាពសម្មាប់ការអនុវត្ត

ពៅដ្ាំាែ់កាលបនាទ ប់ ។ 
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អារភិារសាូលននយុរធសាស្រសតចតុរកាណ-ដាំណារ់កាលរី ៤. អភិបាលរិចចលអ 

១. ការកែទម្រងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

សម្មាបម់្ែុរការងារបពច្បកសពទសច្បម្រុបសត ីពកីារកែទម្រងម់្បព័នធម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ចាប់

ពីដ្ាំាែ់កាលរលូដ្ឋឋ នម្របឹដ្ាំបូងដនការកែទម្រង់  សូច្បនាែរតារដ្ឋនរួរ ន្ា បានច្បលូរួរពម្ងងឹបកនថរពលើ

ត្មាា ភាពងវិកា, ភាពពជ្ឿទែុច្បិត្តដនងវិកា និងម្បសិទធភាពដនការែតល់ពសវាសាធារណៈ ។ ម្ែុរការងារបាន

រាយការណ៍ថា សូច្បនាែរតារដ្ឋនរួរ ន្ា មានវឌឍនភាពលា ពដ្ឋយសពម្រច្បបានលទធែលជាង ៨០% ដន

ព្លពៅែាំណត្់ ។ ការពម្ងឹងសរត្ថភាពរស្រនតីរាជ្ការពលើវិសយ័ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈសពម្រច្បបានទាំងម្សងុ 

តាររយៈច្បាំននួដនវរគបណតុ បបាត លជ្ាំនាញបពច្បកែពទសពលើការកែទម្រង់ម្បពន័ធម្របម់្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ។ 

ែនាុងឆនា ាំ២០១៩ សិកាា ការសរុបច្បាំនួន ១ ០៥៩ រូប ទទលួបានការបណតុ បបាត ល ខពស់ជាងព្លពៅែាំណត្់ ។ 

ពសច្បែដីម្ពាងច្បុងពម្កាយដនកែនការយទុធសាស្រសតសដ ីពីការអិិវឌឍសរត្ថភាពែនាុងម្ែបខណឌ ែរមវិធីកែទម្រងក់ារ

ម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដ្ាំាែ់កាលទី៤ ឆនា ាំ២០២១-២០២៥ ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ ។  

ការពម្ងឹងម្ែបខណឌ រណពនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងការពលើែែរពសត់្មាា ភាពងវិកា សពម្រច្បបាន

ពដ្ឋយកែនាែ ។ រ ូឌុលសម្មាប់ម្បព័នធទនិនានយ័សត ីពីការម្រប់ម្រងហិរញ្ញវត្ថុ (FMIS) ច្បាំនួន ២ បកនថរ ម្ត្ូវបាន

ពរៀបច្បាំ និងដ្ឋែ់ឱ្យពម្បើម្បាស់ពៅម្របម់្ែសួង-សាថ ប័ន, រនទីរពសដ្ឋែិច្បកនងិហិរញ្ញវត្ថុ និងរត្នា្រទូទាំង    

រាជ្ធាន-ីពខត្ត ។ សនាធ នែរមទិននានយ័រវាងម្បពន័ធ FMIS ជារួយម្បពន័ធម្របម់្រងច្បាំណូលរិនករនសារពពើពនធ 

និងជារួយម្បព័នធពនធដ្ឋរ ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ និងដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្តែនាុងឆនា ាំ២០២០ ។ នតី្ិវិធីសម្មាប់ការទូទត្់

ពបៀវត្ស និងទទូត្់ម្ត្ង់ ម្ត្ូវបានដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្ត ពហើយនតី្ិវិធីងមីសម្មាប់ទទូត្ព់បៀវត្ស និងច្បាំាយពលើបនទុែ

បុរគលិែ ែម៏្ត្ូវបានអនុវត្តជាែាូវការែនាុងម្ែបខណឌ ម្ែសងួពសដ្ឋែិច្បក នងិហរិញ្ញវត្ថុ នងិម្ែសងួ-សាថ ប័ន ៨ ពទៀត្ ។ 

 ការពម្ងឹងការែារភាជ ប់ងវិកាពៅនឹងព្លនពយាបាយ សពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែ ។ ងវិកាែរមវិធីម្ត្ូវ

បានដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្តពៅម្របម់្ែសួង-សាថ ប័នថានា ែ់ជាត្ិ និងរដ្ឋបាលពខត្តទាំង ២៤ ែនាុងឆនា ាំ២០២០ ។ ម្ែបខណឌ

ងវិការយៈពពលរធយរ ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ និងដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្តសាែលៀងែនាុងឆនា ាំ២០១៩ សម្មាប់ជាព្លការណ៍

កណនាាំែនាុងការពរៀបច្បាំកែនការយុទធសាស្រសតងវិកា ។ ងវិកាវិនិពយារ និងងវិកាច្បរនត ម្ត្ូវបានដ្ឋែ់បញ្កូលពៅ

ែនាុងងវិកាែរមវិធីរបស់ម្ែសងួ-សាថ ប័នច្បាំនួន ៧ ។ ពលើសពីពនប កែនការសែរមភាពសម្មាប់អនុវត្តយុទធសាស្រសត

ដនការកែទម្រង់ម្បព័នធងវិកា ឆនា ាំ២០១៨-២០២៥ និងកែនការសែរមភាពសម្មាបអ់នុវត្តយុទធសាស្រសត ដនការ

កែទម្រងម់្បព័នធងវិការដ្ឋបាលថានា ែព់ម្ការជាត្ ិឆនា ាំ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបានដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្ត ។ ព្លការណ៍

កណនាាំសត ីពីការពធេើសមាហរណែរមកែនការយុទធសាស្រសតងវិកាម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ ប ុកនតការអនុវត្តម្ែបខណឌ ហិរញ្ញវត្ថុ 

រយៈពពលរធយរ ម្ត្ូវបានពនារពពលពដ្ឋយសារការរីែរាលដ្ឋលដនជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ ។ 

ភាពពជ្ឿទុែច្បិត្តដនងវិកា ែាំពុងមានវឌឍនភាព ។ អនុបាត្ដនបាំណលុសាធារណៈពម្ៅម្បពទសពធៀបនឹង 

ែ.ស.ស មានែម្រតិ្ ២០,៧៨% ែនាុងឆនា ាំ២០១៩ និងបា ន់សាម នថាមាន ២៤% ែនាុងឆនា ាំ២០២០ កដ្លរែា
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បានពម្ការបនាទ ត្់ ៤០% ដនែ.ស.ស ។ ពលើសពីពនប ពុាំមានការពែើត្ព ើងនូវបាំណលុែែសទប ម្សបតារ

ត្ម្រូវការពម្ការ ២% ដនច្បាំាយងវិកាសរុប ។ កែនការសែរមភាពសម្មាប់អនវុត្តយទុធសាស្រសត ដនការកែ

ទម្រង់ម្បពន័ធលទធែរមសាធារណៈឆនា ាំ២០១៩-២០២៥ ម្ត្ូវបានអនុវត្ត ពហើយព្លការណ៍កណនាាំសត ីពីការ

ពរៀបច្បាំកែនការលទធែរមម្ត្ូវបានអនុរត័្ែនាុងឆនា ាំ២០២០ ។ ពទបជាយា ងពនបែត ី ច្បាំណូលងវិកាសរុបរិន

សពម្រច្បបានែនាុងរងេង់ ៥% ពធៀបនឹងច្បាប់ងវិកា ។ ច្បាំណូលច្បរនតម្បចាាំឆនា ាំរិនបានពែើនែនាុងរងេង់ ០,៣ ពិនទុ

ភាររយដន ែ.ស.ស ។ ការអនុវត្តច្បាំាយរិនសពម្រច្បបានែនាុងរងេង់ ៥% ពធៀបនងឹច្បាប់ងវិកា ។ 

ការដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្តម្ែបខណឌ រណពនយយភាពសរិទធែរម ែាំពុងមានវឌឍនភាព ។ ទម្រង់ែិច្បកម្ពរពម្ពងង 

និងម្ែបខណឌ តារដ្ឋននិងវាយត្ដរា ដនងវិកាសរិទធែរម និងព្លការណ៍កណនាាំសដ ីពីការច្បរចាងវិកាកែាែពលើ 

សរិទធែរមម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ ។ ទនទឹរពនប ព្លការណ៍កណនាាំសត ីពីសវនែរមកែាែពលើសរិទធែរម និងព្លការណ៍ 

កណនាាំសត ីពីសវនែរមបពច្បកែវិទាព័ត្ម៌ានម្ត្ូវបានដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្តែនាុងឆនា ាំ២០២០ ។ ពសច្បែតីម្ពាងច្បាប់សត ីពី

ម្បព័នធហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈងមី ែាំពុងម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ ។ អនុម្ែតឹ្យសត ីពីការបពងកើត្ការម្ត្តួ្ពិនតិ្យការច្បាំាយ

ងវិការដ្ឋតារបាត ម្ែសួង-សាថ ប័ន, រាជ្ធានី-ពខត្ត និង អនុម្ែតឹ្យសត ីពីបទបញ្ញជ ទូពៅដនរណពនយយសាធារណៈ 

ែាំពុងដ្ាំពណើរការកែសម្រលួ និងពរៀបច្បាំ ខណៈព្លការណ៍កណនាាំសត ីពីការអនុវត្តងវិកាសរិទធែរមែាំពុងសថ តិ្

ែនាុងការពិនតិ្យ និងពរៀបច្បាំ ។  

២. ការកែទម្រង់វរិជ្ឈការ នងិវសិហរជ្ឈការ 

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុបសត ីពីការកែទម្រង់វិរជ្ឈការ និងវិសហរជ្ឈការបានរាយការណ៍ថា 

លទធែលែនាុងឆនា ាំទាំង ៣ សពម្រច្បបានទាំងម្សុង រួរមាន៖ ការកែសម្រួលរច្បនាសរព័នធរដ្ឋបាលសាធារណៈ

ថានា ែ់ម្ែុង-ម្សុែ, ការបពងកើនធនធានអិិវឌឍរលូដ្ឋឋ នដនរលូនិធឃិុាំ-សងាក ត្់, និងការពម្ងីែវិសាលភាពការ

អនុវត្តម្ែបខណឌ រណពនយយភាពសងគរ ។ ការអនុវត្តសូច្បនាែរតារដ្ឋនរួរ ន្ា មានវឌឍនភាពលាម្បពសើរ ។  

ែនាុងឆនា ាំ២០២០ រដ្ឋបាលម្ែងុ-ម្សុែ-ខណឌ ច្បាំនួន ២០៣ បានកែសម្រលួ និងដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្តរច្បនាសរពន័ធ

ម្រប់ម្រងរដ្ឋបាល ពដ្ឋយពធេើសមាហរណែរមការយិាលយ័ជ្ាំនាញតារវិស័យពៅែនាុងរច្បនាសរពន័ធម្របម់្រង

ផ្ទទ ល់របស់ខាួន ម្សបតារព្លការណ៍ម្បពន័ធរដ្ឋបាលររួ ។ រស្រនដីជ្ាំនាញតារវិសយ័ច្បាំននួ ៤០ ០០០ នាែ ់

ម្ត្ូវបានពែទរពៅកាន់រដ្ឋបាលម្ែងុ-ម្សុែ-ខណឌ  ខណៈកដ្លការសិែានិងលិខតិ្បទដ្ឋឋ នពាែ់ព័នធនឹងការពែទរ

សមាភ រពៅរដ្ឋបាលម្ែុង-ម្សុែ-ខណឌ  បាន និងែាំពុងពរៀបច្បាំ ។  

អនុម្ែតឹ្យសត ីពីការពែទរធនធានបកនថរពីងវិការដ្ឋពៅរលូនិធិឃុាំ-សងាក ត្់ សម្មាប់ច្បាំាយពលើការ

អិិវឌឍរូលដ្ឋឋ ន ច្បាំននួ ១% ដនច្បាំណូលច្បរនត សម្មាបរ់យៈពពល ៤ឆនា ាំ (២០២០-២០២៣) ម្ត្ូវបានអនុរត័្ 

កដ្លែនាងុពនាបធនធានបកនថរែនាុងឆនា ាំ២០២០ មានច្បាំននួ ៤៨,៩ លានដ្លុាា រ ។ ឃុាំ-សងាក ត្ន់ីរួយៗ បាន

ទទួលធនធានជារធយរម្បចាាំឆនា ាំ ច្បាំននួ ៧៥ ០០០ ដ្លុាា រ សម្មាប់ច្បាំាយពលើការអិិវឌឍរលូដ្ឋឋ ន ។ 
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ការអនុវត្តម្ែបខណឌ រណពនយយភាពសងគរ សពម្រច្បបានទាំងម្សុង ។ រិត្ម្ត្ឹរឆនា ាំ២០២០, រាជ្ធាន-ី

ពខត្តច្បាំនួន ២៤ ែនាុងច្បាំពារ ២៥, រដ្ឋបាលម្ែុង-ម្សុែច្បាំននួ ១៧០ និងខណឌ ច្បាំនួន ១ ពសម ើ ៨៣% ដនរដ្ឋបាល 

ម្ែុង-ម្សុែសរុប ២០៣ និងឃុាំ-សងាក ត្់ច្បាំនួន ១ ៣៩៨ ពសម ើ ៨៥% ដនច្បាំនួនឃុាំ-សងាក ត្់សរុប ១ ៦៤៦ 

បានអនុវត្តម្ែបខណឌ រណពនយយភាពសងគរ ។ ពលើសពីពនប សាលាបឋរសិែាច្បាំនួន ៦ ១៩០ ពសម ើ ៨៦% 

ដនសាលាបឋរសិែាសរុប និងរណឌ លសខុភាពច្បាំនួន ១ ០៩៥ ពសម ើ ៩១% ដនរណឌ លសខុភាពសរបុ      

ទូទាំងម្បពទស បានអនុវត្តពជារជ័្យនវូម្ែបខណឌ រណពនយយភាពសងគរ ។  

៣. ការកែទម្រងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ 

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុបសត ីពីការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ សពម្រច្បបានសរិទធែរមរួរែត្់

