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សូចនាករតាមដានរួមគ្នា  ឆ្ា ាំ២០១៩-២០២៣ 

ស្ថ ិតក្នុងបរិការណ៍ស្ុខស្ន្តភិាព, ស្ថ ិរភាពន្យោបាយ ន្ិងការគ្របគ់្រងម៉ា គ្ក្ូយស្ដ្ឋក្ិច្ចយោយគ្បយត័នគ្បយយង ក្៏ដ្ូច្ជាយដ្ើម្បីបន្តជំរញុការអភិវឌ្ឍក្ម្ពុជាគ្បក្បយោយ   

ច្ីរភាព ន្ិងបរិោបន័្ន, រាជរោឋ ភបិាលក្ម្ពុជាបាន្ោក្់ឱ្យអន្ុវតតយុទ្ធសាស្រស្តច្តុយកាណ-ដ្ំណាក្់កាលទ្ ី ៤ យដ្លជារយបៀបវារៈយោលន្យោបាយស្ងគម្-យស្ដ្ឋក្ិច្ច ស្គ្មប ់   

ន្តីិកាលទ្ ី៦ នន្រដ្ឋស្ភា ។  យោលយៅច្ម្បងនន្យុទ្ធសាស្រស្តច្តយុកាណ-ដ្ំណាក្់កាលទ្ ី៤ បាន្យអែក្យលើស្ស្រស្តម្ភទងំបនួ្ យដ្លរួម្មន្ ក្យំណើន្,  ការងារ, ស្ម្ធម្ ៌ន្ងិ 

គ្បស្ទិ្ធភាព យដ្ើម្បីស្យគ្ម្ច្យោលយៅគ្បក្បយោយម្ហចិ្ឆតា ក្នុងការស្យគ្ម្ច្ឋាន្ៈជាគ្បយទ្ស្មន្ច្ំណូលខពស្ ់នាឆ្ន ំ២០៥០ ។  

យដ្ើម្បីោំគ្ទ្ដ្លក់ារអន្ុវតតយទុ្ធសាស្រស្តច្តុយកាណ-ដ្ំណាក្់កាលទ្ី ៤, ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្រួម្ោន គ្តូវបាន្យគ្បើគ្បាស្ ់ស្គ្មប់តគ្ម្ង់ទ្ិស្ស្ក្ម្មភាពការងារ យដ្ើម្បីយលើក្ក្ម្ពស្់

លទ្ធអលក្នុងក្ិច្ចអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិងរណយន្យយភាពយទ្េទ្ិស្ ។  ទ្ន្ទឹម្ន្ឹងយន្េះ ក្៏ជាគ្ក្បខណឌ ស្គ្មប់ក្ំណត់យោលយៅរយៈយពលម្ធយម្ គ្ស្បតាម្អាទ្ិភាពយដ្លមន្យច្ងក្នុងយុទ្ធសាស្រស្ត

ច្តុយកាណ-ដ្ំណាក្់កាលទ្ី ៤, យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ជាត,ិ យោលយៅអភិវឌ្ឍន្៍គ្បក្បយោយច្ីរភាពក្ម្ពុជា, ក្ម្មវិធីយក្ទ្គ្ម្ង់, យុទ្ធសាស្រស្តតាម្វិស្័យ  ន្ិងយអន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត

ថវិកា ។ តាម្រយៈការពិភាក្ារវាងរាជរោឋ ភិបាល ន្ិងនដ្រូអភិវឌ្ឍន្៍ក្នុងគ្ក្ុម្ការងារបយច្ចក្យទ្ស្ច្គ្ម្ុេះ, ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្រួម្ោន គ្តូវបាន្យរៀបច្ំ យោយយអែក្តាម្យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត

អភិវឌ្ឍន្៍ជាតិ ន្ិងយោលន្យោបាយ ឬយអន្ការតាម្វិស្័យ ន្ិងគ្ក្បខណឌ លទ្ធអលរបស្់វិស្័យ យហើយអារភាជ បជ់ាម្យួន្ឹងដ្ំយណើរការក្ម្មវិធីន្ីយក្ម្ម ន្ិងថវិកាន្ីយក្ម្ម ។ 

ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្រួម្ោន ទងំយន្េះ យដ្លគ្តូវបាន្យរៀបច្ំ យោយយធេើការតគ្ម្ឹម្ជាម្យួន្ឹងវិស្យ័អាទ្ិភាពនន្យទុ្ធសាស្រស្តច្តយុកាណ-ដ្ំណាក្់កាលទ្ី ៤ បាន្រយំលច្អពំី

ស្ក្ម្មភាពអាទ្ភិាពខពស្ប់ំអតុ ស្គ្មបឆ់្ន ំ២០១៩-២០២០ យដ្លរាជរោឋ ភិបាលយបតជាា អន្ុវតត យោយមន្ការោំគ្ទ្ពីនដ្រូអភិវឌ្ឍន្៍ ។ 

លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ស្នូលនន្យទុ្ធសាស្រស្តច្តយុកាណ  : ការបយងកើន្យលបឿន្យក្ទ្គ្ម្ងអ់ភបិាលក្ចិ្ច – យោលយៅជាយុទ្ធសាស្រស្ត នន្អភិបាលក្ិច្ច រកឺារយធេើទំ្យន្ើបក្ម្មសាថ ប័ន្រដ្ឋ ន្ិងការអភិវឌ្ឍគ្បក្បយោយបរិោប័ន្ន,   

ស្ម្ធម៌្ ន្ងិយតុតិធម៌្ តាម្រយៈការអន្ុវតតសិ្ទ្ធិអណំាច្រដ្ឋខាងយអនក្ន្យោបាយ, យស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិរដ្ឋបាល ក្នុងការដឹ្ក្នំា, គ្រប់គ្រង ន្ងិចាត់យច្ងក្ិច្ចការគ្បយទ្ស្ជាតិ ពិយស្ស្ការធានាន្ិរន្តរភាព

នន្តនួាទី្ ន្ងិដំ្យណើរការរដ្ឋបាលសាធារណៈ (ទំ្. ២៤) ។ ការបយងកើន្យលបឿន្យក្ទ្គ្ម្ងអ់ភបិាលក្ិច្ច រមួ្មន្ ៖ ១). ការយក្ទ្គ្ម្ង ់ន្ងិយលើក្ក្ម្ពស់្ស្ម្តថភាពសាថ ប័ន្; ២). ការពគ្ងងឹភាពសាែ តស្ែ ំក្នងុ

រដ្ឋបាលសាធារណៈ; ៣). ការពគ្ងងឹគ្បសិ្ទ្ធភាពនន្ការអន្ុវតតការងារ ន្ិង ៤). ការពគ្ងងឹអភបិាលក្ិច្ចវិស័្យឯក្ជន្ (ទំ្. ២៥) ។  
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ការយក្ទ្គ្ម្ងក់ារគ្របគ់្រង 

ហរិញ្ញវតថសុាធារណៈ 

 

បូរណភាពនន្ការយោរពវិន្័យថវិកា, 

គ្បសិ្ទ្ធភាពនន្ថវិកា ទងំក្នុងយអនក្វិភាជន្ ៍

ទងំក្នុងយអនក្គ្បតិបតតកិារ ន្ិង     

ស័្ក្តិសិ្ទ្ធិភាពនន្ការអតល់យស្វាសាធារណៈ 

១. ភាពយជឿទុ្ក្ចិ្តតនន្ថវិកាយៅរក្ាបាន្

ជាសារវន្ត 

១.១. ការអន្ុវតតចំ្ណូលស្រុប (ថ្នន ក្ជ់ាតិ-ថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតកិ្គ្ម្ិតរដ្ឋបាលរាជធាន្-ីយខតត) ស្យគ្ម្ច្

បាន្ក្នងុរងេង់ +/-៥% យធៀបន្ងឹច្ាប់ថវិកា 

១.២. ក្ំយណើន្ចំ្ណូលច្រន្តគ្បចំាឆ្ន ំយក្ើន្យ ើងោ៉ា ងតិច្ ០,៣ ពនិ្ទុភាររយនន្ អ.ស្.ស្ 

១.៣.  តនម្ៃបច្ចុបបន្ននន្បំណលុសាធារណៈយគ្ៅគ្បយទ្ស្ស្ថ ិតយៅយគ្កាម្ ៤០% នន្ អ.ស្.ស្ 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ២១,៤%) 

១.៤. ការអន្ុវតតចំ្ណាយស្យគ្ម្ច្បាន្ក្នុងរងេង ់+/-៥% យធៀបន្ឹងច្ាប់ថវិកា 

១.៥. បំណលុក្ក្ស្ទេះទបជាង ២% នន្ចំ្ណាយថវិកាស្រុប (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: មិ្ន្មន្

បំណលុក្ក្ស្ទេះ) 

១.៦. យអន្ការស្ក្ម្មភាពស្គ្មប់អន្ុវតតយុទ្ធសាស្រស្ត នន្ការយក្ទ្គ្ម្ង់គ្បពន័្ធលទ្ធក្ម្មសាធារណៈ 

ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ (មិ្ន្មន្បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្) 

១.៧. យោលការណ៍យណនំាស្តពីីការយរៀបចំ្យអន្ការលទ្ធក្ម្មគ្បចំាឆ្ន ំភាជ ប់ម្ក្ជាមួ្យន្ងឹសំ្យណើ

ថវិកាគ្បចំាឆ្ន ំគ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតត (មិ្ន្មន្បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្) 

១.៨. យស្ច្ក្តីគ្ាងបឋម្វិយសាធន្ក្ម្មច្ាប់ស្ត ីពីលទ្ធក្ម្មសាធារណៈឆ្ន ំ២០១២ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្

(មិ្ន្មន្បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្) 

២. គ្ក្បខណឌ រណយន្យយភាពហិរញ្ញវតថ ុ 

គ្តូវបាន្យរៀបចំ្, អន្ុវតត ន្ិងពគ្ងឹង 

ន្ងិតមៃ ភាពថវិកាគ្តូវបាន្បយងកើន្ 

២.១. ចំ្ណាតថ់្នន ក្់ថវិកាចំ្ន្នួ្ ៧ (ចំ្ណាតថ់្នន ក្់យស្ដ្ឋក្ិច្ច, អងគភាពគ្បតិបតតិ ន្ងិរដ្ឋបាល,     

ភូមិ្សាស្រស្ត , គ្បភពម្លូន្ិធ,ិ រយគ្មង, ក្ម្មវិធី ន្ងិមុ្ខងារ) គ្តូវបាន្អន្ុវតតយពញយលញ 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: មន្ចំ្ណាតថ់្នន ក្់ថវិកាចំ្ន្នួ្ ៥ អន្ុវតតយពញយលញ) 

២.២. ម្៉ាូឌ្ុលចំ្ន្នួ្ ២ បយន្ថម្ (យរៀបចំ្យអន្ការថវិកា ន្ងិលទ្ធក្ម្ម) គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យ 

អន្ុវតតសាក្លបង (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: មន្ម្៉ាឌូ្លុស្នូលចំ្ន្នួ្ ៦) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

២.៣. គ្បពន័្ធ FMIS បាន្ោក្ឱ់្យយគ្បើគ្បាស់្គ្រប់គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: មន្

គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ចំ្ន្នួ្ ២០ ន្ងិម្ន្ទីរយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថរុាជធាន្-ីយខតតចំ្ន្នួ្ ២៥) 

២.៤. ស្នាធ ន្ក្ម្មទិ្ន្នន្័យរវាងគ្បពន័្ធ FMIS ជាមួ្យគ្បពន័្ធបយច្ចក្វិទ្ាព័តម៌ន្ស្គ្មប់គ្រប់គ្រង

ចំ្ណូលមិ្ន្យម្ន្សារយពើពន្ធ ន្ងិគ្បពន័្ធពន្ធោរ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យដំ្យណើរការ

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: មន្ស្នាធ ន្ក្ម្មទិ្ន្នន្័យជាមួ្យធនាោរវឌ្ឍន្ៈ ន្ិងធនាោរក្ម្ពុ ) 

២.៥. របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុអន្យុោម្តាម្ស្តងោ់ររណយន្យយសាធារណៈក្ម្ពុជា យលើមូ្លោឋ ន្

សាច់្គ្បាក្ឆ់្ន ំ២០១៧ ន្ងិឆ្ន ំ២០១៨ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ (មិ្ន្មន្បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្) 

២.៦. ន្តីិវិធីអន្ុវតតការងារស្គ្មប់ការទូ្ទត់យបៀវតស ន្ងិទូ្ទតគ់្តង់ គ្តូវបាន្តគ្ម្ង់ទិ្ស្ ន្ិងយក្

លម្ែ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: មន្ន្តីិវិធីអន្ុវតតការងារបច្ចបុបន្ន ន្ងិតាម្គ្បពន័្ធ FMIS 

របស់្គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ ន្ងិ គ្ក្សួ្ងយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិហរិញ្ញវតថុ) 

២.៧. ឯក្សារថវិកាគ្បចំាឆ្ន ំគ្តូវបាន្យបាេះពុម្ពអាយ ន្ិងយវទិ្កាសាធារណៈគ្តូវបាន្យរៀបចំ្ 

៣.  ការពគ្ងងឹការអារភាជ ប់ថវិកាយឹន្ឹង

យោលន្យោបាយ 

៣.១. ថវិកាក្ម្មវិធី ន្ិងអងគភាពថវិកា គ្តូវបាន្អន្ុវតតគ្រប់គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ ន្ងិរដ្ឋបាលយខតតចំ្ន្នួ្

២៤ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: មន្គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ ចំ្ន្នួ្ ៣៩ ន្ិងរដ្ឋបាលរាជធាន្-ី 

យខតតចំ្ន្នួ្ ១២ អន្ុវតតថវិកាក្ម្មវិធី) 

៣.២. គ្ក្បខណឌ ហិរញ្ញវតថុរយៈយពលម្ធយម្ (MTFF)គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតតសាក្លបង 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ឆ្ន ំ២០១៨: មន្យស្ច្ក្តគី្ាង MTFF) 

៣.៣. គ្ក្បខណឌ ថវិការយៈយពលម្ធយម្ (MTBF) គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុវតតសាក្លបង

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: មន្យស្ច្ក្តគី្ាង MTBF) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

៣.៤. យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តថវិកា (ស្មហរណក្ម្មថវិកា) គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ិងអន្ុវតត   

(មិ្ន្មន្បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្) 

៣.៥. ស្មហរណក្ម្មយអន្ការចំ្ណាយច្រន្ត ន្ងិចំ្ណាយវិន្ិយោរក្នុងយស្ៀវយៅថវិកាក្ម្មវិធី

របស់្គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ (គ្ក្សួ្ងយរៀបចំ្យដ្ន្ដី្ ន្ររូបន្យីក្ម្ម ន្ងិសំ្ណង,់ គ្ក្សួ្ង        

សាធារណការ ន្ងិដឹ្ក្ជញ្ជូន្, គ្ក្សួ្ងអភិវឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ្, គ្ក្សួ្ងក្សិ្ក្ម្ម រុកាា គ្បមញ ់ន្ិង

យន្សាទ្ ន្ិងគ្ក្សួ្ងធន្ធាន្ទឹ្ក្ ន្ងិឧតនុ្យិម្) គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិអន្ុវតត 

៣.៦. យអន្ការស្ក្ម្មភាពស្គ្មប់អន្ុវតតយុទ្ធសាស្រស្ត នន្ការយក្ទ្គ្ម្ង់គ្បពន័្ធថវិកាឆ្ន ំ ២០១៨-

២០២៥ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតត (មិ្ន្មន្បនាទ តមូ់្លោឋ ន្) 

៣.៧. យអន្ការស្ក្ម្មភាពស្គ្មប់អន្វុតតយុទ្ធសាស្រស្ត នន្ការយក្ទ្គ្ម្ង់គ្បព័ន្ធថវិការដ្ឋបាលថ្នន ក្់យគ្កាម្

ជាតិ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៥ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ិងោក្ឱ់្យអន្ុវតត (មិ្ន្មន្បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្) 

៣.៨. យោលការណ៍យណនំាស្តពីីយអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តថវិកាយដ្លមន្លក្ាណៈស្មហរណក្ម្ម 

គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្វុតត (មិ្ន្មន្បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្) 

៣.៩. អន្ុគ្ក្ឹតយស្ត ីពកីារយអទរធន្ធាន្បយន្ថម្ពីថវិការដ្ឋ យឹរដ្ឋបាលឃុំ-ស្ងាក ត់ ស្គ្មប់ចំ្ណាយ

អភិវឌ្ឍន្៍មូ្លោឋ ន្ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុវតត (មិ្ន្មន្បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្) 

៣.១០. លិខតិបទ្ោឋ ន្រតយិុតតស្គ្មប់ការគ្រប់គ្រងវិន្ិយោរសាធារណៈ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្  

