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រាតក 
 

អរចមណក              ំរ័រ 
ែផ�ណ ី១ 

សចតទផប នតួ ្� ្្ំចជចរួៗិណ�រួ ករសនរភាត 
ែផនករររទ សស�ស�តភិវនភ្តសរ័ណសតណចម ២០០៩-២០១៣ 

 

I- ុាចបសបុមសេម ......................................................................................................... ៥ 

II- ាមិទ�មិាុជមចភយយិតរ�� ជរ្មចមតៗបាុតារអយុរ្�ែមយារាុទ�សា� 

អិរិវយ្រា័ិាបាិបមក ២០០៩-២០១៣ 

៦ 

ប- ស� យទពទនុឈ ................................................................................................... ៦ 
    

ខ- ាមិទ�មិ យិតាររ បបចុជមេយៃយរា័ិាបាិបមកតមែមាប......................................... ៩ 

 ១- ារុា�េ្ជរុាេរុឡេតមិិ្ទព យិតពិពិាបមកបាិបមក ............................... ១១ 

 ២- មិិ្បមករ��ុេាន .............................................................................. ១៦ 

 ៣- មិិ្បមកា្�យិតរាុពកភិ ................................................................ ១៨ 

 ៤- កបរបមក យិតប�ែកទជមតនែមាបិមិ .................................................... ២១ 

 ៥-  ារអយុរ្� យិតប�ែកទជមតនែមាបៃជពុ េ្..................................................... ២៣ 

 ៦- ុាវបមកិ �ជទមិិ្បមកបាិបមក............................................................... ២៦ 

ំ- ារវា្ៃម យិតាយាិរដ យ .................................................................................. ២៨ 

 ១- ទពខ �ត រ�� ជរ្ម យិតឧរាំ�  …..................................................... ២៨ 

 ២- ារវា្ៃម យិតាយាិរដ យ  ….................................................................... ៣២ 

    

ែផ�ណ ី២  

ែផនករររទ សស�ស�តភិវនភ្តសរ័ណសតណចម ២០១៤-២០១៨  

I- ែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក២០១៤-២០១៨ ...................................... ៣៤ 

 ប- ុាចប�បុម�េម..................................................................................................... ៣៤ 

 ខ- ចប�ុរា័ិា ...................................................................................................... ៣៦ 

 ំ- ុរាបបមក ..................................................................................................... ៣៦ 

 ឃ- ទិាុិុិិយុយភា............................................................................... ៣៧ 

 ត- បមករាិបម�ត៥ររានជបាួត  .............................................................................. ៣៩ 

 ច- អយុបមករាិបយិតំុជិតាបមកទពតមរ� អយុរា័ិា�នំ....................... ៥០ 

 ឆ- ជបរខកប ាុទ�សា�ាជិរនអយ�ររា័ិា ....................................................... ១០៤ 
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 - ែមយារថរាិាជិរនរ�ុកេ រារអយុរ្� ........................................................ ១២២ 

 ្- ារពិយិ្្តមរយ យិតវា្ៃម .................................................................. ១២៤ 

 ំ- ុាចប�បាយាិរដ យ .......................................................................................... ១២៥ 

    

IV- ឧ្សច្័នទ ...........................................................................................................  

 ឧរាមល័យ�១៖ តរតានចនបរា�ខយនៗ បាុតែមយារាុទ�សាសម្ិ ២០១៤-២០១៨ 

                    េបនព័យ�យកតារអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក  

 

 ឧរាមល័យ�២៖ តរត តិ ជទិចៃយាបមកទពាជិរនអយុរ្�ែមយារាុទ�សាស 

                     អិរិវយ្រា័ិាបាិបមក ២០១៤-២០១៨ 
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ែផ�កទ� ១ 

សម�ទ�ផល ន�ងប�� ្រ�ឈមចម្បងៗ 

 ក�ងុការអនវុត�ែផនការយទុ�សា�ស�អ�វឌ្ឍន�៍សយ័កស�កមម្ ២០០៩-២០១៣ 
rrr2sss 

 

I- េសជណ�េីផ�មច   
ជរុទាបមលុម ណំមជរុទាែរិិយុខមយុារដបិចកម្ិ ពកតែមែបមួាទំា�ុ េិរា័ិាបាិបមក 

