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ΧĠ₤ņįњĕċĜĜ 

ឧបសមពន័ធទី១៖ េសចក្ដីសេ្រមចស្ដីពីេគលករណ៍ែណនែំផនកេគលនេយបយស្រមបក់រក ងែផន 
ករអភវិឌ ននិ៍ងកមមវធិវីនិេិយគបីឆន រំកំិលេខត្ដេកះកុង 

ឧបសមពន័ធទី២៖ ្របតទិិនករងរក ងែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ដេកះកុង 
 ឧបសមពន័ធទី៣៖ េសចក្ដីសេ្រមចស្ដីពីករបេងកើត្រកុមករងរក ងែផនករអភវីឌ ន ៍និង កមមវធិីវនិ ិ            េយគបីឆន រំកំិលរបស់េខត្ដេកះកុង 

ឧបសមពន័ធទី៤៖ របយករណ៍ស្ដីពីវឌ នភពរបស់េខត្ដេកះកុងកនុងករអនុវត្ដេគលេ អភវិឌ ន ៍
 សហស វត កមពុជ 
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Ю₤ş˝ ŚБ₤ЮŪņş 
₤ŚБĮБ 

ŁũŢ с̋όŏЮŪĠЧŪģ₤сЮ₤ЬŷЮŅЯĩĕŁũΒķЊŷűΘĕчЮŠĳŚЮŁй Н̋₣ 
 

 េយង្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៥០៨/០១៧ ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ ែដល 
្របកសឱយេ្របើចបបស់្ដីពីករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   

 េយង្រពះ ជ្រកមេលខ នស/រកម/០៥០៨/០១៨ ចុះៃថងទី២៤ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨ ែដល 
្របកសឱយេ្របើចបបស់្ដីពី ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ជធន ី ្រកុម្របកឹ េខត្ដ្រកុម្របឹក  
្រកុង ្រកុម្របកឹ ្រសុក ្រកុម្របកឹ ខណ្ឌ   

 េយងអនុ្រកឹតយេលខ២១៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ស្ដីពីតួនទី ភរកិចច និង 
ទំនកទ់ំនងករងររបស់្រកុម្របឹក  គណៈអភបិលេខត្ដ ្រកុម្របកឹ  គណៈអភបិល្រកុង និង 
្រកុម្របកឹ  គណៈអភបិល្រសុក  

 េយងអនុ្រកឹតយេលខ ២១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ស្ដីពីករក ងែផនករ 
អភវិឌ ន ៍និងកមមវធិវីនិេិយគបីឆន រំកំិល ជធនី េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 េយងអនុ្រកឹតយេលខ ១៥២ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ ស្ដីពីករែកស្រមួល 
ម្រ ១២ ៃន អនុ្រកឹតយស្ដីពីករក ងែផនករអភវិឌ ន ៍  និងកមមវធិវីនិេិយគបីឆន រំកំិល ជធន ី
េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 េយង្របកសអន្ដរ្រកសួងេលខ ២៤១៧ ្របក ចុះៃថងទី២៧ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០ ស្ដីពីករក ង 
ែផនករ អភវិឌ ន ៍និងកមមវធិវីនិេិយគបីឆន រំកិំល ជធន ីេខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 េយង្របកសអន្ដរ្រកសួងេលខ ៣៥១៤ ្របក ចុះៃថងទ៣០ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៣ ស្ដីពីករែក 
ស្រមួល្របករ១ ៃន្របករសអន្ដរ្រកសួងស្ដីពពីករក ងែផនករអភវិឌ ន ៍និង កមមវធិីវនិិេយគបី 
ឆន រំកំិល ជធនី េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

 េយង ម ម រតីៃនកចិច្របជុេំលើកទី.....របស់្រកុម្របឹក េខត្ដេកះកុងនៃថងទ.....ែខ....... ឆន ២ំ០១៥ 
₤ЮŪņş 

ŪĠŁũ ơ.- 
 ្រតូវបន កឱ់យេ្របើ្របស់នូវែផនករអភវិឌ នស៍្រមបឆ់ន  ំ២០១៥-២០១៩ របស់េខត្ដេកះកុងែដល្រតូវ 
បនអនុមត័េ យ្រកុម្របឹក េខត្ដេកះកុងនកិចច្របជុេំលើកទី......នៃថងទ.ី....... ែខ........ឆន  ំ២០១៥ ។ 
 
ŪĠŁũ Ư.- 
 គណៈអភបិលេខត្ដ្រតូវចតែ់ចងផ ព្វផ យែផនករអភវិឌ នេ៍នះដល់្របជពលរដ្ឋ  និងអនកពកព់ន័ធនន 
េនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់រដ្ឋបលេខត្ដេកះកុង។ 

គណៈអភបិលេខត្ដ្រតូវចតែ់ចងស្រមបស្រមួល និងេកៀគរធនធនននកនុងករអនុវត្ដែផនករអភវិឌ ន ៍
េនះ្របកបេ យករចូលរមួ តម្ល ភព គណេនយយភព និង្របសិទធភពខពស់ ។   



 

 

ŪĠŁũ ư.- 
គណៈអភបិលេខត្ដ្រតូវេរៀបចំយន្ដករ និង្របពន័ធស្រមបក់រ ម ន្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្លករអនុវត្ដ្ដ 

ែផនករអភវិឌ នេ៍នះេ យមនករចូលរមួព្ីរគបអ់នកពកព់ន័ធននេដើមបបីេងកើន្របសិទធភពៃនករអនុវត្ដែផនករ។  
គណៈអភបិលេខត្ដ ្រតូវេរៀបចំរបយករណ៍ស្ដីពីលទធផលៃនករ ម ន ្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្លករ

អនុវត្ដែផនករអភវិឌ នេ៍នះ េនពកក់ ្ដ លអណត្ដិនិងចុងអណត្ដិរបស់្រកុម្របកឹ  ។ 
គណៈអភបិលេខត្ដ្រតូវេរៀបចំ និង កជូ់ន្រកុម្របឹក េខត្ដ អំពីរបយករណ៍្របចឆំន សំ្ដីពីកអនុវត្ដ

ែផនករអភវិឌ នេ៍នះ ។  
ŪĠŁũ ̉.- 

គណៈអភបិល្រតូវ យករណ៍ជូន្រកុម្របឹក កនុងអងគ្របជុំសមញញ របស់្រកុម្របឹក  េ យផ្តល់អនុ សន ៍
ចបំចន់នសំ បក់រេលើកកមពស់ករអនុវត្ដកមមវធិីវនិេិយគបីឆន រំកិំល និង ែផនករអភវិឌ នរ៍យៈេពល្របឆំន ំ
របស់្រកុម្របឹក  ។  

្រកុម្របកឹ ្រតូវពនិិតយពិភក េលើរបយករណ៍របស់គណៈអភបិល េដើមបី យតៃម្លលទធផលសំេរចបន
ស្ដីពីករអនុវត្ដែផនករអភវិឌ នេ៍នះ េនពកក់ ្ដ ល ណត្ដិ និងចុង ណត្ដរិបស់្រកុម្របកឹ េខត្ដេ យេធៀប
េទនឹងេគលេ  និងេគលបំណងែដលបនកំណតេ់នកនុងែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ដ ។  
ŪĠŁũ ̣.- 

គណៈអភបិល នយករដ្ឋបល េខត្ដ  ្របធនមនទីរ ្របធនអងគភពពកព់ន័ធទងំអស់កនុងេខត្ដ 
្រតូវអនុវត្ដ មេសចក្ដីសេ្រមចេនះឱយមន្របសិទធភពចបព់ីៃថងចុះហតថេលខតេទ ។  
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្រកុម្របកឹ េខត្ដេកះកុង េរៀបចំែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ដ្របឆំន ចំបព់ី ២០១៥ ដល់ ២០១៩ េ យផ្ដល់
ឱកសឱយមនករចូលរមួេ យផទ ល់ពី មនទរី អងគភពជំនញជុំវញិេខត្ដ ទីចតក់រចំណុះ េខត្ដ ្រកុម្របកឹ
្រកុង/្រសុក ្រកុម ្របឹក ឃំុ/សងក ត ់អងគករសងគមសីុវលិ វស័ិយឯកជន ្របជពលរដ្ឋ  និងអនកពកព់ន័ធនន េនកនុង
ដំេណើ រករៃនករេរៀបចំ និងក ងែផនករអភវិឌ នេ៍នះ ។ ែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ដែដលបនបេងកើតេឡើងេនះ្រតូវ
បនអនុវត្ដ មេគលករណ៍ ែណនែំផនកេគលនេយបយ េដើមបតី្រមងទ់ិសរដ្ឋបលេខត្ដកនុងករអភវិឌ វស័ិយ
ននេនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន កនុងករេលើកកមពស់គុណភពេស ធរណៈសំេ រមួចែំណកកតប់នថយ
ភព្រក្ីរក និងេលើកកមពស់ជីវភពរស់េន និងសុខុមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងេខត្ដ ។ ែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ដ
េនះេទៀតេ ត គឺជែផនទីចង្អុល្របបផ់្លូវ េដើមបេី្របើ្របស់ជមូល ្ឋ នដសំ៏ខនក់នុងករេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចអំពី
ករអភវិឌ េខត្ដ និងករេរៀបចំកមមវធិីវនិេិយគបីឆន រំកំិល ្រកបខណ័្ឌ ចំ យមធយម (បីឆន )ំ និងថវកិ្របចឆំន ំ
របស់េខត្ដ។  

កនុងនម្រកុម្របឹក េខត្ដ ណត្ដិទ២ី ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់គណៈអភបិលេខត្ដ គណៈកមម ធិករ
ស្រមប ស្រមួលបេចចកេទសេខត្ដ គណៈកមម ធិករពេិ្រគះេយបល់្រស្ដីនិងកុមរេខត្ដ មនទីរ អងគភព ជំនញជុំវញិ
េខត្ដ ទីចតក់រចំណុះ េខត្ដ ្រកុម្របកឹ ្រកុង/្រសុក ្រកុម្របឹក ឃុំ/សងក ត ់អងគករសងគមសីុវលិ វស័ិយឯកជន 
្របជពលរដ្ឋ និងអនកពកព់ន័ធននែដលបនចូលរមួយ៉ងសកមមេនកនុងដំេណើ រករក ងែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ដ ។ 
ខញុ ំកសូ៏មែថ្លងអំណរគុណដល់្រកុមករងររបស់េលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមម ធិករជតិស្រមបក់រអភវិឌ ្របជធិ
បេតយយ េនថន កេ់្រកមជត ិ (គ.ជ.អ.ប) ែដលបនជួយ គ្ំរទកនុងដំេណើ រករក ងែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ដេនះ ។ 
ជមយួគន េនះខញុ ំកសូ៏មែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជដល់អភបិលេខត្ដ និង្រកុមករងរក ងែផនករអភវិឌ ន ៍
និងកមមវធិវីនិិ េយគបីឆន រំកំិលេខត្ដ ែដលបនដឹកន ំ និងស្រមបស្រមួលដំេណើ រករក ងែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ដ
រហូតសេ្រមចជ ថ ពរ ។  

ខញុ ំសូមអំពវនវដល់ ្រកសួង ថ បន័ជតិ មនទីរ អងគភពជំនញ វស័ិយឯកជន អងគករសងគមសីុវលិ ៃដគូ 
អភវិឌ ន ៍ និងសបបុរសជននន ជួយ គ្ំរទគេ្រមងែផនករសកមមភព ែដលេឆ្លើយតបេទនឹង្រកបខណ័្ឌ អភវិឌ ន ៍
ែដលបនកំណតេ់នកនុងែផនករអភវិឌ នេ៍នះ ។  

កនុងនម្រកុម្របឹក េខត្ដ ខញុ ំមនជំេនឿយ៉ងមុតមថំ ឯកឧត្ដម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី និង 
អនកនងកញញ ទងំអស់នឹងចតទុ់កែផនករអភវិឌ នរ៍យៈេពល្របឆំន េំនះជ្រតីវស័ិយកនុងកររមួគន អភវិឌ នេ៍ខត្ដ
េកះកុងជកជ់ពុំខន ។  
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េខត្ដេកះកុងជេខត្ដមយួកនុងចំេ ម ជធនីេខត្ដទងំ២៥ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជមន្រពំ្របទល់ខង 
េកើតជបន់ឹងេខត្ដ្រពះសីហនុនិងេខត្ដកំពងស់ពឺ ខងលិចជបន់ឹងឈូងសមុ្រទ ខងេជើងជបន់ងឹេខត្ដេពធិ ត ់
និង ខងតបូងជបន់ងឹឈូងសមុ្រទ។ េខត្ដែចកេចញជ៦្រសុកនងិ១្រកុង ឃំុចំននួ ២៦ សងក តម់នចំនួន ៣ 
និងមនចំនួន ១១៧ភូម ិមនៃផទដីសរុប ១០.០៤៥,៥៨ គីឡូែម្៉រតកេរ ៉មន្របជជនសរុប ១២៧.៥២៦  
នក ់្រសី ៦២.៩៣៥ នក ់មន ដងសីុ់េត្របជជន ១២ នក ់កនុងមយួគីឡូែម្៉រតកេរ។៉ ្របជជន្របមណ 
៦៣.៦៥% ជកសិកររស់េនពងឹែផ្អកេលើ វស័ិយកសិកមម ែដលជវស័ិយចមបងកនុងករ្រទ្រទងជ់ីវភពរស់េន 
របស់្របជពលរដ្ឋកនុងេខត្ដ ។ េ្រកពីវស័ិយកសិកមម ែដលជសនូលកម៏នវស័ិយេផ ងៗេទៀតដូចជវស័ិយ 
ឧស ហកមម ៦,៨២% និង វស័ិយេស កមម្របមណ ២៩,៥៣% ែដលជមូល ្ឋ នបេងកើតករងរជូន្របជ 
ពលរដ្ឋ ។ 

េនែខឧសភ ឆន ២ំ០១៤ ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របកឹ ជធន ី េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  បន 
្រប្រពឹត្ដេទ្របកបេ យេជគជយ័េ្រកមចបបស់្ដីពីករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធន ី េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ។ 
្រកុម្របឹក េខត្ដរមួជ មយួគណៈអភបិលេខត្ដ បនអនុវត្ដនូវតួនទី ភរកិចចរបស់ខ្លួន េដើមបអីភបិលកចិច និង 
អភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន ្រសប មចបប ់ េគលនេយបយវមិជឈករនិងវសិហមជឈករ និងលិខិតបទ ្ឋ ន 
គតិយុត្ដនន ។ 

្រកុម្របកឹ េខត្ដ ណត្ដិទ២ី បនេរៀបចំែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ដរយៈេពល្របឆំន ពីំឆន  ំ ២០១៥-២០១៩ 
េ យេយងម្រ ៣៨ និង ម្រ ៣៩ ៃនចបបស់្ដីពីករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
អនុ្រកឹតយ េលខ ២១៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ស្ដីពីករក ងែផនករអភវិឌ ន ៍ និងកមមវធិ ី
វនិិេយគបីឆន រំកំលិ ជធនី េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងអនុ្រកឹតយេលខ១៥២ អន្រក.បក ចុះៃថងទី០៦ ែខធនូ 
ឆន ២ំ០០៩ ស្ដីពីករែកស្រមួលម្រ  ១២ ៃនអនុ្រកឹតយស្ដីពីករក ងែផនករអភវិឌ ន ៍ និងកមមវធិវីនិេិយគ 
បីឆន រំកំិល ជធនី េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

ែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ដបនេរៀបចំេឡើង្រសប មេសចក្ដែីណនបំេចចកេទស ស្ដីពីករក ងែផនករអភ ិ
វឌ ន៍ ជធនី េខត្ដ របស់គណៈកមម ធិករជតិស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ 
េ យមនករចូលរមួនិងពេិ្រគះេយបល់ជមយួ្របជពលរដ្ឋ សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន ្រកុមតំ ងផល្របេយជន ៍
ជពិេសស្រកុម យុវជន និងកុមរ ្រកុម្របកឹ  ្រសុក ្រកុង ្រកុម្របកឹ ឃំុ សងក ត ់មនទីរ អងគភពជំនញជុំវញិ 
េខត្ដ ទីចតក់រចំណុះ េខត្ដ អងគករ សងគមសីុវលិ វស័ិយឯកជននិងអនកពកព់ន័ធននកនុងែដនសមតថកិចច 
របស់េខត្ដកនុងករវភិគ ថ នភព សក្ដ នុពល បញ្ហ ្របឈម និង ត្រមូវករនន។  

ែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ដ បនកណំតអ់ំពចីកខុវស័ិយ េគលេ  េគលបំណង សូចនករជក់ ក ់និង 
យុទធ ្រស្ដ ែដលជមូល ្ឋ នស្រមបក់រេធ្វើេសចក្ដីសេ្រមចចតិ្ដកនុងករេ្របើ្របស់ធនធន និងសក្ដ នុពលនន 
េដើមបអីភវិឌ េសដ្ឋកិចច និងេលើកកមពស់គុណភពេស  សំេ េឆ្លើយតបត្រមូវករ្របជពលរដ្ឋ និងចូលរមួចែំណក 
កតប់នថយភព្រកី្រក។ 

ែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ដមនបីជំពូក កនុងេនះ ជំពូកទី១ បរយិយអំពី ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច 
ជំពូកទ២ី បរយិយអំព្ីរកបខណ័្ឌ អភវិឌ នេ៍ខត្ដ និងជំពូកទី៣ បរយិយអំពីករ ម ន្រតួតពិនិតយ និង យ 
តៃម្លករអនុវត្ដែផន ករអភវិឌ នេ៍ខត្ដស្រមបរ់យៈេពល៥ឆន ខំងមុខ។ 
  



 

 

	



 

 

	



 
 

CMBUkTI 1 
sßanPaBesdækic© sgÁmkic© 



ែផនករអភិវឌ ្របំឆន ំ២០១៥-២០១៩េខត្តេកះកុង 

1 
 

 
 

ពត័ម៌នសំខន់ៗ េនកនុងេខត្ត 
បរយិយ ឯក  ឆន ២ំ០១៤

ៃផទដីេខត្ដ1 គ.ម២ ១០.០៤៥,៥៨
ចំនួន្រកុង ្រកុង 0១
ចំនួន្រសុក ្រសុក 0៦
ចំនួនឃុំ ឃំុ ២៦
ចំនួនសងក ត ់ សងក ត ់ 0៣
ចំនួនភូម ិ ភូម ិ ១១៧
ចំនួន្របជជនសរុប

 
នក ់ ១២៧,៥២៦

ចំនួន្រស្ដីសរុប នក ់ ៦២,៩៣៤
កំេណើ ន្របជជន្របចឆំន  ំ % ១,១៤
ចំនួន្រគួ រសរុប ្រគួ រ ២៦,៦៥២
អ្រ េម្រគួ រជ្រស្ដី % ១៥,០៦
សរុប្របុស យុ១៨ឆន េំឡើង នក ់ ៣៧,៥៦៣ 
សរុប្រសី យុ១៨ឆន េំឡើង នក ់ ៣៧,១២០ 
%កុមរ យុ៦ឆន មំនិបនចូលេរៀន % ១៤,២៥ 
%កុមរ យុ៦-១១ឆន មំនិបនេរៀន % ១៣,៧១
%កុមរ យុ១២-១៤ឆន មំនិបនេនេរៀន % ១៤,០៨
%អនកមនិេចះអក រ យុ១៥-១៧ឆន  ំ % ៩៧,១
%អនកមនិេចះអក រ យុ១៨-២៤ឆន  ំ % ៥,៣៩
%អនកមនិេចះអក រ យុ២៥-៣៥ឆន  ំ % ១៣,០៧
%្រស្តីសំ លកូនេ យឆមបបុ ណ % ១៧,០៨
អ្រ ្រស្តី ្ល បេ់្រកយេពលសំ លកូនពី០-១ែខកនុង១០០,០០០កំេណើ ត ភគែសន ០,០
អ្រ កុមរ ្ល បេ់្រកយេពលេកើត០-១ែខកនុង១០០០កំេណើ ត ភគពន ់ ១១,៥៩
%កុមរ យុ៩-១២ែខមនិបនចកថ់ន បំងក ្រគបចំ់នួន % ៩,៨០
%មនុស យុ១៨ឆន េំឡើងមនមុខរបរជចំបង % ៧៧,២៨
%មនុស ្របកបមុខរបរចំបងេធ្វើកសិកមម %  ៦៦,៩១
%មនុស ្របកបមុខរបរចំបងេធ្វើសិបបកមម % ០,២៧
%មនុស ្របកបមុខរបរចំបងេធ្វើេស កមម % ១៦,៧៦
%មនុស ទទួលបន្របកែ់ខឬ្របក្់របចែំថង(េដើរសីុឈនួល) % ២៥,៣០
ចំនួនអនកេធ្វើចំ ក្រសុកេនកនុង្របេទស នក ់ ២,៨៨២ 
%្រសីេធ្វើចំ ក្រសុកេនកនុង្របេទស % ៣,០៧
ចំនួនអនកេធ្វើចំ ក្រសុកេទេ្រក្របេទស នក ់ ២.៧៤១
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បរយិយ ឯក  ឆន ២ំ០១៤
%្រសីេធ្វើចំ ក្រសុកេទេ្រក្របេទស % ៣,០៦
ចំនួន្រគួ រែដលទទួលរងផលបះ៉ពល់ពីករបំពុលបរ ិ ថ ន ្រគួ រ ៨០
%្រគួ រមនេស ្របមូលសំ ម % ៦,០៣
%្រគួ រេ្របើ្របស់ជីគីម ី % ២១,០៨
%្រគួ រេ្របើ្របស់ជីសរ ី ងគ % ៣,០៣
%្រគួ រេ្របើ្របស់ថន គីំម ី % ៩.៣១
%្រគួ រេ្របើ្របស់ថន សំរ ី ងគ % ១.០៨
ចំនួន្រគួ រទទួលករបះ៉ពល់ធងនធ់ងរពីទឹកជំនន ់ ្រគួ រ ០,០
ចំនួន្រគួ រទទួលករបះ៉ពល់ធងនធ់ងរពីពយុះ ្រគួ រ ៣៨
ចំនួន្រគួ រទទួលករបះ៉ពល់ធងនធ់ងរពីេ្រគះ ងំសងួត ្រគួ រ ០.0
ចំនួន្រគួ រទទួលករបះ៉ពល់ធងនធ់ងរពីេ្រគះអគគីភយ័ ្រគួ រ ១៨
%្រគួ រេ្របើ្របស់ទឹកម៉សីុន % ៣១.១៥
%្រគួ រេ្របើ្របស់ទឹកអណ្តូ ងសនបឬ់ចំរុះ % ១៤.៣៤
%្រគួ រេ្របើ្របស់ទឹកអណ្តូ ងលូមនករករពរ % ១៥.២២
%្រគួ រទទួលទនទឹកម៉សីុនឬទឹកបរសុិទធ % ១៩.០៥
%្រគួ រទទួលទនទឹកេ យេ្របើឧបករណ៏ចំេ ះ % ១៥.៤៥
%្រគួ រទទួលទនទឹកេ យ ក់ រជតិក្លរ % ១.៦៨
%្រគួ រទទួលទនទឹកេ យ ទឹំកេ យពុះ % ៤០.៣៤
%្រគួ រមនបងគនអ់នមយ័េ្របើ្របស់ % ៤៩.៩១
ផលេធៀប្រគួ រមនសមជិកេកើតជមងេឺអដស៏កនុង១,០០០្រគួ រ ្រគួ រ/ែសននក ់ ១០.១៣
ផលេធៀប្រគួ រមនអំេពើហឹង កនុង្រគួ រកនុង១,០០០នក ់ ្រគួ រ/ភគពន ់ ៧.៥៨
ផលេធៀប្រស្តីរងេ្រគះេ យអំេពើហឹង កនុង្រគួ រកនុង្រស្តី១០០,០០០នក់ នក/់ភគែសន ៨២,០៦
ផលេធៀប្រស្តីរងេ្រគះេ យចបរ់េំ ភកនុង្រស្តី១០០,០០០នក ់ នក/់ភគែសន ៧,០៩
ផលេធៀបចំនួនទំនស់ដីធ្លីកនុង១០០០្រគួ រ ករណី/ភគពន ់ ៣,៨៣
%កុមរបនមកចុះបញជ ីសំបុ្រតកំេណើ ត % ៦៣.៤៦
%មរណភពប ្ត លមកពីអំេពើហឹង  % ០.០
%មរណភពប ្ត លមកពីេ្រគះថន កច់ ចរ % ៥.៤៩
%មរណភពប ្ត លមកពីជមងេឺអដស៏ ្រគុនឈម រេបង ្រគុនចញ់ % ៥,៤៨ 
%មរណភពប ្ត លមកពីមូលេហតុេផ ងៗ % ៩៥,០១ 
សំគល់ៈ្របភពតួេលខពី ថ នភពេខត្ដឆន ២ំ០១៤របស់មនទរីែផនករេខត្ដេកះកុង
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១.២.១ ថ នភពេសដ្ឋកចិច 
 ១.២.១.១ កសិកមម  
 ករសេ្រមចេលប នអភវិឌ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច ្របកបេ យនិរន្តរភព និងករកតប់នថយភព្រកី្រកបន
ខ្ល ងំ ជពិេសសេនជនបទ ្រស័យជបឋមេលើករេលើកកមពស់ករចូលរមួចែំណករបស់វស័ិយកសិកមម និងអនុវ ិ
ស័យ ឬែផនកននរបស់វស័ិយេនះ ដូចជែផនកចិញច ឹមសត្វ ករ ដុំះដំ ំ្រសូវ ដំ រំយៈេពលខ្ល ី ,ែវង ,ដំ ំ
ឧស ហកមម ជលផល និងៃ្រពេឈើ កដូ៍ចជឧស ហកមមែកៃចនផលិតផលកនុង្រសុក ជពិេសសជរុំញករ
ផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសថមីៗកនុងវស័ិយកសិកមមឲយបនដល់កសិករ។ េខត្តេកះកុងមន្រគួ រ
្របមណជង ៦៩,៣១% ៃន្រគួ រសរុបរស់េនជនបទ េហើយ្រគួ រ៦៦,៩១% ៃន្រគួ រេនជនបទ្របកប
របរកសិកមមជចមបង កនុងេនះ្រគួ រែដលេធ្វើែ្រសចំករមន២៤,៤៨% ដំំ រំយៈេពលែវងមន៤,០៣% ំ
ដំ រំយៈេពលខ្លីមន ២,៨៦% បំែន្លមន១,៨២% ចិញច ឹមសត្វមន៣,៦៧% រកអនុផលៃ្រពេឈើមន
០,៩២% និងមុខរបរេន ទមន ១៣,៩២% ។ 
 ក.ែផនកដំ ្ំរសូវ 
 ករបងកបេងកើនផល្រសូវេនកនុងេខត្តអនុវត្តបនែតមយួរដូវប៉ុេ ្ណ ះគឺ្រសូវរដូវវស  េ យែឡកករេធ្វើ្រសូវ
្របងំមនទីរកសិកមមបនខិតខេំលើកទឹកចិត្តដល់កសិករែដលមនដីែ្រសេនែកបរតំបនែ់ដលមន្របភពទឹកេដើមប ី េធ្វើ

កលបង ជលទធផលអនុវត្តបន្របមណជ ១០ ហិក  េ យ រក ្ត ឧបសគគមយួចំនួនដូចជៈ ដែី្រសមយួ
ចំននួជតំបនទ់នំបជបម់តស់មុ្រទមន រធតុជូរៃ្រប ដែី្រសេនតំបនខ់ពង់ បមនិមន្របភពទឹក្រគប្់រគន ់ករ
បំផ្ល ញពីសត្វល្អិតចៃ្រង និងសត្វៃ្រព្រគប្់របេភទ ។ មយ៉ងវញិេទៀតេ យ រែតកសិករភគេ្រចើនេនេពល្រចូត
កត្់របមូលផល្រសូវរដូវវស រចួ ល់ ពួកគតែ់តងែតែលងសត្វពហនៈពស លពសកល ។ ៃផទដែីដលមន
សក្ត នុពល ចេធ្វើែ្រសបនមនចំននួ១២.៨៨៥ហិក  ប៉ុែន្តេនឆន ២ំ០0៩ អនុវត្តបន្របមន៧៣,០០%ៃនៃផទ
ដីសរុប និងឆន ២ំ០១៣អនុវត្តបន្របមណ៨៦% ៃនផទដីសរុប រឯីទនិនផលទទួលបនពី២,៤ េទ២,៧េ ន/        
ហិក  ។ េ យ រមនករផ ព្វផ យ កសិករមយួចំនួនេន មប ្ត ្រសុកបនទទួលយកពូជ្រសូវមយួចនួំន 
(ផក រដំួល ងំជយ័ ែសនពិេ រ) កនុងចំេ មពូជ្រសូវទងំ១០មុខ ែដល្រកសួងកសិកមមជ្រមុញឲយផលិតស្រមប់
េធ្វើករនេំចញ េហើយេនតំបនខ់្លះទិននផល្រសូវែដលទទួលបនេនមនក្រមតិទបេ យ រកសិករេធ្វើ មទំ

ប ់ (ពូជ និងបេចចកេទស) ដីែ្រសមយួចំននួមនជតិជូរ ៃ្រប និងករបំផ្ល ញពីសត្វល្អិត ។ ដែី្រសមយួចំនួន្រតូវ
ទុកទំេនរេចល មយួចំនួនបនក្ល យជដីស្រមប់ ងសងលំ់េន ្ឋ ន មយួចំនួនសថិតេនកនុងតំបនអ់ភរិក ករពរ 
និងមយួចំនួនេទៀត្រតូវបនរ ្ឋ ភបិលកំណតជ់តំបនស់្រមបេ់ធ្វើករអភវិឌ  ។ បរមិណផល្រសូវេនឆន ២ំ០០៩ 
មនចនំួន ១៩.១១៥ េ ន្រសូវេសមើនឹង ១២.២៣៤ េ នអងករ និងេនឆន ២ំ០១៣ បរមិណផល្រសូវមនចនួំន 
២៥.១១៣ េ ន្រសូវ េសមើនឹង ១៦.០៧៣ េ នអងករ ដូេចនះ េនឆន ២ំ០០៩ េនទូទងំេខត្តខ្វះេសប ងចនួំន 
៤.៦០៦ េ នអងករ និងេនឆន ២ំ០១៣ ខ្វះចនំួន១.៥៥១ េ នអងករ ែដលចបំច្់រតូវនចូំលពីប ្ត េខត្តេផ ងៗ
េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ơ.Ư ⅜□ ĕļĮĠşĆОĠġĕĖĕЊ₣ĠŔΆ ŪĠĘņĜĜ
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ងទី១ ស្តីពកីរបងកបេងកើនផល្រសូវេនេខត្តេកះកុងពឆីន ២ំ០០៩-២០១៣  
បរយិយ ឯក ្ត  ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣

ៃផទដ្ីរសូវ្រ ល ហ.ត ២.៧៣០ ២.៣៨៨ ២.២៣២ ២.៤៦៣ ២.៩៩៣
ៃផទដ្ីរសូវក ្ត ល ហ.ត ៣.៥៣៥ ៣.៦២៥ ៤.៣៦៣ ៤.៤៣២ ៤.៩៥៩
ៃផទដ្ីរសូវធងន ់ ហ.ត ១.៣៥៤ ១.៧៨៦ ១.៥៧៧ ១.៥៧២ ១.១៤២
ៃផទដ្ីរសូវចំករ ហ.ត ១.១៤៦ ១.២៤៤ ១.២៣៣ ១.៣៣៦ ១.២៨០
ៃផទដ្ីរសូវពេ្រងះ ហ.ត ១៨ ១២ ២២ ១៨ ០
ៃផទដសីរុប ហ.ត ៨.៧៨៥ ៩.០៥៧ ៩.៤២៨ ៩.៨២៣ ១០.៣៧៤
ទិននផលមធយម េ ន/

ហ.ត 
២,៥០១ ២,៦១៤ ២,៦៧៤ ២.៧៣៧ ២,៧៨៨ 

បរមិណផល្រសូវសរុប េ ន ២១.៩៧២ ២៣.៦៧៨ ២៥.២១៥ ២៦.៨៨៣ ២៨.៨៦៦ 
កត១់៣%ទុកពូជ ចិញច ឹម
សត្វ និងបតប់ងេ់ពល
្របមូលផល 

េ ន ២.៨៥៦ ៣.០៧៨ ៣.២៧៨ ៣.៤៩៤ ៣.៧៥៣ 

បរមិណផល្រសូវេន
សល់ 

េ ន ១៩.១១៥ ២០.៦០០ ២១.៩៣៧ ២៣.៣៨៨ ២៥.១១៣ 

បរមិណផល្រសូវគិតជ
អងករ(៦៤%) 

េ ន ១២.២៣៤ ១៣.១៨៤ ១៤.០៤០ ១៤.៩៦៨ ១៦.០៧៣ 

ចំននួ្របជជនសរុប នក ់ ១១៧.៧៦
៣

១១៧.៩០
៤

១២៣.៨៣
២

១២៦.៦០១ ១២៣.២៤
១

ត្រមូងករេសប ងជអងករ
១៤៣គ.្រក/នក ់

េ ន ១៦.៨៤០ ១៦.៨៦០ ១៧.៧០៧ ១៨.១០៣ ១៧.៦២៣ 

តុលយភពេសប ងគិតជអងករ េ ន -៤.៦០៦ -៣.៦៧៥ -៣.៦៦៧ -៣.១៣៥ -1.៥៥១
ខ.ដំ រំមួផ  ំដំ អំចៃិ្រន្តយ ៍នងិដំ ឧំស ហកមម  
េ្រកពីដំ ្ំរសូវ កសិករបន ដុំះដំ រំយៈេពលខ្ល ី ដំ ំរយៈេពលែវងែដលបនរមួចំែណកយ៉ង

េ្រចើន កនុងករធន ថ នភពចណូំល ចំ យ្របចៃំថង។ មនដំ ំជេ្រចើនែដល ចផ្តល់ផលយ៉ងល្អ្របេសើរ

េបើេ្រប បេធៀបេទនងឹ្រសូវ ដូចជដំ ំេកសូ៊ នងិអំេពជេដើម ។ ៃផទដេីន មប ្ត ្រសុក កនុងេខត្តដូចជ ្រសុក
បូទុម គរ ្រសុកែ្រសអំបិល ្រសុកថមបងំ មនសក្ត នុពលយ៉ងល្អ្របេសើរស្រមប ់ ដំំ េំឈើហូបែផ្ល និង
ដំ កំសិឧស ហកមមេផ ងៗ ។ មនបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនែដលជះឥទធពិល ដល់ផលិតផលដំ រំបស់
កសិករដូចជៈ បញ្ហ ផ្លូវគមនគមនម៍នករលំបក កសិករមយួចនំួនេនេ្របើ្របស់ពូជដំ ែំដលផ្តល់ទនិនផល
ទបេនេឡើយ ។ តៃម្លផលិតផល្រតូវបនឈមួញក ្ត លជអនកកំណត ់ ករនបំែន្ល ែផ្លេឈើព្ីរបេទសៃថ និងពី
េខត្តននេនែតមនក្រមតិខពស់ស្រមបប់ំេពញឲយត្រមូវករកនុងេខត្ត។ េ្រកពីករ ដំំ ំជលកខណៈ្រគួ រ 

េខត្តេកះកុងមន្រកុមហុ៊នវនិេិយគដីសមបទន េសដ្ឋកិចចចំននួ៤គឺៈ 
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១.្រកុមហុ៊ន CAMAGRA INVESTMENT GROUP Co.;LTD មនទី ងំសថិតេន្រសុកកំពងសិ់  
េខត្ត្រពះសីហនុ និង្រសុកែ្រសអំបិល េខត្តេកះកុង វនិិេយគេលើៃផទដទំីហំ ៥.៥២៥ហិក  កនុងេនះ ៃផទដី
ផលិតកមមមនទំហំ ៤.៧៤៥ ហិក ស្រមបេ់ធ្វើករវនិេិយគេទេលើដំ ំេ្របងខយល់ និង កសយ។ 

២.្រកុមហុ៊ន GREEN RICH GROUP Co.;LTD  មនទី ងំសថិតេនឃំុ្រតពងំរូងនងិឃំុេ្រជយ្របស់ 
្រសុកេកះកុងេខត្តេកះកុង។ វនិិេយគេលើៃផទដីទំហំ១៨.០០០ហិក  ៃផទដីផលិតកមមចំននួ១០.០៧៧ ហិក
ស្រមបេ់ធ្វើករវនិិេយគេលើដំ ំ កសយ។ 

៣.្រកុមហុ៊ន KOH KONG SUGAR INDUSTRY  មនទី ងំសថិតេនឃំុដងែពងនិង ឃំុជីខេលើ ្រសុក
ែ្រសអំបិលេខត្តេកះកុង។ ្រកុនហុ៊នមនៃផទដទីំហំ៨.៦៥៧ ហិក  ស្រមបវ់និិេយគ ដំំ ំអំេព ។ 

៤.្រកុមហុ៊ន KOH KONG SUGAR PLANTATION  មនទី ងំសថិតេនឃំុដងែពងនិង ឃំុជីខេលើ 
្រសុកែ្រសអបំិលេខត្តេកះកុង។ ្រកុមហុ៊នៃផទដីទំហំ៩.៤០០ហិក  ស្រមបវ់និិេយគ ដំំ ំអំេព ។ 

ងទី២ ស្តីពីដំ រំមួផ  ំដំ អំចៃិ្រន្តយ ៍និងដំ ឧំស ហកមមេនេខត្តេកះកុង ពីឆន ២ំ០០៩-២០១៣ 
បរយិយ ឯក  ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

ដំ រំមួផ  ំ ហិក  ៦៦៧,១៩ ៤១៨,២០ ១.២៤៧,៨៦ ៦៩៥,៣៥ ៦៨៧,២៥
ដំ អំចិៃ្រន្តយ ៍ ហិក  ៣៧៨,០២ ១៧០,៥០ ២៣៤,៨៦ ៥៦៤,១៣ ៨៤៤,៤៧
ដ ឧំស ហកមម ហិក  ១០៤,៨៥ ៤.៣១០,៩៥ ៥.៦១០,៦៥ ៥.៥៤៣,៧០ ៧៤៦,៨០

គ.ែផនកចញិច ឹមសត្វ 
ភគេ្រចើនៃនករេធ្វើែ្រសចំកររបស់កសិករេនកនុងេខត្តេកះកុង កដូ៍ចជកសិករេនទូទងំ្របេទសែដរ គឺ

ពឹងែផ្អកេលើសត្វពហនៈជកម្ល ងំអូសទញស្រមបក់រងរកសិកមម និងសកមមភពេផ ងៗេទៀត ។ សត្វពហនៈ 
និងបសុបក ជី្របភពផ្តល់ចណូំល និងផ្តល់្របូេតអីុនយ៉ងសំខនផ់ងែដរស្រមប្់របជជន។ បញ្ហ ្របឈមមយួ
ចំននួ ែដលេធ្វើឲយករចិញច ឹមរបស់កសិករទទួលបន្របកចំ់ណូលទប េ យករចិញច ឹម មទំ បម់និ្រតឹម្រតូវ
មបេចចកេទស ខ្វះបេចចកេទសកនុងករេ្រជើសេរ ើសពូជែដលផ្តល់ទិននផលខពស់ ករផ្តល់េស បសុេពទយេនមន

ក្រមតិេន មតបំន់ ច្់រសយល និងមនកសិករមយួចំនួនមនិទនយ់ល់ពីអតថ្របេយជនៃ៍នករចក់ ៉ ក់ ំង
ករពរសត្វពហនៈរបស់ពកួគត ់ ែដលជេហតុេធ្វើឲយសត្វរបស់គត់ ្ល បេ់ យជមងដូឺចជ ជមងឺ ទឹក ជមងអុឺត    
ក្ត មជេដើម ។ ប៉ុែន្តេនបន៉ម នឆន ចុំងេ្រកយេនះេ យមនករែណនពំីម្រន្តីជំនញ កសិករេន មមូល ្ឋ នមន
ករយល់ដឹងេ្រចើនអពំីអតថ្របេយជនៃ៍នករចក់ ៉ ក់ ំង ។ 

ងទី៣ ស្តីពសីថិតសិត្វពហនៈ និងបក េីនេខត្តេកះកុងពឆីន ២ំ០០៩-២០១៣ 
បរយិយ ឯក  ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

េគ កបល ៦.១៤២ ៦.១៣២ ៥.៣០១ ៦.២០៣  ៧.០០០ 
្រកបី កបល ៦.៩៦៨ ៧.៩៩៣ ៥.៧៧៧ ៨.៤០៩  ៩.២៣៧ 
្រជូក កបល ១០.៤២៦ ៨.១៧៦ ៨.៧២២ ៦.៤៧៧  ៦.២៤៩ 
មន ់ កបល ៤១.៤៤៥ ៤១.១៦២ ៣៧.៣៩៤ ៩៩.៩៤៨  ៤២.០៨០ 
ទ កបល ៨.៨៣៧ ៥.១៣៦ ៦.២៩៦ ៦.៣៥៤  ៦.៧១១ 
ពែព កបល ៣១៣ ៦៨ ២៣ ៥៩  ១០ 
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១.២.១.២.ជលផល 
វស័ិយជលផលជវស័ិយមយួែដលមន រៈសំខនយ៉់ងខ្ល ងំទកទ់ងេ យផទ ល់េទនឹងជីវភពរស់េន

របស់្របជពលរដ្ឋកដូ៏ចជេសដ្ឋកចិចជតិ េផ្តើមេចញពី រៈសំខនរ់បស់វស័ិយជលផល  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 
បន កេ់ចញនូវយុទធ ្រស្តេធ្វើកំែណទ្រមងសីុ់ជេ្រមេលើវស័ិយជលផល បនសេ្រមចលុបឡូតិ៍េន ទទងំអស់ 
ទុកស្រមប្់របជពលរដ្ឋេធ្វើេន ទ នងិបេងកើតកែន្លងអភរិក ធនធនជលផល  ព្រងឹងសហគមនេ៍ន ទ ជរុំញ
ករ អភវិឌ ន៍ រវីបបកមម  ករែថទកំរពរៃ្រពលិចទឹក និងៃ្រពេកងកង ។ល។  
 អនុវត្ត មយុទធ ្រស្តកែំណទ្រមងវ់ស័ិយជលផល និងេគលនេយបយវស័ិយជលផលជតិ ករបេងកើត
សហគមនេ៍ន ទបន ១០ សហគមន(៍ឆន  ំ២០១៤ )  េបះបេងគ លករពរធនធនជលផល េនកនុង តំបនស់ហ
គមន ៍៖  ជខីេ្រកម,  មឃ, ថមស, េ្រជយ្របស់, េកះកពិ, ែ្រពកខ ច ់្រពមទងំបនបេងកើតសហគមន ៍្រសះ
ជ្រមក្រតីបនចំនួន ១៤  សហគមន ៍។   
  ចំេពះផលេន ទចបប់ន្របចឆំន  ំមនករែ្រប្របួលពីមយួឆន េំទមយួឆន  ំ  គឺប ្ត លមកព ី៖ ករែ្រប
្របួល កសធតុ  ករខូចខតៃន្របពន័ធេអកូឡូសីុ   ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍េន ទកនែ់តទំេនើបៗេឡើង នងិ
ត្រមូវករទីផ រ  ។    ចេំពះផលេន ទែដល្របមូលបន្រតូវនេំចញេទកនទី់ផ រ្របេទសជិតខង    េ យ 
ចំេណះដឹងពីបេចចកេទសែកៃចនរបស់្របជជនេនមនកំរតិទប និងខ្វះ្របភពទុន េដើមបពី្រងកី ជវីកមមែកៃចន  ។    
  រឯីករងរេធ្វើ រវីបបកមមកម៏នករេកើនេឡើងទងំទឹក ប និងសមុ្រទ ែតេទះជយ៉ង ករយល់ដឹង
អំពបីេចចក េទសចិញច ឹម្រតី និងករបងក ត ់ភញ ស់កូន្រតីេនមនករំតិទប ជពេិសសខ្វះ្របភពពូជសំ បច់ិញច ឹម  ។ 
 
 ងទ៤ី សថិតិផលេន ទេនេខត្តេកះកុង ឆន  ំ២០១១ ដល់ឆន  ំ២០១៣ 

បរយិយ ឯក  ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
ជីវកមមេន ទ េ ន ៤១.៩៥០ ៤០.២៩០ ៤២.៣៩០ 

-េន ទសមុ្រទ េ ន ៤១.៧៤០ ៤០.១១០ ៤២.១២០ 
-េន ទទឹក ប េ ន ២១០ ១៨០ ២៧០ 
រវីបបកមម េ ន ១.៣១៤ ១.៩០២ ២.១៦២ 

-្រតីទឹក ប េ ន ៥៦ ៨៧ ១២១ 
-្រតីសមុ្រទ េ ន ៩៦ ១១៣ ១៣៦ 
-ខយងចំពុះទ េ ន ៣៧៥ ៣២៥ ៣២៧ 
-ែ្រគងឈម េ ន ៧២៤ ១.៣១០ ១.៥៦០ 
-បងគ ស េ ន ៦០ ៦៥ ១១ 
-ក្ត មថម េ ន ០៣ ២ ០៧ 
ករែកៃចនផលេន ទ េ ន ៨៧០ ១.៦២៣ ១.៧៣៨ 
ករនេំចញផលេន ទ េ ន ២៤.៦០០ ២៧.៩១០ ៣០.៩៦០ 
សហគមនេ៍ន ទ កែន្លង ០៨ ០៨ ០៨ 
សហគមន្៍រសះជ្រមក្រតី កែន្លង ១៣ ១៤ ១៤ 
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១.២.១.៣.ធនធនទឹក នងិ ឧតុនយិម 
ធនធនទឹកគឺជវស័ិយមយួដសំ៏ខន ់ ៃនមូល ្ឋ នធនធនធមមជតិ និងបរ ិ ថ នជតិ គឺជធនធនធមម

ជតិសំខនប់ំផុតមយួ ែដលមនិ ចខ្វះបន កនុងចំេ មធនធនធមមជតិសំខន់ៗ ទងំ យ ស្រមប្់រទ្រទង់
ដល់ករអភវិឌ នស៏ងគមជតិទងំមូល ជពិេសសស្រមប្់រទ្រទងជ់ីវតិមនុស  សត្វនិងរុកខជតិ។ 

មលកខណៈភូមិ ្រស្តៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គឺជ្របេទសមយួែដលមន្របភពទឹក បដស៏្តុក 
ស្តមភជកែ់ស្តងដូចជេនកនុងេខត្តេកះកុង ចេ យេយើងទញយកផល្របេយជនៃ៍នសក្ត នុពលទងំេនះេដើមបី
អភវិឌ នេ៏ខត្ត និង្របេទសជតិេ យបនរកីចេ្រមើន  ប៉ុែន្តទមទរេ យមនករេរៀបចំ  ព្រងឹងករ្រគប្់រគង
ធនធនទឹកេ យបន្រតឹម្រតូវល្អ េ យ្រកសួង ថ បន័ មនទីរជំនញនន ែដលមនករពកព់ន័ធ ្រតូវមនទស ន
វស័ិយរមួមយួែដលមនករឯកភពគន   ជពិេសស្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម ែដល្រតូវបន ជរ ្ឋ ភបិល
្របគល់េបសកកមមេ យដឹកន ំនិង្រគប្់រគងេលើវស័ិយធនធនទឹកនងឹ្រតូវេដើរតួសំខនឈ់នមុខេគ ។ 
 ករងរជួសជុល និង ងសងេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័ធធ ្រស្តស្រមបប់េ្រមើដល់ករេ្រ ច្រសព ករងរ
្រគប្់រគង នងិផគតផ់គងទឹ់កស្រមបវ់ស័ិយកសិកមម និងករេ្របើ្របស់ទកឹ ្អ ត គឺជេគលេ ចបំង ែដល្រកសួង
ធនធន ទកឹ នងិឧតុនិយម ្រពមទងំមនទរីជនំញកំពុងែតអនុវត្តេ យមនសនទុះខ្ល ងំក្ល  េ យែឡកេខត្តេកះកុង
ែដលដែី្រសកសិករភគេ្រចើន្រតូវបនយយីេ យករេជរ នច ៃនទឹកៃ្របេនះ គឺជឧបស័គគដល់ករងរបងក
បេងកើនផលរបស់កសិករ ។  ដូេចនះករជួសជុល- ងសង្់របពន័ធករពរទកឹៃ្រប   និងទកឹជំនន ់ គឺជ ទិភពដ៏
សំខនប់ំផុតកនុងករបេងកើនផលិតផលកសិកមម ករបេងកើន្របកច់ំណូល     ចូលរមួចែំណកកតប់នថយ ភព្រក្ីរក
របស់្របជជនកនុងេខត្ត។  គិតមកទល់បចចុបបនន សមទិធិផលែដលសេ្រមចបនមនៈ    ករជួស ជុល- ង សង់
ទំនបក់រពរទឹកៃ្របសរុប្របែវង ៥៦.៣៣០ម        និង្រប យេ ះទឹកជំនន ់    សរុប្របែវង ១៨.១៤០ម េ យ
មនលទធភពករពរទឹកៃ្របមនិេ យហូរចូលដីែ្រសេលើៃផទដ ី៥.៩១៨ហិក  និងបនេរៀប ចំ ស.ក.ប.ទ   បន
០២កែន្លងេទៀតផង។ 
សក្ត នុពល 
 -បរមិណទឹកេភ្ល ងជមធយម ពី៣.០០០មម-៤.០០០មមកនុង០១ឆន  ំមនទឹក្រគប្់រគនស់្រមបក់រងរ ំ
ដុះដំ ំ្រគប្់របេភទ ែដល ចបេ្រមើដល់វស័ិយកសិកមម នងិកសិឧស ហកមម ្រពមទងំេទសចរណ៏េទៀតផង។ 
 -គម នជំននធ់ដំុំ  (េ យមនែ្រពកធមមជតិធំៗចំននួ០៥ ដូចជែ្រពកេកះេប៉រ ែ្រពក ៃត  ែ្រពក្រតពងំ 
រូង  ែ្រពកអណ្តូ ងទឹក  និងែ្រពកែ្រសអំបិល)។    ែដលែ្រពកទងំេនះ គឺជ្រប យេ ះទឹកជនំនដ់សំ៏ខន ់ចក ់
ចូលេទសមុ្រទ ។ នេពលអនគត ករទញយកទឹក បពីកបលឆយ ៃនែ្រពកទងំ០៥េនះមកេធ្វើករ េ្រ ច 
្រសពកពុំង្រតូវបនពិចរ   និងជ្របភពផលិតថមពល រអីគគីសនីដសំ៏ខនេ់ទៀតផង។ 
បញ្ហ ្របឈម 
 -ជទូេទ ថ នភពភូមិ ្រស្ត កនុងេខត្តេកះកុងទងំមូល    មនសភពសមុក ម ញ   សំបូរេទេ យៃដ 
ែ្រពក   និង ឃំុ-្រសុកមយួចំននួធំពុំមនផ្លូវេគកេធ្វើដំេណើ រេទដល់។     ករេធ្វើដេំណើ រ និងករ ដឹកជញជូ នសមភ រៈ 
សំណងេ់ផ ងៗ និង្រេគឿងច្រក េធ្វើេឡើងេ យករជួលទូក-កណូត- ឡង.់...។ល។ ែដលមនករ ចំ យ 
ទុនេ្រចើនេលើសលបេ់ទេលើេ ហុ៊យដឹកជញជូ នកនុងករចុះបេំពញេបសកកមមម្តងៗ ។ 
 -មនទរីធនធនទកឹ និងឧតុនិយមេខត្ត ខ្វះខតបុគគលិកបេ្រមើករងរ និងបំេពញភរកិចចជូន្រកសួ និងេខត្ត 
ែដលបន កែ់ផនករេ យអនុវត្តន ៍ ។ ខ្វះខតធនធនមនុស កនុងករអនុវត្តនភ៏រកចិច ែដលកិចចករវស័ិយ
ធនធន ទកឹទមទរបេចចកេទសខពស់ នងិពំុទនម់នភន កង់រធនធនទឹក្របចកំរេន មប ្ត ្រសុក ។ 
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 -ខ្វះខតធនធនថវកិ េដើមបដីំេណើ រករ ករងរវស័ិយធនធនទឹក ែដលជេហតុេធ្វើឲយដំេណើ រករករងរ 
ពុំបនសេ្រមច មែផនករែដល្រកសួង និងេខត្ត កេ់ យអនុវត្តន ៏។ 
 -ខ្វះខតសមភ រៈេ្រគ ងច្រកផទ ល់ខ្លួន ែដលប ្ត លេ យមនករយឺតយ៉វកនុងករងរជួសជុល - ង 
សង ់សំណងធ់ ្រស្ត និងចំ យថវកិរេ្រចើនេលើសលបេ់ទេលើករជួលេ្រគ ងច្រកឯកជន។ 
 -កសិករមនិ្រពមផ្ល ស់ប្តូរទំ បច់ស់ (េធ្វើែ្រសែតម្តងកនុង១រដូវ,មនិ្រពមប្តូរពូជនិងទទលួបនទិននផលទប) 
 -កសិករ និង ជញ ធរមូល ្ឋ នមនិទនម់ច ស់ករបន   កនុងករចូលរមួចែំណកករពរ   និងែថទេំហ ្ឋ  
រចនសមពន័ធធ ្រស្តែដលមន្រ បេ់ដើមបេី យមននរិន្តរភពកនុងករេ្របើ្របស់។ 
 -ករ្រពេងើយកេន្តើយរបស់កសិករ និង ជញ ធរមូល ្ឋ នពកព់ន័ធនឹងករជូនដំណឹងស្តីពឧីតុនិយមកនុងេខត្ត 
 -ភូមិ ្រស្តេខត្តេកះកុង    ភគេ្រចើន្រគបដណ្ត បេ់ យតបំនអ់ភរិក      ែដលេធ្វើេ យមនករលំបក    
កនុងករព្រងីកៃផទដី ដុំះ។ 

-បែ្រមប្រមួល កសធតុនេពលបចចុបបនន    គឺជបញ្ហ ចំបង   ែដល្រតូវែតមនករគិតគូរ េ្រពះ 
្របឈមេទនឹងេ្រគះ ងំសងួត និងទឹកជនំនជ់េដើម ។ 

ជរមួមនឧបស័គគជេ្រចើនេទៀត ែដលបះ៉ពល់ដល់ករបេងកើនផលិតផលកសិកមម និងបេងកើន្របកច់ំណូល
េន មតំបនជ់នបទដូចជសិទធិ្រគប្់រគងដធី្លី ្របពន័ធដឹកជញជូ ន លទធភពហិរញញ វតថុជនបទ ករផ ព្វផ យ កសិកមម 
និងក្រមតិៃនករអបរ់ជំេដើម ែដលទងំេនះសុទធែតជបញ្ហ ្របឈម ែដលទមទរេ យ មនករេធ្វើកំែណទ្រមង់
ជចបំច ់។ 

១.២.១.៤. ែរ ៉នងិ ថមពល 
ក.វស័ិយធនធនែរ៖៉ 
មនទរីែរ ៉នងិថមពលេខត្តេកះកុងបន្តខិតខំជ្រមុញ្រ វ្រជវរុករក និង្រតួតពិនិតយករេធ្វើ ជីវកមមធនធន 

ែរ ៉ េ្របងកតនិងឧសម័ន ជពេិសស្រ វ្រជវរុករកែរេ៉ផ ងៗជេ្រចើនេទៀតេដើមបឲីយវស័ិយេនះ ចចូលរមួចែំណក
បែនថមដល់េសដ្ឋកិចចជតិ និងករអភវិឌ នឲ៍យ្រសបេទ មសក្ត នុពលែដលេខត្តេកះកុងេយើងមន ។ 
 មនទរីែរ ៉ និងថមពលេខត្តេកះកុងបន្ត្រតួតពនិិយ និងព្រងឹងករអនុវត្តកចិច្រពមេ្រព ងេលើ ជញ បណ័្ណ ្រ វ 
្រជវរុករកនិងេធ្វើ ជីវកមមេផ ងៗេនទូទងំេខត្ត េដើមបធីនករ្របកប ជវីកមមធនធនែរទ៉ងំេនះឲយ្រសប ម
ចបប ់នងិករពរបរ ិ ថ នឲយបនគងវ់ង  ។  
 ខ. វស័ិយថមពល៖ 
 ១.បន្តករអភវិឌ នវ៍ស័ិយថមពលជពេិសសេលើវស័ិយថមពល រអីគគិសនីខន តតូចនិងថមពលអគគិសនី
កេកើតេឡើងវញិេដើមបធីនេឆ្លើយតបេ យ្របសិទធភព និងមនតៃម្លេថកសមរមយឲយ្រតូវេទនឹងត្រមូវករេ្របើ្របស់ 
ែដល េចះែតមនករេកើនេឡើងពមីយួៃថងេទមយួៃថង ។  
 េនកនុងបរកិរណ៍េនះមនទីរផ្តល់ ទិភពខពស់េទេលើករទកទ់ញឲយមនករចូលរមួរបស់ែផនកឯកជនកនុង
ករផលិត និងផគតផ់គងអ់គគិសនីពេិសសេនទរីមួេខត្ត ្រសុក និងទី្របជុជំនសំខន់ៗ  និងករអនុវត្តនគ៍េ្រមងអគគិសនី
ភវូបនីយកមមតបំនជ់នបទ្របកបេ យគុណភព និងមនតៃម្លទប្រពមទងំគេ្រមងភជ បែ់ខ បញជូ នថមពលពី
្របេទសជិតខង ។ មនទរីជ្រមុញ ម្រគបម់េធយបយេដើមបបីេងកើតថមពលអគគីសនីេ យខ្លួនឯង ។  
 ២.មនទរីែរ ៉និងថមពលេខត្តេកះកុង ពិនិតយផ្តល់ភពទូ យដល់អនកវនិិេយគទងំ យេដើមបអីភវិឌ ន ៍
រអីគគសិនីខន តតូច នងិជ្រមុញករអភវិឌ នប៍េចចកវទិយ្របកបេ យគុណភពខពស់្រសប មស្តង់ អន្តរជតិមន
តៃម្លេថកសមរមយ នងិមនេស កមមទំេនើប្រគបដណ្ត បទូ់ទងំេខត្តេកះកុង ។  
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១.២.១.៥ ឧស ហកមម នងិសិបបកមម 
មលកខណះភូមិ ្រស្តែដលមនអំេ យផលពីធមមជតិ េធ្វើឲយេខត្តមន សកក នុពលជេ្រចើនស្រមប់

យកមកែកៃចន និងេធ្វើករអភវិឌ នឲ៍យមនភពរកីចេំរ ើនេលើ្រគបវ់ស័ិយ ដូចជវស័ិយេទសចរណ៍ វស័ិយឧស ហកមម 
និងពណិជជកមម េន ទ និងករេ ះដូរទំនិញរ ង្របេទសកមពុជ និង្របេទសៃថ ។ វស័ិយឧស ហកមម និងសិបប
កមម កម៍នកររកីចេ្រមើនគរួឲយកតស់មគ ល់ពីមយួៃថងេទមយួៃថង េ យ រមនករវនិិេយគពី្រកុមហុ៊នឯកជនមយួ
ចំននួមនជ ទិ៍ ឧស ហកមមកតេ់ដរ េ្រគ ងេអឡិច្រតូនចិ...។ល។  

េ្រកពីមនករវនិិេយគរបស់្រកុមហុ៊នឯកជន ្របជពលរដ្ឋមយួចនំួនធំ េ កបនប្តូរឥរយិបថពីករពឹង
ែផ្អកេលើផលេន ទមកវនិិេយគេលើដំ ំឧស ហកមមរមួមន ដំ ំអំេព េកសូ៊ នងិដំ ំមយួចនំួនេផ ង
េទៀតែដលផគតផ់គងេ់ យេ ងច្រកសហ្រគសធំៗ ។  

ជមយួគន េនះែដរ មនទីរឧស ហកមម នងិសិបបកមមេខត្តេកះកុងបនេដើរតួនទី មុខងរ និងភរកិចច 
សេ្រមចបន មចកខុវស័ិយ ែដល្រកសួងបនេរៀបចំរចនសមពន័ធឲយមនទីរមនេបសកកមមដឹកន ំ និង្រគប្់រគងេដើមបី
អភវិឌ នវ៏ស័ិយឧស ហកមម និងសិបបកមមឲយេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវករទីផ របចចុបបនន េដើមបអីភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចជតិ ។ 

១.២.១.៦ ធរណករ និងដកឹជញជូ ន 
មូល ្ឋ នបែង្អកស្រមបេ់ធ្វើករអភវិឌ ន្៍របកបេ យចីរភព គឺេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរូបវន័្ដដូចជផ្លូវថនល់ និង

ព នផ្លូវែដក កពំងែ់ផជេដើម ។  េ យេយង មេគលគំនិត ផ្លូវថនល់ និង ព នគឺេ្រប បដូចជសរៃសឈមៃន
េសដ្ឋកិចច ករយកចិត្ដទុក កជ់ចមបងរបស់េខត្ដបនេផ្ដ តេទេលើករែថទផំ្លូវជតេិលខ៤៨ករ ្ដ រ និងបេងកើន
គុណភពផ្លូវកនុងទីរមួេខត្ដ ទី្របជុំជននន េ យករចកេ់បតុង និង្រកលេកសូ៊្រពមទងំប ្ដ ញផ្លូវែដលភជ ប់
េទតំបនជ់នបទ ច្់រសយលរមួទងំ ព ននិងករ កលូ់្រជុង្រពមទងំលូ្រទីបជេដើម ។ 

១.២.១.៧ េទសចរណ៍ 
 េកះកុងជេខត្តមយួកនុងចេំ មេខត្តទងំបនួេនភគនិរតៃីន្របេទសកមពុជរមួមនកំពត ែកប ្រពះសីហនុ 
និងេកះកុងែដលមនផ្លូវជតិេលខ៤ ឆ្លងកត់ ម ជធនីភនេំពញ េខត្តក ្ត ល កំពងស់ពឺ និង្រពះសីហនុ  េហើយ
ជពិេសស ្របពន័ធេហ ្ឋ រចនសមពន័ធតភជ បេ់ទកន្់រពំទល់្របេទសៃថ (្រចកទ្វ អន្តរជតិចយំម) េនះជចំណុចពិ
េសសរបស់េខត្តេកះកុង ែដលជបន់ឹង្រពំែដនកមពុជៃថេហើយេនឆន ២ំ០១៥គេ្រមងេធ្វើផ្លូវជតិ៤៨ នឹងចបេ់ផ្តើម
ែកផ្លូវែដលខពស់េកង និង ព្រងីកេ យបនធំជងមុន ចកេ់កសូ៊្របកបេ យស្តង់ រ ។ 
 ថ នភពភូមិ ្រស្តេនកនុងេខត្តេកះកុងេនះ មនលកខណៈអំេ យផលល្អេ យមនផ្លូវទឹក មសមុ្រទ
មនៃដសមុ្រទឆ្លង ព នចនំួន៥ដូចជ៖  ព នែ្រពកេកះេប៉   ព ន ៃត   ព ន្រតពងំរូង  ព នអណ្តូ ងទឹក    
ព នែ្រសអំបិល េហើយែដលេនកនុងតំបនេ់នះេទៀតេ ត ជ្របភពធនធនដសំ៏បូរែបបរមួមន៖ ជីវច្រមុះ្រគប ់ 

្របេភទេន មដងែ្រពក តំបន់ ុ ំ រ (ៃ្រពេកងកងែដនជំរកសត្វ ្ល ប ែដនជំរកមចឆ ជតិជីវៈ្រមុះ)មនេផ ត       
សមុ្រទ  ្រពមទងំស្រមស់ធមមជតិដ្៏រតកលនិង្រសស់បំ្រពងៃនៃ្រពភន ំទកឹេ្រជះធ្ល ក ់ែ្រពក សទឹង ដងអូរ េកះ ្របជុំ
េកះែដលមនេឆនរខ ច់ ្អ តៗេន្រគបរ់ដូវ ។ 
 ករអភវិឌ វស័ិយេទសចរណ៍្រតូវបនកំណតេ់នកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ជវស័ិយ 
ទិភពមយួ េហើយករអភវិឌ វស័ិយេទសចរណ៍េនះែដលមនលកុខណៈជ្របពន័ធ។ វស័ិយេទសចរណ៍ពិតជ

ចូលរមួចំែណកយ៉ងធំេធងកនុងករក ងនូវេសដ្ឋកិចចសងគម ផ្តល់ឱកសករងរ បេងកើន្របកច់ំណូល េលើកកំពស់
ជីវភពរស់េន នងិករចូលរមួកតប់នថយភព្រកី្រកដល់្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន ។ េទសចរណ៍្រតូវបនេគទទួល
គ ល់ថជមសៃបតង និងជែផនកដម៏ន រៈសំខនម់យួៃនេសដ្ឋកិចចៃបតង ែដលចំណូលៃនវស័ិយេនះ្រតូវបន
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ចតប់ញចូ លភ្ល មៗេទកនុងេសដ្ឋកិចចជតិ  រមួចំែណកជំរុញកំេណើ នផលិតផលកនុង្រសុក និងេធ្វើឲយមនលំនឹងែផនក
ជញជ ីងពណិជជកមមបនេទៀតផង ។ 
 ករអភវិឌ នេ៍ទសចរណ៍្របកបេ យនិរន្តរភព និងករទទួលខុស្រតូវខពស់ ពតិជរមួចំែណកយ៉ងសកមមដល់កិចច
អភវិឌ  ែថរក  ករពរ អភរិក សមបត្តវិបបធម ៌ ្របវត្តិ ្រស្ត ធនធនធមមជតិ និងទប់ ក តក់របែ្រមប្រមួល
កសធតុ ។  

 សក្ត នុពលដធ៏េំធងបនមកពី ថ នភពភូមិ ្រស្តែដលមនលកខណៈអេំ យផលពីធមមជតិ ែដលមន
លកខណៈល្អែប្លក ជសមបត្តដិវ៏េិសសវ ិ ល បេ្រមើេ យវស័ិយេទសចរណ៍េនកនុងេខត្ត ។  

១.២.១.៨ វនិេិយគ 
 បចចុបបនន វស័ិយឯកជន្រតូវបនេគចតទុ់កថជវស័ិយមយួែដលមនសក្ត នុពលខ្ល ងំខ្ល បផុំត និងបនជួយ 
េ យេសដ្ឋកិចច កនុង្របេទសកមពុជ មនករេកើនេឡើងគរួកតសំ់គល់ ។ ជពិេសសេនះគឺ វស័ិយកតេ់ដរ និងវស័ិ
យេទសចរណ៍ជកែ់ស្តង េន មតបំនេ់សដ្ឋកិចចមយួចំននួ្រតូវបន ងសង់ គរេ ងច្រក ជេ្រចើនគរួកត់
សំគល់ កនុងេនះបនជួយ  អភវិឌ នេ៍ទេលើែផនកធនធនមនុស ជេ្រចើនផងែដរ ។ ចំេពះវស័ិយេទសចរណ៍វញិ គឺ
មនករវនិិេយគជេ្រចើនកែន្លង អ្វីែដលេមើលេឃើញជកែ់ស្តងេនះគឺ ករ កទុ់នវនិិេយគេទេលើេកះ ស្រមប់
ទកទ់ញេភញ វេទសចរណ៍ជត ិនិងអន្តរជតិ មកទស ន និងេដើរកំ ន្ត មនទុនរហូតដល់ បរ់យ បព់ន់ ន
ដុ ្ល រ ចំេពះអនុគណៈកមមករវនិិេយគរបស់េខត្ត ចទទួលបន្រតឹមែតទុនវនិិេយគ ្របមណេ្រកម ពរី ន
ដុ ្ល ចុះែតប៉ុេ ្ណ ះ ែដលជេហតុេធ្វើេ យអនុគណៈកមមករវនិិេយគរបស់េខត្ត មន្រតមឹែតសហករជមយួខង
្រកុម្របក អភវិឌ កមពុជេនះេទ។ 
 មរបយករណ៍ពី្រកុម្របឹក អភវិឌ កមពុជ (ក.អ.ក/CDC) បនសហករជមយួអនុគណៈកមមករវនិិ
េយគ របស់េខត្តេកះកុង កនុងេពលបចចុបបននបនេ យដឹងថៈ  

១.្រកុមហុ៊នែដលបនចុះកិចចសនយជមយួ្រកសួងបរ ិ ថ ន មនចំននួ ០៦្រកុមហុ៊ន ែដលបនវនិិេយគេទ
េលើវស័ិយដំ ំកសិកមម-ឧស ហកមម និងដំ ំេកសូ៊ រយៈេពល ៧០ឆន  ំរមួមន្រកុមហុ៊នៈ 

 - ្រកុមហុ៊ន លឹម លុង ខូអិលធឌីី (LIM LONG Co.Ltd) សថិតេនឃំុដងែពង ្រសុកែ្រសអំបិល 
 - ្រកុមហុ៊ន អិល យ ភ ី្រគុប (L.Y.P Group Co.Ltd) សថិតេនឃំុអណ្តូ ងទឹក ្រសុកបូទុម គរ 
 - ្រកុមហុ៊ន សីុណូមុចិសីុម អិុនេវសមនិ (SINOMEIM INVESTMENT Co.Ltd)ឃំុអណ្តូ ងទឹក្រសុកបូទុម គរ 
 - ្រកុមហុ៊ន េកះកុង េអស អុ ីហ តិ (KOH KONG SEZ Co.Ltd) េនឃំុែ្រពកខ ច ់្រសុកគីរ ី គរ 
 - ្រកុមហុ៊ន UNION DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd សថិតេន្រសុកបូទុម គរ និងគរី ី គរ 
 - ្រកុមហុ៊ន JW CAMBODIA ECO HOLIDAY សថិតេនកនុង្រសុកេកះកុង នងិ្រសុកគីរ ី គរ 

២.្រកុមហុ៊នវនិិេយគេលើវស័ិយកសិកមម និងឧស ហកមម ែដលបនចុះបញជ ីជមយួ្រកសួងកសិកមម 
រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ មនចំននួ ០៤្រកុមហុ៊ន រមួមនៈ 

 - ្រកុមហុ៊ន CAMAGRA INVESTMENT GROUP Co.Ltd  ឃំុដងែពង ្រសុកែ្រសអំបិល 
 - ្រកុមហុ៊ន GREEN RICH GROUP Co.Ltd  សថិតេនឃំុេ្រជយ្របស់ ្រសុកេកះកុង 
 - ្រកុមហុ៊ន KOH KONG SUGAR INDUSTRY COMPANY LIMITED សថិតេនកនង្រសុកែ្រសអំបិល 
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- ្រកុមហុ៊ន KOH KONG PLANTATION CAMPANY LIMITED សថិតេនឃំុកេ ្ត ល ឃំុអណ្តូ ងទឹក 
្រសុកបូទុម គរ ឃំុជីផត ្រសុកថមបងំ និងឃំុជីខេលើ ដងែពង ្រសុកែ្រសអំបិល 
៣.្រកុមហុ៊នែដលកចិចសនយជមយួ្រកុម្របឹក អភវិឌ កមពុជវនិិេយគេទេលើវស័ិយេទសចរណ៍មនចនួំន
១១ េកះ៖ 

 - ្រកុមហុ៊ន BEST TRANSPORT AND SERVICES Co.Ltd សថិតេនកនុង្រសុកគរី ី គរ 
 - ្រកុមហុ៊ន FULL MOON ISLAND Co.Ltd សថតិេនកនុង្រសុកគរី ី គរ 
 - ្រកុមហុ៊ន GILLGANS ISLAND Co.Ltd សថិតេនកនុង្រសុកគរី ី គរ 
 - ្រកុមហុ៊ន KOH SMACH ISLAND RESORT DEVELOPMENTS Co.Ltd េនកនុង្រសុកគីរ ី គរ 
 - ្រកុមហុ៊ន SHORELINE (CAMBODIA) INVESTMENT Co.Ltd េនឃំុប៉កខ់្លង ្រសុកមណ្ឌ លសីម 
 - ្រកុមហុ៊ន BOREY SOVANNPHUM Co.Ltd សថិតេន្រសុកគរី ី គរ  
 - ្រកុមហុ៊ន COAST DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd សថិតេនកនុង្រសុកគរី ី គរ 
 - ្រកុមហុ៊ន PINEAPPLE DEVELOPMENT GROUP Co.Ltd សថិតេនកនុង្រសុកគរី ី គរ 
 - ្រកុមហុ៊ន DIRACE INVESTMENT LIMITED សថិតេនកនុង្រសុកគរី ី គរ 
 ៤.្រកុមហុ៊ន ែដលបនវនិេិយគ េលើវស័ិយេទសចរណ៍ េនទី ងំដេីគក មនពីរ្រកុមហុ៊ន រមួមនៈ 
 - ្រកុមហុ៊ន L.Y.P Group Co.Ltd សថិតេនឃំុ ៃត ្រសុកេកះកុង 
 - ្រកុមហុ៊ន DUTY FREE SHOP Co.Ltd សថិតេនឃំុប៉កខ់្លង ្រសុកមណ្ឌ លសីម 

 

១.២.១.៩ ទំនកទ់នំងនងិកចិចសហ្របតបិត្ដកិរអន្ដរជត ិ
េយង មេគលករណ៍ (សន្ដិសហវជិជមន) មននយ័ថមនផល្របេយជនទ៍ងំសងខង្របកបេ យ

សន្ដិភពកនុងកិចចករខងេលើេនះ និងអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន រ ងេខត្ដេកះកុង ៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ និងេខត្ដ្រ តៃន្រពះ ជ ច្រកៃថឡង ់ ស្ដីពីទំនកទ់នំងវនិិេយគេទសចរណ៍និងពណិជចកមមែដលបន
ចុះហតថេលខេនឆន ២ំ០០៨ េខត្ដបននិងកំពុងេធ្វើទនំកទ់ំនងនិងបន្ដកិចចសហ្របតិបត្ដិករជមយួេខត្ដ្រ ត ៃន
្រពះ ជ ច្រកៃថឡងក់នុងករបេងកើនបរយិកសកកេ់ក្ដ ស្រមបក់រេធ្វើ ជីវកមមរបស់្របជពលរដ្ឋរ ង្របេទស
ទងំពរី បែនថមេលើសេនះេទៀតេខត្តេកះកុងបនព្រងីកទំនកទ់ំនងរបស់ខ្លួនជមយួេខត្តកេម៉ៃន្របេទសេវៀត  

ម ។ េនះជក នុវត្ដភពករងរថមីមយួេទៀតដល់្របជពលរដ្ឋជពិេសសផលេន ទែដលបចចុបបននេនះ
្របមូលផ្ដុ ំនូវផលិតផលេន ទសមុ្រទ្រសស់ពុំទនែ់កៃចនយកេទលកេ់នទីផ រេន្របេទសៃថ ។ ករវនិិេយគ
របស់វស័ិយឯកជនទងំកនុង្រសុកនិងេ្រក្រសុកគឺជកម្ល ងំជំរុញឱយមនកំេណើ នេសដ្ឋកិចច ។ រដ្ឋបលេខត្ដបនយក
ចិត្ដទុក កជ់ខ្ល ងំកនុងករព្រងឹង និងព្រងីកភពជៃដគូកនុងករអភវិឌ នជ៍មយួៃដគូអភវិឌ នក៍នុងនិងេ្រក្របេទស
េលើវស័ិយឯកជននិងសងគមសីុវលិ ។ 

១.២.១.១០ ពណិជជកមមនងិទផី រ 
េនកនុងចកខុវស័ិយពណិជជកមមបនេផ្ត តេលើករយកចិត្តទុកខ កខ់្ល ងំេទេលើករេលើកកមពស់ផលិតផល 

ករករពរកមមសិទធិបញញ  ករទប់ ក តក់រែក្លងបន្លំ នងិករព្រងឹងយន្តករ្រតួតពិនិតយគុណភពទនិំញេដើមបធីន  
ឲយករនេំចញកដូ៏ចជករេ្របើ្របស់កនុង្រសុក ។ 
 ទនទមឹនឹងេនះែដរករផ្តល់េស ធរណៈ្រតូវបនេផ្ត តជសំខនេ់លើករ អនុវត្តនេយបយវមិជឈករ 
និងវសិហមជឈករ េដើមបបីំេរ ើសំណូមពរ្របជពលរដ្ឋ មរយៈករបងខិតេស រដ្ឋបលឲយេនជិត្របជពលរដ្ឋ      
ករអនុវត្តែបបបទរដ្ឋបល មយន្តករ្រចកេចញ-ចូលែតមយួទងំេនថន កជ់ត ិ និងថន កេ់្រកមជតិ ។ ករេធ្វើ
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្របតភូិកមមករងរពណិជជកមមមយួចំនួនដូចជ ករផ្តល់លិខិតអនុញញ តចបបព់ណិជជកមមជូន ជវីករខន តតូច និង
មធយមេន្រចកេចញ-ចូលែតមយួ ្រកុងេគលេ  នងិេនមនទរីពណិជជកមមេខត្តេលើករេចញ លិខតិអនុញញ តចបប់
្របកប ជីវកមមជូន ជីករែដលមនិសថិតេនកនុង្រសុកេគលេ  ។ ចំេពះករេចញលិខិតអនុញញ តចបប ់ ជីវកមម 
េ ហធតុធយូងថមមនតៃម្លជេ្រគ ងអលងក រ មនទីរជអនកផ្តល់លិខតិអនុញញ តចបបជូ់ន ជីវករទូទងំេខត្ត ។ 
 េដើមបឲីយករ្របកប ជវីកមមរបស់ពណិជជករ ជីវករ មនភព្រសបចបប ់ករផ ព្វផ យ ចបបព់ណិជជ
កមមជ ទិភពស្រមបព់ណិជជករ- ជីវករបនយល់ដឹង្រគប់ៗ រូប។ចបបែ់ដលបន ផ ព្វផ យកន្លងមករមួមន 
ចបបស់្តីពវីធិនពណិជជកមម នងិចុះបញជ ីពណិជជកមម ចបបស់្តីពីសហ្រគសពណិជជកមម ចបបស់្តីពីកមមសិទធបិញញ  
ចបបស់្តីព្ីរបតិបត្តិករែដលមនកចិចធន នងិចបបស់្តីពី មជឈត្តករែផនកពណិជជកមម ។ 
 េ យែឡកករចូលរមួ ងំពិពរណ៍ពណិជជកមម គកឺនុងេគលបំណងឲយ ជីវករ សិបបករ ចូលរមួកនុង
េវទកិរពណិជជកមមែដលទកទ់ញ្រកុមហុ៊ន-សហ្រគស កនុងនិងេ្រក្របេទស ចេធ្វើករេផ្ត ះប្តូរគំនតិេយបល់ 
បង្ហ ញផលិតផលថមីៗ េស កមម នងិរបកគំេហើញនូវទស នទនពណិជជកមម។ ជកែ់ស្តងមនទីរបនជំរុញ នងិដកឹន ំ
ជីវករ សិបបករយកផលិតផលរបស់ខ្លួនចូលរមួករ ងំពពិរណ៍ពណិជជកមមថន កជ់តិ និងតំបនជ់េរៀង ល់ឆន ។ំ 

១.២.១.១១ ខគយ និងរ ្ឋ ករេខត្តេកះកុង 
 ែផ្អកេលើែផនករ្របតិបត្តិៃនែផនករសកមមភពឆន  ំ២០១៤ របស់អគគនយក ្ឋ នគយ និងរ ្ឋ ករកមពុជ 
និងវធិនករនន ។ 
អពំកីរងរេកៀគរចណូំលពនធ និង ករ៖ លទធផល ០៩ែខេដើមឆន ២ំ០១៤េនះគ ឺ

ចំណូល០៩ែខេដើមឆន ំ
២០១៤ 

ចំណូល០៩ែខេដើមឆន ំ
២០១៣

េ្រប បេធៀប គិតជភគរយ 

27,266.720.800 េរៀល 17,921.241.118 េរៀល េកើន9,345.479 េរៀល េកើន34.27%
លទធផលេកើនេនះេ យ រក ្ត  ៖ 
- ករជួយ េ្រជមែ្រជងរបស់ឯកឧត្តមអភបិលេខត្តេកះកុងកនុងករេរៀបចំឱយពណិជជកមមឆ្លងែដនេន មត្់រចកចំ
យម បនល្អ្របេសើរជងមុន  
- ករបន្តផ ព្វផ យរលឹំកជ្របចដំល់វស័ិយឯកជនពកព់ន័ធ នូវនីតវិធិីគយ ែបបបទគយ នតីិវធិីៃនករដឹកទំនញិ 
និងកតព្វកិចចបងព់នធ ករនេំចញ នចូំល មចបបជ់ធរមន  
- ករនចូំលទំនិញ្របេភទទី៣ (េ្រគ ងឧបេភគបរេិភគ) បនេកើនេឡើង 
អពំកីរងរបងក រ នងិប្រងក បបទេលមើសគយ ( ០៩ែខេដើមឆន ២ំ០១៤ ) 
- េ យមនកចិចសហករគ្ំរទពីកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេនមូល ្ឋ ន េយើងបនេធ្វើ្របតបិត្តិករចំនួន ៩៧េលើក 
ចបប់នទំនិញចំននួ ៥៥ករណីកនុងេនះករណីធចំំនួន ០៩េលើក ករណីតូចចំនួន ៤៦េលើក ចំណូលគឺ 331 501 
819 េរៀល  
ករព្រងឹងអភបិលកិចចអងគភពគយ  
- កិចច្របជុំបូកសរុបករងរគយ នងិរ ្ឋ ករជេរៀង ល់ែខ  បន កេ់ចញនូវទិសេ ករងរមយួចំនួនជពេិស 
ករបន្តករអនុវត្តឱយមន្របសិទធិភពនូវែផនករ្របតិបត្តរិយៈេពលខ្លី០៦ៃថង ទនទឹមគន នឹងែផនករសកមមភព ឆន  ំ
២០១៤ ្របកបភពសកមម្រគប្់រគងជមុនកនុងករចតវ់ធិនករ្របកបេ យភពជមច ស់  
- បនទទួលកម្ល ងំថមបីែនថមេទៀតចំននួ ១៥នក ់ មលិខិតបងគ បក់ររបស់អគគនយក ្ឋ នគយ និងរ ្ឋ ករកមពុជ 
និងបនែបងែចកេទ មមុខសញញ ករងរ  
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- ថន កដ់ឹកនគំយ បនបន្តចុះឃ្ល េំមើលជ្របចេំរៀង ល់សប្ត ហ៍នូវអនុេ មភពៃនករអនុវត្តននី៍តិវធិីគយ ម
ករយិល័យ្រតួតពនិិតយែបបបទគយេ្រកមឱ ទ មកមមវធិីកណំតែ់ដលមនែចងកនុង ែផនករសកមមភព 
អពំសីកក នុពលអងគភព 
 - ករងរព្រងឹងករេកៀគរចំណូលឱយបន្រគប ់និងេលើសែផនករកំណត ់
 - ករងរទប់ ក ត ់បងក រ និងប្រងក បបទេលមើសបនល្អ 
 - ករព្រងឹងអភបិលកិចចអងគភពបន្របេសើរ 
 - កិចចសហករបនល្អ ្របេសើរជមយួ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
 - ករស្រមួលពណិជជកមមបនរហ័ស ម្របពន័ធស្វ័យ្របវត្តិកមម ទិនននយ័គយ AYCUDA 
 - ករបន្តអភវិឌ នព៍្រងឹងមុខងរ្របវត្តិកមម ទនិននយ័ និភយ័គយ (CRMDS) េដើមបតីភជ បជ់មយួ

្របពន័ធស្វ័យ្របវត្តិកមមទិនននយ័គយ  
 - ចំណុចខងេលើគឺជបញ្ហ ែដល្រតូវយកចិត្តទុក កេ់ដើមបបីេងកើនសកក នុពលអងគភព  
បញ្ហ ្របឈម 
 - មត្់រចកចយំម េនពុទំនប់នេរៀបចំឱយមនស ្ត បធ់ន បម់នស្តង់ ជអន្តរជតិេនេឡើយពុំ

ទន ់មនកែន្លង កម៉់សីុនែសកន (SCAN) ស្រមប្់រតួតពិនតិយមេធយបយដឹកជញជូ ន និងអី ៉ នអ់នក
ដំេណើ រេចញចូល  

 - ផ្លូវជតេិលខ ៤៨ ្របកបេ យចំេ តភនខំពស់ៗ មនជង្ហុក នងិករខូចខតេ យកែន្លង បងកករ
លំបកដល់ករដឹកជញជូ នទំនិញ េធ្វើឱយៃថ្លេស ដឹកជញជូ នជំនិញខពស់ជងកែន្លងដៃទេទៀត 

 - អំេពើរតព់នធេ្របងេនតំបនេ់ឆនរេនែតមន មរូបភពមធយម តូច ែដល្រតូវែតចតវ់ធិនករ រមួថន ក់
ជតិ និងថន កមូ់ល ្ឋ នេដើមបទីប់ ក ត ់និងប្រងក ប 

១.២.១.១២ ៃ្របសណីយន៍ងិទូរគមនគមន ៍ 
 មនទរីៃ្របសណីយ ៍ និង  ទូរគមនគមនេ៍ខត្ត  ជេសនធិករ របស់្រកសួងៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនគមន៍
កនុងករ្រគប្់រគងែណន ំ អនុវត្ត នងិ្រតួតពិនិតយ ករងរេធ្វើ ជីវកមមទកទ់ងនឹងវស័ិយៃ្របសណីយ ៍ នងិ
ទូរគមនគមនេ៍ខត្ត ទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប្់រគងករងរបេចចកេទស រដ្ឋបលនងិហិរញញ វតថុ្រសប មេគល
ករណ៍ និង ចបបជ់ធរមន ។ មនទីរៃ្របសណីយ ៍ និងទូរគមនគមនេ៍ខត្ត មនវស័ិយសំខនធ់ំៗប ី គឺៈ  វស័ិ
យៃ្របសណីយន៍ិង ទូរគមនគមន ៍  និងបេចចកវទិយទូរគមនគមន ៍ ែដលមន  ប ្ត ញេនមនទរីេខត្ត និង 
ករយិល័យ្រសុកចំននួ០៣ គឺៈ ្រសុកែ្រសអំបិល ្រសុកបូទុម គរ និង ្រសុកគរី ី គរឯ្រសុកមយួចំននួេទៀតមនិ
ទនម់នប ្ត ញករយិល័យរបស់ខ្លួនេនេឡើយ  ។  ែតេទះបមីនិទនម់នប ្ត ញេ យបន្រគប្់រសុកក៏
េ យកស៏ព្វៃថង វស័ិយទងំពរីេនះ បននឹងកពុំងដេំណើ រករផ្តល់នូវេស របស់ខ្លួន្រគបដណ្ត បេ់សទើរទូទងំេខត្ត និង 
មនគុណភពល្អទងំខងេស  នងិ ខងបេចចកវទិយ ទូរគមនគមន ៍ពត័ម៌ន មរយៈករ កវ់ស័ិយៃ្របសណីយ ៍ 
និង  ទូរគមនគមនជ៍សហ្រគស ធរណៈ  នងិ្រកុមហុ៊នទូរស័ពទចល័ត - អចល័ត នងិអុីនធឺេណត ចនួំន ០៩ 
្រកុមហុ៊នគឺៈ Telecom Cambodia (TC),  Camintel, Metfone, Mobitel, Smart, Beeline, qb, Ezecom, 
Chuan Wei Cambodia (Internet ឥតែខ ) បនព្រងឹង និងព្រងីកគុណភពេស ្រសប ម ស្តង់ អន្តរជត ិ
្របកបេ យភព្របគតួ្របែជង និងមនតៃម្លេថកសមរមយ ប៉ុែន្តតំបន់ ច្់រសយ៉លមយួចនំួនតូចេនមនិទនម់ន
េស ទូរស័ពទេ្របើ្របស់េនះេទ ។ 
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១.២.១.១៣ ធនគរ នងិហិរញញ វតថុ  
ករបេងកើតឱយមនតបំនេ់សដ្ឋកិចចពេិសស និងករបេងកើតនងិែកលម្អតំបនេ់អកូេទចរណ៍បនជ្រមុញឱយវស័ិ

យេសដ្ឋកិចចកនុងេខត្តមនកររកីចេ្រមើនយ៉ងឆបរ់ហ័ស េនះជក ក លិករយ៉ងសំខនក់នុងករេលើកមពស់ក្រមតិ
ជីវភព្របជពលរដ្ឋ។ ទនទឹមនឹងកររកីចេ្រមើនរងឹមុៃំនវស័ិយេសដ្ឋកិចចកនុងេខត្ត  វស័ិយធនគរមនកររកីចេ្រមើន
ជលំ បផ់ងែដរ ទងំវ ិ លភព និងទំហំ្របតិបត្តិករ ជកែ់ស្តងបចចុបបនន េនេខត្តេកះកុងមន ខធនគរ
ពណិជជ នងិ ខ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុមកេបះទី ងំេធ្វើ្របតិបត្តិករផ្តល់េស ធនគរ និងហិរញញ វតថុមនករ
រកីចេ្រមើនគួរឱយកតស់មគ ល់។  

មរយៈៃនកររកីចេ្រមើនេនះ ្របជពលរដ្ឋមនលទធភពខពស់កនុងករទទួលបនេស ធនគរ និងហិរញញ
វតថុមយួ្របកបេ យគុណភព នងិសថិតកនុងតៃម្ល្របកួត្របែជង េដើមបេីលើកសទួយជវីភពរស់េនឱយបនល្អ្របេសើរ 
ែដលជកររមួចែំណកយ៉ងសំខនដ់ល់យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទ៣ីរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករកត់
បនថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋ។ េទះជមនរកីចេ្រមើនយ៉ង កេ៏ យ កេ៏នមនបញ្ហ ្របឈមមយួចំននួ
ែដលត្រមូវឱយភគីពកព់ន័ធ្រតូវយកចិត្តទុក ករ់មួគន េ ះ្រ យ និងេរៀបចំែផនករអភវិឌ នឱ៍យបន្រតឹម្រតូវ 
ចបស់ ស់ និងសីុជេ្រម េដើមបេីជៀស ងេកើតមន និភយ័េផ ងៗបះ៉ពល់ដល់ជីវភពរស់េនរបស់្របជ
ពលរដ្ឋកនុងេខត្ត ។ 
១.២.២. ថ នភពសងគមកចិច 

១.២.២.១.អបរ់ ំ 
វស័ិយអបរ់ ំ គឺជវស័ិយ ទិភពមយួស្រមប់ ្ដ រ និងអភវិឌ ធនធនមនុស ។ ជមយួនឹងេគលនេយ

បយដ្៏រតមឹ្រតូវ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល ែដលបន កេ់ចញនូវែផនករយុទធ ្រស្តចតុេកណមកដល់ដំ កក់ល 
ទី៣េនះ ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន នងិកី  កប៏នេរៀបចំខ្លួនយ៉ងយកចិត្តទុក កប់ំផុត េ យបនេរៀបចំនូវេគល
នេយបយធំៗចនំួន៣ និង បនេរៀបចំកែំណទ្រមងេ់លើ៩ចំណុចសំខន់ៗ បែនថមេទៀត េ្រពះថវស័ិយអបរ់មំនតួ
នទីយ៉ងសំខនក់នុងកររមួចំែណកដល់ករអភវិឌ ន្៍របេទសជតិ។ កុមរ យុវជន និងមនុស េពញវយ័ ្រតូវបន
ទទួលករសិក  និងករអបរ់េំពញមយួជីវតិ ែដលមនភពពកព់ន័ធនងឹេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករទីផ រករងរ 
្របកបេ យគុណភពខពស់។ 

យ៉ង មុញិ វស័ិយអបរ់ ំយុវជន និងកី  េខត្តេកះកុង កជ៏ែផនកមយួៃនករចូលរមួេធ្វើឱយសេ្រមច
េគលេ របស់្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  កដូ៏ចជសេ្រមចនូវេគលនេយបយជតិផងែដរ ។ េដើមបេីឆ្លើយតប
េទនឹងេគលេ របស់្រកសួង ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអបរ់េំខត្តេកះកុង នងឹ្រតូវេរៀបចំេឡើងេ យបនបញជ ក់
លម្អតិយ៉ងចបស់ ស់នូវ សកមមភពេទ មអនុវស័ិយនីមយួៗ េ យបនកំណត ់ នូវសូចនករជក់ ក ់
្រសបជមយួនឹង្របភពធនធនហិរញញ វតថុ ធនធនសមភ រៈ និងធនធនមនុស ែដល ចេធ្វើឱយ កមមវធិីនីមយួៗ ច
ដំេណើ រករបន េ យភពេជឿជក ់និង្រតឹម្រតូវ។ 

មនទរីអបរ់ ំ យុវជន និងកី  េខត្តេកះកុងមនករយិល័យចណុំះចំនួន ៩ និង  ករយិល័យ អបរ់ ំ    
យុវជន និងកី  ្រកុង/្រសុកចនួំន៧ ជេសនធិករ្របចេំន មមូល ្ឋ ននងិបន្តផ្ដល់ ទិភពខពស់ដល់ករផ្ដល់ 
េស កមមអបរ់មូំល ្ឋ ន ្របកបេ យ សមធម ៌និងគុណភព ។  ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអបរ់ ំក ៏បនេផ្ដ តករ
យកចតិ្តទុក កខ់ពស់ផងែដរេលើករព្រងកីករអបរ់កុំមរតូច ករបេងកើនលទធភពចូលេរៀនេនក្រមតិមេត្តយយសិក  
បឋមសិក  និងមធយមសិក  ្រពមទងំព្រងីកករងរអបរ់េំ្រក្របពន័ធ ស្រមបផ់្ដល់ ឱកស ដល់កុមរ យុវជន និង 
្របជពលរដ្ឋទងំអស់កនុងមូល ្ឋ ន ឱយទទួលបនករអបរ់េំសមើៗគន  ្រសប មពកយេ ្ល កថ “ករអបរ់សំ្រមបទ់ងំ
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អស់គន  ទងំអស់គន ស្រមបក់រអបរ់”ំ។ ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអបរ់្ំរតូវបនេរៀបចំេឡើង មអនុវស័ិយ          សំ
ខន់ៗ ចនំួន៦ េលើកែលងែតអនុវស័ិយករអបរ់េំនឧត្ដមសិក  ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

កនុងែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអបរ់បំនរេំលចេចញនូវសកមមភពជេ្រចើនបង្ហ ញ ពទីំនកទ់ំនងយ៉ង
ជិតសនិទធរ ង្របពន័ធអបរ់ ំយុវជន និងកី  ជមយួប ្ដ អនកពកព់ន័ធ ដូចជសហគមន ៍ម បិ សិស  
ពយបលសិស  ជញ ធរែដនដី្រគបលំ់ បថ់ន ក ់ប ្ដ មនទរី ថ បន័រដ្ឋ នងិឯកជន អងគករជតិ និងអន្តរជតិទងំ
អស់ កនុងនយ័សហករគន េដើមបអីភវិឌ ធនធនមនុស ្រគប្់រសទបវ់ណ្ណ ៈកនុងេខត្តេកះកុង ឱយទទួលបននូវចំេណះ
ដឹង ចំេណះេធ្វើ ជំនញបំណិនជវីតិេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករទផី រ ែដលកំពុងមនត្រមូវករខពស់ ទងំកនុង្របេទស 
និងេ្រក្របេទស និង ចេ្រត មខ្លួនេដើមបកីរឈនចូលមកដល់នូវសមហរណកមម ៊ ន កនុងឆន ២ំ០១៥េនះ ។ 

ែផនករយុទធ ្រស្ត្រតូវបនេរៀបចេំឡើងេ យមនករចូលរមួពីប ្ដ ករយិល័យជំនញ ភគពីក់
ពន័ធ ៃដគូអភវិឌ  នងិ្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះវស័ិយអបរ់េំខត្ត ( Join Technical Working Group) ្រសប
ម្រទឹស្ដីអនកែផនករថ( ែផនករមនចរតិលកខណៈ ៣ គ ឺចបប ់ វទិយ ្រស្ត និង្របជធបិេត្តយយ )។ 