៤. គ្ក្បខណឌ រណយន្យយភាពស្មិ្ទ្ធក្ម្ម 

គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្វុតត 

៤.១. លិខតិបទ្ោឋ ន្រតយិុតតគ្តូវបាន្យរៀបចំ្ រួម្មន្៖ 

- បញ្ចប់យស្ច្ក្តីគ្ាង វិយសាធន្ក្ម្មច្ាប់ស្ត ីពីគ្បព័ន្ធហិរញ្ញវតថសុាធារណៈឆ្ន ំ២០០៨ 

- យក្ស្គ្ម្លួអន្ុគ្ក្ឹតយយលខ ៨១ ស្ត ីពីការបយងកើតការគ្តួតពនិ្តិយហិរញ្ញវតថុយលើការច្ំណាយ
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ថវិការដ្ឋយៅតាម្គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្, យខតត, គ្ក្ុង, រាជធាន្ភីនំយពញស្េយ័ត ន្ងិអងគភាព    

រដ្ឋបាលសាធារណៈ ន្ងិអន្គុ្ក្តឹយយលខ ៨២ ស្ត ពីីបទ្បញ្ជជ ទូ្យ នឹន្រណយន្យយសាធារណៈ 

- យោលការណ៍យណនំាស្តពីីការយរៀបចំ្ថ វិកាស្មិ្ទ្ធក្ម្ម ន្ិងយោលការណ៍យណនំាស្ត ីពកីារ

អន្ុវតតថវិកាពត័ម៌ន្ស្មិ្ទ្ធក្ម្ម 

- ទ្គ្ម្ង់ក្ិច្ចគ្ពម្យគ្ពៀងថវិកាស្មិ្ទ្ធក្ម្ម គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ (មិ្ន្មន្បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្) 

៤.២. យោលការណ៍យណនំាស្តពីីស្វន្ក្ម្មយលើស្មិ្ទ្ធក្ម្ម ន្ងិបយច្ចក្វិទ្ាព័តម៌ន្គ្តូវបាន្យរៀបចំ្

(មិ្ន្មន្បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្) 

៥. ស្ម្តថភាពម្ស្រន្តីរាជការយលើវិស័្យ

ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈគ្តូវបាន្ពគ្ងងឹ 

៥.១. ម្ស្រន្តរីាជការចំ្ន្នួ្ ១.០៤៥ នាក្់ យៅឆ្ន ំ២០១៩ ន្ងិ១.១៥០ នាក្ ់យៅឆ្ន ំ២០២០ ចូ្លរួម្

វរគបណតុ េះបណាត លមុ្ខវិជាជ យស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៨៥០ នាក្់) 

៥.២. យស្ច្ក្ដីគ្ាងឯក្សារស្ដ ីពកីារយធេើបច្ចុបបន្នក្ម្មយអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តស្ដ ីពីការក្សាង ន្ិង

អភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពក្នុងគ្ក្បខណឌ ក្ម្មវិធីយក្ទ្គ្ម្ងក់ារគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

ដំ្ណាក្់កាលទី្៤ (២០២១-២០២៥) គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតត (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្

២០១៨: យុទ្ធសាស្រស្តស្ដ ពីីការក្សាង ន្ងិអភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពក្នុងគ្ក្បខណឌ ក្ម្មវិធីយក្ទ្គ្ម្ង់ 

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ ដ្ំណាក្់កាលទី្៣) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ការយក្ទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឈការ ន្ងិវសិ្ហម្ជឈការ 

 

រដ្ឋបាលថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតអិតល់យស្វា 

សាធារណៈ ន្ងិអភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ច 

មូ្លោឋ ន្បាន្កាន្់យតលែគ្បយស្ើរ ស្ំយៅរួម្

ចំ្យណក្យលើក្ក្ម្ពស់្សុ្ខុមលភាព ន្ងិ

រុណភាពនន្ជីវិតរបស់្គ្បជាពលរដ្ឋក្នុង

យដ្ន្ស្ម្តថក្ិច្ចរបស់្ខៃួន្ 

១. រច្នាស្ម្ពន័្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល     

សាធារណៈថ្នន ក្់គ្ក្ុង-គ្សុ្ក្គ្តវូបាន្

យក្ស្គ្ម្លួ យោយយធេើស្មហរណក្ម្ម

ការិោលយ័ជនំាញរបស់្គ្ក្សួ្ង- 

សាថ ប័ន្ថ្នន ក្់គ្ក្ុង-គ្សុ្ក្យឹក្នងុរច្នា

ស្ម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគ្ក្ងុ-គ្សុ្ក្ 

១.១. រដ្ឋបាលគ្ក្ុង-គ្សុ្ក្ទងំអស់្បាន្ដំ្យណើរការ គ្ស្បតាម្រច្នាស្ម្ព័ន្ធ ន្ងិគ្បពន័្ធគ្រប់គ្រង 

យដ្លបាន្យក្ស្គ្មួ្លជាថមី យោយការិោល័យជនំាញអតល់យស្វាតាម្វិស័្យនានា គ្តូវស្ថ ិត

យគ្កាម្ការគ្រប់គ្រងផ្ទទ លរ់បស់្រដ្ឋបាលគ្ក្ុង-គ្សុ្ក្ 

 (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: រដ្ឋបាលគ្ក្ុង-គ្សុ្ក្ពុទំន្ម់ន្សិ្ទ្ធិ ន្ិងការទ្ទួ្លខុស្គ្តូវយពញ

យលញក្នុងការគ្រប់គ្រង ន្ងិចាត់យច្ងការអតល់យស្វាតាម្វិស័្យនានា យដ្លអតល់យោយ

ការិោលយ័ជនំាញយៅថ្នន ក្់គ្ក្ងុ-គ្សុ្ក្) 

២. ធន្ធាន្យអនក្អភិវឌ្ឍមូ្លោឋ ន្នន្ 

មូ្លន្ធិិឃុ-ំស្ងាក ត់គ្តូវបាន្បយងកើន្ 

២.១. ធន្ធាន្ថវិការដ្ឋក្នងុអគ្តា ១% នន្ចំ្ណូលច្រន្តស្រុបគ្បចំាឆ្ន ំ គ្តូវបាន្យអទរបយន្ថម្យឹ    

មូ្លន្ធិិឃុ-ំស្ងាក ត់ ស្គ្មប់យអនក្អភិវឌ្ឍមូ្លោឋ ន្ ចាប់ពឆី្ន ំ២០២០ ដ្លឆ់្ន ំ២០២៣ 

 (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ធន្ធាន្ថវិកាយដ្លយអទរយឹមូ្លន្ធិិឃុ-ំស្ងាក ត់ មន្អគ្តា  

២.៨% នន្ច្ណូំលច្រន្តស្រុបគ្បចំាឆ្ន ំ) 

៣. ការងាររណយន្យយភាពស្ងគម្     

គ្តូវបាន្ពគ្ងកី្ការអន្ុវតត ទងំ

 វិសាលភាពនន្តំបន្់យោលយៅ    

ន្ងិវិសាលភាពនន្យស្វាតាម្វិស័្យ 

យដ្លគ្តូវគ្របដ្ណត ប់ 

៣.១. ការងាររណយន្យយភាពស្ងគម្ គ្តូវបាន្អន្ុវតតយៅក្នងុគ្សុ្ក្យោលយៅចំ្ន្នួ្ ៩០% នន្ច្នំ្នួ្

គ្សុ្ក្ស្រុបទូ្ទងំគ្បយទ្ស្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៦២%) 

៣.២. ៨៥% នន្រដ្ឋបាលឃុនំន្ចំ្ន្នួ្ឃុំស្រុបក្នុងគ្សុ្ក្យោលយៅ បាន្អន្ុវតតការងាររណយន្យយ

ភាពស្ងគម្  (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៥៩%) 

៣.៣. ៨៥% នន្សាោបឋម្សិ្ក្ាក្នងុគ្សុ្ក្យោលយៅ បាន្អន្ុវតតការងាររណយន្យយភាពស្ងគម្ 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៥២%) 

៣.៤. ៨៥% នន្ម្ណឌ លសុ្ខភាពក្នងុគ្សុ្ក្យោលយៅ បាន្អន្ុវតតការងាររណយន្យយភាពស្ងគម្ 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៥១%) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

៣.៥. យស្វាគ្រប់គ្រងសំ្រាម្ ន្ងិសំ្ណល់រឹងយៅទី្គ្បជុជំន្នន្គ្សុ្ក្យោលយៅគ្តូវបាន្ោក្់បញ្ចូល

បយន្ថម្យឹក្នងុគ្ក្បខណឌ នន្ការអន្ុវតតការងាររណយន្យយភាពស្ងគម្  

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ០%) 

៣.៦. យស្វាអគតអ់គង់ទឹ្ក្សាែ តយៅទី្គ្បជុំជន្នន្គ្ក្ងុ ន្ងិគ្សុ្ក្យោលយៅគ្តូវបាន្ោក្់បញ្ចូលបយន្ថម្

យឹក្នងុគ្ក្បខណឌ នន្ការងាររណយន្យយភាពស្ងគម្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ០%) 

ការយក្ទ្គ្ម្ងរ់ដ្ឋបាលសាធារណៈ 

 

ការយក្លម្ែការអតល់យស្វាសាធារណៈ ន្ងិ

គ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងរុណអល គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ 

ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុវតតជាបយណត ើរៗក្នុងរដ្ឋបាល

សាធារណៈ   ពិយស្ស្ក្នងុវិស័្យសំ្ខាន្់ៗ 

(អប់រ ំន្ិងសុ្ខាភិបាល) 

១.  ក្ម្មវិធីជាតិក្ំយណទ្គ្ម្ង់រដ្ឋបាល  

សាធារណៈ ២០១៩-២០៣០ គ្តូវ

បាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតត យោយ

យអែក្យលើក្ំយណទ្គ្ម្ង់ជាដំ្ណាក្់កាល 

យដ្ើម្បីធានាឱ្យបាន្ន្ូវរដ្ឋបាលសាែ ត

ស្ែ ំ ឆ្ៃ តនវ ខាៃ ំង ន្ងិយផ្ទត តយលើ   

គ្បជាជន្ស្នូល 

១.១. ឯក្សារទ្ស្សន្ទន្ស្តពីីការយរៀបចំ្ក្ម្មវិធីជាតិក្ំយណទ្គ្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ គ្តូវបាន្ 

ោំគ្ទ្យោយរាជរោឋ ភបិាល យៅគ្តីមស្ទី្២ ឆ្ន ំ២០១៩ 

១.២. ក្ម្មវិធីជាតិក្ំយណទ្គ្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុវតត យោយ     

រាជរោឋ ភបិាល យៅគ្តមីស្ទី្៤ ឆ្ន ំ២០១៩ 

១.៣. យអន្ការស្ក្ម្មភាពក្ំយណទ្គ្ម្ង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់្គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ថ្នន ក្់ជាត ិន្ិង

ថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាត ិគ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតត យៅគ្តមីស្ទី្២ ឆ្ន ំ២០២០ 

១.៤. របាយការណ៍តាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាពការងារយក្ទ្គ្ម្ងគ់្បចំាគ្តមីស្ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្  

២. គ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងរុណអល គ្តូវបាន្

យរៀបចំ្ ន្ិងោក្ឱ់្យអន្ុវតតសាក្លបង

យៅក្នងុ វិស័្យ ន្ងិយស្វាសាធារណៈ 

សំ្ខាន្់ៗយដ្លបាន្ក្ំណត់   

២.១. យោលការណ៍យណនំាស្តពីីគ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងរុណអល គ្តូវបាន្ោក្់ឱ្យអន្ុវតត យោយ        

រាជរោឋ ភបិាល យៅគ្តមីស្ទី្១ ឆ្ន ំ២០២០ 

២.២.  វិស័្យ ន្ងិយស្វាសាធារណៈសំ្ខាន្់ៗ គ្តូវបាន្ក្ំណត់ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតតសាក្លបងន្ូវ

គ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងរុណអល យៅគ្តមីស្ទី្៤ ឆ្ន ំ២០២០ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

៣. ការយក្លម្ែរុណអលនន្ការអតល ់ 

យស្វាសាធារណៈក្នុង វិស័្យ ន្ងិ   

យស្វាសាធារណៈសំ្ខាន្់ៗ  

៣.១. ច្ាប់ស្ត ីពីការអតល់យស្វាសាធារណៈ គ្តូវបាន្អន្ុម័្តយោយរណៈរដ្ឋម្ស្រន្ត ីយៅគ្តមីស្ទី្៤  

ឆ្ន ំ២០២០ 

៣.២. សូ្ច្នាក្រស្មិ្ទ្ធក្ម្មរន្ៃេឹះស្គ្មប់វាយតនម្ៃ ន្ិងទ្ទួ្លសាគ លអ់ងគភាពអតលយ់ស្វាសាធារណៈ

រំរកូ្នុងវិស័្យអប់រំ ន្ងិសុ្ខាភបិាល គ្តូវយរៀបចំ្ ន្ងិអន្ុវតត យៅឆ្ន ំ២០១៩ 

៣.៣. ការវាយតនម្ៃ ន្ិងទ្ទួ្លសាគ លអ់ងគភាពអតលយ់ស្វាសាធារណៈរំរូក្នុងវិស័្យអប់រំ ន្ងិ        

សុ្ខាភបិាល គ្តូវអន្ុវតតយៅគ្តមីស្ទី្៣ ឆ្ន ំ២០១៩ 

៣.៤.  វិស័្យ ន្ងិយស្វាសាធារណៈសំ្ខាន្់ៗដ្នទ្យទ្ៀត គ្តូវបាន្ក្ណំត់ យៅគ្តីមស្ទី្៤ ឆ្ន ំ

២០១៩ ន្ងិោក្់យច្ញន្ូវយអន្ការស្ក្ម្មភាពនន្ការវាយតនម្ៃ ន្ងិការទ្ទួ្លសាគ លអ់ងគភាព

អតល់យស្វាសាធារណៈរំរ ូយៅគ្តីមស្ទី្២ ឆ្ន ំ២០២០ 

ការយក្ទ្គ្ម្ងច់្ាប ់ន្ងិគ្បពន័្ធយតុតធិម្ ៌ 

 

ការយក្លម្ែយស្វាយតុតិធម៌្ ន្ិងសិ្ទ្ធិទ្ទួ្ល

បាន្យស្វាយុតតធិម៌្ 

១. ច្ាប់ ន្ិងយោលន្យោបាយាក្់ពន័្ធ

 វិស័្យយុតតធិម៌្ គ្តូវបាន្យធេើទំ្យន្ើបក្ម្ម 

ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុវតត 

១.១. ការបយងកើន្ចំ្ន្នួ្យៅគ្ក្ម្ ន្ងិគ្ពេះរាជអាជាា  (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៤៣៧ នាក្;់  

ចំ្ណចុ្យៅ: បយងកើន្ ១០% យរៀងរាលឆ់្ន ំ) 

១.២. ស្ន្ទស្សន្ន៍្ីតិរដ្ឋតាម្រយគ្មងយុតតធិម៌្ពភិពយោក្គ្តូវបាន្បយងកើន្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ 

២០១៧-២០១៨:០,៣២; ចំ្ណចុ្យៅ២០២៣: ០,៤០) 

១.៣. ភាពច្យងែៀតយណន្ក្នងុពន្ធនាោរគ្តូវបាន្កាត់បន្ថយ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៥: ២៦២% 

នន្អាគ្តាអនក្ជាប់ពន្ធនាោរ; ចំ្ណចុ្យៅ: ២០០%) 

១.៤. បយងកើន្ថវិកាជនំ្យួយអនក្ច្ាប់ដ្លជ់ន្គ្ក្ីគ្ក្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៩: ៣០០.០០០ 

ដុ្ោៃ រ; ចំ្ណចុ្យៅ: បយងកើន្ ២៥% យរៀងរាលឆ់្ន ំ) 

១.៥. យស្ច្ក្តីគ្ាងច្ាប់អាជាាសាោ, សាការី ន្ងិគ្ក្ឡាបញ្ជ ីន្ងិន្តីិវិធតីាក្់យតងយស្ច្ក្តីគ្ាង

ច្ាប់ ឬយស្ន ើច្ាប់, យស្ច្ក្តីគ្ាងច្ាប់ការារសាក្ស ីន្ិងការារអនក្រាយការណ៍ គ្តូវបាន្
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

តាក្់យតង តាម្រយៈដំ្យណើរការគ្បក្បយោយតមៃ ភាព ន្ងិពិយគ្ោេះយោបល ់(បនាទ ត់មូ្ល

ោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ៤) 

១.៦.  វិយសាធន្ក្ម្មគ្ក្ម្គ្ពហមទ្ណឌ , គ្ក្ម្ន្ីតិវិធគី្ពហមទ្ណឌ  ន្ងិច្ាប់គ្បឆំ្ងអំយពើពុក្រលួយ ន្ងឹ