ុនុឡេា ុហេាិយជរមពិររដជរិក៨០%រានុនយរទ បាុតុនពទំុជចេយជរបររររបាិបមក 

ាជិរនចិរក កមបរ ិ្ � បាុតិប�ខកប ៃយរ�ុកេ រារររិិវយ្ុារដបិចកាត�មែររុយព រររដ ិភិ 

បមលុមភយយិតប�ពុតត ន្ទុបង បាិបមកំ ណមរា័ិាមួាែរិិយកទិទពខលាន ុនបាុតរុរេរវរយ

ៃយារអិរិវជរុទាម្ិ� 

 ាររ បបចុជមេយៃយរា័ិាបាិបមក ណំមបតស ំយកពាជិរនារា ន្រយ�ាទពជបបជប ែរិរា័ិា

ុយពភយចនិរួមច�ែកបយតតុជចេយបាុតប�ុកេ យមិិ្មិារុរបាុតធាសប (GDPយ យិតុា�រទព តិ ជបត

ុារដបិចក� រចកុរយាុ យព រា័ិាបាិបមកភយជទជទតនរ និារអិរិវម្ិ យិតភយុា�េ្ិយុា�រទព 

ុរាសរាររ បបចុជមេយយនរជរព័យ�ចរសាស ារតរនាបយនររុចកបរមិជ បាិបមក ារខិ្ខ�ជរកតែជរត

នន ពិុាាាបមកទពធសរជមរបាិបមកុរេមបរយីុ�ុឈយកតរែជមរជមមិកាាច្ុ� ទយ�កមុនព 

រររដ ិភិបមលុម ប៏ភយខិ្ខ�ុា�េបិចការយតតុជចេយ ា�ុិពជតកតបិចកាហជរ្ិរ្សិារិ្ាាិទ�មមួា 

ៃរ នំអិរិវយ្ ុរេមបុបេរំរាយចយពបខតុជេ ាជិរន�រុំ ារុ េិបបមលានមិិ្ទពបាិបមក� 

រររដ ិភិបមលុមភយរបនុចំ យិតអយុរ្សមរយសរន� រនយនរាុទ�សាស យិតែមយារ

អិរិវយ្ម្ិ ុរាុលស ្ុឈុ េិារុ េិបា�ួារា័ិាបាិបមកយិតយរទ ារា ន្រយ�ាទពជបបជប

្ភយបាុតបជមិ្មួាាមធារ តមរាយាររុត�េយមិិ្ទពបាិបមក ចនយនរាយសិាុខុាិត

រុត�េ្ារករ យិតរុត�េយច�កន ិជំមសរបាិបរ� មារប ន្ា �ិ និនុពិបយតមប រា័ិាុយពកច

ចនភយយនរអ្ិុរបៃយមិិ្មិបាិបមក រុជមេ្ារន�ុចំុជចេយុទេ្មត� មមួាារខិ្ខ�ជរកត

ែជរតយតតខ �តា ម�តុយព ារអយុរ្សែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក២០០៩-២០១៣ ជ្តរ

ភយវា្ៃមង ភយុឆេា្រយកតទិាុិុិិយុយភាាុទ�សាស ររានរររដ ិភិបមលុម 

ពិុាាាុទ�សាសច្ុុាករ�បនាិទប២�  

ែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក២០១៤-២០១៨ុយព ណំមជបសរែមយារុិិ

យុយភា យិតាុទ�សាសមួារ៏ា�ខយនាជិរនរាយុពិមា្ម យិតមែមយទបរក� ំមនរ ែរិភយ

រក� ំអ�ពបទិាុិអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក មមួាយកតុិិរ�កត ិទ�មិរ �ពកតទុប ានចនបរ 

យិតចុក� មាបមកទព ររានជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ាជិរនអយុរ្�បាុតរាយុពិ 

៥ឆា �ពបឆា �២០១៤រ និឆា �២០១៨ យិតភយឆុពរ�ក �តពបុិិយុយភាររានរររដ ិភិ ពិុាា
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ាុទ�សា�ច្ុុាករ�បនាិទប៣ យិតធារតមែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្ម្ិ២០១៤-