សមាគ ល់ ពដ្ឋយលទធែលែនាុងឆនា ាំច្បាំននួ ២ ែនាុងច្បាំពារ ៣ សពម្រច្បបានតារព្លពៅែាំណត្់ ។ ការពរៀបច្បាំ 

និងអនុវត្តែរមវិធីជាត្ិែាំកណទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ឆនា ាំ២០២០-២០៣០ នងិការកែលរាការែតលព់សវា 

សាធារណៈតារវិសយ័ និងពសវាសាធារណៈសាំភន់ៗ សពម្រច្បបានពលើស ៧៥% ដនព្លពៅែាំណត្់ ។ 

ឯែសារទសសនទនសត ីពមី្ែបខណឌ ែរមវិធីជាត្ិែាំកណទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ម្ត្វូបានអនរុត័្ ពៅម្ត្ីមាស

ទី២ ឆនា ាំ២០១៩ ។ ងេីពបើែរម វិធីជាត្ិែាំកណទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈពុាំទន់ម្ត្ូវបានអនុរត័្ែត ី  ពសច្បែតីម្ពាង

ម្ត្ូវបានដ្ឋែ់ឆ្ាងរណៈែមាម ធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ពៅម្ត្មីាសទី១ ឆនា ាំ២០២០ និងែាំពុងពិនតិ្យ

ពដ្ឋយម្ែសួងរុខងារសាធារណៈ ។ ពលើសពពីនប កែនការសែរមភាពសម្មាប់ម្ែសងួ-សាថ ប័នថានា ែ់ជាត្ិ និង

ថានា ែ់ពម្ការជាត្ិ ែនាុងការអនុវត្តការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ និងដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្តពៅ      

ម្ត្ីមាសទ១ី ឆនា ាំ២០២០ ពទបបីពុាំទន់មានរបាយការណ៍វឌឍនភាពម្បចាាំម្ត្មីាស ។  

ការកែលរាការែតលព់សវាសាធារណៈសពម្រច្បបានវឌឍនភាពលាម្បពសើរ ពដ្ឋយពសច្បែតីម្ពាងច្បាប់សត ីព ី

ការែតល់ពសវាសាធារណៈម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ ពហើយសចូ្បនាែរសរិទធែរមរនាបឹសម្មាប់ វិសយ័អប់រ ំនិងសុភិបិាលែ៏

ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ និងដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្ត សម្មាប់ការវាយត្ដរា និងការទទួលសាគ ល់ជាអងគភាពែតលព់សវាសាធារណៈ 

រាំរ ូ ។ ការដ្ឋែ់ពច្បញនូវកែនការសែរមភាពសម្មាបក់ារវាយត្ដរា និងការទទលួសាគ ល់ជាអងគភាពែតល់ពសវា

សាធារណៈរាំរតូារវិស័យ និងពសវាសាធារណៈសាំភន់ៗ ែាំពុងម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ ច្បងម្ែង និងដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្ត ។ 

ពម្ៅពីពនប ការពរៀបច្បាំ នងិអនុវត្តសាែលៀងម្បព័នធម្រប់ម្រងកែាែពលើសរិទធែរម ែាំពុងមានវឌឍនភាព ។ 

ពទបបពីសច្បែតីកណនាាំសត ីពីម្បព័នធម្របម់្រងកែាែពលើសរទិធែរមពុាំទនដ់្ឋែ់ឱ្យអនុវត្ត ពហើយការែាំណត្់ វិស័យ 

និងពសវាសាធារណៈសាំភន់ៗសម្មាប់ការអនុវត្តសាែលៀង ពុាំទន់ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំពសច្បែតីម្ពាងពសច្បែតីកណនាាំ 

និងអនមុ្ែតឹ្យសត ីពីម្បពន័ធម្រប់ម្រងកែាែពលើសរិទធែរមម្ត្វូបានដ្ឋែ់ឆ្ាងរណៈែមាម ធកិារកែទម្រង់រដ្ឋបាល   

សាធារណៈ និងម្បធានសាថ ប័នដនម្ែសួងរខុងារសាធារណៈពដ្ើរៀីពិនតិ្យ ។ 
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៤. ការកែទម្រងច់្បាប ់នងិម្បពន័ធយតុ្តធិរ ៌

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុបសត ីពីែាំកណទម្រង់ច្បាប ់ និងម្បពន័ធយតុ្តិធរ៌ សពម្រច្បបានវឌឍនភាព

ច្បម្រុប ពដ្ឋយលទធែលែនាុងឆនា ាំច្បាំននួ ២ ែនាុងច្បាំពារ ៣ រួរមានការពម្ងឹងការពរៀបច្បាំអងគការត្លុាការ នងិការ

កែលរាការម្រប់ម្រងសាំណុាំពរឿង និងព័ត្ម៌ាន ែាំពុងមានវឌឍនភាព ។ ពដ្ើរៀីពម្ងឹងការពរៀបច្បាំអងគការត្លុាការ 

ម្ែុរការងារបានអនុវត្តសែរមភាពសាំភន់ៗ ដ្ូច្បជាការពរៀបច្បាំបៀញ្ញត្តិសត ីពកីារម្របម់្រងសាំណុាំពរឿង និងការ

បពងកើត្សាលាឧទធរណ៍ត្ាំបន ់ ត្លុាការជ្ាំនាញការងារ នងិត្លុាការពាណិជ្ជែរមពៅតារសាលាដ្ាំបូង ។ ម្ែុរ

ការងារសពម្រច្បបានវឌឍនភាពពលើការកែលរាការម្របម់្រងសាំណុាំពរឿង និងព័ត្ម៌ាន រួរមានការបពងកើត្

រជ្ឈរណឌ លទិននាន័យពៅរាជ្ធានី និាាំពពញ និងពខត្តច្បាំននួ ៤ និងការដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្តនតី្ិវិធពីពនាឿនដ្ាំពណើរការ

ពរឿងែតី ។ 

សែរមភាពសាំភន់ៗែនាុងការពធេើទាំពនើបែរមច្បាប់ និងព្លនពយាបាយពាែ់ព័នធ វិសយ័យតុ្តធិរ៌ ម្ត្ូវ

បានអនុវត្តពពញពលញរួរមាន ការពិនតិ្យ នងិពធេើបច្បកុបៀននាភាពឯែសារពាែ់ព័នធនឹងែាំកណទម្រងច់្បាប់ និង

ម្បព័នធយតុ្តិធរ៌, ការបពងកើនការវិភាជ្ងវិកាសម្មាប់វិសយ័យតុ្តធិរ,៌ ការជ្ាំរញុការអនុរត័្ព្លនពយាបាយសត ី

ពីជ្ាំនួយកែនាែច្បាប់ និងការបពងកើនងវិកាសម្មាបជ់្ាំនួយកែនាែច្បាប,់ ការែតល់ជ្ាំនួយបពច្បកែពទសពលើការពធេើ

 វិពសាធនែរមពលើច្បាប់ម្បឆាំងអាំពពើពុែរលយួដ្លអ់ងគភាពម្បឆាំងអាំពពើពុែរលយួ, ការពរៀបច្បាំបញ្កប់ពសច្បែតី

ម្ពាងច្បាប់សត ីពកីារការពារសាែសី និងច្បាប់សត ីពីការការពារបុរគលរាយការណ៍, នងិការពម្ងឹងរណឌ លពសវា

យតុ្តិធរ៌ ។ ពទបជាយា ងពនបែតី សែរមភាពរយួច្បាំនួនម្ត្ូវបានពនាការអនុវត្ត ពដ្ឋយសារការរីែរាលដ្ឋល

ជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ និងែងេបទិននានយ័ សម្មាប់វាសក់វងលទធែល ។ 

៥. ការម្បឆាំងអាំពពើពែុរលយួ 

អងគភាពម្បឆាំងអាំពពើពុែរលយួ សពម្រច្បបានសរិទធែរមពពញពលញ ែនាុងការែាំណត្ម់្ែបខណឌ ច្បាប់ងមី 

និងម្ែបខណឌ ច្បាប់កដ្លម្ត្វូពធេើ វិពសាធនែរម ែ៏ដ្ចូ្បជាវិធានការចាាំបាច្ប់សម្មាប់ទបស់ាក ត្់អាំពពើពុែរលួយ និង

បពងកើនម្បសិទធភាព និងត្មាា ភាពច្បាំាយសាធារណៈ ។ ពដ្ើរៀីរួរច្បាំកណែែនាុងការសពម្រច្បម្ែបខណឌ ច្បាប ់

និងវិធានការចាាំបាច្ប់ែនាុងការបងាក រទប់សាក ត្់អាំពពើពុែរលយួ, អងគភាពម្បឆាំងអាំពពើពែុរលយួបានបញ្កប់របាយ

ការណ៍ សត ីពីការម្ត្តួ្ពនិតិ្យការអនុវត្ត UNCAC ជ្ុាំទ២ី ពៅែរពុជា ។ ជារួយ ន្ា ពនប ែិច្បកម្បឹងកម្បងបពងកើន

ម្បសិទធភាព និងត្មាា ភាពច្បាំាយសាធារណៈ ម្ត្ូវបានធានាតាររយៈការច្បលូរួររបស់អងគភាពម្បឆាំងអាំពពើ

ពុែរលយួជាអនាែអពងកត្ការណ៍ែនាុងលទធែរមសាធារណៈ ។  

បកនថរពីពនប ការែតលក់ារអប់រំសត ីពីការម្បឆាំងអាំពពើពែុរលយួដ្ល់សិសស និសតិ្យពៅតារម្រឹបសាថ ន

ឧត្តរសិែា សពម្រច្បបានវឌឍនភាពពដ្ឋយកែនាែ សម្មាប់សែរមភាពសាំភន់ៗរួរមាន ៖ ការច្បលូរួរអពងកត្

ការណ៍ច្បាំនួន ៤ ដ្ង សម្មាប់ការម្ប ងពម្ជ្ើសពរសីសសិស និសសិត្ច្បលូសិែាតារសាលាបណតុ បបាត លវិជាជ

ជី្វៈ និងម្រឹបសាថ នឧត្តរសិែា, ការច្បុបហត្ថពលភពលើអនុសសរណៈពយារយល់្ នា ជារួយសមាររធុរែិច្បក
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ជ្ប ុន សាថ នទូត្ជ្ប ុន អងគការ JICA និង JETRO, និងការកែសម្រួលម្បកាសរួរសត ីពីការែតល់ពសវាសាធារណៈ

ច្បាំនួន ១៤ របស់ម្ែសួង-សាថ ប័នច្បាំននួ ៧ ។ 

៦. កែនការ នងិការកាត្ប់នថយភាពម្ែមី្ែ 

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុបសត ីពីការពរៀបច្បាំកែនការ និងការកាត្់បនថយភាពម្ែមី្ែ សពម្រច្បបាន

លទធែលទាំងម្សុងតារព្លពៅែាំណត្់ សម្មាបក់ារអនុវត្តម្ែបខណឌ ព្លពៅអិិវឌឍនម៍្បែបពដ្ឋយ    

ច្បីរភាពែរពុជា និងយុទធសាស្រសតជាត្ិសត ីពកីារអិិវឌឍសថ តិ្ឆិនា ាំ២០១៩-២០២៣។ ម្ែបខណឌ ព្លពៅអិិវឌឍន៍

ម្បែបពដ្ឋយច្បីរភាពែរពុជាម្ត្ូវបានអនរុត័្ពដ្ឋយរាជ្រដ្ឋឋ ិបិាលពៅឆនា ាំ២០១៩ និងបានពធេើសមាហរណែរម

ពៅែនាុងកែនការយុទធសាស្រសតអិិវឌឍន៍ជាត្ឆិនា ាំ២០១៩-២០២៣ និងកែនការអិិវឌឍន៍តារវិសយ័ ែ៏ដ្ូច្បជា

កែនការអិិវឌឍន៍ពៅថានា ែ់ពម្ការជាត្ិ ។ ជារួយ ន្ា ពនប របាយការណ៍ម្ត្តួ្ពិនតិ្យថានា ែ់ជាត្ិពដ្ឋយសម ម័្រច្បតិ្តសត ី

ពីការអនុវត្តម្ែបខណឌ ព្លពៅអិិវឌឍនម៍្បែបពដ្ឋយច្បីរភាពែរពុជាឆនា ាំ២០១៩ ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ និងបាន

ដ្ឋែ់ែនាុងពវទិកាែចិ្បកម្បជ្ុាំនពយាបាយែម្រតិ្ខពស់របស់អងគការសហម្បជាជាត្ ិ ពហើយែ៏មានការម្ត្តួ្ពិនតិ្យ នងិ

តារដ្ឋនជាម្បចាាំពៅថានា ែ់ពម្ការជាត្ិ ។  

ពដ្ើរៀីសពម្រច្បហាទិភាពដនយទុធសាស្រសតសត ីពកីារអិិវឌឍសថ តិ្ិ, ច្បាប់សិថត្ិ និងអនមុ្ែតឹ្យពាែ់ពន័ធ ម្ត្ូវ

បានពធេើ វិពសាធនែរម និងអនុរត័្ ។ ទនទឹរពនប ជ្ាំពរឿនទពូៅម្បជាជ្នពៅម្ពបរាជាាច្បម្ែែរពុជា ឆនា ាំ២០១៩ 

ម្ត្ូវបានបញ្កប់ ពហើយលទធែលដនអពងកត្ថានា ែ់ជាត្ិសាំភន់ៗ ម្ត្ូវបានែសពេែាយ ពហើយការអពងកត្ឧសាហែរម 

ឆនា ាំ២០២០-២០២១ ែាំពុងដ្ាំពណើរការ ។ ម្បព័នធែរមវិធពីខរសាត ត្  ម្ត្ូវបានបពងកើត្ពទៀើង និងពធេើបច្បកុបៀននាភាព

ពទៀងទត្់ ។ ការសម្របសម្រួល និងការអិិវឌឍសរត្ថភាពពលើម្បពន័ធសថ តិ្ិជាត្ិ ែ៏ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ ។ ពលើសពី

ពនប ការអនុវត្តពពញពលញនូវកែនការយុទធសាស្រសតអិិវឌឍន៍ជាត្ិ សពម្រច្បបាន ៣/៤ ដនព្លពៅែាំណត្ ់