គ្តូវដំ្យណើរការយោយតមៃ ភាព ន្ិងមន្ការពិយគ្ោេះយោបល ់(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០;    

ចំ្ណចុ្យៅ: ២) 

១.៧.  វិយសាធន្ក្ម្មច្ាប់ស្ត ីពីលក្ាន្តកិ្ៈយម្ធាវី គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត 

១.៨. ពិរុទ្ធជន្យដ្លគ្តូវឃុំខៃួន្បយណាត េះអាស្ន្ន រិតជាស្មមគ្តនន្អនក្ជាប់ឃុំទងំអស់្  

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ៦៥%; ចំ្ណចុ្យៅ: ៤៥ %) 

១.៩. អនក្យទស្យដ្លមន្សាលគ្ក្ម្សាថ ពរ រិតជាស្មមគ្តយធៀបន្ងឹអនក្ជាប់ឃុ ំ        

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ២៩%; ចំ្ណចុ្យៅ: ៤៩%) 

១.១០. ចំ្ន្នួ្អនក្គ្តូវអតនាទ យទស្យដ្លស្យគ្ម្ច្មិ្ន្ឃុំខៃួន្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ៥០) 

១.១១. ចំ្ន្នួ្ស្រស្ត យីដ្លគ្តូវបាន្អតនាទ យទស្យោយមិ្ន្ឃុំខៃួន្ (បនាទ តមូ់្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ៥) 

២. ការយរៀបចំ្អងគការតោុការគ្តូវបាន្

ពគ្ងងឹ 

២.១. យោលការណ៍យណនំាស្តពីីការគ្រប់គ្រងសំ្ណុំយរឿង/ការចុ្េះបញ្ជ ីសំ្ណុំយរឿង គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ១) 

២.២. ការបយងកើតសាោឧទ្ធរណ៍តំបន្ ់(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ១; ចំ្ណចុ្យៅ: ៣) 

២.៣. ការបយងកើតសូ្ច្នាក្រវាយតនម្ៃការបំយពញការងាររបស់្តុោការទងំអស់្  

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ១) 

២.៤. ការសិ្ក្ាគ្សាវគ្ជាវពីស្ុច្រិតភាពតុោការ បាន្អន្ុវតត (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ:១) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

៣. ការគ្រប់គ្រងសំ្ណុំយរឿង ន្ងិពត័៌មន្

គ្តូវបាន្យក្លម្ែ 

៣.១. សំ្ណុំយរឿងក្ក្ស្ទេះយៅតាម្សាោដំ្បូង គ្តូវបាន្កាត់បន្ថយ  (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ៤២%   

ស្គ្មប់យរឿងរដ្ឋបបយវណី ន្ិង ៨៧% សំ្រាប់យរឿងគ្ពហមទ្ណឌ ; ចំ្ណចុ្យៅ: ៣៨% ស្គ្មប់

យរឿងរដ្ឋបបយវណី ន្ិង ៧៨% ស្គ្មប់យរឿងគ្ពហមទ្ណឌ ) 

៣.២. របាយការណ៍វាយតនម្ៃពកីារច្ុេះបញ្ជកីារតោុការយៅតាម្សាោដំ្បូង គ្តូវបាន្បញ្ចប់

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ១) 

៣.៣. ចំ្ន្នួ្សាលគ្ក្ម្គ្ពហមទ្ណឌ ស្គ្មងំបាន្យបាេះពុម្ព (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ:  ៥០) 

៣.៤. ចំ្ន្នួ្សាលគ្ក្ម្រដ្ឋបបយវណីស្គ្មងំបាន្យបាេះពុម្ព  (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ៥០) 

 ការគ្បយទុ្ធគ្បឆំ្ងអយំពើពកុ្រលយួ* 

 

បយងកើន្សុ្ច្រិតភាពសាធារណៈ,  

សាជីវក្ម្ម ន្ងិស្ងគម្ 

១. ការក្ំណតគ់្ក្បខណឌ ច្ាប់  វិធាន្ការ

ថមី ន្ងិ វិធាន្ការចាស្យ់ដ្លគ្តូវយធេើ

 វិយសាធន្ក្ម្ម ស្គ្មប់បងាក រទ្ប់សាក ត់

អំយពើពុក្រលយួ 

១.១. របាយការណ៍ស្េយ័វាយតនម្ៃពចី្ាប់ ន្ងិការអន្ុវតតច្ាប់ទក្់ទ្ងន្ងឹការបងាក រទ្ប់សាក តអ់ំយពើ

ពុក្រលយួ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិអន្ុម័្តក្នុងឆ្ន ំ ២០១៩ 

២. ការអប់រសំ្ត ីពីការគ្បឆំ្ងអំយពើ      

ពុក្រលយួ គ្តូវបាន្អតលជ់នូ្ដ្ល់

ន្ិស្សិតយៅតាម្គ្រឹេះសាថ ន្អប់រកំ្គ្ម្ិត

ឧតតម្សិ្ក្ា ន្ងិសិ្ស្សសាោ      

 វិជាជ ជីវៈសាធារណៈ 

២.១. យម្យរៀន្ស្ត ពីកីារគ្បឆំ្ងអំយពើពុក្រលួយស្គ្មប់សិ្ស្ស-ន្សិ្សតិ ន្ងិគ្រយូៅតាម្គ្រេឹះសាថ ន្អប់រំ

ក្គ្ម្ិតឧតតម្សិ្ក្ា ន្ងិសិ្ស្សសាោវិជាជ ជីវៈសាធារណៈ គ្តវូបាន្យរៀបចំ្ 

២.២. ចំ្ន្នួ្គ្រូបយងាគ លទ្ទួ្លការបណតុ េះបណាត លយម្យរៀន្អប់រំស្ត ីពកីារគ្បឆំ្ងអំយពើពកុ្រលយួ   

រិតគ្តឹម្ចុ្ងឆ្ន ំ ២០២០  

២.៣. ចំ្ន្នួ្សិ្ស្ស-ន្ិស្សិតយៅតាម្គ្រេឹះសាថ ន្អប់រកំ្គ្ម្ិតឧតតម្សិ្ក្ា ន្ងិសិ្ស្សសាោវិជាជ ជីវៈ 

សាធារណៈទ្ទួ្លការអប់រសំ្ត ីពីការគ្បឆំ្ងអំយពើពុក្រលយួ គ្តមឹ្ចុ្ងឆ្ន ំ ២០២០ 

                                                           
*ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្គ្តូវបាន្ក្ំណត់យោយអងគភាពគ្បឆំ្ងអំយពើពុក្រលួយ ស្គ្មប់អន្ុវតត ន្ិងតាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាព 



- 11 -

លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

៣. ចំ្ណាយសាធារណៈយធេើយ ើង

គ្បក្បយោយគ្បសិ្ទ្ធភាព ន្ងិ    

តមៃ ភាព 

៣.១. ចំ្ន្នួ្គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ អងគភាពសាធារណៈ យដ្លអងគភាពគ្បឆំ្ងអំយពើពុក្រលយួចូ្លរួម្ 

ស្យងកតការណ៍ក្នុងការងារលទ្ធក្ម្មសាធារណៈ ន្ិងក្ិច្ចការយអសងៗាក្់ពន័្ធចំ្ណាយរដ្ឋ 

៣.២. ចំ្ន្នួ្សាថ ប័ន្សាធារណៈ ន្ងិឯក្ជន្ យដ្លទ្ទួ្លបាន្ការបណតុ េះបណាត លច្ាប់ស្ត ីពីការ

គ្បឆំ្ងអំយពើពុក្រលយួ 

យអន្ការ ន្ងិការកាតប់ន្ថយភាពគ្ក្គី្ក្ 

 

យោលយៅអាទិ្ភាពជាត ិន្ិងយោលយៅ

អភិវឌ្ឍន្៍គ្បក្បយោយចី្រភាពក្ម្ពុជា 

ស្យគ្ម្ច្បាន្ តាម្រយៈការអន្ម័ុ្ត ន្ិង

អន្ុវតតយអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភវិឌ្ឍន្៍ជាតិ

យហើយការអន្ុវតតយន្េះ គ្តូវបាន្វាយតនម្ៃ

យោយយអែក្យលើទិ្ន្នន្យ័ ន្ិងស្ថ តិិគ្បក្ប 

យោយរុណភាព យដ្លជាយអនក្មួ្យនន្ 

គ្បពន័្ធតាម្ោន្,គ្តតួពនិ្តិយ ន្ងិវាយតនម្ៃ

គ្បក្បយោយគ្បសិ្ទ្ធភាព 

១. យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្ជ៍ាតិ

២០១៩-២០២៣ គ្តូវបាន្អន្វុតត

យពញយលញ ជាមួ្យោន ន្ឹងក្ម្មវិធី  

 វិន្ិយោរសាធារណៈ ៣ឆ្ន ំរកំ្លិ, 

ការយរៀបចំ្យអន្ការ ន្ងិយន្តការ  

តាម្ោន្, គ្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវាយតនម្ៃ 

គ្តូវបាន្ពគ្ងងឹ យហើយរបាយការណ៍

វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតតឆ្ន ំ២០១៩ 

គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិអន្ុម័្ត 

១.១ យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្ជ៍ាតិ ២០១៩-២០២៣ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ិងអន្ុម័្ត 

១.២ ក្ម្មវិធីវិន្ិយោរសាធារណៈ ៣ឆ្ន ំរកំ្លិ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្តាម្វដ្តនន្ការយរៀបចំ្ ន្ងិយស្ន ើសំុ្ការ

អន្ុម័្តពីរាជរោឋ ភបិាល យហើយក្ម្មវិធីវិន្ិយោរសាធារណៈ គ្តូវបាន្យគ្បើគ្បាស់្ជាឯក្សារ

យោង ស្គ្មប់យរៀបចំ្ថវិកាជាតិគ្បចំាឆ្ន ំ 

១.៣ របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាព ឆ្ន ំ២០១៩ នន្ការអន្ុវតតយអន្ការយទុ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ជាតគិ្តូវ

បាន្យរៀបចំ្បញ្ចប់, យបាេះពុម្ព ន្ងិអសពេអាយទូ្ទងំគ្បយទ្ស្ 

១.៤ យុទ្ធសាស្រស្តជាតិស្ត ពីីការតាម្ោន្, គ្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវាយតនម្ៃ គ្តូវបាន្បញ្ចប់ ន្ិងអន្ុម័្ត 

១.៥ ពគ្ងងឹសុ្ខដុ្ម្ន្ីយក្ម្មរវាងយអន្ការថវិកា ន្ងិហិរញ្ញបបទន្ស្ហគ្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន្៍ 

(តាម្រយៈការអារភាជ ប់រវាងការយរៀបចំ្យអន្ការ ន្ិងការយរៀបចំ្ថវិកា) 

១.៦ ភស្តុតាងគ្តូវបាន្បយងកើតយ ើង យដ្ើម្បីជូន្ដំ្ណឹងដ្ល់ការយរៀបចំ្អន្តរារម្ន្ន៍ានា ស្គ្មប់ 

កាត់បន្ថយភាពគ្ក្ីគ្ក្ ន្ងិរបាយការណ៍ស្តពីីការវាស្់យវងភាពគ្ក្ីគ្ក្ រួម្ទងំរបាយការណ៍

ភាពគ្ក្ីគ្ក្ពហុទិ្ដ្ឋភាព ន្ងិភាពគ្ក្គី្ក្របស់្ក្ុមរ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

២. គ្ក្បខណឌ យោលយៅអភិវឌ្ឍន្៍

គ្បក្បយោយចី្រភាព គ្តូវបាន្អន្ុវតត

តាម្រយៈ យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត

អភិវឌ្ឍន្៍ជាត,ិ យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត

អភិវឌ្ឍន្ត៍ាម្វិស័្យ ន្ងិយអន្ការ

អភិវឌ្ឍន្៍យៅថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតិ ន្ងិ

តាម្ោន្,គ្តួតពនិ្តិយ ន្ងិវាយតនម្ៃ 

វឌ្ឍន្ភាពនន្ការស្យគ្ម្ច្បាន្។ 

២.១ គ្ក្បខណឌ យោលយៅអភិវឌ្ឍន្គ៍្បក្បយោយច្ីរភាព គ្តូវបាន្បស្រញ្ជជ បយឹក្នងុយអន្ការ    

យុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ជាត,ិ យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្ត៍ាម្វិស័្យ ន្ងិយអន្ការអភិវឌ្ឍន្៍

ថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាត ិ

២.២ របាយការណ៍គ្តួតពនិ្ិតយថ្នន ក្ជ់ាតិយោយស្ម ័គ្រច្ិតត ឆ្ន ំ២០១៩ នន្ការអន្ុវតតយោលយៅ

អភិវឌ្ឍន្៍គ្បក្បយោយចី្រភាពក្ម្ពុជា គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិបងាា ញយៅក្នងុយវទិ្កាក្គ្ម្ិតខពស់្

របស់្អងគការស្ហគ្បជាជាត ិ

២.៣ របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាព ឆ្ន ំ២០១៩ នន្ការអន្ុវតតយោលយៅអភិវឌ្ឍន្៍គ្បក្បយោយ     ចី្រ

ភាពក្ម្ពុជា គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិអន្ុម័្ត 

២.៤ វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតតយោលយៅអភិវឌ្ឍន្៍គ្បក្បយោយចី្រភាពក្ម្ពុជាយៅថ្នន ក្យ់គ្កាម្ជាត ិ

គ្តូវបាន្តាម្ោន្ ន្ងិគ្តួតពនិ្តិយ 

៣. អាទិ្ភាពគ្បចំាឆ្ន ំនន្យុទ្ធសាស្រស្តជាតិ

ស្ត ីពីការអភិវឌ្ឍស្ថ ិត ិឆ្ន ំ២០១៩-

២០២៣ 

៣.១ ជំយរឿន្ទូ្យឹនន្គ្បជាជន្ក្ម្ពុជា ឆ្ន ំ២០១៩  

៣.២ ក្ម្មវិធីជាតិស្គ្មប់រាយការណ៍សូ្ច្នាក្រអភិវឌ្ឍន្៍ (CAMStat) រួម្ទងំទ្គ្ម្ងអ់សពេអាយ

ទិ្ន្នន្័យស្គ្មប់សូ្ច្នាក្រយោលយៅអភិវឌ្ឍន្គ៍្បក្បយោយចី្រភាពក្ម្ពុជា/យោលយៅយគ្ជើស្

យរីស្មួ្យច្ំន្នួ្ គ្តូវបាន្អន្ុវតតយពញយលញ 

៣.៣ ការអយងកតដ្នទ្យទ្ៀត 

៣.៤ របាយការណ៍ស្ថ ិតរិន្ៃឹេះៗ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ភាពជានដ្រ ូន្ងិសុ្ខដ្មុ្ន្យីក្ម្ម 

 

ការយក្ៀរររ ន្ងិគ្រប់គ្រងហិរញ្ញបបទន្

ស្ហគ្បតិបតតកិារ គ្បក្បយោយស័្ក្តិសិ្ទ្ធិ

ភាព យដ្ើម្បីស្យគ្ម្ច្យោលយៅអាទិ្ភាព

អភិវឌ្ឍន្ជ៍ាត ិដូ្ច្មន្យច្ងក្នងុយុទ្ធសាស្រស្ត  

ច្តុយកាណ-ដំ្ណាក្់កាលទី្ ៤, យអន្ការ

យុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៏ជាត,ិ ន្ិងយោលយៅ

អភិវឌ្ឍន្៏គ្បក្បយោយចី្រភាពក្ម្ពុជា  

១. ការតគ្ម្ឹម្ហិរញ្ញបបទន្ស្ហ

គ្បតិបតតកិារជាមួ្យន្ឹងអាទិ្ភាពជាត ិ

១.១. ហិរញ្ញបបទន្ស្ហគ្បតិបតតិការ ោំគ្ទ្យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ជាត ិ

- តគ្ម្ូវការហិរញ្ញបបទន្ស្ហគ្បតិបតតិការស្រុប ស្គ្មប់ោំគ្ទ្យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត

អភិវឌ្ឍន្៍ជាតិ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ១,៣៨ាន្ោ់ន្ដុ្ោៃ រ; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: 

១,៦៩ ាន្ោ់ន្ដុ្ោៃ រ) 

- ភាររយនន្ហិរញ្ញបបទន្ស្ហគ្បតិបតតិការ ោំគ្ទ្យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ជាត ិ

(គ្បមណ ៩០% នន្ចំ្ណចុ្យៅ ឆ្ន ំ២០២០) 

១.២. ភាររយនន្ហិរញ្ញបបទន្ស្ហគ្បតិបតតិការ យដ្លយគ្បើគ្បាស់្គ្ក្បខណឌ លទ្ធអលជាត ិ

 (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៦៤%; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ៧២%) 