២០១៨ ា�ុិរមួច�ែកបរ និាររ បបចុជមេយុារដបិចក ារា ន្រយ�ាទពជបបជប តមរាយារុា�េ្

ជរុាេរុឡេត យិតាររុត�េយមិិ្ទព ពិពិាបមកបាិបមក យិតេកិជនរយបាបមកបាិបមក� 

ែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក២០១៤-២០១៨ ជ្តរភយុរេរច�ាជិរនអយុរ្� 

ា�ុិុា�េទ�ុយេរបមករា័ិាបាិបមកបមលុម តមអិជបមបាុតរសិិទពយិតុិបយថកប ុរេមប�រុំ ាររ បប 

និ្លានុារដបិចកបាិបមក យិតារន�ុចំមិិ្មិបាិបមក រមួយកតារជំរនជំតយិតអិរបផាយ 

ចយាមកម្ិជរបរុរាយិរយសរទព�  

 

II- សចតទផបស្ចជចនិ នតួ ្� ្្ំចជចរួៗ ណ�រួ ករសនរភាតែផនករ

ររទ សសតស�តភិវនភ្តសរ័ណសតណចម ២០០៩-២០១៣ 
ណ.  ស នផរេ៊ូ 

មារពិ្ានង រា័ិាបាិបមកិយសរា�ខយនរ�មុ្ បាុតារចនិរមួច�ែកប�រុំ

ប�ុកេ យុារដបិចកម្ិ ុជេពរា័ិាុយពកចមស និយនរជរពុាិតកហរាជិរនបរទពជរត�ៃថ�ររាន

មយុាផជំរនរនរ មជរពម� ន្ម�តនរ្�ុច្ុុរេមចមតាជិរនារអិរិវែមាបបាិ-ឧាីហបមក យិត

មជរពច�កន ិម្ិា�ខយន ែរិទទួិភយពបារុា�េមិិ្បមក យិតារន�ុចំមិិ្មិបាិបមក

ចនិុឈបាុតទបមីរអយសរម្ិ� ុយព ណំមច�កុចំយកពចមតរ�មុ្ ែរិកចរ�ជ បនភយងរា័ិា

បាិបមកិ យ្ួនទបបាុតារ�រុំ ាររ បប និ្លានែមាបុារដបិចក� 

ារុ េិបា�ួារា័ិាបាិបមក ណំមមុ�មួារ៏ា�ខយនាជិរនប�ុកេ យុារដបិចកម្ិ� ារុ េិប

បមលានមិិ្ទពយិតពិពិាបមកបាិបមក ារែបទជមតនរបាបយិតុភាា ែិ ្មបយ ារែបទជមតនរា័ិា

ិមិ យិតារែបទជមតនរា័ិាៃជពុ េ្ ណំមមុខជពមំ ាានិុរេមបចនិរមួ�រុំ ុារដបិចក យិតារា ន្

រយ�ាទពជបបជបររានជរមយបមលុម�  

ុរាិយារួាឧរ្�មតិ �ជទជំរនែររយតតពបរររដ ិភិ ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ 

យិតុយសទ ស� រ័យេបនព័យ� កមា ារមនិរដ យ យិតៃរ នំអិរិវយ្នន ំួរមផ�យកតារខិ្ខ�ឧាីហ្

ពកយម យិតារល ានរសនរទ ិ រនររានជរមបាិបរមត ភយ�រុំ ្រ�ុកេ រារមិិ្បមកបាិបមក 

ទទួិភយុមំ័ា យិតមាពុរពធសាភយយនរារ �ិភបុមផតៗ ែរិរមួិយ បតស អរិជិយៃយ

ាមកម្ិ ពិុាាុជិពរ�តា�ួ្ុរាសរទ�ិពិបនយររនរជភ�ត យិតុជិពទកប�យយនុរាទកបុិត 

ែរិែ្តែ្ុបេ្ិយមុរេតរ និឆា ��  

ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយ�រុំ មិិ្បមកបាិបមក ុ េិជំរនមុខជពមំ 

មពិុាា ាររត�រុត�េយមិរ��មាុទ�សាសមកទ� រ��ធាតរ ុេាន រ��ុាិត យិត

រ��បាិ-ឧាីហបមក ារចិរក កមា្� យិតុយសទ មិយជ ក្មែ្កចុឆេា្រភយុឈយកត្ជមតរារ

ុាិតបាុតធាសបរតុុា ពុទ ែថមម�តកចុនា និុាិតាជិរនន�ុចំុទេ្មត� ុនុពិ
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ែរិពិពុលបប�ពុតួរជរទពររិ្សិុាិត យិតារច បនរួំ ចុពៃយុារដបិចកនុពិបយតមប បមលុម