សក្ដ នុពលៈ 
 េនកនុងឆន សិំក  ២០១៣-២០១៤ កន្លងមក ម្រន្តអីបរ់យុំវជន និងកី េខត្តេកះកុង បនយកចិត្ត
ទុក កអ់នុវត្តករងរកនុង ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់ េដើមបធីនបននូវគុណភព ្របសិទធភព កនុងវស័ិយអបរ់ ំឱយ 
េឆ្លើយតបេទនឹងចំណុចេ របស់្រកសួងអបរ់យុំវជន និងកី  េដើមបសីេ្រមចបននូវ េគលេ អបរ់ជំតិស្រមប់
ទងំអស់គន  ឆន ២ំ០១៥ ជពិេសសមនទីរអបរ់ ំ យុវជន និងកី េខត្ត បនខតិខ្ំរបងឹែ្របង និងជំរុញឱយករអនុវត្ត
ករងរកនុងវស័ិយ េធ្វើយ៉ង េដើមបសីេ្រមចេទ ម ចកខុវស័ិយ របស់មនទរីែដលបនកណំតគឺ់ៈ ក ង នងិអភវិឌ
ធនធនមនុស ្របកបេ យគុណភព គុណធម ៌្របេសើរបផុំតេលើ្រគបែ់ផនកេដើមបអីភវិឌ នេ៍ខត្តេកះកុង ឱយរកីចេ្រមើន
ែផ្អកេលើចេំណះដងឹ ចេំណះេធ្វើ ជមូល ្ឋ ន រមួនងឹេបសកកមមែដល្រតូវេធ្វើគឺ ដឹកន ំ្រគប្់រគង នងិអភវិឌ វស័ិយអបរ់ ំ
យុវជននងិកី  េខត្តេកះកុង ឱយេឆ្លើយតប មត្រមូវករចបំច ់ ៃនករអភវិឌ របស់េខត្ត នងិ្រសប មទិសេ
របស់្រកសួង អបរ់ ំយុវជន នងិកី  ជពិេសសេផ្ត តេលើេគលនេយបយទងំ៣របស់្រកសួង       ១. ធនលទធ
ភពទទួលបនេស អបរ់្ំរបកបេ យសមធម៌ភព ២. េលើកកមពស់គុណភព និងភពេឆ្លើយតប ៣. ធនភពក្តិ
សិទធៃិនភពជអនកដកឹន ំនិង ្រគប្់រគងរបស់ម្រន្តអីបរ់្ំរគបលំ់ បថ់ន ក ់រមួនិងកំែណទ្រមង៨់ចំណុចរបស់ឯកឧត្ដម
បណ្ឌិ តរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី េនះគឺ ១.ព្រងឹងករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ ២.ព្រងឹង
ករ្របឡង្រគប្់របេភទ ៣.ព្រងឹងករេ្របើ្របស់ និង្រគប្់រគងបុគគលិក ៤.បេងកើតធនគរខរួកបលរបស់វស័ិយអបរ់ ំ
៥.ករេធ្វើកំែណទ្រមងឧ់ត្តមសិក  ៦.ព្រងងឹគុណភពអបរ់ ំ៧.អភវិឌ យុវជន នូវជំនញបេចចកេទស និង ជំនញ
ទន ់ ៨.កំែណទ្រមងក់រអបរ់កំយ នងិកី  ។ រយៈេពល០១ឆន េំនះលទធផល ែ្រប្របួលជេ្រចើន្រតូវបនែស្ដង
េចញ យ៉ងចបស់បញជ កប់នគុណភព នងិគុណតៃម្ល ៃនករអនុវត្តកមមវធិកីំែណទ្រមង ់ ដូចជ ករេរៀបចំករ
្របឡងទូេទ ករេរៀបច្ំរបពន័ធ្រគប្់រគងថវកិ កេរៀបចំ្រគប្់រគងបុគគលិក ្របពន័ធ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ    វស័ិយអបរ់ ំ
កយ និងកី  នងិករងរ ជេ្រចើនេទៀត ែដលេធ្វើឱយវស័ិយអបរ់ ំយុវជន និងកី ឆន េំនះ មនេមទនភពគួរជទី
កតសំ់គល់ ស្រមប្់របេទសជតិទងំមូល។ យ៉ង មុញិ វស័ិយអបរ់ ំយុវជន នងិកី  េខត្តេកះកុង កសូ៏ម
ចូលរមួបង្ហ ញនូវលទធផលរយៈេពល០១ឆន ដូំចខងេ្រកម៖ 
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អនុវស័ិយអបរ់កុំមរតូច 
/កែន្លង េសមើនឹង៧៩ មណ្ឌ លសិក ្រគបក់មមវធិទូីទងំេខត្តមនចនំួន ៩៨ ថន ក ់ មនកុមរសរុប

៤.៧៩៤នក ់្រសី ២.៣២៦នក ់បុគគលិកចនំួន ១១២ នក ់្រសី៨៣ នក ់កនុងេនះបុគគលិកបេ្រង នចនំួន ១០១
នក ់ ្រសី៧៣នក ់ ្រគូ្រកបខណ័្ឌ មេត្តយយចំនួន ២៣នក ់ ្រសី២២នក ់ ្រគូបឋមជួយ បេ្រង នថន កម់េត្តយយ ចំននួ  
៤២នក្់រសី ២០នក ់្រគូរមេត្តយយសិក សហគមនច៍ំនួន១៥ នក ់្រសី ១០ នក ់្រគូរមេត្តយយសិក ឯកជនចំនួន 
២១នក្់រសី  ២១នក ់។ េបើេធៀបេទនឹង បេវសនកល ឆន សិំក  ២០១៣-២០១៤ េកើនចំនួន១៣  
ថន កេ់រៀនេកើន១៥ថន ក ់កុមរ េកើន ១៩០ នក ់្រសី ៩៨ នក ់បុគគលិកសិក េកើនសរុប ៨នក ់ ្រសី៨ នក ់ ។  
  -ករផ្ដល់េស អបរ់ដំល់កុមរ យុ៣ឆន ្ំរគបរូ់បភព ២៧.០០ % េកើនជងឆន មុំន៤.៩៤% 
  -ករផ្ដល់េស អបរ់ដំល់កុមរ យុ៤ឆន ្ំរគបរូ់បភព ៤៣.១៣% ្រប ក្់របែហលឆន មំុន 
  -ករផ្ដល់េស អបរ់ដំល់កុមរ យុ៥ឆន ្ំរគបរូ់បភព ២៧.៤០% េកើនជងឆន មុំន ០.៩៤% 
អនុវស័ិយបឋមសិក ៈ 

បឋមសិក  គឺជអនុវស័ិយមយួកនុងចេំ មអនុវស័ិយសំខន់ៗ ននែដលបនចូលរមួ ចំែណកយ៉ងធំ
េធងកនុងករបណ្តុ ះប ្ត លកុមរ្រគបរូ់ប ឱយក្ល យេទជទពំងំស្រមប ់ សនងឫស  ី នេពលអនគតេដើមបចូីលរមួ
អភវិឌ ្របេទសជតិ។ ឆន សិំក កន្លងមកមនទរីអបរ់ ំ យុវជននិងកី េខត្ត កដូ៏ចជ បឋមសិក  េន ម 
្រកុង/្រសុកទងំ៧បន និង កំពុងបន្តអនុវត្ត ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអបរ់ ំែផនករ្របតិបត្តិ្របចឆំន  ំ(AOP)  និង
កមមវធិីគ្ំរទ វស័ិយអបរ់ ំេ យែផ្អក មេគលករណ៏ថន កជ់តិ និងកមមវធិ ី កុមរេម្រតី  េ យមនករចូល
រមួគ្ំរទពីអងគករ Save The Children អងគករ Unicef និងៃដគូអភវិឌ េផ ងៗេទៀតផងែដរ។ េនឆន សិំក  
២០១៤-២០១៥ េយើងមន្រគះឹ ថ នបឋមសិក រដ្ឋចំនួន ៧៨ និងមន េរៀន ឧបសមពន័ធ ចំននួ ៣៣កែន្លង 
មនថន កេ់រៀនចំនួន ៧២២ថន ក ់បនទបេ់រៀនចនួំន ៤៨២បនទប ់សិស សរុបចំនួន ១៧.៥១១នក ់្រសី ៨.៤៨៧នក ់
បុគគលិកសិក េនបឋមសិក ៦០៧នក ់្រសី ២៤៧នក ់បុគគលិកអបរ់ ំមនិបេ្រង នចំនួន៨៣នក ់្រសី២១នក ់។ 

-អ្រ ពិតចូលេរៀនថមី េនបឋមសិក  ៨៨.២១ % ្រសី  ៨៧.១៧% េកើន ៣.២១% 
-អ្រ រមួចូលេរៀនថមី េនបឋមសិក  ១៣៣.១២% ្រសី ១២៨.៨៩% េកើន ២.៣២% 
-អ្រ ពិតៃនករសិក  េនបឋមសិក  ៧៦.៦០% ្រសី ៧៥.៥៥% ថយ ៦.១០% 
-អ្រ រមួៃនករសិក  េនបឋមសិក  ១០៧.៣៩% ្រសី ១០៧.៨៩% េកើន ០.៤៩% 
-អ្រ េឡើងថន ក ់េនបឋមសិក ៨៥.៥០% ្រសី ៨៥.១០%  ថយ ១.៨០% 
-អ្រ ្រតួតថន ក ់េនបឋមសិក  ៣.៤០% ្រសី ២.៩០% ថយ ០.១០% 
-អ្រ េបះបង ់េនបឋមសិក ១៣.២០ ្រសី ១២.០០% េកើន ២.១០% 

អនុវស័ិយអបរ់ ំមធយមសិក  
ឆន សិំក  ២០១៤-២០១៥ េខត្តេកះកុងមន មធយមសិក ចំនួន២៨ កនុងេនះអនុវទិយល័យ 

ចំននួ ២១  វទិយល័យចនំួន ៧  ។ ថន កេ់រៀនបឋមភូមចិំននួ ១២៧ ថន ក ់បនទបេ់រៀនចនួំន ៨៤បនទប ់
សិស សរុបចំនួន ៤.៥៤៥នក ់ ្រសីចនំួន ២.១៥៨នក ់ថយចំននួ ១២៩នក ់ ្រសីថយចំននួ ១៩ នក ់ បុគគលិក
បេ្រមើករេនបឋមភូមចិំននួ ៣៦៧នក ់្រសីចំនួន ១០៣នកក់នុងេនះ បុគគលិកបេ្រង នចំននួ ៣១៣នក ់្រសីចនំួន 
៩៧នក។់ ថន កេ់រៀនទុតិយភូមចិនួំន ៥៧ថន ក ់ បនទបេ់រៀនចនំួន ៨៩បនទប ់ សិស សរុបចនំួន ២២៥១នក ់ ្រសី
១០៩៧នក ់ តិចជងឆន ចំស់ ២៦៦នក ់ ្រសី ១០០នក ់មនបុគគលិកសរុបចនំួន ១៣៩ ្រសី៣៤នក ់កនុងេនះ 
បុគគលិកបេ្រង នចំនួន ១១៤នក ់្រសី៣៤នក ់។ មន ឯកជនចំនួន ១  មន៣ថន ក ់សិស សរុបចនំួន 
១៤១នក ់្រសីចំនួន ៦០នក ់មនបុគគលិកបេ្រង នចំនួន ២១នក ់្រសី ៣នក ់។ 
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លទធផលែដលទទួលបនកនុងឆន កំន្លងមក៖ 
-អ្រ េឡើងថន ក ់េនបឋមភូម ិ ៧៤.៨០% ្រសី ៧៤.០%  
-អ្រ ្រតួតថន ក ់េនបឋមភូម ិ២.៣% ្រសី ១.៧% 
-អ្រ េបះបងក់រសិក  េនបឋមភូម ិ២២.៩% ្រសី ២៤.៣ 
-អ្រ ឆ្លងភូមសិិក ពីបឋមសិក  មកបឋមភូម ិ៧៤.៣ ្រសី ៧៣.២៦%  
-អ្រ េឡើងថន ក ់េនទុតិយភូម ិ៦៤.១០% ្រសី ៦៣.៤០% 
-អ្រ ្រតួតថន ក ់េនទុតិយភូម ិ៣.២% ្រសី ៣.១%  
-អ្រ េបះបងក់រសិក  េនទុតិយភូម ិ៣២.៨% ្រសី ៣៣.៥% 
-អ្រ ឆ្លងភូមសិិក ពី បឋមភូម ិេទទុតិយភូម ិ៦១.២% ្រសី ៦២.៧៤% 
-សិស ្របឡងជបក់នុងឆន សិំក ២០១៣-២០១៤កន្លងមក ែផនកបឋមភូម ិ បន៨៤.៤% ្រសី ៨៦.៥% 

្របែហលនឹងឆន មុំនែដរ និងែផនកទុតិយភូម ិលទធផលទងំពីរេលើក បន៣០.៦៦% ្រសី៣១.៥៧% ែដលកលពីឆន ំ
មុនលទធផល៩៣.៣% និង្រសី៩៧.៦%។ 

កនុងឆន ថំមីេនះ េយើងមនសិស រូបករណ៍ថវកិកមមវធិី PB 1.4 ចនួំន ១៥  សិស  ចំននួ 
១០៧១នក ់្រសី ៦២៣នក ់និងសិស រូបករណ៍ឧត្ដមសិក  ៦  សិស  ៣៤នក ់្រសី ២២នក។់ 
 
អនុវស័ិយ អបរ់េំ្រក្របពន័ធ 

១ អ្រ អកខរកមមមនុស េពញវយ័ យុពី ១៥ ដល់៤៥ ឆន  ំ 7.56% 
២ ភគរយ្របជជនមនិេចះអក របនបញចបថ់ន កអ់កខរកមម 5.57% 
៣ ចំននួអនកសិក បនបញចបវ់គគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ 86.11% 
៤ ភគរយសិស បនបញចបក់មមវធីិចូលេរៀនេឡើងវញិ និងបនបញជូ នចូលេរៀនេឡើងវញិ 96.37% 
៥ ចំននួសិស ចូលេរៀនកនុងកមមវធិសីមមូលបឋមសិក  77.30% 
៦ េរៀបចំបន្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្់រគងអបរ់េំ្រក្របពន័ធ 90% 
៧ ចំននួមជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន ៍ 08 

 
- កមមវធិអីកខរកមមវជិជ ជវីៈ 
ដំេណើ រករចំនួន ២៩ថន កអ់នុវត្តេ យមនទីរអបរ់ ំយុវជន និងកី េខត្ត េ្របើ្របស់ថវកិ មកមមវធីិ ែដល

មនសិស ចូលេរៀន ៦៣៩ នក ់្រសី ៤៤០នក ់និងសិស បនបញចបម់ន ៥២០នក ់្រសី ៣៦៤នក។់ េកើនជង
ឆន មុំន ចំននួ១៤នកក់នុងេនះ្រសីតិចជងឆន មុំន៩នក។់ 

- កមមវធិេី្រកយអកខរៈ 
មនមណ្ឌ ល ន ចំនួន ៥ កែន្លង និង ប ្ណ ល័យ ១ កែន្លង មនិមន ករេកើនេឡើង ស្រមបឆ់ន េំនះ។ 
- កមមវធិមីជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន ៍
េយើងទទួលបនសិស ចូលេរៀនសរុបចំនួន ១៤៤នក ់្រសីចំនួន ១០៤នក ់និងបនបញចបវ់គគ បនេ យ

េជគជយ័ ចំនួន ១២៤នក្់រសី ៩២នក ់ែដលសិក េលើមុខវជិជ  កតេ់ដរ  ចិញច ឹមមន ់ េធ្វើលបក្ដ ម  ចិញច ឹមកែងកប  
េភ្លងពិណពទយ និងែកសមផស ។ 
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- កមមវធិសីមមូលបឋមសិក  
ដំេណើ រករបនចំននួ ០៥្រសុកគ ឺ្រសុកបូទុម គរ  ្រកុងេខមរភូមនិទ  ្រសុកមណ្ឌ លសីម ្រសុកែ្រស

អំបិល និង្រសុកថមបងំ មនចនួំន ៨ថន ក ់សិស សរុបចំនួន ១៤១នក ់្រសី ៥៩នក ់បនបញចបច់នំនួ ១០៩នក់
្រសី ៤៣នក។់ 

- កមមវធិថីន កប់េំពញវជិជ  
ដំេណើ រករបនែតចំេពះថន កទុ់តិយភូម ិមនចំននួ ០១ថន ក ់សិស សរុប ៤៥នក ់្រសី ២៣នក ់ជលទធ

ផល្របឡងជបច់ំនួន ០១នក ់្រសី គម ន។ 
- កមមវធិចូីលេរៀនេឡើងវញិ 
ដំេណើ រករទងំ៧្រកុង ្រសុក មនសិស សរុបចំនួន ៤១៤នក ់្រសី ២១៤នក ់ជលទធផលបញចបប់ន 

៣៩៩នក ់្រសី ២០២នក។់ 
៥. អនុវស័ិយ យុវជន 

-្រកុម្របកឹ កុមរចបព់ីថន កទី់៤ ដល់ទី៩ មនចនួំន២.២៦៤ ្រកុម្របឹក ចនំួន៨៨ ខចំនួន២៩៩ 
អនុ ខចំនួន១.២៣៦ សមជិកសរុបចំនួន៧.៧៥៩ នកស់មជិក កុមរចីំនួន៣.៧២៧នក។់ 

-្រកុម្របកឹ យុវជនេន មវទិយល័យមនចនួំន៧្រកុម្របកឹ  ខចំននួ៦៧ អនុ ខ ៣០០
សមជកិសរុបចំនួន២.៤៧៤ នក ់្រសី១.០៤៧ នក។់ 
អនុវស័ិយ អបរ់កំយ និងកី  

-្រគូអបរ់កំយ និងកី ែដលមនសញញ ប្័រតមធយមសិក អបរ់កំយ និងកី  មនចំនួន ២៨នក ់្រសី
០១នកប់េ្រមើករេន ម្រកុង្រសុកដូចខងេ្រកម៖ 

-ករយិល័យយុវជន និងកី ៈ ០៣នក ់
-្រកុងេខមរភូមនិទៈ ០៩នក ់
-្រសុកមណ្ឌ លសីមៈ ០៤នក ់
-្រសុកបូទុម គរៈ ០៣នក ់្រសី០១នក ់
-្រសុកេកះកុងៈ ០១នក ់
-្រសុកែ្រសអំបិលៈ ០៧នក ់
-្រសុកគរី ី គរៈ ០១នក ់

ទី នកី ែដលមនកនុងេខត្តរមួមនៈ 
-ទី នបល់ទត ់០៨កែន្លង 
-ទី នបល់ទះ ៣១កែន្លង 
-ទី នបល់េបះ ០១កែន្លង 

-ទី នអត្តពលកមម េ តកមពស់ ១០កែន្លង េ តចមង យ ៤៤កែន្លង េចលដំុែដក៤៤កែន្លង ែខ ពួរ៤២កែន្លង 
រត១់២កែន្លង រប្របេ ង១២កែន្លង 
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្រកុមកី ែដលមនកនុងេខត្តរមួមន៖ 
ែផនកកី សិស មធយមសិក  
-កី បល់ទតបុ់រស សិស មធយមសិក មនចនួំន០៤ ្រកុម 
-កី បល់ទះបុរស សិស មធយមសិក មនចនំួន០៥ ្រកុម 
-កី បល់ទះនរ ីសិស មធយមសិក មនចំននួ០៣ ្រកុម 
-កី អត្តពលកមមបុរស នរ ីសិស មធយមសិក មនចំនួន០១ ្រកុម 
ែផនកកី ម ជនកនុងេខត្តរមួមន 
-កី បល់ទតបុ់រស ម ជនមនចំនួន០៨ ្រកុម 
-កី បល់ទះបុរស ម ជនមនចំនួន០២ ្រកុម 

-កី បល់ទះនរ ីម ជនមនចំនួន០២ ្រកុម 
បញ្ហ ្របឈម 
ករអបរ់កុំមរតូច 
 ករ្របមូលកុមរចូលសិក មេត្តយយសិក រដ្ឋ មនិទនអ់ស់លទធភព 
 ករ្របមូលកុមរចូលសិក មេត្តយយសិក សហគមន ៍មនិទនអ់ស់លទធភព 
ករអបរ់េំនបឋមសិក  
 ករ្របមូលកុមរដល់វយ័សិក េនមនក្រមតិ(កុមរ យុ ៦ឆន  ំដល់១១ឆន )ំ 
 អ្រ េបះបងក់រសិក មនក្រមតិខពស់ 
 កង្វះអគរសិក  
ករអបរ់េំនមធយមសិក  
 អ្រ េបះបងក់រសិក ខពស់ 
 កង្វះអគរសិក  បនទប ់ស្រមបអ់នុវទិយល័យ វទិយល័យេកើតថម ី 
ករអបរ់េំ្រក្របពន័ធ 
 ករអនុវត្តកមមវធិេី្រកយអកខរកមមេនមនក្រមតិ 
អបរ់កំយ និងកី  
 ករអភវិឌ ន ៍កី ្ឋ នេខត្តមនិទនដ់ំេណើ រករ( ្ត ត) 
 ទីធ្ល េរៀនតូច មនិ ចេរៀបចទំី នកី បន 

ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអបរ់ ំ 
 ្រកបខណ្ឌ យុទធ ្រស្តរបស់ែផនករយុទធ ្រស្តវស័ិយអបរ់ ំ េផ្ត តេលើករបន្តសកមមភព ករព្រងីក នងិ
ករបន្តនិរន្តរភពៃនសមទិធផលែដលបនសេ្រមចកន្លងមកទកទ់ងនឹងករចូលេរៀន ករេលើកកមពស់សមធម ៌ ករ
បេងកើនគុណភពនិងភពេឆ្លើយតបស្រមបកុ់មរនងិយុវជន មរយៈករផ្តល់េស អបរ់្ំរបកបេ យវជិជ ជីវៈ តម្ល
ភព និងគណេនយយភព។ 
 េដើមបសីេ្រមចបនវតថុបណំងេគលនេយបយនិងកមមវធិីនន េគលករណ៍ដូចខងេ្រកម នងឹ្រតូវបន
អនុវត្ត  ៖ 
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 ផ រភជ បេ់ទនឹងកមមវធិីជតិស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយ និងចូលរមួកនុងដេំណើ រ ករបេងកើត
រដ្ឋបលឯកភពេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេ្រកមករែណន ំ ពីគណៈកមម ធិករជតិស្រមបក់រអភវិឌ
មែបប្របជធបិេតយយ។ 

 េរៀបចំយន្តករ្របតបិត្តិទងំកនុងនិងេ្រក និង្របពន័ធករងរទងំែខ ទទឹងនិងែខ បេ ្ត យ ្របពន័ធពត័ម៌ន 
និងមុខងរ្របតិបត្តិ ែដលឆ្លុះបញច ំងពីករ្រគប្់រគង មែបបអនុវស័ិយ និង្រសប ម វតថុបណំងេគល
នេយបយស្តីពីកំែណទ្រមងវ់មិជឈករនងិវសិហមជឈករ 

 េឆ្លើយតបនឹង្រកបខណ្ឌ ៃនករក ងែផនករ ករេ្រគងថវកិ ករពិនិតយ ម ននិង យតៃម្ល ែផ្អកេលើ
លទធផល 

 ែផ្អកេលើេគលករណ៍សិទធិ និងសមធម ៌
 ផ្តល់ជ្រកបខណ្ឌ គុណភពទូលំទូ យមយួ ែដលរមួបញចូ លទងំករ យតៃម្លលទធផលសិក របស់

សិស   កមមវធិីសិក និងសមភ រសិក  ជំនញនងិចំេណះដឹងកនុងករបេ្រង ន សមភ រៈ ករ្រគប្់រគង និង   
ស្តង់ ររបស់េស អបរ់ ំ

 េលើកកមពស់និរន្តរភពែផនកហិរញញ វតថុ មរយៈករេធ្វើចំេ លែផ្អក មត្រមូវករ 
 េកៀរគរករចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធ ៃដគូអភវិឌ  

កមមវធិី ទិភព 
 កមមវធិពី្រងីកករគពំរ នងិអបរ់កុំមរតូច ៖ជមូល ្ឋ នស្រមបក់រសិក េនភូមសិិក បនទ បេ់ទៀតេ យ

ផ្តល់នូវករអបរ់សុំខភព បំណិន និងចេំណះដងឹ េដើមបចូីលរមួករអភវិឌ សងគម-េសដ្ឋកចិច មរយៈករ
បេងកើនករចូលេរៀនឱយបន ៦៦ភគរយៃនករអបរ់កុំមរតូច េន ម មេត្តយយសិក រដ្ឋ មេត្ត
យយសិក ឯកជន មេត្តយយសិក សហគមន ៍នងិអបរ់កុំមរតូច មផទះ និង មខនងផទះ។ 

 កមមវធិអីភវិឌ នងិ ងសង់ េរៀន ៖ ធនថកុមរទងំអស់បនចូលេរៀនេនបឋមសិក  និងចូល
េរៀនកនែ់តេ្រចើនេឡើងេនមធយមសិក  មរយៈករ ងសង់ េរៀន (ជពេិសស ករព្រងីក

បឋមសិក េទជអនុវទិយល័យ ឱយបនេ្រចើន មឃំុ សងក ត ់្រសប មកំេណើ នសិស )   ករបណ្តុ ះ   
ប ្ត លនិងវ្ិរកតឹករ្រគូបេ្រង ន ករផគតផ់គង្់រគូ ករផ្តល់េសៀវេភសិក េគលនិងបរកិខ រប ្ណ ល័យ ករ
បំបន៉នយក េរៀន បនទបព់េិ ធវទិយ ្រស្ត បនទបកំុ់ពយូទរ័ បនទបសិ់ក ភ បរេទស េ ងជង 
និងទី នកី ។ 

 កមមវធិអីភវិឌ ្របពន័ធធនគុណភពអបរ់និំងគុណភព េរៀន ៖ ស្រមប់         មេត្តយយសិក  
បឋមសិក  នងិមធយមសិក ។ ករអភវិឌ ្រកបខណ័្ឌ គុណភពនិងឧបករណ៍ ករអភវិឌ សមតថភពកនុង
ករជួយ េរៀននិង្រគូបេ្រង ន េដើមបសីេ្រមចបនស្តង់ រគុណភពនិងភពេឆ្លើយតប មរយៈករ
អភវិឌ កមមវធិីសិក ឱយមនភពេឆ្លើយតប សមភ រៈសិក ្រគប្់រគន ់នងិករបេ្រង ន្របកបេ យមនសិករ
វជិជ ជីវៈខពស់។ 

 កមមវធិពី្រងឹង្របពន័ធ យតៃម្លលទធផលសិក របស់សិស  ៖ ព្រងងឹករេធ្វើេតស្តថន កេ់រៀនជ្របចនំិងេតស្ត
យតៃម្ល្របចឆំន  ំ ករែកទ្រមងក់រ្របឡងថន កជ់តិ នងិករេ្រត មខ្លួនចូលរមួកនុងកមមវធិី យតៃម្លករ

សិក របស់សិស មរយៈករ្រសងព់ិនទុសិស មក្រមតិថន ក់ មមុខវជិជ ។ 
 កមមវធិី រូបករណ៍ ៖ ព្រងីកវ ិ លភពដល់បឋមសិក និងមធយមសិក  នងិេផ្ត តេលើករកំណត្់រកុម

េគលេ  ករពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លកមមវធិី។ 
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 កមមវធិ្ីរគប្់រគងនិង យតៃម្លករបំេពញករងររបស់បុគគលិក ៖ បេងកើនគុណភពៃនករបេ្រង ន ករ យ
តៃម្ល ករសរេសើរ ករេលើកទឹកចិត្ត និងករអភវិឌ វជិជ ជីវៈ ។ 

 កមមវធិអីភវិឌ ្របពន័ធ្រគប្់រគងែផ្អកេលើលទធផល ៖ ក ង អភវិឌ សមតថភព និងផ្ល ស់ប្តូររេបៀបរបប
ករងរេដើមបអីនុវត្តករក ងែផនករ ករេរៀបចំថវកិ និង្របពន័ធពនិិតយ ម នែផ្អកេលើលទធផល េន
ថន កម់ូល ្ឋ ន។ 

 កមមវធិកំីែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ នងិហិរញញបបទនសហ្របតបិត្តកិរ ៖ អភវិឌ សមតថភពកនុងករ
េរៀបចំនិងករអនុវត្តថវកិ ករេធ្វើវមិជឈករងរថវកិដល់ េរៀន ករែកលម្អករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ 
និងករព្រងឹងភពជមច ស់ៃនករអនុវត្តរបស់ៃដគូកនុង្របពន័ធអបរ់។ំ 

 កមមវធិអីកខរកមមនងិេរៀនេពញមយួជវីតិ ៖ អនុវត្តកមមវធិីសមមូលអបរ់េំ្រក្របពន័ធ និងកំណតយ់ន្តករចបស់
ស់ស្រមបអ់នុវត្តកមមវធីិអកខរកមមនងិេរៀនេពញមយួជវីតិ េដើមបបីេងកើតធនធន មនុស ែដល ចស្រមប

ខ្លួន និងទទួលបនអតថ្របេយជនព៍ឱីកសនន កនុងបរបិទសងគម វបបធម ៌និងបរ ិ ថ នេសដ្ឋកិចច ។ 
 កមមវធិីស្រមបស្រមួលកនុងវស័ិយនងិអន្តរវស័ិយ ៖ បេងកើតយន្តករ្របតិបត្តែិដលស្អិតរមតួនិងរលូន ស្រមប់

អនុវស័ិយទងំអស់។  
 បញ្ហ ឆ្លងវស័ិយ ៖ មនទីរនឹងបន្តេ ះ្រ យបញ្ហ ឆ្លងវស័ិយននដូចជ ទី១/េយនឌរ័ េ យេផ្ត តសំខន់

េលើករអបរ់េំន្រគបក់្រមតិសិក  ជពិេសសករផ្តល់ រូបករណ៍ និងករអភវិឌ សមតថភពម្រន្តីជ
នរ ី  ទី២/ករកតប់នថយេ្រគះមហន្ត យ ទ៣ី/ករែថរក     បរ ិ ថ ន មរយៈករធនថ ល់បញ្ហ ្រតូវ
បនឆ្លុះបញច ំងេនកនុងកមមវធីិសិក  និងទី៤/ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ មរយៈសហករជិត
សនិទធជមយួមនទរីេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុេខត្តកនុងករ  អនុវត្តកមមវធីិកែំណទ្រមងហិ់រញញ វតថុ ធរណៈ ។ 

សូចនករសនូល 

សូចនករសនូល ថ នភពបចចុបបនន 
២០១៥ 

ចំណុចេ  
២០១៩

េគលនេយបយទ ី១ ៖ ធនលទធភពទទួលបនេស អបរ់្ំរបកបេ យសមធម ៌ 
ភគរយកុមរ យុ៥ឆន  ំកនុងករអបរ់កុំមរតូច្រគបរូ់បភព ៤៩.៩% ៦៥% 
ចំននួ្រសុកែដលបនសេ្រមចអ្រ បញចបប់ឋមសិក យ៉ងតិត ៨០% ០២ ០៧ 
ចំននួ្រសុកែដលបនសេ្រមចអ្រ បញចបម់ធយមសិក បឋមភូមយ៉ិងតិច ៨០% ០២ ០៧ 
េគលនេយបយទ ី២ ៖ េលើកកមពស់គុណភពនិងភពេឆ្លើយតប 
អ្រ អកខរកមមយុវជន ( យុ ១៥-២៤) ៨០,៨០% ៩០,០% 
អ្រ អកខរកមមជនេពញវយ័ ( យុ ១៥-៤៥) ៨១,៧៧% ៩០,០% 
ករ យតៃម្លថន កជ់តិលទធផលសិក របស់សិស ថន កទ់ី ៣ ទី ៦ និងទី ៨ េលើ 
មុខវជិជ ភ ែខមរ នងិគណិតវទិយ 

កំពុងអនុវត្ត 
ថន កទ់៣ី 

អនុវត្ត 
ថន កទ់៨ី 

ចំននួ្រគូបេ្រង នបឋមសិក មនសញញ ប្រតមធយមសិក ទុតិយភូម ិ ២៦៩ ៣៣៥ 
ចំននួ្រគូបេ្រង នបឋមភូមមិនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រត ២៦ ៦០ 
ចំននួ្រគូបេ្រង នទុតិយភូមមិនសញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជនខ់ពស់ ០៧ ១៥ 
េគលនេយបយទ៣ី ៖ ធនភពស័ក្តិសិទធៃិនភពជអនកដឹកននំិង្រគប្់រគងរបស់ម្រន្តីអបរ់្ំរគបលំ់ បថ់ន ក ់
ភគរយករទូទតច់ំ យថវកិកមមវធិី ៩៦,៧% ១០០% 
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១.២.២.២.សុខភបិល  
វស័ិយសុខភបិលេដើរតួនទីយ៉ងសំខន ់ និងជ ទិភពមយួកនុងចំេ មវស័ិយនន េនកនុងេខត្ត

េកះកុងែដលកនុងេនះ សំេ េលើករបងក រទុកជមុននូវបញ្ហ សុខភពែដល ចេកើតមនេឡើងជយថេហតុ និង
ករពយបល្របជជនទូេទ េ យមនិ្របកនពូ់ជ សន ៍ពណ៌សំបុរ សន្រពមទងំនិនន ករនេយបយ ។ 
ករ៏មួចំែណកផងែដរកនុងករ កតប់នថយភព្រកី្រកេនកនុងេខត្ដេកះកុងទងំមូល។ េ្រពះថ បញ្ហ សុខភពគឺជ
មូលេហតុមយួកនុងចំេ មមូលេហតុទងំ យ ែដលនឲំយ វបិត្តិភព្រកី្រករបស់្របជជនេនែតបន្តេកើតមន 
េទះបីបចចុបបនន េយើងបនកតប់នថយបនមយួចំនួនធំេហើយក្តី។ 

កន្លងមក កដូ៏ចជបចចុបបនន េខត្តេកះកុង ្រតូវបនថន កដ់ឹកន្ំរកសួងសុខភបិល កដូ៏ចជ ជរ ្ឋ ភបិល
កមពុជ ចំ តថ់ន កចូ់លេទកនុងេខត្ត ច្់រសយល នងិជេខត្តែដលមនតបំនង់យរងេ្រគះេ្រចើន ,េ្រពះថ
គមនគមនេ៍ន មប ្ត ភូមមិយួចនំួនជបួ្របទះករលំបកេនេឡើយ។ ្រស័យេហតុេនះ េហើយ វស័ិយសុខភិ
បល ក្៏រតូវែតមនករព្រងឹង និងបេងកើនសកមមភពរកីដុះ ល ពីមយួឆន  ំេទមយួឆន ។ំ ជករជកែ់ស្តង វស័ិយេនះ
បនេដើរតួឈនមុខេគ កនុងករបេងកើតេគលនេយបយសុខភបិល ជយុទធ ្រស្ត ជេ្រចើនតំ កក់ល កនុង
ករកំណតវ់តថុបំណង ,េគលេ  និងករអនុវត្តនស៍កមមភព មកមមវធិ ីចំបងៗចនំួនបនួ មនជ ទិ៍ ៖  

១)កមមវធិីសុខភពបន្តពូជ សុខភពម ទរក -កុមរ នងិ រូបតថមភ 
២)កមមវធិី្របយុទធនងឹជមងឆឺ្លង 
៣)កមមវធិី្របយុទធនឹងជមងមឺនិឆ្លង និងបញ្ហ សុខភព ធរណៈដៃ៏ទេទៀត 
៤)កមមវធិីព្រងឹង្របពន័ធ សុខភបិល  
េយង មករអនុវត្តនស៍កមមភព មកមមវធិី របស់មនទីរសុខភបិលេខត្តេកះកុង េយើងបនសេ្រមចនូវ

សូចនករជេ្រចើន ែដលកនុងេនះ ៖ 
១)កមមវធិីទី១៖  ករកតប់នថយមរណៈភពម ពី៥៩ កនុង១០០,០០០ទរកេកើតរស់ េនឆន ២ំ០១៣ មក

េន្រតឹម ៣០កនុង១០០,០០០ទរកេកើតរស់នឆន  ំ ២០១៤ ,ករសំ លកូនេនមូល ្ឋ នសុខភបិល រក បន 
៦០% ទងំពីរឆន ជំប់ៗ គន  ( ឆន  ំ ២០១៣ និងឆន  ំ ២០១៤) ករសំ លកូនេ យវះកតម់នករេកើនេឡើងពី
០.៥៣%េនឆន ២ំ០១៣ េទ០.៦៥%នឆន ២ំ០១៤ ។ ករករពរភពេស្លក ្ល ំងរបស់្រស្តី មរយៈករផ្តល់
្រគបថ់ន ជំតែិដកដល់្រស្តីមនៃផទេពះមុនសំ លកូន មនករេកើនេឡើងព៨ី១%េនឆន ២ំ០១៣ េទ៨៤%នឆន  ំ
២០១៤ ,ទនទឹមនងឹេនះ េយើងកប៏នផ្តល់ជតិែដកបែនថមដល់្រស្តីេ្រកយសំ លកូន៦សប្ត ហ៍ផងែដរ ែដលបន 
៦៣%កនុងឆន ២ំ០១៤េនះ។ ករផ្តល់្រគបថ់ន ជីំវជតិ ដល់កុមរ យុពី៦ែខ  ដល់៥៩ែខ សថិតេនកំរតិេលើសពី
១០០%រយៈ៣ឆន ជំបគ់ន ។ មរយៈករផ្តល់ថន បំងក រ របស់បុគគលិកសុខភបិល មប ្ត ភូម ិ េយើងែណនឲំយ
មនករប្រញជ បបែនថមេលើករផ្តល់្របឹក ម្ត យកនុងករបំេបកូនេ យទឹកេ ះម្ត យែត១មុខគត ់ រហូតដល់កូន
មន យុ៦ែខ និងបន្តករបំេបកូនយ៉ងតិចដល់ យុ២ឆន  ំ រមួជមយួ រខប្់រគបេ់្រគ ង នងិ របែនថម
មយួចនំួនេទៀត...េដើមបសុីខភពទរក កុមរមនភពរងឹម ំ េចៀសផុតពីភពមនជមងឺ ុ ៃំរ ៉ ឈនេទរកជមងកឺង្វះ   

រូបតថមភធងនធ់ងរនិងភពេ្រកះ្រកិន ។ ចំេពះកមមវធីិសុខភពបន្តពូជ េយើងបនបេងកើតេស ផ្តល់្របឹក ពិេ្រគះ
េ យ កក់រណ៍សមង ត ់ ជមយួអតិថិជនជយុវវយ័ទងំយុវជន ទងំយុវតី កនុងករេរៀបចំខ្លួនមុនេពលេរៀបករ
ករេចៀសឲយបន ល់ជមងកឺមេ គ េនេពលពួកេគមកពិេ្រគះជមងេឺផ ងៗ ករពនយល់បង្ហ ញពីបញ្ហ សុខភព ករ
ពនយល់បង្ហ ញពី រូបតថមភ មវយ័ ករមនៃផទេពះ មបណំង េ យមនិែមន មៃចដនយ កររលូំតកូនេ យ
សុវតថិភព  និងផ្តល់ករពយបល មមគគុេទសនរ៍បស់ថន កជ់តិ។ ្រស្តីែដលបនេរៀបករ និងកំពុងេ្របើមេធយបយ
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ពនយរកំេណើ តបន្ត មនករេកើនេឡើងពី ៥០%េនឆន  ំ២០១៣ េទ ៥៥%នឆន  ំ២០១៤ េ យករសហករពី 
្រកុមភន កង់រលកែ់ចកចយមេធយបយពនយរកំេណើ ត មសហគមនេ៍ យតៃម្លេថក និងគ្លីនកិម៉រសី្តុប្របចំ
េខត្តផងែដរ។ ចេំពះសុខភពកុមរ ករងរផ្តល់ថន បំងក រ កម៏នបែនថម ៉ ក់ ំងករពរជមង ឺ រ កសួត រ ក
េ្រ មខួរ (PCV) ៉ ក់ ំងករពរជមងកឺ្រញជ ិល-ស្អូចរមួបញចូ លគន  ែដលបចចុបបនន កពុំង កឲ់យេ្របើ្របស់្រគប់
មណ្ឌ លសុខភព កនុងេខត្ត។ ករផ្តល់ ៉ ក់ ំងករពរជមងខឺន់ ្ល ក ់ក្អកមន ់ េត ណូស និងរ កេថ្លើម្របេភទ
េប DPT-Hep B-Hib 3 ដល់កុមរ យុេ្រកម១ឆន មំនករេកើនេឡើងពី៩១% េនឆន ២ំ០១៣ ដល់ ៩៧% នឆន  ំ
២០១៤ ។ ចំេពះករផ្តល់ ៉ ក់ ំងករពរក្រញជ ិល ៩៤.៥១%េនឆន  ំ២០១៣ ដល់ ៩៧%នឆន  ំ២០១៤។ ជ
េមទនៈភពេនកនុងឆន  ំ២០១៣ របស់េខត្តេយើង កដូ៏ចជប ្ត ជធនី េខត្ត -្រកុងទូទងំ្របេទស ្រកសួងសុខភិ
បលបន្របកសជផ្លូវករអំពី  "សូនយករណី " ៃនជមងកឺ្រញជ ឹល កនុងឆន ២ំ០១២ ។ អងគករសុខភពពិភពេ កនឹង
ផ្តល់វញិបនប្័រតទទួល គ ល់ជផ្លូវករ ថកមពុជពិតជគម នជមងកឺញជ ិល លុះ្រ ែត្របេទសេយើងគម នជមងកឺ្រញជ ិល  
រយៈេពល៣ឆន ជំបគ់ន ។ ដូចេនះ េដើមបអីះ ងថេខត្តេយើង កដូ៏ចជ ជធនីេខត្ត្រកុងទងំ២៥ ជមងកឺ្រញជ ិល្រតូវ
បនលុបបំបតទ់ងំ្រសុង េយើង្រតូវព្រងឹងបែនថមេទៀតេលើករផ្តល់ថន បំងក រែដលមនសុវតថិភព នងិបន្តព្រងឹងករ
ម នករណីជមងកឺ្រញជ ិលកនុងឆន ២ំ០១៥ជបជ់្របច។ំ 

២)កមមវធិីជមងឆឺ្លង៖ អ្រ េ្រប ៉ ឡងៃ់នជមងេឺអដស៏ រក បនសថិតេនេ្រកម០.៩%។ អ្រ  ៃនអនកផទុកេម
េ គេអដស៍ែដលេ្របើ្របស់ឱសថ្របឆងំេមេ គេអដស៍េនរស់េ្រកយករពយបលរយៈេពល ១២ែខ រក បន
េលើសពី៨៥%។ ភគរយៃនអនកជមងែឺដលចកេចញពីករពយបលេ យ ART រហូតដល់ចុង្រតីមសមនករេកើន
េឡើងពី ១.៤៧% េនឆន ២ំ០១៣ េទ ១.៥៦% នឆន  ំ ២០១៤ អ្រ ៃនករចកេចញេនះ មនភព្រប ក់
្របែហលគន  រ ងឆន ទំងំពរី េ្រពះេគលេ ចំណុច លុះ្រ ែតេលើសព ី៨% េទើបប ជយ័ ។ ភគរយៃន្រស្តីៃផទ
េពះែដលបនទទួល ART សំ បប់ងក រករចម្លងេមេ គេអដស៏ពីម្ត យេទកូន មនករថយចុះ ពី១១៨%េនឆន  ំ
២០១៣ មកេន្រតមឹ ៥៩% នឆន  ំ២០១៤ អ្រ េនះ បង្ហ ញពីភពថយចុះៃនករចម្លងេមេ គេអដស៏ មកេលើ     
ម្ត យែដលកំពុងមនៃផទេពះ។ អ្រ ្រ វ្រជវជមងរឺេបងវជិជមនេបក (TB BK+) មនករេកើនេឡើងពី៤៧% េន
ឆន  ំ២០១៣ ដល់៤៨%នឆន  ំ២០១៤ និងអ្រ ្រ វ្រជវជមងរឺេបង្រគបស់ ្ឋ ន ពី៤៥%េនឆន  ំ២០១៣ េទ 
៤៧% នឆន  ំ២០១៤។ អ្រ ្ល បៃ់នជមងរឺេបងទប ជង ៥២ កនុងចំេ ម្របជជន ១០០,០០០នក ់កនុងឆន  ំ
២០១៤ ។ អ្រ ជសះេសបើយៃនជមងរឺេបង មនករេកើនេឡើងព ី៨៥%កនុងឆន  ំ២០១៣ េទដល់ ៨៧% កនុងឆន  ំ
២០១៤ ។ អ្រ ឈ្ឺរគុនចញ់ែដលបន ពយបលេន មប ្ត មូល ្ឋ នសុខភបិលមនករថយចុះពី១.២៥
កនុងចំេ ម្របជជន១,០០០នក ់កនុងឆន ២ំ០១៣ មកេន្រតមឹ១.២៣កនុងចំេ ម្របជជន១,០០០នក ់នឆន  ំ
២០១៤ ។អ្រ េនះបនបញជ កឲ់យេឃើញថ ករណីជមង្ឺរគុនចញ់មនករថយចុះគរួឲយកតសំ់គល់។ អ្រ ្ល ប់
ៃនជមង្ឺរគុនចញ់រក បន០.០០%រយៈេពល ៣ឆន  ំជបគ់ន  ។ េ យែឡកចនួំនករណីជមង្ឺរគុនឈមបនថយចុះ
ពី ១៩៥ករណីកនុងឆន  ំ២០១៣ មកេន្រតមឹ ២៥ករណីកនុងឆន  ំ២០១៤ ។ ចេំពះករណី ្ល បេ់ យជមង្ឺរគុនឈម 
មន១ករណី ែដលេសមើនឹង០៤% កនុងឆន ២ំ០១៤ ,ចំេពះឆន ២ំ០១៣ មនិមនករ ្ល បេ់ទ ។  

៣)កមមវធិីជមងមឺនិឆ្លង៖ បចចុបបននេនះ ជមងទឹឺកេនមែផ្អម និងជមងេឺលើសសំពធឈម កំពុងែតមនករេកើន
េឡើង គរួឲយ្រពួយបរមមណ៍ មតួេលខៃន្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិលេខត្ត េ្រប ៉ ឡង ់ ជមងទឺឹកេនមែផ្អមកនុង
ចំេ ម យុ ២៥ឆន  ំេទ ៦៤ ឆន  ំមនករេកើនេឡើងព ី៤.២៤ កនុង ១០០០នក ់េនឆន  ំ២០១៣ រហូតដល់ ១៩
កនុង ១០០០នក ់នឆន  ំ២០១៤ ។ ចេំពះជមងេឺលើសសំពធឈម មនករេកើនេឡើងពី២៦.៣៧កនុង ១០០០នក ់
េនឆន  ំ២០១៣ រហូតដល់ ៥៦.១៦កនុង ១០០០នក ់េនឆន  ំ២០១៤។ ជមងទឺងំពរីមុខេនះ បននិងកំពុង កខ់្លួន 
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្រពមទងំជឃតករសំ បម់នុស យ៉ង វកនុង១ឆន ំៗ ។ មតេួលខ្របពន័ធពត័ម៌ន ជមងទឺកឹេនមែផ្អមក្រមតិ
១ មនចនួំន ១៤ និងក្រមតិ ២៖ ៥៨ករណី និង ្ល បច់នួំន ០៤ករណី ។ តេួលខេនះ មនិបន បច់េំពះអនកជមងឺ
ែដលេធ្វើករសេ្រមចចិត្តេទទទលួករពយបលេន ជធនីភនេំពញ និង្របេទសជិតខងេនេឡើយេទ ។ មយ៉ងវញិ
េទៀត ករេសពេ្រគ ង្រសវងឹ នងិករជកប់រ ីេនែតមនករ្រប្រពឹត្តេនេឡើយ ទងំេន ថ បន័រដ្ឋ  ទងំកនុង្រសទប់
្របជជនទូេទ ។ ្រកុមចណុំចទងំេនះ ចនឹងជំរុញឲយមនករេកើនេឡើងនូវជមងមឺនិឆ្លង ដូចជជមងទឺឹកេនមែផ្អម ,
ជមងេឺលើសសំពធឈម ជមងសឺទះសរៃសឈមេបះដូង ជមងេឺខ យចំណងផ់្លូវេភទ ជមងមឺ រកីេផ ងៗ...។ ចំនួន
ករណីជមងផឺ្លូវចិត្ត កម៏នករេកើនេឡើងគរួឲយ្រពួយបរមមណ៍ មតេួលខៃន្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិលេខត្ត មន
ករណីផ្លូវចិត្តមកពិេ្រគះ និងពយបលចំនួន ១០៩ករណី កនុងឆន  ំ២០១៣ េទដល់ ៥៨៥ករណី កនុងឆន  ំ២០១៤ ។ 
ទងំេនះជបនទុករបស់មនទីរសុខភបិលេខត្ត កដូ៏ចជថន កដឹ់កនេំខត្ត ែដល្រតូវេ ះ្រ យកនុងឆន  ំ២០១៥ រហូត
ដល់ឆន  ំ២០១៨ ។ 

៤)កមមវធិីព្រងឹង្របពន័ធ សុខភបិល៖ អន្ត គមនព៍្រងឹង្របពន័ធសុខភបិល គឺជឆ្អងឹខនងៃនករផ្តល់េស  
េ យេផ្ត តជចំបងេទេលើែផនក ៥ ជយុទធ ្រស្ត ៃនែផនករយុទធ ្រស្តសុខភបិល ២០០៨-២០១៥ (១)ករ
ផ្តល់េស សុខភព, (២) ហិរញញបបទនសុខភបិល,(៣)ករអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  , (៤) ្របពន័ធពត័ម៌នសុខភិ
បល នងិ (៥) អភបិលកចិច្របពន័ធសុខភបិល ។ ជទូេទករផ្តល់េស សុខភព កំពុង្រតូវែកលម្អជបេណ្តើ រៗ 
េលើអត្តចរតិបុគគលិកសុខភបិល ែដល្រតូវ (១)ធនភពងយ្រសួលកនុងករទទួលយកេស េទេ្របើ្របស់       
(២) េផ្ត តេលើត្រមូវករជកែ់ស្តងរបស់អនកេ្របើ្របស់េស  (៣)ផ្តល់េស ឲយចំទីកែន្លងៃនត្រមូវកររបស់អនកេ្របើ
្របស់េស  (៤) ្រតូវមនតម្ល ភព នងិករទទលួខុស្រតូវកនុងករផ្តល់េស  និង(៥) គុណភព និង្របសិទធភពៃន
ករផ្តល់េស  ។ កនុងឆន  ំ២០១៤កន្លងេទ មនទីរសុខភបិលបនព្រងយបុគគលិកែដល្រកសួងបនផ្តល់ជូន េទ
មមូល ្ឋ នផ្តល់េស សុខភបិលកនុងេខត្ត យ៉ងមនតម្ល ភព េ យមនិមនទទួលអន្ត គមន ៍ មនិមនករ

ចត់ ងំ មរយៈមេនសេញចតន  គឺករចបេ់ឆន តេរ ើសទីកែន្លងបំេរ ើករងរ និងតំរូវឲយបុគគលិកចុះកិចចសនយ បំេរ ើ
ករងរយ៉ងតិចពី៣ េទ៥ឆន  ំ( ពិេសសបុគគលិកឆមប )។ េយើងមនករបណ្តុ ះប ្ត លជ្របច ំែដលភគេ្រចើនេទ
េលើកមមវធិីទី១ គឺសុខភពម ទរក និងកុមរ ករបណ្តុ ះប ្ត លេននឹងកែន្លង មរយៈករបេងកើតសមពន័ធ្រកុម   
ឆមបេ យសហករជមយួឆមបមនទរីេពទយបែង្អកេខត្ត/្រសុក មនទីរសុខភបិលេខត្ត និងករយិល័យសុខភ ិ           
បល្រសុក្របតិបតិ្តចុះផទ ល់ េទព្រងឹង ែឆកពិនិតយេមើលភពខ្វះចេន្ល ះ ពនយល់ េធ្វើបង្ហ ញ និងជំរុញឲយបុគគលិក   េធ្វើ
បង្ហ ញ េដើមបី ស់សទងស់មតថភពឆមប ែដលកន្លងមកទទួលបននូវលទធផលល្អ្របេសើរ ។ ល់ករចុះអនុវត្តន៍
ករងរអភបិលកិចច ត្រមូវឲយមនករេផទ ងផទ តេ់លើសុ្រកិតភពៃន្របពន័ធពត័ម៌ន HC1 េ យេ្រប បេធៀបជមយួ 
បញជ ីកត្់រ នីមយួៗ របស់មណ្ឌ លសុខភពនីមយួៗ ជចបំច ់ ្រពមទងំករចុះសមភ សនអ៍តិថជិនដល់ផទះ ម
ករចបេ់ឈម ះអតិថជិនេ យៃចដនយ    ( Random) ។ 

ក ្ត ្របឈម ៖ 
េទះបីជយ៉ង  កក៏រអនុវត្តនែ៍ផនកសុខភបិលេខត្តកនុងឆន ២ំ០១៤ េនជួប្របទះករលំបកមយួ

ចំននួ ដូចខងេ្រកម៖ 
 ករអនុមត័ថវកិជំនួយ យឺតបន្តចិ េនែខមក  ឆន  ំ២០១៤ ែដលេធ្វើឲយសកមមភពកមមវធិ ី េលើក
បន្តេទែខកុមភះ ឆន  ំ២០១៤។ 
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 ថវកិ HSSP2-Poole សំ បថ់ន កម់នទីរសុខភបិលេខត្ត អនុញញ តិេធ្វើសកមមភពែត ៦ែខេដើមឆន  ំ
(ធនធនេពលេវ មនិ្រគប្់រគន)់។ េពលេនះបុគគលិកសុខភបិលេធ្វើសកមមភពមនិទន ់ ្រតូវ
មច ស់ជនំួយ្របមូលយកេទវញិ  ។ 
 ពិបកកនុងករ្របមូលេកៀងគរធនធនថវកិ ពីអងគករៃដគូកនុងេខត្តមយួចំនួន បញចូ លកនុងែផនករ
្របតបិតិ្ត្របចឆំន ។ំ 
 ខ្វះខតម្រន្តីជំនញឯកេទសមយួចនំួន េន មមនទរីេពទយបែង្អកេខត្ត ដូចជ ែផនកជមងែឺភនក ែផនក
្រចមុះ ្រតេចៀក និងបពំងក់។ 
 បុគគលិកែដលមនបទពិេ ធន ៍កនុងករងរមយួចំនួន ្រតូវបនសំុផ្ល ស់េចញ។ បុគគលិកថមីេទើបែត
ចូលបេ្រមើករងរ ខ្វះបទពេិ ធកនុងករងរ នឲំយករសេ្រមចសូចនករមយួចំនួនពិបកសេ្រមច
បន មេគលេ រពំឹងទុក។ 
 ម្រន្ត ីនិងអនក្របកបវជិជ ជីវៈេវជជ ្រស្ត មយួចំនួន ( បនទបព់ិេ្រគះនិងពយបល,បនទបែ់ថទអំនកជមងឺ
,បនទបព់ិនតិយៃផទេពះមុន និងេ្រកយសំ ល,បនទបព់យបលមតេ់ធមញ..)មនភពយឺតយ៉វ កនុងករ
មកបំេពញែបបបទ សំុេបើកេស ឯកជនរបស់ខ្លួន។ 
 មនទរីសុខភបិលេខត្ត ខ្វះថវកិ កនុងករចុះ្រសងេ់ស ឯកជន ។ 
 ខ្វះថវកិ្របជំុគណៈកមមករលុបបំបតឱ់សថែក្លងក្ល យ នងិេស ឯកជនខុសចបប។់ 
 ហិរញញបបទន េន មមណ្ឌ លសុខភព េនមនករេលើកែលងបងៃ់ថ្លេ្រចើន ែដល្រតូវបងជំ់នួស
េ យមូលនិធិសមធមេ៌្រចើនហួស។ (តម្ល ភពៃនករកំណតជ់ន្រកី្រក មនិទន្់រតមឹ្រតូវ ) 
 កបបកិរយិបុគគលិក េន មមនទីរេពទយេខត្ត និងមណ្ឌ លសុខភពមយួចំនួនតូច េនេចទជ
បញ្ហ  (េ យ រជតរិបស់បុគគល ) 
 របយករណ៍្របពន័ធពត័ម៌ន HC1 េន មមណ្ឌ លសុខភពមយួចំនួន មនករយឺតយ៉វ នងិ
មនិមនភពេពញេលញ។ 
 ករបងក រករចំឡងេ គកនុងមនទរីេពទយែ្រសអំបិល នងិ មមណ្ឌ លសុខភពមយួចំនួន មនិទន់
មនភព្របេសើរ រមួទងំអនមយ័េនមនិទនល់្អ។ 
 ខ្វះថវកិ្របជំុគណៈកមម ករ្រគប្់រគងមណ្ឌ លសុខភព  
 ភគរយៃនករចូលរមួពី ជញ ធរមូល ្ឋ ន សំ បក់រ្របជុំ គណៈកមមករ្រគប្់រគងមណ្ឌ លសុខ
ភព េនមនក្រមតិមធយម។ 
 គមនគមនេ៍នតំបន់ ច្់រសយលមយួចំនួន កនុង្រសុកែ្រសអបិំល េនមនករលំបក។ 
 មនភូមឧិបសមពន័ធ ថមីៗ ជេ្រចើនេកើតេឡើង ែដលមនិែមនជភូមរិដ្ឋបល ែដលនឲំយករផ្តល់េស
សុខភព មករផ្តល់េស ចុះមូល ្ឋ ន មនករលំបក។ 
 មណ្ឌ លសុខភព នងកុក េនជួលេគេនេឡើយ ថវកិ  ADB មនសំ ប់ ងសង ់ែត ជញ ធរ
ថន កឃំុ់/្រសុក មនិបនរកដីឲយេគសងឲ់យ។ 
 ករេពញចិត្តរបស់អតថិិជន កនុងករផ្តល់េស  េនមនក្រមតិ។ 
 អងគករៃដគូ មយួចំនួន្រតូវបនបញចបគ់េ្រមង មុនកលបរេិចឆទ និងផ្តល់ដណឹំងយឺតយ៉វ។ 
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 អងគករៃដគូមនិសូវមនកនុងេខត្ត េហើយអងគករៃដគូែដលមនកនុង្រសុកគ្ំរទែតកមមវធីិទ១ី និងទី
២ ។ ចេំពះកមមវធិីទ៣ី ស្តីពីជមងមឺនិឆ្លង និងបញ្ហ សុខភពដៃ៏ទេទៀត និងកមមវធិីទី៤ ស្តីពីកមមវធិី
ព្រងងឹ្របពន័ធសុខភបិល ខ្វះ អនកគ្ំរទ។ 

ងទី៦៖សូចនករសុខភបិល 
ល.រ សូចនករៃនករបំេពញករងរ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ 

១ 
ភគរយៃន្រស្ដីែដលបនេរៀបករេ្របើ្របស់វធីិពនយរ
កំេណើ តទំេនើបេនមូល ្ឋ នសុខភបិល 

៤០ ៤២ ៤៦ ៥០ ៥៥ 

២ 
ភគរយពិនិតយៃផទេពះមុនស្រមល២ដងរេឺលើសេ យ
បុគគលិកសុខភបិល (ANC 2) 

៧១ ៧៩ ៨៩ ៨១ ៨៥ 

៣ 
ភគរយពិនិតយៃផទេពះមុនស្រមល៤ដងរេឺលើសេ យ
បុគគលិកសុខភបិល (ANC 4) 

NA NA ៤៣ ៤៨ ៥៧ 

៤ ភគរយៃនករស្រមលកូនេនមូល ្ឋ នសុខភបិល ៥៦,៦ ៥០.៥ ៥៦ ៦០ ៦០ 

៥ ភគរយៃនករស្រមលកូនេ យវះកត ់ ១ ១.២៥ ០.៦៨ ០.៥៣ ០.៦៥ 

៦ ភគរយកុមរ យុេ្រកម១ឆន ែំដលបនចកថ់ន បំងក រ 
DPT3-HepB3 

៨៨ ៨៩ ១០១ ៩១.៤៥ ៩៧ 

៧ ភគរយៃនកុមរ យុ៦-៥៩ែខែដលបនទទួលវ ី មនី
២ដូសកនុងរយៈេពល១២ែខចុងេ្រកយ។ជំុទី១ 

(R1)..ជំុទី២ (R2).. 

ែអ១=៩៤ 
ែអ២=១១០ 

ែអ១=៩៨ 
ែអ២=៩៨ 

ែអ១=១១០ 
ែអ២=១០៤ 

ែអ១=១០១ 
ែអ២=១០៦ 

ែអ១=១០៣ 
ែអ២=១០៤ 

៨ ភគរយៃនកុមរ យុ១២-៥៩ែខែដលបនទទួលេម
បង់ ហ ុលរយៈេពល១២ែខចុងេ្រកយ។ជំុទី១ 
(R1)..ជំុទី២ (R2).. 

ែអ១=១០៣ 
ែអ២=១០៥ 

ែអ១=៩៨ 
ែអ២=៩៨ 

ែអ១=១០៩
ែអ២=១០៥ 

ែអ១=១០៤
ែអ២=១០៥ 

ែអ១=១០៣
ែអ២=១០៥ 

៩ 

ករពិេ្រគះជមង ឺ(ករណីថមី)េលើ្របជជនមន កក់នុង១ឆន  ំ      

· ករណីពិេ្រគះជមងទឺងំអស់ ០,៤៥ ០.៥ ០.៦៣ ០.៥៧ ០.៦៤ 

· កុមរេ្រកម៥ឆន  ំ ០,៨៧ ១ ១.២៧ ១.១៤ ១.១៤ 

១០ 
ភគរយៃន្រស្ដីមនៃផទេពះមនេមេ គេអដស៍ែដល
បនទទួល ART សំ ប ់PMTCT 

៩៦ ៧៥ ៩៦ ១១៨ ៥៩ 

១១ 
អ្រ ្ល បក់រណី្រគុនចញ់ធងនធ់ងរេនមូល ្ឋ នសុខភិ
បល 

០ ០.២៥ ០ ០ ០ 

១២ អ្រ ្ល បក់រណី្រគុនឈមេនមូល ្ឋ នសុខភបិល ០ ០ ១.៣១ ០ ៤ 

១៣ អ្រ ្រ វ្រជវករណីជមងរឺេបងសួតេបកវជិជមន ៤៧ ៥៤ ២៧ ៤៦ ៤៨ 

១៤ អ្រ ្រ វ្រជវករណីជមងរឺេបង្រគបស់ ្ឋ ន NA NA ២៦ ៤៥ ៤៧ 

១៥ ចំនួនករណីជមងទឹឺកេនមែផ្អមែដលបនទទួលពយបល
េនមូល ធ នសុខភបិល 

១០ ៥០ ៥៣ ២៨១ ១,២៥២ 

១៦ ចំនួនករណីជមងេឺលើសឈមែដលបនទទួលពយបល
េនមូល ធ នសុខភបិល 

១០៤ ១៤៥ ១,៤២១ ១,៤២៧ ៣,៩៣១ 
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១.២.២.៣.សងគមកចិចអតតីយុទធជននងិយុវនតិិសមបទ 
 ្របសិទធភពេស  សុខុមលភពសងគម គឺ េផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើ ផ្តល់ជំនួយសេ្រងគ ះបនទ ន់
ដល់ជនរងេ្រគះ និងងយរងេ្រគះ ទប់ ក តក់រពរជនអនថ ផ្តល់េស ករពរជនផទុកេមេ គេអដស៏ និង        
ជមងេឺអដស៏ និងជមងកឺច វេផ ងៗ េលើកកមពស់សុខុមលភព្រគួ រ ប្រញជ បករងរេយនឌរ័  ផ្តល់កិចច
ករពរ និងទប់ ក តអ់ំេពើជួញដូរមនុស  រេំ ភបំពន េធ្វើ ជវីកមមកម្ល ងំពលកមម និង ជវីកមមផ្លូវេភទ េធ្វើកិចច
សហ្របតិបត្តិករជមយួ្របេទសជិតខងេដើមបជីួយ ជនរងេ្រគះេ យអេំពើជួញដូរមនុស  េធ្វើសមហរណកមមជន
រងេ្រគះេ យអំេពើជូញដូរ កររេំ ភបំពន និងេធ្វើ ជវីកមមេផ ងៗ េលើកកមពស់សុខុមលភព និងេបើកផ្តល់របប
សន្តិសុខសងគមស្រមបម់្រន្តី ជករសីុវលិ ្រគប្់រគង នងិេបើកផ្តល់របបសន្តិសុខសងគមជូនអតីតយុទធជនឲយបន
ទនេ់ពលេវ  ជ្រមុញករអនុវត្ត ព្រងឹងព្រងកីគេ្រមងអភវិឌ នអ៍តតីយុទធជនេនថន កឃំុ់/សងក ត។់  
  

 េលើសពីេនះេទេទៀតកិចចករងរសងគមកិចច្រតូវយកចិត្តទុក កេ់ទេលើ សុខុមលភពកុមរ នងិយុវនតីសិ
មបទ ែដលសំេ េទេលើករងរ ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីពកព់ន័ធកនុងវស័ិយសុខុមលភពកុមរ ព្រងឹង និងព្រងីក
េស ែថទជំំនួសចំេពះកុមរជលកខណៈ្រគួ រ និងសហគមន ៍ ព្រងឹងគុណភពេស ែថទកុំមរកនុងមណ្ឌ ល 
អបរ់ផំ ព្វផ យទប់ ក ត ់ករ្រប្រពឹត្តបទេលមើស និងករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នេនសហគមន ៍េលើកកមពស់ករយល់
ដឹងពីសិទធិកុមរទងំ០៤។  
 េ យែឡកេនកនុងឆន ២ំ០១៤េនះ ថ នភពសុខុមលសងគមេនកនុងេខត្តេកះកុងទងំមូលមន្រគួ រ
រងេ្រគះមហន្ត យធមមជតិជយថេហតុ និងទីទល់្រកែដល្រតូវបន្រសងទ់ិនននយ័មនចនំួន 560្រគួ រ និងជន
រងេ្រគះេ យេ្រគះធមមជតិ និងេ្រគះមហន្ត យជយថេហតុ និងទីទល់្រកបនជំនួយសេ្រងគ ះបនទ នម់ន
ចំននួ 250្រគួ រ ជនអនថមនចំននួ 68នក ់្របជជនែដលចូលរមួវគគផ ព្វផ យស្តីពីៈករចំ ក្រសុកេ យ
សុវតថិភពមនចំនួន 150នក ់ ជនរងេ្រគះេ យជមងេឺអដស៏ នងិរងផលបះ៉ពល់េ យ រេមេ គេអដស៏មន
ចំននួ 1582នក ់ជនរងេ្រគះេ យអេំពើជួញដូរមនុស ្រតូវបនជួយ គពំរ និងសេ្រងគ ះមនចំននួ 91នក ់ជនរង
េ្រគះេ យអំេពើជួញដូរមនុស ្រតូវបនបញជូ នេទមជឈមណ្ឌ លមនចំនួន 80នក ់ ជនរងេ្រគះេ យអំេពើជួញដូរ
មនុស ែដល្រតូវបនេធ្វើសមហរណកមមេទ មសហគមនវ៍ញិចនំួន 09នក ់ ម្រន្តីទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល
ស្តីពីៈទស នទនេយនឌរ័ នងិករផ ព្វផ យអនុសញញ  (CDOW) មនចនួំន 03នក ់និវត្តជនជអតីតម្រន្តី ជករ
សីុវលិកំពុងទទលួរបបសន្តិសុខសងគមមនចនំួន 207នក ់ជនបតប់ងស់មបទវជិជ ជវីៈជអតតីម្រន្តី ជករសីុវលិ
មនចនំួន 15នក ់ អនកេនកនុងបនទុកសពនិវត្តជនចំនួន 42នក ់ អនកេនកនុងបនទុកសពជនបតប់ងស់មបទវជិជ ជីវៈ
មនចនំួន 09នក ់កូនកំ្រពសពម្រន្តី ជករសីុវមិនចំនួន 45នក ់នងិ្រគួ រអតីតយុទធជន និងអតតីយុទធជន្រគប់
្របេភទកំពុងទទលួរបបសន្តិសុខសងគមមន៖ ្រគួ រជនពលីមនចំនួន 368្រគួ រ ្រគួ រជនមរណៈមនចំនួន 
54្រគួ រ ជនពិករមនចនួំន 124នក ់និវត្តជនមនចំនួន 254នក ់ជនបតប់ងស់មតថភពករងរមនចនំួន 06
នក ់។ 
 ចំេពះ ថ នភពសុខុមលភពកុមរវញិ គឺកុមរែដលទទួលបនែថទជំនំួសជលកខណៈ្រគួ រេន
សហគមនម៍នចំននួ 15នក ់កុមរែដលទទួលបនែថទ ំនិង ន កេ់នកនុងមជឈមណ្ឌ លកុមរក្ំរពេខត្តមនចំនួន 
43នក ់ អនកែដលទទួលបនចូលរមួកនុងកមមវធិីផ ព្វផ យស្តីពីសិទធកុិមរទងំ០៤ និងរងផលបះ៉ពល់ៃនករេ្របើ
្របស់េ្រគ ងេញ នមនចំនួន 30នកេ់នកនុងមជឈមណ្ឌ លកុមរកំ្រព នងិអនកែដលទទួលបនចូលរមួកនុងកមមវធិី
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ផ ព្វផ យស្តីពីសិទធិកុមរទងំ០៤ នងិរងផលបះ៉ពល់ៃនករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នេន មសហគមនម៍នចំនួន 
80នក។់ 
 េដើមបេី ះ្រ យបញ្ហ ខងេលើ េ យែផ្អកេលើទិសេ  និងែផនករយុទធ ្រស្តរបស់្រកសួងសងគមកិចច 
អតតីយុទធជននងិយុវនីតិសមបទឆន  ំ២០១៤-២០១៨ មនទរីសងគមកិចច អតតីយុទធជនបនសហករជមយួ ជញ ធរ 
ែដនដី្រគបជ់នថ់ន ក ់អងគភព ថ បន័ពកព់ន័ធនន អងគករេ្រករ ្ឋ ភបិលមនដូចជសមគមនដ៍ំរសីេន្របេទស
ប ងំ សមគម ដហុក ហ្វីសីុប RICHA ។ ល។ និងសេ្រមចបនលទធផលមនដូចជ៖ 
 -េធ្វើឲយេស សុខុមលភពសងគមមនករ្របេសើេឡើង 
 -្របពន័ធេស សន្តិសុខសងគមអតីតម្រន្តី ជករសីុវលិ និងអតតីយុទធជន្រតូវបនដំេណើ រករល្អ មន
ករអភវិឌ នជ៍បេណ្តើ ៗ និងអនុវត្តបនទនេ់ពលេវ កំណត ់
១.២.២.៤.អភវិឌ នជ៍នបទ 

អភវិឌ នជ៍នបទ គឺជសកមមភព្របទក្់រក ច្រមុះ និងអន្តរវស័ិយ សំេ ែកែ្របជនបទ នងិ ថ នភព
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច របស់្របជពលរដ្ឋេនទីជនបទ ឲយមនភព្របេសើរជងមុន។ ចកខុវស័ិយយូរអែង្វងរបស់ ជ    
រ ្ឋ ភបិលកមពុជ គផឺ្តល់ជូន្របជពលរដ្ឋេនទីជនបទ នូវឱកសេសមើៗគន  កនុងករសេ្រមច្របសិទធភពសងគម ករ
សិក ែដលមនភពេជឿនេលឿន មនសុខភពល្អ រស់េនកនុងភពសុខដុម គម នភព្រកី្រក ចកផុតពេី្រគះមនិេចះ
អក រ ពីភពអតឃ់្ល ន ពវីសិមភព ពីករមនិសហ្របតិបត្តិករគន  និងពីភពងយរងេ្រគះ។ អភវិឌ នជ៍នបទ គឺ
សំេ េធ្វើយ៉ង ឲយទីជនបទក្ល យជទកីែន្លង ែដលមន្របជពលរដ្ឋរស់េន នងិ ចទញយកនូវផលចំេណញ
ពីសក្ត នុពលេសដ្ឋកិចច សងគម េពញបរបូិរណិ៍ ។ ករអភវិឌ ន ៍ ជនបទ មន រៈសំខនប់ំផុតស្រមបក់រកត់
បនថយភព្រកី្រកេ្រពះភគរយៃន្របជជនទងំអស់កនុងេខត្តកំពុងរស់េនតំបនជ់នបទែដលមនអ្រ ភព្រកី្រក  
ខពស់។ េខត្តបនសេ្រមចយកវធិី ្រស្តែដលមនមុខ្រពួញេ្រចើនេដើមបជីរុំញ ករអភវិឌ ជនបទ និងផ្តល់សិទធ
អំ ចដល់សហគមនមូ៍ល ្ឋ នកនុងករេរៀបចែំផនករ និង្រគប្់រគងករអភវិឌ មូល ្ឋ នរបស់ពួកគត។់ ករេធ្វើ
វមិជឈករ និងវសិហមជឈករេលើករផ្តល់ េស កមម ធរណៈ ករគ្ំរទដល់កមមវធិីទងំ យែដលមនករចូល
រមួជលកខណៈវមិជឈករែដលេផ្ត តេទ មវស័ិយករផ្តល់ឥណទនដល់្រគួ រ នងិ ជីវកមមធុនតូចៗគឺជ
ឧទហរណ៍មយួចំនួនែដលបង្ហ ញឲយេឃើញពីកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់េខត្តកនុងវស័ិយេនះ។ េនកនុងចេន្ល ះពីឆន  ំ
២០០៩ - ២០១៤ ករងរអភវិឌ នេ៍ហ ្ឋ រចនសមពន័ធជនបទសេ្រមចបនលទធផលដូចជៈ ែថទផំ្លូវជលកខណៈ
ខួបបនចំនួន ១២ែខ ្របែវង៩៦,៦២០ែម្៉រត ែថទផំ្លូវជលកខណៈ្របចបំនចំននួ១៤ែខ  ្របែវង១៦០,៨០ែម្៉រត 

ងសងអ់ណ្ដូ ងសនបប់នចនំួន ០៥អណ្តូ ង ងសងអ់ណ្ដូ ងលូបនចនួំន ៧៦អណ្តូ ង ជួសជុលអណ្តូ ងសនប ់
បនចនំួន ៥០ អណ្តូ ង ជួសជុលអណ្ដូ ងលូបនចំននួ ២៤០ អណ្តូ ងផ្ដល់សមភ រៈ ងសងប់ងគនអ់នមយ័បចនួំន 
១,០២៨ ស្រមប ់នងិ ផ្ដល់ឥណទនជូន្របជពលរដ្ឋបនចំនួន២,៨៨៨្រគួ រ។ សមទិធផលខងេលើបនជួយ 
ស្រមួលឲយមនសកមមភពេសដ្ឋកិចចមមញឹកជងមុន េហើយែថមទងំចូលរមួេលើកសទួយក្រមតិជីវភព្របជជន
ជនបទេទៀតផង។ 
១.២.២.៥.សមភពេយនឌរ័  

ករប្រញជ បេយនឌរ័ ជករងរមយួយ៉ងសំខនែ់ដលទមទរមនករចូលរមួ គ្ំរទពី្រគប ់ ថ បន័ ពកព់ន័ធ
្រគបវ់យ័ទងំេនថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិេដើមបឲីយ្របជពលរដ្ឋទងំ្រស្តី និងបុរសទទួលសុខសន្តិភព ្របជធិប
េតយយ និងយុត្តិធម៌ សំេ េទកនន់ិតិរដ្ឋ អភបិលកចិចល្អ តម្ល ភព ករេគរពសិទធមនុស   េសចក្តីៃថ្លថនូរបស់្រស្តី 
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ជ្រមុញ្រស្តី និងកុមរ ទទួលបននូវសុខមលភព េស កមម ករ្រគប្់រគងធនធន និងឱកសចូលរមួេ យេសមើភព
្រគបវ់ស័ិយ និងកចិចករពរនូវ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងេផ ងៗកនុងសងគម។ 
 េ យ រមន ជរ ្ឋ ភបិល កដូ៏ចជថន កដ់ឹកនរំបស់េខត្ត បនខិតខំស្រមបស្រមួលនិងេលើកទឹកចិត្ត
ដល់ ថ បន័រដ្ឋ និងវស័ិយឯកជន សងគមសីុវលិ និងវស័ិយឯកជន បញចូ លសមភពេយនឌរ័េទកនុង េគលនេយបយ 
កមមវធិីរបស់ខ្លួនេដើមបរីមួចែំណកសេ្រមចបននូវេគលេ  កនុងករេលើកកមពស់សមភព េយនឌរ័ នងិព្រងឹងភព
អង់ ចដល់្រស្តី របស់ ជរ ្ឋ ភបិល ឲយចនំួន្រស្តីកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចកនុង វស័ិយ ធរណៈ និង
នេយបយមនករេកើនេឡើង។ ទនទឹមនងឹេជគជយ័ែដលេធ្វើឲយមនចំនួន្រស្តី េកើនេឡើងេន្រគបវ់ស័ិយេនះ ចំនួន
េនះសថិតេនកនុងលំ បទ់បគួរឲយចប់ រមមណ៌េនេឡើយ ជកែ់ស្តង សថិតិម្រន្តី ជករសីុវលិ ចបព់េីនថន កេ់ខត្ត 
ដល់ថន កមូ់ល ្ឋ នកនុងឆន  ំ ២០១៣ មនចំនួន៩៩២រូប មន ្រស្តីចំនួន២០៣រូប ឆន ២ំ០១៤ មនចនំួន៩៩២រូប 
មន្រស្តីចំនួន២០៧រូប កនុងេនះមនអភបិលរងេខត្ត ជ្រស្តីចំននួ០១រូប អភបិលរង្រសុកជ្រស្តីចនំួន០៥រូប 
សនងកររងជ្រស្តីចំនួន០១រូប ្របធនមនទរី អងគភពចនួំន២៨រូប (្រស្តី០១រូប) អនុ្របធនមនទីរចំននួ៧២ (្រស្តី០៧រូប) 
្របធនករយិល័យចនំួន៧៥រូប (្រស្តី១០រូប) អនុ្របធនករយិល័យចំននួ៧៦រូប (្រស្តី១៣រូប) ។ រឯីេនក្រមតិ
ថន កជ់តិសថិតិថន កដ់ឹកន ំជឧបនយករដ្ឋម្រន្តីមន១០រូប (្រស្តី០១រូប) េសមើនឹង១០% រដ្ឋម្រន្តចីំនួន២៨រូប (្រស្តី
០៣រូប) េសមើនឹង ១០.៧១% រដ្ឋេលខធិករចំនួន១៨៥រូប (្រស្តី៣៨រូប) េសមើនឹង២០.៥៤% អនុរដ្ឋេលខធិករ
២៧៣រូប (្រស្តី៤៨រូប) េសមើនឹង១៧.៥៨% សមជកិសភ១២៣រូប (្រស្តី២៥រូប) េសមើនឹង២០.៣២% សមជិក
្រពឹទធសភ៦១រូប (្រស្តី១០រូប) េសមើនឹង១៦.៣៩% ្រកុម្របកឹ ជធនេីខត្ត៣៩៣រូប (្រស្តី៥២រូប) េសមើនឹង 
១៣.២០% ។េយង មទិនននយ័ខងេលើ បនបង្ហ ញឲយេឃើញថករេលើកកមពស់សមភពេយឌរ័ នងិ ថ នភព
្រស្តី េនមនបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនដូចជ៖ 

 ទីផ រករងរ្រតូវករ្រស្តី មនករអបរ់ខំពស់ ជេហតុេធ្វើឲយមនគម្ល តខ្ល ងំៃនតៃម្លឈនួលករងរ រ ង
្រស្តីថន កម់ធយមសិក បឋមភូម ិនិង្រស្តីថន កឧ់ត្តមសិក ។ បញ្ហ គម្ល តេយនឌរ័ កនុងវស័ិយករងរេន
ែតបន្តកនុងក្រមតិមយួគួរឲយកតស់មគ ល់េ យ រមូលេហតុមយួចនំួន ទកទ់ងឥរយិបទ ជ
្របៃពណីែដលែបងែចក ឲយមនករងរស្រមប្់រស្តី ករងរស្រមបបុ់រស។ 

 េកមង្រសីេនែតមនចំនួនតិច ជងេកមង្របុសេន្រគបក់្រមតិសិក  េហើយសមធមេ៌យនឌរ័ េន
ក្រមតិសិក ខពស់ ភគេ្រចើនមនែតកនុង្រគួ រែដលមនចំណូលេ្រចើន មយ៉ងេទៀត ករផ្ល ស់ប្តូរ
ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងករេកើនេឡើងៃនចំ ក្រសុក េដើមបរីកករងរេធ្វើ ។ 

 ្រស្តីសថិតកនុងកម្ល ងំពលកមម នងិ្រស្តីសថិតកនុងវយ័បន្តពូជ មនអ្រ អនកខរភព នងិករអបរ់ទំប
េ្រចើន ែដលនឲំយមនចំនួន្រស្តីតិចតចួកនុងករងរសំខន់ៗ  និងតួនទេីធ្វើេសចក្តី   សេ្រមច។ ្រស្តី
មយួចនួំនពុំសូវមនបទពិេ ធនក៍នុងករដកឹន ំនងិ្រគប្់រគង េលើកិចចករនេយបយ នងិ ធរ
ណៈ ដូចេនះត្រមូវករកនុងករអភវិឌ សមតថភព និង ជំនញេលើករ្រគប្់រគង នងិដឹកនរំបស់្រស្តី
គឺជត្រមូវករចបំចប់ំផុត។ 

 បនទុកករងរកនុង្រគួ រ ករងរផទះសែមបង ករេមើលែថទកូំនេច ជឧបស័គគដល់្រស្តី មនិសូវ
មនឱកសកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ផនតគ់នំិតសងគមមយួចំននួេនែតមន   ទស នៈថ្រស្តី
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េនមនសមតថភពទប មនិ ចេធ្វើករងរមនតួនទីខពស់កនុងករេធ្វើ   េសចក្តីសេ្រមចចិត្តេន
េឡើយ។ 

 ្រកុមវយ័េកមងេនែតជជនងយរងេ្រគះនឹងករឆ្លងេមេ គេអដស៏ េ យ រពួកេគមន ករ
យល់ដងឹតិចតួចពីេមេ គេអដស៏េហើយ្រស្តីេនែតជអនកទទួលបនទុកេមើលែថទ ំ និង េលើកទកឹ
ចិត្តដល់អនកផទុកេមេ គេអដស៏។ 

 អំេពើហឹង េលើ្រស្តីេនែតេកើតមនេឡើងកនុង្របេទសកមពុជ េហើយកម៏នេកើតេឡើងនូវករណី អំេពើហឹ
ង ែដលទកទ់ងនងឹេយឌរ័ ជពេិសសកររេំ ភេសពសនធវៈ ករជួញដូរ្រស្តី និងកុមរ នងិករ
េរ ើសេអើងចំេពះជនរងេ្រគះកជ៏បញ្ហ មយួ្រតូវេ ះ្រ យ។ 

 ទនទមឹនឹងភពរកីចេ្រមើនេលើករប្រញជ បេយនឌរ័កនុងេគលនេយបយ យន្តករេលើករ គ្ំរទករ
ប្រញជ បេយនឌរ័េនថន កជ់តិ នងិថន កេ់្រកមជតិ ករវភិគេយនឌរ័ នងិករែស្វងរកករគ្ំរទមតិ
នូវមនក្រមតិេនេឡើយ។ 

មនទរីកិចចករនរេីខត្ត បនពឹងែផ្អកេទេលើសក្ត នុពលជេ្រចើន េដើមបរីមួចំែណកសេ្រមចបននូវ េគលេ
អភវិឌ នស៍ហសវត របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករេលើកកមពស់សមភពេយនឌរ័ នងិបេងកើនភព អង់ ចដល់្រស្តីដូច
ជ៖ ចបបជ់តិ និងអន្តរជតែិដលករពរដល់សិទធិនរ ីនងិកុមរ ែដលគ្ំរទផល ្របេយជនរ៍បស់្រស្តី និងកុមរ 
កំែណទ្រមងសំ់ខន់ៗ របស់ ជរដ្ឋភបិលែដលមនបញចូ លនូវត្រមវូករ   េយនឌរ័ អនុសញញ អន្តរជតិស្តីពីករលុប
បំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នករេរ ើសេអើងចេំពះនរេីភទ(សីុ.ដ)។ យន្តករគ្ំរទេនថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជត ិ មន
្រកសួងកិចចករនរ ី ្រកុម្របកឹ ជតិេដើមប្ីរស្តី ្រកុម្របកឹ ជតិកមពុជេដើមបកុីមរ ្រកុមករងរប្រញជ បេយនឌរ័ ម
្រកសួងមនទីរវស័ិយ អងគករៃដគូរ វស័ិយឯកជន     បនព្រងឹង នឹងអនុវត្តកចិចករងរសមភពេយនឌរ័យ៉ងខ្ល ងំក្ល  
។ល។ 

១.២.២.៦. ថ នភពៃនភព្រក្ីរក  
មូលេហតុចមបងៗែដលបចចុបបននេនះកំពុង្រតូវបនជំនះ គឺេននងឹឫសគល់ៃនក្រមតិទបៃនករអភវិឌ នេ៍ហើយបន
េធ្វើឱយ្របជជនមយួភគធំសថិតេនេ្រកមក្រមតិៃនករេ្របើ្របស់ទំនិញ និងេស កមមននែដលចបំចជ់អបបបរម
ស្រមបេ់ធ្វើឱយពកួគតប់នរស់េនពីេលើបនទ តៃ់នភព្រកី្រក។ ភព្រក្ីរកប ្ដ លមកពមូីលេហតុជេ្រចើនែដលមន
ទំនកទ់ំនងជមយួគន េទវញិេទមកែដលបេងកើតឱយមនវដ្ដៃនភពរងេ្រគះដូចជ (១)តំបនរ់ស់េន ច្់រសយល 
(២)្របកច់ំណូលទបឬគម ន្របកច់ំណូល (៣) ថ នភពសុខ ភបិល និងអបរ់ទំប (៤)កង្វះនូវធនធនរូបវន័្ដនិង
ស្រមបផ់លិតកមម (៥)្រពមទងំក ្ដ េផ ងៗេទៀត។ េទះបីជយ៉ងេនះក្ដី ថ នភព ៃនភព្រកី្រកេនេខត្ដេកះកុងក៏
មនករធ្ល កយ៉់ងេលឿនក្រមតិភព្រកី្រកធ្ល កចុ់ះចំនួន ១៧,06ភគរយ គពីឺ ៣៤,៨ ភគរយ ឆន ២ំ០០៤ មក
១៧,០២ ភគរយឆន ២ំ០១៣(របយករណ៍េគលេ សហស វត រក៍មពុជឆន ២ំ០១១)។ ករថយចុះេនះបន
បង្ហ ញ យ៉ងចបស់ពីករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជញ ធរេខត្ត-ថន កដឹ់កន ំ របស់មនទរីវស័ិយ រមួសហករជមយួភគី
ពកព់ន័ធ អងគករជតិ និងអន្តរជតិេដើមបសំីេរចនូវេគលេ វស័ិយរបស់ ថ បន័េរៀងៗខ្លួន។ ជបញ្ហ រមួៃនភព្រកី្រក
េធ្វើេ យមនភព សមុគ ម ញយ៉ង ខ្ល ងំកនុងករចូលរមួេ ះ្រ យទំនកទ់នំង ករ យតៃម្ល ម នករអភវិឌ ន៍
ៃនករកតប់នថយភព្រក្ីរក។ ភព ុ ៃំរែ៉ដលបន ល់ ទុកជយូរយរេធ្វើេ យ្របជពលរដ្ឋមនករំតិរស់េនកនុងភព
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េ កយ៉ករហូតមកទល់សព្វ ៃថងេនះ កប់ីដូចជជមងដឺធ៏ងនធ់ងរដូេចនះែដរ ែដលេយើង្រតូវពយបលបេណ្តើ រៗេទ ម
ថ នភពធនធន។ េហតុដូចេនះ រដ្ឋបលេខត្តបនបងខិតភព្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះមកជតិសងគមជបេណ្តើ រៗ

េ យែស្វងរកមូលេហតុចំបងែដលនឲំយពួកគតម់និ ចដកខ្លួនពីករលំបក    បន។ ករផ្តល់មខុរបរកដូ៏ចជករ
បេងកើតេឡើងករងរេធ្វើ េដើមបបីេញជ សភព្រកី្រកែដលជជេ្រមើសដល៏្អ គឺករអភវិឌ នវ៍ស័ិយសុខភបិល វស័ិយអបរ់ ំ   
វស័ិយេទសចរណ៍ វស័ិយអភវិឌ នជ៍នបទ និង មនករ ចូលរមួពីករវនិិេយគកសិឧស ហកមមេនកនុងេខត្ត ពេី្រពះ
វស័ិយទងំេនះបនឹងកំពុងបេញជ ស្របជពលរដ្ឋេ យរចួផុត ពជីមងឺ ុ ៃំរ ៉នងិភព្រកី្រកជ        បេណ្តើ រៗេហើយ។ ករ
យកចតិ្ដទុក ក ់ឱយបនេ្រចើននងិចេំគលេ េទដល់តំបនជ់នបទនងឹមនឥទធិពលភ្ល មៗនងិជក់ កក់នុងករកត់
បនថយភព្រកី្រក។ 

១.២.២.៧.វបបធមន៌ងិវចិ្ិរតសិលបៈ 
 េបតកិភណ្ឌ វបបធមដ៌ស៏មបូរែបបទងំរូបីទងំអរូបី ែដលបុព្វបុរសេយើងបនបន ល់ទុករហូតដល់សព្វៃថង 
មនិ្រតឹមែតជសកខីភពបង្ហ ញពីភពរុងេរឿងថកុេំថកើងគរួជទីសងបែ់សងងៃនមនុស  ជតិប៉ុេ ្ណ ះេទ ែថមទងំមនតួ
នទីដសំ៏ខនក់នុងករផ រភជ បនូ់វទំនកទំ់នងរ ងមនុស នងិមនុស  សងគមនិងសងគម ្រពមទងំរមួចែំណកកនុងករ
េលើកកមពស់េសដ្ឋកចិចជតិ និងភពសុខ ន្តរបស់្របជពលរដ្ឋ្របកបេ យ្របសិទធភពេទៀតផង ។ កប៏៉ុែន្តកនុង
ចរន្តៃន កលភវូបនីយកមម សមយ័បេចចកវទិយទេំនើបបនញំុងឲយសងគមមនករវវិត្តយ៉ងគំហុក ែដលជេហតុ
េធ្វើឲយមរតកវបបធមដ៌ម៏នតៃម្លទទួលរងនូវករ្របឈមយ៉ងខ្ល ងំរហូតដល់ ចនងឹឈនេទបតប់ងេ់ យអេន្លើៗ  
 ្រស័យេហតុេនះ ករចូលរមួកនុងករែថរក  ករករពរ ករអភរិក េបតិកភណ្ឌ វបបធមជ៌តឲិយបន
គងវ់ង  និងករចូលរមួគ្ំរទឲយមនករវនិិេយគេលើវស័ិយវបបធម ៌ េដើមបកំីេណើ នេសដ្ឋកិចច ្រពមទងំករបេងកើតឲយ
មនទផី រករងរ គឺជកិចចករចបំចច់ំេពះមុខ ។ 
 េដើមបសីេ្រមចបននូវ ល់កិចចករទងំអស់េនះ ទមទរឲយមនករេរៀបចំផ្តល់ឳកសសម្រសបដូចជករ
ជួយ ផ្តល់ហិរញញបបទន ករជ្រមុញករក ងបែនថមនូវេហ ្ឋ រចន សមពន័ធស្រមបវ់ស័ិយវបបធម ៌ ករេរៀបចំយន្ត
ករ នងិបទ ្ឋ នគតិយុត្តចបំចន់ន ែដលជចលករកនុងករជួយ ជ្រមុញ និងជួយ គ្ំរទេលើកទឹកចតិ្តដល់ករ       
ផលិត ករេ្របើ្របស់និងករធនទផី រៃនផលិតផលេស កមមវបបធម ៌ នងិករចូលរមួសហករព្ីរគបប់ ្ត អងគ
ភព ថ បន័ពកព់ន័ធ ពិេសស្រកសួងវបបធម ៌នងិវចិិ្រតសិលបៈែដលជ ថ បន័មន េបសកកមមដឹកននំងិ្រគប្់រគងវ ិ
ស័យវបបធម ៌និងវចិ្ិរតសិលបៈៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 
 េគលនេយបយស្តីពីវស័ិយវបបធមេ៌នះគឺជមូល ្ឋ ន្រគះិ និង ជ្រតីវស័ិយកនុងករនេំឆព ះេទដល់ករ
ផ រភជ បវ់ស័ិយវបបធមេ៌ទនឹងករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចជត ិ ករព្រងឹងអត្តសញញ ណជតិ ករេលើកសទួយសីលធម ៌
និងកិតយនុភពជតិ កររក ករពរចេំណះដងឹ្របៃពណី នងិករេលើកសទួយភពេផ ងៗគន ៃនវបបធម ៌។ 

១.២.២.៧.ធមមករនងិ សន 
វស័ិយ្រពះពុទធ សន គឺជ សនរបស់រដ្ឋ និងជមូល ្ឋ ន ្រគឹះដសំ៏ខន ់ ៃនករសិក អបរ់ ំ ម រតី 

សីលធម ៌វបបធម ៌សងគមកិចច ្របៃពណី ទំេនៀមទម្ល ប ់អក រ ្រស្ត និងករអភវិឌ នជ៍េដើម ។ ល ។ វស័ិយ្រពះពុទធ
សន មនតួនទីសំខន់ ស់នូវសកមមភពអបរ់កំនុងសងគមជេ្រចើនវស័ិយ ទិភពសំខនគ់ឺ ព្រងឹងតៃម្ល

្រគួ រ និង្រពះពុទធ សន េលើកកមពស់ សីលធមរ៌ស់េនកនុងសងគម ព្រងឹងតនួទីភរកិចច ្រកមសីលធម៌ ចរយ 
េចអធិករ និងេថរសភ ព្រងឹងករែថរក  មរតក ្របៃពណី ទេំនៀមទម្ល ប ់វស័ិយពុទធច្រក ព្រងឹងវស័ិយអបរ់ពុំទធិក
សិក ចបពី់ថន កប់ឋមដល់ថន កវ់ទិយល័យ ។ ទងំេនះជេគលនេយបយែដលបនសេ្រមចនូវសកមមភព ទិ
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ភព ែដលចូលរមួចំែណកកនុងករអនុវត្តនក៍រក ងែផនករអភវិឌ ន ៍ជពិេសសអនុវត្តន ៍ មកមមវធិនីេយបយ
យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី៣ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ នតីិកលទី៥ ៃនរដ្ឋសភ េ្រកមករដកឹនដំ ៏
ឈ្ល សៃវរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េដើមបេីធ្វើឱយ 
កំេណើ នករងរសមធម ៌មន្របសិទធភពខពស់េនកមពុជ សំេ ករកតប់នថយភព្រក្ីរកេលើកកមពស់ក្រមតិជីវភព 
របស់្របជពលរដ្ឋ ឱយបនល្អ្របេសើរ ។ 
 កមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល បនយកចតិ្តទុក កខ់ពស់ េលើវស័ិយ្រពះពុទធ សន េ យ
េគរពសិទធិេសរភីព ខងជំេនឿ សន នងិេលើកសទួយ្រពះពុទធ សន ែដលជ សនរបស់រដ្ឋ េហើយបងក  
លកខណៈសមបត្តសិកមមភព សនេផ ងៗេទៀត ឱយេចះែថរក មគគី សថិរភពនេយបយ ស ្ត បធ់ន បស់ងគម
ល្អ ។ ជងេនះេទេទៀត ជរ ្ឋ ភបិល បនកំណត ់នូវេគលនេយបយ សកមមភព ទិភព ចេំពះមនទរីធមមករ 
និង សន េដើមបបីន្តជំរុញេលើកកមពស់យ៉ងសកមមនូវ ល់តួនទរីបស់្រគួ រ ផ ភជ បេ់ទនិងតៃម្ល ជ្របៃពណី
ៃន្រពះពុទធ សន ែដលមនេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ្រកមគំនតិផ្តួចេផ្តើមរបស់សេម្តចអគគម េសនប
តីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ សំេ ប្រញជ បករអបរ់ ំែផនក្រពះពុទធ សន េទ
ដល់្រគប្់រសទប ់ សិស  នសិ តិ យុវជន ម ជន ទូេទ េដើមបបីេងកើនករយល់ដងឹពីតៃម្លសីល ធមរ៌ស់េនកនុង
សងគមជតិេយើង េហើយបេញជ សឱយផុតពីករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ ន អេំពើហិង កនុង្រគួ រ អនចរ ករេកង
្របវញ័ញ ផ្លូវេភទ េកមងទេំនើង កនុង្រសទបយុ់វវយ័េចញឱយអស់ពីសងគមបចចុបបនន ។ 

េ យេយង មអនុ្រកិតេលខ ១៥៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទ១ី១ ែខកកក  ឆន ២ំ០១១ ស្តីពីករេរៀបចំ នងិ
ករ្រប្រពឹត្តេទរបស់្រកសួងធមមករ និង សន និង សនេខត្ត មនទរីធមមករ បនខិតខំយកចិត្តទុក កេ់លើក
កមពស់ករេគរពសិទធិេសរភីពខងជេំនឿ សន េលើកសទួយតួនទី ្រពះពុទធ សន ែដលជ សនរបស់រដ្ឋ 
កនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល ម រត ីសីលធម ៌ គុណធម ៌ វបបធមស៌ន្តិភពជូន្របជពលរដ្ឋ េដើមបធីនបននូវកររមួរស់ 
យ៉ងសុខដុមរមនេនកនុងសងគមជត ិនិងករអភវិឌ នធ៍នធនមនុស កនុងជួរ្រពះសងឃឱយកនែ់តរកីចំេរ ើនល្អ ។ 
 អនុវត្តនេ៍សចក្តែីណនចំេំពះអងគករ សន នន េ្រកមឱ ទ វត្ត ម និកយ សន ល់អងគករ 
សមគម ែដលមនចរកិ សន ឱយ្របតិបត្តិ េធ្វើសកមមភព សន បន្រសបចបបរ់បស់រដ្ឋ ។ស្រមបស្រមួល 
ពុទធបរស័ិទ្រគប់ សន ឱយបនសុខុដុមនីយកមម េលើកទកឹចិត្ត ឱយ្របតិបត្តិេគរព្រកតិយវនិយ័ មវធិី ្រស្ត 

