
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សព្ត 

ruiqivs 

 

រាជរដ្ឋា ភបិាលកម្ពុជា 
 

របាយការណ៍ពាររ់ណាាលអាណត្តិឆ្នាំ២០១៦ 
ស្តីរី 

ការអនវុតតផែនការយទុ្ធសាស្រសតអភវិឌ្ឍន៍ជាតិ 
២០១៤-២០១៨ 

 

ជំរញុក្ំណ ើ ន  បណ្កើតការងារ  ធានាសមធម៌  និ្ព្បសទិ្ធភារ 
ណ ព្ ះណៅព្បណទ្សមានចំ ូលមធយមក្ព្មិតខ្ពស ់

 









 

សញ្ញា ជាតនិិងទង់ជាតនិនព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា  iv 

ស្ញ្ញាជាត្ិនិងទង់ជាត្និនព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
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រត័ម៌ានសកងេបសខំាន់ៗ សតី រីកម្ពុ ជា vi 

 

រ័ត្៌មានស្កងខបស្ាំខាន់ៗស្តីរីព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
 

 

 

 
 
 

ពត័ម៌ានទទូៅ ឆ្នាំ២០១៦ 
ផ្ទៃដីសរុប៖ គ.ម.២ ១៨១.០៣៥ 
ចាំនួនរាជធាន ី ១ 
ចាំនួនទេតត ២៤ 
ចាំនួនក្រុង ២៦ 
ចាំនួនក្សុរ ១៥៩ 
ចាំនួនេណ្ឌ ១២ 
ចាំនួនឃុាំ ១.៤០៦ 
ចាំនួនសង្កាត ់ ២២៧ 
ចាំនួនភូមិ ១៤.៥១៤ 
ក្បជាជនសរុប៖ ការទ វ្ើចាំទោលឆ្នាំ២០១៦(លាននារ់) ១៥,៥ 
ដង់សីុទតក្បជាជន(រនុង១គ.ម.២) ៨៦,៨(២០១៦) 
បុរសទ្ៀបនឹងស្រសតី(ស្រសត១ី០០នារ់) ៩៤,៩ 
ក្បជាជនអាយុ០-១៤(%ផ្នក្បជាជនសរុប) ២៨,៧ 
ក្បជាជនអាយុ១៥-៦៤(%ផ្នក្បជាជនសរុប) ៦៦,១ 
ក្បជាជនអាយុ៦៥ឆ្នាំទ ើងទៅ(%ផ្នក្បជាជនសរុប) ៥,១ 
អក្ារាំទណ្ើនក្បចាំឆ្នាំ ១,៤៤ 
អក្ាបទងកើតរូនសរុប(រនុងស្រសតីមានរ់)(រាំទណ្ើតរស់) ២,៦(២០១៦) 
អាយុកាលម្្យមសង្ឃឹមរសព់ីរាំទណ្ើត៖  

ក្បុស(ឆ្នាំ) ៦៧,៧ 
ស្រសត(ីឆ្នាំ) ៧១,៨ 

ចាំនួនក្គួសារ ៣.២៨៨.០៦៩ 
ចាំនួនក្គួសារជាម្្យម ៤,៦ 
អក្ាក្បជាជនរនុងបនៃុរ ៥១,២ 
អក្ាផ្លាស់ទីលាំទៅផ្នក្បជាជនសរុប ២៨,៩ 
អក្ាក្បជាជនរស់ទៅទកី្បជុាំជន ២១,៤ 
អក្ារាំទណ្ើនក្បជាជនរស់ទៅទីក្បជុាំជន ៣,៧១ 
ឆ្នាំសារទពើពនធ មររា-្ន ូ
រូបិយវតថ ុ ទរៀល(៛) 
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មាតិោ   Vii 

មាត្ិកា 
ទំព័រ 

អារមភក្ថា 
..........................................................................................................................................................
................... 

i 

សញ្ញា ជាតិនិ្ទ្្់ជាតិននព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា iv 

គំនូសបំព្បួញននយទុ្ធសាស្រសតចតុណកា ដំណាក្់កាលទ្ី៣ v 

រ័ត៌មានសណ្ខបសខំាន់ៗសតរីីព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា  vi 

មាតិកា vii 

បញ្ជ នីនតារា្ របូភារ ព្បអប់ និ្ឧបសមព័នធ  ix 

ខ្លឹមសារសណ្ខប xii 

 ជំរូក្ទ្ី១ ណសចក្តីណែតើម  ១ 

១. ការអភិវឌ្ឍទោយមានផទនការចប់ាាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ ១ 

២. យុទធសាស្រសតចតុទកាណ្  ៣ 
៣. ទោលបាំណ្ងផ្នការវាយតផ្មៃពារ់រោាលអាណ្តតិ ឆ្នាំ២០១៦ សតីពីការអនុវតត ទយអជ 

២០១៤-២០១៨ 
៤ 

៤. វិ្ីសាស្រសត  ៦ 
៥. ទក្មងផ់្នរបាយការណ្ ៍ ៧ 

 ជំរូក្ទ្ី២ ការព្គប់ព្គ្មា៉ា ព្ក្ូណសដឋក្ិចចណៅក្នុ្ ណសដឋក្ិចចក្មពុជា ៨ 

១. ទសចរដីទទដើម  ៨ 

២. អក្ារាំទណ្ើនផ្នទលិតទលរនុងក្សុរសរុប(ទ.ស.ស.)  ៨ 
៣. ចាំណ្ូលនិងចាំោយថវកិារដឋ និងអតិទរោ  ១៤ 
៤. ភាពទបើរចាំហផ្នទសដឋរចិច ១៧ 
៥. ជញ្ជីងទូទាត់រមពុជា ១៨ 
៦. ភាពក្រីក្រនិងការង្ករ  ១៩ 
៧. ទសចរដីសននិោាន  ២០ 

 ជំរូក្ទ្ី៣ សមិទ្ធែលនិ្បញ្ញា ព្បឈមចមប្ៗក្នុ្ អភិបាលក្ិចចនិ្វិសយ័សខំាន់ៗ ២២ 

១. ទសចរដីទទដើម  ២២ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាា លអាណតតិ ឆ្ន ២ំ០១៦ សាី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

មាតិោ viii 

២. អភិបាលរិចចលអ៖ សនលូផ្នយុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ ២២ 

៣. បរិសាានក្គបដណ្ដប់សក្មាប់ការអនុវតតយុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ទាាំងមូល  ៣៨ 

៤. ការទលើរសៃួយវិស័យរសរិមម  ៥២ 

៥. ការអភិវឌ្ឍវិស័យទហោារចនាសមព័នធរូបវនត  ៧៥ 

៦. ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯរជននិងការង្ករ  ៩៣ 

៧. ការរសាងសមតថភាពនងិការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស  ១០៦ 

៨. ទសចរដសីននិោានរួមសតីពសីមិទធទលនិងបញ្ហាក្បឈម  ១៣២ 

   ជំរូក្ទ្៤ី    ការតាមដានព្តួតរិនិតយនិ្វាយតនមល  ១៣៤ 

១.   ទសចរដីទទដើម ១៣៤ 
២.   សមិទធទលសាំខាន់  ៗ ១៣៤ 
៣.   បញ្ហាក្បឈម ១៣៦ 
៤.   ដាំទោោះក្សាយ ១៣៨ 
៥.   សរមមភាពផដលក្តូវអនុវតត ១៣៩ 
៦.   ទសចរតីសននិោាន ១៤១ 

 ជំរូក្ទ្៥ី  ការងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់្ ន ២ំ០១៨និ្ តណៅមុខ្ណទ្ៀត ១៥៣ 

១.   ទសចរដីទទដើម ១៥៣ 
២.  បញ្ហាក្បឈមសាំខាន់  ៗនងិសាំទណ្ើរទោោះក្សាយ ១៥៣ 
៣.  តផ្មៃផដលក្តូវចាំោយ ្ នធាន និង ការរាំណ្ត់រមមវិ្ីចាំោយ ១៦៩ 
៤.  ការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ ១៧០ 
៣.  ទសចរតីសននិោាន ១៧១ 

 

 

 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាា លអាណតតិ ឆ្ន ២ំ០១៦ សាី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

បញ្ជី ននតារាង រូបភារ ព្បអប ់និងឧបសម្ពន័ធ ix 

បញ្ជ នីនតារា្ របូភារ ព្បអប់ និ្ឧបសមពន័ធ 
 

តារា្  

ារាង ២.១ ចាំផណ្រវិសយ័រសរិមម ឧស្ាហរមម និង ទសវារមម រនុង ទ.ស.ស. (គិតភាគរយ) ១០ 
ារាង ២.២ រាំទណ្ើន ទ.ស.ស.  ពឆី្នាំ២០១៣-២០១៨  
ារាង ២.៣ ការបា៉ាន់សាានពីភាពក្រីក្រផទអរាម អ.ស.ស.រ. ២០០៤ ២០០៧ និង ការពា្ររ

ឆ្នាំ២០១០ 
១៦ 

ារាង៣.១ ក្បារ់ទបៀវត្សអប្បរមារបស់មស្រនតីរាជការ ៣០ 
ារាង៣.២ វឌ្ឍនភាពផ្នសនូលយុទធសាស្រសតចតុទកាណ្៖ អភិបាលរិចចលអ ៣៧ 
ារាង៣.៣ សូចនាររសាំខាន់ៗ រនុងវិស័យ្មមការនិងសាសនា ៤០ 
ារាង៣.៤ វឌ្ឍនភាពផ្នសូចនាររសតីពីភាពជាផ្ដគូរនុងការអភិវឌ្ឍ ៤៦ 
ារាង៣.៥ ទលិតរមមដាំោាំក្សូវក្បចាំឆ្នាំ ២០១២-២០១៦ ៥៤ 
ារាង៣.៦ ផ្ទៃដីទៅស ូ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥ ៥៨ 
ារាង៣.៧ សូចនាររសតីពីក្ោប់មីននងិសាំណ្ល់ជាតិទៃោុះពីសស្រង្កាម ៦១ 
ារាង៣.៨ សូចនាររសាំខាន់ៗ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ៧២ 
ារាង៣.៩ វឌ្ឍនភាពរបស់មុាំទី១ ផ្នយុទធសាស្រសតចតុទកាណ្៖ ការទលើររមពស់វិស័យរសរិមម ៧៤ 
ារាង៣.១០ ចាំោរ់ថ្ននរ់ទៃូវ ៧៦ 
ារាង៣.១១ លទធភាពទក្សាចក្សពក្បចាំឆ្នាំ ៨១ 
ារាង៣.១២ ការជួសជុល ផថទាាំសាំណ្ងស់ិល្បការាមឆ្នាំ ៨២ 
ារាង៣.១៣ ចាំនួនសហគមន៍រសិររទក្បើក្បាស់ទឹរាមឆ្នាំ ៨២ 
ារាង៣.១៤ ការទប់សាាត់ទឹរជាំនន់ាមឆ្នាំ ៨៣ 
ារាង៣.១៥ ការទប់សាាត់ទឹរផ្ក្បាមឆ្នាំ ៨៣ 
ារាង៣.១៦ ផ្ទៃដីក្សូវសទស្រង្កាោះបានាមឆ្នាំ ៨៤ 
ារាង៣.១៧ ផ្ទៃដីក្សូវផដលបងហូរសទស្រង្កាោះាមឆ្នាំ ៨៤ 
ារាង៣.១៨ ចាំនួនសាានីយបូមទឹរនិងមា៉ាសុីនបូមទឹរផដលបានសាងសង់និងជួសជុល ៨៤ 
ារាង៣.១៩ ទិននន័យផ្នក្បភពអគគិសនីទទ្សងៗផដលទគត់ទគង់តក្មូវការអគគិសនីទៅរមពុជា ៨៨ 
ារាង៣.២០ ទហោារចនាសមព័នធបញ្ជូនរង និង ក្បព័នធផចរចយអគគិសនី ៨៩ 
ារាង៣.២១ សូចនាររសតីពីអក្ាអនរទក្បើក្បាស់ ៩០ 
ារាង៣.២២ ទិននន័យសតីពីការទក្បើក្បាស់ទសវាទូរគមនាគមន ៍ ៩១ 
ារាង៣.២៣ អក្ាអនរទក្បើក្បាស់ទូរស័ពៃនងិអិុន្ឺណ្ិត ៩១ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាា លអាណតតិ ឆ្ន ២ំ០១៦ សាី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

បញ្ជី ននតារាង រូបភារ ព្បអប ់និងឧបសម្ពន័ធ x 

ារាង៣.២៤ ការទទួលបានព័ត៌មានសាធារណ្ៈ ៩២ 
ារាង៣.២៥ សូចនាររសាំខាន់ៗរនុងវិស័យពាណ្ិជជរមម ៩៦ 
ារាង៣.២៦ សូចនាររនិងចាំណ្ុចទៅទក្ជើសទរើសសាំខាន់ៗរនុងវិស័យអប់រំ យុវជន និង រីឡា  ១០៧ 
ារាង៣.២៧ សូចនាររសាំខាន់ៗរនុងវិស័យសុខាភិបាល ១១៥ 
ារាង៣.២៨ វឌ្ឍនភាពរបស់មុាំទី៤ផ្នយុទធសាស្រសតចតុទកាណ្៖ ការរសាងសមតថភាពនិង 

ការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស  ១៣១ 

ារាង៤.១ សូចនាររសនូលសក្មាប់ការាមោនក្តួតពិនិត្យផ្នរបាយការណ្៍ពារ់រោាលអាណ្តតផិ្ន
ការអនុវតត ទយអជ ២០១៤-២០១៨  ១៤២ 

របូភារ  

រូបភាព១.១ គាំនូសបាំក្បួញផ្នយុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ដាំោរ់កាលទី៣  
រូបភាព២.១ អក្ារាំទណ្ើនរនុង ទ.ស.ស. ក្តូវបានវាស់ផវងក្បចាំឆ្នាំ ២០១០-២០១៨ ១០ 
រូបភាព២.២ ទ.ស.ស. សក្មាប់ក្បជាជនមានរ់ (គិតជាដុលាារអាទមរិរ) ២០១៣-២០១៧ ១០ 
រូបភាព៣.១ ទលិតរមមក្សូវទៅរដូវក្បាាំងនិងរដូវវស្ា ឆ្នាំ២០១២-២០១៦ ៥៥ 
រូបភាព៣.២ រាំទណ្ើនសហគមន៍រសិរមម ៥៦ 
រូបភាព៣.៣ ទលិតរមមនិងការនាាំទចញទៅស ូ ៥៩ 
រូបភាព៣.៤ សាានភាពទជើងទ ោះទហើររនុងក្សុរនិងអនតរជាតិឆ្នាំ២០១៥ ៨០ 
ឧបសមព័នធ  

ឧបសមព័នធទី១ សូចនាររបផនថមសក្មាប់របាយការណ្៍ពាររ់ោាលអាណ្តតិផ្នការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ. 
២០១៤-២០១៨ 

១៧៣ 

ឧបសមព័នធទ២ី ពារ្យបាំក្បួញ ១៨៣ 
ឧបសមព័នធទ៣ី ទគហទាំព័ររបស់ក្រសងួ-សាាប័នផ្នរាជរោាភិបាលរមពជុា ១៨៥ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាា លអាណតតិ ឆ្ន ២ំ០១៦ សាី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី១៖ កសចកតីកែតើម្  1 

 

ជំរូក្ទ្ី១ 
 

ណសចក្តីណែតើម 

១- ការអភវិឌ្ឍណដាយមានផែនការចាបត់ា ំ្ រីទ្សវតសរ ៍្ ន ១ំ៩៩០ 

១.១- រាជរោាភិបាលរមពុជាបានទ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទោយមានផទនការរនុងក្របេណ័្ឌទសដឋរិចចទីទ្ារ
ចបា់ាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០មរ ទោយបានេិតេាំក្បឹងផក្បងពុោះពារនឹងបញ្ហាក្បឈម្ាំៗជាទក្ចើនរនុងការ 
បទងកើតទ ើងនូវបុទរលរខេណ្ឌសក្មាបក់ារសាោរទ ើងវិញនូវទសដឋរិចច ផដលក្តូវបានបាំទៃិចបាំផ្លាញទោយសារ
សស្រង្កាមចប់ាាំងពីទសវត្សរឆ៍្នាំ១៩៧០និងការអភិវឌ្ឍសងគម ទសដឋរិចចសាំទៅទ្វើឲ្យសទក្មចបាននូវការកាត់
បនថយភាពក្រីក្រនិងការទ្វើឲ្យសទក្មចបាននូវទោលទៅអភិវឌ្ឍនស៍ហស្សវត្សរ៍រមពុជា(គ.អ.ស.រ.)។  

១.២-   ផទនការ៥ឆ្នាំចាំនួនពីរទលើរ  ផដលមានទឈាាោះថ្នផទនការអភិវឌ្ឍន៍ទសដឋរិចច សងគមរិចច(ទ.អ.ស.ស.) 
ទលើរទ១ី និងទលើរទ២ី ក្តូវបានអនុវតតទៅរនងុអាំ ុងឆ្នាំ១៩៩៦-២០០០និងអាំ ុងឆ្នាំ២០០១-២០០៥ ផដល 
ទោលទៅចម្បងទសៃើរផតទាាំងអសរ់បសផ់ទនការទាាំងពីរទនោះក្តូវបានសទក្មចបានទោយទជាគជ័យ។ ទៅរនុងរយៈ 
ទពលផ្នការអនុវតតផទនការទនោះរហូតដល់ឆ្នាំ២០០៨ រាំទណ្ើនម្្យមក្បចាំឆ្នាំផ្នទលិតទលរនុងក្សុរសរុប (ទ.
ស.ស.)មានរក្មិតពី៧%ទៅ៨%។ ផទនការ៥ឆ្នាំទលើរទី៣ ផដលមានអាណ្តតិកាលពីឆ្នាំ២០០៦-២០១០ 
មានទឈាាោះថ្នផទនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ(ទ.យ.អ.ជ.) ក្តូវបានបញ្ចប់នាឆ្នាំ២០០៨ មុនកាលរាំណ្តទ់ដើម្បី
បងកលរខណ្ៈដល់ការទរៀបចាំផទនការថមីមួយ ផដលមានអាណ្តតិកាលក្សបោននឹងនីតិកាលរបស់រដឋសភា។ 
ផទនការថមីផដលមានទឈាាោះថ្ន ផទនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិបចចុប្បននរមមឆ្នាំ២០០៩-២០១៣(ទ.យ.អ.ជ. 
បចចុប្បននរមម) ក្តូវបានទរៀបចាំទ ើងទដើម្បទី្វើជាផទនទចីងអុលទៃូវមួយសក្មាបអ់នុវតតបោាទោលនទោបាយ 
ផដលជួយទ្វើឲ្យសទក្មចនូវទោលទៅនងិចាំណ្ចុទៅទាាំងឡាយរបសយ់ុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ដាំោរក់ាលទ២ី 
និង គ.អ.ស.រ.។ ទ.យ.អ.ជ. បចចុប្បននរមម២០០៩-២០១៣ រ៏បានគិតគូរទោោះក្សាយទងផដរនូវទលវបិារនានា 
ផដលបានទរើតទចញពីវិបតតិហរិញ្ញវតថសុរលទលារនិងការធាារ់ចុោះផទនរទសដឋរិចចសរលទលារ ទោយទហតថុ្ន
ក្ពោះរាជាោចក្ររមពុជា ផដលជាក្បទទសមានទសដឋរចិចតូចទបើរទូលាយពិតជាមិនអាចរួចចរទុតពីភាព
ង្កយរងទក្ោោះពីទលប ោះពាលផ់្នវិបតតពិីខាងទក្ៅទនោះទទ។ រាជរោាភិបាលរមពុជាបានទរៀបចាំ ទ.យ.អ.ជ. ថម ី
២០១៤-២០១៨ ផដលជាផទនទីចងអុលទៃូវមួយសក្មាប់អនុវតតបោាទោលនទោបាយ និងទដើម្បសីទក្មច
បាននូវទោលទៅនងិចាំណ្ុចទៅទាាំងឡាយរបសយ់ុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ដាំោរក់ាលទី៣ និង ទឆ្ពោះទៅ
សទក្មចឲ្យបានជាក្បទទសផដលមានចាំណ្ូលម្្យមក្មិតេពស់។ រាជរោាភិបាលរមពុជាបានអនុវតត ដាំទណ្ើរការ
ផ្នចូលរួមដ៏ទូលាំទូលាយនិងក្គប់ក្ជុងទក្ជាយពីអនរមានចាំផណ្រពារ់ព័នធនានា រនុងការទរៀបចាំ ទ.យ.អ.ជ. 
២០១៤-២០១៨ ទហើយ ឯរសារទនោះក្តូវបានអនុម័តទោយសាាប័ននីតិក្បតិបតតិនិងសាាប័ននីតបិ្បញ្ញតតទិាាំង
ពីរ(រាជរោាភិបាលរមពុជា រដឋសភា ក្ពឹទធសភា) និងក្តូវបានក្បកាសឲ្យទក្បើទោយក្ពោះរាជក្រម  ចុោះផ្ថងទី១៧ ផេ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាា លអាណតតិ ឆ្ន ២ំ០១៦ សាី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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ររកោ ឆ្នាំ២០១៤។ ឯរសារទនោះបានគូសបញ្ហារ់ថ្នក្បទទសជាតិទាាំងមូលបានោរ់ទចញនូវទោលទៅច្ាស់
លាសន់ិងសមក្សបសក្មាបេ់ៃួនឯង។ 
១.៣- ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ក្តូវបានទរៀបចាំទ ើងទោយផទអរទលើយុទធសាស្រសតចតុទកាណ្  ដាំោរ់
កាលទី៣ របស់រាជរោាភបិាលរមពុជា ផដលនឹងក្តូវអាា្ ិប្ាយទៅផទនរខាងទក្កាម។ ផទនការទនោះ តាំោង
ឲ្យការឯរភាពោនដ៏ទលូាំទូលាយមួយទលើការអភិវឌ្ឍរមពជុារនុងទពលអនាគតនិងទលើអាទិភាពនិងបាំណ្ងក្បា
ថ្ននទាាំងឡាយរបសក់្បជាជនរមពុជាភាគទក្ចើន។ រនុងនាមជាឯរសាររសន់ិងឯរសារផដលទផ្លោតទលើសរមម 
ភាព ទ.យ.អ.ជ. បានរាំណ្ត់អាទិភាពនងិចាំណ្ុចទៅទាាំងឡាយផដលមានលរខណ្ៈក្បារដនិយម ទពាលគឺ 
អាទិភាពនិងចាំណ្ុចទៅទាាំងឡាយផដលអាចអនុវតតនិងអាចសទក្មចបានទៅរនុង អាណ្តតកិាលផ្នផទនការ
ទនោះ។ 

១.៤- ជាំពូរទ៦ីផ្ន ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ បានគូសបញ្ហារ់ថ្នការាមោនក្តួតពនិិត្យនិងការវាយ
តផ្មៃទលើការអនុវតតសរមមភាពនានាផដលក្តូវបានទលើរទ ើងទៅរនុងផទនការទនោះក្តូវទ្វើទ ើង ទោយទទៀង
ទាត់ទដើម្បីទ្វើការផរសក្មួលវធិានការទោលនទោបាយមយួចាំនួនឲ្យបានសមក្សបនា ទពលពារ់រោាល 
អាណ្តត ិ សាំទៅទ្វើឲ្យសទក្មចបាននូវទោលទៅនិងចាំណ្ុចទៅរបស់ផទនការនិងទដើម្បីទ្វើការផរតក្មូវនានា
ផដលចាំបាច់សក្មាប់ការសក្មបេៃួនទៅនឹងសាានភាពជារ់ផសតងផដលរាំពុងទរើតមានទៅរនុង បរិសាានជាតិ
និងអនតរជាត។ិ ទោយផទអរទលើដាំោរក់ាលផ្ន ទ.យ.អ.ជ. ឥ ូវទនោះ គឺជាទពលទវលាផដលក្តវូទ្វើការវាយ
តផ្មៃទលើសាានភាពរួមផ្នការអនុវតតផទនការទៅរនុងរយៈទពល២-៣ឆ្នាំចុងទក្កាយទនោះ។ 

១.៥- របាយការណ្ទ៍នោះ គឺ របាយការណ្៍ពារ់រោាលអាណ្តតិឆ្នាំ២០១៦សតីពីការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ. 
២០១៤-២០១៨ ។ ក្រសួងផទនការបានទរៀបចាំរបាយការណ្៍ទនោះទោយមានរិចចសហការោ៉ាងជិតសនិទធ 
ជាមួយនឹងក្រសួងនិងសាាប័ននានារបស់រាជរោាភបិាលរមពុជា ទដើម្បីពិនិត្យទមើលទ ើងវិញនូវវឌ្ឍនភាព 
ផដលមានមរទល់ទពលទនោះ រនុងការទ្វើឲ្យសទក្មចបាននូវចាំណ្ុចទៅនានារបសផ់ទនការាមរយៈការអនុវតតនូវ
យុទធសាស្រសតទាាំងឡាយផដលក្តូវបានរាំណ្តស់ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យនិងអនតរវិស័យ។ របាយការណ្៍ទនោះ រ៏
បានោរទ់ចញទងផដរនូវអនុសាសន៍ជារល់ារម់ួយចាំនួនទដើម្បផីណ្នាាំពីការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ. ២០១៦-
២០១៨ ទៅរនុងពារ់រោាលអាណ្តតិបនាាប់ សាំទៅទ្វើឲយ្ក្បទសើរទ ើងនូវដាំទណ្ើរការទសដឋរិចចនិងជីវភាពរស់
ទៅរបស់ក្បជាជន។ ទលើសពទីនោះទទៀត របាយការណ្៍ពារ់រោាលអាណ្តត ិ  គឺជាផទនទបីង្កាញទៃូវមួយ
សក្មាប់រាជរោាភិបាលរមពុជានិងអនរផដលមានចាំផណ្រពារ់ព័នធទាាំងអស់យរទៅទក្បើក្បាស់រនុងដាំទណ្ើរ
ការផ្នការទរៀបចាំផទនការអភិវឌ្ឍន៍ជាតថិមបីនាាប់ពផីទនការបចចុប្បននទនោះ។ របាយការណ្៍ទនោះក្តូវទរៀបចាំទ ើង
ទដើម្បាីមោនក្តួតពិនិត្យនូវលទធទលនិងទលប ោះពាលរ់ក្មិតជាតផិដលបានទរើតទ ើងពីការអនុវតត   ទ.យ.
អ.ជ. ទហើយទដើម្បីទ្ៃើយតបទៅនឹងទោលបាំណ្ងទនោះ អគគនាយរោានផទនការផ្នក្រសួងផទនការ ក្តូវបាន



របាយោរណ៍ពាកក់ណាា លអាណតតិ ឆ្ន ២ំ០១៦ សាី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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ទទួលការចត់ាាំងឲ្យដឹរនាាំដាំទណ្ើរការផ្នការទរៀបចាំរបាយការណ្៍ទនោះទោយទ្វើរិចចសក្មបសក្មួល នូវរាល់
ការង្ករពារ់ពន័ធទាាំងឡាយជាមួយនឹងក្រសួង សាាប័ននានារបស់រាជរោាភបិាលរមពុជា។ 

២-  យទុ្ធសាស្រសតចតុណកា  

១.៦- យុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ គឺជាសាំណ្ុាំរួមផ្នយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ទៅរមពជុាទៅរនុង រយៈទពលប ុនាានឆ្នាំ
មុនទនោះ ទហើយ ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ក្តូវបានទរៀបចាំទ ើងក្សបទៅាមទក្មង់របសយ់ុទធសាស្រសតចតុ
ទកាណ្ទនោះ។ រាជរោាភិបាលរមពុជាបានក្បកាសទ្សពវទា្យយុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ ដាំោរក់ាលទី៣ របស់
េៃួនកាលពីផេរញ្ហា ឆ្នាំ២០១៣ ផដលជារទបៀបវារៈទោលនទោបាយសងគម ទសដឋរិចចផ្នរមមវិ្នីទោបាយ
របស់រាជរោាភិបាលរមពុជាសក្មាប់នីតិកាលទី៥ផ្នរដឋសភា(២០១៣-២០១៨)។ សណម្តច្អគគម្ហា
ណសនា ត្ីណត្ណជា េ នុ ដសន នាយររដឋមស្រនតផី្នក្ពោះរាជាោចក្ររមពុជាបានបង្កាញនូវយុទធសាស្រសតទនោះដល់
រាជរោាភិបាលថមីនិងបានបញ្ហារ់ថ្នរមមវិ្នីទោបាយទនោះក្តូវបានារ់ផតងទ ើងនិងអនុម័តាមរយៈការ
វាយតផ្មៃលទធទលការង្ករផដលក្តូវបានអនុវតតរនុងនីតិកាលទី៣និងទោយផទអរទលើ្ នៃៈនិងបាំណ្ងក្បាថ្នន
របស់ក្បជាជន បរិការណ្៍ជាតិនិងអនតរជាតិ និងការទ្វើអាទិភាវូបនីយរមមនូវបោាយុទធសាស្រសតសក្មាប់វិ
ស័យសាំខាន់ៗ។ យុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ ដាំោរ់កាលទី៣ គឺជាឯរសារផដលក្តូវបានទរៀបចាំទ ើងាមរយៈ
ការទ្វើបចចុប្បននរមមនិងការសក្មិតសក្មាាំងសក្មចួបផនថមទលើយុទធសាស្រសតមុន(យុទធសាស្រសតចតុទកាណ្)សាំទៅ
ទ្វើឲ្យទលចទចញជារញ្ចប់អាទិភាពាមវិស័យសាំខានន់ានាផដលមានលរខណ្ៈជាក្បព័នធសុចីង្ការ់ក្បទារ់
ក្រឡាោននិងទោងោនទៅវញិទៅមរ1។  

១.៧- ទៅរនុងរូបបាំក្បួញផ្នយុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ ដាំោរ់កាលទ៣ី បានបង្កាញពីការោរទ់ចញនូវ
យុទធសាស្រសតគនៃោឹះ៤ោ៉ាង សក្មាបប់នតជាំរុញដាំទណ្ើរការទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍របសរ់មពុជា៖ 
ទី១ ធានាឲ្យបាននូវរាំទណ្ើនទសដឋរិចចរនុងអក្ាម្្យមក្បចាំឆ្នាំក្បមាណ្៧% ក្បរបទោយចីរភាព 
បរិោប័នន សម្ម៌ និង្ន់នឹងវិបតតិ ាមរយៈការទ វ្ើពិពិ្រមមផ្នមូលោានទសដឋរិចចឲ្យបាន
ទូលាយ និងមានសមតថភាពក្បរួតក្បផជងជាងមុន រនុងបរិការណ្អ៍តិទរោមានរក្មតិទាបអាច
ក្គប់ក្គងបាន អក្ាបតូរក្បារ់មានសថិរភាព និងទុនបក្មុងមានរាំទណ្ើនជាក្បចាំ។ 

ទី២ បទងកើតការង្ករឲ្យបានកាន់ផតទក្ចើនទ ើងជូនដល់ក្បជាជន ជាពិទសស សក្មាបក់្សទាបយ់ុវជន 
ាមរយៈការបនតេិតេាំផរលមអនិងបទងកើនភាពក្បរួតក្បផជងរបស់រមពុជារនុងការទារ់ទាញ និងការ
ជាំរុញទលើរទឹរចិតតដល់សរមមភាពវិនិទោគទាាំងវិនិទោគរនុងក្បទទស ទាាំងវិនិទោគមរពីទក្ៅ
ក្បទទស។ 

ទី៣ សទក្មចឲ្យបាននូវទោលទៅផ្នការកាត់បនថយភាពក្រីក្ររនុងអក្ាជាង១%រនុងមួយឆ្នាំ រ៏ដូចជា
ទោលទៅទទ្សងៗទទៀត ផដលក្តូវបានរាំណ្ត់រនុងទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សររ៍មពុជា ទនៃឹម
នឹងការទផ្លោតអាទិភាពកាន់ផតខាាាំងទ ើងទលើការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស ការក្គប់ក្គងបរិសាាន និង
ការទក្បើក្បាស់្នធាន្មមជាតកិ្បរបទោយចីរភាព។ 

                                                           

1
 ែ.យ.អ.ជ. បចចុបបននកម្ម២០០៩-២០១៣  ទរ័ំរទី៣  
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ទី៤ បនតពក្ងឹងសមតថភាពនិងអភបិាលរិចចផ្នសាាប័នរដឋ ទាាំងថ្ននរ់ជាតិ ទាាំងថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ ទដើម្បី
ធានាឲ្យបាននូវក្បសិទធភាពនិងភាពស័រតិសិទធិផ្នទសវាសាធារណ្ៈ សាំទៅបទក្មើក្បជាជនឲ្យ
កាន់ផតក្បទសើរទ ើង។ 

 យុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ ដាំោរ់កាលទី៣ មានភាពក្បទារ់ក្រឡាជាមួយោន សក្មាប់ទ វ្ើឲ្យ 
សទក្មចបាននូវផទនការអភិវឌ្ឍន៍ទសដឋរិចចសងគមរិចចរយៈម្្យម។ 

១.៨- សណម្តច្អគគម្ហាណសនា ត្ីណត្ណជា េ ុន ដសន បានផថៃងថ្ន រាជរោាភិបាលរមពុជាទទួលសាាល់នូវភាព
ចាំបាចផ់្នការធានាសងគតិភាពផ្នឋានានុក្រម តួនាទី េៃឹមសារ និងភាពលាំោប់លាំទោយរវាងយុទធសាស្រសតចតុ
ទកាណ្ ទ.យ.អ.ជ. និង យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ាមវិស័យ ក្ពមទាាំងឯរសារទោលនទោបាយដផ្ទទទៀតដូច
ជា រមមវិ្ីវិនិទោគនិងផទនការថវិកាជាទដើម។ ក្បការទនោះតក្មូវឲ្យរាជរោាភិបាលរមពុជា ពិនិត្យទមើលទ ើង
វិញនូវសងគតិភាពផ្នអាណ្តតិកាលរបស់ ទ.យ.អ.ជ. ជាមួយនឹងរមមវិ្ីនទោបាយ របស់េៃួន ផដលមានយុទធ
សាស្រសតចតុទកាណ្ ជារទបៀបវារៈទោលនទោបាយសងគម ទសដឋរិចច។ ទដើម្បីធានានូវសងគតិភាពផ្នឯរ
សារទោលនទោបាយសាំខាន់ៗរបស់រាជរោាភិបាលរមពុជា សណម្តច្អគគម្ហាណសនា ត្ីណត្ណជា េ ុន ដសន
បានសងកត់្ ងនថ់្នយុទធសាស្រសតទនោះ នឹងក្តូវបានអនុវតតាមរយៈ ទ.យ.អ.ជ.។ ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨   
គឺជាឯរសារផដលក្តូវបានទរៀបចាំទ ើងទោយផទអរទលើយុទធសាស្រសតចតទុកាណ្ ដាំោរក់ាលទី៣។ 

៣-  ណោលប ំ្ននរបាយការ ៍ពាក្ក់្ណាត លអា តតិ្ ន ២ំ០១៦សតរីកីារអនុវតត ែ.យ.
អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 

១.៩- ទោលបាំណ្ងសាំខាន់ផ្នការវាយតផ្មៃពារ់រោាលអាណ្តតិទនោះ គឺ៖ 

 វាយតផ្មៃភាពពារ់ព័នធផ្នទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ផដលទៅរនុងទោលបាំណ្ងនទោបាយនិង
ផទនការអាទិភាពផដលរាំពុងក្តូវបានអនុវតតទោយក្រសួងសាាប័ននានា និង អនរពារ់ពន័ធទទ្សងទទៀត 
និង ពិនិត្យទ ើងវិញទងផដរ (ដល់វិសាលភាពផដលអាចទ វ្ើបាន) ាមតក្មូវការអនរទទួលទល 
(ឧទាហរណ្ ៍ដូចជា ភាពជាមាាស ់និង សងគតិភាព និង ការតក្មឹមតក្មង)់។ 

 វាយតផ្មៃលទធទលនងិវឌ្ឍនភាពផ្នការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ ទៅរនុងលរខេណ្ឌក្បសិទធភាព (លទធទល
ផដលសទក្មចបានទ្ៀបនឹងលទធទលផដលបានទក្ោងទរុ) និងក្បសិទធភាពផ្នការអនុវតត (លទធ
ទលលទធទលសទក្មចបាន ទល់នឹង ថវិកានិងធាតុចូលក្តូវបានទក្បើ)។ 

 វាយតផ្មៃសិទធភាពទៅរនុងទរៀបចាំ ផទនការ វិសាលភាព ការអនុវតតនិងការក្គប់ក្គងទោយមានការ
សននិោានអាំពីលទធភាពផដល ទ.យ.អ.ជ ទនោះនឹងបានសទក្មចទលប ោះពាល់ផដលបានរំពឹងទុរទៅ
ចុងបញ្ចប់ផ្នអាណ្តត ិ(ឆ្នាំ ២០១៨) ទនោះ។ 

 វាយតផ្មៃនិរនតរភាពផ្នលទធទលរមមវិ្ីទលើសពីការបញ្ចប់ផ្នវដតការទ វ្ើផទនការនាទពលបចចុប្បនន។ 

 ទតល់អនុសាសន៍ទារ់ទងនឹងការផរផក្បោមយួឬការផ្លាស់បតូរតក្មូវឲ្យមានទៅរនុងទ្វើផទនការ, ការ
ក្គប់ក្គង និងការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ សក្មាប់រយៈទពលផដលទៅសល់ពារ់រោាលអាណ្តតិ។ 
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 ទតល់អនុសាសន៍សក្មាបក់ារចូលរួមបផនថមទទៀតជាមួយសាាប័នមិនផមនរោាភិបាល (ឧទាហរណ្៍
អងគការសងគមសុីវិល និងផ្ដគូរវាងវិស័យសាធារណ្ៈនិងឯរជន) រនុងការអនុវតតរនុងអាំ ុងទពល
ទៅសល់ផ្នអាណ្តតរិបស់ ទ.យ.អ.ជ។ 

១.១០- ទិសទៅចម្បងៗរបស់របាយការណ្ព៍ារ់រោាលអាណ្តតទិនោះគឺ៖ 

១- ការអភិវឌ្ឍម្អ៉ាត្រកូណសដ្ឋកចិ្ច  ផទនរទនោះទ្វើការវាយតផ្មៃពីដាំទណ្ើរការរបសទ់សដឋរិចចទៅរនុងរក្មិតមា៉ាក្រនូូវ
រក្មិតបា៉ាន់សាានរួម ទ្វើការវាយតផ្មៃពីដាំទណ្ើរការនិងបញ្ហានានាទៅរនុងពាណ្ិជជរមមអនតរជាតិ ទ្វើ
ការវាស់ផវងនូវទាំហាំផ្នការោាំក្ទទៅរនុងក្របេ័ណ្ឌផ្នរិចចសហក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ
(បាំណ្ុល ជាំនួយឥតសាំណ្ង ជាំនួយបទចចរទទស) និងទ្វើការពិនិត្យទមើលពីសាានភាពហិរញ្ញវតថុ
និងអក្ាបតូរក្បារ់។  

២-  អភិបាលកិច្ចលអនិង រិស្តានអំណោយផល  ផទនរទនោះរួមបញ្ចូលនូវរមមវិ្រីាំផណ្ទក្មង់សាំខាន់ៗទាាំងអស់
និងបរិសាានចាំបាច់ទាាំងឡាយផដលអាំទោយទលដល់ការអភិវឌ្ឍទសដឋរិចច សងគមរិចច និងការកាត់
បនថយភាពក្រីក្រ។ 

៣-  វឌ្ឍនភាពាម្វិស័យ ផទនរទនោះបង្កាញពីការវាយតផ្មៃពីវឌ្ឍនភាពផដលបានទរើតមានទ ើងទៅរនុង       
វិស័យមួយចាំនួន រួមមាន វសិ័យរសិរមម ទហោារចនាសមព័នធរូបវនត ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯរជន និង 
ការង្ករ និង ការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស ។ 

៤- ស្តានភាពដនការងារអនតរវិស័យ  ផទនរទនោះអាា្ិប្ាយពីការវាយតផ្មៃពីវឌ្ឍនភាពផដលបានទរើតមាន
ទ ើងទៅរនុងការង្ករអនតរវិស័យមួយចាំនួនដូចជា សម្ម៌ទយនឌ័រ បញ្ហារុមារ ការអភិវឌ្ឍផបប
វិមជ្ឈការនិងវិសហមជឈ្ការ ការអភិវឌ្ឍជនបទ ក្បជាជនផដលសថិតទក្កាមផេ្សបនាាត់ភាពក្រីក្រ 
និងបញ្ហានានាផដលពារ់ព័នធ(រួមទាាំងការផបងផចរចាំណ្ូល) បញ្ហាក្បជាជន  ការទក្បើក្បាស់
រមាាាំងពលរមម និងបរសិាាន(ទឹរ ផ្ក្ពទឈើ េ្យល់) និង បផក្មបក្មួលអាកាសធាត។ុ 

៥- ការាម្ដ្ឋនត្រត្ួត្ពិនិត្្យនិងការវាយត្ដម្ៃ  ផទនរទនោះបង្កាញពីការវាយតផ្មៃវឌ្ឍនភាព គ.អ.ស.រ 
២០១៥។ បង្កាញពីការវាយតផ្មៃពីសាានភាពបចចុប្បននផ្នក្បព័នធាមោនក្តតួពិនតិ្យនិងវាយតផ្មៃ
ទៅរនុងក្បទទសទោយមានការទសនើទ ើងនូវជទក្មើសផដលអាចទ្វើបានទៅរនុងការទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើង
នូវក្បព័នធទនោះទងផដរ ជាពិទសស ការបនតអនុវតតពី គ.អ.ស.រ ទៅទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយ
ចីរភាពរបស់រមពុជា(គ.អ.ច.រ) សក្មាប់ឆ្នាំ ២០១៦-២០៣០។ 

៦- ត្ដម្ៃដដ្លត្រត្ូវច្ោំយ ធនធាន នងិការណរៀ ច្ំដផនការសត្រម្អ ច់្ោំយធនធាន  ផទនរទនោះទលើរទ ើង ពី
ការបា៉ាន់សាានវាយតផ្មៃពីតក្មូវការនិងទាំហាំផ្នការទក្បើក្បាស់្ នធានសក្មាប់អនុវតតរមមវិ្ីនានា (ការ
បា៉ាន់សាានវាយតផ្មៃជារួមទោយមិនទ្វើការផបងផចរាមវសិ័យ)។ ការបា៉ាន់សាានវាយតផ្មៃពីហិរញ្ញ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាា លអាណតតិ ឆ្ន ២ំ០១៦ សាី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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ប្បទានសហក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍនន៍ិងការទក្បើក្បាស់្ នធានទនោះនឹងក្តូវអាា្ិប្ាយទងផដរ ទៅរនុង
ផទនរទនោះ។ 

 

៤-  វិធីសាស្រសត 

១.១១- របាយការណ្ព៍ារ់រោាលអាណ្តតិឆ្នាំ២០១៦សតីពីការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ទនោះ 
នឹងទ្វើការវាយតផ្មៃវឌ្ឍនភាពផ្នការសទក្មចបានរនងុការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ យុទធសាស្រសត
ាមវិស័យនានា ទោយពិនតិ្យទមើល ការសទក្មចបានទោលទៅអាទិភាព ចាំណ្ុចទៅនានា ផដលបាន
រាំណ្ត់ទៅរនងុ ក្របេណ័្ឌាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨  ទោយផទអរទលើ
ក្បភពទិននន័យផដលមានថមីៗ ។ 

១.១២-  របាយការណ្៍ទនោះ គឺមិនេសុពីរបាយការណ្៍វាយតផ្មៃមុនៗទទ គឺនឹងទ្វើការវាស់ផវងទងផដរពីការ
អនុវតតទៅរក្មិតមា៉ាក្រ។ូ ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ បានរាំណ្ត់សូចនាររាមោនសនូលក្ពមទាាំងសចូ
នាររបផនថមទទៀត។ ទោលបាំណ្ងចម្បង របាយការណ្ព៍ារ់រោាលអាណ្តត ិ គឺទដើម្បីវាយតផ្មៃពលីទធទល 
និងទលប ោះពាល ់ ផ្នផទនការ។ របាយការណ្ទ៍នោះ មិនបានបង្កាញជារ់លារ់អាំពី "ធាតុចូល" (ឧទាហរណ្ ៍
ការចាំោយនានា)។ លទធទលនិងទលប ោះពាល់ផ្នទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ គឺបានបង្កាញរនុង របាយ
ការណ្ទ៍នោះាមរយៈការវាសផ់វងផ្នបញ្ជីសូចនាររសនូលនងិសូចនាររបផនថម។ ជាពិទសស របាយការណ្៍
ទនោះ រ៏បានបង្កាញព ី លទធទលផ្នការសទក្មចបាននិងបញ្ហាក្បឈមនានារបស់ គ.អ.ស.រ សក្មាប់ឆ្នាំ 
២០១៥។ 

១.១៣- របាយការណ្ទ៍នោះ ក្តូវបានទរៀបចាំទ ើងទោយមានការពិទក្ោោះទោបល់ោ៉ាងជិតសនទិធជាមួយនឹង   
បោាក្រសួងសាាប័នរបស់រាជរោាភិបាលរមពុជាផដលអនវុតតផទនការទនោះ ក្ពមទាាំងជាមួយនឹងផ្ដគូអភិវឌ្ឍ
នានាផដលពារ់ព័នធនឹងដាំទណ្ើរការផ្នការង្ករផទនការទនោះ។ ជាពិទសសរបាយការណ្៍ទនោះ ទរៀបចាំទ ើងទោយ
មានមូលោានមួយចាំនួនដូចខាងទក្កាម៖  

 របាយការណ្ផ៍ដលក្តូវបានទរៀបចាំទោយក្រសួង សាាប័ននានារបស់រាជរោាភបិាល។ 

 ការពិទក្ោោះទោបល់ជាមយួនឹងក្រសួង សាាប័ននានា។ 

 ពិទក្ោោះទោបល់ជាមួយផ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍និងអងគការសងគមសុីវិលាមរយៈដាំទណ្ើរការផ្នក្រុមការង្ករ
បទចចរទទសចក្មុោះ (TWGs)។ 

 ការពិនិត្យទមើលទ ើងវិញពីទិននន័យថមីៗ អទងកតទសដឋរិចច សងគមរិចចឆ្នាំ២០១៤ នងិឆ្នាំ២០១៥  
អទងកតក្បជាសាស្រសតនិងសុេភាពរមពុជាទៅឆ្នាំ២០១៤ ទិននន័យក្រុមក្បឹរ្ាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា  និង
ទិននន័យមូលោានឃុាំ-សង្កាត់ ។ 

 ការពិនិត្យទមើលទ ើងវញិពីការសិរ្ាក្សាវក្ជាវផដលពារ់ព័នធនឹងទោលនទោបាយមួយចាំនួន និង
ឯរសារទោលនទោបាយនានារបស់រាជរោាភបិាលរមពុជា។ 
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១.១៤- ទក្ៅពីការវិភាគទលើព័ត៌មានផទនរបរិមាណ្និងទលើចាំណ្ុចទៅនានា របាយការណ្ទ៍នោះនឹងបង្កាញ
ទងផដរពីបញ្ហានានា ផដលទរើតមានទៅរនុងការអនុវតតផទនការទនោះ និង ការោាំក្ទទាាំងឡាយផដលចាំបាច់ 
ទដើម្បទី្វើឲ្យសទក្មចបាននវូចាំណ្ុចទៅនានារបស់ផទនការ។ 

៥-  ទ្ព្ម្់ននរបាយការ ៍  
១.១៥- របាយការណ្ទ៍នោះ ក្តូវបានទរៀបចាំទ ើងជាក្បាាំជាំពូរ ។ ជ្ពំូកទី១ ទសចរតីទទតើម ជ្ពំូកទ២ី វិភាគអាំពី
ដាំទណ្ើរការអនុវតតមា៉ាក្រូទសដឋរិចច (រាំទណ្ើន រចនាសមព័នធផ្នរាំទណ្ើន ពាណ្ជិជរមម ជញ្ជីងទូទាត់ អតិទរោ និង
បញ្ហាទទ្សងៗទទៀតរួមជាមួយនឹង ការពិភារ្ាពីភាពក្រីក្រនិងភាពមានការង្ករទ្វើ)។ ជ្ពំូកទី៣ បង្កាញពី
វឌ្ឍនភាពទលើវិស័យសាំខាន់ៗ មួយចាំនួនដូចជា រាំផណ្ទក្មង់អភិបាលរិចច វិស័យរសិរមម ទហោារចនាសមព័នធ
រូបវន័ត ការអភិវឌ្ឍវិសយ័ឯរជន និងរផនៃងការង្ករ និង ការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស។ ជាំពូរទី ៣ រ៏រាំណ្តន់ូវ
បញ្ហាក្បឈមជាសាំខានទ់ងផដរាមវិស័យនានាផដលអាចរារាាំងដល់វឌ្ឍនភាព និង /ឬ ទ្វើឲ្យប ោះពាល់ដល់
និរនតរភាពផ្នសមិទធិទលសាំខាន់ៗ។ ជ្ំពូកទី៤ ទលើរទ ើងពីវឌ្ឍនភាពនិងបញ្ហាក្បឈមនានា រនុងការ
ទរៀបចាំក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ. រនុងទនាោះរួមមាន (១)លទធភាពផដល
អាចររបានទិននន័យ និងការក្គប់ក្គងព័ត៌មាន (២) ការសក្មបសក្មួលអនតរសាាប័ន និង(៣)សមតថភាព
្នធានមនុស្សរនុងការអនុវតតការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ។ ជាំពូរទ ី ៤ រ៏មានទលើរទ ើងពីការ
ាមោនក្តតួពិនិត្យនងិវាយតផ្មៃ ទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយចីរភាពរមពជុា ២០១៦-២០៣០។ ជ្ំពកូទ៥ី 
បង្កាញទោយសទងខបពសីាំទណ្ើទោលនទោបាយនានា និងទតល់អនុសាសន៍អនតរវសិយ័ជារ់លារ់និងវិសយ័
សក្មាប់មទ្្ាបាយទឆ្ពោះទៅមុេ រនុងទនាោះរួមមាន រយៈទពល២ឆ្នាំ ផ្នផទនការបចចុប្បននផដលទៅសល ់ ក្ពម
ទាាំងផទនការបនាាប់ ទ.យ.អ.ជ ២០១៩-២០២៣ ។ 
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ជាំរូរទី២ 
 

ការព្គប់ព្គងមា៉ាព្រូកស្ដឋរិចចកៅរនុងកស្ដឋរចិចរម្ពុជា 

១-  ណសចក្តីណែតើម 

២.១- ជាំពូរទនោះនឹងបរិោយអាំពីទិដឋភាពរួមផ្នសាានភាពមា៉ាក្រូទសដឋរិចច ទោយទ្វើការអាា្ិប្ាយទលើ

សូចនាររមា៉ាក្រូទសដឋរិចចសក្មាប់រយៈទពលពារ់រោាលអាណ្តតដិាំបូងផ្នការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-
២០១៨ និងរិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងរបស់រាជរោាភិបាលរមពជុាទដើម្បជីមនោះឲ្យបាននូវបញ្ហាក្បឈមនានាផដល   
បោាលមរពីរាោខាងរនុងនិងរាោខាងទក្ៅ។ ជារ់ផសតងរាជរោាភិបាលរមពុជាទៅផតបនតក្គប់ក្គងបរិសាាន
ការអភវិឌ្ឍទសដឋរិចចមយួផដលមានទសថរភាពាមរយៈការទោោះក្សាយបញ្ហាក្បឈមមា៉ាក្រូទសដឋរិចច និង       

និភ័យពរីាោទាាំងពរីខាងរនុងនិងខាងទក្ៅោ៉ាងមានក្បសទិធភាព។ សូចនាររសាំខាន់ៗ បានបង្កាញថ្ន ការររា្
សថិរភាពមា៉ាក្រូទសដឋរិចចរបស់ក្បទទសរមពុជាអាចក្តវូបានររា្បនតទៅមុេបានគឺទោយមានភាពបត់ផបនក្គប់

ក្ោន់ទដើម្បីទោោះក្សាយបញ្ហាផដលមិនរំពឹងទរុទាាំងរនងុបរោិកាសរនុងក្សុរ រនុងតាំបន ់និងជាសរល។ 

២.២- បរិោកាសអាំទោយទលផ្នសុេសនតិភាពសងគម និងការររ្ាបានសថិរភាពមា៉ាក្រូទសដឋរិចច បានទ្វើ

ឲ្យក្បទទសរមពុជាទៅផតររ្ាបានរាំទណ្ើនទសដឋរិចចេពស់រនងុអក្ាក្បមាណ្ ៧% រនុង១ឆ្នាំ សក្មាប់រយៈទពល 
៣ឆ្នាំចុងទក្កាយ និងកាត់បនថយភាពក្រីក្រមរក្តឹម ១៣,៥ % ទៅឆ្នាំ២០១៤។ ទនោះជាលទធទលផដលទទួល

បានទលើសពីការរំពងឹទុរ ផដលបានរាំណ្ត់រនងុផទនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ ផដល   
អក្ាផ្នភាពក្រីក្រនឹងក្តូវកាត់មរក្តឹម១៣,៩% នាឆ្នាំ២០១៧។ សមិទធទលទនោះ បានទ វ្ើឲ្យរមពុជាកាាយទៅ

ជាក្បទទសមួយផដលសទក្មចបាននូវទោលទៅសហស្សវត្សរ៍ទលឿនមុនទោលទៅរាំណ្ត់រនុងការកាត់បនថយ
ភាពក្រីក្រ និងបានកាាយជាក្បទទសផដលមានចាំណ្ូលម្្យមរក្មិតទាបនាឆ្នាំ២០១៥ និងក្តូវបានក្បសិទធ

នាមថ្នជាខាាថមីក្បចាំតាំបនអ់ាសុ ី ទោយសារការសទក្មចបាននូវរាំទណ្ើនទសដឋរិចចេពស់ជាប់ោនសក្មាប់រយៈ

ទពលប ុនាានឆ្នាំចុងទក្កាយ។ ចាំណ្ូលជាម្្យមរនុងក្បជាជនមានរ់ក្តូវបានបា៉ាន់សាានថ្ននឹងទរើនទ ើងដល់
រងវង់ ១ ៣០០ ដុលាារសហរដឋអាទមរិររនុងឆ្នាំ២០១៦។ រនុងបរិបទផ្នភាពរឹងមាាំផ្នរាំទណ្ើនទសដឋរិចចផដល 

រមពុជាបាននិងរាំពុងសទក្មចបាន រមពុជាទៅផតមានសុទិដឋិនិយមេពស់រនុងការបនតសទក្មចបាននូវទោលទៅ
រាំទណ្ើនក្បរបទោយបរិោប័នន និងការកាត់បនថយភាពក្រីក្រក្បរបទោយចីរភាព។ 

២-  អព្តាក្ំណ ើ នននែលតិែលក្នុ្ ព្សុក្សរបុ(ែ.ស.ស.) 

២.១- អព្តាក្ំណ ើ ននន ែ.ស.ស. រមួ 
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២.៣- ក្ពោះរាជាោចក្ររមពុជាទទលួបាននូវទជាគជ័យគួរឲ្យរត់សមាាល់រនុងវិស័យទសដឋរចិច ផដល
សទក្មចបានរាំទណ្ើនរឹងមាាំសក្មាប់រយៈទពលពីរទសវត្សរ៍ចុងទក្កាយទនោះ ជាមួយនឹងអក្ារាំទណ្ើនម្្យម
ក្បចាំឆ្នាំ ៧,៧%។ ទៅរនុងឆ្នាំ២០១៤ ទសដឋរិចចរមពុជាសទក្មចបានរាំទណ្ើនាមការរំពឹងទុរ ផដលរនុងទនាោះ
រាំទណ្ើន ទ.ស.ស. ក្បចាំឆ្នាំសថិតរនុងអក្ា ៧,១% ទោយសាររាំទណ្ើនេពសផ់្នវិស័យសាំណ្ង ់ទទាោះបីមានការ
ថមថយរាំទណ្ើនផ្នការនាាំទចញ សទមៃៀរបាំពារ ់និងចាំនួនទភញៀវទទសចររត។ី រាំទណ្ើន ទ.ស.ស. ផដលសក្មច
បានទនោះក្តូវបានជាំរុញទោយរាំទណ្ើនផ្នវិស័យឧស្ាហរមម (១០,១%) ផដលរនងុទនាោះវិស័យសាំណ្ង់បាន
នាាំមុេជាទលើរទីមួយ វសិ័យទសវារមម (៨,៧%), និងវិស័យរសិរមម (០,៣%)។ សរមមភាពទសដឋរិចចឆ្នាំ 
២០១៥ ទៅផតបនតរាំទណ្ើនេពស់រនុងអក្ា ៧% ផដលជាំរុញជាសាំខាន់ទោយវសិ័យឧស្ាហរមម (១១,៧%) 
ជាពិទសសគឺវិស័យកាត់ទដរ។ រាំទណ្ើនវិស័យទសវារមមទៅបនតរឹងមាាំទទាោះបីថមថយបនតិចបនតួច (៧,១%)    
េណ្ៈផដលវិស័យរសិរមមទៅបនតរាំទណ្ើនទាប (០,២%)។ ទសដឋរិចចឆ្នាំ ២០១៦ ក្តូវបានរំពឹងថ្នទៅផត
មានសនៃុោះរាំទណ្ើនេពស់ក្បមាណ្ ៧% ផដលក្សបទៅនឹងការព្ាររទុរទៅទដើមឆ្នាំ២០១៦ រនុង ទ.យ.អ.ជ. 
២០១៤-២០១៨។ ទសដឋរិចចផដលបនតរាំទណ្ើនរងឹមាាំទនោះ ទៅផតបនតក្ទក្ទង់ជាសាំខាន់ទោយ វិស័យកាត់ទដរ 
ទទាោះជារាំទណ្ើន រដ់ូចជាថមថយបនតិចរតី។ ការរើរចទក្មើនផ្នវិស័យមិនផមនកាត់ទដរ គួបទ្សាំនឹងការទងើប
ទ ើងវិញផ្នវិស័យរសិរមម បានជួយប ោះប ូវដលក់ារថមថយរាំទណ្ើនវិសយ័សាំណ្ង ់ និងទទសចរណ្។៍ ទបើ
ទ្ៀបទៅនឹងអក្ារាំទណ្ើន ទ.ស.ស. ជាម្្យមក្បចាំឆ្នាំផដលបានទក្ោងទុរក្បមាណ្ ៧% អក្ារាំទណ្ើន
ទនោះសទក្មចបានាមការទៅទុរសក្មាប់ពារ់រោាលទី ១ ផ្ន ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨។ រាជរោាភិ    
បាលរមពុជាបានព្ាររថ្នអក្ារាំទណ្ើនទលិតទលរនុងក្សុរសរុបនឹងបនតទៅជុាំវញិ៧,០% រនុងមួយឆ្នាំ 
សក្មាបព់ារ់រោាលអាណ្តតិបនាាប់ផ្ន ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨។ 

២.៤- រាជរោាភិបាលរមពុជា បានររ្ាការទបតជាាចតិតរបស់េៃួនចាំទពាោះការសទក្មចបាននូវរាំទណ្ើនទសដឋរិចច
រឹងមាាំក្បរបទោយនិរនតរភាពក្បមាណ្៧% រនុង១ឆ្នាំ ទបើទទាោះជាមូលោានទសដឋរិចចទៅមានទាំហាំតូច ពិពិ្រមម
ទសដឋរិចច និងការផរទក្មង់សាាប័នទៅមានរក្មិត និងបនតជួបក្បទោះនូវបញ្ហាក្បឈម និង និភ័យខាងរនុង 
និងខាងទក្ៅរតី។ 
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រូបភាព ២.១: អត្រាកំណ ើ នណៅកនងុផលិតផលកនងុត្ររុកររុប, ឆ្ន បំានវារ់វែងត្ររចឆំ្ន  ំ២០១០-២០១៨ 

 

ព្បភរ៖ ព្កសួងកសដាកចិចនិងហិរញ្ាវតថុ  ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

២.២- ចំ ូលក្នុ្ព្បជាជនមាន ក្់ 

២.៥- រូបភាពទ ី ២.២ ខាងទក្កាម បង្កាញថ្នទលិតទលរនងុក្សុរសរបុរនុងក្បជាជនមានរ់ (តផ្មៃទថរ ឆ្នាំ 
២០០០) បានទរើនទ ើងជាម្្យម ៧,៧ %រនុងរយៈទពល ៣ ឆ្នាំចុងទក្កាយទនោះ។ ចាំណ្ូលជាម្្យមរនុងក្បជាជន
មានរ់ បានទរើនទ ើងព ី១ ១៣៨ ដុលាារអាទមររិ (២០១៤) ទៅ ១ ៣០២ ដុលាារអាទមររិ (២០១៦) និងរាំពុងទៅ
ទលើទៃូវក្តូវទដើម្បីឈានទៅសទក្មចទោលទៅផ្ន ទ.យ.អ.ជ. ផដលរាំណ្ត ់ ១ ៥៧៩ ដលុាារអាទមរិរ ទៅឆ្នាំ
២០១៨។ ការទរើនទ ើងទនោះទ្វើឲ្យមានការបទងកើនរក្មិតជីវភាពរស់ទៅរបស់ក្បជាជន។ ការទរើនទ ើង
ទលិតទលរនុងក្សុរសរុបរនងុក្បជាជនមានរ់ បានទ្វើឲ្យរមពុជាវិវតតេៃនួទៅជាក្បទទសផដលមានក្បារ់ចាំណ្ូល
ម្្យមរក្មិតទាបនាឆ្នាំ២០១៥។ និនានការទនោះទ្វើឲ្យរមពុជាមាន សុទិដឋិនយិមថ្ននឹងអាចសទក្មចបាននូវទោល
ទៅរយៈទពលផវងរបសេ់ៃួន រនុងការកាាយជាក្បទទសមានចាំណ្ូលម្្យមរក្មិតេពស់រនុងឆ្នាំ២០៣០ និងជា
ក្បទទសផដលមានក្បារច់ាំណ្លូេពស់ឆ្នាំ២០៥០។ 

 រូបភាពទី២.២ : ផលិតផលកនងុត្ររុកររបុកនុងត្ររជាជនម្នន ក ់(គិតជាដុល្លា រអាណេរកិ) ២០១៣-២០១៧  
 

 
 
ព្បភរ៖ ព្កសួងកសដាកចិចនិងហិរញ្ាវតថុ  ឆ្ន ២ំ០១៦ 
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២.៣- អព្តាក្ំណ ើ នតាមវិសយ័ 

២.៦- ជានិនានការផ្នការអភិវឌប្ទសដឋរិចច បោាក្បទទសរាំពុងអភិវឌ្ឍទសៃើរផតទាាំងអស់មានការវិវតត             
បទណ្ដើរៗទចញពីក្បទទសផដលពឹងផទអរទលើវិសយ័រសិរមម ទៅជាក្បទទសផដលមានទសដឋរិចចផទអរទលើវិស័យ
ឧស្ាហរមម។ មូលទហតចុាំបងផដលទ វ្ើឲ្យមានការផ្លាស់បតូរទនោះ គឺទោយសាទហតុទលថ្នទលិតភាពផ្ន
រមាាាំងពលរមមនិងចាំណ្ូលរបស់ក្បជាជនផដលបាំទរើការរនងុវិស័យមិនផមនរសិរមមដូចជា វិស័យរមមនតសាល 
វិស័យទទសចរណ្៍ វិស័យសាំណ្ង់ និងវិស័យទសវារមមមានរក្មិតេពស់ជាងទលិតភាពនិងចាំណ្ូលផដលបាន
មរពីការបទក្មើការង្កររនុងវសិ័យរសិរមម។ ទទាោះជាដូចទនោះរត ី ការទរៀបរាបខ់ាងទលើទនោះមិនផមនទដើម្បីគូស
បញ្ហារ់ថ្ន វិស័យរសិរមមមនិគួរក្តូវបានយរចិតតទរុោរ់ទនាោះទទ។ 

២.៧- បនាាប់ពីមានការថមថយរាំទណ្ើនម្្យមក្បចាំឆ្នាំមរក្តឹម ០,៧% រនុងចទនាាោះឆ្នាំ ២០១៣-២០១៥     

វិស័យរសិរមម ចប់ទទតើមទងើបទ ើងបនតិចជាមួយនឹងអក្ារាំទណ្ើន៣% រនុងឆ្នាំ២០១៦ ទោយសារភាព
អាំទោយទលផ្នរាោអាកាសធាតុ ទពាលគឺទឹរទភៃៀងបានធាារ់រាយបា៉ាយលអទូទាាំងក្បទទស ផដលទ្វើឲ្យទិនន
ទល និងបរិមាណ្ទល ក្សូវមានការទរើនទ ើង ក្សបទពលផដលបរិមាណ្ទលិតរមម និងតផ្មៃទៅស កូាន់ផត
មានសនៃុោះឈានទ ើង ទទាោះបីតផ្មៃក្សូវមានការធាារ់ចុោះបនតិចរត។ី ទយើងសទងកតទឃើញថ្ន អក្ារាំទណ្ើន
ម្្យមក្បចាំឆ្នាំផ្នវិស័យរសិរមមរនុងចទនាាោះឆ្នាំ ២០១៤-២០១៦ សទក្មចបានក្តឹមផត ១,២៤% ប ុទោណោះ 
ទពាលគឺទាបជាងអក្ារាំទណ្ើនជាម្្យមនាឆ្នាំ ២០០៩-២០១៣ ក្បមាណ្ ៣,៧% និងសថិតទៅទក្កាមទោល
ទៅរាំណ្ត់រនុង ទ.យ.អ.ជ. ផដលបានរាំណ្តរ់ាំទណ្ើនក្បចាំឆ្នាំ ៤% រនងុអាំ ុងអាណ្តតិរបស់េៃួន។ 

២.៨- រាំទណ្ើនយឺតផ្នវសិ័យរសិរមម ក្តូវបានប ោះប ូវមរវិញទោយរាំទណ្ើនេពស់ផ្នវិស័យឧស្ាហរមម។ 
រវាងឆ្នាំ ២០១៤-២០១៦ វិសយ័ឧស្ាហរមមបានទរើនទ ើង ១០,៩% រនុងមួយឆ្នាំ។ ការររ្ាបាននូវរាំទណ្ើន
ដ៏រឹងមាាំផ្នវិស័យឧស្ាហរមម ក្តូវបានរួមចាំផណ្រសាំខាន់ភាគទក្ចើនទោយរាំទណ្ើនេពស់ផ្នវិស័យកាតទ់ដរ 
និងសាំណ្ង។់ ទក្កាយពីវិស័យសាំណ្ង់បានកាាយជាវិស័យជាំរុញរាំទណ្ើនទី១ ជាទលើរដាំបូងរនុងឆ្នាំ២០១៤ 
រនុងអក្ារាំទណ្ើន ២១,៤% វិសយ័ ទនោះបានថមថយជាបនតបនាាប់មរក្តឹម ១៥,៩% នាឆ្នាំ២០១៦ 
ទោយសារវដតរាំទណ្ើនផ្នវិស័យទនោះផដលជា្មមាផតងមានរយៈទពលមួយេៃី។ ទោយផ រ វិស័យកាតទ់ដរ
នឹងទៅផតបនតទដើរតួនាទីជាជនៃល់ក្ទក្ទងរ់ាំទណ្ើនដផដល ក្ពមទាាំងទតល់ការង្ករជូនក្បជាពលរដឋរាប់ផសន
នារ់រនុង១ឆ្នាំ ទទាោះបីមានការថមថយបនតិចប ុផនតទៅផតេពស់ជាងឆ្នាំ២០១៥ រនុងអក្ា ៨,០% នាឆ្នាំ២០១៦ 
ទោយសាររាំទណ្ើនយឺតផ្នពាណ្ិជជរមមជាសរល ការទរើនទ ើងផ្នក្បារ់ដលុាារអាទមរិរ ការដរេៃួនទចញ
របស់ក្បទទសអង់ទគៃសពសីហគមន៍អឺរ៉េុប និងការទរើនទ ើងជាបនតបនាាប់ផ្នក្បារឈ់នួលអប្បបរមា។ 

២.៩- វិស័យទសវារមមរនុងអាំ ុងរយៈទពលដូចោន  (២០១៤-២០១៦) បានទរើនទ ើងទោយអក្ា
រាំទណ្ើនក្បចាំឆ្នាំជាម្្យម ៧,៥% េពស់ជាងរាំទណ្ើន ៧,១% នាឆ្នាំ២០១៥ និងទោលទៅ ទ.យ.អ.ជ. ៧,២% 
សក្មាបឆ់្នាំ២០១៨ ទទាោះបីជាមានការថមថយបនតិចនាឆ្នាំ២០១៦។ វិស័យទសវារមមឆ្នាំ២០១៦ មានការ
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ថមថយបនតិចមរក្តឹម ៦,៦% ទ្ៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤ នងិ២០១៥ ទោយសារការបនតរាំទណ្ើនយឺតផ្នវិស័
យទទសចរណ្ ៍  និងការថមថយរាំទណ្ើនផ្នវសិ័យអចលនក្ទព្យ។ អនុវិសយ័ទទ្សងទទៀតផ្នវិស័យទសវារមម 
រួមមានពាណ្ិជជរមមរនុងក្សុរទៅមានរាំទណ្ើនេពស់ទៅទ ើយ ផដលមួយផទនរោាំក្ទទោយទោលនទោបាយ
វិាាររមមរបស់រាជរោាភិបាលផដលជាំរុញដល់ការទក្បើក្បាស់រនុងក្សុរ   េណ្ៈផដលវិស័យគមនាគមន៍មាន
សនៃុោះរាំទណ្ើនេពស់ទៅជួយបាំទពញដល់ការថមថយផ្នវិស័យដឹរជញ្ជូន។ 

២.១០- ទបើទទាោះបីជា ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ មិនបានរាំណ្ត់ទោលទៅជារ់លារ់សក្មាប់ចាំផណ្រផ្ន
អនុវិស័យនីមួយៗរនុង ទ.ស.ស។ រនុងអាំ ុងពារ់រោាលដាំបូងផ្នការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ ២០១៤-២០១៨ 

និនានការផ្នចាំផណ្រាមវិស័យ រនុង ទ.ស.ស មានការផ្លាស់បតូរគួរឲ្យរត់សមាាល ់ (ារាង ២.១)។ ាមការ
បា៉ាន់សាាន ចាំផណ្រផ្នវិស័យរសិរមមបានថយចោុះពី ២៨,៩% រនុងឆ្នាំ២០១៤ ដល់២៥,៥% រនុងឆ្នាំ២០១៦  

ទោយសារការថមថយផ្នបរិមាណ្ទលិត និងការធាារ់ចុោះផ្នតផ្មៃរសិទលរនុងរយៈទពលប ុនាានឆ្នាំចុងទក្កាយ 
េណ្ៈវិស័យឧសា្ហរមមមានរាំទណ្ើនបស្រញ្ហាសវិញពី២៥,៦% ទៅ២៩,០%។ ទនោះ្ៃុោះបញ្ហាាំងពីការផ្លាស់បតូរ
រចនាសមព័នធពីទសដឋរិចចផដលពឹងផទអរ វិស័យរសិរមមមរពឹងផទអរទលើឧស្ាហរមមវិញ ផដលក្ទក្ទង់ទោយ
រាំទណ្ើនជាបនតបនាាប់ផ្នវិសយ័កាត់ទដរ សាំណ្ង ់ មហូបអា រ ទភសជជៈ ក្ពមទាាំងទក្គឿងបងគុាំទអ ិចក្តូនិរ។      

វិស័យទសវារមមបានររ្ាចាំផណ្ររបស់េៃួនរនុង ទ.ស.ស. ឲ្យទៅដផដលរនុងរយៈទពល៣ឆ្នាំចុងទក្កាយទនោះ 
ទពាលគឺសថិតរនុងរងវង់ ៣៩,៧% ទោយសាររាំទណ្ើនផ្នសរមមភាពអាជីវរមមរនុងក្សរុ ផដលបានទៅជួយ
បាំទពញការថមថយផ្នតផ្មៃបផនថមរនុងវិស័យទទសចរណ្៍ នងិអចលនក្ទព្យ។ 

២.១១- ជាទសចរដីសទងខប បីចាំណ្ុចសាំខាន់អាចក្តូវបានសននិោានពីខាងទលើទនោះ៖ 

១. វសិ័យរសិរមមទៅផតបនតរាំទណ្ើនយឺត រនងុរយៈទពលប ុនាានឆ្នាំចុងទក្កាយទនោះ ទោយសារបញ្ហា
ក្បឈមមួយចាំនួនដូចជា បញ្ហាទលិតភាពទាប បញ្ហាអាកាសធាតុ និងការធាារ់ចុោះផ្នតផ្មៃរសិទល 
ក្សបទពលផដលរមពុជារាំពុងផ្លាស់បតូររចនាសមព័នធទសដឋរចិចពីក្បទទសផដលពឹងផទអរទលើវិស័យ 
រសិរមម ទៅជាក្បទទសផដលមានទសដឋរិចចពឹងផទអរទលើវិស័យឧស្ាហរមម។ រនុងនយ័ទនោះ វិស័យ
ឧស្ាហរមមនឹងទដើរតួនាទីកាន់ផតសាំខាន់បផនថមទទៀតទៅរនុងទសដឋរិចចជាតិ ផដលក្សបការរាំណ្ត់
ផ្នទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្ាហរមម ២០១៥-២០២៥។ ប ុផនតទទាោះបីជាោ៉ាងទនោះរត ីរ៏
រាជរោាភិបាលរមពុជាទៅផតបនតយរចិតតទុរោរ់េពស់រនងុវិស័យរសិរមម ទដើម្បីររ្ាបាននូវសថិរភាព
រាំទណ្ើនផដលបានទៅរនុង ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨។ រនងុន័យទនោះ រាជរោាភិបាលនឹងទផ្លោតការ
យរចិតតទុរោរ់រនុងការទោោះក្សាយបញ្ហាក្បឈមរនងុវិស័យរសិរមម ទោយវិនទិោគបផនថមទលើ
ក្បព័នធធារាសាស្រសត បទងកើនការទលិតពូជសុទធ ផសវងររទីទា្ររសិទល វិនិទោគរួមោនទលើបទចចរវិទ្ា
រសិរមមជាមួយវិស័យឯរជន និងផរផ្ចនរសិទល។ ទនៃឹមនឹងទនោះ រាជរោាភិបាលរ៏នឹងទផ្លោតការ
យរចិតតទុរោរ់ទលើការទ វ្ើមចាវប្បរមម និងការចិញ្ចឹមសតវបផនថម ទោយទា្រភាាប់ជាមួយនឹងការ
គិតគូរទៅដល់តុល្យភាពបរសិាាន។ 

២. វិស័យឧស្ាហរមម ទៅពឹងផទអរខាាាំងទលើវិសយ័រមមនតសាលសាំទលៀរបាំពារ់។ ការទរើន
ទ ើងនូវសមតថភាពក្បរួតក្បផជងរបស់ក្បទទសជិតខាងទយើងរនុងតាំបន់ រនុងេណ្ៈផដលវិស័យកាត់
ទដររបស់រមពុជាទៅមានទលិតភាពទាប ការទ ើងផ្ថៃក្បារ់ដុលាារអាទមរិរ ការចរទចញរបស់



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី២៖ ោរព្គបព់្គងមា៉ា ព្កូកសដាកិចច  13 

អង់ទគៃសពីសហគមន៍អឺរ៉េុប ការទរើនទ ើងជាបនតបនាាប់ផ្នក្បារឈ់នលួអប្បបរមា បញ្ហាទាំនារទ់ាំនង
វិជាាជីវៈ ក្ពមទាាំងបញ្ហាសក្មបសក្មួលសាាប័ន និងនីតវិិ្ពីារ់ព័នធ  ជាឧបសគគរនុងការអភិវឌ្ឍវិស័យ
ទនោះនាទពលអនាគត។ ទ្ៃើយតបទៅនឹងបញ្ហាក្បឈមទាាំងទនោះ រាជរោាភិបាលនឹងទផ្លោតការយរចិតត
ទុរោរ់ដល់ការបទងកើនទលតិភាពការង្ករ ការបនតទ្វើសុេដុមនីយរមមរនុងទាំនារ់ទាំនងវិជាាជីវៈ 
ពិទសសការបទងកើនតផ្មៃបផនថមរបស់វិស័យកាត់ទដរ និងការផរលមអនីតិវិ្ីរដឋបាល ក្ពមទាាំងការ
សក្មួលពាណ្ិជជរមម។ ទនៃឹមនឹងទនោះ រាជរោាភិបាលនឹងជាំរុញការអនុវតតទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍
វិស័យឧស្ាហរមមរមពុជា២០១៥-២០២៥ ទដើម្បីជាំរញុផរផក្ប និងទ្វើទាំទនើបរមមរចនាសមព័នធ
ឧស្ាហរមមរមពុជា ពីឧស្ាហរមមអតិពលរមម ឈានទៅឧស្ាហរមមផទអរទលើជាំនាញ។ រនងុទោល
ទៅទនោះ រាជរោាភិបាលនឹងបទងកើន ការវិនិទោគសាធារណ្ៈទលើវិស័យអប់រំ និង ការបណ្ដតោះបោាល
ជាំនាញវិជាាជីវៈ បទចចរទទស ឲ្យសមក្សបាមតក្មូវការទីទ្ារ ការទតត់ទគង់ថ្នមពលអគគិសនីផដល
មានតផ្មៃសមរម្យជាងមុន, និងការអភិវឌ្ឍក្បព័នធដឹរជញ្ជូនក្គប់ក្បទភទឲ្យកាាយជាក្បព័នធ ូជីសៃរី
មួយដ៏រស់រទវើរ ទដើម្បធីានានូវភាពក្បរួតក្បផជងរបស់រមពជុា។  

៣. វិស័យទសវារមមទៅផតមានសកាោនុពលេពស់ រនុងការទលើររមពស់រាំទណ្ើនទសដឋរិចច ទបើ
ទទាោះបីវាមានការថមថយបនតចិបនតួចរនុងរយៈទពល៣ឆ្នាំ ចុងទក្កាយទនោះ។ ការថមថយរាំទណ្ើនរនងុ 
វិស័យទទសចរណ្៍ វិស័យអចលក្ទព្យ អាចនឹងក្តូវបាំទពញទោយរាំទណ្ើនរឹងមាាំផ្នសរមមភាពអាជីវ
រមមរនុងក្សុរ ទោយសារទោលនទោបាយវាិាររមមរបសរ់ាជរោាភិបាលរនុងការជាំរុញការទក្បើក្បាស់
រនុងក្សុរ ទទាោះបីវសិ័យដឹរជញ្ជូនរនុងឆ្នាំ២០១៦ ក្តូវបានទមើលទឃើញថ្នមានរាំទណ្ើនយឺតក្ប រ់
ក្បផហលនឹងឆ្នាំ២០១៤។ វានឹងកាាយជាការចាំបាច់សក្មាប់ក្បទទសរមពុជា រនុងការទលើររមពស់
គុណ្ភាពទសវារមមទទសចរណ្៍របស់េៃួន និងការអភិវឌ្ឍទលិតទលទទសចរណ្៍គួរឲ្យទារ់ទាញថមី។ 

វិ្ីសាស្រសតថមីផ្នវិសយ័ទទសចរណ្គ៍ួរក្តូវបានបទងកើតទ ើង ទដើម្បីទផ្លោតទលើការទារ់ទាញទភញៀវទទសចរ
ផដលចាំោយក្បារ់ទក្ចើន ទពាលគឺមានជាការទឃ្សនាទ្សពវទ្ាយទទសចរណ្ប៍ផនថមទទៀតអាំពី
ទិសទៅទទសចរណ្៍របស់ក្បទទសរមពុជា និងការទរៀបចាំរញ្ចប់ទទសចរណ្៍ផដលទារ់ទាញទភញៀវ
ទទសចរទោយផ្លាល់ពីបរទទស ទោយបផនថមទលើលាំហូរទភញៀវទទសចរផដលទហៀរពីក្បទទសជិតខាង។ 
ទោលនទោបាយវិាាររមមរបស់រាជរោាភិបាលទលើការតទមៃើងទបៀវត្សជូនមស្រនតីរាជការ ក្តូវបានរំពឹង
ថ្ននឹងជួយជាំរុញរាំទណ្ើនការទក្បើក្បាស់រនុងក្សុរ និងទ្វើការប ោះប ូវចាំទពាោះរាំទណ្ើនផ្នអនុវិស័យទសវា
រមមមួយចាំនួន ទដើម្បីបនតររ្ាការរួមចាំផណ្រដ៏សាំខាន់ផ្នវសិ័យទសវារមមទៅរនុងទសដឋរិចចទាាំងមូល។ 
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ារាង២.១  ចវំ កនងិកណំ ើ នននែិរយ័ករកិេម ឧរាហកេម នងិណរវាកេមកនងុ ផ.រ.រ. (ភាគរយ) 
 ២០១៤ ២០១៥  

 

២០១៦ 

 

២០១៧ 

(ប៉ានស់្មា ន) 

 

ចំណែកតាមវសិយ័ (ថ្លៃបចចុបបនន)     

 វិស័យកសកកមា ២៨,៩ ២៦,៦ ២៥,៥ ២៤,៤ 

    ដំណំ ១៧,២ ១៥,៨ ១៥,២ ១៤,៥ 

 វិស័យឧសាហកមា ២៥,៦ ២៧,៧ ២៩,០ ៣០,៣ 

   វាយនភែឌ  ១០,១ ១០,៦ ១0,៧ ១០,៩ 

   សំែង់ ៨,៥ ៩,៨ ១០,៦ ១១,៣ 

 វិស័យេសវាកមា ៣៩,៧ ៣៩,៨ ៣៩,៥ ៣៩,៣ 

  សណា គារ នកងេោជនយីដ្ឋា ន ៥,១ ៤,៩ ៥,២ ៥,០ 

កេំែើនតាមវសិយ័ (ថ្លៃពកត)     

 វិស័យកសកកមា ០,៣ ០,២ ១,៨៥ ១,៩៦ 

    ដំណំ ០,៥ ០,៣ ២,២៥ ២,១ 

 វិស័យឧសាហកមា ១០,១ ១១,៧ ១០,៥៥ ១០,៦៩ 

   វាយនភែឌ  ៦,៦ ៩,៨ ៨,០២ ៨,៤៥ 

   សំែង់ ២១,៤ ១៩,២ ១៥,៩ ១៤,១ 

 វិស័យេសវាកមា ៨,៧ ៧,១ ៦,៦៦ ៦,៥៣ 

សណា គារ នកងេោជនយីដ្ឋា ន ៦,១ ២,៤ ២,២៣ ២,៣៤ 

 

ព្បភរ៖ ព្កសួងកសដាកចិចនិងហិរញ្ាវតថុ  ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៣-  ចំ ូលនិ្ចំណាយថវិការដឋ និ្អតែិរណា  
៣.១- ណោលនណោបាយសារណរើរនធ 

២.១២- រាជរោាភិបាលរមពុជាបានេិតេាំក្បឹងផក្បងោ៉ាងខាាាំងទដើម្បីសទក្មចនូវទោលនទោបាយសារទពើពនធ
ផដលបានរាំណ្តទ់ៅរនុង ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ទដើម្បីររ្ាថវិកាក្បរបទោយនិរនតរភាព ធានាឲ្យបាននូវ
ការទ្ារភាាប់ថវិកាទៅនងិទោលនទោបាយ និងពក្ងឹងទសវាសាធារណ្ៈទៅនិងរមមវិ្ីរាំផណ្ទក្មង់ការក្គប់
ក្គងហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ។ សមិទធទលសាំខាន់ៗរួមមាន៖ 

 ការអភិវឌ្ឍនិងការអនុវតតនូវយុទធសាស្រសតការទគៀងគរក្បារ់ចាំណ្ូលរយៈទពលម្្យម ២០១៤-២០១៨ 

ទដើម្បកីារទរៀរគរក្បារ់ចាំណ្ូលរនុងក្សុរ។ 
 ការអភិវឌ្ឍនិងអនុវតតនូវយុទធសាស្រសដក្គប់ក្គងបាំណ្ុលសាធារណ្ៈ ២០១៥-២០១៨ ទដើម្បកីារ
ក្គប់ក្គងឲ្យមាននិរនតរភាពផ្នការក្គប់ក្គងបាំណ្ុលសាធារណ្ៈ។ 

 ការអភិវឌ្ឍនិងការអនុវតត រមមវិ្រីាំផណ្ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈដាំោរ់កាលទ ី៣។ 
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 ការទរៀបចាំនិងការអនុវតតទោលនទោបាយទដើម្បីបទងកើនក្បារទ់បៀវត្សរ៍មស្រនតីរាជការសុីវិលជាមូលោាន
ទដើម្បីធានាថ្ននឹងទទួលបានក្បារ់ទបៀវត្សរ៍អប្បបរមា ១លានទរៀលរនុងឆ្នាំ២០១៨។ 

 ការអនុវតតថវិការមមវិ្ីក្សបាមទិសទៅការទ្ារភាាប់ថវិកាទៅនិងទោលនទោបាយ។ 

២.១៣- ក្បារច់ាំណូ្ល៖ យុទធសាស្រសតទរៀរគរក្បារ់ចាំណ្ូលរយៈទពលម្្យម ២០១៤-២០១៨ របស់រាជរោាភិបា
ល មានបាំណ្ងបទងកើនចាំណ្ូលចរនតបផនថម ០,៥ ពិនៃុភាគរយ ផ្ន ទ.ស.ស. ជាទរៀងរាល់ឆ្នាំ។ យុទធសាស្រសតទនោះមាន
អភិក្រម ក្បមូលឲ្យអស់លទធភាពនូវសកាោនុពលចាំណ្ូលផដលមាននាទពលបចចុប្បនន ទោយមិនបទងកើតក្បទភទ
ពនធថម ីឬដាំទ ើងអក្ាពនធ និងអាររ ទលើរផលងផតទៅរនុងររណ្ីប ោះប ូវដល់ការបាត់ចាំណ្ូល ឬ ទលិតទលផដល
អាចប ោះពាល់ដល់បរិសាាន និង/ឬសុេភាពសាធារណ្ៈ។ ការផរលមអរាំពុងផតបនតទ វ្ើទៅរនុងការក្បមូលចាំណ្ូល
គឺមានសារៈសាំខាន់ោស់។ រាំទណ្ើនចាំណ្ូលជាម្្យមរយៈទពល៣ឆ្នាំចុងទក្កាយទនោះក្បមាណ្ជាង១ពិនៃុ
ភាគរយ ផ្ន ទ.ស.ស. ផដលជាការចូលរួមចាំផណ្រោ៉ាងសាំខាន់រនុងការសទក្មចបាននូវទោលទៅយុទធសាស្រសត
បានោរ់ទចញ។ រាជរោាភិបាលបានពក្ងឹងរដឋបាលសារទពើពនធនិងមិនផមនសារទពើពនធទោយអនុវតតវិធានការ
នានា ផដលបានរាំណ្ត់ទៅរនុងយុទធសាស្រសតទរៀរគរចាំណ្ូលរយៈទពលម្្យម ២០១៤-២០១៨។ ទលទ្ៀប
ចាំណ្ូលចរនត នឹងទ.ស.ស. គឺ ១៦,៩% ទៅឆ្នាំ២០១៤, ១៧,៨% រនុងឆ្នាំ២០១៥ និងបា៉ាន់សាានក្បមាណ្ 
១៨,៤% រនុងឆ្នាំ២០១៦។ ទនៃឹមនឹងទនោះផដរ ច្ាប់និងបទប្បញ្ញតតិពារ់ព័នធនឹងពនធោរ គយ និងចាំណ្ូលមិនផមន
សារទពើពនធក្តូវបានពក្ងឹងជាបនតបនាាប់។ 

២.១៤- ចាំោយ៖ ការចាំោយថវិកាសាធារណ្ៈក្តូវបានពក្ងឹងឲ្យកាន់ផតមានក្បសិទធភាពនិងលអក្បទសើរ
ជាងមុនទោយទផ្លោតជាទោលទៅបផនថមទទៀតទលើវិស័យអាទិភាពដូចជាវិសយ័អប់រនំងិបណ្ដតោះបោាលវិជាាជីវៈ 
សុខាភិបាល រសិរមម និងទហោារចនាសមព័នធ។ ការវិនិទោគទលើវិស័យសាធារណ្ៈរនុងវិស័យអាទិភាពទាាំង
ទនោះនឹងជួយក្បទទសរមពុជាផក្បមុេមាត់ក្បរបទោយក្បសិទធភាព និងភាពសរ័តិសិទធ ិ ទឆ្ពោះទៅររការអភិវឌ្ឍ
ទសដឋរិចចសងគមក្បរបទោយបរិោប័នននិងមាននិរនតរភាព។ ជារ់ផសតងការផបងផចរថវិកាសាធារណ្ៈសក្មាប់ 
វិស័យអប់រ ំបានទរើនទ ើងជាបនតបនាាប់ពី១,៧% ផ្ន ទ.ស.ស. រនុងឆ្នាំ២០១៣ ដល ់២,៦%ផ្ន ទ.ស.ស. រនុង
ឆ្នាំ២០១៦។ 

២.១៥- ទនៃឹមនឹងទនាោះផដរថវិកាជាតិទនោះបានរួមបញ្ចូលការទរើនទ ើងរនុងក្បារ់ផេទោលសក្មាប់មស្រនតីរាជការ
និងរងរមាាាំងក្បោប់អាវុ្ចប់ាាំងពីចុងឆ្នាំ២០១៣ រនុងទោលបាំណ្ងទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងនិងបទងកើនក្បសិទធ
ភាពផ្នទសវាសាធារណ្ៈ។ ឧទាហរណ្៍ក្បារ់ផេទោលអប្បបរមារបស់មស្រនតីរាជការសុីវិលបានទរើនទ ើងព ី

៤០០ ០០០ ទរៀលរនុងឆ្នាំ២០១៣ ដល់ជាង ៧០០ ០០០ទរៀលទៅឆ្នាំ២០១៦។  

២.១៦- រាជោាភិបាលបានអនុវតតោ៉ាងទពញទលញនូវថវិការមមវិ្ីសក្មាប់ក្រសួងទាាំង១០ រនុងឆ្នាំ២០១៥ 

ទហើយបានទតល់អាទិភាពក្រសួង១៥ បផនថមទទៀតទៅឆ្នាំ២០១៦។ រមមវិ្ីថវិកាទនោះគឺជាផទនរមួយផ្នការទ្វើ
រាំផណ្ទក្មង់ថវិកា ២០១៣-២០២០ រនុងទោលបាំណ្ងទដើម្បីធានាឲ្យបាននវូក្បសិទធភាពផ្នការទ្ារភាាប់ថវិកា
ទៅនិងទោលនទោបាយ ផដលជាទោលទៅរនុងដាំោរ់កាលទី៣ ផ្នរមមវិ្ីរាំផណ្ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញ
វតថុសាធារណ្ៈរបស់រោាភិបាល។ ទលើសពីទនោះទទៀត រាជរោាភិបាលរមពុជាបនតបទងកើនក្បសិទធភាព តមាាភាព 
និងគណ្ទនយ្យភាពរនុងការក្គប់ក្គង និងការក្គប់ក្គងការចាំោយរបស់រោាភិបាល។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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២.១៧- បាំណុ្លសាធារណ្ៈ៖ រាជរោាភិបាលរមពុជាបានោរ់ឲ្យអនុវតតនូវយុទធសាស្រសតក្គប់ក្គងបាំណ្ុលសា
ធារណ្ៈ ២០១៥-២០១៨ ទដើម្បីធានាថ្នបាំណ្ុលសាធារណ្ៈនឹងមិនទរើនទលើសរក្មិតអប្បបរមាផដលមាន
ទក្ោោះថ្ននរ់រនុងការក្គប់ក្គងបាំណ្ុលសាធារណ្ៈ។ យុទធសាស្រសតទនោះមានទោលបាំណ្ងធានានូវក្បសិទធភាព 
ស័រតិសិទធិភាព តមាាភាព និងគណ្ទនយ្យភាព រនុងការក្គប់ក្គងបាំណ្ុលសាធារណ្ៈ ទដើម្បីធានាររ្ាចីរភាព
បាំណ្ុលសាធារណ្ៈរយៈទពលផវង និងរក្មិត និភ័យបាំណ្ុលឲ្យទៅទាប។ 

២.១៨- រាជរោាភិបាលបានអនុវតតនូវរមមវិ្ីរាំផណ្ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈដាំោរ់កាលទី១ 
និងទ២ី ទទួលបានទជាគជ័យ និងបចចុប្បននរាំពុងអនុវតតដាំោរ់កាលទី៣ ផដលទផ្លោតទលើការទ្ារភាាប់ “ថវិកា
ទៅនិងទោលនទោបាយ” មុនទពលអនុវតតដាំោរ់កាលទ៤ី “គណ្ទនយ្យភាពសមិទធរមម”។ វឌ្ឍនភាព
ទាាំងឡាយផដលទទួលបានពីសមិទធទលទាាំងទនោះទតល់នូវរមមវិ្ីមួយរឹងមាាំទដើម្បីអាចសទក្មចបាននូវចាំណ្ុច
ទៅទាាំងឡាយផដលបានរាំណ្ត់ទៅរនុង ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨។ 

ារាង២.២ កណំ ើ នផលតិផលកនងុត្ររកុររបុ ពឆី្ន ២ំ០១៣-២០១៨ 

 

៣.២- ណោលនណោបាយរបូិយវតថុ   

២.១៩- ទ.យ.អ.ជ ២០១៤-២០១៨ រាំណ្ត់ទចញជាទោលនទោបាយរូបយិវតថ ុ“ក្បុងក្បយ័តននិងអាចបត់

សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ 

(ប៉ានស់្មា ន) 

២០១៨

(ពាករ) 

ផ.ស.ស (ថ្លៃបចចុបននន) ប ៊ីលានេរៀល ៦១ ៣២៧ ៦៧ ៤៣៧ ៧៣ ៤២៣ ៨០ ៥៥៩ ៨៩ ៤៧៨ ៩៩ ០២៣ 

ផ.ស.ស (ថ្លៃបចចុបននន) លានដលុាៃ រ ១៥ ២២៩ ១៦ ៧៩៦ ១៨ ០៧៨ ១៩ ៨៦២ ២២ ១៦៥ ២៤ ៥២៩ 

អត្រតាកំេែើន ផ.ស.ស.ពកត % ៧,៤ ៧,១ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,០ 

 កសកកមា % ១,៦ ០,៣ ០,២ ១,៨៥ ១,៩៦ ១,៩៩ 

  ឧសាហកមា % ១០,៧ ១០,១ ១១,៧ ១០,៥៥ ១០,៦៩ ១០,១១ 

  េសវាកមា % ៨,៧ ៨,៧ ៧,១ ៦,៦៦ ៦,៥៣ ៦,៦៦ 

ផ.ស.ស.កនុងត្របជាជនម្នន ក់ ពានេ់រៀល ៤ ១៩៣ ៤ ៥៩៧ ៤ ៩៣៥ ៥ ២៨០ ៥ ៧៨៩ ៦ ៣២៤ 

ផ.ស.ស.កនុងត្របជាជនម្នន ក់ ដុលាៃ រ ១ ០៤២ ១ ១៣៨ ១ ២១៥ ១ ៣០២ ១ ៤៣៤ ១ ៥៦៧ 

អតកផរណ (អត្រតាកំេែើនជា

មធ្យមត្របចំឆ្ន ំ) 

% ៣,០ ៣,៩ ១,២ ៣,០ ៣,៨ ៣,៥ 

អត្រតាបតូរត្របក់ (មធ្យមត្របចំឆ្ន ំ) េរៀល/ដលុាៃ រ ៤ ០២៧ ៤ ០៣៨ ៤ ០៦០ ៤ ០៥៣ ៤ ០៣៧ ៤ ០៣៧ 

ទនុបត្រមុងបរេទសដុល នំាចលូ ណែ ៣,៨ ៤,២ ៤,៤ ៥,៥ ៦,៦ ៦,០ 

ទនុបត្រមុងបរេទសដុល លានដលុាៃ រ ៣ ៦៤៣ ៤ ៣៩១ ៥ ០៩៣ ៦ ៧៣១ ៨ ៧៥០ ១១ ១០០ 

ត្របភព៖ ត្រកសួងេសដាកកចច នកងហករញ្ញវត ថ ុមករា ឆ្ន ំ ២០១៧ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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ផបនបាន” សក្មាប់ក្បទទសរមពុជា។ វិធានការនានារួមមានការក្គប់ក្គងផ្នលាំហូរមលូ្នមានភាពក្បទសើរ
ទ ើង ការបទងកើនទុនបក្មុងអនតរជាតិ អនុវតតរបបអក្ាបតូរក្បារ់អផណ្ដតមានការក្គប់ក្គងទដើម្បីររ្ាសថិរភាព
ក្បារ់ទរៀលនិងពក្ងឹងទាំនុរចតិតរបស់សាធារណ្ជននិងវិនទិោគិនមរទលើរូបិយវតថជុាតិ (ឧទាហរណ្៍បទងកើន
ការទក្បើក្បាស់ក្បារ់ទរៀលរបស់េៃួន កាត់បនថយរក្មិតដុលាារូបនីយរមម) និងពក្ងឹងនិងធានាសថិរភាពផ្ន
ក្បព័នធ្នាោរ។ 

២.២០- ទោយទសដឋរិចចរមពុជាមានរក្មិតដុលាាររូបនីយរមមេពស់ ការររ្ាតផ្មៃក្បារ់ទរៀលទ្ៀបនឹងក្បារ់
ដុលាារអាទមរិរមានសារសាំខាន់ោស់ រនុងការរសាងជាំទនឿទុរចិតតរបស់សាធារណ្ជនមរទលើក្បារ់ទរៀល។ 
តផ្មៃក្បារ់ទរៀលទ្ៀបនឹងដលុាារអាទមរិរមានសថិរភាព និងមានការផក្បក្បួលបនតចិបនតួចាមរាោរដូវកាល 
ទោយអក្ាបតូរក្បារ់ទរៀលរនងុមួយដុលាារអាទមរិរ មានតផ្មៃ ៤ ០៦០ ជាម្្យមរនុងឆ្នាំ២០១៥ និងបានទរើន
ទ ើងដល់ ៤ ០៥៣ទរៀលរនុងមួយដុលាារអាទមរិរ រនុងឆ្នាំ២០១៦។ 

២.២១- រនុងទោលបាំណ្ងររ្ាសថិរភាពផ្នវិស័យ្នាោរនិងហិរញ្ញវតថុ ្នាោរជាតិផ្នរមពុជាបានោរ់ទចញ
នូវវិធានការមា៉ាក្រូក្បុងក្បយត័នមួយចាំនួន ទដើម្បីទប់សាាតន់ូវរាំទណ្ើនេពស់ផ្នឥណ្ទានទៅវិស័យឯរជន ជា
ពិទសសឥណ្ទានទៅវិស័យសាំណ្ង់ និងអចលនក្ទព្យ។ ជាលទធទល អក្ារាំទណ្ើនឥណ្ទានមានការថយ
ចុោះសន្សឹមៗ រនុងរក្មិតមយួសមក្សបផដលបនតោាំក្ទដល់សរមមភាពទសដឋរិចច ជាពិទសស ការវនិិទោគ។  

២.២២- អតិទរោ៖ អតិទរោបានទរើនទ ើងបនតិចព ី១,២% រនុងឆ្នាំ២០១៥ ដល់ ៣,០% រនុងឆ្នាំ២០១៦ 
ផដលជាលទធទលផ្នការទរើនទ ើងតផ្មៃ ដូចជា ទក្បង មហូបអា រ ទភាជនីយោាន ទសវាសុេភាព និងទក្គឿង
សង្ការឹម។ ទនៃឹមនឹងទនោះផដរ តផ្មៃលាំទៅោាន សមាារៈទក្បើក្បាស់ និងការដឹរជញ្ជូន សថិតទៅអវិជជមាន។ 

២.២៣- បនាាប់ពីការធាារ់ចុោះផ្នតផ្មៃទក្បងអនដរជាតិមររក្មិតទាបេុស្មមាកាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ផដលទ្វើឲ្យ
អក្ាអតិទរោធាារ់ចុោះមរក្តឹម ១,២% អតិទរោបានទងើបទ ើងវិញរនុងអក្ា ៣,០% នាឆ្នាំ២០១៦ 
ទោយសារតផ្មៃទក្បងបានបនតទរើនទ ើងវិញជាបនតបនាាប់ បនាាប់ពីមានការក្ពមទក្ពៀងោនទលើការរាំណ្ត់ទាំហាំ
ទក្បងផដលក្តូវទគត់ទគង់ទលើទីទ្ាររបស់អងគការOPEC គួបទ្សាំនឹងការទងើបទ ើងវញិនូវតផ្មៃទាំនិញមួយចាំនួន
ទទ្សងទទៀតទលើទីទា្រអនតរជាតិ។ 
 

៤-  ភារណបើក្ចំហននណសដឋក្ិចច 

២.២៤- រមពុជាបានកាាយជាសមាជិរផ្នអងគការពាណ្ិជជរមមពិភពទលារ(WTO) រនុងឆ្នាំ២០០៤ ទហើយក្តូវ
បានទាមទារឲ្យររ្ាបាននូវទសដឋរិចចទបើរចាំហ។ មានការបង្កាញជាទក្ចើនថ្នក្បទទសរមពុជាទៅផតបនតមាន
ការទបើរចាំហទសដឋរិចច និងទសដឋរិចចផទអរទលើការនាាំទចញ។ ជាការពិតោស ់ រមពជុាអាចទៅបនតរាំទណ្ើន
ទសដឋរិចចបានទោយពឹងផទអរោ៉ាងខាាាំងទលើការទបើរចាំហទសដឋរិចចទនោះ។ 

២.២៥- សូចនាររគនៃឹោះពរីក្តូវបានទក្បើរនុងការវាយតផ្មៃពីការទបើរចាំហទសដឋរិចច៖  



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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ទី១ គឺសារៈសាំខាន់ផ្នពាណ្ិជជរមមនិងសមាមាក្តផ្នការនាាំចូលនិងការនាាំទចញ (ពាណ្ិជជរមម) 
ផដលទ្ៀបទៅនឹងទលិតទលរនុងក្សុរសរុប។ ការនាាំទចញជាសមាមាក្តផ្នទលិតទលរនុងក្សុរ
សរុប ផដលទាំនងជានឹងមានសថិរភាពរនុងរក្មិត ៤៦,២% េណ្ៈផដលការនាាំចូលធាារ់ចុោះព ី
៦៦,០% ទៅឆ្នាំទនោះដល់ ៦៣,០% ទៅឆ្នាំទក្កាយ។ 

ទី២ គឺទាំហាំផ្នលាំហូរចូលវិនិទោគពីបរទទស (ឧទាហរណ្៍ និនានការទៅរនុងការវិនិទោគបរទទស)។ 
ទាំហាំវិនិទោគផ្លាល់ពីបរទទសបានទរើនទ ើងទងផដររនុងចាំផណ្រផ្ន ទ.ស.ស.។ វិនិទោគផ្លាល់ពី
បរទទសសរុបមានក្បផហល១០% ផ្ន ទ.ស.ស. ទៅឆ្នាំ២០១៤ និងឆ្នាំ២០១៥។ សក្មាប់ឆ្នាំ
២០១៥ ចាំនួនទឹរក្បារ់ផ្នការវិនិទោគផ្លាល់ពីបរទទសមាន ១,៧៣ពាន់លានដុលាារ (៩,៦% ផ្ន ទ
.ស.ស.)។ ចាំនួនទនោះទាបជាងទោលទៅរនុង ទ.យ.អ.ជ. ផដលបានរាំណ្ត ់ ១៣,១% ទៅឆ្នាំ
២០១៥ និង ១៣,២% ទៅឆ្នាំ ២០១៨។ រហូតមរដល់ទពលទនោះ វិនទិោគផ្លាលព់ីបរទទសក្តូវបាន
ទគទមើលទឃើញថ្ន ភាគទក្ចើនមានចាំនួនតូចទៅទ ើយផ្នការវិនិទោគផដលមានតផ្មៃេពស់។ លាំហូរ
វិនិទោគផ្លាល់ពីបរទទសទៅរនុងរយៈទពល០៦ផេដាំបូងផ្នឆ្នាំទនោះមានចាំនួនក្បផហល ៥១១លាន
ដុលាារ ទរើនទ ើងព ី៤៨១លានដុលាារ ទៅរនុងផេដូចោនផ្នឆ្នាំ២០១៥។ ទឃើញថ្នតិចជាងមួយភាគ
បួនផ្នលាំហូរវិនិទោគផ្លាលព់ីបរទទសទាាំងទនោះបានទៅទលើវិស័យ្នាោរ ទហើយសមាមាក្តេពស់ផ្ន
លាំហូរទាាំងទនោះបានចូលទៅរនុងវិស័យទលិតភាព។ 

៥-  ជញ្ជ ី្ ទ្ូទាតក់្មពជុា  

២.២៦- ជញ្ជីងទូទាត់រមពុជា បនតមានសាានភាពលអក្បទសើរ។ ការធាារ់ចុោះតផ្មៃទក្បងបចចុប្បនន មានឥទធិពលជា
វិជជមានទលើតុល្យភាពគណ្នចីរនត។ ជាការក្បទសើរោស់សក្មាប់ការធាារ់ចោុះតផ្មៃទក្បង ផដលទ្វើឲ្យការនាាំ
ទចញមានភាពក្បទសើរទ ើង ឱនភាពគណ្នីចរនតទសមើនឹង ៧,២% ផ្ន ទ.ស.ស រនុងឆ្នាំ២០១៦។ ឱនភាព
គណ្នីចរនតក្តូវបានទតល់ហិរញ្ញប្បទានទោយលាំហូរវិនិទោគផ្លាល់បរទទសោ៉ាងខាាាំង ផដលក្តូវបានទគបា៉ាន់
ក្បមាណ្ថ្នក្បផហល ១០% ផ្ន ទ.ស.ស រនុងអាំ ុងឆ្នាំ ២០១២-២០១៥។ លាំហូរវនិិទោគផ្លាល់បរទទស 
និងការនាាំទចញសទមៃៀរបាំពារ់ មានភាពក្បទសើរទ ើង ទនាោះទ្វើឲ្យទុនបក្មុងអនតរជាតិដុលមានការទរើនទ ើង
រហូតដល់ ៦,៧ពាន់លានដលុាារ (ឬ ៥,៥ ផេផ្នការនាាំចូល ក្សបនឹងចាំណ្ុចទៅ ទ.យ.អ.ជ ផដលរាំណ្ត ់
៥,៥ ផេ ទៅចុងឆ្នាំ២០១៦ ទរើនទ ើងព ី៥,១ ពាន់លានដុលាារ ទៅឆ្នាំ២០១៥)។  

២.២៧- ទោយសារផតការថយចុោះតចិតួចទៅរនុងការនាាំចូល ទនាោះឱនភាពពាណ្ិជជរមម និងឱនភាពគណ្នី
ចរនត (គិតជាភាគរយផ្ន ទ.ស.ស) នឹងមានសាានភាពក្បទសើរទ ើងជាលាំោប់ទាាំងឆ្នាំទនោះ និងឆ្នាំទក្កាយ។ 
ការនាាំទចញជាសមាមាក្តផ្ន ទ.ស.ស មានសថិរភាពទៅរក្មិត ៤៥,៨% េណ្ៈផដល ការនាាំចូលធាារ់ចោុះមរ 
៧៣,០% ទៅឆ្នាំទនោះព ី ៧៥,៩% ទៅឆ្នាំមុន។ ទោយជាំនួយអភិវឌ្ឍន៍ទៃូវការមានទសថរភាពទនាោះ ឱនភាព
ពាណ្ិជជរមម និងឱនភាពគណ្នីចរនតបានក្បទសើរទ ើងទងផដរ បនាាប់មរទទៀតបានថយចុោះមរ ៨,២% ផ្ន ទ
.ស.ស ទៅឆ្នាំទនោះព ី៩,៣% ទៅឆ្នាំមុន។ ជាមួយនឹងការផរលមអទៅរនុងឱនភាពគណ្នីចរនត លាំហូរវិនិទោគ
ផ្លាល់បរទទសមានទសថរភាព ទ្វើឲ្យសមតុល្យជញ្ជីងទទូាត់រមពុជាររ្ារក្មិតមួយក្បរបទោយនិរនតរភាព។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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៦-  ភារព្ក្ីព្ក្និ្ការងារ 

