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៩៦

៩៧

៩៨

៩៨

១០០

%

២៥

៣៥

៥០

៦៥

៨០

៩០

%

០,៧

០,៧

០,៦

០,៣

០,២

<០,១

%

៩០

៩០

៩០

៩០

៩០

៩០

៧២៥

៦៩៤

៦៥៣

៦១២

៥៧១

៥៣០

៦៣

៦០

៥៧

៥៤

៥១

៤៨

៩១

៩១

៩១

៩១

៩១

៩១

សN
ី នគភ៌ផDMកេមេdគេអដស៍ែដលyនទទួល
១៦.១០

>1ំ ប[ំងជំងឺេអដស៍ស1Nប់បhiររចមOងពី
Nយេc8រក

១៦.១១
១៦.១២
១៦.១៣

១៦.១៤

រស1NលកូនេBមូលsនសុ$ភិyល
eរណៈ
រស1Nលេយវះត់
N*ែដលyនoប់េផkមបំេេះ8រកក>ង
M េN៉ ង
ទី១េ1យស1Nល
កុNរេ1ម១[>ំyនទទួលV ក់

ង
ំ រvរ

ជំងឺក }ល
ឹ
កុNរេ1ម៥[>ំNនជំងីរ\កសួតyនទទួល

១៦.១៥

រពyលេយ> ំផ@ះ1តឹម1តFវេB*ម
មូលsនសុ$ភិyល
កុNរេ1ម៥[>ំ

១៦.១៦

Nនជំងីdគរូសyនទទួលរ

ពyលេយ ORS + Zinc *មមូលsន
សុ$ភិyល

១៦.១៧

eរណៈ

eរណៈ

កុNរកងះGHរូបតlម1សxច1

ល់ែដលNន

ផលវRyកyនទទួលរពyល
ឺ Oង
២- ជង
ំ ឆ

១៦.១៨

េ1បV ឡង់ជំងឺេអដស៏
អ>កផDMកេមេdគេអដស៍ែដលេ1បk1yស់ឱសថ

១៦.១៩

1ប[ំងេមេdគេអដស៍ េBរស់េ1យរ
ពyលរយៈេពល១២ែខ

១៦.២០

េ1បV ឡង់ៃនជំងឺរេបង1គប់សw
s នេលk1បជន

១៦.២១

អ1* O ប់េយជំងរឺ េបងក>ង
M ចំេwម1បជន

១៦.២២

អ1*សះេសkយៃនរពyលជំងឺរេបង
អ1* O ប់ៃនជំងឺ1គMនoញ់dយរណ៍េយ

១៦.២៣

មូលsនសុ$ភិyល

eរណៈេលk1បជន

១០០.០០០!ក់

សូចករេសដកិច សងមកិចសំ"ន់ៗ

១០០ ០០០
!ក់
១០០ ០០០
!ក់
%
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ពyលេBមូលsន
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២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១ ០០០!ក់

១,៥

២,៩

២

១,៨៥

១,៦៥

១,៤៥

%

០,៣

០,៧

០,៥

០,៥

០,៥

០,៣

%

១១,២

១១,២

%

២,៩

២,៩

៣៨.៦០០

៤២,២៦០

៤៦,៧១០

៥១,៣៨០

៥៦,៥២០

៣០,៦

៣១,២

៣១,៨

៣២,៥

៣៣,១

០,៣៨

០,៣៥

០,៣២

០,២៩

០,២៧

០,២៥

១.២០០

១.៣០០

១.៥០០

១.៧០០

១.៩០០

២.០០០

1បៈ៤២

1បៈ៤១

1បៈ៤០

1បៈ៣៩

1បៈ៣៨

1បៈ៣៧

1សៈ១៧

1សៈ១៦

1សៈ១៥

1សៈ១៤

1សៈ១៣

1សៈ១២

៥៣

៥២

៥២

៥១

៥០

៤៩

២៥

៣០

៣៥

៤០

៤៥

៥០

៣០

៥០

៦០

>៦០

>៦០

>៦០

<១១,៦០

<១១,៦០

<១១,៦០

<១១,៦០

<១១,៦០

<១១,៦០

<៥

<៥

<៥

<៥

<៥

<៥

៥០

៥៥

៦០

៦៥

៧០

៧៥

០,៦១

០,៦៥

០,៧០

០,៧៥

០,៨០

០,៨៥

៨៦

៨៧

៨៧

៨៨

៨៨

៨៩

៨០

៩០

១០០

១០០

អ1* O ប់េយជំងឺ1គMនªមyនdយរណ៍
១៦.២៥

េយសុ$ភិyល

eរណៈ

ឺ ០០!ក់)
(អ>កជំង១
ឺ ន
៣- ជង
ំ ម
ិ ឆង
O
១៦.២៦

១៦.២៧

១៦.២៨

េ1បV ឡង់ជំងឺេលkសªមក>ង
M ចំេwមGយុ២៥
េc៦៤[>ំ
េ1បV ឡង់ជំងឺទឹកេ!មែផមក>ង
M ចំេwមGយុ
២៥េc៦៤[>ំ
សីGយុ៣០េc៤៩[>ំ yនទទួលេតសរកមH
រកNត់សxន{៉ងតិចមួយដង
ចំនន
ួ ករណីជំងឺមHរកNត់សxន េធkេdគ

១៦.២៩

oប់ពីGយុ

វRនិចយ
័ « ថQីកង
>M ចំេwម សG
ី យុ២៥[>ំ ចំនន
ួ

២៥[>ំេឡkង

១០០ ០០០!ក់
១៦.៣០

អ1*េ1បV ឡង់ៃន4ពពិរែភ>ក

១៦.៣១

អ1*វះត់ជំងឺែភ>កេឡkងyយ

១៦.៣២

១៦.៣៣

%
១០០ ០០០
!ក់

អ1*េ1បV ឡង់ៃនរេ1បk1yស់>ជ
ំ ក់កង
>M

%

ចំេwមបុរសនិង សី
អ1*េ1បV ឡង់ៃនរេ1បk1yស់តិGល់កុលក>ង
M
ចំេwមបុរសនិង សី
ឺ FវO ចិតy
ចំនន
ួ ករណីមនុស@េពញវ¬យNនជំងផ
 ន

១៦.៣៤

ទទួលរពyលេBមូលsនសុ$ភិyល

១៦.៣៦

អ>កេញន

%

១០ ០០០
!ក់

eរណៈ
១៦.៣៥

!ក់

រតិ Opioid yនទទួលរ

%

ពyល បនTប
អ1* O ប់េយេ1ះ>ក់ចdចរណ៍ (1បជន
១០០ ០០០ !ក់)

១០០ ០០០
!ក់

៤-- ព1ងឹង1បព័នសុ$ភិyល
១៦.៣៧

១៦.៣៨

១៦.៣៩

១៦.៤០

១៦.៤១

មណgលសុ$4ព

ែដលច់សក
M ឱសថ

រវន

%

១៤មុខ
រផលª
់
មេយអ>កសQ័1គចិតម
 ិនទទួលផល

%

កៃ1ម
រពិេ1ះជំង(ឺ ករណីថQី)េលk1បជនN>ក់កង
>M
មួយ[>ំ
ិ នចំេvះ
សនDស@ន៍ៃន4ពេពញចិតរ បស់អតិថជ

1បជនN>ក់
ក>ង
M មួយ[>ំ
%

េសVសុ$ភិyល
1បជនរស់េ1មប!Dត់ៃន4ព1កី1ក1តFវyន
រvរេយមូលនិធស
ិ មធម៌
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១៦.៤២
១៦.៤៣
១៦.៤៤

មណgលសុខ4ពែដលឆQបមធpម{៉ងតិចមួយ
!ក់
សនDស@ន៍ៃនគុណ4ពព័តN
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គណៈកមQរ1គប់1គងមណgលសុខ4ពែដល
ដំេណkររ

១៧.០២

២០១៣

េB1គប់រូប4ព
\បឋមសិកT (១-៦)

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

៧៥

៨៥

១០០

១០០

១០០

១០០

%

៨៧

៩០

៩៣

៩៦

៩៨

១០០

%

៨០

>៨៥

>៨៥

>៨៥

>៨៥

>៨៥

២០១៣--១៤ ២០១៤--១៥

២០១៥--១៦

២០១៦--១៧

២០១២--១៣

4គរយកុNរGយុ៥[>ំ ក>ង
M រអប់រកN
ុ រតូច

២០១៤

%

អប់រ

១៧..០០
១៧.០១
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២០១៧--១៨

%

៥៦,៥

៦២,០

៦៦,០

៧១,០

៧៥,០

៨០,០

ចំនន
ួ

៦,៩១០

៦,៩១៥

៦,៩៥១

៧,០៧៣

៧,៣០២

៧,៦០៦

អ1*ពិតៃនរសិកTេBបឋមសិកT
១៧.០៣

សរុប

%

៩៧,០

៩៧,៣

៩៧,៩

៩៨,៦

៩៩,៣

១០០

១៧.០៤

1បMស

%

៩៧,០

៩៧,៥

៩៨,១

៩៩,៧

៩៩,៤

១០០

១៧.០៥

1សី

%

៩៧,០

៩៧,១

៩៧,៨

៩៨,០

៩៩,២

១០០

១៧.០៦

ទី1បជុំជន

%

៨៩,៨

៩១,៨

៩៣,៩

៩៥,២

៩៧,៩

១០០

១៧.០៧

ជនបទ

%

៩៨,៦

៩៨,៩

៩៩,២

៩៩,៤

៩៩,៧

១០០

១៧.០៨

សរុប

%

១២១,១

១១៩,២

១១៧,២

១១៥,៨

១១៥,២

១១៥,៥

១៧.០៩

1បMស

%

១២៣,១

១២១,៦

១១៨,២

១១៦,៤

១១៥,៥

១១៥,៤

១៧.១០

1សី

%

១១៩,០

១១៧,៧

១១៦,១

១១៥,២

១១៥,០

១១៥,៦

១៧.១១

សរុប

%

៩១,៥

៩៨,៣

១០០

១០០

១០០

១០០

១៧.១២

1បMស

%

៩១,៩

៩៨,៧

១០០

១០០

១០០

១០០

១៧.១៣

1សី

%

៩១,០

៩៨,០

១០០

១០០

១០០

១០០

១,៦២២

១,៦៣២

១,៦៤២

១,៦៥២

១,៦៦២

១,៦៧២

អ1*រួមៃនរសិកTេBបឋមសិកT

អ1*ប}t ប់រសិកTេBបឋមសិកT

១៧.១៤

ចំនន
ួ

\មធpមសិកTបឋមភូមិ

ចំនន
ួ

អ1*រួមៃនរសិកTេBមធpមសិកTបឋមភូមិ
១៧.១៥

សរុប

%

៥៦,៥

៦០,៤

៦៦,៩

៧៣,៧

៨១,៣

៨៧,៤

១៧.១៦

1បMស

%

៥៦,២

៦០,៤

៦៧,២

៧៤,៤

៨២,២

៨៨,៩

១៧.១៧

1សី

%

៥៦,៧

៦០,៣

៦៦,៥

៧៣,១

៨០,៤

៨៥,៩

១៧.១៨

ទី1បជុំជន

%

៧៨,៤

៨០,៧

៨៤,៤

៨៨,២

៩២,៣

៩៤,៣

១៧.១៩

ជនបទ

%

៥២,៦

៥៦,៧

៦៣,៦

៧១,២

៧៩,២

៨៦,១

អ1*ប}t ប់រសិកTមធpមសិកTបឋមភូមិ
១៧.២០

សរុប

%

៤២,២

៤៤,៤

៦១,៦

៥៧,២

៦៧,៣

៧៦,៤

១៧.២១

1បMស

%

៤២,០

៤៤,០

៥១,៧

៥៧,៦

៦៧,៧

៧៧,២

១៧.២២

1សី

%

២៥,៥

២៧,៣

៣១,៦

៣៥,១

៤១,៦

៤៧,០

ចំនន
ួ

៤៣៣

៤៤៣

៤៥១

៤៩៨

៥៦៦

៦៦៨

១៧.២៣ ចំនន
ួ

\មធpមសិកTទុតិយភូមិ

អ1*រួមៃនរសិកTេBមធpមសិកTទុតយ
ិ ភូមិ
១៧.២៤

សរុប

%

២៩,៨

២៩,៤

៣០,៨

៣៣,៩

៣៨,៤

៤៥,៣

១៧.២៥

1បMស

%

៣១,៩

៣១,៦

៣៣,១

៣៦,១

៤១,១

៤៨,៥

១៧.២៦

1សី

%

២៧,៦

២៧,២

២៨,៤

៣១,៥

៣៥,៦

៤១,៩
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េឡើងេនះ

កម&(
' Uចកេចញពីប_`បេទសែដលRនរអភិវឌ"តិចតួចកI'ងរយៈេពលដ៏ខnី

ងមុខ។
២-១.៣-

រពិនិតេឡងវញពីែផនរអភិវឌន៍េកម"#$
កI'ងKCំ១៩៩៤ vជរTrភD
ិ លកម&'(Dនកំណត់នូវទស}នវស័យរយៈេពលែវងមួយគឺ

កមcវធី(តិនីតិសមYនិងអភិវឌ"ន៍កម&'(
ជំពូកទី១ េសចកីេផkម
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

េហTrរចsសម&័ន,រូបវន សងaម និង/Vប័ន។ ែផGកេលើទស}នវស័យេនះែផនរអភិវឌ"ន៍េសដPកិចF

សងaមកិចF(ផ.អ.ស.ស.) ៥KCំេលើកទី១ ១៩៩៦-២០០០ តfវDនេរៀបចំេឡើងេTយDនកំណត់
េjលេ^eងចMស់dស់និងតfវសេមចឲDនេ$KCំ២០០០។

ែផនរេនះDនេ©qត(

សំន់េលើកំេណើនReកfេសដPកិចF រអភិវឌ"សងaមកិចF និងរត់បន?យ@ពកីក។ កI'ងេពល
(មួយjCេsះែដរកមcវធីវន
 ិេ^គ/Qរណៈ(ក.វ.ស.)បីKCំរ~កិល តfវDនេរៀបចំេឡើងសRប់
KCំ១៩៩៦-១៩៩៨ េដើមីឲធនQនកI'ងសុកនិងធនQនDនមកពីកិចFសហបតិបតិរអភិវ ឌ"ន៍
េបេទស

UចតfវDនយកេេបើDស់េAមវ ស័យUទិ@ពssេដើមីសេមចឲ

DននូវេjលេែដលDនកំណត់េ$កI'ងែផនរ។ ប់Aំងពីេពលេsះមកក.វ.ស. តfវDនេធើ
បចF'បនIកមc(រ~កិល)(េរៀងvល់KCំ។
១.៤-

ែផនរអភិវឌ"ន៍េសដPកិចF សងaមកិចF(ផ.អ.ស.ស.) ៥KCំេលើកទី២ ២០០១-២០០៥

តfវ DនេរៀបចំេឡើងេTយេ©qត េលើកំេណើន េសដPកិ ចFនិងរត់បន?យ@ពកីក។
vជរTrភD
ិ លកម&'(

សRប់

បបឈមធំបំផុតេ$កI'ងរអភិវឌ"េsះគឺរអភិវឌ"វស័យឯកជន

ែដល(កMលReសុីនៃនកំេណើនេសដPកិចF៖

រែកែបេសដPកិចFនិងរសេមចឲDនរត់

បន?យ@ពកីក ក៏ដូច(រេធើឲ បេសើរ េឡើងសុខុRល@ពរបស់ប(ជន។ បs§ប់ពី រ
េរៀបចំផ.អ.ស.ស. េលើកទី២ ឯក/រអភិវឌ"ន៍សំន់ចំនួនពីរ តfវDនេរៀបចំេឡើងគឺ ទី១ បs§ប់
ពីមសនIិDតរបស់អងaរសហប((តិKCំ២០០០ ែដលDនបសពីេjលេអភិវឌ"ន៍

សហស}វត}រ¨(គ.អ.ស.) កម&'(Dនេរៀបចំនិងអនុមត
័ គ.អ.ស.©§ល់ខnmនRនេ®¯ះB េjលេ
អភិវឌ"ន៍សហស}វត}រ¨កម&(
' (គ.អ.ស.ក.) េTយDនេ©qតេលើរលុបបំDត់@ពកីកនិងរ
អភិវ ឌ" មនុស} ទី២ យុទ, /0ស(តិត់បន?យ@ពកីក ែដលDនអនុម័ត េ$កI'ងែខធIJ KCំ
២០០២។ ប់ពីេពលេsះមក រសេមចគ.អ.ស.ក. និងរត់បន?យ@ពកីក តfវDន
ត់ទុកB(ចំណច
 សIJលៃនយុទ,/0សអភិវឌ"ន៍របស់កម&'(។
១.៥-

ឯក/រែផនរអភិវឌ"ន៍DំKCំេលើកទី៣សRប់K២
Cំ ០០៦-២០១០ តfវDនេរៀបចំ

េឡើងេTយDនរួមបgFJលjCនូវឯក/រេjលនេ^Dយ(តិss េដើម ីសេមចឲDនេjល
េUទិ@ព ចំណច
 េ និងសកមc@ព សRប់រយៈេពលDំKCំបs§ប់។ ែផនរថcីតfវDនបJរ
េ®¯ះ(ែផនរយុទ,/0សអភិវឌ"ន៍(តិ(ផ.យ.អ.ជ.) ២០០៦-២០១០និង(ែផនរ(តិែត
មួយគត់ែដលគបដណXប់គប់វស័យសRប់អនុវតរេបៀប រៈេjលនេ^Dយរបស់vជរTrភិDល
និងយុទ,/0សចតុេណែដល(យុទ,/0សបនពីយុទ,/0សតីេណ។ vជរTrភិDលកម&'(
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ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

សRប់នីត
ិ លទី៣ៃនរដPស@ Dនបេងzើតេឡើងនូវបរ/Vនអនុេjះនិងលកiខណ{D
ំ ច់ ss
េដើមីឲកម&(
' Rនលទ,@ពេDះជំនេមុខេលើRj៌ែដលUចបនរែកទមង់និងវឌ"ន@ព។
vជរTrភិDលកម&'(Dនបន់ប់នូវេjលរណ៍ឯក@ព(តិបមូលផ'ំនូវប(v0សពីគប់
មជTrនYំងអស់េ$េមDវចs "(តិ /សs ពះមក}ត" េដើមីក/ង(តិ និងQsនូវ
ឯកvជ@ព(តិ បូរណ@ព អធិបេតយ@ព សនិ @ ព ប(ធិបេតយ និងវឌ"ន@ព។
១.៦-

បs§ប់ពីរេDះេKCតសកលKCំ២០០៨

vជរTrភិDលកម&'(Dនបសពីកមcវធី

េjលនេ^Dយសងaម េសដPកិចរF បស់ខnmន សRប់នីតិលទី៤ៃនរដPស@ KCំ២០០៨-២០១៣។
(មួយនឹងកមcវធីនេ^Dយេនះ

២០០៦-២០១០
vជរTrភិDល។

ែផនរ(តិថcីមួយតfវDនេរៀបចំេឡើងេដើមីជំនួសផ.យ.អ.ជ.

និងេដើមីបន}'ីដំេណើររៃនរេរៀបចំែផនរ(មួយនឹងUណតិលរបស់
ែផនរថcីេនះRនេ®¯ះB

ែផនរយុទ,/0សអភិវឌ"ន៍(តិ(ផ.យ.អ.ជ.)

បចF'បនIកមc ២០០៩-២០១៣ និង(ឧបករណ៍សRប់អនុវតេjលនេ^DយUទិ@ពរបស់
vជរTrភិDលកម&(
' ។ ផ.យ.អ.ជ. បចF'បនIកមc ២០០៩-២០១៣ តfវDនបសផ}ពផយចំ
េពលែដលេកើតRនវបតិហិរghវត?'សកលេdក

និងេ$េពលែដលេសដPកិចFៃនប_`បេទស

េជឿនេលឿនRនរQSក់ចុះ(ប់េផើមពីKCំ២០០៨ដល់KCំ២០០៩ ែដលេធើឲតមfវរផលិតផល
សRប់sំេចញពីកម&'(Rនរថយចុះ មwង
e េទៀត ក៏Dនេធើឲ និភយ
័ កI'ងែផIកReកfេសដP
កិចFនិងហិរghវត?R
' នរេកើនេឡើងផងែដរ។
ចំនួនែដលមិនរ~ពឹងទុកសRប់កម&'(
វQនរមួយចំនួន

បេនះក៏DនបេងzើតឲRនផងែដរនូវបមួយ
ែដលកI'ងេsះvជរTrភិDលកម&'(DនTក់េចញនូវ

េដើមី ត់បន?យ ផលប៉ះល់អវ ជR នៃនវបតិហិរ ghវត?'សកលេdកនិ ង

រថយចុះៃនេសដPកិចFពភ
ិ ពេdក។ វធី/0សេរៀបចំែផនរបyញេ$កIង
' ផ.យ.អ.ជ. បចF'ប នI

កមc ២០០៩-២០១៣ តfវDនេរៀបចំកំណត់ចMស់ េដើមីេធើរអភិវឌ"បេទស(តិបេgF³សពី
របឈមនឹងវបតិនិងមិនYន់Rនរអភិវឌ"។
៣-១.៧-

យុទ)*+សចតុេណ
vជរTrភិDលកម&'(Dនេរៀបចំេឡើងនូវ"យុទ,/0សចតុេណ" ែដល(រកំណត់

ពីរអភិវឌ"AំងពីKCំ២០០៤មក។ ផ.យ.អ.ជ. ២០០៦-២០១០ តfវDនេរៀបចំេដើមីអនុវត
រេបៀប រៈេjលនេ^DយែដលDនកំណត់េ$កIង
' យុទ,/0សចតុេណ

ដំ_ក់លទី១

េហើយផ.យ.អ.ជ. បចF'បនIកមc េដើមីអនុវតរេបៀប រៈេjលនេ^DយែដលDនកំណត់េ$កI'ង

យុទ,/0សចតុេណ ដំ_ក់លទី២។ ដូចjCេនះែដរផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ េនះ តfវ
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

Dនេរៀបចំេឡើងេដើមីអនុវតរេបៀប រៈេjលនេ^DយែដលDនកំណត់េ$កI'ងយុទ,/0សចតុ

េណ ដំ_ក់លទី៣ ែដលតfវDនផ}ពផយេ$កI'ងែខក´ KC២
ំ ០១៣។ យុទ,/0សចតុ
េណDនផល់នូវកបខ័ណ{ៃនរអភិវឌ" ែដលនឹងតfវDនអនុវតេ$កI'ងរយៈេពល៥KCំបs§ប់។
១.៨-

យុទ,/0សចតុេណ គឺ(ឯក/រជវ@ព ែដលDនបyញនូវរេប(µចិតរបស់

vជរTrភិDលកម&(
' ចំេះដំេណើររអភិវឌ"េសដPកច
ិ F សងaមកិចF េ$កIង
' រយៈេពល៥KCំងមុខ។
យុទ,/0សចតុេណ

តfវDនេធើបចF'បនIកមcចន
ំ ន
ួ បីេលើកេ$កI'ងរយៈេពលមួយទសវត}រ¨ចុង

េយេនះេដើមីអនុវតAមតមfវរ(ក់ែសង។ រូប@ពទី១.១ បyញពីគន
ំ ូសបំបញៃនយុទ,

/0សចតុេណ ដំ_ក់លទី៣។ រូប@ពេនះបyញពីយុទ,/0សចតុេណ DនTក់
បgFJលនូវចំណចគនnឹះសំន់ៗ

ដូច(

អភិDលកិចFលGវQ
 នរចMប់នង
ិ រពងឹងសមត?@ព

/Vប័នេTយអនុវតAមគំរូបេទសេជឿនេលឿនែដលRនរអភិវឌ"សងaម

េសដPកិចF

ធនQន

មនុស} និងរគប់គងបកបេTយចីរ@ពនូវធនQនធមc(តិ ែដលចំណច
 Yំងអស់េនះRន
Tក់បgFJលកI'ងចេy¶មមុំៃនចតុេណ។
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រូបពទី១.១ : គំនូសបំប"ញយុទ&'(ស)ចតុេណ ដំក់លទី៣

រេលីកកមស់ផលិតព ពិពិធ
វូបនីយកមនិង ណិជូបនីយកម

កំែណទ!មង់ដីធ#ីនិង រេ$សស%&ត
មីននិងសំណល់'តិផុ ះព
( ីស+,-ម

រេលក
ី កមស់
រចS
ិ < ឹមសតYនង
ិ Zរវប[កម
ី

រ!គប់!គងធន/ន
ធម'តិ!បកបេ0យចីរព

អនុ េ(6ះ និង ចីរពបរ%
ិ ន

និង ហិរ./ វតុែដល&នលក3ណៈ

បរ%
ិ  ន&៉(ក)េសដ*កិច,

សនី

រអភវិ ឌ;បេច<កវ ិទ=
ព័ត៌%ន និង គម?គមន៍
រអភិវឌ;វ ិស័យDមពលអគ-ិ

និង!បព័ន4/56+ស7
ម័ន4ទ!ី កCង

រអភិវឌ;ឧសQហកមនិង

រអភិវឌ;េហ0Bរច?សម័ន4

សហ!JសធុនតូចនិងមធRម

គម?គមន៍ និងេហដBរច?ស

និេKគនិងធុរកិច<

រព!ងឹងវ ិស័យឯកជននិងជំរុញរវ ិ

$ល6/រណៈ

ក%#ង
ំ !ប0ប់Fវុធ

និង ហរិ STវតHុ

់ ង
កំែណទ!មងក

រអភិវឌ;វ ិស័យធ?Jរ

កំែណទ!មងរ់ ដB

រអភិវឌ;ទីផQររ,រ

់ Wប់
កំែណទ!មងច
នង
4 ុតធ
7ិ ម៌
ិ !បព័នយ

រអភវិ ឌ

រ!បយុទ!4 បUំង
នង
ឹ អំេពព
ី ុករលួយ

ពៃដគូកុ ង

រ!គប់!គងធន/នទឹក

សន
ិ ព សិរពនេយ
សនស
 ប់"ប់សង#ម
ិ ុ ខ នង
ិ ស

ស&ហរណកម9កម:ុ ន់ែតសុីជេ(<
េ=កុ ងតំបន់នង
ិ ពភ
ិ ពេ?ក
រព!ងឹង និងរេលីកកមស់ វ ិស័យ
អប់រ ំ វ ិទ=6+ស7 បេច<កវ ិទ= !ពម
Lំងរបណុ 7 ះបM
7 លបេច<កេទស

រអភិវឌ;!បព័ន4
Jំរសង-ម

១.៩-

រេលីកកមស់សុខព
និងFGរូបតHមI

រអនុវត7េJលនេK$យ'តិ!ប'
ជននិងសមពេយនឌ័រ

េ$កI'ងរូបបំបញៃនយុទ,/0សចតុេណ ដំ_ក់លទី៣ DនបyញពីរTក់

េចញនូ វេjលេយុទ,/0ស ៤^eង ែដលែស]ង េចញAមរយៈDវចs កំេណើន រyរ

សមធម៌ និងបសិទ,@ពនិងសRប់បនជំរុញដំេណើររអភិវឌ"ន៍៖
ទី១ QsឲDននូវកំេណើន េសដPកិចFក'IងអAមធមបំKCំបRណ៧% បកបេTយ
ចី រ@ព បរ^ប័នI សមធម៌ និងធន់នឹងវបតិ AមរយៈរេធើពិពិធកមcៃនមូលTrនេសដP
កិចFឲDនទូdយ និងRនសមត?@ពបកួតបែជង(ងមុន កI'ងបររណ៍អតិផរ_

ជំពូកទី១ េសចកីេផkម
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RនកមិតYបUចគប់គងDន

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

អAបJរDក់Rនស?ិរ@ព

និងទុនបមុងRន

កំេណើន(បំ។

ទី២ បេងzើតរyរឲDនន់ែតេចើនេឡើងជូនដល់ប(ជន (ពិេសស សRប់សYប់
យុវជន

AមរយៈរបនខិតខំែកលមGនិងបេងzើន@ពបកួតបែជងរបស់កម&'(កI'ងរ

Yក់Yញ និងរជំរុញេលើកទឹកចិតដល់សកមc@ពវនិេ^គYំងវនិេ^គកI'ងបេទស
Yំងវនិេ^គមកពីេបេទស។

ទី៣ សេមចឲDននូវេjលេៃនរត់បន?យ@ពកីកកI'ងអA(ង១%កI'ងមួយKCំ
ក៏ដូច(េjលេេផ}ងៗេទៀត

ែដលតfវDនកំណត់កI'ងេjលេអភិវឌ"ន៍សហស}

វត}រ¨កម&'( ទនlឹមនឹងរេ©qតUទិ@ពន់ែតSំងេឡើងេលើរអភិវឌ"ធនQនមនុស}
រគប់គងបរ/Vន និងរេបើDស់ធនQនធមc(តិបកបេTយចីរ@ព។

ទី៤ បនពងឹងសមត?@ពនិងអភិDលកិចFៃន/Vប័នរដP YំងBCក(
់ តិ YំងBCក់េម(តិ
េដើមីQsឲDននូវ បសិទ,@ពនិង@ពស័កិសិទ,ិ ៃនេស /Qរណៈ

សំេបេមើ

ប(ជនឲន់ែតបេសើរេឡើង។
១.១០-

@គេចើនៃនសRស@គរបស់យុទ,/0សចតុេណ ដំ_ក់លទី៣ Rន@ព

បYក់ក(មួយjC សRប់េធើឲ សេមចDនកំេណើនបកបេTយចីរ@ពនិងរសេមច
Dនគ.អ.ស.ក. និងេjលេេផ}ងេទៀត។
៤--

ែផនរយុទ)*+សអភិវឌន៍$តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤--២០១៨

១.១១-

ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ែដលអIកេរៀបចំែផនរនិងអIកែដលRនចំែណកក់

ព័ន,ss Dនេរៀបចំេឡើងេនះ គឺDនពិនត
ិ េលើ@ពបឈមមួយចំនួន ដូចងេម៖
១- កំេណើនេសដPកិចFកម&'(ែដលេធើឲសេមចDនផ.ស.ស. សRប់មនុស}RCក់Rនកមិត
េលើស ១.០០០ដុ dSរ Uេមរ ក Dន និ ង កំ ពុ ង sំឲ កម&'( កេចញពី បេទសRនរ
អភិវឌ"តិចតួចេ(បេទសចំណលមធមកមិតYបេ$េពលKប់ៗេនះ។ ប៉ុែនទនlឹម
នឹងវឌ"ន@ពដ៏តចះតចង់េនះ កម&'(នឹងទទួលDនបរRណជំនួយឥតសំណងតិច(ង
មុន និងYមYរកម&'(ខិតខំរកកមFីឥណYនមកបំេពញតមfវរអភិវឌ"។ េលើសពីេនះ
កម&'(នឹងខិតខំបែន?មេទៀតសRប់រកបភពចំណលេផ}ងៗេទៀតYំងកI'ងបេទសYំង
េបេទស េដើម ីផល់ហិរghបYនដល់ែផនរវនិេ^គកI'ងវសយ
័ /Qរណៈ។ កI'ង
េពល(មួយjC

កម&'( តfវរពងឹងនូវរគប់គងចំ_ យនិងរេបើDស់ ធន

QនឲRនបសិទ,@ព។ បសំន់Yំងេនះ YមYរឲRនរសេមចឲDនKប់

ជំពូកទី១ េសចកីេផkម
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

េTយ/រេពលេវdខnី សRប់កម&'(®នេសេមចេjលេ(កុមបេទសែដល
"R
Rនចំណល
 មធមកមិតខ&សេ់ $KC២
ំ ០៣០

និងSយ(បេទសែដលRនចំណល


កមិតខ&ស់ កIង
' KC២
ំ ០៥០”។
២- បចF'បនIេនះ េសដPកិចFពភ
ិ ពេdកេ$មិនYន់Rន@ពចMស់dស់និងកេចញផុតពី
វ ប តិ ហិ រ gh វ ត?' ស កលេdកេ$េឡើ យ ែដលបន ជះឥទ,ិ ព លមកេលើ ដំ េណើ រ រេធើ សR
ហរណកមcរបស់កម&'(េកI'ងតំបន់និងពិភពេdក។ ចំណចសំន់មយ
ួ េទៀតវបតែិ ដល
Dនេកើតេឡើងេ$កI'ងKC២
ំ ០០៩និងតfវDន/qរេឡើងវញ^eងKប់រហ័សក៏េTយក៏េ$
បនYមYរឲកម&'(េធ
ើ រកំណត់យុទ,/0សចMស់dស់រួមYំងរេធើពព
ិ ធ
ិ កមcទីផរ
Yំងរsំេចញ និងរវនិេ^គេដើមីរកកំេណើនបកបេTយចីរ@ព។ ៃដគូ(ៃដគូថcី
ក៏តfវYមYរឲRនរអនុវតAមទមង់ថcីរួមYំងរគប់គង/Vប័នបកបេTយ
@ពចMស់dស់បំផុត។
៣- កម&'(នឹងេធើសRហរណកមcេពញេលញេកI'ងសRគមU/¸នេ$KCំ២០១៥ កI'ងេពល
េsះ រDំង(េចើនរ ងបេទស(សRជិកssនឹងតfវលុបបំDត់។ vជរTrភិDលពិ
និតនិងេតៀម(េសចលំហូរេចញនិងចូលៃនពលករែដលRនជំsញ

មូលធន

និង

កមិ ត អAពន, េសcើjC។ ដូ េចIះ ប Yំង អស់េនះតfវ Dនេលើក េឡើង ចM ស់ៗ េ$កI' ង

ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ដូច( ទីផរពលកមc រេបើDស់ដីធnី ចំណលថវ(
េដើម។
៤- អភិDលកិចល
F Gេ$ែតបន(ចំណចសIល
J ៃនយុទ/
, 0សចតុេណ ដំ_ក់លទី៣ ។
េYះ(ដូចេនះកី

ដំ_ក់លបs§ប់ៃនអភិDលកិចល
F GនឹងYមYរឲRនកិចFខិតខំ

បឹងែបង^eង(ក់dក់ េដើមីsំយកមកនូវរគប់គងAមបព័ន,េអឡិចតfនិកមក
អនុវត

និងេដើមឲ
ី រyរអភិDលកិចFRនបសិទ,@ពខ&ស់(ងមុន។ េដើមីសេមច

DនAមេjលេេនះ

vជរTrភD
ិ លនឹងបនរត@ប់បព័ន,េអឡិចតfនក
ិ េ$ទូYង
ំ

បេទស អភិវឌ"មូលTrនទិនIន័យ ផល់េស Aមបព័ន,េអឡិចតfនិក Aមរយៈបព័ន,អុិន
ធឺណិតេ$គប់កមិតYំងអស់និងបនវនិេ^គកI'ងរេលើកកម&ស់សមត?@ពមនុស}េ$
កI' ង /Vប័នvជរTrភិDល និងតមfវរវនិេ^គេលើែផIករូបវន សRប់រេធើទំេនើប
កមcអភិDលកិចF។
៥- េដើមីសេមចDននូវរេធើសRហរណកមcេកI'ងសRគមU/¸នន់ែតRនទំហំធំ
េឡើង(លំTប់គ
ឺ ំDច់សRប់កម&'( កI'ងរេធើឧសហូបនីយកមc និងរទទួលDន
ទីផរពលកមcកមិតអនរ(តិ។ េjលនេ^Dយអភិវឌ"ន៍វសយ
័ ឧសហកមcរបស់vជ
រTrភិDលកម&'( គឺ(ែផនទីបyញផnJវដ៏សំន់សRប់រyរYំងេនះ។ បចF'បនIេនះ
សRRតៃនទុនវនិេ^គ/Qរណៈែដលវនិេ^គេលើមូលធនមនុស} Rនកមិតេ$
ជំពូកទី១ េសចកីេផkម
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

េឡើយែដលបេទសមួយចំនួនដូច(Reេឡសុីនិងកូេរ¹តង
J Dនចំ_យបRណ៥%
ៃនផ.ស.ស.។

ដូេចIះvជរTrភិDលនឹងបនបេងzន
ើ ធនQននិងវនិេ^គេចើនែថមេទៀត

កI'ងរអភិវឌ"វសយ
័ មូលធនមនុស}ឲសបAមតមfវរំDច់។
៦-- សRប់កម&'(

េដើមឲ
ី  Rនរគប់គងេសដPកច
ិ Fន់ែតបេសើរ(ងមុន((ពិេសស

េjលនេ^Dយរូបបិយវត?') េsះំDច់ តfវ ឲ Rនជំេនឿទុក ចិតេលើ រូ បិយ វត?'( តិពី
សំ_ក់ប(ជននិងប_`បេទសេ$កI'ងតំបន់។ ដូចេនះរេធើបដិដុdរS ូបនីយកមc គឺ
(ជំនដំបូងែដលតfវអនុវត។
៧- រyរបរ/Vន ក៏តfវDនកំណត់(បសល
IJ ផងែដរ។ បចF'បនIេនះ បបរ/Vនមិនតfវ
Dនត់ទុក(Uទិ@ពខ&ស់េទ ដូេចIះេយើងតfវខិតខំរួមjCេដើមីែថរក (ពិេសស បឹង
ទេនn/ប(និងបព័ន,ទឹកេផ}ងេទៀត) និងធនQនៃពេឈើសRប់រអភិវឌ"បកបេTយ
ចី រ@ព ស?ិរ@ពៃនជីវ@ពរស់េ$របស់ប(ជនេ$តំបន់ជនបទ និង ស?ិរ@ពវស័យ
កសិក មc។
១.១២-

យុ ទ, / 0ស ចតុ េណ ដំ _ ក់  លទី ៣ Rនរេឆnើ យ តបចំ េះគប់ ចំ ណ ច

សំន់ៗYំងអស់ងេលើ ដូចេនះ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ខិតខំបឹងែបងTក់េចញនូវ
សំេណើសកមc@ពss េដើមី®នេសេមចឲDននូវេjលេYំងេsះ ែដលDនែចង

, 0សចតុេណ ដំ_ក់លទី៣ ។
េ$កI'ងយុទ/
៥--

ទមង់ៃនផ.យ.អ.ជ. ២០១៤--២០១៨

១.១៣-

ឯក/រ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ តfវDនេរៀបចំ េឡើង(៧ជំពូក។ បs§ប់ពី

េសចកីេផើម េ$កI'ងជំពក
ូ េនះ ែផនរេនះនឹងបyញេTយសេងiបពីសមិទ,ផលសំន់ៗនិង
បបឈម េ$កI'ងអំឡង
' េពលៃនរអនុវតផ.យ.អ.ជ. បចF'បនIកមc ២០០៩-២០១៣ េ$កI'ង
ជំ ពូក ទី២ ។ ជំពូក ទី ៣ កបខ័ ណ{ReកfេសដP កិចFសRប់ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ ។ ជំ ពូក
ទី៤ បyញពីេjលនេ^Dយនិងសកមc@ពUទិ@ព២០១៤-២០១៨ ែដលកសួង /Vប័ន
ក់ ព័ ន, ( េTយRនកិ ចF ស ហរពី រ ដP D លមូល Trន េ$BCក់ េម(តិ )តfវ អនុ វ ត ។ ជំពូក
ទី៥

បyញតៃមnែដលតfវចំ_យ

ធនQន និងរកំណត់កមcវធីច_
ំ
យ។

មូលTrនៃន

កបខ័ណ{លទ,ផលៃនរវ@គពីរAមTនតតពិនិតនិង យតៃមnសRប់ដំ_ក់លពីKCំ
២០១៤-២០១៨ នឹងRនបyញេ$កI'ងជំពូកទី៦។ េ$ចុងបgFប់ គឺជំពូកទី៧ ែដលបyញពី
ំ ូdយ។
េសចកីសនIិTrន^eងទូលទ

ជំពូកទី១ េសចកីេផkម
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ជំពូកទី២

សមិទផលនិងប
 បឈម
វត"
ចមងៗកងរអនុ
ុ
ផ.យ.អ.ជ. បច$បន
កម%
ុ
២០០៩-២០១៣

ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ជំពូកទី២
សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កងរអនុវត$
ែផនរយុទ'(ស$អភិវឌ+ន៍-តិ បច.បនកម/ ២០០៩-២០១៣
រត់បន យ
២.១-

ព កី ក

រងំ១៩៩៣និង១៩៩៤ អពកីកនបណ៣៩% េយេងម

ែខ!"ប#$ត់ពកីក កំណត់ក()ងេដើមទសវត!"រ1១
ំ ៩៩០។ ក()ងន័យេនះ អពកីកត6វ7ន
8ត់បន9យមកតឹម១៤,៦% ែដលនន័យ> ពះ?@AចកកមC)@ សេមច7ននូវេEលេF

អភិវឌ!Iន៍សហស!"វត!"រ1កមC)@(គ.អ.ស.ក.) ក()ង8រ8ត់បន9យសតប@ជន ែដលន7ក់
ចំណPលQប@ងែខ!"ប#$ត់ពកីក។ ប៉ុែនTេUំ២០១១ ?ជរVភិ7ល7នកំណត់ែខ!"ប#$ត់
ពកីកថXីមយ
ួ េឡើងវ[ញ។ េQះបីន8រែកសម]លែខ!"ប#$ត់ពកីកក៏េយ ក៏ចណ
ំ _ចេF
សប់8រ8ត់បន9យពកីកមកេUតឹម១៩,៥% នឹងaនេbសេមច7នក()ង២
ំ ០១៥។

បអប់ទី២.១ : ែខបត់
១-

ែខបត់

ព កី ក

ពកីកមបរ តវនកំណត់និយមន័យ!" ចំ$យេលើមបរ េស)ើនឹង២២០០គីឡ

1ឡរ2 េ3ក45ងក67ប់មបរ។ លទ:
លទ:

ពចំ$យេលើមបរ តវនេធ<ើ1រែបងែចក េដើម>ីឆ@5ះបBCំងពី

ពចំ$យេលើមបររបស់ប"ជនកុមទី៥ ដល់កុមទី៣០។ ដូេច4ះគំរូរូបតIមJែដលេស)ើនឹង២

២០០គីឡ1ឡរ2 តវនយកមកេបើស់សKប់1រគណបត់

ពកីកមបរេ3ទូLំងបេទស

កមM5"។
២-

ចំ$យេលើទំនិញមិនែមនមបរ គឺ"តៃម@មធQមៃនទំនិញមិនែមនមបរែដលKនបKណ"២០៣០% ៃនចំ$យសរុបសKប់មនុសKSក់ៗតវនគណUច់េUយែឡកសKប់តំបន់ជនបទ ទីបជុំ
ជននិងVជWនីភ4ំេពញ។

៣- ចំ$យេលើទឹកYZតតវនVប់ប67ល"េលើកដំបូងក45ងប$[ បេទសកំពុងអភិវឌ^។

សK_ល់ ៈ Vល់1រគណLំងអស់តវនេធ<ើេឡើងេUយេបើទិន4ន័យ អេងaតេសដbកិច7 សងcមកិច7កមM5"ែដលេរៀបចំ
េឡើងបeំfSំeប់gំងពីfSំ២០០៧មក។

២.២២.១។

និS1រថ)ក
ី 45ងអg

ពកីកេUយែផkកេលើែខបត់

រmងfSំ១៩៩០និងfSំ២០១៥

Kនក់ចំណល
q Lប"ងែខបត់

Kនក4ង
5 រូប

ព

ចំណoចេpសKប់1ត់បនIយសKKតប"ជនែដល
ពកីក!Sក
 ់"តិឲQនsក់ក$[ល
 េ3តឹម១៩%

តិច"ង សេមចនរួចេហើយេLះបីKន1រែកសមwលែខបត់
គឺ"សមិទ:ផលសំyន់មយ
ួ

ពកីកថ)ី

ឬ

ពកីកក៏េUយ។ Lំងេនះ

េUយKន1រចូលរួមពីកំេណើនពីរខzង់េ3ក45ងផលិតផលក45ងសុក

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
ជព

9

ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

សរុប(ផ.ស.ស.) សKប់រយៈេពល៣េ}៤fSំ នគរូបនីយកម) 1រសូបកKំងពលកម)ក45ង
វស័យមិនែមនកសិកម)នង
ិ 1រ1ត់បនIយវសម
រូប

ពទី២.១ : និរអ 

ព។

ព កី កេកម!" ពី#២
ំ ០០៧ដល់#២
ំ ០១១

បភព : អេង$តេសដ&កច
ិ + សង,មកិច+កម0
1

អ
២.៣-

ព កី កេ)ក់េ ម"តិ
អg ពកីកេ3តំបន់ជនបទនWកច
់ ុះពី៥៣%(fSំ២០០៧)មកបែហល"២១%

(fSំ២០១១) េ3េពលែដលសKKតចំនួនប"ជនរស់េ3ជនបទKនជិត៨០% ៃនប"ជន
សរុប។ ទនzឹមនឹងេនះអg
1រថយចុះ ៃន

ពកីកក៏នWក់ចះុ ផងែដរេ3gមទីបជុំជននិង VជWនីភ4ំេពញ។

ពកីកឆ@5ះបBCំងឲQេឃើញពី1រWក់ចុះនូវ

ពកីកគួរឲQកត់សK_លេ់ 3gម

តំបន់ជនបទ។
២.៤លទ:

អេងaតេសដbកិច7 សងcមកិច7កមM5" គឺ"បភពទិន4នយ
័ មួយែដលបមូលទិន4នយ
័ សីពី
ពចំ$យេលើ1រេបើស់និងជីវ

េរៀបចំមិនអនុBតសKប់1រវ

ពរស់េ3របស់ប"ជនេ3កមM5" ប៉ុែនទំហំគំរូនិង1រ

គេ}ដល់gមកមិតេខត។

ប៉ុែន1រេបើស់ទិន4ន័យ

ួ ៃន ពកីក េដើម>
ី នសនzស ន៍
សត១
់ ចបេងaើតសូចករជំនស

ឃុំ

ពកីកនិងអg ពកីក

(សូមេមើលបអប់ ២.២)។

១

ទិន2នយ
័ ឃុំ ស6$ត់ គឺមូល=&នទិន2នយ
័ រដ&>ល ែដលបមូលទិន2នយ
័ ពីប@
 ភូមន
ិ ិងឃុំ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
ជព
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ែផនរយុទ

រូប

ពទី២.២ : អ 

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ព កី កមេខត* # ២
ំ ០១១

បភព : ទិនន
2 ័យឃុំ ស6$ត់ និងអេង$តេសដ&កិច+ សង,មកិច+កម01

បអប់ទី២.២ : រគណអ 
សនzសន៍

ព កី កជំនួសេ)ក់1ជ2នី េខត*

ពកីកតវនគណេUយKនអBត៥កុម៖

១-

ទពQសម>តិ (ម៉ូតូ កង់ ផzះេ3ក45ងភូមិ)

២-

បរ1រេផងៗ (អគcិសនី ទឹកYZត អម័យេ3ក45ងភូមិ)

៣-

ធនWនមនុស (អករ

៤-

1ររ/ផលិត

ព 1រចូលេរៀនេ3ក45ងភូមិ)

ព (1ររមិនែមនកសិកម) ផលិតកម)សូវ កសិករKនដីតិច"ង១ហិកg ផលេធៀប

ព

ពឹងែផkកេ3ក45ងភូមិ) និង
៥អg

ចKយ (ចKយរបស់ភូមិLំងអស់ពីទីបជុំជន)
ពកីកgមេខត តវនគណេUយKនបីដំ$ក់1ល េUយេបើវធីសKប់បេងaើតសនzសន៍អភិវឌ^ន៍

មនុស។
ដំ$ក់1លទី១ៈ គណ Individual Variable Index (EVI) (for Xi) = [(Actual (Xi) – Min (Xi)]/[(Max
(Xi)– Min_(Xi)]
ដំ$ក់1លទី២ៈ គណ Composite Poverty Index = SUM (EVI)/k (ែដល k "ចំនួនអBត ែដលKន
ចំនួន១៣អBត)
ដំ$ក់1លទី៣ៈ គណ Composite Poverty Index "មួយអg

ពកីក"តិ នឹងទទួលនអg

ព

កីកgមេខត ស័យេលើបែមបមwលេ3ក45ង Composite Poverty Indices gមេខតអ6តLំងអស់តវន
mស់ែវង"ផលេធៀបេ}នឹងចំនួនប"ជនសរុប េដើម>ីេជៀសបBៃន1រេបៀបេធៀបេខតេ3េពលKនចំនួនប"ជន
និងដង់សុីេតប"ជនមិនេស)ើេ3gមេខត។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.៥-

ទិន4ន័យៃនអg

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ពកីកជំនួស តវនបេងaើតេឡើងេ3!Sក់េខត ដូចក45ង(រូប

ទី២.២) yងេលើ។ េខតLំងអស់េ3

គyងត>ង
 និងyងត>ងេឆៀងyងេកើតៃនបេទស ែដល

Kនប"ជនេចើននិង1របកបរបរកសិកម)ែបបបៃពណី
ជន

ក45ងេខត

គyងេជើងនិងyងេជើងេឆៀងyងលិច។

Kនអg

ពកីកLប"ងប"

េខតLំងេនះ

គេចើន"ជនបទនិង

មិនLន់នេធ<ើសKហរណកម)េពញេលញ"មួយបព័ន:"តិ។
េខតេសៀមVបនិងត់ដប
ំ ង

ព

អg

ពកីកខMសK
់ នេ3

េLះបីេខតLំងពីរេនះKនបៃពណីេធ<ក
ើ សិកម)ក៏េUយ។

េខត

េសៀមVប គឺ"តំបន់េទសចរណ៍របស់កមM5" ចំែណកេខតត់ដំបងគឺ"េខតជងុកសូវ។ បB
Lំងេនះ

តមវឲQKន1រវ

គលមkិតបែនIមនិងYវ"វចស់ស់

និងែដល"រេបៀបmរៈ

Yវ"វអភិវឌ^ន៍េ3េពលអគត។
១- អភិ5លកិច7ល8 ៈ ស9លៃនយុទ=>?ស*ចតុេណ
២.៦-

អភិលកិចល
7 kេ3ែត"ស4លៃនយុទ:Yសចតុេ1ណ។

េដើម>ីេលើកកមMស់អភិលកិច7លk

េ3ែតបន"ទិ

ពរបស់VជរUភ
 ិលកមM5"េ3ក45ងកិច7

ខិតខំបឹងែបងរបស់ខន
@ សំេpេធ<ើឲQសេមចននូវ1រអភិវឌ^សងcម
ចីរ

ព សIិរ

ព និងសមធម៌ 1នុវត

កំែណទមង់ធៗ
ំ Lំងបួន

ពដូចS េស)ើ

េសដbកិច7មួយបកបេUយ

ពSចំេsះមុខចប់ និងយុតធ
ិ ម៌

សងcម។ កំែណទមង់Lំងេនះ រួមKន ៈ (ក)1របយុទ:បfំងអំេពើពុករលួយ (ខ)កំែណទមង់

ចប់និងបព័ន:យុតិធម៌ (គ)កំែណទមង់រដbលYWរណៈ(រួមប67ល
 Lំងកំែណទមង់វមជ
1រនិងវសហមជ1រ) និង (ឃ)កំែណទមង់កងកKំងបUប់វុធ។ វឌ^ន

ពសំyន់ៗែដល

សេមចនេ3ក4ង
5 វសយ
័ Lំងេនះ នឹងតវេលើកយកមកបញេUយសេងបដូចyងេ1ម៖
១.១- រ បយុទ= ប#ំងអំេពAពក
ុ រលួយ
២.៧-

VជរUភ
ិ លកមM"
5 នផល់ទិ

កំណត់"ស4ល
 ៃនយុទ:Yសចតុេ1ណ

ពខMស់ចំេsះ1ររអភិលកិច7

ដំ$ក់1លទី២

និងន

និងកំពុងបន"ស4លយុទ:Yស

ចតុេ1ណ ដំ$ក់1លទី៣។
២.៨-

VជរUភ
ិ លកមM"
5 នីត1
ិ លទី៤នអនុវតវWន1របLក់កS

េដើម>ីទប់

ើ កុមបឹក
 "តិបfំងអំេពើពក
ុ
Yត់អំេពើពុករលួយ។ "ក់ែសងVជរUភិលកមM5"នបេងaត

រលួយនិងអងc

ពបfំងអំេពើពុករលួយ និងយន1របfំងអំេពើពុករលួយេផងៗេទៀត រួមKន

ិ លក៏នអនុម័តចប់សីពី1របfំងអំេពើពុក
បទប>6តិនិងបទUនគតិយុត។ VជរUភ
រលួយ េហើយចប់េនះតវនផព<ផយ"YWរណៈងទូលំទូយ ពិេសស េ3gមក
សួងនិងYប័នរដb។ ក45ងន័យេនះែដរ កុមជនបេ_លតវនបេងaើតេឡើងេ3gមកសួង

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

និងYប័នរដb សKប់សមបសមwល1ររ"មួយអងc

ពបfំងអំេពើពុករលួយ។ រ2ឯ

1រប1សទពQសម>តន
ិ ិងបំណoលក៏នដំេណើរ1រចំនួនពីរដងរួចមកេហើយែដរ។
េនះ

ទនzឹមនឹង

VជរUភិលនកំណត់gVងតៃម@េសmYWរណៈនិងរយៈេពលសKប់1រផល់េសm

ែដលកសួងនិងYប័នរដbតវអនុវត
េ¡ផ@វ1រនិង

សំេpលុបបំត់1រyតបង់ប$[លមកពី1របង់ក់

ពអសកម)របស់Yប័នរដb។

២.៩-

រយៈេពល៥fSំ(២០០៩-២០១៣)កន@ងមកេនះ

ពឹទ:ស

និងអធិ1រកិច7

កសួងទំក់ទំនង"មួយរដbស

នេឆ@យ
ើ តបេ}នឹងេលនេយពងឹងអភិលកិចល
7 kរបស់

VជរU ភិ លកមM5" េដើ ម>ី ជំរុញ កំេណើន បេងaើត 1ររ Wនសមធម៌ និង បសិទ:
េUយេ"គជ័យ។

ព

សមិទ :ផលែដលសេមចនកន@ងមកនឆ@5ះបB¢ំង ឲQ េឃើញ gមរយៈ

យុទ:Yសចម>ងៗចំនួន៣ ដូចKនេរៀបVប់yងេ1ម៖
x យុទ:Yសពងឹងវសយ
័ ទំក់ទំនង"មួយរដbស
ចប់ទិ

ពចំនួន៩

ពឹទ:ស

ៈ កសួងនផព<ផយ

ក45ងែផន1រយុទ:Yសអភិវឌ^ន៍"តិ(ផ.យ.អ.ជ.)

បច75ប>ន4កម)

២០០៩-២០១៣ ក45ងសុកចំនួន១៩៧េ3ទូLំងបេទស េUយKនអ4កចូលរួមចំនួន
៨៣ ៣៣៨ក់ ពមLំងនទទួលនិងេឆ@យ
ើ សំណ£រនចំនួន៩ ៥១៧សំណរ£ ។

័ អធិ1រកិច7 ៈ កសួងនeត់បតិភូចុះេធ<ើអធិ1រកិច7េលើ1រគប់
x យុទ:Yសពងឹងវសយ
គងទពQសម>តិរដb មិនបកតីេ3gមកសួង

Yប័ន!Sក ់"តិន"េចើនេលើក ។

កសួងក៏នgមUន1រអនុវតេUយ¤លេ់ }េលើលិខិតបទUន
 គតិយត
ុ 

ដូច"

ចប់សីពីៃពេឈើ ចប់សីពីជលផល ចប់សីព1
ី រតwតពិនិតQេគឿងេញ§ន ចប់ភូមិ
ល ចប់សីពច
ី Vចរណ៍ផ@វេក ចប់សីពី1រគប់គងឱសថ ចប់សីព1
ី រគប់គង
េលើ1របកបវ"¢ជីវៈឯកជនក45ងវស័យេវជ©Yស អមេវជ©Yស និងជំនួយេវជ©Yស និង
ចប់សីពីបរYននិង1រ1រsរធនWនធម)"តិ។ ចំេsះយន1រទទួលនិងេUះ Yយ
sកQបណªឹងវញ

កសួងទទួលនsកQបណªឹងសរុបចំនួន២០៣

េហើយបណªឹងចំនួន

៥៥% តវនអេងaតYវ"វ។ េហើយបណªង
ឹ ែដលេ3េសសសល់ គឺ"សមតIកិចរ7 បស់
កសួងរដbsក់ព័នេ: ផងៗេទៀត។
 ់
x យុទ:YសពងឹងYប័ននិងអភិវឌ^ន៍ធនWនមនុស ៈ សិ11មLំង!Sក់"តិ Lំង!Sក
េ1ម"តិចូលរួមចំនួន៥០១ក់

តវនកសួងeត់ប6©នឲQចូលរួមបណª«ះប$[ល

េ3ក45ងបេទសនិងេ¡បេទស េលើមុខជំញរដbល 1រគប់គងបុគcលក
ិ 1រគប់គង
ហិរ6វតI5 អធិ1រកិច7 1រទទួលនិងេUះYយបណªឹងនិងអេងaតYវ"វ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.១០-

ទនzឹមនឹងសមិទផ
: លyងេលើ

1រអនុវតតួទី
កំណត់ទុក

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

កសួងក៏នជួបបទះនូវបBបឈមមួយចំនួនក45ង

រកិច7របស់ខ@ន ដូច" លទ:ផល1ររមិនLន់េឆ@ើយតបgមែផន1រែដលន

េUយមូលេហតុសមតI

ពជំញរបស់មនីVជ1រេ3Kនកមិត

ថវ1សKប់បំេពញ1ររក៏េ3Kនកមិត

េហើយកsCប់

ពុំLន់េឆ@ើយតបឲQនគប់ន់gមតមវ1រ

ី ធិ1រកិច7 អនុកឹតQសព
ី ីនីតិវធេី ធ<ើអធិ1រកិច7 នីតិវធី
1ររ"ក់ែសងេ3េឡើយ។ ចប់សីពអ
gមUន1រអនុវតចប់ នីតិវធីអេងaតYវ"វsកQបណªឹង នីតិវធីផព<ផយចប់ វធីYស
ិ Lន់តវនេរៀបចំបេងaត
ើ
សិកYវ"វ និងេលនេយអភិវឌ^ន៍ធនWនមនុស ក៏មន
េឡើងផងែដរ។

ពខ<ះចេះៃនចប់នង
ិ លិខិតបទUនគតិយុតyងេលើេនះនេធ<ើឲQកសួង

ពុំKនមូលUនគឹះសKប់ចងk5លបញផ@វក45ង1របំេពញ1ររឲQKនបសិទ:
១.២២.១១-

ពេឡើយ។

កំែណទ មង់ចBប់និង បព័ន=យុត*ិធម៌

VជរUភ
ិ លកមM"
5
នីតិ1លទី៤ នេប"¬ចិត
 ងមុតKំក45ង1រពេន@នដំេណើរ

ិ បព័ន:យុតិធម៌
1រកំែណទមង់ចប់នង

េដើម>ីសេមចឲQននូវបព័ន:ច
 ប់និងបព័ន:យត
ុ ិធម៌

មួយែដលចេជឿទុកចិត
 ននិងKនសIិរ

ព សKប់1រេលើកសzយ
 1រេរពសិទ:ិ និងេសចកីៃថ@

ថ4ររបស់មនុស 1រពងឹងេល1រណ៍នីតរិ ដbេ3ក45ងលទ:ិប"ធិបេតយQេសរ2 1រWយុតធ
ិ ម៌
សងcម

ពមLំង1របេងaើតបរ1សេជឿទុកចិតសKប់1រLក់Lញ1រវនិេគេUយន

Uក់េចញនូវ1ររទិ
x

ព ដូចyងេ1ម៖

ិ បព័នយ
: ុតិធម៌
បនអនុវតយុទ:Yសកំែណទមង់ចប់នង

េដើម>ី®នេ}សេមចឲQ

ននូវទិសេpយុទ:YសLំង៧ គឺ
¾ ពងឹង1រ1រsរសិទ:ិនង
ិ េសរ2

ព"មូលUន។

¾ េធ<ើទំេនើបកម)កបខ័ណ¯ច
 ប់។
¾ ផល់លទ:

ពទទួលព័តK
៌ នអំពីចប់នង
ិ តុ1រឲQបេសើរេឡើង។

¾ េធ<ើឲQបេសើរេឡើងនូវគុណ

ពៃនដំេណើរ1រេរឿងកីនង
ិ េសmsក់ព័ន។
:

¾ ពងឹងេសmយុតិធម៌ រួមKនអំ$ចតុ1រនិងេសmែផ4កអយQ1រ។
¾ បេងaើតយន1រេUះYយវmទេ¡បព័ន:តុ1រ។
¾ ពងឹងសមតI

ពYប័នចប់និងតុ1រឲQចបំេពញណតិរបស់ខ@ននេ"គជ័យ។

x បនជំរុញ1រអនុម័តចប់េលសំyន់ៗ ដូច"៖
¾ ចប់សីពល
ី កនិកៈេ°កមនិងពះVជ"¬។
¾ ចប់សីព1
ី រេរៀបចំនិងបពឹតេ}ៃនអងc1រតុ1រ។
¾ ចប់សីពីវេ Yធនកម)ច
 ប់សីពីឧតមកុមបឹកៃនអងcេ°កម។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

បនេរៀបចំកម)វធីផព<ផយចប់ដល់ប"ពលរដbនិងបណª«ះប$[លចប់ដល់មនី
អនុវតចប់ ក45ងេលេpបេងaើន1រយល់ដឹងនិង1រអនុវតឲQនតឹមតវ។

x

1រពងឹងសមតI

ពរបស់េ°កមនិងពះVជ"¬។

x

1រកYងនូវយន1រេផងៗ ែដលចូលរួមបេមើឲQKន៖
¾ លកនិកៈកប6©ី
¾ លកនិកៈYរ1រ2
¾ លកនិកៈ"¬Y

x 1រផល់ជន
ំ ួយែផ4កចប់
1របន ជំ រុ ញ េលើក កមMស់ យ ន 1 រៃន1រេUះYយវ mទេ¡បព័ ន: តុ  1រជូ ន ប"

x

ពលរដb ។
សKប់កំែណទមង់រចសមM័ន:េលើបព័នយ
: ុតិធម៌ កសួងយុតិធម៌ នេរៀបចំបេងaើត

២.១២-

ឲQKនYដំបូងចំនួន២បែនIមេទៀតគឺ Yដំបូងេខតៃប៉លិន(ពីមុន"មនzីរយុតិធម៌េខតៃប៉
លិន)

និងនបេងaើតថ)ន
ី ូវYដំបូងេខតឧតរKនជ័យ

េហើយតវនប1សសុពល

ព

Uក់ឲQដំេណើរ1រេ3ក45ងែខមកV fSំ២០១១។ ទនzឹមនឹងេនះ VជរUភ
ិ លកមM5"ក៏នYង
សង់រចំនួន៧

និងនជួសជុលរYដំបូងចំនួន៣សKប់រយៈេពល៥fSំកន@ង

មកេនះ។
២.១៣-

ចប់ែដលតវនអនុមត
័ រmងfSំ២០០៩ និងfSំ២០១១ រួមKន៖

x ចប់សីព1
ី រអនុវតកមរដbប>េវណីតវនចូល"ធរKនេ3ក45ងែខធ4 fSំ២០១១។
x ចប់សីពីនត
ី ិវធីៃនេរឿងកម
ី ិនែមន"បណªឹងតវនចូល"ធរKនេ3ក45ងែខកកaU

fSំ

២០១០។
x ចប់សីពីនត
ី ិវធីបណªឹងLក់ទង²នៈបុគcលតវនចូល"ធរKនេ3ក45ងែខឧស

fSំ

២០១០។
x កមពហ)ទណ¯តវនចូល"ធរKនេ3ក4ង
5 ែខវច1
³ិ fSំ២០០៩។
២.១៤-

កសួងយុតិធម៌ នប67ប់និងប6©នេសចកី sងចប់មួយចំនួនេ}គណៈរដbមនី

េដើម>ីសុំ1រពិនិតQពិ

កនិង1រអនុម័ត ក45ងេះរួមKន៖

x

េសចកីsងចប់សីពី1រeត់gំងនិង1របពឹតេ}ៃនអងc1រតុ1រ។

x

េសចកីsងចប់សីពីលកនិកៈរបស់េ°កមនិងពះVជ"¬។

x

េសចកីsងចប់សីពីលកនិកៈ"¬Y។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

េសចកីsងចប់សីពីយត
ុ ិធម៌អនីតិជន។
សKប់1រកYងលិខិតបទUនគតិយុត កសួងយុតធ
ិ ម៌ នេរៀបចំេសចកី

២.១៥-

sងចប់ ែដលប1សអនរកសួងចំនួន២ ប1សចំនួន៧ េសចកីែណំចំនួន៤ ពះVជកឹតQ
ចំនួន១

និងកំណត់ពនQល់Kgនីមយ
ួ ៗៃនចប់សីពី1របបអំេពើជញ
ួ ដូរមនុសនិងអំេពើេធ<ើ

ជីវកម)ផ@វេភទ។
២.១៦-

សKប់1រអប់រ´នង
ិ 1រផព<ផយចប់រmងfS២
ំ ០០៩និងfS២
ំ ០១២ កសួងយុតិធម៌

នផព<ផយចប់មូលUន និងចប់sក់ព័ន:នង
ឹ សីនិងកុKរ ងទូលំទូយដល់េ°កម
ពះVជ"¬ កប6©ី និងមនីនគរលយុតិធម៌ សរុបចំនួន៩.២០០ក់ េ3gមVជWនី
េខត។
២.១៧

កសួងយុតិធម៌ នផព<ផយចប់gមរយៈវទQន
5 ិងទូរទសន៍។ កសួងក៏

នផលិត និ ង eក់ ផ យសMត េរឿងខ@ី ៗ Lក់ ទ ងនឹ ង 1របពឹត បទេល)ើស នឹ ង ច ប់ េដើម>ី ឲQ ប
"ពលរដbយសួលយល់និងសួលចងeំ។

េវទិ1ពិ

កេដញេUលអំពីកមនីតិវធីពហ)

ទណ¯និងកមពហ)ទណ¯ ក៏ដូច"សMតេរឿងខ@ីៗLក់ទងនឹងកមពហ)ទណ¯ តវនេធ<1
ើ រផព<
ផយgមទូរទសន៍និងវទQ5ចំនួន៥,២០០េលើក រmងfSំ២០០៩និងfSំ២០១២។
២.១៨-

កសួង ក៏នេធ<1
ើ រផព<ផយែចកជូនេសៀវេ¶ឯកYរចប់ចំនួន១៥៦.១៦៤កល

ដល់គប់Yប័ននីតិប6តិ នីតិបតិបតិ និងតុ1រ ពមLំងមនីនគរលយុតិធម៌ Kននគរ
ល"តិ កងVជវុធហតI !Sក់េខត កុង សុក និងYេខត VជWនី ទូLំងបេទស គណៈ
េមWវ2 និងគប់Yកលវទ·ល័យ វទ·Yនរដb និងឯកជន េដើម> ីនឯកYរចប់េលេនះ
ទុក"មូលUនសKប់អនុវត1ររ និងសKប់"ឯកYរសិកYវ"វេផងៗ។
២.១៩-

សKប់1រអភិវឌ^ 1រពងឹង និង1របណª«ះប$[ល
 ធនWនមនុស កសួងយុតិធម៌

នយកចិតទុកUក់េធ<ើឲQបេសើរេឡើងនូវ1រផលេ់ សmចប់និងតុ1រ

gមរយៈ1រផល់នូវ

វគcបណª«ះប$[លអំពីច
 ប់មូលUន និងចប់sក់ព័ន:នឹងសីនិងកុKរ និងជំញេផងៗជូន
ដល់េ°កម ពះVជ"¬ កប6©ី មនីនគរល យុតធ
ិ ម៌ និងមនV
ី ជ1រ សរុបចំនួន៣៩
វគc េ3gមVជWនី េខតទូLំងបេទស។
២.២០-

ែផkកgមេលនេយកំែណទមង់ចប់និងបព័ន:យុតិធម៌ របស់VជរUភិល

កសួងយុតិធម៌ នបេងaើតកុម1ររតុ1រគំរូ។ ែផន1រយុទ:Yសរបស់តុ1រគំរូសំ
េpគប់គង1រចុះប6©ីសំណoំេរឿងកី ក4ង
5 េលបំណងគប់គងសIិតិ gមUន បមូលនិងផល់
ព័ត៌Kន ឲQនfប់រហ័ស និងKនលកណៈgមសង់Uែតមួយ ែដល"មូលUនគឹះយ

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

សួលក45ង1រអនុវត1រររបស់េ°កម ពះVជ"¬ កប6©ី និងមនីsក់ព័ន: eប់ពដ
ី ំ
$ក់1លដំបូងៃននីតវិ ធី

រហូតដល់ដំ$ក់1លប67ប់ៃននីតិវធីនិងWឲQន1ន់ែតប

េសើរក45ង1រគប់គងដំេណើរេរឿងកន
ី ីមួយៗឲQនសុកឹតនិងKនតK

ព។

កុម1ររតុ

1រគំរូKនេសៀវេ¶ចុះប6©ីសំណoំេរឿងកីរដbប> េវណី និងេសៀវេ¶ចុះប6©ីសណ
ំ oំេរឿងកីពហ)ទណ¯
ចំនួន២៧ េហើយនបណª«ះប$[លវគcចុះប6©ស
ី ំណoំេរឿងកី ដល់េ°កម ពះVជ"¬ ក
ប6©ី និងមនs
ី ក់ព័ន: េ3gមVជWនី េខតទL
ូ ំងបេទស។ 1ររចុះប6©ីសំណoំេរឿងកីេ3
គប់YដំបូងនិងអយQ1រអមYដំបូងVជWនី េខត តវនតwតពិនិតQ gមUននិង
mយតៃម@"ប់"បeំ។
២.២១-

1រេUះYយវmទេ¡បព័ន:តុ1រ

កសួងយុតិធម៌

នសហ1រ"មួយ

កសួងមៃផz បេងaត
ើ ឲQKនមណ¯លេសmយុតិធម៌!Sក់សុកចំនួន២០មណ¯ល េ3fS២
ំ ០០៧
ប៉ុែនកិច7សហបតិបតិ1រេនះតវនប67ប់េ3fSំ២០១០។

េUយេមើលេឃើញពីេ"គជ័យៃន

យន1រេUះYយវmទេ¡បព័ន:តុ1រ គណៈេមWវ2 េ1ម1រជួយឧបតIមJថវ1ពីVជរU
ភិលេ3ែតបននិរនរ

ពមណ¯លេសmយុតិធម៌Lង
ំ ២០

និងនបេងaើតបែនIមរហូត ដល់ ៣ ១

មណ¯លេសmយុតធ
ិ ម៌េ3gមប$[កុង សុក ខណ¯ រួមLំងKនគណៈកK¸ធិ1រេUះYយ
ទំ  ស់ឃុំ សត់ ចំ នួ ន ៥៦ េដើម>ី ជួ យ េUះYយវ mទជូ ន ប"ពលរដbេ3VជWនី េខត។
២.២២-

កិច7សហបតិបតិ1រអនរ"តិក45ងវសយ
័ ចប់និងយុតិធម៌

"ពិេសស1រជួយS

េ}វញេ}មកgមផ@វតុ1រក45ងប$[បេទស"សKជិកY¹ននិងសុី

តវនពងឹង

និងពងីកឲQនទូលំទ
ូ យ។
x សន:ិសBសីពី1រជួយSេ}វញេ}មកែផ4កចប់ក45ងវស័យពហ)ទណ¯

(បេទសសKជិក

Y¹ន) តវនប1សឲQេបើកង
45 ែខមកV fS២
ំ ០១០។
x កិច7ពមេពៀងសីពី1រប67នទណ¯ិត
េLសពហ)ទណ¯

និងសីពីកិច7សហបតិបតិ1រ

ក45ង1រអនុវត1រផ

រmងពះV"$ចកកមM5"និងពះV"$ចកៃថ

នចុះហតIេលy

ែខសី fSំ ២០០៩។
x អនុសរណៈៃន1រេគយល់Sសីពីកិច7សហបតិបតិ1រេលើវស័យចប់

និងយុតិធម៌រmង

កសួងយុតិធម៌ៃនពះV"$ចកកមM5"និងYWរណរដbសងcមនិយមេវៀត$ម

នចុះ

ហតIេលy ែខធ4 fSំ២០០៩។

5 និងYWរណរដbកេូ រº តវនប1ស
x កិច7 ពមេពៀងសព
ី ីបត·ប័នរmងពះV"$ចកកមM"
ឲQេបើក45ងែខមកV fSំ២០១១។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.២៣-

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

េLះបីកិច7ខិតខំបឹងែបងក45ងកំែណទមង់ចប់និងបព័ន:យុតិធម៌

ចេមើនគួរឲQកត់សK_ល
 ់ gមរយៈ 1រអនុវតែផន1រសកម)
េនះនជួបបទះនឹងបB"េចើនផងែដរ។

Kន1ររ2ក

ពក៏េUយ ក៏1ររកំែណទមង់

1រេរៀបចំេសចកីsងចប់មួយចំនួន

ច ប់សីពីវេYធនកម) ច ប់សីពី1រេរៀបចំនិង1របពឹតេ}ៃនឧតមកុមបឹក


ដូច"

ច ប់សីពី

លកនិកៈកប6©ី ចប់សីពីលកនិកៈYរ1រ2 និងចប់សីពី1រតមaល់ មិនLន់នសេមច
gមែផន1រកំណត់ មូលេហតុេUយYរចប់LំងេនះKន
ងyំង

ពស)5គY¸ញ Kនទំក់ទំនងS

និងLមLរឲQKន1រែកសមwលនិងពិនិតQឲQនលkិតលkន់"េចើនេលើកេចើនY

(ក45ងកមិតកសួងនិងអនរកសួង)។ បBបឈមេផងៗេទៀតែដលVំងសzះដល់កំែណទមង់
កន@ងមក រួមKន៖
x ធនWនមនុស
¾ កង<ះេ°កម ពះVជ"¬ កប6©ី និងមនីរដbល សKប់បេមើ1រេ3កសួងនិង
េ3gមYដំបូង និងអយQ1រអមYដំបូងគប់"ន់!Sក់េUយYរ1រផល់ចំនន
ួ
កបខ័ណ¯មនីេ3Kនកមិត មិនLន់KនតុលQ

ពរmងចំនួនមនីនិងសំណoំេរឿង។

¾ កង<ះេ°កមឯកេទសេលើែផ4កតុ1រ1ររ តុ1រអនីតិជន តុ1រsណិជ©កម)
តុ1ររដbល េUយYរចំនួនៃន1របណª«ះប$[លេ°កមឯកេទសេ3Kនកមិត។
¾ កង<ះមនីចុះប6©ីសំណoំេរឿងកីgមបព័ន:ចុះប6©ីថ)ី (គេKងតុ1រគំរូ) មិនLន់េឆ@ើយ
តបេ}នឹង1ររគប់គងេរឿងកីឲQនលkបេសើរ។
x សមតI

ពគប់គងYប័ន

¾ កង<ះអរេធ<ើ1ររបស់កសួងនិងYដំបូងVជWនី េខត េUយរKនលកណៈ
ចេងk§ត បនzប់េធ<ើ1រពុំគប់ន់េ}នឹងចំនួនមនីVជ1រ េ°កម ពះVជ"¬ និង
កប6©ី

"ពិេសសខ<ះបនzប់សKប់មនីចុះប6©ីសំណoំេរឿងកីនិងតមaលទ
់ ុកឯកYរ

េរឿងកី ពមLំងបនzប់សវ1រសKប់ដំេណើរ1រ1ត់កីឲQនLន់េពលេវជូនប"
ពលរដb។
¾ កង<ះរេធ<1
ើ រនិងថវ1សKប់ឧបតIមJមនប
ី េមើ1ររក45ងមណ¯លេសmកម)យុតិធម៌
Lំង៣១មណ¯ល។
¾ កង<ះថវ1បeំfSំសKប់បេមើ1ររេ3កសួងនិងេ3gមYជមះកី។
¾ កង<ះថវ1សKប់ចំ$យក45ងដំេណើរ1រេរឿងកីពហ)ទណ¯

ែដល1រចំ$យ"បនz5ក

របស់រដbLំងសុង ដូច" មេធ·យេធ<ើដំេណើរសKប់1រេសុើបអេងaតេរឿងកដ
ី ល់ទី
កែន@ងេកើតេហតុ សKប់ដឹកពិរុទ:ជនមក1ន់Yជមះកី 1រប6©នដី1េ1ះ អ4កបក
ែប

Yក45ងដំេណើរ1រេរឿងកី និងបBេ1សលវច័យ។ល។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

¾ កង<ះេមWវ2ែដលតមវេUយចប់ សKប់1រsរេរឿងកីបទឧកិដbនិងសKប់1រsរជន
"ប់េeទ"អនីតិជន(េងgមកមនីតិវធីពហ)ទណ¯Kg៣០១)។
¾ ខ<ះរថយនសKប់មនីកសួង ចុះេ}បំេពញេបសកកម)េ3gមប$[េខត។
១.៣២.២៤-

កំែណទ មង់រដG5ល>2រណៈ
អភិលកិចល
7 k

ែដល"ស4លៃនយុទ:Yសចតុេ1ណ

1រ®នេ}សេមចននូវ1ររទិ

KនYរៈសំyន់េ3ក45ង

ពរបស់VជរUភិល។

រដbលYWណៈ

គឺ"ឧបករណ៍យុទ:Yសមួយក45ងចំេ$មយុទ:Yសដៃទេទៀត េ3ក45ង1រអនុវត1ររកំែណ
ទមង់របស់VជរUភ
ិ ល។ កុមបឹកកំែណទមង់រដbល នអនុវត"បនបប់នូវកម)វធី
"តិកំែណទមង់រដbលេដើម>ីបេមើប"ពលរដbឲQ ន1ន់ែតលkបេសើរេឡើង។
២.២៥-

ែផន1រសកម)

ពអភិលកិច7

សំេpជួយសមwលឲQKនកិច7សហ1រSេ3ក45ង

ចំេ$ម1ររកំែណទមង់!Sក់"តិនិងកំែណទមង់gមវសយ
័ ។ ែផន1រសកម)

ពេនះន

គបដណªប់ងទូលំទ
ូ យេលើ1ររកំែណទមង់ រួមKន កំែណទមង់រដbលYW

រណៈ កំែណទមង់ចប់ និងបព័ន:យុតិធម៌ កំែណទមង់កងកKំងបUប់វុធ កំែណទមង់1រ
គប់គងហិរ6វតI5YWណៈ

កំែណទមង់វមជ1រនិងវសហមជ1រ

និងកំែណទមង់

ែដលsក់ព័នន
: ឹង1រវនិេគ និងsណិជក
© ម) 1រអភិវឌ^សងcមកិច7 និង1រគប់គងធនWនធម)
"តិ។
២.២៦-

រដbស

សKប់1ររកំែណទមង់រដbលYWរណៈ

VជរUភ
ិ លនីត1
ិ លទី៤

ៃន

សេមចននូវសមិទ:ផលសំyន់ៗ គួរឲQកត់សK_ល់ ដូច"៖

x 1រគប់គងទំហំមនីVជ1រសុីវល
 ឲQនសមសប និង1របេងaើនេបៀវតមធQមបeំែខ
របស់មនីVជ1រជិតេទ<ដង។
x 1រUក់ឲQដំេណើរ1រនូវទី

Sក់របតិបត1
ិ រពិេសស េUយUក់ឲQអនុវតនវូ កមងព័ត៌Kន

សីពីេសmYWរណៈនិង1រពងីកវYល

ពនូវយន1រ

ចកេចញចូលែតមួយ

េ3

!Sក់កុង សុក ខណ¯ ចំនួន២៤។
x 1រេរៀបចំេទ>ើងវញនូវរចសមM័ន:និងបព័ន:គប់គងរដbលVជWនី េខត កុង សុក
ខណ¯ េUយអនុេមgមចប់សីពី1រគប់គងរដbលVជWនី េខត កុង សុក ខណ¯។
x 1រេរៀបចំនិងUក់ឲQដំេណើរ1រនូវបព័ន:គប់គងហិរ6វតI5ៃនរដbល!Sក់េ1ម"តិ អនុ
េមgមចប់សីពរី បបហិរ6វតI5និង1រគប់គងទពQសម>តរិ បស់រដbល!Sក់េ1ម
"តិ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.២៧-

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ទនzឹមនឹងេនះ លទ:ផលដូចyងេ1មបញពីសមិទ:ផល ែដលនរួមចំែណក

ក45ង1រកYងសមតI

ពធនWនមនុសនិងសមតI

ពYប័ន េ3ក45ងកំែណទមង់រដbលY

ី ជ1រសុីវល៖
Wរណៈ និងមនV
x 1រេធ<ើសKហរណកម)មនីVជ1រសុីវលេ}ក45ងបព័ន:ែតមួយ នផលល
់ កណៈអំេ$យ
ផលក45ង1រេលើកទឹកចិតន
 ិង1រវវតជីព។
x កបខ័ណ¯លិខិតបទUនគតិយុតនិងបទប>6ត
ិ 

ែដលតវនេបើស់េ3ក45ងមុខ

ិ ៈេUយែឡក
រYWរណៈ រួមKន ចប់សីពីសហលកនិកៈមនីVជ1រសុីវល និងលកនក
ៃនកបខ័ណ¯មនV
ី ជ1រសុីវលLំងអស់។
x បព័ន:គប់គងនិងតwតពិនិតQ ែដលKនលកណៈបតិបតិ1រនិងKនបសិទ:

ព(ដូច"

1រេជើសេរ2ស1រែតងgំងនិង1រចូលនិវតន៍"េដើម)។
x 1រUក់ឲQ េបើស់gVងទូLត់េបៀវតgមបព័ន:ព័ត៌Kនវទ·
 ។
x បព័ន:ភ1រថ)ីតវនបេងaើតេឡើងនិងUក់ឲQអនុវត

េហើយនបេងaន
ើ ក់េបៀវត

មធQមរបស់មនV
ី ជ1រសុីវល។
x Uក់ឲQអនុវតយន1រផលេ់ សmYWរណៈ សំេpពងឹងតK
និងគណេនយQ

ពក45ង1រផល់េសmYWរណៈ (ទី

x Uក់ឲQអនុវតបព័ន:គប់គងបសិទ:

ព បសិទ:

ព

Sក់របតិបតិ1រពិេសស)។

ព1ររនិងគណេនយQ

មនុសឲQនលkបេសើរនិងកំណត់អំពីតមវ1រទិ

ព គុណ
ព

េដើម>ីេកៀរគរធនWន

ពេ3ក45ង1រអភិវឌ^សមតI

ព។

x េលនេយសីព1
ី រផល់េសmYWរណៈ តវនអនុម័តនិងកំពង
ុ ជំរញ
ុ 1រអនុវត។
x បព័ន:បេច7កវទ·
 ព័ត៌KនសKប់1រគប់គងធនWនមនុស តវនUក់ឲQដំេណើរ1រ
េហើយយន1រគប់គងបុគcលិក តវនពងឹង"បនបប់។
x ឧបករណ៍ទំក់ទំនងព័តK
៌ ន (ពឹតិបតព័ត៌Kន េគហទំព័រ និងសិ1Y) តវន
បេងaើតេឡើងនិងUក់ឲQដំេណើរ1រ េដើម>ីផល់ពត
័ ៌Kនអំពី1ររកំែណទមង់រដbល។
x Uក់ឲQអនុវតបព័ន:ក់បំ$ច់មុខរសKប់!Sក់ដឹកំគប់គងនិងមនីជំញ។
កបខ័ណI គប់ គងរJរម?នK ី1ជរសុី វMល
២.២៨-

សមិទ:ផល ែដលកសួង Yប័នសេមចនក45ងរយៈេពល៥fSំ (២០០៨-

២០១២) កន@ងមកេនះ Kនដូចតេ}៖
x េជើសេរ2សមនV
ី ជ1រសុីវល
 ចូលកបខ័ណ¯នចំនន
ួ ៣៧.៨០២ក់។
x Uក់ឲQចូលនិវតន៍មនីVជ1រសុីវល
 នចំនួន១១.៩៩៣ក់។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x ផល់សកបតព័ត៌KនមនីVជ1រសុីវល
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និងេរៀបចំែបបបទប67លទិនន
4 ័យមនីកប

ខ័ណ¯ថ)ីនចំនន
ួ ៤១.៧១១ក់។
x េរៀបចំពះVជកឹតQនិងអនុកឹតQgំងស៊ប់ក45ងកបខ័ណ¯នចំនួន១៩.២៦៩ក់។
x េរៀបចំពះVជកឹតQនិងអនុកឹតQUក់មនីVជ1រសុីវល
 ឲQចូលនិវតន៍នចំនួន៤៧៧ក់។
x េរៀបចំពះVជកឹតQនិងអនុកឹតQដំេឡើង²ននរសកន
ិ ិង!Sក់នចំនួន៦.៣៦៥ក់។
x េUយែឡកមនីVជ1រសុវី លេ3ទូLំងបេទសក45ងgVងទូLត់េបៀវត gមបព័ន:ព័ត៌Kន

វទ· គិតមកដល់ែខធ4 fS២
ំ ០១២ Kនចំនន
ួ សរុប១៨១.៩៣០ក់។
កមN វMធីកែំ ណទ មង់ វMមជOរនិង វMសហមជOរ
២.២៩-

េដើម>ីបនជំរញ
ុ អនុវតកំែណទមង់វមជ1រនិងវសហមជ1រ

និងKនបសិទ:ិ

ឲQនទូលទ
ំ ូយ

ព VជរUភិលកមM5"នីត1
ិ លទី៤ នេរៀបចំ អនុម័ត និងUក់ឲQអនុវត

ចប់សីព1
ី រគប់គងរដbល VជWនី េខត កុង សុក ខណ¯ (ែខឧស

fSំ២០០៨) 1រេះ

េfSតេជើសេរ2សកុមបឹក
 VជWនី កុមបឹក
 េខត កុមបឹកកុង កុមបឹក
 សុក កុមបឹក
ខណ¯ (ែខឧស

fSំ២០០៩) 1រUក់េចញនូវកម)វធី"តិសKប់1រអភិវឌ^gមែបបប"ធិប

េតយQេ3!Sក់េ1ម"តិ

(ែខមិថុ

និងនអនុម័តUក់ឲQអនុវតនូវែផន1រ

fSំ២០១០)

អនុវតបីfSំដំបូង(ផ..អ..៣)ៃនកម)វធី"តិ (ែខមិថ
ុ
fSំ២០១១)។ សមិទ:ផលLំងអស់េនះ
 ិលកមM5"
បញឲQេឃើញនូវឆនzៈដ៏ចស់ស់របស់VជរUភ

ចំេsះកិច7ដំេណើរ1រកំែណ

ទមង់Lំងែផ4កនេយ ែផ4ករដbល និងែផ4កអភិវឌ^េ3រដbល!Sក់េ1ម"តិ។
២.៣០-

1រអនុវតផ.អ..៣

តវនUក់ឲQ Kនកិចដ
7 ំេណើរ1រេ3sក់ក$[លfS២
ំ ០១១

េUយKន1រេ¤¼ត1រយកចិតទុកUក់ក45ង1របB¢បេយនឌ័រនិងបេងaើតេឡើងនូវែបបែផនៃន
1រំទហិរ6ប> Lនក45ងលក ណៈ"ក67ប់ថ វ1រួ ម។

ក45 ង អំឡ5ងេពលៃន1រអនុវ ត ផ. អ.. ៣

(fSំ២០១១-- fSំ២០១៣) សមិទ:ផលសំyន់ៗ"េចើន រួមKន៖
x នេរៀបចំបេងaើតរចសមM័ន:របស់រដbល!Sក
 ់េ1ម"តិ VជWនី េខត កុង សុក ខណ¯
រួម"មួយSេះ មនីVជ1រសុីវលបKណ"ង១០,០០០ក់ ក៏តវនេធ<ើសKហរណ
កម)េ}ក45ងរចសមMន
័ :ែដលនែកសមwលេនះផងែដរ។
x នេរៀបចំនិងUក់ឲQអនុវតនីតិវធីអនុវត1ររនិងេសចកីែណំរបស់កុមបឹក

គណៈអភិល និងមនីរដbលៃនរដbលកុង សុក។ េពលបច75ប>ន4េនះ បព័ន:
មួយចំនួនធំរបស់រដbល!Sក់េ1ម"តិក៏តវនេរៀបចំប67ប់
ផល់េសmសមបសមwល

និងអភិវឌ^សមតI

នកំពុងបនអនុវត1រ

ពដល់កុមបឹករដbល!Sក់េ1ម"តិ

ពម"មួយនឹងកិច7ដំេណើរ1រអភិវឌ^Yប័នរបស់រដbល!Sក
 ់េ1ម"តិផងែដរ។ េ¡ពី

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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េនះ វគcបណª«ះប$[លងេចើនក៏តវនេរៀបចំេឡើងេ1មកបខ័ណៃ¯ នកិច7ដំេណើរ1រ
កំែណទមង់។
x កសួង Yប័នទិ

ពចំនួន៥ នេរៀបចំប67ប់នូវរយ1រណ៍សីពីប6©ីវ

គមុខរ

និងកំពុងេធ<1
ើ រពិនត
ិ Qេមើលេឡើងវញនូវមុខរ េដើម>ី®នេ}កំណត់នូវមុខរ និងធន
Wនែដលតវេផzរេ}ឲQរដbល!Sក់េ1ម"តិ"លកណៈអចិៃនយ៍

ឬ"លកណៈ

Yកល>ង។ កិច7ដេំ ណើរ1រេនះនផល់េមេរៀននិងបទពិេYធ"េចើន េហើយបច75ប>ន4
េនះ កម)វធីYកល>ងសព
ី ី1រេផzរមុខរចំនួនពីរកំពុងតវនេរៀបចំ។ "មួយSេនះែដរ
1រសិក
 "េចើនក៏តវនេរៀបចំេឡើងក45ងន័យែស<ងយល់

និងបកYយឲQនចស់

ស់អំពី មុខរ"ណតិ ទូេ}របស់រ ដbល!Sក់េ1ម"តិ

េដើម> ី េធ<ើ" មូល Uន

សKប់1រេរៀបចំលិខិតបទUន សKប់េលើកកមMស់តួទីរបស់រដbល!Sក់េ1ម"តិ
ក45ង1រចូលរួមចំែណក1ត់បនIយ
x នេរៀបចំ

ពកីកបកបេUយបសិទ:

ព។

និងUក់ឲQអនុវតលិខិតបទUនsក់ពន
័ :នឹងបព័ន:មល
ូ និធិកុង សុក

និង

1រគប់គងហិរ6វតI5កុង សុក េUយទទួលននូវ1រេផzរធនWនថវ1"តិ បKណ
ូ និធិកុង សុក។ មូល
០,៨% ៃនចំណqលចរនសរុបរបស់រដb សKប់"ចំណqលរបស់មល
និធិេនះសំេpំទកម)វធអ
ី ភិវឌ^សមតI
សមwលេដើម> ីពងឹងសមតI

ពYប័ន

1របណª«ះប$[ល

និង1រសមប

ពរបស់កុមបឹកកុង សុក។ ពម"មួយSេនះ គេKង

អភិវឌ^ន៍កុង សុក ក៏តវនកំណត់នង
ិ េរៀបចំផងែដរ។ មូលនិធិកុង សុក នឹងតវន
អនុវតងេពញេលញeប់ពីfSំ២០១៤តេ}។ ធនធនបKណ២,៨% ៃនចំណqលចរន
សរុបរបស់រដbក៏តវនបនេផzរេ}ឲQមូលនិធិឃុំ សត់ េដើម>ីបងaលកណៈឲQឃុំ សត់
Kនលទ:

ពក45ង1រេឆ@យ
ើ តបេ}នឹងតមវ1រ

"ទិ

ពៃនកិច7អភិវឌ^មូលUនរបស់

ខ@ន។
x េដើម>ីពងឹងស<័យ

ពរបស់រដbល!Sក់េ1ម"តិក45ង1រគប់គងនិងអភិវឌ^ធនWន

មនុសរបស់ខ@ន លិខិតបទUនគតិយុតសy
ំ ន់ៗចំនួនពីរ តវនេរៀបចំនិងUក់ឲQអនុវត
ែដលក45ងេះ រួមKនចប់សីពី1រេធ<ើវេYធនកម)ចប់សីព1
ី រេរៀបចំនិង1របពឹតេ }
ៃនគណៈរដbមនី

និងអនុកឹតQសព
ី ី1រេធ<ើបតិភក
ូ ម)អំ$ចដល់រដbល!Sក់េ1ម"តិ

ក45ង1រែតងgំង 1រ¤ស
 ់បរ និង1រប6ប់
រេ3រដbល!Sក់េ1ម"តិ។
គតិយុតឲQVជរUភិល

រកិច7មនីVជ1រសុវី ល ែដលបំេពញ1រ

លិខិតបទUនគតិយុតLង
ំ េនះនផលន
់ ូវកបខ័ណ¯

ក45ង1រេធ<ើបតិភូកម)អ$
ំ
ចដល់រដbល!Sក់េ1ម"តិ

ែតងgំង 1រ¤ស
 ់បរ និង1រប6ប់

1រ

រកិច7មនV
ី ជ1រសុីវល ែដលបំេពញ1ររេ3រដb

ល!Sកេ់ 1ម"តិ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x ែផន1រយុទ:Yសសព
ី ីគណេនយQ
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ពសងcម ក៏តវនេរៀបចំgក់ែតងេឡើងេUយKន

1រពិ េះេបល់ងទូ លំ ទូ យ"មួយអងc1រសងcមសុីវ ល

េហើយ ក៏តវន

អនុម័តេUយគ.ជ.អ.ប. ែខសី fS២
ំ ០១៣។ ែផន1រយុទ:Yសេនះ នឹងតវអនុវត
រួមSេUយVជរUភិលនិងអងc1រសងcមសុីវល
 ។ ែផន1រយុទ:Yសេនះ Kនេល
បំណងេលើក កមMស់ល ទ:

ពទទួលនព័ ត៌Kនរបស់ប"ពលរដbs ក់ព័ ន:នឹ ង1រអនុវ ត

1ររនិងេបើស់ថវ1របស់រដbល!Sក់េ1ម"តិ
gមUន

1រេរៀបចំបេងaើតនូវកិច7ដំេណើរ1រ

តwតពិនិតQរបស់ប"ពលរដbេ}េលើ1រចំ$យនិង1រផល់េសmYWរណៈ

ពមLំងបេងaើតនូវយន1រស័យLក់ទងរmងរដbលមូលUននិងសហគមន៍ប"ពលរដb
ក45ង1រកំណត់និងឯក
។

ពេ}េលើវWន1រសKប់1រែកលមk1រផល់េសmYWរណៈ

ែផន1រយុទY
: សេនះេ¤¼ត"សំyន់េ}េលើ1រស័យLក់ទងរmងរដbល

មូលUននឹងប"ពលរដb សហគមន៍ និងអងc1រសងcមសុីវលបកបេUយ

ពYប។

x បព័ន:និងនីតវិ ធីកYងែផន1ររបស់រដbល!Sកេ់ 1ម"តិ ក៏តវនេរៀបចំេធ<ើបច75ប>ន4
កម)។

ែផkកេលើមូលUន
 េនះ

រដbល!Sក់េ1ម"តិLំងអស់នេរៀបចំនិងអនុម័តនូវ

ែផន1រអភិវឌ^ន៍៥fSំ និងកម)វធីវនិេគYWរណៈ៣fSំរ´កិលរបស់ខ@ន។ "មួយSេ នះ
ែដរសិ1YសKហរណកម)ែផន1រ!Sក់សុកក៏តវនបនេរៀបចំេដើម>ីសមបសមwល
កិច7ដំេណើរ1រេរៀបចំែផន1រឃុំ សត
 ់។
x វឌ^ន

ពគួរឲQកត់សK_ល
 ់ផងែដរ គឺ1របេងaើតនូវសKគមកុមបឹករដbល!Sកេ់ 1ម

"តិចំនួនពីរ េsលគឺ សKគមកុមបឹក
 VជWនី េខត និងសKគមកុមបឹកកុង
សុក ខណ¯ និងឃុំ សត់ែដលតំ$ងឲQផលបេជន៍របស់កុមបឹក
 រដbល!Sក់
េ1ម"តិ។
x េដើម>ីេលើកកមMស់អភិលកិច7លkក45ងកបខ័ណ¯ៃន1រផល់េសmYWរណៈជូនប"ពលរដb
បកបេUយគុណ

ព តK

ព Yម6

ពេឆ@យ
ើ តបLន់េពលេវេ}នឹងតមវ1រ

និងបងaលកណៈយសួលដល់អ4កេបើស់េសm VជរUភ
ិ លនUក់េចញនូវេសច
កីសេមចសីពី1របេងaើត1រល័យចកេចញចូលែតមួយ និង1រល័យប"ពលរដb
េ3!Sក់ កុង សុក ខណ¯។ ែផkកgមេសចកីសេមចេនះ eប់ពីfSំ២០០៥ រហូតដល់fSំ
២០១៣ កសួងមៃផzនបេងaើតនិងនUក់ឲQដំេណើរ1រនូវ "1រល័យចកេចញ
ចូលែតមួយ" ចំនួន២៤កុង សុក េ3ទូLំង២៣េខត េដើម>ីផល
 ់េសmរដbលចំនួន១៨៦
បេភទ ែដលនទទួលបតិភូកម)មុខរពីកសួង Yប័នចំនួន១០ នឹងេតៀមUក់ឲQ
ដំេណើរ1រនូវ1រល័យLំងេនះេ3កុង

និងខណ¯ៃនVជWនីភ4ំេពញចំនួន១៣កែន@ង

ី ននូវ1រអនុវតសបgមេល
េទៀត ក45ងេដើមfSំ២០១៤។ ទនzឹមនឹងេះ េដើម>W
1រណ៍ អភិ លកិ ច7 លk និ ង េល1រណ៍ ៃន1រផ ល់េសmYWរណៈ កសួងម

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ៃផz ក៏នបេងaើតេឡើងនូវ1រល័យប"ពលរដbេ3កុង សុក ខណ¯ ែដលKន1រ
ល័យចកេចញចូលែតមួយ។ 1រល័យប"ពលរដb គឺ"Yប័នឯកVជQ អព· កឹត
មួយ

និងKន

រកិច7ទទួលនិងសមុះសមwលេUះYយsកQបណªឹងតm¾របស់ប

"ពលរដbsក់ព័នន
: ឹង1រផល់េសmរបស់រដbលកុង សុក ខណ¯។
២.៣១-

េLះបីK នវឌ^ ន

ពគួ រ កត់ ស K_ ល់ ក45 ង 1ររកំ ែណទមង់ វ មជ 1រនិ ង វ ស ហ

មជ1រែដលKន1រsក់ព័ន:េ}នឹងកសួង Yប័នទូLំងVជរUភ
ិ លLំងមូលក៏េUយ ក៏
1ររេនះេ3Kន
1រឯក

ពYំ¿«ំនិងតមវឲQKន1របនពិ

កពិេះេបល់

ពSក45ងចំេ$មអ4កេធ<ើ1រសេមចចិតែ ផ4កេលនេយ។

េដើម>ីែស<ងរក
បBបឈម

សំyន់ៗKនដូច yងេ1ម៖
x 1រេផzរមុខរនិងធនWនពីកសួង

Yប័នេ3!Sក់"តិឲQេ}ដល់រដbល!Sកេ់ 1ម

"តិ គឺ"កិច71រដ៏KនYរៈសំyន់ៃនកិច7ដេំ ណើរ1រកំែណទមង់ េដើម> ីែកលមk1រផល់
េសmYWរណៈ និងគណេនយQ
ក45ងកិច7ដំេណើរ1រេរៀបចំប6©ីវ

ពេ3មូលUន
 ។ េLះបីKនវឌ^ន

ពគួរកត់សK_ល់

គមុខរនិង1រពិនិតQេមើលមុខរេឡើងវញក៏េUយ

ក៏

មកទល់បច75ប>ន4េនះ ពុL
ំ ន់Kនមុខរ"ក់ក់$មួយតវនេផzរឲQេ}រដbល!Sក់
េ1ម"តិេ3េឡើយ។ បBបឈម"គន@ឹះក45ងកិច71រេនះ គឺ1រែស<ងរក1រឯក

ពS

អំពីមុខរ ែដលតវេផzរឲQេ}ដល់រដbល!Sក់េ1ម"តិនិង1រេរៀបចំបេងaើតយន
1រសKប់ំទ សមបសមwល និងgមUនតwតពិនិតQmយតៃម@ដំេណើរ1រេផzរមុខរ
Lំងេះេដើម>W
ី !កិច7ដំេណើរ1រេនះពុំKន1ររ´yនដល់កិច7អភិវឌ^និង1រផល់េសm
េ3មូលUន។
x កម)វធី"តិនិង ផ..អ..៣ នកំណ ត់អំពីយ ន1រសKប់1រេផzរធនWនហិរ6វ តI5ពី
!Sក់"តិេ}ឲQរដbល!Sក
 ់េ1ម"តិ និងបភពចំណqលមូលUន។ េLះបី"មូល
និធិកុង សុកតវនបេងaើតេឡើង ប៉ុែនយនុ1
 រេផងៗេទៀតរួមKន យន1រេផzរធនWន
Kន

¢ប់លកខណ¯ យន1រេផzរហិរ6ប> LនវនិេគសKប់រដbល!Sក
 ់េ1ម"តិ និង

យន1រចំណqល¤ល
 ់េ3មូលUន កំពុងសIិតេ3ក4ង
5 ដំ$ក់1លៃន1រសិកេដើម>ីេរៀបចំ
បេងaើតេ3េឡើយ។
x បុគcលិកបំេពញ1ររេ3រដbល!Sក់េ1ម"តិ eំច់តវKនគណេនយQ
រដbល!Sក់េ1ម"តិ។

ព"មួយ

បច75ប>ន4េនះបុគcលិករដbល!Sកេ់ 1ម"តិពុំLន់តវនេផzរ

ឲQសIិតេ3េ1ម1រគប់គង និងeត់ែចងរបស់រដbល!Sក
 ់េ1ម"តិេ3េឡើយ។ 
ស័យេហតុេនះរដbល!Sក់េ1ម"តិតវ1រeំច់នូវ1រផល់អ$
ំ
ចឲQ1ន់ែតេចើន
េឡើងក45ង1រគប់គង 1រeត់ែចង 1រេជើសេរ2ស 1រែតងgំង 1រ¤ស
 ប
់ រ 1រប67ប់

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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រកិច7 1រUក់វន័យ 1រផល់រÀន
 ់េលើកទឹកចិត និង1រអភិវឌ^សមតI

ពបុគcលិករបស់

ខ@ន។ បBបឈមចំេsះកិច71រេនះ គឺ1រផល់ឲQរដbល!Sក
 ់េ1ម"តិនូវស<យ
័

ព

ែដលបច75ប>ន4េនះសIិតេ3េ1មបព័ន:គប់គងមនីមុខរYWរណៈរបស់!Sក់"តិ។
x 1រពងឹងគណេនយQ

ពែខទទឹងនិងែខបេ$[យរបស់រដbល!Sកេ់ 1ម"តិ

គឺ"

ឹ បBេនះ ទំក់ទំនងរmងកុមបឹក
េលបំណងដ៏សំyន់មយ
ួ ៃនផ..អ..៣។ sក់ព័ន:នង
និងគណៈអភិលeំច់តវនពិនិតQេមើលេឡើងវញ េហើយ"មួយSេនះែដរតួទីរបស់
កុមបឹ ក
 ក45ង1រgមUនតwត ពិនិតQ េលើ1 រផល់េសmYWរណៈរបស់កសួង Yប័ន
!Sក់"តិកត
៏ មវឲQKន1រពងឹងបែនIមេទៀតផងែដរ។ េលើសពីេនះ !Sក"
់ តិeំច់តវ
ពងឹង1រេរៀបចំេលនេយសីពីអធិ1រកិចន
7 ិងសង់UេសmYWរណៈផងែដរ។
x យន1រ

ក៏តមវឲQKន1រេរៀបចំបែនIមេទៀតេដើម>ជ
ី ំរុញេលើកទឹកចិតដល់រដbល

!Sក់េ1ម"តិក45ង1របេងaើតនូវគំនិតផចេផើម ក45ងវYល
ខ@នsក់ព័នេ: }នឹង1រចូលរួមចំែណក1ត់បនIយ
១.៤២.៣២-

ពៃនណតិទូេ}របស់

ពកីក។

កំែណទ មង់កងកRSង
ំ បTប់Uវុធ
កំែណទមង់កងេធពលេខមរភូមិនz ែដល"មុម
ំ ួយៃនយុទ:Yសចតុេ1ណ Lម

Lរនូវកិច71រsរបកបេUយបសិទ:

ពខMស់នូវអធិបេតយQ"តិ បូរណ

ពទឹកដី សនិសុខ និង

ស$[ប់WSប់សងcមៃនពះV"$ចកកមM5"។ េUយែផkកេលើយុទ:Yស1រsរ"តិ ដូចន
ែចងេ3ក45ងយុទ:Yសចតុេ1ណ ដំ$ក់1លទី២ និងែផន1រយុទ:Yសអភិវឌ^ន៍"តិ បច75

ប>ន4កម) ២០០៩-២០១៣ របស់VជរUភ
ិ លកមM5"។ កំែណទមង់កងេធពលេខមរភូមិនz
សេមចននូវកិច1
7 រដូចyងេ1ម៖
x កំែណទមង់កងកKំងបUប់វុធ ៈ កងេធពលេខមរភូមិនz នេធ<ើ1រែកទមង់រច
សមM័ន:eត់gំងgមប$[អងc
សមតI

ពនងសមសប ពមLំងនេធ<ើ1រហ<ឹកត់ពងឹង

ពដល់េធិន Lំងែផ4កបេច7កេទសនិងយុទ:វធី។ កងេធពលេខមរភូមិនz ែថម

LំងនេរៀបចំេលនេយសKប់េធិនLំងបេភទទី២ និងេធិនចូលនិវតន៍
នងបេសើរេទៀតផង។
x 1រ1រsរពំែដន ៈ កងេធពលេខមរភូមិនz នខិតខំ1រsរ"តិនិងពងឹង1ររ1រ
ទូត"មួយប$[បេទសេផងៗ។
x 1រកYងសមតI

ពកងកKំងបUប់វុធ ៈ េដើម>ីបេងaើនសមតI

វុធកងេធពលេខមរភូមិនz

ពកងកKំងបUប់

នបនបណª«ះប$[លដល់េធិនLំងយុទ:វធីនិង1រ

រ1រទូតក45ងវស័យ1រsរ"តិ រេបៀបេបើស់បេច7កវទ·ទំេនើប ចំេណះដឹង និងជំញ

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ថ)ីៗ 1រេធើ<ឲQទំេនើបកម)វុធយុទ:ភណ¯ និង1រចូលរួមេបសកកម)ែថរកសនិ

ពេ1ម

ឆតអងc1រសហប""តិ។
x 1រអភិវឌ^សហគមន៍ ៈ ស_មនបនល់ទុកនូវប់មីន និងយុទ:ភណ¯មិនLន់ផz5ះេ3
gមទីជនបទ"េចើន ែដលតមវឲQកងវស<កម)ៃនកងេធពលេខមរភូមិនz េUយសហ1រ

"¬ធរកមM5"គប់គងសកម)

"មួយ
និង

អងc

ពកំeត់មីននិងសេ_ះជនពិ1រេUយYរមីន

ពកំeត់មីន"េចើនកុមតវេដើរតួទីងសំyន់សKប់េសសKZតប់

មីននិងយុទ:ភណ¯មិនLន់ផz5ះLំងអស់េះ។

ៃផzដីែដលទទួលន1រេសសKZ ត មីន

រួ ច ន1យ "ដី ស ម> Lនសងc មកិ ច7 ពី រ Uភិ លសKប់បងa បេងaើន ផលកសិក ម)។
ទនzឹមនឹងេនះ

VជរUភ
 ិលក៏នបេងaើតមជមណ¯លកKCត់មីននិងយុទភណមិនLន់ផz5ះ

មួយចំណoះឲQកសួង1រsរ"តិផងែដរ។
x 1រអភិវឌ^1ររធុរកិច7 ៈ កងេធពលេខមរភូមិនzទទួលនសិទ:ិឲQ េធ<ើជីកម)
eប់gំងពីfSំ២០១២។ ក45ងន័យេនះ កងេធពលេខមរភូមិនz នបេងaត
ើ យកUន
អភិវឌ^ន៍េ1មចំណoះកសួង1រsរ"តិ
កងទ័ពនិងបេងaើនកមិតជីវ

េដើម>ីែស<ងរកបភពចំណqលពងីកកិត·នុ

ពរស់េ3របស់សហគមន៍កងទ័ព។

x 1រេលើកកមMស់េយនឌ័រ ៈ េឆ@ើយតបេ}នឹងទិសេpេលើកកមMស់សម

ពលេខមរភូមិនz

ពេយនឌ័រ កងេធ

ននឹងបនខិតខំជំរញ
ុ េធិនសីឲQទទួលនមុខតំែណងដឹកំសម

សបមួយចំនន
ួ ក4ង
5 អងc
យល់ដឹងពីសម

ព

ព ថ<ត
ី >ិតែតចំនន
ួ េធិនសីេ3KនកមិតLបេ3េឡើយ។ 1រ

ពេយនឌ័រក45ងសហគមន៍កងទ័ពKន1ររ2កចេមើនគួរឲQកត់សK_ល់ ប៉ុែន

eំច់LមLរនូវកិច7ពងឹងបែនIមេទៀត។
២.៣៣-

េLះបីKនវឌ^ន

ពគួរ"ទីេKទនៈក45ងដំេណើរ1រៃនកំែណទមង់របស់ខ@នក៏េUយ

ក៏កងេធពលេខមរភូមន
ិ zេ3KនបBបឈមមួយចំនួន ែដលតវបំេពញនិងបនអនុវត៖
x ចំេណះដឹងែផ4កវទ·
 Yស បេច7កេទស និងវ"ជ
¢ ីវៈ៖ កងេធពលេខមរភូមិនz េ3ប
ឈមនឹង1ររពងឹងនិងពងីកសកម)

ព1រsរ ឧសហកម)1រsរ"តិ 1រអភិវឌ^1រ

រធុរកិច7 ចំេណះដឹងអភិវឌ^ន៍ែផ4កវទ·Yស បេច7កេទស និងវ"¢ជីវៈ ែដលបBLំង
អស់េនះ តមវឲQKន1រែស<ងរកបភពជំនួយេផងៗ។
x ធនWនរូបវន ៈ ធនWនរូបវនរបស់កងេធពលេខមរភូមិនz ដូច"ដីធ@ី សKÁរៈបរ1រ
េVងចក េគឿងចក សហស ពុំLន់តវនេបើស់ឲQKនបសិទ:
ឲQអស់លទ:

ពខMស់

ព និងស1Âនុពលេ3េឡើយ េដើម>L
ី ញយកបេជន៍ឲQន"អតិបរK។

Lំងអស់េនះ "មូលេហតុេធ<ើឲQកមិតជីវ

ពរស់េ3របស់សហគមន៍កងទ័ពសIិតក45ង

ព

លំក។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

x 1ររអភិវឌ^ន៍សហគមន៍កងទ័ព ៈ មិនLន់Kនៃដគូអភិវឌ^"យុទ:Yស េដើម>ីេធ<ើកច
ិ 7

សហបតិបតិ1រវនិេគធុរកិច7យូរអែង<ង។
២២.៣៤-

បរM>ន គបដណ*ប់ស Rប់រអនុវត*យុទ=>?ស*Vង
ំ មូល
ទិដb

ពសំyន់ៗចំនួនបួន គឺ (១)សុខសនិ

ព សIិរ

ពនេយ សុវតIិ

ព និង

ស$[ប់WSបស
់ ងcម (២)សKហរណកម)កមM5"េ}ក45ងតំបន់នង
ិ ពិភពេក (៣)បរYនK
កេសដbកិច7 និងហិរ6វតI5ែដលKនលកណៈអនុេះ និង (៤)

ិ លកមM"
5 នីត1
ិ លទី៤ៃនរដbស
ែដលតវនអនុវតេUយVជរUភ
២.១២.៣៥-

សុខសនK ិ
បច75ប>ន4េនះ

េឡើងឲQKនស

ព សិរ

ពនេW5យ សុវតិ

ព"ៃដគូេ3ក45ង1រអភិវឌ^
។

ព និងសX
K ប់2ប់សងYម

បៃពណីៃន1រេរៀបចំេះេfSតេUយេសរ2នង
ិ យុតិធម៌តវនបេងaើត

ពរÃងKំលk។

រហូតមកទល់នឹងេពលេនះ

Vសតវនេរៀបចំេធ<ើេឡើងចំនួន៥ដងរួចមកេហើយ។

1រេះេfSត
 េជើសgំងតំ$ង

1រេះេfSតេជើសgំងតំ$ងVស

ចុងេ1យបងkស់តវនេរៀបចំេធ<ើេឡើង1លពីែខកកaU fSំ២០១៣។ 1រេះេfSតេជើសgំង

កុមបឹកឃុំ សត
 ់ ទូLំងបេទស តវនេរៀបចំេធ<ើេឡើងចំនួន៣ដងរួចមកេហើយ េលើកទី១
េ3ក45ងែខកុមJៈ fSំ២០០២ េលើកទី២ េ3ក45ងែខេមY fSំ២០០៧ និងេលើកទី៣ េ3ក45ងែខ
មិថុ fSំ២០១២។ ពឹទស
:

តវនបេងaើតេឡើង "ស

"ន់ខស
M ់ gមរយៈ1រេធ<ើវេYធន

កម)រដbធម)នុ6 េ3ែខមី fSំ១៩៩៩។ 1រេះេfSតេជើសេរ2សសKជិកពឹទ:ស

េលើកទី១

និងេលើកទី២ តវនេធ<ើេឡើងេ3ក45ង ែខមកV fSំ២០០៦ និងfS២
ំ ០១២។ បច75ប>ន4េនះ
យុគសម័យៃនសIិរ
េសរ2

ពដ៏រង
Ã Kំមួយតវនបេងaត
ើ េឡើង

េUយKន1រគិតគូរ"ចម>ងេលើសិទ:ិ

ពក45ង1របេ67ញមតិេ3ក45ងបរYនមួយ ែដលKន1រទទួលខុសតវចំេsះអ<ីLំងយ

ែដលបុគcលKSក់ៗនសែមងេចញមក

ិ លLំងេ3ក45ងរង<ង់YW
Lំងេ3ក45ងរង<ង់VជរUភ

ី ! សមិទ:ផលែដលសេមចនេUយលំ
រណជន។ VជរUភិលខិតខំងyំងេដើម>W
កេនះបន រ2ក ចេមើន និង ជwត "បង េពញេលញេ3ក45ងសងcម"តិកមM5"

និង ផ4 ត់គំនត
ិ

របស់ប"ជនកមM5"។
២.៣៦-

កសួងមៃផz Kនតួទីចម>ងបី ៖ (១)គប់គងYប័នរដbលYWរណៈ េ3

!Sក់េ1ម"តិ (២)Wនូវសនិសុខៃផzក45ងរបស់សងcម"តិ gមរយៈកងកKំងនគរល"តិ
និ ង

(៣)ដឹក ំនិងសមបសមwល1រអនុវ តកម)វ ធីកំែណទមង់វមជ1រនិង វស ហមជ1រ

5
របស់VជរUភិលកមM"

ក45ង²នៈ"បWនរបស់គណៈកK¸ធ1
ិ រ"តិសKប់1រអភិវឌ^

gមែបបប"ធិបេតយQេ3!Sក់េ1ម"តិ

(គ.ជ.អ.ប.)។

រហូតមកទល់េពលេនះ កសួង
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មៃផz

នេធ<ើឲQKនវឌ^ន

េ1ម"តិ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ព"េចើនេ3ក45ង1រពងឹងYប័នរដbលYWរណៈេ3!Sក់

1រWនូវសនិសុខៃផzក45ងរបស់សងcម"តិ

និង1រUក់ឲQដំេណើរ1រនូវយន1រ

"េចើន េដើម>ីដឹកំដេំ ណើរ1រកំែណទមង់វមជ1រនិងវសហមជ1រសំេpេធ<ើឲQសេមចន
នូវ1រអភិវឌ^gមែបបប"ធិបេតយQេ3!Sក់េ1ម"តិ។
២.៣៧-

gមរយៈកងកKំងនគរល"តិ កសួងមៃផz នចូលរួមងសកម)េ3ក45ង

1របេ67§សនូវសកម)
ពលរដb

1ររកននូវេសចកស
ី ខ
ុ េកមកនជូនប"

1រទប់Yតន
់ ូវVល់ឧយកលLំងយែដលប៉ុនប៉ងបំែបកបំក់Yមគcី

និងបងaអសIិរ
បសិទb

ពេភរវកម)Lង
ំ យ

ពនេយនិង

ពចចលវÃកវរក45ងសងcម

ព"តិ

ពមLំង1រVVំងបកបេUយ

ពនូវមហិច³g ប៉ុន ប៉ង េបើស់ទឹក ដីក មM5" េដើម>ី បំផិ@ច បំ¤ញ បេទសជិតyង។

សមិទ:ផលដ៏គួរឲQកត់សK_ល់

គឺ1រ1រsរនLំងសុងនូវសុវតIិ

1រេះេfSត
 េជើសgំងកុមបឹកឃុំ

សត់ណតិទី៣

ពនិងសនស
ិ ុខសKប់

fSំ២០១២

1រេរៀបចំេះេfSត


េជើសgំងតំ$ងVសណតិទី៥ 1លពីែខកកaU fSំ២០១៣ កន@ងេ} ពមLំង1រ1រsរ
ននូវសុវតIិ
២.៣៨-

ពៃនដំេណើរ1រៃនអងcជំនុំជមះវYម6េ3ក45ងតុ1រកមM"
5 ។

កសួងមៃផz

នអនុវតកិច71របបបទេល)ើសពហ)ទណ¯គប់បេភទបកប

េUយេ"គជ័យក45ង1រែថរកសនស
ិ ុខ ស$[បW
់ Sប់YWរណៈ និងសុវតIិ
ពិេសស gមរយៈ1រអនុវតេលនេយ ភូមិ ឃុំ KនសុវតIិ
២.៣៩-

ពជូនប"ជន

ព។

េLះបីKន1រេប"¬ចិត
 ងមុឺងKត់ និងសមិទផ
: លដ៏គួរឲQកត់សK_ល"
់ ចីន ក៏

េUយ ក៏1រអនុវត
រួមKន កមិតសមតI

រកិច7yងេលើេនះ េ3ែតនជួបបទះនឹងបBបឈមមួយចំនួន ែដល
ពែផ4កYប័ន ក45ងេះ ធនWនមនុស និងសKÁរៈ និង

ៃនកបខ័ណ¯ច
 ប់ សKប់តមង់ទិសដល់1រអនុវត
ក45ងបព័ន:1រររបស់េយើង

ពខ<ះចេះែដលេ3Kនេ3

យនឹងអនុBត
 ឲQពួកឧកិដbជនឆ@ងែដនែដលKនអងc1រeត់

gំងេឆ@§តឱ1សេបើស់គប់រប
ូ
ចប់និងបនេធ<ើសកម)

រកិច7។

ពKនកមិត

ពេដើម>ីឆង
@ 1ត់និងក់ខន
@ េ3កមM"
5
េដើម>ីេគចពីស$
ំ
ញ់

ពឧកិដb។ 1ររគប់គងតwតពិនិតQជនបរេទសេ3មិនLន់ តវ

នអនុវត សបេ}gមច ប់ និង លិខិត បទUនឲQនដល់ក មិត មួយ ែដល1ររគប់គង
តwតពិនិតQេនះតវែតKន េដើម>ីរួមចំែណកដល់1ររកសនិសុខ"តិ និង1រLញយកអតIប
ិ 7របស់
េជន៍ពីវតKនជនបរេទសេ3ក4ង
5 បេទស សKប់1ររ2កចេមើនែផ4កសងcម េសដbកច
កមM5"េ3េឡើយ។ េLះបីបទេល)ើសពហ)ទណ¯ នថយចុះ"លំUប់កេ៏ Uយក៏សកម)

ពប@ន់

បUប់ វុធ អំេពើÄតកម) ចVចរណ៍ ជួញ ដូរ េគឿងេញ§នខុស ច ប់ 1ររ´េភេសពសនIវៈ
1រជួញដូរសីនង
ិ កុKរ ពមLំងបទេល)ើសបេភទេផងៗេទៀត ដូច" បទេល)ើសែផ4កបេច7ក

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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វទ· និង1រសKZតក់ "េដើម េ3ែតេកើតKនេឡើង"ញឹក¿ប់េ3េឡើយ។ េះ!Sក់
ចVចរណ៍េ3ែតនបនេកើតេឡើង"ញឹក¿ប់គួរឲQពwយរមJ។ 1ររគប់គងរដbលKន
លកណៈបឈមyង
ំ េ3gមទីបជុំជនធំៗ

េUយYរតុ

ពត់ស$[ប់WSប់បងaេឡើង

េUយកុមេក)ងទំេនើងេ3gមទីYWរណៈ រUន និងក@ឹបកមនVតី។ ប1រេនះនជះ
ឥទ:ិពលកក់ដល់សLប់យុវជន េUយេធ<ើឲQKន1រេកើនេឡើងនូវសកម)

ពខុសឆcង"េចើន

និ ងនេធ<ើឲQ យុវជនLំងេះេះបង់េeល1រសិក
 េរៀនសូតរបស់ខ@ន

េហើយ®នេ}

ដល់1របពឹតនូវបទេល)ស
ើ េផងៗ។

រ បយុទ= ប#ំងេ គZងេញ\ន

"¬ធរ"តិបយុទ: បfំងេគឿងេញ§ន

២.៤០-

េUយKនកិច7សហ1រ""មួយកសួង

Yប័ន អនរវស័យ"តិ អនរ"តិ និងកKំងសរុបរបស់សងcម សេមចននូវសមិទ:ផលមួយ
ចំនួនគួរឲQកត់សK_ល
 ់៖

័ : "¬ធ
 រ"តិបយុទ:បfំងេគឿងេញ§ន គឺ"1រទទួលខុសតវចំេsះ
x 1រពងឹងYបន
1រអនុវតេលនេយ1រតwតពិនិតQេគឿងេញ§ន។
1រតwតពិនិតQៃន1រ

"¬ធរនបេងaើតចប់សីពី

¢ប"
់ មួយនឹង!SំអនុសBLង
ំ បីៃន1រតwតពិនិតQេគឿងេញ§នអនរ

"តិf១
Sំ ៩៦១ fSំ១៩៧១ និងfSំ១៩៨៨ ពមLំងពិធីYរfS១
ំ ៩៧២ ែដល"ចប់សព
ី ី1រ
គប់គងេគឿងេញ§នែដលតវនអនុម័តនិងប1សឱQេបើេ3ក4ង
5 ែខមកV fSំ២០១២។
ិ រ"មួយកសួង
x 1រ1ត់បនIយេគឿងេញ§ន : "¬ធរ"តិ នបេងaើនកិច7សហបតិបត1
េខត

និងប$[ៃ ដគូអភិវឌ^ដៃទេទៀត។

"¬ធរេគឿងេញ§នក៏នផព<ផយ"YW

រណៈ អំពផ
ី លអវជ©Kនប$[លពី1រេបើស់េគឿងេញ§ន។ សកម)

ពsក់ព័ន:នឹង1រ

1ត់បនIយតមវ1រេគឿងេញ§ន Kនដូចyងេ1ម៖
¾ 1របB¢ប1រយល់ដឹងអំពីេះ!Sក់ៃនេគឿងេញ§នេ3ក45ងកម)វធីសិក
 "តិ។
¾ 1រអប់រ´ផព<ផយេ3gមសហគមន៍ឲQបដិេសធេគឿងេញ§ន។
¾ 1រអប់រ´ផព<ផយេ3gមប$[ញYរព័ត៌Kន។
5 ឱ1សៃន ៃថÆឈប់សKក"តិ និងអនរ"តិ។
¾ 1រអប់រ´ផព<ផយេ3ក4ង
¾ 1រអប់រ´ផព<ផយេលើគមបៃនផលិតផល

អំពីYរអប់រ´េគឿងេញ§នេ3េលើវកaយបត

ដបទឹក ធុង បអប់ និងរថយនកុង។
¾ 1រអប់រ´ផព<ផយgមេសmកម)កមន េ3ក45ងស$Çរ សKគមន៍ដក
ឹ ជ6©នេទស
ចរណ៍ កែន@ងកមន ផzះសំ$ក់ េដើម>ីែចកeយព័ត៌Kនសីពី1រតwតពិនិតQេគឿង

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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េញ§ន និភយ
័ ែដលបងaេឡើងេUយ1រេញ§ន!Sំ និងេគឿងេញ§ន និងបBេមេVគ
េអដស៍/ជំងឺេអដស៍ េ3ក4ង
5 តំបន់មួយចំនន
ួ Kននិភ័យខMស់។
¾ 1រអប់រ´ផព<ផយgមរយៈUក់Yរេ3ក45ងសុីឌី វ2សុីឌី yV¾អូេខ េនះ Kនចំនួន១៣៤
ចំណងេជើង

និងេលើកទឹកចិតអងc1រ

ទមង់ៃនសិល>ៈនិងទសនីយ

េដើម>ីបញ"YWរណៈដល់ប"ជនអំពី

ព ែដលLក់ទងនឹង1រអប់រ´េគឿងេញ§ន។

¾ 1រអប់រ´ផព<ផយgមរយៈ1របឡងកំ$ពQ ចេមៀង គំនរូ និងកម)វធ
 ី បគុំតនី
េUយផយgមវទQ5 ទូរទសន៍ "ពិេសស"មួយនឹង1រចូលរួមពីgVសែមងនិងgV
កំែប@ង។

c ់េគឿងេញ§ន : "¬ធ
 រ"តិបយុទ:បfំងេគឿងេញ§ននសមប
x 1រ1ត់បនIយ1រផcត់ផង
សមwលបេងaើនកិច7សហបតិបតិ1រ"មួយ កសួង Yប័ន "សKជិកគណៈកK¸ធ1
ិ រ
តwតពិនិតQេគឿងេញ§នVជWនី

េខត

និងYប័នអនុវតចប់

នeត់វWន1រ

បបបទេល)ស
ើ នLន់េពលេវLំងករណីប៉ុនប៉ងផលិត ចVចរឆ@ង1ត់ 1រជួញដូរ
ែចកeយ ករណីបែង<រYរWតុគីមីផំ "ទង់Lយធំ មធQម និងតូច។ "¬ធរក៏ន
បប1រLញយកYរWតុគីមីខុសចប់ពីរក
ុ "តិមះេÈ។
x 1រពងឹងបសិទ:

ពៃន1រព·លY¼នីតស
ិ ម>LនិងសKហរណកម) : "¬ធរ"តិ

នខិតខំពុះsរសេមចឱQននូវកិច71រមួយចំនន
ួ គួរ"ទីេKទនៈដូច"៖
¾ នេរៀបចំបេងaើតេសៀវេ¶េល1រណ៍ែណំសីព1
ី របនបនិងព·លអ4កេញ§ន
េគឿងេញ§នេ3gមមនzីរេពទQបែងkកនិងមណ¯លបេ$[ះសន4សKប់អប់រ´

ព·ល

និងY¼រនីតស
ិ ម>Lអ4កេញ§នេគឿងេញ§នេ3gមប$[VជWនី េខត។
¾ VជរUភ
ិ លសេមចផល់នូវរបបជីវ

ព

ជូនដល់ជនរងេះែដលកំពុងសKកព·

លេ3gមមណ¯លបេ$[ះសន4 អប់រ´ ព·លអ4កេញ§នេគឿងេញ§ន និង មណ¯ល
Y¼រនីតិសម>Lែដលគប់គងេUយកសួងសងcមកិច7

អតីតយុទ:ជន

និងយុវនីតិ

សម>L។
¾ នជំរុញកម)វធីបនប ព·លអ4កេញ§នេគឿងេញ§នgមនិមេវជ©Yសេ3gម
មណ¯លបេ$[ះសន4 អប់រ´ និងព·លអ4កេញ§នេគឿងេញ§ន។
¾ នអនុម័តយក1រអនុវតកម)វធី ព·លអ4កេញ§នេគឿងេញ§ន េUយែផkកេលើស ហគមន៍

ែដលកម)វធីេនះអនុវ តេUយេសmសុខ

ពផ@វ ចិតនិង េគឿងេញ§នៃន កសួង

សុyភិល។
¾ 1រអនុវតកម)វធីព·លអ4កេបើេគឿងេញ§នបេភទេភៀន េUយឱសថេមgដូន ក៏
នដំេណើរ1រេ3មនzីរេពទQមិត

ពែខ)រសូេវៀត។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

¾ 1រេរៀបចំយុទ:Yស"តិេឆ@ើយតបេមេVគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ែដលប$[លមកពី1រ
េបើបំsនេគឿងេញ§នfS២
ំ ០០៨-២០១០

សKប់េធ<ើ"ឯកYរេលអនុវតន៍កម)វធី

1ត់បនIយេះ!Sក់េ3កមM5"។
¾ នេរៀបចំេល1រណ៍ែណំសីព1
ី រអនុវតកម)វធ
 ីម©5ល/សឺរុ´ាងេ3កមM5"
ទប់Yត់1ររ2កVលUលេមេVគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍

េដើម>ីជយ
ួ

ក45ងចំេ$មអ4កេបើស់េគឿង

េញ§ន។
¾ 1រmយតៃម@អំពីលទ:ផលនិងអនុYសន៍សKប់1រពងីកេសm និងេលើកកមMស់គុណ
ពេសmកម)វធម
ី ©5លសឺVង
oំ េ3កមM5"។
x

1រពងឹងបសិទ:

ពអនុវតចប់

¾ សហ1រ"មួយ"¬ធរែដនដី

មនzរី េទសចរណ៍VជWនី

េខត

េដើម>ីេធ<ើកិច7សន·

"មួយKCស់មល
ូ Uនជីវកម) េសmេទសចរណ៍ ទីកែន@ងកមនសបយ សំេp
ទប់Yត់1រជួញដូរ 1រែចកeយ 1រេបើបំsនេគឿងេញ§នខុសចប់។
¾ 1រល័យទំក់ទំនងពំែដនចំនួន១៤កែន@ងតវនបេងaើតេឡើងេ3gមបេ$[យ
ពំែដនបេទស និងgមដងទេន@េមគងcេដើម>ីតwតពិនិតQ និងទប់Yត់1រជួញដូរេគឿង
េញ§ន និងYរWតុគីមផ
ី ឆ
ំ @ង1ត់ពំែដន។
¾ មនីអនុវតច
 ប់េគឿងេញ§នេ3gមVជWនី េខតចំនួន១១ តវនបណª«ះប$[ល
េលើជំញ1ររតwតពិនិ តQ េគឿងេញ§ននិង1រ1ត់បនIយ េះ!Sក់ ែដលប$[ល
មកពី1រេបើបំsនេគឿងេញ§ន។
¾ ឯកYរបណª«ះប$[លសីពី1ររតwតពិនិតQYរWតុគីមីផំ

តវនផលិតេឡើង"

DVD សKប់បណª«ះប$[លដល់មនីអនុវតច
 ប់និងមនីតwតពិនិតQ ែដលបេមើ1រ
េ3gមសុក

កុង

"ប់ពំែដនជិតនឹង1រល័យទំក់ទំនងពំែដន

េ3ទូLង
ំ

បេទស។
¾ 1រ¤ស់បរ បទពិេYធ និង1របណª«ះប$[លជំញេ3បរេទស។
x 1រពងឹង និងពងី ក កិ ច7ស ហបតិបតិ1 រអនរ"តិ : "¬ធរ"តិបយុទ:បfំង េគឿង

េញ§ន

នបនពងឹងនិងពងីកឥតឈប់ឈរនូវកិច7សហបតិបតិ1រ"មួយអនរ"តិ

gមេចើនរូប

ព៖

¾ កិច7សហបតិបតិ1រេទ<

គី "មួយប$[បេទសជិតyង។

¾ កិច7សហបតិបតិ1រ"មួយៃដគូអនរ"តិ។
¾ កិច7សហបតិបតិ1រ"មួយៃដគូអភិវឌ^។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.៤១-

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

រយៈេពលៃន1រអនុវតផ.យ.អ.ជ. បច75ប>ន4កម) ២០០៩-២០១៣ សីពី1រតwតពិនិតQ

េគឿងេញ§ន Kនចំណoចបឈមមួយចំនួន ែដលេធ<ើឲQKន1រលំកដល់1រអនុវតដូច"៖
x បេទសកមM"
5

គឺ"បេទសមួយក45ងចំេ$មប$[បេទសេ3ក45ងតំបន់រងផលប៉ះsល់

គប់ទមង់ពី1ររ´េភបំsនេគឿងេញ§ន Lំង!Sធ
ំ ម)"តិLំង!Sស
ំ ំេគ gមរយៈតំបន់
តីេ1ណKសែដល"បភពៃន1រផលិតពូជ!Sំ និងKនទីgំងភូមិYសមយ
ួ អំេ$យ
ផលដល់ឧកិដbជនសKប់1រជួញដូរេគឿងេញ§ន។ ឧកិដជ
b នេគឿងេញ§នអនរ"តិន
េធ<ើ1រប៉ុនប៉ងេបើទីgំងភូមិYសកមM5"ផលិត!Sំេញ§ននិងឆ@ង1ត់

gមរយៈប$[ញ


អងc1រេរៀបចំនិងយុទ:វធស
ី )5គY¸ញ។
x និS1រៃន1រផលិតេគឿងេញ§នសំេគKន1រេកើនេឡើង

សបេពលនឹងតមវ1រៃន

YរWតុគម
ី ីផំដ៏េចើនេលើសលប់សKប់បេមើឲQវស័យឧសហកម) គួបផំនឹងសមតI
មនីអនុវតចប់ក45ង1រតwតពិនិតQនិងគប់គងYរWតុគីមីផL
ំ ំងេះ
"ឱ1សឲQពួកឈ)ញេគឿងេញ§ន

លួចបែង<រYរWតុLំងេនះ

ព

េ3Kនកមិត

េ}ផលិតេគឿងេញ§ន

ខុសចប់។
x កg¼បឈម"េចើន ដូច" សមតI

ពមនីអនុវតចប់ ធនWនហិរ6វតI5 សKÁរៈ និង

សីលធម៌វ"
 ¢ជីវៈ ប$[ល
 ឲQ1របយុទ:បfំងនឹងអ4កចVចរេគឿងេញ§នពីប$[បេទស
Lំងអស់េ3ក45ងតំបន់ឲQនអនុវតកង
45 េពលដំ$លSKន
x បេទសក45ងតំបន់និងេលើសកលេកពុំLន់រកេឃើញរូបមន

ពពិក។
ែដលអនុវតន"សកល

ក45ង1រព·ល Y¼រនីតស
ិ ម>L សKហរណកម) eកេចញពីេគឿងេញ§ន និង1រប់
េឡើងវញ។
x វ បតិហិរ 6វ តI5ពិភពេកេធ<ើឲ Q កិច7ស ហបតិបតិ1របយុទ:បfំង េគឿងេញ§នេ3Kន
កមិត។
២.២២.៤២-

សRហរណកមN បេទសកម!"ក!ងតំបន់និងពិភពេ]ក

សKហរណកម)កមM5"េ}ក45ងសហគមន៍អនរ"តិ "ពិេសស អនុតំបន់ តំបន់ និង

ពិភពេក នរួមចំែណកងសំyន់ដល់1រេលើកសzយកិត·នុ

ពពះV"$ចកកមM5"។

បេទសកមM5"នបនអនុវតងy¢ប់ខ©ននូវកបខ័ណ¯េលនេយ1របរេទស
អព·កឹត និងមិនចូលបកសមMន
័ b នខិតខំកYងពងឹងទំក់ទន
ំ ងមិត
សហបតិបតិ1រេទ<

គី ពមLំងពងឹងសKជិក

គមន៍Y¹ន gមរយៈ1រអនុវតត
ួ ទីេស)ើ

សនិ

ព

ពអនរ"តិ និងកិច7

ពក45ងអងc1រsណិជ©កម)ពិភពេកនិងសហ

ពនិងេស)ើសទ
ិ :ិរបស់ខន
@
សំេpWនផលប

េជន៍េ}វញេ}មក។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.៤៣

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

បច75ប>ន4កមM5"Kនទំក់ទំនង1រទូត"មួយបេទស"មិតចំនន
ួ ១៦៥ (រួមប67ល

ទំក់ទំនង1រទូត"មួយបេទសទួកគី និងេបរºូស) KនYនឯកអគcVជទូត Yនេបសក
កម)អចិៃនយ៍ និងYនអគcកុងស៊ុលបeំេ3បរេទសសរុបចំនន
ួ ៣៤។ រ2ឯYនទូតបរេទសេ3
ភ4ំេពញ សរុបLំងអស់Kនចំនួន២៦។
២.៤៤សកម)

កមM5"នចូលរួមងសកម)

ក45ងសហគមន៍អនរ"តិនិងតំបន់។

"លទ:ផល

ពកិចស
7 ហបតិបតិ1រ រួមKនេលើវសយ
័
នេយ សនស
ិ ុខ េសដbកិច7 sណិជ©កម)

សងcមកិច7 និងបរYន។ល។ ក45ងម"បWនY¹នfSំ២០១២ កមM5"នដឹកំកិច7បជុំ
កំពូលY¹ន កិច7បជុំកំពូលសុីបូsÊ

កិច7សនzY¹ន"សកល

ែដល"េលើកទី១ក45ង

បវតិY¹ន និងកិច7បជុំ!Sក់រដbមនីY¹ន sក់ព័នេ: ផងៗេទៀត ដូច" ក45ងកបខ័ណ¯តំបន់
និងអនុតំបន់ ែដលរួមKនកិច7បជុំសុី អឺរºុប កិច7បជុំកំពូលសុីបូsÊ េវទិ1តំបន់Y¹ន
កិច7សនzសីពីសហបតិបតិ1រសុី សន4ិសីទសីពីអនរសកម)

ព និងវWន1រកYងទំនក
ុ

ចិតេ3សុី សហបតិបតិ1រតីេ1ណ កមM5" ទវ េវៀត$ម សហបតិបតិ1រ កមM5" ទវ
មីន់K េវៀត$ម សហបតិបតិ1រ កមM5" ទវ មីន់K ៃថ េវៀត$ម(ACMECS) ម
អនុតំបន់េមគងc កិច7សហបតិបតិ1រេមគងc គ_ និងេមគងc ជប៉ុន េមគងc YWរណរដbកូេរº និង
គំនិតផចេផើមេមគងcyងេ1ម"មួយសហរដbេមរក។ល។
២.៤៥-

សមិទ:ផលសំyន់ៗេផងៗ ែដលVជរUភិលសេមចន Kន"ទË៖

x កមM5"ន"ប់េfSត"សKជិកៃនគណៈកK¸ធ1
ិ រេបតិកភណ¯ពិភពេកក45ងfSំ២០០៩
េហើយក45ងfSំ២០១៣ ក45ង²នៈ"បWនគណៈកK¸ធិ1រេបតិកភណ¯ពិភពេក កមM5"
តវនេជើសេរ2សេធ<"
ើ KCស់ផzះេរៀបចំកិច7បជុំគណៈកK¸ធ1
ិ រេលើកទី៣៧ ផងែដរ។
x ក45ងកបខ័ណ¯អនរ"តិ

កមM5"នចូលរួមេបសកកម)ែថរកសនិ

ពរបស់អងc1រសហ

ប""តិេ3បេទសស៊ដ
ូ ង់ និងស៊ូដង់yងត>ង fដ លីបង់ និងសុីរ2 ហ<ិកក$[ល
Kលី

ពមLំងនប6©នកKំងចូលរួមសមយុទ:ពហុYសន៍និងក៏នេធ<ើ"KCស
 ់ផzះ

សមយុទ:ពហុYសន៍។
x កមM5"នចូល"

គីអនុសBអនរ"តិ"េចើនែដលKន"ទË

សីពី1របយុទ:បfំងនឹងអំេពើេភរវកម)ចន
ំ ួន១២

អនុសBនិងពិធីYរ

អនុសBsក់ព័ន:នឹង1រំsរ

សិទ:ិពលករ និងសិទ:ិមនុស 1រអភិរក និង1រsរបរYន 1រ1ត់បនIយនិង1រតwត
ពិនិតQសsÀវុធធុនYល 1រមិនYយ

យវុធនុយេក@ែអ៊រនិងវុធគីមី។ ល។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.៣ក-

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

បរM>នR៉ ក9េសដGកិច7 និងហិរ_`វត!ែដលRនលកaណៈអនុេ bះ

រ គប់ គងR៉ ក9េសដGកច
ិ 7 #២
ំ ០០៩-២០១៣

២.៤៦-

កំេណើនេសដbកិច7"មធQមសេមចន៥,៦% ក45ងមួយfSំ។ ប៉ុែនបសិនេបើកំេណើន

េ3ក45ងfS២
ំ ០០៩(វបតិេសដbកិច)
7 តវនដកេចញ េះកំេណើនេសដbកិចក
7 ន@ងមក "មធQម គឺ
៧%។ រ2ឯផលិតផលក45ងសុកសរុប(ផ.ស.ស.) សKប់មនុសKSក់នេកើនេឡើងដល់១.០៣៦
ដុរ េមរកេ3fSំ២០១៣ (gម1រន់ បKណ)។ អតិផរ$សIិតេ3េ1ម1រគប់គង
និងអgបរក់តវនរកឲQKនសIិរ

ព។ ឱន

ពsណិជ©កម)នថយចុះគួរឲQកត់សK_ល់

េsលគឺ-១៥,៣% ៃនផ.ស.ស. េ3fSំ២០០៨ មក-១៣,៩% ៃនផ.ស.ស.ក45ងfSំ២០១២។ កមM5"
ំ ិរ6ប>Lនសហបតិបត1
ិ រអភិវឌ^ន៍ពីៃដគូអភិវឌ^បKណ
នទទួលទំហហ

៥.៤៣០ន

ដុរេមរក េ3ចេះពីfSំ២០០៨-២០១២ ែដលក45ងេះ៣.៥៨០នដុរេមរក គឺ"
ជំនួយឥតសំណងនិង១.៨៥០នដុរេមរក "ឥណLន។ gម1រព·ករ បេទសកមM5"
ចនឹងទទួលនហិរ6ប>Lនសហបតិបតិ1រពីៃដគូអភិវឌ^ចំនួន ១.២០០នដុរេមរក
(៦០០នដុរេមរក
ក់កម7)
ី
២០១០

ែដល"ជំនយ
ួ ឥតសំណងនិង៦០០នដុរេមរក

េ3ក45ងរយៈេពល២-៣fSំyងមុខេនះ។

ែដល"

អំឡ5ងេពលKនវបតេិ សដbកិច7fំS២០០៩-

អ4កត់បង់1ររនិងកម)ករ¸ន1ររេធ<ើបKណ៤០.០០០ក់

ទទួលននូវ1រ

បណª«ះប$[លរយៈេពលខ@ីេលើជំញែផ4កកសិកម) សិប>កម) ឧសហកម) បេច7កវទ· និងេសm
ពី"មូលនិធិរបស់យករដGម?ន* ី" និង"របេងeAតមូលនិធិថNីេTយខSន
9 gល់"។
ខ>ន

រ គប់ គងហិរ_`វត!>2រណៈ

ពហិរ_`វត!>2រណៈ #២
ំ ០០៩-២០១៣

២.៤៧

ក់ចំណល
q "មធQមរmងfSំ២០០៩ និងfS២
ំ ០១៣ (ន់Y¸ន) Kន១៣,៥៦%

ៃនផ.ស.ស. ក45ងេះចំណqលមកពីពន:នំមខ
ុ េគ។ សKប់វស
 ័យពន:Uរ អគcយកUន

ពន:Uរ

នេរៀបចំនង
ិ Uក់ឲQអនុវតនូវលិខិតបទUន"េចើន

"ពិេសសបទប>6តស
ិ ីពីពន:

 ពន:Uរនពងីក1រគប់គងបមូលពន:Uរ gមរយៈរបប
េលើអចលនទពQ។ អគcយកUន
ស<័យប1សរបស់ខ@នេ3ទីគប់េខត កុង និងនេជើសេរ2ស និងបណªះ« ប$[លមនីថ)ីចំនួន
ិ
"ង៣០០ក់។ សKប់វស័យគយនិងរUករ អគcយកUនគយនិងរUករ នេរៀបចំនង
Uក់ឲQអនុវតចប់នង
ិ បទប>6តិគយ
Kនសងcតិ

Lំង1ររបេច7កេទសនិង1រេរៀបចំអងc1រគយែដល

ព"មួយែបបបទអនរ"តិ។ "មួយSេនះ sក់ពន
័ :នឹង1ររសមwលsណិជ©កម)

នUក់ឲQ ដំេណើរ1រេពញេលញនូវយន1រ

ព"ៃដគូគយ ែផ4កឯកជន និងនUក់ឲQេបើ

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ស់បព័ន:ស<័យបវតិកម)ទិន4ន័យគយgមKត់ចកអនរ"តិចំនួន២០កែន@ង ែដលគបដណªប់
េសzើរLំងសុងនូវបតិបត1
ិ រគយ។

ពមLំងនកYងនិងUក់ឲQ អនុវតបព័ន:គប់គងទិន4

ន័យនិភ័យគយ និងបព័ន:គប់គង

ពេជឿ"ក់េលើធុរជននេពញេលញ។ េលនេ

យនិង1រគប់គងចំ$យថវ1"តិ
គេKងតមវ1រចំ$យ1ន់ែតKន

តវនែកលមkនិងពងឹងបែនIម
ពសុកឹត និ ង ផរ

ព ពមLំង1រេបើស់ថវ1"តិ1ន់ែតKន
ពរួមKនេលើវសយ
័ អប់រ´ សុខ

ែដលនេធ<ើ ឲQ

¢ប់េ}នឹង េលនេយទិ

ពស័កិសទ
ិ : និងបសិទ:

ព។ ចំ$យទិ

ព កសិកម) អភិវឌ^ន៍ជនបទ និង1រែកលមk ពងីកេហU

រចសមM័នរ: ូបវន ដូច"ផ@វថ4ល់ YÌន Yេរៀន មនzីរេពទQ និងបព័នW
: VYស។ ចំ$យ
ថវ1"តិេកើនេឡើង"មធQម១៧%ក45ងមួយfSំ ក45ងេះចំ$យថវ1ចរន១៧,៦% និងចំ$យ
មូលធន១៦,៨ %។
២.៤៨-

ថវ1សKប់ច$
ំ
យេលើេបៀវតមន
ី នបេងaន
ើ េឡើង"បនបប់ "ក់ែសងចំ$យ

នេកើនេឡើងជិត២ដង

េsលគឺពី១.៤៣៧sន់នេរៀលេ3ក4ង
5 fS២
ំ ០០៨

២.៦៧២sន់នេរៀលេ3ក45ងfS២
ំ ០១២។

េឡើងដល់

កំេណើនេនះឆ@5ះបBCង
ំ ពី1រអនុវតេលនេយ

ដំេឡើងក់េបៀវតមូលUនជូនមនីVជ1រសុីវលនិងកងកKំងបUប់វុធ បKណ២០%ក45ង
មួយfSំ។

1រចំ$យេលើវស
 ័យអប់រ
´ នេកើនេឡើងពី៦០៧sន់នេរៀលក45ងfSំ២០០៨េ}

¢ ីវៈ
៩០៧sន់នេរៀលក45ងfSំ២០១២។ 1រចំ$យេលើកKំងពលកម)និង1របណª«ះប$[លវ"ជ
នេកើនេឡើងពី៣៩sន់នេរៀលេ3fS២
ំ ០០៨េ}៩៩sន់នេរៀលេ3ក4ង
5 fS២
ំ ០១២។
fSំ២០០៨និងfSំ២០១២

1រវនិេគសរុបេលើេហUរចសមM័នរ: ូបវន

រmង

គឺ៩.៨៥២sន់ន

េរៀល េ3េលើ1រដឹកជ6©ន៦.៨២១sន់នេរៀល បព័ន:WVYស២.២៥១sន់នេរៀល
និងអគcិសនី៧៨០sន់នេរៀល។
២.៤៩-

1រចំ$យវនិេគYWរណៈ

gមរយៈ1រផល់ហិរ6ប>Lនក45ងសុកនេកើន

េឡើង ពី៧១១sន់នេរៀលក45ងfSំ ២០០៨េ}១.៣២៧sន់នេរៀល
ដូ ចSេនះែដរ

េ3ក45ងfSំ ២០១២

1រផល់ហិរ 6ប>Lនពីបរេទសនេកើន េឡើង ពី ១.៩២៦sន់នេរៀលដល់

២.៨៦០sន់នេរៀល។ ទនzឹមនឹងេនះ Yន

ពបំណoលតវនេធ<ើឲQ បេសើរេឡើង ដូចKន

បញក45ងជំពូកទី៣។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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គ>ន
២.៥០-

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

រ គប់ គង វMស័យហិរ_`វត!