២. ការអន្ុវតតយន្តការពិយគ្ោេះយោបល់ 

ន្ងិឧបក្រណ៍ នន្យុទ្ធសាស្រស្តស្ត ីពី 

ក្ិច្ចស្ហគ្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន្ ៍ន្ងិ

ភាពជានដ្រ ូស្គ្មប់យលើក្ក្ម្ពស់្

ស័្ក្តិសិ្ទ្ធិភាព ក្នុងការស្គ្ម្បស្គ្ម្ួល 

ន្ងិយក្ៀរររហិរញ្ញបបទន្ស្ហ

គ្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន្ ៍

២.១. យន្តការពិយគ្ោេះយោបល:់ 

- ក្ិច្ចពិយគ្ោេះយោបល់យទ្េភារ ី(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ៈ តាម្វដ្ដនន្ក្ម្មវិធីស្ហគ្បតិបតតកិាររបស់្

នដ្រអូភិវឌ្ឍន្ន៍្ីមួ្យៗ; ចំ្ណចុ្យៅៈ ៥ ដ្ង ក្នុង ១ឆ្ន ំ) 

- ក្ិច្ចគ្បជុំបណាត ញគ្ក្ុម្ការងារបយច្ចក្យទ្ស្ច្គ្មុ្េះ (ចំ្ណចុ្យៅៈ  ១ ដ្ង ក្នុង១ឆ្ន ំ) 

- ក្ិច្ចពិយគ្ោេះយោបលព់ហភុារកី្នុងគ្ក្បខណឌ នន្យុទ្ធសាស្រស្តស្ត ីពីក្ិច្ចស្ហគ្បតិបតតកិារ

អភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិភាពជានដ្រូ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ [ក្គ្មិ្តវិស័្យ/គ្ក្ុម្ការងារបយច្ចក្យទ្ស្

ច្គ្មុ្េះ/អងគការមិ្ន្យម្ន្រោឋ ភបិាល/ក្ិច្ចពិយគ្ោេះយោបល់យៅថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតិ] 

 (ចំ្ណចុ្យៅៈ ២ ដ្ង ស្គ្មប់យន្តការន្ីមួ្យៗ) 

២.២. ការបូក្ស្រុបសូ្ច្នាក្រតាម្ោន្រួម្ោន  ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ ន្ងិរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាព 

(ចំ្ណចុ្យៅ១: សូ្ច្នាក្រតាម្ោន្រួម្ោន  ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត នាគ្តមីស្

ទី្៣ ឆ្ន ំ២០១៩; ចំ្ណចុ្យៅ ២: របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពស្តពីីការអន្ុវតតសូ្ច្នាក្រ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

តាម្ោន្រួម្ោន  គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ នាឆ្ន ំ២០២១) 

២.៣. ភាពជានដ្រូស្ក្លស្ត ីពីស្ក័្តិសិ្ទ្ធិភាពក្នុងក្ិច្ចអភិវឌ្ឍន្ ៍ ឬការអយងកតស្ក្លទី្គ្ក្ុងប សូាន្  

(ចំ្ណចុ្យៅ: ការចូ្លរួម្យធេើអយងកតភាពជានដ្រសូ្ក្លទី្គ្ក្ងុប សូាន្ស្ត ីពីស័្ក្តិសិ្ទ្ធិភាពក្នុង       

ក្ិច្ចអភិវឌ្ឍន្៍យៅក្ម្ពុជា ឆ្ន ំ២០១៩) 

៣. វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតតយុទ្ធសាស្រស្ត

ស្ត ីពីក្ិច្ចស្ហគ្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន្ ៍

ន្ងិភាពជានដ្រូ គ្តូវបាន្ពនិ្តិយ  ន្ងិ

តាម្ោន្ យដ្ើម្បធីានាបាន្លទ្ធអល

ក្នុងក្ិច្ចអភិវឌ្ឍន្ ៍

៣.១. របាយការណ៍គ្បចំាឆ្ន ំស្ត ីពកី្ិច្ចស្ហគ្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិភាពជានដ្រូ ន្ងិការពនិ្តិយ

វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតតយុទ្ធសាស្រស្តស្ត ពីីក្ិច្ចស្ហគ្បតិបតតកិារ ន្ងិភាពជានដ្រូ (ចំ្ណចុ្យៅ: 

របាយការណ៍គ្បចំាឆ្ន ំស្ត ីពកី្ិច្ចស្ហគ្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិភាពជានដ្រូ) 

 

ច្តយុកាណទ្ ី ១ : ការអភវិឌ្ឍធន្ធាន្ម្ន្សុ្ស - ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ម្ន្ុស្ស គ្តូវបាន្ចាតទុ់្ក្ជាអាទិ្ភាពទី្ ១ នន្យុទ្ធសាស្រស្តច្តុយកាណ-ដំ្ណាក្់កាលទី្ ៤, សំ្យៅយលើក្ក្ម្ពស់្ចំ្យណេះដឹ្ង, 

ជំនាញ,  វិជាជ ជីវៈ, ស្ម្តថភាពស្ហគ្រនិ្ភាព, ការនច្នគ្បឌ្ិត, ន្វាន្ុវតតន្,៍ រុណធម៌្, សី្លធម៌្, ម្ន្សិ្ការយស្នហាជាតិ ន្ងិសាម រតីទ្ទួ្លខុស្គ្តូវ, សុ្ខភាពលែ ន្ងិកាយស្ម្បទរងឹម,ំ តួនាទី្ស្រស្ត  ី

ន្ងិក្ិច្ចោំារស្ងគម្ ។ ក្នុងន្យ័យន្េះ ការអភិវឌ្ឍធន្ធាន្ម្ន្សុ្សក្នងុន្ីតកិាលទី្ ៦ ន្ឹងបន្តយផ្ទត តយលើ ១). ការពគ្ងងឹរុណភាព វិស័្យអប់រំ,  វិទ្ាសាស្រស្ត  ន្ងិបយច្ចក្ វិទ្ា; ២). ការបណតុ េះបណាត ល

ជំនាញបយច្ចក្យទ្ស្; ៣). ការយលើក្ក្ម្ពស់្យស្វាស្ុខភាពសាធារណៈ ន្ងិអាហារូបតថម្ភ ន្ងិ ៤). ការពគ្ងងឹស្ម្ភាពយយន្ឌ្័រ ន្ិងការោំារស្ងគម្ (ទំ្. ៤២-៤៣) ។ 

 

 

១. អគ្តាគ្តតួថ្នន ក្់យៅបឋម្សិ្ក្ា    

ថយចុ្េះ ពិយស្ស្យៅថ្នន ក្់ដំ្បូង 

១.១. អគ្តាគ្តតួថ្នន ក្់យៅបឋម្សិ្ក្ាថយចុ្េះពី ៦,២% (គ្បុស្ ៧,៧%-គ្ស្ី ៤,៧%) ក្នុងឆ្ន ំសិ្ក្ា

២០១៧-២០១៨ ដ្ល់ ៥,៧% (គ្បុស្៦,៨%-គ្ស្ី ៤,១%) ក្នុងឆ្ន ំសិ្ក្ា ២០១៩-២០២០ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

 

 វស័ិ្យអបរ់ ំ

 

អគ្តាបញ្ចប់ការស្កិ្ាយៅក្គ្ម្តិអប់រ ំ

មូ្លោឋ ន្យក្ើន្យ ើង ជាមួ្យន្ងឹលទ្ធអល

នន្ការសិ្ក្ាគ្បយស្ើរយ ើង  

២. លទ្ធអលសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្សយៅបឋម្

សិ្ក្ាយក្ើន្យ ើង (អណំាន្ ន្ងិ      

រណិតវិទ្ាថ្នន ក្់ទី្ ៣ - ការស្រយស្រ 

ន្ងិរណិតវិទ្ាថ្នន ក្់ទី្៦) 

២.១. ភាររយសិ្ស្សស្យគ្ម្ច្បាន្ "លទ្ធអលសិ្ក្ាយគ្កាម្ក្គ្ម្ិតមូ្លោឋ ន្"យៅថ្នន ក្់ទី្៣: 

- អំណាន្: ថយចុ្េះព ី៥២,៦% ក្នុងឆ្ន ំសិ្ក្ា ២០១៤-២០១៥ ដ្ល ់៤៦,៦% ក្នងុឆ្ន ំ

សិ្ក្ា ២០១៩-២០២០ 

- រណិតវិទ្ា: ថយចុ្េះព ី៤៤,៩% ឆ្ន ំសិ្ក្ា ២០១៤-២០១៥ ដ្ល់ ៣៨,៩% ក្នុងឆ្ន ំ

សិ្ក្ា ២០១៩-២០២០ 

២.២. ភាររយសិ្ស្សស្យគ្ម្ច្បាន្ "លទ្ធអលសិ្ក្ាយគ្កាម្ក្គ្ម្ិតមូ្លោឋ ន្" យៅថ្នន ក្់ទី្៦: 

- ការស្រយស្រ: ថយចុ្េះពី ៣៩,៦% ក្នុងឆ្ន ំសិ្ក្ា ២០១៥-២០១៦ ដ្ល ់៣៣,៦% ក្នងុ

ឆ្ន ំសិ្ក្ា ២០២០-២០២១ 

- រណិតវិទ្ា: ថយចុ្េះព ី៥៣,២% ឆ្ន ំសិ្ក្ា ២០១៥-២០១៦ ដ្ល់ ៤៧,២% ក្នងុឆ្ន ំ

សិ្ក្ា ២០២០-២០២១ 

៣. អគ្តានន្ការសិ្ក្ាយក្ើន្យ ើង ន្ងិ    

អគ្តាយបាេះបង់ការស្កិ្ាថយចុ្េះយៅ

ម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្ 

៣.១. អគ្តារួម្នន្ការសិ្ក្ាយៅម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្ (GER) យក្ើន្ពី ៥៩,១% (គ្បុស្ ៥៤,៩%-

គ្ស្ី ៦៣,៨%) ឆ្ន ំសិ្ក្ា ២០១៨-២០១៩ ដ្ល ់៦២,២% (គ្បុស្ ៥៩,១%-គ្ស្ី 

៦៦,៨%) ក្នុងឆ្ន ំសិ្ក្ា ២០១៩-២០២០ 

៣.២. អគ្តាយបាេះបង់ការស្កិ្ាយៅម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្ ថយចុ្េះព ី១៥,៨% (គ្បុស្ ១៧,៦%-

គ្ស្ី ១៤,២%) ឆ្ន ំសិ្ក្ា ២០១៧-២០១៨ ដ្ល់ ១២,៨% (គ្បុស្ ១៣,៨%-គ្ស្ ី

១១,៧%) ក្នុងឆ្ន ំសិ្ក្ា ២០១៩-២០២០ ។ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ការអបរ់បំណតុ េះបណាត លបយច្ចក្យទ្ស្  

ន្ងិវជិាជ ជវីៈ 

 

បយងកើន្លទ្ធភាពទ្ទួ្លបាន្ការអប់រំ      

បណតុ េះបណាត លបយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិវិជាជ ជីវៈ 

ន្ងិពគ្ងងឹរុណភាព យដ្ើម្បយី ៃ្ើយតបយឹ

ន្ងឹតគ្ម្ូវការទី្អារការងារ 

១. ពគ្ងងឹរុណភាពនន្ការអប់រ ំ         

បណតុ េះបណាត លបយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិ   

 វិជាជ ជីវៈ យដ្ើម្បយី ៃ្ើយតបយឹន្ឹង  

តគ្ម្ូវការទី្អារការងារ 

១.១. ចំ្ន្នួ្សិ្កាា កាម្, សិ្ស្ស ន្ងិន្សិ្សិតបាន្បញ្ចប់ការបណតុ េះបណាត ល មន្ការងារយធេើោ៉ា ងតចិ្ 

៧០% (ចំ្ណចុ្យៅឆ្ន ំ២០២០: ៧០%) 

១.២. ភាររយនន្ការយពញចិ្តតរបស់្ន្ិយោជក្ យលើសិ្កាា កាម្, សិ្ស្ស ន្ិងន្សិ្សតិ ក្នងុវិស័្យអប់រំ

បណតុ េះបណាត លបយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិវិជាជ ជីវៈ (ចំ្ណចុ្យៅឆ្ន ំ២០២០: ៧០%) 

១.៣. ភាររយគ្រូបយច្ចក្យទ្ស្នន្គ្រឹេះសាថ ន្សាធារណៈ ន្ងិគ្រឹេះសាថ ន្ឯក្ជន្យដ្លបាន្ចុ្េះបញ្ជ ី 

ទ្ទួ្លបាន្ការបណតុ េះបណាត លយអែក្យលើស្ម្តថភាព (CBT)មន្ការយក្ើន្យ ើង ១៨%/ឆ្ន ំ 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៨: ២៤៤) 

២. ពគ្ងកី្ការអប់រំបណតុ េះបណាត ល 

បយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិវិជាជ ជីវៈ យដ្ើម្បីោំគ្ទ្

ការអភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិងស្ងគម្ 

២.១. សិ្កាា កាម្ទ្ទួ្លបាន្ការបណតុ េះបណាត លវរគខៃ ី ន្ងិការបណតុ េះបណាត លជនំាញតាម្លិខិត

បញ្ជជ ក្់ោ៉ា ងតិច្ ៣៩.០០០ នាក្់/ឆ្ន ំ ពគី្រេឹះសាថ ន្សាធារណៈ ន្ងិឯក្ជន្ អគ្តាស្រស្ត ីចំ្ន្នួ្

ោ៉ា ងតិច្ ៥០% (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨:៤៩.៦៦២ ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ៧៨.០០០) 

២.២. ការចុ្េះយ ម្ េះចូ្លយរៀន្វរគបណតុ េះបណាត លក្គ្មិ្តវិញ្ជញ បន្បគ្តវិជាជ ជីវៈ ស្ញ្ជញ បគ្ត

បយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិវិជាជ ជីវៈ ១ ២ ៣  (CQF 1 2 3 4 ) ន្ងិស្ញ្ជញ បគ្តជាន្់ខពស់្បយច្ចក្យទ្ស្/

បរិញ្ជញ បគ្តរងបយច្ចក្យទ្ស្/ឯក្យទ្ស្ (CQF 5 )យក្ើន្យ ើងោ៉ា ងតិច្២០%/ឆ្ន ំ អគ្តាស្រស្ត ី

ោ៉ា ងតិច្ ២៥% (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨ ក្គ្ម្ិត២: ១.៩៩៥ ក្គ្ម្តិ៣: ៤៩១ ក្គ្ម្ិត៤: 

៣៩៨ ក្គ្ម្ិត៥: ៤.៩០៨; ចំ្ណចុ្យៅ២០១៩-២០២០ ក្គ្ម្ិត១: ១០០ ក្គ្ម្ិត២: 

៥.២៦៦ ក្គ្ម្ិត៣: ១.២១៦ ក្គ្ម្ិត៤: ១.០៤៩ ក្គ្ម្ិត៥: ១២.៩៥៥) 

២.៣. អគ្តាការចុ្េះយ ម្ េះនន្ការយធេើយតស្តវាយតនម្ៃទ្ទួ្លសាគ ល់ការសិ្ក្ាពីម្នុ្ ន្ងិស្ម្តថភាព

បច្ចុបបន្ន (RPL/RCC) យលើជនំាញអាទិ្ភាព មន្ការយក្ើន្យ ើង, ោ៉ា ងតិច្ ៧០% នន្    

អនក្ម្ក្យធេើយតស្តវាយតនម្ៃស្ម្តថភាពជាប់  (ចំ្ណចុ្យៅ២០១៩:៥0, ២០២០:១០០) 



- 17 -

លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

៣. ពគ្ងងឹភាពជានដ្ររូវាងរដ្ឋ ន្ងិ    

ឯក្ជន្ ន្ងិនដ្រនូានា យដ្ើម្បីធានា

ន្ិរន្តរភាពនន្ការអប់រំបណតុ េះបណាត ល 

បយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិវិជាជ ជីវៈ 

៣.១. គ្រឹេះសាថ ន្អប់រំបណតុ េះបណាត លបយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិវិជាជ ជីវៈ បាន្ចុ្េះអន្ុស្សរណៈនន្ការយោរ

យល់ោន  ជាមួ្យស្ហគ្ោស្ គ្រឹេះសាថ ន្ ោ៉ា ងតិច្ចំ្ន្នួ្១៥/ឆ្ន ំ (ចំ្ណចុ្យៅ២០២០ :៣០) 

៣.២. សិ្ស្ស-ន្ិស្សិតបាន្ចុ្េះក្ម្មសិ្ក្ាតាម្ស្ហគ្ោស្-គ្រឹេះសាថ ន្ ោ៉ា ងតិច្ចំ្ន្នួ្ ២.៥០០នាក្់/

ឆ្ន ំ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ១.៧៥៤ ចំ្ណចុ្យៅ២០១៩-២០២០: ៥.០០០) 