សនេរៀងៗខ្លួន េ យករ មគគភីពកនុងរង្វងែ់ដលជអនកមនចរកិ សន នងិកន់ សនទងំអស់។ 
 អនុវត្តនប៍ទបញញត្តិ លិខតិបទ ្ឋ ន ចរ េសចក្តីែណនរំបស់្រកសួង សហករ ទំនកទ់ំនង យ៉ងជតិ 
សនិត ម ននុ្រកម្រពះសងឃ្រគបលំ់ បថ់ន ក ់ េន មមូល ្ឋ ន និងេមដកឹន ំ ឬតំ ងពហិ សន នន 
កនុងវស័ិយធមមករ និង សនទងំមូល ជួយ ស្រមបស្រមួលករងរផ ព្វផ យ សនទន្រពះធម ៌ តួនទី្រពះពុទធ

សន ផ រភជ បស់ងគម ឱយបនទូលំទូ យស្រមបក់រអនុវត្តនប៍ន្ត។ 
 

ងសថិតិវត្ត ម នងិពហិ សន 
ពុទធ សន ពហិ សន

ឥ ្ល ម សន ្រគសឹទ សន
៥០ វត្ត (គណៈម និកយ ៤៥   
គណៈធមមយុត្តិ ០៥) 

០៨ វ ិ
៤ វ 
១ សមគមន៍

២០ ន កក់រថ្វ យបងគុ ំ
០៧ និកយ  
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១.២.២.៨.អេន្ដ ្របេវសននិ៍ងចំ ក្រសុក  
ក-អេន្ដ ្របេវសន ៍

 ករងរអេន្ដ ្របេវសន ៍ គឺជករ្រគប្់រគងវត្ដមនជនបរេទសែដល ន កេ់នកនុងេខត្ដសំេ រកឱយេឃើញមុខ
សញញ េភរវកមមឧ្រកិដ្ឋកមមឆ្លង្រពំែដនករ ន កខុ់សចបប ់ េដើមបបី្រងក បទនេ់ពលេវ ល់សកមមភេលមើសចបប់
ែដល្រប្រពឹត្ដេឡើងេ យជនបរេទស និងរមួចំែណកែថរក សន្ដិសុខស ្ដ បធ់ន បសុ់វតថិភពដល់ជនបរេទស
ែដល េចញចូល ន ក់ ្រស័យេនកនុងេខត្ដ្រពមទងំ្របជពលរដ្ឋ និងសងគមជតិកមពុជទងំមូលចូលរមួេលើកសទួយ 
វស័ិយេទសចរណ៍េសដ្ឋកចិច និងវស័ិយេផ ងៗេទៀតជំរុញករអភវិឌ កនុងេខត្ដឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើង ។ 

ខ-ចំ ក្រសុក 
ករផ្ល ស់ប្ដូរទីលំេនពតំីបនម់យួេទតបំនម់យួបនជះឥទធិពលយ៉ងេ្រចើនដល់កំេណើ ន និងករថយចុះ

្របជជនេនកនុងតំបនក់រែបងែចក្របជពលរដ្ឋ សមសភព យុ ជនជតិភគតិច និងកំរតិៃន្របកច់ំណូលកនុង
តំបន។់ 

មករជេំរឿនេនឆន ២ំ០០៨មន្របជពលរដ្ឋចនួំន៥០.៧១៨នក ់ ឬេសមើនងឹ៤៣,១៧ភគរយៃន្របជ
ពលរដ្ឋសរុបកនុងេខត្ដែដលបនប្ដូរលំេន ្ឋ នេនកនុងេនះករផ្ល ស់ប្ដូរលំេន ្ឋ នេនកនុងេខត្ដមន ២៥,៣០ ភគ
រយមកពីេ្រកេខត្ដ ឬមកពេីខត្ដេផ ងៗៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជមន ៧២,៤៩ ភគរយនិងមកពីេ្រក្របេទស
មន២,២១ ភគរយ។ ភគរយរ ងបុរសនិង្រស្ដីមនចនំួន្រប ក្់របែហលគន បុរសមន ៥១,១៧ ភគរយ និង
្រស្ដីមន ៤៨,៨៣ ភគរយ ។ មនមូលេហតុចមបងេនកនុងមូលេហតុជេ្រចើនែដលនឱំយមនករផ្ល ស់ប្ដូរលំេន   
្ឋ នេនះគឺករែស្វងរកករងរេធ្វើមនចំនួន ៣៨,២៧ ភគរយនិងករផ្ល ស់ប្ដូរទីលំេនមន ៣៦,៦៤ ភគរយ។ 

ចលនៃនករផ្ល ស់ទីលំេននឹងមនផលបះ៉ពល់ជចំបងដូចខងេ្រកម៖ 
- ករអភវិឌ េសដ្ឋកិចច្របកបេ យនរិន្ដរភព 
- េហ ្ឋ រចនសមពន័ធដូចជលំេន ្ឋ ននិង្របពន័ធផ្លូវថនល់ 
- ករែថរក េស កមមននដូចជករែថទសុំខភពនិងករអបរ់ ំ
- បរ ិ ថ នដូចជធនធនទកឹនងិករបំពុលបរ ិ ថ ន។ 

ងទី ៧ ស្តីពីទិនននយ័្របជពលរដ្ឋែខមរេធ្វើចំ ក្រសុកេទរកករងរេធ្វើេនេ្រក្របេទសឆន ២ំ០១៤ 
សរុបរមួ ្រសបចបប ់ មនិ្រសបចបប ់ បតដំ់ណឹង ្រតឡបម់កវញិ 

សរុ
ប 

្រសី 
អនីតិជន 

សរុប ្រសី សរុប ្រសី 
អនីតិជន 

សរុប ្រសី ១ឆន  ំ ២ឆន  ំ ៣ឆន  ំ សរុប ្រសី 
អនីតិជន 

ប ស ប ស ប ស 
៩៥0 ៥៦

៨ 
៣២ ៦៣ ៤១៥ ២៨០ ៥៣៥ ២៨៨ ២៥ ៤២ ៣៧ ២៥ ០៦ ០៩ ០៩ ៣៧ ២៥ ០០ ០០ 

 
១.២.២.៩.ករងរនងិបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ 

  ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជេ្រកមករដឹកនដំឈ៏្ល សៃវ និង្របកបេ យគតិបណ្ឌិ តដខ៏ពងខ់ពស់របស់   សេម្តចអគគ
ម  េសនបតយីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តៃីន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បននិងកពុំងេផ្ត តករយកចិត្តទុក 
កយ៉់ងខ្ល ងំេលើ្រគបវ់ស័ិយ ជពេិសសករអភវិឌ វស័ិយករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ សំេ េធ្វើឲយ្របេសើរ

េឡើង នូវលកខខណ័្ឌ ករងរ បេងកើនឱកសករងរ បេងកើតបរយិកសករងរ ព្រងឹងភពសុខដុមរមនៃនទំនក់
ទំនងវជិជ ជីវៈ នងិព្រងឹងករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈឲយសម្រសប មត្រមូវករទីផ រករងរ េដើមបី
ចូលរមួចំែណក កនុងករកតប់នថយភព្រកី្រក េលើកសទួយជីវភព្របជពលរដ្ឋ និងអភវិឌ េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចរី
ភព ដូចែដលបន រេំលចេឡើងេនកនុងយុទ្ឋ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី៣ េដើមបកីេំណើ ន ករងរ សមធម ៌
នងិ្របសិទធភព េនកមពុជរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជនីតិកលទី៥ៃនរដ្ឋសភ ែដលកនុង ណត្តិកន្លងមកបនខិតខំ
្របឹងែ្របងយ៉ងសកមមេ យ ទទួលបនលទធផលគួជទីេមទនៈជ ទិ៍ ១-បនធន          លកខខណ័្ឌ ករងរ ២-
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បនដេំឡើង្របកឈ់នួលអបបបរមដល់ កមមករនិេយជិត ៣-បនេលើកសទួយសិទធិេសរភីពអងគករវជិជ ជីវៈ ៤-បន
ព្រងងឹភពសុខដុមរមនៃនទំនកទ់នង វជិជ ជីវៈ ៥-បនព្រងឹងយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទករងរ ៦-បនព្រងឹង និង
ព្រងកីករអភវិឌ ជនំញបេចចកកេទស និងវជិជ ជីវៈ និងគុណភពរបស់្រគឹះ ថ នអបរ់បំណ្តុ ះ      ប ្ត
លបេចចកេទស នងិវជិជ ជីវៈ  ៧-បនជុរុំញករអនុវត្តកតព្វកចិច ហ្វឹកហ្វឺន កូនជង ៨-បនព្រងីកករផ្តល់េស
ករងរ និងពត័ម៌នទីផ រករងរ ៩-បនេបើកទូ យទផី រករងរកនុង និងេ្រក្របេទស ១០-បន កឲ់យដេំណើ រ
ករនូវរបបធន ៉ បរ់ង និភយ័ករងរ ១១-បនបេងកើន្របសិទធភពៃន ករផ្តល់េស រដ្ឋបល ធរណៈ និង 
១២-បនអនុវត្តកតព្វកិចចកនុងនមជសមជកិអងគករអន្តរជតិខងករងរ ៊ ន និងៃដគូអភវិឌ ន។៍ េ យែឡក 
ជរ ្ឋ ភបិលកនុង ណត្តិទី៥ៃនរដ្ឋសភ បន កេ់ចញនូវកមមវធិេីគល នេយបយពកព់ន័ធនឹងវស័ិយករងរ នងិ

បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈមន១៧ចំណុច និងបនចង្អុលបង្ហ ញកនុងយុទធ ្រស្ត ចតុេកណដំ កក់លទី៣  ែដល
មនមុយុំទធ ្រស្តសំខន់ៗ ចំនួន៤រមួមន៖ ចតុេកណទី៣ មុទំ៣ី-ករអភវិឌ ន ៍ទីផ រករងរ ចតុេកណទី៤ មុំ
ទី១ -ករព្រងឹង នឹងករេលើកកមពស់វស័ិយអបរ់វំទិយ ្រស្តបេចចកវទិយ ្រពមទងំ ករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស 
ចតុេកណទី៤ មុទំ៣ី -ករអភវិឌ ្របពនធគ័ពំរសងគម នងិចតុេកណទី៤ មុទំី៤ -ករជំរុញអនុវត្តេគលនេយបយ
ជតិ្របជជន និងសមភពេយនឌរ័។ េឆ្លើយតបនឹងកមមវធិេីគលនេយបយ និង យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់
កលទ៣ី ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈមនយុទធ ្រស្តសំខន់ៗ ចំនួន៥ គឺៈ ១-ករអភវិឌ នល៍កខខ័
ណ្ឌ ករងរ និងករធននូវសុខុដុមនីយកមមទំនកទ់ំនងវជិជ ជីវៈ ២-អភវិឌ វស័ិយអបរ់ ំបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស 
និងវជិជ ជីវៈ  ៣-អភវិឌ មុខរបរ នងិករងរ  ៤-អភវិឌ វស័ិយសន្តិសុខសងគម (ែផនកឯកជន)    ៥-ព្រងឹងអភបិល
កិចចល្អ។ ករព្រងឹងអភបិលកិចចល្អ្រតូវបនបេងកើត និងេរៀបចំយ៉ងទនេ់ពលេវ  េដើមប ី       ែ្របក្ល យ េស
ធរណៈឲយមនគុណភពល្អ តៃម្លេថក ខ្លី មញញ  ចេជឿទុកចិត្តបន េឆ្លើយតបទនេ់ពលេវ េទនឹងត្រមូវករ 
និងបងកលកខណៈងយ្រសួយដល់អនកេ្របើ្របស់េស ។ 
 េដើមបចូីលរមួអនុវត្តនូវយុទធ ្រស្តខងេលើ មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ េខត្តេកះកុង ែដលជ 
េសនធិករថន កេ់្រកមជតិផទ ល់របស់្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ និងរបស់រដ្ឋបលេខត្តេកះកុង
កលពឆីន ២ំ០១៣កន្លងមក បនខិតខ្ំរបឹងែ្របងអនុវត្តនូវកមមវធិីនេយបយ នងិយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់
កលទ២ីរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េ យបនអនុវត្ត មែផនករសកមមភពរបស់្រកសួងស្រមបពី់ឆន ២ំ០០៩-
២០១៣ កដូ៏ចជែផនករអភវិឌ នរ៏យៈេពល៥ឆន  ំ (២០១១-២០១៥) និងកមមវធិវីនិិេយគ៣ឆន រំកិំល (២០១៣-
២០១៥) របស់រដ្ឋបល េខត្តេកះកុង សេ្រមចបនលទធផលករងរធំៗជេ្រចើន។ 
 ទនទមឹនឹងេនះ មនទីរករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈេខត្តេកះកុងបន កេ់ចញនូវែផនករយុទធ ្រស្ត 
សំខនច់ំនួន ០៤គឺ៖ 

 យុទធ ្រស្តទី១៖  ករអភវិឌ លកខខណ្ឌ ករងរល្អ្របេសើរ និងសុខដុមរមនយីកមមៃនទំនកទ់នំងវជិជ ជីវៈ  

 យុទធ ្រស្តទី២៖ ករអភវិឌ មខុរបរ និងករងរ 

យុទធ ្រស្តទី៣៖ ករអភវិឌ ករអបរ់កំរបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស នងិវជិជ ជីវៈ 

 យុទធ ្រស្តទី៤៖  ករព្រងងឹអភបិលកចិចល្អ នងិករធនសមភពេយនឌរ័ 

សក្ត នុពល៖ 
េដើមបរីមួចែំណកកតប់នថយភព្រក្ីរក និងេលើកសទួយជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋឲយកនែ់ត្របេសើរេឡើង 

មរយៈ វស័ិយករងរ និងវស័ិយបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ។ មនទរីបនអនុវត្ត មេគលនេយបយែផនករ      
យុទ្ឋ ្រស្ត របស់រ ្ឋ ភបិលដំ កក់លទី៣ នីតិកលទី៥ ៃនរដ្ឋសភគឺធនឲយបនកំេណើ ន ករងរសមធម ៌
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និង្របសិទ្ឋិភព េនកមពុជ។ កនុងនមជេសនធិករឲយ្រកសួង មនទីរបនេរៀបចំេគលនេយបយែផនករយុទ្ឋ
្រស្តចកខុវស័ិយ នងិ េបសកកមម េ យេផ្ត តេលើចំនុចសំខនចំ់ននួ៤ ដូចខងេលើ។ 

សក្ត នុពលរបស់មនទីរមន២គឺ៖ វស័ិយករងរ នងិវស័ិយបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស នងិ វជិជ ជីវៈ 
វស័ិយករងរ 

េនេខត្តេកះកុងមនតំបនេ់សដ្ឋកិចចពិេសស្រចកចយំម មនេ ងច្រកចនួំន៤គឺ YAZAKI, HYUNDAI  
KKN   MIKAZA SPORT និងេ ងច្រកសករសរ  ចំករអំេព កនុង្រសុកែ្រសអំបិលសរុប ០៥ េ ងច្រក នងិ០១ចំ
ករ េហើយបន្រសូបយកកម្ល ងំពលកមមជេ្រចើនេ យមនករងរេធ្វើ   ជកែ់ស្តងមកដល់េពលេនះ្របជពលរដ្ឋ
កនុងេខត្តមនករងរ េធ្វើ្របមណជ ៦០០០នកេ់ហើយ ។ 

េ ងច្រកទងំអស់មនត្រមូវករកម្ល ពំលកមម្របមណ ១០.០០០ ែតកនុងេពលបចចុបបននេយើងមនកមមករ
និេយជិត ែដលកំពុងបេំរ ើករងរចំនួន ៦.៤៩២ នក ់និងមនជនបរេទសចំន៣ួ០២ នក ់ែដលបន្របមូល ករ
ពីេសៀវេភករងរ នងិបណ្ណ័ ករងរចូលថវកិរដ្ឋបនចំនួន១២០ ៨០០ ០០០េរៀល កនុងឆន ២ំ០១៤ ។ ដូេចនះ         
វស័ិយករងរបនជួយ  ស្រមួលដល់ជវីភពរស់េន របស់កមមករនិេយជិត និង្របជពលរដ្ឋបនធូរធ នងិរកី
ចេ្រមើន្របេសើរេឡើងបនមយួករំតិធំ ជពិេសសេនះ គឺមន ចំណូលមធយម្របចែំខពី១៦០$ -២០០$  ស្រមប់
កមមករ-និេយជតិ ១នក។់ 
វស័ិយបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស នងិ វជិជ ជវីៈ 

មនទរីបនអនុវត្ត មែផនករយុទ្ឋ ្រស្ត និងែផនករសកមម្របចឆំន បំនយ៉ងរលូន និងហមតច់តប់ំផុត 
េដើមបបីំេរ ើផល្របេយជនស៍ងគមកតប់នថយភព្រក្ីរករបស់្របជពលរដ្ឋ ឲយមនបំណិនជីវតិ ចេំណះដងឹ ជំនញ
បេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈពិត្របកដ កនុង ករ្របកបរបរចិញច ឹមជវីតិខ្លួនឯង និង្រគួ រ។ 

មនទរី និងមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ បនេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ ដូចជ
ជំនញកសិកមម និងេស កមមជូន្របជពលរដ្ឋ មសហគមន ៍នងិទណ្ឌិ តកនុងពន្ឋនគរេខត្ត កនុងឆន ២ំ០១៤ ។ 

១-ជំនញកសិកមមមនៈ ចឹញច ឹម្រតី កែងកប អនទង ់ បំែន្ល ្រតកនួ ៃសព ។ល។ 
២-ជំនញេស កមមមនៈ កតស់ក ់អ៊ុតសក ់ែតងករ បរកិខ ្រតជក ់អគគីសនី សំណងសីុ់វលិ។ល។ 
ចបព់ែីខ មក  ដល់ែខ ធនូឆន  ំ២០១៤ មនសិកខ កមែដលបនបញចបវ់គគបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ សរុប

ចំននួ ៤០០នក ់(្រសី៨៥នក)់ ែដលទទួលបនចំេណះដឹង និងជំនញបេចចកេទស ពិត្របកដ  េដើមបកីតប់នថយ 
ភព្រក្ីរកកនុង្រគួ រ នងិសហគមន ៍។ 

បនទ បពី់បញចបវ់គគសិក    មនទីរបនេចញវញិញ បនប្រតបញជ កក់សិក ជូន  សិកខ កមនីមយួៗ េដើមបយីក
េទេ្របើ្របស់ មែដល ចេធ្វើេទបន។ 
បញ្ហ ្របឈម៖ 
វស័ិយករងរ៖ 

- េពលចុះអធិករករងរម្តងៗ ម្រនី្តជំនញែតងែតជបួនូវករលំបកដូចជ មច ស់្រគៈឹ ថ ន េ ងច្រក 
សហ្រគស មនិបនសហករណ៍ឲយបនទូលំទូ យ។ 

- កមមករ និេយជិកមយួចំនួនមនិេចះចបបស់្តីពីករងរ។ 
វស័ិយបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 

- សហគមនម៍យួចំនួនេនពិបកេធ្វើដំេណើ រ នងិរស់េន មតំបនេ់កះឆង យ ច្់រសយល។ 
-ចំេណះដឹង្របជពលរដ្ឋេន មសហគមនេ៍នមនក្រមតិ(ពិេសស្របជពលរដ្ឋេន មតំបន់ ច់

្រសយល) 
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១.២.២.១០.ពត័ម៌ន  
មនទរីពត័ម៌នេខត្តេកះកុងជអងគភពមូល ្ឋ នរបស់្រកសួងពត័ម៌នមនតួនទីជេសនធិករទទួលបនទុក

អនុវត្តនិងស្រមបស្រមួលសកមមភពរបស់្រកសួងពត័ម៌នេលើវស័ិយពត័ម៌ន និងេ តទស ន ៍ ។ មនទរីពត័ម៌ន
េខត្តេកះកុង មនតួនទីដសំ៍ខនក់នុងករនមំកនូវពត័ម៌នសំខន់ៗ ជតិ អន្តរជតិជូនថន កដ់ឹកន ំ និង្របជ
ពលរដ្ឋេនកនុងេខត្តបនដងឹ  បនេឃើញនូវភពរកីចេំរ ើនរបស់្របេទសជតិ  បនដឹងអំពី ថ នភពនេយបយ
េសដ្ឋកិចចរបស់ជតិ និងអន្តរជតេិនេលើពិភពេ ក ។ 

េដើមបរីមួចែំណកអនុវត្តេគលនេយបយយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទ៣ី របស់ ជរ ្ឋ ភបិល
ណត្តិទី៥ ( កំេណើ នករងរ  សមធម ៌និង ្របសិទធិភព ) សំេ សេ្រមចឲយបននូវេគលេ កតប់នថយភព      

្រកី្រក នងិេលើកកមពស់ក្រមតិជវីភពរបស់្របជពលរដ្ឋ  ្រកសួងពត័ម៌នបន កេ់ចញនូវេគលនេយបយអទិ
ភព ៣ចំណុចគឺ៖ 

-ព្រងកីវ ិ លភព និង្របសិទធភពៃនេស ផ ព្វផ យផ្តល់ពត័ម៌ន ករអបរ់ ំនិងករកំ ន្ត្របកបេ យ 
គុណភព និងសមធម ៌ជូន្របជពលរដ្ឋ េនទូទងំ្រពះ ជ ្រចកមពុជ ។ 

-េលើកទឹកចិត្តករអនុវត្តេសរភីព រពត័ម៌ននងិករបេញចញមតិ ្រសប មេគលករណ៍លទធិ្របជធិប
េតយយ េសរពីហុបក  េលើកសទួយនតីិរដ្ឋ ករពរសិទធិ និងេសក្តីៃថ្លថនូរបស់មនុស  ។ 

-រមួចែំណកអភរិក  និង អភវិឌ វបបធម្៌របៃពណីេដើមបេីលើកកមពស់អត្តសញញ ណជតិ និងកិតយនុភពៃន 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  េនេលើឆកអន្តរជតិ មរយៈ្របពន័ធផ ព្វផ យ ។  

េដើមបសីេ្រមចបនេគលេ ទិភពរបស់្រកសួងពត័ម៌ន ៖ 
-បន្តជំរុញ្របពន័ធផ ព្វផ យរបស់ជតនិិងេលើកទឹកចិត្ត្របពន័ធផ ព្វផ យឯកជនឲយខិតខពំ្រងីកសក្ត នុ

ពល ្របសិទធភព និងវ ិ លភពៃនករផ ព្វផ យ្រគបដណ្ត បឲ់យបនទូលំទូ យទងំកនុង្របេទសកនុងតំបន ់និង
ទ្វីបនន េដើមបផី្តល់ពត័ម៌ន ករអបរ់ ំនិងករកំ ន្ត្របកបេ យគុណភព និងសមធមជូ៌ន្របជពលរដ្ឋែខមរេន
្រគប្់រចកល្ហក ៃនមតុ្របេទស និងេឆព ះេទកនព់ិភពេ កខងេ្រក  រមួចែំណកេលើកតេមកើងអត្តសញញ ណ េមទ
នភពជតិែខមរ  នងិ កិតយនិភពៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេនេលើឆកអន្តរជតិ។ 

-ក ង និងទំេនើបកមមមូល ្ឋ នសមភ រៈបេចចកេទស្របកបេ យផសុខភព េដើមប្ីរបសិទធភពករងរ
ស្រមប ់អងគភពផ ព្វផ យ េដើមបេីឆ្លើយតបនងឹសំណូមពរចបំចៃ់នករផ ព្វផ យ បង្ហ ញពីជំហរ និងសេម្លងផ្លូវ
កររបស់ជតិមយួ ែដលមនអធិបេតយយភពេពញេលញ ចមច ស់ករ្របតិកមមតបតទនេ់ពលេវ  ចំេពះ ល់
ករផ យ និងពត័ម៌នទងំ យែដល្របសចកករពិត បះ៉ពល់ដល់កិត្តិយស និងអន្ត យដល់សន្តិសុខជតិ។ 

-បន្តជំរុញករក ងវទិយុ និងទូរទស នថ៍ន កេ់្រកមជតិេន មប ្ត េខត្តបន្តេទៀត។ ថ នីយទងំេនះ 
េដើរតួនទីជ ព នចម្លងនូវេគលនេយបយរបស់ រ ្ឋ ភបិលេទជូន្របជពលរដ្ឋ និងជេវទកិ ធរណៈ
ស្រមប ់្របជពលរដ្ឋបេញចញមតិេយបល់  និងសំណូមពររបស់ខ្លួន ្រសប មេគលករណ៍ស្តីពីករអភវិឌ ម
ែបប្របជធិបេតយយនិងអភបិលកិចចល្អេនថន កេ់្រកមជតិ ែដលកំណតេ់នកនុង្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្តស្តីពកំីែណ
ទ្រមងវ់មិជឈករ និងវសិហមជឈករ ។ 

-ជំរុញករេបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងេលើកកមពស់សមតថភពស្រមបម់្រន្តីផលិតកមមវធិ ី និង
ពត័ម៌ន ថន កេ់្រកមជតេិដើមបឲីយ ថ នយីវទិយុ និងទូរទស នថ៍ន កេ់្រកមជតិមនលទធភពកនុងករផ ព្វផ យបន្តនូវ
្រពឹត្តកិរសំខន ់ ៗពីថន កជ់តិនងិមនលទធភពផលិតកមមវធិីអបរ់សំងគម ទកទ់ងនងឹជីវភពរស់េនរបស់្របជ
ពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ នផទ ល់ ។ 
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-ជំរុញករព្រងឹងសមតថភព ថ បន័ កនុងករ្រគប្់រគងែផនករដ្ឋបល និងជំនញ េដើមបបីេ្រមើេស ធរ
ណៈឲយ កនែ់ត្របេសើេឡើង ទនទមឹនឹងករអនុវត្តេគលនេយបយយុវភវូបនីយកមមនិងេយនឌរ័ ។ 

-ជំរុញករអនុវត្តចបបស់្តីពរីបប ពត័ម៌ននិងបន្តខិតខំសិក ្រ វ្រជវេដើមបកី ងលិខតិបទ ្ឋ នគតិ
យុត្តិថមី ស្រមប្់រគប្់រគងវស័ិយពត័ម៌ននិងេ តទស នឲ៍យសថិតេ្រកម្រកបខណ័្ឌ នតិីរដ្ឋ េ យធនបនទងំសិទធិ
េសរភីព  ៃនករបេញចញមត ិ សិទធិទទួលបនពត័ម៌ន និងលទធិ្របជធបិេតយយ ។ 

-េលើកកមពស់គុណភពៃនកមមវធិផី យពត័ម៌ន្រគបដណ្ត បេ់ យពត័ម៌នជតិ ែដលឆ្លុះបញច ំងព្ីរគប់
ទិដ្ឋភព ៃនជីវភពសងគមកមពុជ ជពត័ម៌នពតិ ្រតឹម្រតូវ មទិសេ ្ល កៈ ែប្លក េលឿន  ទុកចិត្តបនេនទី េពល

កប៍នេ យឈរេលើ ម រតីទទួលខុស្រតូវនងិេគរពសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ េដើមបធីននូវករេលើ់កសទួយនីតិរដ្ឋ និង
លទធិ្របជធិបេតយយ េសរពីហុបក  និងេលើកកមពស់ជំេនឿទុកចិត្តរបស់្របជពលរដ្ឋ ។ 

-បេងកើតកមមវធិីផ ព្វផ យសំបូរែបប អបរ់សំងគម អបរ់ចំបប ់កមមវធិីអេបើរេំយនឌរ័ យុវជន និងកុមរនិងកមម
វធិីយល់ដឹងស្រមប្់រគបម់ជឈ ្ឋ ន និងសហគមន ៍ េ យសហករជមយួ ្រកសួង- ថ បន័ពកព់ន័ធនិងអងគករមនិ
ែមនរ ្ឋ ភបិល និងអងគករអន្តរជតិ ។ 

-េរៀបចំអភ្ិរកមែនករអនុវត្តន្៍របកសរមួ ស្តីពីករផ្តល់េស ធរណៈរបស់្រកសួងពត័ម៌ន ។ 
-ចរុំញករេបើកវគគបំពកប់បំន៉សមតថភពជំនញដល់ម្រន្តី ជករវយ័េកមងែដល្រតូវបនបញចូ ល្រកបខណ័្ឌ

កនុង៣ ឆន ចុំងេ្រកយេនះ ។ 
-ជំរុញករអនុវត្តេសចក្តីែណនេំលខ០១ សណន របស់ ជរ ្ឋ ភបិលស្តីពីករចត់ ងំ្រកុមករងរចុះ

បំេពញ េបសកកមម មមូល ្ឋ នេដើមប្ីរតួតពិនិតយនងិគ្ំរទករអនុវត្តកមមវធិិនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណ
ដំ កក់ល ទី៣ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិកលទី ៥ ។            

មនទរីពត័ម៌នេខត្តេកះកុង នឹងអនុវត្តន៍ មេគលនេយបយខងេលើ  ្រសបេទនឹងករែណនរំបស់
្រកសួង ពត័ម៌ននងិែផ្អកេទេលើេគលនេយបយយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី ៣ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល
នីតិកលទី ៥  េ្រកមករដឹកនដំឈ៍្ល សែវ របស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន  ែសននយករដ្ឋម្រន្តីែន
្រពះ ជ ចកកមពុជ ។ មនទរីពត័ម៌នេខត្តេកះកុងនឹងខិតខ្ំរបឹងែ្របងអនុវត្តននូ៍វែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្តរយៈេពល
៥ឆន  ំនងិ៣ឆន រំកំិល ឲយបនសេ្រមចេជគជយ័ ។ 
១.២.៣ ថ នភពៃនករេ្របើ្របស់ដធី្លកីរ្រគប្់រគងធនធនធមមជត ិនងិ បរ ិ ថ នករ្រគប្់រគងេ្រគះ
មហន្ត យ នងិករបែ្រមប្រមួល កសធតុ 

េរៀបចែំដនដ ីនគរូបនយីកមម សំណង ់នងិសុរេិយដ ី 
ករ្រគប្់រគងដីធ្លគីឺជក ្ត គន្លឹះមយួកនុងករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចសងគម្របកបេ យចីរភព  និងនិរន្តភព។

នេយបយេលើវស័ិយដីធ្លីគឺ“ព្រងឹងករ្រគប្់រគងករេ្របើ្របស់ និងករែបងែចកដីធ្លី មរយៈ(១)ករចុះបញជ ីដធី្លីេដើមបី
ផ្តល់កមមសិទិធដីធ្លែីដលជ្រគឹះៃនករធនសុវតថិភពកនក់បដី់ធ្លី ទងំដីឯកជនរបស់្របជពលរដ្ឋ ដីសហគមន ៍និង
ទងំដីរដ្ឋ (២)ករលុបបំបតភ់ពអនធិបេតយយរេំ ភកនក់បដ់្ីរគប្់របេភទេ យខុសចបប ់ នងិករទប់ ក ត់
ករ្របមូលដីទុកមនិេ្របើ្របស់ មនិេធ្វើ ជីវកមម (៣)ករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី្របកបេ យតម្ល ភពនងិយុត្តិធម ៌
(៤)ករអនុវត្តនក៍រែបងែចកដីកនុង្រកបខណ្ឌ សមបទនដីសងគមកិចចនិង្របទនកមម ជូនអតតីកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ 
និង្រគួ រេយធនិ និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកែដលគម នដី ខ្វះដីនិង្រតូវករដីពតិ្របកដ (៥)ករេរៀបចំ ែដនដីនិង
ែផនករេ្របើ្របស់ដី ម ននុ្រកមនិងករក ងយុទធ ្រស្តជតិៃនករអភវិឌ នទ៍ី្រកុង  ទ្ីរបជំុជន នងិករ
កំណត្់រពំ្របទល់រដ្ឋបលឃំុសងក ត ់។  
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សក្ត នុពល 
មនទរីេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកមមសំណង ់ និងសុរេិយដីេខត្ដេកះកុងមនតួនទីដសំ៏ខនក់នុងករអនុវត្ដន៍

េគលនេយបយដីធ្ល្ីរសប មទិសេ របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកមម និងសំណង ់ នូវភរកិចចដូចខង
េ្រកម ៖ 

-ករងរចុះបញជ ីដីធ្លីមនលកខណៈជ្របពន័ធ ែដលកំពុងអនុវត្តេន្រកុងេខមរភូមនិទនិង្រសុកមណ្ឌ លសីម    
 េដើមបផី្ដល់ជូនដល់្របជពលរដ្ឋនូវកមមសិទធិ នងិសុវតថិភពកនុងករកនក់បដ់ីជពិេសសដល់្របជពល   
 រដ្ឋែដលកំពុងកនក់បដី់ធ្លីេ យ្រសបចបបេ់លើដីធ្លែីដលពួកគតក់ំពុងេធ្វើករ ដុំះ។  
-ព្រងងឹសមតថភពស្រមបក់រេរៀបចំែផនករេ្របើ្របស់ដ ី    និងស្រមបក់រេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ដ 
 អភវិឌ ន្៍រសុកកដូ៏ចជស្រមបក់រេរៀបចែំផនករេ្របើ្របស់ដីធ្លីេនកនុងឃំុ-សងក ត។់ 

 -បេងកើនតម្ល ភពនិងគណេនយយភព     កនុងករផ្ដល់េស កមមេនកនុងវស័ិយសំណងន់ិងនគរូបនីយកមម 
 ករងរសុរេិយដី មរយៈករបេងកើតករយិល័យ្រចកេចញ-ចូលែតមយួរបស់មនីទរ។ 

 -ក ងប្លងេ់គលទ្ីរបជុំជន្រកុងេខមរភូមនិទ ។ 
 -បន្តគ្ំរទករ ងសងលំ់េន ្ឋ នស្រមបស់មបទនសងគមកិចចេន្រសុកបូទុម គរ។ 
 -បន្ដព្រងឹងករងរគណៈកមមករសុរេិយដី     និងយន្ដករេផ ងេទៀតស្រមបេ់ ះ្រ យវ ិ ទដីធ្លីេដើមប ី  

 ធនឱយមនដំេ ះ្រ យវ ិ ទ្របកបេ យយុត្ដិធម ៌និងទនេ់ពលេវ ។ 
 -បន្ដអនុវត្ដអនុ្រកតឹយស្ដីពីករ្រគប្់រគងដីរដ្ឋជពិេសសករេធ្វើអត្ដសញញ ណកមមដីរដ្ឋ   ករេធ្វើចំ តថ់ន ក ់ 

 ដីរដ្ឋករេរៀបចែំផនទី និងបញជ ី រេពើភណ័្ឌ ដីធ្ល។ី 
 -បន្ត្របមូលចំណូលពីករផ្តល់េស កមមសុរេិយដីនិងេស កមមសំណង។់ 
 ១-លទធផលសេ្រមចបនកនុងឆន ២ំ០១៤ 
 មនទរីេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកមមសំណង ់ និងសុរេិយដីេខត្តេកះកុង បនអនុវត្តករងរេ យសេ្រមច
បនលទធផលកនុងឆន  ំ២០១៤ ដូចខងេ្រកម៖ 
 -ករងរចុះបញជ ីដីធ្លលីកខណៈ ចេ់ យដុ ំ

 ចុះបញជ ីដីេលើកដបូំងមនលកខណៈ ចេ់ យដុចំំនួន   ១២ កបលដី 
 េផទរអចលនវតថុចនំួន      ៩៧ កបលដី 
 េផទរអចលនវតថុេ យបំែបកចំននួ     ០៦ កបលដី 
 កប់នទុកចំនួន       ៨០ កបលដី 
 េលើកែលងបនទុកចំនួន      ០៤ កបលដី 

-ករងរចុះបញជ ីដីធ្លលីកខណៈជ្របពន័ធ 
+កំពុងអនុវត្តកនុង្រកុងេខមរភូមនិទនងិ្រសុកមណ្ឌ លសីមកនុងឃំុ/សងក តច់ំននួ០២េសមើនិង០៥ភូមបិន

សំរចលទធផលដូចខងេ្រកម ៖ 
 បនបញចូ លទិនននយ័កបលដីចំនួន     ២,៥៨៧ កបលដី 
 បំេពញទ្រមងែ់បបបទចំននួ    ២,៦៧៧ កបលដី 
 គូស្រកភចិចំនូន      ២,៦៧៤ កបលដី 
 ស់ែវងបនចំននួ     ២,៧០៧ កបលដី 
 េលើកែលងបនទុកចំនួន     ០៤  កបលដី 

-ករអនុវត្តនេ៍គលនេយបយចស់ សកមមភពថមេីលើវស័ិយដធី្ល(ីបទបញជ  ០១ បប ) 
 ស់ែវងកបលដីបនចំនួន១៩,៣៣៩ កបលដី 
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 គូរកបលដីបនចំននួ ១៩,២៧៧ កបលដី មនទំហំសរុប ៣៩,៧៧៤.៣៧ហ.ត 
 បំេពញទ្រមងែ់បបបទៃនករ្របមូលទនិននយ័កបលដចំីននួ ១៩,២៧៧ កបលដី 
 ែចកបណ័្ណ កមមសិទធិចំននួ ៣,១១៧ កបលដី 

-ករងរសំណង ់
-បនេចញលិខិតអនុញញ ត ងសងទ់ី ន យកូនេគលនិងភូម្ិរគឹះចំនួន០១ គេ្រមងេន
្រសុកគរី ី គរ ែដលគេ្រមងេនះឆ្លងដល់្រកសួង ។ 

    -បនេចញលិខិតអនុញញ ត ងសងេ់ ងច្រកចនួំន  ០១ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខិតអនុញញ ត ងសងភូ់ម្ិរគឹះចំននួ  ០១ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខតិអនុញញ ត ងសងផ់ទះសំ កច់ំនួន  ០១ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខតិអនុញញ ត ងសងផ់ទះជលួចំនួន  ០១ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខតិអនុញញ ត ងសងលំ់េន ្ឋ នចំននួ  ២៣ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខតិអនុញញ តេផទរសិទធិលំេន ្ឋ នចំនួន  ០១ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខតិអនុញញ ត ងសងប់េងគ លអងែ់តនចនំួន ០៣ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខតិអនុញញ ត ងសងរូ់បសំ កចំនួន  ០១ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខតិអនុញញ ត ងសងរ់បងថមចំនួន   ០២ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខតិអនុញញ ត ងសង់ េរៀនចំននួ  ០១ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខតិអនុញញ ត ងសងអ់គរសុខភបិលចំនួន ០១ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខតិអនុញញ ត ងសង់ ថ នីយេ៍្របងឥនធនៈចំននួ ០២ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខតិអនុញញ ត ងសងែ់ផសំចតទូកចំនួន  ០១ គេ្រមង 
    -បនេចញលិខតិេបើកករ ្ឋ ន ងសងច់ំនួន   ០៤ គេ្រមង 
    -បនេធ្វើករអេញជ ើញមច ស់សំណងគ់ម នចបបច់នំួន ៤៥ ករ ្ឋ នេនថន កេ់ខត្ត និងករយិល័យ 

ដនសភ្រកុង/្រសុកទងំ ០៧ និង បនែណនឱំយមច ស់សំណងម់កសំុចបប្់រតឹម្រតូវមុននងឹ   
ងសង ់។ 

    -បនេធ្វើករកតត់្រមមឹសំណងច់ំនួន០១ករ ្ឋ ន។ 
បញ្ហ ្របឈម 

-្របជពលរដ្ឋមនិទនស់ហករេពញេលញកនុងយន្តករចុះបញជ ីជ្របពន័ធ ។ 
- ជញ ធរ្រកុង/្រសុក ឃំុ/សងក តម់និទនស់ហករេពញេលញនូវ្របកសរមួេលខ ៩៩៥ និង 
៩៩៦ របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ នងិ្រកសួងេរៀបចែំដនដីនគរូបនីយកមម នងិសំណងស់្តី
ពីករ ផ្តល់េស ធណៈ ។ 
-្របជពលរដ្ឋនិងម្រនី្តមនអំ ចមយួចនំួនមនិេគរពចបប់ ងសង ់។ 
-្របជពលរដ្ឋេន មបេ ្ត យផ្លូវជតិេលខ៤កនុង្រសុកែ្រសអំបិលរស់េនេលើដីមនបណ័្ណ
សមគ ល់សិទធិកនក់បដ់ធី្លី ១៩៩២-១៩៩៣មនិទនម់នដំេ ះ្រ យ ។ 

១.២.៣.២.បរ ិ ថ ន 
្រតូវបនចតទុ់កជករងរ ទភិពខពស់កនុងករខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់្រកុម្របឹក េខត្ត និង គណអភបិល

េខត្តចំេពះកចិចអភវិឌ ្របកបេ យចីរភពសំេ ផ្ដល់អតថ្របេយជនដ៍ល់ករអភវិឌ េសដ្ឋកិចច និងសងគមកចិច របស់
សហគមនែ៍ដលពកព់ន័ធ ។  ចបបស់្ដីពីតំបនក់រពរធមមជត្ិរតូវបន្រពះម ក ្រត យ្រពះហស្តេលខេនឆន ំ
២០០៨ចបបេ់នះេធ្វើឱយមនករបេងកើតនូវនីតិវធិេីគលករណ៍ែណន ំនិង េគលករណ៍ចបបន់នស្រមបក់រងរ
រដ្ឋបល និង ករ្រគប្់រគងេលើតំបនក់រពរធមមជតិស្រមបក់រករពរនូវសិទធិ នងិ្របៃពណីទំេនៀមទម្ល បរ់បស់ជន
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ជតិេដើមភគតចិ និងស្រមបក់របេងកើតសហគមនត៍ំបនក់រពរធមមជតិេដើមបែីស្វងរកករចូលរមួរបស់ពកួេគកនុង
ករ្រគប្់រគង និងេ្របើ្របស់្របកបេ យចរីភពនូវធនធនធមមជតិនិងកនុងករេ្របើ្របស់ជីវច្រមុះ។ចំននួសត្វៃ្រព
្រតូវបនសេងកតេឃើញថមនករេកើនេឡើងេនកនុងតបំនក់រពរមយួចំនួន ។  េខត្តេកះកុងមនតំបនក់រពរចំនួន
៤ កែន្លងសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់អគគរដ្ឋបលតបំនក់រពរៃន្រកសួងបរ ិ ថ ន និងមនទរីបរ ិ ថ នេខត្ត និងសថិត
េ្រកមចបបស់្តីពតីំបនក់រពរ រមួមនៈ 

- ឧទយនជតិបូទុម គរែដលមនទី ងំសថិតេនកនុង្រសុកបូទុម គរ្រសុកគរី ី គរ និង្រសុក េកះកុង  
េខត្ដេកះកុង  ែដលមនៃផទដីទហំំ ១៧១. ២៥០ ហិក  និងមន្រពំ្របទល់ជង ៥០ ភគរយៃនឧទយនជតិសថិត
េន មបេ ្ដ យេឆនរសមុ្រទេខត្តេកះកុង ។  េនកនុងឧទយនជតិបូទុម គរសំបូរេ យៃ្រពេ្រ ងសថិតេនកនុង
សភពល្អេនេឡើយ ។ 

- ែដនជំរកសត្វៃ្រពពម្រកេ បសថិតេនកនុង្រសុកមណ្ឌ លសីម ្រសុកេកះកុង  នងិ្រកុងេខមរភូមនិទ  
ែដលមនទំហំៃផទដ២ី៣ .៧៥០ហិក  ។ តំបនែ់ដនជំរកសត្វៃ្រពពម្រកេ បជតំបនសំ់បូរេទេ យៃ្រពេកង
កងេ្រចើនជងេគេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងជៃ្រពែដលធំបំផុតកនុងេឆនរសមុ្រទកមពុជ ។ តំបន់ ំ រឬ
តំបនដ់េីសើមសថិតេនេកះកពិ និងកូនេកះែដលពកព់ន័ធ  ជ លភកែ់ដលជជំរកយ៉ងសំខនដ់ល់ពពួកជវីចំរុះ 
និង សំបូរេ យៃ្រពេកងកង ៃ្រព ម ចន់ិងេឆនរខ ច ់។ តំបនេ់នះកជ៏ែផនកមយួៃនតំបនក់រពរែដនជរំកសត្វៃ្រព
ពម្រកេ បផងែដរ ។ េនកនុងែដនជ្រមកសត្វៃ្រពពម្រកេ ប កម៏ន ំ ្ត រេឡើងវញិនូវៃ្រពលិចទឹកបនចំនួន
៦៥ហកិ ៃនៃ្រពេកងកង ែដលមនករឧបត្តមថពអីងគករៃដគូរ IUCN ចំននួ ៦១ ហកិ  នងិគេ្រមងរេបៀងជីវៈ
ច្រមុះបន  ំ៤ ហកិ  ។ 

-  ែដនជំរកសត្វៃ្រពភនសំំកុសសថិតេនរយៈកំពស់ខពស់ភគខងេជើងទីរមួេខត្ដេកះកុងជបប់េ ្ដ យ្រពំ
ែដនកមពុជ ៃថ េនភគខងលិច និងជបេ់ខត្ដេពធិ តេ់នភគខងេជើង ។ តំបនេ់នះមនៃផទដីទំហំ
៣៣៣.៧៥០ ហិក  សំបូរេ យៃ្រពែប្លកៗ និងមនថនិកសត្វធំៗជេ្រចើន។ បចចុបបនន ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពភនសំំ
កុស មនទី ន កក់រ និងមននយកទទួលខុស្រតូវសថិតេនកនុងែដនដីេខត្តេពធិ ត ់ េ យ រែដនជ្រមកសត្វ
ៃ្រពភនសំំកុសមនៃផទដី តសនធឹងេលើភូមិ ្រស្តេខត្តេពធិ តធំ់ជងេខត្តេកះកុង ។ 

- តំបនេ់្របើ្របស់េ្រចើនយ៉ងដងែពង សថិតេនឃំុដងែពង ្រសុកែ្រសអបំិល េខត្តេកះកុង មនទហំំៃផទដី
២៧.៧០០ហិក   ។   តំបនេ់្របើ្របស់េ្រចើនយ៉ងជតំបនែ់ដលផ្តល់នូវភពសថិតេសថរេលើ្របភពទឹក ៃ្រពេឈើ សត្វ
ៃ្រព ្រតី លេ ម  នងិករកំ ន្តេ យត្រមូវឲយមនករអភវិឌឈន ៍ អភរិក ធមមជតិកនុងេគលេ ចមបងៃន
សកមមភពេសដ្ឋកិចច  ។    ករេធ្វើឱយមនករចូលរមួពីសហគមន ៍កនុងករែថរក ្របពន័ធជវីច្រមុះ និងករអភវិឌ  
ធនធនែដល្រទ្រទងដ់ល់កររស់េនរបស់សហគមនក៍ំពុង្រតូវបនជំរុញេលើកទឹកចិត្ដេនកនុងគេ្រមងអភរិក មយួ
ចំននួ។ ករចូលរមួរបស់ ជញ ធរថន កេ់ខត្ត ្រកុង-្រសុក និង្រកុម្របឹក ឃំុសងក តក់នុងករ្រគប្់រគងធនធនធមមជតិ 
និង បរ ិ ថ នបនបង្ហ ញពីករយកចិត្តទុក កេ់លើកំរតិជវីភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ ែដលពងឹ ្រស័យេលើ
ធនធនធមមជតិជសំខន។់  តំបនក់រពរទងំអស់េយើងបនបេងកើតសហគមនតំ៍បនក់រពរបនចំននួ១៣សហ
គមន ៍ កនុងេនះតំបនេ់្របើ្របស់េ្រចើនយ៉ងដងែពងមន ៤សហគមន ៏  ឧទយនជតិបុទុម គរមន៣សហគមន ៍ 
ែដនជ្រមកសត្វៃ្រពពម្រកេ បមន ៦ សហគមន ៍ និង មនែផនករបេងកើតសហគមនតំ៍បនក់រពរមយួចំនួន 
បែនថមេទៀតកនុងឆន ខំងមុខ ។  សហគមន ៍ ែដលេ្រគងនឹងបេងកើតេនះសថិត េនកនុងឃំុែ្រសអំបិល ឃំុជីខេលើ ឃំុ
េ្រជយ្របស់ ឃំុែ្រពកខ ច ់  និង ឃំុ ៃតេ្រកម ។    
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ករ ំ ្ត រៃ្រពេកងកងេឡើងវញិគិតចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៩៧ ដល់ ឆន ២ំ០០៩ បំនចំនួន ៤៤១ហិក  
កនុងេនះសហគមនត៍ំបនក់រពរភូមេិកះ្រសេ  បំនចំនួន១៨៨ហិក  សហគមន ៍ តំបនក់រពរភូមពិម
្រកេ ប បំនចំនួន១៦០ហិក   សហគមនត៍ំបនក់រពរភូមេិកះកពិ បំនចំនួន៩៣ហិក  ។ ឆន ២ំ០១៣ 
និង២០១៤ េយើងបន ំ ្ត រៃ្រពេកងកង និង ៃ្រពភន ំ េន មសហគមនតំ៍បនក់រពរធមមជតិបនមយួចំនួន
បែនថមេទៀត ដូចជ៖  

- សហគមនត៍ំបនក់រពរធមមជតិបងឹកឆង ៃំ្រពេកងកងបនចំនួន ២០ហិក និង ៧៣   គ្ំរទ
េ យគេ្រមងរេបៀងអភរិក ជីវច្រមុះម អនុតបំនេ់មគងគ  

- សហគមនត៍ំបនក់រពរធមមជតិពម្រកេ ប ៃំ្រពេកងកងបនចំននួ ៧៧ ហិក  និង ៨០  កនុង
េនះ គ្ំរទេ យគេ្រមងែ្រប្របួល កសធតុចំននួ៦០ហិក និង គ្ំរទេ យគេ្រមងរេបៀងអភរិក ជវីច្រមុះ
ម អនុតំបនេ់មគងគ  ចំននួ១៧ហិក និង៨០  

-សហគមនត៍ំបនក់រពរធមមជតិអណ្តូ ងទឹក ៃំ្រពេកងកងបនចំននួ ៣០ហិក  និងៃ្រពេឈើភនបំន
ចំននួ ២២ហិក  និង៥០  កនុងេនះមនកូន្រកញូង២៥០០ េដើម និងកូនគគីរ ២៥០០េដើម  គ្ំរទេ យ
គេ្រមងរេបៀងអភរិក ជីវច្រមុះម អនុតំបនេ់មគងគ-សហគមនត៍ំបនក់រពរធមមជតិ ជីខេលើ ៃំ្រព ម ចប់ន
ចំននួ ៥ ហិក និង៧០  គ្ំរទេ យគេ្រមងរេបៀងអភរិក ជីវច្រមុះម អនុតំបនេ់មគងគ  ។  និងេ្រគង ំ
បែនថមបន្តេទឆន ខំងមុខេទៀត មរយះករគ្ំរទរបស់ គេ្រមងរេបៀងអភរិក ជីវច្រមុះម អនុតំបនេ់មគងគ  និង 
គេ្រមងេផ ងៗ េទៀត ។  ជំរុញករអភវិឌឈេទសចរណ៍ធមមជត ិែដលនឹងជួយ ដល់ករែថរក បរ ិ ថ ន និងធនធន
ធមមជតិ នងិជួយ េលើកកំពស់ជីវភពរស់េនរបស់្របជជនកនុងសហកមន ៍។ 

បេងកើនករ្រតួតពនិិតយនងិកតប់នថយករបពុំលបរ ិ ថ ន  ែដលរមួមនករ្រគប្់រគងសំណល់រងឹ វ រ
ធតុ្របកបេ យេ្រគះថន ក ់ករ្រតួតពិនិតយ និង បេងកើនគុណភពខយល់ ករ្រតួតពិនិតយ នងិទប់ ក តក់របំពុលទឹក 
និងដី  ្រពមទងំករបំពុលេ យសំេឡង ក្លិន ែផ ង និង ធូលី  ។  

 ១.២.៣.៣. ថ នភពៃនករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ដ យនងិករបែ្រមប្រមួល កសធតុ  
ពកព់នធេ័ទនឹង ថ នភពៃនករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ដ យ និងករែ្រប្របួល កសធតុេយើងសេងកត

េឃើញថេខត្ដេកះកុងធ្ល បប់នទទួលរងនូវករបតប់ងខូ់ចខតករបំផ្លិចបំផ្ល ញ និងករែ្រប្របួលែដលបងកេឡើង
េ យ រ ខយល់ពយុះេភ្លើងេឆះផទះ និងករែ្រប្របួល កសធតុដូចជភព ងំសងួតសីតុណ្ហ ភពេឡើងខពស់ និងករ
េកើនេឡើងៃនកមពស់ទឹកសមុ្រទ ។ 

ថ នភពៃនករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ដ យ និងករែ្រប្របួល កសធតុនទស វត រចុ៍ងេ្រកយេនះ
កសធតុមនករែ្រប្របួលផ្ល ស់ប្ដូរជញឹកញបប់ងកេឡើងនូវេ្រគះមហន្ដ យដូចជខយល់ពយុះរនទះបញ់អគគីភយ័

ែដលមនផលបះ៉ពល់េ យផទ ល់និង្របេយលចេំពះវស័ិយេសដ្ឋកិចច-សងគមកិចចពិេសសកររស់េនរបស់្របជ
ជននិងបនបំផ្ល ញ យុជីវតិ្រទពយសមបត្ដិរបស់្របជជនយ៉ងេ្រចើន ។ 
  គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ដ យេខត្ដ្រកុង/្រសុកឃុំ/សងក ត ់ និងភូម្ិរតូវបនេរៀបចំេឡើងកនុង
េគលបំណងេដើមប្ីរគប្់រគងឧបតថមគ្ំរទ និងបេងកើនករយល់ដឹងដល់្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ នអំពីផលបះ៉ពល់
និងមនវធិនករេ្រត មបងក រទុកជមុនេ យ ក ង្របពន័ធផ្ដល់ពត័ម៌ន និងបេងកើត្របពន័ធពត័ម៌ន្រគប្់រគងេ្រគះ
មហន្ដ យជេដើម ។ បេងកើនករយល់ដឹងជ ធរណៈអំពី រ្របេយជនៃ៍នធនធនធមមជតិ និងបរ ិ ថ នេលើក
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កមពស់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លេយនឌរ័ និងវបបធមរ៌ហ័សរហនួែដលជសមសភគរមួរបស់ករកតប់នថយេ្រគះភយ័
ៃនេ្រគះមហន្ដ យ ។ បេងកើនសន្ដិសុខេសប ងេដើមបបីេងកើនសមតថភពធន្់រទរំបស់សហគមនប៍េងកើន ម រតី មគគី
ភពនងិសិលបៈៃនករែចករែំលករមួសុខរមួទុកខេនកនុងសហគមន។៍ បងក រទប់ ក ត ់ និងសេ្រងគ ះឱយបននូវេ្រគះ
ភយ័ៃនេ្រគះមហន្ដ យែដលបំផ្លិចបំផ្ល ញេ យ រខយល់ពយុះេភ្លើងេឆះផទះទឹកជំននេ់្រគះថន កេ់ យ រភព ងំ
សងួតសីតុណ្ហ ភពេឡើងខពស់ក្រមតិទឹកេភ្ល ងមនិ្រគប្់រគនេ់ភ្ល ងធ្ល កខុ់សរដូវឬេ្រចើនេពក ។ល។ 
១.២.៤. ថ នភពៃនករ្រគប្់រគងរដ្ឋបលនងិសន្ដសុិខស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈ 

១.២.៤.១. ករអភវិឌ ន៍ មែបប្របជធបិបេតយយ  
ករអភវិឌ ន៍ មែបប្របជធិបបេតយយ គឺជសនូលៃនករចូលរមួចំែណកអនុវត្ដយុទធ ្រស្ដចតុេកណរបស់

ជរ ្ឋ ភបិលកនុងេគលេ ព្រងឹងករអនុវត្តមុខងររបស់ម្រន្តី ជករ និងឱយមនករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ 
និង វស័ិយឯកជនកនុងករេធ្វើឲយមនវឌ នភពែផនកេសដ្ឋកចិច និងសងគមកិចច ។ កំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ
ែស្ដង មរយៈលទធផលៃនកំែណទ្រមងវ់មិជឈករ និងវសិហមជឈករ៖ 

- ្រកុម្របកឹ ឃុំសងក ត់ ណត្ដិទ១ី ណតិ្តទ២ី និង ណត្តិទី៣ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេ យែផ្អក ម
ចបបស់្ដីពីករ្រគប្់រគងរដ្ឋបលឃំុ-សងក ត ់ និងចបបស់្ដីពកីរេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របកឹ ឃំុ-សងក ត ់ ។ ្រកុម
្របឹក ឃំុ សងក តទ់ងំ២៩ ែដលមនសមជិកចំនួន ១៦៧នក ់្រតូវបនទទួលករបណ្ដុ ះប ្ដ ល អពំីតួនទីភរ
កិចច សិទធិអំ ច មចបប ់ និងេគលករណ៍នន ែដលមនជធរមន សំេ ធនឲយមន្របសិទ្ឋភពករងរ 
និងករទទួលខុស្រតូវកនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន េដើមបរីមួចំែណកដល់កិចចអភវិឌ េសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចចកនុងករកត់
បនថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

- រដ្ឋបលេខត្ដ ែតងែតខិតខពំ្រងឹងករងរអភបិលកចិចជ្របចេំដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់
មូល ្ឋ ន និង្របជជន។ េ្រកយេពលមនចបបស់្ដីពីករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និង
ចបបេ់បះេឆន តពកព់ន័ធនងឹរដ្ឋបលទងំេនះ ្រកុម្របកឹ េខត្ដែដលមនសមជកិចំនួន ១៣នក ់ (្រសី០៤នក)់ 
បនចបេ់ផ្ដើមេរៀនសូ្រតព ី តួនទីភរកិចច សិទធិអំ ច នងិរេបៀបរបបេធ្វើករងរនឱំយករងរអភបិលកិចចចូលកនុង
របតថ់មីមយួេទៀត។ េ្រកយពីបនបេងកើតគណៈកមម ធិករននរបស់្រកុម្របកឹ េខត្ត គណៈកមម ធិករទងំេនះបន
នឹងកំពុងចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករក ងែផនករអភវិឌ នរ៏យៈេពល០៥ឆន  ំ និងកមមវធិីវនិិេយគ០៣ឆន រំកំិល
ែដលនឹងក្ល យជឧបករណ៍ ដសំ៏ខនស់្រមបេ់ធ្វើជ្រតីវស័ិយកនុងករេលើកកមពស់កិចចអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច និងសងគម
កិចចរបស់េខត្ដឱយមនកររកីចេ្រមើន ។ ទនទឹមនងឹវឌ នភពេនះែដរ កនុងេនះកេ៍នមនបញ្ហ ្របឈមមយួចំននួែដល
ទមទរឱយមនករេ ះ្រ យឱយបនគ៖ឺ 

- ករេធ្វើវមិជ ករ និងវសិហមជឈកររបស់វស័ិយជំនញននពំុទនសីុ់សង្វ ក ់ និង្រសបគន ជមយួ        
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ឃំុ សងក ត ់

- ថវកិ និងសមភ រៈករយិល័យស្រមបេ់្របើ្របស់េនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ឃំុ សងក ត ់ ពុំទនប់នេឆ្លើយ
តបេទ មត្រមូវកររបស់្រកុង ្រសុក ឃំុ សងក ត ់

- សមតថភព និងបទពិេ ធនែ៍ផនករដ្ឋបលរបស់ម្រន្ដី េខត្ដ ្រកុង ្រសុក ឃំុ សងក តេ់នមនកំរតិេន
េឡើយ 

- គុណភពៃនករផ្ដល់េស របស់ម្រន្ដី ជករេលើ្រគបវ់ស័ិយនននិងថន ករ់ដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ឃំុ 
សងក តេ់នពុំទនេ់ឆ្លើយតប មត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ 

- ករផ ព្វផ យស្ដីពីចបប្់របឆងំអេំពើពុករលួយជូនដល់ម្រន្ដីពកព់ន័ធ និង ្របជជនមនិទនប់នទូលំ
ទូ យែដលបងកឱយមនភពអសកមមកនុងករបំេរ ើេស ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋ។ 
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១.២.៤.២.ករ្រគប្់រគងែដនដី  
េខត្ដែចកេចញជ ០៦ ្រសុក និង ០១ ្រកុង ឃំុ សងក តច់ំនួន ២៩ ភូមចិំននួ ១១៧ ែដលមនែផទដីសរុប

១០.០៤៥,៥៨គម២ ។  ចំនួនសមជកិ្រកុម្របឹក ឃំុសងក តែ់ដលជបេ់ឆន ត ណត្ដិទ ី៤ នៃថងទ ី០៣ ែខ ឧសភ 
ឆន  ំ២០១២ មនចនួំន ១៦៧ នកក់នុងេនះ្រស្ដីមន ៣៥ នក ់។ ឃំុសងក តច់នំួន ១៥ កែន្លង មន គរ
ស្រមបេ់ធ្វើករងរ ប៉ុែន្តេនមន ឃំុ សងក ត ់ចំនួន ១៤ េទៀតមនិទនប់ន ងសង។់ 

ចំននួសមជិក្រកុម្របកឹ ្រកុង ្រសុក ែដលជបេ់ឆន ត ណត្ដិទី ០២ នៃថងទ់ី ២៩ ែខឧសភឆន  ំ២០១៤ 
មនចនំួន ៦៣ នកក់នុងេនះ្រស្ដី ១៥ នក។់ កនុងចំេ ម ្រកុង-្រសុកទងំ ០៧ មន្រតឹមែត្រកុង និង្រសុក
ចំននួពរីបុេ ្ណ ះែដលបន ងសងទ់ងំកែន្លងេធ្វើករនិង ល្របជុំរចួជ ថ ពរ។ 

ចំននួសមជិក្រកុម្របកឹ េខត្ដែដលជបេ់ឆន ត ណត្ដិទី ២ នៃថងទ៣ី០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៤ មនចនួំន 
១៣ នកក់នុងេនះ្រស្ដី ០៤ នក។់ 

ចំេពះករកំណត្់រព្ំរបទល់្រសុក ្រកុង ឃំុ សងក ត ់ និងភូមកិំពុងេរៀបចែំបបបទេដើមបេីសនើករសេ្រមចពី 
្រកសួងម ៃផទ។ ករេរៀបចែំផនករេ្របើ្របស់ដីធ្លេីនថន កឃំុ់ សងក តប់នដំេណើ រករទទួលលទធផលគរួកត់
សំគល់េ យ មនករគ្ំរទថវកិពី គ.ជ.អ.ប មរយៈ្រកសួងេរៀបចំែដនដីនគរូបនីយកមមសំណង ់នងិសុរេិយ
ដី។ បញ្ហ ្រពំ្របទល់ជមយួេខត្ដ្រពះសីហនុ្រតូវមនករស្រមបស្រមួល នងិកំណតេ់លើែផនទីឱយ្រសប មទិដ្ឋភព
ជកែ់ស្ដងែដលបនពិភក ឯកភពគន រចួេហើយ ។ បញ្ហ ្របឈម ែដល្រតូវេ ះ្រ យគឺករេរៀបចបំ្លងេ់គល
ស្រមប្់រគប្់រគងែដនដីឱយបនចបស់ ស់។ 

 

 ១.២.៤.៣.ករ្រគប្់រគងសថិត ិ 
ករងរ្រគប្់រគងសថិតិ្របជពលរដ្ឋជបញ្ហ ចបំចក់នុងករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ែដលកន្លងមករដ្ឋបល្រសុក 

្រកុង ឃំុ សងក ត ់ និងសមតថកចិចជំនញពកព់ន័ធែតងែតអនុវត្ដ្របចែំខ ្រតីមស ឆមស និងឆន ។ំ សកមមភពផ្ល ស់
េចញផ្ល ស់ចូលករ ន កេ់ន និង ចំ ក្រសុក្រតូវបនកត្់រ យ៉ងចបស់ ស់ ែដល ចជមូល ្ឋ នស្រមប ់
ឱយរដ្ឋបល្រសុក ្រកុង ឃំុ សងក ត់ ់ជ្រមុញ ករអភវិឌ ខងធនធនមនុស ្រសប មតំ កក់លនីមយួៗ។ 

ងស្តីពីករ្រគប្់រគងសថិត្ិរបជពលរដ្ឋេខត្តេកះកុងឆន  ំ២០១៤ 
ល.រ ករបរយិយ ចនំនួ 
១ សរុប្រគួ រ ២៦.៦៥២

២ ្រគួ រអចិៃ្រន្តយ ៍ ២៦.៤១៩

៣ ្រគួ របេ ្ត ះ សនន ១.៣១៨

៤ ្របជពលរដ្ឋសរុប  ១២៧.៥២៦

៥ ្របជពលរដ្ឋជ្រស្តី ៦២.៦៥២

៦ ្របជពលរដ្ឋែដលមន យុ១៨ឆន េំឡើង ៧៤.៦៨៣

កនុងឆន ២ំ០១៤មនចនំួន្របជពលរដ្ឋបនមកចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន្រគប្់របេភទរមួមន៖ 
  - កំេណើ តចំនួន១,១៨៦ នក ់្រសី ៦០៣ នក ់
  - បញជ កក់េំណើ តចំនួន៣,២៣៣ នក ់្រសី១,៥១៦ នក ់
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  - ពហ៍ពិពហ៍ែខមរ និងែខមរចនំួន២២៣ គូ 
  - ពហ៍ពិពហ៍ែខមរ នងិបរេទសចំនួន០៦ គូ 
  - មរណភពចំនួន១៨៣ នក ់្រសី៧០ នក ់ 
១.២.៤.៤.ករ្រគប្់រគងសន្ដសុិខស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈនិងករអនុវត្តេគលនេយបយភូមឃំុិមន

សុវតថភិព  
 កិចចករករពរសន្ដិសុខស ្ដ បធ់ន ប់ ធរណៈកនុងែដនសមតថកិចចរបស់រដ្ឋបលេខត្ដគឺជកិចចករចំបង 
និងចបំចប់ំផុត។ ករបន្ដែថរក ព្រងឹងករអនុវត្ដចបប ់បទបញជ នន ករបងក រ ករទប់ ក ត ់និងករប្រងក បបទ
េលមើសទងំែដនេគក និង ែដនទឹក្រតូវបននឹងកំពុងចតវ់ធិនករយ៉ងស្រ កស់្រ ំជបជ់្របច ំ។ កនុងនយ័
េនះ ជញ ធរេខត្ដបនេ្របើ្របស់្រគបធ់នធន និងមេធយបយទងំអស់េដើមបបីន្ដព្រងឹង និងធនសន្ដិសុខកត់
បនថយឱយបនេ្រចើននូវបទេលមើសេផ ងៗ ព្រងងឹករេគរពសិទធិមនុស  និងេសចក្ដីៃថ្លថនូររបស់្របជពលរដ្ឋកនុងេខត្ដ
្រគបទ់ិដ្ឋភពទងំអស់េដើមបផី្ដល់នូវឱកស ជូន្របជពលរដ្ឋ្រគបរូ់ប្របកបេ យសមធម។៌ ជកែ់ស្តងេនកនុងឆន ំ
២០១៤ សមតថកិចចជំនញ នងិ ថ បន័ពកព់ន័ធននបនសេ្រមចនូវលទធផលដូចខងេ្រកម៖ 

- បទេលមើសែដលបនេកើតេឡើងទងំអស់េយើងប្រងក បបនចនំួន ៦៤/៩៤ករណី (េសមើនឹង ៦៨% ៃនបទ
េលមើសរមួ ែដលបនេកើតេឡើង) ឃតខ់្លួនជនសង យ័ចំននួ ១១៣នក្់របុស កនុងេនះ បទេលមើសឧ្រកិដ្ឋ 
១០/១៧ករណី ឃតខ់្លួន ១៥នក ់និងបទេលមើសមជឈមឹ ៥៤/៧៧ករណី ឃតខ់្លួន ៩៨នក ់នងិដកហូត
វតថុ ង។ 

- ប្រងក បបទេលមើសេ្រគ ងេញ ន ១ករណី ឃតខ់្លួនជនសង យ័ ១នក្់របុស និង ដកហូតវតថុ ង ៖ ថន ំ
េញ ន េមតេំហ្វ មនី “យ៉ម៉” ៤៦្រគប ់និងឧបករណ៍សំ បជ់កម់យួចំនួន ។ 

- បនប្រងក បករណីនមំនុស េចញមនិ្រសបចបបសំ់ បឆ់្លងែដន ១េលើក េនភូមិ ្រស្តឃំុប៉កខ់្លង ្រសុក
មណ្ឌ លសីម ជនរងេ្រគះ ១៧នក្់របុស អងគករ HCC យកេទេធ្វើករអបរ់។ំ 

- ប្រងក បសកមមភពេកមងទេំនើងបងកករអុកឡុក បនចំនួន ២ េលើក ឃតខ់្លួន ២៦នក ់ េនកនុង្រកុងេខមរ
ភូមនិទ និង្រសុកបុទុម គរ បនអបរ់-ំែណន ំនិងេធ្វើកិចចសនយ្របគល់ឱយ ពយបលយកេទ 
អបរ់បំន្ត។ 

- េ្រគះថន កច់ ចរណ៍ផ្លូវេគកបនេកើតេឡើងចនួំន ១០៦ េលើក ប ្ត លឱយ ្ល បម់នុស  ៣១ នក ់របសួ
ធងន-់្រ ល ១៨៣ នក ់ខូចរថយន្តធំ-តូច ៤៧ េ្រគ ង ម៉ូតូ ៧៨េ្រគ ង និងខូចខតមេធយបយេផ ងៗ
មយួចំននួ។  

- បនផ ព្វផ យចបបច់ ចរណ៍ផ្លូវេគកេន មទ្ីរបជុំជននន េ យបនេធ្វើករអបរ់ដំល់អនកេបើកបរ
យនយន្តទងំអស់្រតូវែតេ្របើមកួ,ពកែ់ខ ្រក តសុ់វតថិភព, កក់ញចកេ់មើលេ្រកយ, បំពក់ ្ល កេលខ, 
បញឈបក់រដឹកជញជូ នេលើសទមងន,់ េលើសចំណុះ និងដឹកសំពីងសំេពងជេដើម ។ 

- បនចុះផ ព្វផ យឱយមនករចូលរមួបងក អគគភីយ័ េន មផទះសំ ក ់ ៣៩កែន្លង-ស ្ឋ គរ ៨
កែន្លង  ថ នីយេ៍្របងឥនធនៈ ១២កែន្លង និងយន ្ឋ នជួសជុលរថយន្ត ១៩កែន្លង េ យបន កប់ំពង់
ពន្លតអ់គគីភយ័ចនួំន ៧៥បពំង។់ 

- ក ងចលន្របជករពរេនទូទងំេខត្តបន១,៥៦១នក ់ែបងែចកជ ១៦៤្រកុម េធ្វើសកមមភពចនួំន 
១២៩េគលេ  ។ 

- េរៀបចំ ក្់របអបសំ់បុ្រតនគរបលបនចំនួន ៣៧្របអប ់កនុងេនះ ៖ េនសនងករ ្ឋ ននគរបលេខត្ត ១ 
្របអប,់ េនអធិករ ្ឋ ននគរបល្រកុង-្រសុក ចំននួ ៧្របអប ់ និងេនប៉ុស្តិ៍នគរបលរដ្ឋបលឃំុ-សងក ត ់
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ចំននួ ២៩្របអប ់(កនុងឆន េំនះ ពុំមនអ្វីគួរេ យកតសំ់គល់)។  
- ចុះផ ព្វផ យចបបស់្តីពកីរប្រងក បអំេពើជួញដូរមនុស  និងអំេពើេធ្វើ ជវីកមមផ្លូវេភទ មេគលេ នន 

រមួមនស ្ឋ គរ ផទះសំ ក ់កែន្លងម៉ស  ខ អូេខ និងក្លឹបកំ ន្ត...។ល។  
១.២.៤.៥.ទនំកទ់នំងជមយួរដ្ឋសភ ្រពទឺធសភ នងិអធកិរកចិច  
ករងរទំនកទ់នំងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទ្ឋសភ និងអធិករកចិចគឺជករស្រមបស្រមួលសហករណ៍ជមយួ

ជញ ធរេខត្ដ េធ្វើករទំនកទ់ំនងជមយួសមជិករដ្ឋសភ-្រពឹទធសភកនុងមណ្ឌ លរបស់ខ្លួន។ សិក ្រ វ្រជវចបប់
ែដលចូលជធរមន និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តរិបស់ ជរ ្ឋ ភបិល អបរ់ផំ ព្វផ យជូន្របជពលរដ្ឋកនុងមណ្ឌ ល
េខត្តរបស់ខ្លូនេ យបនយល់ដឹង និង្របតបិត្តិ ម។ ទទលួពកយបណ្តឹ ង ពិនិតយសមតថកិចច អេងកត្រ វ្រជវ នងិ
េ ះ្រ យេ យបន្រតឹម្រតូវ មេថរេវ កំណត។់ ចុះ ម នអនុវត្តចបបក់មមវធីិនេយបយថមីៗរបស់ ជ     
រ ្ឋ ភបិល អនុ្រកឹតយ អនុ សន ៍របស់នយករដ្ឋម្រន្តី នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិននរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ។ ចុះ
េធ្វើអធិករកិចចេលើ្រគបវ់ស័ិយកនុងេខត្ត េដើមបរីមួចំែណកសេ្រមចេ យបននូវសនូលៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ េពល
គឺអភបិលកិចចល្អ។ េនឆន ២ំ០១៥ មនទីរបននឹងកំពុងេ្រត មេរៀបចំផ ព្វផ យចបប ់ ស្តីពីច ចណ៍ផ្លូវេគក នងិ
ចបបស់្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគ ងេញ នចំននួពីរ្រសុក មនអនកចូលរមួសរុបចនួំន ៦០០ នក។់ ចុះេធ្វើអធិករកចិចេលើ
ករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ េន មប ្ត មនទីរអងគភពមយួចំនូនកនុងេខត្ត ។ ជមយួគន េនះផងែដរ មន
បញ្ហ ្របឈមដូចជ ខ្វះធនធនមនុស  មេធយបយ នងិ លកខណៈភូមិ ្រស្តមនភពសមុគ ម ញ ។ 
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ĄеĮР˝◦БƯ 
Ū˝ĠŠ њ‗Ź ΒķЊŷűΘĕчЮŠĳŉ 

Ư.ơ. ş˝ šОŷЋ₤њŎΒķЊŷűΘĕч 
ចកខុវស័ិយរមួរបស់េខត្តេកះកុងគ ឺ ក ងជជំ នៗ នូវសងគមមយួែដលរងឹមុ ំ មនសន្តិភព សថិរភព

នេយបយ សន្តិសុខ នងិស ្ត បធ់ន បស់ងគម មនករអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព និងសមធមជ៌មយួ នឹងករ
្របកនខ់ជ បយ៉់ងមុងឹម៉ត ់ នូវេគលករណ៍្របជធិបេតយយេសរពីហុបក  ករេគរពសិទ្ឋិមនុស  និងេសចក្តីៃថ្លថនូរ
របស់មនុស  ជសងគមមយួែដលមនេកសិកផ រភជ បគ់ន នឹង្រតូវបនព្រងឹងេដើមបធីនថ ្របជជនេនកនុងេខត្ត 
មនចំេណះដឹងខពស់ និងមនវបបធមេ៌្រជ្រជះ មនជីវភពសមរមយ និងមនកររស់េន្របកបេ យសុខដុមរមន 
ទងំកនុង្រគួ រ និងសងគមជតិ ។ 
Ư.Ư. ЮýŲĠе‗₣ΒķЊŷűΘĕч 

Ư.Ư.ơ ЮýŲĠе‗₣ΒķЊŷűΘĕчЯĩĖ̋ Ю₤řť̋ ЊşĆ៖ រដ្ឋបលេខត្តនឹងេលើកកមពស់ករវនិិេយគេលើ្រគបវ់ស័ិយ
ៃនែផនកេសដ្ឋកិចច្របកបេ យគុណភពខពស់ េដើមបផី្តល់ឱកសឲយ្របជពលរដ្ឋមនលទ្ឋភពកនែ់តេ្រចើន
កនុងករទទលួបននូវផល្របេយជន ៍ ពីវស័ិយទងំេនះ េទ មសមតថភព នងិលទ្ឋភពរបស់ខ្លួន េដើមបី
ធនបននូវបរមិណេសប ង និងចណីំ រ្រគប្់រគនស់្រមបហូ់បចុកនិងនេំចញ ្រពមទងំបែនថមមុខ
របរ ផលិតកមម ជវីកមម និងេស កមម ែដល ចបេងកើន្របកច់ំណូល្របច្ំរគួ រកនែ់តេ្រចើន រមួចែំណក
កតប់នថយភព្រកី្រកេនទូទងំេខត្ត ។ 
ЮýŲĠе‗₣аĕ ŷЋ₤њŎĜĜ˝ ĖО₣ЯĩĖ̋ Юĕй៖ 
˝₤Њ˝ņŊ 
- ករបេងកើនផលិតភព ពិពធិភវូបនីយកមមកសិកមម និងករេធ្វើពណិជជូបនីយកមមកសិកមមឲយមនភព្របេសើរ 
- បេងកើនផលិតកមមសត្វ នងិែថទសុំខភពសត្វឲយកនែ់តល្អ្របេសើរ 
- បេងកើន្របសិទធភពៃនករេ្របើ្របស់ថន កំសិកមម និងជីគីម ី
ĄŲĩŲ 
- ករ្រគប្់រគងធនធនជលផល្របកបេ យនិរន្តរភព 
Ċĕēĕ◦Е˝ ĕЊ₣ΧĳНĕЊŎņ 
- ករផគតផ់គងទ់ឹកេលើវស័ិយកសិកមមបន្រគប្់រគន ់
- ករ្រគប្់រគងេលើវស័ិយឧតុនិយមឲយបនល្អ្របេសើរ 
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Яũм ĕЊ₣▫ņĮŲ  
- ករដឹកជញជូ នដីែលងមនករធ្ល ក់ យប៉យេនេលើដងផ្លូវ 
- ្របជពលរដ្ឋេន មភូម ិឃុំ ្រសុក មន មពលអគគីសនីេ្របើ្របស់្រគប្់រគន ់
- ករេធ្វើ ជីវកមមែរ្៉រតូវបនធនសថិរភពបរ ិ ថ ន និងសងគម  
Χ₤⅝΅˝ņŊ ĕЊ₣₤ЊĠġ˝ņŊ  
- មនករេគរពេទ មេសចក្តីែណននំិង ចរននរបស់្រកសួងបន្រតឹម្រតូវ 
- ្របជពលរដ្ឋមនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់្រគប្់រគន ់
- ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ទមងន ់និងរង្វ ស់រង្វ ល់ ម្រ ្រស្ត្រតឹម្រតូវ 
⅜ēũ‗кŁũ ĕЊ₣řЕ˝ĄŃąСĕ 
- ្របជពលរដ្ឋមនករងយ្រសួលកនុងករេធ្វើដំេណើ រ និងដឹកជញជូ នេលើផ្លូវ ៃនទី្របជុំជន នងិជនបទ 
Ю◦₤şũ‗ч 
- េធ្វើឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើងដល់ករអភវិឌ នវ៍ស័ិយេទសចរណ៍កនុងេខត្ត  
- េធ្វើឱយវស័ិយេទសចរណ៍កនុងេខត្ត ្រតួវបនទទួល គ ល់កនែ់តេ្រចើនេឡើងពីេភញ វេទសចរណ៍ជតិនិងអន្តរជត ិ
- ជ្រមុញករេធ្វើ ជីវកមម្រគបេ់ស  កមមេទសចរណ៍ទងំអស់កនុងេខត្ត ឱយ្រសបចបប ់
- េលើកកំពស់ករចូលរមួរបស់សមគមនដ៍ឹកជញជូ នេទសចរណ៍ និង សហគមនេ៍ទសចរណ៍កនុងេខត្ត 
- ែកលំអរកែន្លងកំ ន្ត និងរមណីយ ្ឋ នេទសចរណ៍ឱយបនល្អ ្របេសើរ 
ĵ‗ЊĄċ̋ ņŊ 
- ជ្រមុញករេធ្វើ ជីវកមម នងិពណិជជកមមកនុងេខត្តឲយ្រសប មចបបព់ណិជជកមម 
- មនផលិតផលរបស់ពណិជជករ ជីវករ និងសិបបករេ្រចើនបនចូលរមួករ ងំពិពរ័ណ៍ពណិជជកមម 
ĮĕċŢ 
- ្របមូលពនធេលើដីធ្លីមនិបនេ្របើ្របស់ទងំអស់  
ÐŎ ĕЊ₣ũřť̋ ũ 
- បេងកើនករ្របមូលចំណូល 
аŪĠ₤‗БŎч ĕЊ₣◦РũÐņĜÐņĕч 
- អតថិិជនមនករយល់ដឹងមកេ្របើេស ៃ្របសណីយ ៍
- ្របជពលរដ្ឋមនេស ទូរគមនគមន ៍បេចចកវទិយពត័ម៌នេ្របើ្របស់ 
ΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ 
- ្របកច់ំណូលរបស់្រគួ រេនជនបទមនករេកើនេឡើង 
- ្របជពលរដ្ឋជនបទងយ្រសួលកនុងករេធ្វើដំេណើ រ និងដឹកជញជូ ន 
- ្របជពលរដ្ឋេនជនបទមនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់្រគប្់រគន ់
- សុខភពអនមយ័េនជនបទ្រតូវបនេលើកកមពស់ 
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ĊĜýũ ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О  
- ជ្រមុញករផ្តល់េស ធនគរ និងហិរញញ វតថុឱយមនកររកីចេ្រមើន 
- ព្រងឹងករេ្របើ្របស់្របកេ់រៀលឱយកនែ់តល្អ្របេសើរ 
- ព្រងឹងករ្រគប្់រគង ជវីកមមប្តូរ្របកឱ់យមន្របសិទធភពខពស់ 
- ទប់ ក តក់រច ចរ្រក ស្របកែ់ក្លងក្ល យេនកនុងេខត្ត 
Ư.Ư.Ư ЮýŲĠе‗₣ΒķЊŷűΘĕчЯĩĖ̋ ₤₣ ðņ Њ̋şĆ៖ េលើកកមពស់សុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ មរ
យៈករផ្តល់គុណភពេស សុខភបិល ករអបរ់ ំសងគមកិចច វបបធម ៌និងេយនឌរ័ េដើមបេីលើកកមពស់ចំេណះ
ដងឹ ចំេណះេធ្វើ ែដល ចមនសមតថភព និងលទ្ឋភព្រគប្់រគនក់នុងករទទលួយកនូវបេចចកវទិយសមយ័
ទំេនើបមកអភវិឌ នស៍ងគមជតិ និងរមួចំែណកយ៉ងសំខនក់នុងករងរសងគមឲយមនកររកីចេ្រមើន ្រពមទងំ
រក បននូវវបបធម ៍្របៃពណី ទំេនៀមទំ បយ៉់ងខជ បខ់ជួន ។ 
ЮýŲĠе‗₣аĕŷЋ₤њŎĜĜ˝ ĖО₣ЯĩĖ̋ Юĕй៖  
ΒĠсũж 
- សកមមភពអបរ់កុំមរតូច្រគបរូ់បភព មនភពល្អ្របេសើរ 
- បេងកើនគុណភព និង្របសិទធភពៃនករអបរ់េំនបឋមសិក  
- បេងកើនគុណភព និង្របសិទធភព ៃនករអបរ់ណេនមធយមសិក  
- អភវិឌ វស័ិយអបរ់េំ្រក្របពន័ធ 
- ជ្រមុញឲយមនករេរៀបចំទី នកី ្រសប មស្តង់ រ 
₤НžķЊģŲ 
- កតប់នថយករឈ ឺនិង ្ល បរ់បស់ម  ទរក និងកុមរ 
- បនថយអ្រ ឈនឺិងអ្រ ្ល បេ់ យ រជំងឺេអដស៍ រេបង ្រគនុចញ់និងជងំឺឆ្លងដៃទេទៀត 
- បនថយបនទុកជំងឺមនិឆ្លង នងិ បញ្ហ សុខភពដៃទេទៀត 
- ព្រងឹងគុណភព្របពន័្ឋសុខភបិល 
₤₣ ðņ Њ̋şĆ ΒĳБĳŎН◦ċĄĕ ĕЊ₣ŎНŷĕБĳЊ₤ņġĈ 
- ព្រងឹងព្រងកីេស សុខុមលភពសងគម ស្រមបជ់នរងេ្រគះ និងងយរងេ្រគះ ជន្រកី្រកខ្ល ងំ 
- ព្រងឹងព្រងកីេស សុខុមលភពកុមរ និងយុវនីតិសមបទ 
- ព្រងឹងព្រងកីេស សុខុមលភពជនពិករ និង ្ត រលទធភពពលកមម 
- ព្រងឹងព្រងកីរបបសន្តសុិខសងគមសុខុមលភពមនុស ចស់ 
- ព្រងឹងព្រងកីរបបសន្តសុិខសងគម សុខុមលភពអតតីយុទធជន 
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₤₣ ðņ Њ̋şĆ 
- ព្រងឹងព្រងកីេស សុខុមលភពសងគម ស្រមបជ់នរងេ្រគះ និងងយរងេ្រគះ ជន្រកី្រកខ្ល ងំ 
- ព្រងឹងព្រងកីេស សុខុមលភពកុមរ និងយុវនីតិសមបទ 
- ព្រងឹងព្រងកីេស សុខុមលភពជនពិករ និង ្ត រលទធភពពលកមម 
- ព្រងឹងព្រងកីរបបសន្តសុិខសងគមសុខុមលភពមនុស ចស់ 
- ព្រងឹងព្រងកីរបបសន្តសុិខសងគម សុខុមលភពអតតីយុទធជន 
Њ̋şĆŁũĜũВ (₤ņļĮЮŎĕűњũ) 

- កតប់នថយអំេពើហឹង កនុង្រគួ រ 
- ទប់ ក ត ់នងិលុបបំបត ់ករជួញដូរ កររេំ ភេសពសនធវៈ ចំ ក្រសុកខុសចបបច់ំេពះ្រស្តី និងកុមរ 
- ្រស្តី និងកុមរទទួលបននូវកិចចករពរផ្លូវចបប ់
- យុវវយ័មយួចំនួនជទំពងំសនងឬស ឈីបប់ងកកង្វល់ដល់្រគួ រ និងសងគម 
- ចំនួន្រស្តីចូលរមួកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច កនុងវស័ិយ ធណះ និងនេយបយេនមនចំនួនេកើនេឡើង 
ĊņŊŁũ ĕЊ₣⅜₤Ĝ 
- ្របជពលរដ្ឋកនែ់តមនជំេនឿេលើ្រពះពុទធ សន 
- ករេរៀបចំ និងដឹកនកំមមវធិី្របៃពណីេផ ងៗរបស់ ចរយបន្រតឹម្រតូវ 
- ្រពះសងឃ និង្រគហសថទទួលបនចេំណះដឹង 
- ករ្រគប្់រគងវត្តបនដិតដល់ 
ŷĠġĊņх ĕЊ₣ŷЋşЊŪĳ₤Њ₤ġк 
- េលើកកមពស់ករអភរិក  នងិអភវិឌ េបតិកភណ្ឌ វបបធម ៌
- េលើកកមពស់សមបត្តិេបតិកភណ្ឌ អរូបិយ 
Łũİũ ĕЊ₣Ġ‗ŉО йĠ₧ŉ ŲŷЋďą ĄБŷк 
- ្របជពលរដ្ឋមនជំនញបេចចកេទស និង វជិជ ជវីៈចិញច ឹមជីវតិចបស់ ស់ (បំណិនជីវតិពិត្របកដ) 
- ករេគរពចបបស់្តីពីករងរ និងលកខខណ្ណ័ ករងរ 
ĮњĳхŌĕ 
- វ ិ លភព្របពន័ធផ ព្វផ យបន្រគបដណ្ត បទូ់ទងំេខត្តេកះកុង 
◦еĜ с̋◦еĕ₣₤ļ ĕЊ₣ΒĊЊŁũ Њ̋şĆ 
- ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនអនុវត្ត មចបបន់នែដលសភអនុម្័រតបន្រតឹម្រតូវ 
- ករ្រគប្់រគងចំណូល-ចំ យថវកិ និង្រទពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋមន្របសិទធិភពខពស់ 
- ្របជពលរដ្ឋទទួលបនករគ្ំរទេនេពលែដលខ្លួនមនវ ិ ទេកើតេឡើង 
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ņНŠİũ⅜ēũ‗к 
- ករអនុវត្ត មលិខិតបទ ្ឋ នកតិយុទធថមីៗរបស់មនទីរ និងអងគភពជំនញបន្រតឹម្រតូវ 
- ជ្រមុញករ្រគប្់រគងស្តិតមិ្រន្តី ជករសីុវលិ និងករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីថមីេន មមនទីរជំនញឲយបនល្អ 
ЯĩĕŁũ ĕЊ₣₤□ЊĳЊ 
- ករ្របមូលពត័ម៌នពីត្រមូវករ និងបញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ នបនចបស់ ស់ 
- ករេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់មូល ្ឋ នមនចំនួនេកើនេឡើង 
Ư.Ư.ư ЮýŲĠе‗₣ΒķЊŷűΘĕч ЯĩĖ̋ ĊĕēĕĊņŊďĳЊ ĠũЋ⅜□ ĕ ŪÐĠсŪÐ₣ЮŪýй ņ΅ĕŉŬŎ ĕЊ₣Łũ
ĠЯŪņĠŪņФŲΖŁ₤ēĳН៖ ធនធនធមមជតិកនុងេខត្ត ្រតូវបនេ្របើ្របស់ និងែថរក ករពរេ យ
ហមតច់ត ់្រពមទងំធធននូវបរ ិ ថ នធមមជតិ និងបរ ិ ថ នសងគមយ៉ងល្អ្របេសើរ ករអភវិឌ ន្៍រគបវ់ស័ិយៃន
ែផនកេនះ្រតូវបនយកចិត្តទុក ក ់នងិគិតដល់ៃថងអនគត កនុងេគលបំណង មនិឲយមនករអភវិឌ នែ៍ផនក
មយួ ែដលជះឥទ្ឋិពលេទេលើែផនកដៃ៍ទេទៀត ។  
ЮýŲĠе‗₣аĕŷЋ₤њŎĜĜ˝ ĖО₣ЯĩĖ̋ Юĕй៖ 
ЮũЬĠşеЯřĕřБ ĕÐũРĠĕБŎ˝ņŊ ₤е‗₣с ĕЊ₣₤НũЋЮŗřБ  
- ្របជពលរដ្ឋនឹងមនបណ័្ណ កមមសិទធេ្របើ្របស់ 
- ទប់ ក តក់រទ្រនទ នកនក់បដ់ីខុសចបប ់
- េយធិន និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកបនទទួលដីសមបទនសងគមកិចច 
- ្រកុងនងឹមនស ្ត បធ់ន ប ់និងនគរូបនីយបបញញត្តិ 
- សំណងម់នស ្ត បធ់ន ប ់
- ទំនស់ដីធ្លី្រតូវបនេ ះ្រ យ្រសប មចបបក់ណំត ់
ũřťģŲаŪĮЮĘЧ 
- ករកំណត្់រពំ្របទល់ៃ្រពេឈើ និងករេធ្វើចំ តថ់ន ក ់និងកចុះបញជ ិកបនល្អ 
- ករអនុវត្តចបបៃ់្រពេឈើ ឲយបនល្អ្របេសើរ 
- ករអភរិក ធនធនៃ្រពេឈើ និងជីវចំរុះឲយបនល្អ្របេសើរ 
- សហគមនៃ៍្រពេឈើនឹងមនចំនួនេកើនេឡើង 
ĠũЋ⅜□ ĕ 
- កកសំណល់រងឹែលងជបញ្ហ ស្រមបេ់ខត្ត 
- កកសំណល់ វែលងជបញ្ហ ស្រមបេ់ខត្ត 
- បទេលមើសៃ្រពេឈើថយចុះ 
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ŁũŪÐĠсŪÐ₣ЮŪýйņ΅ĕŉŬŎ 
- ជ្រមុញករេ្រត មបំរុងេឆ្លើយតបេ្រគះ សននស្រមបេ់្រគះទឹកជំនន ់
- ជ្រមុញករេ្រត មបំរុងេឆ្លើយតបេ្រគះ សននស្រមបេ់្រគះរនទះបញ់ 
- ជ្រមុញករេ្រត មបំរុងេឆ្លើយតបេ្រគះ សននស្រមបខ់យល់ពយុះ 
ŁũЯŪĠŪĠФŲΖŁ₤ēĳН 
- កតប់នថយភពងយរងេ្រគះែដលប ្ត លមកពីករបំែរបំរលួ កសធតុ 
Ư.Ư.̉ ЮýŲĠе‗₣ΒķЊŷűΘĕч ЯĩĖ̋ ũřťģŲ ĕЊ₣₤ĕŉЊ₤НŠ₤₧ŉ ĠсēĖ Ġс៖ រដ្ឋបលេខត្តបនយកចិត្ត
ទុក កក់នុងព្រងងឹសន្តសុិខ ស ្ត បធ់ន បស់ងគមេន មមូល ្ឋ ន េដើមបធីនឲយមនសន្តិសុខសុវតថិភព
ជូន្របជពលរដ្ឋ និងយកចិត្តទុក េកើេលើករព្រងងឹសមតថភពម្រន្តី ជករេដើមបជី្រមុញឲយមនេនវបបធម៌
េស ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋ ។  
ЮýŲĠе‗₣аĕŷЋ₤њŎĜĜ˝ ĖО₣ЯĩĖ̋ Юĕй៖ 
ŪÐĠсŪÐ₣ũřťģŲ  
- ករផ្តល់េស ធរណៈរបស់េខត្តឲយកនែ់តមន្របសិទ្ឋភពខពស់ 
- េលើកកមពស់ករ្រគប្់រគងម្រន្តី ជករ 
₤ĕŉЊ₤НŠ ĕЊ₣₤₧ŉ ĠсēĖ Ġс⅜ēũ‗к 
- ស ្ត បធ់ន ប្់រតូវបនេលើកកំពស់្រសប មកររចីេ្រមើនរបស់សងគម 
- េលើកកមពស់សន្តិសុខសុវតថភពសងគមឲយមនភពល្អ្របេសើរ  
ŪÐĠсŪÐ₣ЯřĕřБ ĕЊ₣Ūş˝ŪĮеЯřĕ 
- ធនឲយមនសន្តិសុខ សថិរភព ស ្ត បធ់ន បស់ងគម េនតបំន្់រពំែដន នងិកិចចករពរសុខុមលភពជូន
្របជពលរដ្ឋ និងចំណូលថវកិរដ្ឋ 
- រក សន្តិសុខ និងសុវតថភិពេលើករងរែខ បនទ ត្់រពំែដន   
- ព្រងឹងកិចចសហករជមយួ្របេទសជិតខង 

Ư.ư. ЮýŲЮţΒķЊŷűΘĕч 
Ư.ư.ơ. ЮýŲЮţΒķЊŷűΘĕчаĕŷЋ₤њŎĜĜ˝ ĖО₣ЯĩĖ̋ Ю₤řť̋ ЊşĆ៖ 
˝₤Њ˝ņŊ 

 - ជ្រមុញករ្រគប្់រគងដីកសិកមម ្របកបេ យចីរភព 
- បេងកើនផលិតកមមេសប ង 



ែផនករអភិវឌ ្របំឆន ំ២០១៥-២០១៩េខត្តេកះកុង 

 

52 

 

 - ជំរុញករ ដំំ ំ កវបបកមម និងដំ ំរមួផ  ំ
 - ជំរុញករ ដំំ ំឧស ហកមមស្រមបក់រែកៃចនកនុង្រសុកនិងករនេំចញ 
 - បេញជ សបននូវក ្ត ចៃ្រងបំផ្ល ញដំ ំកសិករ 
 - ព្រងឹងេស ផ ព្វផ យកសិកមម 
 - ព្រងឹងសមតថភពនិងករ្រគប្់រគងសហគមនក៍សិកមម 
 - អភវិឌ នក៍រចិញច ឹមសត្វនិងបេងកើនផលិតភពសត្វ 
 - បេងកើនករយល់ដឹងពសុីខភពនិងករទប់ ក តជ់មងឆឺ្លង 
 - ព្រងឹងករ្រគប្់រគងសត្តឃត ្ឋ ន 
 - សុវតថិភពៃនករេ្របើ្របស់ថន កំសិកមម និងជីគីម ី

ĄŲĩŲ 
- ព្រងឹងករចូលរមួ និងបេងកើនសមតថភពរបស់សហគមនេ៍ន ទ កនុងករ្រគប្់រគងអភរិក  និងអភវិឌ
ធនធនជលផល្របកបេ យនិរន្តរភព 