ពវMស័យហិរ_`វត! #២
ំ ០០៩-២០១៣
េ3ក45ងដំ$ក់1លfSំ២០០៩-២០១៣ វឌ^ន

ពដ៏គួរឲQកត់សK_ល
 ់ ក៏Kនេ3

ិ វតI5ទូេ}(M2) នេកើនេឡើង"មធQម បKណ"២១%ក45ងមួយfSំ
ក45ងវស័យហិរ6វតI5។ រូបយ
រmងfSំ២០០៨និងfSំ២០១២។ វស័យហិរ6វតI5របស់កមM5"ក៏កព
ំ ុង®នចូលដំ$ក់1លវវត។
"ក់ែសង ទីផរហិរ6វតI5 "ពិេសស ទីផរមូលបតgមរយៈពិពិធកម)Yប័ននិងឧបករណ៍
ហិរ6វតI5កំពុងបនអភិវឌ^។ ទីផរអនរធរទំនងនឹងរ2កចេមើនេ3េពលែដលទីផរមូលបត
បំណoលតវនបេងaើតេឡើង។ ទនzឹមនឹងេនះ វស័យWV¾ប់រងកំពុងKនវឌ^ន

១២.៥១-

ពលk។

1រអភិវឌ^វសយ
័ ធរ

វ ស័យ ធរេ3កមM5" Kន1ររ2កចេមើន ងfប់រ ហ័ស គួរឲQកត់សK_ល ់ Lំង

ចំនួនបតិបតិករ ទំហំបតិបតិ1រ និងវYល

ព។ ធរsណិជy
© ត
S អនរ"តិែដលKន

បទពិេYធេចើនfSំនមកវនិេគេ3កមM5""បនបប់។

គិតតឹមដំ$ច់ែខមិថុ

fSំ

២០១៣ បព័នធ
: រក45ងបេទសកមM5"រួមKនYyធរ"តិៃនកមM"
5 ចំនួន២១ធរ
sណិជច
© ំនួន៣៣(ក45ងេះធរចំនួន២៣"ធរក45ងសុក និងធរចំនួន១០"Yy
បរេទស េហើយធរsណិជ©Lង
ំ េះKនYyេខត កុងចំនួន១៧១) ធរឯកេទសចំនួន
៧ និង1រល័យតំ$ងធរបរេទសចំនួន៥។
២.៥២-

ទពQសកម)សរុបរបស់ធរទទួលក់បេ6ើេធៀបនឹងផ.ស.ស. នេកើនពី៤១%

េ3fSំ២០០៨ដល់៨១% េ3ចុងឆKសទី១ fSំ២០១៣។ ក45ងេះទពQសកម)ក45ងសុកសុទ:
របស់បព័ន:ធរKន1រេកើនេឡើងងfប់រហ័ស

េsលគឺពី១.៥១៣sន់នេរៀលដល់

១១.២៨៩sន់នេរៀល(េកើនេឡើងបKណ៧,៤ដង) េហើយទពQសកម)បរេទសសុទ: ន
េកើនេឡើងពី១០.៣៤៦sន់នេរៀល(េកើនេឡើង"បKណ២ដង)

ដល់១៩.៨៧៤sន់ន

េរៀល។ ឥណLនសរុបេធៀបនឹងផ.ស.ស. នេកើនពី២៤%ដល់៤៣% េហើយក់បេ6ស
ើ រុប
េធៀបនឹងផ.ស.ស. នេកើនពី២៣%ដល់៤៦%។ កមិតសុីជេÍែផ4កហិរ6វតI5ែដលmស់េUយ
អនុតរូបិយវតI5ទូេ}(M2) េធៀបនឹងផ.ស.ស. នេកើនពី២៨%ដល់៥៣% ែដលឆ@5ះបBCំង
នូវតួទី1ន់ែតសកម)របស់បព័ន:ធរក4ង
5 1រជំរុញសកម)

ពេសដbកិច។
7

គិតតឹមចុងែខ

មិថុ fS២
ំ ០១៣ េសmធរនបេមើអតិថិជនKន1រេកើនេឡើងពី២.០០២sន់ក់េ3ចុង
fSំ២០១៣ េបើេធៀបេ}នឹងfSំ២០០៨ Kនែត៩៣០sន់ក់់។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.៥៣

គឹះYនធរKនសុខ

ពរÃងKំ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

េហើយេដើមទុនរបស់ប$[ធរKន1រ

េកើន េឡើង"លំU ប់ ពី៣ ៧៨៣sន់នេរៀល េ3fSំ២០០៨ ដល់១ ០.៨៦១sន់ នេរៀល
េ3ចុងែខមិថុ fS២
ំ ០១៣ េsលគឺេកើន២,៩ដង។ អនុតឥណLនមិនដំេណើរ1រេធៀប នឹង
ឥណLនសរុបKននិS1រថយចុះ េហើយសIិតក45 ងកមិត ដ៏L បបKណ២,៥% េ3ចុងែខ
មិថុ fS២
ំ ០១៣ ពី៣,៧% េ3fS២
ំ ០០៨។ អនុតសនzនីយ

ពនិងអនុតYធន

ព

សIិតក45ងកមិតខMស់គឺ៨២%និង២៦%េរៀងS េលើសពីកមិតតមវ1រអប>រKែដលកំណត់េUយ
បទប>6តិ។

២២.៥៤-

វសយ
័ មីកហរិ 6វតI5

1រពងីកនិងបេងaើនបសិទ:

គបដណªប់នទូលំទូយ

ពេសm និងផលិតផលហិរ6វតI5 "ពិេសសលទ:

ព

"ទិសេpសំyន់មយ
ួ ក45ង1រអភិវឌ^វស័យហិរ6វតI5េ3កមM5" ។

គឹះYនមីកហិរ6វតI5Kន1ររ2កចេមើនគួរឲQកត់សK_ល់
ផងែដរក45ង1រផល់ឥណLនដល់ជីវកម)yត
S តូច

និងនបំេពញតួទី1ន់ែតសកម)

"ពិេសសដល់ប"ជនេ3gមជនបទ។

ំ ០០៨ ដល់៣៧ េ3ចុងែខ
ចំនួនគឹះYនមីកហិរ6វតI5Kន"¬ប័ណ
Î នេកើនពី១៨ េ3fS២
មិថុ fS២
ំ ០១៣ ែដលក45ងេះKនគឹះYនមីកហិរ6វតIច
5 ំនួន៧តវនអនុBតឲQទទួល
ក់បេ6ព
ើ ីYWរណជនeប់gំងពីf២
Sំ ០០៩។

ទពQសកម)សរុបរបស់គឹះYនមីកហិរ6

វតI5នេកើនពី១.៣៦២sន់នេរៀលដល់៥.២៧៧sន់នេរៀល(េកើនបKណ៤ដង) ខណៈ
ឥណLនសរុបនេកើនពី៩ ៥៦sន់នេរៀល

ដល់៤ .៤៧៩sន់នេរៀល(េកើន បKណ

៥ដង)។ ក់បេ6
ើ នេកើនពី២៧sន់នេរៀល េ3fS២
ំ ០០៨ ដល់១.៥៥៤sន់នេរៀល
េ3ែខមិថ
ុ fSំ២០១៣ ែដល1រេកើនេឡើងេនះបញ! វសយ
័ មីកហិរ6វតI5កំពុងពឹងែផkកេលើ
បភពហិរ6វតI5ក45ងសុក"លំUប់។

រ2ឯចំនួនប"ពលរដbែដលនទទួលេសmមីកហិរ6វតI5

នេកើនពី១.០០៧sន់ក់ ដល់បKណ២.៤៥៦sន់ក់។ វស័យមីកហិរ6វតIក
5 មM5"Kន
សុខ

ពលkនិងនេរពy¢ប់ខ©នgមបទប>6តិ

ែដលកំណត់េUយធរ"តិៃនកមM5"។

"ក់ែសង អនុតឥណLនមិន ដំេណើរ 1រេធៀបនឹ ងឥណLនសរុប

Kនកមិត ែតបKណ

០,៤% ប៉ុេ$Ïះ េ3ែខមិថុ fS២
ំ ០១៣។ ទនzឹមនឹងេនះ អនុតសនzនយ
ី
Yធន

ព និងអនុត

ព សIិតក4ង
5 កមិតខMស់គឺ១៨០% និង២១%។

៣-

វសយ
័ ហិរ6វតIម
5 ន
ិ ែមនធរ

x វស័យWV¾ប់រង
¾ បុព< ភWV¾ប់រ ងនេកើន េឡើងជិត ដល់ ៣០នដុរេមរក េUយKនអg
កំេណើនបKណ២០% ក45ងមួយfSំ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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¾ នពងឹងសមតI

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ពប6តិករWV¾ប់រង gមរយៈ 1រUក់ឲQអនុវតបទប>6តិ បុង

បយ័ត4គប់ជុងេ"យ េដើម>ីWចីរ

ពៃន1រអភិវឌ^វសយ
័ WV¾ប់រង សបgម

លកខណ¯របស់សKគមប6តិករWV¾ប់រងអនរ"តិ។
¾ នUក់បញ ព័ ត ៌Kន"YWរណៈLក់ទងនឹង រយ1រណ៍ ហិរ6វ តI5 បeំfSំ
របស់ទីផរWV¾ប់រងេ3កមM5"សំេpបេងaន
ើ ទំនក
ុ ចិតYWរណជន។
x វស័យេYធន
¾ នបេងaើត េប"តិសនិ សុខ សងcមសKប់មនីVជ1រសុីវ ល

េប"តិអតីត

យុទ:ជន មូលនិធិជនពិ1រ និងេប"តិរបបសនស
ិ ុខសងcម ក4ង
5 េលេpំsរសងcម
និងបេងaើតវប>ធម៌សនំក់សKប់1របេងaើនចំណqលល1រវនិេគ
ពងឹងសំ$ញ់សវុ តIិ

និងរួមចំែណក

ពសងcម។

¾ ននិងកំពង
ុ េរៀបចំចប់បេងaើតឲQKនេYធនស)័គចិតពីែផ4កឯកជន។
x វស័យមូលបត
¾ នេរៀបចំនិងអភិវឌ^កបខ័ណ¯និយតកម)និងតwតពិនិតQ ែដលក45ងេះរួមKន៖ ចប់
សីពម
ី ូលបតរដb ចប់សីពី1រេះផយនិង1រជួញដូរមូលបតមជន និងចប់
សីពក
ី ័យធន ពមLំងលិខិតបទUនsក់ព័ន:។
¾ នេរៀបចំបេងaើតនិងUក់ឲQដំេណើរ1រេហUរចសមM័ន:គប់គងនិងសKប់ដំេណើរ
1រទីផរមូលបតេ3កមM5"
កុមហ៊ុនផរមូលបតកមM5"
ហ៊ុនមូលបត

ែដលក4ង
5 េះរួមKន៖

ើ កុម
1រផល់"¬ប
 ណÎជូនកុមហ៊ុនចំនួន១៦ឲQេធ<"

1រផល1
់ រទទួលY_ល់

Sក់រប6©1
ិ មូលបត

គណៈកម)1រមូលបតកមM5"

Sក់រទូLត់Yច់ក់sក់ព័នន
: ឹងមូលបត

Sក់រចុះប6©ីេផzរមូលបត

Sក
់ រទូLត់ កុមហ៊ុនគណ

េនយQជំញ និងសវនករឯកVជQ និងកុមហ៊ុនផលេ់ សmmយតៃម@េ3ក45ងវស័យមូល
បត។
¾ នប1សេបើក"ផ@វ1រUក់ឲQជួញដូរមូលបតកម)សិទរ:ិ បស់រUករទឹកស<យ័តកុង
ភ4ំេពញេ3ក45ងកុមហ៊ុនផរមូលបតកមM5" ែដល"បវតិYសេលើកទី១ក45ងពះV"
$ចកកមM5"។
x វស័យហិរ6វតI5មិនែមនធរេផងៗេទៀត
¾ ននិងកំពុងេរៀបចំអភិវឌ^បរលធនកិច7ហិរ6វតI5។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

¾ នផ ល់វ Bបនបតវ "¢ជី វៈនិ ង"¬បណÎែផ4កេសmmយតៃម@

និងេសmអចលនវតI5

ដល់កុមហ៊ុនចំនួន៨៧។
¾ 7នផTល់"¬បណÎជីវកម)អភិវឌ^អចលនវតI5ដល់កុមហ៊ុនចំនួន២០

េដើម>ីគប់គង

និងអភិវឌ^លំហូរមូលធនក45ងវស័យេនះ។
¾ នបេងaើតសKគមអ4កmយតៃម@និង

Sក់រេសmកម)អចលនវតIក
5 មM5" េហើយសKគម

េនះនចូល"សKជិកេពញសិទ:ិទី៨ៃនសKគមអ4កmយតៃម@Y¹ន។
¾ នបេងaើតកបខ័ណ¯ប6តិកម) 1រតwតពិនិតQ និងយន1រគប់គង េដើម>ីអភិវឌ^វស័យ
ទទួលបBCំឲQKនលកណៈផ@វ1រនិងជំរុញឲQKនចលទុនឲQនទូលំទូយ។
¾ ននិងកំពុងេលើកកមMស់វ"¢ជីវៈក45ងបតិបតិ1រទទួលបBCំ gមរយៈ1រUក់ឲQអនុវត
gមបព័នប
: េច7កវទ·ព័តK
៌ នសKប់ប6តិករ បតិបតិករ និង"¬ធរKនសមតIកិច7
sក់ព័ន:។

៤២.៥៥-

1រអភិវឌ^កមបទប>6តន
ិ ង
ិ េហUរ ចសមMន
័ ហ
: រិ 6វតI5

ធរ"តិ ៃនកមM5" នពងឹង និ ង អភិ វ ឌ^ េហU រ ចសមM័ន: ក45 ង វ ស័យ ធរ

gមរយៈ1រពងឹងកបខ័ណ¯ចប់និងបទប>6តស
ិ ំyន់ៗ 1រេរៀបចំអភិវឌ^បព័ន:ទL
ូ ត់និង1រ
បេងaើត1រល័យ ព័ត៌KនឥណLន។

1រ ល័យ ព័ត៌KនឥណLនត វនបេងaើត េឡើង

េ1មទមង់"កម)សទ
ិ ិ:រម
ួ រmងសKគមធរកកមM5" សKគមមីកហិរ6វតI5កមM5" និងអ4ក
ផល់េសmឯកជន េដើម>ីរម
ួ ចំែណក1ត់បនIយនិភ័យឥណLននិងបេ67§ស1រខ7ីហួសសមតI
ព រួមLំងែចករ´ែលកព័ត៌KនឥណLនែដលKនតK

ពផងែដរ។ ឧបករណ៍ ទូLត់េ3ក45ង

វស័យធរក៏Kនលកណៈ1ន់ែតទំេនើបផងែដរ ដូច"េសmដកក់gមKសុីនស<័យបវតិ
(ATM) េUយេបើប័ណÎឥណពន:និងឥណLន េសmទូLត់េUយេបើKសុីនឆូត1ត(POS) និង
េសmធរgមទូរស័ពច
z ល័ត"េដើម។ គិតតឹមចុងែខមិថុ fS២
ំ ០១៣ Kសុីនដកក់
ស<័យបវតិ(ATM) Kនចំនួន៧១៨េគឿងេ3ទូLង
ំ បេទស។ ទនzឹមនឹងេនះ ធរ"តិៃន

កមM5"ននិងកំពុងបនសហ1រងជិតស4ិទ:"មួយគឹះYនធរ

ែណំឲQKនវBបន

ុ ជំរុញ1រអភិវឌ^ទីផរ
បតក់បេ6ើចជួញដូរន។ ធរ"តិៃនកមM5" ក៏ននិងកំពង
អនរធរនិងរូបិយវតI5 សំេpបេងaើនបសិទ:

ព ក45ង1រគប់គងសនzនីយ

ពេ3ក45ងបព័ន:

ធរនិងអភិវឌ^1រេបើស់ឧបករណ៍ចជួញដូរន។
២.៥៦-

េLះបី" វស ័យ ធរនិ ង ហិរ 6វ តI5 K នតួ  ទី សំy ន់ ដ ល់1 រអភិវ ឌ^ េសដb កិ ច7

ក៏េUយ ក៏វសយ
័ ហិរ6វតI5កមM5"សIិតក45ងដំ$ក់1លបឋមេ3េឡើយ ែដលបឈមនឹងបB

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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មួយ ចំន ួន អំឡ5ង េពលអនុ វ ត ែផន1រ"តិ អភិ វ ឌ^ ន៍ វ ស័យ ហិរ 6វ តI5 fSំ ២ ០០៩-២០១៣

និ ង

យុទ:Yសអភិវឌ^ន៍វសយ
័ ហិរ6វតI5 fSំ២០១១-២០២០ ដូច"៖
x កមិតដុរូបនីយកម)ខស
M ់

ែដលរÃតត>ិត1រេបើស់ឲQនទូលំទូយនូវឧបករណ៍

េលនេយរូបិយវតI5។
x េហUរ ចសមM័ន: Yប័ ន សKប់វ ស័យ ហិរ 6វ តI5 ត មវ ឲQ Kន1រអភិវ ឌ^ បែនIម "បន
េទៀត ក4ង
5 េះរួមKន បព័ន:ព័តK
៌ នវទ·សKប់ដំេណើរេUយបសិទ:

ពៃនបតិបត1
ិ រ

ធរ កបខ័ណច
¯ ប់និងបទប6តិែដលKនលកណៈគប់ជុងេ"យ និងបព័ន:ទូLត់
បកបេUយបសិទ:

ព និងKន1រេបើស់ទល
ូ ំទូយ។

x កបខ័ណ¯តwតពិនិតQេ3មិនLន់សុីជេÍ
មិនLន់Kន

េហើយយន1ររកសIរិ

ពវសយ
័ ហិរ6វតI5េ3

ពគប់ន់សបgម1រអនុវត"អនរ"តិ។

x ទីផររូបយ
ិ វតI5និងទីផរអនរធរេ3មិនLន់ដំេណើរ1រ។
x កង<ះឧបករណ៍ចជួញដូរន

"ពិេសសមូលបតរដbសKប់ដំេណើរ1រទីផររូបិយវតI5

និងទីផរអនរធរ។
x 1រយល់ដ ឹង ពី អតI បេជន៍ និ ង 1រេបើស់ េ សmហិរ 6វ តI5េ 3ពុំ L ន់ ទូ លំទូ យ
"ពិេសសេ3gមជនបទនិងសមតI
២.៤២.៥៧-

ពធនWនមនុសេ3Kនកមិត។

ព"ៃដគូេក!ងរអភិវឌi
សមិទ:ផលែដលសេមចនក45ងប$[f
 Sំចុងេ1យេនះ គឺ"មូលUនគឹះសKប់

បនពងឹងវឌ^ន

ពបែនIមេទៀត និង1¼ប់ឲQ"ប់នវូ 1នុវត

បB បឈមសKប់បេងaើនបសិទ:

ព ទនzឹមនឹងេនះបនេUះYយ

ពៃនហិរ6ប>Lនសហបតិបត1
ិ រ។

ិ លកមM5"សេមចន
សំyន់ៗែដលVជរUភ

ប$[សមិទផ
: ល

គឺ1រេកៀរគរធនWនហិរ6ប>Lនសហបតិ-

បតិ1របKណ"ង១.០០០នដុ
 េមរក ក45ងមួយfSំeប់ពីfSំ២០០៨មក សKប់អភិវឌ^
សងcម េសដbកិច7កមM5"។ ហិរ6ប>Lនសហបតិបតិ1រេនះ KនទំហំបKណ១០%ៃនផ.ស.ស.
នរួមចំែណកក45ង1រសេមចនអgកំេណើនេសដbកិច7ខMស់កង
45 ចេះ៦-៧%
"លទ:ផលចំណqលរបស់ប"ជនKSក់ៗ

នេកើនេឡើងពី៧៦០ដុរ េមរកក45ងfSំ២០០៨

និងេលើស១.០០០ដុរេមរកក45ងfSំ២០១៣ (1រន់Y¸ន)។ រ2ឯអg
ចុះពី ៤ ៧,៨%ក45 ង fSំ ២ ០០៧
សហបតិបតិ1រ

ក45ងមួយfSំ។

មកេ3តឹម ១៩,៨%ក45 ង fSំ ២ ០១១។

ពកីក នWក់

កំ េណើ ន ហិរ6ប>Lន

នឆ@ះ5 បBCំងអំពីទំនុកចិតរបស់សហគមន៍ៃដគូអភិវឌ^មកេលើកិច7ខិតខំបឹង

ែបងរបស់VជរUភិលក45ង1រអនុវតកម)វធីអភិវឌ^ន៍ និងកម)វធីកំែណទមង់ ពមLំងនចូល

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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រួមបេងaើតបរYនអនុេះសKប់1រវនេិ គវសយ
័ YWរណៈនិងឯកជន

"ពិេសស

ក45ង

វស័យេហUរចសមM័ន: 1ត់េដរ កសិកម) សំណង់ និងេទសចរណ៍។
២ .៥៨-

VជរUភិ លនទទួ ល េ"គជ័ យ គួ រ កត់ ស K_ ល់ក45 ង 1រដឹ ក ំ

Sំ ០០៧
សហបតិបត1
ិ រេដើម> អ
ី ភិវឌ^កមM"
5 "eប់ពីf២

ជំនួសឲQយន1រ

"េេវទិ1 ៃនកិច7
"ក
កច
ិ 7 បជុព
ំ េិ ះ

េបល់"។ េលើសពីេនះកមM5"តវនទទួលY_ល់!"បេទសគំរន
ូ ិង®នមុខក45ង1រអនុវត
2 " និង"ែែផន1រសកម)
"េេសចកី ប1សទីកុងរ ស

ពទីកុង1" សីព1
ី របេងaើនបសិទ:

ព

ហិរ6ប>Lនសហបតិបតិ1រេ3តំបន់សុ
ី សហ
ុី <ិក។
២.៥៩-

ប៉ុែនេLះ"ង$កី

VជរUភិលក៏កំពុងជួបនឹងបBបឈមមួយចំនួនក45ង

1របនកិច7បឹងែបងេដើម>ី®នេ}សេមចននូវបសិទ:

ពៃនកិច7សហបតិបតិ1រអភិវឌ^ន៍។

1ររបឈមែដល"1រេប"¬LំងyងVជរUភ
ិ ល Lំងyងៃដគូអភិវឌ^Lំងអស់ រួមKន៖
x 1រWឲQKន1របនហ
5ី ិរ6ប>Lនសហបតិបតិ1រ"មួយប$[ទិ

ព"តិ។

x 1រេធ<ើសខ
ុ ដុមនីយកម)ដំេណើរ1រេរៀបចំក45ង1រគប់គងហិរ6ប>Lនរបស់ប$[ៃដគូ
អភិវឌ^។
x 1រអភិវឌ^សមតI
២.៦០-

ពសKប់ែកលមk1រគប់គងវស័យYWរណៈ។

1រេប "¬ចិ ត Lំងអស់េនះពិ ត "KនYរៈសំy ន់ េដើម>ី បន អនុ វ ត ឲQ នចប់ស ព<

គប់នូវរេបៀបmរៈែដលេ3េសសសល់ ក45ងេលេpេfÌះេ}រក1រេបើស់ធនWនអភិវឌ^ប
កបេUយបសិទ:

ព"ងមុន។

តវកYងនិងពងឹង

ទនzឹមនឹងេនះ1រសេមចនលទ:ផលក45ងកិច7អភិវឌ^eំច់

ព"ៃដគូទល
ូ ំទូយ"មួយតួអងcអភិវឌ^Lំងអស់

"តិ សបgម1រេប "¬  ែដលនឯក

និងពងឹងបព័ ន:

ពSក45 ង េវទិ 1 កំ ពូ ល េ3ទី កុ ង ប៊ូYនៃនYW

រណរដbកូេរºចង
ុ fSំ២០១១។
២.៦១-

គួរកត់សK_ល
 ់! បភពហិរ6ប>Lនពីyងេ¡នឹងKន1រWក់ចុះេUយYរនិS

1រថយចុះៃនហិរ6ប>Lនឥតសំណងេលើសកលេក។ ក45ងបរ1រណ៍េនះ បេទសកមM5"eំ
ច់តវែស<ងរកធនWនពីបភពដៃទេទៀតពមLំងបឹងែបងឲQអស់លទ:

ព

ក45ង1របមូល

ចំណqលក45ងសុកសKប់បនអភិវឌ^បេទស។ ទនzឹមនឹងេនះ សKហរណកម)ក45ងតំបន់រួមLំង
សហគមន៍េសដbកច
ិ 7Y¹នfSំ២០១៥

នឹងបេងaើតបBបឈមផងនិងផល់1នុវត

ព

ថ)ីៗផងសKប់កមM5"ែដលតមវឲQតួអងcអភិវឌ^Lំងអស់បនសហ1រSប
 ែនIមេទៀត។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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រេលAកសjយ វMស័យកសិកមN
1រេលើកសzយវស័យកសិកម)ែដល"ចតុេ1ណទីមយ
ួ ៃនយុទ:Yសចតុេ1ណ

២.៦២-

ដំ$ក់1លទី២របស់VជរUភិលកមM5"សKប់នីតិ1លទី៤ៃនរដbស

គឺ"មូលUនគឹះ

ដ៏សំyន់សKប់កំេណើនេសដbកិច"
7 តិនិងេសដbកិចជ
7 នបទនិង1រWននូវសមធម៌ និងសនិ
សុខេស>§ង។ Kនទិដb
េលើក កមMស់ផ លិត

ពសំyន់ៗចំនួនបួនៃន1រេលើកសzយវស័យកសិកម) រួមKន៖ (១)1រ

ពនិ ង ពិ ពិ ធ កម)ក សិក ម) (២)1រែកទមង់ ដី ធ@ី និ ង េសសKZតមីន (៣)

1រែកទមង់វសយ
័ ជលផល និង (៤)1រែកទមង់វស័យៃពេឈើ។
៣.១២.៦៣-

រេលAកកមស់ផលិត

ព និងពិពិធកមNកសិកមN

កសួងកសិកម) រុ1 បKញ់ និងេនYទ នបំេពញងសកម)ក45ង1រដឹកំគប់

គងនិងអនុវតសកម)

ព សំេpជំរុញ1ររ2កលូតស់កសិកម) េUយ (១)Wននូវសនិ

សុខេស>§ង (២)1រតwតពិនិតQគុណ

ព និងសុវតIិ

ពផលិតផលកសិកម) (៣)1ត់បនIយ

ពកីក េUយបេងaើនចំណqលប"កសិករ gមរយៈតៃម@បែនIមេ}ក4ង
5 ផលិតផលកសិកម) និង
(៤)WននូវទីផរសKប់ផលិតផលកសិកម)។
ផលិតផលដំX ំ ស9វ
២.៦៤-

គិតមកដល់តឹមfSំ២០១៣

៣នហិកg។

ៃផzដីផលិតកម)ដំ$ំ សូវសរុបនេកើនេឡើងដល់"ង

េUយែឡកទិន4ផលសូវមធQមទូLំងបេទសfSំ២០១២

សេមចន

៣,១១េgន/ហ.ត. េកើនេលើសfSំ២០០៨ ែដលKនតឹមែត២,៨៣េgន/ហ.ត. (េកើនបKណ"
១៤%) និងបរKណផលសូវសរុបបKណ៩,២៩នេgន (េកើនេលើសfSំ២០០៨ចំនួន២៩%
ែដលKន៧,៥៨នេgន)។ និ1
S រេនះ នេធ<ឲ
ើ QកមM5"សល់េស>§ង គិត"អងaរសរុបចំនួន
"ង៣,០៣នេgន ឬេស)ើនឹងបKណ"៤,៧នេgនសូវ គឺខស
M ់"ងfSំ២០១១។ សមិទ:
ផលេនះ"សកីកម)ឆ@5ះបBCំងនូវេ"គជ័យមួយដ៏ធំេធង
សកម)

សKប់កមM5"ក45ង1រសេមចននូវ

ពែផន1រ"េលនេយជំរុញផលិតកម)សូវ និង1រំេចញអងaរ" ក45ងវស័យផលិត

កម)ដំ$ំសូវ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

1ងទី២.១ : កំេណAនផលិតកមNដំX ំ ស9វ ពី#២
ំ ០០៩ដល់#២
ំ ០១២
ប រBCយ

២០០៩

២០១០

២០១១

២០១២

េបEបេធGបកំេណIន
២០០៩--២០១២

ៃផKដី=ដ
ំ ុះ (ហ.ត.)

២ ៧១៩ ០៨០

២ ៧៩៥ ៨៩២

២ ៩៦៨ ៥២៩

៣ ០០៧ ៥៤៥

១០,៦%

ៃផKដីបមូលផល (ហ.ត.)

២ ៦៧៤ ៦០៣

២ ៧៧៧ ៣២៣

២ ៧៦៦ ៦១៧

២ ៩៨០ ២៩៧

១១,៤%

ទិន2ផលសTវ (ត/ហ.ត.)

២,៨៣៦

២,៩៧

៣,១៧៣

៣,១១៧

៩,៩%

បរBVណផលិតផល (ត)

៧ ៥៨៥ ៨៧០

៨ ២៤៩ ៤៥២

៨ ៧៧៩

៩ ២៩០ ៩៤០

២២,៤%

េសWEងសល់ (អង$រ)

២ ២៤៤ ៥៩៨

២ ៥១៦ ៧៥២

២ ៧៨០

៣ ០៣១ ០១៧

៣៥%

េសWEងសល់ (សTវ)

៣ ៥០៧ ១៨៥

៣ ៩៣២ ៤២៥

៤ ៣៤៤

៤.៧៣៥ ៩៦៤

៣៥%

បភព : កសួងកសិកមY រុZបVញ់ និងេន

២.៦៥-

ទ

ផលិតកម)ដំ$ំYកវប>កម)និងដំ$ំឧសហកម)៖ ៃផzដU
ី ំដុះដំ$ំសy
ំ ន់ៗ រួម

Kន៖ េsត ដំឡង
 មី សែណªកយ សែណªកេសៀង Kននិ1
S រេកើនេឡើងគួរឲQកត់សK_ល់
គឺេកើនេឡើងនពី៧០៤.៦៦០ហ.ត.(fS២
ំ ០១១)ដល់៧១៦.៣៧០ហ.ត.(fSំ២០១២)។ ៃផzដី
Uំដុះដំ$ំរួមផំ និងដំ$ំឧសហកម) សរុបទូLំងបេទសសKប់fSំ២០១២ សេមចន
៩១២.៨៨០ហ.ត.(fSំ២០១១ សេមចន៨៥៦.៧៧៧ហ.ត.)។ បរKណផលសរុបៃនដំ$ំ
រួមផន
ំ ិងដំ$ំឧសហកម)បeំfSំកK
៏ ន1រេកើនេឡើងែដរ

គឺនេកើនពី៩,៩៣នេgនfSំ

២០១១ដល់១០,៨៥នេgនfS២
ំ ០១២។ ៃផzដU
ី ំដុះដំ$អ
ំ ចិៃនយ៍ អនុវតនសរុបចំនួន
១៩៣.៧៥១ហ.ត. េកើនេលើសfSំមុន១៧,៥%(fS២
ំ ០១១ Kនែត១៦៤.៨៤០ហ.ត.ប៉ុេ$Ïះ)។
1ងទី២.២ : ៃផដីTដ
ំ ុះដំX ំរដូវសំlន់ៗ៤មុខ (ឯកគិត"ហ.ត.)
មុខដំ@ំ

២០០៩

២០១០

២០១១

២០១២

េ]ត

២០៦ ០៥៨

២១៣ ៦២២

១៧៤ ២៥៧

២១៦ ៣៣០

ដំឡTងមី

១៦០ ៣២៦

២០៦ ២២៦

៣៩១ ៧១៤

៣៦១ ៨៥៤

សែណក>យ

៤៩ ៥៩៩

៦៩ ២០៦

៦៨ ១១១

៦៦ ៨៥០

សែណកេសGង

៩៦ ៣៨៨

១០៣ ១៩៨

៧០ ៥៨៤

៧១ ៣៣៧

៥១២ ៣៧១

៥៩២ ២៥២

៧០៤ ៦៦៦

៧១៦ ៣៧០

សរុប

បភព : កសួងកសិកមY រុZបVញ់ និងេន

២.៦៦-

ទ

1រអភិវឌ^សហគមន៍កសិកម)៖

"ក់ែសងគិតមកទល់f២
Sំ ០១២េនះ

សហគមន៍

កសិកម)សរុបKនចំនួន៣៧៥ តវនបេងaើតេឡើងេ3ទូLំងបេទស។ សហគមន៍Lំងអស់េនះ
Kនសកម)

ពsក់ព័នន
: ង
ឹ មុខរបរមួយចំនន
ួ ដូច" ផលិតកម)កសិកម) េសmលក់ទិញកសិផល

និងWតុចល
ូ កសិកម) និងេសmឥណLនសKប់បព័ន:ផលិតកម)កសិកម)។
២.៦៧-

1រជំរុញ1រំេចញផលិតផលកសិកម)៖ ក45ងfS២
ំ ០១២ ផលិតផលកសិកម)ចំនួន

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២៥មុខទំនញ
ិ KនបរKណសរុបចំនួន០,៦៨នេgន
អម័យេដើម>ីំេចញ។

ក45ងfSំ២០១២ដែដល

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

តវនេស4ស
ើ ុំវBបនបតភូតម

វស័យឯកជនចំនួន៦៨កុមហ៊ុននំេចញ

អងaរKនបរKណសរុប២០៥ ៧១៧េgនេ}1ន់៥៧បេទស។ 1រំេចញេនះនេកើនេលើស
fSំ២០១១ចំនួន១,៩%។ េLះបី"កំេណើនៃន1រំេចញអងaរKនចំនួនតិចតួច ប៉ុែនអងaរំេចញ
ពីបេទសកមM"
5 កំពុងតវនទីផរបរេទស(បេទសំចូល) ទទួលY_ល1
់ ន់ែតេចើនេឡើងៗ
ពីមួយfSំេ}មួយfSំ។ ក4ង
5 fSំ២០១២ដែដល 1រំេចញផលិតផលដំឡងមី សេមចនសរុប
០,២២នេgន ក4ង
5 េះេមÑដំឡងមីចំនន
ួ ៤៨.៨៧៤េgន ចំណត
ិ ដំឡងមីចំនួន១២៦.២៧៦
េgន និងដំឡងមីសស់ចន
ំ ួន៥០.៥៤០េgន តវនំេចញ។
២.៦៨-

1រអភិវឌ^ និង1រYវ"វកសិកម) ៖

ប$[ល

និង1រផព<ផ
 យេផzរបេច7កវទ·
 កសិកម)អស់រយៈេពល៥កន@ងមក

gមរយៈ1ររYវ"វ

1របណª«ះ
VជរUភិល

សេមចននូវសមិទ:ផលសំyន់ៗដូចតេ}៖
x េធ<ើ1របែមបមូល អភិរក និងេបើស់ពជ
ូ ដំ$ំេផងៗ។
x េធ<ើឲQបេសើរេឡើងនូវលកណសម>តិរបស់ពូជសូវLំងយែដលនបេ67ញរួចេហើយ
និងែដលកំពុងេពញនិយម។
x េធ<ើឲQបេសើរេឡើងនូវទិន4ផលនិងគុណ
x ពងឹងសមតI

ពដំ$ំសូវ ដំ$ំធ6"តិ ដំ$ំបែន@។

ពមនzីរពិេYធន៍។

x អភិវឌ^ឧបករណ៍កសិកម)េUយនបេងaើតឧបករណ៍េផងៗ។
x អភិវឌ^បរ1រសKប់រកទុកឬេវចខ7ប់ផលិតផលកសិកម)។
x អភិវឌ^បងc5ំបេច7កេទសបេងaើនផលិត

ពដំ$ំសូវ។

x សិកអំពីន
ិ S1ររយៈេពលែវងៃនជី"តិដស
ី Kប់ផលិតកម)ដ$
ំ
ំសូវ។
x gមUនដំេណើរបែម@ងសូតក45ងសLប់ដីនង
ិ ទឹក។
x ឥទ:ិពលៃន1រេបើស់ជ
ី សូតេ}េលើទិនផ
4 លសូវក45ងរដូវវស។
x េធ<ើសមូហកម)សត<លkិត។
x gមUនរកពូជសូវធន់េ}នឹង1របំ¤ញរបស់មKចេgSត។
x ទទួលយកពូជសូវបេ67ញេUយវទ·YននិងផលចំេណញបែនIម។
x បេច7កេទសUំសែណªកយបប់ពីបមូលផលសូវរដូវវស។
x េធ<ើ1ររបណª«ះប$[លនិងផព<ផ
 យ។
x េUយែឡកចំេsះ1ររផព<ផយនេធ<ើទិmែសបញមួយចំនួន។
x េធ<ើ1ររេះពុមMនិងផព<ផយ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.៦៩-

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

េLះបី"សេមចននូវសមិទ:ផលគួរ"ទីកត់សK_ល់ក៏េUយ ក៏1ររYវ"វ

ផលិតកម)សូវ ដំ$ំYកវប>កម) និងដំ$ំឧសហកម) ននិងកំពុងជួបបទះបBបឈម
មួយចំនួន រួមKន៖
x ពុំLន់Kនក67ប់ថវ1"តិេUយែឡកសKប់1ររYវ"វ េហើយថវ1"តិសKប់
អនុវត1ររYវ"វក៏េ3Kនកមិតផងែដរ។
x ពុំLន់Kនេលនេយេលើកទឹកចិតដល់អ4កវទ·Yសអ4កYវ"វមនីនិងនិេ
ជិតែដលននិងកំពុងបេមើ1ររក45ងអងc

ពYវ"វកសិកម)។

x 1រUច់ចរនអគcិសនី"ញឹក¿ប់ ប$[លឲQខូចyតនូវឧបករណ៍និងYរWតុវ

គ ក4ង
5

មនzីរពិេYធន៍ពមLំងសKÁរៈេអឡិចតនិច។
័ :សKប់1ររYវ"វេ3Kនកមិត"ពិេសសមនzីរពិេYធន៍ែដល
x េហUរចសមMន
KនសមតI
២.៧០-

ពYវ"វ"លកណៈវទ·Yស។

េ¡ពីYប័នអភិវឌ^វស័យកសិកម) ប"កសិករកមM5"នបនជួបនូវផលវកមួយ

ចំនួន ែដលLមLរនូវដំេ$ះYយ៖
x កង<ះyតនូវធនWនមនុស េហUរចសមM័ន: និងថវ1រសKប់Yវ"វ និងអភិវឌ^។
x េលនេយំទសKប់1រYវ"វវទ·
 Yសកសិកម) េ3Kន1រខ<ះyត។
x កង<ះyតឧបករណ៍ែផ4កចប់និងបទប>6តិ។
x កង<ះyត1រវនិេគឯកជនមកេលើវស
 ័យកសិកម)។
x 1រែបបwល1សWតុ ែដលេធ<ើឲQ Kនេះធម)"តិ ដូច"េះVំងសÆត ទឹកជំនន់
1រVតតតពីពពួកសត<លkិត "េដើម។
x ចំេណះដឹងកសិករេ3Kនកមិត

ែដល"កg¼បឈមក45ង1រទទួលបេច7កវទ·ថ)ៗ
ី ក៏ដូច

"1រេធ<"
ើ ៃដគូsណិជ©កម)"មួយវសយ
័ ឯកជន។
ផលិតកមNនិងបសុពq5ល
២.៧១-

ក45 ងរយៈេពល៥fSំក ន@ងមកេនះ(២០០៩-២០១២)

sហនៈេ3កមM5"Kន1រែបបwលគួរឲQកត់សK_ល
 ់

Yន

ពៃន1រចិ67ឹ មសត<

"ពិេសសចំនន
ួ េKន1រថយចុះពី

៣,៥៨នកលមក៣,៣៨នកល េUយែឡកចំនួនសត<កបីកK
៏ ន1រWក់ចុះ។ េUយ
ែឡក ជកនិងបកីKន1រេកើនេឡើងពី២,១២នកលេ}២៣,៣៣នកលរmងfS២
ំ ០០៩
និងfSំ២០១២។ េបើពិនិតQ និងវ

គ"រួមេលើសូចករលទ:ផល អgផលិតកម)សត<គប់បេភទ

នេកើនេឡើង៣% ក45ង១fSំ។ កំេណើនេនះេUយYរប$[លមកពីតមវ1រYច់សត<ខMស់។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ផលិតកម)សត<គប់បេភទ រួមចំែណកដល់ផ.ស.ស. របស់កមM5"បKណ"៣,៩% ក4ង
5 fS២
ំ ០១២។
ទនzឹមនឹងេនះ 1ររ2កចេមើនៃនផលិតកម)សត<របស់ែផ4កឯកជនក៏1ន់ែតKនទំហំធំេឡើងៗ េUយ
Kន1រយល់ដឹងពីបេច7កេទសចិ67ឹម 1រេជើសេរ2សពូជ និង1របត់ពូជ "ពិេសស 1របត់
ពូជេUយសិប>និម)ិត

Kន1ររ2កចេមើនៃនបេច7កវទ·ថ)ៗ
ី KនេVងចកចំណីសត<គប់បេភទ

1រ1ត់បនIយ1រផz5ះជំងន
ឺ ិង1រឆ@ងVលUលជំងស
ឺ ត< gមរយៈ1របរនិ ងទប់Yត់ជំ ងឺKន
បសិ ទ:

ពខMស់ "ពិេសស 1រជំរុញ1រេលើក ទឹកចិ ត របស់VជរUភិលក45ងអនុវស័យចិ67ឹម

សត<។
២.៧២-

េLះបីកសួងកសិកម) រុ1បKញ់ និងេនYទ នប67ប់ច
 ប់ លិខត
ិ បទUន

គតិយុតLក់ទងនឹងវស័យផលិតកម)និងបសុព·ល
សុខ

ពសត<និងផលិតកម)សត<បកបេUយែផ@¤ក
 ៏េUយ

"ពិេសសេសចកីsងចប់សីពី
ក៏វសយ
័ ផលិតកម)និងបសុព·ល

ននិងកំពង
ុ ជួបបទះនឹងបBបឈមមួយចំនួនដូចyងេ1ម៖
x 1រផល់េសmបសុព·លេ3gមមូលUនៃនVជWនីេខត

េ3Kនកមិតអន់ថយេ3

េឡើយ។
x សមតI

ពៃន1រយល់ដង
ឹ និងបទពិេYធរបស់1រល័យជំញេ3gមVជWនី េខត

សុក កុង េ3KនកមិតLំងែផ4កបេច7កេទស និងែផ4កចប់ លិខិតបទUន។
x មិនLន់Kន1រWV¾បរ់ ងសុខ

ព សKប់បុគល
c ិកបំេពញតួទី េ3កែន@ងKនេះ

!Sក់។
x 1រតwតពិនិតQចលសត<និងផលិតផលKនេដើមកំេណើតពីសត< េ3មិនLន់បំេពញន
គប់ជុងេ"យនិងខ<ះចេះLំងែផ4កបេច7កទស និងែផ4កចប់ លិខត
ិ បទUន។
x 1រតwតពិនិតQអម័យសត<

Yច់

និងផលិតផលសត<េ3gមសតÄតUននិងទីផរ

អនុវតមិនLន់សមសបgមសង់Uបេច7កេទសេ3េឡើយ។
x 1រតwតពិនិតQគុណ

ពចំណីសត<េ3Kនកមិត។

x 1រវនិេគនិងផលិតកម)ចំណីសត<េ3Kនកមិតេ3េឡើយ។
x អgៃន1របត់ពជ
ូ សត<gមែបបវទ·
 Yស េ3មិនLន់េឆ@ើយតបឲQនទូលំទូយ
ទូLំងបេទសេ3េឡើយ។
x ទីផរសត<េ3មិនLន់Kន1រអភិវឌ^។
x ជំងឺ¤¼Yយបកី (H5N1) េ3ែតមិនLន់នលុបបំត់នLំងសុង។
វMស័យកសិឧសsហកមN
២.៧៣-

ែផkកgមេលនេយ"យុទ:Yសរបស់ កសួងកសិកម) រុ1បKញ់ និង

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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េនYទ fSំ២០០៩-២០១៣ វស័យកសិឧសហកម) នចូលរួមបំេពញសកម)

ពសបgម

េលនេយអនុវស
 យ
័ ទី២ សីព1
ី រពងីកទីផ
 រសKប់ផលិតផលកសិកម) និងទី៣ សីពី

កបខ័ណ¯ៃន1រអភិវឌ^Yប័ននិងបទប>6តិច
 ប់

េUយទទួលនសមិទ:ផលមួយចំនួនដូច

yងេ1ម៖

1រំទេសmបេច7កេទសgមរយៈ1ររអនុវតកម)វធីសកម)

២.៧៤-

ពៈ

កន@ងមកែផ4ក

កសិឧសហកម) កសួងកសិកម) រុ1បKញ់ និងេនYទ នអនុវតគេKងចំនួន២ gមកម)
វ ធីទី២

“ជំរុញ1រចូលទី ផ
 រៃនផលិត ផលកសិក ម) ”។

៣,៩៦០ក់
កសិករ

េ3ក45ង ន័យេនះប"កសិករចំនួន

នទទួលវគcបណª«ះប$[លពីអនុកម)វធីេផងៗ

សីពី1រែកៃច4នង
ិ ផំចំណីសត<

រួមKន

1រេលើកកមMស់សងU
់ គុណ

1របណª«ះប$[ល


ពសុវតIិ

ពផលិតផល

កសិកម) និង1របណª«ះប$[លកសិករអំពីផលិតកម)កសិកម)gមកិច7សន·រmងfSំ២០០៩ និង
fSំ២០១៣។
២.៧៥-

VជរUភ
ិ លកមM"
5 Kន1រeប់រម)ណន
៍ ិងជំរញ
ុ យន1រផលិតកម)កសិកម)gម

កិ ច7សន·េនះង yំង

េsះ"យន1រគន@ះឹ ក45 ង1រចូល រួមេUះYយេលនេយ

បេងaើនផលិតកម)និងទីផ
 រកសិកម)ក៏ដច
ូ "េលនេយជំរុញ1រំេចញអងaរ។

កសួង

ី ីផលិតកម)កសិកម)gមកិចស
7 ន·
កសិកម) រុ1បKញ់ និងេនYទ នេរៀបចំអនុកឹតQសព
fSំ២០១១ និង កំពុងេរៀបចំ េសចកីsងច ប់ សីពី គុណ

ពនិង សុវតIិ

ពផលិតផលកសិក ម)

ពមLំងលិខិតបទUន
 គតិយុតមួយចំនួនេទៀតដូច"YVចរែណំសីពីផលិតកម)កសិកម)gម
កិច7សន· និងប1សសព
ី ី1រគប់គងសIិតស
ិ ហសកសិកម) និងកសិឧសហកម)។
២.៧៦-

េLះបីKនវឌ^ន

ពដូចនេរៀបVប់yងេលើក៏េUយ ក៏េ3Kន1ររលំកមួយ

ចំនួនដូច"៖
x ព័ត៌Kនអំពីសហសអ4កផលិត និងែកៃច4ផលិតផលកសិកម)សKប់ប"កសិករេ3មិន
Lន់សុកឹត។
x Lំង

គីអ4កផលិត

Lំង

គីអ4កទិញេ3Kន1រយល់ដឹងតិចតួចសីពីយន1រផលិតកម)

កសិកម)gមកិច7សន·។
x 1រេរៀបចំចប់សីពីគុណ

ព

និងសុវតIិ

ពផលិតផលកសិកម)េ3មិនLន់Kនកិច7សហ

បតិបតិ1ររលូន។
័ : ធនWនមនុស ឧបករណ៍សKÁរៈ និងរចសមM័ន:គប់គងេ3Kន
x េហUរចសមMន
កមិត។
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x 1រសិក
 Yវ"វនិង1រអភិវឌ^េលើបេច7កវទ·
 េ1យេពលបមូលផល1រែកៃច4 និង1រ
គប់គងគុណ

ព និងសុវតIិ

ពេ3មិនLន់Kនសកម)

ពេ3េឡើយ។

ផលិតកមNេtស៊ូ
២.៧៧-

គិតមកដល់fSំ២០១២េនះ ៃផzដីUំដុះេ¡ស៊ូសរុបKនចំនួន"ង២៨០.៣៥៥ហិកg

ែដលក45ងេះៃផzដីចKរ េ¡ស៊ូកសិឧសហកម)

Kនចំនួន៥៤.២០៩ហ.ត.(េស)ើនឹង១៩,៣៤%

ៃនៃផzដីសរុប) ចKរេ¡ស៊ូសម>Lនេសដbកិច7Kនចំនួន១១៨.៤៣៩ហ.ត.(េស)ើ នឹង៤២,២៥%
ៃនៃផzដីសរុប) និងចKរេ¡ស៊ូគwYរឯកជនចំនួន១០៧.៦៩៦ហ.ត.(េស)ើនង
ឹ ៣៨,៤១%ៃនៃផzដី
សរុប)។ េ3ក45ងទំហំៃផzដីUំដុះសរុបចំនន
ួ ២៨០.៣៥៥ហ.ត. Kនៃផzដេី ចៀរជ័រចំនួន៥៥ ៣៦១
ហ.ត. េUយនផល"
់ ជ័រេ¡ស៊ស
ូ Æតនចំនន
ួ "ង៦៥.០០០េgន សKប់ំេចញេ}បរេទស។
២.៧៨-

េ3ក45ងយុទ:YសសKប់1រអភិវឌ^េ¡ស៊ូធម)"តិេ3កមM5"

gម1រេងទុក

ឹ េកើនដល់៣០មុឺនហ.ត. ប៉ុែន"ក់ែសង តឹម
២០១១-២០២០ គឺដល់fSំ២០២០ ៃផzដីេ¡ស៊ូនង
fSំ២០១៣ េនះ ៃផzដីេ¡ស៊ូ នេកើនដល់"ង៣០មុឺនហ.ត. រួចេសចេហើយ។
២.៧៩-

1រអនុវតផ.យ.អ.ជ.

សមិទ:ផល1ររ"េចើន។

បច7ប
5 > ន4កម)២០០៩-២០១៣

វស័យេ¡ស៊ស
ូ េមចននូវ

ប៉ុែនទនzឹមេះកសួងក៏ជួបបទះនូវបBបឈមមួយចំនួនដូច

yងេ1ម៖
x ខ<ះyតថវ1 សKÁរៈ និងមេធ·យ សKប់ដំេណើរ1រ1ររ និង1រចុះបំេពញេបសក
កម)េ3gមេខត។
x កសួង Yប័នsក់ព័ន: និង"¬ធរែដនដី ខ<ះ1រសហ1រ"មួយអគcយកUនេ¡ស៊ូ។
x ទីgំងចKរេ¡ស៊ូ គwYរនិងសិប>កម)ែកៃច4ផលិតផលេ¡ស៊ូសIិតេ3Vយយ
 fយៗ
ពមLំងេហUរចសមMន
័ :មិនអំេ$យផល

ែដលប$[លឲQKន1រពិកក45ង1រចុះ

សង់សIិតិ Yកសួរព័តK
៌ នsក់ពនb័នឹង1ររUំដុះេ¡ស៊ូ និងផល1
់ រែណំពីបេច7ក
េទសេ¡ស៊ូ។
x ចKរេ¡ស៊ូកសិឧសហកម)មួយចំនួនមិនLន់នចូលរួមអនុវតgមY¸រតីអនុកឹតQ
េលខ៥៥ អ.ន.ក. ចុះៃថÆទី០៤ ែខមិថុ fSំ២០០៧ សីពី1រផល់វBបនបតបB¢ក់ពី
គុណ

ពេ¡ស៊ូ។

x វទ·YនមិនLន់KនៃផzដីសKប់េធ<ើអនុYនីយពិេYធន៍ និងតwតពិនិតQ គុណ

ពេ3

gមតំបន់។
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កំែណទ មង់ដីធSីនិងរេ5សសR8តមីន

កំែណទមង់ដីធរ@ី បស់VជរUភិល

នេ¤Âត
 "សំyន់េលើវWន1រពងឹងបព័ន:

គប់គង ែបងែចក និងេបើស់ដធ
ី @ី 1រWសុវតIិ

ពៃនកម)សិទ:ិដី 1រលុបបំត់

ពអ

ធិបេតយQក4ង
5 1រ1ន់1ប់ដីេUយខុសចប់ 1រUក់េចញនូវវWន1រសមសបេដើម>ីទប់Yត់
1របមូលដីទុកេUយមិននេបើស់និងមិនផលិត។ 1ររែកទមង់ដីធ@ីក៏KនYរៈសំyន់
ផងែដរក45ង1រពងីកនិង1រែបងែចកដីធ@ីកសិកម) ក45ងកបខ័ណ¯ដីសម>Lនសងcមកិច7សំេpេលើក
កមMស់បេងaើនផលិត

ពនិងពិពិធ

វូបនីយកម)កសិកម)

និង1រ1ត់បនIយ

ពកីកេ3gម

តំបន់ជនបទរបស់ប"កសិករ។
២.៨១-

េUយអនុ វ ត េលេpyងេលើK នក45 ង ផ.យ.អ.ជ. បច75 ប> ន4 ក ម) ២ ០០៩-២០១៣

កសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកម) និងសំណង់ សេមចននូវសមិទ:ផលKនដូចyងេ1ម៖
x រដbលដីធ@ី
¾ បន5ីចប់ភូមិល "មួយនឹងកមរដbប>េវណីថែ)ី ដលនចូល"ធរKនរួចេហើយ។
¾ ចប់សីពី1រផលស
់ ិទក
ិ: ម)សិទ:ិេលើចែំ ណកឯកជនៃនអរសហកម)សិទ:ិដល់ជនបរេទស។
¾ អនុកឹតQសីពី1រUក់បBCំ

1រេផzរនូវសិទិ:ជល
ួ រយៈេពលែវង

ឬសិទេិ: លើសម>Lនដី

េសដbកិច7។
¾ អនុកឹតQសីពី1រគប់គងនិងេបើស់អរសហកម)សិទ។
ិ:
¾ អនុកឹតQសីពី1រគប់គងបុរ2។
¾ សិកប67ល
 បែនIមអំពីបេភទសិទៃិ: ន1រ1ន់1ប់ដីធ@ីែដលលិចទឹកក45ងរដូវវស

និង

នបងaបេងaើនផល"ក់ែសងេរៀងVល់រដូវទឹកសមកក45ងតំបន់ជុំវញបឹងទេន@Yប

និង

តំបន់ដទ
ី ំបែដលទទួលរបបទឹកទេន@េមគងc។
¾ 1ររបេច7កេទស

Kន"ទË

1រចុះប6©ីដធ
ី @ី

េUយប67ល
 បេច7កេទសmស់ែវង

ទំេនើបៗ និង1រផលិតមេធ·យបេច7កេទសបែងkកសKប់1ររដីធ@ី។
២.៨២-

ទនzឹម1រេរៀបចំច
 ប់ និងអនុកឹតQ សមិទ:ផលធំៗេផងេទៀត តវនបេងaត
ើ េឡើង

េ3ក45ង1រចុះប6©ីដីធ@ី

"ពិេសសគឺនបនអនុវតេលនេយeស់សកម)

ពថ)េី លើ

វសយ
័ ដីធ។
@ី
x ចុះប6©ីដីផល់ប័ណÎកម)សទ
ិ :ិនចំនួន៣៨០ ៥៥២ប័ណÎ។
x ចុះប6©ីដីធ@ីKនលកណៈ"បព័ន: ៈ េចញបណÎកម)សិទ:ិ នចំនួន២ ២៥៧ ១៥១បណÎ។
x ចុះប6©ីដីKនលកណៈUច់េUយដុំ (េ

គៈ) នចំនួន៦០៣ ៣០២បណÎ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x ចុះប6©ីដីរដbទំហំធំៗ ន៥១៥បណÎ េស)ើនឹង២៥៧ ៨៨៦ហ.ត.។
x ចុះប6©ីសិទ:សម>Lនដីេសដbកិច7 ១៣០បណÎ េស)ន
ើ ឹង១០១.១៧៩ហ.ត.។
x ចុះប6©ីសិទ:ិជួលរយៈេពលែវង៣០៣បណÎ េស)ើនង
ឹ ៦៥ ៨២៩ហ.ត.។
x ចុះប6©ីដីសហគមន៍ជន"តិេដើម

គតិចនចំនន
ួ ៨សហគមន៍

មណ¯លគិរ2ចំនួន៦សហគមន៍(ជន"តិពង
4 )

ក45ងេះសIិតេ3េខត

និងសIិតេ3េខតរតនគិរ2ចំនន
ួ ២សហគមន៍

(ជន"តិទំពន
ួ )។
x នបណª«ះប$[ល អំពី ខឹ@ មYរច ប់ និង នី តិ វ ធី ចុះប6©ីដី K នលក ណៈ"បព័ ន: ដ ល់
គណៈកម)1ររដbលេ3ទូLំងបេទស

នចំនន
ួ "ង១ែសនក់។

េលើសពីេនះKន

និសិត!Sក
 ់បរBបតអំពីជំញ1ររេរៀបចំែដនដីនិងរដbលដីធច
@ី ំនួន២៦៩ក់ និង
និសិតេតៀមបរBបតចំនួន២៩៦ក់ ែដលននិងកំពុងទទួល1របណªះ« ប$[លេ3
មវទ·ល័យេរៀបចំែដនដីនិងរដbលដីធ@ី។
២.៨៣-

1រេUះYយវmទដីធ@ី ៈ "លទ:ផល eប់ពីដំេណើរ1រយន1រេនះគណៈកម)1រ

សុរដីគប់!Sក់ គិតតឹមfSំ២០១២ េលើចំនួនវmទែដលនទទួលសរុបKន៥.៦០៨ករណី
នេUះYយប67ប់នចំនួន២.៣២៥ករណី គិត"គwYរKនចំនួន១០.៩៨២គwYរ និង
"ៃផzដីចំនន
ួ ៣.៦១១,៩ហិកg។ េលើចំនួនវmទែដលនទទួល៥.៦០៨ករណី នeនេeល
េUយខុសយុg¼ធិ1រចំនន
ួ ១.៨០៧ករណី និងនសុំដកsកQវញចំនួន៥២៤ករណី។
២.៨៤-

1រេរៀបចំែដនដីនិងនគរូបនីយកម) ៈ កសួងនអនុវត1ររេរៀបចំែដនដី និង

នគរូបនីយកម) និងសេមចនលទ:ផលដូចyងេ1ម៖
x ែផន1រកមិត!Sកត
់ ំបន់ ៈ នេរៀបចំយុទ:Yស"តិសKហរណកម)តំបន់េឆ4រៃនេខត
ចំនួន៤ រួមKន៖ េខតែកប កំពត ពះសីហនុ និងេ1ះកុង។

់ ជWនីេខត ៈ នេរៀបចំប@ង់េលេបើស់ដV
ី ជWនីភ4ំេពញ េខត
x ែផន1រកមិត!SកV
ពះសីហនុ េខតកំពត េខតត់ដំបង និងេខតែកប។
x ែផន1រកមិត!Sក់ កុង សុក ខណ¯
¾ នេរៀបចំប@ង់េលនិងែផន1រេបើស់ដីទីកុងចំនួន១០

និងទីបជុំជនចំនួន៤

គឺ៖ កុងកេចះ កុងត់ដំបង កុងសzឹងែតង កុងវត កុងេយែប៉ត កុងកំពង់
eម កុងសួង កុងេសៀមVប កុងចរមន កុងេខមរភូមិនz ទីបជុំជនកំពង់gច ទី
បជុំជនអ4កេលឿង ទីបជុជ
ំ នសzឹងវ និងទីបជុំជនអន@ង់ែវង។
¾ កំពុងេរៀបចំប@ង់េលនិងែផន1រេបើស់ដីកុងែកប និងកុងពះសីហនុ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
ជព

50

ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

¾ នេរៀបចំប@ង់េលេបើស់ដីចំនន
ួ ១៧សុក ១ខណ¯ និង៣កុង គឺ សុកេYង
សុកកំេរៀង សុកភ4ំពឹក សុកព¿ែកក សុកស4ល
 ទីបជុំជនសុកឆ@ង សុកsម
រណ៍ សុក"ំកន សុកេ1ះធំ សុកគិរ2វង់ សុកអូរេÒ សុកែកវសីK សុកែសន
មេរមQ សុកបយសី សុកត>ងឃ)5ំ សុកYេ¡ សុកច ខណ¯Kនជ័យ
កុងពះវរ កុងេសរ2េYភ័ណ និងកុងកំពង់fង
Sំ ។
¾ កំពុងេរៀបចំប@ង់េលនិងែផន1រេបើស់ដីសុកgែវង អណªÓងKស និងអូរUវ
េខតរតនគិរ2។
x

ែផន1រកមិត!Sក់ឃុំ សត់៖
¾ នេរៀបចំែផន1រេបើស់ដីចំនួន១២០ ឃុំ សត
 ់ ក45ងេខតេលេpចំនន
ួ ១១។
¾ នផលិតែផនទីេបើស់ដីផល់ជូនកុមបឹកឃុំសត់Lំង១.៦៣៣ឃុំ សត់
¾ នជួយំទបេច7កេទសក45ង1រសមបសមwល1រកំណត់ពំបទល់រដbលឃុំ
សត់ចំនួន ១៤៨ ឃុំ សត់។

២.៨៥-

1រេរៀបចំលិខិតបទUនេដើម>ីW1រអនុវតឲQKន ពរលូននិងបសិទ: ព

x កសួងនសេមចUក់េចញអនុវត៖
¾ អនុកឹតQសីពីនីតិវធ
 ីៃន1រេធ<ើែផន1រេបើស់ដីេ3ក45ងឃុំ សត់។
¾ េសចកីែណំអនុវត1រេរៀបចំែផន1រេបើស់ដីេ3ក45ងឃុំ សត់។
¾ YVចរែណំសីពី1រគប់គងនិង1រអភិវឌ^តំបន់េឆ4រសមុទៃនពះV"$ចក
កមM5"។
¾ ពះVជកឹតQសីពី1របេងaើតគណៈកK¸ធិ1រ"តិគប់គងនិងអភិវឌ^តំបន់េឆ4រសមុទ
កមM5"។
¾ ពះVជកឹតQសីព1
ី របេងaើតគណៈកK¸ធិ1រេរៀបចំែដនដី និងនគរូបនីយកម)!Sក់"តិ
¾ អនុកឹតQសីពី1របេងaើតគណៈកK¸ធិ1រេរៀបចំែដនដី និងនគរូបនីយកម)!SកV
់ ជWនី
េខត កុង សុក ខណ¯។
x នប67ប់េសចកីsងអនុកឹតQសីពីនគរូបនីយកម)VជWនី កុង និងទីបជុំជន។
x កំពុងេរៀបចំេសចកីsងចប់សីពី1រេរៀបចំែដនដី និងនគរូបនីយកម)។
២.៨៦x

1របណª«ះប$[លសមតI

ពជំញ

នបណª«ះប$[លមនីជំញគប់លំUប់!Sកន
់ ិង"¬ធរែដនដី!Sក់សុក កុមបឹក
ឃុំ សត់ សហគមន៍មល
ូ Uន និងមនីអងc1រមិនែមនរUភ
ិ លsក់ព័ន: សីពីនីតិវធី

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ៃន1រេធ<ែើ ផន1រេបើស់ដីេ3ក4ង
5 ឃុំ សត់ 1រន និង1រេបើស់ែផនទី និង1រ
gមUនតwតពិនិតQ និងmយតៃម@គេKងសរុបចំនន
ួ ៣ ៥៣៣ក់។
២.៨៧-

1រែបងែចកសម>Lនដីសងcមកិច7និងបLនកម)ដី

x នeត់ ែចងអនុ វ ត ស េមចនលទ: ផ លេលើស ពី ែផន1រ គឺ ស រុ ប នបKណ
៣១.០០០គwYរ េ3ដំ$ច់fSំ២០១៣។
x សម>Lនដីសងcមកិចជ
7 ូនអតីតកងកKំងបUប់វុធនិងគwYរ សេមចនបKណ
"ង៤.០០០គwYរ។
x សម>Lនដីសងcមកិចជ
7 ូនេធិននិងគwYរែដលកំពុងឈរេជើង1រsរតំបន់ពំែដន
ទិសyងលិចនិងyងេជើង សេមចនបKណ៧.០០០គwYរ។
x សម>Lនដីស ងcមកិច7ជូនប"ពលរដbកី កសុីវលទូ េ}

gមគប់រូប

ព(ទមង់"

បLនកម)និងនិយ័តកម)) សេមចនបKណ១៥.០០០គwYរ។
x គេKងែបងែចកដីេដើម> ស
ី ងcមកិច7និង1រអភិវឌ^េសដbកិច7

េUយសហ1រ"មួយ

ៃដគូអភិវឌ^និងអងc1រ"តិនិងអនរ"តិ សេមចនបKណជិត៥.០០០គwYរ។
២.៨៨-

1រគប់គង និង1រអភិវឌ^វស័យសំណង់៖ វស័យសំណង់តវនeត់!"សសរ

សមJមួយក45ងចំេ$មសសរសមJLង
ំ ៤ៃន1រជំរញ
ុ កំេណើនេសដbកិច7េ3កមM5"។ សមិទ:ផលធំៗ
ែដលសេមចនក45ងវសយ
័ េនះ រួមKន៖
x

fSំ២០០៨ Kន២.១៥៦គេKង ៃផzកសំណង់សរុប១០.៣៣៩.៦៤២ម២ Kនតៃម@
ន់Y¸ន៣.១៩១.៥៦៩.១៤៤ដុរ េមរក។

x

fSំ២០០៩ Kន២.២៣០គេKង ៃផzកសំណង់សរុប៦.៦១៤.៧៤៧ម២ Kនតៃម@
ន់Y¸ន១.៩៨៨.៨៥១.៩៥១ដុរ េមរក។

x

fSំ២០១០ Kន២.១៤៩គេKង

ៃផzកសំណង់សរុប៣.២៨៧.៤៦៨ម២ Kនតៃម@

ន់Y¸ន៨៤០ ៤៥៩ ៥២៩ដុរ េមរក។
x

fSំ២០១១ Kន២.១២៩គេKង ៃផzកសំណង់សរុប៥.២៥៧.៥៨៧ម២

Kនតៃម@

ន់Y¸ន១.៧៣៤.៥៩៨.៥៨៤ដុរ េមរក។
x

fSំ២០១២ Kន១.៦៩៤គេKង ៃផzកសំណង់សរុប៦.៥២៨.៤៥២ម២ Kនតៃម@
ន់Y¸ន២.១០៩.៦០៧.២៤២ដុរ េមរក។

x

នេធ<ើបតិភក
ូ ម)1ររឲQេ}Yកុង

សុក

ខណ¯

ក4ង
5 1រផល់លខ
ិ ិតអនុBត

Yងសង់និងេសmsក់ពន
័ :នឹង1រYងសង់សណ
ំ ង់ ែដលKនទំហំតច
ូ "ងឬេស)៥
ើ ០០ម២
េ31រល័យចកេចញចូលែតមួយៃនកុង សុក ខណ¯េលេpចំនួន២៣។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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នេចញប1សកំណត់នីតិវធីៃន1រចុះប6©ីកុមហ៊ុនYងសង់

និងកុមហ៊ុនសិក

គេKងប@ង់ េដើម>
ី យសួលគប់គងសហសនិងកុមហ៊ុនLំងេះ។ គិតតឹមfSំ
២០១២ សហសនិងកុមហ៊ុនYងសង់ និងកុមហ៊ុនសិកគេKងប@ង់ Lំងក4ង
5
សុកនិងបរេទស នចុះប6©ីចំនួន១.២០៥កុមហ៊ន
ុ ។
x

នបេងaើតគណៈYបតQករកមM5"ក45ងេលបំណងបមូលផ5ំនិងគប់គងវសក
< រ និងY
បតQករែដលនចុះប6©េី 3ពះV"$ចកកមM"
5
ព YS ៃដY ប តQ ករ និ ង កិ ត· នុ

ពមLំងេលើកកមMស់វ"¢ជីវៈគុ ណ

ពៃនY ប តQ កម) " តិ ។ បច75 ប> ន4 គណៈYបតQ

ករកមM5"នចូល"សKជិកកុមបឹក
 វសក
< រនិងកុមបឹកYបតQករY¹ន។
x

នបេងaើតសKគមអ4កYងសង់កមM"
5 េដើម>ីេឆ@យ
ើ តបេ}នឹង

ពរ2កចេមើនៃនយុគសម័យ

ថ)ីេនះ និងេដើម>ីរួមចំែណកអភិវឌ^វសយ
័ សំណង់។ បច75ប>ន4សKគមអ4កYងសង់កមM5"
នចូល"សKជិករបស់សហព័ន:អ4កYងសង់Y¹ន។
២.៨៩-

sក់ព័ន:នឹង1រេបើស់និងគប់គងដីកសិកម) កសួងកសិកម) រុ1 បKញ់ និង

េនYទ នពិនិតQ និងវ

គេឡើងវញពី1រេបើស់ដីកសិកម)ែដលកំពុងតវនេបើស់សំ

េpបេងaើតេរៀបចំែផន1រនិងតំបន់េបើស់ដីកសិកម)ឲQនេរៀបរយ។

ក4ង
5 ន័យេនះកសួងក៏

នេរៀបចំេសចកីពាងកបខ័ណ¯នីតិប>6តដ
ិ ីកសិកម) ដូច" េសចកីពាងចប់ដីកសិកម) និង
1រែណំគប់គងដីកសិកម) េដើម>ីWដល់1រេរៀបចំែផន1រេបើស់ដីបកបេUយបសិទ:
ពនិង1រគប់គងេបើស់ដីបកបេUយចីរ
២.៩០-

ព។

េUយេផើមេចញពីកិច7ខិតខំបឹងែបងក45ង1រអនុវត នូវប$[េលេpyងេលើ Vជ

រUភិល សេមចន៖
x នេរៀបចំេសចកីsងសព
ី ី1រេរៀបចំែផន1រនិងបេងaើតតំបន់េបើស់ដក
ី សិកម)។
x នេរៀបចំេសចកីsងសព
ី ីែផន1រសកម)
កបេUយចីរ

ព"តិ

សីព1
ី រគប់គង1រេបើស់ដីប

ព។

x នេរៀបចំេសចកីsងសព
ី ី1រគប់គងនិងអភិរកជី"តិដី។
x នពងឹងសមតI
សមតI

ពពិេYធន៍ រួមKនបនzបព
់ ិេYធន៍ដី ទឹក និងេដើមេឈើ ក៏ដូច"

ពៃនយកUនគប់គងធនWនដីកសិកម)។

x នេរៀបចំេសចកីsងសព
ី ីចប់កសិកម)។
២.៩១-

ង$ក៏េUយក៏ក មM5" េ3បន ជួបបBបឈមមួយ ចំនួន ដូច yងេ1ម៖

x ប"ពលរដbេ3គប់ទីកែន@ងចង់នបណÎកម)សិទ:ិ េដើម>ីWសុវតIិ
បនIយជេKះ េលើកកមMសជ
់ ីវ

ព1ន់1ប់ដីធ@ី 1ត់

ព និងជំរុញ1រអភិវឌ^េសដbកច
ិ "
7 តិ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x ចំណqលរដbgមរយៈ1រេផzរសិទ:ិេលើដីធ@ី េ3មិនLន់បមូលឲQនអស់លទ:

ព េហើយ

ព័ ត៌ K នដី ធ@ី តវ នេធ<ើប ច75 ប> ន4 ក ម) មិន Lន់ េពញេលញែដលចំឲQ បព័ ន: ព ័ត ៌ K ន
សុរេដីមិនសូវKនសុកឹត

ព។

x 1រចូលរួមនិង1រទទួលខុសតវរបស់Yប័នKនសមតIកិច7sក់ព័ន: និងមនីជំញ េ3
Kនកមិត Lំងេលើ1ររេរៀបចំែដនដីនិងនគរូបនីយកម) និង1រទប់Yត់1រYងសង់
¸នលិខិតអនុBត Yងសង់ខុសពីលិខិតអនុBត និងYងសង់ខុសលកណៈបេច7ក
េទស។
x ទំស់េលើ1រេបើស់ដីពី

គីsក់ពន
័ :េ3េពលបិទផយប@ងេ់ ល"YWរណៈេ3

មូលUន បងa1រលំកនិងំឲQយឺតវេពលេវក45ង1រអនុម័ត។
x 1រែស<ងរកដីនិងគប់គងដីនិង1រចូលរួមពីកុម1ររ!Sក់េ1ម"តិ

សKប់អនុវត

កម)វធីសម>Lនដីសងcមកិច7 មិនLន់នេពញេលញ។
រេ5សសR8តមីននិងសំណល់"តិផ!ះពីស?JYម
២.៩២-

ប"ជនកមM"
5 "ង៦៤.០០០ក់ Lំងបុរស សី និងកុKរ តវនYប់និងរង

របួសេUយYរមីនបfំងមនុស និងសំណល់"តិផz5ះពីស_ម។ ក45ងេះ១៨៦ក់ ទទួល
រងេះ!Sកក
់ 45ងfS២
ំ ០១២។ មីននិងសំណល់"តិផz5ះពីស_មេ3ែតបន"ឧបសគcVំងសzះដល់
ដំេណើរ1រY¼រេឡើងវញនិង1រអភិវឌ^បេទស"តិ។
២.៩៣-

"មួយនឹង1រំទពីសហគមន៍អនរ"តិ

VជរUភិលកមM"
5

នខិតខំបឹង

ែបងងyំង ក45ងរយៈេពល២០fSំកន@ងមកេនះ សំេpេសសKZតៃផzដីមីនបfំងមនុស
និងសំណល់"តិផz5ះពីស_ម។

រmងfS២
ំ ០០៩-២០១២

កKCត់មីននិងសេ_ះជនពិ1រេUយYរមីន

"¬ធរកមM"
5 គប់គងសកម)

ព

នអនុវត1រYវ"វទិន4ន័យមូលUនេលើ

សុកេលេpចំនួន១២៤ ែដលKន1រគំVមេUយមីននិងសំណល់"តិផះz5 ពីស_ម។
២.៩៤-

ពីfSំ២០០៩ដល់fSំ២០១២

បតិបតិករេសសKZតមីន

និងសំណល់"តិផz5ះពីស_មចំនួន៤០.៥២៩ហ.ត.
េបើស់។ ៃផzដ
ី នរ´េUះLំងេះ

សKប់សហគមន៍

នរ´េUះៃផzដK
ី នមីន
ែដលរងផលប៉ះsល់

គេចើនតវនេបើស់សKប់េធ<ើកសិកម) Yងសង់

លំេ3²ន និងបេមើឲQគេKងអភិវឌ^ន៍េហUរចសមM័ន:រូបវន រួមKន៖ 1រYងសង់Y
េរៀន មណ¯លសុខ

ព ផ@វថ4ល់ និងបព័នេ: Yចសព ែដលនបេមើបេជន៍ឲQប"ជន

េចើន"ង១០.០០០គwYរ។ កមM5"មិនតឹមែតនេធ<ើ1រេសសKZតមីននិងសំណល់"តិផz5ះ
ពីស_មេ3ក45ងបេទសែតប៉ុេ$Ïះេទ
ចំនួន២៧៨ក់

ក៏ប៉ុែនែថមLំងនប6©នកងកKំងេសសKZតមីន

ចូលរួមក45ងបតិបតិ1ររកសនិ

ពអងc1រសហប""តិេ3បេទសស៊ូដង់

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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និងេ3បេទសលីបង់ក45ងfSំ២០១០ដល់fSំ២០១២
"តិ។

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

េUយKន1រំទពីអងc1រសហប"

េលើសពីេនះកមM"
5 នែចករ´ែលកបទពិេYធវស័យសកម)

ពមីនដល់បេទស"េចើន

ែដលរងផលប៉ះsល់េUយYរមីននិងសំណល់"តិផz5ះពីស_ម។
២.៩៥-

gVងទី២.៣ yងេ1មបញពីសមិទ:ផលែដលសេមចន ក45ងវស័យសកម)

ព

មីន ក45ង1រ1ត់បនIយេះ!Sកេ់ UយYរមីន និង1ររ´េUះៃផzដីKនមីន និងសំណល់"តិផz5ះពី
ស_មពីf២
Sំ ០០៩ដល់fSំ២០១២។
1ងទី២.៣ : សិតិVក់ទងនឹងររwេTះៃផ ដីRនមីននិងសំណល់"តិផ!ះពីស?JYម
សូច_ករ
ជនរងេbះេ=យ

ឯកa

រមីននិងសំណល់

២០០៩

_ក់ (ចំណច
ុ េf)

២០១០

២០១១

២០១២

២៤៤*

២៤០*

២២០*

២០០*

តិផK1ះពីស 6,មបcំd2ំ( e ប់/របួស)

_ក់ (សេមច>ន)

២៤៤

២៨៦

២១១

១៨៦

ៃផKដីសរុបេ>សសVhតមីននិងសំណល់តិ

ហ.ត. (ចំណច
ុ េf)

៥ ២៦៨*

៥ ៣៧៤*

៥ ៤៨១*

៥ ៥៩១*

ផK1ះពីស 6,ម

ហ.ត. (សេមច>ន)

៦ ១៣៦

១១ ៩៥០

១៤ ១៥០

៨ ២៩៣

ី ីd2ំ២០០៩ដល់d2ំ២០១១ ៃផKដ>
ី នរiេ=ះេjេkពហុេណៃនរ
សំbល់ : លទផលរiេ=ះៃផKដព
ី ង
រiេ=ះៃផKដេី jក2ង
1 d2ំ២០១២ ៃផKដក
21 ពហុេណៃនរ

២.៩៦-

វវទិនន
2 យ
័ មូល=&ន និងលទផល

វវទិនន
2 ័យមូល=&ន។

េ3ចុងfS២
ំ ០១២ 1រYវ"វទិន4នយ
័ "មូលUនតវនប67ប់េ3ក4ង
5 េខត

គ

េចើន"តំបន់សង័យKនមីនgម1រYវ"វមុនៗ ែដល"លទ:ផលនរកេឃើញ! ៃផzដីេ3
Kនមីននិងសំណល់"តិផz5ះពីស_មចំនួន១៩១.៤៨២ហ.ត. ែដលតវេធ<ើ1រេសសKZត ។
បែនIមពីេនះេ3Kនៃផzដីេចើនកែន@ងេទៀតែដលសង័យKនសំណល់"តិផz5ះពីស_ម ែដលeំ
ច់តវ1រេធ<1
ើ រYវ"វ"លកណៈបព័ន:េ3ក45ងfSំyងមុខ។
២.៩៧-

សកម)

ពមីនេ3កមM5"ពឹងែផkកLំងសុងេលើ1រផល់ថវ1ំទពី

VជរUភិល

និងៃដគូអភិវឌ^។ VជរUភិលកមM"
5 Kន1រពwយរមJងyង
ំ ចំេsះ1រWក់ចុះនូវជំនយ
ួ
ថវ1eប់gំងពីf២
Sំ ០១១។ េ3ក45ងYន

ពេនះតមវឲQKន1រខិតខំបឹងែបងេកៀរគរជំនួយ

និងបេងaើន1រផល់ថវ1"តិបែនIម េដើម>W
ី ចីរ

ពនិងបសិទ:

ពៃនសកម)

ពេសសKZត

មីន។
៣.៣២.៩៨-

កំែណទ មង់ជលផល

VជរUភិ លកមM5" នេធ<ើកំ ែណទមង់ សុីជ េÍ

លក ណៈគwYរនិ ង 1រេធ<ើ  ជី វ កម)

បកបេUយចី រ

សំេpជំ រុ ញ 1រេនYទ"

ពផងនិ ង Wផលស5ក ក45 ង ធម)" តិ

ផង។ "ក់ែសងបរKណផលេនYទទឹកYបfSំ២០១៣េនះអនុវតនចំនួន៥៥០.០០០េgន
និងផលេនYទសមុទអនុវតនបKណ១០០.០០០េgន។
ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

1ងទី២.៤ : សិតិផលេន>ទទឹក>ប សមុ ទ និងxរyវបzកមNពី#២
ំ ០០៩-២០១២ (ឯក : េន)
ប រBCយ

២០០៩

ផលេន

ទទឹក

ប

ផលេន

ទសមុទ

ផលmរnវបWកមY
សរុប

២០១០

២០១២

២០១៣

៣៩០ ០០០

៤០៥ ០០០

៤៤៥ ០០០

៥០៩ ០០០

៥៥០ ០០០

៧៥ ០០០

៨៥ ០០០

៩១ ០០០

៩៩ ០០០

១០០ ០០០

៥០ ០០០

៦០ ០០០

៧២ ០០០

៧៤ ០០០

៨០ ០០០

៥១៥ ០០០

៥៥៥ ០០០

៦០៨ ០០០

៦៨២ ០០០

៧៣០ ០០០

បភព : កសួងកសិកមY រុZបVញ់ និងេន

២.៩៩-

២០១១

ទ

1រអភិវឌ^mរ2វប>កម)

គឺ"េលនេយដ៏ចម>ងរបស់VជរUភ
ិ លក45ង1រ

Wសនស
ិ ុខេស>§ងជូនប"ពលរដb និង1ត់បនIយ1រUក់សKÌធេលើធនWនជលផលក45ងែដន
ទឹកធម)"តិ។ 1រអភិវឌ^mរ2វប>កម) ក៏តវអនុវតgមគប់រូប

ពនិងគប់ទីកែន@ងរួមLំង1របេងaើត

សះជមកតីសហគមន៍ផងែដរ េដើម>ីេធ<ឲ
ើ Qផលិតកម)mរ2វប>កម)េនះKន1រេកើនេឡើងបKណ
១៥% "េរៀងVល់fSំ។
២.១០០-

1រអភិវឌ^mរ2វប>កម) រួមKន1រចិ67ឹមតីនិងប_។
 ក45ងfSំ២០១៣ ទិន4ផលសរុប

ពី1រចិ67ឹមតីនិងប_នចំនួន៨០.០០០េgនេកើនេលើសfSំមុន៨%។

1រ

¬ស់កន
ូ តីពូជ

អនុវតន១៤០នកលេកើនេលើសfSំមន
ុ ៨%។ ក45ងfSំ២០១២ 1រចិ67ឹមកេពើអនុវតន
២៥០.០០០កលេកើនេលើសfS២
ំ ០១១បKណ"២៥% េUយYរែតែស>ករបស់mKនតៃម@
ខMស់េលើទផ
ី រ។
២.១០១-

រដbលជលផល

gមប$[េខត
េUយចីរ

នបេងaើតសហគមន៍េនYទសរុបចំនួន៥១៦សហគមន៍េ3

សKប់1រគប់គងនិងេបើស់ធនWនជលផលក45ងមូលUនបកប

ព។ សហគមន៍េនះKនសKជិកសរុប១៥៦ ៦២៨គwYរ(េស)ន
ើ ឹង៣៣២.១៦៨ក់

ក45ងេះ៣៣%"សី)

ែដលKនទីgំងក45ងែដនេនYទទឹកYបចំនួន៤៧៧សហគមន៍

តំបន់េឆ4រសមុទចំនួន៣៩សហគមន៍។

និង

ក45ងេះសហគមន៍េនYទចំនួន៣២៨តវនចុះប6©ី

ទទួលY_ល់"ផ@វ1រេ3កសួងកសិកម) រុ1 បKញ់ និងេនYទ។
២.១០២- សKប់សកម)

ពអភិរក

រដbលជលផលKនកែន@ងអភិរកែដលនបេងaើតថ)ី

ចំនួន៥០កែន@ង េ1យ1ររ´Yយឡតេ៍ នYទ។ កែន@ងអភិរកជលផលបឹងទេន@Yបចំនួន៨
ែដលKនទំ ហំ ២ ២.៥០០ហ.ត.

និ ង Kនៃពលិ ច ទឹ ក េ3ជុំ វ ញ បឹ ង ទេន@ Y បែដលKនទំ ហំ

បKណ៧២៦.២២១ហ.ត.

ែដល"ជមកសំyន់សKប់រស់េ3រកចំណី

របស់មច³"តិេចើនបេភទ។

េ¡ពី1រអភិរកនិង1រ1រsរៃពលិចទឹក

នជំរុញឲQKន1រចូលរួមពីសហគមន៍yំង1ផងែដរក45ង1រUំៃពលិចទឹក
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ហ.ត.ក45ងមួយfSំ។ Yនីយលតចំនួន២៧តវនបេងaើត និងកែន@ងអភិរកសំyន់ៗេផងេទៀត
េ3gមទេន@េមគងc គឺអន@ង់េÒៗែដលKនបKណ៩៧អន@ង់ក៏ទទួលនកិច71រsរែថរក។
២.១០៣- ទនzឹមនឹងវឌ^ន

ពែដលសេមចនគួរឲQកត់សK_ល់េនះ

វស័យជលផលេ3ជួប

បទះនឹងបBបឈមមួយចំនួនដូចyងេ1ម៖
x បទេល)ើសេនYទេ3ែតេកើតKន"ពិេសស1រេបើឧបករណ៍ឆក់ ៃស>មុង Uក់សKស់
1រ1ប់ៃពលិចទឹកក45ងែដនេនYទសហគមន៍ និងែដនេនYទYWរណៈ។
x សហគមន៍េនYទពុំKនថវ1សKប់អនុវតែផន1រសកម)
សហគមន៍េនYទ

ពរបស់ខន
@

និងសKជិក

គេចើន"អ4កកីក។

x កង<ះyតទំក់ទំនងរmងអ4កsក់ព័ន:

សំេpWននូវបសិទ:

ពៃន1រអនុវតេល

នេយ1ត់បនIយ1រំេចញ និងំចល
ូ តីមិនសបចប់។
x កង<ះyតកិច7សហបតិបតិ1ររmងមនីេ3gមប$[ពំែដន។
x ចំនួនកុមសហគមន៍េនYទមិនKន1រេកើនេឡើងេហើយ1រគប់គងេ3េខយ។
x 1រអនុវតច
 ប់និង1រយល់ដឹងពីYរៈសំyន់ៃនធនWនជលផលរបស់ប"េនYទ និង
អ4កsក់ព័ន:េ3Kនកមិត។
x កង<ះyតមនីបេច7កេទសជលផលបំេពញ1ររេដើម>ីជំនួសមនច
ី ូលនិវតន។
៍
x កង<ះyតធនWមនុសែផ4កYវ"វេ3!Sក"
់ តិនង
ិ េ1ម"តិ។
x កង<ះyតសKÁរៈ ថវ1សKប់ដំេណើរ1រគប់គង 1រសិកYវ"វ 1រផព<ផ
 យ
1រអភិរក និង1រ1រsរបភពធនWនជលផល។
x ផលប៉ះsល់ព1
ី រែបបwល1សWតុ។
x ផលប៉ះsល់ព1
ី រYង់សង់ទំនប់េ3តំបន់េមគងcេលើ

នឹងច"ឧបសគcដល់1រអភិវឌ^

វស័យជលផល។
x ផលប៉ះsល់ព"
ី តិពុលគីមីមកេលើតីគប់បេភទ។
៣.៤២.១០៤-

កំែណទ មង់ៃ ពេឈA
1រអនុវតចប់សីពីៃពេឈើនិងបទប>6តិ េUយKនកិច7សហ1រលk "មួយ

កសួង Yប័នsក់ព័ន:ធនWនៃពេឈើ តវនគប់គងនិង1រsរេUយហ)ត់ចត់និងទប់Yត់
ន1រទន 1ន់1ប់ដីៃពេUយខុសចប់។ ក45ងន័យេនះែដរ កសួងកសិកម) រុ1បKញ់

និងេនYទ

នេរៀបចំែផន1ររយៈេពល២០fSំសKប់វស
 ័យៃពេឈើ(កម)វធីៃពេឈើ"តិ

២០១០-២០២៩)។ រយ1រណ៍វឌ^ន

ពសីពីកម)វធីៃពេឈើ"តិLំង៦កម)វធីធំៗ Kនដូច

តេ}៖
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x 1រកំណត់ពំបទល់ៃពេឈើ 1រeត់!Sកន
់ ិង1រចុះប6©ិ1 ៈ គមបៃពេឈើកមM5"េ3fSំ
២០១០

Kនទំហំសរុប១០.៣៦៣.៧៨៩ហិកgេស)ើនឹង៥៧,០៧%ៃនៃផzដទ
ី L
ូ ំងបេទស។

នេះបេ_លពំែដនៃពបមុងទុកអចិៃនយ៍នបែវងសរុបចំនួន២.៥១៣គីឡែម៉ត។
x កម)វធីអភិរ ក និ ងអភិវ ឌ^ធនWនៃពេឈើ និង ជីវៈចមុះ

នេរៀបចំ ៃព1រsរនិង តំបន់

អភិរកចំនួន៣កែន@ង Kនៃផzដីសរុប៣៩៤.២៥៥ហ.ត. ក45ងេះ៖
¾ ១០១ ៣៤៨ហ.ត."ៃព1រsរអូUក45ងេខតរតនគិរ2។
¾ ២៩២ ៦៩០ហ.ត."ៃព1រsរសីKក45ងេខតមណ¯លគិរ2។
¾ ២១៧ហ.ត."តំបន់អភិរកសត<េកៀល-អន@ង់ពីងក45ងេខតកំពត។ កសួងក៏នអនុវត
នូវគេKងអភិរកសត<Yបនិងសត<ៃពេ3 (១)តំបន់បឹងែពកេÔÌ េខតgែកវ (២)
អន@ង់ពីង េខតកំពត (៣)តំបន់ងតsំងថ) សុកភ4ំសុក េខតបយKនជ័យ (៤)
កំពង់ធំ (៥)កេពើ េខតេសៀមVប (៦)ដំរ2 តំបន់ៃព1រsរជួរភ4ំកmញក$[ល និង
(៧)ជីវៈចមុះ តំបន់តីេ1ណមរតក កមM5"-វ-ៃថ។ ទនzឹមនឹងប$[គេKងអភិរក
តំបន់Lំងេនះ វស័យឯកជនក៏នUំេដើមេឈើចំនន
ួ ៨០.៦៩២ហ.ត.។
x ពងឹង1រអនុវតច
 ប់សព
ី ីៃពេឈើនិងអភិលកិច7

រដbលៃពេឈើនេរៀបចំេសចកី

: ឹង1រអភិរកៃពេឈើ
sងចប់ចំនួន៨ និងUក់ឲQេបើស់ប1សចំនួន៤៣sក់ព័នន
សត<ៃព ជីវៈចមុះ និងេនYទ។
x 1រgមUននិងVយ1រណ៍ពីឧកិដbកម)ៃពេឈើ រដbលៃពេឈើនសង់សIិតិ 1រ1ប់
Vនដីៃពេធ<ើ"កម)សិទ:ិនចំនួន២៣៥.០៤២ហ.ត. និងនដកហូតេUយ1របបន
ចំនួន១៣.០៦២ហ.ត.។ ទនzឹមេះក៏នសង់សIិតិរ$រយននចំនួន៣.៤៨០េគឿង និង
ដកហូតនចំនួន៣ ២៦២េគឿង។
x 1ររស)័គចិតស
 Kប់អភិវឌ^ន៍សហគមន៍

រដbលៃពេឈើ នeត់វW
 ន1របន
 ់

េUយនប6©នមនីរដbលៃពេឈើ!Sក"
់ តិនិង!Sក់េ1ម"តិ

សរុបចំនួន១៩៨ក់

ចូលរួម"មួយកុម1ររ!Sក់"តិ !Sក
 ់េខត និងយុវជនស)័គចិត េដើម>ច
ី ុះជួយសមប
សមwលសកម)

ពក45ងយុទ:1រmស់ែវងដីជូនប"ពលរដb។

x សហគមន៍ៃពេឈើ

សហគមន៍ៃពេឈើនទទួលៃផzដីពី កសួងបKណ២២៩.៥៦៣

ហ.ត. ែដលKនចំនួន២៥១កែន@ង េ3ក4ង
5 េខតចន
ំ ួន១៩។ រដbលៃពេឈើ ក៏នចុះកិច7
ពមេពៀងបគល់ជន
ូ គណៈកK¸ធ1
ិ រគប់គងៃពសហគមន៍នចំនួន២០០កែន@ង

េលើ

ៃផzដី១៦៨ ៩២៣ហ.ត. ក4ង
5 េខតចំនួន១៦។
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x 1រអភិវឌ^សមតI

ពនិងYវ"វ
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eប់ពីfSំ២០០៨ដល់fSំ២០១២

រដbលៃពេឈើ

នប6©នមនីេ}ចូលរួមបជុំ សិ1Y វគcបណª«ះប$[លខ@ីនិងែវង េ3ក45ងនិងេ¡
បេទសនចំនួន៦.៣៣៨ក់។
២.១០៥- ទទzឹមនឹងវឌ^ ន

ពែដលសេមចនកន@ងមក

រដbលៃពេឈើ

េ3KនបB

បឈមមួយចំនួន ដូចyងេ1ម៖
x កង<ះyតចប់នង
ិ បទUន
 គតិយុត ទនzឹមនឹងេនះ1រពងឹងចប់េ3Kនចំណoចខ<ះyត។
x 1រយល់ដឹងពីYរៈសំyន់ធនWនៃពេឈើក45ងចំេ$មប"ជនមូលUនពឹងស័យ
អនុផលៃពេឈើេ3Kនកមិត។
x កង<ះyតធនWនមនុស

សKÁរៈ

និង1រេលើកទឹកចិតដល់មនីបេមើ1រេ3តំបន់Uច់

សល។
x 1ររបបបទេល)ើសនិង1រ1ប់Vនដីៃពេឈើយកដីេធ<"
ើ កម)សិទេ:ិ ល)ស
ើ ចប់
1រលំក

Kន

ពីេsះជនបពឹតបទេល)ើសែតងែត¤ស់បរវធីYសក45ង1រដឹកជ6©ននិង

បំ¤ញៃពេឈើេ1មរូប

ពេផងៗ។

x កង<ះyតកិច7សហបតិបតិ1រនិង1រចូលរួមពី"¬ធរមូលUន និងYប័នsក់ព័ន:។
x 1រgំងទីលំេ3របស់ជនចំ$កសុកក45ងតំបន់ៃព1រsរនិងតំបន់អភិរកសត<ៃព។
កិច7រ|រ រអភិរក បរM>ន និងរែ ប បjលUស2តុ
1រអភិវឌ^ៃបតងនិង1រអភិវឌ^1បូនLប
២.១០៦-

កសួងបរYន គណៈកK¸ធិ1រ"តិបែមបមwល1សWតុ និងកុមបឹក"តិ

អភិវឌ^ន៍ៃបតង

នេរៀបចំែផន1រយុទ:Yស"តិបែមបមwល1សWតុ(២០១៤-២០២៨)

និងនបេងaត
ើ េលនេយ"តិសីពី1រអភិវឌ^ៃបតងនិងែផន1រយុទ:Yស"តិសីពី1រ

អភិវឌ^ៃបតងfS២
ំ ០១៣-២០៣០។
២.១០៧- 1រគប់គងតំបន់1រsរធម)"តិ ៈ កសួងបរYន នែតងgំងអ4កឧទ·នុរក
ក45ង1រលត អេងaត gមUន កត់gទិនន
4 ័យ និងទប់Yត់បទេល)ើសធនWនធម)"តិ សKប់
គប់គងតំបន់1រsរធម)"តិLំង២៣កែន@ងនិងតំបន់V¾មYរ។ រចសមM័នគប់គងVប់ប67ល
"¬ធរLំងរដbល!Sក"
់ តិនិង!Sក
 ់េ1ម"តិ។

"លទ:ផលៃផzដីតំបន់1រsរធម)"តិLង
ំ

២៣កែន@ង នេកើនេឡើងពី៣.១០០.១៩៩ហ.ត. ក45ងfSំ២០០៩ មក៣.១១១.០៤១ហ.ត. ក45ង
ំ ួន៨៤មក១១៥fSំ
fSំ២០១២។ ទនzឹមនឹងេនះ សហគមន៍តប
ំ ន់1រsរធម)"តិនេកើនពីចន

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ដែដល។
1ងទី២.៥ : សូចករសំlន់ៗ អំពីរ គប់ គងបរM>ន និងធន2នធមN"តិ
សច
ូ _ករ

ឯa

២០០៩

២០១០

២០១១

២០១២

ី ំបន់រ]រធមYតិ oំង
ៃផKដត
ហិកa

៣ ១០០ ១៩៩

៣ ១១១ ០៤១

៣ ១១១ ០៤១

៣ ១១១ ០៤១

៨៤

៩៨

១០២

១១៥

២៣កែនe ង
សហគមន៍តំបន់រ]រធមYតិ

ចំនន
ួ

បភព : កសួងបរB p ន

២.១០៨-

កសួងបរYននេរៀបចំរបងៃបតង

សKប់1រទប់Yត់1ររុករុលចូលេ}ក45ង

តំបន់ស4លនិងតំបន់អភិរក gមរយៈ1របេងaើត"គេKងវនិេគកសិឧសហកម)និងគេKង
េទសចរណ៍ធម)"តិ។ តំបន់របងៃបតងេផងេទៀត តវនេរៀងចំgមរយៈ1របេងaើត"សហគមន៍
តំបន់1រsរធម)"តិ

ែដល"វធីYសមួយក45ង1រផល់ដៃី ពេឈើក45ងតំបន់1រsរធម)"តិជន
ូ

ប"សហគមន៍មូលUននិងជន"តិេដើម
េឈើបកបេUយចីរ

គតិច

ក45ង1រគប់គងនិងេបើស់អនុផលៃព

ព។ 1រវនិេគឥណLន1បូនក45ងតំបន់1រsរធម)"តិ ក៏នចូលរួម

ចំែណកក45ង1រេលើកសzយេសដbកិច"
7 តិ។
២.១០៩-

នេរៀបចំែផនទីតំបន់1រsរធម)"តិចំនួន២១កែន@ង

បទល់តំបន់1រsរធម)"តិចំនួន១.២០៤បេ_ល

1រsរធម)"តិចំនន
ួ ៥៨១បេ_ល។

ពមLំងេះបេ_លពំ

និងេះបេ_ល
 ពំបទល់សហគមន៍តំបន់

នបេងaើតសហគមន៍តំបន់1រsរធម)"តិចំនួន១១៥

សហគមន៍ ក45ងភូមិចំនន
ួ ២១១ េលើទំហំៃផzដស
ី រុបចំនួន១៥៨.៩៩៤ហ.ត.។
២.១១០-

1រអភិរកជីវៈចមុះ

កសួងបរYននេរៀបចំរយ1រណ៍"តិេលើកទី៥

សព
ី ី

ជីវៈចមុះនិង1រចុះសeCប
 ័ន"មួយមជមណ¯លជីវៈចមុះY¹ន និងសeCប
 ័នេលើពិធY
ី រ$

ហc សីពី1រែបងែចកផលបេជន៍1រេបើស់ធនWនេសេនទិច។
២.១១១-

1រេលើកកមMស់សមតI

កសួងបរYន

ពសី

កសួងនេរៀបចំដំេណើរ1រសzង់មតិមនីVជ1រ

េដើម> ីែស<ងយល់ពីតមវ1រនិង1រយល់េឃើញរបស់មនV
ី ជ1រក4ង
5 1រពងឹង

1របB¢បេយនឌ័រក45ងកសួង។

កសួងក៏នចូលរួម"មួយYបន
័ sក់ព័ន:េដើម>ីបB¢ប

េយនឌ័រេ}ក45ង1ររែបបwល1សWតុ

និងនេរៀបចំែផន1រយុទY
: សបB¢បេយនឌ័រ

ដំ$ក់1លទី២ fSំ២០១៣-២០១៨។
២.១១២-

1រគប់គងគុណ ពបរYន

កសួងនអនុវតងសកម)នូវវWន1រសំyន់ៗ

សំេpពងឹង1រគប់គងសំណល់ដល់បភពេដើម

ក៏ដូច"ទីgំងេះបង់េeលចុងេ1យ

សKប់តwតពិនិតQ និងទប់Yត់1របំពុលបរYន។ កសួងបរYនក៏នជំរុញនិងេលើកទឹក

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ពែកៃច4សំណល់សំVមទីកុងនិងខិតខំសមបសមwលឲQKន1រវនិេគySតធំ

េលើែផ4កសំណល់"េសដbកិច7។

េលើសពីេះកសួងក៏នខិតខំពងឹង1រគប់គងសំណល់ទឹក

លូេខត កុង េUយនេរៀបចំឲQKនងសKZតទឹកលូេ3េខតសy
ំ ន់ៗ ដូច"េខតត់ដំបង
េខតពះសីហនុ េខតេសៀមVប និង®នបនេ3ប$[េខតតំបន់េឆ4រនិងេខតជុំវញបឹងទេន@Yប។
២.១១៣- ទនzឹមនឹងេនះកសួងក៏នបេងaើន1រតwតពិនិតQ េលើបភពបំពុលសំyន់ ដូច" gម
េVងចក

និងសហសធំៗ

េUយជំរុញឲQKន1រកYងងសKZត
 សំណល់Vវេ3នឹង

បភព¤ល់ 1របំsក់ឧបករណ៍សKZតែផងពុលមុន1របេ67ញ និង1រ1ត់បនIយសំេឡងេ}
មជUនyងេ¡។ កg¼សេមចន1រទប់Yត់1របំពុលបរYនេនះ សំyន់គ1
ឺ រចូលរួម
បំេពញ1តព<កិច7របស់Kស
C ់បភពបំពុលLំងេះ និង1រអនុវតចប់មុឺងKត់ ដូច" 1រពKន
1រពិនយ
័ "ក់ រួមនឹង1រេធ<ើបណªឹងេ}តុ1រចំេsះបទេល)ើសបងa1របំពុលបរYន"េដើម។
ទនzឹមេះ គុណ

ពខQល់YWរណៈេ3ក45ងVជWនីភ4ំេពញ េខតេសៀមVប េខតត់ដំបង និង

េខតពះសីហនុ គឺនបញ! គុណ

ពខQល់YWរណៈេ3gមតំបន់LំងេនះKន

ពលk

បេសើរេ3េឡើយ។
២.១១៤-

ក45ងម"េលyធិ1រUនៃន គណៈកK¸ធិ1រ"តិគប់គង1រែបបwល1សWតុ

កសួងបរYន នសេមចនូវសមិទ:ផល"េចើនក45ង1រេឆ@ើយតបេ}នឹងបBែបបwល1ស
Wតុ ដូច"1រពងឹងYប័នែបបwល1សWតុ 1រកYងសមតI

ពនិងប$[ញ
 1ររ

1រេរៀបចំែផន1រយុទ:Yសេឆ@ើយតបនឹង1រែបបwល1សWតុេ3!Sក"
់ តិ និង gមប$[
វស័យsក់ព័ន:របស់កសួង Yប័នចំនួន៩ 1រេកៀរគរធនWនសKប់អនុវតគេKងទិ

ព

េឆ@ើយតបនឹង1រែបបwល1សWតុ 1រអប់រន
´ ិងេលើកកមMស1
់ រយល់ដឹង និង1រេរៀបចំជំហរ
របស់កមM5"សKប់ចូលរួមក45ងកិច7ចរeអនរ"តិ េដើម>ីេUះYយបBែបបwល1សWតុ។
ថវ1សរុប"ង២៥០នដុរេមរកតវនេកៀរគរពីបភពេទ<

គី និង ពហុ

គីេផងៗ

សKប់អនុវតគេKងេឆ@ើយតបនឹង1រែបបwល1សWតុេ3gមប$[វស័យទិ

ព ដូច"

ធនWនទឹក កសិកម) និងេហUរចសមM័ន:។ កម)វធីសមM័ន:

ពែបបwល1សWតុកមM"
5

ែដលគប់គងេUយកសួងបរYន នផល់ថវ1សKប់អនុវតគេKងចំនួន២១ េលើវសយ
័
សំyន់ៗ។

េលើសពីេនះេដើម>ីរួមចំែណកក45ងកិច7ខត
ិ ខំបឹងែបង"សកលេលើ1រ1ត់បនIយ1រ

បេ67ញឧស)័នផzះក67ក់ កមM5"នអនុមត
័ គេKងយន1រអភិវឌ^ន៍Yត
Z ចំនួន១០ ែដលKន
ស1¼នុពល1ត់បនIយឧស)័នផzះក67ក់ចំនួនបែហល២នេgនក45ងមួយfSំ
ឧស)័ន1បូនក
ិ ។

គិត"សមមូល

េវទិ1!Sក់"តិនិង!Sក
 ់េ1ម"តិសីព1
ី រែបបw ល 1សWតុ ត វ ន

េរៀបចំ េឡើ ង េដើ ម>ី អ ប់ រ´ និ ង ផ ព< ផ យពី ចំ េណះដឹ ង និ ង េលនេយ។

ទនzឹមនឹងេនះ

កសួងអប់រ´ យុវជន និងកី នេរៀបចំប67ល
 បB1រែបបwល1សWតុចូលេ}ក45ង

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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បព័ន:អប់រ´ក45ងបព័ន:និងេ¡បព័ន:។

1ររជីវសុវតIិ

ពនិងជីវបេច7កវទ·ទំេនើប : កសួងបរYន នសេមច1ររ

"េចើនLក់ទងនឹងជីវសុវតIិ

ព និងជីវបេច7កវទ·
 រួមLំង1រេរៀបចំកបខ័ណ¯ចប់ក45ង1រ1ត់

២.១១៥-

បនIយនិភយ
័ ប$[ល
 មកពីYរsងc1យែកៃច4រស់ ក៏ដច
ូ "1រពងឹងសមតI

ពមនzរី ពិេYធន៍

ក45ង1រeប់វតKនYរsងc1យែកៃច4រស់។ កសួងក៏នអនុវតសកម)

ពLក់ទងនឹង1រេលើក

កមMស់1រយល់ដឹង និង1រចូល រួមរបស់Y Wរណជនេលើែផ4ក ជីវសុវ តIិ

ព និង ជីវបេច7កវ ទ·


ទំេនើប។
២.១១៦-

1រអប់រ´ និងផព<ផ
 យ ព័ត៌KនបរYន : កសួង ននិងកំពុងអនុវត1ររអប់រ´

បរYន េUយែផkកេលើ1ររ"សសរសមJបួន រួមKន៖
x 1រអប់រ´បរYនក45ងបព័ន:។
x 1រអប់រ´បរYនេ¡បព័ន:។
x 1រកYងសមតI

ព។

x 1រេធ<ើកិចស
7 ហបតិបត1
ិ រ និងកYងប$[ញ1ររអប់រ´បរYន។
២.១១៧- សមិទ:ផលែដលសេមចនេលើ1ររ"សសរសមJLំងបួនរួមKន៖
សមតI

ពរបស់គេ3កមិតបឋមសិកនិងមធQមសិក

1រកYង

1រេរៀបចំផលិតឯកYរនិងសKÁរៈ

ឧបេទសសព
ី ី1រែថរកធនWនធម)"តិ ជីវៈចមុះ និងគប់គងគុណ

ពបរYនេUយេ¤¼ត

"សំyន់េលើេខត"េលេpេ3ជុំវញបឹងទេន@Yប 1រេរៀបចំកម)វធី “េវទិ1យុវជនពិ

ក

បBបរYន” បeំតីKស 1រេរៀបចំ “ទិmបរYន"តិ និងពិភពេក” 1រេរៀបចំ “ទិm
អម័យបរYន"តិ”

ែដលទិmLំង២តវនេរៀបចំេឡើងេ3ទូLំងបេទស"េរៀងVល់fSំ។

េ¡ពីេនះ កសួងេ3នេរៀបចំ “1របឡងគំនូរបរYន” ចំនួន៣េលើក ែដលKនេល
បំណងបំផុស1រយល់ដឹងពីបBប
 រYន។ េលើសពីេនះេទៀត កសួងក៏នេធ<ើ1ររ"មួយ
ប$[បេទស"សKជិកY¹នេលើ1ររអប់រ´បរYន 1រេរៀបចំេល1រណ៍ែណំ និង
1រអនុវត "YេមតីបរYន” 1រប6©នយុវជនកមM5"ចូលរួម1ររបរYន "មួយយុវជន
ៃនប$[ បេទស"សKជិកY¹ន 1រែចករ´ែលកនិង¤ស់បរព័ត៌KននិងបទពិេYធ។
២.១១៨-

េLះ"ង$កី កសួងបរYន នជួបបBមឈមមួយចំនួនេទៀត ដូច"៖

x កង<ះមេធ·យសKប់បតិបតិ1ររគប់គងតំបន់1រsរធម)"តិ។
x លំហូរចូលៃនជនចំ$កសុកេ}ក4ង
5 តំបន់1រsរធម)"តិ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x KននិS1រនេយបfំងនឹងេលនេយអភិរកនិងអភិវឌ^បកបេUយចីរ
ពក45ងតំបន់1រsរធម)"តិ។
x 1រេបើស់ប"ពលរដbកីក"ែខលសKប់េធ<1
ើ រ1ប់ទន

Vនដីៃពយកេធ<ើ"

កម)សិទ:ិ។
x កំេណើនប"ពលរដbក45ងបេទសកមM5"ំឲQKនតមវ1រដីធ@ីសKប់បងaបេងaន
ើ ផលពីែដន
អភិរកនិងជមកសត<ៃព។
x កង<ះyតព័ត៌Kន និងទិនន
4 ័យអំពីជីវៈចមុះ និងធនWនធម)"តិ។
x កង<ះyតថវ1សKប់អនុវតចុះជួយសមបសមwលសហគមន៍តំបន់1រsរធម)"តិេ3
មូលUន។
x កង<ះyតថវ1សKប់បតិបតិ1ររជំញ

មេធ·យេធ<ើដំេណើរ

និងេគឿងបរ1រ

ពិេYធ។
x សមតI

ពមនzីរពិេYធន៍ជីវបេច7កវទ·
 េ3Kនកមិត។

x កង<ះyតធនWនមនុសែដលKនសមតI

ពនិងកែន@ងេធ<ើ1ររ។

x កង<ះសKÁរៈនិងឧបករណ៍សKប់អនុវតកិច7ដំេណើរ1រmយតៃម@េហតុប៉ះsល់បរYន។
x កង<ះyតទិន4នយ
័ និងយន1រគប់គងទិន4នយ
័ សKប់1រវ

គនិង1រផល់ព័ត៌Kនំទ

ដល់1រេឆ@ើយតបេ}នឹងបB1រែបបwល1សWតុ។
x កិច7សហបតិបតិ1រអនរកសួង Yប័ន េដើម>ីសមបសមwល អនុវត ផលហ
់ ិរ6ប>Lន
តwតពិនិតQgមUននិងmយតៃម@េលើសកម)

ពេឆ@យ
ើ តបេ}នឹង1រែបបwល1សWតុ

េ3Kនកមិតេ3េឡើយ។
x ពុំ L ន់ K នែផន1រសកម)

ពនិ ង 1រសិក លមkិ ត េ3េ1មេលនេយនិ ង យុទ:

Yសមួយចំនួនែដលតវនេរៀបចំរួច

េដើម>ីំ ទសកម)

ពបន5ំានឹង1រែបបwល

1សWតុនិង1រ1ត់បនIយ1របេ67ញឧស័)នផzះក67ក់។
រ គប់ គងេ bះមហន* 1យ
២.១១៩-

េ3fSំ២០០៩ ខQល់ពQ5ះេកតY$នប៉ះទងcិចពះV"$ចកកមM5" នេធ<ើ

ឲQត់បង់យុជីវតប"ពលរដbចំនួន៤៣ក់ បងa1រខូចyតដ៏ធំេធងដល់ផzះសែម>ង ដំ$ំ
សូវ និងេហUរចសមMន
័ : ែដលែផkកgម1រន
 ់ បKណ1រខូចyត "រួម េសដbកច
ិ 7 សងcម
បKណ"ង១៣២នដុរេមរក។ បប់មកទឹកជំនន់fSំ២០១១ ែដលពុំWប់ជួបបទះ
ក45ង"ងមួយទសវតរÕេនះ នេធ<ើឲQមនុសYប់ចំនួន២៥០ក់ ខូចyតផzះសែម>ង វស័យកសិ
កម) ពមLំងេហUរចសមM័ន: ែដលសរុប1រខូចyត"រួមបKណ៤៥១នដុរ េមរក។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ទឹកជំនន់េUយទឹកេភ@§ងនិងទឹកទេន@េមគងcក45ងfS២
ំ ០១៣ ថ)ីកន@ងមកេនះនេធ<ើឲQមនុសYប់
ចំនួន១៦៨ក់ និងខូចyតសនzងបKណ"៦២.៨៧៨ហ.ត.។

រ2ឯជំងឺ¤¼Yយបក
ី ន

សKប់មនុស១ក់(fS២
ំ ០១០) ៨ក់(fSំ២០១១) ៣ក់(fSំ ២០១២) និង១៤ក់
(២០១៣)។ េហើយេ¡ពីេះKនមុខសBេះ!Sក់ ដូច"េះ ខ<ះyតទឹកបងaបេងaើនផល
េ3តំបន់មួយចំនួន ខQល់ក¼ក់ រនzះញ់។ល។ ែដលេកើតKន"េរៀងVល់fSំ េធ<ើឲQ ត់បង់
យុជីវតមនុសនិងខូចyតផzះសែម>ង

ទពQសម>តិប"ពលរដbនង
ិ ប$[ញេហUរច

សមM័ន:េទៀតផង។
២.១២០- េដើម>1
ី ត់បនIយេះមហនVយ ែដលបងaេឡើងេUយមុខសBេះ!Sក
 ់ដូចKន
yងេលើ

VជរUភិលកមM5" នេរៀបចំUក់េចញនូវែផន1រសកម)

ព"តិៃនយុទ:Yស

សKប់1រ1ត់បនIយនិភ័យៃនេះមហនVយfSំ២០០៨-២០១៣
យន1រមួយែដលKន1រចូលរួម

និងសមបសមwលដ៏Kនបសិទ:

gមរយៈ1រពងឹង
ពពីគប់អ4កKនចំែណក

sក់ព័ន: "មួយVជរUភ
ិ ល ៃដគូអភិវឌ^ ែផ4កឯកជន និងអងc1រសងcមសុីវល។ សមិទ:ផល
សំyន់ៗ ែដលKនដូច"ចប់ នីតិប>6តិ និងែផន1រ រួមKន៖
x េសចកីសេមចរបស់VជរUភិល

ែខកុមJៈ

fSំ២០០៩

នបេងaត
ើ គណៈកម)1រអនរ

ី រគប់គងេះមហនVយ។ េសចកី sង
កសួង េដើម>ីកYងេសចកីsងចប់សីព1
ចប់េនះ តវនឆ@ងកិច7បជុំgមលំUប់រហូតដល់កិច7បជុំេពញអងcគណៈរដbមនី េ3
ៃថÆទី១៤ ែខធ4 fS២
ំ ០១២ េUយសេមចឲQេលើកយកេ}េធ<ើ1រែកសមwលេឡើងវញ ឲQ
សមសបgមYន

ព"ក់ែសង និងKនសុកឹត

ព។

x អនុកឹតQេលខ១៤៥ អនកបក ចុះៃថÆទី០២ ែខឧស
េស>§ងបមុងកមM5"

fS២
ំ ០១២ សព
ី ី1របេងaើតបព័ន:

ក4ង
5 េលបំណងេដើម>ីជយ
ួ សេ_ះប"ពលរដbរងេះេUយYរ

េះមហនVយឬេះសន4ឲQLន់េពលេវ។
x បេងaើតយន1រគប់គងេះមហនVយេ3!Sក់ភូមិែដលKនេ®¸ះ! កុមគប់គងេះ
មហនVយភូមិ េដើម>ព
ី ងឹង1រគប់គងនិភយ
័ េះមហនVយេ3មូលUន
 សហគមន៍។
x នកYងែផន1រ"តិេតៀមបមុងសKប់េឆ@ើយតបេះមហនVយ ក45ងេលបំណង
1ត់បនIយឥទ:ិពលៃនេះមហនVយេផងៗសIត
ិ ក45ងកមិតអប>រK។
x នកYងែផន1រយុទY
: ស1រែបបwល1សWតុ
មហនVយ

សKប់វសយ
័ គប់គងេះ

េដើ ម>ីU ក់ប67 លក45ង ែផន1រយុទ:Yស" តិ ៃន1រែបបwល1សWតុ

របស់គណៈកK¸ធិ1រ"តិគប់គង1រែបបwល1សWតុ។
x ក45ងកបខ័ណ¯កិចស
7 ហបតិបតិ1រតំបន់

គណៈកK¸ធិ1រ"តិគប់គងេះមហនVយ

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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នអនុវត កិច7ពមេពៀងសីពី1 របេងaើតមជ មណ¯លសមបសមwលY¹ន
ជំនួយមនុសធម៌ក45ង1រគប់គងេះមហនVយ

សKប់

េUយបង់មល
ូ និធិ៣០.០០០ដុរ

េមរក បeំfSំeប់ពីf២
Sំ ០១២។
x កYងនែផន1រេតៀមបមុងសKប់េឆ@ើយតបេះមហនVយ!Sក់េខត

នចំនួន១១

េខត ែដលែតងជួបបទះទឹកជំនន់េUយសហ1រ"មួយអងc1រៃដគូ េហើយែផន1រេនះ
តវនេធ<ើបច75ប>ន4កម)"េរៀងVល់fSំ

េUយKនបេជន៍ដល់1រេតៀមបមុងសKប់

េឆ@ើយតបេះមហនVយ។
x នបេងaើតទីទល
ួ សុវតIិ

ព ទីទល
ួ ធម)"តិ និងទីទល
ួ ែដល"សំណង់បs
ំ ក់េUយឧបករណ៍

ដូច" បនzប់ទឹក បងcន់អម័យ ជមកមនុស សត< សរុបចំនួន៩៥៨កែន@ង េ3សុកចំនួន
១១២ៃនេខតចំនន
ួ ១៧ េUយសហ1រ"មួយអងc1រៃដគូ។
x នេធ<ើ1រែចកeយេស>§ង ពូជសូវ និងជី ដល់ប"ពលរដbកីកេ3េខតចំនួន៧ជុំវញ

បឹងទេន@Yប

ែដលប"ពលរដbទទួលផលចំនន
ួ ៣៤២.៨៥៣គwYរ

េ3ឃុំេលេp

ចំនួន២០០។
x អនុវ ត1របB¢ប1រ1ត់ បនIយ និភ័យ េះមហនVយេ3ក45ង វស័យអប់រ´

"មួយ

5 កម)វធីសិក
កសួងអប់រ´ យុវជន និងកី េUយនេរៀបេរៀង"េសៀវេ¶និងប67លក4ង
!Sក់ទី៤និង!Sក់ទ៨
ី ។

1រ1ត់បនIយនិភ័យៃនេះមហនVយក៏តវនបB¢ប

េ3ក45ងែផន1រៃនកម)វ2ធីរបស់កសួងកសិកម)

រុ1បKញ់

និងេនYទ

និងកសួង


ធនWនទឹក និងឧតុនយ
ិ ម "មួយេនះ1រគប់គងេះមហនVយ តវនUក់ប67ល
េ3ក45ងេលនេយភូមិ ឃុំ សត់KនសុវតIិ

ពផងែដរ។

x េវទិ1"តិសីពី1រ1ត់បនIយនិភយ
័ េះមហនVយ

នបេងaត
ើ េឡើងក4ង
5 េលបំណង

េធ<ើឲQបេសើរេឡើងក45ង1រគប់គងេះមហនVយ gមរយៈ1រែចកeយព័តK
៌ ន ពងឹង
1រសមបសមwល េរៀបចំ1រអនុវតសកម)

ពរួម"មួយកសួង Yប័នsក់ព័ន:។

២.១២១- 1រមិនសេមចនgមចំណoចេpនិងែផន1រសកម)

ព

និងបBបឈម

ក45ងកិច71រេះមហនVយ៖
x 1រែកទមង់បព័ន:យន1រគប់គងេះមហនVយ

េដើម>ីេឆ@យ
ើ តបេ}នឹងតមវ1រេ3

គប់កមិតមិនLន់េធ<ើនេ3េឡើយ។
x កុម1ររគប់គងេះមហនVយេ3gមកសួង Yប័ន និង1រែកសមwលរចសមMន
័ :
1ររេ3gមកសួង Yប័ន សIិតក45ងYន

ពដែដលមិនLន់Kន1រេរៀបចំេ3េឡើយ។

x មិនLន់សេមចនចប់គប់គងេះមហនVយ កបខ័ណ¯1ររ លិខិតបទUនគតិ
យុត នីតិវធីបតិបតិ1រសង់U េល1រណ៍ែណំ និងេលនេយ សKប់1រ

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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គប់គងេះមហនVយ។
x គណៈកK¸ ធិ 1 រ"តិ គប់ គងេះមហន V យ

និ ង គណៈកK¸ ធិ 1 រគប់ គងេះ

មហន V យ!Sក់េ1ម"តិ ខ<ះyតធនWននិងសមតI

ពសKប់1រអនុវតឲQសបgម

តួទីរបស់ខ@ននិងេសចកីតវ1ររបស់សហគមន៍។
x មិនLន់Kននីតិវ2ធីនិងបទUនែដលLក់ទងនឹង1រអនុវត1រគប់គងនិភ័យេះ
មហនVយេ3មូលUនសហគមន៍េ3េឡើយ េហើយេល1រណ៍ែណំ 1រUក់ប67ល
1រ1ត់បនIយនិភ័យេះមហនVយ ចូលេ}ក45ង1រេរៀបចំែផន1រអភិវឌ^ឃុំ សត់
មិនLន់នប1សផយ។
x រចសមM័នដ
: ំេណើរ1រមិនLន់នបេសើរេ3េឡើយ េ3!Sក់VជWនី េខត កុង សុក
ខណ¯ ឃុំ សត់ មួយចំនន
ួ រ2ឯធនWនមនុស េ3Kនកមិត។
រអភិវឌiជនបទ
២.១២២- អភិវឌ^ន៍ជនបទ

គឺ"1ររអនរវសយ
័ ដ៏ធំមយ
ួ ែដលគបដណªប់េលើវស
 ័យេហU

រចសមM័នជ
: នបទ សុyភិល អប់រ´ កសិកម) 1រផcត់ផcង់ទឹកនិងអម័យ និងវសយ
័ ដៃទ
េទៀតៃន1រអភិវឌ^សងcម េសដbកិច7 េ3តំបន់ជនបទ។ 1ររអនរវស័យេនះ KនYរៈសំyន់
បំផុតសKប់1រ1ត់នយ
I

ពកីកេ3ជនបទ េUយេហតុ! អg

េ3ក45ងចំេ$មប"ជនែដលកំពុងរស់េ3តំបន់ជនបទ។
យកវធីYសពហុមុខ

ពកីកKនកមិតខMស់

VជរUភិលកមM5" នសេមច

េដើម>ីជំរុញ1រអភិវឌ^ជនបទនិង1របេងaើនលទ:

ពនិងសមតI

ពដល់

សហគមន៍មូលUន "ពិេសស គណៈកK¸ធ
 ិ1រអភិវឌ^ន៍ភូមិក45ង1រេរៀបចំែផន1រនិង1រគប់
គងេលើ1រអភិវឌ^មូលUន¤ល់របស់ខ@ន។ 1រេធ<ើវមជ1រនិងវសហមជ1រេលើ1រផល់េសm
YWរណៈ 1រំទដល់កម)វធីLង
ំ យ ែដលKន1រចូលរួម"លកណៈវមជ1រ និងែដល
េ¤Âតេ}gមវសយ
័
និង1រផល់ឥណLនដល់គwYរ និងជីវកម)ធន
ុ តូចៗ គឺ"ឧLហរណ៍
មួយចំនួន ែដលបញ
 ឲQេឃើញពីកិច7ខិតខំបឹងែបងរបស់VជរUភិលេ3ក4ង
5 វស័យេនះ។
២.១២៣- eប់gំងពីfSំ២០០៧មក 1រអភិវឌ^ជនបទតវនេជើសេរ2ស"វស័យទិ
ក45ងចំេ$មវស័យទិ

ពេផងេទៀតរបស់VជរUភ
 ិលកមM5"

ហិរ6វតI5YWរណៈសKប់1រវ

ពេ3

េ3ក4ង
5 កម)វធីកំែណទមង់

ជនិង1របេ67ញថវ1ឲQLន់េពលេវ។

VជរUភ
ិ ល

កមM5" ននឹងកំពុងអនុវតកម)វធីកំែណទមង់ហិរ6វតI5YWរណៈជំនទី២។
២.១២៤- 1រពងឹងសមតI

ពYប
 ័ន

ជនបទតវ ននិ ង កំ ពុ ង អនុ វ ត

និង1រអភិវឌ^ធនWនមនុសេ3ក45ងវស័យអភិវឌ^ន៍

gមរយៈ1រេរៀបចំ ឲQ Kនកបខ័ ណ¯ េលនេយនិ ង

កបខ័ណ¯លិខិតបទUនគតិយុត េ1មកម)វធីេលនេយមួយចំនួនរួមKន ៈ (១)េល

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ពរស់េ3របស់ប"ពលរដbេ3gមទីជនបទឲQKន

ពបេសើរេឡើង ក៏ដច
ូ "1រ1ត់បនIយនូវគKត
 រmងជនបទ និងទីបជុជ
ំ នឲQខិតជិតកមិតប
ក់បែហលSក45ងដំ$ច់fSំ២០២៥។

(២)េលនេយទី២

ជំរុញកំេណើនេសដbកច
ិ 7

ជនបទ gមរយៈ1រអភិវឌ^ជនបទចមុះេUយKន1រចូលរួមពីសហគមន៍"តិនិងអនរ"តិ។
២.១២៥- សមិទ:ផលធំៗក45ងសកម)
x

ពអភិវឌ^ន៍ជនបទ ពីf២
Sំ ០០៩-២០១៣ រួមKន៖

បណª«ះប$[លសីព1
ី រេធ<ើែផន1រនិងជំញេផងៗ៖
¾ កសួងអភិវឌ^ន៍ជនបទ នបណª«ះប$[លកម)វធ
 ីកំែណទមង់ហិរ6វតIY
5 Wរណៈ
ដល់មនីចំ នួ ន ១.៥៧៥ក់ (មនី!Sក់ " តិ ៤ ៩៥ក់

និ ង !Sក់ េ1ម"តិ ១ .០៨០

ក់)។ មន៤
ី ៥០ក់ នទទួល1របណª«ះប$[លជំញកុំពQទ័រផងែដរ។
¾ នអនុវតបណª«ះប$[ល
 mយតៃម@តមវ1របណª«ះប$[ល!Sក់េ1ម"តិ។
¾ បណª«ះប$[លជំញវ"¢ជីវៈមូលUនមួយចំនួន Kនជំញ1ត់សក់ អ៊ុតសក់ ែក
សមស់ សិប>កម)ជួសជុលKសុីនេភ@ង
ើ Kស
 ុីនgក់ទ័រ ជួសជុលម៉ូតូនិងរថយន ជួស
ជុលេគឿងេអឡិចតនិក និងបណª«ះប$[ល
េខតចំនួន៥។

Yអង់េគ@ស កំពុងតវនអនុវតក45ង

លទ:ផលៃន1រអនុវតែផន1រ៥fS២
ំ ០០៩ដល់២០១២

Kនដូចyង

េ1ម៖
-

បណª«ះប$[លមនីVជ1ររបស់កសួង២.៦៦៦ក់(សីចន
ំ ួន៦១៣ក់)

-

បណª«ះប$[ល
 ជំញមូលUន
 ដល់ប"ពលរដb១.៤៦០ក់(សីចន
ំ ួន៥១២ក់)។

x 1រអភិវឌ^វស័យេហUរ ចសមM័នផ
: @វជនបទ៖
¾

កំពុងេរៀបចំប6©ីYរេពើភណ¯ផ@វជនបទទូLំងបេទស។

¾

Yងសង់ផ@វ1លកwសកហមនចំនួន២.៥៨៧,៨៩គ.ម.។

¾

ជួសជុលនិងែថLំផ@វជនបទ1លកwសកហមនបែវង៣.៩៥៤,៩៥គ.ម.។

¾

ផ@វជនបទ1លេ¡ស៊ូបេភទ(DBST)នបែវង១៩,៩០គ.ម. ផ@វ1លេបតុងន
បែវង២៣,១គ.ម.

Yងសង់ YÌន េបេឡត៍ នបែវង១៤១ម.

YÌនេបតុ ងន

បែវង៧.៥៩៤ម. និងលូគប់បេភទនចំនួន២.៧៦៦កែន@ង។
x

1រអភិវឌ^វស័យទឹកេ3ជនបទ៖
¾ សិកេរៀបចំែផនទីទឹកេ1មដី នចំនួន៨េខត គឺ េខតYÀយេរៀង ៃពែវង ក$[ល
gែកវ កំពង់សMឺ កំពង់fង
Sំ កំពង់eម និង"យVជWនីភ4ំេពញ។
¾ េរៀបចំេល1រណ៍ែណំបន5ទ:ទឹក និងសក
5 ទឹកgមគwYរឲQKនសុវតIិ

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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¾ Yងសង់អណªÓងស4ប
់ ន១០.៦៧៨អណªÓង និងអណªÓងចមុះ១ ៤០៨អណªង
Ó ។
¾ ជួសជុលអណªង
Ó គប់បេភទ៦០៣៩អណªÓង។
¾ Y¼រសះសហគមន៍ន២២សះ និងYងសង់សះសហគមន៍ន១៩២សះ។
¾ Yងសង់ងតងទឹកេភ@§ងន៣.៥៨០ង។
¾ Yងសង់បព័ន:ែចកeយទឹកgមទុេន៦បព័ន:។
x

1រអភិវឌ^វស័យអម័យជនបទ៖

¾ ចុះអប់រ´អម័យ បណª«ះប$[ល និងចុះយុទ:1រផព<ផ
 យអម័យgមភូមិ។
¾ Yងសង់បងcន់អម័យ"លកណៈគwYរន៦៨.៥០៨ និងYWរណៈ៤២០។
¾ អនុវតទីផរអម័យេ3gមប$[េខតចន
ំ ួន១០េខត
ដល់1រចូលរួមពីវស
 ័យឯកជន
េ!កសមរមQ និងKនគុណ
x

សីពីទផ
ី រអម័យសំេp

ក45ង1រYងសង់បងcន់អម័យgមផzះ

Kនតៃម@

ព េUយេបើស់ធនWន¤ល
 ់ខ@ន។

1រអភិវឌ^សហគមន៍ជនបទ៖
ូ ិ
¾ េះេfSតេឡើងវញដល់គណៈកK¸ធិ1រអភិវឌ^ន៍ភម

ែដលផុតណត
ិ នចំនួន

២៤៦ភូមិ។
¾ បណª«ះប$[លគបេ_ល
 នចំនន
ួ ៣០វគc Kនសិ11មចំនួន៤១០ក់ េ3!Sក់
េ1ម"តិ។

ិ រអភិវឌ^ន៍ភូមិ សព
ី ីត
ួ ទី
¾ បណª«ះប$[ល
 ចំនន
ួ ៤២៣វគcសKប់គណៈកK¸ធ1
និងែផន1រសកម)

រកិច7

ពអភិវឌ^ន៍ភូមិLំង២៤VជWនី េខត េUយKនសិ11
 មចូល

រួមចំនួន១៣.៣៩៨ក់។
¾ ផល់សូវពូជជូនសហគមន៍ន៦២៥គ.ក.។
¾ Y¼របយតូចៗន២ែខបែវង២.៤០០ែម៉ត

និងYងសង់LÀរទឹកចំនួន៤

កែន@ង។
¾ ផល់ជកចំនួន១០៤កល េមេចំនួន៣១កល និងKន់ចិ67ឹមgមគwYរចំនួន
៧០៥កល។
¾ ជីកសះចិ67ឹមតី"លកណៈគwYរចំនន
ួ ៩៤ និងផល់កូនតីចំនន
ួ ១៧.៨០០កល។
¾ ផល់ពូជេsតកហមចំនន
ួ ២០០1រºុង

កូនកចផ@5ងែផkមចំនន
ួ ៦៥៧េដើម

និង

ផល់េដើមេឈើហូបែផ@ចំនន
ួ ៥.៦៩៨េដើម។
¾ ផល់សKÁរៈសKប់េធ<ើេVងជីកំប៉ុសចំនន
ួ ២៤០កែន@ង សKប់២៤០គwYរ។
x

1រអភិវឌ^េសដbកិច7ជនបទ៖

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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¾ អតIបេជន៍ៃនឡជីវឧស)័ន និងចនងកងី អ4កចូលរួមចំនួន៣៦៧ក់ និង
េផzរបេច7កេទសផលិតឡជីវឧស)័ន(៣៥គwYរ) និងចនងកងី(៦០គwYរ)។
¾ គំនិតផចេផើមបេងaើតមុខរបរនិងគប់គងជីវកម)ន៤៦៤ក់។
¾ ព័ត៌Kនទីផ
 រផលិតផលកសិកម)និងរេបៀបគប់គងឥណLនន១៧១ក់។
¾ េផzរបេច7កេទសតញកK ន៤៥គwYរនិងតញហូលន៧៥គwYរ។
¾ សហ1រ"មួយអងc1រមិនែមនរUភិល សហសមីកហិរ6វតI5ក45ង1រផល់ឥណ
Lនជនបទ។
x

1រអភិវឌ^ជន"តិេដើម

គតិច៖

¾ កំណត់អតសBណវប>ធម៌បៃពណីជន"តិេដើម

គតិច េ3េខតរតនគិរ2 មណ¯លគិរ2

កំពង់សMឺ កេចះ និងពះវរ និងនេចញលិខត
ិ ទទួលY_ល់អតសBណ ន
ចំនួន៦៩សហគមន៍។
¾ ផព<ផយេលនេយ"តិសKប់អភិវឌ^ន៍"តិជនេដើម

គតិចនចំនួន៧

េលើក ែដលក45ងេះ !Sក"
់ តិ២េលើក និង!Sក់េខតន៥េលើក។
1ងទី២.៦ : វឌiន
សច
ូ _ករ

ពៃនរអភិវឌiជនបទ

ែផនរ/ស
សេមច>ន

បែវងផeTវជនបទែដល>ន  រេធGបនឹង

ែផនរ (គ.ម.)

បែវងផeTវជនបទសរុបបែវង៤០ ០០០គ.ម. )

សេមច>ន (%)

%ៃនបពលរដ&ជនបទ ទទួល>ន

ែផនរ

រផ,តផ
់ ,ងទ
់ ឹកជនបទែដលVនរែកលមh

២០០៩

២០១០

២០១១

២០១២

២៥ ៦៥៨

២៦ ៦៥៨

២៧ ៦៥៨

២៨ ៦៥៨

២៥ ២៣៧

២៥ ៦៨៦

២៦ ២៩៤

២៦

៤១,៩៩

៤៣,៤៩

៤៤,៩៩

៤៦,៤៩

សេមច>ន

៤២,២០

៤១,១០

៤៣,២០

៤១,៩០

%បជនជនបទទទួល>នរផ,ត់

ែផនរ

២៤,២៤

២៥,០០

២៧,០០

២៩,០០

ផ,ង់អ_ម័យែដលVនរែកលមh

អនុវត>ន

២៣,០០

២៩,២០

៣៣,២០

៣៣,៣០

បភព : កសួងអភិវឌន៍ជនបទ

៤-

របន* >*រនិងក>ងេហTGរចសម័ន=រូបវន*

២.១២៦- 1រអភិវឌ^េហUរ ចសមM័ន: រួមKន1រY¼រនិងកYង គឺ"គន@ឹះដ៏សំyន់សKប់
ទទង់កំេណើនេសដbកិច7 បេងaើនបសិទ:

ពេសដbកច
ិ 7 ពមLំងពងឹង

ពបកួតបែជងនិងជំរុញ

ពិពិធកម)េសដbកិច7។ ក45ងន័យេនះVជរUភិលនីតិ1លទី៤ នេរៀបចំនូវែផន1រេមៃន1របន
1រYÂរ និងកYងេហUរចសមM័ន:រូបវន ែដលKនែចងក45ង យុទ:Yសចតុេ1ណ ដំ$ក់

1លទី២៖ (១)1របនYÂរនិងកYងេហUរចសមM័ន:គមគមន៍ (២)1រគប់គងធនWន

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ទឹក និងបព័ន:WVYស (៣)1រអភិវឌ^វសយ
័ !មពល និង (៤)1រអភិវឌ^បេច7កវទ·ព័ត៌
Kននិងគមគមន៍។
៤.១-

របនK >Kរនិងក>ងេហTGរចសម័ន=គមគមន៍

២.១២៧- VជរUភ
ិ លកមM"
5 សេមចនលទ:ផលធំៗគួរឲQកត់សK_ល
 ់ ក45ង1រYÂរនិង1រ
កYងេហUរចសមM័ន:រប
ូ វន ដូច" ប$[ញផ@វថ4ល់ ផ@វែដក កំពង់ែផ និង1សនUន
 ដឹកជ6©នយុទ:Yសមយ
ួ ត
សំyន់ៗ សKប់ប$[ញ

¢ប់Sរmងតំបន់េ3ទូLំងបេទស

ក៏ ដូ ច " "មួយ ប$[បេទសជិ ត yង។ ដំ$ ច់f Sំ ២ ០១២ កសួង YWរណ1រនិងដឹក

ជ6©ន

និងកសួងអភិវឌ^ន៍ជនបទនេធ<1
ើ រmស់ែវងផ@វថ4ល់េ3បេទសកមM5"

ែដលKនផ@វ

ថ4ល់សរុបបែវង៤៧.២៦៣គ.ម. ក45ងេះ៖
x ផ@វ"តិមួយខzង់បែវង២.២៦២គ.ម.។
x ផ@វ"តិពីរខzង់បែវង៣.៣៦០គ.ម.។
x ផ@វេខតបីខzងន
់ ិងបួនខzង់បែវង៦.៥៤១គ.ម.។
x ផ@វជនបទបែវង៣៥.០០០គ.ម.។
២.១២៨- ក45ងដំ$ក់1លៃន1រអនុវតផ.យ.អ.ជ.

បច75ប>ន4កម)២០០៩-២០១៣

កសួង

YWរណ1រ និងដឹកជ6©ន សេមចនលទ:ផល1ររសំyន់ៗមួយចំនួន ដូចyងេ1ម ៖
x នប67ប់គេKងY¼រនិងYប
 េហUរចសមMន
័ :ផ@វថ4ល់បែវង១.៩៧២,៧គ.ម.

និង

កំ ពុង ដំេណើ រ1រគេKងចំ នួន ៣៥ នបែវង២.៣៦៥,២៧គ.ម. ែដលេធ<ើ ឲQ 1រeក់
េ¡ស៊ផ
ូ @វ"តិ និងផ@វេខតនេកើនេឡើងដល់បែវង៥.៥៩៦,២៨គ.ម. តវ"៤៥,,៧២%
ៃនបែវងផ@វថ4លស
់ រុប១២ ២៣៩,៩គ.ម.។
x 1ររជួសជុលនិងែថLំបeំ1លេ¡ស៊ូ គប់បេភទនបែវង១៣.៦៦៦គ.ម. និងផ@វ
1លកwសកហមនបែវង៥.១៤៨គ.ម.។ 1រជួសជុលនិងែថLំខួប1លេ¡ស៊ូ គប់
បេភទនបែវង១ ២៤៩គ.ម. និងផ@វ1លកwសកហម នបែវង២ ១១៦គ.ម.។
x 1រអនុវត1ររជីវកម)របស់កំពង់ែផស<យត
័ កុងពះសីហនុ
និង

កំពង់ែផស<យ័តភ4ំេពញ

Sក់រកមM5"mចរ(1ំYប) Kនលទ:ផល1ន់ែតបេសើរេឡើងេបើេបៀបេធៀបេ}

នឹង៥fSំមុន។
x នេរៀបចំចប់ផវ@ ថ4ល់នង
ិ ចប់ថ)ីសព
ី ីចប់ចVចរណ៍ផ@វេក។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x គណៈកK¸ធ1
ិ រ"តិសុវតIិ
សុវតIិ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ពចVចរណ៍ផ@វេកនេរៀបចំែផន1រសកម)

ពចVចរណ៍ផ@វេកfSំ២០១១--២០២០ និងែផន1រសកម)

ព"តិទសវតរÕ

ពសុវតIិ

ពចVចរណ៍

ផ@វេកfSំ២០១១--២០១៤។
x គណៈកK¸ធិ1រសមបសមwលអចិៃនយ៍ េ1ម1រដឹកំរបស់គណៈកK¸ធ1
ិ រដឹកំ1រ
តwតពិនិតQនយនដឹកជ6©នេលើសទមÆន់ នUក់វWន1រ"េចើនសKប់ទប់Yត់បទ
េល)ើសនយនដឹកជ6©នេលើសទមÆន់។
២.១២៩- 1រពងឹងសុវតIិ

"តិសុវតIិ

ពចVចរណ៍ផវ@ េក េរៀបចំេសចកីsងចប់ថ)ី សីពីចប់ចVចរណ៍ផ@វេក ដូច"

ែផន1រសកម)
សកម)

ពចVចរណ៍ផ@វេក 1ររសុវតIិ ពចVចរណ៍ : គណៈកK¸ធិ1រ

ពសុវតIិ

ព"តិទសវតរÕសុវតIិ

ពចVចរណ៍ផ@វេកfSំ២០១១--២០២០

និងែផន1រ

ពចVចរណ៍ផ@វេកfSំ២០១១--២០១៤ េUយេ¤¼តេលើ1រsក់មួកសុវតIិ

ព

sក់ែខកm¾ត់េបើកបររថយន និង1រេបើកបរេពលសវÃង។
២.១៣០- 1រពងឹងសុវតIិ

ពចVចរណ៍ផ@វេក េះ!Sក់ចVចរណ៍ : រយៈេពល៥fSំកន@ង

មកេនះ េះ!Sក
 ់ចVចរណ៍Kន៣១.៩៩២ករណី(Yប់៩.២៨០ក់ របួសធÆន់២៤.៤១៧ក់
និងរបួសYល២៨.៦០២ក់)

េកើនេឡើងេធៀបនឹងរយៈេពល៥fSំមុន។

ចំែណកចំនួនអ4ក

Yប់េUយេះ!Sក់ចVចរណ៍សKប់៥fSំ២០០៩--២០១៣ នេកើនេឡើងបKណ៤៤,៥៣%
េធៀបនឹងរយៈេពល៥fSំមន
ុ ២០០៤--២០០៨ (Yប់៦.៤២១ក់)។
២.១៣១- គណៈកK¸ធ1
ិ រសមបសមwលអចិៃនយ៍

េ1ម1រដឹកំរបស់គណៈកK¸ធ1
ិ រ

ដឹកំ1រតwតពិនិតQនយនដឹកជ6©នេលើសទមÆន់

នដំេណើរកិច71រតwតពិនិតQនយន

ដឹកជ6©នេលើសទមÆន់កមិតកំណត់

ពមLំងេរៀបចំកម)វធីអប់រ´បណª«ះប$[ល

និងនផ ព<

ផ យអំពី ច ប់ និ ង បទប> 6តិ  sក់ ព័ ន: នឹ ង 1រដឹ ក ជ6©ន េលើស ទមÆ ន់  នចំ នួ ន ៦េលើក។
២.១៣២- 1ររសម>Lនផ@វែដក : កិច7ពមេពៀងសម>LនV"យស)័យនកមM5" សKប់
ដំេណើរ1រេធ<
ើ ជីវកម)រយៈេពល៣០fSំ រmងVជរUភិលកមM"
5
និងកុមហ៊ុនអភិវឌ^ន៍ឯកជន
តវនចុះហតIេលy ែខមិថុ fS២
ំ ០០៩។ កិច7ពមេពៀងេនះ

រួមKន 1រទិញកល

Kសុីនរថេភ@ើង ទូរថេភ@ើង េគឿងចក និងបរ1រថ)ី និងចំ$យសKប់1រែថLំេដើម>ីWគុណ
ពផ@វែដក។ ចំេsះអរ1រល័យថ)រី បស់យកUនផ@វែដក នeប់េផើមYងសង់1ល
ពីែខធ4 fS២
ំ ០១២ កន@ងេ}។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

២.១៣៣- 1រY¼រេឡើងវញផ@វែដកកមM5" : Kនទឹកក់សរុបចំនួន១៤១,៦នដុរេម
រក ែដល"ហិរ6ប>LនរួមS រmងកម7ធ
ី រអភិវឌ^ន៍សុ៨
ី ៤នដុរេមរក ជំនួយ
ឥតសំណងរUភិលអូY¼លី ២១,៥នដុរេមរក អងc1រ OFID ១៣នដុរ
េមរក រUភិលKេឡសុ២
ី ,៨នដុរេមរក (េUយផល់"ែដកៃរº) និងថវ1បដិ

គ

របស់VជរUភិលកមM"
5 ២០,៣នដុរេមរក។
២.១៣៤- 1ររដឹកជ6©នផ@វេក
x នចុះប6©ីនយនចន
ំ ន
ួ ១.៣៦១.៥៧៥េគឿង(ម៉ូតូ១.១៩៧.២៩៦េគឿង

និងរថយន

គប់បេភទ១៦៤.២៧៩េគឿង Kន1រេកើនេឡើង េបើេធៀបនឹងរយៈេពល៥fSម
ំ ុន ២០០៤-២០០៨)។

េបើគិតពីf១
Sំ ៩៩០ដល់f២
Sំ ០១២

នយននចុះប6©ីសរុបKនចំនន
ួ

២.១៧៥.៤១៨េគឿង។
x នេចញបណÎេបើ ក បរចំ នួ ន ៤២៨.៥៧៩បណÎ (ម៉ូតូ ១ ៣៦.០៩៦បណÎ

និ ង រថយន

២៩២.៤៨៣បណÎ Kន1រេកើនេឡើងេបើេធៀបនឹងរយៈេពល៥fSំមន
ុ ២០០៤--២០០៨)។
x ន1ត់ទុងែកតមវតឹមតវgមបទUនបេច7កេទសវញនូវរថយនដឹកទំនិញែកៃច4ដំេឡើង
ខុសបទUនបេច7កេទស សរុបនចំនួន៤២៦េគឿង។

 ផ@វទឹក និងmសមុទ
២.១៣៥- 1ររផ@វ ទឹក 1រដឹកជ6©ន
x 1ររផ@វទឹក : បែវងផ@វទឹកសរុបេ3កមM5"KនបKណ១.៧៥០គ..ម. ប៉ុែនKនែត៨៥០
គ..ម. ចេធ<
ើ mចរណ៍នែតរដូវំងប៉េុ $Ïះ។ 1ររY¼រផ@វ ទឹកតវនអនុវតេUយ
1រចុះពិនិតQបេ_លរយៈកមMស់ដី េ3ទេន@េមគងc (េមគងcេលើ ភ4ំេពញ--កេចះ បែវង២២១
គ.ម. និងេមគងcេ1ម ភ4ំេពញ--កkមសំណ បែវង៩៧គ.ម.) េ3ទេន@Yប (ភ4ំេពញ--ឆ45កទ
បែវង១៤៦គ.ម) និងទេន@Yក់ (ភ4ំេពញ--ៃជធំ បែវង១០០គ.ម.)។
x ដឹកជ6©នផ@វ ទឹក : េផzរកម)សិទ:ិជលនចំនួន១២៤េគឿង ផល់បណÎសK_ល់ជលន
ចំនួន៩៧េគឿង បរ បណÎសK_ល់ជលនចំនន
ួ ២៣េគឿង ផល់បណÎេបើកបរជលន
ចំនួន២០០បណÎ ផល់បណÎយន1រ2ចំនួន១៧បណÎ តwតពិនិតQលកណៈបេច7កេទសជល
នចំនួន៨៧០េគឿង និងផលច
់ ប់ជីវកម)ដក
ឹ ជ6©នចំនួន៩០៥េគឿង។
x 1រដឹកជ6នgមmសមុទ

:

ផល់ប ណÎសK_ ល់ m--េផzរកម)សិទ:ិ ចំនួ ន ៣៦េគឿង

តwតពិនិតQលកណៈបេច7កេទសm(ថ)ី និងពន·រសុពល

ព) ចំនួន១៤៧េគឿង ន

ផល់លិខិតអនុBតេធ<ើជីវកម)ចំនួន៦៧ចប់ ផល់វBបនបតសមតI

ពជំញចំនួន

១៩៥ចប់ និងផល់េសៀវេ¶វ"¢ជីវៈវក និងពន·រេពលចំនន
ួ ៥៩៦ចប់។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.១៣៦- 1ររជីវកម)កំព ង់ែផស<យ័ត កុង ពះសីហនុ : បរK ណទំ និញ ឆ@ង1ត់K ន1រ
េកើនេឡើង"លំUប់ េUយេកើនពី៨.១១៧.៦៥៤េgន េ}១២.១៤១.៤១៤េgន ឬបKណ"
៤៩,,៥៧% ក45ងរយៈេពល៥fSំ។ បរKណកុងតឺន័រ នេកើនេឡើង៣,,៧៧% ពី១.១៤៥.៨៦៨
TEUs មក១.១៨៩.១០៨ TEUs។
២.១៣៧- 1ររជីវកម)កំពង់ែផស<យ័តកុងភ4ំេពញ : បរKណYំង និងឧស)័នំចូលKន
ចំនួន៧.២១៥.៨៣១េgន េUយនេកើនេឡើង៥៤,៧៥% េធៀបនឹង1រំចូលYំងនិងឧស)ន
័
រយៈេពល៥fSំមុន

ែដលKនចំនួន៤.៦៦២.៩៦៣េgន។

បរKណmសរុបចូលចតេ3

កំពង់ែផស<យ័តកុងភ4ំេពញ Kនចំនួន៧.៩៧៩េគឿង េកើនេឡើងន២២,៩៤% េលើសពី៥fSំ
មុន ែដលKនចំនួន៦.៤៩០េគឿង។ បរKណmដឹកអ4កដំេណើរKន១១.៤៩៥េគឿង េកើន
េឡើង៥៤,១៥% ពី៧.៤៥៧េគឿង។ បរKណកុងតឺន័រនេកើនេឡើង១៥៧,៩៧% ពី១៧១.៥៤៧
TEUs មក៤៤២.៥៣២TEUs។ ចំណqលជីវកម)ក45ងfSំ២០១២ សរុបKនចំនួន៤.១៤១.៣៣២
នដុរេមរក។
២.១៣៨- េសm

Sក់រm-ភស5

រកម) : នអនុវត

រកិច7របស់ខ@នងសកម)េ3ក45ង1រ

អភិវឌ^កំពង់ែផអនរ"តិ េខតពះសីហនុនិងVជWនីភ4ំេពញ និងនបេមើេសmmេ3កំពង់
ែផឯកជន (ឧក¿ម៉ុង ែសអំបិល េ1ះកុង និងកំពត)។ 1ររ

Sក
់ រកមM5"mចរ (1ំ

Yប) សេមចន1ររមួយចំនូន ដូច" បរKណmែដលនេធ<ើេសmសរុបKន១៧.០១៦
េគឿង(េស)ើនឹង៤២.១៩៧.២៤២GRT)។ បរKណទំនិញំចូលKន១៧.៧០៣.២៥៣េgន និង
ំេចញ៥.៨០៨.១៥៦េgន។ 1ររប6©នទំនញ
ិ អនុវតនំចល
ូ Kន៩៣៨កុងតឺន័រ និងំ
េចញKន៥កុងតឺន័រ។ បរKណmកត់g

ភ4ំេពញKន៣.២២៣េគឿង និងេខតពះសីហនុ

Kន២.៧០៨េគឿង។ ន
 ់Y¸នចំណqលសរុបKន១៧.៦០៥.៦៤៨ដុរេមរក

េកើនេឡើង

េធៀបនឹង៥fSំមុន។
២.១៣៩- កិច7ពមេពៀងដឹកជ6©នឆ@ង1ត់ពំែដនមអនុតំបន់ទេន@េមគងc : កិច7ពមេពៀង
 LំងឧបសមM័ន:និងពិធីYរLំង២០ៃនកិច7ពមេពៀងេនះផង នចូល"ធរ
េនះ េUយVប់ប67ល
Kនេពលបច75ប>ន4េនះ។ VជរUភិលកមM5"នផល់សeCប័ននិងតមaល់ទុកលិខិតូបករណ៍ៃន
1រផលស
់ eCប័នេលើពិធY
ី រចំនួន៣ និងឧបសមMន
័ :ចំនួន១៧។ េដើម>ីអនុវតកិច7ពមេពៀងេនះ
VជរUភ
ិ លកមM"
5

នចុះហតIេលyេទ<

គីេលើអនុសរណៈេគយល់S"មួយបេទស

ៃថនិងេវៀត$ម សីពី1រផចេផើមអនុវតកិច7ពមេពៀងដឹកជ6©នឆ@ង1ត់ពំែដនមអនុតំបន់

ទេន@េមគងc។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.១៤០-

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

កិច7សហបតិបតិ1រ"មួយវ : បតិបតិ1រដឹកជ6©នឆ@ង1ត់ពំែដនកមM5" វ

(តsំងេកៀល--ណងណoលេឃៀន)តវនេបើក1លពីf២
Sំ ០០៩។ ក45ងកូg រថយនដឹកទំនិញ
ចំនួន៤០េគឿងចដឹកជ6©នឆ@ង1ត់ចកេនះន។

ប៉ុែនរថយនដឹកជ6©នទំនិញនិងនយន

បេភទេផងៗេទៀតេ3មិនLន់Kន1រអនុBតេ3េឡើយ។ កមM5" វក៏នឯក
ត

¢ប់ផ@វ

ពSក
 45 ង1រ

YÌននិងជំរញ
ុ 1រដឹកជ6©នឆ@ង1ត់ពំែដនេ3កំពង់សេÖរmងសុកែឆប(កមM5")

និងសុកម៉ុងេខ(វ)េfÌះេ}េខតកំពង់ធន
ំ ិងេសៀមVប។
២.១៤១-

កិច7សហបតិបតិ1រ"មួយេវៀត$ម : បេទសLំងពីរនចុះហតIេលyេលើអនុ-

សរណៈៃន1រេគយល់Sសីពីកច
ិ 7ពមេពៀងេទ<

គីដឹកជ6©នឆ@ង1ត់ពំែដនេUយឯក

ព

Sដំេឡើងកូgៃនចំនួននយនពី៤០េគឿងរហូតដល់១៥០េគឿង 1លពីfSំ២០០៩ ពី១៥០
េគឿងេ}៣០០េគឿង

1លពីf២
Sំ ០១០។

កិច7ពមេពៀងេទ<

គីដឹកជ6©នឆ@ង1ត់ចកLÀរ

អនរ"តិចំនន
ួ ៥ រួមKន វត-ម៉ុកយ ែពកeក--េទៀង ភ4ំដិន-ទិញេប៊ៀន តsំងផ@5ង-Y¸ច់
និងតsំងែស--m¾លឺ។ កសួងនេស4ើសគ
ុំ ណៈរដbមនីេដើម>U
ី ក់ប67លចកLÀរពំែដនUក់Uំប៊ូំង "ចកLÀរពំែដនអនរ"តិ។
២.១៤២- កិច7សហបតិបតិ1រ"មួយៃថ : កមM5" ៃថ នចុះហតIេលyេលើវេYធនកម)ៃន
អនុសរណៈៃន1រេគយល់ស
S ីពី1របរសិទ
:ិ េS ធ<ើចVចរណ៍

ដឹកជ6©នឆ@ង1ត់ពំែដនេ3

ចំណច
o ចកLÀរ ពំែដន េយែប៉ត-រ6េថត 1លពីf២
Sំ ០០៩។ រហូតដល់ែខកB fSំ
២០១១កន@ងេ} "¬ធរៃថនជួបបជុំ1ររ"មួយកសួង េស4ើជំរញ
ុ 1រអនុវត1រ¤ស
 ់បរ
សិទ:ិេធ<ើចVចរណ៍េ3ចំណច
o ចកLÀរ ពំែដនេយែប៉ត-រ6េថត និងេស4ើសុំពិeរ$េបើក
ែខផ@វដឹកជ6©នអ4កដំេណើរ៦ែខ(ងកក-េសៀមVប ងកក-ភ4ំេពញ gត-េ1ះកុង សះែកវភ4ំេពញ សះែកវ-េសៀមVប និងសុរន
 -z េសៀមVប)។ បេទសកមM"
5
ៃថ ក៏នេធ<ើពិធីេបើក"ផ@វ
1រឲQេធ<ើ បតិបតិ1រដឹកជ6©នឆ@ង1ត់ពំែដន

េលើកូgនយនចំនួន៤០េគឿង

1លពីែខ

មិថុ fS២
ំ ០១២កន@ងេ}។
២.១៤៣- កិច7សហបតិបតិ1ររmងកមM5" វ និងេវៀត$ម : កិច7បជុព
ំ ិេះេបល់េ¡
ផ@វ1ររmងកមM"
5 -វ--េវៀត$ម

នបពឹតេ}1លពីfSំ២០០៩

និងKនកិច7បជុ"
ំ បន

បប់eប់ពីf២
Sំ ០១០ រហូតដល់fSំ២០១២ េដើម> ីពិនិតQេមើលេលើេសចកីsងសីព1
ី រ¤ស
 ់បរ
សិទ:ិេធ<ើចVចរណ៍ដឹកជ6©ន
 ឆ@ង1ត់ពំែដនេនះ។

គីLំងបីកមM5"-វ--េវៀត$ម

នចុះ

ហតIេលyេលើ1រអនុវតអនុសរណៈៃន1រេគយល់សព
ី ី1រដឹកជ6©នឆ@ង1ត់ពំែដនកមM5"វ--េវៀត$ម 1លពីែខមកV fSំ២០១៣កន@ងេ}។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.១៤៤-

ទនzឹមនឹងវឌ^ ន

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ក៏  កសួ ង YWរណ1រនិង

ពសេមចនគួ រ ឲQ កត់ ស K_ ល់ កី

ដឹកជ6©ន េ3KនបBបឈមមួយចំនួន រួមKន៖
x កង<ះyតធនWនមនុសក45ង1របំេពញ1ររgមជំញក45ងវស័យដឹកជ6©នផ@វេក
ផ@វទឹក និងmសមុទ។ មនែី ដលKន1រយល់ដឹងពីែផ4កចប់ ែផ4កព័តK
៌ នវទ· និង
ែផ4កmចរណ៍សមុទេ3Kនកមិត។
x គុណ

ពេសmេ3Kនកមិត ទីផរកំពង់ែផស<យត
័ កុងពះសីហនុ េ3Kនទំហត
ំ ូចេធ<ើ

ឲQតៃម@េសmនិងៃថ@ដឹកជ6©នgមសមុទKនតៃម@ខMស់។
x 1រគប់គងនិង1រេរៀបចំកុងតឺន័រេ3េលើទីនកំពង់ែផពុំLន់ចេបើgមបព័ន:បេច7ក
វទ·ទំេនើបេ3េឡើយ

េហើយទីនេ3កំពង់ែផស<យ័តភ4ំេពញ

េ3Kនទំហំតូចចេងk§ត

ពមLំងពុL
ំ ន់KនÄំងត"ក់ និងÄំងទំនិញេះ!Sក់សKប់ស5កទំនញ
ិ ។
x 1របំេពញតួទី

រកិច7របស់មន-ី និេជិត

កំពង់ែផឯកជនមួយចំនួន

ពុL
ំ ន់នេពញេលញ

េហើយ1របណª«ះប$[លធនWនមនុសyង1ររកំពង់ែផ

មួយចំនួនពុL
ំ ន់នេឆ@យ
ើ តបgមតមវ1ររបស់អងc
២.១៤៥- េសm1សចរសុីវ ល
"េបើកចំហេជើងេមឃ"។

វឌ^ន

និង"ប់ប់េ3

:

ព។

VជរUភិ លកមM5" ននិងកំពុងអនុវត យុទ:Yស

ពៃនេសm1សចរសុីវល

អភិវឌ^វសយ
័ េទសចរណ៍ និងកំេណើនេសដbកិច7។ "រួមវឌ^ន

នរួមចំែណកជំរុញឲQKន1រ
ពនិងបBបឈមLំងេះរួម

Kន៖
x 1សនUន
 អនរ"តិភ4ំេពញ៖
៖
¾ ែផ4កដឹកជ6©នgមផ@វ 1សKនវឌ^ន

ពគួរឲQកត់សK_ល់

ចំនួនកុមហ៊ុន1សចរណ៍បរេទស(១៨កុមហ៊ុន)

gមរយៈ1រេកើនេឡើង

ែដលេធ<ើបតិបតិ1រេះេហើរ

េទៀងLត់មក1ន់បេទសកមM5"។
¾ េហUរចសមMន
័ :1សនUន : Yនីយអ4កដំេណើរេ}បរេទស Kនទំហំសរុប
១៦.០០០ម២(កំពុងពងីក៨៥០ម២ បែនIមេទៀត)។ YនីយសKប់អ4កដំេណើរ Kន
សមតI

ពផz5កអ4កដំេណើរន២នក់(២.០៧៧.២៨២ក់ Lំងេ¡សុក Lំង

។
ក45ងសុក ក45ងfS២
ំ ០១២)។ រ2ឯYនីយអ4កដំេណើរក4ង
5 សុកKនទំហំសរុប៣.៦៧០ម២។

¾ បព័ន:តwតពិនិតQចVចរផ@វ 1ស

តវនេធ<ើឲQបេសើរេឡើងនិងតវនពងឹង"លំ

Uប់។ "លទ:ផល បព័ន
: ំផ@វ1សតវនUក់ឲQអនុវតeប់ពីែខកកaU fSំ២០១៣។
៖
x 1សនUន
 អនរ"តិេសៀមVប៖

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

¾ ែផ4កដឹកជ6©នgមផ@វ 1ស : កុមហ៊ុន1សចរណ៍បរេទសចំនួន១៨ កំពុងេធ<ើបតិ
បតិ1រេះេហើរេទៀងLត់។
¾ េហUរចសមM័ន
: 1សនUន : សេមចននូវែផន1រសកម)
េ"គជ័យ។

LំងYនីយអ4កដំេណើរេ}បរេទស

(ចពងីកបែនIម) KនសមតI

ពបកបេUយ ព

និងក45ងសុកKនទំហំ១៣.៧០០ម២

ពផz5កអ4កដំេណើរន១,៥នក់(២.២២៣.០២៩

ក់)។
¾ បព័ន:តwតពិនិតQចVចរណ៍ផ@វ1សក៏តវនេរៀបចំ និងអនុវតក45ងfSំ២០១៤។
២.១៤៦-

ទនzឹមនឹងសមិទផ
: លធំៗែដលរដbេលy1សចរសុីវល

វស័យដឹកជ6©នgមផ@វ1សននិងកំពង
ុ ជួបបទះេះ

គឺ

សេមចនក៏េUយ

ក៏

ពeំច់ក45ង1របនែកលមk

េហUរចសមMន
័ :សKប់វស័យ1សចរសុីវល។
៤.២-

រ គប់ គងធន2នទឹកនិង បព័ន=21>?ស*

២.១៤៧- កសួងធនWនទឹកនិងឧតុនិយម
អំឡ5ង េពលពី fSំ ២ ០០៩ដល់ f Sំ ២ ០១៣

នេធ<ើឲQKនវឌ^ន

ពគួរឲQកត់សK_ល
 ់

ក45ង

េ3ក45 ង ែផ4ក ៃន1រYÂ រ េឡើង វ ញ និ ង 1រYងសង់

េហUរចសមM័ន:WVYស និងផល់1រ1រsរ ពីេះមហនVយធម)"តិ។ កសួងធនWន

ទឹកនិងឧតុនយ
ិ ម នអនុវតគេKង"េចើនេ3ទូLំងបេទស។ សកម)
x 1រពងីកវYល

ពLំងេនះ រួមKន៖

ពតំបន់េYចសព៖
៖

¾ រយៈេពល៥fSំៃន1រអនុវតែផន1រសកម)

ពកន@ងមក

លទ:

ពបព័នេ: Yចសព

េលើៃផzដីដ$
ំ
ំសូវ Kនចំនួន៣៨៧.៩០៧ហ.ត. ក45ងេះសKប់សូវរដូវវសចំនួន
២៩៦.០០០ហ.ត. និងសKប់សូវរដូវំងចំនួន៩១.៩០៧ហ.ត.។ េ3ចុងfSំ២០១៣
លទ:

ពេYចសពៃផzដីកសិកម)របស់បព័ន:WVYសKនចំនួន១.៤៨៥.៦៧០ហ.ត.