ភយខិ្ខ�រុត�េយយនរមិិ្បមករ��ុាិត ា�ុិរមួច�ែកបុរពធសារ�� ុយព ុរាសរុាេត

ិយាាស យុពិអ�ុាមិយតតា�ុាតររានរា័ិាបាិបមកុយព មពិុាាមិិ្បមករ��ធាតរ 

កចពជតបបាា� យុពិមិិ្បមកយិតារន�ុចំ ុ េិបា�ួាបរទពជរមពិររដតមយរទ យិត

រុត�េយុិបយៃយារា ន្រយ�ាទពជបបជប� 

ុ េិាពបុយពុទេ្ុនព ុិិយុយភាុនបាុតាុទ�សាសច្ុុាករ�បនាិទប៣ 

ររានរររដ ិភិបមលុម ប៏ុនែ្រយ��រុំ ារុ េិបបមលានមិិ្ទព ពិពិាទរនរយបាបមក យិត

េកិជនរបមកបាិបមក ារុ េិបបមលានារចិរក កមា្�យិតវរ បររបមក ារែបទជមតនរបាប យិតជំរនជំតាយ

ចយាមកម្ិុរាចបរទព ែរិមមុខជពមំាានិុរេមបចនិរមួ�រុំ ុារដបិចក យិតារា ន្រយ�ាទព

ជបបជប�  

រាយុពិ៥ឆា �បយតុឈុយព ជរមពិររដជំរន �្រយនយិតទបជរុ�យ ភយខិ្ខ�ជរបរមុខរររ

យតតមិ កំប ជរបរុរាិប�កយជរបួ្ជរែត បាុតរររិទៃយេកិជនរយបាបមកបាិបមក ែរិុា�េ

្រា័ិាបាិបមកាយនែ្ិយទពាបមក យិតិយសរា�ខយនបាុតបរទពាត�ម ប៏រនចមារ �ិជទ

ុារដបិចកម្ិ� ទយ�កមយកតុយព រររដ ិភិភយយិតប�ពុតរុត�េយុល� ្ារាបចិ្�ទុបរបន យិត

រយិិុយំាយនែ្ខ �តា ុ េិរា័ិាបាិបមកុយព� 

ាររ បបចុជមេយៃយរា័ិាបាិបមក ណំមបតស ំយកពាជិរនារា ន្រយ�ាទពជបបជប ែរិភយរមួ

ច�ែកបយតតុជចេយ បាុតប�ុកេ យមិិ្មិាររុបាុតធាសប (GDPយ យិតុា�រទព តិ ជបតុារដបិចក� 

រ�ុកេ រារអិរិវជំរនរា័ិា ារជំរនជំតែរតែចប យិតារុជរេជភានរបាបជរបរុរាាមាមា រមួ

យកតារខិ្ខ�ុរពធសាយនររ និរ�� ែរិិយច�ុេពមុខ យិតារទរនស� ន្ាបមកទពរ �ុលរ�េយ

ាបរបុរាខុាចយរន ជ្តរភយអយុរ្សជរបរុរាជរាិទ�ទព� មមួា ាិ ុយព រររដ ិភិភយ

ខិ្ខ�ពជតកតបិចកាហជរ្ិរ្សិារមមួាៃរ នំអិរិវយ្នន បាុតជបរខកប ៃយារអយុរ្�ាុទ�សា�

បាិបមកយិតទកប ា�ុិ�រុំ ុ េិបបមលានរុត�េយមិិ្ទពបាិបមក ចន្ភយយនរររ ិិ កយិត

ំុកទព ចនាយសិាុខុាិត យិតទបមីរបាុតយិតុជេជរុទា� មិយែ្រតុុា ព រា័ិាបាិបមកភយ

យិតប�ពុតធាតរមំភយយនរទុយរយិិុយំ ម�តពបអាបរយិិុយំបាុតយិតុជេជរុទា ាយនែ្ុជចេយុឡេត

ម �ិររនបាុតារអិរិវុារដបិចកម្ិ� 

រែយ�មុ េិុយព ុជាាពបរររដ ិភិភយរបនុចំយនរុិិយុយភាា�បពប "ារ�រុំ

មិិ្បមកធាតរយិតារន�ុចំអត�រ" ររ ិិ កអត�រន�ុចំភយុបេយុឡេតម �ិររន ុឈាយនទបមីរ

អយ�រម្ិ យិតអត�រពនធាតរល� រ �រួិ ជ្តរភយត ន្ទុបងិយំុកទពិែមតុំបាុតពិពុលប�  

រា័ិាបាិបមកភយចនិរមួច�ែកបជរែហិ៣១ព៦% (ៃថរចាុរយាយ ៃយមិិ្មិបាុតធាសប 

ាររុបាុតឆា �២០១៣ុយព� ុរាែឡប រា័ិាឧាីហបមកភយរមួច�ែកបជរិក២៤ព១% យិត 

រា័ិាុាវបមកជរែហិ៣៨ព៥%� ារុបេយឬថាចុពយនរច�ែកបៃយារចនិរមួររានរា័ិាបាិបមក 
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ណំកធា័ាុឈយកតាររ បប និ្លាន ៃយែមាបពបរា�ខយនុមផតុទេ្បាុតរា័ិាុារដបិចក (រា័ិា 

