
 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 



 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជា 

 

 

 

សូចនាររតាម្ដ្ឋនរួម្គ្នា  ឆ្ា ាំ២០២១-២០២៣ 

 

 

ររៀបចាំរដ្ឋយ 

គណៈរម្មា ធិការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជា ននព្រមុ្ព្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជា 

 

 

ខែទុតិយាសាឍ ឆ្ា ាំឆ្លូវ ព្តីស័រ រ.ស ២៥៦៥  

ខែររកដ្ឋ ឆ្ា ាំ២០២១ 



 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 



 

 

រាជរដ្ឋា ភិបាលរម្ពុជា 

 

 

 

 

សូចនាររតាម្ដ្ឋនរួម្គ្នា  ឆ្ា ាំ២០២១-២០២៣ 

 

 

 

 

ររៀបចាំរដ្ឋយ 

គណៈរម្មា ធិការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជា ននព្រមុ្ព្បឹរាអភិវឌ្ឍន៍រម្ពុជា 

 

 

ខែទុតិយាសាឍ ឆ្ា ាំឆ្លូវ ព្តីស័រ រ.ស ២៥៦៥  

ខែររកដ្ឋ ឆ្ា ាំ២០២១ 
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សូចនាករតាមដានរួមគ្នា  ឆ្ា ាំ២០២១-២០២៣ 

ស្ថ ិតក្នុងបរិការណ៍ស្ុខស្ន្តភិាព, ស្ថ ិរភាពន្យោបាយ, ការគ្របគ់្រងម៉ា គ្ក្ូយស្ដ្ឋក្ិច្ចយោយគ្បយត័នគ្បយយង ន្ិងយដ្ើម្បីបន្តជំរញុការអភិវឌ្ឍក្ម្ពុជាគ្បក្បយោយច្ីរភាព ន្ងិ
បរិោប័ន្ន, រាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុជាបាន្ោក្់ឱ្យអន្ុវតតយទុ្ធសាស្រស្តច្តយុកាណ-ដ្ំណាក្់កាលទ្ ី៤ យដ្លជារយបៀបវារៈយោលន្យោបាយស្ងគម្-យស្ដ្ឋក្ិច្ច ស្គ្មប់ន្តីកិាលទ្ ី៦ នន្
រដ្ឋស្ភា ។  យោលយៅច្ម្បងនន្យុទ្ធសាស្រស្តច្តុយកាណ-ដ្ំណាក្់កាលទ្ ី៤ យអែក្យលើស្ស្រស្តម្ភទងំបនួ្ រួម្មន្ ក្យំណើន្  ការងារ ស្ម្ធម្ ៌ន្ងិ គ្បស្ទិ្ធភាព យដ្ើម្បសី្យគ្ម្ច្យោល
យៅគ្បក្បយោយម្ហិច្ឆតាជាគ្បយទ្ស្មន្ច្ំណូលខពស្់ នាឆ្ន ំ២០៥០ ។  

យដ្ើម្បីោំគ្ទ្ដ្លក់ារអន្ុវតតយទុ្ធសាស្រស្តច្តុយកាណ-ដ្ំណាក្់កាលទ្ី ៤, ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្រួម្ោន គ្តូវបាន្យគ្បើគ្បាស្ស់្គ្មប់តគ្ម្ង់ទ្ិស្ស្ក្ម្មភាពការងារ យដ្ើម្បីយលើក្ក្ម្ពស្់
លទ្ធអលក្នុងក្ិច្ចអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិរណយន្យយភាពយទ្េទ្ិស្ ។  ទ្ន្ទឹម្ន្ឹងយន្េះ ក្៏ជាគ្ក្បខណឌ ស្គ្មប់ក្ំណត់យោលយៅរយៈយពលម្ធយម្ គ្ស្បតាម្អាទ្ិភាពយដ្លមន្យច្ងក្នុងយុទ្ធសាស្រស្ត
ច្តុយកាណ-ដ្ំណាក្់កាលទ្ី ៤, យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ជាត,ិ យោលយៅអភិវឌ្ឍន្៍គ្បក្បយោយច្ីរភាពក្ម្ពុជា, ក្ម្មវិធីយក្ទ្គ្ម្ង់, យុទ្ធសាស្រស្តតាម្វិស្័យ ន្ិងយអន្ការយទុ្ធសាស្រស្ត
ថវិកា ។ តាម្រយៈការពិភាក្ារវាងរាជរោឋ ភិបាល ន្ិងនដ្រូអភិវឌ្ឍន្៍ក្នុងគ្កុ្ម្ការងារបយច្ចក្យទ្ស្ច្គ្ម្ុេះ, ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្រួម្ោន គ្តូវបាន្យរៀបច្ំយោយយអែក្តាម្យអន្ការយទុ្ធសាស្រស្ត
អភិវឌ្ឍន្៍ជាតិ ន្ិងយោលន្យោបាយ ឬយអន្ការតាម្វិស្័យ ន្ិងគ្ក្បខណឌ លទ្ធអលរបស្់វិស្័យ យហើយអារភាជ បជ់ាម្យួន្ឹងដ្ំយណើរការក្ម្មវិធីន្ីយក្ម្ម ន្ិងថវិកាន្ីយក្ម្ម ។ 

ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្រួម្ោន យន្េះ បាន្តគ្ម្ឹម្ជាម្យួន្ឹងវិស្័យអាទ្ភិាពនន្យុទ្ធសាស្រស្តច្តយុកាណ-ដ្ំណាក្់កាលទ្ី ៤ យដ្លជាអាទ្ភិាពខពស្់បំអតុស្គ្មបឆ់្ន ំ ២០២១-
២០២៣ យដ្លរាជរោឋ ភបិាលយបតជាា អន្ុវតតយោយមន្ការោំគ្ទ្ពនីដ្រូអភិវឌ្ឍន្ ៍ ។ ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្រួម្ោន ក្៏បាន្រំយលច្អំពីបរិការណ៍នន្ការវិវតតនន្ជំងកឺ្ូវីដ្-១៩ ក្នុងយោល
បំណងយធេើឱ្យមន្ស្ងគតភិាពជាម្យួន្ឹងយអន្ការសាត រយ ើងវិញយគ្កាយវិបតតិក្ូវីដ្-១៩ របស្់រាជរោឋ ភិបាល ។ 

លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

ស្នូលនន្យុទ្ធសាស្រស្តច្តុយកាណ  : ការបយងកើន្យលបឿន្យក្ទ្គ្ម្ង់អភិបាលកិ្ច្ច – យោលយៅជាយុទ្ធសាស្រស្ត នន្អភិបាលកិ្ច្ច រឺការយធេើទំ្យន្ើបក្ម្មសាថ ប័ន្រដ្ឋ និ្ងការអភិវឌ្ឍគ្បក្បយោយបរិោប័ន្ន, 
ស្ម្ធម៌្ ន្ងិយុតតធិម៌្ តាម្រយៈការអន្ុវតតសិ្ទ្ធិអណំាច្រដ្ឋខាងយអនក្ន្យោបាយ យស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ងិរដ្ឋបាលក្នងុការដឹ្ក្នំា គ្រប់គ្រង ន្ងិចាត់យច្ងក្ិច្ចការគ្បយទ្ស្ជាតិ ពិយស្ស្ការាននាន្ិរន្តរភាពនន្ 

តួនាទី្ ន្ងិដំ្យណើរការរដ្ឋបាលសាានរណៈ (ទំ្. ២៤) ។ ការបយងកើន្យលបឿន្យក្ទ្គ្ម្ងអ់ភិបាលក្ិច្ច រួម្មន្ ១). ការយក្ទ្គ្ម្ង់ ន្ងិយលើក្ក្ម្ពស់្ស្ម្តថភាពសាថ ប័ន្; ២). ការពគ្ងងឹភាពសាែ តស្ែ កំ្នុង
រដ្ឋបាលសាានរណៈ; ៣). ការពគ្ងងឹគ្បសិ្ទ្ធភាពនន្ការអន្ុវតតការងារ ន្ិង ៤). ការពគ្ងងឹអភបិាលក្ិច្ចវិស័្យឯក្ជន្ (ទំ្. ២៥) ។  
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

ការយក្ទ្គ្ម្ងក់ារគ្របគ់្រង 

ហិរញ្ញវតថុសាានរណៈ 
 

បូរណភាពនន្ការយោរពវិន្័យថវិកា, 

គ្បសិ្ទ្ធភាពនន្ថវិកា ទងំក្នុងយអនក្វិភាជន្ ៍
ទងំក្នុងយអនក្គ្បតិបតតកិារ ន្ិងស័្ក្តិសិ្ទ្ធ
ភាពនន្ការអតល់យស្វាសាានរណៈ 

១. ភាពយជឿទុ្ក្ចិ្តតនន្ថវិកា 

យៅរក្ាបាន្ជាសារវន្ត 

១.១. ការអន្ុវតតចំ្ណូលថវិកាស្រុប (ថ្នន ក្់ជាតិ-ថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតកិ្គ្មិ្តរដ្ឋបាលរាជានន្ី-យខតត) 
ស្យគ្ម្ច្បាន្ក្នងុរងេង់ +/-៥% យធៀបន្ងឹច្ាប់ថវិកា 

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

១.៣.  ការអន្ុវតតចំ្ណាយស្យគ្ម្ច្បាន្ក្នុងរងេង ់+/-៥% យធៀបន្ឹងច្ាប់ថវិកា 

១.៤. គ្ក្បខណឌ រួម្ យអន្ទី្បងាា ញអលូវ ន្ងិយអន្ការស្ក្ម្មភាព ស្គ្មប់យោេះគ្សាយចំ្ណាយ    
ក្ក្ស្ទេះគ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ិងអន្វុតត 

១.៥. ោ៉ា ងតិច្ ៩៥% នន្យអន្ការលទ្ធក្ម្មគ្បចំាឆ្ន ំគ្តូវបាន្អន្ុម័្តឱ្យបាន្មុ្ន្នថៃទី្៣១ យខធន ូ
មុ្ន្ឆ្ន ំអន្ុវតតថវិកា 

១.៦. ច្ាប់ស្ត ីពីវិយសាធន្ក្ម្មច្ាប់ស្ត ីពលីទ្ធក្ម្មសាានរណៈគ្តូវបាន្អន្ុម័្ត ន្ិងោក្ឱ់្យអន្ុវតត
ក្នុងឆ្ន ំ២០២២ 

១.៧. ការយបាេះជហំាន្យៅបយងកើន្ក្គ្មិ្តទឹ្ក្គ្បាក្់សិ្ទ្ធិស្យគ្ម្ច្ក្ិច្ចលទ្ធក្ម្មសាានរណៈរបស់្សាថ ប័ន្
អន្ុវតតលទ្ធក្ម្ម គ្តូវបាន្អន្ុវតតក្នុងជហំាន្ទី្២ 

២. គ្ក្បខណឌ រណយន្យយភាពហិរញ្ញវតថ ុ 
គ្តូវបាន្យរៀបចំ្, អន្ុវតត ន្ិងពគ្ងឹង 
ន្ងិតមល ភាពថវិកាគ្តូវបាន្បយងកើន្ 

២.១. ចំ្ណាតថ់្នន ក្់មុ្ខងារគ្តូវយក្លម្ែ ន្ងិយគ្បើគ្បាស់្ស្គ្មប់ការយរៀបចំ្យអន្ការថវិកា ការតាម្
ោន្ ន្ិងការយរៀបចំ្របាយការណ៍ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្៖ ពុំទន្ប់ាន្យគ្បើគ្បាស់្) 

២.២. មុ្ខងារថមីចំ្ន្នួ្ ២ បយន្ថម្ (យរៀបចំ្យអន្ការថវិកា ន្ិងលទ្ធក្ម្ម) គ្តូវបាន្ោក្់ឱ្យអន្ុវតតជា
អលូវការយៅគ្រប់គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ អងគភាពថវិកាអាណាប័ក្យអទរសិ្ទ្ធិយពញយលញ ន្ងិម្ន្ទីរ 
យស្ដ្ឋក្ិច្ចន្ងិហិរញ្ញវតថុរាជានន្-ីយខតតទងំ ២៥ 

២.៣. - រដ្ឋបាលរាជានន្ី-យខតតទងំ ២៥ គ្តូវបាន្ោក្់ឱ្យយគ្បើគ្បាស់្គ្បពន័្ធ FMIS 

 - អងគភាពថវិកាអាណាប័ក្យអទរសិ្ទ្ធិយពញយលញគ្តូវបាន្ោក្ឱ់្យយគ្បើគ្បាស់្គ្បពន័្ធ FMIS 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

 - ោក្់ឱ្យយគ្បើគ្បាស់្សាក្លបងគ្បពន័្ធ FMIS យៅគ្រេឹះសាថ ន្សាានរណៈរដ្ឋបាលោ៉ា ងតិច្ 

  ចំ្ន្នួ្ ១៥ 

២.៤. ស្នាធ ន្ក្ម្មរវាងគ្បពន័្ធ FMIS ជាមួ្យ៖ 

- គ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងយបៀរវតសម្ស្រន្តរីាជការសីុ្វិលរបស់្
គ្ក្សួ្ងមុ្ខងារសាានរណៈ 
- គ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវតថនុន្គ្ក្សួ្ងអប់រំ យុវជន្ 
ន្ងិក្ឡីា 

២.៥. របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុគ្តូវបាន្ទញយច្ញពីគ្បពន័្ធ FMIS យហើយមន្អន្ុយោម្ភាពខពស់្
គ្ស្បតាម្ស្ដងោ់ IPSAS Cash Basis 

២.៦. គ្រប់គ្ក្សួ្ង សាថ ប័ន្ ន្ងិអងគភាពថវិកាអាណាប័ក្យអទរសិ្ទ្ធិយពញយលញ គ្តូវបាន្គ្បកាស្ឱ្យ
អន្ុវតតន្តីិវិធីអន្ុវតតការងារថមីតាម្គ្បពន័្ធ FMIS យលើ៖ 

- ការាននាចំ្ណាយ ន្ងិទូ្ទតចំ់្ណាយថវិកាយអសងយទ្ៀតយគ្ៅពីទូ្ទត់យបៀរវតស ន្ងិទូ្ទត ់

  គ្តង ់យដ្លមន្ហាន្ភិយ័ក្គ្មិ្តទី្១ ន្ងិក្គ្ម្តិទី្២ 

- ន្តីិវិធាីននាចំ្ណាយ ន្ងិទូ្ទត់ចំ្ណាយទងំអស់្ យដ្លមន្ហាន្ភិយ័ក្គ្មិ្តទី្៣ 

២.៧. សូ្ច្នាក្របំណលុរន្លេឹះទងំ ៥ ស្ថ ិតយគ្កាម្ពតិាន្យដ្លបាន្ក្ណំត់យៅក្នុងយុទ្ធសាស្រស្តស្ត ីពី
ការគ្រប់គ្រងបំណលុសាានរណៈ 

៣.  ការពគ្ងងឹការអារភាជ ប់ 

ថវិកាយៅន្ងឹយោលន្យោបាយ 

៣.១. - អងគភាពថវិកាគ្តូវបាន្អន្ុវតតគ្រប់គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ ន្ងិរដ្ឋបាលយខតតចំ្ន្នួ្២៥ 

- ថវិកាក្ម្មវិធីគ្តូវបាន្ពគ្ងងឹ ន្ងិយក្លម្ែន្ូវការអន្ុវតតយៅគ្រប់គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ 

- អងគភាពថវិកាគ្តូវបាន្ជំរញុោក្់ឱ្យអន្ុវតតយៅគ្រប់គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

- រដ្ឋបាលរាជានន្ី-យខតតទងំ ២៥ អន្ុវតតថវិកាក្ម្មវិធ ី

៣.២. គ្ក្បខណឌ ហិរញ្ញវតថុសាានរណៈរយៈយពលម្ធយម្ (MTFF) ឆ្ន ំ ២០២៣-២០២៥ គ្តូវបាន្
អន្ុម័្តយៅក្នងុក្ិច្ចគ្បជុំយពញអងគរណៈរដ្ឋម្ស្រន្តី យៅឆ្ន ំ២០២២ 

៣.៣. ចំ្ន្នួ្អងគភាពថវិកាគ្តូវបាន្បយងកើន្អន្យុោម្តាម្យោលការណ៍យណនំារបស់្ ក្ស្ហវ 
៣.៤. គ្បតិភកូ្ម្មសិ្ទ្ធិអំណាច្នន្ការយធេើន្ិយត័ថវិកាជនូ្រដ្ឋបាលថ្នន ក្យ់គ្កាម្ជាតិ យោយរដ្ឋបាល

ខណឌ ជាជំហា៊ា ន្ៗ ក្នងុការយធេើន្យិ័តក្នុងក្គ្ម្ិតអន្រុណន្ី ន្ងិក្គ្ម្ិតរណន្ីនន្ជំពកូ្យតម្យួ 
(ក្នុងស្ក្ម្មភាពយតមួ្យ) យោយយស្ច្ក្តីស្យគ្ម្ច្របស់្គ្ក្ុម្គ្បឹក្ាខណឌ យដ្លមន្ការយល់
គ្ពម្ពអីភិបាលនន្រណៈអភបិាលរាជានន្ ី

៣.៥. ច្ាប់ស្ត ីពីភាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋន្ងិឯក្ជន្គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតតក្នងុឆ្ន ំ២០២១ 

៣.៦. អន្ុគ្ក្ឹតយស្ដ ីពកីារអន្ុវតតន្ីតិវិធគី្បតិបតតកិាររួម្ស្គ្មប់យរៀបចំ្ ន្ងិគ្រប់គ្រងរយគ្មងការ 
 វិន្ិយោរសាានរណៈតាម្យន្តការភាពជានដ្ររូវាងរដ្ឋន្ិងឯក្ជន្គ្តូវបាន្ោក្ឱ់្យអន្ុវតត  

៤. គ្ក្បខណឌ រណយន្យយភាពស្មិ្ទ្ធក្ម្ម 
គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្វុតត 

៤.១. ច្ាប់ស្ត ីពីគ្បព័ន្ធហិរញ្ញវតថសុាានរណៈ (ថមី) គ្តូវបាន្អន្ុម័្តក្នុងឆ្ន ំ២០២២ 

៤.២. អន្ុគ្ក្ឹតយយលខ៨១ ន្ិងអន្គុ្ក្តឹយយលខ៨២ គ្តូវបាន្យក្ស្គ្ម្ួល ន្ិងអន្ុម័្តក្នុងឆ្ន ំ២០២២ 