៦.១- ភារព្ក្ីព្ក្និ្វិសមភារ 

២.២៨- ការកាត់បនថយភាពក្រីក្រ គជឺាសសរសដមភសាំខាន់របស់ទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍ទសដឋរិចចសងគម
របស់រោាភិបាល។ រាំទណ្ើនទសដឋរិចចទរើនទ ើងទ្វើឲ្យមានឥទធិពលោ៉ាងខាាាំងនិងមានភាពវិជជមានទលើការកាត់
បនថយភាពក្រីក្រ។ សមិទធទលនានារបស់រាជរោាភិបាល ជាពិទសសទារ់ទងនឹងការកាត់បនថយភាពក្រីក្រ
គួរឲ្យចប់អារមមណ្៖៍ ភាពក្រីក្រក្តូវបានកាត់បនថយព ី ២១,១% រនុងឆ្នាំ២០១០ មរទៅ ១៣,៥% ទៅឆ្នាំ
២០១៤ រក្មិតផ្នការធាារ់ចោុះទនោះសទក្មចបានមុនឆ្ាយពីចាំណ្ុចទៅរបស ់ទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវតស្រ៍
រមពុជា ផដលបានរាំណ្ត់ទៅក្តឹម ១៩,៥% និង ១៣,៨% រនុង ទ.យ.អ.ជ ទៅឆ្នាំ២០១៨។ ទទាោះបីោ៉ាងោ 
ការកាត់បនថយភាពក្រីក្រទៅមានភាពមិនទសមើោនទៅាមតាំបន់ផ្នក្បទទស តាំបន់េៃោះសទក្មចបាននូវរក្មិត
េពស់ផ្នការកាត់បនថយភាពក្រីក្រ េណ្ៈផដលទៅតាំបន់ទទ្សងទទៀតដូចជាទៅភាគឦសានទៅមានអក្ាេពស ់
ការកាត់បនថយភាពក្រីក្រទៅមានរក្មិតជវភាពតិចតួចទៅទ ើយ។ រក្មិតភាពក្រីក្រទៅផតបនតមានទក្ចើន 
តាំបន់ជនបទទបើទ្ៀបនឹងតាំបន់ទកី្បជុាំជន។ 

២.២៩- ភាពក្រីក្រមហូបអា រក្តូវបានកាត់បនថយមរទៅសូន្យរនុងឆ្នាំ២០១៤ រក្មិតទនោះសទក្មចបានមុននិង
ទលើសចាំណ្ុចទៅរនុង ទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហសវតស្រ៍រមពជុា ផដលបានរាំណ្ត ់១០%។ ទនោះបង្កាញថ្នមាន
ភាពរើរចទក្មើនោ៉ាងខាាាំងផទនរសនតិសុេទស្បៀងសក្មាប់ក្បជាជនរមពុជា ផដលភាគទក្ចើនជាអនរទក្បើក្បាស់មហូប
អា ររនុងក្រុមបញ្ចភាគទាាំងអស់។ ទទាោះជាោ៉ាងទនោះរត ីការក្បទសើរទ ើងផ្នសនតិសេុទស្បៀងមិនមានន័យ
ថ្នបានទលើររមពស់អា រូបតថមភទនាោះទទ។ ជារ់ផសតងសូចនាររ រូបតថមភរុមារ ដូចជារុមារក្រិនទៅមាន
រក្មិតេពស់គួរឲ្យបារមភ។ 

២.៣០- ក្បជាជនភាគទក្ចើនផ្នអនរផដលបានចរទចញពីភាពក្រីក្រ គឺក្ោន់ផតជីវភាពសមលមមប ុទោណោះផត
ទៅមានការលាំបារទក្ចើន មានមួយភាគ្ាំផ្នសមាមាក្តផ្នចាំនួនក្បជាជនផដលរស់ទៅទលើផេ្សបនាាត់ភាពក្រី
ក្រ។ ក្បជាជនទាាំងទនាោះគឺជាជនង្កយរងទក្ោោះ ង្កយនឹងធាារ់ចុោះមរភាពក្រីក្រវិញ ទោយសារផតជួបវិបតដ ិ
ដូចជា ជាំងឺ និង ទក្ោោះ្មមជាតិ ដូចជាទក្ោោះរាាំងសងួត និងទឹរជាំនន់ឬទសដឋរិចចសរលធាារ់ចុោះ (វិបតតិទសដឋ
រិចច)។ វិធានការទដើម្បីជួយជនង្កយរងទក្ោោះទាាំងទនាោះ រួមមានទាាំងការោាំការពារសងគមក្តូវគិតគូរបផនថម
ទទៀត ទដើម្បឲី្យការកាត់បនថយភាពក្រីក្រទៅទលើទោលជាំហរកាន់ផតមាននិរនតរភាព និងបរិោប័នន ផដលអាច
ទ្វើឲ្យក្គួសារផដលង្កយរងទក្ោោះមានភាពរឹងមាាំទដើម្បីទប់ទល់នឹងទលប ោះពាល់ផ្នវិបតដទិទ្សងៗ។ 

២.៣១- ភាពក្រកី្រនងិវសិមភាព៖ ទមគុណ្ជីន ី គឺវាស់វិសមភាពក្បារ់ចាំណ្ូលផដលបានទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើង
ពី០,៤១ រនុងឆ្នាំ២០០៧ មរ ០,២៩ រនុងឆ្នាំ២០១៤។ ទៅទពលជាមួយោនទនោះផដរការទក្បើក្បាស់រនុងចាំទោម
បញ្ចភាគទាបបាំទុតផ្នចាំននួក្បជាជនបានទរើនទ ើងព ី៦,៨៥% រនុងឆ្នាំ២០០៧ ទៅ ៨,៤% ទៅឆ្នាំ២០១៤
ទោយសាររាំទណ្ើនយឺតទៅរនុងវិស័យរសិរមមផដលក្បជាជនរមពុជាភាគទក្ចើនរស់ទៅនិងទ វ្ើការង្ករពឹងផទអរ
ទលើវិស័យទនោះ។   



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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៦.២-  ភារមានការងារណធវើ 

២.៣២- ភាគលាភក្បជាសាស្រសតរបស់ក្បទទសរមពុជាក្តូវបានជយួជាំរុញរាំទណ្ើនទសដឋរិចច និងក្បារ់ចាំណ្ូល
សក្មាប់ក្បជាជនមានរ។់ ទនោះគឺជាលទធទលផ្នរមាាាំងពលរមមទរើនទ ើងទលឿនជាងចាំនួនក្បជាជនផដលពឹង
ផទអររនុងបនៃុរ ផដលជា្នធានបផនថមសក្មាប់ការវិនិទោគ។ ក្បជាជនរនុងអាយទុ្វើការរបស់រមពុជា (១៥-
៦៤ឆ្នាំ) បានទរើនទ ើង៖ ជាម្្យមក្បជាជនក្បមាណ្ ១៦២.០០០ បផនថមទទៀតរនុងមួយឆ្នាំកាាយទៅជា
រមាាាំងពលរមម។ ចាំផណ្រផ្នវិស័យរសិរមមរនុងការង្ករសរុបបានធាារ់ចុោះព ី ៥៧,៦% រនុងឆ្នាំ២០០៩ ដល់ 
៤៥,៣% ទៅឆ្នាំ២០១៤ គឺទាបជាងការព្ាររ រនុង ទ.យ.អ.ជ. ៥៧% ទៅឆ្នាំ២០១៨។ អាំ ុងទពលដូចោន
ទនោះផដរចាំផណ្រផ្នការង្កររនងុវិស័យឧស្ាហរមម និងទសវារមមបានទរើនទ ើង ២៤,៣% និង ៣០,៤%។ 
ចាំផណ្រវិស័យឧស្ាហរមមវញិ ទរើនេពស់ជាងការព្ារររនុង ទ.យ.អ.ជ. ផដលរាំណ្ត់ ១៣% សក្មាបឆ់្នាំ
២០១៨។ ចាំផណ្រផ្នការង្ករទៅរនុងវិស័យទសវារមម គឺក្សបាមការព្ារររនងុ ទ.យ.អ.ជ សក្មាប់ឆ្នាំ
២០១៨។ ការផ្លាស់បតូរចាំផណ្រផ្នវិស័យការង្ករទនោះអាច្ៃុោះបញ្ហាាំងពីការផរតក្មូវរចនាសមព័នធខាងទលើ។ 
និនានការទនោះអាចនឹងបនត រនុងទលិតភាព នងិក្បារ់ឈនលួេពស់ជាងទៅទីក្បជុាំជនផដលជាការទារ់ទាញជនចាំ
ោរក្សុរពីតាំបនជ់នបទ។ ទៅរនុងទពលយូរអផងវង បទងកើនទលិតភាពផ្នរមាាាំងពលរមមគឺអាក្ស័យទលើការ
ពក្ងឹងសមតថភាពរបសក់្បជាជនរមពុជារនុងការពក្ងឹងការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្សនិងការទលើររមពស់ការវិ
និទោគទលើទសដឋរចិចចក្មុោះ។ 

២.៣៣- សមាសភាពទយនឌរ័ទៅរនងុរមាាាំងពលរមម៖ ទៅឆ្នាំ២០១៥ ការង្កររបស់ស្រសតីរនុងវិស័យទទួលក្បារ់
ឈនលួ បានឈានដល់ ៤២,៩% រនុងវិស័យរសិរមម ៤៩%។ សមាមាក្តផ្នស្រសតីទ វ្ើការទៅរនុងវិស័យ
ឧស្ាហរមមរនុងទពលទនោះថយចុោះពី ៧៣,៧% រនុងឆ្នាំ២០១០ មរ ៤៦,១% រនុងឆ្នាំ២០១៥។ វិស័យទសវា
រមមមានការទរើនទ ើងព ី៣៥% រនុងឆ្នាំ២០១៣ ទៅ ៣៦% រនុងឆ្នាំ២០១៥ គឺទៅទាបជាងចាំណ្ុចទៅផដល
បានរាំណ្តរ់នុង ទ.យ.អ.ជ. បានរាំណ្ត ់៥០%។ 

៧-  ណសចក្តសីននដិាឋ ន  

២.៣៤- សូចនាររសនូលផ្នមា៉ាក្រូទសដឋរិចចបានបង្កាញថ្ន សាានភាពមា៉ាក្រូទសដឋរិចចទៅបនតលអរនងុអាំ ុងទពល
ពារ់រោាលដាំបងូផ្នការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ ២០១៤-២០១៨។ ជាលទធទលក្បទទសមានការរើរចទក្មើន
ជាមួយនឹងរាំទណ្ើន ទ.ស.ស. និងការកាត់បនថយភាពក្រីក្របានោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស។ វាដូចជា បានបញ្ហារ់
ក្បាប់ថ្ន ការទរៀបចាំទ ើងវិញនូវរចនាសមព័នធទសដឋរិចចរាំពងុបទងកើនទល្បឿនទ ើងផដលជាចាំផណ្រផ្ន ទ.ស.ស. 
រនងុ វិស័យរសិរមមធាារ់ចុោះឆ្ប់រហ័សទបើទ្ៀបទៅនឹងវសិ័យឧស្ាហរមម។ 

២.៣៥- ទដើម្បឲី្យសមិទធទលទាាំងទនោះមានចីរភាព គឺក្តូវការនូវរិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងបផនថមទទៀតទដើម្បីជាំរញុ   
ទលិតភាព បទងកើនការក្បរួតក្បផជង និងការធានាថ្នទលផ្នរាំទណ្ើនទនោះគឺក្បរបទោយបរិោប័នន។ វិស័យ
អាទិភាពមួយចាំនួនទទៀតរួមមាន ការកាត់បនថយតផ្មៃចាំោយទលើថ្នមពល ការទលើររមពស់ការតភាាប់ការ
ដឹរជញ្ជូន (ឧទាហរណ្ ៍ "ការតភាាប់") និងការទោោះក្សាយគមាាតផ្នជាំនាញទោយបទងកើនគុណ្ភាពផ្នការ
អប់រជំាពិទសសសក្មាប់រុមារើ និង ការទលើររមពស់ការបណ្ដតោះបោាលបទចចរទទសនិងវិជាាជីវៈស្រសតីវ័យទរមង
ផដលមានអក្ាទាបរនុងការចូលរួមរនុងរមាាាំងពលរមម។ ទាាំងទនោះនិងជាំ នទទ្សងទទៀតក្តូវបានទរៀបរាប់ទៅ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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រនុងទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្ាហរមម ២០១៥-២០២៥ ផដលោរ់ឲ្យអនុវតត ទោយរាជរោាភិ
បាល កាលពឆី្នាំ២០១៥។ 

២.៣៦- មានសារៈសាំខាន់ខាាាំងោសរ់នុងការបនតការទោោះក្សាយឧបសគគផ្នរចនាសមព័នធរាំទណ្ើន និងភាព
ង្កយរងទក្ោោះ។ ទាាំងទនោះរមួបញ្ចូលទាាំងមូលោានទសដឋរិចចតូចចទងអៀត បរិោកាសពាណ្ិជជរមមទេា្យ 
ដុលាាររូបនីយរមមេពស់ នងិទីទ្ារហិរញ្ញវតថផុដលមិនមានការអភិវឌ្ឍ។ រិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងបផនថមទទៀត
ទាមទារឲ្យទ្វើពិពិ្រមមមូលោានទសដឋរិចចផ្នទសដឋរិចច ទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងនូវបរោិកាសអាជីវរមម អភិវឌ្ឍន៍
ទីទ្ារហិរញ្ញវតថឲុ្យកាន់ផតសីុជទក្ៅ ជាំរុញការវិនិទោគនងិជួយសក្មួលដល់ក្បសិទធភិាពការក្គប់ក្គងមា៉ាក្រូ
ទសដឋរិចច។ 

២.៣៧- មានបញ្ហាក្បឈមពីរបផនថមទទៀតគឺ៖ (១) ជាំរុញការកាតប់នថយភាពក្រីក្រក្បរបទោយចីរភាពនិង
បរិោប័នន ទោយធានាថ្ន ក្គួសាររស់ទៅជិតផេ្សបនាាត់ភាពក្រីក្រផដលង្កយរងទក្ោោះមិនអាចធាារ់ចោុះមរ 
រនុងភាពក្រីក្រវិញទៅទពលជួបនឹងវិបតដទិទ្សងៗទ ើយ។ អាចសទក្មចទៅបានទោយជាំរុញកាលានុវតតភាព
ការង្ករឲ្យបានលអក្បទសើរជាងមុន ទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងជាងមុននូវទសវាផថទាាំសុេភាព និងវិធានការ
អនតរាគមនស៍ងគម េណ្ៈទពលផដលការពក្ងឹងភាព្ន់របស់ក្គួសារង្កយរងទក្ោោះទៅនឹងការផក្បក្បួល
អាកាសធាត។ុ (២) ការសទក្មចបាននូវការកាត់បនថយភាពក្រីក្ររនុងចាំទោមក្បជាជនក្រីក្រខាាាំង (ោាន
ក្ទព្យសម្បតត ិ ឬអនរផដលមានក្ទព្យសម្បតតិតិចតួច) ផដលក្តូវទទួលបានក្បទោជន៍ពីរាំទណ្ើនទសដឋរចិច។ 

ក្គួសារក្រីក្រភាគទក្ចើនមានជាំពារប់ាំណ្ុលរួចទៅទហើយ ដូទចនោះក្តូវជាំរុញដល់ក្បជាជនឲ្យទក្បើក្បាស់ទសវា
ឥណ្ទានទៃូវការផដលអាចមានទលប ោះពាលត់ិចតួច។ វិ្ីសាស្រសតមួយផដលអាចទផ្លោតទៅទលើការបទងកើត
ក្ទព្យសម្បតតិាមរយៈការសន្សាំរនុងសហគមន៍  និងរមមវិ្ីទតល់ក្បារ់រមចី ក្ពមទាាំងការទតល់ដីសក្មាបទ់លិ
តភាព ទោយបាំទពញបផនថមជាមួយនឹងទហោារចនាសមព័នធទដើម្បោីាំក្ទសមក្សប (ឧទាហរណ្ ៍ ការទ្សពវ 
ទ្ាយទសវា ទតល់ក្បព័នធធារាសាស្រសត)។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  22 

 

ជាំរូរទី៣ 
 

ស្ម្ិទធផលនិងបញ្ញាព្បឈម្ចម្្បងៗរនុងអភិបាលរិចចនិងវិស្័យស្ាំខាន់ៗ 

១. កស្ចរតីកផតើម្ 
៣.១- ជាំពូរទនោះនឹងបង្កាញអាំពី វឌ្ឍនភាពពារ់រោាលអាណ្តតិផ្នការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-
២០១៨ ទោយទផ្លោតាមមុាំនីមួយៗផ្នយុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ ដាំោរ់កាលទី៣ គឺអភិបាលរិចចលអ 
រសិរមម ទហោារចនាសមព័នធ ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯរជន និងការអភិវឌ្ឍសមតថភាព្នធានមនុស្ស។ 
ការវាយតផ្មៃទនោះទផ្លោតទលើការរាំណ្ត់សមិទធទលសាំខាន់ៗ រួមទាាំងភាពក្បឈមនានា ផដលជួបក្បទោះ
រនុងការអនុវតតរហូតដលឆ់្នាំ២០១៨។ សូចនាររបរិមាណ្មួយចាំនួនក្តវូបានបទងកើតទ ើងសក្មាប់វិសយ័
មួយចាំនួន។ រនុងវិស័យមួយចាំនួនពុាំមានសូចនាររសក្មាប់វាស់ផវងក្គប់ក្ោន់ ប ុផនតសូចនាររគុណ្
ភាពនឹងក្តូវយរមរវាស់ផវងវឌ្ឍនភាព។  

២-  អភិបាលរិចចលអៈ ស្នូលននយុទធសាស្រស្រចត្ុកកាណ 
២.១-  ការព្បយុទធព្បឆ្ាំងនងឹអាំករើរុររលួយ 

៣.២-  រាជរោាភិបាលរមពុជា បានទតល់អាទិភាពេពស់ចាំទពាោះការង្ករក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹងអាំទពើពុរ
រលួយ និងបានពក្ងីរ និងបទងកើនក្បសិទធភាពផ្នវិធានការសនូលទាាំង៣ រួមមាន៖ (១) ការពក្ងឹងការ
អប់រំមិនឲ្យក្បក្ពឹតតអាំទពើពុររលួយ (២) ការបង្ការទប់សាាត់រុាំឲ្យអាចក្បក្ពឹតតអាំទពើពុររលួយ និង (៣) 
ការបស្រង្កាបបទទលមើសបញ្ជូនទៅតុលាការចាំទពាោះជនផដលទៅផត ៊ានក្បក្ពឹតតអាំទពើពុររលួយ ផដល
សទក្មចបានសមទិធទលដចូខាងទក្កាម៖ 

 បានបនតជាំរញុការង្ករអប់រ ំ ទ្សពវទា្យចា្ប់សតីពកីារក្បឆ្ាំងអាំទពើពុររលួយសាំទៅបាំទសុ
ការចូលរួមក្បយុទធក្បឆ្ាំងអាំទពើពុររលយួពីមស្រនតរីាជការ សិស្ស-នសិ្សិត ក្បជាពលរដឋ នងិ 
វិស័យឯរជន។ 

 បានសទក្មចទជាគជ័យរនងុការបញ្ចលូទមទរៀនសតីពកីារក្បឆ្ាំងអាំទពើពុររលួយទៅរនុងរមម
វិ្ីសិរ្ារបស់ក្រសួងអបរ់ំ យុវជន និងរីឡា ទាាំង៣រក្មិតសិរ្ា៖ វិទា្លយ័ អនុវិទ្ា 
ល័យ និង បឋមសិរា្ ចប់ពីថ្ននរ់ទី៤ ដល់ទ១ី២ រនងុឆ្នាំសិរា្២០១៤ ដល់ ២០១៦។ 

 ទក្ៅពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និង រីឡា ផដលទៅររា្បានលទធទលដេ៏ពស់ផ្នការផរទក្មង ់
ការក្ប ងបារ់ឌុប រទ៏ៅមានក្រសួងសាាប័នជាទក្ចើនទទៀតផដលបានចតក់ារក្ប ង
ក្របេណ្ឌទក្កាមការសទងកតការណ្៍ផ្លាល់ពីអងគភាពក្បឆ្ាំងអាំទពើពុររលួយ។ 

 ក្រសងួ សាាប័ន បានទ្វើលទធរមមចាំនួន៨៣១ទលើរ ទៅទលើគទក្មាងចាំនួន៧២១គទក្មាង 
ទោយមានការសទងកតការណ្៍ពីអងគភាពក្បឆ្ាំងអាំទពើពុររលួយ។ 

 បានចុោះអនុស្សរណ្ៈផ្នការទោគយល់ោនរវាងក្រុមហ ុន សមាគមជាតិ-អនតរជាតិ ក្គឹោះ 
សាានឧតតមសិរ្ាបានចាំននួ២៥ ផដលរនងុទនាោះមានក្រុមហ ុនជាង៣០០ នងិក្គឹោះសាាន 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  23 

ឧតតមសិរ្ាឯរជនជាង៣០ទៅរមពជុា។ 
 បានរសាងសាំណ្ុាំទរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការបាន៣៧ររណ្ី បផនថមទលើការទ្វើលេិិតក្ពមាន
និងរិចចសនា្បញ្្ឈបរ់ាំហុស្គងជាទក្ចើនររណ្ទីទៀត។ 

 ក្គប់ក្រសួង សាាប័នរបស់រដឋរ៏បានពក្ងឹងការទទលួពារ្យបតឹងរបស់ក្បជាជន ទហើយអងគ
ភាពក្បឆ្ាំងអាំទពើពុររលយួវិញ បានទរៀបចាំយនតការទទួលពារ្យបណ្ដឹងាមក្គប់រូបភាព 
ង្កយក្សលួ និងអាចចលូរមួបានពីក្គប់មជ្ឈោាន។ 

 យនតការទោោះក្សាយពារយ្បតឹងក្តូវបានពក្ងឹង នងិ ផរសក្មួលជាបនតបនាាប់ឲយ្កាន់ផតក្ប 
ទសើរទ ើងផថមទទៀត។ 

 ទក្ៅពីការង្ករក្បយុទធក្បឆ្ាំងអាំទពើពុររលួយ ផដលដឹរនាាំទោយអងគភាពក្បឆ្ាំងអាំទពើពុរ   
រលួយផដលជាសាាប័នមយួឯររាជយ្ពីសាាប័នរាជរោាភិបាល រាជរោាភិបាលរមពុជាផ្លាល់
មានសរមមភាពជាទក្ចើនរនងុការទចញលិេិតបទោាន ទាាំងការផរទក្មង់សាំទៅបិទចទនាាោះ 
ក្បទ ងរុាំឲ្យមានអាំទពើពរុរលួយអាចទរើតបាន រ៏ដូចជាការលុបក្បព័នធចស់ទោយ
ទរៀបចាំជាក្បព័នធថមីផដលមានភាពសាាតសអាំ រឹងមាាំគរួទុរចិតតបាន (ឧទាហរណ្៍ ការទបើរ
ក្បារ់ទបៀវត្សរា៍មមា៉ាសុីន ATM ការលុបទចលក្បទភទទសវាេៃោះផដលមិនលអទ្វើឲ្យមនុស្ស 
ទ្ៃៀតឱកាសបាន)។ បទងកើតក្បព័នធសវយ័ក្បវតតិរមមសក្មាប់ការចុោះបញ្ជពីាណ្ិជជរមម ការទសនើ
សុាំវិញ្ហាបនបក្តក្បភពទដើមទាំនិញ ការទូទាត់រផ្ក្មទសវាសាធារណ្ៈជូនរដឋ ាមក្បព័នធ
្នាោរពាណ្ិជជរមម ជាទដើម។ 

៣.៣-  ក្រសួងទាំនារ់ទាំនងជាមួយរដឋសភា ក្ពឹទធសភា និងអ្ិការរិចច បានបនតក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹង
អាំទពើពុររលួយាមរយៈយុទធសាស្រសត្ាំៗ ចាំនួន០៣ គឺការពក្ងឹងផទនរទ្សពវទ្ាយច្ាប់ ការពក្ងឹង
អ្ិការរិចច និងការពក្ងឹងសាាប័ននិងអភិវឌ្ឍន៍្នធានមនុស្ស។ 

៣.៤-  ក្រសួងបានអនុវតតការង្ករទ្សពវទ្ាយចា្ប់អាទិភាពទាាំង១១ ផដលរួមមាន៖ ច្ាប់សតីពី
ចរាចរណ្៍ទៃូវទោរ ចា្បផ់្ក្ពទឈើ ច្ាប់ជលទល និងការក្គប់ក្គង្នធានទឹរ ច្ាប់ភូមិបាល ចា្ប់
ផ្នការក្គប់ក្គងទក្គឿងទញៀន ច្ាប់ផ្នការទប់សាាត់អាំទពើហឹង្ារនុងក្គួសារ និងការពារជនរងទក្ោោះ 
ច្ាបស់តីពកីារបស្រង្កាបផល្បងសុីសង ច្ាប់ផ្នរិចចការពារបរិសាាននិងក្គប់ក្គង្មមជាតិ ច្ាបស់តីពី
ការក្គប់ក្គងទលើវិស័យ ឯរជនរនុងវិស័យទវជជសាស្រសតអមទវជជសាស្រសត និងជាំនួយទវជជសាស្រសត ច្ាប់សតី
ពីការទប់សាាត់ការរើររាលោលផ្នទមទរាគទអដស៍និងជាំងឺទអដស៍ ដល់ក្បជាជានទូទាាំងរាជធានី ទេ
តត។   

៣.៥- ការពក្ងងឹវសិយ័អ្កិាររចិច៖ ក្រសួងបានយរចតិតទុរោរ់អនវុតតសរមមភាពការង្ករអាទិ
ភាពចាំនួន៣ គឺ (១)ការង្ករអ្ិការរិចច (២)ការង្ករទទួល និងទោោះក្សាយពារ្យបណ្ដឹង (៣)
ការង្ករាមោនការអនុវតតច្ាប់។ ក្រសួងបានាមោនការអនវុតតច្ាបរ់នុងវិស័យមួយចាំនួន ដូច
ជាលទធរមមសាធារណ្ៈ វនិិទោគ ច្ាបផ់្ក្ពទឈើ ការក្គប់ក្គង្នធាន្មមជាតិ ទទសចរណ្៍ នងិ   



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  24 

សុខាភិបាល។ ជាលទធទលជារ់ផសតង ក្រសួងសទក្មចបានការង្ករ អាទិភាពចម្បងៗទាាំង០៣ដូច
ជា៖ ការង្ករទទួលនិងទោោះក្សាយពារ្យបណ្ដឹងក្រសួងបានទទួលពារ្យបណ្ដឹងសរុបចាំនួន១៧៩    
បណ្ដឹងផដលភាគទក្ចើនជាទរឿងវិវាទដី្ៃី។ ពារយ្បណ្ដឹងផដលបានបញ្ជូនទៅសមតថរិចចពារ់ព័នធ
ទដើម្បីទោោះក្សាយសរុបចាំនួន៤៩បណ្ដឹងនិងទទួលបានការទ្ៃើយតបវញិចាំននួ០៤បណ្ដឹង។ 
ការង្ករអ្កិាររិចច គបឺានទ្វើអ្ិការរិចចទលើការក្គប់ក្គងរដឋបាល ហិរញ្ញវតថុ និង ការក្គប់ក្គងក្ទព្យ
សម្បតតិរដឋាមបោាក្រសងួ សាាប័ន និងមនៃីររាជធានី-ទេតត ។ បានចុោះាមោនការអនវុតតច្ាប់
និងលិេិតបទោានគតយិតុតជាទក្ចើនដូចជា៖ ច្ាបស់តីពីការវនិិទោគ រចិចលទធរមមសាធារណ្ៈ ការ
យរភាសុី និងការក្គបក់្គងសតតឃ្ត ច្ាប់ផ្ក្ពទឈើ ច្ាប់ផ្នរិចចការពារបរិសាាន និងការក្គបក់្គង
្នធាន្មមជាតិ ច្ាប់ ទទសចរណ្៍ និងបរិសាាន ច្ាប់សតីពីការក្គប់ក្គងទលើវិស័យឯរជនរនុងវិស័យ
ទវជជសាស្រសត អមទវជជសាស្រសត និងជាំនួយទវជជសាស្រសត ចា្ប់សតីពីការក្គប់ក្គងជរីសរិមម  ច្ាប់ជលទល 
ទៅថ្ននរ់ក្រសួងមយួចាំនួន និងថ្ននរ់រាជធានី-ទេតត (២៥រាជធានី-ទេតត) ។  បានទ្វើការាមោននិង
ការផណ្នាាំផរតក្មូវទលើចាំណ្ុចេវោះខាតមួយចាំនួនរបស់មនៃីរ  អងគភាពពារ់ពន័ធ ក្រសួងបានទទលួ
លទធទលទ្ៃើយតបមរវិញគួរឲ្យរតស់ាំោល ់។  

៣.៦- ការពក្ងងឹវសិយ័អភវិឌឍ្នស៍ាាបន័ នងិ្នធានមនសុស្៖ ជារ់ផសតងរនុងរយៈទពល២ឆ្នាំរនៃោះ
ទនោះ ក្រសួងបានទរៀបចាំការផរលមអទហោារចនាសមព័នធទោយបានជួសជុលអាោរ ក្រសួងបផនថម 
សាងសង់អាោររបស់មនៃរីទេតតសៃឹងផក្តង និងបានចុោះសិរ្ាររទីាាំងសមក្សបសក្មាប់សាង 
សង់មនៃីរទាំនារ់ទាំនងជាមយួរដឋសភា-ក្ពឹទធសភា នងិអ្ិការរិចចទៅទេតតរាំពង់ឆ្នាំង។ ក្រសួងបាន
បទងកើតមនៃីរទាំនារ់ទាំនងជាមួយរដឋសភា-ក្ពឹទធសភា និងអ្ិការរចិច ទេតតតប្ូងឃមុាំ រនុងឆ្នាំ ២០១៤។  
បានទ្វើក្បកាសសតីពីការផរសក្មួលតនួាទនីិងភាររិចចរបស់ការិោលយ័ចាំណ្ុោះនាយរោាន និង 
មនៃីររាជធានី-ទេតត។ ក្រសងួបានចត់បញ្ជូនមស្រនតីសរបុចាំនួន៤៦នារ់  ផចរជា០២វគគ ទដើមប្ីទៅទរៀន 
វគគបណ្ដតោះបោាលជាំនាញអ្ិការរិចចទៅសាធារណ្រដឋសងគមនិយមទវៀតោម។ 

 បញ្ហា ប្បឈម 

៣.៧- លទធទលជារ់ផសតងទ្ៃើយតបាមផទនការទៅមានរក្មិត៖ ការអនុវតតនជ៍ារ់ផសតង ក្រសួង
មិនទាន់ទ្ៃើយតបបានទពញទលញាមទោលនទោបាយ នងិសរមមភាពអាទិភាពផដលបាន
រាំណ្ត់រនុង ទយអជ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ទៅទ ើយ មូលទហតុសមតថភាពជាំនាញរបសម់ស្រនតីរាជការ
មួយចាំនួនទៅមានរក្មតិ ទហើយរញ្ចប់ថវកិាសក្មាប់បាំទពញកាង្កររ៏ទៅមានរក្មិតផដរពុាំអាច
ទ្ៃើយតបឲ្យបានក្គប់ក្ោន់ាមតក្មូវការ ការង្ករជារ់ផសតងទៅទ ើយ ។ 

៣.៨- េវោះលិេិតបទោានគតិយុតតសក្មាប់បាំទពញការង្ករ៖ ក្រសួងពុាំទាន់មានច្ាប់សតីពីអ្ិការ
រិចចទដើម្បីបាំទពញការង្ករទៅទ ើយ ។ មយួវិញទទៀតនិតិវិ្ទី្វើអ្ិការរិចច និងនិតិវិ្ីទស្ពវទ្ាយ
ច្ាប់រ៏មិនទាន់ក្តូវបានទរៀបចាំបទងកើតទងផដរ ភាពេវោះចទនាាោះផ្នលិេតិបទោានគតិយុតតខាងទលើទនោះ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  25 

បានទ្វើឲ្យក្រសួងពុាំមានមលូោានក្គឹោះសក្មាប់ជាក្តីវសិ័យចងអុលបង្កាញទៃូវរនុងការបាំទពញការង្ករ 
ឲ្យមានក្បសទិធភាពទៅទ ើយ ។ 

២.២- ក្ំផ ទ្ព្ម្់ចាប់និ្ព្បរ័នធយតុដិធម៌ 
  ការផរទក្មងរ់ចនាសមពន័ធ ទលើក្បពន័ធយតុតិ្ ម ៌

៣.៩- រនុងទោលបាំណ្ងបងខិតសទិធិទទួលបានយុតតិ្ម ៌ ឲ្យកាន់ផតេិតទៅជិតក្បជាពលរដឋទៅ
ថ្ននរម់ូលោានតាំបន់ទេតតឆ្ាយៗ សាំទៅចាំទណ្ញទពលទវលា ថវកិា មទ្្ាបាយទ្វើដាំទណ្ើរ នងិការ
ហូបចុរ សានរ់ទៅរបស់ក្បជាពលរដឋរនុងការទោោះក្សាយទរឿងរតី ក្រសួងយុតតិ្ ម៌បានទរៀបចាំបទងកើត
ឲ្យមានសាលាដាំបូងចាំនួន ១ បផនថមទទៀតគឺ៖  សាលាដាំបូងទេតតត្បូងឃមុាំ។ សាលាដាំបូងទនោះ ក្តូវ
បានក្បកាសសុពលភាពោរ់ឲ្យដាំទណ្ើរការទៅផេររកោ  ឆ្នាំ២០១៥។ ក្រសួងយុតតិ្ម៌ បានទរៀបចាំ
ារ់ផតងនងិោរ់ឲយ្អនុវតតនូវច្ាប់មលូោានទាាំង៣ ពារ់ព័នធនឹងវិស័យយុតតិ្ ម៌ ផដលរួមមាន៖ 
ច្ាប់សតីពកីារទរៀបចាំអងគការតុលាការ ចា្ប់សតពីីលរខនតិរៈទៅក្រមនិងក្ពោះរាជអាជាា និង ច្ាប់សតពីី
ការទរៀបចាំនិងការក្បក្ពឹតតទៅផ្នឧតតមក្រុមក្បឹរ្ាផ្នអងគទៅក្រម។ ចា្ប់ទាាំង៣ទនោះ ក្តូវបានអនុវតត 
ចប់ាាំងពីចងុឆ្នាំ២០១៤ រនុងទោលទៅទលើររមពសក់្បសិទធភាពក្បពន័ធយុតតិ្ម ៌និង ទ្វើឲ្យក្បទសើរ 
ទ ើងនូវគុណ្ភាពទសវាយតុតិ្ម៌ ទដើម្បធីានាបាននូវឯររាជ្យភាពផ្នអាំោចតលុាការ ទោោះក្សាយ
បញ្ហាររសៃោះសាំណ្ុាំទរឿងទៅាមតុលាការ ទោយមានបទងកើតឲ្យមានអងគភាពរដឋបាលតុលាការទៅ
ាមសាលាជក្មោះរតីក្គប់ជាន់ថ្ននរ់នងិមានបទងកើតឲយ្មានតុលាការជាំនាញផទនរក្ពហមទណ្ឌ រដឋ          
ប្បទវណ្ី ពាណ្ជិជរមម និង ការង្ករ ក្ពមទាាំងសាលាឧទធរណ្៍តាំបន់ទងផដរ។  

  ការរសាងចា្ប ់នងិលេិតិបទោានគតយិតុតនានា 

៣.១០- រនុងទិសទៅពក្ងឹងនីតិរដឋឲ្យកាន់ផតរឹងមាាំផថមទទៀត ក្រសួងយុតតិ្ ម៌បានទាំនារ់ទាំនង និង
សហការ ជាមួយអងគការនានាផ្នក្បទទសផដលជាផ្ដគូអភិវឌ្ឍ ទ្វើការារ់ផតង និងរសាងនូវទសច
រតីក្ពាងច្ាប់មូលោានសាំខាន់ៗជាទក្ចើន ផដលក្បទទសរមពុជាទយើងរាំពងុក្តូវការជាចាំបាចប់ាំទុត។ 
ច្ាប់ជាត ិ និងលិេិតបទោានគតិយតុតនានា ផដលបានរសាងរួចនិងបានចូលជា្រមាន មានដូច
ជាច្ាប់សដពីីការទរៀបចាំអងគការតុលាការ ច្ាបស់តពីីលរខនតិរៈទៅក្រមនិងក្ពោះរាជអាជាា ជាទដើម 
ទហើយទសចរតីក្ពាងចា្ប់នងិលិេិតបទោានគតយិុតតសាំខាន់ៗមយួចាំនួនទទៀតរាំពុងក្តូវបានទរៀបចាំ
ទ ើង។ 
  ការអបរ់នំងិទស្ពវទា្យចា្ប ់

៣.១១- ក្រសួងយុតតិ្មប៌ានចុោះអនុវតតការអប់រំ និងទ្សពវទ្ាយច្ាបម់ូលោាន និងច្ាប់ពារ់ព័នធនឹង
ស្រសតីនិងរុមារ ោ៉ាងសរមមដល់ទៅក្រម ក្ពោះរាជអាជាា ក្រឡាបញ្ជី នងិមស្រនតីនគរបាលយុតតិ្ម៌ ក្ពម
ទាាំងមស្រនតរីាជការទៅាមរាជធានី-ទេតតទទូាាំងក្បទទស និងបានទបាោះពុមពផចរទា្យទសៀវទៅច្ាប ់
(ដូចជា ទសៀវទៅក្រមក្ពហមទណ្ឌ ទសៀវទៅក្រមនីតិវិ្ីក្ពហមទណ្ឌ ទសៀវទៅក្រមរដឋប្បទវណ្ ី



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  26 

ទសៀវទៅនីតិវិ្កី្រមរដឋប្បទវណ្ី ច្ាប់សតពីីការបស្រង្កាបអាំទពើជួញដូរមនុសស្នងិអាំទពើទ្វើអាជវីរមមទៃូវ
ទភទ) និងទ្សពវទ្ាយចា្ប់ (ដូចជា ក្រមក្ពហមទណ្ឌ និងក្រមរដឋប្បទវណ្ី) ាមវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍។ 

  ការអភវិឌឍ្្នធានមនសុស្ 
៣.១២- ក្រសួងយតុតិ្ម៌បានទរៀបចាំបណ្ដតោះបោាលជាទក្ចើនសតីពី ច្ាប់ជាត-ិអនតរជាតិពារ់ព័នធនងឹ
ស្រសតីៗ ក្រមក្ពហមទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិ្ីក្ពហមទណ្ឌ  ក្រមរដឋប្បទវណ្ីនិងក្រមនីតិវិ្ ីរដឋប្បទវណ្ ីការចុោះ
បញ្ជីសាំណ្ុាំទរឿងរត ី និងជាំនាញទទ្សងៗ ជូនដលទ់ៅក្រម ក្ពោះរាជអាជាា ក្រឡាបញ្ជី មស្រនតីនគរបាល
យុតតិ្ម៌ នងិមស្រនតីរាជការ ទៅាមបោារាជធានី ទេតតទូទាាំងក្បទទស។  រាជបណ្ឌិតសភាវជិាាជីវៈ
តុលាការ បាននិងរាំពងុបនតអនុវតតបទចចរទទសគរុទកាសល្យសសិ្សទៅក្រម សិស្សក្រឡាបញ្ជ ី
សិស្សអាជាាសាលា និងសសិ្សសារការើ។   
   
  ទសវាការពាររតជីនូជនក្រកី្រ  
៣.១៣-  រនុងការអនុវតតការង្ករទតលជ់ាំនួយផទនរច្ាប់ដល់ជនក្រីក្រ ក្រសួងយុតតិ្ម៌បានទ្វើការ
សហការោ៉ាងជិតសនទិធ ជាមួយគណ្ៈទមធាវើផ្នក្ពោះរាជាោចក្ររមពុជា នងិបានទតលថ់វិកាចាំនួន 
៣០០ លានទរៀលរនុងឆ្នាំ ២០១៥ និងចាំនួន ៤០០ លានទរៀល រនុងឆ្នាំ ២០១៦ សក្មាបទ់រៀបចាំទមធាវើ 
ទដើម្បីការពាររតីដល់ជនក្រីក្រទៅាមសាំទណ្ើរបស់តលុាការ និងសាមីេៃួន។  

៣.១៤-  បញ្ញា ព្បឈម  
 រងវោះខាតថវិកានិង្នធានមនុស្ស ផដលចាំបាច់សក្មាប់ោាំក្ទរចិចដាំទណ្ើរការការង្ករ រនុង
វិសយ័យុតតិ្ម៌ ទៅពុាំទានប់ានសមក្សបទាាំងបរមិាណ្ និងគុណ្ភាព។ 

 ការយលដ់ឹង និងការចលូរួមអនុវតតរមមវិ្ ីរាំផណ្ទក្មង់ច្ាប ់ និងក្បពន័ធយុតតិ្ម៌របស់
មស្រនតីរាជការ និងសាធារណ្ជន ទៅមានរក្មិត 

 សាលាដាំបូង និងអយ្យការអមសាលាដាំបូងរាជធានី ទេតត េវោះបនៃប់សក្មាប់ទៅក្រម 
តាំោងអយ្យការ ក្រឡាបញ្ជី និងផទនររដឋបាលសក្មាប់ទ្វើការង្ករ 

 រងវោះខាតរញ្ចប់ថវិកាសក្មាប់ដាំទណ្ើរការនីតិវិ្ីតលុាការ 
 ដាំទណ្ើរការចាំោត់ការទរឿងរតីមានការយឺតោ៉ាវ 

២.៣-  កំណែទប្មង់រដ្ឋបាលសាធារែៈ 

៣.១៥-  ក្រសួងមុេង្ករសាធារណ្ៈ មានតួនាទីដឹរនាាំការអនុវតតរាំផណ្ទក្មងរដឋបាលសា
ធារណ្ៈ។ ផទនការសរមមភាពសក្មាប់រាំផណ្ទក្មងរដឋបាលសាធារណ្ៈក្តវូបានអនុមត័ទៅផេមររា 
ឆ្នាំ២០១៥។ យនតការសក្មបសក្មួលសក្មាប់រាំផណ្ទក្មង់រដឋបាលសាធារណ្ៈ រាំផណ្ទក្មង់ការ
ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ និងការង្ករវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ ក្តូវបានបទងកើតទ ើងរនុងឆ្នាំ
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ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  27 

២០១៥។ រិចចក្បជុាំរបសយ់នតការសក្មបសក្មលួក្តូវបានទរៀបចាំទ ើងទទៀតទាត់រាលក់្តីមាស ទដើមប្ី
ទ្វើសមាហរណ្រមមរទបៀបវារៈរាំផណ្ទក្មងរបស់រាជរោាភិបាល។  

៣.១៦- ការផរលមអគណុ្ភាពទសវាសាធារណ្ៈ 
ក្រសួងមុេង្ករសាធារណ្ៈ និង គណ្ៈរមាា្កិារផរទក្មង់រដឋបាលសាធារណ្ៈបានសហ

ការជាមួយថ្ននរដ់ឹរនាាំ នងិមស្រនតរីាជការរបសក់្រសងួ សាាប័នថ្ននរ់ជាតិនិងថ្ននរ់ទក្កាមជាតិរនុងការ
ក្តួតពិនិត្យនិងផរលមអផបបបទនិងនីតិវិ្ីរនងុការទតល់ទសវាសាធារណ្ៈ ទដើម្បីបទងកើនគុណ្ភាពនិង
ក្បសិទធភាព រួមទាាំងផ្លាស់បតូរទនត់គាំនតិនិងឥរិោបទមស្រនតីរាជការរនុងការទតល់ទសវាសាធារណ្ៈជូន
ក្បជាពលរដឋឲ្យកាន់ផតលអក្បទសើរទ ើង។ រនុងផទនរទនោះសមិទធិទលសាំខាន់ៗសទក្មចបានរួមមាន៖ 

 បានទរៀបចាំបទងកើតនិងោរឲ់្យដាំទណ្ើរជាទៃូវការរមមវិ្ទីតលព់័ត៌មានទសវាសាធារណ្ៈាម   
រយៈទូរស័ពៃសាាតហវូន។  

 បានចងក្រងនិងទ្វើសុក្រតិ្យភាពទលើបចចុប្បននរមមរក្មងព័ត៌មានទសវាសាធារណ្ៈរបស់
ក្រសួង សាាប័ន ាមរយៈរិចចក្បជុាំអនតរក្រសួងនិងការជួបជាមយួក្រុមការង្ករ បានចាំនួន
២៦ ក្រសួង សាាប័ន។ 

 រក្មងព័ត៌មានទសវាសាធារណ្ៈក្តូវបានទ្វើបចចុបប្ននភាព និងោរ់បញ្ចលូរនុងរមមវិ្ីទតល់
ព័ត៌មានទសវាសាធារណ្ៈាមទូរស័ពៃសាាតហវូន ផដលអនរទក្បើក្បាសទ់ូរសព័ៃសាាតហវូន
អាចផសវងររព័ត៌មាន សតពីីទសវាសាធារណ្ៈក្គប់ទសវាផដលទតលទ់ោយ ក្រសួងសាាប័ន
ទាាំងថ្ននរជ់ាតិ និងថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ។ 

 បានពក្ងីរទរៀបចាំ និងោរ់ឲ្យអនុវតតយនតការទីភានរង់្ករក្បតិបតតកិារពិទសស ទៅក្រសងួ 
សុខាភិបាលចាំនួន៤បផនថមទទៀតរួមមាន៖ មនៃីរទពទ្យបផងអរទេតតរាំពត ទេតតផ្ក្ពផវង ទេតត
ក្រទចោះ និងទេតតរាំពង់្ាំ។  

 យនតការផ្នការទតល់ទសវានងិគុណ្ភាពផ្នទសវាសាធារណ្ៈរបសក់្រសួង សាាបន័ រួមមាន
ក្រសួងពាណ្ិជជរមម ក្រសងួយុតតិ្ម ៌ក្រសួងសាធារណ្ការនិងដឹរជញ្ជូន និងក្រសួងផដន
ដីនគរូបនីយរមម នងិសាំណ្ង់ក្តូវបានក្តួតពិនតិ្យ និងទតល់អនុសាសនឱ៍្យទ្វើការលមអ
ទោយទលខា្កិារោានផ្នគណ្ៈរមាា្កិារផរទក្មងរ់ដឋបាលសាធារណ្ៈ។ 

 បានទរៀបចាំទ្វើទស្សនរិចចសិរ្ាផ្នការទតល់ទសវាសាធារណ្ៈទៅក្ពោះរាជាោចក្រផ្ថ ង់ 
ទលើក្បធានបទសតីពីការទតល់ទសវាសាធារណ្ៈទៅាមក្រសួង សាាប័ន និងរដឋបាលថ្ននរ់
ទក្កាមជាតិមយួចាំនួនដូចជា៖ មនៃីរទពទ្យនគរបាល  នាយរោានរុងស ុលផ្នក្រសួងការ
បរទទស  មជ្ឈមណ្ឌលទតល់ទសវាវិនិទោគ  មជឈ្មណ្ឌល ទតល់វិញ្ហាបនបក្តនាាំទចញផ្ន
ក្រសួងពាណ្ិជជរមម  នាយរោានដរឹជញ្ជូនទៃូវទោរផ្នក្រសងួដឹរជញ្ជូន ការោិល័យ
ក្បជាពលរដឋ  គទក្មាងក្សាវក្ជាវនិងអភវិឌ្ឍបរសិាានផដលជាគាំនតិទតួចទទតើមរបសក់្ពោះ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  28 

ម រ្សក្តផ្ថ នងិមជ្ឈមណ្ឌលទតល់ទសវាទៅរដឋបាលទេតតក្បាជប់គីរើេណ្ឌ។ 
 បាន និងរាំពុងទរៀបចាំទសចរតីក្ពាងចា្ប់សតីពីទសវាសាធារណ្ៈ។ 

៣.១៧- ការក្គបក់្គងនងិការអភវិឌឍ្្នធានមនសុស្ 
 ផទអរទលើទោលនទោបាយសតីពីការក្គប់ក្គង្នធានមនុស្សទាាំងថ្ននរ់ជាតិ និង ថ្ននរ់ទក្កាម

ជាតិ ក្រសួងមុេង្ករសាធារណ្ៈបានទរៀបចាំលិេតិបទោានគតយិុតតនិងយុទធសាស្រសតសាំខាន់ៗ មួយ
ចាំនួនសក្មាបព់ក្ងឹងការក្គប់ក្គងនិងការក្តួតពនិិតយ្ចាំនួនមស្រនតរីាជការ និងមស្រនតីជាប់រិចចសន្ារួម
ទាាំងរចនាសមពន័ធរបសក់្រសងួសាាបន័ទាាំងថ្ននរជ់ាតនិងិថ្ននរទ់ក្កាមជាត ិ ទដើមប្ទី្ វើជាមលូោានក្គោឹះ
រនុងការផរលមអនីតិវិ្ ីរនុងការក្គប់ក្គងនិងការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស ាាំងពីការទក្ជើសទរើសរហូត
ដល់ការោរ់ឲ្យចលូនិវតតន ៍ ការទ្ារភាាបក់ារបណ្ដតោះបោាលជាក្បព័នធនិងជាកាតពវរិចចទៅនឹងការ
អភិវឌ្ឍអាជីព ការទ្ារភាាប់ការផតងាាំងនិងការដាំទ ើងថ្ននរ់ទៅនឹងសមិទធរមមរបស់មស្រនតីរាជការមានរ់ៗ  
ទហើយនិងការទា្រភាាបក់ារដាំទ ើងក្បារ់ទបៀវត្សរ៍ទៅនងឹគុណ្ទល និងទិននទលការង្កររបស់អងគ
ភាពទៅរនុងក្រសួងសាាបន័ ថ្ននរជ់ាតិ នងិថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ។ រនុងផទនរទនោះសមិទធទលសាំខាន់ៗ
សទក្មចបានរួមមាន៖ 

 បានទរៀបចាំនិងោរ់ឲ្យអនវុតតក្ពោះរាជក្រតឹ្យ សតពីទីោលការណ្៍រួមផ្នការទរៀបចាំមុេង្ករសា
ធារណ្ៈរបស់រដឋ និងក្ពោះរាជក្រឹត្យសតីពីលរខនតិរៈទោយផ រសក្មាប់បគុគលរិរដឋបាលថ្ននរ់
ទក្កាមជាតិ ក្ពមទាាំងបទោានគតិយតុត និងឯរសារផណ្នាាំមួយចាំនួនទទៀតផដលពារ់ព័នធ
នឹង ការក្គប់ក្គងចាំននួមស្រនតីរាជការសុីវិល មស្រនតីជាប់រិចចសន្ា ការក្គប់ក្គងរចនាសមព័នធនិង
ចាំនួនមុេតាំផណ្ងរនុងរចនាសមព័នធរបស់ក្រសួង សាាប័ន ការក្តួតពិនតិ្យការក្គប់ក្គងវតតមាន
របស់មស្រនតី ការក្គប់ក្គងនងិការវាយតផ្មៃគណុ្ទលរបស់មស្រនតីរាជការសុវីិល។ 

 បានទ្វើការសិរា្អាំពីតក្មវូការបណ្ដតោះបោាល និងបានទរៀបចាំវគគបណ្ដតោះបោាលរយៈ
ទពលេៃីជូនមស្រនតីរាជការដចូជា៖ (១) បណ្ដតោះបោាលមស្រនតរីាជការទាាំងថ្ននរ់ជាតិនិងថ្ននរ់
ទក្កាមជាតិ សរុបចាំននួ១ ៩៦៥នារ ់(ស្រសតីចាំនួន៤៩២នារ់) (២) ការជាំរញុរាំផណ្ទក្មង់
អភិបាលរិចចលអសក្មាបម់ស្រនតីរាជការជាន់េពស ់សក្មាប់ថ្ននរ់ដឹរនាាំជាអគគនាយរ អគគទលខា
្ិការ អោា្ិការ និងអភបិាលផ្នគណ្ៈអភិបាលទេតត បានចាំនួន៣វគគ និង មានសិកាាកាម
ចាំនួន ១៦៦នារ ់(ស្រសតីចាំននួ១៦នារ់) និង (៣) បណ្ដតោះបោាលថ្ននរ់ដឹរនាាំជាស្រសតីឋានៈរដឋ
ទលខា្កិារ និងអនុរដឋទលខា្ិការចាំនួន១វគគ ផដលមានសិកាាកាមចូលរួមចាំននួ៨៤នារ់។ 

 បានសិរា្ និងទតល់អនុសាសន៍ផរលមអអាំពកី្បតបិតតិការការង្ករអងគភាព្នធានមនុសស្
របស់ក្រសងួ   សាាប័នទាាំងថ្ននរ់ជាត ិនិងថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ។  

 ផរលមអការទរៀបចាំផទនការទក្ជើសទរើសមស្រនតីរាជការសុីវលិ និងមស្រនតជីាប់រិចចសន្ា ទដើម្បី
ធានាឲ្យការទក្ជើសទរើស និងការទក្បើក្បាសច់ាំទោលទៅ និង មស្រនតីក្តូវបានក្គប់ក្គងោ៉ាង
ហមត់ចត់ ទដើម្បីរុាំឲយ្ប ោះពាល់ដល់រញ្ចបថ់វិកាខាាាំងទពរ។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  29 

 បានជួយដល់វិសយ័អប់រ ំ រនុងការពក្ងឹងការក្គបក់្គង និងបទងកើនក្បសិទធភាពផ្នការទក្បើ
ក្បាស់្នធានមនសុ្សរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន នងិរីឡា។ 

៣.១៨- ការផរទក្មងក់្បពន័ធទបៀវតយ្ 
 ការផរទក្មង់ក្បព័នធទបៀវតស្ គឺជាការង្ករអាទិភាពមួយរនុងចាំទោមការង្ករអាទិភាពជា
ទក្ចើនរបសរ់ាជរោាភបិាលផដលបានរាំណ្ត់ទៅរនុងយទុធសាស្រសតចតុទកាណ្ដាំោរ់កាលទី៣។ ការ
ផរទក្មង់ក្បព័នធទបៀវតស្ក្តវូទ្វើទ ើងទោយផទអរទលើទោលការណ្៍សាំខាន់ៗរួមមាន៖ (១)ការដាំទ ើង
ទបៀវត្សក្តវូអនុវតតសមក្សបាមសាានភាពផ្នរាំទណ្ើនទសដឋរិចចនិងលទធភាព ក្ទក្ទង់បានផ្នថវកិា
រនុងន័យធានាឲ្យបាននូវសថរិភាពមា៉ាក្រូទសដឋរិចច (២)ការធានាបាននូវសម្ម ៌ ការបទងកើនទលិត
ភាពនិងក្បសិទធភាពការង្កររនុងរដឋបាលសាធារណ្ៈ និង(៣)ការធានាសងគតិភាពរវាងក្របេណ្ឌ
មស្រនតីរាជការសុីវិលនិងក្របេណ្ឌ រងរមាាាំងក្បោប់អាវុ្។ រនុងដាំទណ្ើរការផ្នការផរទក្មង់ក្បព័នធ
ទបៀវត្ស រាជរោាភបិាលបានទរៀបចាំនូវលិេិតបទោានជាទក្ចើន ដូចជាក្ពោះរាជក្រឹត្យ អនុក្រឹតយ្ និង
សារាចរ ទដើមប្ីពក្ងឹងក្បសិទធភាពការង្ករ ការបទងកើនទលិតភាព និងការបទងកើនទបៀវត្សមស្រនតីរាជការ  
ឲ្យបានោ៉ាងតិចមួយលានទរៀលទៅឆ្នាំ២០១៨ ។ គិតមរក្តឹមដាំោច់ឆ្នាំ២០១៦ទនោះ  រាជរោាភបិា
លបានសទក្មចនូវលទធទលសាំខាន់ៗ  ដូចមានសទងខបខាងទក្កាម៖ 

 បានោរ់ឲយ្អនុវតតនវូការរាំណ្ត់នីតិវិ្សីក្មាប់ការទបើរទតល់ទបៀវត្សជូនមស្រនតីរាជការសុីវលិ 
មស្រនតីនគរបាលជាតិ ទោ្ិន និងការទបើរទតល់របបសនតិសុេសងគមជូនសិទធវិនតនងិជូនអតីត
យុទធជន នងិក្គួសារអតីតយុទធជនឲ្យបានទានទ់ពលទវលារនុងសបាោហ៍ទី៤ផ្នផេនីមួយៗ 

 បានោរ់ឲយ្អនុវតតទាាំងក្សុងការទបើរទតល់ទបៀវត្សជនូមស្រនតីរាជការសុីវលិ និងមស្រនតីនគរបាល
ជាតិាមក្បព័នធ្ នាោរទោយផ រសក្មាបទ់ោ្ិនក្តូវអនុវតតជាជាំ នៗនងិទៅាម
ដាំោរ់កាល។ 

 បានោរ់ឲយ្ទ្វើនយិ័តរមមថ្ននរ់និងឋាននតរសរ័តិជូនមស្រនតីរាជការសុីវលិាមអតតីភាពការង្ករ
ចាំនួន១៦០ ៤៤០នារ់។ 

 បានទតល់ក្បារ់វិភាជន៍ក្គសួារសក្មាប់រូនមស្រនតរីាជការរហូតដល់អាយុ២១ឆ្នាំទោយ
សវ័យក្បវតតិ។ 

 បានផរសក្មួលនីតវិិ្ីផ្នការោរ់មស្រនតីរាជការសុីវលិឲ្យចូលនិវតតន៍ ទដើមប្ីធានាការទបើរទតល់
ទសា្ននិវតតន៍ បានភាាមទៅផេបនាាប់ពកីារោរ់ឲ្យចូលនិវតតន៍។ 

 បានោរ់ឲយ្អនុវតតនវូវិធានការសក្មាប់ការក្គប់ក្គងមស្រនតីរាជការសុីវលិ ទោ្ិន នគរបាល
ជាតិ មស្រនតជីាបរ់ិចចសន្ានងិបុគគលិរអផណ្ដត។ 

 បានោរឲ់្យអនុវតតនវូការក្គប់ក្គង នងិការទក្បើក្បាស់មស្រនតជីាប់រិចចសនា្ាមក្បព័នធ
ព័ត៌មានវិទា្ និងការទបើរទតល់ក្បាររ់ផ្ក្មក្បចាំផេាមក្បព័នធ្នាោរ។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  30 

 បានផរសក្មួលក្របេណ្ឌ ឋាននតរស័រត ិ និងថ្ននរ់របស់មស្រនតីរាជការសុីវិល ាមរយៈក្ពោះរាជ
ក្រឹត្យសតីពទីោលការណ្៍រួមផ្នការទរៀបចាំមុេង្ករសាធារណ្ៈរបស់រដឋ។ 

 បានផរសក្មួលទបៀវត្សមលូោាន នងិការទបើរទតល់ទបៀវតស្ដល់មស្រនតីនគរបាលជាតិរមពុជា 
និងទោ្ិនផ្នរងទោ្ពលទេមរភូមិនៃឲ្យមានសងគតិភាពនឹងទបៀវត្សរបស់មស្រនតីរាជការ
សុីវិល។ 

 បានទរៀបចាំរាំណ្ត់និងការទបើរទតល់ទបៀវត្សមូលោាន ក្បារ់បនាាប់បន្សាំផ្នទបៀវត្ស និងរបប
ឧបតថមភទទ្សងៗជូនមស្រនតីពនធនាោរផ្នក្រសងួម ផ្ទៃ។ 

 បានទរៀបចាំក្បារ់បាំោច់ទៅក្រមនិងក្ពោះរាជអាជាា។ 
 បានទរៀបចាំបចច័យនចិចភតតក្បចាំផេសក្មាប់មស្រនតីសង្ឃបាំទពញការង្ករទៅអោា្កិារោាន
ពុទធិរសិរា្ជាតិ។ 

 បានទរៀបចាំក្បាររ់ផ្ក្មសក្មាប់ក្គូបទក្ងៀនជាប់រិចចសន្ានិងមស្រនតីរាជការផដលបានអនុវតត
ភាររិចចបផនថមនិងភាររិចចថ្ននរ់គួប។ 

 បានទរៀបចាំក្បាររ់ផ្ក្មសក្មាប់ក្គូបទក្ងៀនជាប់រិចចសន្ាអប់រំទក្ៅក្បព័នធសក្មាប់រមមវិ្ី
អរខររមមវិជាាជវីៈ រមមវិ្ចីលូទរៀនទ ើងវញិ រមមវិ្សីមមូលបឋមសរិ្ា និងរមមវិ្ីបទងកើន
ក្បារ់ចាំណ្លូ។  

 បានទរៀបចាំដាំទ ើងក្បារទ់បៀវត្សអប្បបរមាជូនមស្រនតរីាជការដូចមានារាងខាងទក្កាម៖ 
 

ារាងទ៣ី.១ : ក្បារទ់បៀវតស្អបប្បរមារបសម់ស្រនតរីាជការ 
ល.រ មេុតាំផណ្ងទកី្បរឹា្ ជាំនយួការ ទលខា្កិារ នងិមស្រនតផីដលមានឋានៈទសមើ ក្បារប់ាំោចក់្បចាំផេ (ទរៀល)  
១ នាយររដឋមស្រនតី ៣ ៦៧៥ ០០០ 
២ ឧបនាយររដឋមស្រនតី ២ ៨០០ ០០០ 
៣ ទទសរដឋមស្រនតី ២ ៤៥០ ០០០ 
៤ រដឋមស្រនត ី ២ ១០០ ០០០ 
៥ រដឋទលខា្ិការ ១ ៧៥០ ០០០ 
៦ អនុរដឋទលខា្ិការ ១ ៤០០ ០០០ 
៧ អគគនាយរ ៧៣៥ ០០០ 
៨ អគគនាយររង ៦៤៥ ០០០ 
៩ ក្បធាននាយរោាន ៦២០ ០០០ 
១០ អនុក្បធាននាយរោាន ៥៤០ ០០០ 
១១ ក្បធានការិោល័យ ៧៨ ១០០ 
១២ អនុក្បធានការិោល័យ ៦១ ៤០០ 

 

 

ក្បារប់ាំោចម់េុង្ករសមាជរិរាជរោាភបិាល នងិ អនរុដឋទលខា្កិារ 
ល.រ មេុតាំផណ្ង ក្បារប់ាំោចម់េុង្ករក្បចាំផេ (ទរៀល) 
១ នាយររដឋមស្រនតី ៣ ៦៧៥ ០០០ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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២ ឧបនាយររដឋមស្រនតី ២ ៨០០ ០០០ 
៣ ទទសរដឋមស្រនតី ២ ៤៥០ ០០០ 
៤ រដឋមស្រនត ី ២ ១០០ ០០០ 
៥ រដឋទលខា្ិការ ១ ៧៥០ ០០០ 
៦ អនុរដឋទលខា្ិការ ១ ៤០០ ០០០ 

 
ក្បារទ់បៀវតស្មស្រនតរីាជការសុវីលិនងិរងរមាាាំងក្បោបអ់ាវុ្  នងិ ក្បារឧ់បតថមភក្បចាំផេ 
សមាជរិក្រមុក្បរឹា្រាជធាន ីទេតត ក្រមុក្បរឹា្ក្រងុ ក្សរុ េណ្ឌ ក្រមុក្បរឹា្ឃុាំ សង្កាតន់ងិ 
មស្រនតភីមូ ិ 
 

បរោិយ 
ទបៀវតស្អបប្បរមាសក្មាបម់ស្រនតរីាជការសីុវលិនិងរងរមាាាំងក្បោបអ់ាវុ្  នងិ  
ក្បារឧ់បតថមភក្បចាំផេសក្មាបក់្រមុក្បរឹា្ក្គបក់្បទភទ នងិមស្រនតភីមូ ិ(ជាទរៀល) 

២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

វិស័យរដឋបាលការទូត និងបទចចរទទស ១២៦ ០០០ ៣៤៤ ០០០  ៤២៤ ០០០  ៥៥២ ៨០០  ៧០០ ៥០០  

វិស័យអប់រំ ១៨៩ ០០០ ៤០២ ៨០០  ៥៥០ ០០០  ៦៥២ ៨០០  ៨០០ ៥០០  

វិស័យសុខាភិបាល ១៨៩ ០០០ ៣៦០ ០០០  ៥៥០ ០០០  ៦៥២ ៨០០  ៨០០ ៥០០  

នគរបាល  ៣៧៩ ៩៣០  ៤៦០ ៩៣០  ៦២៨ ២៧០  ៧៨៤ ៧៣០  

ទោ្ិន  ៣១៥ ៩៩០  ៣៩៦ ៩៩០  ៥៨២ ៤៣០  ៧៣៣ ៧៣០  

ក្បធានក្រុមក្បឹរ្ារាជធានី ទេតត ១ ០០០ ០០០ ១ ០០០ ០០០ ១ ០០០ ០០០ ១ ០០០ ០០០ ១ ០៩០ ០០០ 

សមាជិរក្រុមក្បឹរ្ារាជធានី ទេតត ៨០០ ០០០ ៨០០ ០០០  ៨០០ ០០០  ៨០០ ០០០  ៨៧០ ០០០  

ក្បធានក្រុមក្បឹរ្ាក្រុងក្សុរ េណ្ឌ ៧០០ ០០០ ៧០០ ០០០ ៧០០ ០០០ ៧០០ ០០០ ៨១០ ០០០ 

សមាជិរក្រុមក្បឹរ្ាក្រុងក្សុរ េណ្ឌ ៥០០ ០០០ ៥០០ ០០០  ៥០០ ០០០  ៥០០ ០០០  ៦៥០ ០០០  

ក្បធានក្រុមក្បឹរ្ាឃុាំ សង្កាត់  
ចប់ពីផេររកោ ឆ្នាំ២០១៥ 

១៥០ ០០០ ១៥០ ០០០ ៣០០ ០០០ ៤០០ ០០០- 
៥៧០ ០០០ 

៧៥០ ០០០ 

ជាំទប់ទី១ និងទី២ ទៅសង្កាត់រងទី១និងទី២ 
ចប់ពីផេររកោ ឆ្នាំ២០១៥ 

១២០ ០០០ ១២០ ០០០ ២៤០ ០០០ ៣៥០ ០០០- 
៤០០ ០០០ 

៥៥០ ០០០ 

សមាជិរក្រុមក្បឹរ្ាឃុាំសង្កាត់ 
ចប់ពីផេររកោ ឆ្នាំ២០១៥ 

១០០ ០០០ ១០០ ០០០ ២០០ ០០០  ៣០០ ០០០- 
៣៥០ ០០០  

៤៨០ ០០០  

ទមភូម ិ ៦០ ០០០ ៦០ ០០០  ១២០ ០០០  ១៦០ ០០០  ២០០ ០០០  

អនុក្បធានភូមិ ៥០ ០០០ ៥០ ០០០  ១០០ ០០០  ១៤០ ០០០  ១៦០ ០០០  

សមាជិរភូមិ ៤០ ០០០ ៤០ ០០០  ៨០ ០០០  ១២០ ០០០  ១៤០ ០០០  
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របបសនតសិេុសងគមសក្មាបអ់តតីមស្រនតរីាជការសុវីលិ នងិអតតីយទុធជន 

បរោិយ 
របបសនតសិេុសងគមអបប្បរមាក្បចាំផេ(ជាទរៀល) 
២០១៥ ២០១៦ 

អតីតមស្រនតីរាជការសីុវិល និងអតីតយុទធជន ៣០០ ០០០ ៣៦០ ០០០ 
 
៣.១៩-   បញ្ហា ប្បឈម 

 ក្រសួងមុេង្ករសាធារណ្ៈ និងមនៃីរមុេង្ករសាធារណ្ៈរាជធានី ទេតតទទើបក្តូវបានបទងកើតថមី
ផដលទាមទារ ឲ្យក្រសងួនិងមនៃីរមានការទរៀបចាំនិងពក្ងឹងរចនាសមពន័ធក្គប់ក្គងទៅថ្ននរ់
ជាតិ និងថ្ននរ់ទក្កាមជាតនិិងក្តូវទ្ើវសមាហរណ្រមមថ្ននរ់ដឹរនាាំ និងមស្រនតរីាជការពីអងគភាព
ទដើមមររនុងរចនាសមព័នធថម ីរបសក់្រសួងាមទោលការណ្៍ផ្នការផរទក្មងសាាប័នរបសរ់ាជ
រោាភិបាលទងផដរ។ 

  ការទក្បើក្បាស់ក្បព័នធព័តម៌ានវិទ្ារនុងរដឋបាលសាធារណ្ៈទៅមានរក្មិតទហើយ ការអនុវតត
ោច់ទោយដុាំមិនមានលរខណ្ៈជាក្បពន័ធ។ រំហរូការង្ករ នងិទាំនារទ់ាំនងផ្ទៃរនុងទៅាម
ក្រសួង សាាប័ន ក្ពមទាាំងរវាងក្រសួង សាាប័ន និងក្រសួង សាាប័ន ទៅមិនទាន់ដាំទណ្ើរការ
ជាបោាញតភាាប់ោនទោយរលូន និងមានក្បសិទធភាព 

 យនតការនងិក្បព័នធាមោន ក្តួតពិនិត្យ និងវាយតផ្មៃគុណ្ភាពទសវាសាធារណ្ៈមិនទាន់
បានោរ់ឱ្យដាំទណ្ើរ ការក្បរបទោយក្បសិទធភាព។ ការក្គបក់្គង នងិការអភិវឌ្ឍអាជីព
របស់មស្រនតីរាជការមិនទានក់្តូវបានទរៀបចាំជាក្បព័នធក្បរបទោយក្បសិទធភាព និងមិនទាន់
មានទរៀបចាំការពិពណ្ន៌ាអាំពីមុេតាំផណ្ងឱ្យបានចា្ស់លាស់។ 

 សមតថភាព្នធានមនសុស្ និងសាាប័នទៅមានរក្មិតរនុងការទ្ៃើយតបទៅនឹងតក្មូវការ
របសក់្បជាពលរដឋពិទសសទៅរដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ 

 ក្បព័នធទបៀវតស្មិនទានទ់្ៃើយតបនឹងទោលការណ្៍សម្ម៌ ក្បសិទធភាព និងសងគតិភាព 

 កំណែទប្មង់វិមជ្ឈការនងិវិសហមជ្ឈការ  

៣.២០-  រាំផណ្ទក្មង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការមានទោលបាំណ្ងបងខិតទសវា ការទ្វើទសច
រតីសទក្មចចិតត និងការទ្វើគណ្ទនយ្យភាពឲ្យទៅជិតក្បជាពលរដឋ។ ជាទស្សនវិស័យ រដឋបាលក្សរុ 
រដឋបាលក្រុង និងរដឋបាលរាជធានី គឺជាតួអងគអនរទតល់ទសវាផដលមានលរខណ្ៈសមក្សប និងសថិត
ទៅជិតក្បជាពលរដឋជាងទគទៅរមពុជា ទហើយក្រសួងសាាប័នទៅថ្ននរ់ជាតគិឺជាអនរទរៀបចាំទោល
នទោបាយ និងលិេិតបទោានគតិយុតតនានា។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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៣.២១-  ផទនការអនុវតត៣ ជាំ នទី២ រាំពុងក្តូវបានអនុវតតពីឆ្នាំ២០១៥ដល់ឆ្នាំ២០១៧។ 
គទក្មាងទនោះក្តូវបានអនុវតតទោយសាាប័នរោាលចាំននួ៧ ក្រសួងចាំនួន១៤ ២៥រាជធានី ទេតត និង
១៨៥ក្រុង ក្សុរ េណ្ឌ ផដលទផ្លោតទលើការទតល់ទសវាសាធារណ្ៈ ជាពិទសសទៅថ្ននរ់ក្រុង ក្សុរ       
េណ្ឌ។ គទក្មាងទនោះមានទោលបាំណ្ង ដូចខាងទក្កាម៖ 

 ទតល់ឲ្យរដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិនូវ(១)អាំោចរនុងការសទក្មចចិតត ឯររាជ្យ និងសវ័យភាព 
(២) ការទទួលេុសក្តូវរនុងការទតល់ទសវាសាធារណ្ៈ និង (៣)អាំោចរនុងការក្គប់ក្គង
្នធាន រួមទាាំងហិរញ្ញវតថុនិងបុគគលិរ។ 

 ទលើររមពស់អភិបាលរិចចលអ ការទ្ៃើយតប និងគណ្ទនយ្យភាពរបស់រដឋបាលថ្ននរ់រទក្មាង
ជាតិចាំទពាោះក្បជាជនទាាំងអស់។ 

 ផរលមអការក្គប់ក្គងរបស់រដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតនិិងអភិវឌ្ឍចាំទណ្ោះដឹងនិងជាំនាញរបស់
បុគគលិររដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ ទដើម្បីបាំទពញភាររិចចរបស់េៃួន។ 

 ក្គប់ក្គងនិងសក្មបសក្មួលការផ្លាស់បតូរទាាំងទនោះឲ្យកាន់ផតក្បទសើរ។ 

 
៣.២២-  រាជរោាភិបាលរមពុជាសក្មចបានសមិទធទលដូចខាងទក្កាម៖ 

 រចនាសមព័នធរដឋបាលក្រុង ក្សុរ បុគគលិរ ក្ពមទាាំងក្បព័នធ និងផបបបទ នីតិវិ្ីនានាក្តូវបាន
ទរៀបចាំ និងោរ់ឲ្យអនុវតត។ រដឋបាលក្រុង ក្សុរមានផបបបទ និងនីតិវិ្ីសក្មាប់ទរៀបចាំ និង   
រសាងផទនការ ការក្គបក់្គងហិរញ្ញវតថ ុនិងការទរៀបចាំរចិចក្បជុាំក្រមុក្បឹរា្។ ក្គបរ់ដឋបាល ក្រុង 
ក្សុរបានទរៀបចាំ និងោរឲ់្យអនុវតតនូវវិធានផ្ទៃរនុងរបស់េៃួន ទោយបានរាំណ្ត់ និងផបងផចរ
ោ៉ាងច្ាស់រវាងតួនាទីភាររិចចរបស់ក្រុមក្បឹរ្ា និងតនួាទីភាររិចចរបស់គណ្ៈអភិបាល។ 

 ក្រសួង សាាប័នចាំនួន១៤ រាំពុងទរៀបចាំទទៃរមុេង្ករទតល់ទសវានានាឲ្យទៅរដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាម
ជាតិ។ ាមរយៈអនុក្រឹត្យផដលបានទរៀបចាំ ក្រសួងបរិសាានបានទទៃរមុេង្ករក្គប់ក្គង
សាំណ្ល់រឹងទៅឲ្យរដឋបាលក្រុង ក្សុរ ទហើយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡាបានទទៃរមុេង្ករ
នានាពារ់ព័នធនឹងការក្គប់ក្គងការអប់រំរុមារតូច ការអប់រំបឋមសិរ្ា និងការអប់រំទក្ៅ
ក្បព័នធទៅឲ្យរដឋបាលក្រុង ក្សុរ។ ជាមួយោនទនោះ ការអនុវតតសារល្បងនូវការទទៃរមុេង្ករ
មួយចាំនួន ដូចជាការទ្វើអនាម័យជនបទ និងការទគត់ទគង់ទឹរសាាតជនបទ ជាទដើម។ 

 ការិោល័យក្ចរទចញចូលផតមួយចាំនួន ៤០ការិោល័យ បានទតល់ទសវារដឋបាលនានាជូន
ក្បជាពលរដឋទៅទីាាំងមយួផដលមានលរខណ្ៈលអក្បទសើរ។ ទៅរនុងឆ្នាំ២០១៦ ក្បជាពលរដឋ
ចាំនួនជាង ៦០០ ០០០នារ់ បានមរទទួលទសវាពីការិោល័យក្ចរទចញចូលទាាំងទនោះ។  

 រដឋបាលក្រុង ក្សុរទទួលបានក្បភពមូលនិ្ិទក្ចើនជាងមុន។ មូលនិ្ិក្រុង ក្សុរ ផដលទតល់ 
មូលនិ្ិោានភាាប់លរខេណ្ឌក្តូវបានបទងកើតទ ើង ទហើយបានទទៃរមូលនិ្ិទៅឲ្យរដឋបាល 
ក្រុង ក្សុរផដលមានទាំហាំថវិកាទសមើនឹង១% ផ្នចាំណ្លូចរនតថវិកាជាតិផ្នឆ្នាំរនៃងទៅ។ ការ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  34 

ទតល់ហិរញ្ញប្បទានាមរយៈគទក្មាង (SNIF) បានទរៀបចាំនិងោរ់ឲ្យអនុវតត ផដលាមរយៈ
យនតការទនោះមូលនិ្ិចាំនួនក្បមាណ្២០លានដុលាារ នឹងក្តូវទទៃរទៅឲ្យរដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាម
ជាតិរនុងរយៈទពលបីឆ្នាំ។ ផបបបទ និងនីតិវិ្ីសក្មាប់អនុវតតមូលនិ្ិមានភាាប់លរខេណ្ឌក្តូវ
បានទរៀបចាំ និងអនុម័តទោយរាជរោាភិបាល។  

 លិេិតបទោានគតិយុតតពារ់ព័នធនឹងការទ្វើវិមជ្ឈការការក្គប់ក្គង និងអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស
ទៅថ្ននរ់ទក្កាមជាតិដូចជា៖ ក្ពោះរាជក្រឹត្យ និងទសចរតីផណ្នាាំនានាក្តូវបានទរៀបចាំ និងោរ់  
ឲ្យអនុវតត។ លិេិតបទោានគតិយុតតទាាំងទនោះបានទតល់សិទធិអាំោចដល់រដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាម
ជាតិរនុងការទក្ជើសទរើស ការផតងាាំង ការទលើរទរឹចិតត និង ការោរ់ពិនយ័នានាដល់
បុគគលិររបស់េៃួន។ 

 ការអនុវតតក្របេ័ណ្ឌយុទធសាស្រសតសតីពីគណ្ទនយ្យភាពសងគម បានជួយឲ្យក្បជាពលរដឋង្កយ
ក្សួលរនុងការទទួលព័ត៌មានអាំពីការបាំទពញការង្ករ និងថវិការបស់រដឋបាលឃុាំ សង្កាត ់
សាលាទរៀន មណ្ឌលសុេភាព ក្ពមទាាំងបានសក្មបសក្មួលឲ្យមានការចូលរួមពីក្បជា
ពលរដឋ និងការាមោនការអនុវតតទៅរនុងក្សុរទោលទៅចាំនួន៥៤ (ឃុាំ សង្កាត់ចាំនួន 
៤៤៧ សាលាបឋមសិរ្ាចាំនួន២៤៥៣ និងមណ្ឌលសុេភាពចាំនួន៣៥៧)។ ការទរៀបចាំ 
ទវទិកាទៅថ្ននរ់ក្សុរ ក្តូវបានក្បារពវទ ើងទៅរនុងឆ្នាំ២០១៥ ផដលមានក្បជាពលរដឋចូលរួម
ក្បមាណ្ជាង ១០០ ០០០នារ់។     

 សមាគមក្រុមក្បឹរ្ាផ្នរដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិក្តូវបានបទងកើតទ ើងជាទៃូវការ។ ការអភិវឌ្ឍ
សមតថភាពបានទតល់ដល់រដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាត ិ ទដើម្បីអនុវតតរាំផណ្ទក្មង់វិមជ្ឈការ និង
វិសហមជ្ឈការ។ ជារ់ផសតង រនុងឆ្នាំ២០១៦ សិកាាកាមចាំនួនជាង៦០.០០០នារ់ បានទទួល
ការបណ្ដតោះបោាល។ 

 
៣.២៣- បញ្ហា ប្បឈម 

 ការអនុវតតរាំផណ្ទក្មង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ទាមទារឲ្យមានទាំនារ់ទាំនងឲ្យបានទូលាំ
ទូលាយ និងក្បរបទោយក្បសិទធភាពាមរយៈវិ្ីសាមញ្ញៗនិងទក្បើក្បាសភ់ាសាង្កយ      
យល់។ 

 ្នធានរបស់រាជរោាភិបាល ពិទសស្នធានពីក្រសួង សាាប័ន ចាំបាច់ក្តូវទរៀរគរ ទដើម្បី    
ទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់ទលើការអនុវតតរាំផណ្ទក្មង់ ទោយរួមបញ្ចូលទាាំង្នធានសក្មាប់
ការអនុវតតមុេង្ករផដលបានទទៃរឲ្យទៅរដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ។ 

 លិេិតបទោានគតិយុតតនានា ចាំបាច់ក្តូវទរៀបចាំឲ្យមានលរខណ្ៈសាមញ្ញៗជាងមុន។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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 ក្តូវពក្ងឹងនីតិវិ្ីទោោះក្សាយបណ្ដឹង ទដើម្បីឲ្យក្បជាពលរដឋអាចចូលរួមកាន់ផតសរមមទៅរនុង
ការបតឹងតវា៉ាទៅទពលការទតល់ទសវានានាមិនបានលអ ឬមិនទ្ៃើយតបទៅនឹងការរំពឹងទុររបស់
ក្បជាពលរដឋ។ 

 ចាំបាច់ក្តូវមានការយរចតិតទុរោរ់បផនថមទទៀតទលើការទរៀបចាំយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍សមតថ
ភាពក្បរបទោយនិរនតរភាព និងក្តូវទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងនូវវិ្ីសាស្រសត និងក្បសិទធភាពផ្នការ
អភិវឌ្ឍសមតថភាព។ 

 ចាំបាច់ក្តូវបទងកើនចាំនួនស្រសតទីៅរនុងតួនាទីជាអនរទ្វើទសចរតីសទក្មចចិតតទៅថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ។ 
 ក្រសួងសាាប័ននានាមួយចាំនួនទៅមានភាពសាារ់ទសៃើររនុងការសទក្មចទទៃរមុេង្ករ និងសិទធិ
អាំោចទៅឲ្យរដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ។ 

 ទៅទពលផដលមុេង្ករនានាក្តូវបានទទៃរឲ្យទៅរដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ ក្រសួងសាាប័ន
នីមួយៗក្តូវពក្ងឹងការទរៀបចាំលិេិតបទោាន និងផបបបទ នីតិវិ្ីនានា ទោយរួមបញ្ចូលទាាំង
ការរាំណ្ត់រក្មិតនិោម និងរាំណ្ត់អាំពីដាំទណ្ើរការផ្នការទ្វើអ្ិការរិចច។ 

 រដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ ក្តូវទទួលបនៃុររនុងការទតល់ទសវានានាជាទក្ចើន ដូទចនោះការទតួចទទតើម
របស់រដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិគឺជារាោសាំខាន់ផដលក្តូវយរចិតតទុរោរ់បផនថមទទៀត ទហើយ 
ការអនុវតតមុេង្ករជាអាណ្តតិទូទៅរបស់ក្រុមក្បឹរ្ារ៏ក្តូវពក្ងឹងបផនថមទងផដរ។ 

 រដឋបាលក្រុង ក្សុរទៅផតមិនមាន្នធានក្គប់ក្ោន់ ទដើម្បីវិភាជន៍សក្មាប់ទោលបាំណ្ង
អភិវឌ្ឍទៅមូលោាន។ 

 

២.៤-  ក្ំផ ទ្ព្ម្់ក្្ក្មាល ំ្ ព្បដាប់អាវុធ 

៣.២៤- ទ្ៃើយតបទៅនងឹការគាំរាមរាំផហងទាាំងឡាយ រងទោ្ពលទេមរភូមិនៃបានអនវុតតសិទធិសវ័យ
ការពារោ៉ាងបតូរផ្លោច់រនុងការទប់សាាត់និងវាយបរទាន់ទពលទវលាក្បរបទោយក្បសិទធភាព ររ្ា
បាននូវបូរណ្ភាពទឹរដីក្គប់កាលៈទទសៈនិងររា្បាននូវភាពអត់្មត់េពស់បាំទុតទោយទោរពោ៉ាង
ខាាប់េជួននូវចា្ប់អនតរជាតរិ៏ដូចជាសមទិធទលផ្នរិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងផទនរការទតូនិងទៃូវចា្ប់។ 

៣.២៥- រងទោ្ពលទេមរភូមិនៃបាននិងរាំពុងអនុវតតចរខុវសិ័យផក្បកាាយអតីតតាំបន់ក្បយទុធមរ
ជាតាំបន់អភិវឌ្ឍន ៍ ពទីីលានសមរភូមិទៅជាទទី្ារទសដឋរិចច ពតីាំបន់ទក្ោោះថ្ននរ់ទៅតាំបន់
ទទសចរណ្៍ ពីតាំបន់ភ័យខាាចទៅជាតាំបន់សនតិភាពមានមនុស្សរស់ទៅរុោះររ។ 

៣.២៦- រងទោ្ពលទេមរភូមិនៃបាននិងរាំពុងបាំទពញរិចចការពារក្ពាំផដន សនតិសុេលាំហរសមកុ្ទ 
ការហវឹរហវឺននិងបណ្ដតោះបោាល ក្បតិបតតិការររ្ាសនតិភាពទក្កាម្ក្តអងគការសហក្បជាជាតិ ការ
ក្បឆ្ាំងទភរវរមម ជាំនួយមនុស្ស្មន៌ិងការទ្ៃើយតបទក្ោោះមហនតរាយ រិចចសហក្បតិបតតិការអនតរ
ជាតិ និងការក្គប់ក្គង្នធានការពារជាតិ។ 
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៣.២៧- រងទោ្ពលទេមរភូមិនៃបានរសាងមជ្ឈមណ្ឌលទោ្ិនពិការនានា លាំទៅឋានក្គួសារ
រងទ័ព និងនិវតតជន។ បទងកើតបាននវូវិទ្ាសាានជាតិក្គប់ក្គងរមាាាំងររ្ាសនតិភាព នងិ ការ
សាំណ្ល់ជាតិទៃុោះពីសស្រង្កាម និង បានបទងកើតសមាគមអតីតយុទធជនរមពុជាទងផដរ ទដើម្បីបទក្មើទសវា
រមមសុេមុាលភាពរនុងសហគមនរ៍ងទព័។ រងទោ្ពលទេមរភូមិនៃបានទទួលសិទធិរនងុការទ្វើ្ ុរៈ
រិចច ទដើម្បីផសវងររក្បភពចាំណ្ូល ពក្ងីររតិ្ានុភាពរងទ័ព និងបទងកើនរក្មតិជីវភាពរស់ទៅរបស់
សហគមន៍រងទ័ព។ 

 
៣.២៨- បញ្ហា ប្បឈម 

ទទាោះជាសទក្មចបាននវូសមិទធទលដូចខាងទលើ រ៏រងយុទធពលទេមរភូមិនៃ ទៅជួបបញ្ហាក្ប 
ឈមដូចខាងទក្កាម៖ 

 ពុាំមានមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដតោះបោាលវិជាាជីវៈសមក្សប ទដើម្បីពក្ងឹងសមតថភាពរងទ័ពទលើ
ផទនរវិទ្ាសាស្រសត បទចចរវិទា្ និងវជិាាជីវៈ។ 

 ការក្គប់ក្គងនិងទក្បើក្បាស់្នធានរូបវនតរបស់រងទ័ព ទៅពុាំទាន់ទក្បើក្បាស់ឲ្យអសស់កាោ   
នុពលក្បរបទោយក្បសទិធភាព ទដើម្បទីាញយរក្បទោជន៍ឲ្យបានអតិបរមាសក្មាប់បទងកើន
រក្មិតជីវភាពរស់ទៅនិងការអភិវឌ្ឍអងគភាព។ 

 ការបទងកើតផ្ដគូអភិវឌ្ឍជាយុទធសាស្រសត សក្មាប់ទ្វើរចិចសហក្បតិបតតិការនិងការវិនិទោគ្ុរ
រិចចរយៈទពលផវងទៅពុាំទាន់បានទ្ៃើយតប។ 

សសចកតីសននដិ្ឋឋ ន 

៣.២៩- ទទាោះបីមានសូចនាររផដលអាចវាស់ផវងបានតិចតួចទារ់ទងនឹងអភបិាលរិចចលអ ទោយ
ផទអរទលើការវាយតផ្មៃផទនរគុណ្ភាព ទឃើញថ្នមានវឌ្ឍនភាពលអទលើអភបិាលរិចចលអរនុងរយៈទពល
ពាររ់ោាលអាណ្តតិផ្នការអនុវតតទ.យ.អ.ជ. ជាពិទសសរាំផណ្ទក្មង់ទារ់ទងនឹងការក្គប់ក្គង
ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ រដឋបាលសាធារណ្ៈ និងវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ ក្ពមទាាំងរាំផណ្ទក្មង់
ច្ាប់និងក្បពន័ធយុតិត្ម៌។ ការវាយតផ្មៃផទនរគុណ្ភាពទលើវឌឍ្នភាពរាំផណ្ទក្មង់ច្ាប់និងក្បព័នធ 
យុតតិ្ម៌ បានបង្កាញឲ្យទឃើញថ្ន៖ មានភាពទជឿនទលឿន (៨៧%) គឺសទក្មចបានទារទ់ងធាតុ
ទចញទី១៖  ការទរៀបចាំនិងការក្បក្ពឹតតទៅរបស់តលុាការ។ មានភាពទជឿនទលឿនរក្មិតម្្យម 
(៥០%) គឺសទក្មចបានទារ់ទងធាតុទចញទី២៖ ការក្គប់ក្គងសាំណ្ុាំទរឿងក្តវូបានផរលមអ។ ភាព
ទជឿនទលឿនគរួឲ្យរតស់មាាល់ (២៥%) គឺសទក្មចបានទារ់ទងធាតុទចញទ៣ី៖ ការោរ់ទទាស
ជាំនួស នងិ វធិានការទាាំងឡាយទក្ៅពកីារឃុាំេៃួនបទោាោះអាសននក្តវូបានអនវុតត (ឬក្តូវបានោរ់
ជាគទក្មាងសារល្បង)។ ទសចរតីសទងខបផទនរគណុ្ភាពទលើសូចនាររាមោនរួមរនុងារាងទ ី



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  37 

៣.២ ខាងទក្កាមជួយពន្យល់បផនថមដល់ការវាយតផ្មៃទនោះ។ ទារ់ទងនឹងរចិចសហក្បតិបតតិការ
អភិវឌ្ឍន៍ សចូនារររ៏បានបង្កាញពីវឌឍ្នភាពលអរនុងផទនរអភិបាលរិចចទងផដរ។ 

ារាងទ ី៣.២: វឌឍ្នភាពផ្នសនលូផ្នយទុធសាស្រសតចតទុកាណ្៖ អភបិាលរចិចលអ 
 

ចាំណុ្ចទៅ  សរមមភាពផដលក្តវូអនវុតត                វឌឍ្នភាព 

១. ការពក្ងឹងការ
ទទួលបានទសវា
យុតតិ្ម ៌

១. ការទ្សពវទ្ាយ និងការអនុវតតច្ាប់សាំខាន់ទាាំងបីទារ់ទងនឹងក្បព័នធ
យុតតិ្ម៌ 
២. ការផរលមអការក្គប់ក្គងររណី្បណ្ដឹង 
៣. ទមធាវើសក្មាប់ក្បជាជនក្រីក្រ 

១. មានវឌ្ឍនភាពលអ  
២. មានវឌ្ឍនភាពេៃោះ  
៣. មានវឌ្ឍនភាពេៃោះ  

២. ទសវាមុេង្ករសា
ធារណ្ៈកាន់ផតមាន
តមាាភាព ក្បសិទធ
ភាព និងភាព
ស័រតិសិទធ ិ 

សរមមភាពសក្មាប់រាំផណ្ទក្មង់រដឋបាលក្តូវបានអនុម័តក្តឹមឆ្នាំ២០១៤ 
(រាំផណ្ទក្មងក្បារ់ទបៀវត្សរ៍ និោមទសវាសធារណ្ៈ ការក្គប់ក្គងនិងការ
អភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស) 

រាំផណ្ទក្មង់រដឋបាលសាធារ
ណ្ៈក្តូវបានអនុម័ត 
ផទនការសរមមភាពក្តូវបាន
ទរៀបចាំ 
 

៣. ការទតល់ទសវាសា
ធារណ្ៈកាន់ផតេិត
ទៅជិតក្បជាពលរដឋ  
 

១. ការពក្ងឹងក្របេ័ណ្ឌគតិយុតតនិងសមតថភាពរបស់រដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាម
ជាតិសក្មាប់ការក្បមូលចាំណូ្លទោយេៃួនឯង 
២. ដាំទណ្ើរការទទៃរមុេង្ករតួនាទីពីថ្ននរ់ជាតិទៅរដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ 
៣. អនុវតតផទនការយុទធសាស្រសតគណ្ទនយ្យភាពសងគម 

 

១. មិនទាន់សទក្មចបានាម
ចាំណុ្ចទៅ បានពិនិត្យទ ើង
វិញការវិភាគទោលនទោ 
បាយ (រាំផណ្ទក្មង់ទាាំង៣ 
បាននិងរាំពុងទរៀបចាំ នឹងក្តូវ 
បញ្ចប់នាចុងឆ្នាំ២០១៧) 
២. រាំពុងដាំទណ្ើរការ មាន
វឌ្ឍនភាពតិចតួច 
៣. បានអនុវតតបិទទ្ាយព័ត៌ 
មានសក្មាប់ក្បជាជនចាំនួន 
៥៤ក្សុរទោលទៅ 

៤. ការក្គប់ក្គង
ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ
កាន់ផតមានក្បសិទធ
ភាពនិងភាព
ស័រតិសិទធិ 
 

១. ផរលមអបផនថមភាពក្គប់ក្ជុងទក្ជាយនិងតមាាភាពផ្នថវិកា 
២. ផរលមអគណ្ទនយ្យភាពហិរញ្ញវតថុឬផរលមអភាពអាចទជឿទុរចិតតបាននិង
គណ្ទនយ្យភាពផ្នថវិកា 
៣. ផរលមអបផនថមទាំនារ់ទាំនងទោលនទោបាយថវិកា 

១. សទក្មចបានចាំណុ្ចទៅេៃោះ 
រាំពុងដាំទណ្ើរការ 
២. រាំពុងដាំទណ្ើរការ 
៣. សថិតាមគនៃង  
 

៥. រមមវិ្ ីរិចចសហ
ក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍
ផដលមានសងគតិភាព
ជាមួយអាទិភាព
របស់រាជរោាភិបាល  

១រ. បទងកើនការវិភាជជាំនួយអភិវឌ្ឍន៍ទៃូវការាមរយៈអភិក្រមក្គប់ក្គងទូ
ទាាំងរមមវិ្ី ១េ. ទក្បើក្បាស់ក្បព័នធលទធរមម 
២រ. បទងកើនការវិភាជជាំនួយអភិវឌ្ឍន៍ទៃូវការផដល្ៃុោះបញ្ហាាំងទៅរនុងផទនការ
និងថវិកា ២េ. ទតល់ហិរញ្ញប្បទានដល់អាទិភាពអភិវឌ្ឍន៍ទោយផទអរទលើ
្នធានផដលមាន (ជាំនួយអភិវឌ្ឍន៍ទៃូវការនិងថវិកាជាតិ) 
៣. បទងកើនភាពស័រតិសិទធរបស់ក្រុមការង្ករបទចចរទទសនិងការបន្សីុជាមួយ
អាទិភាពទៅរនុង ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 

១រ. មិនទាន់សទក្មចបាន ១
េ. សទក្មចបានទលើសចាំណុ្ច
ទៅ  
២រ. សទក្មចបានាមចាំណុ្ច
ទៅ ២េ. ទិននន័យក្តូវបាន
ផចររំផលរជាមួយក្រសួង
ទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុនិងក្រុម
ការង្ករបទចចរទទស 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  38 

៣. បានពិនិត្យទ ើងវិញនូវ
យនតការក្រុមការង្ករបទចចរ
ទទស 

៦. ទ.យ.អ.ជ. ក្តូវ
បានអនុម័តទដើម្បី
សទក្មចបានទោល
ទៅជាតិនិងក្តូវបាន
វាយតផ្មៃទោយផទអរ
ទលើទិននន័យផដល
មានគុណ្ភាព  

១. បញ្ចប់ អនុម័ត និងអនុវតតទ.យ.អ.ជ. រួមជាមួយរមមវិ្ីវិនិទោគសាធារ
ណ្ៈ៣ឆ្នាំរំរិល និងពក្ងឹងយនតការផទនការនិងការាមោន ក្តួតពិនិត្យ និង
វាយតផ្មៃ 
២. សារល្បងសិរ្ាអាំពីទាំនារ់ទាំនងរវាងរមមវិ្ីវិនិទោគរនុងវិស័យសុខាភិ
បាលនិងទ.យ.អ.ជ. 
៣. យុទធសាស្រសតជាតិសថិតិអភិវឌ្ឍន៍ ២០១៦-២០១៨ និងផទនការទមជាតិ
វិទ្ាសាស្រសតនិងបទចចរវិទ្ា ២០១៤-២០២០ ក្តូវបានអនុម័តនិងអនុវតត 

១. សទក្មចបានចាំណុ្ចទៅេៃោះ 
រាំពុងដាំទណ្ើរការ និងមាន
វឌ្ឍនភាពលអ 
២. បានបញ្ចប់ 
៣. សទក្មចបានចាំណុ្ចទៅ
េៃោះ រាំពុងដាំទណ្ើរការ 

៧. ការក្បយុទធនឹង
អាំទពើពុររលួយ  

១. រាំណ្ត់វិធានការនិងក្របេ័ណ្ឌគតិយុតតសក្មាប់ការក្បឆ្ាំងអាំទពើពុររលួយ 
២. ទតល់ការអប់រំសតីពីការក្បឆ្ាំងអាំទពើពុររលួយដល់សិស្សទៅាមសាលា
ទរៀនម្្យមសិរ្ា 
៣. ពក្ងឹងរិចចសហក្បតិបតតិការរវាងវិស័យឯរជនជាមួយអងគភាពក្បឆ្ាំង
អាំទពើពុររលួយ 

១. ទសចរតីក្ពាងផ្នការវាយ
តផ្មៃបានបញ្ជូនទៅទីសតីការ  
គណ្ៈរដឋមស្រនតី 
២. រាំពុងដាំទណ្ើរការ មាន
វឌ្ឍនភាពលអ 
៣. ទជាគជ័យ រាំពុងដាំទណ្ើរ
ការ 

 

៣-  បរិសាា នប្របដ្ែដ ប់សប្ាប់ការអនុវត្ដយុទធសាស្ដសដទងំមូល 

៣.១-  សនដិភាព សាិរភាពនសោបាយ សនដិសុខ និងសណ្ដដ ប់ធាន ប់សាធារែៈ 

៣.៣០- សភាពការណ្៍ សនតិសុេ សោាប់ធានបស់ាធារណ្ៈ និងសវុតថិភាពសងគម ផ្នក្ពោះរាជាោ
ចក្ររមពុជាមានលរខណ្ៈលអក្បទសើរ បងកបរិោកាសអាំទោយទលបនតទទៀតដល់ការអភិវឌ្ឍទសដឋ
រិចច សងគម ការពក្ងឹងលទធិក្បជា្ិបទតយ្យ ការទោរពសិទធិមនសុ្ស និងនតីិរដឋ។ សនតិភាពបនតក្គប  
ដណ្ដប់ទលើផ្ទៃក្បទទស បូរណ្ភាពទឹរដ ីនិងអ្ិបទតយ្យជាត ិក្តូវបានការពារោ៉ាងគត់មត់។ តាំបន់
ក្ពាំផដនទាាំងសងខាងមានសភាពសងប់សាាត់លអ ទទាោះបីមានការរំទលាភេៃោះៗចាំទពាោះការសន្ាររា្
សាានភាពដផដល ផ្នក្ពាំផដនផដលមនិទាន់ឯរភាពោន ផតទយើងបានរសួរាន់ពិទក្ោោះទោោះក្សាយ
ទោយសនតិវិ្ ី ទទួលបានលទធទលជាវិជជមាន ពុាំមានការក្បឈមទោយអាវុ្ទ ើយ។ 

សវុតថភិាពសាធារណ្ៈ  
៣.៣១- ក្ពឹតតិការណ្៍ជាតនិិងអនតរជាតិតចូ្ាំ ផដលបានទរៀបចាំទ ើងចាំនួន២១ ៩៧២ទលើរ ក្តូវបាន
ការពារក្បរបទោយសុវតថិភាពទាាំងក្សុង។ សរមមភាពបាតុរមម រូដរមមចាំនួន៥ ៤០០ទលើរ ក្តូវបាន
ការពារទរៀបរយសោាប់ធានប់ និងសក្មបសក្មួល ទោោះក្សាយទោយសនតិវិ្ី ប ុផនតមាន
សរមមភាព   ហឹង្ា ៧ទលើរ បិទទៃូវ ២៧ទលើរ និងដផងហរាមទៃូវ ៦៥ទលើរ។  

៣.៣២- ទ្ៃើយតបចាំទពាោះបញ្ហាសុវតថិភាពចរាចរណ្ទ៍ៃូវទោរក្រសួងម ផ្ទៃបានយរចិតតទុរោរ់
ចត់ផចងដឹរនាាំអនវុតតចា្ប់ចរាចរណ្ទ៍ៃូវវទោរថមចីប់ពីផ្ថងទី០១ ផេមររា ឆ្នាំ២០១៦ ក្បរបទោយ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  39 

ការទទលួេសុក្តវូេពសន់ិងជាប់ជាក្បចាំ។ ទោយសទក្មចបានលទឋទលជាវជិជមាន ទ្វើឲយ្ចាំនួនទក្ោោះ
ថ្ននរ់មានការថយចុោះ១១% ចាំនួនរបួសថយចុោះ១៥% ប ុផនតចាំនួនមនុស្សសាាប់ទរើនទ ើង៥%។ 
ក្រសួងរ៏បានយរចិតតទុរោរ់វិធានការបង្ការ និងពនៃត់អគគីភ័យ និងបានបទងកើនសមតថភាពទៅាម
អងគភាព នឹងបាំពារ់បផនថមរថយនតអគគីភ័យចាំនួន១១៣ទក្គឿង ោរ់ពក្ង្កយទៅាមទីក្បជុាំជនសាំ
ខាន់ៗ។ ររណី្អគគីភ័យបានទរើនទ ើងរនុងឆ្នាំ២០១៤និង២០១៥ ផដលបោាលមរពីការ្ៃង
ចរនតអគគិសនី និងការទ្វសក្បផហសផ្នការទក្បើក្បាស់អគគិសនី។ 

ទសវាសក្មាប់ក្បជាពលរដឋ  

៣.៣៣- ទៅផ្ថងទី០៩ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ រាជរោាភិបាលរមពុជាបានអនុម័តោរ់ឲយ្ទក្បើក្បាស់
ផទនការយុទធសាស្រសតសតពីីអតតសញ្ហាណ្រមម ២០១៧-២០២៦។ គិតចប់ពីផ្ថងដាំទណ្ើរការរហូតមរ
ដល់ផ្ថងទី១៩ ផេមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ក្បជាពលរដឋផដលបានមរចុោះបញ្ជមីានចាំនួនសរុប ១៥ ០១២ 
៩១២នារ ់ ទហើយបានទតលទ់សៀវទៅសានរ់ទៅចាំនួនសរបុ ២ ៧៨៩ ៦៥១រា្ល និងទសៀវទៅក្គួសារ
ចាំនួនសរុប ២ ៧០៨ ៦៨៩រ្ាល។ គិតសរុបពីទដើមក្ោឆ្នាំ២០១២ មរដល់ផ្ថងទី២០ ផេមិថនុា ឆ្នាំ
២០១៦ អគគនាយរោានអតតសញ្ហាណ្រមមទលិតបានអតតសញ្ហាណ្ប័ណ្ណសញ្ហាតិផេមរសរុបចាំនួន ៨ 
៦១៥ ៧៩៥សនៃឹរ ទលើផទនការ១០ ៩៤៤ ១០១នារ់។ គិតចប់ពីផ្ថងទី១៣ ផេតុលា ឆ្នាំ២០១៤ 
រហូតដល់ផ្ថងទី៣១ ផេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ បានទបាោះពមុពលិេតិ្ៃងផដនសរុបចាំននួ២៣៤ ៦៥៣រ្ាល 
និងលិេិតទ្វើដាំទណ្ើរសរុបចាំនួន៣៦ ៤៧៨រ្ាល ជនូពលរររមពុជាទ្វើការទៅបរទទស។ 

៣.៣៤- បញ្ហា ប្បឈម 

 ការង្ករក្គប់ក្គងអតតសញ្ហាណ្រមមាមរទបៀបចុោះ (ដូចជាអក្ានុរូលោាន បញ្ជីសានរ់ទៅ) 
ទោយផ្ដមិនទក្បើក្បាស់ក្បព័នធបទចចរវិទ្ាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍ជាមូលោាន  ផដលនាាំឲ្យ
មានការលាំបាររនុងការក្គប់ក្គង និងទ្វើឲ្យទិននន័យមនិដូចោនសក្មាប់ក្បជាពលរដឋមានរ់ៗ 

 សមតថភាព និងការយល់ដឹងពីផបបបទនីតិវិ្ីរបស់មស្រនតីអក្ានុរូលោានទៅថ្ននរទ់ក្កាមជាតិ
ទៅមានរក្មិត ទាមទារការបណ្ដតោះបោាលអភិវឌ្ឍសមតថភាពបផនថមទទៀត 

 ពារ់ព័នធនឹងការង្ករទតល់អតតសញ្ហាណ្ប័ណ្ណសញ្ហាតិផេមរ មានក្បជាជនចាំោរក្សុរ
មានចាំនួនទក្ចើន ការចូលរួមរបស់ក្បជាពលរដឋចប់ពីអាយុ៥៥ឆ្នាំទ ើងមានចាំនួនតិច និង
មួយចាំននួសមាាងថ្នមានអតតសញ្ហាណ្ប័ណ្ណសញ្ហាតិផេមរគាំរចូស់រចួទហើយមិនក្ពមមរបតរូថមី 
មានការយឺតោ៉ាវរនុងការបញ្ជូន ការក្តតួពិនិតយ្ទិននន័យ និងការផចរសនៃឹរអតតសញ្ហាណ្       
ប័ណ្ណជូនក្បជាពលរដឋ នងិមានររណី្ក្បជាពលរដឋបនៃាំទ្វើអតតសញ្ហាណ្ប័ណ្ណទលើសពីមួយ
ដង ផដលជាទហតុទ្វើឲ្យមនិអាចទបាោះពុមពអតតសញ្ហាណ្ប័ណ្ណជូនបាន។ 

ការប្បយុទធប្បឆងំនឹងសប្រឿងស ៀន 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  40 

៣.៣៥- អាជាា្រជាតិក្បយុទធក្បឆ្ាំងទក្គឿងទញៀន នឹងបនតដឹរនាាំការអនុវតតឲ្យមានក្បសិទធភាពនូវ
ផទនការជាតិសដីពីការក្តួតពិនិត្យទក្គឿងទញៀន ផដលមានសមិទធទល ដូចខាងទក្កាម៖ 

 បានបនតយរចតិតទុរោរ់អនុវតតោ៉ាងសរមមការង្ករអបរ់ំ ទ្សពវទា្យសតីពីទក្គឿងទញៀន ទោយ
បានពក្ងីរសរមមភាព ទៅដល់តាំបន់ទោលទៅជាទក្ចើនរផនៃង និងក្គបដណ្ដប់ទលើក្រុមជន
ង្កយទទួលរងទក្ោោះថ្ននរ់េពស់ជាទក្ចើននារ់ ទាាំងទៅាមទីក្បជុាំជន រ៏ដូចជាទីជនបទនានា។  