 - ្រគប្់រគងករេធ្វើេន ទ និងៃ្រពេកងកង េដើមបនីិរន្តរភពធនធនជលផល 
- ផ្តល់នូវបេចចកេទសផលិតកូន្រតីពូជ និងករចិញច ឹម្រតី ស្រមបផ់គតផ់គងក់រេ្របើ្របស់ ច្់រតី និងបេងកើន
្របកច់ំណូលកនុង្រគួ រ 

 - ករករពរ និងអភរិក ធនធនជលផល 
 - េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងករែកៃចនជលផល 

Ċĕēĕ◦Е˝ ĕЊ₣ΧĳНĕЊŎņ 
 - ករផគតផ់គងទ់ឹកេលើវស័ិយកសិកមមបន្រគប្់រគន ់
 - ករ្រគប្់រគងេលើវស័ិយឧតុនិយមឲយបនល្អ្របេសើរ 

Яũм ĕЊ₣▫ņĮŲ 
 - ជ្រមុញអនកដឹកជញជូ ន្រគបឲយបន្រតឹម្រតូវ 
 - ចុះពិនិតយករេធ្វើ ជីវកមមដឹកជញជូ នដីឲយបនេទៀងទត ់
 - ព្រងីកប ្ត ញអគគសិនីេ យមនវ ិ លភព្រគបដណ្ត បព់សេពញភូមិ ្ឋ ន្របជពលរដ្ឋ 
 - ្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ នទទួលបនឡជីវឧសម័ន 

- ជំរុញកររុករកែរឲយអនុវត្ត មកិចច្រពម្រពងជមយួថន កជ់តិ 
Χ₤⅝΅˝ņŊ ĕЊ₣ ₤ЊĠġ˝ņŊ 

 - សិបបកមម នងិ្របជេពលរដ្ឋបនយល់ដឹងពីេសចក្តែីណននំន (5S និងខយហ និGMPនិង GHP) 
 - សិបបកមមមយួចំនួននឹងប្តូររេបៀប្របកបបរជលកខណៈែបប្រគួ រេទស្រគសតូច នងិមធយម 
 - អនកផគតផ់គងទ់ឹកមនលទធភពផគតផ់្តងទ់ឹកបន្រគប្់រគនទូ់ទងំេខត្ត 
 - ជីវកបនអនុវត្ត មស្តង់ រឧបករណ៍ទមងន ់និងរង្វ ស់រង្វ ល់ម្រ ្រស្ត 
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⅜ēũ‗кŁũ ĕЊ₣řЕ˝ĄŃąСĕ  
 - កំ តផ់្លូវជតិ ៤៨ មយួចំនួននឹងល្អ្របេសើរេឡើងវញិ 
 - ផ្លូវេខត្តមយួចំនួននឹងល្អ្របេសើរេឡើងវញិ 

Ю◦₤şũ‗ч  
 - បេងកើតសមគមន ៍ស ្ឋ គរ ផទះសំ ក ់និង េភជនីនីយ ្ឋ ន 
 - េលើកកំពស់ករយល់ដឹងដល់ស ្ឋ គរផទះសំ ក ់េភជនី ្ឋ នពីេស ទទួលេភញ វេទសចរណ៍ 
 - េលើកកំពស់ករចូលរមួ របស់ែផនកឯកជនេលើករ អភវិឌ ន ៍ស ្ឋ គរ ផទះសំ ក ់េភជនីយ ្ឋ ន 
 - េលើកកំពស់ករផ ព្វផ  យពីតំបនេ់គលេ េទសចរណ៍កនុងេខត្ត  
 - ករេធ្វើ ជីវកមមរបស់ ជីវករែដលពកព់ន័ធវស័ិយ េទសចរណ៍្រតូវមនចបបអ់នុ ញញ ត 
 - ជីវករបនយល់ពីចបបេ់ទសចរណ៍  
 - សមគមន ៍និងសហគមនដ៍ឹក ជញជូ នេភញ វេទសចរណ៍បនដំេណើ រករល្អេឡើងវញិ  
 - បេងកើតកែន្លងកំ ន្ត និង រមណីយ ្ឋ នឱយបនេ្រចើន កនុងេខត្ត 

ĵ‗ЊĄą̋ ņŊ 
 - ករេធ្វើ ជីវកមម ពណិជជកមមរបស់ពណិជជករ និង ជីវករ្រតូវមនចបបអ់នុញញ ត 
 - ពណិជជករ និង ជីវកបនយល់ដឹងពីចបបព់ណិជជកមម 
 - ពណិជចករ ជីវករ និងសិបបករមនជំេនឿចិត្តេលើផលិតផលរបស់ខ្លួន 
 - ពណិជចករ ជីវករ និងសិបបករបនយល់ដឹងពីអតថ្របេយជនៃ៍នករយកផលិតផលរបស់ខ្លួនេទចូលរមួ 
 ករ ងំពិពរ័ណ៍ពណិជជកមម  

ĮĕċŢũ 
 - អនកជបព់នធចូលរមួបងព់នធ 
 - មនពត័ម៌ន្រគប្់រគនព់ីមច ស់កមមសិទធិ និងអនកកនក់ប ់

ÐŎ ĕЊ₣ũřť̋ ũ 
 - ករបន្តព្រងងឹ្របសិទធិភពៃនករអនុវត្តនន៍ីតិវធិីគយ មករយិល័យ្រពំែដន 
 - ករព្រងឹង្របសិទធភពៃនករ្រតួតពិនិតយរូបវន័្តេលើទំនិញ 
 - ករព្រងឹង្របសិទធភពករងរបងក រ និងប្រងក បអេំពើរត ់េគចពនធ 

аŪĠ₤‗БŎє ĕЊ₣◦РũÐņĜÐņĕч 
 - េស ៃ្របសណីយន៏ឹងមនទូទងំេខត្ត 
 - ទូរគមនគមន ៍បេចចកវទិយគមនគមន ៍និងពត័ម៌ននឹងមនវ ិ លភពដល់តំបន់ ច្់រសយល  
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ΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ 
 - ្របជពលរដ្ឋមនទុនេដើមបបីេងកើតមុខរបរ 
 - មនផ្លូវ្រគប្់រគន ់
 - ្រគបរ់ដូវ្របជពលរដ្ឋមនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់ 
 - មនករអនុវត្តសុខភពអនមយ័ 

ĊĜýũ ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О  
- បេងកើនករយល់ដឹងពីអតថ្របេយជនៃ៍នករទទួលបនេស ធនគរ និងហិរញញ វតថុដល់្របជពលរដ្ឋ 
- ជ្រមុញ្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុព្រងីក ខឱយដល់មូល ្ឋ ន 

 - បេងកើនជំេនឿទុកចិត្តេលើករេ្របើ្របស់្របកេ់រៀល 
 - ផ្តល់លិខិតអនុញញ ត្ត្របកប ជីវកមមប្តូរ្របកដ់ល់ ជីវករប្តូរ្របកឱ់យបន្រគបទ់ី ងំ្របកប ជីវកមម 
 - ព្រងឹងករ្រតួតពិនិតយ ជីវកមមប្តូរ្របកឱ់យបនល្អ 
 - េលើកកំពស់ករយល់ដឹងពីលកខណៈសមគ ល់ៃន្របេភទ្រក ស់្របកែ់ក្លងក្ល យ 

Ư.ư.Ư. ЮýŲЮţΒķЊŷűΘĕчаĕŷЋ₤њŎĜĜ˝ ĖО₣ЯĩĖ̋ ₤₣ ðņ Њ̋şĆ 
ΒĠсũж  

 - បេងកើនករចូលេរៀនរបស់កុមរ េនមេត្តយយសិក ្រគបរូ់បភព 
 - ព្រងីកថន កម់េត្តយយសិក  សហគមន ៍
 - បេងកើនករចូលេរៀនរបស់កុមរ យុ៦ឆន  ំ
 - កតប់នថយអ្រ េបះបង ់ឱយេនេ្រកម ៥% 
 - ងសងអ់គរសិក បែនថម 
 - កតប់នថយអ្រ េបះបងក់រសិក  
 - បេងកើន្របសិទធភពៃនករអនុវត្ត កមមវធិេី្រកយអកខរកមម  
 - អភវិឌ ទី នកី ្ឋ នេខត្ត និងទី នកី  ម េរៀន 

₤НžķЊģŲ 
 - េលើកកមពស់ ថ នភព  រូបតថមភរបស់ម ទរក និងកុមរ 
 - េលើកកមពស់លទ្ឋភពមក ទទួល េស សុខភពបន្តពូជមនគុណភព 
 - េលើកកមពស់លទ្ឋភពមកទទួលេស សុខភពជ រវន័្ត ស្រមបម់ និងទរក និងករ្រប្រពឹត្ដករ 
 ែថទសុំខភព 
 - ធននូវលទធភពមកទទួលយកេស សុខភព រវន័្ដសំ បកុ់មរនិងែថទសុំខភព ម្រគួ របនល្អ្របេសើរ 
 - កតប់នថយអ្រ េ្រប ៉ ឡងៃ់ន (HIV)ឲយទបជង០.៥%ដំ ចឆ់ន ២ំ០១៩ 
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- ព្រងឹងករ្រ វ្រជវជមងរឺេបង េបកវជិជមនេលើសពី៦០% និងរក អ្រ ជសៈេសបើយ ក្រមតិ៨៥%ៃន
ករណីជំងឺរេបងសួតេបកវជិជមនេនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៩   

 - រក អ្រ ្ល បេ់ យជំងឺ្រគុនចញ់ឲយបនេ្រកម ០.៤%កនុងចំេ ម្របជជនទូេទេនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៩ 
 - េ្រត មលកខណៈខពស់េដើមបទីប់ ក តៃ់នជំងឺឆ្លងថមដីៃទេទៀតែដល ចេកើតមនជយថេហតុ 
 - កតប់នថយ     ឥរយិបទេ្រគះថន កន់េំទរកជមងមឺនិឆ្លងេនឆន ២ំ០១៩ 

- ធនដំេណើ រករមុខងរ រវន័្ដៃនសុខភព ធរណៈសុខភពបរ ិ ថ នសុវតថិភពចំណី ករ្រគប្់រគង
េ្រគះមហន្ត យ និងករេ្រត មលកខណៈសំ ប្់រគ សនន  
- ព្រងឹងនងិផ រភជ បគ់ន រ ងេស សកមមភពអបបបរម (សកមមភពរបស់មណ្ឌ លសុខភព) និងេស
សកមមភពប្រងគប ់(សកមមភពរបស់មនទីរេពទយបែង្អក) អមេ យករព្រងឹងេសចក្តីែណនគំ្លិនិក និងពិធី រ
ៃនករពយបល្រពមទងំ្របមូលផ្តុ ំកនែ់តខ្ល ងំេឡើងេលើគុណភព  
- ព្រងឹងករផ្ដល់ពតម៌នសុខភបិលែដលពកព់ន័ធមនគុណភពខពស់ និង ទនេ់ពលេវ សំ បជ់មូល  
្ឋ នភស្ដុ ងដល់ករ កេ់ចញេគលនេយបយ ករេធ្វើេសចក្តីសំេរចចិត្ត ករអនុវត្តនក៍មមវធិី ករ្រតួតពិន 

តយ ម ន ន ៃដករងរ និងករ យតៃម្ល  
- ព្រងឹងយន្តករសហ្របតិបតិ្តរ ងេស សុខភបិលរដ្ឋ និងេស សុខភបិលឯកជនកនុងភពជៃដគូេលើ
ករផ្តល់ពត័ម៌ន និងករផ្តល់ ជញ បណ័្ណ េស ឯកជនែដលេគរពេទ មេគលករណ៍ចបបស់្តីពីវស័ិយេស
ឯកជន ្របកបេ យភពទទួលខុស្រតូវ កនុងវជិជ ជីវៈេវជជ ្រស្ត 
₤₣ ðņ Њ̋şĆ 
- អនុវត្តកមមវធិីសេ្រងគ ះបនទ ន ់េដើមបជីយួ ដល់្រកុមជនរងេ្រគះ និងងយរងេ្រគះ 
- បេងកើតកមមវធិីសេ្រងគ ះសងគមជួយ ដល់ជន្រកី្រកខ្ល ងំ 
- ជំរុញករងរសុខុមលភព្រគួ រល្អេលើកកមពស់តួនទីរបស់្រគួ រ និង្របជជនកនុងករអភវិឌ នស៍ងគម 
- បន្តព្រងឹងសកមមភពេ ះ្រ យបញ្ហ ជនអនថ 
- បន្តព្រងឹង្របយុទធ្របឆងំអំេពើជួញដូរមនុស  នងិ ្ត រនតីិសមបទជនរងេ្រគះ 
- ផ្តល់កមមវធិសីេ្រងគ ះជនរងេ្រគះ និងជនរងផលបះ៉ពល់េ យ រេមេ គេអដស៏េន មសហគមន ៍
- េធ្វើឲយមនករ្រជួត្រជបដល់សហគមនស៍្តីពីករែថទជំំនួសដល់កុមរ នងិដល់កររងផលបះ៉ពល់ករ
េ្របើ្របស់ពលកមមកុមរ។ 
- េលើកសទួយសុខុមលភពកុមរកំ្រព កុមរ្រកី្រក មសហគមន។៍ 
- ព្រងឹងកមមវធិីអបរ់សិំលធមក៌រទប់ ក តអ់ំេពើហិង អំេពើេលមើសចបប ់ករេ្របើ្របស់បំពន រ ធតុេញ ន 
េន កនុងជួរកុមរ និងយុវកុមរ 
- ករ ្ត រនីតិសមបទ និងសមហរណកមមកុមរទនំស់នឹងចបប ់និងអនកេញ នេ្រគ ងេញ ន 
- ជំរុញករករពរ និងេលើកកមពស់សិទធកុិមរ 
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- បេងកើនករយល់ដឹងអំពពីិករភព 
- ជំរុញករហ្វឹកហ្វឺនវជិជ ជីវៈេ ះ្រ យករងរ និងមុខរបរជូនជនពិករ  
- បន្តព្រងឹងព្រងីកេស ្ត រលទធភពពលកមមេនសហគមន(៍CBR) ជូនជនពិករ នងិករចង្រកង្រកុមជួយ  
ខ្លូនឯងៃនជនពិករ 
- ផ្តល់េស គ្ំរទ និងេលើកសទួយសុខុមលភពមនុស ចស់  
- អភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច្រគួ រអតីតយុទធជន្រកី្រកខ្ល ងំ  
Њ̋şĆŁũĜũВ (₤ņļĮЮŎĕűњũ) 

 - ្រស្តីមនអំ ចេសដ្ឋកិចច នងិសិទធសេ្រមចកនុង្រគួ រ 
 - បុរសបនចូលរមួទទួលពត័ម៌នអំពចីបបទ់ប់ ក តអ់ំេពើហឹង កនុង្រគូ រ និងជួយ ជនរងេ្រគះ 
 - ករអន្ត គមនទ៍ប់ ក តអ់ំេពើហិង បនល្អ 
 - ឈបច់ញ់េបកេមខយល់ 
 - បំេរ ើករងរ មផទះេ យ្រសបចបប ់
 - ពយបលយកចិត្តទុក កេ់មើលែថកុមរ 
 - ជ្រមុញឲយ្រស្តីមនភពេជឿជកេ់លើសមតថភពរបស់ខ្លួន 
 - ពយបលនឹងមនែផនករគ្ំរទ និង្រគប្់រគងកូនឲយបនចបស់ 
 - ចំនួន្រស្តីេកើនេឡើងកនុងជរួថន កដ់ឹកន ំេខត្ត ្រកុង ្រសុក ឃុំ សងក ត ់ភូម ិ្រកមុ 

ĊņŊŁũ ĕЊ₣⅜₤Ĝ 
 - ្រពះសងឃ ជី យយជី នឹងឈបន់ិមន្តរកបចចយ័ មទីផ រ នងិ មទី្របជុជំន 
 - ្រគប្់រគងគរុភណ័្ឌ វត្ត និងបចចយ័ក ងវត្តបនចបស់ ស់ 
 - ចរយមយួចំនួនបនយល់ចបស់ពីករេរៀបចំពីធីេផ ងៗ(្របៃពណី) េទ មេគលករណ៍ែណនរំបស់្រកសួង 
 - ពុទធិកសិក នឹងដំេណើ រករល្អ 
 - ្រពះ្រគូេចអធិករមនចំេណះដឹងអពំីែផនក្រគប្់រគង 
 - គណៈកមមករ និង ចរយវត្តនឹងអនុវត្ត ម ចរែណន ំ

ŷĠġĊņх ĕЊ₣ŷЋşЊŪĳ₤Њ₤ġк 
 - េរៀបចំែថរក ករពរសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបបធម ៌និងរមណីយ ្ឋ ន្របវត្តិ ្រស្តននកនុងេខត្ត 
 - បេងកើនករផ ព្វផ យ េដើមបកីរយល់ដឹងពីតៃម្លៃនវបបធម ៌
 - បេងកើន និងក ងសមតថភពចំេណះ ជំនញ សិលបៈជូន្របជពលរដ្ឋ 
 - ព្រងឹងករ្រគប្់រគង នងិេធ្វើបញជ ីសថិតិវស័ិយវបបធម ៌
 - ចូលរមួចំែណកកនុង្រពឹត្តករនវ៍បបធម ៌និងបេងកើន ន ៃដថមី 
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Łũİũ ĕЊ₣Ġ‗ŉО йĠ₧ŉ ŲŷЋďą ĄБŷк 
 - បនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញបេចចកទស និងវជិជ ជីវៈចបស់ ស់ 
 - កមមករ និេយជិត និងនិេយជកយ់ល់ពីចបបស់្តីពីករងរនិងលកខខណ្ណ័ ករងរេនមនកំរតិ  

- កមមករ និេយជិត បនទទួលសិទធសំិគល់ថ មនបទពិេ ធនក៍រងរ បនទទួលចំេណះដឹងចបបស់្តីព ី
ករងរ និង របបេប ជតិសន្តិសុខសងគម 
ĮњĳхŌĕ  

 - ករផ ព្វផ យ បនេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវ កររបស់អនក ្ត ប ់និងទស និកជន 
 - ម្រន្តីបេចចកេទសពត័ម៌ន មនជំនញ្រគប្់រគន ់

◦еĜ с̋◦еĕ₣ďņУŎũřť₤ļ-ŪĮЕ◦ċ₤ļ ĕЊ₣ΒĊЊŁũ Њ̋şĆ 
 - ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនយល់ដឹងអំពចីបបន់ន 
 - ចុះេធ្វើអធកិរកិចចេលើ្រគបវ់ស័ិយ 
 - ្របជពលរដ្ឋបនយល់ដឹងអំពីដំេណើ ករគ្ំរទននេនេពលែដលមនទំនស់និងវ ិ ទននរេកើតេឡើង 

ņНŠİũ⅜ēũ‗к 
 - ម្រន្តីកនុងេខត្តភគេ្រចើនបនយល់ពីលិខិតបទ ្ឋ ន គតិយុត្តិពកព់ន័ធករងរមុខងរ ធរណៈ   
 - បេងកើនករចុះ ម ន ្រតួតពិនិតយ្រកបខណ័្ឌ ម្រន្តី ជករេន មប ្ត មនទីរ និងអងគភពជំនញជុំវញិេខត្ត 

ЯĩĕŁũ ĕЊ₣₤□ЊĳЊ 
 - មនទិនននយ័ចបស់ ស់ 
 - អនកពកព់ន័ធមនភពចបស់ ស់កនុងករេ្របើ្របស់ទិនននយ័ 
 - ករេរៀបចំសមហរណកមមេនថន ក្់រកុង្រសុកឃំុ សងក ត ់មនភពល្អ្របេសើរ 
Ư.ư.ư. ЮýŲЮţΒķЊŷűΘĕчаĕŷЋ₤њŎĜĜ˝ ĖО₣ЯĩĖ̋  ŪÐĠсŪÐ₣ĊĕēĕĊņŊďĳЊ ĠũЋ⅜□ ĕ ŪÐĠсŪÐ₣ЮŪýй
ņ΅ĕŉŬŎ ĕЊ₣ŁũĠЯŪņĠŪņФŲΖŁ₤ēĳН៖  

ЮũЬĠşеЯřĕřБ ĕÐũРĠĕБŎ˝ņŊ ₤е‗₣с ĕЊ₣₤НũЋЮŗřБ 
 - ជ្រមុញករចុះបញជ ីជ្របពន័ធឲយបនទូទងំេខត្ត 
 - មនិមនករចូលកនក់បដ់ីរដ្ឋេ យខុសចបប ់
 - ផ្តល់ដីសមបទនសងគមកចិចេន្រគបត់ំបនែ់ដលមនិទនប់នេរៀបចំ 
 - ្រកុងនងឹមនប្លងេ់មស្រមបេ់្របើ្របស់ជផ្លូវករ 
 - សំណង្់រសបចបប ់

- គណៈកមម ធិករេ ះ្រ យទំនស់ថន កេ់ខត្ត ្រសុក ្រកុង ឃុ ំសងក តម់នសមតថភព នងិលទធភពេ ះ 
្រ យ្របកបេ យ្របសិទធភព 
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ũřťģŲаŪĮЮĘЧ                                                             
 - លទធភពកនុងករចុះបញច ិក និងកំណត្់រពំបនល្អ 
 - មនិមនករកបប់ំផ្ល ញៃ្រពេឈើអនធិបេតយយ 
 - ទប់ ក តេ់ភ្លើងេឆះៃ្រព 
 - េរៀបចំ ្ត រៃ្រពេឈើ និង េំឈើេឡើងវញិបនល្អ 
 - នឹងេធ្វើមនសហគមនៃ៍្រពេឈើ្រគបេ់ន្រគបត់ំបន ់

ĠũЋ⅜□ ĕ 
 - ករ្រគប្់រគងកកសំណល់រងឹមន្របសិទធភព 
 - មនអនកេម៉ករ្របមូលស្រមម 
 - បញចបក់រកបេ់ឈើខុសចបប ់

ЮŪýйņ΅ĕŉŬŎ  
 - ករេ្រត មបងក រេ្រគះទឹកជំនន ់
 - ទប់ ក តក់រ តតបតៃនជមងែឺដលឆ្លង មទឹក នងិចំណី រ 
 - ជ្រមុញករ ្ត រសហគមនេ៍ឡើងវញិេ្រកយេ្រគះទឹកជំនន ់
 - េលើកកមពស់ករអបរ់ ំនិងផ ព្វផ យ អពំីេ្រគះរនទះប៉ញ់ 
 - ករផ្តល់ពត័ម៌នពកព់ន័ធនិងខយល់ពយុះ 
 - ករ ្ត រេឡើងវញិ េ្រកយពីេហតុករណ៍ 

ŁũЯŪĠŪĠФ̋ ΖŁ₤ēĳНк 
 - េលើកកមពស់ករទបទ់ល់េទនឹងករបំផ្ល ញ្រសទបអ់ូហ ូន 
 - េលើកកមពស់ករបន ុ េំទនឹងករបំែរបំរលួ កសធតុ 

Ư.ư.̉.  ЮýŲЮţΒķЊŷűΘĕч ЯĩĖ̋ ũřťģŲ ĕЊ₣₤ĕŉЊ₤НŠ₤₧ŉ ĠсēĖ Ġс⅜ēũ‗кŁũŪÐĠсŪÐ₣ũřťģŲ 
 ŁũŪÐĠсŪÐ₣ũřťģŲ 

- េលើកកមពស់ករផ្តល់េស ធរណៈដល់្របជពលរដ្ឋឲយទនេ់ពលេវ  និង មត្រមូវករ 
 - េធ្វើឲយកនែ់ត្របេសើរេឡើងនូវករ្រគប្់រគងអ្រ នុកូល ្ឋ ន 
 - ព្រងឹងសមតថភពដល់ម្រន្តីរដ្ឋបលឲយមនជំនញកនែ់ត្របេសើរេឡើង 
 - បន្តក ងអគររដ្ឋបលននកនុងេខត្ត 
 - េរៀបចំេ ភណ័ភពកនុងេខត្តឲយបនល្អ្របេសើរ 

₤ĕŉЊ₤НŠ ĕЊ₣₤₧ŉ ĠсēĖ Ġс⅜ēũ‗к 
 - កតប់នថយអ្រ េ្រគះថន កច់ ចរណ៍ផ្លូវេគក និងផ្លូវទឹក 
 - កតប់នថយករយកចឹេញច ើមផ្លូវ និងទី ធរណៈមកេ្របើ្របស់មនិបន្រតឹម្រតូវ 
 - ព្រងឹងករែថរក សុវតថិភពជូន្រពះម ក ្រត ឥស រជនជនខ់ពស់ អនកករទូត ្របជពលរដ្ឋ និង េភញ វេទសចរណ៍ 
 - េលើកកមពស់ករអនុវត្តេគលនេយបយភូម ិឃុំ មនសុវតថិភព 

- កតប់នថយអ្រ ជេម្ល ះរដ្ឋបបេវណី ឲយេនសល់កំរតិអបបបរម 
 - កតប់នថយអ្រ ជេម្ល ះ្រពហមទណ័្ឌ    ឲយេនសល់កំរតិអបបបរម 
 - បញឈបក់រជួញដូរមនុស  និងករពរអនីតិជន 
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Ư.̉. ŎН◦ċ⅜ū₤ŚΒķЊŷűΘĕч 
Ư.̉.ơ. ŎН◦ċ⅜ū₤ŚΒķЊŷűΘĕчЮ₤řť̋ ЊşĆ៖េដើមបសីេ្រមចបនេនេគលបំណង និងេគលេ កនុងែផនកេនះ
្រកុមករងរក ងែផនករបន កេ់ចញនូវ ដំេ ះ្រ យ ជយុទធ ្រស្តននេដើមបធីនបននូវ
បរមិណេសប ង និងចណីំ រ្រគប្់រគនស់្រមបហូ់បចុកនិងនេំចញ ្រពមទងំបែនថមមុខរបរ ផលិតកមម 
ជវីកមម នងិេស កមម ែដល ចបេងកើន្របកច់ណូំល្របច្ំរគួ រកនែ់តេ្រចើនជូន្របជពលរដ្ឋ សំេ រមួ

ចំែណកព្រងកីេសដ្ឋកិចចជតិ។ 
យុទធ ្រស្តៃនវស័ិយននកនុងែផនកេនះ៖ 
˝₤Њ˝ņŊ 

 - ព្រងីកករេធ្វើចំ តថ់ន កដ់ីកសិកមម 
- ផ ព្វផ យបេចចកេទសពីករកំណតត់ំបន់ ដុំះ 

 - បណ្តុ ះប ្ត ល   បេចចកេទស្របពន័ធ្របពលវបបកមមដំ ្ំរសូវ មេគលករណ៍ធមមជតិ (SRI) 
 - ផ ព្វផ យពូជ្រសូវែដលមនទិននផលខពស់និងករេធ្វើបង្ហ ញ 
 - បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីបេចចកេទស្រគប្់រគងកសិផលេ្រកយេពល្របមូលផលរចួ 
 - បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកសិកមមច្រមុះ 
 - ផ ព្វផ យបេចចកេទសស្តីពីវធិនករច្រមុះករពរដំ ំ (IPM) 

- ចល័តពូជ្រសូវែដលសម្រសប ម្របពន័ធេក ្រត  បរ ិ ថ ន 
 - បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីបេចចកេទស ដំំ ំ កវបបកមមនិងដំ ំរមួផ  ំ
 - បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស្រគប្់រគងកសិផលេ្រកយេពល្របមូលផលដំ ំ កវបបកមម និងដំ ំរមួផ  ំ

 - អន្ត គមនផ៍្តល់ពត័ម៌នស្តីពីពូជដំ ំ កវបបកមម និងដំ ំរមួផ  ំ
 - ផ ព្វផ យ និងជំរុញករ ដំំ ំឧស ហកមមឲយបនទូលំទូ យ 

- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស្រគប្់រគងកសិផលេ្រកយេពល្របមូលផលដំ ំឧស ហកមម 
 - បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីវធិនករច្រមុះករពរដំ ំ(IPM) 

- អន្ត គមនក៍ំចតក់ ្ត ចៃ្រងឲយបនទនេ់ពលេវ  
 - ព្រងឹងសមតថភពភន កង់រផ ព្វផ យកសិកមមភមូ ិ
 - បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកសិកមមនិងករេធ្វើបង្ហ ញដល់កសិករ 

- េបះពុមភឯក របេចចកេទសកសិកមមស្រមបផ់ ព្វផ យដល់កសិករ 
 - ព្រងឹងសមតថភពថន កដ់កឹនសំហគមនក៍សិកមម 

- ផ ព្វផ យចបបស់្តីពីសហគមនក៍សិកមមឲយបនទូលំទូ យ 
 - បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសចិញច ឹមសត្វនិងករេធ្វើបង្ហ ញ 
 - បណ្តុ ះប ្ត លពីរេបៀបផ ចំំណី នងិករែកៃចនចំណីដល់កសិករ 
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 - ជួយ រកទផី រផលិតផលសត្វជូនកសិករ(្របជុំ ជីវករ្របមូលទិញសត្វ) 
- ផ ព្វផ យពីផល្របេយជនៃ៍នឡជីវឧសម័ន 

 - ព្រងឹងសមតថភពភន កង់រសុខភពសត្វភូម ិ
 - េ្រជើសេរ ើស និងបណ្តុ ះប ្ត លភន កង់រសុខភពសត្វភូមថិម ី
 - ផ ព្វផ យពីផលវបិកៃនករចិញច ឹមសត្វែលងេ យពុំមន្រទុងឬេ្រកល 
 - េរៀបចំសហគមនភ៍ន កង់រសុខភពសត្វភូមិ មប ្ត ្រកុង ្រសុក 
 - ផ ព្វផ យដល់កសិករពីជមងឆឺ្លងសត្វ 
 - ឧបតថមភសមភ របរកិខ និងអន្ត គមនព៍យបលេពលមនករណីផទុះជមង ឺ

- ព្រងឹងករ្រតួតពិនិតយចលនសត្វនិងផលិតផលមនេដើមកំេណើ តពីសត្វ 
 - ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី្របចកំរេនសត្តឃត ្ឋ ន 
 - ផ្តល់ឧបករណ៍និងសមភ រស្រមប្់រតួតពិនិតយ មបេចចកេទស 
 - ែស្វងរកៃដគូរស្រមបវ់និិេយគទីសត្តឃត ្ឋ ន 

- ផ ព្វផ យចបបព់កព់ន័ធននដល់ ជីវករ 
 - ផ ព្វផ យចបបៃ់នករ្រគប្់រគងថន កំសិមមនិងជីគមីដីល់ ជីវករ 
 - ចុះ្រតួតពិនតិយកែន្លងលកស់មភ រកសិកមម 

- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីបេចចកេទសៃនករេ្របើ្របស់ថន កំសិកមម និងជីគីម ី
ĄŲĩŲ  
- កំណត្់រពំ្របទល់ េរៀបចំែផនទី េបះបេងគ ល្រពំ្របទល់ និងេធ្វើ កិចច្រពមេ្រព ងកែន្លងេន ទសហគមន ៍
ឲយបនចបស់ ស់ 
- េរៀបចំែផនករ្រគប្់រគង និងអនុវត្តែផនករ្រគប្់រគង េដើមបឲីយសហគមនេ៍ន ទគម នបទេលមើសជលផល 
- ផ ព្វផ យចបបស់្តីពីជលផលឲយបនទូលំទូ យដល់្របជេន ទ 
- បេងកើត និងែកលម្អកែន្លងអភរិក សហគមនេ៍ន ទ 
- ព្រងឹងសមតថភពគណៈកមមករសហគមនេ៍ន ទ និងផ ព្វផ យអនុ្រកឹតយស្តីពីករ្រគប្់រគងសហគមនេ៍ន ទ 
- កំណត្់រពំ្របទល់ៃ្រពេកងកង 
- េរៀបចំែផនទីៃ្រពេកងកង 
- េបះបេងគ ល្រពំ្របទល់ៃ្រពេកងកង 
- ផ ព្វផ យពី រៈសំខនៃ់នៃ្រពេកងកង 
- ផ ព្វផ យពីករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍េន ទ 
- ជ្រមុញឲយ្របជេន ទចូលរមួកនុងករលុបបំបតក់រេធ្វើេន ទេលមើសចបប ់
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- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសភញ ស់កូន្រតីពូជ 
- ផ ព្វផ យបេចចកេទសចិញច ឹម្រតីជលកខណៈ្រគួ រ 
- ជ្រមុញករចិញច ឹម្រតី ម្រគួ រឲយបនេ្រចើន មរយៈករផ្តល់កូន្រតីពូជជូនកសិករ 
- ករពរ និង ៃំ្រពេកងកងេឡើងវញិ 
- ផ ព្វផ យពី រៈសំខនៃ់នទីជ្រមកជលផល និង្របេភទធនធនជលផលែដលកំពុងរងេ្រគះថន ក ់
- បណ្តុ ះប ្ត លពីអនមយ័ បេចចកេទសែកៃចន និងែថរក ផលផលិតផលជលផល 
- ផ ព្វផ យអំពីករអនុវត្តអនមយ័ល្អ និងេវចខចប ់
- ្រតួតពនិិតយ និងចុះបញជ ីកែន្លងែកៃចនផលផលិត ផលជលផលែដលបនអនុវត្តអនមយ័ល្អ និងេវចខចប ់
- ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងកនុងករ្រតួតពិនិតយគុណភពនិងសុវតថភិពផល ផលិតផលជលផល 
Ċĕēĕ◦Е˝ ĕЊ₣ΧĳНĕЊŎņ 
- ងសងទ់នំបក់រពរទឹកៃ្រប 
- េធ្វើករែថទសំំណងែ់ដលមន្រ ប ់
- ជីក្រប យ 
- ងសងទ់នំប់ ទ កទ់ឹក 
- ចុះគ្ំរទបេងកើតសហគមនេ៍្របើ្របស់ទឹក 
- ចុះព្រងឹងសមតថភព្រគប្់រគង នងិេ្របើ្របស់ទឹកដល់ថន កដ់ឹកន ំនិងសមជិកសហគមន ៍
- ព្រងងឹសមតថភពដល់ម្រន្តីជំនញកនុងករសិក  ្របភពទឹកេ្រកមដី និងេលើដី 
- ព្រងឹងសមតថភពដល់ម្រន្តីជំនញកនុងកនុងករ យតៃម្លគុណភពទឹក 
- ងសងប់៉សុ្តិ៍ត្រមងទឹកេភ្ល ងឲយបន្រគបត់ំបន ់
- ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តជីបក់ិចចសនយកនុងករ្របមូលទិនននយ័ឧតុនិយម 
- ងសង់ ថ នីយជ៍ល ្រស្ត 
- ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តជីបក់ិចចសនយកនុងករ្របមូលទិនននយ័ជល ្រស្ត 
Яũм ĕЊ₣▫ņĮŲ 
- អន្ត គមនទ៍ប់ ក តក់រដឹកជញជូ នដីេលើសចំណុះ 
- ផ ព្វផ យពីចបប ់និង ចរែណន ំ
- ផ ព្វផ យពីផលបះ៉ពល់ៃនករធ្ល កដ់ី យប៉យេន មផ្លូវ 
- េសនើសំុេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីបែនថម 
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- ផ្តល់មេធយបយកនុងករចុះ្រតួតពិនតិយ 
- េកៀគរ និងេលើកទឹកចិត្តដល់ករវនិិេយគអគគីសនីខន តតូច 
- ែថទ ំនិងេរៀបចំប ្ត ញអគគីសន ី
- ផ្តល់សមភ រៈ និងបេចចកេទសតេម្លើងឡជីវឧសម័ន 
- ផ ព្វផ យពី រៈ្របេយជនៃ៍នករេ្របើ្របស់ឡជីវឧសម័ន 
 - ស្រមបស្រមួល និងសហករ និង្រតួតពិនិតយកនុងករចុះរុករកែរក៉នុងេខត្ត 
Χ₤⅝΅˝ņŊ ĕЊ₣₤ЊĠġ˝ņŊ  
- ចុះផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះប ្ត លចបប ់នងិេសចក្តីែណននំន 
- បណ្តុ ះប ្ត លជំនញសិបបកមមដល់កមមករ 
- ចុះផ ព្វផ យ និងព្រងឹងករផលិតសង្វ កផ់លិត កមមឲយ មស្តង់ រៃនេសចក្តីែណន ំ
- ែស្វងរក្របភពទឹក និងជកី ងស្តុកទកឹ 
- េលើកទឹកចតិ្ត នងិគ្ំរទ្រកុមហុ៊នវនិិេយគឲយវនិិេយគេន មតំបនជ់នបទ 
- ចុះផ ព្វផ យដល់ ជីវករអំពីចបបស់្តីពីករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ទមងន ់រង្វ ស់រង្វ ល់ម្រ ្រស្ត  
- ចុះ្រតតួពិនតិយេផទ ងផទ តឧ់បករណ៏ទមងន ់រង្វ ស់រង្វ ល់ ម្រ ្រស្តបនេទៀងទត ់
⅜ēũ‗кŁũ ĕЊ₣řЕ˝ĄŃąСĕ 
- ែថទនំិងជលួជុលកំ តផ់្លូវជតិ 
- ទប់ ក តក់រដឹកជញជូ នេលើសពីកំរតិកំណត ់
- ជីក្របពន័ធ្រប យទឹកេដើមបេី ះទឹកេចញពីផ្លូវ 
- ែថទ ំជួសជុល និងក ងផ្លូវេខត្ត 
- ជួសជុល នងិ ងសងលូ់ 
- ទប់ ក តក់រដឹកជញជូ នេលើសពីកំរតិកំណត ់
- េរៀបចំ្របពន័ធលូសំ បរ់េំ ះទឹកពីផ្លូវ 
Ю◦₤şũ‗ч 
- ែណននំិងជួយ  សំរលួនិតិវធិីកនុងករបេងកើតសមគមន ៍
- ផ ព្វផ យពីចបបេ់ទសចរណ៍និងេគលនេយបយេទសចរណ៍ 
- បណ្ដុ ះប ្ដ ល វធិីចំអិនម្ហូប របរេទស 
- បណ្ដុ ះប ្ដ ល ្របជពលរដ្ឋឱយេចះែកៃឆន វតថុអនុស វរយី ៍
- បងកភពងយ្រសួលដល់អនកវនិិេយគេលើ ករ ងសង ់ស ្ឋ គរ ផទះសំ ក ់េភជនីយ ្ឋ ន 



ែផនករអភិវឌ ្របំឆន ំ២០១៥-២០១៩េខត្តេកះកុង 

 

63 

 

- បណ្ដុ ះប ្ដ ល ពីបដិស ្ឋ រកិចច ភ បរេទសនិងមគគុេទទស េទសចរណ៍េទ មសហគមនេ៍ទសចរណ៍ 
- ផ ព្វផ យពីលកខណ:សំុេបើក្របកប ជីវ កមមដល់ ជីវករ 
- ចុះពនយល់ែណ ននំិងេចញលិខិតអនុញញ តេនទី ងំ្របកប ជីវ កមមផទ ល់េនមូល ្ឋ ន 
- េធ្វើកករ្របជុំែណ ន ំេលើកេឡើងពីលកខន្តិក:របស់សមគមន ៍និងសហគមន ៍
- េរៀបចំកែន្លង កំ ន្ត នងិរមណីយ ្ឋ ន ឱយមនលកខណ:ល្អ្របេសើរ  និងមនសុវតថិភព 
- ែកស្រមួលេហ ្ឋ  រចនសមពន័ធ កែន្លង កំ ន្តនិងរមណី ្ឋ ន 
- េលើកទឹកចតិ្តអនក វនិិេយគឯកជននិងេលើក ទឹកចិត្តេលើកែលងពនធ្រប ចឆំន  ំ
- ព្រងឹងករអនុវត្ត កមមវធិីអនមយ័ មតំបន ់រមណីយ ្ឋ ន និងតំបន ់េគលេ េទសចរណ៍កនុងេខត្ត 
ĵ‗ЊĄċ̋ ņŊ 
- ផ ព្វផ យពីលកខណ័្ឌ ៃនករសំុេបើក្របកប ជីវកមមដល់ ជីវករ និងពណិជជករ 
- ចុះពនយល់ែណ ន ំនិងេចញលិខិតអនុញញ តេនទី ងំ្របកប ជីវកមមផទ ល់ 
- ផ ព្វផ យចបបព់ណិជជកមមឲយបនដល់្រគបព់ណិជជករ និង ជីវករ 
- គ្ំរទ នងិែណនអំំពីករេវចខចបផ់លិតផល   ឲយ មនេ ភណ័្ឌ ភពទកទ់ញ 
- ផ ព្វផ យពីអតថ្របេយជនៃ៍នករ កផ់លិតផលចូលរមួករ ងំពិពរ័ណ៍ពណិជជកមមឲយបនដល់្រគប់
ពណិជចករ ជីវករ និងសិបបករ 
ĮĕċŢ  
- ផ ព្វផ យពីសិទធិ និងកតព្វកិចចរបស់អនកជបព់នធ 
- សហករ្របមូលពត័ម៌នពី ជង ធរ នងិអងគភពជនំញគយ នងិរដ្ឋករ 
ÐŎ 
- ករព្រងឹងសុពលភពៃនឯក រនចូំល-នេំចញ 

 - ករព្រងឹងអនុេ មភពកនុងករគិតពនធគយ ករ្របមូល និងករបងច់ំណូលគយ និងរ ្ឋ ករ 
 - ចុះឃ្ល េំមើលអនុេ មភពៃននីតិវធិីគយ របស់អងគ ភពគយេ្រកមឱ ទ 

- បន្តផ ព្វផ យរលឹំកដល់វស័ិយឯកជនពកព់ន័ធឱយបនេទៀងទតព់កព់ន័ធនងឹនីតិវធិីែបបបទគយ នតីិវធិីៃន
ករទទួលខុស្រតូវកនុងករបងព់នធ ករេលើទំនិញឱយបន មបទបញញត្តិជធរមន 

 - ករអនុវត្តឱយបនេពញេលញនូវបទបញញត្តិជធរមនពកព់ន័ធនឹងករទទលួខុស្រតូវកនុងករងរ្រតួត 
ពិនិតយទំនិញ 
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- ករព្រងឹង/រលឹំកជ្របចដំល់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយគយនូវ ករទទួលខុស្រតូវកនុងករងរ្រតួតពិនតយ
្របកបេ យជំនញ វជិជ ជីវៈ 
- ករេលើកទកឹចិត្តដល់ម្រន្តីគយមនសមតថកិចចប្រងក បអំេពើរតេ់គចពនធឱយអនុវត្តករងររបស់ខ្លួន មរូបភព
េភ្ល ង រលឹមនិង្របកបេ យឆនទៈ ចខ់ត 
- ព្រងឹងករងរ្រ វ្រជវពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងច ចរ ឬ សននធិទិំនិញកំណតព់ិេសសេន មឃ្ល ងំទំនិញ 
ជីវកមម ្ឋ ន ឬកែន្លងេផ ងៗេទៀត ជពិេសសផលិតផលេតលសិ  និងយនយន្ត 

- េលើកកមពស់កតព្វកិចចៃនកររក ករសមង តវ់ជិជ ជីវៈរបស់ម្រន្តីមនសមតថកចិច ជពិេសសពត័ម៌ន និ
ភយ័សមង តស់្រមបសំ់ណូមពរៃនករងរប្រងក បបទេលមើស 
- ព្រងឹង្របសិទធិភពៃនករបងក រ ទប់ ក តប់ទេលមើសឆ្លង ែដន ម្រចករេបៀងមនិផ្លូវករនន និង មផ្លូវ 
សមុ្រទ រមួជមយួករយិល័យន ចរៃននយក ្ឋ នបងក រ និងប្រងក បបទេលមើស 
- ក ងែផនករសមមភពប្រងក បអំេពើរតព់នធេ យែឡក ពីគន មសូចនករ មមុខសញញ  នងិ មេពល
កំណតន់ីមយួៗ អនុេ ម មបទបញញត្តិជធរមន 
аŪĠ₤‗БŎч ĕЊ₣◦РũÐņĜÐņĕч 
- បំេពញម្រន្ត ីឬភង កង់រេន ម្រសុកមយួចំនួន  
- បំពក្់របអបសំ់បុ្រត 
- ជ្រមុញ្រកុមហុ៊នឲយព្រងីកេស របស់ខ្លួនដល់តំបន់ ច្់រសយល 
ΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ 
- ផ្តល់កមចខីន តតូច 
- បនបណ្តុ ះប ្ត លពកីរ្រគប្់រគងចំណូល និងចំ យ 
- ផ្លូវេនជនបទបន ងសង្់រគប្់រគន ់ 
- ផ្លូវេនជនបទ្រតូវបនជួសជុល និងែថទបំនល្អ 

 - ្របជពលរដ្ឋមនអណ្តូ ងទឹកេ្របើ្របស់ស្រមប្់រគួ រ និងសហគមន ៍
- ្របជពលរដ្ឋទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លពីករទុក ក ់នងិែថរក ទឹក ្អ ត 
- ្របជពលរដ្ឋមនបងគនេ់្របើ្របស់្រគប្់រគន់ ម្រគួ រ 
- ករបណ្តុ ះប ្ត ល អនមយ័សុខភព 
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Ư.̉.Ư.ŎН◦ċ⅜ū₤ŚΒķЊŷűΘĕч₤₣ ðņ Њ̋şĆ៖ ្រកុមករងរក ងែផនករបន កេ់ចញនូវដំេ ៈ្រ យជ
យុទធ ្រស្តននេដើមបធីនគុណភពេស សុខភបិល ករអបរ់ ំសងគមកិចច វបបធម ៌និងេយនឌរ័ េដើមបេីលើក
កមពស់ចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វើ ែដល ចមនសមតថភព និងលទ្ឋភព្រគប្់រគនក់នុងករទទលួយកនូវបេចចកវទិយ
សមយ័ទំេនើបមកអភវិឌ នស៍ងគមជត ិ និងរមួចំែណកយ៉ងសំខនក់នុងករងរសងគមឲយមនកររកីចេ្រមើន្រពម
ទងំរក បននូវវបបធម ៍្របៃពណី ទំេនៀមទំ ប ់។ 

 ŎН◦ċ⅜ū₤ŉаĕŷЋ₤њŎĜĜ˝ ĖО₣ЯĩĖ̋ Юĕй៖ 
ΒĠсũж 
- ផ្ដល់្រគូមេត្តយយសិក  
- បន្តករសងអ់គរសិក  និងបំពកស់មភ រមេត្តយយសិក  មរយៈ្រកសួង និង កមមវធិី 
- ផ ព្វផ យ និងជ្រមុញ ករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ សហគមន ៍នងិ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
- សហករ និងជ្រមុញ ជញ ធរឃំុ/សងក ត ់កនុងករេ្រជើសេរ ើស្រគូមេត្តយយសហគមន ៍
- ផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យ ដល់្របជពលរដ្ឋ អំពីករអបរ់កុំមរតូច 
- ស្រមបស្រមួលករេរៀបចំទី ងំ មេត្តយយសិក សហគមនជ៍មយួ ជញ ធរ 
- ផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យ និងដល់េគលេ ពិេសសតំបន់ ច្់រសយល 
- ផ្ដល់ រូបករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក េនបឋមសិក ពី ទី៤ ដល់ទី៦ 
- បេងកើនករ្របមូលកុមរដល់ យុចូលេរៀន(៦ឆន  ំដល់១១ឆន )ំេនបឋមសិក  
- ផ្ដល់ រូបករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក េនបឋមសិក ពី ទី៤ ដល់ទី៦ 
- ខិតខំបេងកើត និងព្រងីកថន កេ់ ងេ ល េដើមបឱីយ េនជិតផទះ្របជពលរដ្ឋ 
- បេងកើនករ្របមូលកុមរដល់ យុចូលេរៀន(៦ឆន  ំដល់១១ឆន )ំេនបឋមសិក  
- សំេណើ ជួសជុលអគរសិក  មរយៈ្រកសួងអបរ់យុំវជន និងកី  និងមច ស់ជំនួយេដើម 
- សងអ់គរសិក បែនថម េន ម បឋមសិក  នងិ ឧបសមពន័ធ ច្់រសយល មរយៈ្រកសួង
អបរ់ ំយុវជន និងកី  អងគករ និងសបបុរសជន នន 
- បេងកើនករផ្ដល់ ររូបករណ៍ដល់សិស ្រកី្រកេនថន កប់ឋមភូម ិនងិសិស ពូែកេនថន កទុ់តិយភូម ិ
- ងសងអ់គរសិក ស្រមបអ់នុវទិយល័យេកើតថមី និងសងអ់គរសិក បែនថម ស្រមបវ់ទិយល័យ ហុ៊ន
ែសន ្រតពងំរូង  វទិយល័យបូទុម គរ វទិយល័យថមសនិងវទិយល័យេកះេស្ដច 
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- ផ ព្វផ យ និងជ្រមុញករចូលរមួ និងគ្ំរទេលើសកមមភព ន េន មមណ្ឌ ល ន និងប ្ណ ល័យ ពី
សំ ក្់របជពលរដ្ឋ សហគមន ៍នងិ ជញ ធរមូល ្ឋ ន 
- ពេន្ល នករផ្ដល់ថវកិកមមវធិីពីសំ កម់នទីរអបរ់ ំយុវជន នងិកី េខត្ត កនុងករគ្ំរទដល់មជឈមណ្ឌ ល
សិក សហគមន(៍Commune Learning Center)ឱយបនទនេ់ពលេវ  
- សំណូមពរដល់ ជរ ្ឋ ភបិល ឬ ជញ ធរមូល ្ឋ ន បេងកើតឥណទនកមចកីរ្របកទ់ប េដើមបផី្តល់ដល់
សិកខ កម ្របជពលរដ្ឋ ែដលបនឆ្លងកតក់របណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈរចួ ែដលគម នលទធភពបេងកើតមុខរបរ
ផទ ល់ខ្លួន ្របច្ំរគួ រ 
-សំណូមពរដល់ ្រកសួង  ជញ ធរេខត្ត ចូលរមួេរៀបចំកដូ៏ចជករផ្ដល់ថវកិេដើមបអីភវិឌ ទី នកី េខត្ត 
និងបេងកើតទី នកី  ស្រមប់ េរៀនមយួចំនួន ែដលមនទំហំទធី្ល  សម្រសប 
-សំណូមពរដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ពិនិតយនិងអន្ត គមន ៍ព្រងីកទធី្ល េរៀនបែនថម េដើមបី មន
លទធភពបេងកើតទីធ្ល កី  

₤НžķЊģŲ 
- ករផ្ដល់ជតិែដកនិងហ្វូលីក សីុតដល់្រស្ដីមនៃផទេពះ និង្រស្ដីេ្រកយសំ ល 
- ករផ្ដល់ជិវជតិ  និងេមបង់ ហ ុល មយុទធនករ២ដងកនុង១ឆន ដំល់កុមរ 
- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី រូបតថមភដល់្រស្តី ទរក និងកុមរ យុេ្រកម៥ឆន  ំសហគមន្៍រស ញ់ទរក(BFCI) មនទីរ

េពទយ្រស ញ់ទរក (BFHI) 
- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី រូបតថមភដល់្រស្តី ទរក និងកុមរ យុេ្រកម៥ឆន  ំសហគមន្៍រស ញ់ទរក
(BFCI) មនទីេពទយ្រស ញ់ទរក (BFHI)  
- ករបញចូ លជតិែដកេទកនុងទឹក្រតី នងិទឹកសីុអុីវ េដើមបកីតប់នថយភពេស្លក ្ល ំងរបស់្រស្តី និងកុមរ 
- ករបញចូ លជតិអុីយ៉ូតេទកនុងអំបិល េដើមបកីតប់នថយជំងឺពកករបស់្រស្តី ភពេ្រកះ្រកិន របស់កុមរ និង
ភពអនថ់យសតិបញញ  
- ព្រងឹងករងរសមពន័ធភព្រកុមឆមបពី្រគបថ់ន កក់នុងសុខភបិលេខត្ត (M-CAT) 
- ផ ព្វផ យដល់សហគមនអ៏ំពី រៈសំខនក់នុងករមកពិនិតយៃផទេពះ្រស្តីកនុងអំឡុងេពលបតរ់ដូវ១ែខ 
- បន្ដេ យមនសកមមភពពនយរកំេណើ តេនសហគមនេ៍ យភន កង់រែចកចយមេធយបយពនយកំេណើ ត  
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- ចុះែស្វងរកអតិថិជនែដលេបះបងេ់ស ពនយរកំេណើ ត 
- ព្រងឹង និងព្រងីកករផ្តល់េស សុខភពបន្តពូជ និងករអបរ់ដំល់យុវវយ័ 
- បេងកើនករ្រគបដណ្ដ បព់កីរចកថ់ន េំត ណូសដល់្រស្ដីកនុងវយប័ន្ដពូជ 
- ផ្ដល់េស ពិនិតយៃផទេពះេន មមូល ្ឋ នសុខភ ិបលនិង មេស ចុះមូល ្ឋ ន 
- បេងកើនករសំ លកូនេ យម្រន្ដីជំនញបនបណ្ដុ ះប ្ដ ល 
- បេងកើនករអបរ់ដំល់ឆមបបុ ណ កនុងករបញជូ ន្រស្តីមកសំ លកូនេនមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈ 
- ្រ វ្រជវនិង ម នរក្រស្ដីមនៃផទេពះបំរុងមនេ្រគះថន កេ់រៀង ល់្រតីមស 
- គ្ំរទមេធយបយេធ្វើដំេណើ រដល់្រស្ដីមនបញ្ហ េពលសំ ល 
- បញជូ ន្រស្ដីបរុំងមនេ្រគះថន កព់ីមណ្ឌ លសុខភពេទមនទីរេពទយេ យបនទនេ់ពលេវ  
- បេងកើតបនទបរ់ងច់ ំមុននិងេ្រកយសំ លកូនេន្រគបម់ណ្ឌ លសុខភព 
- បងក រនិងទប់ ក តម់រណៈភពម  មរយៈករ  បណ្តុ ះប ្ត លឆមបរដ្ឋនិងចុះេធ្វើសវនកមមមរណៈ ភព
ម  េពលមនករណី ្ល ប ់
- ព្រងឹងេស ចកថ់ន បំងក រេរៀង ល់ៃថងេធ្វើករេនកនុងមណ្ឌ លសុខភព 
- ្រ វ្រជវរកកុមរេបះបងក់រផ្តល់ថន បំងក រេនេពលចុះេស មូល ្ឋ ន 
- បន្តផ្តល់េស ចុះយុទធនករែចកចយ្រគបថ់ន  ំេមប៉ង់ សយុលដល់កុមរ យុពី១២ែខ-៥៩ែខ ពីរដង/ឆន  ំ
- ព្រងឹងសកមមភពកនុងករែថទ ំពយបល កុមរមនជំងឺ គ រ កផ្លូវដេង្ហើមនិង្រគុនចញ់  
- អនុវត្ដពិធី រជតិសមហរកមម្រគប្់រគងករពយបលជំងកុឺមរេនមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈ
(IMCI) និងសហគមន ៍(CIMCI) ឲយបនេទៀងទត ់
- បន្ដសកមមភពអបរ់ផំ ព្វផ យអំពីេមេ គេអដស៏ជំងឺេអដស៏ ដល់្រកុមេគលេ ទងំអស់ 
- ព្រងឹកករ្រគប្់រគងនិងពយបលជំងកឺមេ គេន មមណ្ឌ ល សុខភពនិងគ្លីនិកកមេ គ 
- ព្រងឹងនិងព្រងីកេស ករបងក រករចម្លងេ គពីម្ត យេទកូន (PMTCT) 
- ផ្ដល់្របឹក ដល់្រស្ដីែដលមកពិនិតយៃផទេពះេនមណ្ឌ លផ្តល់្របឹក ករេធ្វើេតស្តឈមេ យសម័្រគចិត្ត 
- បេងកើនករចុះអបរ់សុំខភពស្ដីពីជំងឺរេបងេន មសហគមន ៍
- ព្រងឹងករ្រ វ្រជវជំងឺរេបងកនុងកឡុំងេពលមកពិេ្រគះជំងេឺ្រក 
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- បេងកើនករចុះែចកមុង្រជលកថ់ន នំិង្រជលកម់ុង េឡើងវញិ 
- ព្រងឹងករចុះអន្ដ គមនេ៍លើករ តតបតជំងឺ្រគុនចញ់ទនេ់ពល 
- ព្រងឹងករងរែថទ-ំពយបលដល់អនកជំងឺ មពធីី រជតិ 
- ចុះ កថ់ន ំ ែបតេ យបនទនេ់ពលេវ េដើមបទីប់ ក តជ់ំងឺ្រគុនឈម។ 
- ចុះអបរ់ផំ ព្វផ យអពំកីរបងក រជមងផឺ្ដ យបក (ីH1N1)និង(H5N1) 
- េ្រត មលកខណៈខពស់េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងជំងឺឆ្លងថមនីនែដល ច នឹងេកើតេឡើង 
- បេងកើនករអបរ់ផំ ព្វផ យពីជំងឺទឹកេនមែផ្អម, េលើសឈមដល់្របជជន 
- បេងកើនករបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញបេចចកេទសដល់បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភពស្តីពីជំងមឺនិឆ្លង 
- បន្ដសកមមភពេវទិកអបរ់ផំ ព្វផ យេដើមបផី្ល ស់ប្ដូរករ្រប្រពឹត្ដ(ជកប់រ ីេសពេ្រគ ង្រសវងឹ... ) 
- បេងកើតកញចបេ់្រត មសេ្រងគ ះ្រគបម់ូល ្ឋ នសុខភបិល ធរណៈ 
- បេងកើតគណកមមករ្រគប្់រគងេ្រគះមហន្ដ យថន កេ់ខត្ត ,្រសុក  
- ព្រងឹងទំនកទ់ំនងជមយួអងគភពជុវំញិេខត្តេដើមបជីួយ អន្ដ គមន ៍
- ជំរុញនិងបេងកើនករផ ព្វផ យចំនួនេស េនថន កម់នទីរេពទយបែង្អកេខត្ត/្រសុក និងចំនួនេស េនថន ក់
មណ្ឌ លសុខភពដល់សហគមន៍ មរយៈេស ចុះមូល ្ឋ ន 
- ព្រងឹងករវភិគ ថ នភពស្ដុកឱសថបរកិខ រេពទយ្របច្ំរតីមស 
- េធ្វើ រេពើភណ្ឌ័ ឱសថបរកិខ រេពទយេ យបន្រតឹម្រតូវនិងេទៀងទតេ់រៀង ល់្រតីមស 
- េធ្វើកំណតេ់ហតុឱសថខូចគុណភពឲយបន ល់៦ែខម្ដង 
- េផទរមុខឱសថែដលេលើសតំរូវករេទមនទីរសុខភបិលេខត្ត ឬ្រសុក្របតិបតិ្ត 
- ព្រងឹងករ្របជុំគណៈកមម ករ្រគប្់រគងមណ្ឌ លសុខភព(HCMC) ឲយបនេរៀង ល់២ែខម្ដង 
- ព្រងឹងគុណភពៃនករអភបិលរមួបញចូ លពី្រសុក្របតិបត្ដេិទHCs( ISC) 
- អនុវត្តនន៍ិងេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ យតំៃលែដលបនេធ្វើបចចុបបននភពជ្របចែំខ េនថន កក់រ.ិ្រសុក
្របតិបត្ដ,ិមនទីរេពទយបែង្អកនឹងមណ្ឌ លសុខភព 
- ព្រងឹងេលើករ្របមូល និងករវភិគទិនននយ័,អភវិឌឈនែ៍ផនករនិងអនុវត្ដនែ៍ផនករ 
- ព្រងឹងបែនថម េលើករងរអភបិលកិចច ែផនក្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិល 
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- អនុវត្តនក៍រចុះ្រសង់ ល់ទីកែន្លងេបើកេស សុខភពឯកជន 
- ផ ព្វផ យចបបេ់ស ឯកជនដល់ ជីវករែដល្របកបវជិជ ជីវៈេវជជ ្រស្ត 
- ចុះ្រតួតពិនតិយ ម នរកេស ឯកជនែដលមនិទនម់ន ជញ បណ័្ណ ឬករេបើកេស ឯកជនខុសចបប ់ 
- េធ្វើបចចុបបននភពសមសភពគណៈកមម ករលុបបំបតឱ់សថែក្លងក្ល យនិងេស ឯកជនខុសចបប ់ 
- ្របជុំគណៈកមម ករលុបបំបតឱ់សថែក្លងក្ល យ នងិេស ឯកជនខុសចបបេ់រៀង ល់្រតីមស ឬឆមស  

₤₣ ðņ Њ̋şĆ 
- សហករជមយួ ជញ ធរែដនដី្រសងទ់ិនននយ័្រកុមជនរងេ្រគះ និងងយរងេ្រគះេ យគូសែផនទីខនងផទះ 
េន្រគបស់ហគមន ៍
- ចលនេកៀរគរ្របភពធនធនននេដើមបចូីលរមួជួយ រែំលកបញ្ហ កនុង្រគួ រងយរងេ្រគះ 
- ផ្តល់ជំនួយសេ្រងគ ះបនទ នដ់ល់ជនរងេ្រគះ និងងយរងេ្រគះេផ ងៗ 
- ចូលរជួមយួ ជញ ធរែដនដី មនទីរេរៀបចំែដនដីនគរូបនីកមម នងិសំណង ់ពនិិតយលកខណៈសមបតិ្ត ្រគួ រ
ែដល្រតូវទទួលសមបទនដីសងគមកិចចជេរៀង ល់ឆន  ំ
- សហករជមយួ ជញ ធរែដនេដើមប្ីរសងទ់ិនននយ័្រគួ រ្រកី្រកខ្ល ងំ 
- េធ្វើទិ ្រគួ រ ១៥ ឧសភ េរៀង ល់ឆន េំដើមបផី្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន្៍រគួ រែដលមនករ្រគប្់រគងល្អ
បេងកើនករយល់ដឹងអំពីតនួទីភរកិចចរបស់សមជិក្រគួ រនីមយួៗ និងករ្រប្រស័យទកទ់ងគន មលកខ
ណៈ្របៃពណីែខមរ 
- បេងកើនករយល់ដឹងអំពតីួនទីភរកិចចរបស់សមជិក្រគួ រនីមយួៗ និងករ្រប្រស័យទកទ់ងគន មលកខ
ណៈ្របៃពណីែខមរ 
- ្របជុំសមជិកអនុគណកមមករេ ះ្រ យបញ្ហ ជនអនថេខត្ត 
- បេងកើតប ្ត ញភន កង់រសងគមកិចចឃុំ-សងក ត ់
- ផ ព្វផ យដល់សហគមនអ៍ពំីផលវបិកៃនករេធ្វើចំ ក្រសុក និងករេធ្វើចំ ក្រសុកេ យសុវតថភព 
- សហករជមយួសមតថកចិច និង ជញ ធរែដនដីចតវ់ធិនករេលើជនអនថែដលពុំ្រពមទទួលេស េហើយ
រងឹចេចសបន្តករ ន កេ់ន មចិេញច ើមផ្លូវ បះ៉ពល់ដល់ស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ 
- បេងកើនកិចចសហករ និងទំនកទ់ំនងជមយួអងគករជតិ អន្តរជតិជៃដគូ េដើមបបីញជូ នជនរងេ្រគះេទ
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ទទួលេស ្ត រនីតិសមបទ និង្រតឡបេ់ទ្រសុកកំេណើ ត ជួបជុំ្រគួ រវញិ 
- ផ ព្វផ យបេងកើនករយល់ដឹងអំពីលបចិេបកបេញឆ តរបស់ជនទុចចរតិកនុងករេបកមនុស យកេទលក ់
និងេធ្វើ ជីវកមមនន 
- ទទួលនិងបញជូ នជនរងេ្រគះេ យ រករជួញដូរ និងជនងយរងេ្រគះែដលេធ្វើមតុភូមនិិវត្តនព៍ី
្របេទសននមក េដើមបឲីយទទួលេស  
- ែថទំ មផទះដល់្រកុមជនរងេ្រគះ  និង្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េ យ រេមេ គេអដស៏ ែដលមន
ជីវភព្រកី្រកខ្ល ងំ 
- បណ្តុ ះប ្ត លប ្ត ញអបរ់ជំមងេឺអដស៏េន មសហគន៍ មរយៈភន កង់រសងគមកិចចឃុំ-សងក ត ់
- ផ ព្វផ យ និងេធ្វើសិកខ មឃុំ-សងក ត្់រកុង-្រសុក 
- ផ ព្វផ យ និងេធ្វើសិកខ មឃុំ-សងក ត្់រកុង-្រសុក 
- កំណតែ់ផនទីខនងផទះកុមរកំ្រព កុមរ្រកី្រក មភូម ិេដើមបែីស្វងយល់ពីបញ្ហ  និងេសចក្តី្រតូវកររបស់ពួកេគ 
- ផ ព្វផ យបេងកើនករយល់ដឹងអំពីផលវបិក ៃន ឥទធិពលេ្រគ ងេញ នដល់កុមរ យុវកុមរេ្រក  េរៀន 
- ផ ព្វផ យបេងកើនករយល់ដឹងអំពីគុណធម ៌សុជីវធម ៌នងិឥទធិពលៃនេ្រគ ងេញ នចំេពះមនុស ដល់ 
យុវជនេ្រក េរៀន 
- ផ ព្វផ យ មរយៈខិតបណ័្ណ វទិយុ និងទូរទស ន ៍
- េធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួ ពយបល ជញ ធរែដនដី និងសមតថកិចចេដើមបបីញជូ ន្រកុមជនរង
េ្រគះេ យេ្រគ ងេញ នេទរកេស ្ត រនីតិសមបទ 
- បេងកើតប ្ត ញករពរកុមរេន មសហគមន ៍េដើមបផី្តល់ពត័ម៌នននែដលជបញ្ហ របស់កុមរេដើមបេីធ្វើ
អន្ត គមនទ៍ប់ ក តឲ់យបនទនេ់ពលេវ  និងមន្របសិទធិភព 
- េធ្វើទិ កុមរអន្តរជតិ01មថុិន និងទិ ពិភពេ ក្របឆងំពលកមមកុមរ 12 មថុិន 
- េបើកវគគផ ព្វផ យចបបអ់ំពីករេលើកកមពស់សិទធិជនពិករ 
- បញជូ នជនពិករេទចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈេទរ មប ្ត េខត្ត ជធនី 
- សហករជមយួ ជញ ធរែដនដីកំណតរ់កជនពិករ េដើមបបីញចូ លកនុងកមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត វជិជ ជីវៈ 
- ទំនកទ់ំនងជមយួអងគករែដលមនេស ្ត រលទធភពពលកមមេនកនុងសហគមន ៍ឲយមកសហករជៃដ
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គូេដើមបអីនុវត្តករងរ ្ត រលទធភពពលកមមេនកនុងសហគមនេ៍ខត្តេកះកុងេ យផទ ល់ 
- េធ្វើទិ មនុស ចស់អន្តរជតិ0១តុ េរៀង ល់ឆន  ំ
- ្របមូលទិនននយ័មនុស ចស់ជ គម នទីពឹង 
- បេងកើតសមគមន មនុស ចស់ មសហគមនេ៍ យសហករជមយួមនទីរធមមករ នងិ សន យកវត្ត 
និង្រពះសងឃជេគល 
- ្រសងស់ថិតិអតីតយុទធជនគន នដីធ្លី ផទះសែមបង 
- កំណតម់ុខសញញ អតីតយុទធជនជ ទិភពេដើមបផី្តល់សមបទនដីសងគមកិចច 
- បេងកើតភន កង់រចុះសួរសុខទុកខ និង មអតីតយុទធជនេទដល់ផទះអតីតយុទធជន ្រគួ រអតីតយុទធជនផទ ល់ 

Њ̋şĆŁũĜũВ (₤ņļĮЮŎĕűњũ) 
- ផ្តល់ជំនញវជិច ជីវៈចបស់ ស់ដល់្រស្តី 
- េរៀបចំទិ អន្តរជតិនរ ី០៨មនី 
- េរៀបចំផ ព្វផ យេ យមនសមភ រៈជំនួយ(Multi-media) និងកនុងេពលសម្រសបស្រមបប់ុរស 
- ចុះផ ព្វផ យេ យផទ ល់ដល់្រគួ រែដលែតងែត្រប្រពឹត្តិអំេពើហឹង កនុង្រគួ រ 
- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លអំពីជំនញេ ះ្រ យទំនសេ្រក្របពន័ធតុ ករ ដល់ គ.ក.ន.ក 
- េរៀបចំទីកែន្លង ន កប់េ ្ត ះ សននធនសុវតថិភពជនរងេ្រគះ 
- ្រស្តីមនជនំញវជិជ ជីវៈចិញច ឹមជីវតិ 
- ផ ព្វផ យពីផលបះ៉ពល់ពីករេធ្វើចំ ក្រសុកខុសចបបដ់ល់្រស្តី្រគបរូ់ប 
- មនិមនកិចចសនយករងរឲយចបស់ ស់ 
- បេងកើតមុខរបរជូន ពយបលកុមរមនិឲយឆង យពីផទះ  
- អបរ់ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត លេកមងេពញវយ័សិក ឲយេចះេរៀបចំ្រកុមេ យមនទិសេ ចបស់ ស់ និង   
្រប្រពិត្តសកមមភពចូលរមួអភវិឌ សងគម 
- ផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះប ្ត លអំពកីរេរៀបចំែផនករគ្ំរទ និង្រគប្់រគងកូនដល់ ពយបល 
- ផ្តល់ចំេណះដឹងទកទ់ងនឹងតួនទីរបស់្រស្តី 
- ផ ព្វផ យដល់្រស្តីឲយពយយមបណ្តុ ះប ្ត លសមតថភពរបស់របស់ខ្លួនបែនថម  
- ផ ព្វផ យដល់គណបក នេយបយឲយ កប់ញចូ ល្រស្តីេទកនុងបញជ ីេបកខភពរបស់ខ្លួនឲយបនេ្រចើន និង
ឲយមនលំ បេ់លខេរៀងល្អ 
ĊņŊŁũ ĕЊ₣⅜₤Ĝ 
- ្រពះសងឃ និង ជី យយជីយល់ពី្រពះវនិយ័ចបស់ 
- ផ ព្វផ យ និងេលើកទឹកចិត្តដល់ ្រពះសងឃ ជី យយជីឲយចូល ពុទធិកសិក សិក អំពីពុទធវនិយ័ 



ែផនករអភិវឌ ្របំឆន ំ២០១៥-២០១៩េខត្តេកះកុង 

 

72 

 

- ្របជុំផ ព្វផ យពី ចរែណនដំល់ ចរយ គណៈកមមករវត្តមយួចំនួន 
- េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់ ចរយស្តីពីករេរៀបចំពីធីេផ ងៗេទ មេគលណ៍ែណនរំបស់្រកសួង 
- ផ្តល់្រគូពុទធកិសិក  
- ផ ព្វផ យនិងេលើកទឹកចិត្តឲយ្រពះសងឃ និង្រគហសថឲយចូលសិក េន ពុទធិកសិក  
- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករ្រគប្់រគងដល់េចអធិករវត្ត 
- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់គណៈកមមករ និង ចរយវត្តស្តីពីតួនទី នងិ ចរែណនេំផ ងៗ 
ŷĠġĊņх ĕЊ₣ŷЋşЊŪĳ₤Њ₤ġк 
- ចុះបញជ ី រេពើភណ្ឌ វតថុបុ ណ និងជសួជុលកុ លភជន្៍រសងព់ីសំេពលិចេនេកះេស្តច 
- េបះបេងគ លេធ្វើ ្ល កសញញ  និងកណំត្់រពំដី ថ នីយបុ ណកនុងេខត្ត 
- ជួសជុល ព ន ផ្លូវចូលតំបនរ់មណីយ ្ឋ នននកនុងេខត្ត 
- ្របមូលវតថុបុ ណេន យប៉យ មទី ធរណៈយកមករក ទុកកែន្លងមនសុវតថិភព 
- ទប់ ក តក់រលួចជីកកកយវតថុបុ ណខុសចបប ់
- ងសង់ រៈមនទីរ 
- បំផុស្របជពលរដ្ឋឲយែថរក ្របៃពណីម្ហូប រ សេម្ល កបំពក ់បេង្ហើរែខ្លង រប ំ
- ករសែម្តងសិលបៈទស នីយភពេន មមូល ្ឋ ន 
- ផ ព្វផ យពីទំេនៀមទំ ប្់របៃពណីរបស់ជនជតិេដើមភគតិច មរយៈករសែម្តងសិលបៈនិង ងំពិពរ័ណ៍ 
- ផ ព្វផ យពីកបចច់ម្ល កែ់ខមរដល់មច ស់េ ងសិបបកមម នងិជងចម្ល ក ់
- ព្រងឹង ន ៃដសិលបៈម ជន និងសិលបៈ ជីពេដើមបបីំេរ ើេសចក្តី្រតូវកររបស់្របជពលរដ្ឋកនុងេខត្ត 
- បណ្តុ ះប ្ត លរបចំស់ តេម្លើងរបថំមី និងករសែម្តងេរឿងខ្លីៗដល់សិស ជំននេ់្រកយ 
- េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លេភ្លង្របៃពណី និងេភ្លងពិណពទយ ៃឆយុដំល់ទីជនបទ និង មវត្ត ម 
- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញដល់ម្រន្តីរបស់អងគភព 
- ផ ព្វផ យ និងែណនដំល់ ជីវករឲយមកសំុចបបអ់នុញញ តេធ្វើ ជីវកមម 
- ចុះ្រសងស់ថិតិ ជីវកមមែដលពកព់ន័ធនឹងវស័ិយវបបធមេ៌នកនុងេខត្ត 
- ចូលរមួមេ ្រសពសិលបៈយុវជនចេ្រម ង សមយ័ បុ ណែខមរ ដ ្ត ំស្លម្ហូប រ ទ្រមងសំ់េលៀក 
បំពកែ់ខមរគំនូរ ម ជន 
- េលើកទឹកចតិ្តដល់អនកបេងកើត ន ៃដសិលបៈថមី (េ្រកយ) 
Łũİũ ĕЊ₣Ġ‗ŉО йĠ₧ŉ ŲŷЋďą ĄБŷк 
- គ្ំរទករមក ន កេ់នកនុងមជ មណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
- េរៀបចំអេន្ត សិក ្ឋ នសំ បសិ់កខ កមែដលមកពីតំបនឆ់ង យ ន កេ់ន 
- ចុះផ ព្វផ យចបបស់្តីករងរនិងលកខខណ័្ឌ ករងរដល់កមមករ និេយជិត និងនិេយជក ់េន មេ ងច្រក 
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សហ្រគស ្រគឹះ ថ ន ននកនុងេខត្ត។ 
- ចុះផ ព្វផ យពីលិខិតបទ ្ឋ នស្តីពកីរងរដល់ កមមករ និេយជិត នងិនិេយជក 
- ផ្តល់េសៀវេភករងរ និង បណ្ណ័ ករងរដល់កមមករ និងនិេយជិតឲយបន្រគបគ់ន  
ĮњĳхŌĕ 

 - េរៀបចំ ថ នីយវ៍ទិយុ និងទូរទស នស៍ម្រសប្របកបេ យគុណភព  
- បំពកស់មភ របេចចកេទសឲយបន្រគប្់រគន ់និងទំេនើប  
- គ្ំរទម្រន្តីេដើមបចុីះយកពត័ម៌នេន មមូល ្ឋ ន 
- បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីបេចចកេទសអំពីករ្របមូលពត័ម៌ន ផលិតពត័ម៌ននិងផ ព្វផ យ 
ទំនកទ់ំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
- ផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះ ្ត លចបបន់នដល់្របជពលកនុងេខត្ត 
- ផ ព្វផ យពីអតថ្របេយជនៃ៍នករេធ្វើអធិករកិចចដល់មនទីរ និងអងគភពពកព់ន័ធនន 
- ផ ព្វផ យពីដំេណើ រករៃនករ កព់កយបណ្ដឹ ងដល់្របជពលរដ្ឋឲយបនទូទងំេខត្ត 
ņНŠİũ⅜ēũ‗к 
- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងផ ព្វផ យអំពីលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តិននដល់ម្រន្តីជុំវញិេខត្ត 
- េសនើសំុេសចក្តីែណនពំីថន កជ់តិេដើមបជីមូល ្ឋ នគ្ំរទករចុះ មប ្ត មនទីរជំនញ 
ែផនករ និងសថិតិ 
- បណ្តុ ះប ្ត លភន កង់រ្របមូលទិនននយ័(េមឃំុ េចសងក ត ់េសម ន េមភូម ិនិងអនុភមូ)ិ អំពីរេបៀបចំេពញទំ
រង ់និងវធិី ្រស្តៃនករ្របមូលទិនននយ័ 
- ផ ព្វផ យអំពីវធិី ្រស្តេ្របើ្របស់ទិនននយ័ឲយបនេ្រចើនដល់អនកពកព់ន័ធ 
- គ្ំរទករេរៀបចំសិកខ សមហរណកមមេនថន ក្់រកុង ្រសុក និងឃំុ សងក ត ់
Ư.̉.ư.ŎН◦ċ⅜ū₤ŚŪÐĠсŪÐ₣ĊĕēĕĊņŊďĳЊ ĠũЋ⅜□ ĕ ŪÐĠсŪÐ₣ЮŪýй ņ΅ĕŉŬŎ ĕЊ₣ŁũЯŪĠŪĠФŲ 
ΖŁ₤ēĳНк៖ េដើមបសីេ្រមចបនេនេគលបំណង និងេគលេ កនុងែផនកេនះ្រកុមករងរក ងែផនករ
បន កេ់ចញនូវដំេ ះ្រ យ ជយុទធ ្រស្តននេដើមប ី ករពរ និងអភរិក ធនធនធមមជតិ
្របកបេ យចីរភព និងេដើមបទីបទ់ល់ និងបន ំេទនឹងបែ្រមប្រមួល កសធតុ ។  
ŎН◦ċ⅜ū₤ŉаĕŷЋ₤њŎĜĜ˝ ĖО₣ЯĩĖ̋ Юĕй៖ 

ЮũЬĠşеЯřĕřБ ĕÐũРĠĕБŎ˝ņŊ ₤е‗₣с ĕЊ₣₤НũЋЮŗřБ  
- ព្រងឹងសមតថភពជំនញបែនថម មរយៈេសនើសំុ្រគូបង្ហ តថ់ន កជ់ត ិនិងបពំកឧ់បករណ៍ស្រមប់ ស់ែវង 
- ជ្រមុញអងគភពពកព់ន័ធនិង ជញ ធរមូល ្ឋ នចុះអន្ត គមនទ៍ប់ ក តក់រទ្រនទ នយកដីរដ្ឋេ យខុសចបប ់
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- កំណត ់និងេសនើសំុអនុបេយគដីសមបទនសងគមកចិច 
- េរៀបចំមុខសញញ ទទួលដី និង ងសងេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័្ឋជូនអតីតកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និង្រគួ រ 
- ជ្រមុញករផលិតប្លងេ់ម្រកុងេខមរភូមនិទរឲយបនចបស់ព្វ្រគប ់
- បន្តករផ ព្វផ យចបប់ ងសង ់េដើមបកីតប់នថយសំណងខុ់សចបប ់
ũřťģŲаŪĮЮĘЧ 
- េរៀបចំឲយមនឧបករណ៍្រគប្់រគន ់(GPS. GIS...) 
- ក់ ្ល កសញញ  និងេបះបេងគ ល្រពំ ៃនែដនៃ្រពេឈើរបស់រដ្ឋឲយបន្រគបក់ែន្លង 
- ទប់ ក ត ់នងិប្រងក បករជួញដូរេឈើខុសចបប ់
-  ផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋអំពីចបបស់្ដីពៃី្រពេឈើ បទបញជ  និងេសចក្ដីជូនដំណឹង របស់ ជរ ្ឋ ភបិល 
នងិលិខិត បទ ្ឋ នេផ ងៗេទៀត 
- អបរ់ ំនិងផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋែដលចូលរកផល អនុផលៃ្រពេឈើឲយេចះ្របុង្របយត័នកនុងករ
ករពរេភ្លើងេឆះៃ្រព 
- អបរ់ ំនិងផ ព្វផ យដល់អនកេទសចរណ៍មយួចំនួនឲយេចះ្របុង្របយត័នកនុងករករពរេភ្លើងេឆះៃ្រព 
- បេងកើតថន លបណ្តុ ះកូនេឈើ 
- ចុះកំណតទ់ី ងំស្រមប់ ្ត រ និង េំឈើេឡើងវញិ 
- អបរ់ ំនិងផ ព្វផ យដល់សហគមនអ៍ពំី រៈ្របេយជនៃ៍នករអភរិក ៃ្រពេឈើ 
- បេងកើតសហគមនៃ៍្រពេឈើេ យបនទូទងំេខត្ត 
-ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លអពំីចបប ់និងនតិិវធិីននដល់គណៈកមម ធិករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីថន កេ់ខត្ត  
្រកុង និង្រសុក ឃុំ នងិសងក ត ់
- ផ្តល់វគកបណ្តុ ះប ្ត លអំពីវធិី ្រស្តេ ះ្រ យទំនស់េ្រក្របពន័ធតុ ករដល់គណៈកមម ធិករេ ះ 
្រ យទំនស់ដីធ្លីថន កេ់ខត្ត ្រកុង និង្រសុក ឃុំ និងសងក ត ់
- ទទួលពកបណ្តឹ ងពី្របជពលរដ្ឋ 
- ចុះ្រ វ្រជវ និងស្រមបស្រមួលទំនស់ 
ĠũЋ⅜□ ĕ 

 - េរៀបចំទី នចកសំ់ ម និងកែន្លងស្តុកស្រមមបេ ្ត ះ សនន 
 - េរៀបចំឡស្រមបដុ់តសំណល់េវជជ ្រស្ត 
 - ផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋេ យយល់អំពីចបបប់រ ិ ថ ន 
 - ក់ ្ល កសញញ អបរ់បំរ ិ ថ នេន មទី ធរណៈ 

- េរៀបចំេ យមនធុង កសំ់ មេន មទី ធរណៈ 
-ជ្រមុញករដកឹជញជូ ន នងិ្របមូលស្រមម្របកបេ យ្របសិទ្ឋភព  
និងព្រងីកវ ិ លភពេ យបនទូទងំ្រកុង 
- េរៀបចំេធ្វើលទ្ឋកមមរក្រកុមហុ៊នដឹកជញជូ ន និង្របមូលសំ ម 
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 - េរៀបចំប ្ត ញសំ បប់ង្ហូរសំណល់ វ និង ង្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់ វ 
- ផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋអំពីករ្រគប្់រគងកកសំណល់រងឹ និង វ 

 - គ្ំរទដល់ម្រន្តីឧទយនុរក កនុងករលបតទប់ ក តប់ទេលមើស 
- ផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋពីចបបស់្តីពីតំបនក់រពរធមមជតិ 
ŁũŪÐĠсŪÐ₣ЮŪýйņ΅ĕŉŬŎ 

 - េ្រត មសមភ រៈ បរកិខ រស្រមបជ់េម្ល ស្របជពលរដ្ឋេទកនទ់ីទួលសុវតថិភព  
 - ដឹកនសំហគមនេ៍្រត មសមភ រៈ និងឧបករណ៍ស្រមបទ់បទ់ឹកជំនន ់
 - េរៀបចំទីទលួសុវតថិភព 

- េ្រត មេរៀបចំកញចបស់េ្រងគ ះ 
 - ផ្តល់ករអបរ់សុំខភព ដល់្របជពលរដ្ឋអំពីអនមយ័ទឹក ចំណី រ និងបរ ិ ថ នជុំវញិផទះ 
 - េរៀបចំ្រកុម្រគូេពទយចល័តេដើមបពីិនិតយ និង ពយបលជមងឺ មទទីួលសុវតថិភព 
 - ផ្តល់ទឹក ្អ ត ធុងចេ្រមះទឹក ្អ តថន សំ្រមប់ កទ់ឹក )ក្លរមនី(  
 - ផ្តល់ទីជ្រមក និងបងគនអ់នមយ័ចល័ត 
 - ផ្តល់ថន ្ំរជលកម់ុង នងិអបរ់អំំពីសុខភព 
 - អបរ់្ំរបជពលរដ្ឋែថរក កុមរេជៀស ង េ្រគះលងទ់ឹក ្របករែដលគួរេជៀស ង និង្របករែដល្រតូវអនុវត្ត  

- បញជូ នសិស េទកែន្លងសិក ែដលេនជិត និងផ្តល់សមភ រៈសិក  
 - េធ្វើអនមយ័េ្រកយេពលទឹកជំនន ់
 - េ្រត មពូជ្រសូវ និងជីេដើមបែីចកជូន្របជពលរដ្ឋេពលទឹក្រសក 
 - ចុះ្របមូលទិនននយ័ នងិេរៀបចំរបយករណ៍អំពី ថ នភពជមងឆឺ្លង 

- ្ត រេឡើងវញិនូវ្របពន័ធធ ្រស្ត េហ ្ឋ រចនសមពន័ធគមនគមន ៍
- ផ ព្វផ យជវេីដអូខ្លីៗ និង មវទិយុ ពី្របករែដល្រតូវេជៀស ង នងិករករពររនធះ 
- េធ្វើ ្ល កសញញ ផ ព្វផ យពី្របករែដល្រតូវេជៀស ង នងិករករពររនទះ 

 - ផ ព្វផ យករពយករណ៍ឧតុនិយម 
- ផ ព្វផ យពីវធិនករករពរ ខយល់ពយុះ 

 - ផ្តល់ករឧបតថមភសមភ រៈដល់្រគួ ររងេ្រគះ 
- ករ ្ត រេឡើងវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ែដលរងករបំផ្ល ញេ យខយល់ពយុះ 
ŁũЯŪĠŪĠФŲΖŁ₤ēĳН 

 - ផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋឲយយល់ដឹង ពីករែ្រប្របួលៃន្រសទបអ់ូហ ូន  
- បេងកើតកមមវធិីប្តូរ្របពន័ធម៉សីុន្រតជកែ់ដលបំផ្ល ញ្រសទបអ់ូហ ូនខ្ល ងំ 

 - យតៃម្លភពងយរងេ្រគះ  
- េរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករបន ុ េំទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ 
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Ư.̉.̉.ŎН◦ċ⅜ū₤ŚŪÐĠсŪÐ₣ũřťģŲ ĕЊ₣₤ĕŚЊ₤НŠ₤₧Ś ĠсēĖ Ġс⅜ēũ‗к ៖ ដំេ ះ្រ យជយុទធ
្រស្តជេ្រចើន្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេនកនុងែផនកេនះេដើមបពី្រងងឹព្រងងឹសន្តសុិខ ស ្ត បធ់ន បស់ងគមេន
មមូល ្ឋ ន និងក ងវបបធមេ៌ស ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋ ។ 

 ŎН◦ċ⅜ū₤ŉаĕŷЋ₤њŎĜĜ˝ ĖО₣ЯĩĖ̋ Юĕй៖ 
 ŁũŪÐĠсŪÐ₣ũřťģŲ 

- េរៀបចំបេងកើតករយិល័យ្រចកេចញ ចូលែតមយួ 
- ផ ព្វផ យេស  និងតៃម្លេស ដល់្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន 
- េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីែបបបទនីតិវធិីៃនករកត្់រ អ្រ នុកូល ្ឋ នដល់ករយិល័យរដ្ឋបល និង
ហិរញញ វតថុ្រកុង ្រសុក 
- ចុះ្រតតួពិនតិយ យតៃម្ល និងគ្ំរទករអនុវត្តករងរអ្រ នុកូល ្ឋ នេនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក និងឃំុ សងក ត ់
- េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករបំេពញទំរងរ់បយករណ៍អ្រ នុកូល ្ឋ ន ម Excell ដល់ករយិល័យ  
រដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ្រកុង្រសុក 
- េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីករេ្របើ្របស់េសៀវេភ្រសងស់ថិតិកំេណើ ត ពហ៍ពិពហ៍ និងមរណភព 
ស្រមបេ់មភូមេិ្របើ្របស់ 
- េបះពុមពេសៀវេភ្រសងស់ថិតិកំេណើ ត ពហ៍ពិពហ៍ និងមរណភពស្រមបេ់មភូមេិ្របើ្របស់ 
- េសនើសំុេ យអគគនយក ្ឋ នអត្តសញញ ណកមម េកៀគរៃដគូអភវិឌ នន៍នេ យជួយ គ្ំរទេលើករចុះបញជ ី
អ្រ នុកូល ្ឋ ន ម្របពន័ធ Web-basedេន្រកុង ្រសុកេគលេ មយួចំនួន 
- ្របជុំផ ព្វផ យ ស្តីពី រៈ្របេយជនៃ៍នករចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ម្របពន័ធ Web-based និងលទធ
ផលសេ្រមចបន ម្រកងុ ្រសុក េគលេ  
- ផ ព្វផ យពី រៈ្របេយជនៃ៍នករចុះបញជ ី អ្រ នុកូល ្ឋ នឲយបនទូលំទូ យដល់្របជពលរដ្ឋ 
- បញចូ លទិននយ័អ្រ នុកូល ្ឋ នទងំអស់ េនកនុង្របពន័្ឋពត័ម៌នវទិយ និងឈនេទដល់ករចុះបញជ ីអ្រ នុ 
កូល ្ឋ ន ម្របពន័ធ ICT នេពលខងមុខ 
- ផ្តល់េស ចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ នឲយបន េទៀងទត ់និងទនេ់ពលេវ  
- េ្របើ្របស់ឧបករណ៍ Book Scanner េដើមបេីសគនបញជ ីៃនេសៀវេភ អ្រ នុកូល ្ឋ នែដលបនចុះពី
២០០២ រហូតដល់បចចុបបននេដើមបទុីក កឲ់យមនសុវតថិភព  
- ផ្តល់ថវកិស្រមបគ់្ំរទ េលើករអនុវត្តករងរអ្រ នុកូល ្ឋ នឲយមននិរន្តរភព 
- េរៀបចំឲយមនមណ្ឌ លអភវិឌ ធនធនមនុស  
- បំេពញបែនថមបុគគលិកជនំញបេចចកេទស 



ែផនករអភិវឌ ្របំឆន ំ២០១៥-២០១៩េខត្តេកះកុង 

 

77 

 

- ្រគប្់រគងបុគគលិក ម្របពន័្ឋពត័ម៌នវទិយ 
- េ្រជើសេរ ើសម្រន្តី បុគគលិកជបក់ិចចសនយបែនថម 
- ជួសជុល ែថទ ំនិងក ងអគររដ្ឋបលនន 
- ជួសជុល ែថទ ំនិង ងសងសួ់នចបរ 
- ជួសជុល ែថទ ំនិង ងសងសំ់ណង្់រចងំសមុ្រទ 

 ₤ĕŉЊ₤НŠ ĕЊ₣₤₧ŉ ĠсēĖ Ġс⅜ēũ‗к 
 - ផ ព្វផ យពីចបបច់ ចរណ៍ ដល់ ្របជពលរដ្ឋ ម្រន្តី ជករ្រគប្់រសទប ់ឲយបនយល់ដឹង 
 - េរៀបចំស ្ត បធ់ន បក់នុងករចតរថយន្ត មដងផ្លូវ និងទី្របជុជំន 

 - ចុះ្រតួតពិនតិយករអនុវត្តចបបច់ ចរណ៍អនកេបើកបរ (ករពកម់កួសុវតថិភព គម នកញចកេ់មើលេ្រកយ មន
ជតិ ល់កុល...) 