ក45ងេះលទ:

ពេYចសពេលើៃផzដស
ី Kប់សូវរដូវវសKន១.០៥០.១៣៥ហ.ត.

និ ងៃផzដីសKប់សូវរដូវំងKន៤៣៥.៥៣៥ហ.ត.។
x 1រ1ត់បនIយ
¾ លទ:

ពយរងេះេUយYរេះទឹកជំនន់និងេះVំងសÆត gមរយៈ៖

ព1រsរទប់Yត់ទឹកជំនន់េលើៃផzដីសរុបចំនន
ួ ៥,០៩៧ហ.ត.បែនIមេលើលទ:

ព

Sំ ០១៣
1រsរែដលKនYប់េ3ចុងfSំ២០០៨ចំនួន១៣៣.៥៣៣ហ.ត.។ មកដល់f២
លទ:

ព1រsរទប់Yត់ទឹ កជំន ន់េលើៃផzដីស រុប ចំនួ ន១៣៨.៦៣០ហ.ត.។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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¾ លទ:

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ព1រsរទប់Yតទ
់ ឹកៃបេលើៃផzដីសរុបចំនន
ួ ១.៧៥០ហ.ត. បែនIមេលើលទ:

ព

1រsរែដលKនYប់េ3ចុងfSំ២០០៨ចំនួន១៧.៩៩៣៣ហ.ត.។ មកដល់f២
Sំ ០១៣
លទ:

ព1រsរទប់Yតទ
់ ឹកៃបេលើៃផzដីសរុបចំនន
ួ ១៩.៧៤៣ ហ.ត.។

¾ នដំេឡើងYនីយបូមទឹក១Yនីយ ជួសជុលYនីយ៤៩កែន@ង និងជួសជុលKសុីន
បូមទឹក២៤០េគឿង។
x 1របេងaើតសហគមន៍កសិករេបើស់ទឹកនចំនន
ួ ១០៩សហគមន៍
១៣.៨៩៩គwYរ។

សហគមន៍េនះKនលទ:

Kនកសិករចំនួន

ពេYចសពៃផzដីសូវ រដូវ វសចំ នួន

៣១.៩៤៨ហ.ត.និង ៃផzដីសូវ រដូវ ំង ចំនួន ១៧.៥៨៧ហ.ត.។
x 1រេធ<ើឲQបេសើរេឡើងែផ4កជលYស gមរយៈ៖
¾ នដំេឡើងYនីយជលYសចំនួន៥Yនីយ

េ3gមបេ$[យ
 ទេន@េមគងc

ទេន@

និងជួសជុលនចំនន
ួ ៣កែន@ង

េ3

Yប និងទេន@Yក់។
¾ នជួសជុលYនីយជលYសចំនួន១កែន@ង។
¾ នដំេឡើង1Âរmស់កមMសទ
់ ឹកចំនួន៣១កែន@ង

gមចំណoចតwតពិនិតQ gមបេ$[យទេន@និងសzឹង។
¾ នដំេឡើងឧបករណ៍mស់Wរទឹកនចំនួន២កែន@ង េ3gមបេ$[យសzឹងសំyន់ៗ។
x 1រផល់ពត
័ ៌Kនអំពី1សWតុឲQនLន់េពលេវ gមរយៈ៖
¾ នដំ េឡើង Yនី យ ឧតុ និយ មចំ នួ ន ៣កែន@ង

និ ង នជួ ស ជុ ល ែកលមkYនី យ

ឧតុនិយមចំនួន៥កែន@ង េ3gមប$[េខត។
¾ នដំេឡើងប៉ុសËតមងទឹកេភ@§ងចំនន
ួ ១៨កែន@ង

និងនជួសជុលប៉ស
ុ ត
Ë មងទឹកេភ@§ង

ចំនួន២៦កែន@ង។
¾ នបំsក់ឧបករណ៍សយ
<័ បវតិgមYនីយចំនួន៨Yនីយ។
x

1រពងឹងសមតI

ពមនV
ី ជ1រ(ជំញនិងបេច7កេទស)ៃនកសួងធនWនទឹកនិង

ឧតុនិយម gមរយៈវគcបណª«ះប$[ល(៣០២ក់) និងសិ1Y(១៨១ក់) Lំង
េ3ក45ងសុក Lំងេ3េ¡សុក Lក់ទងនឹង1រអភិរក និង1រអភិវឌ^វស័យធនWនទឹក។
២.១៤៨-

េLះបី"Kនវឌ^ន

ព

ដូចនេលើកេឡើងេនះក៏េUយ

ក៏េ3KនបBបឈម

មួយចំនួន ដូចyងេ1ម៖

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x 1រផល់ថវ1េលើ1ររជួសជុល Y¼រ និងYងសង់បព័ន:WVYស Kន1រយឺតវ
និងពុំចរំ ដូវYងសង់ និងេ3Kនកមិត ែដលពុំចេឆ@ើយតបgមតមវ1រ"ក់ែសង។
x 1រចូលរួមរបស់កសិករេលើ1ររYងសង់ 1រគប់គង 1រេបើស់ និងែថLំបព័ន:
WVYស បព័ន:េUះទឹក ទំនប់1រsរទឹកជំនន់ Kនកមិតេ3េឡើយ។
x 1រគប់គងេហUរចសមM័ន:ប"Yស eំច់តវែតពងឹងបែនIមេទៀត៖
¾ 1រេជើសេរ2សតំបន់ទិ

ព$ែដលKនស1¼នព
ុ លខMសស
់ Kប់បេងaន
ើ ចំណqល

ដល់សហគមន៍ជនបទ សKប់ទទួលន1រYងសង់ និង1រជួសជុល-Y¼រេហU
រចសមM័ន: ប"Yស។
¾ 1រេលើកទឹកចិតកុមបឹក
 ឃុំ ឲQចូលរួមគប់គងេហUរចសមMន
័ :ប"Yសរបស់
ប$[ឃុំ។
¾ 1រេលើកទឹកចិតប"កសិករក45ង1រគប់គងធនWនទឹកែដល"កិច71រសំyន់

ក45ង

1ររួមចំែណកដល់1របេងaើនផលិតកម)កសិកម)។
¾ 1របេងaើន1រចូលរួមរបស់ប"កសិករនិងសហគមន៍កសិកម)

ក45ង1រេUះYយ

បBែដលLក់ទងនឹង1រេបើស់ និងែថរកបព័ន:េYចសព។
¾ 1របនអនុវត1ររថវ1រសKប់1រជួសជុលបព័ន:WVYស។
រអភិវឌi បកបេTយនិរន* រ

ពៃនUងទេនS េមគងY

ពះV"$ចកកមM"
5 ក៏"KCស់ហតIេលខីមួយ(កមM5" វ េវៀត$ម និងៃថ) ៃន

២.១៤៩-

កិច7ពមេពៀង

សីពីកិច7សហបតិបតិ1រេដើម> ី1រអភិវឌ^បកបេUយនិរនរ

ពៃនងទេន@

េមគងc fSំ១៩៩៥។ កិច7 ពមេពៀងេនះ គឺេដើម>ីកច
ិ 7សហបតិបតិ1រេលើវស
 យ
័ អភិវឌ^ន៍បកប
េUយចីរ

ព1រេបើស់ 1រគប់គង និង1រអភិរកធនWនទឹក និងធនWនsក់ពន
័ : េ3ក4ង
5

ងទេន@េមគងc។
២.១៥០-

គណៈកK¸ធ1
ិ រ"តិទេន@េមគងc គឺ"គណៈកK¸ធ1
ិ រអនរកសួងមួយ ែដលទទួល

ខុសតវក45ង1រWនូវបសិទ:

ពៃន1រសមបសមwល ក45ងចំេ$មកសួង Yប័នបេច7កេទស

sក់ព័ន:"សKជិកLំង១៧ េដើម>ីអនុវត1ររេ1មកម)វធីរបស់គណៈកម)1រទេន@េមគងc ក45ង
កមិត"តិនង
ិ កមិតតំបន់។

េមគងc

ក45ងរយៈេពលកន@ងមក

េល1រគប់គងធនWនទឹកចមុះ

ែផន1រយុទ:Yសគណៈកម)1រទេន@

និងយុទ:Yសអភិវឌ^ងេUយែផkកេលើេល

1រណ៍គប់គងធនWនទឹកចមុះ តវនបេងaើត និងេធ<ើបច75ប>ន4កម)សKប់1រអនុវត។ េUយ
Kនកិ ច7ស ហបតិបតិ1រង េពញេលញពី ប$[កសួង Yប័នបេច7ក េទសsក់ព័ ន: គណៈ

កK¸ធិ1រ"តិទេន@េមគងc

ននិងកំពុងបនអនុវតយុទ:Yសអភិវឌ^ងេUយែផkកេលើេល

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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1រណ៍គប់គងធនWនទឹកចមុះ និងកម)វ2ធីគេKងមួយចំនួន ដូច" កម)វធីកYង1រអភិវឌ^
ងទេន@ ជលផល កសិកម) េYចសព mរ2អគcស
ិ នី 1រគប់គង ទឹកជនន់ 1រគប់គង

ព

VំងសÆត 1រែបបwល1សWតុ 1រគប់គងធនWនទឹកចមុះ 1រគប់គងព័ត៌Kន និង
ចំេណះដឹង និង1រកYងសមតI
២.១៥១-

ពចមុះ សKប់បេមើនូវផលបេជន៍"តិនិងតំបន់។

េLះបី"សមិទ:ផលចម>ងៗ

ក45ង1រអភិវឌ^បកបេUយចីរ

ពៃនងទេន@េមគងc

ក៏េ3KនបBបឈមមួយចំនួន ដូច"៖
x កង<ះyតនូវធនWនហិរ6វតI5។
x កង<ះyតនូវធនWនមនុស។
x 1រេធ<ើឲQKន1រអភិវឌ^mរ2អគcិសនីបកបេUយនិរនរ
កិច71របឈម ែដលនឹងKន1រពិ

ពក45ងទេន@េមៃនទេន@េមគងc

គឺ"

កេពញេលញរmងបេទស"សKជិក និងសងcម

សុីវល និងអ4កបរYន។
វMស័យផYត់ផYង់ទឹក>8តទី បជុំជន
២.១៥២- 1រផcត់ផcងទ
់ ឹកYZតេ3តំបន់ទីបជុំជននេកើនេឡើងគួរឲQកត់សK_ល
 ់
ក45ងអំឡ5ងេពល៥fSំ

ក4ង
5 ណតិទី៤ៃនVជរUភ
ិ ល។

"ពិេសស

អgគបដណªប់ៃន1រផcតផ
់ cង់ទឹក

YZតgមបព័នប
: $[ញក45ងតំបន់ទីបជុំជន នេកើនេឡើងពី៥២%េ3fS២
ំ ០០៨ ដល់៦៨,៥%
េ3fSំ២០១២ ែដលគិត"ចំនួនគwYរទទួលនទឹកYZតេបើស់គឺេកើនពី២៦៩.៧៥៥ ដល់
៤០០.១៨១។
២.១៥៣- សបនឹងកំេណើនេនះ េUយែឡកេ3VជWនីភ4ំេពញ អgេសmគបដណªប់ គឺន
៨៥% ក45ងfS២
ំ ០១២ ែដលក45ងអំឡង
5 េពលដូចS ទីបជុំជនេផងេ¡ពីភ4ំេពញ នបKណ
"មធQមែត៥០%ប៉ុេ$Ïះ។ េលើសពីេនះ កំេណើនប"ពលរដbេ3ទីកុង 1រអភិវឌ^កុង គឺLមLរ
ឲQKន1រជំរុញកំេណើន1រអភិវឌ^ទឹកYZត េដើម>ីេឆ@ើយតបនឹងតមវ1រពមLំង1របែមបមwល
1សWតុែដលច"ឧបសគcដល់1រផល់េសmទឹកYZតេ}ៃថÆអគត។
២.១៥៤-

វស័យផcត់ផង
c ់ទឹកYZតេ3ទីបជុំជន ននិងកំពុងជួបបទះនូវបBបឈមចម>ងៗ

រួមKន៖
x ពុំLន់Kនចប់និងកបខ័ណ¯បទUនគតិយុតគប់ន់។
x ពុំLន់Kនែផន1រេមសKប់!Sក់"តិនិងែផន1រវនិេគរយៈេពលែវង។
x អងc

ពរUករទឹកYWរណៈLំងអស់

េលើកែលងែតអងc

ភ4ំេពញនិងេសៀមVប េ3ពុំLន់ទទួលនស<័យ

ពរUករទឹកស<យ័តកុង

ពេសដbកិចន
7 ិងដំេណើរ1រេ3េឡើយ។
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x ពុំ K នមនីគប់ន់ ស Kប់1 រតwត ពិ និ តQ និ ង gមUន1រអនុ វ ត ដំ េណើរ 1ររបស់
អងc

ពYWរណៈឲQនេពញេលញ។

x េហUរចសមM័ន:របស់អងc
x បសិទ:

ពeស់ទុឌេLម ែដលLមLរឲQKន1រY¼រ និងែកលមk។

ពដំេណើរ1រនិងគប់គង ពមLំងធនWនមនុសេ3Kនកមិត។

x ថវ1ពីរUភិលKនកមិតតិចតួចសKប់1រអភិវឌ^និងពងីកេ}តំបន់ែដលពុំLន់
KនទឹកYZត។
ួ ពីៃដគូអភិវឌ^។
x វស័យLំងមូលេ3ពឹងែផkកេលើជំនយ
x gVងៃថ@ទឹករបស់អងc

ពYWរណៈ

គេចើនមិនចWនគប់ច$
ំ
យ

ែដល

េធ<ើឲQដំេណើរ1រនិង1រែថរកមិនចអនុវតនេពញេលញ។
x បរYនវនិេគ គឺពុំLន់នេរៀបរយលkគប់ន់សKប់1រLក់Lញវនិេគទុនក45ង
សុកឲQUក់ទុន ឬ1រផល់ហិរ6ប>LនឲQនទូយដល់វសយ
័ ឯកជន។
៤.៣២.១៥៥-

រអភិវឌiវMស័យ)មពល និងបX
* ញអគYិសនី
េលេp"យុទ:Yសរបស់VជរUភិលនីតិ1លទី៤ គឺ1របនពងីកវYល

ព

ិ នីឲQនសមរមQនិង1រពងឹងយន1រY
ៃន1រផcតផ
់ cង់ 1របន:របនIយពន:ៃន1រំចូលអគcស
ប័ននិងសមតI

ពគប់គង។ "លទ:ផល វឌ^ន

េឡើងេ3ក45ង1របេងaើតលទ:

ពគួរឲQកត់សK_ល
 ់ តវនេធ<ឲ
ើ QេកើតKន

ពផcត់ផcង់អគcិសនីនង
ិ 1រពងីកប$[ញអគcស
ិ នី។

េដើម>ីតែម

តមង់ទិសេpៃន1រអភិវឌ^ក45ងវសយ
័ !មពល កសួងឧសហកម) ែរº និង !មពល នបន
អនុវតែផន1រអភិវឌ^ន៍វស
 ័យ!មពល ២០០៥--២០២៤។ ែផន1រេមអគcស
ិ នី
បទ

វូបនីយកម)ជន

ែដលេ¤Âតេលើ1រេបើស់!មពលកេកើតេឡើងវញក៏កំពុងតវនអនុវត។

សមិទ:ផល

ចម>ងៗ Kនដូចyងេ1ម៖
x នYងសង់ កំពុងដំេណើរ1រេVងចកmរ2អគcស
ិ នីមួយចំនួន រួមKន៖
¾ េVងចកmរ2អគcស
ិ នីកe
ំ យ នុ

ព១៩៣,២េម៉_m¾ត់។

¾ េVងចកmរ2អគcស
ិ នីគិររ2 មQទី៣ នុ
¾ េVងចកmរ2អគcស
ិ នីៃត នុ

ព១៨េម៉_m¾ត់។

ព១២០េម៉_m¾ត។
់

¾ េVងចកmរ2អ គcិសនីសzឹងឬស ី ជុំេ1ម នុ

ព១០៣េម៉_m¾ត់េលើអនុ

ពសរុប

៣៣៨េម៉_m¾ត់។
¾ េVងចកអគcិសនីដត
ុ ធQងថ)េ3េខតពះសីហនុ នុ
x នពងីកប$[ញប6©ននិងែចកeយ និងត

ព១០០េម៉_m¾ត់។

¢ប់េលើទីgំងមួយចំនួន និងUក់ឲQដំេណើរ

1រ ដូច"៖

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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¾ ែខប6©ន!មពលអគcិសនី តង់សQ5ង ១១៥គី ឡវុºល

ត

¢ ប់ពី ពំែដនៃថមកផcត់ ផcង់

េ3ក45ងេខតបយKនជ័យ េសៀមVប និងត់ដំបង។
¾ ែខប6©ន!មពលអគcិសនីតង់សQ5ង២៣០គីឡវល
ºុ

ពីពំែដនេវៀត$មមកVជWនី

ភ4ំេពញ។
¾ បែនIមែខប6©ន១១៥គីឡវºុលេ3VជWនីភ4ំេពញ និងបេងaើតអនុYនីយ

គyងលិច

VជWនីភ4ំេពញ។
ºុ
ត
¾ ែខប6©ន!មពលអគcស
ិ នីតង់សQ5ង២៣០គីឡវល

¢ប់VជWនីភ4ំេពញ េខតកំពង់

fSំង េខតេsធËYត់ និងេខតត់ដំបង។
¾ ែខប6©ន!មពលអគcស
ិ នីតង់សQ5ង២៣០គីឡវល
ºុ
ត

¢ប់េខតgែកវ េខតកំពត និង

េខតពះសីហនុ។
¾ ែខប6©ន!មពលអគcស
ិ នីតង់សQ 5ង២៣០គីឡវល
ºុ

ត

¢បV
់ ជWនីភ4ំេពញនិងេខតកព
ំ ង់

eម។
x េដើម>ីបនអនុវតេលនេយអគcិសនី
សេមចេផzរមូលនិធិអគcិសនី

ិ លកមM5"ន
វូបនីយកម)ជនបទ VជរUភ

វូបនីយកម)ជនបទ(ម.អ.ជ.)ឲQសIិតេ3េ1ម1រដឹកំរបស់

អគcិសនីកមM5"ក45ងេលបំណងជំរុញឲQKនសមធម៌ក45ង1រទទួលេសmអគcស
ិ នី

និងន

េលើកទឹកចិតែផ4កឯកជន ឲQចូលរួមវនិេគក45ង1រផcត់ផcង!
់ មពលអគcស
ិ នីេ3ជនបទប
កបេUយចីរ

ព "ពិេសសក45ង1រេបើស់បេច7កវទ·ថ)ីនិង!មពលកេកើតេឡើងវញ។

x នពងីកកិច7សហបតិបតិ1រក45ងតំបន់េ3ក4ង
5 កបខ័ណ¯មអនុតំបន់ទេន@េមគងc
ដូច"1រេធ<ើsណិជ©កម)!មពលេទ<

គី"មួយបេទសជិតyង និង®នេ}sណិជ©កម)

!មពលក45ងមអនុតំបន់ទេន@េមគងc។
x ក45ងកបខ័ណ¯Y¹ន កមM5"ក៏នចូលរួមេ3ក45ង1រអនុវតែផន1របព័ន:ប6©ន!មពល
Y¹ន។
២.១៥៦- េLះបី"Kនវឌ^ន

ពគួ រ ឲQកត់ស K_ល់ក៏េUយ

ក៏វសយ
័ !មពលេ3ែតជួបប

ទះនឹងបBបឈមចម>ងៗមួយចំនន
ួ ដូចyងេ1ម៖
x ផលិតកម)អគcស
ិ នីពីបភពmរ2អគcិសនីផលិតនែតេ3រដូវវស េUយែឡកេ3រដូវំង
ផលិតកម)!មពលអគcស
ិ នីនតឹមែត២៥%ប៉ុេ$Ïះ។
x 1រពងីកប$[ញែចកeយឲQដល់ជនបទេ3Kនកមិត។
x ៃថ@លក់អគcស
ិ នីរmងទីកុងនិងជនបទេ3KនគKត
 SខMស់េ3េឡើយ។
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៤.៤-

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

រអភិវឌiបេច7ក វMទqព័ត៌Rននិងទូរគមគមន៍

២.១៥៧- េលេp"យុទ:Yសរបស់VជរUភិលនីតិ1លទី៤
វទ·ព័ត៌Kននិងទូរគមគមន៍ទំេនើប និងបកបេUយគុណ
គតិយុត 1រកYងសមតI

ព gមរយៈ1រពងឹងកបខ័ណ¯

ពYប័ន 1រេធ<ើទេំ នើបកម)មូលUនសKÁរៈបេច7កេទស 1រេលើក

សzយ1របកួតបែជង 1រពងឹងបសិទ:
េអទ>ិចតនក
ិ

គឺជំរុញ1រអភិវឌ^បេច7ក

ពៃន1រេបើស់បេច7កវទ·ព័ត៌Kន និងរដbល

ពមLំង1រជំរញ
ុ Yងសង់និងបេងaើនបសិទ:

ពៃនេហUរចសមM័ន:ឆkឹងខ4ង

សKប់វសយ
័ បេច7កវទ·ព័ត៌Kននិងគមគមន៍។
២.១៥៨-

វស័យបេច7កវទ·ព័ត៌Kននិងទូរគមគមន៍របស់ពះV"$ចកកមM5"

នូវេសmៃបសណីយ៍

ទូរស័ពzនិងបព័ន:ទូរគមគមន៍េផងៗេទៀត

រួមKន

ពមLំងបព័ន:ផព<ផយ

ព័ត៌Kន។ ដូេច4ះរយៈេពល៥fSំកន@ងមក VជរUភ
 ិលសេមចននូវសមិទ:ផលសំyន់ៗនិង
នជួបនឹងបBបឈមមួយចំនួន រួមKនដូចyងេ1ម៖
វMស័យៃ បសណីយ៍
៖
x េសmៃបសណីយ៍តវនេធ<ើឲQបេសើរេឡើង ដូច"៖
¾ ន1ត់បនIយរយៈេពលែចកeយបេ6ើ។
¾ នUក់ឲQ ដំេណើរ1រនូវេសmបេ6ើfប់រហ័ស េ3VជWនី េខតLង
ំ អស់។
¾ នពងីកេសmៃបសណីយ៍េ}ដល់តំបន់ទីបជុំជនសំyន់ៗ។
¾ នបេងaើតបព័ន:គប់គងសKប់gមUនតwតពិនិតQបេ6ើ។
x ក45ង1រអនុវតេលនេយេបើកទូយវសយ
័ ៃបសណីយ៍

កសួងៃបសណីយ៍និង

់ "¬បណÎេសmបេ6ើfប់រហ័សអនរ"តិ ឲQដល់កុមហ៊ុនចំនួន
ទូរគមគមន៍ នផល
២១និង

Sក់រៃបសណីយ៍ចំនួន៣ ែដលកំពុងផល់េសmេ3ក45ងពះV"$ចកកមM5"។

x 1រប6©ន និងទទួលបេ6ើក45ងបេទសអនុវតន២េជើង ក45ងមួយៃថÆ"េទៀងLត់េ}គប់
ទីកែន@ងេ3េខតកុង
¤ល់។

េUយេបើស់រថយនដក
ឹ ជ6©នរបស់ៃបសណីយក
៍ មM5"េUយ

ចំេsះបរKណៃន1រប6©ន
 បេ6f
ើ ប់រហ័សក45ងនិងេ¡បេទសនេកើនេឡើង

ដល់៣៧.២១៧បេ6ើ និងជួល"វបអប់សំបុតនចំនួន១.៧២៩បអប់។
x អgៃន1រេបើស់"មធQមេសmបេ6ើៃបសណីយ៍(ប6©ននិងទទួល) ទូLំងបេទស
េស)ើ០,១២៧៩ ក45ងប"ជន១ក់ក45ង១fSំ ក45ងេះេសmបេ6ើេ}េ¡បេទសសូបយក
បKណ៩៥%ៃនេសmទូLំងបេទស។
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x ទីgំងនិងYyៃបសណីយ៍េ3VជWនីភ4ំេពញ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

និងេ3gមប$[េខតKនចំនួនសរុប

៥៤កែន@ង ក45ងេះេ3VជWនីភ4ំេពញ៨កែន@ង េខតចំនួន២២កែន@ង និងខណ¯ សុកទូLំង
បេទសចំនន
ួ ២៤កែន@ង។
x នបណª«ះប$[លវគcជ
ំ ញជីវកម)ៃបសណីយ៍ : វគcគប់គងបព័នៃ: បសណីយ៍អនរ
"តិ វគcគប់គងបព័ន:ហិរ6វតI5អនរ"តិ និងវគcគប់គងចំណqលជីវកម)។
វMស័យទូរគមគមន៍
x គិតតឹមែខធ4 fS២
ំ ០១២ ចំនួនបតិបតក
ិ រទូរគមគមន៍កំពុងេធ<ើជីវកម)ទូរស័ពzចល័ត
Kនចំនួន៨ ទូរស័ពzអចល័តKនចំនន
ួ ៧ អុិនធឺណិតKនចំនួន២៤ េសm3G Kនចំនន
ួ ៥
Kត់ចកអនរ"តិKនចំនួន៣ េសmVOIP Kនចំនួន២៧ និងេសmVSAT Kនចំនួន១។
x គិតតឹមែខធ4

fSំ២០១២

ចំនួនអតិថជ
ិ នេបើស់ទូរស័ពច
z ល័ត១៩.១០៥.១១៥ក់

(ចំ នួនសុីម1តែដលនលក់ េចញ) េស)ើអg១២៩,, ៦០ ក45ង ប"ជន១០០ក់(fSំ
២០០៨ Kន៣.៧៩១.៨៣៤ក់ េស)ើអg២៤,,៤៣ ែតប៉ុេ$Ïះ) និងទូរស័ពzអចល័តKន
អតិថិជនេបើស់ចំនួន៥៨៤.៤៧៥ក់

េស)ើអg៣,,៩៦

ក45ងប"ជន១០០ក់(fSំ

២០០៨ Kនចំនន
ួ ៤៣,,៤១៧ ក់ េស)ើអg០,,២៨ ែតប៉ុេ$Ïះ)។
x េUយែឡកអតិថិជនជួល"វអុិនធឺណិតKនចំនួន២.៧០៦.៩២២ក់ េស)ើអg១៨,,៦៧
ក45ងប"ជន១០០ក់(fSំ២០០៨ Kន២០.១០៨ក់ ែតប៉ុេ$Ïះ)។
x គុណ

ពប$[ញនិងេសmតវនពងឹងឥតឈប់ឈរ។ បេភទទូរស័ពអ
z ចល័ត Kន

1រអភិវឌ^"បនបប់ ពិេសសេ3VជWនីភ4ំេពញនិងgមប$[េ ខតែដលKនប$[ញ
1ប@Ëអុបទិក។
x 1រអភិវឌ^េហUរចសមM័ន:ទូរគមគមន៍ទូLំងបេទសេUយេបើស់ក់កម7ី

និង

1រវនិេគឯកជន េលើវស័យេហUរចសមM័ន1
: ប@ËអុបទិកKនបែវងសរុប២៣.០៨០គ.ម.
គិត"ទឹកក់វនិេគKនបKណ១.៧០០នដុរ េមរក។ ក45ងេះ (ក)ទូរគម
គមន៍កមM5"Kន១.៩០០គ.ម. (ខ)កុមហ៊ុនCFOC ន៥.១៨០គ.ម. (គ)កុមហ៊ុន
VIETEL Kន១៦.០០០គ.ម. េហើយប$[ញេហUរ ចសមM័នឆ
: kឹងខ4ងរបស់កុមហ៊ុនLំង
៣ េនះ គឺតវនត

¢ប់េ}បេទសេវៀត$ម វ និងបេទសៃថ។

x កំពុងដំេណើ1រគេKងបេះ¤យរណបទូរគមគមន៍ចូលេ}ក45ងgVវថី ែដលនឹងជួយ
េលើកសzយអធិបេតយQ"តិ សនិសខ
ុ "តិកិតយ
ិ ស"តិ ក៏ដូច"បេមើផលបេជន៍ែផ4ក
េសដbកិច7នង
ិ សងcម។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

បព័ន=ផពផsយព័ត៌Rន
x ប"ពលរដbែខ)របKណ៨៥%េ3ក45ងបេទស
អប់រ´

និង1រកមនបកបេUយគុណ

នទទួលេសmផល់ពត
័ K
៌ ន

ផល់1រ

ព និងសមធម៌ gមរយៈមេធ·យេផងៗS

ដូច"ទូរទសន៍ វទQ5 Yរព័ត៌KនេះពុមM បព័ន:អុិនធឺណិត និងgមប$[ញសងcម
សបgមលទ:

ពែដលប"ជនKន។

x េងgមសIិតិអេងcតេសដbកិច7 សងcមកិច7 fSំ២០១០ នបញ!៦៤% ក45ងចំេ$ម
គwYរកមM5"សរុប Kនទូរទសន៍េមើល៤១% KនវទQ5Y¼ប់ បKណ"២០%

ន

េបើស់បព័ន:អុន
ិ ធឺណិតនិងប$[ញសងcម។
x ប$[ញផព<ផ
 យ!Sក់េ1ម"តិ "ពិេសសYន
 ីយវទQ5

តវនពងីកដល់១៦េខត/

កុង ែដលYនីយLំងេនះKនតួទីផ
 យបន¤ល់ពីពឹតិ1រណ៍សំyន់ៗ ពី!Sក់"តិ
និងKនលទ:

ពផលិតកម)វធីផយ¤លស
់ Kប់សហគមន៍

និងមូលUនរបស់ខ@ន

េUយេ¤¼តសំyន់េ}េលើបWនបទអប់រ´ សងcម សិទ:ិ ចប់ សុខ

ព សKប់សហគមន៍

 "
"ពិេសសអំពីេយនឌ័រនិងកុKរ។ "សំyន់ YនីយវទQ5េ3gមប$[េ ខត នឹង1យ
YÌន

¢ប់VជរUភ
ិ ល"មួយប"ជនសKប់ផល់នូវព័តK
៌ ន

គប់វស័យរបស់VជរUភ
ិ លេ}ដល់ប"ជន
អភិវឌ^បេទស

េហើយក៏"េវទិ1ដ៏ទូលទ
ំ ូយ

បេ67ញមតិេបល់

េលនេយេលើ

េដើម>ីឲQប"ជននចូលរួមអនុវត
និងKនបសិទ:

ពសKប់ប"ជន

និងេលើកសំណqមពរពីបណ
ំ ង!Sនិងតមវ1ររបស់ខ@នជូនដល់

VជរUភ
ិ ល។
២.១៥៩-

េLះបីង$កី កមM5"េ3បនជួបបទះបBបឈមមួយចំនួន រួមKន៖

x បសិទ:

ពៃន1រគប់គងវស័យទូរគមគមន៍េ3Kនកមិត ស័យេUយYរចប់

សីពីទូរគមគមន៍ពL
ុំ ន់នអនុម័តពីរដbស

េ3េឡើយ។

x េLះបីកសួងៃបសណីយ៍ និងទូរគមគមន៍ ខិតខំបឹងែបងលុបបំត់ក៏េUយ ក៏េសm
Kត់ចកអនរ"តិខុសចប់េ3ែតបនេកើតKនេឡើង ែដល"េហតុំឲQប៉ះsល់ដល់េសm
Kត់ចកអនរ"តិសបចប់និងចំណqលរដb។
x កិច7សហ1ររmងកសួងៃបសណីយ៍ និងទូរគមគមន៍និងបតិបតិករេ3ពុំLន់Kន

Sក
់ រអភិវឌ^ន៍

ពលkបេសើរេ3េឡើយ។

x េសmៃបសណីយ៍របស់កុមហ៊ុនឯកជន Kនលកណៈបកួតបែជង"ងរដb េហើយសមតI
ពធនWនមនុសក4ង
5 វស័យៃបសណីយ៍េ3Kនកមិតេ3េឡើយ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x សមតI

ពជំញរបស់មនីVជ1រ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

និេជិកេ3KនកមិតពុំLន់េឆ@ើយតបនេ}នឹង

េល>ន1រអភិវឌ^ៃនបេច7កវទ·ទំេនើប។
x ប$[អងc
លទ:

ពផព<ផយរបស់រដb(វទQ5 ទូរទសន៍ និងទី

Sក់Yរព័ត៌Kន"តិ) ពុំKន

ពថវ1 គប់ន់ស Kប់KCស់1រផលិតកម)វ ធីអប់រ´ឲQនទូលំទូយេលើគប់

វស័យេ}ន "ពិេសស1រអប់រស
´ ងcម។ 1រផយកម)វធីអប់រ´
ែផkកេលើកច
ិ 7សហ1រ"មួយៃដគូ"អងc1រអនរ"តិ

គេចើនកន@ងមក គឺពឹង

និងអងc1រមិនែមនរUភិលក45ង

សុក។
x មូលUនសKÁរៈបេច7កេទសសKប់បព័ន:ផព<ផយរបស់រដb
ទី

Sក់រYរព័តK
៌ នកមM5"

វទQ5"តិ

ទូរទសន៍"តិ

®នដល់ដ$
ំ
ក់1លតវ¤ស់បរ និងេធ<ទ
ើ ំេនើបកម)

"

ពិេសស1រេតៀមលកណៈ¤ស់បរពីបព័ន:$ឡកេ}បព័ន:បេច7កវទ·ឌីជីថល។
៥-

រអភិវឌiវMស័យឯកជននិងរJរ

២.១៦០-

មុំរងLំងបួនៃនចតុេ1ណេនះ

រួមKន៖

(១)1រពងឹងវស័យឯកជននិង1រLក់

Lញ1រវនិេគ (២)1របេងaើត1ររនិង1រWលកខណ¯1ររលkបេសើរ (៣)1រេលើក
សzយសហសធុនតូចនិងមធQម (៤)1រេរៀបចំសុវតIិ
៥.១-

ពសងcម។

រព ងឹង វMស័យឯកជននិងរVក់VញវMនេិ Wគ

២.១៦១- វស័យឯកជន គឺ"កលKសុីនសKប់កំេណើននិង1ត់បនIយ

រUភ
 ិល

ទទួលY_ល់!

ពកីក។ Vជ

1រេធ<ើឲQ បេសើរេឡើងនូវបរ1សជីវកម)និង1របេងaើតនូវបរ

Yនអំេ$យផលសKប់1រអភិវឌ^វស័យឯកជន គឺ"មូលUនគន@ឹះសKប់ជំរុញ1រអភិវឌ^
បេងaើត1ររ 1ត់បនIយ

ពកីក និងសេមចនសIិរ

ពកំេណើនេសដbកិច7។ 1រពងឹងវស័យ

ឯកជននិង1រLក់Lញ1រវនិេគ គឺ"បBអនរវស័យ ែដលKន1រsក់ព័ន:"មួយYប័ន
មួយចំនួនរបស់VជរUភ
ិ លកមM5"។

ភិលកមM5"សKប់នត
ី 1
ិ លទី៤ៃនរដbស

េដើម>អ
ី នុវតេលនេយទិ
ទិ

ពរបស់VជរU

ពខMស់បំផត
ុ របស់កសួង Yប័នsក់ព័ន:

របស់VជរUភិលកមM"
5 គឺ1រំទ1របេងaើតនូវបរ1សអំេ$យផល ែដលជំរុញឲQKន
1រអភិវឌ^វស័យឯកជន

gមរយៈ1រអនុវតវW
 ន1រេដើម>ល
ី ុបបំត់ប$[ឧបសគcLំង

យែដលVVំងដល់1រអភិវឌ^វសយ
័ ឯកជន។
២.១៦២- គណៈកK¸ធ1
ិ រវនេិ គកមM5"ៃនកុមបឹកអភិវឌ^ន៍កមM5" នបេងaើត “េសmកម)

ចកេចញចូលែតមួយ”សKប់ឲQវនិេគិន"េចើនfSំមកេហើយ
រដbល

េដើម>ី1ត់បនIយបនzក
5 ែផ4ក

េ3ក45ង1រសុ1
ំ រអនុម័តពីVជរUភ
ិ លកមM5"េលើគេKងវនិេគថ)ី។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
ជព

េ3ក45ងនីតិ

85

ែផនរយុទ

1លទី៤ៃនរដbស

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

េនះ យន1រ “េសmកម)ចកេចញចូលែតមួយ” តវនបនពងឹងនិងតែម

តមង់ េហើយយន1រថ)ី “1រយកចិតទក
ុ Uក់ចេំ sះវនិេគិន” និង “បព័ន:gមUននិងតwត
ពិនិតQ1រវនិេគ” នបេងaើតេឡើងនិងនអនុវត។ គណៈកK¸ធ1
ិ រវនេិ គកមM5"ៃនកុម

បឹកអភិវឌ^ន៍កមM5"

និងកសួងsណិជ©កម)

ថ)ីៗក45ងវស័យេសដbកិច7ទិ

នបនជំរញ
ុ ងសកម)ឲQKន1រវនិេគ

ព េដើម>ីេធ<ើពិពធ
ិ កម)និងពងីកមូលUន
 េសដbកិច7 េរៀបចំនិង

ផ ព<ផ
 យងទូលំទូយនូវព័ ត៌K នសីពី1នុវ ត

ពវ និេគេ3ក45 ងវ ស័យទិ

ព

េដើម>ផ
ី ល់ស1Âនុពលដល់វនិេគិន វស័យឯកជន និងពងឹង1រសមបសមwលក45ងចំេ$ម
Yប័នsក់ព័ន:របស់VជរUភិលកមM5" ក45ង1រជំរញ
ុ 1រទទួលខុសតវរួមS សKប់
េលើកកមMស់1របកួតបែជងរបស់ជីវកម)ក45ងវសយ
័ ឯកជន។
២.១៦៣W!

កុមបឹកអភិវឌ^ន៍កមM5" នបននូវ1រអនុវតតំបន់េសដbកិច7ពិេសស េហើយន
ទីgំងៃនតំបន់េសដbកិចព
7 ិេសសនឹងសមសបសKប់េធ<ើសKហរណកម)េសដbកិច7

កមM5"េ}ក4ង
5 តំបន់ឲQន"អតិបរK។
២.១៦៤-

eប់gំងពីែខធ4 fSំ១៩៩៩មក េវទិ1VជរUភិលកមM5"វស័យឯកជន និងគណៈ

កK¸ធិ1រ ែដលសIិតេ3េ1មយន1រេនះនចូលរួមចំែណកងសំyន់ េ3ក45ងដំេណើរ1រ
ៃនកំែណទមង់រដbលនិងកំែណទមង់ច
 ប់េដើម>ជ
ី ំរុញ1រអភិវឌ^វស័យឯកជន។
សមបសមwលេនះមិនតឹមែតKនបសិទ:

ពក45ង1រកYង

ព"ៃដគូ"មួយវស័យឯកជន

ប៉ុេ$Ïះេទ ប៉ុែនែថមLំងក45ង1រផល់Wតុចល
ូ េ3ក4ង
5 1រេធ<
ើ ទិ
ៃនកម)វធីកំែណទមង់។

យន1រ

វូបនីយកម) នូវសកម)

ព

VជរUភិលកមM5"នបនរះរកវធីYសថ)ីេដើម>ីបនពងឹងយន1រ

សមបសមwលរmងVជរUភិលកមM"
5 និងវសយ
័ ឯកជន និងកYងនូវ

ព"ៃដគូរmងវស័យ

YWរណៈនិងវស័យឯកជន។
២.១៦៥-

បេទសកមM"
5 ននិងកំពុងេធ<ើសKហរណកម)ងេ"គជ័យ

េ}ក45ងេសដbកិច7

ពិភពេក gមរយៈsណិជ©កម)និង1រវនិេគ។ gម1រmស់ែវង1ររ2កចេមើន ឬយ!បេភទ
ក៏េUយេឃើញ!បេទសកមM5"Kនវឌ^ន
២.១៦៦-

ពរហូតមក។

បេទសកមM"
5 ទទួលន1រវនិេគ¤ល
 ់ពីបរេទស បKណ៤.៤៧៦នដុរ

េមរក ចេះfS២
ំ ០០៨ និងfSំ២០១២។ និ1
S រៃន1រេកើនេឡើងេនះ បញ!"កg¼េ"គ
ជ័យមួយក45ង1រអនុវតេលនេយអភិវឌ^ន៍វស័យឯកជន។
២.១៦៧!

1រំេចញទំនិញនិងេសmgម1រកត់gLំងផ@វ 1រនិងេ¡ផ@វ1រនន់ បKណ

នេកើនេឡើងក45ងរmងfSំ២០០៩និងfSំ២០១៣

ែដលKនទឹកក់ពី២.៩៩៥sន់ន

ដុរេមរក ដល់៦.៩០៧sន់នដុរេមរក(រ´ពឹងទុក)។ េLះ"ងេនះកី អ4កបកួត

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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បែជងថ)ីៗកំពុងេកើតKនេឡើងបែជង"មួយអ4កំេចញកមM"
5 ។ បេទសកមM5"តវែតេឆ@ើយតប
េ}វញ gមរយៈ1រពងឹង1របកួតបែជងៃនវស័យំេចញែដលKនYប់របស់ខ@នសបេពល
នឹង1របេងaើតវស័យថ)ីៗ។
២.១៦៨េចញ។

1របកួត បែជងKនYរៈសំy ន់$ ស់ សKប់1ររ2ក លូតស់ ៃនវ ស័យ ំ
"មួយនឹង

ពរ2កចេមើនងរហ័សេ3ក45ងវស័យកសិកម)នង
ិ 1រេកើនេឡើងៃន1រមក

ដល់ៃនេទសចរណ៍ បេទសកមM5"នបេងaើតនូវវឌ^ន

ពគួរឲQកត់សK_ល។
់ េLះ"ង$

ក៏េUយក៏េ3ែតKនតមវ1រកិច7អនVគមន៍"ក់ែសងេដើម>ីW! 1រពងីកវស័យsណិជ©កម)
េចើនែថមេទៀតជួយពេន@នបរប័ន4និងសមធម៌។
២.១៦៩-

1របកួតបែជងវសយ
័ sណិជ©កម) េកើតេចញពីអនរកម)ៃនកg¼មួយចំនន
ួ ដូច"៖

x 1រែកលមkលទ:

ពចូលេ}1ន់ទីផ
 រ៖

¾ 1រ¤ស់បរ បកបេUយ

ពអនុេះក45ងវWនសព
ី ីបភពេដើម(ROOs)

គប់គងេលើ

កមXវ[ធី E.U.’s EBA និងកមXវ[ធី Canada’s LDCT program រួម@មួយនឹង8រអនុវតTកិច7
ពមេពៀងsណិជ©កម)េសរ2"មួយៃដគូចរeរបស់Y¹ន េធ<ើឲQKន1រេកើនេឡើងង
yំងនូវ1រំេចញរបស់បេទសកមM5"េ}1ន់បេទសLំងេះ "ពិេសស គឺ1រំ
េចញyងវស័យ1ត់េដរ។
¾ េUយេហតុ!លកខណ¯សKប់លទ:

ពចូលេ}1ន់ទីផរKន

ពអនុេះតិចតួច

(ទីផរសហរដbេមរក) សKប់1រំេចញរបស់បេទសកមM5"នថយចុះពី៥៥%
មក៣៥% ក45ងអំឡង
5 fS២
ំ ០០៧ដល់២០១១ ខណៈែដលសហគមន៍អឺរºុប ៃដគូចរe
របស់Y¹ន បេទសៃថ េវៀត$ម និងបេទសដៃទេទៀតន1យ
 "ទិសេp1ន់ែត
សំyន់សKប់1រំេចញរបស់កមM"
5 ។
¾ លទ:

ពចូលេ}1ន់ទីផ
 រចំេsះផលិតផលកសិកម)ក៏កំពុងែតវវតផងែដរ។

េUយ

ពឹងែផkកេ}េលើបេទសជិតyង (សំyន់បំផុត គឺបេទសេវៀត$មនិងៃថ) ែដល
"ទីផរក$[លសKប់1រំេចញនូវផលិតផលកសិកម)ែដលមិនLន់ែកៃច4
មិនផ@វ1រេះ

 ់
កំពុងែតំផ@វដល់1រំេចញ¤ល

និង

និង"ផ@វ1រេ}1ន់ទីផរចុង

េ1យែដល"ទីេពញចិតរ បស់កមM5"ក45ង1រទទួលននូវ1រំចល
ូ េUយរួចពន:។
¾ បេទសកមM5"eំច់តវែតសកម)ក45ង1រចរe េUយ

¢ប់នឹងចប់សីពីវWនៃនបភព

េដើម រួមLំងបរបទៃន1រចរe RECP ែដលនឹងមកដល់រmងY¹ននិងៃដគូចរe។
x 1រពងឹងបរ1សជីវកម)ក45ងសុក៖

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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¾ កបខ័ណច
¯ ប់និងបទប>6តិែដលចព·ករន

និងស័យេលើបទUន
 អនរ"តិ

គឺKនYរៈសំyន់សKប់ជីវកម)និងsណិជ©កម)។ 1រសមwលsណិជក
© ម) និងភស5

រ

គឺ"ែផ4កមួយដ៏សំyន់េផងេទៀតែដលជះឥទ:ិពលេលើ1របកួតបែជង។ ចំណoចពិេសស
និងសំyន់សKប់1រអភិវឌ^1រំេចញដូច"ផលិតផលសេមកបំsក់!Sក់ខMស់

ឬ

បរWនសKប់ែខចÀកផ
់ លិតកម)ែដល""រង<ិលជុំ-វដ" និង1រផcត់ផcង់gមេពលគឺ"
1រសំyន់។
¾ 1រពិនិតQេឡើងវញនូវេលនេយsណិជ©កម)ែដលនរព:េ3ទីកុងហឺែណវ
1លពីែខវច³ិ1 fSំ២០១១ េ1ម1រឧបតIមJរបស់អងc1រsណិជក
© ម)ពិភពេក ន
បញឲQេឃើញ!

តមវ1រឲQKនកំែណទមង់ចប់និងបទប>6តិមួយចំនួនែដល

នរកេឃើញេ3ក45ងកម)វធ
 ី1ររសីពី1តព<កិច7អងc1រsណិជ©កម)ពិភពេកfSំ
២០០៤។ តុលQ1រៃនកំែណរទមង់និងសកម)

ព1ររចំនួន៨៤ តវនកំណត់េ3

ក45ងកម)វធីgមUនសKប់fSំ២០១២ ែដលតវនអនុម័តេUយVជរUភិលកមM5"។
¾ តៃម@សKប់1រសមបសមwលក45ងកិច71រsណិជ©កម)ក45ង1រំេចញ និងំចូលgម
មធQម

គY¹ន-៦ Kនចំនួន១៣៦%។ រយៈេពលបេ67ញទំនិញ"មធQម គឺ២៤

ៃថÆ េបៀបេធៀបនឹងមធQម

គៃនបេទសY¹ន-៦ គឺKនរយៈេពលែត១៦ៃថÆ។ បេទស

កមM5"នេធ<ើែផន1រសKប់1របេងaើត

េសmកម)ចកេចញចូលែតមួយ

!Sក"
់ តិ

េដើម>1
ី ត់បនIយៃថ@ច$
ំ
យនិងរយៈេពលបេ67ញទំនិញេ3តឹមfS២
ំ ០១៨។
¾ េLះេបើKន1រែកលមkដ៏សំy ន់េ3ក45ង វស័យ េហUរ ចសមM័ន:ផ@វ ថ4ល់

eប់ gំង ពី

េដើមfSំ២០០០ក៏េUយ ក៏េ3KនេហUរ ចសមMន
័ :"េចើនេទៀតែដលeំច់តវ1រ
ែកលមkផងែដរ េដើម>ីជរំ ញ
ុ នូវបសិទ:
េ3ក4ង
5 អនុតំបន់Lំងអស់េនះ

5
ក៏ដូច"
ពៃន1រដឹកជ6©នក45ងបេទសកមM"

គឺ"1ររដ៏សy
ំ ន់សេំ p1ត់បនIយ1រចំ$យក45ង

េសmធុរកិច7។

 លិត
x បBៃន1រេកើនេឡើងកg¼ផ

ពនិងផលិត

ព1ររ៖

េកើនេឡើងកg¼ផលិត

ក៏"កg¼កណ
ំ ត់ដ៏សy
ំ ន់ផងែដរសKប់1របកួតបែជង។ េកើនេឡើងផលិត

ព

ព"បឋម

gមរយៈ1រវនេិ គេលើឧបករណ៍សKÁរៈែដលKនបេច7កវទ·
 ខMស់។

1រេបើស់នូវ

សKÁរៈLំងេះក៏L មLរឲQKនកមិត ជំ ញ1ន់ែតខMស់ផ ងែដរ។

កមM5"តវgម

UនតwតពិនិតQេមើលពីគKតៃនជំញ។
¾ បេទសកមM"
5 ខ<ះនូវបព័ន:អប់រ´ និងបណª«ះប$[ល
 បេច7កេទសវ"ជ
¢ ីវៈ(TVET) ដ៏រÃងKំ
មួយ ែដលេធ<ើ1រងជិតស4ិទ:"មួយែផ4កឯកជន ក45ងេះក៏Kនវស័យំេចញេដើម>ី
បំេពញឲQននូវកង<ះyតេនះផងែដរ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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¾ Yប័នអប់រ´!Sក់េ1យឧតមសិកេ3កមM5"Kន1ររ2កចេមើនងរហ័សក45ងរយៈេពល
១០fSំចុងេ1យេនះ

និងKនអ4កែដលប67ប!
់ Sក់មវទ·ល័យក៏េកើនេឡើងេចើន។

ប៉ុែនកម)វធីសិក!Sក
 ់មវទ·ល័យមិនKនផរ

¢ប់ជំញែដលទីផ
 រក4ង
5 សុកតវ

1រ Lំងេ3ក45ងវស័យំេចញផងែដរ។
¾ បេទសកមM"
5 ខ<ះនូវបព័ន:ព័ត៌Kនទីផ
 រ1ររ ែដលKនតK

ពេដើម>ជ
ី យ
ួ ដល់អ4ក

អប់រ´បណª«ះប$[ល និងអ4កែស<ងរកទីផរ1ររេដើម>ីនដឹងអំពីកែន@ងែដលតវ1រ
1ររ និងជំញែដលេគតវ1រ និងក៏ចជួយដល់និេជកផងែដរអំពីកែន@ងែដល
េជើសេរ2សកម)ករ ែដលKនស1¼នុពល(ជំញ)។
x 1រេកើនេឡើងតៃម@បែនIមក45ងសុក៖
¾ ឧសហកម)ំេចញចម>ងរបស់បេទសកមM5" Kនឧសហកម)1ត់េដរ ែស>កេជើង
និ ងេLចកន

េUយំចូលេសzើរ ែតLំង សុង នូវ េគឿងបស់ និងបរ1រេដើម>ី

ផលិត"ផលិតផលសេមចសKប់1រំេចញ។
កមM5"

1រំេចញផលិតផលកសិកម)

គេចើនក45ងទមង់"ផលិតផលកសិកម)មិនLន់ៃកៃច4។ ក45ងករណីLំងពីរេនះ

េហើយ ែដលេធ<ឲ
ើ Qតៃម@បែនIមក45ងបេទសកមM5" ទទួលនតិចតួចពីតៃម@ផលិតផល។
េដើម>ស
ី េមចនករណីLំងពីរេនះ
តៃម@បែនIមក45ងបេទស។

បេទសកមM5"តវែស<ងរកលទ:

ក45ងវសយ
័ កសិកម)

ពេដើម>ីបេងaើន

តវេធ<ើ1រែកៃច4ផលិតផលែដលេចញពី

កសិUន
 ដូច"ករណីអងaរែដលននិងកំពុងដំេណើរ1ររួចមកេហើយ។ រ2ឯវសយ
័ 1ត់េដរ
ែស>កេជើង និងេLចកន eំច់តវយកចិតទ
 ុកUក់ក45ងដំេណើរ1រផលិតកម)ឲQន
េចើនេដើម>ប
ី េងaើតតៃម@ និងបេងaើនតៃម@បែនIមឲQ1ន់ែតធំេ3ក45ងបេទស។
¾ 1រផរ

¢ប់Sរmង1រផcត់ផcង់សKប់សហសធុនតូចនិងមធQម

និងកុមហ៊ុនំ

េចញKនYរៈសំyន់បផ
ំ ុត េហើយគប>ី តវេលើកកមMស់។ 1រវនិេគ¤ល
 ់ពប
ី រេទស
ក45ងផលិតកម) ែដលេបើស់Wតុចូលក45ងសុកក៏គប>ីេលើកទឹកចិតផងែដរ។ ឧសហ
កម)ំេចញគប>េី ធ<ើ"ស4ល
 ៃនប$[ញ
 1រអភិវឌ^ផលិតកម)ក45ងសុក។
¾ អ4កំេចញកមM5"
ក45ងសុក។

តវែស<ងរកគន@ឹះសKប់េលើកកមMស់ប$[ញ
 អភិវឌ^ន៍ផលិតកម)

ប1រេនះគួររះរកមេធ·យ

េដើម>"
ី ដំេ$ះYយបBកង<ះ

ជំញ។ ឧLហរណ៍ KCសK
់ សុីនកិនសូវ ឬអ4កំេចញកំពុងជួបបទះ1របឈម
របស់ខ@នក45ង1រWឲQននូវនិរនរ

ពគុណ

ពៃនផលិតផលសKប់ំេចញរបស់

ពួកេគ។ ចំេsះអ4កផលិតផលិតផលសូត ែដលKនតៃម@ខMស់តវេរៀនអំពីរេបៀបតwតពិ
និតQគុណ

ពសរៃសសូតំចូលឲQន1ន់ែតបេសើរ។

¾ េ3ក45ងវស័យ សូវ ដំឡងមី េsត សែណªកេសៀង វស័យបដិស$Çរកិច7 រែកៃច4
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អ4កផលិតeំច់តវែកលមkកែន@ងផលិតរបស់ខ@នឲQដល់កមិតសងU
់
រUភ
ិ លក៏Kនតួទីក45ង1រេរៀបចំនូវបព័ន:gមUន

អនុវតgម1រកំណត់របស់បេទសំចូល

និងពងឹង1រ

ដូច"1រតwតពិនិតQ សត<លត
kិ ក45ងទីgំង

ផលិត(េVងចក) និងជំងឺសត< តwតពិនិតQ1រេបើស់!SំសKបស
់ ត<លkិត ឬ1រតwត
ពិនិតQសុវតIិ

ពចំណីរក45ងទីផរអ4កេបើស់។

¾ 1រំទែផ4កហិរ6វតI5ៃនអ4កវនិេគសKប់1រំេចញ gមរយៈកម)វធផ
ី ល់ទុន ឬ
gមរយៈYប័នឯកេទសហិរ6វតI5 គឺ"ែផ4កមួយែដលនទទួល1រយកចិតទុកUក់ពី
រUភ
 ិល

ក45ងេះKនេលនេយវស័យសូវអងaរfSំ២០១១។

ង$ក៏

េUយ តវKន1រយកចិតទុកUក់បែនIមេទៀតសKប់ប$[fSំyងមុខៗ។
២.១៧០- ក45ងនីតិ1លទី៤ៃនរដbស

កសួងsណិជ©កម) សេមចនសកម)

ពមួយចំនួន

ដូចyងេ1ម ៖
x ពងឹង1រអនុវតកម)វធីវស
 យ
័ sណិជ©កម)ែដលែផkកេលើអភិកមគប់គងទូLំងវស័យ ែដល
េ¤Âតេលើកច
ិ 7សមwលដល់1រេធ<ើsណិជ©កម)និង1រអភិវឌ^វស័យឯកជន។
x បនអនុវតនេយ1ត់បនIយ

ពកីក gមរយៈ1រជំរញ
ុ 1រំេចញផលិតផល "

ពិេសសផលិតផលកសិកម) សេម@§កបំsក់ និងផលិតផលេផងេទៀត។
x បនេធ<ើសKហរណកម)េដើម>ីសេមចេលេpេបើកចកចូលទីផរក45ងតំបន់
និងេលើកកមMសស
់ មតI

និងអនរ"តិ

ពបកួតបែជងរបស់កមM5"។

x េរៀបចំពិព័រណ៍កមិត"តិនិងអនរ"តិឲQនេចើនែថមេទៀត។
x ពងឹងបសិទ:

ពៃន1រតwតពិនិតQទីផរេដើម>ី1រsរសុខ

ព

និងសុខK
ុ ល

ពអ4ក

េបើស់។
x ពងឹង1រអនុវតចប់ឲQKនបសិទ:
x ពងឹង

ព។

ព"ៃដគូ"មួយYប័នអនរ"តិនិង"មួយបរេទស

េដើម>ីេធ<ើឲQកមM5"1យ"

ៃដគូអភិវឌ^លkនិងគួរ"ទីទុកចិត។
x VជរUភិលនអនុមត
័ ចប់សីពីសBសK_ល
 ់ភម
ូ ិYស។
២.១៧១- េ3ក45ងនីត1
ិ លទី៤ៃនរដbស

កសួងsណិជ©កម) នប6©នេសចកី sងចប់

មួយចំនួនេ}គណៈរដbមនី េដើម>ស
ី ុំ1រពិនត
ិ Qពិ

កនិងអនុម័ត ដូចyងេ1ម៖

x ចប់កិច7សន·sណិជ©កម) ចប់សព
ី ី1រ1រsរ1រសK_លភ
់ ូមិYសទំនិញ និងចប់
សីពី1របេងaើតតុ1រsណិជ©កម)(េ3ចុងfSំ២០០៩)។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
ជព

90

ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

x ចប់សីព1
ី របកួតបែជង ចប់សីពs
ី ណិជ©កម)េអឡិចតនិក ចប់សីព1
ី រ1រsរអ4ក
េបើស់ និងចប់សីពីឧស័យsណិជ©កម)(េ3fSំ២០១០)។
x ចប់សីពី

ក
S ់រsណិជក
© ម)(េ3ចុងfSំ២០១១)។

វMស័យេទសចរណ៍
២.១៧២-

កមM5" ពះV"$ចកអច³រយៈ នទទួលរងឥទ:ិពលៃនវបតិេសដbកិច7ពិភពេក

1ររ2កVលUលៃនជំងឺ A/H1N1 និងវបតិនេយៃនបេទសជិតyងក45ងតំបន់កន@ងមក។ វបតិ
Lំងេនះ "ឧបសគcែដល1ត់បនIយកំេណើនេទសចរណ៍កមM5" ែដលWប
 ់សេមចនកំេណើន
ផ.ស.ស. ពីរខzង់"េចើនfSំ។ េ3fS២
ំ ០០៩ ចំនួនអ4កេទសចរណ៍អនរ"តិនWក់ចុះ ប៉ុែនេ3
fSំ២០១២ ចំនួនេទសចរណ៍អនរ"តិនេកើនេឡើងដល់៣,៥៨នក់ ក45ងេះេទសចរមកពី
បេទសសុK
ី នចំនួន២,៧១នក់។ អ4កេទសចរេវៀត$មឈរក45ងលំUប់េលខ១ បប់
មកអ4កេទសចរ កូេរº ចិន ជប៉ុន និងវ។ អ4កេទសចរណ៍មកពីបេទសyងអឺរºុបyងលិច និង
េមរកKន1រេកើនេឡើងពី១២-១៣%ក45ងfSំ២០១២ េLះបី"េសដbកិច7yងបស7ិមបេទសេ3
បនជួប1រលំកេ3េឡើយ។
២.១៧៣-

1រអនុវតែផន1រយុទ:Yសអភិវឌ^េទសចរណ៍"តិ

កសួងេទសចរណ៍សេមចនេលេpបកបេUយបសិទ:

២០០៩-២០១៣

នជួយ

ព េUយKន1រជួយំទពីគំនិត

ផចេផើមសំyន់ៗ"ទË៖
x

យុទ:1រផព<ផយកមM"
5 ពះV"$ចកអច³រយៈ និងចលបឡងប$ំងទីកុង
YZតរមណីយUនYZតេសmលk។

x

េលនេយេបើកចំហេជើងេមឃ។

x

េធ<ើឲQKន

ពយសួលក45ង1រទទួលទិU1រ និង1រទស ដូច" 1រេលើកែលង

ទិU1រចំេsះេទសចរេវៀត$មសKប់េUះYយ ក45ងដំ$ក់1លKនវបតិ និងKន
1រអនុBត"េល1រពីVជរUភិល ប"ពលរដbេវៀត$ម វ ែដលេ3ជិតពំ
ែដននេបើ ស់ Border Pass មកទសកមM5"ន៣េខតស Kប់ រយៈេពល១
ស¼ហ៍។
x

កិ ច7 ពមេពៀងេទសចរណ៍ Y¹ន និ ង កិ ច7 ពមេពៀងេផ ងៗេទៀត "ពិ េសសVជរU
ភិលនពមេពៀងក45ង1រេលើកែលងទិU1រចំេsះពលរដbY¹នLំងអស់។

x

ពងឹងសមតI

ពនិងយន1របfំងបទេល)ើសsក់ព័ន:នឹងេទសចរណ៍ផ@វេភទVល់រូប

ព

ៃនជីវកម)េលើកុKរ។
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VជរUភិលនបន1រេធ<ើឲQបេសើរេឡើងនូវេហUរចសមM័ន:រូបវន(ផ@វេក 1ស
នUន កំពង់ែផ បព័ន:ទឹកYZត និងអគcិសនី)។

x

ែកលមkនិងអភិវឌ^បែនIមេទៀតនូវផលិតផលេទសចរណ៍ េUយេ¤¼តេ}េលើតប
ំ ន់ទិ
Lំងបួន(តំបន់េសៀមVបអងcរ ភ4ំេពញនិងតំបន់ជុំវញ តំបន់េឆ4រ និងតំបន់ ភូមិ

ព

គឦYន

ែដលែផkកេលើេទសចរេអកូធម)"តិ)។
២.១៧៤- វស័យេទសចរណ៍នំមកនូវចំណqលដល់បេទសកមM5"បKណ"១.៩១២ន
ដុរេមរក សKប់f២
Sំ ០១១ និងបKណ"២.២១០នដុរេមរក សKប់f២
Sំ ០១២
េហើយនជួយរកចំណqលេចើន"ង៣sន់នដុរេមរក gមរយៈេទសចរណ៍បេល។
ទនzឹមនឹងេនះ េយើងក៏នកត់សK_ល់ផងែដរ! ចំណqលពីេទសចរណ៍នWយេចញេ}វញប
Kណ"២៥% ែដល

គេចើនេ¤¼តេ}េលើ1រំចូល េដើម>ីផcត់ផcង1
់ ររ2កលូតស់ៃនឧស

ហកម)េទសចរណ៍ Kនដូច" បែន@ ែផ@េឈើ តី Yច់ េគឿងសរម កKំងពលកម)។
២.១៧៥- fSំ២០១២

វស័យេទសចរណ៍នចូលរួមបេងaើត1ររេUយ¤ល់

បKណ"

៣០០ ០០០កែន@ង េហើយ1ររេUយបេលVប់មុឺនកែន@ងេផងេទៀត។
1ងទី២.៧ : សូចករែផនរយុទ=>?ស*អភិវឌiន៍#២
ំ ០០៩-២០១៣
សូច_ករ

ឯកa

២០០៩

២០១០

២០១១

២០១២

២០១៣

េទសចរអនរតិ

uន_ក់

២,៦

២,៥១

២,៨៨

៣,៥៨

៤,២១

េទសចរតិ

uន_ក់

៧,០២

៧,៥៦

៧,៨១

៨,២៥

៨.៤០

]ន់_ក់

៣០៥

៣១៥

៣៣០

៣៥០

៣៨០

១ ៥៦១

១ ៧៨៦

១ ៩១២

២ ២១០

២ ៥៤៧

៣៧ ៥២២

៣៩ ៧១៤

៤៣ ២៣៦

៤៦ ៤៤៦

៤៨ ៧៦៨

កVeំងពលកមYបេមI
ឲw វBស័យេទសចរណ៍
ចំណូលេទសចរណ៍

uនដុueរ

េសm 2 ក់េj

បនK ប់

បភព : _យក=&នសpត
ិ ិ និងព័តV
៌ នេទសចរណ៍ កសួងេទសចរណ៍

២.១៧៦កមMស់គុណ

េ3ក45ងនីតិ1លទី៤ៃនរដbស

កសួងេទសចរណ៍ នេ¤Âតេលើសកម) ពេលើក

ពេសmកម)េទសចរណ៍ េដើម>ីLក់Lញ1រទស 1រពន·រេពលYSក់េ3 និង

1រេធ<វើ និេគក4ង
5 វសយ
័ េទសចរណ៍។ សកម)

ពែដលតវេ¤Âត1រយកចិតទក
ុ Uក់េUយ កសួង

េទសចរណ៍ "សំyន់ រួមKន៖
x

បនអនុវតេលនេយេបើកចំហេជើងេមឃ

និងបនជំរុញយុទ:1រេÄសផព<

ផយកមM5"ពះV"$ចកអច³រយៈ និងជំរុញចលបឡងប$ំង ទីកុងYZត
រមណីយUនYZត និងេសmលk។
x

នពិនិតQលទ:

ពក45ង1រជំរុញ1រេលើកែលងទិU1
 រចំេsះបេទសជប៉ុននិងកូេរº។
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នេរៀបចំេគហទំព័រេដើម>ីេធ<ើ1រផព<ផយពីវស
 ័យេទសចរណ៍កមM5"េ}gមបេទស
ែដល"េលេpទីផរសំyន់ៗ។

x

នបនផព<ផយចប់សីពីេទសចរណ៍ដល់Yប័នsក់ព័ន:Lំងអស់
ឯកជនេដើម>ីពងឹង1រអនុវតចប់េនះនិងេដើម>ីេលើកកមMស់គុណ
េសmកម)េទសចរណ៍បកបេUយបសិទ:

x

"ពិេសសែផ4ក

ពៃនផលិតផលនិង

ពខMស់។

នសមwល1រេធ<ើដំ េណើរ និង1រដឹកជ6©ន

និ ង1រ1ត់បនIយរំង មិនeំ ច់

ែដលបងa1រលំកដល់េភÙ§វេទសចរមកទសកមM5"។
x

នបេងaើតផលិតផលេទសចរណ៍ថ)ី ពឹតិ1រណ៍េទសចរណ៍ និងេលេpែដលKន1រ
Lក់Lញ(េUយែផkកេលើេទសចរណ៍កមM5" "េទសចរណ៍វប>ធម៌និងធម)"តិ)។

x

នជំរុញចលេទសចរណ៍ក45ងសុកឲQ1ន់ែតyង
ំ 1ែថមេទៀតេដើម>ីរួមចំែណកក45ង1រ
1ត់បនIយ

x

ពកីក។

នពងឹងនិងពងីកកិចស
7 ហបតិបតិ1រេទសចរណ៍"មួយប$[បេទសក45ងតំបន់
និងប$[បេទសេផងេទៀតក45ងពិភពេក។

x

នពងឹងកិច7សហបតិបតិ1រជិតស4ិទ:"មួយ កសួង Yប័ន ែផ4កឯកជន អងc1រ"តិ
និងអងc1រអនរ"តិsក់ពន:័

ក45ង1រជំរុញកិច7អភិវឌ^េទសចរណ៍កមM5"ឲQ1យ"

េលេpេទសចរណ៍ បកបេUយចីរ
x

នជំរុញ1រកYងសមតI

ព និង1រទទួលខុសតវ។

ពនិង1រអភិវឌ^ធនWនមនុសឲQសបgមេលនេយ

របស់VជរUភិលកមM5" និងសបgមកំេណើននិងនិS1រេទសចរណ៍បច75ប>ន4។
x

នជំរុញ1របB¢បេយនឌ័រក45ងវស័យេទសចរណ៍ Lំងែផ4កYWរណៈ ែផ4កឯកជន
និងសហគមន៍មូលUន។

x

នេធ<ើអេងaតេទសចរណ៍និងេរៀបចំបេងaើតសIិតេិ ទសចរណ៍។

x

នបនពងឹងសនិសុខ និង សុវ តIិ

ពសងc មជូន េភÙ§វេទសចរែដលនមកទស

បេទសកមM"
5 ។
២.១៧៧- កសួងេទសចរណ៍ នប67ប់1រេរៀបចំេលនេយយុទ:Yស ែផន1រ និង
លិខិតបទUនគតិយុតមយ
ួ ចំនួនសKប់1រអភិវឌ^វសយ
័ េទសចរណ៍កមM5" ែដលក4ង
5 េះKន៖
x

េលនេយ"តិេលើវស័យេទសចរណ៍េ3ក45ងពះV"$ចកកមM5"។

x

ចប់សីពីេទសចរណ៍។

x

យុទ:Yសអភិវឌ^ន៍េទសចរណ៍"តិ ២០១២-២០២០។

x

េលនេយ យុទY
: សអភិវឌ^ន៍េអកូេទសចរណ៍"តិ(កំពុងដំេណើរ1រ) និង
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េរៀបចំលិខិតបទUនគតិយុតែដលតមវេUយចប់សីពីេទសចរណ៍ និងសកម)

ព

េទសចរណ៍។
២.១៧៨- បBបឈម ក45ង1រអនុ វត ែផន1រយុទ:Yសអភិវ ឌ^ នវស័យ េទសចរណ៍
(២០០៩-២០១៣)៖
x

1រអភិវឌ^ 1រេរៀបចំែកៃច4ផលិតផលេទសចរណ៍ពL
ុំ ន់Kនសង់Uគុណ

ពផលិតផល

និងេសmេទសចរណ៍េ3េឡើយ។
x
x

1រផcត់ផcងទ
់ ឹកYZតនិង!មពលអគcិសនីេ3gមតំបន់េទសចរណ៍េ3Kនកមិត។
ពតwតសុ
ី Sរmងតួទីនិង

រកិច7ៃនប$[Y
 ប័នsក់ព័ន:។

x

ុំ ន់Kន ពសុីចÀក
់ S។
ែផន1រថវ1និងែផន1រយុទ:Yសអភិវឌ^វស័យេទសចរណ៍ពL

x

មិនLន់នបេងaើតេឡើងនូវកុមបឹកភិលេដើម> ីេលើកទឹកចិតដល់វស័យឯកជននិង
YWរណៈ និងឯកជនចូលរួមសហ1រSក45ង1រអភិវឌ^ឧសហកម)េទសចរណ៍។

x

1រសិកទីផរេទសចរណ៍េ3Kនកមិត េUយមិនLន់ចវ

គនលមkិតពីចំែណក

និងបេភទ ឬតមវ1រទីផ
 រថ)ីៗែដលរះេឡើង។
x

េ3ក45ងY¹ន កមM5"មិនLន់Kន1រត

¢បg
់ មផ@វ1សគប់បេទសេ3េឡើយ "

ពិេសស"មួយឥណ¯Óេនសុន
ី ិងហ<ីលីពីន។
x

ិ QសKប់ពន
ិ ិតQគុណ ពមបរgមសងU
់ អនរ"តិ។
កង<ះyតនូវបព័ន:តwតពិនត

x

បព័នឬ
: មេធ·យសេ_ះក45ងករណីេទសចរណ៍ជួបេះ!Sក់េ3Kនកមិត ពិេសស
េ3gមេលេpេទសចរណ៍fយៗក4ង
5 តំបន់ៃពនិងែដនសមុទ។

x

1រកំណត់តំបន់ដីសហគមន៍និងតំបន់េទសចរណ៍េ3មិនLន់ប67ប់េ3េឡើយ។

x

1រ1ន់1ប់ដីេឆ4រឬតំបន់េទសចរណ៍ខស
ុ ចប់។

x

ចប់Kន

ពតwតសុ
ី ែS ដលបេងaើត"បBដល់យុg¼ធិ1។

២.១៧៩- 1រ1រsរនិង1រេលើក កមMស់ម រតកវប>ធម៌បៃពណី ែខ)រ ដ៏ស ម>រ ែបបគឺ"1ររ
ទិ

 ិលកមM5"សKប់នីត1
ិ លទី៤ៃនរដbស
ពខMស់របស់VជរUភ

។

កសួងវប>ធម៌

និង

វចិតសិល>ៈ នបន1រែថរក YទបុVណ YរមនzីវតI5បុVណ និងនជំរុញេលើក
កមMស់ងyំង1នូវសិល>ៈែខ)រ រួមLំង រំបៃពណីែខ)រ ចេមៀង និងកច់ចKក់។ កសួង
ក៏នជំរុញេលើកទឹកចិតដល់1រេធ<ើឲQរស់Vនេឡើងវញនូវផលិតផលនិងទីផរសិប>កម)ែខ)រ។ 1រ
1រsរនិង1រេលើកកមMសម
់ រតកវប>ធម៌បៃពណីែខ)រដ៏សម>រ ែបបេនះ នរួមចំែណកងសំyន់
ក45ង1រំទដល់កំេណើនវស័យេទសចរណ៍។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ែផនរយុទ

២.១៨០-

េ3ក45ងនីតិ1លទី៤ៃនរដbស

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

កសួងវប>ធម៌ និងវចិតសិល>ៈ នអនុវតកម)វធ
 ី

គេKងចំនួន២៣ ែដលLក់ទងនឹង៖
x

1រsរYទបុVណ រួមLំងែកលមkផ@វថ4ល់ និងYÌន េដើម>ីយសួលេធ<ើដំេណើរេ}
YទបុVណLំងេះ។

x

ែថរក1រsរYរមនzរី វតIប
5 ុVណ។

x

Yងសង់1រល័យអភិរកេ3េខតនិងមជមណ¯លកុលសមM័ន:េ3ភូមិ

x

Yងសង់Yលgំងពិព័រណ៍ផលិតផលវប>ធម៌និងYលសKប់1របញ
 ពីរំបៃពណី

គឦYន។

ែខ)រ។
៥.២២.១៨១-

របេងeAតរJរនិង2លកaខណIរJរល8 បេសAរ
VជរUភិលកមM5"បនេលេpរយៈេពលែវង ក45ង1រេធ<ើឲQបេសើរេឡើងនូវជីវ

រស់េ3របស់ប"ជន 1រ1ត់បនIយ
កី 1របេងaើត1នុវត

ព

ពកីក និង1រពេន@នកំេណើនេសដbកច
ិ 7។ េLះ"ដូចេនះ

ព1ររថ)ី ក៏ស័យេលើកមិតៃន1រវនិេគរបស់ែផ4កឯកជន ក45ង

វស័យផ@វ1រនិងមិនែមនផ@វ1រ េ3តំបន់ទីបជុំជននិងតំបន់ជនបទផងែដរ។ 1រWឲQអ4កចូល
បេមើ1ររថ)ីKនជំញសមសបេ}នឹងតមវ1ររបស់1ររថ)ី គឺ"បBបឈមមួយែដល
LមLរឲQKនកិច7ខិត ខំបឹង ែបង"េចើនែថមេទៀត ែដលេ¤Âតេលើ1រពងី ក1រអប់រ´ បណª«ះ
ប$[លបេច7កេទសនិងវ"¢ជីវៈ។
២.១៨២-

កសួង1ររ និងបណª«ះប$[លវ"¢ជីវៈ នផល់េសmរក1ររឲQេធ<ើេដើម>ីជយ
ួ

ដល់អ4កែស<ងរក1ររេធ<េើ 3ក45ងវស័យឯកជនLំងក45ងនិងេ¡បេទស។
២.១៨៣-

1ររ2កចេមើនៃនវស័យ1ររនិងបណª«ះប$[លវ"¢ជីវៈ គឺ"លទ:ផលបកបេUយ

ែផ@¤ក45ង1រអនុវតកម)វធន
ី េយ1ររនិងសមធម៌ eប់ពីfSំ២០០៩ដល់fSំ២០១៣ េហើយ
សមិទ:ផលែដលសេមចន Kនដូច"៖
x

នដំេឡើង ក់ ឈ4លអប> បរKរបស់ក ម)ករនិេជិត ែផ4ក mយនភណ¯1 ត់េដរ

និង

ផលិតែស>កេជើងពីចំនួន៥០ដុរ េមរកេ}៨០ដុរ េមរក ពមLំងេលើកទឹកចិត
ឲQនិេជកផល់ក់ប$
ំ
ច់េផងៗចំនួន២០ដុរ េមរកក45ង១ែខបែនIមេទៀត។
x

នរ´េUះកុKរចំនួន៤៥.០០០ក់

ែដលមិនLន់គប់យុសKប់ចល
ូ រួមក45ងវស័យ

ពលកម)ពីf២
Sំ ០០៨ដល់fSំ២០១២។
x

នប6©នពលករែខ)រេ}េធ<ើ1រេ3បេទសៃថ Kេឡសុី និងជប៉ុន ចំនួន៨៨.៨៤២ក់
gមរយៈទី

Sក
់ រេជើសេរ2សឯកជន

និងនប6©នពលករចំនួន១៦.៨៩២ក់េ}េធ<ើ

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

1រេ3YWរណរដbកូេរºេ1មបព័នbអនុBតមុខរបរ(EPS) gមរយៈគណៈកK¸ធិ1រ
បណª«ះប$[ល និងប6©ន
 ពលករេ}បរេទស ពីf២
Sំ ០០៩ដល់f២
Sំ ០១២។
x

នេធ<ើឲQបេសើរេឡើងនូវបព័ន:សុខ

ពនិងសុវតIិ

ព1ររ gមរយៈ1រចុះេធ<ើអធិ1រ

កិច7េពទQ1ររចំនួន១.៣៣៨េលើក េ3ក45ងសហសគឹះYនចំនួន៥៨៦ ក45ងfSំ
២០១២។
x

នផល់1រWV¾ប់រងេះ!Sក់1ររដល់កម)ករនិេជិតចំនួន"ង ៣៧.០០០ក់
ពីfSំ២០០៨ដល់fSំ២០១២ េហើយរហូតមកដល់តីKសទី១ fSំ២០១៣េនះ 1រអនុវត
របបWV¾ប់រងនិ ភ័យ1ររ

តវនពងីកវ Yល

ពគបដណª ប់ចំនួន ២៤

VជWនី េខតេ3ទូLំងបេទស។
x

នបណª«ះប$[លជំញរយៈេពលខ@ីដល់យុវជនយុវរ2 និងកម)ករកម)1រនែី ដលត់
បង់ និង¸ន1ររេធ<ើចន
ំ ួន៥៩.៤៦០ក់ េស)ើនង
ឹ ២.២៩៣វគc eប់ពf
ី ២
Sំ ០០៩ដល់
ជំនទី១ fS២
ំ ០១៣។

x

នអនុBតឲQបេងaត
ើ បែនIមនូវមជមណ¯លបណª«ះប$[លវ"ជ
¢ ីវៈថ)ច
ី ំនួន៧ gមប$[
េខត និងគឹះYនអប់រ´បណª«ះប$[លបេច7កេទសនិងវ"¢ជីវៈឯកជន និងអងc1រមិនែមន
រUភិលថ)ច
ី ំនួន៦េទៀត។

x

នេធើ< ឲQ បេសើ រ េឡើ ង នូ វ Y ន

ពវ ស័ យ ព័ ត៌ K នទី ផ រ1ររនិ ង េសm1ររgម

រយៈ1របមូលអ4កែស<ងរក1ររេធើ<សរុបចំនួន២៧.៨៨៩ក់ និងនផល់1រែណំ
ដល់អ4កែស<ងរក1ររេធ<ច
ើ ំនួន៧.៩៨៤ក់

ពមLំងនបមូលព័ត៌Kនេជើសេរ2ស

បុគcលិកចំនួន៩៥.១៤២ក់ ពីf២
Sំ ០១០ដល់f២
Sំ ០១២។
x

នបេងaើតនូវគណៈកម)1រទទួលបនz5ក1ររេយនឌ័រេ3ក4ង
5 កសួង1ររ និងបណª«ះ

ប$[លវ"ជ
¢ ីវៈ។
x

នបជុំផព<ផយនិងែបងែចក

រកិច7 េដើម>ីអនុវតអនុYសន៍៤២ចំណoចេលើអនុសB

សីពី1រលុបបំត់Vល់ទមង់ៃន1រេរ2សេអើងបfំងនឹងស(
ី CEDAW)។
x

នចូលរួមសរេសររយ1រណ៍"តិេលើកទី៤និងទី៥ សីព1
ី រអនុវតអនុសBសីពី1រ
លុបបំត់Vល់ទមង់ៃន1រេរ2សេអើងបfំងនឹងសីេ3កមM"
5 ។

x

ិ ហិរ6វតI5និងែផន1រ សIិតិ និងនីតិកម)
នផល់វគcបំsក់បំប៉នេលើជ
ំ ញរដbល បុគcលក
ដល់មនីVជ1រចំនួន២៣៧ក់េ3fS២
ំ ០១១និងfSំ២០១២។

x

នបេងaើតកិច7សហបតិបតិ1រ"មួយប$[បេទសក45ងតំបន់Y¹ន
ចូលរួមសិ1សិY¹ន
 សីពី1រWV¾ប់រងេលើ

gមរយៈ1រ

ព¸ន1ររេធ<ើ វWន1រសនិសុខ

េលើក់ចំណqល និងេលនេយទីផរសកម)។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.១៨៤-

ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ទនzឹមនឹងសមិទ:ផល"េចើនតវនបេងaើតេឡើង

ពបឈមមួយចំនួនeំច់តវ

Kនកិចខ
7 ិតខំបឹងែបង សំេpLក់Lញននូវ1រវនិេគឯកជនថ)ៗ
ី បែនIមេទៀត។

ពបឈម

LំងេះKនដូច"៖
ក-

>ន

ព បឈមក!ង វMសយ
័ ពលកមN

x លកខណ¯1ររមួយចំនន
ួ េ3gមសហសគឹះYនមិនLន់Kន

ពលkបេសើរ។ បរ

1សនិងបរYនេ3កែន@ងេធ<ើ1រ និងែក>រកែន@ងេធ<ើ1រ េ3មិនLន់នេរៀបចំឲQនលk
បេសើរេ3េឡើយែដលកន@ងមកេះ!Sក1
់ ររ ក៏ដូច"1រចុះេខយៃនសុខ

ព និង

1រដួលសន@ប់រ បស់ក ម)ក រនិ េជិតេ3វស័យmយនភណ¯1 ត់ េដរនិងផលិតែស>កេជើង
Kន1រេកើតេឡើងផងែដរ។
x កង<ះyតបទប>6តិគប់គងកុមហ៊ុន ឬវស័យឯកជនែដលផល់េសmរក1ររឲQពលករ
េធ<ើ1រក45ងសុក។
x កង<ះyតបទប>6តិមួយចំនួនសKប់គប់គងែផ4កនីមួយៗៃនវស័យ1ររ ដូច"ចប់
សីពស
ី ហជីព និងចប់សព
ី ីតុ1រ1ររ"េដើម។
x កង<ះyតអ4កជំញសិក
 Yវ"វនិងចងកងឲQនចស់ស់នូវេលនេយ
សីព1
ី ររនិងមុខរបរ។
x កង<ះyត1រគប់គង និង1រផល់ឯកYរសបចប់ជូនពលករែខ)រែដលឆ@ងែដនេធ<ើ1ររ

ពឹកវលចនិងgមរដូវ េហើយមិនតឹមែតប៉ុេ$Ïះ នីតិវធីនិង1រេរៀបចំែបបបទប6©ន
ពលករេ}បរេទសKនរយៈេពលែវង។
x កង<ះyតយន1រគប់គងជនបរេទសែដលចូលមកេធ<ើ1រេ3ក45ងពះV"$ចកកមM5"។
x កង<ះyត1របណª«ះប$[ល
 ែដលបកបេUយបសិទ:

ពដល់មនីអធិ1រកិច71ររ។

x កង<ះyត1រយល់ដឹងពីសំ$ក់និេជកsក់ព័ន:នឹង1រេបើស់ពលកម)កុKរ ឲQសប
េ}gមចប់បទប>6តន
ិ ិងអនុសBអនរ"តិ។
x

កង<ះyតពលករែដលKនជំញសបេ}gមតមវ1រទីផ
 រ1ររេ3បរេទស។
ខ-

២.១៨៥-

ប
 បឈមក!ង វMស័យរបបសន* ិសុខសងYម
របបសនិសុខសងcមសKប់ជនLំងយែដលសIិតេ3េ1មប6តៃិ នចប់

សីពី

1ររ ែដលេទើបែតUក់ឲQដំេណើរ1រនរយៈេពល៤fSំប៉ុេ$Ïះ ដូេច4ះKន1រលំក"េចើន
អំឡ5ងេពលអនុវតពីេsះចប់ នីតិវធី និងែបបបទៃន1រអនុវតេលនេយរបបWV¾ប់
រងនិភ័យ1ររ 1រចុះប6©ិ1 និងបង់វ

គLនតវេធ<g
ើ មបព័ន:ព័តK
៌ នវទ· គឺបងa1រលំ

កនិងស)គ
5 Y¸ញដល់អក
4 េបើស់ "ពិេសសសហសySតតូចែដលពុំKនធនWនមនុស
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គប់ន់។
២.១៨៦-

1រអនុវតរបបWV¾ប់រងសនស
ិ ុខសងcមKនបBបឈមមួយចំនួនLក់ទងនឹង

1រអនុវត1តព<កិច7 1រចុះប6©ិ1 1របង់វ

គLន 1រVយ1រណ៍ពីចន
ំ ួនក់េបៀវត និង

កម)ករនិេជិតមិនគប់gមចំនួន"ក់ែសង និង1រចុះឯកYរបB¢ក់ពអ
ី gនុកូលUន ែដល
េធ<ើេឡើងេUយនិេជក កម)ករ និេជិត និងអ4កផលេ់ សmេវជ©Yស។ ចប់sក់ព័ន:
នឹង1រអនុវតរបបWV¾ប
 ់រងសនស
ិ ុខសងcមក៏Kន

ពស)5គY¸ញ។

"េហតុំឲQអ4ករស់េ3ក45ងបនz5កមិននទទួលgវ1លិកឧតរជីវ2
ទទួលេះ!Sក់1រររហូតដល់ត់បង់ជវី ត

ដូេច4ះកg¼Lំងអស់េនះ
េ3េពលែដលជនរងេះ

េLះបី"ជនរងេះនចុះកិច7សន·"មួយ

េប"តិរបបសនិសុខសងcមក៏េUយ។
គ-

ី ៈ
ប
 បឈមក!ង វMស័យអប់រwបណ*!ះបX
* លបេច7កេទសនិង វM"ជវ

២.១៨៧- ប"ពលរដbកមM5"មួយចំនួនធំពុំសវូ ឲQតៃម@េ}េលើ1រអប់រ´បណª«ះប$[លបេច7កេទស
និងវ "¢ជីវៈ

គេចើន ៃនប"ពលរដb ក មM5"Kននិ S1 រនិង ជំ រុញេលើក ទឹក ចិតឲQកូ នេ°បន

1រសិកេ3កមិតឧតមសិក "េហតុេធ<ើឲQ1រចុះេ®¸ះចូលេរៀនេ3gមគឹះYនអប់រ´បណª«ះ
ប$[លបេច7កេទសនិងវ"¢ជីវៈKនកមិតLប។
២.១៨៨-

គុណ

ពៃន1រអប់រ´បណªះ« ប$[លបេច7កេទស និងវ"¢ជីវៈមិនLន់នេឆ@ើយតបLំង

សុងេ}នឹងតមវ1រទីផ
 រ1ររ

េUយកន@ងមកេយើងKនបBបឈមមួយចំនួនដូច"

ុ  sក់ព័ន:
កង<ះyតេហUរ ចសមM័ន: ឧបករណ៍សKÁរៈ ឯកYរបេច7កេទស និងបទUនគតិយត
សIិតិ1ររ ព័ត៌Kនទីផរ1ររ បុគcលិកមនីVជ1រគែដលKនសមតI
កម)វធីសិក
 ពុំLន់េឆ@ើយតបេ}នឹងទីផរ1ររ។ល។

ពជំញ បទពិេYធ

និងKនកង<ះ1រចូលរួមសហ1រនិង

ឧបតIមJពីវសយ
័ ឯកជន។
២.១៨៩-

វស័យបណª«ះប$[លវ"ជ
¢ ីវៈ ក៏នជួបបទះនឹងបBបឈម មួយចំនួនដូច"៖

x កង<ះyត

ពសុច
ី Àក
់ ក
S 45ងយន1រសមបសមwលដល់1របណª«ះប$[ល
 ។

x កង<ះyត1រយល់ដឹងពីតៃម@ៃន1រអប់រ´បណª«ះប$[លបេច7កេទសនិងវ"¢ជីវៈ និង

ពKន

និS1រជំរុញេលើកទឹកចិតកូនេ°េ}បន1រសិក
 េ3កមិតឧតមសិក
 ពី សំ$ក់ប"
ជន។
x កម)វធីនិងគុណ

ពៃន1រអប់រ´បណª«ះប$[លបេច7កេទសនិងវ"¢ជីវៈ មិនLន់នេឆ@ើយតប

Lំងសុងេ}នឹងតមវ1រទីផរ1ររ។
x កង<ះyតឧបករណ៍បរ1របេច7កេទសេVង"ងនិងបនzប់ពិេYធន៍។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x កង<ះyតព័ត៌Kនទីផរ1ររនិងបេភទជំញ ែដលេឆ@យ
ើ តបgមតមវ1រទីផរ1ររ។
x កង<ះyតធនWនហិរ6វតI5សKប់អភិវឌ^វស័យអប់រ´បណª«ះប$[លបេច7កេទសនិងវ"¢ជីវៈ

និង1រចូលរួមសហ1រនិងឧបតIមJពីវសយ
័ ឯកជន។
x កង<ះyតពលករែដលKនជំញសKប់ឧសហកម)ែដលកំពង
ុ Kនសនz5ះេងើបេឡើង

"េហតុេធ<ើឲQ¸ន
ឃ២.១៩០-

ពសុីចÀក់Sរmងតមវ1រនិង1រផcត់ផcង់កKំងពលកម)។

ប
 បឈមក!ង វMស័យព័ត៌RនទីផsររJរ

ទី

Sក់រ"តិមុខរបរ និង1ររ (ទ.ជ.ម.ក.) គឺ"ទី

Sក់រ"តិែដលេទើបែតន

Uក់ឲQដំេណើរ1រ នរយៈេពលេទើបែត៣fSំបេ៉ុ $Ïះ(២០១០--២០១៣)។ កន@ងមក1រ អនុវត
1ររក4ង
5 វសយ
័ េនះនជួបបBបឈមមួយចំនួន រួមKន៖
x ប"ពលរដbមិនទទួលនេសm1ររនិងព័តK
៌ នទីផរ1ររគប់តំបន់នង
ិ សុជ
ី េÍ
ពីេsះេហUរចសមM័នៃ: ន1រផល់េសm បណª«ំេសm និងវYល
ដណªប់នតិចតួចេ3េឡើយ

ពៃន1រផល់េសmគប

"ពិេសសមិនLន់គបដណªប់ដល់តំបន់ជនបទនិងតំបន់

Uច់សលដៃទេទៀត។
x 1រយល់ដឹង"YWរណៈអំពីេសm1ររ និងព័ត៌Kនទីផរ1ររេ3Kនកមិតតិចតួច
ិ នLញយកបេជន៍
"ពិេសសអ4ករស់េ3តំបន់ជនបទ ែដលំឲQអ4កេបើស់មន
ពីេសmែដលនផល់ជូន និងំឲQ1រសហ1ររបស់

គីអ4កែស<ងរក1ររេធ<ើ អ4កផល់

1របណª«ះប$[ល អប់រ´ និងអ4កsក់ពន
័ : YWរណជនទូេ} និង"¬ធ
 រគប់លU
ំ ប់!Sក់
មិនLន់Kន

ពបេសើរេ3េឡើយ។

x អ4កេបើស់េសm កសួងYប័ន "¬ធរមូលUន
 និងនិេជកមិននផល់កិច7សហ
1រលk"មួយទ.ជ.ម.ក.េទ មិនKនព័ត៌Kនតឡប់មកវញពីលទ:ផលៃន1រេបើស់េសm
ពិេសសគឺខ<ះលទ:

ពក4ង
5 1រពងីកេសmឲQនទូលំទូយនិងgមតមវ1រ។

x មនីែដលបេមើ1រ1ររេ3ទ.ជ.ម.ក. មិនLន់ទទួលន1រេលើកទឹកចិតប
 ែនIម។
x បភពទិន4ន័យនិងព័ត៌KនែដលKនYប់sក់ព័ន:នឹង1រចងកងព័ត៌Kនទីផរ1ររេ3
Kនកមិត។
x កង<ះ1រយល់ដឹងពីស$
ំ
ក់ប"ពលរដbអំពីេសm1ររ និងព័ត៌Kនទីផរ1រររបស់
ទ.ជ.ម.ក េហើយ1រសហ1ររmង

គីsក់ពន
័ : ដូច" អ4កែស<ងរក1ររេធ<ើ និេជក

អ4កផល់1រអប់រប
´ ណª«ះប$[លYWរណជនទូេ} និង"¬ធរគប់លំUប់!Sក់មិនLន់
Kន

ពបេសើរេ3េឡើយ។
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x កង<ះyតបភពទិន4ន័យនិងព័ត៌Kនទីផរ1ររសKប់ចងកង េហើយដំេណើរ1របមូល
ទិន4ន័យបឋមេបើស់េពលេវនិងធនWនេចើន។
ង-

ប
 បឈមក!ង វMស័យេយនឌ័រ

x កង<ះyត1រយល់ដឹងអំពេី យនឌ័រ អនុសBCEDAW និងចប់sក់ព័នេ: 3ក45ងចំេ$ម
មនីបេច7កេទស Lំង!Sកក
់ $[លនិងVជWនី េខត។
x កង<ះyតនូវចប់និងេល1រណ៍ែណំក45ង1រេជើសេរ2ស 1រដំេឡើង²នៈ 1រពងឹង
សមតI

ព និង1រចូលរួមរបស់មនីVជ1រ។

x កង<ះyត1របB¢បេយនឌ័រេ3gមប$[VជWនី េខត ចំណoះកសួង និងgមប$[
សហសគឹះYន។
x កង<ះyតថវ1 មេធ·យ និងសKÁរៈក45ង1របំេពញ1ររផព<ផ
 យអំពីេលនេយ
និងចប់Lក់ទងេ}នឹងបBសម ពរmងសីនង
ិ បុរសក45ងវស័យ1ររ និងបណª«ះប$[ល
វ"¢ជីវៈ។
៥.៣២.១៩១-

រេលAកសjយសហ bសធនតូចនិងមធ ម
1រអភិវឌ^សហសធុនតូចនិងមធQម

ចូលរួមចំែណកផល់អតIបេជន៍ដល់

ប$[សហគមន៍ជនបទ ក45ងដំេណើរ1រែកៃច4 1រប67លតៃម@បែនIមេ}ក45ងផលិតផល ពមLំង
1របេងaើត1ររ។

1រអភិវឌ^េនះក៏នបេងaត
ើ ទំក់ទំនងលk"មួយវស័យsណិជ©កម)និង

សហសធំៗេផងេទៀត។

េដើម>ីសេមចននូវកិច71រLំងអស់េនះ

VជរUភិលកមM"
5

ន1ត់បនIយ"អប>បរKនូវៃថ@ចុះប6©ស
ី ហសធុនតូចនិងមធQម ក៏ដូច" ចំ$យចុះប6©ី
កុមហ៊ុន។

កម7ីជីវកម)របស់សហសធុនតូចនិងមធQម

នេកើនេឡើងគួរឲQកត់សK_ល
 ់

gមរយៈគឹះYនមីកហិរ6វតI5។
២.១៩២- កសួងsណិជ©កម)នយកចិតទុកUក់អនុវតកំែណទមង់នីតិវធីៃន1រចុះប6©ី
sណិជ©កម)សKប់សហសធុនតូចនិងមធQមLំងអស់។ េវកំណត់ែដលLមLរសKប់
1រចុះប6©ីsណិជ©កម)តវន1ត់បនIយមកេ3តឹម៣-៥ៃថÆវញ
 ។

ដំេណើរ1របំេពញឯកYរ

ក45 ង1រចុះប6©ីស ហសធុនតូច និងមធQមមួយ ត វន1ត់បនIយ ។ 1រតមវ ឲQ Kនរយ
1រណ៍សីពី1រផេLសបទេល)ើសឧកិដb

និងដំេ$ះYយបB¢ក់1រយល់ពមមិនeំច់

េបើេពលេវយូរ។ តមវ1រទុនLំងអស់ក45ងទមង់ៃនបេ6ើធរសKប់1រចុះប6©ីsណិជ©
កម) តវន1ត់បនIយពី២០នេរៀលេ}៤នេរៀល។ ៃថ@រដbលសKប់1រចុះប6©ីsណិជ©
កម)Kនចំ នួន ១.៦០០.០០០នេរៀល។

រ2 ឯ ៃថ@ រដbលសKប់ កុមហ៊ុន ឯកកម)សិទK
:ិ ន
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បប់ពីកំែណទមង់បនបប់មកចំនួនកុមហ៊ុនែដលតវនចុះ

ប6©ីKន1រេកើនេឡើងេរៀងVល់fSំ។
២.១៩៣- េVងចកថ)ីចំនួន៩០៧នចុះប6©ីេ3កសួងឧសហកម) ែរº និង!មពល េ3fSំ
២០១២។ េVងចកLំងេះនផល1
់ ររឲQកម)ករចំនន
ួ ៥៥៩.៥៨៥ក់ ក45ងេះ៤៩២.៥២០
ក់ គឺ"កម)ករែផ4កេVងចក1ត់េដរ។
២.១៩៤-

វឌ^ន

ពគួរកត់សK_លក
់ 45ង1រជំរញ
ុ សហសធុនតូចនិងមធQម នបញ
 ពី៖

x 1រពងឹងសមតI

ពYប័ន និងអភិលកិច7ក45ង1រផល់េសmYWរណៈ៖

¾ នបេងaើតេឡើងនូវប1សអនរកសួងសីព1
ី រកំណត់កៃមេសmចំេsះ1របេងaើត និង
កិច7ដំេណើរ1រេVងចក និងសិប>កម) និង1រពិនយ
័ េលើករណីេល)ើសចប់សីពី1រគប់
គងេVងចក និងសិប>កម) និងប1សអនរកសួងសីពី1អនុវត និង1រេរៀបចំសមប
សមwលYប័នកិច7ៃនបព័ន:គប់គងសុវតIិ

ពមបរ។

¾ នអនុវតនវូ កម)វធីវស
 ហមជ1រ។
¾ នជំរុញ1រសង់សIិតិេVងចក សិប>កម) gមែផ4ក អនុែផ4ក ឲQនតឹមតវgមេលខ
កូដ និងនពងឹង1រគប់គង និងគុណ

ពសIិតេិ Vងចក សិប>កម) gមបព័ន:ព័ត៌

Kនវទ·។
¾ 1របេងaើតមនzរី ពិេYធន៍ឧសហកម)កមM5"។
x 1រពងឹង គុណ

ពនិងបសិទ:

ពៃន1រអនុវតច
 ប់សីពី1រគប់គងេVងចកនិង

សិប>កម)៖
¾ េដើម>ីជំរុញតK

ពក45ង1រអនុវតចប់េលើវស័យសហសធុនតូចនិងមធQម

កសួង

នបេងaើតយន1រមួយចំនួនដូច"យន1រេUះYយបណªឹងតm¾និង1ររអធិ1រកិច7
េUយនចុះេធ<ើអធិ1រកិច7េVងចកនិងសិប>កម) និងនេរៀបចំេវទិ1ផព<ផយចប់
វស័យឧសហកម)ជូន"¬ធរមូលUន ឧសហករនិងសិប>ករ េ3gមប$[VជWនី
េខត។ ពមLំងនចូលរួមអនុវតគេKងmយតៃម@ផលប៉ះsល់ៃនលិខិតបទUនគតិ
យុត

ែដល"នីតិវធក
ី 45ង1រវ

គmយតៃម@េលើបនz5កចំ$យLក់ទងនឹង1រពងឹងនិង

1រអនុវតលិខិតបទUនគតិយុត។
¾ នេរៀបចំប1សសីពីនីតិវធីនិងែបបបទេស4ើសុំបេងaើតេVងចកនិងសិប>កម)

េដើម>ី

សមwលដល់សិប>ករ ឧសហករ ក45ង1រេស4ើសុំ ប1សបេងaើត និងវBបនបតដំេណើរ
1រេVងចកនិងសិប>កម)ឲQKន

ពយសួលនិងLន់េពលេវ។
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¾ នេធ<ើេសចកីជូនដំណឹងដល់KCស់េVងចកនិងសិប>កម)

សីពី1របំេពញព័ត៌Kនក4ង
5

រយ1រណ៍ផលិតកម)បeំfSំនិងែផន1រ1ររfSំបប់

េដើម>ីកសួងKនលទ:

ព

គប់គងសIិតិេVងចក សិប>កម) និងេរៀបចំេលនេយរបស់VជរUភិល េលើ
វស័យសហសកម)នYល។
x ពងឹង

ព"ៃដគូ"មួយវស័យឯកជននិងៃដគូអភិវឌ^៖

¾ េដើម>ីេUះYយបBធុរកិច7ជូនសហសធុនតូចនិងមធQម

កសួងនពងឹង1រ

អនុវតតួទីរបស់អនុគណៈកK¸ធ1
ិ រសហសធុនតូចនិងមធQម

និងកុម1ររ

ែផ4កកម)នYល និងសហសធុនតូចនិងមធQម។
¾ នយកចិតទុកUក់េលើបBកង<ះyតហិរ6វតI5
សហសធុនតូចនិងមធQម។

និង1រទទួលនហិរ6ប>Lនរបស់

េUយនសហ1រ"មួយYជីវកម)ហិរ6វតIអ
5 នរ"តិ

់ តិ រmងសហសធុនតូចនិង
និងធរ"តិៃនកមM5" កសួងនេរៀបចំេវទិ1!Sក"
មធQម និងគឹះYនហិរ6វតI5 េដើម>ីពិ
ធុនតូចនិងមធQមKនលទ:

ករកដំេ$ះYយេធ<
ើ ង$ឲQសហស

ពទទួលនហិរ6ប>LនពីគឹះYនហិរ6វតI5។

¾ នចូលរួមសហ1រអនុវតកម)វធីរបស់ៃដគូអភិវឌ^េផងៗ ក45ង1រជំរុញ1រអភិវឌ^វស័យ
សហសធុនតូចនិងមធQម។

ិ សហសធុនតូច
x 1រកYងេលនេយសKប់ំ ទដល់ឧសហកម)នង
និងមធQម៖
¾ នេលើកគេKងែផន1រយុទ:YសសKប់អភិវឌ^ និងេលើកទឹកចិតស
 ិប>ករgមរយៈ
កិច7សហ1រ"មួយៃដគូអភិវឌ^ក45ងកបខ័ណ¯ងទេន@េមគងc

និងកបខ័ណ¯1ររ

Y¹ន។
¾ នេលើកគេKងែផន1រអភិវឌ^ន៍ឧសហកម)ៃច4បឌិត

េUយKន1រែស<ងរកគំនត
ិ

និងបភពព័ត៌Kនេផងៗ ែដលsក់ពន
័ :នឹងវស័យឧសហកម)ៃច4បឌិត េដើម>ីជួយដល់
សិប>ករ ឧសហករក45ងសុក ែដលផលិតនូវផលិតផលក45ងសុកពិតកដ។
x 1រជំរុញេរៀបចំឲQKនផលិតផល"តិ អនុេមgមសង់U"តិនិងអនរ"តិ នបេងaើត
ឲQKនវទ·Yនសង់U"តិ

េដើម>ីWគុណ

ពផលិតផលអនុេមgមសង់Uតំបន់

និងអនរ"តិ។ 1រអនុវតវWន1រ រួមKន៖
¾ នេរៀបចំបេងaើតសង់Uផលិតផលeំច់

េដើម>ី"បែងkកក4ង
5 1រេលើកកមMស់គុណ ព

ផលិតផល"តិ។
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¾ សង់Uចំនួន៧៥ តវនកុមបឹក
 សងU
់ "តិអនុម័តឲQេរៀបចំ"សងU
់ ទិ
¾ នផព<ផ
 យអំពីYរៈសំyន់ៃនសង់U"តិនិងអនរ"តិ
កមM5"ទទួលអនុវតgមេដើម>ីWគុណ
¾ នពងឹងរចសមM័ន:mយតៃម@គុណ

និងជំរញ
ុ ឲQឧសហករ

ពផលិតផលនិងេសmកម)របស់ខន
@ ។

ព េUយអនុេមgមសង់U។

¾ នបេងaើនកិច7សហបតិបតិ1រ"មួយអងc
x 1រជំរុញេលើកកមMសផ
់ លិត

ព។

ពសង់U"តិ តំបន់ និងអនរ"តិ។

ពនិងសមតI ពឧសហករនិងសិប>ករកមM"
5

មជមណ¯លផលិតកម)"តិេដើម>ីេលើកកមMស់ផលិត

នបេងaើត

ពនិង1ត់បនIយតៃម@ផលិតកម)។

¾ បេងaើតេលនេយនិងយុទ:Yសេដើម>ជ
ី រំ ុញេលើកកមMស់បេច7កេទសនិង
បេច7កវទ·។
¾ ផព<ផយផលិត

ពនិងបេច7កេទស។

¾ ជំរុញ1របណª«ះប$[ល
 សីពីផលិត ពនិងបេច7កេទសេផងៗដល់ឧសហករ សិប>ករ។
x 1របេងaើតនិង1រអនុវតេលនេយពងឹង1ររកម)សិទ:ិឧសហកម)៖
¾ នពងឹងនិងនអនុវត1រផល់េសm1រsរកម)សិទ:ិឧសហកម)។
¾ នជំរុញនិងផព<ផយ1របណª«ះប$[លចំេណះដឹងសីពីកម)សិទឧ
:ិ សហកម)។
¾ នបេងaើននិងពងឹង1រអនុវតដំេណើរ1រៃនមជមណ¯លៃច4បឌិតនិងបេងaើតថ)ី។
¾ នជំរុញនិងពងឹងទំក់ទំនង"មួយ

Sក់រកម)សិទ:ិបB

និងអ4កUក់sកQេស4ស
ើ ុំ

ផល់ប1សនីយបតតកaកម) វBបនបតម៉ូែដលKនអតIបេជន៍ និង1រចុះប6©ី
គំនូរឧសហកម)។
¾ នបេងaើតនិងផល់េសmទីបឹកេបល់េលើកម)សទ
ិ :ិឧសហកម)។
¾ នជំរុញសហបតិបតិ1រ"មួយអងc1រ"តិនិងអនរ"តិ ក45ង1រអនុវតកម)សិទ:ិឧស
ហកម)។
x 1របេងaើតនិង1រអនុវតេលនេយពងឹង1ររKgYស៖
¾ នបេងaើតលិខិតបទUនគតិយុត

និងបទបB¢បេច7កេទសេដើម>ីគប់គង1រអនុវត

ដំេណើរ1ររKgYស"តិ។
¾ នបេងaើតរចសមMន
័ :គប់ែផ4កKgYស រួមKន មជមណ¯លKgYស"តិ
និងមជមណ¯លតwតពិនត
ិ Qេផz§ង¤ត់Lង
ំ ៥តំបន់។
¾ នផព<ផ
 យនិងបណª«ះប$[ល1ររKgYសចំនួន១៥េខត។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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¾ នេធ<ើកិច7 បតិបតិ1រ"មួយអងc1រKgYសអនរ"តិ

និងអងc1រKgYស

បeំតំបន់។
២.១៩៥-

កសួងឧសហកម) ែរº និង!មពល ក៏នអនុវតនូវសកម)

ពមួយចំនួន ដូចyង

េ1ម៖
x

នពងឹងយន1រសីពស
ី ទ
ិ :ិ1រsរឧសហកម)េដើម> ីជំរុញឧសហកម)នmនុវត។

x

នពងឹង

x

នជំរុញែផ4កវទ·
 Yសនិងបេច7កវទ·
 Lន់សម័យ។

x

នផល1
់ របណª«ះប$[ល
 និងជំញ។

x

ពងឹងបទUន
 ចប់។

x

នបនអនុវត “ភូមិមួយ ផលិតផលមួយ" េ3gមតំបន់ជនបទ។

២.១៩៦-

ព"ៃដគូ"មួយវស័យឯកជននិងៃដគូអភិវឌ^។

េដើម>ីសូបយក1នុវត

ព ៃន1រេធ<ើសKហរណកម)េសដbកិច7កមM5"េ}ក45ងតំបន់

និងពិភពេក eំច់តវឈរេលើេខឿនេសដbកិច7ែដលែផkកេលើវស័យឧសហកម) េUយជំរុញឲQ
Kនពិពិធកម)ៃនមូលUនឧសហកម)ៃនសហសធុនតូចនិងមធQម និង1រ¤ស់បរ េfÌះេ}រក
ផលិតផលKនតៃម@បែនIមខMស់។ ក45ងន័យេនះ បBចម>ងៗែដលកមM5"ជួបបទះ មិនែមនែស<ង
រកែតទីផ
 រប៉ុេ$Ïះេទ ែតែថមLំងតវផលិតផលិតផលេចើនបេភទែដលKន ពបកួតបែជង
េដើម>ដ
ី េណªើមទីផរ។

ពបឈមមួយចំនួនែដលVំងសzះដល់1របេងaើនផលិត

ពនិង

ពប

កួតបែជងរបស់ឧសហកម)ក45ងសុក Kនដូចyងេ1ម៖
x កង<ះyតយន1របកបេUយបសិទ:

ព េដើម>ីជយ
ួ ំទដល់ផលិតកម)កង
45 សុក៖

¾ កង<ះ1រវនិេគក45ងសុកគប់ន់េ3ក45ងែខចÀក់តៃម@

"ពិេសសក45ងែផ4កែកៃច4

និងកសិឧសហកម)។
¾ 1រពឹងែផkកyំងេលើបេទសជិតyងេដើម>ីេធ<1
ើ រំេចញ។
៌ នទីផ
 រេ3កមិតតំបន់និងអនរ"តិ និងកង<ះyត1រទទួល
¾ កង<ះ1រផព<ផ
 យអំពីព័តK
Y_ល់េលើ

ពអនុេមgមសង់Uអនរ"តិ។

¾ កង<ះទំនុកចិតពីអតិថិជនចំេsះគុណ

ពៃនផលិតផលក45ងសុក។

¾ កKំងពលកម)KនជំញLបនិងកមិតផលិត
¾ លទ:

ពLប។

ពទទួលនហិរ6ប>Lនេ3KនកមិតLបyំង

សKប់សហសធុនតូច

និងមធQម។
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ពទន់េខយៃន1រពងឹង1រអនុវតចប់

េដើម>ី

1រsរដល់1រវនិេគនិងធុរកិច7។
x តមវ1រទិ
ផលិត

ព

ពេលើ1រជំរុញអភិវឌ^បេច7កវទ· 1រៃច4បឌិតបេងaើតថ)ី និង1រេលើកកមMស់
ពបកួតបែជងរបស់កមM"
5 េពលអគត មិនចពឹងែផkកyំងេលើកKំង

ពលកម)េ!កេទៀតេទ ប៉ុែនពឹងែផkកyំងេលើសមតI
វទ·និងលទ:

ពផលិត

ព

ពKCស់1រេលើបេច7ក

ពបេងaើតនូវតៃម@បែនIមេលើផលិតផលនិងេសm។

x 1របឈមថ)ីៗៃនតមវ1រផរ

¢ប់េសដbកិច7ក45ងតំបន់និងពិភពេក

បតិ1រេសដbកិច7តំបន់ក45ងកបខ័ណ¯"តិ

1រផរ

¢ប់Kន

និងកិចស
7 ហបតិ

ពeំច់ងyំងរmងអនរ

វស័យដូច" កសិកម) ឧសហកម) sណិជ©កម) និងេសm េដើម>ីអនុBតឲQកមM5"ច
សូបយកនផលបេជន៍េពញេលញពីស1¼នុពលៃនឧតម
x មូលUនតូចចេងk§តៃនវសយ
័ ឧសហកម)េនះ

ពេបៀបេធៀបរបស់ខ@ន។

ពុំចWនិរនរ

ពឲQកំេណើនេសដbកិច7

"តិនេឡើយ។ "ង៧០%ៃនចំែណកឧសហកម)សរុប គឺ"ឧសហកម)1ត់េដរែដល
Kនលកណៈយរងនូវផលប៉ះsល់អវជ©Kន។
៥.៤-

រេរបចំ បព័ន=សុវតិ

ពសងYម

២.១៩៧- វស័យឯកជននចូលរួមក45ង1រអនុវតរបបសនស
ិ ខ
ុ សងcមេ3កមM5"
វឌ^ន

ែដលKន

ពគួរឲQកត់សK_ល់ក45ងប$[fSំចុងេ1យេនះ េUយនអនុវតgមែផន1រយុទ:Yស

និងែផន1រសកម)

ពៃនេប"តិសនិសខ
ុ សងcម ចប់សីពីរបបសនិសខ
ុ សងcមសKប់Lំង

អស់S ែដលសIត
ិ េ3េ1មបទប6តិៃនចប់សព
ី ី1ររ។ សហសចំនួន៤.៥៨៣នចុះ
េ®¸ះក45ងេប"តិសនិសុខសងcម ែដលKននិេជិតចំនួន៨៦៨.១៣៤ក់ េហើយនិេ
ជិតបKណ"៣៧.០០០ក់ នទទួល1រWV¾ប់រងចំេsះេះ!Sក់ក45ង1ររពីេប"តិ
សនិសុខសងcមេ3ចេះfSំ២០០៨និងfSំ២០១២។ េ3តីKសទីមួយៃនfSំ២០១៣ 1រW
V¾ប់រងចំេsះេះ!Sក់ក45ង1ររនពងីកវYល

ពន២៤ទីកុងៃន២៤VជWនី េខត

ទូLំងបេទស។
២.១៩៨-

កសួងសងcមកិច7 អតីតយុទ:ជន និងយុវនីតស
ិ ម>L Kនតួទីអភិវឌ^និងេរៀបចំ

គប់គងរបបសនិសខ
ុ សងcមនិងេប"តិសនិសខ
ុ សងcមសKប់មនV
ី ជ1រសុីវល
 សេមចន
នូវ1ររទិ

ពចំនួន៦៖

x 1ររទិ

ពទី១ - ពងឹងនិងពងីកេសmសុខុKល ពសងcមសKប់ជនកីកយរង

េះ៖
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¾ នផ  ព< ផ   យនិ ង អនុ វ ត ក ម) វ ធី ស េ_ះ ប ន់ េដើ ម>ី ជួ យ ដល់ ប"ជនរងេះ
"ពិេសស ប"ជនកីកែដលទទួលរងេះេUយេះធម)"តិ េះមហនVយ"
យ!េហតុេផងៗ។
¾ នេរៀបចំេលនេយនិងយន1រសKប់ជយ
ួ ជនអ!េ3!Sក់"តិ និង!Sក់
េ1ម"តិ េដើម>ីជយ
ួ េUះYយបBជនអ!បកបេUយមនុសធម៌នង
ិ 1រេរព
សិទ"
:ិ មូលUនរបស់ជនរងេះ។ ជនអ!បKណ១.០០០គwYរ ក45ងមួយfSំៗ
ុ
តវនសេ_ះ ផល់េសmY¼រនីតិសម>L 1រែថLំសខ

ព អប់រ´ផវ@ ចិត បណª«ះ

ប$[លជំញវ"ជ
¢ ីវៈ និងសKហរណកម)េ}សហគមន៍វញ។
¾ នបេងaើត កុម1ររេយនឌ័ររបស់ កសួង សងcមកិ ច7

អតីតយុទ:ជន

និងយុវនីតិ

សម>L។ gរយៈកុម1ររនផព<ផយនិងបB¢ប1ររេយនឌ័រដល់មនីសងcម
កិច7 អតីតយុទ:ជន និងយុវនីតិសម>LLំងេ3!Sក"
់ តិនិង!Sក
 ់េ1ម"តិ។
¾ នេរៀបចំេលនេយ

បទUន
 អប>បរK

និងកម)វធស
ី Kប់ជយ
ួ ដល់ជនរង

េះេUយអំេពើជួញដូរមនុស។ ជនរងេះេUយអំេពើជួញដូរផ@វេភទVប់រយក់តវ
នសេ_ះ Y¼នីតិសម>L និងសKហរណកម)។ កមM5"នទទួល1រmយតៃម@
េ3ក45ងកមិតទី២(TIR 2) "កមិតលkកង
45 ពិភពេកក45ង1របយុទ:បfំងអំេពើជួញដូរ។
¾ នអនុវតកម)វធីសីព1
ី រអភិវឌ^គwYរ បំផុសេលើកទឹកចិត 1រកYងគwYរលkទប់
Yត់អំេពើហិងក45ងគwYរ។
x 1ររទិ

ពទី ២ - ពងឹង និង ពងីក េសmសុខុ Kល

ពកុKរនិងយុវនី តិ ស ម>L ៖

¾ នអនុវតងទូលំទ
ូ យនូវសិទ"
:ិ មូលUន
 Lំង៤របស់កុKរ

ែដលKនែចងក45ង

អនុសBៃនអងc1រសហប""តិសព
ី ីសិទ:ិកK
ុ រ រួមKន សិទ:ិរស់VនKនជីវត សិទ:ិ
ទទួលន1រអភិវឌ^សិទ:ិទទួលន1រ1រsរនិងសិទ:ិចូលរួម។
¾ នជំរុញដល់េលេpអភិវឌ^ន៍សហសវតរÕsក់ព័ន:នឹងវសយ
័ កុKរ ដូច" 1រ1ត់
បនIយអgមរណ
គុណ

ពKgនិងLរក អប់រ´ 1របេងaើនអgចូលេរៀនរបស់សិស និង

ពអប់រ´។

¾ នបេងaើតេលនេយែថLំជន
ំ ួសចំេsះកុKរ

បទUនអប>បរKសKប់1រ

ែថLំកុKរេ3ក45ងមណ¯ល និងបទUនអប>បរKសKប់ែថLំកុKរេ3gមសហគមន៍។
នេធ<ើបតិភូកម)មុខរេលើវស័យសុខុKល

ពកុKរgមបព័នវ: សហមជ1រេ}ឲQ

កុមបឹកVជWនី េខត កុង សុក ខណ¯ និងកុមបឹកឃុំ សត់។
¾ នផលស
់ eCប័នេលើអនុសBេអ

សីពីសហបតិបតិ1រLក់ទងនឹងស)5ំកូនអនរ

បេទស និងនបេងaើតចប់សីពស
ី )5ំកូនអនរបេទសតវនអនុម័តៃថÆទ៣
ី
ែខធ4 fSំ
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២០០៩។
¾ នអនុវត1ររយុវនីតស
ិ ម>L និងអនុវតកម)វធ
 ីយុតិធម៌អនីតជ
ិ ន ផលន
់ ូវេសm1រ
sរសិទ:ិកុKរgមផ@វ ចប់។
¾ នេរៀបចំេលនេយសKប់Y¼រនីតិសម>Lជួយជនរងេះ ែដលេបើស់
បំsនYរWតុេញ§ន និង អនីតិ ជនែដលបពឹតិេល)ើសច ប់ និង េលើកទឹ កចិ ត1រព·
លនិងY¼រនីតិសម>Lជនរងេះែដលេបើស់បំsនYរWតុេញ§ន។

េសចកី

ុ ិធម៌អនីតិជន កំពង
ុ ដំេណើរ1រេ3ទីសី1រគណៈរដbមន។
ី
sងចប់សីពីយត
¾ នេរៀបចំរយ1រណ៍"តិេលើកទី២ េលើកទី៣(រយ1រណ៍េផងៗេទៀត) សីព1
ី រ
អនុវតអនុសBសិទក
:ិ ុKរនិងពិធីYរបែនIមសីពអ
ី នុសBសិទ:ិកុKរ។

េរៀបចំកិច71រ

sរកុKរ និងលិខត
ិ បទUន
 គតិយុត និងេធ<1
ើ រYវ"វេដើម>g
ី មUននូវYន


ពកុKរ

និងេរៀបចំែផន1រេឆ@ើយតប ដូច" បេងaើតចប់1រsរកុKរ និងែផន1រ"តិសKប់
អភិវឌ^កុKរ េដើម>េី លើកកមMស់ សិទ:ិកុKរេ3កមM"
5 ។

នពងឹងពងីកយន1រgម

Uននិងអនុវតសិទ:ិកK
ុ រែដលមកដល់បច75ប>ន4 gមកសួង Yប័នចំនន
ួ ៩ និងVជWនី
េខតLំង២៤ នបន5ីេ}gមេលនេយ។ នចងកងសូចករសិទ:ិកុKរ
ចំនួន៦២សូចករែចក"បួនែផ4ក៖ (១)ែផ4កអប់រ´ចំនួន១០ (២)ែផ4កសុខ

ពនិង

រូបតIមJចំនួន២៤ (៣)ែផ4កអភិលកិច7លkចំនន
ួ ១៧ និង(៤)ែផ4កសងcមចំនួន១១។
x 1ររទិ

ពទី ៣ - ពងឹង និង ពងីក េសmសុខុ Kល

ពជនពិ1 រ និងY¼រ លទ:

ព

ពលកម) ៖
¾ នបេងaើតចប់សីពក
ី ិច1
7 រsរនិងេលើកកមMស់សទ
ិ :ិជនពិ1រ

សបgមេលនេ

យ"តិសីពីជនពិ1រ។ gមរយៈចប់េនះ 1រលុបបំត់1រេរ2សេអើងចំេsះជនពិ
1រតវនអនុវតងទូលំទូយនិងបកបេUយែផ@¤ ពមLំងនបងaឱ1សឲQ
ជនពិ1រនចូលរួមគប់សកម)

ពរបស់សងcម។

¾ នបេងaើតមូលនិធិជនពិ1រ។ មូលនិធិេនះនបននិរនរ
កម)សKប់ជនពិ1របKណ"ង២០.០០០ក់ក45ងមួយfSំ

ពកម)វធY
ី ¼រលទ:

ពពល

េUយឥតគិតៃថ@រួមLំង

1រផល់េYហ៊ុយេធ<ើដំេណើរ 1រYSក់េ3 និង1រហូបចុក។
¾ នបេងaើតរបបេលនេយសីព1
ី រជួយឧបតIមJជនពិ1រកីក។
¾ នអនុវតកម)វធីY¼រលទ:
Y¼រលទ:

ពពលកម)gមសហគមន៍សKប់ជនពិ1រ។

ពពលកម) 1របេងaើតកុមជួយខ@ន
 ឯង និង1រអភិវឌ^ជីវ

ផល់េសm

ពរស់េ3 និង

មុខរបរySតតូច។
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¾ នេលើកទឹកចិតដល់1របេងaើតអងc1ររបស់ជនពិ1រ

ដូច"សKគមជនពិ1រែភ4ក

កមM5" អងc1រជនពិ1រកមM5" និងមជមណ¯ល"តិៃនជនពិ1រ។
¾ នបេងaើតកម)វធីផលេ់ សmឲQកុKរពិ1រែភ4ក កុKរគថ@ង់ និងកុKរពិ1រ េខយសតិ
បB

gមរយៈ1របេងaត
ើ ឲQKនមណ¯លផលន
់ ូវេសmបណª«ះប$[លពិេសសជូនដល់

បេភទកុKរពិ1រនីមួយៗ។
¾ នេលើកទឹកចិតចលកី សិល> ៈរបស់ជនពិ1រ 1ររព័ត៌Kន"
និង1រអភិវឌ^េសmអករYបនិង
¾ នផលស
់ eCប័នេលើអនុសB

YសB

YសB។
សីពីសិទជ
:ិ នពិ1របែនIមេលើបទUន"តិែដលKន

Yប់។
¾ នអនុម័តទសវតរÕជនពិ1របeំតំបន់សុីនិងសុីហ<ិក

និងែផន1រយុទ:Yស

:ិ យ
 "1រពិត” ២០១៣-២០២២។
អ៊Úន®ន់ “េធ<ើឲQសិទ1
x

1ររទិ

ពទី ៤ - ពងឹង ពងីករបបសនិសុ ខ សងcម សុខុKល

ពមនុស eស់

មនី V ជ1រសុីវល និង ប"ជនទូេ}៖
¾ នបេងaើតនិងអនុវតេលនេយ"តិសKប់មនុសeស់ និងបេងaត
ើ គណៈកK¸
ធិ1រ"តិ

និងយន1រ!Sក់េ1ម"តិសKប់អនុវតេលនេយចំេsះមនុស

eស់។
¾ នអនុវតនវូ កម)វធីពីរសំyន់គឺទី១-កម)វធីអភិវឌ^មនុសeស់gមសហគមន៍ និងទី២កម)វធីែថLំមនុសeស់gមគwYរ។
¾ នផព<ផ
 យេសចកីែណំ!Sក"
់ តិសីព1
ី រែថLំមនុសeស់េ3gមគwYរ។
¾ នបេងaើតសKគមមនុសeស់េ3gមឃុំ សត់នចំនួនបKណ៥៦៩សKគម
¾ នជំរុញកម)វធីែថLំមនុសeស់េ3gមគwYរ

gមរយៈ1រផព<ផយgមបព័ន:

ផយព័ត៌Kន និងេលើកកមMស់បៃពណីទេំ នៀមទKប់លkរបស់គwYរែខ)រ ក45ង1រេរព
ដឹងគុណចំេsះមនុសeស់។
¾ នជំរុញកម)វធីេលើកទឹកចិតដល់សហគមន៍ VមYស "ពិេសស ពះពុទ:Yស
និងYសដៃទេទៀត

ក45ង1រជួយដល់Yសនិកែដល"ជនeស់ជVនជកេ1ន

េ3gមទីVម។
ី ួយដល់ជនeស់ជV។
¾ Kនសប>5រជននបេងaើតនូវកម)វធីមនុសធម៌េដើម>ជ
¾ នបេងaើតមូលUនទិន4នយ
័ សKប់មនីVជ1រសុវី លចូលនិវតន៍ 1រត់បង់សម>L
វ"¢ជីវៈ និងអ4កេ3ក4ង
5 បនz5ក េដើម>ផ
ី ល់េបៀវតgមរយៈបព័នធ
: រ។ រហូតមកដល់
េពលបច75ប>ន4 អ4កចូលនិវតន៍ 1រត់បង់សម>Lវ"¢ជីវៈ និងអ4កេ3ក45ងបនzក
5 Kន១៦
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VជWនី េខត នចុះេ®¸ះក45ងមូលUនទិន4នយ
័
េហើយនេបើកេបៀវតgមបព័ន:
ធរដល់gវ1លិក េ3VជWនី េខតចំនួន១៥។
¾ នអនុវតរបបសនិសខ
ុ សងcមសKប់មនីVជ1រសុីវល
រួ មKន1រចូល និវ តន៍
មរណ

1រត់បង់ស ម>Lវ"¢ជីវៈ

ែដលKនgវ1លិក៦មុខ

Kតុ

ព

េះ!Sក់1 ររ

ព និងអ4កេ3ក45ងបនz5ក។

x 1ររទិ

ពទី ៥ - ពងឹង និង ពងីករបបសនិ សុខ សងcម និងសុខុKល

ពៃនអតីត

យុទ:ជន ៖
¾ នអនុវតេលនេយ"តិចំេsះអតីតយុទជ
: ន
Yយជីវ

ពរស់េ3gមរយៈ1រផលស
់ KÁរៈ

បន់ Y¼រលទ:

េUយយកចិតទុកUក់េUះ

1រំទថវ1"តិ

1រជួយសេ_ះ

ពពលកម)និង1យសម>L និង1របណª«ះប$[លវ"¢ជីវៈ។

¾ បេងaើតមូលUន
 ទិន4នយ
័ អតីតយុទ:ជន និងគwYរអតីតយុទ:ជនេដើម>េី បើកផល់របបសនិ
សុខសងcមជូនអតីតយុទជ
: ន gមបព័ន:។ េ3េខតចំនួន១៧ នដំេណើរ1រផល់ ក់
បeំែខgមបព័ន:ធរ។
¾ នអនុវតនវូ េលនេយផលស
់ ម>Lនដីសងcមកិច7
វុធនិងគwYរ

ជូនអតីតកងកKំងបUប់

ពមLំងនបេងaើតគេKង"េចើនេដើម>ីែកលមkជីវ

ពេធិននិង

អតីតយុទ:ជន។
¾ VជរUភិលនបនយកចិតទុកUក់ ដល់សKគមអតីតយុទ:ជនកមM5" ក45ង1រកYង
ជីវ

ពគwYរ 1រចូលរួមអភិវឌ^េ3មូលUន 1របេងaើតនូវេបឥណLន េប

មរណសេ_ះ 1រYងសង់ផzះ 1រអភិវឌ^សហគមន៍អតីតយុទជ
: ន។
x 1ររទិ

ពទី ៦ - ពងឹងនិង ពងីកសមតI

ធនWន បេងaើ ន បសិ ទ:
¾ 1រកYងសមតI

ពYប័ន

ព"ៃដគូ េកៀរគរបភព

ពៃនេសmសងcមកិច7៖

ពYប័ន៖ 1របណª«ះប$[លមនីែដលេធ<ើ1រក45ងវសយ
័ សងcមកិច7

បេងaើតេឡើងនូវបភពធនWនមនុសបកបេUយគុណ

ព

េសmសងcមកិច7មូលUន

េសmសងcមកិច7ជ
ំ ញ ជំញំទចិតសងcម 1រគប់គងេសmសងcម និងជំញ េធ<ើ
1រ"មួយជនរងេះេUយ1រជួញដូរ និងជំញែថLំកK
ុ រកំs និងកុKរយរង
េះ។

VជរUភិលនបេងaើតវទ·Yន"តិសងcមកិច7

េដើម>ីបណª«ះប$[លនិង

Yវ"វែផ4ក1ររសងcមនិងែផ4កផលិតឧបករណ៍សប
ិ >និមិ)ត និងែផ4កវស<កម)។
¾ នបេងaើតេគហទំព័ររបស់កសួង http://www.mosvy.gov.kh។
¾ កុម1ររវមជ1រ និងវសហមជ1ររបស់កសួងសងcមកិច7 អតីតយុទ:ជន និងយុវនីតិ

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សម>L នបេងaើតប6©ីវ
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គមុខរែដលនអនុម័តេUយគណៈកម)1រ"តិអភិវឌ^

gមែបបប"ធិបេតយQេ3!Sក់េ1ម"តិ។
¾ នសហបតិបត1
ិ រនិងេលើកទឹកចិតដល់អងc1រ

េដើម>ីអនុវតគេKងសុខុមាល

ព

សងcម និង1រផលេ់ សmសងcមកិច7។
២.១៩៩-

បេទសកមM5"េ3KនបBបឈមមួយចំនួនែដលLក់ទងនឹងសុខុKល

ពសងcម

វបតិហិរ6វតI5 1រែបបwល1សWតុ េះមហនVយពីធម)"តិនិងពីមនុស។ល។ បB
Lំងេះជះឥទ:ិពលមកេលើជនយរងេះ ដូច"ជនចំ$កសុក 1រជួញដូរ មនុស អ4ក
េបើស់!Sំេញ§ន េមេVគេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ មនុសeស់កីករស់េ3ែតឯងកីកបំផុត អ4ក
រស់េ3gមដងផ@វ អ4កជំងឺផ@វចិត េក)ងកំsនិងជនរងេះ និងកុKរយរងេះ។ បBប
ឈមេផងេទៀតKន៖
x 1រអនុវតច
 ប់និងលិខិតបទUនគតិយុតLក់ទងេ}នឹងវសយ
័ សងcមកិច7

អតីតយុទ:ជន

និងយុវនីតស
ិ ម>Lេ3Kនកមិត។
x កង<ះyតមនីនិងបុគcលិកែផ4កសងcមកិច7េដើម>ីផល
 ់េសmសុខុKល
ក-

ពសងcម។

សន* ិសុខេសz\ងនិងUរូបតម

២.២០០- 1រពិនិតQេមើលេឡើងវញនូវកបខ័ណ¯យុទ:Yសសនិសុខេស>§ង
fSំ២០០៨-២០១២

ែដលនអនុវតេUយVជរUភិលណតិទី៤

និងរូបតIមJ

កន@ងមកនបញពី

លទ:ផលសេមចនគួរឲQកត់សK_ល
 ់ រួមKន៖ អតិេរកសូវេលើសពីតមវ1រ 1រ1ត់បនIយ
ពកីក និងYន

ពរូបតIមJរបស់កុKរនិងសី។

២.២០១- េLះបី"វសយ
័ សនិសខ
ុ េស>§ងKនសមិទ:ផលេចើនeប់ពf
ី ២
Sំ ០០៥ង$កី
Yន

ក៏

ពរូ បតI មJរបស់ សី និងកុK រយុេ1ម៥fSំ េ3Kន1ររ2ក ចេមើន តិច តួច។ ក45ង

់ ុះពី៤៣,,២% េ3fSំ
ចំេ$មកុKរយុេ1ម៥fSំ អgកង<ះរូបតIមJVoំៃរº(កិន) នWកច
២០០៥ មកតឹម៣៩,,៩% េ3fSំ២០១០ េហើយអgកង<ះទមÆន់េ3ទឹងក4ង
5 កមិត២៨%។ អg
សcមY_ំងក45ងចំេ$មកុKរនេកើនេឡើងពី៨,៤% េ3fS២
ំ ០០៥ដល់១០,,៩% េ3fS២
ំ ០១០។
ចំែណកឯរូបតIមរJ បស់Kgក៏Kន1ររ2កចេមើនតិចតួចែដរ ែដលក4ង
5 េះ សីក45ងវ័យបនពជ
ូ
បKណ២០%KនទមÆន់Yល(សនzសន៍KសV
់ ង1យ)ក45ងfSំ២០០០

fSំ២០០៥

និងfSំ

់ ងែដរសKប់កុKរយុេ1ម
២០១០។ ទនzឹមនឹងេនះ អgកង<ះមីកYរ"តិក៏KនកមិតខMសផ
៥fSំ(៥៥%) រ2ឯសីក45ងវ័យបនពជ
ូ ចំនន
ួ ៤៤% Kន
ែដលនមកពី1រអេងaតចុងេ1យ

4 យ
័
ពេស@កYំង។ ទនzឹមនឹងេនះ កមងទិនន

នេធ<1
ើ រពនQល់អំពីមល
ូ េហតុែដលប$[លឲQKនអg

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ខMស់ៃនកង<ះរូបតIមJដច
ូ yងេ1ម៖
x មួយ

គបីៃនប"ពលរដb(និង"ងsក់ក$[លៃនគwYរកីក) បរេ

គរបបរមិន

Kន!មពលគប់ន់។
x 1រអនុវត1រចិ67ឹមLរកនិងកុKរតូចមិននតឹមតវលk

ែដលក45ងេះកុKរបKណ

៧៥% ទទួលរបបរមិននសមសបក45ងកមិតអប>រK។
x លកខណ¯អម័យមិនលk ែដលក45ងេះ"ងsក់ក$[លៃនប"ពលរដbមិនបេរបង់េ3
ក45ងបងcន់(បេរបង់េ3gមទីmល)។
េកើ ត ជំ ងឺ V គរូ ស េចើ ន

លកខណ¯បរYនរស់េ3មិនលkប$[លឲQកុKរ

េហើ យ ែដល"មូ ល េហតុ ច ម> ងប$[ ល ឲQ KនបB ក ង<ះ 

រូបតIមJ។
២.២០២- វបតិហិរ6វតIស
5 កលេក រួមKន វបតិេសដbកច
ិ 7និងតៃម@មបរេកើនេឡើងខMស់
នជះឥទ:ព
ិ លអវជK
© នដល់Yន

ពរូបតIមក
J ុKរនិងសី។

បែនIមេលើេនះេទៀត

បwល1សWតុនង
ិ េះមហនVយធម)"តិក៏េ3ែត"កg¼បឈមដ៏សំyន់ដល់

1រែប

ពចរក

នមបរនិងចKនេ3គwYរ។
ខ-

រbំ|រសងYម

២.២០៣- អងc

ពសមបសមwល1រំsរសងcម

បឹ ក
 Y¼រ អភិវ ឌ^ ន៍វស័យកសិក ម)និងជនបទ
1រពិ និតQ gមUននិង mយតៃម@

តវនបេងaើត េឡើង"ែផ4ក មួយ ៃនកុម

េដើម>ីផ ល់1រទទង់ ែផ4ក េលនេយ

1រសមបសមwល េលើ1 រពិ

ក"លកណៈអនរ Yប័ន

និង1រគប់គងព័តK
៌ នេលើវស័យំsរសងcម។ េ3ក45ង1រអនុវតយទ
ុ :Yស"តិs
ំ រសងcម
វឌ^ន

ពៃនេលេpរបស់យុទ:Yសេនះតមវឲ!£Kន1រេរៀបចំកម)វធ
 ី"លកណៈចមុះមួយ

ែដលចគបដណª ប់

Lំង ជនកីកVoំៃរºនិ ង ជនកីកែដលកំ ពុ ង វ វ ត e កផុ ត ពី

ពកីក

ក៏

ដូច"1រជួយបេងaន
ើ មូលធនមនុស។ ជំនសំyន់បំផុតក45ង1រេUះYយបByងេលើ គឺ
gមរយៈយន1រកម)វធអ
ី តសBណកម)គwYរកីកែដលចកំណត់េលេpជនកីក