 ការព្ាបាល និងសាោរនតីិសម្បទាអនរទញៀនទក្គឿងទញៀន ទាាំងទៅាមមណ្ឌលបទោាោះ
អាសននរបស់រដឋ ឯរជន រ៏ដូចជាការព្ាបាលទោយផទអរទលើសហគមន៍ទៅាមមូលោាន
សុខាភបិាល មានការរើរចទក្មើនជាងមុន អាក្ស័យទោយគណ្ៈរមាា្កិារទទួលបនៃុរ
ការង្ករព្ាបាលនិងសាោរនីតិសម្បទា បានពក្ងឹងយនតការការង្កររបស់េៃួន។ ជាមួយទនោះ អនរ
ទក្បើទក្គឿងទញៀនរម៏ានការភាារ់រលរឹទៅទទួលទសវាព្ាបាល ទក្ចើនជាងមនុ។ 

 មស្រនតីអនុវតតន៍ចា្ប់ទាាំងទៅថ្ននរ់ជាតិ និងថ្ននរទ់ក្កាមជាតិកាន់ផតមានសមតថភាពេពស់រនុង
ការក្សាវក្ជាវទសុើបអទងកតបទទលមើស គួបទ្សាំនឹង្ៃងកាត់បទពិទសា្ន៍ទក្ចើន ការយល់ដងឹ
កាន់ផតច្ាស់ពីល្បចិរលរបស់ក្រុមឧក្រិដឋជន រួមជាមួយការទក្បើក្បាស់រមាាាំងសរុបនិងរិចច
សហការរនុងការទតល់ព័ត៌មានរហ័សឲ្យោនទៅវិញទៅមរជាមួយក្បទទសជិតខាង រនុង
តាំបន់និងអនតរជាតិបានលអ ទ្វើឲ្យការទប់សាាត់និងបស្រង្កាបបទទលមើសទក្គឿងទញៀនបានទក្ចើន
ររណ្ី្ាៗំ ។ 

៣.៣៦- ទដើមប្ីពក្ងឹងតផ្មៃរបស់ក្គួសារនិងសាសនា ផដលជាមលូោានក្គឹោះផ្នការទរៀបចាំសងគមរមពុ
ជា ក្រសួង្មមការនិងសាសនា បានបនដជាំរុញទលើររមពស់ោ៉ាងសរមមនូវតួនាទីរបស់ក្គួសារ និង
ការទ្ារភាាប់ទៅនងឹតផ្មៃជាក្បផ្ពណ្ីផ្នសាសនារបស់ក្ពោះរាជាោចក្ររមពជុា។ ក្រសួងសទក្មច
បានសមិទធទលជាទក្ចើនរនងុវិស័យ្មមការនិងសាសនា ដូចមានបង្កាញរនងុារាងខាងទក្កាម៖ 

ារាងទ៣ី.៣: សចូនាររសាំខាន់ៗ រនងុវសិយ័្មមការនងិសាសនា 
 សចូនាររ ឯរា ២០១៤  ២០១៥ ២០១៦ 
 ការពក្ងងឹគណុ្ភាព នងិពក្ងរីវសិយ័ពទុធរិសរិា្     
- ចាំនួនសាលា្មមវិន័យ ចាំនួន ៥២៣ ៥៨៥ ៥៨៥ 
- ចាំនួនសមណ្សិស្សចុោះទឈាាោះចូលទរៀនទៅសាលា្មម
វិន័យ 

ចាំនួន ៨ ២២៩ ៩ ៩៨៩ ៩ ៩៨៩ 

- ចាំនួនសាលាពុទធិរបឋមសិរ្ា ចាំនួន ៧៤៣ ៧៤៣ ៧៤៣ 
- ចាំនួនសមណ្សិស្សចុោះទឈាាោះចូលទរៀនទៅពុទធិរបឋម
សិរ្ា 

ចាំនួន ១៦ ២២៧ ១៦ ៧៣៤ ១៦ ៧៣៤ 

- ចាំនួនសាលាពុទធិរម្្យមសិរ្ាបឋមភូមិ ចាំនួន ៣៧ ៣៨ ៣៨ 
- ចាំនួនសមណ្សិស្សចុោះទឈាាោះចូលទរៀនទៅពុទធិរ
ម្្យមសិរ្ាបឋមភូមិ 

ចាំនួន ៤ ៨១៩ ៤ ៦៥៣ ៤ ៦៥៣ 
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- ចាំនួនសាលាពុទធិរម្្យមសិរ្ាទុតិយភូមិ ចាំនួន ១៥ ១៥ ១៥ 
- ចាំនួនសមណ្សិស្សចុោះទឈាាោះចូលទរៀនទៅពុទធិរ
ម្្យមសិរ្ាទុតិយភូមិ 

ចាំនួន ១ ៥២៦ ១ ៥៩៦ ១ ៥៩៦ 

- ចាំនួនសាលាពុទធិរសារលវិទ្ាល័យ ចាំនួន ៣ ៣ ៣ 
- ចាំនួនសមណ្និស្សិតចុោះទឈាាោះចូលទរៀនទៅពុទធិរ
សារលវិទ្ាល័យ 
ក្ពោះសីហនុរាជ 

ចាំនួន ១ ៤៩៨ ១ ២០៣ ១ ២០៣ 

- ចាំនួនសមណ្និស្សិតចុោះទឈាាោះចូលទរៀនទៅពុទធិរ
សារលវិទ្ាល័យ 
ក្ពោះសីហមុនីរាជា 

ចាំនួន ៩៧១ ៨០៦ ៨០៦ 

- ចាំនួនសមណ្និស្សិតចុោះទឈាាោះចូលទរៀនទៅពុទធិរ
សារលវិទ្ាល័យ 
សទមតចអគគម ទសនាបតីទតទជា ហ ុន ផសន 

ចាំនួន ២៧៩ ២១៧ ២១៧ 

- ចាំនួនថ្ននរ់ទរៀនពុទធិរទក្កាយឧតតមសិរ្ា ចាំនួន ៤ ៤ ៤ 
- ចាំនួនសមណ្និស្សិតចុោះទឈាាោះចូលទរៀនទៅពុទធិរ
ទក្កាយឧតតមសិរ្ា 

ចាំនួន ២២៧ ៤៧៥ ៤៧៥ 

 ក្បភព : ក្រសួង្មមការនិងសាសនា 
 

៣.២- បរិសាា នា៉ា ប្កូសសដ្ឋកិចចនងិហិរញ្ញវត្ាុណដ្លានលកខែៈអនុសប្រោះនិងចីរភាពបរិសាា ន 

 កំសែើនប្បកបសដ្ឋយចរីភាព 

៣.៣៧- បរិសាានមា៉ាក្រូទសដឋរិចច ដូចបានទរៀបរាប់ទៅរនុងជាំពូរទី២ រាំទណ្ើនទសដឋរិចចរមពុជា
អាចមានរាំទណ្ើនរនុងរងវង់៧%រនុងឆ្នាំ២០១៦និងឆ្នាំ២០១៧។ ជាលទធទល រមពុជាសថិតទលើ
គនៃងរនុងការសទក្មចបានចាំណ្ុចទៅរាំទណ្ើនរយៈទពលម្្យមផដលមានផចងរនុងយុទធសាស្រសត
ចតុទកាណ្ ដាំោរ់កាលទី៣។ ទទាោះបីរាំទណ្ើនរនុងវិស័យរសិរមមយឺត ប ុផនតរាំទណ្ើនរនុងវិស័យ
ទទ្សងទទៀតទលឿន ផដលទ្វើឲ្យក្បទទសទជៀសទុតពីការធាារ់ចុោះរនុងឆ្នាំ២០១៥។ និនានការផ្ន
រាំទណ្ើនទៅពារ់រោាលឆ្នាំ២០១៦ បង្កាញថ្នវសិ័យឧសា្ហរមមនិងវសិយ័ទសវារមមរាំពុងមាន 
រាំទណ្ើនយឺត ប ុផនតមានរាំទណ្ើនលអរនុងវិស័យរសិរមមទោយសារអាកាសធាតុអាំទោយទល។
បរិសាានខាងទក្ៅអាចជោះឥទធិពលមួយចាំនួនដល់រាំទណ្ើនទសដឋរិចចរមពុជា ជាពិទសសការនាាំ
ទចញ ប ុផនតទស្សនទានសក្មាប់វិស័យទទសចរណ្៍និងវិនិទោគផ្លាល់ពីបរទទសទៅមានរក្មិត
ទាបទៅទ ើយ។ រាំទណ្ើនវិស័យឧស្ាហរមមធាារ់ចុោះបនតិចពី១១,៧% រនុងឆ្នាំ២០១៥ មរ
១០,៦% រនុងឆ្នាំ២០១៦ ទោយមានរាំទណ្ើនទក្ចើនរនុងវិស័យរមមនតសាល ប ុផនតធាារ់ចុោះវិស័យ
សាំណ្ង់។ វិស័យទសវារំពឹងថ្ននឹងមានរាំទណ្ើន៦,៧% រនុងឆ្នាំ២០១៦ ទាបជាងឆ្នាំ២០១៧ 
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(៧,១%) ទោយសារការថយចុោះរាំទណ្ើនផ្នការមរដល់របស់ទភញៀវទទសចរ។ អតិទរោ
ក្បចាំឆ្នាំអាចទរើនដល់៣,០% រនុងឆ្នាំ២០១៦ និង៣,៨% រនុងឆ្នាំ២០១៧ ទោយសារការទរើន
ទ ើងផ្នតផ្មៃទក្បងអនតរជាតិនិងតផ្មៃមហូបអា រទៅរមពុជា េពស់ជាងចាំណ្ុចទៅ(៣,៥%) រនុង
ទ.យ.អ.ជ.។ តុល្យភាពចាំោយសរុបរបស់រមពុជាទៅផតមានលាំនឹងលអ ទហើយការបក្ងួម
ថវិកាចូលោនមានវឌ្ឍនភាពលអ។ 

៣.៣៨- បញ្ហា ប្បឈម 

បរិសាានខាងទក្ៅ៖ ការព្ាររទសដឋរិចចសក្មាប់ឆ្នាំទនោះនិងឆ្នាំបនាាប់អាចេុសក្បសិនទបើទសដឋ
រិចចក្បទទសចិនធាារ់ចុោះខាាាំងឬក្បសិនទបើទីទ្ារហិរញ្ញវតថុអនតរជាតិបនតមានអសថិរភាព និង ភាព
មិនក្បារដក្បជា។ 

ការពក្ងឹងភាពក្បរួតក្បផជងផទនរទសដឋរិចច៖ រាជរោាភិបាលក្តូវបនតេិតេាំក្បឹងផក្បងររ្ាភាព
ក្បរួតក្បផជងខាងទក្ៅរបស់ក្បទទស។ វិស័យក្សូវ អងករបចចុប្បននជួបបរិសាានពាណ្ិជជរមម
ក្បរួតក្បផជងខាាាំង។ វិស័យកាត់ទដរដាំទណ្ើរការទៅលអ ប ុផនតអាចជួបបញ្ហាក្បឈមទលើការ
ក្បរួតក្បផជងទក្ចើន។ វិស័យទសវារមមរ៏ជួបបញ្ហាក្បឈមទក្ចើនផដរ ទោយសារមានទិសទៅ
ទទសចរណ្៍ទក្ចើនរនុងតាំបន់។ 

រាំទណ្ើនឥណ្ទាននិងអចលនក្ទពយ្៖ រាជរោាភិបាលក្តូវទ្វើឲ្យមានលាំនឹងរាំទណ្ើនឥណ្ទាន
ទៅរក្មិតសមក្សបមួយទដើម្បីជួយសក្មួលដល់ទីទ្ារអចលនក្ទព្យរបស់រមពុជា។ 
ការពក្ងីរលាំហថវិកា៖ ភាពទជាគជ័យរនុងការបទងកើនការក្បមូលចាំណ្ូលក្តូវបានររ្ាបាននិង
ពក្ងីរ ទដើម្បីធានាលាំហថវិកាសមរម្យសក្មាប់រិចចដាំទណ្ើរការរនុងការទលើររមពស់រាំទណ្ើនទសដឋ
រិចចក្បរបទោយចីរភាពនិងបរិោប័នន។ 

ការអនុវតតថវិកាឆ្នាំ២០១៥ បានជួបបញ្ហាក្បឈមជាទក្ចើន ផដលបោាលឲ្យមានការពន្ារ
ទពលរនុងការចាំោយទដើមផេដាំបូង ទៅទពលរាជរោាភិបាលបានចប់ទទតើមអនុវតតថវិការមមវិ្ី
ទពញទលញសក្មាប់១០ក្រសួង។ 
 

ការប្រប់ប្រងហិរញ្ញវត្ាុសាធារែៈ 

៣.៣៩- ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុ សទក្មចបានវឌ្ឍនភាពលអរនុងការអនុវតតរមមវិ្ីរាំផណ្
ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ។ ទោលបាំណ្ងផ្នរមមវិ្ីរាំផណ្ទក្មង់ទនោះ គឺផរលមអ
ក្បសិទធភាពនិងភាពស័រតិសិទធផ្នក្បព័នធក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈរបស់រមពុជាអនុទលាម
ាមសតង់ោរអនតរជាតិ។ សមាសធាតុសាំខាន់ផ្នរមមវិ្ីរាំផណ្ទក្មង់ទនោះរួមមានការពក្ងឹង
ជាំទនឿទុរចិតតថវិកា ការពក្ងឹងការក្គប់ក្គងនិងការក្បមូលចាំណ្ូល ការពក្ងឹងគណ្ទនយ្យភាព



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  43 

ហិរញ្ញវតថុាមរយៈក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានហិរញ្ញវតថុ និងការពក្ងីរការអនុវតតថវិការមមវិ្ីនិង
ការផរលមអការអនុវតតផទនការយុទធសាស្រសតថវិកា។  

សមិទធផល 

៣.៤០- ថវិការមមវិ្ី មានទោលបាំណ្ងផរលមអការបន្សុីថវិកាទៅនឹងទោលនទោបាយជាតិ
និងពក្ងឹងការទ្ារភាាប់ការអនុវតតទៅនឹងគណ្ទនយ្យភាព។ ទៅក្តឹមឆ្នាំ២០១៥ ក្រសួងសារ
ល្បងចាំនួន១០បានចប់ទទតើមអនុវតតថវិការមមវិ្ីទពញទលញ។ រនុងឆ្នាំ២០១៦ ក្រសួងចាំនួន
១៥បផនថមទទៀតបានទរៀបចាំថវិការមមវិ្ីទពញទលញ។ រដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិរ៏នឹងទរៀបចាំ
ថវិការមមវិ្ីទពញទលញទងផដរ។ ទៅឆ្នាំ២០១៨ ក្រសួង សាាប័នទាាំងអស់នឹងក្តូវអនុវតតការ
ទរៀបចាំថវិការមមវិ្ីទពញទលញ។ 

ការទរៀរគរចាំណូ្ល យុទធសាស្រសតទរៀរគរចាំណ្ូល ២០១៤-២០១៨ បានទតល់ក្របេ័ណ្ឌមួយ
ផដលជួយបទងកើនចាំណ្ូលរនុងក្សុរសរុបពី១៥,២% រនុងឆ្នាំ២០១៣ និងបា៉ាន់សាានក្បមាណ្ជា 
១៨,៦% រនុងឆ្នាំ២០១៦។ ាមរយៈតួទលេបទោាោះអាសននរនុងឆ្នាំ២០១៦ ការក្បមូលចាំណ្ូល
សារទពើពនធមានរាំទណ្ើន១០,៧%ទ្ៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥ ក្បមាណ្ជា១៥,៩% ផ្នទ.ស.ស. េណ្ៈ
ផដលការក្បមូលចាំណ្ូលមិនផមនសារទពើពនធមានរាំទណ្ើនក្បមាណ្៣៨,៩% ទ្ៀបនឹងឆ្នាំ
២០១៥ ក្បមាណ្ជា២,៥% ផ្នទ.ស.ស។  

ក្បព័នធបទចចរវិទា្ព័ត៌មានសក្មាប់ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ គឺមានតួនាទីជា្អឹងេនង
សក្មាប់ការង្ករផរទក្មង់ហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ និងជាក្បព័នធធានានូវក្បសិទធភាព គណ្ទនយ្យ
ភាព និង តមាាភាពរនុងការអនុវតតថវិកា។ ក្បព័នធបទចចរវិទ្ាព័ត៌មានសក្មាប់ក្គប់ក្គងហិរញ្ញ
វតថុសាធារណ្ៈទនោះរាំពុងដាំទ ើងទៅាមនាយរោាននានារបស់ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុ 
រតនាោរជាតិ និងរតនាោររាជធានី ទេតត។ 

ការរសាងសមតថភាព ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុសទក្មចបានវឌ្ឍនភាពលអរនុងការពក្ងឹង
សមតថុភាព្នធានមនុស្ស និងសាាប័នាមរយៈការទក្ជើសទរើសមស្រនតីថមីទោយមានវគគបណ្ដតោះ    
បោាលជាំនាញរនុងការក្គប់ក្គងនិងការទរៀបចាំផទនការហិរញ្ញវតថុ រួមទាាំងការវិភាគថវិកា។  

ការទទៃរក្បារ់ទបៀវតស្រ៍ទោយសវ័យក្បវតតិ ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុនិងក្រសួងមុេង្ករសា
ធារណ្ៈបានសហការោនរនុងការបទងកើតក្បព័នធអ នឡាញសក្មាប់ការទទៃរក្បារ់ទបៀវត្សរ៍ទោយ
ផ្លាល់ទៅគណ្នីរបស់មស្រនតីរាជការទៅាម្នាោរ។ 

ភាពអាចពា្ររនិងតមាាភាព ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុបានផរលមអភាពអាចព្ាររបានផ្ន
ថវិកា រួមទាាំងតមាាភាព ដូចជាការទបាោះពុមពទ្ាយថវិកាឆ្នាំ២០១៥សទងខប ទវទិកាសាធារណ្ៈ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  44 

សតីពីក្របេ័ណ្ឌមា៉ាក្រូទសដឋរិចច និង របាយការណ្៍ពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃមា៉ាក្រូទសដឋរិចច និង 
សារទពើពនធ ជាទដើម។ 

បញ្ហា ប្បឈម 

៣.៤១- សមតថភាពមស្រនតីរាជការទៅក្រសួង សាាបប័ននិងរដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិទៅមាន
រក្មិតសក្មាប់ការអនុវតតរាំផណ្ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ។ ការក្គប់ក្គង
្នធានមុេង្ករសាធារណ្ៈមិនទាន់ក្តូវបានទរៀបចាំក្គប់ក្ោន់ទៅទ ើយ ផដលអាចទ្វើឲ្យមស្រនតី
រាជការមានគណ្ទនយ្យភាពចាំទពាោះការអនុវតតការង្កររបស់េៃួន។ ក្បព័នធក្តួតពិនិត្យការអនុវតត
ការង្ករមិនទាន់ក្តូវបានទរៀបចាំក្គប់ក្ោន់ទៅទ ើយ សក្មាប់ោាំក្ទក្បព័នធក្គប់ក្គងផដលទផ្លោត
ទលើការអនុវតត។ ពុាំទាន់មានក្បព័នធក្តួតពិនិត្យ ាមោននិងវាយតផ្មៃរមមវិ្ីជាក្បព័នធ ផដល
មានសារៈសាំខាន់សក្មាប់ការយល់ដឹងនិងការទ្ៃើយតបនឹងការអនុវតតមិនសទក្មចបានាម
ទោលទៅ។ 

 ចីរភាពបរិសាា ន 

៣.៤២- ការក្គប់ក្គងបរិសាាននិង្នធាន្មមជាតិ រួមទាាំងការផក្បក្បួលអាកាសធាតុរាំពុងផត
ជាបញ្ហាសាំខាន់ផដលទារ់ទងនឹងចីរភាព និងទសថរភាពផ្នរាំទណ្ើនទសដឋរិចចនិងការអភិវឌ្ឍ
សងគមរបស់រមពុជា។ បញ្ហាបរិសាានជាបញ្ហាអនតរវិស័យនិងតក្មូវឲ្យមានការសក្មបសក្មួល
រនុងរោាភិបាលទាាំងមូលទាាំងទៅថ្ននរ់ជាតិនិងថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ ទោយមានរិចចសហការជាមួយ
ក្គប់អនរពារ់ព័នធ។ 

៣.៤៣- ក្រសួងបរិសាាន មានតួនាទីដឹរនាាំការង្ករទដើម្បីសទក្មចបានចីរភាពបរិសាាន។ 
ក្រសួងសទក្មបានវឌ្ឍនភាពលអរនុងផទនរជាទក្ចើនដូចជា(១)ព័ត៌មាននិងចាំទណ្ោះដឹងបរិសាាន 
(២)ការក្គប់ក្គងតាំបន់អភិររ្ស (៣)រិចចោាំពារបរិសាាន និង(៤)ការអភិវឌ្ឍទោយចីរភាព/
ការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ។ 

៣.៤៤- ទោលទៅអភិវឌឍ្ន៍សហស្សវត្សរ៍រមពុជា ទោលទៅទី៧ បានបង្កាញថ្នរិចចការពារផ្ក្ព
ទឈើ ្នធានទឹរ និងបរិសាានគឺជាសនូលផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ទោយចីរភាព។ ប ុផនត រិចចក្បឹងផក្បង
ទោយចីរភាពរបស់រោាភិបាលមិនទាន់សទក្មចបានទៅទ ើយទទ។ ឧទាហរណ្៍ គក្មបផ្ក្ព
ទឈើមានចាំនួន៦១,១៥%រនុងឆ្នាំ២០០២ ប ុផនតបានធាារ់ចុោះមរ៤៩,៨%រនុងឆ្នាំ២០១៥ ទោយ 
សារសរមមភាពកាប់បាំផ្លាញផ្ក្ពទឈើទោយេុសច្ាប់ ផដលសថិតទៅទក្កាមចាំណ្ុចទៅ(៦០%)
របស់ទ.យ.អ.ជ.។ ក្បសិនទបើមិនការក្តួតពិនិត្យទទ និនានការទនោះអាចបោាលឲ្យមានឥទធិពល
ទអរូ ូសុីអវិជជមានទៅគុណ្ភាពដីនិងទឹរ ក្ពមទាាំងការបាត់បង់ជីវៈចក្មោុះនិងក្តី។  
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៣.៤៥- រាជរោាភិបាលរាំពុងទ្វើការង្ករជាមួយសហគមន៍ទដើម្បីសាោរការបាត់បង់ផទនរបរិសាាន
ទ ើងវិញាមរយៈការទលើររមពស់ការការពារនិងក្គប់ក្គង្នធានាមសហគមន៍ទោយចីរ
ភាព។ ឧទាហរណ្៍ រាជរោាភិបាលបានបទងកើតសហគមន៍ផ្ក្ពទឈើចាំនួន៤៩៩ ផដលក្គបដណ្ដប់ផ្ទៃ
ដីចាំនួន៥១៤លានហិរា។ ចាំនួនសហគមន៍ទនសាទបានទរើនទ ើងពី៤៤០រនុងឆ្នាំ២០០៥
ទៅ៥១៦រនុងឆ្នាំ២០១៥ ផដលក្គបដណ្ដប់ផ្ទៃដីចាំនួន៦៤៧ ០០០ហិរា ទហើយបចចុប្បននមាន
តាំបន់អភិររ្សទនសាទចាំនួន៥៦១ (សហគមន៍ចាំនួន៤៦៧រផនៃង)។ 
៣.៤៦- ទឹរសាាតនិងអនាម័យ គឺជាចាំណ្ុចទៅសាំខាន់មួយទទ្សងទទៀតរនុងទោលទៅទី៧ផ្ន
ទោលទៅអភិវឌ្ឍនស៍ហស្សវត្សររ៍មពុជា។ ការទគតទ់គង់ទឹរសាាតទីក្បជុាំជនមានចាំនួន ៨៨,០១% 
រនុងឆ្នាំ២០១៥ ផដលទលើសចាំណ្ុចទៅ (>៨០%) ចាំផណ្រការទគត់ទគង់ទឹរសាាតជនបទ
សទក្មចបាន៥០% ដូចចាំណ្ុចទៅ។ អនាម័យទៅទីក្បជុាំជនសទក្មចបាន ៨៩% រនុងឆ្នាំ
២០១៥ ទលើសចាំណ្ុចទៅ(៧៤%)។  

៣.៤៧- ទទាោះបីការទក្បើក្បាស់្្យូងសក្មាប់ចមអិនក្តូវបានកាត់បនថយពី៨៤% រនុងឆ្នាំ២០០៥ 
មរ៧៤,៨% រនុងឆ្នាំ២០១៤ រាជរោាភិបាលរមពុជានឹងមិនអាចសទក្មចបានចាំណ្ុចទៅរនុង
ទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍រមពុជារនុងឆ្នាំ២០១៥ទទ។ ការចុោះបញ្ជីដីបានទរើនទ ើងពី
១៥% រនុងឆ្នាំ២០០០ ទៅ ២៨% រនុងឆ្នាំ២០១១ និង ទរើនដល់៥៨% រនុងឆ្នាំ២០១៥ ទលើស
ចាំណ្ុចទៅ(៥៧%)។ រាជរោាភិបាលរមពុជាក្តូវក្បឹងផក្បងបផនថមទទៀតទដើម្បីសទក្មចបាន
ចាំណ្ុចទៅ(៧០%)រនុងឆ្នាំ២០១៨ រនុងទ.យ.អ.ជ.។ 

បញ្ហា ប្បឈម 

៣.៤៨- បញ្ហាក្បឈមសាំខាន់គឺការបនតពក្ងឹងសមតថភាពសក្មាប់រិចចសក្មបសក្មួលនិងសហ
ក្បតិបតតិការអនតរវិស័យទលើបញ្ហាមួយចាំនួនដូចជា៖ ទឹរ ដី្ៃី ផ្ក្ពទឈើ និងគុណ្ភាពេ្យល់ទៅ
តាំបន់ទីក្បជុាំជននិងជនបទ។ រាជរោាភិបាលនឹងក្តូវបទងកើនការោាំរូនទឈើទ ើងវិញ ទដើម្បីសាោរ
ផ្ក្ពទឈើទ ើងវិញ។ 

៣.៤៩- ឥទធិពលផ្នការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ នគររូបនីយរមម និងរាំទណ្ើនឧស្ាហូបនីយរមម
នឹងោរ់បនៃុរបផនថមទលើ្នធាន្មមជាតិនិងទអរូ ូសុីរបស់រមពុជា។   

៣.៣-  ភាពជាដដ្រូកនុងការអភិវឌ្ឍ 

៣.៥០- យុទធសាស្រសតសក្មាប់រិចចសហក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍនិងភាពជាផ្ដគូ ២០១៤-២០១៨ 
មានទោលទៅចម្បង គឺទលើររមពស់ភាពស័រតិសិទធិរនុងរិចចអភិវឌ្ឍន៍។ យុទធសាស្រសតទនោះ បាន
រាំណ្ត់អាំពីទិសទៅនិងទោលទៅ ក្ពមទាាំងឧបររណ្៍នានា សក្មាប់ក្គប់ក្គងរិចចសហក្បតិ   
បតតិការអភិវឌ្ឍ និង ភាពជាផ្ដគូរ៏ដូចជារាំណ្ត់អភិក្រមសក្មាប់អនុវតត និង ាមោនបោា
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ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  46 

សរមមភាពផ្នរិចចសហក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍របស់ផ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ទាាំងអស់ ផដលរួមមានផ្ដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ អងគការសងគមសុីវិល និងផ្ដគូរនុងក្របេណ្ឌផ្នរិចចសហក្បតិបតតិការត្បូង-ត្បូង។   

ារាងទី ៣.៤: វឌឍ្នភាពផ្នសូចនាររសតីពីភាពជាផ្ដគូរនុងការអភិវឌឍ្ 
 

 ២០១៥ 

ជាកណ់សតង 

២០១៨ 

ចែំចុេៅ 

២០១០ 

 

២០០៧ 

 

១ ក) ការេត្របើត្របស់ត្រកបែ័ែឌ លទធ

ផល  
៣៧% ៥០% --- --- 

១ ែ) ការេត្របើត្របស់អភកត្រកមត្ររប់ត្ររង

ទទូងំកមាវិធ្ី  
២៨% ៥០% ៣៥% ២៨% 

១ រ) ទំហំហករញ្ញបបទនឥតោា ប់ 

លកខែែឌ   
៥៧% > ៦០% ៥៩% ៥២% 

២ ក) ការេត្របើត្របស់ត្របព័នធបេចចក

 វិទាព័ត៌ម្ននសត្រម្នប់ត្ររប់ត្ររងហករញ្ញ

វតថសុ្មធារែៈ 

៥៧% ៥០% ២១% ១២% 

២ ែ) ការេត្របើត្របស់ត្របព័នធលទធកមា

ជាតក  
២៦% ៣៥% ២៤% ១៦% 

៣ ក) ទំហំហករញ្ញបបទនកត់ត្រតា កនុង

លវិកាជាតក 

ោពអាចទសសន៍ទយថ្នហករញ្ញបបទន 

សហត្របតកបតតកការ  

៧៩% 

 

១២១% 

៩០% 

 

៩៥% 

១១៤% 

 

៩១% 

៨៥% 

 

១០៤% 

៣ ែ) ការវាយតថ្មៃរួមគាន េលើវឌ្ឍន

ោពជាថ្ដរូ (សូចនាករតាមដ្ឋន

រួមគាន ) 

បនេរៀបចំរបយ

ការែស៍តីពីវឌ្ឍន

ោពថ្នការអនុវតត

សូចនាករតាម

ដ្ឋនរួមគាន ឆ្ន ំ

២០១៥ 

េរៀបចំរបយ

ការែ៍បញ្ចប់ 
បនអនុវតត បនអនុវតត 

ក្បភព : គណ្ៈរមាា្ិការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា  
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សមិទធផល  

 

៣.៥១- គណ្ៈរមាា្ិការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា បានទរៀបចាំយុទធសាស្រសតសតីពី រិចច
សហក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ និងភាពជាផ្ដគូ ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ ទោយបានរាំណ្ត់ទោល
ការណ្៍ និង ឧបររណ្៍មួយចាំនួនសក្មាប់ជាមូលោានរនុងការពក្ងីរភាពជាផ្ដគូរនុងរិចច
អភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយក្បសិទធភាព។ ឧបររណ្៍ទាាំងទនាោះរួមមាន៖ (១) អភិក្រមក្គប់ក្គងទូ
ទាាំងរមមវិ្ី (២) ក្របេណ្ឌលទធទល និង អភិក្រមផដលទផ្លោតទលើលទធទល (៣) សូចនាររ
ាមោនរួមោន និង (៤) ការទលើររមពស់តមាាភាព គណ្ទនយ្យភាព និង លទធទលរនុងការទក្បើ
ក្បាស់្នធាន។ 

៣.៥២- គណ្ៈរមាា្ិការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍន៍រមពុជាបានទរៀបចាំសូចនាររាមោនរួមោន
ាមវិស័យ នាទដើមឆ្នាំ២០១៤ សក្មាប់រយៈទពល៥ឆ្នាំខាងមុេ ក្សបាមអាណ្តតិផ្ន ទ.យ.អ
.ជ. ២០១៤-២០១៨ ។ ប ុផនត ការពិនិត្យវឌ្ឍនភាពផ្នការអនុវតតសូចនាររាមោនរួមោន ក្តូវ
បានក្បក្ពឹតតទៅជាទរៀងរាល់ឆ្នាំ ទហើយវឌ្ឍនភាពទនោះ ក្តូវរាយការណ្៍ជូនគណ្ៈរមាា្ិការ
សក្មបសក្មួលរវាងរាជរោាភិបាល និង ផ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ ទដើម្បីឯរភាពទលើសរមមភាពក្បចាំឆ្នាំ
ផដលក្តូវអនុវតត សាំទៅធានាសទក្មចឲ្យបាននូវទោលទៅផដលបានរាំណ្ត់។ ទនៃឹមទនោះ សូច
នាររាមោនរួមោនទាាំងទនោះ រ៏ក្តូវរំទលចទៅរនុងបោាសរមមភាពអាទិភាពផដលក្តូវក្តួតពិ 
និត្យរនុងក្របេណ្ឌផ្នផទនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិទងផដរ។  

៣.៥៣- ក្រុមការង្ករបទចចរទទសចក្មុោះ ផដលជាមូលោានក្គឹោះផ្នរចនាសមព័នធភាពជាផ្ដគូ មាន
តួនាទីសក្មបសក្មួលរិចចពិភារ្ាបទចចរទទសរនុងរក្មិតវិស័យ និង អនតរវិស័យ ក្ពមទាាំងរមម
វិ្ីផរទក្មង់នានា សក្មាប់ោាំក្ទដល់ការអនុវតតក្បរបទោយក្បសិទធភាព ការាមោននិងការ
ដរក្សង់បទពិទសា្ន៍។ ឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមការង្ករបទចចរទទសចក្មុោះបានពិនិត្យទ ើងវិញនូវ
រទបៀបរបបទ្វើការង្កររបស់េៃួន រួមទាាំងពិនិត្យពីសមាជិរភាពនិងតក្មូវការោាំក្ទរបស់ទលខា 
្ិការោាន ទដើម្បីអនុវតតអភិក្រមទផ្លោតទលើលទធទលនិងធានាភាពក្តឹមក្តូវផ្នលរខេណ្ឌទោង
របស់ក្រុមការង្ករបទចចរទទសចក្មុោះនីមួយៗ។ ជាលទធទល ក្រុមការង្ករបទចចរទទសចក្មុោះ គឺ
ជាយនតការពិទក្ោោះទោបល់ផដលទៅផតមានក្បសិទធភាពទៅរក្មិតវិស័យ ប ុផនតការអនុវតតការ 
ង្កររបស់ក្រុមការង្ករបទចចរទទសចក្មុោះទាាំង១៩ ទៅមានរក្មិត ទាមទារការយរចិតតទុរោរ់
េពស់ទលើបញ្ហាអនតរវិស័យ ដូចជាទយនឌ័រ និង ការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ រ៏ដូចជាយនតការ
ពក្ងឹងសមតថភាពនិងក្បព័នធជាតិ ទដើម្បីធានាសងគតិភាពជាមួយការោានផរទក្មង់វិស័យសា
ធារណ្ៈរបស់រាជរោាភិបាល។   

៣.៥៤- ថមីៗទនោះ គណ្ៈរមាា្ិការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា បានបញ្ចប់ការសិរ្ាសតីពី 
ការវាយតផ្មៃសាានភាពហិរញ្ញប្បទានសក្មាប់រិចចអភិវឌ្ឍន៍។ របាយការណ្៍ទនោះបានវិភាគក្គប់



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  48 

ក្ជុងទក្ជាយនូវសកាោនុពលហិរញ្ញប្បទាន ទដើម្បីទ្ៃើយតបនឹងតក្មូវការអភិវឌ្ឍន៍រយៈទពល
ម្្យមរបស់រមពុជា (មួយទស្សវត្សរ៍ខាងមុេ) ក្ពមទាាំងទលើរទ ើងនូវរបរគាំទហើញ និងអនុ
សាសន៍សក្មាប់ជាមូលោានផ្នរិចចពិភារ្ានិងការទ្វើទសចរតីសទក្មច។ ទនៃឹមនឹងទនោះការវាយ 
តផ្មៃទនោះបញ្ហារ់អាំពីតួនាទីសាំខាន់ផ្នការទរៀរគរ្នធានរនុងក្សុរ តួនាទីវិស័យឯរជន រ៏ដូច
ជាតួនាទីនិងការវិវតតផ្នហិរញ្ញបប្ទានសហក្បតិបតតិការនិងភាពជាផ្ដគូជាមួយផ្ដគូអភិវឌឍ្ន៍ ។  
 

បញ្ហា ប្បឈម 

៣.៥៥- ទៅទពលរមពុជាសទក្មចបានឋានៈជាក្បទទសមានចាំណ្ូលម្្យមរក្មិតទាប នឹងជោះ
ឥទធិពលដល់ទាំហាំហិរញ្ញប្បទានទក្ៅក្បទទស។ ាមបទពិទសា្ន៍របស់បោាក្បទទសមួយ
ចាំនួនបនាាប់ពីសទក្មចបាននូវឋានៈជាក្បទទសមានចាំណ្ូលម្្យមរក្មិតទាប ហិរញ្ញប្បទាន
ឥតសាំណ្ងអាចនឹងធាារ់ចុោះ និងក្តូវជាំនួសវិញទោយរមចីសម្បទាន ទហើយហិរញ្ញប្បទានសហ
ក្បតិបតតិការសុទធអាចធាារ់ចុោះ ទោយសារការធាារ់ចុោះផ្នការទបើរទតល់ហិរញ្ញប្បទានថមី ឬ
រាំទណ្ើនផ្នការសងបាំណ្ុល។  

៣.៥៦- រទបៀបវារៈអភិវឌឍ្ន៍ទោយចីរភាពឆ្នាំ២០៣០ រួមទាាំងទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយ
ចីរភាព បទងកើតបានជាក្របេ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍មួយ ផដលចាំោយរនុងការអនុវតតក្របេណ្ឌទនោះនឹង
ទលើសលទធភាព្នធានសាធារណ្ៈផដលមាន ទទាោះបីមានក្បភពហិរញ្ញប្បទានថមីៗរ៏ទោយ។ 
តួនាទីរបស់វិស័យឯរជននឹងទរើនទ ើងរនុងការទតលហិ់រញ្ញប្បទានសក្មាប់ការអនុវតតរទបៀបវារៈ
អភិវឌ្ឍន៍ទាាំងទនោះ។ 
 
៣.៥៧- ទោយសារបរិការណ្៍អភិវឌ្ឍន៍រមពុជាកាន់ផតមានភាពសមុក្គសាាញ បញ្ហាអនតរវិស័យ
នឹងតក្មូវឲ្យមានការយរចិតតទុរោរ់េពស់។ យនតការក្បសិទធភាពហិរញ្ញប្បទានបចចុប្បនន ដូច
ជាក្រុមការង្ករបទចចរទទសចក្មុោះ អាចតក្មូវឲ្យមានការផរលមអបផនថម ទដើម្បីទោោះក្សាយបញ្ហា
សមុក្គសាាញទាាំងទនោះ។ 

៣.៤- សាហរែកមមកមពុជាកាន់ណត្សីុជ្សប្ៅសៅកនុងត្ំបន់និងពិភពសោក 

៣.៥៨- ពាណ្ិជជរមមគឺជាក្បភពផ្នរាំទណ្ើនទសដឋរិចចនិងការកាត់បនថយភាពក្រីក្រ។ ការនាាំ
ទចញ ជាទលទ្ៀបផ្ន ទ.ស.ស. អាចនឹងររា្បាន៤៦,២% ចាំផណ្រការនាាំចូលអាចធាារ់ចុោះពី
៦៦%រនុងឆ្នាំ២០១៦ទៅ៦៣%ទៅឆ្នាំ២០១៧។ រមពុជាគឺជាទសដឋរិចចទសរើ ផដលពឹងផទអរ
សាំខាន់ទលើពាណ្ិជជរមម។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  49 

៣.៥៩- លាំហូរវិនិទោគផ្លាល់បរទទសសក្មាប់៦ផេផ្នឆ្នាំ២០១៦មានចាំនួន៥១១លានដុលាារ
អាទមរិរ ទរើនពី៤៨១លានដុលាារអាទមរិរសក្មាប់រយៈទពលដូចោន។ លាំហូរវិនិទោគផ្លាល់
បរទទសតិចជាង១ភាគ៤ក្តូវបានទតល់ទៅវិស័យ្នាោរ និងចាំផណ្រទទស្ងទទៀតទៅវិស័យ   
ទលិតរមម។ 

៣.៦០- រមពុជាបនតអនុវតតរិចចក្ពមទក្ពៀងជាមួយអាសា៊ាន ផដលក្តូវទ្វើសមាហរណ្រមមចូលរនុង
សហគមន៍ទសដឋរិចចអាសា៊ានរនុងនាមជាផ្ដគូទសមើភាពោន។ រមពុជាបានចូលរួមរនុង្នាោរ
អភិវឌ្ឍន៍វិនិទោគទហោារចនាសមព័នធរនុងទពលថមីៗទនោះ។ 
 
៣.៦១- ាមរយៈផ្នរិចចេិតេាំទនោះ រាជរោាភិបាលរមពុជាសទក្មចបានសមិទធទល ដូចមានខាង
ទក្កាម៖ 

 បានសហការសក្មបសក្មួលជាមួយអងគការសហក្បជាជាតិរនុងការទសនើសុាំេចីផទនទ ី UTM 
ខានត១/១០០ ០០០ ចាំនួន១៨ផ្លាាំង ពីអងគការសហក្បជាជាតិ ផដលជាផទនទីតមកល់ទុរទោយ
រាជរោាភបិាលរមពជុាទៅឆ្នាំ១៩៦៤ មរទ្វើការទទៃៀងផ្លាត់បង្កាញឲ្យទឃើញភាពក្តឹមក្តូវ 
ក្សបច្ាប់ផ្នផទនទ ីBonne ខានត១/១០០ ០០០ ចាំនួន ២៦ផ្លាាំង។  

 បានទ្វើទាំនារ់ទាំនងមតិតភាព និងរិចចសហក្បតិបតតកិារដ៏លអរវាងរមពជុា និងចិន រនុងការរួម
ចាំផណ្រដ៏សាំខាន់រនុងការផថររ្ាសនតិសុេ និងទសថរភាពរនុងតាំបន ់ ។ ជារផ់សតងរមពុជា បាន
ទដើរតួនាទគីនៃឹោះរនុងការសក្មបសក្មួលរវាងអាសា៊ាន-ចិនទលើបញ្ហាសមុក្ទចិនខាងត្បូងរហូត
សទក្មចបានរុងសង់សុសី (consensus) រនុងរចិចក្បជុាំរដឋមស្រនតកីារបរទទសអាសា៊ានទលើរទី
៤៩  ផដលបានក្បក្ពឹតតិទៅកាលពីផេររកោ ឆ្នាំ២០១៦ ទៅទកី្រុងទវៀងចនៃន ៍ក្បទទសឡាវ។ 

 ចាំទពាោះបញ្ហាសនដិសុេ និងសោាប់ធានបស់ងគម ក្រសងួការបរទទសនិងសហក្បតិបតដិការអនដរ
ជាតិ បានេិតេាំការពារទលក្បទោជន៍ និងសិទធរិបស់ក្បជាពលរដឋផេមរ ពិទសសពលររបទក្មើ
ការទៅបរទទស។  

 បានចុោះរិចចក្ពមទក្ពៀងទលើរផលងទោិាការសក្មាប់អនរកាន់លិេតិ្ៃងផដនការទូត និងទៃូវការ
ជាមួយក្បទទសទបឡារុស តួរគី រូផវ៉េត ទីម័រទ ទសត និងទសប ៊ី។ 

 បានបទងកើតមជឈ្មណ្ឌលតាំបន់អាសា៊ានសក្មាប់សរមមភាពមីន (ARMAC) ាមរយៈទសចរតី
ផថៃងការណ្ថ៍្ននរ់ដឹរនាាំអាសា៊ាន សតីពីការបទងកើត ARMAC ផដលបានអនុម័តទៅរនុងរិចចក្បជុាំ
រាំពូលអាសា៊ានទលើរទី២១ កាលពីផ្ថងទី១៨ ផេវិចឆកិា ឆ្នាំ២០១២ ទៅរាជធានីភនាំទពញ ។ 

 បានទ្វើការោ៉ាងសរមមជាមួយនឹងក្បទទសសមាជិរអាសា៊ានទាាំងអស ់ ទដើម្បសីទក្មចបាននូវ
ទោលទៅរបស់អាសា៊ានជា សហគមន៍មួយផដលផទអរទលើវិធានច្ាប់ ទោយយរចិតតទុរោរ់
ទលើក្បជាជន នងិយរក្បជាជនជាសនូល និងក្សបាម “ទស្សនវិសយ័ផតមយួ អតតសញ្ហាណ្
ផតមួយ សហគមន៍ផតមួយ” ។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  50 

 បានចូលរួមចាំផណ្រោ៉ាងសរមមរនុងអាសា៊ាន ាមរយៈការអនុវតតនូវកាតពវរចិចនានា ផដល
មានផចងទៅរនុង្មមនញុ្ញអាសា៊ាន ការអនវុតតរិចចក្ពមទក្ពៀង លិេិតូបររណ្៍នានា និងទសចរតី
សទក្មចទាាំងឡាយរបសអ់ាសា៊ាន ក្ពមទាាំងចូលរមួទរៀបចាំទ្វើជាមាាសទ់ៃោះផ្នរិចចក្បជុាំអាសា៊ាន 
រិចចក្បជុាំពារព់័នធ និងការទរៀបចាំសរមមភាពនានា។ 

 បានជាំរុញ នងិទលើររមពស់ទាំនារ់ទាំនងភាពជាផ្ដគូរបស់អាសា៊ានជាមយួបោាក្បទទស នងិ
និងអងគការតាំបន់ /អនតរជាតខិាងទក្ៅតាំបន់ ទោយក្បកាន់ខាាប់នូវទោលការណ្៍ អព្ាក្រឹត្យ 
ការមិនទរើសទអើង ការទបើរចាំហ ការសមៃឹងទឆ្ពោះទៅខាងទក្ៅ និងការទោោះក្សាយជទមាាោះទោយ
សនតិវិ្ី។ 

 បានចូលរួមោ៉ាងសរមមរនងុការររា្តួនាទសីនូលរបស់អាសា៊ានរនុងការទោោះក្សាយបញ្ហាក្ប
ឈមនានា ផដលទ្វើឲ្យប ោះពាល់ដលស់នតិភាព សនតសិុេ និងសថិរភាពរនងុតាំបន ់ទដើម្បីធានាថ្ន 
ក្បជាជនអាសា៊ាននឹងបនតរស់ទៅរនុងតាំបន់មួយ ផដលក្បរបទោយការឯរភាពោន សុវតថិភាព 
សនតិភាព សថិរភាព និងភាពសអិតរមួតនឹងោន ការទទួលបាននូវរិចចការពារសិទធិមនុស្ស នងិ
ទសរើភាពជាមូលោាន ក្ពមទាាំងការទទួលបាននូវអតថក្បទោជន៍ពីការតភាាប់  ឱកាសការង្ករ
កាន់ផតទក្ចើន និងវិបុលភាពកាន់ផតក្បទសើរទ ើង ។ 

 បចចុប្បននរមពុជាមានទាំនារទ់ាំនងការទតូជាមួយក្បទទសជាមិតដចាំននួ១៥៨ក្បទទស មានសាាន
ឯរអគគរាជទតូ និងមានសាានទបសររមមអចិផ្ស្រនដយ៍ក្បចាំទៅបរទទសសរុបចាំនួន៣៨។ រនុង
ឆ្នាំ២០១៦ រាជរោាភបិាលរមពុជាបានទបើរសាានឯរអគគរាជទូតទៅទអហ្សុីប សាានអគគ
រុងស ុលទៅទេតតសុីអាន(ក្បទទសចិន) សាានអគគរងុស ុលទៅទេតតបា៉ារទស (ក្បទទសឡាវ) 
រុងស ុលរតិតិយសទៅទីក្រងុទូលូ(ក្បទទសបារាាំង)  និងរុងស លុរិតតិយសទៅទីក្រុងមីឡាន
(ក្បទទសអុីាលី) ។  ទក្ៅពីសាានទូតបរទទស រម៏ានអងគការអនដរជាតិ ទភីានរ់ង្ករអ.ស.ប 
និងអងគការមិនផមនរោាភបិាលបរទទសជាទក្ចើនាាំងទៅ និងទ្ើវសរមមភាពសហក្បតិបតិដការ
ទលើក្គប់វសិ័យជាមយួរមពជុា។ 

 បានចូលរួមរនុងទបសររមមផថររ្ាសនិដភាពរបស់អងគការសហក្បជាជាតិទៅ មា៉ាលី អាស្រហវិរ
រោាល លីបង់ ស ដូង់ ស ូដង់ខាងត្បូង នងិ សុីប។ 

 បានោរ់ទបរខភាពរមពជុាជាសមាជិរផ្នក្រុមក្បរឹ្ាទសដឋរិចច និងសងគមរបស់អ.ស.ប 
(Economic and Social Council) សក្មាប់អាណ្តតិ ២០១៩ សាំទៅចលូរួមទោោះក្សាយ
បញ្ហាសងគម និងទសដឋរិចចអនតរជាតិ។ 

 សទមតចអគគម ទសនាបតីទតទជា ហ ុន ផសន នាយររដឋមស្រនតីផ្នក្ពោះរាជាោចក្ររមពុជា បាន 
ចុោះអនុស្ារណ្ៈផ្នការទោគយល់ជាមយួទលារ Tigran Sargsy ក្បធានក្រមុក្បឹរ្ាភិបាល 
ផ្នគណ្ៈរមមការទសដឋរិចចអឺរ៉េុប-អាសុី ទដើម្បីជាំរញុការអភិវឌ្ឍផ្នទាំនារ់ទាំនងរវាងរមពុជានិង
ក្បទទសជាសមាជិររបស់ EEC ។  



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  51 

 បានពក្ងឹងនិងពក្ងរីទាំនារ់ទាំនងទទវភាគីជាមួយក្បទទសជាមិតដ អងគការអនដរជាតិនិងទីភានរ់ 
ង្ករអងគការសហក្បជាជាត ិទដើម្បីផសវងររជាំនយួសក្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ក្បទទសទលើក្គប់វិស័យ។ 

៣.៦២- ការោរ់ទចញទោលនទោបាយសតីពីការទលើររមពស់ទលិតរមមរសិរមមនិងការនាាំ
ទចញក្សូវអងករ និង យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ទៅស ូ្មមជាតិរមពុជា ២០១១-២០២០ បានបង្កាញ
សញ្ហាច្ាស់លាស់ថ្នរមពុជាមានបាំណ្ងក្បរួតក្បផជងរនុងទីទ្ារអងករនិងទៅស ូសរល។ 

៣.៦៣- ទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្ាហរមម បានបញ្ហារ់ថ្នរមពុជាមានបាំណ្ងទ្វើ
ពិពិ្រមមមូលោានទសដឋរិចចរបស់េៃួននិងបទងកើនទលិតភាព ទដើម្បីក្បរួតក្បផជងរនុងទីទ្ារ
តាំបន់និងសរលក្បរបទោយក្បសិទធភាព។ វឌ្ឍនភាពជាទក្ចើនសទក្មចបានរនុងការផរលមអ
ក្របេ័ណ្ឌគតិយុតតទដើម្បីពក្ងឹងបរិសាានវិនិទោគនិងពាណ្ិជជរមម។ 
 
រមពុជារាំពុងទដើរតួនាទីសាំខាន់ជាក្បជាពលរដឋសរលាមរយៈការចូលរួមរនុងការររ្ាសនតិ
ភាពនិងសរមមភាពទបាសសមាាតក្ោប់មីនអនតរជាតិ។ 

៣.៦៤- ទោលនទោបាយទបើរចាំហរទមឃរបស់រមពុជាទដើរតួនាទីសាំខាន់រនុងការទារ់ទាញទភញៀវ
ទទសចរ ភាគទក្ចើនមរពីក្បទទសរនុងតាំបន់។ ការទ្សពវទ្ាយទទសចរណ្៍របស់រមពុជារាំពុង
ទរើនទ ើងរនុងរក្មិតសរល។ 

៣.៦៥- ការសផមតងរបស់អតតពលិរអូឡាាំពិររបស់រមពុជារនុងរើយ ូនិងផទនការរបស់រមពុជារនុង
ការទទួលទរៀបចាំអាសុីទហគម២០២៣ បង្កាញថ្នរីឡានិងអតតពលិរគឺជាចាំណ្ុចចូលរួមទទ្សង
ទទៀតសក្មាប់សមាហរណ្រមមទៅរនុងរិចចការតាំបន់និងសរល។ 
 

បញ្ហា ប្បឈម 

៣.៦៦- សមាហរណ្រមមរបស់រមពុជាជាមួយសហគមន៍ទសដឋរិចចអាសា៊ានរួមទាាំងទាំនារ់ទាំនង
ពាណ្ិជជរមមសរលនឹងតក្មូវឲ្យមានសហក្បតិបតតិការនិងរិចចសក្មបសក្មួលរវាងរោាភិបាល 
និងតួអងគអភិវឌ្ឍទទ្សងទទៀតរនុងការពក្ងឹងសមតថភាពនិងក្បព័នធជាតិ ទដើម្បីផរលមអការទតល់  
ទសវានិងពក្ងឹងភាពក្បរួតក្បផជងពាណ្ិជជរមមទសដឋរិចច និងបនតរសាងសមតថភាពសក្មាប់
ការាមោននិនានការពាណ្ិជជរមមទៅក្គប់វិស័យ។ 

៣.៦៧- ភាពក្បរួតក្បផជងរបស់រមពុជាគឺតផ្មៃពលរមមទាប ទោយសាររមាាាំងពលរមមអត់      
ជាំនាញ។ ទដើម្បីររ្ាបានភាពក្បរួតក្បផជងទនោះ ក្តូវបទងកើនជាំនាញដល់រមាាាំងពលរមមទដើម្បី
ពក្ងឹងទលិតភាព។ 
 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  52 

៣.៦៨- រចនាសមព័នធក្រសួងនិង្នធានមនុស្ស រទបៀបក្តិោះរិោះពិចរោ និងការទ្វើការង្ករ
របស់មស្រនតីបាំទពញការង្កររនុងក្រសួងនិងមស្រនតីការទូត ជាពិទសស ថវិកាសក្មាប់ដាំទណ្ើរការជា
បញ្ហាក្បឈមផដលតក្មូវឲ្យមានការផរទក្មង់។ ការបាំពុលបរិោកាសនទោបាយទាាំងរនុង
ក្បទទសនិងទៅទក្ៅក្បទទស គួបទ្សាំនឹងនិនានការទក្ជៀតផក្ជរចូលរិចចការផ្ទៃរនុងរបស់រមពុជា
ទក្កាមរូបភាព “សិទធិមនុស្ស” និង “លទធិក្បជា្ិបទតយ្យ” របស់អងគការចត់ាាំង និងក្បទទស
មួយចាំនួន បានបងកទ ើងនូវបញ្ហាក្បឈមសក្មាប់ក្បទទសរមពុជា។  រើឯបញ្ហាក្បឈមសាំខាន់
មួយទទៀតរបស់រមពុជា គឺបញ្ហាការរាំណ្ត់េ័ណ្ឌសីមាក្ពាំផដនជាមួយក្បទទសជិតខាងរួមមាន៖
រមពុជា ទវៀតោម រមពុជា ផ្ថ និង រមពុជា ឡាវ និង បញ្ហាពលរររមពុជាផដលទ្វើការទៅបរទទស
ទទួលរងការទ្វើបាប និង ទ្វើការហួសរមាាាំងផដលទៃុយនឹងទោលការណ្៍របស់អងគការពលរមម
អនតរជាតិ។  

សននិដ្ឋឋ ន 

៣.៦៩- ការពិនិត្យទមើលសូចនាររសនូលបង្កាញថ្នទសថរភាពមា៉ាក្រូទសដឋរិចចរមពុជាទតល់បរិោ 
កាសអាំទោយទលសក្មាប់រាំទណ្ើនទោយក្បរបទោយចីរភាព និង ការអភិវឌ្ឍទសដឋរិចច 
សងគមរិចចក្បរបទោយបរិោប័នន។ ដាំទណ្ើរការរាំផណ្ទក្មង់ទារ់ទងនឹងការក្គប់ក្គងហិរញ្ញ
វតថុសាធារណ្ៈមានវឌ្ឍនភាពលអ ជាពិទសសការអនុវតតថវិការមមវិ្ី ការទគៀរគរចាំណ្ូល និង
ក្បព័នធព័ត៌មានក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុ។ ទសថរភាពបរិសាានគឺជាបញ្ហាក្ពួយបារមភមួយ ជាពិទសស
ទារ់ទងនឹងការកាប់បាំផ្លាញផ្ក្ពទឈើនិងការក្គប់ក្គង្នធានទឹរ។ ឧទាហរណ្៍ សូចនាររសតី
ពីគក្មបផ្ក្ពទឈើសថិតទៅទក្កាមចាំណ្ុចទៅរនុងទ.យ.អ.ជ.។ ការពិនិត្យទលើសូនាររសាំខាន់ៗ
បង្កាញថ្នភាពជាផ្ដគូសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍបនតមានវឌ្ឍនភាពលអ ប ុផនតតក្មូវឲ្យមានរិចចេិតេាំ
ក្បឹងផក្បងបផនថមទទៀតទដើម្បីពក្ងឹងតមាាភាពថវិកាសាធារណ្ៈនិងផរលមអរិចចពិទក្ោោះទោបល់
ហិរញ្ញវតថុអភិវឌ្ឍន៍។ រាជរោាភិបាលបនតពក្ងីរការទគៀរគរ្នធានសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍបផនថម
ទទៀត។ រមពុជាបនតទ្វើសមាហរណ្រមមសុីជទក្ៅទៅរនុងសហគមន៍តាំបន់និងសរល។ ទសដឋរិចច
រមពុជាពឹងផទអរទក្ចើនទលើពាណ្ិជជរមម ប ុផនតបរិោកាសពាណ្ិជជរមមកាន់ផតមានភាពក្រគួត
ក្បផជងទក្ចើន ផដលតក្មូវឲ្យរមពុជាក្បឹងផក្បងបផនថមទទៀតរនុងការទលើររមពស់ពាណ្ិជជរមមនិង
អភិវឌ្ឍការង្ករឲ្យកាន់ផតមានភាពក្បរួតក្បផជង។  

៤- ការសលើកសទួយវិស័យកសិកមម 

៣.៧០- ក្បជាជនរមពជុាទក្ចើនជាង៧៥% រស់ទៅទោយពឹងផទអរទលើការចញិ្ចមឹជីវិតពីវិសយ័រសិ   
រមម។ វិស័យរសរិមមគឺជាក្បភពចាំណ្ូលសាំខានស់ក្មាប់ក្បជាជនរមពជុាក្បមាណ្៨៥%។ វិសយ័
រសិរមមបានចូលរួមចាំផណ្រក្បផហល២៨,៦% ផ្នទលិតទលរនងុក្សុរសរុប (ផ្ថៃបចចុប្បនន) រនុងឆ្នាំ
២០១៥។ សក្មាប់វសិ័យរសិរមមទាាំងមលូ សមាសភាគចូលរួមចាំផណ្រគិតជាភាគរយ ផ្នទលិតរមម



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  53 

ដាំោាំក្គប់ក្បទភទនាឆ្នាំ២០១៥ មានចាំនួនជាងពារ់រោាលទពាលគឺទរើនដល់៦០% ផ្នទលិតទល
រនុងក្សុរសរុបវិស័យរសិរមម។ ទលិតរមមទនសាទបានចូលរួមចាំផណ្របនាាប់ពីដាំោាំ គឺមាន
ក្បមាណ្ ២២% និងអាជីវរមមផ្ក្ពទឈើក្បមាណ្៧%។ 
៣.៧១- ទោលបាំណ្ងទោលនទោបាយរបស់ក្រសងួរសិរមម រកុាាក្បមាញ់ នងិទនសាទ គឺបទងកើន
រាំទណ្ើនវិសយ័រសរិមមឲ្យបាន៥%រនុងមយួឆ្នាំាមរយៈការពក្ងឹងទលិតភាពរសិរមម ពិពិ្ភាវូប
នីយរមមរសរិមម និងពាណ្ិជជូបនីយរមម ការទលើររមពស់ការចិញ្ចឹមសតវនងិវារើវប្បរមម និងការ
ក្គប់ក្គង្នធានជលទលនិងផ្ក្ពទឈើក្បរបទោយចីរភាព។ 

៣.៧២- រាំទណ្ើនរនុងវិសយ័រសិរមមក្តូវបានបង្កាញថ្នមានការធាារ់ចុោះ អាក្ស័យទោយរាោ្មមជាតិ 
ពិទសសទលប ោះពាល់ោ៉ាង្ងន់្ងរពីទក្ោោះរាាំងសងួតរនុងរយៈទពលបីឆ្នាំចុងទក្កាយទនោះ។ ទៅឆ្នាំ
២០១០ រាំទណ្ើនរសិរមមមានរនុងរងវង់៤% និងទៅឆ្នាំ២០១១ រាំទណ្ើនទនោះបានបនតធាារម់រក្តឹម
៣,១% ទហើយទៅឆ្នាំ២០១២ បានទរើនទ ើងដល់ក្បមាណ្៤,៣%។ រនុងចទនាាោះឆ្នាំ២០១៣ដល់
២០១៥ រាំទណ្ើនរសិរមមក្តូវបានវាយតផ្មៃថ្នបានធាារ់ចុោះោ៉ាងគាំហ ុរ (១,៥៧% រនុងឆ្នាំ២០១៣ 
និងក្បផហលជិត១% ទៅឆ្នាំ២០១៤ និង២០១៥)។ សាានភាពអាក្ររ់ផ្នទក្ោោះរាាំងសងួតទនោះបាន
រារាាំងខាាាំងដល់ទលិតរមមដាំោាំ រ៏ដូចជាទលិតរមមសតវ (ពិទសសការចិញ្ចឹមទោក្របី) និងមានទល
ប ោះពាល់្ងន់្ងរដល់ការទនសាទ ទោយសាររក្មិតរមពស់ទឹរទទនៃទាប មិនបានហូរចូលដល់បឹង
ផក្ពរក្គប់ក្ោន់។ 
៣.៧៣- ជាំទរឿនរសិរមមដាំបូងក្តូវបានបញ្ចប់រនុងឆ្នាំ២០១៥ ាមរយៈរិចចសហក្បតិបតតិការរវាងវិទ្ា
សាានជាតិសថិតិផ្នក្រសួងផទនការ និង ក្រសួងរសិរមម រុកាាក្បមាញ់ និងទនសាទ ទោយមានការោាំក្ទ
ហិរញ្ញវតថុពីអងគការទស្បៀងនិងរសិរមម។ ជាំទរឿនទនោះទតល់ជាទិននន័យមូលោានផដលអាចទក្បើក្បាស់
សក្មាប់វាស់ផវងសូចនាររសាំខាន់ៗ។ 

៤.១-  ការសលើកកមពស់ផលិត្ភាព ពិពិធភាវបូនីយកមមកសិកមម និងពាែិជ្ជបូនីយកមម 

ទលតិរមមដាំោាំក្សវូ  
៣.៧៤- ទោលនទោបាយសតីពីការជាំរុញទលិតរមមក្សូវនិងការនាាំទចញអងករ ទតល់ជាផទនទីចងអុលទៃូវ
សក្មាប់បទងកើនទលិតរមមក្សូវនិងការនាាំទចញអងករ។ ផ្ទៃដីទលិតរមមដាំោាំក្សូវអនុវតដបានចាំនួន
២,៩៦លានហ.ត នាឆ្នាំ២០១១ និងបានទរើនដល់ ៣,០៥លានហ.ត. នាឆ្នាំ២០១៥ (ថយចុោះ
ក្បមាណ្០,១៣%ទ្ៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤)។ ផ្ទៃដីក្បមូលទលបានទរើនពី២,៧៦លានហ.ត. នាឆ្នាំ
២០១១ ដល់ជាង៣,០២៥លានហ.ត. នាឆ្នាំ២០១៥ និងទិននទលជាម្្យមក្បចាំឆ្នាំទទួលបាន
៣,០៨៥ទាន/ហ.ត. ទរើនទលើសឆ្នាំ២០១៤ក្បមាណ្ ០,១១% (ទិននទលក្សូវឆ្នាំ២០១៤ ទទួលបាន
ក្តឹមផត៣,០៧៩ទាន/ហ.ត.)។ ទលិតរមមដាំោាំក្សូវបានទទួលរងទោយទក្ោោះ្មមជាតិ ពិទសស
ទក្ោោះរាាំងសងួតខាាាំងទៅរនុងឆ្នាំ២០១៤និង២០១៥រនៃងទៅទនោះ។ ផតទទាោះជាោ៉ាងទនោះរដី នាឆ្នាំ២០១៥
រនៃងទៅទនោះ រមពុជាទទួលបានបរិមាណ្ទលក្សូវសរុបក្បមាណ្ជាង៩,៣៣លានទាន ទរើនទលើស
ឆ្នាំ២០១៤ក្បមាណ្ជា០,១២% (ឆ្នាំ២០១៤ សទក្មចបានក្តឹមផត៩,៣២លានទាន) និងអាចសល់



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  54 

ទស្បៀងជាអងករសរុបចាំនួនជាង២,៩៧លានទាន ឬ គិតជាក្សូវទៅសល់ក្បមាណ្ជាង៤,៦៤លាន
ទាន។ ទោយផ រទៅឆ្នាំ២០១៦ ផ្ទៃដីោាំដុោះដាំោាំក្សូវសទក្មចបានទលើផ្ទៃដី៣,១១លានហ.ត. 
ទិននទលក្សូវគិតជាម្្យមទាាំងក្បាាំងនិងវស្ាបានទរើនដល់៣,២១១ទាន/ហ.ត. និងបរិមាណ្ទល
ក្សូវបានទរើនទ ើងដល់ក្បមាណ្៩,៩៥លានទាន។  

៣.៧៥- ការសទក្មចបានរនុងការបទងកើនទលិតភាពដាំោាំក្សូវបោាលមរពីរាោសាំខាន់ៗមយួ
ចាំនួនដូចជា ការផ្លាស់បតូរពូជក្សូវផដលមានទិននទលេពស់ ផដលជាលទធទលទទួលបានពីការពិទសា្
ក្សាវក្ជាវ ការទទៃរបទចចរទទសសមក្សបដល់រសិររ ពិទសស ការពក្ងីរកាន់ផតមានក្បសិទធភាព ទលើ
ការទ្វើផក្សបង្កាញាមក្បព័នធក្បពលវប្បរមមដាំោាំក្សូវ ការអនុវតតបទចចរទទសក្គប់ក្គងដី ទដើម្បី
បទងកើនជីជាតិនិងទិននទលដាំោាំ និងការបទងកើនការក្សាវក្ជាវនិងអភិវឌ្ឍពូជក្សូវ ផដលក្សបនឹងលរខ
ណ្ៈដី អាកាសធាតុ ការរាំណ្ត់ក្បទភទពូជសាំខាន់ៗក្សបាមតក្មូវការទីទ្ារ។ ជាការរត់សមាាល់
បផនថមទទៀត យនតូបនីយរមមរសិរមមពិតជាបាននិងរាំពុងទដើរតួសាំខាន់ ក្ពមទាាំងបាំទពញនូវរមាាាំងពល
រមមផដលេវោះខាតរនុងវិស័យរសិរមមនាទពលរនៃងមរ។ 
៣.៧៦- ការនាាំទចញអងករជាទៃូវការបានទរើនពី១០៥ ២៥៩ទាន ទៅឆ្នាំ២០១០  ដល់២០៥ ៧១៧
ទានទៅឆ្នាំ២០១២  និងដល់៥៤២ ១៤៤ទាន ទៅឆ្នាំ២០១៦ ផដលរាំទណ្ើនទនោះមានក្បមាណ្ជា
ក្បាាំដងទ្ៀបឆ្នាំ២០១០ និងជាងពីរដងទ្ៀបឆ្នាំ២០១២។ ក្បទភទអងករនាាំទចញឆ្នាំ២០១៦ គឺអងករ
ក្រអូបមានចាំនួន៥៦,៦១% អងករសក្គប់ក្បទភទមានចាំនួន៣៤,៧៩% និងអងករចាំហុយមានចាំនួន
៨,៦% និងបាននាាំទចញទៅកាន់ទិសទៅ៦៥ក្បទទស ទៅទលើសារលទលារ និងមានក្រុមហ ុននាាំ
ទចញអងករចាំនួន៨៥ក្រុមហ ុន។ ការនាាំទចញអងករទៅក្បទទសសាំខាន់ៗទក្ចើនជាងទគចាំនួន១០រួមមាន
៖ ក្បទទសចិន បារាាំង ប ូ ូញ មា៉ាទ សុី ហូ ង់ ផប លហ្សិរ ទ្រ អុីាលី អង់ទគៃស និង អា ឺម ង់។ 

ារាងទ៣ី.៥: ទលតិរមមដាំោាំក្សវូក្បចាំឆ្នាំ២០១២-ឆ្នាំ២០១៦ 

បរយិាយ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

េត្របៀបេធ្ៀប 

២០១៦/

២០១៥ 

ថ្ផៃដីដ្ឋដុំុះ (ហ.ត.) ៣ ០០៧ ៥៤៥ ៣ ០៥២ ៤២០ ៣ ០៥៥ ៥០៧ ៣ ០៥១ ៤១២ ៣ ១១៨ ១៦០ ២,០៥% 

ថ្ផៃដីត្របមូលផល (ហ.ត.) ២ ៩៨០ ២៩៧ ២ ៩៦៨ ៩៦៧ ៣ ០២៨ ៨៣៦ ៣ ០២៥ ៦៣០ ៣ ០៩៩ ៧៦៩ ២,៣៤% 

ទកននផល (េតាន/ហ.ត.)  ៣,១១៧ ៣,១៦៣ ៣,០៧៩ ៣,០៨៥ ៣,២១១ ៤,២៩% 

បរិម្នែផល (េតាន) ៩ ២៩០ ៩៤០ ៩ ៣៨៩ ៩៦១ ៩ ៣២៤ ៤១៦ ៩ ៣៣៥ ២៨៤ ៩ ៩៥២ ២៧០ ៦,៧៣% 

បរមិ្នែអងករសល ់(លាន

េតាន) 
៣ ០៣១ ០១៧ ៣ ០៩០ ៤៥២ ៣ ០១៣ ៧៨៣ ២ ៩៧៥ ៨០៩ ៣ ២៧៥ ០៨៩ ៨,៦៧% 

រកតជាត្រសវូសល ់(លានេតាន) ៤ ៧៣៥ ៩៦៤ ៤ ៨២៨ ៨៣២ ៤ ៧០៩ ០៣៦ ៤ ៦៤៩ ៧០២ ៥ ១១៧ ៣២៧ ៨,៦៧% 

ក្បភព : ក្រសួងរសិរមម រុកាាក្បមាញ់ និងទនសាទ 

 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  55 

 

របូភាពទ៣ី.១: ទលតិរមមក្សវូទៅរដវូក្បាាំងនងិរដវូវសា្ ឆ្នាំ២០១២-ឆ្នាំ២០១៦ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក្បភព : ក្រសួងរសិរមម រុកាាក្បមាញ់ និងទនសាទ 

 

៣.៧៧- បចចុប្បននការទក្បើក្បាស់ទក្គឿងយនតនិងឧបររណ្៍រសិរមម រាំពុងមាននិនានការទរើនទ ើងគួរឲ្យ
រត់សមាាល់ ផដលជាបចច័យមួយបង្កាញអាំពីដាំទណ្ើរការវិវតតផ្នយនតូបនីយរមមរនុងវិស័យរសិរមមរមពុ
ជា។ ជារ់ផសតងរនុងឆ្នាំ២០១៥ទនោះ ផ្ទៃដីភជួររាស់សទក្មចបានសរុបក្បមាណ្៣,៥២លានហ.ត. រនុង
ទនាោះ ភជួររាស់ទោយទក្គឿងយនតរសិរមមសទក្មចបាន២,៧៤លានហ.ត. ទសមើនឹង៩១%។  

៣.៧៨- ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍រសិរមមរ៏បាននិងរាំពុងទទួលបានការយរចិតតទុរោរ់ រនុងការទលើរ
រមពស់សមតថភាព ទដើម្បីបងកលរខណ្ៈង្កយក្សួលដល់ការអភិវឌ្ឍរសិរមមមានលរខណ្ៈក្បមូលទតុាំរនុង
ភាពជាផ្ដគូជាមួយផទនរឯរជននានា ទទួលបានទាាំងបទចចរវិទ្ាថមីនិងឥណ្ទាន និងធានាទសថរភាព
ផ្នការទគត់ទគង់ទលិតទលទៅកាន់ទីទ្ាររនុងក្សុរ និងអនតរជាតិ ជាពិទសសជាំរុញការអភិវឌ្ឍសហគម
ន៍រសិរមមឲ្យកាាយជាសហក្ោសរសិរមមជនបទ សាំទៅទលើររមពស់ទសដឋរិចច-សងគមជនបទ។ ការ
ចងក្រងនិងចុោះបញ្ជីសហគមន៍រសិរមមបានចប់ទទតើមរនុងឆ្នាំ២០០៣ ទហើយមរទល់ចុងឆ្នាំ២០១៥ 
ទៅទូទាាំងក្បទទសមានសហគមន៍រសិរមមសរុបចាំនួន៧៥០សហគមន៍ និងឆ្នាំ២០១៦ទរើនដល់
៨៥៧សហគមន៍។  
  



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  56 

 
របូភាពទ៣ី.២: រាំទណ្ើនសហគមនរ៍សរិមម 

 

ក្បភព : ក្រសួងរសិរមម រុកាាក្បមាញ់ និងទនសាទ 

ការអភិវឌ្ឍនិងការប្សាវប្ជាវកសកិមម  

៣.៧៩- ការង្ករក្សាវក្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បទចចរវិទ្ាដាំោាំរសិរមម គឺជាការង្ករចាំបាច់រនុងការអនុវតត
រមមវិ្ីបទងកើនទលិតភាព ពិពិ្ភាវូបនីយរមម និងពាណ្ិជជូបនីយរមមរសិរមម។ ក្រសួងរសិរមម រុកាា
ក្បមាញ់ និងទនសាទ ទោយមានវិទ្ាសាានក្សាវក្ជាវនិងអភិវឌ្ឍន៍រសិរមមរមពុជា (កាឌី) ជាអងគភាព
ជាំនាញ បានបទងកើតពូជដាំោាំរសិរមមថមីៗ ផថររ្ានូវគុណ្ភាពក្ោប់ពូជផ្នពូជដាំោាំផដលបាន
បទញ្ចញ ទ្វើការទ្សពវទ្ាយពូជទាាំងទនាោះ និងវិ្ីសាស្រសតសក្មិតសក្មាាំងក្ោប់ពូជក្សូវផបបរសិររ      
បទចចរវិទ្ាោាំដុោះ ផថទាាំ និងក្បមូលទល រួមទាាំងចងក្រង ទបាោះពុមព និងទ្សពវទ្ាយអតថបទវិទ្ាសាស្រសត 
ក្ពមទាាំងឯរសារបទចចរវិទ្ា ជូនដល់រសិររនិងអនរពារ់ព័នធទូទាាំងក្បទទស។ រាល់ពូជដាំោាំផដល
ក្រសួងបានបទញ្ចញជូនរសិររទក្បើក្បាស់ក្តូវបានធានានូវភាពសុទធរបស់វាាមរយៈការទលិតក្ោប់
ពូជសុទធក្គឹោះ ទគត់ទគង់ាមការបញ្ហាទិញរបស់ក្រុមហ ុនឯរជន សហគមន៍រសិរមម និងគទក្មាង
អភិវឌ្ឍន៍នានាផដលអនុវតតទោយអងគភាពជាំនាញរបស់ក្រសួង និងអងគការទទ្សងៗ ទដើម្បីទលិតនងិ
ទគត់ទគង់បនតជូនរសិររ។ ជារ់ផសតងថមីៗទនោះ កាឌីបានបទញ្ចញពូជក្សូវថមីចាំនួន០២បផនថមទទៀតគឺ (១) 
ពជូក្សវូ ខា១៦ ផដលជាពូជក្សូវក្សាលមិនក្បកាន់រដូវ្ន់នឹងរទៅោេពស់ និងមានក្បភពទដើមពីអុីរើ 
(IR10L149) និង (២) ពូជក្សូវ សាាច០់២ ផដលជាពូជក្សូវ្ងន់ក្បកាន់រដូវ សមក្សបសក្មាប់ដី
ជទក្ៅខាាាំងផ្នផក្សទាំនាបរំពឹងទឹរទភៃៀង។  

៤.២-   ការសលើកកមពស់ការចញិ្ច ឹមសត្វនិងវារីវបបកមម 
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របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  57 

៣.៨០- ទលិតរមមសតវ (ទោក្របីក្ជូរមាន់ទា) ជាលរខណ្ៈក្គួសារ រនុងរយៈទពល៥ឆ្នាំពីឆ្នាំ២០១២ 
ដល់ឆ្នាំ២០១៦ទនោះ មាននិនានការទរើនទ ើង ទពាលគឺបានទរើនពី២៥,៣៦លានរ្ាល ដល់៣៤,១៩
លានរ្ាល។ ការចិញ្ចឹមទោមាន ការផក្បក្បួលថយចុោះក្បមាណ្០,២២% ទោយបានថយចុោះពី៣,៤
លានរ្ាលនាឆ្នាំ២០១២ មរក្តឹមផត២,៩លាន រ្ាលនាឆ្នាំ២០១៦។ រើឯក្របីរ៏មានការផក្បក្បួល
ទរើនទ ើងក្បមាណ្ ៣,៣៩% គឺពិនិត្យពីរឆ្នាំចុងទក្កាយឆ្នាំ២០១៥ មានក្តឹមផត៥០៦ពាន់រ្ាល 
ទរើនក្បមាណ្ជាង ៥២៣ពាន់រ្ាល រនុងឆ្នាំ២០១៦។ ការថយចុោះចាំទពាោះទលតិរមមចិញ្ចឹមសតវទោ
ក្របីទនោះ គឺជាការថយចុោះទោក្របីអូសទាញ មូលទហតុបោាលមរពីរសិររកាន់ផតទក្ចើនទ ើងៗ 
ទបាោះបង់ការភជួររាស់ទោយទោក្របី មរទក្បើក្បាស់ទសវាទក្គឿងយនតរសិរមម រងវោះរមាាាំងពលរមមទៅ
ជនបទ (ចាំោរក្សុរ) មានការលាំបាររនុងការផសវងររតាំបន់មានទឹរ និងចាំណ្ីក្គប់ក្ោន់សក្មាប់
ការចិញ្ចឹមសតវទោក្របី។ ទនៃឹមនឹងការថយចុោះទោអូសទាញទនោះ រសិររបានង្ករមរចិញ្ចឹមទោទម 
និងទោយរសាច់ ទហើយជាមួយោនទនាោះ រ៏មានការចប់ទទតើមការវិនិទោគឯរជនចិញ្ចឹមទោសាច់វិញ
ទងផដរ។ 

៣.៨១- មានការរត់សមាាល់ ការចិញ្ចឹមសតវជាលរខណ្ៈពាណ្ិជជរមមមានការទរើនទ ើង ទោយរសិ
ោានចិញ្ចឹមសតវមានចាំនួនរហូតដល់២ ៨៥៦រផនៃង និងមានការវិនិទោគបទងកើតទរាងចក្រចាំណ្ីសតវ 
សក្មាបទ់គត់ទគង់តក្មូវការទក្បើក្បាសរ់នុងក្សុរ។ ជាមួយោនទនោះ ក្បជារសិររមានការយល់ដឹងេពស់
ទលើការទក្បើក្បាស់ចាំណ្ីសតវនិងចាំណ្ីទ្សាំទក្សច ប ុផនតចាំណ្ីនិងថ្ននាំសតវទៅមានតផ្មៃេពស់ទៅទ ើយ។ 
ជាការវាយតផ្មៃ ក្បជារសិររមានការយល់ដឹងបទណ្ដើរៗនូវបទចចរទទសចិញ្ចឹមសតវ ាមទោល
ការណ្៍ជីវសុវតថិភាព និងការយល់ដឹងអាំពីវិធានការទប់សាាត់ជាំងឺ្ៃង។  

  វិស័យកសិស្សសហហកមម  

៣.៨២- ផ្ទៃដីទលិតរមមដាំោាំរួមទ្សាំនិងដាំោាំឧសា្ហរមមអនុវតតបានសរុបចាំនួន ១ ០៣៤ ៦៤០
ហ.ត ទៅឆ្នាំ២០១៦ ទលើសឆ្នាំមុនចាំននួ៥០ ៥០២ហ.ត និងទទលួបានបរិមាណ្ទលសរុបចាំនួន
១៦លានទាន ទលើសឆ្នាំមុនចាំនួន៧៣១ ០៥៧ទាន រនុងទនាោះ៖ 

 ដាំោាំរួមទ្សាំអនុវតតបានសរបុចាំនួន៩៣៣ ៣៧៣ ហ.ត. (រដូវវស្ា៨៣៥ ៩០៦ ហ.ត. និងរ
ដូវក្បាាំង១០៤ ៤៦៨ហ.ត.) និងមានបរមិាណ្ទលចាំនួន១៦ ០២២ ៩៥៤ ទាន 

 ដាំោាំឧសា្ហរមមអនុវតតបានសរុបចាំនួន១០១ ២៦៧ ហ.ត. (រដូវវសា្៨៦ ៥០៤ ហ.ត. 
និងក្បាាំង១៤ ៧៦៣ហ.ត.) ទទួលបានបរិមាណ្ទលសរុបចាំននួ៨៥៦ ៧៨៦ទាន។ 

៣.៨៣- ជាការរតស់មាាល់ទឃើញថ្ន ផ្ទៃដីទលិតរមមនិងទលិតភាពមានការទរើនទ ើងក្ពមោន 
ផដលទនោះ្ៃុោះបញ្ហាាំងអាំពីការវិវតតជាវិជជមាន ទៅរនុងក្បព័នធទលិតរមមដាំោាំរួមទ្សាំនិងដាំោាំឧស្ាហ
រមម ាមរយៈការទ្វើក្បពលវប្បរមម ទោយទក្បើក្បាស់បទចចរទទសសមក្សប  និងការទតល់ទសវា
ទ្សពវទ្ាយរសិរមមក្តូវបានពក្ងីរ។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  58 

  

ការអភិវឌ្ឍអនុវិស័យសៅស ូ 

៣.៨៤- ទៅឆ្នាំ២០១៦ទនោះ ផ្ទៃដីទៅស រូមពុជាសរុបមានចាំនួន ៤៣២ ៧៣៥ ហ.ត ទបើទ្ៀបទៅនឹង
ឆ្នាំ២០១៥ មានចាំនួន ៣៨៨ ៩៥៥ ហ.ត គទឺរើនទ ើងចាំនួន ៤៣ ៧៨០ ហ.ត ទសមើនឹង១១,២៥% 
ផដលេពសជ់ាងចាំណ្ុចទៅរនុង ទ.យ.អ.ជ. (៣៨៤ ៥០០ ហ.ត)។ ផ្ទៃដទីៅស ូទាាំងទនោះ ក្តូវបាន
ផបងផចរជា២ផទនរគឺ៖ ក្រុមហ ុនទៅស ូរសិឧសា្ហរមម (អតីតចមាារទៅស ូរដឋ ផ្ទៃដវីិទ្ាសាាន
ក្សាវក្ជាវទៅស រូមពុជា នងិផ្ទៃដីក្រុមហ ុនសម្បទានដីទសដឋរិចច) សរុបមានចាំនួន ២៧៨ ២៨១ ហ
.ត ទសមើនងឹ៦៤,៣១% និងទៅស កូ្គួសារមានចាំនួន ១៥៤ ៤៥៤ ហ.តទសមើនឹង ៣៥,៦៩% ផ្នផ្ទៃដី
ទៅស ូសរុប។  

ារាងទ៣ី.៦: ផ្ទៃដទីៅស  ូឆ្នាំ២០១៤នងិឆ្នាំ២០១៥ 

ផលកតកមាេៅស  ូ ត្របេភទចម្នក រេៅស  ូ ឯកតា ២០១៥ ២០១៦ 
េត្របៀបេធ្ៀប 

២០១៦/២០១៥  

ថ្ផៃដដី្ឋេំៅស សូរបុ 

កសកឧសាហកមា ពាន់ហ .ត  ២៣៩,១ ២៧៨,២ ១៦,៣ 

េៅស ូត្ររួស្មរ ពាន់ហ .ត  ១៤៩,៩ ១៥៤,៥ ៣,១ 

សរបុ ពានហ់ .ត  ៣៨៩,០ ៤៣២,៧ ៨,៧ 

ថ្ផៃដេីចៀរជរ័ 

កសកឧសាហកមា ពាន់ហ .ត  ៣៤,៧ ៤០,៧ ១៧,៣ 

េៅស ូត្ររួស្មរ ពាន់ហ .ត  ៧៦,៥ ៨៦,៣ ១២,៨ 

សរបុ ពានហ់ .ត  ១១១,២ ១២៧,០ ១៤,២ 

ផលកតផលេៅស  ូ

កសកឧសាហកមា ពាន់េតាន ៣៩,៣ ៤៣,៥ ១០,៧ 

េៅស ូត្ររួស្មរ ពាន់េតាន ៨៧,៦ ១០១,៦ ១៦,០ 

សរបុ ពានេ់តាន ១២៦,៩ ១៤៥,២ ១៤,៤ 

ក្បភព : ក្រសួងរសិរមម រុកាាក្បមាញ់ និងទនសាទ 

 
 

៣.៨៥- ការនាាំទចញទៅស ូឆ្នាំ២០១៦ សទក្មចបានចាំនួន ១៤៥ ១០០ ទាន ទសើមនឹងទឹរក្បារ ់
១៨៧,១៦លានដុលាារអាទមរិរ ទបើទ្ៀបនឹងឆ្នាំ២០១៥ ផដលការនាាំទចញមានចាំនួន ១២៨ ០៤៧ 
ទាន ផដលមានទឹរក្បារស់រុប ១៥៤លានដុលាារអាទមរិរ គកឺារនាាំទចញទរើនទ ើងចាំននួ ១៧ 0
៥៣ ទាន ទសមើនងឹ១៣,៣២% ផតចាំណ្ូលទរើនទ ើងតិចតូច ទោយសារសាានភាពផ្ថៃទៅស ូទៅទលើ
ទីទ្ារអនតរជាតិបានបនតធាារ់ចុោះោ៉ាងខាាាំងទៅបីក្តមីាសទដើមឆ្នាំ២០១៦ និងទរើនទ ើងបនតិចទៅ
ចុងឆ្នាំ។ ទៅស ូនាាំទចញជាម្្យម មានតផ្មៃ ១ ២៩០ ដុលាារអាទមរិររនុងមយួទាន ទបើទ្ៀបនឹងឆ្នាំ
២០១៥ ផដលតផ្មៃម្្យមទសមើនឹង ១ ២០៣ ដុលាារអាទមរិរ/ទាន ទឃើញថ្នមានការទរើនទ ើងបនតិច 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  59 

គឺ៨៧ដុលាារអាទមរិររនុងមួយទាន ក្តូវនឹង០៧,២៣%។ ចាំណ្ូលដលុទៅស សូរុបឆ្នាំ២០១៦ ទរើន
បាន ៣៣,១៦លានដុលាារអាទមរិរ។ 

 
របូភាពទ៣ី.៣: ទលតិរមមនងិការនាាំទចញទៅស  ូ

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
ក្បភព : ក្រសួងរសិរមម រុកាាក្បមាញ់ និងទនសាទ 
 

៤.៣-  កំណែទប្មង់ដ្ីធល ី និងការសបាសសាា ត្មីន និងសំែល់ជាត្ិផទុោះពីសស្ដគា ម 

៣.៨៦- រដឋបាលដី្ៃី 
 អក្ាប័ណ្ណរមមសិទធដី្ៃីផដលទតល់ជូនក្បជាពលរដឋទូទៅ ទបើគិតពីទពលចប់ទទតើម  រហូត
ដល់បាំោច់ឆ្នាំ២០១៦ សទក្មចផចរប័ណ្ណ ៤,៤៥១,៨១៧រ្ាលដីទសមើនឹង៦៣,៦%  ផ្ន
រ្ាលដីបា៉ាន់សាានសរុប៧លានរា្លដី លទធទលទនោះទលើសផទនការ១,៦%  ។ លទធ
ទលសរុបទនោះ បានពីកាង្ករចុោះបញ្ជីដីដូចខាងទក្កាម៖ 
o ការចុោះបញ្ជីដី្ៃីមានលរខណ្ៈជាក្បព័នធ  សទក្មចបាន ៣,២០២,៩៥៨ប័ណ្ណ។ 
o ការចុោះបញ្ជីដី្ៃីាមបទបញ្ហាទលេ ០១បប  សទក្មចបាន ៦៣៧,១៣០ប័ណ្ណ។ 
o  ការចុោះបញ្ជីដី្ៃីមានលរខណ្ៈោច់ទោយដុាំសទក្មចបាន ៦១០,៤៧០ប័ណ្ណ។  
o ការចុោះបញ្ជីដី សហគមន៍ជនជាតិទដើមភាគតិច សទក្មចបាន ១៤ សហគមន៍ ទសមើនឹង 
៤៥៩ ប័ណ្ណ  ទាំហាំ ១,២៣៥,៧៧៩ហ.ត.  ទសមើ១,៤៧៨ក្គួសារ ។  

o ការចុោះបញ្ជីដីរដឋ ផដលជារមមវតថុផ្នសមប្ទានដីទសដឋរិចច និងជួលអចិផ្ស្រនតយ៍  សទក្មច
បាន ៨០០ប័ណ្ណ  ទាំហាំក្បមាណ្ ៤០មុឺនហ.ត.។  

 ការង្ករវិវាទដី្ៃី  បនតទោោះក្សាយវិវាទដី្ៃីផដលទៅទសសសល់ក្បមាណ្ ១០% ទសមើនឹង
ជាង៧០០ ររណ្ី ។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  60 

៣.៨៧- ការទរៀបចាំផដនដនីងិនគរបូនយីរមម 

 បានទរៀបចាំនិងអនុម័តលិេិតបទោានគតិយុតតនានា សក្មាប់ការទរៀបចាំផដនដី និងនគរូប
នីយរមម។ 

 ផទនការទក្បើក្បាស់ដីថ្ននរ់ ឃុាំ សង្កាត់ ចាំនួន៧៦ ទទួលបានការអនុម័ត។   
 បៃង់ទោលទក្បើក្បាស់ដីថ្ននរ់ក្សុរ េណ្ឌ ចាំនួន ២៤ បានទ្វើ។ 
 បៃង់ទោលនិងផទនការទក្បើក្បាស់ដីថ្ននរ់ក្រុង ចាំនួន ៣ ទទួលបានការអនុម័ត។   
 ផទនការទរៀបចាំផដនដីថ្ននរ់ទេតត បានចាំនួន ១រាជធានីភនាំទពញ ទទួលបានការអនុម័ត។  

៣.៨៨- ការផបងផចរដ ី

 បានផបងផចរដីសមប្ទានសងគមរិចចជូនអតីតរងរមាាាំងក្បោប់អាវុ្និងក្គួសារបាន
ចាំនួន៣.៣០៤ក្គួសារមានផ្ទៃដីសរុប ៤.៥៤៥.៨៨ហ.ត. រនុងទនាោះដីលាំទៅឋាន 
៤០៦,៨៨ហ.ត. និងដីរសិរមម ៤ ១៣៩ហ.ត.។  

 បានទតល់ដីសមប្ទានសងគមរិចចជូនក្បជាពលរដឋក្រីក្រសុីវិលទូទៅទាំហាំ ៧៥ ៦៧៨,៧៤ 
ហ.ត. រនុងទនាោះគទក្មាង LASED ទតល់ដីទាំហាំ ១៧ ០៤២ ទសនើនឹង ៥ ១៤១ក្គួសារ។ 

 បានទតល់ដីសមប្ទានសងគមរិចចទាំហាំ ១២.២៧៥ហ.ត. និងបានចុោះបញ្ជីដីនិងទតល់វិញ្ហា  
បនប័ក្តសមាាល់មាាស់អចលនវតថុទសមើនឹង ៣.៣៩៧រ្ាលដី ក្តូវនឹង ៣.១៣៦ ក្គួសារ 
ទលើផ្ទៃដីទាំហាំ ១ ៣៧៧,៥៦ហ.ត.។ 

 ដីបក្មុងទុរសក្មាប់ទោលទៅសមប្ទានសងគមរិចចមានទាំហាំ ២៧.៦៦៧ហ.ត. ផដល
រាំពុងទ្វើបចចុបប្ននភាព ។  

៣.៨៩- ការក្គបក់្គង នងិការអភវិឌឍ្វសិយ័សាំណ្ង ់

 រិចចសហក្បតិបតតិការជាមយួថ្ននរ់ជាតិ និងអនដរជាតិ រនុងរិចចការទរៀបចាំឯរសារគតិយុតត
ផ្លាសប់ដូរបទពិទសា្ន ៍ និងបណ្ដតោះបោាល្នធានមនុស្ស ដូចជាវគគបណ្ដតោះបោាលអាំពី
សាំណ្ង់អោរផ្បតង ការក្គប់ក្គងសាំណ្ង់រមពុជា និងការទរៀបចាំបទប្បញ្ញតតបិទចចរទទស
សាំណ្ង់ ការទរៀបចាំពិ្ីាាំងពិព័រណ្៍ឧស្ាហរមមសាំណ្ង់ ការទរៀបចាំឯរសារគតិយុតតនិង
បទប្បញ្ញតតិបទចចរទទសសាំណ្ង់ និងការផ្លាស់បតរូបទពិទសា្ន៍ទលើការង្ករសាំណ្ង់។  

 បាននិងរាំពងុទរៀបចាំទសចរដីក្ពាងចា្ប់សាំណ្ង់ សតង់ោរសាំណ្ង់ សដងោ់រសាាបត្យរមម     
នីតិវិ្ីផ្នការជួសជុលទបតុង និងក្បកាសសដពីីការរោុះទរើសាំណ្ង់អោរ។ 

 បានទ្សពវទ្ាយឯរសារគតិយុតតទទ្សងៗផដលពារ់ពន័ធនឹងការង្ករសាំណ្ង់ដលម់ស្រនដីជាំនាញ 
និងអាជាា្រពារ់ព័នធាមបោារាជធាន ីទេតតទូទាាំងក្បទទស។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  61 

 ការទចញលិេិតអនុញ្ហាតតសាងសង់ លេិិតទបើរការោាន លិេិតបិទការោាន ផដលគតិជា
តផ្មៃបា៉ាន់សាានទុនវនិិទោគសរុប ២ ៥០៧លានដលុាារអាទមរិរ ឆ្នាំ២០១៤ និង  ៣ ៣៣៨ 
លានដុលាារអាទមរិរ ឆ្នាំ២០១៥  ទរើនទ ើង៣៤%  ។ រនុងឆ្នាំ២០១៦ តផ្មៃបា៉ាន់សាាន            
ទុនវិនិទោគសរុប ៥ ៥៨០លានដុលាារអាទមរិរ ទរើនទ ើង ៦៧% ទ្ៀបនងឹឆ្នាំ២០១៥។ 

ការសបាសសាា ត្មីន 

៣.៩០- ចប់ពឆី្នាំ២០១៤ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៦ ផ្ទៃដទីាំហាំ៤៩ ៩៧២ហ.ត.ក្តូវបានទបាសសមាាត។ 
ទទាោះបីោ៉ាងោរតី ក្បទទសរមពុជាទៅមានផ្ទៃដីផដលមានការគក្មាមរាំផហងទោយសារមីន និង
សាំណ្លជ់ាតទិៃុោះពសីស្រង្កាម ចាំនួន១៩៦ ៧៧៩ហ.ត.ទទៀត ផដលទៅមិនទានប់ានទបាសសមាាត។  

តារាងទី៣.៧ : សូចនាករសតពីីគ្រាប់មីននិងសណំល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រា ម 

សូចនាករសខំាន់ៗ ឯកតា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

 
ជនរងគគ្រាុះគោយសារមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពី
សង្គ្រា មគ្របចឆំ្ន  ំ(សាា ប់/របួស) 

នាក់ ១៥១ ១៣៦ ១២២ 

លទធផល ១៥៤ ១១១ ៨៣ 

ចំនួនជនរងគគ្រាុះគោយសារការគលង និងច្ចនគ្រាប់
មីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រា មគ្របចឆំ្ន  ំ
(សាា ប់/របួស) 

នាក់ ៩៩ ៨៦ ៧៣ 

លទធផល ៧៧ ៧៣ ៣៧ 

ច្ផ្ដីសរទបគោសសម្អា តមីន និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពី
សង្គ្រា ម (ផ្ផាកគលីលទធផលពីការគ្រសា្គ្រជា្មូល 
ោា ន) 

ហ .ត  ៩ ១៤៣ ៩ ៦០០ ១០ ០៨០ 

លទធផល ១៨.២១៣ ១៨.៥៣១ ១៣ ២២៨ 

សម្អម្អគ្រតច្នច្ផ្ដីោនគោសសម្អា តមីន និង 
សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រា ម 

% ៤,៧ ៥ ៥,២៦ 

លទធផល % ១០៤,១៨ ១,៧៤ -២៨,៨០ 

ក្បភព : អាជាា្ររមពុជាក្គប់ក្គងសរមមភាពមីននិងសទស្រង្កាោះជនពិការទោយសារមីន 

៣.៩១- បញ្ហា ប្បឈម 

 ការក្សាវក្ជាវពីទាំហាំផ្ទៃដសីរុបផដលមានមីន និងសាំណ្ល់ជាតទិៃុោះពសីស្រង្កាម ទៅមិនទាន់
បានបញ្ចប់ទៅទ ើយ ទោយសាររងវោះខាតថវកិា។  



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  62 

 ទទាោះបីជាមានរិចចេិតេាំក្បងឹផក្បងោ៉ាងសរមមពកី្បតបិតតិររ និងភាគពីារ់ព័នធ រ៏អក្ាទក្ោោះ
ថ្ននរ់ទោយសារមីន/ស.ទ.ស. ទៅផតទរើតមានទ ើង។  

 ការធាារ់ចុោះថវកិាពីផ្ដគូអភិវឌ្ឍនិងភាគពីារ់ព័នធ ទៅផតជាបញ្ហាក្បឈមរនុងការទបាស
សមាាតផ្ទៃដផីដលមានមីន និងសាំណ្លជ់ាតិទៃុោះពីសស្រង្កាមសក្មាបស់រមមភាពទសដឋរិចច ដូច
ជាការទ្វើរសិរមម ការចញិ្ចឹមសតវ ជាទដើម នងិការសងល់ាំទៅោានរបសក់្បជាជនក្បរប
ទោយសវុតថិភាព។ 

 

៤.៤-  ការប្រប់ប្រងធនធានធមមជាត្ិប្បកបសដ្ឋយចីរភាព 

 កំណែទប្មង់ដប្ពសឈើ 

៣.៩២- ក្រសងួរសិរមម រុកាាក្បមាញ ់ និងទនសាទ បានទ្វើការវាយតផ្មៃអាំពកីារផក្បក្បួល្នធាន
គក្មបផ្ក្ពទឈើថ្ននរជ់ាតជិាបនតបនាាប់ចបព់ីឆ្នាំ១៩៩៣ រហូតដល់ឆ្នាំ២០១៤ ទោយគតិជាម្្យម   
រយៈទពល៤ឆ្នាំទ្វើការវាយតផ្មៃមតង។ ាមលទធទលវាយតផ្មៃទនោះទឃើញថ្ន ្នធានគក្មបផ្ក្ពទឈើ
បានធាារ់ចុោះជាបនតបនាាប់ ពិទសសរនងុអាំ ុងទពលចងុទក្កាយទនោះ (ចុងឆ្នាំ២០១០-២០១៤)។ ទៅ
ឆ្នាំ២០០៥ គក្មបផ្ក្ពទឈើមានក្បមាណ្៥៩,០៩% ឆ្នាំ២០១០មានក្បផហល៥៧,០៧% និងទៅ
ឆ្នាំ២០១៤បានធាារ់ចុោះទៅក្តឹមផត៤៩,៤៨%។  

៣.៩៣- រាជរោាភបិាលរមពុជាបានទផ្លកតការយរចិតដទុរោរ ់ ទលើរមមវិ្ ីរាំផណ្ទក្មង់វិសយ័ផ្ក្ព
ទឈើ និងបានេិតេាំបទងកើនសមតថភាពបទចចរទទស សាំទៅជាំរញុការង្ករក្គបក់្គងឲ្យមានក្បសិទធភាព
េពស់ ក្ពមទាាំងផ្ក្ពសហគមន៍ ទដើម្បីទបស់ាាត់និងបស្រង្កាបបទទលមើសផ្ក្ពទឈើ។ គណ្ៈរមាា្កិារជាតិ
ក្តូវបានបទងកើតទ ើង សាំទៅទបស់ាាត់និងបស្រង្កាបសរមមភាពអនា្ិបទតយ្យកាប់ទឈើ ការនាាំទចញ
ទឈើេុសច្ាប់ និងបទទលមើសនានាទៅភាគឦសានតផ្នក្បទទស។ រនុងឆ្នាំ២០១៥ ចាំនួនសហគមន៍
ផ្ក្ពទឈើសរុបទរើនដល់៤៩៩ ទក្បៀបទ្ៀបនងឹឆ្នាំ២០១៤ មានចាំនួន៤៨៥។ 

៣.៩៤- ក្រសួងបានបណ្ដតោះនិងផចរចយរូនទឈើជនូក្បជាជនសរុបចាំនួន២ ០៥២ ៣៨១ទដើម និង
បានោាំទដើមទឈើសរុបចាំននួ ៤ ៦៩០ហ.ត. រនុងឆ្នាំ២០១៥។  

៣.៩៥- ក្រសួងរប៏ានបនតបស្រង្កាបរាល់បទទលើមសសតវផ្ក្ពនងិបទទលមើសផ្ក្ពទឈើ ក្ពមទាាំងររណ្ី
កាប់ផ្ក្ពទឈើទស្រនាានយរដ។ី រនុងសរមមភាពបស្រង្កាបទនោះ ក្រសួងក្បមូលបានភសតុាងជាទក្ចើន
សក្មាប់សរមមភាពទលើមសច្ាប់ទាាំងទនោះ ដូចជា ទឈើ សតវផ្ក្ព និង រោយនតជាទដើម។  

  វិស័យជ្លផល 

៣.៩៦- រហូតមរដល់ឆ្នាំ២០១៥ទនោះ សហគមនទ៍នសាទមានចាំនួន៥១៦ក្តវូបានបទងកើត រនុងទនាោះ
សហគមន៍ទនសាទទឹរសាបចាំនួន៤៧៧ និងសហគមន៍ទនសាទសមុក្ទចាំនួន៣៩។ ទក្កាយការផរ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  63 

ទក្មង់សុីជទក្ៅផទនរជលទល ទោយរំសាយ តូ៍ទនសាទទាាំងអស់ទៅទូទាាំងក្បទទស មានរផនៃង
អភិររ្សជលទលថមីចាំននួ៥៨រផនៃង សរុបទទូាាំងក្បទទសមានចាំននួ៥៦១រផនៃង (សហគមន៤៍៦៧
រផនៃង)។ រនុងឆ្នាំ២០១៥ទនោះ បទង្កាលទបតុងមានចាំនួន៤៦ទដើម ក្តូវបានបានទបាោះ សានរ់ការបផណ្ដ
តទឹរចាំនួន៤ និងសានរក់ារទបតុងចាំនួន៣ទទៀតក្តវូបានសាងសង ់ ក្ពមទាាំងបានោរ់រមាាាំងោម
ល្ាតជាក្បចាំ។ 

៣.៩៧- ទៅរនុងឆ្នាំ២០១៥ បទទលមើសចាំនួន៣ ៩៧៤ររណ្ីក្តូវបានបស្រង្កាប និងការទ្សពវទា្យ
ច្ាប់ លិេតិបទោានគតយិុតត ទៅាមមូលោានបានអនុវតតចាំនួន២៨០វគគ។ 

  វិស័យណរ៉ែនិងសប្បងកាត្ 

៣.៩៨- គិតចប់ាាំងពីឆ្នាំ២០១៤ មរដល់ចងុឆ្នាំ២០១៦ទនោះ ក្រសួងផរ៉េនិងថ្នមពល បានបញ្ចប់
អាជាាបណ្ណពារព់័នធនឹងវិសយ័ផរ៉េចាំនួន១៨៣អាជាាបណ្ណ រនុងទនាោះមានអាជាាបណ្ណឧស្ាហរមមអាជវី
រមម្នធានផរ៉េចាំនួន១អាជាាបណ្ណ ផរ៉េសាំណ្ងច់ាំនួន៩០ និងអាជាាប័ណ្ណផសវងរុរររចាំននួ៩២អាជាា        
បណ្ណ។ ក្រសួងបានចត់វធិានការាមទៃូវចា្ប់ចាំទពាោះក្រុមហ ុនចាំនួន០៣ ទោយោរព់ារ្យបណ្ដងឹ
ទៅតុលាការទដើមប្ីអនុវតតការផ្លរពនិ័យ នងិទដនាាទទាសជនទលមើសឲ្យទទលួេុសក្តូវាមច្ាបជ់ា  
្រមាន។ រនងុអាំ ុងទពលដផដលទនោះផដរ ក្រសងួបានទចញអាជាាបណ្ណពារ់ព័នធវិសយ័្នធានផរ៉េ
សរុបចាំនួន១៩៧អាជាាបណ្ណ ផដលរនុងទនាោះមានអាជាាបណ្ណផរ៉េសាំណ្ង់ចាំនួន១៨៩ អាជាាបណ្ណផសវង
រុរររចាំនួន០៥  អាជាាបណ្ណឧស្ាហរមមអាជវីរមម្ នធានផរ៉េចាំនួន០៣។ 

៣.៩៩- ាមរយៈការអនុវតតរមមវិ្កីារង្ករអ្កិាររិចចទលើវសិ័យផរ៉េនិងយនតការទទួលពារ្យបណ្ដឹង 
បានទ្វើឲ្យក្រសួងអាចកាត់បនថយនូវសរមមភាពអាជីវរមមផរ៉េអាោ្ិបទតយយ្បានោ៉ាងទក្ចើន ជា
ពិទសសពារ់ព័នធទៅនឹងការលុបបាំបាត់អាជីវរមមបូមេ្ាច់អាោ្ិបទតយ្យាមដងទទនៃទមគងគ និង 
ទៅតាំបន់ទទស្ងៗទទៀត។ ក្រុមការង្ករអ្ិការរចិចរប៏ានសហការជាមួយនងឹអាជាា្រមូលោាន និង
សាាប័នពារ់ព័នធរនុងការអប់រំ និងទលើររមពស់ការទទួលេុសក្តូវរនុងការចូលរមួកាត់បនថយទលប ោះ
ពាល់បរិសាានរនុងការដឹរជញ្ជូនទលតិទលផរ៉េ ជាពិទសសការដឹរជញ្ជនូអាចមដ៍ីនិងេ្ាច់។ មរទល់
ដាំោច់ឆ្នាំ២០១៦ទនោះ ក្រសួងបានទរៀបចាំទវទិកាសាធារណ្ៈចាំនួន៩ទលើរ ទហើយមានក្បជាពលរដឋ
ចូលរួមសរុបចាំនួន៤ ៥០០នារ់។ ក្រសួងរប៏ានទរៀបចាំរមមវិ្ីទ្សពវទា្យពីសរមមភាពការង្កររបស់
ក្រសួងជូនដល់សសិ្ស នសិ្សិត ឲ្យបានយល់ពីរិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងរបស់ក្រសួង រ៏ដូចជារាជរោាភិ
បាល ទជៀសវាងការទជឿាមព័ត៌មានមិនច្ាសក់ារទ្វើឲ្យមានការភានក់្ច ាំនិងទ្វើឲ្យរាាំងសៃោះដល់
ការអភិវឌ្ឍទលើវិសយ័ផរ៉េនិងថ្នមពល។  

៣.១០០-  រនុងវសិ័យទក្បងកាត រាជរោាភិបាលបានពក្ងឹងការអនុវតតកាតពវរិចចរនុងរចិចក្ពម
ទក្ពៀងទក្បងកាត ផដលជាលទធទលបានបញ្ចប់រចិចក្ពមទក្ពៀងទក្បងកាតចាំនួន០៣បៃុរ រនុងផដនស
មុក្ទ។ បានចរចបញ្ចប់រញ្ចប់ឯរសារគទក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ទក្បងកាតបៃុរA ទដើម្បីឈានទៅទ្វើទលិត