តាររយៈការពបាបពុរព នងិែសពេែាយរបាយការណ៍វឌឍនភាពដនកែនការយុទធសាស្រសតអិិវឌឍន៍ជាត្ិម្បចាាំឆនា ាំ

២០១៩ និងដ្ាំពណើរការដនការអនុវត្តកែនការយុទធសាស្រសតអិិវឌឍន៍ជាត្ិ និងែរមវិធីវិនិពយារសាធារណៈ ៣

ឆនា ាំរំែលិ ។ ពទបជាយា ងពនបែតី យនតការតារដ្ឋន ម្ត្តួ្ពិនិត្យ នងិវាយត្ដរា ដនកែនការយុទធសាស្រសតអិិវឌឍន៍

ជាត្ិ ពុាំទនម់ានភាពម្រប់ម្ជុ្ងពម្ជាយពៅពទៀើយ ។  

៧. ភាពជាដដ្រ ូនងិសខុដ្រុនយីែរម 

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុបសត ីពីភាពជាដដ្រូ និងសខុដ្ុរនយីែរម ម្ត្ូវបានបពងកើត្ព ើងែនាុងព្ល

បាំណងពែៀរររ និងម្របម់្រងហិរញ្ញបៀទនសហម្បត្ិបត្តកិារ ពដ្ើរៀធីានាម្បសិទធភាព និងសងគត្ភិាពជារួយ

ហាទិភាពអិិវឌឍនជ៍ាត្ិ ដ្ូច្បមានកច្បងែនាុងយុទធសាស្រសតច្បត្ុពកាណ-ដ្ាំាែ់កាលទ៤ី, កែនការយុទធសាស្រសត

អិិវឌឍន៍ជាត្,ិ និងព្លពៅអិិវឌឍនម៍្បែបពដ្ឋយច្បីរភាពែរពុជា ។ ែនាុងឆនា ាំ២០២០ ហិរញ្ញបៀទនសរុប

ច្បាំនួន ១ ៨៩០ លានដ្លុាា រ ម្បកហល ១១០% (±១០% ដនព្លពៅែាំណត្់) ម្ត្ូវបានពបើែែដល់សម្មាប ់

ា្ំម្ទកែនការយុទធសាស្រសតអិិវឌឍន៍ជាត្ិ ពលើសពតី្ម្រូវការែាំណត្ម់្ត្ឹរកត្  ១ ៦៩០ លានដ្លុាា រ កដ្ល



- 7 -  

បងាា ញពភីាពលាម្បពសើរដនការត្ម្រឹរ ។ ពទបបី ការពធេើបច្បកុបៀននាភាពទនិនានយ័រយួច្បាំនួនម្ត្ូវបានពនារពពល

ពដ្ឋយសារការ រែីរាលដ្ឋលជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ ទិននាន័យទាំងពនបនឹងម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំបនាទ ប់ពីការបញ្កប់ការពធេើ    

សុពលភាពទនិនានយ័ នាម្ត្មីាសទី១ ឆនា ាំ២០២១ ។  

ជារួយ ន្ា ពនប ការអនុវត្តយនតការពិពម្្បពយាបល់ និងឧបែរណ៍ដនយុទធសាស្រសត  , និងការអនុវត្តការ

តារដ្ឋន និងការពនិតិ្យវឌឍនភាពដនការអនុវត្តយុទធសាស្រសតសត ីពីែិច្បកសហម្បត្ិបត្តកិារអិិវឌឍន៍ និងភាពជា

ដដ្រូ ែាំពុងមានវឌឍនភាព។ ែនាុងពនាប បញ្ជ ីដនសូច្បនាែរតារដ្ឋនរួរ ន្ា ឆនា ាំ២០១៩-២០២៣ ម្ត្ូវបានអនុរត័្ 

នាម្ត្មីាសទ៣ី ឆនា ាំ២០១៩ ពហើយរបាយការណ៍វឌឍនភាពដនការអនុវត្តសូច្បនាែរតារដ្ឋនរួរ ន្ា  ឆនា ាំ២០១៩-

២០២០ ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ ។ ែិច្បកពិពម្្បពយាបល់ពទេភារីជារួយដដ្រូអិិវឌឍន៍ ម្ត្វូបានពរៀបច្បាំជាពទៀងទត្ ់

តាររយៈជ្ាំនបួផ្ទទ ល់ និងតារម្បព័នធបញ្កូនរបូភាព និងសពរាងពលើសពី ៥ ដ្ងែនាុងរួយឆនា ាំ ពធៀបនឹងច្បាំណចុ្បពៅ ។ 

ពទបជាយា ងពនបែតី ែិច្បកម្បជុ្ាំបាត ញម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្របុ ែិច្បកពិពម្្បពយាបល់ពហុភារី និងការ

តារដ្ឋនភាពជាដដ្រូសែលសដ ីពីម្បសិទធភាពែិច្បកសហម្បត្តិបត្តកិារអិិវឌឍន ៍ រិនម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ ពដ្ឋយសារ

ម្ត្ូវព្រពតារព្លការណ៍របស់រាជ្រដ្ឋឋ ិិបាលសត ីពកីារទប់សាក ត្់ការ រីែរាលដ្ឋលជ្ាំងែឺូ វីដ្-១៩ ពដ្ឋយ រតិ្

ត្ៀតិ្ការជ្ួបជ្ុាំ ។ ជារួយ ន្ា ពនប របាយការណ៍សត ីពីែិច្បកសហម្បត្បិត្តិការអិិវឌឍន៍ និងភាពជាដដ្រូ ែាំពុង

សថ ិត្ែនាុងដ្ាំពណើរការពរៀបច្បាំ ពទបបមី្ត្ូវពនារពពលពដ្ឋយសារការ រីែរាលដ្ឋលជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ ។  

ចតុរកាណរី១. ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសស 

៨.  វសិយ័អបរ់ ំ

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុប វិស័យអប់រ ំ សពម្រច្បបានវឌឍនភាពច្បម្រុប ែនាុងការអនុវត្តសចូ្បនាែរ

តារដ្ឋនរួរ ន្ា  ។ ែនាុងពនាប ការពែើនព ើងនូវលទធែលសិែារបស់សិសសពៅបឋរសិែា សពម្រច្បបានពដ្ឋយ

កែនាែ ។ ភាររយសិសសសពម្រច្បបានលទធែល “ការសែិាពម្ការែម្រតិ្រលូដ្ឋឋ ន”សម្មាបថ់ានា ែ់ទ៣ី ែនាុងឆនា ាំ

សិែា២០១៨-១៩ រួរមាន អាំាន ៥០,៥%  និងរណិត្វិទា ៤០,៩% ខពស់ជាង ២% ដនច្បាំណចុ្បពៅ 

៣៨,៩%។ ការពែើនព ើងការច្បលូពរៀនពៅរធយរសិែាបឋរិូរិ និងការងយច្បបុអម្តាពបាបបងក់ារសិែា 

ែាំពុងមានវឌឍនភាព ។ ទនទឹរពនប អម្តាដនការសិែាពៅរធយរសិែាបឋរិរូិពែើនដ្ល់ ៥៩,៩% ែនាុងឆនា ាំ

សិែា២០១៩-២០ កដ្លទបជាងបនតិច្បបនតួច្ប ច្បាំណចុ្បពៅ ៦២,២% ។ ពទបជាយា ងពនបែតី អម្តាពបាបបង់

ការសិែាពៅកត្ជាបញ្ញា ម្ប រពៅែម្រតិ្រធយរសិែា ពដ្ឋយបានពែើនបនតិច្បដ្ល ់ ១៨,៦% ែនាុងឆនា ាំសិែា 

២០១៨-១៩ ។ 

ពដ្ឋយក ែ ពុាំមានទិននាន័យសម្មាបវ់ាស់កវង ការងយច្បបុដនអម្តាម្ត្តួ្ថានា ែ់ពៅបឋរសិែា ពិពសស

ទិននានយ័ពៅថានា ែ់ដ្ាំបូង ។ រាជ្រដ្ឋឋ ិបិាលបានសពម្រច្បបទិម្រឹបសាថ នសិែាទាំងអស់ ពដ្ើរៀីទប់សាក ត្ក់ាររីែរាល

ដ្ឋលជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ ែនាុងសហររន៍ ។ ពទបជាយា ងពនបែតី ការសិែាពីច្បមាង យតាររយៈម្បព័នធឌីជី្ងល ម្ត្ូវ

បានពរៀបច្បាំ រួរមាន៖ តារពហេសប ុែ, យូធយូប, ែរមវិធីវិទយុ និងទរូទសសន៍ ។ ច្បាំពពាបសិសសកដ្លរនិមានលទធភាព 
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ត្ភាជ ប់បាត ញអុីនពធើពណត្ ម្ត្ូវបានកបងកច្បែជាម្ែរុត្ចូ្បៗពដ្ើរៀីពធេើសេយ័សិែា និងពម្បើម្បាស់ឯែសារ    

លាំរត្់ ពដ្ឋយមានការពនយល់កណនាាំពពីលាែម្រូ-អនាែម្រូកដ្លបានពម្ជ្ើសពរីស ។ 

៩.  វសិយ័អបរ់បំណតុ បបាត លបពច្បកែពទស នងិវជិាជ ជី្វៈ 

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្របុ វិស័យអប់របំណតុ បបាត លបពច្បកែពទស និងវិជាជ ជី្វៈ សពម្រច្បបានលទធែល 

ទាំងម្សុងរួរមាន ការពម្ងងឹរុណភាពការអប់របំណតុ បបាត លបពច្បកែពទស និងវិជាជ ជី្វៈ ពដ្ើរៀីពឆ្ាើយត្បនឹង

ត្ម្រូវការទែីារការងារ និងការពម្ងឹងភាពជាដដ្រូរវាងរដ្ឋនិងឯែជ្ន និងដដ្រូនានាពដ្ើរៀីធានានិរនតរភាពដន

ការអប់របំណតុ បបាត លបពច្បកែពទស និងវិជាជ ជី្វៈ ។ សិកាា ការកដ្លបានបញ្កបក់ារបណតុ បបាត លមានវឌឍន

ភាពលាពដ្ឋយសារពួែពរទទួលបានការងារពធេើច្បាំនួន ៧៣% ពលើសច្បាំណចុ្បពៅ (៧០%)។ តាររយៈការអពងកត្, 

ែម្រតិ្ដនការពពញច្បតិ្តរបសន់ិពយាជ្ែ និងសកិាា ការពលើ វិស័យអប់របំណតុ បបាត ល បពច្បកែពទស និងវិជាជ ជី្វៈ 

មានច្បាំនួន ៨២% ពលើសច្បាំណចុ្បពៅ (៧០%) ។ ម្រូបពច្បកែពទសដនម្រឹបសាថ នសាធារណៈ និងម្រឹបសាថ ន   

ឯែជ្នកដ្លបានច្បុបបញ្ជ ី ទទលួបានការបណតុ បបាត ល   និងពម្ងឹងសរត្ថភាពច្បាំននួ ១ ១២៩នាែ់ ពលើស

ច្បាំណចុ្បពៅ (៣២២)។ 

បកនថរពីពនប ម្រឹបសាថ នអបរ់ំបណតុ បបាត លបពច្បកែពទស និងវិជាជ ជី្វៈ បានច្បុបអនុសសរណៈពយារ

យល់ ន្ា ច្បាំនួន ៩៩ ជារួយសហម្្ស និងសាថ បន័ឯែជ្ន ពសម ើនឹង ៣៣០% ពធៀបនឹងច្បាំណចុ្បពៅ ។ សិសស

និសសិត្កដ្លបានច្បបុែរមសែិាមានច្បាំនួន ៩ ០៧២ នាែ់ ពសម ើនឹង ១៨១% ពធៀបនងឹច្បាំណចុ្បពៅ  និងទទលួ

បានការបណតុ បបាត លែនាុងែរមវិធីភាពជាដដ្រូរវាងរដ្ឋនងិឯែជ្នច្បាំននួ ៩៤៦នាែ ់ ។ ជារួយ ន្ា ពនប ការ

ពម្ងីែការអប់របំណតុ បបាត លបពច្បកែពទស និងវិជាជ ជី្វៈពដ្ើរៀី ា្ំម្ទការអិិវឌឍសងគរ-ពសដ្ធែិច្បក សពម្រច្បបាន 

៣/៤ ដនព្លពៅែាំណត្ ់ ។ សិកាា ការ កដ្លបានទទលួការបណតុ បបាត លវរគខាី និងការបណតុ បបាត ល

ជ្ាំនាញមានច្បាំនួន ៨៣ ៤៧០ នាែ់ និងអម្តាការច្បុបព ម្ បដនការពធេើពត្សតវាយត្ដរាទទួលសាគ ល់ការសិែាពី

រុន និងសរត្ថភាពបច្បកុបៀននា ពលើជ្ាំនាញហាទភិាព បានពែើនព ើងរហតូ្ដ្ល់ ២ ៦៧៦ នាែ ់ ពលើសពីច្បាំណចុ្ប

ពៅ។ ពទបជាយា ងពនបែតី ការច្បុបព ម្ បច្បលូពរៀនវរគបណតុ បបាត លែម្រតិ្វិញ្ញញ បនបម្ត្វិជាជ ជី្វៈ, សញ្ញញ បម្ត្

បពច្បកែពទស និងវិជាជ ជី្វៈ ១, ២, ៣, ៤ និងសញ្ញញ បម្ត្ជាន់ខពស់បពច្បកែពទស ពសម ើ ៦០% ដនច្បាំណចុ្បពៅ ។   

១០.  វសិយ័សភុិបិាល 

ច្បាំពពាបម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុប វិសយ័សុភិបិាល សពម្រច្បបានលទធែលទាំងម្សុងពលើការពធេើ

ឱ្យម្បពសើរព ើងនូវសខុភាពបនដពូជ្, សុខភាពមាតា, ែុមារ នងិទរែ តាររយៈការពម្ងឹងរុណភាព និង 

ស័ែដិសិទធិភាពដនពសវាកងទាំសុខភាព ពដ្ឋយបានអនវុត្តកែនទីច្បងាលុែាូវសដ ីពីរាំនិត្ែដួច្បពែដើរកាត្់បនថយអម្តា  