 - បំពក់ ្ល ក េភ្លើងសញញ  និងសញញ បង្ហ ញភូមិ មដងផ្លូវ 
 - គូសសញញ ែបងែចកគន្លងផ្លូវ ម្របេភទយនយន្តឲយបនចបស់ 
 - េធ្វើករ្រតួតពិនិតយទូកេន ទ្រគប្់របេភទ េ្រក្រសុកែដលមកសំចត 

 - េធ្វើបញជ ីអត្តសញញ ណកមមទូកេន ទចុះេរៀបចំស ្ត បធ់ន ប់ មដងថ្លូវ ធរណៈេ យសហករ
ជមយួមនទីរជំនញ  
 -ផ ព្វផ យ មវទិយុ និងេ យផទ ល់ជមយួ្របជពលរដ្ឋអំពីខ្លមឹ រករងរស ្ត បធ់ន ប់ មដងផ្លូវ
ធរណៈ និង    ទី្របជុំជនចតក់ងកម្ល ងំចុះករពរ មដងផ្លូវ ២៤/២៤ េម៉ង  

 - បណ្តុ ះប ្ត លមតថភពបែនថមដល់កងកម្ល ងំកនុងកររក សន្តិសុខ្របកបេ យ ្របសិទធភពខពស់ 
 - េរៀបចំ្រកុមករងរចុះជួយ ដល់អធកិរ ្ឋ ន្រកុង្រសុក 
 - ចុះផ ព្វផ យេគលនេយបយភូមឃុិំមនសុវតថិភពដល់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន 
 - េរៀបចំ្របពន័ធទូរស័ពទ (hotline)  
 - េរៀបចំេវន្របចបំញជ រ 
 - េរៀបចំកំ ំងលបតករពរ មេគលេ ែដលងយនឹងរងេ្រគះដូចជកៃន្លងលកម់ស កែន្លងដូ្របក.់។ល។ 
 -ែបងែចកកំ ំងករពរជ្រកុម ក នងិខ េដើមបផី្ល ស់ប្តូរេវន 
 -េរៀបចំកំ ំងេ្រត មអន្ត គមន ៍
 - ផ ព្វផ យចបបរ់ដ្ឋបបេវណី និងចបបន់នដល់្របជពលរដ្ឋ 
 - េរៀបចំ្របអបសំ់បុ្រតេដើមបទីទួលពត័ម៌ន ពី្របជពលរដ្ឋ 
 - េរៀបចំេវទិកេដើមបេី ះ្រ យបតុភព េន មមូល ន ន 
 - ផ ព្វផ យចបបរ់ដ្ឋបបេវណី និងចបបន់នដល់្របជពលរដ្ឋ 



ែផនករអភិវឌ ្របំឆន ំ២០១៥-២០១៩េខត្តេកះកុង 

 

78 

 

 - េរៀបចំ្របអបសំ់បុ្រតេដើមបទីទួលពត័ម៌ន ពី្របជពលរដ្ឋ 
 - េរៀបចំេវទិកេដើមបេី ះ្រ យបតុភព េន មមូល ន ន 
 - ផ ព្វផ យចបប្់រពហមទណ្ឌ  

 - ផ ព្វផ យចបបេ់្រគ ងេញ ន និងផលបះ៉ពល់ៃនករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នដល់មូល ្ឋ នឲយបន្រជួត
្រជប ជពិេសស ម្រគឹះ ថ នសិក  

 - ក ងភន កង់រសមង តេ់ន មមូល ្ឋ ន 
 - ្រតួតពិនិតយច ចរណ៍ វុធ និងជតិផទុះ 
 - ចុះប្រងក ប និងទប់ ក តែ់លបងសីុសង្រគប្់របេភទ និងេ្រគ ងេញ ន 
 - បេងកើតមជឃមណ្ឌ លអបរ់ ំ ្ត រយុវនីតិសមបទដល់អនកេញ នថន  ំ

 - េរៀបចំកម្ល ងំ កក់ម្ល ងំយមលបត មចំណុចេគលេ េ្រត មបងក របទេលមើស  
- ផ ព្វផ យខ្លឹម រចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជញួដូរមនុស និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវ េភទេន មេគល
េ សំខន់ៗ  
 - េធ្វើបចចុបបននភពបញច ីេគលេ មុខសញញ សង យ័្រប្រពឹត្តបទេលមើសជួញដូរមនុស  ករេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទ 
និងជួញដូរកម្ល ងំពលកមម  

 - ម នមខុសញញ ជួញដូរមនុស ែដលបនេ ះែលងពីពនធនគរ 
 - ផ ព្វផ យអំពីលបចិកលេបកបេញឆ តរបស់ជនេលមើស និងផលវបិកៃនករេធ្វើ ចំ ក្រសុកខុសចបប ់
 ករ្រគប្់រគងែដនដី និង្រចក្រពំែដន 

 - ផ ព្វផ យអនុ្រកឹតយេលខ៦៤ អន្រកបក ដល់អងគភពចំណុះទី ន កក់រ្រតួតពិនិតយ្រចកទ្វ ្រពំែដនទងំអស់ 
 - ្រគប្់រគង នងិ ម នករអនុវត្តមុខងររបស់អងគភពចំណុះទី ន កក់រ្រចក 
 - ក ងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ម្រពំែដន 
 - េសនើសំុបេងកើតភូម ិឃុំ មបនទ ត្់រពំែដន 
 - ងសងទ់ី ន កក់រ្រចក្រពំែដន 
 - េរៀបចំទស នកិចចផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធនឆ៍្លង្របេទសេដើមបរីតិបន្តឹងចំណងមតិ្តភព 
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″Ŭ₣ Ư.Ư ″Ŭ₣Ū˝ĠŠ њ‗Ź ΒķЊŷűΘЮŠĳŉ 
 

ş˝ šОŷЋ₤њŎ :  
 

ចកខុវសិ័យរមួរបស់េខត្តេកះកុងគ ឺក ងជជំ នៗ នូវសងគមមយួែដលរងឹមុ ំមនសន្តិភព សថិរភពនេយបយ សន្តិសុខ និងស ្ត បធ់ន បស់ងគម 
មនករអភវិឌ ្របកបេ យចីរភព និងសមធមជ៌មយួ នឹងករ្របកនខ់ជ បយ់៉ងមុងឹម៉ត ់ នូវេគលករណ៍្របជធិបេតយយេសរពីហុបក  ករេគរពសិទ្ឋិ
មនុស  និងេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់មនុស  ជសងគមមយួែដលមនេកសិកផ រភជ បគ់ន នឹង្រតូវបនព្រងឹងេដើមបធីនថ ្របជជនេនកនុងេខត្ត មនចំេណះដឹងខពស់ 
និងមនវបបធមេ៌្រជ្រជះ មនជីវភពសមរមយ និងមនកររស់េន្របកបេ យសុខដុមរមន ទងំកនុង្រគួ រ និងសងគមជត ិ

 

េគលបណំង នងិ 
េគលេ  

ដេំ ះ្រ យ 
សូចនករ អងគភព

ទទលួ 
ខុស្រតូវ ្រប

ភព
ទិន

ននយ័
 

ករបរយិយសេងខប ឯក  
២០១៤ 

(បចចុបបនន) 
២០១៩ 

(េគលេ ) 

១. ែផនកេសដ្ឋកិចច 
េគលបណំងអភវិឌ េសដ្ឋកចិច៖ រដ្ឋបលេខត្តនឹងេលើកកមពស់ករវនិិេយគេលើ្រគបវ់សិ័យៃនែផនកេសដ្ឋកិចច្របកបេ យគុណភពខពស់ េដើមបផី្តលឱកសឲយ
្របជពលរដ្ឋមនលទ្ឋភពកនែ់តេ្រចើនកនុងករទទលួបននូវផល្របេយជន ៍ពីវសិ័យទងំេនះ េទ មសមតថភព និងលទ្ឋភពរបស់ខ្លួន េដើមបធីនបន
នូវបរមិណេសប ង និងចណំី រ្រគប្រគនស់្រមបហ់ូបចុកនិងនេំចញ ្រពមទងំបែនថមមុខរបរ ផលិតកមម ជវីកមម នងិេស កមម ែដល ចបេងកើន្របក់
ចំណូល្របច្រគួ រកនែ់តេ្រចើន រមួចំែណកកតប់នថ យភព្រកី្រកេនទូទងំេខត្ត 

យុទធ ្រស្តអភវិឌ េសដ្ឋកចិច៖ េដើមបសីេ្រមចបនេនេគលបំណង និងេគលេ កនុងែផនកេនះ្រកុមករងរក ងែផនករបន កេ់ចញេនដំេ ះ្រ យ ជ
យុទធ ្រស្តននេដើមបធីនបននូវបរមិណេសប ង និងចំណី រ្រគប្រគនស់្រមបហ់ូបចុកនិងនេំចញ ្រពមទងំបែនថមមខុរបរ ផលិតកមម ជីវកមម និង
េស កមម ែដល ចបេងកើន្របកច់ំណូល្របច្រគួ រកនែ់តេ្រចើនជូន្របជពលរដ្ឋ 



ែផនករអភិវឌ ្របំឆន ំ២០១៥-២០១៩េខត្តេកះកុង 

 

80 

 

កសិកមម 
េគលបណំងទ១ី.១៖ ករបេងកើនផលិតភព ពពិធិភវូបនយីកមមកសិកមម នងិករេធ្វើពណិជជូបនយីកមមកសិកមម ឲយមនភព្របេសើរេឡើង 

េគលេ ទី១.១.១៖ 
ជ្រមុញករ្រគប្រគង
ដីកសិកមម្របកបេ យ
ចីរភព 

- ព្រងីកករេធ្វើចំ តថ់ន កដ់ីកសិកមម 
- ផ ព្វផ យបេចចកេទសពីករកំណត ់
តំបន់ ដំុះ 

អនុវត្តទូទងំេខត្ត ហិ  ១០.០០០ ១៣.០០០ 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរ

កសិ
កម

ម 

េគលេ ទី១.១.២៖ 
បេងកើនផលិតកមម
េសប ង 

- បណ្តុ ះប ្ត ល   បេចចកេទស្របពន័ធ្របពល
វបបកមមដំ ំ្រសូវ មេគលករណ៍ធមមជតិ 
(SRI) 
- ផ ព្វផ យពូជ្រសូវែដលមនទិននផលខពស់
និងករេធ្វើបង្ហ ញ 
- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីបេចចកេទស្រគប្រគង  
កសិផលេ្រកយេពល្របមូលផលរចួ 
- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកសិកមមច្រមុះ 
- ផ ព្វផ យបេចចកេទសស្តីពីវធិនករច្រមុះ
ករពរដំ ំ (IPM) 
- ចល័តពូជ្រសូវែដលសម្រសប ម្របពន័ធ
េក ្រត  បរ ិ ថ ន 

បេងកើនពី ២.៧ ត 
េទ ៣ ត កនុង 
មយួហិ  

ត/ហត ២.៧ ៣.០ 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 
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េគលេ ទី១.១.៣៖ 
ជំរុញករ ដំំ ំ

កវបបកមម និង
ដំ ំរមួផ  ំ

- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីបេចចកេទស ដំំ ំ
កវបបកមមនិងដំ ំរមួផ  ំ

- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស្រគប្រគង       
កសិផលេ្រកយេពល្របមូលផលដំ ំ ក
វបបកមម និងដំ ំរមួផ  ំ
- អន្ត គមនផ៍្តល់ពត័ម៌នស្តីពីពូជដំ ំ ក
វបបកមម និងដំ ំរមួផ ំ

ទូទងំេខត្ត
 

ហិ ១.៥០០ ២.០០០

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

េគលេ ទី១.១.៤៖ 
ជំរុញករ ដំំ ំ
ឧស ហកមមស្រមប់
ករែកៃចនកនុង្រសុកនិង
ករនេំចញ 

- ផ ព្វផ យ និងជំរុញករ ដំំ ំឧស ហ
កមមឲយបនទូលំទូ យ 
- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស្រគប្រគង        
កសិផលេ្រកយេពល្របមូលផលដំ ំ 
ឧស ហកមម 

ទងំេខត្ត
 
 

ហិ ៣.០០០ ៥.៥០០

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរ

កសិ
កម

ម 

េគលេ ទី១.១.៥ ៖   
      បេញជ សបននូវ
ក ្ត ចៃ្រងបំផ្ល ញ
ដំ ំកសិករ 

- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីវធិនករច្រមុះករពរ
ដំ ំ(IPM) 
- អន្ត គមនក៍ំចតក់ ្ត ចៃ្រងឲយបនទន ់
េពលេវ  

ទូទងំេខត្ត
 

ភគ
រយ 

៣០ ២០

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

េគលេ ទី១.១.៦៖ 
ព្រងឹងេស ផ ព្វផ យ
កសិកមម 

- ព្រងឹងសមតថភពភន កង់រផ ព្វផ យ 
កសិកមមភូម ិ
- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសកសិកមមនិងករ
េធ្វើបង្ហ ញដល់កសិករ 
- េបះពុមភឯក របេចចកេទសកសិកមម
ស្រមបផ់ ព្វផ យដល់កសិករ 

ទូទងំេខត្ត 
 

េលើក ០៩ ១៤ 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 
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េគលេ ទី១.១.៧៖ 
ព្រងឹងសមតថភពនិង
ករ្រគប្រគងសហគម
នក៍សិកមម 

- ព្រងឹងសមតថភពថន កដ់កឹនសំហគមន៍
កសិកមម 
- ផ ព្វផ យចបបស់្តីពីសហគមនក៍សិកមមឲយ
បនទូលំទូ យ 

ទូទងំេខត្ត
 

វគគ
 

៧
 

៣៥
 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

េគលបណំងទ១ី.២៖ បេងកើនផលិតកមមសត្វ នងិែថទសំុខភពសត្វឲយកនែ់តល្អ្របេសើរ

េគលេ ទី១.២.១៖ 
អភវិឌ នក៍រចិញច ឹម
សត្វនិងបេងកើនផលិត
ភពសត្វ 

- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសចិញច ឹមសត្វនិង
ករេធ្វើបង្ហ ញ 
- បណ្តុ ះប ្ត លពីរេបៀបផ ចំំណី នងិករែក
ៃចនចំណីដល់កសិករ 
- ជួយ រកទផី រផលិតផលសត្វជូនកសិករ
(្របជុំ ជីវករ្របមូលទិញសត្វ) 
- ផ ព្វផ យពីផល្របេយជនៃ៍នឡជីវឧសម័ន

ទូទងំេខត្ត
 

ភគ
រយ 

 

៥០ ៧៥

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

េគលេ ទី១.២.២. ៖ 
បេងកើនករយល់ដឹងពី
សុខភពនិងករទប់
ក តជ់មងឆឺ្លង 

- ព្រងឹងសមតថភពភន កង់រសុខភពសត្វភូមិ
- េ្រជើសេរ ើស និងបណ្តុ ះប ្ត លភន កង់រសុខ
ភពសត្វភូមថិមី 
- ផ ព្វផ យពីផលវបិកៃនករចិញច ឹមសត្វ
ែលងេ យពុំមន្រទុងឬេ្រកល 
- េរៀបចំសហគមនភ៍ន កង់រសុខភពសត្វភូមិ
មប ្ត ្រកុង ្រសុក 

- ផ ព្វផ យដល់កសិករពីជមងឆឺ្លងសត្វ 
- ឧបតថមភសមភ របរកិខ និងអន្ត គមនព៍យបល
េពលមនករណីផទុះជមង ឺ
- ព្រងឹងករ្រតួតពិនិតយចលនសត្វនិង
ផលិតផលមនេដើមកំេណើ តពីសត្វ

ទូទងំេខត្ត 
 

េលើក 
 

៧ 
 

៣៥ 
 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 
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េគលេ ទី១.២.៣៖ 
ព្រងឹងករ្រគប្រគង
សត្តឃត ្ឋ ន 

- ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី្របចកំរេនសត្តឃត ្ឋ ន
- ផ្តល់ឧបករណ៍និងសមភ រស្រមប្រតួតពិនិតយ
មបេចចកេទស 

- ែស្វងរកៃដគូរស្រមបវ់និិេយគទីសត្តឃត ្ឋ ន 
- ផ ព្វផ យចបបព់កព់ន័ធននដល់ ជីវករ

ទូទងំេខត្ត
 
 

កែន្លង ០៣
 
 

០៧
 
 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរ

កសិ
កម

ម 

េគលបណំងទ១ី.៣៖ បេងកើន្របសិទធភពៃនករេ្របើ្របស់ថន កំសិកមម នងិជគីមី ី
េគលេ ទី១.៣.១៖ 
សុវតថិភពៃនករេ្របើ
្របស់ថន កំសិកមម 
 និងជគីីម ី

- ផ ព្វផ យចបបៃ់នករ្រគប្រគងថន កំសិមម
និងជីគីមដីល់ ជីវករ 
- ចុះ្រតតួពិនតិយកែន្លងលកស់មភ រកសិកមម 
- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីបេចចកេទសៃនករេ្របើ
្របស់ថន កំសិកមម និងជគីីមី

ទូទងំេខត្ត ភគ
រយ 

៦០ ៧៥

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

 
មន

ទ ីរក
សិ
កម

ម 

ជលផល 
េគលបណំងទ១ី.៤៖ ករ្រគប្រគងធនធនជលផល្របកបេ យនិរន្តរភព
េគលេ ទី១.៤.១ ៖ 
ព្រងឹងករចូលរមួ និង
បេងកើនសមតថភពរបស់
សហគមនេ៍ន ទ 
កនុងករ្រគប្រគងអភិ
រក  និងអភវិឌ ន៍
ធនធនជលផល
្របកបេ យនិរន្តរភព 
 

- កំណត្រពំ្របទល់ េរៀបចំែផនទី េបះ
បេងគ ល្រពំ្របទល់ និងេធ្វើ កិចច្រពមេ្រព ង
កែន្លងេន ទសហគមនឲ៍យបនចបស់ ស់
- េរៀបចំែផនករ្រគប្រគង និងអនុវត្តែផនករ
្រគប្រគងទប់ ក តប់ទេលមើសជលផល 
- ផ ព្វផ យចបបស់្តីពីជលផលឲយបនទូលំ
ទូ យដល់្របជេន ទ 
- បេងកើត និងែកលម្អកែន្លងអភរិក សហគមន ៍
- ព្រងឹងសមតថភពគណៈកមមករសហគមន៍
េន ទ និងផ ព្វផ យអនុ្រកឹតយស្តីពីករ
្រគប្រគងសហគមនេ៍ន ទ

្រតូវអនុវត្ត េន្រសុក
ែ្រសអំបិល,បូទុម

គរ,េកះកុង, 
មណ្ឌ លសីម 
និង គីរ ី គរ 

សហ
គមន ៍

៤
 

១០
 

ខណ័
្ឌរដ

្ឋប
ល
ជល

ផល
 

រប
យ
ក
រណ៍

ជល
ផល
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េគលេ ទី១.៤.២ ៖ 
្រគប្រគងករេធ្វើ
េន ទ និងៃ្រពេកង
កង េដើមបនីិរន្តរភព
ធនធន 
ជលផល 

- កំណត្រពំ្របទល់ៃ្រពេកងកង 
- េរៀបចំែផនទីៃ្រពេកងកង 
- េបះបេងគ ល្រពំ្របទល់ៃ្រពេកងកង 
- ផ ព្វផ យពី រៈសំខនៃ់នៃ្រពេកងកង 
- ផ ព្វផ យពីករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍
េន ទ 
- ជ្រមុញឲយ្របជេន ទចូលរមួកនុងករលុប
បំបតក់រេធ្វើេន ទេលមើសចបប ់

្រតូវអនុវត្តេន 
ទូទងំេខត្ត 
េកះកុង 
 

វគគ ០៣ 
 

១២០ 

ខណ័
្ឌរដ

្ឋប
ល
ជល

ផល
 

រប
យ
ក
រណ៍

ជល
ផល

 

េគលេ ទី១.៤.៣ ៖ 
ផ្តល់នូវបេចចកេទសផ
លិតកូន្រតីពូជ និងករ
ចិញច ឹម្រតី ស្រមបផ់គត់
ផគងក់រេ្របើ្របស់ ច់
្រតី និងបេងកើន្របក់
ចំណូលកនុង្រគួ រ 

-បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសភញ ស់កូន្រតីពូជ 
- ផ ព្វផ យបេចចកេទសចិញច ឹម្រតីជលកខណៈ
្រគួ រ 
- ជ្រមុញករចិញច ឹម្រតី ម្រគួ រឲយបន
េ្រចើន មរយៈករផ្តល់កូន្រតីពូជជូនកសិករ 

្រតូវអនុវត្តេន 
ែ្រសអំបិល, 
បូទុម គរ, 
មណ្ឌ លសីម 
េកះកុងនិង 
គីរ ី គរ 

វគគ ០៤ 
 

១២០ 

ខណ័
្ឌរដ

្ឋប
ល
ជល

ផល
 

រប
យ
ក
រណ៍

ជល
ផល

 

េគលេ ទី១.៤.៤ ៖ 
ករករពរ និងអភរិក
ធនធនជលផល 

- ករពរ និង ៃំ្រពេកងកងេឡើងវញិ 
- ផ ព្វផ យពី រៈសំខនៃ់នទីជ្រមកជល
ផល និង្របេភទធនធនជលផលែដលកំពុង
រងេ្រគះថន ក ់

្រតូវេធ្វើេនឃុំ 
េ្រជយ ្វ យ,ជីខ
េ្រកម, 
មឃ,ថមស 

ពម្រកេ ប 

េលើក ០៣ ២៥ 

ខណ័
្ឌរដ

្ឋប
ល
ជល

ផល
 

រប
យ
ក
រណ៍

ជល
ផល
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េគលេ ទី១.៤.៥៖ 
េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងករ
ែកៃចនជលផល 

-  បណ្តុ ះប ្ត លពីអនមយ័ បេចចកេទសែក
ៃចន និងែថរក ផលផលិតផលជលផល 
-  ផ ព្វផ យអំពីករអនុវត្តអនមយ័ល្អ និង
េវចខចប ់
-  ្រតួតពិនិតយ និងចុះបញជ ីកែន្លងែកៃចនផលផ
លិត ផលជលផលែដលបនអនុវត្តអនម័
យល្អ និងេវចខចប ់
-  ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងកនុងករ្រតួតពិនិតយ
គុណភពនិងសុវតថិភពផល ផលិត 
ផលជលផល 

្រតូវអនុវត្តេន 
ឃុំថមស, 
ជីខេ្រកម, 
មឃ, 

េ្រជយ្របស់និង 
ពម្រកេ ប 

វគគ ០៤ ៩០ 

ខណ័
្ឌរដ

្ឋប
ល
ជល

ផល
 

រប
យ
ក
រណ៍

ជល
ផល

 

ធនធនទឹក និងឧតុនិយម 

េគលបណំងទ១ី.៥៖ ករផគតផ់គងទ់កឹេលើវសិ័យកសិកមមបន្រគប្រគន ់
េគលេ ទី១.៥.១ ៖
បេងកើនករក ង
្របពន័ធធ ្រស្ត 

- ងសងទ់នំបក់រពរទឹកៃ្រប 
- េធ្វើករែថទសំំណងែ់ដលមន្រ ប ់
- ជីក្រប យ 
- ងសងទ់នំប់ ទ កទ់ឹក 
 

្រគប្រគងនិងអភវិឌ
ធន ធនទកឹ និង
អនុវត្តអនុត្តរភព
្របពន័ធធ ្រស្ត 

កែន្លង ១៤ ១៦ 

មន
ទ ីរធ
នធ

នទ
ឹក 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.៥.២.៖ 
បេងកើនចំនួនសហគមន ៏
កសិករេ្របើ្របស់ទឹក 
ឲយបន្រគប្រគន ់

- ចុះគ្រទបេងកើតសហគមនេ៍្របើ្របស់ទឹក 
- ចុះព្រងឹងសមតថភព្រគប្រគង នងិេ្របើ្របស់
ទឹកដល់ថន កដ់ឹកន ំនិងសមជិកសហគមន ៍

ធននិរន្តភព 
ៃន្របពន័ធធ  

្រស្ត 

សហ
គមន ៍

០២ ០៦ 

មន
ទ ីរធ
នធ

នទ
ឹក 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី១.៥.៣ ៖ 
បេងកើនករសិក រក
្របភពទឹកេ្រកមដី និង 
េលើដី 

- ព្រងឹងសមតថភពដល់ម្រន្តីជំនញកនុងករ
សិក  ្របភពទឹកេ្រកមដី និងេលើដី 

្រគប្រគងពត័ម៌ន 
ស្តីពីធនធនទឹក 
និងករេ្របើ្របស់
ទឹក 

កែន្លង ០០ ០២ 

មន
ទ ីរធ
នធ

នទ
ឹក 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.៥.៤ ៖ 
ជំរុញករពិនិតយ និង
ម នគុណភពទឹក 

- ព្រងឹងសមតថភពដល់ម្រន្តីជំនញកនុងករ
យតៃម្លគុណភពទឹក 

្រគប្រគងនិងេ្របើ
្របស់ធនធនទឹក 

បនល្អ 

េលើក ០០ ១០ 

មន
ទ ីរធ
នធ

នទ
ឹក 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ១ី.៦៖ ករ្រគប្រគងេលើវសិ័យឧតុនយិមឲយបនល្អ្របេសើរ 

េគលេ ទី១.៦.១ ៖
ពយករណ៍កំពស់ទឹក
េភ្ល ងបន្រគបទ់ូទងំ
េខត្ត 

- ងសងប់៉សុ្តិ៍ត្រមងទឹកេភ្ល ងឲយបន្រគប់
តំបន ់
- ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តជីបក់ិចចសនយកនុងករ
្របមូលទិនននយ័ឧតុនិយម 
 

្រគប្រគងពតម៌ន 
ស្តីពីឧតុនិយម 

ប៉ុស្តិ៍ ០៤ ០៧ 

មន
ទ ីរធ
នធ

នទ
ឹក 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.៦.២៖ 
ពយករណ៍កំពស់ទឹក
េជ នចេន មៃដ
ែ្រពក និងែ្រពកសំខ
ន់ៗ  និង មទី ងំ
សំណង ់

- ងសង់ ថ នីយជ៍ល ្រស្ត 
- ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តជីបក់ិចចសនយកនុងករ
្របមូលទិនននយ័ជល ្រស្ត 

្រគប្រគងពតម៌ន 
ស្តីពីឧតុនិយម 

ថ នី
យ ៍

០៥ ០៧ 

មន
ទ ីរធ
នធ

នទ
ឹក 

រប
យ
ក
រណ៍
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ែរ ៉និងថមពល 
េគលបណំងទ១ី.៧៖ ករដកឹជញជូ នដែីលងមនករធ្ល ក់ យប៉យេនេលើដងផ្លូវ 

េគលេ ទី១.៧.១ ៖ 
ជ្រមុញអនកដកឹជញជូ ន
្រគបឲយបន្រតឹម្រតូវ 

- អន្ត គមនទ៍ប់ ក តក់រដឹកជញជូ នដីេលើស
ចំណុះ 
- ផ ព្វផ យពីចបប ់និង ចរែណន ំ
- ផ ព្វផ យពីផលបះ៉ពល់ៃនករធ្ល កដ់ី យ
ប៉យេន មផ្លូវ 

្រកុងេខមរភូមនិទ 
្រសុកមណ្ឌ លសីម 
្រសុកែ្រសអំបិល 

េលើក ១០ ១០០ 

មន
ទ ីរែរ

 ៉ន
ិងថ

មព
ល

 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.៧.២ ៖ 
ចុះពិនិតយករេធ្វើ ជីវ
កមមដឹកជញជូ នដីឲយបន
េទៀងទត ់

- េសនើសុំេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីបែនថម
- ផ្តល់មេធយបយកនុងករចុះ្រតួតពិនតិយ 
 
 

ទូទងំេខត្ត េលើក ៤០ ២០០

មន
ទ ីរែរ

 ៉ន
ិ 

ងថ
មព

ល
 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ១ី.៨ ៖  ្របជពលរដ្ឋេន មភមូ ិឃុ ំ្រសុក មន មពលអគគសីនេី្របើ្របស់្រគប្រគន់

េគលេ ទី១.៨.១ ៖ 
ព្រងីកប ្ត ញអគគិស
នីេ យមនវ ិ ល
ភព្រគបដណ្ត បេ់ន
មមូល ្ឋ ន 

- េកៀគរ និងេលើកទឹកចិត្តដល់ករវនិិេយគអ
គគីសនីខន តតូច 
- ែថទ ំនិងេរៀបចំប ្ត ញអគគីសន ី

ព្រងីកប ្ត ញអគគី
សនី មឃុំ ្រសុក
និងទី្របជុ ំ ជនទូ
ទងំេខត្ត  

កែន្លង ១៩ ១០

មន
ទ ីរែរ

 ៉ន
ិងថ

មព
ល

 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.៨.២ ៖  
្របជពលរដ្ឋេនមូល 
្ឋ នទទួលបនឡជីវ

ឧសម័ន 

- ផ្តល់សមភ រៈ និងបេចចកេទសតេម្លើង
ឡជីវឧសម័ន 
- ផ ព្វផ យពី រៈ្របេយជនៃ៍នករេ្របើ
្របស់ឡជីវឧសម័ន

កតប់នថយករ
ចំ យ 

េ្រគ ង ០០ ១៥

មន
ទ ីរែរ

 ៉ន
ិង

ថ
មព

ល
 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ១ី.៩ ៖  ករេធ្វើ ជវីកមមែរ្រតូវបនធនសថិរភពបរ ិ ថ ន នងិសងគម

េគលេ ទី៩.១៖  
ជំរុញកររុករកែរឲ៉យអនុ
វត្ត មកិចច្រពម្រពង
ជមយួថន កជ់តិ 

- ស្រមបស្រមួល និងសហករ និង្រតួត       
ពិនិតយករចុះរុករកែរក៉នុងេខត្ត 
 

កតប់នថយករបះ៉
ទងគិចគន រ ងសហ
គមន ៍ និង អនកវនិិ
េយគ 

ភគ
រយ 

៦០ ៨៥

មន
ទ ីរែរ

 ៉ 
ន ិង

ថ
មព

ល
 

រប
យ
ក
រណ៍

 

ឧស ហកមម និងសិបបកមម 
េគលបណំងទ១ី.១០ ៖  មនករេគរពេទ មេសចក្តែីណននំងិ ចរននរបស់្រកសួងបន្រតឹម្រតូវ 

េគលេ ទី១.១០.១ 
៖ សិបបកមម និង្របជ
ពលរដ្ឋបនយល់ដឹងពី
េសចក្តីែណននំន 
(5S និងខយហ និ
GMPនិង GHP) 

- ចុះផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះប ្ត លចបប ់
និងេសចក្តីែណននំន 

្របជពលរដ្ឋបន
យល់ដឹងពីេសចក្តី
ែណននំន និង
ផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបទ
មកេគរព នងិអនុ
វត្ត ម 

វគគ ០១ ១០ 

មន
ទ ីរឧ
ស

ហ
កម

ម 
ន ិង

សិ
បប
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.១០.២៖ 
សិបបកមមមយួចំនួននឹង
ប្តូររេបៀប្របកបរបជ
លកខណៈែបប្រគួ រ
េទស្រគសតូច 
មធយម 
 

- បណ្តុ ះប ្ត លជំនញសិបបកមមដល់កមមករ 
- ចុះផ ព្វផ យ និងព្រងឹងករផលិតសង្វ ក ់
ផលិត កមមឲយ មស្តង់ រៃនេសចក្តីែណន ំ

ជីវករយល់ដឹងពី
អតថ្របេយជនៃ៍ន 
ស្តង់ រ និងអនុវត្ត
មេគលករណ៍

ែដលបនកំណត ់

វគគ ០១ ១០ 

មន
ទ ីរឧ
ស

ហ
កម

មន ិង
សិ
បប
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

 



ែផនករអភិវឌ ្របំឆន ំ២០១៥-២០១៩េខត្តេកះកុង 

 

89 

 

េគលបណំងទ១ី.១១៖  ្របជពលរដ្ឋមនទកឹ ្អ តេ្របើ្របស់្រគប្រគន ់

េគលេ ទី១.១១.១ 
៖ អនកផគតផ់គងទ់ឹកមន
លទធភពផគតផ់្តងទ់ឹក
បន្រគប្រគន ់

- ែស្វងរក្របភពទឹក និងជកី ងសទុកទកឹ 
- េលើកទឹកចតិ្ត និងគ្រទ្រកុមហ៊ុនវនិិេយគឲយ 
វនិិេយគេន មតំបនជ់នបទ 

្រកុមហ៊ុន សិបបករ
ជីវកមម ទទលួ

បនករេលើកទឹក
ចិត្តកនុងករព្រងីក  
ប ្ត ញបែនថម

វគគ ០៣ ១៥ 

មន
ទ ីរឧ
ស

ហ
កម

មន ិង
សិ
បប
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ១ី.១២៖  ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ទមងន ់នងិរង្វ ស់រង្វ ល់ ម្រ ្រស្ត្រតមឹ្រតូវ 

េគលេ ទី១.១២.១៖ 
ជីវកបនអនុវត្ត ម

ស្តង់ រឧបករណ៍
ទមងន ់និងរង្វ ស់រង្វ ល់
ម្រ ្រស្ត 

- ចុះផ ព្វផ យដល់ ជីវករអំពីចបបស់្តីពី
ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ទមងន ់រង្វ ស់រង្វ ល់ 
ម្រ ្រស្ត 
- ចុះ្រតតួពិនតិយេផទ ងផទ តឧ់បករណ៍ទមងន ់
រង្វ ស់រង្វ ល់ ម្រ ្រស្តបនេទៀងទត ់

ជីវករទទួលបន
ចំេណះដឹងពីចបបស់្តី
ពីករេ្របើ្របស់
ឧបករណ៍ទមងន ់
រង្វ ស់រង្វល់ម្រ

្រស្ត និងអនុវត្ត
មេគលករណ៍

ែដលបនកំណត ់

វគគ ០២ ១០ 

មន
ទ ីរឧ
ស

ហ
កម

មន ិង
សិ
បប
កម

ម 

រប
យ
ករ
ណ៍

 

ធរណៈករ និងដឹកជញជូ ន 
េគលបណំងទ១ី.១៣ ៖  ្របជពលរដ្ឋមនករងយ្រសួលកនុងករេធ្វើដេំណើ រ នងិដកឹជញជូ នេលើផ្លូវ ៃនទ្របជុជំន នងិជនបទ 

េគលេ ទី១.១៣.១ 
៖ កំ តផ់្លូវជតិ ៤៨ 
មយួចំនួននងឹល្អ
្របេសើរេឡើងវញិ 

- ែថទនំិងជលួជុលកំ តផ់្លូវជតិ 
- ទប់ ក តក់រដឹកជញជូ នេលើសពីកំរតិកំណត ់
- ជីក្របពន័ធ្រប យទឹកេដើមបេី ះទឹកេចញ 
ពីផ្លូវ 

ផ្លូវបំែបកែ្រសអំបិល
(ចំករហ្លួង)ដល់
្រកុងេខមរភូមនិទ 
េខត្តេកះកុង 

គ.ម 126,14 148,99 

មន
ទ ីរ

ធ
រណ

ៈក
រ 

ន ិង
ដ ឹក

ជញ
ជ ូន 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី១.១៣.២
៖ ផ្លូវេខត្តមយួចំនួននឹង
ល្អ្របេសើរេឡើងវញិ 

- ែថទ ំជួសជុល និងក ងផ្លូវេខត្ត 
- ជួសជុល នងិ ងសងល់ូ 
- ទប់ ក តក់រដឹកជញជូ នេលើសពីកំរតិកំណត ់
- េរៀបចំ្របពន័ធលូសំ បរ់េំ ះទឹកពីផ្លូវ 
 

ផ្លូវេកស៊ូកនុងេខត្ត 
លូកនុងេខត្ត 
ព នកនុងេខត្ត 

គ.ម 
ម ៉
ម ៉

44,95 
8.635 
4.315 

64,75 
13.205 
4.487 

មន
ទ ីរ

ធ
រណ

ៈក
រ  

ន ិង
ដ ឹក

ជញ
ជ ូន 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េទសចរណ៍ 

េគលបណំងទ១ី.១៤៖ េធ្វើឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើងដល់ករអភវិឌ នវ៍សិ័យេទសចរណ៍កនុង េខត្ត 

េគលេ ទី១.១៤.១ ៖  
បេងកើតសមគមន៍
ស ្ឋ គរ ផទះសំ ក ់
និង េភជនីយ ្ឋ ន 

- ែណននំិងជួយ  សំរលួនិតិវធិីកនុងករបេងកើត
សមគមន ៍

្រកុងេខមរភូមនិទ សម 
គមន ៍

០ ០១ 

មន
ទ ីរេទ

ស
ចរ
ណ៍

 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.១៤.២៖ 
េលើកកំពស់ករយល់
ដឹងដល់ស ្ឋ គរផទះ
សំ ក ់េភជនីយ    
្ឋ នពីេស ទទួលេភញ វ

េទសចរណ៍ 

- ផ ព្វផ យពីចបបេ់ទសចរណ៍និងេគល
នេយបយេទសចរណ៍ 

ទូទងំេខត្ត ភគ
រយ 

៣០ ៨០ 

មន
ទ ីរេទ

ស
ចរ
ណ៍

 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី១.១៤.៣៖ 
េលើកកំពស់ករចូលរមួ 
របស់ែផនកឯកជនេលើករ
អភវិឌ ន ៍ស ្ឋ គរ ផទះ
សំ ក ់េភជនីយ ្ឋ ន 

-បណ្ដុ ះប ្ដ ល វធិីចំអិនម្ហូប របរេទស 
- បណ្ដុ ះប ្ដ ល ្របជពលរដ្ឋឱយេចះែកៃឆន 
វតថុអនុស វរយី ៍
- បងកភពងយ្រសួលដល់អនកវនិិេយគេលើ 
ករ ងសង ់ស ្ឋ គរ ផទះសំ ក ់
េភជនីយ ្ឋ ន 

្រគប្រសុកែដល 
មនសក្ត នុពល 
 

ភគ
រយ 

៣០ ៨០ 

មន
ទ ីរេទ

ស
ចរ
ណ៍

 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ១ី.១៥ ៖ េធ្វើឱយវសិ័យេទសចរណ៍កនុងេខត្ត ្រតួវបនទទលួ គ ល់កនែ់តេ្រចើន េឡើងពេីភញ វេទសចរណ៍ជត ិនងិអន្តរជត ិ

េគលេ ទី១.១៥.១៖ 
េលើកកំពស់ករផ ព្វ 
ផ យពីតំបនេ់គលេ
េទសចរណ៍កនុងេខត្ត 

- បណ្ដុ ះប ្ដ ល ពីបដិស ្ឋ រកិចច ភ បរ
េទសនិងមគគុេទទស េទសចរណ៍េទ មសហ
គមនេ៍ទសចរណ៍ 

្រកុងេខមរភូមនិទ វគគ ០២ ០៣ 

មន
ទ ីរេទ

ស
ចរ
ណ៍

 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ១ី.១៦ ៖  ជ្រមុញករេធ្វើ ជវីកមម្រគបេ់ស  កមមេទសចរណ៍ទងំអស់កនុងេខត្ត ឱយ្រសបចបប ់

េគលេ ទី១.១៦.១ ៖ 
ករេធ្វើ ជីវកមមរបស់ 
ជីវករែដលពកព់ន័ធវសិ័

យេទសចរណ៍្រតូវមន
ចបបអ់នុញញ ត្ត 

- ផ ព្វផ យពីលកខណ:សុំេបើក្របកប ជីវ 
កមមដល់ ជវីករ 

ជីវកមមែដលមនិ
បនសុំចបបអ់នុញញ ត
ថយចុះ 

កែន្លង ៩០ ០៥ 

មន
ទ ីរេទ

ស
ចរ
ណ៍

 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី១.១៦.២ 
៖ ជីវករបនយល់ពី
ចបបេ់ទសចរណ៍ 

- ចុះពនយល់ែណ ននំិងេចញលិខិតអនុញញ ត
េនទី ងំ្របកប ជីវ កមមផទ ល់េនមូល ្ឋ ន 

េធ្វើេនទូទងំេខត្ត ភគ
រយ 

៣០% ៨០% 

មន
ទ ីរ

េទ
ស
ចរ
ណ៍

 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ១ី.១៧ ៖   េលើកកពំស់ករចូលរមួរបស់សមគមនដ៍កឹជញជូ នេទសចរណ៍ នងិ សហគមនេ៍ទសចរណ៍កនុងេខត្ត 

េគលេ ទី១.១៧.១ 
៖ សមគមន ៍និងសហ
គមនដ៍ឹក ជញជូ នេភញ វ
េទសចរណ៍បន
ដំេណើ រករល្អេឡើងវញិ 

- េធ្វើករ្របជុំែណ ន ំេលើកេឡើងពីលកខន្តិក:
របស់សមគមន ៍និងសហគមន ៍

-ចុះព្រងងីេន្រសុក
មណ្ឌ លសីម 
-បេងកើតេន្រកងុេខ
មរភូមនិទ 

សម
គន ៍
និង
សហ
គមន ៍

៤ ៥ 

មន
ទ ីរេទ

ស
ចរ
ណ៍

 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ១ី.១៨ ៖ ែកលំអរកែន្លងកំ ន្ត នងិរមណីយ ្ឋ នេទសចរណ៍ឱយបនល្អ ្របេសើរ 

េគលេ ទី១.១៨.១ 
៖ បេងកើតកែន្លងកំ ន្ត 
និង រមណីយ ្ឋ នឱយ
បនេ្រចើន កនុងេខត្ត 

-េរៀបចំកែន្លង កំ ន្ត និងរមណីយ ្ឋ ន ឱយ
មនលកខណ:ល្អ្របេសើរ  នងិមនសុវតថិភព 
- ែកស្រមួលេហ ្ឋ  រចនសមពន័ធ កែន្លង កំ

ន្តនិងរមណី ្ឋ ន 
- េលើកទឹកចតិ្តអនក វនិិេយគឯកជននិងេលើក 
ទឹកចិត្តេលើកែលងពនធ្រប ចឆំន  ំ
- ព្រងឹងករអនុវត្ត កមមវធិីអនមយ័ មតំបន ់
រមណីយ ្ឋ ន និងតំបន ់េគលេ
េទសចរណ៍ 
 

-សហករជមយួវ ិ
ស័យឯកជន 
-្រសុេកះ 
កុងឃុំ ៃតេ្រកម 
-្រសុកមណខ លសី 
មឃុំប៉កខ់្លង 

 
 
 

កែន្លង 
 
 

 
 
 

១០ 
 

 
 
 

១៨ 

មន
ទ ីរេទ

ស
ចរ
ណ៍

 

រប
យ
ក
រណ៍
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ពណិជជកមម 
េគលបណំងទ១ី.១៩៖  ជ្រមុញករេធ្វើ ជវីកមម នងិពណិជជកមមកនុងេខត្តឲយ្រសប មចបបព់ណិជជកមម 

េគលេ ទី១.១៩.១ 
៖ ករេធ្វើ ជីវកមម 
ពណិជជកមមរបស់
ពណិជជករ និង ជីវក
រ្រតូវមនចបប់
អនុញញ ត 

-  ផ ព្វផ យពីលកខណ័្ឌ ៃនករសុំេបើក្របកប
ជីវកមមដល់ ជីវករ និងពណិជជករ 

-. ចុះពនយល់ែណ ន ំនិងេចញលិខិត
អនុញញ តេនទី ងំ្របកប ជីវកមមផទ ល់ 

ចតម់្រន្តីចុះអនុវត្ត 
ដល់មូល ្ឋ នផទ ល់ 
របស់ ជីវករ លិខិត ៤០៤ ៥០០ 

មន
ទ ីរព

ណិ
ជជក

មម 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.១៩.២ 
៖ ពណិជជករ និង
ជីវកបនយល់ដឹងពី

ចបបព់ណិជជកមម 

- ផ ព្វផ យចបបព់ណិជជកមមឲយបនដល់
្រគបព់ណិជជករ និង ជីវករ 

េរៀបចំសិកខ  
ផ ព្វ ផ យចបប ់
ពណិជជកមម េលើក ០១ ០៦ 

មន
ទ ីរព

ណិ
ជជក

មម 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ១ី.២០៖ មនផលិតផលរបស់ពណិជជករ ជវីករ នងិសិបបករេ្រចើនបនចូលរមួករ ងំពពិរ័ណ៍ពណិជជកមម 

េគលេ ទី១.២០.១ 
៖ ពណិជចករ ជីវករ 
និងសិបបករមនជំេនឿ
ចិត្តេលើផលិតផល 
របស់ខ្លួន 

- គ្រទ នងិែណនអំំពីករេវចខចបផ់លិតផល   
ឲយ មនេ ភណ័្ឌ ភពទកទ់ញ 

េរៀបចំសិកខ
ស្តីពីករ េវចខចប់
ផលិតផល និងចុះ
ែណនផំទ ល់ ដល់
មូល ្ឋ នផលិត 

េលើក ០០ ០៥ 

មន
ទ ីរព

ណិ
ជជក

មម 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី១.២០.២ ៖ 
ពណិជចករ ជីវករ និង
សិបបករបនយល់ដឹងពី
អតថ្របេយជនៃ៍នករយក
ផលិតផលរបស់ខ្លួនេទ
ចូលរមួករ ងំពិពរ័ណ៍
ពណិជជកមម 
 

- ផ ព្វផ យពីអតថ្របេយជនៃ៍នករ កផ់លិ
តផលចូលរមួករ ងំពិពរ័ណ៍ពណិជជកមមឲយ
បនដល់្រគបព់ណិជចករ ជីវករ និងសិបប
ករ 

យកផលិតផល
របស់ផលិតករចូល
រមួករ ងំពិពរ័ណ៍
ពណិជជកមម 

េលើក ០៥ ៣០ 

មន
ទ ីរព

ណិ
ជជក

មម 

រប
យ
ក
រណ៍

 

ពនធ រ 
េគលបណំងទ១ី.២១ ៖ ្របមលូពនធេលើដធី្លមីនិបនេ្របើ្របស់ទងំអស់ 

េគលេ ទី១.២១.១ 
៖ អនកជបព់នធចូលរមួ
បងព់នធ 

- ផ ព្វផ យពីសិទធិ និងកតព្វកិចចរបស់អនក
ជបព់នធ 

ផ ព្វផ យេន ម 
ភូម ិ ឃុំ -សងក ត ់
្រកុង ្រសុក 

កបល
ដី 

៦៩ ៤០០ 
ពន្ឋ រ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.២១.២៖ 
មនពត័ម៌ន្រគប្រគន់
ពីមច ស់កមមសិទធ និង
អនកកនក់ប ់
 

- សហករ្របមូលពត័ម៌នពី ជង ធរ នងិអងគ
ភពជំនញ 

្រកុងេខមរភូមនិទ និង
្រសុកមណ្ឌ លសីម 

េលើក ០០ ០៥ 

ពន្ឋ រ 

រប
យ
ក
រណ៍
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គយ និងរដ្ឋករ 
េគលបណំងទ១ី.២២ ៖ បេងកើនករ្របមូលចណំូល 
លេ ទី១.២២.១៖ 
ករបន្តព្រងឹង្របសិទធិ
ភពៃនករអនុវត្តនីតិ
វធិីគយ មករយិល័
យ្រពំែដន 

-ករព្រងឹងសុពលភពៃនឯក រ 
នចំូល-នេំចញ 
- ករព្រងឹងអនុេ មភពកនុងករគិតពនធគយ ករ
្របមូល និងករបងច់ំណូលគយ និងរ ្ឋ ករ 
- ចុះឃ្ល េំមើលអនុេ មភពៃននីតិវធិីគយ របស់
អងគភពគយេ្រកមឱ ទ 
- បន្តផ ព្វផ យរលំឹកដល់វសិ័យឯកជនពកព់ន័ធឱយ
បនេទៀងទតព់កព់ន័ធនឹងនីតិវធិីែបបបទគយ នីតិ
វធិីៃនករទទួលខុស្រតូវកនុងករបងព់នធ ករេលើ
ទំនិញឱយបន មបទបញញត្តិជធរមន

- បេងកើន្របសិទ្ឋភព
្របមូលពន្ឋ 

ជ
្របច ំ

៩៩,៧៩% ២០% 

គយ និង 
រដ្ឋករ 

រប
យ
ក
រណ៍

ឆន
២ំ០

១៤
 

េគលេ ទី១.២២.២
៖ ករព្រងឹង្របសិទធ
ភពៃនករ្រតួតពិនិតយ
រូបវន័្តេលើទំនិញ 

-ករអនុវត្តឱយបនេពញេលញនូវបទបញញត្តិជ
ធរមនពកព់ន័ធនឹងករទទួលខុស្រតូវកនុង
ករងរ្រតួតពិនិតយទំនិញ 
-ករព្រងឹង/រលំឹកជ្របចដំល់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយ
គយនូវ ករទទួលខុស្រតូវកនុងករងរ្រតួតពិនិ
តយ្របកបេ យជំនញ វជិជ ជីវៈ 

្របសិទ្ឋភពៃនករ
្រតួតពិនិតយ 
្របមូលពន្ឋ 

ជ
្របច ំ

១៤៤១ េកើនេឡើង 

គយ និង 
រដ្ឋករ 

រប
យ
ក
រណ៍

ឆន
២ំ០

១៤
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េគលេ ទី១.២២.៣ 
៖ ករព្រងឹង្របសិទធ
ភពករងរបងក រ និង
ប្រងក បអំេពើរត ់េគច
ពនធ 

-ករេលើកទឹកចិត្តដល់ម្រន្តីគយមនសមតថកិចច    
ប្រងក បអំេពើរតេ់គចពនធឱយអនុវត្តករងររបស់ខ្លួន
មរូបភពេភ្ល ង រលឹមនិង្របកបេ យ 

ឆនទៈ ចខ់ត 
-ព្រងឹងករងរ្រ វ្រជវពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹង
ច ចរ ឬ សននិធិទំនិញកំណតព់ិេសសេន ម
ឃ្ល ងំទំនិញ ជីវកមម ្ឋ ន ឬកែន្លងេផ ងៗេទៀត 
ជពិេសសផលិតផលេតលសិ  និងយនយន្ត 
-េលើកកមពស់កតព្វកិចចៃនកររក ករសមង តវ់ជិជ
ជីវៈរបស់ម្រន្តីមនសមតថកិចច ជពិេសសពត័ម៌ន

និភយ័សមង តស់្រមបស់ំណូមពរៃនករងរប
្រងក បបទេលមើស 
-ព្រងឹង្របសិទធិភពៃនករបងក រ ទប់ ក តប់ទ
េលមើសឆ្លងែដន 
-ក ងែផនករសមមភពប្រងក បអំេពើរតព់នធ
េ យែឡក ពីគន មសូចនករ មមុខសញញ  
និង មេពលកំណតន់ីមយួៗ អនុេ ម មបទ
បញញត្តិជធរមន 

ប្រងក បបទេលមើស
គយ 

ករណី ១៥០ បេងកើនករ   
ប្រងក ប 

គយ និង 
រដ្ឋករ 

រប
យ
ក
រណ៍

ឆន
២ំ០

១៤
 

ៃ្របសណីយ ៏

េគលបណំងទ១ី.២៣ ៖ អតថិជិនមនករយល់ដងឹមកេ្របើេស ៃ្របសណីយ ៍

.េគលេ ទី១.២៣.១ 
៖ េស ៃ្របសណីយ៏
នឹងមនទូទងំេខត្ត 

-បំេពញម្រន្តីេន ម្រសុកមយួចំនួន 
-បំពក្របអបស់ំបុ្រត 

ម្រន្តី ឬភន ក ់ងរបេ្រមើ
េស បនល្អនិងទន់
េពលមន ្របសិទធិភព 

្រសុក 
្រកុង 

០៤ 
០១ 

០៧ 
០៧ មន

ទ ីរ
ៃ្រប

ស
ណី

យ
 ៍

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ១ី.២៤ ៖ ្របជពលរដ្ឋមនេស ទូរគមនគមន ៍បេចចកវទិយពត័ម៌នេ្របើ្របស់ 

េគលេ ទី១.២៤.១ 
៖ ទូរគមនគមនប៍េចចក
វទិយគមនគមន ៍នងិ
ពត័ម៌ននឹងមន
វ ិ លភពដល់តំបន់
ច្រសយល 

-ជ្រមុញ្រកុមហ៊ុនឲយព្រងីកេស របស់ខ្លួនដល់
តំបន់ ច្រសយល 

្រគប្រកុមហ៊ុនវនិិ
េយគ យកចិត្ត
ទុក កព់្រងកី នូវ
េស េ យកនែ់ត 
ទូលំទូ យដល់  
ទីជនបទ 

ឃុំ/
សងក ត ់

២៥ ២៩ 

មន
ទ ីរៃ្រ
បស

ណី
យ

 ៍

រប
យ
ក
រណ៍

 

អភវិឌ នជ៍នបទ 

េគលបណំងទ១ី.២៥ ៖ ្របកច់ណំូលរបស់្រគួ រេនជនបទមនករេកើនេឡើង 

េគលេ ទី៖១.២៥.១
៖ ្របជពលរដ្ឋមនទុន
េដើមបបីេងកើតមុខរបរ 
 

-ផ្តល់កមចខីន តតូច 
-បនបណ្តុ ះប ្ត លពកីរ្រគប្រគងចំណូល 
និងចំ យ 

េធ្វើេន្រកុងេខមរ
ភូមនិទ នងិ្រសុក
មណ្ឌ លសីម 

្រគួ រ ៥១៥ ២៧០០ 
មនទីរអភវិឌ
នជ៍នបទ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ១ី.២៦ ៖ ្របជពលរដ្ឋជនបទងយ្រសួលកនុងករេធ្វើដេំណើ រ នងិដកឹជញជូ ន 

េគលេ ទី១.២៦.១ 
៖ មនផ្លូវ្រគប្រគន ់

-ផ្លូវេនជនបទបន ងសង្រគប្រគន ់
-ផ្លូវេនជនបទ្រតូវបនជួសជុល និងែថទំ
បនល្អ 
 

េធ្វើេនទូទងំេខត្ត ែម្រត ២៨,៤២០ ២៦៥,៤២០
មនទីរអភវិឌ
នជ៍នបទ 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ១ី.២៧ ៖ ្របជពលរដ្ឋេនជនបទមនទកឹ ្អ តេ្របើ្របស់្រគប្រគន ់

េគលេ ទី១.២៧.១ 
៖  ្រគបរ់ដូវ្របជ
ពលរដ្ឋមនទឹក ្អ ត
េ្របើ្របស់ 

- ្របជពលរដ្ឋមនអណ្តូ ងទឹកេ្របើ្របស់
ស្រមប្រគួ រ និងសហគមន ៍
- ្របជពលរដ្ឋទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល
ពីករទុក ក ់និងែថរក ទឹក ្អ ត 

េធ្វើេនកនុង្រសុក/
្រកុងចំនួន០៧ 

អណ្តូ ង ០០ ៦១៥ 
មនទីរអភវិឌ
នជ៍នបទ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ១ី.២៨ ៖  សុខភព  អនមយ័េនជនបទ្រតូវបនេលើកកមពស់ 

េគលេ ទី១.២៨.១ 
៖ មនករអនុវត្តសុខ
ភពអនមយ័ 

- ្របជពលរដ្ឋមនបងគនេ់្របើ្របស់្រគប្រគន់
ម្រគួ រ 

- ករបណ្តុ ះប ្ត ល អនមយ័សុខភព 

េធ្វើេនទូទងំេខត្ត បងគន ់
 

០០ ៣,២០០ 
មនទីរអភវិឌ
នជ៍នបទ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

ធនគរ និងហរិញញ វតថុ 
េគលបណំង១.២៩៖ ជ្រមុញករផ្តល់េស ធនគរ នងិហិរញញ វតថុឱយមនកររកីចេ្រមើន 

េគលេ ១.២៩.១ 

បេងកើនករយល់ដឹងពី

អតថ្របេយជនៃ៍នករ

ទទួលបនេស

ធនគរ និងហិរញញ វតថុ
ដល់្របជពលរដ្ឋ 

- ពិេ្រគះេយបល់ជមយួ្រគប្រគឹះ ថ ន

ធនគរ និងហិរញញ វតថុផ ព្វផ យពីអតថ

្របេយជនៃ៍នករទទួលបនេស ធនគរ 

និងហិរញញ វតថុឱយបនទូលំទូ យដល់្របជ

ពលរដ្ឋ 

្របជពលរដ្ឋនឹង

ទទួលពត័ម៌នអំពី

អតថ្របេយជនព៍ីេស

ធនគរកនុងឆន  ំ៥ 

ភគរយ  

ភគ

រយ 

៥០ ៧៥  

ធនគរ

ជតិេខត្ត

េកះកុង រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ១.២៩.២ ជ
្រមុញ្រគឹះ ថ នធនគរ 
និងហិរញញ វតថុព្រងីក

ខឱយដល់មូល ្ឋ ន 

- បងកលកខណៈងយ្រសួល និងផ្តល់សុវតថិភព

ដល់ដំេណើ រករព្រងីក ខរបស់ 

្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ 

្រគឹះ ថ នធនគ 
និងហិរញញ វតថុបេងកើត

ខបែនថមយ៉ង
តិចចំនួនមយួកនុង
មយួ្រសុក ឬ្រកុង 

្រសុក 

្រកុង 

០៣ ០៧ ធនគរ

ជតិេខត្ត

េកះកុង រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំង១.៣០ ព្រងងឹករេ្របើ្របស់្របកេ់រៀលឱយកនែ់តល្អ្របេសើរ 

េគលេ ១.៣០.១ 
បេងកើនជំេនឿទុកចិត្តេលើ
ករេ្របើ្របស់្របក់
េរៀល 

- ផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យនូវភពយន្ត
ឯក រស្តីពី “លុយេយើង”  
- កំណតឱ់យ ជីវករប្តូរ្របក់ កប់ង្ហ ញអ្រ
ប្តូរ្របកេ់រៀលេធៀបជមយួរូបិយបណ័្ណ េន
កែន្លង្របកប ជីវកមម 
- ព្រងឹងករផ្តល់េស ប្តូរ្របកច់ស់ ទក ់
រែហកជូនដល់ ធរណៈជន 
- ព្រងឹងករងរ្រ ល់េ្រជើស្រក ស់្របក់
ចស់ ទក ់រែហឱយមនគុណភពខពស់ 
- បេញចញ្រក ស្របកល់្អ និង្រ ល់េ្រជើស
រចួេទកនុងច ចរ មត្រមូវករទីផ រ 
- ជ្រមុញ និងេលើកទឹកចិត្ត្រគឹះ ថ នធនគរ
និងហិរញញ វតថុ និង ជីវករប្តូរ្របកម់កប្តូរ្រក
ស់្របកច់ស់ ទក ់រែហក យក្រក ស់

្របកល់្អេដើមបេី្របើ្របស់  
- ជ្រមុញ្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញ វតថុ 
ស្រមួលកនុងករបេញចញ្រក ស់្របកល់្អ េទ
កនុងច ចរ 

្របជពលរដ្ឋនឹង
កតប់នថយករេ្របើ
្របស់្រក ស្របក់

បរេទស 

ភគ
រយ 

៥០ ៧០

ធនគរ
ជតិេខត្ត
េកះកុង រប

យ
ក
រណ៍
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េគលបណំង១.៣១ ព្រងងឹករ្រគប្រគង ជវីកមមប្តូរ្របកឱ់យមន្របសិទធភពខពស់

េគលេ ១.៣១.១ ផ្ត
ល់លិខិតអនុញញ ត្ត
្របកប ជីវកមមប្តូរ
្របកដ់ល់ ជីវករប្តូរ
្របកឱ់យបន្រគបទ់ី
ងំ្របកប ជីវកមម 

- ផ ព្វផ យចបប ់និងលិខិតែណន ំស្តីពីករ
្រគប្រគង ជីវកមមប្តូរ្របកឱ់យបនទូលំ
ទូ យ 
- ចតវ់ធិនកររដ្ឋបលចំេពះ ជីវករ
ែដលមនិ្រពមេធ្វើលិខិតអនុញញ ត្ត្របកប ជីវ
កមមប្តូរ្របក ់

ជីវករប្តូ្របកទ់ងំ
អស់គន នឹងទទួល
បនលិខិតអនុញញ ត្ត 

ភគ
រយ 

៨០ ១០០ 

ធនគរ
ជតិេខត្ត
េកះកុង រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ១.៣១.២ 
ព្រងឹងករ្រតួតពិនិតយ
ជីវកមមប្តូរ្របកឱ់យ

បនល្អ 

- បែនថមម្រន្តជីំនញចុះ្រតតួពិនិតយ ជីវកមមប្តូ
រ្របកឱ់យបនេទៀងទត ់និងហមតច់ត ់
- ផ្តល់ឱយម្រន្តីជំនញនូវ្រគបម់េធយបយទងំ
ថវកិ និងសមភ រៈកនុងករចុះ្រតួតពិនតិយ ជីវ
កមមប្តូរ្របក ់
-  សហករជមយួ ជញ ធរមនសមតថកិចច 
កនុងករ្រតួតពិនិតយ ជីវកមមប្តូរ្របក់

ចុះព្រងឹងមយួឆន  ំ
០៤ េលើក េន 
ទូទងំេខត្ត 

េលើក ០៤ ២០ 

ធនគរ
ជតិេខត្ត
េកះកុង រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំង១.៣២ ទប់ ក តក់រច ចរ្រក ស្របកែ់ក្លងក្ល យេនកនុងេខត្ត

េគលេ ១.៣២.១ 
េលើកកំពស់ករយល់
ដឹងពីលកខណៈសមគ ល់
ៃន្របេភទ្រក ស់
្របកែ់ក្លងក្ល យ 

- ផ ព្វផ យជ្របចពំីលកខណៈសមគ ល់
្របេភទ្រក ស់្របកែ់ក្លងក្ល យ 
- សហករណ៍ផ្តល់ពត័ម៌នពីករច ចរ
្រក ស្របកែ់ក្លងក្ល យរ ង ខធនគរ
េខត្ត និងសមតថកិចច 

្របជពលរដ្ឋនឹង
មនសមតថភព  
ពិនិតយ្របេភទៃន
្រក ស្របក ់

ភគ
រយ 

៣០ ៧០ 
ធនគរ
ជតិេខត្ត
េកះកុង រប

យ
ក
រណ៍
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២.ែផនកសងគមកិចច 
េគលបណំងអភវិឌ សងគមកចិច៖ េលើកកមពស់សុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ មរយៈករផ្តល់គុណភពេស សុខភបិល ករអបរ់ ំសងគមកិចច វបបធម ៌នងិ
េយនឌរ័ េដើមបេីលើកកមពស់ចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វើ ែដល ចមនសមតថភព និងលទ្ឋភព្រគប្រគនក់នុងករទទួលយកនូវបេចចកវទិយសមយ័ទំេនើបមកអភវិឌ ន៍
សងគមជតិ នងិរមួចំែណកយ៉ងសំខនក់នុងករងរសងគមឲយមនកររកីចេ្រមើន ្រពមទងំរក បននូវវបបធម ៍្របៃពណី ទំេនៀមទំ បយ់៉ងខជ បខ់ជួន 
 
យុទធ ្រស្តអភវិឌ សងគមកចិច៖ ្រកុមករងរក ងែផនករបន កេ់ចញេនដំេ ះ្រ យ ជយុទធ ្រស្តននេដើមបធីនគុណភពេស សុខភបិល ករ
អបរ់ ំសងគមកចិច វបបធម ៌នងិេយនឌរ័ េដើមបេីលើកកមពស់ចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វើ ែដល ចមនសមតថភព និងលទ្ឋភព្រគប្រគនក់នុងករទទួលយកនូវបេចចកវទិយ
សមយ័ទំេនើបមកអភវិឌ នស៍ងគមជតិ និងរមួចំែណកយ៉ងសំខនក់នុងករងរសងគមឲយមនកររកីចេ្រមើន្រពមទងំរក បននូវវបបធម ៍្របៃពណី ទំេនៀមទំ ប ់
 
អបរ់ ំ
េគលបណំងទ២ី.១៖ សកមមភពអបរ់កំុមរតូច្រគបរ់ូបភព មនភពល្អ្របេសើរ 

េគលេ ទី២.១.១ ៖ 
បេងកើនករចូលេរៀន
របស់កុមរ េនមេត្តយ ្
យសិក ្រគបរ់ូបភព 

- ផ្ដល់្រគូមេត្តយយសិក  
- បន្តករ ងសងអ់គរសិក  និងបពំក់
សមភ រមេត្តយយសិក  មរយៈ្រកសួង កមមវធិ ី
- ផ ព្វផ យ និងជ្រមុញ ករចូលរមួពី្របជ
ពលរដ្ឋ សហគមន ៍និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន 

-ករេ្រជើសេរ ើស្រគូ 
-ព្រងីក មេត្ត
យយ ចេ់ យែឡក 
-េបើកវគគ្របជុំ
ផ ព្វផ យ 
 

ភគ
រយ 

៤០.៦ ៦០.០ មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី២.១.២ ៖ 
ព្រងីកថន កម់េត្តយ ្
យសិក  
សហគមន ៍
 
 

- សហករ និងជ្រមុញ ជញ ធរឃុំ/សងក ត ់
កនុងករេ្រជើសេរ ើស្រគូមេត្តយយសហគមន ៍
- ផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យ ដល់្របជ
ពលរដ្ឋ អំពកីរអបរ់កំុមរតូច 
- ស្រមបស្រមួលករេរៀបចំទី ងំ មេត្តយយ
សិក សហគមនជ៍មយួ ជញ ធរ 

-បេងកើតថន ក ់មេត្តយ ្
យសិក  សហគម
ន ៍ឱយបន្រគបឃ់ុំ 
និងភូមែិដលមន
្របជជនេ្រចើន 

ថន ក់
េរៀន 

៨ ២៩ មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ២ី.២៖ បេងកើនគុណភព នងិ្របសិទធភពៃនករអបរ់េំនបឋមសិក  

េគលេ ទី២.២.១ ៖  
បេងកើនករចូលេរៀន
របស់កុមរ យុ៦ឆន  ំ

- ផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យ និងដល់
េគលេ ពិេសសតំបន់ ច្រសយល 
-ផ្ដល់ រូបករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក េន
បឋមសិក ពីថន កទ់ី៤ ដល់ទី៦ 
-បេងកើនករ្របមូលកុមរដល់ យុចូលេរៀន(៦
ឆន  ំដល់១១ឆន )ំេនបឋមសិក  

-បេងកើនអ្រ ពិត
ចូលេរៀនថមី 

-កតប់នថយសិស  
េលើស យុ 

ភគ
រយ 

៩៤% ៩៨% មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.២.២ ៖  
កតប់នថយអ្រ
េបះបង ់ឱយេនេ្រកម 
៥% 

- ផ្ដល់ រូបករណ៍ដល់សិស ្រកី្រក េន
បឋមសិក ពី ទី៤ ដល់ទ៦ី 
- ខិតខំបេងកើត និងព្រងីកថន កេ់ ងេ ល 
េដើមបឱីយ េនជិតផទះ្របជពលរដ្ឋ 
- បេងកើនករ្របមូលកុមរដល់ យុចូលេរៀន
(៦ឆន  ំដល់១១ឆន )ំេនបឋមសិក  

-កតប់នថយសិស  
េបះបងក់រសិក  
-បេងកើនអ្រ បញចប់
ករសិក  េនបឋម
សិក  

ភគ
រយ 

១៣.២ ៣% មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី២.២.៣ ៖  
ងសងអ់គរសិក

បែនថម 

- សំេណើ ជួសជុលអគរសិក មរយៈ
្រកសួងអបរ់យំុវជន និងកី  និងមច ស់ជំនួយ
េដើម 
- សងអ់គរសិក បែនថម េន ម
បឋមសិក  និង ឧបសមពន័ធ ច់
្រសយល មរយៈ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និង
កី  អងគករ និងសបបុរសជន នន 

-េរៀបចំែផនករ 
ជួសជុល ែកលម្អ 
-សំេណើ ងសង ់
ថមីេទ្រកសួង និង 
ៃដគូ 
 

កែន្លង ០៥ខនង ១២ខនង មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ២ី.៣៖ បេងកើនគុណភព នងិ្របសិទធភព ៃនករអបរ់េំនមធយមសិក  

េគលេ ទី ២.៣.១៖ 
កតប់នថយអ្រ
េបះបង ់
ករសិក  

- បេងកើនករផ្ដល់ ររូបករណ៍ដល់សិស
្រកី្រកេនថន កប់ឋមភូម ិនងិសិស ពូែក 
េនថន កទ់ុតិយភូម ិ
- ងសងអ់គរសិក ស្រមបអ់នុវទិយល័យ
េកើតថមី និងសងអ់គរសិក បែនថម 
ស្រមបវ់ទិយល័យ ហ៊ុនែសន ្រតពងំរូង  
វទិយល័យបូទុម គរ វទិយល័យថមសនិងវទិយ
ល័យេកះេស្ដច 

-ព្រងីកចនំួនសិស
រូបករណ៍ 

-េសនើ្រកសួងសង ់
អគរសិក ថមីបែនថម 
-បេងកើនគុណភព 
និង្របសិទធភិព ៃន
ករេរៀន និង
បេ្រង ន 
 
 

ភគ
រយ 

១៤.៨% ៥% មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ២ី.៤៖ អភវិឌ វសិ័យអបរ់េំ្រក្របពន័ធ 

េគលេ ទី ២.៤.១ ៖ 
បេងកើន្របសិទធភពៃន
ករអនុវត្ត កមមវធិី
េ្រកយអកខរកមម 

- ផ ព្វផ យ និងជ្រមុញករចូលរមួ និងគ្រទ
េលើសកមមភព ន េន ម 
មណ្ឌ ល ន និងប ្ណ ល័យ ពីសំ ក់
្របជពលរដ្ឋ សហគមន ៍នងិ ជញ ធរ 
មូល ្ឋ ន 
- ពេន្ល នករផ្ដល់ថវកិកមមវធិីពីសំ កម់នទីរ
អបរ់ ំយុវជន និងកី េខត្ត កនុងករ 
គ្រទដល់មជឈមណ្ឌ លសិក សហគមន៍
(Commune Learning Center)ឱយបន 
ទនេ់ពលេវ  
- សំណូមពរដល់ ជរ ្ឋ ភបិល ឬ ជញ ធ
រមូល ្ឋ ន បេងកើតឥណទនកមចកីរ្របកទ់ប 
េដើមបផីដល់ដល់សិកខ កម ្របជពលរដ្ឋ 
ែដលបនឆ្លងកតក់របណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ
រចួ ែដលគម នលទធភពបេងកើតមុខរបរផទ ល់ខ្លួន 
្របច្រគួ រ 

-ព្រងឹងករសហករ
ជមយួ ជញ ធរមូល
្ឋ ន 

-ជ្រមុញករយកចិត្ត
ទុក កព់ីថន ក់
ដឹកនមំនទីរ 
-បេងកើនអនកចូលរមួ
ន េន ម

មណ្ឌ ល ន និងប
្ណ ល័៧ 

នក ់ ៦៣៨ ១០០០ 

មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ២ី.៥៖ ជ្រមុញឲយមនករេរៀបចទំី នកី ្រសប មស្តង់ រ 
េគលេ ទី២.៥.១៖ 
អភវិឌ ទី នកី ដ ្
នេខត្ត និងទី ន

កី  ម េរៀន 

-សំណូមពរដល់ ្រកសួង  ជញ ធរេខត្ត ចូលរមួ
េរៀបចំកដ៏ូចជករផ្ដល់ថវកិេដើមបអីភឌិ ទី ន
កី េខត្ត និងបេងកើតទី នកី  ស្រមប់
េរៀនមយួចំនួន ែដលមនទំហំទីធ្ល សម្រសប 
-សំណូមពរដល់ ជញ ធរមូល ្ឋ ន ពិនិតយនិង
អន្ត គមន ៍ព្រងីកទីធ្ល េរៀនបែនថម េដើមបី

មនលទធភពបេងកើតទីធ្ល កី

-ជ្រមុញករយកចិត្ត
ទុក ក់ ម  
េលើវសិ័យកី  
-បេងកើនចនំួនទី ន 
កី ្រគប្របេភទ 

កែន្លង 
(ទី
ន

កី
បល់
ទះ និង
ទត)់ 

៣៩ 
 

៧៤ 
 

មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍

 

សុខភបិល 
េគលបណំងទ២ី.៦ ៖កតប់នថយករឈ ឺនងិ ្ល បរ់បស់ម  ទរក នងិកុមរ 
េគលេ ទី២.៦.១៖ 
េលើកកមពស់ ថ នភព

 រូបតថមភរបស់
ម ទរក និងកុមរ 

- ករផ្ដល់ជតិែដកនិងហ្វូលីក សុីតដល់្រស្ដី
មនៃផទេពះ និង្រស្ដីេ្រកយសំ ល 
- ករផ្ដល់ជិវជតិ  និងេមបង់ ហ ុល ម
យុទធនករ២ដងកនុង១ឆន ដំល់កុមរ 
- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី រូបតថមភដល់្រស្តី ទរក 
និងកុមរ យុេ្រកម៥ឆន  ំសហគមន្រស ញ់
ទរក(BFCI) មនទីេពទយ្រស ញ់ទរក (BFHI)  
- ករបញចូ លជតិែដកេទកនុងទឹក្រតី និងទឹកសុីអុីវ 
េដើមបកីតប់នថយភពេស្លក ្ល ំងរបស់្រស្តី និង
កុមរ 
- ករបញចូ លជតិអុីយ៉ូតេទកនុងអំបិល េដើមបកីត់
បនថយជំងឺពកករបស់្រស្តី ភពេ្រកះ្រកិន របស់
កុមរ និងភពអនថ់យសតិបញញ

កំេណើ នៃន រ
រូបបតថមដល់ ម  
ទរក និងកុមរកនុង
មយួឆន  ំ១.២ ភគ
រយ  

ភគ
រយ 
 
 
 
 
 

៨៤% 
 
 
 
 
 

៩០% 
 
 
 

មន
ទ ីរសុ

ខ
ភបិ

ល
 

រប
យ
ក
រណ៍

 



ែផនករអភិវឌ ្របំឆន ំ២០១៥-២០១៩េខត្តេកះកុង 

 

106 

 

េគេ ទី២.៦.២៖ 
េលើកកមពស់លទ្ឋភព
មក ទទួល េស សុខ
ភពបន្តពូជមនគុណ
ភព 

-ព្រងឹងករងរសមពន័ធភព្រកុមឆមបពី្រគបថ់ន ក់
កនុងសុខភបិលេខត្ត (M-CAT) 
- ផ ព្វផ យដល់សហគមនអ៏ំពី រៈសំខន់
កនុងករមកពិនិតយៃផទេពះ្រស្តីកនុងអំឡុងេពល
បតរ់ដូវ១ែខ 
- បន្ដេ យមនសកមមភពពនយរកំេណើ តេន
សហគមនេ៍ យភន កង់រែចកចយ
មេធយបយពនយរកំេណើ ត (CBD) 
- ចុះែស្វងរកអតិថិជនែដលេបះបងេ់ស
ពនយរកំេណើ ត 
- ព្រងឹង និងព្រងីកករផ្តល់េស សុខភពបន្ត
ពូជ នងិករអបរ់ដំល់យុវវយ័ 
- បេងកើនករ្រគបដណ្ដ បព់កីរចកថ់ន េំត ណូ
សដល់្រស្ដីកនុងវយប័ន្ដពូជ 

កំេណើ នៃនលទធភព 
ទទួលបនេស
សុខភពបន្តពូជ
ចំនួន ០.៤ ភគរយ 
កនុងមយួឆន  ំ 

ភគ
រយ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ៥៤% 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

៥៦% 
 
 
 

 
 
 
 
 មន

ទ ីរសុ
ខ
ភបិ

ល
 

អង
កក
រ U

NF
PA
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េគលេ ទី២.៦.៣៖ 
េលើកកមពស់លទ្ឋភព
មក ទទួលេស សុខ
ភពជ រវន័្ត 
ស្រមបម់ និងទរក 
និងករ្រប្រពឹត្ដករ
ែថទសំុខភព 

- ផ្ដល់េស ពិនិតយៃផទេពះេន មមូល ្ឋ នសុ
ខភ ិបលនងិ មេស ចុះមូល ្ឋ ន 
- បេងកើនករសំ លកូនេ យម្រន្ដីជំនញបន
បណ្ដុ ះប ្ដ ល 
- បេងកើនករអបរ់ដំល់ឆមបបុ ណ កនុងករបញជូ ន
្រស្តីមកសំ លកូនេនមូល ្ឋ នសុខភបិល

ធរណៈ 
- ្រ វ្រជវនិង ម នរក្រស្ដីមនៃផទេពះបំ
រុងមនេ្រគះថន កេ់រៀង ល់្រតីមស 
- គ្រទមេធយបយេធ្វើដំេណើ រដល់្រស្ដីមន
បញ្ហ េពលសំ ល 
- បញជូ ន្រស្ដីបរំុងមនេ្រគះថន កព់ីមណ្ឌ លសុខ
ភពេទមនទីរេពទយេ យបនទនេ់ពលេវ  
- បេងកើតបនទបរ់ងច់ ំមុននិងេ្រកយសំ លកូន
េន្រគបម់ណ្ឌ លសុខភព 
-បងក រនិងទប់ ក តម់រណៈភពម  មរ
យៈករ  បណ្តុ ះប ្ត លឆមបរដ្ឋនិងចុះេធ្វើសវន
កមមមរណៈ ភពម  េពលមនករណី ្ល ប ់

លទធភពទទួលបន
េស សុខភពជ

រវន័្តេកើនចំនួន ១ 
ភគរយកនុងមយួឆន  ំ 
 

ភគ
រយ 

 
 

 

៨៥% 
 

 

៩០% 
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េគលេ ទី២.៦.៤៖
ធននូវលទធភពមក
ទទួលយកេស សុខ
ភព រវន័្ដសំ បក់ុមរ
និងែថទសំុខភព ម
្រគួ របនល្អ្របេសើរ 

- ព្រងឹងេស ចកថ់ន បំងក រេរៀង ល់ៃថងេធ្វើករេន
កនុងមណ្ឌ លសុខភព 
- ្រ វ្រជវរកកុមរេបះបងក់រផ្តល់ថន បំងក រេន
េពលចុះេស មូល ្ឋ ន 
- បន្តផ្តល់េស ចុះយុទធនករែចកចយ្រគបថ់ន  ំេម៉
បង់ សយុលដល់កុមរ យុពី១២ែខ-៥៩ែខ ពីរ
ដង/ឆន  ំ
- ព្រងឹងសកមមភពកនុងករែថទពំយបលកុមរ 
មនជំងឺ គ រ កផ្លូវដេង្ហើមនិង្រគុនចញ់ 
- អនុវត្ដពិធី រជតិសមហរកមម្រគប្រគងករ
ពយបលជំងឺកុមរេនមូល ្ឋ នសុខភបិល ធរ
ណៈ(IMCI) និងសហគមន(៍CIMCI)  
ឲយបនេទៀងទត ់

លទធភពកុមរទួល
បនេស សុខភព

រវន័្តេកើនចំនួន 
២.២ ភគរយកនុង
មយួឆន  ំ

ភគ
រយ 

៤៩% ៦០% 

មន
ទ ីរសុ

ខ
ភបិ

ល
 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ២ី.៧ ៖បនថយអ្រ ឈនឺងិអ្រ ្ល បេ់ យ រជងំេឺអដស៍ រេបង ្រគុនចញ់នងិជងំឆឺ្លងដៃទេទៀត 
េគលេ ទី២.៧.១ ៖
កតប់នថយអ្រ េ្រប ៉
ឡងៃ់ន (HIV)ឲយទប
ជង០.៥%ដំ ចឆ់ន ំ
២០១៩ 

- បន្ដសកមមភពអបរ់ផំ ព្វផ យអំពីេមេ គេអដស៏
ជំងឺេអដស៏ ដល់្រកុមេគលេ ទងំអស់ 
- ព្រងឹកករ្រគប្រគងនិងពយបលជំងឺកមេ គេន
មមណ្ឌ ល សុខភពនិងគ្លីនិកកមេ គ 

- ព្រងឹងនិងព្រងីកេស ករបងក រករចម្លងេ គពីម ្
យេទកូន (PMTCT) 

- ផ្ដល់្របឹក ដល់្រស្ដីែដលមកពិនិតយៃផទេពះេន
មណ្ឌ លផ្តល់្របឹក ករេធ្វើេតស្តឈមេ យសម័្រគ
ចិត្ត (VCCT) 

អ្រ េ្រប ៉ ឡងៃ់ន 
HIV ថយចុះ ០.៨ 
ភគរយកនុងមយួឆន  ំ

ភគ
រយ 

 
 

 
 

០.៩% 
 
 
 
 

≤ ០.៥% 
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េគលេ ទី២.៧.២ ៖
ព្រងឹងករ្រ វ្រជវជមងឺ
រេបង េបកវជិជមន
េលើសពី៦០% និងរក
អ្រ ជសៈេសបើយ 
ក្រមតិ៨៥%ៃនករណី
ជំងឺរេបងសួតេបកវជិជ 
មនេនដំ ចឆ់ន ំ
២០១៩ 

- បេងកើនករចុះអបរ់សំុខភពស្ដីពីជំងឺរេបង
េន មសហគមន ៍
- ព្រងឹងករ្រ វ្រជវជំងឺរេបងកនុងកឡំុង
េពលមកពិេ្រគះជំងឺេ្រក 

ចុះ្រ វ្រជវ ១២ 
េលើកកនុងមយួឆន  ំ

េលើក ១២ ៦០ 

មន
ទ ីរសុ

ខ
ភបិ

ល
 

អង
កក
រ ម

ូល
  ន

ិធ ិស
កល

 

េគលេ ទី២.៧.៣៖ 
រក អ្រ ្ល បេ់ យ
ជំងឺ្រគុនចញ់ឲយបន
េ្រកម ០.៤%កនុង
ចំេ ម្របជជនទូេទ
េនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៩ 

- បេងកើនករចុះែចកមុង្រជលកថ់ន នំិង្រជលក់
មុង េឡើងវញិ 
- ព្រងឹងករចុះអន្ដ គមនេ៍លើករ តតបត
ជំងឺ្រគុនចញ់ទនេ់ពល 
- ព្រងឹងករងរែថទ-ំពយបលដល់អនកជំងឺ
មពីធី រជតិ 

អ្រ អនក ្ល ប់
េ យជំងឺ្រគុនចញ់
ថយចុះចំននួ ០.១ 
ភគរយកនុងមយួឆន  ំ

ភគ
រយ 

≤០.៤% 
 
 
 
 

០.០០% 
 

 
 

 មន
ទ ីរសុ

ខ
ភបិ

ល
 

អង
កក
រ ម

ូល
ធ ិស

កល
 

េគលេ ទី២.៧.៤៖ 
េ្រត មលកខណៈខពស់
េដើមបទីប់ ក តៃ់នជំងឺ
ឆ្លងថមដីៃទេទៀតែដល
ចេកើតមនជ

យថេហតុ 

-ចុះ កថ់ន ំ ែបតេ យបនទនេ់ពលេវ
េដើមបទីប់ ក តជ់ំងឺ្រគុនឈម។ 
-ចុះអបរ់ផំ ព្វផ យអំពីករបងក រជមងផឺ្ដ យ
បក (ីH1N1)និង(H5N1) 
-េ្រត មលកខណៈខពស់េដើមបេីឆ្លើយតបនឹងជំងឺ
ឆ្លងថមីននែដល ច នឹងេកើតេឡើង។ 

ទូទងំេខត្ត ែខ 
 

 
 

១២ ៦០ 
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េគលបណំងទ២ី.៨ ៖បនថយបនទុកជងំមឺនិឆ្លង នងិ បញ្ហ សុខភពដៃទេទៀត 

េគលេ ទី២.៨.១៖ 
កតប់នថយ     ឥរយិ
បទេ្រគះថន កន់េំទរក
ជមងមឺនិឆ្លងេនឆន ំ
២០១៩ 

-បេងកើនករអបរ់ផំ ព្វផ យពីជំងឺទឹកេនម
ែផ្អម, េលើសឈមដល់្របជជន 
-បេងកើនករបណ្ដុ ះប ្ដ លជំនញ
បេចចកេទសដល់បុគគលិកមណ្ឌ លសុខភពស្តី
ពីជំងឺមនិឆ្លង 
-បន្ដសកមមភពេវទិកអបរ់ផំ ព្វផ យេដើមបី
ផ្ល ស់ប្ដូរករ្រប្រពឹត្ដ(ជកប់រ ីេសពេ្រគ ង្រស
វងឹ....) 
 

អនុវត្ត២េលើកកនុង
មយួឆន  ំ 

េលើក 
 

 
 
 

 

០២ 
 

 
 

 

១០ 
 
 
 
 

មន
ទ ីរសុ

ខ
ភបិ
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រប
យ
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េគលេ ទី២.៨.២៖ 
ធនដំេណើ រករមុខ
ងរ រវន័្ដៃនសុខភព

ធរណៈសុខភពប
រ ិ ថ នសុវតថិភពចំណី 
ករ្រគប្រគងេ្រគះ
មហន្ត យ នងិករ
េ្រត មលកខណៈសំ ប់
្រគ សនន  

- បេងកើតកញចបេ់្រត មសេ្រងគ ះ្រគបម់ូល ្ឋ ន
សុខភបិល ធរណៈ 
- បេងកើតគណកមមករ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ដ
យថន កេ់ខត្ត  នងិថន ក្រសុក 

- ព្រងងឹទំនកទ់ំនងជមយួអងគភពជុវំញិេខត្ត
េដើមបជីួយ អន្ដ គមន ៍
 

េ្រត មបងក គ្រទ
េពលមនេ្រគះ
មហន្ត យេកើត
េឡើង 

េលើក 00 ១២ 
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េគលបណំងទ២ី.៩ ៖ ព្រងងឹគុណភព្របពន័្ឋសុខភបិល 

េគលេ ទី២.៩.១ ៖  
ព្រងឹងនិងផ រភជ បគ់ន
រ ងេស សកមមភព
អបបបរម (សកមមភព
របស់មណ្ឌ លសុខ
ភព) និងេស សកមម 
ភពប្រងគប ់(សកមម 
ភពរបស់មនទីរេពទយ
បែង្អក) អមេ យករ
ព្រងឹងេសចក្តីែណនគំ្លី
និក នងិពិធី រៃនករ
ពយបល្រពមទងំ
្របមូលផ្តុ ំកនែ់តខ្ល ងំ
េឡើងេលើគុណភព  
 

- ជំរុញនិងបេងកើនករផ ព្វផ យចំនួនេស
េនថន កម់នទីរេពទយបែង្អកេខត្ត/្រសុក នងិចំនួន
េស េនថន កម់ណ្ឌ លសុខភពដល់សហគម
ន៍ មរយៈេស ចុះមូល ្ឋ ន 
- ព្រងឹងករវភិគ ថ នភពស្ដុកឱសថបរកិខ រ
េពទយ្របច្រតីមស 
-េធ្វើ រេពើភណ្ឌ័ ឱសថបរកិខ រេពទយេ យបន
្រតឹម្រតូវនិងេទៀងទតេ់រៀង ល់្រតីមស 
-េធ្វើកំណតេ់ហតុឱសថខូចគុណភពឲយបន
ល់៦ែខម្ដង 

- េផទរមុខឱសថែដលេលើសតំរូវករេទមនទីរសុ
ខភបិលេខត្ត ឬ្រសុក្របតិបតិ្ត 
-ព្រងឹងករ្របជុំគណៈកមម ករ្រគប្រគង
មណ្ឌ លសុខភព(HCMC) ឲយបនេរៀង ល់
២ែខម្ដង 
-ព្រងឹងគុណភពៃនករអភបិលរមួបញចូ លពី
្រសុក្របតិបត្ដិេទHCs( ISC) 

ពិនិតយេលើគុណភព
ផ្តល់េស របស់
មណ្ឌ លសុខភព 
និងេស ឯកជន 
 

េលើក 
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េគលេ ទី២.៩.២ ៖- 
ព្រងឹងករផ្ដល់ពតម៌នសុ
ខភបិលែដលពកព់ន័ធ
មនគុណភពខពស់ និង 
ទនេ់ពលេវ សំ បជ់
មូល ្ឋ នភស្ដុ ងដល់
ករ កេ់ចញេគល
នេយបយ ករេធ្វើេសច
ក្តីសំេរចចិត្ត ករអនុវត្តន៍
កមមវធិី ករ្រតួតពិនតយ
ម ន ន ៃដករងរ 

និងករ យតៃម្ល  

- អនុវត្តនន៍ិងេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ យតំៃល
ែដលបនេធ្វើបចចុបបននភពជ្របចែំខ េនថន ក់
ករ.ិ្រសុក្របតិបត្ដ,ិមនទីរេពទយបែង្អកនឹង
មណ្ឌ លសុខភព 
- ព្រងឹងេលើករ្របមូល និងករវភិគទិនននយ័,
អភវិឌឈនែ៍ផនករនិងអនុវត្ដនែ៍ផនករ 
- ព្រងឹងបែនថម េលើករងរអភបិលកិចច ែផនក
្របពន័ធពត័ម៌នសុខភបិល 

យតៃម្លជ្របចនំូវ
្របសិទធភពៃនករផ្ត
ល់េលើេស រមួ
បញចូ លទងំករងរ
្រគប្រគង្របពន័ធ
ពត័ម៌នសុខភបិ
លឲយបនទនេ់ពល 

េលើក 
 
 
 
 

២៤ 
 
 
 
 
 

១២០ 
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េគលេ ទី២.៩.៣ ៖
ព្រងឹងយន្តករសហ
្របតិបតិ្តរ ងេស សុខភិ
បលរដ្ឋ និងេស សុខភិ
បលឯកជនកនុងភពជ
ៃដគូ េលើករផ្តល់ពត័ម៌ន 
និងករផ្តល់ ជញ បណ័្ណ
េស ឯកជនែដលេគរព
េទ មេគលករណ៍
ចបបស់្តីពីវសិ័យេស ឯក
ជន ្របកបេ យភព
ទទួលខុស្រតូវ កនុងវជិជ ជី
វៈេវជជ ្រស្ត 

- អនុវត្តនក៍រចុះ្រសង់ ល់ទីកែន្លងេបើកេស សុខ
ភពឯកជន 
- ផ ព្វផ យចបបេ់ស ឯកជនដល់ ជីវករែដល
្របកបវជិជ ជីវៈេវជជ ្រស្ត 
-ចុះ្រតួតពិនិតយ ម នរកេស ឯកជនែដលមនិ
ទនម់ន ជញ បណ័្ណ ឬករេបើកេស ឯកជនខុស
ចបប ់េរៀង ល់្រតីមស ។ 
-េធ្វើបចចុបបននភពសមសភពគណៈកមម ករលុប
បំបតឱ់សថែក្លងក្ល យនិងេស ឯកជនខុសចបប ់
ល់ដំ ចឆ់ន  ំ។ 

-្របជុំគណៈកមម ករលុបបំបតឱ់សថែក្លងក្ល យ 
និងេស ឯកជនខុសចបបេ់រៀង ល់្រតីមស 
ឬឆមស ។ 

្រតួតពិនិតយទកីែន្លង
ផ្តល់េស ឯកជន
ែផនកសុខភពនិង
េ្រគ ងសំ ងទងំ
មនចបប ់ និងមនិ
ទនម់នចបប ់ េន
្រគបប់ ្ត ភមូរិដ្ឋប
លកនុងេខត្ត 

េលើក
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សងគមកិចច 

េគលបណំងទ២ី.១០៖ ព្រងងឹព្រងីកេស សុខុមលភពសងគម ស្រមបជ់នរងេ្រគះ នងិងយរងេ្រគះ ជន្រក្រកខ្ល ងំ 

េគលេ ទី២.១០.១៖ 
សេ្រងគ ះបនទ នដ់ល់្រកុ
មជនរងេ្រគះ និង
ងយរងេ្រគះ 

- សហករជមយួ ជញ ធរែដនដី្រសងទ់ិនននយ័
្រកុមជនរងេ្រគះ និងងយរងេ្រគះេ យគូស
ែផនទីខនងផទះ េន្រគបស់ហគមន។៍ 
-ចលនេកៀរគរ្របភពធនធនននេដើមបចីូល
រមួជួយ រែំលកបញ្ហ កនុង្រគួ រងយរងេ្រគះ 
-  ផ្តល់ជំនួយសេ្រងគ ះបនទ នដ់ល់ជនរងេ្រគះ 
និងងយរងេ្រគះេផ ងៗ 

ចុះសេ្រងគ ះផទ ល់
េពលេពលមន
ករណីរងេ្រគះេកើត
េឡើង 

្រគួ រ 
 

400 2.000 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១០.២៖ 
បេងកើតកមមវធិសីេ្រងគ ះ
សងគមជួយ ដល់ជន្រកី
្រកខ្ល ងំ 

- ចូលរមួជមយួ ជញ ធរែដនដី មនទីរេរៀបចំ
ែដនដីនគរូបនីកមម និងសំណង ់ពិនិតយលកខ
ណៈសមបតិ្ត ្រគួ រែដល្រតូវទទួលសមបទន
ដីសងគមកិចចជេរៀង ល់ឆន  ំ
-សហករជមយួ ជញ ធរែដនេដើមប្រសង់
ទនិននយ័្រគួ រ្រកី្រកខ្ល ងំ 

ទូទងំេខត្ត  

នក ់ 93 465 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី២.១០.៣
៖ ជំរុញករងរ
សុខុមលភព្រគួ រ
ល្អេលើកកមពស់តួនទី
របស់្រគួ រ និង្របជ
ជនកនុងករអភវិឌ ន៍
សងគម 

-េធ្វើទិ ្រគួ រ ១៥ ឧសភ េរៀង ល់ឆន េំដើមបី
ផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន្រគួ រែដលមនករ
្រគប្រគងល្អ 
-បេងកើនករយល់ដឹងអំពីតនួទីភរកិចចរបស់
សមជិក្រគួ រនីមយួៗ និងករ្រប្រស័យ
ទកទ់ងគន មលកខណៈ្របៃពណីែខមរ 

ប្តូរបទពិេ ធនគ៍ន
េដើមបផី្ល ស់ប្តូរឥរយិ
បទរបស់្រគួ រកនុង 
សហគមន ៍

នក ់ 200 1.000 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១០.៤ 
៖ បន្តព្រងឹងសកមមភព
េ ះ្រ យបញ្ហ ជន
អនថ 

- ្របជុំសមជិកអនុគណកមមករេ ះ្រ យ
បញ្ហ ជនអនថេខត្ត 
- បេងកើតប ្ត ញភន កង់រសងគមកិចចឃុំ-
សងក ត ់
-  ផ ព្វផ យដល់សហគមនអ៍ពំីផលវបិកៃន
ករេធ្វើចំ ក្រសុក និងករេធ្វើចំ ក្រសុក
េ យសុវតថិភព 
-សហករជមយួសមតថកចិច និង ជញ ធរែដន
ដីចតវ់ធិនករេលើជនអនថែដលពុំ្រពម
ទទួលេស  

េ ះ្រ យជន
អនថបន ៣០ 
នកក់នុងមយួឆន  ំ

ដង/
នក ់

30 150 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី២.១០.៥៖ 
បន្តព្រងឹង្របយុទធ
្របឆងំអំេពើជួញដូរ
មនុស  និង ្ត រនតីិស
មបទជនរងេ្រគះ 

- បេងកើនកិចចសហករ និងទំនកទ់ំនងជមយួ
អងគករជតិ អន្តរជតិជៃដគូ េដើមបបីញជូ នជន
រងេ្រគះេទទទួលេស ្ត រនីតិសមបទ និង
្រតឡបេ់ទ្រសុកកំេណើ ត ជួបជុំ្រគួ រវញិ 
- ផ ព្វផ យបេងកើនករយល់ដឹងអំពីលបចិ
េបកបេញឆ តរបស់ជនទុចចរតិកនុងករេបក
មនុស យកេទលក ់និងេធ្វើ ជីវកមមនន 
- ទទួលនិងបញជូ នជនរងេ្រគះេ យ រករ
ជួញដូរ និងជនងយរងេ្រគះែដលេធ្វើ
មតុភូមនិិវត្តនព៍្របេទសននមក េដើមបឲីយ
ទទួលេស  

អនករងេ្រគះេ យ
រករជួញដូរថន ក ់

មកេន ០០ នក ់
 

នក/់
េលើក 

២៧ ០០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១០.៦៖ 
ផ្តល់កមមវធិសីេ្រងគ ះជន
រងេ្រគះ និងជនរង
ផលបះ៉ពល់េ យ

រេមេ គេអដស៏េន
មសហគមន ៍

-ែថទំ មផទះដល់្រកុមជនរងេ្រគះ  និង
្រគួ ររងផលបះ៉ពល់េ យ រេមេ គេអ
ដស៏ ែដលមនជីវភព្រកី្រកខ្ល ងំ 
-បណ្តុ ះប ្ត លប ្ត ញអបរ់ជំមងេឺអដស៏េន
មសហគន៍ មរយៈភន កង់រសងគមកិចចឃុំ-

សងក ត ់

ជួយ ្រគួ រែដលរង
ផលបះ៉ពល់ពីជំងឺ 
េអដស៏ 

្រគួ រ ៣៧០ ១៨៥០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ២ី.១១៖ ព្រងងឹព្រងីកេស សុខុមលភពកុមរ នងិយុវនតីសិមបទ 

េគលេ ទី២.១១.១៖ 
េធ្វើឲយមនករ្រជួត
្រជបដល់សហគមន៍
ស្តីពីករែថទជំំនួស
ដល់កុមរ នងិដល់ករ
រងផលបះ៉ពល់ករេ្របើ
្របស់ពលកមមកុមរ។ 

- ផ ព្វផ យ និងេធ្វើសិកខ មឃុំ-
សងក ត្រកុង-្រសុក 
- ផ ព្វផ យ និងេធ្វើសិកខ មឃុំ-
សងក ត្រកុង-្រសុក 

ទូទងំេខត្ត េលើក ០៧ ៣៥ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១១.២៖ 
េលើកសទួយសុខុមល
ភពកុមរកំ្រព កុមរ
្រកី្រក មសហគមន ៍

-កំណតែ់ផនទីខនងផទះកុមរកំ្រព កុមរ្រកី្រក
មភូម ិេដើមបែីស្វងយល់ពីបញ្ហ  និងេសចក្តី

្រតូវកររបស់ពួកេគ 
 

ជួយ ដល់កុមរ 
កំ្រព និងកុមរ្រកី
្រក ១០០នក ់ កនុង
មយួឆន  ំ

នក ់ ៧០ ៥០០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១១.៣
៖ ព្រងឹងកមមវធិីអបរ់ ំ
សិលធមក៌រទប់ ក ត់
អំេពើហិង  អេំពើេលមើស
ចបប ់ករេ្របើ្របស់
បំពន រធតុេញ ន 
េន កនុងជួរកុមរ និង
យុវកុមរ 

-ផ ព្វផ យបេងកើនករយល់ដឹងអំពីផលវបិក 
ៃន ឥទធិពលេ្រគ ងេញ នដល់កុមរ យុវកុមរ
េ្រក  េរៀន 
-ផ ព្វផ យបេងកើនករយល់ដឹងអំពីគុណធម ៌
សុជីវធម ៌និងឥទធិពលៃនេ្រគ ងេញ នចំេពះ
មនុស ដល់យុវជនេ្រក េរៀន 
-ផ ព្វផ យ មរយៈខិតបណ័្ណ វទិយុ និង
ទូរទស ន ៍

កតប់នថយចនំួន
កុម និងយុវកុមរ 
ែដលេ្របើ្របស់ រ
ធតុេញ ន និងេ្របើ
អំេពើហឹង   

វគគ ០៤ ២០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី២.១១.៤៖ 
ករ ្ត រនីតិសមបទ 
និងសមហរណកមម
កុមរទំនស់នឹងចបប ់
និងអនកេញ នេ្រគ ង
េញ ន 

-េធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួ
ពយបល ជញ ធរែដនដី និងសមតថកចិចេដើមបី
បញជូ ន្រកុមជនរងេ្រគះេ យេ្រគ ងេញ ន
េទរកេស ្ត រនីតិសមបទ 

បញជូ នជនរងេ្រគះ
េ យេ្រគ ងេញ ន
ឲយេទទទួលេស
្ត រនីតិសមបទ 

េនមជឈមណ្ឌ ល ្ត
រនីតិសមបទ េន
េ្រកេខត្ត 

នក ់ ១០ ៥០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១១.៥៖ 
ព្រងឹងករករពរកុមរ
រងេ្រគះ និងកុម 
រងយរងេ្រគះ ម 
សហគមន ៍

-បេងកើតប ្ត ញករពរកុមរេន មសហ
គមន ៍េដើមបផី្តល់ពត័ម៌នននែដលជបញ្ហ
របស់កុមរេដើមបេីធ្វើអន្ត គមនទ៍ប់ ក តឲ់យ
បនទនេ់ពលេវ  និងមន្របសិទធិភព 

្របជុំផ ព្វផ យវធិី
្រស្តកនុងករជួយ 

អន្ត គមនស៍េ្រងគ ះ
ដល់កុមររងេ្រគះ 
និងងយរងេ្រគះ
ដល់តួអងគពកព់ន័ធ
ៃនប ្ត ញករពរ
កុមរ 

េលើក 00 10 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១១.៦៖ 
ជំរុញករករពរ និង
េលើកកមពស់សិទធិកុមរ 

-េធ្វើទិ កុមរអន្តរជតិ01មថិុន និងទិ ពិភព
េ ក្របឆងំពលកមមកុមរ 12 មថិុន 

្របរព្វទិ កុមរអន្តរ
ជតិ និងទិ ពិភព
េ ក្របឆងំពល
កមមកុមរេរៀង ល់
ឆន  ំ
 

េលើក 01 05 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ២ី.១២៖ ព្រងងឹព្រងីកេស សុខុមលភពជនពកិរ នងិ ្ត រលទធភពពលកមម 

េគលេ ទី២.១២.១៖ 
បេងកើនករយល់ដឹងអំពី
ពិករភព 

-េបើកវគគផ ព្វផ យចបបអ់ំពីករេលើកកមពស់
សិទធិជនពិករ 

ផ្តល់ចំេណះដឹងអំពី
ចបបស់្តីពីពកិរភព
ដល់និេយជក 

វគគ 00 1៥ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១២.២
៖ ជំរុញករហ្វឹកហ្វឺន
វជិជ ជីវៈេ ះ្រ យ
ករងរ និងមុខរបរជូន
ជនពិករ 

-បញជូ នជនពិករេទចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត
លជំនញវជិជ ជីវៈេទរ មប ្ត េខត្ត ជ
ធនី  
-សហករជមយួ ជញ ធរែដនដីកំណតរ់កជន
ពិករ េដើមបបីញចូ លកនុងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត
វជិជ ជីវៈ 

ជនពិករទទួលបន
ជំនញននចិញច ឹម
ជីវតិ 

នក ់ ២០ ១០០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១២.៣
៖ បន្តព្រងឹងព្រងីកេស