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  64 

រមម។ បានអនុញ្ហាតឲ្យក្រមុហ ុន HiRex ផ្នក្បទទសមា៉ាទ សុីចរចរិចចក្ពមទក្ពៀងផសវងរុរររទក្បង
កាតបៃុរC។ ទតល់រិចចក្ពមទក្ពៀងអាជាាបណ្ណនិងរាំពងុជាំរុញការអនុវតតគទក្មាងសាងសង់ទរាងចក្រ
ចក្មាញ់ទក្បងកាតរបស់ក្រុមហ ុន Cambodian Petrochemical Co.Ltd. ទៅទេតតក្ពោះសីហន។ុ 
អនុញ្ហាតឲ្យក្រុមហ ុន Petrochemicals (Cambodia) Refinery Ltd. សិរ្ាសមិទធលិទធភាព
គទក្មាងសាងសង់បាំពង់បងហូរទក្បង នងិឧសម័ន ពីបោាគទក្មាងរនងុផដនសមុក្ទរមពុជា មរផដន
ទោរទេតតក្ពោះសីហនុ និងគទក្មាងសាងសង់បាំពង់បងហូរទក្បងនិងឧសម័ន ពីទេតតក្ពោះសីហនុមរ
ភនាំទពញ និងបោាទេតតសាំខាន់ៗមួយចាំនួន។ អនញុ្ហាតឲ្យក្រុមហ ុន PV Oil(Cambodia)ទ្វើការ
សិរ្ាសមទិធិលទធភាពទរាងចក្រលាយទក្បង ទោយទក្បើវតថុធាតទុដើម Condensate។ ចាំទពាោះវសិ័យ
ទោនស្រសៃីម (downstream) ក្រសួងបានទចញវញិ្ហាបនបក្តនិងលិេិតបញ្ហារ់បទចចរទទសសុវតថិ
ភាពសាានីយ៍ទក្បងឥនធនៈចាំនួន១០៦ផថមទទៀតទង។ 

៣.១០១- ការជាំរុញរាំទណ្ើនលាំហូរចាំណ្ូលជាតិពវីិស័យ្នធានផរ៉េ និងទក្បងកាត៖ មរដលព់ារ ់  
រោាលអាណ្តតទិី៥ទនោះ ក្រសួងផរ៉េនងិថ្នមពលបានេតិេាំអនុវតតទោលនទោបាយទរៀរគរ
ចាំណ្ូលមិនផមនសារទពើពនធរបស់រាជរោាភិបាល ទោយទរៀបចាំរាំណ្ត់អក្ាសួយសារផរ៉េថមីឲយ្ក្សប
ាមការ វិវឌ្ឍរបស់ទទីា្រទលិតទលផរ៉េនាទពលបចចុប្បនន ផរសក្មលួនីតិវិ្ ីក្បមូលនិងបង់រផ្ក្ម
សួយសារផរ៉េ រផ្ក្មទសវាសាធារណ្ៈឲ្យមានភាពង្កយក្សលួដល់អនរជាបក់ាតពវរិចចរនងុការទ្វើការ
បង់កាតពវរិចចហិរញ្ញវតថុជនូរដឋ នងិធានាមនិឲ្យមានបាំណ្ុលទរើតមានទ ើងបាន ការរឹតបនតឹងការទារ
បាំណ្ុលទោយអនុវតតាមកាតពវរិចចហិរញ្ញវតថុរនុងរចិចក្ពមទក្ពៀងផរ៉េនិងទក្បងកាតនិងាមលិេតិ
បទោានគិតយិុតតជា្រមាន និងការជក្មោះបាំណ្ុលរាុាំផ្រ៉េផដលទរើតមានទ ើងរនៃងមរ។  

 

បញ្ហា ប្បឈម 

៣.១០២- បញ្ហាក្បឈមចាំទពាោះមុេទៅរនុងការអនុវតតផទនការសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យរសិរមមរួម
មាន៖  

 ភាពង្កយរងទក្ោោះផ្នក្បពន័ធោាំដុោះ ទោយសាររាោផក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងរងវោះខាត
ក្បព័នធទក្សាចក្សពគឺជាបញ្ហាមួយផដលបានជួបក្បទោះជាទរៀងរាល់ឆ្នាំ។ ការក្សាវក្ជាវ 
អភិវឌ្ឍន៍ ទលិត និងទ្សពវទ្ាយពូជដាំោាំផដលមានគុណ្ភាពទៅមានរក្មិត។ ម ្ាងទទៀត 
លទធភាពទទលួបានទសវាទ្សពវទ្ាយរសិរមមរទ៏ៅមានរក្មិតផដរ។ សមតថភាពក្សូបយរ
ចាំទណ្ោះដឹងបទចចរទទសោាំដុោះ និងការទក្បើក្បាសធ់ាតុចូលរសិរមមឲ្យបានក្តឹមក្តូវាម
បទោានបទចចរទទស រ៏ដចូជារនុងការផរផ្ចនទលិតទលរនុងចាំទោមក្បជារសរិរទៅមានរ
ក្មិត។  

 ការបទងកើតសហគមន៍រសរិមម រនុងទោលបាំណ្ងទដើម្បីបទងកើនអាំោចតផ្ថៃ ការទទួលបាន
នូវទសវាបទចចរទទសនិងឥណ្ទាន និងការទក្បើក្បាស់ឲ្យអសល់ទធភាពនវូ្នធាន គឺក្តូវ
បានអនុវតត ប ុផនតរប៏ានទទួលសាាល់ថ្នទៅមិនទាន់ក្គប់ក្ោន់ ផដលក្តូវបនតពក្ងឹងឲ្យបាន



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  65 

ក្បទសើរជាងទនោះ។ សហគមន៍រសិររោាំទៅស ូទៅមនិទាន់ក្តូវបានពក្ងីរទៅទ ើយ ផដល
ទាមទារឲ្យមានការយរចិតតេពស់ទលើរិចចការទនោះ។ 

 ការចូលរនងុសហគមន៍ទសដឋរិចចអាសា៊ានទក្កាយ២០១៥៖ លាំហូរទោយទសរើផ្នការនាាំចូល
នាាំទចញរសិទលបានទរើតមាន ដូចទនោះ ការទក្តៀមលរខណ្ៈរនងុការពនិិត្យការនាាំចូល (អ
នាម័យនិងភូតោមអនាមយ័) ជាចាំណ្ុចគនៃឺោះក្តូវយរចិតតទុរោរ់ ពិទសសសមតថភាព
ពិទសា្ន៍ និងការឈរទជើងក្តួតពិនិតយ្ាមទោលទៅ។   

 ទលិតរមមសតវទោក្របីមនិសូវមានការរើរចទក្មើនខាាាំងកាាទៅទ ើយ។ ទលិតរមមទោក្របី
មានការថយចុោះទោយសារេវោះរមាាាំងពលរមម ចាំោរក្សុរ ការថយចុោះវាលទមាចិញ្ចឹម
សតវ េវោះក្បភពទឹរ ក្សបជាមួយរាំទណ្ើនទក្គឿងយនតរសិរមម។ អក្ាឈឺ សាាបស់តវ និងជាំងឺ
្ៃងសតវទៅផតជាការគាំរាមរាំផហងដលទ់លិតរមមសតវទ្វើឲ្យទលិតភាពសតវថយចុោះ ថ្ននាំ
ការពារពា្បាលសតវនិងឧបររណ្៍សមាារបរិកាាបសុទពទ្យក្តូវបទងកើនបផនថម។ ទៅមានបទ
ទលមើសដឹរជញ្ជូនសតវ និងទលិតទលសតវ ការក្គប់ក្គងសតតឃ្តោាន និងការក្តួតពិនិត្យអ
នាម័យសតវ ទៅអនុវតតមិនទានម់ានក្បសិទធភាពេពសទ់ៅទ ើយ។ ការក្សាវក្ជាវផទនរ
ទលិតរមមនិងបសុព្ាបាល ការទ្សពវទ្ាយបទចចរទទសទលិតរមមបសុព្ាបាល អនុវតតទៅ
មិនទានប់ានទូលាយ អាក្ស័យទោយ្នធាននិងមទ្្ាបាយមានរក្មតិ។  

 ការទស្រនាានដីរនុងនាទីផ្ក្ពលិចទឹរនិងផដនទនសាទ ជាបញ្ហាក្បឈម ផដលក្តវូផតមានវធិាន
ការជាបនាានប់ាំទុត។ ការអនុវតតវធិានការការពាររផនៃងអភិររ្សទាាំងទឹរសាបនិងសមុក្ទ 
ការទបាោះបទង្កាលក្ពាំក្បទល់ផ្ក្ពលចិទឹរ និងការលុបបាំបាត់បទទលមើសជលទលទៅជួបការ
លាំបារ។ សមតថភាពរបស់គណ្ៈរមមការសហគមន៍ទនសាទរ៏ទៅមានរក្មតិផដរ ទោយ
សហគមន៍ភាគទក្ចើនពុាំមានការជួយឧបតថមភោាំក្ទក្គប់ក្ោន់។ បទទលមើសទនសាទទោយទក្បើ
ឧបររណ្៍្រ់ ផ្ស្បមុង ការកាប់បាំផ្លាញផ្ក្ពលិចទឹររនុងផដនអភិររ្សទៅផតបនតទរើតមាន។  

 បទទលមើសផ្ក្ពទឈើនិងសតវផ្ក្ព ទៅបនតទរើនមានគួរឱយ្រត់សមាាល់ ការហ ុមព័ទធដីផ្ក្ព ការ
ឈូសឆ្យដីផ្ក្ពទ្វើជារមមសិទធិទៅផតជាបញ្ហាក្បឈម។ មទ្្ាបាយសក្មាប់ដាំទណ្ើរការ
ការង្ករទៅតាំបន់ោច់ក្សោលទៅមានរក្មិត ផដលអាចប ោះពាល់ដល់ក្បសិទធភាពការង្ករ។ 
រិចចសហការនិងការចលូរមួរបសអ់នរពារ់ព័នធទៅមានរក្មិត ជាពិទសសរនងុការក្តួតពិនិតយ្ 
បស្រង្កាបបទទលមើសផ្ក្ពទឈើ និងការរាំណ្ត់ក្ពាំក្បទល់ផដនដីផ្ក្ពទឈើ ផតងជួបក្បទោះការ
លាំបារ និងមានវិវាទ។ 

 សរមមភាពផរ៉េអាោ្ិបទតយ្យទៅផតបនតទរើតមានទ ើង រនុងតាំបន់មួយចាំននួ។ 
 រងវោះទិននន័យសដពីីសកាកនពុលផ្នជក្មរផរ៉េរបសរ់មពជុា និង ទិនននយ័សដីពកីារវភិាគទសដឋរចិច
របស់វិសយ័ផរ៉េរនុងទសដឋរចិចជាតិ។ 

 ច្ាប ់និងបទប្បញ្ញតត ិរនុងការក្គប់ក្គង និងក្តួតពិនតិ្យអាជីវរមមផរ៉េទៅមិនទានក់្គប់ក្ោន់។ 
 ការទរៀរគរចាំណ្លូជាត ិ ជាពិទសសចាំណ្ូលមនិផមនសារទពើពនធទៅមនិទានប់ានក្គប់ក្ជងុ
ទក្ជាយឲយ្អស់ពលីទធភាព។ 

 ការទក្បើក្បាស់ទសវារមមរនុងក្សុរឲ្យបានជាអតិបរមាទដើម្បីបទក្មើក្បតិបតតកិារផរ៉េក្គប់ដាំោរ់
កាលទៅមនិទាន់អាចទ្វើទៅបាន។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  66 

 តផ្មៃទក្បងទៅរនុងទីទា្រអនតរជាតិបានធាារ់ចុោះ និងបនតទៅរក្មិតទាបទៅទ ើយ ផដលទនោះ
ជារាោក្បឈមមួយខាាាំងសក្មាប់ការអភវិឌ្ឍវសិ័យទក្បងកាតទៅរមពុជា ទដើមប្ីទ្វើឲ្យរមពជុា
មានលទធភាពទឆ្ពោះទៅររដាំណ្រ់ទក្បងទីមយួ រនុងទពលអនាគតដេ៏ៃីខាងមុេ។ 

 ក្របេណ្ឌច្ាប់ នងិលិេតិបទោានគតយិុតតនានាទារ់ទងនឹងវិស័យទក្បងកាតទៅមិនទាន់
បានបាំទពញក្គប់ក្ោន ់ ទ្វើឲ្យការក្គប់ក្គងវិសយ័ទក្បងកាតទៅមិនទានប់ានទពញទលញ
ទាាំងផទនរអាបស់្រសៃីម ( Upstream) និងទោនស្រសៃីម  (Downstream)។ 

 

កិចចរពំារបរិសាា ន និងការអភិរកសជ្ីវៈចប្មុោះ  

៣.១០៣- ការង្ករអបរ់នំងិពត័ម៌ានបរសិាាន 
 បានអនុវតតការង្ករអប់របំរិសាានរនុងក្បព័នធ ទោយបានបញ្ចូលការអប់របំរិសាានទៅរនុងរមមវិ្ី
ក្គប់ភូមិសិរ្ា ជាំរុញការអនុវតត “រមមវិ្សីាលាទមក្តីបរិសាាន” រសាងសមតថភាពក្គូទៅ
រក្មិតបឋម សិរ្ា និងម្្យមសិរ្ា បណ្ដតោះបោាលក្រុមអនរនិពនធទសៀវទៅសិរ្ាទោល និង
បស្រញ្ហាបការ អប់របំរិសាានទដើម្បីការអភិវឌ្ឍទោយចីរភាពទៅរនុងរមមវិ្បីទក្ងៀនរបស់វិទ្ាសាាន
ជាតអិប់រំ។ 

 បានអនុវតតការង្ករអប់របំរិសាានទក្ៅក្បព័នធ ទោយបានទរៀបចាំយុទធនាការបរសិាានពក្ងឹងនិង 
ពក្ងីរ ការទ្សពវទ្ាយព័ត៌មានបរិសាានាមក្គប់មទ្ា្បាយ និងក្គប់រូបភាព ដូចជា វិទ្យុ 
ទូរទស្សន ៍ បោាញទាំនារទ់ាំនងសងគម ទគហទាំព័រ www.moe.gov.kh យូ្ូប បោណល័យទអ
 ិចក្តូនិរ។   

 បានទ្វើក្បតិភរូមមមុេង្ករអប់រំនិងទ្សពវទា្យព័ត៌មានបរិសាានទៅឲ្យរដឋបាលរាជធានទីេតតទាាំង
២៥។ 

 បានទ្វើបចចុប្បននភាពផទនទតីាំបន់ការពារ្មមជាតទិូទាាំងក្បទទស ផដលរនុងទនាោះបានបញ្ចូល
ផទនទី តាំបនក់ារពារ្ នធាន្មមជាតិថមីចាំនួន៨តាំបន់ និងទរៀបចាំទ ើងវញិនូវផទនទីតាំបនក់ារពារ
្មមជាតចិាំនួន១៣តាំបន់ ផដលបានទទៃរពីក្រសួងរសិរមម រុកាាក្បមាញន់ិងទនសាទ និងរសាង
ផទនទីរទបៀងអភិររ្ស ជីវៈចក្មុោះ ។ 
  

៣.១០៤- ការក្គបក់្គង្នធាន្មមជាត ិ
 បានក្តួតពនិិត្យវាយតផ្មៃគទក្មាងវិនិទោគអភិវឌឍ្នស៍ម្បទានដទីសដឋរចិច ទោយបាន        
និរាររណ្គ៍ទក្មាងវិនិទោគអភិវឌ្ឍន៍ចាំនួន២៧ បានកាត់បនថយរយៈទពលជលួពី៩៩ឆ្នាំ ឬ 
៧០ឆ្នាំ មរទៅក្តឹម៥០ឆ្នាំ។ 

 បានទទៃរគទក្មាងវនិិទោគអភិវឌ្ឍន៍សម្បទានដីទសដឋរិចចដាំោាំរសិឧសា្ហរមមចាំនួន 
៧៣រផនៃង ទៅឲ្យក្រសួងរសិរមម រកុាាក្បមាញ់ និងទនសាទ ទដើម្បីក្គប់ក្គងបនត ចាំផណ្រ

http://www.moe.gov.kh/


របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  67 

តាំបន់ផ្ក្ពការពារ  តាំបន់អភិររ្សផ្ក្ពទឈើ និងផ្ក្ពទតល់ទលចាំននួ១៨រផនៃង ក្តូវបានទទៃរមរ
ក្រសួងបរិសាានក្គប់ក្គងវញិ។  

 បានបទងកើនផ្ទៃដីតាំបនក់ារពារ្មមជាតិបផនថមទលើតាំបន់ផដលមានក្សាប់ទាាំង៤៥រផនៃង 
ទោយបានបទងកើតរទបៀងអភិររ្សជីវៈចក្មុោះ ផដលរនងុទនាោះផ្ទៃដីសរុបនឹងទរើនដល់ក្បមាណ្
ជាង៧,៣ លានហ.ត.។ 

 បានរាំណ្ត់ក្ពាំ និងទបាោះបទង្កាលក្ពាំក្បទល់តាំបនក់ារពារ្មមជាតិចាំននួ១ ៧០៤ បទង្កាល 
និង បានទរៀបចាំផទនការ នងិរាំណ្ត់តាំបន់ក្គបក់្គងបានចាំនួន០៤តាំបន់។ 

 បានបញ្ចូលមស្រនតីជាប់រចិចសន្ាជាឧទ្ានរុរ្សចាំននួ៩៥៧នារ់ ជាមស្រនតកី្របេណ្ឌសាធារ
ណ្ៈ សក្មាបឆ់្នាំ២០១៦។  

 បានបស្រង្កាប ទប់សាាត់ និងបញ្្ឈប់ទាាំងក្សុងនូវបទទលមើសផ្ក្ពទឈើក្ទង់ក្ទាយ្ាំរនុងតាំបន់
ការពារ្មមជាតិ។ 

 បានបទងកើតសហគមន៍តាំបន់ការពារ្មមជាតសិរុបចាំនួន១៣៣សហគមន៍ ផដលមានក្បជា 
ពលរដឋសរុបចាំនួន ៣២ ០២៨ក្គួសារ រសទ់ៅរនុងភមូិ២៤៣ភូមិ ទលើផ្ទៃដី១៩៣ពាន់ហិរា 
និងបានទលើររមពសជ់ីវភាពសហគមន៍ាមរយៈការបទងកើតជទក្មើសមុេរបរថមីរនងុវិស័យ 
រសិរមម និង ចិញ្ចឹមសតវ ការផរផ្ចនទលនិងអនទុលផ្ក្ពទឈើ ជាំនួសឲ្យការពឹងអាក្សយ័
ទាាំងក្សុងទលើ្នធាន្មមជាតិ។ 

 បានចុោះបញ្ជីដីរដឋសក្មាបគ់ទក្មាងវិនទិោគអភិវឌ្ឍន៍ទទសចរណ្៍្ មមជាតិចាំននួ៦ និង
គទក្មាងចាំននួ៩ ទទៀត រាំពងុដាំទណ្ើរការ។ 

 
៣.១០៥- រចិចោាំពារបរសិាាន 

 បានទរៀបចាំអនុក្រឹត្យមយួចាំនួន សតីពីការបទងកើតមលូនិ្ិបរិសាាននិងសងគម ការក្គប់ក្គង
សាំរាម សាំណ្លរ់ឹង រាវ ទីក្បជុាំជន ការក្គប់ក្គងសាំណ្ល់បរិកាារអគគសិនីនិងទអ ិចក្តូនិរ 
ការរក្មិតនិោមសារធាតុបាំពុលនិងទក្ោោះថ្ននរ់ ការក្តួតពិនិតយ្និោមគុណ្ភាពេ្យល់ និង 
សទមៃង និង ការវាយតផ្មៃទហតុទលប ោះពាល់បរិសាានទលើរាលគ់ទក្មាងវិនិទោគសាធារណ្ៈ 
និង ឯរជន។  

 បានទទៃរមុេង្ករ និងវិភាជន៍ថវិកា ទៅឲ្យរដឋបាលក្រងុទោលទៅទាាំង២៦ សក្មាប់អនុវតត
មុេង្ករក្គប់ក្គងសាំណ្ល់រងឹ រាវ ទៅាមទីក្បជុាំជនទទូាាំងក្ពោះរាជាោចក្ររមពជុា។ 

 បានពក្ងឹងក្បសិទធភាពការាមោន និងក្តួតពិនតិ្យគុណ្ភាពបរិសាាន (ទឹរ ដី និងេ្យល់)  
ទដើម្បីជាមូលោានរនុងការវាយតផ្មៃពីសាានភាពបាំពលុបរិសាាន និងោរ់ទចញនូវវិធានបង្ការ
ជាមុន រនុងទោលទៅធានាសុវតថិភាពសុេភាពសាធារណ្ៈ និងគុណ្ភាពបរិសាាន។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  68 

 បានតក្មូវឲយ្ក្គប់គទក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ទាាំងឯរជន នងិសាធារណ្ៈទរៀបចាំរបាយការណ្៍វាយ 
តផ្មៃទហតុប ោះពាលប់រិសាាន និងសងគម និងពទនៃឿនការពិនិតយ្ទតល់ទោបលទ់លើរបាយការ
ណ្៍។ 

៣.១០៦- ការអភវិឌឍ្នទ៍ោយចរីភាព/ការផក្បក្បលួអាកាសធាត ុ
 បានបទងកើតក្រុមក្បឹរ្ាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ទោយចីរភាព និងអគគទលខា្ិការោាន ទដើម្បីទលើរ
រមពស់ការអភិវឌ្ឍទោយចរីភាព សាំទៅធានានូវតុលយ្ភាពរវាងទសដឋរិចច បរសិាាន សងគម 
និងវប្ប្ម៌ទៅរនុង ក្ពោះរាជាោចក្ររមពុជា។  

 បានទរៀបចាំផទនការយុទធសាស្រសត ផទនការសរមមភាព ទោលការណ្៍ផណ្នាាំ របាយការណ្៍
ជាតិ និងយនតការពារព់័នធនឹងការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ ការក្គប់ក្គង្នធានជីវៈចក្មុោះ 
និងជីវសុវតថិភាព ការអភិវឌ្ឍផ្បតង នងិការសិរ្ាក្សាវក្ជាវវិទ្ាសាស្រសត និងបទចចរវិទ្ាទាំ
ទនើប។ 

 បានទរៀបចាំទោលនទោបាយ និងជាំហររបសរ់មពុជាសក្មាប់ចរច និងអនុវតតអនុសញ្ហា 
UNFCCC និង UNCBD ក្ពមទាាំងរិចចក្ពមទក្ពៀងពហុភាគី និងទទវភាគីនានា ទៅថ្ននរជ់ាត ិ
តាំបន់ និងអនតរជាតិ។ 

 បានសិរា្ក្សាវក្ជាវវាយតផ្មៃគុណ្តផ្មៃជីវៈចក្មុោះ និងទសវារមមក្បព័នធទអរូ ូសុី នងិ
ក្បទភទរុរខជាតិ សតវរក្ម ង្កយរងទក្ោោះ និងជិតទុតពូជ ក្ពមទាាំងសិរ្ាលទធភាពរនុងការ
បទងកើតរុរខឧទា្ន នងិ តោិល័យថ្ននរជ់ាតិ។  

 បានសហការជាមួយផ្ដគអូភិវឌ្ឍ រនុងការទរៀបចាំគទក្មាងទសនើសុាំសក្មាប់ទរៀរគរថវិកាអនុវតត
រមមវិ្កីារផក្បក្បួលអាកាសធាតុ ការក្គប់ក្គង្នធានជីវៈចក្មុោះ និងជីវសុវតថិភាព ទីក្រុង
និរនតភាព ថ្នមពលនរិនតភាព និងការសិរ្ាក្សាវក្ជាវវិទ្ាសាស្រសត នងិបទចចរវទិា្ផ្បតង។ 

 បានសក្មបសក្មួលសហការទរៀបចាំ និងអនុវតតរមមវិ្ីការទក្បើក្បាសថ់្នមពលនុយទរៃផអ រ
បទក្មើឲ្យទោលបាំណ្ងសនតភិាព ថ្នមពលរទរើតទ ើងវិញ ថ្នមពលសាាត ជីវៈមា៉ាស ក្បសិទធ
ភាពថ្នមពល និងការកាតប់នថយការបទញ្ចញឧសម័នទៃោះរញ្ចរ់។ 

 បានជួបពិភារា្ជាក្បចាំជាមួយផដគូអភវិឌ្ឍ រួមមាន អងគការជាតិ និង អនតរជាតិ វសិ័យឯរ 
ជន និង សហគមន៍មលូោាន ទដើមប្ីទរៀរគរការោាំក្ទ និង ការចលូរួមរនុងរិចចោាំពារបរិសាាន 
ការក្គប់ក្គង្នធាន្មមជាតិ ការអភិររ្សជីវៈចក្មោុះ និង ការរស់ទៅក្បរបទោយចីរភាព 
ជាពិទសស ការទ្វើរាំផណ្ទក្មង់សុីជទក្ៅរនុងវសិ័យបរិសាាន និង្នធាន្មមជាតិ។ 

៣.១០៧- ក្របេណ័្ឌហិរញ្ញបប្ទានផក្បក្បលួអាកាសធាតរុមពជុា បានបញ្ចបទ់ៅឆ្នាំ២០១៤ ទហើយ
ការពិនិត្យទ ើងវញិជាទទៀងទាត់នូវការចាំោយសាធារណ្ៈ ទលើរចិចការអាកាសធាតុ បង្កាញពី
រាំទណ្ើនការចាំោយទលើការផក្បក្បលួអាកាសធាតុ ទ្ៀបនឹងទ.ស.ស ពី១%ទៅឆ្នាំ២០១៣ ដល ់
១,៣%ទៅឆ្នាំ២០១៤។ ទលើសពីទនោះ ក្គឹោះសាានមួយចាំនួនរាំពុងពក្ងឹងក្បព័នធ និងក្បតិបតតិការរបស់
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ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  69 

េៃួន ទដើមប្មីានលទធភាពទក្បើក្បាស់មូលនិ្ិអាកាសធាតុទោយផ្លាល់ ដូចជា មូលនិ្ិបន្ាុាំ ឬ មូល
និ្ិអាកាសធាតុផ្បតង រនងុទនាោះោ៉ាងទ ចោសម់ានសាាប័នចាំនួនពីរ (ក្រុមក្បឹរ្ាជាតិអភិវឌ្ឍ
ន៍ទោយចីរភាព នងិគណ្ៈរមាា្កិារជាតសិក្មាប់ការអភិវឌ្ឍាមផបបក្បជា្ិបទតយយ្ទៅថ្ននរ់
ទក្កាមជាតិ  ផដលបង្កាញពីវឌ្ឍនភាពជាទក្ចើនរនុងដាំទណ្ើរការផ្នការផសវងររការទទួលសាាលជ់ាទៃូវ
ការទនោះ។ 

៣.១០៨- ក្របេណ័្ឌជាតាិមោន ក្តតួពនិតិយ្ នងិវាយតផ្មៃការផក្បក្បលួអាកាសធាត ុ ក្តវូបាន
ក្បកាសោរ់ឲ្យទក្បើក្បាសទ់ៅផេទមសា ឆ្នាំ២០១៦។ ការចត់ផចងសាាប័ននិងក្បព័នធក្គប់ក្គង
ទិននន័យសក្មាប់ាមោន ក្តួតពនិិត្យ និងវាយតផ្មៃទៅនាយរោានផក្បក្បលួអាកាសធាតុផ្នអគគ
ទលខា្កិារោានសក្មាបក់ារអភិវឌ្ឍទោយចរីភាពនិងទៅាមវិស័យរាំពុងក្តូវបានពក្ងឹងជាបទណ្ដើ
រៗ។   

៣.១០៩- ជាំនយួឥតសាំណ្ងសក្មាបក់្សាវក្ជាវអាំពកីារផក្បក្បលួអាកាសធាតុ ក្តូវបានោរ់ឲយ្ទក្បើ
ក្បាស ់ ទដើម្បីទលើររាំពសក់ារក្សាវក្ជាវអាំពីបញ្ហាសាំខាន់ៗ ផដលទារ់ទងនងឹការទ្ៃើយតបនឹងការ
ផក្បក្បួលអាកាសធាតុទៅរមពុជា និងការបទងកើតក្របេ័ណ្ឌជាតិក្គប់ក្គងចាំទណ្ោះដឹងសក្មាប់ការផក្ប
ក្បួលអាកាសធាត ុនិងផទនការសរមមភាព ផដលឥ ូវទនោះរាំពុងចប់ទទតើមក្បតិបតតិការ។  

 

៣.១១០- បញ្ហា ប្បឈម 

 រងវោះខាត្នធានហិរញ្ញវតថុនិងមនុស្ស ក្ពមទាាំងមទ្្ាបាយនានាទទៀតផដលោាំក្ទដល់
ដាំទណ្ើរការក្បចាំផ្ថងរនុងការង្ករអប់រំ  ក្សាវក្ជាវ  និងទ្សពវទ្ាយបរិសាាន។ 

 ការក្គប់ក្គងតាំបន់ការពារ្មមជាតិជួបក្បទោះបញ្ហាក្បឈមមួយចាំនួន ដូចជា (១)លាំហូរ
ចូលផ្នជនចាំោរក្សុរ ទៅរនុងតាំបនក់ារពារ្មមជាតិ រួមទាាំងការទក្បើក្បាស់ក្បជាពលរដឋ
ក្រីក្រជាផេល សក្មាប់ទ្វើការកាប់ទស្រនាានរានដីផ្ក្ពយរទ្វើជារមមសិទធិ នងិទរងចាំទណ្ញ
ផទនរនទោបាយ (២) រងវោះខាត្នធានមនុស្សនិងហិរញ្ញវតថុសក្មាប់ការក្គប់ក្គងតាំបន់
ការពារ្មមជាត ិនិង (៣) រិចចសហក្បតិបតតិការអនតរក្រសួង សាាប័ន ទដើម្បសីក្មបសក្មួល
ការអនុវតត ការទតល់ហិរញ្ញប្បទាន ការក្តួតពិនិត្យាមោន និងការវាយតផ្មៃទលើការ
ក្គប់ក្គងតាំបនក់ារពារ្មមជាតិ។ 

 រងវោះខាត្នធានមនុស្ស ឧបររណ្៍និងថវកិាសក្មាប់ដាំទណ្ើរការនងិការរសាង     សមតថ
ភាពទដើម្បីរាំណ្តក់្បសិទធភាពផ្នតាំបនក់ារពារ្មមជាតិ។ ចាំទណ្ោះដឹងរបស់    មស្រនតីទៅមាន
រក្មិត ជាពិទសសទារទ់ងនឹងជាំនាញការវភិាគទសដឋរិចច និងការេូចខាតបរសិាាន ជាំនាញ
ជលវិទ្ា ជាំនាញភគូពហសាស្រសត ជាំនាញGIS និងជាំនាញវិភាគ និភ័យបរិសាាន។ បទ
ពិទសា្ន៍ទលើការអនុវតតរាំផណ្ទក្មង់ថវិការាមរមមវិ្ ីទៅមានរក្មិតបានទ្វើឲយ្មាន    ការ
រាាំងសៃោះដលក់ារអនុវតតទ.យ.អ.ជ. និងមនិទ្ៃើយតបសួចនាររបានក្គបក់្ជុងទក្ជាយ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  70 

 សមតថភាពពុាំទាន់ក្គប់ក្ោន់រនុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុ (សាាប័នរោាភិ 
បាល និងភានរង់្ករមិនផមនរោាភិបាល) ផដលរួមទាាំងភាពយឺតោ៉ាវផ្នវឌ្ឍនភាពដាំទណ្ើរការ
ទទួលសាាល់ជាទៃូវការផដលរាំពុងក្បក្ពឹតតទៅសក្មាប់សាាប័នជាតិ ទដើម្បីទទលួមូលនិ្ិអនតរ
ជាតិ (ដូចជាមូលនិ្ិបន្សុាំុំា មូលនិ្ិអាកាសធាតុផ្បតង) និងតក្មូវឲ្យមានយនតការសក្មប
សក្មួលនិងក្គប់ក្គងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទានទោយផ្លាល់ពីហិរញ្ញប្បទានសក្មាប់ការ
ផក្បក្បួលអាកាសធាតុសរល។ សមតថភាពសាាប័នទៅទន់ទេ្ាយ សក្មាប់ក្គប់ក្គង
ព័ត៌មាន និងចាំទណ្ោះដឹង និងសក្មាប់ការាមោន ក្តួតពិនិត្យ និងវាយតផ្មៃទលើការផក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ។ រងវោះការបទងកើនការយល់ដងឹ និងការក្បាក្សយ័ទារ់ទងឲ្យបានក្គប់
ក្ោន់ដលក់្សទាប់ម ជនពីតនួាទីសាំខាន់ៗ របសព់ួរទគ រនងុការទ្ៃើយតបនងឹការក្បឈម
នានាផដលបងកទោយការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ។ 

 ការប្រប់ប្រងសប្រោះមហនដរាយ 

៣.១១១- ផទនការសរមមភាពជាតសិក្មាបក់ារកាត់បនថយ និភ័យទក្ោោះមហនតរាយ ២០១៤-
២០១៨ បានទរៀបចាំទ ើងផទអរទលើ ផទនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ រាំណ្ត់ទសិ
ទៅយុទធសាស្រសតសក្មាបក់ារក្គប់ក្គង និភយ័ទក្ោោះមហនតរាយ របស់ក្បទទសរមពុជា សាំទៅការ
ពារការអភិវឌ្ឍ នងិសុេុមាលភាពរបសក់្បជាពលរដឋ។ គណ្ៈរមាា្ិការជាតិក្គប់ក្គងទក្ោោះមហនត
រាយ បានេិតេាំយរចិតតទុរោរ់រនុងការពក្ងឹងសមតថភាពទៅថ្ននរ់ជាតថិ្ននរទ់ក្កាមជាតនិិងមូលដ្
ឋានសហគមន៍ ទលើការកាត់បនថយ និភយ័ទក្ោោះមហនតរាយ ទោយទ្ារភាាប់ជាមួយការបន្ាុាំ
ទៅនឹងការផក្បក្បលួអាកាសធាត ុ ទដើម្បកីាត់បនថយការបាត់បង់អាយុជីវតិ ក្ទព្យសម្បតត ិ សមាារ 
ទោយសារទក្ោោះមហនតរាយ រនងុទោលទៅរសាងភាព្នរ់បស់ក្បជាជន និងសហគមនទ៍ៅនឹង
ទក្ោោះមហនតរាយ។ 

៣.១១២- គណ្ៈរមាា្កិារជាតិក្គប់ក្គងទក្ោោះមហនតរាយ សទក្មចបានសមិទធទលមួយចាំនួន ដូច
ជា(១) បានទរៀបចាំក្របេណ័្ឌគតិយុតតនិងសាាប័នសក្មាប់ការក្គប់ក្គងទក្ោោះមហនតរាយ (២)បាន
បស្រញ្ហាបការកាត់បនថយ និភ័យទក្ោោះមហនតរាយទៅរនុងការទរៀបចាំផទនការវិសយ័ ដូចជាវិស័
យអប់រំ សខុាភិបាល ជាទដើម (៣) បានទ្ារភាាប់ការក្គប់ក្គងទក្ោោះមហនតរាយជាមយួការផក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ នងិ(៤) បានបទងកើតក្បព័នធព័តម៌ានការបាត់បង់និងេចូខាតទោយទក្ោោះមហនត
រាយទៅរមពុជា។ ទ្ៃើយតបនឹងការក្គបក់្គងទក្ោោះមហនតរាយ  ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថបុាន
ធានាឲ្យមានក្បព័នធទស្បៀងបក្មុងជាតិ។ 

បញ្ហា ប្បឈម 

៣.១១៣- គណ្ៈរមាា្កិារជាតិក្គប់ក្គងទក្ោោះមហនតរាយ សថតិទៅរនងុដាំោរ់កាលដាំបូងរនុងការ
បទងកើតទោលការណ្៍រួមមយួសក្មាប់ក្គប់ក្គងទក្ោោះមហនតរាយ។ ទក្ៅពីក្បព័នធទស្បៀងបក្មុងជាត ិ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  71 

គណ្ៈរមាា្កិារជាតិក្គបក់្គងទក្ោោះមហនតរាយ បានអនុវតតសរមមភាពចាំទពាោះរិចចជាទក្ចើន ផដលពុាំ
ទាន់បទងកើតបានជាក្បព័នធមួយទៅថ្ននរ់ជាតិ។ បញ្ហាក្បឈមសាំខាន់គឺរងវោះខាត្នធានហិរញ្ញវតថុ ពី
រាជរោាភបិាលនិងផ្ដគូអភិវឌ្ឍ រងវោះខាតសមតថភាពបទចចរទទស នងិយនតការសក្មបសក្មលួអនតរវិ
ស័យ។ ទោយសារការផក្បក្បួលអាកាសធាតុនងិការធាារ់ចុោះហិរញ្ញប្បទានឥតសាំណ្ង រាជរោាភិ
បាលក្តូវទរៀបចាំយុទធសាស្រសតទរៀរគរហិរញ្ញប្បទាន ផដលរាំណ្ត់ឲ្យបានច្ាស់លាស់ពអីាទិភាព 
ទោយទផ្លោតទលើការសក្មបសក្មួលការទ្ៃើយតបនិងការទប់សាាត់ទក្ោោះមហនតរាយ។   

 ការអភិវឌ្ឍជ្នបទ 

៣.១១៤- ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ បានបញ្ហារ់ថ្ន ការអភិវឌ្ឍជនបទ គឺមានសារៈសាំខាន ់
បាំទុតសក្មាបក់ារកាត់បនថយភាពក្រីក្រ  ទោយទហតុថ្នក្បជា ជនក្រីក្រទក្ចើនជាង៧៥% រស់ទៅ
តាំបន់ជនបទ។ រាជរោាភបិាល នឹងបនដជាំរុញការអនុវតដរមមវិ្ីអភិវឌ្ឍនជ៍នបទចក្មុោះ ផដលទផ្លកត
ការយរចិតដទុរោរ់ជាសាំខាន់ទៅទលើរាកផដលមានទលប ោះពាលជ់ាវិជជមានទៅទលើក្បជាពលរដឋក្រី
ក្រទៅតាំបនជ់នបទ ដចូជាការទគត់ទគងទ់ឹរទៅជនបទនិងការង្ករអនាមយ័ជនបទ ការរសាងទៃូវ
ជនបទ និងការពក្ងងឹសមតថភាពសាាប័ន និងការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស។ ារាងទី៨ ខាងទក្កាម
បង្កាញអាំពីវឌឍ្នភាពទលើសូចនាររសាំខាន់ៗ មួយចាំនួនទារ់ទងនឹងការអភវិឌឍ្ជនបទ។ 

 សមិទធផល 

៣.១១៥- ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សទក្មចបានរនុងការទលើររមពស់ការទគត់ទគង់ទឹរសាាតនិងអនាម័
យទៅតាំបនជ់នបទ ផដលបង្កាញពវីឌ្ឍនភាពលអរនុងការសទក្មចបានចាំណ្ចុទៅរនុងទ.យ.អ.ជ.។ 
សមិទធទលទនោះបានចូលរមួចាំផណ្រដលក់ារទលើររមពស់សុខាភាពនិងអា របូតថមភសក្មាប់ក្បជា
ជនរស់់ទៅតាំបន់ជនបទ។ 
 
៣.១១៦- ក្រសងួអភិវឌឍ្ន៍ជនបទសទក្មចបានការអភិវឌ្ឍទហោារចនាសមពន័ធទៃូវជនបទាមរយៈ
ការសទក្មចបានាមផទនការក្បចាំឆ្នាំរបស់េៃនួ រនុងការសាោរទៃូវជនបទទ ើងវិញទៅជាទៃូវក្កាល
ទបតុង ឬក្កាលទៅស ូក្បទភទDBST។ 
 
៣.១១៧- ក្រសួងអភិវឌឍ្ន៍ជនបទបានទរៀបចាំវគគបណ្ដតោះបោាលដល់មស្រនតចីាំនួន១ ៤៣៨នារ់ទៅ
ថ្ននរ់ទក្កាមជាតិសតពី ី PRF Reform Program បានទរៀបចាំទបាោះទឆ្នតទ ើងវិញដល់គណ្ៈរមាា្ិការ
អភិវឌ្ឍន៍ភូម ិ ផដលទុតអាណ្តិតបានចាំនួន១៤ ១៤៧ ភូមិ  បានទរៀបចាំវគគបណ្ដតោះបោាលសតីពីការ
ទក្តៀមបង្ការ និងការកាត់បនថយទក្ោោះភ័យផ្នទក្ោោះមហនតរាយរនុងសហគមន៍ចាំនួន១២វគគ មាន
សិកាាកាមចលូរួមសរុបចាំនួន៤២០នារ់ ទៅទេតតបាត់ដាំបង បនាាយមានជ័យ ទសៀមរាប និងរាំពង់្ ាំ  
និងបានទចញលិេិតទទួលសាាលអ់តតសញ្ហាណ្ បានចាំនួន០៥សហគមន៍។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  72 

 

ារាងទ៣ី.៨ : សចួនាររសាំខាន់ៗ  របសក់្រសងួអភវិឌឍ្នជ៍នបទ 

សចួនាររ ឯរា 
ឆ្នាំ២០១៤ ឆ្នាំ ២០១៥ ឆ្នាំ២០១៦ 

ផទនការ ការអនវុតត ផទនការ ការអនវុតត ផទនការ ការអនវុតត 

ការសាោនិងទៃូវជនបទ ទលើក្បផវងសរុប
៤០០០០ឝ .ម.  

គ .ម  ២៨ ៦០០ ២៧ ៨៣៥ ២៩ ៤៥០ ២៨ ៣៦៧ ៣២ ០០០ ២៨ ៥៧៥ 

ក្បផវងទៃូវជនបទផដលបានក្កាលទៅស ពីូរ
ជាន់ ឫទបតុង 

គ .ម  ៤៦,៧០ ៦ ៥៣០ ៥០ ៥៩ ៦៨៨ ៦០ ១១ ៣១០ 

ក្បជាជនជនបទទទួលបានការទគត់ទគង់ទឹរ
ផដលមានការផរលមអក្បរបទោយនិរនតរ
ភាព 

% ៤៦,៧ ៤៦,៧០ ៥០,៥០ ៥០ ៥៣ ៥ ១៥០ 

ក្បជាជនទទួលបានទសវាអនាម័យផដល
មានការផរលមអក្បរបទោយនិរនតរភាព 

% ៤២ ៤៦ ៤៦ ៥១ ៥០ ៥៦ 

ចាំនួនសហគមន៏ជនជាតិភាគតិចផដល
បានទទួលសាាល់អតតសញ្ហាណ្ 

សហ 
គមន៏ 

១៣០ ១០០ ១៦០ ១០៨ ១៩០ ១១៥ 

ចាំនួនភូមិផដលបានបណ្ដតោះបោាលពីការ
អភិវឌ្ឍភូមិ 

ភូមិ ១ ៨០០ ១ ៥៦១ ២ ០០០ ១ ៥២២ ២ ២០០ ១ ៥២៦ 

សិរ្ានិងសាងសង់សារល្បង 
ទៃូវជនបទ ក្កាលទៅស  ូ៤៥០គ.ម. ផដល
អាច្ន់នឹងការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ 

គ.ម. ៦៧,៥  ៩០  ១១២,៥  

រសាងសមតថភាព គ.អ.ភ. សតីពីជទក្មើស
ផ្នការបន្ាាំ និង កាត់បនថយការផក្បក្បួល
អាកាសធាតុ និងទក្បើក្បាស់ចាំទណ្ៈដឹង
វិទ្ាសាស្រសតសមក្សបមួយផដលអាច
ទទួលយរបានទៅថ្ននរ់មូលោាន 

គ.អ.ភ. ១ ៨៥៤ ១ ៥៦១ ២ ៤៧២ ១ ៥២២ ៣ ០៩១ ១ ៥២៦ 

ក្បភព : ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
 

បញ្ហា ប្បឈម 

៣.១១៨- ការផក្បក្បួលអាកាសធាតុផដលទ្វើឲ្យប ោះពាល់ដល់ចីរភាពរបស់គទក្មាងទហោារចនា
សមព័នធទៃូវជនបទទហើយការទ្វើចាំោរក្សុររបស់ក្បជាពលរដឋជនបទបានទ្វើឲ្យមានការេវោះ
រមាាាំងពលរមមទៅតាំបន់ជនបទ។ 
 
៣.១១៩- រាំទណ្ើនោនយនត ការដឹរទលើសទមងន់រាំណ្ត់ និងទបើរទលើសទល្បឿនរាំណ្ត់ទ្វើឲ្យ
ទៃូវជនបទឆ្ប់េូច និងមានទក្ោោះថ្ននរ់ចរាចរណ្៍ទរើនទ ើងជាញឹរញាប់ និងមិនទាន់មានការ
ចូលរួមផថទាាំទៃូវជនបទពីថ្ននរ់សហគមន៍និងអនរទក្បើក្បាស់ទៃូវឲ្យបានទពញទលញ។ 
 
ការយល់ដឹងពីអនាម័យទៅាមជនបទទៅមានរក្មិត និងការចូលរួមផថទាាំអណ្ដូងទឹរ ក្សោះ
ទឹរពីសហគមន៍ទៅមានរក្មិត  



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  73 

 ភូមិមួយ ផលិត្ផលមួយ 

៣.១២០- រនុងនិតិកាលទ៥ីផ្នរដឋសភាព ចលនាភមូិមួយ ទលិតទលមួយ ផដលដឹរនាាំទោយគ
ណ្ៈរមាា្ិការជាតិជាំរុញចលនាភូមិមួយទលិតទលមួយ ក្តូវបានទ្វើសមាហរណ្រមមចូលមរក្រុម
ក្បឹរ្ារអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័រសិរមមនិងជនបទ (រ.រ.ជ) និងសទក្មចបានសមទិធទលដូចខាងទក្កាម៖ 

 បានទរៀបចាំឯរសារគតយិតុតនានារនុងការពក្ងឹងរិចចដាំទណ្ើរការ ការង្ករជាំរញុចលនាភូមិ
មួយទលិតទលមួយ 

 បានទរៀបចាំទោលនទោបាយជាតិសតពីីការជាំរុញចលនាភូមិមួយទលតិទលមយួ ផដលក្តវូ
បានរាជរោាភ-ិបាលអនុមត័កាលពីផ្ថងទី១១ ផេស ី ឆ្នាំ២០១៦ ។ 

 បានជួយសក្មបសក្មលួជាមួយនឹងអគគនាយរោានគយនិងរោាររ ទដើម្បីអនុញ្ហាតឲ្យ
អាជីវររ និងសិប្បររ ផេមរបាននាាំទលិតទលផេមរទៅចូលរួមាាំងពិព័រណ្៍ទៅក្បទទសផ្ថ មា៉ា
ទទ្បសុី ក្បយុទណ្ នងិចិន  សរុបទាាំងអស់បានចាំនួន១៣ដង។  

 បានជួយសក្មបសក្មលួឲ្យអាជីវររផេមរ ទរៀបចាំពិពរ័ណ្៍ាាំងលរ់ទលិតទលផេមរាមបណ្្
ារាជធាន ី -ទេតត នានាចាំនួន២១ដង ទោយសហការជាមួយនឹងគណ្ៈរមាា្ិការជាំរញុ
ចលនាភូមិមួយទលិតទលមួយ រាជធានី -ទេតត។  

បញ្ហា ប្បឈម 

៣.១២១- ថវីផតមានការេិតេាំជាំរុញការង្ករជាំរុញចលនាភូមិមួយទលិតទលមួយ ឲ្យទទលួបាន
ទជាគជ័យោ៉ាងោរ៏ទោយ រ៏ការង្ករទនោះបានជួបនូវបញ្ហាក្បឈមជាទក្ចើនផដលទាមទារឲ្យមាន
ការទោោះក្សាយក្បទារ់ក្រទ្ាោន មនិផមនផតទៅរនុងសមាគម សហគមន៍ ឬក្របេ័ណ្ឌទលិតទល
ប ុទោណោះទទ ផតរ៏មានទៅរនុងរចនាសមព័នធទ្វើការទាាំងថ្ននរ់ជាតនិិងថ្ននរទ់ក្កាមជាតទិងផដរ រនុងទនាោះ
រួមទាាំង្នធានមនុសស្ទៅរនុងអគគទលខា្កិារោានភូមិមួយទលិតទលមួយ ការអនុវតតតនួាទីនិង
ភាររិចចរបស់នាយរោាននីមួយៗ ការពក្ងងឹតួនាទីនិងភាររិចចរបស់គណ្រមាា្ិការជាំរញុចលនា
ភូមិមួយទលិតទលមួយ រាជធានី ទេតតទាាំង២៥ ការពក្ងឹងរិចចសហការនិងការសក្មបសក្មលួរវាង
អគគទលខា្កិារោាន នងិក្រសួងពារព់័នធ និងជាមួយគណ្ៈរមាា្ិការរាជធានី ទេតត ដាំទណ្ើរការតួ
នាទី-ភាររិចចរបស់គណ្រមាា្ិការជាតិជាំរុញចលនាភូមិមួយទលិតទលមួយ។ 

សសកតីសននិដ្ឋឋ ន 

៣.១២២- ារាងខាងទក្កាមបង្កាញពីវឌ្ឍនភាពទារ់ទងនឹងសូចនាររាមោនរួមោនសក្មាប់
មុាំទី១ផ្នយុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ដាំោរ់កាលទី៣។ ការពិនិត្យទមើលសូចនាររាមោនរួមោន
និងសូចនាររាមោន ក្ពមទាាំងការវាយតផ្មៃផទនរគុណ្ភាពបង្កាញថ្នមានវឌ្ឍនភាពលអ
ផដលនឹងអាចសទក្មចបានចាំណ្ុចទៅទ.យ.អ.ជ.រនុងឆ្នាំ២០១៨។ ទលប ោះពាល់ផ្នការផក្ប



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  74 

ក្បួលអាកាសធាតុទលើរសិរមមនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកាន់ផត្ងន់្ងរទោយសារគុណ្ភាពទសវា
ោាំក្ទនិងទហោារចនាសមព័នធមិនលអ ចាំោយទលិតរមមេពស់ និងការពឹងផទអរទលើទលិតរមមក្សូវ។ 
ការវាយតផ្មៃទនោះបង្កាញពីសារៈសាំខាន់ផ្នការទលើររមពស់ទលិតភាពនិងពិពិ្រមមទលិតទល
រសិរមម ទដើម្បីបទងកើនទលចាំទណ្ញដល់រសិររ និងបញ្ហារ់ពីតួនាទីសាំខាន់រនុងការក្គប់ក្គង
្នធាន្មមជាតិ ជាពិទសសការកាប់បាំផ្លាញផ្ក្ពទឈើនិងការក្គប់ក្គង្នធានទឹរ។ រាជរោាភិ
បាលនឹងក្តូវទតល់្នធានហិរញ្ញវតថុកាន់ផតទក្ចើនសក្មាប់រិចចការទនោះនិងក្តូវពក្ងឹងក្បសិទធភាព
និងភាពស័រតិសិទធផ្នការវិនិទោគ ាមរយៈរិចចសក្មបសក្មួលនិងសហក្បតិបតតិការរវាង
ក្រសួង សាាប័ន ផ្ដគូអភិវឌ្ឍ អងគការសងគមសុីវិល និងវិស័យឯរជន និងការពក្ងឹងការាម
ោន ក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃទលើការផក្បក្បួលអាកាសធាតុនិងការក្គប់ក្គងទក្ោោះមហនតរា
យ។ ការង្ករបចចុប្បននទារ់ទឹងនឹងទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយចរើភាពទតល់ជាកាលានុវតត
ភាពសក្មាប់ទោោះក្សាយបញ្ហាទាាំងទនោះ។ 

ារាងទី៣.៩ : វឌឍ្នភាពរបស់មុាំទ១ីផ្នយទុធសាស្រសតចតទុកាណ្៖ ការទលើររមពសវ់សិយ័រសរិមម 
ចាំណុ្ចទៅ សរមមភាពផដលក្តវូអនវុតត វឌឍ្នភាព 

ទលើររមពស់ទលិតភាព
និងពិពិ្រមមរសិរមម
និងការក្គប់ក្គង
្នធានទឹរ 

១. ទិននទលក្សូវជាម្្យមសទក្មចបាន៣,១៨ទាន/ហ.ត. 
២. សនៃស្សន៍ពិពិ្រមមដាំោាំសទក្មចបាន៣៥%ផ្នផ្ទៃដីោាំដុោះសរុប 
៣. ផ្ទៃដីទក្សាចក្សពសក្មាប់ដាំោាំក្សូវសទក្មចបាន១ ៥៤៥លានហ.ត. 
៤. ឯរសារ SPFL បានោរ់ជូនរាជរោាភិបាលទសនើសុាំហតថទលខា 

១. សទក្មចបានចាំណុ្ច
ទៅេៃោះ  
២. សទក្មចទលើសចាំណុ្ច
ទៅ 
៣. សទក្មចទលើសចាំណុ្ច
ទៅ 
៤. ោរ់ទសនើសុាំការអនុម័ត  

ការក្គប់ក្គងនិងអភិររ្ស
ផ្ក្ពទឈើទោយចីរភាព  

១. ពក្ងឹងនិងបទងកើនសហគមន៍ផ្ក្ពទឈើ 
២. ការោាំរូនទឈើទ ើងវិញ 
៣. ការបទងកើតតាំបន់អភិររ្សផ្ក្ពទឈើនិងសតវផ្ក្ព 
៤. រមមវិ្ីហិរញ្ញប្បទានផ្ក្ពទឈើទោយចីរភាពាមរយៈ one signed ERPA 

១. រាំពុងដាំទណ្ើរការ 
២. រាំពុងដាំទណ្ើរការ 
៣. សទក្មចបានចាំណុ្ច
ទៅេៃោះ រាំពុងដាំទណ្ើរការ 
៤. បានបញ្ចប ់

ការក្គប់ក្គង ការអភិ
ររ្ស និងការអភិវឌ្ឍការ
ទនសាទទោយចីរភាព  

១. ទលិតរមមក្តីទឹរសាបនិងទឹរផ្ក្បទៅផតមានទសថរភាព 
២. ការបទងកើនទលិតរមមវារើវប្បរមមក្តីទឹរសាបនិងទឹរផ្ក្ប 
៣. ការផរលមអការោាំក្ទសក្មាប់គុណ្ភាពនិងសុវតថិភាពទលិតទលក្តីដល់អនរ
ទនសាទ អនរផរផ្ចន និងអនរនាាំទចញ  

១. សទក្មចបានចាំណុ្ច
ទៅេៃោះ រាំពុងដាំទណ្ើរការ 
មានវឌ្ឍនភាពលអ 
២. សទក្មចបានាម
ចាំណុ្ចទៅ 
៣. បញ្ចប់ទសចរតកី្ពាងនិង
រាំពុងរងចាំការអនុម័ត 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  75 

រដឋបាល ការក្គប់ក្គង
និងការផបងផចរដី្ៃី  

១. ការបញ្ចប់ក្របេ័ណ្ឌគតិយុតតនិងទោលនទោបាយសតីពីការក្គប់ក្គងផដនដីនិង
នគររូបនីយរមម 
២. ការពក្ងឹងដាំទណ្ើរការចុោះបញ្ជីដី្ៃី  
៣. ការបទងកើនការអនុវតតរមមវិ្ីផបងផចរដីសម្បទានសងគមរិចចទូទាាំងក្បទទស 

១. សទក្មចបានចាំណុ្ច
ទៅេៃោះនិងរាំពុងបនតរិចច
ពិភារ្ា 
២. មានវឌ្ឍនភាពលអ 
៣. រាំពុងពិនិត្យមទលើ
សារទពើភ័ណ្ឌដីរមមសិទធិ
របស់រដឋ 
 

ការទបាសមាាតក្ោប់មីន  

១. ដីផដលទបាសមាាតរួចក្តូវបានទក្បើក្បាស់ទោយអនរទទួលទលក្បទោជន៍សក្មាប់
ទោលបាំណ្ងអភិវឌ្ឍន៍ 
២. ការកាត់បនថយចាំនួនជនរងទក្ោោះទោយសារក្ោប់មីននិងយុទធភ័ណ្ឌមិនទាន់ទៃុោះ 
៣. ជនរងទក្ោោះទោយសារក្ោប់មីននិងយុទធភ័ណ្ឌមិនទាន់ទៃុោះបានដឹងសិទធិនិងទទួល
បានការោាំក្ទទោយក្បសិទធភាព 

១. សទក្មចបានចាំណុ្ច
ទៅេៃោះ រាំពុងដាំទណ្ើរការ 
២. មិនសទក្មចបានាម
ចាំណុ្ចទៅ 
៣. មិនសទក្មចបានាម
ចាំណុ្ចទៅ រាំពុងដាំទណ្ើរ
ការ 

 

៥-   ការអភិវឌ្ឍវិស័យសហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធរូបវនដ 

៣.១២៣- ទ.យ.អ.ជ. បានបញ្ហារ់អាំពីជាំ នរនងុការទលើររមពសក់ារអភិវឌ្ឍទហោារចនាសមព័នធ
ដឹរជញ្ជូនក្គប់ក្បទភទ រួមទាាំងទហោារចនាសមព័នធទីក្បជុាំជនទោយមានក្បពន័ធភសតុភារផដលមាន
ក្បសិទធភាព និងសុវតថិភាពចូលរួមចាំផណ្ររនងុការទលើររមពស់ភាពក្បរួតក្បផជងជាតិនងិសុខាមាល 
ភាពរបស់ក្បជាជន។ រាជរោាភិបាលបានរាំពុងយរចិតតទុរោរ់ទលើការបទងកើតភាពជាផ្ដគូរវាងរដឋ
និងវិស័យឯរជន ផដលជាយនតការមួយសក្មាប់ទរៀរគរ្នធានសក្មាប់ោាំក្ទដល់ការអភវិឌ្ឍទហ
ោារចនាសមព័នធរូបវនត។  

៥.១-  ការអភិវឌ្ឍវិស័យសហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធដ្ឹកជ្ញ្ជូ ន  

 ១. ការង្ករទៃវូថនល ់
៣.១២៤- ទៃូវជាត ិ និងទៃវូទេតត សថិតទៅទក្កាមការក្គប់ក្គងរបសក់្រសួងសាធារណ្ការ និងដឹរ
ជញ្ជូន មរទលន់ឹងបចចុប្បននទនោះ ទៅរនុងក្ពោះរាជាោចក្ររមពុជាទយើងមាន៖ ទៃូវជាតិរក្មតិ១ មាន
ចាំនួន ០៩ផេ្ស ក្បផវងសរុប ២ ២៥៤ គ.ម. ទៃូវជាតិរក្មតិ២ មាន ៦៦ផេស្ ក្បផវងសរុប ៥ ០០៧  គ
.ម. ដូចទនោះជាសរុបទយើងមានទៃូវជាត ិមានក្បផវង ៧ ២៦១ គ.ម. ផដលរនុងទនាោះចរទ់ៅស ូ និង
ទបតុងបាន ៥ ២៦២ គ.ម. ក្តូវនឹង ៧២,៤៦% ផ្នក្បផវងទៃូវជាតិសរុប។ ទោយផ រទៃូវទេតត មាន
ចាំនួន៥២៨ ផេ្ស ក្បផវងសរុប ៨ ១១៥ គ.ម. ក្តូវបានចរទ់ៅស ូ និងទបតុង ក្បផវង ១ ៦៣៩ គ.ម. 
ទសមើនឹង ២០,១% ផ្នក្បផវងទៃូវទេតតសរុប។ ជារួមទាាំងទៃូវជាតិ និងទៃូវទេតត មរទលន់ឹងបចចុប្បននទនោះ
មានក្បផវងសរុប ១៥ ៣៧៦ គ.ម. ផដលចរ់ទៅស ូ និងទបតងុទហើយ មានក្បផវង ៦ ៩០១ គ.ម. 
(ទរើនទ ើងបានក្បផវង ៥៣៨,៤៦គ.ម.) ក្តូវនឹង ៤៤,៨៨% ផ្នក្បផវងទៃូវសរបុ។  



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  76 

ារាងទ៣ី.១០ : ចាំោតថ់្ននរទ់ៃវូ 

ចាំោតថ់្ននរទ់ៃវូ ក្បផវង ចាំននួផេស្ទៃវូ 
ទៃូវជាតិរក្មតិ១ ២ ២៥៤ គ.ម. ៩ 
ទៃូវជាតិរក្មតិ២ ៥ ០០៧ គ.ម.  ៦៦ 
ទៃូវទេតត  ៨ ១១៥ គ.ម. ៥២៨ 

 ក្បភព : ក្រសួងសាធារណ្ការនិងដឹរជញ្ជូន 

 

 ២. ការង្ករដរឹជញ្ជនូទៃវូទោរ 
៣.១២៥- ពីឆ្នាំ២០១៤ដល់ឆ្នាំ២០១៦ ការចុោះបញ្ជោីនយនដមានចាំនួនទក្ចើនជាង១ ២៦៨ ៥១៥ 
ទក្គឿង ទរើនទ ើង ៥៩% សក្មាប់ម ូតូ និង៤៦% សក្មាប់រថយនដក្គប់ក្បទភទ ទ្ៀបនឹងរយៈទពល 
៣ ឆ្នាំមុន ២០១១-២០១៣)។  
៣.១២៦- ការទចញប័ណ្ណទបើរបរចាំនួន ៣១៤ ៧០៣ប័ណ្ណ (ម ូតូ ១៥.៦០៩ប័ណ្ណ ថយចុោះ ៤៦% 
និងរថយនដ ២៩៩ ០៩៤បណ័្ណ ទរើនទ ើង ៥៧% ទ្ៀបនឹងរយៈទពល៣ឆ្នាំមុន ២០១១-២០១៣)។ 
ដាំទណ្ើរការក្បតិភូរមមមុេង្ករចុោះបញ្ជីទទាចក្រោនយនត ទៅការិោល័យក្ចរទចញ-ចលូផតមួយ
ថ្ននរ់ទក្កាមជាតិបានចាំនួន៤០ការិោលយ័ ក្រុងក្សុរេណ្ឌ។ បានបទងកើតក្បព័នធសវ័យក្បវតតិរមម 
ទដើម្បីទតល់ទសវាសាធារណ្ៈទលើការចុោះបញ្ជបី័ណ្ណទបើរបរ ការចុោះបញ្ជីោនយនតការក្តួតពិនិត្យលរខ
ណ្ៈបទចចរទទសោនយនត ការទតលល់ិេិតអនុញ្ហាតឲ្យោនយនតទ្វើអាជីវរមម ដឹរជញ្ជូន  និងការ
ចុោះបញ្ជីក្រុមហ ុនដឹរជញ្ជនូឲ្យបានទលឿន មានក្បសទិធភាពេពស ់និងតមាាភាព។ បានពក្ងីរការទតល់
ទសវាក្តួតពិនិតយ្លរខណ្ៈបទចចរទទសោនយនត រថយនតចល័តបាំពារទ់ោយបទចចរវិទ្ាទាំទនើប
ចាំនួន០២ទក្គឿង ទដើម្បីបងខិតទសវាក្តួតពនិិត្យោនយនតឲ្យជិតក្បជាពលរដឋជាពិទសស សក្មាប់
មាាស់រថយនតទៅាមបោាទេតត។  
 
 ៣. ការង្ករទៃវូទរឹ ដរឹជញ្ជនូទៃវូទរឹ នងិដរឹជញ្ជនូាមនាវាសមកុ្ទ 
 ការង្ករទៃវូទរឹ  
៣.១២៧- ក្បផវងទៃូវទឹរសរុបទៅរមពុជា មានក្បមាណ្ ១ ៧៥០ គ.ម. ចាំផណ្រក្បផវង ៨៥០ គ.ម. 
ទទៀតអាចទ្វើនាវាចរបានផតរដូវក្បាាំងប ុទោណោះ។ ក្រសួងបានបញ្ចប់ការទលិតផទនទីទទនៃទមគងគទលើ 
ចប់ពីភនាំទពញដល់ទីរួមទេតតរាំពង់ចម និង សិរា្ពីការផក្បក្បលួលរខណ្ៈជលសាស្រសតសាងខាង
កាត់ទទនៃក្បផវង១ ០០០ផម ក្ត រួមមាន៖ សាពនផក្ពរាមារ់ សាពនគីហ្សូោ នងិ ចុោះសិរ្ាវាសស់ៃង់
ជទក្ៅទឹរតាំបន់ក្ចាំងទទនៃបាសារ់ សថិតរនុងទេតតរោាល និង រាំពងច់ម។  

 ដរឹជញ្ជនូទៃវូទរឹ  
៣.១២៨- ទទៃររមមសិទធិជលោនចាំនួន ៣១ទក្គឿង ទតល់ប័ណ្ណសមាាល់ជលោនចាំនួន ៧៩ទក្គឿង បតូរ 
ប័ណ្ណ សមាាលជ់លោនចាំនួន ២០ទក្គឿង ទតល់បណ័្ណទបើរបរជលោនចាំនួន ១៧០ប័ណ្ណ ទតល់ប័ណ្ណ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  77 

យនតការើចាំនួន ២៦ប័ណ្ណ ក្តួតពិនិត្យលរខណ្ៈបទចចរទទសជលោនចាំនួន៤៩៩ទក្គឿង និងទតល់
ច្ាប់អាជីវរមមដឹរជញ្ជូនចាំនួន៥៧៧ទក្គឿង។ 
 ដរឹជញ្ជនូាមនាវាសមកុ្ទ  
៣.១២៩- ទតល់ប័ណ្ណសមាាល់នាវាចាំននួ១៩ទក្គឿង ក្តួតពិនិត្យលរខណ្ៈបទចចរទទសនាវា (ថមី 
និងបនត) ចាំនួន៨៧ទក្គឿង លិេិតអនុញ្ហាតទ្វើអាជីវរមមចាំនួន១២៣ច្ាប់ ទតល់វិញ្ហាបនប័ក្តសមតថ
ភាពជាំនាញចាំនួន៣២ច្ាប់ ទតល់ទសៀវទៅវិជាាជីវៈនាវិរ និងពន្ារទពលចាំនួន១២៨ច្ាប់។ 
 ៤. ការង្ករទៃវូផដរ  
៣.១៣០- រាជរោាភបិាលបានក្បឹងផក្បងរនុងការសាងសង់និងជួសជលុក្បព័នធទៃូវផដរទ ើងវញិ 
ទដើម្បីពក្ងឹងការដឹរជញ្ជូននិងកាត់បនថយចាំោយផដលពារ់ព័នធនឹងការដឹរជញ្ជូន។ ការង្ករទៃវូ
ផដរទិសខាងត្បូងនិងទសិខាងទជើងទទួលបានថវិកា៤៣,២៥លានដុលាារអាទមរិរពីថវកិាជាតិរនងុ
ឆ្នាំ២០១៥និងឆ្នាំ២០១៦។ ផដលរនុងទនាោះបានទ្វើការជួសជលុទ ើងវិញរាំោត់ទៃូវផដរ ទិសខាង
ត្បូងទោយបានជសួជុលសាពន្ាំៗចាំនួន៥ ពីភនាំទពញរហូតដល់សាានីយក៍្ពោះសីហនុ។ បានោរ ់      
ឲ្យដាំទណ្ើរការផេ្សរថទភៃើងដរឹអនរដាំទណ្ើរពីភនាំទពញទៅក្រុងក្ពោះសីហនុ។ ទៃូវទិសខាងទជើង បានសាង
សង់បញ្ចបស់ាពនទៃូវផដរមតិតភាព រមពជុា-ផ្ថ (ថវិកាជាំនួយឥតសាំណ្ងរបសផ់្ថ)។ រាំោត់ទៃូវផដរ 
ពីទបា៉ាយផប តមរដល់មងគលបុរើ បានភាាប់ោនរួចរាល់ ទោយសាងសង់រនុងរក្មិត ២០ ទានរនុងអ័រ្ស។ 
ម ្ាងទទៀតរាំោត់ទៃវូផដរ មងគលបុរើ-បាត់ដាំបង រ៏ក្តូវបានទ្វើការជួសជលុទងផដរទាាំងទនោះបាន
បង្កាញពីការទបតជាាចតិតរបស់រាជរោាភិបាល រនុងការបញ្ចប់ការង្ករទៃូវផដរផដលទៅសល់។ 
  
 ៥. សវុតថភិាពចរាចរណ្ទ៍ៃវូទោរ 
៣.១៣១- ទក្ោោះថ្ននរ់ចរាចរណ្៍មាន ១២ ៧៥៩ររណ្ី (សាាប់ ៦ ០៣៥នារ ់របួស្ងន ់១១ ២៦២ 
នារ ់និងរបួសក្សាល ១០ ០៥៦នារ)់ ថយចុោះ៦,៦៣% ទ្ៀបនឹងឆ្នាំ២០១១-២០១៣ ផដលមាន 
១៣ ៦៦៥ររណ្ ី (សាាប់ ៥ ៨២១នារ ់ របួស្ងន់ ១៣ ៧០៣នារ់ និងរបសួក្សាល ១៦ ០៩៨ 
នារ់)។ ចាំនួនទក្ោោះថ្ននរ់ចរាចរណ្៍ ថយចុោះ៦,៦% ចាំផណ្រចាំនួនអនរសាាប់បានទរើនទ ើង៣,៦៨%។ 
ទក្ោោះថ្ននរ់ចរាចរណ្៍ផដលបានទរើតទ ើងគិតជាម្្យមរនុងមួយផ្ថងមានជនរងទក្ោោះសាាប់ទលើសពី ៥
នារ់ និងរងរបួសជាង១០នារ់។ 
  

  សហប្រសសាធារែៈ  

៣.១៣២- បរិមាណ្ទាំនញិ ទរើនទ ើង៣៧,០៧% បរិមាណ្រុងតឺនរ័ ទរើនទ ើង៤៤,២៦%  និង
នាវា្ៃងកាត់ បានទរើនទ ើង៣១,៦៨% ទ្ៀបនឹងឆ្នាំ២០១១-២០១៣ ទៅរាំពង់ផទសវយត័ក្រុងក្ពោះ
សីហនុ។ ទៅរាំពង់ផទសវយ័តភនាំទពញ បរិមាណ្ទាំនញិបានទរើនទ ើង៣៦,០៤% បរិមាណ្រុងតឺន័រ 
ទរើនទ ើង៤៩,០៥% និង ចាំនួននាវា្ៃងកាត់ទរើនទ ើង ៣,៣០% ទ្ៀបនឹងឆ្នាំ២០១១-២០១៣។ 

 ការដ្កឹជ្ញ្ជូ នឆ្លងកាត្់ប្ពំណដ្ន 

៣.១៣៣- រមពុជាបនតរចិចសហក្បតិបតតិការោ៉ាងជតិសនិតជាមយួក្បទទសឡាវ ផ្ថ និងទវៀតោម 
រនុងការពិនតិ្យចាំនួនរូាសក្មាប់ការដឹរជញ្ជនូអនរដាំទណ្ើរនិងទាំនញិ្ៃងកាត់ក្ពាំផដន។ ការក្តួតពិនិ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  78 

ត្យទនោះមានសារៈសាំខានស់ក្មាប់រមពុជា ទោយសារទីាាំងភូមិសាស្រសតរបស់ក្បទទសរមពុជា សក្មាប់
រាំទណ្ើនផ្នការដឹរជញ្ជូនអនរដាំទណ្ើរនិងទាំនិញ្ៃងកាត់ ពីរាំទណ្ើនទទសចរណ្៍រនុងតាំបន់និងសមា
ហរណ្រមមអាសា៊ាន។ ជាមួយក្បទទសឡាវអនុវតតរូា ៤០ទក្គឿង។ ជាមួយក្បទទសទវៀតោមបាន
ដាំទ ើងរូា ៥០០ទក្គឿង។ ជាមួយក្បទទសផ្ថ អនុវតតរូា ៤០ទក្គឿង។ សក្មាបក់្បតិបតតិការ រមពុជា-
ឡាវ-ទវៀតោម អនុវតតរូា ១៥០ទក្គឿង។ 

  ការគរវិនិសោរណផនកឯកជ្ន 

៣.១៣៤- រនុងនាមសហក្បធានក្រុមការង្ករថ្នមពល និងទហោារចនាសមពន័ធដឹរជញ្ជូន ក្រសួង
បានទរៀបចាំរិចចក្បជុាំជាទទៀងទាត ់ទដើម្បីសក្មួលដលរ់ិចចពិភារ្ារវាងរដឋនិងវសិយ័ឯរជន អាំពីតក្មវូ
ការរបស់វសិ័យដរឹជញ្ជូនទៅរមពុជា។ ក្រសួងរប៏ានទារ់ទាញការវនិិទោគពវីិស័យឯរជន ទលើ
ទហោារចនាសមព័នធដឹរជញ្ជនូទងផដរ រួមមាន ទៃវូ សាពន និងរាំពង់ផទ។ ក្រសួងបាននឹងរាំពងុទាំនារ់
ទាំនងជាមួយផ្ដគូអភិវឌ្ឍនានា ទដើម្បីជួយជាជាំនយួបទចចរទទសរនុងការទរៀបចាំជានីតិវិ្ ី បទោាន
នានា ផដលទារទ់ងដលក់ារង្ករវនិិទោគ គទក្មាងសាងសង់ទៃូវសាពន។ 
 
៣.១៣៥- បញ្ហា ប្បឈម 

 បញ្ហាក្បឈមចម្បងរបស់វិស័យដឹរជញ្ជូនគឺការផរលមអ ូជីសតិរផ្នការតភាាប់ាមរយៈការ
ផរលមអក្បសិទធភាពនិងកាត់បនថយចាំោយសក្មាប់ការដឹរជញ្ជូន។ 

 ទល្បឿនផ្ននគររូបនីយរមមទៅរមពុជាជាពិទសសទៅរាជធានីភនាំទពញរាំពុងតក្មូវឲ្យមានការ
ពក្ងីរនិងផរលមអទហោារចនាសមព័នធ រួមទាាំងការដឹរជញ្ជូន ទឹរសាាត អនាម័យ ក្បព័នធលូ និង
ថ្នមពល។ 

 ការសាងសង់និងការជួសជុលទហោារចនាសមព័នធផដល្ន់នឹងអាកាសធាតុទៅថ្ននរ់ជាតិនិង
ថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ (ទីក្បជុាំជននិងតាំបន់ជនបទ) កាន់ផតមានសារៈសាំខាន់ ទទាោះបីមាន
ចាំោយេពស់រ៏ទោយ។ 

 ការអភិវឌ្ឍនិងការក្គប់ក្គងភាពជាផ្ដគូរវាងរដឋនិងវិស័យឯរជនតក្មូវឲ្យសមតថភាព្នធាន
មនុស្សនិងសាាប័នេពស់ទារ់ទងនឹងផទនរបទចចរទទសនិងរដឋបាល។ 

 ក្បសិទធភាពនិងសមតថភាពផ្នការដឹរជញ្ជូនាមទៃូវទឹរនិងក្បព័នធរាំពង់ផទក្តូវពក្ងឹងបផនថម
ាមរយៈការអភិវឌ្ឍរាំពង់ផទថមីៗ ពក្ងឹងការក្គប់ក្គងច្ាប់ និងបទោានគតិយុតតនានា និងការ
ពក្ងឹង្នធានមនុស្ស។   

អាកាសចរសុីវិល 

៣.១៣៦- រដឋទលខា្ិការោានអាកាសចរសុវីិលទទួលេុសក្តវូសក្មាប់ការក្គប់ក្គងវិសយ័
អាកាសចរសុីវិលទៅរមពជុា។  

ទហោារចនាសមពនធអ័ាកាសោនោាន 
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៣.១៣៧- អាកាសោនោានអនតរជាតិទាាំងបីក្តូវបានពក្ងីរសាានយី៍អនរដាំទណ្ើរ ចាំណ្តអាកាស
ោន(អាកាសោនោានអនតរជាតិទសៀមរាបបានចាំនួន៥ចាំណ្ត និងអាកាសោនោានអនតរជាតិ
ភនាំទពញបានចាំនួន៦ចាំណ្ត) និងបានពក្ងីរទាំហាំទៃូវរត់ និងពក្ងឹងតាំបនស់ុវតថិភាពចងុទៃូវរត់០៥
(អាកាសោនោានអនតរជាតិទសៀមរាប) បាំពារឧ់បររណ្៍ទលើដថីមី បាំពារឧ់បររណ្៍សាានីយ៍អនរ
ដាំទណ្ើរថមីៗ និងទាំនញិ ទដើម្បីឲ្យក្សបាមសតង់ោរបស់អងគការអាកាសចរសុីវិលអនតរជាតិ និង
សមតថភាពក្បរតួក្បផជង។ សមតថភាពរបសអ់ាកាសោនោានអនតរជាតិទាាំងបី នាទពលបចចុប្បនន
អាចទទួលអនរដាំទណ្ើរបានចាំនួន១០,៥លាននារ់រនងុមួយឆ្នាំ និងអាចទទលួយនតទ ោះក្បទភទ 
B767 B757 B737 A330 A300 A320 A321 A319 ATR72 MA60 និង B747។ 

 
ក្បពនធក័្គបក់្គងចរាចរណ្ទ៍ៃវូអាកាស នងិគមនាគមនអ៍ាកាសចរណ្ ៍

៣.១៣៨- ក្រុមហ ុនទសវារមមនាាំទៃូវអាកាសរមពុជា ជាក្បតិបតតិររ ទទួលេសុក្តូវទលើដាំទណ្ើរការ
ក្បចាំផ្ថងរនុងការក្គប់ក្គងចរាចរណ្៍និងនាាំទៃូវអាកាសទៅរមពជុា។ រោាភិបាលជប ុនបានទតល់
គទក្មាងជាំនយួឥតសាំណ្ង សក្មាប់ពក្ងឹងសមតថភាព្នធានមនសុ្សទដើមប្ីមានសមតថភាពឈាន
ទៅអនុវតតក្បព័នធនាាំទៃូវអាកាសថមី ាមផ្លាយរណ្ប (New CNS/ATM System) ផដលមានរយៈ
ទពល៥ឆ្នាំ ចប់អនុវតតពឆី្នាំ២០១១ដលឆ់្នាំ២០១៥។ បនាាប់ពីគទក្មាងការក្តវូបានបញ្ជបជ់ាសាាពរ 
ក្បទទសរមពជុាបានអនវុតតបទោានទ ោះទហើរថម ី ទោយទក្បើក្បាស់ក្បព័នធផ្លាយរណ្ប ទោយកាត់
បនថយបានទៅទពលទវលារយៈចាំង្កយ នងិការចាំោយទ ោះទហើរ។ 

 

ការចលូរមួពវីសិយ័ឯរជន នងិការទ្វើឯរជនភាវនូយីរមម 
៣.១៣៩- ការចូលរួមពីវសិ័យឯរជនបានកាាយទៅជាយុទធសាស្រសដមលូោានរនងុការអភិវឌ្ឍទហោា 
រចនាសមព័នធ នងិទសវារមមអាកាសចរសុីវិលាាំងពឆី្នាំ១៩៩៥។ ក្រុមហ ុនអាកាសចរណ្៍ជាតិរមពុជា 
អងគរ ក្តវូបានបទងកើតទ ើងរវាងក្រុមហ ុនអាកាសចរទវៀតោម(៤៩%) រាជរោាភិបាលរមពជុា 
(២៦%)  និងវិនិទោគិនរនុងក្សុរ (២៥%)។  ក្រុមហ ុន អាកាសចរណ្ឯ៍រជនរនុងក្សរុចាំនួន៦ 
និងក្រុមហ ុនបរទទសចាំននួ៣០ រាំពុងក្បតិបតតកិារទ ោះទហើរដឹរជញ្ជូនអនរដាំទណ្ើរ និងទាំនញិក្ពម
ទាាំងមានក្រុមហ ុនឯរជនមួយចាំនួនរាំពងុទសនើសុាំវញិ្ហាបនប័ក្តក្បតិបតតិការដរឹជញ្ជូនាមទៃូវ
អាកាសពីរដឋទលខា្ិការោានអាកាសចរសុវិិល សក្មាប់ក្បតិបតតកិារដឹរជញ្ជូនអនរដាំទណ្ើរ នងិ
ទាំនិញ ាមដាំោរ់ទៃវូទ ោះទហើររនុងក្សុរ និងអនតរជាតិ។ 
ការរសាង្នធានមនសុស្ 

៣.១៤០- ាមរយៈរិចចសហក្បតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍រវាងសាធារណ្រដឋរូទរ៉េនងិរាជរោាភបិាលរមពជុា 
រដឋទលខា្ិការោានអាកាសចរសុីវលិបានទទួលជាំនយួឥតសាំណ្ង សក្មាបគ់ទក្មាងការសាងសង់
មជ្ឈមណ្ឌលហវឹរហវឺនអាកាសចរសុីវិលទៅរមពុជា រយៈទពលអនុវតត៤ឆ្នាំ ចប់អនុវតតពីឆ្នាំ២០១៤-



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  80 

២០១៧។ គទក្មាងទនោះបានទតល់រមពុជានូវមជ្ឈមណ្ឌលហវឹរហវឺនអាកាសចរសុីវលិ ទោយមានបាំពា
រ់ទក្គឿងបរិកាារសក្មាប់បណ្ដតោះបោាល និងសិរ្ា ទហើយភាគីរទូរ៉េជួយបណ្ដតោះបោាល្នធានក្គូ
បទង្កាល នងិអនរក្គប់ក្គងដាំទណ្ើរការក្បក្ពឹតតិទៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌល។ រដឋទលខា្ិការោានអាកាស
ចរសុីវិល បានពក្ងងឹសមតថភាពមស្រនតី ាមរយៈការបណ្ដតោះបោាលមស្រនតីរាជការទៅាមផទនការឆ្នាំ 
ផដលបានទក្ោងទុរជាបនតបនាាប់។ ជារ់ផសតងរនុងឆ្នាំ២០១៦ រដឋទលខា្ិការោានអាកាសចរសុវីលិ 
បានអនុវតតាមផទនការបណ្ដតោះបោាលរយៈផដលទផ្លោតជាសាំខាន់ទលើ៣ជាំនាញគឺ៖ ការក្តួតពិនិត្យ
សុវតថិភាព ការក្តតួពិនិត្យសនតិសុេអាកាសចរណ្៍ នងិជាំនាញទូទៅ ដល់មស្រនតីក្តួតពិនិត្យសុវតថិភាព 
សនតិសុេ និងមស្រនតទីរៀបចាំចងក្រងបទប្បញ្ញតត ិ ក្ពមទាាំងមស្រនតីទតល់ទសវាសាធារណ្ៈទលើវិស័
យអាកាសចរសុីវិលទងផដរ ផដលក្តូវបានផបងផចរាមលរខណ្ៈបទចចរទទសជា៣រក្មិតគឺ៖ វគគ
ជាំនាញបឋម  វគគររ្ានិរនតរភាពជាំនាញ និង វគគបទងកើនសមតថភាពជាំនាញ។ ជាលទធទលទទួលបាន
គឺ៖ ការបណ្ដតោះបោាលរនងុក្បទទសបានចាំនួន៨៣នារ់ និង ទក្ៅក្បទទសបានចាំនួន៨៦នារ់។  

ទសវារមមដរឹជញ្ជនូាមទៃវូអាកាស 
៣.១៤១- បរិមាណ្ផ្នការដឹរជញ្ជូនាមទៃវូអាកាស រួមមានអនរទ្វើដាំទណ្ើរនិងទាំនិញ បាននឹង
រាំពុងទរើនទ ើង។ អាកាសោនោានអនតរជាតទិាាំងបី ទទួលបានអនរដាំទណ្ើរជាតនិិងអនតរជាតចិាំនួន
ក្បមាណ្ ៦លាននារ់ ទរើនទ ើង១១% ទ្ៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤ ទោយផ ររនុងឆ្នាំ២០១៦ អនរដាំទណ្ើរ
មានចាំនួនចាំននួ៧ លាននារ់ ទរើន១០% ទ្ៀបនងឹឆ្នាំ២០១៥។ រូបភាពខាងទក្កាមបង្កាញអាំពី
រាំទណ្ើនទជើងទ ោះទហើរអនតរជាតិ និងចាំនួនទជើងទ ោះទហើររនុងក្សុររនុងឆ្នាំ២០១៤និងឆ្នាំ២០១៥។ 
ការដឹរជញ្ជូនាមទៃវូអាកាសនឹងបនតទរើនទ ើងទោយសារសមាហរណ្រមមអាសា៊ាន រាំទណ្ើន
ទទសចរណ្៍ និងរាំទណ្ើនពាណ្ិជជរមម។   

 
របូភាពទ៣ី.៤ : សាានភាពទជើងទ ោះទហើររនងុក្សរុ នងិអនតរជាត ិឆ្នាំ២០១៥ 
 

 
ក្បភព : រដឋទលខា្កិារោានអាកាសចរសុវីលិ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  81 

 
៣.១៤២- បញ្ញា ព្បឈម 

 ការពក្ងឹង និងររ្ាសុវតថិភាព សនតិសុេ សក្មាប់ក្បតិបតតិការដឹរជញ្ជូនាមទៃូវអាកាស 
ក្សបាមសតង់ោររបស់អងគការអាកាសចរសុិវិលអនតរជាតិ និងទ្ៃើយតបទៅនឹងរាំទណ្ើន
ចរាចរណ្៍ទៃូវអាកាស។  

 រងវោះខាត្នធានសក្មាប់អភិវឌ្ឍទហោារចនាសមព័នធឲ្យក្សបាមសតង់ោរបស់អងគការ
អាកាសចរសុីវិលអនតរជាតិ និងការក្បរួតក្បផជងទីទ្ារ។  

 រងវោះខាត្នធានមនុស្សរនុងស័យអាកាសចរសុីវិល រួមទាាំងរងវោះខាតទោលនទោបាយ 
និងបទបញ្ញតតិទសដឋរិចចទលើវិស័យអាកាសចរសុីវិល ផដលក្តូវការជាំនាញការបរទទសមរ
ជួយទរៀបចាំទោលនទោបាយ និងបទបញ្ញតតិទាាំងទនោះ។ 

៥.២- ការប្រប់ប្រងធនធានទឹកនិងប្បព័នធធារាសាស្ដសដ 

 ១. ការប្រប់ប្រង និងការអភិវឌ្ឍធនធានទឹក  

ការសាោរនងិការសាងសងក់្បពន័ធធារាសាស្រសត 
៣.១៤៣- ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនិយម បានជសួជុល-សាោរទ ើងវិញ និងសាងសង់ក្បព័នធ ធា
រាសាស្រសត និងរិចចដាំទណ្ើរការផថទាាំ ទាាំងតូចទាាំង្ាំទៅទូទាាំងក្បទទសរនុងឆ្នាំ ២០១៤-២០១៦ 
សទក្មចបាន៤២៣គទក្មាង ផដលពក្ងរីលទធភាពទក្សាចក្សពទលើផ្ទៃដដីាំោាំក្សូវ សរុបចាំនួន 
២៥៧ ៩២៦ហ.ត. រនុងទនាោះរួមមាន (ក្សូវរដូវវសា្ ចាំនួន ១៨៣ ៣៨៤ហ.ត. និងក្សូវរដូវក្បាាំង 
ចាំនួន ៧៤ ៥៤២ហ.ត. នងិទក្សាចក្សពដាំោាំរួមទ្សាំបាន ៣ ៣៩៨ហ.ត.។ 

ារាងទ៣ី.១១: លទធភាពទក្សាចក្សពក្បចាំឆ្នាំ 

ឆ្នាំ ចាំននូគទក្មាង 
លទធភាពទក្សាចក្សព (ហ.ត.) ដាំោាំ 

វសា្ ក្បាាំង សរបុ ហ.ត. 
២០១៤ ៧១ ៨០ ២៤៥ ៤១ ០១៣ ១២១ ២៥៨ ១ ២២៨ 
២០១៥ ១៥២ ៦២ ២៨៩ ១៩ ១៦៦ ៨១ ៤៥៥ ១ ៥៥៨ 
២០១៦ ២០០ ៤០ ៨៥០ ១៤ ៣៦៣ ៥៥ ២១៣ ៦១២ 
សរបុ ៤២៣ ១៨៣ ៣៨៤ ៧៤ ៥៤២ ២៥៧ ៩២៦ ៣ ៣៩៨ 
ក្បភព : ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនិយម 
 
ការជសួជលុ-ផថទាាំសាំណ្ងស់លិប្ការ  

៣.១៤៤- ក្រសួងនិងមនៃរី្នធានទរឹនិងឧតនុិយម រាជធាន-ីទេតត បានទ្វើការជួសជលុ ផថទាាំ 
សាំណ្ងស់ិល្បការាមបោាក្បព័នធធារាសាស្រសតទៅាមទេតត ទហើយសទក្មចបានរួមមានសាំណ្ង ់



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  82 

ទាារទឹរ សរុបចាំនួន៩៤រផនៃង សាំណ្ងល់ូទឹរ សរុបចាំនួន ១៨៥រផនៃង សាំណ្ង់សាារ់ទឹរ សរុប
ចាំនួន ៣៤រផនៃង និងសាំណ្ង់បទងហៀរទរឹ សរុបចាំននួ១៣រផនៃង។ 
  

ារាងទ៣ី.១២ : ការជសួជលុ-ផថទាាំសាំណ្ងស់លិប្ការាមឆ្នាំ 
ឆ្នាំ ទាារទរឹ (រផនៃង) លទូរឹ (រផនៃង) សាារទ់រឹ (រផនៃង) បទងហៀរ (រផនៃង) 
២០១៤                      ៤០ ១០៥ ៣០ ៥ 
២០១៥ ២០ ៧៣ ៤ ២ 
២០១៦ ៣៣ ៧  ៦ 
សរបុ ៩៤ ១៨៥ ៣៤ ១៣ 

ក្បភព : ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនិយម 
 

ការទរៀបចាំសហគមនរ៍សរិរទក្បើក្បាសទ់រឹ  
៣.១៤៥- ក្រសួងបានទរៀបចាំសហគមន៍រសិររទក្បើក្បាស់ទឹរ ទៅាមក្បព័នធធារាសាស្រសត រនងុឆ្នាំ 
២០១៤-២០១៦ សទក្មចបានសរុបចាំនួន ៤៦សហគមន៍ ផដលមានផ្ទៃដីក្សវូសរុប ៦៨ ៨៧៨ហ.
ត. រនុងទនាោះផ្ទៃដីក្សូវវសា្ ៥៨ ២០៥ហ.ត. ក្សូវក្បាាំងចាំនួន១០ ៦៧៣ហ.ត. និងមាន១៨ ៨១១
ក្គួសារ។  

ារាងទ៣ី.១៣ : ចាំននួសហគមនរ៍សរិរទក្បើក្បាសទ់រឹាមឆ្នាំ 

ឆ្នាំ 
ចាំននួ 
សហគមន ៍

ផ្ទៃដដីាំោាំក្សវូ 
ចាំននួក្គសួារ 

ក្សវូវសា្ ហ.ត.  ក្សវូក្បាាំង ហ.ត.  សរបុ ហ.ត.  

២០១៤ ១៨ ១៦ ៤០០ ៥ ៤២៦ ២១ ៨២៦ ៩ ២៦៩ 
២០១៥ ៩ ៧ ២២៦  ៦៨០ ៧ ៩០៦ ៣ ៥៦៣ 
២០១៦ ១៩ ៣៤ ៥៧៩ ៤ ៥៦៧ ៣៩ ១៤៦ ៥ ៩៧៩ 
សរបុ ៤៦ ៥៨ ២០៥ ១០ ៦៧៣ ៦៨ ៨៧៨ ១៨ ៨១១ 
ក្បភព : ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនិយម 

 
២. ការប្រប់ប្រង និងកាត្ប់នាយសប្រោះទកឹជ្ំនន់-ទឹកដប្ប និងអនតរារមន៍សសស្ដគា ោះប្សូវសពលាន

សប្រោះរាងំសងួត្  
ការក្គប់ក្គង និងកាត់បនថយទក្ោោះទឹរជាំនន់-ទឹរផ្ក្ប 

៣.១៤៦- ទឹរជាំនន់រនុងរយៈទពលប ុនាានឆ្នាំរនៃងមរទនោះ បានបោាលឲ្យេូចខាតដល់ទហោា 
រចនាសមព័នធរូបវនត និងទសដឋរិចចសងគមជាទក្ចើន ទោយសារការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ។ ក្រសួង្ន 
ធានទឹរនិងឧតុនិយមបានទ្វើការជួសជុលទាំនប់ទប់សាាត់ទរឹជាំននន់ងិទរឹផ្ក្ប ដូចមានខាងទក្កាម៖ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  83 

 ការទ ់ស្តាត់្ទឹកជំ្នន់៖ បានទ្វើការជសួជលុទាំនបក់ារពារទប់សាាត់ទឹរជាំនន ់ បានចាំនួន ១០
គទក្មាង ផដលមានលទធភាពការពារលាំទៅោានក្បជាពលរដឋ បានចាំនួន៥២៦ហ .ត . ររា្
និរនតរភាពការពារផ្ទៃដកី្សូវនិងដាំោាំ ក្ពមទាាំងការពារក្ចាំងទទនៃទៅក្រុងរាំពងច់មបាន៣៩០
ម។  

ារាងទ៣ី.១៤ : ការទបស់ាាតទ់រឹជាំននា់មឆ្នាំ 

ឆ្ន  ំ ចនំនួ 
គគគ្រម្អង 

លទធភាពការពារ ហ.ត.  
លគំៅោា ន គ្រសូ្  ដណំ ំ សរទប 

២០១៤ ៣ ១៥០   ១៥០ 
២០១៥ ៤ ១០០   ១០០ 
២០១៦ ៣ ២៧៦   ២៧៦ 

សរទប ១០ ៥២៦   ៥២៦ 
ក្បភព : ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនិយម 
 

 ការទបស់ាាតទ់រឹផ្ក្ប៖ បានទ្វើការជួសជុល និងផថទាាំជាក្បចាំទាំនប់ការពារទប់សាាត់ទឹរផ្ក្ប
បានចាំនួន ២៦គទក្មាង ទហើយការពារទប់សាាត់ទរឹផ្ក្ប រុាំឲ្យប ោះពាល់ផ្ទៃដី សរបុចាំនួន ៩៤០
ហ.ត.។  

ារាងទ១ី៥ : ការទបស់ាាតទ់រឹផ្ក្បាមឆ្នាំ 

ឆ្ន  ំ ចនំនួ 
គគគ្រម្អង 

លទធភាពការពារ ហ.ត.  
លគំៅោា ន គ្រសូ្  ដណំ ំ សរទប 

២០១៤ ១     
២០១៥ ១២  ៧៥០ ១៥ ៧៦៥ 
២០១៦ ១៣  ១៦៥ ១០ ១៧៥ 

សរទប ២៦  ៩១៥ ២៥ ៩៤០ 
ក្បភព : ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនិយម 
 
ការក្គបក់្គងនងិការអនតរាគមនស៍ទស្រង្កាោះក្សវូទពលមានទក្ោោះរាាំងសងតួ   

៣.១៤៧- ទក្ោោះរាាំងសងួតផតងទរើតមានទ ើង ទោយការផក្បក្បលួអាកាសធាត ុ និងទ្វើឲ្យប ោះពាល់ 
ោ៉ាង្ងន់្ងរដល់ទលិតទលរសិរមម ផដលជាទហតុបោាលឲ្យទិននទលក្សូវធាារ់ចុោះទ្វើឲ្យក្បជា 
រសិររមានចាំណ្ូលទាប។ រនុងន័យទនោះ ការអនតរាគមន៍ទោយមា៉ាសុីនបូមទឹរ ផដលជយួទោយរាជោា 
ភិបាលផ្នក្ពោះរាជាោចក្ររមពជុា ទដើរតួោ៉ាងសាំខាន់រនុងការសទស្រង្កាោះ បនធរូបនថយ និងផរលមអដាំោាំ 
រសិរមមផដលរងទលប ោះពាល់ពទីក្ោោះរាាំងសងតួ។ 
 
 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  84 

ការអនតរាគម្ន៍សណតងាាោះត្រសូវណពលម្អនណត្ររោះរាំងសងួត្ 
៣.១៤៨- ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតនុិយម បានក្បមូលទតុាំនូវមា៉ាសុីនបូមទឹរ និងមទ្្ាបាយចាំ 
បាច់នានា រនុងការអនតរាគមន៍បូមទឹរសទស្រង្កាោះក្សូវ ផដលប ោះពាល់ពីទក្ោោះរាាំងសងួតរនុងឆ្នាំ ២០១៤-
២០១៦។  

ារាងទ៣ី.១៦ : ច្ផ្ដីគ្រសូ្ សគង្គ្រា ុះោនតាមឆ្ន  ំ

ឆ្ន  ំ
ច្ផដ្គី្រសូ្ សគង្គ្រា ុះោន 

គ្រោងំ(ហ.ត.) ្សា(ហ.ត.) សរទប 
២០១៤ ២៣ ៥២៦ ៣០ ៦២៣ ៥៤ ១៤៩ 
២០១៥ ២២ ១៦៤ ៣៧ ៨៥១ ៦០ ០១៥ 
២០១៦ ៦៣ ៥៨៦ ២៩ ៣២១ ៩២ ៩០៧ 
ក្បភព : ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនិយម 

៣.១៤៩- ទក្ៅពីការង្ករអនតរាគមន៍សទស្រង្កាោះក្សវូ ទោយមា៉ាសុីនបូមទឹររម៏ាន ការង្ករសទស្រង្កាោះ    
ក្សូវទោយក្បព័នធធារាសាស្រសត (បងហូរ) មានដូចបោាឆ្នាំខាងទក្កាម៖ 

 
ារាងទ៣ី.១៧ : ច្ផ្ដីគ្រសូ្ ផ្ដលបងហូរសគង្គ្រា ុះតាមឆ្ន  ំ

ឆ្ន  ំ លទធផលបងហូរសគង្គ្រា ុះ 
គ្រោងំ(ហ.ត.) ្សា(ហ.ត.) សរទប 

២០១៤ ៣ ៧៦៩ ២ ៨៣៥ ៦ ៦០៤ 
២០១៥ ២ ៧៨២ ៣ ២៨៧ ៦ ០៦៩ 
២០១៦ ៣៨១ ៦៨១ ១ ០៦២ 
ក្បភព : ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនិយម 

 
ការដំ្ណ ើង-ជួ្សជ្ុល ស្តានីយ ូម្ទឹក និងម្អ៉ាសុីន ូម្ទឹក 

៣.១៥០- ទដើម្បីឲយ្ការង្ករអនតរាគមន៍បូមទឹរសទស្រង្កោោះក្សូវបានសទក្មច ក្រសួងបានសាងសង់-
ដាំទ ើងសាានីយបូមទរឹ ១រផនៃង ជួសជុលសាានយីបមូទឹរ ១៩រផនៃង និងជសួជុលមា៉ាសុីនបូមទឹរ
ចាំនួន ៦៤ទក្គឿង។  
ារាងទ៣ី.១៨ : ចាំននួសាានយីបមូទរឹនងិមា៉ាសុនីបមូទរឹផដលបានសាងសងន់ងិជសួជលុ 

ឆ្នាំ 
សាងសងស់ាានយី 

(រផនៃង) 
ជសួជលុសាានយី 

(រផនៃង) 
ជសួជលុមា៉ាសុនី 

(រផនៃង) 
២០១៤ ១ ៧ ៣២ 
២០១៥  ៩ ១១ 
២០១៦  ៣ ២១ 
សរបុ ១ ១៩ ៦៤ 

ក្បភព : ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនិយម 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  85 

 

៣. កាសរៀបចំប្កបខែ័ឌ ចាប-់បញ្ញត្តិ សប្ាបនិ់រនតរភាពដនទឹក  
៣.១៥១- ក្រសួងសទក្មចបាននូវសមទិធទល រនុងការទរៀបចាំអនុក្រឹត្យសារជាថម ីបានចាំនួន២ ទដើម្បី
អនុវតតច្ាបស់តីពកីារក្គប់ក្គង្នធានទឹរ ទៅរនុងក្ពោះរាជាោចក្ររមពុជា មានដូចខាងទក្កាម៖ 

 អនុក្រឹត្យសតីពីនីតិវិ្ីផ្នការបទងកើត ការរំសាយទចល និងការរាំណ្ត់តួនាទី និងភាររិចចផ្ន
សហគមន៍រសិររទក្បើក្បាស់ទឹរ ផដលគណ្ៈរដឋមស្រនតកី្បជុាំទពញអងគ អនុមត័ជាទៃូវការទៅផ្ថង
ទី ១២ ផេមីនា ឆ្នាំ ២០១៥។  

 អនុក្រឹត្យសតពីីការក្គប់ក្គងអាងទទនៃ ផដលគណ្ៈរដឋមស្រនតីក្បជុាំទពញអងគ អនមុ័តជាទៃូវការ
ទៅផ្ថងទី ២៤ ផេររកោ ឆ្នាំ ២០១៥។ 
៤.ការប្រប់ប្រងព័ត្៌ានជ្លសាស្ដសតនិងស្សត្ុនិយម  

៣.១៥២- រនុងរយៈទពលប ុនាានឆ្នាំរនៃងមរទនោះ ការផក្បក្បលួអាកាសធាតបុានបោាលឲ្យទរើត 
មានទ ើងនូវទក្ោោះរាាំងសងួតនិងទឹរជាំនន់ ផដលជាទក្ោោះ្មមជាតិដ៏្ាំ បានទ្វើឲ្យបាត់បង់ដល់អាយុ 
ជីវិតមនុស្ស សតវ េូចខាតក្ទព្យសម្បតតសិាធារណ្ៈ និងទហោារចនាសមព័នធរបូវ័នតជាទក្ចើន។ ទដើមប្ី 
ទប់ទល់ និងកាត់បនថយនូវទក្ោោះមហនតរាយ្មមជាតិទនោះ ទាមទារឲយ្មានការដាំទ ើងសាានីយឧតុ 
និយមនិងសាានីយជលសាស្រសត ទៅាមទទនៃ ដងទទនៃ និងសៃឹងសាំខាន់ៗ ទដើម្បីទទួលបាននូវទិនន 
ន័យធាតុអាកាសជារ់លារ់ និងរក្មិតរមពស់ទឹរ ទនិនន័យធារទឹរ សក្មាប់ទ្វើការព្ាររសាានភាព 
ឧតុនិយម និងសាានភាពជលសាស្រសតឲ្យបានទទៀងទាត់ សុក្រឹត និងទ្សពវទ្ាយជូនដាំណ្ឹងទាន ់
ទពលជូនដល់សាធារណ្ជន ឲ្យបានមុនទពលទក្ោោះមហនតរាយពី្មមជាតិទរើតទ ើង ដូចជាភាពរាាំង
សងួត េ្យលព់្យុោះ រនៃោះនិងទឹរជាំនន់។ សមិទធទលការង្ករខាងទលើក្រសួងសទក្មចបានដូចខាងទក្កាម៖ 

 ដាំទ ើងសាានីយជលសាស្រសត ២៤រផនៃង និងជសួជលុ ១រផនៃង ទៅាមបោាលទេតត។ 
 ដាំទ ើងកាោរវាស់រមពស់ទរឹចាំនួន ៤២រផនៃង និងជួសជុល ៦រផនៃង ទៅាមចាំណ្ុចក្តួតពិនិ
ត្យាមបទោាយទទនៃ និងសៃឹង។  

 ដាំទ ើងសាា នីយឧតុនយិមបានចាំនួន ៤៤រផនៃង និងជសួជុលផរលមអសាានយីឧតុ
និយមបានចាំនួន ៤រផនៃង និងដាំទ ើងប ុសតិ៍តក្មងទរឹទភៃៀងចាំនួន ៣០រផនៃង និងជួសជលុ
ប ុសតិ៍តក្មងទឹរទភៃៀងបានចាំនួន ១៣រផនៃង បាំពារឧ់បររណ្៍សវ័យក្បវតតិាមសាានីយសរុប
បានចាំនួន ២រផនៃង។  
 

៣.១៥៣- បញ្ញា ព្បឈម  
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 តក្មូវការរនងុការអនុវតតបទចចរវិទ្ាផដល្នន់ឹងអាកាសធាតទុៅរនុងគទក្មាងធារាសាស្រសត
និងទហោារចនាសមព័នធជនបទទទ្សងទទៀត។ 

 ការក្គប់ក្គង្នធានទឹរចក្មុោះអនតរវិស័យ រួមទាាំងការក្គប់ក្គងអាងទទនៃក្តូវពក្ងឹងបផនថម
ទទៀត ទោយសាររាំទណ្ើនសមាព្ទលើ្ នធានទឹរ ផដលបោាលមរពីការអភិវឌ្ឍ រាំទណ្ើនវិ
ស័យរសិរមម នគររូបនីយរមមនិងឧសា្ហូបនីយរមម និងការទលិតថ្នមពល។ 

 ថវិកាទលើការង្ករជួសជលុ និងផថទាាំក្បព័នធធារាសាស្រសតទៅមានរក្មិតទាប។ ការទតល់ ថវិកា
ទលើការង្ករ ជសួជលុ សាោរ និងសាងសង់ក្បពន័ធធារាសាស្រសតមានការយឺតោ៉ាវនឹងពុាំចាំរដូវ
កាលសាងសង់ ក្ពមទាាំងទៅមានរក្មតិផដលពុាំអាចទ្ៃើយតមាមតក្មូវការជារ់ ផសតង។ 
ការចូលរួមរបស់រសិររទលើការង្ករទក្បើក្បាស ់ និងផថទាាំក្បព័នធធារាសាស្រសតទៅមាន រក្មិត
ទាប។ 

 ការផាត្់ផាង់ទឹកសាា ត្សៅត្បំន់ទីប្បជ្ុំជ្ន 

 បានទលិតទរឹសាាតទៅទទូាាំងក្បទទស ពីឆ្នាំ២០១២ ដល់ទដើមឆ្នាំ២០១៧ បាន ៩៩៧ 
៤១៣ ៣០៤ ផម តក្តីគុណ្ 

 បានទចញក្បកាសសតីព ី នតីិវិ្ីផ្នការរាំណ្ត់ផ្ថៃទរឹ និងក្បកាសពារ់ព័នធការទ្វើអាជីវរមម
ទទ្សងទទៀត ផដលបានចលូជា្រមាន កាលពីផ្ថងទ០ី៤ ផេមីនា ឆ្នាំ២០១៦ 

 បានោរ់ឲ្យដាំទណ្ើរការទរាងចក្រលិតទឹរសាាតថមទីៅទេតតមណ្ឌលគិរើ បាត់ដាំបង និងរាំពង់
ចម 

 បានទបើរការោានឲយ្ដាំទណ្ើរការសាងសង់ទរាងចក្រទលតិទឹរសាាតថមីទៅទេតតរាំពត ទក្ោង
បញ្ចប់ទៅរនុង ឆ្នាំ២០១៨  

 បានទរៀបចាំទសចរតីក្ពាងច្ាប់សតីពីការក្គបក់្គងទសវារមមទឹរសាាត 
 បានទចញក្បកាសសតងោ់រគុណ្ភាពទរឹសាាតថ្ននរជ់ាតិ 
 អភិវឌ្ឍក្បព័នធក្តួតពិនិត្យគណុ្ភាពទរឹឲ្យមានក្បសិទធភាព និងបានបទងកើតក្បពន័ធក្តួតពិនិ
ត្យក្បតិបតតកិារ ទឹរសាាតឯរជន និងសាធារណ្ៈទៅរមពុជា (Monitoring System) ាមរយៈ
ការបញ្ចូលទិននន័យ 

 បានទចញក្បកាសអនុញ្ហាតឲ្យទ្វើអាជីវរមមទគត់ទគងទ់ឹរសាាតឯរជនទរើនទ ើងចាំននួ១១៩
រផនៃង អាជីវរមមទគត់ទគង់ទរឹសាាតឯរជន ផដលមានការសម្បទានទោយរោាភបិាល ចាំនួន
១១រផនៃង និង   អាជីវរមមទគត់ទគង់ទឹរសាាតរដឋសរុប១៣ រផនៃង រនុងទនាោះមានរោាររទរឹ
សវយ័តពរី ទងផដរ 