ររណៈភាពមាតា និងទរែឆនា ាំ២០១៦-២០២០ ។ សមាមាម្ត្ដនការសម្មាលពៅរូលដ្ឋឋ នសភុិិបាលមាន

ច្បាំនួន ៨៩% ែនាុងឆនា ាំ២០១៩ និង ៩០% ែនាុងឆនា ាំ២០២០ ពសម ើនឹងច្បាំណចុ្បពៅ ។ សរទិធែលទាំងពនប សពម្រច្ប

បានតាររយៈការពម្ងាយឆ្មបជ្ាំនាញពៅតាររលូដ្ឋឋ នសុភិិបាល, ការបណតុ បបាត លជ្ាំនាញសម្មាល 

និងសពស្រងាគ បទរែ និងការអនុវត្តយុទធសាស្រសតសខុភាពបនតពូជ្ ឆនា ាំ២០១៧-២០២០ ។ 
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១១. ជ្រងពឺអដ្ស ៍

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុបសម្មាប់ វិសយ័ហុីវ/ពអដ្ស៍ សពម្រច្បបាន ៦៧% ដនច្បាំណចុ្បពៅ 

ពដ្ឋយលទធែលែនាុងឆនា ាំច្បាំននួ ២ សពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែ ពហើយលទធែលែនាុងឆនា ាំច្បាំនួន ១ ពទៀត្ ែាំពុងមាន

វឌឍនភាព ។ ការសពម្រច្បព្លពៅ ៩២-៩២-៩២ សពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែ ពពាលរឺ ៨៤-១០០-៩៦។  ពៅ

ឆនា ាំ ២០១៩, ៨៤% ដនអនាែែទុែពរពរារពអដ្សទ៍ាំងអស់ បានដ្ឹងពីសាថ នភាពខាួន ពហើយ ១០០% ទទួលបាន

ការពាបាល ។ ជារួយ ន្ា ពនប  ៩៦% ដនអនាែកដ្លទទលួបានការពាបាល មានបរិមាណពរពរារែនាុង្រ

ទប រិនហាច្បបងកពម្្បថានា ែដ់្ល់អនាែជ្ាំងឺ ។ ពទបជាព្លពៅទី១ (៩២%) ពុាំទនស់ពម្រច្បបាន, ព្លពៅ

ទី២ និង ទី៣ (៩២%) សពម្រច្បបានពលើសការរំពឹងទែុ ។ ច្បាំននួអនាែែទុែពរពរារពអដ្ស៍កដ្លទទលួបានការ

ពាបាលពម្ការែរមវិធី្ ាំពារសងគរ ែ៏មានវឌឍនភាព ។ ពៅឆនា ាំ២០២០, ជាងពាែ់ែាដ លដនច្បាំននួអនាែែទុែ

ពរពរារពអដ្សក៍ដ្លទទលួបានការពាបាលពធៀបនឹងច្បាំណចុ្បពៅ បានច្បុបព ម្ បែនាុងែរមវិធី ា្ំពារសងគរ ។ 

ពនបជាសែាីែរមបងាា ញពីែិច្បកម្បឹងកម្បងរបសរ់ាជ្រដ្ឋឋ ិបិាលែនាងុការែតល់ប័ណណសរធរដ៌្ល់អនាែែទុែពរពរារពអដ្ស៍ 

និងការែតល់ជ្ាំនយួតារែរមវិធីឧបត្ថរភសាច្ប់ម្បាែ់សម្មាបម់្រួសារម្ែមី្ែ ពម្ការែរមវិធអីត្តសញ្ញញ ណែរមម្រួសារ

ម្ែីម្ែ ែនាុងអាំទៀុងពពលម្បយទុធម្បឆាំងនឹងជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ ។  

រិត្ម្ត្រឹឆនា ាំ២០២០ ការច្បាំាយពលើការងារម្បយុទធម្បឆាំងជ្ាំងឺពអដ្ស៍ ែាំពុងមានវឌឍនភាព ពដ្ឋយ

ទទួលបានម្បិពងវិកាែនាុងម្សុែ ។ ពទបបីពុាំទនម់ានទិននាន័យម្រប់ម្្ន់ សម្មាប់បងាា ញពីការសពម្រច្ប

ច្បាំណចុ្បពៅ ៣៥% ឆនា ាំ២០២០, ពៅឆនា ាំ២០១៧ ការច្បាំាយពលើការងារម្បយុទធម្បឆាំងជ្ាំងឺពអដ្ស ៍ ទាំហាំ 

២៤% ទទួលបានងវិកាពរីាជ្រដ្ឋឋ ិបិាល ។ ពលើសពីពនប ការែដល់ងវិកាពីរាជ្រដ្ឋឋ ិបិាលពលើ ARVs, 

បុរគលិែ, សមាភ រៈ, និងពសវាែរម បានពែើនព ើងររួែត្ស់មាគ ល់ពៅច្បពនាា បឆនា ាំ ២០១៨-២០២០ ។ ពទបជា

យា ងពនបែដ ី ែ៏មានបញ្ញា ម្ប ររយួច្បាំននួ ពែើត្ពច្បញពីការបតូរការយែច្បតិ្តទុែដ្ឋែព់លើការពឆ្ាើយត្បនឹងជ្ាំងឺ

ពអដ្ស៍ ពៅពផ្ទដ ត្ពលើជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ កដ្លជាបញ្ញា សខុភាពចាាំបាច្ប់ម្ត្ូវយែច្បតិ្តទុែដ្ឋែន់ាពពលបច្បកុបៀននា ។ 

ហាទិភាពបនាទ ប់ រកឺារពផ្ទដ ត្ព្លពៅពលើបុរសវយ័ពែមង ពដ្ឋយសារទិននាន័យបងាា ញថា មានការពែើនពទៀើង

ច្បាំននួបរុសវយ័ពែមងែទុែពរពរារពអដ្ស៍ែនាុងឆនា ាំ២០២០ ។  

១២.  វសិយ័សនតសិខុពសៀងង នងិហាររបូត្ថរភ 

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុប វិស័យសនតិសុខពសៀងង និងហាររបូត្ថរភ សពម្រច្បបានលទធែល 

៩០% ដនសចូ្បនាែរតារដ្ឋនរួរ ន្ា  ពដ្ឋយលទធែលែនាុងឆនា ាំច្បាំននួ ២ សពម្រច្បបានទាំងម្សុង ពហើយលទធែល

ែនាុងឆនា ាំច្បាំននួ ១ ពទៀត្ សពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែ ។ ការអនុវត្តសែរមភាពពម្ការយទុធសាស្រសត  និងម្ែបខណឌ

សម្មាបប់ពងកើនម្បសិទធភាព សែរមភាពពហុវិសយ័ពដ្ើរៀបីញ្កបភ់ាពពម្សែឃ្លា ន និងលុបបាំបាត្់បញ្ញា ហាររូប

ត្ថរភម្រប់ទម្រង ់ ម្ត្ឹរឆនា ាំ២០៣០ សពម្រច្បបានទាំងម្សុង ។ យុទធសាស្រសតជាត្ិសត ីពីសនតិសុខពសៀងង និងហារ

រូបត្ថរភឆនា ាំ២០១៩-២០២៣ ម្ត្ូវបានែសពេែាយពៅថានា ែ់ជាត្ិ ប ុកនតមានភាពយតឺ្យា វពៅថានា ែ់ពម្ការជាត្ ិ
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ពដ្ឋយសារការ រីែរាលដ្ឋលជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ ។ របាយការណ៍វាយត្ដរាររួម្បចាាំឆនា ាំ ម្ត្វូបានពរៀបច្បាំ និងដ្ឋែ់ជ្នូ

ពលភធកិារដ្ឋឋ នច្បលនាបពងកើនហាររូបត្ថរភពិិពពលាែ ។  

ការពម្ងឹងយនតការសម្របសម្រលួថានា ែ់ជាត្ិ និងថានា ែ់ពម្ការជាត្ិ សម្មាប់សងគត្ិភាពរវាងការែគត្ែ់គង់

ទឹែសាា ត្ អនារយ័ និងហាររូបត្ថរភ ែ៏សពម្រច្បបានទាំងម្សុង ។ ែនាុងពនាប កែនការសែរមភាពជាត្ិរួរ ន្ា សត ី

ពីហាទិភាពរវាងការែគត្ែ់គង់ទែឹសាា ត្ អនារយ័ និងហាររូបត្ថរភ ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំព ើង សម្មាបឆ់នា ាំ២០១៩ 

និង២០២០ ម្ពរជារួយព្លការណ៍កណនាាំ និងសមាភ រៈសម្មាប់យុទធនាការផ្ទា ស់បតូរឥរិយាបង ពហើយបាន

អនុវត្តសាែលៀងែនាុងពខត្តច្បាំនួន ៤ ។ ពលើសពីពនប យនតការកដ្លមានម្សាប់ទាំងពៅថានា ែ់ជាត្ិ និងថានា ែ់

ពម្ការជាត្ិ ពដ្ើរៀីបពងកើនភាពមានពសៀងង ការពលើែែរពស់ការពម្បើម្បាស់ និងការកាត្់បនថយវិសរភាពែនាុងការ

ទទួលបានពសៀងងម្រប់ម្្នម់្បែបពដ្ឋយហាររូបត្ថរភ និងច្បម្របុ និងការ ា្ំពារសនតិសុខពសៀងងនិងហារ

របូត្ថរភពីវិបត្តនិានា ម្ត្ូវបានពម្ងឹង ។ សែរមភាពហាររូបត្ថរភដ្ឹែនាាំពដ្ឋយសហររន៍ និងអិបិាលែិច្បកពៅ

ថានា ែ់ពម្ការជាត្ិ ម្ត្ូវបានពលើែែរពស់ ពទបបីសែរមភាពរយួច្បាំននួែនាុងកែនការសែរមភាពឆនា ាំ២០១៩-

២០២០ ម្ត្ូវបានពនាពពលអនុវត្ត ពដ្ឋយសារការ រីែរាលដ្ឋលដនជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩។  

១៣. សរភាពពយនឌរ័ 

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុប វិស័យពយនឌ័រ សពម្រច្បបានវឌឍនភាពលាែនាុងការពម្ងឹងយនតការសាថ បន័ 

និងការសម្របសម្រួលពហុភារីពលើការងារសរភាពពយនឌ័រ និងការបពងកើនភាពអង់ហាច្បដ្ល់ស្រសត ីតារវិស័យ ។ 

សរិទធែរមពនបឆ្ាុបបញ្ញក ាំងតាររយៈការអនុរត័្ និងអនុវត្តព្លនពយាបាយជាត្ិសត ពីីសរភាពពយនឌ័រ កដ្ល

មានសងគត្ភិាពជារួយការពបតជាា ជាត្ិ និងសែលសម្មាប់ការពម្ងឹងសរភាពពយនឌរ័ និងបពងកើនភាពអង់ហាច្ប

ដ្លស់្រសត ី ។ កែនការយុទធសាស្រសតនាររីត្នៈ -ដ្ាំាែ់កាលទី៥ ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំសម្មាប់ពម្ងឹងម្បសិទធភាព និង

សរិទធែរមរបស់ម្ែសួងែិច្បកការនារី ពទបជាម្បព័នធតារដ្ឋន និងវាយត្ដរាសត ីពីសរភាពពយនឌ័រពៅតារវិស័យ 

ពុាំទនម់្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ ។ ពម្ៅពីពនប ការដ្ឋែ់ឱ្យដ្ាំពណើរការកែនការសែរមភាពជាត្ិសត ីពីការទបស់ាក ត្់អាំពពើ

ហិងាពលើស្រសត ី ពលើែទ៣ី ឆនា ាំ២០១៩-២០២៣ និងការវាយត្ដរាពលើការអនុវត្តច្បាប់សត ីពីការទបស់ាក ត្់អាំពពើ

ហិងាែនាុងម្រួសារ និងការការពារជ្នរងពម្្ប សម្មាប់ែតល់ធាត្ុច្បលូដ្ល់ែរមវិធីកែទម្រង់ច្បាប់ពដ្ើរៀីពលើែ

ែរពស់ការពឆ្ាើយត្បនឹងអាំពពើហិងាពលើស្រសត ី សពម្រច្បបានទាំងម្សុង ។ ម្បព័នធតារដ្ឋនការអនុវត្តកែនការ

សែរមភាពជាត្ិសត ីពីការទបស់ាក ត្់អាំពពើហិងាពលើស្រសត ី នងិកែនការងវិកាតារម្ែសងួ-សាថ ប័ន ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ 

និងពិភាែាែនាុងែិច្បកម្បជុ្ាំរបស់អនុម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុបសរភាពពយនឌ័រ សត ីពីការទប់សាក ត្់អាំពពើ

ហិងាពាែ់ព័នធនឹងពយនឌ័រែនាងុឆនា ាំ២០២០ ។  

ការអនុវត្តពពញពលញនវូែរមវិធីជាត្ិងមីសត ីពីការអិិវឌឍសហម្រនិភាពស្រសត ី ពដ្ើរៀពីម្ងឹងសរភាពពយនឌរ័ 

តាររយៈភាពជាអនាែដ្ឹែនាាំ និងអិិបាលែចិ្បក សពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែ ។ បាត ញសហម្រិនស្រសត ីពៅែរពុជា 

ម្ត្ូវបានបពងកើត្ និងដ្ឋែ់ឱ្យដ្ាំពណើរការ ែនាុងព្លបាំណងពលើែែរពស់បាត ញទាំនាែ់ទាំនង ការកច្បែរកំលែ

ច្បាំពណបដ្ឹង ពាែ់ព័នធនឹងការអិិវឌឍសហម្រិនភាពស្រសត ី ពយនឌ័រ និងធរុែិច្បកពៅែរពុជា, ត្ាំបន់ហាសា ន និងពលើ
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ឆែអនតរជាត្ិ ។ ែនាុងឆនា ាំ២០១៩ ែរមវិធីអិិវឌឍភាពជាអនាែដ្ឹែនាាំរបស់ស្រសត មី្ត្ូវបានអនុវត្ត ពម្ការម្ែបខណឌ

ដនអិមិ្ែរម្របម់្រងទទូាំងែរមវិធីរបស់អនមុ្ែុរការងារសត ីពីស្រសត ីែនាុងភាពជាអនាែដ្ឹែនាាំនិងអិបិាលែិច្បក ពដ្ឋយ