្ត រលទធភពពល
កមមេនសហគមន៍
(CBR) ជូនជនពិករ 
និងករចង្រកង្រកុម
ជួយ ខ្លូនឯងៃនជន
ពិករ 

-ទំនកទ់នំងជមយួអងគករែដលមនេស
្ត រលទធភពពលកមមេនកនុងសហគមន ៍ឲ្

យមកសហករជៃដគូេដើមបអីនុវត្តករងរ ្ត
រលទធភពពលកមមេនកនុងសហគមនេ៍ខត្ត
េកះកុងេ យផទ ល់ 

ជនពិករបនទទួល
េស ្ត រលទធភព
ពលកមមេ យផទ ល់
េននឹងផទះរបស់ខ្លួន 

នក ់ 00 350 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ២ី.១៣៖ ព្រងងឹព្រងីករបបសន្តសិុខសងគមសុខុមលភពមនុស ចស់ 

េគលេ ទី២.១៣.១
៖ ផ្តល់េស គ្រទ និង
េលើកសទួយសុខុមល
ភពមនុស ចស់ 

-េធ្វើទិ មនុស ចស់អន្តរជតិ01តុ េរៀង
ល់ឆន  ំ

-ជួយ សេ្រងគ ះជនចស់ជ គម នទីពឹង និង
មនជមង្របចកំយ 
-្របមូលទិនននយ័មនុស ចស់ជ គម នទពីឹង 
-បេងកើតសមគមមនុស ចស់ មសហគមន៍
េ យសហករជមយួមនទីរធមមករ នងិ

សន យកវត្ត និង្រពះសងឃជេគល 

េធ្វើករគ្រទឲយមន
ករបេងកើតសមគម 
មនុស ចស់េន
មសហគមន ៍

នក ់ ៥០០ ២.៥០០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ២ី.១៤៖ ព្រងងឹព្រងីករបបសន្តសិុខសងគម សុខុមលភពអតតីយុទធជន 

េគលេ ទី ២.១៤.១
៖ អភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច
្រគួ រអតីតយុទធជន 
្រកី្រកខ្ល ងំ 

-្រសងស់ថិតិអតីតយុទធជនគន នដីធ្លី ផទះសែមបង 
-កំណតម់ុខសញញ អតីតយុទធជនជ ទិភព
េដើមបផី្តល់សមបទនដីសងគមកិចច។ 
-បេងកើត្រកុមករងរចុះសួរសុខទុកខដល់ជនរង
េ្រគះ និងជនងយរងេ្រគះ និងរងេ្រគះេន
សហគមន ៍ 
- េរៀបចំ្របរព្វទិ អតីយុទធជន ២១ មថិុន 
និងទិ អតីតយុទធជន ៣ ធនូ ពិភពេ ក  

្រគួ រអតីតយុទធ
ជន្រកី្រកខ្ល ងំ្រតូវ
បនយកចិត្តទុក
ក ់និងគពំរ 

្រគួ រ 100 500 

មន
ទ ីរស

ងគម
កចិ

ច 

រប
យ
ក
រណ៍
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កិចចករនរ ី
េគលបណំងទ២ី.១៥៖ កតប់នថយអេំពើហងឹ កនុង្រគួ រ 
េគលេ ទី២.១៥.១៖ 
្រស្តីមនអំ ចេសដ្ឋ
កិចច នងិសិទធសេ្រមច
កនុង្រគួ រ 

- ផ្តល់ជំនញវជិច ជីវៈចបស់ ស់ដល់្រស្តី 
- េរៀបចំទិ អន្តរជតិនរ ី០៨មនី 

្រស្តីចំនួន៥ភគរយ 
នឹងេកើនេឡើងកនុងឆន ំ
និមយួៗ  

ភគ
រយ 

៦០ ៨៥ 

មនទីរកិចច 
ករនរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១៥.២៖ 
បុរសបនចូលរមួ
ទទួលពត័ម៌នអំពី
ចបបទ់ប់ ក តអ់ំេពើហឹ
ង កនុង្រគូ រ និង
ជួយ ជនរងេ្រគះ 

- េរៀបចំផ ព្វផ យេ យមនសមភ រៈជំនួយ
(Multi-media) និងកនុងេពលសម្រសប
ស្រមបប់ុរស 
- ចុះផ ព្វផ យេ យផទ ល់ដល់្រគួ រែដល
ែតងែត្រប្រពឹត្តិអំេពើហឹង កនុង្រគួ រ 
 

បុរស់បនផ្ល ស់ប្តូរ
ឥរយិបទ ពកីរមនិ
ចូលរមួ មកចូលរមួ
ទទួលពត័ម៌ន 

ភគ
រយ 

២០ ៤៥ 

មនទីរកិចច 
ករនរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១៥.៣
៖ ករអន្ត គមនទ៍ប់
ក តអ់ំេពើហិង បន

ល្អ 
 

- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លអំពីជំនញេ ះ
្រ យទំនសេ្រក្របពន័ធតុ ករ  
ដល់ គ.ក.ន.ក 
- េរៀបចំទីកែន្លង ន កប់េ ្ត ះ សននធន
សុវតថិភពជនរងេ្រគះ 

ចំនួនអំេពើហងិ
ថយចុះ 

ភគ
រយ 

៥០ ៧៥ 

មនទីរកិចច 
ករនរ ី

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ២ី.១៦៖ ទប់ ក ត ់នងិលុបបបំត ់ករជញួដូរ កររេំ ភេសពសនធវនៈ ចំ ក្រសុកខុសចបបច់េំពះ្រស្តី នងិកុមរ 

េគលេ ទី២.១៦.១៖ 
ឈបច់ញ់េបកេម
ខយល់ 
 

- ្រស្តីមនជនំញវជិជ ជីវៈចិញច ឹមជីវតិ 
- ផ ព្វផ យពីផលបះ៉ពល់ពីករេធ្វើចំ ក
្រសុកខុសចបបដ់ល់្រស្តី្រគបរ់ូប 

ករណីជួញដូរ្រស្តី 
និងកុមរថយចុះ ភគ

រយ 
៧០ ៤៥ 

មនទីរកិចច 
ករនរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ២ី.១៧៖ ្រស្តីនងិកុមរទទលួបននូវកចិចករពរផ្លូវចបប ់

េគលេ ទី២.១៧.១៖ 
បំេរ ើករងរ មផទះ
េ យ្រសបចបប ់

- មនិមនកិចចសនយករងរឲយចបស់ ស់ 
្រស្តីបំេពញករងរ 
េ យ្រសបេទនិង
ចបប ់

ភគ
រយ 

១០ ៥០ 
មនទីរកិចច 
ករនរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១៧.២
៖ ពយបលយក
ចិត្តទុក កេ់មើល 
ែថកុមរ 

- បេងកើតមុខរបរជូន ពយបលកុមរមនិ
ឲយឆង យពីផទះ (មុខរបឲយ្រសប មសក្ត នុ
ពលកនុងមូល ្ឋ នរបស់គត)់ 

កុមរទទួលបនករ
ែថទ ំ ភគ

រយ 
៥៥ ៨០ 

មនទីរកិចច 
ករនរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ២ី.១៨៖ យុវវយ័មយួចនំនួជទពំងំសនងឬស ឈីបប់ងកកង្វល់ដល់្រគួ រ នងិសងគម 

េគលេ ទី២.១៨.១៖ 
ែលងមន្រកុមេកមង
ទំេនើង 
 

- អបរ់ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត លេកមងេពញវយ័
សិក ឲយេចះ្រកុមេ យមនទិសេ
ចបស់ ស់ និង្រប្រពិត្តសកមមភពចូលរមួ
អភវិឌ សងគម 

េកមងប្តូរពីករបងក
បញ្ហ  ដល់្រគួ រ 
មកចូលរមួ កិចច
ករងរសងគម 

ភគ
រយ 

៣០ ០៥ 
មនទីរកិចច 
ករនរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 



ែផនករអភិវឌ ្របំឆន ំ២០១៥-២០១៩េខត្តេកះកុង 

 

122 

 

េគលេ ទី២.១៨.២៖ 
ពយបលនឹងមន

ែផនករគ្រទ និង្រគប ់
្រគងកូនឲយបនចបស់ 

- ផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះប ្ត លអំពកីរ
េរៀបចំែផនករគ្រទ និង្រគប្រគងកូនដល់

ពយបល 

កុមរទទួលបនេន
ករេរៀបចំល្អពី 
ឪពុក ម្ត យ 

ភគ
រយ 

៨០ ៩៥ 
មនទីរកិចច 
ករនរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ២ី.១៩៖ ចនំនួ្រស្តីចូលរមួកនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមច កនុងវសិ័យ ធណះ នងិនេយបយេនមនចនំនួេកើនេឡើង 

េគលេ ទី២.១៩.១៖ 
ងទំនុកចតិ្តដល់្រស្តី 

- ផ្តល់ជំនញជក់ កេ់ទ មតួនទីរបស់
្រស្តី 

្រស្តីមនភពក្ល ៊ ន 
កនុងករអនុវត្តកិចចករ 
របស់ខ្លួន 

ភគ
រយ 

២៥ ៧៥ 
មនទីរកិចច 
ករនរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១៩.២៖  
ចំនួន្រស្តីេកើនេឡើងេន
ជួរថន កដ់ឹកន ំ
 

- ផ ព្វផ យដល់្រស្តីឲយពយយមបណ្តុ ះបណ្
លសមតថភពរបស់របស់ខ្លួនបែនថម 

- ផ ព្វផ យដល់គណបក នេយបយឲយ
កប់ញចូ ល្រស្តីេទកនុងបញជ ីេបកខភពរបស់ខ្លួន

ឲយបនេ្រចើន និងឲយមនលំ បេ់លខេរៀងល្អ 

បញ្ហ ្រស្តី្រតូវបន
យកចិត្តទុក ក ់
ឲយក្ល យជអនក
ដឹកនលំ្អ 

ភគ
រយ 

២១,៥ ២៣ 
មនទីរកិចច 
ករនរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

ធមមករ និង សន 
េគលបណំងទ២ី.២០៖ ្របជពលរដ្ឋកនែតមនជេំនឿេលើ្រពះពុទធ សន
េគលេ ទី២.២០.១៖  
្រពះសងឃ ជី យយជី 
នឹងឈបន់ិមន្តរកបចចយ័
មទីផ រ នងិ មទី

្របជុំជនេ យយក
សនេធ្វើជឈន ន ់

-្រពះសងឃ នងិ ជី យយជីយល់
ពី្រពះវនិយ័ចបស់ 
- ផ ព្វផ យ និងេលើកទឹកចិត្តដល់ ្រពះសងឃ 
ជី យយជីឲយចូល ពុទធិកសិក

សិក អំពីពុទធវនិយ័ 

េរៀបចំបញជ ី ជី និង
យយជី និង្រពះ
សងឃែដលចូលចិត្ត
យក សនេធ្វើជ
ឈន នេ់ដើមបងីយ
្រសួលអបរ់ ំ

េលើក ០៣ ២០

មនទីរធមមករ 
និង
សន រប

យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី២.២០.២
៖  ្រគប្រគងគរុភណ័្ឌ វត្ត 
និងបចចយ័ក ងវត្ត
បនចបស់ ស់ 

- ្របជុំផ ព្វផ យពី ចរែណនដំល់ ចរ ្
យ គណៈកមមករវត្តមយួចំនួន 

មនគេ្រមងចុះ
្រតួតពិនិតយនងិចង
្រកង្របវត្ត វត្តបន
ល្អ 

េលើក ០២ ១០
មនទីរធមមករ 

និង
សន រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ២ី.២១៖ ករេរៀបច ំនងិដកឹនកំមមវធិ្របៃពណីេផ ងៗរបស់ ចរយបន្រតមឹ្រតូវ 

េគលេ ទី២.២១.១៖  
ចរយមយួចំនួនបន

យល់ចបស់ពីករ
េរៀបចំពីធីេផ ងៗ
(្របៃពណី) េទ ម
េគលករណ៍ែណនំ
របស់្រកសួង 

- េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់ ចរយស្តីពីករ
េរៀបចំពីធីេផ ងៗ(្របៃពណី) េទ មេគល
ករណ៍ែណនរំបស់្រកសួង 

ករេធ្វើពិធីបុណយេផ
ងៗ េ ក ចរយ
បនយល់ចបស់ នូវ
ករេរៀបចំរេបៀប
្របៃពណីចបស់ល្អ 

េលើក ១០ ១៥ 
មនទីរធមមករ 

និង
សន រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ២ី.២២៖ ្រពះសងឃ នងិ្រគហសថទទលួបនចេំណះដងឹ 

េគលេ ទី២.២២.១
៖  ពុទធិកសិក
នឹងដំេណើ រករល្អ 

- ផ្តល់្រគូពុទធកិសិក  
- ផ ព្វផ យនិងេលើកទឹកចិត្តឲយ្រពះសងឃ និង
្រគហសថឲយចូលសិក េន ពុទធិកសិក  

ព្រងឹង និងព្រងីក
េន ពុទ្ឋិ
កសិក  ឲយបន
ដំេណើ រករល្អ 
 

 ០៧ ២០ 
មនទីរធមមករ 

និង
សន រប

យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ២ី.២៣៖ ករ្រគប្រគងវត្តបនដតិដល់ 
េគលេ ទី២.២៣.១
៖  ្រពះ្រគូេចអធិករ
មនចំេណះដឹងអំពី
ែផនក្រគប្រគង 

- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករ្រគប្រគង
ដល់េចអធិករវត្ត 

ផ ព្វផ យករ
្រគប្រគងេ យ្រសប
ចបបដ់ល់្រពះ្រគូេច
ធិករ្រគបវ់ត្តេនកនុង
េខត្ត 

េលើក ០៣ ១៥ 
មនទីរធមមករ 

និង
សន រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.២៣.២
៖  គណៈកមមករ និង 
ចរយវត្តនឹងអនុវត្ត
ម ចរែណន ំ

- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់គណៈកមមករ 
និង ចរយវត្តស្តីពីតួនទី និង ចរែណនំ
េផ ងៗ 

ជួយ ែកស្រមួលដល់គ
ណៈកមមករ 
ចរយវត្តពីតួនទ ីនិង

ភរៈកិចចចំេពះមុខ 

េលើក ០២ ០៥ 
មនទីរធមមករ 

និង
សន រប

យ
ក
រណ៍

 

វបបធម ៌
េគលបណំងទ២ី.២៤៖ េលើកកមពស់ករអភរិក  នងិអភវិឌ េបតិកភណ្ឌ វបបធម ៌
េគលេ ទី២.២៤.១៖  
េរៀបចំែថរក ករពរ
សមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបប
ធម ៌នងិរមណីយ ្ឋ ន
្របវត្តិ ្រស្តនន 
កនុងេខត្ត 

- ចុះបញជ ី រេពើភណ្ឌ វតថុបុ ណ និងជសួជុល
កុ លភជន្រសងព់ីសំេពលិចេនេកះេស្តច
- េបះបេងគ លេធ្វើ ្ល កសញញ  និងកណំត្រពំ
ដី ថ នីយបុ ណកនុងេខត្ត 
- ជួសជុល ព ន ផ្លូវចូលតំបនរ់មណីយ ្ឋ ន
ននកនុងេខត្ត 
- ្របមូលវតថុបុ ណេន យប៉យ មទី ធរ
ណៈយកមករក ទុកកែន្លងមនសុវតថិភព 
-ទប់ ក តក់រលួចជីកកកយវតថុបុ ណ 
ខុសចបប ់

សមបត្តិេបតិកភណ្ឌ
វបបធម ៌ និង
រមណីយ ្ឋ ន្រតូវ 
បនែថរក ករពរ
ឲយបនគងវ់ង  

កែន្លង ១០ ១០ 

មនទីរវបបធម៌

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី២.២៤.២
៖  បេងកើនករ
ផ ព្វផ យ េដើមបកីរ
យល់ដឹងពីតៃម្លៃនវបប
ធម ៌

- បំផុស្របជពលរដ្ឋឲយែថរក ្របៃពណីម្ហូប
រ សេម្ល កបំពក ់បេង្ហើរែខ្លង រប ំ

- ករសែម្តងសិលបៈទស នីយភពេន ម
មូល ្ឋ ន 
- ផ ព្វផ យពីទំេនៀមទំ ប្របៃពណីរបស់
ជនជតិេដើមភគតិច មរយៈករសែម្តង
សិលបៈ និង ងំពិពរ័ណ៍ 
- ផ ព្វផ យពីកបចច់ម្ល កែ់ខមរដល់មច ស់េ ង
សិបបកមម និងជងចម្ល ក ់

ចុះេធ្វើករ
ផ ព្វផ យឲយបន
ទូលំទូ យ 

េលើក ៨៥ ៤៥០ 

មនទីរវបបធម៌

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.២៤.៣
៖  បេងកើន នងិក ង
សមតថភពចេំណះ 
ជំនញ សិលបៈជូន
្របជពលរដ្ឋ 

- ព្រងឹង ន ៃដសិលបៈម ជន និងសិលបៈ
ជីពេដើមបបីំេរ ើេសចក្តី្រតូវកររបស់្របជ

ពលរដ្ឋកនុងេខត្ត 
- បណ្តុ ះប ្ត លរបចំស់ តេម្លើងរបថំមី និង
ករសែម្តងេរឿងខ្លីៗដល់សិស ជំននេ់្រកយ 
- េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លេភ្លង្របៃពណី និង
េភ្លងពិណពទយ ៃឆយុដំល់ទីជនបទ និង ម
វត្ត ម 
- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញដល់ម្រន្តី
របស់អងគភព 

ក ងសមតថភព
ចំេណះជំនញ
សិលបៈជូន្របជ
ពលរដ្ឋ 

នក ់ ៩០ ៥០០ 

មនទីរវបបធម៌

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ២ី.២៥៖ េលើកកមពស់សមបត្តេិបតកិភណ្ឌ អរូបយិ 

េគលេ ទី២.២៥.១៖  
ព្រងឹងករ្រគប្រគង 
និងេធ្វើបញជ ីសថិតិវសិ័យ
វបបធម ៌

- ផ ព្វផ យ និងែណនដំល់ ជីវករឲយមក
សុំចបបអ់នុញញ តេធ្វើ ជីវកមម 
- ចុះ្រសងស់ថិតិ ជីវកមមែដលពកព់ន័ធនឹងវសិ័
យវបបធមេ៌នកនុងេខត្ត 

េរៀបចំករ្រគប្រគង 
និងេធ្វើបញជ ីសថិតិវសិ័
យវបបធមឲ៌យបន
្រតឹម្រតូវ 

កែន្លង ៧៦៥ 
មនចបប ់

(៩០) 

៦៧៥ 
គម នចបប ់

មនទីរវបបធម៌

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.២៥.២
៖  ចូលរមួចំែណកកនុង
្រពឹត្តករនវ៍បបធម ៌និង
បេងកើន ន ៃដថមី 

- ចូលរមួមេ ្រសពសិលបៈយុវជនចេ្រម ង 
សមយ័ បុ ណែខមរ ដ ្ត ំស្លម្ហូប រ 
ទ្រមងស់ំេលៀកបំពកែ់ខមរគំនូរ ម ជន 
- េលើកទឹកចតិ្តដល់អនកបេងកើត ន ៃដសិលបៈថមី 
(េ្រកយ) 

បេងកើត ន ៃដថមីៗ 
េដើមបេី្រត មចូលរមួ
កនុងមេ  
្រសពេផ ងៗ 

េលើក ៩ ៩ 

មនទីរវបបធម៌

រប
យ
ក
រណ៍

 

ករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 

េគលបណំងទ២ី.២៦៖ ្របជពលរដ្ឋមនជនំញបេចចកេទស នងិ វជិជ ជវីៈចញិច ឹមជវីតិចបស់ ស់ (បណំិនជវីតិពតិ្របកដ) 

េគលេ ទី ២.២៦.១ 
៖ បនទទួលករបណ្
តុះប ្ត លជំនញបច ្
េចកទស និងវជិជ ជីវៈ 

- គ្រទករមក ន កេ់នកនុងមជ មណ្ឌ លបណ្
តុះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
- េរៀបចំអេន្ត សិក ្ឋ នសំ បស់ិកខ កមមកពី
តំបនឆ់ង យ ន កេ់ន 

េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត
លជំនបេចចកេទស 
និងវជិជ ជីវៈជូន្របជ
ពលរដ្ឋ េន មសហ
គមនន៍ិងមជឈមណ្ឌ ល 
 

វគគ ៣៧ ១៣២ 
មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះ
ប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ រប

យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ២ី.២៧៖ ករេគរពចបបស់្តីពកីរងរនងិលកខខណ្ឌ័ ករងរ 

េគលេ ទី ២.២៧.១ 
៖ កមមករ និេយជិត 
និងនិេយជក ់យល់ពី
ចបបស់្តីពកីរងរ និង
លកខខណ្ឌ័ ករងរេន
មនកំរតិ  

- ចុះផ ព្វផ យចបបស់្តីពកីរងរនិងលកខខ
ណ្ឌ័ ករងរដល់កមមករ និេយជិត និងនេិយជ
ក ់េន មេ ងច្រក សហ្រគស ្រគឹះ ថ ន
នន េនកនុងេខត្ត 
- ចុះផ ព្វផ យពីលិខិតបទ ្ឋ នស្តីពកីរងរ
ដល់ កមមករ និេយជិត នងិនិេយជក 

កមមករ និេយជិត 
និងនេយជក ់ េន
មេ ងច្រក សហ

្រគស ្រគឹះ ថ ន
នន យល់ពីចបប់
ស្តីពីករងរ និង
លកខខណ្ឌ័ ករងរ
បនល្អ 
 

នក ់ ៧០៣៩ ៩៥៣៩ 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះ
ប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី ២.២៧.២ 
៖ កមមករ និេយជិត 
បនទទួលសិទធ
សំគល់ថ មនបទ
ពិេ ធនក៍រងរ បន
ទទួលចំេណះដឹងពី
ចបបស់្តីពីករងរ និង 
របបេប ជតិសន្តិ
សុខសងគម 
 

- ផ្តល់េសៀវេភ និង បណ្ណ័ ករងរដល់កមមករ 
និងនិេយជិតឲយបន្រគបគ់ន  

កមមករ និេយជិត 
និងនេយជក ់
ទទួលបនសិទ្ឋិ
្រសបចបបស់្តីពី
ករងរ និង
េសៀវេភករងរ្រគ
ប់ៗ គន  

នក ់ ៧០៣៩ ៩៥៣៩ 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះ
ប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ រប

យ
ក
រណ៍
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ពត័ម៌ន 

េគលបណំងទ២ី.២៨៖ វ ិ លភព្របពន័ធផ ព្វផ យបន្រគបដណ្ត បទ់ូទងំេខត្តេកះកុង 

េគលេ ទី២.២៨.១ ៖ 
ករផ ព្វផ យ បន
េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវ 
កររបស់អនក ្ត ប ់និងទ
ស និកជន 
 

- េរៀបចំ ថ នីយវ៍ទិយុ និងទូរទស នស៍ម្រសប
្របកបេ យគុណភព  
- បំពកស់មភ របេចចកេទសមន្រគប្រគន ់ 
និងទំេនើប 
- គ្រទម្រន្តីេដើមបចីុះយកពត័ម៌នេន ម 
មលូ ្ឋ ន 

្របពន័្ឋផ ព្វផ យមន
វ ិ លភព្រគបដណ្
តប ់ទូទងំេខត្ត 

្រកុង 
្រសុក 

០១ ០៧ 
មនទីរ 

ពត័ម៌ន 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.២៨.១ ៖ 
ម្រន្តីបេចចកេទសពត័ម៌ន
មនជំនញ្រគប្រគន ់

- បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីបេចចកេទសអំពីករ
្របមូលពត័ម៌ន ផលិតពត័ម៌ននិងផ ព្វផ យ 

បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី
បេចចកេទសឲយមន
សមតថភព្រគប្រគន ់

វគគ ០១ ០៥ 
មនទីរ

ពត័ម៌ន 

រប
យ
ក
រណ៍

 

ទំនកទ់ំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

េគលបណំងទ២ី.២៩៖ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនអនុវត្ត មចបបន់នែដលសភអនុម្រតបន្រតមឹ្រតូវ 

េគលេ ទី២.២៩.១ 
៖   ្របជពលរដ្ឋភគ
េ្រចើនយល់ដឹងអំពី
ចបបន់ន 

- ផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះ ្ត លចបបន់ន 
ដល់្របជពលកនុងេខត្ត 

្របជពលរដ្ឋយល់ 
និងេគរពចបប ់

ភគ
រយ 

៤០ ៩០ មនទីរទំនក់
ទំនងជមយួ 
រដ្ឋសភ 
្រពឹទ្ឋសភ 

 

រប
យ
ក
រណ៍

 



ែផនករអភិវឌ ្របំឆន ំ២០១៥-២០១៩េខត្តេកះកុង 

 

129 

 

េគលបណំងទ២ី.៣០៖ ករ្រគប្រគងចណំូល-ចំ យថវកិ នងិ្រទពយសមបត្តរិបស់រដ្ឋមន្របសិទធភិពខពស់ 
េគលេ ទី២.៣០.១ 
៖ ចុះេធ្វើអធកិរកិចចេលើ
្រគបវ់សិ័យ 

- ផ ព្វផ យពីអតថ្របេយជនៃ៍នករេធ្វើអធិករ
កិចចដល់មនទីរ និងអងគភពពកព់ន័ធនន 
 

ចុះចំនួន០១េលើក
កនុងមយួឆន  ំ

េលើក ០១ ០៥ មនទីរទំនក់
ទំនងជមយួ
រដ្ឋសភ 
្រពឹទ្ឋសភ រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ២ី.៣១៖ ្របជពលរដ្ឋទទលួបនករគ្រទេនេពលែដលខ្លួនមនវ ិ ទេកើតេឡើង 
េគលេ ទី២.៣១.១ 
៖ ្របជពលរដ្ឋបន
យល់ដឹងអំពដីំេណើ ករ
េឆព ះេទករគ្រទនន
េនេពលែដលមន
ទំនស់និងវ ិ ទននរ
េកើតេឡើង 

- ផ ព្វផ យពីដំេណើ រករៃនករ កព់កយ
បណ្ដឹ ងដល់្របជពលរដ្ឋឲយបនទូទងំេខត្ត 

្របជពលរដ្ឋយល់
បនពីដំេណើ ករៃន
ករ កព់កបណ្តឹ ង 

ភគ
រយ 

០០ ៨៥ 

មនទីរទំនក់
ទំនងជមយួ
រដ្ឋសភ 
្រពឹទ្ឋសភ រប

យ
ក
រណ៍

 

មុខងរ ធរណៈ 
េគលបណំងទ២ី.៣២៖ ករអនុវត្ត មលិខតិបទ ្ឋ នគតយិុត្តថិមីៗ របស់មនទរី នងិអងគភពជនំញបន្រតមឹ្រតូវ 

េគលេ ទី២.៣២.១
៖ ម្រន្តីកនុងេខត្តភគ
េ្រចើនបនយល់ពី
លិខិតបទ ្ឋ ន កតិ
យុទធពកព់ន័ធករងរ
មុខងរ ធរណៈ 

- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងផ ព្វផ យអំពី
លិខិតបទ ្ឋ នកតិយុទធននដល់ម្រន្តី 
ជុំវញិេខត្ត 

ផ្តល់វគគបណ្តុ ះបណ្
ល ្រគបម់្រន្តីទងំ

អស់ជពិេសសម្រន្តី
ថមី 

វគគ ០០ ០៥ 
មនទីរមុខងរ

ធរ
ណៈ រប

យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ២ី.៣៣៖ ជ្រមុញករ្រគប្រគងស្តិតមិ្រន្តី ជករសុីវលិ នងិករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តថីមេីន មមនទរីជនំញឲយបនល្អ 
េគលេ ទី២.៣៣.១
៖ បេងកើនករចុះ ម
ន និង្រតួតពិនិតយ

្រកបខណ័្ឌ ម្រន្តី ជករ
េន មប ្ត មនទីរ 
និងអងគភពជំនញជុំ
វញិេខត្ត 

- េសនើសុំេសចក្តីែណនពំីថន កជ់តិេដើមបជី
មូល ្ឋ នគ្រទករចុះ មប ្ត មនទីរជនំញ 

ែចកលិខិតែណនំ
ននដល់មនទីរ និង
អងគភពជុំវញិេខត្ត 

វគគ ០១ ០៥ 
មនទីរមុខងរ

ធរ
ណៈ រប

យ
ក
រណ៍

 

ែផនករ និងសថិតិ 

េគលបណំងទ២ី.៣៤៖ ករ្របមលូពត័ម៌នពតី្រមូវករ នងិបញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋេនមលូ ្ឋ នបនចបស់ ស់ 

េគលេ ទី២.៣៤.១
៖ មនទិនននយ័
ចបស់ ស់ 

-បណ្តុ ះប ្ត លភន កង់រ្របមូល(េមឃុំ េច
សងក ត ់េសម ន េមភូម ិនិងអនុភូម)ិ អពំីរេបៀប
ចំេពញទំរង ់និងវធិី ្រស្តៃនករ្របមូល
ទិនននយ័ 

ទិនននយ័ ថ នភព
ភូម ិឃុំ សងក ត ់្រកុង 
្រសុក េខត្ត នឹង
េរៀបចំជេរៀង ៉ ល់
ឆន  ំ 

ចំនួន 
(ទិននន័
យ) 

៣៧ ១៨៥ 
មនទីរ

ែផនករ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.៣៤.២
៖ អនកពកព់ន័ធមនភព
ចបស់ ស់កនុងករ
េ្របើ្របស់ទិនននយ័ 

-ផ ព្វផ យអំពីវធិី ្រស្តេ្របើ្របស់ទិនននយ័ 
ឲយបនេ្រចើនដល់អនកពកព់ន័ធ 

ចំនួនអនកេ្របើ្របស់
ទិនននយ័េកើនេឡើង ភគ

រយ 
៥០ ៧៥ 

មនទីរ
ែផនករ 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ២ី.៣៥៖ ករេឆ្លើយតបេទនងឹត្រមូវកររបស់មលូ ្ឋ នមនចនំនួេកើនេឡើង 

េគលេ ទី២.៣៥.១
៖ ករេរៀបចំសមហរ
ណកមមេនថន ក្រកុង
្រសុកឃុំ សងក ត ់មន
ភពល្អ្របេសើរ 

-គ្រទករេរៀបចំសិកខ សមហរណកមម
េនថន ក្រកុង ្រសុក និងឃុំ សងក ត ់

ករេរៀបចំសមហរ
ណកមមនឹងអនុវត្ត
មេទ មេគល

ករណ៍ែណនបំន
្រតឹម្រតូវ 

េលើក ៨ ៤០ 
មនទីរ

ែផនករ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

៣.ែផនកករេ្របើ្របស់ដីធ្ល ីនិងករ្រគប្រគងធនធនធមមជតិ បរ ិ ថ ន្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ និងបែ្រមប្រមួល កសធតុ 

េគលបណំងអភវិឌ ករេ្របើ្របស់ដធី្ល ីនងិករ្រគប្រគងធនធនធមមជត ិបរ ិ ថ ន្រគបគ់្រគងេ្រគះមហន្ត យ នងិែ្រប្របួក កសធតុ៖ ធនធនធមមជតិកនុងេខត្ត 
្រតូវបនេ្របើ្របស់ និងែថរក ករពរេ យហមតច់ត ់្រពមទងំធធននូវបរ ិ ថ នធមមជតិ និងបរ ិ ថ នសងគមយ៉ងល្អ្របេសើរ ករអភវិឌ ន្រគបវ់សិ័យៃនែផនកេនះ
្រតូវបនយកចិត្តទុក ក ់និងគិតដល់ៃថងអនគត កនុងេគលបំណង មនិឲយមនករអភវិឌ នែ៍ផនកមយួ ែដលជះឥទ្ឋិពលេទេលើែផនកដៃ៍ទេទៀត  
យុទធ ្រស្តអភវិឌ  ករេ្របើ្របស់ដធី្ល ីនងិករ្រគប្រគងធនធនធមមជត ិបរ ិ ថ ន្រគបគ់្រគងេ្រគះមហន្ត យ នងិែ្រប្របួក កសធតុ៖ េដើមបសីេ្រមចបនេន
េគលបំណង និងេគលេ កនុងែផនកេនះ្រកុមករងរក ងែផនករបន កេ់ចញេនដំេ ះ្រ យ ជយុទធ ្រស្តននេដើមប ីករពរ និងអភរិក ធនធន
ធមមជតិ្របកបេ យេចរភព និងេដើមបទីបទ់ល់ និងសន ំេទនឹងបែ្រមប្រមួល កសធតុ  
េរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង ់និងសុរេិយដី 
េគលបណំងទ៣ី.១៖ ្របជពលរដ្ឋនងឹមនបណ័្ណ កមមសិទធេិ្របើ្របស់ 
េគលេ ទី៣.១.១ ៖ 
ជ្រមុញករចុះបញជ ីជ
្របពន័ធឲយបន 
ទូទងំេខត្ត 

- ព្រងឹងសមតថភពជំនញបែនថម មរយៈ
េសនើសុំ្រគូបង្ហ តថ់ន កជ់តិ និងបំពកឧ់បករណ៍
ស្រមប់ ស់ែវង 

អនុវត្តអនុ្រកតឹយ
េលខ៤៦សី្តពីករ
ចុះបញជ ីជ្របពន័ធឱយ
បនទូទងំេខត្ត 

កបល
ដី 

2,800 10,000 
មនទីរេរៀបចំ
ែដនដី 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ៣ី.២៖ ទប់ ក តក់រទ្រនទ នកនក់បដ់ខីុសចបប ់

េគលេ ទី៣.២.១ ៖ 
មនិមនករចូលកន់
កបដ់ីរដ្ឋេ យ 
ខុសចបប ់
 

- ជ្រមុញឲយអងគភពពកព់ន័ធ និង ជង ធរមូល
្ឋ នចុះអន្ត គមនទ៍ប់ ក តក់រទ្រនទ នយកដី

ខុសចបប ់

ចុះ ស់ែវងដី ម
បទបញជ ០១ស្តីពី
កព្រងឹង ករ
្រគប្រគងដីមបទន 
េសដ្ឋកិចច 

កបល
ដី 

19,000 19,000 
មនទីរេរៀបចំ
ែដនដី 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ៣ី.៣៖ េយធនិ នងិ្របជពលរដ្ឋ្រក្រកបនទទលួដសីមបទនសងគមកចិច 
េគលេ ទី៣.៣.១ ៖ 
ផ្តល់ដីសមបទនសងគម
កិចចេន្រគបត់ំបនែ់ដល
មនិទនប់នេរៀបចំ 
 

 - កំណត ់នងិេសនើសុំអនុបេយគដីសមបទន
សងគមកិចច 
- េរៀបចំមុខសញញ ទទួលដី និង ងសងេ់ហ
្ឋ រចនសមពន័្ឋជូនអតតីកងកម្ល ងំ្រប ប់
វុធ និង្រគួ រ 

អនុវត្ត មអនុ្រកឹតយ
េលខ១៩សី្តពី
សមបទនដី 
សងគមកិចច 

្រគួ រ 30 150 
មនទីរេរៀបចំ
ែដនដី 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ៣ី.៤៖ ្រកុងនងឹមនស ្ត បធ់ន ប ់នងិនគរូបនយីបបញញត្ត ិ
េគលេ ទី៣.៤.១ ៖ 
្រកុងនឹងមនប្លងេ់ម
ស្រមបេ់្របើ្របស់ 
ជផ្លូវករ 
 

- ជ្រមុញករផលិតប្លងេ់ម្រកុងេខមរៈភូមនិទរ   
ឲយបនចបស់ព្វ្រគប ់

េសនើសុំករ្របជុំ
សេ្រមចពីថន កេ់ខត្ត
េដើមបបីញចបគ់េ្រមង ្រកុង 01 03 

មនទីរេរៀបចំ
ែដនដី 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ៣ី.៥៖ សំណងម់នស ្ត បធ់ន ប ់

េគលេ ទី៣.៥.១ ៖ 
សំណង្រសបចបប ់

- បន្តករផ ព្វផ យចបប់ ងសង ់េដើមបី
កតប់នថយសំណងខ់ុសចបប ់
 

ផ ព្វផ យនងិចុះ
ម ន្របកស

េលខ៣២សី្តពីករ
្រគប្រគងសំណង ់
 

ករ 
្ឋ ន 

20 150 
មនទីរេរៀបចំ
ែដនដី 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ៣ី.៦៖ ទនំស់ដធី្ល្រតូវបនេ ះ្រ យ្រសប មចបបក់ណំត ់

េគលេ ៣.៦.១ ៖  
គណៈកមម ធិករេ ះ
្រ យទំនស់ថន ក់
េខត្ត ្រសុក ្រកុង ឃុំ 
សងក តម់នសមតថភព 
និងលទធភពេ ះ
្រ យ្របកបេ យ
្របសិទធភព 

- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លអំពីចបប ់និងនិតិវធិី
ននដល់គណៈកមម ធិករេ ះ្រ យទំនស់
ដីធ្លីថន កេ់ខត្ត ្រកុង និង្រសុក ឃុំ នងិសងក ត ់
- ផ្តល់វគកបណ្តុ ះប ្ត លអំពីវធិី ្រស្តេ ះ
្រ យទំនស់េ្រក្របពន័ធតុ ករដល់គណៈ
កមម ធិករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លីថន កេ់ខត្ត 
្រកុង និង្រសុក ឃុំ នងិសងក ត ់
- ទទួលពកបណ្តឹ ងពី្របជពលរដ្ឋ 
- ចុះ្រ វ្រជវ និងស្រមបស្រមួលទំនស់ 
 

ទំនស់ដីធ្លីនងឹថយ
ចុះកនុងមយួឆន  ំ ២ 
ភគរយ  

ភគ
រយ 

២០ ១០ 

គ.េ ះ
្រ យ

ទំនស់ដីធ្លី
ថន កេ់ខត្ត រប

យ
ក
រណ៍

រដ
្ឋប
ល
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រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ 
េគលបណំងទ៣ី.៧៖  ករកណំត្រព្របទល់ៃ្រពេឈើ នងិករេធ្វើចំ តថ់ន ក ់នងិកចុះបញជ ិកបនល្អ 

េគលេ ទី៣.៧.១៖ 
លទធភពកនុងករចុះប
ញច ិក និងកណំត្រពំ
បនល្អ 
 

- េរៀបចំឲយមនឧបករណ៍ឲយ្រគប្រគន ់ 
(GPS. GIS...) 
- ក់ ្ល កសញញ  និងេបះបេងគ ល្រពំ ៃន
ែដនៃ្រពេឈើរបស់រដ្ឋឲយបន្រគបក់ែន្លង 

អនុវត្តករចុះ
បញជ ិក និងករ
កំណត្រពំែដនៃ្រព
េឈើេន ម្រកុង 
្រសុកែដលមន
ជេម្ល ះដីធ្លីេ្រចើន 
 

បេងគ
ល 

១០៨៣ ១៩៥៨ 
ខណ័្ឌ រដ្ឋប
លៃ្រពេឈើ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ៣ី.៨៖  ករអនុវត្តចបបៃ់្រពេឈើ ឲយបនល្អ្របេសើរ 

េគលេ ទី៣.៨.១៖ 
មនិមនករកប់
បំផ្ល ញៃ្រពេឈើ
អនធិបេតយយ 

- ទប់ ក ត ់នងិប្រងក បករជួញដូរេឈើ 
ខុសចបប ់
-  ផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋអំពីចបបស់្ដីពី
ៃ្រពេឈើ បទបញជ  និងេសចក្ដីជូនដំណឹង 
របស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងលិខិត បទ ្ឋ ន 
េផ ងៗេទៀត 

ព្រងឹងករអនុវត្ត
ចបប ់ទូទងំេខត្ត 

េលើក 
-១៨០ 
-២៤ 

-៩០០ 
-១២០ 

ខណ័្ឌ រដ្ឋប
លៃ្រពេឈើ 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី៣.៨.២៖ 
ទប់ ក តេ់ភ្លើងេឆះៃ្រព 
 

- អបរ់ ំនិងផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋែដល
ចូលរកផល អនុផលៃ្រពេឈើឲយេចះ្របុង
្របយត័នកនុងករករពរេភ្លើងេឆះៃ្រព 
- អបរ់ ំនិងផ ព្វផ យដល់អនកេទសចរណ៍
មយួចំនួនឲយេចះ្របុង្របយត័នកនុងករករពរ 
េភ្លើងេឆះៃ្រព 
 

េ្របើ្របស់យន្តករ 
ករពរនិងទប់ ក ត់
េភ្លើងេឆះៃ្រពទូទងំ
េខត្ត 

េលើក ១២ ៦០ 
ខណ័្ឌ រដ្ឋប
លៃ្រពេឈើ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ៣ី.៩៖  ករអភរិក ធនធនៃ្រពេឈើ នងិជវីចរំុះឲយបនល្អ្របេសើរ 

េគលេ ទី៣.៩.១៖ 
េរៀបចំ ្ត រៃ្រពេឈើ 
និង េំឈើេឡើងវញិ
បនល្អ 

- បេងកើតថន ល់បណ្តុ ះកូនេឈើ 
- ចុះកំណតទ់ី ងំស្រមប់ ្ត រ និង  ំ
េឈើេឡើងវញិ 
- អបរ់ ំនិងផ ព្វផ យដល់សហគមនអ៍ពំី
រៈ្របេយជនៃ៍នករអភរិក ៃ្រពេឈើ 
 

ករ ំ ្ត រៃ្រពេឈើ
េន មប ្ត
្រសុក ៃនេខត្ត
េកះកុង 

េដើម 
៨៥២.៥០

០ 
៨៩០០០០ 

ខណ័្ឌ រដ្ឋប
លៃ្រពេឈើ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ៣ី.១០៖  សហគមនៃ៍្រពេឈើនងឹមនចនំនួេកើនេឡើង 

េគលេ ទី៣.១០.១៖ 
នឹងមនសហគមនៃ៍្រព
េឈើ្រគបេ់ន្រគបត់ំបន ់
 

- បេងកើតសហគមនៃ៍្រពេឈើ ទូទងំេខត្ត 
សហ
គមន ៍

០១ ១១ 
ខណ័្ឌ រដ្ឋប
លៃ្រពេឈើ 

រប
យ
ក
រណ៍
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បរ ិ ថ ន 

េគលបណំងទ៣ី.១១៖  កកសំណល់រងឹែលងជបញ្ហ ស្រមបេ់ខត្ត 
េគលេ ទី៣.១១.១៖ 
ករ្រគប្រគងកក
សំណល់រងឹមន
្របសិទធភព 

- េរៀបចំទី នចកស់ំ ម និងកែន្លងស្តុកស
្រមមបេ ្ត ះ សនន 
- េរៀបចំឡស្រមបដ់ុតស្រមមេវជជ ្រស្ត 
- ផ ព្វផ យអំពីចបបប់រ ិ ថ ន  
- ក់ ្ល កសញញ  អបរ់បំរ ិ ថ នេនទី 

ធរណៈ 
- េរៀបចំឲយមនធុង កស់្រមមេនទី 

ធរណៈ 
-ជ្រមុញករដកឹជញជូ ន នងិ្របមូលស្រមម
្របកបេ យ្របសិទ្ឋភព និងព្រងីកវ ិ ល
ភពេ យបនទូទងំ្រកុង

 
កែន្លង/
្រសុក 

០១ ០៧ 
មនទីរបរ ិ ថ

ន 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី៣.១១.២

៖ មនអនកេម៉ករ

្របមូលស្រមម 

- េរៀបចំេធ្វើលទ្ឋកមមរក្រកុមហ៊ុនដឹកជញជូ ន និង
្របមូលសំ ម 

ស្រមមេន មទី
ធ្ល ធរណៈ្រតូវ

បន្របមូល 

្រកុម

ហ៊ុន 
០០ ០៧ 

មនទីរបរ ិ ថ

ន 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបណំងទ៣ី.១២៖  កកសំណល់ វែលងជបញ្ហ ស្រមបេ់ខត្ត 

េគលេ ទី៣.១២.១
៖ ករ្រគប្រគងកក
សំណល់ វមន
្របសិទធភព 

- េរៀបចំប ្ត ញសំ បប់ង្ហូរសំណល់ វ និង 
ង្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់ វ 

- ផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋអំពីករ្រគប់
្រគងកកសំណល់រងឹ និង វ 

ករ្រគប្រគងកក
សំណល់ វ 
ទូទងំេខត្ត 

កែន្លង/
្រសុក 

០១ ០៧ 
មនទីរបរ ិ ថ

ន 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបណំងទ៣ី.១៣៖  បទេលមើសៃ្រពេឈើថយចុះ 
េគលេ ទី៣.១៣.១
៖ បញចបក់រកបេ់ឈើ
ខុសចបប ់

- គ្រទដល់ម្រន្តីឧទយនុរក កនុងករលបតទប់
ក តប់ទេលមើស 

- ផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋពីចបបស់្តីពី
តំបនក់រពរ 

បញចបក់រកបេ់ឈើ
ខុសចបបេ់នតំបន់
ធមមជតិទងំ០៤ 

តំបន ់ ១០ ០០ 
មនទីរបរ ិ

ថ ន 
 រប

យ
ក
រណ៍

 

េ្រគះមហន្ត យ 
េគលបណំងទ៣ី.១៤៖ ជ្រមុញករេ្រត មបរំុងេឆ្លើយតបេ្រគះ សននស្រមបេ់្រគះទកឹជនំន ់
េគលេ ទី៣.១៤.១៖ 
ករេ្រត មបងក រេ្រគះ
ទឹកជំនន ់

- េ្រត មសមភ រៈ បរកិខ ស្រមបជ់េម្ល ស្របជ
ពលរដ្ឋេទកនទ់ីទួលសុវតថិភព 
- ដឹកនសំហគមនេ៍្រត មសមភ រៈ 
និងឧបករណ៍ស្រមបទ់បទ់ឹក 
- េរៀបចំទីទលួសុវតថិភព 
- េ្រត មេរៀបចំកញចបស់េ្រងគ ះ

សហគមនង៍យរង
េ្រគះទទួលបន
ករយល់ដឹង និង
ករគ្រទេនេពល
មនេ្រគះមហន្ត
យេកើតេឡើង

េលើក ០ 20
គណៈកមម
ធិករ្រគប ់
្រគងេ្រគះ
មហន្ត យ រប

យ
កក

រណ៍
 

េគលេ ទី៣.១៤.២
៖ ទប់ ក តក់រ
តតបតៃនជមងែឺដល

ឆ្លង មទឹក និងចំណី
រ 

- ផ្តល់ករអបរ់សំុខភព ដល់្របជពលរដ្ឋអំពី    អ
នមយទ័ឹក ចំណី រ និងបរ ិ ថ នជុំវញិផទះ 
- េរៀបចំ្រកុម្រគូេពទយចលតេ័ដើមបពីិនិតយ និង 
ពយបលជមងឺ មទីទួលសុវតថិភព 
- ផ្តល់ទឹក ្អ ត ,ធុងចេ្រមះទឹក ្អ ត 
ថន សំ្រមប់ កទ់ឹក )ក្លរមនី(  
- ផ្តល់ទីជ្រមក និងបងគនអ់នមយ័ចល័ត 
- ផ្តល់ថន ្រជលកម់ុង និងអបរ់អំំពីសុខភព 
- បញជូ នសិស េទកែន្លងសិក ែដលជិត 
និងផ្តល់សមភ រៈសិក  

្របជពលរដ្ឋេន
តំបនង់យរងេ្រគះ
ទទួលបនករ
អន្ត គមនព៍អីនក
ពកព់ន័ធ 

េលើក ០ ២០ 

គណៈកមម
ធិករ្រគប ់
្រគងេ្រគះ
មហន្ត យ រប

យ
កក

រណ៍
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េគលេ ទី៣.១៤.៣
៖ ជ្រមុញករ ្ត រសហ
គមនេ៍ឡើងវញិេ្រកយ
េ្រគះទឹកជំនន ់

- េធ្វើអនមយ័េ្រកយេពលទឹកជំនន ់
- េ្រត មពូជ្រសូវ និងជីេដើមបែីចកជូន្របជ
ពលរដ្ឋេពលទឹក្រសក 
- ចុះ្របមូលទិនននយ័ នងិេរៀបចំរបយករណ៍
អំពី ថ នភពជមងឆឺ្លង 
- ថ រេឡើងវញិនូវ្របពន័ធធ ្រស្ត េហ ្ឋ
រចនសមពន័ធគមនគមន ៍

ចំនួនសហគមនរ៍ង
េ្រគះេ យ រ
ទឹកជំនន្រតូវបនែក
លំអរ 

សហ
គមន ៍

០ ២០ 

 

រប
យ
កក

រណ៍
 

េគលបណំងទ៣ី.១៥៖ ជ្រមុញករេ្រត មបរំុងេឆ្លើយតបេ្រគះ សននស្រមបេ់្រគះរនទះបញ់ 

េគលេ ទី៣.១៥.១៖ 
េលើកកមពស់ករអបរ់ ំ
និងផ ព្វផ យ អំពី
េ្រគះរនទះបញ់ 

- ផ ព្វផ យជវេីដអូខ្លីៗ  និង មវទិយុ ពី
្របករែដល្រតូវេជៀស ង និងករករពររនធះ
បញ់ 
- េធ្វើ ្ល កសញញ ផ ព្វផ យពី្របករែដល្រតូវ
េជៀស ង នងិករករពររនទះបញ់ 

្របជពលរដ្ឋទូទំ
េខត្តទទួលបនករ
យល់ដឹងអំពកីរទប់
ក តៃ់នេ្រគះ  

រនទះបញ់ 

ភគ
រយ 

50 75 
គណៈកមម
ធិករ្រគប ់
្រគងេ្រគះ
មហន្ត យ រប

យ
កក

រណ៍
 

េគលបណំងទ៣ី. ១៦៖ ជ្រមុញករេ្រត មបរំុងេឆ្លើយតបេ្រគះ សននស្រមបខ់យល់ពយុះ 

េគលេ ទី៣.១៦.១៖ 
ករផ្តល់ពត័ម៌នពក់
ពន័ធនិងខយល់ពយុះ 

- ផ ព្វផ យករពយករណ៍ឧតុនិយម 
- ផ ព្វផ យពីវធិនករករពរ ខយល់ពយុះ 

្របជជន េនតំបន់
ងយរងេ្រគះបន
ទទួលពតម៌នអំពី
ឧតុនិយម 

ភគ
រយ 

50 90 គណៈកមម
ធិករ្រគប ់
្រគងេ្រគះ
មហន្ត យ រប

យ
កក

រណ៍
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េគលេ ទី៣.១៦.២
៖ ករ ្ត រេឡើងវញិ 
េ្រកយពីេហតុករណ៍ 

- ផ្តល់ករឧបតថមភសមភ រៈដល់្រគួ ររងេ្រគះ 
- ករ ្ត រេឡើងវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 
ែដលរងករបំផ្ល ញេ យខយល់ពយុះ 

ចំនួនសហគមនរ៍ង
េ្រគះទទួលបន
ករ ្ត និងក ង
េឡើងវញិ 

សហ
គមន ៍

០ 20 គណៈកមម
ធិករ្រគប ់
្រគងេ្រគះ
មហន្ត យ រប

យ
កក

រណ៍
 

ករែ្រប្របួក កសធតុៈ 

េគលបណំងទ៣ី.១៧៖ កតប់នថយភពងយរងេ្រគះែដលប ្ត លមកពកីរបែំរបរំលួ កសធតុ 

េគលេ ទី៣.១៧.១
៖ េលើកកមពស់ករ
ទបទ់ល់េទនឹងករ
បំផ្ល ញ្រសទបអ់ូហ ូន 

- ផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋឲយយល់ដឹង ពី
ករែ្រប្របួលៃន្របទបអូហ ូន 
- បេងកើតកមមវធិីប្តូរ្របពន័ធម៉សុីន្រតជកែ់ដល
បំផ្ល ញ្រសទបអ់ូហ ូនខ្ល ងំ 

្របជពលរដ្ឋយល់
ដឹងអំពីករទប់ ក ត់
នឹងករបំផ្ល ញ
្រសទបអ់ូហ ូន 
េកើនេឡើង 

ភគ
រយ 

40% 65% 
គណៈកមម
ធិករ្រគប់
្រគងេ្រគះ
មហន្ត យ រប

យ
កក

រណ៍
 

េគលេ ទី៣.១៧.២
៖ េលើកកមពស់ករបន ុ ំ
េទនឹងករបំែរបំរលួ
កសធតុ 

- យតៃម្លភពងយរងេ្រគះ 
- េរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករបន ុ េំទនឹងករ
ែ្រប្របួល កសធតុ 

្របជពលរដ្ឋយល់
ដឹងអំពីករបន ុ ំនឹង
ករែ្រប្របួល
កសធតុ 

េកើនេឡើង 

ភគ
រយ 

50% 75% 
គណៈកមម
ធិករ្រគប់
្រគងេ្រគះ
មហន្ត យ រប

យ
កក

រណ៍
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៤.ែផនករដ្ឋបល និងសន្តសិុខស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ 

េគលបណំងអភវិឌ ែផនករដ្ឋបល នងិសន្តសិុខស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ៖ រដ្ឋបលេខត្តបនយកចិត្តទុក កក់នុងព្រងឹងសន្តសិុខ ស ្ត បធ់ន បស់ងគមេន ម
មូល ្ឋ ន េដើមបធីនឲយមនសន្តិសុខសុវតថិភពជូន្របជពលរដ្ឋ និងយកចិត្តទុក េកើេលើករព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ជករេដើមបជី្រមុញឲយមនេនវបបធមេ៌ស

ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋ 
 

យុទធ ្រស្តអភវិឌ  ែផនករដ្ឋបល នងិសន្តសិុខស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ៖ ដំេ ះ្រ យជយុទធ ្រស្តជេ្រចើន្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេនកនុងែផនកេនះេដើមបី
ព្រងឹងសន្តសិុខ ស ្ត បធ់ន បស់ងគមនូវ មមូល ្ឋ ន និងក ងវបបធមេ៌ស ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋរមួចំែណកព្រងឹងេសដ្ឋកិចចជតិ ។  

ករ្រគប្រគងរដ្ឋបល 

េគលបណំងទ៤ី.១៖ករផ្តល់េស ធរណៈរបស់េខត្តឲយកនែ់តមន្របសិទ្ឋភពខពស់ 

េគលេ ទី៤.១.១៖ 
េលើកកមពស់ករផ្តល់
េស ធរណៈដល់
្របជពលរដ្ឋឲយទន់
េពលេវ  និង ម
ត្រមូវករ 

- េរៀបចំបេងកើតករយិល័យ្រចកេចញ  
ចូលែតមយួ 
- ផ ព្វផ យេស  និងតៃម្លេស ដល់ 
្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន 

បេងកើតវបបធមេ៌ស
ធរណៈ 

ភគ
រយ 

៦០ ៨៥ រដ្ឋប
លេខត្ត 

រប
យ
ក
រណ៏

រដ
្ឋប
ល
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េគលេ ទី៤.១.២៖ 
េធ្វើឲយកនែ់ត្របេសើរ
េឡើងនូវករ្រគប្រគង
ករងរអ្រ នុកូលដ ្
ន 

-េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីែបបបទនីតិវធិី
ៃនករកត្រ  
អ្រ នុកូល ្ឋ នដល់ករយិល័យរដ្ឋបល 
និងហិរញញ វតថុ្រកុង ្រសុក 
-ចុះ ម ន ្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល និងគ្រទ
ករអនុវត្តករងរ 
អ្រ នុកូល ្ឋ នេនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក និង
ឃុំ សងក ត ់
-េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករបំេពញទំរង់
របយករណ៍ 
អ្រ នុកូល ្ឋ ន ម Excell ដល់
ករយិល័យរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ្រកុង្រសុក 
-េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីករេ្របើ្របស់
េសៀវេភ្រសងស់ថិត ិ
កំេណើ ត ពហ៍ពិពហ៍ និងមរណភព 
ស្រមបេ់មភូមេិ្របើ្របស់ 
-េបះពុមពេសៀវេភ្រសងស់ថិតិកំេណើ ត
ពហ៍ពិពហ៍ និងមរណភព 

ស្រមបេ់មភូមេិ្របើ្របស់ 
-េសនើសុំេ យអគគនយក ្ឋ នអត្តសញញ ណ
កមម េកៀគរៃដគូអភវិឌ ន ៍
ននេ យជួយ គ្រទេលើករចុះបញជ ី
អ្រ នុកូល ្ឋ ន ម្របពន័ធ

បេងកើនសមតថភព
យល់ដឹងឲយកនែ់ត
្របេសើរេឡើងដល់
សមតថកិចចពកព់ន័ធ
ករអនុវត្ត ករងរ
អ្រ នុកូល ្ឋ ន 
និងអនកទទលួេស  

% 40 95 ករ ិ
.អ្រ នុកូ
ល ្ឋ ន រប

យ
ក
រណ៍
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Web-basedេន្រកុង ្រសុកេគលេ មយួ
ចំនួន 
-្របជុំផ ព្វផ យ ស្តីពី រៈ្របេយជនៃ៍នករ
ចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ម្របពន័ធ Web-
based និងលទធផលសេ្រមចបន ម្រកុង 
្រសុក េគលេ  
- ផ ព្វផ យពី រៈ្របេយជនៃ៍នករចុះបញជ ី 
អ្រ នុកូល ្ឋ នឲយបនទូលំទូ យដល់
្របជពលរដ្ឋ 
- បញចូ លទិននយ័អ្រ នុកូល ្ឋ នទងំអស់ េន
កនុង្របពន័្ឋពត័ម៌នវទិយ នងិឈនេទដល់ករ
ចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ម្របពន័ធ ICT ន
េពលខងមុខ 
- ផ្តល់េស ចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ នឲយបន 
េទៀងទត ់នងិទនេ់ពលេវ  
- េ្របើ្របស់ឧបករណ៍ Book Scanner េដើមបី
េសគនបញជ ីៃនេសៀវេភ អ្រ នុកូល ្ឋ នែដល
បនចុះពី២០០២ រហូតដល់បចចុបបននេដើមបី
ទុក កឲ់យមនសុវតថិភព 
- ផ្តល់ថវកិស្រមបគ់្រទ េលើករអនុវត្ត
ករងរអ្រ នុកូល ្ឋ នឲយមននិរន្តរភព 
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េគលបណំងទ៤ី.២៖ េលើកកមពស់ករ្រគប្រគងម្រន្តី ជករ 
េគលេ ទី៤.២.១៖ 
ព្រងឹងសមតថភពដល់
ម្រន្តីរដ្ឋបលឲយមន
ជំនញកនែ់ត្របេសើរ
េឡើង 

- េរៀបចំឲយមនមណ្ឌ លអភវិឌ ធនធន
មនុស  
- បំេពញបែនថមបុគគលិកជនំញបេចចកេទស 
- ្រគប្រគងបុគគលិក ម្របពន័្ឋពត័ម៌នវទិយ 
- េ្រជើសេរ ើសម្រន្តី បុគគលិកជបក់ិចចសនយ
បែនថម 

ផ្តល់េស ធរ
ណៈ្របកបេ យ
វជិជ ជីវៈ 

ភគ
រយ 

៦០ ៨៥ រដ្ឋប
លេខត្ត 

រប
យ
ក
រណ៍

រដ
្ឋប
ល

 

េគលេ ទី៤.២.២៖ 
បន្តក ងអគររដ្ឋប
លននកនុងេខត្ត 

- ជួសជុល ែថទ ំនិងក ងអគររដ្ឋប
លនន 

បេងកើនបរ ិ ថ ន
ករងរឲយល្អ 

កែន្លង ២៨ ២៨ រដ្ឋប
លេខត្ត រប

យ
ក
រណ៍

រដ
្ឋ

េគេ ទី៤.២.៣៖ 
េរៀបចំេ ភណ័ភព
កនុងេខត្តឲយបនល្អ
្របេសើរ 

- ជួសជុល ែថទ ំនិង ងសងស់ួនចបរ 
- ជួសជុល ែថទ ំនិង ងសងស់ំណង្រចងំ
សមុ្រទ 

បេងកើនភព្របណិត 
ដល់េខត្ត 

កែន្លង ០១ ០៧ របយ
ករណ៍រដ្ឋ
បល 

រប
យ
ក
រណ៍

រដ
្ឋ

ប
ល

 

សន្តសិុខ និងស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ 
េគលបណំងទ៤ី.៣៖ ស ្ត បធ់ន ប្រតូវបនេលើកកពំស់្រសប មកររចីេ្រមើនរបស់សងគម 
េគលេ ទី៤.៣.១៖
កតប់នថយអ្រ េ្រគះ
ថន កច់ ចរណ៍ផ្លូវេគក 
និងផ្លូវទឹក 

- ផ ព្វផ យពីចបបច់ ចរណ៍ ដល់ ្របជ
ពលរដ្ឋ ម្រន្តី ជករ្រគប្រសទប ់ឲយបន
យល់ដឹង 
- េរៀបចំស ្ត បធ់ន បក់នុងករចតរថយន្ត ម
ដងផ្លូវ និងទី្របជុំជន

យកចិត្តទុក ក ់
េលើអនកេបើកបរឲយ
យល់ពីចបប់
ច ចរណ៍ 

េលើក ១០៦ ៤៩ 

ស
នងក

រន
គរ
ប
ល

 

រប
យ
ក
រណ៍

្រប
ច
ឆំន

 ំ
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- ចុះ្រតួតពិនតិយករអនុវត្តចបបច់ ចរណ៍អនក
េបើកបរ (ករពកម់កួសុវតថិភព គម នកញចក់
េមើលេ្រកយ មនជតិ ល់កុល...) 
- បំពក់ ្ល ក េភ្លើងសញញ  និងសញញ បង្ហ ញ
ភូមិ មដងផ្លូវ 
- គូសសញញ ែបងែចកគន្លងផ្លូវ ម្របេភទ
យនយន្តឲយបនចបស់ 
- េធ្វើករ្រតួតពិនិតយទូកេន ទ្រគប្របេភទ 
េ្រក្រសុកែដលមកសំចត 
- េធ្វើបញជ ីអត្តសញញ ណកមមទូកេន ទ

អនកេបើកបរ្រតូវែត
មនបណ័្ណ េបើកបរ 
 
 ្រតូវ្រតួតពិនតិយ
បេចចកេទសយន
យន្ត 

េគលេ ទី៤.៣.២៖
កតប់នថយករយកចឹ
េញច ើមផ្លូវ និងទី ធរ
ណៈមកេ្របើ្របស់មនិ
បន្រតឹម្រតូវ 

-ចុះេរៀបចំស ្ត បធ់ន ប់ មដងថ្លូវ ធរ
ណៈេ យសហករជមយួមនទីរជនំញ 
-ផ ព្វផ យ មវទិយុ និងេ យផទ ល់ជមយួ
្របជពលរដ្ឋអំពីខ្លឹម រករងរស ្ត បធ់ន ប់
មដងផ្លូវ ធរណៈ និង    ទី្របជុជំន

ទូទងំេខត្ត កែន្លង ០៧ ៣៥

ស
នងក

រន
គរ
ប
ល

 

រប
យ
ក
រណ៍

្រប
ច
ំ

ឆន
 ំ

េគលេ ទី៤.៣.៣៖ 
ព្រងឹងករែថរក សុវតថិ
ភពជូន្រពះម ក ្រត 
ឥស រជនជនខ់ពស់ 
អនកករទូត ្របជ
ពលរដ្ឋ និង េភញ វ
េទសចរណ៍ 
 

-ចតក់ងកម្ល ងំចុះករពរ មដងផ្លូវ ២៤/
២៤ េម៉ង 
-បណ្តុ ះប ្ត លមតថភពបែនថមដល់កង
កម្ល ងំកនុងកររក សន្តិសុខ្របកបេ យ 
្របសិទធភពខពស់ 

រក សន្ត បធ់ន បេ់ន
េពលែដលមនពិធី
ករនន 

េលើក ០៥ ៥០ 

ស
នងក

រន
គរ
ប
ល
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េគលបណំងទ៤ី.៤៖ េលើកកមពស់សន្តសិុខសុវតថភពសងគមឲយមនភពល្អ្របេសើរ 
េគលេ ទី៤.៤.១៖ 
េលើកកមពស់ករអនុវត្ត
េគលនេយបយភូម ិ
ឃុំ មនសុវតថិភព 

- េរៀបចំ្រកុមករងរចុះជួយ ដល់អធិករ ្ឋ ន្រកុង
្រសុក 
- ចុះផ ព្វផ យេគលនេយបយភូមឃិុំមន
សុវតថិភពដល់្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ ន 
- េរៀបចំ្របពន័ធទូរស័ពទ (hotline) 
- េរៀបចំេវន្របចបំញជ រ 
- េរៀបចំកំ ំងលបតករពរ មេគលេ ែដល
ងយនឹងរងេ្រគះដូចជកៃន្លងលកម់ស កែន្លងដូ
្របក.់។ល។ 
-ែបងែចកកំ ំករពរជ្រកុម ក និងខ េដើមបី
ផ្ល ស់ប្តូរេវន 
-េរៀបចំកំ ំងេ្រត មអន្ត គមន ៍
- ផ ព្វផ យចបបរ់ដ្ឋបបេវណី និងចបបន់នដល់
្របជពលរដ្ឋ 
- េរៀបចំ្របអបស់ំបុ្រតេដើមបទីទួលពត័ម៌ន ពី្របជ
ពលរដ្ឋ 
- េរៀបចំេវទិកេដើមបេី ះ្រ យបតុភព េន
មមូល ន ន 

ទូទងំេខត្ត េលើក ១៩៩ ៩៩៥ 
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េគលេ ទី៤.៤.២៖ 
កតប់នថយអ្រ ជេម្ល ះ
្រពហមទណ័្ឌ    ឲយេន
សល់កំរតិអបបបរម 

-ផ ព្វផ យចបប្រពហមទណ្ឌ
-ផ ព្វផ យចបបេ់្រគ ងេញ ន និងផលបះ៉ពល់
ៃនករេ្របើ្របស់េ្រគ ងេញ នដល់មូល ្ឋ នឲយ
បន្រជួត្រជប ជពិេសស ម្រគឹះ ថ នសិក  
-ក ងភន កង់រសមង តេ់ន មមូល ្ឋ ន 
-្រតួតពិនិតយច ចរណ៍ វុធ និងជតិផទុះ 

ចុះផ ព្វផ យបិទ
សទិកឃឺ មចំណុច
សំខនៗ ជ
ពិេសសនូវ្រសទប ់
យុវវយ័ពី យុ ១៥-

េលើក ១៧ ០៥ 
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-ចុះប្រងប និងទប់ ក តែ់លបងសុីសង្រគប់
្របេភទ និងេ្រគ ងេញ ន 
-បេងកើតមជឃមណ្ឌ លអបរ់ ំ ្ត រយុវនីតិសមបទដល់
អនកេញ នថន  ំ
-េរៀបចំកម្ល ងំ កក់ម្ល ងំយមលបត មចំណុច
េគលេ េ្រត មបងក របទេលមើស

៣០ឆន  ំ

េគលេ ទី៤.៤.៣៖ 
បញឈបក់រជួញដូរ
មនុស  និងករពរអ
នីតិជន 

-ផ ព្វផ យខ្លឹម រចបបស់្តីពីករប្រងក បអំេពើជួញ
ដូរមនុស និងអំេពើេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវេភទេន ម 
េគលេ សំខន់ៗ  
-េធ្វើបចចុបបននភពបញច ីេគលេ មុខសញញ សង យ័
្រប្រពឹត្តបទេលមើសជួញដូរមនុស ករេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវ
េភទ និងជួញដូរកម្ល ងំពលកមម 
- ម នមុខសញញ ជួញដូរមនុស ែដលបនេ ះ
ែលងពីពនធនគរ 
-ផ ព្វផ យអំពីលបចិកលរបស់ជនេលមើសនិងផល
វបិកៃនករេធ្វើចំ ក្រសុកខុសចបប់

ម ន្រតួតពិនិតយ 
មុខសញញ នន ជ
ពិេសសអនកែដល
បនេ ះែលងពី
ពនធនគរ  

នក ់ ០៤ ០១ 
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ករ្រគប្រគងែដនដី និង្រចក្រពំែដន 
េគលបណំងទ៤ី.៥៖ ធនឲយមនសន្តសិុខ សថិរភព ស ្ត បធ់ន បស់ងគម េនតបំន្រពែំដន នងិកចិចករពរសុខុមលភពជូន្របជពលរដ្ឋ នងិចណំូលថវកិរដ្ឋ 
េគលេ ទី៤.៥.១៖ 
ព្រងឹងករ្រគប្រគងទី ន
កក់រ្រតួតពិនិតយ ឲយ
ដំេណើ រករបន្រតឹម្រតូវ 
្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ  
ចបប ់អនុ្រកឹតយ ្របកស 
លិខិតបទ ្ឋ នពកព់ន័ធ
វធិន និងបទបញជ ៃផទកនុង
ៃនទី ន កក់រ្រតួតពិនិតយ 

- ផ ព្វផ យអនុ្រកឹតយេលខ ៦៤ អន្រក បក ដល់
អងគភពចំណុះទី ន កក់រ្រតួតពិនិតយ្រចកទ្វ ្រពំ
ែដនទងំអស់ 
- ្រគប្រគង និង ម នករអនុវត្តមុខងររបស់
អងគភពចំណុះទី ន កក់រ្រចក 

កំណតក់រ្របជុំេរៀង
ល់ែខ និេធ្វើរបយ

ករណ៍ជ្របច ំ
ដង ០២ ២៥ 

ទ ី
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េគលបណំងទ៤ី.៦៖ េលើកកមពស់សុវតថភិពេលើករងរែខ បនទ ត្រពែំដន 
េគលេ ទី៤.៦.១៖ 
អភវិឌ នត៍ំបនជ់ិត  
ែខ បនទ ត្រពែំដន 

- ក ងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ ម្រពំែដន 
- េសនើសុំបេងកើតភូម ិឃុំ មបនទ ត្រពំែដន 
- ងសងទ់ី ន កក់រ្រចក្រពំែដន 

បេងកើនចំនួន្របជ
ពលរដ្ឋរស់េន ម
ែខ បនទ ត្រពែំដន 

ភគ
រយ 

៧០ ១០០% បញជ ករ ្ឋ ន
តំបន្របតិបត្តិ
ករសិករង
េកះកុង 

របយ
ករណ៏ 

េគលបណំង៤.៧៖ ព្រងងឹកចិចសហករជមយួ្របេទសជតិខង 
េគលេ ទី៤.៧.១៖ 
េលើកកំពស់ឲយកនែ់ត
មន្របសិទធភពៃនកិចច
សហករ និងទំនកទ់ំនង 

- េរៀបចំទស នកិចចផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធនឆ៍្លង
្របេទសេដើមបរីតិបន្តឹងចណំងមតិ្តភព 
- េរៀបចំកិចច្របជុំេទ្វរភគី 

កិចច្របជុំសហករ េលើក ០១ ០៥ រដប
លេខត្ត 

របយ
ករណ៍
រដ្ឋប
ល 
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្រកបខណ័្ឌ ចំ យរយៈេពលមធយម 
(រងច់កំរែណនលំម្អតិពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ ) 
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ĄеĮР˝◦Бư  

Łũ″ņŢĕŪĳФĳĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ǻŎĳаņųŁũΒĕНŷĳŉЯĩĕŁũΒķЊŷűΘĕчЮŠĳŉ 
 

្រកុម្របឹក េខត្តេខត្តេកះកុង ជអនកទទួលខុស្រតូវកនុងករ ម ន្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្ល ករអនុវត្ត
ែផនករអភវិឌ នរ៍បស់េខត្ត ។ 

 

រដ្ឋបលេខត្ត និងេរៀបចំ កឲ់យេ្របើ្របស់្របពន័្ឋទិនននយ័ ស្តីពីករអនុវត្តែផនករអភវិឌ នេ៍ដើមបី ម ន នងិ
កត្់រ នូវវឌ នភពៃនករអនុវត្តែផនករអភវិឌ ន ៍្រពមទងំេរៀបចំសូចនករស្រមបឆ់ន នំីមយួៗ ៃនែផនករអភវិឌ
ន ៍េ យែផ្អកេលើ ង្រកបខណ័្ឌ អភវិឌ នេ៍ខត្ត ។ 

 

គណៈអភបិលេខត្ត នឹងចតែ់ចងឲយទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគេខត្ត និងម្រន្តីពកព់ន័្ឋរបស់ េខត្ត 
េធ្វើករ ម ននិង្រតួតពិនិតយជ្របច ំ េទេលើករអនុវត្តែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ត និងេធ្វើករ យតៃម្លករអនុវត្ត
ែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ត្របចឆំន ។ំ កនុងករ ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លេនះ ម្រន្តីទទលួបនទុក មនភរកិចចេរៀបច ំ
និង កជូ់នគណៈអភបិលេខត្ត េដើមប្ីរតួតពិនិតយ នងិអនុមត័នូវ៖ 

 

- ែផនករ ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តែផនករអភវិឌ ន ៍ ែដលកនុងេនះរមួមន សូចនករ អនកទទួល
ខុស្រតូវ វធិី ្រស្ត និងអនកចូលរមួកនុងករ ម ន និង យតៃម្ល  

- របយករណ៍ស្តីពីលទ្ឋផលៃនករ ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តែផនករអភវិឌ ន ៍ 
 

គណៈអភបិលេខត្ត និង យករណ៍កនុងកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក អពំីលទ្ឋផលៃនករ ម ន េនចុងឆន នំីមយួៗ  
គណៈអភបិលេខត្ត និង កជូ់ន្រកុម្របឹក នូវរបយករណ៍ស្តីពីករអនុវត្តែផនករអភវិឌ ន្៍របឆំន  ំ េដើមបពីិនិតយ 
និងអនុមត័ ។ ្រកុម្របឹក េខត្ត និងេធ្វើរបយករណ៍ស្តីពីករអនុវត្តែផនករអភវិឌ នេ៍ទ្រគបអ់នកពកព់ន័្ឋទងំអស់ ។ 

 
រដ្ឋបលេខត្តនិងេរៀបចំ យតៃម្លករអនុវត្តែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ត កនុងរយៈេពល០៦ែខចុងេ្រកយៃន ណត្តិ

្រកុម្របឹក  េដើមបី យតៃម្លពីលទ្ឋផលសេ្រមចបនេធៀបនិងេគលេ  និងេគលបំណងែដលសេ្រមចបនកំណត់
កនុង ែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ត ។ កនុងករណីចបំច ់និងេធ្វើករ យតៃម្លករអនុវត្តែផនករអភវិឌ នេ៍ខត្ត កនុងអំឡុងេពល

មយួៃន ណត្តិ្រកុម្របឹក េខត្ត ។ 
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″Ŭ₣ Ư.ư  
″Ŭ₣Ū˝ĠŠњ‗Ź ″ņŢĕŪĳФĳĮЊĕЊĳŏǻŎĳаņųŁũΒĕНŷĳŉЯĩĕŁũΒķЊŷűΘĕчЮŠĳŉ 

 

ЮýŲĠе‗₣ 
& 

ЮýŲЮţ 
řеЮ₧йŪ⅜Ŏ 

₤РşĜ˝ũ 
Β₣ ðļĮ
◦◦УŲ 

ŠН₤ŪĳСŷ ŪĠ
ķĮ
◦Њĕ
ĖĕњŎ

 

ĠũЋŗŎ 
₤Ю₣ šĠ 

υ˝″ 
ƯƠở 

(ĠşĆОĠġĕĖ) 
ƯƠợ ƯƠờ ƯƠơ

́ 
ƯƠơ
៨ 

ƯƠơ៩ 
(ЮýŲ
Юţ)

ơ. ЯĩĖ̋ Ю₤řť̋ ЊşĆ 
េគលបណំងអភវិឌ េសដ្ឋកចិច៖ រដ្ឋបលេខត្តនឹងេលើកកមពស់ករវនិិេយគេលើ្រគបវ់សិ័យៃនែផនកេសដ្ឋកិចច្របកបេ យគុណភពខពស់ េដើមបផី្តល់ឱកសឲយ្របជ
ពលរដ្ឋមនលទ្ឋភពកនែ់តេ្រចើនកនុងករទទួលបននូវផល្របេយជន ៍ពីវសិ័យទងំេនះ េទ មសមតថភព នងិលទ្ឋភពរបស់ខ្លួន េដើមបធីនបននូវបរមិណ
េសប ង និងចំណី រ្រគប្រគនស់្រមបហ់ូបចុកនិងនេំចញ ្រពមទងំបែនថមមុខរបរ ផលិតកមម ជវីកមម និងេស កមម ែដល ចបេងកើន្របកច់ំណូល្របចំ
្រគួ រកនែ់តេ្រចើន រមួចំែណកកតប់នថយភព្រកី្រកេនទូទងំេខត្ត
យុទធ ្រស្តអភវិឌ េសដ្ឋកចិច៖ េដើមបសីេ្រមចបនេនេគលបំណង និងេគលេ កនុងែផនកេនះ្រកុមករងរក ងែផនករបន កេ់ចញេនដំេ ះ្រ យ ជ
យុទធ ្រស្តននេដើមបធីនបននូវបរមិណេសប ង និងចំណី រ្រគប្រគនស់្រមបហ់ូបចុកនិងនេំចញ ្រពមទងំបែនថមមខុរបរ ផលិតកមម ជីវកមម និងេស
កមម ែដល ចបេងកើន្របកច់ំណូល្របច្រគួ រកនែ់តេ្រចើនជូន្របជពលរដ្ឋ
កសិកមម 
េគលបំណងទី១.១៖ ករបេងកើនផលិតភព ពិពិធភវបូនីយកមមកសិកមម និងករេធ្វើពណិជជូបនីយកមមកសិកមម ឲយមនភព្របេសើរេឡើង 

េគលេ ទី១.១.១៖ជ្រមុ
ញករ្រគប្រគងដីកសិ 
កមម្របកបេ យចីរភព 

- ព្រងីកករេធ្វើចំ តថ់ន ក ់
ដីកសិកមម 
- ផ ព្វផ យបេចចកេទសពី
ករកំណតត់ំបន់ ដំុះ 

អនុវត្តទូទងំេខត្ត ហិ  ១០.០០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ

ក
រណ៍

មន
ទ ីរ

កសិ
កម

ម 
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េគលេ ទី១.១.២៖ 
បេងកើនផលិតកមមេសប ង 

- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចក
េទស្របពន័ធ្របពលវបបកមម
ដំ ្រសូវ មេគល
ករណ៍ធមមជតិ (SRI) 
- ផ ព្វផ យពូជ្រសូវែដល 
មនទិននផលខពស់និងករេធ្វើ
បង្ហ ញ 
- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីបេចច 
កេទស្រគប្រគងកសិផល
េ្រកយេពល្របមលូផលរចួ 
-បណ្តុ ះប ្ត លបេចចក 
េទសកសិកមមច្រមុះ 
- ផ ព្វផ យបេចចកេទសស្តី
ពីវធិនករច្រមុះករពរ
ដំ  ំ(IPM) 
- ចល័តពូជ្រសូវែដលសម 
្រសប ម្របពន័ធេក ្រត  ប
រ ិ ថ ន 

បេងកើនពី ២.៧ ត 
េទ ៣ ត កនុង 
មយួហិ  

ត/
ហត 

២.៧ ២.៨ ២.៨ ២.៩ ២.៩ ៣.០ 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

េគលេ ទី១.១.៣៖ ជំរញុ
ករ ដំំ ំ កវបបកមម 
និងដំ រំមួផ  ំ

- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី 
បេចចកេទស ដំំ ំ ក
វបបកមមនិងដំ រំមួផ  ំ
- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចក 
េទស្រគប្រគងកសិផល
េ្រកយេពល្របមលូផល
ដំ ំ កវបបកមមនិង
ដំ រំមួផ  ំ
- អន្ត គមនផ៍្តល់ពត័ម៌ន 
ស្តីពីពូជដំ ំ កវបបកមម
និងដំ រំមួផ  ំ

ទូទងំេខត្ត 
 

ហិ  ១៥០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 
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េគលេ ទី១.១.៤៖ ជំរញុ
ករ ដំំ ឧំស ហកមម
ស្រមបក់រែកៃចនកនុង្រសុក
និងករនេំចញ 

- ផ ព្វផ យនិងជំរញុករ 
ដំំ ឧំស ហកមមឲយ

បនទូលំទូ យ 
- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចក 
េទស្រគប្រគងកសិផល
េ្រកយេពល្របមលូផល
ដំ ឧំស ហកមម 

ទូទងំេខត្ត 
 
 

ហិ  ៣.០០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

េគលេ ទី១.១.៥ ៖         
បេញជ សបននូវក ្ត ចៃ្រង
បំផ្ល ញដំ កំសិករ 

- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី 
វធិនករច្រមុះករពរ
ដំ (ំIPM) 
-អន្ត គមនក៍ំចតក់ ្ត  
ចៃ្រងឲយបនទនេ់ពល
េវ  

ទូទងំេខត្ត 
 

ភគ
រយ 

៣០ ២៨ ២៦ ២៤ ២២ ២០ 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

េគលេ ទី១.១.៦៖ 
ព្រងឹងេស ផ ព្វផ យ
កសិកមម 

- ព្រងឹងសមតថភពភន ក ់
ងរផ ព្វផ យកសិកមមភមូ ិ
- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចក 
េទសកសិកមមនិងករេធ្វើ
បង្ហ ញដល់កសិករ 
- េបះពុមភឯក របេចចក 
េទសកសិកមមស្រមប់
ផ ព្វផ យដល់កសិករ 

ទូទងំេខត្ត 
 

េលើក ០៩ ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

េគលេ ទី១.១.៧៖ 
ព្រងឹងសមតថភពនិងករ
្រគប្រគងសហគមន៍
កសិកមម 

- ព្រងឹងសមតថភពថន ក ់
ដឹកនសំហគមនក៍សិកមម 
- ផ ព្វផ យចបបស់្តីពី 
សហគមនក៍សិកមមឲយបន
ទូលំទូ យ 

ទូទងំេខត្ត 
 

វគគ 
 

៧ 
 

៧ 
 

៧ ៧ ៧ ៧ 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរ

កសិ
កម

ម 
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េគលបំណងទី១.២៖ បេងកើនផលិតកមមសត្វ និងែថទសំុខភពសត្វឲយកនែ់តល្អ្របេសើរ 

េគលេ ទី១.២.១៖ 
អភវិឌ នក៍រចិញច ឹមសត្វនិង
បេងកើនផលិតភពសត្វ 

- បណ្តុ ះប ្ត លបេចចក េទស
ចិញច ឹមសត្វនងិករេធ្វើបង្ហ ញ 
- បណ្តុ ះប ្ត លពរីេបៀប ផ ំ
ចំណី និងករែកៃចនចំណី ដល់
កសិករ 
- ជួយ រកទីផ រផលិតផល 
សត្វជូនកសិករ 
- ផ ព្វផ យពផីល្របេយ ជ
នៃ៍នឡជីវឧសម័ន 

ទូទងំេខត្ត 
 

ភគ
រយ 
 

៥០ ៥៥ ៦០ ៦៥ ៧០ ៧៥ 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

េគលេ ទី១.២.២៖បេងកើន 
ករយល់ដឹងពីសុខភពនិង
ករទប់ ក តជ់មងឆឺ្លង 

- ព្រងឹងសមតថភពភន ក ់
ងរសុខភពសត្វភមូ ិ
- េ្រជើសេរ ើស និងបណ្តុ ះ ប
្ត លភន កង់រសុខភព

សត្វភមូថិមី 
- ផ ព្វផ យពីផលវបិក 
ៃនករចិញច ឹមសត្វែលង
េ យពុំមន្រទុងឬេ្រកល 
- េរៀបចំសហគមនភ៍ន ក ់
ងរសុខភពសត្វភមូិ មប
្ត ្រកុង ្រសុក 

- ផ ព្វផ យដល់កសិករពី 
ជមងឆឺ្លងសត្វ 
- ឧបតថមភសមភ របរកិខ និង 
អន្ត គមនព៍យបលេពល
មនករណីផទុះជមង ឺ
- ព្រងឹងករ្រតួតពិនិតយ 
ចលនសត្វនិងផលិតផល
មនេដើមកំេណើ តពីសត្វ 

ទូទងំេខត្ត 
 
 

េលើក 
 

៧ ៧ 
 

៧ ៧ ៧ ៧ 

មនទីរកសិកមម របយករណ៍
មនទីរកសិកមម 
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េគលេ ទី១.២.៣៖
ព្រងឹងករ្រគប្រគងសត្ត
ឃត ្ឋ ន 

-ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី 
្របចកំរេនសត្តឃត ្ឋ ន 
- ផ្តល់ឧបករណ៍និងសមភ រ 
ស្រមប្រតួតពិនិតយ ម
បេចចកេទស 
-ែស្វងរកៃដគូរស្រមប ់វនិិ
េយគទីសត្តឃត ្ឋ ន 
- ផ ព្វផ យចបបព់កព់ន័ធ 
ននដល់ ជីវករ 

ទូទងំេខត្ត 
 
 

កែន្លង ០៣ 
 
 

០០ 
 
 

៤ ៥ ៦ ៧ 

មនទីរកសិកមម របយករណ៍
មនទីរកសិកមម 

េគលបំណងទី១.៣៖ បេងកើន្របសិទធភពៃនករេ្របើ្របស់ថន កំសិកមម និងជីគីមី
េគលេ ទី១.៣.១៖ សុវតថិ
ភពៃនករេ្របើ្របស់ថន ំ
កសិកមម និងជីគីម ី

- ផ ព្វផ យចបបៃ់នករ 
្រគប្រគងថន កំសិមមនិងជីគីមី
ដល់ ជីវករ 
-ចុះ្រតួតពិនិតយកែន្លងលក ់
សមភ រកសិកមម 
-បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី 
បេចចកេទសៃនករេ្របើ
្របស់ថន កំសិកមម និងជីគីមី

ទូទងំេខត្ត ភគ
រយ 

៦០ ៦៣ ៦៦ ៦៩ ៧២ ៧៥ 

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

រប
យ
ក
រណ៍

មន
ទ ីរក
សិ
កម

ម 

ជលផល 

េគលបំណងទី១.៤៖ ករ្រគប្រគងធនធនជលផល្របកបេ យនិរន្តរភព 

េគលេ ទី១.៤.១ ៖ 
ព្រងឹងករចូលរមួ និង
បេងកើនសមតថភពរបស់
សហគមនេ៍ន ទ កនុងករ
្រគប្រគងអភរិក  និង
អភវិឌ នធ៍នធនជលផល
្របកបេ យនិរន្តរភព 

-កំណត្រពំ្របទល់ េរៀបចំ
ែផនទី េបះបេងគ ល្រពំ
្របទល់ និងេធ្វើ កិចច្រពម
េ្រព ងកែន្លងេន ទសហ
គមនឲ៍យបនចបស់ ស់ 
- េរៀបចំែផនករ្រគប្រគង 
និងអនុវត្តែផនករ្រគប្រគង 

អនុវត្តេនសហ 
គមនេ៍ន ទ 
ឃុំេ្រជយ ្វ យ, 
េកះខយង, 
កេ ្ត ល, 
មឃ, ថមស,

សហ 
គមន ៍

០៥ ០២ ០២ ០២ ០២ ០២ 

ខណ្ឌ រដ្ឋ 
បល 

ជលផល 

 រប
យ
ក
រណ៍

ខណ
្ឌរដ

្ឋប
ល

ជល
ផល

េក
ះកុ

ង 
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 េដើមបឲីយសហគមន៍
េន ទគម នបទេលមើសជល
ផល 
- ផ ព្វផ យចបបស់្តីពីជល
ផលឲយបនទូលំទូ យ
ដល់្របជេន ទ 
- បេងកើត និងែកលម្អកែន្លង
អភរិក សហគមនេ៍ន ទ
-ព្រងឹងសមតថភពគណៈ
កមមករសហគមនេ៍ន ទ 
និងផ ព្វផ យអនុ្រកឹតយស្តី
ពីករ្រគប្រគងសហគមន៍
េន ទ 

ពម្រកេ ប, 
េ្រជយ្របស់, 
ែ្រពកខ ច,់ 
ភញមីស, 
និងស្រមស់ 
េកះេស្តច 

េគលេ ទី១.៤.២ ៖ 
្រគប្រគងករេធ្វើេន ទ 
និងៃ្រពេកងកង េដើមបី
និរន្តរភពធនធនជលផល 

- កំណត្រពំ្របទល់ៃ្រព
េកងកង 
- េរៀបចំែផនទីៃ្រពេកង
កង 
- េបះបេងគ ល្រពំ្របទល់
ៃ្រពេកងកង 
- ផ ព្វផ យពី រៈ
សំខនៃ់នៃ្រពេកងកង 
- ផ ព្វផ យពីករេ្របើ
្របស់ឧបករណ៍េន ទ 
- ជ្រមុញឲយ្របជេន ទ
ចូលរមួកនុងករលុបបំបត់
ករេធ្វើេន ទេលមើសចបប់

អនុវត្តេន្រសុក 
ែ្រសអំបិល, 
បទូុម គរ, 
េកះកុង, 
មណ្ឌ លសីម, 
្រកុងេខមរភមូនិទ 
និង្រសុកគីរ ី

គរ 
 

វគគ ០២ ២៥ ២៥ ២៦ ២៦ ២៨ 

ខណ្ឌ រដ្ឋ 
បល 

ជលផល 

រប
យ
ក
រណ៍

ខណ
្ឌរដ

្ឋប
ល
ជល

ផល
 

េក
ះកុ

ង 

េគលេ ទី១.៤.៣ ៖ ផ្តល់
នូវបេចចកេទសផលិតកូន្រតី
ពូជ និងករចិញច ឹម្រតី 
ស្រមបផ់គតផ់គងក់រេ្របើ
្របស់ ច្រតី និងបេងកើន
្របកច់ំណូលកនុង្រគួ រ 

-បណ្តុ ះប ្ត ល
បេចចកេទសភញ ស់កូន្រតីពូជ
- ផ ព្វផ យបេចចកេទស
ចិញច ឹម្រតីជលកខណៈ
្រគួ រ 
- ជ្រមុញករចិញច ឹម្រតី ម

អនុវត្តេនឃុំ 
េ្រជយ ្វ យ, 
ែ្រសអំបិល, 
បឹង្រពវ, 

វគគ ០២ ១០ ១០ ១០ ១២ ១២ 
ខណ្ឌ រដ្ឋ 
បល 

ជលផល 

រប
យ
ក
រណ៍

ខណ
្ឌរដ

្ឋ
ប
ល
ជល

ផល
េក

ះកុ
ង 
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្រគួ រឲយបនេ្រចើន មរ
យៈករផ្តល់កូន្រតីពូជជូន
កសិករ 

អណ្តូ ងទឹក, 
ថមស,ប៉កខ់្លង, 
ពម្រកេ ប, 
េកះកពិ,និង 
េកះេស្តច

េគលេ ទី១.៤.៤ ៖ ករ
ករពរ និងអភរិក ធនធន
ជលផល 

- ករពរ និង ៃំ្រពេកង
កងេឡើងវញិ 
- ផ ព្វផ យពី រៈ
សំខនៃ់នទីជ្រមកជលផល 
និង្របេភទធនធនជល
ផលែដលកំពុងរងេ្រគះ
ថន ក ់

្រតូវេនឃុំ 
េ្រជយ ្វ យ, 
ជីខេ្រកម, 
មឃ,ថមស 

ពម្រកេ ប 

េលើក ០៣ ០៥ ០៥ ០៥ ០៥ ០៥ 

ខណ្ឌ រដ្ឋ 
បល 

ជលផល 

រប
យ
ក
រណ៍

ខណ
្ឌរដ

្ឋប
ល

ជល
ផល

េក
ះកុ

ង 

េគលេ ទី១.៤.៥៖ េធ្វើឲយ
្របេសើរេឡើងករែកៃចនជល
ផល 

-  បណ្តុ ះប ្ត លពីអនម័
យ បេចចកេទសែកៃចន និង
ែថរក ផលផលិតផលជល
ផល 
-  ផ ព្វផ យអំពីករអនុវត្ត
អនមយ័ល្អ និងេវចខចប ់
-  ្រតួតពិនិតយ និងចុះបញជ ី
កែន្លងែកៃចនផលផលិត 
ផលជលផលែដលបនអនុ
វត្តអនមយ័ល្អ និងេវចខចប ់
-  ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង
កនុងករ្រតួតពិនិតយគុណ
ភពនិងសុវតថភិពផល 
ផលិតផលជលផល 

្រតូវអនុវត្តេន 
ឃុំថមស, 
ជីខេ្រកម, 
មឃ, 

េ្រជយ្របស់និង 
ពម្រកេ ប 

វគគ ០៤ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ ១៨ 

ខណ្ឌ រដ្ឋ 
ប

លជល 
ផល 

រប
យ
ក
រណ៍

ខណ
្ឌរដ

្ឋប
ល
ជល

ផល
េក

ះកុ
ង 
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ធនធនទឹក និងឧតុនិយម 

េគលបំណងទី១.៥៖ ករផគតផ់គងទ់ឹកេលើវសិ័យកសិកមមបន្រគប្រគន ់

េគលេ ទី១.៥.១ ៖
បេងកើនករក ង្របពន័ធធ

្រស្ត 

- ងសងទ់ំនបក់រពរ
ទឹកៃ្រប 
- េធ្វើករែថទសំំណងែ់ដល
មន្រ ប ់
- ជីក្រប យ 
- ងសងទ់ំនប់ ទ កទ់ឹក

្រគប្រគងនិង
អភវិឌ ធន ធន
ទឹក និងអនុវត្ត
អនុត្តរភព្របពន័ធ
ធ ្រស្ត 

កែន្លង ១៤ ០០ ០១ ០០ ០១  

មនទីរ
ធនធន
ទឹក រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.៥.២.៖ 
បេងកើនចំននួសហគមន ៏
កសិករេ្របើ្របស់ទឹកឲយ
បន្រគប្រគន ់

- ចុះគ្រទបេងកើតសហគម
នេ៍្របើ្របស់ទឹក 
- ចុះព្រងឹងសមតថភព
្រគប្រគង និងេ្របើ្របស់ទឹក
ដល់ថន កដ់ឹកន ំនិង
សមជិកសហគមន ៍

ធននិរន្តភព 
ៃន្របពន័ធធ  

្រស្ត 

សហ
គមន ៍

០២ ០០ ០១ ០១ ០១ ០១ 
មនទីរ

ធនធន
ទឹក រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.៥.៣ ៖ បេងកើន
ករសិក រក្របភពទឹកេ្រកម
ដី និង េលើដី 

- ព្រងឹងសមតថភពដល់ម្រន្តី
ជំនញកនុងករសិក  ្របភព
ទឹកេ្រកមដី និងេលើដី 

្រគប្រគងពត័ម៌ន 

ស្តីពីធនធនទឹក 

កែន្លង ០០ ០១ ០០ ០០ ០១ ០០ មនទីរ
ធនធន
ទឹក រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.៥.៤ ៖ 
ជំរញុករពិនិតយ និង ម
នគុណភពទឹក 

- ព្រងឹងសមតថភពដល់
ម្រន្តីជំនញកនុងកនុងករ យ
តៃម្លគុណភពទឹក 

្រគប្រគងនិង
អភវិឌ ធន ធន
ទឹក និងអនុវត្ត
អនុត្តរភព្របពន័ធ
ធ ្រស្ត 

 

េលើក ០០ ០២ ២ 

 

 

 

 

២ 

 

 

 

 

២ 

 

 

 

 

២ 

 

 

 

 

មនទីរ
ធនធន
ទឹក រប

យ
ក
រណ៍
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េគលបំណងទី១.៦៖ ករ្រគប្រគងេលើវសិ័យឧតុនិយមឲយបនល្អ្របេសើរ 

េគលេ ទី១.៦.១ ៖
ពយករណ៍កំពស់ទឹកេភ្ល ង
បន្រគបទ់ូទងំេខត្ត 

- ងសងប់៉សុ្តិ៍ត្រមងទឹក
េភ្ល ងឲយបន្រគបត់ំបន ់

- ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី
ជបក់ិចចសនយកនុងករ
្របមលូទិនននយ័ឧតុនិយម 

្រគប្រគងពតម៌ន 

ស្តីពីឧតុនិយម 

ប៉សុ្តិ៍ ០៤ ០០ ០១ ០០ ០១ ០១ 

មនទីរ
ធនធន
ទឹក រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.៦.២៖ 
ពយករណ៍កំពស់ទឹកេជ 
នចេន មៃដែ្រពក និង
ែ្រពកសំខន់ៗ  និង មទី
ងំសំណង ់

- ងសង់ ថ នីយជ៍ល
្រស្ត 

- ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី
ជបក់ិចចសនយកនុងករ
្របមលូទិនននយ័ជល ្រស្ត 

 

្រគប្រគងពតម៌ន 

ស្តីពីឧតុនិយម 

ថ នី
យ ៍

០៥ ០០ ០១ ០០ ០១ ០០ 

មនទីរ
ធនធន
ទឹក រប

យ
ក
រណ៍

 