៤.៣. យោលការណ៍យណនំាស្តពីីការការពារថវិកាស្មិ្ទ្ធក្ម្ម (លទ្ធអលក្នុងឆ្ន ំ) គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត 
ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុវតត 

៤.៤. ក្ិច្ចគ្ពម្យគ្ពៀងយលើលទ្ធអលក្នងុឆ្ន ំរវាងក្ស្ហវ ន្ងិគ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ គ្តូវបាន្ចុ្េះហតថយលខា 
ស្គ្មប់ថវិកាឆ្ន ំ២០២៣ 

៤.៥. PI-9 លទ្ធភាពសាានរណជន្ទ្ទួ្លបាន្ពត័៌មន្ហិរញ្ញវតថ ុ(Fiscal information) មន្
ភាពគ្បយស្ើរជាងមុ្ន្ (PEFA ឆ្ន ំ២០២០ ទ្ទួ្លពនិ្ទុ D) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

៥. ស្ម្តថភាពម្ស្រន្តីរាជការយលើវិស័្យ
ហិរញ្ញវតថសុាានរណៈគ្តូវបាន្ពគ្ងងឹ 

៥.១. លិខិតបទ្ោឋ ន្រតយិុតតកិ្ំណតរ់ុណវុឌ្ឍសិ្កាា កាម្នន្ក្ម្មវិធកី្គ្មិ្តវិញ្ញញ បន្បគ្ត
(Certificated Program)យលើជំនាញស្គ្មប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវតថសុាានរណៈជនូ្ម្ស្រន្តី
រាជការគ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត ន្ិងអន្ុវតតសាក្លបងចំ្ន្នួ្ោ៉ា ងតិច្ ៥ ក្ម្មវិធី    
បណតុ េះបណាត លក្នងុ១ឆ្ន ំ 

៥.២. យស្ច្ក្តីគ្ពាងយអន្ការស្ក្ម្មភាពរួម្នន្ក្ម្មវិធីយក្ទ្គ្ម្ង៣់ បូក្១ ស្ត ីពីច្ក្ាុវិស័្យ ន្ងិ 

យុទ្ធសាស្រស្តក្ម្មវិធីយក្ទ្គ្ម្ង៣់ បូក្១ 

ការយក្ទ្គ្ម្ង់វមិ្ជឈការ ន្ងិវសិ្ហម្ជឈការ 
 

រដ្ឋបាលថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតអិតល់យស្វា 

សាានរណៈ ន្ងិអភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ច 
មូ្លោឋ ន្បាន្កាន្់យតលែគ្បយស្ើរ សំ្យៅរួម្
ចំ្យណក្យលើក្ក្ម្ពស់្សុ្ខុមលភាព ន្ងិ
រុណភាពរស់្យៅរបស់្គ្បជាពលរដ្ឋក្នុង
យដ្ន្ស្ម្តថក្ិច្ចរបស់្ខលួន្ 

១. រដ្ឋបាលរាជានន្ី-យខតតគ្តូវបាន្ពនិ្ិតយ
យ ើងវិញ យដ្ើម្បីយរៀបចំ្រច្នាស្ម្ព័ន្ធ 
ន្ងិមុ្ខងាររដ្ឋបាលជារដ្ឋបាលថ្នន ក្់
តំបន្ ់ន្ងិរដ្ឋបាលយម្គ្តូប៉ាលូីយតន្ 

១.១. យស្ច្ក្ដីគ្ពាងគ្ក្បខណឌ ច្ាប់ស្គ្មប់កាយរៀបចំ្រដ្ឋបាលថ្នន ក្់តបំន្់ ន្ងិរដ្ឋបាល 

យម្គ្តូប៉ាលូីយតន្គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុម័្ត 

 

២. មុ្ខងារជាកាតពេក្ិច្ច ន្ងិមុ្ខងារជា
អាណតតិទូ្យៅគ្តូវបាន្យអទរឱ្យរដ្ឋបាល
ថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតិ យដ្ើម្បអីន្ុវតដ
គ្បក្បយោយគ្បសិ្ទ្ធភាព 

២.១. មុ្ខងារជាកាតពេក្ិច្ចោ៉ា ងតិច្៣ យដ្លមន្ស្ដងោ់ ន្ងិយស្ច្ក្ដីយណនំាបយច្ចក្យទ្ស្គ្តូវបាន្
យរៀបចំ្ ន្ិងោក្ឱ់្យអន្ុវតដ 

២.២. មុ្ខងារជាអាណតតិទូ្យៅោ៉ា ងតចិ្៣ គ្តូវបាន្ក្ំណត់ច្ាស់្ោស់្ យោយគ្ក្បខណឌ ច្ាប់
ជាក្់ោក្់ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតត 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

៣. ការងាររណយន្យយភាពស្ងគម្     

គ្តូវបាន្ពគ្ងកី្ការអន្ុវតត ទងំ
 វិសាលភាពនន្តំបន្់យោលយៅ    
ន្ងិវិសាលភាពនន្យស្វាតាម្វិស័្យ 

យដ្លគ្តូវគ្របដ្ណត ប់ 

៣.១. ឃុ-ំស្ងាក ត់ោ៉ា ងតិច្៩០% បាន្អន្ុវតតរណយន្យយភាពស្ងគម្ 

៣.២. សាោបឋម្សិ្ក្ាោ៉ា ងតិច្៩០% បាន្អន្ុវតតរណយន្យយភាពស្ងគម្ 

៣.៣. ម្ណឌ លសុ្ខភាពោ៉ា ងតិច្៩៥% បាន្អន្ុវតតរណយន្យយភាពស្ងគម្ 

៣.៤. រដ្ឋបាលគ្ក្ុង-គ្សុ្ក្-ខណឌ ោ៉ា ងតិច្១៥% បាន្អន្ុវតតរណយន្យយភាពស្ងគម្ 

៣.៥. ោ៉ា ងតិច្យស្វាក្ម្មចំ្ន្នួ្១ ក្នងុចំ្យណាម្យស្វាក្ម្មដូ្ច្ជា អនាម័្យទឹ្ក្សាែ ត អាហារូបតថម្ភ 
ធន្ានន្ធម្មជាតិ ន្ងិការគ្រប់គ្រងកាក្សំ្ណល់គ្តូវបាន្បយន្ថម្ថមីយៅក្នងុការអន្ុវតត
រណយន្យយភាពស្ងគម្ 

ការយក្ទ្គ្ម្ងរ់ដ្ឋបាលសាានរណៈ 
 

ការយក្លម្ែការអតល់យស្វាសាានរណៈ ន្ងិ
គ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងយអែក្យលើស្មិ្ទ្ធក្ម្ម គ្តូវ
បាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតតជាបយណត ើរៗ
ក្នុងរដ្ឋបាលសាានរណៈជាពិយស្ស្ក្នុង   

 វិស័្យសំ្ខាន្់ៗ (អប់រំ ន្ងិសុ្ខាភបិាល) 

១.  ក្ម្មវិធីជាតិក្ំយណទ្គ្ម្ង់រដ្ឋបាល  
សាានរណៈ ២០២០-២០៣០ គ្តូវ
បាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតត យោយ
យអែក្យលើក្ំយណទ្គ្ម្ង់ជាដំ្ណាក្់កាល 

យដ្ើម្បីាននាឱ្យបាន្ន្ូវរដ្ឋបាលសាែ ត
ស្ែ ំ ឆ្ល តនវ ខាល ំង ន្ងិយតត តយលើ   
គ្បជាជន្ស្នូល 

១.១. ក្ម្មវិធីជាតិក្ំយណទ្គ្ម្ង់រដ្ឋបាលសាានរណៈ គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុវតត យោយ     
រាជរោឋ ភបិាល យៅឆ្ន ំ២០២១ 

១.២. យអន្ការស្ក្ម្មភាពក្ំយណទ្គ្ម្ង់រដ្ឋបាលសាានរណៈរបស់្គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ថ្នន ក្់ជាត ិន្ិង
ថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតិ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតត យៅឆ្ន ំ២០២១ 

១.៣. របាយការណ៍តាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាពការងារយក្ទ្គ្ម្ងគ់្បចំាឆមស្ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្  
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

២. គ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងយអែក្យលើស្មិ្ទ្ធក្ម្ម
គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្វុតត
សាក្លបងក្នុង វិស័្យ ន្ិងយស្វាសា-
ានរណៈ សំ្ខាន្់ៗ យដ្លបាន្ក្ំណត់   

២.១. យស្ច្ក្តីយណនំាស្តពីីគ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងយអែក្យលើស្មិ្ទ្ធក្ម្ម គ្តូវបាន្ោក្់ឱ្យអន្ុវតតយោយ        
រាជរោឋ ភបិាល យៅឆ្ន ំ២០២១ 

២.២.  វិស័្យ ន្ងិយស្វាសាានរណៈសំ្ខាន្់ៗ គ្តូវបាន្ក្ំណត់ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្ុវតតសាក្លបងន្ូវ
គ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងយអែក្យលើស្មិ្ទ្ធក្ម្ម យៅឆ្ន ំ២០២១ 

៣. យស្ច្ក្តីគ្ពាងច្ាប់ស្ត ីពីយស្វាសាានរ-
ណៈ ន្ងិក្ម្មវិធីវាយតនម្លន្ិងទ្ទួ្ល
សាគ លអ់ងគភាពអតលយ់ស្វាសាានរណៈ
រំរគូ្តូវបាន្យរៀបចំ្ អន្ុម័្ត ន្ងិោក្់ឱ្្
យអន្ុវតតយដ្ើម្បីយលើក្ក្ម្ពស់្រណុភាព 
រណយន្យយភាព ន្ងិតមល ភាពក្នុងការ
អតល់យស្វាសាានរណៈ 

៣.១. ច្ាប់ស្ត ីពីការអតល់យស្វាសាានរណៈ គ្តូវបាន្អន្ុម័្តយោយរណៈរដ្ឋម្ស្រន្ត ីយៅគ្តមីស្ទី្៤  
ឆ្ន ំ២០២២ 

៣.២. សូ្ច្នាក្រស្មិ្ទ្ធក្ម្មរន្លេឹះស្គ្មប់វាយតនម្ល ន្ិងទ្ទួ្លសាគ លអ់ងគភាពអតលយ់ស្វាសាានរណៈ
រំរកូ្នុងវិស័្យអប់រំ (បឋម្សិ្ក្ា ន្ងិអន្ុវិទ្ាលយ័)ន្ិងសុ្ខាភិបាល (ម្ណឌ លសុ្ខភាព)
គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិោក្់ឱ្យអន្វុតត យៅក្នងុគ្តីមស្ទី្២ ឆ្ន ំ២០២១ 

៣.៣. ការវាយតនម្ល ន្ិងទ្ទួ្លសាគ លអ់ងគភាពអតលយ់ស្វាសាានរណៈរំរូក្នុងវិស័្យអប់រំ ន្ងិ        
សុ្ខាភបិាល គ្តូវអន្ុវតត យៅគ្តីមស្ទី្៣ ឆ្ន ំ២០២១ 

៣.៤.  វិស័្យ ន្ងិយស្វាសាានរណៈសំ្ខាន្់ៗដ្នទ្យទ្ៀតន្ឹងគ្តូវបាន្អតលជ់នំ្ួយបយច្ចក្យទ្ស្ោំគ្ទ្
ក្នុងការយរៀបចំ្សូ្ច្នាក្រស្មិ្ទ្ធក្ម្មរន្លឹេះក្នុងការវាយតនម្លន្ិងទ្ទួ្លសាគ លអ់ងគភាពអតល់យស្វា
សាានរណៈ 

៣.៥ ឯក្សារយណនំាស្ត ីពកីារច្លូរួម្របស់្គ្បជាពលរដ្ឋក្នុងដំ្យណើរការនន្ការអតល់យស្វា 

សាានរណៈ គ្តូវបាន្ោក្់ឱ្យអន្ុវតតយៅគ្តមីស្ទី្១ ឆ្ន ំ២០២២ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

ការយក្ទ្គ្ម្ងច់្ាប ់ន្ងិគ្បព័ន្ធយតុតធិម្ ៌ 

 

យស្វាក្ម្មយតុតិធម៌្ ន្ិងសិ្ទ្ធិទ្ទួ្លបាន្
យុតតធិម៌្គ្តូវបាន្យក្លម្ែ 

១. ច្ាប់ ន្ិងយោលន្យោបាយពាក្់ពន័្ធ
 វិស័្យយុតតធិម៌្ គ្តូវបាន្យធេើទំ្យន្ើបក្ម្ម 
ន្ងិោក្ឱ់្យអន្ុវតត 

១.១. ការបយងកើន្ចំ្ន្នួ្យៅគ្ក្ម្ ន្ងិគ្ពេះរាជអាជាា  (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៨: ៤៣៧ នាក្;់  

ចំ្ណចុ្យៅ: បយងកើន្ ១០% យរៀងរាលឆ់្ន ំ) 
១.២. ភាពច្យងែៀតយណន្ក្នងុពន្ធនាោរគ្តូវបាន្កាត់បន្ថយ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៨: ២៦២% 

នន្អាគ្តាអនក្ជាប់ពន្ធនាោរ; ចំ្ណចុ្យៅ: ២០០%) 

១.៣. បយងកើន្ថវិកាជនំ្យួយអនក្ច្ាប់ដ្លជ់ន្គ្ក្ីគ្ក្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៩: ៣០០.០០០ 
ដុ្ោល រ; ចំ្ណចុ្យៅ: បយងកើន្ ២៥% យរៀងរាលឆ់្ន ំ) 

១.៤. យស្ច្ក្តីគ្ពាងច្ាប់អាជាាសាោ, សាការី ន្ងិគ្ក្ឡាបញ្ជ ីន្ងិន្តីិវិធតីាក្់យតងយស្ច្ក្តីគ្ពាង
ច្ាប់ ឬយស្ន ើច្ាប់, យស្ច្ក្តីគ្ពាងច្ាប់ការពារសាក្ស ីន្ិងការពារអនក្រាយការណ៍ គ្តូវបាន្
តាក្់យតងតាម្រយៈដំ្យណើរការគ្បក្បយោយតមល ភាព ន្ងិពិយគ្ោេះយោបល ់(បនាទ ត់មូ្ល- 

          ោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ៤) 

១.៥.  វិយសាធន្ក្ម្មគ្ក្ម្គ្ពហមទ្ណឌ , គ្ក្ម្ន្ីតិវិធគី្ពហមទ្ណឌ  ន្ងិច្ាប់គ្បឆំ្ងអំយពើពុក្រលួយដំ្យណើរ
ការយោយតមល ភាព ន្ិងមន្ការពិយគ្ោេះយោបល ់(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ២) 

១.៦.  វិយសាធន្ក្ម្មច្ាប់ស្ត ីពីលក្ាន្តកិ្ៈយម្ានវី គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត 

១.៧. ជន្យដ្លគ្តូវឃុំខលួន្បយណាត េះអាស្ន្នរតិជាស្មមគ្តនន្អនក្ជាប់ឃុំទងំអស់្  

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

១.៨. អនក្យទស្យដ្លមន្សាលគ្ក្ម្សាថ ពរអាច្អន្ុវតតបាន្រតិជាស្មមគ្តនន្អនក្ជាប់ឃុំទងំ
អស់្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០១៨: ២៩%; ចំ្ណចុ្យៅ: ៤៩%) 

១.៩. ចំ្ន្នួ្អនក្គ្តូវអតនាទ យទស្យដ្លស្យគ្ម្ច្មិ្ន្ឃុំខលួន្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ៥០) 

១.១០. ចំ្ន្នួ្ស្រស្ត យីដ្លគ្តូវបាន្អតនាទ យទស្យោយមិ្ន្ឃុំខលួន្ (បនាទ តមូ់្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ៥) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

២. ការយរៀបចំ្អងគការតោុការ 
គ្តូវបាន្ពគ្ងងឹ 

២.១. យោលការណ៍យណនំាស្តពីីការគ្រប់គ្រងសំ្ណុំយរឿង/ការចុ្េះបញ្ជ ីសំ្ណុំយរឿង គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ៤; ចំ្ណចុ្យៅ: ៥) 

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

២.៣. ការបយងកើតសូ្ច្នាក្រវាយតនម្លការបំយពញការងាររបស់្តុោការទងំអស់្  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ១) 

២.៤. ការសិ្ក្ាគ្សាវគ្ជាវពីស្ុច្រិតភាពតុោការបាន្អន្ុវតត (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ:១) 

៣. ការគ្រប់គ្រងសំ្ណុំយរឿង  
ន្ងិពត័ម៌ន្គ្តូវបាន្យក្លម្ែ 

៣.១. សំ្ណុំយរឿងក្ក្ស្ទេះយៅតាម្សាោដំ្បូង គ្តូវបាន្កាត់បន្ថយ  (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ៤២%   
ស្គ្មប់យរឿងរដ្ឋបបយវណី ន្ិង ៨៧% ស្គ្មប់យរឿងគ្ពហមទ្ណឌ ; ចំ្ណចុ្យៅ: ៣៨% 

ស្គ្មប់យរឿងរដ្ឋបបយវណី ន្ិង ៧៨% ស្គ្មប់យរឿងគ្ពហមទ្ណឌ ) 
៣.២. របាយការណ៍វាយតនម្លពកីារច្ុេះបញ្ជកីារតោុការយៅតាម្សាោដំ្បូង 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) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

 ការគ្បយទុ្ធគ្បឆំ្ងអយំពើពកុ្រលយួ* 

 

- បយងកើន្សុ្ច្រិតភាព អភបិាលក្ចិ្ចលែ ក្នុង
 វិស័្យសាានរណៈ ន្ងិការអប់រំគ្បឆំ្ង
អំយពើពុក្រលយួ 

- ជំរញុធុរក្ិច្ចសាែ តស្ែ ំក្នងុវិស័្យឯក្ជន្ 

- ពគ្ងងឹ ន្ងិបយងកើន្គ្បសិ្ទ្ធភាព សុ្ច្រិត
ភាពក្នុងលទ្ធក្ម្មសាានរណៈ 

- ជំរញុការងារគ្បឆំ្ងការស្មែ តគ្បាក្់ 
ន្ងិការរឹបអូស្អលនន្បទ្យលមើស្ 

- ជំរញុការអន្ុវតតអន្សុាស្ន្ោ៍ក្់យច្ញពី
ការគ្តតួពនិ្តិយអន្ុស្ញ្ញញ  UNCAC យៅ
ក្ម្ពុជាទងំ ២ ជុ ំ