ឧាីហបមក ា�កតន យិតរា័ិាុាវបមកយ ែរិមារប ន្ា �ិ និនុពិបយតមប ារចនិរមួ 

ច�ែកបររានរា័ិាបាិបមកភយថាចុពពប៣៣ព៩%-៣១ព៦% បាុតចុន ពឆា �២០១០-២០១៣ ុរា 

សរែ្រា័ិាឧាីហបមក ា�កតន យិតរា័ិាុាវបមក ិយារុបេយុឡេត រន� រនពបទ�ិពិៃយររិ្សិ

ុារដបិចកពិពុលប�  

្ៃមរែយ�មាររុៃយមិិ្មិបាិបមក (Gross Value Added-GVAយ ភយុបេយុឡេតពប៥.៥៩៦ 

េយនលយុរេិ ុនឆា �២០០៤ រហន្រ និ៧.១៧៤េយនលយុរេិ ុនឆា �២០០៧ (ុ បេយជរែហិមត២៨%យ 

យិតភយរយសុ បេយែថមុទេ្ រ និ៩.០៨៧េយនលយុរេិ ឆា �២០១៣ុយព (ំ ិ្តមៃថុា�រឆា �២០០០យ�  

មរមួប�ុកេ យ (%យ ៃយរា័ិាបាិបមក ិយារុបេយុឡេតមមា្មជរត�ឆា �ជរិកមពប៣% 

ុឈ៤% (ចុន ពឆា �២០០៩-២០១៣យ� ប�ុកេ យិយារែជរជរមិយតតខ �តពបមួាឆា �ុឈមួាឆា � ុហេា

ារែជរជរមិុយព ិយេបនព័យ�ុឈយកតស� យទពកាាច្ុៃយឆា �យបមួាៗ� រនចុយព រា័ិាបាិបមក

ណំពកតែមែបុជចេយុនុឡេាុ េិបតស ាមកម្ិ ែរិពទ�ិពិរ និមិិ្បមកបាិបមក� ុនឆា �២០០៩ 

ប�ុកេ យបាុតរា័ិាុយពិយជរិក៥ព៤% យិតឆា �២០១០ ប�ុកេ យិយជរែហិ៤% ុរាែឡបឆា �

២០១១ ប�ុកេ យភយច បនចុពជរិកមត៣ព១% យិតុនឆា �២០១៣ ប�ុកេ យិយជរិក១ព៧%

ែរិុយព ណំរ� ិមបពបទ�ិពិៃយុជិពាមកម្ិ ពិុាាុជិពទកប�យយន�  

ំួរប ន្ា �ិ និង ែមាបមិិ្បមករ��ិយារុបេយុឡេតយតតខ �ត ែរិាិាទំររាន

ែមាបុយពិយច�យួយ៥២ព៩% ុនឆា �២០០៩ យិតិយយិនា ារុបេយុឡេតរ និ៥៤ព៨% ុនឆា �២០១២ យិត

ឆា �២០១៣ ាិាទំែមាបុយពិយារែជរជរមិច បនចុពរយ�ិច ណំិយជ ក្មែ្៥៤ព២% ុរាសរ

មិិ្បមករ��ួររ�� ុជិពាមកម្ិ យិតទបមីរបាិមិិយារែជរជរមិ ៃថ� ាិាទំ

ៃយែមាបមិិ្បមករ��ុយព ភយុបេយជរិក២ព៤៦% ុរេុជរិរុាេរយកតឆា �២០០៩� ច�ុេព

ាិាទំែមាបិមិិយារែជរជរមិពប២៥ព២%ុនឆា �២០០៩ ុបេយរហន្រ និ២៦ព៤៥% នឆា �

២០១៣� ុរាែឡបាិាទំចនិរមួែមាបកបរបមកៃជពុ េ្ ិយារថាចុពមរយ�រន� រន

ុរេុាេរយកតឆា �២០០៩ ពប៦ព៦%មបជ ក្មែ្៥ព៧%ុនឆា �២០១២ យិត៥ព៤៩%ុនឆា �២០១៣� រ បជ