និង

ជនយរងេះែដលប$[លមកពីនិភយ
័ "លកណៈបុគល
c ឲQន1ន់ែតបេសើរ និង1រ
េបើស់យន1រេផងេទៀត ែដលចកំណត់អតសBណជនកីកនិងជនយរងេះែដល
ប$[លមកពីនិភ័យ"លកណៈចមុះ ែដលចបងaេឡើងេUយYរ1រែបបwល1សWតុ
ឬមហនVយធម)"តិ។
ដល់1រពងីកវYល

យុទ:Yស"តិំsរសងcមនបេងaើត"កបខ័ណ¯មួយក45ង1រំទ
ពកម)វធីែដលKនYប់ ដូច"1រផល់រេ3Yេរៀន កម)វធី

រូបតIមJ កម)វធ
ី រូបករណ៍ េUយេ¤¼ត
 េលេpេលើសិសកីកនិងមូលនិធស
ិ មធម៌
សុខ

ព ក៏ដូច"1រេរៀបចំបេងaើតកម)វធស
ី ំណង់YWរណៈក45ងរូប

ព"1របេងaើតេហUរច

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សមM័ន:រូបវននិងទទង់ជីវ
២.២០៤-
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ព។

សមិទ:ផលសំyន់ៗ ក4ង
5 1រពងឹងនិង1រេលើកកមMស់បព័ន
: ំsរសងcមរួមKន៖

x 1រសិកmយតៃម@ក45ងកមិតនេយចំនួន៤តវនេរៀបចំេឡើងែដលក45ងេះ រួមKន
(១)1រពិនិតQេឡើងវញេលើ1រចំ$យែផ4ក1រំsរសងcម(ែដលmយតៃម@េលើសមតI
ហិរ 6ប> Lនចំ េsះកម)វ ធី ំs រសងc ម )

ព

(២)1រន់ បKណេលើ1 រចំ $ យេលើ

យុទ:Yស"តិំsរសងcម(ែដលផល់េស$រ2យ៉ូពីរបេភទក45ង1រmយតៃម@

គឺ1រអនុ

វតយុទ:Yស"តិំsរសងcមែដលគប់ដណªប់"លកណៈសកលេលើប"ជនLំងអស់
ឬេUយេ¤¼តែតេលើជនកីកនិងជនយរងេះ) (៣)1រសិកេលើអgផលចំេណញ
ៃន1រវនិេគេលើ1រំsរសងcម (ែដលំទដល់1រសេមចចិតែផ4កេលនេយ
េលើ1 រេជើ ស េរ2ស អន V គមន៍ ំs រសងc ម) និ ង (៤)កបខ័ ណ¯ពិ និ តQ gមUនេលើ យុទ:
Yស"តិំsរសងcម(ែដលបេងaើតេឡើងេUយេបើស់បភពទិន4ន័យ ែដលKនYប់
ែដលបមូលពី1រអេងaត!Sក់"តិ និងបមូលផ5ំ"សូចករgមUនចំនួន៣៣)។
x កុមបឹកY¼រអភិវឌ^ន៍វស័យកសិកម)និងជនបទ

នេធ<ើ1រវ

គេលើែបបែផនៃន1រ

ពងឹងតួទីរដbល!Sកេ់ 1ម"តិក45ង1រសមបសមwលេលើ 1រអនុវតអនVគមន៍ំsរ
សងcមេ3!Sក់េ1ម"តិ។ អភិកមចំនួន២តវនបេងaើតេឡើង រួមKន៖ (១)យន1រ
ផល់េសmសងcម ("យន1រចកេចញចូលែតមួយ ក45ង1រផល់េសmសងcមេ3តំបន់ជន
បទ)

និង(២)1រអនុវតកម)វធីំsរសងcម"លកណៈចមុះ("1រេធ<ើសុខដុមនីយកម)

និង1រអនុវត"លកណៈចមុះៃនអនVគមន៍ំsរសងcមេផងៗS េUយេបើស់េល
1រណ៍រួមSក45ង1រអនុវត)។
x កម)វធីសងcហLនសងcមតវនេរៀបចំ

និងអនុវត"លកណៈYកល>ងេUយេបើស់

រចសមM័ន: Yប័នៃនរដbល!Sក់េ1ម"តិ េដើម>ីផល់ក67ប់ភ1រជូនដល់សីKន
ៃផzេsះនិងកុKរេUយេបើស់អភិកមៃន1រអភិវឌ^កុKរតូច។
Yកល>ងនឹងតវទទួល1រឧបតIមJេUយៃដគូអភិវឌ^

1រអនុវត"លកណៈ

េហើយកុមបឹកY¼រអភិវឌ^វស័យ

កសិកម)និងជនបទ នឹងេធ<ើ1រពិនិតQgមUននិងmយតៃម@េលើលទ:

ពៃន1រពងីកវYល

ពេ3!Sក់"តិ។
x េ3ក45ងfSំសិក២០១២-២០១៣ សិសនុសិសចំនួនបKណ៤៥០.០០០ក់ េ3!Sក់
បឋមសិកនទទួលកម)វធីផល
់ រេ3Yេរៀន េហើយ"ង១០០.០០០ក់េទៀត
េ3Yេរៀនចំនួន៤.៧២៥
េស>§ងឬ"Yច់ ក់ ។

ក45ងេខតេលេpចំនួន១៥

នទទួលរូបករណ៍"

VជរUភិ លកមM5" នផc ត់ ផc ង់ អងa រ ២០០០េgនដល់

អនVគមន៍េនះ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x កម)វធីសំណង់YWរណៈក45ងទមង់"អនVគមន៍Yច់ក់ពលកម)

និងេស>§ងពលកម)

នបេងaត
ើ 1ររ"ង៥០០ ០០០ៃថÆ1ររ ដល់គwYរកីក។ កម)វធីបេងaើតទពQធនសកម)
និងទទង់ជីវ

ព

ែដល"ែបបែផនថ)ីមួយៃនអនVគមន៍Yច់ក់ពលកម)នអនុវត

Yកល>ង ែដលបេងaើន

ព"KCស់ និងសមតI

x ក45ងវស័យសនិសុខសងcម

ពYប័នរបស់រដbល!Sក់េ1ម"តិ។

េប"តិសនិសុខសងcមសKប់មនីVជ1រសុីវលតវន

បេងaើតេ3fSំ២០០៨ េប"តិអតីតយុទ:ជនតវនបេងaើតេ3fSំ២០១០ េហើយេប
"តិរបបសនិសុខសងcម តវនបេងaើតេ3fSំ២០០២ ែដល"កបខ័ណ¯ៃន1រពងីក1រ
អនុវត និង1របេងaើនបសិទ:

ពៃនបព័ន:ំsរសងcមេ3កមM5"។

x គេKងហិរ6ប>Lនសុyភិលមួយចំនួនតវនអនុវតេ3កមM5" រួមKន1រេលើកែលង
1របង់ក់និង1របង់ក់ជំនួស(មូលនិធិសមធម៌សុខ
និង1រWV¾ប់រងសុខ
មណ¯លសុខ

ពេ3សហគមន៍)។ មូលនិធិសមធម៌សុខ

ពនពងីកេ}ដល់

ពេ3សហគមន៍

ែដលអនុវតេ3មណ¯ល

ពចំនួន១៧៩ និងមនzីរបែងkកចំនួន១៣ គិតរួមLំងេ3VជWនីភ4ំេពញ។

ុ េស>§ងនិង1ត់បនIយ
២.២០៥- 1រWសនិសខ
ែត"ទិ

ពបនពូជ

ពចំនួន៣៧០ និងមនzីរេពទQចំនួន៦៤។ ប"ជនបKណ១៦៧.០០០ក់

នចុះេ®¸ះេ}ក45ងគេKងWV¾ប់រងសុខ
សុខ

ព បណÎេសmសុខ

ពមួយរបស់VជរUភ
ិ លកមM"
5 ។

Uក់"ពិេសសេលើ1រែកលមkកមិតជីវ

ពកីកសKប់ប"ជនកមM"
5 គប់រូប េ3

VជរUភ
ិ លកមM"
5
នេ¤¼ត1រយកចិតទុក

5
ពៃនប"ជនបែហល២០% ែដលកំពុងរស់េ3ក4ង

ព

 ិលកមM"
5 ក៏នេ¤¼ត1រយកចិតទ
 ុកUក់ងyំងេ}េលើ
កីក េលើសពីេនះេ}េទៀត VជរUភ
កុមគwYរែដលកំពុងវវតផុតពី
YរបBសុខ

ពកីក ប៉ុែនែដលេ3ែតបឈមនឹង

ពនិងវបតិដៃទេទៀត

ពយរងេះេUយ

ែដលចLញពួកត់ឲQ Wក
 ម
់ កេ3េ1មបតៃ់ ន

ព

ុ រយុេ1ម៥fSំ ែដល"កg¼V
 Vំងពួកេគពី1រទទួល
កីកវញ។ កង<ះររូបតIមJសKប់កK
នសមតI

ពែផ4កបBនិងY¸រតី និងែដលេធ<ឲ
ើ Qពួកេគយនឹងឆ@ងជំងឺ េ3ែត"បBពិេសស

ែដលVជរUភិលកមM5"បន1រយកចិតទ
 ុកUក់។ ឧបសគcេលើ1រអភិវឌ^មូលធនមនុសLំងេនះ
ពិេសសេលើជនកីកនឹងVVំងដល់ស1¼នព
ុ លៃន1រអភិវឌ^បកបេUយសមធម៌ កំេណើនេសដbកិច7
និងវបល
ុ

ពសKប់កមM"
5 ។

២.២០៦- "មួយនឹងែផន1រេបើកចំហទីផរ1ររ!Sកត
់ ំបន់ gមរយៈសKហរណកម)កមM5"
េ}ក45ងសហគមន៍េសដbកច
ិ 7Y¹នេ3fS២
ំ ០១៥ ចល1រៃនកKំងពលកម)នឹងKនកំេណើន
េឡើងេ3ក45ងសហគមន៍ េហើយចពងីក1នុវត

ពសKប់1ររ។ េLះ"ងេនះកី ក៏

ពលករៃនបេទសកមM5"ែដល"ទូេ}KនកមិតជំញLប ចនឹងតវនរុញេចញពី1ររ
បច75ប>ន4របស់ពួកត់

gមរយៈកំេណើនៃន1របកួតបែជងពីពលករអេ¼បេវសន៍េ3ក45ង

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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តំបន់។ ពលករបKណ៦០% េ3ែតទទួលន1ររក4ង
5 វសយ
័ េ¡បព័ន: ែដលKន1រំ
sរសងcមតិចតួចឬ¸ន
 ក45ងករណីKនវបតស
ិ ុខ

ព បBេះសន4ក45ងគwYរ ឬ

"ក់ក់ែផ4កក់ចំណqល និងកំេណើនៃន1រគំVមកំែហងដល់និកម)

ពមិន

ព ែដលនឹងប$[លឲQ

ពលករLំងេនះតវទទួលយក1ររែដលKនក់កៃមLប។ បBបឈម ក45ងេពលអនុវត
អនVគមន៍1រំsរសងcម សំេpWកំេណើនបកបេUយសមធម៌ និងបនេoំ }នឹងនិភ័យ
ែផ4កសងcម
េUយផលិត

េហើយក45ងេពល"មួយSេនះតវកYងមូលធនមនុសនិងកKំងពលកម)បកប
ពសKប់កមM5"។

គ - ភូមិមួយ ផលិតផលមួយ
២.២០៧- េដើម>ីជំរញ
ុ ភូមិមួយ ផលិតផលមួយឲQ1ន់ែតKនេល>នេ}មុខ VជរUភ
ិ លកមM"
5
នអនុវតនូវសកម)

ពដូចyងេ1ម៖

x 1រេរៀបចំសិ1Yេដើម>ីេលើកកមMស់ចំេណះដឹងអំពី

ពេ"គជ័យៃនទសនៈរបស់ភូមិ

មួយផលិតផលមួយ េ3!Sក់"តិ និង!Sក់េ1ម។
x 1រេរៀបចំសិ1Yចំនន
ួ ៧បនបប់S
េដើម>រី កវធីេធ<ឲ
ើ Qបេសើរេឡើងនូវគុណ

ក45ងសិ1YនីមួយៗKនផលិតផលមួយ

ព បេងaើនបរKណ និងពងឹងទីផរសKប់ផលិត

ផលក45ងភូមិមួយផលិតផលមួយ។
x 1រសមបសមwលបេងaើតមជមណ¯លYវ"វនិងអភិវឌ^សKប់Uំដំ$ម
ំ ន

និង1រ

បណª«ះប$[លចិ67ឹមដងaវ ង េដើម> ីេលើកកមMស់ផលិតផលសូតរបស់កមM"
5 ។
x 1រេជើសេរ2សយកសុកគិរ2វង

េខតgែកវ

េធ<"
ើ ទីកែន@ងេដើម>ជ
ី ំរុញផលិតផលសូតៃន

ភូមិមួយផលិតផលមួយ ែដល"1រអភិវឌ^ទីផរភូមិមួយផលិតផលមួយ សKគមន៍អ4ក
ំទភូមិមួយ ផលិតផលមួយ និងេដើម>ីេលើកទឹកចិតប"ជនឲQUំដំ$ំមន ចិ67ឹមដងaវ
ងនិងផលិតសូត។
x 1រផល1
់ របណª«ះប$[ល
 បេច7កេទសនិងែកៃច4

ដូច"Uំដ$
ំ
ំមន

ចិ67ឹមដងaវង

ផលិតសូត និងជំរុញ1របណª«ះប$[លសិប>កម)ដល់កសិករេ3តំបន់ជនបទ។
x 1រចូលរួមសិ1Y សន4ិសីទ ទសនកិចស
7 ិក
 និង1រgំងពិព័រណ៍េ3បរេទស ែដល
"បេទសទទួលនេ"គជ័យក45ង1រេលើកកមMសភ
់ ូមិមួយផលិតផលមួយ ដូច"បេទស
ជប៉ុន ចិន ៃថ វ និងKេ ឡសុី។ល។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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៦-

រក>ងសមត

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ពនិងរអភិវឌiធន2នមនុស

២.២០៨- ចតុេ1ណេ1យេគបងkស់ៃនយុទ:Yសចតុេ1ណ

ដំ$ក់1លទី២

នគប់

ដណªប់េលើសលប់េ}េលើ1រអភិវឌ^វស័យសងcមកិច7 Kនដូច" (១)1រពងឹងគុណ
អប់រ´ (២)1រេលើកកមMសេ់ សmសុyភិល (៣)1រអនុវតេលនេយសម
និង

(៤)1រអនុវតេលនេយប"ជន។

វឌ^ន

ពវស័យ

ព េយនឌ័រ

ពែដលeប់រម)ណ៍"yំងេ3ក45ង

វស័យ៣ គឺវស័យអប់រ´ វស័យសុyភិល និងេយនឌ័រ។
៦.១-

រព ងឹងគុណ

២.២០៩- 1រពងឹងគុណ

ពវMស័យអប់រw

ពេសmអប់រ´

គឺ"ទិ

និង"គន@ឹះeំច់ៃន1រចូលរួមក45ងកំេណើនេសដbកច
ិ 7

ពចម>ងមួយរបស់VជរUភិលកមM5"
gមរយៈ1រអភិវឌ^ធនWនមនុស។

កសួងអប់រ´ យុវជន និងកី នេរៀបចំនង
ិ អនុវតនូវអភិកមគប់គងទូLំងវសយ
័
ដូចKន
ែចងក45ងែផន1រយុទ:Yសវស័យអប់រ´២០០៩-២០១៣។ 1រអនុវតែផន1រយុទ:Yសវសយ
័
អប់រ´២០០៩-២០១៣ នរួមចំែណកបេងaន
ើ 1រចូលេរៀនរបស់កុKរកមM5" បកបេUយសមធម៌
ក45ង1រផល់ឱ1សសិកេរៀនសូត "ពិេសស ក45ងកមិតបឋមសិក េដើម>ីឲQកុKរ1យ"ពល
រដbKនចំេណះដឹងនិងសកម)

ែដលនឹង1យេ}"កKង
ំ ស4លដ៏សy
ំ ន់សKប់1រអភិវឌ^

សងcម និងកំេណើនេសដbកច
ិ 7កមM5"។
២.២១០- VជរUភ
ិ លនខិតខំបឹងែបងក45ង1របេងaើនថវ1របស់ខ@ន និងេកៀរគរជំនួយកិច7
សហបតិបតិ1រហិរ6ប> Lនពីៃដគូអភិវឌ^ សKប់អនុវតកំែណទមង់វស័យអប់រ´ ែដល
នកំ ណត់ ក45 ង ែផន1រយុទ: Yសវ ស័យ អប់រ´ fSំ ២ ០០៩-២០១៣
េលនេយ"ទិ

ពសំyន់ៗ េដើម>ីរួមចំែណកដល់1រកYង និង1រអភិវឌ^ធនWន

មនុសរបស់ពះV"$ចកកមM5" ។ េលនេយ"ទិ
x Wលទ:

សំេpសេមចន

ពទទួលនេសmអប់រ´បកបេUយសមធម៌

ពសំyន់ៗ រួមKន៖
េUយខិតខំកYងYេរៀន

ឲQ1ន់ែតជិតលំេ3²នរបស់ប"ពលរដb បេងaើតអេនmសិកUនសKប់សិស និសិត
ពិេសស សKប់សស
ិ  និសិត"រ2េភទ ផcត់ផង
c ់ថវ1ដំេណើរ1រគឹះYនសិកផល់គ
បេងៀនបកបេUយគុណ
x េលើកកមMសគ
់ ុណ

ព។

ពនិងបសិទ:

ពេសmអប់រ´

gមរយៈ1របេងaើន1រផcត់ផcងស
់ KÁរៈ

ី ិក និង1របេងaន
ើ
សិក ប$Ïល័យ និងបនzប់ពិេYធន៍ 1រជំរុញកំែណទមង់កម)វធស
េKងសិក
 ពមLំងខិតខំផល់រូបករណ៍ដល់សិស និសិតកីកឲQនេចើន។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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x អភិវ ឌ^ Yប័ន និ ង អភិវ ឌ^ សមតI

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ពមនីេUយជំ រុ ញ 1រែកលមkរ ចសមM័ ន: 1 ររ

កYងចប់និងលិខិតបទUនឲQនគប់ន់

"មួយេះ

េធ<ើ1របណª«ះប$[ល

បេច7កេទសជំញដល់មនីអប់រ´គប់លU
ំ ប់!Sក់។
២.២១១- "ក់ែសងក45ងfS២
ំ ០០៩ដល់fSំ២០១៣

អgពិតៃន1រសិកេ3បឋមសិក(ពី

!Sក់ទី១ដល់ទី៦) នេកើនេឡើងពី៩៤,៤% ក45ងfSំសិក២០០៨-២០០៩ដល់៩៧% ក45ងfSំ
សិក២០១២-២០១៣ "មួយនឹងអgប67ប់1រសិក៨៧,៣%។ ក45ងេពលដំ$លSេនះ Y
បឋមសិកKនចំនួន៦.៩១០ េUយេកើនេឡើងចំនួន៣៤៥Y។ 1រផល់រេពល
ពឹកនិងរូបករណ៍ សKប់សស
ិ  និសិតកីក 1រអនុវតេលនេយសីពីY
កុKរេមតី និង1រផល់មេធ·យេធ<ើដំេណើរដល់កុមបំប៉ន និងពិនិតQ gមUន!Sក់កុង សុក
ខណ¯

គឺ"1រផល់ឱ1សដល់កុKរLំងអស់នចូលេរៀន។

អgរួមៃន1រសិក
 េ3មធQម

សិកបឋមភូម(
ិ !Sក់ទី៧ដល់ទី៩)េ3fSស
ំ ិក២០១២-២០១៣
អgប67ប់1រសិក
 ៤២,១%។

អំឡ5ងេពលេនះែដរ

Kន៥៣,៦%

អនុវទ·ល័យ

"មួយនឹង

រដbKនចំនួន១.២១៤

េUយេកើនេឡើងចំនួន៩២អនុវទ·ល័យ ែដលក45ងេះ៨៤,២%Kនបងcន់អម័យ

និង៥១,៦%

KនទឹកYZតេបើស់។ អgរួមៃន1រសិកេ3មធQមសិក
 ទុតយ
ិ ភូមK
ិ ន២៧,៤% "មួយ
នឹងអgប67ប1
់ រសិក២៧,៨% េ3fSស
ំ ិក២០១២-២០១៣។ វទ·ល័យរដbKនចំនួន៤៣៣
េUយេកើនេឡើងចំនួន៨៤វទ·ល័យ។ សKប់VជរUភិល អgចូលេរៀននិងអgប67ប1
់ រ
សិក!Sក
 ់បឋមសិក
 េ3ែតKនក
ី រមJ។
២.២១២- VជរUភិលនយកចិត ទុកUក់េលើ1 រេលើកកមMស់គុណ

ពនិងបសិទ:

ព

អប់រ´ gមរយៈ1រេ¤¼ត
 េលើបំណិនក45ង1រនេ3!Sក់ដំបូង 1រប67លកម)វធីបណª«ះប$[ល
បំណិនជីវតមូលUន 1រអនុBតឲQេជើសេរ2សមុខវ"¢gមឧបនិស័យ 1រែកលមkកម)វធីសិក

និងេសៀវេ¶សិក 1រេរៀបចំសងU
់ "តិmយតៃម@លទ:ផលសិករបស់សស
ិ  និង1រផcត់ផcង់
សKÁរៈ និងេសៀវេ¶សិក។ អgអករកម)យុវជនយុ១៥ដល់២៤fSំ នេកើនេឡើងដល់
៩១,៥% េ3fSំ២០១១ គឺេកើន៤% េធៀបនឹងfSំ២០០៨។ ែផ4កអប់រ´ឧតមសិកKន1ររ2ក
ចេមើនគួរឲQកត់សK_ល់ េUយគឹះYនឧតមសិកKនចំនួន១០១ ក45ងេះគឹះYនរដbKន
ចំនួន៣៩ និងគឹះYនឯកជនKនចំនួន៦២។ និសិតែដលនប67ប1
់ រសិក
 eប់ពប
ី រB
បតរងដល់!Sក់បណ¯ិតKនចំនួន៤៥.៦៥០ក់។
២.២១៣- ទនzឹមនឹងជំនេ"គជ័យមួយចំនួនដូចyងេលើ
បឈមមួយចំនួន ដូច"គុណ
គបេងៀន

វស័យអប់រ´ក៏កំពុងជួបបទះបB

ពសិកេ3Kនកមិត កង<ះyតបរ1រសិក និងគុណ

ព

ែដលsក់ព័ន:នឹង1រេរៀនតwត!Sក
 ន
់ ិង1រេះបង់1រសិក
 របស់សិស
 នុសស
ិ 

KនកមិតខMស់េ3េឡើយ និង1រអនុវតបព័ន:Wគុណ

ពេ3ពុំLន់នេពញេលញ ពមLំង

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ចំនួនគឹះYនេ3កមិតឧតមសិកែដលKនគុណ

ពនិង

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ពេឆ@ើយតប េ3Kនចំនួនតិចតួច

ប៉ុេ$Ïះ។
២.២១៤- បBបឈមនិងដំេ$ះYយ

ក45ងអំឡង
5 េពលៃន1រអនុវតែផន1រយុទY
: ស

វស័យអប់រ´ ២០០៩-២០១៣ ៖
x បBបឈមទី១-1រពងីក1រអប់រ´កK
ុ រតូច

1រជំរុញ1រចូលេរៀនេ3ក45ងកម)វធីអប់រ´

កុ K រតូ ច ឲQ នតឹមតវ gមយុរ បស់កុ K រយុ ០ fSំេ}៥fSំ ។
សមតI

ពគមេតយQសិក

1រេលើក កមMស់

gមរយៈ1របណªះ« ប$[លនិងវកឹត1រគមេតយQសិក

និង1រផព<ផយពីគុណតៃម@ៃន1រសិកដល់Kgបិgនិងសហគមន៍។
¾ ដំេ$ះYយៈ

1របេងaើន1រចូលេរៀនក45ងកម)វធ
 ីអប់រ´gមខ4ងផzះនិងសហគមន៍ "

 និងគមេតយQសហគមន៍។
មួយSនឹងកម)វធីបណª«ះប$[លកុមK¼យ

 "ពិេសស តំបន់ជួប
x បBបឈមទី២-1រពងីក1រអប់រ´េUយសមធម៌េ3បឋមសិក
1រលំក និងកុមកុKរជួប1រលំក
¾ ដំេ$ះYយ: 1រពងីកកម)វធីអប់រ´ពីរ

Y កម)វធីរូបករណ៍ និងរូបតIមJ

1រពេន@ន1រសិក និងកម)វធីចូលេរៀនេឡើងវញ gមរយៈ1រអប់រ´េ¡បព័ន: និង1រ
បេងaើនសKហរណកម)1រអប់រ´ប67លSេ }គប់កមិតសិក។
x បBបឈមទី៣-1រចូលេរៀននិងគុណ

ពេ3មធQមសិក

¾ ដំេ$ះYយ: 1របេងaើន1រចូលេរៀនេ3មធQមសិកេUយយកចិតទុកUក់េលើ1រ
1ត់បនIយ គKត េយនឌ័រ
សិកបឋមភូមិ។

និងយកចិ តទុកUក់ ជំ រុញ1រប67ប់1 រសិកេ3មធQម

1របេងaើនចំនួនរូបករណ៍ដល់សស
ិ មកពីគwYរកីក

"

ពិេសសសិសសី។ 1របេងaើនចំនួនYមធQមសិកបឋមភូមិ gមរយៈ1រពងីក
Yបឋមសិកសបgមកំេណើនសិស។
x

បBបឈមទី៤-1របមូលកុKរេ¡Yនិង1រអប់រ´េ¡បព័ន:
¾ ដំេ$ះYយ: 1រេរៀបចំវWន1រេដើម>1
ី ត់បនIយចំនួនកុKរេ3េ¡Y 1រយក
ចិតទុកUក់បែនIមេលើកK
ុ រជន"តិេដើម

គតិច កុKរពិ1រ និងកុKរក45ងគwYរកីក

gមរយៈកម)វធីែដលនកំណត់។
x បBបឈមទី៥-គុណ

ពនិង

ពេឆ@ើយតបរបស់1រសិកេ3Kនកមិត

¾ ដំេ$ះYយ: 1របេងaើតកបខ័ណ¯Wគុណ
នពីលទ:ផលៃន1រសិក
 របស់សិស។

ពេ3!Sក
 ់"តិ

ែដលចmស់ែវង

1រពងឹង1រេធ<ើេតសgម!Sក់េរៀន"បeំ

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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និងmយតៃម@1រសិករបស់សិស!Sក់ទី៣

ពមLំងពងីកេ}ដល់!Sក់ទី៦និងទី៨។

1រេលើកកមMស់គុណ

gមរយៈ1រពិនិតQេឡើងវញកម)វធីសិក


ពនិង

ពេឆ@ើយតប

និងេសៀវេ¶សិកេល។
x បBបឈមទី៦-1របេងaើន1រចូលេរៀននិងគុណ
¾ ដំ េ$ះYយ:
ទិ

1រេរៀបចំច ក5វស័យ សKប់ឧ តមសិក


និង 1រេ¤¼ត េលើក ម)វធី

ព(វទ·Yស បេច7កវទ· វស<កម) សិល>ៈ និងគណិតវទ·
 ) សប"មួយសង់

UWគុណ
x

ពេ3ឧតមសិក

ពរបស់Y¹ន។

បBបឈមទី៧-1រផcត់ផcង់េសៀវេ¶សិកេល
¾ ដំេ$ះYយ:

1រពិនិតQេឡើងវញនិង1រែកលមkបព័ន:ែបងែចកនិងគប់គងេសៀវ

េ¶សិកេល។ 1រW!1រផcត់ផcង់េសៀវេ¶សិកេល កម)វធស
ី ិក
 ថ)ី និង
1រផល់េសៀវេ¶គដល់គបេងៀនេ3តំបន់ជួប1រលំក។

់ cង់និង1រពយគKនគុណ
x បBបឈមទី៨-1រផcតផ

ព

¾ ដំេ$ះYយ: 1រពយគបេងៀនេ3gមវទ·ល័យនិងអនុវទ·ល័យែដលបេងaើត
ថ)ី ពិេសសតំបន់ជប
ួ 1រលំក។ 1រេលើកកមMសស
់ មតI

ពគបេងៀនេលើមុខវ"¢គណិត

វទ· វទ·Yស gមរយៈ1ររវកឹត1រគបេងៀននិង1រUក់ឲQអនុវតបព័ន:1រ
mយតៃម@គុណ

ព។

x បBបឈមទី៩-1រពងឹងបព័ន:គប់គងអប់រ´ និង1រេតៀមអនុវតវមជ1រនិងវសហ

មជ1រ
¾ ដំេ$ះYយ: 1រអភិវឌ^សមតI

ពរបស់យកY មនីគប់គងេ3!Sក់ មនzីរ

និង1រល័យអប់រ´ យុវជន និងកីសុក។ 1រពងឹងកុមបំប៉ននិងពិនិតQ gមUន
!Sក់សុក ក45ង1រពិនិតQgមUននិងំទYេរៀនគប់កមិត។
x បBបឈមទី១០-1រអភិវឌ^ជំញបេច7កេទសដល់យុវជន
¾ ដំេ$ះYយ : 1របេងaើនអgចូលេរៀន សីពីបេច7កេទសអប់រ´ បេច7កវទ·និងវទ·Yស
និងនេរៀបចំខ@ន"េសចសKប់េធ<ស
ើ Kហរណកម)ក45ងតំបន់ក45ងfS២
ំ ០១៥សKប់
េឆ@ើយតបេ}នឹងតមវ1រទីផរពលកម)និងកំេណើន1នុវត
x បBបឈមទី១១-1រពងឹងសកម)
¾ ដំ េ$ះYយ : 1រជំ រុញសកម)
សកម)

ព1ររ។

ពយុវជននិងកី
ពអប់រ´1យនិងកី េ3gមYេរៀន និង

ពសKគមកី ក@ឹបកី និង1រកYងេហUរចសមM័ន:។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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1ងទី២.៨ : អ រសិកsនិងអ ប_7 ប់រសិកs
ឯកa

២០០៨/២០០៩

២០០៩/១០

២០១០/១១

២០១១/១២

២០១២/១៣

អaពិតៃនរសិកyេjបឋមសិកy
សរុប

%

៩៤,៤

៩៤,៨

៩៥,២

៩៦,៤

៩៧

ប1ស

%

៩៤,៨

៩៥

៩៥,៨

៩៦,៧

៩៧

សី

%

៩៤

៩៤,៦

៩៤,៦

៩៦,១

៩៧

អaសរុបៃនរសិកyេjមធwមសិកy ({2ក់ទ៩
ី )
សរុប

%

៦១,៦

៥៨,១

៥៨,៥

៥៥

៥៣,៦

ប1ស

%

៦៤

៥៩

៥៩

៥៥

៥៣,៩

សី

%

៥៩,២

៥៧,១

៥៧,៨

៥៥

៥៤,២

អaប|+ ប
់ រសិកyេjបឋមសិកy ({2ក់ទី៦)
សរុប

%

៨៥,៦

៨៣,២

៨៥,៣

៨៩,៧

៨៧,៤

ប1ស

%

៨៥,៤

៨២,៨

៨៥,៦

៨៩,៦

៨៦,៩

សី

%

៨៥,៧

៨៣,៦

៨៥

៨៩,៩

៨៧,៨

អaប|+ ប
់ រសិកyមធwមសិកyបឋមភូមិ ({2ក់ទ៩
ី )
សរុប

%

៤៩,០

៤៨,៧

៤៦,៨

៤២,១

៤០,៦

ប1ស

%

៥២,១

៥០

៤៤,៦

៤២,៦

៤២,២

សី

%

៤៥,៩

៤៧,៣

៤៤,៣

៤១,៦

៤០,៤

បភព : កសួងអប់រi យុវជន និងកី}

៦.២-

រេលAកកមស់ វMស័យសុlភិ5ល

ុ ភិល២០០៨-២០១៥
២.២១៥- ែផន1រយុទ:Yសសy

នរួមចំែណកងសកម)ក45ង

1រអនុវតវស
 ័យសុyភិលរបស់VជរUភិល។

បេទសកមM5"សេមចនមុន

បច75ប>ន4

1លកំណត់នូវេលេpអភិវឌ^ន៍សហសវតរÕកមM5" fSំ២០១៥ េលើសូចករមួយចំនួន ដូច
" 1រ1ត់បនIយអgមរណ

ពKg អgមរណ

ពកុKរយុេ1មមួយfSំ អgYប់

េUយជំងរឺ េបង និងអgYប់េUយជំងឺគុនeញ់។ ចំែណកឯសូចករដៃទេទៀត សងÛឹម!
នឹងសេមចនgមេលេpេ3fSំ២០១៥ រួមKនអgមរណ

ពកុKរយុេ1ម៥fSំ អg

េបm¾ឡង់ៃន1រចម@ងេមេVគេអដស៍។
ក-

កមN វMធីសុខ

ពបន* ពូជ R Vរក និងកុRរ

២.២១៦- សូចករសំyន់ៗៃនសុខ
KÊវឌ^ន

ពបនពូជ Kg Lរក និងកុKរ ននិងកំពង
ុ សIិតេលើ

ពរmងfSំ២
 ០០៨និង២០១៣(gVងទី២.៩)។

គេKងផល់ក់ឧបតIមJេលើក

ទឹកចិតឆ)បរបស់VជរUភ
ិ លសKប់1រសKលLរកេកើតរស់

តវនeត់ទក
ុ !"កg¼

គន@ឹះមួយំមកនូវកំេណើនៃនចំនួនសKលកូនេ3មូលUនសុyភិលYWរណៈ

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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មួយនឹង1រពយបុគcល ិកឆ)បេ3គប់មណ¯លសុខ

ពLំង អស់ ។

សេះបន់និងែថLំLរកេ3មូលUនសុyភិល

1របេងaើនចំនួនបនzប់រង់eំ1រសKល

និង1រពងឹង បព័ន :ប6©ន ពីមណ¯លសុខ

ពេ}មនzីរេពទQបែងkក

1រពងឹងេសmសមJព
Kននិ S1 រវជ©Kន។

1រពិនិតQែថLំគភ៌មន
ុ សKល និង1រែថLំេ1យសKល 1រផល!
់ ប
Sំ រជំងឺេតgណqស
ូ
េលើសីKនគភ៌និងេលើសីវ័យបនពជ

1របរ 1រចម@ងេមេVគេអដស៍ពីK¼យេ}កូន

អgេបើស់មេធ·យពន· រកំេណើតទំេនើបរបស់សីKនគwYរក45ងវ័យ បនពូជ

និង
តវ

នបេងaើននិងែកលមk។
1ងទី២.៩ : និរៃនសូចរកមN វMធីសុខ

ពបន* ពូជ R Vរក និងកុRរ រxង#២
ំ ០០៨និង២០១៣
លទ&ផល

លទ&ផលសេមច>ន

សច
ូ _ករ

>៉ ន់ Y ន
ឯកa

េbលេf

២០០៩

២០១០

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៣

៨៣

៧២

៨៤,២៥

៨៧

៨៧

៨៧

%ៃនសីV
 នគភ៌>នពិនិតwៃផKេ]ះ
មុនសVលេលIសពី២ដង េ=យ
បុគល
, ិកសុ

%

Result

ភិ>ល

%ៃន សV
ី នគភ៌>នទទួលឱសថ

%

ប6$ររចមeងេមេគេអដស៍ពី

៨១

៥៦,៣០

៦១,១០

៦០

៦៥

៦៥

៦៣

៦៩

៧២

៧៤,៦៨

៧៥

៨០

៤៤

៥២

៦១,៣៩

៦៦,៣៣

៦៦

៦៦

១,៦៩

២,០៣

២,៤៣

២,៨៣

៣,២

៣,២

-

-

-

៤៣,៣៣

៤៤

៤៤

២២,៣៣

២៨,២៧

២៩,១៨

៣០,៤៨

៣៧

៣៧

ចំនន
ួ

៩១

២២៦

២៦០

២៥៥

២៧០

២៧០

ចំនន
ួ

-

២៨

៤៩

៦៧

១២២

១២២

Vយេកូន
សVVតៃនរសVលកូនេ=យ
បុគល
, ិកសុ

%

ភិ>ល

សVVតៃនរសVលកូន
េjមូល=&នសុ

%

ភិ>ល

អaៃនរសVលកូនេ=យវBធីវះត់

%

%ៃន សេី យសVល>នពិនត
ិ w

%

អaេបm ឡង់ៃនរេបI>ស់ វBធីពនរ

%

កំេណIតទំេនIប
ចំនន
ួ មូល=&នសុ

ភិ>លែដលផល់

េសmសុខពបនពជ
ូ យុវវយ
ចំនន
ួ មនK ីរេពទwបែងhកនិងមណល
សុខពែដលផលេ់ សmសមព សេ 6,ះ
ប_Kន់ និងែថoំoរកកមិតមូល=&ន
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ចំនន
ួ មនK ីរេពទwបែងhកនិងមណល
សុខពែដលផលេ់ សmសមពសេ 6,ះ

ចំនន
ួ

-

២៦

៣១

៣៤

៤៣

៤៣

ចំនន
ួ

១

១,៥១

១,៥៧

១,៧

១,៨

១,៨

ប_Kន់ និងែថoំoរកកមិតគប់ជ1ង
េយ
ចំនន
ួ េលIកៃនរពិេbះជំងឺករណីថYីេលI
កុVរយុេម៥d2ំV2ក់ក21ងមួយd2ំ
បភព : កសួងសុ ភិ>ល

២.២១៧- មរណ

ពLរកKន1រែបបwលេ}gមកុមប"ជន

ខុសៗSេ }gមទីបជុំជននិងតំបន់ជនបទ។
មរណ

ែដលKនក់ចំណqល

gម1រអេងaតប"Yសសុខ

ពfS២
ំ ០១០

ពLរកKនចំនន
ួ ៣៩ក45ង១.០០០កំេណើតរស់សKប់កុមប"ជនកីកកមិត១

និង

៣៤ក45ង១.០០០កំេណើតរស់សKប់កុមប"ជនកីកកមិត២ ខណៈេពលែដលមរណ

ពL

រកក45ងកុមប"ជនអ4កKនបំផុតគឺ១៦ក45ង១.០០០េកើតរស់។ មរណ

ពLរកេ3តំបន់ជនបទ

KនកមិតខMស់(៣៥) េធៀបនឹងតំបន់ទី បជុំជន(១១)។
២.២១៨- វឌ^ន

ពគួរឲQកត់សK_ល
 ់ក45ងfS២
ំ ០១២

េលើ1រ1ត់បនIយេបm¾ឡង់ជំងក
ឺ 6©ល
ិ

“សូនQករណី” ៃនជំងឺក67ិល។ សKKតៃនកុKរយុេ1មមួយfSំនទទួលm¾ក់Yំងបរ
ជំងឺក6©ល
ិ Kន៩៣%។ ឯអgគបដណªបៃ់ ន1រផល់m¾ក់Yំងបរជំងy
ឺ ន់Yក់ កkកKន់ េត
gណqស៣េលើក

និងជំងឺរកេថ@ើមបេភទេប៣េលើកេលើកK
ុ រេលេpតវនរកក45ងអg

េលើសពី៩០% gំងពីf២
Sំ ០០៨។
២.២១៩- វស័យ សុy ភិលរួមចំែណកងសកម)ក45ង1រែកលមkYន
របស់សីនិងកុKរ

េUយនំមកនូវវឌ^ន

ពគួរឲQកត់សK_ល់

ពរូបតIមJ

gមរយៈ1រអនុវតសកម)

ពមួយចំនួន រួមKន 1រផល់មីកYរ"តិដល់កK
ុ រ សីKនគភ៌ និងសីេ1យសKល 1រ
ផល់!SំទKក
 ់ពនដល់កK
ុ រ 1រផល់បឹក
 អំពី1របំេÜេUះLរក និង1រចិ67ឹមLរកនិងកុKរ
តូច 1របណª«ះប$[លគបេ_លសហគមន៍ ពមLំង1រផល់េសmគប់គងកង<ះរូបតIមJ
ធÆន់ធÆរ។
ខ-

បយុទ= ប#ំងជំងឺឆSង

២.២២០- េមេVគេអដស៍/ជំងេឺ អដស៍

បេទសកមM5"សេមចនវឌ^ន

1ត់បនIយអgេបm¾ឡង់ៃន1រឆ@ងេមេVគេអដស៍
១៩៩៨

មក០,៧%េ3fSំ២០១២

ពដ៏ធេំ ធងក45ង1រ

ក45ងចំេ$មប"ជនទូេ}ពី១,៧%េ3fSំ

េហើយgម1រន់Y¸ន

េមេVគេអដស៍នឹងបនថយដល់
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០,៦% ក45ងfS២
ំ ០១៥។ ករណីថ)ីៃន1រចម@ងេមេVគេអដស៍នថយចុះពី១០០ក់ ក45ងមួយៃថÆ
េ3fS២
ំ ០០៨ មកតឹមែត៣ក់េ3fS២
ំ ០១២។ ករណីឆ@ងថ)ី តវនន់បKណ!Kន
ចំនួន១.២០២ក់េ3fS២
ំ ០១២

និងបនWក់ចុះដល់៩២៤ករណីេ3fS២
ំ ០១៥។

េ3ចុងfSំ

២០១២េនះ ករណីមនុសេពញវ័យែដលផz5កេមេVគេអដស៍KនបKណ៧៤.៥៧២ក់។ រ2ឯ
អgេបm¾ឡង់1រឆ@ងេមេVគេអដស៍ក45ងចំេ$មសីKនគភ៌នWក់ចុះពី១%េ3fS២
ំ ០០៧
មក០,៣%េ3fS២
ំ ០១២។

អgឆ@ងេមេVគេអដស៍ពីK¼យេ}កូននWក់ចុះពី២៥%េ3fSំ

២០០៥ មក៨%េ3fS២
ំ ០១២។ ខណៈែដលេបm¾ឡង់កុមបុរសសញ់បុរសនសIិតក45ង
កមិតLបគឺ២,១%

េបm¾ឡង់សីក45ងេសmកមនសបយ(ែដលKនេភÙ§វេលើសពី៧ក់ក45ង

មួយទិតQ) KនកមិតបKណ១៣,៩% េហើយេបm¾ឡង់អ4កeក់េគឿងេញ§នKន២៤,៤%។
1រគបដណªប់ៃន1រព·លេUយឱសថបfំងេមេVគេអដស៍ក៏តវនពងីក េហើយអgរស់
Vនៃនអ4កផzក
5 េមេVគេអដស៍េ1យ1រព·លរយៈេពល១២ែខ

េUយឱសថបfំងេមេVគ

េអដស៍Kនកមិតេលើសពី៨៥%។
២.២២១- េដើម>ីពងឹងនិងេ¤¼តេលេp1ររបរឲQន1ន់ែតបេសើរេឡើង

បេទស

កមM5"ននិងកំពុងអនុវតសង់Uជំរុញyង
ំ 1ក45ង1របន1របរែថLំនិងព·ល េដើម>ីផល់
េសmដល់ ប"ជនបឈមមុខខMស់

និង សង់Uជំរ ុញyំង1ក 45ង1របរ1រចម@ងេមេVគ

េអដស៍ពីK¼យេ}កូន។
២.២២២- ពីfSំ២០១១ដល់fSំ២០១២ "¬ធរ"តិបយុទbនឹងជំងឺេអដស៍ នទទួលេ"គជ័យ
ក45ង1រែស<ងរក1រំទពីៃដគូសំyន់មួយចំនន
ួ

gមរយៈ1រេកៀរគរជំនួយហិរ6ប>Lននិង

1រចូលរួមពីកសួងមៃផz ក45ង1រទទួលយកមុខទីសមបសមwល"មួយY នប័នsក់ព័ន:
សំេpេរៀបចំឲQKនបរ1សំទកម)វធីៃដគូសហគមន៍នគរល េដើម>
ី ំទកិច7អនVគមន៍
បយុទ:នឹងជំងឺេអដស៍សKប់ែដលប"ជនបឈមមុខខMស់េ3ប$[ចំណច
o េ¡¼ចំនួន៣២ ប
កបេUយបសិទ:

ពខMស់។ កម)វធីៃដគូសហគមន៍និងនគរលKនេលបំណងេធ<ើឲQបេសើរ

)ី ែដលចនឹងប៉ះsល់ដល់កុម
េឡើងនូវសុខដុមនីយកម) 1រអនុវតចប់ និងេសចកីែណំថៗ
ប"ជនែដលបឈមមុខខMស់ពី1រផល់េសmសងcម និង1របរែថLំ និងព·លសុខ
២.២២៣- េUយKន1រំទរបស់ៃដគូអភិវឌ^

កសួងកិច1
7 ររ2

ព។

នបឹងែបងជំរុញឲQ

វស័យsក់ព័ន: ចូលរួម1ររ1ត់បនIយអំេពើហិងែដលបងaេUយវសម

ពេយនឌ័រ។ ក

ើ តប
សួងអប់រ´ យុវជន និងកី នខិតខំេកៀរគរធនWនេដើម>ីអនុវតែផន1រយុទbYសេឆ@យ
នឹងេមេVគេអដស៍f២
Sំ ០១២-២០១៣

សKប់អនVគមន៍

"ពិេសសដល់យុវជនេ3ក45ងនិង

េ¡Y។ កសួង1ររនិងបណª«ះប$[លវ"¢ជីវៈ បនជំរុញឲQនិេជកនិងនិេជិតចូល
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រួមប67ល 1រអប់រ ´អំព ី ជំងឺ េអដស៍េ3កែន@ងេធ<ើ1រឲQ ន1ន់ែតេចើន"ងមុន េដើម> ីេឆ@ើយតប
នឹងអភិកមែដលeត់ទុក!េអដស៍"

រកិចទ
7 ទួលខុសតវរបស់គប់វសយ
័ ។

២.២២៤- 1រេឆ@ើយតបនឹង េមេVគេអដស៍ កំពុង ែតនជួបបទះនឹង
ែដលKនeប់ពី1ររបេច7កេទសកម)វធី
ធនWនកិចស
7 ហ1រ

ពបឈមមួយចំ នួន

1ររYប័ន 1រេកៀរគរធនWន និងេបើស់

ព"ៃដគូេដើម> ីអភិវឌ^ន៍ ដូចyងេ1មេនះ៖

x 1រgមUនសីែដលKនផz5កេមេVគេអដស៍នង
ិ Lរក(មុន និងេ1យេពលសKលកូន)

េចើនជួប1រលំកពិេសសេលើសីែដល"ជនចំ$កសុក។
កូនេ3gមគ@ីនិកឯកជន

សីមយ
ួ ចំនួននសKល

េហើយមិននចូលរួមក45ងកម)វធី1រ1ត់បនIយ1រចម@ងពីKយ
¼

េ}កូនេUយYរ¸ន1រប6©នេ}រកេសmេផងៗេទៀត ដូច" 1រេធ<ើេតស®ម និង
1រព·លេមេVគេអដស៍ និង1រផល់បឹក ¸ន
 ទំក់ទំនង"មួយនឹងកម)វធី"តិ។
x បព័ន:gមUនអ4កជំងឺេអដស៍eប់gង
ំ ពីេសmេធ<េើ តស®មរហូតដល់េសmេតៀមផល់

ឱសថបfំង េមេVគេអដស៍ ពំុL ន់Kនដំេណើរ1រេ3េឡើយ
មិនLន់លk

មូល េហតុ1រgមUន

"េហតុេធ<ើ ឲQ Kន1រត់បង់ អ4ក ជំ ងឺែដលកំពុង តវទទួល1រព·ល។

បព័ន:ផល1
់ រំទអ4កជំងឺេអដស៍មិនឲQេះបង់1រព·លេ3gមសហគមន៍
Lំងបព័នV
: យ1រណ៍1រទទួលេសm និងគុណ
Kនកមិតផងែដរ។

ពម

ពៃនេសmរបស់សហគមន៍ ក៏េ3

1រgមUនករណីអ4កផz5កេមេVគេអដស៍ែដលYប់េUយជំងឺរេបង

1រgមUនផលវកៃន1រព·ល

1រgមUន

បVជ័យៃន1រព·លក៏េ3Kន1រខ<ះyតផងែដរ។

ពYoំៃនឱសថ

និងករណីែដល

េ3េពលែដល1រព·លេUយ

ឱសថបfំងេមេVគេអដស៍នតវពងីក1ន់ែតធំេឡើងៗ េះ1ររÃតបនឹង1រgមUន
ករណីេះបង់1រព·ល និង1រgមUន

ពYoំៃនឱសថ ែដលំឲQ®នដល់1រ

េបើឱសថបfំងេមេVគេអដស៍ជួរទី២ គឺ"1ររeំច់។
x 1រUក់េចញនូវចប់និងលិខិតបទUន
 គតិយត
ុ មយ
ួ ចំនួន

ច"បច7យ
័ ប៉ះsល់េUយ

អេចតដល់កុមបឈមមុខខMស់ពីស$
ំ
ក់រដbអ$
ំ
ចនិងនគរល

េហើយ"បនមក

កុមែដលបឈមមុខខMស់េះក៏ល
ំ កែស<ងរកេសmែថLំនិងព·ល។
x Lក់ទងនឹង1រេកៀរគរធនWន

និងវនិេគធនWនKនបBសំyន់មយ
ួ ចំនួនគួរឲQកត់

សK_ល់ ពិេសស េ3!Sក់ក$[ល

ដូច"1រចុះថយនូវថវ1"រួម បសិទ:
បសិទ:ផលៃន1រេបើស់ធនWនថវ1

ព និង

និង1រខ<ះyតព័តK
៌ ន"យុទ:Yសមកេធ<ើ

"េហតុផលៃន1រសេមចចិតក45ង1រចងk5លបញ
 ពី1រេបើស់ថវ1"េដើម។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.២២៥-

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ជំងឺរេបង 1រ1ត់បនIយអgេបm¾ឡង់េUយYរជំងឺរេបងKន1រWក
 ់ចុះ។ អg

េបm¾ឡង់ជំងឺរេបងសួតេមេVគរេបងេប1វជ©Kន នWក់ចុះពី៣៨% ចេះfSំ២០០២ និងfSំ
២០១១ ឬ៤,២%ក45ងមួយfSំ។ អgYប់េUយYរជំងឺរេបងតវន1ត់បនIយមកតឹម៦៣
ក45ងចំេ$មប"ជន១០០.០០០ក់េ3fS២
ំ ០១១។
េស>ើយKនកមិតខMស់េលើសពី៨៥%

អgៃន1រព·លជំងឺរេបង"សះ

ក45ងរយៈេពល១៤fSំ"ប់ៗS។

វធីYសព·លជំងឺ

រេបងេUយតwតពិនិតQ¤ល
 ់កមិតមូលUន(ដូតស៍) នគបដណªប់មណ¯លសុខ
េ3fS២
ំ ០០៨ដល់៧៩៩េ3fS២
ំ ០១២។

ពពី៥០៦

វធីYសដូតស៍កក
៏ ំពុងតវនអនុវតេ3ពន:រ

ចំ នួន១៩កែន@ងនិងេVងចកសហស១៩កែន@ង ។

ព"ៃដគូរ mងេសmYWរណៈនិង

ឯកជនក45ង1រអនុវតយុទ b Yសដូតស៍កំព ុង អនុវ តេ 3៣៥សុកបតិបតិក 45ង េខតច ំន ួន ១០។
សកម)

ពេសmរេបង

េអដស៍ពងីក ពី៥ ៧សុកបតិបតិ េ3fSំ ២០០៨

េ}គប់ ៧៩សុក

បតិបតេិ 3fS២
ំ ០១២។
២.២២៦- ជំងឺគុនeញ់

រmងfS២
ំ ០០០និងfS២
ំ ០១០កន@ងមកេនះ ជំងឺគុនeញ់ក45ងសកល

េកនថយចុះ២៥%(៩៩បេទសKនជំងឺ គុនeញ់) ក45ងេះ ជំងឺគុនeញ់កង
45 បេទស
កមM5"នថយចុះរហូតដល់៥៤%។ ចំន ួនករណី ជំងឺគុនeញ់ែដលនទទួល 1រព·ល
េ3មនzីរេពទQ និងមណ¯លសុខ

ពនថយពី៥ករណីក45ងប"ជន១.០០០ក់េ3fSំ២០០៧

មកេ3២,៩ករណី េ 3fSំ ២ ០១២។

អgY  ប់េ Uយជំ ងឺ  គុន eញ់ក 4 5 ង ចំេ $មប"ជន

១០០.០០០ក់នថយចុះពី០,៦៧ក់េ3fS២
ំ ០១១ និង០,៣២ក់េ3fS២
ំ ០១២ ែដល
សេមចនេលេpអភិវឌ^ន៍សហសវតរÕកមM"
5 ក45ងែផ4កេនះ។ មុងចំនន
ូ "ង៣ន៧ែសន
តវ នែចកeយេUយឥតគិត ៃថ@ដ ល់  ប"ជន ក45ង fS ំ ២ ០១១និង fSំ ២ ០១២ៃន1រអនុវ ត

ែផន1រយុទbYស"តិលុបបំត់ជំងឺ គុនeញ់fSំ២០១១-២០២៥។
គ-

បយុទ= ប#ំងជំងឺឆSង

២.២២៧- ជំងឺគុន®ម ចំនួនករណីៃនជំងឺគុន®មែដលនទទួល1រព·លេ3មណ¯ល
សុខ

ពYWរណៈ នេកើនពី ៩ ៥៤២ករណីេ3fSំ ២០០៨ដល់៤២ ៣៨២ករណីេ3fSំ

២០១២។ េLះបីចំនួនករណីសKកព·លក45ងfSំ២០១២ ខMស"
់ ងប$[fSំមុនៗកី ក៏អg
Yប់េUយជំងឺគុន®មេ3ទូLំងបេទសក45ងfSំ២០១២ KនកមិតLបតឹម០,៤០%។
២.២២៨- ជំងឺឆ@ងេលចេឡើងថ)ីៗ

បេទសកមM"
5 នបនពងឹង1រអនុវតនិយ័តកម)សុខ

ព

អនរ"តិf២
Sំ ០០៥ េដើម> ីបរ ទប់Yត់ និងគប់គងជំងឺឆ@ងែដលផz5ះេឡើង។ បព័ន:gម
Uនជំងឺ¤¼Yយបកី និងជំងឺេលចេឡើងថ)ៗ
ី តវនពងឹងេ3ទូLំងបេទស និងgមចកLÀរ
ពំែដនអនរ"តិ។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ឃ- ជំងឺមិនឆS ងនិងជំងឺ1ុ ំៃរ និងប
 សុខ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ព>2រណៈដៃទេទត

២.២២៩- ជំងឺមិនឆ@ងនិងជំងឺVoំៃរº ជំងឺមរ2ក ទឹកេមែផkម េបះដូង សរៃស®ម ចក5េVគ
សុខ

ពKត់េធ)ញ

និងផ@វចិតLក់ទងនឹង1រេបើស់េគឿងេញ§ន"េដើម

នUក់បនzក
5

ធÆន់ធÆរេលើបព័ន:សy
ុ ភិល "ពិេសស មនzីរេពទQ េUយYរ1រែថLំនង
ិ ព·លជំងឺបេភទ
េនះតវេបើរយៈេពលយូរ និងតវចំ$យថវ1េចើនបំផុត។ េUយែឡកេះ!Sក់ចVចរណ៍ និង
របួសេផងៗេ3ែត"បBសុខ
២.២៣០- ចំេsះសុខ

ពYWរណៈដ៏ចម>ង។

ពKត់េធ)ញពីfSំ២០០៨ដល់fSំ២០១២ 1រអប់រ´េលើកកមMសស
់ ុខ

ព

Kត់េធ)ញ និងងសKZតៃដនអនុវតេ3៦៤៥Yបឋមសិក និងផល់1របណª«ះប$[ល
ដល់សិស
 នុសិសចំនន
ួ ១៧ ៥៤៣៣ក់។
ង-

អន* 1គមន៍សុខ

២.២៣១- សុវតIិ
gមរយៈសកម)

ព>2រណៈ

ពចំណ
ី រ

1រេលើកកមMសស
់ ុវតIិ

ពចំណីរ

តវនពងឹង

ពសំyន់ៗមួយចំនន
ួ
ដូច" 1របណª«ះប$[លគបេ_លសីអំពស
ី ុវតIិ

ព

ចំណីរ 1រអប់រព
´ ីអម័យចំណីរដល់េÝែក អ4កគប់គង និងចុងេ¶េ3gមេ

ជ

នីយUន រUន
 និងសិប>កម)ផលិតចំណីរ។ េ¡ពីេះKន1រចុះតwតពិនិតQអ
ម័យចំណីរេ3gមរUននិងេ
២.២៣២- !Sំជក់និងសុខ

ព

សកម)

ជនីយUនក45ងVជWនី េខត។
ពសំyន់ៗែដលនអនុវតរ ួមKន

េរៀបចំទ ិm

ពិភពេក¸ន!Sជ
ំ ក់ ពងឹងកិច7ដេំ ណើរ1ររបស់គណៈកម)1រអនរកសួង េដើម>ីអប់រ´នង
ិ 1ត់
បនIយ1រេបើស់!Sំជក់

និងេលyធិ1រUន
 កបខ័ណ¯អនុសBស
 ីព1
ី រតwតពិនិតQ!Sជ
ំ ក់

ផព<ផយអំពីផលប៉ះsល់ៃន1រជក់រ2

និងប1សទីកែន@ងេធ<1
ើ រ¸ន
 ែផងរ2នចំនន
ួ

១៦៥កែន@ង ក45ងេះមនzីរសុyភិលេខត មនzីរេពទQបែងkក 1រល័យសុកបតិបតិ មណ¯ល
សុខ

ព មនzីរអប់រ´ យុវជន និងកី Yគរុេ1សលQនិងវកឹត1រ Yគរុេ1សលQភូមិ

គ

និងវទ·ល័យ អនុវទ·ល័យ។
២.២៣៣- សុខ

ពបរYន

គណៈកK¸ធ1
ិ រ"តិបរYននិងសុខ

ពនិងមនីបេច7កេទស

អនរកសួង នពងឹង1រអនុវតត
ួ ទីរបស់ខ@ននិងនផព<ផយេលនេយ"តិសីពី
បរYននិងសុខ

ព

ផលិតសMតវ2េដអូនិង¤ំងរូប

ពសីពីផលប៉ះsល់សុខ

មកពី1រេបើស់YរWតុគីមីនិង1រែបបwល1សWតុ

ព

ែដលប$[ល

តវនeក់ផយgមYនីយ

ទូរទសន៍។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.២៣៤- 1រគប់គងេះមហនVយ
បតិបតិមនzីរេពទQបែងkក
េះមហនVយេផងៗ
សកម)

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

កសួងសុyភិល

និងមណ¯លសុខ

មនzីរសុyភិលេខត

សុក

ពនេតៀមបមុង"បeំក45ង1រេឆ@ើយតបេ}

ពិេសសក45ងតំបន់ែដលរងផលប៉ះsល់េUយទឹកជំនន់

នចុះេធ<ើ

ពនិងេឆ@ើយតបLន់េពលេវក45ង1រទប់Yត់1រឆ@ងជំងឺេ3េពលKនទឹកជំនន់និង

េ1យេពលទឹកសក។
ច-

សុlភិ5ល>2រណៈ

២.២៣៥- 1រអភិវឌ^េហUរចសមM័ ន:រូបវនសុyភិលសេមចននូវលទbផលគួរឲQ កត់
សK_លេ់ Uយែផkកgមែផន1រគបដណªប់សុyភិលពីf២
Sំ ០០៨ដល់fSំ២០១២
ចំនួនមណ¯លសុខ

ក45ងេះ

ពនេកើនពី៩៦៧េ}១.០២៤ មនzីរេពទQេកើនពី៨៧េ}៩១។ មនzីរេពទQ

Lំងអស់Kនចំនួនែគសរុប១២.៦៥១ ក45ងេះ ែគអ4កជំងឺKន២.៧៤១។ គួរកត់សK_ល
 ់!ចំ
ំ ០០៨ដល់
នេកើនេឡើង"េរៀងVល់fំព
S ី៨.៩៨៦េ3fS២

នួនែគេ3មនzីរេពទQYWរណៈ
១២.៦៥១េ3fSំ២០១២។

ឯអgេបើ ស់ែគក៏នេកើនពី ៦១,៣១%េ3fSំ២ ០០៨េ}

៨៦,១៦%េ3fS២
ំ ០១២។
ឆ-

ថវM"តិស Rប់ វMសយ
័ សុlភិ5ល

២.២៣៦- VជរUភិលនបេងaើនក67ប់ថវ1"តិ"េរៀងVល់fSំ
េលើវសយ
័ សុyភិលKន1រេកើនេឡើង"លំUប់។
វ

េហើយចំ$យYWរណៈ

gVងទី២.១០

បញពីន
ិ S1រៃន1រ

ជថវ1"តិ និង1រចំ$យសKប់វសយ
័ សុyភិលរmងfS២
ំ ០០៨-២០១២។
1ងទី២.១០ : និរៃនរ វM
ថវB វBជន៍
ែផនរថវBអនុមត
័ (uនេរGល)
%ៃនកំេណIនថិវ វBជបcំd2ំ

ជថវMរ"តិ ស Rប់ វMស័យសុlភិ5លពី#២
ំ ០០៨ដល់#២
ំ ០១២
២០០៨

២០០៩

២០១០

២០១១

២០១២

៤០៤ ៨០៣,៨

៥០៣ ៨៤៦,៦

៦០០ ០៥៦

៦៩៤ ៣៣១,៤

៧៩៤ ២១៣,៥

២០,១%

២៤,៥%

១៩%

១៥,៧%

១៤,៣%

៤២៦ ៧៩០,៣

៥២៤ ១៤៦,៣

៦១៥ ៣៧៥,៣

៦៥៥ ០៩៨,៩

៧៥៩ ២០៦,៦

១០៥,៤%

១០៤%

១០២,៦%

៩៤,៣%

៩៦%

ថវBច@
ំ
យ
ចំ@យចរន (uនេរGល)
%ៃនចំ@យេធGបនឹងែផនរ
ថវBអនុមត
័
បភព : កសួងសុ ភិ>ល

២.២៣៧- កសួងសុyភិលកំពុងអនុវតយន1រហិរ6ប>Lនំsរជនកីក
1រេលើកែលង1របង់ែថ@េសm មូលនិធិសមធម៌សុខ

ព និងបណÎសុខ

ពបនពូជ។ ចំេsះប"

ពលរដbមិនសូវKនធនWន តវនំsរេUយគេKងWV¾ប់រងសុខ

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ជនបែហល"២,៥នក់នទទួលមូលនិធិសមធម៌េនះ និងនពងីកពី១០១មណ¯លសុខ
ពេ3fS២
ំ ០០៨េ}៣៧០មណ¯លសុខ
រយៈេពលដូចS ។ បណÎសុខ
fSំ២០១១

ពេ3fSំ២០១២ និងពី៤៤េ}៦៤មនzីរេពទQេ3ក45ង

ពបនព ូជសKប់ សីកីកនeប់េផើមអនុវ ត េ3ែខមកV

េហើយបច45ប>ន4កំពុងតវនអនុវតេ3ក45ងមណ¯លសុខ

ពចំនួន១១៨

មនzីរេពទQ

បែងkកចំនួន៥ និងគ@ីនក
ិ អងc1រមិនែមនរUភិលចំនួន៤ េ3ក45ង៩សុកបតិបតិ ក45ងេខតចំនួន
៣។ ឯគេKងWV¾ប់រងសុខ

ពកំពុងតវនអនុវតេ3១៧៩មណ¯លសុខ

ព និង១៣មនzីរ

េពទQបែងkកក45ង១១VជWនី េខត ែដលKនប"ជនចំនួន១៦៦.៦៦៣ក់។ េ3fS២
ំ ០១២ 1រ
ចំ$យេលើក ម)វធ ីមូលនិធ ិសមធម៌ េUយថវ1បដិ

គរបស់ V ជរUភិល និ ងៃដគូអភិវឌ^

វស័យសុyភិលKនទឹកក់សរុប៩ ៤៥៧ ៩៥៤ដុរេមរក។
២.២៣៨- កសួងសុyភិល នUក់ឲQេបើស់បព័នbទន
ិ 4ន័យព័ត៌Kនសុyភិល gម
េគហទំព័រេ3fS២
ំ ០១១។ បព័ន:េនះអនុBតឲQកសួងសុyភិល ទទួលរយ1រណ៍បeំែខ
សីអំពីលទ:ផលៃន1រផល់េសmពិនិតQនិងព·លជំងឺពី១.០២៤មណ¯លសុខ
េពទQទូLង
ំ បេទស។

ព

និង៩១មនzីរ

េ¡ពីេនះកសួងនអភិវឌ^និងេបើស់បព័នbទន
ិ 4ន័យព័ត៌Kនវទ·

មួយចំនួនេទៀត ដូច"សKប់1រគប់គងបុគcលក
ិ 1របណª«ះប$[លធនWនមនុស 1រគប់
គងឱសថ បរ1រ ែផន1រ1រគបដណªបស
់ ុyភិល ែផន1របតិបតិ បeំfSំ។ល។
២.២៣៩- បព័ន:អភិលកិច7សុyភិល កសួងនបបឱសថYនរង¸នចប់អនុBត
ឲQបកបជីវកម)េUយេ"គជ័យLំងសុង ពី៤៧,៥%េ3fS២
ំ ០០៨ដល់០%េ3fS២
ំ ០១១។
ឯកែន@ងលក់ឱសថអត់ច
 ប់តវនលុបបំត់Lង
ំ សុងេ3ចុងfS២
ំ ០១១។ 1រលុបបំត់Lំង
សុងកែន@ងលក់ឱសថអត់ចប់នេធ<ើឲQចVចរឱសថែក@ង1យ ឱសថអន់គុណ

ព និងឱសថ

ែដល¸នបភពចស់ ស់តវន1ត់បនIយដល់កមិតLបបំផុត០,៥០% េ3fSំ២០១០
ំ ០១២។
មក០,១៨% េ3fSំ២០១១ និងចុះមកេ3តឹម០,១៣%េ3fS២
២.២៤០- អនរវស័យ-1ររេយនឌ័រ កសួងសុyភិលនផល់1របណª«ះប$[ដ
 ល់សK
ជិកកុម1ររេយនឌ័រ េ3VជWនី េខត េដើម>ីេលើកមMស់1រយល់ដឹងអំពីបBេយនឌ័រ និងអន
Vគមន៍s ក់ព ័ ន : ។

កុ ម 1ររេយនឌ័រ !Sក ់ កសួង នចុ ះអភិ  លេដើ ម> ីព ងឹង សមតI

ព

កុម1ររេយនឌ័រVជWនី េខត។
២.២៤១- អនរវស័យ-1រសមបសមwល

1រសមបសមwលនិងកិចស
7 ហ1រក45ងវសយ
័ សុy

ភិលgមរយៈកិច7ដំេណើរ1រៃនកុម1ររបេច7កេទសសុyភិល!Sក
 ់កសួង

និង!Sក
 ់Vជ

Wនី េខត។ កុម1ររបេច7កេទសLំងពីរនអនុវត1របជុំបeំែខងេទៀតLត់ េ¡ពី

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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េនះ េ3Kនយន1រសំyន់ៗខ@ះ ដូច" 1រពិនត
ិ QរួមSេលើសមិទbផលវស័យសុyភិល និង
1រពិនិតQវនិចយ
³័ ែផន1របតិបតិបeំfSំ។
២.២៤២- េUយទទួលY_ល់ផលប៉ះsល់"អនរវស័យ ក4ង
5 បBបឈមនឹង1រែកលមkYន

5
នបេងaើតអងc
ពរូបតIមJ VជរUភិលកមM"

ពេផងៗ េដើម> ីេUះYយបBប

ឈមេនះ។ កសួងសុyភិល នចូលរួមក4ង
5 សកម)

ពអងc

ព ដូច"ក45ងកុមបឹក"តិ

ី និសុខេស>§ង និង
សKប់រូបតIមJេ3កសួងែផន1រ និងកុម1ររបេច7កេទសសីពស
រូបតIមJ។
២.២៤៣- េLះបីVជរUភ
 ិលកមM5" សេមចនសមិទ:ផលគួរឲQកត់សK_ល់ ក45ង1រែកលមk
ឲQ1ន់ែតលkបេសើរេឡើងនូវYន

ពសុខ

ពរបស់ប"ជនកមM5" ពិេសសសុខ

ពសី កុKរ

និងប"ជនកីកក៏េUយ ក៏បBបឈមចម>ងៗមួយចំនួនកំពុងសIត
ិ េ3ចំេsះមុខ៖
x េបើេបៀបេធៀបនឹងប$[បេទសក45ងតំបន់ អgមរណ

ពរបស់Kg Lរក និងកុKរ និង

កង<ះរូបតIមJេ3KនកមិតខMស់េ3េឡើយ។
x បព័ន:សុyភិលេដើម>ីេUះYយ ជំងឺឆ@ង និងជំងឺមិនឆ@ងVoៃំ រº ពមLំងបBសុខ
YWរណៈ ដៃទេទៀត មិនLន់Kនបសិទb
x VជរUភិលទទួលY_ល
 ់!

ព។

1រផល់េសmសុyភិលបច75ប>ន4LំងបរKណនិងគុណ

ពេ3មិនLន់េឆ@ើយតបLំងសុងេ}នឹងតមវ1រ"ក់ែសងែផ4កសុខ
េ3េឡើយ េUយYរមណ¯លសុខ
េសmសុខ

ព

ពរបស់ប"ជន

ពនិងមនzីរេពទQបែងkកទូLំងបេទសពុL
ំ ន់នផល់

ពេពញេលញ េUយYរកង<ះសKÁរៈឧបករណ៍េពទQនិងបេច7កវទ·េវជ©Yស

ទំេនើប កង<ះបុគcលក
ិ គេពទQ ពិេសស មណ¯លសុខ
គួបផំនឹង1រេលើកទឹកចិតបុគcលិកេ3Kនកមិត
ជីវៈរបស់គេពទQបុគcលិកេ3មិនLន់Kនសងcតិ

ពYWរណៈេ3gមតំបន់ជនបទ

ពមLំង1របតិបតិ កមសីលធម៌វ"
 ¢
ពេ3គប់មល
ូ Uនសុyភិល។

x យន1រនិយ័តកម)វស
 ័យឯកជនeំច់តវពងឹងែថមេទៀត។
x េLះបីគេKងហិរ6ប> Lនំsរប"ជនកីកតវនពងឹក"បនបប
 ់ក៏េUយ
1រគបដណªប់ៃន1រំsរសុខ

ក៏

ពសងcមLំងេ3ក45ងវស័យេសដbកិច 7 ក 45ង បព័ន : និង

េសដbកិច7េ¡បព័ន:េ3KនកមិតLបេ3េឡើយ។
៦.៣-

រអនុវត*េbលនេW5យសម

ពេយនឌ័រ

២.២៤៤- រយៈេពល៥fSំកន@ង មកេនះ VជរU ភិលនយកចិត ទ ុកUក់" អតិបរKេ}
េលើ1រេលើក កមMស់ស ម

ពេយនឌ័រ

និង ផល ់

ពអង់ ចដល់សីេលើ គប់វស័យ និង គប់

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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កមិត។ េយនឌ័រតវនUក់ប67ល
 េ}ក4ង
5 ផ.យ.អ.ជ. បច75ប>ន4កម)២០០៩-២០១៣ េUយ
នប67លនូវសូចករ"ក់ក់មួយចំនួនសKប់gមUន1រអនុវត។
ក-

រព ងឹង

ពអង់UចែផកេសដGកិច7របស់?ស*ី

២.២៤៥- VជរUភិលគិត! កម)ក រសី ែ ដលចូលរួមក45ងកKំង ពលកម)េ ដើម>ីទ ទួលន
ក់កៃម/ក់េបៀវតKន1រេកើនេឡើងគឺ"សBវជ©Kនមួយ
េយនឌ័រ។ ទិន4នយ
័ សីពីបBសម

ែដលLមLរឲQKនសម

ព

ពេយនឌ័រ ក45ងអេងaតេសដbកិច7 សងcមកិច7កមM5" fS២
ំ ០០៩

fSំ២០១០ និងfSំ២០១១ នបញ
 ! ផលេធៀបេនះសIិតក45ងចេះ៤២%ដល់៤៥% តិច"ង
ចំណoចេpែដលKន៥០%។
២.២៤៦-

សម

េលើសចំណច
o េp

ពេយនឌ័រ

ក4ង
5 វស័យកសិកម)និងឧសហកម)

តវនេធ<ើឲQសេមចន

េLះបីវស័យេសmេ3ែតKនសKKតLបេ3េឡើយ។

បBេនះមិនែមន

មកពី1រេរ2សេអើងក45ងទីផ
 រពលកម)េះេទ ប៉ុែនm"រចសមM័ន:របស់វសយ
័ េនះ។ សហស
"េចើន គឺ"សហសលក់VយេUយKនបុគcលិក១ឬ២ក់ និងទំហំក់េបៀវតេ3Kន
កមិតLបេ3េឡើយ។
1ងទី២.១១ :

គរយ?ស*ីេធ AរJរRន 5ក់កៃ មមវMស័យ

រចូលរួមរបស់ សក
ី 21ងរ6រVន>ក់កៃមaមវBសយ
័

២០០៩

២០១០

២០១១

សVVត សេី ធIរ6រVន>ក់កៃមក21ងវBស័យកសិកមY

៥១,៨

៥៣,១

៥៣,៨

សVVត សេី ធIរ6រVន>ក់កៃមក21ងវBស័យឧសyហកមY

៧១,២

៧៣,៧

៧០,៨

សVVត សេី ធIរ6រVន>ក់កៃមក21ងវBស័យេសm

២៩,៩

២៧,៤

២៨,៨

៤៥

៤២,២

៤៥,៨

% សេី ធIរ6រVន>ក់កៃមសរុប

២.២៤៧- VជរUភ
ិ លននិងកំពុងខិតខំបឹងែបងក45ង1រផល1
់ នុវត

ពែផ4កេសដbកិច7

ដល់សី" បនបប់ និង ជួយឲQ សីចបេងaើន ក់ចំ ណqល ក45ងគwYរ ក45 ងេះរួមKន1រ
បេងaើតមជមណ¯លអភិវឌ^ន៍សីេ3ក45ងេខតចំនួន១៣ ែដលKនតួទីសំyន់ក45ង1រផល់ជំញ
វ"¢ជីវៈនិងេសmអភិវឌ^ន៍ជីវកម)ជូនសី។ "លទ:ផល សីចំនួន១៣.១០២ក់ទទួលនជំ
ញវ"¢ជីវៈពីមជមណ¯លអភិវឌ^ន៍សី។
fSំ២០១២

សKគមសហគិនសីកមM5"តវនបេងaើតេឡើងេ3

ែដលKនសKជិកចំនួន១៥០ក់

ក45ងេលបំណងជួយអភិវឌ^មុខរបររបស់សី

ពមLំងពងឹងសំេឡងសីសហគិនេ3ក45ងវស័យឯកជន។

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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២.២៤៨- កបខ័ណ¯ពេន@នេលេpអភិវឌ^ន៍សហសវតរÕទី៣ ែដលេ¤¼តេលើ1របេងaើន

ព

អង់ចែផ4កេសដbកិចស
7 Kប់សី ក៏តវនេរៀបចំេឡើងេដើម> ីេកៀរគរ1រចូលរួមពីYប័នរដbនិង
ឯកជន ពមLំងៃដគូអភិវឌ^ ក45ង1រសេមចននូវយុទ:Yស៣គឺ៖
x 1រពងឹងសមតI

ពជំញវ"¢ជីវៈដល់សីេ}gមតមវ1រទីផរ។

x 1រអភិវឌ^សហសySត
 តូចនិងមធQម។
x 1របេងaើនជីវ
២.២៤៩-

ពេ3ជនបទ។

េLះបី"Kន1របឹងែបង"េចើនក៏េUយ ក៏េ3KនបBបឈមមួយចំនួន ៖

x កិច7សហ1ររmងYប័នsក់ព័ន:េ3មិនLន់Kនបសិទ:

ពេ3េឡើយក45ង1រផល់េសm

បណª«ះប$[លបេច7កេទសនិងវ"ជ
¢ ីវៈ ក៏ដូច"1រផល់អនVគមន៍េដើម>ីជំរុញឲQសី
ទទួលន1នុវត

ព1ររឬ1រអភិវឌ^សហគិន

ពរបស់សី។

x កិច7សហ1រឬ1រទុកចិតរ mងវស័យYWរណៈនិងវស័យឯកជន េ3Kន1រខ<ះyតេ3
េឡើយ េដើម>ប
ី េងaើនេសmរបស់មជមណ¯លអភិវឌ^ន៍សី។
ខ-

កិច7រ|រផS9វចBប់ស Rប់?ស*ីនិងេកNង សី

២.២៥០- VជរUភ
ិ លនeត់ទក
ុ អំេពើហិង"បទេល)ើសតវផេLសេUយចប់

និង

នអនុម័តបទប>6តិេដើម>ី1រsរសីដូច" ចប់សីពី1រទប់Yត់អំេពើហិងក45ងគwYរ
និងកិច71រsរជនរងេះ ចប់សីពី1របបអំេពើជួញដូរមនុស និងអំេពើេធ<ើជីវកម)ផវ@ េភទ
េលើសី កមពហ)ទណ¯ និងកមនីតិវធីពហ)ទណ¯"េដើម។ ចលបឡងប$ំងអនុវតេល
នេយភូមិ ឃុំKនសុវតIិ

ព នរួមចំែណកេលើកកមMស់សីលធម៌សងcម តៃម@សី និងគw

Yរែខ)រ "ពិេសស ¸នអំេពើអeរ 1រជួញដូរសីនិងកុKរ និងអំេពើហិងក45ងគwYរ។
២.២៥១- កសួងកិច1
7 ររ2 នពិនិតQេឃើញ!ករណីអំេពើហិងក45ងគwYរ Kន1រថយចុះ
ពី៤១.៤៧៤ករណីក45ងfS២
ំ ០០៦ មកតឹម៣៥.៤០៨ករណីក45ងfS២
ំ ០០៩។ េងgមទិន4នយ
័
ក៏នបញ
 ឲQេឃើញែដរ!ក45ងចេះfSំ២០០៥ដល់fSំ២០០៩ Kន1រេកើនេឡើ់ងនូវចំនួនប
"ពលរដbែដលយល់!អំេពើហិងេលើសី"អំេពើេល)ស
ើ ចប់។
២.២៥២- Kgទី២០ៃនចប់សីព1
ី រទប់Yត់អំេពើហិងក4ង
5 គwYរ

និងកិច1
7 រsរជនរង

េះ ក45ងដំេណើ1រេចញដី1រ1រsរ គឺ"សមតIកិច7របស់តុ1រក45ង1រេចញដី1រេ3េពល
Kន1រេស4ើសុំពីជនរងេះ។

"ក់ែសង

េUយតុ1រKនចំន ួន ១៤ដី1រ។

េ3fSំ២០១២

េUយែឡក

ចំនន
ួ ដី1រ1រsរែដលនេចញ

Kg១៤ៃនចប់ែដលsក់ព័ន: ន ឹង1រ
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េចញេសចកស
ី េមចរដbលេUយ"¬ធរមូលUនេ3fSំ២០០៩ Kន១៣.០៥៣ដង និងេ3
fSំ២០១០ Kនចំនួន១១.១៣៦ដង េងgមទិន4ន័យ!Sក់ឃុំ សត់។ បBែដលមិនច
សេមចនេ}gមតួេលខែដលកំណត់េលើ1រេចញដី11រsរេUយតុ1រ េUយYរ1រ
ចុះប6©ីេរឿងកg
ី មទមង់ថ)ីេ3gមតុ1រេ3មិនLន់ចប់សព<គប់េ3េឡើយ។
២.២៥៣- េUយKនកិច7សហ1ររmងកសួងកិច71ររ2

និងអងc1រេដើម>ីជួយសK
ី នវបតិ

នផល់ បឹកដល់ជនរងេះេUយអំេពើហិងក45ងគwYរKនចំនន
ួ ៧២០ក់

េ3ក45ងfSំ

២០១២ និង២០១៣ េ3េខតេសៀមVប បយKនជ័យ និងភ4ំេពញ។ ចំនួនេនះមិនLន់Kន
1រេឆ@ើយតបេ}នឹងចំនួនែដលនកំណត់េ3ក45ងផ.យ.អ.ជ

បច75ប>ន4កម)២០០៩-២០១៣ េ3

េឡើយេទ។ ក45ងfSំ២០១៣មនីៃនកសួងកិច71ររ2 និងVជWនី េខតKនចំនួន១៤១ក់ ែដល
ទទួលននីតិសម>L"

Sក់រនគរលយុតធ
ិ ម៌ និងនបំេពញតួទីសបgមចប់កំណត់។

២.២៥៤- េដើម>ីទប់Yត់1រជួញដូរមនុស កសួងកិច71ររ2 នេរៀបចំែផន1រសកម)

ព

សKប់អនុវតក45ងfS២
ំ ០១២-២០១៤ និងេធ<ើវេYធនកម)េលើអនុស រណៈៃន1រេគយល់S
រmងVជរUភ
ិ លកមM"
5 និងៃថ សីពីកិចស
7 ហបតិបតិ1រេទ<

គី េដើម>ល
ី ុបបំត់អំេពើជួញដូរ

សីនិងកុKរ និង1រជួយជនរងេះេUយ1រជួញដូរ។ កសួងក៏នចុះហតIេលyេលើវេYធន
កម)ៃនកិច7ពមេពៀងរmងកមM5"និងេវៀត$ម

សីពីកិច7សហបតិបតិ1រេទ<

ត់អំេពើជួញដូរមនុសនិងជួយជនរងេះេUយ1រជួញដូរ
ែផន1រសកម)
គ-

គី

េដើម>ីលុបបំ

ពមLំងនេរៀបចំេសចកីsង

ពសKប់អនុវតក45ងfS១
ំ ០១៣-២០១៤។

រចូលរួមរបស់?ស*ីក!ងតួទីេធ AេសចកKីសេ មចក!ងវMស័យ>2រណៈនិងនេW5យ

២.២៥៥- សី ក54ងអងcនីតិប >6តិ

ចំន ួន សី"សKជិករដbស

ក45ងរយៈេពល៤ណតិកន@ងមក។

VជរUភ
ិ លនយកចិតទុកUក់េធ<ើ1រែស<ងរក1រំទ

នេកើន េឡើង"បន បប់

មតិ"មួយគប់កសួងYប័នsក់ព័ន:នឹងគណបកនេយ េដើម>ីបេងaើនចំនួនសKជិក
ស

"សីក45ង1រេះេfSតfSំ២០១៣កន@ងមកេនះ

ក៏ដូច"េfÌះេ}សេមចនេលេp

អភិវឌ^ន៍សហសវតរÕកមM5"fSំ២០១៥។ សKKតសែី ដល"ប់"សKជិករដbស
Wក់ចុះបនិចពី២១% ក45ងfSំ២០០៨ មក២០% ក45ងfSំ២០១៣។ រ2ឯសKជិកពឹទ:ស

ន

"សីKន

អgេថរគឺ១៤,៧៥% ក45ងfSំ១៩៩៩ដល់fSំ២០១២។
២.២៥៦- សី"សKជិកVជរUភ
ិ ល

VជរUភ
ិ លននិងកំពុងយកចិតទក
ុ Uក់ក45ង1រ

បេងaើនចំនួនសីក45ងជួរ!Sក
 ់ដឹកំ"បនបប់ gមរយៈ1រេលើកទឹកចិតនិងែតងgំងសី"!Sក់
ដឹកំេ3គប់កសួង Yប័ន។ "ក់ែសងKនសី១រូប "ឧបយករដbមនី សីចំនួន៣រូប"
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រដbមនី ៣៨រូប"រដbេលyធិ1រ និង៤៨រូប"អនុរដbេលyធិ1រ និងអ4កKន²នៈេស)ើ។ "មួយ
នឹងកិច7ខិតខំបឹងែបងេនះ

VជរUភិលសងÛម
ឹ !សីនឹងនចូលរួម1ន់ែតេចើនក45ងតួទី

េធ<ើេសចកស
ី េមចណតិyងមុខ។
២.២៥៧- សីក45ងរដbលYWរណៈ ក45ងfS២
ំ ០០៧ gមរយៈរដbេលyធិ1រUនមុខរY
Wរណៈ VជរUភិលកមM"
5 នេចញេសចកីែណំដល់កសួងYប័នរដbLំងអស់ក45ង1រកមិត
ចំនួនសីព២
ី ០េ}៥០% េ3េពលេជើសេរ2សមនីថ។
)ី "លទ:ផលចំនួនមនV
ី ជ1រសុីវល"សី
នេកើនេឡើងពី៣២% ក45ងfSំ២០០៧ដល់៣៥% ក45ងfSំ២០១២។ បែនIមពីេលើេនះ VជរUភិ
លក៏នេចញពះVជកឹតQ

សីពី1រែកសមwលយុចូលនិវតន៍របស់មនីVជ1រ"សីដល់

យុ៦០fSំនិងgម1រស)័គចិត។
២.២៥៨- សី"!Sក
 ់ដឹកំេ3!Sក
 ់េ1ម"តិ : េដើម>ីបេងaន
ើ 1រចូលរួមរបស់សីក45ងរដbល
YWរណៈេ3!Sក់េ1ម"តិ VជរUភិលនែតងgំងស"
ី អភិលរង VជWនី េខត
កុង សុក ខណ¯ េ3ទូLំងបេទស។ បច75ប>ន4េនះ សKKតស"
ី អភិលរង VជWនី េខត
គឺ ២១% (fSំ២០១៣) អភិលកុង សុក ខណ¯ "សី ចំនួន២រូប និងអភិលរងកុង សុក
ខណ¯១៨៦រូប (២៩%)។ េLះបីពុំLន់Kនស"
ី អភិលVជWនី េខត ក៏េUយក៏VជរUភិ
លកំពុងយកចិតទុកUក់េដើម>ីឲQ Kនសីក54ងតំែណងេនះផងែដរេពលអគត។ gមរយៈ
1រេះេfSតេជើសេរ2សកុមបឹកVជWនី េខត fSំ២០០៩ Kនសីចំនួន៣៨រូប(១០%) ែដល
ន"ប់េfSត"សKជិកកុមបឹកVជWនី េខត និង៣៦៣រូប(១៣%) "សKជិកកុមបឹក
កុង សុក ខណ¯ ទូLង
ំ បេទស។ សKKតសី"កុមបឹក ឃុំ/សតK
់ ន1រេកើនេឡើង
ពី១៥% ក4ង
5 fSំ២០០៧ ដល់១៨% ក45ងfS២
ំ ០១២។
២.២៥៩- ែផន1រយុទ:YសបB¢ប
 េយនឌ័រgមវសយ
័
: េ1ម1រំទែផ4កបេច7កេទសពី

កសួងកិច1
7 ររ2 និងៃដគូអភិវឌ^ កសួង Yប័នsក់ព័ន
: ននិងកំពុងេរៀបចំបេងaើតែផន1រ
យុទ:YសបB¢បេយនឌ័រក45ងវស័យរបស់ខ@ន"បនបប់។
េនះ

eប់ពីfSំ២០០៩មកទល់បច75ប>ន4

Kនកសួងចំនួន២៤នបេងaើតនិងអនុវតែផន1រយុទ:YសបB¢ប
 េយនឌ័រក4ង
5 កសួង

Yប័នរបស់ខ@នែដលក45ងេះកសួង Yប័ន ចំនួន១៦នទទួលនិងេបើស់ថវ1"តិ។
២.២៦០- េយនឌ័រនិងសុខ
ទិ

ព : ែផន1រយុទ:Yសសy
ុ ភិល២០០៨-២០១៥ នផល់

ពខM ស់ េលើ 1 រផ ល់ េសmែថLំ សុ ខ

រUភិល
អgមរណ

ពសKប់ ប"ជនLំ ង បុ រ ស Lំ ង សី ។

ននិងកំពុងUក់ឲQអនុវតកម)វធ"
ី េចើនសំេp1ត់បនIយអgមរណ
ពកុKរ

និងអgមរណ

២០១០ នបញ! អgមរណ

ពLរក។

អេងaតប"Yសនង
ិ សុខ

Vជ
ពKg

ពកមM"
5 fSំ

ពKgនថយចុះជិត៦០% ក45ង រយៈេពល៥fSំ ពីfSំ
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២០០៥ដល់f២
Sំ ០១០(៤៧២ក់មកតឹម២០៦ក់ ក45ងចំេ$ម១០០.០០០កំេណើតរស់)។
េLះ"ងេនះកី

ក៏អgLំងេនះេ3KនលកណៈខMសេ់ 3េឡើយេបើេបៀបេធៀបនឹងបេទស

េ3ក45ងតំបន់ ែដលLមLរឲQVជរUភិលបនខិតខំបឹងែបងបែនIមេទៀតេដើម>1
ី ត់បនIយ
អgមរណ

ពKgនិងកុKរ ក៏ដូច"1របេងaើនេសmែថLំសុខ

ព។

២.២៦១- េយនឌ័រនិង1រអប់រ´ : េ3ក45ងវសយ
័ អប់រ´ គKតេយនឌ័រតវន1ត់បនIយេ3គប់
កមិតេUយនបេងaើនចំនួនរូបករណ៍ដល់សិស និសិតកីក ពិេសស រ2 បេងaើនចំនួន
គឹះYនអប់រ´េ}ដល់មល
ូ Uន

បេងaើនចំនួនអេនmសិកUនែដលផលេ់ សmសមរមQ

និងសុវតIិ

ពសKប់សិសសី"េដើម។
៦.៤-

រអនុវត*េbលនេW5យ"តិ ប"ជន

២.២៦២- VជរUភិលកមM5" នេរៀបចំេលនេយ"តិប"ជន ែដលKនលកណៈ
គបដណªប់ទូល ំទ ូយគប់ជុងេ"យ េដើម>ីេឆ@ើយ តបនឹ ង បBរ បស់ប"ជនsក់ព ័ន :ន ឹង
សកម)

ពេ3ក45ងវស័យ"េចើន ដូច" សុyភិល អប់រ´ បរYន េយនឌ័រ K កេសដb

កិច7 បKស
 ់ទីលំេ3 យុវជន ជនeស់ជV និងែផ4កេផងៗេទៀត។ គណៈកK¸ធិ1រ"តិេដើម>ី

ប"ជននិង1រអភិវឌ^ និងកសួង Yប័នsក់ព័នbេផងេទៀតននិងកំពុងបនពងឹងសមតI ព
ធនWនមនុស

សKប់1រUក់ប67ល
 នូវបB ប"ជនLំងយេ}ក45ងដំេណើរ1រៃន1រេធ<ើ

ែផន1រអភិវ ឌ^ េ3គប់ ក មិត សKប់អ 4ក េរៀបចំ ែ ផន1រ និង អ4ក េរៀបចំេ លនេយ។
គណៈកK¸ធ1
ិ រ"តិេនះនេរៀបចំឯកYរេងែផ4កប"Yស"េចើន

សីពីេលនេ

 ទ
់ ីលំេ3 យុវជន eស់ជV
យ"តិប"ជន gVងទិន4ន័យប"ជន នគរូបនីយកម) បKស
និងសូចករសKប់េលនេយ"តិប"ជន។

ឯកYរេងLំងេនះតវនេបើ

ស់េដើម> ីផព<ផ
 យពីេលនេយ"តិប"ជន និងពីទំLក់ទំនង រmងប"ជននិង1រ
អភិវឌ^េ}ដល់Yប័ននីតិប>6តិ Yបន
័ នីតិបតិបតិ េ3!Sក់"តិនិង!Sក់េ1ម"តិ និងរដb
លមូលUនេ3គប់២៣េខតនិងVជWនីភ4ំេពញ។
២.២៦៣- េសដbកិច7កមM"
5
Kនកំេណើនងfប់រហ័សeប់gំងពីf២
Sំ ០០០ ែដលនរួមចំ
ែណកក45ង1រ1ត់បនIយអg

ពកីកពី៤៧,៨% fSំ២០០៧ មក១៩,៨% fSំ២០១១។ អg

កំេណើនេនះ គឺ"យន1រមួយដ៏Kនឥទិព
b លេ}េលើ1រ¤ស
 ់បរប"ជន ដូច" អgកំេណើត
និងអgមរណ

ពKនកមិតLប

1រ¤ស់បររចសមM័ន
: យុ

នីយកម) េធ<ឲ
ើ QបេសើរេឡើងនូវេហUរចសមM័ន:នង
ិ សIិរ

បKស
 ់ទីលំេ3និងនគរូប

ពនេយ។
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២.២៦៤- េងgមលទbផលនបញ!
េUយផលិត

ព1ររ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

៥៨,៧%ៃនប"ជនសរុបគឺ"កុមយុបកប

ង$មិញបេទសកមM5"ក៏ន®នចូលនិងកំពុងទទួលននូវ

ផលភប"Yស eប់gំងពីfSំ២០០៨រហូតដល់f២
Sំ ០៣៨។ េUយេមើលេឃើញនូវស1¼
នុពលពីកំេណើនប"ជនកុមយុវវ័យ

VជរUភិលនUក់េចញនូវេលនេយសងcម

ី រអភិវឌ^យុវជនកមM5" សំេpជំរុញ
កិច7 េសដbកិច7"េចើន ក4ង
5 េះេលនេយ"តិសីព1
1រអភិវឌ^សមតI

ព(មូលធនមនុស ) 1រេលើកកមMស់សុyភិល និង1រេលើកទឹកចិតច
 ូល

រួមេលើេសចកីសេមចចិត គប់កមិត។
២.២៦៥- អgអករកម)ក45ងចំេ$មប"ជនយុេលើស៧fSំ Kន1រេកើនេឡើង។ អgចូល
េរៀនពិតសKប់សិស សីេ3បឋមសិក សេមចន៩៧%
េLះ"ង$ក៏េUយ

fSំសិក
 ២០១២-២០១៣។

ក45ងវសយ
័ អប់រ´!Sក់បឋមសិកេ3ែត"តមវ1រeំច់។

ដូេច4ះ

បB បឈមរបស់បេទសកមM5" គឺ1ររeំច់ក45ង1រអភិវឌ^ធនWនមនុស។
២.២៦៦- េងgមលទbផល1រអេងaតsក់ក$[លជំេរឿនប"ជនកមM5" fS២
ំ ០១៣ ប"ជន
កមM5"នេកើនេឡើងពី១៣,៤នក់ fSំ២០០៨ដល់១៤,៦នក់ fS២
ំ ០១៣។
២.២៦៧- អgកំេណើនប"ជន"មធQមបeំfSំ តវនរកេឃើញ! នថយចុះ"បeំ
១,៥៤% សKប់fSំ១៩៩៨ដល់f២
Sំ ០០៨ និងបនWក់ចុះ១,៤៦% សKប់fSំ២០០៨ដល់
២០១៣។

េ3ក45ងកមិត!Sក់"តិ

ប"ជនសIត
ិ េ3េ1មបនz5កក៏Kន1រថយចុះពី៦១%ក45ង

fSំ២០០៨ មកតឹម៥២%ក45ងfS២
ំ ០១៣។ អgWក់ចុះេនះ"ភសg
5 ងែដលប$[លមកពី1រ
Wក់ចុះនូវអgលទb

ពKនកូនពី៣,១fS២
ំ ០០៨ដល់២,៨fS២
ំ ០១៣។

អgប"ជនគប់

យុេធ<ើ1ររពីកុមយុ១៥fSដ
ំ ល់៦៤fSំៃនចំនួនប"ជនសរុប Kន1រេកើនេឡើងពី៦២%
ំ ០១៣។ ង$មិញអgប"ជនវ័យeស់Kន1រេកើន
ក45ងfSំ២០០៨ដល់៦៥,៦%ក45ងfS២
េឡើងពី៤,៣%ក45ងfSំ២០០៨ដល់៥%ក45ងfSំ២០១៣។ Lំងេនះ"សBែដលគួរឲQយកចិតទ
 ុក
Uក់េលើប"ជនវ័យeស់ែដលបេទសកមM5"នឹងជួបបទះក45ងរយៈេពល៣០fSំេទៀត។ ប"ជន
សរុបនេកើនេឡើង១,៣នក់ សKប់f២
Sំ ០០៨ដល់f២
Sំ ០១៣ ចំនួនប"ជនេ3ទីបជុំ
ជនKន1រេកើនេឡើង០,៥នក់(េស)ន
ើ ឹង៤១,៤%) ខណៈែដលប"ជនេ3តំបន់ជនបទនេកើន
េឡើង០,៨នក់(េស)ន
ើ ឹង៥៨,៦%)។

អgប"ជនេ3ក45ងទីបជុជ
ំ នៃនប"ជនកមM5"fSំ

២០០៨ គឺ១៩,៥% និង២១,៤%េ3fSំ២០១៣។ Lំងេនះ"និS1រៃន1រេកើនេឡើង នគរូប
នីយកម)េ3ទូLំងបេទសកមM5"ក45ងអំឡ5ងប៉ុន
¸ fSំេនះ។

សKប់f២
Sំ ០០៨ដល់fSំ២០១៣

អgកំេណើនប"ជន"មធQមបeំfSំសKប់ទីបជុំជននេកើនេឡើង៣,៧% ខណៈែដលតំបន់

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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ជនបទKនតឹមែត១,៣%។ ចលបKស់ទីរបស់ប"ជន"កg¼សំyន់ែដល"ប់Lក់ទងង
yំងេ}នឹងអgកំេណើនប"ជនក45ងទីបជុំជន។
២.២៦៨- េ3ក45ងfS១
ំ ៩៩៨ អgកំេណើតដុលKនចំនួន៥១% េហើយអgេនះនWក់ចុះ
តឹម៤១,៨%ក45ងfSំ២០១០។

1រមិនចង់នវធY
ី សពន·រកំេណើតKន1រWក់ចុះពី២៥%

ក45ងfSំ២០០៥ដល់១៧% ក45ងfS២
ំ ០១០។ េលេpេនះតវសេមចឲQន១០% េ3ក45ងfSំ
២០១៦។ េLះបី"មិនKនច ប់ឬ1រកំណត់យុសីព ី1រទទួលនេសmសុខ
រួមLំង1រពន·រកំេ ណើត និង1ររ´លូតកូន ក៏ េUយ

ពបនព ូជ

ក៏1 រយល់ដឹង ពី 1រេបើស់េសmLំង

អស់េនះក45ង សLប់យុវវ័យ េ3ែតKន1រខ<ះyត។ ដូ េច4ះ តមវ1រដ៏ធំ េះ គឺWបន1រ
ផcត់ផcង់ឧបករណ៍ពន·រកំេណើត។ រហូតដល់េពលេនះ ៃដគូអភិវឌ^នផcតផ
់ cង់ផលិតផលសុខ
ពែដលeំច់។

"លទ:ផលក4ង
5 ចំេ$មសូចករសុខ

េដើម>ីKនកូនបញលទ:ផលវជ©Kន។

ពបនពូជ

អgែផន1រគwYរ

ប៉ុែនេបm¾ឡង់ពន·រកំេណើតgមែបបទំេនើបគឺKនែត

៣៥% ក45ងfS២
ំ ០១០ប៉ុេ$Ïះ។
២.២៦៩

េ3ក45ងទិដb

ពៃនលកខណ¯សងcម

សេមចនកន@ងមក

គឺ1រ1ត់បនIយ

និងនេយែតមួយគត់ែដលបេទសកមM5"

ពកីក

gមរយៈ1រអនុវតែផន1រយុទ:Yសអភិ

5 កម)វធីប"ជន "
វឌ^ន៍"តិ របស់ខ@ន"មួយនឹង1រេ¤¼តសំyន់េ}េលើ1រវនិេគេ3ក4ង
ពិេសស សុខ

ពបនពជ
ូ សុខ

ពKgនិងកុKរ(រួមប67លLំង1រេធ<ែើ ផន1រគwYរ) និង

ប1ន់y¢ប់េ}នឹងសិទ:ិបនពូជែដលអនុវតgមបំណង!S។ លទ:ផលLំងអស់េនះ នបញ
ពី

ពរÃងKំរបស់VជរUភ
 ិល

និងសម

ពបនេទៀត។

វតរេបៀបmរៈនិងទិ

េដើម>ី®នេ}សេមចននូវេលេp1ត់បនIយ

ពកីក

VជរUភិលកមM5"នបនេប"¬ចិតន
 ិងខិតខំបែនIមេទៀតក45ង1រអនុ

ពេផងៗ សំេp®នេ}សេមចនេលេpស4ល
 របស់េលនេ

ំ ០១៥។
យ"តិប"ជន និងេលេpអភិវឌ^ន៍សហសវតរÕ េ1យfS២
២.២៧០- េLះបីស មិទ:ផ ល"េចើ ន តវ នបេងaើត េឡើង កី

ក៏ គ ណៈកK¸ធ ិ1 រ"តិេ ដើម > ី

ប"ជននិង1រអភិវឌ^ និងៃដគូដៃទេទៀត នបឈមនឹងបBមួយចំនួន រួមKន៖
x 1រតស៊ូមតិសKប់កិច71រទិ
យ Lំងវ

ពសីពីបBប"ជននិង1រអភិវឌ^ Lំងក45ងកមិតនេ

ជន៍ថវ1 Lំង1រអនុវតកម)វធីេ3Kនកមិតេ3េឡើយ។

x 1រអនុវតកម)វធីប"ជន ធនWនហិរ6វតI5 និងបេច7កេទស េ3Kនកំណត់។
x 1រសមបសមwល1រអនុវតកម)វធីប"ជនក45ងចំេ$ម

គីsក់ព័ន:េ3Kនកមិត។

x 1រវ

eំច់តមវឲQKន1រយល់ពី

គសុីជេÍLក់ទងនឹងប"ជននិង

គីsក់ព័នb

មូលហតុនិងដំេ$ះYយេ3Kនកមិតខ<ះyត

ទនzឹមនឹងេនះ

ំ ូកទី២ សមិទផលនិងបបឈមចមងៗ កុងរអនុវត"ផ.យ.អ.ជ. បច$ុបនកម% ២០០៩-២០១៣
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សKប់1រកYងែផន1រអភិវឌ^ Lំងេ3!Sក"
់ តិLំង!Sក់េ1ម"តិេ3Kនកមិត។
x បBប"ជនថ)ីៗនិងទិនន
4 ័យLន់េពលេវ

សKប់េធ<ើបច75ប>ន4កម)សច
ូ ករេល

នេយប"ជននិងឧបករណ៍eំច់តវេUះYយឲQនតឹមតវេ3Kនកមិត។
x 1រកYងសមតI
វ

ពនិងធនWនសKប់បមូលទិន4ន័យ 1រវ

គ 1របកYយ និង

គបBេលនេយប"ជន eំច់តវនពងឹងេ3គប់កមិតLំងអស់។
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ជំពូកទី៣

កបខ័ណ/0៉ក2េសដ5កិច$
ស0ប់
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨

ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ជំពូកទី៣
កបខ័ណ/0៉ក2េសដ5កិច$ស0ប់ែផនរយុទ:;ស"អភិវឌ>ន៍@តិ
២០១៤--២០១៨
១- េសចក*ីេផ*Aម
៣.១-

មរយៈសមិទផលដ៏ធំេធងៃន8រសេមច7ននូវ8រអនុវតT

ែផន8រយុទ¦
 §សT

ិ ¨
អភិវឌ!Iន៍@តិ(ផ.យ.អ.ជ.) បច¨)ប!©ន(កមX២០០៩--២០១៣ ដូច7នបª«ញេUជំពូកទី២ គឺេសដកច
កមC)@7នបនTជួបបទះប®«ធំៗចំនួនបីគឺ 8ររ°េះខ±នពីផលប៉ះ²ល់ែដលបA³លមកពី8រ
´µកច
់ ុះៃនេសដកិចព
¨ ិភពេ¶ក

8ររក!·8រ²រនិង8រេធ¸ើឲ£! នកំេណើនេសដកិច¨8ន់ែតខCស់

និង8រែកទមង់េសដកិច¨េ¹ះេbរកហិរº»វត9)ែដលនស9ិរពកមិតខCស់។

បែន9មពីេលើប®«

C ់ក()ង8រ
ែដលេUេសសសល់និងត6វសេមចឲ!£7ន#ដំAក់8លប#$ប់ កមC)@7នេបT@¼ខស
aនេbសេមច7នេEលេFអភិវឌ!Iន៍សហស!"វត!"រ1កមC)@(គ.អ.ស.ក.)

ែដលបច¨)ប!©ន(េនះ

ត6វ7នេធ¸ើឲ!£នវឌ!Iនពគួរឲ!£កត់ស½ល់េលើេEលេFសំ¾ន់ៗ@េចើន។

ជំ¿នប#$ប់
8រ

កមC)@នឹងខិតខំÀង¾µំង8µបែន9មេទៀតេដើម!©ស
ី េមច7ន8របនTពងីកកំេណើនេសដកិច¨

េធ¸ើពិពិធកមXេសដកិច¨ 8រេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងមូលVនមូលធនមនុស"! 8របនT8ត់បន9យពកីក
និងវ[សមព និង8រេធ¸ស
ើ ហរណកមXេសដកិចក
¨ មC)@េbក(ង
) សគមេសដកិច¨Â¦Ãន។
ជំពូកេនះនឹងបª«ញពី (១)
)សមិទផលដ៏ធំេធងែដលសេមច7ន (២)
)ប®«មួយ

៣.២-

)ប®«បឈមក()ងដំAក់8លៃន8រអនុវតT ផ.យ.អ.ជ.
ចំនួនែដលមិនQន់សេមច7ន (៣)
)េលើកនូវសំេណើេEលនេ7យ²ក់ព័ននឹងÀក6េសដ
បច¨)ប!©ន(កមX ២០០៩--២០១៣ និង (៤)
កិច¨សប់េពលអ#គត។
២-

រសេ មច5នក!ងអំឡង
! េពលពី#២
ំ ០០៩ ដល់ #២
ំ ០១៣

>ន

ពR៉ ក9េសដGកច
ិ 7

8រេធ¸ស
ើ ហរណកមXអកំេណើនេbក(ង
) ផលិតផលក(ង
) សុកសរុប
៣.៣-

បេទសកមC)@7នទទួលេ@គជ័យក()ង8រសេមច7នកំេណើន ផលិតផលក(ង
) សុក

សរុប(ផ.ស.ស.)ÀងខCស់ក()ងអំឡ)ងេពលពីំ២០០៤ដល់ំ២០០៧ ែដលអកំេណើនៃន
ផ.ស.ស. (េំ ធៀបនឹង)
ំ នកមិតេលើស១០%
%ក()ងមួយំ(រូបពទី៣.១)។ ក()ងំ២០០៨
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ប៉ុែនTេUំ២០០៩

េUេពលែដលេសដកិច¨ពិភព

េ¶កជួបបទះនឹងវ[បតTិ កំេណើនៃនផ..ស..ស.. របស់កមC)@7ន´µក់ចុះជិតដល់សូន!£។ េបើេបៀប
េធៀបនឹងអកំេណើន៦--៧%ក()ងមួយំ

ែដល7នកំណត់េUក()ង

ផ.យ.អ.ជ.

បច¨)ប!©ន(កមX

២០០៩--២០១៣ កំេណើនមធ!£មបÅំំស ប់រយៈេពលបីំ (ំ២០១០ដល់ំ២០១២)
(៧%) ត6វ7នសេមចមែផន8រ ប៉ុែនTសប់រយៈេពល៥ំ ពី២
ំ ០០៩ដល់ំ២០១៣
កំេណើនេនះមិន7នសេមចមែផន8រេទ

គឺនតឹមកមិតែត៥,៦%ប៉ុេAÆះ។ 8រ7Àន់

¦Çនកំេណើនៃន ផ.ស.ស. សប់ំ២០១៣ ត6វ7នព!Èករ>នកមិត៧,៦%។
៣.៤-

ផ.ស.ស. សប់ប@ជនកមC)@ក់ ត6វ7ន7Àន់¦Çន>នបណ១.០៣៦

ដុ¶µរÂេមរ[ក ក()ងំ២០១៣។ កមិតៃនកំេណើនេនះ គឺ7នប®Éក់ង
À ច!Êស់> េសដកិច¨
ែដលនផ.ស.ស. សប់មនុស!"កេ់ លើសពី១.០០០ដុ¶µរÂេមរ[ក Âចត6វ7នេធ¸ើចំAត់
>ក់@បេទសែដលនចំណPលមធ!£មកមិតQប បសិនេបើលកËខណេផ!"ងៗេទៀតត6វ7ន
បំេពញ។
កំេណើនមវ[សយ
័
៣.៥-

េយ¦រែតផលិតពៃនកµំងពលកមXេUក()ងវ[ស័យមិនែមនកសិកមX (កមXនT¦ល

េទសចរណ៍ សំណង់ និងែផ(កេផ!"ងៗេទៀត) េUបេទសកមC)@ នអខCស់@ងផលិតព
ក()ងវ[ស័យកសិកមX

គឺ7នបª«ញពី8រេកើនេឡើងៃន8ររួមចំែណករបស់វ[សយ
័ មិនែមនកសិកមX

(តៃមបែន9មពីសកមXព##) ក()ងផ.ស.ស. 8ន់ែតនវឌ!Iនពេឡើង។ @8រពិតAស់
លទផល¾ងេលើេនះ មិនែមននន័យ>េយើងមិនត6វ8រ8រវ[និេគបែន9មេទៀត និងសប់
វ[ស័យកសិកមXឲ!£ន8រេកើនេឡើងបែន9មេទៀតេ#ះេទ។ ទិន(ន័យផ.ស.ស.មួយែដលបំែបកម
វ[ស័យបª«ញ>កំេណើនបÅំំរបស់វ[ស័យកសិកមXនអ៤,២% វ[ស័យឧស!·ហកមXន
អ៧,២% និងវ[ស័យេសនអ៥,៥% េUក()ងអំឡ)ងេពលពីំ២០០៩ដល់ំ២០១២។
អកំេណើនេនះ7នេធ¸ើឲ!£ន8រែបប]លរច#សមC័នបនTិចបនT±ចរបស់ផ.ស.ស. ក()ងវ[ស័យមិន
ែមនកសិកមX ែដលត6វ7ន7Àន់¦Çន> 8ររួមចំែណករបស់វស
[ ័យេនះក()ងផ.ស.ស. ក()ងំ
២០១២ នអ២៦% េធៀបនឹងំ២០០៩ ន២៨%។
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

! សរុប #េំ ធបនឹង# ំ (២០០៦ ដល់២០១២)
រូប ពទី៣.១ : អ កំេណAនៃនផលិតផលក!ង សក

បភព :8រគណ#ពីទិន(ន័យ ពីកសួងែផន8រនិងកសួងេសដកិច¨និងហិរº»វត9)

ចំណល
P និងចំAយរបស់?ជរVភ7
ិ លនិងអតិផរA

កិច¨ខិតខំបឹងែបងរួម ក(ង
) 8រេធ¸ើឲ!£នតុល£! ពរងចំណPលនិងចំAយ
៣.៦-

@ក់ែសTង ថវ[8ត6វនតុល!£ពេពញេលញរងចំណPលនិងចំAយ េហើយប

សិនេបើថវ[8មិននតុល£! ព ក()ងន័យេនះ ឱនពថវ[8គួរែតគប់គងឲ!£7នQបបំផុតែដល
P និងចំAយ7ន
@ធមXនកមិតមិនឲ!£េលើសពី៣%។ គិតមកដល់ំ២០០៨ Qំងចំណល
េកើនេឡើង@បនTប#$ប់ េQះបី@ចំAយនកមិតេលើសចំណល
P បណពី២េb៣% ៃន ផ.

ស.ស. ក៏េយ។ េQះ@ដូចេនះកTី េUំ២០០៩ វ[បតTិហិរº»វត9)ពិភពេ¶ក7នេធ¸ើឲ!£នផល
ប៉ះ²ល់ដល់បេទសកមC)@ @ពិេសស ថវ[8ចំAយ េហើយ@វ[´ន8របªÎរ ?ជរVភិ7ល
7នបេងÏើនចំAយែដលេធ¸ើឲ!£គµតរងចំណល
P និងចំAយ7នេកើនេឡើងដល់៨េb៩% ៃន
ផ.ស.ស. េUក()ងំ២០០៩ និងំ២០១០ (រូបពទី៣.២)។ បច¨)ប!©ន(េនះ ?ជរVភិ7លកមC)@
7នេបT@¼ចិតTខិតខំ8ត់បន9យគµតរងចំណPលនិងចំAយ

ែដលÅំ7ច់ត6វខិតខំបឹងែបង

ែស¸ងរកបភពចំណPលថXីៗសបEនឹង8រែកសម]ល8រចំAយផងែដរ។

េQះ@ដូចេនះកTីក៏

កង¸ល់មួយចំនួនែដលកមC@
) នឹងត6វបឈមេ#ះគឺ ចំណPលពនគយែដល@សសពសំ¾ន់
មួយចំនួនៃនចំណPលសរុបនឹងត6វ´µក់ចុះ

េដើម!©ីបំេពញេbមលកËខណÅំ7ច់សប់8រ

ចូល@សជិកេពញេលញរបស់កមC)@ក()ងសហគមន៍េសដកិច¨Â¦Ãន ំ២០១៥។ ប®«េនះនឹង
េធ¸ើឲ!£ចំណPលសរុបរបស់បេទសន8រថយចុះ។
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រូប

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ពទី៣.២ : និរចំណូលនិងចំXយ គិត"

គរយៃន ផ..ស..ស..

#២
ំ ០០៥ដល់២០១២
ចំ យ

25

20.5

20

21.3

20.7

13.2

13.2

21.6

15.9

15
13.2
11.6

13.3
12.1

11.4

10

15.2

14.7

14.1

11.9

5

Expenditures
ចំ@យ

2012y

2011y

2010y

2009y

2008y

2007y

2006y

2005y

0

Revenues
ចំណូល

បភព :កសួងេសដកិច¨និងហិរº»វត9)

៣.៧-

េយែផÐកេលើ8រ7Àន់¦Çនសប់ំ២០១២ គµតរងចំណPលនិងចំAយន

កមិតបណ@ង៦%ៃន ផ.ស.ស. េUក()ងំេ#ះ ប៉ុែនTកមិតគµតេនះេUែតQមQរឲ!£
ន8រ8ត់បន9យបែន9មេទៀតÂចឲ!£ខិតេUជិត០%

សប់8ររក!·ឲ!£នស9ិរពÀក6

េសដកិច¨។ ?ជរVភ7
ិ លកមC)@នជំេនឿេជឿ@ក់> ហិរº»ប!©QនសហបតិបតTិ8រសប់
អភិវឌ!Iន៍នឹងបនTជយ
ួ 8ត់បន9យគµតែដល7នេលើកេឡើងពី¾ងេដើម។

8រេធ¸ើសនិQនកមXក()ងចំណPលនិងចំAយ
៣.៨-

េUក()ងអំឡង
) េពលពីំ២០០៩ដល់ំ២០១៣

អគÒ#យកVនពនរៃនកសួង

េសដកិច¨នង
ិ ហិរº»វត9) 7នពងីកនូវបព័នប8សពនេយស¸យ
័ បវតTិេbដល់គប់េខតT និង
7នព!Èមក¦ងសមត9ពក()ងចំេAម§នTី?ជ8រ
ពន

សវនកមX

និងជមះបំណ_ល។

ែដលេធ¸8
ើ រªរ²ក់ព័ននឹង8របមូល

8រចុះបºÓព
ី នែដលនសងÒត
ិ ព@មួយ8រអនុវតT@

លកËណៈអនTរ@តិ បច¨)ប!©ន(7នក់ឲ!£អនុវតTរួចេហើយ។ ?ជរVភិ7លក៏7នេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើង
នូវបព័នបមូលចំណPលមិនែមនពនផងែដរ។ 8របមូលចំណPលពីផលិតផលៃពេឈើ Â8ស
ចរណ៍សុីវ[ល ទូរគម#គមន៍ ក៏ដូច@ចំណល
P ពីវស
[ យ
័ េផ!"ងេទៀតក៏ត6វ7នេលើកកមCស់។ @មួយ
Eេនះ

ចំណPលពីពនេលើ8របង់ៃថនិង8រយកពនពីÂជីវកមXែរÔនិងេបង8ត

ក៏ន8រេកើន

េឡើងគួរឲ!£កត់ស½ល់។ បច¨)ប!©ន(េនះ 8រទូQត់េយវ[កយ
Ï័ បតត6វ7នេបើ7ស់េដើម©! ីបមូល
ចំណPលមិនែមនពននិងៃថឈ(±លដីសម!©Qនេសដកិច¨។ ម!ÈÀងវ[ញេទៀត ?ជរVភ7
ិ លកមC@
)
T ី8រគប់គងចំណPលមិនែមនពន និងច!Êប់សTីពី8រគប់គងអចលនទព!£
កំពុងបេងÏើតច!Êប់សីព
របស់រដ។
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៣.៩-

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ជំ¿នប#$ប់គឺ 8រគប់គងេលើ8រចំAយ ត6វ7នេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើង 8រេលើក

កមCស់ពតឹមត6វៃន8រចំAយមតម6វ8រ និង8របន!")ីតម6វ8រេនះ@មួយនឹងវ[សយ
័ Âទិ
ព##(អប់រ° សុ¾ភិ7ល កសិកមX អភិវឌ!Iន៍ជនបទ ផÕវថ(ល់ ¦¹ន ¦¶េរៀន មនÖីរេពទ!£ និង
´?¦§សT)។

8រចំAយបÅំំសប់វស
[ ័យសុ¾ភិ7លនិងវ[សយ
័ អប់រក
° ៏ន8រេកើន

េឡើងពីជិត២ដងក(ង
) អំឡង
) េពលពីំ២០០៨ដល់ំ២០១២

គឺវស
[ ័យសុ¾ភិ7លេកើនេឡើង

ដល់៧៩៥²ន់ ¶នេរៀល(១,៥២%ៃនផ.ស.ស.) និង វ[ស័យអប់រ°េកើន េឡើង ដល់១.០០០²ន់
¶នេរៀល(១,៩២% ៃនផ.ស.ស.)។
៣.១០-

ចំAយវ[នេិ គ¦´រណៈ េយេបើ7ស់បភពហិរº»វត9)ក()ងសុក 7នេកើនេឡើង

ពី៧១១²ន់¶នេរៀលក(ង
) ំ២០០៨ដល់១.៣២៧²ន់¶នេរៀលក()ង២
ំ ០១២។

ចំែណក

ចំAយវ[និេគ¦´រណៈ េយេបើ7ស់បភពធន´នពីបរេទស7នេកើនេឡើងពី១.៩២៦
²ន់¶នេរៀលក()ង២
ំ ០០៨ដល់២.៨៦០²ន់¶នេរៀលក()ង២
ំ ០១២។ ចំAយចរនTែដល
មិនែមនÂទិពត6វ7ន8ត់បន9យឲ!£េUកមិតQបបំផុតេUក()ងអំឡ)ងេពលដូចEេនះ។
៣.១១-

ក()ងអំឡ)ងេពលពី១
ំ ៩៩៣ដល់ំ២០១២ ¦×នពៃនបំណ_លត6វ7នេធ¸ឲ
ើ !£ន

កមិតបេសើរេឡើង។ @ក់ែសTងក()ងំ១៩៩៣ អនុ7តបំណ_លរបស់រដេធៀបនឹងផ..ស..ស.. ន
៧៣% អនុ7តបំណល
_ េធៀបនឹង8រ#ំេចញន៦៤៣% េហើយអនុ7តបំណល
_ េធៀបនឹងចំណល
P
ន១.៧៦៦%។ ក៏ប៉ុែនTេUំ២០១២ អនុ7តបំណ_លរបស់រដេធៀបនឹងផ.ស.ស. ន៣១%
អនុ7តបំណ_លេធៀបនឹង8រ#ំេចញន៧២%

េហើយអនុ7តបំណល
_ េធៀបនឹងចំណPលន

អ២២៧%។ ដូេច(ះ េEល8រណ៍បួនសប់េធ¸ើសនិQនកមXបំណ_លរួមន៖
(១) ខ¨ីនូវទឹក7ក់ែដលថវ[8@តិនសមត9ពផÒត់ផÒង់។
(២) ខ¨ីនូវបភពែដលនសម!©QនខCស់(អ8រ7ក់QបនិងលកËខណមន
ិ ធÙន់ធÙរ)។
(៣) ខ¨ីែតសប់វស
[ ័យÂទិពនិងសប់បេងÏន
ើ បសិទពេសដកច
ិ ¨។
(៤) េបើ7ស់ឥណQនឲ!£នបសិទពនិងតµព។
8រគប់គងអតិផរA
៣.១២-

េEលបំណងរបស់?ជរVភិ7លកមC)@ គឺរក!·អតិផរAឲ!£េUតឹមរង¸ង៥
់ %។ រូប

ពទី៣.៣ បª«ញពីទិន(ន័យសTីពីអតិផរAេUក(ង
) រយៈេពលថXីៗេនះ(មធ!£មបÅំតីស)។
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ពទី៣.៣ : អ អតិផរXេកម!" គិតមម តីRស
#២
ំ ០០៦ដល់២០១២

22.4
23.9
24.8
25.2
25.0
24.1
22.9

30.0

17.1

18.6

Jul-12

Sep-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Jul-11

Sep-11

May-11

Jan-11

Mar-11

Nov-10

Jul-10

Sep-10

May-10

-0.6

-0.7

-0.7
Jan-10

-0.2
Nov-09

Sep-09

Jul-09

May-09

Jan-09

Mar-09

Nov-08

Sep-08

Jul-08

May-08

Jan-08

Mar-08

Nov-07

Jul-07

Sep-07

May-07

-5.0

Jan-07

0.0

Mar-07

1.0

2.8

5.0

Mar-10

5.0

0.0
0.8
1.6
2.3
2.8
3.2
3.6
4.0
4.2
4.0
3.7
3.4
3.2
3.2
3.4
3.8
4.2
4.6
5.0
5.1
5.3
5.5
5.7
5.8
5.9
5.9
5.5
5.1
4.6
4.2
3.8
3.5

7.6

5.8
5.5
5.3
5.2
5.1
5.3
5.4
5.5
5.7
6.3
6.9
7.7
8.7
9.9

10.4

11.6

15.0

13.5

13.9

16.5

20.0

10.0

20.4

20.5

25.0

បភព :ធ#Eរ@តិៃនកមC)@ (8រគណ#ែផÐកេលើទិន(ន័យ ែខតុ¶ - ធ(Õ ២០០៦ = ១០០)

៣.១៣-

និ#8រៃនអតិផរA ស9ត
ិ ិ7នបª«ញពីន#
ិ 8រែបប]ល¾µំងេUំ២០០៨។ តៃម

ទំនិញ7នÅប់េផTើមេកើនេឡើងេUំ២០០៧ គឺេយ¦រអតិផរAៃន8រ#ំចូលទំនញ
ិ ដូច@
តៃមេបងឥននៈនិងទំនិញ(រួមQំងមÛÕបÂ¿រ)

េUេលើទីផ!·រពិភពេ¶ក7នេកើនេឡើងÀង

ប់រហ័សេយ¦រែតតម6វ8រេកើនេឡើងេលើសេUបេទសចិន និងវ[បតTិេUតំបន់មជ!Üិមបូ²៌។
សមត9ពក()ង8រ¦Þរ¦×នពៃនអតិផរAេUកមC)@ន8រយឺតÀវ ែដលបA³លឲ!£¦×ន
ព8ន់ែតន8រែបប]ល¾µំងេឡើង។ អតិផរA7នេកើនេឡើងបនTេទៀត េយ8រចំAយ
របស់រVភិ7លន8រេកើនេឡើង¾µំង េហើយរូបិយវត9)7នចុះតៃមេធៀបនឹងដុ¶µរÂេមរ[ក។ េQះ
@ដូចេនះកTី មរយៈៃនកិច¨ខិតខំបែន9មេទៀតរបស់រVភិ7ល ¦×នពៃនអតិផរAេUកមC)@
ត6វ7នេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងវ[ញ#េពលប#$ប់។
៣.១៤-

បសិនេបើ២
ំ ០០៨ មិនត6វ7នគិតបº¨Õលេទេ#ះកមិតអតិផរAនកមិតQប

@ង៦% ែដលេUែត@អខCស់ ប៉ុែនTស9ិតេUក()ងអែដលÂចទទួលយក7ន(បណ៥%)។
ជºÓង
ី ²ណិជក
Ó មXនង
ិ ជºÓង
ី ទូQត់
៣.១៥-

ផលិតផល#ំេចញសំ¾ន់បំផុតរបស់កមC)@គឺ សេមកបំ²ក់ ែរÔ និងផលិតផលQក់

ទងេbនឹងកសិកមX(សូវ អងÏរ តី និងេßស៊ូ)។ េUំ២០០៩ 8រ#ំេចញរបស់កមC)@ គឺ7ន
រងនូវផលប៉ះ²ល់េយ¦រ8រ´µក់ចុះៃនតម6វ8រេUក()ងទីផ!·រអនTរ@តិ។ ក()ងំ២០១៣ 8រ
#ំេចញន8រេកើនេឡើងវ[ញម8រ7Àន់¦Çននបណ៦,៩²ន់¶នដុ¶µរÂេមរ[កេធៀប
នឹងំ២០០៩ នកមិតែត៣²ន់¶នដុ¶µរÂេមរ[កប៉ុេAÆះ។ @មួយEេនះែដរ 8រ#ំចូល
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ត6វ7ន7Àន់¦Çន>នកមិតបណ៩²ន់¶នដុ¶µរÂេមរ[កេUំ២០១៣

េធៀបនឹងំ

២០០៩នកមិត៤,៥²ន់¶នដុ ¶µរÂេមរ[ក។ 8រ#ំចូលផលិតផលអនTរ8រà បេងÏើត@
សសគដ៏ធំៃន8រេកើនេឡើងនូវ8រ#ំចូល។
៣.១៦-

តុល!£ព²ណិជÓកមXនិងតុល!£ពគណេនយ!£ចរនT(គិតបº¨Õល

ឬមិនគិតបº¨Õល

8រេផÖរមូលធន) នតៃមអវ[ជÓនក()ងរយៈេពលែវងកនងមកេហើយ(រូបពទី៣.៤)។ ឱនព
²ណិជÓកមXនអ -១៥,៣%ៃនផ.ស.ស.ក()ងំ២០០៨ ែដល7នថយចុះ@បនTប#$ប់ដល់
-១៣,៦%ក()ងំ២០១៣។ ឱនពគណេនយ!£ចរនT(ឧ. ប#$ប់ពីគិត8រេផÖរមូលធន) នព
បេសើរ@ងមុន ប៉ុែនTេUែតនតៃមអវ[ជÓនេUេឡើយ។ ភសT)ងមួយចំនន
ួ បª«ញ> កមិត
ៃន8រ#ំេចញផលិតផលរបស់កមC)@ ពីវ[សយ
័ កសិកមX ែរÔ កមXនT¦ល និងេស រួមបº¨Õល@
មួយនឹងចំែណកេផ!"ងេទៀតេbក()ងជºÓីងគណេនយ!£ចរនT េUមិនQន់នចំនួនេចើនគប់Eន់
សប់ទូQត់@មួយនឹង8រ#ំចូលេUេឡើយ។ ដូចេនះ នែត8របេងÏើន8រ#ំេចញេយ8រ
េធ¸ើពិពិធកមX និងឲ!£8ន់ែតសុីជេâនូវសកមXពពីវ[ស័យ##សប់8រ#ំេចញប៉េុ AÆះែដល
Âចជួយេធ¸ើឲ!£នតុល!£ព7ន។
រូប

ពទី៣.៤ : តុល

ព|ណិជកមNនិងគណេនយ ចរន*

(+គរយៃនផ.ស.ស.)

2009y

-5.7%

2008y
-1.9%

-7.4%

-14.7%

-14.0%

-12.0%

-10.0%

Balance
after
តុ
លwពប_
K ប់capital
ពីរេផKtransfers
រមូលធន

-8.0%

2007y
2006y

-7.9%

-14.8%

2011y
2010y

-4.5%

-11.1%

-15.3%

-16.0%

-3.8%

-10.1%
-10.2%

-14.4%

-18.0%

-1.7%

-7.3%

-10.9%
-13.6%

-0.5%
2012y (est)

-5.6%

-9.1%

-6.0%

តុ
លwពគណេនយwចរន
Current
account balance

-4.0%

-2.0%

0.0%

0.4%
2.0%

តុលwព]ណិ
¢ មY
Trade
balanceជក

បភព :កសួងែផន8រ

៣.១៧-

²ណិជÓកមX#ំេចញ#ំចល
ូ
នកមិតេលើសពី១០០%ៃនផ.ស.ស. ក()ង២
ំ ០០៦

ប៉ុែនT7ន´µក់ចុះ@បនTប#$ប់េហើយនិ#8េនះ7នÅប់េផTើម¦Þេឡើងវ[ញេUប#$ប់ពីំ២០០៩
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ប៉ុេAÆះ(រូបពទី៣.៥)។ កមិត ៃន8រេធ¸ើ²ណិ ជÓក មX#ំេចញ#ំចូលក() ងំ២០១២ ន
កមិតជិត១០០% េហើយ8រ7Àន់¦ÇនថXីៗ7នបª«ញ> ²ណិជÓកមX#ំេចញ#ំចូលសប់
ំ២០១៣ ក៏នកមិតជិត១០០% ែដរ ែដលកមC)@Åំ7ច់ត6វបេងÏើនឲ!£7ន@អតិបរេដើម!©ី
ទទួល7នផលបេជន៍ពី²ណិជÓកមX 8រេផÖរបេច¨កវ[ទ!È និង8រទទួល7នទីផ!·រេUេßប
េទស។
រូប

ពទី៣.៥ : |ណិជកមNេំ ចញំចល
ូ េធបនឹង ផ..ស..ស..
(គិត"

គរយ)

130.0
120.0
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110.0
100.0
90.0

90.0
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80.0
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80.4
72.0

70.0
60.0
50.0
40.0
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2007y
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បភព :កសួងែផន8រ

រអភិវឌiវMស័យហិរ_`វត!
៣.១៨-

8រផÒត់ផÒងរ់ ូបិយវត97
) នេកើនេឡើង(ំេធៀបនឹង)
ំ ២២,១%

េUក()ងអំឡង
) េពលពី

ំ២០០៨ដល់ំ២០១៣ ែដលបª«ញពីព8ន់ែតសុីជេâរបស់វស
[ ័យហិរº»វត9)។ រូបិយវត9)
ត6វ7នរក!·ឲ!£នស9ិរពក()ងកមិតេឡើងចុះQប@ង៥%

េធៀបនឹងរូបិយវត9)បរេទសសំ¾ន់ៗ

(ដុ¶µរÂេមរ[ក)។ 8រអភិវឌ!Iក()ងវ[ស័យហិរº»វត9)មយ
ួ ចំនួននដូច¾ងេ8ម៖
៣.១៩-

វ[ស័យធ#Eរ

x 7ក់បេº»ើក()ងធ#Eរនិង7ក់កម¨ីពីធ#Eរ8ន់ែតនទំនុកចិតTនិងន8រេកើនេឡើង។
x ឧបករណ៍##សប់ដេំ ណើរ8រអនTរធ#Eរ ត6វ7នក់ឲ£! ដំេណើរ8រ។
x បព័នកូ7 ត6វ7នដំេណើរ8រសប់ពិនិត!£េមើលឯក¦រ។
x មូលធន8តព¸កិច¨អប!©បរសប់ធ#Eរត6វ7នបេងÏើនពី៥០²ន់¶នេរៀលដល់១៥០
²ន់¶នេរៀល។
x 8រ[ល័យព័ត៌នពីឥណQនត6វ7នបេងÏើតេUក()ង២
ំ ០១២េដើម!©8
ី ត់បន9យ¿និភយ
័
ឥណQន។
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x ច!Êប់សTីពីកិច¨សន!È ហិរº»វត9) 8រ´#?Àប់រង និង កមរដប©! េវណីត6វ7នបេងÏើតេឡើង
និងក់ឲ!£អនុវតT។
x េU²ក់កA³លំ២០១២ 7ក់បេº»ើេUក()ង¦×ប័នមីក6ហិរº»វត9)7នេកើនេឡើងដល់
៧១៩,២៣²ន់¶នេរៀល េហើយ7ក់កម¨ីពី¦×បន
័ េនះនចំនួន២.៩៩២²ន់¶នេរៀល។
ចំនួន¦×ប័នមីក6ហិរº»វត9)7នេកើនេឡើងពីចំនួន៣០ក()ងំ២០០២ដល់ចំនួន៥៦េUក()ងំ
២០១២។
៣.២០-

វ[ស័យ´#?Àប់រង

% ក()ងមួយំ។
x 8រទូQត់7ក់´#¿និភ័យ 7នេកើនេឡើង២០%
x 8រអនុវតTវ[´ន8របយ័ត( បែយងែដលសប@មួយនឹង8រផTល់បឹក·
! េលើ8រ´#?Àប់រង
ត6វ7នពងឹង។
x រ7យ8រណ៍បÅំំសTីពអ
ី (កផTល់េសត6វ7នេធ¸@
ើ ¦´រណៈែដលÂចបេងÏើនតៃម
របស់អ(កផTលេ់ ស។
x បព័ន´#?Àប់រងÂយុជវី [តត6វ7នបេងÏើតេឡើងេដើម!©ី´#សុវត9ិពសងÒម។
x េសចកTី²ងច!Êប់សTីពី8រ´#?Àប់រងត6វ7នេរៀបចំេឡើងេដើម!©ព
ី ងឹងវ[ស័យេនះ។
៣.២១-

8រចូលនិវតTន៍

x មូលនិធិ@តិសនTិសខ
ុ សងÒមសប់ម§នT?
ី ជ8រ មូលនិធិ@តិសប់អតីតយុទជន មូល
និធិសប់ជនពិ8រ និងមូលនិធ@
ិ តិសប់សនTស
ិ ុខសងÒមសប់កមXករ ត6វ7នបេងÏើត
េឡើង 8របេងÏើត8រEំ²រសងÒមនិង8របណäåះគំនិតែថរក!·វប!©ធម៌។
x ច!Êប់មួយសTព
ី ី8រចូលនិវតTន៍េយសX័គចិតTក()ងវ[សយ
័ ឯកជនត6វ7នបេងÏើតេឡើង។
៣.២២-

វ[ស័យមូលបត

x េហVរច#សមCន
័ បទVនគតិយុតTសប់វស
[ ័យមូលបត ត6វេរៀបចំ និងក់ឲ!£អនុវតT។
x េហVរច#សមCន
័ គប់គងសប់ទីផ·
! រមូលបតត6វ7នបេងÏើតេឡើង ែដលក()ងេ#ះន
គណៈកមX8រមូលបតកមC)@ និងកុមហ៊ុនផ!·រមូលបតកមC)@។
x កុមហ៊ុនចំនួន១៥7នទទួលÂ@¼បណæេធ¸ើ@កុមហ៊ុន´#ទិញមូលបត

កុមហ៊ុន

²ណិជÓករមូលបត កុមហ៊ុនឈX±ញេជើង¦មូលបត និងកុមហ៊ុនទីបឹក!·វ[នេិ គ និង
កុមហ៊ុនចំនួន៥ត6វ7នទទួល¦½ល់@កុមហ៊ុនគណេនយ!£ជំ#ញ និងសវនករឯក?ជ!£
ផTលេ់ សេUក()ងវ[ស័យមូលបត េហើយកុមហ៊ុនចំនួន១េទៀតត6វ7នទទួល¦½ល់@កុម
ហ៊ុនផTល់េសយតៃមក()ងវ[ស័យមូលបត។ ធ#Eរ²ណិជÓចំនួន៣ត6វ7នទទួល¦½ល់
េធ¸ើ@កª
់ រទូQត់¦ច់7ក់²ក់ពន
័ នឹងមូលបត។

នកុមហ៊ុននិងធ#Eរចំនន
ួ ៣

េផ!"ងេទៀតត6វ7នទទួល¦½ល់េធ¸ើ@ក់ªរបºÓិ8មូលបត ក់ªរចុះបºÓីេផÖរមូលបត
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និងក់ªរទូQត់។ កុមហ៊ុនផ!·រមូលបតកមC)@7នទទួល8រអនុ®çតឲ!£េធ¸ើ@បតិបតTិករ
ទីផ!·រមូលបត បតិបតTក
ិ របព័នèត់Qត់និងទូQត់មល
ូ បត និងបតិបតTក
ិ ររក!·ទុកមូលបត។
x មូលបតកមXសិទរិ បស់រVករទឹកស¸យ័តកុងភ(ំេពញត6វ7នក់ឲ!£ជួញដូរ@ផវÕ 8រេUក()ង
កុមហ៊ុនផ!·រមូលបតកមC)@ និងកុមហ៊ុនមួយចំនួនេទៀតកំពុងស9ិតក()ងដំេណើរ8រេរៀបចំ
8រេ7ះផ!·យលក់មល
ូ បត@¦´រណៈេលើកដំបូង។
៣.២៣-

វ[ស័យហិរº»វត9)មិនែមនធ#Eរេផ!"ងេទៀត

x Â@¼បណæសប់េសយតៃមនិងេសកមXសិទិត6វ7នផTល់ជូនដល់កុមហ៊ុន ចំនួន
៨៧ េហើយÂ@¼បណæសប់8រអភិវឌ!IកមXសិទិក៏ ត6វ7នផTល់ដល់កុមហ៊ុនចំនួន២០។
x សគមអ(កយតៃមនិងក់ªរផTល់េសកមXសិទេិ UកមC)@ត6វ7នបេងÏើតេឡើង។ សគម
េនះ7ន8µយ@សជិកទី៨ៃនសគមន៍អ(កយតៃមរបស់Â¦Ãន។
x វ[´ន8រច!Êប់ កបខ័ណយ
 នT8រៃន8រគប់គងនិង8រមនត6វ7នបេងÏើតេឡើងេដើម!©ី
អភិវឌ!Iេសប®éំនិងជំរញ
ុ លំហូរមូលធន។
x 8រេបើ7ស់បព័នបេច¨កវ[ទ!Èព័ត
៌ នសប់អក
( ចុះេaÇះ អ(កដំេណើរ8រ និងÂ@¼ធរ
##ត6វ7នជំរញ
ុ ។
ព កី កនិងកRSង
ំ ពលកមN
8រ8ត់បន9យពកីក

៣.២៤-

ក()ងំ១៩៩៣ដល់១៩៩៤

េយែផÐកេលើែខ!"ប#$ត់ពកីកកំណត់ក()ងទសវត!"រ1

ំ១៩៩០ អពកីកត6វ7ន7Àន់¦Çន> នអ៣៩%។ េយែផÐកេលើែខ!"ប#$ត់
ពកីកេនះ អៃនពកីកនអ១៤,៦%ក()ងំ២០០៩ ដូចេនះ េEលេFទី១ៃន
េEលេFអភិវឌ!Iន៍សហស!"វត!"រ1កមC)@ គឺ?ជរVភិ7លកមC)@សេមច7នរួចេហើយ។ េយ
¦របេទស@តិន8រអភិវឌ!Iេចើន ?ជរVភ7
ិ លកមC)@7នេធ¸8
ើ រកំណត់ែខ!"ប#$ត់ពកី
កេឡើងវ[ញេUំ២០១១ េយ7នបេងÏើនតៃមៃនែខ!"ប#$ត់ពកីក។ @មួយEេនះ េQះបី
ែខ!"ប#$ត់ពកីកថXីត6វ7នកំណត់ ប៉ុែនT?ជរVភិ7លកមC@
) ក៏េUបនTរក!·ចំណ_ចេFែដល7ន
កំណត់រួចេហើយៃន8រ8ត់បន9យពកីកេUអ១៩,៥%តឹមំ២០១៥។
៣.២៥-

និ#8រៃនអពកីក#េពលបច¨)ប!©ន( គឺែផÐកេលើែខ!"ប#$ត់ពកីកថXី(រូបព

ទី៣.៦) 7នបª«ញ>ចំណ_ចេFៃន8រ8ត់បន9យឲ!£7ន²ក់កA³លៃនសតប@ជន
ែដលរស់េUេ8មែខ!"ប#$ត់ពកីក@តិ ពីចេ#µះពីំ១៩៩០និងំ២០១៥ គឺសមច7ន
េហើយ
កTី ។

េQះបី@ែខ!"ប#$ត់ពកីកនកមិតខCស់@ងមុននិងចំណ_ចេFមិន 7នែកសម] ល
េហតុ ផ លចម!© ងៗែដល#ំឲ!£ កមC)@ ទទួ ល េ@គជ័ យ ក() ង 8រ8ត់ បន9 យ ពកីកេនះគឺ

កិ ច¨ ខិ ត ខំ À ង សកមXេដើ ម!©ី ឲ!£ នកំ េណើ ន ផ.ស.ស.

នអពីរខÖង់ក()ងរយៈេពល៣េb៤ំ

(២០០៤ដល់២០០៧) កំេណើនបកបេយចីរពក()ងវ[ស័យកសិកមX 8រពងីកៃផÖដីំដុះ 8រ
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Qក់QញកµំងពលកមXÀងប់រហ័សឲ!£េbេធ¸ើ8រក()ងវ[ស័យមិនែមនកសិកមX

និង8រ8ត់

បន9យវ[សមពក()ង8រេបើ7ស់។
រូប

ពទី៣.៦ : និរ

ព កី កេកម!" មតំបន់ #២
ំ ០០៧--២០១១
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ិ ន
2 ័យ អេង$តេសដ&កច
ិ + សង,មកិច+កម01

អពកីកេU>កេ់ 8ម@តិ

៣.២៦-

¦×នពៃនអពកីក(
(គណ#ជំនួស) ែដល7នគណ#េUកមិត?ជ´នី

េខតT េយែផÐកេលើទិន(នយ
័ មូលVនឃុំ សªÎត់ និងអេងÏតប@¦§សTនិងសុខព លទផល
7នបª«ញ> បA³េខតTេUគ¾ងេជើងនិងគÂេគ(យ៍ៃនបេទស នដង់សុីេតប@ជន
ខCស់ និងបនTបកបមុខរបរបៃពណីេធ¸ើែសចÎរ និងនអពកីកQប@ងបA³េខតT
ែដលស9ិតេUគ¾ងេជើង គឦ¦ន និងគ²យព!£។ ប®«ែដលគួរឲ!£យកចិតទ
T ុកក់
ខCស់េ#ះគឺ េUបA³េខតTគឦ¦ន ែដលនសហគមន៍ជន@តិេចើនរស់េU។ េUបA³
េខតTQំងេនះ

គេចើនគឺ@តំបន់ជនបទ

និងមិនQន់7នេធ¸ើសហរណកមXក()ងបព័ន@
 តិ

េពញេលញ។ @មួយEេនះ អពកីកនកមិតខCស់ េUេខតTេសៀម?បនិងេខតT7ត់
ដំបង េQះបី@េខតTQំងពីរេនះបកបមុខរបរែសចÎរ@យូរAស់មកេហើយកTី។ េខតTេសៀម?ប
គឺ@តំបន់មួយដ៏សំ¾ន់ែដលQក់Qញេភìវេទសចររបស់បេទសកមC)@
េខតTដ៏ស¾
ំ ន់សប់ដ
ំ ុះសូវ។

េហើយ7ត់ដំបងគឺ@

មូលេហតុែដល#ំឲ!£នអពកីកខCស់េUក()ងេខតT

Qំងពីរេនះ QមQរឲ!£ន8រវ[គសុីជេâនិងត6វេរៀបចំកមXវ[ធីសិក!·¦វ@វឲ!£7នច!Êស់
¶ស់#េពលអ#គត។
រច#សមCន
័ រ បស់កµង
ំ ពលកមX
៣.២៧-

ចំេ²ះមូលេហតុែដល7នបក¦យពី¾ងេដើម

េUក()ងបA³បេទសែដលន

ចំណPលQប 8រ8ត់បន9យសតពលករែដលេធ¸ើ8រក()ងវ[សយ
័ កសិកមX ត6វ7នបª«ញ>
នពរàកចេមើន។ ែផÐកេលើវ[ធី¦§សTរ°លឹក(Usual Status) ទិន(នយ
័ សTព
ី ី8រន8រªរេធ¸ើ
របស់ពលករែដលទទួល7នពីអេងÏតេសដកច
ិ ¨ សងÒមកិច¨ អពលករែដលេធ¸ើ8រក()ងវ[ស័យ
កសិកមX េធៀបនឹងកµំងពលកមXសរុប ន8រថយចុះÀងប់រហ័ស េហើយន8រេកើនេឡើង
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ក()ងវ[ស័យមិនែមនកសិកមX។ និ#8រេនះប®Éក>
់
8រªរ##ត6វ7នបេងÏើតេឡើងេUេß
វ[ស័យមិនែមនកសិកមX េដើម!©ីផÒត់ផÒង់ដល់ពលករែដលនចំនួនេលើស េហើយេធ¸ើ8រÅកេចញពី
វ[ ស័យ កសិកមX។
រូប

ពទី៣.៧ : រចសម័ន=ៃនកRSង
ំ ពលកមN (១៥ដល់៦៤#)ំ

មវធី សរលឹក (U
Usual Status) ំ២០០៩ដល់២០១១
#២
ំ ០១០

#២
ំ ០០៩
Agriculture
កសិកមY

26%
8%

66%

Agriculture
កសិកមY

29%

ឧសyហកមY
Industry
Services
េសmកមY

#២
ំ ០១១

63%
8%

Agriculture
កសិកមY

28%

Industry
ឧសyហកមY
Services
េសmកមY

62%
10%

Industry
ឧសyហកមY
Services
េសmកមY

បភព :អេង$តេសដ&កិច+ សង,មកិច+កម01

៣.២៨-

@រួម េយើងÂចេធ¸ើ8រសន(ិVន7ន> េសដកិច¨កមC)@7នេកើនេឡើងក()ងកមិតមួយ

លÐបេសើរ េហើយ8រªរ@េចើនត6វ7នបេងÏើតេឡើងេUក()ងវ[ស័យមិនែមនកសិកមX។ េQះ@
េសដកិច¨ន8រេកើនេឡើងក៏េយ ក៏ទំហំេសដកិចេ¨ Uតូច េយ¦រមួយចំែណកធំពឹងែផÐកែត
េលើវ[សយ
័ 8ត់េដរសេមកបំ²ក់ សំណង់ េទសចរណ៍ និងកសិកមX។ េហើយេUក()ងវ[ស័យQំង
ប៉ុ#Çន¾ងេលើេនះ 8រេបើ7ស់បេច¨កវ[ទ!Èក៏េUនកមិតេUេឡើយ េហើយតៃមរួមៃនចªíក់
ផលិកមXនកមិតQប។

លទផលQំងអស់េនះ7នបª«ញ>ផលិតពេUនកមិតQប

និងចំណPលក៏នកំណត់។
៣-

ចំណុចេនិងេbលនេW5យស Rប់#២
ំ ០១៤ដល់២០១៨

ប
 ែដល ត9វបន* េTះ >យ
៣.២៩-

ទស!"នវ[ស័យៃន8រអភិវឌ!Iរបស់កមC)@ គឺេធ¸ើសហរណកមXេសដកិច¨និងសងÒម េb

ក()ងតំបន់និងពិភពេ¶ក និងទទួល7នទីផ!·រ8រªរសប់ប@ជន។ េហតុេនះ8រក¦ង
មូលVនរîងំមួយសប់បេទស@តិឲ!£នសនTិពេពញេលញ េសដកិច¨ន¦×នពលÐ
បេសើរ(វ[ស័យកសិកមXនិងមិនែមនចÎរ និងវ[ស័យេសែដលនផលិតព) និង8រaនេb
សេមច7នសងÒ មមួយ ែដលនសមធម៌

និ ង នរេបៀបេរៀបរយគឺ @ ពÅំ 7 ច់ បំផុ ត ។

បច¨)ប!©ន(េនះ បេទស@តិកំពុងស9ិតេUក()ង8លៈេទសៈែដលបឈមនឹងប®«មួយចំនួន²ក់ព័ន
នឹងកិច¨ខិតខំេធ¸ើឲ!£បេទសÅកេចញពីបេទសែដលន8រអភិវឌ!Iតិចតួចនិងេដើម!©ីសេមច7ន
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8រេធ¸ស
ើ ហរណកមXេbក()ងសគមន៍េសដកច
ិ ¨Â¦Ãនំ២០១៥និងទទួល7នផលបេជន៍
េពញេលញពីសហរណកមXេនះ េដើម!©ីជម(ះ7ននូវពបឈមQំងអស់េនះ គឺQមQរឲ!£ន
កិច¨ខិតខំបឹងែបងសប់8រអនុវតT8រªរសំ¾ន់ៗ@េចើនបែន9មេទៀត។
៣.៣០-

@ដំបូង កមC)@Åំ7ច់ត6វេះ¦យនូវប®«មួយចំនួនែដលកំពុងជួបបទះ គឺ៖

ិ ¨កមC)@ពឹងែផÐកេលើមូលVនេសដកិច¨តច
ូ គឺេលើវ[សយ
័
១-- ដូច7នប®Éក់ពី¾ងេដើម េសដកច
៤ គឺ កសិកមX ឧស!·ហកមX8ត់េដរ េទសចរណ៍ និងសំណង់។ េហើយេUក()ងវ[សយ
័ Qំង
េនះ សកមXពសុីជេâ²ក់ព័ននង
ឹ 8រេបើ7ស់បេច¨កវ[ទÈ
! 8រេធ¸ស
ើ ហរណកមXពវី ស
[ យ
័
មួយេbមួយ និងតៃមបែន9ម េUនកមិតQបេធ¸ើឲ!£ចំណPលរក7នេយពលករក៏េU
នកមិតQប។ បែន9មេលើេនះេទៀត ដំេណើរ8រៃន8រគណ#កំេណើនផ.ស.ស. ត6វ7នេធ¸ើ
ែតចំេ²ះេខតTមយ
ួ ចំនួន ែដល@មូលេហតុេធ¸ើឲ!£នគµតរងេខតTនិងេខតT។ តម6វ8រ
សប់បរ[ប័ន(កំេណើនេUក()ងគប់រូបពត6វ7នបª«ញទីេនះ។
២-- 8រខ¸ះ¾តមូលធនមនុស"! េUែត@ឧបសគÒដ៏ចម!©ង ក()ង8រេធ¸ើឧស!·ហូបនីយកមX និង
8រអភិវឌ!IេUក()ងបេទស។ េUក()ងវ[សយ
័ អប់រ° 8រផTល8
់ រសិក·
! មូលVន៩ំ និង8រ
ពងីក8រអប់រ°បេច¨កវ[ទÈ
! កនងមកមិនQន់7នទូលំទូ¶យ។ បែន9មេលើេនះេទៀត 8រេធ¸ើ
ឲ!£បេសើរេឡើងនូវគុណពអប់រ°េUគប់កមិត មូលVន និងបេច¨កេទស េUែតមិនQន់
Âចសេមច7នមចំណ_ចេF។ @មួយនឹង8រសេមចមតម6វ8រQំងអស់េនះបេទស
@តិÂចទទួល7ននូវផលបេជន៍ពីផល¶ភប@¦§សT ែដលបច¨ប
) ©! ន(េនះ បេទស
@តិ7នÅប់េផTើមaនចូលក()ងដំAក់8លេនះេហើយ។
់
៣-- 8រពងីកវ[¦លពេហVរច#សមC័ននកមិតQបនិងចំAយេUខCស៖
Õ )េUនកមិត េហើយេUមិនQន់
ក. បព័នដឹកជºÓÕន(QំងផÕវថ(ល់និងេសកមXដឹកជºÓន
នផÕវែដកេUេឡើយ។ ចំAយៃន8រដឹកជºÓÕនេUែតនកមិតខCស់េUេឡើយេបើ
េបៀបេធៀបនឹងបA³បេទសជិត¾ង។
ខ. 8រផÒ ត់ផÒង់>មពលអគÒិស នី េUនកំណត់ តំបន់ មួយ ចំ នួន េUមិនQន់ 7នតÉ ប់
បA³ញេUេឡើយ េហើយតៃមេបើ7ស់ក
៏ នកមិតខCស់េធៀបនឹងបA³បេទសជិត
¾ង។
គ. បព័ន´
 ?¦§សTមិនQន់Âចបំេពញមតម6វ8រេUេឡើយ @ពិេសស សប់ដំAំ
ចមុះ។
ឃ. ចំនួនប@ជនែដលទទួល7នទឹក¦ïតបរ[េគនិងអ#ម័យមិនេលើសពី៥០% េឡើយ។
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៤-- វ[បតTិហិរº»វត9ស
) កលេ¶កេUែតបនTបងÏឲ!£នពមិនច!Êស់¶ស់សប់កំេណើនេសដកិច¨
កមC)@ េយ¦រែតេសដកិច¨កមC)@ពឹងែផÐកÀង¾µំងេលើទផ
ី !·រេßបេទស។
៥-- 8រªរអភិ7លកិចេ¨ UមិនQន់នពទូលំទូ¶យគប់Eន់េUេឡើយ។ ចំេណះដឹងពី
លិខិតបទVនគតិយុតTនិងសមត9ពអនុវតTច!Êប់

េUមិនQន់បំេពញ7នមត6វ8រ

េហើយរច#សមC័ននង
ិ តួ#ទីរបស់¦×ប័នមិនQន់ន8រទទួលខុសត6វខCស។
់ បែន9មេលើ
េនះេទៀត កិច¨សមបសម]លរងកសួង/#យកVន >ក់@តិនិង>ក់េ8ម@តិ េU
នកមិត េធ¸ើឲ!£េស¦´រណៈែដលត6វផTល់ឲ£! ប@ជននកមិតេUេឡើយ។
C ់ សប់
៦-- 8រគប់គងបរ[¦×ននិងធន´នធមX@តិ QមQរឲ!£ន8រយកចិតTទុកក់ខស
8រªរអភិវឌ!Iបកបេយចីរព។ បែន9មេលើេនះេទៀត 8រែបប]លÂ8ស´តុេUក()ង
ពិភពេ¶កនផលប៉ះ²ល់Àង¾µំងមកេលើបព័នេ អកូឡÕសរុី បស់កមC)@ េហើយប#$បព
់ ី
េនះគឺប៉ះ²ល់ដល់8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨ សងÒមកិច¨ ែដលកមC)@ត6វែតបុងេបៀបខ±នេយ
ខ±នឯង។
៧--េQះបី@ អៃនពកីកេUកមC)@ នកមិតQបក៏េយ
របស់ប@ជនកមC)@េUែតនកមិតQប

ក៏ ក មិត ជីវពរស់េU

េហើយ8រែបងែចកចំណPលនិង8រែបងែចក

ផលបេជន៍ែដលទទួល7នពីកេំ ណើន េUែត@កង¸ល់ែដលត6វេះ¦យ។
៨--ទិន(ន័យមូលVនៃនេសដកិច¨ សងÒមកិច¨របស់កមC)@េUនកមិតQបនិងេUªយរងនូវ
ផលប៉ះ²ល់េUេឡើយ។

េហតុេនះQមQរនូវ8រេធ¸ើេសចកTីសេមចចិតT តឹមត6វេដើម!©ី

ពងឹងនូវទិន(ន័យមូលVន។
ទិសេទូេៃនេbលនេW5យក!ងយុទ=>?ស*ចតុេណដំXក់លទី៣
៣.៣១-

យទ
ុ ¦
 §សTចតុេ8ណដំAក់8លទី៣ 7នេលើកេឡើងនូវ?ល់ប®«ែដល7នេលើក

េឡើង¾ងេលើ

និង7នរកេឃើញនូវ8¶នុវតTពែដលបេទស@តិÂចទទួល7នពី8រេធ¸ើ

សហរណកមXេbក()ងទីផ!·រែដលធំទូ¶យ@ងមុន(Â¦Ãន
ផល¶ភប@¦§សT

និងដំAក់8លប#$ប់េទៀត)

8¶នុវតTពកំេណើនែដលទទួល7នពីធន´នធមX@តិ(រួមQំងកសិ

កមX)។ ដូចេនះវ[ស័យស(ល
Õ សំ¾ន់ៗÂចរួមបº¨ល
Õ េយសេងËបក(ង
) ទិសេFសេមច7នេEល
េF@យុទ¦§សTស¾
ំ ន់ៗចំនួន៤គឺ៖
ិ ¨មធ!£មបÅំំ៧%ក()ងមួយំ។ កំេណើនេនះត6វនចីរព
១-- ´#អកំេណើនេសដកច
បរ[ប័ន( និងសមធម៌ និងធន់នឹងវ[បតTិ មរយៈ8រេធ¸ើពិពិធកមXមូលVនេសដកិច¨ឲ!£7ន
ទូ¶យ និងនសមត9ពបកួតបែជង@ងមុន ក()ងបរ[8រណ៍អតិផរAនកមិតQប
Âចគប់គង7នអបTÕរ7ក់នស9ិរព និងទុនបមុងនកំេណើន@បÅំ។
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២-- បេងÏើត8រªរឲ!£7ន8ន់ែតេចើនេឡើងជូនប@ជន @ពិេសស សប់សQប់យុវជន
មរយៈ8របនTខិតខំែកលមÐនិងពបកួតបែជងរបស់កមC)@ក()ង8រQក់Qញ និងជំរុញ
េលើកទឹកចិតTដល់សកមXពវ[និេគQំងវ[និេគក(ង
) សុកនិងវ[និេគពីេßបេទស។
៣--សេមចឲ!£7ននូវេEលេFៃន8រ8ត់បន9យពកីកក()ងអ@ង១%ក()ងមួយំ ក៏
ដូ ច@េEលេFេផ!" ងៗេទៀត

ែដលត6វ7នកំណ ត់ ក)(ង គ.អ.ស.ក.