- ពគ្ងងឹក្ិច្ចស្ហការរវាងអងគភាពគ្បឆំ្ង
អំយពើពុក្រលយួ ន្ងិស្ងគម្សីុ្វិល ន្ិង
សាថ ប័ន្រដ្ឋស្ភា ន្ិងគ្ពឹទ្ធស្ភា 

១. សិ្ស្ស ន្ិស្សតិ បុរគលកិ្គ្រឹេះសាថ ន្ឯក្
ជន្ ទ្ទួ្លបាន្ការបណតុ េះបណាត ល
ស្ត ីពីការគ្បឆំ្ងអំយពើពុក្រលយួ 

១.១. ក្ម្មវិធីអប់រំស្ត ីពកីារគ្បឆំ្ងអំយពើពកុ្រលយួយៅតាម្សាោវិជាជ ជីវៈ គ្រឹេះសាថ ន្ឧតតម្សិ្ក្ា  
បណតុ េះបណាត លវិជាជ ជីវៈ ន្ងិគ្រេឹះសាថ ន្ឯក្ជន្ 

១.២. ចំ្ន្នួ្ការអប់រអំសពេអាយអំពកីារគ្បឆំ្ងអំយពើពកុ្រលយួ 

២. ពគ្ងងឹក្ិច្ចការស្ហការ ក្ិច្ចពភិាក្ា
ពិយគ្ោេះយោបល់ ន្ងិការបយងកើតរនំ្តិ
អតួច្យអតើម្ថមីៗ ស្ំយៅបយងកើន្ការចូ្លរួម្
គ្បឆំ្ងអំយពើពុក្រលយួពីវិស័្យ 

ឯក្ជន្ 

២.១. ចំ្ន្នួ្ MOU ន្ងិចំ្ណាត់ការស្ហគ្បតិបតតកិារក្នុងទ្គ្ម្ង់យអសងៗ 

២.២. ចំ្ន្នួ្ក្ិច្ចគ្បជុំ-ពិយគ្ោេះយោបល់យដ្លបាន្យរៀបចំ្ជាមួ្យវិស័្យឯក្ជន្ 

២.៣. ចំ្ន្នួ្គ្ក្ុម្ហ៊ានុ្យដ្លចូ្លរួម្ោំគ្ទ្ ពាក្ព់ន័្ធការគ្បឆំ្ងអំយពើពកុ្រលយួ 

៣. ចូ្លរួម្ស្យងកតការណ៍យលើការអន្ុវតត
ការងារលទ្ធក្ម្មសាានរណៈ តាម្ 

អងគភាពលទ្ធក្ម្ម 
៣.១. ចំ្ន្នួ្រយគ្មង ន្ិងសាថ ប័ន្អន្ុវតតលទ្ធក្ម្មយដ្លបាន្ចូ្លរួម្ស្យងកតការណ៍ 

                                                           

*ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្គ្តូវបាន្ក្ំណត់យោយអងគភាពគ្បឆំ្ងអំយពើពុក្រលួយ ស្គ្មប់អន្ុវតត ន្ិងតាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាព 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

៤. ពគ្ងកី្ ន្ងិពគ្ងងឹក្ិច្ចស្ហការ
ជាមួ្យសាថ ប័ន្ជាតិ ន្ងិអន្តរជាតិយលើ
ការងារគ្បឆំ្ងការស្មែ តគ្បាក្ ់តាម្
រក្គ្ទ្ពយពាក្ព់ន័្ធន្ងឹបទ្យលមើស្ ន្ងិ
 រឹបអូស្ម្យធាបាយគ្បគ្ពតឹតបទ្យលមើស្ 
ន្ងិអលនន្បទ្យលមើស្ 

៤.១. ចំ្ន្នួ្ក្ិច្ចស្ហការជាមួ្យគ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ពាក្ព់ន័្ធថ្នន ក្់ជាតិ សាថ ប័ន្អន្តរជាតិយលើការងារ
គ្បឆំ្ងការស្មែ តគ្បាក្់ តាម្រក្គ្ទ្ពយពាក្ព់ន័្ធន្ងឹបទ្យលមើស្ ន្ងិរឹបអូស្ម្យធាបាយគ្បគ្ពតឹត
បទ្យលមើស្ ន្ិងអលនន្បទ្យលមើស្ 

៥. ទ្ទួ្លអន្ុវតតអន្សុាស្ន្៍របស់្
UNODC យដ្លមន្ក្នុង 

របាយការណ៍ស្ត ីពកីារគ្តួតពនិ្តិយ  
ការអន្ុវតត UNCAC ជុំទី្២ 

៥.១. យអន្ការស្ក្ម្មភាពស្តពីកីារអន្ុវតតអន្សុាស្ន្ ៍UNCAC 

៦. ក្ិច្ចស្ន្ទនា/ពិយគ្ោេះយោបល់យលើ
ការងារគ្បឆំ្ងអំយពើពកុ្រលយួ ន្ងិ
យោេះគ្សាយបញ្ញា គ្បឈម្ យដ្ល
ចំាបាច់្គ្តូវរួម្ោន យោេះគ្សាយ 

៦.១. ចំ្ន្នួ្ក្ិច្ចស្ន្ទនា/ពិយគ្ោេះយោបល់យលើការងារគ្បឆំ្ងអំយពើពកុ្រលួយ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

យអន្ការ ន្ងិការកាតប់ន្ថយភាពគ្ក្គី្ក្ 

 

យោលយៅអាទិ្ភាពជាត ិន្ិងយោលយៅ
អភិវឌ្ឍន្៍គ្បក្បយោយចី្រភាពក្ម្ពុជាគ្តូវ
ស្យគ្ម្ច្បាន្ តាម្រយៈការអន្ម័ុ្តន្ងិ 

អន្ុវតតយអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភវិឌ្ឍន្៍ជាតិ
យហើយការអន្ុវតតយន្េះ គ្តូវបាន្វាយតនម្ល
យអែក្យលើទិ្ន្នន្យ័ ន្ិងស្ថ តិិគ្បក្បយោយ
រុណភាព យដ្លជាយអនក្មួ្យនន្គ្បសិ្ទ្ធ
ភាពគ្បពន័្ធតាម្ោន្ គ្តតួពនិ្តិយ ន្ងិ 

វាយតនម្ល 

១. យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្ជ៍ាតិ
២០១៩-២០២៣ គ្តូវបាន្អន្វុតត
យពញយលញ ជាមួ្យោន ន្ឹងក្ម្មវិធី 
 វិន្ិយោរសាានរណៈ ៣ឆ្ន ំរកំ្លិ  
ការយរៀបចំ្យអន្ការ ន្ងិយន្តការ 
តាម្ោន្ គ្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិវាយតនម្ល 
គ្តូវបាន្ពគ្ងងឹ យហើយរបាយការណ៍
ពាក្ក់្ណាត លអាណតតឆិ្ន ំ២០២១ នន្
ការអន្ុវតតយអន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត
អភិវឌ្ឍន្៍ជាតិ២០១៩-២០២៣ន្ិង
របាយការណ៍គ្តួតពនិ្ិតយថ្នន ក្ជ់ាតិ
យោយស្ម ័គ្រច្ិតត២០២២ នន្ការ
ស្យគ្ម្ច្បាន្យោលយៅអភិវឌ្ឍន្៍
គ្បក្បយោយចី្រភាពក្ម្ពុជាគ្តូវបាន្
យរៀបចំ្ ន្ិងអន្ុម័្ត 

១.១. យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្ជ៍ាតិ ២០១៩-២០២៣ គ្តូវបាន្អន្ុវតតយពញយលញតាម្រយៈ 
យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ វិស័្យ ន្ងិយអន្ការអភិវឌ្ឍន្ថ៍្នន ក្់យគ្កាម្ជាត ិ

១.២. យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្ជ៍ាតិ២០២៤-២០២៨ គ្តូវបាន្ពិភាក្ា យរៀបចំ្ ន្ិងឯក្ភាព
យៅក្គ្ម្ិតអន្តរគ្ក្សួ្ង 

១.៣. ក្ម្មវិធីវិន្ិយោរសាានរណៈ ៣ឆ្ន ំរកំ្លិគ្តូវបាន្យរៀបចំ្តាម្វដ្តនន្ការយរៀបចំ្ ន្ងិយស្ន ើសំុ្ការ
អន្ុម័្តពីរាជរោឋ ភបិាល យហើយក្ម្មវិធីវិន្ិយោរសាានរណៈ គ្តូវបាន្យគ្បើគ្បាស់្ជាឯក្សារ
យោង ស្គ្មប់ការយរៀបចំ្ថវិកាជាតិគ្បចំាឆ្ន ំ 

១.៤. របាយការណ៍ពាក្់ក្ណាត លអាណតតិ ឆ្ន ំ២០២១ នន្ការអន្ុវតត យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍
ជាតិ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្បញ្ចប់  ន្ងិអន្ុម័្តយោយរាជរោឋ ភិបាល 

១.៥. យោលការណ៍យណនំាស្តពីីការតាម្ោន្ គ្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិវាយតនម្ល ការអន្ុវតតយអន្ការ 
យុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ជាតិ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិអន្ុម័្ត 

១.៦. ពគ្ងងឹសុ្ខដុ្ម្ន្ីយក្ម្មរវាងយអន្ការថវិកា ន្ងិហិរញ្ញបបទន្ស្ហគ្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន្៍ 
(តាម្រយៈការអារភាជ ប់រវាងការយរៀបចំ្យអន្ការ ន្ិងការយរៀបចំ្ថវិកា) 

១.៧. ភស្តុតាងគ្តូវបាន្បយងកើតយ ើង យដ្ើម្បីជូន្ដំ្ណឹងដ្ល់ការយរៀបចំ្អន្តរារម្ន្៍កាត់បន្ថយភាព 
គ្ក្ីគ្ក្ ន្ងិរបាយការណ៍វាស្់យវងភាពគ្ក្ីគ្ក្ រួម្ទងំរបាយការណ៍ភាពគ្ក្ីគ្ក្ពហុទិ្ដ្ឋភាព 
ន្ងិភាពគ្ក្ីគ្ក្របស់្ក្មុរ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

២. គ្ក្បខណឌ យោលយៅអភិវឌ្ឍន្៍
គ្បក្បយោយចី្រភាព គ្តូវបាន្អន្ុវតត
តាម្រយៈ យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត
អភិវឌ្ឍន្៍ជាតិ យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត
អភិវឌ្ឍន្ត៍ាម្វិស័្យ ន្ងិយអន្ការ
អភិវឌ្ឍន្៍យៅថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតិ ន្ងិ
តាម្ោន្គ្តតួពនិ្តិយ ន្ិងវាយតនម្ល 
វឌ្ឍន្ភាពនន្ការស្យគ្ម្ច្បាន្ 

២.១ ពនិ្ិតយយ ើងវិញន្ូវចំ្ណចុ្យៅ ន្ងិសូ្ច្នាក្ររបស់្យោលយៅអភិវឌ្ឍគ្បក្បយោយចី្រភាព
ក្ម្ពុជា យដ្ើម្បីយឆលើយតបន្ងឹអលប៉ាេះពាលន់ន្ការរីក្រាលោលជងំកឺ្ូវីដ្-១៩ 

២.២ របាយការណ៍គ្តួតពនិ្ិតយថ្នន ក្ជ់ាតិយោយស្ម ័គ្រច្ិតត ឆ្ន ំ២០២២ នន្ការអន្ុវតតយោលយៅ
អភិវឌ្ឍន្៍គ្បក្បយោយចី្រភាពក្ម្ពុជា គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិបងាា ញយៅក្នងុយវទិ្កាក្គ្ម្ិតខពស់្
របស់្អងគការស្ហគ្បជាជាត។ិ 

២.៣. វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតតយអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ជាតិ ន្ងិការស្យគ្ម្ច្បាន្យោលយៅ
អភិវឌ្ឍន្៍គ្បក្បយោយចី្រភាពក្ម្ពុជាយៅថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតិ គ្តូវបាន្តាម្ោន្គ្តតួពនិ្តិយ 

៣. ស្ក្ម្មភាពអាទិ្ភាពគ្បចំាឆ្ន ំនន្ 

យុទ្ធសាស្រស្តជាតិស្ត ពីីការអភិវឌ្ឍស្ថ តិិ 
ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ គ្តូវបាន្អន្ុវតត 

៣.១ ការអន្ុវតតជំយរឿន្ អយងកត ន្ិងការច្ងគ្ក្ង ស្ថ ិតិយអសងយទ្ៀត 

៣.២ ការស្គ្ម្បស្គ្ម្លួគ្បពន័្ធស្ថ ិតជិាតិ ន្ិងការក្សាងស្ម្តថភាពគ្តូវបាន្ពគ្ងងឹ ន្ងិអន្ុវតត 
៣.៣. ការយគ្បើគ្បាស់្ ន្ងិការទ្ទួ្លបាន្ទិ្ន្នន្័យតាម្រយៈការយធេើទំ្យន្ើបក្ម្ម ICT គ្តូវបាន្អន្ុវតត 

 

 

ភាពជានដ្រ ូន្ងិសុ្ខដ្មុ្ន្យីក្ម្ម 
 

ការយក្ៀរររ ន្ងិគ្រប់គ្រងហិរញ្ញបបទន្
ស្ហគ្បតិបតតកិារ គ្បក្បយោយស័្ក្តិសិ្ទ្ធិ
ភាព យដ្ើម្បីស្យគ្ម្ច្យោលយៅអាទិ្ភាព 

 

១. ការតគ្ម្ឹម្ហិរញ្ញបបទន្ស្ហ
គ្បតិបតតកិារជាមួ្យន្ឹងអាទិ្ភាពជាត ិ

១.១. ហិរញ្ញបបទន្ស្ហគ្បតិបតតិការ ោំគ្ទ្យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ជាត ិ

- តគ្ម្ូវការហិរញ្ញបបទន្ស្ហគ្បតិបតតិការស្រុប ស្គ្មប់ោំគ្ទ្យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត
អភិវឌ្ឍន្៍ជាតិ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៨: ១,៣៨ ពាន្ោ់ន្ដុ្ោល រ; ចំ្ណចុ្យៅ
២០២៣: ១,៩៧ ពាន្ោ់ន្ដុ្ោល រ) 

- ភាររយនន្ហិរញ្ញបបទន្ស្ហគ្បតិបតតិការ ោំគ្ទ្យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ជាត ិ

(គ្បមណ ៩០% នន្ចំ្ណចុ្យៅ ឆ្ន ំ២០២៣ ឬ +/- ១០%) 

១.២. ភាររយនន្ហិរញ្ញបបទន្ស្ហគ្បតិបតតិការ យគ្បើគ្បាស់្គ្ក្បខណឌ លទ្ធអលជាត ិ

 (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៨: ៦៤%; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ៨០%) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

អភិវឌ្ឍន្ជ៍ាត ិដូ្ច្មន្យច្ងក្នងុយុទ្ធសាស្រស្ត  
ច្តុយកាណ-ដំ្ណាក្ក់ាលទី្ ៤, យអន្ការ
យុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៏ជាត,ិ ន្ិងយោលយៅ
អភិវឌ្ឍន្៏គ្បក្បយោយចី្រភាពក្ម្ពុជា  

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 ំ) 

- ក្ិច្ចពិយគ្ោេះយោបលព់ហភុារកី្នុងគ្ក្បខណឌ នន្យុទ្ធសាស្រស្តស្ត ពីីក្ិច្ចស្ហគ្បតិបតតកិារ
អភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិភាពជានដ្រូ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ [ក្គ្មិ្តវិស័្យ/គ្ក្ុម្ការងារបយច្ចក្យទ្ស្
ច្គ្មុ្េះ/អងគការមិ្ន្យម្ន្រោឋ ភបិាល/ក្ិច្ចពិយគ្ោេះយោបល់យៅថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាត]ិ 

 (ចំ្ណចុ្យៅៈ ២ ដ្ង ស្គ្មប់យន្តការន្ីមួ្យៗ) 

២.២. ការបូក្ស្របុសូ្ច្នាក្រតាម្ោន្រួម្ោន  ឆ្ន ំ២០២១-២០២៣ ន្ងិរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាព 
(ចំ្ណចុ្យៅ១: ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្រួម្ោន  ឆ្ន ំ២០២១-២០២៣ គ្តូវបាន្អន្ុម័្តក្នងុឆ្ន ំ
២០២១; ចំ្ណចុ្យៅ ២: របាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពស្ត ីពកីារអន្ុវតតសូ្ច្នាក្រ 
តាម្ោន្រួម្ោន  គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ នាឆ្ន ំ២០២៤) 

២.៣. ភាពជានដ្រូស្ក្លស្ត ីពីស្ក័្តិសិ្ទ្ធិភាពក្នុងក្ិច្ចអភិវឌ្ឍន្ ៍ ឬការអយងកតស្ក្លទី្គ្ក្ុងប៊ាសូាន្  
(ចំ្ណចុ្យៅ: ការចូ្លរួម្យធេើអយងកតភាពជានដ្រសូ្ក្លទី្គ្ក្ងុប៊ាសូាន្ស្ត ីពីស័្ក្តិសិ្ទ្ធិភាពក្នុង       
ក្ិច្ចអភិវឌ្ឍន្៍យៅក្ម្ពុជា) 

៣. វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតតយុទ្ធសាស្រស្ត
ស្ត ីពីក្ិច្ចស្ហគ្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន្ ៍

ន្ងិភាពជានដ្រូ គ្តូវបាន្ពនិ្តិយ  ន្ងិ
តាម្ោន្ យដ្ើម្បាីននាបាន្លទ្ធអល
ក្នុងក្ិច្ចអភិវឌ្ឍន្ ៍

៣.១. របាយការណ៍គ្បចំាឆ្ន ំស្ត ីពកី្ិច្ចស្ហគ្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិភាពជានដ្រូ ន្ងិការពនិ្តិយ
វឌ្ឍន្ភាពនន្ការអន្ុវតតយុទ្ធសាស្រស្តស្ត ពីីក្ិច្ចស្ហគ្បតិបតតកិារ ន្ងិភាពជានដ្រូ (ចំ្ណចុ្យៅ: 
របាយការណ៍គ្បចំាឆ្ន ំស្ត ីពកី្ិច្ចស្ហគ្បតិបតតកិារអភិវឌ្ឍន្៍ ន្ងិភាពជានដ្រូ) 

 