៣.៣. សិ្ស្សទ្ទួ្លបាន្ការបណតុ េះបណាត លក្នងុក្ម្មវិធភីាពជានដ្ររូវាងរដ្ឋ ន្ងិឯក្ជន្ (PPP) 

ោ៉ា ងតិច្ចំ្ន្នួ្ ៤០០នាក្់/ឆ្ន ំ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨:៤១០ ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ៨០០) 

 វស័ិ្យសុ្ខាភបិាល 

គ្បពន័្ធសុ្ខាភបិាលជាតិដំ្យណើរការលែ 

ន្ងិធានាន្ិរន្តរភាព បយងកើតបាន្លទ្ធអល

លែគ្បយស្ើរយលើយអនក្សុ្ខភាព អាហារូបតថម្ភ 

ន្ងិសុ្ខមុលភាព ស្គ្មប់គ្បជាពលរដ្ឋ

ក្ម្ពុជា ពិយស្ស្ជន្គ្ក្គី្ក្, ជន្ងាយរង

យគ្ោេះ, ស្រស្ត ី ន្ិងក្មុរ 

១. យធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្ូវសុ្ខភាពបន្ត

ពូជ, សុ្ខភាពមតា, ក្មុរ ន្ងិទរក្   

តាម្រយៈការពគ្ងងឹរុណភាព ន្ងិ 

ស័្ក្តិសិ្ទ្ធិភាពនន្យស្វាយថទសុំ្ខភាព 

១.១. ស្មមគ្តនន្ការស្គ្មលយៅមូ្លោឋ ន្សុ្ខាភិបាល ៨៤% នាឆ្ន ំ២០១៨ ន្ឹងរពំឹងថ្នយក្ើន្

ដ្ល:់ 

- ៨៩%ក្នុងឆ្ន ំ២០១៩ (ចំ្ណចុ្យៅយន្េះរួម្បញ្ចូលទិ្ន្នន្័យមូ្លោឋ ន្សុ្ខាភិបាលសាធារណៈ 

ន្ងិឯក្ជន្ យោងតាម្យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តសុ្ខាភបិាល២០១៦-២០២០)   

- ៩០%ក្នុងឆ្ន ំ២០២០ (ចំ្ណចុ្យៅយន្េះរួម្បញ្ចូលទិ្ន្័នយមូ្លោឋ ន្សុ្ខាភិបាលសាធារណៈ 

ន្ងិឯក្ជន្ យោងតាម្យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តសុ្ខាភបិាល២០១៦-២០២០)   

ជម្ងយឺអដ្ស៍្ 

យោលយៅលុបបំបាតក់ាររាលោលនន្     

យម្យរារយអដ្ស៍្ មិ្ន្ឱ្យកាៃ យជាការរគ្មម្

ក្ំយហងសុ្ខភាពសាធារណៈ គ្តឹម្ឆ្ន ំ

២០២៥ យោយស្យគ្ម្ច្បាន្យោលយៅ 

៩៥-៩៥-៩៥ 

១. ស្យគ្ម្ច្ឱ្យបាន្យោលយៅ 

 ៩២-៩២-៩២ 

១.១. ៩២% នន្អនក្អទុក្យម្យរារយអដ្ស៍្ទងំអស់្ដឹ្ងពីសាថ ន្ភាពរបស់្ខៃួន្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្

២០១៨: ៨២%) 

១.២. ១០០% នន្អនក្អទុក្យម្យរារយអដ្ស៍្ទងំអស់្យដ្លដឹ្ងពីសាថ ន្ភាពរបស់្ខៃួន្ ទ្ទួ្លបាន្ការ

ពាបាល (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៩៩%) 

១.៣. ១០០% នន្អនក្អទកុ្យម្យរារយអដ្ស៍្ទងំអស់្យដ្លដឹ្ងពីសាថ ន្ភាពរបស់្ខៃួន្ យហើយទ្ទួ្ល

បាន្ការពាបាល  មន្បរិមណយម្យរារក្នងុ្ម្ទប មិ្ន្អាច្បងកយគ្ោេះថ្នន ក្់ដ្លអ់នក្ជងំ ឺ 

 (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៩៥%) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

២. អគ្តាគ្របដ្ណត ប់យោយក្ម្មវិធីោំារ

ស្ងគម្យលើអនក្រស្់យៅជាមួ្យយម្យរារ

យអដ្ស៍្ ន្ងិគ្ក្ុម្គ្បឈម្ 

២.១. ៨០% នន្អនក្អទុក្យម្យរារយអដ្ស៍្យដ្លទ្ទួ្លបាន្ការពាបាល បាន្ចុ្េះយ ម្ េះក្នងុក្ម្មវិធី

ោំារស្ងគម្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ១៨%) 

៣. ក្ំយណើន្ថវិកាក្នុងគ្សុ្ក្ស្គ្មប់ការ

យ ៃ្ើយតបយម្យរារយអដ្ស៍្ ន្ិងជំងយឺអដ្ស៍្ 

៣.១. ៣៥% នន្ការច្ំណាយយលើការងារយអដ្ស៍្ បាន្ម្ក្ពីថវិកាក្នងុគ្សុ្ក្ គ្តឹម្ឆ្ន ំ២០២០ 

 (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៥: ១៧%) 

 វស័ិ្យោំារស្ងគម្ ស្ន្តសុិ្ខយស្បៀង 

ន្ងិអាហារបូតថម្ភ 

 

សាថ ន្ភាពស្ន្តិសុ្ខយស្បៀង ន្ិង          

អាហារូបតថម្ភរបស់្គ្បជាជន្ក្ម្ពុជាគ្រប់រូប 

ពិយស្ស្ជន្គ្ក្ីគ្ក្, អស្ន្តិសុ្ខយស្បៀង 

ន្ងិជន្ងាយរងយគ្ោេះ គ្តូវបាន្យលើក្

ក្ម្ពស់្ តាម្រយៈគ្បសិ្ទ្ធភាពនន្ការ

ស្គ្ម្បស្គ្ម្ួល ន្ិងគ្បពន័្ធនន្ការអតល់ 

យស្វា ទងំថ្នន ក្់ជាត ិន្ិងថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាត ិ

១. យុទ្ធសាស្រស្ត  ន្ងិគ្ក្បខណឌ ស្គ្មប់

បយងកើន្គ្បសិ្ទ្ធភាព ន្ងិស្ក្ម្មភាពពហុ

 វិស័្យ យដ្ើម្បីបញ្ចប់ភាពយគ្ស្ក្ឃ្លៃ ន្ 

ន្ងិលុបបំបាត់បញ្ជា អាហារូបតថម្ភគ្រប់

ទ្គ្ម្ង់គ្តឹម្ឆ្ន ំ ២០៣០ (យោលយៅ

អភិវឌ្ឍន្គ៍្បក្បយោយចី្រភាពក្ម្ពុជា 

យអន្ការស្ក្ម្មភាព យដ្ើម្បកីាត់បន្ថយ

ភាពយគ្ស្ក្ឃ្លៃ ន្ដ្លក់្គ្ម្តិសូ្ន្យ,        

បណាត ញច្លនាបយងកើន្អាហារបូតថម្ភ) 

គ្តូវបាន្ស្គ្ម្បស្គ្ម្លួ ន្ងិយធេើ    

សុ្ខដុ្ម្ន្យីក្ម្ម ទងំថ្នន ក្់ជាត ិន្ងិ

ថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាត ិ

១.១. យុទ្ធសាស្រស្តជាតិស្ត ពីីស្ន្តិសុ្ខយស្បៀង ន្ងិអាហារូបតថម្ភ២០១៩-២០២៣ គ្តូវបាន្

អសពេអាយ ន្ងិអតលក់ារយណនំា ទងំយៅថ្នន ក្់ជាតិ ន្ងិថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតិ គ្តឹម្ឆ្ន ំ២០២០ 

១.២. របាយការណ៍វាយតនម្ៃរួម្គ្បចំាឆ្ន ំ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិយអាើជនូ្យលខាធិការោឋ ន្ច្លនា

បយងកើន្អាហារូបតថម្ភពភិពយោក្ (របាយការណ៍ចំ្ន្នួ្២ គ្តូវបាន្ោក្់ជនូ្ក្នុងក្ំ ុងឆ្ន ំ

២០១៩-២០២០) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

២. យន្តការស្គ្ម្បស្គ្ម្លួថ្នន ក្់ជាតិ 

ន្ងិថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតិ ស្គ្មប់ធានា 

ស្ងគតភិាព រវាងការអគតអ់គង់ទឹ្ក្សាែ ត       

អនាម័្យ ន្ងិអាហារូបតថម្ភ គ្តវូបាន្

ពគ្ងងឹ 

២.១. យរៀបចំ្យអន្ការថ្នន ក្់ជាតិស្ត ីពសី្ក្ម្មភាពអាទិ្ភាពរួម្ោន រវាងការអគតអ់គង់ទឹ្ក្សាែ ត, អនាម័្យ 

ន្ងិអាហារូបតថម្ភគ្តឹម្ឆ្ន ំ២០២០ 

២.២. យស្ច្ក្តីយណនំា ន្ិងឧបក្រណ៍ស្គ្មប់យុទ្ធនាការផ្ទៃ ស់្បតូរឥរិោបថ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្យដ្ើម្បី

ស្ងគតភិាពរវាងការអគតអ់គង់ទឹ្ក្សាែ ត, អនាម័្យ ន្ងិអាហារូបតថម្ភ យហើយគ្តូវអន្ុវតតសាក្

លបងក្នងុយខតតចំ្ន្នួ្៤ គ្តឹម្ឆ្ន ំ២០២០ 

៣. ពគ្ងងឹយន្តការយដ្លមន្គ្សាប់ ទងំ

យៅថ្នន ក្់ជាត ិន្ិងថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតិ

យដ្ើម្បីបយងកើន្ភាពមន្យស្បៀង, យលើក្

ក្ម្ពស់្ការយគ្បើគ្បាស់្យស្បៀង ន្ងិកាត់

បន្ថយវិស្ម្ភាពក្នងុការទ្ទួ្លបាន្

យស្បៀងគ្រប់គ្ោន្ ់ន្ងិគ្បក្បយោយ

អាហារូបតថម្ភ ន្ងិច្គ្មុ្េះ ន្ងិោំារ

ស្ន្តិសុ្ខយស្បៀង ន្ិងអាហារូបតថម្ភពី

ភាពតាន្តឹង ន្ងិវិបតតិនានា 

៣.១. យស្ច្ក្តីយណនំា ន្ិងយន្តការនានា គ្តូវបាន្ពគ្ងងឹ យដ្ើម្បីយលើក្ក្ម្ពស់្គ្បពន័្ធយស្បៀងយដ្ល   

រិតរូរពីអាហារូបតថម្ភ, កាត់បន្ថយយគ្ោេះម្ហន្តរាយ, ទ្ប់សាក ត់ជងំសឺ្តេ ន្ងិដំ្ណំា ន្ងិ

យរៀបចំ្វិធាន្ការយ ៃ្ើយតបយឹន្ងឹយគ្ោេះអាស្ន្ន ន្ងិការយគ្បគ្បួលអាកាស្ធាត ុ
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ស្ម្ភាពយយន្ឌ្រ័ 

យន្តការសាថ ប័ន្ ន្ិងការស្គ្ម្បស្គ្ម្ួល  

ពហភុារី យលើការងារស្ម្ភាពយយន្ឌ្័រ 

ន្ងិការបយងកើន្ភាពអងអ់ាច្ដ្លស់្រស្ត ី គ្តូវ

បាន្ពគ្ងងឹ តាម្រយៈគ្ក្បខណឌ យោល

ន្យោបាយស្តពីីយយន្ឌ្័រ ន្ងិក្ម្មវិធីជាតិ

ស្គ្មប់បងាក រ ន្ងិយ ៃ្ើយតបយលើក្រណី

អំយពើហិងាយលើស្រស្ត ី ន្ងិយក្មងគ្ស្,ី ភាព

អងអ់ាច្យអនក្យស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិការចូ្លរួម្

របស់្ស្រស្ត ីក្នុងការយធេើយស្ច្ក្តីស្យគ្ម្ច្ 

១. យោលន្យោបាយជាតិស្ត ពីីស្ម្ភាព

យយន្ឌ្័រ គ្តូវបាន្អន្ុម័្តយោយរាជ  

រោឋ ភបិាល ន្ងិគ្តូវបាន្អន្ុវតត គ្ស្ប

តាម្ការយបតជាា ចិ្តតជាតិ ន្ងិអន្តរជាតិ

ស្គ្មប់ពគ្ងងឹស្ម្ភាពយយន្ឌ្័រ ន្ិង

បយងកើន្ភាពអងអ់ាច្ដ្លស់្រស្ត  ី

១.១. យស្ច្ក្តីគ្ាងយោលន្យោបាយជាតិស្ត ីពីស្ម្ភាពយយន្ឌ្័របាន្យក្ស្គ្ម្លួបញ្ចប់យោយមន្

ការពិយគ្ោេះយោបលោ់៉ា ងទូ្លទូំ្ោយ ន្ិងទ្ទួ្លបាន្ការអន្ម័ុ្តយោយរាជរោឋ ភបិាល 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: មិ្ន្ទន្ម់ន្; ចំ្ណចុ្យៅ២០១៩: ចំ្ន្នួ្១) 

១.២. គ្បពន័្ធតាម្ោន្ ន្ិងវាយតនម្ៃការអន្ុវតតយោលន្យោបាយជាតិស្ត ីពីស្ម្ភាពយយន្ឌ្័រយៅ

តាម្គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ ន្ងិតាម្វិស័្យបាន្យរៀបចំ្ តាម្រយៈយន្តការគ្ក្ុម្គ្បឹក្ាជាតកិ្ម្ពុជា

យដ្ើម្បីស្រស្ត ី ន្ិងចូ្លរួម្អន្ុវតតយោយគ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្នានា (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ

២០២០: ១) 

១.៣. យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តនារីរតន្ៈទី្៥ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ បាន្តាក្់យតង ន្ងិយគ្បើគ្បាស់្ក្នុង

ការពគ្ងងឹគ្បសិ្ទ្ធភាព ន្ងិមុ្ខងាររបស់្គ្ក្សួ្ងក្ិច្ចការនារី ន្ងិអងគភាពចំ្ណេុះរបស់្ខៃួន្ 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ៤; ចំ្ណចុ្យៅ២០១៩: ៥) 

២. យអន្ការស្ក្ម្មភាពជាតិស្ត ីពកីារទ្ប់

សាក តអ់ំយពើហងិាយលើស្រស្ត ី យលើក្ទី្៣ 

ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ បាន្ោក្ឱ់្យ

ដំ្យណើរការ យហើយការវាយតនម្ៃយលើ

ការអន្ុវតតច្ាប់ស្ត ីពីការទ្ប់សាក ត់

អំយពើហិងាក្នុងគ្រសួារ ន្ងិក្ិច្ច

ការារជន្រងយគ្ោេះ ស្គ្មប់អតល់ជា

ធាតុចូ្លដ្ល់ក្ម្មវិធកី្ំយណទ្គ្ម្ង់

ច្ាប់ យដ្ើម្បីយលើក្ក្ម្ពស់្ការយ ៃ្ើយតប

ន្ងឹអំយពើហងិាយលើស្រស្ត ី ន្ិងយក្មងគ្ស្ ី

២.១. យស្ច្ក្តីគ្ាងយអន្ការស្ក្ម្មភាពជាតិ ស្ត ពីីការទ្ប់សាក ត់អំយពើហិងាយលើស្រស្ត ីយលើក្ទី្៣ បាន្

ពិយគ្ោេះយោបល់ ន្ងិអន្ុម័្តយោយរណៈរដ្ឋម្ស្រន្តី ។ យអន្ការស្ក្ម្មភាព ន្ងិថវិការបស់្

គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិចូ្លរួម្យ ៃ្ើយតបន្ឹងការអន្ុវតតយអន្ការស្ក្ម្មភាពជាតិ

ស្ត ីពីការទ្ប់សាក ត់អំយពើហងិាយលើស្រស្ត ី (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ២; ចំ្ណចុ្យៅ២០១៩: ៣) 

២.២.   គ្បពន័្ធតាម្ោន្នន្ការអន្ុវតតយអន្ការស្ក្ម្មភាពជាតិស្ត ពីកីារទ្ប់សាក ត់អំយពើហងិាយលើស្រស្ត ,ី 

យអន្ការស្ក្ម្មភាព ន្ងិថវិកាគ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិយច្ក្រំយលក្យៅក្នុងក្ិច្ច

គ្បជុំរបស់្គ្ក្ុម្ការងារបយច្ចក្យទ្ស្យយន្ឌ្័រស្ត ពីីការទ្ប់សាក តអ់ំយពើហិងាាក្ព់ន័្ធន្ឹងយយន្ឌ្រ័ 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ២; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ៣) 