ទនÖឹ មនឹង 8រផTល់

Âទិព8ន់ែត¾µំងេឡើងេលើ8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!" 8រគប់គងបរ[¦×ន និង8រេបើ
7ស់ធន´ន@តិបកបេយចីរព។
៤-- បនTពងឹងសមត9ពនិងអភិ7លកិច¨របស់¦×ប័នរដ

Qំង>ក់@តិQំង>ក់េ8ម@តិ

េដើម!©ី´#ឲ!£7នបសិទ
 ពនិងពស័កTិសិទៃ នេស¦´រណៈ សំេFបេមើប@ជន
ឲ!£8ន់ែតបេសើរេឡើង។
៣.៣២-

Âទិពសំ¾ន់ៗែដល7នកំណត់េUក()ងយុទ¦
 §សTចតុេ8ណ ដំAក់8លទី៣

Âចបª«ញេUក()ងមុQ
ំ ំង៤៖
 §សTចតុេ8ណ
១-- បរ[¦×នគបដណäប់យុទ¦
ក. សនTិព ស9ិរពនេ7យ សនTិសុខ និងសA³ប់´ប់¦´រណៈ។
ខ. បរ[¦×នÀក6េសដកិច¨នង
ិ ហិរº»វត9)ែដលនលកËណៈអនុេEះ(រួមQំង8រែកទមង់
8រគប់គងហិរº»វត9)¦´រណៈ និងវ[សយ
័ ហិរº»វត9))។
គ. ស9ិរពបរ[¦×ន។
ឃ. ព@ៃដគូក()ង8រអភិវឌ!Iបកបេយបសិទ
 ពនិង8រេធ¸ស
ើ ហរណកមXក()ង
តំបន់និងពិភពេ¶ក។
¨ Ð
២-- អភិ7លកិចល
ក. 8របយុទ បំងនឹងអំេពើពុករលួយ។
ខ. កំែណទមង់ចÊ
! ប់នឹងបព័នយុតTិធម៌។
គ. កំែណទមង់រដ7ល¦´រណៈ។
ឃ. កំែណទមង់កងកµង
ំ បប់Âវុធ។
៣--វ[ស័យÂទិពចំនួន៤
ក. 8រអភិវឌ!Iវ[ស័យកសិកមX(ពិពិធកមX តៃមបែន9ម និងផលិតព)។
ខ. 8រអភិវឌ!IេហVរច#សមC័នរូបវនT។
គ. 8រអភិវឌ!Iវ[ស័យឯកជននិង8រªរេធ¸ើ។
ឃ. 8រក¦ងសមត9ពនិង8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស"! ។
៣.៣៣-

េUក()ងជំពក
ូ ទី៤ ចំណ_ចនីមួយៗត6វ7នបª«ញÀងលមÐិត រួម@មួយនឹងកមXវ[ធី

ែដល²ក់ព័នស
 ប់8រអនុវតT។ ជំពូកទី៤ 7នេលើកេឡើងÀងច!Êស់¶ស់នូវេEលនេ7យ
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ស(Õលពីររបស់?ជរVភិ7លកមC)@ គឺ (១)
)េEលនេ7យសTីពី8រជំរញ
ុ ផលិតកមXសូវនិង
8រ#ំអងÏរេចញ និង (២)
)េEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍វ[ស័យឧស!"ហកមX ែដលេEលនេ7យ
នីមួយៗ7នបª«ញÀងលមÐិត។
កបខ័ណIលទ= ផល
៣.៣៤-

យុទ¦§សTចតុេ8ណ Åំ7ច់ត6វេរៀបចំ@ែផន8រសកមXពច!Êស់¶ស់សប់

អនុវតT។ @ក់ែសTង កសួង ¦×ប័ន និងÂ@¼ធរមូលVនេU>ក់េ8ម@តិ ត6វនែផន8រ
សកមXពរបស់ខ±ន ែដលែផន8រសកមXពQំងេ#ះÂច@ែផន8រមវ[ស័យនិងគិតគូរពី
¿និភ័យែដលÂចេកើតន

ប៉ុែនTបសិនេបើកបខ័ណអនTរវ[ស័យមិនត6វ7នគិតគូរនិងអនុវតT

េ#ះនឹងបA³លឲ!£ន¿និភ័យ8ន់ែតខCស់។ ដូចេនះ អ(កេរៀបចំនិងអនុវតTែផន8រេUកសួង
¦×ប័ន និង>ក់េ8ម@តិ ត6វសហ8រនិងេធ¸8
ើ ររួមEជត
ិ ស(ិទេដើម!©ីទទួល7នលទផលលÐ
បេសើរ។ កបខ័ណលទផល គឺÂចត6វ7នេរៀបចំេយ8រពិនិត£! េមើលគប់ជុងេ@យនិង
ពQក់ទងE រួមEេដើម!©ីឲ!£ទទួល7នលទផលលÐបេសើរេ8មកិច¨ខិតខំបឹងែបងQំងអស់
E និង@ចុងេ8យេដើម!©ក
ី ំណត់នូវប®«?ំងសÖះ##ែដលÂចេកើតនេឡើងេUក()ងដំេណើរ8រ
ៃន8រអនុវតT។ កបខ័ណល
 ទផលេនះនឹងបេងÏើតេឡើងនូវទមង់មនត]តពិនិត!£និងយតៃម
សប់ែផន8រេនះ។ បអប់៣.១ បª«ញពីកបខ័ណលទផលែដលÂចសេមច7នសប់
ែផន8រេនះ។
បអប់៣.១ : កបខ័ណIលទ=ផលៈ បរMWប័ន និងចីរ
កំេណAន

េbលេ

ព កី ក

ពកំេណAនេដAមzីត់បន យ
សិរ

ព

ព កី ក

រអភិវឌiមនុស

ស9ិរព បរ[ប័ន(

8ត់បន9យ អពកីក (េលើស

សនTិព អភិ7លកិច¨លÐ

េលើកកមCស់/បកួតបែជង

និងពធនៃនេសដ

ពី១% ក()ងមួយំ) និងវ[សមព

បេសើរ@ងមុន 8ត់បន9យ

មូលធនមនុស!" គុណព

កិច¨@មួយនឹង

ចំណPល បេងÏើតេចើនែថមេទៀតនិង

អំេពើពុករលួយ វ[´ន8រ

ៃន8រអប់រ°និងេសអប់រ°

កំេណើន ផ.ស.ស.

បកបេយបសិទ
 ពនូវ

ច!Êប់ ស9ិរពេសដកិច¨

សមធម៌េយនឌ័រ ឧតTមព

ខCស់@ង ៧% ពិពិធ

8រªរមិនែមនកសិកមX

គុណព8រªរនិងជំ#ញ

កមXេសដកិច¨

លទ= ផល

១. មូលVនÀក6េសដកិច¨រîងំ បរ[¦×នអនុេEះសប់8រវ[និេគក()ងសុកនិងមកពីេßបេទស េសដកិច¨េបើក
ទូ¶យ 8រ#ំេចញេកើនេឡើង 8របមូលពននពលÐបេសើរ@ងមុនេហើយចំណPលមិនែមនពនន8រេកើន
េឡើង ចំAយេលើវស
[ ័យÂទិព។
២. ឧស!·ហកមXែដលេបើ7ស់ពលកមXេចើនន8រេកើនេឡើង ចំនួនេភìវេទសចរន8រេកើ នេឡើងÀប់រហ័ស 8រ
អភិវឌ!Iវ[ស័យកសិកមX និង8រអភិវឌ!I8រចិº¨ឹមសត¸និងតី 8របនTសកមXពេ7សសïតមីននិងសំណល់@តិផÖ)ះ
ពីស§ª½ម។
៣. គប់គងធន´នធមX@តិ េយឲ!£ៃពេឈើគបដណäប់េលើៃផÖដី៦០%។
៤. 8រអភិវឌ!IេហVរច#សមC័ន (រួមQំងេUតំបន់ច់សលេUជនបទ) េèÞត8រយកចិតTទុកក់េលើ >មពល
និងផÕវ ទឹក¦ïតនិងអ#ម័យ ផTល់ដស
ី ម!©QនសងÒមកិច¨េចើនបែន9មេទៀត។
៥. ¦×នពអភិ7លកិច¨ែដលÂចព!Èករ7នកិច¨ដំេណើរ8ររបស់តុ¶8រ @មួយនឹង8រÂចទទួល7ននូវេស
យុតTិធម៌គប់ៗE ច!Êប់នតµព អនុវតTច!Êប់សTីពីែដនដី បេងÏើន8រផTល់បណæកមXសិទិដី បេងÏើន8រេឆើយតប
របស់រដ7លសុីវ[ល ែកទមង់ក()ងម§នTី?ជ8រ បេងÏើន7ក់េបៀវត!"ដល់ម§នTី?ជ8រ មនពិនិត!£េមើលនិងស់ែវង
ពី8រចំAយ(សប់8រªររបស់?ជរVភិ7ល) 8រេឆើយតបQន់េពល គណេនយ!£ព និងតµពៃនេស
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វ[មជ!Ü8រ។
៦. េរៀបចំមូលធនមនុស!" េUមកមិតខុសៗEបេងÏើន8រសិក·
! េUកមិតេ8យបឋមសិក!· ផTល់ជ#
ំ ញដល់¦×ប័ន
ទីផ!·រពលកមXែដលន8រែបប]ល េដើម!©ី´#8រទទួល7នផលបេជន៍ពីជំ#ញ(´#តម6វ8រសប់
ជំ#ញ និងបេងÏើត8រªរេចើន/ព័ត៌នពីទីផ!·រពលកមXបែន9មេទៀត យុគÒពេយនឌ័រេUគប់កមិត មណលសុខ
ពត6វ7នពងីកÀងទូលំទូ¶យ ន¦×នពÂ¿រូបត9មល
ò Ð និង(េសÖរើ ែត) សកលកមXទឹក¦ïតនិងអ#ម័យ
បព័នសុវត9ិពសងÒមត6វ7នក់ឲ!£អនុវតT។

េbល

១. បេងÏើនចំណPលថវ[8(បណ១៨%ៃនផ.ស.ស. តឹមំ២០១៨) ពងឹងរដ7លពនរ ជំរុញ8រចំAយេUក()ង
វ[ស័យÂទិព ជំរុញ8រអនុវតT8េរេរៀបចំថវ[8េយែផÐកេលើលទផល(និងកំែណទមង់8រគប់គងហិរº»វត9)¦

នេW5យ
(2តុេចញ)

´រណៈ) ពងឹងេEលនេ7យហិរº»វត9)និង¦រេពើពន(រួមQំងឧបករណ៍##ែដលÂចទូQត់7ន)។
២. បេងÏើត និងអនុវតTច!Êប់និងវ[´ន8រច!Êប់## ²ក់ព័ននឹង²ណិជÓកមXនិងហិរº»វត9) េធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងអភិ7លកិច¨
េសដកិច¨(ឱនព²ណិជÓកមX Qប@ងឬេសXើ៣% គប់គងអតិផរAឲ!£ស9ិតេUេ8មឬេសXើ៥% និងជំរុញឲ!£ន
8រអនុវតT)។
៣. អនុវតTេEលនេ7យបពលវប!©កមXសូវ និងេEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍វ[ស័យឧស!·ហកមX ពងឹងក()ងវ[ស័យ8រ
ំដុះ ចិº¨ឹមសត¸ និងតី។ វ[និេគេចើ នបែន9មេទៀត េលើេហVរច#សមC័ន(´?¦§សT ដឹកជºÓÕន អគÒិសនី ទឹក
អ#ម័យ េស¦´រណៈនិងែផ(កេផ!"ងេទៀត)។
៤. ពងឹងច!Êប់²ណិជÓកមX និង8រអនុវតTេEលនេ7យេលើកកមCស់កំេណើន/មជ!Üមណលកំេណើន េEលនេ7យ
នគរូបនីយកមX។
៥. បេងÏើន8រªរសុរ[េដីេដើម!©ីែស¸ងយល់>េតើៃផÖដីេលើសែដលÂចំដុះ(និងធន´នេផ!"ងេទៀត) ´#ពីកមXសិទិដី
េះមីនេលើៃផÖដីេចើនែថមេទៀត អនុវតTេEលនេ7យេបើ7ស់ដីេលើសែដលÂចំដុះ7នបកបេយសម
ធម៌ ផTល់លទពសប់8រេធ¸ើទំេនើបកមXមុខរបរកសិកមXេUក()ងតំបន់ែដល7នេះសïតមីន បព័នសុវត9
ិ ព
សងÒម។
៦. គប់គង/អនុវតTឲ!£7នលÐបេសើរ@ងមុន : តំបន់8រ²រៃពេឈើ២៣កែនង ធន´នធមX@តិ/ធន´នែរÔ ទឹក តី។
៧. ជំរុញវ[មជ!Ü8រ តួ#ទី ថវ[8 និងម§នTីក()ងវ[ស័យសំ¾ន់ៗ ពិនិត!£េមើលម§នTី?ជ8រ បេងÏើន7ក់េបៀវត!"ដល់ម§នTី?ជ
រVភិ7ល េធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងវ[ន័យរបស់ម§នTី?ជ8រ ែបងែចកធន´នសប់អេងÏតនិងស់ែវង េដើម!©ីឲ!£8រអនុវតT
តួ#ទីរបស់ម§នTី?ជ8របកបេយបសិទព។
៨. បេងÏើនថវ[8សប់វ[សយ
័ អភិវឌ!Iធន´នមនុស!" (8រអប់រ°េលើសពី៣%ៃនផ.ស.ស. សុ¾ភិ7លេលើសពី២%ៃនផ.
ស.ស.) បេងÏើតនូវេEលនេ7យច!Êស់¶ស់មយ
ួ សប់េរៀបចំមល
ូ ធនមនុស!"ក()ងែផ(ក²ក់ព័ននឹង8របេងÏើត
ជំ#ញបកួតបែជងក()ងវ[ស័យវ[ទ!È¦§សTនិងបេច¨កេទស។
៩. បេងÏើនគណេនយ!£ព : មរយៈ8រេធ¸ើឲ!£ន8រ²ក់ព័ន@មួយប@ជន និងបព័នគណេនយ!£ពផÕវ8រ េធ¸ើឲ!£
បេសើរេឡើងបព័នមនត]តពិនិត!£និងយតៃម េU>ក់@តិ និង>ក់េ8ម@តិ។

ិ វត9)និង¦រេពើពន
យុទ=>?ស* (2តុ យុទ¦§សTរូបយ

ចូល)

១. អនុវតTេEលនេ7យរូបិយវត9) េដើម!©ីេធ¸ើឲ!£នបសិទពបែន9មេទៀត (@ពិេសសបដិដុ¶µរូបនីយកមX) ជំរុញ
8រេធ¸ើហិរº»ប!©Qនេbក()ងេសដកិច¨ (ជំរុញ8រេធ¸ើÂជីវកមX¦×ប័នហិរº»វត9) បេងÏើតឲ!£7នេចើនែថមេទៀតនូវ¦×ប័ន/
ឧបករណ៍ហិរº»វត9))។
២. េលើកេឡើងនូវឧបករណ៍¦រេពើពន## េដើម!©ីសេមចឲ!£7ននូវជេមើសេEលនេ7យេផ!"ងៗ ែដល7នេលើក
េឡើងេUក()ង "ែផ(កេEលនេ7យ" និងក¦ងសមត9ពពី8រគប់គងÀក6ហិរº»វត9)េUក()ង?ជរVភិ7ល។

យុទ¦§សTÀក6េសដកិច¨ និងយុទ¦§សTមវ[សយ
័
១

8រេធ¸ើសហរណកមX ក()ងសគមÂ¦Ãន េធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើង8របន!")ីជំនួយ កិច¨សហបតិបតTិ8រត!©Õង-ត!©Õងៈ
ក()ងែផ(ក²ណិជÓកមX (រួមQំងេស) 8រវ[និេគè$ល់ពីបរេទស 8រេផÖរបេច¨កវ[ទ!È និងែផ(កេផ!"ងេទៀត។

២

សមបសម]លនិងជំរុញ8រវ[និេគឯកជន និង²ណិជ¨កមX។

៣

ពងីកបព័នអគÒិសនី ៃបសណីយ៍និងទូរគម#គមន៍ ផÕវថ(ល់ ផÕវជនបទ ផÕវែដក កំពង់ែផ (ទេននិងសមុទ) ´?
¦§សT។

៤

េលើកទឹកចិតTឲ!£នព@សហEស និងសហEសធុនតូចនិងមធ!£ម។

៥

អនុវតTគប់វ[´ន8រ និងជំរុញេEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍វ[ស័យឧស!·ហកមXនង
ិ េEលនេ7យ#ំេចញសូវ។

៦

ពងឹងេសផ!"ព¸ផ!·យក()ងវ[ស័យ កសិកមX 8រចិº¨ឹមសត¸ និងតី។
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៧

ក់ឲ!£អនុវតTេEលនេ7យ#ំេចញេßស៊ូ។

៨

បនTអនុវតTេEលនេ7យេទសចរណ៍។

៩

ពងឹងមូលVនទិន(ន័យឧស!·ហកមXនិងកសិកមX។

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

១០ ជំរុញ8រ¦វ@វែផ(កឧស!·ហកមXនិងកសិកមXេយÉប់@មួយឧស!·ហកមX (និងអ(កែដលនចំែណក²ក់
ព័នេផ!"ងេទៀត)។

េEលនេ7យែកទមង់រដ7ល¦´រណៈ
១

េរៀបចំជំេរឿនពីេសសុីវ[លមួយេផ!"ងេទៀត។

២

អនុវតTច!Êប់សTីពី8រគប់គងរដ7ល?ជ´នី េខតT កុង សុក ខណ និងកមXវ[ធី@តិសប់8រអភិវឌ!Iប@ធិបេតយ!£
េU>ក់េ8ម@តិ។

៣

ពងឹងសមត9ពេU>ក់េ8ម@តិ េរៀបចំកមXវ[ធីបណäåះបA³លដល់ម§នTីេU>ក់េ8ម@តិ។

៤

ជំរុញ8រªរមតួ#ទី/8រេធ¸ើបតិភូកមXអំAចេb¦×ប័នអភិ7លកិច¨េU>ក់េ8ម@តិ រួមQំង8រវ[សហមជ!Ü8រ
ហិរº»វត9)។

៥

បេងÏើតរត#Eរ ធ#Eរ/មិនែមនធ#Eរ េUកមិតកុង សុក ខណ។

៦

បេងÏើតកិច¨សមបសម]លនិងទំ#ក់ទំនងលÐ@ងមុន រងរដ7ល>ក់@តិនិងÂ@¼ធរ>ក់េ8ម@តិ កំណត់តួ#ទី
ឲ!£7នច!Êស់¶ស់បែន9មេទៀត។

៧

ពងឹងយនT8រÂ@¼កA³ល @ពិេសសសប់8រេះ¦យទំ#ស់ដីធី។

យុទ¦§សT សងÒម មូលធនមនុស!" និង8ត់បន9យពកីក
១

េរៀបចំយុទ¦§សT8ត់បន9យពកីក/ពªយរងេEះ េbមបរ[8រណ៍ៃនភូមិ¦§សT និងែដនដីនីមួយៗ។

២

ផTល់េសកមXទឹក¦ïតនិងអ#ម័យឲ!£7នទូQំងបេទស។

៣

ពងឹងកមXវ[ធីអតTស®çណកមXគ]¦រកីក។

៤

ពងីកបA³ញសុវត9
ិ ពសងÒមមរយៈកមXវ[ធីេផÖរ7ក់ជូនកមXវ[ធីÂ¿រពលកមX េ¦ធននិវតTន៍ និងកមXវ[ធីេផ!"ង
េទៀត។

៥

ពេនóន8រផTល់កមXសិទិដីធីជូនប@ជន។

៦

ពងីក8រផTល់ដីសម!©QនសងÒមកិចស
¨ ប់8រេធ¸ើÂជីវកមXកសិកមX។

៧

ពងីក8រទទួល7ន8រផÒត់ផÒង់ កម¨ី និងទីផ!·រ សប់ប@ជនេUជនបទ។

៨

ពងីក¦¶មធ!£សិក!· ឧតTមសិក·
! និង¦¶បណäåះបA³លវ[@Éជីវៈ។

៩

ផT±ចេផTើមកមXវ[ធីកុមេEលេFសប់េរៀបចំបមូលផT)ំជំ#ញ។

១០ #ំចូលបេច¨កវ[ទ!Èទំេនើប។
១១ បេងÏើតសកលវ[ទ!Èល័យបេច¨កវ[ទ!È។
១២ បេងÏើតនិងដំេណើរ8រេពញេលញមណលសុខព ឃុំមួយមណលសុខពមួយ។
១៣ ជំរុញឲ!£ន8រមនសុខព។
១៤ ពងឹង8រមនត]តពិនិត!£និងយតៃមេUគប់កមិត (>ក់@តិ/>ក់េ8ម@តិ) @ពិេសស មូលVន
ទិន(ន័យ។

េbលនេW5យ>រេពAពន=
៣.៣៥-

?ជរVភ7
ិ លកមC@
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េដើម!©ី@មូលVនៃន8របេងÏើនគុណពនិងបសិទ

ជំពូកទី៣ កបខ័ណV៉ កTេសដ&កិច+សVប់ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ ២០១៤-២០១៨

157

ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

x ពងឹងនិងពងីក8រក់អនុវតTថវ[8កមXវធ
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និ ង បំ ណ_ ល ។
¾ ពិ និ ត!£ លទ  ពបេងÏើ ត គឹះ ¦× ន ´#េលើ 7ក់ ប េº»ើ ។
¾ ក់ ឲ!£ ដំ េណើ រ 8រទី ផ!· រអនT រ ធ#Eរនិ ង អភិ វ ឌ!I ទី ផ!· ររូ បិ យ វត9) ។
ខ. វស័យមីកហិរ"#វត%&
¾ បនT ព ងឹ ង វ[ ស័ យ មី ក6 ហិ រ º» វ ត9) េដើ ម!©ី េកៀរគរ7ក់ ស ន!"ំ ពី អ( ក េផìើ 7ក់ និ ង រួ ម បº¨Õ ល
7ក់សន!"ំQំងេ#ះេbក()ងលំហូរ េធ¸ើឲ£! បេសើរេឡើង បសិទពនិងចីរពហិរº»វត9)
ទនÖឹ ម នឹង8រផTលន
់ ូវកម¨ីេbដល់សហEសធុនតូច និងអ(កេធ¸ើÂជីវកមXឯកកមXសិទិ។
¾ ពងីកវ[¦លពៃនេសមីក6ហិរº»វត9ឲ
) !£8ន់ែតទូលំទូ¶យេUទូQំងបេទស និង
ផ!" ព¸ ផ!· យពី ផ លបេជន៍ ឲ!£ ប@ជន7នដឹ ង ។
¾ រក!·ទិសេFៃន8រផTល់7ក់កម¨ីដល់សQប់ប@ពលរដកីក@មួយនឹងអ8រ7ក់
សមសបÂចទទួលយក7ននិងនលកËខណតិចតួច។
គ. វស័យមិនែមនធ,-រ
័ ´#?Àបរ់ ង
(i) វ[សយ
¾ បេងÏើនេល!©óនអភិវឌ!Iន៍ឧស!·ហកមX´#?Àប់រងេUកមC)@

មរយៈ8រពងីកវ[¦ល

ពៃនេស´#?Àប់រងឲ!£ទូលំទូ¶យ រួមQំង8រក់ឲ!£នេស´#?Àបរ់ ងÂយុ
ជីវ[ត។
¾ េលើកទឹកចិតTឲ!£នលំហូរមូលធនពីÂជីវកមX´#?Àប់រងេb@បភពទុនវ[និេគដ៏
សំ¾ន់ក()ងទីផ!·រហិរº»វត9។
)
¾ េលើកទឹកចិតTឲ!£ន8រ´#?Àប់រង¾តតូច េដើម!©ីបំេពញតម6វ8រជូនប@ពលរដេU
មជនបទែដលនចំណPលQប។
¾ បេងÏើតយនT8រផ!"ះផ!·វ[ទ´#?Àបរ់ ង េដើម!©ីេះ¦យវ[ទ##សំេF´#យុតTិធម៌
រងអ(កត6វ7ន´#?Àប់រង និងកុមហ៊ុន´#?Àប់រង។
¾ ក់ឲ!£អនុវតTបព័នជ
 ូនដំណឹង¿និភ័យ@មុន និងទំេនើបកមXបព័នព័ត៌នវ[ទ!È។
¾ បេងÏើតវ[ទ!È¦×ន´#?Àបរ់ ងេដើម!©ប
ី ណäåះបA³លដល់បº»តTិករ´#?Àប់រង បតិបតTិករ
ី ងឹងគុណពៃន8រគប់គង 8រផTល់េស
´#?Àប់រង និង¦´រណជន េដើម!©ព
´#?Àប់រងបកបេយកមវ[@ÉជីវៈខCស់ និងជំ#ញទូេbក()ងវ[ស័យ´#?Àប់រង។
(ii) វ[សយ
័ េ¦ធននិវតTន៍
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¾ េលើកទឹកចិតTក()ង8រេកៀរគរ7ក់សន!"ំរយៈេពលែវងេដើម!©ីេបើ7ស់សប់8រវ[និេគ
(7ក់េ¦ធននិវតTន៍) និងបេងÏើតបA³ញសំAញ់សុវត9ិពសងÒម ែដលផTល់ផល
បេជន៍ដល់អ(កចូលនិវតTន៍។
¾ ក¦ងកបខ័ណច
 !Êប់េដើម!©ីេធ¸ប
ើ º»តTិកមX និងត]តពិនិត!£បព័នេ ¦ធន។
¾ អភិវឌ!Iបព័នបេច¨កវ[ទ!Èព័ត៌នរîងំសប់បេមើក()ងវ[ស័យហិរº»វត9)

រួមQំងមូលនិធិ

របស់េ¦ធននិវតTន៍។
[ យ
័ មូលបត
(iii) វស
¾ ជំរុញនិងេលើកទឹកចិតស
T ហEស កុមហ៊ុនឲ!£េធ¸8
ើ រេ7ះផ!·យលក់មល
ូ បត@¦´រណៈ
ពមQំងក់េចញនូវេEលនេ7យេលើកទឹកចិតTេផ!"ងៗ។
¾ អភិវឌ!Iទីផ!·រមូលបតបំណ_ល ែដលរួមន ទីផ!·រស®çបណæ¦ជីវកមXនិងទីផ!·រ
មូលបតរដ ពមQំងទីផ·
! រមូលបតេផ!"ងេទៀត។
¾ បេងÏើតកបខ័ណគប់គងរួមQំងបេងÏើតក់ªរយតៃមលទពសង (Credit Rating
Agency) េដើម!©ី Eំទដល់8 រេ7ះផ!· យលក់ មូល បតបំណ_ ល ។
¾ ជំរុញនិងពងឹងនូវ8រអនុវតTអភិ7លកិច¨¦ជីវកមXលÐ។
¾ េរៀបចំនិងក់ឲ!£អនុវតTបទVនគតិយុតT²ក់ព័ននង
ឹ 8រក!"យ
័ ធន

និងបរធន7លកិច¨

ហិរº»វត9េ) Uក()ងទីផ!·រមូលបត។
¾ បនTជំរុញ8រេធ¸ើពិពធ
ិ កមXឧបករណ៍ហិរº»វត9) និងយនT8រវ[និេគ េដើម!©ីអភិវឌ!Iទីផ!·រ
មូលបតឲ!£នមូលVនទូ¶យ

េយជំរុញបតិបតTិ8រគឹះ¦×នមិនែមនធ#Eរ

ិ រគេងវ[និេគរួមេដើម!©ីេកៀរគរ
ឲ!£ស9ិតេ8មច!Êប់សTីពីបរធនកិច¨ ក៏ដូច@បតិបតT8
មូលនិធិវ[និេគ និងទមង់េផ!"ងេទៀតៃនយនT8រវ[នេិ គ។
¾ ស¸័យយតៃមេលើបព័នទ
 ផ
ី !·រមូលបត។
¾ ក¦ងេហVរច#សមC័នE
 ំទេផ!"ងេទៀតៃនទីផ·
! រមូលបត។
¾ បេងÏើតមណលអភិវឌ!Iន៍ហិរº»វត9) ក()ងេEលបំណងQក់Qញលំហូរហិរº»វត9)។
¾ សិក!·លទពបេងÏត
ើ ទីផ·
! រខុម៉ូឌីធីនស
ិ !"នÖ (Commodity Future Exchange) សំេF
ជុំរញ8រអភិវឌ!IផលិតផលកសិកមXនង
ិ ឧស!·ហកមX។
¾ បនTពងឹងបព័នព
 ័ត៌នវ[ទ!Èរបស់នយ
ិ ័តករ េដើម!©ីេលើកកមCស8
់ របª«ញព័ត
៌ ន និង
8រមនទីផ!·រមូលបត។
¾ បនTអប់រ°និងបណäåះបA³ល¦´រណជន វ[នេិ គិននិងអ(ក¦រព័ត៌ន និងពងឹង
កិច¨8រ²រវ[និេគិន។
¾ បនTបណäåះបA³លក¦ងសមត9ពជំ#ញរបស់និយ័តករ

និងអ(កចូលរួមដៃទេទៀត

ក()ងទីផ!·រមូលបត។
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រអភិវឌiវMស័យUជីវកមN

ក. េ-លនេ01យនិង3រ4ស់ែវង3រអនុវតស7ប់3រអភិវឌ;<វស័យឯកជន
៣.៤៦-

?ជរVភ7
ិ លកមC@
) 7នទទួល¦½ល់> វ[សយ
័ ឯកជនគឺ@ក!ÊលÀសុីនដ៏សំ¾ន់

សប់កំេណើនេសដកិច។
¨ ក()ងបរ[8រណ៍េនះ 8រQក់Qញ8រវ[និេគè$ល់ពីបរេទស 8រជំរុញ
8រវ[និេគក()ងសុក @ពិេសស សហEសធុនតូចនិងមធ!£ម និង8រេលើកទឹកចិតTសហគិន
មូលVន

គឺ@កÞជំរុញÀងសំ¾ន់ Aស់សប់8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨និងបេងÏើត8រªរ។

េលើសពីេនះ វ[ស័យឯកជនក៏នតួ#ទីសំ¾ន់ក()ង8រªរសងÒមកិច¨ែដរ េដើម!©ី´#ចីរពក()ង
8រអភិវឌ!I។ ?ជរVភិ7លកមC)@ 7នេបT@¼ចិតTេដើម!©ី´#នូវកិច¨ដំេណើរ8រÂជីវកមXនិងបរ[¦×ន
សប់8រវ[និេគៃន8រវ[និេគឯកជន េដើម!©េី ធ¸ឲ
ើ !£កមC)@8µយ@ទីកែនងសប់Qក់Qញ
វ[និេគ។
៣.៤៧-

?ជរVភ7
ិ លកមC@
) 7នេèÞតេលើ8រេបើកទូ¶យ

អភិកមទូQំងវ[សយ
័ សប់

) ទីផ!·រ
8រអភិវឌ!Iវ[ស័យឯកជន និងQក់Qញ8រវ[និេគ េដើម!©ីេធ¸ើសហរណកមXកមC)@េbក(ង
តំ បន់និងអនTរ@តិ ក()ង េEលេFេកៀរគរទុន វ[និ េគ 8រេផÖរ បេច¨ក វ[ ទÈ
!
និងពងឹង មូល Vន
ផលិតកមX មរយៈ8រផ!·រÉប់េbនឹងចªíក់តៃមផលិតកមXតំបន់និងពិភពេ¶ក។ ¾ងេ8ម
េនះ គឺ@សំេណើÅំ7ច់មយ
ួ ចំនួន៖
¾ ផTល់នូវរបបផលបេជន៍ដល់វ[សយ
័ ឯកជន

េដើម!©ីសេមច7ននូវេEលេFៃន8រ

អភិវឌ!Iក()ងរយៈេពលែវងៃនឧស!·ហូបនីយកមX ។
¾ បនTេលើកទឹកចិតTនិងជំរុញ8រចូលរួមរបស់វ[ស័យឯកជន ក()ង8រក¦ងេហVរច#សមC័ន
មរយៈ8រពិនត
ិ !£េទ!©ង
ើ វ[ញនូវច!Êប់សTីពីសម!©Qន ពមQំងលិខិតបទVនគតិយុតT។
¾ បនTេបើកចំហេសដកច
ិ ¨និងេធ¸ើសហរណកមXេbក()ងតំបន់និងពិភពេ¶ក េដើម!©ីផTល់8
¶នុវតTពដល់ែផ(ក²ណិជÓកមX និង8រវ[និេគដល់សហគិន។
¾ បនTេលើកទឹកចិតTនង
ិ ជំរញ
ុ 8រអភិវឌ!Iតំបន់េសដកិចព
¨ ិេសស តំបន់ែកៃច(8រ#ំេចញ តំបន់
²ណិជÓកមXេសរà និង8រអភិវឌ!Iទីផ!·រមតំបន់ពំែដន។
¾ បនT 8 រវ[ និ េគេលើេហVរ ច#សមC័ន Åំ7 ច់ Qំង ទ!Ê យ ែដលEំទដល់8 របេងើÏត
ធុរកិច¨ និងេលើកកមCស់8រវ[និេគ។
¾ បងÏបេងÏើតបរ[8សអំេAយផល សប់ទទួល8រវ[និេគQំងក()ងនិងេßបេទស
រួ មន 8រសម]ល8រចុះបºÓី 8រផTល់Â@¼ប ណæ និង លិខិត អនុ ®çត េផ!"ងៗ @
ពិេសស មយនT8រចកេចញចូលែតមួយ េដើម©! ីពេនóន?ល់បតិបតTិ8រ##²ក់
ព័ននឹងធុរកិច¨នង
ិ 8រវ[និេគ ពមQំង8រ8ត់បន9យចំAយេßផÕវ8រ។
¾ បនTអនុវតTនិងដំេណើរ8រយនT8រេវទិ8?ជរVភិ7លនិងវ[ស័យឯកជនេដើម!©ីេះ¦យ
័ េនះឲ!£8ន់ែតនជីវព
?ល់កង¸ល់េផ!"ងៗរបស់វស
[ ័យឯកជន និងេដើម©! ីពងឹងវ[សយ
លÐបេសើរនិងឲ!£8ន់ែតនព@éស់។
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¾ េèÞត8រយកចិតទ
T ុកËក់េលើ8រផ!"ព¸ផ!·យនិងQក់Qញ8រវ[និេគè$ល់ ពមQំង
េលើកកមCសេ់ សែថរក!·វ[និេគែដលន¦ប់។
¾ េលើកកមCសស
់ ហគិនព @ពិេសសក()ងចំេAមជន@តិកមC@
) ឲ!£េចះេធ¸ធ
ើ ុរកិច¨ និង
វ[និេគឲ!£7នស¦ក់ស¦ំ មរយៈ8រេលើកទឹកចិតT 8រផTល់បឹក·
! 8រផTល់ទុន
និងបេច¨កេទស។
¾ េលើកកមCស8
់ រអភិវឌ!IសហEសធុនតូចនិងមធ!£ម មរយៈ8រផTល់បេច¨កេទស 8រ
គប់គង ហិរº»ប!©Qន និងេហVរច#សមC័នEំទ។

ខ. េ-លនេ01យ,ំអង?រេចញ
៣.៤៨-

ទិសេFយុទ¦§សTរបស់?ជរVភ7
ិ លកមC@
) គឺេធ¸ឲ
ើ !£បេសើរេឡើងផលិតពកសិកមX

ែដលក()ងេ#ះ 8រ#ំេចញអងÏរគឺ@េEលេFចម!©ង។
៣.៤៩-

ទិន(ផលសូវ7នេកើនេឡើងពី២,៧៤េនក()ងមួយហិកេU២
ំ ០០៨ ដល់៣,១៣

េនក()ងំ២០១២ េហើយផលិតផលសរុប 7នេឡើងពី៧,១៧¶នេនក(ង
) ំ២០០៨ ដល់
៩,៣១¶នេនក()ងំ២០១២។ 8រ#ំេចញសូវមចករេបៀងផÕវ8រ 7នេកើនេឡើងដល់
២០០.០០០េនក()ង២
ំ ០១២ េធៀប@មួយនឹងំ២០០៨ ែដលនតិចតួចប៉ុេAÆះ និងEÇន
ិ លកមC@
) នឹងÅប់េផTើមអនុវតT"េេEលនេ7យ
8រពមេពៀងេលើសនTិសុខេស!©ងេទ។ ?ជរVភ7
) ដំAក់8លៃនវដT
សTព
ី 8
ី រជំរញ
ុ ផលិតកមXសូវ និង8រ#ំេចញអងÏរ"ឲ!£7នេពញេលញ េUក(ង
ែផន8រេនះ។ េQះ@ដូចេនះកTី ក៏វស
[ ័យេនះេUជួបបទះនឹងប®«ខ¸ះ¾ត@េចើនែដលQម
Qរត6វែតេះ¦យ។ ប®«ចម!©ងមួយចំនួនេ#ះគឺ កំេណើនផលសូវេUែតែផÐកេលើបព័នំ
ដុះែដលនលកËណៈមិន លÐ បេសើរ ទិន(ផលនកមិតQប េបើេបៀបេធៀប@មួយ នឹងបA³
បេទសបកួតបែជង## 8រេធ¸ើ²ណិជÓÕបនីយកមXេUែតនកមិត េហើយQំងចំAយដឹក
ជºÓÕននិងចំAយក(ង
) 8រែកៃច(េUនកមិតខCស់េUេឡើយ។
៣.៥០-

េយេផTើមេចញពីផលិតពនិងតៃមបែន9មេUនកមិត Åំ7ច់តម6វឲ!£ន8រ

ែកលមÐបព័ន´
 ?¦§សT

8រអនុវតTនូវ8រផTល់ បឹក!·បេច¨កេទសៃនÂជីវកមXំដុះ

រួមQំង

បេច¨កវ[ទ!Èទំេនើប ជំរុញឲ!£អនុវតT8រដឹកជºÓÕនែដលនតៃមQប បេងÏើតមេធ!È7យបមូលផល
និងសTក
) សូវ

ពងីកសមត9ពែកៃច(សូវ(ែដលÂចបកួតបែជងចំAយ@មួយបរេទស)

េយេហតុ> 8របេងÏើតេឡើងនូវយនT8រត]តពិនត
ិ £! គុណពនិងបព័នភសT)រសប់ដំេណើរ
8រQំងមូល។ វ[´ន8រណ៍Åំ7ច់មយ
ួ ចំនួន នដូច¾ងេ8ម៖
១ បនTពងឹង ពងីក និង´#នូវស9ិរពៃនេសផ!"ព¸ផ!·យនិងព័ត៌នទីផ!·រ ពងីក

ផTល់

េសEំទេbដល់កសិករកមិតមូលVន និងÉប់េសេនះេbដល់អ(កែដលនចំែណក
²ក់ព័ន## ជំរុញ8រ¦វ@វនិង8រអភិវឌ!Iសប់េធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើង នូវផលិតព
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និងសមបេbមបែមបម]លÂ8ស´តុ

ជំរុញផលិតកមXនិង8រេបើ7ស់បេភទ

Eប់ពជ
ូ ែដលនទិន(នយ
័ ផល/គុណពខCស់

បនT8រវ[និេគក(ង
) េហដរច#សមC័ន´?

¦§សTនិង8រេធ¸ើសនិQនកមX8រេបើ7ស់េហVរច#សមC័នQំងេ#ះ

ែកលមÐឧបករណ៍

បមូលនិងសT)កផលិតផលសូវ និងេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវកបខ័ណនិយ័តកមXសប់ផលិត
ពូជ #ំចូលេគឿងយនTកសិកមX 8រេធ¸ើកសិកមXេយនកិច¨សន!È 8រេបើ7ស់ដីកសិកមX
សគមេបើ7ស់ទក
ឹ និង8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!"ក()ងវ[ស័យេនះ។
២ បនTជំរុញ8រេធ¸ើ²ណិ ជÓÕបនីយកមXផលិតផលសូវ
នេ7យ

មរយៈ8រអនុវតTចÊ
! ប់និងេEល

ី ំរុញ8រេធ¸ើ²ណិជÓកមXនង
ិ 8រ#ំេចញ
និង8រពងឹង8រេរៀបចំ¦×ប័នេដើម!©ជ

ផលិតផលកសិកមX អនុវតTបកបេយបសិទ
 ពនូវច!Êប់សTីពីសហគមន៍កសិកមX េលើក
កមCស់សមត9ពែកៃច( បនT8រជំរញ
ុ 8រសមបសម]ល8រេធ¸²
ើ ណិជÓកមX រួមQំង "េស
 សT
) រេលើកកមCសគ
់ ុណពៃនផលិតផលកសិកមX
កមXចកេចញចូលែតមួយ" ពងឹងបព័នភ
ឲ!£សបនឹងសTង់អនTរ@តិ 8រេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងសមត9ពក(ង
) 8រផTលឥ
់ ណQន និង
8រេលើកកមCស់ព@ៃដគូរងកសិករ ²ណិជÓករ និងឧស!·ហកមXែកៃច(អងÏរ។

គ. េ-លនេ01យឧស;CហូបនីយកមE
៣.៥១-

ទស!"#Qនរយៈេពលមធ!£មរបស់កមC@
) សប់8រអភិវឌ!Iវ[ស័យឧស!·ហកមX គឺ

េធ¸ើឲ!£េសដកិច¨កមC@
) ន8រQក់Qញឲ!£ចូលមកវ[និេគបេងÏើតេ?ងចកេUកមC)@ពីសំAក់
វ[និេគិនក()ងតំបន់និងពិភពេ¶ក។

មរយៈេនះ

វ[និេគិនQំងេ#ះÂចបេងÏើតេឡើងនូវ

មូលVនដ៏រង
î ំមួយសប់សហEសធុនតូចនិងមធ!£ម។

[ យ
័
េEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍វស

ឧស!·ហកមXនេEលេFជំរុញកំេណើនក()ងវ[ស័យឧស!·ហកមX េយេèÞត8រយកចិតTទុកក់
េលើ 8រេធ¸ើពិពិធកមXមូលVនផលិតកមX 8របេងÏត
ើ 8រªរេចើនែថមេទៀតក()ងវ[ស័យមិនែមនកសិកមX
ំដុះ 8រេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងពបកួតបែជង 8រេធ¸ើឲ!£នពេជឿនេលឿនក()ងែផ(កបេច¨កវ[ទ!È
និង8រÉប់ទំ#ក់ទំនងវ[ស័យេនះ@មួយនឹងចរនTតៃមក()ងតំបន់និងអនTរ@តិ។
៣.៥២-

េEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍វស
[ យ
័ ឧស!·ហកមX នេEលេFផTលន
់ ូវកបខ័ណរយៈ

េពលែវងនិងមធ!£ម សប់េធ¸ើអនT?គមន៍ក()ង៣ដំAក់8លអភិវឌ!Iន៍ េដើម!©ីបេងÏើនផលិតកមX
និង8រ#ំេចញគឺ ទី១ េរៀបចំ¦×ប័ន មរយៈយុទ¦
 §សTEំទេដើម©! ីQក់Qញ8រវ[នេិ គ និង
ពងឹងសហEសធុនតូចនិងមធ!£ម ទី២ បេងÏើតេឡើងនូវ¦×ប័នQន់សម័យ##េដើម!©ីជួយបេងÏើន
ផលិតព និង ទី៣ ជំរញ
ុ 8រេធ¸ឯ
ើ កេទសកមX ផលិតផលនិងដំេណើរ8រផលិត មរយៈ8រ
េលើកទឹកចិតT និងនិយ័តកមX ែផÐកេលើេEលនេ7យរយៈេពលែវង។
៣.៥៣-

េUក()ងដំAក់8លៃន8រផT±ចេផTើម ?ជរVភ7
ិ លកមC)@នេEលេFបេងÏត
ើ េឡើង

នូវសហEសឧស!·ហកមXធុនធំថXីឲ!£7នចំនួន៥គេងÀងតិចក()ងមួយំ និងក៏នេEល
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េFែកលមÐនិងបេងÏើតេឡើងនូវសហEសធុនតូចនិងមធ!£មផÕវ8រឲ!£7នចំនួន២០សហEសក()ង
មួយំ។ េEលេFរបស់?ជរVភិ7លកមC)@ គឺ េដើ ម!©ីស េមចឲ!£7ននូវ 8ររួមចំែណករបស់
វ[ស័យឧស!·ហកមXក()ងផ.ស.ស. នអ៣០%ៃនផ.ស.ស. េហើយក()ងវ[ស័យកមXនT¦លត6វ
នអ២០% ៃនផ.ស.ស. តឹម២
ំ ០២០។ ?ជរVភិ7លកមC)@ក៏នេEលេFបេងÏើន8រ
#ំេចញផលិតផលកមXន¦
T ល(បែន9មពីេលើផលិតផលសេមកបំ²ក់)ឲ!£េលើស១០% ៃនតៃម
#ំេចញសរុប។
៣.៥៤-

Âទិពសំ¾ន់ៗរួមន 8រQក់Qញឧស!·ហកមXថXីសប់បេងÏើតមូលVនផលិត

កមXស¾
ំ ន់ៗ អភិវឌ!I@ថXទ
ី ំ#ក់ទន
ំ ង@មួយវ[សយ
័ #ំមុខសំ¾ន់ៗ ដូច@ កសិកមXនង
ិ េទសចរណ៍
និងេ¹ះេbរកឧស!·ហកមXមិនែមនបៃពណី។
ផលកសិកមXនិងកមXនT¦ល

វ[ស័យÂទិព##រួមន

8រែកៃច(ផលិត

8រដំេឡើងនិង8រផលិតសសគអគÒិសនីនិងេគឿងប#µស់

Àសុីន វ[ស័យEំទដល់ឧស!·ហកមXសេមកបំ²ក់និងសិប!©កមX ឧស!·ហកមXថXី ដូច@èµសÖីក
ឧស!·ហកមXគីមី និងេហVរច#សមC័នបេច¨កវ[ទ!Èព័ត៌ននិង8អភិវឌ!Iែផ(កទន់។
៣.៥៥-

?ជរVភិ7 លនឹ ង បនT ខិ ត ខំ បមូល ផT)ំ និ ង ែបងែចកធន´នមនុ ស!" ហិ រ º»វ ត9) និ ង

¦×ប័ន េដើម!©ីEំទដល់8របេងÏើតឧស!·ហកមXថ។
Xី េUក()ងជំ¿នដំបូង វ[ធី¦§សTេនះនឹងបេងÏើត
និងពងឹងចករេបៀងឧស!·ហកមXនិងតំបន់េសដកច
ិ ¨ពិេសស

និងេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងបរ[¦×ន

ÂជីវកមXេដើម!©Q
ី ក់Qញ8រវ[និេគពីបរេទស េលើកទឹកចិតឲ
T !£ន8រេផÖរបេច¨កវ[ទÈ
! និងេបើក
ទូ¶យទីផ!·រ#ំេចញ។ េUក()ងជំ¿នទី២ នឹងត6វ7នេèÞត8រយកចិតTទក
ុ ក់េលើ8របេងÏើត
ទំ#ក់ទំនងៃនតៃមក)(ងសុក និងពិភពេ¶ក និងជំរុញ8រ#ំេចញមរយៈ8របេងÏើតបរ[¦×ន
បកួតបែជង។ េUក()ងជំ¿នទី៣ វ[ធី¦§សTេនះនេEលេFរក!·កំេណើនក()ងវ[សយ
័ ឧស!·ហ
កមXក()ងរយៈេពលែវងមរយៈ8រÉប់ទំ#ក់ទំងែដល7នេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើង@មួយសហEស
បរេទស។
៣.៥៦-

8រÉបទ
់ ំ#ក់ទំនងរងេEលនេ7យសTីព8
ី រជំរុញផលិតកមXសូវនិង8រ#ំអងÏរ

េចញ @មួយនឹងេEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍វ[ស័យឧស!·ហកមX គឺេយេហតុ> 8រ#ំេចញ
អងÏរតម6វឲ!£ន8ររួមចំែណករបស់កសិឧស!·ហកមX ែដល@វ[សយ
័ ÂទិពេUក(ង
) យុទ¦§សT
ឧស!·ហូបនីយកមX។
វMមជOរនិង វMសហមជOរ
៣.៥៧-

8រេèÞត8រយកចិតTទុកក់@បឋមៃនកិច¨ខិតខំបឹងែបងអនុវតTនវូ កិច¨ដំេណើរ

8រកំែណទមង់វ[មជ!Ü8រនិងវ[សហមជ!Ü8ររបស់?ជរVភិ7លកមC)@ គឺ8របេងÏើតនិង8រអភិវឌ!I
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សុកឲ!£8µយ@¦×ប័នអភិ7លកិច¨និងអភិវឌ!IមូលVនដ៏ន

បសិទព។ កិច¨8រែដលត6វេèÞត8រយកចិតទ
T ក
ុ ក់ រួមន (១)8រេរៀបចំបេងÏើតបរ[
8សែផ(កេEលនេ7យ

និងកបខ័ណច
 !Êប់ែដលជួយតមង់ទស
ិ និងEំទដល់8រអនុវតT

កំែណទមង់ដូច7នកំណត់ក()ងច!Êប់េរៀបចំអងÒ8រ (២)8រេលើកកមCស់ស¸័យពនិងសមត9ព
របស់រដ7ល>ក់េ8ម@តិ(ធន´នមនុស!"និងធន´នហិរº»វត9)
) និង (៣)8រេរៀបចំកបខ័ណ
និងបព័នត]តពិនិត!£េលើ8រអនុវតT8រªរ

ែដលត6វអនុវតTេយ¦×ប័ន>ក់@តិនង
ិ ជំនួសឲ!£

បព័នត]តពិនិត!£ែបបរដ7ល#េពលបច¨)ប!©ន(េនះ

េដើម!©ីអនុ®çតឲ!£រដ7ល>កេ់ 8ម@តិ

ÂចអនុវតTនូវស¸័យពរបស់ខ±ន ប៉ុែនTត6វនគណេនយ!£ពចំេ²ះ?ល់8រសេមចចិតT និង
8រអនុវតTនវូ េសចកTីសេមចចិតTរបស់ខន
± សបមកបខ័ណច!Êប់@ទូេbរបស់@តិ។

េដើម!©ី

សេមចេEលបំណងេនះ 8រេបT@¼ចិតTែផ(កនេ7យនិងេEលេF@ក់¶ក់ត6វ7នកំណត់
ÀងលមÐិតេUក()ងជំពក
ូ ទី៤។ @ទូេb េEលនេ7យកំែណទមង់វ[មជ!Ü8រនិងវ[សហមជ!Ü8រ
នេEលបំណងដូច¾ងេ8ម៖
¾ េលើកកមCសស
់ ¸័យព និងគំនិតផT±ចេផTើមរបស់រដ7ល>កេ់ 8ម@តិ និង8រពងឹង
បរ[8ស¦×ប័នែដលÂចជួយឲ!£រដ7ល>ក់េ8ម@តិ

និងសហគមន៍មូលVន

ក()ង8រផT±ចេផTើមគំនិត##េដើម!©ីេឆយ
ើ តបេbនឹងតម6វ8រអភិវឌ!Iន៍មូលVន។
់ ណេនយ!£ពរបស់រដ7ល>ក់េ8ម@តិ
¾ េលើកកមCសគ

(គណេនយ!£ពែខ!"ទទឹង

គណេនយ!£ពែខ!"បេA³យ គណេនយ!£ពែផ(ករដ7ល និងគណេនយ!£ពសងÒម)
េលើកកមCស់8រចូលរួមតµព 8រេឆើយតបនិងអភិ7លកិចល
¨ ÐពមQំងពងឹងសមត9
ពកុមបឹក!·រដ7ល>ក់េ8ម@តិក()ង8រអនុវតTតួ#ទី@អ(កតំAងឲ!£ប@ពល
រដនិងតួ#ទីក()ង8រេរៀបចំេEលនេ7យ

និង8រេធ¸ើេសចកTីសេមច##របស់រដ

7ល>កេ់ 8ម@តិ។
¾ េរៀបចំ និងពងឹង8រអនុវតTបព័នត]តពិនិត!£េមើលេដើម!©ី´#នូវបសិទ
 ពៃន8រអនុ
វតT8រªរនិងស¸យ
័ ពរបស់រដ7ល>ក់េ8ម@តិ។
¾ ែកលមÐបព័ននីតិវ[ធី កិចដ
¨ ំេណើរ8រនិង8រអនុវតT8រªរក()ង8រផTល់េសរបស់រដ7ល
>កេ់ 8ម@តិ។
¾ ែកលមÐបព័ន គប់គង និង8រពិេEះេបល់របស់រដ7ល>កេ8ម@តិ ពមQំង
ពងឹងបព័នទំ#ក់ទន
ំ ងៃផÖក()ងរងអងÒបº»តTិ

និងអងÒបតិបតTិៃនរដ7ល>ក់េ8ម

@តិ។
¾ 8រេផÖរមុខªរពីរដ7ល>ក់@តិឲ£! េbដល់រដ7ល>ក់េ8ម@តិ
8រៃន8រេធ¸ើេសចកTស
ី េមចចិតT

និងគណេនយ!£ពក()ង8រផTល់េស¦´រណៈឲ!£

េb8ន់ែតេកៀកជិតប@ពលរដ។
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សមC័ននិងបុគល
Ò ិកៃនរដ7ល>ក់េ8ម@តិេឡើងវ[ញ ពមQំងេរៀបចំយនT8រទំ#ក់ទំ
នង##រងរដ7ល>កេ់ 8ម@តិ

និង¦×បន
័ >ក់@តិេដើម!©ី´#ដល់8រេលើក

កមCស់បសិទ
 ពៃន8រអនុវតT។
¾ ´#ឲ!£ន8រប§®Éបេយនឌ័រេbក()ងសកមXព##

និងកិច¨ដំេណើរ8រេរៀបចំ

េEលនេ7យ@តិ េយត6វ´#>សំេឡងរបស់§សTីត6វ7នយកចិតTទក
ុ ក់¦Þប់
និងេដើម!©´
ី #>

សិទន
ិ ិង8រេលើកកមCស
់ ពអង់Âចរបស់§សTីត6វ7នយកចិតTទុក

ក់QំងេUក()ងបព័នរដ7លមូលVន

QំងេUក()ង8រ7ស័យQក់ទង@មួយរដ

7លមូលVន។
¾ ´#>

រដ7ល>ក់េ8ម@តិនធន´នហិរº»វត9)គប់Eន់មរយៈ8រេផÖរធន

´នេយនលកËខណនិង8រេផÖរធន´នេយEÇនលកËខណ ពមQំង8របមូល
ចំណPលè$លេ់ UមូលVន។ 8រផTល់បភពចំណល
P è$ល់ដល់រដ7ល>ក់េ8ម@តិ
គឺ@យនT8រជំរញ
ុ ស¸័យពេUមូលVន

និង8រពងឹងគណេនយ!£ពចំេ²ះប@

ពលរដផងែដរ។
 ¦ងែផន8រ 8រមនត]តពិនត
ិ !£និងយតៃម 8របន!"E
)ី រង8រ
¾ ពងឹងបព័នក
ក¦ងែផន8រនិង8រេរៀបចំគេងថវ[8។
ទសនវMស័យេសដGកិច7 ២០១៤-២០១៨
៣.៥៨-

េUចុង២
ំ ០១៣ ទស!"នវ[ស័យេសដកិច7
¨ នបª«ញេចញនូវពមិនច!Êស់¶ស់

េយ¦រកÞធំៗមួយចំនួន។

ក()ងំេនះកមC)@7នបឈមនឹងេEះទឹកជំនន់ដ៏ធÙន់ធរÙ ែដល

7នេធ¸ើឲ£! ខូច¾តទព!£សម!©តTិ@េចើន។ ប#$បម
់ កេទៀតគឺរយៈេពលៃន8រ¦Þរេឡើងវ[ញឲ!£រួច
ផុតពីវ[បតTិេUមិនQន់ដឹងច!Êស់េUេឡើយ។ @ចុងេ8យ ផ.ស.ស. សប់មនុស!"កេ់ U
ក()ងបេទសនកមិតេលើសពី១.០០០ដុ¶µរÂេមរ[កក()ងំេនះ

ែដលេធ¸ើឲ!£លទពៃនលំហូរ

ជំនួយឥតសំណងពីបA³បេទសផTល់ជំនួយេUែតមិនQន់នពច!Êស់¶ស់។

ទនÖឹមនឹង

េនះែដរ កមC@
) នឹងត6វពុះ²រទល់នង
ឹ 8រខូច¾តែដលបA³លមកពីេEះទឹកជំនន់ និងត6វបុង
េបៀបខ±នទប់ទល់នឹងប®«េផ!"ងៗ
ចំេ²ះកង¸ល#
់ #

ែដលេកើតនេឡើងេយ¦រ8រែបប]លÂ8ស´តុ។

²ក់ព័ននឹង8រេធ¸ើឲ!£លÐបេសើរេឡើងវ[ញប#$ប់ពីវ[បតTិពិភពេ¶កបែហលនឹង

មិនបនTែសTងឲ!£េឃើញពីឥទិពលមកេលើបេទសកមC)@ េយ¦រកមC)@@បេទសនេសដកិច¨
េបើកទូ¶យនិង7នÉប់ទំ#ក់ទំនង@មួយេសដកិច¨Â¦Ãន
ទ¸ីបÂសុី

និងបA³បេទសដៃទេទៀតេU

ែដលក()ងដំAក់8លអនTរ8លេនះនឹងត6វ7នគប់គងេយពច!Êស់¶ស់។
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ប®«ចម!©ងេ#ះគឺបសិនេបើជំនួយឥតសំណងត6វ7នបº¨ប់ក()ងរយៈេពល៤ឬ៥ំប#$ប់ េ#ះ
ដំេណើរៃន8រផTល់ថវ[8នឹងត6វពងឹងឲ!£7ន¾µំង8µ@ងមុនែថមេទៀត។
៣.៥៩-

េយ¦រ8រដឹក#ំចÊ
! ស់¶ស់ និងសនT
ិ ពនិងស9ិរពនេ7យ 7នេធ¸ើឲ!£

វ[និេគè$ល់ពីបរេទសកំពុងចូលមកកមC@
)
េកើនេឡើងផងែដរ។

េហើយ8រវ[នេិ គពីវ[និេគិនក()ងសុកក៏កំពុង

កមិតេជឿ@ក់របស់អតិថិជនក៏កំពុងត6វ7នេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងែដលេធ¸ើឲ!£

កមC)@ែស¸ងរកលទពផÒត់ផÒង់ផលិតផល@ទង់Qយធំសប់ទីផ!·រេßបេទសឲ!£7នេចើន
@ងទីផ!·រក(ង
) សុក េហើយ7ននិងកំពុងបេងÏន
ើ 8¶នុវតTព8រªរ។ ម!ÈÀងវ[ញេទៀតេយ
¦រទំហំទីផ!·រនពតូចចេងÐត ដូច7នេលើកេឡើងពី¾ងេដើម និង8រពឹងែផÐកេលើ8រ#ំ
េចញផលិតផលសេមកបំ²ក់ េbទីផ·
! រេUសហគមន៍អឺរÔុ ប និងÂេមរ[ក េUែត@កÞកំណត់
សប់8រផលិតេUេឡើយ។ កំេណើនេសដកិច¨កមិតខCស់របស់ចិនែដលេUែតបនTេកើនេឡើងនិង
ទស!"នវ[ស័យសប់កេំ ណើនេពលអ#គត7ននិងកំពុងេលើកទឹកចិតTដល់េសដកិច¨ដ៏¾µំងរបស់
បេទសចិនេនះនឹងនឥទិពល@វ[ជÓនដល់េសដកិច¨កមC)@#េពលអ#គត។
៣.៦០-

េßពីផលប៉ះ²ល់របស់វប
[ តTិសកលេ¶កមកេលើេសដកិច¨កមC)@ គឺកមC)@7នក់

េចញនូវកបខ័ណេEលនេ7យ(ែដល7នក់ឲ!£អនុវតTមរយៈ8រអនុវតTវ[´ន8រប#$ន់
នូវេEលនេ7យ##េUទសវត!"រ1កនងេb) បេទស@តិេUែតបឈមក()ង8រេជៀសងពី
វ[បតTិនិងេដើម©! ីaនចូលក(ង
) ដំAក់8លប#$ប់ៃន8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨។ កមC)@នឹងរង់Åំបណ
ពី៧េb៨ំេទៀត សប់8រអភិវឌ!Iមូលធនមនុស!" និងេហVរច#សមC័នÅំ7ច់##។ ម!ÈÀង
វ[ញេទៀត េQះបី@េសដកច
ិ ¨កមC)@នឹងេUែតបនTេកើនេឡើងក()ងរយៈេពលÀងតិច៤េb៥ំេទៀត
ក៏េយ ក៏ប៉ុែនTកំេណើននឹងមិនÂចេកើនេលើសពីេនះ7នេទ បសិនេបើប®«ែដលកំពុងែតេកើត
នេUែតមិនQន់7នេះ¦យ។
៣.៦១-

?ជរVភិ7លកមC@
) ទទួល¦½ល់> កំេណើនេសដកច
ិ ¨េUក(ង
) បA³បេទសរàកចេមើន

ដូច@ សហរដÂេមរ[ក និងសហគមន៍អឺរÔុប នកមិតQប េហើយ8រចំAយរបស់អតិថិជន
េUទីេ#ះ នឹងមិនបនTផល
T ់កមិតដូចEៃន8រEំទដល់កំេណើនេសដកច
ិ ¨កមC)@ដូច8លពីអតីត
8ល7នេទ។ េQះ@ដូចេនះកTី កមC)@េជឿ@ក់> ៃដគូថXីេUទ¸ីបÂសុីនិងមជ!Üិមបូ²៌នឹងÂចជួយ
បំេពញឲ!£ែផ(កែដល7ន7ត់បង់។ បែន9មេលើេនះេទៀត េយើងេជឿ@ក់> 8រពងីកេហVរច#
សមC័នរូបវនT កំេណើនក()ងផលិតផលដំAំឧស!·ហកមX និង8រេទើបែស¸ងរកេឃើញធន´នែរÔថXីៗ
នឹងÂចជួយេះ¦យនូវប®«ប#$ន់។

ជំពូកទី៣ កបខ័ណV៉ កTេសដ&កិច+សVប់ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ ២០១៤-២០១៨

168

ែផនរយុទ

៣.៦២-

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ម8រ7Àន់¦Çននិងព!Èករណ៍ថXីៗ ពីសូច#ករÀក6េសដកិច¨សប់រយៈេពលពី

ំ២០១៤ដល់២០១៨ នបª«ញ េUក()ង?ងទី ៣.១។ 8រព!È ករមវ[ស័យសប់ រ យៈ
េពលពី២
ំ ០១៤ដល់២០១៨ នបª«ញជូនេUក()ង?ងទី៣.២។
ំ ០១៣ដល់២០១៨
1ងទី៣.១ : រពqករសូចករសំlន់ៗៃនR៉ ក9េសដGកិច7 #២
សូច#ករេសដកច
ិ ¨

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

ព3ករណ៍

ព3ករណ៍

ព3ករណ៍

ព3ករណ៍

ព3ករណ៍

ផ.ស.ស. (ៃថេថរំ២០០០-គិត@²ន់¶នេរៀល)

៦១ ៥២៥

៦៨ ៦១៨ ៧៥ ៦៣៦ ៨៣ ៤២២

ផ.ស.ស. (ៃថេថរំ២០០០-គិត@¶នដុ¶µរÂេមរ[ក)

១៥ ១៩១ ១៦ ៩៤៣ ១៨ ៦៧៦

៩២ ១៤៣ ១០១ ៥៤៨

២០ ៥៩៨

២២ ៤៧៤

២៤ ៧៦៨

ផ.ស.ស. សប់ប@ជនក់ (ដុ¶µរÂេមរ[ក)

១.០៣៦

១ ១៣៩

១ ២៣៧

១ ៣៤៧

១ ៤៥១

១ ៥៧៩

ផ.ស.ស. សប់ប@ជនក់ (²ន់េរៀល)

៤.២៤៨

៤.៦៧០

៥.០៧២

៥.៥២៣

៥.៩៤៩

៦.៤៧២

អកំេណើនពិត ៃន ផសស (%)

៧,០%

៧,០%

៧,០%

៧,០%

៧,០%

៧,០%

សនÖស!"ន៍ៃនផ.ស.ស. -8រែបប]លបÅំំ -%)

០,៨%

៤,២%

៣,០%

៣,០%

៣,២%

៣,០%

អតិផរA(8រែបប]លមធ!£មបÅំំ - %)

៣,០%

៣,៥%

៣,៥%

៣,៥%

៣,៥%

អតិផរA(8រែបប]លក()ងតីសទី៤ - %)

៤,០%

៣,៥%

៣,៥%

៣,៥%

៣,៥%

៣,៥%

អតិផរA(8រែបប]លពីមួយំេbមួយំ - %)

៣,១%

៣,៥%

៣,៥%

៣,៥%

៣,៥%

៣,៥%

អបTÕរ7ក់េរៀលេធៀបនឹងដុ¶µរ(មធ!£មបÅំំ)

៤ ០៥០

៤.០៥០

៤.០៥០

៤.០៥០

៤.១០០

៤.១០០

អបTÕរ7ក់េរៀលេធៀបនឹងដុ¶µរ(ចុងំ)

៤.០៦៥

៤.០៥០

៤.០៥០

៤.០៥០

៤.១០០

៤.១០០

២៧,២

២៥,៨

២៦,១

២៦,៣

២៦,៥

២៦,៦

៧,៧%

៧,៥%

៧,៦%

៧,៧%

៧,៧%

៧,៧%

8រវ[នេិ គសរុប(% ផសស)
8រវ[និេគ¦´រណៈ(%ផ.ស.ស.)

៣,៥%

8រវ[និេគឯកជន(%ផ.ស.ស.)

១៩,៥%

១៨,៣%

១៨,៥%

១៨,៧%

១៨,៨%

១៩,០%

សºÓយ
័ @តិ(សន!"ំ)(% ផ.ស.ស.)

២១,៨%

២០,២%

២០,៧%

២១,៤%

២២,៨%

២៤,២%

៥,៤%

៥,៦%

៥,៤%

៤,៩%

៣,៧%

២,៤%

ចំណល
P ថវ[8សរុប(% ផ.ស.ស.)

១៤,៣%

១៥,១%

១៥,៦%

១៦,១%

១៦,៥%

១៦,៩%

ចំAយថវ[8សរុប(% ផ.ស.ស.)

១៩,៥%

១៩,៩%

១៩,៨%

១៩,៩%

១៩,៩%

១៩,៩%

ឱនព/អតិេរកថវ[8ចរនT(% ផ.ស.ស.)

២,៣%

២,៦%

៣,៤%

៣,៩%

៤,៤%

៤,៨%

ឱនព/អតិេរកថវ[8ទូេb(% ផ.ស.ស.)

-៥,៣%

-៤,៨%

-៤,២%

-៣,៨%

-៣,៤%

-៣,០%

8រ#ំេចញទំនញ
ិ (% ផ.ស.ស.)

៤៥/៥

៣៧/៦

៣៧/៤

៣៨/៨

៤១/០

៤៣/៤

8រ#ំចល
ូ ទំនញ
ិ (% ផ.ស.ស.)

៦៣/០

៥២/៥

៥២/៥

៥៣/៧

៥៥/១

៥៦/៦

តុល!£ព²ណិជÓកមX(% ផ.ស.ស.)

-១៣,៦%

-១៣,៦%

-១៣,៤%

-១២,៨%

-១១,៤%

-៩,៨%

តុល!£ពគណនីចរនT(% ផ.ស.ស.)

-៩,៥%

-៩,៣%

-៨,៨%

-៨,១%

-៦,៧%

-៥,២%

៣៤.៤៦៣ ៤១.៣៦១ ៥០.៦៤៣ ៦១.៨៣៦

៧៥.៤៤៤

៩២.២៤០

សºÓយ
័ េßបេទស(សន!"ំ) (% ផ.ស.ស.)

¦ច់7ក់ªយសួលសរុប(²ន់¶នេរៀល)
¦ច់7ក់ªយសួលសរុប(បែមបម]ល@ %)

២០,៥%

២០,០%

២២,៤%

២២,១%

២២,០%

២២,៣%

¦ច់7ក់ªយសួលសរុប(% ផ.ស.ស.)

៥៦,០%

៦០,៣%

៦៧,០%

៧៤,១%

៨១,៩%

៩០,៨%

ទុនបមុងបរេទសដុល(¶នដុ¶រµ Âេមរ[ក)

៣.៩៣២

៤.៤៧៧

៥.០៨៦

៥.៧០៨

៦.៣៦៥

៧.០៦៥

៤,៥

៤,៥

៤,៥

៤,៥

៤,៥

៤,៥

១៤,៧

១៤,៩

១៥,១

១៥,៣

១៥,៥

១៥,៧

ទុនបមុងបរេទសដុល(ចំនន
ួ ែខ#ំចល
ូ ទំនញ
ិ និងេស)

ចំនន
ួ ប@ជន
ន(តួេលខែកសម]ល ¶ន#ក់)

បភព : វBទ p នតិសត
ិ p ិ កសួងែផនរ និង កសួងេសដ&កិចន
+ ិងហិរវតp1
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

1ងទី៣.២ : ផលិតផលក!ង ស!កសរុបពិត(ៃថSេថរ#២
ំ ០០០)
អ កំេណAនមសកមN

ពេសដGកិច7 #២
ំ ០១៤ដល់២០១៨
២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

៤,,២%
%

៤,,០%
%

៤,,០%
%

៤,,០%
%

៤,,០%
%

ដំAំ

៣,៨%

៣,៥%

៣,៤%

៣,៣%

៣,២%

បសុសត¸និងបសុបក!"ី

៦,០%

៦,១%

៦,៣%

៦,៤%

៦,៥%

ជលផល

៤,៧%

៤,៧%

៤,៧%

៤,៧%

៤,៧%

ផលៃពេឈើ

១,១%

១,១%

១,១%

១,១%

១,១%

៩,,៩%
%

៩,,១%
%

៨,៩%
%

៨,,៦%
%

៨,,៦%
%

២២,៧%

១៤,៤%

១០,១%

១០,១%

១០,១%

កមXនT¦ល

៨,៥%

៨,៥%

៨,៤%

៨,៣%

៨,៣%

Â¿រ េភសជÓៈ និង >ំជក់

៦,៥%

៦,៦%

៦,៧%
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១៦៦ ៣៥៣

១៩០ ៨៥០

២១៨ ៥២៨

២៧ ៣១៦

២៩ ៣០០

៣១ ៣៤៥

៣៣ ៥២៤

៣៥ ៦៩១

២៥. =Uរណរនិងដក
ឹ ជOgូ ន

៥៩ ០៥៥

៦៣ ៣៤៥

៦៧ ៧៦៦

៧២ ៤៧៦

៧៧ ១៦២

២៧. េទសចរណ៍

៤៧ ៨១០

៥១ ២៨៣

៥៤ ៨៦២

៥៨ ៦៧៥

៦២ ៤៦៩

២៨. នគរូបនីយកម%និងសំ ណង់

៩២ ៦២៨

១០៦ ១៤៨

១២១ ៥៦២

១៣៩ ៤៦២

១៥៩ ៦៨៩

២៩. ធនUនទក
ឹ និងឧតុនិយម

៧១ ៣៦៥

៧៦ ៥៥០

៨១ ៨៩២

៨៧ ៥៨៣

៩៣ ២៤៦

១៥. iណិជgកម%

២២. ៃបសណីយ៍និងទូរគម]គមន៍

V. ចf
ំ
យេផsងៗ
សរុប

៥៣ ៨៧៨

៦១ ៦៩២

៩៧០ ៦៦៩ ១ ០៧៦ ៩៨៧

១ ១៧១ ៤២៦

១ ២០០ ៧២៨

១ ២៨៤ ៥២១

១ ៣៧៣ ៧៩៦ ១ ៤៦២ ៦២១

៨ ១៩៧ ៤៣៩
៩

៨ ៩៥៦ ២១៨

៩ ៨៤០ ១១៨

១០ ៨៣០ ៤៧៨ ១១ ៨៩៥ ០២៥
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និង
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ជំពូកទី៤
េAលនេBCយនិងសកម%DពEទិDព ២០១៤-២០១៨
៤.១--

ទិសេFរួមរបស់?ជរVភ7
ិ លកមC)@ គឺក¦ងនូវសងÒមកមC)@មួយ ែដលរîងំ

នសនôិព ស9ិរពនេ7យ សនôស
ិ ុខ និងសA³ប់´បស
់ ងÒមន8រអភិវឌ!Iបកប
េយចីរព និងសមធម៌ @មួយនឹង8រប8ន់¾Éប់ÀងមុឺងÀត់នូវេEល8រណ៍លទិប@
ធិបេតយ!£ េសរàពហុបក!" 8រេEរពសិទិ និងេសចកôីៃថថ(Õររបស់មនុស!" @សងÒមមួយែដលន
េ8សិ8ផ!·រÉបE
់ នឹងត6វ7នពងឹងេដើម!©´
ី #>ប@ជនកមC)@នចំេណះដឹងខCស់

និង

នសុខពលÐ នជីវពសមរម!£ និងន8ររស់េUបកបេយសុខដុមរម# Qំងក()ង
រង¸ង់គ]¦រ និងក()ងសងÒម@តិ។ េដើម!©ីសេមច7ននូវេEលបំណង¾ងេលើ ?ជរVភ7
ិ លនីតិ
8លទី៥ៃនរដស នឹងេបT@¼ខិតខំÀងេពញទំហង
ឹ
េដើម!©ែី ថរក!·8រ²រសនTិព ស9ិរព
នេ7យ សនTស
ិ ុខ និងសA³ប´
់ បស
់ ងÒមសប់េលើកកមCស់8រអនុវតTចÊ
! ប់ និង 8រេEរពសិទ
មនុស!" េសចកTៃី ថថ(Õររបស់មនុស!"@តិ េEរពេEល8រណ៍លទិប@ធិបេតយ!£េសរàពហុបក!"
នកំេណើនេសដកិច¨រយៈេពលែវង និងគុណពនិងបសិទពៃន8រផTល់េស¦´រណៈ។
៤.២--

េយែផÐកេលើបទពិេ¦ធ និងលទផលសេមច7នក()ងនីតិ8លទី៤ និង “កមXវធ
[ ី

នេ7យ”

សប់នត
ី ិ8លទី៥របស់ខ±ន

?ជរVភិ7លយល់េឃើញ>

យុទ¦§សôចតុ

េ8ណ @ពិេសស េEលេFសប់ កេំ ណើន 8រªរ សមធម៌ និងបសិទ
 ពេUែតÅំ7ច់
និងសមសបសប់កមC@
) បនôអនុវតôេUក()ងនីត8
ិ លទី៥(២០១៣-២០១៨)េទៀត េយរក!·
ទុកនូវចតុេ8ណQំងបួនឲ!£េUដែដល ប៉ុែនôពងីកវ[¦លព សមិតសំង េធ¸ើÂទិវូប
នីយកមXមុំ ពមQំងែកលមÐេEលនេ7យ និងយនô8រមួយចំនួនឲ!£8ន់ែតសុកឹតេទ!©ើងែថម
 §សôចតុេ8ណ ដំAក់8លទី៣” 7នប®Éក់ច!Êស់អព
ំ ីេបសកកមXនង
ិ 8រ
េទៀត។ “យុទ¦
េបô@ច
¼ ិតôÀងមុឺងÀត់របស់?ជរVភិ7លក()ង8រ´#ចីរពៃន8រអភិវឌ!I និង8រ8ត់បន9យ
ពកីក េដើម!©ីេឆយ
ើ តបេbនឹងបំណង7>របស់ប@ជននិងបរ[8រណ៍ថៗ
Xី Qំងកមិត@តិ
Qំងកមិតអនôរ@តិ។ ក(ង
) ន័យេនះ

“កមXវធ
[ ន
ី េ7យរបស់?ជរVភ7
ិ លនីត8
ិ លទី៥ៃនរដ

 §សôចតុេ8ណ ដំAក់8លទី៣” រួម@មួយE គឺ@ឯក¦រកបខ័ណ
ស” និង “យុទ¦
េEលនេ7យគប់ជុងេ@យសប់េរៀបចំ

“ែផន8រយុទ¦
 §សôអភិវឌ!Iន៍@តិ”

េយ

កំណត់សូច#ករ និងេពលេវ¶ច!Êស់¶ស់សប់អនុវតTែដលនសងÒតិព@មួយនឹងឯក
 §សôចតុេ8ណ
¦រេEលនេ7យមវ[ស័យដៃទេទៀតរបស់?ជរVភិ7ល។ ដូេច(ះ “យុទ¦
ដំAក់8លទី៣”

គឺ@ឯក¦រមគÒ)េទÖសក៏ច!Êស់¶ស់សប់តែមតមង់សកមXពរបស់

គប់តួអងÒអភិវឌ!Iន៍Qំងអស់ ក()ងេEលេFបនôនិងពងឹងកិច¨អភិវឌ!Iបកបេយចីរព សប់
ជំពូកទី៤ េbលនេC>យ និងសកមYពទិព ២០១៤-២០១៨
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រយៈេពលែវងសំេF ជរំ ញ
ុ កំេណើនេសដកច
ិ ¨ បនôបេងÏត
ើ 8រªរ ែបងែចកផលៃនកំេណើនេសដកច
ិ ¨

បកបេយសមធម៌

និង´#ឲ!£7ននូវបសិទ
 ពៃន¦×បន
័ ¦´រណៈ

និង8រគប់គង

ធន´នគប់បេភទ។
៤.៣--

ក()ងខឹម¦រេនះ យទ
ុ ¦
 §សôចតុេ8ណ ដំAក់8លទី៣ គឺ@រេបៀបរៈេEល

នេ7យសងÒម េសដកច
ិ ¨ៃនកមXវ[ធីនេ7យរបស់?ជរVភិ7លនីតិ8លទី៥ៃនរដស។
៤.៤--

ដូចនែចងេUក()ងជំពូកទី១ យទ
ុ ¦
 §សTចតុេ8ណ ដំAក់8លទី៣ នទមង់

ប¿ក់បែហលនឹងយទ
ុ ¦
 §សTចតុេ8ណ ដំAក់8លទី២ ែដរ និង7នបែន9មÂទិព@
េចើន ដូច@ពិពិធវូបនីយកមXកសិកមXនិង8រចិº¨ឹមសត¸ 8រអភិវឌ!Iទីផ·
! រ8រªរ ឧស!·ហូប
នីយកមX មូលធនមនុស!" 8រគប់ធន´នធមX@តិ @េដើម។ Qំងេនះនឹងជំរុញេយន
ពបុងបយ័ត(ខCស់ឲ£! េសដកិច¨កមC@
) េធ¸ស
ើ ហរណកមXេយេ@គជ័យេbក()ងÂ¦Ãន និង
េធ¸ើឲ!£កមC)@នឹងមិនពឹង²ក់@¾µំងេលើហិរº»ប!©Qន។
៤.៥--

ប®«អនTរវ[ស័យសំ¾ន់ៗេUក()ង

ែផន8រយុទ¦
 §សTអភិវឌ!Iន៍@តិ(ផ.យ.អ.ជ.)

២០១៤-២០១៨ េនះ គឺ េយនឌ័រ បរ[¦×ន ធន´នធមX@តិ និងកំេណើនៃបតង គប់គងេEះ
មហនT?យ និងកំែណទមង់8រគប់គងហិរº»វត9)¦´រណៈ។ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨
ប®Éក់ពីតម6វ8រÅំ7ច់ែដលកសួង ¦×បន
័ មវ[ស័យQំងអស់ ត6វពងឹងបែន9មេទៀតនូវទំ
#ក់ទំនង

និងកិច¨សហ8រជិតស(ិទរបស់ខ±នសប់8រអនុវតTQំងេU>ក់@តិQំងេU>ក់

េ8ម@តិ។
៤.៦--

យទ
ុ ¦
 §សôចតុេ8ណ ដំAក់8លទី៣ គឺ@រេបៀបរៈេEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍

របស់?ជរVភិ7លកមC@
)
សប់នីត8
ិ លទី៥ៃនរដស េយ7នសមិតសំង និង
សម]ចនូវេEលនេ7យÂទិព ឲ!£នពមុតសួចបែន9មេទៀត េដើម!©ីជម(ះ7ននូវលកË
ខណ#េពលបច¨)ប!©ន(។ េដើម!©ីសេមចេEលេFអភិវឌ!Iន៍េសដកិច¨ សងÒមកិច¨##របស់?ជរV
ុ ¦
 §សôចតុេ8ណ 7នក់េចញនូវេEលេFយុទ¦§សT៤Àង ែដលែសôង
ភិ7លកមC)@ យទ
 ព ដូច¾ងេ8ម៖
េចញមរយៈ7វច# កេំ ណើន 8រªរ សមធម៌ និងបសិទ

ទី១ ´#ឲ!£7ននូវកំេណើនេសដកិច¨ ក(ង
) អមធ!£មបÅំំបណ៧% បកបេយ
ចីរព បរ[ប័ន( សមធម៌ និងធន់នឹងវ[បតTិ មរយៈ8រេធ¸ព
ើ ិពិធកមXៃនមូលVន
េសដកិច¨ឲ£! 7នទូ¶យ និងនសមត9ពបកួតបែជង@ងមុន ក()ងបរ[8រណ៍អតិ
ផរAនកមិតQបÂចគប់គង7ន

អបTÕរ7ក់នស9ិរព

និងទុនបមុង

នកំេណើន@បÅំ។
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ទី២ បេងÏើត8រªរឲ!£7ន8ន់ែតេចើនេឡើងជូនដល់ប@ជន
យុវជន

ពិេសស

សប់សQប់

មរយៈ8របនTខិតខំែកលមÐនិងបេងÏើនពបកួតបែជងរបស់កមC)@ក()ង8រ

Qក់Qញ និង8រជំរញ
ុ េលើកទឹកចិតTដល់សកមXពវ[នេិ គ Qំង8រវ[នេិ គក(ង
) បេទស
Qំង8រវ[និេគមកពីេßបេទស។

ទី៣ សេមចឲ!£7ននូវេEលេFៃន8រ8ត់បន9យពកីកក()ងអ@ង១% ក()ងមួយំ
ក៏ដូច@េEលេFេផ!"ងៗេទៀត

ែដលត6វ7នកំណត់ក()ងេEលេFអភិវឌ!Iន៍សហស!"

វត!"រ1កមC)@ ទនÖឹមនឹង8រេèÞតÂទិព8ន់ែត¾µំងេឡើងេលើ8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!"
8រគប់គងបរ[¦×ន និង8រេបើ7ស់ធន´នធមX@តិបកបេយចីរព។

ទី៤ បនTពងឹងសមត9ពនិងអភិ7លកិច¨ៃន¦×ប័នរដ

Qំង>ក@
់ តិQំង>កេ់ 8ម@តិ

េដើម!©ី´#ឲ!£7ននូវបសិទពនិងពស័កស
Tិ ទ
ិ ិៃនេស¦´រណៈ

សំេFបេមើ

ប@ជនឲ!£8ន់ែតបេសើរេឡើង។
៤.៧--

បែន9មពីេលើេនះ េUនកõ@ក់ែសôងមួយចំនួនេទៀត ែដលកំណត់ពីពÅំ7ច់

ក()ង8របនôអនុវតô “យុទ¦
 §សôចតុេ8ណ” ដូច@៖
ទី១ ពÅំ7ច់ក()ង8របនôពងីកនិងពងឹងសមិទផល##
សេមច7ន

ែដល?ជរVភ7
ិ លកមC)@

ុ ¦
 §សôចតុេ8ណ
មរយៈ8រអនុវតôយទ

ដំAក់8លទី២

ក()ងនីតិ

8លទី៤ៃនរដសកនងមក។
ុ ¦
 §សôចតុេ8ណ ដំAក់8លទី២ ក()ងនីតិ
ទី២ ដូច7នរ°េលច¾ងេលើ8រអនុវតô យទ
8លទី៤ៃនរដសកនងមក
ពសំ¾ន់ៗមួយចំនួន

7នបª«ញឲ!£េឃើញនូវប®«បឈមនិង8¶នុវតT

ែដលQមQរឲ!£?ជរVភិ7លបនôសមិតសំង

សម]ច

ឲ!£មុតសួចបែន9មេទៀតនិងពងឹងÂទិពេEលនេ7យរបស់ខន
± េហើយជំរុញ8រ
អនុវតôនូវរេបៀបរៈេEលនេ7យេនះេUក()ងដំAក់8លប#$ប់េទៀត។
ទី៣ 8របនôអនុវតô យទ
ុ ¦
 §សôចតុេ8ណ ដំAក់8លទី៣ គឺ@ជំ¿ន#ំេ¹ះេbមុខ
របស់កមC)@ េដើម!©ីaនេឡើងេb8ន់ដA
ំ
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8ត់ពីøនៈៃនបេទសនចំណPលQប
េហើយបែន9មេលើេនះ

េbបេទសនចំណល
P មធ!£មកមិតQប

បនTេរៀបចំក¦ងមូលVនគឹះ

វ[ស័យរយៈេពលែវងរបស់ខ±ន

សប់8រសេមច7ននូវចកË)

ពិេសសគឺមហិចùក()ង8រែប8µយខ±នេb@បេទស

នចំណPលមធ!£មកមិតខCស់េU២
ំ ០៣០
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២០៥០។
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)
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េទៀត។
៤.៨--
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7យ យុទ¦§សT

េEលនេ
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េរៀបចំេbមទមង់ៃន យទ
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 §សôចតុេ8ណ េនះត6វ7នេរៀបចំមរយៈ8រក់េចញនូវ
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[ យ
័ @ក់¶ក់នម
ី យ
ួ ៗ និង ទី២: សកមXព
កមXវធ
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ែដលបA³កសួង

¦×បន
័ ²ក់ពន
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 ង
ំ អស់

ត6វទទួលយក

េដើម©! អ
ី នុវតôេEលនេ7យÂទិពQំងអស់េនះ ។

១-

អភិ5លកិច.ល6ៈ ស8លៃនយុទ'(ស:ចតុេណ

៤.៩--

សប់នីត8
ិ លទី៥ៃនរដស

អភិ7លកិចល
¨ ÐេUែត@ស(ល
Õ ៃនយុតTិធម៌សងÒម

និង8រអភិវឌ!IសងÒម េសដកិច¨បកបេយចីរព និងសមធម៌។ េដើម©! ីពងឹងអភិ7លកិច¨លÐ
?ជរVភ7
ិ លកមC@
) បនTអនុវតTកំែណទមង់េយឥត?ថយ ក(ង
) វ[សយ
័ សំ¾ន់ៗ រួមន (១)
8របយុទបំងនឹងអំេពើពុករលួយ (២)កំែណទមង់ច!Êប់និងបព័នយុតTិធម៌ (៣)កំែណទមង់
រដ7ល¦´រណៈ និង(៤) កំែណទមង់បប់Âវុធ។ ទិសេFសំ¾ន់បផ
ំ ុតៃនកំែណទមង់
Qំងេនះ រួម@មួយនឹងកំែណទមង់ដៃទេទៀតដូច@ កំែណទមង់8រគប់គងហិរº»វត9)¦´
រណៈ កំែណទមង់ដីធី កំែណទមង់ៃពេឈើ និងកំែណទមង់ជលផល គឺេដើម!©ីពងឹងសមត9
ពនិងបសិទព8រªរ

និងពងឹងគុណពៃនេស¦´រណៈឲ!£8ន់ែតបេសើរេឡើង

េដើម!©ីបេងÏើនជំេនឿទុកចិតន
T ិងេឆើយតបេbនឹងេសចកTីត6វ8រនិងបំណង7>របស់ប@ជននិង
សហគមន៍ធុរកិច¨។
១.១-

របយុទប>ំងនឹងអំេពើពុករលួយ

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗ សប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.១០--

8របយុទ បំងនឹងអំេពើពុករលួយ េUែត@រេបៀបរៈÂទិពខCស់ៃនបºÓីរេបៀប

រៈរបស់?ជរVភ7
ិ លកមC)@សប់នត
ី ិ8លទី៥ៃនរដស។ ក()ង¦Çរតីេនះ ?ជរVភិ7ល
កមC)@ េUែតេបô@¼ចិតôÀងេះមុតឥត?ថយ េដើម©! ីេរៀបចំនង
ិ ជំរុញអនុមត
័ ច!Êប់េនះ ែដលន
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សំេF´#7ននូវពរលូន

និង

សងÒតិពក(ង
) ចំេAមច!Êប់េផ!"ងៗ និង8រអនុវតôបកបេយបសិទព េយបនôកច
ិ ¨ សហ
8រពិេEះេបល់Àងជិតស(ិទ@មួយនឹងគប់គី²ក់ព័នធ
្ ។ 8រជំរញ
ុ អនុម័តច!Êប់េEល
ដៃទេទៀត@មូលVន នឹងេUែត@ÂទិពខCស់របស់?ជរVភិ7លកមC)@។
៤.១១--

េដើម!©ី បនô 8 រªរបំង នឹ ង អំេពើពុ ក រលួយ បកបេយបសិ ទ   ព ក() ង នី តិ 8 ល

ទី៥េនះ ?ជរVភិ7លកមC)@នឹងពងឹងនិងបេងÏើនបសិទពៃនវ[´ន8រស(ល
Õ Qំងបី ដូច¾ង
េ8ម៖
x

8រពងឹង8រអប់រម
° ន
ិ ឲ!£បពឹតអ
T េំ ពើពក
ុ រលួយ

?ជរVភិ7លបនôជំរញ
ុ 8រផ!"ព¸ផ!·យ

ច!Êប់សôីពី8របំងអំេពើពុករលួយ មគប់រូបព Qំងក()ងវ[ស័យ¦´រណៈQំងក(ង
)
វ[ស័យឯកជនឲ!£8ន់ែតទូលំទូ¶យែថមេទៀត

េដើម!©ីឲ!£ក់ៗមិនចង់បពឹតTអំេពើពុក

រលួយ។ 8រផ!"ព¸ផ!·យេនះេធ¸ើេឡើងមគប់មេធ!È7យ ដូច@8រចុះេbដល់ទីកែនង
è$ល់ 8រផ!"ព¸ផ!·យមបព័នព័ត៌ន វ[ទ!£) ទូរទស!"ន៍@េដើម។ @ងេនះេbេទៀត
8រ7រពទិ@តិបំងអំេពើពុករលួយេរៀង?ល់ំេUៃថÙទី០៩

ែខធ(Õ

េដើម!©ីឲ!£ប@

ពលរដយល់ដឹងពីផលលំ7កៃនអំេពើពុករលួយ។ 8រយល់ដឹងជ]ត@បអំពីច!Êប់ សôីពី
8របំងអំេពើពុករលួយេUគឹះ¦×នសិក!·ពីកមិតវ[ទ!Èល័យ ដល់ឧតTមសិក!· និង8រ
សហ8ររងអងÒពបំងអំេពើពុករលួយនិងកសួងអប់រ° យុវជន និងកីû ក()ង8រ
េរៀបចំខឹម¦របំងអំេពើពុករលួយក់ក()ងកមXវ[ធស
ី ិក!·ំងពី>ក់តូចៗមក នេEល
បំណងែតមួយគត់ គឺចង់ឲ!£យុវជនែដល@ទំ²ំងស(ងឫស!"ីប8ន់¾Éបន
់ ូវគំនិតមិនចង់
បពឹតôនិងសÐប់េខCើមអំេពើពុករលួយ។
x

8របªÎរទប់¦ត
Î 8
់ របពឹតអ
T េំ ពើពក
ុ រលួយ

?ជរVភិ7លែតងែតបនôជំរញ
ុ ឲ!£កសួង

¦×ប័ន អងÒព¦´រណៈ និងវ[ស័យឯកជន បេងÏើន8រេរៀបចំវ´
[ នៃផÖកង
() បែន9មេលើ
ច!Êប់និងបទប!©º»តTិ@ធរន

ដូច@8រក¦ងែផន8រយុទ¦§សô

ែផន8រសកមX

ព បទប®ÉៃផÖក()ង កមសីលធម៌វ@
[ Éជីវៈ និងបទប!©º»តTិេផ!"ងៗេទៀត េដើម!©ីក¦ងអងÒ
ព¦ïតសÐំ និង@គំរក
ូ ង
() 8រគប់គង8រªរឲ!£7នេ@គជ័យ និងនបសិទព។
យនô8រេនះ@8រ??ំងឱ8សៃន8របពឹតTអំេពើពក
ុ រលួយ

មរយៈ8រពងឹងកម
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េយអនុវតTនូវេEល8រណ៍វ[សមិតពមុខªរ ក(ង
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8រប§ªÎបបទេលXស
ើ បºÓន
Õ េbតុ¶8រ េដើម!©ីឲ!£¾µចរែអង ?ជរVភិ7លនឹងបនôÅត់
វ[´ន8រមុឺងÀត់ តឹងរុîង ចំេ²ះជនេលXើសៃនអំេពើពុករលួយ េយពុំន8រេលើកែលង។
េដើម!©ី´#បសិទពៃន8រអនុវតT ?ជរVភ7
ិ លបនTពងឹងសមត9ពរបស់ អងÒព

បំងអំេពើពក
ុ រលួយ បែន9មេទៀត @ពិេសស សប់8រេសុើបអេងÏតនិង8រជំរុញ8រ
អនុវតTច!Êប់របស់កសួង ¦×ប័ននិងអងÒព¦´រណៈឲ!£7នតឹមត6វលÐបេសើរ។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និង គេងសំ¾ន់ៗ សប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.១២--

េដើម!©ីអនុវតôបA³េEលនេ7យរបស់?ជរVភ7
ិ លកមC)@

ទិសេFរបស់

អងÒពបំងអំេពើពក
ុ រលួយ េដើម!©ីបយុទបំងនឹងអំេពើពុករលួយ រួមន៖
x

ពងឹងនិងបេងÏើនេល!©óន8រªរអប់រ°និង8រªរផ!"ព¸ផ!·យ ពីលិខត
ិ បទVនគតិយុត#
T #
ែដលQក់ទងនឹងអំេពើពុករលួយ។

x

ជំរុញេលើកទឹកចិតôម¿ជនឲ!£ចូលរួមក()ង8របយុទបំងអំេពើពុករលួយ។

x

ជំរុញ8រអនុវតôចÊ
! ប់បំងនឹងជនបពឹតôអំេពើពក
ុ រលួយ។

៤.១៣--

េដើម!©ីសេមច7នទិសេF¾ងេលើ េUក()ងនីតិ8លទី៥ៃនរដស អងÒពបំង

អំេពើពក
ុ រលួយ នឹងអនុវតôនូវបA³យុទ¦§សôរួមE ដូច¾ងេ8ម៖
x

8របªÎរទប់¦Îត@
់ មុនៈ
¾ បនôជំរុញសកមXពេលើកកមCស់8រយល់ដឹងអំពី?ល់ទិដពៃនអំេពើពុករលួយ

រួម

ន មូលេហតុ ឥទិពល និងផលវ[7កដ៏េEះ>កៃ់ នអំេពើពុករលួយ េដើម©! ីបនôេលើក
ទឹកចិតô¦´រណជនឲ!£ចូលរួមក()ង8រទប់¦Îត់ និង8របយុទបំងនឹងអំេពើពុក
រលួយ។
¾ បនôÅត់វ[´ន8រ@ក់ែសôង
ប8ន់¾Éប់នវូ េសចកôីៃថថ(Õរ

េដើម!©ីេលើកទឹកចិតôដល់ម§នôី?ជ8រគប់លំប់>ក់ឲ!£
សីលធម៌¦ïតសÐំ

និងអនុវតô8រªរបកបេយមន

សិ8រវ[@Éជីវៈ និងន¦Çរតីទទួលខុសត6វខCស់។
x

8រពងឹង គណេនយ!£ព និងសមត9ព¦×ប័នៈ
¾ ពងឹង8រអនុវតôបកបេយបសិទពនូវេEល8រណ៍បេº¨សទំ#ស់ផលប
េជន៍រងឯកជននិង¦´រណៈ។
¾ បនôក¦ងនិងពងឹងសមត9ព¦×ប័ន រួមQំង8រªរអធិ8រកិច¨ េដើម!©ីគប់គង
និងជំរុញ8រអនុវតôច!Êប់សôីពី8របំងអំេពើពុករលួយបកបេយបសិទ
 ព។

x

8រEំទនិង8រចូលរួមពី¦´រណជនៈ
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¾ បនôជំរុញេលើកកមCស់ែថមេទៀត និង8រ8រ²រសិទិេសរàពៃន8រែស¸ងរក8រទទួល
7ននិង8រផ!"ព¸ផ·
! យក(ង
) បA³ញព័ត៌ននូវករណី²ក់ព័ននឹងអំេពើពុករលួយ។
បនôនិងពងីក8រេរៀបចំសិ8ö¦¶>ក់@តិនិងអនôរ@តិសព
ôី ី8រªរបំងអំេពើ
ពុករលួយ ។
¾ បនôកិច¨សហបតិបតô8
ិ រ@លកËណៈអនôរ@តិក()ងព@ៃដគូសំេFទប់¦Îត់

និង

បយុទបំងនឹងអំេពើពក
ុ រលួយ។
x

8រចូលរួមពីវ[សយ
័ ឯកជនៈ
¾ បនôេរៀបចំនិងជំរុញ8រអនុវតôេEលនេ7យ លិខិតបទVនគតិយត
ុ ô និងនីតិវ[ធី
សប់8រ²រពសុចរ[តៃនវ[សយ
័ ឯកជន េដើម!©ប
ី េº¨ស8រឃុបឃិត និង´#
7ននូវ8របកួតបែជងេយេសX
ើ ពរងកុមហ៊ន
ុ សហEសឯកជន## េយ
´#ឲ!£7ននូវ8របពឹតល
ô Ðតឹមត6វបកបេយកិតôិយស េសចកôៃី ថថ(Õរ ក()ងសកមX
ពធុរកិច¨។
¾ ´#តុល£! ពរងសិទិនង
ិ ផលបេជន៍Qំងûយ ែដលនែចងក()ងកិចស
¨ ន!È
រងគីរដនិងវ[ស័យឯកជន។

x

8រពងឹង8រអនុវតôច!Êប់ៈ
¾ បនôÅត់វ[´ន8រច!Êប់ÀងមុឺងÀត់និងតឹងរុîង ចំេ²ះជនេលXើសែដលបពឹតôអំេពើពុក
រលួយេដើម©! 8
ី ត់បន9យអំេពើពុករលួយនិងបេងÏន
ើ ជំេនឿទុកចិតôពស
ី A
ំ
ក់¦´រណជន។

៤.១៤--

កសួងទំ#ក់ទន
ំ ងZមួយរដស ពឹទស
  និងអធិ8រកិច¨ នឹងេèõត8រយកចិតô

ទុកក់េលើ8ររួមចំែណកបយុទបំងនឹងអំេពើពុករលួយ េយពងឹង8រªរអធិ8រកិច¨របស់
ខ±នមរយៈកមXវ[ធីÂទិពគនឹះចំនួន៥ គឺ (១)8រªរផ!"ព¸ផ!·យច!Êប់ (២)8រªរអធិ8រ
កិច¨ (៣)8រªរមនត]តពិនិត£! 8រអនុវតôច!Êប់ (៤)8រªរទទួលនិងេះ¦យ²ក!£
បណäឹង និង (៥)8រអភិវឌ!I¦×ប័ន 8រក¦ងសមត9ពម§នôី?ជ8រ រួមQំង8រប§®Éប
េយនឌ័រក(ង
) កមXវ[ធីÂទិពគនឹះសំ¾ន់ៗQំង៥។
៤.១៥--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យÂទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC@
)

កសួងទំ#ក់

ទំនង@មួយរដស-ពឹទស
  និងអធិ8រកិចច
្ នឹងេèõតេលើសកមXព ដូច¾ងេ8ម៖
x

8រពងឹងវ[សយ
័ ទំ#ក់ទន
ំ ង@មួយរដសនិងពឹទស
 ៖

កសួង7នបនTកំណត់យក

(១)8រªរអប់រ°សិក!·ផ!"ព¸ផ!·យច!Êប់ÂទិពQំង១១ QំងេU>ក់@តិនិងេ8ម@តិ
រួមន ច!Êប់ភូមិ7ល ច!Êប់សTីពីៃពេឈើ ច!Êប់សTីពីជលផល ច!Êស់សTីពក
ី ិច¨8រ²រ
បរ[¦×ន និង8រគប់គងធមX@តិ ច!Êប់សព
Tី ីអំេពើហិង!·ក()ងគ]¦រនិងកិច8
¨ រ²រជនរង
េEះ

ច!Êប់សTីព8
ី រគប់គងេលើ8របកបវ[@Éជវី ៈឯកជនក()ងវ[ស័យេវជÓ¦§សTអមេវជÓ
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¦§សTនិងជំនួយេវជÓ¦§សT ច!Êប់សTីពី8រគប់គងឱសថ ច!Êប់សTីពច
ី ?ចរណ៍ផÕវេEក
ច!Êប់សTីព8
ី រត]តពិនិត!£េគឿងេញៀន និងច!Êប់សTីពី8រទប់¦Îត់8ររàក?លលេមេ?គ
េអដស៍/ជំងឺេអដស៍ ច!Êប់សTីពី8រេធ¸ើ7តុកមXេយសនTិវ[ធី។ (២)8រªរទំ#ក់ទំនង?ជ

រVភិ7លនិងរដស ពឹទស នឹងេរៀបចំ8រªរវ[គ¦×នព និងសិក!·បឋមេb
េលើច!Êប់ÂទិពQំង១១¾ងេលើ

េដើម!©ីស់សÖងក
់ មិតយល់ដឹងនិងតម6វ8រច!Êប់

របស់ប@ពលរដមភូមិ¦§សTនីមួយៗ មុននឹងេបើកយុទ#8រផ!"ព¸ផ!·យ@ផÕវ8រ។
(៣)8រªរនីតិកមX បº¨ប់8រេរៀបចំេសចកTី²ងច!Êប់សTីពីអធិ8រកិច¨ និងេសចកTី²ង
អនុកឹត!£សTីពន
ី ីតិវ[ធីអធិ8រកិច¨ នីតិវ[ធ
ី មន8រអនុវតTចÊ
! ប់ នីតិវ[ធីអេងÏត¦វ@វ
²ក!£បណäឹង និងនីតិវ[ធផ
ី !"ព¸ផ!·យច!Êប់។
x

័ អធិ8រកិចៈ¨ កសួង7នបនTកំណត់យក (១)8រªរអធិ8រកិចេ¨ លើ8រ
8រពងឹងវ[សយ
គប់គងបºÓី¦រេពើភណទព!£សម!©តTិរដ អធិ8រកិច¨េលើចំណល
P
ចំAយថវ[8@តិ
និងជំនួយអនTរ@តិ និងអធិ8រកិច¨េលើ8រªរដឹក#ំ គប់គងេUមកសួង ¦×ប័ន
និងគឹះ¦×ន¦´រណៈ (២)8រªរមន8រអនុវតTច!Êប់និងលិខិតបទVនគតិយុតT
²ក់ព័នេ លើវ[សយ
័ កសិកមX ¦´រណ8រ អប់រ° សុ¾ភិ7ល េរៀបចំែដនដី នគរូប
័ សងÒមកិច¨ (៣)
នីយកមX និងសំណង់ ²ណិជÓកមX ឧស!·ហកមX គម#គមន៍ និងវ[សយ
ទទួល²ក!£បណäឹង និងអេងÏត¦វ@វ²ក!£បណäឹងរបស់ប@ជនឲ!£7នQន់េពលេវ¶
និងឲ!£7នេចើនមលទពែដលÂចេធ¸េើ b7ន។

x

8រពងឹង¦×បន
័ និង8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស"! ៈ

េដើម!©ីសេមចនូវយុទ¦
 §សTេនះក()ង

រយៈេពល៥ំេbមុខ កសួង7នបនTកំណត់យកសកមXពចម!©ងៗចំនួន៥ សប់
អនុវតT (១)ចេªÎមសកមXព8រªររដ7ល បុគÒលិក ែដលរួមន 8រªររដ7ល
បុគÒលិក ពិធី8រ 8រªរអភិវឌ!Iន៍ធន´នមនុស!" និង8រªរកំែណទមង់រដ7ល (២)
ចេªÎមសកមXព8រªរហិរº»វត9)និងផÒតផ
់ Òង់ ែដលគបដណäបេ់ យ8រªរហិរº»កិច¨
8រªរផÒត់ផÒង់ 8រªរគណេនយ!£ 8រªរែផន8រ និង8រªរកំែណទមង់ហិរº»វត9¦
)
´រណៈ (៣)ចេªÎមសកមXព8រªរសហបតិបតTិ8រអនTរ@តិៈ បនTពងឹងកិច¨សហ
បតិបតTិ8រអនTរ@តិ@មួយបេទសេវៀតAម

ែដល7នចុះកិច¨ពមេពៀងសហបតិ

បតTិ8ររួចេហើយ និងបនTែស¸ងរកៃដគូេចើនែថមេទៀត េដើម!©ីèµស់បTÕរបទពិេ¦ធ8រªរ
ជំ#ញនិងសហបតិបតTិ8រក()ងព@ៃដគូ (៤)8រªរសវនកមX បនTជួយគប់អងÒព
ចំណ_ះកសួងឲ!£7នសេមចនូវេEលបំណង

និង8រទទួលខុសត6វបកបេយប

សិទពខCស់មរយៈ8រេធ¸ើសវនកមXៃផÖក()ង (៥)8រªរេយនឌ័រ បនTេលើកទឹកចិតTនិង
ប§®ÉបសកមXពរបស់§សTីឲ!£ចូលេýេbក()ងគប់សកមXព8រªររបស់អងÒព
ចំណ_ះកសួង។
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១.២--

កំែណទមង់ចFប់និងបព័នយុតGិធម៌

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗ សប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.១៦--

?ជរVភ7
ិ លកមC@
)

7នែកលមÐចÊ
! ប់និងបព័នយ
 ុតôិធម៌

េយេèõត@សំ¾ន់

េលើ8រេរៀបចំកបខ័ណចÊ
! ប់ឲ!£7នរîងំ និង8រេធ¸ើទំេនើបនីយកមXច!Êប់ ពមQំងក់េចញនូវ
យុទ¦§សôនិងវ[´ន8រÅំ7ច់## ក()ងេEលេFពងឹងសមត9ព ឯក?ជ!£ព និងអព!È
កឹត ពៃន¦× ប័ន តុ¶ 8រ ែដល@កõស ំ¾ ន់ ស ប់ 8 រពងឹ ង នីត ិរ ដ ។ ?ជរVភិ7ល
កមC)@នឹងបនôអនុវតôយុទ¦
 §សôកំែណទមង់ចÊ
! ប់និងបព័នយត
ុ ôិធម៌

េដើម!©ីaនេbសេមច

ឲ!£7ននូវទិសេF@យុទ¦
 §សôរបស់ខ±ន។ @មួយEេនះ ?ជរVភ7
ិ លកមC)@នឹងបនôេរៀបចំ
កមXវ[ធផ
ី !"ព¸ផ!·យច!Êប់ដល់ប@ពលរដ

និងបណäåះបA³លច!Êប់ដល់ម§នôីអនុវតôចÊ
! ប់

ក()ង

េEលេFបេងÏើន8រយល់ដឹងនិង8រអនុវតôឲ!£7នតឹមត6វ។
៤.១៧--

ក()ងនីតិ8លទី៥ៃនរដសេនះ

?ជរVភិ7លនឹងបនTអនុវតTឲ!£8ន់ែតសកមXនិង

8ន់ែតសុីជេâែថមេទៀតនូវបA³សកមXពសំ¾ន់ៗ

សបមកមXវ[ធស
ី កមXពសប់

អនុវតTយុទ¦§សTកំែណទមង់ច!Êប់និងតុ¶8រ េយេèÞតេលើកមXវ[ធីសកមXព៖
ទី១

8របនTជំរុញអនុម័តច!Êប់េEលសំ¾ន់ៗ²ក់ព័នន
 ង
ឹ ¦×ប័នតុ¶8រ @Âទþ ច!Êប់
សTីពីលកËនក
Tិ ៈៃនេÿកមនិងពះ?ជÂ@¼
អងÒ8រតុ¶8រនិងអងÒ8រតុ¶8រអយ!£8រ

ច!Êប់សTីពី8រេរៀបចំនង
ិ 8របពឹតTេbៃន
ច!Êប់សTីពីវេ[ ¦ធនកមXសព
Tី ី8រេរៀបចំ

និង8របពឹតTេbរបស់ឧតTមកុមបឹក!·ៃនអងÒេÿកម និងច!Êប់សTីពយ
ី ុតTិធម៌អនីតិជន
ពមQំង8រក¦ងច!Êប់ថXីៗមតម6វ8រÅំ7ច់ៃន8រªរអភិ7លកិច¨ និងសប់
@សជិកេពញសិទិៃនសហគមន៍េសដកិច¨Â¦ÃនេUំ២០១៥ និង8តព¸កិច¨របស់
កមC)@ក()ងអងÒ8រ²ណិជក
Ó មXពិភពេ¶ក។
ទី២ 8របនTពងឹងសមត9ព

និង8រទទួលខុសត6វក()ងវ[@Éជីវៈរបស់េÿកមនិងពះ?ជ

Â@¼ និងពងឹងឯក?ជ!£ពៃនអំAចតុ¶8រ។
ទី៣ 8រជំរុញបេងÏើតឲ!£នរដ7លតុ¶8រម¦¶ជមះកTីគប់លំប់>ក។
់
ទី៤ 8របនTផTល់មេធ!È7យសមសបដល់¦¶ជមះកTីសប់ បតិបតTិ8រអនុវតTច!Êប់។
ទី៥ 8របនTអនុវតTកមXវ[ធីផ!"ព¸ផ!·យនិងបណäåះបA³លច!Êប់ឲ!£7នទូលំទូ¶យែថមេទៀត។
ទី៦ 8របនTសហ8រ និងជួយដល់គណៈេម´វàៃនពះ?@AចកកមC)@ក()ង8រផTល់ជំនួយ
ិ ផលបេជន៍មផÕវតុ¶8រ។
ែផ(កច!Êប់ដល់ជនកីក េដើម!©ី8រ²រសិទិនង
ទី៧ 8របនTជំរញ
ុ េលើកកមCសយ
់ នT8រេះ¦យវ[ទេßបព័នតុ¶8រ។
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ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗ សប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.១៨--

េដើម!©ីaនេbសេមចេEលនេ7យÂទិពរបស់?ជរVភ7
ិ លកម
 សប់

នីតិ8លទី៥ៃនរដស

កសួងយុតធ
Tិ ម៌

នទិសេFអនុវតTបនTនូវ8រªរសំ¾ន់ៗដូច¾ង

េ8ម៖
x

8រអនុវតTយុទ¦§សTកំែណទមង់ច!Êប់នង
ិ បព័នយ
 ុតTិធម៌

េដើម!©ីaនេbសេមចឲ!£

7ននូវទិសេFយុទ¦§សTQំង៧ គឺ៖
¾ ពងឹង8រ8រ²រសិទិនង
ិ េសរàព@មូលVន។
¾ េធ¸ើទំេនើបកមXកបខ័ណចÊ
! ប់។
¾ ផTល់លទពទទួលព័ត
៌ នអំពីច!Êប់នង
ិ តុ¶8រឲ!£បេសើរេឡើង។
ិ េស²ក់ព័ន។

¾ េធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវគុណពៃនដំេណើរ8រេរឿងកTីនង
¾ ពងឹងេសយុតTិធម៌ រួមនអំAចតុ¶8រនិងេសែផ(កអយ!£8រ។
¾ បនTជំរុញេលើកកមCសយ
់ នT8រេះ¦យវ[ទេßបព័នតុ¶8រ។
¾ ពងឹងសមត9ព¦×ប័នវ[ស័យច!Êប់និងតុ¶8រឲ!£ÂចបំេពញÂណតTិរបស់ខ±ន7ន
េ@គជ័យ។
x

8រេលើកកមCស់8រយល់ដង
ឹ អំពីច!Êប់
ំ ន់ៗ
¾ ក¦ងច!Êប់និងជំរញ
ុ 8រអនុម័តច!Êប់និងលិខិតបទVនគតិយុតTស¾
¾ ពងឹងនិងពងីក8រផ!"ព¸ផ!·យច!Êប់

និងបទប!©º»តTិច!Êប់@តិនិងអនTរ@តិ²ក់ព័ន

នឹង§សTីនិងកុរ និង8រជួញដូរមនុស"! ឲ!£7នទូលទ
ំ ូ¶យ។
¾ ពងឹងនិងពងីកកិចស
¨ ហបតិបតTិ8រអនTរ@តិក()ងវ[ស័យច!Êប់និងយុតធ
Tិ ម៌។
x

8រេលើកកមCស់បសិទពៃន8រេះ¦យេរឿងកTី
¾ ពងីក8របណäåះបA³លច!Êប់មូលVន

បទប!©º»តTិច!Êប់@តិនិងអនTរ@តិ²ក់ព័ន

នឹង§សTីនិងកុរ និងជំ#ញេផ!"ងៗដល់ម§នTីអនុវតTច!Êប់ ម§នTី?ជ8រ និងអ(កបកប
វ[@Éជីវៈច!Êប់។
¾ ពងឹងនិងពងីកសមត9ពរបស់េÿកមនិងពះ?ជÂ@¼។
¾ ពងឹងនិងពងីកយនT8រេះ¦យវ[ទេßបព័នតុ¶8រ។
¾ ពងឹងនិងពងីក8រគប់គងបºÓីសំណ_ំេរឿងកT
ី មបព័នថXី(គេងរបស់តុ¶8រ
គំរូ)។
¾ បេងÏើតឲ!£នទិន(ន័យៃន8រចុះបºÓីសំណេ_ំ រឿងកTេី bក()ងបព័នព
 ័ត៌នវ[ទ!È។
¾ បេងÏើនព័ត៌នសTីពីសទ
ិ ិទទួល7នយុតTិធម៌

រួមនេសចកTស
ី េមចរបស់តុ¶8រ

(ដី8េ8ះ ដី8Åប់ខ±ន) និងបណäឹងតÀ រ7យ8រណ៍ÂណតTិរដ7ល និងព័ត៌ន
រដ7លចំេ²ះេរឿងកTីែដលកំពុងÅត់8រ រួមQំងលកËនTិកៈសំ¾ន់ៗនិង?ងកមXវ[ធី។
¾ ពងឹងសមត9ព និងេលើកកមCស់សមពេយនឌ័រក()ងវ[ស័យយុតTិធម៌។
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¾ ពងឹងនិងពងីកក()ង8រេបើ7ស់ជេមើសវ[´នេផ!"ងៗមុនេពលសេមច

ក(ង
) 8រឃុំ

ខ±ន @ពិេសស សប់ក
ុ រ។
¾ ពងឹងេសកមXជន
ំ ួយែផ(កច!Êប់សប់ជនកីកនិងជនªយរងេEះ

@ពិេសស

កុរ។
¾ ពងឹង8រមននិងត]តពិនិត!£8រអនុវតTចÊ
! ប់។
¾ ពងឹងទំ#ក់ទំនងរងÂ@¼ធរកA³លៃនកសួងយុតTិធម៌កមC)@ និងÂ@¼ធរកA³ល
បរេទស។
¾ បេងÏើនបសិទ
 ពៃនេសចកTីសេមចរបស់យ
ុ Þធ8
ិ រតុ¶8រ(ែដនដីនិងេពលវ¶)
រួមQំង8រឃុំខ±នបេA³ះÂសន(។
x

8រេលើកកមCស់សមត9ពគប់គង¦×ប័ន
¾ បេងÏើនសមត9ព8រªរគប់គងរួម និងពងឹង8រអនុវតT8រªរគប់គងរួម។
¾ 8រេលើកកមCស់សមត9ពនិងពងឹង8រªរគប់គងរួមេយ8រេបើ7ស់8រចុះ
បºÓីតុ¶8រនិងបº¨Õលទិន(ន័យេរឿងកTីពហXទណគប់¦×ប័នតុ¶8រ។
¾ ពងីក និងែកលមÐេហVរច#សមC័នេ Uកសួង និងេUម¦¶ជមះកTី។
¾ បេងÏើនព័ត៌នសិទិទទួល7នយុតTិធម៌ រួមនេសចកTីសេមចរបស់តុ¶8រ បណäឹង
តÀ រ7យ8រណ៍ÂណតTិរដ7ល និងព័ត
៌ នរដ7លចំេ²ះេរឿងកTែី ដលកំពុងÅត់
8រ រួមQំងលកËខណស¾
ំ ន់ៗនិង?ងកមXវ[ធី។
¾ បេងÏើនេសយុតធ
Tិ ម៌ េយ8រពងីករច#សមC័ន¦
 ¶ជមះកTី រួមន ¦¶
ឧទរណ៍មតំបន់ តុ¶8រជំ#ញេUមតុ¶8រ@ន់Qប និងសជំ#ញេU
មតុ¶8រ@ន់ខCស់

និងបេងÏើតឲ!£ន¦¶ដំបូងេUគប់?ជ´នី េខតTៃនពះ

?@AចកកមC)@។
¾ ពងឹងនិងពងីក8រមនត]តពិនិត!£និងយតៃម។
១.៣--

កំែណទ មង់រដG5ល>2រណៈ

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.១៩--

េUក()ង នី ត ិ8 លទី ៥ ៃនរដស 

?ជរVភិ 7 លនឹង បនTេ èÞត េលើ8 រអនុវ តT

យុទ¦
 §សTQង
ំ បីៃនកមXវធ
[ ក
ី ែំ ណទមង់រដ7ល ដូច¾ងេ8ម៖
ទី១ ពងឹងគុណពនិង8រផTល់េស¦´រណៈ មរយៈ8របនTអនុវតTេEលនេ7យ
សTីពី8រផTល់េស¦´រណៈ និង8រអនុវតTឯក¦រែណ#ំសTីពីសTង
់ េស¦´រណៈ
េដើម!©ីបេងÏើនពេឆើយតប ជំេនឿទុកចិតTពីអ(កេបើ7ស់េស និងបសិទពនិងបសិទ
ផល។ ឯក¦រែណ#ំសព
Tី ីសTង់េស¦´រណៈ កំណត់នូវសូច#ករេEលចំនួន៥ គឺ
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(១)គុណពព័ត៌ន (២)ពªយសួលក()ង8រទទួលយកេស (៣)ពយកចិតT
ទុកក់ក()ង8រទទួលអ(កេបើ7ស់េស (៤)េសផTល់មេEល8រណ៍កណ
ំ ត់និង
នអភិ7លកិច¨លÐ និង (៥)យនT8រព័ត៌នតឡប់និងបណäង
ឹ តÀរបស់អ(កេបើ7ស់
េស។ ទនÖឹមនឹងេនះ នឹងនយនT8រសប់មនត]តពិនិត!£និងយតៃមេលើ8រ
អនុវតTសTង់េស¦´រណៈនិងផTល់វ[®çបនបតទទួល¦½ល់គុណពេស¦
´រណៈែដលសេមចមសូច#ករេEលរបស់កសួង ¦×ប័ន។
ទី២ ពងឹង8រ8រគប់គងនិង8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!"ក()ងរដ7ល¦´រណៈ មរយៈ
8រអនុវតTេEលនេ7យធន´នមនុស"! ក()ងរដ7ល¦´រណៈេដើម©! ីេលើកកមCស់
គុណផលរបស់ម§នTី និងជំរុញ8រប8ន់¾Éប់នូវវប!©ធម៌េស¦´រណៈ ឆនÖៈéស់8រ
ភកTីព និងមនសិ8វ[@ជ
É ីវៈ។ េEលនេ7យធន´នមនុស!"ក()ងរដ7ល¦´រណៈ
េèÞតេលើយុទ¦§សTចន
ំ ួន៥

គឺ (១)េធ¸ឲ
ើ !£បេសើរេឡើងនូវបព័ន8រªរក(ង
) អងÒព

និង8រគប់គងម§នTី (២)ពងឹងបសិទពៃនដំេណើរ8រអនុវតT8រគប់គងធន´ន
មនុស!" (៣)អនុវតTបព័នគប់គងគុណផល (៤)េបើ7ស់ឲ!£8ន់ែតបេសើរេឡើងនូវ
សមត9ព8រªរែដលន¦ប់និងអភិវឌ!Iសមត9ព8រªរថXី

និង

(៥)ផTល់8រ

ទី៣ បនT8រែកទមង់បព័នេបៀវត!"និង7ក់បែន9មេផ!"ងៗរបស់ម§នTី?ជ8រ។

8រែកទមង់

បណäåះបA³លនិងេលើកកមCស់គុណពៃន8របណäåះបA³ល។

េនះនឹងត6វក់ឲ!£អនុវតTេយឈរេលើេEល8រណ៍៖ (១)8រដំេឡើងេបៀវត!"សបម
¦×នពៃនកំេណើនេសដកិច¨ និងលទពទទង់7នៃនថវ[8@តិ (២)8រ´#7ន
នូវសមធម៌ 8របេងÏើនផលិតព និងបសិទព8រªរ និង (៣)8រ´#សងÒតិព
រងកបខ័ណម§នTី?ជ8រសុីវ[ល និងកបខ័ណកងកµំងបប់Âវុធ។ ?ជរVភិ7ល
7នបេងÏើត និងកំពុងដំេណើរ8រនូវកុម8រªរទទួលបនÖ)កេលើ8រªរែកទមង់បព័ន¶ភ
8រនិងគេង 8រេបើកផTល់េបៀវត!"មបព័នធ
 #Eរ។
យុទ¦§សTQង
ំ បីេនះនពបQក់កûE

េហើយនឹងត6វ7នអនុវតTេយ

ន8រសមបសម]ល@មួយនឹងកំែណទមង់ដៃទេទៀតរបស់?ជរVភិ7ល

ដូច@

កំែណ

ទមង់8រគប់គងហិរº»វត9)¦´រណៈ និងកំែណទមង់វ[មជ!Ü8រនិងវ[សហមជ!Ü8រេដើម©! ីសេមច
7នទិសេFរួម គឺេលើកកមCស់អភិ7លកិច¨លÐ។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗ សប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.២០--

េដើម!©ីសេមចនូវេEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់Qំង៣¾ងេលើ

កសួងមុខªរ

¦´រណៈ 7ននិងកំពុងបនTអនុវតTសកមXព8រªរសំ¾ន់ៗដូច¾ងេ8ម៖
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១- ពងឹងគុណពនិង8រផTលេ់ ស¦´រណៈ
x

បនôផ!"ព¸ផ!·យេEលនេ7យសôីព8
ី រផôលេ់ ស¦´រណៈ។

x

េធ¸ើបច¨)ប!©ន(កមX បនTផ!"ព¸ផ·
! យ និងមន8រអនុវតTកមងព័ត៌នេស¦´រណៈ។

x

ផ!"ព¸ផ!·យនិងជំរញ
ុ 8រអនុវតTឯក¦រែណ#ំសTីពស
ី Tង់េស¦´រណៈ។

x

សមបសម]លក()ង8រេរៀបចំនិងអនុវតTសTង់េស¦´រណៈដល់កសួង ¦×ប័ន។

x

េរៀបចំនិងអនុវ តTគ េងបណäåះបA³លដល់អ(ក ផTល់ េស។

x

ផT ល់ 8 រEំ ទដល់ 8 រសម] ល នី តិ វ[ ធី និ ង ដំ េណើ រ 8រៃន8រផT ល់ េសរបស់ កសួ ង
¦×ប័ន។

x

េលើកទឹកចិតTដល់8រេបើ7ស់បព័នព័ត៌នវ[ទ!Èក(ង
) 8រពងឹង8រផTល់េស¦´រណៈ។

x

សិក!·¦វ@វនិងបេងÏើតយនT8រព័ត៌នតឡប់នង
ិ បណäឹងតÀរបស់អ(កេបើ7ស់
េស។

x

សិក!·និងបេងÏើតយនT8រយតៃម ទទួល¦½ល់ និងផTល់រªíនដ
់ ល់កសួង ¦×ប័នែដល
ផTល់េស¦´រណៈ7នលÐបេសើរ@ងេគ។

x

ជំរុញ8រពងីក8រអនុវតTយនT8រទីកª
់ របតិបតT8
ិ រពិេសសេUមកសួង ¦×ប័ន។

២- ពងឹង8រគប់គងនិង8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស"!
x

ពិនិត!£េឡើងវ[ញនិងេធ¸ើវេ[ ¦ធនកមXច!Êប់និងបទVនគតិយុតT²ក់ព័ននឹង8រគប់គងនិង
8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស"! ។

x

េធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវបព័ន8រªរមរយៈ8រកំណត់ឲ!£8ន់ែតច!Êស់អំពត
ី ួ#ទីនិងរ
កិច¨របស់អងÒព និងមរយៈ8រេបើ7ស់8រពណ៌#មុខតំែណង។

x

ជំរុញ8រែកលមÐ8រេធ¸ើែផន8រធន´នមនុស"!