ាិាទំែមាបមិិ្បមកា្�ិយារែជរជរមិយិតថាចុព ុរេុាេររាយុពិ៥ឆា �បយតុឈុយព 

(១៥ព៥%នឆា �២០០៩ ថាមបជ ក្ម១២ព៨%ឆា �២០១០ ិយារុបេយុឡេត១៥%ឆា �២០១១ ថាចុពមប

ជ ក្ម១៤ព១%ឆា �២០១២ យិត១៣ព៨៧%បាុតឆា �២០១៣យ� 

មារប ន្ា �ិ និ អាបរយិិុយំបាុតយិតុជេជរុទា ភយុមេិុឃេំយនរាា� យុពិៃយ

រា័ិាុយព យិតភយរបនទុយរយិិុយំមុជចេយបាុតែមាបបាិ-ឧាីហបមក ធារុពិមមួាយកតរភ�ត

េកិជបមកជ្តរភយា ន្រយ�ា� មតកតរ ិំ ុទេ្ ុរទិារររដ ិភិយិតរា័ិាជបយ ប្ភយចនិ

រមួច�ែកបុរពធសាយនររ និរ�� ជរ្មនន ា�ុិាជមមិរ និាររយិិុយំជបយ� ាយ�ារ

ៃយជបសមារកររុចកបុទាបាិបមកយិតទកប ជ្តរភយអយុរ្�យតតាបមក ុរេមបួាាជមរាជមមិម
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មួាៃរ នំអិរិវយ្បាុតបិចករ�ុកេ រារអិរិវរា័ិាបាិបមក� មទិាុិៃយារអិរិវរា័ិាបាិបមក 

ារពជតបបៃម�របថកបាជិរនរ�រុពរ��បាិបមកយកតជ្តរភយំិ្ នំរពិតរ ុរាជ្តររបី្ុិ្ទព

ៃយារអិរិវយិតារអិរបផ� 

 

ខ. សចតទផបិនតួ ិកររណីជេ្ចមន៍នភតសរ័ណសតណចមតចែផ�ណ 

បាុតារអយុរ្�ែមយារាុទ�សា�អិរិវយ្រា័ិាបាិបមក ២០០៩-២០១៣ ជបាួតបាិបមក 

រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយខិ្ខ�អយុរ្�បិចការមុជចេយ ុរេមប�រុំ ារអិរិវរា័ិាម�តមនិ 

ពិុាា ារុា�េេកិជនរយបាបមកបាិបមក យិតមិិ្បមកបាិបមកតមបិចកាយក ុរេមបចនមិ 

ជរុយយ្រ និជរមបាិបរ យិតុរពធសាភយរ�� ទបមីរ ុរាារពជតកតាម្�ទពមិិ្

ររានាហំមយ្បាិបមក� ទយ�កមយកតុនព ារន�ុចំមិិ្មិបាិបមក ជ្តរភយុមេិុឃេំង 

ិយារររិ្�ណយុឡេត កធា័ាុរាិយារាជមមិយប្ិរាិបន�ុចំ តមាយាររុត�េ្ជចបុចំ 

ចនិែ្មួា យិតារអយុរ្�រទរដ យអនម័ាយិតន្ិមអនម័ាិយិប�កយជរុាេរមតមុយ� 

ារុរេរច�ាហំមយ្បាិបមក យិតុាវមផព�មីាបាិបមក៖  

ុិ ុិ រិរានជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ណំួារ និាហំមយ្បាិបមករុត�េយយិត 