 បានទក្បើក្បាស់្ នធានរបស់រាជរោាភិបាល ្ នធានរបសអ់ងគភាព និងហិរញ្ញប្បទានពីផ្ដគូ
អភិវឌ្ឍនន៍ានា ទដើម្បីអភវិឌឍ្ក្បព័នធទគតទ់គង់ទឹរសាាត 

 បានបទងកើត”សមាគមអនរទគត់ទគង់ទឹរសាាតរមពុជា” 
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 បាននងឹរាំពុងបនតការង្ករបណ្ដតោះបោាល និងអនុវតតគទក្មាងពក្ងរីទហោារចនាសមព័នធទឹរ
សាាត ទដើម្ប ីឈានទៅ សវយ័តភាពជាសហក្ោសមានលរខណ្ៈទសដឋរិចច 

 បានទទៃរភាររិចចចាំននួ០៦ មុេង្ករ ដល់ថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ 
បញ្ហហ គ្របឈម 

 េវោះច្ាប់ បទោានគតិយុតត ឯរសារទៃូវច្ាបន់ានា សក្មាបក់ារង្ករក្គបក់្គងវិស័យទគត់ទគង់
ទឹរសាាត 

 ថវិកាបដភិាគពរីោាភបិាលមានរក្មតិតិចតចួសក្មាបក់ារអភិវឌ្ឍន៍វសិ័យទឹរសាាត 
 ្នធានមនុសស្មានរក្មិតទៅថ្ននរជ់ាតិ និងថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ មានតក្មូវការរនុងការបទងកើត  
មជ្ឈមណ្ឌល  បណ្ដតោះបោាលជាំនាញបទចចរទទសទរឹសាាតទៅទពលអនាគត 

 ទិននន័យផដលទតល់ទោយទសវាររទគតទ់គង់ទឹរសាាតពុាំមានភាពជារ់លារ់ 
 សមតថភាពមាាស់ការក្គបក់្គងទោយេៃួនឯងរបស ់រោាររទឹរសាធារណ្ៈមួយចាំននួទៅមាន
រក្មិត 

 ពុាំមានការសិរា្ទលប ោះពាល់បរិសាានសក្មាប់គទក្មាងអភិវឌ្ឍន៍ពីផទនរឯរជន។ 

៥.៣- ការអភិវឌ្ឍវិស័យថាមពលអរាិសនី  

ក្បភពទគតទ់គងអ់គិគសន ី
៣.១៥៤- ទៅរនុងឆ្នាំ២០១៦ បរិមាណ្ក្បភពថ្នមពលអគិគសនីផដលបានទលិតនិងនាាំចូលទូទាាំង
ក្បទទសមានចាំនួន៧ ១៩៤,៥៤លានគ ីូវា៉ាត់ទមា៉ាង ទបើទក្បៀបទ្ៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៥ ផដលមាន
ក្តឹមផត៥ ៩៨៩,៥៦ លានគី ូវា៉ាតទ់មា៉ាង គឺមានការទរើនទ ើង២០,១២%។ ទសចរតីក្តូវការអតិបរ
មាទៅទូទាាំងក្បទទសរនុងក្បព័នធបោាញជាតិបញ្ជូនអគគិសនី មានក្បមាណ្១១០០ ទម ាវា៉ាត ់
ផដលទៅរដូវវស្ាតក្មវូការក្បមាណ្ទក្កាម១ ០០០ទម ាវា៉ាត់ រនុងទនាោះទៅតាំបន់រាជធានីភនាំទពញ 
រាំពង់ចម ក្បមាណ្៧២០ទម ាវា៉ាត់ បោាទេតតភាគខាងត្បូង ក្បមាណ្១១០ទម ាវា៉ាត់ និងភាគ
ខាងលិច១៤០ទម ាវា៉ាត។់ ទៅរដូវវសា្បានបនថយជាអតិបរមានូវការទលិតថ្នមពលទចញពី
ក្បភពផដលទក្បើទក្បងឥនធនៈ ទហើយជាំនួសមរវិញទោយវារើអគគិសនី  និងបានកាតប់នថយជាអតិបរ
មានូវការនាាំចូលថ្នមពលាមរយៈបោាញតងស់្យុងេពស់ពីបោាក្បទទសជិតខាង គឺការនាាំចូល
ពីក្បទទសផ្ថបានកាត់បនថយរហូតដល់សនូ្យទម ាវា៉ាត់ និងពីក្បទទសទវៀតោមកាតប់នថយជាអតិ
បរមាមរទៅក្តឹម៥០ទម ាវា៉ាត់។ 
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តារាងទី៣.១៩ : ទិនននយ័ននរបភពអគិគសនីណ្សងៗបដល្គត់្ គងត់រមវូោរអគគសិនីណៅកមព៉ុជា 

របភពអគិគសនី 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

MW លាន kWh % MW លាន kWh % MW លាន kWh % 
១-របភពអគិគសនីកន៉ុងរសុក 
    របភពដ៉ុតធ្យូងថ្ម 110.00 840.33 17.83 368.00 2,210.14 36.90 368.00 2,589.89 36.00 
    របភពវារអីគិគសន ី 682.10 1,829.78 38.82 927.00 1,988.38 33.20 927.00 2,620.67 36.43 
    របភពដ៉ុតណរបង 176.98 159.90 3.39 218.00 117.69 1.96 218.00 207.17 2.88 
    របភពថាមពលកណកើតណ ើងវញិ 16.57 2.90 0.06 16.57 38.04 0.64 28.00 29.15 0.41 
    របភពផ្ទា ល់របស់ឧសាហកមម  
    នងិអនកបែកចាយ 

39.54 85.92 1.83 39.54 94.00 1.57 23.16 75.29 1.05 

    សរ៉ុបរបភពអគិគសនកីន៉ុងរសកុ 1,025.19 2,918.83 61.93 1,569.11 4,448.25 74.27 12.00 12.00 0.17 
២-របភពអគិគសនីនាំែូល 
   របភពនាំែូលពីនថ្សរ៉ុប 135.50 524.20 11.12 135.50 243.88 4.07 135.50 343.05 4.77 
   របភពនាំែូលពីណវៀត្មសរ៉ុប 196.25 1,256.23 26.65 277.00 1,280.06 21.37 277.00 1,281.39 17.81 
   របភពនាំែូលពឡីាវសរ៉ុប 2.00 13.77 0.29 4.00 17.37 0.29 4.00 35.95 0.50 
   សរ៉ុបរបភពអគិគសននីាំែូល 333.75 1,794.20 38.07 416.50 1,541.31 25.73 416.50 1,660.39 23.08 
៣-សរ៉ុបរបភពអគិគសនីទាំង
អស់ 

1,358.94 4,713.03 100.0 1,985.61 5,989.56 100.0 1,992.66 7,194.56 100.0 

ក្បភព : ក្រសួងផរ៉េនិងថ្នមពល 
 
៣.១៥៥- ក្រសួងរ៏បានយរចិតតទុរោរ់ជាំរុញការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ក្បភពអគគិសនីសាាតទងផដរ។ 
រនុងទនាោះមានគទក្មាងមួយចាំនួនបានោរ់ឲ្យដាំទណ្ើរការរួចទហើយ និង ទក្ោងោរ់ឲ្យដាំទណ្ើរការ៖ 

 បានោរ់ឲយ្ដាំទណ្ើរការទរាងចក្រអគិគសនីដុតការអាំទៅ អានុភាពសរុប៥៧,៥ទម ាវា៉ាត់។  
 បានោរ់ឲយ្ដាំទណ្ើរការគទក្មាងថ្នមពលជីវមា៉ាសដ់ុតអង្កាមអានុភាពសរុប៣ទម ាវា៉ាត់។  
 គទក្មាងចស្រង្កានក្បសិទធភាព ឬចស្រង្កានក្បណ្ិតបានទលិតចស្រង្កានចាំនួន៣.០៩៣.១៦៧ 
ចស្រង្កាន ទោយរួមមានចស្រង្កាននាងរក្ងីនិងចស្រង្កាន ូវថមី ផដលកាត់បនថយឧសម័នទៃោះរញ្ចរ់
បានចាំនួន៧៦៧ ៦៩៩ទានឧសម័នកាបូនិច។   

 អនុញ្ហាតឲ្យសិរ្ាគទក្មាងទលិតថ្នមពលអគគសិនទីដើរទោយពនៃឺក្ពោះអាទតិ្យ ថ្នមពល
េ្យល់ និងការសាំណ្ល់សាំរាមទីក្រុងចាំនួន៥ គទក្មាង។  

 ទរាងចក្រអគិគសនីទដើរទោយថ្នមពលក្ពោះអាទិត្យ អានុភាព១០ទម ាវា៉ាត់ ទកី្រុងបាវិត ទេតត
សាាយទរៀង ទក្ោងនងឹោរ់ឲ្យដាំទណ្ើរការទៅចងុឆ្នាំ២០១៧។ 

 សាានីយ៍វារើអគគិសនីទសសានទក្កាម២ )វារើអគគិសនី្ាំជាងទគបងអស់ទៅក្បទទសរមពុជា (
ផដលមានអានុភាពសរុប៤០០ទម ាវា៉ាត់ នឹងោរ់ ឲ្យដាំទណ្ើរការមា៉ាសុនីទ១ី ផដលមាន

អានុភាព៥០ទម ាវា៉ាត់ទៅចុងឆ្នាំ២០១៧។ 
 

ក្បពន័ធបញ្ជនូអគគសិននីងិការផចរចយអគគសិន ី



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  89 

៣.១៥៦- ការអភិវឌ្ឍបោាញបញ្ជូន និងអនុសាានីយ៍ ផដលជា្អឹងេនងផ្នការទគត់ទគង់អគិគសនីទៅ
រមពុជា បានបនតការសាងសង់ និងោរ់ឲយ្ដាំទណ្ើរការបោាញបញ្ជូន និងអនុសាានីយ៍ជាបនត
បនាាប់ទ្ើវឲយ្បោាញតង់ស្យុងេពស់ចាំនួន១.៥២៥គ.ម. និងមានអនុសាានីយ៍ចាំនួន២៥ ក្គប        
ដណ្ដប់ផ្លាល់ទលើទេតតចាំនួន១៤ និងមិនផ្លាល់ចាំនួន៤ទេតតទទៀត ផដលទ្ើវការបា៉ាន់សាានាមអក្ា
តផ្មៃម្្យម មានទាំហាំវិនិទោគទលើផេ្សបោាញតង់ស្យុងេពស់ និងអនុសាានីយ៍មានចាំនួន ៨៣៤ 
លានដុលាាអាទមរិរ។ ទដើមប្ីបញ្ជូនក្បភពអគិគសនីពីអនុសាានីយ៍បោាញជាតិទៅកាន់តាំបន់
ជនបទនានា ចាំបាច់ក្តូវការផេ្សបោាញតង់សយ្ុងម្្យមផដលបចចុប្បននមានក្បផវង២៨.៨៩២ 
៤៤គ.ម. ក្តង់សវូរមា៉ាទ័រផចរចយមានចាំនួន១២.៦០៥ទក្គឿង ផេ្សបោាញផចរចយតង់ស្យុង
ទាបមានចាំនួន ២៦ ៦៧៩ គ.ម និងការភាាប់ចរនតជូនអនរទក្បើក្បាស់ចាំនួន២ ១៥៩ ៣២៤រផនៃង 
ទហើយាមការបា៉ាន់សាានអក្ាផ្ថៃម្យ្ម ទាំហាំវិនិទោគទលើទហោារចនាសមព័នតទនោះមានចាំនួនសរុប
១.១៧២លានដុលាាអាទមរិរ ផដលរនុងទនាោះវិនិទោគទោយអគគិសនីរមពុជាចាំនួន៣៩៦លាន
ដុលាារអាទមរិរ និងវិនិទោគទោយទសវាររឯរជនចាំនួន៧៧៦លានដុលាារអាទមរិរ។ បផនថមពី
ទលើទនោះ អគិគសនីរមពុជារាំពុងផតទ្វើការពក្ងីរបោាញបញ្ជូនរងទចញពីអនុសាានីយ៍ទៅកាន់តាំបន់
ជនបទនានា រនុងក្របេណ្ឌផ្នឥណ្ទានពីក្បទទសចិននិងឥណ្ទានពី្នាោរអភិវឌឍ្ន៍អាសុី 
ទដើម្បីបញ្ជូនក្បភពអគគិសនីរបស់បោាញជាតិទៅឲ្យតាំបន់នានាផដលមិនទាន់ទទួលបានក្បភព
អគគិសនីពីបោាញជាតិ ផដលគទក្មាងវិនិទោគទនោះមានទឹរក្បារ់៣៥២,៩៨លានដុលាាអាទមរិរ។ 

 ការអភិវឌ្ឍបោាញផចរចយ៖ អនរកានអ់ាជាាបណ្ណបានអភិវឌ្ឍបោាញផចរចយក្គបដ
ណ្ដប់ទលើភូមិចាំនួន១០ ៥៨៩ភូមិ ផដលក្តូវជា៧៤,៧៤% ផ្នចាំនួនភូមិទូទាាំងក្បទទស  

 ការភាាប់ចរនតពីបោាញជូនអនរទក្បើក្បាស់មានចាំនួនក្បមាណ្ ២ ១៥៩ ៣២៤េនងទៃោះ ក្តូវ
ជា៦៥,៨៣% ទ្ៀបនងឹចាំនួនេនងទៃោះសរុបក្បមាណ្ ៣ ២៨០ ០០០េនងទៃោះ។ 

 

ារាងទ៣ី.២០ : ទហោារចនាសមពន័ធបញ្ជនូរង នងិក្បពន័ធផចរចយអគិគសន ី
ក្បទភទទហោារចនាសមព័នធ ឯរា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 
បោាញតង់ស្យុងម្្យម គ.ម. 17,456 20,907.60 31,117.00 
ក្តង់សវូរមា៉ាទ័រ ទក្គឿង 8,559 10,703.00 13,378.75 
បោាញតង់ស្យុងទាប គ.ម. 17,452 19,588.00 23,526.25 

លាំទៅោានភាាប់ចរនត 
ចាំនួន
ភាាប់ 

1,350,000 1,759,797.00 2,159,324.00 

ក្បភព : ក្រសួងផរ៉េនិងថ្នមពល 
 

៣.១៥៧- បញ្ញា ព្បឈម 
 រងវោះទិននន័យអភិវឌឍ្ន៍និងផទនការវនិិទោគតាំបន់ឧស្ាហរមម តាំបន់ទសដឋរចិចពិទសស ទី
ក្រុងរណ្ប បរូើ នងិអោរពាណ្ិជជរមម្ាំៗពីសាាប័នពារ់ព័នធទទស្ងៗ ទដើម្បីទគតទ់គង់និងផចរ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  90 

ចយអគិគសនីដល់តាំបនទ់ាាំងទនាោះឲ្យក្សបាមទសចរតីក្តូវការ ផ្នការទក្បើក្បាស់អគិគសនី
បានទាន់ទពលទវលា 

 ភាពេុសោនផ្នការទក្បើក្បាស់ថ្នមពលអគិគសនីទៅទពលបនៃុរអតិបរមានិងបនៃុរអប្បបរមា 

 អតុល្យភាពផ្នការទគត់ទគងថ់្នមពលទៅរដូវវស្ានងិរដូវក្បាាំង 
 ការបញ្ជូនអគិគសនីទៅរនុងក្បព័នធបោាញជាតិបញ្ជនូអគិគសនីមិនទាន់មានសថរិភាព 
 ការពក្ងីរបោាញផចរចយឲ្យដលជ់នបទទៅមានរក្មិត 

 ផ្ថៃលរ់អគិគសនីរវាងទីក្រងុនិងជនបទទៅមានគមាាតោនទៅទ ើយ 
 ការក្គប់ក្គងនិងសវនរមមថ្នមពលរនុងអោរ ទរាងចក្រ និងសហក្ោស  
 ការទោោះក្សាយទលប ោះពាល់បរិសាាននិងសងគមរបស់គទក្មាងទលិតរមមនិងផេ្សបោាញ
បញ្ជូន និង 

 រងវោះ្នធានមនសុ្សផដលមានជាំនាញ ចាំទណ្ោះដឹង និងបទពិទសា្ន៍ ទដើមប្ីទ្ៃើយតបនឹង
តក្មូវការទទី្ារការង្ករពារ់ព័នធនឹងវសិ័យថ្នមពល។ 

៥.៤- ការអភិវឌ្ឍបសចចកវិទារមនារមន៍ និង ព័ត្៌ាន 

៣.១៥៨- វសិយ័ផ្ក្បសណ្យី ៍
 ទលើររមពសគ់ុណ្ភាពទសវា ភាពទជឿទុរចិតត ទដល់ចាំទណ្ោះដឹងខាងបទចចរទទស ទតលក់ារោាំ
ក្ទដល់បោាទសវាផដលមានក្សាប ់និងក្បសទិធភាពផ្នបោាញផ្ក្បសណ្យី៍។ 

 បទងកើនសុចចរតិភាព នងិសុវតថិភាពផ្នទសវាផ្ក្បសណ្យី៍។ 
 ោរ់ឲ្យទក្បើក្បាសក់្បព័នធ IFS ផ្នសហភាពផ្ក្បសណ្យី៍សរល សក្មាប់ទសវាទទៃរក្បារ់អនតរ
ជាតិ ាមក្បព័នធទអ ចិក្តនូិច (IEMO) របស់ផ្ក្បសណ្ីយ៍រមពុជា។ 

 ពក្ងឹងសមតថភាពរនុងការអនុវតត និងក្គប់ក្គងទសវាសរល។ 
 

តារាងទី៣.២១ :  សូចនាករសតពីីអគ្រតាអនកគគ្របីគ្រោស់ 

ល .រ  បរយិាយ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

១ អគ្រតាអនកគគ្របីគសវា នាក/់ឆ្ន  ំ ០,០៩២៦ ០,០៩០៣ ០,១០០៧ 

២ អាគ្រតាបគគ្រមីគសវា០១ការយិាលយ័/ច្ផ្ដីគម២ 
 

៣ ៣៥២ 
 

៣ ៣៥២ 
 

៣ ៣៥២ 

៣ ចំននួអាជាា បណ័ណបគ ញ្ីឆ្បរ់ហ័សអនតរជាតិ ១៧ 
 

២៥ 
 

២៩ 

ក្បភព : ក្រសួងផ្ក្បសណី្យ៍និងទូរគមនាគមន៍ 
   



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  91 

 វសិយ័ទរូគមនាគមន ៍

៣.១៥៩- គិតក្តឹមឆ្នាំ២០១៦ ចាំននួទូរសព័ៃសរុប គ២ឺ០ ១៤២ ៧៦៤ រនុងទនាោះទូរស័ពៃអចល័តមាន
ចាំនួន២២៧.២៦១ ឯទូរស័ពៃចល័តមានចាំនួន ១៩ ៩១៥ ៥០៣។ រនុងចាំទោមក្បជាជន១០០
នារ់ អក្ាអនរទក្បើទរូសព័ៃអចល័តមានចាំនួន១,៤៥នារ់ និងទូរស័ពៃចលត័មានចាំនួន១២៧,៤៥
នារ់ រនុងទពលផដលគណុ្ភាពផ្នបោាញនិងទសវាទូរគមនាគមនក៍្តូវបានពក្ងឹងឥតឈប់ឈរ។ 
ទនៃឹមោនទនោះក្បទភទទរូសព័ៃអចល័តមានការអភិវឌ្ឍ និងពក្ងីរទសវាទក្បើក្បាស់ ជាពិទសសទៅរាជ
ធានីភាំនទពញក្ពមទាាំងទេតតមួយចាំនួនផដលមានបោាញផេ្សកាបៃិ៍អុបទិរ្ៃងកាត់។ ក្រសួង
ផ្ក្បសណ្ីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានបនតសហការជាមួយអងគការ JICA ទដើម្បីសាាបនាទហោារចនា
សមព័នធបោាញទូរគមនាគមន៍ក្បផវង៤៨០គ.ម. ទៅរនងុទេតតមយួចាំនួន។ 

តារាងទី៣.២២ : ទិននន័យសតពីីការគគ្របីគ្រោស់គសវាទូរគមនាគមន៍ 
ល.រ រាយមេុសញ្ហា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

1 
  
  

ចាំននួទរូសព័ៃសរបុ   ២០ ៨១៣ ០៣៨  ២១ ០៩៤ ៦៥៣  ២០ ១៤២ ៧៦៤ 
       -ទូរស័ពៃអចល័ត        ៣៦១ ០៥៦     ២៦៥ ៣៨៧    ២២៧ ២៦១ 
       -ទូរស័ពៃចល័ត  ២០ ៤៥១ ៩៨២ ២០ ៨៥០ ៥៤៣ ១៩ ៩១៥ ៥០៣ 

2 
  
  

ចាំននួអុនិ្ណិឺ្តសរបុ     ៥ ០២៥ ៩៤៥   ៦ ៧៩៦ ០០៨ ៨ ០៩៩ ១៣២ 
       - អុិន្ឺណិ្តអចល័ត          ៦៨ ៤៩៦        ៨៥ ៣៨៤       ៩៨ ២៩៨ 
       - អុិន្ឺណិ្តចល័ត     ៤ ៩៥៧ ៤៤៩    ៦ ៧១០ ៦២៤ ៨ ០០០ ៨៣៤ 

ក្បភព : ក្រសួងផ្ក្បសណី្យ៍និងទូរគមនាគមន៍ 
 

តារាងទី៣.២៣ :  អក្ាអនរទក្បើក្បាសទ់រូសព័ៃនងិអិុន្ណឺ្តិ 
ល.រ រាយមេុសញ្ហា ឯរា ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 
១ 
  
  

អក្ាអនរទក្បើក្បាសទ់រូសព័ៃសរបុ កនទង១០០នាក់ ១៣៧,០៧  ១៣៧,០១ ១២៨,៩០  
ទូរស័ពៃអចល័ត កនទង១០០នាក់       ២,៣៨       ,១ ៦៦  ១,៤៥              
ទូរស័ពៃចល័ត កនទង១០០នាក់ ១៣៤,៦៩         ១៣៥,៣៥         ១២៧,៤៥          

២ 
  
  

អក្ាអនរទក្បើក្បាសអ់ុនិ្ណិឺ្ត 
សរបុ 

កនទង១០០នាក់ ៣៣,១០                ៤៤,១២    ៥១,៨៣  

   អុិន្ឺណិ្តអចល័ត កនទង១០០នាក់ ០,៤៥             ០,៥៥             ០,៦៣              
   អុិន្ឺណ្ិតចល័ត កនទង១០០នាក់ ៣២,៦៥           ៤៣,៥៦           ៥១,២០ 

ក្បភព : ក្រសួងផ្ក្បសណី្យ៍និងទូរគមនាគមន៍ 

ក្បពន័ធទស្ពវទា្យ 

៣.១៦០- ក្បជាជនក្បមាណ្៨៨%ផ្នក្បជាជនសរបុទូទាាំងក្បទទសអាចទទលួបានព័តម៌ាន រមម
វិ្ីអប់រំ និងរមមវិ្ ីរាំសានត ជាទដើម ផដលទ្ាយវិទ្យនុងិទូរទស្សន៍ និងបោាញព័ត៌មានសងគម។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  92 

 
តារាងទ៣ី.២៤ : ការទទលួោនព័ត៌ម្អនសាធារណៈ 

សចូនាររ ឯរា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

១. ចំនួនអនកសាត ប់្ទិយទ គមីលទូរទសសន៍  % ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ 

២. ទសសនា្ដតី គ្រពឹតតិប័គ្រត និង កាផ្សត  % ៤២ ៤៦ ៥០ ៥២ 

ក្បភព : ក្រសួងព័ត៌មាន 

៣.១៦១- ក្រុមក្បឹរ្ាជាតិវិទ្ាសាស្រសតនងិបទចចរវទិា្ក្តូវបានបទងកើតទ ើងរនុងឆ្នាំ២០១៥ ផដល
មានអគគទលខា្ិការោានទៅក្រសួងផទនការ។ ទលខា្ិការោានទនោះនឹងោាំក្ទដល់ការផ្លាស់បតូរទៅ
ជាទសដឋរចិចផដលមានលរខណ្ៈពិពិ្រមមជាងមុនាមរយៈការជាំរញុនវានុវតតន៍វិទ្ាសាស្រសតនិង      
បទចចរវិទ្ាទៅាមក្រសងួ សាាប័ននិងរនុងវិសយ័ឯរជន។ ទលខា្កិារោានបានទរៀបចាំផទនការទម
ជាតិសតីពីវទិ្ាសាស្រសតនងិបទចចរវិទ្ា សក្មាបទ់ក្មង់ទិសការង្ករទនោះទៅរនុងផទនការយទុធសាស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ 

ការរសាងសមតថភាពរនងុវសិយ័ផ្ក្បសណ្យី ៍ ទរូគមនាគមន ៍ បទចចរវទិា្គមនាគមន ៍ នងិ
ពត័ម៌ាន 

 បានបទងកើតវទិ្ាសាានជាតផិ្ក្បសណ្ីយ ៍ ទូរគមនាគមន៍ បទចចរវិទ្ាគមនាគមន៍ និង
ព័ត៌មាន ទៅឆ្នាំ ២០១៤។ 

 និស្សិតចាំននួ៣០០នារ(់ក្សី៧៦នារ)់រាំពុងសិរា្ទលើ៣មុេវិជាាៈទរូគមនាគមន៍ វិទ្ាសា
ស្រសតរុាំព្យូទរ័ និងពាណ្ិជជរមមទអ ិចក្តូនរិ។ 

 បានបណ្ដតោះបោាលមស្រនតរីាជការទលើជាំនាញមូលោានក្គឹោះរុាំព្យូទ័រ និងទូរសព័ៃឆ្ាតផ្វចាំនួន 
១០០០នារ់ មរពកី្គប់ក្រសួងសាាប័ន និងមស្រនតីសាលាទេតត២៤ទេតតក្រុង។ 

 បានទរៀបចាំពានរង្កាន់បទចចរវិទ្ាគមនាគមន៍ និងពត័៌មាន)ICT Award( ថ្ននរ់ជាតិបានពីរ
ទលើរ។ 

 

៣.១៦២- បញ្ហា ប្បឈម 

 េវោះខាតក្របេណ្ឌបទចចរទទស និងយនតការបទចចរវិទា្គមនាគមន៍ និងព័តម៌ានរួម។ 
 េវោះខាត្នធានហិរញ្ញវតថុ និង សមាារៈបទចចរទទស នងិ អនរជាំនាញ។ 
 គុណ្ភាពផ្នសូហវផហវររមមវិ្ីទៅមានរក្មតិបទងកើតជាន់ោននិងមនិមានលរខណ្ៈរមួបញ្ចលូ។ 
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ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  93 

 ការទលើររមពស់វិទា្សាស្រសតនិងបទចចរវិទ្ាទៅផតជាបញ្ហាក្បឈម ជាពិទសសការទរៀរគរ
្នធានសក្មាប់អភវិឌ្ឍវទិា្សាស្រសតនិងបទចចរវិទ្ារួមទាាំងការសក្មបសក្មួលអនតរវិស័យ។ 

សសចកតីសននដិ្ឋឋ ន 

៣.១៦៣- ការក្តតួពនិិត្យទមើលសូចនាររសនូលបង្កាញថ្នមានវឌ្ឍនភាពលអរនុងការអភវិឌ្ឍផទនរ
សាំខាន់ផ្នទហោារចនាសមពន័ធរូបវនត ជាពទិសសការដរឹជញ្ជូន រួមមានទៃូវថនល់នងិសាពន ទៃូវផដរ នងិ
ទៃូវអាកាស ទហើយរប៏ានបង្កាញទងផដរថ្នក្តូវបទងកើនវឌ្ឍនភាពលអទនោះបផនថមទទៀតទដើម្បីក្តូវោន
ជាមួយរាំទណ្ើនតក្មូវការ។ ឧទាហរណ្៍ ចាំនួនផ្នការចុោះបញ្ជីោនតយនតនងិចាំនួនអនរដាំទណ្ើរមាន
ការទរើនទ ើង ផដលអាចបោាលឲ្យមានសមាព្ដល់ទហោារចនាសមព័នធដឹរជញ្ជូន។ ទៅមានគមាា
តព័ត៌មានទារ់ទងនឹងនគររូបនីយរមមនងិរាំទណ្ើនតក្មូវការសក្មាប់ពក្ងឹងទហោារចនាសមព័នធទី
ក្បជុាំជន។ រាជរោាភបិាលនឹងក្តូវយរចិតតទុរោរ់បផនថមទៅទពលទរៀបចាំទ.យ.អ.ជ.២០១៩-
២០២៣ ទោយក្តវូបផនថមសូចនាររាមោនឲ្យបានទក្ចើន។ សូចនាររទារ់ទងនឹងការក្គបក់្គង
ធារាសាស្រសតនិង្នធានបង្កាញពីវឌឍ្នភាពលអ រនុងវសិ័យទនោះ ប ុផនតមិនបានបង្កាញពីទាំនារ់ទាំនង
ធាតុទចញទៅនឹងលទធទលាមទោលបាំណ្ងទោលនទោបាយ ផដលតក្មូវឲ្យមានការសក្មប
សក្មួលរវាងក្រសួង សាាប័នពារ់ព័នធដូចជាក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនយិមនិងក្រសួងរសរិមម 
រុកាាក្បមាញ ់និងទនសាទ ទារ់ទងនឹងការទរៀបចាំផទនការ ការអនុវតត នងិការាមោន។ ការអភិវឌ្ឍ
បទចចរវិទ្ាគមនាគមន៍នងិព័ត៌មានមានវឌ្ឍនភាពលអទារ់ទងនឹងការទក្បើក្បាស់ទូរស័ពៃនិងអុិន្ឺ
ណ្តិ។ ផទនការទមជាតសិតីពីវិទ្ាសាស្រសតនិងបទចចរវិទ្ាតក្មូវឲ្យមានការោាំក្ទហិរញ្ញវតថុទៅក្គប់វិ
ស័យពារព់័នធទាាំងអស់។ ទោយសារវិទ្ាសាស្រសតនិងបទចចរវិទ្ាជាផទនរមួយសាំខានផ់្នទោល
នទោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសា្ហរមម ដូចទនោះក្តវូផរលមអការសក្មបសក្មលួអនតរវិស័យសក្មាបក់ារ
ទរៀបចាំផទនការ ថវិកា ការអនុវតត និងការាមោន សក្មាប់ទ.យ.អ.ជ.២០១៩-២០២៣។ 

 

៦- ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជ្ននិងការគរ 

៣.១៦៤- រាជរោាភិបារមពជុា បានរាំណ្ត់ថ្នវិស័យឯរជន គជឺារ្ាលមា៉ាសុីនផ្នរាំទណ្ើនទសដឋរិច្
ច។ វិស័យឯរជនមានតនួាទីគនៃឹោះរនុងការជាំរុញរាំទណ្ើន និងការអភិវឌ្ឍសងគមរិចច ទសដឋរចិច ជា 
ពិទសស ការទ្វើឲ្យសទក្មចនូវទោលទៅរបស់រាជរោាភិបាលរនុងការទ្វើពិពិ្រមមមូលោានទលិត
រមម ការបញ្ចូលបទចចរវិទា្ទាំទនើប និងគាំនតិផ្ចនក្បឌិតសាំទៅបទងកើនក្បសិទធភាព និងពក្ងឹងភាព
ក្បរួតក្បផជងផ្នទសដឋរិចចជាតិ ក្ពមទាាំងការបទងកើតការង្ករ។ 

៦.១- ការពប្ងឹងវិស័យឯកជ្ននិងការជ្រំុ ការវិនិសោរ និងធុរកិចច 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  94 

៣.១៦៥- ចប់ពឆី្នាំ២០១៤ រាជរោាភបិាលរមពជុាបានចបទ់ទតើមរទបៀបវារៈរាំផណ្ទក្មង់សុីជទក្ៅ 
ទដើម្បីផរលមអបរិោកាស្ុររិចចនិងវនិិទោគ ជាពទិសស ពទនៃឿនការទតល់ទសវាពាណ្ិជជរមម និងការ
ចរចទបើរទទី្ារថមីៗ  បផនថមទទៀតសក្មាប់ទលតិទលទាំនិញរបស់រមពុជា។  

៣.១៦៦- ាមរយៈរាំផណ្ទក្មង់សុីជទក្ៅទនោះ សទក្មចបាននូវវឌ្ឍនភាពដូចខាងទក្កាម៖  
ការង្កររាំផណ្ទក្មងរ់នងុវសិយ័ពាណ្ជិជរមម 

 បានបទងកើតឲយ្មានក្បព័នធសវ័យក្បវតតរិមម រនុងការទតល់ទសវាទចញវិញ្ហាបនបក្តបញ្ហារ់ក្បភព
ទដើមទាំនិញ ទសវាចុោះបញ្ជពីាណ្ិជជរមម ទសវាចុោះបញ្ជមីា៉ារ (ទសវាសវយ័ក្បវតតរិមម) ។ ក្រសួង
ពាណ្ិជជរមម បានយរចតិតទុរោរ់រនុងការពក្ងឹងពក្ងីរ្នធានមនុស្ស និងរចនាសមព័នធការ
ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុ និងវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ ទសវានាាំទចញ-នាាំចូល នងិទសវាពារ់
ព័នធនឹងការជាំរុញពាណ្ិជជរមម ទដើម្បីធានាបាននូវក្បសិទធភាពការង្ករក្បទសើរ នងិរហ័សទាន់
ចិតតជូនសាធារណ្ជន នងិតក្មូវការចាំបាច់ ក្សបាមសាានភាពផ្នការអភិវឌ្ឍរនុងតាំបន ់
និងសរលទលារ។  
ការង្ករសហក្បតបិតតកិារ សមាហរណ្រមម នងិជាំរញុពាណ្ជិជរមម 

 ទលើការង្ករអភិវឌ្ឍន៍ទីទ្ារ បានទបើរមជ្ឈមណ្ឌលពាណ្ិជជរមមរមពុជាចាំននួ៥ទាីាំងទៅរនងុ
ក្បទទសចិន (ទកី្រុងទប កាាំង ទសៀងផ្ហ  យនងឹ កាាងចូវ និងទៅទេតតសុអីាន)។ បាន
បញ្ចប់ការចរចជាមយួភាគីទវៀតោមរនុងការចុោះអនុស្សរណ្:ទោគយល់រវាងក្រសួង
ពាណ្ិជជរមមរមពុជា និងក្រសួងឧសា្ហរមម និង ពាណ្ិជជរមមទវៀតោម សតីពីការរសាង
ទ្ារក្ពាំផដនរមពុជាទៅក្សរុទមមត់ ទេតតតប្ូងឃមុាំ នងិ រិចចសក្មបសក្មលពាណ្ិជជរមមរវាង
ក្រសួងទាាំងពីរ រនងុការទតល់ភាពអនុទក្ោោះជូនោនទៅវិញទៅមរ។  

 ក្រសួងពាណ្ិជជរមមបានពក្ងឹងផ្ដគូពាណ្ជិជរមម និងផសវងររទីទ្ារទៅទក្ៅក្បទទសជា
ទក្ចើនទលើរ ទដើម្បទីារ់ទាញវិនិទោគិនបរទទស នងិការទ្វើពាណ្ិជជរមមទៅរមពជុា។ 

 បានសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអាសា៊ាន-ជប ុន មជ្ឈមណ្ឌលអាសា៊ានចិន មជ្ឈមណ្ឌល
អាសា៊ាន-រូទរ៉េ មជ្ឈមណ្ឌលអាសា៊ានទៅឥណ្ឌូទនសុី មជ្ឈមណ្ឌល អាសា៊ាន-អាមររិ អាសា៊ាន-
រុស្សុី អាសា៊ាន-ហុងរុង ទដើម្បីពក្ងឹងភាពជាផ្ដគពូាណ្ិជជរមម-វិនិទោគ និងការទលើររមពស ់
ទលិតទលរមពុជាទៅរនុងទីទ្ារបរទទស។  

 បានទលើររមពស់ទលិតទលរសិរមម និងរសិ-ឧសា្ហរមម ទដើម្បីទ្វើឲ្យទលតិទលរមពុជា
ទក្បើក្បាសជ់ាំនួសការនាាំចលូ និងឈានទៅការនាាំទចញទៅលរ់ទៅទលើរទីទា្របរទទស។ 

 បានទ្វើយទុធនាការទិញទលិតទលផេមរ រនុងក្របេណ័្ឌទូទាាំងក្បទទស ទោយបានទរៀបចាំទៅ
បោាទេតតទាាំងអស់ទៅរមពុជា និងចលូរួមពិពរ័ណ្អ៍នតរជាតិ រនុងក្របេ័ណ្ឌទទវភាគី តាំបន ់
និងពិភពទលារជាទរៀងរាល់ឆ្នាំ។  
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 ចប់ពីចុងឆ្នាំ២០១៥ អាសា៊ានបានផក្បកាាយជាសហគមន៍ទសដឋរិចចអាសា៊ាន (AEC) និង
បានទ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពទលើការទ្វើទសរើភាវូបនីរមមពនធគយអាសា៊ាន ការសក្មួលពាណ្ិជជ
រមមាមរយ:ការទចញវិញ្ហាបនបក្តទោយអនរនាាំទចញ (SC) ការទចញវិញ្ហាបនបក្តាម
ក្បព័នធទអ ិចក្តូនិរ Form D និហិោានព័ត៌មានពាណ្ិជជរមមអាសា៊ាន (ATR) ដាំទោោះ
ក្សាយអាសា៊ានសក្មាប់វនិិទោគ ទសវារមម និងពាណ្ិជជរមម (ASSIST), ក្ចរទចញ-ចូល
ផតមួយអាសា៊ាន (ASW) និងសតងោ់រ និង ភាពអនុទលាម និងសទក្មចបាននូវទសចរតី
ក្បកាសសតពីីអាសា៊ានមួយ ទសចរតីក្បកាសទីក្រងុទវៀងចន័ៃសតីពកីារអនុម័តទលើផទនការ
ការង្ករគាំនិតទតួចទទតើមសក្មាប់សមាហរណ្រមមអាសា៊ាន (IAI) ទសចរតីក្បកាសទីក្រងុទវៀង
ច័នៃសតីពីការតភាាប់អាសា៊ានឆ្នាំ២០២៥ និង រាំពុងចរចបនតទលើការទ្វើសមាហរណ្រមមទទវភា 
គី និងរនងុតាំបន់។ សក្មាបក់្របេ័ណ្ឌភាពជាផ្ដគូទសដឋរិចចទូលាំទូលាយរនុងតាំបន់ (RCEP) 
ក្រសួងរាំពងុចូលរួមចរចោ៉ាងសរមម ផដលរំពឹងថ្ន ទៅដាំោចឆ់្នាំ២០១៧ទនោះ RCEP នឹង
អាចសទក្មចបានាមផទនការរបសផ់្ដគូទាាំង១៦ក្បទទស។  

 បាននិងរាំពងុទ្វើរិចចសហការជាមួយបោាក្បទទសទៅអឺរ៉េុប មជឈ្ឹមបពូា ៌អាស្រហវិរ ទីមរ័ទ 
សទត នងិបោាក្បទទសទៅទវីបអាទមររិ ទដើម្បពីក្ងរីទីទា្រទលតិទលរមពជុា។ 

 បាននិងរាំពងុក្បមូល   ឯរសារ របាយការណ្ ៍ព័តម៌ាន ទិនននយ័ ចា្ប់ នងិបទោាននានា 
ពីក្រសួងសាាប័នពារ់ព័នធ ទដើម្បីទរៀបចាំសរទសររបាយការណ្៍ក្តួតពនិិត្យទ ើងវិញទោល
នទោបាយពាណ្ជិជរមមរមពុជាទលើរទ២ី ផដលនឹងក្តូវទ្វើរបាយការណ្ជ៍ូនអងគការពាណ្ិជជ
រមមពិភពទលារ ទៅចុងឆ្នាំ២០១៧។ 

 អនុវតតរមមវិ្ោីាំក្ទការអភវិឌ្ឍពាណ្ិជជរមម (TDSP) ផដលរួមចាំផណ្ររនុងការរសាងទោល
នទោបាយអភិវឌ្ឍន៍ និងរាំផណ្ទក្មង់សុជីទក្ៅរនងុវសិ័យពាណ្ជិជរមម ទោយទផ្លោតទៅទលើ
រាំផណ្ទក្មង់រិចចសក្មួលពាណ្ិជជរមម ទ្វើឲយ្មានរាំទណ្ើនវិនិទោគទុនទោយផ្លាល់ (FDI) 
និងការទ្វើឲ្យមានរាំទណ្ើនក្បារ់ចាំណ្ូលពីការបង់ពនធគយ ។ 

 អនុវតតរមមវិ្ីពក្ងឹងក្របេណ័្ឌសមាហរណ្រមមជាំ នទី១ (EIF Tier 1) និងគទក្មាងពិពិ្
រមម និងពក្ងីរការនាាំទចញរមពុជាជាំ នទី១ (CEDEP 1) ផដលទ្វើឲ្យមានសមតថភាពក្គប់
ក្ោន់រនុងការក្គប់ក្គងនិងអនុវតតរមមវិ្ីជាំនយួសក្មាប់ពាណ្ិជជរមម ទរៀបចាំយុទធសាស្រសតសមា
ហរណ្រមមពាណ្ិជជរមម (DTIS) បស្រញ្ហាបវិស័យពាណ្ិជជរមម ទរៀបចាំទោលនទោបាយរ៏ដូច
ជាយុទធសាស្រសតពាណ្ិជជរមមនានា ពក្ងឹងការទទលួសាាល់គុណ្ភាពទលតិរមមរនុងវិស័យ   
ក្សូវអងករ ទលើររមពសក់ារចូលរួមរបសស់្រសតីរនុងវិសយ័ពាណ្ិជជរមម នងិបានជាំរញុទលិតទល
សូក្តនិងបទងកើតការង្កររនងុវិស័យទនោះ ។ 
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 បានដាំទណ្ើរការក្តួតពិនិត្យទាំនិញនាាំទចញ-នាាំចលូទៅាមក្គប់ក្ចរទាារក្ពាំផដន និងឃ្ាាំង    
ពិនិត្យទីទា្ររនុងក្សុរ ទដើម្បីទប់សាាត់ការនាាំចូល-នាាំទចញ នងិការចរាចរទាំនិញពុាំសម
ក្សបាមបញ្ញតតិបទចចរទទសុ។  

 បានសហការរនងុក្របេណ័្ឌទទវភាគី ពហុភាគី ទលើការង្ករពក្ងឹងគុណ្ភាព និងសុវតថិភាព
ទលិតទល និង ទោលនទោបាយពាណ្ិជជរមម រនុងទិសទៅបទក្មើអនរទក្បើក្បាស់ និងការពារ
ទររតិ៍ទឈាាោះទលិតទលរមពជុាទៅទលើទីទ្ារអនតរជាត។ិ   

 បានការអនុមត័ពីរាជរោាភិបាលទលើអនុក្រឹត្យសតីពកីារទរៀបចាំ និងការក្បក្ពតឹតទៅផ្នគណ្: 
រមាា្ិការក្តួតពិនិតយ្ទលតិទល ឡាលរមពុជា និង បានទរៀបចាំទោលនទោបាយ
អភិវឌ្ឍន៍ទលតិទលទក្មច នទោបាយអភិវឌ្ឍន៍រសិ-ពាណ្ិជជរមមរមពុជា និង ចលូរួមទរៀបចាំ
ទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្ាហរមមរមពជុា២០១៥-២០២៥ នងិ ការអភិវឌ្ឍបរោិ 
កាស្ុររចិចនិងវិនទិោគ។ 

 បានេិតេាំពក្ងីរនិងផថររា្សតុរយទុធសាស្រសតទស្បៀងទក្តៀមបក្មុង សក្មាប់ចលូរួមអនតរា 
គមន៍សទស្រង្កាោះដល់ជនរងទក្ោោះ និង ផសវងររទទី្ារអងករ។  

 បានសក្មលួពាណ្ិជជរមមទលើរសិទលរមពុជា ទដើម្បឲី្យការនាាំទចញមានភាពរលូន រហ័ស 
ជាមួយនឹងការបនថយទសាហ ុយនាាំទចញ។          

 

ារាងទ៣ី.២៥ : សចូនាររសាំខាន់ៗ រនងុវសិយ័ពាណ្ជិជរមម 
 

ល.រ សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

១ តផ្មៃផ្នការនាាំចូល 

ពាន់លាន
ទរៀល 

៣៧១៧២ ៧៦ ៨១៨ ៤៣ ៣១៦ ៥០ ១៧៥ 

លាន
ដុលាារ 

៩ ២៣១ ១៩ ០២៤ ១០ ៦៦៩ ១២ ៣៧១ 

២ តផ្មៃផ្នការនាាំទចញ ពាន់លាន
ទរៀល 

៣៧ ២៤៣ ៤៣ ១៤០ ៣៤ ៦៨២ ៤០ ៨៥៥ 

៣ តផ្មៃផ្នការនាាំទចញ លាន
ដុលាារ 

៩ ២៤៨ ១០ ៦៨៣ ៨ ៥៤២ ១០ ០៧៣ 

៤ សទមៃៀរបាំពារ់ ពាន់លាន
ទរៀល 

១៩ ៧២០ ២១ ៥៧៦ ២៣ ១៤៧ ២៦ ៨៧៩ 

៥ សទមៃៀរបាំពារ់ លាន
ដុលាារ 

៤ ៨៩៧ ៥ ៣៤៣ ៥ ៧០១ ៦ ៦២៧ 

៦ ចាំននួក្រមុហ នុចោុះបញ្ជពីាណិ្ជជរមម ចាំននួ ៣ ៩១៦ ៥ ២៤៥ ៦ ៤១៧ ៤ ៥៧៥ 

 - ក្រុមហ ុន   ២ ៩៦២ ៣ ៧៨៥ ៤ ៣៧០ ៣ ២២៤ 

  - ក្រុមហ ុនឯរបុគគល   ៦២៤ ៨៧១ ១ ៤២៤ ៨៦៦ 
 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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  - សាខារនុងក្សុរ   ២៥៧ ៥៣៤ ៥៥០ ៤០៩ 

  - សាខាទក្ៅក្សុរ   ៤៣ ៣៧ ៤៧ ៤៦ 

 
- ការិោល័យតាំោងក្រុមហ ុន
បរទទស 

  ៣០ ១៨ ២៦ ៣០ 

៧ ចាំនួនចុោះបញ្ជីមា៉ារ ចាំនួន ៥ ១៣៨ ៤ ២៨០ ៥ ៣៧០ ៤ ៦៨១ 

៨ 
ចាំនួនទរាងចក្រចុោះបញ្ជីនាាំទចញ
ាមក្បព័នធអនុទក្ោោះពាណិ្ជជរមម 

ចាំនួន ៩២០ ១ ០៧៧ ១ ១៨២ ១ ៣២២ 

៩ 

ចាំនួនរមមររ (ក្បុស និងក្សី)
បាំទពញការង្កររនុងទរាងចក្រចុោះ
បញ្ជីនាាំទចញាមក្បព័នធអនុទក្ោោះ
ពាណិ្ជជរមម 

នារ់ ៦៦៦៣៥៧ ៧៩៣ ៧៤៥ ៨៧១ ៦៦៨ ៩៨២ ៥៧០ 

១០ ក្បារ់ទបៀវត្សសរុប លាន
ដុលាារ 

៩១៦ ១ ១៩២ ១ ៤១២ ១ ៦៧០ 

 

ក្បភព : ក្រសួងពាណិ្ជជរមម 
 
៣.១៦៧- ចាំនួនមរដល់របស់ទភញៀវទទសចរបានទរើនទ ើងពី៣,៦លាននាររ់នុងឆ្នាំ២០១២ មរ
៤,៨លាននាររ់នុងឆ្នាំ២០១៥ ទទាោះបីមានរាំទណ្ើនផបបទនោះ ប ុផនតទៅផតទាបជាងចាំណ្ចុទៅ 
(៥,១៩លាននារ់) រនុងទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨។ អក្ារាំទណ្ើនមរដល់របស់ទភញៀវទទសចរ
អនតរជាតិមានធាារ់ចុោះ៥%ទៅឆ្នាំ២០១៦ ទ្ៀបឆ្នាំ២០១៥ (៦,១%)។ ទដើមប្ីជាំរុញឧស្ាហរមម
ទទសចរណ្ ៍ក្រសងួទទសចរណ្៍បានោរ់ទចញទោលនទោបាយ China Readdy ផដលមានទោល
បាំណ្ងទារ់ទាញទភញៀវទទសចរចិនក្បមាណ្២លាននារ់ក្តឹមឆ្នាំ២០២០។ ទលើសពីទនោះទទៀត ទិោា 
ការសក្មាបទ់ភញៀវទទសចរនងិ្ុររិចច ផដលអាចទចញចូលទក្ចើនដងនិងមានរយៈទពល៣ឆ្នាំនងឹោរ់
ឲ្យអនុវតតរនុងទពលឆ្ប់ៗទនោះ ទដើម្បីជាំរុញទទចរណ្៍។  
 
៣.១៦៨- ក្រសួងវប្ប្មន៌ិងវិចិក្តសិល្បៈ ផដលសទក្មចបានការង្ករាមផទនការយុទធសាស្រសតទាាំង
៥ ដូចមានផចងរនុង ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ មានដូចខាងទក្កាម៖ 

 បានបនតទលើររមពសក់ារទរៀបចាំក្ពឹតតិការណ្វ៍ប្ប្ម៌ក្បចាំឆ្នាំមានដចូជា មទ ក្សពផេៃងផេមរ
មហូបអា រផេមរ និងសទមៃៀរបាំពារ់ផេមរ មទ ក្សពសិលប្ៈសូនរូប នងិសិប្បរមម 
មទ ក្សពរាំោព្យ និងចទក្មៀងផេមរជាសរល មទ ក្សពសលិ្បៈយុវជនទទូាាំងក្បទទស 
និងទិវាវប្ប្មជ៌ាតិ ៣មីនា ជាទដើម និងមានការទៅចូលរួមសផមតងសិល្បៈនានាទៅទក្ៅ
ក្បទទស និងការអនុញ្ហាតឲ្យេចីបុរាណ្វតថផុេមរទៅាាំងទៅបរទទសទដើម្បីទ្សពវទ្ាយពីវប្ប្ម៌
ជាតិ។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  98 

 បានបទងកើនការោាំក្ទ និងទលើរទឹរចិតតដល់ការផ្ចនក្បឌិតបទងកើតថមីទលើក្គប់ផទនររនុងវិស័យវប្ប
្ម៌ ផដលជាផទនរមួយជយួឲ្យមានការទទលួសាាលន់ូវឧស្ាហរមមផ្ចនក្បឌិត ដូចជាទរៀបចាំ
របាាំសហសមយ័មានចាំណ្ងទជើងថ្ន “ក្គុឌ”  និងរបាាំបុរាណ្ទាំទនើបរមមមួយមានចាំណ្ង
ទជើង ថ្ន “ក្ពោះនាងរាជទទវើ”។ល។ 

 បានទរៀបចាំទវទកិាសិលប្ៈនិងសិកាាសាលា ទោយមានការចូលរួមសហការពីក្រសួងសាាប័ន 
អងគការ សមាគម នងិផ្ដគអូភិវឌ្ឍនានាទដើម្បីជយួពក្ងឹររិចចអភិររស្និងអភិវឌ្ឍវិស័យវប្ប
្ម៌ ដូចជាទវទិកាសលិ្បៈសតីពី “ការជាំរុញឧស្សហរមមផ្ចនក្បឌិតទៅរមពុជា”  សិកាាសាលា    
ទផ្លោតទលើការពក្ងឹងសមតថភាពរនុងការចុោះបញ្ជទីបតិរភណ្ឌវប្ប្មអ៌រូបីទៅាមសហគមន៍
“យុវជន និងការអភិវឌ្ឍវប្ប្ម៌ (ការអភិររ្ស ទាំទនើបរមម និងការបទងកើតថមី)” និងសិកាា
សាលាទារ់ទងនឹងសិទធិអនរនិពនធ និងសិទធកិ្ប រ់ក្បផហល។ 

 បានចុោះ “ចបុីដងផវង” រនុងបញ្ជីទបតិរភណ្ឌវប្ប្ម៌អរូបីផ្នមនុស្សជាតិនិងបានរួមោនជា 
មួយក្បទទសរូទរ៉េខាងត្បូង ហវីលីពីន និងទវៀតោមចុោះ “ផល្បង នងិពិ្ីផ្នក្បផ្ពណ្ី
ទាញក្ព័ក្ត” ជាពហុជាតិសាសន៍រនុងបញ្ជទីបតិរភណ្ឌវប្ប្មអ៌រូបីផ្នមនុស្សជាតិផ្នអងគ
ការ UNESCO ។ 

 បានទលើររមពសក់ារទារទ់ាញក្រុមហ ុនថតភាពយនតបរទទស ឲយ្មរថតភាពយនតទៅរមពជុា 
ាមរយៈរិចចសហក្បតិបតតិការជាមយួភាគីអនតរជាតិមានបារាាំងនិងអាទមរិរជាទដើម។ 

 បានទរៀបចាំចងក្រងនិងទទួលបានការឯរភាពជាទៃវូការពីរាជរោាភបិាលរមពជុា ទលើ
“ណោលនណោបាយជាតិសតរីីវិសយ័វបបធម”៌ ។ 

 បានអប់រំបណ្ដតោះបោាលសតីពីរ្បួនខានតរ្ាច់ចមាារផ់េមរ ដល់បោាសិប្បររ អាជីវររ ផដល
ក្បរបអាជីវរមមទលើទលិតទលសិលប្ៈសូនរូបនិងសលិ្បៈសិប្បរមម ទោយឈរទលើទោល
ការណ្អ៍ប់រំទដើម្បីវប្ប្ម៌ វប្ប្ម៌ទដើម្បអីប់រំ។ 

 បានបណ្ដតោះបោាលនសិ្សតិថ្ននរ់អនុបណ្ឌិតទៅសារលវិទ្ាល័យភូមិនៃវចិិក្តសិល្បៈ
ទោយមានការសហការជាមួយវិទ្ាសាាន INALCO របស់ក្បទទសបារាាំង។  

 បានជួសជលុក្បាសាទ និងសាំណ្ង់ចស់បុរាណ្នានាផដលរាំពុងសថិតទៅរនុងសាានភាព
 និភ័យដូចជាក្បាសាទបនាាយឆ្ារ ក្បាសាទបនាាយទ័ព ក្បាសាទភនាំជសីូរ្យ ក្បាសាទបា
ណ្ន់ ក្បាសាទឯរភនាំសាពនទ័ព និងវតតម លាភ។ល។ 

 បានសហការជាមួយបោាក្បទទសជាមិតតនានាជាអាទិ៍មានបារាាំង អាទមររិ និងផ្ថទដើម្បី
ទាមទារនិងទសនើសុាំយរបរុាណ្វតថុផដលបាននាាំទចញពីរមពុជាទោយេុសច្ាប។់ 

 បនតរិចចសហក្បតិបតតកិារជាមួយផ្ដគូអភវិឌ្ឍនានា ទដើម្បីផសវងររមលូនិ្ិក្ទក្ទងដ់ល់ការ
ការពារ ជួសជុលនូវវតថុបរុាណ្និងសាានីយបុរាណ្។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  99 

 បនតរិចចសហក្បតិបតតកិារក្សាវក្ជាវ ាមផបបបុរាណ្វិទ្ា ជាតិពនិធុវិទ្ា នងិក្បវតតិសាស្រសត
ជាមួយសាាប័នអនតរជាតនិានាទដើម្បផីសវងយលអ់ាំពីតផ្មៃមរតរបុរាណ្របសជ់ាតិ និង
ទ្សពវទ្ាយអាំពីតផ្មៃទាាំងទនាោះឲ្យបានទលូាំទូលាយ។ 

 

បញ្ហា ប្បឈម 

៣.១៦៩- ការក្បរតួក្បផជងរនងុតាំបនន់ងិសរល៖ បរិោកាសសក្មាបព់ាណ្ិជជរមមរនុងតាំបន់នងិ
សរលកាន់ផតមានភាពក្បរួតក្បផជងទក្ចើន ដចូទនោះរាជរោាភិបាលនឹងក្តូវពក្ងឹងការអនុវតតទោល
នទោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសា្ហរមម ទដើម្បីទលើររមពស់ភាពក្បរួតក្បផជងរបស់រមពុជា នងិពក្ងឹង
ជាំនាញរបស់រមាាាំងពលររ សក្មាបជ់ាំរុញវសិ័យកាតទ់ដរ និងវិស័យទទ្សងៗទទៀត ទដើម្បីទលើររមពស់
ទលិតភាព នងិបទងកើនរក្មិតជាំនាញ។ ការសក្មបសក្មួលពាណ្ិជជរមម ចាំោយតិចរនងុការទ្វើ្ុរ
រិចច និងការវិនទិោគទលើទហោារចនាសមព័នធទាាំងផទនរទន់និងរងឹ រអ៏ាចជយួពក្ងឹងភាពក្បរួត
ក្បផជងរបសរ់មពុជាទាាំងមូល។ 
 
៣.១៧០- វសិ័យទទសចរណ្៍ រ៏ជួបក្បទោះបញ្ហាក្បឈមជាទក្ចើនផដរ ដូចជាមានទិសទៅ
ទទសចរណ្៍ទក្ចើនរនុងតាំបន ់ (ឧទាហរណ្៍ ភូមា)។ បនាាប់ពីវិធានការទារ់ទងនឹងទិោាការ រមពុជា
នឹងបនតពិចរោពីវិ្ីសាស្រសតទទ្សងៗទទៀត ទដើម្បីជាំរញុរាំទណ្ើនវសិ័យទទសចរណ្៍ រួមទាាំងវធិានការ
ទោលនទោបាយ សក្មាប់ផរលមអទហោារចនាសមពន័ធនិងទសវាោាំក្ទទារ់ទងនងឹទទសចរណ្៍។ 
ទបតរិភណ្ឌវបប្្មន៌ងិការអភរិរស្បរសិាាន៖ ឧសា្ហរមមទទសចរណ្ជ៍ាទក្ចើនរបស់រមពុជាក្តូវបាន
ទ្វើក្បតិបតតិការទៅជុាំវញិតាំបន់ទបតិភណ្ឌពិភពទលាររបស់េៃួន (ឧទាហរណ្ ៍តាំបន់អងគរ) នងិបរិសាា
ន្មមជាតិ។ ភាពលាំបាររនុងការររា្តុលយ្ភាពរវាងទបតិភណ្ឌវប្ប្ម៌ ការអភរិរ្សបរិសាាន និងការ
អភិវឌ្ឍទសដឋរិចច។ 
 
៣.១៧១- លាំហូរវិនិទោគផ្លាល់បរទទស៖ វិនិទោគផ្លាល់បរទទសទៅមានចាំនួនទក្ចើនទៅទ ើយ 
ប ុផនតអាចនឹងធាារ់ចុោះជាយថ្នទហតុ។ បនាាប់ពីររា្រាំទណ្ើន៧,៦%រនុងឆ្នាំ២០១៤-២០១៥ សនៃសស្
ន៍វិនិទោគផ្លាល់បរទទសអាចធាារ់មរក្តឹម៧,១% រនុងឆ្នាំ២០១៦ និង៦,៩%រនុងឆ្នាំ២០១៧។ វិនិ
ទោគផ្លាល់បរទទសពឹងផទអរទក្ចើនទលើវិនិទោគផ្លាលប់រទទសរបស់ចិន ផដលមានក្បមាណ្១ភាគ
៣ផ្នចាំនួនសរុប។ ការផរសក្មួលទសដឋរិចចរបស់ចិនអាចទ្វើឲ្យអនរវិនទិោគដរការវិនិទោគ
បរទទសទចញ ប ុផនតទោយសាររាំទណ្ើនទសដឋរិចចរនងុក្បទទសចនិភាគទក្ចើនពងឹផទអរទលើវិនិទោគ
រនុងក្សុរ ដូចទនោះទៅផតអាចមានរាំទណ្ើនវិនិទោគផ្លាល់បរទទសរបសច់ិនមរក្បទទសតចូៗ ដូច
ជារមពុជាជាទដើម។ 
 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  100 

៦.២- ការអភិវឌ្ឍស្សសហហកមម និងសហប្រសធុនត្ូចនិងមធយម 

៣.១៧២- ទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧសា្ហរមម ទតល់នូវក្របេ័ណ្ឌសក្មាប់ពក្ងឹងភាពក្បរួត
ក្បផជងខាងទក្ៅរបស់រមពជុា ទោយទផ្លោតទលើការផរលមអបរិោកាសអាំទោយទលចាំទពាោះ្ុររិចច 
ការសក្មបសក្មួលពាណ្ជិជរមម និងការទលើររមពស់រមាាាំងពលរមមផដលមានទលិតភាពេពស់។ 
ទោលនទោបាយទនោះរប៏ានរាំណ្ត់ពកីារអភិវឌ្ឍ្រុរិចចទលើវសិ័យរសិរមមជាសមាភាគសាំខាន់ផ្ន
ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯរជន។ 
 
៣.១៧៣- ក្រសួងឧស្ាហរមមនិងសិប្បរមម សទក្មចបានសមិទធទល ដចូខាងទក្កាម៖ 
ផទនរឧសា្ហរមម 

 ទរាងចក្រសរុបមានចាំនួន ១ ៥៧៩ ទរាងចក្រ រួមមានផទនរអា រ ទភសជជៈ បារើ ផទនរឧសា្ហ
រមមតម្ាញ និងកាតទ់ដរសទមៃៀរបាំពារ ់សរុបរាំលាាំងពលរមមចាំននួ ៩២១ ៨៥៨ នារ ់រនុងទនាោះ
ផទនរកាត់ទដរ និងផស្បរទជើង មាន ៧៩៨ ៨១៥នារ់។ 

 បានបនតអនុវតត បទងកើតសតងោ់រជាត ិនិងសតងោ់រផតមយួអាសា៊ាន។  

 បានសក្មបសក្មួលការង្ករទទៃរបទចចរវិទា្រវាងចនិ និងគណ្ៈរមាា្ិការជាតិសក្មាប់រិចចសហ
ក្បតិបតតិការ  អាសា៊ាន ផទនរវទិ្ាសាស្រសត និងបទចចរវិទា្។ 

 បានទលើររមពស់សុក្រតឹ្យភាពផ្នក្បព័នធមាក្ាសាស្រសតជាតិ ការពារដល់អនរទគតទ់គង់ និងអនរទក្បើ
ក្បាស ់

 បានទរៀបចាំទ្វើក្បតិភូរមមអាំោចជូនដលគ់ណ្ៈអភបិាលរាជធានីទេតត នវូមុេង្ករមយួចាំនួ។ 
 បានទរៀបចាំឲយ្មានយនតការទ្វើអ្ិការរិចចាមបោាទរាងចក្រទោយក្រុមអ្កិាររចិចចក្មុោះ
របស់ក្រសួងផតមួយរនុងការពក្ងឹងការអនវុតតចា្ប់សតីពកីារក្គបក់្គងទរាងចក្រ និងសិប្បរមម 
និង បទោានគតិយុតតពារព់័នធនានា។  

 បានទរៀបចាំឲយ្មានការក្បរតួក្បផជងយរពានរង្កាន«់ស៥» ក្បចាំឆ្នាំទដើម្បទីលើររមពស់ទលិត
ភាពរបស់ក្រុមហ ុន សហក្ោស ទរាងចក្រ នងិ សិបប្រមម។ 

 បានជក្មញុឲយ្មានការទលើររមពសក់ារ ការពាររមមសទិធិឧសា្ហរមម ាមរយៈការពក្ងីររិចច
សហក្បតិបតតកិារទទវភាគ ី ជាមយួអងគភាពវិញ្ហាបនបក្តតរករមមអុឺរ៉េុប(EPO) អងគភាព
វិញ្ហាបនបក្តតរករមមជប នុ (JEPO) និង អងគភាពរមមសិទធិបញ្ហាសឹងហបូរើ (IPOS)បផនថមទទៀត
ទក្ៅពយីនតការរិចចសហក្បតិបតតិការរនុងក្របេ័ណ្ឌអាសា៊ាន និងអងគការរមមសទិធិបញ្ហាពិភព
ទលារ (WIPO) ក្ពមទាាំងរាំពុងោរ់ឲ្យដាំទណ្ើរការ ការចុោះបញ្ជីាមក្បព័នធទាំទនើបរមមសិទធ
ឧស្ាហរមម (Industrial Property Automation System-IPAS)។ 

 បានដាំទណ្ើរការក្រុមក្បរឹ្ាជាតិវាយតផ្មៃទទលួសាាលជ់ាតិ Cambodia Accreditation National 

Council (CANC) ចប់ាាំងពដីាំទណ្ើរការក្រុមក្បរឹ្ាទនោះមរ រនុងឆ្នាំ២០១៤ បានទ្វើការវាយតផ្មៃ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  101 

ទទួលសាាលដ់ល់មនៃរីពិទសា្ន៍ ាមសតង់ោរអនតរជាតិ ISO/IEC 17025 ដល់ក្រុមហ ុនឯរជន
ចាំនួន០២ នងិសាាប័នរដឋចាំនួន០១។ 
 

ផទនរសហក្ោស្នុតចូ នងិម្យ្ម នងិសបិប្រមម 
 បានទតល់ជាំនយួបទចចរទទសនិងសក្មបសក្មលួសរមមភាពទទលួបានហិញ្ញវតថដុល់សហ
ក្ោស្ុនតូច និងម្្យម ទលិតនងិផរផ្្នមហូបអា រចាំនួន១៣ ទដើម្បីទ្វើការផ្លាស់បតរូបទចចរ
វិទ្ាថមី។ 

 បានបញ្ចប់ទសចរតីក្ពាងក្របេ័ណ្ឌទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍនស៍ហក្ោស្ុនតូច និងម្្យម 
រមពុជាបានបញ្ចបទ់សចរតីក្ពាងទោលនទោបាយទលើរទឹរចិតត សហក្ោស្ុនតូច និងម្្យម 

និងសិប្បរមម ផចរទចញ ជាបីផទនរ៖ ផទនរបទចចរទទស ផទនរហិរញ្ញវតថ ុនិងផទនរទទី្ារ។ 
 បានបណ្ដតោះបោាល្នធានមនុស្សទលើជាំនាញផទនរទន់ និងផទនររងឹ ដល់មាាស ់បុគគលិរ រមម
ររ និងមស្រនតីជាំនាញពារ់ពន័ធ សហក្ោស្នុតូច និងម្្យម និងសិប្បរមម ាមរយៈវគគេៃីៗ  ទៅ
នឹងរផនៃងរនុង និង ទក្ៅក្បទទសសរុប ១៨វគគ ទសមើនឹង ៩០០សកិាាកាម។ 

 ការសារល្បងបទងកើតសួនទអរូ សហក្ោស្នុតូច នងិម្្យម ទៅទេតតរោាល និងពីររផនៃង
ទទៀតទៅទេតត    រាំពង់ចម និងរាំពងឆ់្នាំង ទក្កាមក្បធានបទ “ទេតតមយួសួន សហក្ោស្ុនតូច 
និងម្្យម និងសិប្បរមមមយួ”  ាមរយៈរិចចសហក្បតិបតតិការទមគងគ-ឡាងឆ្ង។ 

 បានទរៀបចាំអនុក្រឹត្យសតីពយីនតការសក្មបសក្មួលការចុោះបញ្ជីសហក្ោស្ុនតូច និងម្្យម 
និងទសវារមមនានា ទក្កាមដាំបូលផតមយួសក្មួលដល់ការចុោះបញ្ជសីហក្ោស្ុនតូច និង
ម្្យម និងសិប្បរមម ឲ្យកានផ់តមានភាពង្កយក្សលួ និងសាមញ្ញ ាមរយៈការចុោះបញ្ជាីម 
Online Registration)។ 

 បានទរៀបចាំបញ្ជីវិភាគមុេង្កររួចទហើយសក្មាបក់ារទ្វើក្បតិភូរមមអាំោចរនុងការចោុះបញ្ជីសហ
ក្ោស សិប្បរមមផដលមានទដើមទុនទក្កាម៥មុនឺដុលាារអាទមរិរ និង ោាន នីភយ័ជូនរដឋបាល
ថ្ននរ់ ទេតត ក្រុងក្សុរេ័ណ្ឌ និងឃុាំ-សង្កាត ់រងច់ាំការសទក្មចទោយថ្ននរ់ដឹរនាាំក្រសួង។ 

 បានចងក្រងទិនននយ័មូលោានទលិតរមមរវាងសហក្ោស្នុតូច និងម្យ្ម និងសហក្ោស
្ុន្ាំ។ 

 
៣.១៧៤- បញ្ហា ប្បឈម 

 ការក្តួតពនិិត្យនិងទរៀបចាំទ ើងវិញនវូគទក្មាងទលើរទរឹចិតតផទនរហិរញ្ញវតថុផដលទតល់ការ
ទលើរទឹរចិតតដលក់ារវិនិទោគទៅាមវិសយ័នានាផដលមានផចងទៅរនងុទោល
នទោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ឧស្ាហរមម 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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 ការយល់ដងឹអាំពីនីតិវិ្នីិងផបបបទទសនើសុាំបទងកើតនិងវញិ្ហាបនបក្តដាំទណ្ើរការទរាងចក្រ សិប្ប
រមម ទៅមានរក្មិត 

 រងវោះ្នធានមនសុ្ស ហិរញ្ញវតថុ និងបរិកាាររនុងដាំទណ្ើរការចុោះបញ្ជីសហក្ោស។ 

៦.៣- ការអភិវឌ្ឍទីផហរការគរ 

៣.១៧៥- ទោលនទោបាយជាតិមេុរបរ ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ទផ្លោតទលើបញ្ហានានាទារ់ទងនឹង
ភាពអត់ការង្ករទ្វើ ាមរយៈផសវងររនិងទតល់ឱកាសការង្ករសមរម្យ បទងកើនទលិតភាពពលរមម 
អភិវឌ្ឍជាំនាញនិង្នធានមនុស្ស ក្ពមទាាំងពក្ងងឹអភិបាលរិចចទីទ្ារពលរមម ទ្ៃើយតបទៅនឹង
ការអភិវឌ្ឍទសដឋរិចច សងគមរិចច។ ក្រសងួការង្ករនងិបណ្ដតោះបោាលវិជាាជវីៈមានយុទធសាស្រសតសាំខា
ន់ៗចាំនួន៥ គ(ឺ១) ការអភិវឌ្ឍនិងទលើររមពសល់រខេណ្ឌការង្ករ (២) ការអភវិឌ្ឍការអប់រំបណ្ដតោះប
ោាលបទចចរទទស និងវជិាាជីវៈ(៣) ការអភិវឌឍ្មុេរបនិងការង្ករ (៤) ការអភិវឌ្ឍរបបសនតសិុេ
សងគមសក្មាបជ់នទាាំងឡាយោផដលសថិតទក្កាមបទបញ្ញតតិផ្នចា្ប់សតីពកីារង្ករ និង(៥) ការ
ពក្ងឹងអភិបាលរិចចលអ។។ 

លរខេណ្ឌការង្ករនងិទាំនារទ់ាំនងឧសា្ហរមម 
៣.១៧៦- ក្រសួងការង្ករនិងបណ្ដតោះបោាលវិជាាជីវៈ បនតយរចិតតទុរោរ់ទលើការទោោះក្សាយវិវាទ 
រួមទាាំងការង្ករសក្មបសក្មួលរបស់ក្រុមក្បឹរ្ាអាជាារោាល ក្ពមទាាំងការទប់សាាត់រូដរមមនងិ
បាតុរមមេុសច្ាប់។ ក្រសួងបានបទងកើនសរមមភាពអ្ិការរិចច ទដើម្បីទលើររមពស់សិទធនិិងទល
ក្បទោជន៍របស់រមមររ/និទោជិរ រួមទាាំងរចិចសហក្បតិបតតិការជាមយួរមមវិ្ីទរាងចក្រក្បទសើរ
ជាងមុន របស់អងគការពលរមមអនតរជាតិ។ ក្រសងួបនតរិចចក្បឹងផក្បងកាត់បនថយនិងទប់សាាត់ពល
រមមរុមារ ជាពិទសសទក្មង់្ងន់្ងរផ្នពលរមមរមុារទៅរនុងទរាងចក្រកាតទ់ដរសទមៃៀរបាំពារ់នងិ
ផស្បរទជើងនិងរសិឧសា្ហរមម។ រនុងឆ្នាំ២០១៤ ក្បារ់ឈនួលអប្បបរមានបានទរើនទ ើងពី៨០
ដុលាារអាទមរិរទៅ១០០ដលុាារអាទមរិររនុង១ផេ ទហើយទរើនពី១០០ដុលាារអាទមរិរទៅ១២៨ដុលាារ
អាទមរិររនុង១ផេរនុងឆ្នាំ ២០១៥ និងបានទរើនទ ើងពី១២៨ដុលាារអាទមរិរទៅ១៤០ដុលាារអាទមរិរ
រនុង១ផេរនុងឆ្នាំ២០១៦ ។  
 

ការបណ្ដតោះបោាលបទចចរទទសនងិវជិាាជវីៈ 
៣.១៧៧- ក្រសួងការង្ករនិងបណ្ដតោះបោាលវជិាាជីវៈបានចុោះបញ្ជីក្គឹោះសាានទក្កាមឱវាទក្រសួង
សរុប ចាំនួន១០៦ រនុងទនាោះ ក្គឹោះសាានសាធារណ្ៈចាំនួន៣៩ ទ្ៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤ ផដលមានចាំនួន
៩១។ ក្រសួងបានទរៀបចាំវគគបណ្ដតោះបោាលសតីពីជាំនាញឧសា្ហរមម បទចចរទទស សិប្បរមម ទសវា
រមម ទទសចរណ្ ៍និងរសរិមម ទោយមានសិកាាកាមចូលទរៀនចាំនួន៤៣ ១៩៥នារ់។ ក្រសងួបាន
និងរាំពុងទរៀបចាំទោលនទោបាយជាតិសតីពីការបណ្ដតោះបោាលនិងអប់រំវជិាាជីវៈនិងបទចចរទទស។ 
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ការអភវិឌឍ្មេុរបរនងិការង្ករ 
៣.១៧៨- ក្រសួងការង្ករនិងបណ្ដតោះបោាលវជិាាជីវៈបានទតល់ទសវាការង្ករនិងមុេរបរដល់ក្បជា
ជនចាំនួន៩៩ ៧០៨នារ ់ រនុងទនាោះក្សី៦៦ ៥០៨នារ់។ បចចុប្បនន រមពជុាមានពលររចាំនួន៦១៩ 
៣៥៩នារ់ រាំពុងទ្វើការទៅទក្ៅក្បទទសគផឺ្ថ(៥៣៣ ៧០៧នារ់) មា៉ាទ សុ(ី៣៨ ៦៣៣នារ់) រូ
ទរ៉េខាងត្បងូ(៤៤ ៣៣០នារ់) ជប ុន(២ ២៨៨នារ់) និងសឹងហបូរើ(៤០១នារ់)។ ក្រសួងបានចង
ក្រងនិងទ្សពវទ្ាយព៌ត៌មានការង្ករទាាំងទៅថ្ននរជ់ាតនិិងថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ។ រនុងឆ្នាំ២០១៥ ក្រសួង
បានទតល់ប័ណ្ណនិងទសៀវទៅការង្ករដល់រមមររចាំននួ២០០ ៩៧៤នារ ់ ទរើនទ ើង២១% ទ្ៀបនឹង
ឆ្នាំ២០១៤ និងទតល់ទសវាដូចោនដលរ់មមររបរទទសចាំនួន៣៥ ៩១២នារ់ ទរើនទ ើង១១២% ទ្ៀប
នឹងឆ្នាំ២០១៤។   
 

ការអភវិឌឍ្របបសនតសិេុសងគមសក្មាបជ់នទាាំងឡាយោផដលសថតិទក្កាមបទបញ្ញតតផិ្ន
ចា្បស់តពីកីារង្ករ 
៣.១៧៩- បចចុប្បនន រមមររនិងនិទោជិតផដលសថិតទក្កាមច្ាប់ការង្ករនងឹទទួលបានគទក្មាង
ទក្ោោះថ្ននរ់ការង្ករ ផដលទតល់ការធានារា៉ាបរ់ងដលព់លររនិងនទិោជិតផដលរងទក្ោោះថ្ននរ់នងិជាំងឺ
រនុងរយៈទពលបាំទពញការង្ករ។ គិតក្តឹមចុងឆ្នាំ២០១៥ ទបឡាជាតរិបបសនតសិុេសងគមបានពក្ងរី
វិសាលភាពទៅទទូាាំង២៥រាជធានី ទេតត ទោយមានសហក្ោស ក្គឹោះសាានចុោះបញ្ជីកាចាំនួន ៧ 
៧៩៦ និងមានរមមររនិទោជិតចាំនួន ១ ០៧៧ ០៧៩ នារ់។ អនុក្រតឹ្យទលេ០១ ចុោះផេមររា ឆ្នាំ
២០១៦ បទងកើតគទក្មាងធានារា៉ាប់រងសុេភាព ផដលបាំទពញបផនថមទលើគទក្មាងទក្ោោះការង្ករ។ 
គទក្មាងទនោះទតល់ដល់រមមររនិងនទិោជិតនវូការផថទាាំនិងពា្បាលសុេភាព ទលក្បទោជន៍ទពល
លាំផហរមាតុភាព និងក្បារឈ់នួលក្បចាំផ្ថងទៅទពលអវតតមានពីការង្ករទោយសារជាំងឺ។  
 

ពក្ងងឹអភបិាលរចិចលអ 
៣.១៨០- ក្រសួងការង្ករនិងបណ្ដតោះបោាលវិជាាជីវៈ រាំពុងអនុវតតរមមវិ្ីក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារ
ណ្ៈ រួមទាាំងថវិការមមវិ្ ី ផដលបន្សុថីវិកាក្រសួងទៅនឹងអាទិភាពទោលនទោបាយទាាំង៥របស់
េៃួនខាងទលើ។ រមពុជាគឺជាសមាជិរផ្នក្រុមក្បឹរា្ពលរមមអនតរជាតិ ពីឆ្នាំ២០១៤ដលឆ់្នាំ២០១៧។ 

បញ្ហា ប្បឈម 

ការបណ្ដតោះបោាលវជិាាជវីៈនងិបទចចរទទស 
៣.១៨១- ទោលនទោបាយជាតិសតពីីការអប់រនំិងការបណ្ដតោះបោាលបទចចរទទសនិងវជិាាជីវៈ គឺជា
ដាំោរ់កាលចប់ទទតើមដាំបូង ផដលក្រសួងអាចបាំទពញបផនថមាមរយៈផទនការសរមមភាពយុទធ
សាស្រសតផដលរាំណ្ត់ពីទោលបាំណ្ង អាទិភាព នងិហិរញ្ញប្បទាន។ ភាពក្បឈមសាំខាន់គឺការ
រាំណ្ត់តួនាទីឲយ្បានចា្ស់លាស់របសរ់ាជរោាភបិាលនិងវិសយ័ឯរជនទារទ់ងនឹងការបណ្ដតោះប



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  104 

ោាលបទចចរទទសនិងវិជាាជីវៈ។ រាជរោាភិបាលក្តូវធានាថ្នស្រសតីនិងជនពិការទទួលបានការបណ្ដតោះ
បោាលបទចចរទទសនិងវជិាាជីវៈ ទសវាការង្ករនិងមេុរបរ និងក្បារ់ឈនួលទសមើោន។ 

ធានារា៉ាបរ់ងទលើភាពអតក់ារង្ករទ្វើ 
៣.១៨២- ទោលនទោបាយជាតិមេុរបរ បានរាំណ្ត់តក្មូវការទ្វើការសរិ្ាលទធភាពសតីពកីារ
អភិវឌ្ឍគទក្មាងភាពអតក់ារង្ករទ្វើ។ រហូតមរដល់ទពលទនោះ ធានារា៉ាប់រងភាពអត់ការង្ករទ្វើមិន
ទាន់មានទៅរមពុជាទទ ដូចទនោះរងវោះខាតសមតថភាពនងិជាំនាញ។ 

ពលរមមរមុារ 
៣.១៨៣- ការកាត់បនថយនិងការទប់សាាត់ពលរមមរុមារ ជាពិទសសទក្មង់្ងន់្ងរ ទៅផតជាបញ្ហា
ក្បឈមរនុងបរិបទផ្នភាពក្រីក្រនិងវសិមភាព។ 

ការទោោះក្សាយវវិាទពលរមម 
៣.១៨៤- រាជរោាភបិាល នឹងបនតទ្វើការជាមួយនិទោជរនិងតាំោងរមមររ ទដើម្បីធានាថ្នវិវាទ
ពលរមមក្តូវបានទោោះក្សាយាមសនតវិិ្ីនិងយុតតិ្ម៌សក្មាប់ក្គប់អនរពារ់ពន័ធ។ 

សវុតថភិាពរបសរ់មមររ 
៣.១៨៥- សុវតថភិាពរផនៃងទ្វើការនងិលរខេណ្ឌការង្ករ រួមទាាំងការដឹរជញ្ជនូរមមររទោយសុវតថភិា
ព។ សុវតថិភាពរមមរររ៏ក្តូវគិតគូរទងផដរចាំទពាោះរមមររទ្វើការទក្ៅបរទទស។ 

៦.៤- ការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាររ និងហិរញ្ញវត្ាុ 

៣.១៨៦- ទៅផេមីនា ឆ្នាំ២០១៥ ្នាោរជាតផិ្នរមពុជាបានរាំណ្ត់អក្ាក្បារ់បក្មុងកាតពវរិចច 
១២,៥% ទលើរមចីពីបរទទសរបស់ក្គឹោះសាាន្នាោរនិងហិរញ្ញវតថុ ទដើម្បីកាត់បនថយការពងឹផទអរទលើ
រមចីបរទទសនងិរាំទណ្ើនឥណ្ទាន រ៏ដូចជារួមចាំផណ្រកាត់បនថយ និភ័យផ្នលាំហូរមូល្ន។ 
ទៅចុងឆ្នាំ២០១៥ ្នាោរជាតិផ្នរមពុជាបានទចញក្បកាសសតីពីអនបុាតក្របេ័ណ្ឌសនៃនយីភាព   
(Liquidity Coverage Ratio: LCR) និងតក្មវូឲ្យអនុវតតចប់ពីផេមររា ឆ្នាំ២០១៦។ ទោលបាំណ្ង
សាំខាន់ផ្នក្បកាសទនោះ គឺបទងកើនភាព្ន់រយៈទពលេៃីផ្ន និភ័យ សនៃនីយភាពរបស់សាាប័ន 
នីមួយៗ នងិធានាថ្នសាាប័ននីមួយៗមានក្ទព្យសរមមក្គប់ក្ោន់ផដលអាចបតូរទៅជាសាច់ក្បារ់
ទោយមិនខាតបង់ ឬខាតបង់តិចតួចពីតផ្មៃទីទ្ារទដើម្បីបាំទពញ តក្មវូការសនៃនីយភាពរនងុទស្រសតស
ទតសតទសោរើយ  ូសក្មាបរ់យៈទពល៣០ផ្ថង។  
 
៣.១៨៧- ទិនននយ័បង្កាញថ្នរាំទណ្ើនឥណ្ទាន្នាោរបានទតល់ទៅរសិរមម រមមនតសាល និងការ
ដឹរជញ្ជូន ពាណ្ិជជរមមលរ់ដុាំនិងលរ់រាយ សោាោរ និងទភាជនីយោាន។ ឥណ្ទានរបស់
ក្គឹោះសាាន្នាោរក្បមាណ្ ៦០% ផ្នឥណ្ទានសរុបក្តូវបានផបងផចរទៅកាន់វសិ័យ រសិរមម 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  105 

រមមនតសាល ការដឹរជញ្ជនូ ពាណ្ិជជរមមលរដ់ុាំនិងរាយ និងសោាោរនិងទភាជនីយោាន។ ទនៃឹម
ទនោះ ឥណ្ទានចាំទពាោះវិសយ័អចលនក្ទព្យបានទរើនទ ើងោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស ផដលបញ្ហាទនោះអាចបងក
ឲ្យមាន និភ័យដល់សថិរភាពហិរញ្ញវតថុ។  
 
៣.១៨៨- ទទាោះបីជាអក្ារាំទណ្ើនឥណ្ទានបានថមថយេៃោះរ៏ទោយ ឥណ្ទានរបស់ក្គឹោះសាាន
្នាោរទៅចុងឆ្នាំ២០១៦ មានរាំទណ្ើន ២២%។ គតិក្តឹមចុងឆ្នាំ២០១៦ទនោះ ទលទ្ៀបរវាងឥណ្
ទាននិងក្បារ់បទញ្ញើរបស់ក្គឹោះសាាន្នាោរជាម្យ្មមានរក្មិតក្បមាណ្ ៩៩%។ តួទលេទនោះ
បង្កាញថ្ន ក្គឹោះសាាន្នាោរពឹងផទអរទលើក្បភពទុនពីខាងទក្ៅទក្កាមរូបភាពជារមចីបរទទស ទដើមប្ី
ទដល់ឥណ្ទានរបស់េៃួន។ ប ុផនត រមចីទនោះគឺមានឥណ្ក្បតិទានផវង ផដលមានសមាមាក្ត ក្បមាណ្ 
៨៥%ផ្នរមចីបរទទសសរបុ ទហើយក្តូវបានេចពីី្នាោរទមរបសេ់ៃួន ផដលរាោទនោះអាចរាំណ្ត់បាន
ពី សថិរភាពផ្នក្បភពទុនរបស់ក្គឹោះសាាន។ 

បញ្ហា ប្បឈម 

៣.១៨៩- បចចុប្បនន ក្គោឹះសាានមីក្រូហិរញ្ញវតថុទទលួក្បារ់បទញ្ញើមួយចាំនួនមានទាំហាំ្ាំជាង្នាោរ
ពាណ្ិជជខានតម្្យម ប ុផនតបទបញ្ញតតរបសក់្គឹោះសាានមីក្រូហិរញ្ញវតថុទៅមានចាំណ្ុចេវោះខាតមួយចាំននួ 
និងមិនទានប់ានទ្វើបចចុប្បននរមមឲ្យក្សបាមទាំហាំនងិការអភិវឌ្ឍរបស់វិសយ័មីក្រូហិរញ្ញវតថុ។ ទដើម្បី
ពក្ងឹងភាព្ន់ផ្នវសិ័យ្នាោរ ្នាោរជាតផិ្នរមពុជាបាននិងរាំពុងទ្វើបចចបុ្បននរមមទលើបទបញ្ញតត
ផដលមានក្សាប់ ក្ពមទាាំងសិរា្និងទរៀបចាំបទបញ្ញតតថមីៗបផនថមទទៀតសក្មាប់ក្គឹោះសាាន្នាោរ
និងហិរញ្ញវតថុ។ 
 

សសចកតីសននដិ្ឋឋ ន 
៣.១៩០- មានវឌ្ឍនភាពលអរនុងការពក្ងឹងវសិ័យឯរជន និងទលើររមពស់វិនិទោគនិង្ុររិចច ជា
ពិទសសវឌ្ឍនភាពរនុងបរសិាានអាំទោយទលសក្មាប់្ុររិចច និងការសក្មបសក្មួលពាណ្ិជជរមម
ទដើម្បីទលើររមពស់ភាពក្បរួតក្បផជងរបស់រមពុជារនងុពាណ្ិជជរមមតាំបន ់និងសរលទលារ។ ទនោះអនុ
វតតទលើអនុវសិ័យទសវារមម ដូចជាទទសចរណ្៍ផដលក្បឈមនឹងភាពក្បរួតក្បផជងទក្ចើនរនុងតាំបន់។ 
ការអភិវឌ្ឍទទី្ារការង្ករ គឺជាសនូលផ្នទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ឧសា្ហរមម និង ជាផទនរ
មួយផ្នសរសរសតមសក្មាប់រាំទណ្ើនក្បរបទោយចីរភាពនិងបរិោប័នន ផដលនឹងបនតមានទៅរនុង 
ទ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។ រាជរោាភិបាលនឹងបនតយរចិតតទរុោរ់ទលើទាំនារ់ទាំនងឧស្ាហ
រមម ការអប់រំនិងបណ្ដតោះបោាលវិជាាជីវៈនងិបទចចរទទស និងសនតិសុេសងគម។ សូចនាររាមោន
បផនថមនឹងក្តូវបទងកើតទ ើងទដើម្បីាមោនវឌ្ឍនភាពទោលបាំណ្ងាមវិសយ័។ សូចនាររទារ់ទង
នឹងការអភិវឌឍ្វិសយ័្នាោរនិងហិរញ្ញវតថុ បង្កាញថ្នវិសយ័ទនោះ បានបនតរើរចទក្មើនោ៉ាងឆ្ប់
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រហ័ស និងរួមចាំផណ្រោាំក្ទដល់ការរើរចទក្មើនផ្នវសិយ័ទសដឋរចិច។ ទនៃឹមទនោះ ្នាោរជាតិផ្នរមពុ
ជាបានោរ់ទចញនូវវិធានការមា៉ាក្រូក្បងុក្បយ័តនទដើមប្ីពក្ងឹងសថរិភាពហិរញ្ញវតថ។ុ ទទាោះោ៉ាងោ 
 និភ័យផ្នការទរើនទ ើងផ្ថៃេពស់ផ្នវិស័យអចលនក្ទព្យ គឺជាការក្ពយួបារមភទៅទពលខាងមុេ។   
 

៧-  ការកសាងសមត្ាភាពនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 

១.១- ការពប្ងឹងនិងការសលើកកមពស់វិស័យអប់រំ វិទាសាស្ដសត បសចចកវិទា ប្ពមទងំការប

ែតុ ោះបណ្ដត លបសចចកសទស 

៣.១៩១- រាជរោាភិបាលរមពុជាសទក្មចបានសមិទធទលលអទៅរនុងគ.អ.សរ.ទី២ សទក្មចឲ្យបាន
សរលរមមអរខររមមនិងការអប់រំបឋមសិរ្ា។ ទៅរក្មិតជាត ិ អក្ាអរខររមមសក្មាប់ក្បជាជន
អាយុ១៥-២៤ឆ្នាំ បានទរើនទ ើងពី៨០,៤%រនុងឆ្នាំ២០០៤ទៅ៩៣%រនុងឆ្នាំ២០១៤ ផដលបង្កាញពី
ការសទក្មចបាន៩៤,៥%ដូចបានរាំណ្តទ់ៅរនុងគ.អ.ស.រ.។ គមាាតទយនឌរ័ក្តូវបានកាត់បនថយ
ោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស ប ុផនតទៅមានគមាាតអរខររមមរនុងបោាក្បជាជនក្រីក្រ ក្បជាជនទៅទីក្បជុាំជន និង
ជនជាតិភាគតិច។ 

 
៣.១៩២- ទលើសពីទនោះទទៀត ក្រសងួអប់រំ យុវជន និងរីឡាបានសទក្មចបានសមិទធទលរនុងឆ្នាំ
សិរ្ា២០១៣-២០១៤នងិ២០១៤-២០១៥   ផដលបាន្ៃុោះបញ្ហាាំងពីវឌ្ឍនភាពផ្នរាំផណ្ទក្មង់សាំ
ខាន់ៗរបស់េៃួន ដចូខាងទក្កាម ៖ 
 
៣.១៩៣- ការអបរ់រំមុារតចូ ៖ រុមារអាយុព ី០ ទៅ ទក្កាម ៦ឆ្នាំ ទទួលទសវាអប់រំក្គប់រូបភាព មាន 
២០,១៧ ភាគរយ ផ្នចាំននួក្បជាជនអាយុព ី០ទៅទក្កាម ៦ឆ្នាំ។ រុមារអាយុ៥ឆ្នាំ ទទលួបានទសវា
អប់រំក្គប់រូបភាព សទក្មចបាន ៦៤,១ ភាគរយ ផ្នចាំនួនរុមារអាយុ៥ឆ្នាំ ។  
 
៣.១៩៤- ការអបរ់បំឋមសរិា្ ៖ អក្ាពិតផ្នការសិរ្ាទៅបឋមសិរា្សទក្មចបាន ៩៨,៤%រនុង
ឆ្នាំ២០១៦។ វិសមភាពទយនឌ័រទៅបឋមសរិ្ាក្តូវបានផរលមអ។ អក្ាពិតផ្នការសិរ្ារបស់
សិស្សក្សីេពសជ់ាងសសិ្សក្បុស។ សនៃសស្ន៍យុគភាពទយនឌ័រផ្នអក្ាពិតចលូទរៀនថមនីិងអក្ាពិត
ផ្នការសរិ្ាទៅបឋមសរិ្ារនុងរយៈទពល៤ឆ្នាំចុងទក្កាយទសមើ១។ 
 
៣.១៩៥- ការអបរ់មំ្យ្មសរិា្ ៖ អក្ារួមផ្នការសិរ្ាទៅម្្យមសរិ្ាបឋមភូមិសទក្មចបាន
៤៥,៨%រនងុឆ្នាំ២០០៥ ទរើនដល់៥៨,១%រនងុឆ្នាំ២០១០ និងធាារច់ុោះមរ ៥៣,៨% ទៅឆ្នាំសិរា្ 
២០១៦ ទាបជាងចាំណ្ុចទៅ (៧៣,៨%)។  



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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៣.១៩៦- អក្ាបញ្ចបក់ារសិរា្ទៅបឋមសិរ្ានិងទៅ្ម្យមសិរ្ាមនិទាន់សទក្មចបានាម
ចាំណ្ុចទៅទទ។ អក្ាបញ្ចប់ការសិរ្ាទៅបឋមសិរ្ាបានទរើនពី៨៣,២%រនុងឆ្នាំ២០១០មរ
៨៤,១%រនងុ២០១៥។ អក្ាបញ្ចប់ការសិរា្ទៅ្ម្យមសិរ្ាបឋមភូមិបានធាារ់ចុោះពី៤៨,៧%
រនុងឆ្នាំ២០១០មរ៤០,៣%រនុងឆ្នាំ២០១៥។ រាោទសដឋរិចចបានជាំរញុឲ្យក្គសួារបញ្ជូនរូនទៅរនុង
រមាាាំងពលរមមទៅវយ័ទរមង និងរាំទណ្ើនផ្នការទ្វើចាំោរក្សុរររការង្ករទ្វើរបស់ក្គួសារ។ 
 
៣.១៩៧- ការទទលួបានទឹរសាាតទក្បើក្បាស់ទៅាមសាលាទរៀនបឋមសិរ្ារាំពងុទរើនទ ើង 
ទទាោះបីទៅាមទេតតមួយចាំនួនសទក្មចបានតិចជាង៦០%រ៏ទោយ និងទៅ្ម្យមសិរ្ាសទក្មច
បានទលើស៦០% ។ 
 
៣.១៩៨- ក្រសងួអប់រំ យុវជន និងរីឡាបានទផ្លោតទលើការអនុវតតរាំផណ្ទក្មង់សាំខាន់ៗ រនុងវសិ័
យអប់រំ ដូចជា៖ (១)ការអនុវតតផទនការសរមមភាពទោលនទោបាយក្គូបទក្ងៀន (២)ការផរលមអ
រមមវិ្ីសិរា្ ទសៀវទៅសរិ្ាទោល និងបរិសាានសរិ្ា (៣)ការអនុវតតការង្ករអ្ិការរិចច (៤) 
ការពក្ងឹងការវាយតផ្មៃការសិរ្ា នងិ (៥) រាំផណ្ទក្មង់ឧតតមសិរា្។  
  
៣.១៩៩-  ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡាមានរិចចសហការលអជាមួយផ្ដគូអភិវឌ្ឍនិងសងគមសុីវលិ
និងមានការទបតជាាចិតតរនុងការអនុវតតផទនការយុទធសាស្រសតវិសយ័អប់រំរួមោន ផដលបានផចងច្ាស ់
លាស់ពីទោលបាំណ្ងនិងអាទិភាពនានារនុងវសិ័យអប់រំ។ ផទនការយុទធសាស្រសតវិស័យអបរ់ំបានោាំ
ក្ទទោយក្បព័នធព័តម៌ានក្គប់ក្គងអប់រំផដលអាចឲ្យផ្ដគូអភិវឌ្ឍទាាំងអសា់មោនរួមោនទលើវឌ្ឍន
ភាពរបស់សចូនាររទាាំងអស់រនុងវិសយ័អប់រំ។ 
 
ារាងទ៣ី.២៦ : សចូនាររនងិចាំណ្ចុទៅទក្ជើសទរើសសាំខាន់ៗ  រនងុវសិយ័អបរ់ ំយវុជន នងិរឡីា 

សូចនាករសំខាន់ៗ 

កនុងវិស័យអប់រំ 

 

ឯកតា 

២០១២- 

២០១៣ 

២០១៣- 

២០១៤ 

២០១៤- 

២០១៥ 

២០១៥- 

២០១៦ 

២០១៦- 

២០១៧ 

២០១៧- 

២០១៨ 

ជាក់ណសតង ជាក់ណសតង ជាក់ណសតង ជាក់ណសតង ជាក់ណសតង ពាករែ៍ 

១ ោររយកុម្នរអាយុ៥ឆ្ន ំ 

កនុងការអប់រំកុម្នរតូច 

េៅត្ររប់របូោព 

% ៥៦,៥ ៥៩,៩៣ ៦១,៤ ៦៤,១ ៦៦,៣  ៦៨ 

២ 
ស្មលាបឋមសកកា (១-

៦) 
ចំនួន ៦ ៩១០  ៦ ៩៩៣ ៧ ០៥១ ៧ ០៨៥ ៧ ១៤៤ ៧ ៦០៦  



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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អត្រតាពកតថ្នការសកកាេៅបឋមសកកា 

៣ សរុប % ៩៧  ៩៨,២ ៩៨ ៩៨,៤ ៩៧,៧  ១០០  

៤ ត្របុស % ៩៧ ៩៥,៤ ៩៤,១ ៩៧,៧ ៩៧,៤ ១០០  

៥ ត្រសី % ៩៧ ៩៨,៥ ៩៨,០ ៩៩,៣ ៩៨,២ ១០០ 

៦ ទីត្របជុំជន % ៨៩,៨ ៨៣,៦ ៨២,៩ ៨៣,៣ ៨៤ ១០០ 

៧ ជនបទ % ៩៨,៦ ៩៨,៤ ៩៧,២ ៩៦,៥ ៩៦,៥ ១០០ 

អត្រតារួមថ្នការសកកាេៅបឋមសកកា 

៨ សរុប % ១២១,១ ១១៩,២ ១១១,២ ១០៧ ១១៣,២ ១០៣ 

៩ ត្របុស % ១២៣,១ ១១៧,៨ ១១២,១ ១០៨ ១១៣,៩ ១០៣ 

១០ ត្រសី % ១១៩ ១១៧,៥ ១១០,២ ១០៧ ១១៣,៣ ១០៣ 

អត្រតាបញ្ចប់ការសកកាេៅបឋមសកកា 

១១ សរុប % ៩១,៥ ៨៨,៩៤ ៨៤,១ ៨០,៦ ៧៩,៩  ៨៣  

១២ ត្របុស % ៩១,៩ ៨៧,៧ ៨១,៨ ៨២,៥ ៧៦,៧  ៨៤,២  

១៣ ត្រសី % ៩១  ៩០,១៩ ៨៦,៦ ៨៣,៩ ៨៣,២ ៨៤,៥  

១៤ 
ចំនួនស្មលាមធ្យម

សកកាបឋមភូមក 
ចំនួន ១ ៦២២ ១៦៥៩ ១៦៧៤ ១៦៨៤ ១ ៦៩៨  ១ ៦៧២  

អត្រតារួមថ្នការសកកាេៅមធ្យមសកកាបឋមភូមក 

១៥            សរុប % ៥៦,៥  ៥៣,៣ ៥៣,៣ ៥៣,៨ ៥៧,៦  ៥៤,៩ 

១៦ ត្របុស % ៥៦,២  ៥២,១ ៥១,៥ ៥១,៤ ៥៣,៩ ៥០,៩ 

១៧ ត្រសី % ៥៦,៧ ៥៤,៥ ៥៥,៣ ៥៦,៧ ៦១,៥ ៥៤,៩ 

១៨ ទីត្របជុំជន % ៧៨,៤  ៦០,០ ៥៨,៣ ៥៩,២ ៥៥,៨  ៥៥,៥ 

១៩ ជនបទ % ៥២,៦  ៥១,៧ ៥២,១ ៥២ ៥១,៦ ៥៤,៨ 

អត្រតាបញ្ចប់ការសកកាមធ្យមសកកាបឋមភូមក 

២០ សរុប % ៤២,២ ៣៩,០៩ ៤០,៣ ៣៩,២ ៤២,៦ ៤៤,៦ 

២១ ត្របុស % ៤២  ៣៨,២៣ ៣៨,៩ ៣៧,៣ ៣៩,៣ ៤១,១ 

២២ ត្រសី % ២៥,៥ ៤០,០២ ៤១,៨ ៤១,២ ៤៦ ៤៤,៦  

២៣ 
ចំនួនស្មលាមធ្យម

សកកាទុតកយភូមក 
ចំនួន ៤៣៣ ៤៤៤ ៤៥៥ ៤៦៣ ៤៨៦  ៦៦៨  

អត្រតារួមថ្នការសកកាេៅមធ្យមសកកាទុតកយភូមក 

២៤            សរុប % ២៩,៨  ២៦,០ ២៥,៣ ២៤,៣ ២៦,៥  ២៧,៧ 
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២៥ ត្របុស % ៣១,៩ ២៥,២ ២៣,៨ ២៤,១ ៣៩,៤ ២៧,៥ 

២៦ ត្រសី % ២៧,៦ ២៥,៧ ២៦,៩ ២៥,២ ២៨,១ ២៧,៧ 

២៧ 
ចំនួនវិទាល័យអប់រំ

បេចចកេទស 
ចំនូន ២ ៣ ៣ ៤ ៧ ៨ 

២៨ 
ចំនួនសកសសេៅមធ្យម

សកកាអប់រំបេចចកេទស 
ចំនួន ៨៩៧  ៦៥៣ ៨៦៨ ១០៦៦ ១ ១៤៨ ១៤៩២ 

២៩ 

អត្រតាអកខកមាជនេពញវ័

យ អាយុ១៥ឆ្ន ំេ ើង  

(១៥-៤៥ ឆ្ន ំ) 

% 

៨០,០ 

(២០១៣) 

 

៨៧,០ 

(២០១៤) 

៧៨,១ 

(២០១៥) 

 

៧៨,១ ៧៩,៨ ៨១,៤ 

ក្បភព : ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា                                   

បញ្ហា ប្បឈម 
៣.២០០- ទនៃឹមនឹងសមទិធទលគួរឲយ្រត់សមាាលខ់ាងទលើ បញ្ហាក្បឈមមួយចាំនួនចាំបាច់ក្តវូមាន
រិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងទោោះក្សាយ មានដូចខាងទក្កាម៖ 

 មានវឌ្ឍនភាពលអសក្មាបអ់ក្ារួមផ្នការសិរា្ទៅបឋមសិរ្ា ប ុផនតអក្ាទបាោះបង់ការ
សិរ្ាទៅម្្យមសិរ្ាទៅផតជាបញ្ហាក្បឈម។ 

 ធានារុមារមរពីក្គួសារក្រីក្រ និងង្កយរងទក្ោោះ សហគមន៍ជនជាតភិាគតចិ ទទួលបានឱ
កាសអប់រំទសមើោន។ បញ្ហាទនោះអាចទោោះក្សាយបានាមរយៈការសាងសង់សាលាទរៀនឲ្យ
បានទក្ចើនទៅរនុងតាំបន់ោច់ក្សោល់និងការបទងកើនការទតល់អា រូបររណ្៍សក្មាប់សិស្ស
ក្រីក្រ។ 

 ការពក្ងឹងគុណ្ភាពរបស់ក្គូបទក្ងៀននិងនិរនតរភាពផ្នការទបតជាាចិតតនិង្នធានហិរញ្ញវតថុ។ 
 ការបណ្ដតោះបោាលក្គូបទក្ងៀនទលើមេុវិជាា វិទ្ាសាស្រសត បទចចរវទិ្ា វិសវរមម នងិគណ្ិតវិទ្ា
ទៅផតជាបញ្ហាក្បឈម នងិតក្មូវឲ្យមានរមមវិ្ីសរិា្សតីពី វិទា្សាស្រសត បទចចរវិទ្ា វិសវរមម 
និងគណ្ិតវិទា្ទៅរក្មិតឧតតមសិរ្ា និងទលើរទឹរចិតតសិស្ស និស្សតិឲ្យទផ្លោតទលើការអប់រំ
បទចចរទទស ទារ់ទងនឹងមេុវិជាា វិទា្សាស្រសត បទចចរវទិ្ា វិសវរមម និងគណ្តិវិទា្។ 

 ការផរលមអរមមវិ្ីសរិ្ាទៅម្្យមសិរា្ ទោយោរ់បញ្ចូលការអប់រំបទចចរទទស។ 
 ការពក្ងឹងសាាប័ននងិទហោារចនាសមព័នធសក្មាប់ការអប់រំកាយ (រួមមានការអប់រំសុេភាព
និងអា ររូបតថមភ) រីឡា និងអតតពលលិរ។ 

 បញ្ហាក្បឈមទាាំងទនោះបង្កាញអាំពីរាំទណ្ើនតក្មូវការហិរញ្ញប្បទាន ផដលភាពក្បឈម
សាំខាន់ជាងទគ។ 
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៧.២- ការសលើកកមពស់សុខភាពនងិអាហារូបត្ាមភ 

៣.២០១- ទ.យ.អ.ជ.២០១៤-២០១៨ បានរាំណ្តថ់្នសុេភាពគឺជាធាតុទ្សាំសាំខាន់រនុងការរសាង
សមតថភាពនិងការអភិវឌ្ឍ្នធានមនសុ្សសក្មាប់រាំទណ្ើនទសដឋរចិច និងបង្កាញថ្នទោលទៅនិង
អាទិភាពទៅរនុងផទនការយុទធសាស្រសតសខុាភិបាលជាមទ្្ាបាយរនុងការទលើររមពស់ការអភវិឌ្ឍ
ក្បរបទោយចីរភាពរនងុវសិ័យសខុាភិបាល។ ទ.យ.អ.ជ.បានរាំណ្តអ់ាទភិាពរនុងវិសយ័សខុាភិ
បាលចាំនួន០៤ គឺ(១)ទលើររមពស់សុេភាពទៃូវទភទ សុេភាពបនតពជូ សុេភាពស្រសតី និងសុេភាព
រុមារ (២)កាត់បនថយមរណ្ភាពទោយទោយសារជាំងឺ្ៃង (៣)កាត់បនថយមរណ្ភាពទោយជាំងឺ
មិន្ៃង និង(៤)ធានាការទទួលបានទសវាសុេភាពទោយសម្ម៌។ ថវកិាជាតិសក្មាប់វសិ័យសុ
ខាភិបាលបានទរើនទ ើង២២%ពឆី្នាំ២០១២ដល់ឆ្នាំ២០១៥។ 

 
៣.២០២- រាជរោាភិបាលសទក្មចបានសមិទធទលទក្ចើនរនុងវិសយ័សខុាភិបាល ជាពិទសសសទក្មច
បានចាំណ្ុចទៅរបស់គ.អ.ស.រ.ផដលទារទ់ងនឹងសេុភាព និងមានវឌ្ឍនភាពលអរនុងការកាត់
បនថយមរណ្ភាពមាានងិរុមារ ការកាត់បនថយការរើររាលោល់ជាំងឺ្ៃង និងការពក្ងីរមូលនិ្ ិ
សម្មស៌ុេភាពសក្មាបក់្បជាជនក្រកី្រ។ 

 
៣.២០៣- ចាំណ្ុចទៅទៅរនុងគ.អ.ស.រ.ទី៤ ការកាត់បនថយមរណ្ភាពរុមារសទក្មចបានទាាំង      
អស់។ ចាំណ្ុចទៅទៅរនងុគ.អ.ស.រ.ទី៥ ការទលើររមពស់សុេភាពមាាសទក្មចបានសូចនាររ
ភាពទក្ចើន។ ចាំណ្ុចទៅទៅរនុងគ.អ.ស.រ.ទី៦ ការក្បយុទធក្បឆ្ាំងទមទរាគទអដស៍ ជាំងឺទអដស ៍ជាំងឺ
ក្គុនចញ ់និងជាំងទឺទ្សងៗទទៀតរ៏សទក្មចបានទងផដរ។ 
 
ក្រសួងទសដឋរិចចនងិហិរញ្ញវតថុ និងក្រសួងសខុាភបិាលបានសហការោនទលើររមពស់ក្បសទិធភាព
ថវិកាផដលវិភាជសក្មាប់វសិ័យសខុាភិបាល។ មានរាំទណ្ើនការវិភាជថវកិាសក្មាប់វិសយ័សុខាភិ
បាល រួមមានបដិភាគរបស់រោាភិបាលដល់មលូនិ្ ិសម្ម៌សុេភាពនិងមនៃីរទពទ្យគនុធបុបាា។ 
 
៣.២០៤- ការពក្ងងឹការក្បមូលទនិនន័យសុខាភិបាលអនតរវសិ័យបានទតល់មូលោានសក្មាបក់ារ
ចប់ទទតើមការក្សាវក្ជាវវសិយ័សុខាភបិាលជាមទ្្ាបាយសក្មាប់ទតល់ពត័៌មាន និងភសតុាង
សក្មាប់ការទរៀបចាំទោលនទោបាយ ផទនការ នងិការាមោន ក្តួតពិនតិ្យ និងវាយតផ្មៃ។ 
 

៣.២០៥- សេុភាពបនតពជូនងិសេុភាពទៃវូទភទ (ការទលើររមពសស់េុភាពមាា)៖ ចាំណ្ុចទៅសាំ
ខាន់ៗផដលបានរាំណ្ត់ទៅរនុងគ.អ.ស.រ.ទី៥ មាន (១)អក្ាមរណ្ៈភាពមាា (១០០ ០០០រនុង
រាំទណ្ើតរស់) ចាំណ្ុចទៅឆ្នាំ២០១៥ គឺ២៥០ (២)សមាមាក្តស្រសតីសក្មាលរនូទោយបុគគលិរសុខា
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ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  111 

ភិបាលជាំនាញ ចាំណ្ុចទៅឆ្នាំ២០១៥គឺ៨៧% (៣)អក្ាទតល់រាំទណ្ើតសរុប ចាំណ្ុចទៅឆ្នាំ២០១៥ 
គឺ៣នារ់ (៤) សមាមាក្តស្រសតីផដលបានទរៀបការ និងបានទក្បើក្បាស់វិ្ីពនា្ររាំទណ្ើតចាំណ្ចុទៅ
ឆ្នាំ២០១៥ គឺ៦០% (៥)សមាមាក្តស្រសតីមានផ្ទៃទពាោះផដលទទលួបានការពនិិត្យផ្ទៃទពាោះ២ដង ឬ
ទក្ចើនជាង ទោយបុគគលិរសុខាភិបាលជាំនាញ ចាំណ្ចុទៅឆ្នាំ២០១៥ គ៩ឺ០% និង (៦)សមាមាក្ត 
ស្រសតីមានផ្ទៃទពាោះផដលសក្មាលរូនទោយទ្វើការវោះកាត់ ចាំណ្ុចទៅឆ្នាំ២០១៥ គឺ៤។ 
 

៣.២០៦- ការកាត់បនថយអក្ាមរណ្ៈភាពមាាបានថយចុោះោ៉ាងទលឿនព ី ៤៧២រនុងទាររទរើត
រស់ ១០០ ០០០នារ ់ទៅឆ្នាំ២០០៥ មរក្តឹម១៧០ រនុង១០០ ០០០រាំទណ្ើតរស់ ទៅឆ្នាំ២០១៤។ 
ប ុផនតតួទលេទនោះ ទៅផតេពស់ទៅទ ើយ។ ការសក្មាលទោយអនរទតល់ទសវាមានជាំនាញ(ទវជជបណ្ឌិត
/្មប/គិលានុប្បោារ/យិកា)បានទរើនទ ើងោ៉ាងខាាាំងពី ៤៤% ទៅឆ្នាំ២០០៥ ដល់ ៨៥,០២% ទៅ
ឆ្នាំ២០១៦។ រើឯការសក្មាលទៅមលូោានសុខាភបិាលបានទរើនពី ២២% ទៅឆ្នាំ២០០៥ ដល់
៨០,៥២% ទៅឆ្នាំ២០១៦។ អក្ាទតល់រាំទណ្ើតសរុបបានធាារ់ចុោះពី៤នារ់រនងុឆ្នាំ២០០០ មរ ២,៧
នារ់រនុងឆ្នាំ២០១៤ ។ អក្ាទតល់រាំទណ្ើតសរុបរបស់ស្រសតីាមតាំបន់ជនបទមាន២,៩រនុងអាយុបនត
ពូជពី១៥ឆ្នាំដល៤់៩ឆ្នាំ ទហើយស្រសតីទៅទកី្បជុាំជនមាន២,១។ 
 

៣.២០៧- ស្រសដីមានសាាមីរនុងវ័យបនដពជូផដលបានទរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អាយុពី១៥-៤៩ឆ្នាំ ទក្បើ
ក្បាស់មទ្ា្បាយពន្ាររាំទណ្ើតទាំទនើបោមួយបានទរើនទ ើងពី១៩% រនុងឆ្នាំ២០០០ ដល់
២៤,៨២% រនុងឆ្នាំ២០០៨ និង៣២,៦៥% រនុងឆ្នាំ២០១៦។ ទទាោះបីការទក្បើក្បាស់វិ្ីពនា្ររាំទណ្ើត
បានទរើនទ ើងសក្មាប់ស្រសតីមានសាាមី ប ុផនតការមានផ្ទៃទពាោះរនុងចាំទោមស្រសតីអាយុ១៥ដល១់៩ឆ្នាំ
ចប់ទទតើមមានចាំនួន១២% រនុងទនាោះ៧% បានកាាយជាមាា និង ៥% ទទៀតរាំពុងមានគភ៌ទលើរទ១ី 
(ឆ្នាំ២០១៤)។  
 

៣.២០៨- ស្រសដមីានគភ៌បានមរពិនិត្យផថទាាំគភ៌មុនសក្មាលជាមួយបុគគលិរសុខាភិបាលទលើរទី២ 
បានទរើនទ ើងព២ី៥,៤%រនុងឆ្នាំ២០០០ ដល់៩៦,៦% ផ្នស្រសដីមានគភ៌រពំឹងទុររនុងឆ្នាំ២០១៦។ 
ចាំផណ្រការពនិិត្យផថទាាំគភ៌មុនសក្មាលទលើរទី៤ មានចាំនួន៧២,២៣% ផ្នស្រសដីមានគភ៌រពំឹងទុរ
រនុងឆ្នាំ២០១៦។ អក្ាផ្នការសក្មាលរូនទោយវិ្ីវោះកាត់(គតិជាភាគរយផ្នចាំនួនសក្មាល
សរុប) មានរាំទណ្ើនក្បចាំឆ្នាំជាម្យ្ម រនុងរងវង១់% រវាងឆ្នាំ២០០៨(១,០៤%) និងឆ្នាំ២០១៦
(៥,៤០%)   ទោយសារការពក្ងីរទសវាសទស្រង្កាោះបនាាន់ផទនរសមភពនិងផថទាាំទាររកានផ់តទក្ចើន និង
បទងកើនការក្សាវក្ជាវររស្រសតមីានគភ៌ក្បឈមនឹង នភិ័យេពស់។ មរណ្ភាពរុមារនិងសុេភាព
រុមារ៖ ចាំណ្ុចទៅសាំខាន់ៗ ផដលបានរាំណ្ត់ទៅរនុងគ.អ.ស.រ. មាន (១(កាតប់នថយអក្ាមរណ្ៈ
ភាពរុមារអាយុទក្កាម១ឆ្នាំឲ្យបានពារ់រោាលរវាងឆ្នាំ១៩៩៨និងឆ្នាំ២០១៥ (២(កាត់បនថយអ
ក្ាមរណ្ៈភាពរុមារអាយុទក្កាម៥ឆ្នាំឲ្យបានពាររ់ោាលរវាងឆ្នាំ១៩៩៨នងិឆ្នាំ២០១៥ (៣)
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បទងកើនការទតល់វា៉ារ់សាាំងដល់រុមារឲ្យបាន៩០% និង(៤(បទងកើនការបាំទូទោោះមាោយដល់រមុាររហូត
អាយ៦ុផេឲ្យបាន៧០%។ 
 
៣.២០៩- សូចនាររសាំខាន់ៗរបស់សុេភាពទាររ និងរុមារមានការទជឿនទលឿនគួរឲ្យរត់សាំោ
ល់។   អក្ាមរណ្ៈភាពរមុារអាយុទក្កាម១ឆ្នាំបានធាារ់ចុោះពី៩៥នារ់ រនុង១០០០រាំទណ្ើតរស់រនងុ
ឆ្នាំ២០០០ មរ២៨នាររ់នុង១០០០រាំទណ្ើតរស់រនងុឆ្នាំ២០១៤ និងអក្ាមរណ្ៈភាពរមុារអាយុ
ទក្កាម៥ឆ្នាំ ធាារ់ចុោះពី១២៤នារ់រនុង១០០០រាំទណ្ើតរស់ រនុងឆ្នាំ២០០០ មរ៣៥នារ់រនុង១០០០
រាំទណ្ើតរស់រនងុឆ្នាំ២០១៤ ។ 
 
៣.២១០- អក្ាក្គបដណ្ដប់ផ្ន ការទតល់វា៉ារ់សាាំងបង្ការជាំងឺខាន់សាារ់-រអរមាន-់ទតាណ្ូស៣ទលើរ
មានការទរើនទ ើងទោយរនងុឆ្នាំ២០០៣មានអក្ាក្តមឹផត៧៣% និងបានទ ើងដល់៩៦,៨៥% នា
ឆ្នាំ២០១៦។ វឌ្ឍនភាពគួរឲ្យរតស់មាាល់គឺ «សនូ្យររណ្ី» ផ្នជាំងឺរស្រញ្ជលឹផដលមានចប់ពីឆ្នាំ
២០១២មរ។ 
 
៣.២១១- ការបាំទូរូនទោយទឹរទោោះមាោយដលរ់ុមាររហូតដល់អាយុ៦ផេ បានទទួលសាាល់
ទោយមាានិងពលរដឋជាទក្ចើនរនុងសងគមរមពុជា។ រមុារទទួលការបាំទូទោោះពមីាោយមានក្បមាណ្
៦០%រនុងឆ្នាំ២០០៥ និងទរើនដល់៧៤%រនុងឆ្នាំ២០១០។ រនុងឆ្នាំ២០១៤ អក្ាផ្នការបាំទូរនូ
ទោយទឹរទោោះមាោយទលើរមុារអាយុ០ទៅ៥ផេមានដល់ទៅ៩៣%។ 
 
៣.២១២- ជាំងឺ្ ៃង៖ ចាំណ្ុចទៅសាំខាន់ៗផដលបានរាំណ្ត់ទៅរនងុគ.អ.ស.រ.ទី៦ មាន(១) កាត់
បនថយអក្ាទៃរុទមទរាគទអដស៍/ជាំងឺទអដស៍មរទៅក្តមឹ០,៦%រនុងចាំទោមក្បជាជនសរុប (២)
កាត់បនថយទក្បវា៉ា ង់ជាំងឺក្គុនចញ់នងិជាំងឺក្គនុឈាមមរទៅ០,៨% និង(៣) កាត់បនថយទក្បវា៉ា
 ង់ជាំងឺរទបងមរទៅ៦៥៣រនុងចាំទោមក្បជាជន១០០ ០០០នារ់។ 
 
៣.២១៣- ទមទរាគទអដស/៍ជាំងឺទអដស៍៖ អក្ាទៃុរទមទរាគទអដស៍ រនុងចាំទោមក្បជាជនទូទៅផដល
មានអាយុ ១៥-៤៩ឆ្នាំ បានធាារ់ចុោះពី ១,៧ % រនុងឆ្នាំ២០០០ មរ០ ,៨% ទៅឆ្នាំ២០១០ និងបនត
ធាារ់ចុោះមរក្តឹម០,៦ %ទៅឆ្នាំ២០១៥។ ដូទចនោះរមពុជាអាចឈានទៅសទក្មចបាននូវចាំណ្ុចទៅ ទ.