េយជំរញ
ុ ឲ!£ន8រេរៀបចំែផន8រ

ធន´នមនុស!"រយៈេពលមធ!£មនិងរយៈេពលែវង េយនកំណត់អំពីចំនន
ួ ម§នTីែដល
ត6វេជើសេរàសថXី 8រពªយម§នTី 8របណäåះបA³ល និងតម6វ8រៃន8របនTេវន8រªរ
របស់ម§នTី។
x

សម] ល នី តិ វ[ ធី ៃន8រគប់ គងធន´នមនុ ស!" និ ង េលើ ក កមC ស់ ត µ  ពនិ ង ែផÐ ក េលើ
លកËណសម!©តTិស័កTិសមក(ង
) ដំេណើរ8រគប់គងធន´នមនុស!"។

x

ក¦ងនិងជំរុញ8រអនុវតTបព័នគប់គងគុណផល

និងÉប់8រអនុវតTបព័នគប់គង

គុណផល@មួយនឹង8រដំេឡើង>ក់ øននTរស័កTិ 8រពªយម§នTី ¶ភ8ររបស់ម§នTី
8របណäåះបA³លនិង8រអភិវឌ!Iសមត9ព8រªររបស់ម§នTី។
x

ពងឹង8រអនុវតTកមសីលធម៌និងវ[ន័យរបស់ម§នTី?ជ8រសុីវ[ល។

x

េរៀបចំនិងក់ឲ!£អនុវតTបវតTិសមត9ព8រªរសប់មុខតំែណងសំ¾ន់ៗមួយចំនួន។
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អនុវតT8រយតៃម@េទៀងQត់េដើម!©ីកំណត់ពី8រវ[វឌ!Iៃនសមត9ព8រªរ និងតម6វ8រ
សមត9ព8រªរ ពមQំងេធ¸ើបច¨)ប!©ន(កមXបព័នគប់គងធន´នមនុស!"មបព័នព័ត៌
នវ[ទ!È។

x

ក¦ងនិងអនុវតTយនT8រជំរុញ8របណäåះបA³លែផÐកេលើតម6វ8រ។

x

ក¦ងនិងអនុវតTកមXវ[ធីសិក!·េដើម!©ីេឆើយតបនឹងជំ#ញបេច¨កេទស ជំ#ញបុគÒល និង
ជំ#ញអនTរបុគÒល@Âទិព##។

x

ជំរុញ8រផTល់8របណäåះបA³លរយៈេពលខីដល់ម§នTីថXីនិងអ(កគប់គង។

x

អភិវឌ!Iសមត9ព¦×ប័នបណäåះបA³លេដើម!©ីបនTអនុវតT8របណäåះបA³លម§នTី?ជ8រ
េយរួមនQំង8របេងÏើតវ[ទ!È¦×ន@តិសប់8របណäåះបA³លអនTរវ[ស័យ

8រ

បេងÏើតលទពៃន8រសិក!·ពីចយសប់ម§នTី?ជ8រ និង8របេងÏើតព@ៃដគូរង
អ(កបណäåះបA³លកមC)@និងអ(កបណäåះបA³លបរេទស។
x

ជំរុញ8រអភិវឌ!Iសមត9ពរបស់អងÒពនិងម§នTីកង
() អងÒពធន´នមនុស"! បែន9មេទៀត។

៣- 8រែកទមង់បព័នេ បៀវត!"
x

ពងីក8រអនុវតT8រេបើកេបៀវត!"ជូនម§នTី?ជ8រមបព័នធ#Eរ។

x

បេងÏើនេបៀវត!"ម§នTី?ជ8រ@បនTប#$ប់

េយែផÐកេលើលទពថវ[8@តិនិងរក!·7ន

ស9ិរពÀក6េសដកិច¨។
x

ពិនិត!£េឡើងវ[ញនិងែកសម]លនូវសស´តុេបៀវត!" និង7ក់ឧបត9មòេផ!"ងៗរបស់ម§នTី
?ជ8រ។

x

ពិនិត!£ និងែកសម]លរច#សមC័នកបខ័ណនិងេបៀវត!"របស់ម§នT?
ី ជ8រ។

x

8ត់បន9យគµតេបៀវត!"ខCស់និងេបៀវត!"Qបរបស់ម§នTី?ជ8រ។

x

ពិនិត!£និងេរៀបចំបព័នេបៀវត!"ទូេbេដើម!©´
ី #នូវសងÒតិពនិងសមធម៌រងបព័នេបៀ
វត!"របស់ម§នT?
ី ជ8រសុីវល
[ និងកងកµំងបប់Âវុធ។

x

ពិនិត!£ និងេរៀបចំបព័នេបៀវត!"េដើម!©E
ី ំទដល់គុណផលរបស់ម§នTី។

x

ពងឹង8រគប់គងនិងអត9បេជន៍េផ!"ងៗរបស់ម§នTីកិច¨សន!Èនិងពលករអែណäត។
កំែណទ មង់ វMមជOរនិង វMសហមជOរ

៤.២១--

?ជរVភិ7លកមC)@ នឹងបនôជំរុញ8រអនុវតôកំែណទមង់វ[មជ!Ü8រនិងវ[សហមជ!Ü8រ

[ ស
ី ប់8រអភិវឌ!Iមែបបប@ធិបេតយ!£េU>កេ់ 8ម@តិ ២០១០-២០១៩
មរយៈកមXវធ
េយេèÞត8រយកចិតទ
T ក
ុ ក់េលើ៖
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សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ទី១ 8របនTពងឹងវ[¦លពៃន8រអនុវតT8រ[ល័យ ចកេចញ-ចូលែតមួយ ឲ!£នេU
គប់កុង សុក ខណ ទូQំងបេទស និង8របនTជំរុញ8រេធ¸ើបតិភូកមXមុខªរឲ!£7ន
8ន់ែតទូលំទូ¶យែថមេទៀត។
ទី២ 8រពងឹង8រអនុវតTច!Êប់សTីពីរបបហិរº»វត9) និង8រគប់គងទព!£សម!©តTិរបស់រដ7ល
>ក់េ8ម@តិ

ពិេសសគឺ8រេផÖរ@ជំ¿នៗនូវមុខªរនិងធន´នក()ងវ[ស័យÂទិ

ព##ពី>ក់@តិេbឲ!£រដ7ល>ក់េ8ម@តិ។
ទី៣ 8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!"និង¦×ប័នរបស់រដ7ល>ក់េ8ម@តិ ពមQំង8រពងឹង
តួ#ទី និង8រទទួលខុសត6វរបស់កុមបឹក!·>ក់េ8ម@តិ េយេèÞត8រយកចិតT
ទុកក់េលើ8រពងឹង និង8រែកលមÐបព័នក¦ងែផន8ររបស់រដ7ល>ក់េ8ម@តិ
មរយៈ8រកំណត់ឲ!£7នច!Êស់¶ស់នូវយនT8រមនត]តពិនិត!£លទផល

និង

យតៃមនិង8រត]តពិនត
ិ £! នីត!Èនុកល
ូ ព។
ទី៤ 8រពងឹងបសិទពៃនរដ7លឯកពរបស់រដ7ល>កេ់ 8ម@តិ ក(ង
) 8រសមប
) ែដនសមត9កច
ិ ¨របស់ខន
Õ
សម]លនូវ?ល់សកមXពរដ7ល¦´រណៈក(ង
8របនTផTលស
់ ិទិអំAចដល់រដ7ល>ក់េ8ម@តិ

មរយៈ

ក()ង8រគប់គងម§នT?
ី ជ8រសុី

វ[លរបស់កសួង ¦×ប័ន## ែដលបំេពញ8រªរេU>ក់េ8ម@តិ។
៤.២២--

េដើម!©ី´#ដល់8រសេមច7ននូវេEលេF ៃនេEលនេ7យវ[មជ!Ü8រនិងវ[សហ

មជ!Ü8ររបស់?ជរVភិ7ល

គណៈកÇធ8
ិ រ@តិសប់8រអភិវឌ!Iមែបបប@ធិបេតយ!£

េU>កេ់ 8ម@តិ (គ.ជ.អ.ប.) 7នេរៀបចំក់ែតងនិងក់ឲ£! អនុវតTនូវកមXវ[ធី@តិសប់8រ
អភិវឌ!Iមែបបប@ធិបេតយ!£េU>ក់េ8ម@តិ។ 8រអនុវតTកមXវធ
[ ី@តិ 7នេèÞត8រយក
ចិតTទុកក់េbេលើកិច8
¨ រ@Âទិពនិងចំណ_ចេFមួយចំនន
ួ ដូច¾ងេ8ម៖
x

មុខªរមួយចំនួនរបស់កសួង ¦×ប័ន##ែដលស9ិតេUក()ងវ[ស័យÂទិពនឹងត6វ7ន
េផÖរេbឲ!£រដ7ល>ក់េ8ម@តិេយÉប@
់ មួយនូវធន´ន សិទិអA
ំ
ច តួ#ទី និង
សមត9ពសប់អនុវតTមុខªរែដល7នេផÖរQំងេ#ះ។

x

8របមូលចំណល
P è$ល់របស់រដ7ល>ក់េ8ម@តិនិងយនT8រថXៗ
ី
ធន´នហិរº»វត9)ឲ!£េbរដ7ល>ក់េ8ម@តិ

សប់8រេផÖរ

នឹងត6វបេងÏើតេឡើងេដើម!©ីពងីក8រផTល់

េស¦´រណៈ និងពងឹងគណេនយ!£ពេUមូលVន។
x

រដ7ល>ក់េ8ម@តិនង
ឹ ត6វ7នផTល់អំAច8ន់ែតេចើនេឡើងក(ង
) 8រគប់គង និង
8រÅត់ែចងបុគÒលក
ិ របស់ខ±ន េហើយ§សTីនឹង8ន់ែតត6វ7នេលើកកមCស់កង
() 8រេធ¸ើេសច
កTីសេមចចិតTរបស់រដ7ល>ក់េ8ម@តិ។
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x
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គណេនយ!£ពែខ!"ទទឹង និងែខ!"បេA³យរបស់រដ7ល>ក់េ8ម@តិនឹងត6វ7នេលើក
កមCស់

េហើយកុមបឹក·
! រដ7ល>ក់េ8ម@តិនឹង8ន់ែតនសិទិអA
ំ
ចក()ង8រេធ¸ើ

េសចកTីសេមចចិត#
T #។
x

សមត9ពែផ(ក¦×ប័នរបស់រដ7ល>ក់េ8ម@តិនឹងត6វ7នពងឹង។

១.៤--

កំែណទមង់កងក0J ំងបKប់Eវុធ

៤.២៣--

េUក()ងនីត8
ិ លទី៥ៃនរដសេនះ ?ជរVភ7
ិ លកមC)@នឹងបនôអនុវតôកំែណទមង់

កងកµំងបប់ÂវុធសំេFេធ¸ើទំេនើបកមX
វុធគប់បេភទ

និងបេងÏើនសមត9ពវ[@Éជីវៈៃនកងកµំងបប់Â

េដើម!©´
ី #7ននូវកិច8
¨ រ²របកបេយបសិទពខCស់នូវអធិបេតយ!£ព

បូរណពទឹកដី សនTិសខ
ុ សុវត9ិព និងសA³ប់´ប់¦´រណៈ។ ?ជរVភិ7លនឹងេèõត
Âទិពេលើ៖
x

8រេលើក កមCស ់ស មត9  ពវ[@ Éជ ីវ ៈរបស់ក ងេធពលេខមរភូមិន Ö
នគរ7ល@តិមរយៈ8របនTអនុវតTយទ
ុ ¦
 §សT៣

អភិវឌ!I១០

និង កងកµំង

សកមXពបតិបតT8
ិ រ

និង8រ

ពមQំងេធ¸ប
ើ ច¨)ប!©ន(កមXនិងជំរញ
ុ អនុវតTែផន8រយុទ¦§សTនគរ7ល@តិ

កមC)@ ក()ងទិសេFេលើកកមCស់បសិទ
ិ ពៃន8របំេពញតួ#ទីរបស់កµំងបប់Âវុធ
ពិេសសមរយៈ8របេងÏត
ើ និង8រពងឹង8រអនុវតTច!Êប់

និងលិខិបទVនគតិយុតÅ
T ំ

7ច់##។
x

8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស"! និង8របេងÏើនសមត9ពកµំងបប់Âវុធ មរយៈ8រេធ¸ើ
ទំេនើបកមXនិង8របំ²ក់បេច¨កវ[ទ!Èសមសប 8របេងÏើនគុណពហ¸ឹកហ¸ឺន ពិេសស 8រ
បណäåះបA³លេធិនÂជីព 8រក¦ងជួរកងកµំងបប់Âវុធវ័យេកXងេដើម!©ីបនTេវន
និង8រពងឹងកិចស
¨ ហបតិបតTិ8រ@មួយបA³បេទស@មិតT។

x

8រពងឹងែខ!"រយៈÅត់ង
ំ ក()ងកងកµង
ំ បប់Âវុធ

ពិេសសក()ងជួរកងទ័ពេUគប់

>ក់េដើម!©´
ី #បសិទពៃន8រគប់គងកងកµង
ំ ។
x

8រផTល់សរៈបេច¨កេទសគប់បេភទ និង8រេលើកកមCស់សុខុលពរបស់កងកµំង
បប់Âវុធ ពិេសស 8របេងÏើនបសិទ
 ពក()ង8រផÒត់ផÒង់និង8រគប់គងភសT)រ និង
ហិរº»វត9) ពិេសស សប់បA³កងឯកពែដលឈរេជើង#ែខ!"េតៀមជួរមុខនិងកង
8រ²រែដនេ8ះ។

x

8របនTផTល8
់ រយកចិតTទក
ុ ក់ដល់អតីតយុទជ
 ន េធិនពិ8រ គ]¦រេធិនពលី
មរណៈ និងគ]¦រៃនកងកµំងបប់Âវុធ សបមេEលនេ7យរបស់?ជរV
ភិ7ល ពិេសស មរយៈ8របនTផTល់និង8របេងÏើនបសិទពក()ង8រគប់គងសម!©Qន
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ដីសងÒមកិច¨
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និងគេងអភិវឌ!Iន៍សប់សហគមន៍ៃនគ]¦រកងកµំងបប់Âវុធ

េUមពំែដន។
x

8រេលើកកមCស់កិចស
¨ ហបតិបតTិ8ររងកងកµំងបប់Âវុធគប់បេភទ និងរងកង
កµំងបប់Âវុធ@មួយនិងកសួង

¦×ប័ន

ពមQំងបនTពងឹងបៃពណីៃនទំ#ក់

ទំនងសÐិតលX±តរងកងកµំងបប់Âវុធនិងប@ជន @ពិេសស មរយៈ8រេធ¸អ
ើ នT?
គមន៍ក()ងេពលនេEះធមX@តិ
បេងÏើនផលកសិកមX

8របំេពញបតិបតTិ8រមនុស!"ធម៌

និង8រជួយបងÏ

ពមQំង8ររួមចំែណកក¦ងេហVរច#សមC័នរូបវនTនិងកិច¨8រ

²របរ[¦×ននិងធន´នធមX@តិ។
x

8រពងឹងនិងពងីកទំ#ក់ទំនងនិងកិច¨សហបតិបតTិ8រអនTរ@តិ

សប់8រអភិវឌ!I

កងកµំងបប់Âវុធ េលើគប់ែផ(ករួមQំង8របនTចូលរួមក()ងេបសកកមXរក!·សនTិព
របស់អងÒ8រសហប@@តិផងែដរ។
x

8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស"! ក()ងកងេធពលេខមរភូមិនÖេលើជំ#ញÂជីព

វ[ស័យកសិ

កមX សិប!©កមX ឧស!·ហកមX¾តតូចនិងមធ!£ម ែរÔ ពមQំងព័ត៌នវ[ទ!È េដើម!©ីឲ!£អងÒ
ពទ័ពនិងសហគមន៍កងទ័ពÂចរកចំណPលទទង់ខ±ន7ន និងេលើកកមCស់សុខុល
ពកងទ័ព។ ក(ង
) 8រªរក¦ងសមត9ពេធិនក()ងជំ#ញ¾ងេលើ កងេធពល
េខមរភូមិនន
Ö ឹងេèÞត8រយកចិតTទុកក់េលើែផ(កសំ¾ន់ៗក()ងវ[សយ
័ នីមួយៗដូច@ 8រ
ំដុះដំAំកសិកមX និងកសិឧស!·ហកមX 8រចិºម
¨ឹ សត¸ ជំ#ញÂជីពចិºម
¨ឹ ជីវ[តែដល
ÂចបេងÏើតរបរេយខ±នឯង 8រªរែកៃច(កសិផល និងេគឿងបរ[8öរេបើ7ស់បÅំៃថÙ
។ល។
x

េលើកកមCសស
់ មពេយនឌ័រក()ងកងេធពលេខមរភូមិនÖ
េធិន§សTីក()ង>ក់ដឹក#ំអងÒព

េយជំរុញឲ!£នកំេណើន

និង8រចូលរួមក()ងដំេណើរ8រេធ¸ើេសចកTីសេមចចិតT

សមសប##ក()ងកងេធពលេខមរភូមិនÖ។
x

បេងÏើតៃដគូវ[នេិ គអភិវឌ!Iន៍េលើវស
[ ័យកសិកមX និងឧស!·ហកមXែកៃច(េលើធន´នរូបវនT
ពិេសស ដីធីរបស់សហគមន៍កងទ័ព េដើម!©ីបេងÏើនបសិទពេបើ7ស់ធន´នរបស់កង
េធពលេខមរភូមិនÖ

និងេលើកកមCស់ជីវពកងទ័ពមរយៈ8របេងÏើត8រªរ

មុខរបរសប់សហគមន៍កងទ័ពក()ងតំបន់អភិវឌ!I។

និង

8រអភិវឌ!Iគេងវ[និេគៃបតង

ពិេសសវ[ស័យ>មពលមសហគមន៍កងទ័ព េដើម©! ីជួយសម]លដល់8រªរអភិវឌ!I#
#របស់សហគមន៍។ គេងវ[និេគៃបតងQំងេ#ះ ន@Âទþ >មពលជីវÀស
>មពលពនឺ ពះÂទិត!£ ែដលនឹងផTលន
់ ូវមូលVនÅំ7ច់សប់8រªរបងÏបេងÏើនផល
និងធុរកិច#
¨ #របស់សហគមន៍។
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២--

បរM>ន គបដណKប់ស Rប់រអនុវតKយុទ=>?សKVង
ំ មូល

២.១-

សនK ិ

ក-

េលនេ

៤.២៤--

េUក()ងនីត8
ិ លទី៤ៃនរដសកនងេbេនះ

ព សិរ

ពនេW5យ សនK ិសុខ និងសX
K ប់2ប់>2រណៈ
យទិពសំន់ៗ សប់នត
ី 
ិ លទី៥
?ជរVភិ7លកមC@
)

សេមច7ន

េ@គជ័យមេEលេFយុទ¦§សTរបស់ខ±ន មរយៈ8រ8រ²រអធិបេតយ!£ព និងបូរណ
ពទឹកដី 8រពងឹងស9រិ ពនេ7យ នីតរិ ដ លទិប@ធិបេតយ!£េសរàពហុបក!" សA³ប់
´ប់¦´រណៈ រួម@មួយនឹងវឌ!IនពលÐ ក(ង
) 8រេះ¦យប®«ពំែដន@មួយបេទសជិត
¾ងេដើម!©ីក¦ងពំែដនមួយច!Êស់¶ស់ សនT
ិ ព មិតTព សហបតិបតTិ8រ និង8រអភិ
វឌ!I។

វឌ!Iនពេនះ7ន8µយ@មូលVនគឹះៃន8រអភិវឌ!Iនិង8រ8ត់បន9យពកីកសប់

រយៈេពលែវង។ េលើមូលVនេនះ កមC)@7នបេងÏើនជំេនឿទុកចិតTពីសំAក់វ[និេគគិន និងេភìវ
េទសចរ ែដលឆ)ះប®éំងេឡើងមរយៈ8រេកើនេឡើងៃនលំហូរទុនវ[និេគ និងចំនួនេភìវេទសចរ
មកកមC)@។
៤.២៥--

េUក()ងនីត8
ិ លទី៥ៃនរដសេនះ ?ជរVភ7
ិ លកមC)@នឹងបនôកច
ិ ¨ខិតខំបឹងែបង

របស់ខ±ន ក()ងេEលេFបនôពងឹងែថមេទៀតនូវកិច8
¨ រ²រអធិបេតយ!£ព@តិ បូរណពទឹកដី
ឯកព@តិ និងឯកពទឹកដី សនTិព ស9រិ ពនេ7យ សនTស
ិ ុខ សA³ប់´ប់¦´
រណៈ 8រេEរពសិទិ និងេសចកTីៃថថ(Õររបស់មនុស!" និងពសុខដុមក()ងសងÒម។ ?ជរVភិ7ល
នឹងេèÞតÂទិពេលើ (១)8របនTពងឹងនីតិរដ លទិប@ធិបេតយ!£ វប!©ធម៌ សនTិព សីលធម៌
សងÒម និង8រេEរពសិទិ និងេសចកTីៃថថរ(Õ របស់មនុស!"ពមQំង8របនTបំងច់¾ត?ល់
សកមXពឬ8រញ)ះញង់AមួយែដលបងÏអស9ិរពនេ7យឬច¶ចលក()ងសងÒម
8របនTេះ¦យប®«ពំែដនេEក

និងសមុទ@មួយបេទសជិត¾ងេយឈរេលើេEល

8រណ៍Qំងûយែដល7នគូសប®Éក់¾ងេលើ
វតTយុទ¦§សTអភិវឌ!Iន៍ពំែដន
បំងនឹងបេទសជិត¾ង

(២)

រួម@មួយនឹង8របនTេរៀបចំនិងជំរុញ8រអនុ

ទនÖឹមនឹង8របនTមិនអនុ®çតឲ!£េបើ7ស់ទឹកដីកមC)@េដើម©! ី

(៣)8រទប់¦Îត់នង
ិ 8រប§ªÎបបទេលXស
ើ ពហXទណគប់បេភទ

រួមQំង8របំងេភរវកមXនិងហិរº»ប!©QនេភរវកមX

8របំង8រសïត7ក់

8របយុទ

បំងសកមXពខុសច!Êប់²ក់ព័ននឹងេគឿងេញៀននិង8រជួញដូរមនុស!" ក៏ដូច@ 8របយុទ
បំងនឹងឧកិដកមXឆងែដនគប់បេភទេផ!"ងេទៀត

ិ 
ុំ នសុវត9
ិ ព
នេ7យភូមឃ

ពមQំង8របនTជរំ ុញ8រអនុវតTេEល

និង(៤)8របនTពងឹងសុវត9ិពច?ចរណ៍និងសA³ប´
់ ប់

¦´រណៈរួមQំង8រលុបបំ7ត់បុសTþត]តពិនិត!£មិនសបច!Êប់។
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ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និង គេងសំ¾ន់ៗ សប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.២៦--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យÂទិពQំងûយរបស់?ជរVភិ7លកមC)@ កសួង

ម¿ៃផÖនឹងេèõត8រយកចិតôទុកក់េលើ8រពងឹងសមត9ព¦×ប័នេU>ក់@តិនិង>ក់េ8ម
@តិ េដើម!©ីេះ¦យបកបេយបសិទពនូវប®«ែដលកំពុងេលចេឡើង និងេដើម©! ីេធ¸ើឲ!£
បេសើរេឡើងនូវ8រទទួល7នេស¦´រណៈ ែដលស9ិតេUេ8ម8រទទួលខុសត6វរបស់ខ±ន
េលើ8រªរសុីវល
[ និង8រªរនគរ7ល។ កសួងម¿ៃផÖនឹងេរៀបចំអនុកឹត!£ថXម
ី ួយសôីពី8រេរៀប
ចំនិង8របពឹតôេbរបស់កសួងម¿ៃផÖ

និងែកសម]លបទប®ÉៃផÖក()ងេដើម!©ី´#>ម§នôស
ី ុី

វ[លនិងប៉ូលស
ី របស់ខ±នបំេពញតួ#ទីនិងរកិច¨

េយប8ន់¾Éប់នវូ វ[ន័យ

អព!Èកឹតព

កមសីលធម៌ និង8រេEរពមបទប®É។
៤.២៧--

េដើម!©ីេលើកកមCស់អភិ7លកិច¨លÐ

កសួងម¿ៃផÖ7ននិងកំពុងអនុវតôកមXវ[ធី¦ក

ល!©ង “8រ[ល័យចកេចញចូលែតមួយ” េU>ក់ កុង សុក សប់២៤កុង សុក។ េUក()ង
កមXវ[ធីេនះ កសួងម¿ៃផÖ 7នកំណត់ “តំAងសុក” ែដលនរកិច¨ទទួលលិខិតទិេតៀនពី
ប@ជន សហគមន៍ អងÒ8រសងÒមសុីវ[ល និងម§នôីសុក។ កសួងម¿ៃផÖ នឹងពងីក@បនô
ប#$ប់នូវ8រគបដណäប់របស់កមXវ[ធីេនះឲ!£7នគប់េខតôQំង២៤ និង?ជ´នី។
៤.២៨--

កសួងម¿ៃផÖ

នឹងបនôអនុវតôគេងសិទិទទួល7នយុតôិធម៌រងកសួងម¿ៃផÖ

ôិ ម៌ ។ េUក()ងគេងេនះ មជ!Üមណលេសយុតធ
ôិ ម៌ចំនន
ួ ២០ េU>ក់ សុក
និងកសួងយុតធ
ត6វ7នបេងÏើតេឡើង។
៤.២៩-- កសួងម¿ៃផÖ នឹងបនTអភិវឌ!I¦×នពពន#Eរឲ!£សបមបទVនអនTរ@តិ េយ
េធ¸ើ8រជួសជុល ែកលមÐេហVរច#សមC័នព
 ន#EរÅស់ េយេធ¸8
ើ របំ²ក់នូវសរៈបរ[8រö
ឲ!£េឆើយតបេbនឹងកំេណើនជន@ប់ឃុំ និងេធ¸ើ8រ¦ងសង់ថXីចំេ²ះពន#Eរែដលនសព
ទុឌេQមេUេខតTÂទិពមួយចំនួន ដូច@ពន#EរេខតT កេចះ កំពង់Åម 7ត់ដំបង េ²ធិ
¦ត់ មណលគិរà សÖឹងែតង កំពង់ធំ ៃពែវង រតនគិរà
ចំនួន៤។

និងÂEរឃុំំង មណលអប់រ°ែកែប

កសួងម¿ៃផÖនឹងបនTជរំ ុញអនុវតT8រªរអប់រ°ែកែប

និង¦Þរនីតិសម!©Qដល់ជន

@ប់ឃុំ សបមកបខ័ណេEលនេ7យកំែណទមង់ពន#Eរ ច!Êប់សTីពីពន#Eរ និង
នីតិវ[ធីគប់គងពន#Eរ ក()ងេEលេFអប់រ° ែកែប ¦Þរនីតិសម!©Qេដើម!©េី ធ¸ើសហរណកមX
ជន@ប់ឃុំេbក()ងសងÒមវ[ញ និងទប់¦Îត់8របពឹតTបទេលXស
ើ ¦@ថXី។ កសួងម¿ៃផÖនង
ឹ
េរៀបចំពះ?ជកឹត!£សTីពល
ី កËនTិកៈេយែឡកៃនកបខ័ណម§នTីពន#Eរ
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បតTិ8រ@មួយÂ@¼ធរ?ជ´នី េខតT និងអងÒ8រមិនែមនរVភ7
ិ ល េដើម!©ីពងឹង8រអនុវតTច!Êប់
និង8រេEរពសិទម
ិ នុស!"េUក()ងពន#Eរ។
៤.៣០-- កសួងម¿ៃផÖ នឹងបនôពងឹងកងកµំងនគរ7ល@តិ ឲ!£េb@កងកµំងមួយែដល
នវ[@Éជីវៈជំ#ញពិត7កដបំ²ក់េយបេច¨កវ[ទ!Èទំេនើប នអតôចរ[តសុព?ប¦រ ន
សមត9ពបំេពញរកិច¨ ន¦Çរតីទទួលខុសត6វ េEរពបតិបតôច
ិ !Êប់ និងនេEលជំហរ
េEរពសិទិមនុស!" រក!·សនôិសុខនិងសA³ប´
់ បស
់ ងÒម 8រ²រÂយុជីវ[តទព!£សម!©តôិរបស់
ប@ជន និងបេមើេសជូនប@ពលរដេយេ¦Çះតង់។ កសួងនឹងបនôពងឹងនគរ7លេU
មប៉ុសôþរដ7ល េ8មប´នបទ “នគរ7លនិងសហគមន៍” ។ ទនÖឹមនឹងេនះ កសួងអនុ
®çតឲ!£សិស!" និស!"ិតចូលមកសិក!·េUបណិត!£សនគរ7លកមC)@េដើម!©ីេធ¸ើ8របណäåះបA³ល
វ[@Éជីវៈជំ#ញនគរ7ល េហើយអនុ®çតឲ!£ពួកេគបឡងចូលកបខ័ណម§នôីនគរ7លេbម
តម6វ8របÅំំនីមយ
ួ ៗរបស់កសួង។

កសួងក៏7នបគល់រកិច¨ជន
ូ បណិត!£សនគរ

7ល@តិកមC)@ក()ង8របណäåះបA³លវ[@Éជីវៈដល់អនុរក!"ពន#Eរ និងេធ¸វើ [កឹត8រ សុកឹត
8រដល់ម§នôីនិង>ក់ដឹក#ំពន#Eរគប់លំប់>ក់។
៤.៣១--

កសួងម¿ៃផÖ

នឹងបនTជំរុញកិចស
¨ ហបតិបតT8
ិ រអនTរ@តិ@មួយបA³បេទស

ក()ងតំបន់និងេßតំបន់ និងអងÒ8រអនTរ@តិ ពិេសស េលើកកមCសក
់ ិច¨សហបតិបតTិ8រេទ¸គី
និងពហុគី េដើម!©ីទទួល7ន8រEំទពីសហគមន៍អនTរ@តិេលើដំេណើរ8រលទិប@ធិបេតយ!£
េEលនេ7យកំែណទមង់វ[មជ!Ü8រនិងវ[សហមជ!Ü8រ 8រពងឹងស9ិរព 8រក¦ងសមត9
ពម§នTីអនុវតTចÊ
! ប់និង8របយុទ បំងនឹងឧកិដកមXឆងែដន។
រ បយុទ= ប#ំងនឹងេ គZងេញ\ន
៤.៣២--

Â@¼ធរ@តិបយុទ បំងេគឿងេញៀន នឹងបនôដក
ឹ #ំ8រអនុវតôឲ!£នបសិទព

នូវយុទ¦§សôQំង៥របស់ែផន8រ@តិ៥ំ សôីព8
ី រត]តពិនិត!£េគឿងេញៀន ែដលរួមន (១)
8រ8ត់បន9យតម6វ8រេគឿងេញៀន (២)8រ8ត់បន9យ8រផÒត់ផÒង់េគឿងេញៀន (៣)8រព!È
7ល ¦õរនីតស
ិ ម!©Q និងេធ¸ើសហរណកមX (៤)8រពងឹងសមត9ពអនុវតôច!Êប់ និង (៥)
កិច¨សហបតិបតôិ8រអនôរ@តិ។ េដើម!©ីសេមច7ននូវយុទ¦§សTQំង៥¾ងេលើ Â@¼ធរ@តិ
បយុទបំងេគឿងេញៀន7នក់ឲ!£អនុវតTវ[´ន8រយុទ¦§សTចំនួន៧

ែដលនដូច¾ង

េ8ម៖
x

8រអប់រ° ផ!"ព¸ផ!·យ បªÎរទប់¦Þត់ បដិេសធេគឿងេញៀនៈ 8រេលើកកមCស់8រយល់ដឹង
@¦´រណៈអំពីេគឿងេញៀន

និងផលប៉ះ²ល់ៃនេគឿងេញៀនេUក()ងសងÒម។

8រ

េលើកទឹកចិតឲ
T !£ន8រចូលរួមពីគប់ែផ(កៃនសងÒមក()ង8របយុទបំងេគឿងេញៀន។
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8រសមបសម]ល@មួយកសួង ¦×ប័ន²ក់ព័ន េដើម!©េី រៀបចំែផន8រក()ង8របេងÏើនកមX
វ[ធីអប់រអ
° ំពីប®«េគឿងេញៀន និង8ររàក?លលេមេ?គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ែដលបA³ល
មកពី8រេបើបំ²នេគឿងេញៀនេbក()ងកមXវ[ធីសិក·
! @តិ

េUគប់កមិតសិក·
! Qំងក()ង

និងេßបព័ន។ 8រជំរុញេរៀបចំយនT8រសប់មនត]តពិនិត!£និងយតៃមសកមX
ពបªÎរទប់¦Îត់8រេបើបំ²នេគឿងេញៀន
សកមXពត]តពិនិត!£េគឿងេញៀន

និងចងកងឯក¦រសTីពីបទពិេ¦ធអំពី

េដើម!©ី´#ឲ!£8ន់ែតនបសិទពខCស់េUេពល

អ#គត។
x

8រព!È7ល ¦Þរនីតិសម!©Q បណäåះបA³លវ[@ជ
É ីវៈ បំណិនជីវ[ត 8រេធ¸ស
ើ ហរណ
កមX និងÅកេចញពីេគឿងេញៀនៈ 8រព!È7លអ(កេញៀនេគឿងេញៀន េយែផÐកេលើ
សហគមន៍មរយៈេសសុខពផÕវចិតT
8រអនុវតTកមXវ[ធែី ថQំ
េមដូន។

និងេគឿងេញៀនរបស់កសួងសុ¾ភិ7ល។

ព!È7លអ(កេបើ7ស់េគឿងេញៀនបេភទÂេភៀនេយឱសថ

8រេរៀបចំេសចកTី²ងេEលនេ7យមួយសTីពី8រព!È7ល

¦Þរនីតិ

សម!©Q និងេធ¸ើសហរណកមXអ(កេញៀនេគឿងេញៀន។ 8រេរៀបចំបេងÏត
ើ រច#សមC័ន
របស់មជ!Üមណលព!È7ល ¦Þរនីតិសម!©Q និងសហរណកមXអ(កេញៀនេគឿងេញៀន។
8រេរៀបចំបេងÏើតកុមផTល់ បឹក!·េUមសហគមន៍។

8រេលើកកមCស់សមត9ពមជ!Ü

មណលព!È7លនិង¦Þរនីតិសម!©Qអ(កេញៀនេគឿងេញៀន។
x

8រពងឹងបសិទព¦×ប័នអនុវតTច!Êប់ៈ 8រជំរញ
ុ 8រអនុវតT8រªរនីតិកមXឲ!£នប
សិទ
 ព។

8រជំរុញ8រអនុវតTអនុស®çអនTរ@តិំ១៩៦១ ១៩៧១ ១៩៨៨

¦រំ ១ ៩៧២
សិទព។

ពិធី

និ ង អនុ ស ®çសTីពី 8 របយុទបំង ឧកិដ ក មXឆ ង ែដនឲ!£ នប

T #និង8រជំរញ
ុ 8រអនុវតTច!Êប់Qំង
8រេរៀបចំក់ែតងបទVនគតិយុត#

ûយ ែដល²ក់ព័នន
 ឹងច!Êប់សTីពី8រត]តពិនិត!£េគឿងេញៀនឲ!£នបសិទ
 ព។ 8រ
បេងÏើនកិច¨សហបតិបតT8
ិ រទប់¦Îត់8រផលិត
ខុសច!Êប់

8រច?ចរ

8រែចកÅយេគឿងេញៀន

និងពងឹងបសិទ
 ព8រªរេសុើបអេងÏតរបស់¦×ប័នអនុវតTចÊ
! ប់។

8រ

បំផុសឲ!£ន8រចូលរួមផTល់ព័ត
៌ នពី¦´រណជនអំព8
ី រផលិត 8រច?ចរ 8រជួញ
ដូរេគឿងេញៀនខុសច!Êប់។ 8រពងឹងនិងពងីក8រ[ល័យទំ#ក់ទំនងពំែដន។ 8រ
េលើកកមCសស
់ មត9ពជំ#ញដល់ម§នTម
ី នÖីរពិេ¦ធន៍េគឿងេញៀន។ 8របនTេបើ7ស់
យនT8របណäåះបA³លមកុំព!£Õទ័រេដើម!©ព
ី ងឹងសមត9ពម§នTីអនុវតTច!Êប់។ 8រពងឹង
8រអនុវតTចÊ
! ប់េដើម!©E
ី ំទដល់កមXវ[ធ8
ី ត់បន9យេEះ>ក់។
x

8រត]តពិនិត!£¦រ´តុគម
ី ីផ!"ំៈ 8របេងÏន
ើ 8រគប់គង¦រ´តុគីមីផ"! ំេគឿងេញៀន និង
¦រ´តុេញៀនែដលប៉ះ²ល់បព័នសរៃសប¦ទ។ 8រជំរុញ8រេរៀបចំបទបº»តTិ##
និងក¦ងែផន8រសTីពី8រត]តពិនិត£! ¦រ´តុែដលប៉ះ²ល់ដល់បព័នសរៃសប¦ទ
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ទប់¦Îត់8របែង¸រ¦រ´តុគីមីផ!"ំពីជំនួញសបច!Êប់េbផលិតេគឿងេញៀនខុស

ច!Êប់ និងបណäåះបA³លជំ#ញដល់¦×ប័នអនុវតTច!Êប់។ 8រេរៀបចំែផន8រគប់គង
និងត]តពិនត
ិ !£8រផលិត

និង8រច?ចរេបងរុកË@តិែដលនផÖ)ក¦រ´តុ¦§ហ¸Õល

ខCសច
់ ញ់េចញពីេដើមមះេភ(ំនិងរុក@
Ë តិេផ!"ងៗេទៀត។
x

8របនTកិច¨សហបតិបតTិ8រអនTរ@តិ@មួយបេទស@ប់ពំែដនៈ 8រជំរុញយនT8រភូម-ិ
ឃុំៃបតងEÇនេគឿងេញៀនេUមតំបន់ពំែដន។ 8រពងឹងយនT8រទំ#ក់ទំនងពំែដន។

x

8របនTកិច¨សហបតិបតTិ8រអនTរ@តិបេទសក()ងតំបន់និងៃដគូអភិវឌ!I##ៈ
និងពងីក8រអនុវតT8តព¸កិច¨ែដលនែចងក()ងកិច¨ពមេពៀង

8រពងឹង

និងអនុស®çេគឿង

េញៀនអនTរ@តិ និងបេងÏើនកិច¨សហបតិបតT8
ិ រអនTរ@តិ@មួយបេទស## េដើម!©ែី ស¸ង
រក8រEំទសប់សកមXពត]តពិនត
ិ !£េគឿងេញៀន។
x

8រពងឹងយនT8រត]តពិនត
ិ !£េគឿងេញៀនេU>ក់@តិនិងេ8ម@តិៈ

8រពងឹងរច#

សមC័នÂ
 @¼ធរ@តិបយុទបំងេគឿងេញៀនេU>ក់@តិនិង>ក់េ8ម@តិ។

ជំរុញ

8រេរៀបចំបេងÏើតកុម8រªរ និងគណៈកមX8រជំ#ញដៃទេទៀតែដលន¦រៈសំ¾ន់
ដល់សកមXពត]តពិនិត£! េគឿងេញៀន។ 8រេរៀបចំេEលនេ7យេលើកទឹកចិតTដល់
បុគÒលនិងអងÒពែដលន¦ៃដក()ង8រªរបយុទ បំងេគឿងេញៀន។
៤.៣៣--

េដើម!©ីពងឹងតៃមរបស់គ]¦រនិង¦ស# ែដល@មូលVនគឹះៃន8រេរៀបចំសងÒម

កមC)@ កសួងធមX8រនិង¦ស# នឹងបនôជំរុញេលើកកមCស់ÀងសកមXនវូ តួ#ទីរបស់គ]¦រ
និង8រផ!·រÉប់េbនឹងតៃម@បៃពណីៃន¦ស#របស់ពះ?@AចកកមC)@។ េដើម!©ីអនុវតô
មគំនិតផô±ចេផôើមរបស់សេមôចអគÒម¿េស#បតីេតេ@ ហ៊ុន ែសន #យករដម§នôៃី នពះ?
@AចកកមC@
) កសួង 7នបេងÏើតកមXវធ
[ ី “#ទីពះពុទ¦
 ស# ផ!·រÉបន
់ ង
ឹ សងÒម” េយ
និមនTពះឧេទÖ¦Åរ!£ ែដលនេទពេ8សល!£ aµសៃវបុិនបសប់មកសំែដងពះធម៌េទស#
េរៀង?ល់ៃថÙសល
ី (៤ដងក(ង
) ១ែខ)

សំេFប§®Éប8រអប់រ°វ[សយ
័ ពះពុទ¦
 ស#េbក(ង
) ស

Qប់សិស!" និស!"ិត និងម¿ជនទូេbេដើម©! ីបេងÏន
ើ 8រយល់ដឹងពីតៃមសីលធម៌រស់េUក()ងសងÒម
បេº¨សពី8រេបើ7ស់េគឿងេញៀន អំេពើហិង!·ក()ងគ]¦រ អំេពើÂ#Åរ 8រេកងបវ័º¨ផÕវេភទ
និងេកXងទំេនើងក()ងសQប់យុវវ័យ។ 8រេរៀបចំកមXវ[ធីេនះ7នផលិត@វàសុីឌី និងឌីវàឌី េហើយត6វ
7នÅក់ផ·
! យមវ[ទ!£)នង
ិ ទូរទស!"ន៍រដ ឯកជន ចំនួន២២¦×នយ
ី @េរៀង?ល់ៃថÙ។ ទនÖឹមនឹង
េនះ កសួងក៏7នជំរុញេលើកទឹកចិតTឲ!£¦ស#ដៃទេទៀតជួយអប់រ°សីលធម៌មវ[ស័យ¦ស#
របស់ខ±នÀងសកមXរួមចំែណកដល់8រអភិវឌ!I@តិ។
៤.៣៤--

េUក()ងនីត8
ិ លទី៥ៃនរដសេនះ កសួងធមX8រនិង¦ស# នឹង៖
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បេងÏើន8រអប់រ° ពិេសស 8រអប់រ°ក()ងសQប់យុវជននិងកុរឲ!£យល់ដឹងច!Êស់ពីតៃមដ៏
វ[េសសវ[¦លៃនវប!©ធម៌ បៃពណី និងទំេនៀមទµប់ែខXរែដល@អតTស®çណរបស់@តិ
េហើយចូលរួមែថរក!· េលើកតេមÏើង អភិវឌ!Iវប!©ធម៌@តិ និង8ត់បន9យឥទិពលវប!©ធម៌
អវ[ជÓនពីបរេទស។

x

បនTេEរពេសរàព¾ងជំេនឿនិង¦ស# េលើកសÖយ
± ពះពុទ¦ស#ែដល@¦ស#
របស់រដ @ពិេសស 8របនTពងឹងនិងពងីកពុទិកសិក!·េUគប់កមិត 8រេ7ះពុមC
ផ!·យគមCីរ ដី8 ក!©±នច!Êប់## និងកិច¨បតិបតTិធម៌វ[ន័យ ទនÖឹមនឹងេនះEំទសកមX
ពៃន¦ស#េផ!"ងៗេទៀតក()ងសងÒម។

x

ពងឹងសុខដុមនីយកមXរង¦សនិកៃនគប់¦ស# បំង8រេរàសេអើងែបងែចកក()ង
ចំេAមប@ជនែដលបA³លមកពីពខុសE¾ង¦ស# សំេFែប8µយស8Þនុ
ពលរបស់¦ស#Qំងអស់េb@កµំងជំរញ
ុ 8រអភិវឌ!IសងÒម
¦មគÒីពែថរក!·បៃពណី@តិ

េសដកិច¨

និងេលើកកមCស់តៃមសល
ី ធម៌។

សនTិព

?ំង¦Îត់8រយក

ើ ជីវកមXនិងបងÏ@វ[បតTិ¦ស#។
¦ស#េbេធ¸Â
x

បេងÏើត¦¾ពុទិក¦កលវ[ទ!Èល័យមេខតTនីមយ
ួ ៗ សបមលទពនិង¦×នព
@ក់ែសTង បនTពងឹងគុណពអប់រ°ពុទិកសិក!· ំងពីកមិតធមXវ[ន័យបឋមសិក!·រហូត
ដល់ឧតTមសិក!· និងេ8យឧតTមសិក!·មរយៈ8របណäåះបA³លសមណសិស!"និង
និស!"ិតេUមគឹះ¦×នពុទិកសិក·
! ##ែដលនក()ងេពលបច¨)ប!©ន(និងអ#គត។

x

ពងឹងនិងពងីកបAÆលយ
័ េUមមនÖីរ

វតTÂ?ម

¦¶ពុទិកសិក!·េយបំ²ក់

េសៀវេ គមCីរ ដី8 ក!©ន
± ច!Êប់ និងឯក¦រែដល²ក់ព័ន## េដើម!©ីជំរុញ8រÂន 8រ
សិក!·¦វ@វបកបេយគុណពខCស់។
x

បនTេរៀបចំវគÒបណäåះបA³លតួ#ទី រកិច¨ និងកមសីលធម៌ÂÅរ!£ែខXរ េរៀបចំ8រគប់
គង@សគមÂÅរ!£ែខXរទូQំងបេទសÅប់ព>
ី ក់កA³លដល់មល
ូ Vន

?ជ´នី

េខតT កុង សុក ខណ េហើយេធ¸ើសន(ិ7តបូកសរុប8រªរសគមÂÅរ!£ែខXរបÅំំ
និងេលើកទិសេFបនT។
x

បនTេរៀបចំេបើកវគÒបណäåះបA³លតួ#ទី រកិច¨ និងវ[ធីបតិបតTិដូនជី និងបនTែថរក!·ប
ៃពណីទំេនៀមទµប់¦ស#និងពិធីបុណ!£គប់¦ស###។

x

បនTជំរុញ8រេលើកកមCសត
់ ួ#ទី¦ស# @ពិេសស ពះពុទ¦ស# ែដល@¦ស#
របស់រដ ក()ង8រចូលរួមផTល់8រអប់រ°ែផ(កគុណធម៌ សីលធម៌ និងចរ[ធម៌ ពមQំងក()ង
8រ´#សុខដុមរម#េUក()ងសងÒមកមC)@ មរយៈ8រផ!"ព¸ផ!·យ#ទីពះពុទ¦ស#
ផ!·រÉប់នឹងសងÒមឲ!£7នទូលំទូ¶យនិងជ]ត@បគប់សQប់ម¿ជន។
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បរM>នR៉ ក9េសដGកិច7នង
ិ ហិរ_`វត!ែដលRនលកaណៈអនុេ bះនិងចីរ

ព

បរM>ន
ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.៣៥--

ក()ងនីតិ8លកនងេbេនះ េQះបីកមC)@7នទទួលរងឥទិពលអវ[ជÓនÀង¾µំងពី

វ[បតTិកលិយគ
ុ ហិរº»វត9)និង8រ´µក់ចុះៃនេសដកច
ិ ¨សកលេ¶ក ែដលរហូតមកដល់បច¨)ប!©ន(េនះ
េUមិនQន់ចប់េUេឡើយក៏េយ ក៏?ជរVភិ7លទទួល7នេ@គជ័យក(ង
) 8រែថរក!·ស9ិរព
Àក6េសដកិច¨ េហើយសេមច7ននូវកំេណើនេសដកច
ិ ¨ក()ងអខCស់@ង៧% េឡើងវ[ញ ក()ងរយៈ
[ ក
ី ែំ ណទមង់
េពលពីរំចុងេ8យេនះ ប#$ប់ព8
ី រ´µកច
់ ុះេUំ២០០៩។ 8របនTអនុវតTកមXវធ
8រគប់គងហិរº»វត9¦
) ´រណៈ ដំAក់8លទី២ 7នពងឹងពេជឿទុកចិតTៃនថវ[8 េហើយ
គណេនយ!£ពហិរº»វត9) ក៏ត6វ7នែកលមÐឲ£! 8ន់ែតបេសើរេឡើង។
៤.៣៦--

េដើម!©ីសេមច7ននូវេEលេF@យុទ¦§សTែផ(កÀក6េសដកិច¨

?ជរVភិ7ល

នីតិ8លទី៥នឹងេèÞតÂទិពេលើ៖
ទី១ 8រ´#ស9ិរពÀក6េសដកិច¨និងពធន់ៃនេសដកិច¨@តិ

មរយៈ8របនTអនុវតT

េEលនេ7យថវ[8 ែដលនលកËណៈទន់ភន់ សមបសម]ល និងបQក់កû
E@មួយនឹងេEលនេ7យរូបិយវត9) 8រពងីកមូលVន#ំេចញៃនេសដកិច¨កមC)@
ឲ!£រàកចេមើន សប@មួយនឹងេសចកTីត6វ8រក()ងតំបន់និងពិភពេ¶ក 8រពងីក លំហ

ថវ[8 រួមQំង8ររក!·បំណ_ល¦´រណៈឲ!£េUកមិតQប ែដលÂចគប់គង7ន
និង8រពងឹង8រសមបសម]លរង¦×ប័ន

ក(ង
) កបខ័ណយនT8របªÎរ

និងេះ

¦យវ[បតTិ។
ទី២ 8រអនុវតTេEលនេ7យÀក6េសដកិច¨បុេរសកមX សប់ទទង់កំេណើន មរយៈ
8រេលើកកមCស់8រអភិវឌ!Iវ[ស័យឯកជន 8រជំរុញ8រអភិវឌ!Iទីផ!·រ8រªរ 8រជំរុញ
8រវ[និេគក()ងវ[ស័យគនឹះ## បកបេយសមធម៌ 8របនTអនុវតTកំែណទមង់រច#
សមC័នÅំ7ច់## រួមQំង8របនTជំរញ
ុ អនុវតTយទ
ុ ¦
 §សTអភិវឌ!Iហិរº»វត9
) ំ ២០១១) 8រQក់
២០២០ េដើម!©ី´#បសិទពេសដកិច¨ ពមQំងពបកួតបែជងQំងក(ង
Qញវ[និេគ Qំងក()ង8រជំរុញ8រ#ំេចញ។
ទី៣ 8រអនុវតTេEលនេ7យរូបិយវត9) បកបេយពទន់ភន់ និងបុងបយ័ត( រួមQំង
8រពងឹងអប!©ទក()ង8រគប់គងលំហូរមូលធន

េដើម!©ីរួមចំែណកដល់8ររក!·ស9ិរ

ពÀក6េសដកិច¨ និងបេងÏើតបរ[¦×នអំេAយផលដល់8រអភិវឌ!I 8រ´#បេងÏើន
ទុនបមុងអនTរ@តិ 8របនTអនុវតTរបបអបTរÕ 7ក់អែណäតន8រគប់គង េដើម!©ី
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រក!·ស9ិរព7ក់េរៀល និងពងឹងជំេនឿទុកចិតTរបស់¦´រណជន និងវ[និេគិនមក
េលើ7ក់េរៀល

ពមQំង8រជំរញ
ុ 8រេបើ7ស់7ក់េរៀលសំេF8ត់បន9យដុ¶µរូប

នីយកមX 8រពងឹងនិងរក!·សិ9រពបព័នហិរº»វត9) ពិេសស8រពងឹងបព័នធ#Eរ
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និង8រគប់គងទព!£សម!©តTិរដ

និង

េដើម!©ីបេងÏើនបសិទពៃន8របមូលចំណPល

សបមេEលេFរួមៃន8រែកទមង់8រគប់គង

ហិរº»វត9¦
) ´រណៈ។
x

បº¨ប់8រេរៀបចំ និងក់ឲ!£អនុវតTចÊ
! ប់សôីព8
ី របមូលចំណPលមិនែមន¦រេពើពន និង
ច!Êប់សôីពី8រគប់គងទព!£សម!©តTិរដ េដើម!©ីបេងÏើនបសិទពៃន8របមូលចំណPលនិង
8រគប់គងទព!£សម!©តTរិ ដ
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x
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ទី១ 8រគប់គងធន´នធមX@តិបកបេយចីរព។
ទី២ 8រខិតខំ8ត់បន9យផលប៉ះ²ល់ពី8រែបប]លÂ8ស´តុ មរយៈ8រពងឹងសមត9
ពបន!")ំា និងពធនេbនឹង8រែបប]លÂ8ស´តុ @ពិេសស 8រអនុវតTែ ផន8រ

យុទ¦§សTបែមបម]លÂ8ស´តុកមC)@ ំ២០១៤-២០២៣ េEលនេ7យ
@តិសព
T 8
ី រអភិវឌ!Iៃបតង

និងែផន8រយុទ¦
 §សT@តិសព
Tី 8
ី រអភិវឌ!Iៃបតងំ

២០១៣-២០៣០។
ទី៣ 8របនTពងឹងសមត9ពបេច¨កេទសនិង¦×ប័ន េដើម!©ីជំរុញ8រប§®Éបប´នបទសTព
ី ី
8រែបប]លÂ8ស´តុេbក()ងេEលនេ7យ ច!Êប់ និងែផន8រ QំងេU>ក់@តិ
និង>ក់េ8ម@តិ។
ទី៤ 8របនTក់េចញនូវវ[´ន8រ## េដើម!©ីគប់គង8របំពុលបរ[¦×ន និងបព័នេអកូ
ឡÕសុី។
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២.៣--
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ព"ៃដគូក!ងរអភិវឌi

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.៤១--

?ជរVភ7
ិ លកមC@
)
7នសេមចលទផល@េចើន

មួយតួអងÒអភិវឌ!IQំងអស់ែដលក(ង
) េ#ះ

ក()ង8រពងឹងព@ៃដគូ@

រួមនសហគមន៍ៃដគូសហបតិបតôិ8រអភិវឌ!Iន៍

វ[ស័យឯកជន និងសងÒមសុីវ[ល េយឈរេលើេEល8រណ៍@មូលVន និង8រេបô@¼ែដលន
ចរ[ត¦កល## ែដល´#ឲ!£នព@éសរ់ បស់?ជរVភិ7លក()ង8រដឹក#ំកិចអ
¨ ភិវឌ!I
បេទស@តិ។
៤.៤២-7Àសុីហ¸ិក

វតTន8ន់ែតេចើនេឡើងរបស់ៃដគូអភិវឌ!Iមិនបៃពណី ពិេសស ពីតំបន់Âសុីនិង
និងទមង់8របកបេយគំនត
ិ ៃច(បឌិត

ដូច@កិច¨សហបតិបតTិ8រត
ត©! ង
Õ -ត!©ង
Õ

ពីបេទសែដលនបវតT´
ិ µប់ទទួលហិរº»ប©! QនសហបតិបតTិ8រកនងមក
ហិរº»ប!©QនថXៗ
ី ដៃទេទៀត

ពមQំងទមង់

ែដលត6វ7នបេងÏត
ើ េឡើងសប់េះ¦យប®«បឈមក()ង

កមិតតំបន់និងសកលេ¶ក ដូច@8រែបប]លÂ8ស´តុ និងមូលនិធស
ិ កល@េដើម 7ន
ផTល់នូវ8រគិតគូរនិងគំនិតៃច(បឌិតពមQំងបភពធន´នថXីៗដល់កមC)@។ @មួយEេនះ វ[ស័យ
ឯកជន និងអងÒ8រមិនែមនរVភិ7លែដល@ៃដគូសំ¾ន់ក()ងកិច¨អភិវឌ!IនឹងបនTពងឹងកិចស
¨ ហ
8របែន9មេទៀត@មួយ?ជរVភិ7ល#េពលអ#គត។ េលើមូលVនៃនពសម!©រÕ ែបបរបស់តួ
អងÒអភិវឌ!I និង8¶នុវតTពដូច7នេរៀប?ប់¾ងេលើកិច¨អភិវឌ!Iន៍េUកមC@
) ត6វែផÐកេលើទស!"នៈ
ទូលំទូ¶យ@ងមុន

េ²លគឺមិនែមនែផÐកេលើែតហិរº»ប!©Qនរបស់ៃដគូអភិវឌ!Iបៃពណីេ#ះ

េឡើយ។
៤.៤៣--

ក()ង¦Çរតីេនះ

េ8មព@អ(កដឹក#ំរបស់?ជរVភិ7ល

អភិវឌ!Iបកបេយបសិទព

ព@ៃដគូក()ងកិច¨

នឹងេèÞត8រយកចិតTទុកក់ដល់ពសម!©Õរែបបរបស់គី

²ក់ព័ន និងទមង់8រែកៃច(បឌិតថXៗ
ី
ពមQំងផTល់តៃមចំេ²ះ8រចូលរួមរបស់តួអងÒអភិវឌ!I
នីមួយៗេដើម!©ីaនេbសេមចេEលេFរូម

និងកិច¨អភិវឌ!Iក(ង
) បរ[8រណ៍ៃនព@ៃដគូទូលំ

ទូ¶យ។ េដើម!©ីេបើ7ស់ឲ!£អស់ស8Þនុពល និងែផÐកេលើពសម!©Õរែបបរបស់ៃដគូអភិវឌ!Iនិង
បភពធន´ន ?ជរVភ7
ិ លនឹងបនTែស¸ងយល់បែន9មេទៀត និងគប់គងឲ!£7ននូវរេបៀបរបប
ដំេណើរ8រនិងបភពធន´នរបស់តួអងÒនីមួយៗ Qំងវ[ស័យ¦´រណៈQំងវ[សយ
័ ឯកជនសប់
េធ¸ើ@មូលVនក()ង8រកំណត់េEលេF និងមនលទផលក()ងបរ[8រណ៍ៃនអភិកមសTីពីព
ស័កTិសិទិកង
() កិច¨អភិវឌ!I។
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៤.៤៤--
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8រពិនិត!£េឡើងវ[ញអំពីសមិទផល ប®«បឈម និង8¶នុវតTព 7នបª«ញ

Àងច!Êស់> បរ[8រណ៍អភិវឌ!Iន៍របស់កមC)@ ក៏ដូច@សកលេ¶ក តម6វឲ!£?ជរVភ7
ិ ល
េèÞត8រយកចិតទ
T ុកក់ឲ!£7នខCស់េbេលើ8រសេមចឲ!£7នលទផលក()ងកិច¨អភិវឌ!I និង8រ
េបើ7ស់អភិកម##ែដលEំទដល់ែផន8រនីយកមXព@ៃដគូ និង8រមន។ េដើម!©ី
អនុវតTអភិកមសTីពីពស័កTិសិទក()ងកិច¨អភិវឌ!I សកមXពQំងûយសប់ពងឹងព@ៃដគូ
និងសេមចលទផលក()ងកិច¨អភិវឌ!I

ពមQំងពងឹងសមត9ពបកបេយចីរពត6វែតផ!·រ

Éប់នឹងែផន8រនីយកមX ថវ[8កមX និងកបខ័ណមនលទផលរបស់បេទស។ ទនÖឹមនឹង
េនះ

ៃដគូអភិវឌ!Iក៏ត6វេបើ7ស់ធន´នរបស់ខន
± សប់Eំ ទដល់8រអនុវតTកមXវ[ធីែកទមង់

##ក()ងេEលេFអភិវឌ!Iសមត9ព¦×ប័នរបស់?ជរVភ7
ិ ល។ កបខ័ណលទផលសប់
មនក៏ត6វបេងÏើតQំងេUកមិត@តិ QំងេUកមិតវ[ស័យសប់ជំរុញនិងតែមតមង់ព
@ៃដគូក()ងកិច¨អភិវឌ!Iបកបេយបសិទព េដើម!©ីaនេbសេមចេEលេFអភិវឌ!Iន៍@តិ។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗសប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.៤៥--

ក()ងនីតិ8លទី៥ ?ជរVភ7
ិ លេèÞតÂទិពេលើ៖

ទី១ បនTពងឹងព@ៃដគូក()ងកិច¨អភិវឌ!I@មួយតួអងÒអភិវឌ!Iន៍Qំងអស់ េដើម!©ី បមូលធន
´នហិរº»ប!©Qនពីគប់បភពសប់អភិវឌ!Iបេទស

េយឈរេលើេEល8រណ៍ៃន

ព@éស់ និងព@អ(កដឹក#ំរបស់?ជរVភិ7ល។

ុ ¦
 §សTសព
Tី ក
ី ច
ិ ស
¨ ហបតិបតT8
ិ រអភិវឌ!Iន៍
ទី២ េរៀបចំនិងអនុវតTយទ

និងព@ៃដគូំ

ូ ទ
ំ ូ
២០១៤-២០១៨។ េEលេFចម!©ងៃនយុទ¦§សTេនះ គឺ8រពងឹងព@ៃដគូទល
) នឹងពងឹងេះ¦យ
¶យ@មួយតួអងÒអភិវឌ!Iន៍Qង
ំ អស់ ក()ងបរ[8រណ៍ថXីែដលកមC@
ប®«បឈមធំៗ២

គឺ(១)ពÅំ7ច់ក()ង8រកំណត់េឡើងវ[ញនូវតួ#ទីៃនហិរº»ប!©

QនសហបតិបតTិ8រេយ¦រនិ#8រថយចុះ ៃនហិរº»ប!©Qនឥតសំណងេលើសកល
េ¶ក និង8រវ[វតTៃនព@ៃដគូ@មួយៃដគូអភិវឌ!Iនីមួយៗ (២)8រ´µក់ចះុ ៃនបភព
ហិរº»ប!©Qនសម!©QនេUេពលែដលកមC)@សេមច7ននូវøនៈ@បេទសនចំណPល
មធ!£មកមិតQប#អ#គតដ៏ខី¾ងមុខ។ បែន9មេលើេនះ យុទ¦§សTេនះ ក៏នឹងរ°េលច
ពី8រេបT@¼របស់?ជរVភិ7លក()ង8រអនុវតTឲ!£7នេពញេលញនូវ េEល8រណ៍សកល
ចម!©ងៗែដលត6វ7នឯកពក()ងេវទិ8កំពល
ូ ##។

ិ ល-ែផ(កឯកជន សំ
ទី៣ បនTេលើកកមCស់ និងបេងÏន
ើ បសិទពៃនយនT8រេវទិ8?ជរVភ7
េFពងឹង តួ# ទីៃ នយនT 8 រេនះ

ក( )ង 8រផTល ់ជ េមើស និ ង អនុ ¦សន៍ េEលនេ

7យ##េដើម!©ីបេងÏើនតួ#ទីរបស់វស
[ ័យឯកជន ក()ងកិច¨8រអភិវឌ!Iន៍ទនÖឹមនឹង8របនT
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ពងឹងតួ#ទីៃន8រេះ¦យឧបសគÒ
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និងកង¸ល់##របស់វស
[ ័យឯកជន²ក់ព័ន

នឹងធុរកិច¨របស់ខ±នេUកមC)@។
ទី៤ េរៀបចំ@េទៀងQត់នូវកិចព
¨ ិេEះេបល់បÅំំរងរVភិ7ល និងអងÒ8រមិនែមន
រVភិ7ល

ទនÖឹមនឹង8របនTជំរញ
ុ បេងÏើតច!Êប់សTីពីសគមន៍និងអងÒ8រមិនែមនរV

ភិ7ល េយន8រពិេEះេបល់@មួយនឹងបA³គី²ក់ព័នQំងអស់ េដើម©! ី
´#បសិទព តµព និងគណេនយ!£ពៃនកិច¨បតិបតTិ8រ។
ទី៥ បនTព ងឹង យនT8 រ េ វទិ8កិច ¨សហបតិបតTិ8រេដើម!© ីអភិវឌ!IកមC)@

7ល-ែផ(កឯកជន

េវទិ8 ?ជរVភិ

ិ ល
កិចព
¨ េិ Eះេបល់រង?ជរVភ7
ិ លនិងអងÒ8រមិនែមនរVភ7

¨ េិ Eះេបល់េទ¸គី
និងកិចព
)
@េវទិ8អភិវឌ!Iន៍កមC@

ក()ងទិសេFជំរុញឲ!£យនT8រQំងេនះaន8µយេb

ែដល@យនT8រសប់?ជរVភ7
ិ ល

និងតួអងÒអភិវឌ!I

Qំងអស់ ន@Âទþៃដគូអភិវឌ!I វ[សយ
័ ឯកជន និងអងÒ8រមិនែមនរVភ7
ិ ល ក៏ដច
ូ
@បA³គី²ក់ព័នច
 ូលរួមពិក!·េលើប®«##ក(ង
) 8រអភិវឌ!Iបេទស។
២.៤-

សRហរណកមNកម!"ន់ែតសុីជេ េក!ងតំបន់និងពិភពេ]ក

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.៤៦--

េUក()ងនីត8
ិ លទី៤ៃនរដសកនងមក ?ជរVភ7
ិ លសេមច7ននូវសមិទផល

គួរឲ!£កត់ស½ល់កង
() 8រតÉប់¾ងែផ(ករូបវនT@មួយនឹងបA³បេទសក()ងតំបន់ និង7នេធ¸ើឲ!£
8ន់ែតសុីជេâនូវេសរàវូបនីយកមXេសដកិច¨នង
ិ ²ណិជÓកមX មរយៈ8រែកទមង់Àងទូលំ
ទូ¶យេលើកបខ័ណគតិយុតT ែដល7នេធ¸ឲ
ើ !£8ន់ែតបេសើរនូវបរ[8សវ[និេគនិងកិច¨សម]ល
²ណិជÓកមX ពមQំង7នេលើកតេមÏង
ើ របប²ណិជÓកមXកមC)@ឲ!£នសងÒត
ិ ព@មួយនឹងវ[´ន
និងបទVនអនTរ@តិ។ េលើសពីេនះ ?ជរVភិ7ល7នចូលរួមÀងសកមX មរយៈ8រអនុវតT
តួ#ទីេសX
ើ ពនិងេសXើសទ
ិ ិរបស់ខ±នេUេលើកអនTរ@តិ

និងក(ង
) កិច¨8រសហរណកមXតំបន់

ពិេសស 8រចូលរួមេលើកកមCស់តួ#ទីមជ!Üពរបស់Â¦Ãនក()ង8រេរៀបចំន
ិ ÇបនកមXតំបន់។
៤.៤៧--

េយ¦រែត²ណិជÓកមX

គឺ@បភពសំ¾ន់ៃនកំេណើនេសដកិច¨និងសប់8រ

8ត់បន9យពកីក ?ជរVភិ7លកមC@
) នឹងបនôដេំ ណើរេbមុខÀង¦í¿ប់ េUេលើE៌ៃន
េសរàវូបនីយកមX²ណិជក
Ó មX សំេF´#ឲ!£ទំនញ
ិ និងេសគប់បេភទÂចច?ចរ7នេយ
េសរàេUក()ងទូQំងបេទស និងរងបេទសកមC@
) និងបេទស@ៃដគូសំ¾ន់ៗេUក(ង
) តំបន់និង
សកលេ¶ក។

?ជរVភិ7លកមC)@នឹងបនôេបើកចកឲ!£ផលិតផលកមC)@Âចaនចូល

េយEÇនរ7ំងនិងឧបសគÒ##េb8ន់ទីផ!·រធំៗេUក()ងតំបន់និងក()ងពិភពេ¶ក

ែដលនឹង

ផôល ់ ឲ !£ កមC)@ នូវ8¶នុ វ តô ពៃន“វ[ តេសដក ិច ¨ ” ដ៏ធ ំេ ធង និ ង ផôល ់ផ លបេជន៍ ដ ល់
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េសដកិច¨កមC)@@កំេណើនៃន8រវ[និេគ កំេណើនៃន8រªរ កំេណើនៃន7ក់ចំណPល និងកំេណើន
ៃនេសដកច
ិ ¨@តិQំងមូល

ែដលសុទែត@កõដស
៏ ំ¾ន់សប់8រ8ត់បន9យពកីករបស់

ប@ជន។
៤.៤៨--

េUក()ងនីត8
ិ លទី៥ៃនរដសេនះ

?ជរVភិ7លនឹងបនTបេងÏន
ើ 8រQក់Qញវ[និ

េគQំងក()ងនិងេßបេទស េធ¸ើពិពធ
ិ កមXមូលVនផលិតកមX ពងីកទីផ·
! រ²ណិជÓកមX ជំរញ
ុ
8រតÉប់បA³ញគម#គមន៍ដឹកជºÓន
Õ និង8រែកលមÐបព័នឡ
 ÕជិសÖិក ែកលមÐកបខ័ណគ
 តិ
យុតT ពងឹងយនT8រ¦×ប័ន រួមQំងយនT8រេះ¦យវ[ទ ពមQំងបនTេលើកកមCស់កិច¨8រ
ក¦ងសមត9ព េដើម!©´
ី #នូវបរ[¦×នអនុេEះសប់8រអភិវឌ!IកមC)@។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗសប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.៤៩--

េដើ ម ! © ី អ នុ វ តô េ Eលនេ7យÂទិ  ពសប់ ន ី ត ិ 8 លទី ៥ ៃនរដ ស 

?ជ

ិ បទVន
រVភ7
ិ លកមC@
) នឹងបនôពងឹង8រសមបសម]លអនôរកសួង អនុម័តច!Êប់ និងលិខត
Åំ7ច់##េដើម!©ីបេំ ពញនូវ8តព¸កច
ិ ¨@សជិកៃនអងÒ8រអនôរ@តិនិងក()ងតំបន់
8រពងឹងសមត9ព¦×ប័ន²ក់ព័ន#
 #របស់?ជរVភិ7លកមC)@

ែថមQំង

េដើម!©ីគប់គងនិងជំរុញ

8រអនុវតôច!Êប់និងលិខិតបទVន##ឲ!£នបសិទព។
៤.៥០--

េដើម!©ីសេមច7នេEលេFេនះ ?ជរVភ7
ិ លកមC@
) នឹងេèÞតÂទិពេលើ៖

ទី១ 8របនTចូលរួមបំេពញតួ#ទីរបស់ខÕនបកបេយបសិទពក()ង?ល់កិច¨8រតំបន់ និង
កិច¨8រអនTរ@តិ។
ទី២ 8រក់េចញនូវេEលនេ7យÅំ7ច់##

វ[សយ
័ ឧស!·ហកមX

ពិេសសេEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍

េដើម!©ីaនេឡើងមួយកមិតេទៀតក()ងែខ!"ចªíក់តៃមៃនេសដកិច¨

តំបន់និងពិភពេ¶ក ពិេសស ក()ងទីផ·
! រÂសុែី ដលកំពុងនកំេណើនខCសគ
់ ួបផ!"ំនឹង
8រយកចិត Tទ ុក ក់ប ណäå ះបA³ល ជំ# ញវ[@ É ជ ីវ ៈ សប់ព លករកមC ) @ គប់ ស
Qប់។
ទី៣ 8របនTែកលមÐកបខ័ណគ
 តិយុតT សំេFេធ¸ឲ
ើ !£8ន់ែតបេសើរេឡើងែថមេទៀតនូវបរ[¦ន
×
ធុរកិច¨ ²ណិជÓកមX និង8រវ[និេគ។
ទី៤ 8រÅត់វ´
[ ន8រពងឹងនិងពងីកទីផ·
! រ#ំេចញរបស់កមC)@ ពិេសស មរយៈ8រចរ
Åេបើកទីផ!·រ@មួយបេទសក()ងតំបន់និងេßតំបន់ 8រជំរុញែកលមÐេហVរច#សមC័ន
គម#គមន៍ និងបព័នឡ
 ÕជិសÖិក រួមQំងបព័នប
 េច¨កវ[ទ!Èព័ត៌ន និងគម#គមន៍
េដើម!© ីស ម]ល លំហ ូរ ទំន ិ ញ និង េស ?ប់Q ំង េសហិរ º»វ ត9)ផ ង ពមQំង8រ8ត់
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បន9យរ7ំងមិនែមនពន## ន@Âទþ 8រែកលមÐបទVនអ#ម័យ និងភូតEម
អ#ម័យ។
ទី៥ 8រÅត់វ´
[ ន8រេEលនេ7យÅំ7ច់##
ំ២០១៥

េដើម!©ីចូលរួមក(ង
) សហគមន៍Â¦Ãន

ពិេសសមរយៈ8រអនុវតTេយបសិទពនូវកិច¨ពមេពៀងែដលន

8រ²ក់ពន
័ Qំងûយរបស់Â¦Ãន។
ទី៦ 8រេរៀបចំបេងÏើតកបខ័ណÅ
 ំ7ច់##

េដើម!©ីគប់គង8រែបប]លែដលេកើតេចញពី

សហគមន៍Â¦Ãនំ២០១៥ ក()ងេEលេF´#ផលបេជន៍របស់កមC)@ @ពិេសស
8រគប់គងទីផ!·រពលកមXនិងលំហូរពលករ។
៣-៤.៥១--

រេលAកសjយ វMស័យកសិកមN
វ[ស័យកសិកមX េUែតបនTតួ#ទីស¾
ំ ន់ក()ង8រទទង់កំេណើនេសដកិច¨ ´#សម

ធម៌ សនTិសុខេស!©ង និងជំរុញ8រអភិវឌ!Iេសដកច
ិ ¨ជនបទ។ ចកË)វ[សយ
័ របស់?ជរVភិ7ល គឺ
8រេធ¸ើទំេនើបកមXវ[សយ
័ កសិកមXកមC)@មអភិកម និងក()ងវ[¦លព និងេល!©óនថXី េដើម!©ីែប
8µយវ[សយ
័ េនះពីដA
ំ
ក់8លៃន8រអភិវឌ!Iមែបបវ[បុលកមX(េបើកទូ¶យ) េ²លគឺពង
ឹ ែផ(ក
@សំ¾ន់េលើធន´នែដលន¦ប់(ធន´នដីនិងធន´នធមX@តិេផ!"ងេទៀត) និងពឹងែផÐក
េលើ8រេបើ7ស់´តុចូលកសិកមXមែបបបៃពណីaនេbរកដំAក់8លថXី

ែដលេèÞតេលើ

ផលិតកមXមែបបបពលវប!©កមX(សុីជេâ) េ²លគឺពឹងែផÐក@សំ¾ន់េលើ8រេបើ7ស់បេច¨ក
េទស បេច¨កវ[ទ!ÈថXី 8រ¦វ@វ និង8រអភិវឌ!IយនTÕបនីយកមX ពមQំង8របេងÏើនសមត9ព
េ¦ចសព េដើម!©ីេលើកកមCស់ផលិតព ពិពធ
ិ វូបនីយកមXមុខដំAំ និងផលិតផលកសិកមX
ី ពÅំ7ច់ក()ង8រ
េផ!"ងេទៀត រួមQំង8រចិº¨ឹមសត¸ និងរàវប!©កមX េយគិតគូរផងែដរអំព
គប់គងដីធីបកបេយបសិទព និង8រ´#ចីរពបរ[¦×ននិងធន´នធមX@តិ។ ទនÖឹម
េនះ 8របនTជំរុញ8រេធ¸ើ²ណិជÓÕបនីយកមX និង8រអភិវឌ!Iវ[សយ
័ កសិឧស!·ហកមXនឹងជួយបេងÏើន
តៃមបែន9មៃនផលិតផលកសិកមXក៏ដូច@ជួយបេងÏន
ើ ចំណPលជូនកសិករ។
៣.១-

រេលAកកមស់ផលិត

ព ពិពិធ

វូបនីយកមNកសិកមN និង|ណិជ9បនីយកមN

ក.

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.៥២--

ក()ង8រអនុវតTេEលេF¾ងេលើេនះ ?ជរVភ7
ិ លសេមច7នវឌ!Iនពគួរឲ!£កត់

ស½ល់ រួមន (១)កំេណើនក()ងវ[សយ
័ ដំA@
ំ មធ!£មបÅំ7
ំ នបណ៥% សប់រយៈ
េពល២
ំ ០០៨-២០១២ ែដលក()ងេ#ះទិន(ផលសូវ@មធ!£ម7នេកើនេឡើងពី២,៧៤េន េU
ំ២០០៨ដល់៣,១៣េនក()ងមួយហិកេU២
ំ ០១២
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េកើនេឡើងពី៧,១៧¶នេនេU២
ំ ០០៨ដល់៩,៣១¶នេនេU២
ំ ០១២ (២)ពិពធ
ិ កមXមុខ
ដំAំេßពីសូវ ដូច@េ²ត ដំឡÕងមី អំេ ¦íយចនÖី េមច និងដំAំេផ!"ងេទៀត េយអនុវតT
7នេលើៃផÖដីសរុបេកើនពី២១០²ន់ហ.ត.េU២
ំ ០០៨ ដល់៧៧០²ន់ហ.ត. េUំ២០១២
េយែឡក8រំដុះដំAំេßស៊ូ សេមច7នេលើៃផÖដីសរុបបណ@ង២៨០,៣៥²ន់ហ.ត.
គឺេកើនេឡើងជិត២ដងេធៀបនឹងំ២០០៨ និង (៣)ទនÖឹមនឹង8រ´#7ននូវសនTស
ិ ុខេស!©ង
8រ#ំេចញអងÏរ@ផÕវ8រសេមច7ន២០០²ន់េន ក()ង២
ំ ០១២ េធៀបនឹងំ២០០៨ ែដល
ន8រ#ំេចញែតបនTិចបនT±ច

រàឯ8រ#ំេចញេßស៊ូនបណ៥០²ន់េនក()ងំ២០១២

គឺេកើនេឡើង៣,៥ដង េធៀបនឹងំ២០០៨ េហើយ8រ#ំេចញផលិត ផលេផ!"ងេទៀតេកើនដល់ជិត
៥០²ន់េនេU២
ំ ០១២ េធៀបនឹង@ង៣²ន់េនេUំ២០០៨។ 8រក់េចញនិងជំរញ
ុ

ី 8
ី រជំរញ
ុ ផលិតកមXសូវនិង8រ#ំេចញអងÏរ
8រអនុវតTេEលនេ7យសTព
សប់8រអភិវឌ!Iេßស៊ធ
ូ មX@តិេUកមC@
) ២
ំ ០១១-២០២០

និងយុទ¦
 §សT

7នចូលរួមចំែណកÀង

សំ¾ន់ក()ង8រសេមច7ននូវសមិទផលQំងអស់េនះ។
៤.៥៣--

ក()ងនីតិ8លទី៥ៃនរដស ?ជរVភិ7លនឹងខិតខំរក!·កំេណើនក()ងវ[ស័យកសិកមX

េនះឲ!£7នក()ងរង¸ង៥
់ %ក(ង
) មួយំ េយបនTេលើកកមCស់ផលិតព េធ¸ើពព
ិ ធ
ិ វូបនីយកមXនិង
េធ¸ើ²ណិជÓÕបនីយកមX។ ?ជរVភិ7លនឹងេèÞតÂទិពេលើ៖
ទី១ 8របនTបេងÏើនផលិតពសូវ និងដំAេំ ផ!"ងេទៀត មរយៈ8រពងឹង 8រពងីក និង
8រ´#ចីរពៃនបព័នេ សបេច¨កេទសនិងព័ត
៌ នទីផ!·រកសិកមX

េយជំរញ
ុ

េសQំងេនះឲ!£នរច#សមC័នេbដល់មល
ូ Vន េហើយផ!·រÉប់@មួយនឹងបA³ញ
អ(កសX័គចិតT និងៃដគូែដលន8រ²ក់ព័ន 8រេលើកកមCស8
់ រ¦វ@វ និង8រអភិ
វឌ!Iេដើម!©ីបេងÏន
ើ ផលិតព និងបន!"ា)ំ េbនឹង8រែបប]លÂ8ស´តុ 8រផលិត និង
8រេបើ7ស់ពូជែដលនគុណព និងេឆើយតបនឹងតម6វ8រទីផ!·រ 8របនTវ[និេគ
និង8រេធ¸វើ [ÅរណកមX8រេបើ7ស់េហVរច#សមCន
័ េ¦ចសព

8របនTែកលមÐ

ុ Tសប់
បព័នបមូលនិងទុកក់កសិផល 8រេរៀបចំនិងែកសម]លកបខ័ណគតិយត
គប់គង8រផលិតពូជ 8រ#ំចល
ូ ´តុចល
ូ កសិកមX បព័នកសិកមXមកិច¨សន!Èដី
កសិកមX សហគមន៍កសិកមX និងសហគមន៍អ(កេបើ7ស់ទឹកពមQំង8រអភិវឌ!Iធន
´នមនុស!"សប់វស
[ យ
័ កសិកមX។
ទី២ 8របនTជំរញ
ុ ពិពិធកមX មរយៈ8រេលើកកមCស8
់ រ¦វ@វ និង8រអភិវឌ!I 8រផ!"ព¸
ផ!·យមុខដំAំថXីៗ

ែដលនស8Þនុពលសប់8រំដុះ

និង8រ#ំេចញ

8រ

) 8រ¦វ
ពងីកបរ[¦×នអនុេEះ សប់Qក់Qញ8រវ[និេគឯកជន ពិេសសក(ង
@វ 8រផលិត 8រែចកÅយពូជ និង8រែកៃច(កសិកមX 8របេងÏន
ើ កិច¨សហបតិបតTិ8រ

ជំពូកទី៤ េbលនេC>យ និងសកមYពទិព ២០១៤-២០១៨

211

ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

@មួយគប់ៃដគូ²ក់ព័នQ
 ំងអស់ក()ង8រេផÖរចំេណះដឹង ចំេណះេធ¸ើ និងបេច¨កវ[ទ!ÈថXៗ
ី
ដល់កសិករនិង8រជំរុញ8រេបើ7ស់េគឿងយនTកសិកមX។
ទី៣ 8របនTេលើកកមCស²
់ ណិជÓÕបនីយកមX

មរយៈ8រជំរុញ8រអនុវតTច!Êប់

នេ7យពមQំង8រពងឹងយនT8រ¦×ប័ន
#ំេចញកសិផល

និងេEល

េដើម!©ីជំរុញ8រេធ¸²
ើ ណិជកមXនិង8រ

រួមន8រអនុវតTបកបេយបសិទពនូវច!Êប់សព
Tី ីសហគមន៍

កសិកមX 8រេលើកកមCសស
់ មត9ពែកៃច( 8រសម]លែថមេទៀតនូវកិច¨សម]ល²ណិជÓ
កមX រួមននូវយនT8រចកេចញចូលែតមួយ ផង 8រពងឹងបព័នឡ
 ÕជិសÖីក 8រេលើក
សÖ±យគុណពកសិផលឲ!£សបមបទVនអនTរ@តិ

8របេងÏើនសមត9ពក()ង8រ

ផTល់ហិរº»ប!©Qនមៃថសមរម!£ 8រេលើកសÖ±យព@ៃដគូរងកសិករនិង²ណិជÓករ
ក៏ដូច@រងកសិឧស!·ហកមX¾តធំ និងកសិកមXលកËណៈគ]¦រ។
ទី៤ 8របនTជំរញ
ុ 8រអនុវតTេEលនេ7យសTព
ី 8
ី រជំរញ
ុ ផលិតកមXសូវនិង8រ#ំេចញ

អងÏរ

និងយុទ¦
 §សTសប់8រអភិវឌ!Iេßស៊ធ
ូ មX@តិេUកមC@
) ២
ំ ០១១-២០២០

ឲ!£សេមចេ@គជ័យម8រេEងទុក។
ទី៥ 8រខិតខំជរំ ុញឲ!£នតៃមបែន9មសប់ដA
ំ
ំេកើនេឡើងពី៩៩៧ដុ¶µរÂេមរ[ក

ក()ង

មួយហិកេU២
ំ ០០៧ដល់១.៤៥០ដុ¶µរÂេមរ[កក()ងមួយហិក េUំ២០១៨។
ទី៦ 8រជំរុញឲ!£អនុវតTកមXវ[ធព
ី ិេសសសប់េលើកកមCស់កសិករែដលពឹងែផÐកេលើកសិកមX
ឲ!£ទទួល7នេសហិរº»វត9) និងមិនែមនហិរº»វត9ស
) ប់8រªរកសិកមX ផលិតផល
នទីផ!·រនិងកំណត់តៃមច!Êស់¶ស់។
ទី៧ ជំរុញកមXវ[ធស
ី ប់អភិរក!"ដីកសិកមX និង8រែកលមÐដីកសិកមX មរយៈ
¾ បេងÏើតច!Êប់ដក
ី សិកមXនិងលិខិតបទVនគតិយត
ុ T េដើម!©ី8រ²រពី8រេផÖរដីកសិកមXេb
េបើ7ស់ក()ងេEលេFេផ!"ង។
¾ បេងÏើតេលខកូដបេច¨កេទសេលើ8រេបើ7ស់ដីកសិកមXក()ងេEលបំណងែថរក!· និង
ែកលមÐជី@តិដី។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗសប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.៥៤--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យ@Âទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC)@

សប់នីតិ

8លទី៥ៃនរដស កសួងកសិកមX រុ8ö បញ់ និងេន¦ទ នឹងបនô8រªររបស់ខន
± េដើម!©េី ធ¸ើ
បច¨) ប!© ន( ក មX យ ុទ  ¦§សô វ [ស ័យ កសិក មX

និង ខិត ខំែ ស¸ង រក8រEំ ទសប់8 រអនុវ តô យុទ

¦§សôរបស់ខ±ន មរយៈកមXវ[ធីទូQំងវ[ស័យ។ សកមXពសំ¾ន់ៗរួមន៖
x

8េលើកកមCស់ផលិតពនិងពិពិធវូបនីយកមXកសិកមX
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¾ ពងឹងនិងពងីកេហVរច#សមC័នរូបវនTបេមើឲ!£8រªរ¦វ@វ 8រអភិវឌ!I និង8រ
េផÖរបេច¨កវ[ទ!Èគប់កមិត។
¾ ពងឹងនិងពងីកសមត9ព¦វ@វនិងអភិវឌ!Iបេច¨កេទសផលិតកមXនិងបព័នគប់
គងដំAំ។
¾ ពងឹងនិងពងីក8រ¦វ@វ 8រអភិវឌ!I និង8រប§®Éប 8រេបើ7ស់ពូជដំAំន
គុណពនិងផលិតពខCស់Qំង១០មុខែដលសមសប@មួយ¦×នពកមC)@។
¾ ពងឹង8រគប់គងែកលមÐជី@តិដី េដើម!©ីទប់¦Îត់8រ7ត់បង់ជី@តិដី។
¾ យតៃមនិងេធ¸ើចំAត់>ក់ដីសប់តំបន់ំដុះ និងែផន8រេបើ7ស់ដីធី។
¾ ពងឹងនិងពងីក8រយល់ដឹងចំេណះជំ#ញសTីពី8រ8រ²រដំAន
ំ ង
ិ 8របេងÏន
ើ ទិន(ផល
ដំAំេយបព័នគប់គងដំAំចមុះ។
¾ ជំរុញ8រ¦វ@វ អភិវឌ!I និងប§®Éប8រេបើ7ស់េធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវបេច¨កវ[ទ!È
មុននិងេ8យេពលបមូលផល េដើម!©ីេលើកកមCស់គុណពនិង8ត់បន9យ8រ7ត់បង់
ផលិតផល។
¾ ជំរុញ8រេរៀបចំនិងអនុវតT8រអនុវតTលÐក()ងផលិតកមXដំAំកសិកមX

េដើម!©ី´#គុណ

ពផលិតផលនិងសុវត9ិពចំណីÂ¿រ។
¾ ពងឹងេសអនô?គមន៍កéត់សសពចៃងនិងសេ§ª½ះផលដំAំពីផលប៉ះ²ល់
ពីេEះធមX@តិេផ!"ងៗ។
x

8រពងឹងបព័ននិងេសវ[បុលកមXកសិកមX
¾ ត]តពិនិត!£េឡើងវ[ញកបខ័ណនូវបព័ននិងេសផ!"ព¸ផ!·យបេច¨កេទសកសិកមX។
¾ ពងឹងសមត9ពម§នTីផ!"ព¸ផ!·យកសិកមXនិងក់ªរផ!"ព¸ផ!·យេUមូលVនភូមិ ឃុំ។
¾ បេងÏើតេEល8រណ៍និងេសៀវេែណ#ំពី8រªរផ!"ព¸ផ!·យបេច¨កេទសកសិកមX។
¾ 8រសិក!·យតៃមបព័នេក!"ត-បរ[¦×ន េUមូលVន ភូមិ ឃុំ។
¾ បេងÏើតមណលកសិកមXឃុំ សªÎត។
់
¾ 8របេងÏើតបងÒ)ំបេច¨កវ[ទ!ÈកសិកមX។
¾ 8រសិក!·យតៃម¦×នពេសដកិច¨កសិកមXរបស់គ]¦រកសិករ។
¾ សិក!·និងយតៃមពីតម6វ8រព័ត៌ន បេច¨កវ[ទ!ÈកសិកមXរបស់កសិករ

និងអ(កេបើ

7ស់។
¾ ពងីក8រទទួល7ននូវព័ត
៌ នបេច¨កេទសកសិកមXមរយៈ8រផលិតែចកÅយឯក¦រ
៌ ន¦´រណៈនិង8រេរៀបចំេវទិ
ផ!"ព¸ផ!·យកសិកមXនិង8រផ!"ព¸ផ!·យមបព័នព័ត
8¦´រណៈេផ!"ងៗ។
¾ បេងÏើតនិងដំេណើរ8រ Tele Centers មឃុំនិងសុក។
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8រចងកងនិងពងឹងសមត9ពសហគមន៍កសិកមX
¾ សិក!·យតៃមតួ#ទីរបស់អងÒ8រកសិករ និងសហគមន៍កសិកមX។
¾ េរៀបចំេEល8រណ៍ែណ#ំពី8រអភិវឌ!Iសហគមន៍កសិកមX។
¾ បេងÏើតបA³ញកសិធុរកិចស
¨ ហគមន៍កសិកមX។
¾ េរៀបចំសន(ិ7តសហគមន៍កសិកមXបÅំ។
ំ
¾ ក¦ងេហVរច#សមC័នគំរូដល់សហគមន៍កសិកមX។
¾ ពងឹងសមត9ពដល់ម§នTីេលើ8រªរដំេណើរ8រ និងEំទសហគមន៍។
¾ ជំរុញ8រេរៀបចំពព
ិ ័រណ៍ផលិតផលរបស់សហគមន៍កសិកមXមបA³សុក េខតTនិង
>ក់@តិ។

x

ជំរុញ8រេបើ7ស់និងគប់គងដីកសិកមX
¾ ក¦ងេEលនេ7យដីកសិកមX។
¾ េរៀបចំច!Êប់ដីកសិកមX និងពិេEះេបល់។
¾ ែផន8រសកមXព@តិបយុទបំងព8រចុះឱនពដី។
¾ ែផន8រយុទ¦§សTនិងេEលនេ7យសប់អភិរក!"ដីកសិកមX។
¾ េEល8រណ៍ែណ#ំបេច¨កេទស

សប់8រេបើ7ស់ដីកសិកមXនិង8រគប់គង

សប់ដំAំនិងផលិតកមXកសិកមX។
¾ ¦វ@វនិងអនុវតTពី8រគប់គងនិង8រេបើ7ស់ដី 8ត់បន9យនិងបន!")ំានឹង8រែប
ប]លÂ8ស´តុនិង8ត់បន9យេEះមហនT?យ។
¾ េធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើង 8រែកលមÐដីនិងគុណពដីេឡើងវ[ញសប់´#ចីរពៃន8រគប់
គងដី។
¾ េធ¸ើ8រយតៃមនិងេធ¸ើចំAត់>ក់ដីសប់8រេរៀបចំែផនទី។
¾ េរៀបចំែផន8រេបើ7ស់ដក
ី សិកមXនិងកំណត់តំបន់ំដុះ។
¾ យតៃមពីតម6វ8រេបើ7ស់ទឹកេលើដA
ំ
ំ²ក់ពន
័ នឹងបេភទដីេផ!"ងៗ។
x

8រជំរុញ8រេធ¸យ
ើ នTÕបនីយកមXកសិកមX
¾ េលើកសÖ±យ8រេធ¸ើយនTÕបនីយកមX

មរយៈជេមើសយនTÕបនីយកមXកសិកមXសប់

បេទសកមC)@និង8រេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវែខ!"ចªíក់ផÒត់ផÒងេ់ គឿងយនTកសិកមX។
¾ ពងឹង8រអភិវឌ!Iជំ#ញបេច¨កេទសេគឿងយនTកសិកមX

និង8រេបើ7ស់េគឿងយនT

កសិកមXនិងឧបករណ៍កសិកមX។
¾ ជំរុញ8រ¦វ@វនិងអភិវឌ!Iបេច¨កវ[ទ!Èមុននិងេ8យេពលបមូលផលេយេគឿង
យនT។
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¾ េលើកកមCស8
់ រយល់ដឹងអំពីបេច¨កេទស8រេរៀបចំេហVរច#សមC័នដែី ស ចÎរ េដើម!©ី
ចូលរួមចំែណកេធ¸ើឲ!£8ន់ែតបេសើរផលិតពកសិកមX។
¾ ជំរុញ8របេងÏើតបA³ញ¦×ប័ន¦វ@វ ²ណិជÓករ ផលិតករ ÂជីវករេគឿងយនT
កសិកមXនិងឧបករណ៍កសិកមX និងសហគមន៍កសិករ។
x

8រជំរុញលទពៃន8រចូលដល់ទីផ·
! រសប់ផលិតផលកសិកមX
¾ ជំរុញ8រេរៀបចំបទVន@តិសTីពីដំAំកសិកមXសំ¾ន់ៗ។
¾ ពងឹងនិងពងីកសមត9ពពិេ¦ធ វ[គ និងេសត]តពិនិត!£គុណពនិងសុវត9ិព
ផលិតផលកសិកមX។
¾ ពងឹង8រអេងÏត¦វ@វ មននិងត]តពិនិត!£គុណពកសិផល ច?ចរេUេលើ
ទីផ!·រ។
¾ ជំរុញ8រផ!"ព¸ផ!·យអំពីតម6វ8រនិងលកËខណទីផ!·រក()ងសុក តំបន់ និងពិភពេ¶ក
ដល់អ(ក²ក់ព័ន។

x

8រពងឹង¦×ប័ន កបខ័ណច!Êប់ និងអភិវឌ!Iធន´នមនុស!"
¾ ជំរុញ8រក¦ងេសចកTី²ងច!Êប់សTីពី8រ8រ²ររុកË@តិនិងភូតEមអ#ម័យ

និង

េសចកTី²ងច!Êប់សTីពី8រេបើ7ស់និងគប់គងដីកសិកមX។
¾ ជំរុញ8រក¦ងលិខិតបទVនគតិយុតTេ8មច!Êប់សTីពី8រគប់គងពូជដំAំ

និង

សិទិអ(កបªÎតព
់ ូជ និងច!Êប់សTីពីសហគមន៍កសិកមX។
¾ បនôេលើកកមCស់8រយល់ដង
ឹ អំពីេយនឌ័រក()ងវ[ស័យកសិកមX។
¾ ពងឹងសមត9ពេលើ8រក¦ងបទVនបេច¨កេទស

និងគតិយុតT²ក់ព័នន
 ឹងេស

ពិេ¦ធន៍វ
[ គក()ងមនÖីរពិេ¦ធន៍។
រអភិវឌiនិងរ >វ "វកសិកមN
x

សមូហកមXអភិរក!" យតៃម និងេបើ7ស់ធន´នពន)រុកË@តិQំងអស់ែដលនគុណ
បេជន៍សប់េស!©ងនិងកសិកមX។

x

អភិវឌ!Iពូជសូវទំ#បរ°ពង
ឹ ទឹកេភងែដលធន់នឹងកÞមិនអំេAយផលែផ(កជីវៈនិងអជីវៈ
ពមQំងនទិន(ផលខCស់និងគុណពលÐ។

x

អភិវឌ!Iពូជសូវ¦លនទិន(ផលខCស់គុណពអងÏរលÐេហើយធន់នឹងមចេត និង
ជំងឺរ¶កែគមសឹកបA³លមកពី7ក់េតរà។

x

អភិវឌ!IពូជដំAព
ំ ពួកសែណäក េ²ត ¦íយ និងបែនែដលនទិន(ផលខCស់ និងគុណ
ពលÐ។

x

ជំរុញបព័នផ
 លិតកមXនិង8រេបើ7ស់Eប់ពូជដំAំែដល7នបេº¨ញេយ8ឌី។
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សិក!·¦វ@វនិងអភិវឌ!Iបេច¨កវ[ទÈ
! និងចំេណះដឹងវ[ទÈ
! ¦§សTអំពប
ី េច¨កេទសគប់គង
ដីបកបេយចីរព

និងកំណត់តម6វ8រ¦រ´តុចិº¸ឹមរបស់ដA
ំ
ំសប់បព័ន

ផលិតកមXដំAំសូវ@មូលVន (១)សូវេដើមរដូវនិងសូវវស!· (២)សូវបេដញទឹក
និងសូវមុនទឹកចូល និង (៣)សូវេ¦ចសពេពញេលញេធ¸ើ៣ដង និងដំAជ
ំ ីវ>ម
ពល ដំឡង
Õ មី។
x

សិក!·¦វ@វនិងអភិវឌ!Iបេច¨កវ[ទÈ
! និងចំេណះដឹងវ[ទ!È¦§សTអំពប
ី េច¨កេទសេបើ7ស់
និងគប់គងទឹកេ¦ចសពដំAំបកបេយចីរពQំងលកËណៈេសដកច
ិ ន
¨ ិងបរ[¦×ន។

x

សិក!·¦វ@វនិងអភិវឌ!Iឧបករណ៍កសិកមX និងចំេណះដឹងវ[ទ!È¦§សTអំពីបេច¨កេទស
មុនបមូលផលដំAំ េដើម!©ីេឆើយតបនឹងបរ[បទៃន8រេបើ7ស់េគឿងយនTកសិកមXេដើម!©ី
រួមចំែណកបេងÏើនផលិតពនិងពិពិធកមXដំAំកសិកមX។

x

សិក!·¦វ@វនិងអភិវឌ!Iបេច¨កវ[ទ!Èនិងចំេណះដឹងវ[ទ!È¦§សTអំពីបេច¨កេទសគប់គង
សសពចៃង៖ សត¸កណäåរ ខ!£ងពណ៌ស សត¸លÐិត ជំងឺ និងេÇ េលើដំAក
ំ សិ
កមX

េយេèÞតសំ¾ន់េលើវ[´ន8រទប់¦Îត់@មុននិង8រកéត់

ស9ិរពទិនផ
( លដំAំនិងគុណពផលិតផល

េហើយរក!·7ននូវ

បកបេយបសិទពេសដកិចន
¨ ិង

បរ[¦×ន។
x

អភិវឌ!IបងÒ)ំបេច¨កវ[ទÈ
! បព័នផលិតកមXដំAំសូវ@មូលVនែដលនលកËណៈេសដកិច¨
និងបរ[¦×នសប់តំបន់ទំ#បរ°ពឹងទឹកេភង តំបន់េ¦ចសពេពញេលញ និងតំបន់
ចÎរ។

x

សិក!·¦វ@វនិងអភិវឌ!Iបេច¨កវ[ទ!È

និងវ[´ន8រសមសបសប់ផលិតកមXដំAំ

េUតំបន់េឆ(រសមុទ ែដលÂចបឈមនឹង8រេកើនេឡើងៃននីវÔូទឹកសមុទ េយ¦រឥទិ
ពលៃន8រែបប]លÂ8ស´តុ។
x

សិក!·¦វ@វនិងអភិវឌ!Iបេច¨កវ[ទ!ÈកសិកមXែដលជួយ8ត់បន9យ8របំយឧសX័នផÖះ
! អំពីបសិទពៃនបេច¨កវ[ទ!ÈថXីៗ ែដលកំពុងអនុវតT
កº¨ក់។ ទនÖឹមនឹងេនះចូលរួមសិក·
េយេèÞតេលើ8រមនយតៃមឥទិពលរបស់េលើ8រែបប]លÂ8ស´តុ។

x

សិក!· ¦វ@វ និងអភិវឌ!IចំេណះដឹងមូលVន សប់េបើ7ស់ក()ងេEលបំណង
´#?Àប់រងដំAំកសិកមXក()ង¦×នពៃនេសដកិចក
¨ ំពុងលូត¶ស់។

x

សិក!·¦វ@វនិងអភិវឌ!Iចំេណះដឹងបេច¨កវ[ទÈ
! ក(ង
) បព័នគប់គងទីជលចមុះឲ!£
8ន់ែតនផលិតពនិងនិរនTរពេដើម!©ីរួមចំែណកេលើកកមCស់សកមXពអនុវតTលÐ
ក()ង8រេបើ7ស់ធន´នដីនិងទឹក។

x

សិក!·¦វ@វអំពីកសិកមXអភិរក!"សប់លកËខណក()ងបេទសកមC)@។
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សិក!· ¦វ@វក()ងផលិតកមX@ក់ែសTងេលើបសិទពសរៈឧបករណ៍ និងÀសុីន
សប់បេមើឲ!£8របមូលផលេវចខ¨ប់ដឹកជºÓÕនទុកក់បកបេយសុវត9ិពនិង´
#7ននូវ8រ7ត់បង់Qប។

x

សិក!·ពីឥទិពលៃន8រែបប]លÂ8ស´តុេbេលើគុណពEប់ធº»@តិបែន និងែផ
េឈើក()ងសកមXពេ8យបមូលផលនិង8រែកៃច(បឋមនូវផលិតផលកសិកមX។

x

េធ¸ើ8រ¦វ@វនិងអភិវឌ!Iឧបករណ៍េបើ7ស់

សប់បេមើឲ!£8រªរេ8យបមូល

ផលដំAំគប់បេភទ។
x

សិក!·យតៃមសមត9ពជនបទក()ង8របន!")ំាេbនឹងបែមបម]លÂ8ស´តុដូច@
េEះទឹកជំនន់ និង?ំងសÙត
± ក()ងរបរកសិកមX។

x

សិក!·យតៃមឥទិពលៃន8រទទួលយកនិង8រេបើ7ស់បេច¨កវ[ទ!ÈថXីៗរបស់8ឌីេb
េលើសងÒម េសដកច
ិ ¨ជនបទ។

x

េធ¸ើឲ!£8ន់ែតបេសើរេឡើងនូវទូរគម#គមន៍និងបេច¨កវ[ទ!Èព័ត៌ន 8រយល់ដង
ឹ @¦´
រណៈ 8រេបើកវគÒបណäåះបA³លនិង8រេផÖរចំេណះដឹងបេច¨កវ[ទ!Èេដើម!©ីេលើកសÖ±យជីវព
កសិករ។

x

ពងឹងសមត9ពនិងេទពេ8សល!£របស់អ(ក¦វ@វ និងអ(កផ!"ព¸ផ!·យមរយៈ8រ
បណäåះបA³លក()ងនិងេßបេទស។

៣.២--

រេលAកកមស់រចិ_7ឹមសត និងxរyវបzកមN

៤.៥៥--

?ជរVភ7
ិ ល7នអនុវតTកំែណទមង់សជ
ុី េâក(ង
) វ[ស័យជលផល

េយលុប

េÅលឡÕតេþ ន¦ទQំងសុង េហើយផTល់ជូនប@ជនេធ¸8
ើ រេន¦ទ@លកËណៈគ]¦រ ទនÖឹម
នឹង8រពងឹងនិងពងីក8រេរៀបចំសហគមន៍េន¦ទ និងតំបន់អភិរក!"ជលផល ពមQំង7ន
អនុវតTÀងសកមXនូវវ[´ន8រ8រ²រៃពលិចទឹក @ពិេសស េUជុំវ[ញបឹងទេន¦ប ែដល@
ជមកដ៏ស¾
ំ ន់សប់8ររស់េU និង@កែនងបនTពូជរបស់មចù@តិ@េចើនបេភទ។
៤.៥៦--

ក()ងនីតិ8លទី៥ៃនរដសេនះ

?ជរVភិ7លនេEលេFជំរុញេលើកកមCស់

ចល#ចិºម
¨ឹ សត¸ និងរàវប!©កមXឲ!£8ន់ែតទូលទ
ំ ¶
ូ យែថមេទៀត មរយៈ8របេងÏត
ើ កបខ័ណ
េEលនេ7យេយែផÐកេលើេEល8រណ៍ែខ!"ចªíក់

េដើម!©ីេះ¦យ@កº¨បន
់ ូវប®«

@ឧបសគÒដល់8រអភិវឌ!Iវ[ស័យQំងេនះ េយគិតគូរផងែដរដល់ប®«សុវត9ិពចំណីÂ¿រ
និងកិច¨ដំេណើរ8រទីផ·
! រ ពិេសស អ#ម័យ និងភូតEមអ#ម័យ ទនÖឹមនឹង8របនTអនុវតTវ[´ន
8រមុតសួច##

សំេF´#ចីរពៃនធន´នជលផលQំងក()ងែដនទឹក¦បនិងសមុទ។

?ជរVភ7
ិ លនឹងេèÞតÂទិពេលើ៖

ជំពូកទី៤ េbលនេC>យ និងសកមYពទិព ២០១៤-២០១៨

217

ែផនរយុទ

ទី១ 8របនTជំរញ
ុ អនុវតT
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កបខណែផន8រយុទ¦
 §សTវស
[ យ
័ ជលផល

២០១០-២០១៩

សំេFបេងÏើនផលិតផលតី េដើម!©ី´#េសចកTីត6វ8ររបស់ប@ជន និងទីផ!·រ#ំេចញ
េយេèÞតសំ¾ន់េលើសសរសTមòបី គឺ(១)ជលផលទឹក¦ប និងសមុទ (២)រàវប!©
កមXទឹក¦បនិងសមុទ និង(៣)8រែកៃច(នង
ិ ²ណិជÓកមX។
ទី២ 8រជំរុញេរៀបចំនិងក់ឲ!£អនុវតTនូវេEលនេ7យ

និងយុទ¦§សTសព
Tី ី8រេលើក

កមCស់8រចិº¨ឹមសត¸។
ទី៣ 8រជំរុញ8រេលើកកមCស8
់ រ¦វ@វនិង8រអភិវឌ!Iេលើ8របªÎត់ពជ
ូ

8រគប់គង

សុខពសត¸ 8រផលិតចំណីសត¸ និងបព័នក
 សិVន Qំងក()ងវ[ស័យបសុសត¸ និងរà
វប!©កមX។
ទី៤ 8រជំរុញអនុម័តច!Êប់សព
Tី ីសុខពសត¸និងផលិតកមXសត¸

េដើម!©@
ី មូលVនសប់

េរៀបចំ¦×ប័ន និងគប់គងវ[ស័យេនះ ក()ងេEលេFពងឹង8រអនុវតTសTង
់ អ#ម័យ
េលើផលិតផលពីសត¸ 8រពងឹងនិងជំរុញអនុវតTវ´
[ ន8រអ#ម័យសត¸ ភូតEមអ#
ម័យេដើម!©ីបªÎរទប់¦Îត់ និងលុបបំ7ត់8រឆង?លលជំងឺសត¸ ក៏ដូច@េដើម!©ី8រ
²រសុខព¦´រណៈ។
ទី៥ 8រជំរុញេលើកទឹកចិតT8រវ[និេគេលើ8រផលិតចំណីសត¸ ក()ងទង់Qយមធ!£ម និងធំ
េដើម!©ីEំទដល់ចល#ចិº¨ឹមសត¸ រួម@មួយនឹង8រេលើកកមCស់បព័នផល
T ់េសបេច¨ក
េទស ពូជ ឥណQន និង8ររកទីផ!·រជូនកសិករ 8រេលើកកមCស់8រវ[និេគឯកជន
ក()ង8រែកៃច(ផលិតផលបសុសត¸

និងផលិតផលជលផល

8របេងÏើតសតTតVន

ទំេនើប ពមQំង8រសម]ល²ណិជÓកមXេលើបសុសត¸ និងផលិតផលនេដើមកំេណើត
ពីសត¸និងផលិតផលជលផល។
៤.៥៧-- េដើម!©ីសេមច7នេEលនេ7យÂទិព¾ងេលើ

កសួងកសិកមX រុ8ö បញ់

និងេន¦ទ នឹង៖
x

ជំរុញ8រេរៀបចំក¦ងច!Êប់។

x

អភិវឌ!Iធន´នមនុស!"ក()ងវ[ស័យផលិតកមXនិងបសុពÈ
! 7លឲ!£8ន់ែតនបសិទព។

x

បេងÏើនបសិទ
 ព8រផTល់េសបសុព!È7ល និងÅត់វ[´នបសុេពទ!£ក()ងេEលបំណង
8ត់បន9យអសត¸ឈន
ឺ ិងªប់។

x

8រេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវសុខព¦´រណៈពិេសសជំងឺឆង
 ពីសត¸េbមនុស!" និងសុវត9ិ
ពមÛÕបÂ¿រនបភពពីសត¸។

x

ី ត¸ និងេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវពូជសត¸ និង8រ
ជំរុញេធ¸ើឲ£! បេសើរេឡើងនូវផលិតកមXចំណស
បªÎតព
់ ូជសត¸

េយេបើ7ស់មបេច¨កវ[ទÈ
! ទំេនើបថXី

(8របªÎត
់ មែបបសិប!©

និមXិត)។
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x

ជំរុញ8រែកៃច(¶មកសត¸ មរយៈ8របេងÏើតឡជីវឧសX័ន។

x

ជំរុញ8រែកទµប8
់ រចិº¨ឹមសត¸របស់កសិករពីលកËណៈគ]¦រេb@ែបប²ណិជÓកមX
េយនជីវសុវត9ិពេUកែនងនឡជីវឧសX័ន។

x

បេងÏើននិងពងឹង8រ¦វ@វ និងផ!"ព¸ផ!·យេលើ8រªរសុខពសត¸និងផលិតកមXសត¸។

x

ជំរុញឲ!£បេសើរេឡើងនូវឥណQនក()ង8រ¦ងសង់ឡជីវឧសXន
័ និង8រចិº¨ឹមសត¸។

x

េលើកទឹកចិតôនិងជំរញ
ុ 8រវ[និេគេលើ8រចិº¨ឹមសត¸ េសសុខពសត¸ និងេធ¸ើឲ!£ប
េសើរេឡើងនូវទីផ!·រសត¸¦ច់និងផលិតផលនេដើមកំេណើតពីសត¸។

x

បេងÏើន8រែស¸ងរកនិងបនTកិច¨សហបតិបតTិ8រេទ¸គី អងÒ8រ@តិ អនTរ@តិ ៃដគូអភិ
វឌ!Iនិងែផ(កឯកជនដៃទេផ!"ងៗេទៀត

ក()ង8រEំទអនុវ[សយ
័ េនះQំងែផ(កបេច¨កេទស

និងថវ[8។
វMស័យកសិឧសsហកមN
៤.៥៨--

កសួងកសិកមX រុ8ö បញ់ និងេន¦ទ 7នេលើកេឡើងនូវវ[´ន8រយុទ¦§សTនិង

សមXពÂទិពមួយចំនួន រួមនដូច¾ងេ8ម៖
x បេងÏើតបព័នផល
T ់ព័ត៌នអំពីសហEសអ(កផលិតែកៃច(និងផលិតផលកសិកមX។
x 8រផTល់េសEំទបេច¨កេទសដល់តំបន់ជនបទ។
x ពងឹង8រអនុវតTកុមហ៊ុនសម!©Qនដីេសដកច
ិ ¨។
x ពងឹង8រអភិវឌ!Iព@ៃដគូ។
x បេងÏើន8រេរៀបចំកបខ័ណច
 !Êប់និងលិខិតបទVនគតិយុត។
T
ំ ញ។
x 8រពងឹងសមត9ព¦×ប័ននិងម§នTីជ#
x 8ត់បន9យ8រែបប]លÂ8ស´តុ មរយៈ8រអភិវឌ!Iកសិឧស!·ហកមXលÐ។
x 8រេឆើយតបចំេ²ះេយនឌ័រក()ងវ[សយ
័ កសិឧស!·ហកមX។
x 8រពងឹងសមត9ពៃន8រែកៃច(និងេវចខ¨ប់។
រអភិវឌiអនុ វMស័យេtស៊ូ
៤.៥៩--

8រអភិវឌ!Iអនុវស
[ យ
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៦០

៤៨

៨ ២៩៣

៨ ៧០៨

៩ ១៤៣

៩ ៦០០

១០ ០៨០

១០ ៥៨៤

១១ ១១៣

ជនរងេះេយរមីននិង
' ីស*+,ម
សំណល់$តិផុ ះព
ប.ំ/0(ំ 2ប់/របួស)
ចំនន
ួ ជនរងេះេយរ
8រេលង និងៃច0ប់មីននិង
សំណល់$តិផុ ះព
' ស
ី *+,ម
ប.ំ/0(ំ 2ប់/របួស)
ៃផ'ដីសរុបេ;សស<=តមន
ី និង
' ីស*+,ម
សំណល់$តិផុ ះព
(ែផ=កេលីលទ@ផលពី8រ

ហក
ិ

វ$វមូលBន)
បភពៈ ¯ធរកម01គប់គងសកមYពកV+ត់មន
ី និងសេ 6,ះជនពិរេ=យ

រមីន

៣.៤-

រ គប់ គងធន2នធមN"តិ បកបេTយចីរ

ព

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗ សប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.៦៩--

ក()ងនីតិ8លទី៥េនះ ?ជរVភិ7លនឹងបនôពងឹង និងពងីកែថមេទៀតនូវ8រគប់

គងធន´នធមX@តិសំេFរក!·“តុល£! ពរង8រអភិវឌ!I និង8រអភិរក!"” ពិេសសេលើកកមCស់
វ[គQនៃនធន´នធមX@តិ ចំេ²ះ8រអភិវឌ!Iវ[ស័យកសិកមX មរយៈ(១)8រ´#គមប
ៃបតង 8រអភិរក!"ៃពេឈើ និងសត¸ៃព (២)8រ´#ចីរពៃនធន´នជលផល និង(៣)8រ
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រក!·ចីរពបព័នេអកូទ!©ស
Õ ុី េដើម!©ី´#គុណពដី និងចីរពៃនបភពទឹក េយេèõតេលើ
8រ8រ²រជីវៈចមុះ តំបន់ដីេសើមនិងតំបន់េឆ(រ ។
ិ លនឹងប8ន់យកអភិកម ែដលនលកËណៈគប់ជុងេ@យ និងបQក់
៤.៧០-- ?ជរVភ7
កទ!ÊE សំេFេលើកកមCស់បសិទព និងសមធម៌ ក()ង8រេបើ7ស់ធន´នធមX@តិ ម
រយៈ (១)8រកំណត់ចÊ
! ស់¶ស់នូវកមXសិទិេលើធន´នធមX@តិ (២)8រពងឹងបព័នេ លើក
ទឹកចិតôតឹមត6វក()ង8រªរអភិរក!"ធន´នធមX@តិ

និង8រផôល់សទ
ិ ិអA
ំ
ចដល់Â@¼ធរ>ក់

េ8ម@តិ សហគមន៍ និងប@ជនក់ៗ ក()ង8រចូលរួមអភិរក!"ធន´នធមX@តិេយេèõត
េលើ8របណäåះបA³ល 8រផôល់ព័ត៌ន ពមQំង8រពងឹងមូលធនសងÒម គណេនយ!£ព និង
តµពៃន¦×ប័ន និង (៣)8រេលើកកមCស់កិចស
¨ ហបតិបតôិ8រ@មួយអ(កនចំែណក²ក់
ព័ន្ធក()ងកបខ័ណកំេណើនៃបតងនិង8រែបប]លÂ8ស´តុ។

?ជរVភិ7លនឹងេèÞតÂទិ

ពេលើ៖
ទី១ 8របនôគប់គងធន´នៃពេឈើ និងសត¸ៃព បកបេយចីរពនិងសមធម៌ សប
[ ៃី ពេឈើ@តិ ២០១០-២០២៩” ពិេសសមរយៈ8រពងឹង8រអនុវតôច!Êប់
ម“កមXវធ
និងអភិ7លកិច¨ 8រកំណត់ពំបទល់ ចំAត់>ក់ និង8រចុះបºÓីែដនៃពេឈើ 8រ
គប់គង និងេបើ7ស់ឲ£! នបសិទ
 ពនូវៃពេឈើរដ និងឯកជន 8រអនុវតôវ[´ន
8រេលើកកមCស់ជីវព

និង8រចូលរួមរបស់សហគមន៍ែដលរស់េUÂស័យៃពេឈើ

8រេលើកកមCស់បសិទពគប់គង និង8រអភិរក!" 8រ8ត់បន9យនូវ8រ7ត់បង់ និង
េរចរîលៃពេឈើ 8របេងÏន
ើ 8រំ និង¦õរៃពេឈើេទ!©ើងវ[ញ 8រពងឹងកិច¨អភិរក!"សត¸
ៃព និងជមកសត¸ៃព 8រក¦ងសមត9ព¦×ប័ន និង8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!"
8រជំរុញ8រªរ¦វ@វនិងផ!"ព¸ផ·
! យ។
ទី២ 8របនôពងឹង8រគប់គង និងអភិរក!"ធន´នជលផលបកបេយចីរព សបម
 §សôវស
[ យ
័ ជលផល ២០១០-២០១៩”
“កបខ័ណែ ផន8រយុទ¦

និង“េសចកôែី ថង

8រណ៍សព
ôី េី Eលនេ7យវ[សយ
័ ជលផល@តិ” ពិេសសមរយៈ8របយុទ បំង
នឹងបទេលXស
ើ េន¦ទគប់បេភទ
េន¦ទ

@Âទþ8រពងឹង8រគប់គងឧបករណ៍

8រលុបបំ7ត់8រេន¦ទហួសកមិត

និងរដូវ

8រពងឹងសមត9ពសហគមន៍

េន¦ទ ក()ង8រគប់គងេបើ7ស់ និងអភិរក!"ធន´នជលផល 8រ8រ²រជីវៈចមុះ
និងទីជមករàសត¸ 8រគប់គងគុណពទឹក¦ប និងសមុទ េយ8ត់បន9យ¦រ
´តុពុល@អតិបរ 8រែថរក!· និងជំរញ
ុ 8រំៃពលិចទឹក និងៃពេ8ង8ង 8រ
កំណត់ពំបទល់ៃពលិចទឹក និងតំបន់អភិរក!"ជលផល ពមQំង8រក¦ងសមត9ព
¦×ប័ន 8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!" 8រសិក·
! ¦វ@វ និង8រផ!"ព¸ផ!·យ។
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ទី៣ 8របនôជំរញ
ុ អនុវតôវ´
[ ន8រ## េដើម!©ីរក!·ចីរពៃនបព័នេ អកូឡស
Õ ុី សំេF´#
គុណពដី និងទឹក ធមX@តិ រួមQំងទឹកេ8មដីផង សប់បេមើឲ!£វ[សយ
័ កសិកមX
និងជីវពរស់េUរបស់ប@ជន មរយៈ8រជំរញ
ុ 8រេរៀបចំ និងអនុវតôេEលនេ
7យ និងបទVនគតិយត
ុ ô ពមQំងែផន8រសកមXព និងកមXវ[ធី##ឲ!£នបសិទ
ពសប់8រគប់គងតំបន់8រ²រធមX@តិ

ដូច@ឧទ!Èន@តិ

ជមកសត¸ៃព

តំបន់8រ²រេទសព តំបន់េបើ7ស់េចើនÀង “តំបន់?Àម¦រ” តំបន់អភិរក!"ជីវ
¦§សô តំបន់អភិរក!"មរតកធមX@តិ តំបន់ឧទ!Èនសមុទ @ពិេសសពងឹង8រអនុវតô
ចÊ
! ប់សព
ôី ក
ី ច
ិ 8
¨ រ²របរ[¦ន
× និង8រគប់គងធន´នធមX@តិ”
“ច
²រធមX@តិ”

និង

“ច!Êប់សព
ôី ត
ី ប
ំ ន់8រ

“¦?ចរែណ#ំសព
ôី 8
ី រអភិវឌ!Iតំបន់េឆ(រសមុទៃនពះ?@A

ចកកមC@
) ”។
ទី៤ 8របនôជំរញ
ុ អនុវតôកច
ិ ¨សហបតិបតôិ8រ@មួយតួអងÒអភិវឌ!Iន៍²ក់ព័ន
“េEលនេ7យ@តិសព
ôី 8
ី រអភិវឌ!Iៃបតង”

ក()ងកបខ័ណ

និង“ែផន8រយុទ¦
 §សô@តិសព
ôី 8
ី រ

អភិវឌ!Iៃបតង២
ំ ០១៣-២០៣០” មរយៈ8រអភិវឌ!Iកបខ័ណគតិយុតô និងយនô8រ
សប់8រេធ¸ើ²ណិជក
Ó មX8បូន 8រពងឹងសមត9ព 8រេរៀបចំនិងអនុវតôវ[´ន8រ
សប់8របន!")ំាេbនឹង8រែបប]លÂ8ស´តុ

8រសិក·
! ពីលទពក()ង8រេបើ

7ស់យនô8រហិរº»ប!©Qនែផ(កបរ[¦×ន ដូច@8រទូQត់កៃមបរ[¦×ន និងមូលនិធិ
បរ[¦×ន 8រពងឹង8រគប់គងតំបន់8រ²រធមX@តិ រួមQំងជីវៈចមុះ តំបន់ៃផÖរងទឹក
េភង និងតំបន់ដីេសើម ពមQំង8រពងឹងយនô8រមន និងត]តពិនិត!£បរ[¦×ន
និងបព័នេអកូឡÕសុី QំងេU>ក់@តិនិង>កេ់ 8ម@តិ។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗសប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព
កំែណទ មង់ៃ ពេឈA

៤.៧១--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យ@Âទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC)@

សប់នីតិ

8លទី៥ៃនរដស រដ7លៃពេឈើ 7នេរៀបចំែផន8រសកមXព សប់អនុវតôកមXវ[ធៃី ព
េឈើ@តិឲ!£នបសិទពខCស់ េយរួមបº¨ÕលេEលេFÂទិព@យុទ¦
 §សTចំនួន៩ ន
ដូច¾ងេ8ម៖
x

បេងÏើន@អតិបរនូវវ[គQនរបស់ធន´នៃពេឈើក()ង8រចូលរួម8ត់បន9យពកីក
8រេលើកកមCស់ជីវពនិងកំេណើនេសដកិច¨បកបេយសមធម៌។

x

បន!·ំ8រែបប]លÂ8ស´តុ

និង8រសលឥទិពលរបស់េbេលើជីវពរបស់

សហគមន៍មូលVន ែដលពឹងÂស័យេលើធន´នៃពេឈើ។
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8រេធ¸ើែផន8រគប់គងដីធី@ទង់Qយធំេយន8រចូលរួមពីវ[សយ
័ ²ក់ព័ន

ន

លកËណៈយុÞធ8
ិ រនិងនពំបទល់រដ7លមូលVន។
x

សេមចឲ!£7នអភិ7លកិច¨លÐក()ង8រគប់គងៃពេឈើ 8រអនុវតTច!Êប់េUគប់សQប់។

x

េរៀបចំបព័ន គប់គងទំ#ស់បកបេយបសិទព។

x

ផ!"ព¸ផ!·យ8រយល់ដឹង និងក¦ងសមត9ពរបស់¦×ប័ននិងបេងÏើនគុណព8រអប់រ°
េដើម!©ីឲ!£នសមត9ពគប់Eន់ក()ង8រអនុវតTកមXវ[ធីៃពេឈើ@តិឲ!£ននិរនTរព។

x

´#8រ8រ²របរ[¦×ននិង8រអភិរក!"ធន´នៃពេឈើ។

x

ប8ន់នូវ8រអនុវតTគរំ ូគប់គងៃពេឈើបកបេយចីរពេយសមបម¦×នព
ៃនៃពេឈើ។

x

េរៀបចំនិងអនុវតTបព័នហរិ º»ប!©QនបកបេយនិរនTរព។

៤.៧២--

កមXវធ
[ ៃី ពេឈើ@តិនកមXវ[ធីធំៗចំនួន៦ សប់8រេរៀបចំែផន8រ8រអនុវតT និង

8រមនសប់វ[សយ
័ េនះ េUក()ងរយៈេពល២០ំ ដូច¾ងេ8ម៖
x

8រកំណត់ពំបទល់ែដនៃពេឈើ ចុះបºÓិ8 និងចំAត់>ក។
់

x

8រអភិរក!" 8រអភិវឌ!Iធន´នៃពេឈើ និងជីវៈចមុះ។

x

អនុវតTច!Êប់ៃពេឈើនិងអភិ7លកិច។
¨

x

សហគមន៍ៃពេឈើ។

x

អភិវឌ!I8រ¦វ@វ និង8របេងÏើនសមត9ព។

x

ហិរº»ប!©Qនៃពេឈើបកបេយចីរព។

៤.៧៣--

រដ7លៃពេឈើ 7នេរៀបចំែផន8រសកមXពបÅំំ េដើម!©ីអនុវតTកមXវធ
[ ៃី ពេឈើ

@តិ បកបេយបសិទព ែដលនអនុកមXវ[ធីចំនួន៨សប់អនុវតTបÅំំដូច¾ងេ8ម៖
x

8រគប់គងនិងអភិរក!"ៃពេឈើ និងៃពេឈើសហគមន៍។

x

8រអភិវឌ!I8រំកន
ូ េឈើ។

x

8រអភិរក!"ជីវៈចមុះ និង8រគប់គងឧទ!Èនសត¸។

x

8រអភិវឌ!Iបេច¨កវ[ទ!Èែកៃច( និង8រេធ¸ើ²ណិជក
Ó មXផលិតផលៃពេឈើ។

x

8រ¦វ@វនិង8រអភិវឌ!Iៃពេឈើ និងជីវ[តសត¸ៃព។

x

8រអនុវតTចÊ
! ប់ៃពេឈើនង
ិ អភិ7លកិច។
¨

x

8រគប់គងហិរº»ប!©Qនៃពេឈើ 8រេរៀបចំែផន8រ និង8រត]តពិនត
ិ !£ មន និង
យតៃម។

x

8រសេ§ªÞះសត¸ៃព ¦Þរនីតិសម!©Q បªÎត់ពូជ និងអនុវតTច!Êប់។
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វMស័យជលផល
៤.៧៤--

េផTើមេចញពីទស!"នវ[ស័យជលផល

និង8រែកទមង់សុីជេâវ[ស័យជលផលរបស់

?ជរVភ7
ិ ល េUក()ង២
ំ ០១២ េយ7នរ°¦យឡÕត៍េន¦ទបែន9មចំនន
ួ ៨០ឡÕត៍ នៃផÖ
សរុបចំនួន៤១៥.២១៨ហ.ត.

ែដលក()ងេ#ះ

ៃផÖឡÕត៍េន¦ទបណ៣១៧.១៥ហ.ត.េសXើ

៧៦,៥០% ទុកសប់ប@ពលរដេធ¸ើេន¦ទ@លកËណៈគ]¦រ និងេរៀបចំសហគមន៍េន¦ទ
បែន9មថXីចំនួន៤៧សហគមន៍េន¦ទ េដើម!©ីគប់គងនិងេបើ7ស់ធន´នជលផលបកបេយ
និរនTរព។ េßពីេ#ះ ៃផÖឡÕត៍េន¦ទបណ៩៧.៥០៣ហ.ត. េសX២
ើ ៣,៥០% ត6វ7ន
កំណត់ទុក@តំបន់អភិរក!"សប់8រ²រែថរក!·ពូជតី

សំេF´#ផលសT)កតីសប់ំ

េ8យៗេទៀត។ 8រែកទមង់សុីជេâវ[សយ
័ ជលផលQំង២េលើក នទំហំៃផÖឡÕត៍ េន¦ទ
ចំនួ ន ៩៥៣.៧៤០ហ.ត. ត6វ 7នលុប េÅលសប់ េរៀបចំ ស ហគមន៍ េន¦ទ និងេធ¸ើកែនង
អភិរក!"ជលផល។
៤.៧៥--

?ជរVភ7
ិ លកមC@
)
សប់នីតិ8លទី៥ៃនរដស នឹងបនôÂទិពក()ង8រជួយ

និង8រេលើកទឹកចិតôដល់សហគមន៍េន¦ទ

ក()ង8រចូលរួមេរៀបចំែផន8រ

និង8រគប់គង

ធន´នធមX@តិ េយផôល់នូវ8រែណ#ំ និង8របណäåះបA³លបេច¨កេទស េដើម!©ី´#ស9ិរព
គប់គងធន´នជលផលេយែផÐកេលើសôង
់ បេច¨កេទស។

េដើម!©ស
ី េមច7នដូចេEល

បំណង¾ងេលើ?ជរVភ7
ិ លកមC)@ នឹងធ¸8
ី រកំណត់ពំែដនឡÕត៍េន¦ទច!Êស់¶ស់។
៤.៧៦--

េដើម!©ី´#>តៃមតី ប®Éក់ពីតៃមពិតៃនេសដកច
ិ ¨ ?ជរVភ7
ិ លកមC@
) នឹងបេងÏើត

យនô8រទីផ!·រតីមួយបកបេយបសិទព

ែដលតី@បភពចំណPល

ឬ@8រចំAយ

របស់អ(កកសប់8ររស់េU។ យនô8រទីផ!·រតីេនះ នឹងរួមបº¨ល
Õ នូវ8រេរៀបចំដំេណើរ8រ
េដញៃថឡÕត៍េន¦ទឲ!£នតµព@ងមុន េហើយនឹងបេងÏើនបសិទពក()ង8រគប់គងឡÕត៍
េន¦ទក៏ដូច@8របេងÏត
ើ ចំណPលរបស់រដ។
៤.៧៧--

?ជរVភ7
ិ លកមC@
)

នឹងពងឹងបែន9មេទៀតនូវ8រអភិរក!"ធន´នរបស់@តិ

@

ពិេសស បេងÏើនទំ#ក់ទន
ំ ងរង8រអភិរក!"េbនិងេទសចរណ៍ធមX@តិ ។ ?ជរVភិ7លកមC)@
នឹងបនôអនុវតôនូវសកមXពÀងមុឺងÀត់ បំងនិងទប់¦Îត់បទេលXើស8ប់បំèµញៃពលិចទឹក
8រេបើ7ស់ឧបករណ៍េន¦ទ¿មត់
េភទែដលប៉ះ²ល់ដល់កច
ិ ¨ខិតខំអភិរក!"

និងទប់¦Îត់?ល់សកមXពអ#ធិបេតយ!£គប់ប
មរយៈ8រេលើកទឹកចិតTឲ!£ន8រចូលរួមពីសមត9

 ិងÂ@¼ធរមូលVន។
កិច¨ែដលន8រ²ក់ព័នន
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8របេងÏើនរàវប!©កមX គឺ@ពÅំ7ច់ េដើម!©8
ី រ²រធន´នមចù@តិ ែដល?ជរV

៤.៧៨--

ភិ7លកមC@
) នឹងផôល់នូវ8រEំទដល់កសិVនចិº¨ឹមតី រួមQំងបេច¨កេទស ពូជតី ឥណQន
និងទីផ!·រ។

8រេធ¸ឲ
ើ !£បេសើរេឡើងនូវ8រអនុវតôច!Êប់

មរយៈ8រេបើ7ស់បនôនូវយនô8រ

ែដលន¦ប់ គឺ@Âទិពរបស់?ជរVភ7
ិ លកមC)@ក()ង8រ8រ²រធន´នជលផល។
៤.៧៩--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យÂទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC@
) សប់នីតិ8ល

ុ ក់េលើ8រពងឹង8រគប់គង
ទី៥ៃនរដស រដ7លជលផល នឹងេèõត8រខិតខំយកចិតôទក
8រអភិរក!" និង8រអភិវឌ!Iធន´នជលផលបកបេយចីរព ែដលរួមចំែណកដល់8រ´#
សនôិសុខេស!©ង និង8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨ សងÒមកិច¨ េដើម!©ីបេងÏើនជីវពរបស់ប@ជន និងព
ថÏ)ំេថÏើងរបស់@តិ។ @មួយEេនះែដរ េដើម!©ីរួមចំែណក´#និរនTរពវ[សយ
័ ជលផលនិងរក!·
8រេបើ7ស់តីរបស់ប@ជន

រដ7លជលផល

នឹងេUែតបនTជំរុញ8រអនុវតT

កបខ័ណ

ែផន8រយុទ¦
 §សT២
ំ ០១០-២០១៩ ែដលឈរេលើសសរសTម៣
ò គឺ(១)គប់គងបកបេយ
និរនTរពនូវ8រេធ¸េើ ន¦ទទឹក¦បនិងសមុទ (២)ជំរុញនិងអភិវឌ!Iរàវប!©កមXទឹក¦ប និង
ទឹកៃប (៣)ែកលមÐគណ
ុ ពនិងសុវត9ិពផលិតផលជលផលសប់8រេបើ7ស់ក()ងសុក
និង#ំេចញ។
៤.៨០--

េដើម!©ីសេមច7នមេEលេF@មួយ ផ.យ.អ.ជ. ២០១៤-២០១៨ រដ7លជល

ផល 7នក់េចញនូវចំណ_ចេF៣សំ¾ន់ៗ ដូច¾ងេ8ម៖
x

ត6វសេមចឲ!£7នមទិសេF៥ំ (២០១៤-២០១៨) ដូចនេUក()ងកបខ័ណែផន
8រយុទ¦§សTវ[សយ
័ ជលផលរយៈេពល១០។
ំ

x

បនTជុំរុញេរៀបចំនិងក់ឲ£! អនុវតTនូវយុទ¦§សTគប់ជុងេ@យមួយ

សប់កិច¨សហ

បតិបតTិ8រក(ង
) តំបន់ក()ង8រកំណត់ប®«បឈម@លកËណៈអនTរ@តិចំេ²ះវ[ស័យជល
ផលកមC)@ រួមនបែមបម]លÂ8ស´តុ 8រ¦ងសង់ទំនប់រàអគÒិសនី និងព
េរចរîលៃនបរ[¦×ន។
x

´#នូវ8រទទួលQនផលតីរបស់ប@ជនមកមិត៥២,៤គ.ក. សប់មនុស!"ក់
ក()ងរយៈេពលមួយំ។

៤.៨១--

េដើម!©ីសេមច7នមទស!"នវ[សយ
័
និងចំណ_ចេF¾ងេលើ រដ7លជលផលនឹង

ខិតខំបនTជំរុញអនុវតTនូវេEលេFចំនួន៧ចំណ_ចសំ¾ន់ៗ ដូច¾ងេ8ម៖
x

8ររួមចំែណករបស់វស
[ ័យជលផលដល់8ររàកចេមើនរបស់@តិនកមិតខCស់ និងន
ចីរព។
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ជីវពរស់េUរបស់ប@ជនក()ងវ[ស័យេនះកំពុងត6វ7នេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើង និងនកមិត
ខCស@
់ ងកមិតមធ!£មែដល7នកំណត់េU>ក់@តិ។

x

ែដនេន¦ទនិងបភពធន´នជលផលេផ!"ងេទៀតនលកËខណលÐនិងនពធន់
េហើយត6វ7នគប់គងបកបេយចីរព។

x

តីគឺ@បភពៃនចំណីÂ¿រែដលនលកËណៈសម!©Õរែបប ផTល់សខ
ុ ពលÐ និងន
តៃម។

x

មុខជំនួញក()ងរបរេន¦ទគឺនពចំេណញ ស9ិរព និងនពទទួលខុសត6វ។

x

ែដនេន¦ទត6វ7នគប់គង អភិវឌ!I និងអភិរក!"េយនកិច¨សហបតិបតôិ8រÀង
ជិតស(ិទ@
 មួយបេទសជិត¾ង។

x

បរ[8សេEលនេ7យ ច!Êប់ និង8រជួយEំទចំេ²ះវ[សយ
័
គឺនពគប់
Eន់សមសបនិងនសមត9ពÂចអនុវតô7ន។
េដើម!©ីសេមច7នមេEលេFQំង៧¾ងេលើ រដ7លជលផល 7នេរៀបចំែផន

៤.៨២--

8រសកមXពសំ¾ន់ៗ ដូច¾ងេ8ម៖
x

បនTអនុវតTអនុ¦សន៍ដខ
៏ ង
C ់ខCស់របស់សេមTចអគÒម¿េស#បតីេតេ@ “ េធ¸ឲ
ើ £! ទីAន
ទឹកទីេ#ះនតីេឡើងវ[ញ”។

x

8រ¦វ@វនិង8រអភិវឌ!Iវ[ស័យជលផល។

x

8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស"! េUរដ7លជលផល>កក
់ A³លនិងេU>ក់ខណរដ7ល
ជលផល។

x

8រអភិវឌ!Iរàវប!©កមXគប់បេភទQំងទឹក¦បនិងសមុទ។

x

8រEំទសហគមន៍េន¦ទ និង8រេន¦ទក()ងលែស។

x

8រ8ត់បន9យ8រ¾តេUក()ងសកមXពែកៃច(ជលផលនិង8រខÓះ¾Éយចំេ²ះអ(កែកៃច(
¾តតូច។

x

8រអភិរក!"និង8រ8រ²រមរយៈសកមXពសំ¾ន់ៗ ដូច¾ងេ8ម៖
¾ 8រេ7ះបេª½លពំបទល់កែនងអភិរក!"ឲ!£7នច!Êស់¶ស់និងរîងំ។
¾ 8រេធ¸ើែផនទី8រកំណត់ពំបទល់េ7ះបេª½ល និង8រ8រ²រៃពលិចទឹក។
¾ 8រ8រ²រនិង8រអភិរក!"អនង់េýៗេUតំបន់េមគងÒេលើ។
¾ 8រគប់គងបកបេយចីរពនូវទីជមកជលផលសំ¾ន់ៗ។

កិច7b|
ំ របរM>ន និងរអភិរេកជីវៈច ម!ះ
៤.៨៣--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យÂទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC@
) សប់នីតិ8ល

× នឹងអនុវតôសកមXព ដូច¾ងេ8ម៖
ទី៥ៃនរដស កសួងបរ[¦ន
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x

អនុវតTែផន8រយុទ¦
 §សTបែមបម]លÂ8ស´តុកមC@
) ២
ំ ០១៤-២០២៣។

x

អភិវឌ!Iៃបតងនិងអភិវឌ!I8បូនQប @8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨បកបេយចីរព និងនិរនTរ
ពបរ[¦×ន។

x

ពងឹង8រគប់គងតំបន់8រ²រធមX@តិ

េដើម©! ល
ី ុបបំ7ត់ពអ#ធិបេតយ!£ក()ងតំបន់

Qំងេ#ះ លប់បំ7ត់8រេធ¸ើÂជីវកមXធន´នធមX@តិខុសច!Êប់ និងត]តពិនិត!£8រទ§#$ន
ដីេដើម!©េី បើ7ស់និង8ន់8ប់ៃពេឈើខុសច!Êប់។
x

យតៃមេហតុប៉ះ²ល់បរ[¦×ន េលើគេងអភិវឌ!Iន៍##ែដល7នេស(ើេឡើង។

x

ពងឹង8រគប់គងគុណពបរ[¦×នសល់ព8
ី រ8ត់បន9យនិងបº!Üប់8រេបើ7ស់គីមី
ពុល

មរយៈសកមXពចុះត]តពិនិត!£

េធ¸ើអធិ8រកិច¨េលើបភពបំពល
ុ និងមន

គុណពបរ[¦×ន(ទឹក ដី ខ!£ល់ សំេឡង)។
x

បន!")ំាេbនឹង8រែបប]លÂ8ស´តុនិងវ[´ន8រសប់8ត់បន9យ8របេº¨ញ
ឧសX័នផÖះកº¨ក់។

x

ពងឹង8រអនុវតT8រªរជីវសុវត9ិពនិងបេច¨កវ[ទ!Èទំេនើប។

x

ពងឹង8រអប់រ°និងផ!"ព¸ផ·
! យព័ត៌នបរ[¦×ន។

កសួងបរ[¦ន
×

៤.៨៤--

នឹងេរៀបចំលិខិតបទVន

និងឯក¦រច!Êប់មួយចំនន
ួ

ដូច¾ង

េ8ម៖
x

សមបសម]ល8រេរៀបចំកបខ័ណច!Êប់សTីពី8រែបប]លÂ8ស´តុ
ដណäប់េលើ8រេធ¸ើបច¨)ប!©ន(កមX¦×ប័នេរៀបចំហិរº»ប©! Qន

េយគប

និង8រប§®Éប8រªរែប

ប]លÂ8ស´តុេbក()ងវ[ស័យ²ក់ព័ន។
x

េរៀបចំចÊ
! ប់សTីព8
ី រគប់គង8របំពល
ុ បរ[¦×ន។

x

េរៀបចំចÊ
! ប់សTីព8
ី រយតៃមផលប៉ះ²ល់បរ[¦×ន។

x

ី រអភិវឌ!Iៃបតង។
េរៀបចំចÊ
! ប់សTីព8

x

េរៀបចំចÊ
! ប់សTីពីជវី ៈចមុះ។

x

េរៀបចំចÊ
! ប់សTីព8
ី រគប់គងគីមី។

x

េរៀបចំចÊ
! ប់សTីព8
ី រផTលស
់ Åéប័នៃនអនុស®çមA
ុី
À8សTីអព
ំ ី7រÔត។

x

េរៀបចំអនុកឹត!£សTីព8
ី របេងÏើតមូលនិធត
ិ ំបន់8រ²រធមX@តិ។

x

េរៀបចំប8សសTព
ី ី8រែកសម]លរច#សមCន័ គប់គងតំបន់8រ²រធមX@តិ។

x

ី ីកិច¨ដំេណើរ8រយតៃមផលប៉ះ²ល់បរ[¦×ន។
វ[េ¦ធនកមXអនុកឹត!£សTព

x

េរៀបចំអនុកឹត!£សTីពីមល
ូ និធិនិងសងÒម។

x

េរៀបចំអនុកឹត!£សTីព8
ី រគប់គងសំណល់បរ[8öរអគÒស
ិ នីនិងេអឡិចត6នក
ិ ។
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x

េរៀបចំ¦?ចរែណ#ំអំព8
ី រគប់គងសំណល់ទឹកលូដល់Â@¼ធរ?ជ´នី េខតT។

x

េរៀបចំ¦?ចរែណ#ំអំពី8របមូល ដឹកជºÓÕន 8រែកៃច( និង8រេ7ះបង់េÅលសំណល់
រîងសំ?ម។

៤.៨៥-- េUក()ងែផ(ក8រយតៃមផលប៉ះ²ល់បរ[¦×ន កសួងបរ[¦ន
× នឹងសហ8រ@មួយក
សួង ¦×ប័ន²ក់ព័ន េដើម!©ី´#ឲ!£ន8រេបើ7ស់បកបេយចីរពនូវធន´នធមX@តិ
និង8រអភិវឌ!IសងÒម េសដកិច¨ បកបេយចីរព េយេធ¸ើ8រយតៃមផលប៉ះ²ល់បរ[¦×ន
មុននឹងអនុវតôគេងអភិវឌ!I## មរយៈ៖
x

េរៀបចំេEល8រណ៍ែណ#ំសប់8រយតៃមផលប៉ះ²ល់បរ[¦×ន

េលើវ[ស័យេបង

និងឧសX័ន កសិកមX េទសចរណ៍ និងេហVរច#សមC័នសTីពីកច
ិ ¨ដំេណើរ8រយតៃមផល
ប៉ះ²ល់បរ[¦×ន។
x

ំ ញេUគប់កមិត សôីពី8រយតៃមផល
8រពងឹងសមត9ពបេច¨កេទសរបស់ម§នôីជ#
ប៉ះ²ល់បរ[¦×ន។

x

8រពងឹង8រមនត]តពិនិត!£8រអនុវតôែផន8រគប់គងបរ[¦×ន

ែដលត6វ7ន

បª«ញេUក()ងរ7យ8រណ៍យតៃមផលប៉ះ²ល់បរ[¦×ននិងេលើ8រអនុវតôកច
ិ ¨ពមេពៀង
8រ8រ²របរ[¦×នរបស់éស់គេងេUក(ង
) សកមXពអភិវឌ!Iន៍របស់ខ±ន។
៤.៨៦--

េUក()ងែផ(ក8រត]តពិនិត£! 8របំពុលបរ[¦×ន កសួងបរ[¦ន
× នឹងអនុវតôសកមXព

មួយចំនួន ដូច¾ងេ8ម៖
x

មនត]តពិនិត!£គុណពទឹក¦´រណៈមទេន សÖឹង បឹង និងទឹកលូ¦´រណៈ

x

ពិនិត!£លទព ពងីក8រមនត]តពិនិត!£គុណពទឹក¦´រណៈ។

x

មនត]តពិនិត!£8របំពុលេយសំណល់?វពីបភពេ?ងចកសហEស។

៤.៨៧--

េEល8រណ៍គប់គងបរ[¦×នេផ!"ងៗ កសួងបរ[¦ន
×

នឹងអនុវតôសកមXពមួយ

ចំនួន ដូច¾ងេ8ម៖
x

មនត]តពិនិត!£8របំពុលខ!£ល់ និង8ររ°¾នេយសំេឡងនិងរ°ញ័រ។

x

ពិនិត!£លទពពងីក8រមនត]តពិនិត!£8របំពុលខ!£ល់?ជ´នី េខតT។

x

ត]តពិនិត!£8រគប់គងសំណល់រîងសំ?ម និងសំណល់បកបេយេEះ>ក់។

x

ពងឹងគុណព និងសមត9ពមនÖីរពិេ¦ធន៍។

x

× និងេលើក
ពងឹងសមត9ពម§នTីបរ[¦×ន?ជ´នីេខតT អំពី8រគប់គង8របំពុលបរ[¦ន
កមCស់8រយល់ដឹង@¦´រណៈអំព8
ី របំពល
ុ បរ[¦×ន និងសុខព¦´រណៈ។
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៤.៨៨-- េUក()ងែផ(ក8រគប់គងធន´នធមX@តិ និង8រែបប]លÂ8ស´តុ កសួងបរ[¦ន
×
នឹងអនុវតôសកមXពមួយចំនួន ដូច¾ងេ8ម៖
x

េរៀបចំែផនទី 8រេ7ះបេª½លពំបទល់ 8រកំណត់តំបន់គប់គង និង8រគប់គង
ទិន(ន័យេUតំបន់8រ²រធមX@តិ។

x

េរៀបចំបេងÏើតរុកËឧទ!Èន@តិនិងឧទ!Èន@តិសមុទ។

x

កំណត់តំបន់ស8õនុពលសប់8រចូលរួមេលើកកមCស់ជីវពរស់េUរបស់សហគមន៍
េUតំបន់8រ²រធមX@តិ។

x

ពងឹង8រគប់គងសហគមន៍តំបន់8រ²រធមX@តិ។

x

ពងឹង8រគប់គងនិង8រអភិរក!" តំបន់ដេី សើម ទីជល ឋបនីយជីវមណល និងតំបន់
េឆ(រ។

x

បនôេរៀបចំទិដីេសើម។

x

ពងឹងសមត9ពេល¾ធិ8រVនៃនគណៈកÇធ8
ិ រ@តិគប់គង8រែបប]ល
Â8ស´តុក()ង8រសមបសម]លអនTរកសួង

និង8រគប់គងមូលនិធិÂ8ស´តុ

@តិ។
x

 §សTបែមបម]លÂ8ស´តុកមC@
)
?ជរVភ7
ិ លកមC@
) េបT@¼ចិតTអនុវតTែផន8រយុទ¦
២
ំ ០១៤-២០២៣ មរយៈសកមXព ដូច¾ងេ8ម៖
¾ ជំរុញ8រអនុវតTែផន8រយុទ¦§សTេឆើយតបនឹង8រែបប]លÂ8ស´តុកមC@
) ។
¾ ពងឹងេEលនេ7យ និងបទប!©º»ត#
Tិ #សTីព8
ី រែបប]លÂ8ស´តុ។
¾ បេងÏើតនិងអនុវតTបព័នមននិងយតៃម>ក@
់ តិ

សប់គងែបប]លÂ

8ស´តុ។
¾ បេងÏើតបព័នគប់គងចំេណះដឹង សប់បមូល វ[គ និងផ!"ព¸ផ·
! យព័ត៌ននិង
ចំេណះដឹង រួមQំងចំេណះដឹងសហគមន៍មូលVនអំពី8រែបប6លÂ8ស´តុ។
¾ ែកលមÐបព័ន¦រេពើភណឧសX័នផÖះកº¨ក់ រួមQំង8របមូលទិន(ន័យ 8រែថរក!·ទុក
8រវ[គ និងេធ¸ើម៉ូែដល។
¾ បេងÏើតនូវបព័នបºÓីចុះេaÇះ>ក់@តិ សប់យនT8រ8ត់បន9យ8របេº¨ញឧសX័ន
ផÖះកº¨ក់Qំងអស់

ពមQំងជំរុញ8រអនុវតTសកមXព8ត់បន9យឧសXន
័ ផÖះកº¨ក់

សមសប>ក់@តិ និងសកមXព8ត់បន9យ8របេº¨ញឧសX័នផÖះកº¨កេ់ 8មយនT
8រេផ!"ងៗ េUក()ងវ[ស័យÂទិព## ែដលផTលព
់ ហុបេជន៍េចើនÀង។
¾ េកៀរគរថវ[8និងជំនួយបេច¨កេទស សប់អនុវតTសកមXពចម!©ងៗ ែដលកំណត់
េUក()ងែផន8រសកមXព និងែផន8រយុទ¦§សTេឆើយតបនឹង8រែបប]លÂ8ស
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¦×ប័ន²ក់ព័ន##

េយរួមQំង8រªរ¦វ@វ

និងគេងសកមXពេរៀនសូត េដើម!©ី@ជំនួយដល់8រេរៀបចំេEលនេ7យ។
¾ សមបសម]លនិងេលើកកមCស់8រក¦ងសមត9ពែបប]លÂ8ស´តុ

និង8រ

យល់ដឹង@¦´រណៈ េU>ក@
់ តិនិង>ក់េ8ម@តិ។
¾ សមបសម]ល8រេរៀបចំែផន8របន!")ំា@តិ

និងេរៀបចំយុទ¦§សTអនុវតTសប់

តម6វ8របន!")ំារយៈេពលមធ!£មនិងែវង។
៤.៨៩--

?ជរVភ7
ិ ល7នយកចិតTទុកក់ខស
C ់បំផុតក(ង
) 8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨

8រណ៍អភិវឌ!Iន៍ៃបតង

មេEល

ដូចនែចងក()ងេEលនេ7យ@តិសព
Tី ី8រអភិវឌ!Iៃបតង

និង

ែផន8រយុទ¦
 §សT@តិសព
Tី 8
ី រអភិវឌ!Iៃបតង២
ំ ០១៣-២០៣០។ កមXវ[ធអ
ី ភិវឌ!Iន៍ៃបតងេèÞត
េលើ8រេធ¸ើឲ!£នសុខដុមនីយកមXរង8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨

8រ8រ²របរ[¦×ន

8រអភិវឌ!I

សងÒម និង8រេលើកកមCស់វប!©ធម៌@តិ រួមQំង8រវ[និេគៃបតង និង8របេងÏើត8រªរៃបតង
8រគប់គងេសដកិចៃ¨ បតង @Âទþ 8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨ បកបេយចីរពបរ[¦×ន 8រªរ
ៃបតង បេច¨កវ[ទ!Èៃបតង និងកំែណទមង់េសដកិច¨េយគិតគូរបែន9មេលើ8រេលើកទឹកចិតៃT បតង
ពិេសស ពនៃបតង ហិរº»វត9)ៃបតង ឥណQនៃបតង និងមីក6 Àក6ហិរº»វត9)ៃបតង 8រអភិវឌ!I
¨ !£ននិរនTរព 8រគប់គងបរ[¦×នៃបតងនិងធន´នធមX@តិ 8របណäåះបA³ល
េសដកិចឲ
ធន´នមនុស!"និង8រអប់រ°ៃបតង 8រគប់គងបេច¨កវ[ទ!Èៃបតងឲ!£នបសិទព។
៤.៩០-x

សកមXពេUក()ងកំេណើនៃបតង នដូច¾ងេ8ម៖
ប§®ÉបេEល8រណ៍អភិវឌ!Iន៍ៃបតង េសដកច
ិ ¨ៃបតង និង8រអភិវឌ!I8បូនQបេbេលើ
គប់វ[ស័យ។

x

េរៀបចំែផន8រសកមXព@តិសTីព8
ី រអភិវឌ!Iៃបតង។

x

អប់រ° បណäåះបA³ល និងក¦ងសមត9ព េដើម!©ីផ"! ព¸ផ!·យ8រយល់ដឹងអំព8
ី រអភិវឌ!I
ៃបតង។

x
៤.៩១--

ជំរុញ8រវ[និេគៃបតង ែដលេបើបេច¨កវ[ទ!Èៃបតង។
េUក()ងែផ(ក8រគប់គងតំបន់ធមX@តិ កសួងបរ[¦ន
× នឹងអនុវតôសកមXពមួយ

ចំនួនដូច¾ងេ8ម៖
x

េធ¸ើ8រែកសម]លរច#សមC័នគប់គងតំបន់8រ²រធមX@តិ

សបមេEលនេយ

7យវ[មជ!Ü8រនិងវ[សហមជ!Ü8ររបស់?ជរVភិ7ល។
x

បេងÏើនបសិទ
 ពៃន8រគប់គងគេងវ[និេគក()ងតំបន់8រ²រធមX@តិ សបម
េEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍ៃបតង។
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x

េរៀបចំយទ
ុ ¦§សTបេងÏើនគមបៃពេឈើេឡើងវ[ញមរយៈ8រំេឈើេឡើងវ[ញ។

x

ពងឹង8រគប់គងែខ!"កត់ៃបតងមរយៈ

8រពងឹង8រគប់គងសហគមន៍តំបន់

8រ²រធមX@តិ។
x

បេងÏើនសមត9ពៃន8រអភិរក!" មរយៈ8រេរៀបចំ@មជ!Üមណលសិក!·¦វ@វជីវៈ
ចមុះ រុកËឧទ!Èន@តិ >លបណäåះកូនេឈើ និង8រេធ¸ើទំេនើបវូបនីយកមXេលើបេច¨កវ[ទ!È
ទំេនើប។
េUក()ងែផ(ក8រគប់គងនិងអភិរក!"ជីវៈចមុះ កសួងបរ[¦ន
× នឹងអនុវតôសកមXព

៤.៩២--

មួយចំនួន ដូច¾ងេ8ម៖
x

េរៀបចំេEលនេ7យ@តិនិងលិខិតបទVនច!Êប់សTីពីជីវៈចមុះនិង8រេបើ7ស់
និង8រែបងែចកផលបេជន៍ៃនធន´នេនេសេនទិច។

x

េរៀបចំេធ¸ប
ើ ច¨)ប!©ន(កមXយុទ¦
 §សT និងែផន8រសកមXព@តិសTីពជ
ី ីវៈចមុះ។

x

អនុវតTអនុស®çសហប@@តិសព
Tី ជ
ី ីវៈចមុះ។

x

ប§®Éបប®«ជីវៈចមុះេbក()ងែផន8រអភិវឌ!Iនិងមវ[ស័យនីមួយៗ។

x

 ័ត៌នជីវៈចមុះ។
េរៀបចំនិងគប់គងបព័នព

៤.៩៣--

េUក()ងែផ(ក8រªរជីវសុវត9ិពនិងជីវបេច¨កវ[ទÈ
! ទំេនើប កសួងបរ[¦ន
× នឹងអនុវតô

សកមXពមួយចំនួន ដូច¾ងេ8ម៖
x

ពងឹង8រªរជីវសុវត9ិពនិងជីវបេច¨កវ[ទ!ÈទំេនើបេUេ8មកបខ័ណ

ពិធី¦រ8

េហ!"AសTីពជ
ី ីវសុវត9ិពឲ!£នបសិទពរួមចំែណកែថរក!·បរ[¦×ន

សុខព

មនុស!" និង8ត់បន9យពកីករបស់ប@ជន។
x

ពងឹង8រªរវ[គ Deoxyribonucleic Acid (DNA) របស់¦រ²ងÒ8យែកៃច(រស់េដើម!©ី
Åប់វតTន¦រ²ងÒ8យេ#ះ នឹងÅត់វ[´ន8រទប់¦Îត់¿និភ័យ។

x
៤.៩៤--

េលើកកមCស8
់ រយល់ដឹងរបស់¦´រណជន ែផ(កជីវសុវត9ិព។
េដើម!©ីផôល8
់ រអប់រ°ពីបរ[¦×ននិងព័ត៌នសôព
ី ីបរ[¦×ន កសួងបរ[¦ន
× នឹង៖

x

បº¨Õល8រអប់រប
° រ[¦×នេbគប់កមិតសិក!·ៃន8រអប់រ°ក()ងបព័ន។


x

េលើកកមCស់និងេធ¸ើឲ£! បេសើរេឡើងនូវ8រអប់រេ° ßបព័នេលើវស
[ ័យអប់រ°បរ[¦×ន េយេធ¸ើ
សហរណកមXចំេណះដឹង វប!©ធម៌ បៃពណី និងសម័យេbក()ងប®«េEលេFបរ[¦×ន
ក()ងបេទស ក()ងតំបន់ និងអនTរ@តិ។

x

ក¦ងនិងពងឹង8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!" សប់8រªរអប់រ°បរ[¦×ន េដើម!©ី8រអភិវឌ!I
បកបេយចីរព។
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េលើកកមCស់និងេធ¸ើឲ£! បេសើរេឡើងនូវរេបៀបèµស់បTÕរព័ត៌នបរ[¦×ន ជំ#ញ និងធន´ន
េUក()ងតំបន់ និងផTល8
់ រEំទចំេ²ះ8រªរអប់រប
° រ[¦×ន និងបណäåះបA³លមរយៈ
បA³8រªរក()ងបព័ននង
ិ េßបព័ន។
រ គប់ គងេ bះមហនK 1យ

៤.៩៥--

េUក()ងនីត8
ិ លទី៥ៃនរដស ?ជរVភិ7លកមC@
)
នឹងេèõត8រយកចិតទ
ô ុកក់

 §សô@តិ
េលើ8រអនុវតô“ែផន8រសកមXពនិងយុទ¦

សប់8រ8ត់បន9យ¿និភយ
័ េEះ

មហនô?យ ២០១៤-២០១៨” មរយៈ8រពងឹងយនô8រមួយែដលន8រចូលរួមនិង8រសម្រប
សម]លដ៏នបសិទ
 ពពីគប់អ(កនចំែណក²ក់ព័ន Qំងក()ង?ជរVភិ7ល ៃដគូអភិវឌ!I
ែផ(កឯកជន និងអងÒ8រសងÒមសុីវល
[ ។ េដើម!©ស
ី េមចេEលេF@យុទ¦§សôក()ង8រគប់គង

ិ រ@តិគប់គងេEះមហនô?យ នឹងអនុវតôកមXវ[ធីÂទិព ដូច
េEះមហនô?យ គណៈកÇធ8
តេb៖
x

បនT អនុ វ តT ឲ!£ នបសិ ទ   ពបែន9មេទៀតនូ វ 8រប§®Éប 8រ8ត់ បន9 យ ¿និ ភ័យ
េEះមហនT?យេbក()ងេEលនេ7យ ែផន8រ កមXវ[ធីអភិវឌ!Iបកបេយចីរព
េUគប់>ក់ េយេèÞតសំ¾ន់េbេលើ8រេតៀមបªÎរេEះមហនT?យ 8រ8ត់បន9យ
េEះ>ក8
់ រេតៀមេរៀបចំនិង8រ8ត់បន9យពªយរងេEះ ពិេសស§សTន
ី ិងកុរ។

x

េរៀបចំពងឹង¦×ប័ន កបខ័ណច!Êប់ លិខិតបទVនគតិយុតT នីតិវ[ធីបតិបតT8
ិ រសTង់
េEល8រណ៍ែណ#ំ េEលនេ7យ និងបេងÏើតយនT8រសបមសំណPមពរ8រªរ
@ក់ែសTង េយÉប@
់ មួយ>ក់@តិ តំបន់ និងពិភពេ¶ក។ ពងឹងសមត9ពេU
>ក់@តិ >ក់េ8ម@តិ ពិេសស>ក់សហគមន៍េលើ8រ8ត់បន9យ¿និភ័យេEះមហនT
?យ

េយផ!·រÉប់@មួយ8របន!"ា)ំ 8រែបប]លÂ8ស´តុែដលÂចចូលរួម@ប

ព័នក()ង8រក¦ងពធន់េbនឹងមុខស®çេEះ>ក់។
x

បºÓÕល8រ8ត់បន9យ¿និភ័យេbក(ង
) 8រេរៀបចំនង
ិ 8រអនុវតTកមXវ[ធីេតៀមេរៀបចំេEះ
Âសន( 8រេឆើយតបនិង8រ¦Þរេឡើងវ[ញេដើម©! ី8ត់បន9យ8រ7ត់បង់េយេEះមហនT
?យឲ!£7ន@អតិបរ និងជំរុញេលើកទឹកចិតT8រចូលរួមÀងេពញេលញពី¦×ប័ន?ជ
រVភិ7ល អងÒ8រ សងÒមសុីវ[ល ែផ(កឯកជនផងែដរ។

ិ ល នឹងពងឹង តួ#ទី របស់គណៈកÇធ8
ិ រ@តិគប់គងេEះមហនô?យ
៤.៩៦-- ?ជរVភ7

 §សô សប់8រ8ត់បន9យ
ក()ង8រសមបសម]ល8រអនុវតô ែផន8រសកមXព@តិៃនយុទ¦
¿និភយ
័ េEះមហនô?យ ២០១៤-២០១៨ ែដលនសសពសំ¾ន់ចំនួន៥ គឺ៖
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ក¦ង¦×ប័នគប់គងេEះមហនT?យេÂយ7នរîងំេU>ក់@តិ

>កេ់ 8ម@តិ

និងមូលVនសហគមន៍ េដើម!©ី´#នូវ8រ8ត់បន9យ¿និភ័យេEះមហនT?យ៖
¾ េរៀបចំនិងែកសម]លេឡើងវ[ញឲ!£នសុកឹតពច!Êប់ សTីពី8រគប់គងេEះមហនT
?យ េដើម©! ីសុំ8រអនុម័ត។
¾ បេងÏើត និងពងឹងយនT8រគប់គងេEះមហនT?យ កំណត់8រេរៀបចំ និង8របពឹតT
េbរបស់>ក់@តិ >ក់េ8ម@តិ និង>ក់មល
ូ Vនឲ!£សបម¦×នព@ក់ែសTង។
¾ េរៀបចំេEលនេ7យ@តិលិខិតបទVនគតិយត
ុ T កបខ័ណច!Êប់ក()ង8រEំទដល់
8រ8ត់បន9យ¿និភ័យេEះមហនT?យ។
¾ ប§®Éប8រ8ត់បន9យ¿និភ័យ េEះមហនT?យេUក()ងេEលនេ7យនិងែផន
8រអភិវឌ!IេUគប់>ក
 ់។
x

េលើកកមCស8
់ រ7Àន់បណនិងមនត]តពិនិត£! ¿និភយ
័ េEះមហនT?យ និងបេងÏើន
បព័នប8សឲ!£ដឹងមុន៖
¾ េធ¸ើ8រ7Àន់បណ¿និភ័យេU>ក់@តិ >ក់េ8ម@តិ និងមូលVន។
¾ េរៀបចំនិងក¦ងែផនទីនង
ិ មុខស®çេEះ>កន
់ ិងពªយរងេEះ។
¾ បេងÏើតបព័នគប់គងទិនន
( ័យេEះមហនT?យ។
¾ េធ¸ើ8រកត់វ[គផ!"ព¸ផ·
! យព័ត៌នស9ិតស
ិ Tីពី8រខូច¾ត។
¾ េរៀបចំបព័ន ប8សឲ!£ដឹងមុនពីមុខស®çេEះ>ក់េUមឃុំសªÎត់

ពិេសស

អ(កែដលរស់េUបឈមនឹងមុខស®çេEះ>ក់។
¾ េរៀបចំមជ!ÜមណលបតិបតTិ8រេEះÂសន(េU>ក់@តិ និង>ក់េ8ម@តិ។
¾ អភិវឌ!Iសមត9ពបេច¨កវ[ទ!È¦វ@វ វ[គ េធ¸ើែផនទីព!Èករពីមុខស®çេEះ>ក់
ធមX@តិ និងមុខស®çេEះ>ក់េផ!"ងេទៀតែដលQក់ទងពªយរងេEះ និងផល
ប៉ះ²ល់េEះមហនT?យែដលេកើតន។
¾ េរៀបចំែកលមÐទិន(នយ
័ សប់េធ¸ើ8រ7Àន់បណ មនត]តពិនិត!£ និង8រប
8សឲ!£ដឹង@មុនឲ!£7នសបEេbនឹង>ក់តំបន់និង>ក់អនTរ@តិ។
¾ េរៀបចំនិងពងឹងសមត9ពសប់កត់ វ[គ បូកសរុបផ!"ព¸ផ!·យនិងèµសប
់ TÕរ
ើ រ7Àន់បណ¿និភ័យ និង8រម
ព័ត៌ន ស9ិតិ និងវ[ធី¦§សTទូេbសប់េធ¸8
នត]តពិនិត!£។
x

អភិវឌ!Iចំេណះដឹងនិងវ[ធ¦
ី §សTថXីៗ េយេធ¸8
ើ រអប់រ°បណäåះបA³ល ក¦ងវប!©ធម៌
សុវត9ិព និងពធន់េbនឹងេEះមហនT?យ៖
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¾ បមូលចងកងផ!"ព¸ផ·
! យចំេណះដឹងនិងព័ត៌នសTីពីមុខស®çេEះ>ក់ ពªយ
រងេEះ និងសមត9ព ជូនដល់ប@ជន េដើម©! ីក¦ងនូវវប!©ធម៌េតៀមបªÎរនិង
ពធន់េbនឹងេEះមហនT?យ។
¾ ផTល់ព័ត៌នែដលªយយល់សTីពី¿និភ័យេEះមហនT?យ

ែដលÂច8រ²រ7ន

ជូនដល់ប@ជនែដលបឈមនឹង¿និភ័យ។
¾ េរៀបចំែផន8រ8ត់បន9យ¿និភ័យេEះមហនT?យឃុំ សªÎត់។
¾ ពងឹងកិចស
¨ ហបតិបតT8
ិ រ និងជំរុញព@ៃដគូក()ងចំេAមអ(កែដលន8រ²ក់
ព័ន រួមនអ(កែដលេធ¸8
ើ រªរេសដកិចស
¨ ងÒមសប់8រ8ត់បន9យ¿និភ័យេEះ
មហនT?យ។
¾ េលើកកមCស8
់ រេបើ7ស់ 8រអនុវតT និង8រទទួលយកព័ត
៌ នថXី 8រទំ#ក់ទំនង
បេច¨កវ[ទ!ÈពីលំហÂ8ស និងេស## រួមQំង8រសេងÏតេមើលែផនទី។
¾ េរៀបចំេសៀវេែណ#ំសប់េបើ7ស់េU>ក់មល
ូ Vន >ក់េ8ម@តិ និង>ក់
@តិ អំពី8រ8ត់បន9យ¿និភ័យេEះមហនT?យ។
¾ េរៀបចំក!£សពÖសTង
់ អនTរ@តិQក់ទង¿និភ័យេEះមហនT?យ

@¦@តិ

() ¦×ប័ន ឯក¦របណäåះបA³ល និងកមXវ[ធីព័ត
៌ ន¦´រណៈ។
សប់េបើ7ស់កង
¾ ក់បº¨Õលទស!"#Qនៃន8រ8ត់បន9យ¿និភយ
័ េEះមហនT?យនិងកមXវ[ធីេតៀម
បªÎរេEះមហនT?យេUម¦¶និងគឹះ¦×នឧតTមសិក!·។
¾ េរៀបចំកមXវ[ធីបណäåះបA³ល និងកមXវ[ធីសិក!·េលើ8រ8ត់បន9យ¿និភ័យេEះមហនT
?យេUមែផ(ក##(អ(កេរៀបចំែផន8រ អ(កគប់គងេEះÂសន( និងម§នTរី ដ7ល)
េយ´#ឱ8សេលើកសÖ±យេយនឌ័រ។
¾ ពងឹងសមត9ពបេច¨កេទសនិងវ[ទÈ
! ¦§សT

េដើម!©ី7Àន់បណពªយរងេEះ

ផលប៉ះ²ល់មតំបន់¿និភ័យQក់ទង8រែបប]លÂ8ស´តុ។
¾ បេងÏើតេវទិ8@តិនង
ិ >កេ់ 8ម@តិ 8រ8ត់បន9យ¿និភ័យេEះមហនT?យ។
¾ បេងÏើន8រចូលរួមរបស់សហគមន៍ក()ងយុទ#8រអប់រ°បកបេយនិរនTរព និង8រ
ពិេEះេបល់@¦´រណៈេUគប់>ក់។
x

8ត់បន9យកÞែដលបA³លឲ!£េកើតនម¿និភ័យ៖
¾ ប§®Éប8រ8ត់បន9យ¿និភ័យេEះមហនT?យ Qក់ទង8រែបប]លÂ8ស´តុ
េbក()ងយុទ¦§សTសប់8ត់បន9យ¿និភយ
័ េEះមហនT?យ

និង8របន!")ំាេb

នឹង8រែបប]លÂ8ស´តុ។
¾ ប§®Éបែផន8រ8ត់បន9យ¿និភ័យេEះមហនT?យ

េbក()ងវ[ស័យសុ¾ភិ7ល

អប់រ° កសិកមX រុ8öបញ់ និងេន¦ទ អភិវឌ!Iន៍ជនបទ។
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¾ េលើកកមCស
់ ពធន់េbនឹងមុខស®çេEះ>ករ់ បស់សហគមន៍ េUមតំបន់ែដល
ªយរងេEះ?ំងសÙ±ត ទឹកជំនន់ ខ!£ល់ព!£)ះ និងមុខស®çេEះ>កេ់ ផ!"ងៗែដលេធ¸ើ
ឲ!£នឱនពៃនជីវពរស់េU។
¾ ពងឹងែផន8រ¦Þរេឡើងវ[ញ រួមនកមXវ[ធីបណäåះបA³លចិតTវ[ទÈ
! សងÒម េដើម!©ី8ត់
បន9យ8រប៉ះ²ល់ផÕវចិតរT បស់ប@ជនែដលរងេEះ

@ពិេសស

§សTី

និងកុរ

េ8យេពលេEះមហនT?យ។
x

ពងឹង8រេតៀមេរៀបចំសប់េឆើយតបេEះÂសន(ឲ!£នបសិទព

េU>ក់@តិ

>ក់េ8ម@តិ និងមូលVនសហគមន៍៖
¾ េរៀបចំែផន8រេតៀមេរៀបចំសប់េឆយ
ើ តបេEះមហនT?យ

និងេធ¸ើបច¨)ប!©ន(កមX

ែផន8រេតៀមបមុងេEះÂសន(ឲ!£នបសិទពេUគប់>ក់។
¾ បេងÏើតកុម8រªរសមបសម]លេឆយ
ើ តបេEះÂសន(។
¾ បេងÏើតកុមរុករក សេ§ª½ះប#$ន់។
¾ បេងÏើតកុមសមបសម]ល7Àន់បណេEះមហនT?យ។
¾ េរៀបចំនីតវិ [ធីសមបសម]លឲ!£7នលÐ
សប់ជំនយ
ួ មនុស!"ធម៌

@មួយមជ!Üមណលសមបសម]លÂ¦Ãន

ក()ង8រគប់គងេEះមហនT?យ

និងអនុវតTឲ£! 7នលÐ

កិច¨ពមេពៀងÂ¦ÃនសTព
ី ី8រគប់គងេEះមហនT?យនិង8រេឆយ
ើ តបសេ§ª½ះ
ប#$ន់។
¾ េលើកកមCស8
់ រេធ¸ល
ើ ំ¿ត់សមយុទេតៀមេរៀបចំេEះមហនT?យ

ដូច@8រ¿ត់

ជេមស េដើម!©´
ី #នូវ8រេឆើយតប7នេលឿន នបសិទព និង8រទទួល7ន
េស!©ង និងជំនយ
ួ សំ¾ន់ៗេbមេសចកTី ត6វ8ររបស់មូលVន។
¾ េរៀបចំមូលនិធិេឆយ
ើ តបេEះÂសន(។
¾ បេងÏើតទីទួលសុវត9ិពែដល@សំណង់បំ²ក់េយឧបករណ៍ ដូច@ បនÖប់ទក
ឹ បងÒន់
អ#ម័យ ជមកមនុស!"សត¸។
រអភិវឌiជនបទ
ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗ សប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.៩៧--

?ជរVភ7
ិ លកមC@
)

សប់នីតិ8លទី៥ៃនរដស

េUែតÅត់ទុក>8រ8ត់

បន9យពកីកមរេបៀបមួយដ៏ប់មែដលÂចេធ¸ើ7ន គឺ@Âទិពដ៏ចម!©ងមួយ។ 8រ
អភិវឌ!Iជនបទ គឺន¦រៈសំ¾ន់បំផុតសប់8រ8ត់បន9យពកីក េយេហតុ>ប@
ជនកីកេចើន@ង៧៥% រស់េUតំបន់ជនបទ។ ?ជរVភ7
ិ ល នឹងបនôជរំ ញ
ុ 8រអនុវតôកមXវ[ធី
អភិវឌ!Iន៍ជនបទចមុះ

ែដលេèõត8រយកចិតôទក
ុ ក់@សំ¾ន់េbេលើកõែដលនផលប៉ះ
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²ល់@វ[ជ
Ó នេbេលើប@ពលរដកីកេUតំបន់ជនបទ ដូច@8រពងឹងសមត9ព¦×ប័ន និង
8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស"! 8រអនុវតô8រេធ¸ែើ ផន8រមូលVនចមុះ 8រក¦ងផÕវជនបទ 8រ
ផÒត់ផÒងទ
់ ឹកេUជនបទ

8រែថQំសុខពបឋមនិង8រªរអ#ម័យជនបទ

8រអភិវឌ!Iសហ

គមន៍ និង8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨ជនបទ េដើម!©ីេលើកកមCស់កមិតជីវពរបស់ប@ជនកមC)@ឲ!£
នពបេសើរ@ងមុន @ពិេសស ប@ជនេUជនបទ។
៤.៩៨--

8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!" និង¦×ប័នក()ងវ[ស័យអភិវឌ!Iន៍ជនបទកំពុងដំេណើរ8រេb

ÀងលÐមរយៈ8រេរៀបចំកបខ័ណគតិយុតT និងេEលនេ7យែដលÅំ7ច់សប់អនុវតT
សកមXព##ក()ងវ[សយ
័ េនះ រួមនេEលនេ7យ@តិ យុទ¦§សT@តិ និងបទVនគតិ
យុតTេផ!"ងៗេទៀត៖
x

េEលនេ7យទី១

´#េលើកកមCស់កមិតជីវពរស់េUរបស់ប@ពលរដជនបទ

ឲ!£នគµតខិតជិតទីបជុំជនេU២
ំ ០២៥។
x

េEលនេ7យទី២

ជំរុញកំេណើនេសដកច
ិ ¨ជនបទមរយៈ8រអភិវឌ!Iជនបទចមុះ

េយន8រចូលរួមពីសហគមន៍@តិនិងអនTរ@តិ។
៤.៩៩--

េដើម!©ីសេមច7ននូវេEលេF##ៃន8រអភិវឌ!Iជនបទ

?ជរVភិ7លកមC)@

សប់នីតិ8លទី៥ៃនរដស នឹងបនô8រេèõត8រយកចិតôទុកក់េលើ៖
x

8រពងឹងសមត9ព¦×ប័ន េយបនô8រពងឹងនិង8រអភិវឌ!I¦×ប័ន>ក់@តិ ម
រយៈ8រអភិវឌ!I ែផ(ករូបវនô និង8រក¦ងកបខ័ណច!Êប់និងលិខិតបទVនគតិយុតôឲ£!
7នគប់Eន់ពមQំងបនô8រពងឹងនិង8រអភិវឌ!I¦×ប័ន>ក់េ8ម@តិ

មរយៈ8រ

ពងឹងមនÖីរអភិវឌ!Iន៍ជនបទ?ជ´នី េខតô និង8រ[ល័យអភិវឌ!Iន៍ជនបទសុក ខណ។
x

8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស"!
េផ!"ងៗ

េយបនô8រអប់រ°

បណäåះបA³លនូវចំេណះដឹងជំ#ញ

និងបេងÏើន8រយល់ដឹងអំពីប®«េយនឌ័រក()ង8រអភិវឌ!Iដល់ម§នôីរបស់កសួង

អភិវឌ!Iន៍ជនបទ និងប@ពលរដទូេb េយរួមQំងប@ជន@ជន@តិេដើមគតិច
ផងែដរ។
x

8របនôអនុវតô 8រេធ¸ែើ ផន8រមូលVនចមុះ ែដល@កបខ័ណយទ
ុ ¦§សôមយ
ួ ដ៏សំ¾ន់
សប់េធ¸8
ើ រកំណត់ឲ£! 7នបេសើរ@ងមុននូវÂទិពQំងûយ និងសប់8រេរៀប
ចំក¦ងកមXវ[ធីវ[និេគ¦´រណៈេលើ8រផôល់េសEំទ

និងេហVរច#សមC័នេU

ជនបទ។
x

8រផôល់េហVរច#សមC័នដ
 ឹកជºÓÕនជនបទ
7នេសរបស់ប@ជនេUជនបទ

េដើម!©េី ធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវលទពទទួល

និងេធ¸ើឲ!£នពªយសួលដល់8រដឹកជºÓÕន
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ផលិតផលេUជនបទេb8ន់ទីផ!·រ

@ពិេសស
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8រ¦ងសង់@ជំ¿នៗនូវផÕវន

គុណពខCស់ ែដល´#ដល់8រេបើ7ស់7នរយៈេពលែវង។
x

8របនô8រEំទដល់កុមបឹក!·ឃុំ សªÎត់ េដើម!©អ
ី នុវតôគេងេហVរច#សមC័នជ
 ន
បទ¾តតូចេUក()ងមូលVនឃុំ សªÎត់។

x

8រេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវ8រទទួល7នទឹក¦ïតសប់បរ[េគ និងេសអ#ម័យ @
ពិេសស

េUសហគមន៍ជនបទែដលរស់េUក()ងតំបន់ខ¸ះ¾តទឹកក៏ដច
ូ @ទឹកេបើ7ស់

ក()ងគ]¦រនិងទឹកសប់8រេ¦ចសព។
x

ភម
ូ ម
ិ យ
ួ ផលិតផលមួយ”
8រជំរុញដំេណើរ8រៃន“ភ

សំេFេលើកទឹកចិតដ
ô ល់8របេងÏើត

ផលិតផល ែដលនតៃមខCស់ េដើម!©Q
ី ក់Qញឲ!£ន8រចូលរួមពីែផ(កឯកជន។
x

8រពងឹងនិងEំទយនT8រែដលន¦ប់របស់កុមបឹក!·ឃុំ សªÎត់ េដើម!©ដ
ី ឹក#ំ8រ
អភិវឌ!Iភូមិ េយន8រចូលរួមពីសហគមន៍មល
ូ Vន និងជំរញ
ុ 8រអភិវឌ!Iភូមិរបស់
ប@ពលរដ

@ពិេសស

របស់គ]¦រេធិននិងនគរ7លរស់េUមបេA³យពំ

ែដនទិស¾ងលិចនិង¾ងេជើងៃនពះ?@AចកកមC)@ េដើម!©ីែប8µយអតីតតំបន់ប
យុទឲ!£8µយេb@តំបន់ែដលន8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨ សងÒមកិច¨ េយផ!·រÉប់@មួយ
នឹងយុទ¦§សôសប់8រ8រ²របូរណពទឹកដី។
x

8របេងÏើនថវ[8បÅំ១
ំ % ៃនថវ[8ចំAយរបស់កសួង ¦×ប័ន នីមួយៗ េដើម!©ីយក
េbេធ¸ើ8រអភិវឌ!Iតំបន់ទល់ែដនកមC@
) េវៀតAម ûវ និង កមC)@ ûវ ៃថ។

x

8របនôជំរញ
ុ
8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨ជនបទ មរយៈ8របេងÏើនទំហំមីក6ហរិ º»វត9) និង
ជំរុញ8រេបើ7ស់ ឥណQនជនបទបកបេយបសិទពក()ងអ8រ7ក់Qប។

ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងេដើម©! អ
ី នុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.១០០--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យÂទិព

សប់នីតិ8លទី៥ៃនរដស

កសួង

អភិវឌ!Iន៍ជនបទ នឹងត6វបនôអនុវតôសកមXព ដូចតេb៖
x

បនTចូលរួមអនុវតTកមXវ[ធីកែំ ណទមង់8រគប់គងហិរº»វត9)¦´រណៈ

ជំ¿នទី២និង

ទី៣ េយជំរញ
ុ បេងÏើតអងÒពថវ[8 និងអនុវតTកមXវ[ធីកំែណទមង់ហិរº»វត9)¦´រណៈ
េយេពញេលញ។
x

Åប់េផTើមអនុវតTកមXវ[ធីបព័នគប់គងហិរº»វត9)មបព័នព័ត៌នវ[ទ!È។

x

បនTេធ¸ើបច¨)ប!©ន(កមXែផន8រយុទ¦§សTថវ[8 ែផន8រវ[និេគ¦´រណៈបីំរ°កិល និង
ែផន8របÅំ។
ំ

x

បនTែកសម]លនិងក់ឲ!£េបើ7ស់បព័នមន

ត]តពិនិត!£

និងយតៃមគេង

កមXវ[ធី##របស់កសួង។
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បនTបណäåះបA³លបំ²ក់បំប៉នម§នTី8រ[ល័យអភិវឌ!Iន៍ជនបទសុក និងខិតខំេកៀរគរ
ជំនួយជួសជុលនិង¦ងសង់មនÖីរ8រ[ល័យអភិវឌ!Iន៍ជនបទសុកQំង២៤

?ជ´នី

េខតT។
x

បនTអនុវតTគេងែផន8រមូលVនចមុះ។

x

ជំរុញេកៀរគរអ(កវ[និេគទុនមកវ[និេគេUតំបន់ជនបទ ែដលនស8Þនព
ុ ល¦ប់
ដូច@ ទឹក ផÕវ និងអគÒស
ិ នី េដើម!©8
ី ត់បន9យចំAកសុក និងបេងÏើត8រªរថXីៗបែន9ម
េទៀតដល់កសិករក()ងសហគមន៍ជនបទ។

x

បនTសហបតិបតTិ8រ@អងÒ8រមិនែមនរVភិ7ល

និងៃដគូអភិវឌ!I##េដើម!©ីរួមចំែណក

អភិវឌ!Iជនបទ។
x

បនTអនុវតTកមXវ[ធីកែំ ណទមង់រដ7ល¦´រណៈ។

x

បនTេរៀបចំនិងអនុវតTកមXវធ
[ ីវ[មជ!Ü8រនិងវ[សហមជ!Ü8រ។

x

បនT អនុ វ តT េEលនេ7យសTីពី 8 រអភិវ ឌ!I ធន´នមនុ ស!" របស់កសួង អភិវ ឌ!I ន៍
ជនបទ។

x

បនTក¦ងសមត9ព និងបណäåះបA³លម§នTី?ជ8រគប់កមិត។

x

បេងÏើតមជ!IមណលបណäåះបA³លវ[@ជ
É ីវៈមូលVនឲ!£7នគប់េខតT។

x

ជំរុញឲ!£បេងÏើតមជ!Üមណលឬវ[ទ!È¦×ន@តិអភិវឌ!Iន៍ជនបទ។

x

បនTអនុវតTសវនកមXៃផÖក()ងនិងអធិ8រកិច។
¨

x

បនTអនុវតTកមXវ[ធីេយនឌ័រ។

x

បនTែថQំនិងជួសជុលផÕវជនបទ និងសំណង់សល
ិ !©8រ!£។

x

បនTែកលមÐកលផÕវជនបទពីក]សកហមេb@កលេßស៊ូពីរ@ន់ ឬេបតុង។

x

ូ ំង២៤?ជ´នី េខតTេយ
បនTេរៀបចំបºÓី¦រេពើភណផÕវជនបទឲ!£7នចប់សព¸គប់ទQ
កំណត់អតTស®çណផÕវជនបទ េធ¸ើែផនទីផÕវជនបទ និងក់¦µកេaÇះផវÕ និងស®ç
ច?ចរណ៍។

x

Åប់េផTើមសិក·
! និង¦កល!©ងផÕវជនបទ

និងសំណង់សិល!©8រ!£មួយចំនួនបន!")ំាេUនឹង

8របែមបម]លÂ8ស´តុ។
x

បណäåះបA³ល គណៈកÇធិ8រអភិវឌ!Iន៍ភូមិ សTីពីជេមើសៃនបន!")ំា និង8រ8ត់បន9យ
8រែបប]លÂ8ស´តុ និងេបើ7ស់ចំេណះដឹងវ[ទ!È¦§សTសមសបមួយែដលÂច
ទទួលយក7នេU>ក់មូលVន។

x

បនTបណäåះបA³ល គណៈកÇធ8
ិ រអភិវឌ!Iន៍ភូមិ សTីពី8រេធ¸ើែផន8រអភិវឌ!Iន៍ភូមិ។

x

បនTអប់រ°អំពីសុខពនិងអ#ម័យ ពមQំង¦ង¦ង់បងÒន់អ#ម័យដល់ប@ពលរដ
ក()ងសហគមន៍ជនបទ។
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បនTផÒតផÒង់ទឹក¦ïតដល់តំបន់ជនបទ មរយៈជួសជុល ែថQំ និង¦ងសង់អណäងទឹក
គប់បេភទ សះទឹក ²ងយក!" ពិេសស ជំរុញក¦ងបព័នែចកÅយទឹកមទុេ
េUតំបន់ែដលនបភពទឹក¦ប់។

x

បេងÏើតកមXវ[ធ@
ី តិៃនវ[សយ
័ ផÒត់ផÒង់ទក
ឹ ¦ïតនិងអ#ម័យ
¦×ប័ន>ក់@តិនិង>ក់េ8ម@តិ

ែដលផTលធ
់ ន´នថវ[8ពី

េហើយEំទេយៃដគូអភិវឌ!IនិងអងÒ8រមិនែមន

រVភិ7ល##។
x

បេងÏើតបព័នមននិងយតៃម>ក់@តិ សប់កមXវ[ធីផÒត់ផÒង់ទឹក¦ïតនិងអ#ម័យ
ជនបទ និង8រេរៀបចំកមXវធ
[ ី@តិសTីព8
ី រèµស់បTÕរទµប់។

x

េរៀបចំយទ
ុ ¦§សTថវ[8សប់វ[ស័យផÒត់ផÒង់ទក
ឹ ¦ïតនិងអ#ម័យ

ែដលេèÞតេលើ8រ

ជួយEំទគ]¦រកីកនិងគ]¦រªយរងេEះ។
x

េរៀបចំត#
ួ ទី>កេ់ 8ម@តិ @ពិេសសឃុំ សªÎត់ សុក កុង ក()ង8រផTល់េស8រផÒត់
ផÒង់ទឹក¦ïតនិងអ#ម័យេUជនបទ

សបE@មួយនឹង8រអនុវតTមេEល8រណ៍

ែណ#ំ និងកមXវ[ធីក¦ងសមត9ព។
x

បេងÏើតកមXវ[ធ@
ី តិèស
µ ់បôÕរឥរ[បថ មរយៈ8រ7ស័យQក់ទង។

x

បេងÏើតយុទ¦§សôផôល់ហិរº»ប!©Qនសប់ទឹកនិងអ#ម័យ េយេèõត@ពិេសសេលើ
គ]¦រកីក និងªយរងេEះ។

x

ែបងែចកតួ#ទីដល់រVភ7
ិ លេU>ក់េ8ម@តិ(ឃុំ

និងសុក)

ែផ(ក¾ង8រផôល់

េស²ក់ព័ន@
 មួយនឹងទឹក និងអ#ម័យ េយនផôល់ឲ!£ពួកេគនូវេEល8រណ៍ែណ
ី រអនុវតô និងកមXវធ
[ ីក¦ងសមត9ព។
#ំសôីព8
x

បេងÏើតកមXវ[ធស
ី ប់Eំទដល់បតិបតô8
ិ រ និង8រគប់គង8រផÒត់ផÒង់ទក
ឹ េU>ក់ភូមិ

x

បនTជួសជុល¦ងសង់បព័ន´?¦§សT¾តតូចេដើម!©ីផTល់ទឹកសប់កសិកមX¾តតូច
និងមធ!£ម។

x

បនTជួសជុល ¦ងសង់បព័ន´?¦§សT¾តតូច េដើម!©ីផTល់ទឹកសប់កសិកមX¾ត
តូចនិងមធ!£ម។

x

បនTអប់រ°អំពីសុខពនិងអ#ម័យ ពមQំង¦ង¦ង់បងÒន់អ#ម័យដល់ប@ពលរដ
ក()ងសហគមន៍ជនបទ។

x

បនTអភិវឌ!Iន៍ភូមិមតំបន់ពំែដនទិស¾ងលិចនិងទិស¾ងេជើង(កមC@
) -ៃថ) និងតំបន់
តីេ8ណកមC@
) េវៀតAម និងûវ ែដល@តំបន់ប៉ូលេសដកច
ិ ¨ទី៤។

x

បនTអនុវតTកមXវ[ធស
ី នTិសុខេស!©ង@លកËណៈគ]¦រេUក()ងភូមិ។

x

¦ងសង់មជ!Üមណលអភិវឌ!Iន៍និងអភិរក!"ជន@តិេដើមគតិចេUេខតTមណលគិរ។
à

x

បនTេរៀបចំសហគមន៍ជន@តិេដើមគតិច។
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ចងកងគ]¦រកសិករ@សហគមន៍សប់ផTល់ឥណQនជនបទក()ងអ8រ7ក់Qប
េដើម!©ីបេងើÏត8រªរនិងពងីកមុខរបររបស់កសិករ។

x

8រអភិវឌ!Iសហគមន៍ និងេសដកិច¨ជនបទ មរយៈវ[ធី¦§សTចល#ភូមិថXី។
1ងទី៤.៥ សូចករសំlន់ៗរបស់ កសួងអភិវឌiន៍ជនបទ

សច
ូ _ករ

រ  និង

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

>៉ ន់ Y ន

ពករណ៍

ពករណ៍

ពករណ៍

ពករណ៍

ពករណ៍

គ.ម.