មានការសហការរវាងម្ែសួងែិច្បកការនារី ម្ែសួង-សាថ ប័ន សាលាិរូិនទរដ្ឋបាល និងសាលាជាត្ិរដ្ឋបាលរលូដ្ឋឋ ន ។ 

១៤. ការែគត្ែ់គងទ់ែឹសាា ត្ នងិការពលើែែរពសអ់នារយ័ពៅជ្នបទ 

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុបសត ីពីការែគត្់ែគង់ទឹែសាា ត្ និងការពលើែែរពស់អនារយ័ពៅជ្នបទ  

សពម្រច្បបានលទធែលទាំងម្សុង នវូការផ្ទា ស់បតូរឥរយិាបទ និងម្បត្ិបត្តិអនារ័យលាទែ់ទងពៅនឹងការ

ទទួលទនទឹែសាា ត្ ការពម្បើម្បាស់បងគន់អនារ័យ និងការលាងដដ្ជារួយសាប ូរបស់ម្បជាជ្នពៅជ្នបទ ។ 

ឃុាំច្បាំននួ ៣១៣ ម្ត្ូវបានអប់រំពលើការម្រប់ម្រងអនារ័យពពលរែរដ្ូវ ពធៀបនឹងច្បាំណចុ្បពៅច្បាំនួន ៣០០ ។ 

សរត្ថភាពរបស់ម្ែសួងអិិវឌឍន៍ជ្នបទ, រនទីរអិិវឌឍន៍ជ្នបទពខត្ត, ម្ែុរការងារទឹែសាា ត្ និងអនារយ័ពខត្ត 

និងហាជាា ធររូលដ្ឋឋ នែនាុងការពរៀបច្បាំកែនការ សម្របសម្រួល ម្ពរទាំងការពែៀរររងវិកាបកនថរ និងការពិនតិ្យ

តារដ្ឋនែរមវិធទីឹែសាា ត្ នងិអនារយ័ ម្ត្ូវបានពម្ងឹងតាររយៈែិច្បកម្បជុ្ាំពម្ច្បើនពលើែ ពលើវឌឍនភាពដន PAP 

II ។ ពដ្ើរៀីពម្ងីែការអនុវត្តម្បព័នធទនិនានយ័សដ ីពីទឹែសាា ត្ និងអនារយ័ពៅែម្រតិ្ថានា ែ់ជាត្ិ, រាជ្ធានី-ពខត្ត

ច្បាំនួន ២៥ បានម្បរូល និងែត្់ម្តាសូច្បនាែរសរិទធែរមទឹែសាា ត្ និងអនារ័យ ម្ពរទាំងអនុរ័ត្ពលើព្ល

ការណ៍កណនាាំច្បាំននួ ៣ បកនថរ ពទៀត្។ ម្សុែច្បាំននួ ១០៤ បានវិភាជ្ងវិកាសម្មាបក់ារែគត្ែ់គង់ទឹែសាា ត្ពៅ

ជ្នបទ ពហើយម្សុែច្បាំននួ ១២៧ បានវិភាជ្ងវិកាសម្មាប់ការងារអនារ័យជ្នបទ ។  

បកនថរពីពនប សែរមភាពពាែ់ព័នធនឹងការពែើនព ើងការទទលួពសវាែគត្ែ់គង់ទឹែសាា ត្ម្បែបពដ្ឋយ 

សរធរ៌ និងនិរនតរភាពពៅជ្នបទ សពម្រច្បបានពលើស៨០%ដនព្លពៅែាំណត្់ ។ ែនាុងពនាប ម្បព័នធែគត្ែ់គង់

ទឹែសាា ត្តារទុពយាកដ្លធន់នឹងហាកាសធាត្ុច្បាំននួ ៣២២ ម្ត្ូវបានម្រប់ម្រងពដ្ឋយសហររន៍ ។ ឃុាំច្បាំននួ 

១១១ បានអនុវត្តកែនការសុវត្ថិភាពទឹែសាា ត្ កដ្លធន់នឹងហាកាសធាត្ុ ពហើយពខត្តច្បាំននួ ៦ បានែតល ់

របាយការណ៍ម្បចាាំឆនា ាំអាំពីការម្ត្តួ្ពិនតិ្យតារដ្ឋនរុណភាពទឹែ ។ ការទទួលពសវាអនារយ័កដ្លម្រប់ម្រង

ពដ្ឋយសុវត្ថិភាពម្បែបពដ្ឋយសរធរ៌ និងនិរនតរភាពពៅជ្នបទ ែ៏សពម្រច្បបានពលើស ៩០% ដនព្លពៅ

ែាំណត្់ ។ ម្សុែច្បាំននួ ១៣ និងឃុាំច្បាំនួន ២១១ បានបញ្ឈប់ការបពនាទ បង់ពាសវាលពាសកាល ពហើយ   

សហម្រិនដនម្សុែច្បាំនួន ១៨៣ បានែដលឧ់បែរណ៍ នងិពសវាអនារ័យរលូដ្ឋឋ ន ។ 

ចតុរកាណរី២. ការរធវ ើររិិធរម្ារសដារិចច 

១៥. ពហដ្ឋឋ រច្បនាសរពន័ធ នងិសមាហរណែរមត្ាំបន ់

សូច្បនាែរតារដ្ឋនរួរ ន្ា ដន វិស័យពហដ្ឋឋ រច្បនាសរពន័ធ និងសមាហរែរមត្ាំបន់ មានព្លបាំណង

ពលើែែរពសម់្បព័នធ ូជី្សទ ីែ និងការត្ភាជ ប់កែនាែដ្ឹែជ្ញ្ជូន ថារពល និងឌីជី្ងល ។ ម្ែុរការងារបពច្បកែពទស

ច្បម្រុប  វិស័យពហដ្ឋឋ រច្បនាសរព័នធ និងសមាហរណែរមត្ាំបន់ សពម្រច្បបានលទធែលពពញពលញែនាុងការអិិវឌឍ

ពហដ្ឋឋ រច្បនាសរព័នធត្ភាជ ប់ម្បព័នធទរូររនាររន៍ និងបពច្បកែវិទាររនាររនព៍ៅត្ាំបនជ់្នបទ, ត្ាំបន់កដ្លមាន
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សកាត នុពលពសដ្ឋែចិ្បក និងព្លពៅពទសច្បរណ៍ ។ ការពម្ងីែពសវាអុីនពធើពណត្ពលៀឿនពលឿនមានវិសាល

ភាពម្របដ្ណត ប ់១០០% ពៅទីម្ែុង និង ៨២% ពៅជ្នបទ ។ ពលើសពីពនប ការអិិវឌឍពហដ្ឋឋ រច្បនាសរព័នធ

របូវន័តជ្នបទសពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែ ។  ែនាុងពនាប ៤២% ដនែាូវជ្នបទម្បកវង ៥ ២៦៨ ររ ម្ត្ូវបានសាង

សង់ និងត្ភាជ ប់ពដ្ើរៀីសម្រលួការពធេើដ្ាំពណើរ  រីឯ ១០០% ដនការកែលរាែាូវជ្នបទម្បកវង ៧៣៣ រ.រ ពៅ

ជាែាូវពៅស ពីូរជាន់ និងពបត្ុង ពដ្ើរៀីឱ្យធនន់ឹងការកម្បម្បលួហាកាសធាត្ុ ម្ត្ូវបានសពម្រច្បជាសាថ ពរ ។ 

ការពធេើឱ្យម្បពសើរព ើងនវូម្បព័នធ ូជី្សទ ីែ និងពហដ្ឋឋ រច្បនាសរព័នធដ្ឹែជ្ញ្ជូនតាររយៈការពលើែែរពស់

រុណភាពែាូវ និងពម្ងីែម្ទងូែាូវ និងការកែលរាម្បព័នធដ្ឹែជ្ញ្ជូនតារែាូវកដ្ែ និងែាំពង់កែ សពម្រច្បបាន

ពលើសពី ៨៥% ។ ែនាុងពនាប កែនការពរថានា ែ់ជាត្ិសត ីពីការដ្ឹែជ្ញ្ជូន និងិសតុភារែរមម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ ពហើយ

រពម្មាងពធេើឱ្យម្បពសើរព ើងនវូរជ្ឈរណឌ លិសតុភារែរមម្ែុង និាាំពពញ និងរជ្ឈរណឌ លិសតុភារែរមម្ែុងម្ពប

សីហនុ ម្ត្ូវបានែតួច្បពែតើរែនាងុឆនា ាំ២០២០ ។ ការសាត រ នងិសាងសង់ែាូវជាត្ិ រួរមាន ៖ ែាូវជាត្ិពលខ ៥ ែាូវ

ជាត្ិពលខ ៧១C ែាូវជាត្ិពលខ ១០ ែាូវជាត្ិពលខ ៤៨ និងែាូវជាត្ិពលខ ៤ បាននឹងែាំពុងដ្ាំពណើរការតារ

កែនការ ។ រពម្មាងសាងសង់ច្បាំណត្ែាំពង់កែែុងត្នឺ័រងមីម្ែុងម្ពបសីហនបុានចាបដ់្ាំពណើរការ ែនាុងឆនា ាំ២០២០ 

ម្ពរជារួយការពធេើទាំពនើបែរម និងពម្ងឹងឋបនយីិ័ណឌ កែ និងពសវាែរមម្បព័នធផ្ទា ស់បដូរទិននានយ័ែាំពងក់ែ ។ 

ទនទឹរពនប ការសិែាម្បព័នធរងព ាិើងដ្ឹែជ្ញ្ជូនពដ្ឋយសេយ័ម្បវត្ត ិនិងរងព ាិើងពលើហាកាស ម្ត្ូវបានបញ្កប់ែនាុងឆនា ាំ

២០១៩ ពហើយការសិែាសរិទធិលទធភាពរពម្មាងរងព ាិើងពម្ការដ្ីែាំពុងដ្ាំពណើរការ ។ 

ចតុរកាណរី៣. ការអភិវឌ្ឍ វិស័យឯរជន និងការងារ 

១៦.ការអិវិឌឍវសិយ័ឯែជ្ន 

ការអិិវឌឍ វិស័យឯែជ្នសពម្រច្បបានវឌឍនភាពត្ិច្បត្ួច្ប។ លទធែលែនាុងឆនា ាំច្បាំននួ ២ ែាំពុងមានវឌឍន

ភាព ពហើយលទធែលែនាុងឆនា ាំច្បាំនួន ៣ ពទៀត្ ពុាំសពម្រច្បបាន ។ ការអនុវត្តសូច្បនាែរតារដ្ឋនរួរ ន្ា សពម្រច្ប

បានវឌឍនភាពលាែនាុងឆនា ាំ២០១៩ ប ុកនតម្ត្ូវបានរាាំងសទបពដ្ឋយសារការរែីរាលដ្ឋលជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ នាពដ្ើរឆនា ាំ 

២០២០ ។ ែនាុងឆនា ាំ២០២០ ច្បាំននួអនាែវិនិពយារងយច្បុប ១០%។ ទុនវិនិពយារកដ្លច្បុបបញ្ជ ីងយច្បុប 

១២,២%, រពម្មាងវិនិពយារកដ្លច្បុបបញ្ជ ីងយច្បុប ២៤,៤% ពហើយការបពងកើត្ការងារែម៏ានការងយច្បបុ 

៥៣,៥% ។    វិស័យពាណិជ្ជែរម,     វិស័យពទសច្បរណ៍, ការវិនិពយារ ពិពសសការវិនិពយារផ្ទទ ល់ពីបរពទស 

បានទទលួរងែលប បពាលធ់ងន់ធងរពីការរែីរាលដ្ឋលជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ ។ ែលប បពាលក់ែនាែត្ម្រូវការនាាំពច្បញ

ទាំនញិ បានបងកែលរំភនដ្លម់្ច្បវាែែ់គត្ែ់គង ់ និងការងរងយកែនាែឧសាហែរមែរមនតសាល ។ វិធានការ

 រតត្ត្ៀតិ្ការពធេើដ្ាំពណើរ បានបងកការធាា ែច់្បុបយា ងរាំហុែនូវត្ម្រូវការែនាុងវិសយ័ពទសច្បរណ៍ និងបដ្ិសាឋ រែិច្បក 

ខណៈសែរមភាពវិសយ័សាំណង់ និងលាំហរូវិនិពយារផ្ទទ ល់ពីបរពទសកដ្លបានអនរុ័ត្ ែប៏ានធាា ែច់្បុប ។  

ដ្ាំាល ន្ា ពនប ពសច្បែតីម្ពាងច្បាប់ងមីសត ីពីការវិនិពយារដនម្ពបរាជាាច្បម្ែែរពុជា, ច្បាប់សត ីពីត្ាំបន់

ពសដ្ឋែិច្បកពិពសស និងអនុម្ែតឹ្យសត ីពីការអនុវត្តច្បាប ់វិនិពយារ ម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំពដ្ើរៀីបពងកើត្បរិយាកាស
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អាំពាយែល និងពលើែែរពស់ការវិនិពយារពៅែរពុជា ។ សេ ័យម្បវត្តិែរមដនកបបបទនតី្ិវិធីរបស់ទភីានា ែ់ងារ

តារម្ពាំកដ្នសាំភន់ៗ ម្ត្ូវបានពម្ងឹងពដ្ើរៀីពធេើឱ្យម្បពសើរព ើងនវូត្មាា ភាព និងពពលពវលា/ការច្បាំាយ នងិ

ជាម្បព័នធបញ្ជរជាត្ិកត្រយួែនាុងការសម្របសម្រលួពាណិជ្ជែរម តាររយៈការែតលព់សវាសាធារណៈតារថានា ល

បពច្បកែវិទាព័ត្ម៌ាន ពិពសសពសវាពសនា ើសុាំច្បបុបញ្ជ ីរពម្មាងវិនិពយារមានលែាណៈសរៀត្តមិ្រប់ម្្នត់ារម្បពន័ធ