- 15 -

លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

ច្តយុកាណទី្ ១ : ការអភវិឌ្ឍធន្ានន្ម្ន្សុ្ស - ការអភិវឌ្ឍធន្ានន្ម្ន្ុស្ស គ្តូវបាន្ចាត់ទុ្ក្ជាអាទិ្ភាពទី្ ១ នន្យុទ្ធសាស្រស្តច្តុយកាណ ដំ្ណាក្់កាលទី្ ៤, សំ្យៅយលើក្ក្ម្ពស់្ចំ្យណេះដឹ្ង, ជំនាញ, 
 វិជាជ ជីវៈ, ស្ម្តថភាពស្ហគ្រនិ្ភាព, ការនច្នគ្បឌ្ិត, ន្វាន្ុវតតន្,៍ រុណធម៌្, សី្លធម៌្, ម្ន្សិ្ការយស្នហាជាតិ ន្ងិសាម រតីទ្ទួ្លខុស្គ្តូវ, សុ្ខភាពលែ ន្ងិកាយស្ម្បទរឹងម,ំ តនួាទី្ស្រស្ត ី ន្ងិក្ិច្ច
ោំពារស្ងគម្ ។ ក្នុងន្យ័យន្េះ ការអភិវឌ្ឍធន្ានន្ម្ន្ុស្សក្នងុន្តីិកាលទី្ ៦ ន្ងឹបន្តយតត តយលើ ១). ការពគ្ងងឹរុណភាពវិស័្យអប់រំ វិទ្ាសាស្រស្ត  ន្ងិបយច្ចក្ វិទ្ា; ២). ការបណតុ េះបណាត លជនំាញ
បយច្ចក្យទ្ស្; ៣). ការយលើក្ក្ម្ពស់្យស្វាស្ុខភាពសាានរណៈ ន្ងិអាហារូបតថម្ភ ន្ងិ ៤). ការពគ្ងងឹស្ម្ភាពយយន្ឌ្័រ ន្ងិការោំពារស្ងគម្ (ទំ្. ៤២-៤៣) ។ 

 

 

 

 វស័ិ្យអបរ់ ំ
 

អគ្តាបញ្ចប់ការស្កិ្ាយៅក្គ្ម្តិអប់រ ំ
មូ្លោឋ ន្យក្ើន្យ ើង ជាមួ្យន្ងឹលទ្ធអល
នន្ការសិ្ក្ាគ្បយស្ើរយ ើង  

១. អគ្តាគ្តតួថ្នន ក្់យៅបឋម្សិ្ក្ា    

ថយចុ្េះ ពិយស្ស្យៅថ្នន ក្់ដំ្បូង 

១.១. អគ្តាគ្តតួថ្នន ក្់យៅបឋម្សិ្ក្ាថយចុ្េះ (ចំ្ណចុ្យៅ ២០២១/២០២២: ៤,៩% [គ្បុស្ 
៥,៦% - គ្ស្ី ៣,៤%] យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត វិស័្យអប់រំ) 

២. លទ្ធអលសិ្ក្ារបស់្សិ្ស្សយៅបឋម្
សិ្ក្ា ន្ិងម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភមិូ្
យក្ើន្យ ើង (ការស្រយស្រ ន្ងិរណិត
 វិទ្ាយៅថ្នន ក្់ទី្៦ ន្ងិថ្នន ក្់ទី្៨) 

២.១. ភាររយសិ្ស្សស្យគ្ម្ច្បាន្ "លទ្ធអលសិ្ក្ាយគ្កាម្ក្គ្ម្ិតមូ្លោឋ ន្"យៅថ្នន ក្់ទី្៦: 

- ការស្រយស្រ: បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៧/១៨: ៣៩,៦%; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២០/២១: 
៣៣.៦% 

- រណិតវិទ្ា: បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៥/១៦:៥៣,២%; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២០/២១:
៤៧.២% 

២.២. ភាររយសិ្ស្សស្យគ្ម្ច្បាន្ "លទ្ធអលសិ្ក្ាយគ្កាម្ក្គ្ម្ិតមូ្លោឋ ន្" យៅថ្នន ក្់ទី្៨: 

- ការស្រយស្រ: បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៧/១៨: ៧១%; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២១/២២: ៦៥% 

- រណិតវិទ្ា: បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៧/១៨: ៣៦,៣%; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២១/២២: 
៣០,៣% 



- 16 -

លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

៣. អគ្តានន្ការសិ្ក្ាយក្ើន្យ ើង ន្ងិ    

អគ្តាយបាេះបង់ការស្កិ្ាថយចុ្េះយៅ
ម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្ 

៣.១. អគ្តារួម្នន្ការសិ្ក្ាយៅម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្យក្ើន្យ ើង (ចំ្ណចុ្យៅ ២០២២/២៣:
៦៦,៧% [គ្បុស្ ៦៥% - គ្ស្ ី៧២%]) 

៣.២. អគ្តាយបាេះបង់ការស្កិ្ាយៅម្ធយម្សិ្ក្ាបឋម្ភូមិ្ថយចុ្េះ (ចំ្ណចុ្យៅ ២០២១/២២:
១០,៣% [គ្បុស្ ១០,៩% - គ្សី្ ៩,២%]) 

ការអបរ់បំណតុ េះបណាត ល 

បយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិវជិាជ ជវីៈ 
 

បយងកើន្លទ្ធភាពទ្ទួ្លបាន្ការអប់រំ      
បណតុ េះបណាត លបយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិវិជាជ ជីវៈ 
ន្ងិពគ្ងងឹរុណភាពយឆលើយតបយៅន្ឹង
តគ្ម្ូវការទី្អារការងារ 

១. ពគ្ងងឹរុណភាពនន្ការអប់រំបណតុ េះ  
បណាត លបយច្ចក្យទ្ស្ ន្ិងវិជាជ ជីវៈ 
យឆលើយតបន្ងឹតគ្ម្ូវការទី្អារការងារ 

១.១. ភាររយនន្សិ្កាា កាម្ សិ្ស្ស ន្ងិន្ិស្សតិបាន្បញ្ចប់ការបណតុ េះបណាត ល ន្ងិមន្ការងារយធេើ
ោ៉ា ងតិច្ ៧០% (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៧៣%; ចំ្ណចុ្យៅឆ្ន ំ២០២៣: ៧៥%) 

១.២. ភាររយនន្ការយពញចិ្តតរបស់្ន្ិយោជក្ យលើសិ្កាា កាម្ ស្ិស្ស ន្ងិន្ិស្សតិ ក្នងុវិស័្យអប់រ ំ
បណតុ េះបណាត លបយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិវិជាជ ជីវៈ  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៨២%; ចំ្ណចុ្យៅឆ្ន ំ២០២៣: ៨៥%) 

១.៣. ចំ្ន្នួ្គ្រូបយច្ចក្យទ្ស្ទ្ទួ្លបាន្ការបណតុ េះបណាត ល ន្ងិពគ្ងងឹស្ម្តថភាព  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០២០: ៥៧២នាក្់ [គ្ស្ី ៩៨នាក្]់; ចំ្ណចុ្យៅឆ្ន ំ២០២១-២០២៣: 
២.០០០នាក្់ [គ្ស្ីោ៉ា ងតិច្ ៤០០នាក្]់) 

២. ពគ្ងកី្ការអប់រំបណតុ េះបណាត ល 

បយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិវិជាជ ជីវៈ យដ្ើម្បីោំគ្ទ្
ការអភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិងស្ងគម្ 

២.១. ចំ្ន្នួ្សិ្កាា កាម្បាន្ទ្ទួ្លការបណតុ េះបណាត លវរគខលី  -អគ្តាគ្សី្ោ៉ា ងតិច្ ៥០% 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៣៧.៣៣៣នាក្ ់[គ្ស្ី ១៨.៣៣៤នាក្]់; ចំ្ណចុ្យៅឆ្ន ំ
២០២១-២០២៣: ១១៧.០០០នាក្ ់[គ្ស្ោី៉ា ងតិច្ ៥៨.៥០០នាក្]់) 

២.២. ចំ្ន្នួ្សិ្កាា កាម្ សិ្ស្ស ន្ងិន្សិ្សិតចុ្េះយ ម្ េះចូ្លយរៀន្វរគបណតុ េះបណាត លតាម្គ្ក្បខ័ណឌ
រុណវុឌ្ឍិជាតិក្ម្ពុជាក្គ្ម្ិត១-៥យក្ើន្យ ើងោ៉ា ងតិច្ចំ្ន្នួ្ ២០%-អគ្តាគ្ស្ោី៉ា ងតិច្ ២៥%
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ១២.១៩៣នាក្ ់[គ្ស្ី ៣.៤៥១នាក្់]; ចំ្ណចុ្យៅឆ្ន ំ២០២១-
២០២៣: ៦២.០០០នាក្ ់[គ្សី្ោ៉ា ងតិច្ ១៥.៥០០នាក្់]) 

២.៣. ចំ្ន្នួ្អនក្ទ្ទួ្លបាន្ការយធេើយតស្តវាយតនម្លទ្ទួ្លសាគ លក់ារស្កិ្ាពីម្នុ្ ន្ងិស្ម្តថភាព
បច្ចុបបន្ន (RPL/RCC) យលើជនំាញអាទិ្ភាព ោ៉ា ងតិច្ចំ្ន្នួ្ ១០% ក្នងុ១ឆ្ន ំ -អគ្តាគ្ស្ី
ោ៉ា ងតិច្ ១០% (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០២០: : ២.២៧៦នាក្់ [គ្ស្ី ៣០៥នាក្់]; ចំ្ណចុ្យៅ 

ឆ្ន ំ២០២១-២០២៣: ៦.០០០នាក្ ់[គ្ស្ោី៉ា ងតិច្ ៩០០នាក្់]) 

៣. ពគ្ងងឹភាពជានដ្ររូវាងរដ្ឋ ន្ងិ    
ឯក្ជន្ ន្ងិនដ្រនូានាយដ្ើម្បាីននា
ន្ិរន្តរភាពនន្ការអប់រំបណតុ េះបណាត ល 

បយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិវិជាជ ជីវៈ 

៣.១. ចំ្ន្នួ្គ្រឹេះសាថ ន្អប់រំបណតុ េះបណាត លបយច្ចក្យទ្ស្ ន្ិងវិជាជ ជីវៈ បាន្ចុ្េះអន្ុស្សរណៈនន្ការ
យោរយលោ់ន ជាមួ្យស្ហគ្ោស្-គ្រឹេះសាថ ន្  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០២០: ៦៣ MOUs; ចំ្ណចុ្យៅឆ្ន ំ២០២១-២០២៣: ២០០ MOUs) 

៣.២. ចំ្ន្នួ្សិ្ស្ស-ន្ិស្សិតបាន្ចុ្េះក្ម្មសិ្ក្ាតាម្ស្ហគ្ោស្  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០២០: : ៤.២៣៣នាក្់ [គ្ស្ ី៧៨៤នាក្់]; ចំ្ណចុ្យៅឆ្ន ំ២០២១-
២០២៣: ១៥.០០០នាក្ ់[គ្ស្ោី៉ា ងតិច្ ៣.៧៥០នាក្់]) 

៣.៣. ចំ្ន្នួ្សិ្ស្សទ្ទួ្លបាន្ការបណតុ េះបណាត លក្នងុក្ម្មវិធីភាពជានដ្ររូវាងរដ្ឋន្ងិឯក្ជន្ (PPP) 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: : ៥៧២នាក្់ [គ្ស្ ី៣២នាក្់]; ចំ្ណចុ្យៅឆ្ន ំ២០២១-
២០២៣: ១.៨០០នាក្់ [គ្ស្ោី៉ា ងតិច្ ៤៥០នាក្់]) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

 

 វស័ិ្យសុ្ខាភបិាល 

 

គ្បពន័្ធសុ្ខាភបិាលជាតិដំ្យណើរការលែ 
ន្ងិាននាន្ិរន្តរភាព បយងកើតបាន្លទ្ធអល
លែគ្បយស្ើរយលើយអនក្សុ្ខភាព អាហារូបតថម្ភ 
ន្ងិសុ្ខមុលភាព ស្គ្មប់គ្បជាពលរដ្ឋ
ក្ម្ពុជា ពិយស្ស្ជន្គ្ក្គី្ក្, ជន្ងាយរង
យគ្ោេះ, ស្រស្ត ី ន្ិងក្មុរ 

១. យធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្ូវសុ្ខភាពបន្ត
ពូជ ស្ុខភាពមតា, ក្ុមរ ន្ិងទរក្   
តាម្រយៈការពគ្ងងឹរុណភាព ន្ងិ 
ស័្ក្តិសិ្ទ្ធិភាពនន្យស្វាយថទសុំ្ខភាព 

១.១. ស្មមគ្តនន្ការស្គ្មលយៅមូ្លោឋ ន្សុ្ខាភិបាល ៩០% នាឆ្ន ំ២០២០  
ន្ងឹរំពងឹថ្នយក្ើន្ដ្ល:់ 

- ៩១%ក្នុងឆ្ន ំ២០២១  
- ៩២%ក្នុងឆ្ន ំ២០២២  
- ៩៣%ក្នុងឆ្ន ំ២០២៣ 

(យោងតាម្យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន្៍ជាតិ ២០១៩ -២០២៣) 

ជម្ៃយឺអដ្ស៍្ 

 

យោលយៅលុបបំបាតក់ាររាលោលនន្     
យម្យរារយអដ្ស៍្ មិ្ន្ឱ្យកាល យជាការរគ្មម្
ក្ំយហងសុ្ខភាពសាានរណៈ គ្តឹម្ឆ្ន ំ
២០២៥ យោយស្យគ្ម្ច្បាន្យោលយៅ 
៩៥-៩៥-៩៥ 

១. ស្យគ្ម្ច្ឱ្យបាន្យោលយៅ 

 ៩០-១០០-៩៨ 

១.១. ៩០% នន្អនក្អទុក្យម្យរារយអដ្ស៍្ទងំអស់្ដឹ្ងពីសាថ ន្ភាពរបស់្ខលួន្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្
២០១៩: ៨៤%) 

១.២. ១០០% នន្អនក្អទុក្យម្យរារយអដ្ស៍្ទងំអស់្យដ្លដឹ្ងពីសាថ ន្ភាពរបស់្ខលួន្ទ្ទួ្លបាន្ការ
ពាបាល (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៩: ១០០%) 

១.៣. ៩៨% នន្អនក្អទុក្យម្យរារយអដ្ស៍្ទងំអស់្យដ្លដឹ្ងពសីាថ ន្ភាពរបស់្ខលួន្ យហើយទ្ទួ្លបាន្
ការពាបាលមន្បរិមណយម្យរារក្នុង្ម្ទបមិ្ន្អាច្បងកយគ្ោេះថ្នន ក្់ដ្ល់អនក្ជងំឺ  

 (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៩: ៩៦%) 
២. អគ្តាគ្របដ្ណត ប់យោយក្ម្មវិធី 
ោំពារស្ងគម្យលើអនក្រស្់យៅជាមួ្យ
យម្យរារយអដ្ស៍្ ន្ិងគ្ក្ុម្គ្បឈម្ 

២.១. ភាររយនន្អនក្អទុក្យម្យរារយអដ្ស៍្យដ្លទ្ទួ្លបាន្ការពាបាល បាន្ចុ្េះយ ម្ េះក្នងុក្ម្មវិធី
ោំពារស្ងគម្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ន្ងឹគ្តូវក្ំណត់យៅក្នុងឆ្ន ំ២០២១) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

៣. ក្ំយណើន្ថវិកាក្នុងគ្សុ្ក្ស្គ្មប់ការ
យឆលើយតបយម្យរារយអដ្ស៍្ ន្ិងជំងយឺអដ្ស៍្ 

៣.១. ៥០% នន្ការច្ំណាយយលើការងារយអដ្ស៍្បាន្ម្ក្ពថីវិកាក្នងុគ្សុ្ក្ គ្តឹម្ឆ្ន ំ២០២៣ 

 (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៧: ២៤%) 

 វស័ិ្យោំពារស្ងគម្ ស្ន្តសុិ្ខយស្បៀង 

ន្ងិអាហារបូតថម្ភ 
 

សាថ ន្ភាពស្ន្តិសុ្ខយស្បៀង ន្ិង          
អាហារូបតថម្ភរបស់្គ្បជាជន្ក្ម្ពុជាគ្រប់រូប 
ពិយស្ស្ជន្គ្ក្ីគ្ក្, អស្ន្តិសុ្ខយស្បៀង 
ន្ងិជន្ងាយរងយគ្ោេះ គ្តូវបាន្យលើក្
ក្ម្ពស់្ តាម្រយៈគ្បសិ្ទ្ធភាព នន្ការ
ស្គ្ម្បស្គ្ម្ួល ន្ិងគ្បពន័្ធនន្ការអតល់ 
យស្វាទងំថ្នន ក្់ជាតិ ន្ងិថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាត ិ

១. យុទ្ធសាស្រស្ត  ន្ងិគ្ក្បខណឌ ស្គ្មប់
បយងកើន្គ្បសិ្ទ្ធភាព ន្ងិស្ក្ម្មភាពពហុ
 វិស័្យ យដ្ើម្បបីញ្ចប់ភាពយគ្ស្ក្ឃ្លល ន្ 

ន្ងិលុបបំបាត់បញ្ញា អាហារូបតថម្ភគ្រប់
ទ្គ្ម្ង់គ្តឹម្ឆ្ន ំ ២០៣០ គ្តូវបាន្
ស្គ្ម្បស្គ្ម្ួល ន្ិងយធេើសុ្ខដុ្ម្ន្ីយក្ម្ម 
ទងំថ្នន ក្់ជាត ិន្ងិថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាត ិ

(រួម្មន្យោលយៅអភវិឌ្ឍន្គ៍្បក្ប
យោយចី្រភាពក្ម្ពុជា យអន្ការ
ស្ក្ម្មភាពយដ្ើម្បីកាត់បន្ថយភាពយគ្ស្ក្
ឃ្លល ន្ដ្លក់្គ្ម្ិតសូ្ន្យ, បណាត ញ
ច្លនាបយងកើន្អាហារបូតថម្ភ) 