២៧ ៧៥០

២៨ ៦០០

២៩ ៤៥០

៣០ ៣០០

៣១ ១៥០

៣២ ០០០

គ.ម.

១២៥

៥៥០

៩៨០

១ ៤៣០

១ ៨៨០

២ ៣៣០

%

៤៤,២

៤៦,៧

៥០

៥៣

៥៦

៦០

%

៣៧,៥

៤២

៤៦

៥០

៥៥

៦០

១០០

១៣០

១៦០

១៩០

១២០

២៥០

ភូមិ

១ ៦១០

១ ៨០០

២ ០០០

២ ២០០

២ ៤០០

គ.ម.

០

៦៧,៥

៩០

១១២,៥

៩០

៩០

គ.អ.ភ.

០

១ ៨៥៤

២ ៤៧២

៣ ០៩១

២ ៤៧២

២ ៤៧២

ឯកa

ងសង់ផT eវជនបទ

(េលIបែវងសរុប ៤០០០០ គ.ម.)
បែវងផeTវជនបទែដល>នលេkស៊ូ
ពីរន់ ឬេបតុង
%បជនជនបទទទួល>នរ
ផ,តផ
់ ង
, ់ទឹកែដលVនរែកលមhបកប
េ=យនិរនរព
%បជនជនបទទទួល>នេសm
អ_ម័យែដលVនរែកលមhបកប
េ=យចីរព
ចំនន
ួ សហគមន៍ជនតិេដIមគតិច

សហ

ែដល>នទទួល , ល់អតស±²ណ

គមន៍

ចំនន
ួ ភូមិែដល>នបណ1ះប@
 ល

២ ៦០០

គ.អ.ភ.សីពែី ផនរអភិវឌន៍ភូមិ
សិកyនិង

ងសង់

កលWងផeTវជន

បទលេkស៊៤
ូ ៥០គ.ម.ែដលច
ទប់ទល់នឹងរែបប©លស³តុ
១០០%
ក

ងសមតpពគ.អ.ភ.សីពីជេមIស

ំ ង
ិ រត់បនpយរែបប©ល
ៃនបនy1ន
ស³តុ និងេបI>ស់ចំេណះដឹង
វBទ

សសមសបមួយែដលច

ទទួលយក>នេj{2ក់មូល=&ន

បភពៈ កសួងអភិវឌន៍ជនបទ

ភូមិមួយ ផលិតផលមួយ
៤.១០១--

េដើម!©ីសេមច7នេEលនេ7យÂទិពរបស់?ជរVភិ7ល សTីពីភម
ូ ិមួយ

! ¦Þរអភិវឌ!Iវ[សយ
័ កសិកមX និងជនបទ នឹង៖
ផលិតផលមួយ កុមបឹក·
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បនTពងឹងចល#ភូមម
ិ យ
ួ
ផលិតផលមួយ រួមបº¨Õល8រក¦ងសមត9ពដល់ក់ªរ
¦×ប័ន សហគមន៍ និង¦×ប័ន## ពមQំងេរៀបចំឯក¦រ²ក់ពន័Å7
ំ ច់សប់
ជំរុញចល#ភូមិមួយ ផលិតផលមួយ។

x

េរៀបចំែផនទីផលិតផលភូមិមួយ ផលិតផលមួយ។

x

បេងÏើតព@ៃដគូ@មួយអងÒ8រ និង¦×ប័ន²ក់ព័នសប់ជំរុញចល#ភូមម
ិ ួយផលិត
ផលមួយ។

x

េលើកទឹកចិតTប@ជនមសហគមន៍ និងអ(ក²ក់ព័នឲ!£ផលិតនូវផលិតផលបកបេយ
គុណព េ¦ភណព និងឧតTមពទីផ!·រ។

x

េរៀបចំជនបេª½លេU>កេ់ 8ម@តិពីេខតTេEលេFចំនួន១៨។

x

អភិវឌ!I¦កល!©ង គេងចល#ភូមិមួយផលិតផលមួយ ក()ងេខតTចំនួន១៨(៦គេង
¦កល!©ងសប់២
ំ ០១៤- ២០១៥ េUេខតTចំនន
ួ ១0)។

x

េបើកយុទ#8រែស¸ងរក8រEំទមតិ មគប់រូបពមបព័នផ!"ព¸ផ!·យ និងឧបករណ៍
ទំ#ក់ទំនង អប់រ° និងព័ត
៌ ន ក()ង8រជំរញ
ុ ចល#ភូមិមួយ ផលិតផលមួយេU>ក@
់ តិ
>ក់េ8ម@តិ និងេUឯបរេទស។

x

ួ ផលិតផល
េរៀបចំ8របកួតបែជងេយន8រផTលរ់ ªíន់ សប់ផលិតផលភូមិមយ
មួយ សប់េខតTេEលេFចំនួន១៨។

x

េលើកកមCស8
់ រចូលរួមរបស់យុវជន ¦កលវ[ទÈ
! ល័យ សគម ឬសហគមន៍ ឬកុម
8រªរ²ក់ព័ន#
 #ក()ងសកមXពជំរុញចល#ភូមិមួយ ផលិតផលមួយ។

x

េរៀបចំយនT8រសមបសម]ល េរៀបចំ អនុវតT ត]តពិនិត!£ មន និងយតៃម8រªរ
ជំរុញចល#ភូមិមយ
ួ ផលិតផលមួយ។

៤-

រអភិវឌiវMស័យេហTGរចសម័ន=រូបវនK

៤.១០២-- មុំឬសស´តុរងQំង៤ៃនចតុេ8ណ 8របនô8រ¦õរ និងក¦ងេហVរច#សមC័ន
រូបវនô រួមន (១)8រអភិវឌ!Iវ[សយ
័ េហVរច#សមC័នគម#គមន៍នង
ិ េហVរច#សមC័នទីកុង
(២)8រគប់គងធន´នទឹកនិងបព័ន´
 ?¦§សô

(៣)8រអភិវឌ!Iវ[ស័យ>មពលអគិÒសនី

និង(៤)8រអភិវឌ!Iបេច¨កវ[ទ!Èព័ត៌ននិងគម#គមន៍។
៤.១-

រអភិវឌiវMស័យេហTGរចសម័ន=គមគមន៍ និងេហTGរចសម័ន=ទី ក!ង

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.១០៣-- ?ជរVភ7
ិ លនីត8
ិ លទី៥ ក់េចញនូវេEលេFបនôអភិវឌ!IបA³ញេហVរច#
សមC័នគ
 ម#គមន៍ដឹកជºÓÕនគប់បេភទ

រួម@មួយនឹងេហVរច#សមCន
័ ទីកុងឲ!£8µយេb@
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បព័នភសT)រកមXមួយដ៏រស់រេវàក នសុវត9
ិ ព និងនបសិទព សំេFរួមចំែណកេលើក
កមCស ់  ពបកួត បែជងៃនេសដក ិច ¨@ តិ ពមQំង ជួយ េលើក សÖ±យ សុខ ុ  លពរបស់ ប
@ជន។ ?ជរVភ7
ិ លនឹងផôល់Âទិពេលើ៖
ទី១ 8របនôជំរញ
ុ ក¦ងបA³ញផÕវ@តិ ផវÕ េខតô និងផÕវជនបទ ពិេសស8រខិតខំ8ល
េßស៊ូនិងÅក់េបតុង ផÕវជនបទឲ!£7នពី៣០០េb៤០០គីឡÕែម៉តក()ងមួយ។
ំ
ទី២ 8របេងÏើន8រយកចិតôទុកក់េលើ8រជួសជុល និង8រែថQំបព័នគម#គមន៍ដឹកជºÓÕន
ពិេសសផវÕ ថ(ល់ មរយៈ8រពងឹងយនô8រ និង8រែកលមÐបព័នជួសជុល និង ែថQំ
ផÕវ រួមQំង8រÅត់វ[´ន8រតឹងរុîងបកបេយបសិទព និងពមុឺងÀត់ចំេ²ះ8រ
ដឹកជºÓÕនេលើសទមÙន់កណ
ំ ត់។
ទី៣ 8របនôេèõត8រយកចិតទ
ô ុកក់ខស
C ់េលើសុវត9ិពច?ចរណ៍ មរយៈ8រែកលមÐ និង
! ប់សព
ôី ច
ី ?ចរណ៍ផវÕ េEក”
8រពងឹង8រអនុវតô“ចÊ
តឹងរុîងបំផុតចំេ²ះបទេលXស
ើ ច?ចរណ៍

រួមបº¨Õលនូវ8រអនុវតôវ[´ន8រ

8រពងឹង8រត]តពិនិត!£លកËណៈបេច¨កេទស

នយនô និង8រផôល8
់ រអនុ®çតឲ!£នយនôេធ¸ើច?ចរណ៍ 8រពងឹងយនô8រផôល់
បណæេបើកបរ 8រក់ស®çច?ចរណ៍ផÕវេEក 8រេរៀបចំសម]លលំហូរច?ចរណ៍ 8រ
ពងឹងសមត9ពនិងសីលធម៌វ[@Éជវី ៈរបស់ម§នôីអនុវតôច!Êប់

ក៏ដច
ូ @8រេលើកកមCស់

ិ ពច?ចរណ៍ សបមទិសេ¦µក “ៃថÙេនះ ៃថÙ
8រអប់រ°និង8រផ!"ព¸ផ·
! យអំពីសុវត9
ែសÐកកុឲ
ំ £! នេEះ>កច
់ ?ចរណ៍”។
ទី៤ 8រេរៀបចំ

័ គ
 ម#គមន៍ដក
ឹ
និង8រអនុវតôែផន8រេមៃន8រអភិវឌ!IេហVរច#សមCន

ជºÓន
Õ
េដើម!©ីតÉប់ៃផÖកង
() បេទសផង និង@មួយបេទសជិត¾ងផង មរយៈ8រ
អភិវឌ!Iបព័នដឹកជºÓÕនគប់បេភទឲ!£8µយ@បព័នភសT)រកមXមយ
ួ ដ៏រស់រេវàក

និង

នពបកួតបែជង Qំងក()ងទិដ
 ពៃន8រតÉប់8រដឹកជºÓÕនពហុរូបព និង8រ
ដឹកជºÓÕនឆង8ត់ពំែដនក(ង
) េEលេFេលើកកមCស8
់ រវ[និេគ ²ណិជÓកមX េទសចរណ៍
និង8រអភិវឌ!Iជនបទ េយក()ងេ#ះ8រយកចិតទ
ô ុកក់នឹងត6វ7នេèõតេbេលើ8រ
បº¨ប់Qំងសុងនូវ8រ¦õរនិង8រអភិវឌ!IផÕវែដក

8របនôអភិវឌ!IេហVរច#សមC័ន

Â8សនVន និងកំពង់ែផ 8រសិក·
! អំពីស8õនុពល និង8រវ[និេគេលើ8រដឹក
ជºÓÕនមផវÕ ទឹក

ពមQំង8រែកសម]លេស²ក់ព័នន
 ឹង8រដឹកជºÓÕនមួយចំនន
ួ

ែដលនលកËណៈèõច់មខ
ុ

និង8របនôជំរញ
ុ អនុវតôកិច¨ពមេពៀង

និងពិធី¦រQំង

ûយ²ក់ព័ននឹង8រដឹកជºÓÕនឆង8ត់ពំែដន ែដលកមC)@@បេទសហត9េលខី។
ទី៥ 8រេរៀបចំេEលនេ7យ និងកបខ័ណគតិយត
ុ ôÅំ7ច់សប់8រគប់គង និង
អភិវឌ!IេហVរច#សមC័ន ដូច@ ច!Êប់សព
ôី ីផÕវថ(ល់ និងលិខិតបទVន²ក់ព័ន រួម
បº¨Õលនូវ8រកំណត់សôង
់ និងគុណពផÕវ
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េដើម!©ីជយ
ួ សម]លដល់8រអនុវតôែផន8រេមៃន8រអភិវឌ!I

េហVរច#សមCន
័ គម#គមន៍។
ទី៦ 8រេរៀបចំែផន8រេមៃន8រអភិវឌ!IេហVរច#សមCន
័ ទីកុង ពិេសសបព័នគម#គមន៍
ដឹកជºÓÕនអ(កដំេណើរក()ងទីកុង ពមQំង8រតÉបរ់ ងតំបន់មូលVនផលិតកមXជុំវ[ញ
កុងប៉ូលេសដកិចស
¨ ំ¾ន់ៗ តំបន់ឧស!·ហកមX និងតំបន់េសដកិច¨ពិេសស @េដើម
ែដលនឹងជួយ8ត់បន9យ8រកកសÖះច?ចរណ៍ េលើកកមCស់បសិទព និងពបកួត
បែជងៃនេសដកិច@
¨ តិ

ពមQំងជួយេលើកសÖយ
± សុខុលពប@ជន

និង´#

ចីរពបរ[¦×ន េយ´#នូវសងÒតិព@មួយនឹងកបខ័ណៃន8រេរៀបចំែដនដី និង
នគរូបនីយកមX រួមន@ÂទþេEលនេ7យ@តិសôីពីលំេUøន ច!Êប់²ក់ព័នន
 ឹង
8រេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមX និងសំណង់ យុទ¦
 §សô@តិសព
ôី ី8រអភិវឌ!Iតំបន់ទី
កុងនិងទីបជុំជន

8រេរៀបចំបព័នគប់គងសំណល់?វនិងសំណល់រîង

ពមQំង

បព័ន8រ²រនិងពនត់អគÒិភ័យ។
ទី៧ 8របនôជំរញ
ុ 8រចូលរួមរបស់វ[ស័យឯកជន ក()ង8រអភិវឌ!Iវ[សយ
័ េហVរច#សមC័នគម
#គមន៍ មរយៈ8រពងឹងនិង8រែកលមÐយនô8រ
រណៈនិងវ[សយ
័ ឯកជន”

ព@ៃដគូរងវ[សយ
័ ¦´
“

េយក់េចញនូវឯក¦រេEលនេ7យសôព
ី ី8រេលើក

កមCស់ព@ៃដគូរងវ[សយ
័ ¦´រណៈ និងវ[សយ
័ ឯកជនេUកមC)@េដើម!©ប
ី េងÏើនព
Qក់Qញ និងសម]លដល់8រអនុវតôគេងេហVរច#សមC័ន ែដលផTល់ហិរº»ប!©Qន
េយវ[ស័យឯកជន។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗសប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.១០៤--

កសួង¦´រណ8រនិងដឹកជºÓន
Õ
នរកិច¨ដក
ឹ #ំ8រអនុវតTេEលនេ7យ

@តិ Qក់ទងនឹងគប់8រªរ¦ងសង់¦´រណៈ មរយៈ (១)8របេងÏើតកបខ័ណច!Êប់និង
លិខិតបទVនគតិយត
ុ ô

និង8រេធ¸ើកិច¨សហបតិបតôិ8រ@មួយ¦×ប័ន##

េដើម©! ីអភិវឌ!I

បេទស (២)8រ¦ងសង់និងែថរក!·?ល់េហVរច#សមC័នដឹកជºÓន
Õ
ដូច@ផÕវថ(ល់ ¦¹ន
កំពង់ែផ ផÕវែដក និងផÕវទឹក (៣)8របេងÏើតលិខត
ិ បទVនគតិយុតôសប់អភិវឌ!IេហVរច#
សមC័នដឹកជºÓÕន ផÕវថ(ល់ កំពង់ែផ ផÕវែដក និងផÕវទឹក (៤)8របេងÏើតលិខិតបទVនគតិយុតT
សប់8រដឹកជºÓន
Õ មផÕវថ(ល់ ផÕវែដក និងផវÕ ទឹក និង8រត]តពិនិត!£ 8រដឹកជºÓÕនម
ផÕវថ(ល់ ផវÕ ែដក និងផÕវទឹក (៥)8រចូលរួមេរៀបចំនិងសហ8រក(ង
) 8របេងÏើតច!Êប់នង
ិ លិខិត
បទVនគតិយុតôេផ!"ងៗ ែដលQក់ទងនឹង8រ¦ងសង់េហVរច#សមC័នដក
ឹ ជºÓÕន និង8រªរ
ដឹកជºÓÕន

(៦)8រសេមចឲ!£7ននូវ8រ¦ងសង់េផ!"ងៗេទៀត

ែដល?ជរVភិ7លកមC@
)

) 8រ
បគល់ជូន (៧)8រេធ¸ើកច
ិ ¨សហបតិបតôិ8រ@មួយរដេល¾ធិ8រVនÂ8សចរសុីវ[លក(ង
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ªរ¦ងសង់ព¶នយនôេ¿ះ និង (៨)ជំរុញឲ!£ន8រចូលរួមរបស់§សôន
ី ិងបុរសេUក()ង8រ
អនុវតôេEលនេ7យQំងអស់¾ងេលើ

ពមQំងបេងÏើនតួ#ទីនិងពអង់Âចែផ(កបេច¨ក

េទសគប់គង ដឹក#ំ និង8រ²រសិទិទទួល7ននូវផលបេជន៍របស់§សô@
ី ម§នôី?ជ8រនិង
ប@ពលរដក()ងវ[ស័យ¦´រណ8រនិងដឹកជºÓÕន។

៤.១០៥--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យÂទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC@
) សប់នីតិ8ល

ទី៥ៃនរដស កសួង¦´រណ8រនិងដឹកជºÓន
Õ នឹងអនុវតôសកមXព ដូច¾ងេ8ម៖
8រªរផវÕ ថ(ល៖
់

១x

¦Þរនិង¦ងសង់េហVរច#សមC័នដក
ឹ ជºÓÕន

ឲ!£7នÀងេ¿ចបែវង៣.៥០០គ.ម

សប់៥ំ¾ងមុខ។
x

¦Þរនិង¦ងសង់ផÕវ@តិ១ខÖង់ ពីបេភទផÕវ DBST េb AC។

x

ពងីកផÕវ@តិ១ខÖងេ់ Uជុំវញ
[ ទីកុងសំ¾ន់ៗពី២គនងេb៤គនង។

x

បេងÏើនអ8លេßស៊ស
ូ ប់ផÕវ@តិ២ខÖង់ ឲ!£7នពី៥០%េb៩០%។

x

េរៀបចំបព័នបងÛÕរទឹក8រªរទឹកជំនន់ សប់ផÕវ@តិ១ខÖង។
់

x

បេងÏើនបែន9មèµកស®çសុវត9ិពច?ចរណ៍សប់តំបន់ទីបជុំជន។

x

េរៀបចំឲ!£នេសដឹកជºÓÕន¦´រណៈេUមទីកុងសំ¾ន់ៗ។

x

េរៀបចំក់ឲ!£ន8េម?À សប់មន8រេបើករថយនTេលើសេល!©óនកំណត់េUម
ផÕវ@តិ១ខÖង់ េដើម!©ស
ី ុវត9
ិ ព និង8ត់បន9យេEះ>ក់ច?ចរណ៍។

x

ជំរុញឲ!£ន8រ¦ងសង់ផÕវេល!©óនេលឿន(Âទិពទី១

ផÕវពី?ជ´នីភ(ំេពញេbេខតT

ពះសីហនុ)។
8រªរដឹកជºÓÕនផÕវេEក៖

២x

បនTពងឹង

និងេរៀបចំ8រអនុវតTអនុកឹត!£សTព
ី 8
ី រគប់គងនVនជួសជុលនិងន

Vនែកៃច(។
x

បនTពងឹងនិងេរៀបចំ8រអនុវតTអនុកឹត!£សTីព8
ី រេធ¸ើÂជីវកមXដឹកជºÓÕនផÕវេEក។

x

បនTពងឹងនិងេរៀបចំ8រអនុវតTប8សសTីពីនត
ី ិវ[ធីៃន8រចុះបºÓីនយនT។

x

បនTពងឹងនិងេរៀបចំ8រអនុវតTេសចកTី²ងច!Êប់សព
Tី ីកិច¨សន!È8រដឹកជºÓÕនផÕវេEក។

x

បនTេរៀបចំេសចកTី²ងច!Êប់ថXីសTីពីច!Êប់ច?ចរណ៍ផÕវេEក។

x

8ត់បន9យរយៈេពលៃន8រចុះបºÓីនយនT 8រេធ¸è
ើ µកេលខនយនT 8រផTល់ប័ណæ
េបើកបរ និងពងឹងសមត9ពម§នTឲ
ី !£8ន់ែតបេសើរ។

x

បនTពងឹងសមត9ពមនីែT ដលនចំែណក²ក់ព័នឲ
 !£នជំ#ញខCស់បែន9មេទៀត។

x

ជំរុញឲ្យអនុវតT8រªរចុះបºÓីនយនT

និង8រត]តពិនិត£! នយនT

មបព័ន

ព័ត៌ន វ[ទ!È។
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៣-- 8រªរផÕវទឹក ដឹកជºÓន
Õ ផÕវទឹក និងដឹកជºÓÕនម#សមុទ៖
ក. 8រªរផវÕ ទឹក
x

បនTេរៀបចំបូម¦ÞរផÕវ#ចរណ៍ ភ(ំេពញ កេចះ។

x

ចុះេធ¸ើ8រស់សÖងជ
់ េâទឹកទេនេមគងÒេលើនិងទេនេមគងÒេ8ម។

x

ជំរុញឲ!£ន8រវ[និេគពីែផ(ក¦´រណៈនិងែផ(កឯកជនេលើ8រªរកំពង់ែផមដង
ទេន។

x

បនTនិងបº¨ប់8រសិក·
! អេងÏត´?¦§សTេមគងÒេលើ កំពង់Åម។
ឹ ជºÓន
Õ ផវÕ ទឹក
ខ. ដក

x

បនTេរៀបចំបូម¦ÞរផÕវ#ចរណ៍និងក់េ²ងស®ç#ចរណ៍។

x

បនTេរៀបចំនិងជំរុញច!Êប់និងបទបº»ត²
Tិ ក់ព័នមយ
ួ ចំនួន

ដូច@េសចកôី²ងច!Êប់សôីពី

8រដឹកជºÓÕនមផÕវទឹក

េសចកTី ²ងអនុកឹត£! សTីពីទមង់នង
ិ នីតិវ[ធីៃន8រផTលល
់ ិខិត

អនុ®ត
ç បេងÏើតនVន

េសចកôី²ងអនុកឹត£! សôីពី8រគប់គង8រដឹកជºÓÕនមផÕវ

ទឹកេឡើងវ[ញ េសចកôី²ងអនុកឹត!£សôីពី8រកំណត់ទីំង និងលកËណៈបេច¨កេទសៃន
េភើង#ចរណ៍ ស®ç#ចរណ៍ ស®çេភើង ស®çសំេឡង និងស®çប8សÂសន(។
x

បនTែកសម]ល និងេធ¸ើវ[េ¦ធនកមXអនុកឹត!£សôីពី#ចរណ៍ផÕវទេន។

x

បនT8រេរៀបចំែផន8រេមសTីពីវ[សយ
័ ដឹកជºÓÕនផÕវទឹក និងជំរុញ8រចូលរួមវ[នេិ គពីែផ(ក
ឯកជនេលើ8រªរដឹកជºÓន
Õ ម#។
ឹ ជºÓន
Õ ម#សមុទ
គ. ដក

x

បនTេរៀបចំនិងជំរុញ8រេរៀបចំេសចកôី²ងកម#ចរណ៍សមុទ។

x

បនTេរៀបចំនិងជំរុញ8រេរៀបចំេសចកTី²ងប8សសôីពី8រអនុ®çតឲ!£ចូលចតរបស់
#/បរេទសេUមកំពង់ែផ។

x

បនTេរៀបចំនង
ិ ជំរញ
ុ 8រេរៀបចំេសចកôី²ងអនុកឹត!£សôីពី8របេងÏើតបព័ន>ក
 @
់ តិសប់
8រេតៀម8រេឆើយតប និងកិច¨សហបតិបតôិ8រទល់នឹង8រកំពប់េហៀរេបងេUសមុទ។

x

បនTេរៀបចំនិងជំរុញ8រេរៀបចំេសចកôី²ងអនុកឹត!£េសៀវេវ[@Éជវី ៈ#វ[ក។

x

បនTេរៀបចំនិងជំរុញ8រេរៀបចំេសចកTី²ងវ[®çបនបតប®Éក់សមត9ពជំ#ញ។

x

បនTពងឹង8រអនុវតôចÊ
! ប់ បទប!©º»តôិ និងវ[´ន8រ##ៃនកិច¨ពមេពៀង ែដល²ក់ព័ន
នឹង8រដឹកជºÓÕនមផÕវសមុទ។

x

បº¨ប់8រªរអភិវឌ!Iន៍ចណ
ំ តពហុបំណងកំពង់ែផស¸យ័តកុងពះសីហនុ។

x

ជំរុញឲ!£ន8រវ[និេគ8ន់ែតេចើនេUតំបន់េសដកិច¨ពិេសសកំពង់ែផស¸យ័តេខតT
ពះសីហនុ។

x

៤-

បនTផTល់េសកំពង់ែផបកបេយបសិទព។
វ[ស័យផÕវែដក៖
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េធ¸ើ8របណäåះបA³លម§នTីជំ#ញគប់លំប់>កQ
់ ំងក()ងបេទស

និងេßបេទស@

មួយទីបឹក!·បេច¨កេទស Canarail។
x

បº¨ប់8រªរ¦ងសង់ផវÕ ែដកទិស²យព!£ (ភ(ំេពញ-េ7Àយែប៉ត)។

x

បº¨ប់8រ¦ងសង់កែនងរក!·ទុកទំនិញេU¦×នយ
ី ភ(ំេពញ និងេUកំពង់ែផកុងពះសី
ហនុ។

x

សេមចឲ!£7នមកិចស
¨ ន!Èនូវដំេណើរ8រដឹកជºÓÕនមផÕវែដក។

x

ជំរុញឲ!£ន8រ¦ងសង់ផÕវែដកបែន9ម។

៥-- 8រªរពងឹងសុវត9ិពច?ចរណ៍ផវÕ េEក៖
x

បនTេរៀបចំែផន8រសកមXពសុវត9ិពច?ចរណ៍ផវÕ េEករយៈេពល១០។
ំ

x

េតៀម8រ²រេEលនេ7យ@តិសុវត9
ិ ពច?ចរណ៍ផÕវេEក េយជំរញ
ុ បែន9ម8រ
រîតបនTឹង8អនុវតTច!Êប់ច?ចរណ៍ផÕវេEក។

x

មនដំេណើរ8រក¦ងមជ!Üមណលត]តពិនិត!£មួកសុវត9ិព។

x

បនTេរៀបចំេធ¸ើសិ8ö¦¶សTីពី8រគប់គងសុវត9ិពច?ចរណ៍ផÕវេEក។

៦- 8រªរបªÎរនិងទប់¦Îត់បទេលXើសនយនTដឹកជºÓÕនេលើសទមÙន់៖
x

បនTខិតខំស¸ះែស¸ងរកវ[ធ¦
ី §សTនិងយុទ¦§សT

េដើម!©ីទប់¦Îត់នូវពអសកមXQំង

ûយេយេធ¸ក
ើ ំែណទមង់េលើបព័ន8រªរគប់គង

និងដឹក#ំ8រត]តពិនិត!£ន

យនTដឹកជºÓÕនេលើសទមÙន់ឲ!£នបសិទ
 ពខCស។
់
x

បនTេធ¸ើែផនទីនិងរ7យ8រណ៍សTីពី8រដឹកជºÓÕន ពមQំងផ!"ព¸ផ!·យដល់កុមហ៊ុន និង
éស់នយនT។

៧- 8រេរៀបចំែផន8រដឹកជºÓÕន៖
x

េរៀបចំេEលនេ7យេលើវ[ស័យដឹកជºÓន
Õ និងែផន8រមវ[ស័យនីមយ
ួ ៗ។

x

េរៀបចំែផន8រេម expressway និងÅប់េផTើតអនុវតTនូវគេងÂទិព។

x

េរៀបចំែផន8រេមផវÕ ែដក និងÅប់េផTើមអនុវតTនូវគេងÂទិព។

x

េរៀបចំែផន8រេមែផក()ងសុក េដើម!©ីយតៃមពី8រផTល់8រវ[និេគដល់ែផ(កឯកជន។

x

អនុវតTនូវែផន8រដឹកជºÓន
Õ បកបេយបសិទ
 ពបរ[¦×ន។

x

េធ¸ើសហរណកមXេEលនេ7យ និងែផន8រេលើវ[សយ
័ ដឹកជºÓÕន ឲ!£េb@េEល
នេ7យ និងែផន8រដឹកជºÓÕនរបស់@តិ។
េសបºÓÕនទំនញ
ិ 8រដឹកជºÓÕនពហុរូបព ភសô)រកមX និងេសក់ªរ#៖

៨x

េរៀបចំែផន8រេមសôីពី8រផÒត់ផÒង់ភសô)រ និង8រដឹកជºÓÕនពហុរូបព េUក()ងបេទស
និងតំបន់

េដើម!©ីបងÏឲ!£ន8រសម]ល²ណិជÓកមX

េយនកិចស
¨ ហ8រ@មួយ

¦×ប័ន²ក់ព័នដៃទេទៀត។
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បេងÏើនបសិទ
 ពៃនេសបºÓÕនទំនិញ 8រដឹកជºÓÕនពហុរូបព ភសô
) រកមX និងក់
ªរកមC)@#ចរណ៍“8¦
ំ ប”។

x

Eំទនិងេលើកចិតដ
ô ល់សកមXពរបស់8¦
ំ ប
បំេពញតួ#ទី@អ(កបºÓន
Õ ទំនិញ

តំAង

េដើម!©ីបងÏលកËណៈឲ!£កª
់ រេនះ7ន

និង@អ(កផôល់េស

ក()ង#មéស់#

ឬអ(កជួល# ឬéស់ទន
ំ ិញ និង@អ(កផôល់ភសô
) រកមXេbមេសចកôីត6វ8រក៏ដូច@
េដើម!©ី´#7ននូវបសិទ
 ព សុវត9
ិ ព គុណព 8រផôល់ដល់េEលេFQន់េពល
េវ¶ តៃមសមសប បកបេយឧតôមពបកួតបែជង។
x

បេងÏើនសមត9ពផÖ)ករបស់កំពង់ែផស¸យ័តកុងពះសីហនុនិងកំពង់ែផស¸យត
័ ភ(ំេពញ។
8រដឹកជºÓÕនក()ងកុង៖

៩x

ពងឹងនិងេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវ8រគប់គងបរ[¦×ននិង8រដឹកជºÓÕនក(ង
) កុង។

x

ជំរុញ8រេធ¸ើែផន8រសôព
ី 8
ី រដឹកជºÓÕនក()ងកុង និង8រដឹកជºÓÕន¦´រណៈ េUម
ទីកុងសំ¾ន់ៗ។

x

ជំរុញ8រេរៀបចំបង
 ់េមថXី និង8រអភិវឌ!IេហVរច#សមC័នសប់8រដឹកជºÓÕនក()ងកុង
រួមន គេង¦ងសង់រថេភើង¦លដឹកអ(កដំេណើរក()ងកុង េដើម!©ីចល
ូ រួម8ត់បន9យ
8របេº¨ញឧសX័ន8បូនក
ិ ែដលបA³លឲ!£ន8របំពុលបរ[¦×ន

8រេកើនេឡើងកំេF

ែផនដីនិង8រែបប]លÂ8ស´តុ។
x

ជំរុញ8រេបើ7ស់បកបេយបសិទព សុវត9
ិ ព និងពស័កស
ôិ ិទិនូវេហVរច#
សមC័នន
 ិងេសដឹកជºÓÕន¦´រណៈនិងដឹកជºÓÕនក()ងកុង ែដលគប់គងនិង8ន់8ប់
េយឯកជន។

x

ក់េចញនូវវ[´ន8របែន9មសប់8រគប់គងច?ចរណ៍ េដើម©! ី8ត់បន9យ8រកកសÖះ
ច?ចរណ៍។

x
១០-

ពងឹង8រអនុវតôច!Êប់សôីពីច?ចរណ៍ផÕវេEក និងែកលមÐសុវត9ិពច?ចរណ៍េលើផÕវថ(ល។
់
8រពងឹងនិង8រែកលមÐនូវ8រគប់គងមូលVនទិន(ន័យស9ត
ិ ិ

និង8រេរៀបចំែផន8រ

សប់វ[ស័យដឹកជºÓÕន៖
x

ពងឹងនិងែកលមÐ8រេរៀបចំែផន8រ 8រªរស9ិតិ និង8រគប់គងនិង8រផ!"ព¸ផ!·យទិន(
ន័យក()ងវ[ស័យដឹកជºÓÕន។

x
១១-

ពងឹងក¦ងសមត9ពម§នôី និង¦×ប័នក()ងវ[ស័យដឹកជºÓÕន។
8រក¦ងកបខ័ណេEលនេ7យ ច!Êប់ និងលិខិតបទVន និង8រជំរញ
ុ 8រអនុវតô

ច!Êប់៖
x

អនុវតTច!Êប់សôីពីច?ចរណ៍ផÕវេEកថX។
ី
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បនTជំរុញ8រេរៀបចំក¦ងច!Êប់ អនុកឹត!£ ប8ស និងបទVនគតិយុតTេផ!"ងៗេទៀត
²ក់ព័នន
 ឹងវ[ស័យ¦´រណ8រនិងដឹកជºÓÕនែដលកសួងកំពង
ុ េរៀបចំ។
Uសចរណ៍សុី វMល

៤.១០៦--

រដេល¾ធិ8រVនÂ8សចរណ៍សវុី ល
[
នរកិច¨ ដឹក#ំ គប់គង និងអភិវឌ!I

វ[ស័យÂ8សចរណ៍សុីវល
[ របស់បេទសកមC@
)

េដើម!©ី´#ឲ!£7ននូវ8រផôលេ់ សដឹកជºÓÕន

មផÕវÂ8ស Qំងក()ងសុកនិងអនôរ@តិ បកបេយសុវត9ិព សនôិសខ
ុ បសិទព គុណ
ព ពមQំងបសិទពចំAយ ក()ងកមិតសôង់អនôរ@តិៃនបតិបតô8
ិ រ និងេដើម!©េី ធ¸ើអតិ
បរនីយកមX 8ររួមចំែណកដ៏សំ¾ន់របស់វស
[ ័យេនះ ក()ង8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨ សងÒមកិច¨ @
់ ីបរេទស េទសចរណ៍
ពិេសស េឆើយតបនឹង8រលេលើកកមCស់²ណិជÓកមX 8រវ[និេគè$លព
និងអភិវឌ!Iន៍ជនបទ។

េដើម!©ច
ី ូលរួមបនôអនុវតôេEលនេ7យេបើកចំហេជើងេមឃរបស់?ជ

រVភិ7លកមC)@ សប់នីតិ8លទី៥ៃនរដស ពមQំងេដើម!©ព
ី ងឹងសនôិសុខនិងសុវត9ិព
េ¿ះេហើរនិងចីរពបរ[¦×ន

ក៏ដូច@េដើម©! ីពងឹងេសÂ8សនVនរដេល¾ធិ8រVន

Â8សចរណ៍សវុី ល
[ នឹងអនុវតôសកមXពÂទិពសំ¾ន់ៗ ដូច¾ងេ8ម៖
x

8រពងឹងកិច¨សហបតិបតôិ8រអនôរ@តិក()ងវ[ស័យÂ8សចរណ៍សុីវល
[
¾ េធ¸ើសហរណកមX និងេធ¸ើឲ!£នសុខដុមនីយកមXបនôិចមôងៗ@មួយនឹងេEលនេ
7យេបើកចំហេជើងេមឃរបស់Â¦Ãន ម¿អនុតំបន់ទេនេមគងÒ កុមបេទស កមC)@
ទ!Êវ ភូ េវៀតAម និងកិច¨សហបតិបតô8
ិ រអនôរ@តិេផ!"ងៗេទៀត ។
¾ ជំរុញ8រក¦ងនិង8រែកលមÐសមត9ព¦×ប័ន @ពិេសស ែកសម]លរច#សមC័ន
បព័នគប់គងរបស់រដេល¾ធិ8រVនÂ8សចរណ៍សុីវ[ល េដើម!©ីែប8µយ@បេណäើរៗ
នូវបព័នគប់គងមែបបមជ!Ü8រេb@ែបបវ[មជ!Ü8រនិងវ[សហមជ!Ü8រ

ក៏ដូច@

េដើម!©ីឲ!£សបេbមតម6វ8ររបស់អងÒ8រÂ8សចរណ៍សុីវ[លអនôរ@តិ។
x

8រពងឹងសនôិសខ
ុ និងសុវត9ិព
¾ េធ¸ើវ[េ¦ធនកមXចÊ
! ប់Â8សចរណ៍សវុី ល
[
ែដល7នអនុម័តកនងមក េដើម!©ីេឆើយតប
នឹងពÅំ7ច់ ក()ង8រពងឹងសនôិសខ
ុ សុវត9ិព ក()ង8រេ¿ះេហើរ និងទប់¦Îត់8រ
ែបប]លÂ8ស´តុ ែដលត6វ7នបងÏេឡើងេយេសដឹកជºÓន
Õ មផÕវÂ8ស។
¾ ពងឹងតួ#ទីរបស់រដេល¾ធិ8រVនÂ8សចរណ៍សុីវ[លក(ង
) 8រេធ¸ើបច¨)ប!©ន(កមX និង
8រេរៀបចំបទប!©º»ត#
ôិ #សប់បទVនបេច¨កេទសនិងេសដកិច¨

និងចីរព

បរ[¦×ន ក()ងវ[សយ
័ Â8សចរណ៍សវុី [ល។
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ិ ុខ សុវត9ិព និង8រ8ត់បន9យ
ផលប៉ះ²ល់េលើបរ[¦×នក()ងេសដឹកជºÓÕនមផវÕ Â8ស

េយែផÐកេលើេEល

8រណ៍ច!Êប់នង
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¾ បេងÏើតកិច¨ពមេពៀងផÕវ8រ##@មួយបេទសជិត¾ង

សប់8រªរសនôស
ិ ុខ

សុវត9ិព និង8រèµស់បôÕរទិន(ន័យបតិបតôិ8រ។
x

8រពងឹងេស#ំផÕវÂ8សនិងÂ8សនVន
¾ ែកលមÐនិងេធ¸ើទំេនើបកមXនវូ Â8សនVនែដល7នកំណត់ និងេហVរច#សមC័ន
ែដល²ក់ព័ន រួមន8រអនុវតôនូវបព័នថXីមួយ គឺបព័នគម#គមន៍#ំផÕវ 8រµំ
េមើល8រេ¿ះេហើរ និង8រគប់គងច?ចរណ៍ផវÕ Â8ស។
¾ ជំរុញ8រចូលរួមរបស់វ[សយ
័ ឯកជន

និង¦´រណៈេUក(ង
) 8រអភិវឌ!IេហVរច#

សមC័នÂ8សនVន និងេសÂ8សចរណ៍ @ពិេសសជំរុញឲ!£ន8រវ[និេគ
ពីវ[ស័យឯកជនេលើសកមXព

ែដលបេមើឲ£! វ[ស័យÂ8សចរណ៍េយè$ល់និង

េយបេល។ សកមXពQំងេ#ះ រួមនអEរលក់ដរូ ទី¶នយកូនេ¿½ល
ំ េUែក!©រÂ8ស
ឧទ!Èនសប់កម!·នô កីទ!ÊÂ8សចរណ៍ @េដើម ែដលនទីង
នVន េហើយែដលនឹងត6វជំរញ
ុ េដើម!©ីបេងÏន
ើ ចំណPល ´#ចីរពរបស់Â8ស
នVននិងេដើម!©េី លើកកមCស់វ[សយ
័ េទសចរណ៍។
¾ េលើកកមCស8
់ រចូលរួមក(ង
) 8រត]តពិនិត!£ និងសមបសម]លដំេណើរៃន8រអភិវឌ!Iធុរ
កិច¨Qំងûយែដលស9ត
ិ េUេ8មកិច¨សន!Èសម!©Qន។
¾ បនôជំរុញ8រេលើកកមCសស
់ មត9ព និង8រយល់ដឹងរបស់និេជិត§សôី េដើម!©ីេធ¸ើឲ!£
បេសើរេឡើងនូវតួ#ទីនិង¦×នពរបស់§សôីេUក()ងេសដឹកជºÓÕនមផÕវÂ8ស។
¾ អភិវឌ!Iព័ត៌នវ[ទ!È បព័នព័ត៌នឧតុនិយម បព័នទិន(ន័យស9ិតិ និងេធ¸ើ8រសិក!·
¦វ@វ។
៤.២--

រ គប់ គងធន2នទឹកនិង បព័ន=21>?សK

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.១០៧-- ?ជរVភ7
ិ លកមC@
) 7នខិតខំ¦õរ

និងក¦ងបព័ន´?¦§សôបែន9មេទៀត

េហើយ7នក់េចញនូវវ[´ន8រ## េដើម!©ីេបើឲ!£អស់លទពនូវស8õនុពលពីបព័ន´?¦§សô
េនះ សប់េះ¦យប®«ទឹកក()ងវ[ស័យកសិកមX។ @លទផល សមត9ពÂងសô)កទឹកត6វ
7នពងីក េហើយលទពៃន8រេះ¦យទឹកសប់8រំដុះក៏7នេកើនេឡើងែដរ។ ?ជ
រVភិ7លកមC)@ 7នបេងÏើតសហគមន៍កសិករេបើ7ស់ទឹកែដលន8រចូលរួម8ន់ែតេចើន
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បរនូវផលប៉ះ²ល់ ែដលបងÏេឡើងេយ8រែបប]លធមX@តិ និងÂ8ស´តុ ដូច@
ខ!£ល់ព!£)ះ រនÖះ ស៊ូAមី ទឹកជំនន់ @េដើម។

x

េរៀបចំ¦រេពើភណនង
ិ ែផនទីភូមិ¦§សôសប់បព័ន´?¦§សô

បព័ន8
 រ²រទឹក

ជំនន់ ទំនប់8រ²រ ទឹកៃប Âងទេន សÖឹង ៃផÖដល
ី ិចទឹក និង8រគប់គងធន´នទឹក
េយនមូលVនទិន(នយ
័ គប់Eន់។
៤.១១៦--

េUក()ងែផ(កៃន8រេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើង8រគប់គងរដ7ល

និង8រអភិវឌ!Iធន´ន

ិ ម នឹងអនុវតôសកមXព ដូច¾ងេ8ម៖
មនុស!" កសួងធន´នទឹកនិងឧតុនយ
x

ពងឹងដំេណើរ8ររដ7ល

និងផôល់8របណäåះបA³លក()ង8រªរដល់ម§នôីកសួងធន

´នទឹក និងឧតុនយ
ិ ម េដើម!©ីេឆើយតបេbនឹងកមិតសôង់@តិនិងអនôរ@តិ។
x

បនôពងឹងសមត9ពរបស់ម§នôីេU>ក់@តិនិង>ក់េ8ម@តិ

និងសមត9ពរបស់

សហគមន៍កសិករ េបើ7ស់ទឹកឲ!£យល់ដឹងពីអត9បេជន៍របស់ទក
ឹ ចំេ²ះជីវពប
ÅំៃថÙនិង8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨

និងែណ#ំពក
ួ Eត់ឲ!£ចូលរួមÀងសកមXកង
() 8រេរៀបចំ

ែផន8រសប់8រគប់គង 8រែថQំ 8រអភិរក!" និង8រេបើ7ស់ធន´នទឹកបកប
េយបសិទពនិងចីរព េដើម!©ីរក!·7ននូវបព័នេអកូឡស
Õ ុីលÐ េយេបើ7ស់គប់
មេធ!È7យQំងអស់ ដូច@8រេរៀបចំកមXវធ
[ ីបណäåះបA³ល សិ8ö¦¶ និងបº¨Õល
ប®«Qំងេនះេbក()ងកមXវធ
[ ីសិក!·របស់គឹះ¦×នសិក!·

និងេធ¸8
ើ រផ!"ព¸ផ!·យព័ត៌ន

េនះឲ!£7នទូលំទូ¶យមរយៈពឹតôិបតព័ត៌ន ទស!"#វដôី វ[ទ!£) ទូរទស!"ន៍ និងបព័ន
ផ!"ព¸ផ!·យេផ!"ងេទៀត។
x

បេងÏើតបព័ន8
 រªរេយនឌ័រ េUគប់មនÖីរធន´នទឹក និងឧតុនយ
ិ ម ?ជ´នី េខតô។
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x

បេងÏើន8រយល់ដឹងនិង8រវ[គពីេយនឌ័រ េUគប់?ជ´នី េខតô។

x

´#ឲ!£ន8រចូលរួមរបស់កុម8រªរេយនឌ័រ

េUក(ង
) គប់ទិដ
 ព8រªររបស់

កសួងធន´នទឹក និងឧតុនិយម។
x

ពងឹងសមត9ពបេច¨កេទសនិងគប់គងដល់ម§នTីកសួងធន´នទឹក

និងឧតុនិយម

Qំងបុរសនិង§សTី េដើម!©ីអនុវតTវ[ធី¦§សTនង
ិ បេច¨កវ[ទ!Èេ¦ចសពនិងេះទឹក។
៤.១១៧-- េUក()ង8រអនុវតôត#
ួ ទី រកិច¨របស់ខ±ន កសួងធន´នទឹកនិងឧតុនយ
ិ ម

នឹង

េèõតេលើ៖
x

8រេបើ7ស់@អតិបរនូវស8Þនព
ុ លៃនបព័ន´
 ?¦§សô

េដើម©! ី@ផលបេជន៍

សប់8រេះ¦យប®«ទឹកដល់វ[សយ
័ កសិកមX។
x

8រ´#ឲ!£ន8រចូលរួមេចើន@ងមុនពីកសិករQំងûយេUក()ងសហគមន៍កសិករ
េបើ7ស់ទឹក។

x

8រពងឹងនូវដំេណើរ8រៃន8រផôល់Âទិពដល់8រ¦õរេឡើងវ[ញ

8រ¦ងសង់

8រ

ែថQំ និង8រគប់គងេហVរច#សមC័ន´?¦§សô ដូច@Âងសôក
) ទឹក បព័នេះទឹក
បûយទឹក បព័នត]តពិនិត!£ទឹកជំនន់ ទំនប់8រ²រទឹកៃប និង¦×នីយបូមទឹក េដើម!©ី
បេងÏើនៃផÖដ
ី ដ
ំ ុះនិងផលិតកមXកសិកមX។
x

8រយកចិតôទុកក់េលើមតិេបល់និងសិទរិ បស់ប@ពលរដ

ក()ង8រទទួល7នទឹក

¦ïត និង8រ´#នូវសុវត9ិពេស!©ងក()ងជីវពរស់េUបÅំៃថÙរបស់ប@ជន េដើម!©ី
េធ¸ើឲ!£សេមច7ននូវេEលេFអភិវឌ!Iន៍សហស!"វត!"រ1កមC)@

និងេដើម!©ី´#ឲ!£ននូវ

) ÂងទេនេមគងÒ និងបនôសិក!·ពី8រ
បព័នេ អកូឡÕសន
ុី ិងទឹកែដលEÇន8របំពុលេUក(ង
េបើ7ស់ធន´នទឹកក()ងទេន បឹងបួរ សÖឹង និងទេន¦ប។
x

8រ´#ឲ!£ន8រចូលរួមរបស់¦×ប័ន## និងព@éសរ់ បស់ប@ជនក()ង8រេបើ
7ស់និងគប់គងបព័ន´
 ?¦§សô។

x

8រ´#ឲ!£នទឹក¦ïតគប់Eន់

េហើយគុណពទឹកេឆយ
ើ តបេbនឹងតម6វ8រេU

គប់វ[ស័យេពញទូQំងំ និងេដើម!©ី8រ²របព័នេអកូឡÕសុី។
x

8រ8ត់បន9យេUកមិតតិចបំផុតនូវផលប៉ះ²ល់ពីទឹកជំនន់

និងក¦ងសមត9ព

េដើម!©ី8រ²រទល់នឹង ទឹកជំនន់ ែដលបA³លមកពីទឹកេភងនិងទឹកសមុទ។
x

8របេº¨ស8របំពុលធន´នទឹក េដើម!©ី8រ²របព័នេអកូឡÕសុី @ពិេសស ធន´នតី។
រអភិវឌiUងទេនS េមគងY បកបេTយចីរ

៤.១១៨--

?ជរVភ7
ិ លកមC)@

ព

នឹងបនTកិចស
¨ ហបតិបតTិ8រេយេពញទំហឹង@មួយបA³

បេទស@សជិកទេនេមគងÒេ8មទមង់8រគណៈកមX8រទេនេមគងÒ េដើម!©ី´#8រអភិវឌ!I
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បកបេយនិរនTរពៃនÂងទេនេមគងÒ។ @ងេនះេbេទៀត េUក()ងកិច¨បជុំកំពូលេលើកទី១
របស់គណៈកមX8រទេនេមគងÒ ែដល7ន7រពេឡើងេUៃថÙទ៥
ី ែខេម¦ ២
ំ ០១០ េUហួហីន
បមុខរVភិ7លបេទស@សជិកេមគងÒ

7នេបT@¼ចិតTនង
ឹ េធ¸ើស¸័ភិ7លហិរº»វត9េ) ពញ

េលញសប់គណៈកមX8រទេនេមគងÒក()ងំ២០៣០¾ងមុខ

ែដលក(ង
) េ#ះបេទស@ស

ជិកគណៈកមX8រទេនេមគងÒនីមួយៗ ត6វបេងÏើននូវវ[គQនហិរº»វត9)របស់ខ±នេដើម!©ីដំេណើរ8រ
គណៈកមX8រទេនេមគងÒ និងេតៀមខ±នេដើម!©ីទទួល8រ?Àប់រង@បេណäើរៗ ែដល7នÅប់េផTើមពី
ំ២០១២ និងaនេbទទួលខុសត6វេពញេលញក()ងំ២០៣០។
៤.១១៩--

េដើម!©ីអនុវតTេEលនេ7យÂទិព

?ជរVភិ7លកមC)@

នឹងបនTកិច¨សហ

 §សT
បតិបតT8
ិ រ@មួយបA³បេទស@សជិកេមគងÒក()ង8រេធ¸ើបច¨)ប!©ន(កមX ែផន8រយុទ¦
យុទ¦
 §សTអភិវឌ!Iន៍Âង

គណៈកមX8រទេនេមគងÒ

និងអនុវតTគេង##ែដល7នេEងទុកេ8មទមង់8ររបស់
ែដលគេងQំងេ#ះរួមនកមXវ[ធីក¦ងែផន8រអភិវឌ!IÂងទេន

ជលផល កសិកមX េ¦ចសព រàអគÒិសនី 8រគប់គងទឹកជំនន់ 8រគប់គងព?ំងសÙត
±
8រែបប]លÂ8ស´តុ 8រគប់គងធន´នទឹកចមុះ 8រគប់គងព័ត
៌ ននិងចំេណះដឹង
និង8រក¦ងសមត9ពចមុះ។

ទនÖឹមនឹងេនះ ែផនទីវ[ថស
ី ប់េធ¸ើវ[មជ!Ü8រមុខªរស(Õលៃន

8រគប់គងÂងទេនកំពង
ុ ត6វ7នេរៀបចំនិងែកសម]ល

សប់8រអនុវតT@បេណäើរៗÅប់ពី

ំ២០១២មក េហើយរ°ពង
ឹ >នឹងន8រអនុវតTេពញេលញេUក()ងំ២០៣០ េយបេទស@
សជិកេមគងÒ

ិ Tរបស់បមុខរVភិ7លក()ងកិច¨ បជុក
ំ ំពូលេលើកទី១របស់
េ8ម8រេបT@¼ចត

គណៈកមX8រទេនេមគងÒ។
រផYត់ផYង់ទឹក>8តេតំបន់ទី បជុំជន
៤.១២០--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យÂទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC@
) សប់នីតិ8ល

ទី៥ៃនរដស កសួងឧស!·ហកមX និងសិប©! កមX នឹងត6វអនុវតôេbមសកមXពេEល¾ង
េ8ម៖
x

8របេងÏើតកបខ័ណច!Êប់សប់វ[សយ
័ ផÒត់ផង
Ò ់ទឹក¦ïតតំបន់ទីបជុំជន៖
¾ េរៀបចំចÊ
! ប់សTីព8
ី រគប់គងេសទឹក¦ïត។
¾ េរៀបចំនីតវិ [ធីសTីព8
ី រេស(ស
ើ ុំវ[និេគក()ងវ[ស័យទឹក¦ïត។
¾ េរៀបចំបº»តTិកមXេសដកិច(
¨ 8រកំណត់ៃថទឹក)។
¾ េរៀបចំបទប!©º»តTិបេច¨កេទស។

x

់ ង
Ò ់ទឹក¦ïតតំបន់ទីបជុំជន៖
8រជំរុញវ[មជ!Ü8រនិងវ[សហមជ!Ü8រក()ងវ[ស័យផÒតផ
¾ ជំរុញ8រេធ¸ើបតិភូកមXអA
ំ
ចដល់>ក់េ8ម@តិ

ក()ងរកិច¨ៃន8រផTលេ់ សទឹក

¦ïតេយរក!·រកិច¨បº»តTិកមXQំងបេច¨កេទសនិងេសដកច
ិ ¨េU>ក់@តិ។
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២
ំ ០២០

គប់ភម
ូ Q
ិ ង
ំ អស់ៃនពះ?@AចកកមC@
) នឹងន8រផÒតផ
់ ង
Ò អ
់ គÒស
ិ នីពី

បA³ញ@តិ និងបភពេផ!"ងៗ។
ទី៤ 8របនTEំទមូលនិធិអគÒស
ិ នីវូនយ
ី កមXជនបទសំេF´#សមធម៌ក()ង8រទទួល7ន
េសអគÒិសនីក()ងចំេAមប@ជន មរយៈ8រផTល់ថវ[8ពី?ជរVភិ7ល 8រផTល់
ថវ[8សងÒមកិច¨ពីអគÒស
ិ នីកមC)@
##

និង8រេកៀរគរហិរº»ប!©Qននិងជំនួយពីៃដគូអភិវឌ!I

និង8រជួយែស¸ងរកហិរº»ប!©Qន8រ7ក់សមរម!£ជូនអ(កផÒត់ផÒងអ
់ គÒិសនីេU

ជនបទសប់ពងីកបA³ញែចកÅយអគÒស
ិ នី។
ទី៥ 8រជំរុញអនុវតTវ´
[ ន8រវ[ÅរណកមXៃន8រេបើ7ស់>មពលអគÒិសនី

មរយៈ8រ

លក់អគÒិសនីក()ងតៃមQបជូនអតិថិជន ែដលេបើ7ស់អគÒិសនីក()ងរយៈេពលនេសច
កTីត6វ8រQបក()ងេEលេFបេមើបព័នផលិតកមX និង8រេ¦ចសពសំេFេលើកកមCស់
ផលិតពកសិកមXនិងជំរញ
ុ 8រអភិវឌ!Iវ[សយ
័ ឧស!·ហកមXនិងសិប!©កមX។
ទី៦ 8របនTជំរញ
ុ 8ររុករកនិងេធ¸ើÂជីវកមXវស
[ ័យេបងនិងឧសX័ន
¾ន់មួយសប់សនTស
ិ ខ
ុ >មពល

ែដល@ស8Þនុពលដ៏សំ

និង@បភពធន´នដ៏នតៃមសប់8រអភិ

វឌ!Iេសដកិច¨កមC)@រយៈេពលែវង។
ទី៧ 8របនTពងឹងសមត9ព¦×ប័ន ធន´នមនុស!" ពមQំង8រេធ¸ើែផន8រ និង8រគប់
គងក()ងវ[ស័យ>មពល។
ទី៨ 8របនTចូលរួមក()ងកិចស
¨ ហបតិបតTិ8រវ[សយ
័ >មពលក()ងកបខ័ណតំបន់។
ិ លកមC@
)
៤.១២៣-- ?ជរVភ7

នឹងផôល់ÂទិពខCស់េលើ8រQក់Qញឲ!£ន8រចូលរួម

របស់វ[ស័យឯកជនក()ង8រវ[និេគក()ង8រអភិវឌ!IេហVរច#សមC័ន>
 មពល រួមQំង8រផលិត
8របºÓÕននិង8រែចកÅយ ក()ងេ#ះ?ជរVភ7
ិ លកមC)@ នឹងបនô8រេèõត8រយកចិតôទុកក់
ឲ!£7ន@អតិបរេលើបរ[¦×នធមX@តិនិងសងÒម ក()ង8រអភិវឌ!Iគេងវ[ស័យ>មពល ទនÖឹម
នឹង8រសងÏត់ធÙន់េលើបសិទពេសដកិច¨របស់គេងនីមួយៗ។

8រយកចិតôទុកក់ក៏នង
ឹ

ត6វេèõត@សំ¾ន់ផងែដរ េលើ8រក¦ងសមត9ពនិង8រែកទមង់¦×ប័នក()ងវ[ស័យ>មពល

ិ នី កុមហ៊ន
ុ អគÒស
ិ នីកមC@
)
ពមQំងកសួង ¦×ប័ន²ក់ព័ន
អគÒិសនី រួមន Â@¼ធរអគÒស
េផ!"ងេទៀត េដើម!©ីបេងÏើនបសិទពៃន8រគប់គងក៏ដូច@គុណពេសផÒត់ផÒង់អគÒិសនី។
៤.១២៤--

?ជរVភ7
ិ លកមC@
)

នឹងេរៀបចំកបខ័ណេEលនេ7យនិងកបខ័ណគតិយុតô

សប់វ[ស័យេនះ េដើម!©ី´#បសិទពៃន8រគប់គងនិង8រេបើ7ស់ធន´នQំងûយ។
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៤.១២៥--

េដើម!©ីអនុវតôយុទ¦§សôចតុេ8ណរបស់?ជរVភិ7លកមC)@ សប់នីតិ8លទី៥

ិ >មពល នឹងេèõត8រយកចិតôទុកក់េលើ៖
ៃនរដស កសួងែរÔនង
x

8របេងÏើនសមត9ពផÒតផ
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x

8រ´#ពេជឿ@ក់េលើ8រផÒត់ផÒង់អគÒិសនី

េដើម!©ីសម]លនិងQក់Qញ8រវ[និេគ

ក()ងវ[ស័យេនះ និងេដើម©! ីជរំ ុញ8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨។
x

8របេងÏើតេEលនេ7យ ច!Êប់ និងលិខត
ិ បទVនគតិយត
ុ ôសប់វ[សយ
័ >មពល
េដើម!©´
ី #បសិទពៃន8រគប់គង

និងេបើ7ស់ធន´នសប់8រអភិវឌ!Iេសដ

កិច¨ និងេលើកកមCសក
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x
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និងនផលប៉ះ
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x
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x
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x
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x
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8របºÓÕននិង8រែចកÅយ @េដើម។

x

បនôជំរុញឲ!£ន8រអភិវឌ!Iេលើវស
[ ័យ>មពលកេកើតេឡើងវ[ញគប់បេភទ

ដូច@

ជីវ

Àស់ ជីវឧសX័ន ជីវឥននៈ @េដើម និងបេងÏើនបសិទពៃន>មពល មរយៈ8រេបើ
7ស់ច§ªÎនបសិទពេដើម!©ី8ត់បន9យ8រេបើ7ស់ េបង អុស ធ!£Õង @េដើម។
x

ជំរុញ8រេធ¸ើ²ណិជÓកមX>មពលអគÒិសនីក()ងតំបន់

មរយៈសហបតិបតôិ8រេទ¸និង

ពហុគី។
) សប់នីតិ8ល
៤.១២៧-- េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យÂទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC@

ិ >មពល នឹងេèõត8រយកចិតôទុកក់េលើ៖
ទី៥ៃនរដស កសួងែរÔនង
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ិ ល មរយៈចំណល
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ែបងែចកផល ពនេលើ7ក់ចំេណញ និងចំណល
P ពនេផ!"ងៗេទៀត Qក់ទងនឹងÂជីវកមX
ធន´នែរÔេបង8តនិងឧសX័ន

េដើម!©ីចូលរួមក()ង8របេងÏើនសមត9ពហិរº»វត9)របស់?ជ

រVភិ7លកមC)@។
x

បេងÏើតេEលនេ7យ ច!Êប់ បទប!©º»តôិ និងលិខិតបទVន## សប់វ[ស័យែរÔ
េបង8ត

េដើម!©´
ី #នូវបសិទពក()ង8រគប់គងនិង8រេបើ7ស់ធន´នែរÔេបង

8តនិងឧសX័នសប់8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨@តិ។
x

យកចិតôទុកក់េរៀបចំែផន8រ សប់8រេបើ7ស់ឧសXន
័ ែដលស9ិតេU¶យឡំ@
មួយេបង8តែដលនឹងទទួល7នពីផលិតកមXេបង8ត

េដើម!©ី8រ²រកុំឲ£! ឧសX័នQំង

េ#ះ8µយ@សំណល់ ែដលេឆះេÅលេUក()ងខ!£ល់។
x

េលើកមCសស
់ កមXពឲ!£7នសមសប

សប់ែកៃច(ធន´នេបង8តបកបេយ

លកËណៈេសដកិច¨ និង²ណិជÓកមX េដើម!©ីបេងÏើត8¶នុវតôពសប់តៃមបែន9ម។
x

ជំរុញ8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!" និងពងឹងសមត9ព¦×ប័ន េដើម!©ីេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវ
បសិទពក(ង
) 8រគប់គងធន´នែរÔេបង8តនិងឧសX័នសប់8រអភិវឌ!Iេសដកច
ិ ¨
@តិនិងេលើកកមCសក
់ មិតជីវពរស់េUរបស់ប@ជនកមC)@។

x

បេងÏើន8រគប់គង និងមនត]តពិនិត!£ េលើ8អនុវតôកិច¨ ពមេពៀងធន´នែរÔេបង
8តឲ!£នបសិទព@ងមុន។

x

ជំរុញ8រសិក!·¦វ@វនិង8រអភិវឌ!Iេយេèõតេលើប®«ែរÔេបង8តនិងឧសX័ន។

៤.៤--

រអភិវឌiបេច7ក វMទqព័ត៌Rន និងគមគមន៍

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.១២៨--

េUក()ងនីត8
ិ លទី៤ៃនរដសកនងមក វ[ស័យបេច¨កវ[ទ!Èព័ត៌ន និងគម#គមន៍

សេមច7ននូវ8ររàកចេមើនគួរឲ!£កត់ស½ល់
េសៃបសណីយន
៍ ិងគម#គមន៍

មរយៈ8រពងីកវ[¦លពគបដណäប់ៃន

និងេសអុិនធឺណិតផង

និង8រេកើនេឡើងៃនចំនន
ួ អ(កេបើ

7ស់េសេនះ។
៤.១២៩--

?ជរVភ7
ិ លកមC@
)

សប់នីតិ8លទី៥ៃនរដស នឹងបនTអភិវឌ!Iបេច¨កវ[ទ!È

ព័ត៌ននិងគម#គមន៍ឲ£! នលកËណៈQន់សម័យ

នគុណពខCស់ សបមសTង
់ អនTរ

@តិ នតៃមបកួតបែជង និងនេសគបដណäប់េUទូQំងបេទសែដលប@ជនទូេb
Âចេបើ7ស់7ននិងទទួល7នផលបេជន៍គប់ៗEពីេសេនះ និងេតៀមេរៀបចំមូលVន
សប់8រaនេឡើងរបស់កមC)@េb8ន់ដA
ំ
ក់8លថXីៃន8រអភិវឌ!I @ពិេសស 8រ´#
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ពបកួតបែជងរបស់កមC)@ក()ងេសដកច
ិ ព
¨ ទ
ុ ិ #េពលអ#គត។ ?ជរVភ7
ិ លនឹងេèÞតÂទិ
ពេលើ៖
ទី១ 8រេរៀបចំេEលនេ7យ@តិ

សប់8រអភិវឌ!Iវ[សយ
័ បេច¨កវ[ទ!Èព័ត
៌ ន

និង

គម#គមន៍ េយយកចិតTទុកក់េលើគប់ទដ
ិ ពេសដកិច¨ និងសងÒម។
ទី២ 8រជំរុញអនុម័តច!Êប់សព
Tី ីទូរគម#គមន៍ និង8រេរៀបចំច!Êប់²ក់ព័នេ ផ!"ងេទៀត ន
@Âទþ ច!Êប់សTីព8
ី រប§ªÎបឧកិដកមXមបព័នប
 េច¨កវ[ទ!Èព័ត៌ន និងគម#គមន៍
ច!Êប់សTីពី²ណិជÓកមXេអឡិចត6និក ែដលÅំ7ច់សប់8រគប់គងវ[ស័យបេច¨កវ[ទ!È
ព័ត៌ននិងគម#គមន៍បកបេយបសិទព។
ទី៣ 8រពងឹង8រអនុវតT និង8រជំរុញេរៀបចំបេំ ពញបែន9មនូវបº»តTិកមXេលើវស
[ យ
័ ទូរគម#
គមន៍ និងវ[ស័យបេច¨កវ[ទÈ
! ព័ត៌ននិងគម#គមន៍។
ទី៤ 8រពងឹងតួ#ទី¦×ប័នគប់គងនិង8រជំរញ
ុ 8រសមបសម]ល¦×ប័ន េដើម!©ីអភិវឌ!I
និងគប់គងវ[ស័យេនះឲ!£នបសិទពនិងតµព។
ទី៥ 8រេរៀបចំនិង8រក់ឲ!£េបើ7ស់ែផន8រ@តិ

សប់បព័នអុីនធឺណិតេល!©óនេលឿន

េដើម!©ីរួមចំែណកដល់8រេលើកកមCស់ននុវតTន៍ 8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!" 8រពងឹង
ពបកួតបែជង

និង8របេងÏើតផលិតពេសដកិច¨ក៏ដូច@េដើម!©ីបេងÏន
ើ 8រចូលរួម

របស់ប@ជនឲ!£8ន់ែតទូលំទូ¶យេឡើងេUក(ង
) កិច¨8រអភិវឌ!Iេសដកច
ិ ¨នង
ិ សងÒម។
ទី៦ 8រពងីកវ[¦លព និង8រពងឹងបសិទ
 ពៃនេហVរច#សមC័នឆÐឹងខ(ង ពិេសស
មរយៈ8រជំរញ
ុ េលើកទឹកចិតTឲ!£េបើ7ស់េហVរច#សមC័នឆង
Ðឹ ខ(ងរួម ទនÖឹមនឹង8រ
បនTពងីកេហVរច#សមC័នេនះឲ!£7នដល់តំបន់ ែដលនស8Þនុពល¾ងេសដកច
ិ ¨
និងេទសចរណ៍ ក៏ដច
ូ @តំបន់ជនបទច់សលែដលEÇន ឬនេសទូរគម#
គមន៍មិនគប់Eន់។
ទី៧ 8រជំរុញអភិវឌ!Iធន´នមនុស!" េដើម!©ីេឆើយតបេbនឹង8ររàចេមើនÀងប់រហ័សៃន
បេច¨កវ[ទ!Èទំេនើប

និង8រេលើកកមCស់កមិតអកËរកមXបេច¨កវ[ទÈ
! ព័ត៌ន

គមន៍សំេF´#បសិទ
 ពៃន8រេបើ7ស់
នុពលពីវ[ស័យេនះ
បA³លម§នTី?ជ8រ

និងគម#

និងសូបយកឲ!£អស់លទពនូវស8Þ

មរយៈ8រពងីកកមXវ[ធីសក
ិ ·
! េUគប់កមិតក៏ដូច@8របណäåះ
ពម@មួយនឹង8រជំរញ
ុ េលើកទឹកចិតដ
T ល់វស
[ ័យឯកជនចូលរួម

េលើកកមCសអ
់ កËរកមXបេច¨កវ[ទ!Èព័ត
៌ ននិងគម#គមន៍។
ទី៨ 8របនTអភិវឌ!Iបព័នរដ7លេអឡិចត6និច។
! ទំេនើប Qន់សម័យ
ទី៩ 8រជំរុញេលើកទឹកចិតTដល់វ[ស័យឯកជនឲ!£វ[និេគេលើបេច¨កវ[ទÈ
បព័នអុីនធឺណិតេល!©óនេលឿន បេច¨កវ[ទ!Èពពក និង8រអភិវឌ!Iសូវែវេដើម!©ីេលើកកមCស់
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គុណពនិងបសិទពៃនេសបេច¨កវ[ទ!Èព័ត
៌ ន

និងបសិទពៃនេសបេច¨ក

វ[ទ!Èព័ត៌ននិងគម#គមន៍។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗសប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.១៣០--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យÂទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC@
) សប់នត
ី ិ8ល

៍ ង
ិ ទូរគម#គមន៍ នឹងេធ¸ើ8រពងីកេសៃបសណីយ៍ ទូរគម
ទី៥ៃនរដសកសួងៃបសណីយន
#គមន៍ បេច¨កវ[ទ!Èគម#គមន៍ និងព័ត៌ន ពមQំងបណäåះបA³ល

អភិវឌ!Iធន´នមនុស!"

និង8ត់បន9យតៃម េយ៖
x

េលើកកមCស់គុណពេស ពេជឿទុកចិតT ផTល់ចំេណះដឹង¾ងបេច¨កេទស ផTល់8រEំ
ទដល់បA³េសែដលន¦ប់ និងបសិទពៃនបA³ញៃបសណីយ៖
៍
¾ បនTពងីកបែន9មបព័នត]តពិនិត!£មបºÓរៃបសណីយ៍ឲ!£7នគប់េខតT កុង សុក
ខណទូQំងបេទស។
¾ បនTពងីកបែន9មបព័នមនបេº»ើៃបសណីយឲ
៍ £! 7នគប់េខតT កុង សុក ខណ
ទូQំងបេទស។
¾ បនTផ!"ព¸ផ!·យ²ណិជÓកមXមបព័ន¦´រណៈªយៗដូច@វ[ទ!£) ទូរទស!"ន៍ 8ែសត
@េដើម។
¾ ពងឹង8រែចកÅយបេº»ៃើ បសណីយ៍ដល់លំេUøនរបស់អតិថិជន។
¾ ពងឹង8រដឹកជºÓន
Õ បេº»ក
ើ ()ងសុក។

x

បេងÏើនសុច¨រត
[ ពនិងសុវត9ិពៃនេសៃបសណីយ៍៖
¾ សហ8រ@មួយ¦×ប័ននសមត9កិច¨ក()ង8រទប់¦Îត់8រច?ចរេគឿងេញៀនមរយៈ
បេº»ើៃបសណីយ។
៍
¾ ទប់¦Îត់8រ7ត់បង់ខូច¾តបេº»ើឲ£! 7នកមិតអតិបរ[។

x

ជំរុញ8រអនុវតTនិងេបើ7ស់បេច¨កវ[ទ!Èព័ត៌ននិងគម#គមន៍៖
¾ អភិវឌ!I និងគប់គងÂជីវកមXៃបសណីយ៍សបមសTង់អនTរ@តិេយេបើ7ស់
បព័នពត៌នវ[ទ!Èឲ!£7នទូលំទូ¶យ។
¾ 8រក់ឲ£! េបើ7ស់បព័ន

IFS របស់សហពៃបសណីយស
៍ កលសប់េស

េផÖរ7ក់អនTរ@តិមបព័នេអឡិចត6និក។
¾ បំ²ក់ Mobile Scanner ឲ!£គប់កែនងែចកÅយេស EMS។
¾ ពងឹង8រគប់គង8រªរÂជីវកមXមបព័នព័ត
៌ នមបA³េខតT។
x

ក¦ងសTង់និងបទប!©º»តTិ##៖
¾ ពងីក8រេបើ7ស់ Postal Code ទូQំងបេទស។
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¾ ចូលរួមចំែណកកX)ង8រេធ¸ើវេ[ ¦ធនកមXច!Êប់គយែដលQក់ទងនឹងបេº»ៃើ បសណីយ៍
@ប់ពន។
¾ ចូលរួមទប់¦Îត់ពÂAធិបេតយ!£ៃន8រដឹកជºÓÕនបេº»
ើ មរថយនTឈ(±លែដល
@េហតុេធ¸ើឲ!£ប៉ះ²ល់ដល់មុខចំណPលÂជីវកមX។
x

ផTល់8រ¦វ@វទីផ·
! រែដលQក់ទងនឹងវ[ស័យៃបសណីយ៍េដើម!©េី ឆើយតបេbនឹងតម6វ
8ររបស់អតិថិជននិងគី²ក់ព័ន#
 #៖
¾ េរៀបចំក់ឲ!£ដំេណើរ8រេសធ#Eរៃបសណីយ៍េយសហ8រ@មួយធ#Eរ
ឯកជន។
¾ 8រក់ឲ£! េបើ7ស់បព័ន IFS

របស់សហពៃបសណីយស
៍ កលសប់េស

េផÖរ7ក់អនTរ@តិមបព័នេអឡិចត6និច។
x

ពងឹងសមត9ពក()ង8រអនុវតTនិង8រគប់គងេសសកល៖
¾ ពងីកមុខស®çÂជីវកមXថXីៗេb8ន់ទីបជុំជន ពិេសស តំបន់ជនបទ។
¾ បនTបណäåះបA³លជំ#ញÂជីវកមXៃបសណីយដ
៍ ល់និេជិក

@ពិេសស

ម

បA³េខតT។
¾ បេងÏើនសមត9ពយល់ដង
ឹ ពីមុខជំ#ញៃបសណីយ៍ដល់និេជិកគប់ល
ំ ប់>ក់។
¾ េរៀបចំែកសម]លឥរ[បថរបស់និេជិកពីម§នTី?ជ8រេb@អ(កបេមើÂជីវកមX។
x

េរៀបចំក¦ងស9ត
ិ ិនិងវ[គេលើនីតិវធ
[ ីគណ#តៃមេដើម។

x

ផTល់ព័ត៌ន

និងជំ # ញ##ែដលQក់ ទ ងនឹ ង វ[ ស័ យ ៃបសណី យ៍ េដើម!©ីសហបតិ

បតTិ8រ@មួយៃដគូ²ក់ពន
័ ។
x

េធ¸ើទំេនើបវូបនីយកមXនង
ិ បសិទកមXេលើផលិតផលនិងេសៃបសណីយ៍៖
ំ ុតជួល@វ និងេរៀបចំលកËណៈបេច¨កេទសបអប់ឲ!£សប
¾ បេងÏើនបរ[ណបអប់សប
មកមិតសTង់អនTរ@តិ។
¾ ជំរុញ8របេមើេសទទួលនិងែបងែចកវ[កÏយបតរបស់¦×ប័នរដ កុមហ៊ុន និងអងÒ8រ
##។

x

ជំរុញកំេណើនទីផ!·រមរយៈ8រេបើ7ស់បេច¨កវ[ទ!ÈថXី។

x

ជួយសម]លេលើសកមXព²ណិជÓកមXអនTរ@តិមែបបេអឡិចត6នក
ិ ៖
¾ សិក!·េលើ8រេបើ7ស់េសៃបសណីយ
៍ មបព័ន E-Commerce។

x

8រអភិវឌ!IបA³ញៃបសណីយ៖
៍
¾ ¦ងសង់និងជួសជុលែកលមÐ¦¾ គប់េខតT កុង សុក ខណទូQង
ំ បេទសឲ!£
7នសមរម!£@ទីង
ំ បេមើÂជីវកមX។

x

ែកលមÐបព័ន¶ភ8ររងបតិបតTិករៃបសណីយែ៍ ដល7នេជើសំង។
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x

ជំរុញឲ!£ន8រយល់ដង
ឹ ពីប®«បរ[¦×ននិងពមិន?ថយចំេ²ះេEះមហនT?យ។

x

ជំរុញសមត9ពយល់ដឹងរបស់ប@ពលរដគប់សQប់វណæៈពី8រេបើ7ស់េស
ៃបសណីយឲ
៍ !£8ន់ែតទូលំទូ¶យ។

x

បនTពងីកេហVរច#សម័CនឆÐឹងខ(ងឲ!£7នដល់ទជ
ី នបទច់សលនិងតំបន់ន
ស8Þនុពល¾ងេសដកិចន
¨ ិងេទសចរណ៍ េយ៖
¾ ក¦ងនិងអភិវឌ!IេហVរច#សមC័នឆង
Ðឹ ខ(ងទូរគម#គមន៍បA³ញែខ!"8បþអុបទិក
ឲ!£7នដល់គប់េខតTនិងសុកសំ¾ន់ៗែដលនស8Þនុពេសដកិច¨ និងេទសចរណ៍
និងសំេFចូលរួមអនុវតTគេងេមរបស់Â¦Ãនំ២០១៥។
¾ េរៀបចំបេងÏើតបព័ន ASEAN-Cambodia Internet Exchange របស់បA³បេទស
ក()ងតំបន់Â¦Ãន។
¾ អនុវតTមេEលនេ7យ Broad Band សប់អភិវឌ!IនិងពងីកេសេUទូ
QំងបេទសេយរួមQំង8រèµស់បTÕរថXីពី Internet Protocol Version 4

េb@

Internet Protocol Version 6។
¾ េរៀបចំគេងបA³ញ8បþអុបទិកម7តសមុទ Submarine Cable Éបេ់ bនឹង
បA³ញ8ប7
þ តសមុទអនTរ@តិ។
¾ េរៀបចំឲ!£នេសសកល USO (Universal Service Obligation )សប់បេមើ
េសេUមទីជនបទនិងសហគមន៍ែដលមិននេស ICT។
¾ ែកសម]លយុទ¦§សTបº»តTិកមXទូរគម#គមន៍

េយែផÐកេលើមូលVន8រវ[វឌ!I

បេច¨កវ[ទ!ÈថXីទំេនើបនិង8រែកទមង់ថXីរបស់បº»តក
Tិ មXអនTរ@តិ។
¾ បណäåះបA³លធន´នមនុស!"ឲ!£នសមត9ពេដើម!©ប
ី នTេវនក()ងវ[ស័យទូរគម#គមន៍។
¾ ជំរុញ8រក¦ងលិខិតបទVនៃនវ[ស័យនីមួយៗ មនត]តពិនិត!£8រអនុវតT@ក់
ែសTងក៏ដូចÅត់វ´
[ ន8រÅំ7ច់សេំ F´#បសិទ
 ពៃន8រអនុវតTច!Êប់លិខិតបទ
Vនេយពុំេរàសេអើង។
¾ េបើកទូ¶យនិងេលើកទឹកចិតTចំេ²ះ8រចូលរួមវ[និេគរបស់ែផ(កឯកជន។
¾ េរៀបចំនិងដំេណើរ8របAÆល័យ េដើម!©ីរក!·ទុកនូវ?ល់ឯក¦រ @ពិេសស ឯក¦រ
²ក់ព័នវ[ស័យែបសណីយ៍និងទូរគម#គមន៍ពមQំងបេងÏើតមជ!ÜមណលបណäåះបA³ល
េឡើងវ[ញ។
¾ បនTពងឹងកិចស
¨ ហបតិបតTិ8រ@មួយÂ¦Ãន និងបA³អងÒ8រអនTរ@តិ##

ដូច

@ ITU UPU APPU @េដើម។
¾ ពងឹងគុណពគប់គងមរយៈបព័នព័ត
៌ នវ[ទ!È។
¾ ពងឹងេEល8រណ៍សមពេយនឌ័រ។
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¾ បេងÏើតវ[ទ!È¦×ន@តិៃបសណីយ៍ ទូរគម#គមន៍

និងបេច¨កវ[ទ!Èព័ត៌ននិងគម#

គមន៍។
x

អភិវឌ!Iបព័នរVភិ7លេអទ!©ិកត6និច។

x

ពងីកនិងគប់គងេហVរច#សមC័នព័ត៌ន@តិ និងគប់គងបព័នវàេដអូៃនសន(ិសទ
ី
របស់?ជរVភិ7ល។

x

អភិវឌ!IកមXវ[ធីកុំព£! Õទ័រនិងតិ8ព័ត៌ន។

៤.១៣១--

េដើម!©ីពងឹងកបខ័ណច!Êប់ កសួងៃបសណីយ៍ និងទូរគម#គមន៍ នឹងេរៀបចំក¦ង

បទប!©º»តិគតិយុតTរួមន េសចកTីែណ#ំ េសចកTីសេមច ¦?ចរែណ#ំ ប8ស េEលនេ
7យ អនុកឹត!£ ច!Êប់ ែដលន@Âទþ៖
x

េEលនេ7យយុទ¦§សTអភិវឌ!Iន៍@តិវស
[ ័យៃបសណីយ។
៍

x

អនុកឹត!£សTព
ី ី8ត¸កច
ិ ¨េសៃបសណីយ៍សកល។

x

វ[េ¦ធនកមXច!Êប់ៃបសណីយ៍។

x

េEលនេ7យប៊តែបន@តិ (National Broadband )។

x

េEលនេ7យ8តព¸កច
ិ ¨េសទូរគម#គមន៍សកល។

x

េEលនេ7យបេច¨កវ[ទ!Èគម#គមន៍និងព័ត
៌ ន។

x

ី ូរគម#គមន៍។
ច!Êប់សTីពទ

x

ច!Êប់សTីពវី [ទ!£)គម#គមន៍។

៤.១៣២--

ចំណ_ចេFៃនកំេណើនែដលត6វ7នកំណត់សប់8រពងីកវ[ស័យៃបសណីយ៍

និងទូរគម#គមន៍ ត6វ7នបª«ញេUក()ង?ងទី៤.៦ និង?ងទី៤.៧ ¾ងេ8ម៖
1ងទី៤.៦-ចំណុចេៃនរព ងីកេសxកមNៃ បសណីយ៍

សូច_ករ

ក់ែសង

>៉ ន់ Y ន

ពករណ៍

ពករណ៍

ពករណ៍

ពករណ៍

ពករណ៍

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

អaអ2កេបIេសm
(១_ក់/១d2ំ)

០,១២៦០

០,១២៧៩

០,១២៩៨

០,១៣១៦

០,១៣៣៥

០,១៣៥៤

០,១៣៧៣

៣ ៣៥២,៥០

៣ ៣៥២,៥០

៣ ៣៥២,៥០

៣ ៣៥២,៥០

៣ ៣៥២,៥០

៣ ៣៥២,៥០

៣ ៣៥២,៥០

អaបេមIេសm
គ.ម២ ក21ង០១
រBCល័យ
បភពៈ កសួងៃបសណីយ៍ និងទូរគម_គមន៍
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1ងទី៤.៧-ចំណុចេៃនរព ងីកេសxទូរគមគមន៍

សូច_ករ

ឯ

ក់ែសង

>៉ ន់ Y ន

ពករណ៍

ពករណ៍

ពករណ៍

ពករណ៍

ពករណ៍

ក

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

១៩,៦៩

២៣,៨២

២៨,៨៣

៣៤,៨៨

៤២,២០

៥១,០៧

៦១,៧៩

១៣៣,៥៦

១៥៩,១៩

១៨៩,៨៦

២២៦,៤១

២៧០,០៥

៣២២,២៣

៣៨៤,៥០

២,៧០

៤,៣៣

៦,៩៣

១១,០៩

១៣,៤១

១៦,២៣

១៩,៦៤

a
សរុប ទូរស័ពK

uន

ចល័ត អចល័ត

េគ´ង

អaអ2កេបI

១០០

>ស់

_ក់

អ2កេបI>ស់

uន

អុន
ី ធឺណិត

_ក់

បភពៈ កសួងៃបសណីយ៍ និងទូរគម_គមន៍

៤.១៣៣-- េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យÂទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC@
)

កសួងព័ត
៌ ន

ក់េចញេEលនេ7យÂទិពចំនួន៣ ដូច¾ងេ8ម៖
x

ពងីកវ[¦លពនិងបសិទពៃនេសផ!"ព¸ផ!·យផTល់ព័ត៌ន 8រអប់រ° និង8រកម!·នT
បកបេយគុណព និងសមធម៌ជូនប@ពលរដេUកមC)@ឲ!£7ន៨៥%ដល់៩៥%។

x

េលើកទឹកចិតT8រអនុវតTេសរàព¦រព័ត៌ន និង8របេº¨ញមតិសបមេEល8រណ៍
លទិប@ធិបេតយ!£េសរàពហុបក!" េលើកសÖយ
± នីតិរដ 8រ²រសិទិ និងេសចកTីៃថថ(Õររបស់
មនុស!"។

x

រួមចំែណកអភិរក!" និងអភិវឌ!Iវប!©ធម៌បៃពណី េដើម!©ីេលើកកមCស់អតTស®çណ@តិនិង
កិត!Èនុពៃនពះ?@AចកកមC)@េUេលើកអនTរ@តិមរយៈបព័នផ!"ព¸ផ!·យ។

)
៤.១៣៤-- េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យÂទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC@

កសួងព័ត
៌ ន

នឹងអនុវតôសកមXពមួយចំនួន ដូច¾ងេ8ម ៖
x

8របនTជំរញ
ុ បព័នផ!"ព¸ផ·
! យរបស់@តិ
ខិតខំពងីកស8Þនព
ុ លបសិទព
ទូលំទ¶
ូ យQំងក()ងបេទស

ក()ងតំបន់

និងេលើកទឹកចិតTបព័នផ!"ព¸ផ·
! យឯកជនឲ!£
និងវ[¦លពៃន8រផ!·យគបដណäប់ឲ!£7ន
និងទ¸ប
ី ##

េដើម!©ីផល
T ់ព័ត
៌ ន

8រអប់រ°

និង8រកម!·នTបកបេយគុណព និងសមធម៌ជូនប@ពលរដែខXរេUគប់ចកលÛក
ើ អតTស®çណ
ៃនតុបេទស និងេ¹ះេb8ន់ពិភពេ¶ក¾ងេßរួមចំែណកេលើកតេមÏង
និងេទនព@តិែខXរ និងកិត!Èនុពរបស់កមC@
) េUេលើកអនTរ@តិ។
x

8រក¦ងែផន8រទំេនើបនីយកមXមូលVនសរៈបេច¨កេទស

សប់អងÒពផ!"ព¸

ផ!·យ>ក@
់ តិ(វ[ទ!£)@តិ ទូរទស!"ន៍@តិ និងទីកª
់ រ¦រព័ត៌នកមC@
) ) េដើម!©ីេឆើយ
តបនឹងសំណPមពរÅំ7ច់ៃន8រផ!"ព¸ផ!"យ@សំេឡងផÕវ8ររបស់@តិ។
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8របនTជំរញ
ុ 8រក¦ងសង់¦×នីយវ[ទ!£)
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និងទូរទស!"ន៍>ក
 ់េ8ម@តិេUមបA³

េខតTបនTេទៀត េយផTលÂ
់ ទិពចំេ²ះបA³េខតTេUែប៉ក²យ័ព!£និងឦ¦នៃនតុ
បេទស។ ¦×នយ
ី Qំងេនះ េដើរតួ#ទី@¦¹នចមងនូវេEលនេ7យរបស់?ជរVភិ
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៌ ន និងគម#គមន៍៖ ជំរញ
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¨ # @ពិេសសមរយៈ8រក់អនុវតôនវូ បព័ន“ ឯក¦ររដ7លែតមួយ ”
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ើ ហរណកមXេសដកិចត
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¦យវ[ទឲ!£នបសិទ
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ទី៣ 8របនTេធ¸ើទេំ នើបកមXសហEសក()ងសុក និង8រេលើកកមCស់គន
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ទី៧ 8របនTពងឹងអភិ7លកិច¨¦ជីវកមXសប់ពរîងំ
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កិច¨។ វ[ស័យឯកជននតួ#ទីគនឹះក()ង8រជំរញ
ុ កំេណើន និង8រអភិវឌ!IសងÒមកិច¨ េសដកច
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x

ក¦ងេហVរច#សមC័នេទសចរណ៍²ក់ព័ន។

x

បេងÏើតវ[ទ!È¦×ន@តិេទសចរណ៍@មជ!Üមណលសិក·
! ¦វ@វ

និងវ[គេទសចរណ៍

េដើម!©ីក់េចញេEលនេ7យែផន8រយុទ¦§សTសមសប។
x

អភិវឌ!Iផលិតផលេទសចរណ៍និងេលើកកមCស់គុណពផលិតផលេទសចរណ៍។

x

េរៀបចំែផន8រអភិវឌ!Iន៍េទសចរណ៍>ក់តំបន់។

x

ពងឹងនិងអភិវឌ!Iធន´នមនុស!"សប់វ[សយ
័ េទសចរណ៍។

x

បេងÏើតនិងដំេណើរ8រគឹះ¦×នបណäåះបA³លជំ#ញវ[@Éជីវៈេទសចរណ៍@តិ។

x

ក¦ងែផន8រយុទ¦§សTទីផ!·រេទសចរណ៍។

x

បេងÏើតកុមបឹក·
! ភិ7លសិក!·ទីផ·
! រនិងផ!"ព¸ផ·
! យេទសចរណ៍រួមEរងរដនិងឯកជន។

x

ពងឹងនិងពងីកបព័នសនTិសុខនិងសុវត9ិពេទសចរណ៍េUមេEលេFេទសចរណ៍។

x

សមបសម]ល8រេធ¸ើដំេណើរនិងដឹកជºÓÕនេទសចរណ៍។

x

ពងឹងអភិ7លកិច¨លÐក()ងវ[ស័យេទសចរណ៍។
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1ងទី៤.១០ សូចករវMស័យេទសចរណ៍សំlន់ៗ
សច
ូ _ករ

ឯកa

២០១៤

២០១៥

២០១៦

២០១៧

២០១៨

េទសចរអនរតិ

uន_ក់

៤,៧២

៥,១៩

៥,៦៥

៦,១១

៦,៥៣

េទសចរតិ

uន_ក់

៨,៧០

៩,០០

៩,៣០

៩,៥០

៩,៨០

]ន់_ក់

៤២៥

៤៥៥

៥០០

៥៥០

៦០០

២ ៨០២

៣ ០៥៤

៣ ៣៥៩

៣ ៧២៩

៤ ១៣

៥០ ៣២៨

៥៣ ៨៥១

៥៧ ៦២១

៦១ ០៧៨

៦៤ ១៣២

កVeំងពលកមYបេមIឲw វBស័យ
េទសចរណ៍
ចំណូលេទសចរណ៍

uនដុueរ

េសm 2 ក់េj

បនK ប់

បភពៈ កសួងេទសចរណ៍

៤.១៤៨--

8រ8រ²រ និង8រេលើកកមCស់មរតកវប!©ធម៌បៃពណីែខXរដ៏សម!©រÕ ែបបនឹងេUែតបនô

ិ
@ÂទិពខCស់របស់?ជរVភិ7លកមC)@សប់នីតិ8លទី៥ៃនរដស។ កសួងវប!©ធម៌នង
វ[ចិ តសិល©! ៈ

នឹងបនT´#ឲ!£ន8រែថរក!·8រ²រ

និង8រអភិវឌ!IបកបេយនិរនTរព

ចំេ²ះេបតិកភណQង
ំ រូបន
ី ិងអរូបី េយបូករួមQំងកុងបុ?ណ េបតិកភណេ8មទឹក សិល!©ៈ
ទស!"នីយពបៃពណី សិល!©ៈនិងបៃពណីៃនជន@តិេដើមគតិច ¦រមនÖីរ ពមQំង´#
ឲ!£ន8របយុទបំងនឹង8រជួញដូរវត9ស
) ិល!©ៈខុសច!Êប់##ផង។

ទនÖឹមEេនះ

វប!©ធម៌និងវ[ចិតសិល!©ៈនឹងជំរុញឲ!£7នផុសផុលចំេ²ះគំនិតៃច(បឌិតនិង8របេងÏើតថXីៗ

កសួង
ក()ង

វ[ស័យសិល!©ៈ ឧស!·ហកមXវប!©ធម៌ និងសហគិនវប!©ធម៌##។ 8របº¨ប់ 8រអនុមត
័ និង8រ
អនុវតTមេEនេ7យវប!©ធម៌ និង8រនុវតTនូវអនុស®çយូេណសÏេÕ លើវស
[ ័យវប!©ធម៌ នឹងជួយ
កសួងក()ង8រេរៀបចំែផន8រយុទ¦§សTនិងែផន8រសកមXព8រªររបស់ខ±ន។
៤.១៤៩--

េUក()ងនីត8
ិ លទី៥ៃនរដសេនះ កសួងវប!©ធម៌នង
ិ វ[ចិ តសិល©! ៈ នែផន8រនឹង

អនុវតôនូវកមXវ[ធន
ី ិងសកមXព ដូច¾ងេ8ម៖
x

េលើកតេមÏើងសិល!©ៈទស!"នីយព និង8រផ!"ព¸ផ·
! យឲ!£8ន់ែតបេសើេឡើង េដើម!©ីេធ¸ើឲ!£
ពះ?@AចកកមC)@8µយ@េEលេFវប!©ធម៌៖
¾ រក!·នូវចំេណះដឹងបៃពណី និងទមង់ៃន8រៃច(បឌិតបេងÏើតថXី ែដល@ែផ(កមួយជួយ
ឲ!£ន8រទទួល¦½ល់នវូ ឧស!·ហកមXៃច(បឌិត។
¾ ែថរក!·8រ²រសិល!©ៈទស!"នីយពបៃពណី ´#ឲ!£ន8រែចករ°ែលកចំេណះដឹង
មរយៈមរតកមនុស!"រស់និងេលើកសÖ±យដល់8រៃច(បឌិតបេងÏើតថXី

¦ៃដថXីនិង8រ

បេងÏើត@គំនត
ិ ថXីៗមរយៈសិល!©ៈនិងឧស!·ហកមXៃច(បឌិត។
¾ បេងÏើតទីផ!·រផលិតផលវប!©ធម៌និងសិល!©ៈ សម]លដល់សិល!©ករនិងផលិតករឲ!£ªយ
ចូលរួមនិងªយទទួល7នពត៌ន##។
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¾ ជំរុញនិងផ!"ព¸ផ!·យសិល!©ៈទស!"នីយព និង8រៃឆ(បឌិតបេងÏើតថXី េដើម!©ីឲ!£ត6វម
តម6វ8រៃនអតិថិជន។
x

ែប8µយកមC@
) @ែដនដី¦íគមន៍ៃន8រថតពយនTបរេទស៖
¾ អភិវឌ!Iធន´នមនុស!"ក(ង
) វ[ស័យពយនT។
¾ បេងÏើន8រផ!"ព¸ផ!·យគប់រូបព

េដើម!©Q
ី ក់Qញកុមហ៊ុនបរេទសមកថតពយនT

េUកមC)@។
¾ បេងÏើនយនT8រសមបសម]លក()ង8រេស(ើសថ
ុំ តពយនTមចកេចញចូលែតមួយ។
¾ ែថរក!·8រ²រេបតិកភណកុងេយែប8µយឲ!£េb@ធន´នដ៏សំ¾ន់ៃនទិដព
វប!©ធម៌របស់កមC)@ ែដលÂចនឹងជួយជំរុញដល់វ[សយ
័ េទសចរណ៍ពយនT 8របេងÏើត
សិល!©ៈនិង8រវ[និេគ។
x

ជំរុញឲ!£កមC@
) @ទីកែនងផ!"ព¸ផ!·យផលិតផលវប!©ធម៌៖
¾ បេងÏើតបព័នទិនន
( ័យសTីពអ
ី ងÒ8រ សគម និងសហEសវប!©ធម៌។
¾ េធ¸ើអតTស®çណកមXវប!©ធម៌ និងភូមិមួយផលិតផលមួយ។
¾ អភិវឌ!Iធន´នមនុស!"ក(ង
) វ[ស័យសិល!©ៈសូនរូប និងសិល!©ៈសិប!©កមX និងសហបតិ
បតTិ8រ@មួយៃដគូឯកជន។
¾ ពងឹង8រត]តពិនត
ិ !£ 8រសិក!· ¦វ@វ និង8រផ!"ព¸ផ!·យផលិតផលវប!©ធម៌។

x ែថរក!· 8រ²រ អភិវឌ!Iតំបន់េបតិកភណ េដើម©! ីរួមចំែណកអភិវឌ!Iេសដកិច¨@តិ៖
¾ ចុះបºÓីតំបន់េបតិកភណ រួមQំងេបតិកភណកុង េយអភិរក!"តំបន់Qំងអស់េ#ះ
េហើយយកមកបª«ញផ!"ព¸ផ!·យដល់¦´រណជន

@ពិេសស

តំបន់េបតិកភណ

ែដលេUច់សលដូច@ 7¦ទប#$យÇរ សម!©រÕ ណ៌ៃពគុក និងពះខ័ន
កំពុង¦íយ @េដើម។
¾ 8រ²រតំបន់េបតិកភណពី8រលួចនិងជួញដូរេយខុសច!Êប់ ពងឹងសមត9ពម§នTី
េបតិកភណ មរយៈ8រពងឹងកិចស
¨ ហបតិបតT8
ិ រ@មួយ¦×ប័ន@តិនង
ិ អនTរ@តិ
@ពិេសស @មួយÂ@¼ធរ@តិអប!"?និងÂ@¼ធរពះវ[¿រ។
¾ េលើកទឹកចិតTឲ!£ន8រចូលរួមពី¦´រណជនក()ង8រែថរក!·8រ²រេបតិកភណ
វប!©ធម៌។
x

ពងឹងពងីកសមត9ព¦×ប័ន ព@ៃដគូអភិវឌ!I េដើម!©ីបេងÏើនបសិទព8រªរ និង
េស៖
¾ បនTពងឹងែបបបទរដ7ល

បទVនគតិយុតT´#ឲ!£នបសិទពនិងគុណព

ក()ង8រផTល់េសេលើវ[សយ
័ វប!©ធម៌។
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¾ បេងÏើន8រត]តពិនិត!£េលើបទVនគតិយុតTែដលន និងជំរុញ8រក¦ងបទVនគតិ
យុតTថXីបែន9ម េដើម©! ីបេមើដល់8រផTល់េស¦´រណៈក()ងវ[ស័យវប!©ធម៌ និងេដើម!©ី
Eំទែផន8រយុទ¦§សTQំង៥។
¾ បនTជំរុញ8រគប់គង និង8រអភិវឌ!Iសមត9ពម§នTី?ជ8រមសហលកËនក
Tិ ៈម§នTី
?ជ8រសុីវ[ល និងេEល8រណ៍កំែណទមង់រដ7ល¦´រណៈនិងេយនឌ័រ។
¾ បេងÏើន8រត]តពិនិត!£ និងែណ#ំេលើ8រក¦ងែផន8រ និងយតៃមេលើ8រអនុវតT
ែផន8រសកមXពនិង8រសែមTង។
៥.២--

រអភិវឌiឧសsហកមN និងសហ bសធុនតូចនិងមធ ម

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗ សប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.១៥០--

ក()ងនីតិ8លទី៥ៃនរដសេនះ េEលេF@យុទ¦
 §សTរបស់?ជរVភិ7ល គឺ8រ

បនTេធ¸ើពិពិធកមXមូលVនឧស!·ហកមX មរយៈ8រជំរុញេលើកទឹកចិតTវ[និេគក()ងវ[សយ
័ ឧស!·ហកមXថXីៗទំេនើបែដលនតៃមបែន9មខCស់ នពៃច(បឌិតរស់រេវàក និងនសមត9ពបកួត
បែជង ពិេសស ឧស!·ហកមXផÒ)ំដំេឡើង ឧស!·ហកមXេអឡិចត6នក
ិ ឧស!·ហកមXេគឿងប#µស់
ឧស!·ហកមX¦§សT ឧស!·ហកមXែកៃច(ផលិតផលកសិកមX និងឧស!·ហកមXកមXនT¦ល
ំ ឹង8របនTជំរុញអភិវឌ!IសហEសធុនតូចនិងមធ!£ម
េផ!"ងេទៀតគួបផ!"ន
ពមQំង8រជំរុញ8រអភិវឌ!Iឧស!·ហកមXឲ!£េbដល់ទីជនបទ

រួមQំងសិប!©កមXផង

សំេFរួមចំែណកជំរុញកំេណើន

េសដកិច¨កដ
៏ ូច@បេងÏើត8រªរនិងបេងÏើនចំណល
P ជូនប@ជន។ បែន9មេលើេនះ ?ជរVភិ7ល
នឹងេèÞត8រយកចិតTទុកក់បែន9មេbេលើ8រអភិវឌ!I
ខុសត6វខCស់េលើវ[ស័យឧស!·ហកមXនិស·
! រណកមX

និង8រគប់គងបកបេយ8រទទួល

ុ លែដលនេនះឲ!£
េដើម!©ីែប8µយស8Þនព

េb@បភពមួយេទៀតៃនកំេណើនេសដកិច¨កមC)@។ ?ជរVភិ7លនឹងេèÞតÂទិពេលើ៖
ទី១ 8រេរៀបចំេEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍វស
[ ័យឧស!·ហកមX

ែដលនឹងេèÞតេលើអភិកម

គនឹះពីរ គឺ (១)8រពងឹងមូលVនឧស!·ហកមX មរយៈ8របេងÏើនពQក់Qញ និង
8រជំរុញេលើកទឹកចិតT8រវ[និេគ ពមQំង8រេធ¸ទ
ើ ំេនើបកមXសហEសធុនតូច និង
មធ!£ម និង (២)8រតÉប់េbនឹងបA³ញផលិតកមXក()ងតំបន់េដើម!©ីេជៀតចូលនិងអភិវឌ!I
aនេឡើងក()ងែខ!"ចªíកត
់ ៃមសកល។
ទី២ 8រេរៀបចំេEលនេ7យេលើកកមCស់វ[ទÈ
! ¦§សT បេច¨កវ[ទ!È និងឧស!·ហកមX
¦§សT សំេFបេងÏើនសមត9ពៃន8រ¦វ@វ និង8រអភិវឌ!Iរបស់កមC@
)
េដើម!©ី
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ិ យ
ួ ផលិតផលមួយ
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ុ T

ពមQំង8រ

ពងឹង8រសមបសម]ល¦×ប័ន។
ទី៤ 8រតមង់េEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍វស
[ ័យឯកជន និងវ[និេគឲ!£េឆើយឆងE@មួយ
េEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍វ[ស័យឧស!·ហកមX

និងសហEសធុនតូច

និងមធ!£ម

@ពិេសស 8រេលើកទឹកចិតTដល់8រវ[និេគបេងÏត
ើ កមងឧស!·ហកមX និងសួនឧស!·
ហកមXធំៗ

! ប់សព
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ី ប
ំ ន់េសដកច
ិ ព
¨ េិ សស
មរយៈ8រជំរុញបេងÏើតចÊ

តំបន់េនះឲ!£aនេឡើងដល់កមិតសTង់អនTរ@តិ

សំេFអភិវឌ!I

Qំងក()ងទិដ
 ពៃន8រគប់គង

េហVរច#សមCន
័ និងកិច¨ បតិបតTិ8រ។
ទី៥ 8រជំរុញ8រអភិវឌ!Iចករេបៀងឧស!·ហកមXេUមផÕវ@តិស¾
ំ ន់ៗ ែដលតÉប់ប៉ូល
េសដកិចស
¨ ំ¾ន់ៗៃនកមC@
)
ក៏ដច
ូ @តÉបេ់ សដកិច¨កមC)@@មួយនឹងបេទសជិត¾ង
ពិេសស

ក()ងកបខ័ណៃន8រអភិវឌ!Iចករេបៀងេសដកិច¨ម¿អនុតំបន់េមគងÒ

និង

Â¦Ãន។
័ ឧស!·ហកមXនស
ិ !·រណកមX ពិេសស8រគប់គង
ទី៦ 8របនTពងឹងយនT8រអភិវឌ!Iន៍វ[សយ
និង8រត]តពិនិត!£Qំងែផ(កបេច¨កេទស ែផ(កគប់គង¿និភ័យ ែផ(កគប់គងផលប៉ះ
²ល់បរ[¦×ននិងសងÒម

ំងពីេដើមទីរហូតដល់8រេធ¸Â
ើ ជីវកមX

និងេ8យ8រេធ¸ើ

ÂជីវកមX ពមQំង8រគប់គងចំណPលសប់ថវ[8@តិ មរយៈ8រេរៀបចំេEល
នេ7យ 8រពងឹងកបខ័ណគតិយុតT 8រេលើកកមCសស
់ មត9ព និង8រសមប
សម]ល¦×ប័ន រួមQំង8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!"។
ទី៧ 8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស"! ពិេសស 8របណäåះបA³លជំ#ញ សប់វស
[ ័យឧស!·
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វ[ស័យឯកជន។
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សកមXព កមXវធ
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៤.១៥១--
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នូវសកមXព ដូច¾ងេ8ម៖
x
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x

8រពងឹងអភិ7លកិច¨លស
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¾ 8របនT8រអនុវតTកមXវ[ធជ
ប!©º»តក
Tិ មX 8រពងឹងកមសីលធ៌មវ[@Éជីវៈ 8រទទួលខុសត6វសងÒម យនT8រត]ត
ពិនិត!£

និងពងឹងតµពក()ងសកមXពបេមើេស¦´រណៈរបស់¦×ប័ន¦´

រណៈ និងយនT8រទទួលេះ¦យបណäឹងតÀរបស់វ[ស័យឯកជន។
¾ 8របនTអនុវតT8រត]តពិនត
ិ !£េឡើងវ[ញនូវែបបបទរដ7ល បទប!©º»តTិន¦ប់ និង
អនុវតT8រយតៃមផលប៉ះ²ល់េលើធុរកិច¨េយ¦រប!©º»តTិកមXថXី សំេF´#បសិទ
ពប!©º»តTិកមX 8ត់បន9យ8រ[ធិបេតយ!£ និងបនÖ)កធុរកិច¨មិនÅំ7ច់កង
() 8រវ[និ
េគ និងÂជីវកមX ក()ងវ[ស័យសហEសធុនតូចនិងមធ!£ម និងវ[ស័យសហEស
កមXនT¦ល។
¾ 8របនT8រជំរុញេលើកកមCស់បសិទព¦×ប័នក()ង8រគប់គង និងជួយEំទឧស!·
ហកមX មរយៈកិច¨សមបសម]លអនTរកសួង ¦×ប័ន 8ត់បន9យ8រ[ធិបេតយ!£
សមត9កិច¨ត]តEនិងចំAយេលើសមត9កិច¨¦×បន
័ េចើនមិនÅំ7ច់។
¾ 8របនTជំរញ
ុ និងអនុវតTឲ!£8ន់ែតបេសើរនូវយនT8រេវទិ8¦´រណៈ @មួយវ[ស័យ
ឯកជន

សំេFជំរុញឲ!£េវទិ8េនះ8µយ@កµង
ំ ចលករដ៏នបសិទពក(ង
) កមXវ[ធី

កំែណទមង់Å7
ំ ច់## និង8រេះ¦យេឆយ
ើ តបបកបេយបសិទព?ល់
សំណPមពរ និងប®«##ែដល?ំងសÖះ ឬ@ឧបសគÒក()ង8រជំរុញនិងអភិវឌ!Iវ[ស័យ
ឯកជន។
¾ 8របនTបណäåះបA³ល ក¦ងសមត9ព¦×ប័នកិច¨>ក់េ8ម@តិ និងបតិភូកមX
មុខªរ និងអំAចក()ងែផ(កេស¦´រណៈ ក()ងេEលេFខិតឲ!£8ន់ែតជិតEរង
អ(កផTលេ់ សនិងអ(កទទួលេស។
¾ ជំរុញក¦ងសុខដុមនីយកមXរងយនT8រនិងកបខ័ណបº»តTិកមX @មួយនិងទµប់
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¼សប
់ េច¨កវ[ទ!È វ[ទ!È¦×នបណäåះបA³លឧស!·ហកមX

វ[ទ!È¦×នសTង់កមC@
)

មជ!Üមណល¦§សT@តិ។ល។ សំេFបេងÏើតេឡើងនូវបព័នច
 លករ Eំ²រមួយ
រîងំដល់8រជំរុញលទពផ!·រÉប
់ ពបកួតបែជង

និងពអនុេ¶មម8រ

តម6វេលើទីផ!·រតំបន់និងសកល។
¾ ក¦ងនិងអនុវតTយេុ Qបករណ៍េEលនេ7យÅំ7ច់##

េដើម!©E
ី ំទនិងជំរុញ

េលើកទឹកចិតស
T ហEសធុនតូចនិងមធ!£ម ក()ង8រវ[និេគេលើកិច¨អភិវឌ!Iបេច¨កវ[ទ!È
8របណäåះបA³លនិង8រេលើកកមCស់សមត9ពនិេជិត កមXករ។
¾ ចល# និងជំរុញ8រចូលរួមរបស់គប់ៃដគូគី²ក់ព័នក()ង8រផ!"ព¸ផ·
! យ 8រក¦ង
ពុទិ និងពងីក8រអនុវតTឲ!£8ន់ែតទូលំទូ¶យនូវសកមXពៃនចល#ផលិតព@តិ
ចល#សហគិនព និងចល#ឧតTមពធុរកិច¨ សំេFaនេbក¦ងនូវេខឿន
ឧស!·ហកមXមួយរîងំ ន8រទទួលខុសត6វបរ[¦×ន សងÒមខCស់ និងនសមត9
ពខCស់ក()ងសកមXពសហរណកមXែខ!"ចªíកត
់ ៃមរបស់កមC)@េbក()ងតំបន់ និង
សកល។
¾ បនTក¦ងសមត9ព¦×ប័នកិច¨

និងយុេQបករណ៍េEលនេ7យÅំ7ច់##

ក()ងវ[ស័យកមXសិទិប®ç និងកមXសិទិឧស!·ហកមXសេំ Fជំរុញ8រសិក!·¦វ@វ និង
ៃច(បឌិត និងបេងÏើតយនT8រEំទសប់8រQញយកនូវ8¶នុវតTពេផ!"ងៗៃន
បព័នក
 មXសិទិប®çអនTរ@តិ។
x

8រជំរុញេលើកកមCស់លទពទទួល7នហិរº»ប!©Qន និងបព័នេសហិរº»វត9)ឲ!£ន
ពរîងំនិងរស់រេវàក សប់វ[ស័យសហEសធុនតូចនិងមធ!£ម៖
¾ ជំរុញ8រផTល់ហិរº»ប!©Qនត6វ7នេធ¸ើក()ងលកËណៈ@ែផ(កមួយៃនកº¨ប់ហិរº»ប!©Qន
សរុបរួមមួយ ែដលនពសុច
ី ªíក់E@មួយយុទ¦§សTអភិវឌ!Iឧស!·ហកមX និង
សហEសធុនតូចនិងមធ!£ម ក()ង8រជំរញ
ុ ឲ!£នសមC័នព 8របំេពញEេbវ[ញ
េbមករងឧស!·ហកមXធន
ុ ធំ និងសហEសធុនតូចនិងមធ!£ម និង8រជំរញ
ុ ឲ!£សហ
Eសធុនតូចនិងមធ!£ម 8µយ@ែផ(កមួយៃនែខ!"ចªíកផ
់ Òត់ផÒង់បកបេយពបកួត
បែជង។
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¾ បនTពងឹង8រអនុវតT និងែកលមÐបព័នទ
 ូQត់@តិ ក()ងេEលេFពងីកពិពធ
ិ កមXៃន
មេធ!È7យទូQត់

ជំរញ
ុ 8រអភិវឌ!Iផលិតផលហិរº»វត9)8ន់ែតសម!©Õរែបបនិងន

លកËណៈៃច(បឌិតថXស
ី ប់េឆើយតបនឹង¦×នព និងតម6វ8ររបស់សហEសធុន
តូចនិងមធ!£ម ។
¾ បនTជំរុញែកលមÐបរ[¦×នហិរº»វត9)8ន់ែតបេសើរ សប់8រសូបQញវ[នេិ គឯក
ជន 8របេងÏើតទីផ!·រមូលធនក()ងសុក និង8រវ[និេគេលើេហVរច#សមCន
័  េធ¸ើÀង
Aឲ!£នពបកួតបែជងេUក()ងទីផ·
! រមូលធន សំេF8ត់បន9យតៃមកម¨ីមល
ូ ធន។
¾ ផTល់ជំនួយក¦ងសមត9ពដល់សហEសធុនតូចនិងមធ!£ម
8រធុរកិច¨ច!Êស់¶ស់

8រេរៀបចំព័ត៌នគណេនយ!£តឹមត6វ

ក()ង8រេរៀបចំែផន
និងនតµព

េដើម!©ីេលើកកមCសល
់ កËណសម!©តTក
ិ ()ង8រទទួល7នហិរº»ប!©Qន@េដើម។
x

8រជំរុញផលិតផលកមC@
) ឲ!£នពអនុេ¶មមសTង់@តិ

តំបន់

និងអនTរ@តិ

ី ទួល7ននូវទំនុកចិតTពីអតិថិជនេUេលើទីផ·
! រ@តិ តំបន់ និងអនTរ@តិ មរយៈ
េដើម!©ទ
8រចូលរួមអនុវតTចÊ
! ប់សព
Tី ី¦§សTកមC@
) បកបេយបសិទព៖
¾ ក¦ងលិខិតបទVនគតិយុតT##

សប់បេមើឲ!£8រអនុវតTច!Êប់សព
Tី ីសTង់

កមC)@បកបេយបសិទព និងជំរុញ8រªរអធិ8រកិច¨ និងកិច¨8រ²ក់ព័នQំង
់ កមC)@និង¦§សTកមC@
) ។
ûយេដើម!©´
ី #ដល់8រអនុវតTច!Êប់សTីពីសTង
¾ អភិវឌ!IសTង
់ កមC)@ សប់ផលិតផល និងបព័ន## សំេFេលើកកមCស់គុណ
ពផលិតផល´#សុវត9ិពផលិតកមXម8រតម6វរបស់ទីផ!·រក()ងបេទស តំបន់
និងអនTរ@តិ និងេដើម!©ី8រ²រផលបេជន៍អ(កេបើ7ស់។
¾ បេងÏើនយុទ#
 8រផ!"ព¸ផ!·យព័ត៌នអំពស
ី Tង់រូបនីយកមX

8រយតៃមពអនុ

េ¶ម និងរ7ំងបេច¨កេទសចំេ²ះ²ណិជÓកមXរបស់អងÒ8រ²ណិជÓកមXពិភពេ¶ក។
¾ ជំរុញឲ!£7ន¾µំង8µក()ង8រេចញវ[®çបនបតបºÓកផ
់ លិតផលនិងបព័ន។

¾ ពងីក@លំប់នូវវ[¦សពៃន8រយតៃមទទួល¦½ល់ ពី¦×ប័នអនTរ@តិចំេ²ះ
អងÒពវ[®çបនបតបºÓក់ផលិតផលនិងបព័ន

និងពងឹងសមត9ពអងÒពយ

តៃមទទួល¦½ល់@តិរបស់វ[ទ!È¦×នសTង់កមC@
) ។
¾ ខិតខំែប8µយព@សជិកេUក(ង
) អងÒ8រសTង
់ អនTរ@តិពីសជិកទំ#ក់ទំនង
េb@សជិកេពញសិទិ និងក()ងគណៈកÇធិ8រអនTរ@តិេអឡិកត6និកពីសជិក
បុតសមC័នេអឡិកត6និក េb@សជិកេពញសិទ។
ិ
x

8រជំរុញក¦ងនូវទំហំេសដកិច¨របស់សហEសធុនតូចនិងមធ!£មក()ងសុក មរយៈ
8របេងÏើតកមងសហEសនិង8រផ!·រÉបេ់ សដកិច¨ ែដលនលកËណៈបំេពញEេb
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វ[ញេbមករងឧស!·ហកមXaនមុខ ឧស!·ហកមX¾តធំ និងសហEសធុនតូចនិង
មធ!£ម។
x

ជំរុញឲ!£នបសិទ
 ពអភិវឌ!Iវ[សយ
័ ¦§សT

ែដល@មូលVនគឹះមួយដ៏សំ

¾ន់ក()ង8រEំទដល់កិចដ
¨ ំេណើរ8រចªíក់ផលិតកមXរបស់ឧស!·ហកមX និងសិប!©កមXឲ!£
ទទួល7ននូវផលិតផលសេមចអនុេ¶មមសTង់ែដល7នកំណត់

និង´#7ន

Qំងបរ[ណ គុណព សុវត9ិព និងបរ[¦×ន មរយៈ8រអភិវឌ!Iមជ!Üមណល
¦§សT@តិ។
¾ Eំទ និងជំរុញសកមXព8រªរនីត!Èនុកល
ូ ¦§សT វ[ទ!È¦§សT¦§សT
មរយៈ8រពងឹង គប់គងសTង់¦§សT 8រត]តពិនិត!£េផÖងè$ត់ឧបករណ៍
¦§សT ទំនិញផលិត និងទំនញ
ិ េវចខ¨ប់ ព!ÈសកមX អនុម័តគំរូ េតសTវ
[ គ េដើម!©ី
8រ²រផលបេជន៍អក
( ផÒត់ផÒង់និងអ(កេបើ7ស់

និង´#7ននូវយុតTិធម៌ក()ង

សកមXព²ណិជÓកមX េស។
ី ¦§សT 8រផTល់Â@¼បណæេបើ²ណិជÓ
¾ ជំរុញឲ!£នសកមXព8រªរចុះបºÓ
កមXស®ç¦§សT 8រផTល់Â@¼បណæផលិត ជួសជុលឧបករណ៍¦§សT
@8រចូលរួមពងីកទីផ!·រ និងេធ¸ើឲ!£នជំេនឿទុកចិតTេលើផលិតផលរបស់កមC@
) ។
¾ Eំទជំរញ
ុ បេងÏើន8រផ!"ព¸ផ·
! យឲ!£7នទូលទ
ំ ូ¶យអំពី¦§សT និង¦របេជន៍
ៃនវ[ស័យ¦§សT ក()ង8រចូលរួមេលើកកមCស់េលើគប់វ[សយ
័ ឲ!£7នបេសើរេឡើង
រួមQំង8រ8ត់បន9យពកីករបស់ប@ជន។
៥.៣--

រអភិវឌiទីផsររJរ

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.១៥២--

េUក()ងនីត8
ិ លទី៤ៃនរដសេU២
ំ ០១១ ចំនន
ួ សហEសគប់បេភទ 7ន

េកើនេឡើងគួរឲ!£កត់ស½ល់ដល់ចំនន
ួ សរុប@ង៥ែសន េហើយសូបយកកមXករ និេជិត@ង
១¶ន៦ែសន#ក់។ ពលករកមC)@ចំនួន@ង១ែសន#ក់ ត6វ7នបºÓÕនេbេធ¸ើ8រេUបរេទស
េហើយទទួល7ន7ក់ចណ
ំ Pល@ង២០០¶នដុ¶µរÂេមរ[ក@មធ!£មក()ងមួយ។
ំ
@មួយE
េនះ

 ª
់ រ@តិមខ
ុ របរនិង8រªរ
?ជរដភិ7ល7នបេងÏើតទីក

សប់ផTល់េស8រªរជូន

ប@ជន ពមQំង7នបេងÏើតេវទិ88រªរ សប់èµស់បTÕរនិងផTល់ព័ត៌នសTីពីទីផ!·រ8រªរ។
?ជរVភ7
ិ ល7នេលើកទឹកចិតTឲ!£នយនT8រេះ¦យវ[ទ8រªរេßបព័នតុ¶8រផង
ែដរ គឺយនT8រកុមបឹក!·Â@¼កA³លនិងគណៈកÇធិ8របឹក!·8រªរ។
ិ លទី៥ៃនរដស
៤.១៥៣-- េUក()ងនីត8

?ជរVភ7
ិ លកមC)@

នឹងបនTែកទមង់ឲ!£7ន

សុីជេâែថមេទៀតQំងេលើេEលនេ7យ កបខ័ណគតិយុតT និងយនT8រ¦×ប័ន ែដល7ន
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អនុវតT#េពលÂេពលកនងមក សំេFេធ¸ឲ
ើ !£គប់សគៃនទីផ!·រ8រªរ ដំេណើរ8របកប
េយពសុច
ី ªíក់E

និងជួយEំទEេbវ[ញេbមក

េដើម!©ីរួមចំែណកេលើកកមCសក
់ ំេណើន

េសដកិច¨ បេងÏើត8រªរ និងេលើកសÖយ
± ជីវពប@ជន។ ?ជរVភិ7លកមC)@ នឹងេèÞត
Âទិពេលើ៖
ទី១ 8រេរៀបចំ និងអនុវតTេEលនេ7យ@តិសព
Tី ីមខ
ុ របរនិង8រªរ េដើម©! ីអភិវឌ!Iវ[ស័យ
8រªរឲ!£សបម8រវ[វតTៃន¦×នពសងÒម

េសដកិច¨

េយយកចិតទ
T ុកក់@

ពិេសស េលើ8រអភិវឌ!I8រªរសប់យវុ ជន 8រេរៀបចំកµំងពលកមXឲ!£េឆើយតប
េbនឹងេសចកTីត6វ8រៃន8រអនុវតTេEលនេ7យអភិវឌ!Iន៍របស់?ជរVភិ7ល ពម
Qំង8រេតៀមលកËណៈក(ង
) 8រគប់គង

និងQញយកផលបេជន៍ឲ!£7ន@អតិ

បរពី8រចូលរួមក()ងសហគមន៍េសដកិច¨Â¦Ãន។
ទី២ 8រពងឹងយនT8រេវទិ88រªរ ែដលន8រចូលរួមពីសA
ំ
ក់អ(កផTល8
់ រªរ អ(ក
ែស¸ងរក8រªរ និងអ(កផTល់8រអប់រ° និងបណäåះបA³ល េ8ម8រសមបសម]ល
របស់?ជរVភិ7ល សំេFèµស់បTÕរព័ត៌ន បឹក·
! េបល់ និងេធ¸ើសកមXពរួមE
េដើម!©ីេឆើយតបេbនឹង¦×នពទីផ!·រ8រªរ។
ទី៣ 8រពងីក8រផTល់េសរក8រªរ និង8រផ!"ព¸ផ!·យព័ត៌នអំពី8¶នុវតTព8រªរ
ក()ងនិង េßបេទសឲ!£ 7នទូល ំទ ូ ¶យដល់ ប@ពលរដ គប់ម ជ! Ü មណ ល 8រªរ
! @តិបណäះå បA³ល េUទូQំងប
ៃនទីក់ªរ@តិមុខរបរ និង8រªររបស់កុមបឹក·
េទស។
ទី៤ 8របនTអភិវឌ!Iបព័នព័ត
៌ នទីផ!·រ8រªរឲ!£8ន់ែតលÐ

@ពិេសស8រពងឹង8រ

បមូល 8រវ[គ និង8រផ!"ព¸ផ!·យស9ិត8
ិ រªរ 8រផ!"ព¸ផ·
! យព័ត៌នសTព
ី ី8រអប់រ°
និង8របណäåះបA³លបេច¨កេទសនិងវ[@Éជរី ៈ 8រផTល់ព័ត៌នអំពី7ក់ឈល
(± រួមQំង
អំពី8រផÒត់ផង
Ò ់ពលកមXនង
ិ េសចកTីត6វ8រជំ#ញ។
ទី៥ 8របនTអភិវឌ!Iធន´នមនុស!"េលើែផ(កបេច¨កេទស

ឲ!£េឆើយតបេbនឹងសំណPមពរៃន

8រអភិវឌ!IសងÒម េសដកិច¨ @ពិេសស មរយៈ8រជំរុញ8របណäåះបA³ល និងវ[កឹត
8រជំ#ញនិងវ[@Éជីវៈ ពមQំង8រហ¸ឹកហ¸ឺនកូន@ង េយផTល8
់ រេលើកទឹកចិតTដល់
8រចូលរួមរបស់វស
[ ័យឯកជនសំេFេលើកកមCស់ផលិតព8រªរ និងបេងÏើនចំណPល
ជូនពលករនិងនិេជក។
ទី៦ 8រសមបសម]លឲ!£សុីចªíក់Eរងវ[ស័យអប់រ° និងវ[ស័យបណäåះបA³លបេច¨កេទស
រួមQំងអំពី8រផÒត់ផÒង់ពលកមXនិងេសចកTី
និងវ[@Éជីវៈ 8រផTល់ព័ត
៌ នអំពី7ក់ឈÕល
(
ត6វ8រជំ#ញ។
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ទី៧ 8របនTេលើកកមCសល
់ កËខណ8រªរឲ!£8ន់ែតបេសើរេឡើង
អនុវតTច!Êប់សTីពី8រªរ

មរយៈ8រពងឹង8រ

និងច!Êប់សTីពីរបបសនTស
ិ ុខសងÒម

ែដលស9ិតេUេ8មបទប!©º»តTិៃនច!Êប់សTីព8
ី រªរ

សប់ជនQំងûយ

រួមQំង8របនTEំទកមXវ[ធីេ?ង

ចកលÐបេសើរ និង8រេធ¸ឲ
ើ !£បេសើរេឡើងនូវបរ[8សទីផ!·រ8រªរ។
ទី៨ 8រពងីកពសុខដុមរម#ៃនទំ#ក់ទំនងវ[@ÉជីវៈរងកមX និេជិត និងនិេជក
មរយៈ8រជំរញ
ុ អនុម័តច!Êប់សTីពស
ី ហជីព 8រេធ¸ើបច¨)ប!©ន(កមXច!Êប់សTីព8
ី រªរ 8រ
ពងឹង8រេEរពវ[ន័យ8រªរ និងកមសីលធម៌វ@
[ Éជីវៈ 8រពងឹងនិងសមបសម]ល
¦×ប័នអនុវតTយនT8រទប់¦Îត់និងេះ¦យវ[ទ8រªរ

ក៏ដូច@យនT8រទប់¦Îត់

និងេះ¦យ7តុកមX ពមQំង8រពងឹងសមត9ព និងតួ#ទីរបស់ធិ8រកិច¨8រªរ
ក()ង8រផ!"ះផ!· េះ¦យវ[ទនិង8របេងÏើតតុ¶8រ8រªរ។
ទី៩ 8របេងÏើតយនT8រសប់េធ¸ើ8រសិក!·@េទៀងQត់
សប់8រពិនិត!£

កំណត់7ក់ឈ(±លអប!©បរ

និង@យ>េហតុេលើកអនុ¦សន៍
សបម¦×នពេសដកិច@
¨ តិ

មវ[ស័យនិងមតំបន់ ពមQំង8របេងÏើតយនT8រ´#?Àប់រងផលបេជន៍របស់
កមXករ និេជិត េUេពលេ?ងចកក!"យ
័ ធន។
ទី១០ 8របនTពងឹងគប់គង8រេជើសេរàស និង8របºÓន
Õ ពលករេbេធ¸8
ើ រេUេßបេទស
ពមQំង8រេលើកកមCស់យនT8រ8រ²រសិទិ សុខព និងសុវត9ិព8រªររបស់ពលករ
កមC)@េUេßបេទស។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗសប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.១៥៤--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យÂទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC@
)

កសួង8រªរ

និងបណäះå បA³លវ[@ជ
É វី ៈ នឹងអនុវតôសកមXពមួយចំនួន ដូច¾ងេ8ម៖
x

´#េលើកកមCសល
់ កËខណ8រªរលÐបេសើរ៖
¾ ពងឹង8រអនុវតTបទប!©º»តTិ និងច!Êប់សTីពី8រªរ និងេរៀបចំក់ែតងច!Êប់ និងលិខិត
បទVនគតិយុតT##សTព
ី ីសុខពនិងសុវត9
ិ ព8រªរ។
¾ េធ¸ើវ[េ¦ធនកមXបទប!©º»តTិមួយចំនួនៃនច!Êប់សTីព8
ី រªរ

និងេរៀបចំបទប!©º»តTិឲ!£

 ពៃន8រអនុវតTបទប!©º»តTិច!Êប់សTីពី8រªរ
7នគប់Eន់េដើម!©េី លើកកមCស់បសិទ
េដើម!©េី លើកកមCស់សទ
ិ ន
ិ ិងេសរàពៃនទំ#ក់ទំនងវ[@Éជីវៈ

សុខព

និងសុវត9ិព

8រªរ និងលកËខណ8រªរលÐបេសើរ។
¾ េធ¸ើសហបតិបតTិ8រ@មួយÂ@¼ធរនសមត9កិច¨

ក()ងេEលេF´#ឲ!£ន8រ

អនុវតTច!Êប់8ន់ែតបេសើរ និងចុះេធ¸ើអធិ8រកិច¨មសហEសគឹះ¦×នគប់វ[ស័យ
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ក()ងេEលបំណង´#សTង់លកËខណ8រªរអប!©បរ ទប់¦Îត់ និងលុបបំ7ត់
ពលកមXកុរ។
¾ ពងីក8រផ!"ព¸ផ·
! យឲ!£7នទូលំទូ¶យដល់មូលVន @ពិេសសដល់Â@¼ធរគប់
លំប់>កឲ
់ !£ន8រយល់ដឹងពីផលវ[7កចំេ²ះប®«ពលកមXកុរ

@ពិេសស

8របេងÏើន8រផ!"ព¸ផ!·យច!Êប់ លិខិតបទVនគតិយត
ុ Tេផ!"ងៗ ក៏ដូច@8រេលើកកមCស់
8របណäåះបA³លម§នTីទទួលបនÖ)កអធិ8រកិចព
¨ លកមXកុរ។
x

បេងÏើតបរ[8ស8រªរ និង8របេងÏន
ើ 8¶នុវតTព8រªរ៖
¾ េផTើមអនុវតTេEលនេ7យ@តិសTីពម
ី ុខរបរនិង8រªរ េដើម!©ីអភិវឌ!Iវ[សយ
័ 8រªរ
សបម8រវ[វតTៃន¦×នពសងÒម េសដកិច¨ @ពិេសសេយយកចិតTទុកក់េលើ
8របេងÏើត8រªរសប់យុវជន ែដល@កµំងពលកមXស(Õលសប់េតៀមលកËណៈ
ក()ង8រទប់ទល់លំហូរេយេសរàនូវពលករជំ#ញ#េពលសហរណកមXសហគមន៍
េសដកិច¨Â¦Ãនំ២០១៥។
¾ េរៀបចំបេងÏើតវ[ទ!È¦×ន8រªរក()ងេEលបំណងបណäះå បA³លម§នTី សិស!" និស!"ិត
សិក!·¦វ@វ និងវ[គេលើ¦×នពកµំងពលកមX 7ក់ឈ(±លនិងជំ#ញែដល
²ក់ព័ននឹងវ[ស័យ8រªរ។
¾ េលើកទឹកចិតTéសស
់ ហEសគឹះ¦×នឯកជនេUមតំបន់ច់សល ឲ!£េEរព
លកËខណ8រªរឲ!£8ន់ែតបេសើរេឡើង េដើម!©ីQក់QញពលរដែខXរឲ!£េជើសេរàស8រ
ªរក()ងសុក។
¾ ែកលមÐនីតិវធ
[ ីក()ង8រគប់គងពលករែខXរែដលេbេធ¸ើ8រេUបរេទសQំងសបច!Êប់
Qំងមិនសបច!Êប់។
¾ េរៀបចំេEល8រណ៍េស(ស
ើ េុំ b?ជរVភិ7ល

េដើម!©ីបេងÏើតឲ!£នអនុព័ន8រªរេU

ើ រេលើសពីចំនួន៣.០០០#ក់។
មបេទសែដលនពលករែខXរេbេធ¸8
¾ Åត់វ[´ន8រ@ក់ែសTងេដើម!©ីគប់គង និង8រ²រពលករែខXរែដល7នឆងែដន និង
រស់េUេយខុសច!Êប់េUបរេទស ពិេសស េUបេទសៃថ េដើម!©ី´#>ពលករ
Qំងេ#ះទទួល7នសិទិសបច!Êប់េដើម©! រី ស់េU

និងេធ¸ើ8រ

ឬត6វ7នេធ¸
ើ តុភូមិ

និវតTនេ៍ យេEរពេbមបទVនអនTរ@តិ។
x

ពងឹងពសុខដុមរម#ក()ងទំ#ក់ទន
ំ ងវ[@ជ
É ីវៈ
¾ ផ!"ព¸ផ!·យ8រយល់ដឹងអំពីសិទិ8រªរ@មូលVនដល់គប់គី²ក់ព័ន

េដើម!©ីឲ!£

ន8រអនុវតTបទប!©º»តTិនិងច!Êប់សព
Tី ី8រªរឲ!£8ន់ែតបេសើរេឡើង។
¾ ជំរុញឲ!£ន8រចរÅ@សមូហពេU>ក់សហEសគឹះ¦×ន

េដើម!©ីឲ!£ន8រ

ចុះអនុស®çរួម។
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¾ ពងឹងយនT8រេះ¦យវ[ទ8រªរ េដើម!©ីេលើកកមCស់សិទិកមXករ និេជិត និេ
ជក និងសហជីព និង8ត់បន9យ8រេធ¸ើកូដកមXQំងសបមនីតិវ[ធី និងមិនសបម
នីតិវ[ធ។
ី
¾ ជំរុញឲ!£ន8រេះ¦យមរយៈយនT8រកុមបឹក!·Â@¼កA³ល ចំេ²ះសំណ_ំ
េរឿងវ[ទ8រªររួមAែដលត6វ7នេះ¦យអស់លទពែតេUមិនQន់សះ@។
¾ បនTេស(ើសុំពន
ិ ិត!£

និងសេមចេសចកTី²ងច!Êប់សTីពីសហជីពេដើម©! ីaនេbេស(ើសុំ

សអនុម័ត និងប8សឲ!£អនុវតT ពមQំងេរៀបចំេសចកTី²ងច!Êប់សTីពីតុ¶8រ
8រªរ។
¾ ពិនិត!£មµំេមើលអំព¦
ី ×នពជីវពរស់េUរបស់កមXករ និេជិត េធៀបនឹងកំេណើន
េសដកិច¨ េដើម!©ែី កសម]លអេបៀវត!"អប!©បរឲ!£សមសបេbម¦×នពេសដ
កិច¨។
x

េលើកកមCស8
់ រផTល់េស8រªរនិងព័ត៌នទីផ!·រ8រªរបកបេយគុណព

និង

បសិទព
¾ ពងីកបែន9មនូវេហVរច#សមC័នែផ(កេសជួរមុខឲ!£7នÀងេ¿ចមួយ

េUម

បA³?ជ´នី េខតT។
៌ នវ[ទÈ
! ក()ង8រផTល់េសដូច@
¾ បេងÏើន8រេបើ7ស់បេច¨កវ[ទ!Èព័ត
8រែស¸ងរក8រªរ

និង8រផ!"ព¸ផ·
! យព័ត៌នេជើសេរàសបុគល
Ò ិក

8រចុះេaÇះ
េដើម!©ជ
ី ួយ8ត់

បន9យ8រចំAយថវ[8និងេពលេវ¶។
¾ អភិវឌ!Iធន´នមនុស!"ក(ង
) កបខ័ណទ.ជ.ម.ក. ឲ!£បកបេយកមសីលធម៌វ[@Éជីវៈ
ក()ង8រផTល់េស។
¾ ពងឹង8របមូលព័ត
៌ នពីគប់បភព

និងេយè$ល់ដល់ទីកែនងរបស់និេជក

អ(កផTល់8រអប់រ°បណäåះបA³ល និងÂ@¼ធរមូលVន។
¾ ផ!"ព¸ផ·
! យពីេស8រªរ និងព័ត៌នទីផ·
! រ8រªរមរយៈមេធ!È7យេ7ះពុមC បព័ន
ផ!"ព¸ផ!·យព័ត៌ន និងផ!"ព¸ផ!·យេUមទីល។
¾ បេងÏើតនិងចូលរួមពិព័រណ៍8រªរ

និងសិ8ö¦¶ផ!"ព¸ផ!·យ8រចងកងព័ត៌នទី

ផ!·រ8រªរពីទិន(ន័យែដលន¦ប់ពីបភពអងÒពស9ិតិ

ែដល7នÅត់ំងនិង

8រអេងÏតបមូលទិន(នយ
័ ។
¾ ពងឹងយនT8រេវទិ88រªរែដលន8រចូលរួមពីសំAក់អ(កផôល់8រªរ អ(កែស¸ង
រក8រªរ និងអ(កផTល8
់ រអប់រ° និងបណäåះបA³ល េ8ម8រសមបសម]លរបស់
?ជរVភ7
ិ ល សំេFèµស់បTÕរព័ត៌ន បឹក!·េបល់ និងេធ¸ើសកមXពរួមEេដើម!©ី
េឆើយតបេbនឹង¦×នពទីផ!·រ8រªរ។
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ពងឹងនិងពងីកេសអប់រ°បណäåះបA³លបេច¨កេទស និងវ[@Éជីវៈបកបេយសមធម៌
¾ ពងីកបព័នអប់រ°បណäåះបA³លបេច¨កេទសនិងវ[@ជ
É ីវៈ េដើម!©ីឲ!£8របណäåះបA³ល
បេច¨កេទសនិងវ[@Éជីវៈ7នដល់ប@ពលរដគប់រូបេUមបA³?ជ´នី េខតTទូQំង
បេទសបកបេយសមធម៌។
¾ បេងÏើន8រចុះេaÇះចូលេរៀន ពងីកកមXវ[ធីអប់រ° និងបំ²ក់ឧបករណ៍សរៈមូលVន
និងសង់អEរបែន9មសប់8របណäåះបA³លបេច¨កេទស និងវ[@Éជីវៈរយៈេពលែវង
ដល់គឹះ¦×នមេខតTមយ
ួ ចំនួនេទៀត។
¾ បនTអនុវតTកមXវ[ធីបណäåះបA³លជំ#ញ មរយៈមូលនិធិពិេសសរបស់សេមTចេតេ@
ំ នទី៣បែន9មេទៀត។
#យករដម§នTស
ី ប់ជ¿
¾ ពងឹងគុណពវ[®çបនបតែផÐកេលើសមត9ព@មូលVននិងវគTសិក!·ស®çបត
េដើម!©ីបណäåះបA³លពលករឲ!£នសមត9ពជំ#ញកមិតមធ!£ម។
¾ បេងÏើនគុណពៃនកមXវ[ធអ
ី ប់រ°គប់កមិត

េដើម!©´
ី #ឲ!£ពលករែខXរនសមត9ព

គប់Eន់ក()ង8របកួតបែជង@មួយនឹងពលករៃនបA³បេទសÂ¦Ãនេផ!"ងេទៀត
@ពិេសស #េពលសហរណកមXសហគមន៍េសដកិច¨Â¦ÃនេUំ២០១៥។
¾ ក់បº¨Õលជំ#ញសហគិនពនិង8រ7ស័យQក់ទង(¦អង់េគស)

េb

ក()ងកមXវ[ធីសក
ិ !·ឲ!£សបម8រែបប]លេbនឹងតម6វ8រទីផ!·រ8រªរ។
¾ បº¨Õលជំ#ញនិង8របណäåះបA³លបេច¨កេទសនិងវ[@Éជីវៈ សTីព8
ី រ´#គុណព
និងវ[ទ!È¦§សTនិងបេច¨កវ[ទ!Èេbក(ង
) កមXវ[ធស
ី ិក!·ៃនវ[ស័យអប់រ° @ពិេសស>ក់វ[ទ!È
ល័យនិង>ក់ឧតTមសិក!·។
¾ បº¨ប់េសចកTី ²ងកបខ័ណគុណវុឌ!IិកមC@
) និងេរៀបចំពះ?ជកឹត£! សTីព8
ី រក់ឲ!£ដំ
េណើរ8រអនុវតTកបខ័ណេនះ។
¾ េធ¸ើឲ!£នពសុីEរ ងកបខ័ណគុណវុឌ!Iក
ិ មC)@ និងកបខ័ណគុណវុឌ!IិÂ¦Ãន។
¾ េរៀបចំ8របកួតបែជងជំ#ញ>ក@
់ តិនិងចូលរួម8របកួតបែជងជំ#ញÂ¦Ãន
¾ បនTអភិវឌ!IសTង
់ @តិសមត9ពេÂយន8របកួតបែជងខCស់

@ពិេសស²ក់

ព័ននឹងវ[សយ
័ សំណង់ េម8និក េសធុរកិច¨ និងបេច¨កវ[ទ!Èទូរគម#គមន៍ព័ត៌ន
វ[ទ!È។
!
¾ ែកលមÐលកËណវ[និចù័យនិងអនុវតT8រទទួល¦½ល់វគÒកមXវ[ធីសិក·

និងគឹះ¦×នអប់រ°

បណäåះបA³លបេច¨កេទសនិងវ[@ជ
É ីវៈ។
¾ េធ¸ើអធិ8រកិច¨េលើ8រអនុវតT8តព¸កិច¨ហ¸ឹកហ¸ឺនកូន@ង េធ¸ើេតសTកូន@ង ែដល7ន
ហ¸ឹកហ¸ឺនចប់វគÒ និងផTល់វ®
[ çបនបតនិងបណæទទួល¦½ល់ជំ#ញ។
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¾ ពងឹងសមត9ពមអងÒពនីមួយៗក()ង8រេរៀបចំេEលនេ7យ ែផន8រយុទ
¦§សT ែផន8របតិបតTិ បÅំំ 8រ´#គុណព8រªរ និង8រគប់គងត]ត
ពិនិត!£មន និងយតៃម។
¾ អភិវឌ!IនិងែថQំនូវបព័នគប់គងព័ត៌នអប់រ°បណäះå បA³លបេច¨កេទសនិងវ[@Éជីវៈ។
¾ សិក!·¦វ@វនិងអភិវឌ!Iមុខជំ#ញឲ!£សបមតម6វ8រទីផ!·រ8រªរ។
¾ បេងÏើតវ[ធី¦§សTក()ង8រគប់គងជំ#ញ ែដល@យនT8រមួយគប់គងក()ង8រសមប
សម]ល8រអភិវឌ!Iជំ#ញ

េយយកចិតTទុកក់@ពិេសសេbេលើ8រវ[វតTជំ#ញ

េUក()ងតំបន់។ 8របេងÏត
ើ វ[ធី¦§សTេនះ គឺែផÐកេលើចំេណះដឹងែដលន¦ប់និង8រ
េលើកកមCស់កិច¨សហបតិបតTិ8រក()ង8រចូលរួមចំែណកដល់8រអភិវឌ!Iមូលធនមនុស!"
ែដលេនះÂចរួមបº¨ÕលQំង8រពងឹងតួ#ទីរបស់ NTB ផង។
¾ ជំរុញវ[ធី¦§សTពហុគីកង
() 8រគប់គងជំ#ញ

មរយៈ8រចូលរួមÀងសកមXពី

សំAក់?ជរVភ7
ិ ល វ[ស័យឯកជននិងសហជីពេUក()ងដំេណើរ8រៃន8រេធ¸េើ សចកTី
សេមចចិត។
T
¾ Éប់យុទ¦§សT²ណិជÓកមXេbនឹងេEលនេ7យឧស!·ហកមX

@ពិេសស

ឧស!·ហកមXែដលនស8Þនុពល¾µំង ដូច@កសិកមX តៃមបែន9មេអឡិចត6និក និង
វ[ស័យកមXនT¦លធន¦ល និង8រដំេឡើង។
¾ បេងÏើត8រតÉប់@លកËណៈអនTរវ[ស័យឲ!£7នច!Êស់¶ស់៖
េដើម!©ីជួយEំទដល់8រអភិវឌ!Iធន´នមនុស!"8រតÉប់រង8រអភិវឌ!Iជំ#ញ និង
វ[ស័យដៃទេទៀត ក៏គរួ ែតត6វ7នេធ¸េើ ឡើងផងែដរ ឧQហរណ៍ Â¿រូបត9មò និងសុខ
ព

់ េដើម!©ីពួកេគÂចនសុខពលÐ
គឺ@´តុសំ¾ន់បំផុតសប់មនុស!"កៗ

និង8យសម!©Qំមន
ួ សប់8របណäåះបA³លជំ#ញ។
¾ ផTល់Âទិពចំេ²ះ§សTេី ភទជនពិ8រ ជន7ត់បង់8¶នុវតTព ជនªយរងេEះ
និងសិស!"ែដល7នេ7ះបង់8រសិក·
!