អនឡាញ និងពសវាពសនា ើសុាំនាាំច្បលូពដ្ឋយពនធហាែរជាបនទុែរបស់រដ្ឋតារម្បព័នធអនឡាញ ។ 

ចតុរកាណរី៤. ការអភវិឌ្ឍព្បរបរដ្ឋយចីរភារ និងបរិយាប័នា 

១៧.  វសិយ័ែសែិរម នងិទែឹ 

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុប វិស័យែសិែរម និងទឹែ សពម្រច្បបានលទធែលទាំងម្សុងែនាុងការជ្ាំរញុ

ែលតិ្ែរម និងសុខភាពសត្េ ។ ែនាុងពនាប ែលតិ្ែរមសាច្ប់ម្បចាាំឆនា ាំពៅែរពុជាបានពែើន ជាបនដបនាទ ប់ ។ ជាែ់

កសដង ែលតិ្ែរមសាច្ប់សរុបសពម្រច្បបានពលើស ២៥៦ ៤៥៧ ពតាន ែនាុងឆនា ាំ២០២០ រឺពែើន ៧,១៩% ពធៀប 

ឆនា ាំ២០១៩ ។ ទនទឹរពនប ការម្រប់ម្រងធនធានទឹែ និងការអិិវឌឍសហររន៍ម្ពរទាំងអិិវឌឍ និងពធេើអនតុ្តរ

ភាពម្បពន័ធធារាសាស្រសតែ៏សពម្រច្បបានទាំងម្សុង ។ ការអិិវឌឍសរត្ថភាពពម្សាច្បម្សពដ្ាំាាំម្សូវ និងដ្ាំាាំ

រួរែស ាំ សពម្រច្បបាន ១០០% តារព្លពៅ ឆនា ាំ២០២០ ។ ពលើសពីពនប ការបពងកើនការម្បត្ិបត្ដិ និងកងទាំ

ម្បព័នធធារាសាស្រសដ  និងការបពងកើនសរត្ថភាពសហររនែ៍សិែរអនាែពម្បើម្បាស់ទឹែ សពម្រច្បបានពពញពលញ

តារព្លពៅែាំណត្់ ។ ពដ្ឋយក ែ ការបពងកើត្សហររន៍ែសិែរអនាែពម្បើម្បាស់ទឹែច្បាំនួន ៧ ម្បចាាំឆនា ាំ 

សពម្រច្បបាន ៨០%។  

ការសិែាវាយត្ដរាបនាទ ន់សដ ពីីែលប បពាលដ់នវិបត្ដិជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ ពលើ វិសយ័ែសិែរម និងសនដិសខុ

ពសៀងងពៅែរពុជា និងព្លនពយាបាយពឆ្ាើយត្ប ម្ត្វូបានពរៀបច្បាំពដ្ើរៀីែាំណត្់បញ្ញា  និងត្ម្រូវការបឋរពលើ 

 វិស័យែសិែរម និងសនដិសខុពសៀងង ម្ពរទាំងែដល់អនុសាសន៍ព្លនពយាបាយរយៈពពលខាី, រយៈពពល

រធយរ និងរយៈពពលកវង ែនាុងអាំ ុងពពល និងពម្កាយវិបត្ដិជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ ។ ការបពងកើនែលតិ្ភាពនិងពិពិធែរម 

ែសិែរម និងការជ្ាំរញុបរមិាណការនាាំពច្បញម្ត្ូវបានរាាំងសទប ពដ្ឋយសារការរែីរាលដ្ឋលជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩ ។ 

ពដ្ឋយក ែ ពុាំមានទនិនានយ័ែាូវការ ឬរបាយការណ៍សដ ីពីែលតិ្ភាពដ្ីែសិែរម និងែលតិ្ភាពែមាា ាំងពលែរម

ែនាុងវិស័យែសិែរម ។ អនបុាត្ដនការពធេើពិពិធែរមដ្ាំាាំ សពម្រច្បបានទបជាងដនច្បាំណចុ្បពៅ ខណៈកដ្ល

បរិមាណការនាាំពច្បញដ្ាំាាំែសិែរមបានធាា ែ់ច្បុបបនតិច្ប ែនាុងឆនា ាំ២០២០ ពធៀបនឹងបនាទ ត្់រលូដ្ឋឋ នឆនា ាំ២០១៩ ។ 

១៨. ការកែទម្រងដ់ម្ពព ើ 

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុបសត ីពីែាំកណទម្រងដ់ម្ពព ើ សពម្រច្បបានទាំងម្សងុនូវលទធែលែនាុងឆនា ាំ

ច្បាំនួន ២ ែនាុងច្បាំពារលទធែលែនាុងឆនា ាំទាំង ៤ ខណៈកដ្លលទធែលែនាុងឆនា ាំច្បាំនួន ១ សពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែ 

និងលទធែលែនាុងឆនា ាំច្បាំននួ ១ ពទៀត្ រិនសពម្រច្បបាន ។ លទធែលកដ្លសពម្រច្បបានរឺ ការបពងកើនរុណភាព 

និងការកាពារធនធានជី្វៈច្បម្រុប ែ៏ដ្ចូ្បជាការបពងកើនម្បសិទធភាពការអនុវត្តច្បាប់ដម្ពព ើ និងអិបិាលែិច្បក ។ 
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ច្បាំនួនសត្េដម្ពកដ្លម្ត្ូវបានជ្ួយសពស្រងាគ ប និងពដ្ឋបកលងសពម្រច្បបានពលើសពចី្បាំណចុ្បពៅ ពហើយ តូ្ិ៍

ពិពសាធនម៍្បពិទរុែាជាត្ិពលើដែទដ្ចី្បាំននួ ៥១,៥០ ហិច្បតា ម្ត្ូវបានបពងកើត្ ពធៀបនឹងច្បាំណចុ្បពៅច្បាំននួ ៥០ 

ហិច្បតា ។ អនាែត្ាំាងដ្ីដម្ពសហររន៍ច្បាំននួ ៩៨៨ នាែ់ បានទទលួការបណតុ បបាត ល និងច្បលូរួរែចិ្បក

ពិពម្្បពយាបលព់ាែ់ព័នធនងឹការពម្ងឹងការអនុវត្តច្បាបដ់ម្ពព ើ និងអិបិាលែិច្បក ។ កែនទីច្បងាលុែាូវសម្មាប់

ការពម្ងងឹការអនុវត្តច្បាបស់ត ីពីដម្ពព ើអិិបាលែចិ្បក នងិពាណិជ្ជែរមម្ត្ូវបានអនុរត័្ ។  

ការពធេើឱ្យម្បពសើរព ើងនូវការម្រប់ម្រងដម្ពែតល់ែល និងសហររន៍ដម្ពព ើ សពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែ។ 

ដ្ីដម្ពកដ្លរិច្បរលិម្បមាណ ៤ ០៣០,១៨ ហិច្បតា ម្ត្ូវបានសាត រព ើងវិញ ។  ពទបយា ងពនបែតី ែូនព ើច្បាំននួ

ម្បមាណ ៣,៤ លានពដ្ើរ ពធៀបនឹងច្បាំណចុ្បពៅច្បាំនួន ១០ លានពដ្ើរ ម្ត្ូវបានែតល់ពៅកាន់សហររន ៍  

រូលដ្ឋឋ ន ។  កែនការម្រប់ម្រងសហររន៍ដម្ពព ើច្បាំនួន ១៨ ែកនាងប ុពាណ ប ម្ត្ូវបានអនរុត័្ ពធៀបនឹង

ច្បាំណចុ្បពៅច្បាំននួ ៤០ ែកនាង និងសហររន៍ដម្ពព ើច្បាំននួ ៣៣ ពធៀបនឹងច្បាំណចុ្បពៅច្បាំននួ ៤១ ។ ទនទឹរពនប 

ែ៏ពៅមានបញ្ញា ម្ប ររួយច្បាំនួនបានរាាំងសទបដ្លក់ែនការសែរមភាព សម្មាបក់ារម្របម់្រងដម្ពែតលែ់ល 

និងការពរៀបច្បាំដម្ពសហររន៍ ពដ្ឋយសារការរីែរាលដ្ឋលជ្ាំងែឺូវីដ្-១៩, ែងេបភត្ធនធានសម្មាប់្ ាំម្ទ

សហររន៍ដម្ពព ើែនាុងការពរៀបច្បាំកែនការ, ភាពសមុរសាម ញែនាុងដ្ាំពណើការពរៀបច្បាំកែនការ និងែងេបភត្ធនធាន

ពដ្ើរៀី ា្ំម្ទជី្វភាពម្បចាាំដងងរបស់សហររន៍ ។  

១៩. ការកែទម្រងជ់្លែល 

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុប វិស័យជ្លែល ែាំពុងមានវឌឍនភាពែនាុងការពម្ងងឹ និងការអិិវឌឍ

ការម្របម់្រងធនធានជ្លែលម្បែបពដ្ឋយច្បីរភាព ។ ការបពងកើនទិននាែលវារីវបៀែរមម្បចាាំឆនា ាំច្បាំននួ ២០% 

សពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែ ។ ែនូម្ត្ីពូជ្ែលតិ្បានពីសាថ នីយែលតិ្ែនូម្ត្ីែនាុងម្សែុសពម្រច្បបាន ៧៨% ដន

ច្បាំណចុ្បពៅ ។ ពទបបមីានភាពជាប់ ា្ំងការពធេើឱ្យម្បពសើរព ើងនូវរុណភាព និងសុវត្ថិភាពការពម្បើម្បាស់

ែលតិ្ែលវារីវបៀែរម និងពនសាទ, កែនការសែរមភាពម្ត្តួ្ពនិតិ្យរុណភាព នងិសុវត្ថិភាពែលតិ្ែលម្ត្ ី

និងជ្លែលឆនា ាំ២០២០-២០២៤ និងកែនការថានា ែ់ជាត្ិតារដ្ឋនសាំណល់ពែីលតិ្ែលវារីវបៀែរម ម្ត្ូវបាន

អនុរត័្ ។ ពុាំទន់មានទីតាាំងជ្លែលារយួទទលួបានលខិតិ្បញ្ញជ ែ់ ប ុកនដែិច្បកសម្រលួ វិនិពយារ ា្ំម្ទដ្ល់

ការកែលរាទីតាាំងជ្លែលសម្មាប់អនុពលារភាពសុវត្ថភិាពច្បាំណីហាររ ែាំពុងសថ តិ្ែនាុងដ្ាំពណើរការពរៀបច្បាំ ។  

ការរែាបានែលពនសាទពធីរមជាត្ិ បានជ្ួបបញ្ញា ម្ប រពដ្ឋយសារពុាំមានទនិនានយ័ម្របម់្្ន់

សម្មាបវ់ាស់កវង ពលើែកលងកត្ទិននាន័យដនសចូ្បនាែរែលពនសាទទូពៅ ។ ម្ែុរការងារ សពម្រច្បបានែល

ពនសាទ ៨៩% ពធៀបនឹងច្បាំណចុ្បពៅ ខណៈែលពនសាទទឹែសាបពុាំសពម្រច្បបាន ពដ្ឋយសារការងយច្បុប

ែម្រិត្ទឹែទពនាពររងគែនាុងឆនា ាំ២០១៩-២០២០ កដ្លហាច្បប បពាល់ដ្ល់និរនតរភាពែលពនសាទទឹែសាបែរពុជា ។ 

ែទុយពៅវិញ ែលពនសាទសរុម្ទសពម្រច្បបានពលើសច្បាំណចុ្បពៅ បងាា ញពីរនិិ ័យដនការពនសាទហួស

ែម្រតិ្ និងទរទរឱ្យមានែិច្បកម្បឹងកម្បងបកនថរពដ្ើរៀតីារដ្ឋនម្ត្តួ្ពនិតិ្យ និងឃ្លា ាំពរើលនាពពលអនារត្។ ពុាំ

ទនម់ានទនិនាន័យអាំពតី្ាំបន់អិិរែសជ្លែលម្បែបពដ្ឋយម្បសិទធភាពទាំងអស់របស់រដ្ឋ ពដ្ឋយសារពុាំទនម់ាន
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ការវាយត្ដរាបច្បកុបៀននាភាពតារការពម្្ងទុែ ។ ច្បាំនួនសហររន៍ពនសាទកដ្លមានដ្ាំពណើរការលា និងែកនាង

ពនសាទសរបុពម្ការការអិិរែសរបស់សហររន៍ពនសាទ ពុាំមានទិននាន័យសម្មាបឆ់នា ាំ២០២០ ពដ្ឋយសារការ

វាយត្ដរាពីរដ្ងែនាុងរយួឆនា ាំម្ត្ូវបានពនាពពលដ្លឆ់នា ាំ២០២១ពីវិបត្តជិ្ាំងែឺូវីដ្-១៩។ ច្បាំនួនសហររន៍ច្បញិ្ករឹ

ម្ត្ី ែ៏ពុាំមានទនិនានយ័សម្មាបឆ់នា ាំ២០២០ ពដ្ឋយសារពុាំទន់មានយនតការតារដ្ឋនម្ត្តួ្ពិនតិ្យពៅព ើយ ។  

២០.  វសិយ័រនី 

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុប វិស័យរនី បានអនុវត្តសែរមភាពពដ្ើរៀី ា្ំម្ទដ្លស់នតិសុខ និងែិច្បក

អិិវឌឍនស៍ងគរ-ពសដ្ឋែិច្បក ។ ម្ែុរការងារសពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែពលើការពបាសសមាា ត្ដ្ីកដ្លមានរីន និង

សាំណល់ជាត្ែិទុបពីសស្រងាគ រសម្មាប់្ ាំម្ទការអិិវឌឍសងគរ-ពសដ្ឋែិច្បក ។ ៦៧% ដនដែទដ្មីានរនី និង

សាំណល់ជាត្ែិទុបពីសស្រងាគ រទាំហាំ ១៣ ០០៨ ហិែតា ែនាុងឆនា ាំ ២០១៩ និង ១៥ ៧៦១ ហិែតា ែនាុងឆនា ាំ២០២០ 

ម្ត្ូវបានរពំដ្ឋប ពដ្ឋយែនាុងពនាប ៩២% ដនដែទដ្ីកដ្លរពំដ្ឋប ម្ត្ូវបានពម្បើម្បាស់ពដ្ឋយសុវត្ថិភាព ។ ការកាត្់

បនថយច្បាំននួជ្នរងពម្្បពដ្ឋយសាររនី និងសាំណល់ជាត្ែិទុបពីសស្រងាគ រ ែាំពុងមានវឌឍនភាព ពដ្ឋយច្បាំនួន