១.១. យុទ្ធសាស្រស្តជាតិស្ត ពីីស្ន្តិសុ្ខយស្បៀង ន្ងិអាហារូបតថម្ភ ២០១៩-២០២៣ គ្តូវបាន្
អសពេអាយ ន្ងិអន្វុតតយៅតាម្អន្សុាស្ន្៍ដ៏្ខពង់ខពស់្៦ចំ្ន្ុច្របស់្ស្យម្តច្យតយជានាយក្រដ្ឋម្ស្រន្ត ី
ដូ្ច្មន្ក្នុងយស្ច្ក្តជីូន្ដ្ំណឹងរបស់្រាជរោឋ ភបិាល យលខ៩៣៤ យហើយការពគ្ងឹងការអន្ុវតត 
ច្ាប់គ្តូវមន្ការោំគ្ទ្ (ឧទហរណ៍  អន្ុគ្ក្ឹតយយលខ ១៣៣ ស្ត ពីីការអសពេអាយលក្់
អលតិអលស្គ្មប់ចិ្ញ្ច ឹម្ទរក្ន្ងិក្មុរ ច្ាប់ការពារអនក្យគ្បើគ្បាស់្ ការបញ្ចូលមី្គ្ក្សូារ-
ជាតិយៅក្នងុចំ្ណីអាហារ ស្តងោ់ ស្ុវតថភិាពច្ំណីអាហារ) 

 ១.២. របាយការណ៍វាយតនម្លរួម្គ្បចំាឆ្ន ំគ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិយអាើជនូ្យលខាធិការោឋ ន្ច្លនាបយងកើន្ 

អាហារូបតថម្ភពភិពយោក្ (របាយការណ៍ចំ្ន្នួ្៣ គ្តូវបាន្ោក្់ជនូ្ក្នុងក្ំ ុងឆ្ន ំ២០២១-

២០២៣) 

១.៣.  យន្តការ ន្ិងយោលការណ៍យណនំាស្គ្មប់ការងារពហុវិស័្យ ន្ងិអន្តរសាថ ប័ន្គ្តូវបាន្
យរៀបចំ្ យដ្ើម្បីយធេើការតស្៊ាមូ្ត ិន្ងិយលើក្ក្ម្ពស់្អាទិ្ភាពតាម្វិស័្យ ន្ងិអាទិ្ភាពរួម្ស្គ្មប់
ស្ន្តិសុ្ខយស្បៀងន្ងិអាហារូបតថម្ភ ន្ងិគ្បានន្បទ្យដ្លទក្់ទ្ងយៅន្ងឹ (គ្បព័ន្ធយស្បៀង   
ការយគ្បគ្បលួអាកាស្ានត ុោំពារស្ងគម្ បញ្ញា អន្តរ វិស័្យ ន្ងិជងំកឺ្ូវីដ្-១៩) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

២. យន្តការស្គ្ម្បស្គ្ម្លួ វិស័្យ 

ស្ន្តិសុ្ខយស្បៀង ន្ិងអាហារូបតថម្ភ
ថ្នន ក្់ជាត ិន្ិងថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតិ គ្តូវ
បាន្ពគ្ងងឹយោយអន្ុវតតតាម្អភិគ្ក្ម្
យភាល េះយៅក្នងុយុទ្ធសាស្រស្តជាតិស្ត ពីី
ស្ន្តិសុ្ខយស្បៀងន្ងិអាហារូបតថម្ភ 
យលើក្ទី្២ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ 
(តគ្មឹ្ម្យអន្ការស្ក្ម្មភាព អាទិ្ភាព
តាម្វិស័្យ ន្ងិអាទិ្ភាពរួម្) 

 

២.១. យន្តការស្គ្ម្បស្គ្ម្លួការងារតគ្មឹ្ម្ទឹ្ក្សាែ តន្ិងអនាម័្យ ន្ងិអាហារូបតថម្ភ ទងំយៅថ្នន ក្់
ជាតិន្ងិថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាតិ គ្តូវបាន្ពគ្ងងឹ 

២.២. អន្ុគ្ក្ុម្ការងារស្គ្មប់យអន្ការអាទិ្ភាពរួម្ទងំ៦ យៅក្នុងយុទ្ធសាស្រស្តជាតិស្ត ពីីស្ន្តិសុ្ខ
យស្បៀង ន្ិងអាហារូបតថម្ភ យលើក្ទី្២ ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣  គ្តូវបាន្បយងកើត ន្ិងអន្ុវតតយៅ
ថ្នន ក្់ជាតិ (រួម្មន្ៈ អន្ុគ្ក្ុម្ការងាររបបអាហារសុ្ខភាព, យខសគ្ច្វា៉ាក្់តនម្លយស្បៀង សុ្វតថិភាព 

យស្បៀង ន្ិងការបញ្ចូលមី្គ្ក្សូារជាតិយៅក្នងុចំ្ណីអាហារ, អាហារូបតថម្ភដឹ្ក្នំាយោយស្ហ-

រម្ន្,៍ ជនំ្ួយស្ងគម្ ស្ន្តិសុ្ខយស្បៀង ន្ងិអាហារូបតថម្ភ, ស្ន្តសុិ្ខយស្បៀង ន្ិង 

អាហារូបតថម្ភក្នុងបរិបទ្គ្រប់គ្រងយគ្ោេះម្ហន្តរាយន្ិងការយគ្បគ្បួលអាកាស្ានតុ) 
២.៣.  យុទ្ធសាស្រស្តស្គ្មប់ពគ្ងកី្គ្ក្ុម្ការងារដឹ្ក្នំាស្គ្ម្បស្គ្មួ្លវិស័្យស្ន្តិសុ្ខយស្បៀង ន្ងិ 

អាហារូបតថម្ភយខតត (PWG-FSN) គ្តូវបាន្យរៀបចំ្យ ើង 

៣. យន្តការគ្រប់គ្រងព័តម៌ន្ ន្ងិ
ចំ្យណេះដឹ្ង យដ្ើម្បីគ្បមូ្លភស្តុតាង 
យលើក្ក្ម្ពស់្ ន្ងិគ្តតួពនិ្តិយការងារ
ស្ន្តិសុ្ខយស្បៀង ន្ិងអាហារូបតថម្ភ  
គ្តូវបាន្ពគ្ងងឹ 

 

៣.១. ពគ្ងឹង ន្ងិយធេើសុ្ខដុ្ម្ន្ីយក្ម្មការគ្រប់គ្រងពត័៌មន្ ន្ិងចំ្យណេះដឹ្ងយលើការងារអាទិ្ភាពតាម្ 

 វិស័្យ ន្ងិអាទិ្ភាពរួម្ក្នងុយុទ្ធសាស្រស្តជាតិស្ត ពីីស្ន្តិសុ្ខយស្បៀងន្ិងអាហារូបតថម្ភ (រួម្មន្ 
របបអាហារសុ្ខភាព, យខសគ្ច្វា៉ាក្់តនម្លយស្បៀង សុ្វតថភិាពយស្បៀង ន្ិងការបញ្ចូលមី្គ្ក្សូារ
ជាតិយៅក្នងុចំ្ណីអាហារ, អាហារូបតថម្ភដឹ្ក្នំាយោយស្ហរម្ន្,៍ ជំន្យួស្ងគម្ ស្ន្តិសុ្ខ
យស្បៀង ន្ិងអាហារូបតថម្ភ, ស្ន្តសុិ្ខយស្បៀងន្ងិអាហារូបតថម្ភក្នងុបរិបទ្គ្រប់គ្រងយគ្ោេះ 
ម្ហន្តរាយន្ិងការយគ្បគ្បលួអាកាស្ានតុ) 

៣.២.  ពគ្ងងឹយន្តការគ្តតួពនិ្តិយ ន្ិងរបាយការណ៍ស្ត ីពីស្ន្តិសុ្ខយស្បៀង ន្ិងអាហារូបតថម្ភ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 
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សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

ស្ម្ភាពយយន្ឌ្រ័ 
 

យន្តការសាថ ប័ន្ ន្ិងនដ្រពូាក្់ពន័្ធ បាន្
ពគ្ងងឹក្នុងការស្គ្ម្បស្គ្មួ្លយលើការងារ
ពគ្ងងឹស្ម្ភាពយយន្ឌ្័រ ន្ងិបយងកើន្ភាព
អងអ់ាច្ដ្ល់ស្រស្ត ី តាម្រយៈគ្ក្បខណឌ
យោលន្យោបាយ ន្ងិក្ម្មវិធីជាតិក្នុងការ
បងាក រ ន្ងិយឆលើយតបយលើក្រណីអំយពើហិងា
យលើស្រស្ត ី ន្ងិយក្មងគ្ស្ី, ភាពអងអ់ាច្យអនក្
យស្ដ្ឋក្ិច្ច ន្ិងការច្លូរួម្របស់្ស្រស្ត ីក្នុង   
តួនាទី្យធេើយស្ច្ក្តីស្យគ្ម្ច្ 

១. យោលន្យោបាយជាតិស្ត ពីីស្ម្ភាព
យយន្ឌ្័រ បាន្អន្ុម័្តយោយរាជរោឋ -
ភិបាល ន្ងិការយរៀបចំ្គ្បតិបតតកិារ 
យដ្លមន្ស្ងគតភិាពជាមួ្យការ   ប្
យតជាា ចិ្តតជាតិ ន្ងិអន្តរជាតិស្គ្មប់
ការពគ្ងងឹស្ម្ភាពយយន្ឌ្័រ ន្ងិ
បយងកើន្ភាពអងអ់ាច្ដ្លស់្រស្ត  ី

១.១. យស្ច្ក្តីគ្ពាងយោលន្យោបាយជាតិស្ត ីពីស្ម្ភាពយយន្ឌ្័របាន្យក្ស្គ្ម្លួបញ្ចប់យោយមន្
ការពិយគ្ោេះយោបលោ់៉ា ងទូ្លទូំ្ោយ ន្ិងទ្ទួ្លបាន្ការអន្ម័ុ្តយោយរាជរោឋ ភបិាល 
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: មិ្ន្ទន្ម់ន្; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២១: ចំ្ន្ួន្១) 

១.២. គ្បពន័្ធតាម្ោន្ ន្ិងវាយតនម្លការអន្ុវតតយោលន្យោបាយជាតិស្ត ីពីស្ម្ភាពយយន្ឌ្័រយៅ
តាម្គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ ន្ងិតាម្វិស័្យគ្តូវបាន្យរៀបចំ្តាម្រយៈយន្តការគ្ក្ុម្គ្បឹក្ាជាតិក្ម្ពុជា
យដ្ើម្បីស្រស្ត ី ន្ិងចូ្លរួម្អន្ុវតតយោយគ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្នានា (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ
២០២១: ១) 

២. យអន្ការស្ក្ម្មភាពជាតិស្ត ីពកីារទ្ប់
សាក តអ់ំយពើហងិាយលើស្រស្ត ី យលើក្ទី្៣ 
ឆ្ន ំ២០១៩-២០២៣ បាន្ោក្ឱ់្យ
ដំ្យណើរការ យហើយការវាយតនម្លយលើ
ការអន្ុវតតច្ាប់ស្ត ីពីការទ្ប់សាក ត់
អំយពើហិងាក្នុងគ្រសួារ ន្ងិក្ិច្ច
ការពារជន្រងយគ្ោេះ អតលា់នតចូុ្ល
ស្គ្មប់ក្ម្មវិធកី្ំយណទ្គ្ម្ងច់្ាប់
យដ្លយលើក្ក្ម្ពស់្ការយឆលើយតបន្ងឹ
អំយពើហិងាយលើស្រស្ត ី ន្ងិយក្មងគ្ស្ ី

 

២.១. យស្ច្ក្តីគ្ពាងយអន្ការស្ក្ម្មភាពជាតិ ស្ត ពីីការទ្ប់សាក ត់អំយពើហិងាយលើស្រស្ត ីយលើក្ទី្៣ បាន្
ពិយគ្ោេះយោបល់ ន្ងិអន្ុម័្តយោយរណៈរដ្ឋម្ស្រន្តី ។ យអន្ការស្ក្ម្មភាព ន្ងិថវិការបស់្
គ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ បាន្យរៀបចំ្ ន្ងិចូ្លរួម្យឆលើយតបន្ឹងការអន្ុវតតយអន្ការស្ក្ម្មភាពជាតិស្ត ី
ពីការទ្ប់សាក ត់អំយពើហងិាយលើស្រស្ត ី (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ២០២១-២០២៣) 

២.២.   គ្បពន័្ធតាម្ោន្នន្ការអន្ុវតតយអន្ការស្ក្ម្មភាពជាតិស្ត ពីកីារទ្ប់សាក ត់អំយពើហងិាយលើស្រស្ត ,ី 
យអន្ការស្ក្ម្មភាព ន្ងិថវិកាគ្ក្សួ្ង-សាថ ប័ន្ បាន្យរៀបចំ្ ន្ងិយច្ក្រំយលក្យៅក្នងុក្ិច្ចគ្បជុំ
របស់្គ្ក្ុម្ការងារបយច្ចក្យទ្ស្យយន្ឌ្័រស្ត ពីីការទ្ប់សាក តអ់ំយពើហិងាពាក្់ពន័្ធន្ងឹយយន្ឌ្័រ 
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ២; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២១: ៣) 

២.៣. ការបា៉ាន្គ់្បមណយលើការអន្ុវតតច្ាប់ស្ត ីពីការទ្ប់សាក តអ់ំយពើហិងាក្នងុគ្រសួារ ន្ងិក្ិច្ច
ការពារជន្រងយគ្ោេះ បាន្យរៀបចំ្ ន្ងិយច្ក្រយំលក្របក្រំយហើញនន្ការបា៉ា ន្់គ្បមណដ្ល់តអួងគ 
ពាក្ព់ន័្ធ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២១: ១) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

២.៤. យអន្ទី្ច្ងែលុអលូវ ន្ិងានតុចូ្លសំ្ខាន្់ៗស្គ្មប់ក្ម្មវិធកី្ំយណទ្គ្ម្ង់ច្ាប់ បាន្យឆលើយតបន្ងឹ
អំយពើហិងាយលើស្រស្ត ី ន្ងិយក្មងគ្ស្យីោយយគ្បើគ្បាស់្របក្រំយហើញនន្ការបា៉ា ន្គ់្បមណយលើការ
អន្ុវតតច្ាប់ស្ត ីពីការទ្ប់សាក តអ់យំពើហងិាក្នុងគ្រសួារ ន្ងិក្ិច្ចការពារជន្រងយគ្ោេះ (បនាទ ត់
មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២១: ១) 

 

៣. ក្ម្មវិធីជាតិស្ត ីពកីារពគ្ងងឹភាព
អងអ់ាច្យអនក្យស្ដ្ឋក្ិច្ចដ្ល់ស្រស្ត  ីន្ងិ
យន្តការអភិគ្ក្ម្តាម្ក្ម្មវិធីក្នងុការ
ពគ្ងងឹស្ម្ភាពយយន្ឌ្័រក្នុងតនួាទី្យធេើ
យស្ច្ក្តីស្យគ្ម្ច្ បាន្អន្ុវតតយពញ
យលញ 

៣.១. ក្ម្មវិធីជាតិស្ត ីពកីារពគ្ងងឹភាពអងអ់ាច្យអនក្យស្ដ្ឋក្ិច្ចដ្ល់ស្រស្តបីាន្តាក្យ់តង ន្ងិទ្ទួ្លបាន្
ថវិការដ្ឋ ន្ងិធន្ានន្ពនីដ្រូអភិវឌ្ឍន្៍ស្គ្មប់អន្ុវតត (បនាទ តមូ់្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ
២០២១: ១) 

៣.២. គ្ក្ុម្ការងារបយច្ចក្យទ្ស្យយន្ឌ្័រស្ត ីពីស្រស្ត កី្នុងភាពជាអនក្ដឹ្ក្នំា ន្ងិអភបិាលក្ិច្ច បាន្
ដំ្យណើរការមុ្ខងារគ្បក្បយោយគ្បសិ្ទ្ធភាព ក្នងុការយក្ៀរររការោំគ្ទ្ពនីដ្រពូាក្់ពន័្ធ យដ្ើម្បី
្ន្យៅស្យគ្ម្ច្ ន្ិងតាម្ោន្យោលយៅជាតិយលើក្ក្ម្ពស់្ការចូ្លរួម្របស់្ស្រស្ត ី ក្នងុតួនាទី្
យធេើយស្ច្ក្តីស្យគ្ម្ច្ ដ្ូច្មន្យច្ងក្នងុយោលយៅទី្៥ នន្យោលយៅអភិវឌ្ឍន្៍គ្បក្បយោយ    

ចី្រភាពក្ម្ពុជា (ចំ្ណចុ្យៅ ២០១៩: ក្ិច្ចគ្បជុំគ្បចំាគ្តីមស្) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 
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(២០២១-២០២៣) 

ការអគតអ់គងទ់្កឹ្សាែ ត ន្ងិការយលើក្ក្ម្ពស់្ 

អនាម្យ័យៅជន្បទ្ 

 

យអន្ការស្ក្ម្មភាពជាតិស្ត ីពកីារអគតអ់គង់
ទឹ្ក្សាែ ត ន្ិងយលើក្ក្ម្ពស់្អនាម័្យយៅ
ជន្បទ្ជំហាន្ ២ (NAP II)  

 

គ្តឹម្ឆ្ន ំ២០២៣ ក្ំយណើន្គ្បជាពលរដ្ឋ
យៅជន្បទ្ទ្ទួ្លបាន្ ន្ិងយគ្បើគ្បាស់្ន្ូវ
យស្វាអគតអ់គង់ទឹ្ក្សាែ 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
ពគ្ងងឹទក្់ទ្ងយៅន្ងឹការយរៀបចំ្
យអន្ការ ន្ងិស្គ្ម្បស្គ្ម្លួ យដ្ើម្បី
យក្ៀរររឱ្យបយងកើន្ការ វិភាជថវិកា
បយន្ថម្ ន្ងិពនិ្ិតយតាម្ោន្ក្ម្មវិធី 
RWSSH រួម្ទងំក្ម្មវិធីទឹ្ក្សាែ ត 
ន្ងិអនាម័្យយៅតាម្សាថ ប័ន្ (សាោ
យរៀន្ ន្ងិគ្រេឹះសាថ ន្យថទសុំ្ខភាព) 
ន្ងិក្នងុយពលមន្យគ្ោេះអាស្ន្ន 

១.១. ចំ្ន្នួ្គ្ក្ុម្ការងារទឹ្ក្សាែ ត ន្ងិអនាម័្យយខតត បាន្យរៀបចំ្ក្ចិ្ចគ្បជុំោ៉ា ងតិច្បីដ្ង រួម្ទងំ
ក្ិច្ចគ្បជុំគ្បចំាឆ្ន ំ យដ្ើម្បពីនិ្ិតយតាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាពនន្ PAP II; ក្ិច្ចគ្បជុោំ៉ា ងតិច្មួ្យបាន្
ោក្់បញ្ចូលរយបៀបវារៈអំព ីWASH ន្ងិអាហារូបតថម្ភ  (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ៦; ចំ្ណចុ្យៅ 