េដើម!©ីឲ£! ពួកេគនជំ#ញនិងនមុខរបរ

Âចរួមរស់7នសមរម!£ក(ង
) សងÒមដូចសជិកដៃទេទៀត។
¾ ក¦ងអEរអេនTសិកVនមបA³គឹះ¦×នអប់រ°បណäåះបA³លបេច¨កេទស និង
វ[@ÉជីវៈទូQំង?ជ´នី េខតT។
¾ ពងឹងនិងពងីកកិចស
¨ ហបតិបតTិ8រព@ៃដគូរងរដ

និងវ[សយ
័ ឯកជនេដើម!©ី

បេងÏើនគុណព8រអប់រ°បណäåះបA³លបេច¨កេទសនិងវ[@ជ
É ីវៈ។
x

´#និរនTរពៃន8រអប់រ°បណäåះបA³លបេច¨កេទសនិងវ[@ជ
É ីវៈ
¾ ជំរុញនិងេលើកកមCស់ព@ៃដគូរងរដនិងវ[សយ
័ ឯកជន

េដើម!©ី´#7ន>កមXវ[ធី

អប់រ°បណäåះបA³លបេច¨កេទសនិងវ[@Éជីវៈ េឆើយតបេbនឹង8រវ[វតT និងតម6វ8រទី
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ក៏ដូច@េដើម!©ច
ី ូលរួមក()ង8រអភិវឌ!Iវ[សយ
័ អប់រ°បណäåះ

បA³លបេច¨កេទសនិងវ[@ÉជីវៈQំងធន´ននិង8របណäåះបA³ល។
¾ សិក!·¦វ@វនិង8រវ[គេbេលើគµតៃនជំ#ញ េដើម!©ីរកឱ!£េឃើញពីកមិតជំ#ញ
ែដលត6វផTលឲ
់ !£កµំងពលកមX#េពលបច¨)ប!©ន(េយេធៀបេbនឹងកមិតតម6វ8រ
និងកមិតជំ#ញែដលត6វផÒត់ផÒង់#េពលអ#គត។
¾ េរៀបចំេEលនេ7យ

បទប!©º»តន
ôិ ិងអភិ7លកិច¨និងពងឹងេហVរច#សមC័ន

គប់គងេUមអងÒពនីមួយៗ។
¾ ែថរក!·បព័នព័ត៌នវ[ទÈ
! គប់គង8របណäåះបA³លបេច¨កេទសនិងវ[@ជ
É ីវៈ និង
បព័នព័ត៌នទីផ!·រគប់គង8រªរ

ែដល@បភពេងមួយសប់គប់គី

²ក់ព័នេbនឹង8របណäåះបA³លបេច¨កេទសនិងវ[@Éជីវៈ ក()ង8រសេមចចិតTនិង8រ
ក¦ងែផន8រ#េពលអ#គត។
x

ពងីកេសរបបសនTិសខ
ុ សងÒមឲ!£7នដល់ែផ(ក´#?Àប់រងសុខពនិងរបប7ក់
េ¦ធន។
ដេំ ណើរ8ររបប´#?Àបរ់ ងសុខព
¾ សិក!·¦វ@វ និងេរៀបចំលិខិតបទVនគតិយុតស
T ប់8រអនុវតTរបប´#?Àប់រង
សុខព

ពមQំងេរៀបចំបព័នព័ត៌នវ[ទ!È

េដើម!©ីគប់គង8រចុះបºÓ8
ិ 8របង់

វ[គQននិងវកលិក។
¾ េរៀបចំវ[ធី¦§សTទូQត់ៃថេសសុ¾ភិ7ល។
¾ ផ!"ព¸ផ!·យ@¦´រណៈមរយៈ8រេធ¸ស
ើ ិ8ö¦¶បជុំផ!"ព¸ផ!·យស!©៉ត

និងខិត

បណæផ!"ព¸ផ!·យ និងអនុវតT8រផTល
់ វកលិកដល់កមXករនិេជិត។
ដំេណើរ8ររបប7ក់េ¦ធន
¾ សិក!·ឲ!£7នច!Êស់¶ស់ពីលទពៃនកិច¨ដំេណើរ8ររបប7ក់េ¦ធន។
¾ េរៀបចំលិខិតបទVនគតិយុតTនិងបណäåះបA³លធន´នមនុស"! ។
¾ េរៀបចំបព័នព
 ័ត៌នវ[ទ!Èសប់8រអនុវតTរបប7ក់េ¦ធននិងផ!"ព¸ផ!·យ@¦
´រណៈឲ!£7នទូលំទូ¶យ។
x

ពងឹងនិងអភិវឌ!IរបបសនTិសុខសងÒមដល់អ(កទទួលេសៃនរបប´#?Àប់រង¿និភ័យ
8រªរេស?Àប់រងសុខពនិងរបប7ក់េ¦ធន៖
¾ ពងឹង8រអនុវតTចÊ
! ប់

មរយៈ8រចុះេធ¸ើអធិ8រកិច¨មបA³សហEស

គឹះ

¦×ន 8រចុះអេងÏតេEះ>ក8
់ រªរ និង8រÅត់វ´
[ ន8ររដ7លចំេ²ះសហEស
គឹះ¦×នែដលមិនពមអនុវតTមច!Êប់។
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¾ អភិវឌ!IេEលនេ7យ´#?Àប់រង¿និភ័យ8រªរ ពងឹង8រគប់គងបព័នព័ត៌
នវ[ទ!È

និងÅត់វ[´ន8របªÎរេEះ>ក់8រªរេដើម!©ីេជៀសងនិង8ត់បន9យនូវ

ករណីេEះ>ក់8រªរចំេ²ះកមXករនិេជិត។
¾ ផTល់េសបុននីតស
ិ ម!©Qដល់កមXករនិេជិត

ែដលទទួលរង¿និភ័យ8រªរ

បA³លឲ!£7ត់បង់សមត9ព8រªរ@អចិៃ§នTយ៍

ឲ!£ទទួល7ននូវ8រ¦Þរ8យ

សម!©Q សតិប®ç និងវ[@Éជវី ៈ េដើម!©ី´#លទពពួកេគក()ង8រចូលរួមដ៏េពញេលញ
និងេយេសX
ើ ពក()ងសកមXព##របស់សងÒម។
៥.៤--

រអភិវឌiវMស័យធbរ និងហិរ_`វត!

៤.១៥៥--

?ជរVភ7
ិ លនីត8
ិ លទី៥ នឹងបនôអភិវឌ!Iវ[សយ
័ ហិរº»វត9)មួយ ែដលនវ[¦ល

ព8ន់ែតទូ¶យ 8ន់ែតនពិពិធព 8ន់ែតសុីជេâ

និងរîងំ និងនបសិទ
 ព

េយែផÐកេលើេEល8រណ៍ទីផ!·រ េដើម!©ីទទង់ដល់កំេណើនេសដកិច¨បកបេយចីរព និង
ចូលរួម8ត់បន9យពកីករបស់ប@ជន។
៤.១៥៦--

េដើម!©ីសេមចេEលេFេនះ

?ជរVភ7
ិ លនឹងបនôជំរុញអនុវតôឲ!£នបសិទព

 §សôអភិវឌ!Iន៍វស
[ យ
័ ហិរº»វត9
) ២
ំ ០១១-២០២០” @ពិេសស
និងបកបេយែផèÎនូវ “យុទ¦
េយេèõតÂទិពេលើ៖
ទី១ 8របនôអភិវឌ!Iនិងសមបសម]លកបខ័ណេEលនេ7យ
@ពិេសស8រពងឹងយនô8រគប់គង

និងត]តពិនិត!£

និងកបខ័ណគតិយត
ុ ô

8រពងឹងសមត9ព¦×ប័ន

និងធន´នមនុស!"ឲ!£សបម8ររàកចេមើនៃនេសដកិច¨កមC@
)

ពមQំងេឆើយតប

េbនឹងេសចកôីត6វ8រៃន8រេធ¸ើសហរណកមXបព័នហិរº»វត9)កមC@
) េbក(ង
) តំបន់ និង
អនôរ@តិ។
ទី២ 8របនôអភិវឌ!Iយនô8របªÎរនិងេះ¦យវ[បតôិ

រួមQំងយនô8រផôលស
់ ®ç@មុន

មរយៈ8របេងÏន
ើ 8រសមបសម]ល¦×បន
័
@ពិេសស 8រពិនត
ិ !£អំព
ី ពÅំ7ច់
ក()ង8របេងÏត
ើ គណៈកមX8រ@តិស9ិរពហិរº»វត9) ។
ទី៣ 8របនôពងឹងនិងអភិវឌ!IេហVរច#សមC័នវ [ស័យហិរº»វត9)ឲ!£នបសិទព រួមន
បព័នទូQត់សង7ក់ 8រក់ឲ£! ដំេណើរ8រទីផ·
! ររូបិយវត9)/ទីផ·
! រអនôរធ#Eរ 8រ
បនôជំរុញេបើ7ស់នូវឧតôនុវតôន៍អនôរ@តិក()ងបព័នគណេនយ!£

និងអភិ7លកិច¨

¦ជីវកមX។
ទី៤ 8របនôEំទនិងជំរញ
ុ កំេណើនក()ងវ[សយ
័ ធ#Eរនិងមីក6ហិរº»វត9)
បរ[ប័ន(ហិរº»វត9)

សំេFេលើកកមCស់

េយេèõតេលើ8រែកលមÐែថមេទៀតនូវយនô8រផôលÂ
់ @¼បណæ
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និង8រចុះបºÓី ពមQំងយនô8រត]តពិនិត£! និងមនឲ!£នព¦មº» ន
តµព នគណេនយ!£ព និងនបសិទព @ពិេសសសប់គឹះ¦×នមីក6
ហិរº»វត9) ទនÖឹមនឹង8របនôេធ¸ើពិពិធកមXឧបករណ៍ និងផលិតផលហិរº»វត9) ដូច@8រ
ជំរុញអនុវតôកិច¨បតិបតô8
ិ រភតិសន!Èហិរº»វត9ន
) ិងបព័នែ ចករ°ែលក¿និភយ
័ ។
ទី៥ 8របនôខិតខំពងីកេសមីក6ហិរº»វត9) មតៃមនង
ិ លកËខណ8ន់ែតនលកËណៈអនុ
េEះ @ពិេសស សប់ប@ជនកីក ក៏ដូច@សហគមន៍កសិកមXសំេFេលើកសÖ±យ
េសដកិច¨ជនបទ ទនÖឹមនឹង8របនôពងីក8រផôល់ឥណQនដល់សហEសធុនតូចនិង
មធ!£ម។
ទី៦ 8របនôពងឹងនិងពងីក8រអនុវតô8តព¸កិច´
¨ #?Àប់រង

និង8របេងÏត
ើ ផលិតផលថXីៗ

@ពិេសស8រពងីក8រផôល់េស´#?Àប់រងÂយុជីវ[ត

និង´#?Àបរ់ ង¾តតូច

េយេរៀបចំនិងែកសម]លកបខ័ណគតិយុតôឲ!£8ន់ែតបេសើរ

@មួយនឹង8រពងឹង

សមត9ពបº»តôិករ´#?Àប់រង។
ទី៧ 8របនôអភិវឌ!Iទីផ!·រមូលបត មរយៈ8រជំរុញ និង8រេលើកទឹកចិតôដល់សហEស
និងកុមហ៊ុនឲ!£េ7ះផ!·យលក់មូលបត@¦´រណៈ 8រេលើកកមCសយ
់ នô8រជួញដូរ
និង8រពិនត
ិ !£អំពីេសចកôីត6វ8រក()ង8រេ7ះផ!·យលក់មូលបតរដ។
ទី៨ 8របនôអភិវឌ!Iនិងពងឹងបព័នសុវត9ិពសងÒមឲ!£នលកËណៈបមូលផô)ំ

សងÒតិព

និងបសិទព។
ទី៩ 8របនôអភិវឌ!Iនិងពងឹងអនុវ[ស័យហិរº»វត9)មិនែមនធ#Eរេផ!"ងេទៀត រួមន បរធន
! រអចលនវត9) ពមQំងÂជីវកមXទទួលទិញ លក់ទព!£ប®éំ និងÂជីវកមX
7លកិច¨ ទីផ·
7តិេគេយអនុប!©Qន។
ទី១០ 8របនôពិនិត£! លទពបេងÏើតមជ!Üមណលៃន8រអភិវឌ!Iហិរº»វត9)។
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និយម ែផន8រេEលសTព
ី ីបេច¨កវ[ទÈ
! គម#គមន៍និងព័ត៌នក(ង
) វ[សយ
័ អប់រ° និងេEល
នេ7យសTព
ី ី8រ¦វ@វ និង8រអភិវឌ!Iក()ងវ[ស័យអប់រ°េដើម©! ីក¦ងេEលនេ
7យ ក()ងេEលបំណងក¦ងបព័នែដលនគុណពខCសស
់ ប់ក¦ងធន´ន
មនុស!"នសTង់ខCស់។
ទី២ 8រេលើកកមCស់8រយល់ដង
ឹ និងសមត9ពធន´នមនុស!"

ក()ងែផ(កវ[ទÈ
! ¦§សTនិង

បេច¨កវ[ទ!È ពិេសសមវ[ស័យÂទិព## ដូច@ វ[ស័យកសិកមX រួមនដំAំ
កសិកមX 8រចិº¨ឹមសត¸ រàវប!©កមX វ[ស័យឧស!·ហកមX >មពល សំណង់ និងេហV
រច#សមC័នរ ូបវនT វ[ស័យបេច¨កវ[ទ!Èព័ត៌ននិងគម#គមន៍ វ[ស័យសុ¾ភិ7ល និង
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វ[ស័យបរ[¦×ន @េដើម មរយៈវ[´ន8រគនឹះមួយចំនួន ដូច@(១)8រប§®Éប8រ
យល់ដឹងអំពីវ[ទ!È¦§សTនង
ិ បេច¨កវ[ទ!È និងផលបេជន៍ៃន8រេបើ7ស់វ[ទÈ
! ¦§សT
និងបេច¨កវ[ទ!È

េbក(ង
) កមXវ[ធីសិក·
! គប់កមិត

កមិតបណäåះបA³លបេច¨កេទស

ពិេសសកមិតមធ!£មសិក!·ទុតិយភូមិ

និងេUកមិតឧតTមសិក!·

និង(២)8រជំរុញ8រ

¦វ@វនិង8រអភិវឌ!I រួមQំង8របេងÏើតបA³ញ¦វ@វគំរូរង¦កលវ[ទ!Èល័យ
ព@ៃដគូអប់រ°ៃនអងÒ8រមិនែមនរVភ7
ិ លនិងសហEស។
ទី៣ 8របេងÏើនលទពទទួល7នេសអប់រ°បកបេយសមធម៌
8រក¦ង¦¶បឋមសិក!·ឲ!£ដល់ភូមិ

មរយៈ8របនTជំរញ
ុ

8រក¦ងអនុវ[ទ!Èល័យឲ!£7នមួយÀង

តិចក()ងឃុំនីមួយៗ សបម¦×នពភូមិ¦§សT 8រជំរុញឲ!£ន¦កលវ[ទ!Èល័យ
ឬ¦¾¦កលវ[ទ!Èល័យេUមេខតTនីមួយៗ សបមលទពនិង¦×នព@ក់
ែសTង

8រពªយគ6បេងៀនឲ!£ដល់គប់ទក
ី ែនង

ក()ងេ#ះរួមន8រផTល់Âទិព

ើ ចំនួនអេនTសិក
ឲ!£គ6បេងៀនÂចេធ¸ើ8រេUមមូលVនភូមិ ឃុំរបស់ខ±ន 8របេងÏន
Vន 8រផTល់មេធ!È7យេធ¸ើដំេណើរ(ដូច@ កង់) 8រ8ត់បន9យចំAយរបស់
បិសិស!" 8របេងÏើនចំAយសប់គឹះ¦×នសិក!· ពមQំង8រពងីក8រចូលរួម
ពីវ[ស័យឯកជននិងៃដគូអភិវឌ!I²ក់ព័នេ ផ!"ងេទៀត។
ទី៤ 8របនTអភិវឌ!I¦×ប័ននិងសមត9ពរបស់ម§នTីអប់រ° មរយៈ8រអភិវឌ!Iកបខ័ណគតិ
 រ
យុតT និង8រពងឹង8រអនុវតTច!Êប់នង
ិ លិខិតបទVន²ក់ពន
័ 8រពងឹងរច#សមC័ន8
ªរនិង8របណäåះបA³លជំ#ញដល់ម§នTី។
ទី៥ 8របេងÏើនគុណព

និងបសិទពៃនេសអប់រ°េUគប់កមិតសិក·
!

និងក()ង8រ

បណäåះបA³លបេច¨កេទស និងមុខជំ#ញQំងក(ង
) គឹះ¦×នរដ និងគឹះ¦×នឯកជន
ឲ!£សបេbមកមិតសTង់អនTរ@តិ និងតម6វ8រអភិវឌ!Iរបស់បេទសមរយៈ8រ
ពងឹង8របណäåះបA³ល និងវ[កឹត8រគ6បេងៀន 8រែកលមÐកមXវ[ធីសក
ិ !· 8រេធ¸ើអធិ
8រកិច¨ និង8រពងឹងសមត9ពគប់គង 8រេលើកទឹកចិតT គ6បេងៀនក(ង
) 8របេងÏើន
សមត9ពបេងៀន 8រពងឹងគុណពក(ង
) 8របឡងបº¨បក
់ មិតសិក·
! នីមួយៗ 8រេលើក
កមCស់8រសិក!·¦បរេទសែដលÅំ7ច់8រែកលមÐលកËខណៃន8រសិក!· 8របេងÏើត
បAÆល័យ មនÖរី ពិេ¦ធន៍ និង8របេងÏើន8រផÒត់ផÒង់សរៈសិក!·ពមQំង8រចូល
រួមរបស់បិ ÂAព!È7ល និងសហគមន៍។
ទី៦ 8របនTជំរញ
ុ េលើកកមCសត
់ ួ#ទី¦ស# ពិេសសគឺពះពុទ¦ស# ែដល@¦ស#
របស់រដក()ង8រចូលរួមផTល់8រអប់រ°ែផ(កគុណធម៌ សីលធម៌ និងចរ[ធម៌ ពមQំង
ក()ង8រ´#ពសុខដុមរម#េUក(ង
) សងÒមកមC@
) ។
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ទី៧ 8រជំរុញ8រេរៀបចំ និង8រអនុវតTេEលនេ7យ@តិសព
Tី ី8រអប់រ° បណäåះបA³ល
បេច¨កេទស និងវ[@ជ
É ីវៈ សំេFេលើកកមCសផ
់ លិតព8រªររបស់ពលករ េះ¦យ
និង8ត់បន9យពEÇន8រªរេធ¸ើរបស់យុវជន ពមQំងបេងÏើនចំណPលរបស់ប@ជន
និង´#សមធម៌។
ទី៨ 8របនTពងឹងគុណពៃន8រអប់រ°

បណäåះបA³លបេច¨កេទសនិងវ[@Éជីវៈ

និង8រ

អភិវឌ!Iសប់យុវជននូវជំ#ញបេច¨កេទសនិងជំ#ញទន់ ពិេសស 8រេធ¸ើ8រªរ@
កុម 8រេEរពវ[ន័យ និងកមសីលធម៌វ[@Éជវី ៈក(ង
) កែនង8រªរ មរយៈ8រែកលមÐ
កមXវ[ធីបណäåះបA³ល 8រពងឹងកបខ័ណគុណវុឌ!I@
ិ តិ 8របេងÏើតសTង់@តិ សមត9
ព 8រត]តពិនិត!£ និង8រេធ¸ើេតសTសមត9ព 8រទទួល¦½ល់មុខជំ#ញ និង8រ
បកួតបែជងជំ#ញ សំេFេឆើយតបេbនឹងេសចកTីត6វ8រទីផ!·រពលកមX បេងÏើន8
¶នុវតTពទទួល7ន8រªរ

និងេបើ7ស់ឲ!£អស់ស8Þនុពលនូវផល¶ភប@

¦§សTរបស់កមC)@ ក៏ដូច@េដើម!©ីបេងÏត
ើ លកËខណសមសបសប់ពលករកមC)@Âច
aនេឡើងេb8ន់ត#
ួ ទីគប់គង និងដឹក#ំ។
ទី៩ 8របនTជ ំ រ ុញ 8រអនុវ តTេ Eលនេ7យ@តិស T ី ព ី8 រអភិវ ឌ!I យុវ ជនកមC) @

និង

េEលនេ7យ@តិសព
Tី ី8រអប់រ°8យ និងកីû មរយៈ8របំផុសយុវជនឲ!£ចូល
រួមក()ងចល#8រªរសងÒម

និងសកមXពកីûសំេFែប8µយយុវជនឲ!£េb@ធន

´នមនុស!"បកបេយគុណព សមត9ព និងគុណធម៌ សប់8រអភិវឌ!IសងÒម
េសដកិច¨ និង8របនTេវន។
ទី១០ 8របនTអភិវឌ!Iពហុកឡ
ី Vន@តិ និងេហVរច#សមC័ន²ក់ព័ន ពមQំង8រេរៀបចំ
បណäåះបA³លកីûករ កីû8រ[នី មវ[សយ
័
ែដលកមC)@នស8Þនុពល េដើម©! ី
េតៀមក()ង8រទទួលេធ¸@
ើ éស់ផÖះៃន8របកួតកីûសុីេហÒមេU២
ំ ០២៣។
៤.១៦១--

?ជរVភ7
ិ លកមC@
)
នឹងបនôអនុវតôែផន8រយុទ¦
 §សôវ[ស័យអប់រ° េយេèõតេលើ

8រផôល8
់ ¶នុវតTពេសXើៗEដល់កុរនិងយុវជនកមC)@Qំងអស់

ក()ង8រទទួល8រអប់រ°

មូលVនេUក()ងបព័ន និងេßបព័ន េយមិនន8រេរàសេអើង។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗសប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.១៦២--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យ@Âទិព ក()ងនីត8
ិ លទី៥ៃនរដសេនះ កសួង

អប់រ°

យុវជន

និងកីû

7នេឆើយតបេbនឹងផលសេមចរ°ពឹងទុករបស់ែផន8រយុទ¦
 §សT

អភិវឌ!Iន៍@តិ២០១៤-២០១៨
២០១៨

មរយៈ8រេរៀបចំែផន8រយុទ¦
 §សTវស
[ យ
័ អប់រ២
° ០១៤-

េ¹ះេbេះ¦យ?ល់ប®«បឈម##ក()ង8រផTល8
់ រអប់រ°បកបេយគុណ

ពនិងពេឆើយតបដល់កុរគប់រូបេUគប់កមិតសិក!·។
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អនុវ[ស័យដូច@ 8រអប់រក
° ុរតូច បឋមសិក·
! មធ!£មសិក!· ឧតTមសិក!· 8រអប់រ°េßបព័ន
យុវជន និងកីû ែដលេèÞត@សំ¾ន់េលើតម6វ8រៃន8រទទួល7នេសអប់រ°គុណពនិង
ពេឆើយតប។ @មួយេនះ ក៏េèÞតេលើ8រេរៀបចំកបខ័ណ´
 #គុណពនិងផTល់8¶នុវតT
ព8ន់ែតេចើនក(ង
) 8រទទួល7នបំណិនែដល²ក់ព័ន។
៤.១៦៣--

េដើម!©ីសេមចេEលេFៃនេEលនេ7យ@Âទិពរបស់?ជរVភិ7លកមC)@

កសួងអប់រ°

យុវជន

និងកីû

7នក់េចញនូវេEលនេ7យចំនួន៣េUក()ងែផន8រ

យុទ¦
 §សôវស
[ យ
័ អប់រ° ២០១៤-២០១៨ ដូច¾ងេ8ម៖
¾ េEលនេ7យទី១៖

´#សមធម៌ៃន8រទទួល7នេសអប់រ°

មរយៈ8រេធ¸ើឲ!£

កុរគប់រូប7នចូលេរៀនេU¦¶មេតTយ!£សិក·
! បឋមសិក!· និងមធ!£មសិក!·បឋម
ភូមិ

ែដលនលកËណៈកុរេមតីនង
ិ អប់រ°បº¨ល
Õ E

សិក!·េbមុខេទៀត។

និងន8¶នុវតTពបនT8រ

ចំេ²ះកុរែដលពុ
ំ នលទពចូលេរៀនក()ងបព័នជ
 េមើសេផ!"ង

េទៀតនឹងត6វផTល់លទពឲ!£អ(កQំងេ#ះទទូល7ន8រអប់រ°។

េដើម!©ីសេមចេEល

នេ7យេនះ កសួងត6វ¦ងសង់¦¶េរៀនបែន9មេទៀត និងផTល់គ6ែដលន8រ
បណäåះបA³លនិងនគុណព។
¾ ´#>កុរQំងអស់ែដល7នចូលេរៀនេU>ក់ទី១

Àងេ¿ចAស់7នឆង

8ត់>ក់មេតTយ!£សិក!·។
¾ បេងÏើនចំនួនកុរនិងយុវជន

ឲ!£ទទួល7ន8រអប់រ°េUគប់កមិត េយេèÞតេលើ

សមធម៌ 8រទទួល7នេសអប់រ°របស់កុរេUតំបន់ជួប8រលំ7ក និងកុមកុរ
ជួប8រលំ7ក។
¾ បេងÏើន8¶នុវតTពដល់សិស!"

ែដលបº¨ប8
់ រសិក·
! េUមធ!£មសិក·
! បឋមភូមិ

និងទុតិយភូមិឲ£! ទទួល7ននូវចំេណះដឹងរîងំ
េហតុផល

និងជំ#ញក()ង8រគិតបកបេយ

ែដលÂចបណäåះ7នមរយៈ8របណäåះបA³លបេច¨កេទស

8រអប់រ°

ឧតTមសិក!· និងមេធ!È7យសិក!·េផ!"ងេទៀត។
¾ េEលនេ7យទី២៖ េលើកកមCស់គណ
ុ ពនិងពេឆើយតប មរយៈ8រេធ¸ើឲ!£កុរ
និងយុវជនគប់រូបទទួល7ន8រអប់រែ° ដលនគុណពនិងពេឆើយតប

ែដលÂច

ឲ!£ពួកេគÂចចូលរួមចំែណកដល់8រអភិវឌ!Iបេទស@តិបកបេយពស័កTិសិទិ។
កុរនិងយុវជននឹងទទួល7ន8រសិក·
! ជំ#ញក(ង
) 8រគិត និងពិÅរA និងនមូល
Vនរîងំេលើមុខវ[@គ
É ណិតវ[ទ!È វ[ទ!È¦§សT ¦បរេទស សងÒម និងបំណិនជីវ[ត។
េដើម!©ីសេមចេEលបំណងៃនេEលនេ7យេនះ កសួងនឹងអនុវតTដូច¾ងេ8ម៖
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¾ េធ¸ើកំែណទមង់កមXវ[ធីសក
ិ ·
! អប់រ°ចំេណះទូេb និងអប់រ°បេច¨កេទសឲ!£សបនឹងបទពិ
េ¦ធលÐៗរបស់អនTរ@តិ។
¾ ែកលមÐកមXវ[ធីបណäåះបA³លគ6បេងៀមឲ!£សបនឹងកមXវ[ធីសក
ិ !·

ែដល7នែកលមÐ

និងេធ¸ើវ[កឹត8រគ6បេងៀន។
¾ ´#8រអនុវតTេÀងបេងៀនបកបេយបសិទ
 ព

រួម@មួយនឹង8រផTល់គ6

បេងៀនែដល7នបណäåះបA³លនិងនគុណពគប់Eន់ េUគប់កមិតសិក!·
និងផTល់េសៀវេសិក·
! េEល ពមQំងសរៈសិក!·##។
¾ ពិនិត!£មន@បព័នេលើលទផលៃន8រសិក·
! របស់សិស!" មរយៈ8រយតៃម
>ក់@តិ េU>ក់ទី៣ ទី៦ និងទី៨ និង8រេតៀមខ±នចូលរួមក(ង
) កមXវ[ធីយតៃម>ក់
តំបន់និងអនTរ@តិ។
¾ េEលនេ7យទី៣៖ ´#ពស័កTិសិទៃិ នព@អ(កដឹក#ំនិងគប់គងរបស់ម§នTី
អប់រ°គប់លំប់>ក់ មរយៈ8រផTល់េសអប់រ° បកបេយពស័កស
Tិ ិទិនិងព
ទន់ភន់។

8រគប់គងបកបេយបសិទពនិងវ[@Éជវី ៈនឹងផTល់នូវតៃមដ៏លÐបំផុត

(េèÞតេលើលទផល)

Qន់េពលេវ¶

និងÂចពិនិត!£មននិង?យ8រណ៍នូវលទ

ផលសប@មួយនឹងេបល់តឡប់ ពមQំងយនT8រសប់ែកលមÐេEលនេ7យ
យុទ¦§សT និងកមXវ[ធី។
៤.១៦៤--

េដើម!©ីបនôសេមច7នមេEលនេ7យQំងបី¾ងេលើ កសួងអប់រ° យុវជន

និងកីû នឹងបនôអនុវតôកមXវ[ធី@Âទិពមួយចំនន
ួ ដូច¾ងេ8ម៖
¾ កមXវ[ធីពងីក8រEំ²រ

និងអភិវឌ!Iន៍កុរតូច@មូលVន

សប់ផល
T ់ដល់ជ#
ំ ន់

េ8យនូវប@ពលរដែដលន8រអប់រ°សុខព បំណិន និងចំេណះដឹង េដើម!©ីចូលរួម
8រអភិវឌ!Iេសដកិច¨ សងÒមកិច¨ មរយៈ8រ¦ងសង់និងបេងÏើន8រចូលេរៀនឲ!£7ន
៨០%ៃនកុរតូច េUម¦¶មេតTយ!£សិក·
! រដ ¦¶មេតTយ!£សិក!·សហគមន៍
និងអប់រ°កុរតូច មផÖះ មខ(ងផÖះ និង´#>៨០%ៃនកុរÂយុ៥ំ 7នបº¨ប់
8រសិក·
! េUមេតTយ!£រដរយៈេពល១។
ំ
¾ កមXវ[ធីអភិវឌ!Iនិង¦ងសង់¦¶េរៀន
សិក!·

´#>កុរQំងអស់7នចូលេរៀនេUបឋម

និងចូលេរៀន8ន់ែតេចើនេឡើងេUមធ!£មសិក!·

Éប់@មួយនឹងទឹក¦ïត

មរយៈ8រសង់¦¶េរៀន

បរ[8öរសុខពនិងអ#ម័យ(@ពិេសស

8រពងីក¦¶

បឋមសិក!·េb@អនុវ[ទÈ
! ល័យឲ!£7នេចើនមឃុំ សªÎត់ សបមកំេណើនសិស!")
8របណäåះបA³លនិងវ[កឹត8រគ6បេងៀន

8រផTល់េសៀវេសិក!·េEល និងបរ[8រö

បAÆល័យ 8របំប៉ន#យក¦¶េរៀន បនÖប់ពិេ¦ធន៍វ[ទ!È¦§សT បេច¨កវ[ទ!Èព័ត៌ន
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បនÖប់សិក!·¦បរេទស េ?ង@ងសប់8រអប់រ°បេច¨កេទសនិងវ[@ជ
É វី ៈ កមXវ[ធីចុះ
កមXសិក!·េយសហ8រ@មួយនិេជក។
¾ កមXវ[ធីអភិវឌ!Iបព័ន´#គុណពអប់រ°និងគុណព¦¶េរៀន
មេតTយ!£សិក!·

បឋមសិក!·

និងមធ!£មសិក!·។

សប់¦¶

8រអភិវឌ!Iកបខ័ណគ
 ណ
ុ ពនិង

ឧបករណ៍ 8រអភិវឌ!Iសមត9ពក()ង8រជួយ¦¶េរៀននិងគ6បេងៀន េដើម!©ីសេមច
7នសTង់និងេÀងសិក·
! អប!©បរ គុណពនិងពេឆើយតប មរយៈ8រអភិវឌ!I
កមXវ[ធីសិក·
! ឲ!£នពេឆើយតប

េសៀវេសិក!·េEលនិងសរៈសិក·
! គប់Eន់

និង8របេងៀនបកបេយឧតTមព។
¾ កមXវ[ធីពងឹងបព័នយតៃមលទផលសិក!·របស់សិស!">ក់@តិនង
ិ អនTរ@តិ

ពងឹង

8រេធ¸ើេតសT>កេ់ រៀន@បÅំនិង8រយតៃម>ក@
់ តិ 8រែកទមង់8របឡង>ក@
់ តិ
និង8រេតៀមខ±នចូលរួមក()ងកមXវ[ធីយតៃម8រសិក!·របស់សិស!">ក់អនTរ@តិ។
¾ កមXវ[ធីÂ¿រូបករណ៍ ពងីកវ[¦លព8រអប់រ°េUដល់បឋមសិក!· និងមធ!£មសិក!·
និងេèÞតេលើ8រកំណត់កុមេEលេF 8រពិនិត!£មននិងយតៃមកមXវ[ធ។
ី
¾ កមXវ[ធីអប់រ°បេច¨កេទសនិងវ[@Éជីវៈ

អនុវតTកបខ័ណគុណវុឌ!Iិ>ក
 ់@តិ

េដើម!©ីបេងÏើន

គុណពៃន8រអប់រ°បេច¨កេទសនិងវ[@Éជីវៈ និងេរៀបចំ¦×ប័នសមបសម]ល @មួយ
នឹងអ(ក²ក់ព័នដៃទេទៀត ក()ង8រផTល់8¶នុវតTពសិក!·ែផ(កបេច¨កេទសនិងវ[@Éជីវៈ។
¾ កមXវ[ធីគប់គងនិងយតៃម8របំេពញ8រªររបស់បុគÒលិក សប់បេងÏើនគុណពៃន
8របេងៀន

8រយតៃម 8រសរេសើរ 8រេលើកទឹកចិតT និង8របនTអភិវឌ!Iវ[@Éជវី ៈ

@ពិេសស មរយៈយនT8រសប់8របណäåះបA³ល និងវ[កឹត8រគ6បេងៀន។
¾ កមXវ[ធីអភិវឌ!IឧតTមសិក!· ែកទមង់បព័នអប់រ°េUឧតTមសិក!·ឲ!£នលកËណៈ@បព័ន
េដើម!©ីសប@មួយនឹងសTង់ក()ងតំបន់និងអនTរ@តិ េលើកកមCស់គុណពៃនដំេណើរ8រ
របស់បព័ន

មរយៈ8រតម6វឲ!£គឹះ¦×នឧតTមសិក!·Qំងអស់េEរពមសTង
់

អប!©បរ េèÞត@សំ¾ន់េលើ8របេងៀននិង¦វ@វេលើមុខវ[@Éវ[ទ!È¦§សT បេច¨កវ[ទ!È
វ[ស¸កមX សិល!©ៈ និងគណិតវ[ទ!È 8របេងÏើនចំនន
ួ គ6បេងៀននិង¦§¦ÞÅរ!£ែដលន
គុណព (ស®çបត បរ[®çបត@ន់ខCសន
់ ិងបណិត)។ 8រពិនិត!£េឡើងវ[ញនិងេចញ
េសចកTីែណ#ំសTីព8
ី រកំណត់តៃមសិក·
! 8របេងÏើនÂ¿រូបករណ៍ដល់សស
ិ !" និស!"ិត
ពូែកមមុខវ[@Éែដលសបនឹងតម6វ8រទីផ!·រ8រªរ គេងកម¨ីសិក!· និងគេង
សប់´#8រេលើកទឹកចិតTគប់Eន់ ដល់បុគÒលិកែដលនគុណវុឌI! ិខស
C ់ និងបុគÒ
លិកធមX (ឧQហរណ៍ អ(កបេច¨កេទសបនÖប់ពិេ¦ធន៍ និងបAÆរក!")។
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¾ កមXវ[ធីអភិវឌ!Iបព័នគប់គងែផÐកេលើលទផល អភិវឌ!Iសមត9ព និង8រèµស់បTÕររេបៀប
របប8រªរេដើម!©ីអនុវតT8រក¦ងែផន8រ 8រេរៀបចំថវ[8 និងបព័នពន
ិ ិត!£មន
ែផÐកេលើលទផលេU>ក@
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៣១,៦

៣៣,១

៣៦,១

៤១,១

៤៨,៥

២៦

សី

%

២៧,៦

២៧,២

២៨,៤

៣១,៥

៣៥,៦

៤១,៩

ចំនន
ូ

៤

៤

៥

៥

៦

៧

ចំនន
ួ

៨៩៧

១ ៣១៧

%

៩១,៥

៩២,៥

២៧

ចំនន
ួ វBទល័យបេច+កេទស
ចំនន
ួ សិស¨េjមធwមសិកy

២៨

១ ៧៣៨

២ ១៥៩

២ ៥៧៩

៣ ០០០

៩៣,៥

៩៤,៥

៩៥,៥

៩៦,៥

៨៨,៤

៨៩,១

៨៩,៨

៩០,៥

បេច+កេទស
អaអកZរជនយុវជន
២៩
(១៥-២៤ d2ំ)
អaអកZរជនជនេពញវយ
៣០

%

n.a

៨៧,៧

(១៥-៤៥ d2ំ)
បភពៈ កសួងអប់រi យុវជន និងកី}

៦.២--

រេលAកកមស់សុខ

ពនិងUរូបតម

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.១៦៧-- ក()ងនីតិ8លទី៥ៃនរដសេនះ ?ជរVភិ7លកមC@
) នឹងបនôជំរុញ8រអនុវតô និងេធ¸ើ
បច¨)ប!©ន(កមXែផន8រយុទ¦
 §សôវស
[ យ
័ សុ¾ភិ7ល២០០៨-២០១៥ េដើម!©ីេលើកកមCស8
់ រអភិវឌ!I
បកបេយចីរពៃនវ[ស័យសុ¾ភិ7ល សំេFេលើកសÖយ
± អ#ម័យ សុខព សុខុលព
និងÂ¿រូបត9មòរបស់ប@ជនកមC)@ឲ!£8ន់ែតលÐបេសើរេឡើង ពិេសស សប់ប@ជនកីក
ជនªយរងេEះ §សTី និងកុរ។ ?ជរVភិ7លកមC@
) នឹងេèÞតÂទិពេលើ៖
ទី១ 8រេរៀបចំនិងែកលមÐេEលនេ7យ និងយុទ¦
 §សTវ[ស័យសុ¾ភិ7ល 8រពងឹង
និងែកលមÐកបខ័ណគតិយុតT
8រេលើកកមCស់អភិ7លកិច¨លÐ

ពិេសសសប់8រគប់គងេសសុ¾ភិ7លឯកជន
និង8រពងឹងសមត9ព¦×ប័នសុ¾ភិ7លគប់លំ

ប់>ក់ 8រេលើកកមCស8
់ រយល់ដឹងរបស់គ6េពទ!£ ម§នTី បុគល
Ò ិកសុ¾ភិ7ល និងអ(ក
េបើ7ស់េសអំពីសិទិរបស់អតិថិជន 8រេលើកកមCស់ព@ៃដគូ@មួយវ[ស័យឯកជន

ជំពូកទី៤ េbលនេC>យ និងសកមYពទិព ២០១៤-២០១៨

315

ែផនរយុទ

ក()ង8រផTល់េសសុខព

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

ពមQំង8រេលើកទឹកចិតTដល់8រចូលរួមរបស់សហគមន៍

ក()ង8រអភិវឌ!Iវ[សយ
័ សុ¾ភិ7ល។
ទី២ 8របនTអភិវឌ!IេហVរច#សមC័នEំ ទក()ង8រគប់គងវ[សយ
័ សុ¾ភិ7ល

មរយៈ

8រអភិវឌ!I និង8រពងីក8រេបើ7ស់បេច¨កវ[ទ!Èព័ត៌ន សំេFពងឹងបព័នទិន(ន័យ
ព័ត៌នសុ¾ភិ7ល។
ទី៣ 8របនTបេងÏើនលទពទទួល7នេសសុ¾ភិ7លជូនប@ជន

មរយៈ8រពងីក

វ[¦លពៃនេសសុខព¦´រណៈឲ!£8ន់ែតខិតជិតប@ជន

េយបនTពងឹង

េហVរច#សមCន
័ េលើវស
[ យ
័ េនះ ដូច@8រ¦ងសង់ឲ!£នមនÖីរេពទ!£បែងÐក មណល
សុខព ប៉ុសស
Tþ ុខព សបម¦×នពភូម¦
ិ §សT និងប@¦§សT រួម@មួយ
នឹង8របំ²ក់ឧបករណ៍ សរៈ បរ[8រö េពទ!£ និងឱសថ ពមQំងបុគល
Ò ិកសុ¾ភិ7ល
ែដលនជំ#ញសមសប។
ទី៤ 8របនTេលើកកមCសស
់ មធម៌ក()ង8រទទួល7ននូវេសសុខព
កមXវ[ធីមូលនិធស
ិ មធម៌

មរយៈ8រពងឹង

និង8របង់តៃមជួលសប់ប@ជនកីក

និង8រអភិវឌ!I

¨ មC)@ េដើម!©ីេលើកកមCស់
បព័ន´
 #?Àប់រងសុខព មបរ[8រណ៍សងÒម េសដកិចក
សុខុលពរបស់ប@ជន ក៏ដូច@8រ²រប@ជនកីកពី¿និភ័យៃនចំAយធំ
ហួសសមត9ពេលើ8រែថQំសុខព។
ទី៥ 8របនTេលើកកមCស់គុណពេសសុ¾ភិ7ល មរយៈពងឹងសមត9ពបេច¨កេទស
គីនិក និងសមត9ពគប់គងរបស់គ6េពទ!£ បុគÒលិកេពទ!£ និងម§នTីសុ¾ភិ7ល េយ
េèÞតេលើ (១)8របេងÏើនគុណពៃន8របណäåះបA³លមូលVននិង8របណäåះបA³ល
បនT (២)8រពងឹង8រអនុវតTកមសីលធម៌វ[@ជ
É ីវៈ និង(៣)8របេងÏន
ើ បរ[ណ8រពªយ
និង8រែបងែចកេវជÓបណត
ិ ឱសថ8រà ទនTបណិត ឆXប គិ¶នុបVក និងបុគÒលិកអម
េវជÓ¦§សTេbគប់មូលVនសុ¾ភិ7ល¦´រណៈ
េèÞតÂទិពដល់សិស!"

ពិេសសក()ងតំបន់ជនបទេយ

និស!"ិតមកពីជនបទក()ង8របឡងចូលសិក!·េUមគឹះ

¦×នសិក!·ែផ(កសុ¾ភិ7លេU>ក់@តិ និង>កភ
់ ូមិ ពមQំងផTល8
់ រេលើកទឹកចិតT
សមសប រួមQំង8រផTលក
់ ែនង¦ក់េUសមរម!£េUទីជនបទ។
ទី៦ 8របនTេលើកកមCស8
់ រយល់ដឹងអំពីអ#ម័យ និង8រេលើកសÖ±យ¦×នពអ#ម័យក()ង
ចំេAមប@ជន សំេFែថQំសខ
ុ ព និង8ត់បន9យអឈឺ និងអឆងជំង#
ឺ #។
ទី៧ 8រែកលមÐឲ!£8ន់ែតបេសើរេឡើងនូវសុខពបនTពូជ និងសុខព Qរក និង
កុរ

ពមQំង¦×នពÂ¿ររូបត9មòរបស់§សTន
ី ិងកុរ

មរយៈ8រពងីកេស

សុខពបនTពជ
ូ និងេសសុខព Qរក និងកុរ បកបេយគុណព និង
បសិទព

េយេèÞតេលើ8រពងីកវ[¦លពគបដណäប់ៃន8រសលកូន
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េយឆXបនិងគ6េពទ!£ជំ#ញ 8រពងីកេសសេ§ª½ះប#$ន់ែផ(កសមòព និងេសែថQំ
Qរក 8រពងីកេសផTល់មេធ!È7យពន!Èរកំេណើត 8របេងÏើនអគបដណäប់ៃន
8រផTល
់ Àក់¦ំងបªÎរជំងដ
ឺ ល់កុរ ពិេសស Àក់¦ំងជំងឺក§ºÓឹល និងជំងឺេតណPស
8រផTលម
់ ីក6¦រ@តិ និងជីវ@តិដល់QរកÂយុ១.០០០ៃថÙដំបូង និងេសែថQំព!È
7លជំងឺកង¸ះÂ¿រូបត9មòធÙន់ធÙរ ពមQំង8រផTល់េសអប់រ°និងេសសុខពបនពូជ
ដល់យុវវ័យ។
ទី៨ 8របនT8ត់បន9យអឈឺ

និងអ¦µប់បA³លមកពីជង
ំ ឺឆងចម!©ងៗ

ដូច@

េមេ?គេអដស៍និងជំងេឺ អដស៍ រេបង គុនÅញ់ គុនaម ជំងឺត6ពិក ែដលមិនÅប់
ÂរមXណ៍ ពមQំងជំងឺឆង
 េលចេឡើងថXីៗ និងជំងឆ
ឺ ងែដលេកើតេឡើង¦@ថXីមTងេទៀត
ពិេសស គឺ8រខិតខំលុបបំ7ត់ជំងឺគុនÅញ់ឲ!£7នQំងសុងេU២
ំ ០២៥។
ទី៩ 8រ8ត់បន9យអឈឺ និងអ¦µប់ ែដលបA³លមកពីជង
ំ ឺមិនឆង?_ៃំ រÔ និងប®«
សុខព¦´រណៈែដល²ក់ព័ននឹងសុវត9ិពចំណីÂ¿រ 8រេបើ7ស់េគឿងេញៀន
េគឿងសវîង >ំជក់ េEះ>ក់ច?ចរណ៍ េEះមហនT?យ បរ[¦×ន និង8រែបប]ល
Â8ស´តុ។
ទី១០ 8រពងឹងែថមេទៀតនូវកិចស
¨ ហបតិបតTិ8រ@មួយៃដគូអភិវឌ!I និងៃដគូ²ក់ព័នេផ!"ង
េទៀតសំេFេលើកកមCសេ់ សសុខព¦´រណៈ ពិេសស សប់កមXវធ
[ ីសំ¾ន់ៗ
មួយចំនួន ដូច@កមXវធ
[ ស
ី ុខពបនTពជ
ូ និងកមXវធ
[ ីÂ¿រូបត9មò សប់§សTីនិងកុរ
@េដើម។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗសប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.១៦៨--

េដើម!©ីអនុវតôេEលនេ7យ@Âទិព ក()ងនីត8
ិ លទី៥ៃនរដសេនះ ?ជរV

ភិ7ល នឹងេèÞត8រយកចិតTទុកក់ខCស់េលើេEលនេ7យÂទិពខCស់ចំនួន៤ ដូច¾ង
េ8ម៖
x ែកលមÐឲ!£8ន់ែតបេសើរេឡើងសុខពផÕវេភទ បនTពូជ  និងកុរ និងÂ¿រូបត9មò។
x 8ត់បន9យអឈឺនិង¦µប់បA³លមកពីជំងឺឆង
 ចម!©ងៗ

ដូច@េមេ?គេអដស៍/ជំងឺ

េអដស៍ រេបង គុនÅញ់ គុនaម ជំងឺត6ពិកែដលមិនÅប់ÂរមXណ៍ និងជំងឆ
ឺ ងេលច
េឡើងថXីៗ និងជំងឆ
ឺ ងែដលេកើតេឡើង¦@ថXីមTងេទៀត។
x 8ត់បន9យ8រឈឺនិង¦µប់ែដលបA³លមកពីជំងម
ឺ ិនឆង

?_ំៃរÔ

និងប®«សុខព

¦´រណៈ ែដល²ក់ពន
័ នឹង8រេបើ7ស់េគឿងេញៀន េគឿងសវîង >ំជក់ េEះ>ក់
ច?ចរណ៍ របួស សុវត9
ិ ពចំណីÂ¿រ េEះធមX@តិ បរ[¦×នសុខព បែមបម]ល
Â8ស´តុ។
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x ´#ឲ!£បព័នសុ¾ភិ7លផTល់លទពដល់ប@ពលរដគប់រូបចូលមកេបើ7ស់េស
ែថQំសុខពែដលនគុណពនិងបកបេយសមធម៌។
៤.១៦៩--

េដើម!©ីសេមច7នេEលនេ7យ@Âទិពនីមួយៗ¾ងេលើេនះ

កសួងសុ¾

ភិ7ល នឹងអនុវតTកមXវ[ធស
ី កមXព ដូច¾ងេ8ម៖
១.

8រេធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវសុខពផÕវេភទ បនTពូជ  Qរក និងកុរ និងÂ¿រូបត9មò
េយេèÞតេលើេEលនេ7យដូច¾ងេ8ម៖
x បេងÏើនលទពចូលមកេបើ7ស់និង8រគបដណäប់ៃនេសសុខពផÕវេភទ

និងសុខ

ពបនTពូជសប់ប@ពលរដQំងអស់ េយ?ប់បº¨ÕលQំង§សTីវយ
័ េកXង បុរសនិង
មនុស!"វ័យជំទង់។
x េលើកកមCសគ
់ ុណព លទពចូលមកេបើ7ស់េស និង8រគបដណäបៃ់ ន8រែថQំ
គភ៌មុនសល 8រសលកូន 8រែថQំេ8យសល 8រែថQំQរក និង8រ
សេ§ª½ះប#$នែ់ ផ(កសមòពនិងេសែថQំQរកេទើបនឹងេកើត ពមQំង8របªÎរ8រចមង
េមេ?គេអដស៍ពីÞយេbកូន។
x បេងÏើនគុណព លទពចូលេបើ7ស់េស និង8រគបដណäបៃ់ ន8រផTល់>ំបªÎរ
ពមQំងសហរណកមXេសគប់គងជំងក
ឺ ុរ

េយ?ប់បº¨ÕលQំងជំងរឺ ¶កសួត

និងជំងឺ?គរូស។
x េលើកកមCស់គុណព លទពចូលមកេបើ7ស់េស និង8រគបដណäប់ៃនេសÂ¿
រូបត9មòេដើម!©ី8ត់បន9យកង¸ះប6េតអុីន->មពល និងកង¸ះមីក6¦រ@តិក()ងចំេAម§សTីនិង
កុរតូច។
៤.១៧០-- អនT?គមន៍គនឹះេដើម!©ែី កលមÐសុខពផÕវេភទបនTពូជ  Qរក កុរÂយុេ8ម
មួយំ កុរតូច និងÂ¿រូបត9មò៖
សុខពផវÕ េភទនិងសុខពបនTពជ
ូ
x បេងÏើនតម6វ8រនិងលទពមកទទួលេសសុខពផÕវេភទនិងសុខពបនTពូជ ព័ត៌ន
បឹក!·េបល់ េយ?ប់បº¨ÕលQំង8រពន!Èរកំេណើត រ°លូតនសុវត9ិព និង8រែថ
Qំ8ររ°លូតគប់ជុងេ@យ

េសសûញ់យុវវ័យនិងជនរងេEះេយអំេពើហិង!·

ែផ(កេយនឌ័រ។
x ´#បព័នស
 នTិសខ
ុ ៃន8រផÒត់ផÒងឱ
់ សថ បរ[8រö សប់េសសុខពបនTពូជ។
សុខពនិងQរក
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x បេងÏើន8រសលកូនេUមូលVនសុ¾ភិ7ល

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

េយបុគÒលិកសុ¾ភិ7លែដល7ន

ទទួល8របណäåះបA³ល។
x េលើកកមCស8
់ រែថQំនិងQរក

េយបេងÏន
ើ ចំនួនេសសេ§ª½ះប#$ន់ែផ(កសមòព

និងែថQំQរក ែដលនបុគÒលិកឆXបជំ#ញនិងEំទេយបព័នបºÓន
Õ ដំេណើរ8រ។
x ជំរុញ8រេបើ7ស់សំណ_ំេសែថQំមុននិងេ8យសលែដលនQំង8របឹក!·
េបល់អំពីÂ¿រូបត9មò និងេលើកកមCស8
់ រផTល់ជវី @តិែដកÂសុីតហ¸ីលិក។
x ពងឹងបព័ន
 មនមរណព

េយ?ប់បº¨ÕលQំងសវនកមXមរណព

និងQរកេទើបនឹងេកើត។
់ ប
ំ ªÎរនិងសុខពកុរ
8រផTល>
x លុបបំ7ត់ជំងក
ឺ §ºÓល
ឹ និងជំងេឺ តណPសេលើQរកេទើបនឹងេកើត។
x រក!·8រគបដណäប់កមិតខCសៃ់ ន8រផTល់Àក់¦ំងបªÎរជំងឺ

និងបº¨ល
Õ 8រេបើ7ស់

Àក់¦ំងថXីៗសប់កុមប@ជនចំណ_ចពិេសសកុរÂយុេ8មមួយំ។
x ពងឹងបព័នផ
 Òត់ផÒង់ ែចកÅយÀក់¦ំង និង8រគប់គងបព័នត@ក់រក!·គុណព
Àក់¦ំង។
x បេងÏើនលទពមកទទួលយកេសសុខពកុរនគុណព

េយអនុវតTពិធី

សហរណកមX8រគប់គងជំងក
ឺ ុរនិង8រចមងេមេ?គេអដស៍/ជំងេឺ អដស៍

និងជំងឺ

8មេ?គ ក()ង8រពិនិត!£ជំងឺកុរÂយុេ8ម៥ំ។
អនT?គមន៍បQក់កû
x េលើកកមCសគ
់ ុណពេសនិងព័ត៌ន ៃនេសសុខពផÕវេភទ សុខពបនTពូជ
Qរក Âយុេ8ម១ំ និងកុរតូច និងÂ¿រូបត9មò។
x ពងឹង8រត]តពិនត
ិ !£មន និង8រអភិ7លEំទ ដល់េសសុខពផÕវេភទ សុខ
ពបនTពូជ  Qរក កុរÂយុេ8ម១ំ និងកុរតូច និងេសÂ¿រូបត9មò។
x ពªយបុគល
Ò ិកឆXបឲ!£នេUគប់មណលសុខព។

២.

8ត់បន9យ8រឈឺនិង¦µប់បA³លមកពីជំងឆ
ឺ ងចម!©ងៗ

ដូច@េមេ?គេអដស៍/ជំងឺ

េអដស៍ រេបង គុនÅញ់ គុនaម ជំងឺត6ពិកែដលមិនÅប់ÂរមXណ៍ និងជំងឺឆងេលច
េឡើងថXីៗនិងជំងឆ
ឺ ងែដលេកើតេឡើត¦@ថXីមTងេទៀត េយេèÞតេលើេEលេFដូច¾ង
េ8ម៖
x

8ត់បន9យអឆងេមេ?គេអដស៍

និងបេងÏន
ើ 8ររស់?ននជីវ[តរបស់អ(កផÖ)កេមេ?គ

េអដស៍/ជំងឺេអដស៍។
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x

8ត់បន9យអេបÀឡង់និងអ¦µបៃ់ នជំងឺរេបង

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

រក!·ករណី¦វ@វរកជំងរឺ េបង

ខCស់ និងរក!·អ@សះេស!©ើយខCស់ៃន8រព!È7លជំងឺរេបង។
x

8ត់បន9យអ¦µប់េយ¦រជំងឺ គុនÅញ់និងជំងឺគុនaម។

x

8ត់បន9យអេបÀឡង់ជំងឺដងÏÕវព6ន។

x

គប់គង¦×ន8រណ៍និងត]តពិនិត!£ជំងឺឆងេលចេឡើងថXីៗ

និងជំងឺឆងែដលេកើតេឡើង

¦@ថXីមTងេទៀត។
ឺ ង នដូច¾ងេ8ម៖
៤.១៧១-- អនT?គមន៍គនឹះក()ង8របយុទនឹងជំងឆ
េមេ?គេអដស៍/ជំងេឺ អដស៍នង
ិ ជំង8
ឺ មេ?គ
x ពងីកេសេធ¸ើេតសTរកេមេ?គេអដស៍នគុណព
បឹក!·េUមូលVនសុ¾ភិ7លQំងអស់

េយ?ប់បº¨ÕលQំង8រផTល់

េយេបើ7ស់ឧបករណ៍េ@ះចុងមៃដ

រកេមេ?គេអដស៍ ពមQំង´#ឲ!£នឃីតសប់េធ¸ើេតសTរកេមេ?គេអដស៍។
x បេងÏើន8រគបដណäបៃ់ នេសព!È7លេយឱសថបំងេមេ?គេអដស៍ េUមមូល
Vនសុ¾ភិ7ល និង´#ឲ!£នឱសថបំងេមេ?គេអដស៍ និងបរ[8öរដៃទេទៀត។
x បេងÏើនថវ[8@តិ ថវ[8រៃដគូអភិវឌ!I សប់ទទង់ដល់8រផTល់េសេធ¸ើេតសTរកេមេ?គ
េអដស៍ និងឱសថបំងេមេ?គេអដស៍។
x ផTល់8របណäåះបណäល/វ[កឹត8រសTីពី8រផTល់បឹក!· និង8រេធ¸ើេតសT(?ប់Qំង8រេធ¸ើេតសT
ឬេយេ@ះចុងមៃដ) ពមQំងពងឹងកិច¨ បជុំបA³ញៃន8រព!È7លេយឱសថ
បំងេមេ?គេអដស៍។
x េធ¸ើអេងÏតឆXក់(សង់ទីែណល) េយ?ប់បº¨ល
Õ QំងអេងÏតឆXកស
់ Tីពីេមេ?គេអដស៍ និង
អំពី8រèµសឥ
់ រ[បថជីវ¦§សTសហរណកមX។
x េរៀបចំេEលនេ7យសTីពី8រអនុវតTេសបឹក·
!

និងេធ¸ើេតសTេមេ?គេអដស៍

េដើម©! ី

ផTលន
់ ូវ8រទទួល7នេសេយªយសួល និងនសមធម៌។
x េធ¸ើបច¨)ប!©ន(កមX អនុវតT និងត]តពិនត
ិ !£មនែផន8រយុទ¦§សTសប់ជំងឺេអដស៍/
េមេ?គេអដស៍ និង8រ8រ²រ 8រែថរក!· និង8រព!È7លជំង8
ឺ មេ?គ២
ំ ០១៤-២០១៨
េដើម!©ីបន!"@
)ី មួយកបខ័ណស
 ប់លុបបំ7ត់8រឆងជំងឺេអដស៍ថXីេUកមC@
) េU២
ំ ០២០។
x បº¨ប់េសចកTែី ណ#ំ

សប់8រព!È7លេយេបើឱសថបំងនឹងេមេ?គេអដស៍

សប់កុរនិងមនុស"! ធំ

និងបនTេរៀបចំនីតិវ[ធី បតិបតTិសTង់សប់បនT8រ8រ²រ

8រែថរក!· និង8រព!È7ល។

ជំពូកទី៤ េbលនេC>យ និងសកមYពទិព ២០១៤-២០១៨

320

ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

x េលើកកមCស8
់ រផTល់េសQក់ទងនឹងេមេ?គេអដស៍និងសុខពបនTពូជ
ប@ជននិងអ(កជំងឺេអដស៍ទទួល7នេសពន!Èរកំេណើត

8ររ°លូតកូន

េដើម!©ី´#>
ែដលន

សុវត9ិព 8រែថរក!·សុខព និងេស²ក់ពន
័ េផ!"ងេទៀត។
x ´#ទំ#ក់ទំនងរងេមេ?គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍និងកមXវ[ធី8ត់បន9យេEះ>ក់េផ!"ងៗ
ដូច@មÓ)ល >ំសCឹក សប់មនុស!"ែដលេបើេគឿងេញៀននិងÂចឆងេមេ?គេអដស៍។
ំ រឺ េបង
ជង
x ផTល់េសជំងឺរេបងេយឥតបង់ៃថសប់ប@ពលរដQំងអស់ េយ?ប់បº¨ÕលQំង
8រ¦វ@វ 8រពិនិត!£កំ¿ក 8រេធ¸ើេ?គវ[នច
ិ ù័យ និង8រព!È7ល។
x េលើកកមCសក
់ ិច¨សហបតិបតTិ8រក()ង8រេះ¦យប®«ជំងឺរេបង

រួម@មួយេមេ?គ

េអដស៍/ជំងេឺ អដស៍។
x ផÒត់ផÒង់ឧបករណ៍ បរ[8រö សប់8រពិនិត!£វ[គែផ(កមនÖីរពិេ¦ធន៍ 8រត]តពិនិត!£ ម
ន និងនីតិវ[ធី´#គុណព/8រគប់គងគុណព។ ´#>អ(កផTល់េសទទួល
7ន8របណäåះបA³លនិងនសមត9ពក()ង8រពិនិត!£វ[គ

និង8រត]តពិនិត!£ម

នជំងឺរេបង។
x ជំរុញ8រចូលរួមរបស់សហគមន៍ ក()ង8រព!È7លជំងឺរេបងេយវ[ធី¦§សTដូតស៍។
x េលើកកមCស
់ ព@ៃដគូរងែផ(ក¦´រណៈនិងឯកជនក()ង8រព!È7លេយដូតស៍
ចមុះ។
x េលើកកមCស8
់ រមននិង8រគប់គងជំងឺរេបងែដលសុាំ នឹងឱសថេចើនមុខ។
x ´#ឲ!£នឱសថព!È7លជំងឺរេបងជួរទី១និងជួរទី២។
ជំងឺ គុនÅញ់
x េលើកកមCស8
់ រ¦វ@វរកជំងឺ គុនÅញ់

និងលទពមកទទួលយកេស8រេធ¸េើ ?គ

វ[និចù័យQន់េពល និងទទួល8រព!Èល7លនបសិទព។
x េលើកកមCស8
់ រមកទទួលយកេសព!È7លតឹមត6វ េយបªÎរ8រព!È7លេយេបើ
ែត១មុខ និងឱសថEÇនគុណពក()ងេស¦´រណៈនិងឯកជន។
x បេងÏើនលទពមកទទួល7នវ[´ន8របªÎរ ពិេសស បªÎរ8រចមងេយេមេ?គគុន
Åញ់ែដលសុំានឹងឱសថÂេតមីសុីនីន។
x បេងÏើន8រយល់ដឹងរបស់សហគមន៍
បឈមនឹង¿និភ័យគុនÅញ់

និង8រèµស់បTÕរឥរ[បថក(ង
) ចំេAមប@ជន
ពមQំងផTល់8រEំទដល់8រគប់គងេមេ?គគុន

Åញ់សុំានឹងឱសថÂេតមីសុីនីន ចល#សហគមន៍ និង8រតស៊ូមតិ។
ជំងឺ គុនaម និងជំងឺ Helminthiasis
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x ´#8រគបដណäបខ
់ Cស់ៃន8រក់>7
ំ ណកត (Âេបត/ប៊ធីÂយ) QំងេUជុំទី១
និងជុំទី២(ក()ងែខឧស និងែខសី¿) ក()ងតំបន់ន¿និភ័យគុនaមខCស់ ពមQំង
´#8រផÒត់ផÒង>
់ 7
ំ ណកតគប់Eន់និងQន់េពលេវ¶។
x ែកលមÐសមត9ពគីនិកក(ង
) 8រេធ¸ើេ?គវ[នច
ិ ù័យ និង8រព!È7លជំងឺគុនaម។
x ផTល់8រអប់រស
° ុខពនិង8របªÎរជំងឺគុនaម

េយន8រចូលរួមពីសហគមន៍

សប់ករណីផÖ)ះេឡើងៃនជំងឺ និង8រេឆើយតប។
x ផTល8
់ រព!È7លជំងឺ Helminthiasis េយឱសថផ!"ះ ដល់ប@ពលរដែដលបឈមនឹង
¿និភ័យ។
ជង
ំ ឆ
ឺ ង
 ដៃទេទៀត
x បªÎរនិងគប់គងជំងឺឆងេលចេឡើង

និងេលចេឡើង¦@ថXីមTងេទៀតេយ?ប់បº¨Õល

Qំង8រេឆើយតបនបសិទពេbនឹង8រផÖ)ះេឡើងៃនជំងឺ។
x ផTល់8របណäåះបA³លសTីព8
ី រគប់គងគន
ី ិក

8រមនជំងឺគប់គងកª
់ រ

ចមងជំងឺ។
ើ តបរហ័ស” ក()ង8រមន និង8រេឆើយ
x ពងឹងសមត9ពរបស់ “កុម8រªរេឆយ
តបមរយៈ8របណäåះបA³លអំព8
ី រអនុវតTេអពីេដមី¦§សT។
x រក!·កិច¨ដំេណើរ8រៃនបព័នប8សÂសន( និងបA³ញទូរសពÖQន់េហតុ8រណ៍ េយ
?ប់បº¨ÕលQំង8រមនឆXក់េលើបេភទជំងè
ឺ Þ¦យ និងជំងឺបប់ដេងÛើមធÙន់ធÙរេU
គប់>ក់។
x ក់ែតងច!Êប់សTីពជ
ី ំងឺឆង
 ។
x ពងឹង8រអនុវតTនយ
ិ ័តកមXសុខពពិភពេ¶ក។

៣.

8ត់បន9យ8រឈឺនិង¦µប់ែដលបA³លមកពីជំងម
ឺ ិនឆង-?_ំៃរÔ

និងប®«សុខព

¦´រណៈែដល²ក់ពន
័ ន
 ឹង8រេបើ7ស់េគឿងេញៀន េគឿងសវîង >ំជក់ េEះ>ក់
ច?ចរណ៍ របួស សុវត9
ិ ពចំណីÂ¿រ េEះធមX@តិ បរ[¦×នសុខព បែមបម]ល
Â8ស´តុ េយេèÞតេលើេEលេFដូចេ8ម៖
x

8ត់បន9យ8របឈមមុខរបស់ប@ជននឹងកÞ¿និភ័យៃនជំងម
ឺ ិនឆង-ជំងឺ?_ំៃរÔែដល
េកើតេឡើងញឹក

x

ប់ដូច@ជំងម
ឺ ¿រàក ជំងទ
ឺ ឹកេ#មែផÐម និងជំងឺេបះដូងសរៃសaម។

េលើកកមCស8
់ រ¦វ@វជំងឺQន់េពលេវ¶ ផTល8
់ របªÎរបឋម និងគប់គង¦×នព
ធÙន់ធÙរៃនជំងឺ េយ?ប់បº¨ÕលQំង8រព!È7ល-ែថQំសមន់8រឈឺÅប់ និងផTល់េស
¦Þរនីតិសម!©Q។
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8ត់បន9យរបួស និងពិ8រពែដលបA³លមកពីអំេពើហិង!· េEះ>ក់ និងមូលេហតុ
េផ!"ងៗេទៀត។

x

8ត់បន9យ8រេបើ7ស់បកបេយេEះ>កន
់ ិងឥទិពលរបស់េគឿងេញៀន

េគឿង

សវîង និង>ំជក់ក()ងចំេAមប@ជនទូេb។
x

េលើកកមCសេ់ សអប់រ°

និង8រអនុវតTវ[´ន8របªÎរជំងឺសុខពផÕវចិតTនង
ិ ជំងឺ²ក់ពន
័ 

នឹងសុវត9ិពផÕវចិតT ពមQំងពងីកេសសុខពកមិតមូលVន និងកមិតគប់ជុង
េ@យេយ?ប់បº¨ÕលQំងេសបន!·ប8រេញៀន។
x

8ត់បន9យពពិ8រែភ(កេUមតំបន់ភូមិ¦§សT។

x

េលើកកមCសស
់ ុខពត់េធXញ អ#ម័យខ±ន7ណ និងសុវត9
ិ ពចំណីÂ¿រ។

x

8ត់បន9យ¿និភ័យសុខពែដលបA³លមកពីបរ[¦×នកខ¸ក់និងបែមបម]លÂ8ស
´តុ។

x

ពងឹង8រេតៀមបªÎរ

8រគប់គង

និង8រេឆយ
ើ តបបកបេយបសិទពេbនឹង

េEះមហនT?យ។
ឺ ិនឆង/ជំងឺ?_ំៃរÔ និងប®«សុខព¦
៤.១៧២-- អនT?គមន៍គនឹះក()ង8របយុទបំងនឹងជំងម
´រណៈ នដូច¾ងេ8ម៖
x

ផTលេ់ សបªÎរបឋមនលកËណៈសហរណកមX សប់ជំងឺមិនឆង/ជំងឺ?_ំៃរÔ េយ
?ប់បº¨ÕលQំងរបួស ពិ8រព និងេសែថQំមនុស!"Åស់។

x

បេងÏើនលទពទទួល7ន8រ¦វ@វជំងឺ និងេធ¸ើេ?គវ[នច
ិ ù័យQន់េពល ពិេសសករណី
ជំងឺម¿រàកស!©Õន និងម¿រàកសុដន់ និងផTលេ់ សព!È7ល រួមន8រព!È7លសមន់
8រឈឺÅប់ 8រែថQំ 8រ¦Þរនីតិសម!©Q និង8រព!È7លេយចល#។

x

េលើកកមCសគ
់ ុណពៃន8រែថQំ

និងព!È7លជំងឺឆង/ជំង?
ឺ _ំៃរÔ

េUមូលVនសុ¾ភិ

7ល¦´រណៈនិងឯកជន។
x

´#8រផÒត់ផÒង់ឱសថ បរ[8öរ និងឧបករណ៍េពទ!£ សប់8រផTល់េសនគុណព
និងបសិទព។

x

បេងÏើន8រយល់ដឹងក()ងចំេAមប@ពលរដ

អំពីកÞ¿និភ័យៃនជំងឺមន
ិ ឆង/ជំងឺ?_ំៃរÔ

និងប®«សុខព¦´រណៈចម!©ងៗ។
x

ពងីក8រគប់គងជំងឺមន
ិ ឆង/ជំង?
ឺ _ំៃរÔ ក()ងលកËណៈសហរណកមX េUមូលVនសុ¾
ភិ7លេយ?ប់បº¨Õល8រពងឹង8រចុះបºÓិ8អ(កជំងឺម¿រàក ជំងឺទឹកេ#មែផÐម ជំងឺ
ស¹ធaមខCស់ និងពិនិត!£លទពចុះបºÓិ8អ(ករបួស ពមQំងបA³ញអ(កអប់រ°
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è$លស
់ ប់8របªÎរបឋម ¦វ@វជំងឺQន់េពល និងEំទ8រព!È7លែថQំេយ
ខ±នឯងè$ល់។
x

បេងÏើនធន´នហិរº»វត9ស
) ប់អនT?គមន៍ជង
ំ ឺមិនឆង/ជំងឺ?_ំៃរÔ និងប®«សុខព¦´
រណៈចម!©ង ក(ង
) េ#ះនេEះ>ក់ច?ចរណ៍ សុខពបរ[¦×ន និង8រេតៀមបមុង
និងគប់គងេEះមហនT?យ។

x

បº¨ÕលកមXវ[ធស
ី ិក!·សTីព8
ី រែថQំមនុស!"Åស់ សុខពបរ[¦×ន និងសុខពវ[@Éជវី ៈ
េbក()ងកមXវធ
[ ីបណäåះបA³លមូលVនេUគឹះ¦×នសិក!·¦´រណៈ និងឯកជន។

x

ផTល់8របណäåះបA³លបនT 8រហ¸ឹក¿ត់ និងពងឹង8រត]តពិនិត!£មនេ8យ8រ
បណäåះបA³លេU>ក់ផល
T ់េស។

x

ពងឹងបព័ន
 មនជំងម
ឺ ិនឆង/ជំងឺ?_ំៃរÔ េយ?ប់បº¨Õលទមង់រ7យ8រណ៍ថXី បព័ន
ចុះបºÓិ8 និងសូច#ករេbក()ងបព័នព
 ័ត៌នសុ¾ភិ7លរបស់កសួងសុ¾ភិ7ល េធ¸ើ
8រអេងÏតQក់ទងនឹងកÞេEះ>កៃ់ នជំង?
ឺ _ំៃរÔ និងអភិវឌ!Iែបបបទសប់8រគប់គង
និងយតៃម¿និភ័យសុខពនិងបរ[¦×ន។

x

បេងÏើតបA³ញ8រªរនិងយនT8រ

េដើម©! ីសមបសម]លអនT?គមន៍ជំងឺមន
ិ ឆង/ជំងឺ?_ំៃរÔ

និងប®«សុខព¦´រណៈេU>ក់@តិនិង>កេ់ 8ម@តិ។
x
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É ីវៈ និងចុះបºÓិ8សប់ ធន´នមនុស"! សុ¾ភិ7ល ក()ងែផ(ក
¦´រណៈនិងឯកជន។

x

បន!")ីែផន8រអភិវឌ!Iន៍ធន´នមនុស!"សុ¾ភិ7លនិង8រគប់គងបុគល
Ò ិក

េbម

ែផន8រវ[ស័យសុ¾ភិ7លនិងែផន8រគបដណäបស
់ ុ¾ភិ7ល។
x

អភិវឌ!I/អនុវតTេEលនេ7យសTីព8
ី រគប់គងធន´នមនុស!"សុ¾ភិ7ល

ក()ង8រ

ពªយបុគÒលិកសុ¾ភិ7ល @ពិេសស េb8ន់តំបន់ែដលខ¸ះបុគÒលិកបេមើ8រªរ។
x

េលើកកមCស8
់ រគប់គង8រផTល់7ក់ឧបត9មេò លើកទឹកចិតT

េUមមូលVនសុ¾ភិ

7ល ែដលនបភពពី8របង់តៃមេស មូលនិធិសមធម៌ និងយនT8រហិរº»ប!©Qន
ដល់ែផ(កតម6វ8រ(អ(កេបើ7ស់េស) ដៃទេទៀត។
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បព័នព
 ត
័ 
៌ នសុ¾ភិ7ល
x

ពិនិត!£េឡើងវ[ញ និងពងឹងបº»តTិ វ[´ន## និងនីតិវ[ធីរដ7ល ែដលQក់ទងនឹង
ទិន(ន័យសុ¾ភិ7ល ដូច@ 8រកត់ ?យ8រណ៍ ផÖ)កនិងQញយក និងែចកÅយ
ទិន(ន័យ។

x

េលើកកមCស8
់ រអភិ7លបព័នព័ត៌នសុ¾ភិ7ល

និង8រផTលព
់ ័ត៌នតឡប់េយ

េèÞត8រយកចិតទ
T ុកក់េលើគុណពទិន(ន័យ និងសបមសTង់។
x

ពងឹងបព័នគប់គង8រកត់អំពីអ(កជំងឺ េយ?ប់បº¨Õលនូវ8រពងីក8រេបើ7ស់
បព័នចុះបºÓី8រេវជÓ¦§សTអ(កជំងឺ

8ររក!·ទុក

8រQញយក

និង8រេបើ7ស់

ចំAត់>ក់អនTរ@តិៃនជំងឺ។
x

ពងីក8រចូលរួមរបស់េសឯកជន េUក()ងបព័នព
 ័ត៌នសុ¾ភិ7ល។

x

ពងឹងបព័ន
 មនជំងឺ 8រេធ¸ើេ?គវ[នច
ិ ù័យ 8រកំណត់ករណីជង
ំ ឺ និង8រេឆើយតប
នឹង8រផÖ)ះេឡើយៃនជំងឺ។

x

អភិវឌ!I/េធ¸ើបច¨)ប!©ន(កមXេទៀងQត់

នូវរេបៀបរៈសប់8រសិក!·¦វ@វែផ(កបព័ន

សុ¾ភិ7ល។
x

Eំទ8រពងឹងបព័នចុះអនុកូលVននិងស9ិតិសំ¾ន់ៗ

ែដលនកត់អំពីេហតុ

8រណ៍ស¾
ំ ន់ៗ ដូច@ កំេណើត ¦µប់ និងមូលេហតុៃន8រ¦µប់។
អភិ7លកិច¨ បព័នស
 ¾
ុ ភិ7ល
x

ពងឹងយនT8រនិយ័តកមXរបស់¦×ប័ន សប់8រផTល់Â@¼បណæដល់ែផ(កឯកជន បនT
េយ8រអនុវតTបព័នទទួល¦½ល់គុណពសកលែដល@ជំ¿នប#$ប់

េ8យពី

7នបំេពញមលកËខណៃន8រេចញÂ@¼បណæ។
x

អភិវឌ!I/េធ¸ើបច¨)ប!©ន(កមXេទៀងQត់ែផន8រវ[ស័យរយៈេពលមធ!£មេbរយៈេពលែវង េយ
?ប់បº¨ÕលQំងែផន8រយុទ¦§សTស¾
ុ ភិ7ល កមXវ[ធីវ[និេគ¦´រណៈ ែផន8រ
ថវ[8 យុទ¦§សT ែផន8របតិបតTិបÅំំ។ល។

x

ពងឹងលទកមX¦´រណៈ

និងបព័នភសT)រេដើម!©ី´#ដល់8រផÒត់ផÒងឱ
់ សថបរ[8រö

Qន់េពលេវ¶ដល់មូលVនសុ¾ភិ7ល។
x

េលើកកមCស
់ ព@ៃដគូរងែផ(ក¦´រណៈនិងឯកជន ក()ងវ[ស័យសុ¾ភិ7ល។

x

ពងឹងបព័នច
 ុះបºÓិ8ផលិតផលឱសថ

ែដលរួមនឱសថសម័យ

ឱសថបុ?ណ

សរៈ/ឧបករណ៍េវជÓ¦§សT និងផលិតផលសïង។
x

បេងÏើនសមត9ព@អ(កដឹក#ំរបស់កសួងសុ¾ភិ7ល

រួមនសមត9ពត]តពិនិត£!

មុខªរនិយត
័ កមX 8រអភិវឌ!Iនីតិកម និងេEលនេ7យ @េដើម ពមQំង8រពងឹង
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និងមុខªរផTល់េសេU>ក់បតិបតTិេUក()ងបរ[បទវ[មជ!Ü8រនិង

វ[សហមជ!Ü8រ។
x

បេងÏើនអភិ7លកិច¨>ក់មល
ូ Vន

និង8រត]តពិនត
ិ !£របស់សហគមន៍េលើបសិទពៃន

េស េយពងឹងគណៈកមX8រគប់គងមណលសុខព និងកុមទទង់សុខពភូមិ
ពមQំងេលើក8រយល់ដង
ឹ របស់សហគមន៍សTីពីសទ
ិ ិអតិថិជននិងសិទិ/រកិច¨អ(កផTល់
េស។
៤.១៧៤-- ឧបករណ៍គនឹះៃន8រេរៀបចំែផន8រ េដើម©! ីអនុវតôមុខªរQំងអស់េ#ះ គឺែផន8រ
វ[និេគ¦´រណៈ៣រំ °កិល ែដលផ!·រÉបន
់ ឹងកបខ័ណថវ[8យុទ¦§សô និងកមXវ[ធីវ[េគ
¦´រណៈ

និងែផន8របតិបតôិបÅំំរបស់កសួងសុ¾ភិ7ល

និង8រក¦ងថវ[8ម

កមXវ[ធី។ ន8ររ°ពឹងទុកគប់ៃដគូសុ¾ភិ7លQំងអស់ នឹងេបើ7ស់កបខ័ណេនះ(េយ
?ប់បº¨ÕលQំងសំណស
_ំ ូច#ករែដល7នឯកពE) េដើម!©ីពិនត
ិ !£វឌ!IនពៃនកមXវ[ធី គេង
ក()ងវ[ស័យសុ¾ភិ7ល។ កសួងសុ¾ភិ7ល នឹងត]តពិនិត!£វឌ!IនពបÅំំ ត]តពិនិត!£²ក់
កA³លÂណតôៃិ នែផន8រ ែដលបនôេយ8រយតៃមេUេពលបº¨បវ់ ដôែផន8រ យុទ¦§សô
េដើម!©ីេធ¸ើរ7យ8រណ៍សôីពផ
ី លប៉ះ²ល់ៃន8រអនុវតôែផន8រយុទ¦§សôសុ¾ភិ7ល

ក(ង
) 8រ

េលើកសÖ±យ¦×នពសុខពរបស់ប@ពលរដ។
៤.១៧៥-- សូច#ករសំ¾ន់ៗែដល7នេជើសេរàស សប់កមXវ[ធីនីមួយៗ ែដលកសួងសុ¾
ភិ7ល នឹង?យ8រណ៍មេពលេវ¶ នបª«ញេUក()ង?ងទី៤.១២ ¾ងេ8ម ។
៤.១៧៦--

Â@¼ធរ@តិបយុទន
 ង
ឹ ជំងេឺ អដស៍ @¦×ប័ន@ន់ខCស់របស់?ជរVភ7
ិ លែដល

នតួ#ទីដក
ឹ #ំ Åត់ែចង និងសមបសម]ល8រេឆើយតបេbនឹងជំងឺេអដស៍េUទូQំងបេទស។
Â@¼ធរ@តិបយុទនង
ឹ ជំងឺេអដស៍ 7នេរៀបចំែផន8រយុទ¦
 §សT@តិទូលទ
ំ ¶
ូ យ និងពហុវ[សយ
័
េឆើយតបេbនឹង8រ?លលេមេ?គេអដស៍និងជំងឺេអដស៍ េលើកទី៣ ំ២០១១-២០១៥ និង
8រេរៀបចំនូវែផន8រយុទ¦
 §សT@តិេលើកទី៤ ំ២០១៦-២០២០ េដើម!©ីសេមច7នេEលេF
បីសូន!£ គឺ (១)មិនន8រចមងេមេ?គេអដស៍ថXី (២)មិនន8រេរàសេអើង@មួយអ(កផÖ)កេម
េ?គេអដស៍ និង (៣)មិនន8រ¦µប់េយ¦រេមេ?គេអដស៍។
x

េដើម!©ីលុបបំ7ត់Qំងសុងនូវ8រចមងេមេ?គេអដស៍ថXី ត6វពងឹងេEលនេ7យេបើ
7ស់េ¦មអ#ម័យ និង8រផ!"ព¸ផ!·យេ¦មអ#ម័យ រួម@មួយនឹងគំនត
ិ ផT±ចេផTើម
ែបបវ[ទ!È¦§សTថXី ដូច@វ[ធីបªÎរមុន និងេ8យ វ[ធី8រ²រ និង8រព!È7លេយេបើ
ឱសថបំងនឹងេមេ?គេអដស៍ @េដើម។
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េដើម!©ីសេមច7នQំងសុងនូវ8រមិនេរàសេអើង@មួយអ(កផÖ)កេមេ?គេអដស៍ ត6វបេងÏត
ើ
ឲ!£នបរ[¦×នអនុេEះទូQំងបេទស @ពិេសសក()ងចំេAមកុមªយរងេEះ ពម
Qំងអ(ករស់េU@មួយអ(កផÖ)កេមេ?គេអដស៍ និងត6វពិនិត!£ ែកសម]លច!Êប់សTីពីេអដស៍
ច!Êប់និងេEលនេ7យដៃទេទៀតែដលQក់ទងនឹងជំងឺេអដស៍។

x

េដើម!©ីលុបបំ7ត់8រ¦µបេ់ យ¦រជំងឺេអដស៍
េយេបើឱសថបំងនឹងេមេ?គេអដស៍

ត6វពងីកវ[¦លព8រព!È7ល

ិ យ
ù័ ថXីៃន8រ
Åប់េផTើម8រអនុវតTលកËណវ[នច

ព!È7លេយេបើឱសថបំងនឹងេមេ?គេអដស៍

Âស័យមចំនួនCD4

តិច@ង

៥០០/mm3 និងេលើកកមCស់8ររស់េUរបស់អ(កេកើតេមេ?គេអដស៍។
x

ពងឹងនិងែកលមÐបព័នត]តពិនិត!£និងយតៃម@តិ រួមQំងអេងÏតឆXក់សTីពីេមេ?គេអដស៍
(សង់ទីែណល) អេងÏតឥរ[បថ @េដើម មរយៈទិន(ន័យែដលនគុណព និង8រ
គប់គងព័ត
៌ ន 8រេ7ះពុមC និង8រផ!"ព¸ផ!·យ។

៤.១៧៧-- Â@¼ធរ@តិបយុទជ
 ង
ំ េឺ អដស៍ នឹងរួមចំែណកក(ង
)
(១)8រអនុវតôយុទ¦§សôកមX
វ[ធី និងគេងេដើម©! ីបនô8ត់បន9យែថមេទៀតនូវចំនួនករណីថៃXី នេមេ?គេអដស៍ េយេèõតេលើ
8រពងីកអនô?គមន៍បªÎរែដល7នកំណត់ (២)8របេងÏើន8រគបដណäប់និងគុណពៃន8រ
ែថQំ 8រព!È7ល និង8រEំទដល់ប@ជនែដលនផÖ)កេមេ?គេអដស៍ និង (៣)8រ8ត់
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ែដលនបសិទព

និង8រេរៀបចំឲ!£

ននូវអនô?គមន៍ថXីៗបែន9មេទៀត។
x

8របេងÏើន8រគបដណäបៃ់ នអនô?គមន៍ែដលនបសិទពសប់8រែថQំព!È7ល
និង8រEំទ និង8រេរៀបចំឲ!£ននូវអនô?គមន៍ថៗ
Xី បែន9មេទៀត។

x

8របេងÏើន8រគបដណäបៃ់ នអនô?គមន៍ែដលនបសិទព

សប់8រ8ត់បន9យ

ផលប៉ះ²ល់ និង8រេរៀបចំឲ!£ននូវអនô?គមន៍ថៗ
Xី បែន9មេទៀត។
x
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ិ >កេ់ 8ម
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និង8រវ[ជធន´ន
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ុ ពផeTវេភទ សុខពបនពជ
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២០
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៨
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ូ កូន
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៣៤

៣៧
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៤៤

៤៦

៨១,២

៨៨

៩០

៩១

៩៣

៩៥
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៨៨

៩០

៩១

៩៣

៩៥

៦១

៦៣
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៧០

៨៤

៨៨

៩០
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៧៨
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៨. % សីVនគភ៌ទទួលរពិនត
ិ w
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, ិកសុ
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សុ
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សុ

ភិ>ល
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១២. %ៃន សV
ី នគភ៌ផK1កេមេគ
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៨០

៨៣
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៨៧

៨៩

៩១
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៣,២

៣,៥

៤

៤,២

៤,៤

៤,៦

៧៤

៧៥

៧៦
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៧៨
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៩៥

៩៥

៩៥

៩៥
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៦៥
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៩៦
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៩៨
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៩០
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ស©ច
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២ ជមឆ
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០.៧
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៩០

៩០
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៦១២

៥៧១

៥៣០

៦៣

៦០
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៥៤

៥១
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៩១

៩១

៩១
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៩១
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ួ ករណីគ1នcញ់ ព>ល
េjមូល=&នសុ

ភិ>ល

³រណៈ
១,៥
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២
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១,៦៥
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០,២៥
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បៈ ៤០

បៈ ៣៩
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៤៩
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៣៥

៤០

៤៥
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៥០

៦០
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>៦០

>៦០
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៣០.ចំនន
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៤៩d2ំ >នទទួលេតសរក
ម·រnកVត់សW©នC៉ងតិចមួយដង
៣១. ចំនន
ួ ករណីជំងឺម·រnកVត់
សW©នេធេI គវBនិចយ
័ Â ថYីក21ងចំេ@ម សី
យុ២៥d2ំ ចំនន
ួ ១០០ ០០០ _ក់
៣២. អaេបm ឡង់ៃនពពិរ
ែភ2ក
៣៣. អaវះត់ជំងឺែភ2កេឡIង>យ
ក21ងចំេ@មបជន១០០ ០០០_ក់

៣៥. អaេបm ឡង់ៃនរេបI>ស់
តិល់កុលក21ងចំេ@មបុរស
និង សី
៣៦. ចំនន
ួ ករណីមនុស¨េពញវយ
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1 ឱសថ
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៧០
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៨៨
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១០០
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១០០
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៩០
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៩៦
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ទិន(ន័យសនTិសុខេស!©ងនិងÂ¿រូបត9មò

និងពងឹងសមត9ពក()ង8រវ[គទិន(ន័យ

ែដលQក់ទងេbនឹងសនTស
ិ ុខេស!©ងនិងÂ¿រូបត9មò

និងផTល់នូវធន´នែដលÂច

ព!Èករទុក@មុន7នសប់រកិច¨េនះ។
x

´#8រេធ¸ើសហរណកមXនិងបតិបតTិ8រៃនេវប¦យបព័នព័ត៌នEំ²រសងÒម និង
សនTិសុខេស!©ង និងÂ¿រូបត9មòរបស់កុមបឹក·
! អភិវឌ!Iវ[ស័យកសិកមXនង
ិ ជនបទ និង
ែកលមÐតិ8របស់ខ±ន@េទៀងQត់។

x

េលើកកមCស8
់ រេបើ7ស់ផលិតផលព័ត៌នសនTស
ិ ុខេស!©ងនិងÂ¿រូបត9មò

សប់

េរៀបចំែផន8រ និងេធ¸ើេសចកTីសេមចចិតTេUកមិត>ក់@តិនង
ិ >ក់េ8ម@តិ។
x

ី នTិសុខេស!©ង
ែកសម]លេឡើងវ[ញនូវកមXវ[ធីបណäåះបA³លអំពស

និងÂ¿រូបត9មòេU

កមិត>ក@
់ តិនិង>ក់េ8ម@តិ េយែផÐកេលើ8រ7Àន់បណេbេលើផលប៉ះ²ល់
និង8រពងីក8របណäåះបA³លេUកមិត>ក់េ8ម@តិ

មរយៈបព័នបណäåះ

បA³លបនT។
x

អភិវឌ!IនិងអនុវតTែផន8រអភិវឌ!Iន៍ធន´នមនុស!" ែដលQក់ទងេbនឹងសនTស
ិ ុខេស!©ង
និងÂ¿រូបត9មò

េដើម!©ីេលើកកមCសស
់ មត9ព@រួមសប់8រªរសមបសម]លេលើ

ប®«សនTិសុខេស!©ងនិងÂ¿រូបត9មò និង8រµំេមើលេEលនេ7យេUកមិត>ក់
@តិ។
៤.១៨០-- េដើម!© ីស េមច7នេEលនេ7យÂទិ  ពរបស់? ជរVភិ7 លសT ីព ីស នTិស ុខ
េស!©ងនិងÂ¿រូបត9មò កសួងសុ¾ភិ7ល នឹង៖
x េលើកកមCស8
់ រអនុវតTវ[´នចិº¨ឹមQរកនិងកុរតូច @ពិេសស 8របំេ

កូនេយទឹក

េះÞយនិង8រផTលÂ
់ ¿របែន9ម។
x បេងÏើន8រគបដណäបៃ់ ន8រផTល់បែន9មជីវ@តិÂនិង>ំទµក់ ព6ន េយេèÞត8រយក
ចិតTទុកក់េUតំបន់ែដលលំ7កេbដល់។
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x បេងÏើន8រគបដណäបៃ់ ន8រផTលប
់ ែន9មÂ¿រនផÖ)កពហុមីក6¦រ@តិចិº¨ឹម(េម!
ពហុមីក6¦រ@តិសប់កុរ Â¿របំបន
៉ ទឹកតី ទឹកសុីអុីវ ន¶យ¦រ@តិែដក
និងអំបិលអុីយ៉ូត)។
x ពងឹង8រផTល់េសសហរណកមXមមូលVននិងមសហគមន៍ េយ?ប់បº¨Õល
Qំង8រពិនិត!£មន8រលូត¶ស់របស់កុរនិងផTល់ បឹក!·អំពីÂ¿រូបត9មò។
x ពងឹង េសគប់គងប®«ក ង¸ះÂ¿រូ បត9មò ធÙ ន់ ធÙ រ ែដលនផលវ[ 7 កេUមមនÖីរ
េពទ!£។
x ពងឹង8រអនុវតTវ´
[ នច!Êប់Qក់ទងនឹងÂ¿រូបត9មò ដូច@កំហិត8រផ!·យ²ណិជក
Ó មX
និង8រជំរញ
ុ 8រេបើ7ស់ផលិតផលទឹកេះេE។
៤.១៨១-- េដើម!© ីស េមច7នេEលនេ7យÂទិ  ពរបស់? ជរVភិ7 លសT ីព ីស នTិស ុខ
េស!©ងនិងÂ¿រូបត9មò កសួងែផន8រ នឹងេលើកកមCស់¦×នពÂ¿រូបត9មò មរយៈ8រ
បº¨Õលមីក6¦រ@តិេbក()ងចំណីÂ¿រ មរយៈសកមXពដូច¾ងេ8ម៖
x

បេងÏើតឲ!£នេEលនេ7យ@តិ េEល8រណ៍ែណ#ំបេច¨កេទស លិខិតបទVន
គតិយុតT

ច!Êប់សôីពី8របº¨Õលមីក6¦រ@តិក()ងចំណីÂ¿រឲ!£7នទូលំទ¶
ូ យ

និង

ជំរុញ8រអនុវតôខឹម¦រច!Êប់ លិខត
ិ បទVនគតិយុតô## ែដលន¦ប់ឲ!£នប
សិទព។
x

ពងីក8របº¨Õលមីក6¦រ@តិេbក()ងចំណីÂ¿រេផ!"ងៗេទៀតែដលសមសប

និង´

ិ ពនិងបរ[ណគប់Eន់មតម6វ8រ។
#7ននូវគុណពសុវត9
x

ជំរុញ8រក់បº¨ល
Õ កមិតឫុបរ[ណមីក6¦រ@តិនីមួយៗេbក()ងបºÓីសង
ô ់@តិ។

x

តម6វ8រÅំ7ច់នូវ8រវ[គទិន(ន័យសôីពី8របរ[េគចំណីÂ¿រមបេភទនីមួយៗ។

x

ជំរុញឲ!£ន8រផ!"ព¸ផ!·យពី¦រៈសំ¾ន់ៃន8រេបើ7ស់Â¿របº¨Õលមីក6¦រ@តិ
ឲ!£7នទូលំទូ¶យ។

៦.៣-

រអភិវឌ្ឍ បព័ន=សុវតិ

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.១៨២--

?ជរVភ7
ិ លនីត8
ិ លទី៥ នឹងបនôពងឹងបព័នE²
ំ រសងÒមឲ!£8ន់ែតនពប

ពសងYម

Qក់កû @បព័នបមូលផô)ំ នសងÒត
ិ ព និងបសិទព គបដណäប់Qំងវ[សយ
័ ¦´
រណៈQំងវ[ស័យឯកជន

ែដលន8រែបងែចកតួ#ទីច!Êស់¶ស់រងនិងក()ងកមិតនីមួយ ៗ

េ²លគឺកមិតេEលនេ7យ កមិតបº»តôិករ និងកមិតបតិបតôិករ។ ?ជរVភិ7លកមC)@
នឹងផôល់Âទិពេលើ៖
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ទី១ 8រែកលមÐកបខ័ណេEលនេ7យនិងយុទ¦§សTវ[សយ
័ Eំ²រសងÒម

ក()ងេ#ះ

ុ ¦
 §សT@តិE²
ំ រសងÒមសប់ជនកីកនិងជនªយ
រួមន8រេធ¸ើបច¨)ប!©ន(កមXយទ
 §សTអភិវឌ!Iន៍
រងេEះ២០១១-២០១៥ និងឯក¦រ²ក់ព័នេផ!"ងេទៀត ដូច@យុទ¦
វ[សយ
័ ហិរº»វត9) ២
ំ ០១១-២០២០ ឲ!£នសងÒត
ិ ព@មួយE និងេឆយ
ើ តបេbនឹង
េEលេF¾ងេលើ។
ទី២ 8របនTជំរញ
ុ អនុវតT និងេរៀបចំយនT8រសមបសម]ល¦×ប័ន ក៏ដូច@8រេធ¸ើសុខដុម
នីយកមXេលើអនT?គមន៍ ែដលនសប់ និង8រេរៀបចំសក
ិ !· និងវ[គអំពីមុខស®ç
ត6វEំ²រ ឧបករណ៍សប់Eំ²រនិងយនT8រសប់អនុវតTសេំ FបេងÏើនបសិទព
និងបំេពញចេ#µះបេ¿ងៃនកិច¨E²
ំ រសងÒមសប់ជនកីក និងជនªយរងេEះ
ុ
េហើយaនេbេរៀបចំបេងÏើតបព័នសនTិសុខសងÒមទូលំទូ¶យមួយ មរយៈ 8រជំរញ
អនុម័តច!Êប់សព
Tី រី បបសនTស
ិ ខ
ុ សងÒមសប់ប@ជនកមC@
) ។
ទី៣ 8របនTពងឹង8រអនុវតTេEលនេ7យ@តិចំេ²ះអតីតយុទជន

និងេEលនេ

7យ@តិចំេ²ះអតីតម§នTី?ជ8រសុីវ[លឲ!£8ន់ែតនបសិទព

មរយៈ8របនT

ពងឹង េសេបû@តិ ស នTិស ុខ សងÒ ម សប់ ម§នTី? ជ8រសុីវ [ល

និង េបû@តិ

សប់អតីតយុទជន។
ទី៤ 8របនTអនុវតTេEលនេ7យ@តិចេំ ²ះជនពិ8រ

! សកមXព
មរយៈកុមបឹក·

! ប់សព
Tី ក
ី ច
ិ 8
¨ រ²រនិងេលើកកមCសស
់ ទ
ិ ជ
ិ នពិ8រ 8រ
ជនពិ8រ 8រពងឹង8រអនុវតTចÊ
ជំរុញកិច8
¨ រ²រេលើកកមCស់សិទិ និងសុខុលពជនពិ8រ សបមអនុស®çៃន

អងÒ8រសហប@@តិសTីពីសិទិជនពិ8រ ពមQំង8រពងឹងគុណពនិ ង បសិទ
ពៃនេសរបស់មូលនិធិជនពិ8រ។
ទី៥ 8របនTជំរញ
ុ អនុវតTេEលនេ7យ@តិសប់មនុស"! Åស់

មរយៈគណៈកÇធិ

8រ@តិកមC@
) េដើម!©ីមនុស!"Åស់ 8របនTពងឹងសគមមនុស"! Åស់ 8រជំរុញកមXវ[ធី
អភិវឌ!Iន៍មនុស!"Åស់មសហគមន៍ និងកមXវ[ធីែថQំមនុស!"Åស់មគ]¦រឲ!£7ន
8ន់ែតបេសើរ

@ពិេសស

8រជំរុញេរៀបចំនង
ិ ដំេណើរ8រេសជនÅស់ជ?

េដើម!©ី

បណäåះបA³លក់ªរផTល់េសែថQំជនÅស់ជ?។
ទី៦ 8របនTពងឹងយនT8រេឆយ
ើ តបនឹងេEះមហនT?យ េយេèÞតេលើ8រជួយEំ²រដល់
ប@ជនរងេEះ Qំងក(ង
) និងេ8យេពលនេEះមហនT?យ មរយៈ8រពងឹង
¦×ប័ននិងយនT8រ²ក់ពន
័  ពិេសស គណៈកÇធិ8រ@តិគប់គងេEះមហនT?យ
េយបេងÏន
ើ ែថមេទៀតនូវកិច¨សហ8រ កិចស
¨ ហបតិបតTិ8រ និង8រសមបសម]ល
@មួយសប!©រ) សជននិងៃដគូេផ!"ងេទៀត។
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ទី៧ 8របនTពងឹងយនT8រ´#សនTិសខ
ុ េស!©ង ពិេសស យនT8រគណៈកÇធ8
ិ រគប់គង

បព័នេ ស!©ងបមុងកមC@
) ។
ទិ៨ 8របនTអនT?គមន៍ក()ងែផ(កសុ¾ភិ7ល

សំេFេលើកសÖ±យ¦×នពអ#ម័យ

កមCស8
់ របªÎរជំងឺឆង
 និង¿និភ័យែផ(កសុខពេផ!"ងេទៀត

េលើក

េលើកសÖយ
± សុខុល

ព Qរក និងកុរ េយេèÞត8រយកចិតទ
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ំ រសងÒមែដលÂច
រ°ពឹងទុកមុននិងនលកËណៈ@បÅំ។
¾ យនT8រផTល់េសEំ²រសងÒមនិងមុខរបរែដលនបសិទព ស័កTិសិទិ និងQន់
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ិ ម!©Q កំណត់យុទ¦§សT៣ គឺ
និង8រEំ²រសងÒម កសួងសងÒមកិច¨ អតីតយុទជ
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និងអតីតយុទជន។
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អភិវឌ!IសគមអតីតយុទជនកមC)@ សំេFបនTជយ
ួ ដល់អតីតយុទជនក()ង8រក¦ងជីវ
ពគ]¦រ

ចូលរួមអភិវឌ!IេUមូលVន

8របនTសកមXពេបûឥណQន

េបû

មរណសេ§ª½ះ 8រ¦ងសង់ផÖះ 8រអភិវឌ!Iនសហគមន៍អតីតយុទជន។ បងÏលកËណៈ
ដល់អតីតយុទជនឲ!£ទទួល7ននូវេស¦´រណៈេផ!"ងៗ

ដូច@8របណäåះបA³ល

វ[@Éជីវៈ 8រផTលស
់ ម!©QនដីសងÒមកិច¨ 8រ¦ÞរលទពពលកមX8យសម!©Q 8រទទួល
ជំនួយសេ§ª½ះប#$ន់ 8រចូលរួមសកមXពសិល!©ៈ កីû។ល។
x

បនTនិរនTរពតំបន់អភិវឌ!Iន៍យុទជនពិ8រ

ែដល@អំេAយដ៏ៃថ>រµ បស់សេមTចអគÒ

ិ សេមTចកិតTិ ពឹទប
 ណត
ិ និងបនT¦ងសង់ផÖះ
ម¿េស#បតីេតេ@ ហ៊ុន ែសន នង
ជូនអតីតយុទជ
 ន និងគ]¦រេUមសហគមន៍ មរយៈសគមអតីតយុទជនកមC)@
@បនTប#$ប់េទៀត។
បេងÏត
ើ របបសនTស
ិ ខ
ុ សងÒមសប់ប@ជនទូេb
x

បេងÏើតបព័នស
 នTិសុខសងÒមមួយ

សប់ប@ជនកមC)@ទូេb@ស(ល
Õ ៃនបA³ញ

សុវត9ិពសងÒម។ េលើកទឹកចិតTឲ!£ន8រសិក!· េរៀបចំចÊ
! ប់សTីពីរបបសនTស
ិ ុខសងÒម
សប់ប@ជនទូេb

សប់ពិក!·@មួយគប់អ(ក²ក់ព័ន

និងេរៀបចំកបខ័ណ

ច!Êប់²ក់ពន
័ េផ!"ងេទៀត។
ពងឹងសមត9ព¦×បន
័ និងព@ៃដគូ
x

បនTខិតខំក¦ងសមត9ព¦×ប័ន

ពងឹង¦Çរតីទទួលខុសត6វមនសិ8រវ[@Éជីវៈរបស់

ម§នTីសងÒមកិច¨ គប់ល
ំ ប់>ក់ េដើម!©េី ឆើយតបេbនឹងរកិច¨កង
() ដំAក់8លថXីេនះ។
x

ជំរុញដំេណើរ8រវ[ទÈ
! ¦×ន@តិសងÒមកិច¨ សំេFបណäåះបA³លធន´នមនុស!"សប់
¦×ប័នរដនិងអងÒ8រមិនែមនរVភិ7លែដល²ក់ព័ននឹង8រផTល់េសសងÒមកិច¨។

x

[ ីកំែណទមង់េលើគប់ែផ(ក សបមេEលនេ7យរបស់?ជរVភិ
បនTអនុវតTនូវកមXវធ
7លេដើម!©ីបេងÏើនបសិទ
 ពៃន8រផTល់េសសងÒមកិច¨។

x

បនTពងឹងព@ៃដគូ@មួយអងÒ8រមិនែមនរVភ7
ិ ល@តិនិងអនTរ@តិេដើម!©ីជួយដល់
ជនកីកªយរងេEះQំងអស់។

៦.៤-

ព ងឹងរអនុវតKេbលនេW5យ ប"ជននិងសម

ពេយនឌ័រ

េbលនេW5យ ប"ជន
ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.១៨៦--

ក()ងនីតិ8លទី៥ៃនរដសេនះ ?ជរVភ7
ិ ល នឹងបនTកិច¨ខិតខំបឹងែបងបº¨Õល

េEលនេ7យប@ជនក()ងេEលនេ7យ ែផន8រ និងកមXវ[ធីេសដកិច¨ សងÒមកិច¨Qំងអស់
េUគប់កមិត។
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៤.១៨៧-- ក()ងនីត8
ិ លទី៥ៃនរដសេនះ ?ជរVភិ7ល នឹងេèÞត8រយកចិតTទុកក់េb
េលើ8របនTពងឹង8រគប់គងជវពប@¦§សT សំេF´#បេងÏើនគុណព មូលធនមនុស"!
ែដល@គនឹ ះកំណ ត់ ពបកួត បែជងរយៈេពលែវងរបស់ បេទស េដើម! © ី Q ញយកផលប
េជន៍

និងេបើ7ស់ឲ!£អស់លទពនូវស8Þនុពលប@¦§សTរបស់កមC)@សប់´#

ចីរពៃនកំេណើនេសដកច
ិ ¨ ពមQំងវឌ!Iនព និងវ[បុលពរបស់ប@ជន។ ?ជរVភិ7ល
នឹងេèÞតÂទិពេលើ៖
ទី១ 8រេរៀបចំេEលនេ7យគប់គងចល#បµស់ទីរបស់ប@ជន

គួបផ!"ំនឹង8រ

ពងឹង8រªរេរៀបចំែដនដីនិងនគរូបនីយកមX េយេèÞតេលើ (១)8រអភិវឌ!I?ជ´នី
ំ ន ទនÖឹម
ភ(ំេពញ ប៉ល
ូ េសដកិច¨ស¾
ំ ន់ៗេUក()ងបេទស កុងរណប និងតំបន់ទីបជុជ
នឹង8របេងÏត
ើ 8រªរេUមមូលVន និង (២)8រតÉប់កុងរណបនិងតំបន់ទី បជុំ
ជនេbនឹងប៉ល
ូ េសដកិចស
¨ ំ¾ន់ៗឲ!£8µយ@រេបៀងេសដកិច¨។
ទី២ 8របនTអភិវឌ!Iធន´នមនុស!"បកបេយគុណព សមត9ព និងគុណធម៌ មរយៈ
8រអនុវតTវ[´ន8រចមុះបQក់កûក()ងវ[ស័យ²ក់ព័ន @Âទþ 8រអប់រ° 8រ¦វ@វ
វ[ទ!È¦§សT បេច¨កវ[ទ!È បណäåះបA³លបេច¨កេទស វ[@Éជីវៈ និងសុ¾ភិ7ល។
ទី៣ 8របនTេលើកកមCស់ត#
ួ ទីរបស់យុវជន ក()ងវ[ស័យេសដកិច¨ មរយៈ8រពងឹងកមXវ[ធី
បណäåះបA³លវ[@Éជីវៈ 8របំ²ក់បំប៉នជំ#ញបេច¨កេទស និងសហគិនព ពមQំង
8រពងឹងពអង់Âចរបស់យុវជន។
ទី៤ 8របនTយកចិតTទុកក់បេងÏើនកបខ័ណឲ!£យុវជន ែដល@កµំងបនTេវនÂចចូលរួមក()ង
8រដឹក#ំនិង8រអភិវឌ!IសងÒម េសដកិច¨ និង8រ8រ²រ?ល់សមិទផលសងÒម មរយៈ
8រជំរុញ8រអនុវតT@ជំ¿នៗនូវទិសេFយុវវូនីយកមX ក()ង8រផTល់8រទទួលខុសត6វ
េUគប់លំប់>ក់។
ទី៥ 8របនTជំរញ
ុ 8រប§®ÉបេសចកTីត6វ8ររបស់យុវជនេbក()ងេEលនេ7យ និងែផន
8រអភិវឌ!Iគប់វ[ស័យនិងគប់កមិត។
៤.១៨៨--

?ជរVភ7
ិ លកមC@
)
នឹងបនôក់ឲ!£េបើ7ស់នូវវ[´ន8រÅំ7ច់##េដើម©! ីេ លើក

កមCស ់ ក មិត ជីវ ពរស់ េ Uរបស់ ប@ជន មរយៈ8រអភិវ ឌ! I េUក() ង វ[ ស ័យ អប់រ ° សុ¾ភិ
7ល សមពេយនឌ័រ អភិវឌ!Iន៍ជនបទ ែដល@វ[ស័យÂទិព។ េយនប@ជនវ័យ
េកXងÂយុតិច@ង២៤ំ បណ៤១,៩%េ#ះ ប8រសំ¾ន់និងÅំ7ច់ត6វអនុម័តនូវវ[´ន8រ
## េដើម!©
ី ក់បº¨ល
Õ យុវជនQំងេ#ះេb@កµំង#ំមុខដ៏សំ¾ន់សប់8រអភិវឌ!IេUគប់
វ[ស័យQំងអស់។

?ជរVភិ7លកមC@
) នឹងពងឹង8រគប់គងតំបន់ទីបជុំជន

និងបមូលផô)ំ

ប@ជនេចើន េដើម!©េី ធ¸ើឲ£! ទីកុង¦ïតEÇនសំ?ម នអ#ម័យេពញេលញ នÂ8ស´តុ

ជំពូកទី៤ េbលនេC>យ និងសកមYពទិព ២០១៤-២០១៨

349

ែផនរយុទ

សអភិវឌន៍តិ (ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៤-២០១៨

បរ[សុទ នសួនច!Êរពណ៌េខៀវសªត់ និងនកែនងសប់¿ត់7ណចមុះ និងេរៀបចំ
8រកម!·នôែបបវប!©ធម៌@¦´រណៈ េដើម©! ីេលើកកមCស់គុណពៃនសុខព និងសីលធម៌។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗសប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.១៨៩--

គប់កសួង ¦×បន
័ Qំងអស់ សុទែតេដើរតួក()ង8រអនុវតôេEលនេ7យ@តិ ប

@ជនរបស់?ជរVភិ7លកមC)@។ កសួង ¦×ប័ន ែដលសកមXក()ង8រអនុវតôេEលនេ7យ

! ¦×ន@តិសត
9ិ ៃិ នកសួងែផន8រ ែដលនរកិច¨ក()ង8របមូលទិន(ន័យប@ជន
រួមន វ[ទÈ
@បÅំនិងេរៀបចំវ[គទិន(ន័យQំងេ#ះ និង អគÒ#យកVនែផន8រ ៃនកសួងែផន8រន
រកិច¨´#>?ល់ប®«ប@ជន នឹងត6វ7នេះ¦យេUក()ងដំេណើរ8រៃន8រេរៀបចំែផន
8រ រួមQំងប®«ប@ជនQំងûយែដលស9ិតេUកមិតកសួង ¦×ប័ន²ក់ព័ន នរកិច¨
Eំទនិងជំរុញប®«េEលនេ7យ@តិប@ជន។ េUក()ងនីតិ8លទី៥ៃនរដសេនះ កិច¨
ខិតខំបឹងែបងរបស់¦×ប័នQំងេ#ះ នឹងេèõត@សំ¾ន់េលើ៖
x

8រពិនិត!£ែកសម]លេEលនេ7យ@តិប@ជនែដលន¦ប់ េយែផÐកេលើ8រ
èµស់បTÕរឌីAមិករបស់ប@ជន។

x

8រពងឹងសមត9ព អ(កេរៀបចំេEលនេ7យ សជិកស អ(កេរៀបចំែផន8រ
និងអ(កគប់គង កមXវ[ធីអភិវឌ!Iន៍េU>ក់@តិ និង>ក់េ8ម@តិ េដើម!©ីេèõត8រយកចិតô
ទុកក់េលើទិន(នយ
័ និង8រវ[គពីប®«ស¾
ំ ន់ៗQក់ទងនឹងប@ជននិងពកីក។

x

8រេរៀបចំ8រែណ#ំ សប់បº¨Õលអេថរសំ¾ន់ៗ Qក់ទងនឹងប@ជន និងពកីក
េbក()ងគប់ កមXវ[ធីអភិវឌ!Iន៍Qំងអស់។

x

8រពងឹងសមត9ពដល់ម§នôីេរៀបចំែផន8រេU>ក់@តិនិង>ក់េ8ម@តិ េដើម!©ីបº¨Õល
ប®«ប@ជនេbក(ង
) ដំេណើរ8រេរៀបចំែផន8រ។

x

8រពងឹងសមត9ព¦×ប័នេដើម!©ីកំណត់េឡើងពីប®«ប@ជន មរយៈ8រវ[គេយ
េទៀងQត់ ន ិង មនត]ត ពិន ិត !£ និង េធ¸ើបច¨)ប !© ន( ក មX េ Eលនេ7យប@ជន។

x

8រេរៀបចំនិងផ!"ព¸ផ!·យទិន(ន័យប@ជន

ែដល7នបំែបកេU>ក់@តិនិង>កេ់ 8ម

@តិ។
x

8របº¨Õលអេថរប@ជន សុខពបនôពូជ េយនឌ័រ និងពកីក េbក()ងរ7យ8រណ៍
វឌ!Iនពៃន8រអនុវតôេEលនេ7យ@តិប@ជន ផ.យ.អ.ជ. គ.អ.ស.ក. រ7យ
8រណ៍មវ[ស័យ និងែផន8រមវ[ស័យ និងែផន8រ>ក់េ8ម@តិ។

x

8រក¦ងសមត9ពដល់អ(កេរៀបចំែផន8រេU>ក់@តិនង
ិ >ក់េ8ម@តិ

េដើម!©េី បើ

7ស់ទិន(ន័យសôព
ី ីប@ជន សុខពបនôពូជ េយនឌ័រ និងពកីក ក៏ដូច@ 8រេបើ
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@មួយនឹង8រេរៀបចំកមXវ[ធីនិងែផន8រអភិវឌ!Iន៍

និង8រេធ¸រើ 7យ8រណ៍សព
ôី ី8រអនុវតôែផន8រនិងកមXវ[ធីQំងេ#ះ។
x

8រេរៀបចំេEល8រែណ#ំសôីពី8រេបើ7ស់ទិន(ន័យនិងអេថរប@ជន ែដលត6វបº¨Õល
េbក()ងែផន8រ និងកមXវ[ធីអភិវឌ!Iន៍ េដើម!©ីEំទដល់8រេរៀបចំែផន8រនិងកមXវ[ធីអភិវឌ!Iន៍
បកបេយចីរព និងេដើម!©ីេរៀបចំរ7យ8រណ៍សôីព8
ី រអនុវតôែផន8រនិងកមXវធ
[ អ
ី ភិវឌ!Iន៍
Qំងេ#ះ QំងេU>ក់@តិនិង>ក់េ8ម@តិ។

x

8រេរៀបចំកមងឯក¦របណäåះបA³លនិងឯក¦រេផ!"ងៗេទៀតែដលQក់ទង

នឹង8រ

បំផុសឲ!£ន8រយល់ដង
ឹ ពីប®«ប@ជន សុខពបនôពូជ េយនឌ័រ ពកីក និងទំ
#ក់ទំនងៃនប®«Qំងេនះ@មួយនឹង8រអភិវឌ!I។
x

8របេងÏើន8រយល់ដឹង

និង8របណäåះបA³លដល់នស
ិ !"ិតេUក()ងសកលវ[ទ!Èល័យពី

ប®«ប@ជន សុខពបនôពូជ េយនឌ័រ ពកីក និងទំ#ក់ទំនងៃនប®«Qំងេនះ@
មួយនឹង8រអភិវឌ!I។
x

8រេរៀបចំ8រ¦វ@វពីតម6វ8រ និងប®«េផ!"ងៗQក់ទងនឹងប®«ប@ជន េយ
ែផÐកេលើ8រèµស់បTÕរឌីAមិករបស់ប@ជនដល់?ជរVភិ7ល និង¦×ប័ន²ក់ព័នេផ!"ង
េទៀត។

x

8រ¦វ@វេដើម!©ីបំេពញតម6វ8រេលើទិន(នយ
័ សôីពី

ប®«ប@ជន

សុខពបនôពូជ

េយនឌ័រ និងពកីក។
សម

ពេយនឌ័រ

ក-

េEលនេ7យÂទិពសំ¾ន់ៗសប់នត
ី 8
ិ លទី៥

៤.១៩០--

?ជរVភ7
ិ ល 7នអនុវតôែផន8រយុទ¦§សô “#រàរតនៈទី៣” បកបេយេ@គ

ជ័យ។ ?ជរVភ7
ិ លកមC)@7នជំរុញអនុម័តច!Êប់និងអនុវតôចÊ
! ប់ េដើម©! 8
ី រ²រ§សôី ែដលរួម
នច!Êប់សôីពី8រទប់¦ត
Î ់អំេពើហិង!·ក()ងគ]¦រេលើ§សôី និងកិច¨8រ²រជនរងេEះ និងច!Êប់
សôីពី8រប§ªÎបអំេពើជួញដូរមនុស!" និងអំេពើេធ¸ើÂជីវកមXផÕវេភទ។ ក(ង
) វ[សយ
័ អប់រ° ?ជរVភិ7ល
កមC)@7ន8ត់បន9យគµតេយនឌ័រ

មរយៈ8របេងÏើន8រចុះេaÇះចូលេរៀនរបស់កុរà។

ិ លកមC@
) 7នបេងÏើនេសសុខពបឋម សុខពបនôពជ
ូ
ក()ងវ[ស័យសុ¾ភិ7ល ?ជរVភ7
Â¿រូបត9មò 8រទប់¦Îត់នឹងជំងឺគុនÅញ់ និង8រទប់¦Îត់8ររàក?លលៃនេមេ?គេអដស៍/
ជំងឺេអដស៍។ ក()ងវ[ស័យេសដកិច¨ ?ជរVភិ7លកមC)@7នបេងÏន
ើ តួ#ទីពអង់Âចែផ(កេសដ
កិច¨ដល់§សôីនិង7ន8រ²រសិទិរបស់កមX8រ[នី មរយៈ8រែស¸ងរក8រEំទមតិនិង8រេធ¸ើអនô
?គមន៍ែផ(កេEលនេ7យ។ េលើសពីេនះ §សôីទទួល7នជំ#ញ សមត9ព និងតួ#ទី េដើមី!©
ចូលរួម8ន់ែតេចើនេឡើងក()ង8រដឹក#ំ និង8រេធ¸ើេសចកôីសេមចេUគប់កមិតៃនអភិ7លកិច¨។
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ែដល7ន@ប់េត@សជិ8រដស

7ន´µក់ចុះពី២១%េU២
ំ ០០៨

ដល់២០%ក()ង២
ំ ០១៣។ េU២
ំ ០០៧ និង២
ំ ០១២ ក()ងចំេAមសជិកែដល@ប់េត
Qំងអស់ក()ង8រេ7ះេតេជើសេរàសសជិកកុមបឹក!·ឃុំ សªÎត់ @§សTីន8រេកើនេឡើង
១៥% េb១៨% េហើយបច¨)ប!©ន( េមភូមិ@§សTីន៣០%។
៤.១៩១--

េUក()ងនីត8
ិ លទី៥ៃនរដស ?ជរVភិ7លេèÞតÂទិពេលើ៖

ទី១ 8របនTេ លើក កមCស ់ ត ួ# ទីរ បស់§ សTីក ( )ង វ[ស ័យ េសដក ិច ¨ មរយៈ8រពងី ក កមX វ [ ធ ី
បណäåះបA³លវ[@Éជីវៈ 8របំ²ក់បំប៉នជំ#ញបេច¨កេទស និងសហគិនព ពម
Qំង8រពងឹងពអង់Âចរបស់§សTី។
ទី២ 8របនTេ លើក កមCស ់ ត ួ# ទីរ បស់§ សTីក ( )ង វ[ស ័យ ¦´រណៈ មរយៈ8របេងÏើ ន ស
ត និង8រពងឹងសមត9ព§សTីេUក()ងជួរ>កដ
់ ឹក#ំកសួង ¦×ប័ន Qំងកមិត
នេ7យQំងកមិតជំ#ញ។
ទី៣ 8របនTជំរញ
ុ 8រអនុវតTែផន8រសកមXព@តិសTីពី
េFលុបបំ7ត់ឥរ[បថេបើអេំ ពើហង
ិ ·
! េលើ§សTី

8រទប់¦ត
Î អ
់ េំ ពើហង
ិ ·
! េលើ§សTស
ី ំ

និងពងីកវប!©ធម៌អហិង!·

េដើម!©ីរួមចំ

ែណកេលើកកមCស់សល
ី ធម៌សងÒម តៃម§សTី និងគ]¦រែខXរ ក៏ដូច@ក¦ងគ]¦រន
សុភមងÒល សហគមន៍ និងសងÒម@តិសុខដុមរម#។
ទី៤ 8របនTពងឹង8រអនុវតTចÊ
! ប់ឲ!£នបសិទព េដើម!©ីប§ªÎបអំេពើជញ
ួ ដូរមនុស!" និង
អំេពើÂជីវកមXផÕវេភទេb§សTីនិងកុរ។
ទី៥ 8របនTេលើកកមCសស
់ ុខ
ុ លពនិងសិទិរបស់ក
ុ រ

ែដលនកំណត់កង
() អនុស®ç

អនTរ@តិសព
Tី ីសិទិក
ុ រ រួមនសិទិរស់?ននជីវត
[ សិទិទទួល7ន8រអភិវឌ!I សិទិ
ទទួល7ន8រ8រ²រ និងសិទិចូលរួមរបស់កុរ។
ទី៦ 8របនTជំរញ
ុ 8រប§®Éបេយនឌ័រេbក()ងេEលនេ7យ

និងែផន8រអភិវឌ!Iគប់

វ[ស័យនិងគប់កមិត។
៤.១៩២--

?ជរVភ7
ិ លកមC@
)
សប់នីតិ8លទី៥ៃនរដសេនះ នឹងបនôអនុវតôអនុស®ç

លុបបំ7ត់?ល់ទមង់8រេរàសេអើងបំង§សTី អនុស®ç²ក់ព័នេផ!"ងេទៀត ែដលQក់ទងនឹង
សមពេយនឌ័រនិងសិទរិ បស់§សTី

និងេEលនេ7យរបស់ខ±ន

សំេFបេងÏើន8¶នុវតô

ពដល់សស
ិ !" និស!"ិត#រàឲ!£7នចូលេរៀន8ន់ែតេចើនែថមេទៀត មរយៈ8របេងÏើន8រផôល់
Â¿រូបករណ៍សប់សស
ិ !" និស!"ិត#រà កមXវ[ធីបប
ំ ៉នេU¦¶េរៀន គឹះ¦×នសិក!· 8រផôល់
កែនង¦ក់េU និង8រ´#ដឹកជºÓÕនេbមកបកបេយសុវត9ិព សប់សិស!" និស!"ិត
#រà

និង8របេងÏើនចំនន
ួ គ6បេងៀន@§សôី។

?ជរVភិ7លកមC)@នឹងបនôេលើកដំេឡើងតួ#ទី

របស់§សôីកង
() 8រេធ¸ើេសចកôស
ី េមចចិតô េយបនôពងីក8¶នុវតôព8រªរសប់§សôី និង
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បណäåះបA³លអំពរី េបៀបៃន8រតស៊ូមតិកង
() 8រឈរេaÇះ េUមបA³ភម
ូ ិ ឃុំ ទូQំងបេទស។
ខ-

សកមXព កមXវធ
[ ី និងគេងសំ¾ន់ៗសប់អនុវតôេEលនេ7យÂទិព

៤.១៩៣-- ?ជរVភ7
ិ លេUក()ងអណតTិទី៥េនះ
េយនឌ័រ

នឹងបនTអនុវតTេEលនេ7យសមព

មរយៈ8រប§®Éបេយនឌ័រេbក()ងគប់វ[ស័យនិងកមXវ[ធីអភិវឌ!Iន៍##

េដើម!©ី8ត់

បន9យពកីក និងពªយរងេEះរបស់§សTី @ពិេសស §សTីពិ8រ §សTីជន@តិេដើមគ
តិច។

?ជរVភ7
ិ ល

នឹងបនT8រយកចិតTទុកក់@ពិេសសេលើ8រពងឹងពអង់Âចែផ(ក

េសដកិចដ
¨ ល់§សTី េយនឌ័រ និង8រែបប]លÂ8ស´តុ និង8រអភិវឌ!Iៃបតង 8រេធ¸ើេសចកôី
សេមចរបស់§សTីេUក()ងវ[ស័យ¦´រណៈនិងនេ7យ

កិច8
¨ រ²រផÕវច!Êប់សប់§សTីនិង

េកXងសី សុខពរបស់§សTី និង8រអប់រ°សប់§សTីនិងកុរà។
របេងeAន
៤.១៩៤--

ពអង់UចែផកេសដGកិច7ដល់?ស*ី
យុទ¦§សTសព
ôី ី8រពងឹងពអង់Âចែផ(កេសដកច
ិ ¨ដល់§សTី

 េនóនេEលេFអភិវឌ!Iន៍សហស!"វត!"រ1។
េយែផÐកមកបខ័ណព

ត6វ7នបេងÏត
ើ េឡើង

យុទ¦
 §សTេនះ@ឯក¦រ

េEលក()ង8រពងឹងពអង់Âចែផ(កេសដកិចរ¨ បស់§សTីេUក()ងបេទសកមC@
) ។
៤.១៩៥--

?ជរVភ7
ិ លនេEលបំណងលុបបំ7ត់គµតេយនឌ័រ េUក()ង8រªរន7ក់

កៃម @ពិេសស េUក()ងវ[ស័យកសិកមX ឧស!·ហកមX និងេសកមX។ ¾ងេ8មេនះ គឺ@សកមX
ពស(Õលសប់២
ំ ០១៤-២០១៨៖
x

ផôល់8របណäåះបA³លជំ#ញសប់8រªរដល់§សTី៖

មរយៈ8រផôល់នូវកមXវ[ធី

បណäåះបA³លបេច¨កេទសនិងវ[@ជ
É ីវៈែផÐកមតម6វ8រទីផ·
! រដល់§សTី
អភិវឌ!Iន៍ÂជីវកមXសប់§សTីេUក(ង
) មជ!Üមណលអភិវឌ!Iន៍§សTី

ពងឹងេស

និងបេងÏើនÂ¿រូប

ករណ៍ដល់§សTីនិងេកXងសី។
x

ពងឹងសហEស¾តមីក6 តូច និងមធ!£ម ែដលដឹក#ំេយ§សTី៖ មរយៈ8រផôល់
េសអភិវឌ!Iន៍សហEស ¾តមីក6 តូច និងមធ!£ម និងបនô8រេធ¸ើអនT?គមន៍េEល
នេ7យ²ក់ព័ន## េដើម!©ី´#>§សTីនសមត9ពដឹក#ំ និងេធ¸ើឲ£! សហEស
របស់ខ±នរàកចេមើននិងèµស់បôÕរពីវ[សយ
័ េßបព័នេb@ក()ងបព័នវ[ញ។

x

េធ¸ើឲ!£បេសើរេឡើងនូវជីវពសហគមន៍ជនបទ @ពិេសស §សTីកីក៖ 8រប§®Éបេយនឌ័រ
េUក()ងកមXវធ
[ ីអភិវឌ!Iន៍កសិកមXជនបទ

នឹង´#7ន>Qំង§សTីជនបទែដលនមុខ

របរ²ក់ព័នក
 សិកមX និងមិន²ក់ព័នកសិកមX @ពិេសស§សTីែដលªយរងេEះនិងកី
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កបំផុតÂចេធ¸ព
ើ ិពិធកមXសកមXពេសដកិច¨របស់ខ±ន បេងÏើនផលិតព និងបេងÏើននូវ
ជីវពរបស់ខ±ន។
កិច7រ|រផS9វចBប់ស Rប់?ស*ី និងេកNង សី
x

8របªÎរបឋមៈ

េដើម©! 8
ី ត់បន9យអំេពើហិង!·េលើ§សTី

មរយៈយុទ¦§សTបªÎរបឋម

ែដលសមបសម]ល@ពហុវ[ស័យ េយេèõត@ពិេសសដល់អ(ក²ក់ព័នស
 ំ¾ន់ៗនិង
8រèµស់បរôÕ @វ[ជ
Ó ន។
x

កិច¨8រ²រផÕវច!Êប់និងេសពហុវ[ស័យៈ

េដើម©! ីបេងÏើននូវ8រផôល់េសសមសបបកប

េយគុណព និងÂចនលទពទទួលយក7ន និង8រេឆយ
ើ តបេbនឹងតម6វ8រ
េផ!"ងៗរបស់ជនរងេEះេយអំេពើហិង!·េលើ§សTី េយEÇន8រេរàសេអើង។
x

ច!Êប់និងេEលនេ7យៈ េដើម!©´
ី #>ច!Êប់ និងេEលនេ7យ##េUក()ងប
េទសកមC)@7នេឆយ
ើ តបនឹងេយនឌ័រ និង7ន8រ²រសិទិជនរងេEះេយអំេពើហិង!·
េលើ§សTី។

x

8រក¦ងសមត9ពៈ

េដើម!©ីបេងÏើនសមត9ពនិងធន´នក(ង
) វ[សយ
័ សំ¾ន់ៗេU>ក់

ី រេរៀបចំបេងÏើត 8រអនុវតT 8រេធ¸ើរ7យ8រណ៍ 8រមន 8រយតៃម និង
@តិសôីព8
8រសហ8រសôីពី8រេឆើយតបេbនឹងអំេពើហិង!·េលើ§សTី និងកិចអ
¨ នT?គមន៍បªÎរេផ!"ងៗ។
៤.១៩៦--

@ងេនះេទៀត ?ជរVភ7
ិ ល នឹងបនTមនÀងយកចិតTទុកក់នូវករណីអំេពើ

ហិង!·ក()ងគ]¦រ 8ររ°េ¶ភេសពសន9វៈ និង8រជួញដូរមនុស!" និងពងឹង8រអនុវតTច!Êប់េដើម!©ី
#ំយកជនេលXើសមកេធ¸8
ើ រ8ត់េQស។
?ស*ីក!ងតួទីេធ េA សចកKស
ី េ មចក!ង វMស័យ>2រណៈនិងនេW5យ
x

េរៀបចំកបខ័ណត]តពិនិត£! និងយតៃម

និងេធ¸ស
ើ វនកមXេយនឌ័រសôីពីតA
ំ
ងនិង8រ

ី ()ងវ[ស័យនេ7យ និង8រេធ¸ើេសចកôីេសចកôីសេមច។
ចូលរួមរបស់បរុ សនិង§សTក
x

េរៀបចំនិងពងឹងេEលនេ7យ ច!Êប់ និងកមXវ[ធី េដើម©! ីបេងÏើនតំAង§សTីេUក()ង
វ[ស័យនេ7យ និងតួ#ទីេធ¸ើេសចកôីសេមចសំ¾ន់ៗ។

x

េរៀបចំនិងអនុវតTកមXវ[ធក
ី ¦ងសមត9ព ដល់§សT@
ី >ក់ដឹក#ំែដលកំពុង8ន់តំែណង
និង§សTីែដលនស8õនព
ុ លនិងEំទដល់កមXវ[ធផ
ី ô±ចេផôើមេផ!"ងៗ រួមQំង8រេកៀរគរធន
´នេដើម!©ីេលើកកមCស់§សTេី Uក()ងវ[ស័យនេ7យនិងរច#សមC័ន##។

x

េធ¸ើ8រវ[នេិ គក()ងកមXវ[ធ#
ី #ែដលនេEលេFពងឹងនូវព8µ¿ន

និង8រេជឿ

@ក់@អ(កដឹក#ំដល់§សTវី ័យេកXង េដើម©! ី´#នូវ8រចូលរួមេយេសX
ើ ពក()ងព@អ(ក
ដឹក#ំ េUម¦¶េរៀន ម¿វ[ទ!Èល័យ និងកុមយុវជន និងអងÒ8រសហគមន៍##។
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សប់វស
[ ័យAែដលនគµតេយនឌ័រ¾µំង

(ឧQហរណ៍ 8របេងÏើនកូ§សTីេUក()ងបºÓរី េបកËជនេ7ះេត@េដើម)
x

បេងÏើតនិងEំទជនបេª½ល ឬកុម8រªរេយនឌ័រសប់§សTីេUក()ងសេដើម!©ីបេងÏើន
ទំ#ក់ទំនង@មួយE និងេUក()ងអងÒ8រសងÒមសុវី [លនិងជំរុញឲ!£គណៈកÇធិ8រស
Qំងអស់7នគិតគូរពីេយនឌ័រេU?ល់8រសេមចចិតTេផ!"ងៗ។

េយនឌ័រនិងសុខ

ព

x

8ត់បន9យអមរណព។

x

បេងÏើនសត§សTព
ី ិនត
ិ !£ៃផÖេ²ះ៤ដង។

x

8ត់បន9យអេបÀឡង់េមេ?គេអដស៍។

x

បេងÏើនÂ¿រូបត9មòសប់§សTីនិងេកXងសី។

េយនឌ័រនិង វMស័យអប់រw
x

8ត់បន9យអេ7ះបង់8រសិក·
! របស់េកXងសីេUកមិតបឋមសិក!·និងមធ!£មសិក!·
បឋមភូមិ។

x

! ។
បេងÏើនÂ¿រូបករណ៍សប់សិស"! សីេUកមិតមធ!£មសិក·
! ទុទយ
ិ ភូមិនិងឧតôមសិក·

x

េលើកកមCស8
់ រយល់ដឹងរបស់ឪពុកõយ េដើម!©ីបេងÏើន8រទទួល7ន8រអប់រ°របស់េកXង
សី។

x

បេងÏើន8រចូលរួមរបស់§សTីេUគប់ែផ(កៃន8រផôលេ់ សអប់រ° និង8រគប់គង និងេលើក
កមCស់ឥរ[បថសងÒមឲ!£េឆើយតបនឹងេយនឌ័រ។

េយនឌ័រនិងរែ ប បjលUស2តុនិងរអភិវឌiៃបតង
x

´#>េEលនេ7យនិងយុទ¦§សTសôីពី8រែបប]លÂ8ស´តុ

8រអភិវឌ!Iៃប

តង និង8រេEះមហនT?យ 7នេឆើយតបនឹងេយនឌ័រ។
x

បេងÏើននូវពបន!")ំាេbនឹង8រែបប]លÂ8ស´តុ @ពិេសស ដល់§សTីនិងេកXងសី។

x

8ត់បន9យផលប៉ះ²ល់ែផ(កសុខពេលើ§សTីនិងកុរ @ពិេសស ក()ងអំឡង
) េEះទឹកជំ
នន់និងេEះ?ំងសÙ±ត។

x

បេងÏើនចំេណះដឹងរបស់ពក
ួ Eត់សôីពវី [´ន8រ8ត់បន9យ

េដើម!©ី´#នូវនិរនTរពធន

´នធមX@តិនិង8រ8រ²របរ[¦×ន។
x

ក¦ងសមត9ព¦×ប័នរដ

និង¦×ប័ន²ក់ព័នសôីពី8រប§®Éបេយនឌ័រេbក()ងេEល

នេ7យ កមXវ[ធី និងែផន8រសកមXព## ែដលQក់ទងនឹងបរ[¦×ន និង8រែប
ប]លÂ8ស´តុ។
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