ែរ ៉និងថមពល 
េគលបំណងទី១.៧៖ ករដឹកជញជូ នដីែលងមនករធ្ល ក់ យប៉យេនេលើដងផ្លូវ 

េគលេ ទី១.៧.១ ៖ ជ្រមុ
ញអនកដឹកជញជូ ន្រគបឲយ
បន្រតឹម្រតូវ 

- អន្ត គមនទ៍ប់ ក តក់រ
ដឹកជញជូ នដីេលើសចំណុះ 
- ផ ព្វផ យពីចបប ់និង

ចរែណន ំ
- ផ ព្វផ យពីផលបះ៉
ពល់ៃនករធ្ល កដ់ី យ
ប៉យេន មផ្លូវ 

្រកុងេខមរភមូនិទ 
្រសុកមណ្ឌ ល
សីម ្រសុកែ្រស
អំបិល 

េលើក ១០ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ 

មនទីរែរ ៉
និង

ថមពល រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី១.៧.២ ៖ ចុះ
ពិនិតយករេធ្វើ ជីវកមមដឹក
ជញជូ នដីឲយបនេទៀងទត ់

- េសនើសុំេ្រជើសេរ ើសម្រន្តី
បែនថម 
- ផ្តល់មេធយបយកនុងករ
ចុះ្រតួតពិនិតយ 

ទូទងំេខត្ត េលើក ១០ ៤០ ៤០ ៤០ ៤០ ៤០
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី១.៨ ៖  ្របជពលរដ្ឋេន មភមូ ិឃុំ ្រសុក មន មពលអគគសីនីេ្របើ្របស់្រគប្រគន់
េគលេ ទី១.៨.១ ៖ 
ព្រងីកប ្ត ញអគគិសនីេ
យមនវ ិ លភព្រគបដ
ណ្ត បព់សេពញភមូិ ្ឋ ន
្របជពលរដ្ឋ 

- េកៀគរ និងេលើកទឹកចិត្ត
ដល់ករវនិិេយគអគគីសនី
ខន តតូច 
- ែថទ ំនិងេរៀបចំប ្ត ញ
អគគីសនី  

ព្រងីកប ្ត ញអ
គគីសនី មឃុំ 
្រសុកនិងទី្របជុំ 
ជនទូទងំេខត្ត  

កែន្លង ១៩ ២១ ២៣ ២៥ ២៧ ២៩
មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.៨.២ ៖  
្របជពលរដ្ឋេនមលូ ្ឋ ន
ទទលួបនឡជីវឧសម័ន 

- ផ្តល់សមភ រៈ និង
បេចចកេទសតេម្លើងឡជីវ
ឧសម័ន 
- ផ ព្វផ យពី រៈ
្របេយជនៃ៍នករេ្របើ្របស់
ឡជីវឧសម័ន 

កតប់នថយករ
ចំ យ 

េ្រគ ង ០០ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣

មនទីរែរ ៉និង
ថមពល 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី១.៩ ៖  ករេធ្វើ ជីវកមមែរ្រតូវបនធនសថិរភពបរ ិ ថ ន និងសងគម

េគលេ ទី៩.១៖ ជំរញុ
កររកុរកែរឲ៉យអនុវត្ត ម
កិចច្រពម្រពងជមយួថន ក់
ជតិ 

- ស្រមបស្រមួល និងសហ
ករ និង្រតួត       ពិនិតយករ
ចុះរកុរកែរក៉នុងេខត្ត 

កតប់នថយករបះ៉
ទងគិចគន រ ង
សហគមន ៍ និង 
អនកវនិិេយគ

ភគ
រយ 

៦០ ៦៥ ៧០ ៧៥ ៨០ ៨៥
មនទីរែរ ៉ និង
ថមពល 

រប
យ
ក
រណ៍

 

ឧស ហកមម និងសិបបកមម 
េគលបំណងទី១.១០ ៖  មនករេគរពេទ មេសចក្តែីណននំិង ចរននរបស់្រកសួងបន្រតឹម្រតូវ
េគលេ ទី១.១០.១ ៖ 
សិបបកមម និង្របជេពលរដ្ឋ
បនយល់ដឹងពីេសចក្តី
ែណននំន (5S និងខយ
ហ និGMPនិង GHP) 

- ចុះផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះ
ប ្ត លចបប ់និងេសចក្តី
ែណននំន 

្របជេពលរដ្ឋបន
យល់ដឹងពេីសចក្តី
ែណននំន និង
ផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបទ
មកេគរព និងអនុ
វត្ត ម

វគគ ១០ ០២ ០២ ០២ ០២ ០២

មនទីរ
ឧស ហកមម
និងសិបបកមម រប

យ
ករ
ណ៍
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េគលេ ទី១.១០.២ ៖ 
សិបបកមមមយួចំននួនឹងប្តូរ
រេបៀប្របកបរបជលកខណៈ
ែបប្រគួ រេទស្រគស
តូច និងមធយម 

- បណ្តុ ះប ្ត លជំនញសិបប
កមមដល់កមមករ 

- ចុះផ ព្វផ យ និងព្រងឹង
ករផលិតសង្វ កផ់លិត 
កមមឲយ មស្តង់ រៃនេស
ចក្តីែណន ំ

ជីវករយល់ដងឹពី
អតថ្របេយជនៃ៍ន
ស្តង់ រ នងិអនុវត្ត
មេគលករណ៍

ែដលបនកំណត ់

វគគ ១០ ០២ ០២ ០២ ០២ ០២ 

មនទីរ
ឧស ហកមម
និងសិបបកមម រប

យ
ករ
ណ៍

 

េគលបំណងទី១.១១ ៖  ្របជពលរដ្ឋមនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់្រគប្រគន ់

េគលេ ទី១.១១.១ ៖ 
អនកផគតផ់គងទ់ឹកមនលទធ
ភពផគតផ់្តងទ់ឹកបន្រគប់
្រគនទ់ូទងំេខត្ត 

- ែស្វងរក្របភពទឹក និងជី
ក ងស្តុកទឹក 

- េលើកទឹកចិត្ត និងគ្រទ
្រកុមហ៊ុនវនិិេយឲយវនិិ
េយគេន មតំបនជ់នបទ 

 

្រកុមហ៊ុន សិបបករ
ជីវកមម ទទួល

បនករេលើកទកឹ
ចិត្តកនុងករព្រងីក 
ប ្ត ញបែនថម 

វគគ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ 

មនទីរ
ឧស ហកមម
និងសិបបកមម រប

យ
ករ
ណ៍

 

េគលបំណងទី១.១២ ៖  ករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍ទមងន ់និងរង្វ ស់រង្វ ល់ ម្រ ្រស្ត្រតឹម្រតូវ  

េគលេ ទី១.១២.១៖ 
ជីវកបនអនុវត្ត មស្តង់
រឧបករណ៍ទមងន ់ និង

រង្វ ស់រង្វ ល់ម្រ ្រស្ត 

- ចុះផ ព្វផ យដល់
ជីវករអំពីចបបស់្តីពីករ

េ្របើ្របស់ឧបករណ៍ទមងន ់
រង្វ ស់រង្វ ល់ម្រ ្រស្ត  
- ចុះ្រតួតពិនិតយេផទ ងផទ ត់
ឧបករណ៏ទមងន ់រង្វ ស់      
រង្វ ល់ម្រ ្រស្តបន
េទៀងទត ់

ជីវករទទួលបន
ចំេណះដឹងកនែ់ត
ចបស់ ពចីបបស់្តីពី
ករេ្របើ្របស់
ឧបករណ៍ទមងន ់
រង្វ ស់រង្វល់ម្រ

្រស្ត និងអនុវត្ត
មេគលករណ៍

ែដលបនកំណត ់

វគគ ០២ ០២ ០២ ០២ ០២ ០២ 

មនទីរ
ឧស ហកមម
និងសិបបកមម រប

យ
ករ
ណ៍
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ធរណៈករ និងដឹកជញជូ ន 

េគលបំណងទី១.១៣ ៖  ្របជពលរដ្ឋមនករងយ្រសួលកនុងករេធ្វើដំេណើ រ និងដឹកជញជូ នេលើផ្លូវ ៃនទី្របជុំជន និងជនបទ 

េគលេ ទី១.១៣.១ ៖ 
កំ តផ់្លូវជតិ ៤៨ មយួ
ចំននួនឹងល្អ្របេសើរេឡើង
វញិ 

- ែថទនំិងជលួជុល
កំ តផ់្លូវជតិ 
- ទប់ ក តក់រដឹកជញជូ ន
េលើសពីកំរតិកំណត ់
- ជីក្របពន័ធ្រប យទឹក
េដើមបេី ះទឹកេចញពីផ្លូវ 

ផ្លូវបំែបក 
ែ្រសអំបិល 

(ចំករហ្លួង)ដល់ 
្រកុងេខមរភមូនិទ 
េខត្តេកះកុង 

គ.ម 126,14 123,1
4 120,00 119,8

0 
117,0

0 148,99 

មន
ទ ីរ

ធ
រណ

ក
រនិ
ងដឹ

ក
ជញ

ជ ូន 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.១៣.២៖ ផ្លូវ
េខត្តមយួចំននួនឹងល្អ
្របេសើរេឡើងវញិ 

- ែថទ ំជសួជុល និងក
ងផ្លូវេខត្ត 

- ជសួជុល និង ងសង់
លូ 
- ទប់ ក តក់រដឹកជញជូ ន
េលើសពីកំរតិកំណត ់
- េរៀបចំ្របពន័ធលូសំ ប់
រេំ ះទឹកពីផ្លូវ 
 

ផ្លូវេកស៊ូកនុងេខត្ត 
 

  លូកនុងេខត្ត 
ព នកនុងេខត្ត 

គ.ម 
 
ម ៉
ម ៉

44,95 
 

8.635 
4.315 

4,800 
 

300 
22 

5,00 
 

500 
50 

5,00 
 

500 
50 

5,00 
 

500 
50 

64,75 
 

13.205 
4.487 

មន
ទ ីរ

ធ
រណ

ក
រនិ
ងដឹ

កជ
ញជ ូ
ន 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េទសចរណ៍ 

េគលបំណងទី១.១៤៖ េធ្វើឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើងដល់ករអភវិឌ នវ៍សិ័យេទសចរណ៍កនុង េខត្ត 

េគលេ ទី១.១៤.១ ៖  
បេងកើតសមគមន ៍
ស ្ឋ គរ ផទះសំ ក ់
និង េភជនីនីយ ្ឋ ន 

- ែណននំិងជយួ  សំរលួនិ
តិវធិីកនុងករបេងកើតសមគម
ន ៍

្រកុងេខមរភមូនិទ ម 
គមន ៍

0 0 0 0 ០១ 0 
មនទីរ

េទសចរណ៍ 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី១.១៤.២៖ 
េលើកកំពស់ករយល់ដឹង
ដល់ស ្ឋ គរផទះសំ ក ់
េភជនីយ ្ឋ នពីេស ទ
ទលួេភញ វេទសចរណ៍ 

- ផ ព្វផ យពីចបប់
េទសចរណ៍និងេគល
នេយបយេទសចរណ៍ 

ទូទងំេខត្ត ភគរយ ៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៨០ 
មនទីរ

េទសចរណ៍ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.១៤.៣៖ 
េលើកកំពស់ករចូលរមួ 
របស់ែផនកឯកជនេលើករ 
អភវិឌ ន ៍ ស ្ឋ គរ ផទះ
សំ ក ់េភជនីយ ្ឋ ន 

-បណ្ដុ ះប ្ដ ល វធិីចំអិន
ម្ហូប រ 
- បណ្ដុ ះប ្ដ ល ្របជ
ពលរដ្ឋឱយេចះែកៃឆន វតថុអនុ
ស វរយី ៍
- បងកភពងយ្រសួលដល់
អនកវនិិេយគេលើ ករ ង
សង ់ស ្ឋ គរ ផទះ
សំ ក ់េភជនីយ ្ឋ ន 

្រគប្រសុកែដល 
មនសក្ត នុពល 
 

ភគ
រយ 

៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៨០ 

មនទីរ
េទសចរណ៍ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី១.១៥ ៖ េធ្វើឱយវសិ័យេទសចរណ៍កនុងេខត្ត ្រតួវបនទទលួ គ ល់កនែ់តេ្រចើន េឡើងពីេភញ វេទសចរណ៍ជតិ និងអន្តរជតិ 

េគលេ ទី១.១៥.១៖ 
េលើកកំពស់ករផ ព្វផ  យ
ពីតំបនេ់គលេ
េទសចរណ៍កនុងេខត្ត 

- បណ្ដុ ះប ្ដ ល ពបីដិសណ្
រកិចច ភ បរេទសនិងមគគុ

េទទស េទសចរណ៍េទ ម
សហគមនេ៍ទសចរណ៍ 
 

-្រកុងេខមរភូមនិទ វគគ 0២  0១  0១ 0១ 

មនទីរ
េទសចរណ៍ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី១.១៦ ៖  ជ្រមុញករេធ្វើ ជីវកមម្រគបេ់ស  កមមេទសចរណ៍ទងំអស់កនុងេខត្ត ឱយ្រសបចបប ់

េគលេ ទី១.១៦.១ ៖ 
ករេធ្វើ ជីវកមមរបស់ 
ជីវករែដលពកព់ន័ធវសិ័

យេទសចរណ៍្រតូវមន
ចបបអ់នុ ញញ ត 

- ផ ព្វផ យពីលកខណ:សុំ
េបើក្របកប ជីវ កមមដល់
ជីវករឮ 

ជីវកែដលមនិ
បនសុំចបប់
អនុញញ តថយចុះ 

កែន្លង ៩0 ៧៣ ៥៦ ៣៩ ២២ ០៥ 

មនទីរ
េទសចរណ៍ 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី១.១៦.២ ៖ 
ជីវករបនយល់ពីចបប់

េទសចរណ៍ 

- ចុះពនយល់ែណ ននំិង
េចញលិខិតអនុញញ តេនទី
ងំ្របកប ជីវ កមមផទ ល់

េនមលូ ្ឋ ន 

េធ្វើេនទូទងំេខត្ត ភគ
រយ 

៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៨០ 
មនទីរ

េទសចរណ៍ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី១.១៧ ៖   េលើកកំពស់ករចូលរមួរបស់សមគមនដ៍ឹកជញជូ នេទសចរណ៍ និង សហគមនេ៍ទសចរណ៍កនុងេខត្ត 

េគលេ ទី១.១៧.១ ៖ 
សមគមន ៍ និងសហគមន៍
ដឹក ជញជូ នេភញ វេទសចរណ៍
បនដំេណើ រករល្អេឡើងវញិ 

- េធ្វើកករ្របជុំែណ ន ំេលើក
េឡើងពីលកខន្តិក:របស់
សមគមន ៍និងសហគមន ៍

-ចុះព្រងឹងេន្រសុក 
មណខ លសីម 
-បេងកើក្រកុងេខមរ
ភូមនិទ 

សម
គន ៍និង
សហ
គមន ៍
 

៤ ៤ ៤ ៤ ៤ ៥ 

មនទីរ
េទសចរណ៍ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី១.១៨ ៖ ែកលំអរកែន្លងកំ ន្ត និងរមណីយ ្ឋ នេទសចរណ៍ឱយបនល្អ ្របេសើរ 
េគលេ ទី១.១៨.១ ៖ 
បេងកើតកែន្លងកំ ន្ត និង 
រមណីយ ្ឋ នឱយបនេ្រចើន 
កនុងេខត្ត 

-េរៀបចំកែន្លង កំ ន្ត និង
រមណីយ ្ឋ ន ឱយមន
លកខណ:ល្អ្របេសើរ និង
មនសុវតថិភព 
- ែកស្រមួលេហ ្ឋ  រចន
សមពន័ធ កែន្លង កំ ន្តនិង
រមណី ្ឋ ន 
- េលើកទឹកចិត្តអនក វនិិ
េយគឯកជននិងេលើក ទឹក
ចិត្តេលើកែលងពនធ្រប ចឆំន  ំ
- ព្រងឹងករអនុវត្ត កមមវធិីអ
នមយ័ មតំបន ់រមណីយ
្ឋ ន និងតំបន ់េគលេ

េទសចរណ៍កនុង េខត្ត 
 

-សហករជមយួវសិ័
យឯកជន 
-ឃុំ ៃតេ្រកម ្រសុក
េកះកុង 
-ឃុំប៉កខ់្លង្រសុកម
ណខ លសិម 

កែន្លង 
 
 

១០ 
 

១១ ១៣ ១៤ ១៦ ១៨ 

មនទីរ
េទសចរណ៍ 

រប
យ
ក
រណ៍
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ពណិជជកមម 

េគលបំណងទី១.១៩៖  ជ្រមុញករេធ្វើ ជីវកមម និងពណិជជកមមកនុងេខត្តឲយ្រសប មចបបព់ណិជជកមម 
 

េគលេ ទី១.១៩.១ ៖ 
ករេធ្វើ ជីវកមម ពណិជជ
កមមរបស់ពណិជជករ និង
ជីវករ្រតូវមនចបប់

អនុញញ ត 

-  ផ ព្វផ យពលីកខណ័្ឌ ៃនករ
សុំេបើក្របកប ជីវកមមដល់
ជីវករ នងិពណិជជករ 

- ចុះពនយល់ែណ ន ំនិង
េចញលិខិតអនុញញ តេនទី
ងំ្របកប ជីវកមមផទ ល់ 

ចតម់្រន្តីចុះអនុវត្ត 
ដល់មូល ្ឋ នផទ ល់ 
របស់ ជីវករ 

លិខតិ ៤០៤ ២៥ ២៥ ២៥ ២១ ៥០០ 

មន
ទ ីរព

ណិ
ជជក

មម 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.១៩.២ 
ពណិជជករ និង ជីវកប
យល់ដឹងពីចបបព់ណិជជកមម 

- ផ ព្វផ យចបបព់ណិជជ
កមមឲយបនដល់្រគប់
ពណិជជករ និង ជីវករ 

េរៀបចំសិកខ  
ផ ព្វផ យចបប ់
ពណិជជកមម 

េលើក ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ ០៦ 

មន
ទ ីរព

ណិ
ជជ

កម
ម 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី១.២០៖ មនផលិតផលរបស់ពណិជជករ ជីវករ និងសិបបករេ្រចើនបនចូលរមួករ ងំពិពរ័ណ៍ពណិជជកមម 

េគលេ ទី១.២០.១ ៖ 
ពណិជចករ ជីវករ និង
សិបបករមនជំេនឿចិត្តេលើ
ផលិតផលរបស់ខ្លួន 

- គ្រទ និងែណនអំំពីករ
េវចខចបផ់លិតផល   ឲយ 
មនេ ភណ័្ឌ ភពទក់
ទញ 

េរៀបចំសិកខ
ស្តីពកីរ េវចខចប់
ផលិតផល និងចុះ
ែណនផំទ ល់ ដល់
មូល ្ឋ នផលិត 

េលើក ០០ ០១ ០១ ០១ ០១ ០៥ 

មន
ទ ីរព

ណិ
ជជក

មម 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.២០.២ ៖
ពណិជចករ ជីវករ និងសិបប
ករបនយល់ដឹងពីអតថ
្របេយជនៃ៍នករយកផលិត
ផលរបស់ខ្លួនេទចូលរមួករ
ងំពិពរ័ណ៍ពណិជជកមម 

- ផ ព្វផ យពីអតថ
្របេយជនៃ៍នករ កផ់លិ
តផលចូលរមួករ ងំ
ពិពរ័ណ៍ពណិជជកមមឲយ
បនដល់្រគបព់ណិជចករ 
ជីវករ និងសិបបករ។ 

-យកផលិតផល
របស់ផលិតករចូល
រមួករ ងំពពិរ័ណ៍
ពណិជជកមម 

-ដឹកនផំលិតករចូល
រមួករ ងំពិពរ័ណ៍
ពណិជជកមម 

 

េលើក ០៥ ០៥ ០៥ ០៥ ០៥ ៣០ 

មន
ទ ីរព

ណិ
ជជក

មម 

រប
យ
ក
រណ៍

 



 

165 

 

ពនធ រ 
េគលបំណងទី១.២១ ៖ ្របមលូពនធេលើដីធ្លមីនិបនេ្របើ្របស់ទងំអស់ 
 

េគលេ ទី១.២១.១ ៖ 
អនកជបព់នធចូលរមួបងព់នធ 

- ផ ព្វផ យពីសិទធិ និង
កតព្វកិចចរបស់អនកជបព់នធ

ផ ព្វផ យេន
ម ភមូ ិឃុំ -

សងក ត ់្រកុង 
្រសុក

កបល់ដី ៦៩ ៨០ ៨០ ៨០ ៨០ ៨០ ពន្ឋ  

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី១.២១.២៖ 
មនពត័ម៌ន្រគប្រគនព់ី
មច ស់កមមសិទធ និងអនកកន់
កប ់

- សហករ្របមលូពត័ម៌ន
ពី ជង ធរ និងអងគភព
ជំនញ 

 (្រកុងេខមរភមូនិទ 
និង្រសុកមណ្ឌ ល
សីម) 

េលើក ០០ ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ ពន្ឋ  

រប
យ
ក
រណ៍

 

គយ និងរដ្ឋករ 

េគលបណំងទ១ី.២២ ៖ បេងកើនករ្របមូលចណំូល 

េគលេ ទី១.២២.១៖ ករ
បន្តព្រងឹង្របសិទធភពៃន
ករអនុវត្តនន៍ីតិវធិីគយ ម
ករយិល័យ្រពំែដន 

-ករព្រងឹងសុពលភពៃន
ឯក រនចំូល-នេំចញ 
-.ករព្រងឹងអនុេ មភព
កនុងករគិតពនធគយ ករ
្របមលូ និងករបងច់ំណូល
គយ និងរ ្ឋ ករ 
- ចុះឃ្ល េំមើលអនុេ ម
ភពៃននីតិវធិីគយ របស់
អងគ ភពគយេ្រកមឱ ទ 
- បន្តផ ព្វផ យរលំឹកដល់វ ិ
ស័យឯកជនពកព់ន័ធឱយ
បនេទៀងទតព់កព់ន័ធនឹង
នីតិវធិីែបបបទគយ នីតិវធិី
ៃនករ ទទលួខុស្រតូវកនុង
ករបងព់នធ ករេលើទំនិញ
ឱយបន មបទបញញត្តិជ
ធរមន 

បេងកើន្របសិទ្ឋភព
្របមូលពន្ឋ 

ជ
្របច ំ

៩៩,៧៩
% 

២០% ២០% ២០% ២០% ២០% 

គយ
 និ
ងរ
ដ្ឋក

រ 

រប
យ
ក
រណ៍

ឆន
២ំ០

១៤
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េគលេ ទី១.២២.២៖ 
ករព្រងឹង្របសិទធភពៃន
ករ្រតួតពិនិតយរបូវន័្តេលើ
ទំនិញ 

-ករអនុវត្តឱយបនេពញ
េលញនូវបទបញញត្តិជ
ធរមនពកព់ន័ធនឹងករ
ទទលួខុស្រតូវកនុងករងរ
្រតួតពិនិតយទំនិញ 
-ករព្រងឹង/រលំឹកជ្របចំ
ដល់ម្រន្តី្រតួតពិនិតយគយនូវ 
ករទទលួខុស្រតូវកនុង
ករងរ្រតួតពិនតយ
្របកបេ យជំនញវជិជ ជីវៈ

្របសិទ្ឋភព ៃន
្រតួតពនិិតយ្របមូល
ពន្ឋ 

ជ
្របច ំ

១៤៤១ េកើន
េឡើង 

េកើនេឡើង េកើន
េឡើង 

េកើន
េឡើង 

េកើនេឡើង 

គយ
 និ
ងរ
ដ្ឋក

រ 

រប
យ
ក
រណ៍

ឆន
២ំ០

១៤
 

េគលេ ទី១.២២.៣ ៖ 
ករព្រងឹង្របសិទធភព
ករងរបងក រ និងប្រងក ប
អំេពើរត ់េគចពនធ 

-ករេលើកទឹកចិត្តដល់ម្រន្តី
គយមនសមតថកិចចប្រងក ប
អំេពើរតេ់គចពនធឱយអនុវត្ត
ករងររបស់ខ្លួន មរបូ
ភពេភ្ល ង រលឹមនិង
្របកបេ យឆនទៈ ចខ់ត 
-ព្រងឹងករងរ្រ វ្រជវ
ពត័ម៌នពកព់ន័ធនឹងច ចរ 
ឬ សននិធិទំនិញកំណត់
ពិេសសេន មឃ្ល ងំ
ទំនិញ ជីវកមម ្ឋ ន ឬ
កែន្លងេផ ងៗេទៀត ជ
ពិេសសផលិតផលេតល
សិ  និងយនយន្ត 
-េលើកកមពស់កតព្វកិចចៃន
កររក ករសមង តវ់ជិជ ជីវៈ
របស់ម្រន្តីមនសមតថកិចច 
ជពិេសសពត័ម៌ន និ
ភយ័សមង តស់្រមប់
សំណូមពរៃនករងរបង ្
្រកបបទេលមើស 

ប្រងបបទេលមើស
គយ 

ករណី ១៥០ បេងកើន 
ករប 
្រងប 

បេងកើន 
ករ 
ប្រងប 

បេងកើន 
ករ 
ប្រងប 

បេងកើន 
ករ 
ប្រងប

បេងកើន 
ករ 
ប្រងប 

គយ
 និ
ងរ
ដ្ឋក

រ 

រប
យ
ក
រណ៍

ឆន
២ំ០

១៤
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-ព្រងឹង្របសិទធិភពៃនករ
បងក រ ទប់ ក តប់ទេលមើស
ឆ្លង ែដន ម្រចករេបៀង
មនិផ្លូវករនន និង មផ្លូវ
សម្រទ រមួជមយួ
ករយិល័យន ចរៃន
នយក ្ឋ នបងក រ និងបង ្
្រកបបទេលមើស 
-ក ងែផនករសមមភពប
្រងក បអំេពើរតព់នធេ យ
ែឡក ពីគន មសូចនករ 
មមខុសញញ  និង ម

េពលកំណតន់ីមយួៗ 
អនុេ ម មបទបញញត្តិជ
ធរមន 

ៃ្របសណីយ ៏

េគលបំណងទី១.២៣ ៖ អតិថិជនមនករយល់ដឹងមកេ្របើេស ៃ្របសណីយ ៍

.េគលេ ទី១.២៣.១ ៖ 
េស ៃ្របសណីយន៏ឹងមន
ទូទងំេខត្ត 

-បំេពញម្រន្តី ឬភង កង់រេន
ម្រសុកមយួចំននួ  

-បំពក្របអបស់ំប្រត 

បេ្រមើេស បន
ទនេ់ពល និង
មន្របសិទធិភព 

្រសុក 
្រសុក 

០៤ 
០១ 

០៤ 
០១ 

០៥ 
០៤ 

០៦ 
០៥ 

០៧ 
០៦ 

០៧ 
០៧ 

មនទីរ 

ៃ្របសណីយ៍ រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី១.២៤ ៖ ្របជពលរដ្ឋមនេស ទូរគមនគមន ៍បេចចកវទិយពត័ម៌នេ្របើ្របស់ 

េគលេ ទី១.២៤.១ ៖ ទូរ
គមនគមន ៍ បេចចកវទិយ
គមនគមន ៍ និងពត័ម៌ន
នឹងមនវ ិ លភពដល់
តំបន់ ច្រសយល 

-ជ្រមុញ្រកុមហ៊ុនឲយព្រងីក
េស របស់ខ្លួនដល់តំបន់
ច្រសយល 

្រគប្រកុមហ៊ុន យក
ចិត្តទុក កព់្រងីក 
េស  និង បេចចក
វទិយពត័ម៌ន ដល់
មូល ្ឋ នកនុងេខត្ត 

ឃុំ/ 
សងក ត ់

២៤ ២៤ ២៥ ២៦ ២៨ ២៩ 
មនទីរ 

ៃ្របសណីយ៍

រប
យ
ក
រណ៍
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អភវិឌ នជ៍នបទ 

េគលបំណងទី១.២៥ ៖ ្របកច់ំណូលរបស់្រគួ រេនជនបទមនករេកើនេឡើង 
 

េគលេ ទី៖១.២៥.១៖ 
្របជពលរដ្ឋមនទុនេដើមបី
បេងកើតមខុរបរ 

-ផ្តល់កមចខីន តតូច 
-បនបណ្តុ ះប ្ត លពីករ
្រគប្រគងចំណូល និង
ចំ យ 

េធ្វើេន្រកុងេខមរ
ភមូនិទ និង្រសុក
មណ្ឌ លសីម 

្រគួ រ ៥១៥ ៥៤០ ៥៤០ ៥៤០ ៥៤០ ៥៤០ 
មនទីរអភវិឌ
នជ៍នបទ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី១.២៦ ៖ ្របជពលរដ្ឋជនបទងយ្រសួលកនុងករេធ្វើដំេណើ រ 

េគលេ ទី១.២៦.១ ៖ 
មនផ្លូវ្រគប្រគន ់

-ផ្លូវេនជនបទបន ង
សង្រគប្រគន ់ 
-ផ្លូវេនជនបទ្រតូវបនជសួ
ជុល និងែថទបំនល្អ 

េធ្វើេនទូទងំេខត្ត ែម្រត ២៨,៤២០ ៥០,០
០០ 

៥៧,០
០០ 

៦៥,០
០០ 

៦៥,០
០០ 

៦៥,០០
០ មនទីរអភវិឌ

នជ៍នបទ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី១.២៧ ៖ ្របជពលរដ្ឋេនជនបទមនទឹក ្អ តេ្របើ្របស់្រគប្រគន ់
 

េគលេ ទី១.២៧.១ ៖  
្រគបរ់ដូវ្របជពលរដ្ឋមន
ទឹក ្អ តេ្របើ្របស់ 

- ្របជពលរដ្ឋមនអណ្តូ ង
ទឹកេ្របើ្របស់ស្រមប់
្រគួ រ និងសហគមន ៍
- ្របជពលរដ្ឋទទលួបន
ករបណ្តុ ះប ្ត លពីករ
ទុក ក ់និងែថរក ទឹក
្អ ត 

េធ្វើេនកនុង្រសុក/
្រកុងចំននួ០៧ 

អណ្តូ ង ០០ ១៧៥ ១៣០ ១១០ ១១០ ១១០ 

មនទីរអភវិឌ
នជ៍នបទ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី១.២៨ ៖  សុខភព  អនមយ័េនជនបទ្រតូវបនេលើកកមពស់ 
 

េគលេ ទី១.២៨.១ ៖ 
មនករអនុវត្តសុខភពអ
នមយ័ 

- ្របជពលរដ្ឋមនបងគន់
េ្របើ្របស់្រគប្រគន់ ម
្រគួ រ 
- ករបណ្តុ ះប ្ត ល អន
មយ័សុខភព 

េធ្វើេនទូទងំេខត្ត បងគន ់
 

០០ ៦០០ ៨០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ 
មនទីរអភវិឌ
នជ៍នបទ 

រប
យ
ក
រណ៍
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ធនគរ និងហរិញញ វតថុ 

េគលបំំណង ១.២៩៖ ជ្រមុញករផ្តល់េស ធនគរ និងហរិញញ វតថុឱយមនកររកីចេ្រមើន

េគលេ ១.២៩.១ បេងកើន

ករយល់ដឹងពីអតថ

្របេយជនៃ៍នករទទលួ

បនេស ធនគរ និង

ហិរញញ វតថុដល់្របជពលរដ្ឋ 

 

- ពិេ្រគះេយបល់ជមយួ

្រគប្រគឹះ ថ នធនគរ និង

ហិរញញ វតថុផ ព្វផ យពីអតថ

្របេយជនៃ៍នករទទលួ

បនេស ធនគរ និង

ហិរញញ វតថុឱយបនទូលំ

ទូ យដល់្របជពលរដ្ឋ 

្របជពលរដ្ឋនឹង

ទទលួពត័ម៌ន

អំពីអតថ

្របេយជនព៍ីេស

ធនគរកនុងឆន  ំ

៥ ភគរយ  

ភគ

រយ 

៥០ ៥៥ ៦០ ៦៥ ៦០ ៧៥ 

ធនគរជតិ 
េខត្ត

េកះកុង រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ១.២៩.២ ជ្រមុ

ញ្រគឹះ ថ នធនគរ និង

ហិរញញ វតថុព្រងីក ខឱយ

ដល់មលូ ្ឋ ន 

- បងកលកខណៈងយ្រសួល 

និងផ្តល់សុវតថភិពដល់

ដំេណើ រករព្រងីក ខ

របស់ 

្រគឺះ ថ នធនគរ និង

ហិរញញ វតថុ 

្រគឹះ ថ នធនគរ 
និងហិរញញ វតថុ
បេងកើត ខ
បែនថមយ៉ងតិច
ចំននួមយួកនុង

មយួ្រសុក ឬ្រកុង 

្រសុក 

្រកុង 

០៣ ០៤ ០៥ ០៦ ០៧ ០៧ 

ធនគរជតិ 
េខត្ត

េកះកុង រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណង១.៣០ ព្រងឹងករេ្របើ្របស់្របកេ់រៀលឱយកនែ់តល្អ្របេសើរ 

េគលេ ១.៣០.១ បេងកើន
ជំេនឿទុកចិត្តេលើករេ្របើ
្របស់្របកេ់រៀល 

- ផ ព្វផ យឱយបនទូលំ
ទូ យនូវភពយន្តឯក

រស្តីពី “លុយេយើង”  
- កំណតឱ់យ ជីវករប្តូរ

្របជពលរដ្ឋនឹង
កតប់នថយករ
េ្របើ្របស់

ភគ
រយ 

៥០ ៥៥ ៦៥ ៧០ ៧០ ៧០ 
ធនគរជតិ 

េខត្ត
េកះកុង រប

យ
ក
រណ៍
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្របក់ កប់ង្ហ ញអ្រ ប្តូរ
្របកេ់រៀលេធៀបជមយួ
របូិយបណ័្ណ េនកែន្លង្របកប
ជីវកមម 

- ព្រងឹងករផ្តល់េស ប្តូរ
្របកច់ស់ ទក ់រែហកជូន
ដល់ ធរណៈជន 
- ព្រងឹងករងរ្រ ល់
េ្រជើស្រក ស់្របកច់ស់ 
ទក ់រែហឱយមនគុណភព
ខពស់ 
- បេញចញ្រក ស្របកល់្អ 
និង្រ ល់េ្រជើសរចួេទកនុង
ច ចរ មត្រមូវករទីផ រ 
- ជ្រមុញ និងេលើកទឹកចិត្ត
្រគឹះ ថ នធនគរនិង
ហិរញញ វតថុ និង ជីវករប្តូរ
្របកម់កប្តូរ្រក ស់្របក់
ចស់ ទក ់រែហក យក្រក
ស់្របកល់្អេដើមបេី្របើ

្របស់  
- ជ្រមុញ្រគឹះ ថ នធនគរ 
និងហិរញញ វតថុ ស្រមួលកនុង
ករបេញចញ្រក ស់្របក់
ល្អ េទកនុងច ចរ 

្រក ស្របក់
បរេទស 
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េគលបំណង១.៣១ ព្រងឹងករ្រគប្រគង ជីវកមមប្តូរ្របកឱ់យមន្របសិទធភពខពស់ 

១.៣១.១ ផ្តល់លិខិតអនុ
ញញ ត្ត្របកប ជីវកមមប្តូរ
្របកដ់ល់ ជីវករប្តូរ្របក់
ឱយបន្រគបទ់ី ងំ្របកប
ជីវកមម 

- ផ ព្វផ យចបប ់និង
លិខិតែណន ំស្តីពីករ
្រគប្រគង ជីវកមមប្តូរ្របក់
ឱយបនទូលំទូ យ 

- ចតវ់ធិនកររដ្ឋបល
ចំេពះ ជីវករ ែដល
មនិ្រពមេធ្វើលិខិតអនុញញ ត្ត
្របកប ជីវកមមប្តូរ្របក ់

ជីវករប្តូវ្របក់
ទងំអស់គន នឹង
ទទលួបនលិខិត

អនុញញ ត្ត 

ភគ
រយ 

៨០ ៨៤ ៨៨ ៩២ ៩៦ ១០០ 

ធនគរជតិ 
េខត្ត

េកះកុង រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ១.៣១.២ ព្រងឹង
ករ្រតួតពិនិតយ ជីវកមមប្តូរ
្របកឱ់យបនល្អ 

- បែនថមម្រន្តីជំនញចុះ
្រតួតពិនិតយ ជីវកមមប្តូរ
្របកឱ់យបនេទៀងទត ់និង
ហមតច់ត ់

- ផ្តល់ឱយម្រន្តីជំនញនូវ
្រគបម់េធយបយទងំថវកិ 
និងសមភ រៈកនុងករចុះ្រតួត
ពិនិតយ ជីវកមមប្តូរ្របក ់

-  សហករជមយួ ជញ
ធរមនសមតថកិចច កនុងករ
្រតួតពិនិតយ ជីវកមមប្តូ
រ្របក ់

ចុះព្រងឹងមយួឆន  ំ
០៤ េលើក េន 
ទូទំងេខត្ត 

េលើក ០៤ ០៤ ០៤ ០៤ ០៤ ០៤ 

ធនគរជតិ 
េខត្ត

េកះកុង រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ១.៣២ ទប់ ក តក់រច ចរ្រក ស្របកែ់ក្លងក្ល យេនកនុងេខត្ត 

១.៣២.១ េលើកកំពស់ករ
យល់ដឹងពីលកខណៈ
សមគ ល់ៃន្របេភទ្រក ស់

- ផ ព្វផ យជ្របចពំីលកខ
ណៈសមគ ល់្របេភទ្រក
ស់្របកែ់ក្លងក្ល យ 

្របជពលរដ្ឋនឹង
មនសមតថភព  
ពិនិតយ្របេភទៃន

ភគ
រយ 

៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៧០ ធនគរជតិ 
េខត្ត

េកះកុង រប
យ
ក
រណ៍
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្របកែ់ក្លងក្ល យ - សហករណ៍ផ្តល់ពត័ម៌ន
ពីករច ចរ្រក ស្របក់
ែក្លងក្ល យរ ង ខ
ធនគរេខត្ត និងសមតថកិចច

្រក ស្របក ់

Ư.ЯĩĖ̋ ₤₣ ðņ˝ ЊşĆ 
េគលបំណងអភវិឌ សងគមកិចច៖ េលើកកមពស់សុខមលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ មរយៈករផ្តល់គុណភពេស សុខភបិល ករអបរ់ ំសងគមកិចច វបបធម ៌និងេយនឌរ័ េដើមបី
េលើកកមពស់ចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វើ ែដល ចមនសមតថភព និងលទ្ឋភព្រគប្រគនក់នុងករទទួលយកនូវបេចចកវទិយសមយ័ទំេនើបមកអភវិឌ នស៍ងគមជតិ និងរមួចំែណកយ៉ង
សំខនកនុងករងរសងគមឲយមនកររកីចេ្រមើន ្រពមទងំរក បននូវវបបធម ៍្របៃពណី ទំេនៀមទំ បយ់៉ងខជ បខ់ជួន 
យុទធ ្រស្តអភវិឌ សងគមកិចច៖ ្រកុមករងរក ងែផនករបន កេ់ចញនូវដំេ ះ្រ យ ជយុទធ ្រស្តននេដើមបធីនគុណភពេស សុខភបិល ករអបរ់ ំសងគមកិចច វបប
ធម ៌និងេយនឌរ័ េដើមបេីលើកកមពស់ចំេណះដឹង ចំេណះេធ្វើ ែដល ចមនសមតថភព និងលទ្ឋភព្រគប្រគនក់នុងករទទួលយកនូវបេចចកវទិយសមយ័ទំេនើបមកអភវិឌ នស៍ងគម
ជតិ និងរមួចំែណកយ៉ងសំខនកនុងករងរសងគមឲយមនកររកីចេ្រមើន្រពមទងំរក បននូវវបបធម ៍្របៃពណី ទំេនៀមទំ ប ់

អបរ់ ំ

េគលបំណងទី២.១៖ សកមមភពអបរ់កំុមរតូច្រគបរ់បូភព មនភពល្អ្របេសើរ 
 

េគលេ ទី២.១.១ ៖ 
បេងកើនករចូលេរៀនរបស់
កុមរ េនមេត្តយយសិក
្រគបរ់បូភព 

- ផ្ដល់្រគូមេត្តយយសិក  
- បន្តករសងអគរសិក  
និងបំពកស់មភ រមេត្តយ ្
យសិក  មរយៈ្រកសួង 
កមមវធិី 
- ផ ព្វផ យ និងជ្រមុញ 
ករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ 
សហគមន ៍និង ជញ ធ
រមលូ ្ឋ ន 

-ករេ្រជើសេរ ើស
្រគូ 
-ព្រងីក ម
េត្តយយ ចេ់ យ
ែឡក 
-េបើកវគគ្របជុំ
ផ ព្វផ យ 

ភគ
រយ ៤០.៦ ៤៤.៣ ៤៨.១ ៥១.៩ ៥៥.៦ ៦០.០ មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី២.១.២ ៖ 
ព្រងីកថន កម់េត្តយយសិក   
សហគមន ៍
 
 
 

- សហករ និងជ្រមុញ 
ជញ ធរឃុំ/សងក ត ់កនុងករ

េ្រជើសេរ ើស្រគូមេត្តយយសហ
គមន ៍
- ផ ព្វផ យឱយបនទូលំ
ទូ យ ដល់្របជពលរដ្ឋ 
អំពីករអបរ់កំុមរតូច 
- ស្រមបស្រមួលករេរៀបចំ
ទី ងំ មេត្តយយសិក សហ
គមនជ៍មយួ ជញ ធរ 

-បេងកើតថន ក ់មេត្ត
យយសិក  សហ
គមន ៍ឱយបន
្រគបឃ់ុំ និងភមូិ
ែដលមន្របជ
ជនេ្រចើន 
 
 

ថន ក់
េរៀន ៨ ១២ ១៦ ២០ ២៥ ២៩ មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី២.២៖ បេងកើនគុណភព និង្របសិទធភពៃនករអបរ់េំនបឋមសិក  
 

េគលេ ទី២.២.១ ៖  
បេងកើនករចូលេរៀនរបស់
កុមរ យុ៦ឆន  ំ

- ផ ព្វផ យឱយបនទូលំ
ទូ យ និងដល់េគលេ
ពិេសសតំបន់ ច់
្រសយល 
-ផ្ដល់ របូករណ៍ដល់
សិស ្រកី្រក េនបឋម
សិក ពី ទី៤ ដល់ទី៦ 
-បេងកើនករ្របមលូកុមរ
ដល់ យុចូលេរៀន(៦ឆន  ំ
ដល់១១ឆន )ំេនបឋម
សិក  

-បេងកើនអ្រ ពិត
ចូលេរៀនថមី 
-កតប់នថយ
សិស  េលើស

យុ 

ភគ
រយ ៩៤ ៩៥ ៩៦ ៩៧ ៩៨ ៩៨ មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍

 

 

េគលេ ទី២.២.២ ៖  
កតប់នថយអ្រ េបះបង ់ឱ្
យេនេ្រកម ៥% 

- ផ្ដល់ របូករណ៍ដល់
សិស ្រកី្រក េនបឋម
សិក ពី ទី៤ ដល់ទី៦ 
- ខិតខំបេងកើត និងព្រងីក
ថន កេ់ ងេ ល េដើមបឱីយ

េនជិតផទះ្របជ

-កតប់នថយអ្រ
េបះបងក់រ
សិក  ភគរយ ១៣.២ ១១.១៦ ៩.១២ ៧.០៨ ៥.០៤ ៣.០ មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍
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ពលរដ្ឋ 
- បេងកើនករ្របមលូកុមរ
ដល់ យុចូលេរៀន(៦ឆន  ំ
ដល់១១ឆន )ំេនបឋម
សិក  

 

េគលេ ទី២.២.៣ ៖  
ងសងអ់គរសិក

បែនថម 

- សំេណើ ជសួជុលអគរ
សិក  មរយៈ្រកសួង
អបរ់យំុវជន និងកី  និង
មច ស់ជំនយួេដើម 
- សងអ់គរសិក បែនថម 
េន ម បឋមសិក  
និង ឧបសមពន័ធ ច់
្រសយល មរយៈ
្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និង
កី  អងគករ និងសបបុរស
ជន នន 
 
 

-េរៀបចំែផនករ 
ជសួជុលអគរ 
សិក  និងេសនើ
អគរសិក ថមី 
ជូន្រកសួងេ ះ
្រ យ 

ខនង ៥ខនង ៧ខនង ៩ខនង ១១ខនង ១២ខនង ១២ខនង មនទីរអបរ់ ំ

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី២.៣៖ បេងកើនគុណភព និង្របសិទធភព ៃនករអបរ់េំនមធយមសិក  
 
េគលេ ទី ២.៣.១៖ កត់
បនថយអ្រ េបះបង ់
ករសិក  

- បេងកើនករផ្ដល់ ររបូ
ករណ៍ដល់សិស ្រកី្រកេន
ថន កប់ឋមភមូ ិនិងសិស
ពូែក 
េនថន កទ់ុតិយភមូ ិ
- ងសងអ់គរសិក
ស្រមបអ់នុវទិយល័យេកើត
ថមី និងសងអ់គរសិក
បែនថម  

-កតប់នថយ 
អ្រ េបះបង ់
ករសិក  

ភគ
រយ ១៤.៨ ១២.៨៤ ១០.៨៨ ៨.៩២ ៦.៩៦ ៥.០ មនទីរអបរ់ ំ

រប
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ក
រណ៍
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ស្រមបវ់ទិយល័យ ហ៊ុន
ែសន ្រតពងំរងូ  វទិយល័
យបទូុម គរ វទិយល័យថម
សនិងវទិយល័យេកះេស្ដច

េគលបំណងទី២.៤៖ អភវិឌ វសិ័យអបរ់េំ្រក្របពន័ធ 
 
េគលេ ទី ២.៤.១ ៖ 
បេងកើន្របសិទធភពៃនករ
អនុវត្ត កមមវធិីេ្រកយអកខរ
កមម 

- ផ ព្វផ យ និងជ្រមុញ
ករចូលរមួ និងគ្រទេលើ
សកមមភព ន េន ម 
មណ្ឌ ល ន និងប ្ណ ល័
យ ពីសំ ក្របជពលរដ្ឋ 
សហគមន ៍និង ជញ ធ
រមលូ ្ឋ ន 
- ពេន្ល នករផ្ដល់ថវកិកមម
វធិីពីសំ កម់នទីរអបរ់ ំយុ
វជន និងកី េខត្ត កនុងករ 
គ្រទដល់មជឈមណ្ឌ ល
សិក សហគមន៍
(Commune Learning 
Center)ឱយបន 
ទនេ់ពលេវ  
- សំណូមពរដល់ ជរ ្ឋ ភិ
បល ឬ ជញ ធរមលូ ្ឋ ន 
បេងកើតឥណទនកមចកីរ
្របកទ់ប េដើមបផីដល់ដល់
សិកខ កម ្របជពលរដ្ឋ 
ែដលបនឆ្លងកតក់រ
បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈរចួ 
ែដលគម នលទធភពបេងកើត
មខុរបរផទ ល់ខ្លួន ្របចំ
្រគួ រ 

- ព្រងឹងករសហ
ករជមយួមលូដ ្
ន និងជ្រមុញ

ករយកចិត្ត
ទុក កព់ីថន ក់
ដឹកន ំេដើមបី
បេងកើនចំននួ អនក
ចូល នេន ម
មណ្ឌ ល ន និង
ប ្ណ ល័យ 

 

នក ់ ៦៣៨ ៧១០ ៧៨២ ៨៥៤ ៩២៦ ១០០០ មនទីរអបរ់ ំ
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េគលបំណងទី២.៥៖ ជ្រមុញឲយមនករេរៀបចំទី នកី ្រសប មស្តង់ រ 
 

េគលេ ទី២.៥.១៖ 
អភវិឌ ទី នកី ្ឋ ន
េខត្ត និងទី នកី  ម

េរៀន 

-សំណូមពរដល់ ្រកសួង  
ជញ ធរេខត្ត ចូលរមួេរៀបចំក៏

ដូចជករផ្ដល់ថវកិេដើមបអីភិ
ឌ ទី នកី េខត្ត និង
បេងកើតទី នកី  ស្រមប់

េរៀនមយួចំនួន ែដល
មនទំហទំីធ្ល  សម្រសប 
-សំណូមពរដល់ ជញ ធរមូល
្ឋ ន ពនិិតយនិងអន្ត គមន ៍

ព្រងីកទីធ្ល េរៀនបែនថម 
េដើមបី មនលទធភព
បេងកើតទីធ្ល កី  

-េរៀបចំទី ន កី
្ឋ នេខត្តជជំ នៗ 
ម ក្រមតិថវកិជតិ 

្របចឆំន  ំ
-ព្រងីកករេរៀបចំទី

នកី  ម
េរៀន 

កែន្លង 
(ទី

ន
កី
បល់
ទះ 
និង
ទត)់ 

៣៩ 
 

៤៦ ៥៣ ៦០ ៦៧ ៧៤ មនទីរអបរ់/ំ
 

 

រប
យ
ក
រណ៍

 

សុខភបិល 

េគលបំណងទី២.៦ ៖កតប់នថយករឈ ឺនិង ្ល បរ់បស់ម  ទរក និងកុមរ 

េគលេ ទី២.៦.១៖ េលើក
កមពស់ ថ នភព  របូតថមភ
របស់ម ទរក និងកុមរ 

- ករផ្ដល់ជតែិដកនិងហ្វូលីក
សុីតដល់្រស្ដីមនៃផទេពះ និង

្រស្ដីេ្រកយសំ ល 
- ករផ្ដល់ជិវជតិ  និងេមបង់
ហ ុល មយុទធនករ២ដង

កនុង១ឆន ដំល់កុមរ 
- បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី របូ
តថមភដល់្រស្តី ទរក និងកុមរ
យុេ្រកម៥ឆន  ំសហគមន៍

្រស ញ់ទរក(BFCI) មនទី
េពទយ្រស ញ់ទរក (BFHI)  
- ករបញចូ លជតែិដកេទកនុងទកឹ
្រត ីនិងទឹកសុីអុវី េដើមបកីត់
បនថយភពេស្លក ្ល ំងរបស់្រស្តី 
និងកុមរ 
- ករបញចូ លជតអិុយី៉ូតេទកនុង
អបំិល េដើមបកីតប់នថយជំងឺពកក
របស់្រស្តី ភពេ្រកះ្រកិន របស់
កុមរ និងភពអនថ់យសតបិញញ

កំេណើ នៃន រ
របូបតថមដល់ ម  
ទរក និងកុមរកនុង
មយួឆន  ំ១.២ ភគ
រយ  

ភគរយ
 
 
 
 
 

៨៤% 

 

 
 

 

 

៨៧% 

 

 
 

 

 

. 

 

៨៨.៥% 
 

 
 

 
 

៨៩% 
 

 
 
 
 

. 

៨៩.៥%
 
 
 

 

 
 

៩០% 
 

 
 
 
 

. 

មន
ទ ីរសុ
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េគលេ ទី២.៦.២៖ េលើក
កមពស់លទ្ឋភពមក ទទលួេស
សុខភពបន្តពូជមនគុណ

ភព 

-ព្រងឹងករងរសមពន័ធភព្រកុម
ឆមបព្រគបថ់ន កក់នុងសុខភបិ
លេខត្ត( M-CAT) 
- ផ ព្វផ យដល់សហគមន៏
អពំី រៈសំខនក់នុងករមក
ពនិិតយៃផទេពះ្រស្តីកនុងអឡំុង
េពលបតរ់ដូវ១ែខ 
- បន្ដេ យមនសកមមភព
ពនយរកំេណើ តេនសហគមន៍
េ យភន កង់រែចកចយ
មេធយបយពនយរកំេណើ ត 
(CBD) 
- ចុះែស្វងរកអតថិិជនែដល
េបះបងេ់ស ពនយរកំេណើ ត 
- ព្រងឹង និងព្រងកីករផ្តល់
េស សុខភពបន្តពូជ និងករ
អបរ់ដំល់យុវវយ័ 
- បេងកើនករ្រគបដណ្ដ បព់កីរ
ចកថ់ន េំត ណូសដល់្រស្ដី
កនុងវយប័ន្ដពូជ 

កំេណើ នៃនលទធភព
ទទលួបនេស
សុខភពបន្តពូជ
ចំននួ ០.៤ ភគរយ
កនុងមយួឆន  ំ 

ភគរយ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

៥៤% 

 

៥៤%  

 

៥៤.៥% ៥៤.៥% ៥៤.៥% ៥៦% 
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េគលេ ទី២.៦.៣៖ េលើក
កមពស់លទ្ឋភពមក ទទលួេស
សុខភព រវន័្ត ស្រមប់

ម និងទរក និងករ្រប្រពឹត្ដ
ករែថទសំុខភព 

- ផ្ដល់េស ពិនិតយៃផទេពះេន
មមលូ ្ឋ នសុខភបិល

និង មេស ចុះមលូ ្ឋ ន 
- បេងកើនករសំ លកូនេ យ
ម្រន្ដីជំនញបនបណ្ដុ ះ
ប ្ដ ល 
- បេងកើនករអបរ់ដំល់ឆមប
បុ ណ កនុងករបញជូ ន្រស្តីមក
សំ លកូនេនមលូ ្ឋ នសុខ
ភបិល ធរណៈ 
- ្រ វ្រជវនិង ម នរកស្ដ្
រមីនៃផទេពះបំរងុមនេ្រគះ
ថន កេ់រៀង ល់្រតីមស 
- គ្រទមេធយបយេធ្វើដំេណើ រ
ដល់្រស្ដីមនបញ្ហ េពលសំ
ល 

- បញជូ ន្រស្ដីបំរងុមនេ្រគះ
ថន កព់ីមណ្ឌ លសុខភពេទ
មនទីរេពទយេ យបនទន់
េពលេវ  
- បេងកើតបនទបរ់ងច់ ំមនុនិង
េ្រកយសំ លកូនេន្រគប់
មណ្ឌ លសុខភព 
- បងក រនិងទប់ ក តម់រណៈ
ភពម  មរយៈករបណ្
តុះប ្ត លឆមបរដ្ឋនិងចុះេធ្វើ
សវនកមមមរណៈភពម  
េពលមនករណី ្ល ប ់

លទធភពទទលួបន
េស សុខភពជ

រវន័្តេកើនចំននួ ១
ភគរយកនុងមយួឆន ំ
 

ភគរយ
 
 

 

៨៥% 
 
 
 

 

៨៦% 
 
 
 
 

៨៧% 
 
 
 
 

៨៨% 
 
 
 
 

៨៩% 
 
 
 
 

៩០% 
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េគលេ ទី២.៦.៤៖ធននូវ
លទធភពមកទទលួយកេស
សុខភព រវន័្ដសំ បក់ុមរ
និងែថទសំុខភព ម្រគួ រ
បនល្អ្របេសើរ 

- ព្រងឹងេស ចកថ់ន បំងក រ

េរៀង ល់ៃថងេធ្វើករេនកនុង
មណ្ឌ លសុខភព 
- ្រ វ្រជវរកកុមរេបះបង់
ករផ្តល់ថន បំងក រេនេពលចុះ
េស មលូ ្ឋ ន 
- បន្តផ្តល់េស ចុះយុទធនករ
ែចកចយ្រគបថ់ន  ំ េមប៉ង់
សយុលដល់កុមរ យុពី១២
ែខ-៥៩ែខ ពីរដង/ឆន  ំ
- ព្រងឹងសកមមភពកនុងករ
ែថទពំយបលកុមរ មនជំងឺ
គ រ កផ្លូវដេង្ហើមនិង្រគុន

ចញ់ 
- អនុវត្ដពិធី រជតិសមហរ
កមម្រគប្រគងករពយបលជំងឺ
កុមរេនមលូ ្ឋ នសុខភបិ
ល ធរណៈ(IMCI) និង
សហគមន(៍CIMCI)  
ឲយបនេទៀងទត ់
 

លទធភពកុមរទលួ
បនេស សុខភព

រវន័្តេកើនចំននួ 
២.២ ភគរយកនុង
មយួឆន  ំ

ភគរយ ៤៩% ៥១% ៥៣% ៥៥% ៥៧% ៦០% 
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េគលបំណងទី២.៧ ៖បនថយអ្រ ឈនឺិងអ្រ ្ល បេ់ យ រជំងឺេអដស៍ រេបង ្រគុនចញ់និងជំងឺឆ្លងដៃទេទៀត 

េគលេ ទី២.៧.១៖កត់
បនថយអ្រ េ្រប ៉ឡងៃ់នHIV
ឱយទបជង០.៥%េន
បំ ចឆ់ន  ំ២០១៩ 

 

- បន្ដសកមមភពអបរ់ផំ ព្វ
ផ យអំពីេមេ គេអដស៏ជំងឺ
េអដស៏ ដល់្រកុមេគលេ
ទងំអស់ 

- ព្រងឹកករ្រគប្រគងនិង
ពយបលជំងឺកមេ គេន
មមណ្ឌ ល សុខភពនិងគ្លី

និកកមេ គ 

- ព្រងឹងនិងព្រងីកេស ករ
បងក រករចម្លងេ គពីម្ត យ
េទកូន (PMTCT) 

- ផ្ដល់្របឹក ដល់្រស្ដីែដលមក
ពិនិតយៃផទេពះេនមណ្ឌ លផ្ត
ល់្របឹក ករេធ្វើេតស្តឈម
េ យសម័្រគចិត្ត (VCCT) 

អ្រ េ្រប ៉ឡងៃ់ន 
HIV ថយចុះ ០.៨ 
ភគរយកនុងមយួឆន ំ

ភគរយ
 
 

 
 

០.៩% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

០.៨% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

០.៧% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

០.៦% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

០.៥% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

≤ ០.៥% 
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េគលេ ទី២.៧.២៖ព្រងឹង
ករ្រ វ្រជវជំងឺរេបងេបក
វជិជមនេលើសពី៦០%និងរក
អ្រ ជសះេសបើយកំរតិខពស់
េលើសពី៨៥%ៃនករណីជំងឺ
រេបងសួតេបកវជិជមនេន
ដំ ចឆ់ន ២ំ០១៩ 

- បេងកើនករចុះអបរ់សំុខភព
ស្ដីពីជំងឺរេបងេន មសហ
គមន ៍

- ព្រងឹងករ្រ វ្រជវជំងឺ
រេបងកនុងកំឡុងេពលមក
ពិេ្រគះជំងឺេ្រក 

ចុះ្រ វ្រជវ ១២ 
េលើកកនុងមយួឆន  ំ

េលើក ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ 
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េគលេ ទី២.៧.៣៖រក អ
្រ ្ល បេ់ យជំងឺ្រគុនចញ់
េ យបនេ្រកម០ .៤%កនុង
ចំេ ម្របជជនទូេទេន

ដំ ច់ឆន ំ២០១ ៩ 

-បេងកើនករចុះែចកមងុ្រជលក់
ថន នំិង្រជលកម់ងុ េឡើង
វញិ 
-ព្រងឹងករចុះអន្ដ គមនេ៍លើ
ករ តតបតជំងឺ្រគុនចញ់
ទនេ់ពល 
-ព្រងឹងករងរែថទ-ំពយប
លដល់អនកជំងឺ មពីធី រ
ជតិ 
 

អ្រ អនក ្ល ប់
េ យជំងឺ្រគុនចញ់
ថយចុះចំននួ ០១
ភគរយកនុងមយួឆន ំ

ភគរយ ≤០.៤% 

 

 

 

 

≤០.៣% 

 

 

 

 

≤០.២% 
 

≤០.១%
 

≤០.០%
 

≤០.០% 
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េគលេ ទី២.៧.៤៖េ្រត ម
លកខណៈខពស់េដើមបទីប់ ក ត់
ៃនជំងឺឆ្លងថមីដៃទេទៀតែដល
ចេកើតមនជយថេហតុ 

-ែស្វងរកថវកិពីអងគករៃដគូ
ចុះ កថ់ន ំ ែបតេ យបន
ទនេ់ពលេវ  
-បេងកើនករអបរ់ផំ ព្វផ យ
អំពីករបងក រជមងផឺ្ដ យ
បក នីិងA(H1N1)និង
(H5N1) 
-េ្រត មលកខណៈខពស់េដើមបី
េឆ្លើយតបនឹងជំងឺឆ្លងថមីនន
ែដល ច នឹងេកើតេឡើង 
 

ទូទងំេខត្ត ែខ 
 

 
 

១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ 
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េគលបំណងទី២.៨ ៖បនថយបនទុកជំងឺមនិឆ្លង និង បញ្ហ សុខភពដៃទេទៀត 

េគលេ ទី២.៨.១៖កត់
បនថយឥរយិបទេ្រគះថន កន់ំ
េទរកជំងឺមនិឆ្លងេនឆន  ំ
២០១៩ 

-បេងកើនករអបរ់ផំ ព្វផ យពី
ជំងឺទឹកេនមែផ្អម,េលើស
ឈមដល់្របជជន 

-បេងកើនករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
ជំនញបេចចកេទសដល់
បគុគលិកមណ្ឌ លសុខភពស្តី
ពីជំងឺមនិឆ្លង 

-បន្ដសកមមភពេវទិកអបរ់ ំ
ផ ព្វផ យេដើមបផី្ល ស់ប្ដូរករ
្រប្រពឹត្ដ 

អនុវត្ត០២េលើក 
កនុងមយួឆន  ំ 

េលើក 
 

 
 
 

 

០២ 
 
 
 
 

 
 

 

០២ 
 
 
 
 
 
 
 
 

០២ 
 
 
 
 
 
 
 
 

០២ 
 
 
 
 
 
 
 

០២ 
 
 
 
 
 
 

០២ 
 
 
 
 
 
 

មន
ទ ីរសុ

ខ
ភបិ

ល
 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.៨.២៖ធន
ដំេណើ រករមខុងរ រវន័្តៃន
សុខភព ធរណៈសុខ
សុវតថិភពចំណី របរ ិ ថ
នករ្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត
យនិងករេ្រត មលកខណៈ

ស្រមប្រគ សនន 

-បេងកើតកញចបេ់្រត មសេ្រងគ ះ
្រគបម់លូ ្ឋ នសុខភបិល

ធរណៈ 

-បេងកើតគណកមមករ្រគប្រគង
េ្រគះមហន្ដ យថន កេ់ខត្ត 
និងថន ក្រសុក 

-ព្រងឹងទំនកទ់ំនងជមយួ
អងគភពជុំវញិេខត្តេដើមបជីយួ 
អន្ដ គមន ៍

េ្រត មបងក គ្រទ
េពលមនេ្រគះ
មហន្ត យេកើត
េឡើង 

េលើក 00 ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ 
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េគលបំណងទី២.៩ ៖ ព្រងឹងគុណភព្របពន័្ឋសុខភបិល 

េគលេ ទី២.៩.១ ៖ 
ព្រងឹងនិងផ រភជ បគ់ន រ ង
េស សកមមភពអបបរមិ 
(សកមមភពរបស់មណ្ឌ ល
សុខភព) និងេស សកមម 
ភពប្រងគប ់(សកមម ភព
របស់មនទីរេពទយបែង្អក) អម
េ យករព្រងឹងេសចក្តី
ែណនគំ្លិនិក និងពិធី រ
ៃនករពយបល្រពមទងំ
្របមលូផ្តុ ំកនែ់តខ្ល ងំេឡើង
េលើគុណភព  
 

- ជំរញុនិងបេងកើនករផ ព្វ
ផ យចំននួេស េនថន ក់
មនទីរេពទយបែង្អកេខត្ត/្រសុក 
និងចំននួេស េនថន ក់
មណ្ឌ លសុខភពដល់សហ
គមន៍ មរយៈេស ចុះ 
មលូ ្ឋ ន 
-ព្រងឹងករវភិគ ថ នភព
ស្ដុកឱសថបរកិខ រេពទយ្របចំ
្រតីមស 
-េធ្វើ រេពើភណ្ឌ័ ឱសថបរកិខ រ
េពទយេ យបន្រតឹម្រតូវនិង
េទៀងទតេ់រៀង ល់្រតីមស 
-េធ្វើកំណតេ់ហតុឱសថខូច
គុណភពឲយបន ល់៦ែខ
ម្ដង 
-េផទរមខុឱសថែដលេលើស   តំ
រវូករេទមនទីរសុខភបិល
េខត្ត ឬ្រសុក្របតិបតិ្ត 
-ព្រងឹងករ្របជុំគណៈកមម
ករ្រគប្រគងមណ្ឌ លសុខ
ភព(HCMC)ឲយបនេរៀង
ល់២ែខម្ដង 

-ព្រងឹងគុណភពៃនករ
អភបិលរមួបញចូ លពី្រសុក
្របតិបត្ដិេទHCs( ISC) 

ពិនិតយេលើគុណភព
ផ្តល់េស របស់
មណ្ឌ លសុខភព 
និងគលិនិកឯកជន
 

េលើក 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

១២ 
 
 

 
 

 
 

 
 

១២ 
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េគលេ ទី២.៩.២៖ព្រងឹង
ករផ្ដល់ពតម៌នសុខភបិ
លែដលពកព់ន័ធមនគុណ
ភពខពស់ និង ទនេ់ពល
េវ សំ បជ់មលូ ្ឋ ន
ភស្ដុ ងដល់ករ កេ់ចញ
េគលនេយបយ ករេធ្វើ
េសចក្តីសំេរចចិត្ត ករអនុ
វត្តនក៍មមវធិី ករ្រតួតពិនតយ
ម ន ន ៃដករងរ និង

ករ យតៃម្ល 

-អនុវត្តនន៍ិងេ្របើ្របស់ឧប
ករណ៍ យតំៃលែដលបន
េធ្វើបចចុបបននភពជ្របចែំខ
េនថន កក់រ.ិ្រសុក្របតិបត្ដិ,
មនទីរេពទយបែង្អកនឹង
មណ្ឌ លសុខភព 
-ព្រងឹងេលើករ្របមលូនិង
ករវភិគទិនននយ័,អភវិឌឈន៍
ែផនករនិងអនុវត្ដន៍
ែផនករ 
-ព្រងឹងបែនថមេលើករងរ
អភបិលកិចចែផនក្របពន័ធ
ពត័ម៌នសុខភបិល 

យតៃម្លជ្របចំ
នូវ្របសិទធភពៃន
ករផ្តល់េលើេស
រមួបញចូ លទងំ
ករងរ្រគប្រគង
្របពន័ធពត័ម៌នសុ
ខភបិលឲយបន
ទនេ់ពល 

េលើក 
 
 
 
 

២៤ 
 
 
 
 
 

២៤ 
 
 
 
 

២៤ ២៤ ២៤ ២៤ 
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េគលេ ទី២.៩.៣៖ព្រងឹង
យន្តករសហ្របតិបតិ្តរ ង
េស សុខភបិលរដ្ឋនិងេស
សុខភបិលឯកជនកនុង

ភពជៃដគូេលើករផ្តល់
ពត័ម៌ននិងករផ្តល់ ជញ ប័
ណ្ណ េស ឯកជនែដលេគរព
េទ មេគលករណ៍ចបប់
ស្តីពីវសិ័យេស ឯកជន 
្របកបេ យភពទទលួខុស
្រតូវ កនុងវជិជ ជីវៈេវជជ ្រស្ត 

- អនុវត្តនក៍រចុះ្រសង់ ល់
ទីកែន្លងេបើកេស សុខភព
ឯកជន 
- ផ ព្វផ យចបបេ់ស ឯក
ជនដល់ ជីវករែដល
្របកបវជិជ ជីវៈេវជជ ្រស្ត 
-ចុះ្រតួតពិនិតយ ម នរក
េស ឯកជនែដលមនិទន់
មន ជញ បណ័្ណ ឬករេបើក
េស ឯកជនខុសចបប ់
េរៀង ល់្រតីមស ។ 
-េធ្វើបចចុបបននភពសមស
ភពគណៈកមម ករលុប
បំបតឱ់សថែក្លងក្ល យនិង
េស ឯកជនខុសចបប ់
ល់ដំ ចឆ់ន  ំ។ 

-្របជុំគណៈកមម ករលុប
បំបតឱ់សថែក្លងក្ល យ និង
េស ឯកជនខុសចបបេ់រៀង
ល់្រតីមស ឬឆមស ។ 

- ្របជុំគណៈកមម ករលុប
បំបតឱ់សថែក្លងក្ល យ និង
េស ឯកជនខុសចបប ់
េរៀង ល់្រតីមស ឬឆមស 
 
 

្រតួតពិនិតយទីកែន្លង
ផ្តល់េស ឯកជន
ែផនកសុខភពនិង
េ្រគ ងសំ ងទងំ
មនចបប ់ និងមនិ
ទនម់នចបប ់េន
្រគបប់ ្ត ភមូរិដ្ឋ
បលកនុងេខត្ត 

ភគរយ 
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សងគមកិចច 
េគលបំណងទី២.១០៖ ព្រងឹងព្រងីកេស សុខុមលភពសងគម ស្រមបជ់នរងេ្រគះ និងងយរងេ្រគះ ជន្រកី្រកខ្ល ងំ 

េគលេ ទី២.១០.១៖ អនុ
វត្តកមមវធិីសេ្រងគ ះបនទ ន ់
េដើមបជីយួ ដល់្រកុមជនរង
េ្រគះ និងងយរងេ្រគះ 

- សហករជមយួ ជញ ធ
រែដនដី្រសងទ់ិនននយ័្រកុម
ជនរងេ្រគះ និងងយរង
េ្រគះេ យគូសែផនទីខនង
ផទះ េន្រគបស់ហគមន ៍
-ចលនេកៀរគរ្របភព
ធនធនននេដើមបចីូលរមួ
ជយួ រែំលកបញ្ហ កនុង្រគួ រ
ងយរងេ្រគះ 
-  ផ្តល់ជំនយួសេ្រងគ ះបនទ ន់
ដល់ជនរងេ្រគះ និងងយ
រងេ្រគះេផ ងៗ 

ចុះសេ្រងគ ះផទ ល់
េពលេពលមន
ករណីរងេ្រគះ
េកើតេឡើង 

្រគួ
រ 
 

៤០០ ៧២០ ១០៤០ ១៣៦០ ១៦៨០ ២០០០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
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េគលេ ទី២.១០.២៖ 
បេងកើតកមមវធិីសេ្រងគ ះសងគម
ជយួ ដល់ជន្រកី្រកខ្ល ងំ 

 - ចូលរជួមយួ ជញ ធរែដន
ដី មនទីរេរៀបចំែដនដីនគរបូនី
កមម និងសំណង ់ពិនិតយលកខ
ណៈសមបតិ្ត ្រគួ រែដល
្រតូវទទលួសមបទនដីសងគម
កិចចជេរៀង ល់ឆន  ំ
-សហករជមយួ ជញ ធរែដ
នេដើមប្រសងទ់ិនននយ័្រគួ រ
្រកី្រកខ្ល ងំ 

ទូទងំេខត្ត  

នក ់ ៩៣ ១៦៧ ២៤១ ៣១៥ ៣៨៩ ៤៦៥ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
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េគលេ ទី២.១០.៣៖ 
ជំរញុករងរសុខុមលភព
្រគួ រល្អេលើកកមពស់តនួ
ទីរបស់្រគួ រ និង្របជ
ជនកនុងករអភវិឌ នស៍ងគម 
 

-េធ្វើទិ ្រគួ រ ១៥ ឧសភ
េរៀង ល់ឆន េំដើមបផី្ល ស់ប្តូរប
ទពិេ ធន្រគួ រែដល
មនករ្រគប្រគងល្អ។ 
-បេងកើនករយល់ដឹងអំពីតួ
នទីភរកិចចរបស់សមជិក
្រគួ រនីមយួៗ និងករ
្រប្រស័យទកទ់ងគន ម
លកខណៈ្របៃពណីែខមរ 

ប្តូរបទពិេ ធន៍
គន េដើមបផី្ល ស់ប្តូរ
ឥរយិបទរបស់
្រគួ រកនុង សហ
គមន ៍

នក ់ 200 ៣៦០ ៥២០ ៦៨០ ៨៤០ ១០០០ 
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េគលេ ទី២.១០.៤ ៖ 
បន្តព្រងឹងសកមមភពេ ះ
្រ យបញ្ហ ជនអនថ 

- ្របជុំសមជិកអនុគណកមម
ករេ ះ្រ យបញ្ហ ជន
អនថេខត្ត 
- បេងកើតប ្ត ញភន កង់រ
សងគមកិចចឃុំ-សងក ត ់
-  ផ ព្វផ យដល់សហគមន៍
អំពផីលវបិកៃនករេធ្វើចំ
ក្រសុក នងិករេធ្វើចំ ក
្រសុកេ យសុវតថភព 
-សហករជមយួសមតថកិចច 
និង ជញ ធរែដនដីចតវ់ធិន
ករេលើជនអនថែដលពុ្រពម
ទទួលេស េហើយរងឹចេចស
បន្តករ ន កេ់ន មចិេញច ើម
ផ្លូវ បះ៉ពល់ដល់ស ្ត បធ់ន ប់

ធរណៈ 

េ ះ្រ យជន
អនថបន ៣០ 
នកក់នុងមយួឆន  ំ

ដង/
នក ់

30 ៥៤ ៧៨ ១០២ ១២៦ ១៥០ 
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ក
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េគលេ ទី២.១០.៥៖ បន្ត
ព្រងឹង្របយុទធ្របឆងំអំេពើ
ជញួដូរមនុស  និង ្ត រនីតិ
សមបទជនរងេ្រគះ 

-បេងកើនកិចចសហករ និង
ទំនកទ់ំនងជមយួអងគករ
ជត ិ អន្តរជតិជៃដគូ េដើមបី
បញជូ នជនរងេ្រគះេទទទួល
េស ្ត រនីតសិមបទ និង្រត
ឡបេ់ទ្រសុកកំេណើ ត ជួបជុំ
្រគួ រវញិ 
-ផ ព្វផ យបេងកើនករយល់
ដឹងអពំលីបចិេបកបេញឆ ត
របស់ជនទុចចរតិកនុងករ
េបកមនុស យកេទលក ់និង
េធ្វើ ជីវកមមនន 
-ទទួលនិងបញជូ នជនរងេ្រគះ
េ យ រករជួញដូរ និងជន
ងយរងេ្រគះែដលេធ្វើ
មតុភមូនិិវត្តនព៍ី្របេទសនន
មក េដើមបឲីយទទួលេស  

អនករងេ្រគះ
េ យ រករ
ជញួដូរថន ក ់មក
េន ០០ នក ់
 

នក/់
េលើក 

២៧ ២១ ១៥ ១៤ ៧ ០ 
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េគលេ ទី២.១០.៦៖ ផ្ត
ល់កមមវធិីសេ្រងគ ះជនរង
េ្រគះ និងជនរងផលបះ៉
ពល់េ យ រេមេ គេអ
ដស៏េន មសហគមន ៍

-ែថទំ មផទះដល់្រកុមជន
រងេ្រគះ  និង្រគួ ររង
ផលបះ៉ពល់េ យ រេម
េ គេអដស៏ ែដលមន
ជីវភព្រកី្រកខ្ល ងំ 
-បណ្តុ ះប ្ត លប ្ត ញ
អបរ់ជំមងេឺអដស៏េន ម
សហគន៍ មរយៈភន កង់រ
សងគមកិចចឃុំ-សងក ត ់

ជយួ ្រគួ រែដល
រងផលបះ៉ពល់ពី
ជំងឺ េអដស៏ 

្រគួ
រ 

៣៧០ ៣៧០ ៣៧០ ៣៧០ ៣៧០ ៣៧០ 
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កិច
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ក
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េគលបំណងទី២.១១៖ ព្រងឹងព្រងីកេស សុខុមលភពកុមរ និងយុវនីតិសមបទ 

េគលេ ទី២.១១.១៖ េធ្វើ
ឲយមនករ្រជួត្រជបដល់
សហគមនស៍្តីពីករែថទំ
ជំនសួដល់កុមរ និងដល់
កររងផលបះ៉ពល់ករេ្របើ
្របស់ពលកមមកុមរ 

-ផ ព្វផ យ និងេធ្វើសិកខ
មឃុំ-សងក ត់

្រកុង-្រសុក 

ទូទងំេខត្ត េលើក ០៧ ០៧ ០៧ ០៧ ០៧ ០៧ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១១.២៖ 
េលើកសទួយសុខុមលភព
កុមរកំ្រព កុមរ្រកី្រក ម
សហគមន ៍

-កំណតែ់ផនទីខនងផទះកុមរ
កំ្រព កុមរ្រកី្រក មភមូ ិ
េដើមបែីស្វងយល់ពីបញ្ហ  
និងេសចក្តី្រតូវកររបស់ពកួ
េគ 

ជយួ ដល់កុមរ 
កំ្រព និងកុមរ
្រកី្រក ១០០នក ់
កនុងមយួឆន  ំ

នក ់ ៧០ ១៥៦ ២៤២ ៣២៨ ៤១៤ ៥០០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១១.៣៖ 
ព្រងឹងកមមវធិីអបរ់សំិលធម៌
ករទប់ ក តអ់ំេពើហិង  
អំេពើេលមើសចបប ់ ករេ្របើ
្របស់បំពន រ ធតុ
េញ ន េន កនុងជរួកុមរ និង
យុវកុមរ 

-ផ ព្វផ យបេងកើនករយល់
ដឹងអំពីផលវបិក ៃន ឥទធិ
ពលេ្រគ ងេញ នដល់កុមរ 
យុវកុមរេ្រក  េរៀ
ន។ 
-ផ ព្វផ យបេងកើនករយល់
ដឹងអំពីគុណធម ៌ សុជីវធម ៌
និងឥទធិពលៃនេ្រគ ងេញ ន

កតប់នថយចំននួ
កុម និងយុវ
កុមរ ែដលេ្របើ
្របស់ រធតុ
េញ ន និងេ្របើ
អំេពើហឹង   

វគគ ០៤ ០៤ ០៤ ០៤ ០៤ ០៤ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
រណ៍
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ចំេពះមនុស ដល់យុវជន
េ្រក េរៀន។ 
-ផ ព្វផ យ មរយៈខិតប័
ណ្ណ វទិយុ និងទូរទស ន។៍ 

េគលេ ទី២.១១.៤៖ ករ
្ត រនីតិសមបទ និងសម

ហរណកមមកុមរទំនស់នឹង
ចបប ់ និងអនកេញ នេ្រគ ង
េញ ន 

-េធ្វើកិចចសហ្របតិបត្តិករ
ជមយួ ពយបល 
ជញ ធរែដនដី និងសមតថ

កិចចេដើមបបីញជូ ន្រកុមជនរង
េ្រគះេ យេ្រគ ងេញ ន
េទរកេស ្ត រនីតិសម ្
បទ 

បញជូ នជនរង
េ្រគះេ យ
េ្រគ ងេញ នឲយ
េទទទលួេស
្ត រនីតិសមបទ 

េនមជឈមណ្ឌ ល
្ត រនីតិសមបទ 

េនេ្រកេខត្ត 

នក ់ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១១.៥៖ 
ព្រងឹងករករពរកុមររង
េ្រគះ និងកុមរងយរង
េ្រគះ មសហគមន ៍

-បេងកើតប ្ត ញករពរ
កុមរេន មសហគមន ៍
េដើមបផី្តល់ពត័ម៌ននន
ែដលជបញ្ហ របស់កុមរ
េដើមបេីធ្វើអន្ត គមនទ៍ប់
ក តឲ់យបនទនេ់ពល

េវ  និងមន្របសិទធិភព 

្របជុំផ ព្វផ យ
វធិី ្រស្តកនុងករ
ជយួ អន្ត គមន៍
សេ្រងគ ះដល់
កុមររងេ្រគះ 
និងងយរងេ្រគះ
ដល់តអួងគពក់
ពន័ធៃនប ្ត ញ
ករពរកុមរ 

េលើក 00 ២ ២ ២ ២ ២ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១១.៦៖ 
ជំរញុករករពរ និងេលើក
កមពស់សិទធិកុមរ 

-េធ្វើទិ កុមរអន្តរជតិ01
មថិុន និងទិ ពិភពេ ក
្របឆងំពលកមមកុមរ 12 
មថិុន។ 

្របរព្វទិ កុមរ
អន្តរជតិ និងទិ
ពិភពេ ក
្របឆងំពលកមម
កុមរេរៀង ល់ឆន  ំ

េលើក 0១ ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបំណងទី២.១២៖ ព្រងឹងព្រងីកេស សុខុមលភពជនពិករ និង ្ត រលទធភពពលកមម 

េគលេ ទី២.១២.១៖ 
បេងកើនករយល់ដឹងអំពី
ពិករភព 

-េបើកវគគផ ព្វផ យចបប់
អំពីករេលើកកមពស់សិទធិជន
ពិករ 

ផ្តល់ចំេណះដឹង
អំពីចបបស់្តីពី
ពិករភពដល់
និេយជក

វគគ 00 ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១២.២៖ 
ជំរញុករហ្វឹកហ្វឺនវជិជ ជីវៈ
េ ះ្រ យករងរ និងមខុ
របរជូនជនពិករ 

-បញជូ នជនពិករេទចូលរមួ
វគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ
វជិជ ជីវៈេទរ មប ្ត
េខត្ត ជធនី  
-សហករជមយួ ជញ ធ
រែដនដីកំណតរ់កជនពិករ 
េដើមបបីញចូ លកនុងកមមវធិីប
ណ្តុ ះប ្ត វជិជ ជីវៈ 

ជនពិករទទលួ
បនជំនញនន
ចិញច ឹមជីវតិ 

នក ់ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១២.៣៖ 
បន្តព្រងឹងព្រងីកេស ្ត រ
លទធភពពលកមមេនសហ
គមន(៍CBR) ជូនជនពិករ 
និងករចង្រកង្រកុមជយួ ខ ្
លូនឯងៃនជនពិករ 

-ទំនកទ់ំនងជមយួអងគករ
ែដលមនេស ្ត រលទធ
ភពពលកមមេនកនុងសហ
គមន ៍ឲយមកសហករជៃដ
គូេដើមបអីនុវត្តករងរ ្ត រ
លទធភពពលកមមេនកនុង
សហគមនេ៍ខត្តេកះកុង
េ យផទ ល់ 

ជនពិករបន
ទទលួេស ្ត រ
លទធភពពលកមម
េ យផទ ល់េន
នឹងផទះរបស់ខ្លួន 

នក ់ 00 ៧០ ៧០ ៧០ ៧០ ៧០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី២.១៣៖ ព្រងឹងព្រងីករបបសន្តសិុខសងគមសុខុមលភពមនុស ចស់ 

េគលេ ទី២.១៣.១៖ផ្ត
ល់េស គ្រទ និងេលើក
សទួយសុខុមលភពមនុស
ចស់ 

-េធ្វើទិ មនុស ចស់អន្តរ
ជតិ01តុ េរៀង ល់ឆន  ំ
-ជយួ សេ្រងគ ះជនចស់ជ
គម នទីពឹង និងមនជមងឺ
្របចកំយ 
-្របមលូទិនននយ័មនុស

េធ្វើករគ្រទឲយ
មនករបេងកើត
សមគម មនុស
ចស់េន ម
សហគមន ៍

នក ់ ៥០០ ១១០០ ១៧០០ ២៣០០ ២៩០០ ៣៥០០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
រណ៍
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ចស់ជ គម នទីពឹង 
-បេងកើតសមគមមនុស
ចស់ មសហគមនេ៍ យ
សហករជមយួមនទីរធមម
ករ និង សន យកវត្ត 
និង្រពះសងឃជេគល 

េគលបំណងទី២.១៤៖ ព្រងឹងព្រងីករបបសន្តសិុខសងគម សុខុមលភពអតីតយុទធជន 

េគលេ ទី២.១៤.១៖ 
អភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចច្រគួ រ
អតីតយុទធជន្រកី្រកខ្ល ងំ 

-្រសងស់ថិតិអតីតយុទធជនគន
នដីធ្លី ផទះសែមបង 
-កំណតម់ខុសញញ អតីត
យុទធជនជ ទិភពេដើមបផី្ត
ល់សមបទនដីសងគមកិចច 
-បេងកើត្រកុមករងរចុះសួរ
សុខទុកខដល់ជនរងេ្រគះ 
និងជនងយរងេ្រគះ និង
រងេ្រគះេនសហគមន ៍ 
- េរៀបចំ្របរព្វទិ អតីយុទធ
ជន ២១ មថិុន និងទិ
អតីតយុទធជន ៣ ធនូ ពិភព
េ ក 

្រគួ រអតីតយុទធ
ជន្រកី្រកខ្ល ងំ្រតូវ
បនយកចិត្តទុក
ក ់និងគពំរ 

្រគួ
រ 

១00 ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

មន
ទ ីរស

ងគម
កិច

ច 

រប
យ
ក
រណ៍

 

កិចចករនរ ី 

េគលបំណងទី២.១៥៖ កតប់នថយអេំពើហងឹ កនុង្រគួ រ 

េគលេ ទី២.១៥.១៖  
្រស្តីមនអំ ចេសដ្ឋកិចច 
និងសិទធសេ្រមចកនុង្រគួ រ 

- ផ្តល់ជំនញវជិច ជីវៈ
ចបស់ ស់ដល់្រស្តី  
- េរៀបចំទិ អន្តរជតិនរ ី
០៨មនី 

្រស្តី ចទទលួ
បនករផ្ល ស់ប្តូរ
េ យ្រពឹងេធ្វើក
យភវិឌ ន ៍

ភគរយ ៦០ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 
មនទីរកិចចករ

នរ ី

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី២.១៥.២៖ 
បរុសបនចូលរមួទទលួ
ពត័ម៌នអំពីចបបទ់ប់ ក ត់
អំេពើហឹង កនុង្រគូ រ និង
ជយួ ជនរងេ្រគះ 
 

- េរៀបចំផ ព្វផ យេ យ
មនសមភ រៈជំនយួ(Multi-
media) និងកនុងេពលសម
្រសបស្រមបប់រុស 
- ចុះផ ព្វផ យេ យ
ផទ ល់ដល់្រគួ រែដលែតង
ែត្រប្រពឹត្តិអំេពើហឹង កនុង
្រគួ រ 

បរុស់បនផ្ល ស់ប្តូ
រឥរយិបទ ពីករ
មនិចូលរមួ មក
ចូលរមួទទលួ
ពត័ម៌ន 

ភគរយ ២០ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 

មនទីរកិចចករ
នរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១៥.៣៖ ករ
អន្ត គមនទ៍ប់ ក តអ់ំេពើ
ហិង បនល្អ 
 

- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល
អំពីជំនញេ ះ្រ យទំ
នសេ្រក្របពន័ធតុ ករ 
ដល់ គ.ក.ន.ក 
- េរៀបចំទីកែន្លង ន ក ់     
បេ ្ត ះ សននធនសុវតថិ
ភពជនរងេ្រគះ 

ចំននួអំេពើហិង
ថយចុះ 

ភគរយ ៥០ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 

មនទីរកិចចករ
នរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី២.១៦៖ ទប់ ក ត ់និងលុបបំបត ់ករជញួដូរ កររេំ ភេសពសនធវនៈ ចំ ក្រសុកខុសចបបច់ំេពះ្រស្តី និងកុមរ

េគលេ ទី២.១៦.១៖ 
ឈបច់ញ់េបកេមខយល់ 
 

- ្រស្តីមនជំនញវជិជ ជីវៈ
ចិញច ឹមជីវតិ 
- ផ ព្វផ យពីផលបះ៉
ពល់ពីករេធ្វើចំ ក្រសុក
ខុសចបបដ់ល់្រស្តី្រគបរ់បូ 

ករណីជញួដូរ
្រស្តី និងកុមរ
ថយចុះ 

ភគរយ ៧០ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 

មនទីរកិចចករ
នរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី២.១៧៖ ្រស្តីនិងកុមរទទលួបននូវកិចចករពរផ្លូវចបប់

េគលេ ទី២.១៧.១៖ បំេរ ើ
ករងរ មផទះេ យ្រសប
ចបប ់

- មនិមនកិចចសនយករងរ
ឲយចបស់ ស់ 

្រស្តីបំេពញករងរ 
េ យ្រសបេទនិង
ចបប ់

ភគរយ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ មនទីរកិចចករ
នរ ី រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១៧.២៖ 
ពយបលយកចិត្ត

ទុក កេ់មើលែថកុមរ  

- បេងកើតមខុរបរជូន
ពយបលកុមរមនិឲយឆង យ
ពីផទះ (មខុរបឲយ្រសប ម
សក្ត នុពលកនុងមលូ ្ឋ ន
របស់គត)់ 

កុមរទទលួបន
ករែថទ ំ

ភគ
រយ 

៥៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 

មនទីរកិចចករ
នរ ី

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបំណងទី២.១៨៖ យុវវយ័មយួចំននួជទំពងំសនងឬស ឈីបប់ងកកង្វល់ដល់្រគួ រ និងសងគម 
 

េគលេ ទី២.១៨.១៖ 
ែលងមន្រកុមេកមងទំេនើង 
 

- អបរ់ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត ល
េកមងេពញវយ័សិក ឲយេចះ
េរៀបចំ្រកុមេ យមនទិស
េ ចបស់ ស់           
និង្រប្រពិត្តសកមមភពចូល
រមួអភវិឌ សងគម 

េកមងប្តូរពីករបងក
បញ្ហ  ដល់
្រគួ រ មកចូល
រមួ កិចចករងរ
សងគម 

ភគរយ ៣០ ១ ១ ១ ១ ១ 

មនទីរកិចចករ
នរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១៨.២៖ 
ពយបលនឹងមន

ែផនករគ្រទ និង្រគប្រគង
កូនឲយបនចបស់  

- ផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះប
្ត លអំពីករេរៀបចំ

ែផនករគ្រទ និង្រគប្រគង
កូនដល់ ពយបល 

កុមរទទលួបន
េនករេរៀបចំល្អ
ពីឪពុក ម្ត យ 

ភគរយ ៨០ ៣ ៣ ៣ ៣ ៣ 
មនទីរកិចចករ

នរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី២.១៩៖ ចំននួ្រស្តីចូលរមួកនុងករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមច កនុងវសិ័យ ធណះ និងនេយបយេនមនចំននួេកើនេឡើង 

េគលេ ទី២.១៩.១៖ 
ងទំនុកចិត្តដល់្រស្តី 

- ផ្តល់ជំនញជក់ កេ់ទ
មតនួទីរបស់្រស្តី 

្រស្តីមនភពក្ល
៊ ន កនុងករអនុ

វត្តកិចចកររបស់
ខ្លួន

ភគ
រយ 

២៥ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
មនទីរកិចចករ

នរ ី

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.១៩.២៖  
ចំននួ្រស្តីេកើនេឡើងេនជរួ
ថន កដ់ឹកន ំ
  

- ផ ព្វផ យដល់្រស្តីឲយ
ពយយមបណ្តុ ះប ្ត ល
សមតថភពរបស់ខ្លួនបែនថម  
- ផ ព្វផ យដល់គណបក
នេយបយឲយ កប់ញចូ ល
្រស្តីេទកនុងបញជ ីេបកខភព
របស់ខ្លួនឲយបនេ្រចើន និង
ឲយមនលំ បេ់លខេរៀង
ល្អ 
 

បញ្ហ ្រស្តី្រតូវបន
យកចិត្តទុក ក ់
ឲយក្ល យជ អនក
ដឹកនលំ្អ 

ភគ
រយ 

២១,៥ ០,៥ ០,៥ ០,៥ ០,៥ ០,៥ 

មនទីរកិចចករ
នរ ី

រប
យ
ក
រណ៍
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ធមមករ និង សន 

េគលបំណងទី២.២០៖ ្របជពលរដ្ឋកនែតមនជំេនឿេលើ្រពះពុទធ សន 

េគលេ ទី២.២០.១៖  
្រពះសងឃ ជី យយជី 
នឹងឈបន់ិមន្តរកបចចយ័
មទីផ រ និង មទី្របជុំ

ជនេ យយក សនេធ្វើ
ជឈន ន ់

-្រពះសងឃ និង ជី យយជី
យល់ពី្រពះវនិយ័ចបស់ 
- ផ ព្វផ យ និងេលើកទឹក
ចិត្តដល់ ្រពះសងឃ ជី 
យយជីឲយចូល ពុទធិក
សិក សិក អំពីពុទធវនិយ័ 

េរៀបចំបញជ ី ជី 
និងយយជី និង
្រពះសងឃែដល
ចូលចិត្តយក

សនេធ្វើជ
ឈន នេ់ដើមបងីយ
្រសួលអបរ់ ំ

េលើក ០៣ ០៤ ០៤ ០៤ ០៤ ០៤ 

មនទីរធមមករ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.២០.២៖  
្រគប្រគងគរភុណ័្ឌ វត្ត និង
បចចយ័ក ងវត្តបន
ចបស់ ស់ 

- ្របជុំផ ព្វផ យពី ចរ
ែណនដំល់ ចរយ គណៈ
កមមករវត្តមយួចំននួ 

មនគេ្រមងចុះ
្រតួតពិនិតយនិង
ចង្រកង្របវត្ត វត្ត
បនល្អ

េលើក ០២ ០២ ០២ ០២ ០២ ០២ 

មនទីរធមមករ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី២.២១៖ ករេរៀបចំ និងដឹកនកំមមវធិី្របៃពណីេផ ងៗរបស់ ចរយបន្រតឹម្រតូវ 

េគលេ ទី២.២១.១៖  
ចរយមយួចំននួបនយល់
ចបស់ពីករេរៀបចំពីធីេផ
ងៗ(្របៃពណី) េទ ម
េគលណ៍ែណនរំបស់
្រកសួង 

- េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត ល
ដល់ ចរយស្តីពីករេរៀបចំ
ពីធីេផ ងៗ(្របៃពណី) េទ
មេគលណ៍ែណនរំបស់

្រកសួង 

ករេធ្វើពិធីបណុយ
េផ ងៗេ ក
ចរយបនយល់
ចបស់ នូវករ
េរៀបចំរេបៀប
្របៃពណីចបស់ល្អ

េលើក ១០ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ មនទីរធមមករ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី២.២២៖ ្រពះសងឃ និង្រគហសថទទលួបនចំេណះដឹង 

េគលេ ទី២.២២.១៖  
ពុទធិកសិក នឹង

ដំេណើ រករល្អ 

- ផ្តល់្រគូពុទធិកសិក  
- ផ ព្វផ យនិងេលើកទឹក
ចិត្តឲយ្រពះសងឃ និង
្រគហសថឲយចូលសិក េន

ពុទធិកសិក  

ព្រងឹង និងព្រងីក
េន ពុទ្ឋកិ
សិក ឲយបន
ដំេណើ រករល្អ  ០៦ ០៤ ០៤ ០៤ ០៤ ០៤ មនទីរធមមករ 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបំណងទី២.២៣៖ ករ្រគប្រគងវត្តបនដិតដល់ 

េគលេ ទី២.២៣.១៖  
្រពះ្រគូេចអធិករមន
ចំេណះដឹងអំពីែផនក្រគប់
្រគង 

- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល
ស្តីពីករ្រគប្រគងដល់
េចអធិករវត្ត 

ផ ព្វផ យករ
្រគប្រគងេ យ
្រសបចបបដ់ល់
្រពះ្រគូេចធិករ
្រគបេ់នកនុងេខត្ត

េលើក ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ ០៣ មនទីរធមមករ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី២.២៣.២៖  គ
ណៈកមមករ និង ចរយវត្ត
នឹងអនុវត្ត ម ចរ
ែណន ំ

- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល
ដល់គណៈកមមករ និង 
ចរយវត្តស្តីពីតនួទី និង

ចរែណនេំផ ងៗ 

ជយួ ែកស្រមួល
ដល់គណៈកមម
ករ ចរយវត្តពីតួ
នទី និងភរៈកិចច
ចំេពះមខុ

េលើក ០២ ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ មនទីរធមមករ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

វបបធម ៌

េគលបំណងទី២.២៤៖ េលើកកមពស់ករអភរិក  និងអភវិឌ េបតិកភណ្ឌ វបបធម ៌
 

េគលេ ទី២.២៤.១៖  
េរៀបចំែថរក ករពរ
សមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបបធម ៌
និងរមណីយ ្ឋ ន
្របវត្តិ ្រស្តននកនុងេខត្ត 

- ចុះបញជ ី រេពើភណ្ឌ វតថុ
បុ ណ និងជសួជុល
កុ លភជន្រសងព់ី
សំេពលិចេនេកះេស្តច 
- េបះបេងគ លេធ្វើ ្ល ក
សញញ  និងកំណត្រពំដី ថ
នីយបុ ណកនុងេខត្ត 
- ជសួជុល ព ន ផ្លូវចូល
តំបនរ់មណីយ ្ឋ ននន
កនុងេខត្ត 
- ្របមូលវតថុបុ ណេន យ
ប៉យ មទី ធរណៈយក
មករក ទុកកែន្លងមនសុវតថិ
ភព 
-ទប់ ក តក់រលួចជីកក
កយវតថុបុ ណខុសចបប ់
- ងសង់ រៈមនទីរ 

សមបត្តិ
េបតិកភណ្ឌ វបប
ធម ៌និង 
រមនីយ ្ឋ ន្រតូវ 
បនែថរក
ករពរឲយបន
គងវ់ង  

កែន្លង ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 

មនទីរវបបធម ៌

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី២.២៤.២៖  
បេងកើនករផ ព្វផ យ េដើមបី
ករយល់ដឹងពីតៃម្លៃនវបប
ធម ៌