យ.អ.ជ ០ ,៥ % រនុងឆ្នាំ២០១៥។  រនងុរយៈកាលក្បាាំឆ្នាំចុងទក្កាយ ចាំនួនផ្នររណ្ី្ៃងទមទរាគទអដ
ស៍ថមីរនុងមួយឆ្នាំ រ៏មានការថយចុោះគួឲ្យរតស់មាាលទ់ងផដរ ទោយបានធាារ់ចុោះពីក្បមាណ្ ១ ៦៦២ 
ទៅឆ្នាំ២០១០ មរ ៦៤៥ នារ់ទៅឆ្នាំ២០១៦ រើឯអក្ាក្គបដណ្ដប់ទោយឱសថក្បឆ្ាំងទមទរាគទអដ
ស៍ រ៏បានទរើនទ ើងជាលាំោប់រហូតដល់ ៧៤,៥ % រនុងចាំទោមអនរទៃុរទមទរាគទអដសទ៍ាាំងអស់
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ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  113 

ផដលក្តូវការ   ឱសថក្បឆ្ាំងទមទរាគទអដសរ៍នុងឆ្នាំ ២០១៥។  អក្ាផ្នអនរជាំងឺទអដស៍ផដលទៅរស់
រានមានជីវតិទក្កាយពីទទលួឱស ថក្បឆ្ាំងទមទរាគទអដស៍ អសយ់ៈទពល ១២ផេ មាន៨៤,៥ % ទៅ
ឆ្នាំ២០១៤ និង៧៥ ,៩ % ទៅឆ្នាំ២០១៥។ ទលើសពីទនោះទៅទទៀត អក្ា្ៃងទមទរាគទអដស ៍ពីមាោយ

ទៅទាររបានកាត់បនថយពី ៨ ,១៣ % ទៅឆ្នាំ២០១៣ មរ ៦ ,២ % ទៅឆ្នាំ២០១៥។  ក្បទទសរមពជុា
បានទបតជាាចតិត រនុងការបញ្ចប់ការ្ៃងទមទរាគទអដស៍ទៅឆ្នាំ២៥២០ ទោយរ ាុំារអនុវតតនូវផទនការ

យុទធសាស្រសតជាតិទូលាំទូលាយ និងពហុវិសយ័ទ្ៃើយតបទមទរាគទអដស៍ និងជាំងឺទអដស៍ទលើរទី៤ 
)២០១៥ -២០២០  (របសអ់ាជាា្រជាតិក្បយុទធនឹងជាំងឺទអដស៍។  

៣.២១៤- ជាំងឺក្គុនចញន់ិងក្គុនឈាម៖ ទៅក្តឹមឆ្នាំ២០១៤ រមពុជាបានសទក្មចចាំណ្ុចទៅរបស់
គ.អ.ស.រ.ឆ្នាំ២០១៥ផដលអក្ាសាាប់ទោយជាំងឺក្គុនចញ០់,៧៨រនុងក្បជាជន១០០ ០០០នារ់។ 
អក្ាសាាប់ទោយជាំងឺក្គុនចញ់បានធាារ់ចុោះពី៥,៣ រនុងក្បជាជន១០០ ០០០នារ់ រនុងឆ្នាំ២០០០ 
មរ០,០១% រនុងក្បជាជន១០០ ០០០នារទ់ៅឆ្នាំ២០១៦។ អក្ាអនរសាាប់ទោយជាំងកឺ្គុនឈាម
មានការផក្បទៅាមឆ្នាំ និងាមសភាព្ងន់្ងរផ្នជាំងឺ។ អក្ាសាាប់ផ្នជមងឺក្គុនឈាមផក្បក្បួលពី
១,២៣%ទៅឆ្នាំ២០១២ ទៅ០,១% ទៅឆ្នាំ២០១៦។ 
 
៣.២១៥- ជាំងឺរទបង៖ ជាំងរឺទបងគឺជាក្បទភទជាំងឺម ្ាងផដលជាបទ់ារ់ទងជាមយួភាពក្រីក្រនិងរងវោះ
អា រូបតថមភ ផដលក្តូវបានកាត់បនថយ។ អក្ាទក្បវា៉ា ង់ជាំងឺរទបងបានធាារច់ោុះពី១ ២៣០ររណ្ី
ទៅឆ្នាំ២០០៥ មរក្តឹម៦៩៤ររណ្ី រនុងក្បជាជន១០០ ០០០នារ់ រនងុឆ្នាំ២០១៤។ ការក្គប
ដណ្ដប់ផ្នវិ្ីសាស្រសដពា្បាលទោយក្តួតពិនតិ្យផ្លាល់រក្មិតមូលោានផ្នជាំងរឺទបង(ដូតស៍ DOTS) 
ររ្ាបាន១០០ % ផ្នមណ្ឌលសុេភាពទូទាាំងក្បទទស។ 
 
៣.២១៦- ជាំងឺមិន្ៃងនងិជាំងឺរុំុំាផ្រ៉េនិងបញ្ហាសុេភាពទទ្សងទទៀត៖ ការផក្បក្បួលសុេភាពនិងក្បជា
សាស្រសតទៅរមពុជាក្តូវបានទរើនមរជាមួយការទរើនទ ើងនូវផ្នជាំងឺមិន្ៃង ជាពិទសសជាំងឺទឹរទនាម
ផទអម ជាំងទឺលើសឈាម និងជាំងឹម រើរ។ អក្ាមរណ្ភាពទោយជាំងឺមិន្ៃងរាំពងុទរើនទ ើង ទហើយ
ទក្បវា៉ា ង់ផ្នរាោ និភយ័រ៏រាំពុងទរើនទ ើងផដរ។ បចចុប្បនន ជាំងឺមិន្ៃងមានក្បមាណ្ពារ់រោា
លផ្នជាំងទឺាាំងអស់។ រាោ និភ័យសាំខាន់ៗសក្មាប់ជាំងឺមិន្ៃងគឺអាចការពារបាន ផដលមានដូច
ជារបបអា រមិនលអ សរមមភាពផទនររាងកាយ ការទក្បើក្បាស់ថ្ននាំជរ់ នងិការទក្បើក្បាសជ់ាតិអាល់ 
រុល។ រាជរោាភបិាលបានបង្កាញពីការទបតជាាចិតតរនុងការទោោះក្សាយបញ្ហាជាំងឺមិន្ៃងទៅរនងុ
ផទនការសរមមភាពសក្មាប់ទប់សាាត់និងក្គប់ក្គងជាំងឺមិន្ៃង(២០១៤-២០២០)។ ប ុផនត ការទតល់
ទសវាសក្មាប់ជាំងឺមនិ្ៃងទៅទាបទៅទ ើយ។ 
 

បញ្ហា ប្បឈម 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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៣.២១៧- មរណ្ភាពមាានិងរុមារ ជាពទិសសទាររសាាប់ទៅេពស ់ទបើទក្បៀបទ្ៀបជាមយួបោា
ក្បទទសរនុងតាំបន់។ លទធទលសុេភាពរនុងចាំទោមក្បជាជនផដលមានលរខេណ្ឌសងគមនិងទសដឋ
រិចចេុសៗោន ទៅមិនទានម់ានសម្ម៌។ 
 
៣.២១៨- រងវោះអា រូបតថមភ(ក្សួចក្សាវនិងរាុាំផ្រ៉េ) រនុងចាំទោមស្រសតីនិងរុមារតូចទៅេពស់ ទ្វើឲ្យប ោះ
ពាល់្ងន់្ងរដលក់ារអភិវឌ្ឍសុេភាពនិងសាារតីរបស់រុមារ ទៅដាំោរ់ទក្កាយៗផ្នជវីិតរសទ់ៅ។ 
 
៣.២១៩- ឧប្បតតិទហតុផ្នរាំទណ្ើនមានគភរ៌នុងវ័យជាំទង់អាយុពី១៥-១៩ឆ្នាំ រួមជាមួយនឹងការ
សក្មាលរនូទោយស្រសតីក្រីក្រទៅមូលោានសខុាភិបាលទៅមានរក្មិតទាបទៅទ ើយ ទទាោះបីជា
បានទរើនទ ើងរតី អាចទ្វើឲយ្យឺតោ៉ាវដលក់ារកាត់បនថយមរណ្ភាពមាានិងទាររ។ 
 
៣.២២០- ការចមៃងផ្នទមទរាគទអដស៍ទៅផតគួរឲ្យក្ពយួបារមភ រនុងក្រុមក្បជាជនមួយចាំនួន ដូចជា
ស្រសតីបទក្មើការរផនៃងរាំសានត បុរសរួមទភទជាមយួបរុស អនរផរទភទ និងអនរចរ់ទក្គឿងទញៀន។ 
ថវិកាសរុបពីផ្ដគូអភិវឌឍ្ សក្មាប់ការទ្ៃើយតបទមទរាគទអដស ៍មានការថយចោុះ ទោយសាររាំទណ្ើន
ទសដឋរិចចរបស់ក្បទទសរមពុជា ទៅជាក្បទទសមានចាំណ្ូមម្្យមរក្មិតទាប ផដលបោាលឲយ្ទយើង
ជាក្បទទសមនិសូវមានលរខណ្សម្បតតិសមក្សបសក្មាប់ទទួលបានការឧតថមភពីខាងទក្ៅ។ រនុង
ដាំោរ់កាលទនោះ និនានការសរលទលាររាំពុងវិវឌឍ្នផ៍ដលផ្ដគូអភវិឌ្ឍរាំពុងជាំរញុឲ្យមានការវិភាជ
ថវិការនុងក្សុរទក្ចើនជាងមុន។ 
 
៣.២២១- អក្ាក្សាវក្ជាវររណ្ីថមីផ្នជាំងរឺទបងទាប រើឯររណ្ីថមីនិងអក្ាសាាប់ផ្នជាំងឺរទបងទៅេពស ់
ទហើយភាពសាុាំនឹងឱសថពា្បាលទក្ចើនមុេ ទៅផតជាបញ្ហាក្បឈម ទទាោះបជីាសទក្មចបានអក្ា
ព្ាបាលជាសោះទស្បើយេពស់រតី។ 
 
៣.២២២- ភាពសុាាំរបសទ់មទរាគក្គនុចញ់ ាល់សុបីា៉ារ៉េូម (falciparum malaria parasites) 
ជាមួយឱសថព្ាបាលអាទតមីសុីនិន(Artemisinin) ទៅផតជាបញ្ហាចាំបងផដលក្តូវយរចិតតទរុ 
ោរ់ទៅរនងុក្បទទសរមពជុា រ៏ដូចជាទៅរនងុសរលទលារ។  
 
៣.២២៣- រាំទណ្ើនទក្បវា៉ា ង់ផ្នជាំងឺមនិ្ៃង រួមជាមួយអាយុកាលរសទ់ៅផវងរបស់ក្បជាជន ក្ពម
ទាាំងនគររូបនីយរមម ជាបញ្ហាក្បឈមដល់រចនាសមព័នធ និងវិ្ីសាស្រសតផ្នការទតល់ទសវាសុេភាព។ 
បនៃុរផ្នជាំងឺវិបលាាសទៃូវចតិត (mental health disorders) ជាសមាព្ ទៅរនងុសាានភាពផដលក្បពន័ធ
សុខាភិបាលរាំពុងផតអភិវឌ្ឍសមតថភាពឲ្យបានក្គបក់្ោន់ ទដើមប្ីទ្ៃើយតបទៅនងឹតក្មូវការទសវា។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  115 

 
៣.២២៤- បញ្ហាក្បឈមចម្បងៗមួយចាំននួទទៀត៖  

 ជាំងឺ្ៃងទលចទ ើងថមីឬទលចទ ើងសារជាថមីមតងទទៀត ទៅផតជាបញ្ហាក្បឈមដល់ក្បពន័ធសុ
ខាភិបាល  និងបនតគក្មាមរាំផហងដល់សនតសិុេសេុភាពអនតរជាតិ ។  និភយ័ជាសកាោនុ
ពលទលើសុេភាពមនសុ្ស ផដលបោាលមរពី និភ័យសុេភាពបរិសាាន និងបាំផរបាំរួល
អាកាសធាតុ ជាបញ្ហាក្បឈមផ្នការទ្ៃើយតបពហុវសិ័យ។ 

 តក្មូវការទសវាសុេភាពមានគុណ្ភាពបានទរើនទ ើង ទោយសារក្បជាពលរដឋយល់ទឃើញ
ថ្នគុណ្ភាពទសវាជាទូទៅផដលទតលទ់ោយផទនរសាធារណ្ៈនងិឯរជន ទៅមិនទាន់ក្គប់
ក្ោន់។ ការទតលទ់សវាសេុភាពមានគុណ្ភាពជួបឧបសគគ ទោយសារ្នធានមិនក្គប់
ក្ោន់ ពិទសស្នធានមនុស្ស សមតថភាពទ្វើទរាគវិនិចឆ័យ នងិឱសថបរិកាារទៅេវោះខាត
ទោយអទនៃើ ។ 

 សមតថភាពទសវាសុខាភបិាលសាធារណ្ៈ មិនទាន់ទោោះក្សាយបានទពញទលញទៅនឹង
បញ្ហាជាំងឺឬបញ្ហាសុេភាពបោាលមរពីជាំងឺ្ ៃង ជាំងឺមិន្ៃង-រាុាំផ្រ៉េ ជាំងឺទៃូវចតិត និងការទ្ៃើយ
តបបនាាន់បញ្ហាសុេភាពសាធារណ្ៈ ដូចជាការទៃុោះជាំងឺ្ៃងទលចទ ើងឬទលចទ ើងជាថម ី
ការទក្តៀមទរៀបចាំនិងទ្ៃើយតបនឹងទក្ោោះមហនតរាយ។ 

 ចាំោយក្បារ់ទ ទូ៉ាទលើសុេភាពេពស់ រើឯការក្បមលូទតុាំ និភ័យមានរក្មិតទាប ទោយ 
សារមានផតមូលនិ្សិម្ម៌សុេភាពសក្មាប់ក្បជាជនក្រីក្រ ចាំផណ្រឯក្បព័នធធានារា៉ាបរ់ង
សុេភាពសងគមសក្មាបក់្បជាជនផ្នទសដឋរិចចរនុងក្បព័នធ និងទក្ៅក្បព័នធ រាំពងុសថិតទៅរនុង
ដាំោរ់កាលអភិវឌ្ឍក្របេ័ណ្ឌទោលនទោបាយ។ 

 ការរើរដុោះោលោ៉ាងទលឿនផ្នទសវាសខុាភិបាលឯរជន នាាំមរនូវបញ្ហាក្បឈមដល់មុេ
ង្ករដឹរនាាំ នងិក្គប់ក្គងរបស់ក្រសួងសុខាភបិាល និងសមតថភាពនិយ័តរមមទៅរនុងក្បពនធ័
សុខាភិបាល។ 

 ក្បតិភូរមមឬការក្បគល់មេុង្ករទៅរដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ តក្មូវឲ្យមានការផរសក្មួលមុេ 
ង្ករ និងរចនាសមព័នធសាាប័នរបស់ក្រសួងសខុាភិបាល និងអងគភាពសខុាភិបាលក្គប់ថ្ននរ់។ 

 
ារាងទ៣ី.២៧ : សចូនាររសាំខានរ់នងុវសិយ័សខុាភបិាល 

សូចនាករសនូល 

ទកនននយ័ 

េដើមត្រគា 
លទធផលសេត្រមចបន េគាលេៅចែំចុ 

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. កមាវធិ្សីែុោពផៃូវេភទ សែុោពបនតពជូ ម្នតា ទរក នកងកមុ្នរ នកង អាហារបូតថមភ 

១. អត្រតាមរែោពម្នតា 

(១០០ ០០០ទរកេកើតរស់) 
២០៦ ១៧០ ១៧០   ១៣០ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  116 

២. អត្រតាមរែោពទរក  

(១០០០ទរកេកើតរស់) 
២៧ ១៨ ១៨   ២០ 

៣. អត្រតាមរែោពកុម្នេត្រកាម១ឆ្ន ំ

(១ ០០០ទរកេកើតរស់) 
៤៥ ២៨ ២៨   ៣២ 

៤. អត្រតាមរែោពកុម្នេត្រកាម៥ឆ្ន ំ 

(១ ០០០ទរកេកើតរស់) 
៥៤ ៣៥ ៣៥   ៤២ 

៥. %ថ្នស្តសតីមកនចង់ម្ននរភ៌ ណដលពំុ

បនទទលួេសវាពនារកំេែើត 
១៦,៦ ១៣ ១៣   ៨ 

៦. អត្រតាេត្របវា៉ា ង់ថ្នការេត្របើត្របស់ វិធី្

ស្មស្តសតពនារកំេែើតទំេនើបមយួកនុង

ចំេណមស្តសតបីនេរៀបការអាយុ ១៥-

៤៩ឆ្ន ំ 

៣៤,២៥ ៣៥ ៣៣,១៨ ៣២,៦៥ ៤២ ៤៣ 

៧. %ស្តសតីម្ននរភ៌ទទលួការណលទមំនុ

សត្រម្នល២េលើក េដ្ឋយបុរគលកកសុខា

ភកបល  

៨១,២ ៩០,៥ ៩៣,១៩ ៩៦,៦ ៩៣ ៩៥ 

៨. %ស្តសតីម្ននរភទ៌ទលួការណលទមំនុ

សត្រម្នល៤េលើក េដ្ឋយបុរគលកកសុខា

ភកបល 

៥៦,៤៥ ៦៦,៤ ៧១,៥៣ ៧២,២៣ ៨៥ ៨៧ 

៩. %ថ្នស្តសតមី្ននរភផ៌ៃុកេមេរារេអដ

ស៏ ណដលបនទទលួថ្ន តំ្របឆំ្ងជំងឺេអដ

ស៏សត្រម្នប់បង្កក រការចមៃងពីម្នត យេៅ

ទរក 

៧២ ៧៧ ៨៤ ៩២ ៨៦ ៨៨ 

១០. សម្នម្នត្រតថ្នការសត្រម្នលេដ្ឋយ 

បុរគលកកសុខាភកបលម្ននជនំាញ(%) 
៨៤,០ ៨៥,០ ៨៥,២ ៨៥,០២ ៨៩ ៨៩ 

១១. សម្នម្នត្រតថ្នការសត្រម្នលេៅ 

មូលដ្ឋា នសខុាភកបល (%) 
៨០,០ ៨០,០ ៨០,៣៥ ៨០,៥២ ៨៧ ៨៨ 

១២. អត្រតាសត្រម្នលេដ្ឋយវិធី្វុះកាត់

(រកតជា%ថ្នចនំនួស្តសតីសត្រម្នលកូន

សរុប) 

៤,៣ ៥,៣៧ ៥,៣៥ ៥,៤ ៧,៥ ៨,០ 

១៣. %ថ្នទរកបនទទលួការបំេៅ

េដ្ឋយទឹកេដ្ឋុះម្នត យកនុងអំ ុងេពល

មួយេម្ន៉ា ងដំបូងេត្រកាយកំេែើត 

 ៦៣ ៧០ ៦៤,៦ ៨៥ ៩០ 

១៤. %ស្តសតីម្ននរភ៌បនទទលួជីវជាតក

ណដក អាសុីតហវូលីក ៩០ត្រគាប់ 
៨៤,០ ៨៦,១ ៧៣ ៨៦,៥ ៩៣ ៩៥ 

១៥. % ថ្នកុម្នរអាយុ១២-៥៩ណែ

បនទទលួថ្ន ទំម្នៃ ក់ត្រពនូេមបង់      

ដ្ឋហសុលកនុងរយៈេពល៦ណែចុងេត្រកាយ 

៧៤,៥ ៧៦,០ ៧០,០ ៨៨,៤ ៧៦ ៧៩ 
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១៦. %ថ្នកុម្នរេត្រកាម១ឆ្ន ំបន 

ទទលួវា៉ា ក់ស្មងំការពារជំងឺកស្តញ្ាលឹ 
៩៣ ៩៤ ៩២ ១០០ ៩៥ ៩៥ 

១៧. អត្រតាត្ររបដែត បថ់្នវា៉ា ក់ស្មងំ៣

ដូសបង្កក រ ជំងឺខាន់ស្មៃ ក់ សវកតថ្ដេជើង 

េតតាែូស រលាកសតួ (%) 

៩៥ ៩៨ ៩៥ ១០០ ៩៥ ៩៥ 

១៨. ចំននួេលើកថ្នការពកេត្រគាុះជំងឺ

េត្រៅករែីលាីេលើកុម្នរអាយុេត្រកាម៥ឆ្ន ំ 

ម្នន ក់កនុងមួយឆ្ន ំ (ចំននួេលើក) 

១,៤៥ ១,៤៥ ១,៥២ ១,៦៤ ១,៦០ ១,៦២ 

២ ជមងឆឺ្ៃង 

១៩. អត្រតាេត្របវា៉ា ង់ថ្នអនកផៃុកេមេរារ

េអដសក៏នុងចំេណមមនុសសអាយុ១៥-

៤៩ ឆ្ន ំ 

០,៧ ០,៦ ០,៦ ០,៦ ០,៦ ០,៦ 

២០. % ច្នមនទសសគពញ្យ័អាយទ
គលីសពី១៤ឆ្ន ផ្ំទកគមគរាគគអដសោ៍ន
ទទលួការពាោលគោយឱសថ
គ្របឆ្ងំគមគរាគគអដស៍ 

៤៦,៦០៧** ៤៨,៩២០** ៧៩ ៧៦.៥ ៨៦ ៨៨ 

២១. % ច្នកទម្អរអាយទគគ្រកាម១៤ឆ្ន  ំ
ផ្ទកគមគរាគ គអដសោ៍នទទលួការ
ពាោលគោយឱសថគ្របឆ្ងំគមគរាគ
គអដស៍ 

៤,០៥២** ៣,៩៨៧** ៩២ ៩០ ៩៥ >៩៥ 

២២. េត្របវា៉ា ង់ថ្នជំងឺរេបងត្ររប់

សណា នេលើត្របជាជន ១០០ ០០០

នាក់ 

៧២៥ ៦៦៨ ៧១៥ ៦១២ ៥៧១ ៥៣០ 

២៣. អត្រតាស្មៃ ប់ជំងឺរេបង (កនុង

ចំេណមត្របជាជន ១០០ ០០០នាក់) 
៦៣ ៥៨ ៥៥ ៥២ ៤៩ ៤៦ 

២៤. អត្រតាជាសុះេសបើយថ្នការ

ពាបលជំងឺរេបង 
៩១ >៩០ >៩០ ៩០ >៩០ >៩០ 

២៥. អត្រតាស្មៃ បថ់្នជំងឺត្ររនុចញរ់ាយ

ការែ៍េដ្ឋយមូលដ្ឋា នសុខាភកបល

ស្មធារែៈេលើត្របជាជន ១០០ ០០០

នាក់ 

០,០៨ ០,០៧ ០,០៦ ០,០១ ០,០៨ ០,០៨ 

២៦. ចំននួករែីត្ររនុចញ់ ពាបល

េៅមូលដ្ឋា នសុខាភកបលស្មធារែៈ

កនុងចំេណមត្របជាជន១ ០០០នាក់ 

(អាងំសុីដង់) 

១,៥ ២,២៦ ២,០ ១,៥ ១,៦៥ ១,៤៥ 

២៧. អត្រតាស្មៃ ប់េដ្ឋយជំងឺត្ររនុឈាម

បនរាយការែ៍េដ្ឋយសុខាភកបល

ស្មធារែៈ កនុងអនកជំងឺ១០០នាក់ 

០,៣ ០,២ ០,២ ០,១ ០,៥ ០,៣ 
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៣  ជំងមឺកនឆ្ៃង 

២៨. អត្រតាេត្របវា៉ា ង់ថ្នោពពកការ

ណភនក 
០,៣៨ ០,៣៥ ០,៣២ ០,២៩ ០,២៧ ០,២៥ 

២៩. អត្រតាវុះកាត់ជំងឺណភនកេ ើងបយ 

កនុងចំេណមត្របជាជនមួយលាននាក់ 
១ ២០០ ១ ៣០០ ១ ៥០០ ២ ៣០០ ១ ៩០០ ២ ០០០ 

៣០. អត្រតាេត្របវា៉ា ង់ថ្នការេត្របើត្របស់

ថ្ន ជំក់កនុងចំេណមបុរស នកងស្តសត ី

បៈ ៤២ 

សៈ ១៧ 

បៈ ៤១ 

សៈ ១៦ 

បៈ ៤០ 

សៈ ១៥ 

បៈ ៣៩ 

សៈ ១៤ 

បៈ ៣៨ 

សៈ ១៣ 

បៈ ៣៧ 

សៈ ១២ 

៣១. អត្រតាេត្របវា៉ា ង់ថ្នការេត្របើត្របស់

ជាតកអាល់កុលកនុងចំេណមបុរស នកង

ស្តសតី 

៥៣ ៥២ ៥២ ៥១ ៥០ ៤៩ 

៣២. សម្នម្នត្រតត្របជាជនណដលម្នន

ជំងឺវិបលាៃ សផៃូវចកតតធ្ងន់ធ្ងរេត្របើត្របស់

េសវាសុែោពផៃូវចកតត េៅ តាមត្របេភទ 

ជំងឺ៖ 

   - ជំងឺ វិកលចរិតរុាថំ្រ៉ា 

   - ជំងឺេៅហាងកនុងចកតត 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

១២ ៦៤៣ 

២២ ៦៨៣ 

 

 

 

 

១១ ៤១២ 

១៤ ៣៥០ 

 

 

 

 

១៦ ៦៥៤ 

២៤ ៤៩៨ 

 

 

 

 

១៧ ២៧០ 

២៥ ៤០៥ 

៣៣. សម្នម្នត្រតត្របជាជនេត្របើត្របស់

េត្ររឿងេញៀនបនទទលួេសវាពាបល 

េដ្ឋយ ATS នកង Heroine (%) 

  ២២ ២២ ៥០ ៦០ 

៤ ពត្រងងឹត្របពន័ធសុខាភកបល 

៣៤. អត្រតាថ្នការផតលឈ់ាមេដ្ឋយ 

អនកសា័ត្ររចកតតមកនទទលួផលកថ្ត្រម 
៣៥ ៣៣.៦ ៣១ ២៦,២ ៣៥ ៤០ 

៣៥. ចំននួេលើកថ្នការពកនកតយពកេត្រគាុះ 

ជំងឺករែីលាីសត្រម្នប់ត្របជាជនមយួនាក់

កនុងមួយឆ្ន ំ 

០,៦១ ០,៥៩ ០,៦១ ០,៦៣ ០,៧០ ០,៧៥ 

៣៦. សនៃសសនថ៍្នោពេពញចកតតរបស់

អតកលកជនចំេពាុះេសវាសុខាភកបល 
៨៦ ៨៧ ៨៧ ៨៨ ៨៨ ៨៩ 

៣៧. អត្រតាថ្នត្របជាជនរស់េត្រកាម 

បនាៃ តថ់្នោពត្រកីត្រកត្រតូវបនការពារ

េដ្ឋយមូលនកធ្កសមធ្ម ៌

៨០ ៩០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

៣៨. សម្នម្នត្រតថ្នត្ររសួ្មរ (% ថ្ន

ចំននួត្ររសួ្មរសរុបទូទងំត្របេទស )ជួប 

ការចំណយម្ននភយនតរាយេដ្ឋយ

ស្មរការណលទសំុែោព 

៥,៥ ៤,៤ ៤,៧ ៥ ៤ ៣ 

៣៩. សនៃសសនថ៍្នរុែោពព័ត៌ម្នន

សុខាភកបល 
៨៦ ៨៩,៣៤ ៩១,៤៤ ៩២,៧៨ ៩៧ >៩៧ 
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៤០. អត្រតាថ្នរែៈកមាការត្ររប់ត្ររង 

មែឌ លសុែោពណដលដេំែើរការ 
៨០ ៨៥ ៨៥ ៦៤ ៨៥ ៨៥ 

   

 សនតិសុខសសបៀងនិងអាហារូបត្ាមភ 

៣.២២៥- ភាពក្រីក្រមហូបអា រក្តូវបានកាតប់នថយពី២០%រនុងឆ្នាំ១៩៩៣មរ៤,១%រនុងឆ្នាំ
២០១០ និងមរ០%រនុងឆ្នាំ២០១៤ ទលើសចាំណ្ុចទៅទៅរនុងគ.អ.ស.រ.មុនទពលរាំណ្ត់។ សនូា
ររសាំខានស់ក្មាប់អា របូតថមភបង្កាញវឌឍ្នភាពលអ ប ុផនតបញ្ហារងវោះអា របូតថមភទៅេពសទ់ៅទ ើ
យ។ ទៅថ្ននរជ់ាតិ រុមារក្រិនក្តូវបានកាត់បនថយពី៤៤,៦%រនុងឆ្នាំ២០០០មរ៣២%រនុងឆ្នាំ
២០១៤ ប ុផនតទៅេពសជ់ាងចាំណ្ុចទៅរបស់ទ.យ.អ.ជ.(២៥%)រនុងឆ្នាំ២០១៨។ រុមារសគមសាាាំង
ទៅថ្ននរជ់ាតិជាម្យ្ម១០% េពស់ជាងចាំណ្ុចទៅ(៩%)បនតិចសក្មាបឆ់្នាំ២០១៥។ រុមារេវោះទមងន់
ទៅថ្ននរជ់ាតិជាម្យ្ម២៤,៦%ទៅរនងុឆ្នាំ២០១៤ ផដលបង្កាញពីវឌ្ឍនភាពទក្ចើនចប់ាាំងពឆី្នាំ
២០០០មរ។ ទោងាមទិននន័យពីអទងកតសុេភាពនិងក្បជាសាស្រសតរមពុជាឆ្នាំ២០១៤ ក្បមាណ្
៧៨,៨% ផ្នរុមារអាយទុក្កាម៦ឆ្នាំនិង៧៣,៥%រនងុក្រុមអាយុ៦-១១ឆ្នាំមានជាំងឺេវោះក្ោប់ឈាម
ក្រហម និងមានរក្មតិេសុោនាមទេតតនិងក្រុមចាំណ្ូល។ 
 
៣.២២៦- រមពុជាមានវឌ្ឍនភាពលអសក្មាប់ការទគត់ទគង់ទឹរសាាតជនបទផដលបានទរើនទ ើងពី
២៤%រនុងឆ្នាំ១៩៩៨ទៅ៤៧%រនុងឆ្នាំ២០១៤និងអនាម័យជនបទបានទរើនទ ើង៨,៦%រនុងឆ្នាំ
១៩៩៦ទៅ៤៦%រនុងឆ្នាំ២០១៤។ ទ.យ.អ.ជ.បានរាំណ្ត់ចាំណ្ុចទៅ៦០%សក្មាប់ទឹរសាាតនិង
អនាម័យទៅក្តឹមឆ្នាំ២០១៨។ ផទនការយទុធសាស្រសតជាតិសក្មាប់ទឹរសាាតនិងអនាម័យជនបទ
២០១៤-២០២៥ក្តូវបានអនុម័តទៅផេមររា ឆ្នាំ២០១៤។  

 

៣.២២៧- យុទឋសាស្រសតជាតិសតីពសីនតិសុេទស្បៀងនិងអា រូបតថមភ២០១៤-២០១៨ ក្តូវបានទរៀបចាំ
និងសទមាា្ន ៏ ោរ់ឲ្យទក្បើក្បាស់ជាទៃូវការកាលពផីេសី ឆ្នាំ២០១៤ ។ លទផទលដាំបងូផ្នយទុធ
សាស្រសតទនោះគឺការទរៀបចាំផទនទីបង្កាញទៃវូសក្មាបព់ទនៃឿនការផរលមអអា រូបតថមភ ២០១៤-២០២០ 
និងរិចចពិភារា្ទលើផទនការវិនិទោគរវាងក្រសួងសុខាភិបាល ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រសួង
រសិរមម រកុាាក្បមាញ ់និងទនសាទ។ រមពុជាបានចលូជាទៃូវការ ជាសមាជរិទី៥៣ផ្នចលនាបទងកើន
រិចចអនតរាគមនអ៍ា រូបតថមភ ពិភពទលារ ទៅផេររកោឆ្នាំ២០១៤។ រិចចសហក្បតិបតតិការរវាងក្រុម
ក្បឹរ្ាសាោរអភិវឌ្ឍន៏វសិយ័រសិរមម នងិជនបទ ក្រសួងសុខាភបិាល ផ្ដគូអភវិឌ្ឍ និងសងគមសុីវលិ 
វិស័យសនតិសេុទសប្ៀងនិងអា រូបតថមភ បានទរៀបចាំក្របេ័ណ្ឌាមោននិងរាយការណ្៍មយួ ទដើមប្ី
ាមោនវឌឍ្នភាពទ្ៀបនងឹទោលបាំណ្ងទៅរនងុចលនាបទងកើនរិចចអនតរាគមន៍អា រូបតថមភ។ 
 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  120 

៣.២២៨- ផទនការសរមមភាពជាតសិតីពគីាំនិតទតចួទទតើមសក្មាប់កាតប់នថយភាពអត់ឃ្ានឲ្យដល់
រក្មិតសូន្យទៅរមពជុា ២០១៦-២០២៥ ក្តូវបានទរៀបចាំនិងក្បកាសទ្សពវទ្ាយោរ់ឲ្យអនុវតតជាទៃូវ
ការ ទៅផេឧសភាឆ្នាំ២០១៦ ទដើមប្ទីតល់ជាផទនទីបង្កាញទៃវូក្គបក់្ជុងទក្ជាយមួយ និងការ
អនតរាគមនជ៍ាអនតរៈវសិ័យ រនុងការសទក្មចឲ្យបានទោលទៅទ២ីផ្នទោលទៅអភិវឌឍ្នទ៍ោយ
ក្បរបទោយចីរភាពគឺ “បញ្ចប់ភាពអត់ឃ្ាន សទក្មចបានសនតិសុេទស្បៀង នងិផរលមអអា រូបតថ
មភ និងទលើររមពសរ់សិរមមផដលមាននរិនតរភាព”។ 
 

បញ្ហា ប្បឈម 

៣.២២៩- ទទាោះបីមានវឌឍ្នភាពលអសក្មាប់សនតិសេុទស្បៀង រងវោះអា រូបតថមភទៅផតមានរក្មិត
េពស់ទៅទ ើយ រួមទាាំងភាពេុសោនផទនរទសដឋរិចច សងគមរិចច និងាមតាំបន។់ ក្គួសារទៅក្គប់ក្រុម
ចាំណ្ូល ជាពិទសសរនុងក្រមុចាំណ្ូលទាបេវោះព័ត៌មាននិងការយល់ដឹងអាំពអីា រូបតថមភ។ 
 

៣.២៣០- ក្រុមក្បឹរ្ាអភិវឌ្ឍវិស័យរសិរមម និងជនបទ ក្រសួង សាាប័នពារ់ពនឋ័ពុាំមានរញ្ចប់ថវិកា
ក្គប់ក្ោន់សក្មាប់សក្មបសក្មួល អនុវតត និងាមោនយុទឋសាស្រសតជាតិសតីពសីនតិសុេទស្បៀងនិងអា
 រូបតថមភ និងយុទធសាស្រសតទទ្សងៗទទៀត។  រាជរោាភិបាល ផ្ដគូអភិវឌ្ឍ និងសងគមសុីវិល ក្តូវរាំណ្ត់
អាទិភាពវិនិទោគ ទដើម្បីផរលមអក្បសិទធភាពនិងភាពស័រតិសិទធិរនុងការវនិិទោគទលើសនតិសុេទស្បៀង
និងអា រូបតថមភ។ មានសារៈសាំខានរ់នុងការបនតជាមួយដាំទណ្ើរការាមោន ដូចជាអទងកតសេុភាព
និងក្បជាសាស្រសតរមពុជា។ បញ្ហាទារ់ទងនឹងហិរញ្ញវតថ ុក្សាប់ការសិរ្ាទាាំងទនោះនឹងក្តូវទោោះក្សាយ
ាមរយៈការពិភារ្ារវាងរាជរោាភបិាលនិងផ្ដគូអភិវឌ្ឍពារ់ពន័ធ។ 

៣.២៣១- សរមមភាពបញ្ចូលមីក្រូសារធាតុរនុងចាំណ្ីអា រដូចជាអាំបលិអុីយ ូដនិងការបញ្ចូល
ជាតិផដរទៅរនុងទឹរក្តីនងិទឹរសុីអុីវក្តូវបានអនុវតតទោយមានយនតការរឹងមាាំទដើម្បីធានាសតង់ោរ
គុណ្ភាពេពស់។ ការអនុវតតអនុក្រឹត្យទលេ១៣៣ ទារ់ទងនឹងការបាំទូទរឹទោោះ រនុងការកាត់
បនថយការទក្បើក្បាស់ទឹរទោោះទោ និងតក្មវូឲ្យមានការចូលរួមរបស់វសិ័យឯរជនទារ់ទងនឹងសវុតថិ
ភាពនិងសនតិសុេទស្បៀងនងិអា រូបតថមភ។ 
 

៧.៣-  ការអភិវឌ្ឍប្បព័នធសុវត្ាភិាពសងាម 

៣.២៣២- រាជរោាភិបាលសទក្មចបានវឌ្ឍនភាពលអរនុងការពក្ងឹងក្បព័នធោាំពារសងគមនិងបានទ្វើឲ្
យក្បព័នធទនោះកាាយជាក្បពន័ធមួយផដលមានលរខណ្ៈសមាហរណ្រមម សងគតភិាព និងក្បសិទធភាព 
ផដលក្គបដណ្ដបទ់លើវសិយ័សាធារណ្ៈនងិវិសយ័ឯរជន រួមមានការផបងផចរតួនាទីចា្ស់លាស់
រវាងការទរៀបចាំទោលនទោបាយ ច្ាប ់ និងការក្បតិបតតិ។ សមិទធទលមយួចាំនួនសតពីីសុវតថភិាព
សងគម មានដចូខាងទក្កាម៖  



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  121 

 
៣.២៣៣- ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុ ទោយមានធាតុចលូពីក្រសួង សាាប័នពារ់ព័នធនិងក្រុម
ក្បឹរ្ាអភិវឌ្ឍវិស័យរសិរមម និងជនបទ បានដឹរនាាំទរៀបចាំក្របេ័ណ្ឌទោលនទោបាយជាតោិាំពារ
សនតិសុេសងគម ២០១៦-២០២៥ ផដលមានពីរផទនរ្ាំៗគឺជាំនយួសងគមនងិធានារា៉ាប់រងសងគម។ 
ផ្ដគូអភិវឌ្ឍបានសហការជាមួយក្រុមក្បឹរ្ាអភិវឌ្ឍវសិ័យរសិរមម និងជនបទនិងរដឋបាលថ្ននរ់
ទក្កាមជាតិរនុងការសារល្បង គទក្មាងោាំក្ទចាំណ្ូលផដលនឹងទតលជ់ាទមទរៀននិងបទពិទសា្ន៍
សក្មាប់ការទរៀបចាំសមាសធាតុោាំក្ទចាំណ្លូផ្នជាំនួយសងគមទៅរនុងក្របេណ័្ឌទោលនទោបាយ
ជាតិោាំពារសនតសិុេសងគម។ 
 
៣.២៣៤- រមមវិ្ីរាំណ្ត់អតតសញ្ហាណ្រមមក្គួសារក្រីក្រសទក្មចបានការក្គបដណ្ដប់តាំបន់ជនបទ
ទាាំងអស់។ ចប់ាាំងពីឆ្នាំ២០១៥ ក្រសួងផទនការមានភាពជាមាាស់ទពញទលញទលើផទនរហិរញ្ញវតថុ
សក្មាប់ការក្គបដណ្ដប់តាំបន់ជនបទ។ យនតការរាំណ្ត់អតតសញ្ហាណ្រមមក្គសួារក្រីក្រទៅទកី្បជុាំ
ជនរាំពុងសារល្បង ផដលបានបញ្ចលូការោរ់ពនិៃុទលើលរខណ្ៈវិនចិឆ័យភាពង្កយរងទក្ោោះដូចជា
សុេភាព ពកិារ ការអប់រំ និងបាំណ្ុល។ ការោរ់ពនិៃទុនោះអាចក្តូវបានអនុវតតជាមួយតាំបន់ជនបទ។ 
មានវឌ្ឍនភាពលអរនុងការអាភិវឌ្ឍក្របេ័ណ្ឌសាាប័នោាំក្ទសុេមាលភាពរុមារ រួមទាាំងផទនការ
រាំផណ្ទក្មង់ក្បពន័ធក្ពហមទណ្ឌយុតតិ្ម៌អនីតិជន ឆ្នាំ២០១៣។ អទងកតសតីពីអាំទពើហឹង្ាទលើរុមារក្តូវ
បានទបាោះពុមពរនុងឆ្នាំ២០១៤។ ក្រុមក្បឹរ្ាជាតិរមពជុាទដើម្បីរុមារបានរាយការណ្៍ពីវឌ្ឍនភាពទារ់ 
ទងនឹងការអនុវតតអនសុញ្ហាអនតរជាតិសតីពសីិទធិរមុារ រនុងនាមផដលរមពជុាជាក្បទទសហតថទលេី។ 
 
៣.២៣៥- ក្រសួងទសដឋរចិចនិងហិរញ្ញវតថុបនតក្គប់ក្គងក្បព័នធទសប្ៀងបក្មុងទដើម្បីោាំក្ទដល់ការសង្
ទក្ោោះបនាានទ់ពលមានទក្ោោះមហនតរាយ្មមជាតិឬក្ពឹតតិការណ្៍អាកាសធាតុ្ងន់្ងរ។ 
ក្រសួងសងគមរិចច អតតីយទុធជន និងយុវនីតសិម្បទា សទក្មចបានសមិទធទលដចូខាងទក្កាម៖ 
ទលើររមពសស់េុមុាលភាពសងគមនងិរចិចការក្គសួារ  
 បានបទងកើត និងអនុវតតរមមវិ្ីសទស្រង្កាោះបនាាន់ដលក់្បជាជនក្រីក្រ ទុរគតជន ក្បជាជនរង
ទក្ោោះទោយទក្ោោះ្មមជាតរិងទក្ោោះទោយទក្ោោះមហនតរាយទទ្សងៗ ក្ពមទាាំងបានសហការ 
ជាមួយអាជាា្ រទេតត ការបាទក្រហមរមពុជា អងគការជាតិ អនតរជាតិ សប្បុរសជននានានាាំ
យរអាំទោយជួយដល់ក្បជាជនរងទក្ោោះ ក្បជាជនក្រីក្រ ទុរគតជនក្បមាណ្៣០៨ ២៧៥ 
ក្គួសារ ជួយសក្មាលសាានភាពលាំបារ ទប់សាាត់ នងិ កាត់បនថយការទ្វើចាំោរក្សុរ។ 

 បានអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលសាំចតសងគមរិចចរាជធានភីនាំទពញ និង សមាហរណ្រមមជនអនាថ្ន 
 បានបទងកើតមជឈ្មណ្ឌលពា្បាល និង ផថទាាំជននវិបលាាសសាារតី។ 
 បានទ្សពវទា្យ អប់រ ំ និងបស្រញ្ហាបការយល់ដឹងសតីពីការទ្វើចាំោរក្សុរោានសុវតថភិាព
ដល់ក្បជាជន 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  122 

 បានទតល់ទសវាផថទាាំ និងោាំក្ទទៅសហគមន៍ដលជ់នរងទក្ោោះ និងរងទលប ោះពាល់ទោយ
សារទមទរាគទអដស៍ ជាំងទឺអដស៍ និងជាំងឺកាចសា វទទ្សងៗ រនុងទនាោះ មានការអប់រំ
ទ្សពវទ្ាយ វគគបាំណ្ិនជីវតិ អប់រំសុេភាព ពន្ាររាំទណ្ើត ទសវាក្បឹរា្ទោបល់ និងការ
បទងកើតមុេរបរខានតតូចដល់ក្គួសារ និងរមុារផដលរងទលប ោះពាល់ទោយសារជាំងឺទអដស ៍

 បានបទងកើត និងអនុវតតរមមវិ្ីសតីពីការអភិវឌ្ឍក្គួសារ បាំទុសទលើរទឹរចិតតការរសាងក្គួសារ
លអ ទប់សាាតអ់ាំទពើហិង្ារនុងក្គួសារ  

 បានទរៀបចាំ និងទ្សពវទា្យោរឲ់្យអនុវតតនូវបទោានអប្បបរមាសក្មាប់ការផថទាាំជនរង
ទក្ោោះទោយអាំទពើជួញដូរមនុស្ស នងិអាំទពើទ្វើអាជីវរមមទៃូវទភទផដលសានរ់ទៅរនុងមជឈ្ 
មណ្ឌល និងឧបររណ្៍ក្តតួពិនិត្យ នងិវាយតផ្មៃការអនុវតតទោលនទោបាយនងិបទោាន
អប្បបរមាសតីពីរិចចការពារសិទធិជនរងទក្ោោះទោយអាំទពើជួញដូរមនសុ្សទាាំងទៅថ្ននរ់ជាតិ 
និងថ្ននរ់ទក្កាមជាត ិ សាំទៅក្បយុទធក្បឆ្ាំងឧក្រិដឋរមមជួញដូរមនសុ្ស នងិសទស្រង្កាោះជនរង      
ទក្ោោះ។  

ទលើររមពសស់េុមុាលភាពរមុារនងិយវុនតីសិមប្ទា  
 បានទរៀបចាំរបាយការណ្ស៍តីពីសាានភាពរុមារ នងិបានរាំពុងទរៀបចាំរបាយការណ្៍ជាតេិបួ
ទលើរទី៤ ទី៥ នងិទី៦ សតពីីការអនុវតតអនសុញ្ហា សតីពីសិទធិរុមារ។ 

 បានពក្ងឹងការអនុវតតការចូលរួមរបសរ់ុមារ ាមរយៈការទ្សពវទា្យ និង ការបណ្ដតោះបោា
លអាំពីសិទធិរមុារ ទោលការណ្៍ផណ្នាាំសក្មាប់អនវុតតការចលូរួមរបសរ់ុមារដល់អនរពារ ់
ព័នធ។ 

 បានពក្ងឹងពក្ងីរយនតការាមោន និងអនុវតតសិទធរិុមារ ទោយបានបទងកើតក្រុមការង្ករ
រុមារាមក្រសួង សាាប័នចាំនួន១០ និង ក្រុមក្បឹរា្ជាតិរមពជុាទដើម្បីរមុាររាជធានី ទេតត
ទាាំង២៥។ 

 ទដើម្បីទលើររមពស់សទិធិជាមូលោានទាាំង៤ និងឧតតមក្បទោជន៍របស់រុមារ ក្រសួងសងគម
រិចច អតីតយុវជន និងយវុនីតិសម្បទា បានេិតេាំក្បឹងផក្បងអនុវតតទោយយរចិតតទុរោរ់ 
និងសាារតីទទួលេសុក្តូវ ាមរយៈការទរៀបចាំលេិិតបទោានគតយិុតត ទស្ពវទ្ាយបាំទុសការ
យល់ដឹងអាំពសីិទធិរបស់រមុារ ការអនតរាគមន៍ជួយសទស្រង្កាោះ ការទតល់ការសានរ់ទៅ និង ការ
ផថទាាំាំំសុេភាព។ រាជរោាភិបាលរមពុជា បានទចញអនុក្រឹត្យចាំននួ២ សតីពកីារក្គប់ក្គង
មណ្ឌលផថទាាំរមុារ នងិ សតីពីរបបទោលនទោបាយចាំទពាោះជនរងទក្ោោះសានរ់ទៅរនុង
មណ្ឌលរបស់រដឋ ទោយបានដាំទ ើងក្បារ់មហូបអា រពី៤ ៥០០ទរៀល/ផេ ទៅ១៥០ ០០០
ទរៀល/ផេ។  

 បានសហការជាមួយអងគការជាត ិអនតរជាតិ ទទួលរុមាររាំក្ពា និងរមុារង្កយរងទក្ោោះ ឲ្យ
សានរ់ទៅមណ្ឌលផថទាាំរមុារ៦៣៩រផនៃង មានរមុារសរុបចាំននួ ២៦ ១៨៧នារ់ រនុងទនាោះ
មណ្ឌលផថទាាំរមុារចាំនួន៤០៦រផនៃង មានរុមារសរុបចាំនួន ១៦ ៥៧៩នារ ់(មណ្ឌលរដឋ
ចាំនួន២២រផនៃង មានរមុារនិងយុវជនចាំនួន ១ ៦០១នារ់) ទៃោះសានរ់ទៅបទោាោះអាសនន
ចាំនួន២៥រផនៃង មានរមុារចាំនួន៦២៨នារ់។ ទៃោះសានរ់ទៅជាក្រុមចាំនួន៧១រផនៃង មាន
រុមារចាំនួន ១ ៥៩២នារ ់ ទក្ៅពទីនាោះមានរុមារមួយចាំនួនរាំពងុសានរ់ទៅអទនតវាសិរោាន 
វតតអារាម និង ទីរផនៃងសាសនា និង រុមាររងទក្ោោះមយួចាំនួនទទៀតបានទទួលចញិ្ចឹមផថ ទាាំ
និងទតល់ទសវាទទ្សងៗទៅាមសហគមន៍។ មជ្ឈមណ្ឌលរុមាររាំក្ពារបសរ់ដឋ និងអងគការ
មិនផមនរោាភបិាលជាទក្ចើនរផនៃងបានទទួលការឧបតថមភដ៏ផ្ថៃថ្នាព ី សទមតចអគគម ទសនា 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  123 

បតីទតទជា ហ ុន ផសន នាយររដឋមស្រនតីផ្នក្ពោះរាជាោចក្ររមពុជា និង សទមតចរិតិតក្ពឹទធ
បណ្ឌិត មានជាថវិកា អងករ និង អា រជួបជុាំ។ 

 បានទទួលជនរងទក្ោោះទោយសារទក្បើក្បាស់ទក្គឿងទញៀន ទដើមប្ីបន្ាប ព្ាបាលនិងសាោរ 
នីតិសម្បទា បណ្ដតោះបោាលជាំនាញវិជាាជីវៈ សមាហរណ្រមម និង ាមោនបនតាមសហ
គមន៍។ 

 បានអនុវតតនវូរមមវិ្យីុតតិ្ ម៌សក្មាប់អនីតជិន ទតល់នូវទសវាការពារសិទធិរុមារាមទៃូវច្ាប ់
និងទប់សាាត់អាំទពើទលមើសចា្ប់ផដលក្បក្ពឹតតទោយអនីតិជន និងយុវជនទៅាមសហគមន ៍
និងច្ាប់សតពីីយុតតិ្មអ៌នតីិជនក្តូវបានអនុម័ត នងិក្បកាសោរ់ឲ្យទក្បើក្បាស់។ លិេិត
បទោានគតយិុតតមួយចាំននួក្តូវបានទរៀបចាំសក្មាបអ់នុវតតច្ាប់ទនោះ ក្ពមទាាំងរាំពុងទរៀបចាំ
ផទនការយុទធសាស្រសតនិងផទនការក្បតិបតតរិយៈទពល៣ឆ្នាំ។ 

 បានបទងកើតយនតការ នងិទរៀបចាំលិេតិបទោានគតយិុតតជាទក្ចើនទារទ់ងនឹងការសមុាំរូនអនតរ
ក្បទទស និងបានសហក្បតិបតតិការ និងចុោះរិចចក្ពមទក្ពៀងសតីពីការរាំណ្ត់ចាំននួទីភានរ់ង្ករ
ជាមួយសមុាំរនូអនតរក្បទទសជាមួយក្បទទសអុាីល ីក្បទទសទអស្ា៉ាញ ក្ពមទាាំងបានទ្វើរចិច
សហក្បតិបតតិការជាមួយបោាក្បទទសផដលជាភាគីអនុសញ្ហាក្រុងឡាទអ។ 

ទលើររមពសស់េុមុាលភាពសក្មាបជ់នពកិារ  
 បានទរៀបចាំនិងក្បកាសទ្សពវទ្ាយោរ់ឲ្យអនវុតតផទនការយុទធសាស្រសតជាតសិតីពពីិការភាព 
២០១៤-២០១៨ ក្ពមទាាំងបានចុោះទ្សពវទា្យនថី្ននរ់រាជធាន ីទេតតចាំនួន១៩។ 

 បានទបើរទតល់របបទោលនទោបាយជនពកិារក្រកី្រជូនជនពិការក្រីក្រាមសហគមន៍ ទៅ
រនុងទេតតចាំននួ៤ គឺ ផ្ប លិន ត្បូងឃមុាំ ផ្ក្ពផវង និង សាាយទរៀង។ 

 បានទរៀបចាំ និង ោរឲ់្យអនុវតតអនុក្រឹត្យសតីពកីារទតល់ក្បារ់រង្កាន់ចាំទពាោះជ័យលាភីជនពិការ 
រនុងការក្បរតួមុេជាំនាញ ការក្បរួតរីឡាទស ្បស ា្ល់អូឡាពិរ និង ក្បារ់ឧបតថមភសក្មាប ់
ក្គូបងវឹរ ក្គូបងវរឹជាំនយួ។ 

 បានទលិត និង ទ្សពវទ្ាយរិចចពិភារា្សតីពជីនពកិារភាពបានចាំនួន៣៨ក្បធានបទ ាម   
រយៈសាានីយទ៍ូរទសស្ន៍ជាតិរមពុជា។ 

 បានទបើរទតល់ឧបររណ្៍តស្រនតី និង ថវិកាក្បចាំផេជូនក្រុមតស្រនតីជនពកិារ ផដលជាអាំទោយ 
ដ៏ផ្ថៃថ្នារបស់សទមតចអគគម ទសនាបតីទតទជា ហ ុន ផសន នាយររដឋមស្រនតផី្នក្ពរាជាោ
ចក្ររមពុជា។ 

 បានក្បគលរ់ទទោះរុញចាំនួន៤៩០ទក្គឿង ជនូជនពកិារ  
 បានសហការជាមួយអងគការផ្ដគ ូ ទតល់ទសវាសាោរលទធភាពពលរមមក្បរបទោយគុណ្ភាព
ទោយឥតគិតផ្ថៃ ក្ពមទាាំងទតល់ការឧបតថមភជាក្បារអ់ា រ និងផ្ថៃទ្វើដាំទណ្ើរទៅមរជូនជន
ពិការ ២០៤ ៦៨៩នារ់។  

ទលើររមពសស់េុមុាលភាពមនសុស្ចស ់  
 បានទរៀបចាំ និងផរសក្មលួទោលនទោបាយជាតិសក្មាប់មនុស្សចស់។  
 បានទរៀបចាំទិវាមនុស្សចស់ ១ តុលា ជាទរៀងរាលឆ់្នាំ ទាាំងទៅថ្ននរជ់ាតិ និងថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ 

 បាននឹងរាំពងុអនុវតតសាំខាន់រមមវិ្ីពីរ គឺ រមមវិ្ីអភវិឌ្ឍមនុស្សចសា់មសហគម
ន៍ និងរមមវិ្ីផថទាាំមនុស្សចស់ាមក្គួសារ ាមរយៈ ការទ្សពវទា្យទលើររមពស់ក្បផ្ពណ្ី



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  124 

ទាំទនៀមទមាាប់លអរបសក់្គសួារផេមរ និងសរមមភាពរបស់សមាគមមនសុ្សចស់ ផដលរហូត
មរដល់ទពលទនោះ សមាគមមនុស្សចស់ទៅាមឃុាំ សង្កាត់មានចាំនួន៥១០សហគមន៍។ 

ទលើររមពសវ់សិយ័អតតីមស្រនតរីាជការសុវីលិ  
 បានទរៀបចាំ នងិោរ់ឲយ្ដាំទណ្ើរការជាបនតបនាាប់នូវរបបសនតិសុេសងគមសក្មាប់មស្រនតីរាជការ
សុីវិល ផដលមានាវកាលិរចាំនួន៦ រួមមាន ការចូលនិវតតន៍ ការបាត់បង់សម្បទាវិជាាជីវៈ 
មាតុភាព ទក្ោោះថ្ននរក់ារង្ករ មរណ្ភាព និងអនរទៅរនុងបនៃរុ។ របបសនតិសុេសងគម
សក្មាប់មស្រនតរីាជការសុីវលិ ក្តវូបានដាំទ ើងជាទរៀងរាល់ឆ្នាំក្សបាមការដាំទ ើងទបៀវត្ស
មស្រនតីរាជការសុីវលិ និង លទធភាពថវិកាជាតិ។  

ទលើររមពសវ់សិយ័អតតីយទុធជន  
 បានដាំទ ើងក្បាររ់បបសនតិសុេសងគមជាទរៀងរាលឆ់្នាំ គិតក្តឹមឆ្នាំ២០១៦ ក្បារ់របបសនតិ
សុេសងគមទាបបាំទុត ៣៦០ ០០០ទរៀល/ផេ។ 

 បានអនុវតតទោលការណ្៍ សតីពីការរាំណ្ត់អតតសញ្ហាណ្រងរមាាាំងក្បោបអ់ាវុ្ចូលនិវតតន ៍
ចូលបាតប់ង់សមតថភាពការង្ករ ពកិារ និងក្គួសារយុទធជនពលី មរណ្ៈទោយបានទទលួ
សាំណ្ុាំលិេិតអនរោរព់ារ្យទសនើសុាំសម្បទាដីសងគមរចិចចាំនួន១៣,២៤៧ក្គួសារ និងគណ្ៈ
រមាា្ិការសម្បទាដីសងគមរិចចថ្ននរ់ជាតិបានទតលស់ម្បទានដីសងគមរិចចបានចាំនួន៣៣០៤ 
ក្គួសារ។ 

 បានទរៀបចាំបទងកើតគណ្ៈរមមការអភិវឌ្ឍនស៍ហគមនអ៍តីតយុទធជនទៅាមឃុាំ សង្កាត់ចាំននួ 
៨៥៣ឃុាំ សង្កាត ់ ទដើម្បីផរលមអជីវភាពរស់ទៅរបស់អតីតយុទធជន នងិ ក្គសួារឲ្យកាន់ផត
ក្បទសើរទ ើង។  

បទងកើតរបបសនតសិេុសងគមសក្មាបក់្បជាជនទទូៅ  
 ក្រសួងបាននិងរាំពងុសិរា្ក្សាវក្ជាវឯរសារនានា ទដើម្បីទរៀបចាំបទងកើតក្បព័នធសនតិសេុ
សងគមទូលាំទូលាយសក្មាប់មជ្ឈោាននានានិងក្បជាជនទូទៅ។ 

ពក្ងងឹសមតថភាពសាាបន័នងិភាពជាផ្ដគ ូ  
 បានពក្ងឹង និងពក្ងីរសរមមភាពវិទ្យសាានជាតិសងគមរិចច សាំទៅបណ្ដតោះបោាល្នធាន
មនុស្សសក្មាប់សាាប័នរដឋ វិស័យឯរជន និងអងគការមិនផមនរោាភិបាលជាតិ អនតរជាត ិ
ផដលពារ់ព័នធនឹងការង្ករសងគមរិចច។  

 ក្រសួងបានទលើរទឹរចិតត និងសហក្បតិបតតិការជាមួយអងគការមិនផមនរោាភិបាលជាត ិ
អនតរជាតិនិងផ្ដគូអភិវឌ្ឍនានា រនុងសាារតីសាមគគី្ម៌និងទរៀរគរក្បភព្នធានទាាំងសមាារៈ 
ថវិកា និងបទចចរទទស បទក្មើឲ្យសាំណ្ូមពររបស់ជ់នរងទក្ោោះ និងង្កយរងទក្ោោះក្គប់ក្បទភទ
រនុងសងគម និងបានទ្វើសហក្បតិបតតិការោ៉ាងជិតសនិទធទាាំងរនុងក្របេ័ណ្ឌតាំបន់ អាសា៊ាន និង
ពិភពទលារពារ់ព័នធនឹងវិស័យសុេុមាលភាពសងគម និងការអភិវឌ្ឍ។ 
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បញ្ហា ប្បឈម 

៣.២៣៦- ជាំនួយផទនរសងគម សក្មាប់ក្គួសារក្រីក្រនិងក្គួសារង្កយរងទក្ោោះនិងធានារា៉ាប់រងសងគម
សក្មាបន់ិទោជិររនុងវិសយ័ទៃូវការទៅមានរក្មិតនងិមិនទានក្គបដ់ណ្ដប់បាន៦០%ផ្នក្បជាជន 
រួមទាាំងក្បជាជនពិការនិងមនុស្សចស់ ផដលភាគទក្ចើនសថិតរនុងវិស័យមនិទៃូវការ។ 

 របបសនតិសុេសងគមក្បចាំផេរបស់អតីតយុទធជនផដលទទៃរមរមុន (ចស់) និងទទៃរមរ
ទក្កាយ (ថមី) ពុាំមានសងគតភិាពជាមួយោន។ 

 របបសនតិសុេសងគមរបសន់ិវតតន៍ជនផ្នក្រសងួការពារជាតិ និង ក្រសួងម ផ្ទៃមានការ
អនុវតតរបប ទសា្នេសុោន។  

 
៣.២៣៧- ការក្គប់ក្គងគទក្មាងទទស្ងៗមិនទាន់ក្តូបានទរៀបចាំនិងបញ្ចូលោនបានក្តឹមក្តូវ ផដលប
ោាលឲ្យរងវោះខាតក្បសទិធភាពនិងភាពស័រតិសទិធ។ ការសក្មបសក្មួលទៅមានរក្មិតទៅរក្មិត
ទោលនទោបាយនិងការាមោន ក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ ទដើម្បីធានាពីគណ្ទនយ្យភាពនិងតមាា
ភាពរបស់ក្បតិបតតកិារទៅរក្មិតគទក្មាងឬរមមវិ្ី។ 
 
៣.២៣៨- ការទរៀបចាំហិរញ្ញប្បទានសក្មាប់ក្របេ័ណ្ឌទោលនទោបាយជាតិោាំពារសនតិសុេ
សងគមតក្មូវឲយ្មានរិចចពិភារ្ារវាងរាជរោាភិបាលនិងផ្ដគូអភិវឌ្ឍពារ់ព័នធ។ ឧទាហរណ្៍ ក្រសួង
ផដលមានតនួាទីទតល់ទសវាសងគមដល់ក្រុមង្កយរងទក្ោោះ ដូចជាក្រសួងសងគមរិចច អតីតយទុធជន 
និងយុវនីតសិម្បទា ក្រសងួការង្ករនិងបណ្ដតោះបោាលវិជាាជីវៈ និងក្រសួងរិចចការនារើ ពុាំទាន់មាន
្នធានក្គបក់្ោន់ទដើម្បសីទក្មចបានទោលបាំណ្ងទោលនទោបាយនានា។ 
 
៣.២៣៩- ការរាំណ្ត់អតតសញ្ហាណ្និងការចុោះបញ្ជកី្បជាជនទូទៅ ការរាំណ្តអ់តតសញ្ហាណ្ក្បជា
ជននិងក្បជាជនង្កយរងទក្ោោះ និងក្បព័នធចុោះបញ្ជីក្បតិបតតិររមិនទានម់ានទាំនារ់ទាំនងោន ផដល
អាចមាន ការរាំណ្ត់អតតសញ្ហាណ្និងការចុោះបញ្ជជីាន់ោននិងការទតល់ទលក្បទោជន៍ទទ្សងៗក្តួត
ោន។ ការពក្ងឹងយនតការរាំណ្ត់អតតសញ្ហាណ្ក្គួសារក្រីក្រទៅទពលមានការទ្វើចាំោរក្សរុទក្ចើន
និងចាំនួនក្បជាជនង្កយរងទក្ោោះផដលសថិតទៅផរ្បរផេ្សបនាាត់ភាពក្រីក្រ។ 
 
៣.២៤០- សមតថភាពទៅមានរក្មិតទារ់ទងនឹងរងវោះខាតមស្រនតីជាំនាញសងគមរិចចផដលទទួលបាន
ការបណ្ដតោះបោាលទដើម្បីក្គប់ក្គងររណ្នីានាទារ់ទងនឹងសុខាមាលភាពរុមារ សិទធ ិ និងការ
ការពារ រួមទាាំងការផថររ្ារនុងមណ្ឌល។ 
 

៧.៤- ពប្ងឹងការអនុវត្ដសរលនសោបាយប្បជាជ្ននិងសមភាពសយនឌ័្រ 

 សរលនសោបាយប្បជាជ្ន 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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៣.២៤១- អគគទលខា្កិារក្បជាជននិងការអភិវឌ្ឍក្តូវបានបទងកើតទ ើងទៅផេរុមភៈ ឆ្នាំ២០១៤ 
ផដលទដើរតួនាទជីាសាាប័នបទចចរទទសរោាលរនងុការទរៀបចាំទោលនទោបាយ យុទធសាស្រសត និង
រមមវិ្ីោាំក្ទរាជរោាភិបាលរនុងការអនុវតត និងាមោនទោលនទោបាយរបស់រាជរោាភបិាល
ទារ់ទងនឹងក្បជាជននិងការអភិវឌ្ឍ។ ទោលនទោបាយជាតកិ្បជាជន ២០១៦-២០៣០ ក្តូវបាន
ទទួលការឯរភាពពគីណ្ៈរដឋមស្រនតីរនងុសម័យក្បជុាំទពញអងគ នាផ្ថងទី៤ ផេមីនា ឆ្នាំ២០១៦។ ទោល
នទោបាយទនោះ រួមចាំផណ្ររនុងការបនតទលើររមពស់គុណ្ភាពជីវតិនិងសេុមុាលភាពរបស់ក្បជា
ជនរមពុជា នងិ ការកាតប់នថយភាពក្រកី្រ និងទលប ោះពាល់ ផ្នផក្បក្បួលក្បជាសាស្រសតទៅទលើការ
អភិវឌ្ឍ ាមរយៈការជាំរញុឲ្យមានការបញ្ចលូបញ្ហាក្បជាជន និងរាោ ឌីោមិរក្បជាសាស្រសត ទៅ
រនុងផទនការអភិវឌ្ឍន៍ក្គបវ់ិស័យ ក្គប់រក្មិត និងទៅរនុងក្របេ័ណ្ឌផ្នការអភិវឌ្ឍ ជាតិនិងសរល 
ទោយររា្នូវតផ្មៃវប្ប្មន៌ិងក្បផ្ពណ្ីផេមរ នងិការធានាការទោរពសិទធមិនុស្សជាមូលោាន។ 
ទោលនទោបាយជាតិក្បជាជន ២០១៦-២០៣០ បនតឈរទលើទោលការណ្៍ ផដលមានផចងទៅ
រនុង ទោល នទោបាយជាតកិ្បជាជនឆ្នាំ២០០៣ ទោយទទួលសាាល់និងោាំក្ទចាំទពាោះសិទធិរបស់គូ
សាាមីភរិោនិងបុគគលទាាំងអស ់ឲ្យមានសិទធជិាមូលោានរនុងការសទក្មចចតិតទោយទសរើ និងទោយ
ទទួលេុសក្តូវទលើចាំនួនរនូ និង ការពនា្ររាំទណ្ើត ទហើយឲ្យមានលទធភាពទទួលបាននវូព័ត៌មាន 
ការអប់រំ ទសវា និង មទ្្ាបាយ ទដើម្បទី្វើការសទក្មចចិតតទនោះ។ ទលើសពីទនោះទទៀត ទោល
នទោបាយទនោះ រ៏បានវភិាគអាំពីទិដឋភាពរួមផ្នការអភិវឌ្ឍ ទសដឋរចិចនិងសងគមរិចច និងសាានភាព
ក្បជាសាស្រសត វិភាគអាំពីទលវិបារចមប្ងៗផទនរក្បជាសាស្រសតមរទលើ ការអភិវឌ្ឍ រនុងទពលបចចុប្បនន
និងអនាគត និងោរ់ទចញនូវការតក្មង់ទសិមួយចាំនួន ផដលមានលរខណ្ៈ ទោលនទោបាយនិង
រមមវិ្ី សក្មាប់ជាមលូោានរនុងការទរៀបចាំផទនការសមមភាព ផដលនងឹក្តូវយរទៅអនុវតតទោយ
ក្រសួង សាាប័នជាំនាញ។ 

៣.២៤២- ទដើម្បីអនុវតតទោលនទោបាយជាតកិ្បជាជន ២០១៦-២០៣០ អគគទលេ្កិារោាន
ក្បជាជន និងការអភិវឌ្ឍបានទរៀបចាំបញ្ចប់ផទនការសរមមភាព២០១៦-២០១៨ ទៅចងុឆ្នាំ២០១៦ 
ផដលទទលួបានការឯរភាពពី សទមតចអគគម ទសនាបតីទតទជា ហ ុន ណសន នាយររដឋមស្រនត ីផ្នក្ពោះ
រាជាោចក្ររមពុជា។  
 
៣.២៤៣- បញ្ហា ប្បឈម 

 ការទលើររមពស់ការយលដ់ងឹអាំពីបញ្ហាក្បជាជននិងការអភិវឌ្ឍទៅក្គប់រក្មតិនិងទៅរនុង
សងគម 

 ការទរៀបចាំតក្មូវការទិនននយ័និងការក្សាវក្ជាវផដលមានទាំនារ់ទាំនងជាមយួទោលទៅ
អភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយចីរភាពរមពុជា 
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 ការទ្វើសមាហរណ្រមមការវិភាគនិនានការក្បជាជនទៅរនុងការទរៀបចាំផទនការអភិវឌ្ឍាមវិ
ស័យ ក្ពមទាាំងទីទា្រពលរមមនិងការទតល់ទសវាសងគម។ 

 ការទគៀរគរ្នធានពរីាជរោាភិបាលនងិផ្ដគូអភិវឌ្ឍ ទដើម្បីបនតអនុវតតផទនការសរមមភាព
ទៅរនុងទ.យ.អ.ជ. រួមទាាំងការទគៀរគរ្នធានសក្មាប់ទ្វើជាំទរឿនក្បជាជនរនុងឆ្នាំ២០១៨។ 

សមភាពសយនឌ័្រ 

៣.២៤៤- រាជរោាភបិាលរមពុជាសទក្មចបានសមិទធទល្ាៗំ ជាទក្ចើនលអសក្មាប់ទោលទៅទី៣ 
ទលើររមពសស់មភាពទយនឌ័រនិងការទតល់ភាពអងអ់ាចដល់ដល់ស្រសតី របស់ទោលទៅអភិវឌឍ្ន៍
សហស្សវត្សររ៍មពុជា ផដលមានចាំណ្ុចទៅចាំនួន៤ គ(ឺ១)កាត់បនថយឲ្យបានទក្ចើននូវតមាាតទយនឌ័
ររនុងការអប់ររំក្មិតម្្យមសិរ្ាទុតយិភូមិ និង ឧតតមសិរ្ា (២)លុបបាំបាត់តមាាតទយនឌរ័រនុង
ការង្ករទទួលក្បារ់រផ្ក្មទៅរនុងក្គប់វសិ័យ (៣)លុបបាំបាត់គមាាតទយនឌ័រទៅរនុងសាាប័នសាធារ
ណ្ៈ និង(៤)កាត់បនថយឲ្យបានទក្ចើនរាល់ទក្មង់អាំទពើហិង្ាក្បឆ្ាំងនឹងស្រសតនីងិរុមារ។ 
 
៣.២៤៥- ផទនការយុទធសាស្រសតនារើរតនៈ ទី៤ បានបង្កាញពីរចិចេិតេាំក្បផឹក្បងរបស់រាជរោាភិបាល
រនុងការទលើររមពសស់មភាពទយនឌរ័ ក្ពមទាាំងបានបស្រញ្ហាបទយនឌរ័ទៅរនុងរមមវិ្ីអភិវឌ្ឍន៍ទលើ
ក្គប់វិស័យ ជាពទិសសស្រសតីជនជាតទិដើមតិចនងិស្រសតីពិការ និងបានទផ្លោតទលើ៖ (១)ការបទងកើនភាព
អង់អាចផទនរទសដឋរិចចដល់ស្រសតី (២)រចិចការពារទៃវូច្ាប់សក្មាប់ស្រសតី និងទរមងក្សី (៣)ស្រសតីរនុងតួ
នាទីទ្វើទសចរដីសទក្មចរនងុវិស័យសាធារណ្ៈនិងនទោបាយ (៤)ទយនឌ័រនងិសុេភាព (៥)ការ
អប់រំស្រសតីនិងទរមងក្ស ី និង(៦)ទយនឌរ័ ការផក្បក្បលួអាកាសធាតុ ការអភិវឌ្ឍផ្បតង នងិការ
ក្គប់ក្គងទក្ោោះមហនតរាយ។  

ការបទងកើនភាពអងអ់ាចផទនរទសដឋរចិចដលស់្រសត ី

៣.២៤៦- ភាគចាំផណ្ររបស់ស្រសតទី្វើការង្ករមានក្បារ់រផ្ក្មរនងុវិសយ័រសរិមម និងរនុងវិសយ័
ឧស្ាហរមមទៅឆ្នាំ ២០១៥ មានរក្មិតក្ប រ់ក្បផហល ោន (រសិរមម៤៩% និងឧស្ាហរមម
៤៦,១%) ប ុផនតសថិតទៅទក្កាមចាំណ្ុចទៅ ៥០% សក្មាប់ឆ្នាំ២០១៤-២០១៥ ។  ភាគចាំផណ្រ
របស់ស្រសតទីៅរនុងវិស័យទសវារមមមានការទរើនទ ើងបនតិចពី៣៥% រនុងឆ្នាំ២០១៣ ទៅ៣៦%រនុងឆ្នាំ
២០១៥  ប ុផនតទៅមានរក្មិតទាបទៅទ ើយទបើទក្បៀបទ្ៀបទៅនឹងចាំណ្ុចទៅ ទ.យ.អ.ជ.។  

រចិចការពារទៃវូចា្បស់ក្មាបស់្រសត ីនងិទរមងក្ស ី
៣.២៤៧- រមពុជាជាក្បទទសហតថទលេីរនុងអនុសញ្ហាលុបបាំបាត់រាល់ទក្មងផ់្នការទរើសទអើងក្បឆ្ាំង
នឹងនារើទភទ។ រាជរោាភបិាលបានអនុម័តបទបញ្ញតតិ នានា ទដើម្បីការពារស្រសតីដូចជាចា្ប់សតីពកីារ
ទប់សាាត់ អាំទពើហិង្ារនុងក្គួសារ និងរិចចការពារជនរងទក្ោោះច្ាប់សតីពកីារបស្រង្កាប អាំទពើជួញដូរ
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មនុស្សនិងអាំទពើទ្វើអាជីវរមម ទៃូវទភទទលើស្រសតកី្រមក្ពហមទណ្ឌ និងក្រមនិតវិិ្ីក្ពហមទណ្ឌជាទដើម។ 
ផទនការសរមមភាពជាតសិតីពីការទប់សាាត់អាំទពើហិង្ាទលើស្រសតីឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ទទួលបានការ
អនុម័តឲ្យមានការទក្បើក្បាស់ជាទៃូវការទៅផ្ថងទី០៥ ផេ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។ រាជរោាភិបាលក្តូវពក្ងឹងការ
អនុវតតច្ាបខ់ាងទលើទនោះនងិផទនការសរមមភាពជាតទិនោះ។ 

ស្រសតរីនងុតនួាទទី្វើទសចរដសីទក្មចរនងុវសិយ័សាធារណ្ៈនងិនទោបាយ  
៣.២៤៨- តាំោងស្រសតីទៅរនុងសាាប័នរដឋសភាបានទរើនទ ើង ទៅរនុង៥អាណ្តតិចុងទក្កាយ និង
បានទរើនដល់ ២០,៣៣% រនុងឆ្នាំ២០១៣ ប ុផនតទៅទាបជាងចាំណ្ចុទៅរនុង គ.អ.ស.រ. (៣០%)
រនុងឆ្នាំ២០១៥។ ចាំផណ្រឯសមាជិរក្ពឹទធសភាជាស្រសតី បានទរើនដល់១៦,៤% ឆ្នាំ២០១៥ ប ុផនតទៅ
ទាបជាងចាំណ្ចុទៅរនុង គ.អ.ស.រ. (៣០%)រនុងឆ្នាំ២០១៥ ។  

 
៣.២៤៩- ចាំនួនស្រសតីរនុងមុេតាំផណ្ងជាឧបនាយររដឋមស្រនតី រដឋមស្រនត ី រដឋទលខា្ិការ និងអនុរដឋ
ទលខា្កិារមានការទរើនទ ើង រនុងឆ្នាំ២០១៣ ទ្ៀបនឹងអាណ្តតិមុន ។ មានស្រសតី១រូប (១០%) ជា
ឧបនាយររដឋមស្រនតី ស្រសត១ីរូប ជាទទសរដឋមស្រនត ី ស្រសតី៣រូប(១០,៧០%) ជារដឋមស្រនតី៣៨រូប 
(២០,៥៤%) ជារដឋទលខា្ិការ និង៤៨រូប (១៧,៦០%) ជាអនុរដឋទលខា្កិារ។ 

 
៣.២៥០- សមាមាក្តស្រសត ី ជាមស្រនតីរាជការទរើនទ ើងពី៣៨% រនុងឆ្នាំ២០១៤ ដល់៤០% រនុងឆ្នាំ
២០១៦ ។ ទលើសពីទនោះទទៀត រាជរោាភិបាលបានទចញទសចរដីផណ្នាាំសតីពីការផរសក្មួលអាយុ
ចូលនិវតតនរ៍បសម់ស្រនតីរាជការជានារើដលអ់ាយុ៦០ឆ្នាំនិងាមការសម័ក្គចិតត។ 

 
៣.២៥១- បចចុប្បនន ពុាំទាន់មានស្រសតជីាអភិបាលរាជធានីឬទេតត ទ្ៀបនងឹចាំណ្ុចទៅ១៥%រនុងឆ្នាំ
២០១៥។ សមាមាក្តស្រសតីជាក្រុមក្បរឹ្ាឃុាំ សង្កាត់បានទរើនទ ើងពី៩,៤% រនុង២០០២ ដល់
១៧,៨% រនុងឆ្នាំ២០១២ ផដលទាបជាងចាំណ្ុចទៅរនុងឆ្នាំ២០១៥ (២៥%)។ សមាមាក្តស្រសតីជា
ទមឃុាំ ទៅសង្កាត់បានទរើនទ ើងតិចតួចពី៦៧នារ ់ (៤,១%) ទៅ៩៦នារ ់ (៥,៨%) រនុងឆ្នាំ
២០១២។ 
 ទយនឌរ័នងិសេុភាព 
៣.២៥២- អក្ាមរណ្ភាពមាាបានធាារ់ចុោះពី៤៧២ រនុងឆ្នាំ២០០៥ មរ២០៦ រនងុឆ្នាំ២០១០ 
និងមរ១៧០ រនុងឆ្នាំ២០១៤ ផដលទាបជាងចាំណ្ចុទៅរនុងឆ្នាំ២០១៥ (២៥០)។ ការធាារ់ចុោះទនោះ
បោាលមរពសីមាមាក្តស្រសតីមានផ្ទៃទពាោះទៅទទួលការផថទាាំសុេភាពពីរដងឬទក្ចើនជាងពី
បុគគលិរសុខាភិបាលជាំនាញបានទរើនពី៤៤%រនុងឆ្នាំ២០០៥ ដល់៧១%រនុងឆ្នាំ២០១០ នងិដល់
៨៩% ឆ្នាំ២០១៤ េពស់ជាងចាំណ្ុចទៅ (៨៧%)។  
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ការអបរ់សំ្រសតនីងិទរមងក្ស ី

៣.២៥៣-  យុគភាពទយនឌ័ររនុងវសិ័យអប់របំានថយចុោះោ៉ាងទក្ចើន ទោយសនៃស្សនយ៍ុគភាពទយ
នឌ័រ ផ្នអក្ារួមផ្នការសរិ្ាទៅម្យ្មសិរា្ទុតយិភូមិ សទក្មចបានចាំណ្ចុទៅ១០០%។ ការ
ចូលទរៀនរបសស់ិស្សក្សសីទក្មចបានចាំណ្ុចទៅ១០០%។ អក្ារួមផ្នការសិរ្ារបស់សិសស្ក្សី
ទៅឧតតមសរិ្ាទរើនដល២់៧%រនុងឆ្នាំ២០១៤ ផដលនឹងអាចសទក្មចបានចាំណ្ុចទៅរនុងឆ្នាំ
២០១៥(២៩%)។ 

ទយនឌរ័នងិការផក្បក្បលួអាកាសធាត ុការអភវិឌឍ្ផ្បតង នងិការក្គបក់្គងទក្ោោះមហនតរាយ 

៣.២៥៤-  ក្រសួងបានទ្វើការបស្រញ្ហាបទយនឌ័រទៅរនុងផទនការយុទធសាស្រសតជាតិទ្ៃើយតបនឹងការ
ផក្បក្បួលអាកាសធាតុឆ្នាំ២០១៤-២០២៣ និងបានទរៀបចាំនិងអនុវតតផទនការយុទធសាស្រសតសដីពីទយន
ឌ័រ និងការផក្បក្បួល អាកាសធាត ុ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ ។ ទក្ៅពីទនោះក្រសួងរ៏បានចងក្រង 
ទ្សពវទ្ាយ នងិផចររំផលរបទពិទសា្ន៍លអៗ  សតពីីការបស្រញ្ហាបទយនឌ័រនិងទលប ោះពាលក់ារផក្ប
ក្បួលអាកាសធាតុ និងទក្ោោះមហនតរាយដលអ់នរពារ់ព័នធទាាំងថ្ននរ់ជាត ិ និងថ្ននរ់ទក្កាមជាត ិ ក្ពម
ទាាំងាមសាលាទរៀននងិសហគមន៍។ 

បញ្ហា ប្បឈម 

៣.២៥៥- បទោានសងគមទលើទាំនារទ់ាំនងទយនឌ័រទៅផតជាបញ្ហាចម្បងផដលរារាាំងដល់ការបទងកើន
ឱកាសដល់ស្រសត ី និងទរមងក្សីរនុងការទទលួបានការអប់រំ និងការបណ្ដតោះបោាលជាំនាញវិជាាជីវៈ
នានា  និងការចូលរួមនងិការទទួលបានទសវាសធារណ្ៈ។ េវោះការោាំក្ទ និងទលើរទឹរចិតតពីក្គួសារ 
និងសហគមន៍រនុងការជាំរញុឱ្យស្រសតបីានចលូរួមរនុងរិចចអភិវឌ្ឍ ។ 
 
៣.២៥៦- ស្រសតមីានសកាោនពុលទក្ចើនរនុងការបទងកើតនងិពក្ងីងអាជវីរមមខានតតូច និងម្្យម ប ុផនតទៅ
មាន ឧបសគគ ជាទក្ចើនទារ់ទងនឹងលទធភាពទទលួបាន្នធានហិរញ្ញវតថុ និងទសវរមមអភិវឌ្ឍន៍
អាជីវរមម ទហើយស្រសតីភាគទក្ចើនសថិតរនុងវិសយ័ឧសា្ហរមមផដលមានទលិតភាពទាប ក្បារ់ឈនួល
ទៅមានរក្មតិទាប ល័រខេណ្ឌការង្ករមិនសូវអាំទោយទល។ 
 
៣.២៥៧- ការអនុវតតច្ាប់សតីពីការទប់សាាត់អាំទពើហិង្ារនុងក្គួសារនិងរចិចការពារជនរងទក្ោោះទៅ
មានរក្មិតទៅទ ើយ ទហើយរិចចសហការជាមួយសាាប័នពារ់ព័នធរនុងការទតល់ទសវាទៃូវចា្ប់មិន
ទាន់បានសមក្សបទៅាមតក្មូវការជនរងទក្ោោះទៅទ ើយ។ 
 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៣៖ សមិ្ទធែលនិងបញ្ញា ព្បឈមម្ចម្បងៗកនុ ងអភិបាលកិចចនិងវស័ិយសខំាន់ៗ  130 

៣.២៥៨- ស្រសត ីនិងរុមារើពិការ ទៅផតបនតរងទក្ោោះទក្ចើនជាងទគ ទោយសារអាំទពើហិង្ារនុងក្គួសារ 
និងការទរើសទអើងពសីងគម ។ 
 
៣.២៥៩- អនរទតលទ់សវាសុេភាពក្បរបទោយជាំនាញ ទៅតាំបនោ់ច់ក្សោល និងការយលដ់ឹង
របស់សហគមន ៍ជាពិទសស ស្រសតី រនុងការមរទទួលទសវាសុេភាពទៅមានរក្មិត និង ការចូលរួម
របស់ស្រសតីទៅរនុងវសិ័យសាធារណ្ៈ និង នទោបាយទៅមានរក្មិតទៅទ ើយ។ 
 

សសចកតីសននដិ្ឋឋ ន 

៣.២៦០- ការក្តួតពិនតិ្យទមើលសូចនាររសនលូរបសទ់.យ.អ.ជ.សក្មាបក់ារអប់រំ សុេភាព អា 
រូបតថមភ ទឹរសាាតនិងអនាម័យ និងសម្ម៌ទយនឌ័របង្កាញពីវឌឍ្នភាពផ្នការសទក្មចបានគ.អ.ស.
រ. ក្ពមអាចឈានទៅសទក្មចបានចាំណ្ុចទៅរនងុទ.យ.អ.ជ.ឆ្នាំ២០១៨ ប ុផនតក្តវូរាំណ្ត់ផទនរ
ផដលមានវឌ្ឍនភាពតិចតចួជាងផទនការនិងអាចេសុគនៃងសក្មាប់ការសទក្មចបានចាំណ្ុចទៅ
ទៅរនុងទ.យ.អ.ជ. ឆ្នាំ២០១៨។ ចាំណ្ុចទៅទាាំងទនោះអាចមានអក្ាសិរ្ា សេុភាព និងអា រូប
តថមភ (ក្រិន សគមសាាាំង)។ ការវាយតផ្មៃផទនរគណុ្ភាពអាចរាំណ្ត់ផទនរផដលតក្មូវឲ្យមានរិចចក្បឹង
ផក្បងបផនថមទដើម្បីសទក្មចបានចាំណ្ុចទៅទៅរនុងទ.យ.អ.ជ. ឆ្នាំ២០១៨ ដចូជាក្គូបទក្ងៀនផដល
មានគុណ្ភាព អភបិាលរចិចវិស័យសុខាភិបាល នងិការអប់រំសតីពអីា រូបតថមភ។ ការវាយតផ្មៃផទនរ
គុណ្ភាពសតីពរីិចចោាំពារសងគមបង្កាញថ្នមានវឌ្ឍនភាពទារ់ទងនឹងការអភវិឌ្ឍក្របេ័ណ្ឌទោល
នទោបាយជាតិោាំពារសងគម។ ការវាយតផ្មៃទលើសម្ម៌ទយនឌ័របង្កាញថ្នទទាោះបីសូចនាររការ
អប់រំនិងសុេភាពបង្កាញវឌ្ឍនភាពលអ រ៏ប ុផនតតក្មូវឲ្យមានការយរចិតតទុរោរ់រនុងការទោោះក្សាយ
ការទតល់អាំោចផទនរទសដឋរិចចដល់ស្រសតីនិងការចូលរមួសងគមរបស់ស្រសតី ក្ពមទាាំងទោោះក្សាយអាំទពើ
ហឹង្ា។ 
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ារាងទ៣ី.២៨ : វឌឍ្នភាពរបសម់ុាំទ៤ីផ្នយទុធសាស្រសតចតទុកាណ្ៈ ការរសាងសមតថភាពនងិការ

អភវិឌឍ្្នធានមនសុស្ 

ចាំណុ្ចទៅ សរមមភាពផដលក្តវូអនវុតត វឌឍ្នភាព 

១. បទងកើនអក្ា
បញ្ចប់ការសិរ្ាទៅ
រក្មិតអប់រំមូលោាន 

១. បទងកើនអក្ាទ ើងថ្ននរ់ផ្នបឋមសិរ្ាទៅថ្ននរ់ដាំបូង 
២. បទងកើនការចូលទរៀនទៅម្្យមសិរ្ាបឋមភូមិនិងកាត់បនថយអ
ក្ាទបាោះបង់ការសិរ្ាទៅម្្យមសិរ្ាបឋមភូមិ 
៣. ទលើររមពស់រនុងការសិរ្ារបស់សិស្សទលើមុេវិជាាផេមរនិងគណិ្
តវិទ្ាទៅថ្ននរ់ទី៣និងទី៦ 

១. សទក្មចបានចាំណុ្ចទៅេៃោះ សថិតាម
គនៃង 
២. អក្ារួមទក្កាមចាំណុ្ចទៅ សទក្មច
បានអក្ាបញ្ចប់ថ្ននរ់ទី៩ អក្ាទបាោះបង់
ការសិរ្ាទៅម្្យមសិរ្ាបឋមភូមិទៅ
ឆ្ាយពីចាំណុ្ចទៅ សទក្មចបានចាំណុ្ច
ទៅសក្មាប់អា រូបររណ៍្ទៅម្្យម
សិរ្ាបឋមភូមិ  
៣. សទក្មចបានាមចាំណុ្ចទៅ 

ដាំទណ្ើរការផ្នក្បព័នធ
សុខាភិបាលជាតិ
ទោយចីរភាព 

១. ទលើររមពស់ RMCH ាមរយៈការទលើររមពស់គុណ្ភាពនិង
ភាពស័រតិសិទធផ្នទសវាផថទាាំងសុេភាពាមរយៈ(រ) ពក្ងីរការ
ក្គប់ដណ្ដប់ការសក្មាលទាររទោយបុគគលិរសុខាភិបាលជាំនាញ
ទៅមូលោានសុខាភិបាល និង(េ) ពក្ងីរទសវាក្បឹរ្ាសតីពី
ជទក្មើសផ្នការពន្ារាំទណ្ើត 
២. ទលើររមពស់សាានភាពអា រូបតថមភាមរយៈការទតល់ការ
ក្បឹរ្ាសតពីពីបាំទូទោោះនិងការទតល់អា របផនថមសមរម្យ 

១រ. រាំពុងដាំទណ្ើរការ ១េ. សទក្មចបាន
ចាំណុ្ចទៅេៃោះ រាំពុងដាំទណ្ើរការ 
២. មិនទាន់សទក្មចបានចាំណុ្ចទៅ 

ទលើររមពស់ការទក្បើ
ក្បាស់ទឹរសាាតនិងអ
នាម័យទៅតាំបន់
ជនបទ 

១. បទងកើតរមមវិ្ីជាតិសក្មាប់ទឹរសាាតនិងអនាម័យជនបទ្ៃុោះប
ញ្ចុាំុំាងពីតួនាទីទៅថ្ននរ់ជាតិនិងថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ 
២. បទងកើនលាំហូរ្នធានរនុងវិស័យទឹរសាាតនិងអនាម័យជនបទ 
៣. បទងកើតនិងដាំទណ្ើរការក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានទឹរសាាតនិងអ
នាម័យជនបទ  

១. សទក្មចបានចាំណុ្ចទៅេៃោះ សថិតាម
គនៃង 
២. សទក្មចបានចាំណុ្ចទៅេៃោះ ពន្ា
ទពលេៃោះ 
៣. ពន្ាទពល មានវឌ្ឍនភាពតិចតួច 

កាត់បនថយការ្ៃងទម
ទរាគទអដស៍/ជាំងឺទអដ
ស៍ថមីនិងមរណ្ភាព
ទោយទមទរាគទអដ
ស៍/ជាំងឺទអដស៍និង
បទងកើនការព្ាបាល
ទោយថ្ននាំពន្ា 

 

១. ការក្គប់ដណ្ដប់ផ្នអនតរគមន៍សក្មាប់បាន MARPs ៨០% 
២. ការព្ាបាលទោយទក្បើថ្ននាំពន្ាសក្មាប់យុវជននិងរុមារមាន
ទៃុរទមទរាគទអដស៍ 
៣. ការទ្វើចាំោយសក្មាប់ NSP IV ទោយទក្បើក្បាស់ទិននន័យនិង
អនុម័តផទនការទគៀរគរ្នធាន 

១. មិនទាន់បានសទក្មចបានចាំណុ្ចទៅ 
មានវឌ្ឍនភាពេៃោះ 
២. សទក្មចបានចាំណុ្ចទៅេៃោះ រាំពុង
ដាំទណ្ើរការ 
៣. រងចាំការបញ្ចប់ NSPIV 

ទលើររមពស់សាាន
ភាព SPFSN និង
ក្បព័នធោាំពារសុវតថិ
ភាពសងគម  

១. ទរៀបចាំនិងទតល់ហិរញ្ញប្បទានសក្មាប់អនុវតតយុទធសាស្រសតសុវតថិ
ភាពទស្បៀងនិងអា រូបតថមភ 
២. អនុម័តផទនការសរមមភាពោាំពារសុវតថិភាពសងគម ទដើម្បី
បទងកើនការទតល់រមមវិ្ីោាំពារសុវតថិភាពសងគម 

១. ទជាគជ័យ រាំពុងដាំទណ្ើរការ 
២. សទក្មចបានចាំណុ្ចទៅេៃោះ ផទនការ
សរមមភាពក្តូវបានអនុម័តទៅឆ្នាំ
២០១៥ 
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ផរលមអបរិោកាស
អាំទោយទល
សក្មាបស់មភាពទយ
នឌ័រនិងការទតល់
អាំោចដល់ស្រសតី  

១. ោរ់ឲ្យអនុវតតផទនការយុទធសាស្រសតនារើរតនៈទី៤និងទោល
នទោបាយជាតិសក្មាប់សមភាពទយនឌ័រនិង WE 
២. ទោលការណ៍្អភិក្រមទូទាាំងវិស័យសមភាពទយនឌ័រចាំនួន០២
សតីពី WEE & NAPVAW មានដាំទណ្ើរការទពញទលញ 
៣. បទងកើនការចូលរួមរបស់ស្រសតីរនុងការសទក្មចចិតតរនុងវិស័យសា
ធារណ្ៈ ទដើម្បីសទក្មចបានគ.អ.ស.រ. 