WASH MIS: ២៥) 

១.២. ចំ្ន្នួ្យខតតោ៉ា ងតិច្ ៥០% នន្ស្ូច្នាក្រ PAP II ស្ត ីពីលទ្ធអលនន្ការអន្ុវតត RWSSH 
គ្តូវបាន្គ្បមូ្ល ន្ងិក្ត់គ្តាទុ្ក្យៅក្នុង RWSSH MIS ថ្នន ក្ជ់ាតិ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ២៥; 

ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ២៥) 

១.៣. ចំ្ន្នួ្ឃុយំដ្លបាន្វិភាជថវិកាស្គ្មប់ការងារអគតអ់គង់ទឹ្ក្សាែ តក្នងុយអន្ការវិន្ិយោរឃុ ំ
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ២១៩; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ១.៤០០) 

១.៤. ចំ្ន្នួ្ឃុយំដ្លបាន្វិភាជថវិកាស្គ្មប់ការងារអនាម័្យក្នងុយអន្ការវិន្ិយោរឃុ ំ
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ៣០៨; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ១.៤០០) 

 

២. គ្បជាជន្យៅជន្បទ្ ន្ិងអនក្រស់្យៅ
ក្នុងតំបន្់មន្បរសិាថ ន្គ្បឈម្ ន្ងិ
តំបន្់ប៉ាេះពាល់យោយសារានតអុាយស្-
ន្កិ្ ទ្ទួ្លបាន្យស្វាអគតអ់គង់ទឹ្ក្អឹក្ 
យដ្លគ្រប់គ្រងយោយសុ្វតថភិាព 

 

២.១. ចំ្ន្នួ្គ្បពន័្ធអគតអ់គង់ទឹ្ក្សាែ តតាម្ទុ្យោយដ្លធន្ន់្ងឹអាកាស្ានតុ យដ្លគ្រប់គ្រងយោយ
ស្ហរម្ន្៍ អន្ុយោម្តាម្យស្ៀវយៅយណនំារច្នាបយច្ចក្យទ្ស្ ន្ងិការគ្តតួពនិ្តិយ 
ការសាងស្ង់ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ៣២២; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ៧៧០) 

២.២. ចំ្ន្នួ្ឃុយំដ្លអន្ុវតតយអន្ការសុ្វតថិភាពទឹ្ក្ យដ្លធន្ន់្ងឹអាកាស្ានត ុយោយយអែក្យលើ 
យោលការណ៍យណនំាជាតិស្គ្មប់អន្ុវតតយអន្ការស្ុវតថភិាពទឹ្ក្យៅជន្បទ្ (បនាទ ត ់

មូ្លោឋ ន្: ១១១; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ៥០០) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

គ្បក្បយោយស្ម្ធម៌្ ន្ងិន្ិរន្តរភាព
យក្ើន្យ ើង 

២.៣. ចំ្ន្នួ្យខតតយដ្លមន្របាយការណ៍គ្បចំាឆ្ន ំអំពកីារគ្តួតពនិ្ិតយតាម្ោន្រុណភាពទឹ្ក្  
យអែក្យលើយោលការណ៍យណនំាជាតិស្គ្មប់រុណភាពទឹ្ក្អឹក្  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ៦; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ២៥) 

 

៣. គ្បជាជន្យៅជន្បទ្ ន្ិងអនក្រស់្យៅ
ក្នុងតំបន្់មន្បរសិាថ ន្គ្បឈម្ទ្ទួ្ល
បាន្យស្វាអនាម័្យ យដ្លគ្រប់គ្រង
យោយស្ុវតថភិាព គ្បក្បយោយ   
ស្ម្ធម៌្ ន្ិងន្ិរន្តរភាពយក្ើន្យ ើង 

៣.១. ចំ្ន្នួ្ឃុំបញ្ឈប់ការបយនាទ របងព់ាស្វាលពាស្កាល  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ១៨៧; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ៦០០) 

៣.២. ចំ្ន្នួ្គ្សុ្ក្បញ្ឈប់ការបយនាទ បងព់ាស្វាលពាស្កាល  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ១៣; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ៣០) 

៣.៣. ចំ្ន្នួ្យខតតបញ្ឈប់បយនាទ បងព់ាស្វាលពាស្កាល 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ០៤) 

៣.៤. ចំ្ន្នួ្គ្សុ្ក្យដ្លមន្ស្ហគ្រនិ្អគតអ់គងអ់លិតអល ន្ងិយស្វាអនាម័្យជាមូ្លោឋ ន្       

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ១៨៥; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ២០៤) 

៤. គ្បជាជន្យៅជន្បទ្តល ស់្បតូរ   
ឥរិោបទ្ ន្ងិគ្បតិបតតិអនាម័្យលែ
ទក្់ទ្ងយៅន្ងឹការអឹក្ទឹ្ក្សុ្វតថិភាព 
ការយគ្បើគ្បាស់្បងគន្អ់នាម័្យ ន្ងិការ
ោងនដ្ជាមួ្យន្ងឹសាប៊ាូ 

៤.១. ចំ្ន្នួ្ឃុយំដ្លយលើក្ក្ម្ពស់្ការគ្រប់គ្រងអនាម័្យយពលម្ក្រដូ្វ  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ៣១៣; ចំ្ណចុ្យៅ WASH MIS: ៦០០) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

ច្តយុកាណទ្ ី២ : ការយធេើពពិិធក្ម្មយស្ដ្ឋក្ចិ្ច - ការយធេើពពិិធក្ម្មយស្ដ្ឋក្ិច្ចជាដំ្យណើរការចំាបាច់្ នន្ការបយងកើតច្ន្ទលឱ់្យបាន្យគ្ច្ើន្ស្គ្មប់គ្ទ្គ្ទ្ង់ក្ំយណើន្យស្ដ្ឋក្ិច្ច សំ្យៅពគ្ងីក្ការនំាយច្ញ ឬបយងកើត
តនម្លបយន្ថម្ពីស្ក្ម្មភាពយស្ដ្ឋក្ិច្ចយដ្លមន្គ្សាប់ យដ្ើម្បីរក្ាក្ំយណើន្យស្ដ្ឋក្ិច្ចយៅក្នងុក្គ្ម្តិខពស់្ក្នុងរយៈយពលម្ធយម្ ន្ងិយវងខាងមុ្ខ តាម្រយៈការយតត តយលើអាទិ្ភាពចំ្ន្ួន្ ៤ យដ្លមន្ភាព
គ្បទក្់គ្ក្ឡាោន ោ៉ា ងជិតស្ន ិទ្ធ ន្ងិបំយពញឱ្យោន យៅវិញយៅម្ក្ រឺ ១) ការយក្លម្ែគ្បពន័្ធ ូជសី្ទ ីក្, ការយលើក្ក្ម្ពស់្ការតភាជ ប់យអនក្ដឹ្ក្ជញ្ជូន្, ថ្នម្ពល ន្ងិឌ្ីជីថល; ២) ការអភិវឌ្ឍគ្បភពក្ំយណើន្
យស្ដ្ឋក្ិច្ចរន្លេឹះ ន្ិងថមីៗ; ៣) ការយរៀបចំ្ខលួន្ស្គ្មប់យស្ដ្ឋក្ចិ្ចឌ្ីជីថល ន្ិងយឆលើយតបន្ឹងបដិ្វតតន្៍ឧស្ាហក្ម្មទី្ ៤ ន្ិង៤) ការជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័្យហិរញ្ញវតថុ ន្ិងធនាោរ (ទំ្. ៥៥) ។ 

យហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធ ន្ងិ 

ស្មហរណក្ម្មតបំន្ ់

 

ការយក្លម្ែគ្បពន័្ធ ូជីស្ទ កី្ ន្ងិការយលើក្
ក្ម្ពស់្ការតភាជ ប់យអនក្ដឹ្ក្ជញ្ជូន្, 
ថ្នម្ពល ន្ិងឌ្ីជីថល 

១. យធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្ូវគ្បពន័្ធ ូជីស្ទ ីក្ 
ន្ងិយហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធដឹ្ក្ជញ្ជូន្
យោយយធេើការយលើក្ក្គ្មិ្តអលូវ ន្ងិ
ពគ្ងកី្ទ្ទឹ្ងអលូវ គ្បក្បយោយ 

រុណភាព យក្លម្ែគ្បពន័្ធដឹ្ក្ជញ្ជូន្
តាម្អលូវយដ្ក្ ន្ងិពគ្ងីក្ក្ពំង់យអ 

១.១. បញ្ចូលយអន្ការយម្ថ្នន ក្់ជាតិស្ត ពីីការដឹ្ក្ជញ្ចូន្ ជាមួ្យន្ឹងយអន្ការយម្ភស្តុភារក្ម្ម ក្៏ដូ្ច្ជា
ការអតួច្យអតើម្ការយធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្វូម្ជឈម្ណឌ លភស្តុភារក្ម្មរាជានន្ភីនំយពញ ន្ងិ
ម្ជឈម្ណឌ លភស្តុភារក្ម្មយខតតគ្ពេះសី្ហន្ ុយគ្កាម្រយគ្មងអភិវឌ្ឍន្ភ៍ាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋ ន្ងិ
ឯក្ជន្ (PPP): 

- បញ្ចប់យអន្ការយម្យពញយលញស្ត ីពីគ្បពន័្ធដឹ្ក្ជញ្ជូន្ពហុម្យធាបាយ ន្ងិភ័ស្តុភារក្ម្ម
ស្គ្មប់គ្បយទ្ស្ក្ម្ពុជា ២០២១-២០២៣ ក្នុងឆ្ន ំ២០២១ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: 
បាន្អន្ុម័្តយអន្ការយម្អន្តរកាល ស្ត ីពកីារតភាជ ប់ការដឹ្ក្ជញ្ជូន្ពហុម្យធាបាយ  
ន្ងិភ័ស្តុភារក្ម្ម) 

- ការចាប់យអតើម្រយគ្មងអភិវឌ្ឍម្ជឈម្ណឌ លភ័ស្តុភារក្ម្មរាជានន្ភីនំយពញ (PP-LC) 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: បាន្បញ្ចប់ការច្រចាយលើក្ិច្ចគ្ពម្យគ្ពៀងគ្ក្បខណឌ  FA) 

- ការចាប់យអតើម្រយគ្មងអភិវឌ្ឍន្ម៍្ជឈម្ណឌ លភ័ស្តុភារក្ម្មគ្ក្ុងគ្ពេះសី្ហន្ ុ(SH-LC) 

យគ្កាម្យន្តការភាពជានដ្រូរវាងរដ្ឋ ន្ិងឯក្ជន្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: បាន្បញ្ចប់
បុយរសិ្ក្ាស្មិ្ទ្ធលិទ្ធភាព) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

១.២. ការសាត រ ន្ងិសាងស្ងអ់លូវជាតិ  
- បន្តសាត រ ន្ងិសាងស្ងអ់លូវជាតិរួម្មន្ អលូវជាតិយលខ៥ យលខ៤ យលខ៧១ C យលខ១០ 

 យលខ៤៨ យលខ៣១ យលខ៣៣ យលខ៤១ យលខ៧ យលខ២៣ ន្ងិអលូវយខតតយលខ
៣១២) ទិ្ន្នន្យ័មូ្លោឋ ន្ឆ្ន ំ២០២០: 

 អលូវជាតិយលខ៥ ភារខាងយជើង (បាត់ដំ្បង-សិ្រីយសាភ័ណ) គ្បយវង ៨៤.៧ រ.ម្  
ស្យគ្ម្ច្បាន្៨៩,៧៥% 

 អលូវជាតិយលខ៥ ភារក្ណាត ល (ានល ម្ែម្-បាត់ដំ្បង) គ្បយវង ១១០,៩ រ.ម្  
ស្យគ្ម្ច្បាន្ ២៣,០២% 

 អលូវជាតិយលខ៥ ភារខាងតបូង (យគ្ពក្កាត ម្-ានល ម្ែម្) គ្បយវង ១៣៥,២៥ រ.ម្  
ស្យគ្ម្ច្បាន្ ៣៥,៦២% 

 អលូវជាតិយលខ៥ ភារក្ណាត ល (សិ្រីយសាភ័ណ- យបា៉ាយយប៉ាត) គ្បយវង ៣៥,៤ រ.ម្ (N/A) 

 អលូវជាតិយលខ៧១C (តបូងឃមុ ំ-ចំ្ការយលើ) គ្បយវង ១១៥ រ.ម្ គ្កាលយៅស្៊ាូយបតុង ក្ពំុង
យោេះគ្សាយអលប៉ាេះពាល ់

 អលូវជាតិយលខ១០ គ្បយវង ១៩៧ រ.ម្ គ្កាលយៅស្៊ាូយបតងុ ស្យគ្ម្ច្បាន្ ៤២.៤០% 

 អលូវជាតិយលខ៤៨ ក្ពំុងយគ្ជើស្យរីស្គ្ក្ុម្ហ៊ានុ្យ ៉ាការសាងស្ង ់

 យថទអំលូវជាតិយលខ៤ (ភនំយពញ-គ្ពេះស្ហីន្ុ)គ្បយវង ១៩៦,២០ រ.ម្ គ្កាលយៅស្៊ាូ
យបតុង ក្ំពងុយរៀបចំ្យបើក្ក្ញ្ចប់យដ្ញនថល 

 អលូវជាតិយលខ៣១ អលូវជាតិយលខ៣៣ អលូវជាតិយលខ៤១ ន្ិងអលូវជាតិយលខ៧: (N/A) 

- គ្បតិបតដកិារ នន្គ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងគ្ទ្ពយស្ម្បតតអិលូវថនល់គ្រប់គ្រងយោយ 

គ្ក្សួ្ងសាានរណៈការ ន្ងិដឹ្ក្ជញ្ចូន្ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

- ោំគ្ទ្ដ្លក់ារយធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្ូវគ្បពន័្ធគ្តតួពនិ្តិយយគ្ោេះថ្នន ក្់ច្រាច្រណ៍យៅក្នុងភាព
ជានដ្រូជាមួ្យរណៈក្ម្មការជាតិសុ្វតថិភាពច្រាច្រណ៍អលូវយោក្ 

- រយគ្មងសាងស្ងអ់លូវយលបឿន្យលឿន្ (ភនំយពញ-គ្ពេះស្ីហន្ុ) យគ្ោងបញ្ចប់ក្នុងឆ្ន ំ
២០២២ (ឆ្ន ំ២០២០ ស្យគ្ម្ច្បាន្ ៣១,១៩%) 

- បញ្ចប់ការច្រចា ន្ងិយរៀបចំ្ក្ិច្ចគ្ពម្យគ្ពៀងស្ម្បទន្ស្គ្មប់ការសាងស្ងអ់លូវយលបឿន្
យលឿន្  (ភនំយពញ-បាវិត) បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០:បាន្ចុ្េះក្ចិ្ចគ្ពម្យគ្ពៀងគ្ក្បខណឌ  

១.៣. អភិវឌ្ឍចំ្ណតក្ពំង់យអក្ងុតនឺ្រ័ថមី ន្ងិគ្បពន័្ធតល ស់្បតូរទិ្ន្នន្យ័ក្ំពង់យអ (Port EDI) 

- ចាប់យអតើម្សាងស្ងរ់យគ្មងអភវិឌ្ឍន្៍ចំ្ណតក្ពំង់យអក្ងុតនឺ្័រថមីគ្ក្ុងគ្ពេះសី្ហន្ុ
ដំ្ណាក្់កាលទី្១ (គ្បយវង ៣៥០ យម្៉ាគ្ត ន្ិងជយគ្ ទឹ្ក្ ១៤,៥០ យម្៉ាគ្ត (បនាទ ត ់

មូ្លោឋ ន្ ២០២០ ក្ំពុងបន្តយរៀបចំ្បលងល់ម្ែិត) 
- ចាប់យអតើម្ការងារសាងស្ង់រយគ្មងពគ្ងីក្ចំ្ណតក្ពំង់យអក្ងុតនឺ្័រថមីគ្ក្ងុគ្ពេះសី្ហន្ុ
ដំ្ណាក្់កាលទី្២ ន្ងិដំ្ណាក្ក់ាលទី្៣ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ក្ំពងុបន្តសិ្ក្ា
ស្មិ្ទ្ធិលទ្ធភាព) 

- បញ្ចប់ការងារអភិវឌ្ឍន្៍ Port EDI ស្គ្មប់ទំ្យន្ើបក្ម្មឋបន្យីភ័ណឌ ក្ំពង់យអ 

ក្នុងឆ្ន ំ២០២៣ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: បាន្ចុ្េះហតថយលខាយលើក្ិច្ចស្ន្ាយគ្កាម្
ជនំ្ួយឥតសំ្ណង) 

- យធេើឱ្យគ្បយស្ើរការគ្រប់គ្រង ន្ិងគ្បតិបតតកិារគ្ច្ក្ក្ុងតនឺ្័រ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: 
ក្ំពងុបន្តអន្ុវតតជនំ្យួស្ហគ្បតិបតតិការបយច្ចក្យទ្ស្ (TCP) យោយ JICA) 

១.៤. យស្េងរក្ដ្ំយណាេះគ្សាយកាត់បន្ថយការក្ក្ស្ទេះច្រាច្រណ៍ក្នុងរាជានន្ភីនំយពញ ន្ងិគ្ក្ុង
យស្ៀម្រាប  
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

- បច្ចុបបន្នភាពទិ្ន្នន្យ័ច្រាច្រណ៍រាជានន្ភីនំយពញ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ទិ្ន្នន្័យ
ច្រាច្រណ៍យធេើបច្ចុបបន្នភាពចុ្ងយគ្កាយក្នងុឆ្ន ំ២០១២ យោយ JICA) 

- យធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្វូគ្បតិបតតកិារយស្វារថយន្តគ្ក្ងុក្នុងរាជានន្ភីនំយពញ (បនាទ ត ់

មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ក្ំពងុបន្តអន្ុវតតជនំ្ួយស្ហគ្បតិបតតិការបយច្ចក្យទ្ស្យោយ JICA) 

- យធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងគ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងច្រាច្រណ៍ក្នុងរាជានន្ភីនយំពញ (N/A) 

- បន្តយធេើការសិ្ក្ាគ្បពន័្ធរថយភលើងយគ្កាម្ដី្ (Subway) ក្នងុរាជានន្ភីនំយពញ (បនាទ ត ់