២.៣. ការបា៉ាន្គ់្បមណយលើការអន្ុវតតច្ាប់ស្ត ីពីការទ្ប់សាក តអ់ំយពើហិងាក្នងុគ្រសួារ ន្ងិក្ិច្ច
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ការារជន្រងយគ្ោេះ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ិងយច្ក្រំយលក្របក្រំយហើញនន្ការបា៉ា ន្់គ្បមណ ដ្ល់

តួអងគាក្់ពន័្ធ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ១) 

២.៤. យអន្ទី្ច្ងែលុអៃូវ ន្ិងធាតុចូ្លសំ្ខាន្់ៗស្គ្មប់ក្ម្មវិធកី្ំយណទ្គ្ម្ង់ច្ាប់ បាន្យ ៃ្ើយតបន្ងឹ

អំយពើហិងាយលើស្រស្ត ី ន្ងិយក្មងគ្ស្ ីយោយយគ្បើគ្បាស់្របក្រំយហើញនន្ការបា៉ា ន្់គ្បមណយលើការ

អន្ុវតតច្ាប់ស្ត ីពីការទ្ប់សាក តអ់យំពើហងិាក្នុងគ្រសួារ ន្ងិក្ិច្ចការារជន្រងយគ្ោេះ (បនាទ ត់

មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ១) 

៣. ក្ម្មវិធីជាតិស្ត ីពកីារពគ្ងងឹភាព

អងអ់ាច្យអនក្យស្ដ្ឋក្ិច្ចដ្ល់ស្រស្ត  ីន្ងិ 

អភគិ្ក្ម្គ្រប់គ្រងទូ្ទងំក្ម្មវិធ ីគ្តូវ

បាន្អន្ុវតតយពញយលញ ស្គ្មប់

ពគ្ងងឹស្ម្ភាពយយន្ឌ្័រក្នុងតនួាទី្យធេើ

យស្ច្ក្តីស្យគ្ម្ច្  

៣.១. ក្ម្មវិធីជាតិស្ត ីពកីារពគ្ងងឹភាពអងអ់ាច្យអនក្យស្ដ្ឋក្ិច្ចដ្ល់ស្រស្ត  ីបាន្តាក្់យតង ន្ងិទ្ទួ្លបាន្

ថវិការដ្ឋ ន្ងិធន្ធាន្ពនីដ្រូអភិវឌ្ឍន្ ៍ស្គ្មប់អន្ុវតត (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ

២០១៩: ១) 

៣.២. បណាត ញស្ហគ្រនិ្ស្រស្ត ីយៅក្ម្ពុជា គ្តូវបាន្បយងកើត ន្ងិដំ្យណើរការ យដ្ើម្បយីលើក្ក្ម្ពស់្        

បណាត ញទំ្នាក្់ទំ្ន្ង, ការយច្ក្រំយលក្ពត័ម៌ន្, ចំ្យណេះដឹ្ង ន្ងិបញ្ជា គ្បឈម្នានា របស់្

ស្រស្ត ីជាស្ហគ្រនិ្ ន្ិងយលើក្ក្ម្ពស់្យយន្ឌ្័រក្នុងធុរក្ិច្ចយៅក្ម្ពុជា, ក្នុងតំបន្អ់ាសា ន្ ន្ងិយលើ

ឆ្ក្អន្តរជាតិ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ២០១៩: ១) 

៣.៣. អន្ុគ្ក្ុម្ការងារបយច្ចក្យទ្ស្យយន្ឌ្័រ ស្ត ីពីស្រស្ត ីក្នុងភាពជាអនក្ដឹ្ក្នំា ន្ងិអភិបាលក្ិច្ច បាន្

ដំ្យណើរការគ្បក្បយោយគ្បសិ្ទ្ធភាព ក្នងុការយក្ៀរររការោំគ្ទ្ពនីដ្រាូក្់ពន័្ធ យដ្ើម្បី្ន្

យឹស្យគ្ម្ច្ ន្ងិតាម្ោន្យោលយៅជាតិយលើក្ក្ម្ពស់្ការចូ្លរួម្របស់្ស្រស្ត  ីក្នងុតនួាទី្យធេើ  

យស្ច្ក្តីស្យគ្ម្ច្ ដ្ូច្មន្យច្ងក្នុងយោលយៅទី្៥ នន្យោលយៅអភិវឌ្ឍន្៍គ្បក្បយោយចី្រភាព

ក្ម្ពុជា (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ១; ចំ្ណចុ្យៅ២០១៩: ២) 



- 22 -

លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ការអគតអ់គងទ់្កឹ្សាែ ត ន្ងិការយលើក្ក្ម្ពស់្ 

អនាម្យ័យៅជន្បទ្ 

 

យអន្ការស្ក្ម្មភាពជាតិស្ត ីពកីារអគតអ់គង់

ទឹ្ក្សាែ ត ន្ិងយលើក្ក្ម្ពស់្អនាម័្យយៅ

ជន្បទ្-ជហំាន្ ២ (NAP II) : គ្តឹម្ឆ្ន ំ

២០២៣ ក្ំយណើន្គ្បជាពលរដ្ឋយៅ

ជន្បទ្ទ្ទួ្លបាន្ ន្ិងយគ្បើគ្បាស់្យស្វា

អគតអ់គង់ទឹ្ក្សាែ ត ន្ងិអនាម័្យ

គ្បក្បយោយស្ម្ធម៌្ ន្ងិសុ្វតថិភាព  

 

យោលយៅ NAP II:  

- ៩០% មន្លទ្ធភាពទ្ទួ្លបាន្អនា-

ម័្យជន្បទ្យដ្លមន្ការយក្លម្ែ  

- ៩០% មន្លទ្ធភាពទ្ទួ្លបាន្យស្វា

អគតអ់គង់ទឹ្ក្សាែ តជន្បទ្យដ្លមន្

ការយក្លម្ែ  

 

១. ស្ម្តថភាពរបស់្គ្ក្សួ្ងអភិវឌ្ឍន្៍

ជន្បទ្, ម្ន្ទីរអភិវឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ្យខតត, 

គ្ក្ុម្ការងារទឹ្ក្សាែ ត ន្ងិអនាម័្យ 

យខតត ន្ងិអាជាា ធរមូ្លោឋ ន្ គ្តវូបាន្

ពគ្ងងឹ ស្គ្មប់ការយរៀបចំ្យអន្ការ 

ន្ងិការស្គ្ម្បស្គ្ម្លួ យដ្ើម្បយីក្ៀរររ 

ថវិកាបយន្ថម្ ន្ងិពនិ្តិយតាម្ោន្  

ក្ម្មវិធ ីRWSSH រួម្ទងំក្ម្មវិធីទឹ្ក្

សាែ ត ន្ិងអនាម័្យយៅតាម្សាថ ប័ន្ 

(សាោយរៀន្ ន្ងិម្ណឌ លសុ្ខភាព) 

ន្ងិក្នងុយពលមន្យគ្ោេះអាស្ន្ន 

១.១. ចំ្ន្នួ្គ្ក្ុម្ការងារទឹ្ក្សាែ ត ន្ងិអនាម័្យយខតត បាន្យរៀបចំ្ក្ចិ្ចគ្បជុំោ៉ា ងតិច្បីដ្ង រួម្ទងំ

ក្ិច្ចគ្បជុំគ្បចំាឆ្ន ំ យដ្ើម្បពីនិ្ិតយតាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាពនន្ PAP II; ក្ិច្ចគ្បជុោំ៉ា ងតិច្មួ្យបាន្

ោក្់បញ្ចូលរយបៀបវារៈអំព ីWASH ន្ងិអាហារូបតថម្ភ  (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ 

WASH MIS: ២៥) 

១.២. ចំ្ន្នួ្យខតតោ៉ា ងតិច្ ៥០% នន្ស្ូច្នាក្រ PAP II ស្ត ីពីលទ្ធអលនន្ការអន្ុវតត RWSSH 

គ្តូវបាន្គ្បមូ្ល ន្ងិក្ត់គ្តាទុ្ក្យៅក្នុង RWSSH MIS ថ្នន ក្ជ់ាតិ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: N/A; 

ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: 25) 

១.៣. ចំ្ន្នួ្យោលការណ៍យណនំា បាន្បយងកើត ន្ងិអន្ុម័្ត (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: N/A; ចំ្ណចុ្យៅ 

WASH MIS: ៥) 

១.៤. ចំ្ន្នួ្គ្សុ្ក្យដ្លមន្ការ វិភាជថវិកាស្គ្មប់ RWSSH ក្នងុយអន្ការវិន្ិយោរគ្សុ្ក្ (បនាទ ត់

មូ្លោឋ ន្: ១៥; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ៣០) 

២. គ្បជាជន្យៅជន្បទ្ ន្ិងអនក្រស់្យៅ

ក្នុងតំបន្់មន្បរសិាថ ន្គ្បឈម្ ន្ងិ

តំបន្់ប៉ាេះាល់យោយសារធាត ុ     

អាយស្ន្ិក្ ទ្ទួ្លបាន្យស្វាអគតអ់គង់

ទឹ្ក្បរិយភារ គ្បក្បយោយស្ម្ធម៌្ 

សុ្វតថិភាព ន្ងិចី្រភាព មន្ចំ្ន្នួ្

យក្ើន្យ ើង 

២.១. ចំ្ន្នួ្គ្បពន័្ធអគតអ់គង់ទឹ្ក្សាែ តតាម្ទុ្យោយដ្លធន្ន់្ងឹអាកាស្ធាតុ យដ្លគ្រប់គ្រងយោយ

ស្ហរម្ន្៍ អន្ុយោម្តាម្យស្ៀវយៅយណនំារច្នាបយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិការគ្តតួពនិ្តិយការសាង

ស្ង់ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: TBC; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ២០០) 

២.២. ចំ្ន្នួ្ឃុយំដ្លអន្ុវតតយអន្ការសុ្វតថិភាពទឹ្ក្ យដ្លធន្ន់្ងឹអាកាស្ធាត ុយោយយអែក្យលើ 

យោលការណ៍យណនំាជាតិស្គ្មប់អន្ុវតតយអន្ការស្ុវតថភិាពទឹ្ក្យៅជន្បទ្ (បនាទ ត ់

មូ្លោឋ ន្: ២៨; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ២៥០) 

២.៣. ចំ្ន្នួ្យខតតយដ្លមន្របាយការណ៍គ្បចំាឆ្ន ំ អំពកីារគ្តួតពនិ្តិយតាម្ោន្រុណភាពទឹ្ក្ យអែក្
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
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(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

យលើយោលការណ៍យណនំាជាតសិ្គ្មប់រុណភាពទឹ្ក្អកឹ្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ 

WASH MIS: ៥) 

៣. គ្បជាជន្យៅជន្បទ្ ន្ិងអនក្រស់្យៅ

ក្នុងតំបន្់មន្បរសិាថ ន្គ្បឈម្ទ្ទួ្ល

បាន្យស្វាអនាម័្យ យដ្លគ្រប់គ្រង

យោយស្ុវតថភិាព គ្បក្បយោយ   

ស្ម្ធម៌្ ន្ិងន្ិរន្តរភាព  មន្ចំ្ន្នួ្

យក្ើន្យ ើង 

៣.១. ចំ្ន្នួ្ឃុំបញ្ឈប់ការបយនាទ បងា់ស្វាលាស្កាល (បនាទ តមូ់្លោឋ ន្: ៧២; ចំ្ណចុ្យៅ 

WASH MIS: ២៨៣) 

៣.២. ចំ្ន្នួ្គ្សុ្ក្បញ្ឈប់ការបយនាទ បងា់ស្វាលាស្កាល (បនាទ តមូ់្លោឋ ន្: ២; ចំ្ណចុ្យៅ 

WASH MIS: ១៣) 

៣.៣. ចំ្ន្នួ្គ្សុ្ក្យដ្លមន្ស្ហគ្រនិ្អគតអ់គងអ់លិតអល ន្ងិយស្វាអនាម័្យជាមូ្លោឋ ន្       

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ១៧៤; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ១៨៥) 

៤. គ្បជាជន្យៅជន្បទ្ផ្ទៃ ស់្បតូរ   

ឥរិោបទ្ ន្ងិគ្បតិបតតិអនាម័្យលែ

ទក្់ទ្ងន្ងឹការអកឹ្ទឹ្ក្សុ្វតថភិាព, 

ការយគ្បើគ្បាស់្បងគន្អ់នាម័្យ ន្ងិការ

ោងនដ្ជាមួ្យន្ងឹសាប ូ 

៤.១. ចំ្ន្នួ្ឃុយំដ្លយលើក្ក្ម្ពស់្ការគ្រប់គ្រងអនាម័្យយពលម្ក្រដូ្វ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: N/A; 

ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ៣០០) 

ច្តយុកាណទ្ ី២ : ការយធេើពពិធិក្ម្មយស្ដ្ឋក្ចិ្ច - ការយធេើពិពធិក្ម្មយស្ដ្ឋក្ិច្ចជាដំ្យណើរការចំាបាច់្ នន្ការបយងកើតច្ន្ទលឱ់្យបាន្យគ្ច្ើន្ស្គ្មប់គ្ទ្គ្ទ្ង់ក្ំយណើន្យស្ដ្ឋក្ិច្ច សំ្យៅពគ្ងីក្ការនំាយច្ញ ឬបយងកើត

តនម្ៃបយន្ថម្ពីស្ក្ម្មភាពយស្ដ្ឋក្ិច្ចយដ្លមន្គ្សាប់ យដ្ើម្បីរក្ាក្ំយណើន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចយៅក្នងុក្គ្ម្តិខពស់្ក្នុងរយៈយពលម្ធយម្ ន្ងិយវងខាងមុ្ខ តាម្រយៈការយផ្ទត តយលើអាទិ្ភាពចំ្ន្ួន្ ៤ យដ្លមន្ភាព

គ្បទក្់គ្ក្ឡាោន ោ៉ា ងជិតស្ន ិទ្ធ ន្ងិបំយពញឱ្យោន យឹវិញយឹម្ក្ រឺ ១) ការយក្លម្ែគ្បពន័្ធ ូជីស្ទ ីក្, ការយលើក្ក្ម្ពស់្ការតភាជ ប់យអនក្ដឹ្ក្ជញ្ជូន្, ថ្នម្ពល ន្ងិឌ្ីជីថល; ២) ការអភិវឌ្ឍគ្បភព

ក្ំយណើន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចរន្ៃឹេះ ន្ងិថមីៗ; ៣) ការយរៀបចំ្ខៃួន្ស្គ្មប់យស្ដ្ឋក្ិច្ចឌ្ីជីថល ន្ិងយ ៃ្ើយតបន្ងឹបដិ្វតតន្៍ឧស្ាហក្ម្មទី្ ៤ ន្ងិ៤) ការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័្យហិរញ្ញវតថុ ន្ងិធនាោរ (ទំ្. ៥៥) ។ 
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(២០១៩-២០២០) 

យហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធ ន្ងិ 

ស្មហរណក្ម្មតបំន្ ់

ការយក្លម្ែគ្បពន័្ធ ូជីស្ទ កី្ ន្ងិការយលើក្

ក្ម្ពស់្ការតភាជ ប់យអនក្ដឹ្ក្ជញ្ជូន្, 

ថ្នម្ពល ន្ិងឌ្ីជីថល 

១. យធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្ូវគ្បពន័្ធ ូជីស្ទ ីក្ 

ន្ងិយហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធដឹ្ក្ជញ្ជូន្

យោយយធេើការយលើក្ក្គ្មិ្តអៃូវ ន្ងិ

ពគ្ងកី្ទ្ទឹ្ងអៃូវ គ្បក្បយោយ    

រុណភាព, យក្លម្ែគ្បពន័្ធដឹ្ក្ជញ្ជូន្

តាម្អៃូវយដ្ក្ ន្ងិពគ្ងីក្ក្ពំង់យអ 

១.១. បញ្ចូលយអន្ការយម្ថ្នន ក្់ជាតិស្ត ពីីការដឹ្ក្ជញ្ចូន្ ជាមួ្យន្ឹងយអន្ការយម្ភស្តុភារក្ម្ម ក្៏ដូ្ច្ជា

ការអតួច្យអតើម្យធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្វូម្ជឈម្ណឌ លភស្តុភារក្ម្មរាជធាន្ភីនំយពញ ន្ិងម្ជឈម្ណឌ ល

ភស្តុភារក្ម្មយខតតគ្ពេះស្ីហន្ ុយគ្កាម្រយគ្មងអភិវឌ្ឍន្ភ៍ាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋ ន្ងិឯក្ជន្ 

(PPP)។ ចំ្ណចុ្យៅ២០១៩-២០២០: 

- ឆ្ន ំ២០២០ បញ្ចប់ការយរៀបចំ្យអន្ការយម្ថ្នន ក្់ជាតិ ស្ត ពីីការដឹ្ក្ជញ្ចូន្ ន្ិងភស្តុភារក្ម្ម 