អនាែសាា ប់ នងិរបួសែនាុងឆនា ាំ២០២០ ពធៀបឆនា ាំ២០១៩ បានងយច្បបុ ១៦% ប ុកនដពៅខពស់ជាងច្បាំណចុ្បពៅ ។    

អម្តាពនបពៅខពស់ពដ្ឋយសារការពែើនព ើងសែរមភាពច្បញិ្ករឹជី្វិត្ពដ្ឋយពម្បើម្បាស់ និងជួ្ញដ្រូសាំណលព់លាហៈ

ធាត្កុដ្លជាសាំណល់ជាត្ែិទុបពីសស្រងាគ រ ពៅភារភងពែើត្ដនបាត ពខត្តែរពុជា ។  

ការយល់ដ្ឹងពីសទិធិ និងការទទួលបានការកងទាំកែនាែពវជ្ជសាស្រសដ , សុខភាពែាូវច្បតិ្ត និងពសវាសាត រ 

លទធភាពពលែរមកាយសរៀទរបស់ជ្នរងពម្្បពដ្ឋយសាររីន និងសាំណល់ជាត្ែិទុបពីសស្រងាគ រ និងការ

ពលើែែរពសក់ារត្ស ូរត្ិសម្មាប់ជ្នពកិារ ែនាុងពវទិកាជាត្ិ និងអនតរជាត្ិ សពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែ ។ ពៅ

ច្បពនាា បឆនា ាំ២០១៩- ២០២០, ៨៧% ដនជ្នរងពម្្បពដ្ឋយសាររនី នងិសាំណលជ់ាត្ិែទុបពីសស្រងាគ រ ពធៀប

នឹងព្លពៅច្បាំននួ ១ ០០០ នាែ់ែនាុងរយួឆនា ាំ បានយល់ដ្ឹងពីសិទធិ និងពសវាកដ្លម្ត្ូវែដល់ ។ ពលើសពីពនប  

១១៨% ដនជ្នរងពម្្បពដ្ឋយសាររនី និងសាំណលជ់ាត្ិែទុបពីសស្រងាគ រ ពធៀបនងឹព្លពៅច្បាំននួ ៣ ០០០ 

នាែ់ ែនាុងរយួឆនា ាំ បានទទលួពសវាកងទាំកែនាែពវជ្ជសាស្រសដ , សុខភាពែាូវច្បតិ្ត នងិពសវាសាត រលទធភាពពលែរមកាយ

សរៀទ ។ ទនទរឹពនប ហាជាា ធររីនែរពុជាបានពរៀបច្បាំែិច្បកម្បជ្ុាំថានា ែ់ជាត្ិ នងិអនតរជាត្ិជាពម្ច្បើន ពដ្ើរៀីពែៀរររ

ការ ា្ំម្ទដ្ល់ជ្នរងពម្្បពដ្ឋយសាររនី និងសាំណលជ់ាត្ិែទុបពីសស្រងាគ រ ។  

២១. ការកម្បម្បលួហាកាសធាត្ ុ

ម្ែុរការងារបពច្បកែពទសច្បម្រុបសត ីពីការកម្បម្បលួហាកាសធាត្ុ សពម្រច្បបានទាំងម្សុងពលើលទធែល

ច្បាំនួន ១ និងលទធែលច្បាំនួន ១ ពទៀត្ ែាំពុងមានវឌឍនភាព ។ ការពសនា ើបច្បកុបៀននាែរមែាូវការនូវឯែសារសត ីពី

ការររួច្បាំកណែរបស់ែរពុជា ែនាុងការអនុវត្តអនុសញ្ញញ ម្ែបខណឌ សហម្បជាជាត្ិសដ ីពីការកម្បម្បលួហាកាសធាត្ ុ

កដ្លម្ត្ូវពែ ាើពៅពលភធិការដ្ឋឋ នម្ែបខណឌ សហម្បជាជាត្ិសម្មាបក់ារកម្បម្បលួហាកាសធាត្ុែនាងុឆនា ាំ ២០២០ 

សពម្រច្បបានទាំងម្សុង។ ការដ្ឋែ់ឱ្យដ្ាំពណើរការម្បព័នធតារដ្ឋន, រាយការណ៍ និងពែទងងផ្ទទ ត្់សម្មាប់ការពបតជាា
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ម្សបតារព្លការណ៍ការររួច្បាំកណែរបស់ែរពុជា ែាំពុងមានវឌឍនភាព ។ ម្បព័នធពនបពុាំទនម់្ត្ូវបានដ្ឋែ់ឱ្យ

ដ្ាំពណើរការពៅព ើយ ប ុកនដរពំឹងថានឹងដ្ឋែ់ឱ្យដ្ាំពណើរការពៅឆនា ាំ២០២១ ។ 
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តារាងសរងេបននការអនុវតតសូចនាររតាម្ដ្ឋនរួម្គ្នា  ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២០ 

លរធផលចុងរព្កាយ លរធផលរាុងឆ្ា ាំ វឌ្ឍនភារ 

សាូលននយុរធសាស្រសតចតុរកាណដាំណារ់កាលរី ៤  : អភិបាលរិចចលអ 

ការកែទម្រងក់ារម្របម់្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ 

បូរណភាពដនការព្រពវិន័យងវិកា  

ម្បសិទធភាពដនងវិកា ទាំងែនាុងកែនាែវិភាជ្ន៍  

ទាំងែនាុងកែនាែម្បត្ិបត្តិការ និងស័ែតសិិទធភាព 

ដនការែតល់ពសវាសាធារណៈ 

សរត្ថភាពរស្រនតីរាជ្ការពលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ម្ែបខណឌ រណពនយយភាពហិរញ្ញវត្ថុ  និងត្មាា ភាពងវិកា សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ការពម្ងឹងការែារភាជ ប់ងវិកាពៅនឹងព្លនពយាបាយ សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ភាពពជ្ឿទុែចិ្បត្តដនងវិកាពៅរែាបានជាសារវនត ហាច្បសពម្រច្បបាន 

ម្ែបខណឌ រណពនយយភាពសរិទធែរម  ហាច្បសពម្រច្បបាន 

ការកែទម្រង់វរិជ្ឈការ នងិវសិហរជ្ឈការ 

រដ្ឋបាលថានា ែ់ពម្ការជាត្ិែតល់ពសវាសាធារណៈ 

និងអិិវឌឍពសដ្ឋែិច្បករូលដ្ឋឋ នបានកាន់កត្លា

ម្បពសើរ សាំពៅរួរច្បាំកណែពលើែែរពស់

សុខុមាលភាព និងរុណភាពដនជ្ីវិត្របស់

ម្បជាពលរដ្ឋ 

កែសម្រួលរច្បនាសរព័នធម្រប់ម្រងរដ្ឋបាលថានា ែ់ម្ែុង-ម្សុែ សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ធនធានកែនាែអិិវឌឍរូលដ្ឋឋ នដនរូលនិធិឃុាំ-សងាក ត្់ សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ការពម្ងីែការអនុវត្តម្ែបខណឌ រណពនយយភាពសងគរទាំង

 វិសាលភាពត្ាំបន់ព្លពៅ និងវសិាលភាពវិស័យ 
សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ការកែទម្រងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ 

ការកែលរាការែតល់ពសវាសាធារណៈ និង

ម្បព័នធម្រប់ម្រងរុណែលម្ត្ូវបានពរៀបច្បាំ និង

ដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្តជាបពណត ើរៗែនាុងរដ្ឋបាល 

សាធារណៈ ជាពិពសសែនាុងវិស័យសាំភន់ៗ 

ែរមវិធីជាត្ិែាំកណទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ  សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ការកែលរារុណែលដនការែតល់ពសវាសាធារណៈែនាុងវិស័យ 

និងពសវាសាធារណៈសាំភន់ៗ 
សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ម្បព័នធម្រប់ម្រងកែាែពលើសរិទធែរមដ្ឋែ់ឱ្យអនុវត្តសាែលៀង 

ែនាុងវិស័យ  និងពសវាសាធារណៈសាំភន់ៗកដ្លបានែាំណត្់ 
ហាច្បសពម្រច្បបាន 

ការកែទម្រងច់្បាប ់នងិម្បពន័ធយតុ្តធិរ ៌ 

ការកែលរាពសវាយុត្តិធរ៌  

និងសិទធិទទួលបានពសវាយុត្តិធរ៌ 

ការពរៀបច្បាំអងគការត្ុលាការម្ត្ូវបានពម្ងឹង ហាច្បសពម្រច្បបាន 

ការម្រប់ម្រងសាំណុាំពរឿង និងព័ត្៌មានម្ត្ូវបានកែលរា ហាច្បសពម្រច្បបាន 

ច្បាប់ និងព្លនពយាបាយពាែព់័នធវិស័យយុត្តិធរ៌ ម្ នទិននាន័យ 

ការម្បយទុធម្បឆាំងអាំពពើពែុរលយួ 

បពងកើនសុច្បរិត្ភាពសាធារណៈ  

សាជ្ីវែរម និងសងគរ 

ម្ែបខណឌ ច្បាប់  វិធានការងមី និង វិពសាធនែរម វិធានការចាស់  សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ច្បាំាយសាធារណៈពដ្ឋយម្បសិទធភាព និងត្មាា ភាព សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ការអប់រំសត ីពីការម្បឆាំងអាំពពើពុែរលួយ សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

កែនការ នងិការកាត្ប់នថយភាពម្ែមី្ែ 

ព្លពៅហាទិភាពជាត្ិ និងព្លពៅ 

អិិវឌឍន៍ម្បែបពដ្ឋយចី្បរភាពែរពុជាសពម្រច្ប

បានតាររយៈការអនុវត្តកែនការយុទធសាស្រសត

អិិវឌឍន៍ជាត្ិ ពហើយការអនុវត្តបានវាយត្ដរា

កែាែពលើទិននាន័យ និងសថ ិត្មិ្បែបពដ្ឋយ 

រុណភាព  

ម្ែបខណឌ ព្លពៅអិិវឌឍន៍ម្បែបពដ្ឋយចី្បរភាពអនុវត្តតារ 

រយៈកែនការយុទធសាស្រសតអិិវឌឍន៍ជាត្ិ កែនការយុទធសាស្រសត

អិិវឌឍន៍តារវិស័យ និងកែនការអិិវឌឍន៍ពៅថានា ែ់ពម្ការជាត្ិ 

និងការតារដ្ឋនម្ត្ួត្ពនិិត្យ និងវាយត្ដរាវឌឍនភាព 

សពម្រច្បទាំងម្សុង 

យុទធសាស្រសតជាត្ិសត ីពីការអិិវឌឍសថ ិត្ិឆនា ាំ ២០១៩-២០២៣ សពម្រច្បទាំងម្សុង 

កែនការយុទធសាស្រសតអិិវឌឍន៍ជាត្ិឆនា ាំ២០១៩-២០២៣ អនុវត្ត សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 
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លរធផលចុងរព្កាយ លរធផលរាុងឆ្ា ាំ វឌ្ឍនភារ 

ជារយួនឹងែរមវិធីវិនិពយារសាធារណៈ៣ឆនា ាំរំែិល ការពរៀបច្បាំ

កែនការ និងយនតការតារដ្ឋន ម្ត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្ដរា 

ភាពជាដដ្រ ូនងិសខុដ្រុនយីែរម 

ការពែៀរររ និងម្រប់ម្រងហិរញ្ញបៀទន 

សហម្បត្ិបត្តិការ ម្បែបពដ្ឋយស័ែតិសិទធិភាព 

ពដ្ើរៀីសពម្រច្បព្លពៅហាទិភាពជាត្ិ  

ការត្ម្រឹរហិរញ្ញបៀទនសហម្បត្ិបត្តិការជារួយហាទិភាពជាត្ិ សពម្រច្បទាំងម្សុង 

យនតការពិពម្្បពយាបល់ និងឧបែរណ៍ដនយុទធសាស្រសតសត ីពី 

ែិច្បកសហម្បត្ិបត្តិការអិិវឌឍន៍ និងភាពជាដដ្រូ  
ហាច្បសពម្រច្បបាន 

ការពិនិត្យវឌឍនភាពដនការអនុវត្តយុទធសាស្រសតភាពជាដដ្រូ ហាច្បសពម្រច្បបាន 

ចតុរកាណរី ១ : ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសស 

 វសិយ័អបរ់ ំ

អម្តាបញ្កប់ការសិែាពៅែម្រិត្អប់រំ  

រូលដ្ឋឋ នពែើនព ើង ជារយួនឹង 

លទធែលដនការសិែាម្បពសើរព ើង  

លទធែលសិែារបស់សិសសពៅបឋរសិែាពែើនព ើង  សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

អម្តាដនការសិែាពែើនព ើង និងអម្តាពបាបបង់ការសិែា 

ងយចុ្បបពៅរធយរសិែាបឋរិូរិ 
ហាច្បសពម្រច្បបាន 

អម្តាម្ត្ួត្ថានា ែ់ពៅបឋរសិែាងយចុ្បប  ម្ នទិននាន័យ 

ការអប់របំណតុ បបាត លបពច្បកែពទស និង 

 វិជាជ ជ្ីវៈ 

បពងកើនលទធភាពទទួលបានការអប់របំណតុ ប 

បាត លបពច្បកែពទស និងវិជាជ ជ្ីវៈ និងពម្ងឹង

រុណភាពពឆ្ាើយត្បនឹងត្ម្រូវការ 

ទីែារការងារ 

ពម្ងឹងរុណភាពការអប់របំណតុ បបាត ល បពច្បកែពទស  

និងវិជាជ ជ្ីវៈ ពឆ្ាើយត្បនឹងត្ម្រូវការទីែារការងារ 
សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ពម្ងឹងភាពជាដដ្ររូវាងរដ្ឋ និងឯែជ្ន និងជារយួដដ្រូនានា  សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ពម្ងីែការអប់របំណតុ បបាត ល បពច្បកែពទស និងវិជាជ ជ្ីវៈ សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