មូ្លោឋ ន្ ២០២០: បាន្បញ្ចប់ការស្ិក្ារយគ្មង AGT យោយ JICA ន្ងិរថយភលើង 

ទំ្យន្ើប Monorail យោយ CCECC [ចិ្ន្]) 

- បយងកើតយុទ្ធសាស្រស្ត  ន្ងិយអន្ការស្ក្ម្មភាព យដ្ើម្បីយរៀបចំ្ជាទី្គ្ក្ុងយថមើរយជើង ន្ងិ 

ច្លត័ភាពនបតង ស្គ្មប់យខតតយស្ៀម្រាប (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ការស្ិក្ា
រយគ្មងរបស់្ធនាោរពភិពយោក្ក្ពំុងដំ្យណើរការ) 

២. អភិវឌ្ឍយហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធរូបវន័្ត 
ជន្បទ្ 

២.១. អលូវជន្បទ្គ្បយវង ៣,៩៥៨ រ.ម្ គ្តូវបាន្សាថ បនា ន្ិងតភាជ ប់ជាបណាត ញសំ្យៅយលើក្ក្ម្ពស់្ 
 វិស័្យយហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធ [គ្បយវងក្ំណាតអ់លូវ ៣,០៣៤ រ.ម្ រឺជាគ្បយវងយដ្លមិ្ន្ទន្់
ស្យគ្ម្ច្បាន្យៅក្នងុសូ្ច្នាក្រយោលយៅកាលពឆី្ន ំ២០១៩-២០២០ យហើយចំ្យណក្គ្បយវង
អលូវ ៩២៤  រ.ម្ រឺជាគ្បយវងបូក្បយន្ថម្ថមី] (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៩៩៥ រ.ម្; ចំ្ណចុ្យៅ:  
១,១៩៦ រ.ម្ [២០២១]; ១,៣១៥ រ.ម្ [២០២២]; ១,៤៤៧ រ.ម្ [២០២៣]) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

២.២. អលូវជន្បទ្គ្បយវង ២,៩៩១ រ.ម្ គ្តូវបាន្យក្លម្ែយៅជាអលូវយៅស្៊ាូពីរជាន្់ ឬយបតងុ យដ្ើម្បឱី្យ
មន្ភាពធន្ន់្ឹងបញ្ញា បយគ្ម្បគ្មួ្លអាកាស្ានតុ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៣៨២ រ.ម្; 

ចំ្ណចុ្យៅៈ ៩០៤ រ.ម្ [២០២១]; ៩៩៤ រ.ម្ [២០២២]; ១,០៩៣ រ.ម្ [២០២៣]  

៣. ពគ្ងងឹយហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធឌ្ីជីថល 

តាម្រយៈស្មហរណក្ម្ម គ្បពន័្ធយខស
កាបអុបទិ្ក្យគ្កាម្បាតស្មុ្គ្ទ្
បំយពញគ្បតិបតតកិារ គ្បក្បយោយ
គ្បសិ្ទ្ធភាព ស្ថ ិរភាពន្ងិងាយគ្សួ្ល
ពគ្ងកី្ចំ្ណេុះយលបឿន្នន្ការតភាជ ប់ 

បណាត ញទន្់យពលយវោយដ្ើម្ប ី
យគ្តៀម្ជាយគ្ស្ច្ស្គ្មប់ធុរក្ិច្ច ន្ងិ
គ្បជាពលរដ្ឋចូ្លរួម្ក្នុងដំ្យណើរការ 
បរិវតតក្ម្មឌ្ីជីថល 

៣.១. យខសកាបបាតស្មុ្គ្ទ្អុបទិ្ក្ន្ងិយហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធពាក្់ពន័្ធពីយខតតគ្ពេះស្ីហន្យុៅហងុក្ុង
គ្តូវបាន្សាងស្ង់ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០២០: ការស្កិ្ាលទ្ធភាពគ្តូវបាន្បញ្ចប់យហើយក្ចិ្ច
ស្ន្ាយស្វាក្ម្មគ្តតួពនិ្តិយគ្តូវបាន្ចុ្េះហតថយលខា; ចំ្ណចុ្យៅ២០២១-២០២៣: បញ្ចប់
គ្បពន័្ធយខសកាបយគ្កាម្ដី្ គ្បមណ២៧១៥ រ.ម្ ន្ងិសាថ ន្យីក្ំណត់យខសកាប) 

៣.២. គ្បពន័្ធយខសស្នូលភនំយពញ-គ្ពេះសី្ហន្តុាម្បយណាត យអលូវយលបឿន្យលឿន្ភនំយពញ-គ្ពេះសី្ហន្ុគ្តូវ
បាន្សាងស្ង់ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្២០២០: N/A; ដំ្ណចុ្យៅ២០២១-២០២៣: ោក្់យខស
កាបអុបទិ្ក្ស្រុប ២៣០ រ.ម្ ន្ងិដំ្យ ើងឧបក្រណ៍បញ្ជូន្) 

៣.៣. ម្ជឈម្ណឌ លទិ្ន្នន្យ័ជាតកិ្នុងរាជានន្ភីនំយពញគ្តូវបាន្សាងស្ង់យ ើង (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្
២០២០: N/A; ចំ្ណចុ្យៅ២០២១-២០២៣: បញ្ចប់ការសាងស្ង់ ន្ងិម្យធាបាយនានា) 

៣.៤.  យហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធឌ្ីជីថល ន្ងិការតភាជ ប់អុនី្ធឺណិត៖ រមល តយហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធសំ្ខាន្់ៗ
គ្តូវបាន្ក្ំណត់ យហើយលទ្ធក្ម្មបាន្យជឿន្យលឿន្ស្គ្មប់ការយធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្ូវបណាត ញ 

អុនី្ធឺណិតស្គ្មប់រដ្ឋបាលថ្នន ក្់យគ្កាម្ជាត ិន្ងិការយក្លម្ែយហោឋ រច្នាស្ម្ពន័្ធឌ្ីជីថល 
របស់្រាជរោឋ ភបិាល (Cloud) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

 

៤. បយងកើន្ស្ម្តថភាពអគតអ់គងថ់្នម្ពល 

អរគិស្ន្ឱី្យកាន្់យតមន្ស្ថ ិរភាព  
ន្ងិកាត់បន្ថយការបាត់បង ់

៤.១.  យធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្វូគ្បពន័្ធយខសបណាត ញជាតិបញ្ជូន្ថ្នម្ពល 

 បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៣១២៩.៨៣ រ.ម្ នន្គ្បពន័្ធបញ្ជូន្បណាត ញយដ្លបាន្ពគ្ងីក្៖ 

      - ៥០០ រ.វ : ១៧៩ រ.ម្ 

      - ២៣០ រ.វ : ១៨៨១.១៣ រ.ម្ 

      - ១១៥ រ.វ : ១០៦៩.៧០ រ.ម្ 

 ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ៣៥៦៤.៨៣ រ.ម្ នន្គ្បពន័្ធបញ្ជូន្បណាត ញយដ្លបាន្ពគ្ងីក្៖ 

      - ៥០០ រ.វ : ២៥១រ.ម្ 

      - ២៣០ រ.វ : ១៩៨៩.១៣រ.ម្ 

      - ១១៥ រ.វ : ១២៩៤.៧០រ.ម្ 

៤.២. យធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្ូវគ្បពន័្ធយខសបណាត ញអរគិស្ន្ីភាវូបន្យីក្ម្មជន្បទ្ 

 បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: 

- បាន្ពគ្ងកី្ការយច្ក្ចាយបណាត ញគ្បយវង ៣៧១៦១ រ.ម្ (វិន្យិោរយោយ EDC 

១៧.១៦៩ រ.ម្ ន្ងិ ១៩.៩៩២ រ.ម្ យោយ Licensee) 

- បាន្ពគ្ងកី្ការយច្ក្ចាយបណាត ញ ៤០៥៩២ រ.ម្ (វិន្ិយោរយោយ EDC ៨.៨២០ រ.ម្ 
ន្ងិ ៣១.៧៧២ រ.ម្ យោយ Licensee) 

 ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: 

- បាន្ពគ្ងកី្ការយច្ក្ចាយបណាត ញតង់ស្យ៉ាុងម្ធយម្ (MV) គ្បយវង ៤០០៦១ រ.ម្ 

- បណាត ញយច្ក្ចាយតង់ស្យ៉ាុងទប (LV) គ្តូវបាន្ពគ្ងកី្ (ក្ំណត់ចំ្ណំា៖ មិ្ន្អាច្ក្ំណត់
ចំ្ន្នួ្យោលយៅបាន្ច្ាស់្) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

ច្តយុកាណទី្ ៣ : ការអភវិឌ្ឍ វស័ិ្យឯក្ជន្ - ការអភិវឌ្ឍវិស័្យឯក្ជន្យៅយតបន្តជាអាទិ្ភាពរបស់្រាជរោឋ ភបិាលក្នុងអភិគ្ក្ម្អភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ចទី្អារ ន្ងិមន្តនួាទី្រន្លឹេះក្នុងការជំរញុក្ំយណើន្ 
ន្ងិការអភិវឌ្ឍស្ងគម្-យស្ដ្ឋក្ិច្ច ។ ការអភិវឌ្ឍវិស័្យឯក្ជន្ន្ងឹគ្តូវបាន្អន្ុវតតតាម្រយៈវិានន្ការជាក្ញ្ចប់ ន្ងិគ្រប់គ្ជងុយគ្ជាយយោយគ្របដ្ណត ប់មំុ្ ៤ រឺ ១)ការអភិវឌ្ឍទី្អារការងារ; ២)ការ
យលើក្ស្ទួយស្ហគ្ោស្ធនុ្តូច្ ន្ងិម្ធយម្ ន្ិងស្ហគ្រនិ្ភាព; ៣)ការយរៀបចំ្ ន្ងិអន្ុវតតភាពជានដ្ររូវាងវិស័្យសាានរណៈ ន្ងិឯក្ជន្ ន្ងិ ៤) ការពគ្ងងឹការគ្បក្តួគ្បយជង (ទំ្. ៦៥) ។ 

ការអភវិឌ្ឍ វស័ិ្យឯក្ជន្* 
ក្ិច្ចស្គ្មួ្លពាណិជជក្ម្ម គ្តូវបន្តពគ្ងឹង 
តាម្រយៈការបញ្ចប់ន្ូវការយរៀបចំ្គ្បពន័្ធ
បញ្ជរជាតិយតមួ្យ, ការយក្លម្ែយន្តការ
គ្តួតពនិ្តិយយៅតាម្គ្ពំយដ្ន្ឱ្យស្ថ ិតក្នងុ
ក្គ្ម្ិតអបបបរម ន្ងិការបន្តកាត់បន្ថយ
ន្តីិវិធីទក្់ទ្ង ន្ងិពាណិជជក្ម្ម 

១. យក្លម្ែគ្បពន័្ធបញ្ជរជាតិយតម្យួយដ្ល
ជាស្ម្តថក្ិច្ចរបស់្គ្ក្ុម្គ្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន្ ៍

ក្ម្ពុជាឱ្យកាន្់យតមន្គ្បសិ្ទ្ធភាព 
ន្ងិសាម្ញ្ញក្ម្ម 

១. ចំ្ន្នួ្សំ្យណើសំុ្នំាចូ្លយោយពន្ធនំាចូ្លជាបន្ទុក្របស់្រដ្ឋតាម្គ្បពន័្ធអន្ឡាញ មន្ការ
យក្ើន្យ ើង 

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% 

                                                           

*
 ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្គ្តូវបាន្ក្ំណត់យោយគ្ក្ុម្គ្បឹក្ាអភិវឌ្ឍន្៍ក្ម្ពុជា ស្គ្មប់អន្ុវតត ន្ិងតាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាព 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

ច្តយុកាណទី្ ៤ :ការអភវិឌ្ឍគ្បក្បយោយច្រីភាព ន្ងិបរោិបន័្ន -រាជរោឋ ភបិាលយតត តការយក្ចិ្តតទុ្ក្ោក្ខ់ពស់្យលើការអភិវឌ្ឍគ្បក្បយោយចី្រភាព ន្ងិបរិោប័ន្ន ជាពិយស្ស្អារភាជ ប់យៅន្ឹង 

“យោលយៅអភវិឌ្ឍន្គ៍្បក្បយោយច្រីភាពក្ម្ពុជា” យដ្លតគ្ម្ូវឱ្យរាជរោឋ ភិបាលយតត តការយក្ចិ្តតទុ្ក្ោក្់យលើ ១) ការយលើក្ស្ទួយវិស័្យក្សិ្ក្ម្ម ន្ងិការអភិវឌ្ឍជន្បទ្; ២) ការគ្រប់គ្រងធន្ានន្
ធម្មជាតិ ន្ងិវបបធម៌្ គ្បក្បយោយចី្រភាព; ៣)ការពគ្ងងឹការគ្រប់គ្រងន្ររូបន្ីយក្ម្ម ន្ងិ ៤) ការាននាចី្រភាពបរិសាថ ន្ ន្ងិការយរៀបចំ្ខលួន្យឆលើយតបន្ងឹការយគ្បគ្បួលអាកាស្ានតុ (ទំ្. ៧៥)។ 

 

 

 

 វស័ិ្យក្សិ្ក្ម្ម ន្ងិទ្កឹ្ 

 

ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័្យក្សិ្ក្ម្មយអាយ
មន្ស្ម្តថភាពគ្បក្តួគ្បយជង រុណភាព 
រុណតនម្លអាហារូបតថម្ភ ន្ងិសុ្វតថិភាព
អលតិអល យោយយតត តការយក្ចិ្តត
ទុ្ក្ោក្់យលើការពគ្ងឹងគ្បសិ្ទ្ធិអលក្នុងការ
គ្រប់គ្រងធន្ានន្នគ្ពយឈើ ន្ិងជលអល 
គ្បក្បយោយន្រិន្តភាព ការអភវិឌ្ឍ ន្ិង
អភិរក្សធន្ានន្ទឹ្ក្គ្បក្បយោយ 

១.  បយងកើន្អលិតភាព ន្ងិ 

ពិពធិក្ម្មក្សិ្ក្ម្ម ន្ងិជំរញុ 

បរិមណនន្ការនំាយច្ញ 

១.១.  អលតិភាពដី្ក្សិ្ក្ម្ម (បនាទ តមូ់្លោឋ ន្ ២០២០: ១.៨០៤ ដុ្ោល រ/ហ.ត; ចំ្ណចុ្យៅ
២០២៣: ២.០២៤ ដុ្ោល រ/ហ.ត) 

១.២.  អលតិភាពក្ោំងំពលក្ម្មក្នុងវិស័្យក្សិ្ក្ម្ម (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ២.០០០ ដុ្ោល រ 
/ក្ស្ិក្រ; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ២.៤១៦ ដុ្ោល រ/ក្សិ្ក្រ) 

១.៣. បយងកើន្ស្មមគ្តនន្ពិពធិក្ម្មដំ្ណំា  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៦៤,៥៥%; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣:៦៧,៧៩) 

១.៤. បយងកើន្បរិមណនំាយច្ញនន្អលតិអលដំ្ណំាស្រុប (បនាទ តមូ់្លោឋ ន្ ២០២០: ៦,២៩ 
ោន្យតាន្; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ៧,៧ ោន្យតាន្) 

២. យលើក្ក្ម្ពស់្អលតិក្ម្មស្តេ ន្ងិ 

សុ្ខភាពស្តេ 
២.១.  បយងកើន្អលិតក្ម្មសាច់្ស្តេស្របុ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ២៤៧ ពាន្យ់តាន្; ចំ្ណចុ្យៅ

២០២៣: ២៧០ ពាន្់យតាន្) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

 

 

 

គ្បសិ្ទ្ធភាព ស្ម្ធម៌្ ន្ិងចី្រភាព យដ្ើម្បី
រក្ាយស្ថ រភាពគ្បពន័្ធយអក្ូ ូសីុ្ ន្ងិកាត់
បន្ថយយគ្ោេះធម្មជាតិនានា រួម្មន្  
យគ្ោេះទឹ្ក្ជនំ្ន្់ ន្ងិយគ្ោេះរាងំស្ៃួ ត យដ្ល
បាន្ប៉ាេះពាលដ់្ល់ស្ក្ម្មភាពគ្បក្បរបរ
ចិ្ញ្ច ឹម្ជីវិត ន្ងិគ្ទ្ពយស្ម្បតតសិាានរណៈ 

៣. យធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្ូវការគ្រប់គ្រង
ធន្ានន្ទឹ្ក្ (ការគ្រប់គ្រង យថទ ំ
ន្ងិការបយងកើតស្ហរម្ន្ក៍្សិ្ក្រ 
យគ្បើគ្បាស់្ទឹ្ក្) គ្ពម្ទងំអភិវឌ្ឍ  
ន្ងិពគ្ងកី្គ្បពន័្ធានរាសាស្រស្ត  

៣.១. អភិវឌ្ឍស្ម្តថភាពានរាសាស្រស្តស្គ្មប់ដំ្ណំាគ្ស្ូវយអាយបាន្ ៣០.០០០ ហ.ត/ឆ្ន ំ (បនាទ ត់
មូ្លោឋ ន្ ២០២១: ១.៨៩២.៣៥៩ ហ.ត; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ១.៩៥២.៣៥៩ ហ.ត) 

៣.២.  បយងកើន្ស្ម្តថភាពយគ្សាច្គ្ស្ពស្គ្មប់ដំ្ណំារួម្អសនំានា យអាយបាន្ដ្ល ់៥០០ ហ.ត /ឆ្ន ំ
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២១: ៤.៩១៣ ហ.ត; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ៦.៩១៣ ហ.ត) 

៣.៣.  បយងកើតស្ហរម្ន្៍ក្សិ្ក្រយគ្បើគ្បាស់្ទឹ្ក្ចំ្ន្នួ្០៧ /ឆ្ន ំ  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២១: ៥៦៥;  ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ៥៧៩) 

៣.៤.  បយងកើន្ការគ្បតិបតត ិន្ិងយថទគំ្បព័ន្ធានរាសាស្រស្តទងំ៤១ គ្បពន័្ធ /ឆ្ន ំ  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២១: ៣៣១; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ៤១៣) 

៣.៥. បយងកើន្ការក្សាងស្ម្តថភាពស្ហរម្ន្៍ក្សិ្ក្រយគ្បើគ្បាស់្ទឹ្ក្យអាយបាន្ ១៥ /ឆ្ន ំ  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២១: ១៤៨; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ១៧៨) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