- ឆ្ន ំ២០២០ បញ្ចប់ការអតួច្យអតើម្រយគ្មងយធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្វូម្ជឈម្ណឌ លភស្តុភារក្ម្ម

រាជធាន្ភីនំយពញ  (PP-LC) ន្ងិម្ជឈម្ណឌ លភស្តុភារក្ម្មយខតតគ្ពេះសី្ហន្ ុ(SHV-LC) 

យគ្កាម្រយគ្មងអភិវឌ្ឍន្ភ៍ាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋ ន្ងិឯក្ជន្ (PPP) 

១.២. ការសាត រ ន្ងិសាងស្ងអ់ៃូវជាតិ (ចំ្ណចុ្យៅ២០១៩-២០២០: ចាប់យអតើម្សាត រ ន្ិងសាងស្ង ់ 

អៃូវជាតិយលខ៥; យលខ៧១C; យលខ១០; យលខ៤៨ ន្ងិយលខ៤ យៅក្នុងឆ្ន ំ២០២០) 

១.៣. អភិវឌ្ឍចំ្ណតក្ពំង់យអក្ងុតនឺ្រ័ថមី ន្ងិគ្បពន័្ធផ្ទៃ ស់្បតូរទិ្ន្នន្យ័ក្ំពង់យអ (Port EDI)។ 

ចំ្ណចុ្យៅ២០១៩-២០២០: 

- ចាប់យអតើម្សាងស្ង់ចំ្ណតក្ពំង់យអក្ងុតនឺ្័រថមីយខតតគ្ពេះសី្ហន្ ុ(គ្បយវង៣៥០យម្៉ាគ្ត 

ន្ងិជយគ្ៅទឹ្ក្ ១៤,៤៥យម្៉ាគ្ត) ឆ្ន ំ២០២០ 

- យធេើទំ្យន្ើបក្ម្មឋបន្ីយភ័ណឌ យអ ន្ងិយស្វាក្ម្ម (គ្បពន័្ធផ្ទៃ ស់្បតូរទិ្ន្នន្័យក្ំពង់យអ Port 

EDI) ឆ្ន ំ២០២០ 

១.៤. យស្េងរក្ដ្ំយណាេះគ្សាយកាត់បន្ថយការក្ក្ស្ទេះច្រាច្រណ៍ក្នុងរាជធាន្ភីនំយពញ (ចំ្ណចុ្យៅ 

២០១៩-២០២០: បញ្ចប់ការសិ្ក្ាគ្បពន័្ធរថយភៃើងដឹ្ក្ជញ្ជូន្ស្េ ័យគ្បវតត ិ(AGT); រថយភៃើង

ធនុ្គ្សាល (Tramway) ន្ងិរថយភៃើងយលើអាកាស្ (Monorail) ឆ្ន ំ២០២០) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

២. អភិវឌ្ឍយហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធរូបវន័្ត 

ជន្បទ្ 

២.១. អៃូវជន្បទ្គ្បយវង ៥២៦៨ រ.ម្ គ្តូវបាន្សាថ បនា ន្ិងតភាជ ប់ជាបណាត ញ សំ្យៅយលើក្ក្ម្ពស់្ 

 វិស័្យយហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ៈ ១.៥៦៨ រ.ម្; ចំ្ណចុ្យៅ: ៥.២៦៨ រ.ម្ 

[ឆ្ន ំ២០១៩: ២.១៩៥ រ.ម្, ឆ្ន ំ២០២០: ៣.០៧៣ រ.ម្]) 

ទិ្ន្នន្័យយអទៀងផ្ទទ ត់ៈ យអន្ការគ្បចំាឆ្ន ំរបស់្គ្ក្សួ្ងអភិវឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ្ 

២.២. អៃូវជន្បទ្គ្បយវង ៧៣៣ រ.ម្ គ្តូវបាន្យក្លម្ែយឹជាអៃូវយៅស្ ូពីរជាន្ ់ឬយបតុង យដ្ើម្បីឱ្យ

មន្ភាពធន្ន់្ឹងបញ្ជា បយគ្ម្បគ្មួ្លអាកាស្ធាតុ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ៈ ៣៣០ រ.ម្;    

ចំ្ណចុ្យៅៈ ៧៣៣ រ.ម្ [ឆ្ន ំ២០១៩: ៣៥១រ.ម្ ឆ្ន ំ២០២០: ៣៨២រ.ម្]) 

ទិ្ន្នន្័យយអទៀងផ្ទទ ត់ៈ យអន្ការគ្បចំាឆ្ន ំរបស់្គ្ក្សួ្ងអភិវឌ្ឍន្ជ៍ន្បទ្ 

៣. ពគ្ងកី្ការតភាជ ប់យហោឋ រច្នាស្ម្ព័ន្ធ   

ទូ្ររម្នារម្ន្,៍ បយច្ចក្វិទ្ា

រម្នារម្ន្ ៍ន្ិងព័តម៌ន្ គ្ពម្ទងំ 

ពគ្ងកី្យហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធ ែ្ងឹខនងឱ្យ 

ដ្ល់ទី្ជន្បទ្ោច់្គ្ស្ោល ន្ងិ

តំបន្ម់ន្ស្កាត ន្ពុលខាងយស្ដ្ឋក្ិច្ច 

ន្ងិយទ្ស្ច្រណ៍ 

៣.១. ការពគ្ងកី្វិសាលភាពគ្របដ្ណត ប់អុនី្ធឺយណតយលបឿន្យលឿន្ ឱ្យដ្ល់ទី្គ្បជុជំន្  

(ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ១០០%) 

៣.២. ការពគ្ងកី្វិសាលភាពគ្របដ្ណត ប់អុនី្ធឺយណតយលបឿន្យលឿន្ ឱ្យដ្ល់ទី្ជន្បទ្  

(ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ៧០%) 

ច្តយុកាណទ្ ី៣ : ការអភវិឌ្ឍ វស័ិ្យឯក្ជន្ - ការអភិវឌ្ឍវិស័្យឯក្ជន្យៅយតបន្តជាអាទិ្ភាពរបស់្រាជរោឋ ភបិាលក្នុងអភិគ្ក្ម្អភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ចទី្អារ ន្ងិមន្តនួាទី្រន្ៃឹេះក្នុងការជំរញុក្ំយណើន្ 

ន្ងិការអភិវឌ្ឍស្ងគម្-យស្ដ្ឋក្ិច្ច ។ ការអភិវឌ្ឍវិស័្យឯក្ជន្ន្ងឹគ្តូវបាន្អន្ុវតតតាម្រយៈវិធាន្ការជាក្ញ្ចប់ ន្ងិគ្រប់គ្ជងុយគ្ជាយយោយគ្របដ្ណត ប់មំុ្ ៤ រឺ ១)ការអភិវឌ្ឍទី្អារការងារ; ២)ការ

យលើក្ស្ទួយស្ហគ្ោស្ធនុ្តូច្ ន្ងិម្ធយម្ ន្ិងស្ហគ្រនិ្ភាព; ៣)ការយរៀបចំ្ ន្ងិអន្ុវតតភាពជានដ្ររូវាងវិស័្យសាធារណៈ ន្ងិឯក្ជន្ ន្ងិ ៤) ការពគ្ងងឹការគ្បក្តួគ្បយជង (ទំ្. ៦៥) ។ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ការអភវិឌ្ឍ វស័ិ្យឯក្ជន្* 

ក្ិច្ចស្គ្មួ្លាណិជជក្ម្ម គ្តូវបន្តពគ្ងឹង 

តាម្រយៈការបញ្ចប់ន្ូវការយរៀបចំ្គ្បពន័្ធ

បញ្ជរជាតិយតមួ្យ, ការយក្លម្ែយន្តការ

គ្តួតពនិ្តិយយៅតាម្គ្ពំយដ្ន្ឱ្យស្ថ ិតក្នងុ

ក្គ្ម្ិតអបបបរម ន្ងិការបន្តកាត់បន្ថយ

ន្តីិវិធីទក្់ទ្ង ន្ងិាណិជជក្ម្ម 

១. ស្េ ័យគ្បវតតកិ្ម្មនន្យបបបទ្ន្ីតិ វិធី

របស់្ទី្ភាន ក្់ងារតាម្គ្ពំយដ្ន្សំ្ខាន្់ៗ 

ន្ងឹយធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្ូវតមៃ ភាព 

ន្ងិយពលយវោ /ការចំ្ណាយ 

២. គ្បពន័្ធបញ្ជរជាតិយតមួ្យ គ្តូវបាន្

យរៀបចំ្បញ្ចប់ 

១. ពគ្ងងឹ ន្ងិពគ្ងកី្បយន្ថម្ការវិន្យិោរយលើការបន្តយក្លម្ែក្ិច្ចស្គ្មួ្លាណិជជក្ម្ម 

២. បញ្ចប់ការយធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើង ន្ងិស្មហរណក្ម្មន្ូវគ្បពន័្ធ៖ 

- អនាម័្យ ន្ងិភូតោម្អនាម័្យ (SPS) 

- ន្ហិិតោឋ ន្ពត័៌មន្ាណិជជក្ម្មក្ម្ពុជា 

- ស្មស្ភារនន្គ្បពន័្ធបញ្ជរជាតិយតម្យួ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ 

បរិោកាស្អំយណាយអលស្គ្មប់ធុរក្ិច្ច 

ការវិន្ិយោរ ន្ិងការអភិវឌ្ឍ យដ្លយក្ើត

យច្ញពកី្ំយណទ្គ្ម្ង់ច្ាប់, ការយធេើឱ្យ

គ្បយស្ើរយ ើងន្ូវគ្ក្បខណឌ ការយលើក្ទឹ្ក្

ចិ្តតវិន្ិយោរ ន្ងិភាពគ្បយស្ើរយ ើងនន្

ភាពគ្បក្ួតគ្បយជង 

១. ចំ្ន្នួ្អនក្វិន្ិយោរម្ក្គ្ក្ុម្គ្បកឹ្ា

អភិវឌ្ឍន្៍ក្ម្ពុជា យក្ើន្យ ើង 
១.១. ចំ្ន្នួ្អនក្វិន្ិយោរម្ក្គ្ក្ុម្គ្បកឹ្ាអភិវឌ្ឍន្ក៍្ម្ពុជា យក្ើន្យ ើង ១០% 

២. ចំ្ន្នួ្ទុ្ន្វិន្ិយោរ ន្ិងរយគ្មង 

យដ្លចុ្េះបញ្ជ ីយៅគ្ក្ុម្គ្បឹក្ា   

អភិវឌ្ឍន្៍ក្ម្ពុជា យក្ើន្យ ើង 

២.១. ចំ្ន្នួ្ទុ្ន្វិន្ិយោរយដ្លចុ្េះបញ្ជ ីយៅគ្ក្ុម្គ្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន្៍ក្ម្ពុជា យក្ើន្យ ើង ២០% 

២.២. ចំ្ន្នួ្រយគ្មងយដ្លចុ្េះបញ្ជ ីយៅគ្ក្ុម្គ្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន្ក៍្ម្ពុជា យក្ើន្យ ើង ១០% 

៣. ចំ្ន្នួ្ការងារយក្ើន្យ ើងបយន្ថម្ ៣.១. ចំ្ន្នួ្ការងារយក្ើន្យ ើងបយន្ថម្ ៥% 

ច្តយុកាណទ្ ី៤ :ការអភវិឌ្ឍគ្បក្បយោយច្រីភាព ន្ងិបរោិបន័្ន -រាជរោឋ ភបិាលយផ្ទត តការយក្ចិ្តតទុ្ក្ោក្ខ់ពស់្យលើការអភិវឌ្ឍគ្បក្បយោយចី្រភាព ន្ងិបរិោប័ន្ន ជាពិយស្ស្អារភាជ ប់យឹន្ឹង 

“យោលយៅអភវិឌ្ឍន្គ៍្បក្បយោយច្រីភាពក្ម្ពុជា” យដ្លតគ្ម្ូវឱ្យរាជរោឋ ភិបាលយផ្ទត តការយក្ចិ្តតទុ្ក្ោក្់យលើ ១) ការយលើក្ស្ទួយវិស័្យក្សិ្ក្ម្ម ន្ងិការអភិវឌ្ឍជន្បទ្; ២) ការគ្រប់គ្រងធន្ធាន្

ធម្មជាតិ ន្ងិវបបធម៌្ គ្បក្បយោយចី្រភាព; ៣)ការពគ្ងងឹការគ្រប់គ្រងន្ររូបន្ីយក្ម្ម ន្ងិ ៤) ការធានាចី្រភាពបរិសាថ ន្ ន្ងិការយរៀបចំ្ខៃួន្យ ៃ្ើយតបន្ងឹការយគ្បគ្បួលអាកាស្ធាតុ (ទំ្. ៧៥)។ 

                                                           
* ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្គ្តូវបាន្ក្ំណត់យោយគ្ក្ុម្គ្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន្៍ក្ម្ពុជា ស្គ្មប់អន្ុវតត ន្ិងតាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាព 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

 វស័ិ្យក្សិ្ក្ម្ម ន្ងិទ្កឹ្ 

 

ជំរញុក្ំយណើន្ក្ស្ិក្ម្ម តាម្រយៈការយលើក្

ក្ម្ពស់្ភាពគ្បក្តួគ្បយជង, រុណភាព

អលតិអល,សុ្វតថិភាព ន្ងិអាហារូបតថម្ភ 

គ្ពម្ទងំបយងកើន្គ្បសិ្ទ្ធភាពនន្ការ

គ្រប់គ្រងធន្ធាន្នគ្ពយឈើ ន្ិងជលអល

គ្បក្បយោយចី្រភាព ន្ិងធានាបាន្

ធន្ធាន្ទឹ្ក្ យដ្ើម្បីយគ្បើគ្បាស់្គ្បក្បយោយ

គ្បសិ្ទ្ធភាព, ស្ម្ធម៌្, ចី្រភាព ន្ងិជួយ

ដ្ល់គ្បពន័្ធយអក្ូ ូសីុ្ គ្ពម្ទងំកាត់បន្ថយ

បាន្ន្ូវយគ្ោេះធម្មជាតិ ដ្ូច្ជាយគ្ោេះទឹ្ក្

ជនំ្ន្់ ន្ងិយគ្ោេះរាងំស្ងួ ត យដ្លយធេើឱ្យ   

ប៉ាេះាល់ដ្លក់ាររស់្យៅ ន្ិងគ្ទ្ពយស្ម្បតតិ

សាធារណៈ 

១.  យធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងអលតិភាពក្សិ្ក្ម្ម  

ន្ងិពពិិធក្ម្មអលតិអលនំាយច្ញ 

១.១.  អលតិភាពដី្ក្សិ្ក្ម្ម (បនាទ តមូ់្លោឋ ន្២០១៨: ១.៦៧១ ដុ្ោៃ រ/ ហ.ត; ចំ្ណចុ្យៅ

២០២០: ១.៨០៤ ដុ្ោៃ រ/ ហ.ត) 

១.២.  អលតិភាពពលក្ម្មក្ស្ិក្ម្ម (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ១.៧៦៤ ដុ្ោៃ រ /ក្នុងមួ្យក្សិ្ក្រ; 

ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ២.០០០ ដុ្ោៃ រ/ក្នុងមួ្យក្សិ្ក្រ) 

១.៣. ការបយងកើន្ស្មមគ្តនន្ពពិធិក្ម្មដំ្ណំា (រតិជាភាររយ) (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: 

៦២,៣២; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០:៦៤,៥៥) 

១.៤. ការបយងកើន្ស្មមគ្តនន្ពពិធិក្ម្មដំ្ណំា (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៥,៤៩ ោន្យតាន្; 

ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ៦,២៩ ោន្យតាន្) 

២. យលើក្ក្ម្ពស់្អលតិក្ម្មស្តេ ន្ងិ 

សុ្ខភាពស្តេ 

២.១.  ការបយងកើន្អលតិក្ម្មសាច់្ស្របុ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ២៣១ ាន្់យតាន្; ចំ្ណចុ្យៅ

២០២០: ២៧០ ាន្់យតាន្) 

៣. យធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្ូវការគ្រប់គ្រង

ធន្ធាន្ទឹ្ក្ (ក្ចិ្ចដំ្យណើរការ ន្ងិការ

យថទគំ្បពន័្ធធារាសាស្រស្ត  [ក្.ដ្.ថ] 

ន្ងិការអភិវឌ្ឍស្ហរម្ន្៍ក្សិ្ក្រ 

យគ្បើគ្បាស់្ទឹ្ក្ [ស្.ក្.ប.ទ្]) គ្ពម្

ទងំអភិវឌ្ឍ ន្ងិយធេើអន្តុតរភាពគ្បពន័្ធ   

ធារាសាស្រស្ត  

៣.១. ពគ្ងកី្លទ្ធភាពយគ្សាច្គ្ស្ពបំយពញបយន្ថម្ (IS) ចំ្ន្នួ្ ៣០.០០០ ហ.ត/ឆ្ន ំ (បនាទ ត់   