 វសិយ័សភុិបិាល 

ម្បព័នធសុភិិបាលជាត្ិដ្ាំពណើរការលា និង

ធានានិរនតរភាព បពងកើត្បានលទធែលលា

ម្បពសើរពលើកែនាែសុខភាព ហាររូបត្ថរភ និង

សុខុមាលភាពសម្មាប់ម្បជាជ្នែរពុជា  

ពធេើឱ្យម្បពសើរព ើងនូវសុខភាពបនតពូជ្ សុខភាពមាតា ែុមារ 

និងទរែ តាររយៈការពម្ងឹងរុណភាព និងសែ័តិសិទធិភាពដន

ពសវាកងទាំសុខភាព 

សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ជ្រងពឺអដ្ស ៍

លុបបាំបាត្់ការរាលដ្ឋលពរពរារពអដ្ស៍   

រិនឱ្យកាា យជាការរម្មារែាំកហងសុខភាព

សាធារណៈ  

សពម្រច្បឱ្យបានព្លពៅ ៩២-៩២-៩២ សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

អម្តាម្របដ្ណត ប់ពដ្ឋយែរមវិធី ា្ំពារសងគរពលើអនាែរស់ពៅ

ជារយួពរពរារពអដ្ស៍ និងម្ែុរម្ប រ 
សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

បពងកើនងវិកាែនាុងម្សុែសម្មាប់ការពឆ្ាើយត្បពរពរារពអដ្ស៍  

និងជ្ាំងពឺអដ្ស ៍
ហាច្បសពម្រច្បបាន 

 វសិយ័សនតសិខុពសៀងង នងិហាររបូត្ថរភ 

សាថ នភាពសនតិសុខពសៀងងនិងហាររូបត្ថរភ

របស់ម្បជាជ្នែរពុជាម្រប់រូប ពិពសសជ្នម្ែី

ម្ែអសនតិសុខពសៀងង និងជ្នងាយរងពម្្ប 

បានពលើែែរពស់ តាររយៈម្បសិទធភាព ដនការ

សម្របសម្រួល និងម្បព័នធដនការែតល់ពសវា 

យុទធសាស្រសត  និងម្ែបខណឌ សម្មាប់បពងកើនម្បសិទធភាព និង

សែរមភាពពហុវិស័យ ពដ្ើរៀបីញ្កប់ភាពពម្សែឃ្លា ន និង 

លុបបាំបាត្់បញ្ញា ហាររូបត្ថរភម្រប់ទម្រង់ 

សពម្រច្បទាំងម្សុង 

យនតការសម្របសម្រួលថានា ែ់ជាត្ិ និងថានា ែ់ពម្ការជាត្ិ  

សម្មាប់សងគត្ិភាពរវាងការែគត្់ែគង់ទឹែសាា ត្ អនារ័យ  

និងហាររូបត្ថរភម្ត្ូវបានពម្ងងឹ 

សពម្រច្បទាំងម្សុង 
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លរធផលចុងរព្កាយ លរធផលរាុងឆ្ា ាំ វឌ្ឍនភារ 

ពម្ងឹងយនតការមានម្សាប់ទាំងពៅែម្រិត្ថានា ែ់ជាត្ិ និងថានា ែ់

ពម្ការជាត្ិ 
សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

សរភាពពយនឌរ័ 

យនតការសាថ ប័ននិង ការសម្របសម្រួល 

ពហុភារីពលើការងារសរភាពពយនឌ័រ និងការ

បពងកើនភាពអង់ហាច្បដ្ល់ស្រសត ីម្ត្ូវបានពម្ងឹង 

ព្លនពយាបាយជាត្ិសត ីពីសរភាពពយនឌ័រ  សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

កែនការសែរមភាពជាត្ិសត ីពីការទប់សាក ត្់អាំពពើហិងាពលើស្រសត ី

ពលើែទី៣ និងការវាយត្ដរាពលើការអនុវត្តច្បាប់សត ីពីការទប់

សាក ត្់អាំពពើហិងាែនាុងម្រួសារនិងែិច្បកការពារជ្នរងពម្្ប 

សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ែរមវិធីសត ពីីអិិវឌឍសហម្រិនស្រសត ី បានតាែ់កត្ង នងិអិិម្ែរ

ម្រប់ម្រងទទូាំងែរមវិធី 
សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ការែគត្ែ់គងទ់ែឹសាា ត្ នងិ 

ការពលើែែរពសអ់នារយ័ពៅជ្នបទ 

ែាំពណើនម្បជាពលរដ្ឋពៅជ្នបទទទលួបាន 

និងពម្បើម្បាសន់ូវពសវាែគត្់ែគង់ទឹែសាា ត្  

និងអនារ័យម្បែបពដ្ឋយសរធរ៌ និង 

សុវត្ថិភាព  

ម្បជាជ្នពៅត្ាំបនជ់្នបទផ្ទា ស់បតូរឥរិយាបទ និងម្បត្ិបត្តិ 

អនារ័យលាទែ់ទងពៅនឹងការែែឹទឹែសុវត្ថិភាព ការពម្បើ

ម្បាស់បងគន់អនារ័យ និងការលាងដដ្ជារួយនឹងសាប ូ 

សពម្រច្បទាំងម្សុង 

សរត្ថភាពរបស់ម្ែសួងអិិវឌឍនជ៍្នបទ, រនទីរអិិវឌឍន៍ 

ជ្នបទពខត្ត, ម្ែុរការងារទឹែសាា ត្ និងអនារ័យពខត្ត និង 

ហាជាា ធររូលដ្ឋឋ នម្ត្ូវបានពម្ងឹង 

សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ម្បជាជ្នពៅជ្នបទទទួលបានពសវាែគត្ែ់គង់ទឹែែឹែកដ្លម្ត្ូវ

បានម្រប់ម្រងពដ្ឋយសុវត្ថិភាពម្បែបពដ្ឋយសរធរ៌ និង 

និរនតរភាពពែើនព ើង 

សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ម្បជាជ្នពៅជ្នបទទទលួបានពសវាអនារ័យកដ្លម្ត្ូវបាន

ម្រប់ម្រងពដ្ឋយសុវត្ថិភាពម្បែបពដ្ឋយសរធរ៌ និងនិរនតរភាព

ពែើនព ើង 

សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ចតុរកាណរី ២ : ការរធវ ើរិរិធរម្ារសដារិចច 

ពហដ្ឋឋ រច្បនាសរពន័ធ នងិសមាហរណែរមត្ាំបន ់

ការកែលរាម្បព័នធ ូជ្ីសទ ីែ និងការពលើែ

ែរពស់ការត្ភាជ ប់កែនាែដឹ្ែជ្ញ្ជូន ថារពល និង

ឌីជ្ីងល 

ការអិិវឌឍពហដ្ឋឋ រច្បនាសរព័នធត្ភាជ ប់ម្បព័នធ ទរូររនាររន៍ 

និង បពច្បកែវិទាររនាររន៍ និងព័ត្៌មាន 
សពម្រច្បទាំងម្សុង 

អិិវឌឍពហដ្ឋឋ រច្បនាសរព័នធរបូវន័តជ្នបទ សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ពធេើឱ្យម្បពសើរព ើងនវូម្បព័នធ ូជ្សីទ ីែ និងពហដ្ឋឋ រច្បនាសរព័នធ

ដឹ្ែជ្ញ្ជូន 
សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ចតុរកាណរី ៣ : ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯរជន 

ការអិវិឌឍ វសិយ័ឯែជ្ន 

បរិយាកាសអាំពាយែលសម្មាប់ 

ធុរែិច្បក ការវិនិពយារ និងការអិិវឌឍ  

ច្បាំននួអនាែវនិិពយាររែម្ែុរម្បឹែាអិិវឌឍន៍ែរពុជា  រិនសពម្រច្បបាន 

ច្បាំននួទុនវនិិពយារ និងរពម្មាង កដ្លចុ្បបបញ្ជ ី រិនសពម្រច្បបាន 

ច្បាំនួនការងារពែើនព ើងបកនថរ រិនសពម្រច្បបាន 

ែិច្បកសម្រួលពាណិជ្ជែរម 
សេ ័យម្បវត្តិែរមកបបបទនីត្ិវិធីរបស់ភានា ែ់ងារតារម្ពាំកដ្ន ហាច្បសពម្រច្បបាន 

ម្បព័នធបញ្ជរជាត្ិកត្រួយ ម្ត្ូវបានបញ្កប់ ហាច្បសពម្រច្បបាន 
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លរធផលចុងរព្កាយ លរធផលរាុងឆ្ា ាំ វឌ្ឍនភារ 

ចតុរកាណរី ៤ : ការអភិវឌ្ឍព្បរបរដ្ឋយចីរភារ និងបរិយាប័នា 

 វសិយ័ែសែិរម នងិទឹែ 

ពលើែសទួយែាំពណើនែសិែរម និងកែលរាការ

ម្រប់ម្រង និងការអិិវឌឍធនធានទឹែ               

ពលើែែរពស់ែលិត្ែរមសត្េ និងសខុភាពសត្េ សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ការម្របម្រងធនធានទឹែ នងិការអិិវឌឍសហររន៍ 

ម្ពរទាំងអិិវឌឍ និងពធេើអនុត្តរភាពម្បព័នធធារាសាស្រសត  
សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ែលិត្ភាពែសិែរម និងពិពិធែរមែលិត្ែលនាាំពច្បញ រិនសពម្រច្បបាន 

ការកែទម្រងដ់ម្ពព ើ 

ការម្រប់ម្រងម្បែបពដ្ឋយនិរនតភាព 

រួរមាន ធនធានដម្ពែតលែ់ល 

សហររន៍ដម្ពព ើ និងសត្េដម្ព 

ធនធានជ្ីវច្បម្រុបម្ត្ូវបានការពារ និងរុណភាពពែើនព ើង សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ច្បាប់ដម្ពព ើ និងអិិបាលែិច្បកអនុវត្តកាន់កត្មានម្បសិទធភាព  សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ការម្រប់ម្រងដម្ពែតល់ែល និងសហររន៍ដម្ពព ើ សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

កែនការសែរមភាពសម្មាប់ការម្រប់ម្រងដម្ពែតលែ់ល  

និងសហររន៍ដម្ពព ើ 
រិនសពម្រច្បបាន 

ការកែទម្រងជ់្លែល 

ពម្ងឹងការម្រប់ម្រង និងអិិវឌឍ ធនធានជ្ល

ែលម្បែបពដ្ឋយនិរនតរភាព 

បពងកើនែលិត្ែលវារីវបៀែរម សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ពធេើឱ្យម្បពសើរព ើងនូវរុណភាព នងិសុវត្ថិភាពដនការពម្បើម្បាស់

ែលិត្ែលវារីវបៀែរម និងពនសាទ 
រិនសពម្រច្បបាន 

រែាបាននូវែលពនសាទពីធរមជាត្ិ ម្ នទិននាន័យ 

 វសិយ័រនី 

ែរមវិធីសែរមភាពរីនជាត្ិ កដ្លពឆ្ាើយត្បនឹង

បញ្ញា សនតិសុខរនុសសជាត្ិ និង ា្ំម្ទ 

ការអិិវឌឍពសដ្ឋែិច្បក-សងគរ 

ដី្កដ្លដឹ្ងថាមានរីន និងសាំណល់ជាត្ិែទុបពីសស្រងាគ រ 

(ស.ែ.ស. )ម្ត្ូវបានពបាសសមាា ត្ 
សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ច្បាំនួនជ្នរងពម្្បពដ្ឋយសាររីន /ស.ែ.ស. ម្ត្ូវបានកាត្់

បនថយ 
ហាច្បសពម្រច្បបាន 

ជ្នរងពម្្បពដ្ឋយសាររីន/ស.ែ.ស.យល់ដឹ្ងពសីិទធិរបស់

ពួែពរ និងទទួលបានការកងទាំកែនាែពវជ្ជសាស្រសដ  និងែាូវចិ្បត្ត  

ពសវាែរមសាត រលទធភាពពលែរមកាយសរៀទ និងការកសេងរែ

ការ ា្ំម្ទរត្ិសម្មាប់ជ្នពិការ 

សពម្រច្បពដ្ឋយកែនាែ 

ការកម្បម្បលួហាកាសធាត្ ុ 

ែម្រិត្ពម្ត្ងររបស់សាថ ប័នែនាុងការពឆ្ាើយត្បនឹង

ការកម្បម្បួលហាកាសធាត្ុ -កែនាែព័ត្៌មាន 

បច្បកុបៀននាែរមឯែសារការចូ្បលរួរច្បាំកណែរបស់ែរពុជាែនាុងការ

អនុវត្តអនុសញ្ញញ ម្ែបខណឌ សហម្បជាជាត្ិសត ីពីការកម្បម្បួល

ហាកាសធាត្ុ 

សពម្រច្បទាំងម្សុង 

ម្បព័នធតារដ្ឋន រាយការណ៍ និងពែទងងផ្ទទ ត្់ ហាច្បសពម្រច្បបាន 

 

ព្រុម្ការងារចាំនួន ២១ 

លទធែលែនាុងឆនា ាំច្បាំននួ ៦៦ 

សរព្ម្ចទាាំងព្សុង 

២២ =៣៣,៤% 

សរព្ម្ចរដ្ឋយខផារ 

២២ =៣៣,៤% 

អាចសរព្ម្ចបាន 

១៣=១៩,៧% 

មិ្នសរព្ម្ចបាន 

៦ =៩,០% 

គ្នា នរិនាន័យ 

៣ =៤,៥% 

សមាគ ល៖់  សពម្រច្បបានៈ សពម្រច្បបានលទធែលែនាងុឆនា ាំ  ១០០% (ពណដ៌បត្ង); សពម្រច្បបានពដ្ឋយកែនាែៈ សពម្រច្បបានយា ងត្ិច្ប ៧៥% (ពណព៌លឿង);  

 ហាច្បសពម្រច្បបានៈ សពម្រច្បបានយា ងត្ិច្ប៥០% (និង្នពៅសពម្រច្បបាន) និង/ឬកាលបរិពច្បេទែាំណត្់ម្ត្ូវបានផ្ទា សប់តូរែនាងុពពលអនុវត្ត (ពណ៌ពលឿងទុាំ); 

និង រនិសពម្រច្បបានៈ សពម្រច្បបានត្ិច្បជាង៥០% (ពណ៌ម្ែហរ) 

 