ការយក្ទ្គ្ម្ងន់គ្ពយឈើ 
 

គ្តូវបាន្បយងកើន្ ន្ងិយធេើឱ្យគ្បយស្ើរយ ើងន្ូវ
ការគ្រប់គ្រងគ្បក្បយោយន្ិរន្តភាព     
រួម្មន្ ធន្ានន្នគ្ពអតលអ់លស្ហរម្ន្៍
នគ្ពយឈើ ន្ិងស្តេនគ្ព ពគ្ងឹងការអន្ុវតត
ច្ាប់, ការោនំគ្ពយឈើយ ើងវិញ, ការសាត រ
តំបន្យ់ទ្ស្ភាពនគ្ពយឈើ, ការគ្សាវគ្ជាវ 
ន្ងិការអភិវឌ្ឍនគ្ពយឈើ ន្ងិស្តេនគ្ព ន្ងិ
ការបយងកើន្ជីវភាពស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើ 

១. ការគ្រប់គ្រងនគ្ពអតលអ់ល ន្ិង  

ស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើបាន្គ្បយស្ើរយ ើង 

១.១. យោលការណ៍យណនំាស្ដពីីដ្ំយណើរការយរៀបចំ្យអន្ការគ្រប់គ្រងនគ្ពស្ហរម្ន្ ៍គ្តូវបាន្យក្
ស្គ្ម្ួល (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: យោលការណ៍យណនំាគ្តូវបាន្អន្ុម័្ត) 

១.២. ចំ្ន្នួ្យអន្ការគ្រប់គ្រងស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើ (២០ ស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើ /ឆ្ន ំ) គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត 
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ១០៣ ស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើ [៧០.៩៩១ ហ.ត] ; ចំ្ណចុ្យៅ: 
៦០ ស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើ) 

១.៣. ចំ្ន្នួ្ស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើទ្ទួ្លបាន្ហិរញ្ញបបទន្ស្គ្មប់រយគ្មងបយងកើន្ជីវភាព  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៥៤ ស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើ; ចំ្ណចុ្យៅ: ៣០ ស្ហរម្ន្ន៍គ្ពយឈើ) 

១.៤. ទំ្ហំនអទដី្នគ្ពយឈើយរច្ រលឹគ្តូវបាន្ោយំដ្ើម្យឈើយ ើងវិញ  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៤.២៥០,១៨ ហ.ត; ចំ្ណចុ្យៅ: ១៥.០០០ ហ.ត) 

១.៥. ចំ្ន្នួ្ក្នូ្យឈើបាន្បណតុ េះ ន្ងិយច្ក្ជនូ្សាានរណជន្ ន្ងិស្ហរម្ន្៍មូ្លោឋ ន្ 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៤.៦០៥.៩១១យដ្ើម្; ចំ្ណចុ្យៅ: ១.៨០០.០០០ យដ្ើម្) 

២. ធន្ានន្ជីវច្គ្មុ្េះគ្តូវបាន្ការពារ 
ន្ងិរុណភាពយក្ើន្យ ើង 

២.១. ចំ្ន្នួ្ស្តេនគ្ពគ្តូវបាន្ស្យស្រងាគ េះ ន្ងិយោេះយលង  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៤.១៥៥ស្តេ; ចំ្ណចុ្យៅ: ២.៤០០ស្តេ) 

២.២.  ូត៍ពិយសាធន្ោ៍ពំជូយឈើគ្តូវបាន្បយងកើត  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៧១.៥០ហ.ត; ចំ្ណចុ្យៅ: ៣០ ហ.ត) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

៣. ការអន្ុវតតច្ាប់នគ្ពយឈើ ន្ងិ
អភបិាលក្ិច្ចកាន្់យតមន្គ្បសិ្ទ្ធភាព 

៣.១. ចំ្ន្នួ្អនក្ពាក្ព់ន័្ធបាន្ទ្ទួ្លការបណតុ េះបណាត ល ន្ិងចូ្លរមួ្ក្ិច្ចគ្បជុំពិយគ្ោេះយោបល ់

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ១៤៦៣ នាក្់ [ស្រស្ត ី ៥៦៦ នាក្]់; ចំ្ណចុ្យៅ: ៦០០នាក្់) 
៣.២. ការយរៀបចំ្ក្ំណតន់្យិម្ន្យ័យឈើគ្ស្បច្ាប់ស្គ្មប់គ្បយទ្ស្ក្ម្ពុជា 

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: ន្យិម្ន្យ័យឈើគ្ស្បច្ាប់គ្តូវបាន្ក្ំណត)់ 

៣.៣. បយងកើតគ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងពត័៌មន្ធន្ានន្នគ្ពយឈើ (Forest Resource Management 

Information System) (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: គ្បពន័្ធគ្រប់គ្រងពត័៌មន្ 
ធន្ានន្នគ្ពយឈើគ្តូវបាន្បយងកើត) 

៤. យុទ្ធសាស្រស្ត  ន្ងិយអន្ការស្ក្ម្មភាព
ស្គ្មប់ការគ្រប់គ្រងនគ្ពអតលអ់ល 
ន្ងិនគ្ពស្ហរម្ន្៍ គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ 

៤.១. ការអភិវឌ្ឍន្យ៍អន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត នគ្ពអតលអ់ល (Production Forest Strategic Plan) 

២០២១-២០៣០ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត នគ្ពអតលអ់ល 
គ្តូវបាន្អន្ុម័្ត ន្ងិចាប់យអតើម្ដំ្យណើរការ) 

៤.២. ការអភិវឌ្ឍន្យ៍អន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត  ន្ងិយអន្ការស្ក្ម្មភាពស្ត ីព ីការបស្រញ្ញជ បយយន្ឌ្័រក្នុង 

 វិស័្យនគ្ពយឈើ ២០២១-២០២៥ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ០; ចំ្ណចុ្យៅ: យអន្ការយុទ្ធសាស្រស្ត  
ន្ងិយអន្ការស្ក្ម្មភាព ស្ត ីពកីារបស្រញ្ញជ បយយន្ឌ្័រក្នងុវិស័្យនគ្ពយឈើគ្តូវបាន្អន្ុម័្ត ន្ិង
ចាប់យអតើម្ដំ្យណើរការ) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

ការយក្ទ្គ្ម្ងជ់លអល 

 

ពគ្ងងឹការគ្រប់គ្រង ន្ិងអភិវឌ្ឍធន្ានន្
ជលអលគ្បក្បយោយន្រិន្តរភាព 

១. រក្ាបាន្ន្ូវអលយន្សាទ្ពីធម្មជាតិ 

១.១. អលយន្សាទ្បាន្ពីគ្រប់គ្បភពរក្ាបាន្ក្នុងបរមិណ ៦០០.០០០ យតាន្ ក្នងុមួ្យឆ្ន ំ  
រួម្ទងំអលយន្សាទ្ស្មុ្គ្ទ្គ្បមណ ១០០.០០០យតាន្ [ចំ្ណចុ្យៅគ្ក្បខណឌ យអន្ការយទុ្ធ
សាស្រស្តស្គ្មប់វិស័្យជលអល] (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៥៣៥.៩០០ យតាន្ រួម្បញ្ចូល 
១២២.៧០០ យតាន្ ពអីលយន្សាទ្ស្មុ្គ្ទ្; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ៦០០.០០០ យតាន្ ) 

១.២. តំបន្អ់ភិរក្សជលអលរបស់្រដ្ឋ គ្តូវបាន្គ្រប់គ្រងគ្បក្បយោយគ្បសិ្ទ្ធភាព [អដលព់និ្ទុធំជាង 
៤ យោយយគ្បើវិធីសាស្រស្តវាយតនម្លរបស់្នាយក្ោឋ ន្អភិរក្សជលអល] (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្
២០១៨: តំបន្់អភិរក្សទឹ្ក្សាប ៦៦.១២០ ហ.ត ន្ងិតំបន្អ់ភិរក្សស្មុ្គ្ទ្ ២.៤៦៩ ហ.ត 
គ្តូវបាន្វាយតនម្លថ្នបាន្ការពារគ្បក្បយោយគ្បសិ្ទ្ធភាព; ចំ្ណចុ្យៅ២០២៣: តំបន្ ់

អភិរក្សទឹ្ក្សាប ១៧២.៧៤៦ ហ.ត ន្ងិតំបន្អ់ភរិក្សស្មុ្គ្ទ្ ៩.៨៤០ ហ.ត) 

១.៣. ចំ្ន្នួ្ស្ហរម្ន្៍យន្សាទ្ ន្ិងស្ហរម្ន្៍ចិ្ញ្ច ឹម្គ្ត ីដ្ំយណើរការលែ [ការោក្់ពនិ្ទុធំជាង ៤ 
ស្ហរម្ន្៍យន្សាទ្/ស្ហរម្ន្ចិ៍្ញ្ច ឹម្គ្ត។ី វាយតនម្លគ្បសិ្ទ្ធភាព អន្ុវតតយោយនាយក្ោឋ ន្
អភិវឌ្ឍន្៍ស្ហរម្ន្៍យន្សាទ្ CFDD ន្ងិ DAD] (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៨: ស្ហរម្ន្៍
យន្សាទ្៥០ ន្ិងចំ្ន្នួ្សាម ន្ស្ហរម្ន្៍ចិ្ញ្ច ឹម្គ្ត ី៥០;ចំ្ណចុ្យៅ២០២៣: ស្ហរម្ន្៍
យន្សាទ្ចំ្ន្នួ្ ៣០០ ន្ិងស្ហរម្ន្៍ចិ្ញ្ច ឹម្គ្តីចំ្ន្នួ្ ៣២៥)  

២. អលតិអលវារីវបបក្ម្មយក្ើន្យ ើង
២០%ក្នុងមួ្យឆ្ន ំ 

២.១. ទិ្ន្នអលវារីវបបក្ម្មស្រុបទងំ ទឹ្ក្សាប ន្ងិស្មុ្គ្ទ្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: 
៤០០.៤០០ យតាន្; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ៦១៩.០០០ យតាន្) 

២.២. បយងកើន្ចំ្ន្នួ្ក្សិ្ក្របណតុ េះបណាត លពវីារីវបបក្ម្ម GAqP  
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ោម ន្; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ៣.០០០) 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

២.៣. បយងកើន្ចំ្ន្នួ្សាថ ន្យីអ៍លតិក្នូ្គ្តីពជូពវីារីវបបក្ម្ម 
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ោម ន្; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ១០០) 

២.៤. អលតិក្ម្មក្នូ្គ្តីពសីាថ ន្យីអ៍លតិក្នូ្គ្ត ី(រដ្ឋ ន្ិងឯក្ជន្) 
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ២៣៥ោន្ក្នូ្គ្ត;ី ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ៣៥០ោន្ក្នូ្គ្តី) 

៣. យលើក្ក្ម្ពស់្រុណភាព ន្ងិសុ្វតថិភាព
អល ន្ិងអលតិអលជលអល យដ្ល
បាន្ពវីារីវបបក្ម្មន្ិងធម្មជាត ិ

៣.១. ចំ្ន្នួ្ការគ្តួតពនិ្ិតយគ្បចំាឆ្ន ំនន្ ទី្តាំងជលអល (រួម្ទងំក្សិ្ោឋ ន្ចិ្ញ្ច ឹម្គ្តី) ស្គ្មប់
អលតិអលយន្សាទ្ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០២០: ៥០; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ២០០) 

៣.២. ចំ្ន្នួ្ទី្តាំងយថរក្ាគ្ត ីន្ិងយក្នច្ន (រួម្ទងំក្សិ្ោឋ ន្ចិ្ញ្ច ឹម្គ្តី) គ្តូវបាន្បញ្ញជ ក្់ថ្នការអន្ុវតត
អនាម័្យលែ (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ោម ន្; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២៣: ១០០) 

 វស័ិ្យម្នី្ 

 

ក្ម្មវិធីស្ក្ម្មភាពម្នី្ជាតិ យឆលើយតបយៅ
ន្ងឹបញ្ញា ស្ន្តិសុ្ខម្ន្ុស្សជាតិ ន្ងិោំគ្ទ្
ការអភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ច-ស្ងគម្ 

១. ដី្យដ្លដឹ្ងថ្នមន្មី្ន្ ន្ងិសំ្ណល់
ជាតិអទុេះពីស្ស្រងាគ ម្ (ស្.អ.ស្.) បាន្
យបាស្ស្មែ តរួច្ យដ្ើម្បោំីគ្ទ្ការ
អភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ច-ស្ងគម្  

១.១. រំយោេះនអទដី្ស្ងសយ័មន្មី្ន្ /សំ្ណល់ជាតអិទុេះពីស្ស្រងាគ ម្ឱ្យបាន្ ២១.៤០០ ហ.ត/១ឆ្ន ំ 
១.២. នអទដី្យដ្លបាន្ស្មែ តមី្ន្ ន្ងិគ្ោប់យបក្ច្យងាក ម្រួច្ទងំអស់្ គ្តូវបាន្យគ្បើគ្បាស់្ស្គ្មប់ 

ោំគ្ទ្ការអភិវឌ្ឍយស្ដ្ឋក្ិច្ច-ស្ងគម្ 

២. កាត់បន្ថយចំ្ន្នួ្ជន្រងយគ្ោេះ 
យោយសារមី្ន្ /ស្.អ.ស្. ២.១. ចំ្ន្នួ្ជន្រងយគ្ោេះយោយសារមី្ន្ /ស្.អ.ស្. គ្តូវបាន្ថយចុ្េះ ១០% ក្នងុមួ្យឆ្ន ំ 
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លទ្ធផលចុងក្រោយ 

(២០១៩-២០២៣) 
លទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ 

(២០២១-២០២៣) 
សូចនាករលទ្ធផលកាុងឆ្ា ាំ  

(២០២១-២០២៣) 

៣. ជន្រងយគ្ោេះយោយសារមី្ន្/ស្.អ.ស្
បាន្យល់ដឹ្ងពីស្ិទ្ធិ ន្ងិទ្ទួ្លបាន្
ការយថទយំអនក្យវជជសាស្រស្ដ  ន្ងិអលូវចិ្តត
ន្ងិយស្វាក្ម្មសាត រលទ្ធភាពពលក្ម្ម
កាយស្ម្បទ គ្ពម្ទងំយលើក្ក្ម្ពស់្
ការយស្េងរក្ការោំគ្ទ្ម្តិស្គ្មប់ជន្
ពិការយៅក្នងុយវទិ្កាជាតនិ្ងិអន្តរជាត ិ

៣.១. ជន្រងយគ្ោេះយោយសារមី្ន្ /ស្.អ.ស្.ចំ្ន្នួ្ ១.០០០នាក្ ់បាន្យល់ដឹ្ងពីសិ្ទ្ធិរបស់្ពកួ្យរ 
ន្ងិការយថទយំអនក្យវជជសាស្រស្ដ  ន្ងិអលូវចិ្តត ន្ងិយស្វាក្ម្មសាត រលទ្ធភាពពលក្ម្មកាយស្ម្បទ 

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

យវជជសាស្រស្ដ  ន្ងិអលូវចិ្តត ន្ងិយស្វាក្ម្មសាត រលទ្ធភាពពលក្ម្មកាយស្ម្បទ 

៣.៣. ការច្លូរួម្ោ៉ា ងស្ក្ម្មរបស់្អាជាា ធរមី្ន្ក្នុងយវទិ្កាក្ិច្ចគ្បជុំជាតិ ន្ងិអន្តរជាតិ  
យដ្ើម្បីក្ិច្ចការងារោំគ្ទ្ ន្ងិយលើក្ស្ទួយជន្រងយគ្ោេះយោយសារមី្ន្ /ស្.អ.ស្. 

ការយគ្បគ្បលួអាកាស្ានត ុ 

 

ក្គ្ម្ិតយគ្តៀម្របស់្សាថ ប័ន្ក្នុងការ    
យឆលើយតបន្ងឹការយគ្បគ្បលួអាកាស្ានត ុ

(CSDG យោលយៅ ១៣ ន្ងិ NSDP)-

យអនក្ពត័ម៌ន្ 

១. យុទ្ធសាស្រស្ត រយៈយពលយវង 

ស្គ្មប់អពាគ្ក្ឹតកាបនូ្  
(Carbon Neutrality) 

១.១. សាថ ន្ភាពនន្យុទ្ធសាស្រស្ត រយៈយពលយវងស្គ្មប់អពាគ្ក្ឹតកាបូន្  

(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: ោម ន្; ចំ្ណចុ្យៅ: យុទ្ធសាស្រស្ត គ្តូវបាន្យរៀបចំ្ ន្ងិស្យគ្ម្ច្ោក្់ជាអលូវ
ការយៅកាន្់យលខាធកិារោឋ ន្ UNFCCC) 

២. យន្តការកាត់បន្ថយការបំភាយ 

ឧស្ម ័ន្អទេះក្ញ្ចក្ ់

២.១. សាថ ន្ភាពនន្អន្គុ្ក្តឹយស្ត ពីីយន្តការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្មន័្អទេះក្ញ្ចក្់ 
(បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្: យស្ច្ក្តីគ្ពាង; ចំ្ណចុ្យៅ: អន្ុគ្ក្ឹតយគ្តូវបាន្អន្ុម័្ត) 

៣. គ្បពន័្ធតាម្ោន្ រាយការណ៍ ន្ងិ
យអទៀងតទ ត ់(MRV) ស្គ្មប់ការយបតជាា
របស់្ខលួន្ យគ្កាម្ NDC គ្តូវបាន្ោក្់
ឱ្យដំ្យណើរការ   

៣.១. សាថ ន្ភាពនន្គ្បពន័្ធតាម្ោន្ ការរាយការណ៍ ន្ិងការយអទៀងតទ ត ់MRV ស្គ្មប់  
NDCក្ម្ពុជា គ្តូវបាន្យរៀបចំ្យ ើង 

 (បនាទ ត់មូ្លោឋ ន្ ២០១៨: ម្និ្ទន្់ដំ្យណើរការ; ចំ្ណចុ្យៅ ២០២១: បាន្ដំ្យណើរការ) 
 

                                                           

*ស្ូច្នាក្រតាម្ោន្គ្តូវបាន្ក្ណំត់យោយគ្ក្ុម្គ្បឹក្ាជាតិអភិវឌ្ឍន្៍យោយចី្រភាព នន្គ្ក្ស្ួងបរិសាថ ន្ ស្គ្មប់ការអន្ុវតត ន្ិងតាម្ោន្វឌ្ឍន្ភាព 