១. បានបញ្ចប់ អនុម័ត និងទ្សពវទ្ាយ
ឯរសារទោលនទោបាយ 
២. បានទរៀបចាំ ទតល់ហិរញ្ញប្បទាន និង
អនុវតត 
៣. រាំពុងដាំទណ្ើរ សថិតាមគនៃង 

 

សសចកតីសននដិ្ឋឋ នរួមសតីពីសមិទធផលនិងបញ្ហា ប្បឈម 

៣.២៦១- រាជរោាភិបាលសទក្មចបានវឌ្ឍនភាពជាទក្ចើនសក្មាប់ការអនុវតតពារ់រោាលអាណ្តតិ
ផ្នទ.យ.អ.ជ.២០១៤-២០១៨ រនុងផទនរសាំខាន់ៗរបស់យុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ដាំោរ់កាលទី៣។ 
ការសទក្មចបានទនោះសាំទៅទលើការដឹរនាាំរបស់រាជរោាភិបាល ភាពជាផ្ដគរូនុងការវិនទិោគរវាង     
រោាភិបាល ផ្ដគូអភិវឌ្ឍ នងិសងគមសុីវលិ ក្ពមទាាំងរាំទណ្ើនវិនិទោគពីវសិ័យសាធារណ្ៈ។ 

របាយការណ្៍ទនោះ បញ្ហារ់ពីការយរចិតតទុរោរ់ទលើអភិបាលរចិចលអផដលជាសនូលផ្នយុទធសាស្រសត
ចតុទកាណ្ដាំោរ់កាលទ៣ីរបស់រាជរោាភបិាល ផដលសក្មបសក្មួលនិងទលើររមពស់ក្បសទិធ
ភាព ភាពស័រតិសិទធ ិ ចីរភាពផ្នដាំទណ្ើរការអភិវឌ្ឍ នងិសមិទធទលនានា។ របាយការណ្៍ទនោះរ៏បាន
បង្កាញអាំពីការគិតគូរនិងអនុវតតទលើមុាំទាាំងបួនរបសយ់ុទធសាស្រសតចតុទកាណ្ (ការទលើររមពស់វសិ័
យរសិរមម ការអភិវឌ្ឍទហោារចនាសមព័នធរូបវនត ការអភិវឌ្ឍវសិ័យឯរជននិងការង្ករ និងការ
អភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស ក្តមឹក្តូវាមទោលបាំណ្ងនងិបរិបទផ្នការអភិវឌ្ឍ។ 

របាយការណ្៍រ៏បានបង្កាញថ្នរាជរោាភិបាលបានបទងកើតក្របេ័ណ្ឌទោលនទោបាយក្គប់ក្ជុង
ទក្ជាយមយួផដលទតល់ជាការផណ្នាាំសក្មាបក់ារទរៀបចាំផទនការអភិវឌ្ឍ។ ទោលនទោបាយ្ាំៗរួម
មានទោលនទោបាយពិពិ្ រមមរសិរមមនងិការនាាំទចញក្សូវ ទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍
ឧស្ាហរមម ទោលនទោបាយជាតិមុេរបរ ទោលនទោបាយជាតកិ្បជាជន និងផទនការយទុធ
សាស្រសតនារើរតនៈទី៤។ 

៣.២៦២- របារយការណ្៍ទនោះទទួលសាាល់ថ្នរាជរោាភិបាល ផ្ដគូអភិវឌ្ឍ និងសងគមសុីវលិ និងវិស័
យឯរជននងឹក្បឈមមុេរួមោនជាមួយបញ្ហាក្បឈមផដលរាំពុងទរើតមាន និងផដលនងឹទរើតមាន 
ថមីៗរនុងដាំទណ្ើរការផ្នការអភិវឌ្ឍ។ របាយការណ្រ៍ប៏ានបង្កាញថ្ន្នធានរបស់រាជរោាភិបាលនិង
ផ្ដគអូភិវឌ្ឍ រួមទាាំងសងគមសុីវិលនិងវិស័យឯរជនមានមិនក្គប់ក្ោន់សក្មាប់សទក្មចបានទោល
បាំណ្ងផ្នការអភិវឌ្ឍជាត។ិ បរិបទអភិវឌ្ឍន៍សរល តាំបន់ និងរនុងក្សរុកាន់ផតមានលរខណ្ៈសមុក្គ
សាាញតក្មូវឲ្យមានការពក្ងីរការវិនទិោគអភិវឌ្ឍនផ៍ដលកានផ់តមានក្បសិទធភាព ភាពស័រតសទិធិ 
និងចីរភាព។ របាយការណ្៍បង្កាញអាំពកីារសទក្មចបានជាទក្ចើនទៅរនុងការរសាងសមតថភាព ប ុផនត
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ក្តូវការរចិចេិតេាំក្បឹងផក្បងបផនថមទទៀត ទដើម្បីសទក្មចបានគមាាតសមតថភាពទាាំងទៅថ្ននរ់ជាតនិិង
ថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ។ 
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ជាំរូរទី៤ 
 

ការតាម្ដានព្ត្ួត្រិនិត្្យនិងវាយត្នម្ៃ 

១-  ណសចក្តណីែតើម 

១-   ណសចក្តណីែតើម 

៤.១- ទ.យ.អ.ជ.២០១៤-២០១៨ បានបញ្ហារ់ពីសារៈសាំខាន់ផ្នការបទងកើតឲ្យមានក្បព័នធាមោន
ក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃក្គប់ក្ជុងទក្ជាយមួយ ទដើម្បីអនរទ្វើទោលនទោបាយអាចវាស់ផវងពីវឌ្ឍនភាព
រនុងការសទក្មចបានទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍នានា។ ទ.យ.អ.ជ.បានបង្កាញពីក្របេ័ណ្ឌលទធទលផដលជា
ទោលការណ្៍ផ្នចង្ការ់លទធទលមួយ សក្មាប់វាយតផ្មៃទាំនារ់ទាំនងរវាងធាតុចូល ធាតុទចញ លទធទល 
និងឥទធិពល។ ទ.យ.អ.ជ.តក្មូវឲ្យមានការបទងកើតក្របេ័ណ្ឌលទធទលទៅ៣រក្មិត គឺទៅរក្មិតជាតិ វិស័
យ និងរមមវិ្ី។ ទ.យ.អ.ជ.មានសូចនាររសនូលនិងសូចនាររបផនថមសក្មាប់វាងស់ផវងវឌ្ឍនភាពរនុង
ការសទក្មចបានទោលទៅទោលនទោបាយនានា ផដលបញ្ហារ់ឲ្យទឃើញថ្នក្របេ័ណ្ឌលទធទលបទងកើត
បានជាទវទិការឹងមាាំមួយ សក្មាប់បទងកើតក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃក្គប់ក្ជុងទក្ជាយមួយ
សក្មាប់រាជរោាភិបាលទាាំងមូល។ 

៤.២- របាយការណ្ទ៍នោះ បង្កាញថ្នសូចនាររសនូលនិងសូចនាររបផនថមផដលមានទៅរនងុទ.យ.អ.ជ.លអ
និងអាចវាយតផ្មៃអាំពីវឌ្ឍនភាពទៅរនុងវិស័យជាទក្ចើន ទទាោះបីការក្គបដណ្ដប់ទៅរនុងវិស័យមួយចាំនួន
ទៅទាបរ៏ទោយ។ ទ.យ.អ.ជ.រ៏បានទតល់ជាការផណ្នាាំទារ់ទងនឹងរក្មិតរបស់សូចនាររាមោន
ក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃនិងបង្កាញពីចង្ការ់លទធទលលមអិតទារ់ទងនឹងសូចនាររធាតុចូល ធាតុទចញ 
លទធទល និងឥទធិពល។ សូចនាររទាាំងងទនោះទតល់ជាមូលោានក្គឹោះសក្មាប់អនរទ្វើផទនការរនុងការផ្លាស់
បតូរពីទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍រមពុជាសក្មាប់ឆ្នាំ២០១៥ទៅជាទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយ
ចីរភាពរមពុជាសក្មាប់ឆ្នាំ២០៣០។  

៤.៣- របាយការណ្៍ទនោះ បង្កាញអាំពីតក្មូវការនិងការពក្ងឹងសតថភាពសាាប័ននិង្នធានមនុស្ស
សក្មាប់អនុវតតក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃក្បរបទោយចីរភាព និងបញ្ហារ់ថ្នការទរៀបចាំ
ក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃក្គប់ក្ជុងទក្ជាយមួយគឺជាដាំទណ្ើរការដ៏ផវងមួយ ផដលតក្មូវឲ្យ
មានការទបតជាាចិតតនិងការទតល់ហិរញ្ញប្បទានក្បរបទោយចីរភាពពីរាជរោាភិបាលនិងផ្ដគូអភិវឌ្ឍនា
នា។  

២- សមិទ្ធែលសខំាន់ៗ  

៤.៤- ការទលើររមពស់ការយល់ដឹង៖ ការបនតយរចិតតទុរោរ់ទលើគ.អ.ស.រ.រួមជាមួយក្រុមការង្ករសតី
ពីសូចនាររាមោនរួមោនបានទដើរតួនាទីសាំខាន់រនុងការទលើររមពស់សមតថភាពសាាប័ននិង្នធាន
មនុស្សសក្មាប់ការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ។ វឌ្ឍនភាពជាទក្ចើនក្តូវបានសទក្មចបាន
ទារ់ទងនឹងការជូនព័ត៌មានដល់ក្រសួង សាាប័នសតីពីភាពពារ់ព័នធនិងតួនាទីផ្នការង្ករាមោនក្តួត
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ពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃរនុងការោាំក្ទដល់ការទរៀបចាំផទនការនិងការអនុវតតការវិនិទោគការអភិវឌ្ឍជាតិ
ក្បរបទោយក្បសិទធភាព ភាពស័រតិសិទិធ និងចីរភាព។  

៤.៥- រាំផណ្ទក្មង់អភិបាលរិចច៖ ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុរាំពុងសទក្មចបានវឌ្ឍនភាពលអរនុង
ការអនុវតតរាំផណ្ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ រួមទាាំងការអនុវតតថវិការមមវិ្ី ផដលបទងកើត
បានជាមូលោានក្គឹោះសក្មាប់ទ្ារភាាប់ទោលនទោបាយជាមួយនឹងការវិភាជថវិកា។ ក្រុមក្បឹរ្ា
អភិវឌ្ឍន៍រមពុជាបានទលើររមពស់ការទរៀបចាំសូចនាររាមោនរួមោន ផដលឧបររណ្៍មួយសក្មាប់ក្រុម
ការង្ករបទចចរទទសសក្មាប់ាមោនវឌ្ឍនភាពទ្ៀបនឹងទោលទៅាមវិស័យ។    
៤.៦- ការក្គប់ក្គងព័ត៌មាន៖ ក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានក្តូវបានបទងកើតទ ើងទៅាមក្រសួង សាាប័ន
មួយចាំនួន ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា។ ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញ
វតថុរាំពុងដាំទណ្ើរការក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានហិរញ្ញវតថុ ទៅាមក្រសួង សាាប័នទោលទៅមួយចាំនួន ផដល
ជាផទនរមួយផ្នរាំផណ្ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ។ ក្រសួងម ផ្ទៃនឹងពក្ងឹងសមតថភាព
ទារ់ទឹងនឹងក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានទៅថ្ននរ់ទក្កាមជាតិបនតិចមតងៗទងផដរ។ ក្បព័នធព៌ត៌មានទាាំងទនោះ
តាំោងឲ្យវឌ្ឍនភាពលអទលើការក្បមូលនិងការក្គប់ក្គងទិននន័យ ផដលោាំក្ទដល់ដល់ផទនររដឋបាលនិង
ការទរៀបចាំទោលនទោបាយ។ ក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានជួយអនរទរៀបចាំផទនការាមោនសូចនាររសាំ
ខាន់ៗ សក្មាប់ាមោនវឌ្ឍនភាពទ្ៀបនឹងទោលទៅាមវិស័យ។    
៤.៧- ការក្បមូលទិននន័យ៖ ក្រសួងផទនការ បានទតល់ក្បភពទិននន័យ្ាំៗមួយចាំនួន ាមទពលរាំណ្ត់ 
ផដលជួយអនរទរៀបចាំផទនការរនុងការវាយតផ្មៃវឌ្ឍនភាពរយៈទពលផវងមួយ។ ទិននន័យទាាំងទនោះរួមមាន
ជាំទរឿនក្បជាជន ផដលទរៀបចាំទ ើងទរៀងរាល់១០ឆ្នាំ  អទងកតទសដឋរិចច សងគមរិចចរមពុជា អទងកតសុេភាព
និងក្បជាសាស្រសតរមពុជា ផដលទរៀបចាំទ ើងទរៀងរាល់៤ឆ្នាំ និងទិននន័យឃុាំ សង្កាត់។ ជាំទរឿនរសិរមមទលើរ
ដាំបូងបានបញ្ចប់រនុងឆ្នាំ២០១៥ ផដលនឹងអាចទរៀបចាំទ ើងទរៀងរាល់១០ឆ្នាំ។ ជាពិទសស រាំពុងទរៀបចាំ
បទងកើតក្របេណ្ឌសូចនាររទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយចីរភាពរមពុជា និងរបាយការណ្៍វិភាគសុី
ជទក្ៅមួយចាំនួនទទៀត សក្មាប់ាមោនវឌ្ឍនភាពផ្នការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ.។  
៤.៨- សមតថភាពសាាប័ននិង្នធានមនុសស្៖ គាំនិតទតួចទទតើមសក្មាប់ការង្កររសាងសមតថភាព
ទារ់ទងនឹងការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃក្តូវបានបទងកើតទ ើង។ ឧទាហរណ្៍ ក្រសួងផទនការ
ទោយមានរិចចសហការជាមួយផ្ដអភិវឌ្ឍមួយចាំនួនដូចជា៖ មូលនិ្ិសហក្បជាជាតិសក្មាប់រុមារ 
បានវិភាគទលើតក្មូវការសក្មាប់ទរៀបចាំក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃជាតិ និងបានទរៀបចាំវគគ  
បណ្ដតោះបោាលសតីពីការាមោនក្តួតពិនិត្យនិវាយតផ្មៃដល់មស្រនតីក្រសួង សាាប័នពារ់ព័នធមួយចាំនួន 
និង មូលនិ្ិសហក្បជាជាតិសក្មាប់ក្បជាជន បាននឹងរាំពុងបនតពក្ងឹងសមតថភាពដល់មស្រនតីក្រសួង
ផទនការាមការចូលរួមការចូលរួមរនុងសិកាាសាលា និងវគគបណ្ដតោះបោាលរនុងតាំបន់ និងាមរយៈ
ជាំនួយបទចចរទទសទដើម្បីរួមចាំផណ្ររនុងការពក្ងឹងក្បព័នធក្គប់ក្គងទិននន័យនិងសថិតិជាតិ។ ក្រសួងទសដឋ
រិចចនិងហិរញ្ញវតថុទោយមានរិចចសហការជាមួយ្នាោរពិភពទលារ ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុី និងទី
ភាារ់ង្កររិចចសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិជប ុនបានវិភាគការទរៀបចាំការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ
ទៅាមគទក្មាងនិងរមមវិ្ីផដលបានោាំក្ទ។ ផ្ដគូអភិវឌ្ឍមួយចាំនួនទទៀតរ៏បានោាំក្ទការវាយតផ្មៃ
តក្មូវការសមតថភាពទៅាមវិស័យ។ សរមមភាពទាាំងទនោះបានរាំពុងដាំទណ្ើរការទនៃឹមោននិងបាំទពញឲ្យ
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ោនទៅវិញទៅមរ ប ុផនតតក្មូវឲ្យមានការសក្មបសក្មួលនិងទ្វើសមាហរណ្រមមគាំនិតទតួចទទតើមទាាំងអស់
ទនោះ។   

៤.៩- ទោលទៅអភិវឌឍ្ន៍ទោយក្បរបទោយចីរភាពសក្មាប់ឆ្នាំ២០៣០៖ ក្រសួងផទនការបានចប់ ទ្
ទតើមដាំទណ្ើរការទ្វើមូលោាននីយរមមទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយចីរភាព ផដលបានបផនថមទលើវឌ្ឍន
ភាពផដលសទក្មចបានរនុងការទរៀបចាំសូចនាររាមោនសក្មាប់ គ.អ.ស.រ.ក្តឹមឆ្នាំ២០១៥ ក្ពមទាាំង
សូចនាររសនូលនិងសូចនាររបផនថមទៅរនុង ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨។ ដាំទណ្ើរការទ្វើមូលោាននី
យរមមទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយចីរភាពទតល់ឱកាសសក្មាប់ទរៀបចាំសូចនាររាមោនផដលោាំ
ក្ទដល់ការទរៀបចាំផទនការថវិការមមវិ្ីទៅរក្មិតមា៉ាក្រូនិងវិស័យ និង ទតល់ឱកាសសក្មាប់ការទលើរ
រមពស់ការយល់ដឹងនិងការរសាងសមតថភាពទៅាមក្រសួង សាាប័ន។ 

៣-  បញ្ញា ព្បឈម  
៤.១០- ទ.យ.អ.ជ.២០១៤-២០១៨ បានរាំណ្ត់បញ្ហាក្បឈមចាំនួន៤ គឺទី១ ក្រសួង សាាប័នមិនទាន់
មានសមតថភាពក្គប់ក្ោន់រនុងការបទងកើតសូចនាររក្តឹមក្តូវសក្មាប់វិស័យរបស់េៃួន ទី២ ក្រសួង សាាប័
នមិនទាន់មានសមតថភាពរនុងការក្បមូលនិងវិភាគទិននន័យសក្មាប់វាស់ផវងសូចនារររបស់េៃួន ទី៣ 
រាជរោាភិបាលមិនទាន់មានក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃជាតិមួយសក្មាប់ាមោនក្តួតពិនិ
ត្យនិងវាយតផ្មៃវឌ្ឍនភាពផ្នការអនុវតត ទ.យ.អ.ជ. និងគទក្មាងនានាផដលរាំពុងអនុវតតទោយក្រសួង 
សាាប័នទៅរនុងរមមវិ្ីវិនិទោគ៣ឆ្នាំរំរិល ទី៤ រិចចសហក្បតិបតតិការរវាងនិងរនុងក្រសួង សាាប័នទៅ
មានរក្មិតទារ់ទងនឹងការទរៀបចាំធាតុចូលសក្មាប់ ទ.យ.អ.ជ. រមមវិ្ីវិនិទោគសាធារណ្ៈបីឆ្នាំរំរិល 
របាយការណ្៍វឌ្ឍនភាពក្បចាំឆ្នាំ និងរបាយការណ្៍ទទ្សងៗទទៀត រួមទាាំងរបាយការណ្៍ពារ់រោាល
អាណ្តតិរបស់ ទ.យ.អ.ជ.២០១៤-២០១៨។     
៤.១១- របាយការណ្៍ពារ់រោាលអាណ្តតិរ៏បានបង្កាញអាំពីភាពេុសោនផ្នសមតថភាពសាាប័ន និង
្នធានមនុស្សសក្មាប់រាយការណ្៍អាំពីវឌ្ឍនភាពទ្ៀបនឹងសូចនាររទៅាមវិស័យ។ ឧទាហរណ្៍  
ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុបានទរៀបចាំសូចនាររសនូលបានលអនិងសមតថភាពរនុងការវាស់ផវងសក្មាប់
ាមោននិងវិភាគការអនុវតតផទនរមា៉ាក្រូទសដឋរិចច ចាំផណ្រវិស័យទទ្សងទទៀតដូចជាអប់រំនិងសុខាភិបាល
បានទរៀបចាំក្បព័នធព័ត៌ក្គប់ក្គងព័ត៌មានផដលអាចរាយការណ្៍អាំពីសូចនាររសនូលជាទក្ចើនសក្មាប់ជា
ព័ត៌មានរដឋបាលនិងទិននន័យសក្មាប់ការាមោន។ ទិននន័យទាាំងទនោះអាចក្តូវបានបទងកើតជាទាំនារ់
ទាំនងរវាងធាតុទចញនិងលទធទល ទទាោះបីការវិភាគចង្ការ់លទធទលមួយចាំនួនតក្មូវឲ្យមានទពលទវលា
ផវងជាងទនោះរ៏ទោយ។ វិស័យទទ្សងទទៀត ដូចជាអភិបាលរិចច ទផ្លោតទលើដាំទណ្ើរការអនុវតតការង្ករនិងពឹង
ផទអរទលើការវាយតផ្មៃផទនរគុណ្ភាព ផដលអាចមាន និភ័យមួយចាំនួនផដលពារ់ព័នធជាមួយវិស័យ
មួយចាំនួន។ រនុងវិស័យទទ្សងទទៀត ដូចជារសិរមម មានទិននន័យមួយចាំនួនប ុផនតការទរៀបចាំនិងការ
បង្កាញព័ត៌មានផដលក្តូវពក្ងឹងបផនថម សក្មាប់ោាំក្ទដល់ការវិភាគទលើចង្ការ់លទធទល ដូចជាទាំនារ់
ទាំនងរវាងធាតុទចញនិងលទធទល។ រនុងវិស័យមួយចាំនួនទទៀត ការមិនមានរាំណ្ត់អាទិភាពនិងសូចនា
ររបោាលឲ្យមានការរាយការណ្៍្មមាអាំពីបញ្ជីសរមមភាពនានាទៅរនុងវិស័យទាាំងទនាោះ។   
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៤.១២- ក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិតយ្និងវាយតផ្មៃជាតិ៖ ទ.យ.អ.ជ.បានទលើរទ ើងអាំពីតក្មូវការរនុងការ
ទរៀបចាំក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃជាតិនិងការរសាងសមតថភាពការង្ករាមោនក្តួតពិនិ
ត្យនិងវាយតផ្មៃទៅាមក្រសួង សាាប័ន។ វឌ្ឍនភាពមួយចាំនួនសទក្មចបានទៅរនុងវិស័យមួយចាំនួន
រនុងការក្បមូលនិងរាយការណ្៍ទិននន័យ ប ុផនតមិនទាន់បានក្បមូលទតុាំោនផតមួយសក្មាប់រាជរោាភិបា
លទាាំងមូល ទោយក្រសួង សាាប័នទក្បើក្បាស់វិ្ីសាស្រសតទទ្សងៗោន ផដលមិនក្តូវបានផណ្នាាំទោយទោល
ការណ្៍រួម វិ្ីសាស្រសតបផនថម និងការទក្បើក្បាស់ពារ្យបទចចរទទសដូចោន។ ដូចទនោះតក្មូវឲ្យមានរិចច
សក្មបសក្មួល ការក្តួតពិនិត្យ និងគណ្ទនយ្យភាពក្បទសើរជាងមុន ទហើយការបទងកើតក្បព័នធាមោន
ក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ គឺក្ោន់ផតជាដាំោរ់កាលដាំបូងប ុទោណោះ។  

៤.១៣- វិស័យមួយចាំនួន ដូចជាវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាល ក្តូវរាំណ្ត់ឲ្យបានច្ាស់លាស់អាំពីទាំនារ់
ទាំនងរវាងធាតុចូលនិងលទធទល។ វិស័យទាាំងពីរទនោះបានរសាងសមតថភាពទលើក្បព័នធក្គប់ក្គង
ព័ត៌មានផដលអាចទលិតព័ត៌មានសក្មាប់រាំណ្ត់ទាំនារ់ទាំនងរវាងធាតុចូលនិងលទធទលបាន។ ការ
បទងកើតក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានហិរញ្ញវតថុរនុងវិស័យទាាំងពីរទនោះរ៏អាចជួយទ្ារភាាប់ធាតុចូលជាមួយ
ធាតុទចញ រួមទាាំងលទធទលទងផដរ។ ការរសាងសមតថភាពទលើក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានរនុងវិស័យអប់រំ
និងសុខាភិបាលអាចទក្បើជាគាំរូសក្មាប់អភិវឌ្ឍសមតថភាពទលើក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានទៅរនុងវិស័យទទ្ស
ងៗទទៀត។   

៤.១៤- ការទតល់អាទិភាពដល់ការង្ករាមោនក្តួតពិនិតយ្និងវាយតផ្មៃ៖ ការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យ
និងវាយតផ្មៃមិនទាន់ក្តូវបានអាទិភាពទៅាមក្រសួង សាាប័ននិងមិនទាន់មានការវិភាជថវិកាក្គប់
ក្ោន់សក្មាប់ការង្ករទនោះទៅទ ើយ។ ជាលទធទល ក្រសួង សាាប័នជាទក្ចើន មានមស្រនតីតិចផដលទទួល
បនៃុរទលើការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ និងមានការយល់ដឹងទៅមានរក្មិតទារ់ទងនឹងការ
ក្គប់ក្គងទោយផទអរទលើលទធទល ក្របេ័ណ្ឌលទធទល និងការអនុវតតការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិង
វាយតផ្មៃ។ ដូចទនោះការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃក្តូវបានចត់ទុរជាការង្ករបផនថមមួយ
ទទៀតនិងជាបនៃុរទលើ្នធានផដលរាំពុងផតេ្សត់។ ក្រសួង សាាប័នក្តូវពឹងផទអរទលើការទតល់ហិរញ្ញប្ប
ទានពីផ្ដគូអភិវឌ្ឍសក្មាប់ទរៀបចាំនិងពក្ងឹងសមតថភាពទលើការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃទៅ
ាមវិស័យរបស់េៃួន។ ទទាោះបីមានការអភិវឌ្ឍទលើការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃជាមូលោាន
ទោយមានរិចចសហការជាមួយផ្ដគូអភិវឌ្ឍរ៏ទោយ រ៏ក្រសួង សាាប័នជាទក្ចើនទៅពុាំទាន់មានចាំទណ្ោះ
ដឹងមូលោានសក្មាប់ការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ។    

៤.១៥- ចីរភាពផ្នការង្ករាមោនក្តួតពិនិតយ្និងវាយតផ្មៃ៖ ចីរភាពផ្នការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិង
វាយតផ្មៃតក្មូវឲ្យមានការទបតជាាចិតតនិងការទតល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់រាជរោាភិបាល។ ទោយសារជាំនួយ
អភិវឌ្ឍន៍ទៃូវការផក្បក្បួល ដូចទនោះរាជរោាភិបាលក្តូវទទួលយរការោាំក្ទរបស់ផ្ដគូអភិវឌ្ឍផដលមាន
សក្មាប់ពក្ងឹងសមតថភាពសាាប័ននិង្នធានមនុស្ស។ ក្បសិទធភាពនិងភាពស័រតិសិទិធផ្នរិចចក្បឹងផក្បង
ទនោះអាចក្តូវបានពក្ងឹងក្បសិនទបើចប់ទទតើមទោយមានផទនការសរមមភាពជាតិសតីពីការាមោនក្តួត
ពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ។  
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៤- ដំណណាះព្សាយ  

៤.១៦- ការក្បមូល ការក្គប់ក្គង និងការទក្បើក្បាស់ទិននន័យ៖ ក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ
ជាតិនឹងក្តូវទរៀបចាំបាំទពញបផនថមរវាងក្បព័នធជាតិនានា ដូចជាអទងកតទសដឋរិចច សងគមរិចចរមពុជា ផដល
ក្គប់ក្គងទោយវិទ្ាសាានជាតិសថិតិ ក្រសួងផទនការរួមជាមួយសរមមភាពាមវិស័យ ដូចជាជាំទរឿនក្បជា
ជន ជាំទរឿនរសិរមម និងអទងកតសុេភាពនិងក្បជាសាស្រសតរមពុជា រួមទាាំងក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានទៅាម
វិស័យ ដូចជាវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលជាទដើម។  

៤.១៧- ក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃជាតិនឹងធានានូវគុណ្ភាពនិងភាពអាចទជឿទុរចិតត
របស់ទិននន័យផដលក្បមូលបាននិងទ្សពវទ្ាយក្តឹមក្តូវាមសតង់ោរ។ ក្បព័នធជាតិទនោះនឹងទលើររមពស់
ការផ្លាស់បតូរទិននន័យនិងព័ត៌មានាមវិស័យបានទូលាំទូលាយនិងមានតមាាភាព។ ឧទាហរណ្៍ ក្រសួង
ផទនការ គឺជារផនៃងសមាាតទិននន័យថ្ននរ់ជាតិមួយសក្មាប់សក្មបសក្មួលការក្បមូលនិងការររ្ាទុរ
ទិននន័យការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃជាតិនិងទតល់ដល់អនរទក្បើក្បាស់នានា។ ទ.យ.អ.ជ.  
ទតល់ជាបញ្ជីររណ្ីសិរ្ាមួយចាំនួនសក្មាប់វិស័យចាំនួន៣ ាមរយៈការបង្កាញពីរទបៀបក្សាវក្ជាវផដល
អាចជួយបាំទពញដល់ក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃជាតិ ទោយមានការវិភាគសុីជទក្ៅ ជា
ពិទសសទៅរក្មិតលទធទលនិងឥទធិពល (ឧទាហរណ្៍ ទោលបាំណ្ងទោលនទោបាយ)។   

៤.១៨- ការទ្ារភាាប់ទិននន័យនិងព័ត៌មានក្គប់វិស័យគឺជាការពិចរោផដលមានសារៈសាំខាន់មួយទទៀ
ត។ ទៅរនុងវិស័យមួយចាំនួន ដូចជាសុខាភិបាល ការទក្បើក្បាស់ផ្នការក្បមូលព័ត៌មាន្ាំៗមិនទាន់អាច
ទ្ចើទៅបានទទទោយសាររងវោះសមតថភាពរនុងការទ្ារភាាប់ទិននន័យពីមួយទៅមួយ។ បញ្ហាក្បឈមផដល
សមុក្គសាាញផដលទារ់ទងនឹងការទ្ារភាាប់ទិននន័យគឺការក្បមូលទតុាំទិននន័យពីក្គប់ក្រសួង សាាប័ន។ 
ភាពសមុក្គសាាញកាន់ផតទរើនទ ើងទៅទពលការវាយតផ្មៃពក្ងីរដល់ថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ។  

៤.១៩- សមតថភាពសក្មាប់ការវិភាគទិននន័យនិងព័ត៌មាននឹងក្តូវពក្ងឹងបផនថមទទៀតទៅក្គប់រសួង សាា
ប័ន។ ក្បសិនទបើមិនមានសមតថភាពសក្មាប់ទ្វើការវិភាគទិននន័យទទ ទទាោះបីគុណ្ភាពទិននន័យលអរ៏ោាន
ក្បទោជន៍ផដរ។  

៤.២០- សូចនាររគុណ្ភាព៖ ការក្បមូលទិននន័យជាទូទៅទផ្លោតទលើការវាស់ផវងចាំនួនធាតុចូល ធាតុ
ទចញ និងលទធទល។ រនុងររណ្ីេៃោះ វាអាចមានក្បទោជន៍សក្មាប់ទរៀបចាំសូចនាររផដល្ៃុោះបញ្ចុាំុំាងអាំពី
គុណ្ភាពផ្នធាតុចូលនិងធាតុទចញ។ ឧទាហរណ្៍ សូចនាររសាំខាន់មួយផដលទារ់ទងជាមួយការដឹរ
ជញ្ជូនជនបទគឺក្បផវងទៃូវផដលបានសាងសង់គិតជាគី ូផម ក្ត ប ុផនតមិនបានបង្កាញអាំពីបញ្ហាពារ់ព័នធ
ជាមួយគុណ្ភាពរបស់ទៃូវផដលបានសាងសង់បនាាប់ពីដាំទណ្ើរបានទក្ចើនឆ្នាំទ ើយ។ ឧទាហរណ្៍ក្ស
ទដៀងោនក្តូវបានទលើរទ ើងសក្មាប់ធារាសាស្រសត។ សូចនាររផបបគុណ្ភាពអាចមានក្បទោជន៍
សក្មាប់ការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃជាតិការអនុវតតទហោារចនាសមព័នធផដល្ន់នឹងអាកាសធា
តុ។ សូចនាររបផនថមអាចក្តូវបានទក្បើក្បាស់សក្មាប់វាយតផ្មៃគុណ្ភាពទឹរនិងគុណ្ភាពេ្យល់ ក្ពម
ទាាំងសុវតថិភាពការង្ករ។   
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៤.២១- ការវិនិទោគអនតរវិស័យបផនថម៖ រាជរោាភិបាលនឹងក្តូវទរៀបចាំសូចនាររក្តឹមក្តូវសក្មាប់វាយ
តផ្មៃវឌ្ឍនភាពនិងការវិនិទោគទលើបញ្ហាអនតរវិស័យ ផដលតក្មូវឲ្យមានក្បភពទិននន័យថមីនិងសមតថភាព
រនុងការវិភាគេពស់ សក្មាប់វាយតផ្មៃរាោទទ្សងៗផដលចូលរួមចាំផណ្រនុងការសទក្មចបានលទធទល 
(ឧទាហរណ្៍ ទលចាំទណ្ញពីការវិនិទោគ)។ ឧទាហរណ្៍ ការវិនិទោគទលើក្បព័នធធារាសាស្រសត ការទតល់
បទចចរទទសដល់រសិររ ទៃូវជនបទ និងប័ណ្ណកាន់កាប់ដី្ៃីផដលចូលរួមរនុងការបទងកើនទិននទល  និងអន
តតរាគមន៍ទៅរនុងការអប់រំអាំពីអា រូបតថមភ រាំទណ្ើនទលិតរមមររសិរមម ការទទួលបានទឹរសាាតនិងអ
នាម័យ និងចាំណ្ូលផដលចូលរួមចាំផណ្ររនុងសទក្មចបានសាានភាពអា រូបតថមភក្បទសើរជាងមុន
សក្មាប់ស្រសតីមានផ្ទៃទពាោះក្រីក្រនិងរុមារអាយុទក្កាម៥ឆ្នាំ។   

៤.២២- រយៈទពលរបស់ធាតុចូល-ធាតុទចញ៖ របាយការណ្៍ទនោះបង្កាញថ្នទាំនារ់ទាំនងរវាងធាតុចូល
និងលទធទលនិងឥទធិពលជាទូទៅមានរយៈទពលទក្ចើនជាងវដតហិរញ្ញវតថុ។ ទោយសារសូចនាររាម
ោនក្បចាំឆ្នាំពារ់ព័នធទៅនឹងរដឋបាលនិងការក្គប់ក្គង ដូចទនោះវដតផ្នការវាយតផ្មៃក្តូវមានរយៈទពល
ទក្ចើនជាង១ឆ្នាំ ទដើម្បីផសវងយល់ពីចង្ការ់លទធទលទាាំងអស់។ ឧទាហរណ្៍ ការវាយតផ្មៃជាទូទៅក្តូវ
បានទរៀបចាំទ ើងទៅទពលបញ្ចប់គទក្មាងឬរមមវិ្ីទដើម្បីរាំណ្ត់អាំពីលទធទល។ ការវាយតផ្មៃផបបទនោះ
មានក្បទោជន៍ ទោយសារបានជួយបទងកើតជាទមទរៀនឬបទពិទសា្ន៍ ផដលអាចបាំទពញបផនថមទោយ
ការវាយតផ្មៃមុននិងទក្កាយ ទដើម្បីវាយតផ្មៃពីចីរភាពរបស់លទធទល។  

៤.២៣- ភាពជាផ្ដគូរវាងរដឋនិងវិស័យឯរជន៖ រាជរោាភិបាលមិនចាំបាច់ទទួលេុសក្តូវផតមានរ់ឯងរនុង
ការទលិតព័ត៌មានសក្មាប់ការាមោនទទ។ រាជរោាភិបាលអាចទតល់រិចចសន្ាជាមួយវិស័យឯរជនឬ
សាាប័នអភិវឌ្ឍន៍នានាសក្មាប់ជួយោាំក្ទដល់ការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃជាតិ ក្ពមទាាំង
ការក្សាវក្ជាវនានាសក្មាប់ោាំក្ទការវាយតផ្មៃ។ រាជរោាភិបាលក្តូវមានសមតថភាពរនុងទរៀបចាំនិង
ក្គប់ក្គងរិចចសន្ាទាាំងទនាោះ ផដលតក្មូវឲ្យមានចាំទណ្ោះដឹងនិងការយល់ដឹងអាំពីដាំទណ្ើរការផ្នការង្ករ
ាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃជាតិ។ 

៥- សក្មមភារផដលព្តូវអនុវតត  

៤.២៤- រាជរោាភិបាលនឹងក្តូវពទនៃឿនការទរៀបចាំក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃជាតិផដលទ្ារ
ភាាប់ក្របេ័ណ្ឌលទធទលជាមួយថវិការមមវិ្ី។ ការទ្ារភាាប់ទនោះនឹងជួយដល់អនរទរៀបចាំផទនការនិងអនរ
ទរៀបចាំទោលនទោបាយវិភាគទលចាំទណ្ញផទនរទសដឋរិចចទលើការវិនិទោគកាន់ផតបានក្បទសើរ។ ទលើស
ពីទនោះ អនរពារ់ព័នធអាចវាយតផ្មៃអាទិភាពទាាំងឡាយផដលសទក្មចបានទ្ៀបនឹងថវិកាទោយ្ៃុោះបញ្ចុាំុំាង
អាំពីលទធទលនិងឥទធិពល។ ទោលការណ្៍រ៏អាចជួយោាំក្ទដល់ការទរៀបចាំផទនការហិរញ្ញវតថុនិងការអនុ
វតតរមមវិ្ីអនតរវិស័យ។  

៤.២៥- រនុងបរិបទផ្នការផ្លាស់បតូរហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុនឹងបទងកើនការ
យរចិតតទុរោរ់ទលើការទលើររមពស់ក្បសិទធិភាព ភាពស័រតិសិទិធ និងចីរភាពចាំោយ។ ក្រសួង សាាប័ន
នឹងក្តូវពន្យល់អាំពីតក្មូវការថវិកាទោយផទអរទលើអាទិភាពនិងទលចាំទណ្ញ ផដលអាចវាស់ផវងបាន
ចាំទពាោះការវិនិទោគ។ ក្រសួង សាាប័នក្តូវពក្ងឹងសមតថភាពសាាប័ននិង្នធានមនុស្សសក្មាប់ការង្ករ
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ាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ ផដលតក្មូវឲ្យមានជាំនួយបទចចរទទសសក្មាប់ការរសាងសមតថភាព
ផទនរាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ ផដលោាំក្ទដល់ការអនុវតតរមមវិ្ីទោយផទអរទលើលទធទល។  

៤.២៦- សក្មាប់រយៈទពលេៃី ក្រសួង សាាប័ននឹងបនតក្តូវការការោាំក្ទពីផ្ដគូអភិវឌ្ឍសក្មាប់ពក្ងឹង
ក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មាននិងក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃទៅាមវិស័យរបស់េៃួន។ ក្បសិន
ទបើមិនមានទោលការណ្៍ផណ្នាាំនិងការសក្មបសក្មួលច្ាស់លាស់ទទ និនានការទនោះនឹងបនតទៅោច់ៗ
ពីោន ប ុផនតទោយសារមានផទនការសរមមភាពជាតិសក្មាប់ការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ បញ្ហា
ទនោះនឹងអាចទោោះក្សាយបាន។  

៤.២៧- សក្មាប់រយៈទពលម្្យម ក្រសួងផទនការនឹងជាសាាប័នមួយផដលទដើរតួនាទីរនុងការសក្មប
សក្មួលនិងទតល់បទចចរទទសទលើការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ ទទាោះបីបចចុប្បននក្រសួង
ផទនការក្តូវការពក្ងឹងសមតថភាពបផនថមទលើការង្ករទនោះរ៏ទោយ។ ដូចទនោះ រាជរោាភិបាលនឹងក្តូវយរ
ចិតតទុរោរ់ទលើការពក្ងឹងសមតថភាពរបស់ក្រសួងផទនការសក្មាប់ទដើរតួនាទីោាំក្ទនិងក្គប់ក្គង ផដល
នឹងក្តូវការ្នធានបផនថមពីក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុ រួមទាាំងជាំនួយបទចចរទទសពីផ្ដគូអភិវឌ្ឍ។ 
ផទនការសរមមជាតិសក្មាប់ាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ។   

៤.២៨- របាយការណ្៍ពារ់រោាលអាណ្តតិ ទសនើឲ្យមានសរមមភាពដូចខាងទក្កាមសក្មាប់ទ.យ.អ.ជ.
២០១៤-២០១៨៖  

 សក្មាប់តួនាទីជាសាាប័នដឹរនាាំសក្មាប់ទ.យ.អ.ជ.និងការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ 
ក្រសួងផទនការនឹងទ្វើការផរសក្មួលគណ្ៈរមមការជាតិសក្មាប់ការាមោនក្តួតពិនិត្យនិង
វាយតផ្មៃ ទដើម្បីពិនិត្យទលើការទរៀបចាំផទនការសរមមភាពជាតិសក្មាប់ការាមោនក្តួតពិនិត្យ
និងវាយតផ្មៃ។ ផទនការសរមមភាពជាតិសក្មាប់ការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃក្តូវ
បទងកើតឲ្យមានការទរៀបចាំសាាប័នសក្មាប់អនុវតតការង្ករសក្មបសក្មួលដល់ដាំទណ្ើរការក្បព័នធ
ាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃជាតិ រួមទាាំងសតង់ោបទចចរទទសនិងផទនការរសាងសមតថ
ភាព។ ការង្កររបស់ក្រុមការង្ករជាតិសក្មាប់ការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃគួរក្តូវ
បានទទួលជាំនួយបទចចរទទសពីផ្ដគូអភិវឌ្ឍ។    

 ក្រសួងផទនការនឹងបនតទតល់ការោាំក្ទដល់ក្គប់ក្រសួង សាាប័នពារ់ព័នធទលើការទ្វើសមាហរណ្
រមមទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយចីរភាពរមពុជាទៅរនុងទ.យ.អ.ជ.២០១៩-២០២៣។ រនុង
ន័យទនោះ ក្រសួងផទនការនឹងបនតទរៀបចាំក្របេ័ណ្ឌទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយចីរភាពរមពុ
ជា បផនថមទលើសមធិទលផដលសទក្មចបានរនៃងមរ។ រនុងររណ្ីមួយចាំនួន យនតការរនុងការ
ក្បមូលទិននន័យមិនទាន់មាន ទហើយសូចនាររមួយចាំនួនមិនពារ់ព័នធរនុងបរិបទរបស់រមពុជា។ 
ការក្បមូលទិននន័យ្ាំៗសក្មាប់ការពក្ងីរទោលទៅ ចាំណ្ុចទៅ និងសូចនាររក្តូវការ
ចាំោយទក្ចើន។ ក្រសួងផទនការនឹងជួយដល់ក្រសួង សាាប័នឲ្យទផ្លោតទលើចាំណ្ុចទៅនិងសូច
នាររអាទិភាពផដលមានលទធភាពផទនរទិននន័យនិងហិរញ្្បទាន។ ក្រសួងផទនការនឹងទ្វើការ
ជិតសនិតជាមួយក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុនិងវិស័យសាំខាន់ៗរនុងដាំទណ្ើរការទរៀបចាំទ.យ.



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៤៖ ោរតាម្ដ្ឋនព្តួតរិនិតយនិងវាយតនម្ល  141 

អ.ជ.២០១៩-២០២៣ ទដើម្បីោរ់ទចញនូវចាំណ្ុចទៅនិងសូចនាររបផនថមផដលអាចអនុវតតបា
ន។     

 ក្រសួងផទនការនឹងទរៀបចាំទោលការណ្៍ផណ្នាាំសក្មាប់ក្រសួង សាាប័នអនុវតតរនុងទរៀបចាំ
ផទនការយុទធសាស្រសតាមវិស័យរបស់េៃួនសក្មាប់ទ.យ.អ.ជ.អាណ្តតិទក្កាយ។ ទោលការណ្៍
ផណ្នាាំនឹងទផ្លោតទលើតក្មូវការរនុងការទរៀបចាំផទនការាមវិស័យទោយផទអរទលើក្របេ័ណ្ឌលទធ
ទល ផដលទ្ារភាាប់សរមមភាពអាទិភាពាមវិស័យទៅនឹងទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ាមវិស័យ។ 
ទដើម្បីធានាថ្នការទរៀបចាំផទនការមានលរខណ្ៈក្បារដនិយមនិងទរៀបចាំទោយផទអរទលើ្នធាន
ផដលមាន សរមមភាពអាទិភាពទាាំងអស់ក្តូវទ្វើការបា៉ាន់ក្បមាណ្ចាំោយ ទដើម្បីសក្មួលដល់
ការទរៀរគរ្នធាន។ ផទនការយុទធសាស្រសតាមវិស័យក្តូវមានសូចនាររសក្មាប់ការាមោន
ក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ ផដលមានសងគតិភាពជាមួយទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយចីរភាព
រមពុជា និងបង្កាញអាំពីតក្មូវការរនុងក្សាវក្ជាវនិងការវាយតផ្មៃ។   

 ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុក្តូវបទងកើនការវិភាជថវិកាោាំក្ទដល់ការពក្ងឹងសមតថភាពរបស់
ក្រសួងផទនការ ទដើម្បីទដើរតួនាទីឲ្យកាន់ផតសរមមបផនថមទទៀតរនុងការោាំក្ទរទបៀបវារៈអភិបាល
រិចចលអ ជាពិទសសរាំផណ្ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ ពារ់ព័នធនឹងការអនុវតត
ថវិការមមវិ្ី។  

៦- ណសចក្តសីននដិាឋ ន  

៤.២៩- និនានការអភិវឌ្ឍន៍បង្កាញអាំពីតក្មូវការពក្ងីរនិងពទនៃឿនការង្ករទលើការទរៀបចាំក្បព័នធាមោន
ក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ។ រនុងន័យទនោះ ដាំទណ្ើរការទ្វើមូលោាននីយរមមទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរប
ទោយចីរភាពទតល់ឱកាសសក្មាប់រមពុជាពក្ងឹងសមតថភាពផទនរការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ។ 
ការអនុវតតទ.យ.អ.ជ. រួមជាមួយការផក្បក្បួលផ្នបរិបទអភិវឌ្ឍន៍តក្មូវឲ្យយរចិតតទុរោរ់ទលើក្រប      
េ័ណ្ឌលទធទល ផដលអាចពក្ងឹងបានាមរយៈការបទងកើតទាំនារ់ទាំនងច្ាស់លាស់រវាងក្របេ័ណ្ឌលទធ
ទលនិងរាំផណ្ទក្មង់ថវិការមមវិ្ី។ ការទ្ារភាាប់ធាតុចូលទៅនឹងលទធទលនិងឥទធិពលមានសារៈ
សាំខាន់សក្មាប់វិភាគទលក្បទោជន៍ផទនរទសដឋរិចចដល់ការវិនិទោគសាធារណ្ៈ។ មានតក្មូវការចាំ 
បាច់រនុងការវាយតផ្មៃអាទិភាពទលើ្នធានសាធារណ្ៈផដលតិចតួចទារ់ទងនឹងលទធទលនិងឥទធិពល
ជារ់ផសតងនិងរំពឹងទុរ រួមបញ្ចូលទាាំងការទក្បើក្បាស់ក្បភពទិននន័យរនុងវិស័យសាំខាន់ៗនិងអនតរវិស័យ។    

៤.៣០- ទោលបាំណ្ងរួមរបស់ ទ.យ.អ.ជ. ទលើរទក្កាយ គឺបទងកើតទររត៍ទឈាាោះរបស់រមពុជាជាឧទាហរណ្៍
ផ្នបទពិទសា្ន៍លអរនុងការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ ផដលទលើររមពស់ក្បសិទធភាព ភាព
ស័រតិសិទិធ និងចីរភាពផ្នវិនិទោគសាធារណ្ៈនិងទលើររមពស់មុេមាត់របស់ក្បទទសរមពុជាជាទបរខភាព
សក្មាប់ក្បភពហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ថមីៗ។ ការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃទនោះអាចជាររណ្ី
មួយផដលរមពុជាអាចបង្កាញោ៉ាងច្ាស់លាស់អាំពីទលក្បទោជន៍ទលើការវិនិទោគសាធារណ្ៈនិងឯរ
ជន។ ការសទក្មចបានទោលទៅអាចពក្ងឹងាមរយៈការបទងកើត “វប្ប្ម៌ការង្ករាមោនក្តួតពិនិត្យ
និងវាយតផ្មៃ” ផដលជាវិជាាជីវៈេពស់និងរិតតិយសសាាប័ន ផដលភាាប់ទៅនឹងបទពិទសា្ន៍លអ។



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 
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តារា្៤.១ សចូនាក្រសនលូសព្មាប់ការតាមដានព្តួតរិនិតយននរបាយការ ៍ពាក្់ក្ណាត លអា តតិននការអនុវតត ែ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ 
 (*)- ណោលណៅនិងចំ ុចណៅរបរ់គ.អ.រ.ក. 

សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្របភព 

ទកនននយ័ 

១ 
ការលុបបបំតោ់ពត្រកីត្រក នកង ោពអត់

ឃ្លៃ នធ្ងន់ធ្ងរ 
    

 

   

១ .១ * អត្រតាោពត្រកីត្រក(កមពុជា) % ១៨,៨ ១៧,៨ ១៦,៨ ១៥,៨ ១៤,៨ ១៣,៨ 
អ.ស.ស.ក. 

(វ.ជ.ស.) 

១ .២ * អត្រតាោពត្រកីត្រក(ជនបទ) % ១៩,៧ ១៨,៧ ១៧,៧ ១៦,៧ ១៥,៧ ១៤,៧ 
អ.ស.ស.ក. 

(វ.ជ.ស.) 

១ .៣ * អត្រតាោពត្រកីត្រកណផនកមហូបអាហារ % <៥ <៥ <៥ <៥ <៥ <៥ 
អ.ស.ស.ក. 

(វជស) 

១ .៤  
េមរុែ Gini ថ្ន វិសមោពកនុងការ

ចំណយេលើការេត្របើត្របស ់
% ០,៣២ ០,៣២ ០,៣២ ០,៣១ ០,៣១ ០,៣០ អ.ស.ស.ក. 

១ .៥  អត្រតាោពត្រកីត្រករបស់កុម្នរ % ២៣,០ ២២,០ ២១,០ ២០,០ ១៩,០ ១៨,០ អ.ស.ស.ក. 

២ 
ការបេងកើនេលបឿនកំណែទត្រមង់អភកបល

កកចច 
    

 

   

២ .១  
ស្មថ នោពេសដាកកចច(អត្រតាថ្នការសនសនំកង

ការវនិកេយារ) 
%ថ្នផ.ស.ស. ២៧,២ ២៥,៨ ២៦,១ ២៦,១ ២៦,៥ ២៦,៦ 

រែេនយយជាតក 

(វ.ជ.ស.) 

២ .២  ទនំាស់អំពីដីធ្ៃីឬកមាសកទធ ក  
កនុងត្រប/ជ ១រយ

ពានន់ាក់ 

៣០ 

(២០១១) 
<៣០ <៣០ <៣០ <៣០ <៣០ អ.ស.ស.ក. 
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២ .៣  ការម្ននអារមាែ៍សុវតថកោព % ត្រប /ជ  
៨០ 

(២០១១) 
>៨០ >៨០ >៨០ >៨០ >៨០ អ.ស.ស.ក. 

៣ 
ការេលើកកមពស់ផលកតោពនកង  

ផលកតកមាកសកកមា 
    

 

   

៣ .១  ទកននផលត្រសូវកនុងមួយហកកតា េតាន  ៣,១៥ ៣,១៨ ៣,២១ ៣,២៣ ៣,២៥ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ក.រ.ន.) 

៣ .២  
ថ្ផៃដីដណំំទងំអស់ណដលបនេត្រស្មច

ត្រសព 
ហ.ត ១ ៤៨៥ ៦៧០ ១ ៥១៥ ៦៧០ ១ ៥៤៥ ៦៧០ ១ ៥៧៥ ៦៧០ 

១ ៦០៥ 

៦៧០ 
១ ៦៣៥ ៦៧០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ធ្.ទ.ឧ.) 

៣ .៣  ថ្ផៃដីដ្ឋដំណំំសរុប ហ.ត  ៤ ៨១៤ ៥៣៤ ៥ ០២៤ ៥៣៤ ៥ ២៣៤ ៥៣៤ ៥ ៤៤៤ ៥៣៤ ៥ ៦៥៤៥៣៤ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ក.រ.ន.) 

៣ .៤  សនៃសសន៍ពកពកធ្ោវូបនយីកមាដំណំ % ថ្នតំបន់សរុប ៣១ ៣២ ៣៥ ៣៥ ៣៥ ៣៥ ក.ក.រ.ន. 

៣ .៥  សនៃសសនទ៍កននផលត្រសូវេលើស % ៥៦ >៦០ >៦០ >៦០ >៦០ >៦០ ក.ក.រ.ន./វ.ជ.ស. 

៤ ការេលើកកមពស់ស្មថ នោពសុែោព (*)         

៤ .១  
ការសត្រម្នលកូនេដ្ឋយបរុគលកក សុខាភក

បលណដលបនទទលួការបែតុ ុះបណត ល 
% >៨០ >៨០ >៨០ >៨០  >៨០ >៨០ 

អ.ប.ស.ក. 

(វ.ជ.ស./ក.ស.ភ.) 

៤ .២  

អត្រតាស្មៃ ប់េដ្ឋយជំងឺត្ររនុចញណ់ដលត្រតូវ

បនរាយការែ៍េដ្ឋយមលូដ្ឋា នសុខាភក

បលស្មធារែៈ 

% ១,២៥ ១ ០,៨ ០,៦៥ ០,៥ ០,៣៥ 
អ.ប.ស.ក. 

(វ.ជ.ស./ក.ស.ភ.) 

៤ .៣  អត្រតាមរែោពទរក 
កនុង១០០០ 

កំេែើតរស់ 
៤៥  ៣៥   ៣២ 

អ.ប.ស.ក. 

(វ.ជ.ស./ក.ស.ភ.) 
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៤ .៤  អត្រតាមរែោពកុម្នរអាយុេត្រកាម៥ឆ្ន ំ 
កនុង១០០០ 

កំេែើតរស់ 
៥៤  ៤៥   ៤២ 

អ.ប.ស.ក. 

(វ.ជ.ស./ក.ស.ភ.) 

៤ .៥ * អត្រតាមរែោពម្នតា 
កនុង១រយពាន ់

កំេែើតរស់ 
២០៦  ១៤០   ១៣០ 

ជ.ទ.ប.ក./អ.ប.ស.ក. 

(វ.ជ.ស./ក.ស.ភ.) 

៤ .៦  
អត្រតាេត្របវា៉ា ង់េមេរារេអដស៍/ជំងឺេអដ

ស៏ 

%  ថ្ន មនុសស

េពញ វ័យអាយុពី

១៥-៤៩ឆ្ន ំ 

០,៧ ០,៦ ០,៥ ០,៤ ០,៣ <០,១ 
ប.ព.រ.ក.ស. (អ.ជ.ប.អ

.) 

៤ .៧  េត្របវា៉ា ង់ថ្នជំងឺរេបងេបកាវិជាម្នន 
កនុងត្រប/ជ ១រយ

ពានន់ាក់ 
៧៣៥ ៦៩៤ ៦៥៣ ៦១២ ៥៧១ ៥៣០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ស.ភ.) 

៥ 
ការេលើកកមពស់ស្មថ នោពអាហារបូតថមភ 

នកងទឹកស្មា តនកងអនាមយ័ 
    

 

   

៥ .១  
ោររយថ្នកុម្នរត្រកកនអាយេុត្រកាម៥ឆ្ន ំ

)េត្រកាមបទដ្ឋា ន(  

% ថ្នកុម្នរសរុប 

អាយុពី០-៥៩ណែ 

៤០ 

(២០១០) 

    
២៥ 

អ.ប.ស.ក. 

(វ.ជ.ស./ក.ស.ភ.) 

៥ .២  
ោររយថ្នកុម្នរអាយេុត្រកាម៥ឆ្ន ំណដល 

មកនត្ររបទ់មងន់ )េត្រកាមបទដ្ឋា ន(  

% ថ្នកុម្នរសរុប 

អាយុពី០-៥៩ណែ 

២៨ 

(២០១០) 

    
១៩ 

អ.ប.ស.ក. 

(វ.ជ.ស./ក.ស.ភ.) 

៥ .៣  
ោររយថ្នស្តសតីអាយុពី១៥-៤៩ឆ្ន ំណដល

ម្ននោពេសៃកស្មៃ ងំ 

% ថ្នស្តសតីសរុប 

អាយុពី១៥-៤៩  

ឆ្ន ំ 

៤៤ 

    

- 
អ.ប.ស.ក. 

(វ.ជ.ស./ក.ស.ភ.) 

៥ .៤  
ោររយថ្នកុម្នរអាយុពី៦-៥៩ណែ ណដល

ម្ននោពេសៃកស្មៃ ងំ 

% ថ្នកុម្នរសរុប 

អាយុពី៦-៥៩ណែ 
៥៥ 

    
៤២ 

អ.ស.ប.ក. 

(វ.ជ.ស./ក.ស.ភ.) 
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៦ ការេលើកកមពស់វិស័យអប់រំ         

 អត្រតាពកតថ្នការសកកាេៅបឋមសកកា         

៦.១ សរុប % ៩៧,០ ៩៧,៣ ៩៧,៩ ៩៨,៦ ៩៩,៣ ១០០ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

៦.២ ត្រស ី % ៩៧,០ ៩៧,១ ៩៧,៨ ៩៨,៥ ៩៩,២ ១០០ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

 
អត្រតារមួថ្នការសកកាេៅមធ្យមសកកា

បឋមភូមក 
    

 
   

៦.៣ សរុប % ៥៦,៥ ៦០,៤ ៦៦,៩ ៧៣,៧ ៨១,៣ ៨៧,៤ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

៦.៤ ត្រស ី % ៥៧,៧ ៦០,៣ ៦៦,៥ ៧៣,១ ៨០,៤ ៨៥,៩ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

 អត្រតាបញ្ចបក់ារសកកាថ្ន ក់ទី៦         

៦.៥ សរុប % ៩១,៥ ៩៨,៣ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

៦.៦ ត្រស ី % ៩១,០ ៩៨,០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

 អត្រតាបញ្ចបក់ារសកកាថ្ន ក់ទី៩         

៦.៧ សរុប % ៤២,២ ៤៤,៤ ៦១,៦ ៥៧,២ ៦៧,៣ ៧៦,៤ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

៦.៨ ត្រស ី % ២៥,៥ ២៧,៣ ៣១,៦ ៣៥,១ ៤១,៦ ៤៧ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

៦.៩ 
សម្នម្នត្រតកុម្នរកនុងស្មលាណដលម្នន

អាយុពី៦-១៧ឆ្ន ំ  

%កុម្នរសរុបណដល

ម្ននអាយពុី៦-១៧ឆ្ន ំ 
>៨០ >៨០ >៨០ >៨០ >៨០ >៨០ 

អ.ស.ស.ក. 

(វ.ជ.ស.) 
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៦.១០ 
ោររយថ្នអនកបនបញ្ចបម់ហា វិទាល័

យណដលម្ននអាយុពី១៨-៣៥ឆ្ន ំ  
% >៥ >៥ >៥ >៥ >៥ >៥ 

ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក.អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

៧ 
ទឹកស្មា ត /អនាម័យ  នកងការអភកវឌ្ឍ

ជនបទ 
    

 

   

៧ .១  
លទធោពទទលួបនត្របភពទឹកស្មា តេៅទី

ត្របជុំជន 
% >៨៥ >៨៥ >៨៥ >៨៥ >៨៥ >៨៥ 

អ.ស.ស.ក. 

(វ.ជ.ស.) 

៧ .២  
លទធោពទទលួបនអនាមយ័ត្របេសើរជាង

មនុេៅទីត្របជុំជន 
% >៨០ >៨០ >៨០ >៨០ >៨០ >៨០ 

អ.ស.ស.ក. 

(វ.ជ.ស.) 

៧ .៣  
ផៃូវជនបទណដលបនស្មត រេលើ ត្របណវងផៃូវ

សរុប៤០ ០០០ រ .ម.  
រ .ម.   ២៧ ៧៥០  ២៨ ៦០០ ២៩ ៤៥០ ៣០ ៣០០ ៣១ ១៥០ ៣២ ០០០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.អ.ជ.) 

៧ .៤  
លទធោពទទលួបនត្របភពទឹកស្មា ត

បរិេោរេៅជនបទ 
% ៤៤,២ ៤៦,៧ ៥០,០ ៥៣,០ ៦៧,០ ៦៧,០ 

អ.ស.ស.ក. 

(វ.ជ.ស.) 

៧ .៥  
លទធោពអនាម័យត្របេសើរជាងមនុេៅទី

ត្របជុំជន 
% ៣៧,៥ ៤២ ៤៦ ៥០ ៥៥ ៦០ 

អ.ស.ស.ក. 

(វ.ជ.ស.) 

៨ ចីរោពបរិស្មថ ន         

៨ .១  ថ្ផៃដតីំបនក់ារពារធ្មាជាតកទងំ២៣កណនៃង ហ.ត. ៣០៩៨៦៦៣ ៣០៩៨៦៦៣ ៣០៩៨៦៦៣ ៣០៩៨៦៦៣ ៣០៩៨៦៦៣ ៣០៩៨៦៦៣ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ក.រ.ន.) 

៨ .២  សហរមនត៍ំបនក់ារពារធ្មាជាតក ចំននួ ១២០ ១៣០ ១៤០ ១៤២ ១៤៥ ១៥០ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ប.ស.) 

៨ .៣   ថ្ផៃដីត្ររបដែត ប់េដ្ឋយថ្ត្រពេ ើ % ថ្នថ្ផៃដីសរុប 
៥៨,៤ 

(២០១០) 

៥៩,២ 

(ប៉ានស់្មា ន) 
៦០ ៦០ ៦០ ៦០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ប.ស.) 
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៨ .៤  
អត្រតាបែណកមាសកទធ កដីធ្ៃីណដលផតល់ជូន

ត្របជាពលរដាទេូៅ 

% ថ្នកាលដី

សរុប 
 

៥២ ៥៧ ៦២ ៦៦ ៧០ ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.រ.ដ.ន.ស.) 

៨ .៥  
ោររយថ្នត្របជាជនណដលេត្របើត្របស់អុ

សធ្យូងសត្រម្នប់ចមាកនអាហារ 
%  

    
 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ប.ស.) 

៩ សមធ្ម៌េយនឌ្័រ         

៩.១ 
សម្នម្នត្រតស្តសតីណដលកានម់ុែតណំែងជា

អនកសេត្រមចចកតតកនុង វិស័យស្មធារែៈ 
% ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(កកន) 

៩.២ 
សម្នម្នត្រតស្តសតីកនុងវិស័យស្មធារែៈ 

% ៣៥ ៣៦ ៣៦,៥ ៣៧ ៣៧ ៣៧ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ក.ន.) 

 
ការចូលរមួរបស់ស្តសតីកនុងការង្ករទទួល

កថ្ត្រម  
    

 
   

៩.៣ កសកកមា % ៥២ ៥១ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ 
ជ.ទ.ប.ក. 

(វ.ជ.ស.) 

៩.៤ ឧសាហកមា % ៦០ ៥៥ ៥០ ៥០ ៥០ ៥០ 
ជ.ទ.ប.ក. 

(វ.ជ.ស.) 

៩.៥ េសវា % ៣០ ៣៥ ៤០ ៤០ ៤០ ៤០ 
ជ.ទ.ប.ក. 

(វ.ជ.ស.) 

៩ .៦  
សម្នម្នត្រតស្តសតីណដលបនបញ្ចបក់ារអប់រំ

បេចចកេទស នកងវិជាា ជីវៈ រយៈេពលណវង  
នាក់ ៨ ០០០ ៨ ៥០០ ៩ ០០០ ៩ ៥០០ ១០ ០០០ ១១ ០០០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ក.ប.វ.) 

 េយនឌ្័រនកងការអប់រំ         
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៩ .៧  
អត្រតារមួថ្នស្តសតីសកកាេៅមធ្យមសកកា

ទុតកយភូមក  
% ២៧,៦ ២៧,២ ២៨,៤ ៣១,៥ ៣៥,៦ ៤១,៩ ក.អ.យ.ក. 

៩ .៨  អត្រតារមួថ្នស្តសតីសកកាេៅឧតតមសកកា  % ១២ ១៣ ១៤ ១៦ ១៨ ២០ ក.អ.យ.ក. 

 េយនឌ្័រនកងសុែោព         

៩ .៩  
ោររយស្តសតីេៅពកនកតយថ្ផៃេពាុះយា៉ា ងតកច

២ដង  
% ៨៧ ៨៨ ៩០ ៩១ ៩៣ ៩៥ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ស.ភ.) 

 េយនឌ្័រនកងអំេពើហកងា         

៩.១០ 
ចំននួត្ររសួ្មរណដលរងេត្រគាុះេដ្ឋយអេំពើ

ហកងាកនុងត្ររសួ្មរ  
ចំននួ ២៧ ០០០ ២៥ ០០០ ២៣ ០០០ ២០ ០០០ ១៨ ០០០ ១៥ ០០០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ក.ន.) 

 េយនឌ្័រនកងបណត្រមបត្រមួលអាកាសធាត ុ         

៩.១១ 
េមត្ររសួ្មរជាស្តសតីណដលបនទទលួផលពី

កមាវិធី្ណត្របត្របលួអាកាសធាត ុ
ចំននួ ៥០ ០០០ ៧០ ០០០ ៩០ ០០០ ១១០ ០០០ ១៣០ ០០០ ១៥០ ០០០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ក.ន.) 

៩.១២ 
ចំននួត្ររួស្មរណដលម្ននលទធោពទទលួ

បនទឹកស្មា តេពញមួយឆ្ន ំ 
ចំននួ ១ ៩០០ ០០០ ២ ០០០ ០០០ ២ ១០០ ០០០ ២ ២០០ ០០០ ២ ៣០០ ០០០ ២ ៤០០ ០០០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ក.ន.) 

១០ សម្នហរែកមាកមពុជាេៅកនងុពកភពេលាក         

១០ .១   វនិកេយារាៃ ល់ពីបរេទស  %ផ.ស.ស. ១៣,៤ ១៣,០ ១៣,១ ១៣,១ ១៣,១ ១៣,២ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ធ្.ជ.ក.) 

១០ .២  ការនំាេចញ នំាចូល(ទនំកញ)  %ផ.ស.ស. ១០៤,៦ ១០៥,៨ ១០៨,២ ១០៨,៩ ១១១ ១១១,២ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ធ្.ជ.ក.) 

១០ .៣  តុលយោពរែនីចរនត %ផ.ស.ស. -៩,៥ -៩,៣ -៨,៨ -៨,១ -៦,៧ -៥,២ ក.ស.ហ. 
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១០ .៤  នកនាន ការថ្នជំនយួអភកវឌ្ឍ  លានដលុាៃ រ ១ ៥៦៦,៤ ១ ២៤២,២ ១ ០០០,៨    ក.អ.ក. 

១១ 
ការេធ្វើឲ្យម្ននសថករោពកំេែើន ម្ន៉ា ត្រកូ

េសដាកកចចែពស់ 
    

 

   

១១ .១  កំេែើនផ.ស.ស  .ត្របចំឆ្ន ំ  % ៧,៦ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ៧,០ ក.ស.ហ. 

១១ .២  
ផ .ស.ស. សត្រម្នប់មនសុសម្នន ក់ 

(តថ្មៃបចចុបបនន) 
ពានេ់រៀល ៤ ២៤៨ ៤ ៦៧០ ៥ ០៧២ ៥ ៥២៣ ៥ ៩៤៩ ៦ ៤៧២ ក.ស.ហ. 

១១ .៣  
សនៃសសន៍កំេែើនបរិយាបន័ន  

(ឆ្ន ំេគាល = ២០១៣=១០០) 
ចំននួ ១០៧ ១១៤,៥ ១២២,៥ ១៣១,១ ១៤០,៣  ក.ស.ហ. 

 រចនាសមពន័ធថ្នផសស         

១១ .៤  កសកកមា 
% ថ្នផ.ស.ស .

សរុប 
២៦,៦ ២៥,៦ ២៥,១ ២៤,៤ ២៣,៨ ២៣,១ ក.ស.ហ. 

១១ .៥  ឧសាហកមា 
% ថ្នផ.ស.ស .

សរុប 
៣១,៦ ៣២,៦ ៣៣,២ ៣៣,៨ ៣៤,៤ ៣៥,០ ក.ស.ហ. 

១១ .៦  េសវា 
% ថ្នផ.ស.ស. 

សរុប 
៤១,៨ ៤១,៨ ៤១,៧ ៤១,៨ ៤១,៨ ៤១,៩ ក.ស.ហ. 

 
ការណត្របត្របួលអត្រតាកំេែើនតាម 

 វិស័យ  )រកតតមៃ ថ្ ឆ្ន ំ២០០៦( 
        

១១ .៧  កសកកមា 
% ថ្នផ.ស.ស . 

សរុប 
៤,២ ៤,២ ៤ ៤ ៤ ៤ ក.ស.ហ. 
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ទកនននយ័ 

១១ .៨  ឧសាហកមា 
% ថ្នផ.ស.ស . 

សរុប 
៩,៣ ៩,៩ ៩,៣ ៩,១ ៨,៨ ៨,៨ ក.ស.ហ. 

១១ .៩  េសវា 
% ថ្នផ.ស.ស. 

សរុប 
៨,៨ ៦,៨ ៧,១ ៧,១ ៧,២ ៧,២ ក.ស.ហ. 

 អត្រតាអតកផរណ(ការណត្របត្របលួជា%)          

១១ .១០  ការណត្របត្របួលជាមធ្យមត្របចំឆ្ន ំ % ៣ ៣,៣ ៣,៥ ៣,៥ ៣,៥ ៣,៥ 
រែេនយយជាតក 

(វ.ជ.ស.) 

១២ ការណកលមាការត្ររប់ត្ររងលវកិា          

១២ .១  ចំែូលលវកិារដាសរុប %ផ.ស.ស. ១៤,៣ ១៥,១ ១៥,៦ ១៦,១ ១៦,៥ ១៦,៩ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ស.ហ.) 

១២ .២  ចំណយលវិការដាសរុប %ផ.ស.ស. ១៩,៥ ១៩,៩ ១៩,៨ ១៩,៩ ១៩,៩ ១៩,៩ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ស.ហ.) 

១៣ ការង្ករ         

 
ការណបងណចកោពម្ននការង្ករេធ្វើ     

តាម វិស័យ (១៥-៦៤ឆ្ន ំ) 
    

 
   

១៣ .១  កសកកមា % 
៦២ 

(២០១១) 
៦០ ៥៩ ៥៨ ៥៧ ៥៧ 

ជ.ទ.ប.ក. 

(វ.ជ.ស.) 

១៣ .២  ឧសាហកមា % 
១០ 

(២០១១) 
១១ ១១ ១២ ១២ ១៣ 

ជ.ទ.ប.ក. 

(វ.ជ.ស.) 

១៣ .៣  េសវា % ២៨ ២៩ ៣០ ៣០ ៣១ ៣១ ជ.ទ.ប.ក. 
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សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្របភព 

ទកនននយ័ 

(២០១១) (វ.ជ.ស.) 

១៤ េហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ         

១៤ .១  
ត្របណវងផៃូវេៅស  ូថ្នត្របណវងសរុប ១១.៩១៤រ.ម

.(ផៃូវជាតកនកងផៃូវេែតត) 
រ.ម. ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ ១២ ២៦៣ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ស.ដ.) 

១៤ .២  ផៃូវណដកណដលបនស្មត រេ ើងវិញនកងសង់លាី រ.ម. ២៦៦ ៣៨៦ ២៥៧ ៣១៩ ២៤៨ ២៤៨ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ស.ដ.) 

១៤ .៣  េទសចរអនតរជាតក លាននាក់ ៤,០៥ ៤,៥៣ ៥,០០ ៥,៥២ ៦,១០ ៦,៧០ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ទ.) 

 
លទធោពទទលួបនព័តម៌្ននស្មធារែៈ

ថ្នត្របជាជនសរុប 
    

 
   

១៤.៤  វិទយនុកងទូរទសសន ៍ % ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ព.ម.) 

១៤.៥ ទសសនាវដីត/ស្មរព័តម៌្នន % ៤,២ ៤,៦ ៥,០ ៥,២ ៥,៥ ៥,៨ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ព.ម.) 

១៥ ថ្មពល         

១៥ .១  លទធោពទទលួបនអរគកសន ី រវម៉ា ២៧២ ៣០០ ៣៣០ ៣៦៣ ៣៩៩ ៤៣៩ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.រ.ល.) 

១៦ 
ការេបសសម្នា តមនី ការជួយ 

សេស្តង្កគ ុះជនរងេត្រគាុះ 
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ត្របភព 

ទកនននយ័ 

១៦ .១  
ជនរងេត្រគាុះេដ្ឋយស្មរមនីនកង

សំែល់ជាតកផៃុុះពីសស្តង្កគ មត្របចំឆ្ន ំ 
ចំននួ ១៦៧ ១៥១ ១៣៦ ១២២ ១១០ ៩៩ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(អ.ម.ក.) 

១៦ .២  
ថ្ផៃដីសរុបណដលបនេបសសម្នា តមនី

នកងសំែល់ជាតកផៃុុះពីសស្តង្កគ ម 
ហ.ត. ៨ ៧០៨ ៩ ១៤៣ ៩ ៦០០ ១០ ០៨០ ១០ ៥៨៤ ១១ ១១៣ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(អ.ម.ក.) 
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ជំរូក្ទ្ី៥ 
 

ការងារផដលព្តូវអនវុតតបនតដល់្ ន ២ំ០១៨ និ្ តណៅមុខ្ណទ្ៀត 

 

១- ណសចក្តណីែតើម 

៥.១- ជាំពូរទនោះ បានរាំណ្ត់នូវបញ្ហាសាំខាន់ៗចាំនួន៧ ពីការពិនិត្យវាយតផ្មៃនូវវឌ្ឍនភាពាមវិស័យ និង
ទតល់អនុសាសន៍ផដលពារ់ពន័ធនងិទសិទៅសាំខាន់ៗ ផ្នការអភិវឌ្ឍ សក្មាប់ការអនុវតតទៅរនុងពាររ់ោាល
អាណ្តតិបនាាប់ផ្ន ផទនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ(ទ.យ.អ.ជ.)  ២០១៤-២០១៨ រ៏ដូចជា សក្មាប់ទ្វើ
ជាមូលោានផ្នការទរៀបចាំទ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣។ អនុសាសន៍ទាាំងទនោះ ផទអរទលើសមិទធទលផដល
សទក្មចបាន នងិការទោោះក្សាយនូវបញ្ហាក្បឈមនានាផដលបានជួបក្បទោះ ទៅរនងុរយៈទពលផ្នការអនុវតត 
រយៈទពល ២ឆ្នាំរនៃោះ ផ្នពាររ់ោាលអាណ្តតិដាំបូងរបស់ ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨។ ទដើម្បីធានាបាននូវ
ការទទួលបានការទោោះក្សាយក្បរបទោយ ក្បសិទធភាព ភាពស័រតិសិទធ ិនិងទសថរភាព ទលើបញ្ហាទាាំង៧ ផដល
មានលរខណ្ៈទូលាំទលួាយនិងអនតរវិស័យទនោះ ក្តូវទាមទារឲ្យមានយនតការនិងរិចចសហក្បតិបតតិការខាាាំងកាា
ជាងមុន រវាងសាាប័ននានារបស់រាជរោាភិបាលរមពជុា។ 

៥.២- លទធទលផ្នការពិភារា្ បានទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់ទលើបោាសរមមភាពទៅរនុងវសិ័យជាអាទិ
ភាពនានា សក្មាបរ់យៈទពលពារ់រោាលអាណ្តតិបនាាប់របស់ ទ.យ.អ.ជ. ពឆី្នាំ២០១៦-២០១៨ និង 
សក្មាប់ ទ.យ.អ.ជ. បនាាប់។ ការពិនិត្យវាយតផ្មៃបានបញ្ហារ់ពីការទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់របស់យុទធ
សាស្រសតចតុទកាណ្របស់រាជរោាភិបាលរមពជុា ទៅទលើអភិបាលរិចចលអ ផដលជាសនលូរបស់យុទធសាស្រសតចតុ
ទកាណ្ និងចតុទកាណ្៤ទទៀត ផដលជាវសិ័យពារ់ព័នធសាំខាន់ៗ។ ាមការបា៉ានស់ាាន ្នធានសាធារណ្ៈ
ទាាំងពីរាជរោាភិបាលនិងពីផ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ ក្ពមទាាំងពីផទនរឯរជន នឹងមានការេវោះខាតសក្មាប់ោាំក្ទដល់ទិស
ទៅនានាផ្នការអភិវឌ្ឍ។ ដូចទនោះ សក្មាប់ការទរៀបចាំ ទ.យ.អ.ជ. ទៅអាណ្តតិកាលបនាាប់ ចាំបាច់ក្តូវរាំណ្ត់
អាទិភាពឲ្យបានច្ាសល់ាស់ និងក្តូវទ្ារភាាប់ផទនការាមវិស័យជាមួយនឹងទិសទៅរបស់ ទ.យ.អ.ជ. 
ជាមួយោននឹងការទោោះក្សាយបញ្ហាអនតរវិស័យ និងការពក្ងឹងក្បព័នធាមោនក្តួតពនិិត្យនិងវាយតផ្មៃ។  

២- បញ្ញា ព្បឈមសខំាន់ៗ និ្ សណំ ើ ណដាះព្សាយ 

៥.៣- សាំទណ្ើមួយចាំនួន ទទតើមទចញពីការវិភាគរនុងរបាយការណ្ទ៍នោះ មានដចូខាងទក្កាម៖ 

ការកាត្់ នថយភាពត្រកីត្រក នងិកំណ ើនត្រ ក ណដ្ឋយ រិាប ័នន៖ រមពជុាសទក្មចបាននវូវឌ្ឍនភាពជា
ទក្ចើនគួរឲ្យរត់សមាាល ់ ទៅរនុងការង្ករកាត់បនថយភាពក្រីក្រ។ ក្បជាជនរមពុជាជាទក្ចើនបានរួចចរទុតពី
ភាពក្រីក្រ។ ទទាោះជាដូចទនោះរតី ក្បជាជនទាាំងទនាោះក្ោន់ផតបានរួចចរទុតពីភាពក្រីក្រក្រប ុទោណោះ ទហើយ
ក្បជាជនទាាំងទនាោះង្កយនឹងរងទក្ោោះធាារ់ទៅរនុងភាពក្រីក្រវិញ ទៅទពលពួរោត់ជួបក្បទោះនឹងបញ្ហាទទ្សងៗ 
ដូចជា ការឈឺថ្នាត់្ងន់ ង្រ ទក្ោោះថ្ននរ់ទោយទក្ោោះ្មមជាតិជាទដើម។ រក្មិតផ្នភាពក្រីក្រ រ៏ទៅមានគមាាតពី
តាំបន់មួយទៅតាំបន់មួយរនុងក្បទទស ទហើយការទទួលបានទសវាអប់រំ នងិទសវាសខុាភិបាល រ៏មានភាពេុស
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ោនផដរ។ បញ្ហាក្បឈមចម្បងទៅរនុងការកាត់បនថយភាពក្រី នឹងទៅផតបោាលមរពសីមតថភាពរបស់ក្បជា
ជនទៅមានរក្មិត រនុងការក្សូបយរទលក្បទោជន៍ពីរាំទណ្ើនទសដឋរិចច។ ក្បជាជនក្រីក្រទាាំងទនាោះ ភាគ
ទក្ចើនរស់ទៅរនុងតាំបន់ោច់ក្សោល ផដលមានការលាំបារនិងចាំោយទក្ចើនទដើម្បីទៅដល់តាំបន់ទាាំងទនាោះ។ 
ការលាំបារទៅរនុងការទោោះក្សាយពីភាពក្រីក្រនិងភាពង្កយរងទក្ោោះ រួមទាាំងជនបាត់បង់សមតថភាពពល
រមម និងក្បជាជនវ័យចស់ ទាមទារឲ្យមានយុទធសាស្រសតនិងអនតរាគមន៍ោច់ទោយផ រ រួមទាាំងក្បទភទផ្ន
ការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃទងផដរ។ 

ការជ្ំរុញវិស័យកសិកម្ម៖ ទសដឋរិចចរមពុជារាំពុងមានការផ្លាស់បតូរគួរឲ្យរត់សមាាល់ ទៅរនុងការរួម
ចាំផណ្ររបសវ់ិសយ័នានារនងុទលិតទលរនុងក្សុរសរុប។ ការរួមចាំផណ្ររបស់វិសយ័រសិរមមមានការថយ
ចុោះ ទហើយមានការទរើនទ ើងរបស់វិស័យឧស្ាហរមមនងិទសវា។ រាជរោាភិបាលរមពុជាទទួលសាាល់ថ្ន វ ិ 
ស័យរសិរមមនឹងទៅផតបនតទដើរតួរនាទីោ៉ាងសាំខាន់ ទៅរនងុការសក្មបសក្មួលការផរទក្មង់រចនាសមព័នធ 
និងក្តូវផសវងររការវិនិទោគបផនថមទទៀត ទដើម្បីបទងកើនរាោទលិតរមម។ ការពក្ងីរផ្ទៃដីរសិរមមនិង
ទលិតទល  រ់ដូចជាទៅមានរក្មិតទៅទ ើយ ដូចទនោះ ទិសទៅសាំខាន់គឺ ក្តូវបទងកើនរាោផ្នទលិតភាព 
ទដើម្បីទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងនូវទលក្បទោជន៍សក្មាប់រសិររផដលមានផ្ទៃដីរសិរមមតចូាច។ បញ្ហាក្បឈម
ផដលក្តូវទោោះក្សាយទៅរនុងវិស័យរសិរមមគ ឺក្បជាជនមិនសូវមានទមាាប់ទទួលយរមរទក្បើក្បាស់នូវពូជថម ី
ផដលមានគុណ្ភាព ការេវោះខាតទសវាទ្សពវទ្ាយនិងក្បព័នធធារាសាស្រសត ការទក្បើក្បាស់ជីមិនបានក្តឹមក្តូវ 
េវោះការសក្មបសក្មលួរវាងក្រសួងសាាប័នពារ់ព័នធនងិវសិ័យរសិរមម េវោះការក្គប់ក្គងក្បភព្នធានទឹរ 
និងការអភិវឌ្ឍជនបទទៅមានរក្មិត។ សាវប្បរមមជាអនវុិស័យមិនសូវមានការរើរចទក្មើនទទ ផដលទាមទារ
ឲ្យមានការវិនិទោគបផនថមទទៀតទៅរនុងអនុវិស័យទនោះ ទដើម្បីបទងកើនទលិតភាពនិងទលិតរមមបផនៃសរុប។ 

ការត្រ កួត្ត្រ ដជ្ង៖ ការទបើរទូលាយរបស់ទសដឋរចិចរមពជុា ពឹងផទអរោ៉ាងខាាាំងទលើពាណ្ិជជរមម និង
ការវិនិទោគពីបរទទស។ ទោយសារផតពាណ្ិជជរមមរនុងតាំបន់និងរនុងពិភពទលារ មានការក្បរួតក្បផជង
ខាាាំង ជាពិទសស ទៅរនុងបរកិារណ្៍ផ្នការទ្វើសមាហរណ្រមមទៅរនុងទសដឋរិចចអាសា៊ាន រមពុជានឹងក្តូវទ្វើការ 
វិនិទោគទក្ចើនបផនថមទទៀត រនុងវិស័យអប់រ ំ សុខាភិបាល និងរនងុផទនរជាំនាញ ទដើម្បីបទងកើនទលិតភាពឲ្យ
ក្សបោននឹងការទរើនទ ើងោ៉ាងឆ្ប់រហ័សផ្នរមាាាំងពលរមម។ រមពុជានឹងក្តូវជាំរុញការទ វ្ើឲ្យក្បទសើរទ ើងនូវ
បរិសាានរនុងវិស័យឯរជន សក្មាប់ការវិនិទោគពរីនុងនិងទក្ៅក្បទទស ាមរយៈ ការទ្សពវទ្ាយលិេតិ
បទោានពាណ្ិជជរមម ចូលរួមោ៉ាងសរមមទៅរនុងការសក្មបសក្មួលពាណ្ិជជរមម និងទ្វើការវិនិទោគទៅរនុង
ផទនរទហោារចនាសមព័នធរូបវ័នត ទដើម្បីទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងការតភាាប់ការដឹរជញ្ជូន និងការកាត់បនថយការ
ចាំោយទលើថ្នមពល។ 

ការផ្លាស់ តូរទីលំណៅនងិនគរូ នីយកម្ម៖ ចាំនួនដ៏ទក្ចើនផ្នក្បជាជនក្បុសនិងក្សីវ័យទរមង បានទ្វើចាំ
ោរក្សុរពីភូមិរាំទណ្ើត ទៅផសវងររការង្ករទ្វើទៅទីក្រុងនានារនុងក្សុរ ឬទីរផនៃងទទ្សងទទៀតទៅរនុង
តាំបន់។ ចលនាទនោះ បោាលឲ្យមានទលប ោះពាល់ដល់រចនាសមព័នអសងគមទៅរនុងតាំបន់ជនបទ ទហើយបងក   
ឲ្យមានបញ្ហាក្បឈមចម្បងៗដល់ការទតល់ទសវាសងគមនិងសនតិសុេ ដល់ជនផ្លាសប់តូរទីលាំទៅនិងក្គសួារ
របស់ពួរោត់។ បមាាស់ទលីាំទៅដ៏ទក្ចើនរបស់ក្បជាជនក្បុស ក្ស ី វ័យទរមង រួមជាមួយនឹង ការទទលួបាន



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 155 

ចាំណ្ូលទរើនទ ើង រាំពុងទ្វើឲ្យមានការផ្លាស់បតូរទិដឋភាពទូទៅរបស់តាំបន់ទីក្បជុាំជនរបស់រមពុជា។ នគរូបនីយ
រមមផដលរាំពុងដាំទណ្ើរការោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស បានបទងកើនសមាព្ ទលើទហោារចនាសមពន័ធរូបវ័នត ដូចជា តក្មូវការ
ទលើ ថ្នមពល អនាម័យ និងការដឹរជញ្ជូន និង ្នធាន្មមជាតិ ដូចជា ទឹរ ដ ីនិងអាកាសធាតុ។ ររណ្ីទនោះ 
បងកឲ្យទរើតមាននូវបញ្ហាក្បឈមថមីផថមទទៀត សក្មាប់រយៈទពលផវង ពារ់ព័នធនឹងការទរៀបចាំផទនការ ផទនការ
ថវិកា និងការទតល់ទសវា។ 

ការដត្រ ត្រ ួលអាកាសធាត្ ុ និងការកា ់ដត្រពណ ើ៖ រមពជុាគឺជាក្បទទសមួយ រនុងចាំទោមបោា
ក្បទទសរនុងតាំបន់ ផដលង្កយនឹងរងទក្ោោះពារ់ព័នធនឹងការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ ទហើយរ៏ជាក្បទទសផដល
រាំពុងមានសាានភាពក្ប រក់្បផហលនឹងក្បទទសផដលទទួលរងនូវឥទធិពលអវិជជមាន ពារ់ព័នធនឹងក្ពឹតតកិារ
ណ្អ៍ាកាសធាតុ្ងន់្ងរ។ ការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ នឹងបនតមានទលប ោះពាល់ទៅទលើក្បជាជនរមពុជាទាាំង
អស់ ទទាោះបីជាទលប ោះពាល់ទនាោះមានទក្មង់េសុោនខាាាំង ទៅទលើក្គសួារក្រីក្រផដលង្កយទទួលរងទលប ោះ
ពាល់អវិជជមានរ៏ទោយ។ រាជរោាភិបាលរមពុជាបានទទលួសាាល់ពីទសចរតីក្តូវការចាំបាច់ រនុងការវិនិទោគ
ទលើទហោារចនាសមព័នធផដល្ន់នឹងអាកាសធាតុ ទៅរនងុតាំបន់ជនបទនិងតាំបន់ទីក្បជុាំជន រ៏ដូចជា ទលើការ
ពក្ងឹងសមតថភាពសក្មាប់ការទ្ៃើយតបនិងកាត់បនថយ និភ័យផ្នទក្ោោះមហនតរាយ។ តក្មូវចាំបាចន់ិងជា
បនាាន់រនុងទពលបចចុប្បននទនោះគឺ ការទប់សាាតន់ិនានការផ្នការកាប់បាំផ្លាញផ្ក្ពទឈើោ៉ាងឆ្ប់រហ័សនាទពល
ទនោះ។ ការទប់សាាត់ទនោះ មានសារសាំខាន់ោស់ សក្មាប់ការទទួលបាននូវបរសិាាន្មមជាតិ ផដលក្តូវបាន
ទតល់ទោយផ្ក្ពទឈើ។ 

ការងារអភិបាលកិច្ច៖ រមពជុាបានទ វ្ើឲ្យមានការរើរចទក្មើនគួរឲ្យរត់សមាាល ់ ទៅរនុងផទនរផ្នការ
ក្គប់ក្គងហិរញ្ហាវតថសុាធារណ្ៈ វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ នងិរាំផណ្ទក្មង់រដឋបាលសាធារណ្ៈ។ ផទនរ
ទាាំងទនោះ មានសារសាំខានោ់ស់ និងក្តវូផតបនតដាំទណ្ើរការផរទក្មង់ទៅមុេទទៀត។ ការផរទក្មង់ទាាំងទនោះ 
នឹងក្តូវរួមចាំផណ្រទោយ ការផរទក្មង់ច្ាប់និងក្បព័នធយុតតិ្ម៌ ផដលជាការទបតជាាចិតតរបស់រាជរោាភិបាល
រមពុជារនុងការពក្ងឹងសិទធិមនសុ្ស និងទតល់នូវតុលាការឯររាជ្យនិងតមាាភាព សក្មាប់ក្បជាជនទូទៅ។ 
សរមមភាពផ្នការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ រមមវិ្ ីផដលពារ់ព័នធ និងការអនុវតតនានា ទោយផទអរទលើ
ផទនការថវិកា តាំោងឲ្យកាលានុវតតភាពសាំខាន់ៗ  ការទ្វើសមាហរណ្រមមរាំផណ្ទក្មង់ទាាំងទនាោះ ទៅរនុង
ក្បព័នធសមក្សប ផដលជាំរញុឲ្យមានការវិនិទោគក្បរបទោយ ក្បសិទធភាព ភាពស័រតិសិទធ ិ និងចីរភាព។ 
ក្បព័នធាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃផដលមានលរខណ្ៈទូលាំទូលាយមួយ នឹងក្តូវបានទរៀបចាំទ ើង 
ទដើម្បីទ្វើជាបផងអរោ៉ាងសាំខាន់របស់ក្បព័នធខាងទលើ។ 

ការអភិវឌ្ឍធនធានម្នសុ្ស៖ ភាពវឌ្ឍនភាពគួរឲ្យរត់សមាាល់ក្តូវសទក្មចបានទៅរនងុអាណ្តតិកាល
របស់ ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ រនុងការទតល់ទសវាសងគមរនុងវិស័យនានា ដូចជា វិសយ័អប់រ ំសុខាភិបា
លនិងអា រូបតថមភ និងការោាំពារសងគម។ ទទាោះជាដូចទនោះរតី ការវិនិទោគនឹងក្តូវការបផនថមទទៀត សក្មាប់
ទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងភាពអាចទទួលបាននិងមានគណុ្ភាពផ្នទសវាការអប់រ ំ(ដូចជាក្គូផដលមានគុណ្ភាព) 
ការអភិវឌ្ឍជាំនាញ (ដូចជា ការបណ្ដតោះបោាលមុេវជិាាជីវៈ) ការផថទាាំសុេភាព (ដចូជា សុេភាពទៃូវទភទ
និងសុេភាពបនតពូជ) នងិការោាំពារសងគម (ដូចជា ជនបាត់បង់សមតថភាពពលរមម ជនក្រីក្រ)។ សរមម



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 156 

ភាពនិងការវិនិទោគរួមោនទទ្សងទទៀត រ៏តក្មូវឲ្យសទក្មចទងផដរ ទដើម្បីទលើររមពសអ់ាំោចទសដឋរិចចរបស់
ស្រសតី រ៏ដូចជា លុបបាំបាត់អាំទពើហិង្ាទលើស្រសត។ី ផទនការអភិវឌ្ឍន៍ នឹងបនតោរ់បញ្ចូលនូវការវិភាគពីនិនានការ
ក្បជាសាស្រសត (ដូចជា ទោលនទោបាយជាតិក្បជាជន) ទដើម្បីធានាថ្ន ការវិនិទោគជាទូទៅ បានទ្ៃើយតប
ទៅនឹងវដតផ្នការទរៀបចាំផទនការ។  

ក. សសារភាពា៉ា ប្កូសសដ្ឋកចិច និងអភិបាលកិចចលា  

៥.៤- ណសថរភាពម្អ៉ាត្រកូណសដ្ឋកិច្ច៖ ការបនតក្គប់ក្គងបរិសាានមា៉ាក្រូទសដឋរិចចក្បរបទោយភាពរងឹមាាំ របស់រាជ 
រោាភិបាលរមពុជា នឹងទតល់នូវទោលនទោបាយមួយសក្មាប់ទ្ៃើយតបទោយមានភាពបត់ផបន ទៅនឹងការ
ទរើនទ ើងផ្នបរិសាានក្បរួតក្បផជងពាណ្ិជជរមម ទៅរនុងតាំបន់និងរនុងពិភពទលារ។ បញ្ហាគួរឲ្យក្ពួយបារមភ 
ផដលអាចទរើតទ ើងពារ់ព័នធនឹង្នាោរនិងឥទធិពលផ្នក្ទព្យសរមម (ដូចជា អចលនក្ទព្យ) នឹងទាមទារ  
ឲ្យទយើងក្តូវផតទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់។ វឌ្ឍនភាពទៅរនុងផទនរបដិដុលាារូបនីយរមមទសដឋរិចច នឹងជូយ
ពក្ងឹងសមតថភាពរបស់រាជរោាភិបាល សក្មាប់អនុវតតទោលនទោបាយហិរញ្ញវតថ ុ រួមជាមួយនឹងទោល
នទោបាយសារទពើពនធ។ 

៥.៥- ការត្រ ឆំងនឹងអំណពើពុករលួយ៖ អាំទពើពុររលួយបានទ្វើឲ្យប ោះពាល់ដល់រិចចេតិេាំក្បឹងផក្បង ទដើម្បី
ជាំរុញរាំទណ្ើនទសដឋរិចចក្បរបទោយចីរភាពនិងបរិោប័នន។ រិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងផដលរាំពុងអនុវតត ទដើម្បី
ក្បឆ្ាំងនឹងអាំទពើពុររលួយ គឺជាសមាសភាគមួយោ៉ាងសាំខាន់ផ្នរទបៀបវារៈរាំផណ្ទក្មង់អភិបាលរិចចរបស់
រាជរោាភិបាលរមពុជា។ ទដើម្បីទ វ្ើការវាស់ផវងនងិវាយតផ្មៃពីវឌ្ឍនភាពរនុងការង្ករទនោះ សូចនាររមួយចាំនួន
ពារ់ព័នធនឹងវិស័យទនោះ គួរផតក្តូវបានទរៀបចាំទ ើង។   

៥.៦- ការត្រគ ់ត្រគងេិរញ្ញវត្ថុស្តធារ ៈ៖ ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុ នឹងបនតពក្ងីរនិងពក្ងឹងការផរ
ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ ជាពិទសស ទៅរនុងផទនរថវិការមមវិ្ីនិងអនុវតតថវិកា និង ការក្គប់
ក្គងព័ត៌មានហិរញ្ញវតថ ុទដើម្បបីទងកើនក្បសិទធភាព ភាពស័រតសិិទធ និងទសថរភាព ការវិនិទោគសាធារណ្ៈ។ ការ
រួមបញ្ចូលក្របេ័ណ្ឌផ្នការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃទោយផទអរទលើលទធទល ជាមួយនឹងរាំផណ្ទក្មង់
នឹងទ្វើឲ្យរាជរោាភិបាលរមពុជាមានលទធភាពអាចទ្វើការវាយតផ្មៃបានលអក្បទសើរជាងមុន ពីការទ្ារភាាប់រវាង
ការវិនិទោគសាធារណ្ៈជាមួយនឹងលទធទលផ្នទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍ រ៏ដូចជា ការវាស់ផវងពីលទធ
ទលផដលទទួលបានពីការវនិិទោគសាធារណ្ៈ។ 

៥.៧- ការដកទត្រម្ង់រដ្ឋបាលស្តធារ ៈ៖ ក្រសួងមុេង្ករសាធារណ្ៈ នឹងបនតពក្ងឹងរិចចសហការោ៉ាងជិត
សនិទធ រវាងការផរទក្មង់រដឋបាលសាធារណ្ៈ រមមវិ្ីជាតសិក្មាប់ការអនុវតតាមផបបក្បជា្ិបទតយ្យទៅថ្ននរ់
ទក្កាមជាតិ និងរមមវិ្ីរាំផណ្ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថសាធារណ្ៈ។ ការរួមបញ្ចូលទនោះ នឹងបនតជាំរុញការ
អនុវតតក្បរបទោយគណ្ទនយ្យភាព ជាមួយោននឹងរមមវិ្ ីផរទក្មង់ហិរញ្ញវតថសុាធារណ្ៈ។ ការរួមបញ្ចូល
ទនោះ រ៏នឹងបនតជាំរុញការអនុវតតក្បព័នធនានា ទៅរនុងរដឋបាលសាធារណ្ៈ។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 157 

៥.៨- វិម្ជ្្ឈការនិងវិសេម្ជ្្ឈការ៖ ការទតល់ទសវាសាធារណ្ៈផដលបានផរលមអ នឹងទាមទារឲ្យមានការ
បទងកើន្នធានបផនថមទទៀត រមួទាាំង ថវកិារបស់ក្រុង ក្សរុ េណ័្ឌ រ៏ដូចជា ចាំណ្ូលផដលក្បមូលបានទោយ 
េៃនួឯង និងកាទ្វើក្បតិភូរមមផ្នក្បមូលពនធោរ។ គ.ជ.អ.ប. នឹងបនតអនុវតតការទទៃរមុេង្ករ ទោយមានការចូល
រួមពីអនរផដលមានចាំផណ្រពារ់ព័នធទាាំងអស់។ ក្រសួងម ផ្ទៃនឹងទរៀបចាំនិងអនុវតត ក្បព័នធព័ត៌មានសក្មាប់
ក្គប់ក្គងហិរញ្ញវតថ ុ ទដើម្បីបាំទពញតក្មូវការរបស់រដឋបាលថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ និងរ៏ទដើម្បីទ្ារភាាប់ជាមួយនឹង
ក្បព័នធជាតិសក្មាប់ាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ។ ការអភិវឌ្ឍយនតការគណ្ទនយ្យភាពសងគមនឹងក្តូវ
ពក្ងីរព៥ី៤ក្សុរ ទៅ១២០ក្សុរ ក្តឹមឆ្នាំ២០១៨ (គឺចប់អាណ្តតិកាលរបស ់ ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-
២០១៨)។ អាជាា្រជាតិក្បយុទធក្បឆ្ាំងទក្គឿងទញៀន នងឹបនតអនុវតតផទនការជាតសិតពីីការក្តួតពិនិត្យទក្គឿង
ទញៀន ឲ្យកាន់ផតមានក្បសទិធភាព។ 

៥.៩- ការដកទត្រម្ង់ច្្ា ់និងត្រ ព័នធយុត្តិធម្៌៖ រិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងរបស់ក្រសួងយុតតិ្ម៌រនុងការទ្វើឲ្យក្បទសើរ
ទ ើងនូវក្បសិទធភាពផ្ននីតិវិ្ ីច្ាប់ នឹងតក្មូវឲ្យបទងកើនចាំោយសាធារណ្ៈ។ ភាពទជឿជារ់និងសុចចរិតភាព
ផ្នការផរទក្មង់ច្ាប់និងក្បព័នធយុតតិ្ម៌ រួមទាាំង ការទបតជាាចិតតោាំក្ទនិងការពារសិទធិមនុស្ស អាចក្តូវបាន
ទលើររមពសជ់ាមួយនឹងតមាាភាពក្បទសើរជាងមុន (ដូចជា ការពិទក្ោោះទោបល់ជាសាធារណ្ៈក្បរបទោយ
អតថន័យ ទលើសាំទណ្ើច្ាប់នានា ការទបាោះពុមពទ្ាយនូវររណ្ីនានាផដលបានររទឃើញ) និងឯររាជ្យភាពផ្ន
តុលាការ។  

៥.១០- ច្ីរភាព រិស្តាន៖ បញ្ហាផដលជាប់ពារ់ព័នធនឹងចីរភាពបរិសាាន នឹងកាាយជាបញ្ហាោ៉ាងសាំខាន់។ 
ផទនការសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍក្បរបទោយចីរភាព នឹងទាមទារឲ្យមានការបា៉ាន់ក្បមាណ្ពីបញ្ហាបរិសាានផដល
មានលរខណ្ៈអនតរវសិ័យ ឲ្យបានច្ាស់លាស់បផនថមទទៀត។ យុទធសាស្រសតាមវសិ័យ គួរផតក្តូវបានបញ្ចូល
ទៅរនុងយុទធសាស្រសតទរៀរគរ្នធានសក្មាប់ចីរភាពបរសិាាន ទៅរនុងផទនការសរមមភាពទរៀងៗេៃួន។ ការ
ទរៀរគរនិងការក្គប់ក្គង្នធានហិរញ្ញវតថុក្បរបទោយតមាាភាព នឹងទាមទារឲ្យមានផទនការជារ់លារ ់និង
គណ្ទនយ្យភាពថវិកាផដលបានទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើង។ 

៥.១១- ការពត្រងឹងយនតការភាពជាដដ្គូ៖ ការផ្លាស់បតូររក្មិតនិងវិ្ ីសាស្រសតនានាសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវតថ ុ
រួមទាាំង ភាពជាផ្ដគូត្បូង-ត្បងូ ការទ វ្ើឲ្យមានការពារ់ព័នធពីវិស័យឯរជន និងភាពជាផ្ដគូរវាងផទនរឯរជន
និងរដឋ បាននាាំមរទាាំងកាលានុវតតភាពទាាំងបញ្ហាក្បឈម។ យនតការហិរញ្ញវតថុផដលថមីជាងមុន នឹងទាមទារ 
ឲ្យមានការពក្ងឹងសមតថភាពសាាប័ននិង្នធានមនុស្ស សក្មាប់ការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ។ ការ
ទរើនទ ើងផ្នបរិសាានការអភិវឌ្ឍផដលមានភាពសមុក្គសាាញ បង្កាញថ្ន មានការទលចទចញនូវបញ្ហាក្បឈម
និងកាលានុវតតភាពអនតរវសិយ័ថមីៗ។ យនតការបចចុប្បននផ្នក្រុមការង្ករបទចចរទទសចក្មុោះ អាចក្តូវការផរ
សក្មួល ទដើម្បអីាចសក្មបសក្មួលទៅរនុងក្របេណ័្ឌអនតរវិស័យបានលអក្បទសើរជាងមុន។ 

ខ. ការជ្ំរ ុវិស័យកសកិមម    

៥.១២- រាោផដលបានទាមទារសក្មាប់ទលើរសៃួយវិស័យនិងអភិវឌ្ឍជនបទ ក្តូវបានទទួលសាាល់។ បញ្ហា
ក្បឈមចម្បងៗទៅរនុងវិស័យរសិរមម គឺការជួយឲ្យរសិរររមពុជាផដលមានផ្ទៃដីតូចាច ឲ្យទ្វើការផ្លាស់បតូរ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 158 

ោ៉ាងទូលាំទូលាយនិងក្បរបទោយចីរភាព ពីទ វ្ើរសិរមមទដើម្បីចិញ្ចមឹជីវិត ទៅជាការទ វ្ើរសិរមមទោយផទអរ
ទលើការតក្មង់ទិសទៅររការទ្វើពាណ្ិជជរមម។ រាជរោាភបិាលរមពុជានឹងបនតពក្ងឹងបរសិាានអាជីវរមម ទោយ
ោាំក្ទដល់ពាណ្ិជជរមមរនុងវិស័យរសិរមម ផដលដឹរនាាំទោយវិស័យឯរជន។ 

៥.១៣- ការ ណងកើនផលិត្ភាព នងិពពិិធកម្មផលិត្កម្ម៖ រាោផដលបានទាមទារសក្មាបទ់លើរសៃួយទលិត
ភាពរសិរមម ក្តូវបានទទួលសាាល់។ រាោទាាំងទនោះរួមមាន ការទក្បើក្បាស់ធាតុចូលរនងុ វិស័យរសិរមម (ដូច
ជាជី) ក្បរបទោយសមក្សបនិងមានគុណ្ភាព ទសវាទស្ពវទ្ាយនិងធារាសាស្រសតលអក្បទសើរជាងមុន ហិរញ្ញ
វតថុមានតផ្មៃសមរម្យ និងមានទីទ្ារសក្មាប់ទលិតទល។ ក្តូវទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់និងវិនិទោគទលើ 
ការក្សាវក្ជាវ ការទ្សពវទ្ាយ ទហើយការផសវងររទីទា្រ រ៏ក្តូវទាមទារឲ្យកាត់បនថយការពឹងផទអរទលើ
ទលិតរមមក្សូវ ទហើយជាំរុញការទ វ្ើពិពិ្រមមទៅរនុងការទ្វើពាណ្ិជជរមមទលិតទលបផនៃនិងផទៃទឈើ និងទលិត
ទលរសិរមមទទ្សងទទៀត។ 

៥.១៤- ការដត្រ ត្រ ួលអាកាសធាត្ុនងិការកា ់ ំផ្លាញដត្រពណ ើ៖ ការអភិវឌ្ឍបទចចរវិទ្ានិងទហដឋរចនាសមព័នធ
ផដល្ន់នឹងអាកាសធាតុ មានសារសាំខានោ់ស់ទៅរមពុជា សក្មាប់ទ វ្ើឲ្យវសិ័យរសិរមម ដាំទណ្ើរការទឆ្ពោះ
ទៅមុេ។ ការផ្លាស់បតូរនិនានការរនុងការកាប់បាំផ្លាញផ្ក្ពទឈើ រ៏មានសារសាំខាន់ទងផដរ ផដលទតល់នូវទសវា ប
រិសាានដ៏សាំខាន ់ទោយផ្ក្ពទឈើ។  ការផក្បក្បួលអាកាសធាតុជារ់ផសតងបង្កាញថ្ន ការក្គប់ក្គងទក្ោោះមហនត
រាយនិងសនមតនូវតនួាទីសាំខាន់ៗជាទក្ចើនទទៀត ជាមួយនឹងការទោរពទៅាមផទនការនិងហិរញ្ញវតថុអនតរវិស័
យ។ រិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងរនងុការបញ្ចូលការក្គប់ក្គងទក្ោោះមហនតរាយ ទៅរនុងយុទធសាស្រសតជារ់លារ់ាមវិ
ស័យ គួរផតក្តូវបានទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់។ 

៥.១៥- ការត្រគ ់ត្រគងធនធានទឹក៖ រាជរោាភិបាលនឹងទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់ទលើការទ វ្ើឲយ្ក្បទសើរទ ើង
នូវ ការសក្មបសក្មួលរវាងទសវារសិរមម (ដូចជា ការទ្សពវទ្ាយ) និងការវិនទិោគទលើផទនរធារាសាស្រសត។ 
ការវិនិទោគទលើការផថទាាំនិងដាំទណ្ើរការធារាសាស្រសត នឹងទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងនវូក្បសិទធភាពនិងភាពស័រតិ
សិទធផ្នរចនាសមព័នធនិងគទក្មាងថមី ជាពិទសស គទក្មាងខានតតូចនិងម្្យម។ ការក្គប់ក្គង្នធានទឹរផដល
បានបញ្ចូលាមវិស័យ  ទាមទារឲ្យមានការទោោះក្សាយក្បរបទោយក្បសិទធភាពនូវការទរើនទ ើងផ្នសមាព្
ទៅទលើក្បភព្នធានទឹរ ពកីារទ វ្ើនគរូបនីយរមម ការទ វ្ើឧស្ាហូបនីយរមម ឋាមពល និងវិស័យរសរិមម
ផដលក្តូវការរមាាាំងពលរមមទក្ចើន។ 

៥.១៦- ការត្រគ ់ត្រគងធនធានដ្ីកសិកម្ម៖ ្នធានដីរសិរមមជារាោចម្បងសក្មាប់បទងកើនទលិតភាពនិង
ពិពិ្រមមរសិរមម និង ការអភិវឌ្ឍទសដឋរិចចរសិរមម និង ទសដឋរិចចជាតិទោយនិរនតរភាព។ ក្បទភទ្នធាន
ដីរសិរមមផដលមានគណុ្ភាពេពស់ មានជីវជាតិលអពី្ មមជាតិ មានទាំហាំមានរក្មិត រនងុចាំទោមដីផដលអាច
ោាំដុោះបានពី ៤,៥លានហ.ត. ទៅ៦លានហ.ត. របស់រមពជុា។ ដូចទនោះ ការក្គប់ក្គងតក្មង់ទិសររ្ាការទក្បើ
ក្បាស់ដី ផដលមានទលិតភាពេពស់ពី្មមជាតិទនោះឲ្យមាននិរនតរភាពរនុងទលិតរមមរសិរមមទនាោះជាការចាំាំ
បាច់ផដលក្តូវផតបនតទ្វើជាមួយនឹងការេិតេាំអនុវតតវធិានបទចចរទទសទទ្សងៗ ដូចជាវធិានការទរៀបចាំដ ី វិធាន
ការោាំដាំោាំឆ្ាស់ទដើម្បីផរលមអគុណ្ភាពដ ី ផដលរាំពងុបានរិចរិលទេ្ាោះជីវជាតិទោយសារោាំដាំោាំដផដល
យូរឆ្នាំ ឬទោយវិធានការទរៀបចាំដីមិនសមក្សប។ ដីរសិរមមផដលមានគុណ្ភាពេពស់ ទលិតភាពេពស់ពី្មម



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 159 

ជាតិគួរផតក្តូវបានររ្ាការពារ ទដើម្បីទុរទក្បើក្បាស់រនុងវិស័យទលិរមមរសិរមមជាអាទិភាពេពស់បាំទុតទបើអាច
ទ្វើទៅបាន។  