ជរមនិម�ុ�ារមិិ  ្ ាជិរនម� ន្ម�តនទបម រីបាុតជទតនជមាា� ែចបរ �ែិបច�ុកពរកត រទពិុសាយ្បាុត 

មិិ្បមកបាិបមកជរបរុរាយិរយ�រទព យិតាហារិ្ាាិទ�មមួាជបសមេកិជបរ តមរាយារអយុរ្ � 

មិិ្បមកបាិបមកតមបិចកាយក ុ រេមបទទួិភយយនរទពជរបួ ជ្រែតុព ុំិំបាុតរររិទទបម រីុ ារ ប�  

បាុតរាយុ ពិ៥ឆា �បយតមបុយព ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយាបចិ្�ទុបរបន

រ និាររុត�េយរយិិុយ  ំ បាុតារុ េិបបមលានុាវមផព�មីាបាិបមក� ទា បនករមផព�មីាបាិបមកភយ

ខិ្ខ�រក�ុ ពរ� ិរ និបាិបរ យិតាហំមយ្បាិបមក អ�ពបរុចកបុទាជំរនជំតរ�� ារែបិមែប

ម្ិរប ារុ ជេាុរ េាមុខរ��ាមធារ ារិ �ជទុ េិារករជំរនជំតាហំមយ្ ារពជតបបទបម រី 

ារទទួិភយែមាបហិររ�រ្ �ុ យិតារអិរិ វបាិ-េកិជបមក� មារប ន្ា �ិ និ ុាចប�បជ្តរារុ ាវបមក

មផព�មីាររានបាិបរិ យារុ បេយុឡេត ែរិមមមរ្ិ យារពជតបបរែយ�មុទេ្  យនរុ ហរដ រចនាមល័យ�

ុាវ �ិជទរ និាហំមយ្មនិរដ យ� មបទ និរចកុរយាុយព ុនទនម�តជរុទាិយាហំមយ្បាិបមការរុ

ច�យួយ៥៥៦ាហំមយ្ ិយាិិបាររុច�យួយ៦៤.៦៦២នបន (ា�បច�យួយ៣៩.៨៥០នបន ឬុាកេយកត៦១ព៦%យ 

ុហេាិយទុយាររុច�យួយ២៦.៩៧០លយុរេិ � 

ុិិយុយភាមផព�មីាបាិបមកុនបមលុម ជ្តរភយុរេរច�ុឡេតុរាអយុុលមុឈតម 

ាុទ�សា�ច្ុុាករ�បនាិទប៣ររានរររដ ិភិបមលុម យិតែមយារាុទ�សា�អិរិ វយ្ម្ិ

២០១៤-២០១៨ ជពមម�តភយឆុពរ�ក �តមតែររ ពបបិចកពិុជិពុយរ និយតតទន �ិទនលា ជរបរុរា

ារាបចិ្�ទុបរបនមមួាជំរនៃរ នំេបនព័យ�ម�តអាន� ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ិយ

ឆយ�យយិតារត�តចិ្�យតតមុ្ �ិ បាុតាររកបន�ារអយុរ្�ុ ិិយុយភាុយព យិតានមអ�េរនរ 
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ជពមម�តុ េិបទកបចិ្�រ និអាបម� និុាវមផព�មីាបាិបមកម�តអាន ម�តុនបាុតរា័ិាសចរកយ 

យិតុនបាុតរា័ិាជបយ ៃរ នំអិរិវយ្ បាិបរយិតាហំមយ្បាិបរ រមួ ាិ �ិជទ យិតចនិរមួអយុរ្�

ុិិយុយភាមផព�មីាបាិបមកឲ្ទទួិភយិទ�មិមែមល�  យិតិយជរាិទ�ទពខលាន ា�ុិ

រមួច�ែកបុ េិបបមលានារអិរិវរា័ិាបាិបមក ាជិរនជទជទតនប�ុកេ យុារដបិចកម្ិ ា ន្រយ�ា

ទពជបបជបររានជរមយបមលុម យិតរមួច�ែកបាុជមចុិិុិៃយប�ែកទជមតន ុរេមបចបរទពៃយារ

អិរិវ� 

ុយតអយុជបក្្ា�បពបាររុត�េ្ាហំមយ្ុយសទឆា �២០០៧ ចយរនា�បពបៃជពុ េ្ឆា �២០០២ 

យិតអយុជបក្្ា�បពបាហំមយ្ៃជពុ េ្ឆា �២០០៣ ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយរុត�េ្ 