មូ្លោឋ ន្២០១៨: ១.៨០២.៣៥៩ ហ.ត; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ១.៨៦២.៣៥៩ ហ.ត) 

៣.២.  ពគ្ងកី្លទ្ធភាពយគ្សាច្គ្ស្ពបំយពញបយន្ថម្ (IS)ស្គ្មប់ដំ្ណំារួម្អសចំំ្ន្នួ្ ៥០០ ហ.ត /ឆ្ន ំ

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៤.៤១៣ ហ.ត; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ៥.៤១៣ ហ.ត) 

៣.៣.  ពគ្ងកី្លទ្ធភាពបយងកើត ស្.ក្.ប.ទ្ ច្ំន្នួ្០៧ /ឆ្ន ំ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ៈ ៥៤៤ ស្.ក្.ប.ទ្;  

ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ៥៥៨ ស្.ក្.ប.ទ្) 

៣.៤.  ពគ្ងកី្លទ្ធភាពក្ិច្ចដំ្យណើរការ ន្ងិការយថទគំ្បពន័្ធធារាសាស្រស្តចំ្ន្នួ្ ៤១ គ្បពន័្ធ /ឆ្ន ំ 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ៈ ២០៧ គ្បពន័្ធ; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ២៩០ គ្បពន័្ធ) 

៣.៥. ពគ្ងកី្លទ្ធភាព ន្ងិពគ្ងងឹស្ម្តថភាព ស្.ក្.ប.ទ្ បយន្ថម្ចំ្ន្នួ្ ១៥ /ឆ្ន ំ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្

២០១៨: ១០៣ ស្.ក្.ប.ទ្; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ១៣៣ ស្.ក្.ប.ទ្) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ការយក្ទ្គ្ម្ងន់គ្ពយឈើ 

 

គ្តូវបាន្បយងកើន្ ន្ងិយធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្ូវ

ការគ្រប់គ្រងគ្បក្បយោយន្ិរន្តភាព     

រួម្មន្ ធន្ធាន្នគ្ពអតលអ់លស្ហរម្ន្៍

នគ្ពយឈើ ន្ិងស្តេនគ្ព ពគ្ងឹងការអន្ុវតត

ច្ាប់, ការោនំគ្ពយឈើយ ើងវិញ, ការសាត រ

តំបន្យ់ទ្ស្ភាពនគ្ពយឈើ, ការគ្សាវគ្ជាវ 

ន្ងិការអភិវឌ្ឍនគ្ពយឈើ ន្ងិស្តេនគ្ព ន្ងិ

ការបយងកើន្ជីវភាពស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើ 

១. ការគ្រប់គ្រងនគ្ពអតលអ់ល ន្ិង  

ស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើបាន្គ្បយស្ើរយ ើង 

១.១. យអន្ការគ្រប់គ្រងស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើចំ្ន្នួ្ ៤០ (២០ស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើ /ឆ្ន ំ) គ្តូវបាន្

អន្ុម័្ត (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៨៥ ស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើ) 

១.២. ស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើចំ្ន្នួ្ ៤១ ទ្ទួ្លបាន្ហិរញ្ញបបទន្ស្គ្មប់រយគ្មងបយងកើន្ជីវភាព 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ២១ ស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើ ទិ្ន្នន្យ័ព ីRECOFTC) 

១.៣. នអទដី្នគ្ពយឈើយរច្ រលឹទំ្ហំ ៥០០ ហ.ត គ្តូវោយំដ្ើម្យឈើយ ើងវិញ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: 

២២០ ហ.ត) 

១.៤. ក្នូ្យឈើចំ្ន្នួ្ ១០ោន្យដ្ើម្ គ្តូវបាន្យច្ក្ជនូ្សាធារណជន្ ន្ងិស្ហរម្ន្៍មូ្លោឋ ន្

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ១,២ោន្យដ្ើម្) 

២. ធន្ធាន្ជីវច្គ្មុ្េះគ្តូវបាន្ការារ 

ន្ងិរុណភាពយក្ើន្យ ើង 

២.១. ស្តេនគ្ពច្នំ្នួ្ ១.៦០០ (៨០០ស្តេ/ឆ្ន ំ) គ្តូវបាន្ស្យស្រងាគ េះ ន្ងិយោេះយលង (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្

២០១៨: ១.៤៨៤ស្តេ) 

២.២.  ូត៍ពិយសាធន្ោ៍ពំជូយឈើទំ្ហ ំ៥០ ហ.ត គ្តូវបាន្បយងកើត  

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ២០ហ.ត) 

៣. ការអន្ុវតតច្ាប់នគ្ពយឈើ ន្ងិ

អភបិាលក្ិច្ចកាន្់យតមន្គ្បសិ្ទ្ធភាព 

៣.១. តំណាងស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើចំ្ន្នួ្ ២០០នាក្ ់ក្នុង ១ឆ្ន ំ ទ្ទួ្លបាន្ការបណតុ េះបណាត ល ន្ិង

ចូ្លរួម្ក្ិច្ចគ្បជុំពិយគ្ោេះយោបល ់

៣.២. យអន្ទី្ច្ងែលុអៃូវស្គ្មប់ពគ្ងឹងការអន្ុវតតច្ាប់នគ្ពយឈើ, អភបិាលក្ិច្ច ន្ិងាណិជជក្ម្ម 

(FLEGT roadmap)គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០) 

៤. យអន្ការស្ក្ម្មភាពស្គ្មប់ការគ្រប់ 

គ្រងនគ្ពអតលអ់ល ន្ងិស្ហរម្ន្៍ 

នគ្ពយឈើគ្តូវបាន្យរៀបចំ្ 

៤.១. គ្ក្បខណឌ ស្គ្មប់ការតាម្ោន្សូ្ច្នាក្រតាម្ោន្រួម្ោន  (JMI) គ្តូវបាន្ពនិ្តិយយទ្បើងវិញ 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ការយក្ទ្គ្ម្ងជ់លអល 

 

ពគ្ងងឹការអភិវឌ្ឍ ន្ិងគ្រប់គ្រងធន្ធាន្

ជលអលគ្បក្បយោយចី្រភាព 

១. អលគ្តចីាប់ពធីម្មជាតិរក្ាបាន្ក្នុង 

ក្គ្ម្ិតយថរ 

១.១. អលគ្តចីាប់ពធីម្មជាតិពគី្រប់គ្បភព រក្ាបាន្ក្នងុបរិមណ ៦០០.០០០ យតាន្ ក្នងុមួ្យឆ្ន ំ 

រួម្ទងំអលយន្សាទ្ស្មុ្គ្ទ្គ្បមណ ១០០.០០០យតាន្ [ចំ្ណចុ្យៅគ្ក្បខណឌ យអន្ការ 

យុទ្ធសាស្រស្តស្គ្មប់វិស័្យជលអល] (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៦៥៦.១០៥ យតាន្ រួម្

បញ្ចូល ១២១.១០០យតាន្ ពអីលយន្សាទ្ស្មុ្គ្ទ្; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ៦០០.០០០ យតាន្ ) 

១.២. តំបន្អ់ភិរក្សជលអលរបស់្រដ្ឋ គ្តូវបាន្គ្រប់គ្រងគ្បក្បយោយគ្បសិ្ទ្ធភាព តាម្រយៈ 

 វិធីសាស្រស្តវាយតនម្ៃគ្បសិ្ទ្ធភាពតំបន្អ់ភិរក្សជលអល យោយរដ្ឋបាលជលអល (បនាទ ត់

មូ្លោឋ ន្២០១៨: ៦៦.១២០ ហ.ត នន្តំបន្អ់ភិរក្សជលអលទឹ្ក្សាប គ្តូវបាន្វាយតនម្ៃ

ថ្នបាន្ការារគ្បក្បយោយគ្បសិ្ទ្ធភាព (មិ្ន្មន្បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ស្គ្មប់តំបន្់អភិរក្ស  

ស្មុ្គ្ទ្); ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ១៤២.១៣៥ ហ.ត [SPF]) 

១.៣. ចំ្ន្នួ្ស្ហរម្ន្៍យន្សាទ្ យដ្លគ្តូវបាន្អតលចំ់្ណាត់ថ្នន ក្់ជាស្ហរម្ន្ល៍ែ តាម្រយៈការ

វាយតនម្ៃអពំីគ្បសិ្ទ្ធភាពស្ហរម្ន្ ៍យោយរដ្ឋបាលជលអល ន្ងិនអទដី្ស្រុបនន្ក្យន្ៃង   

អភិរក្សស្ហរម្ន្៍យន្សាទ្គ្តូវបាន្គ្រប់គ្រងគ្បក្បយោយគ្បសិ្ទ្ធភាព (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ 

២០១៨: ៣៣ស្ហរម្ន្;៍ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ១៥០ស្ហរម្ន្ ៍[ASDP]) 

១.៤. ចំ្ន្នួ្ស្ហរម្ន្គ៍្ស្េះជគ្ម្ក្គ្ត ីគ្តូវបាន្គ្រប់គ្រងគ្បក្បយោយគ្បសិ្ទ្ធភាព (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ 

២០១៨: ន្ងឹក្ំណត;់ ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ១៧៥ស្ហរម្ន្៍ [ក្នុងចំ្យណាម្ស្ហរម្ន្៍

ស្រុបចំ្ន្នួ្ ៨៧០])    

២. អលតិអលវារីវបបក្ម្មយក្ើន្យ ើង

២០%ក្នុងមួ្យឆ្ន ំ 

២.១. ចំ្ន្នួ្ក្នូ្គ្តីពជូ អលតិបាន្ពកី្យន្ៃងបងាក ត់ភាា ស់្ក្នុងគ្សុ្ក្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: 

២១០.០០០.០០០ក្ាល; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ៣០០.០០០.០០០ក្ាល [ASDP]) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

៣. យលើក្ក្ម្ពស់្រុណភាព ន្ងិសុ្វតថិភាព

នន្អលតិអលយដ្លបាន្ពីវារីវបបក្ម្ម

ន្ងិធម្មជាត ិ

៣.១. ចំ្ន្នួ្ទី្តាំងចិ្ញ្ច ឹម្ ន្ងិយក្នច្ន ទ្ទួ្លន្ិមិ្តតស្ញ្ជញ រុណភាព  ន្ងិ/ឬ វិញ្ជញ បន្បគ្តបញ្ជជ ក្ ់

ស្តងោ់រ HACCP [ASDP] (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៧: ២; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: ១០ ) 

 វស័ិ្យម្នី្ 

 

ក្ម្មវិធីស្ក្ម្មភាពម្នី្ជាតិ យ ៃ្ើយតបន្ងឹ

បញ្ជា ស្ន្តិសុ្ខម្ន្ុស្សជាតិ ន្ងិោំគ្ទ្ការ

អភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ច-ស្ងគម្ 

១. ដី្យដ្លដឹ្ងថ្នមន្មី្ន្ ន្ងិសំ្ណល់

ជាតិអទុេះពីស្ស្រងាគ ម្ (ស្.អ.ស្.) បាន្

យបាស្ស្មែ តរួច្ យដ្ើម្បោំីគ្ទ្ដ្លក់ារ

អភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ច-ស្ងគម្  

១.១. រំយោេះនអទដី្ស្ងសយ័មន្មី្ន្ /សំ្ណល់ជាតអិទុេះពីស្ស្រងាគ ម្ឱ្យបាន្ ២១.៤០០ ហ.ត/១ឆ្ន ំ 

១.២. នអទដី្យដ្លបាន្ស្មែ តមី្ន្ /សំ្ណល់ជាតអិទុេះពីស្ស្រងាគ ម្រួច្ទងំអស់្ គ្តូវបាន្យគ្បើគ្បាស់្

ស្គ្មប់ោំគ្ទ្ការអភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ច-ស្ងគម្ 

២. កាត់បន្ថយចំ្ន្នួ្ជន្រងយគ្ោេះ 

យោយសារមី្ន្ /ស្.អ.ស្. 
២.១. ចំ្ន្នួ្ជន្រងយគ្ោេះយោយសារមី្ន្ /ស្.អ.ស្. គ្តូវបាន្ថយចុ្េះ ១០% ក្នងុមួ្យឆ្ន ំ 

៣. ជន្រងយគ្ោេះយោយសារមី្ន្/ស្.អ.ស្

បាន្យល់ដឹ្ងពីស្ិទ្ធិ ន្ងិទ្ទួ្លបាន្

ការយថទយំអនក្យវជជសាស្រស្ដ  ន្ងិអៃូវចិ្តត

ន្ងិយស្វាសាត រលទ្ធភាពពលក្ម្ម, 

កាយស្ម្បទ គ្ពម្ទងំយលើក្ក្ម្ពស់្

ការយស្េងរក្ការោំគ្ទ្ម្តិស្គ្មប់ជន្

ពិការយៅក្នងុយវទិ្កាជាតនិ្ងិអន្តរជាត ិ

៣.១. ជន្រងយគ្ោេះយោយសារមី្ន្ /ស្.អ.ស្.ចំ្ន្នួ្ ១.០០០នាក្ ់បាន្យល់ដឹ្ងពីសិ្ទ្ធិរបស់្ពកួ្យរ 

ន្ងិការយថទយំអនក្យវជជសាស្រស្ដ  ន្ងិអៃូវចិ្តត ន្ងិយស្វាសាត រលទ្ធភាពពលក្ម្ម ន្ងិកាយស្ម្បទ 

៣.២. ជន្រងយគ្ោេះយោយសារមី្ន្ /ស្.អ.ស្. ច្នំ្នួ្ ៣.០០០នាក្់ បាន្ទ្ទួ្លការយថទយំអនក្ 

យវជជសាស្រស្ដ  ន្ងិអៃូវចិ្តត ន្ងិយស្វាសាត រលទ្ធភាពពលក្ម្ម ន្ងិកាយស្ម្បទ 

៣.៣. ការច្លូរួម្ោ៉ា ងស្ក្ម្មរបស់្អាជាា ធរមី្ន្ក្នុងយវទិ្កាក្ិច្ចគ្បជុំជាតិ ន្ងិអន្តរជាតិ យដ្ើម្បីោំគ្ទ្ 

ន្ងិយលើក្ស្ទួយជន្រងយគ្ោេះយោយសារមី្ន្ /ស្.អ.ស្. 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 

លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០១៩-២០២០) 

សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០១៩-២០២០) 

ការយគ្បគ្បលួអាកាស្ធាត ុ 

 

ក្គ្ម្ិតយគ្តៀម្របស់្សាថ ប័ន្ ក្នងុការ    

យ ៃ្ើយតបន្ងឹការយគ្បគ្បលួអាកាស្ធាត ុ

(CSDG យោលយៅ ១៣ ន្ងិ NSDP) -

យអនក្ពត័ម៌ន្ 

១. បច្ចុបបន្នក្ម្មឯក្សារការចូ្លរួម្

ចំ្យណក្របស់្ក្ម្ពុជា ក្នងុការអន្ុវតត

អន្ុស្ញ្ជញ គ្ក្បខណឌ ស្ហគ្បជាជាតិ

ស្ត ីពីការយគ្បគ្បលួអាកាស្ធាតុ  

(Cambodia NDC) គ្តូវបាន្យស្ន ើជា  

អៃូវការយឹយលខាធិការោឋ ន្ UNFCCC 

អន្ុយោម្តាម្លក្ាខណឌ  UNFCCC 

១.១. សាថ ន្ភាពនន្បច្ចុបបន្នក្ម្មឯក្សារ NDC យស្ន ើជនូ្យឹ UNFCCC (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: 

មិ្ន្ទន្ប់ាន្ោក្ឯ់ក្សារជនូ្យឹ UNFCCC; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២០: បាន្ោក្ជ់នូ្ឯក្សារ

យឹ UNFCCC) 

២. គ្បពន័្ធតាម្ោន្, រាយការណ៍ ន្ងិ

យអទៀងផ្ទទ ត ់(MRV) ស្គ្មប់ការយបតជាា

របស់្ក្ម្ពុជា គ្ស្បតាម្  NDC គ្តូវ

បាន្ោក្់ឱ្យដំ្យណើរការ   

២.១. សាថ ន្ភាពនន្គ្បពន័្ធ MRV ស្គ្មប់ Cambodia NDC  

 (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ម្និ្ទន្់ដំ្យណើរការ; ចំ្ណចុ្យៅ២០២០: បាន្ដំ្យណើរការ) 

 

                                                           

*ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្គ្តូវបាន្ក្ណំត់យោយគ្ក្ុម្គ្បឹក្ាជាតិអភិវឌ្ឍន្៍យោយចី្រភាព នន្គ្ក្ស្ួងបរិសាថ ន្ ស្គ្មប់ការអន្ុវតត ន្ិងតាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាព 
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