៥.១៧- ការត្រស្តវត្រជាវណដ្ើម្្បីអភិវឌ្ឍ ណច្ចកវិទ្ា និង ណសដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម៖ ការសិរ្ាក្សាវក្ជាវទដើម្បីអភិវឌ្ឍ គឺជា
ការង្ករចាំបាច់សក្មាប់ក្គប់វសិ័យទសដឋរិចច និង សងគមរមពុជា រ៏ដូចជាបោាក្បទទសរនុងតាំបន់និងពិភព
ទលារ។ បទចចរវិទ្ារសិរមម និង នទោបាយយុទធសាស្រសតទសដឋរិចចរសិរមម ក្តូវបានបោាក្បទទសនានា 
រនុងតាំបន់ និង ពិភពទលាររាំពុងយរចិតតទុរោរោ់៉ាងខាាាំង ជាពិទសសរនុងសាានភាពផ្នការផក្បក្បួលអា 
កាសធាតុ និងរនុងសាានភាពសមាហរណ្រមមនិងការក្បរួតក្បផជងតាំបន់ និង ពិភពទលារ។ វិស័យរសិរមម 
ទៅផតជាវិស័យអាទភិាពេពស់របស់រមពុជា ថវីត្បិតផតចាំផណ្រភាពរយទលិតទលរនុងក្សុរសរុបពីវិសយ័ 
រសិរមមរាំពុងថយចោុះ។ លទធទលជាវិជជមាន នងិ មានក្បសិទធភាពេពស់ផ្នការសិរ្ាក្សាវក្ជាវទដើម្បីអភិវឌ្ឍ
បទចចរវិទ្ា និង ទសដឋរិចចរសិរមមជាមូលោានបផងអរ ោាំក្ទការរសាងទោលនទោបាយ យុទធសាស្រសត
អភិវឌ្ឍន៍វិស័យរសិរមម និង សងគមទសដឋរិចចរបស់រមពុជា។ 

៥.១៨- តដម្ៃទំនិញ និងការត្រ កួត្ត្រ ដជ្ងណៅកត្រម្ិត្ត្ំ ន់និងស្តកល៖ ការទរើនទ ើងឬថយចោុះផ្នតផ្មៃទលិត
ទលរសិរមម ទ្វើឲ្យការសទក្មចចិតតទលើការវិនិទោគមានការលាំបារ សក្មាប់រសរិរផដលមានលរខណ្ៈ
ក្គួសារ និងរសរិររក្មិត្ាំ។ទលវិបារផ្នការធាារ់ចុោះផ្ថៃ អាចជាបញ្ហាជាពិទសសសក្មាប់អនរទលិតផដល
បានទទួលហិរញ្ញប្បទានទលើការទលិតាមរយៈការទតល់ឥណ្ទាន។ ការក្បរួតក្បផជងរបស់រមពុជា ទៅរនុង
ទីទ្ាររនុងក្សុរ តាំបន ់ និងសាលរទលារ នឹងក្តូវបានទលើររមពស់ ជាមួយនឹងទលិតរមមនិងការដឹរជញ្ជូន
មានរក្មិតទាបជាងមុន និងផ្ថៃដឹរជញ្ជូនទាប។ 

៥.១៩- សុវត្ថិភាពកម្មសិទធិដ្ធីៃី នងិការណបាសសម្អាត្ម្ីន៖ រិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងទដើម្បីជាំរុញការទតល់រមមសិទធិដី
្ៃីដល់ដីរសិរមមផបបក្គួសារ និងដីផបបសមូហភាព  នងឹធានាថ្ន រសិររនឹងទទួលបានទលក្បទោជន៍ពី
ការវិនិទោគរបស់េៃួន។ ជទមាាោះដី្ៃីរវាង បុគគលនិងសហគមន៍ទៅជនបទ និងអនរអភវិឌ្ឍន៍ទៅខាងទក្ៅ គួរ
ផតក្តូវបានទោោះក្សាយទោយសនតិភាពនិងទោយទសមើភាព។ រិចចេិតេាំក្បឹងផក្បង រាំពុងផតបនតទ វ្ើ ទដើម្បី
សមាាតមីននិងយុទធភណ័្ឌមិនទាន់ទៃុោះពីសស្រង្កាម នឹងទ្វើឲយ្ក្បជាជនអាចទក្បើក្បាស់ដសីក្មាប់បងកបទងកើនទល
និងទទួលបានទលិតទលជា្នធាន្មមជាតិទៅតាំបន់ផដលជាអតីតសមរភូមិក្បយុទធ។ 

៥.២០- នុវានុវត្តន៍ ណច្ចកណទស និងការត្រគ ់ត្រគងហានិភ័យ៖ នុវានុវតតន៍បទចចរទទស គឺជារាោមួយសក្មាប់
ជាំរុញការអនុវតតផថមទទៀតនូវរសិរមមផដលពឹងផទអរទលើរមាាាំងពលរមមទក្ចើន។ ទសវាទ្សពវទ្ាយនិងក្សាវ
ក្ជាវ គឺជារាោោ៉ាងសាំខាន់សក្មាប់ជាំរុញនុវានុវតតន៍បទចចរទទសរសិរមម។ ទទាោះជាដូចទនោះរតី ការទទួលយរ
បទចចរទទសថម ី បានបងកឲ្យមានមាន និភ័យសក្មាប់ក្បជារសិរររមពុជាជាទក្ចើន។ រាជរោាភបិាលរមពុជា
គួរផតទ្វើការឲ្យបានជតិសនិទធ ជាមួយផទនរឯរជន ទដើម្បីអភិវឌ្ឍគទក្មាងធានារា៉ាប់រងរនងុវិស័យរសិរមម ទដើម្បី
ជួយកាត់បនថយ នភិយ័ហរិញ្ញវតថុ ពារ់ព័នធនឹងការទទលួយរបទចចរវិទ្ាថម ី រ៏ដូចជា ការបាត់បង់នានាពី
ទក្ោោះមហនតរាយទទ្សងៗបោាលមរពីអាកាសធាតុ។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 160 

៥.២១- ការសត្រម្ សត្រម្ួលកនងុការវិនិណាបគ៖ វិស័យរសិរមមទៅរមពុជា ក្តូវបានវាយតផ្មៃទោយអនរផដល
មានចាំផណ្រពារ់ពន័ធថ្ន ការវិនិទោគទៅរនងុវិស័យទនោះមានលរខណ្ៈទុយក្សួយ។ រិចចេិតេាំក្បឹងផក្បង 
បផនថមទទៀតទាមទារឲ្យមាន ទដើម្បីជាំរុញការវិនិទោគឲ្យបានទពញទលញ ទៅរនុងវិសយ័ពារ់ព័នធនានា (ដូច
ជា ទសវាទ្សពវទ្ាយ ធារាសាស្រសត និងទៃូវជនបទ)។ ផទនការសរមមភាពជាយុទធសាស្រសតមួយផដលមានបង្កាញ
ោ៉ាងច្ាស់ពីសរមមភាពជាអាទិភាព និងតក្មូវការហិរញ្ញវតថ ុ និងមានការោាំក្ទពីអនរផដលមានចាំផណ្រពារ់
ព័នធទាាំងអស ់រួមទាាំង រាជរោាភិបាល ផ្ដគូអភិវឌ្ឍ និងផទនរឯរជន គឺជាតក្មូវការចាំបាច់។ ថវិការមមវិ្ីនឹង
ទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងនូវតមាាភាពនិងរិចចសហក្បតិបតតិការ។ 

៥.២២- គុ ភាពផលតិ្ផល នងិការដសែងរកទីផ្ារ៖ រាជរោាភបិាលរមពុជា នឹងទ្វើការឲ្យបានជិតសនិទធជា
មួយផទនរឯរជន ទដើម្បីធានាថ្ន ធាតុចូលសក្មាប់វិសយ័រសិរមមផដលមានគណុ្ភាព នឹងមានក្គប់ក្ោន់
សក្មាប់រសិររ រនុងតផ្មៃសមក្សប។ រាជរោាភបិាលរ៏នងឹទ វ្ើការឲ្យបានជិតសនទិធជាមយួ ទលិតររនានា និង
ពាណ្ិជជររទាាំងឡាយ ទដើម្បធីានាថ្ន សតង់ោរគុណ្ភាពទលិតទលរសិរមមក្តូវបានររ្ាសក្មាប់ទីទ្ារ រនុង
ក្សុរ រនុងតាំបន់ និងសារលទលារ។ រាជរោាភិបាលរមពុជានឹងធានានូវសុចចរិតភាពផ្នវិញ្ហាបនបក្តរបស់
ក្បភពទដើមផ្នទលិតទល។ 

រ. ការភិវឌ្ឍសហដ្ឋឋ រចនាសមព័នធរូបវ័នត 

៥.២៣- ការត្ភាា ់ដដ្លជាអាទិភាព៖ ការអភិវឌ្ឍទហោារចនាសមព័នធរូបវ័នត នឹងកាន់ផតមានក្បសិទធភាពនិង
មានភាពស័រតិសិទធ ិ ទៅទពលផដលមានការផណ្នាាំទោយយុទធសាស្រសតមួយ ទដើម្បីទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងការដឹរ
ជញ្ជូន ផដលមានការតភាាប់រនុងវិស័យដឹរជញ្ជូននងិវិស័យឋាមពល ទោយមានតផ្មៃទក្បើក្បាស់ទាប។ តផ្មៃ
ផ្នការដឹរជញ្ជូនទនោះ អាចក្តូវបានទក្បើក្បាស់ជាសូចនាររាមោនក្តួតពិនិត្យ ចាំទពាោះទលិតទលពិទសស
មួយចាំនួន។ 

៥.២៤- សតង់ដ្ឋរដនគ ុភាព៖ ទដើម្បីធានាផថររ្ានូវសតង់ោរគុណ្ភាពេពស់ទៅរនុងការសាងសង់និងផថទាាំ
ទហោារចនាសមព័នធរូបវ័នត ដូចជា ទៃូវជនបទ សាពន និងការទគត់ទគង់ទឹរសាាតទៅតាំបន់ទីក្បជុាំជន ចាំបាច់ក្តូវទផ្លោត
ការយរចិតតទុរោរ់បផនថមទទៀត។  ការបាំពារ់នូវបទចចរវិទ្ាផដល្ន់នឹងការផក្បក្បលួអាកាសធាត ុគឺមាន
សារសាំខានោ់ស់ ទៅរនុងវសិ័យទនោះ។  

៥.២៥- ការអភិវឌ្ឍវិស័យអគគិសនី៖ ទោលទៅផ្នការអភិវឌ្ឍវិសយ័អគិគសនីរបស់រាជរោាភិ បាល គឺរួមោន
េិតេាំអភិវឌ្ឍន៍ទដើម្បី “ឈានទៅសទក្មចឲ្យបានការទគតទ់គង់ថ្នមពលអគិគសនីមួយក្គប់ក្ោន់ ក្បរបទោយ
ចីរភាព សថិរភាព គុណ្ភាព និងតផ្មៃកាន់ផតទាបទូទាាំងក្ពោះរាជាោចក្ររមពុជា”។ ទដើម្បីសទក្មចទោលទៅ
ទនោះ រាជរោាភិបាលបានរាំណ្ត់យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនវ៍ិស័យថ្នមពលរមពុជាទោយបនតបទងកើនសមតថភាព
ទលិតរមមថ្នមពលអគិគសនី និងបនតអភិវឌ្ឍន៍បោាញបញ្ជូន  អគិគសនីក្គប់រក្មិតសាំទៅធានាភាពក្គប់
ក្ោន់ផ្នក្បភពអគិគសនី និងបនតទារ់ទាញការចូលរួមរបស់វិស័យឯរជនរនុងការវិនិទោគទលើការទលិត ការ
បញ្ជូន និងការផចរចយអគិគសន ី ក្ពមទាាំងបនតពក្ងឹង និងពក្ងីរអគិគសនីភាវូបនយីរមមឲ្យបានទូទាាំង
ក្បទទស ទដើម្បឈីានទៅសទក្មចទោលទៅជាយុទធសាស្រសតចាំនួនពីរ៖ ទ១ី ដល់ឆ្នាំ២០២០ ភូមិទាាំងអស់ទូ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 161 

ទាាំងក្ពោះរាជាោចក្ររមពជុានឹងមានអគគិសនីទក្បើក្បាសព់កី្បភពអគគិសនីទទ្សងៗ និង ទី២ ដល់ឆ្នាំ២០៣០ 
ោ៉ាងទ ច៧០ % ផ្នក្គសួារទាាំងអស់ទូទាាំងក្ពោះរាជាោចក្ររមពុជានឹងមានអគគសិនីផដលមានគណុ្ភាព
ដូចអគគិសនីពីផេ្សបោាញជាតិទក្បើក្បាស់។ ជាមួយោនទនោះផដរ រាជរោាភបិាលនឹងអនុវតតន៍វិធានការណ្៍វិចរ
ណ្រមមផ្នការទក្បើក្បាស់ថ្នមពលអគិគសនី ាមរយៈការលរ់អគិគសនីរនុងតផ្មៃទាបជូនអតិថិជនផដលទក្បើ
ក្បាស់អគិគសនីរនុងរយៈទពលមានទសចរតីក្តូវការទាបរនុងទោលទៅបទក្មើក្បព័នធទលិតរមមនិងការទក្សាច
ក្សព សាំទៅទលើរមពស់ទលិតភាពរសិរមម និងជាំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្ាហរមម និងសិប្បរមម។ 

៥.២៦- នគរូ នីយកម្ម នងិការក ំត្់ត្ំ ន់៖ ការទ្វើនគរូបនីយរមមោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស ជាពិទសស ទៅរាជ
ធានីភនាំទពញ រួមជាមួយនឹងការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ នឹងប ោះពាល់ដល់ការទគត់ទគង់ផ្នទហោារចនាសមព័នធ 
រូបវ័នត ទៅរនុងលរខេណ្ឌផ្នការដឹរជញ្ជូន ថ្នមពល ការសាងសង់ទគហោាន ការក្គប់ក្គងទឹរ ដចូជា ទឹរ
បរិទភាគ ការបងហរូទឹរ និងការក្គប់ក្គងសាំណ្ល ់ និងអនាម័យ។ ការពក្ងីរការវិនិទោគទលើការដឹរជញ្ជូន
្ន់ ង្ន់ គជឺាតក្មូវការចាំបាច់។ ការវិភាជ្នធានក្បរបទោយក្បសិទធភាពនិងមានភាពស័រតិសិទធិទក្ចើនផថម
ទទៀត នឹងអាចសទក្មចបាន ាមរយៈ ការបញ្ចូល(និងបងខាំឲ្យអនុវតត) នូវបទបញ្ញតតិតងឹផតងរនុងតាំបន់ ទៅរនុង
ផទនការទមអភិវឌ្ឍន៍តាំបន់ទីក្បជុាំជន។ 

៥.២៧- ត្រ ភពធនធានទឹក៖ ផទនការសរមមភាពជាយុទធសាស្រសតសក្មាប់ក្គប់ក្គង្នធានទឹរទោយ រួមមាន
ការបញ្ចូល ការអភិវឌ្ឍនិងអនុវតត ទដើម្បឲី្យការសក្មបសក្មួលការក្គប់ក្គង្នធានទរឹទៅរមពុជា មានភាព
ក្បទសើរជាងមុន។ ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនិយម នងឹពក្ងឹងសមតថភាពផទនរជលសាស្រសតនិងឧតុនិយម 
ទដើម្បីការពារនិងការបនថយទលប ោះពាល់ផ្នបាតុភូតអាកាសធាតុនិងការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ ាមរយៈ 
ការទ វ្ើឲ្យក្បទសើរទ ើងនូវភាពក្តឹមក្តូវផ្នការព្ាររណ្អ៍ាកាសធាតុ។ 

៥.២៨- ការត្រគ ់ត្រគងត្រ ព័នធធារាស្តតសត៖ ការទរើនទ ើងផ្នការវិនិទោគ រ៏ដូចជា រិចចដាំទណ្ើរការនិងការផថទាាំ  
ក្បពន័ធធារាសាស្រសតផដលមានភាព្ន់នឹងអាកាសធាតុ ជាមួយោននឹង ការទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់បផនថម
ទទៀតទលើគទក្មាងខានតតូចនិងម្្យម នឹងោាំក្ទដល់ការទ្វើឲ្យទរើនទ ើងទលិតរមមរសិរមម។ ក្រសួង្នធាន
ទឹរនិងឧតុនិយម ក្រសួងរសិរមម រុកាាក្បមាញ់ និងទនសាទ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងក្រសួងទទ្សងៗ
ទទៀត អាចទ្វើការសក្មបសក្មួលឲ្យបានក្បទសើរជាងមុន រនុងទរៀបចាំផទនការ ការអនវុតត និងការាមោន
ក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃរួមោន ទដើម្បីធានាការវនិិទោគទលើផទនរធារាសាស្រសត សក្មាបប់ាំទពញឲ្យទសវាវសិ័យ
រសិរមមនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ដូចជា ការទ្សពវទ្ាយ ការទតល់បណ្ណរមមសិទធិដី្ៃ ីទៃូវជនបទ)។ ការវិនិទោគ
ទាាំងទនោះ អាចក្តូវបានទរៀបចាំផទនការនិងការអនុវតតក្បរបទោយក្បសិទធភាព ទៅរក្មតិថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ។ 

៥.២៩- ការវិនិណាបគអនតរវិស័យ៖ រាោទលិតរមមក្តូវបានបទងកើន ទៅទពលផដលការវិនិទោគរនុងវិស័យដឹរ
ជញ្ជូននិងឋាមពល បាំទពញឲ្យការវិនិទោគរនុងវិស័យទទ្សងទទៀត ដូចជា ក្បព័នធធារាសាស្រសតជាទដើម។ ការវិនិ
ទោគទាាំងទនោះ អាចក្តូវបានទរៀបចាំផទនការនិងអនុវតតក្បរបទោយក្បសិទធភាព ទៅរក្មិតថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ។ 

៥.៣០- ភាពជាដដ្គូរវាងរដ្ឋនិងឯកជ្ន៖ ភាពជាផ្ដគូរវាងរដឋនិងឯរជន អាចជាវិ្ីសាស្រសតផ្នការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញ
វតថុដ៏មានសារសាំខាន់ សក្មាប់អភិវឌ្ឍទហោារចនាសមព័នធ។ បផនថទៅទលើហិរញ្ញវតថុ ភាពជាផ្ដគូទនោះ នឹងអាច



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 162 

ជួយទលើររមពស់នវុានុវតតបទចចរទទសទៅរនុងវិស័យនានា ដូចជា វិស័យថ្នមពលនិងដឹរជញ្ជូន។ ការក្គប់
ក្គងនិងរដឋបាល រួមទាាំងការាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ ផ្នភាពជាផ្ដគូទាាំងទនោះ រាំពុងជួក្បទោះបញ្ហា
ក្បឈម ទហើយសមតថភាពសាាប័ន រ៏ក្តូវការពក្ងឹងទងផដរ។ 

៥.៣១- សុវត្ថិភាពផៃូវថនល់៖ ក្បព័នធទៃូវថនល់ ក្តូវបានពក្ងរីោ៉ាងទូលាំទូលាយទៅទទូាាំងក្បទទសរមពុជាឲ្យក្សប
ាមការទរើនទ ើងផ្នចាំនួនោនយនត ប ុផនតសុវតថិភាពោនយនតនិងទៃូវថនល់នឹងទៅផតជាបញ្ហាគួរឲ្យក្ពួយ
បារមភមួយ។ ការអនុវតតោ៉ាងតឹងផតងនូវការអនុវតតច្ាប់ចរាចរណ្៍ និងការចុោះបញ្ជីោនយនត នឹងអាចទ្វើឲ្យ
មានភាពលអក្បទសើរខាាាំងពីសាានភាពបចចុប្បនន។ 

៥.៣២- សនតិសុខ និងសុវត្ថិភាពដ្ឹកជ្ញ្ជូនាម្ផៃូវអាកាស៖ វិស័យដឹរជញ្ជូនាមទៃូវអាកាសក្តូវបានចត់ទុរ
ថ្នជារាកទលិតរមមយុទធសាស្រសតមួយផដលជាចាំណ្ុចដ៏សាំខាន់ផ្នដាំទណ្ើរការអភិវឌ្ឍទសដឋរចិច-សងគម  និងការ
កាតប់នថយភាពក្រកី្រទៅរមពុជា។ ឧស្ាហរមមទនោះ មានតួនាទីសាំខាន់ពីរគឺជា ទសវារមមពាណ្ិជជរមម និង
ជាោនសក្មាប់រិចចការពាណ្ិជជរមមទៅរនុងវិស័យទសវារមមទទ្សងៗទទៀត។ វិស័យដឹរជញ្ជូនទៃូវអាកាសផដល
មានក្បសិទធភាពមិនក្តឹមផតជួយសក្មួលដល់ការដឹរជញ្ជូនអនរទ្វើដាំទណ្ើរ និងទាំនិញនានា រនុងរយៈទពលដ៏េៃី
ាមផដលអាចទ្វើទៅបានប ុទោណោះទទ ប ុផនដវិស័យទនោះរ៏បានជួយទោយផ្លាល់ដល់ការបទងកើនសរមមភាព
ពាណ្ិជជរមម ទទសចរណ្៍  ចាំណ្ូលជាតិ និងទលើររមពស់ទាំនារ់ទាំនងសងគម និងទតល់នូវទលក្បទោជន៍ទទ្សងៗ
ទទៀតសក្មាបក់្បទទសជាតិទងផដរ។  ការទលើររមពស់សមតថភាព និងគុណ្ភាពទសវារមមដឹរជញ្ជូនាមទៃូវ
អាកាសគឺជារិចចការអាទិភាពរបស់រាជរោាភិបាលរមពុជា រនុងការធានាឲ្យបាននូវ សនតិសុេ និងសុវតថិភាព 
សក្មាប់ក្បតិបតតិការដឹរជញ្ជូនអនរដាំទណ្ើរ និងទាំនិញាមទៃូវអាកាស។ 

៥.៣៣- ការអភិវឌ្ឍទូរគម្នាគម្ន៍-  ណច្ចកវិទ្ាគម្នាគម្ន៍ និង ព័ត្៌ម្អន (ទ- .គ.ព.)៖ បានរាំណ្ត់យុទធ
សាស្រសតទោលទដើម្បីការអភិវឌ្ឍវិស័យ ទ-ប.គ.ព. រួមមានការពក្ងឹងមូលោានក្គឹោះផ្នការអភិវឌ្ឍ ការពក្ងឹង
សនតិសុេនិងការអភិវឌ្ឍឧសា្ហរមម និងជាំរុញការទក្បើក្បាស់ ប.គ.ព។ វិធានការទដើម្បីឲ្យយុទធសាស្រសតទទលួ
បានទជាគជ័យរួមមានការការបទងកើតក្របេ័ណ្ឌទោលនទោបាយនិងគតិយុតត ការអភិវឌ្ឍទហោារចនាសមព័នធ 
ការកាត់បនថយគមាាតឌីជីថល ការទលើររមពសរ់ក្មិតអរខររមម ការអភិវឌ្ឍ្នធានមនុស្ស ជាំនាញ ការពក្ងឹង
សនតិសុេ ទ-ប.គ.ព.  ការអភិវឌ្ឍឧស្ាហរមម ទ-ប.គ.ព. ការអភិវឌ្ឍ និងទក្បើក្បាស់សុសផវររមមវិ្ីរនុង
ក្របេ័ណ្ឌរោាភិបាលទអ ិរក្តូនិរ ការជាំរុញពាណ្ិជជរមមទអ ិរក្តូនិរ ការទក្បើក្បាស់ក្បព័នធ ទ-ប.គ.ព. 
សក្មាបក់ារពារបរិសាាន ការសក្មបនឹងការផក្បក្បួលអាកាសធាតុ និងការក្គប់ក្គងទក្ោោះមហនតរាយ។ 

ឃ. ការភិវឌ្ឍវិស័យឯកជ្ននិងការគរ 

៥.៣៤- ការណធែើអាទិភាពការវិនិណាបគ៖ ទោលនទោបាយសក្មាប់ជាំរុញទលិរមមក្សូវនិងនាាំទចញអងករ (ទោល
នទោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្ាហរមម) និងទោលនទោបាយជាតិមុេរបរនិងការង្ករ ទតល់នូវការបាំទពញ
បផនថមដល់ផទនទីបង្កាញទៃូវ សក្មាប់ពក្ងឹងការក្បរួតក្បផជងរបស់រមពុជាទៅរនុងវសិ័យរសិរមម ឧស្ាហ
រមម និងទសវារមម។ ការរាំណ្តអ់ាទិភាពវិសយ័ផដលនងឹរួមបញ្ចូលសមាសធាតុសាំខាន់ៗផ្នទោលនទោ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 163 

បាយសាាបត្យរមម ទដើម្បីទតល់ដាំណ្ឹងនិងសក្មបសក្មួលការទរៀរគរ្នធានរដឋនិងឯរជននិងការទតល់នូវការ
ផណ្នាាំការអនុវតត គឺជាទសចរតីក្តូវការចាំបាច់។ 

៥.៣៥- ការវិនិណាបគកនុងនិងពីណត្រៅត្រ ណទស និងពា ិជ្ជកម្ម៖ បញ្ហាសាំខាន់រនុងវិស័យឯរជនសក្មាប់បទងកើនការ
វិនិទោគទាាំងរនុងនិងពីទក្ៅក្បទទសគឺ ការចាំណ្ុចខាាាំងផ្នបរិសាានមា៉ាក្រូទសដឋរិចច។ រាជរោាភិបាលរមពុជានឹង
បនតទក្បើក្បាស់វិ្ីសាស្រសតក្គប់ក្គងដ៏រឹងមាាំ សក្មាប់ររ្ាទសថរភាពបរិសាានមា៉ាក្រូទសដឋរិចច។ ក្រសួងពាណ្ិជជរមម 
នឹងបនតរិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងរបស់េៃួនរនុងការទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងនូវរិចចសក្មួលពាណ្ិជជរមម តក្មង់ទិសបរិោ 
កាសអាជីវរមម ការទតល់ទសវាសាធារណ្ៈ ការទ្វើពិពិ្រមមទីទ្ារ និងការជាំរុញការទ្វើសមាហរណ្រមមពាណ្ិជជ
រមមទៅរនុងតាំបន់ និងពិភពទលារ។ 

៥.៣៦- ការពិណត្ររោះណាប ល់រវាងវិស័យឯកជ្ន និងរដ្ឋ៖ រាជរោាភិបាលនឹងបនតចូលរួមោ៉ាងសរមមរនុងការ
ពិទក្ោោះទោបល់ ជាមួយវិស័យឯរជន រួមទាាំងសហព័នធក្សូវអងកររមពុជា សភាពាណ្ិជជរមមរមពុជា ទាាំងទៅ
ថ្ននរ់ជាតិនិងថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ រ៏ដូចជា ជាមួយសភាពាណ្ិជជរមមជាតិទទ្សងទទៀត (ដូចជា សហរដឋអាទមរិរ ចក្រ
ភពអង់ទគៃស បារាាំង)។  

៥.៣៧- ណរលនណាបបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្ាេកម្ម/សេត្ររសធុនត្ូច្និងម្ធ្យម្៖ ការទារ់ទាញឧស្ាហរមម
ថមីៗ ាមរយៈការទលើរទឹរចតិតឲ្យមានការវិនិទោគផ្លាល់ពីបរទទសទៅរនុងវិស័យមួយចាំនួដូចជា ការតទមៃើង 
មា៉ាសីុន និង ឧបររណ្៍អគគិសនីនិងដឹរជញ្ជូន និងាមរយៈការជាំរុញសហក្ោស្ុនតូចនិងម្្យមទៅរនុងវិស័
យមួយចាំនួន ដូចជា ថ្ននាំទពទ្យ ហតថទកាសល្យ សមាារសាំណ្ង់ ការទវចេចប់។ ជាំរុញឧស្ាហរមមផរផ្ចនទលិតទល
រសិរមម ាមរយៈ ការទ្វើទាំទនើបរមមបទចចរទទសនិងបទចចរវិទ្ាផរផ្ចន ការទវចេចប់និងការពក្ងឹងចង្ការ់        
ទលិតទល។ 

៥.៣៨- អភិវឌឍ្ន៍ណទសច្រ ៍វ ្បធម៌្ និង ធម្មជាត្ិ៖ ពក្ងីរចាំនួនផ្នទោលទៅផដលមានគុណ្ភាព និងទ្វើ
ឲ្យក្បទសើរទ ើងគុណ្ភាពផ្ន ទសវា។ អភិររស្និងការពារ តាំបន់ទទសចរណ្៍វប្ប្ម៌។ ទលើរទឹរចិតតវិស័យ
ឯរជនឲយ្វិនិទោគរនុងការបណ្ដតោះបោាលពារ់ព័នធនឹងការទ វ្ើបដិសោាររិចច និងព័ត៌មានពីការង្ករ។ 
ជាំរុញសហក្ោស្ុនតូចនិងម្្យមរនុងក្សុរ សលិ្បៈផ្នទលិតរមម និងសិប្បរមម។  

៥.៣៩- ការ  ្តោះ ោាល ណច្ចកណទសនិងម្ុខវិជាាជ្ីវៈ និងការអភិវឌ្ឍជ្ំនាញ៖ ផទនការយុទធសាស្រសតសរមមភាព
ជាតិ ទាមទារឲ្យមានការផណ្នាាំពីការសក្មបសក្មួលរិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងអនតរក្រសួង ទដើម្បីអភិវឌ្ឍការបណ្ដតោះ
បោាលបទចចរទទសនិងវិជាាជីវៈនិងអភិវឌ្ឍជាំនាញ។ ផទនការទនោះ នឹងជួយផណ្នាាំពីការពិទក្ោោះទោបល់ រវាង
វិស័យឯរជននិងរដឋ ពីការផបងផចររមាាាំងពលរមមឲ្យបានក្តឹមក្តូវនិងមានក្បសិទធភាព (ដូចជា ផទនការ ការ
អនុវតត និងការផសវងររ្នធាន)។ ការទគត់ទគង់និងតក្មូវការ្នធាន សក្មាប់ទីទ្ារពលរមមរនុងក្សុរនិងតាំបន់ 
ទាមទារឲ្យមានការព្ាររក្បទសើរជាងមុន។ 

៥.៤០- ការ ណងកើត្ការងារ៖ ក្បជាជនផដលមានរនុងសថិតិអាយុទ វ្ើការង្ករ នឹងទរើនទ ើងក្បមាណ្ ៣% រនុងមួយ
ឆ្នាំ សក្មាប់រនុងរយៈទពលជាទក្ចើនឆ្នាំទៅមុេទទៀត។ ការបទងកើតការង្ករថមីៗ ទៅរនុងរយៈទពល ២ទសវត្សរ៍ខាង



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 164 

មុេ គឺជាការចាំបាច់សក្មាប់ទតល់ដល់ក្បជាជនផដលទទើបចូលរនុងអាយុការង្ករ ទបើមិនដូទចនោះទទ នឹងមានការ
ទរើនទ ើងភាពោានការង្ករទ្វើជាទូទៅ និងភាពមិនមានការង្ករទ្វើមិនទពញទលញ ទៅរនុងតាំបន់ជនបទ។  
 

ង. ការកសាងសមត្ាភាព និងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 

ង១. ោរងារអបរ់ ាំ យ៉ុវជន និង កីឡា  

៥.៤១- ការច្ូលណរៀន៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា នឹងបនតទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់ទលើការក្បមូលសិស្ស
ចុោះទឈាាោះចូលទរៀនទៅក្គប់រក្មិតសិរ្ា និង អក្ាទបាោះបង់ការសិរ្ា ទៅទូទាាំងក្បទទស ជាពិទសស ទៅ
រក្មិតម្្យមសិរ្ាបឋមភូមិនិងទុតិយភូមិ។ សរមមភាពសាំខាន់ៗនានា គួររួមបញ្ចូល ទាាំងការទលើររមពស់
គុណ្ភាពក្គូបទក្ងៀន និងសមាាររូបវ័នត រ៏ដូចជា ការទតល់អា រូបររណ្៍ដល់សិស្ស ផដលរស់ទៅរនុងក្គួសារក្រី
ក្រ និងង្កយរងទក្ោោះ ទោយទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់បផនថមទទៀតទលើតាំបន់ោច់ក្សោល និងសហគមន៍ជន
ជាតិភាគតិច។  

៥.៤២- គុ ភាពត្រគូ ណត្រងៀន៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា នឹងបនតរិចចេិតេាំក្បឹងផក្បង រួមទាាំងការវិភាជ
ថវិកា ទដើម្បីអនុវតតផទនការសរមមភាពទោលនទោបាយក្គូបទក្ងៀន ដូចជា ការបណ្ដតោះបោាលក្គូបទក្ងៀន នងិ
ការទ្វើវិក្រឹតការក្គូបទក្ងៀន សក្មាបក់ារអភិវឌ្ឍជាំនាញវិជាាជីវៈ និងជាំនាញេពស់ជាងទនោះ។ 

៥.៤៣- ការជ្ំរុញការអ ់រំ ណច្ចកណទសនិងម្ុខវិជាា  វិទ្ាស្តតសត  ណច្ចកណទស វិសែកម្ម និងគ ិត្វិទ្ា៖ ក្រសួង
អប់រំ យុវជន និងរីឡា នឹងបនតអភិវឌ្ឍក្បព័នធអប់របំចចរទទស សក្មាប់ការង្ករទលិតរមម ទៅរនុងពិពិ្រមម     
ទសដឋរិចច។ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា នឹងជាំរុញការសិរ្ា ទលើមុេវិជាា វិទ្ាសាស្រសត បទចចរវិទ្ា វិសវរមម 
និងគណ្ិតវិទ្ា ទៅរក្មិតម្្យមសិរ្ា ការអប់រំបទចចរទទស និងឧតតមសិរ្ា ទដើម្បីអភិវឌ្ឍរមាាាំងពលរមម
ជាំនាញបផនថមទទៀត។ 

៥.៤៤- ការអភិវឌ្ឍយុវជ្ន៖ រាជរោាភិបាលរមពុជា នឹងសហការជាមួយអងគការសងគមសុីវិល និងផទនរឯរជន 
ទដើម្បីជាំរុញជាំនាញទន់ និង សហក្គិនភាព រ៏ដូចជា កាលានុវតតភាពអនរសមក្គ័ចិតតនិងភាពជាអនរដឹរនាាំ 
សក្មាប់ស្រសតីនិងបុរសវ័យទរមង។ 

៥.៤៥- ការអ ់រំកាយ និងកីឡា៖ រាជរោាភិបាលរមពុជា នឹងបទងកើនការោាំក្ទដល់ការទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងនូវ
ការអប់រ ំ និងរមមវិ្ីអភិវឌ្ឍរីឡាជទក្មើសជាតិ។ ភាពជាផ្ដគូរវាងផទនរឯរជន នងិរដឋ អាចនឹងទដើរតួរោ៉ា
ងសាំខាន់ ទៅរនុងការង្ករទនោះ។ រាជរោាភបិាលរមពុជានឹងជាំរុញផ្ដគូ ដាំទណ្ើរការទក្តៀម ទ្វើជាមាាស់ទៃោះរនុងការ
ក្បរួតរីឡាសុីទហគម ទៅឆ្នាំ២០២៣។  

ង២. ស៉ុខាភបិាល និង អាហារូបតថមភ 

៥.៤៦- ការបទងកើនការវិភាជថវិកាទៅរនុងវិស័យសុខាភិបាល ក្តូវការទ្វើទ ើងជាថមីមតងទទៀត ទៅរនុងផទនរអាទិ
ភាពទទ្សងទទៀត ដូចបានរាំណ្ត់ទៅរនុងផទនការយុទធសាស្រសតវិស័យសុខាភិបាល ឆ្នាំ២០១៦-២០២០។ ការ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 165 

បទងកើនតមាាភាពនិងក្បសិទធភាពរនុងការវិភាជនិងអនុវតតថវិកា ក្តូវបានទាមទារឲ្យមាន សក្មាប់ផទនរដូចខាង
ទក្កាម៖  

 ក្បជាពលរដឋទទួលបានទសវាសុេភាពក្គប់ក្ជុងទក្ជាយ មានគុណ្ភាព សុវតថិភាព និងស័រតិសិទធិ
ភាព ទៅមូលោានសុខាភិបាលសាធារណ្ៈនិងឯរជន។ 

 ហិរញ្ញប្បទានទសវាផថទាាំសុេភាពមានទសថរភាព និងនិរនតរភាព ក្ពមទាាំងបទងកើនការបង្ការ និភ័យ
ហិរញ្ញវតថុ រនងុការទក្បើក្បាស់ទសវាផថទាាំសុេភាព។ 

 ក្បព័នធសុខាភិបាលមានបុគគលិរបានទទួលការបណ្ដតោះបោាលក្តឹមក្តូវ មានសមតថភាពពហុ
ជាំនាញ ទទួលបានការទលើរទឹរចិតតសមក្សបនិងមានក្រមសីល្ម៌វិជាាជីវៈ។ 

 មូលោានសុខាភិបាលសាធារណ្ៈបានទទួលការទគត់ទគង់ក្គប់ក្ោន់នូវ ឱសថ បរិកាារ  សមាារៈ នងិ
ោាំក្ទទោយទសវាជាសារវ័នតមានក្បសិទធភាព។  

 មូលោានសុខាភិបាលសាធារណ្ៈមានទហោារចនាសមព័នធមូលោានសមក្សប  រនុងទនាោះមាន
ឧបររណ្៍ទពទ្យ បទចចរវិទ្ាទវជជសាស្រសតទាំទនើប និងបទចចរវទិ្ាព័ត៌មានវិទ្ា។ 

 ធានាមានទិននន័យ/ព័ត៌មានសុខាភិបាល ឬទារ់ទងសុខាភិបាលផដលមានមានភាពគុណ្ភាពេពស់ 
ក្តឹមក្តូវ និងទាន់ទពលទវលាក្តូវបានទក្បើក្បាស់ រួមជាមយួលទធទលផ្នការសិរ្ាក្សាវក្ជាវសុខា  ភិ
បាល។ 

 អភិវឌ្ឍសាាប័នសុខាភិបាលក្គប់ជាន់ថ្ននរ់ រនុងទនាោះរួមមានសមតថភាពដឹរនាាំ ក្គប់ក្គង និងនិយត
រមម  និងពក្ងឹងគណ្ទនយ្យភាពទលើសុេភាពទៅមលូោាន។ 

៥.៤៧- ការផតល់េិរញ្ញ ្បទានដ្ល់វិសយ័សុខាភិបាល នងិអភិបាលកិច្ច៖ ្នធានបផនថមទទៀតនឹងក្តូវការ
សក្មាប់ការបនតរិចចេិតេាំក្បងឹផក្បងទដើម្បីធានាថ្ន ក្បជាជនរមពុជាទាាំងអស់ទទួលបានទសវាផថទាាំសុេភាព
ផដលមានគុណ្ភាពលអនិងមានតផ្មៃសមរម្យ។ រិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងបផនថមទទៀត នឹងក្តូវទ វ្ើទ ើង ទដើម្បី
ពក្ងឹងអភិបាលរិចចរនុងវិស័យសុខាភិបាល រួមទាាំង ការទរៀបចាំថវិកានិងលទធរមម ថ្ននាំទពទ្យនិងការទក្បើក្បាស់។ 
រាំផណ្ទក្មង់ការក្គប់ក្គងហរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ រួមទាាំងថវិការមមវិ្ី នងិក្បព័នធព័ត៌មានការក្គប់ក្គងហិរញ្ញ
វតថុ (FMIS) នឹងក្តូវបានពក្ងឹង។ 

៥.៤៨- សុខភាព នតពូជ្៖ ការទផ្លោតការយរចិតតទុរោរទ់ាមទារឲ្យមានបផនថមទទៀត ទដើម្បីសទក្មចឲ្យបាន
លទធទលផ្នសុេភាពបនតពូជនិងផទនការក្គួសារលអក្បទសើរជាងមុន ជាពិទសស សក្មាប់ស្រសតីនិងបុរសចាំោរ
ក្សុរវ័យទរមង។ 

៥.៤៩- ជ្ំងឺម្ិនឆ្ៃង៖ ការទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់ទាមទារឲ្យមានបផនថមទទៀត ទដើម្បីការពារនិងកាត់
បនថយជាំងឺមិន្ៃង (ដូចជា ជាំងឺទឹរទនាមផទអម ជាំងសឺមាព្ឈាមេពស់)។    

៥.៥០- ម្ូលនិធសិម្ធម្ស៌ុខភាព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានសទក្មចនូវការក្គបដណ្ដបជ់ាតិទពញទលញ 
ផ្នមូលនិ្ិសម្ម៌សុេភាព។ ជាំ នបនាាប់ទទៀត គឺក្តូវបទងកើនការទក្បើក្បាស់មូលនិ្ិសម្ម៌ទោយ
ក្គួសារក្រីក្រនិងជនង្កយរងទក្ោោះ និងបទងកើនការក្គបដណ្ដប់ហិរវតថុ ពី៤០ ទៅ១០០%។ ការក្គបដណ្ដប់



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 166 

ជាសារលផ្នទសវាផថទាាំសុេភាពសក្មាប់ក្បជាជនរមពជុាទាាំងអស ់ គឺជាទិសទៅរយៈទពលផវងរបស់រាជ    
រោាភិបាលរមពុជា។ 

៥.៥១- ដផនទី ងាាញផៃូវាប៉ាងឆ ់រេ័ស សត្រម្អ ់អាហារូ ត្ថម្ភ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងបនតអនុវតតផទនទី
បង្កាញទៃូវោ៉ាងឆ្ប់រហ័ស សក្មាប់អា រូបតថមភ។ ការបទងកើនការចាំោយសាធារណ្ៈ គឺជាទសចរតីក្តូវការ 
សក្មាប់ការទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើង អា រូបតថមភរបស់មាានងិទាររ (ដូចជា ក្រិន សគមសាាាំង)។ 

៥.៥២- ការ ញ្ចូលម្ីត្រកូស្តរជាត្កិនុងច្ ំីអាហារ៖ ក្រសួងផទនការនឹងបនតការអនុវតតនិងរិចចេិតេាំក្បឹងផក្បង
ជាំរុញសរមមភាពបញ្ចូលមីក្រូសារជាតិរនុងចាំណ្ីអា រ រមួទាាំង ការបញ្ចូលជាតិអីុយ តូរនុងអាំបិលជាសារល 
ការបញ្ចូលជាតិផដររនងុទឹរក្តីនិងទឹរសីុអុីវ ការបញ្ចូលមកី្រូសារជាតិរនុងអងករ និងការបញ្ចូលវើាមីន ទប១
រនុងទឹរក្តី។ 

៥.៥៣- ការផគត្់ផគងទ់ឹក និងអនាម្័យ៖ រាជរោាភិបាល នឹងបទងកើនការវិភាជ្នធាន ទហើយក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទនឹងបនតសហការជាមយួផ្ដគូអភិវឌ្ឍនិងអងគការមិនផមនរោាភិបាលសាំខាន់ៗ ទដើម្បីបនតទ្វើឲ្យមាន
វឌ្ឍនភាពរនុងការទគត់ទគង់ទឹរ ការទក្បើក្បាស់បងគន់អនាម័យលអក្បទសើរជាមុន និងទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងអនាម័យ។ 

៥.៥៤- ការត្រស្តវត្រជាវ និងសុវត្ថិភាពច្ំ ីអាហារ៖ ការក្សាវក្ជាវបផនថមទទៀតទាមទារឲ្យមាន ទដើម្បីផសវង
យល់ឲ្យបានលអក្បទសើរជាមនុ ឌីោមិចទសដឋរិចចសងគមរិចច ពារ់ព័នធនឹងរងវោះអា របូតថមភ និងការរាំណ្ត់
ចាំណ្ុចចប់ទទតើមសក្មាបក់ារទ្វើអនតរាគមន៍។ ការក្ពយួបារមភពីសុវតថិភាពមហូបអា ររាំពងុមានការទរើនទ ើង។ 
 

ង៣. ោរគាំពារសងគម 

៥.៥៥- ត្រក ខ័ ឌណរលនណាបបាយជាត្ិរំពារសងគម្៖ ផទនការសរមមភាពជាយុទធសាស្រសតក្បរបទោយ 
ទូលាំទូលាយមួយ នឹងទាមទារឲ្យមាន និងអនុម័តជាទៃូវការ ទដើម្បីចងអលុបង្កាញពីការទរៀបចាំថវិកា និងអនុវតត
ក្របេ័ណ្ឌទោលនទោបាយជាតិោាំពារសងគម។ ផទនការសរមមភាពទនោះនឹងបញ្ហារ់ច្ាស់ពីទោលទៅនិង
ទោលបាំណ្ង សក្មាប់សមាសភាគនីមួយៗ ការទរៀបចាំសាាប័ន ការទរៀរគរ្នធាន និងក្របេ័ណ្ឌផ្នការ
ាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ ផដលក្សបោនជាមួយនឹង ក្បព័នធជាតិមួយសក្មាប់ការាមោនក្តួតពិនិត្យ 
និងវាយតផ្មៃ។ សរមមភាពនងឹរួមបញ្ចូលទាាំង៖  

 ការទរៀបចាំរមមវិ្ីជាំនួយសងគមមួយ ទដើម្បីធានានូវការការពារក្គួសារក្រីក្រនងិក្គួសារង្កយរងទក្ោោះ
ឲ្យបានក្បទសើរជាងមុន។ 

 ការអនុវតតនិងការក្គបដណ្ដប់គទក្មាងផដលមានក្សាប់ (ដូចជា រមមវិ្ីទតល់ក្បារ់ដល់ជនបាត់
សមតថភាពពលរមម រមមវិ្ទីតល់ចាំណ្ីអា រដល់សិស្សទៅសាលាទរៀន រមមវិ្ីធានារា៉ាប់រងសុេ
ភាព) និងការទរៀបចាំរមមវិ្សីុវតថិភាពសងគមថមី (ដូចជារមមវិ្ីសក្មាប់មនុស្សចស់) ទដើម្បីធានាការ
ការពារឲ្យបានក្បទសើរជាងមនុ ចាំទពាោះក្បជាជាជនក្គប់រូប។ 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 167 

 ការទ្វើបចចុប្បននភាពទោលនទោបាយមនុស្សឆ្នាំ២០០៣ ទៅជាទោលនទោបាយជាតិសតីពីមនុស្ស
វ័យចស់ ២០១៧-២០៣០ ទដើម្បទីលើររមពស់និងការផរលមអនូវគុណ្ភាពជីវិតរបស់មនុស្សចស់ 
ទៅរមពុជា ទោយធានាឲ្យមនុស្សចស់ទទួលបានសិទធិ និងឱកាសទសមើោន។ 

 ការទរៀបចាំផទនការសរមមភាព៣ឆ្នាំផ្នទោលនទោបាយជាតិសតីពីមនុស្សវ័យចស់ ២០១៧-
២០៣០។ 

 ការបទងកើតទ ើងនូវរចនាសមពន័ធសាាប័នមួយ  ផដលមានការផបងផចរតួនាទីច្ាសល់ាស់ទៅរក្មិត
នទោបាយ រក្មិតនិយ័តររ និងរក្មិតអនុវតត។ 

 ការរួមបញ្ចូលោនរវាង ការរាំណ្ត់និងការចោុះបញ្ជីក្បជាជន ការរាំណ្ត់ក្បជាជនក្រីក្រនិងង្កយរង
ទក្ោោះ និងការរាំណ្ត់ក្បព័នធចុោះបញ្ជីក្បតិបតតិររ ទៅរនុងក្បព័នធផតមួយ គឺទដើមប្ីកាត់បនថយចាំោយ
និងទពលទវលាអនុវតត។ 

 ការជាំរុញឲ្យក្បជាជនផសវងយល់និងយល់ដឹងពកីារោាំពារសងគម។  

៥.៥៦- យនតការកំ ត្់ណរលណៅដនកម្មវិធីអត្តសញ្ហា កម្មត្រគួស្តរត្រកីត្រក៖ ក្រសួងផទនការនឹងសហការជា
មួយអនរទក្បើក្បាស់ទិននន័យ ទដើម្បីទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងយនតការរាំណ្ត់ទោលទៅរមមវិ្ីអតតសញ្ហាណ្រមមក្គួសារ
ក្រីក្រ រូមទាាំង ការោរឲ់្យអនវុតតនីតិវិ្ីសក្មាប់អនុវតតទៅតាំបន់ទីក្បជុាំជន។  
 

៥.៥៧- សុខុម្អលភាពកុម្អរ៖ រាជរោាភិបាលរមពុជានឹងបនតការទបតជាាចិតតរបស់េៃួន រនុងការការពារនិងទ ៃ្ើយ
តបទៅនឹងអាំទពើហិង្ាក្បឆ្ាំងនឹងរុមារ ទោយទ្វើការបទងកើនការវិភាជថវិកាសក្មាប់ការការពារនិងទសវា រួម
ទាាំង ការអភិវឌ្ឍន៍យុទធសាស្រសតមួយសក្មាប់បណ្ដតោះបោាលនិងអភិវឌ្ឍក្រុមការង្ករសងគមផដលមានជាំនាញ ។  

ង៤. ណគលនណោបាយជាតិរបជាជន  

៥.៥៨- ណរលនណាបបាយជាត្ិត្រ ជាជ្ន៖ បនតទលើររមពសក់ារអនុវតតទោលនទោបាយជាតិក្បជាជន          
ឲ្យកាន់ផតទូលាំទូលាយទៅក្គប់រក្មិត និង ាមោនក្តតួពិនិត្យវឌ្ឍនភាពផ្នការអនុវតតផទនការសរមមភាព
របស់ក្រសួង សាាប័នពារ់ព័នធនឹងបញ្ហាក្បជាជន ដូចផដលបានទសនើទ ើងរនុងការតក្មង់ទិសទោល
នទោបាយ និងរមមវិ្ី។ ទ.យ.អ.ជ បនាាប់ នឹងបញ្ចូលទោលនទោបាយជាតិក្បជាជន ទៅរនុងផទនការ
យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនា៍មវសិ័យ ពារ់ព័នធទាាំងអស់ នងិការវិភាជថវិកា។ អាទិភាពផដលក្តូវទ្វើបនត ទដើម្បី
ទាញយរអតថក្បទោជន៍ពភីាគលាភក្បជាសាស្រសតមានដូចខាងទក្កាម៖ 

 ការពក្ងឹងសមតថភាពសាាប័នអាំពីឌីោមិរក្បជាសាស្រសតរនងុការអភិវឌ្ឍ និង ការទរៀបចាំទោល
នទោបាយពារ់ព័នធនឹងក្បជាជន ទោយបញ្ជូលអទថរសាំខាន់ៗទារ់ទឹងនឹងក្បជាជន  ដូចជា សាាន
ភាពក្បជាសាស្រសត សេុភាពទៃូវទភទ សុេភាពបនតពូជ អាំទពើហឹង្ាទលើស្រសត។ីល។ និង ពក្ងឹងសមតថ
ភាពទលើ ការក្បមលូ ការទលិតនិងការទ្សពវទ្ាយទិនននយ័ាមវិ្ីសាស្រសតថមីៗ  ទដើម្បឲី្យទិននន័យ និង
ព័ត៌មានកាន់ផតសម្បូរផបប និងកាន់ផតទជឿជារ់ពីអនរទក្បើក្បាស់ រនុងទោលបាំណ្ងទតល់ទិននន័យ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 168 

សក្មាប់ ទក្បើក្បាស់រនុងការាមោនក្តួតពិនិត្យ ទ.យ.អ.ជ និងការទរៀបចាំក្របេណ្ឌទោលទៅ
អភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយចីរភាពរមពុជា។ 

 ការទរៀបចាំផទនការ និងក្របេណ្ឌគតិយុតតៈ ក្រសួងផទនការនឹងបនតទរៀបចាំផទនការ យុទធសាស្រសតជាតិ
អភិវឌ្ឍសថិត ិ២០១៩-២០២៣ និង ឯរសារគតិយុតតនានា ោាំក្ទដល់ ដាំទណ្ើរការអនវុតតជាំទរឿនក្បជា
ជនទូទៅឆ្នាំ២០១៩ នងិ អទងកតនានា។ 

 ការបនតទ្សពវទ្ាយការអនុវតតទោលនទោបាយជាតិក្បជាជនទៅថ្ននរ់ទក្កាមជាត ិ ទដើម្បីឲ្យបញ្ហា
ក្បជាជនក្តូវបានោរ់បញ្ចលូទៅរនងុផទនការអភិវឌឍ្ន៍ និងរមមវិ្ីវិនិទោគរបស់េៃួន។  

ង៥. សមធ្មណ៌យនឌ្រ័ 

៥.៥៩- ការផតល់ភាពអង់អាច្ដផនកណសដ្ឋកិច្ចដ្ល់តសតី៖ ទដើម្បីទលើររមពសភ់ាពអង់អាចផទនរទសដឋរិចចដល់ស្រសត ី
ការទាមទារឲ្យមានការចូលរមួោ៉ាងទូលាំទូលាយរនុងរមាាាំងពលរមម ោាំក្ទការអភិវឌ្ឍសហក្ោស្ុនតូច
និងម្្យមនិងការអភិវឌ្ឍជាំនាញ លទធភាពទទួលបានទសវាឥណ្ទាននិងមីក្រូហិរញ្ញវតថុសមក្សប រួមទាាំង 
ការអបរំ់និងការបណ្ដតោះបោាលជាំនាញវិជាាជីវៈក្បទសើរជាងមុន។    

៥.៦០- ណសវាសងគម្៖ បនតការទ្វើឲ្យក្បទសើរទ ើងការទទួលបានទសវាសងគមទពញទលញ ចាំទពាោះក្សីត ទរមងក្ស ី
និងក្រុមង្កយរងទក្ោោះ រួមទាាំងការអប់រំ សុខាភបិាល អា រូបតថមភ និង ទសវាសុេភាពបនតពូជ៖   

 អំណពើេិង្ាណលើតសត៖ី ទាមទារឲ្យមានរិចចេិតេាំក្បឹងផក្បងរមួោន ទៅក្គប់រក្មិត។ ក្រសួងរិចចនារើ នឹង
ពក្ងឹងសាាប័ន ពក្ងីរបោាញអនរទតល់ទសវាដល់ជនរងទក្ោោះ និង ជាំរុញការអនុវតតច្ាប់ ទោល
នទោបាយ ទដើម្បីបញ្្ឈបអ់ាំទពើហិង្ាទលើស្រសត ី ការជួញដូរស្រសតីនិងរុមារនិងទក្គឿងទញៀន និង ពិការ
ភាព ជាពិទសសស្រសតីនិងរុមារពិការ។  

 ការណកៀរគរធនធាន៖ រាជរោាភិបាលនឹងពក្ងឹងការទរៀរគរ្នធានទនោះ ទោយទផ្លោតទលើ ការសទក្មច
បានសម្ម៌ទយនឌ័រ ាមរយៈការទរៀបចាំថវិកាទ្ៃើយតបនឹងទយនឌ័រ ទៅរនុងផទនការ ៥ឆ្នាំខាងមុេ 
រ៏ដូចជា ទតល់នូវថវិការមមវិ្ ីសក្មាប់ក្រសងួរិចចនារើអនុវតតសរមមភាពអាទិភាព ផដលបានរាំណ្ត់
ទៅរនុងផទនការយុទធសាស្រសតនារើរតនៈទី៤។  

 សម្ត្ថភាពស្តា ័ន៖ ពក្ងឹងសមតថភាព្នធាមនុស្សនិង្នធានសាាប័ន របស់ក្រសួងរិចចនារើ និង
ក្រសួង សាាប័នសាំខាន់ៗ ទដើម្បីាមោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃវឌ្ឍនភាពទៅរនុងសម្ម៌ទយនឌ័រ 
ឲ្យក្សបជាមួយសូចនាររទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយចីរភាព។  

 ការណធែើណសច្កតីសណត្រម្ច្ច្តិ្តកនុងវិស័យស្តធារ ៈនិងនណាបបាយ៖ រនុងផទនរទនោះ នឹងបនតាមោននិង
ជាំរុញការអនុវតតទោលនទោបាយ ច្ាប់ និងវិធានការសមក្សបនានា បទងកើនការចូលរួមរបស់ស្រសតី
ទៅរនុងការទ្វើទសចរតសីទក្មចរនុងវិស័យសាធារណ្ៈ នងិនទោបាយ និងទាមទារឲ្យមានការចូល
រួមទលើរទឹរចិតតបផនថមទទៀតពីក្គប់សាាប័ននិងគណ្បរ្សនទោបាយ។  

 



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 169 

៣. តនមលផដលព្តូវចណំាយ ធនធាន និ្ការក្ ំតក់្មមវធិីចណំាយ 

៥.៦១- ធនធាន៖ គណ្ៈរមាា្ ិការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍន៍រមពជុា ថមីៗទនោះបានបញ្ចបរ់បាយការណ្៍វាយ
តផ្មៃសាានភាពហិរញ្ញប្បទានសក្មាប់រិចចអភិវឌ្ឍន៍សក្មាប់រយៈទពល១០ឆ្នាំ ខាងមុេ។ រនុងទនាោះ ការវិវតតផ្ន
លាំហរូហិរញ្ញប្បទានសាំខាន់ៗ ផដលសថិតទក្កាមការក្គប់ក្គងផ្លាល់របស់រាជរោាភិបាល រួមមានៈ ចាំណ្ូលរនងុ
ក្សុរ ហរិញ្ញប្បទានសហក្បតិបតតិការ និងបាំណ្ុល និង្នធានដ៏ផ្ទទទៀត ផដលមិនសថិតទក្កាមការក្គប់ក្គង
ទាាំងក្សុងរបស់រាជរោាភិបាល ដូចជា ការវិនិទោគផ្លាលព់ីបរទទស ក្បារ់បផងវររបស់ទទសនតក្បទវសជន និង
ការវិនិទោគឯរជនរនងុក្សុរ។  

៥.៦២- សកាោនុពល្នធានហិរញ្ញប្បទានសក្មាប់រិចចអភិវឌ្ឍន ៍ទាាំងផទនរឯរជននិងសាធារណ្ៈ ទាាំងរនុង
ក្សរុនិងពីបរទទសអាចនងឹមានទាំនារ់ទាំនងទ្ារភាាប់ជាមួយនឹងការទតល់ហិរញ្ញប្បទាន ទពលអនាគត 
សក្មាប់ោាំក្ទទោលនទោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងរទបៀបវារៈអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបទោយចីរភាពឆ្នាំ២០៣០។  
ការវាយតផ្មៃសាានភាពហិរញ្ញប្បទានសក្មាបក់ារអភិវឌឍ្ បានទតល់អនុសាសន៍រក្មិតទោលនទោបាយ
តក្មង់ទិសឲ្យរមពុជាអាចក្គបក់្គងឲ្យបានលអក្បទសើរនូវ្នធានហិរញ្ញប្បទានសក្មាបក់ារអភិវឌ្ឍ រនុង
ដាំោរ់កាលអនតរកាល ជាក្បទទសផដលមានចាំណ្ូលម្្យម។ រនុងរយៈទពលេៃ ីរមពជុាក្តូវការោ៉ាងខាាាំងនូវ
ការទ វ្ើពិពិ្រមម្នធានហិរញ្ញប្បទានសក្មាប់ការអភិវឌឍ្សងគម-ទសដឋរិចច ទហើយហិរញ្ញប្បទានសហ
ក្បតិបតតិការមានតួនាទីជាកាាលីរររនុងការទរៀរគរក្បភព្នធានហិរញ្ញប្បទានដផ្ទទទៀត ទាាំងផទនរឯរ
ជននិងសាធារណ្ៈ។        

៥.៦៣- កិច្ចសេត្រ ត្ិ ត្តិការអភិវឌ្ឍន៍៖ រាជរោាភិបាលបានទរៀរគរ្នធានហិរញ្ញបប្ទានសហក្បតិបតតិ
ការក្បមាណ្ជាង១ ០០០លានដុលាារអាទមរិររនុងមួយឆ្នាំ ចប់ពីឆ្នាំ២០០៨ សក្មាប់រិចចអភិវឌឍ្ន៍
សងគម-ទសដឋរិចច។ ឆ្នាំ២០១១ ការទតល់ហិរញ្ញបប្ទានបានទរើនេពស់៣០% ទ្ៀបនឹងឆ្នាំ២០១០ ផដល
មានក្បមាណ្១ ១០០លានដុលាារអាទមរិរ ទោយសាររាំទណ្ើនហិរញ្ញបប្ទានរបស់សាធារណ្រដឋក្បជា  
មានិតចិន។ រនុងឆ្នាំ២០១៥ ការទបើរទតល់ហិរញ្ញបប្ទានមានក្បមាណ្១ ៣៤០លានដុលាារអាទមរិរ រនុង
ទនាោះ៨៣% ជាហិរញ្ញបប្ទានរបស់ផ្ដគូអភិវឌឍ្ន៍ និង១៧%ទទៀតជាហិរញ្ញប្បទានផ្លាល់របស់អងគការមិន
ផមនរោាភិបាល។ វិស័យសងគមរិចចបានទទួលហិរញ្ញប្បទានទក្ចើនជាងវិស័យដផ្ទ ទសមើនឹង៣៧% ផ្ន
ហិរញ្ញបប្ទានសរុប ទហើយបនាាប់មរ គឺវិស័យទហោារចនាសមព័នធ៣០% វិស័យទសដឋរិចច២០% និងអនតរវិ
ស័យ១៣%។    

៥.៦៤- ការវិវតតផ្នទក្មង់ទតល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ផ្ដគូអភិវឌ្ឍន៍ទលើការោាំក្ទផទនររិចចសហក្បតិបតតិការ
បទចចរទទសមានទាំហាំនឹងនរក្បមាណ្៣០០លានដុលាារអាទមរិរ រនុងមួយទសវត្សនច៍ុងទក្កាយ (២០០៦-
២០១៥)។ ប ុផនតហិរញ្ញប្បទានសក្មាប់វិនិទោគមានទាំហាំជិតបីដងទ្ៀបនឹងរចិចសហក្បតិបតតិការបទចចរ 
ទទសគ ឺក្បមាណ្មួយពាន់លានដុលាារអាទមរិររនងុមួយឆ្នាំ ចប់ពឆី្នាំ២០១១ មរ។  ហិរញ្ញប្បទានសក្មាប់
វិនិទោគទផ្លោតទលើការអភិវឌ្ឍទហោារចនាសមព័នធរូបវនត រើឯហិរញ្ញប្បទានសក្មាបរ់ិចចសហក្បតិបតតិការបទចចរ 
ទទសបានទផ្លោតទលើការោាំក្ទការផរទក្មង់របស់រាជរោាភិបាល ការទតល់ទសវាសាធារណ្ៈ និងការអភិវឌ្ឍ
សមតថភាព។ ហរិញ្ញប្បទានឥតសាំណ្ងបានថយចុោះពជីាង៨០% ផ្នហិរញ្ញប្បទានសរុបរនុងឆ្នាំ២០០៦ មរ



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 170 

ក្តឹមតិចជាង៦០% ផ្នហិរញ្ញប្បទានសរុបរនុងឆ្នាំ២០១៥។ ការទរើនទ ើងផ្នទក្មង់ការទតល់ហិរញ្ញប្បទាន
រមច ី គឺមានសងគតិភាពជាមយួនិនានការផដលរមពជុារាំពុងឈានចូលទៅរនុងសាានភាពផ្នក្បទទសផដលមាន
ចាំណ្ូលម្្យមរក្មិតទាប។      

៥.៦៥- ការោាំក្ទរបស់អងគការមិនផមនរោាភិបាលរនុងរិចចអភិវឌ្ឍន៍មានទសថរភាព ក្បមាណ្២២៥-២៣០ 
លានដុលាារអាទមរិររនងុមួយឆ្នាំៗ សក្មាប់រយៈទពល៣ ឆ្នាំចុងទក្កាយ (២០១៣ -២០១៥)។ ជារ់ផសតង
្នធានផ្លាល់របស់អងគការមិនផមនរោាភិបាល មានក្បមាណ្២២៨លានដុលាារអាទមរិររនុងឆ្នាំ២០១៥ 
(ក្បមាណ្១៧% ផ្នហិរញ្ញប្បទានសហក្បតិបតតិការសរបុ)។ ទបើគិតបញ្ចូលហិរញ្ញប្បទានផដលទទួលពីផ្ដ
គូអភិវឌ្ឍន ៍្នធានរបស់អងគការមិនផមនរោាភិបាល មានក្បមាណ្២៤% ផ្នហិរញ្ញបប្ទានសរុប។ ្នធាន
ទសៃើរផតទាាំងអស់របស់អងគការមិនផមនរោាភិបាលក្តូវបានទក្បើក្បាស់សក្មាប់ោាំក្ទវិសយ័សុខាភិបាល វិស័
យអប់រ ំនិងសុេុមាលភាពសហគមន៍។  

៥.៦៦- លំេូរេិរញ្ញវត្ថុរ ស់ដផនកឯកជ្ន៖ ការវនិិទោគផ្លាល់ពីបរទទសបានទរើនទ ើងទាាំងបរិមាណ្ទឹរ
ក្បារ់ទាាំងចាំផណ្ររនុងទលិតទលរនុងក្សុរសរុប។ បរមិាណ្ផ្នការវិនិទោគផ្លាល់ពីបរទទស ក្តូវបានបា៉ាន់
សាានថ្នមានក្បមាណ្១,៧៣ពាន់លានដុលាារអាទមររិ ក្បផហលជា៩,៦% ផ្នទ.ស.ស.។ និនានផ្នការវិ
និទោគផ្លាល់ពីបរទទសបានទផ្លោតទលើវិស័យចាំនួន៤ គឺ៖ វសិ័យ កាត់ទដរ ទទសចរណ្៍ សាំណ្ង់ និងរសិរមម។ 
ការវិនិទោគទនោះ រម៏ានការទរើនទ ើងេៃោះផដរទៅរនុងវិសយ័រមមនតសាលមិនផមនវាយនភ័ណ្ឌ (ទអ ិចក្តូ
និច) ភាគទក្ចើនវិនិទោគពីក្បទទសជប ុន ចិន រូទរ៉េខាងត្បូង។ ជាមួយោនទនោះ មានវិសាលភាពគួរឲ្យរត់
សមាាល់សក្មាប់ពក្ងីររក្មតិការវិនិទោគទោយ្នធានរនុងក្បទទស។      

៤. ការតាមដានព្តួតរនិិតយនិ្ វាយតនមល 

៥.៦៧- ដផនការសកម្មភាពជាត្សិត្រម្អ ់ការាម្ដ្ឋនត្រត្ួត្ពិនិត្្យនងិវាយត្ដម្ៃ៖ ការពក្ងឹងក្បព័នធាមោន
ក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ គជឺាតក្មូវការចាំបាច់។ ក្រសួងផទនការ នឹងបនតដរឹក្រុមការង្ករជាតិសក្មាបា់ម
ោនក្តួតពិនិត្យនិងវាយតផ្មៃ ទដើម្បីទរៀបចាំផទនការសរមមភាពជាយុទធសាស្រសត សក្មាបក់ារាមោនក្តួតពិនិ
ត្យនិងវាយតផ្មៃផដលមានលរខណ្ក្គប់ក្ជុងទក្ជាយ។ ផទនការសរមមភាពជាយទុធសាស្រសត នឹងក្តូវទរៀបចាំ
ទ ើង ការទរៀបចាំសាាប័នតក្មូវឲ្យមានទដើម្បីអនុវតតវិ្ីសាស្រសតសក្មបសក្មួលទាាំងមូលរបស់រាជរោាភិបាល 
ផ្នការាមោនក្តួតពិនតិ្យនិងវាយតផ្មៃ រួមទាាំង សតង់ោរអភិវឌ្ឍសមតថភាព ការក្បមូលនិងគុណ្ភាព
ទិននន័យ ការទ្សពវទ្ាយ និងការវិភាគ។ ការអនុវតតផទនការសរមមភាពនឹងចប់ទទតើមទៅថ្ននរ់ជាតិ និងបនាាប់
មរ ពក្ងីរទៅថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ ផទអរទលើសមតថភាពនិង្នធានផដលមាន។     

៥.៦៨- ណរលណៅអភិវឌ្ឍន៍ត្រ ក ណដ្ឋយច្ីរភាព (គ.អ.ច្.)៖ ផទនការនឹងបនតការង្កររនុងការអភិវឌ្ឍ សូចនាររ
ផដលមានលរខណ្ៈជារ់លារ់ អាចវាស់ផវងបាន អាចសទក្មចបាន មានការទារ់ទងនឹងទោលទៅផដលចង់
បាន មានទពលទវលាចា្សល់ាស់ (SMART) និងពារព់័នធនឹងការទ្វើមូលោានីយរមម ទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍
ក្បរបទោយចីរភាព (គ.អ.ច.) មររនុងបរិការណ្៍រមពជុា។ ក្រសួងផទនការនឹងបនតទតល់ការផណ្នាាំ ដល់



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 171 

ក្រសួង សាាប័នទាាំងអស់ ពីការបញ្ចូលនិងការទ្វើសមាហរណ្រមម គ.អ.ច.រ. ទៅរនុង ទ.យ.អ.ជ. អាណ្តតិ 
បនាាប់។  

៥.៦៩- យុទធស្តតសតនងិអាទិភាពាម្វិស័យ៖ ក្រសួងផទនការ នឹងបនតទរៀបចាំការផណ្នាាំដល់ក្រសួង សាាប័ន 
ឲ្យអនុវតតាមផទនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ាមវិស័យ សក្មាប់អាណ្តតិកាលបនត។ ផទនការយុទធសាស្រសត
ាមវិស័យ នងឹទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់ទលើ សរមមភាពជាអាទិភាព ផដលបានវាយតផ្មៃពីតក្មូវការថវិកា
សក្មាប់អនុវតតនិងោាំក្ទទោយផទនការទរៀរគរ្នធាន  ផដលទតល់ព័តម៌ានទោយរចិចពិទក្ោោះទោបល់រវាង
រាជរោាភិបាល និងផ្ដគូអភិវឌ្ឍ។ ផទនការយុទធសាស្រសតាមវិស័យ នងឹរួមបញ្ចូលនូវសចូនាររសាំខាន់ៗផដល
ទ្ារភាាប់ជាមួយនឹងក្របេណ័្ឌ គ.អ.ច.រ.។ ក្រសួងផទនការនឹងធានានូវការក្សបោនរវាងសូចនាររទាាំងទនោះ 
ជាមួយនឹងសូចនាររជាតិ នងិថវិការមមវិ្ី។     

៥. ណសចក្តសីននដិាឋ ន 

៥.៧០- អាណ្តតិកាលពីរឆ្នាំរនៃោះផដលទៅសល់របស់ ទ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨  ជាមួយោននឹង ទ.យ.អ
.ជ. បនាាប់ ២០១៩-២០២៣ គឺជាទពលទវលាដ៏សាំខាន់សក្មាប់រមពុជា ទៅរនុងអនតរកាលផ្នការឈានចូលទៅ
រនុងសាានភាពក្បទទសផដលមានចាំណ្ូលម្្យមរក្មិតេពស់ទៅឆ្នាំ២០៣០។ ការរសាងនូវសមិទធទលដ៏រងឹ
មាាំទៅាមកាលបរិទចឆទរាំណ្ត់ រ៏ដូចជា ការទោោះក្សាយបញ្ហាក្បឈមផដលកាន់ផតមានការសមុក្គសាាញ 
ទៅរនុងទិដឋភាពផ្នការអភិវឌឍ្ោ៉ាងឆ្ប់រហ័សទៅរនុងក្បទទស រនុងតាំបន់ និងរនុងសារលទលារ គឺមានសារ
សាំខាន់ោសស់ក្មាប់ក្បទទសជាតិនិងក្បជាជន។ រមពជុានឹងក្តូវទរៀបចាំអភិវឌ្ឍន៍ក្បភព្នធានថមីៗ រ៏ដូច
ជាពិចរោទៅទលើការទរៀរគរចាំណ្ូលរនុងក្សុរ សក្មាប់ទតល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិ នងិការ
ររ្ានិងការរួមបញ្ចូលនវូវឌ្ឍនភាពទសដឋរិចច សងគមរិចច។ ការបទងកើនតមាាភាពថវកិា គឺជាតក្មូវការចាំបាច់ 
ទដើម្បីោាំក្ទដល់ការពិទក្ោោះទោបល់ពីការោាំក្ទហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍  និងជាំរុញការទតួចទទតើមការផរទក្មង់
ថវិការមមវិ្ីក្បរបទោយក្បសិទធភាព និងស័រតិសិទធិភាព។ ការបទងកើនតមាាភាពទនោះ នឹងទាមទារឲ្យមានភាព
ខាាាំងរនុងភាពជាអនរដឹរនាាំ នងិភាពជាផ្ដគូ រ៏ដូចជា ក្បជាជនផដលមានការចលូរួមោ៉ាងសរមម ទដើម្បីធានា
នូវរាំទណ្ើនទសដឋរិចចក្បរបទោយចីរភាពនិងបរិោប័នន។               

៥.៧១- ាមការពិនិត្យទ ើងវញិ បានទតល់អនុសាសន៍ថ្ន ទ.យ.អ.ជ. បនាាប ់ គួរផតទផ្លោតការយរចិតត
ទុរោរ់ទលើ៖  

១. រាំណ្ត់អាទិភាពាមវសិ័យ និងការទរៀរគរ្នធាន ឲ្យក្សបាមទិសទៅអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ  
២. ជាំរុញការទរៀបចាំនិងអនុវតតផទនការអនតរវិស័យ 
៣. ពក្ងីរវិសាលភាពសារទពើពនធ ាមរយៈ ទ្វើពិពិ្រមមចាំណ្ូលផ្នហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍន៍ 
៤. បនតពក្ងឹងសមតថភាពសាាប័ន និង្នធានមនសុ្ស 
៥. បស្រញ្ហាប គ.អ.ច.រ ទៅរនុងផទនការាមវិស័យនិងផទនការអនតរវិស័យ  
៦. ពក្ងឹងក្បព័នធាមោនក្តួតពនិិត្យនិងវាយតផ្មៃ។    

៥.៧២-  ការវាយតផ្មៃទនោះ រ៏បានទតល់អនុសាសន៍ថ្ន ក្រសួងផទនការគួរទរៀបចាំឯរសារផណ្នាាំសក្មាប់



របាយោរណ៍ពាកក់ណាត លអាណតតិ សតី រីោរអនុវតតផែនោរយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ ២០១៤-២០១៨ 

ជរូំកទី៥៖ ោរងារផដលព្តូវអនុវតតបនតដល់ឆ្ន ២ំ០១៨និងតកៅមុ្ខ្កទៀត 172 

ក្រសួង សាាប័ន ទដើម្បីទរៀបចាំផទនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ាមវិស័យ សក្មាប់អាណ្តតិកាលបនាាប់។ ផទន
ការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ាមវិស័យ នឹងទផ្លោតការយរចិតតទុរោរ់ទលើអាទិភាពចា្ស់លាស់ និងសរមម
ភាពផដលអាចសទក្មចបាន ផដលបានវាយតផ្មៃពីតក្មូវការថវិកាសក្មាប់អនុវតតនងិោាំក្ទទោយផទនការ
ទរៀរគរ្នធាន ផដលទតល់ព័ត៌មានទោយរិចចពិទក្ោោះទោបល់រវាងរាជរោាភិបាល និងផ្ដគូអភិវឌ្ឍផដល
ពារ់ព័នធ។ ផទនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ាមវិស័យនឹងរួមបញ្ចូលនូវសូចនាររសាំខាន់ៗ ផដលក្សបោន
ជាមួយ គ.អ.ច.រ.។ 
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ឧបស្ម្ព័នធទី១ 
សចូនាក្របផនថមសព្មាប់របាយការ ៍ពាក្់ក្ណាត លអា តតិននការអនុវតត ែ.យ.អ.ជ.  ២០១៤-២០១៨ 

ល.រ សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្របភព 

ទកនននយ័ 

១.១ ផ.ស.ស. ពកត (តថ្មៃេលរឆ្ន ំ២០០០) 
ពានល់ាន 

េរៀល 
៦៤ ១៤១ ៧០ ៧១៨ ៧៧ ៥១០ ៨៤ ៨៣៨ ៩២៨២១  ១០១ ៥៣៧  

រែេនយយជាតក (វ.

ជ.ស.) 

១.២ ទនុបត្រមុងបរេទសដុល 
ចំនួនណែនំា ចូល

ទំនកញ នកងេសវា 
៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ ៤,៥ 

ប.ព.រ.ក.ស.  

(ធ្.ជ.ក.) 

១.៣ ការអនុវតតអភកត្រកមត្ររប់ត្ររងទូទងំកមាវិធី្ %  ២៨    ៥០ 
ប.ព.រ.ក.ស. (រ.ជ

.នា/ក.អ.ក.) 

១.៤ ការេត្របើត្របស់ត្របព័នធជាតក %  ៣២    ៥០ 
ប.ព.រ.ក.ស. (រ.ជ

.នា/ក.អ.ក.) 

២.១ ថ្ផៃដីដ្ឋដំុុះដណំំត្រសូវ លានហ.ត.  ៣,១០ ៣,១៥ ៣,២០ ៣,២៨ ៣,៣៤ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.២ េរៀបចនំកងពត្រងឹងសមតថោពកសកករេត្របើត្របសទ់ឹក កណនៃង ៤៣៤ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ធ្.ទ.ឧ.) 

២.៣ ស្មងសង់ស្មថ នីយបូមទឹក កណនៃង ៣០ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ធ្.ទ.ឧ.) 

២.៤ ដំេ ើងស្មថ នយីជលស្មស្តសត កណនៃង ១៩ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ធ្.ទ.ឧ.) 

២.៥ ដំេ ើងស្មថ នយីឧតនុកយម កណនៃង ២១ ៤ ៤ ៤ ៤ ៤ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ធ្.ទ.ឧ.) 
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ល.រ សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្របភព 

ទកនននយ័ 

២.៦ ថ្ផៃដីដ្ឋដំុុះដណំំេៅស  ូ ពានហ់.ត.  ៣0៦ ៥០០ ៣៣៤ ៥០០ ៣៦២ ៥០០ ៣៨៤ ៥០០ ៤០៤ ៥០០ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.៧ ផលកតកមាជ័រសងួត េតាន  ១៣៧ ៥២០ ១៨១៥៦០ ២៤០ ៨០០ ៣០០ ៨០០ ៣៤០ ៩៣០ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

 ផលកតកមាចកញ្ច ឹមសតវ         

២.៨ ផលកតកមាសតវត្ររប់ត្របេភទកនុងកំេែើន៣% លានកាល  ៣៥,៨៦ ៣៦,៩៣ ៣៨,០៣ ៣៩,១៧ ៤០,៣៤ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.៩ សតវណដលទទលួបនវា៉ា ក់ស្មងំ 

% 

 ១០ ១២ ១៥ ១៧ ២០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.១០ 
ចំននួសតតឃ្លតដ្ឋា នណដលអនុវតតអនាម័យលា

តាមបទដ្ឋា នបេចចកេទស 
ចំននួកណនៃង  ២៥ ៥០ ៧៥ ១០០ ១២៥ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

 ការអភកឌ្ឍជនបទ         

២.១១ 
ត្របណវងផៃូវជនបទណដលបនត្រកាលេៅស ពីូរជាន់ 

ឬេបតុង 
រ.ម. ១២៥  ៥៥០ ៩៨០ ១ ៤៣០ ១ ៨៨០ ២ ៣៣០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.អ.ជ.) 

២.១២ 
ចំននួសហរមន៍ជនជាតកេដើមោរតកចណដល

បនទទលួស្មគ ល់អតតសញ្ញញ ែ 
ត្រកុម ៨០ ១០០ ១៣០ ១៦០ ១៩០ ២២០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.អ.ជ.) 

២.១៣ 
ចំននួភូមកណដលបនបែតុ ុះបណត លរ.អ.ភ.សតី

ពីណផនការអភកវឌ្ឍន៍ភូមក 
ភូមក ៦៧៣ ១ ៦១០ ១ ៨០០ ២ ០០០ ២ ២០០ ២ ៤០០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.អ.ជ.) 
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ល.រ សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្របភព 

ទកនននយ័ 

២.១៤ 

សកកានកងស្មងសង់ស្មកលបងផៃូវជនបទត្រកាល

េៅស ៤ូ៥០រមណដលអាចទបទ់លន់ឹងការណត្រប

ត្របួលអាកាសធាតុ១០០% 

រ.ម. 0 0 ៦៧,៥០ ១៥៧,៥ ២៧០ ៣៦០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.អ.ជ.) 

២.១៥ 

កស្មងសមតថោពរ.អ.ភសតីពីជេត្រមើសថ្នបនាុំ

នកងការកាត់បនថយការណត្របត្របលួអាកាសធាតនុកង

េត្របើត្របស់ចំេែុះដឹងវទិាស្មស្តសតសមត្រសបមយួ

ណដលអាចទទលួយកបនេៅថ្ន ក់មលូដ្ឋា ន 

រ.អ.ភ. 0 0 ១ ៨៥៤ ២ ៤៧២ ៣ ០៩០ ៣ ៧០៨ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.អ.ជ.) 

២.១៦ 

ោររយត្របជាជនជនបទទទួលបនការផគតផ់គង់

ទឹក ណដលម្ននការណកលមាត្របកបេដ្ឋយចីរោព

(ត្រកុមចំណយ២៥%ទបបផំុត) 

% ៤២ ៤៤,២ ៤៦,៧០ ៥០ ៥៣ ៦៧ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.អ.ជ.) 

២.១៧ 

ោររយត្របជាជនជនបទទទួលបនេសវាអនាម័

យ ណដលម្ននការណកលមាត្របកបេដ្ឋយចីរោព 

(ត្រកុមចំណយ២៥%ទបបផំុត) 

% ៣៣,៣ ៣៧,៥ ៤២ ៤៦ ៥០ ៥៥ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.អ.ជ.) 

២.១៨ 
សហរមន៍ជនជាតកេដើមោរតកច 

ណដលបនចុុះបញ្ា ី

ចំននួ 

សហរមន ៍
- ១៨ ២៨ ៣៨ ៤៨ ៥៨ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.រ.ដ.ន.ស.) 

២.១៩ ដំេណុះត្រស្មយទនំាស់ដីធ្ៃ ី ករែី  ៤ ៨៥០ ៥ ០៥០ ៥ ២៥០ ៥ ៤៥០ ៥ ៦៥០ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.រ.ដ.ន.ស.) 

២.២០ 
សមបទនដីសងគមកកចចសត្រម្នប់ត្ររួស្មរត្របជា

ពលរដា 
ចំននួត្ររសួ្មរ  ៣៥ ០០០ ៣៧ ០០០ ៣៩ ០០០ ៤១ ០០០ ៤៣ ០០០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.រ.ដ.ន.ស.) 

២.២១ ណផនការេត្របើត្របស់ដថី្ន ក់ឃំុ សង្កក ត់ ចំននួ  ១៤៥ ១៦៥ ១៨៥ ២០៥ ២២៥ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.រ.ដ.ន.ស.) 
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ល.រ សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្របភព 

ទកនននយ័ 

២.២២ បៃង់េគាលថ្ន ក់ត្រសុក ែែឌ  ចំននួ  ២២ ២៥ ២៨ ៣១ ៣៤ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.រ.ដ.ន.ស.) 

២.២៣ បៃង់េគាលនកងណផនការេត្របើត្របស់ដថី្ន ក់ត្រកុង ចំននួ  ១៨ ២០ ២២ ២៤ ២៦ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.រ.ដ.ន.ស.) 

២.២៤ ណផនការេរៀបចំណដនដថី្ន ក់េែតត ចំននួ  ១ ២ ៣ ៤ ៥ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.រ.ដ.ន.ស.) 

២.២៥ 
សម្នម្នត្រតថ្នថ្ផៃដបីនេបសសម្នា តមនីនកង 

សំែល់ជាតកផៃុុះពីសស្តង្កគ ម 
% ៥,៥ ៤,៧ ៥ ៥,៣ ៥,៥ ៥,៨ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

 (អ.ម.ក.) 

២.២៦ ផលកតកមាវារវីបបកមាេកើន១៥% (េតាន) េតាន  ៩៧ ៨០០ ១១២ ៥០០ ១២៩ ៤០០ ១៤៨ ៨០០ ១៧១ ១៧០ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.២៧ សហរមនេ៍នស្មទ ចំននួ  ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.២៨ ផលកតកមាេនស្មទ ពានេ់តាន  ៧៥២ ៧៩០ ៨២៩ ៨៧០ ៩១០ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.២៩ សហរមនថ៍្ត្រពេ ើ សហរមន ៍  ៥០០ ៥២០ ៥៥០ ៥៧០ ៦០០ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.៣០ ការដ្ឋដំុុះេ ើេ ើងវញិ (រកតចប់ពឆី្ន ំ១៩៨៥) ពានហ់.ត.  ២០ ២៨០ ២២ ៣០០ ២៤ ៥០០ ២៧០០០ ២៩ ៧០០ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ក.រ.ន.) 

២.៣១ ឧទានុរកសកនុងតំបន់ការពារធ្មាជាតក ចំននួ ៩៦០ ១ ០០០ ១ ០៥០ ១ ១០០ ១ ១០០ ១ ១៥០ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ប.ស.) 
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ល.រ សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្របភព 

ទកនននយ័ 

២.៣២ 
ការកំែត់ត្រពំត្របទលន់កងណផនទី សត្រម្នបត់ំបន់ 

ការពារធ្មាជាតក 

ចំននួបេង្កគ ល

ត្រព ំ
៨២០ ៨២០ ៩០៦ ១ ១៥៦ ១ ២៥៦ ១ ៣៥៦ 

ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ប.ស.) 

២.៣៣ តំបនរ់ា៉ាមស្មរ ចំននួ ៣ ៤ ៤ ៥ ៥ ៥ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ប.ស.) 

២.៣៤ 
ផលេធ្ៀបថ្នចំណយពាក់ព័នធនឹងអាកាសធាតុ 

េធ្ៀបនឹងផ.ស.ស. 
% ១,៣០ ១,៣៥ ១,៣៩ ១,៤៣ ១,៤៧ ១,៥០ 

ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ប.ស.) 

២.៣៥ 
ការបស្តញ្ញា បបញ្ញហ ណត្របត្របួលអាកាសធាតុេៅកនុង

ណផនការថ្ន ក់ជាតកនកងថ្ន ក់េត្រកាមជាតក 

ត្រកសងួ 

ស្មថ បន័ 
១១ ១៣ ១៥ ១៧ ១៩ ២១ 

ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ប.ស.) 

២.៣៦ 
ចំននួឃំុណដលង្កយរងេត្រគាុះពីការណត្របត្របួល

អាកាសធាត ុ
ឃំុ ៦៥០ ៦០០ ៥៥០ ៥០០ ៤៥០ ៤០០ 

ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ប.ស.) 

២.៣៧ 
ឥែទនកាបូនបនពីយនតការអភកវឌ្ឍនស៍្មា ត នកង

យនតការេផសងៗ (REDD+ នកងទីផារសា័ត្ររចកតត) 
GgCO2-eq ២ ០៥០ ០០០ ២ ១០០ ០០០ ២ ១៥០ ០០០ ២ ២០០ ០០០ ២ ២៥០ ០០០ ២ ៣០០ ០០០ 

ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ប.ស.) 

៣.១ េជើងេហាុះេហើរ         

៣.១.១ អនតរជាតក ចំននួ ៤៤ ២៦០ ៤៨ ៦៨៦ ៥៣ ៥៥៥ ៥៨ ៩១០ ៦៤ ៨០១ ៧១ ២៨១ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(រ.អ.ស.វ.) 

៣.១.២ កនុងត្រសកុ ចំននួ ៩ ៤០០ ១០ ៣៤០ ១១ ៣៧៤ ១២ ៥១២ ១៣ ៧៦៣ ១៥ ១៣៩ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(រ.អ.ស.វ.) 

៣.២ អនកដំេែើរតាមផៃូវអាកាស         

៣.២.១ អនតរជាតក នាក់ ៤ ៣១១ ៥៤៩ ៤ ៧៤២ ៧០៤ 
៥ ២១៦ 

៩៧៤ 

៥ ៧៣៨ 

៦៧១ 
៦ ៣១២ ៥៣៨ ៦ ៩៤៣ ៧៩២ 

ប.ព.រ.ក.ស.  

(រ.អ.ស.វ.) 

៣.២.២ កនុងត្រសកុ នាក់ ២៩៦ ៤១៣ ៣២៦ ០៥៤ ៣៥៨ ៦៥៩ ៣៩៤ ៥២៥ ៤៣៣ ៩៧៧ ៤៧៧ ៣៧៥ ប ប.ព.រ.ក.ស.  
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ល.រ សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្របភព 

ទកនននយ័ 

(រ.អ.ស.វ.) 

៣.៣ បរិម្នែទនំកញ         

៣.៣.១ អនតរជាតក េតាន ៣១ ៩៧៧ ៣៥ ១៧៥ ៣៨ ៦៩៣ ៤២ ៥៦២ ៤៦ ៨១៨ ៥១ ៤៩៩ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(រ.អ.ស.វ.) 

៣.៣.២ កនុងត្រសកុ េតាន ៥១៦ ៥៦៨ ៦២៥ ៦៨៧ ៧៥៦ ៨៣២ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(រ.អ.ស.វ.) 

៣.៤ ការផលកតអរគកសនីកនុងត្រសុក លាន រវម៉ា ១ ៨១៩ ២ ៤៤០,៤៤ ៣ ១០៧,៤៤ ៣ ៨១៤,៤៤ ៤ ២៣៤,០៣ ៤ ៦១៥,០៩ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ឧ.រ.ល.) 

៣.៥ ការនំាចលូអរគកសន ី លាន រវម៉ា ២ ៤៧៨,១៦ ២ ៦០៩,៥៦ ២ ៦០៩,៥៦ ២ ៦០៩,៥៦ ៤ ១៨៦,៣៦ ៤ ១៨៦,៣៦ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

(ក.ឧ.រ.ល.) 

៣.៦ អត្រតាអនកេត្របើត្របសទ់ូរស័ពៃ 

កនុងចំេណម

ត្របជាជន 

១០០នាក់ 

១៥៩,១៩ ១៨៩,៨៦ ២២៦,៤១ ២៧០,០៥ ៣២២,២៣ ៣៨៤,៥០ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ប.ទ.) 

៣.៧ អត្រតាអនកេត្របើត្របស់អុកនធឺ្ែកត ១០០នាក់ ៤,៣៣ ៦,៩៣ ១១,០៩ ១៣,៤១ ១៦,២៣ ១៩,៦៤ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ប.ទ.) 

៤.១ េសវាចុុះបញ្ាពីាែកជាកមា  ត្រកុមហ នុ ៣ ៦០៣ ៣ ៧៨២ ៣ ៩៧១  ៤ ១៦៩ ៤ ៣៧៧ ៤ ៥៩៥ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ព.ែ.) 

៤.២ 
េសវាកមាចុុះេឈាា ុះត្រកុមហ នុកនុងបញ្ាពីាែកជា

កមា 
ត្រកុមហ នុ ៤ ៦៣៦ ៤ ៧២៨ ៤ ៨២១ ៤ ៩១៤ ៥ ០០៧ ៥ ០៩៩ 

ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ព.ែ.) 
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ល.រ សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្របភព 

ទកនននយ័ 

៤.៣ 

េសវាចុុះេឈាា ុះការយិាល័យតំណងពាែកជា

កមានកងស្មខាត្រកុមហ នុបរេទសកនុងបញ្ាី

ពាែកជាកមា 

ត្រកុមហ នុ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣២ ៣២ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ព.ែ.) 

៤.៤ ចំែូលេទសចរែ៍ លានដលុាៃ រ ២ ៥៤៧ ២ ៨០២ ៣ ០៥៤ ៣ ៣៥៩ ៣ ៧២៩ ៤ ១៣៩ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ព.ែ.) 

៤.៥ ជួសជុលត្របស្មទបរុាែ កណនៃង ០៣ ០២ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

 (ក.វ.វ.) 

៤.៦ កំណយស្មថ នយីបរុាែវទិា កណនៃង ០១ ០១ ០២ ០២ ០២ ០២ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

 (ក.វ.វ.) 

៤.៧ នកវតតជននកងជនបត់បង់សមបទវិជាា ជីវៈ ចំននួ ៤០ ០០០ ៤៥ ០០០ ៥០ ០០០ ៥៥ ០០០ ៦០ ០០០ ៦៥ ០០០ 
អ.ស.ស.ក. 

 (វ.ជ.ស.) 

៤.៨ អតីតយទុៃជនណដលកំពុងទទលួរបប ចំននួ ៩៤ ៩៥៩ ៩៨ ៦៣៤ ១០១ ៣០៩ ១០៣ ៩៨៤ ១០៦ ៦៥៩ ១០៩ ៣៣៤ 

អ.ស.ស.ក./ជ.ទ.ប

.ក. 

( វ.ជ.ស.) 

៤.៩ 
ជនពកការទទលួបនេសវាស្មត រលទធោពពល

កមាកាយសមបទ 
ចំននួ ២៥ ៩៦៧  ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ ២៨ ០០០ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ក.ប.វ.) 

៤.១០ 
ចំននួកុម្នរណដលរស់េៅកនុងមែឌ លណលទំ

កុម្នរកនុងចំេណមកុម្នរ១០០ ០០០នាក់ 
ចំននួ ១០៦៧៩ ១០៣១០ ៩៩៤២ ៩៥៧៤ ៩២០៥ ៨ ៨៣៧ 

ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ស.អ.យ.) 

៤.១១ កុម្នរទទលួបនការណលទេំៅសហរមន ៍ ចំននួ ៨៥ ៩២១ ៩០ ០០០ ៩៥ ០០០ ១០០ ០០០ ១០៥ ០០០ ១១០ ០០០ 
ប.ព.រ.ក.ស. 

 (ក.ស.អ.យ.) 

៥.១ អត្រតាពកតថ្នការសកកាេៅបឋមសកកា         

៥.១.១ សរុប % ៩៧,០ ៩៧,៣ ៩៧,៩ ៩៨,៦ ៩៩,៣ ១០០ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក..អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 
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ល.រ សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្របភព 

ទកនននយ័ 

៥.១.២ ទីត្របជុំជន % ៨៩,៨ ៩១,៨ ៩៣,៩ ៩៥,២ ៩៧,៩ ១០០ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក..អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

៥.១.៣ ជនបទ % ៩៨,៦ ៩៨,៩ ៩៩,២ ៩៩,៤ ៩៩,៧ ១០០ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក..អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

៥.២ 
អត្រតារមួថ្នការសកកាេៅមធ្យមសកកាបឋម

ភូមក 
        

៥.២.១ សរុប % ៥៦,៥ ៦០,៤ ៦៦,៩ ៧៣,៧ ៨១,៣ ៨៧,៤ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក..អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

៥.២.២ ទីត្របជុំជន % ៧៨,៤ ៨០,៧ ៨៤,៨ ៨៨,២ ៩២,៣ ៩៤,៣ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក..អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

៥.២.៣ ជនបទ % ៥២,៦ ៥៦,៧ ៦៣,៦ ៧១,២ ៧៩,២ ៨៦,១ 
ប.ព.រ.ក.ស./អ.ស.ស.ក. 

(ក..អ.យ.ក./វ.ជ.ស.) 

៥.៣ 
សនៃសសនយ៍ុរគោពេយនឌ្័រថ្នអត្រតាពកតថ្នការ

សកកាេៅបឋមសកកា 
% ១ ០,៩៩ ០,៩៩ ០,៩៩ ០,៩៩ ១ 

ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.អ.យ.ក.) 

៥.៤ 
សនៃសសនយ៍ុរគោពេយនឌ្័រថ្នអត្រតាពកតថ្នការ

សកកា េៅមធ្យមសកកាបឋមភូមក 
% ០,៩៧ ០,៩៧ ០,៩៦ ០,៩៦ ០,៩៧ ០,៩៦ 

ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.អ.យ.ក.) 

៥.៥ 
សនៃសសនយ៍ុរគោពេយនឌ្័រថ្នអត្រតាពកតថ្នការ

សកកា េៅមធ្យមសកកាទុតកយភូមក 
% ០,៨៦ ០,៨៩ ០,៩១ ០,៩០ ០,៨៦ ០,៨៣ 

ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.អ.យ.ក.) 

៥.៦ សនៃសសនយ៍ុរគោពេយនឌ្័រេៅឧតតមសកកា % ០,៧២ ០,៧៣ ០,៧៥ ០,៧៧ ០,៧៨ ០,៨ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.អ.យ.ក.) 

 អត្រតាត្រតួតថ្ន ក់         

៥.៧ បឋមសកកា % ៤ ៤ ៣ ៣ ៣ ២ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.អ.យ.ក.) 

៥.៨ មធ្យមសកកាបឋមភូមក % ១,៥ ១,៥ ១,៣ ១,៣ ១ ១ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.អ.យ.ក.) 
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ល.រ សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្របភព 

ទកនននយ័ 

៥.៩ 

សម្នម្នត្រតស្តសតីម្ននថ្ផៃេពាុះណដលបនេត្របើបា្

រស់េសវាណលទសំុែោពមនុេពលសត្រម្នល២

ដង ឬេត្រចើនដង េដ្ឋយបរុគលកកសុខាភកបល

ណដលបនទទលួការបែតុ ុះបណត ល 

% ៨៧ ៨៨ ៩០ ៩១ ៩៣ ៩៥ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ស.ភ.) 

៥.១០ សម្នម្នត្រតអាសនៈេៅកនុងត្រពឹទធសោ % ១៤,៧ ១៤,៧ ១៤,៧ ១៤,៧ ៣០ ៣០ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១១ សម្នម្នត្រតស្តសតីកនុងរដាសោ % ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ៣០ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១២ សម្នម្នត្រតស្តសតីជាសម្នជកកត្រកុមត្របឹកា         

៥.១២.១ រាជធាន ីេែតត % ១០ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១២.២ ែែឌ  ត្រសកុ % ១២,៦៨ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១២.៣ ត្រកមុត្របឹកាឃំុ/សង្កក ត ់  ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ២៥ ២៥ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១៣ សម្នម្នត្រតស្តសតីជាអរគនាយក % ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៥ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១៤ សម្នម្នត្រតស្តសតីជាត្របធាននាយកដ្ឋា ន % ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៦ 
ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១៥ 
សម្នម្នត្រតស្តសតីជាត្របធានែទុៃកាល័យ/ ត្របធាន

មនៃីរ 
% ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ 

ប.ព.រ.ក.ស.  

(ក.ក.ន.) 

៥.១៦ អត្រតាេត្របវា៉ា ង់អំេពើហកងាកនុងត្ររួស្មរ  ចំននួ ១២,៨ ១២,៨ ១១,៥ ១១,៥ ១១,៥ ១១,៥ 
មូលដ្ឋា នទកននន័យឃំុ 

សង្កក ត ់
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ល.រ សចូនាករ ឯកតា ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 
ត្របភព 

ទកនននយ័ 

៥.១៧ 
អត្រតាត្របវា៉ា ង់ថ្នការេត្របើត្របសម់េធ្ាបយ

ពនារកំេែើតទេំនើប 
% ៣៧ ៣៩ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ 

ប.ព.រ.ក.ស. (ក.ស

.ភ.) 
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ឧបស្ម្ព័នធទី២ 
ពាក្យបពំ្បញួ 

រ.រ.ប.វ. ក្រសួងការង្ករនិងបណ្ដតោះបោាលវិជាាជីវៈ 
រ.រ.ន. ក្រសួងរិចចការនារើ 
រ.រ.រ.ន. ក្រសួងរសិរមម រកុាាក្បមាញ់ និងទនសាទ 
រ.្.ទ.ឧ. ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនយិម 
រ.ទ.ច. ក្រសួងទទសចរណ្ ៍
រ.ទ.រ.ព.អ. ក្រសួងទាំនារ់ទាំនងជាមយួរដឋសភា ក្ពឹទធសភា និងអ្កិាររិចច 
រ.ប.ទ. ក្រសួងផ្ក្បសណ្យី៍និងទូរគមនាគមន៍ 
រ.ប.ស. ក្រសួងបរិសាាន 
រ.រ.ដ.ន.ស. ក្រសួងទរៀបចាំផដនដ ីនគរូបនីយរមម និងសាំណ្ង ់
រ.ស.ដ. ក្រសួងសាធារណ្ការនិងដរឹជញ្ជូន 
រ.ស.ភ. ក្រសួងសុខាភិបាល 
រ.ស.ហ. ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថ ុ
រ.ស.អ.យ. ក្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតសិម្បទា 
រ.អ.ជ. ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
រ.អ.យ.រ. ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា 
រ.វ.វ. ក្រសួងវប្ប្ម៌និងវិចិក្តសិល្បៈ 
រ.វ.ស. រមមវិ្ីវិនិទោគសាធារណ្ៈ 
គ.ជ.នា./រ.អ.រ. គណ្ៈរមាា្ិការនីតសិម្បទានងិអភិវឌ្ឍន៍រមពុជាផ្នក្រុមក្បឹរ្ាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា 
គ.ជ.អ.ប. គណ្ៈរមាា្ិការជាតិសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍាមផបបក្បជា្ិបទតយ្យទៅថ្ននរ់ទក្កាម

ជាតិ 
គ.ម. គី ូផម ក្ត 
គ.ម.២                    គី ូផម ក្តកាទរ៉េ 
គ.វ.ម . គី ូវា៉ាត់ទមា៉ាង 
គ.អ.ស.រ.                ទោលទៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សរ៍រមពុជា 
គ.អ.ភ.                គណ្ៈរមាា្ិការអភិវឌ្ឍន៍ភូម ិ
ជ.ទ.ប.រ. ជាំទរឿនទូទៅនូវក្បជារាស្រសតរបស់ក្បទទសរមពុជា 
្.ជ.រ. ្នាោរជាតិផ្នរមពុជា 
ទ.ឃ.ស. ទិននន័យឃុាំ សង្កាត ់
ប.ព.រ.រ.ស. ក្បព័នធព័ត៌មានរដឋបាលរបសក់្រសួង សាាប័ន 
ទ.ស.ស. ទលិតទលរនុងក្សុរសរុប 
ទ.យ.អ.ជ.                             ផទនការយុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ 
ម.                         ផម ក្ត 
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ម.៣                      ផម ក្តក្តីគុណ្ 
ម.ជ.គ.ច. មជ្ឈមណ្ឌលជាតិក្បយុទធនឹងជាំងឺក្គុនចញ ់
រ.ល.អ.ស. រដឋទលខា្ិការោានអាកាសចរសីុវិល 
វ.ជ.ស.  វិទ្ាសាានជាតិសថិត ិ
ហ.ត.                     ហិរា 
អ.ជ.ប.អ. អាជាា្រជាតិក្បឆ្ាំងនឹងជាំងឺទអដស៍ 
អ.្.ម. អាជាា្រមីន 
អ.ប.ស.រ. អទងកតក្បជាសាស្រសដនិងសុេភាពរមពុជា 
អ.ស.ស.រ.  អទងកតទសដឋរិចច សងគមរិចចរមពុជា 
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ឧបស្ម្ព័នធទី៣ 
ណគហទ្ំរ័ររបសព់្ក្សួ្  សាថ ប័នននរាជរដាឋ ភិបាលក្មពុជា 

      

 ព្រស្ួង សាាប័ន កគហទាំរ័រ(www) 
១ គណ្ៈរមាា្ិការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា/ក្រុមក្បឹរ្ាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា cdc- crdb.gov.kh 
២ គណ្ៈរមាា្ិការវិនិទោគរមពុជា/ក្រុមក្បឹរ្ាអភិវឌ្ឍន៍រមពុជា cib-cdc.gov.kh 
៣ រដឋទលខា្ិការោានអាកាសចរសុីវិល civilaviation.gov.kh 

៤ អាជាា្រជាតិរមពុជាក្គប់ក្គងសរមមភាពរមាាត់មីន 
និងសទស្រង្កាោះជនពិការទោយសារមីន cmaa.gov.kh 

៥ ក្រសួងឧស្ាហរមម និងសិប្បរមម mih.gov.kh 
៦ សនតិសុេទស្បៀងនិងអា រូបតថមភទៅរមពុជា card.gov.khf 
៧ ក្រសួងព័ត៌មាន information.gov.kh 
៨ ក្រសួងរសិរមម រុកាាក្បមាញ់ និងទនសាទ maff.gov.kh 
៩ ក្រសួងវប្ប្ម៌និងវិចិក្តសិល្បៈ mcfa.gov.kh 
១០ ក្រសួងទសដឋរិចចនិងហិរញ្ញវតថុ mef.gov.kh 
១១ ក្រសួងការបរទទសនិងសហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ mfaic.gov.kh 
១២ ក្រសួងទរៀបចាំផដនដី នគរូបនីយរមម និងសាំណ្ង់ mlmupc.gov.kh 
១៣ ក្រសួងការង្ករនិងបណ្ដតោះបោាលវិជាាជីវៈ mlvt.gov.kh 
១៤ ក្រសួងទាំនារ់ទាំនងជាមួយរដឋសភា ក្ពឹទធសភា និងអ្ិការរិចច mnasrl.gov.kh 
១៥ ក្រសួងពាណិ្ជជរមម moc.gov.kh 
១៦ ក្រសួង្មមការនិងសាសនា mocar.gov.kh 
១៧ ក្រសួងការពារជាតិ mod.gov.kh 
១៨ ក្រសួងបរិសាាន moe.gov.kh 
១៩ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងរីឡា moeys.gov.kh 
២០ ក្រសួងសុខាភិបាល moh.gov.kh 
២១ ក្រសួងម ផ្ទៃ moi.gov.kh 
២២ ក្រសួងយុតតិ្ម៌ moj.gov.kh 
២៣ ក្រសួងផទនការ mop.gov.kh 
២៤ ក្រសួងសងគមរិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសម្បទា mosalvy.gov.kh 
២៥ ក្រសួងទទសចរណ៍្ mot.gov.org 
២៦ ក្រសួងរិចចការនារើ mowa.gov.kh 
២៧ ក្រសួង្នធានទឹរនិងឧតុនិយម mowram.gov.kh 
២៨ ក្រសួងផ្ក្បសណី្យ៍និងទូរគមនាគមន៍ mptc.gov.kh 
២៩ ក្រសួងសាធារណ្ការនិងដឹរជញ្ជូន mpwt.gov.kh 
៣០ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ mrd.gov.kh 
៣១ ក្រសួងមុេង្ករសាធារណ្ៈ sspf.gov.kh 

http://www.foodsecurity.gov.kh/
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ឧបសម្ពន័ធទី៣៖ កគហទរំរ័របស់ព្កសួង សាថ បន័ននរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុ ជា 186 

៣២ ក្រសួងផរ៉េ និង ថ្នមពល mme.gov.kh 
៣៣ អាជាា្រជាតិក្បយុទធនឹងជាំងឺទអដស៍ naa.org.kh 
៣៤ ្នាោរជាតិផ្នរមពុជា nbc.org.kh 
៣៥ គណ្ៈរមាា្ិការជាតិសក្មាប់ការអភិវឌ្ឍាមផបបក្បជា្ិបទតយ្យទៅថ្ននរ់ទក្កាមជាតិ ncdd.gov.kh 
៣៦ គណ្ៈរមាា្ិការជាតិក្គប់ក្គងទក្ោោះមហនតរាយ ncdm.gov.kh 
៣៧ គណ្ៈរមាា្ិការជាតិទទនៃទមគងគរមពុជា cnmc.gov.h 
៣៨ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិក្បយុទធនឹងជាំងឺក្គុនចញ់ cnm.gov.kh 
៣៩ អាជាា្រជាតិក្បយុទធក្បឆ្ាំងទក្គឿងទញៀន nacd.gov.kh 
៤០ វិទ្ាសាានជាតិសថិតិ nis.gov.kh 
៤១ សាលារាជធានីភនាំទពញ phnompenh.gov.kh 
៤២ ទីសតីការគណ្ៈរដឋមស្រនតី pressocm.gov.kh 
៤៣ ឧតតមក្រុមក្បឹរ្ាទសដឋរិចចជាតិ snec.gov.kh 

   
 

 

 
 