- បំផុស្របជពលរដ្ឋឲយែថ
រក ្របៃពណីម្ហូប រ 
សេម្ល កបំពក ់បេង្ហើរែខ្លង 
រប ំ
- ករសែម្តងសិលបៈទស
នីយភពេន មមលូ ្ឋ ន 
- ផ ព្វផ យពីទំេនៀមទំ

ប្របៃពណីរបស់ជន
ជតិេដើមភគតិច មរយៈ
ករសែម្តងសិលបៈ និង
ងំពិពរ័ណ៍ 

- ផ ព្វផ យពីកបចច់ម្ល ក់
ែខមរដល់មច ស់េ ងសិបបកមម 
និងជងចម្ល ក ់

ចុះេធ្វើករ
ផ ព្វផ យឲយ
បនទូលំ 
ទូ យ 

េលើក ៨៥ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ 

មនទីរវបបធម ៌

រប
យ
ក
រណ៍

 

 
េគលេ ទី២.២៤.៣៖  
បេងកើន និងក ងសមតថ
ភពចំេណះ ជំនញ សិល្
បៈជូន្របជពលរដ្ឋ 

- ព្រងឹង ន ៃដសិលបៈ
ម ជន និងសិលបៈ
ជីពេដើមបបីំេរ ើេសចក្តី្រតូវ

កររបស់្របជពលរដ្ឋកនុង
េខត្ត 
- បណ្តុ ះប ្ត លរបចំស់ 
តេម្លើងរបថំមី និងករសែម្តង
េរឿងខ្លីៗដល់សិស ជំនន់
េ្រកយ 
- េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល
េភ្លង្របៃពណី និងេភ្លង
ពិណពទយ ៃឆយុដំល់ទី
ជនបទ និង មវត្ត ម 
- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល
ជំនញដល់ម្រន្តីរបស់អងគ
ភព 

ក ងសមតថ
ភពចំេណះ
ជំនញសិលបៈ
ជូន្របជពលរដ្ឋ 

នក ់ ៩០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

មនទីរវបបធម ៌

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបំណងទី២.២៥៖ េលើកកមពស់សមបត្តេិបតិកភណ្ឌ អរូបិយ 
 
េគលេ ទី២.២៥.១៖  
ព្រងឹងករ្រគប្រគង និងេធ្វើ
បញជ ីសថិតិវសិ័យវបបធម ៌

- ផ ព្វផ យ និងែណនំ
ដល់ ជីវករឲយមកសុំ
ចបបអ់នុញញ តេធ្វើ ជីវកមម 
- ចុះ្រសងស់ថិតិ ជីវកមម
ែដលពកព់ន័ធនឹងវសិ័យវបប
ធមេ៌នកនុងេខត្ត 
 

េរៀបចំករ
្រគប្រគងនិងេធ្វើ
បញជ ីសថិតិ 
វសិ័យវបបធមឲ៌យ 
បន្រតឹម្រតូវ 

កែន្លង ៧៦៥ 
(មនចបប់
៩០) 

១៣៥ ១៣៥ ១៣៥ ១៣៥ ១៣៥ 

មនទីរវបបធម ៌

រប
យ
ក
រណ៍

 

 
េគលេ ទី២.២៥.២៖  
ចូលរមួចំែណកកនុង្រពឹត្តករ
នវ៍បបធម ៌និងបេងកើន ន ៃដ
ថមី 

- ចូលរមួមេ ្រសពសិល្
បៈយុវជនចេ្រម ង សមយ័ 
បុ ណែខមរ ដ ្ត សំ្លម្ហូប

រ ទ្រមងស់ំេលៀក
បំពកែ់ខមរគំនូរ ម ជន 
- េលើកទឹកចិត្តដល់អនក
បេងកើត ន ៃដសិលបៈថមី 
(េ្រកយ) 
 

បេងកើត ន ៃដថមីៗ
េដើមបេី្រត មចូល 
រមួកនុងមេ  
្រសពេផ ងៗ 

េលើក ៩ ៩ ៩ ៩ ៩ ៩

មនទីរវបបធម ៌

រប
យ
ក
រណ៍

 

ករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 

េគលបំណងទី២.២៦៖ ្របជពលរដ្ឋមនជំនញបេចចកេទស និង វជិជ ជីវៈចិញច ឹមជីវតិចបស់ ស់ (បំណិនជីវតិពិត្របកដ) 

េគលេ ទី ២.២៦.១ ៖ 
បនទទលួករបណ្តុ ះប ្ត
លជំនញបេចចកទស និង
វជិជ ជីវៈ 

- គ្រទករមក ន កេ់នកនុង
មណ្ឌ លបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 
- េរៀបចំអេន្ត សិក ្ឋ នសំ
បស់ិកខ កម ន កេ់ន 

 

េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត
លជំនញបេចចកេទស 
និងវជិជ ជីវៈជូន្របជ
ពលរដ្ឋ េន មសហ
គមនន៍ិងមជឈមណ្ឌ ល 

វគគ ៣៧ ២០ ២០ ២០ ២០ ២០ 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះបណ្

លវជិជ ជីវៈ រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបំណងទី២.២៧៖ មនករេគរពចបបក់រងរបនេពញេលញ 
េគលេ ទី ២.២៧.១ ៖ 
កមមករ និេយជិត និង
និេយជក និង្របជពលរដ្ឋ
េន មសហគមនយ៍ល់ពី
ចបបស់្តីពីករងរឲយបនសុី
ជំេ   
 

- ចុះផ ព្វផ យចបបស់្តី
ករងរដល់កមមករ 
និេយជិត និងនិេយជក 
និង្របជពលរដ្ឋេន ម
សហគមន ៍
- ចុះផ ព្វផ យពីលិខិត
បទ ្ឋ នស្តីពីករងរដល់ 
កមមករ និេយជិត និង
និេយជក 

កមមករ នេយជិក និង
នេយជក េន ម
េ ងច្រក សហ្រគស 
យល់ពីចបបក់រងរ
បនសុីជេ្រម១០០% នក ់ ៧០៣៩ ៧៥៣៩ ៨០៣៩ ៨៥៣៩ ៩០៣៩ ៩៥៣៩ 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះបណ្

លវជិជ ជីវៈ រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី ២.២៧.២ ៖ 
កមមករ និេយជិត បន
ទទលួសិទធសំគល់ថ មន
បទពិេ ធនក៍រងរ បន
ទទលួចំេណះដឹងពីចបប់
ករងរ និង របបេប ជតិ
សន្តិសុខសងគម  

 

- ផ្តល់េសៀវេភ និង បណ្ណ័
ករងរដល់កមមករ និង
និេយជិតឲយបន្រគបគ់ន  

កមមករ នេយជិក និង
នេយជក ទទួលបន
សិទ្ឋិ្រសបចបបស់្តីពី
ករងរ 

នក ់ ៧០៣៩ ៧៥៣៩ ៨០៣៩ ៨៥៣៩ ៩០៣៩ ៩៥៣៩ 

មនទីរករងរ 
និងបណ្តុ ះបណ្

លវជិជ ជីវៈ រប
យ
ក
រណ៍

 

ពត័ម៌ន 

េគលបំណងទី២.២៨៖ វ ិ លភព្របពន័ធផ ព្វផ យបន្រគបដណ្ត បទ់ូទងំេខត្តេកះកុង 

េគលេ ទី២.២៨.១ ៖ 
ករផ ព្វផ យ បនេឆ្លើយ
តបេទនឹងត្រមូវ កររបស់
អនក ្ត ប ់និងទស និកជន 
 

- េរៀបចំ ថ នីយវ៍ទិយុ និង
ទូរទស នស៍ម្រសប
្របកបេ យគុណភព ។ 
- បំពកស់មភ របេចចកេទស
មន្រគប្រគន ់និងទំេនើប  
- គ្រទម្រន្តីេដើមបចីុះយក
ពត័ម៌នេន មមលូ ្ឋ ន 

្របពន័្ឋផ ព្វផ យ
មនវ ិ លភព
្រគបដណ្ត ប ់ ទូ
ទងំេខត្ត 

្រកុង 
្រសុក 

០១ ០៤ ០៥ ០៦ ០៧ ០៧ មនទីរពត័ម៌ន

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី២.២៨.១ ៖   
ម្រន្តីបេចចកេទសពត័ម៌ន
មនជំនញ្រគប្រគន ់

- បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី
បេចចកេទសអំពីករ្របមលូ
ពត័ម៌ន ផលិតពត័ម៌ននិង
ផ ព្វផ យ 

បណ្តុ ះប ្ត លម
្រន្តីបេចចកេទសឲយ
មនសមតថភព
្រគប្រគន់

វគគ ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ មនទីរពត័ម៌ន

រប
យ
ក
រណ៍

 

ទំនកទ់ំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

េគលបំណងទី២.២៩៖ ្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើនអនុវត្ត មចបបន់នែដលសភអនុម្រតបន្រតឹម្រតូវ 

េគលេ ទី២.២៩.១ ៖   
្របជពលរដ្ឋភគេ្រចើន
យល់ដឹងអំពីចបបន់ន 

- ផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះ
្ត លចបបន់នដល់

្របជពលកនុងេខត្ត 

្របជពលរដ្ឋ
យល់ និងេគរព
ចបប ់

ភគ
រយ 

៤០ ៥០ ៦០ ៧០ ៨០ ៩០ មនទីរទំនក់
ទំនងជមយួ
រដ្ឋសភ្រពទឹ ្
ឋសភ

រប
យ

ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី២.៣០៖ ករ្រគប្រគងចំណូល-ចំ យថវកិ និង្រទពយសមបត្តរិបស់រដ្ឋមន្របសិទធភិពខពស់ 

េគលេ ទី២.៣០.១ ៖ ចុះ
េធ្វើអធិករកិចចេលើ្រគបវ់សិ័
យ 

- ផ ព្វផ យពីអតថ
្របេយជនៃ៍នករេធ្វើអធិករ
កិចចដល់មនទីរ និងអងគភព
ពកព់ន័ធនន 

ចុះចំនួន ០១េលើក
កនុងមយួឆន  ំ

េលើក ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ មនទីរទំនក់
ទំនងជមយួ
រដ្ឋសភ 
្រពឹទ្ឋសភ រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី២.៣១៖ ្របជពលរដ្ឋទទលួបនករគ្រទេនេពលែដលខ្លួនមនវ ិ ទេកើតេឡើង 

េគលេ ទី២.៣១.១ ៖ 
្របជពលរដ្ឋបនយល់ដឹង
អំពីដំេណើ ករេឆព ះេទករ
គ្រទននេនេពលែដល
មនទំនស់និងវ ិ ទននរ
េកើតេឡើង 

 

- ផ ព្វផ យពីដំេណើ រករ
ៃនករ កព់កយបណ្ដឹ ង
ដល់្របជពលរដ្ឋឲយបនទូ
ទងំេខត្ត 

្របជពលរដ្ឋ
យល់បនពីដំ
េណើ ករៃនករ
កព់កបណ្តឹ ង 

ភគ
រយ 

០០ ១៧ ៣៤ ៥១ ៦៨ ៨៥ 

មនទីរទំនក់
ទំនងជមយួ
រដ្ឋសភ្រពទឹ ្
ឋសភ រប

យ
ក
រណ៍
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មុខងរ ធរណៈ 

េគលបំណងទី២.៣២៖ ករអនុវត្ត មលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តថិមីៗ របស់មនទរី និងអងគភពជំនញបន្រតឹម្រតូវ 

េគលេ ទី២.៣២.១៖ 
ម្រន្តីកនុងេខត្តភគេ្រចើនបន
យល់ពីលិខិតបទ ្ឋ ន កតិ
យុទធពកព់ន័ធករងរមខុងរ

ធរណៈ   

- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
និងផ ព្វផ យអំពីលិខិត
បទ ្ឋ នកតិយុទធននដល់
ម្រន្តីជុំវញិេខត្ត 

ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប
្ត ល ្រគបម់្រន្តី

ទងំអស់ជ
ពិេសសម្រន្តីថម ី

វគគ ០០ ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ 

មនទីរមុខងរ
ធរណៈ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី២.៣៣៖ ជ្រមុញករ្រគប្រគងស្តិតិម្រន្តី ជករសុីវលិ និងករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តថីមេីន មមនទរីជំនញឲយបនល្អ 

េគលេ ទី២.៣៣.១៖ 
បេងកើនករចុះ ម ន និង
្រតួតពិនិតយ្រកបខណ័្ឌ ម្រន្តី
ជករេន មប ្ត មនទីរ 

និងអងគភពជំនញជុំវញិ
េខត្ត 

- េសនើសុំេសចក្តីែណនពំីថន ក់
ជតិេដើមបជីមលូ ្ឋ នគ្រទ
ករចុះ មប ្ត មនទីរ
ជំនញ 

ែចកលិខិត
ែណននំនដល់
មនទីរ និងអងគភព
ជុំវញិេខត្ត 

វគគ ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ ០១ 

មនទីរមុខងរ
ធរណៈ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

ែផនករ និងសថិតិ 
េគលបំណងទី២.៣៤៖ ករ្របមលូពត័ម៌នពីត្រមូវករ និងបញ្ហ របស់្របជពលរដ្ឋេនមលូ ្ឋ នបនចបស់ ស់

េគលេ ទី២.៣៤.១៖ 
មនទិនននយ័ចបស់ ស់ 

-បណ្តុ ះប ្ត លភន កង់រ
្របមលូ(េមឃុំ េចសងក ត ់
េសម ន េមភមូ ិ និងអនុភមូ)ិ 
អំពីរេបៀបចំេពញទំរង ់ និង
វធិី ្រស្តៃនករ្របមលូ
ទិនននយ័ 

ទិនននយ័ ថ នភពភូម ិ
ឃុំ សងក ត ់្រកុង ្រសុក 
េខត្ត នឹងេរៀបចំជ
េរៀង ៉ ល់ឆន  ំ។ 

ចំននួ 
(ទិននន័
យ) 

៣៧ ៣៧ ៣៧ ៣៧ ៣៧ ៣៧ មនទីរែផនករ 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលេ ទី២.៣៤.២៖ 
អនកពកព់ន័ធមនភពចបស់

ស់កនុងករេ្របើ្របស់
ទិនននយ័  

-ផ ព្វផ យអំពីវធិី ្រស្ត
េ្របើ្របស់ទិនននយ័ឲយបន
េ្រចើនដល់អនកពកព់ន័ធ 

ចំនួនអនកេ្របើ្របស់
ទិនននយ័េកើនេឡើង ភគ

រយ 
៥០ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ មនទីរែផនករ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី២.៣៥៖ ករេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់មលូ ្ឋ នមនចំននួេកើនេឡើង 

េគលេ ទី២.៣៥.១៖ ករ
េរៀបចំសមហរណកមមេន
ថន ក្រកុង្រសុកឃុំ សងក ត ់
មនភពល្អ្របេសើរ 

-គ្រទករេរៀបចំសិកខ
សមហរណកមមេន

ថន ក្រកុង ្រសុក និងឃុំ 
សងក ត ់

ករេរៀបចំសមហរ
ណកមមនឹងអនុវត្ត ម
េទ មេគលករណ៍
ែណនបំន្រតឹម្រតូវ 

េលើក ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ ៨ មនទីរែផនករ 

រប
យ
ក
រណ៍

 

៣.ែផនកករេ្របើ្របស់ដធី្ល ីនងិករ្រគប្រគងធនធនធមមជត ិបរ ិ ថ ន្រគប្រគងេ្រគះមហន្ត យ នងិបែ្រមប្រមួល កសធតុ 

េគលបំណងអភវិឌ ករេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងករ្រគប្រគងធនធនធមមជត ិបរ ិ ថ ន្រគបគ់្រគងេ្រគះមហន្ត យ និងែ្រប្របួក កសធតុ៖ ធនធនធមមជតិកនុង
េខត្ត ្រតូវបនេ្របើ្របស់ និងែថរក ករពរេ យហមតច់ត ់្រពមទងំធធននូវបរ ិ ថ នធមមជតិ និងបរ ិ ថ នសងគមយ៉ងល្អ្របេសើរ ករអភវិឌ ន្រគបវ់សិ័យៃនែផនក
េនះ្រតូវបនយកចិត្តទុក ក ់និងគតិដល់ៃថងអនគត កនុងេគលបំណង មនិឲយមនករអភវិឌ នែ៍ផនកមយួ ែដលជះឥទ្ឋិពលេទេលើែផនកដៃ៍ទេទៀត
យុទធ ្រស្តអភវិឌ  ករេ្របើ្របស់ដីធ្លី និងករ្រគប្រគងធនធនធមមជត ិបរ ិ ថ ន្រគបគ់្រគងេ្រគះមហន្ត យ និងែ្រប្របួក កសធតុៈ េដើមបសីេ្រមចបននូវ
េគលបំណង និងេគលេ កនុងែផនកេនះ្រកុមករងរក ងែផនករបន កេ់ចញេនដំេ ះ្រ យ ជយុទធ ្រស្តននេដើមប ីករពរ និងអភរិក ធនធនធមម
ជតិ្របកបេ យេចរភព និងេដើមបទីបទ់ល់ និងសន ំេទនឹងបែ្រមប្រមួល កសធតុ  
េរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង ់នងិសុរេិយដី 

េគលបំណងទី៣.១៖ ្របជពលរដ្ឋនឹងមនបណ័្ណ កមមសិទធេិ្របើ្របស់ 

េគលេ ទី៣.១.១ ៖ ជ្រមុ
ញករចុះបញជ ីជ្របពន័ធឲយ
បនទូទងំេខត្ត 

- ព្រងឹងសមតថភពជំនញ
បែនថម មរយៈេសនើសុំ្រគូ
បង្ហ តថ់ន កជ់តិ និងបំពក់
ឧបករណ៍ស្រមប់ ស់ែវង 

អនុវត្តអនុ្រកឹតយ
េលខ៤៦សី្តពីករ
ចុះបញជ ីជ្របពន័ធ
ឱយបនទូទងំ
េខត្ត

កបលដី 2,800 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 
មនទីរេរៀបចំ 
ែដនដី រប

យ
ក
រណ៍
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េគលបំណងទី៣.២៖ ទប់ ក តក់រទ្រនទ នកនក់បដ់ីខុសចបប ់

េគលេ ទី៣.២.១ ៖ មនិ
មនករចូលកនក់បដ់ីរដ្ឋ
េ យខុសចបប ់

- ជ្រមុញឲយអងគភពពក់
ពន័ធ និង ជង ធរមលូ ្ឋ ន
ចុះអន្ត គមនទ៍ប់ ក តក់រ
ទ្រនទ នយកដីខុសចបប ់

ចុះ ស់ែវងដី ម
បទបញជ ០១ស្តីពី
កព្រងឹង ករ
្រគប្រគងដីម ្
បទន េសដ្ឋកិចច

កបលដី 19,200 10,000 7,000 2,200 0 0 
មនទីរេរៀបចំ 
ែដនដី រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី៣.៣៖ េយធិន និង្របជពលរដ្ឋ្រកី្រកបនទទលួដីសមបទនសងគមកិចច 

េគលេ ទី៣.៣.១ ៖ ផ្តល់
ដីសមបទនសងគមកិចចេន
្រគបត់ំបនែ់ដលមនិទន់
បនេរៀបចំ 

- កំណត ់ និងេសនើសុំអនុប
េយគដីសមបទនសងគម
កិចច 
- េរៀបចំមខុសញញ ទទលួដី 
និង ងសងេ់ហ ្ឋ រចន
សមពន័្ឋជូនអតីតកងកម្ល ងំ
្រប ប់ វធុ និង្រគួ រ 
 

អនុវត្ត មអនុ
្រកឹតយេលខ១៩សី្ត
ពីសមបទនដីស
ងគមកិចច 

្រគួ រ 30 30 30 30 30 30 
មនទីរេរៀបចំ 
ែដនដី រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី៣.៤៖ ្រកុងនឹងមនស ្ត បធ់ន ប ់និងនគរបូនីយបបញញត្ត ិ
េគលេ ទី៣.៤.១ ៖ ្រកុង
នឹងមនប្លងេ់មស្រមបេ់្របើ
្របស់ជផ្លូវករ 

- ជ្រមុញករផលិតប្លងេ់មឲ្
យបនចបស់ព្វ្រគប ់

-េសនើសុំករ្របជុំ
សេ្រមចពីថន ក់
េខត្តេដើមបបីញចប់
គេ្រមង

ជំ ៊ ន 7 7 បញចប ់

   
មនទីរេរៀបចំ 
ែដនដី រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី៣.៥៖ សំណងម់នស ្ត បធ់ន ប ់ 

េគលេ ទី៣.៥.១ ៖ 
សំណង្រសបចបប ់

- បន្តករផ ព្វផ យចបប់
ងសង ់េដើមបកីតប់នថយ

សំណងខ់ុសចបប ់

-ផ ព្វផ យនងិចុះ
ម ន្របកស

េលខ៣២សី្តពកីរ
្រគប្រគងសំណង ់

ខនងផចះ 20 30 30 30 30 30 មនទីរេរៀបចំែដន
ដី 

រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបំណងទី៣.៦៖ ទំនស់ដីធ្ល្រតូវបនេ ះ្រ យ្រសប មចបបក់ំណត ់

េគលេ ៣.៦.១៖គណៈ
កមម ធិករេ ះ្រ យ
ទំនស់ថន កេ់ខត្ត ្រសុក 
្រកុង ឃុំ សងក តម់នសមតថ
ភព និងលទធភពេ ះ
្រ យ្របកបេ យ្របសិទធ
ភព 

- ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លអំពី
ចបប ់និងនិតិវធិីននដល់គ
ណៈកមម ធិករេ ះ្រ យ
ទំនស់ដីធ្លីថន កេ់ខត្ត ្រកុង 
និង្រសុក ឃុំ និងសងក ត ់
- ផ្តល់វគកបណ្តុ ះប ្ត លអំពី
វធិី ្រស្តេ ះ្រ យ
ទំនស់េ្រក្របពន័ធតុ ករ
ដល់គណៈកមម ធិករេ ះ
្រ យទំនស់ដីធ្លីថន កេ់ខត្ត 
្រកុង និង្រសុក ឃុំ និង
សងក ត ់
- ទទលួពកបណ្តឹ ងពី្របជ
ពលរដ្ឋ 
- ចុះ្រ វ្រជវ និងស្រមប
ស្រមួលទំនស់ 
 
 
 
 

ទំនស់ដីធ្លីនឹងថយ
ចុះកនុងមយួឆនំ ២ 
ភគរយ 

ភគរយ ២០ ១៨ ១៦ ១៤ ១២ ១០ 
គ.េ ះ្រ យ
ទំនស់ដីធ្លីថន ក់

េខត្ត រប
យ
ក
រណ៍
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រដ្ឋបលៃ្រពេឈើ                                                          
េគលបំណងទី៣.៧៖  ករកំណត្រពំ្របទល់ៃ្រពេឈើ និងករេធ្វើចំ តថ់ន ក ់និងកចុះបញជ ិកបនល្អ 

េគលេ ទី៣.៧.១៖ លទធ
ភពកនុងករចុះបញច ិក និង
កំណត្រពំបនល្អ 
 

- េរៀបចំឲយមនឧបករណ៍ឲ្
យ្រគប្រគន ់(GPS. 
GIS...) 
- ក់ ្ល កសញញ  និង
េបះបេងគ ល្រពំ ៃនែដន
ៃ្រពេឈើរបស់រដ្ឋឲយបន
្រគបក់ែន្លង 

អនុវត្តករចុះ
បញជ ិក និងករ
កំណត្រពំែដន 
ៃ្រពេឈើេន ម
្រកុង ្រសុកែដល
មនជេម្ល ះដីធ្លី
េ្រចើន 

បេងគ ល ១០៨៣ ១៧៥ ១៧៥ ១៧៥ ១៧៥ ១៧៥ ខណ័្ឌ រដ្ឋបល
ៃ្រពេឈើ រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី៣.៨៖  ករអនុវត្តចបបៃ់្រពេឈើ ឲយបនល្អ្របេសើរ 

េគលេ ទី៣.៨.១៖ មនិ
មនករកបប់ំផ្ល ញៃ្រព
េឈើអនធិបេតយយ 

- ទប់ ក ត ់និងប្រងក បករ
ជញួដូរេឈើខុសចបប ់
-  ផ ព្វផ យដល់្របជ
ពលរដ្ឋអំពីចបបស់្ដីពីៃ្រព
េឈើ បទបញជ  និងេសចក្ដី
ជូនដំណឹង របស់ ជរ ្ឋ ភិ
បល និងលិខិត បទ ្ឋ ន
េផ ងៗេទៀត 

ព្រងឹងករអនុវត្ត
ចបប ់ទូទងំេខត្ត េលើក 

-១៨០ 
-២៤ 

-១៨០ 
-២៤ 

-១៨០ 
-២៤ 

-១៨០ 
-២៤ 

-១៨០ 
-២៤ 

-១៨០ 
-២៤ 

ខណ័្ឌ រដ្ឋបល
ៃ្រពេឈើ រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី៣.៨.២៖ ទប់
ក តេ់ភ្លើងេឆះៃ្រព 

 

- អបរ់ ំនិងផ ព្វផ យដល់
្របជពលរដ្ឋែដលចូលរក
ផល អនុផលៃ្រពេឈើឲយ
េចះ្របុង្របយត័នកនុងករ
ករពរេភ្លើងេឆះៃ្រព 
- អបរ់ ំនិងផ ព្វផ យដល់
អនកេទសចរណ៍មយួចំននួ
ឲយេចះ្របុង្របយត័នកនុងករ
ករពរេភ្លើងេឆះៃ្រព 

េ្របើ្របស់យន្ត
ករ ករពរនិង
ទប់ ក តេ់ភ្លើងេឆះ
ៃ្រពទូទងំេខត្ត 

េលើក ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ១២ ខណ័្ឌ រដ្ឋបល
ៃ្រពេឈើ រប

យ
ក
រណ៍
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េគលបំណងទី៣.៩៖  ករអភរិក ធនធនៃ្រពេឈើ និងជីវចំរះុឲយបនល្អ្របេសើរ 

េគលេ ទី៣.៩.១៖ 
េរៀបចំ ្ត រៃ្រពេឈើ និង ំ
េឈើេឡើងវញិបនល្អ 

- បេងកើតថន ល់បណ្តុ ះកូន
េឈើ 

- ចុះកំណតទ់ី ងំស្រមប់
្ត រ និង េំឈើេឡើងវញិ 

- អបរ់ ំនិងផ ព្វផ យដល់
សហគមនអ៍ំពី រៈ
្របេយជនៃ៍នករអភរិក
ៃ្រពេឈើ 

ករ ំ ្ត រៃ្រពេឈើ
េន មប ្ត ្រសុក 
ៃនេខត្តេកះកុង 

េដើម ៨៥២៥០០ ៧៥០០ ៧៥០០ ៧៥០០ ៧៥០០ ៧៥០០ ខណ័្ឌ រដ្ឋបល
ៃ្រពេឈើ រប

យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី៣.១០៖  សហគមនៃ៍្រពេឈើនឹងមនចំននួេកើនេឡើង 

េគលេ ទី៣.៩.១៖ នឹង
េធ្វើមនសហគមនៃ៍្រពេឈើ
្រគបេ់ន្រគបត់ំបន ់

 

- បេងកើតសហគមនៃ៍្រពេឈើ បេងកើតសហគមន ៍ ៃ្រព
េឈើេន មប ្ត
្រសុក ទូទងំេខត្ត សហ

គមន ៍
០១ ០២ ០២ ០២ ០២ ០២ ខណ័្ឌ រដ្ឋបល

ៃ្រពេឈើ រប
យ
ក
រណ៍

 

បរ ិ ថ ន 

េគលបំណងទី៣.១១៖  កកសំណល់រងឹែលងជបញ្ហ ស្រមបេ់ខត្ត 

េគលេ ទី៣.១១.១៖ ករ
្រគប្រគងកកសំណល់រងឹ
មន្របសិទធភព 

- េរៀបចំទី នចកស់ំ ម 
និងកែន្លងស្តុកស្រមមប
េ ្ត ះ សនន 
- េរៀបចំឡស្រមបដ់ុតស
្រមមេវជជ ្រស្ត 
- ផ ព្វផ យអំពីចបបប់រសិ ្
ថន  

ករ្រគប្រគងកក
សំណល់រងឹទូ
ទងំេខត្ត 

កែន្លង
/្រសុក 

០១ ០១ ០១ ០១ ០២ ០១ មនទីរបរ ិ ថ ន 

រប
យ
ក
រណ៍
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- ក់ ្ល កសញញ  អបរ់បំ
រ ិ ថ នេនទី 

ធរណៈ 
- េរៀបចំឲយមនធុង កស់
្រមមេនទី 

ធរណៈ 
-ជ្រមុញករដឹកជញជូ ន និង
្របមលូស្រមម
្របកបេ យ្របសិទ្ឋភព 
និងព្រងីកវ ិ លភពេ
យបនទូទងំ្រកុង 

េគលេ ទី៣.១១.២៖ 
មនអនកេម៉ករ្របមលូ
ស្រមម 

- េរៀបចំេធ្វើលទ្ឋកមមរក្រកុម
ហ៊ុនដឹកជញជូ ន និង្របមលូ
សំ ម 

ស្រមមេន ម 
ទីធ្ល ធរណៈ 
្រតូវបន្របមូល 

្រកុម
ហ៊ុន ០១ ០១ ០២ ០១ ០១ ០១ មនទីរបរ ិ ថ ន 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី៣.១២៖  កកសំណល់ វែលងជបញ្ហ ស្រមបេ់ខត្ត 

េគលេ ទី៣.១១.១៖ ករ
្រគប្រគងកកសំណល់ វ
មន្របសិទធភព 

- េរៀបចំប ្ត ញសំ ប់
បង្ហូរសំណល់ វ និង ង
្រប្រពឹត្តិកមមសំណល់ វ 
- ផ ព្វផ យដល់្របជ
ពលរដ្ឋអំពីករ្រគប្រគង
កកសំណល់រងឹ និង វ 

ករ្រគប្រគងកក
សំណល់ វទូ
ទងំេខត្ត 

កែន្លង
/្រសុក 

០០ ០១ ០២ ០២ ០១ ០១ មនទីរបរ ិ ថ ន 

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី៣.១៣៖  បទេលមើសៃ្រពេឈើថយចុះ 

េគលេ ទី៣.១៣.១៖ 
បញចបក់រកបេ់ឈើខុស
ចបប ់

- គ្រទដល់ម្រន្តីឧទយនុរក
កនុងករលបតទប់ ក តប់ទ
េលមើស 
- ផ ព្វផ យដល់្របជ
ពលរដ្ឋពីចបបស់្តីពីតំបន់
ករពរ 

បញចបក់រកប់
េឈើខុសចបប់
េនតំបនធ់មមជតិ
ទងំ០៤ 

៤
តំបន ់

១០ ០៥ ០៤ ០៣ ០២ ០០ មនទីរបរ ិ ថ ន 

រប
យ
ក
រណ៍
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េ្រគះមហន្ត យ  

េគលបំណងទី៣.១៤៖ ជ្រមុញករេ្រត មបំរងុេឆ្លើយតបេ្រគះ សននស្រមបេ់្រគះទឹកជំនន ់

េគលេ ទី៣.១៤.១៖ ករ
េ្រត មបងក រេ្រគះទឹកជំនន ់

- េ្រត មសមភ រៈ បរកិខ
ស្រមបជ់េម្ល ស្របជ
ពលរដ្ឋេទកនទ់ីទលួសុវតថិ
ភព  
- ដឹកនសំហគមនេ៍្រត ម
សមភ រៈ និងឧបករណ៍
ស្រមបទ់បទ់ឹក 
- េរៀបចំទីទលួសុវតថិភព 
- េ្រត មេរៀបចំកញចប់
សេ្រងគ ះ 

សហគមនង៍យ
រងេ្រគះទទលួ
បនករយល់ដឹង 
និងករគ្រទេន
េពលមនេ្រគះ
មហន្ត យេកើត
េឡើង 

េលើក ០ 4 4 4 4 4 

គណៈកមម ធិ
ករ្រគប្រគង
េ្រគះមហន្ត

យ រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី៣.១៤.២៖ 
ទប់ ក តក់រ តតបតៃនជ
មងែឺដលឆ្លង មទឹក និង
ចំណី រ 

- ផ្តល់ករអបរ់សំុខភព 
ដល់្របជពលរដ្ឋអំពីអនម
យទ័ឹក ចំណី រ និងប
រ ិ ថ នជុំវញិផទះ 
- េរៀបចំ្រកុម្រគូេពទយចលត័
េដើមបពីិនិតយ និង ពយបល
ជមងឺ មទីទលួសុវតថិភព 
- ផ្តល់ទឹក ្អ ត ,ធុង
ចេ្រមះទឹក ្អ ត 
ថន សំ្រមប់ កទ់ឹក )ក្ល
រមនី(  

- ផ្តល់ទីជ្រមក និងបងគនអ់
នមយ័ចល័ត 
- ផ្តល់ថន ្រជលកម់ងុ និង

្របជពលរដ្ឋេន
តំបនង់យរង
េ្រគះទទលួបន
ករអន្ត គមនព៍ី
អនកពកព់ន័ធ 

េលើក 0 4 4 4 4 4 

គណៈកមម ធិ
ករ្រគប្រគង
េ្រគះមហន្ត

យ រប
យ
ក
រណ៍

 



 

208 

 

អបរ់អំំពីសុខភព 
- អបរ់្របជពលរដ្ឋែថរក
កុមរេជៀស ង េ្រគះលង់
ទឹក ្របករែដលគរួេជៀស
ង និង្របករែដល្រតូវអនុ

វត្ត  
- បញជូ នសិស េទកែន្លង
សិក ែដលជិត និងផ្តល់ស
មភ រៈសិក  

េគលេ ទី៣.១៤.៣៖ ជ
្រមុញករ ្ត រសហគមន៍
េឡើងវញិេ្រកយេ្រគះទឹក
ជំនន ់

- េធ្វើអនមយ័េ្រកយេពល
ទឹកជំនន ់
- េ្រត មពូជ្រសូវ និងជី
េដើមបែីចកជូន្របជពលរដ្ឋ
េពលទឹក្រសក 
- ចុះ្របមលូទិនននយ័ និង
េរៀបចំរបយករណ៍អំពី
ថ នភពជមងឆឺ្លង 

- ថ រេឡើងវញិនូវ្របពន័ធធ
្រស្ត េហ ្ឋ រចនសម ្

ពន័ធគមនគមន ៍

ចំននួសហគមន៍
រងេ្រគះ
េ យ រទឹក
ជំនន្រតូវបនែក
លំអរ 

សហ
គមន ៍

0 4 4 4 4  

គណៈកមម ធិ
ករ្រគប្រគង
េ្រគះមហន្ត

យ រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលបំណងទី៣.១៥៖ ជ្រមុញករេ្រត មបំរងុេឆ្លើយតបេ្រគះ សននស្រមបេ់្រគះរនទះបញ់ 

េគលេ ទី៣.១៥.១៖ 
េលើកកមពស់ករអបរ់ ំ និង
ផ ព្វផ យ អំពីេ្រគះរនទះប៉
ញ់ 

- ផ ព្វផ យជវេីដអខូ្លីៗ 
និង មវទិយុពី្របករែដល
្រតូវេជៀស ង និងករ
ករពររនធះបញ់ 
- េធ្វើ ្ល កសញញ ផ ព្វផ យ
ពី្របករែដល្រតូវេជៀស ង 
និងករករពររនទះបញ់ 

្របជពលរដ្ឋទូទំ
េខត្តទទលួបន
ករយល់ដឹងអំពី
ករទប់ ក តៃ់ន
េ្រគះ រនទះបញ់ 

ភគ
រយ 

50 55 60 65 70 75 

គណៈកមម ធិ
ករ្រគប្រគង
េ្រគះមហន្ត

យ រប
យ
ក
រណ៍
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េគលបំណងទី៣. ១៦៖ ជ្រមុញករេ្រត មបំរងុេឆ្លើយតបេ្រគះ សននស្រមបខ់យល់ពយុះ
េគលេ ទី៣.១៦.១៖ ករ
ផ្តល់ពត័ម៌នពកព់ន័ធនិង
ខយល់ពយុះ 

- ផ ព្វផ យករពយករណ៍
ឧតុនិយម 
- ផ ព្វផ យពីវធិនករ
ករពរ ខយល់ពយុះ 

្របជជន េន
តំបនង់យរង
េ្រគះបនទទលួ
ពតម៌នអំពីឧតុ
និយម

ភគ
រយ 

50 70 75 80 85 90 
គណៈកមម ធិ
ករ្រគប្រគង
េ្រគះមហន្ត

យ រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី៣.១៦.២៖ ករ
្ត រេឡើងវញិ េ្រកយពី

េហតុករណ៍ 

- ផ្តល់ករឧបតថមភសមភ រៈ
ដល់្រគួ ររងេ្រគះ 
- ករ ្ត រេឡើងវញិនូវេហដ ្
រចនសមពន័ធ ែដលរងករ

បំផ្ល ញេ យខយល់ពយុះ 
 

ចំននួសហគមន៍
រងេ្រគះទទលួ
បនករ ្ត និង

ងេឡើងវញិ 

សហ
គមន ៍

0 4 4 4 4 4 

គណៈកមម ធិ
ករ្រគប្រគង
េ្រគះមហន្ត

យ រប
យ
ក
រណ៍

 

ករែ្រប្របួក កសធតុៈ 
េគលបំណងទី៣.១៧៖ កតប់នថយភពងយរងេ្រគះែដលប ្ត លមកពីករបំែរបំរលួ កសធតុ 

េគលេ ទី៣.១៧.១៖ 
េលើកកមពស់ករទបទ់ល់េទ
នឹងករបំផ្ល ញ្រសទបអ់ហូ ្
សូន 

- ផ ព្វផ យដល់្របជ
ពលរដ្ឋឲយយល់ដឹង ពីករ
ែ្រប្របួលៃន្របទបអហូ ូន  
- បេងកើតកមមវធិីប្តូរ្របពន័ធ
ម៉សុីន្រតជកែ់ដលបំផ្ល ញ
្រសទបអ់ហូ ូនខ្ល ងំ 
 

្របជពលរដ្ឋ
យល់ដឹងអំពីករ
ទប់ ក តន់ឹងករ
បំផ្ល ញ្រសទបអ់ូ
ហ ូនេកើនេឡើង 

ភគ
រយ 

40 45 50 55 60 65 

គណៈកមម ធិ
ករ្រគប្រគង
េ្រគះមហន្ត

យ រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី៣.១៧.២៖ 
េលើកកមពស់ករបន ុ េំទ
នឹងករបំែរបំរលួ កស
ធតុ 

- យតៃម្លភពងយរង
េ្រគះ  
- េរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករ
បន ុ េំទនឹងករែ្រប្របួល
កសធតុ 

 

្របជពលរដ្ឋ
យល់ដឹងអំពីករ
បន ុ ំនឹងករែ្រប
្របួល កស
ធតុេកើនេឡើង 

ភគ
រយ 

50 55 60 65 70 75 

គណៈកមម ធិ
ករ្រគប្រគង
េ្រគះមហន្ត

យ រប
យ
ក
រណ៍
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̉. ЯĩĖ̋ ũřťģŲ ĕЊ₣₤ĕŉЊ₤НŠ₤₧ŉ ĠсēĖ Ġс⅜ēũ‗к
េគលបណំងអភវិឌ ែផនករដ្ឋបល នងិសន្តសិុខស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ៖ រដ្ឋបលេខត្តបនយកចិត្តទុក កក់នុងករព្រងឹងសន្តិសុខ ស ្ត បធ់ន បស់ងគមេន ម
មូល ្ឋ ន េដើមបធីនឲយមនសន្តិសុខសុវតថិភពជូន្របជពលរដ្ឋ និងយកចិត្តទុក កេ់កើេលើករព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ជករេដើមបជី្រមុញឲយមនេនវបបធមេ៌ស

ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋ 

យុទធ ្រស្តអភវិឌ  ែផនករដ្ឋបល នងិសន្តសិុខស ្ត បធ់ន ប់ ធរណ៖ ដំេ ះ្រ យយុទធ ្រស្តជេ្រចើន្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេនកនុងែផនកេនះេដើមបពី្រងងឹសន្តិ
សុខ ស ្ត បធ់ន បស់ងគមនូវ មមូល ្ឋ ន និងក ងវបបធមេ៌ស ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋរមួចំែណកបេងកើនេសដ្ឋកិចចជតិ 

ករ្រគប្រគងរដ្ឋបល 

េគលបំណងទី៤.១៖ករផ្តល់េស ធរណៈរបស់េខត្តឲយកនែ់តមន្របសិទ្ឋភពខពស់

េគលេ ទី៤.១.១៖ េលើក
កមពស់ករផ្តល់េស ធរ
ណៈដល់្របជពលរដ្ឋឲយ
ទនេ់ពលេវ  និង ម
ត្រមូវករ 

- េរៀបចំបេងកើតករយិល័យ
្រចកេចញ ចូលែតមយួ 
- ផ ព្វផ យេស  និងតៃម្ល
េស ដល់្របជពលរដ្ឋេន
មលូ ្ឋ ន 

្របសិទធភពៃន
វបបធមេ៌ស
ធរណៈ 

ភគ
រយ 

៦០ ៦៥ ៧០ ៧៥ ៨០ ៨៥ 

រដ្ឋបលេខត្ត

រប
យ
ក
រណ៍

 

េគលេ ទី៤.១.២៖ េធ្វើឲយ
កនែ់ត្របេសើរេឡើងនូវករ
្រគប្រគងអ្រ នុកូល ្ឋ ន 

-េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
ស្តីពីែបបបទនីតវិធិីៃនករ
កត្រ  
អ្រ នុកូល ្ឋ នដល់
ករយិល័យរដ្ឋបល និង
ហិរញញ វតថុ្រកុង ្រសុក 
-ចុះ ម ន ្រតួតពនិិតយ យ
តៃម្ល និងគ្រទករអនុវត្ត
ករងរ 
អ្រ នុកូល ្ឋ នេនរដ្ឋប
ល្រកុង ្រសុក និងឃុំ សងក ត ់

បេងកើនសមតថភព
យល់ដឹងឲយកនែ់ត
្របេសើរេឡើងដល់
សមតថកិចចពកព់ន័ធ
ករអនុវត្ត ករងរ
អ្រ នុកូល ្ឋ ន 
និងអនកទទួលេស  

ភគ
រយ 

40 51 62 73 84 95 ករយិល័យ 
សថិតិនិងអ្រ នុ
កូល ្ឋ ន 
 
 
 

របយករណ៍ 
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-េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី
ករបំេពញទំរងរ់បយករណ៍ 
អ្រ នុកូល ្ឋ ន ម Excell 
ដល់ករយិល័យរដ្ឋបល និង
ហិរញញ វតថុ្រកុង្រសុក 
-េបើកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីករ
េ្របើ្របស់េសៀវេភ្រសងស់ថិត ិ
កំេណើ ត ពហ៍ពពិហ៍ និង
មរណភព ស្រមបេ់មភមូេិ្របើ
្របស់ 
 
-េបះពុមពេសៀវេភ្រសងស់ថិតិ
កំេណើ ត ពហ៍ពពិហ៍ និង
មរណភព 
 ស្រមបេ់មភមូេិ្របើ្របស់ 
 
-េសនើសុំេ យអគគនយក ្ឋ ន
អត្តសញញ ណកមម េកៀគរៃដគូ
អភវិឌ ន ៍
ននេ យជួយ គ្រទេលើករ
ចុះបញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ម
្របពន័ធ  
Web-basedេន្រកុង ្រសុក
េគលេ មយួចនំួន 
-្របជុំផ ព្វផ យ ស្តីពី រៈ
្របេយជនៃ៍នករចុះបញជ ី
អ្រ នុកូល ្ឋ ន ម្របពន័ធ 
Web-based និងលទធផល
សេ្រមចបន ម្រកុង  
្រសុក េគលេ  
 - ផ ព្វផ យពី រៈ
្របេយជនៃ៍នករចុះបញជ ី 
អ្រ នុកូល ្ឋ នឲយបន
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ទូលំទូ យដល់្របជ
ពលរដ្ឋ 
- បញចូ លទិននយ័
អ្រ នុកូល ្ឋ នទងំអស់ 
េនកនុង្របពន័្ឋពត័ម៌នវទិយ 
និងឈនេទដល់ករចុះ
បញជ ីអ្រ នុកូល ្ឋ ន ម
្របពន័ធ ICT នេពលខង
មខុ 
- ផ្តល់េស ចុះបញជ ី
អ្រ នុកូល ្ឋ នឲយបន 
េទៀងទត ់និងទនេ់ពល
េវ  
- េ្របើ្របស់ឧបករណ៍ 
Book Scanner េដើមបេីសគ
នបញជ ីៃនេសៀវេភ 
អ្រ នុកូល ្ឋ នែដលបន
ចុះពី២០០២ រហូតដល់
បចចុបបននេដើមបទីុក កឲ់យ
មនសុវតថិភព  
- ផ្តល់ថវកិស្រមបគ់្រទ 
េលើករអនុវត្តករងរ
អ្រ នុកូល ្ឋ នឲយមន
និរន្តរភព 

េគលបំណងទី៤.២៖ េលើកកមពស់ករ្រគប្រគងម្រន្តី ជករ 

េគលេ ទី៤.២.១៖ 
ព្រងឹងសមតថភពដល់ម្រន្តី
រដ្ឋបលឲយមនជំនញ

- េរៀបចំឲយមនមណ្ឌ ល
អភវិឌ ធនធនមនុស  
- បំេពញបែនថមបគុគលិក

ផ្តល់េស ធរ
ណៈ្របកបេ យ
វជិជ ជីវៈ 

ភគ
រយ 

៦០ ៦៥ ៧០ ៧៥ ៨០ ៨៥ 
រដ្ឋបលេខត្ត

រប
យ

ក
រណ៍

រដ
្ឋ

ប
ល

 



 

213 

 

កនែ់ត្របេសើរេឡើង ជំនញបេចចកេទស 
- ្រគប្រគងបគុគលិក ម
្របពន័្ឋពត័ម៌នវទិយ 
- េ្រជើសេរ ើសម្រន្តី បគុគលិក
ជបក់ិចចសនយបែនថម 

េគលេ ទី៤.២.២៖ បន្តក
ងអគររដ្ឋបលនន

កនុងេខត្ត 

- ជសួជុល ែថទ ំនិងក
ងអគររដ្ឋបលនន 

បេងកើនបរ ិ ថ ន
ករងរឲយល្អ 

កែន្លង ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ ២៨ 
រដ្ឋបលេខត្ត

រប
យ

ក
រណ៍

រដ
្ឋ

ប
ល

 

េគេ ទី៤.២.៣៖ េរៀបចំ
េ ភណ័ភពកនុងេខត្តឲយ
បនល្អ្របេសើរ 

-ជសួជុល ែថទ ំ និង ង
សងស់ួនចបរ 
-ជសួជុល ែថទ ំ និង ង
សងស់ំណង្រចងំសម្រទ 

បេងកើនភព
្របណិត ដល់
េខត្ត 

កែន្លង ០១ ០១ ០១ ០១ ០២ ០២ 
រដ្ឋបលេខត្ត

រប
យ
ក
រណ៍

រដ
្ឋប
ល

 

សន្តសិុខ នងិស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ 

េគលបំណងទី៤.៣៖ ស ្ត បធ់ន ប្រតូវបនេលើកកំពស់្រសប មកររចីេ្រមើនរបស់សងគម 

េគលេ ទី៤.៣.១៖កត់
បនថយអ្រ េ្រគះថន កច់
ចរណ៍ផ្លូវេគក និងផ្លូវទឹក 

- ផ ព្វផ យពីចបប់
ច ចរណ៍ ដល់ ្របជ
ពលរដ្ឋ ម្រន្តី ជករ្រគប់
្រសទប ់ឲយបនយល់ដឹង 
- េរៀបចំស ្ត បធ់ន បក់នុង
ករចតរថយន្ត មដងផ្លូវ 
និងទី្របជុំជន 
- ចុះ្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត
ចបបច់ ចរណ៍អនកេបើកបរ 
(ករពកម់កួសុវតថិភព 
គម នកញចកេ់មើលេ្រកយ 
មនជតិ ល់កុល...) 
- បំពក់ ្ល ក េភ្លើងសញញ  

េ្រគះថន ក់
ច ចរណ៍្រតូវ
បនកតប់នថយ 
 

េលើក ១០៦ ៩៥ 

 
 
 
 
 

៨៤ 

 
 
 
 
 

៧៣ 

 
 
 
 
 

៦២ 

 
 
 
 
 

៤៩ 

សនងករ
នគរបល
េខត្ត 

រប
យ
ក
រណ៍

ឆន
 ំ
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និងសញញ បង្ហ ញភមូិ ម
ដងផ្លូវ 
- គូសសញញ ែបងែចកគន្លង
ផ្លូវ ម្របេភទយនយន្ត   
ឲយបនចបស់ 
- េធ្វើករ្រតួតពិនិតយទូក
េន ទេ្រក្រសុក្រគប់
្របេភទ ែដលមកសំចត 
- េធ្វើបញជ ីអត្តសញញ ណកមម
ទូកេន ទ 

េគលេ ទី៤.៣.២៖កត់
បនថយករយកចឹេញច ើមផ្លូវ 
និងទី ធរណៈមកេ្របើ
្របស់ជ្របេយជនផ៍ទ ល់
ខ្លួន 

-ចុះេរៀបចំស ្ត បធ់ន ប់
មដងថ្លូវ ធរណៈ

េ យសហករជមយួមនទីរ
ជំនញ  
-ផ ព្វផ យ មវទិយុ និង
េ យផទ ល់ជមយួ្របជ
ពលរដ្ឋអំពីខ្លឹម រករងរ
ស ្ត បធ់ន ប់ មដងផ្លូវ

ធរណៈ និង    ទី្របជុំ
ជន  

អនុវត្តទូទងំេខត្ត កែន្លង ០៧ ០៧ ០៧ ០៧ ០៧ ០៧ 

សនងករ
នគរបល
េខត្ត 

រប
យ
ក
រណ៍

ឆន
 ំ

េគលេ ទី៤.៣.៣៖ 
ព្រងឹងករែថរក សុវតថិភព
ជូន្រពះម ក ្រត ឥស រ
ជនជនខ់ពស់ អនកករទូត 
្របជពលរដ្ឋ និង េភញ វ
េទសចរណ៍ 

-ចតក់ងកម្ល ងំចុះករពរ
មដងផ្លូវ ២៤/២៤ េម៉ង 

-បណ្តុ ះប ្ត លមតថភព
បែនថមដល់កងកម្ល ងំកនុង
កររក សន្តិសុខ
្របកបេ យ ្របសិទធភព
ខពស់  

រក សន្ត បធ់ន ប់
េនេពលែដល
មនពិធីករនន 

េលើក ០៥ ១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ 

សនងករ
នគរបល
េខត្ត 

រប
យ
ក
រណ៍

ឆន
 ំ

េគលបំណងទី៤.៤៖ េលើកកមពស់សន្តសិុខសុវតថភពសងគមឲយមនភពល្អ្របេសើរ 
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េគលេ ទី៤.៤.១៖ េលើក
កមពស់ករអនុវត្តេគល
នេយបយភមូ ិឃុំ មន
សុវតថិភព 

- េរៀបចំ្រកុមករងរចុះ
ជយួ ដល់អធិករ ្ឋ ន្រកុង
្រសុក 
- ចុះផ ព្វផ យេគល
នេយបយភមូឃិុំមន
សុវតថិភពដល់្របជពលរដ្ឋ
មលូ ្ឋ ន 
- េរៀបចំ្របពន័ធទូរស័ពទ 
(hotline) 
- េរៀបចំេវន្របចបំញជ រ 
- េរៀបចំកំ ំងលបត
ករពរ មេគលេ ែដល
ងយនឹងរងេ្រគះដូចជក
ៃន្លងលកម់ស កែន្លងដូ
្របក.់។ល។ 
-ែបងែចកកំ ំករពរជ
្រកុម ក និងខ េដើមបផី្ល ស់ប្តូ
រេវន 
-េរៀបចំកំ ំងេ្រត ម
អន្ត គមន ៍
- ផ ព្វផ យចបបរ់ដ្ឋប ្
បេវណី និងចបបន់នដល់
្របជពលរដ្ឋ 
- េរៀបចំ្របអបស់ំប្រតេដើមបី
ទទលួពត័ម៌ន ពី្របជ
ពលរដ្ឋ 
- េរៀបចំេវទិកេដើមបេី ះ
្រ យបតុភព េន ម
មលូ ន ន 

អនុវត្តទូទងំេខត្ត េលើក ០៧ ០៧ ០៧ ០៧ ០៧ ០៧ 

សនងករ
នគរបល
េខត្ត 

រប
យ
ក
រណ៍

ឆន
 ំ
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េគលេ ទី៤.៤.២៖ កត់
បនថយអ្រ ជេម្ល ះ្រពហមទ័
ណ្ឌ ឲយេនសល់កំរតិអបបបរ ិ
ម 

-ផ ព្វផ យចបប្រពហមទណ្ឌ  
-ផ ព្វផ យចបបេ់្រគ ងេញ ន 
និងផលបះ៉ពល់ៃនករេ្របើ
្របស់េ្រគ ងេញ នដល់មូល   
្ឋ នឲយបន្រជួត្រជប ជ

ពេិសស ម្រគឹះ ថ នសិក  
-ក ងភន កង់រសមង តេ់ន ម
មូល ្ឋ ន 
-្រតួតពនិិតយច ចរណ៍ វធុ និង
ជតផិទុះ 
-ចុះប្រងប នងិទប់ ក តែ់លបង
សុីសង្រគប្របេភទ និងេ្រគ ង
េញ ន 
-បេងកើតមជឃមណ្ឌ លអបរ់ ំ ្ត រ
យុវនីតសិមបទដល់អនកេញ ន
ថន  ំ
-េរៀបចំកម្ល ងំ កក់ម្ល ងំយម
លបត មចំណុចេគលេ
េ្រត មបងក របទេលមើស 

 
ជេម្ល ះ្រពមមទណ្ឌ  
្រតូវបនេ ះ
្រ យ  

 
ករណី 

 
១៧ 

 
១៥ 

 
 
 
 
 
 
១២ 

 
 
 
 
 
 

១០ 

 
 
 
 
 
 
៨ 

 
 
 
 
 
 
៥ 

សនងករ
នគរបល
េខត្ត 

រប
យ
ក
រណ៍

ឆន
 ំ

េគលេ ទី៤.៤.៣៖ 
បញឈបក់រជញួដូរមនុស  
និងករពរអនីតិជន  

-ផ ព្វផ យខ្លឹម រចបប់
ស្តីពីករប្រងក បអំេពើជញួដូរ
មនុស និងអំេពើេធ្វើ ជីវ
កមមផ្លូវ េភទេន មេគល
េ សំខន់ៗ  
-េធ្វើបចចុបបននភពបញច ីេគល
េ មខុសញញ សង យ័
្រប្រពឹត្តបទេលមើសជញួដូរ
មនុស  ករេធ្វើ ជីវកមមផ្លូវ
េភទ ជញួដូរកម្ល ងំពលកមម 
- ម នមខុសញញ ជញួដូរ
មនុស ែដលបនេ ះ
ែលងពីពនធនគរ 
-ផ ព្វផ យអំពីលបចិកល 
របស់ជនេលមើស និងផល
វបិកៃនករេធ្វើចំ ក
្រសុកខុសចបប ់ 

ម ន្រតួតពិនិ
តយ មខុសញញ
នន ជពិេសស
អនកែដលបន
េ ះែលងពី
ពនធនគរ  

នក ់ ០៤ ០០ ០៣ ០០ ០២ ០១ 

សនងករ
នគរបល
េខត្ត 

រប
យ
ក
រណ៍

ឆន
 ំ
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ករ្រគប្រគងែដនដី នងិ្រចក្រពំែដន 

េគលបំណងទី៤.៥៖ ធនឲយមនសន្តសិុខ សថិរភព ស ្ត បធ់ន បស់ងគម េនតំបន្រពំែដន និងកិចចករពរសុខុមលភពជូន្របជពលរដ្ឋ និងចំណូលថវកិរដ្ឋ   

េគលេ ទី៤.៥.១៖ 
ព្រងឹងករ្រគប្រគងទី ន ក់
ករ្រតួតពិនិតយ ឲយដំេណើ រ
ករបន្រតឹម្រតូវ ្រសប ម
រដ្ឋធមមនុញញ  ចបប ់អនុ្រកឹតយ 
្របកស លិខិតបទ ្ឋ ន
ពកព់ន័ធវធិន និងបទបញជ
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ឧបសមព័នធទី៤ 



្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជត ិ សន ្រពះម ក ្រត 
************ 

ពត័ម៌ន ថ នភព 
ស្តីពី 

ពិនទុ សយ័េខត្តេកះកងុ ឆន ំ២០១៥ 
ែផ្អក មទិនននយ័មលូ ្ឋ នឃុំសងក ត(់CDB)ែខធនូឆន ំ២០១៤ 

 

 
 
 

េរៀបចំេ យមនទរីែផនករេខត្ត 
ែខមនិ ២០១៤ 

84.18
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សុខភពជនងយរងេ្រគះ

បរ ិ ថ ន

រដ្ឋបលសន្តិសុខ

េយនឌរ័

ពិនទុសរបុ មវស័ិយ 2012 2014
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កំណតសំ់គល ់
េនះគឺជ ងពិនទុ មប ្ត វស័ិយស្រមប្់រគប្់រកុង្រសុកកនុងេខត្ត។ ្រតូវបនេគេ្របើ

្របស់ស្រមបក់រេរៀបចំែផនករអភវិឌ ន៥៍ឆន  ំ និងកមមវធីិវនិិេយគបីឆន រំកឹំល្របចឆំន  ំ ជមយួ
និងក្រមងឯក រពត័ម៌ន ថ នភព្រកុង្រសុក ែដលបនផលិតេចញពីទិនននយ័មូល ្ឋ នឃុំ
សងក ត(់CDB)ែដលេមភូម ិេសម ន ឃុសំងក តេ់ធ្វើករ្រសងជ់េរៀង ល់ឆន កំនុងែខធនូ ។ 

ងពិនទុ មប ្ត វស័ិយមនចំននួ៩សមសធតុ ដូចបនបង្ហ ញេន្រកបខងមខុ។ 
ភព្រកី្រក និងេយនឌរ័ ជសូចនករសថិតេន្រគបវ់ស័ិយ ។  វធិី ្រស្ដកនុងករគណនេដើមបឱីយ  
វស័ិយនិមយួៗមនតៃម្ល ល់តៃម្លសូចនករកនុងសមសភគវស័ិយនិមយួៗ្រតូវបន កពិ់នទុ
េ យែផ្អកេលើទិនននយ័េគលរបស់សូចនករឆន ២ំ០១១ ។ ពិនទុចបេ់ផ្ដើមពី ០ េទ ១០០ ។ ពិនទុ 
០ មននយ័ថ ទបឬអន ់ ឯពិនទុ ១០០ មននយ័ថ ថ នភពល្អ្របេសើរ ។ ្រគបពិ់នទុស្រមប ់   
ប ្ត សូចនករទងំអស់មនភពខុសគន មទឹសេ េរៀងៗខ្លួន េទះជសូចនករទងំេនះ
វជិជមន ឬអវជិជមនកេ៏ យ ឧទហរណ៍ ពិនទុ៨០គឺល្អជងពិនទុ៤០ស្រមបពិ់នទុមរណភពម ។  

ពិនទុ មប ្ត វស័ិយរមួមនករបូកសរុបពិនទុពីពិនទុរបស់សូចនករនិមយួៗ េហតុដូេចនះ 
កនុងវស័ិយនិមយួៗេយើងមន ៖ 

 លំ បថ់ន កៃ់នពិនទុវស័ិយ ៖ ផ្តល់លទធភពេ យេយើងេឃើញពីកំរតិអភវិឌ របស់្រកុង
្រសុកេនកនុងេខត្ត ។ 

 ងពិនទុវស័ិយ ៖ ជួយ េ យយល់ពីសមសភគៃនពិនទុរបស់វស័ិយ 
 ដយ្រកមសំ ញ់ពីពង មប ្ត ្រកុង្រសុក ៖ េនះផ្តល់លទធភពឱយេយើងេឃើញពី

ចំណុចខ្ល ងំ និងចំណុចេខ យកនុងវស័ិយនិមយួៗរបស់្រកុង្រសុក េ យេធ្វើករេ្រប ប
េធៀបនឹង្រកុង្រសុកេផ ងៗគន េនកនុងេខត្ត ។  

 ងពិនទុសូចនករ ៖ ជយួ េ យយល់ពីមូលេហតុទទួលបនពិនទុទបឬខពស់េនកនុង
សមសភគៃនពិនទុវស័ិយនីមយួៗ ។ 

សមូចងចថំ ពិនទុទងំអស្់រតូវកណំតយ់កធបំំផតុ ១០០ ។ ពិនទុកនែ់ត
ខ ពស ់ មននយ័ថ ថ នភពមនភពល្អ្របេសើរសំ បទ់ី ងំេនះ ផទុយេទវញិ 
ពិនទុកនែ់តតចិមននយ័ថ ថ នភពេនះមនបញ្ហ  ដេូចនះសមូេធ្វើករ្រតួតពិនិ
តយ លពិ់នទុ ែដលទបជងេគ ្រតូវចតទ់កុថជបញ្ហ ទភិព ៕ 
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ពិនទុ មប ្ត វស័ិយសរបុ 

 
ងពនិទុ មប ្ត វស័ិយ 
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ភព្រកី្រក

កសិកមម

ជីវកមម

អបរ់ ំ

សុខភពជនងយរងេ្រគះ

បរ ិ ថ ន

រដ្ឋបលសន្តិសុខ

េយនឌរ័

ពិនទុសរបុ មវស័ិយ 2012 2014

2012 2014
1 ភព្រកី្រក 68.07 84.18

2 កសិកមម 42.75 43.57

3 ជីវកមម 64.18 66.63

4 អប់រ ំ 51.66 58.21

5 សុខភព 67.09 69.20

6 ជនងយរងេ្រគះ 55.68 65.78

7 បរ ិ ថ ន 59.78 66.24

8 រដ្ឋបលសន្តិសុខ 63.49 72.44

9 េយនឌ័រ 55.42 53.69

សរុបពិនទុ ម វស័ិយ 58.68 64.44

កូដ សូចនករ
ពិនទុ
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១.ពិនទភុព្រកី្រក 

វឌ នភពពនិទុភព្រក្ីរក មប ្ត ឆន  ំ

 
ងពនិទុនងិអ្រ ភព្រក្ីរក មប ្ត ឆន  ំ

 
សំគល់ ៖ អ្រ ភព្រកី្រកេនថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនផលិតេចញពសូីចនករជេ្រចើន ែតមនិបន
បង្ហ ញពសីមសភគលម្អតិេនទីេនះេទ ជពត័ម៌នសំ បេ់ យ ជធនីេខត្តដងឹពីពនិទុ ឬអ្រ ភព
្រកី្រកមនកំរតឹ្រតមឹ ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

84.18 80.10 77.34
68.07

59.12

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

2015 2014 2013 2012 2011

បរយិយ 2011 2012 2013 2014 2015

្រ ភព្រកី្រក 2015(%) 23.56 20.35 17.02 16.03 14.57

ពិនទុភព្រកី្រក2015 59.12 68.07 77.34 80.10 84.18
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២.ពិនទុ សយ័កសិកមម 

 
ងពិនទុកនុងវស័ិយកសិកមម 

 
ងពនិទុសូចនករកនុងសមសភគវស័ិយកសិកមម 

 

64.69

16.61

100.00

6.22
13.64

17.13

59.46

34.93

0
10
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40
50
60
70
80
90
100

ទិននផល្រសូវជមធយម

ចំណូល_្រសូវ_
មនុស មន ក់

ចំណូល_ដំ ំសត្វ_
មនុស មន ក់

ករបញចូ លទឹកែ្រសចំ
ករ

ករេ្របើ្របស់្រ កទ់រ័

ករេ្របើ្របស់្របពល
វបបកមម

ទំនស់_បណ័្ណ កមម
សិទធដីធ្លី

បុគគ.កសិកមម/្រប.ជ

ពិនទុវស័ិយកសិកមម 2014 2012 2014

2012 2014

2.1 ទិននផល្រសូវជមធយម 63.62 64.69

2.2 ចំណូល_្រសូវ_មនុស មន ក់ 17.60 16.61

2.3 ចំណូល_ដំ សំត្វ_មនុស មន ក់ 100.00 100.00

2.4 ករបញចូលទឹកែ្រសចំករ 6.32 6.22

2.5 ករេ្របើ្របស់្រ ក់ទ័រ 13.28 13.64

2.6 ករេ្របើ្របស់្របពលវបបកមម 17.87 17.13

2.7 ទំនស់_ប័ណ្ណ កមមសិទធដីធ្លី 46.54 59.46

2.8 បុគគ.កសិកមម/្រប.ជ 39.82 34.93

2 ពិនទុសរុប 42.75 43.57

កូដ សូចនករ
ពិនទុ

កូដ សូចនករ ពិនទុ
2.1.1 ទិននផល្រសូវជមធយម 64.69

2.2.1 ចំណូល_្រសូវ_មនុស មន ក់ 16.61

2.3.1 ចំណូល_ដំ សំត្វ_មនុស មន ក់ 100.00
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៣.ពិនទុ សយ័ ជីវកមម 

 
 

 

កូដ សូចនករ ពិនទុ
2.3.1.1 ចំណូល_ដំ ខំ្លី_មនុស មន ក់ 0.36

2.3.1.2 ចំណូល_ដំ ែំវង_មនុស មន ក់ 100.00

2.3.1.3 ចំណូល_សត្វ_មនុស មន ក់ 22.46

2.4.1 %ដីែ្រស_េ្រ ច 6.85

2.4.2 %្រគួ-ធ ្រស្ដ 4.96

2.5.1 ផល_្រ ក់ទ័រ_100គ.ម២ 15.77

2.5.2 ផល_្រ ក់ទ័រ_្រគួ 11.52

2.6.1 %្រគួ_្របពលវបបកមម 3.01

2.6.2 %្រគួ_ជី 23.69

2.6.3 %្រគួ_ថន សំំ ប់ 17.62

2.7.1 ផល_្រគួ_ប័ណ្ណ _ដី 12.30

2.7.2 ផល_ទំនស់ដី_្រគួ 83.03

2.8.1 បុគគលិក-កសិ-100000ន 43.82

2.8.2 បុគគ-អងគ-កសិ-100000ន 26.04

61.47

100.00

87.24

44.48
65.77

35.30

32.32

44.31

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

មុខរបរេ្រកពីកសិកមម

ផល_ទី ងំផលិ
ត_1000ន

ផល_េធ្វើករផលិ
ត_1000ន

ចំ ក្រសុក

គមនគមន៏

ចំងយផ្លូវ_ភូមិ

ខចីលុយ_1000ន

វជិជ ជីវៈ

ពិនទុវស័ិយ ជវីកមម 2014 2012 2014
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ងពិនទុកនុងវស័ិយ ជវីកមម 

 
ងពនិទុសូចនករកនុងសមសភគវស័ិយ ជីវកមម 

 
 

 
 

2012 2014
3.1 មខុរបរេ្រកពីកសិកមម 57.14 61.47

3.2 ផល_ទី ងំផលិត_1000ន 95.07 100.00

3.3 ផល_េធ្វើករផលិត_1000ន 79.65 87.24

3.4 ចំ ក្រសុក 54.87 44.48

3.5 គមនគមន៏ 67.54 65.77

3.6 ចំងយផ្លូវ_ភមូិ 32.58 35.30

3.7 ខចីលុយ_1000ន 39.24 32.32

3.8 វជិជ ជីវៈ 39.77 44.31

3 ពិនទុសរបុ 64.18 66.63

កូដ សូចនករ
ពិនទុ

កូដ សូចនករ ពិនទុ
3.1.1 %មុខ_ចំបង_េ្រកកសិកមម 61.47

3.2.1 ផល_ផលិតកមម_1000ន 100.00

3.3.1 ផល_ផលិត_1000ន 87.24

3.4.1 %ចំ_ករងរ_កនុង 44.30

3.4.2 %ចំ_ករងរ_េ្រក 44.66

3.5.1 ផល_ផ្លូវ_ៃផទដី 3.55

3.5.2 ផល_រថ_្រគួ 67.06

3.6.1 មធយម_ភូមិ_្រសុក 19.37

3.6.2 មធយម_ភូមិ_េខត្ត 2.84

3.7.1 ផល_ខចីលុយ_1000ន 32.32

3.8.1 ផល_វជិជ _1000ន 71.28

3.8.2 ផល_វជិជ _ខ្លី_1000ន 17.34
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៤.ពិនទុ សយ័អបរំ់ 

 
ងពិនទុវស័ិយអបរ់ ំ

 
 

 

 

61.48

45.54

66.37

35.27

74.3650.04

59.88

55.06

67.73
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េរៀន_3-5ឆន  ំ

េរៀន_6ឆន  ំ

េរៀនបឋម_6-11ឆន  ំ

េរៀនអនុ-12-14ឆន  ំ

េចះអក រភូម-ិបឋម-អនុ

សិស -្រគូបឋម

បឋម-ទឹក ្អ ត-
បងគន់

បុគគ.អបរ់/ំ្របជជន

ពិនទុវស័ិយអបរ់ ំ2014 2012

2012 2014

4.1 េរៀន_3-5ឆន ំ 50.34 61.48

4.2 េរៀន_6ឆន ំ 43.07 45.54

4.3 េរៀនបឋម_6-11ឆន ំ 63.44 66.37

4.4 េរៀនអនុ-12-14ឆន ំ 25.29 35.27

4.5 េចះអក រ 69.59 74.36

4.6 ភូមិ-បឋម-អនុ 37.98 50.04

4.7 សិស -្រគូបឋម 47.22 59.88

4.8 បឋម-ទឹក ្អ ត-បងគន់ 46.09 55.06

4.9 បុគគ.អប់រ/ំ្របជជន 70.20 67.73

4 ពិនទុសរុប 51.66 58.21

កូដ សូចនករ
ពិនទុ
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ងពិនទុសូចនករកនុងសមសភគវស័ិយអបរ់ ំ

 
 
 
 
 
 
 

កូដ សូចនករ ពិនទុ
4.1.1 %េរៀន_3-5ឆន ំ 61.48

4.2.1 %េរៀន_6ឆន ំ 45.54

4.3.1 %េរៀនបឋម_6-11ឆន ំ 66.37

4.4.1 %េរៀនអនុ_12-14ឆន ំ 35.27

4.5.1 %េចះអក រ_15-17ឆន ំ 85.56

4.5.2 %េចះអក រ_18-45ឆន ំ 63.16

4.6.1 ភូមិ_បឋម 75.46

4.6.2 ភូមិ_អនុវ ិ 50.27

4.6.3 ភូមិ_វទិយល័យ 37.11

4.7.1 ផល_សិស _្រគូបឋម 79.63

4.7.2 ផល_សិស _្រគូអនុ 0.00

4.7.3 ផល_សិស _្រគូវទិយ 100.00

4.8.1 %បឋម_ទឹក ្អ ត 43.46

4.8.2 ផល_បឋម_បងគន់_សិស ១០០ 72.92

4.8.3 %អនុវ_ិទឹក ្អ ត 49.91

4.8.4 ផល_អនុវ_ិបងគន់_សិស ១០០ 19.09

4.8.5 %វទិយ_ទឹក ្អ ត 82.95

4.8.6 ផល_វទិយ_បងគន់_សិស ១០០ 62.01

4.9.1 ផល_បុគគ_រដ្ឋ _អប់រ ំ 100.00

4.9.2 ផល_បុគគ_អងគ _អប់រ ំ 3.18
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៥.ពិនទុ សយ័សខុភព

 
ងពិនទុកនុងវស័ិយសុខភព 

 
 
 

79.75

38.40

90.57

98.19

85.4654.8555.09

65.19

41.23

57.57
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ករ ្ល បម់ និងកុមរ

េអដស៏

្រគុនឈម

្រគុនចញ់

រេបង

លទថភពបេងកើតកូន

សំ លកូនេនេពទយ

ចកថ់ន បំងក រ

ចំងយ-ែ្រគសំ ក

បុគគលិកសុខភព

ពិនទុវស័ិយសុខភព 2014 2012 2014

2012 2014
5.1 ករ ្ល ប់ម និងកុមរ 62.49 79.75

5.2 េអដស៏ 23.21 38.40

5.3 ្រគុនឈម 100.00 90.57

5.4 ្រគុនចញ់ 98.15 98.19

5.5 រេបង 88.34 85.46

5.6 លទថភពបេងកើតកូន 61.78 54.85

5.7 សំ លកូនេនេពទយ 60.30 55.09

5.8 ចក់ថន បំងក រ 76.42 65.19

5.9 ចំងយ-ែ្រគសំ ក 38.67 41.23

5.10 បុគគលិកសុខភព 58.38 57.57

5 ពិនទុសរុប 67.09 69.20

កូដ សូចនករ
ពិនទុ
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ងពិនទុសូចនករកនុងសមសភគវស័ិយសុខភព

 
 
 
 
 
 
 
 

សូចនករ ពិនទុ
5.1.1 អ្រ ្ល ប់_ម 68.73

5.1.2 អ្រ ្ល ប់_ទរក 80.45

5.1.3 អ្រ ្ល ប់_េ្រកម5ឆន ំ 90.07

5.2.1 ផល_្រគួ_េអដស៏ 19.06

5.2.2 អ្រ ្ល ប់_េអដស៏ 57.75

5.3 5.3.1 អ្រ ្ល ប់_្រគុនឈម 90.57

5.4 5.4.1 អ្រ ្ល ប់_្រគុនចញ់ 98.19

5.5 5.5.1 អ្រ ្ល ប់_រេបង 85.46

5.6 5.6.1 ផល_ទរក_្រស្តី15-45ឆន ំ 54.85

5.7.1 %សំ ល_េពទយ 80.90

5.7.2 ផល_ឆមបេពទយ_្របជ 29.29

5.8 5.8.1 %ចក់ថន បំងក រ 65.19

5.9.1 ភូមិ_មណ្ឌ លសុខភព 6.51

5.9.2 ផល_ែ្រគមណ្ឌ លសុខភព 76.76

5.9.3 ផល_ែ្រគមនទីរេពទយបែង្អក 81.64

5.9.4 ផល_ែ្រគេពទយឯកជន 0.00

5.10.1 ផល_បុគគ_មណ្ឌ លសុខភព 53.82

5.10.2 ផល_ឱសថ ថ នគ្លីនិក 43.71

5.10.3 ផល_បុគគ_េពទយបែង្អក 100.00

5.10.4 ផល_បុគគ_ករ.ិសុខភិបល 31.45

5.10.5 ផល_បុគគ_អងគ_សុខភិបល 72.72

5.10

កូដ

5.1

5.2

5.7

5.9
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៦.ពិនទុ សយ័ភពងយរងេ្រគះ 

 
ងពិនទុកនុងវស័ិយភពងយរងេ្រគះ

 
ងពនិទុសូចនករកនុងសមសភគវស័ិយភពងយរងេ្រគះ

 

72.83

52.01

71.21

69.57

56.35

72.70
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ជនពិករ

កុមរកំ្រព

ពលកមមកុមរ

ចស់ជ គម នទីពឹង

គម នផទះសែមបង

ជនពិករមនី

ពិនទុវស័ិយភពងយរងេ្រគះ 2014 2012 2014

2012 2014
6.1 ជនពិករ

57.20 72.83

6.2 កុមរកំ្រព
50.04 52.01

6.3 ពលកមមកុមរ
81.09 71.21

6.4 ចស់ជ គម នទីពឹង 60.67 69.57

6.5 គម នផទះសែមបង
47.28 56.35

6.6 ជនពិករមីន 37.82 72.70

6 ពិនទុសរុប 55.68 65.78

កូដ សូចនករ
ពិនទុ

សូចនករ ពិនទុ
6.1.1 ផល_ជនពិករ 99.72

6.1.2 %ពិករ18េឡើង_គម ន 45.94

6.2.1 ផល_កំ្រព_េ្រកម18 76.64

6.2.2 ផល_កំ្រព_េអដស៏ 27.38

6.3 6.3.1 ផល_កំ្រពេ្រកម18_ពលកមម 71.21

កូដ

6.1

6.2
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៧.ពិនទុ សយ័បរិ ថ ន

 
ងពនិទុកនុងវស័ិយបរ ិ ថ ន 

 

សូចនករ ពិនទុ
6.4.1 %61ឆន េំឡើង 68.22

6.4.2 ផល_ចស់ជ 70.92

6.5.1 ផល_ជន នថ 47.86

6.5.2 ផល_្រគួ_ដី ធរណៈ 37.16

6.5.3 ផល_េ្រកម18_ចិេញច ើមថនល់ 84.02

6.6 6.6.1 %ពិករ_មីន 72.70

6.4

6.5

កូដ

84.52

99.80

100.00

32.64

29.70

50.75
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ផលបះ៉ពល់េ យពយះុ

ផលបះ៉ពល់េ យទឹក
ជំនន់

ផលបះ៉ពល់េ យ ងំ
សងួត

ករករពរបរ ិ ថ ន

បងគនអ់នមយ័

ករេ្របើទឹក ្អ ត

ពិនទុវស័ិយបរ ិ ថ ន 2014 2012 2014

2012 2014

7.1 ផលប៉ះពល់េ យពយុះ 70.86 84.52

7.2 ផលប៉ះពល់េ យទឹកជំនន់ 96.21 99.80

7.3 ផលប៉ះពល់េ យ ងំសងួត 100.00 100.00

7.4 ករករពរបរ ិ ថ ន 23.55 32.64

7.5 បងគន់អនម័យ 27.72 29.70

7.6 ករេ្របើទឹក ្អ ត 40.35 50.75

7 ពិនទុសរុប 59.78 66.24

កូដ សូចនករ
ពិនទុ
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ងពិនទុសូចនករកនុងសមសភគវស័ិយបរ ិ ថ ន

 

៨.ពិនទុ សយ័រដ្ឋបលនិងសន្តិសខុ 

 

កូដ សូចនករ ពិនទុ
7.1.1 ផល_្រគួ_ពយុះ 53.57

7.1.2 ផល_ ្ល ប់_ពយុះ 100.00

7.2.1 ផល_្រគួ_ជំនន់ 99.02

7.2.2 ផល_ ្ល ប់_ជំនន់ 100.00

7.2.3 %ដីែ្រស_ខូច_ជំនន់ 100.00

7.3.1 ផល_្រគួ_ ងំសងួត_១០០០្រគួ 100.00

7.4.1 %្រគួ_ថន ធំមមជតិ 17.62

7.4.2 %្រគួ_ជីធមមជតិ 19.72

7.4.3 %្រគួ_អភិរក 60.58

7.4.4 %្រគួ_្របមូលសំ ម 8.87

7.4.5 %្រគួ_បំពុលបរ ិ ថ ន 74.86

7.5.1 %្រគួ_បងគន់_បេចចកេទស 29.70

7.6.1 %្រគួ_ទឹក_0ម 43.83

7.6.2 %្រគួ_េ្របើ_ទឹក ្អ ត 57.66

55.78

45.16

82.83

89.42

44.8276.48

62.66

94.78

100.00
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សំបុ្រតកំេណើ ត

ទំនស់កមមសិទធដី

ហឹង ្រគួ រ

រេំ ភជញួដូរ

េ្រគ ងេញ នទំនស់ប្លនលួ់ច

ទំនស់រដ្ឋបបេវណី

្ល បហ់ឹង

្ល បច់ ចរ

ពិនទុវស័ិយរដ្ឋបល សន្តិសុខ 2014 2012 2014
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ងពិនទុកនុងវស័ិយរដ្ឋបលនងិសន្តសុិខ

 
ងពនិទុសូចនករកនុងសមសភគវស័ិយរដ្ឋបលនិងសន្តសុិខ 

 

2012 2014
8.1 សំបុ្រតកំេណើ ត 58.03 55.78

8.2 ទំនស់កមមសិទធដី 35.77 45.16

8.3 ហឹង ្រគួ រ
63.03 82.83

8.4 រេំ ភជួញដូរ
98.45 89.42

8.5 េ្រគ ងេញ ន
0.00 44.82

8.6 ទំនស់ប្លន់លួច
64.08 76.48

8.7 ទំនស់រដ្ឋបបេវណី
57.43 62.66

8.8 ្ល ប់ហឹង
94.66 94.78

8.9 ្ល ប់ច ចរ
100.00 100.00

8 ពិនទុសរុប 63.49 72.44

កូដ សូចនករ
ពិនទុ

កូដ សូចនករ ពិនទុ
8.1.1 %ទករ_កំេណើ ត 55.78

8.2.1 ផល_ប័ណ្ណ ដី_1000្រគួ 7.29

8.2.2 ផល_ទំនស់ដី_្រគួ 83.03

8.3.1 ហឹង ្រគួ_1000្រគួ 80.58

8.3.2 ហឹង ្រគួ- ជញ ធរ_1000្រគួ 87.61

8.3.3 រងេ្រគះ ្ល ប់_ហឹង ្រគួ_1000្រគួ 80.29

8.4.1 រេំ ភ_10មឺុននក់ 78.83

8.4.2 ជួញដូរ−_េភទ_10មុឺននក់ 100.00

8.5.1 េ្រគ ងេញ ន_1000្រគួ 44.82

8.6.1 ប្លន់ចប់ជំរតឹ_10មុឺននក់ 85.29

8.6.2 លួច_10មុឺននក់ 77.04

8.6.3 ទំនស់_10មឺុននក់ 67.11

8.7.1 ទំនស់_រដ្ឋបប_10មឺុននក់ 62.66

8.8.1 ្ល ប់ហឹង _10មុឺន 94.78

8.9.1 ្ល ប់ច ចរ_10មុឺន 100.00
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៩.ពិនទុ សយ័េយនឌរ័ 

 
ងពិនទុកនុងវស័ិយេយនឌរ័

 
ងពនិទុសូចនករកនុងសមសភគវស័ិយេយនឌរ័
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េយនឌរ័េសដ្ឋកិចច

េយនឌរ័អបរ់ ំ

េយនឌរ័ងយរងេ្រគះេយនឌរ័ករសំេរចចិត្ត

េយនឌរ័សុវត្តិភព

ពិនទុវស័ិយេយនឌរ័2014 2012 2014

2012 2014

9.1 េយនឌ័រេសដ្ឋកិចច 57.41 54.46

9.2 េយនឌ័រអប់រ ំ
38.76 38.74

9.3 េយនឌ័រងយរងេ្រគះ
79.74 65.40

9.4 េយនឌ័រករសំេរចចិត្ត 21.40 27.28

9.5 េយនឌ័រសុវត្តិភព
79.79 82.55

9 ពិនទុសរុប 55.42 53.69

កូដ សូចនករ
ពិនទុ

កូដ សូចនករ ពិនទុ
9.1.1 %្រស្តី_របរចំបង_េ្រកកសិ 54.61

9.1.2 %្រស្តី_របរបន _ំេ្រកកសិ 42.36

9.1.3 សនទ_្រស្តី_េធ្វើករ 100.00

9.1.4 សនទ_្រស្តី_ចំ កកនុង 46.92

9.1.5 សនទ_្រស្តី_ចំ កេ្រក 31.36

9.1.6 េធៀប_្រស្តីវជិជ ជីវៈ_100ន 72.37
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កូដ សូចនករ ពិនទុ
9.1.7 %្រសី_បុគគ_ករ_ិកសិកមម 0.00

9.2.1 ្រសី15-24_វទិយ 0.00

9.2.2 ្រសី18-35_សកល 0.00

9.2.3 សនទ_្រសី18-45_េចះ 62.32

9.2.4 %្រស_្រគូ_បឋម 67.68

9.2.5 %្រស_្រគូ_អនុវទិយ 33.47

9.2.6 េធៀប_បងគន់្រសី_បឋម100ន 72.52

9.2.7 េធៀប_បងគន់្រសី_អនុ100ន 21.40

9.3.1 %្រសី_ពិករ 53.79

9.3.2 %្រសីេ្រកម១៨- មថនល់ 100.00

9.3.3 %្រសីេ្រកម18-ធងន់ធងរ 48.17

9.4.1 %្រសីេមភូមិ 13.45

9.4.2 %្រសី្រកុម្របឹក ឃំុ 28.80

9.4.3 %្រសី្រកុម្របឹក ្រសុក 43.22

9.4.4 %្រសី_ករ.ិ្រសុក 23.40

9.4.5 %្រសី្របធន_ករ.ិ្រសុក 40.00

9.4.6 %្រសីអនុ_ករ.ិ្រសុក 14.81

9.5.1 ្រសី-ហឹង ្រគួ-10មុឺន 75.10

9.5.2 ្រស្តី-រេំ ភ-10មុឺន 75.02

9.5.3 ្រស្តី-ជួញដូរ-10មុឺន 100.00
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2.1.1 ទិននផល្រសូវជមធយម 2.04

2.1.1.1 បរមិណផល្រសូវសរុប 21698.78

2.1.1.2 សរុបៃផទដីេធ្វើែ្រស 10614.00

2.2.1 ចំណូល_្រសូវ_មនុស មន ក់ 48.57

2.3.1 ចំណូល_ដំ សំត្វ_មនុស មន ក់ 10116.06

2.3.1.1 ចំណូល_ដំ ខំ្លី_មនុស មន ក់ 1.59

2.3.1.2 ចំណូល_ដំ ែំវង_មនុស មន ក់ 10078.24

2.3.1.3 ចំណូល_សត្វ_មនុស មន ក់ 36.23

2.4.1 %ដីែ្រស_េ្រ ច 3.66

2.4.2 %្រគួ-ធ ្រស្ដ 1.25

2.5.1 ផល_្រ ក់ទ័រ_100គ.ម២ 10.22

2.5.2 ផល_្រ ក់ទ័រ_្រគួ 2.04

2.6.1 %្រគួ_្របពលវបបកមម 0.26

2.6.2 %្រគួ_ជី 23.69

2.6.3 %្រគួ_ថន សំំ ប់ 11.52

2.7.1 ផល_្រគួ_ប័ណ្ណ _ដី 51.00

2.7.2 ផល_ទំនស់ដី_្រគួ 3.28

2.8.1 បុគគលិក-កសិ-100000ន 6.97

2.8.2 បុគគ-អងគ-កសិ-100000ន 17.82

3.1.1 %មុខ_ចំបង_េ្រកកសិកមម 34.09

3.1.1.1 មុខ_ចំបង_ែ្រសចំករ 22501.00

3.1.1.2 មុខ_ចំបង_េន ទ_សត្វ_ៃ្រព 11840.00

3.1.1.3 មុខ_ចំបង_កសិកមម 34341.00

3.1.1.4 មុខ_ចំបង_ផលិតកមម 340.00

3.1.1.5 មុខ_ចំបង_េស កមម 7872.00

3.1.1.6 មុខ_ចំបង_កមមករ_បុគគ_ម្រន្តី 9552.00

3.1.1.7 %មុខ_ចំបង_កសិកមម 65.91

3.2.1 ផល_ផលិតកមម_1000ន 18.69

3.2.1.1 18ឆន េំឡើង 76592.00

3.3.1 ផល_ផលិត_1000ន 60.65

3.4.1 %ចំ_ករងរ_កនុង 4.33

3.4.2 %ចំ_ករងរ_េ្រក 4.15

3.5.1 ផល_ផ្លូ វ_ៃផទដី 0.82

3.5.2 ផល_រថ_្រគួ 24.97

3.6.1 មធយម_ភូមិ_្រសុក 21.64

3.6.2 មធយម_ភូមិ_េខត្ត 79.47

3.7.1 ផល_ខចីលុយ_1000ន 35.46

3.8.1 ផល_វជិជ _1000ន 41.20

តំៃលសូចនករ វស័ិយកសិកមម

តំៃលសូចនករ វស័ិយ ជីវកមម
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3.8.2 ផល_វជិជ _ខ្លី_1000ន 3.81

3.8.2.1 េរៀន_វជិជ ជិវៈ_ខ្លី 153.00

3.8.2.2 18-35ឆន ំ 40117.00

4.1.1 %េរៀន_3-5ឆន ំ 40.12

4.2.1 %េរៀន_6ឆន ំ 72.77

4.3.1 %េរៀនបឋម_6-11ឆន ំ 83.19

4.4.1 %េរៀនអនុ_12-14ឆន ំ 30.06

4.5.1 %េចះអក រ_15-17ឆន ំ 96.71

4.5.2 %េចះអក រ_18-45ឆន ំ 87.92

4.6.1 ភូមិ_បឋម 0.78

4.6.2 ភូមិ_អនុវ ិ 7.39

4.6.3 ភូមិ_វទិយល័យ 22.27

4.7.1 ផល_សិស _្រគូបឋម 29.31

4.7.2 ផល_សិស _្រគូអនុ 35.32

4.7.3 ផល_សិស _្រគូវទិយ 18.75

4.8.1 %បឋម_ទឹក ្អ ត 57.14

4.8.2 ផល_បឋម_បងគន់_សិស ១០០ 1.07

4.8.3 %អនុវ_ិទឹក ្អ ត 66.67

4.8.4 ផល_អនុវ_ិបងគន់_សិស ១០០ 0.66

4.8.5 %វទិយ_ទឹក ្អ ត 85.71

4.8.6 ផល_វទិយ_បងគន់_សិស ១០០ 0.79

4.9.1 ផល_បុគគ_រដ្ឋ _អប់រ ំ 44.16

4.9.2 ផល_បុគគ_អងគ _អប់រ ំ 3.10

5.1.1 អ្រ ្ល ប់_ម 2.11

5.1.2 អ្រ ្ល ប់_ទរក 4.73

5.1.3 អ្រ ្ល ប់_េ្រកម5ឆន ំ 6.31

5.2.1 ផល_្រគួ_េអដស៏ 9.84

5.2.2 អ្រ ្ល ប់_េអដស៏ 6.97

5.3.1 អ្រ ្ល ប់_្រគុនឈម 1.55

5.4.1 អ្រ ្ល ប់_្រគុនចញ់ 0.77

5.5.1 អ្រ ្ល ប់_រេបង 4.65

5.6.1 ផល_ទរក_្រស្តី15-45ឆន ំ 58.92

5.7.1 %សំ ល_េពទយ 90.03

5.7.2 ផល_ឆមបេពទយ_្របជ 0.48

5.8.1 %ចក់ថន បំងក រ 93.04

5.9.1 ភូមិ_មណ្ឌ លសុខភព 14.14

5.9.2 ផល_ែ្រគមណ្ឌ លសុខភព 37.18

5.9.3 ផល_ែ្រគមនទីរេពទយបែង្អក 77.47

តំៃលសូចនករ វស័ិយ ជីវកមម

តំៃលសូចនករ វស័ិយអប់រ ំ

តំៃលសូចនករវស័ិយ  សុខភព
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5.9.4 ផល_ែ្រគេពទយឯកជន 0.00

5.10.1 ផល_បុគគ_មណ្ឌ លសុខភព 64.30

5.10.2 ផល_ឱសថ ថ នគ្លីនិក 74.37

5.10.3 ផល_បុគគ_េពទយបែង្អក 81.34

5.10.4 ផល_បុគគ_ករ.ិសុខភិបល 20.14

5.10.5 ផល_បុគគ_អងគ_សុខភិបល 56.55

6.1.1 ផល_ជនពិករ 0.43

6.1.2 %ពិករ18េឡើង_គម ន 39.13

6.2.1 ផល_កំ្រព_េ្រកម18 5.50

6.2.2 ផល_កំ្រព_េអដស៏ 44.64

6.3.1 ផល_កំ្រពេ្រកម18_ពលកមម 0.99

6.4.1 %61ឆន េំឡើង 5.26

6.4.2 ផល_ចស់ជ 17.37

6.5.1 ផល_ជន នថ 4.88

6.5.2 ផល_្រគួ_ដី ធរណៈ 30.07

6.5.3 ផល_េ្រកម18_ចិេញច ើមថនល់ 3.81

6.6.1 %ពិករ_មីន 5.45

7.1.1 ផល_្រគួ_ពយុះ 2.44

7.1.2 ផល_ ្ល ប់_ពយុះ 0.00

7.2.1 ផល_្រគួ_ជំនន់ 1.82

7.2.2 ផល_ ្ល ប់_ជំនន់ 0.00

7.2.3 %ដីែ្រស_ខូច_ជំនន់ 0.00

7.3.1 ផល_្រគួ_ ងំសងួត_១០០០្រគួ 0.00

7.4.1 %្រគួ_ថន ធំមមជតិ 1.88

7.4.2 %្រគួ_ជីធមមជតិ 3.94

7.4.3 %្រគួ_អភិរក 4.98

7.4.4 %្រគួ_្របមូលសំ ម 8.87

7.4.5 %្រគួ_បំពុលបរ ិ ថ ន 0.99

7.5.1 %្រគួ_បងគន់_បេចចកេទស 29.70

7.6.1 %្រគួ_ទឹក_0ម 43.88

7.6.2 %្រគួ_េ្របើ_ទឹក ្អ ត 68.62

8.1.1 %ទករ_កំេណើ ត
65.56

8.2.1 ផល_ប័ណ្ណ ដី_1000្រគួ 51.00

8.2.2 ផល_ទំនស់ដី_្រគួ 3.28

8.3.1 ហឹង ្រគួ_1000្រគួ 6.12

8.3.2 ហឹង ្រគួ- ជញ ធរ_1000្រគួ 3.43

8.3.3 រងេ្រគះ ្ល ប់_ហឹង ្រគួ_1000្រគួ 3.94

តំៃលសូចនករ វស័ិយភពងយរងេ្រគះ

តំៃលសូចនករ វស័ិយបរ ិ ថ ន

តំៃលសូចនករ វស័ិយរដ្ឋបល  សន្តិសុខ

តំៃលសូចនករវស័ិយ  សុខភព
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8.4.1 រេំ ភ_10មុឺននក់ 5.42

8.4.2 ជួញដូរ−_េភទ_10មុឺននក់ 0.00

8.5.1 េ្រគ ងេញ ន_1000្រគួ 2.41

8.6.1 ប្លន់ចប់ជំរតឹ_10មុឺននក់ 1.55

8.6.2 លួច_10មុឺននក់ 65.85

8.6.3 ទំនស់_10មុឺននក់ 40.28

8.7.1 ទំនស់_រដ្ឋបប_10មុឺននក់ 165.00

8.8.1 ្ល ប់ហឹង _10មុឺន 0.77

8.9.1 ្ល ប់ច ចរ_10មុនឺ 8.52

9.1.1 %្រស្តី_របរចំបង_េ្រកកសិ 39.90

9.1.1.1 ្រស្តី_របរចំបង_េ្រកកសិ 7087.00

9.1.1.2 ្របុស_របរចំបង_េ្រកកសិ 10677.00

9.1.2 %្រស្តី_របរបន _ំេ្រកកសិ 40.72

9.1.2.1 ្របុស_របរបន _ំេ្រកកសិ 2472.00

9.1.2.2 ្រស្តី_របរបន _ំេ្រកកសិ 1698.00

9.1.3 សនទ_្រស្តី_េធ្វើករ 51.74

9.1.3.1 សរុបេធ្វើករ_ផលិត_េស 4633.00

9.1.3.2 ្រសីេធ្វើករ_ផលិត_េស 2397.00

9.1.4 សនទ_្រស្តី_ចំ កកនុង 90.72

9.1.4.1 ្របុស_១៨ឆន េំឡើង 38199.00

9.1.4.2 ្រសី_១៨ឆន ំេឡើង 38393.00

9.1.4.3 %្រប_ចំ ក_កនុង 4.54

9.1.4.4 %្រស_ចំ ក_កនុង 4.12

9.1.5 សនទ_្រស្តី_ចំ ក េ្រក 108.46

9.1.5.1 %្រប_ចំ ក_េ្រក 3.98

9.1.5.2 %្រស_ចំ ក_េ្រក 4.32

9.1.6 េធៀ ប_្រស្តី វជិជ ជីវៈ _100ន 72.37

9.1.7 %្រសី_បុគគ_ករ ិ_កសិកមម 0.00

9.2.1 ្រសី15-24_វទិយ 0.75

9.2.2 ្រសី18-35_សកល 1.09

9.2.3 សនទ_្រសី18-45_េចះ 97.47

9.2.3.1 %្របុស_េចះ _18-45 89.04

9.2.3.2 %្រសី_េចះ_18-45 86.79

9.2.4 %្រស_្រគូ_បឋម 41.49

9.2.5 %្រស_្រគូ_អនុវទិយ 27.92

9.2.6 េធៀប_បងគន់្រសី_បឋម100ន 1.02

9.2.7 េធៀប_បងគន់្រសី_អនុ100ន 0.65

9.3.1 %្រសី_ពិករ 27.27

9.3.1.1 ពិករសរុប_េលើស១៨ 23.00

9.3.1.2 ពិករ្រសី_េលើស១៨ 5.00

9.3.1.3 ពិករសរុប 55.00

9.3.1.4 ពិករសរុប_្រសី 15.00

9 3 2 %្រសីេ្រកម១៨- មថល់ 0 00

តំៃលសូចនករ វស័ិយេយនឌ័រ

តំៃលសូចនករ វស័ិយរដ្ឋបល  សន្តិសុខ