ាហំមយ្ុយសទច�យួយ៥១៦ យិតាហំមយ្ៃជពុ េ្ច�យួយ៤៥៧ ុហេាាហំមយ្ម�តុយពជ្តរារ 

ុាវបមក �ិជទម�តែមាបរុចកបុទា យិតែមាបជំរនជំតាហំមយ្រែយ�មុទេ្� ារចុពររជ បយិតារ 

�ិជទរ និាហំមយ្ ណំមារករត�ភចន ែរិមមមរយនរ�នំរុចកបុទាអិរិវយ្ាហំមយ្ 

ប្រនចមាររុត�េយជភបនច�កន ិ យិតារុជរេជភានាយចយជរបរុរាយិរយ�រទព� ទយ�កមយកតុនព 

ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ប្ភយុា�េារ�រុំ ារករអិរិវាហំមយ្មិិ្ុេាន 

មតែររ� 

ាម្�ទពអនម័ាយិតន្ិមអនម័ា យិតារាជមមិ ារន�ុចំ៖ 

ុរេមបមំាបអ្�ជរុយយ្ពបាា� យុពិៃយារន�ុចំមិិ្មិបាិបមក បមលុមជ្តរិយ 

ជរព័យ�ជ្ម្ ពិយិ្្អនម័ាយិតន្ិមអនម័ា ែរិិយារទទួិស� និមអយ�រម្ិ យិតិយាយ� 

ារចយានលានុរេមបាជមមិែរររទេកិជបមក� ុរេ កិ យាយ�ារាជមរាជមមិម�តុយពុទ ុនព 

រយិិុយំិយយកតមិយរុត�េយាររបនទុយរយិិុយំបាុតមិិ្បមកបាិបមក ារែបៃចាបាិមិ ឡនបា�បប យិត

បាិ-េកិជបមកុឡេា� 

ារាជមមិរ និារន�ុចំមនរារ ជ្តរភយវា្ៃមងិយារែបិមែំួរមទបុពំចិ្�� 

ាយ�ារជចបុចំចនិែ្មួាាជិរនារន�ុចំអត�រ ជ្តរភយអយុរ្�យតតិយជរាិទ�ទព ា ន្ 

រយ�ាុពិុរលបាុតារពិយិ្្េប្ុាាេាុ�ន�ុចំ ពិុាាារុចំរ�ិ� រយរ័ជ្រ�ជ បនអនម័ា 

យិតន្ិមអនម័ា ារុា�េានរទបមក ារុា�េច� ន្ងា បនមិិ្មិ ាររ�ជ បនពបំុកទព 

ររ ិិ ក ទម�យន យិតារុា�េជរ្ិុរទយ្ំា� 

ុមពមយតតុយពប�ប ិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�ែមាបអនម័ាយិតន្ិមអនម័ា ្ជមតរ្ិយ

ារុា�េរចកុរយាទព ្ធារតមុិិារក្ររានអត�ារេកិជបមកពិពុលប� ុឆេា្រយកត

ារ្ជមតរុយព ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយុរេរច�ុាចប�បជេតចយរនា�បពបារារេរ

រ�� យិតន្ិមអនម័ា យិតយប្ិរាិបមួាច�យួយែរិេបនព័យ�រ និារជ្ម្ ពិយិ្្ន្ិមអនម័ា� 

រែយ�មុ េិុយព ុាចប�បជេតចយរនា�បពបាុខទពា្�យិតមិិ្បមកា្�ប�ពុតជ្តរភយុរេរច�� ារជំរន

ជំតែមាបចត� ឡបា័បជ្តរភយាបចិ្�ទុបរបនែបិមែ� ទបមីរាហទពអណរ តរុមមមរយនររទរដ យ
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អនម័ា យិតន្ិមអនម័ាខលាន ាជិរនមិិ្មិបាិបមក យិតមិយិយុជរេជភានសរច្ុ

ាេា ត�ាាែបៃចាពយ�ុ� ុរាាហទពអណរ តរុភយម�ិ នទពអយុុជិពពយ� ុ េិារន�ុចំជំរនមិិ្

មិុ េិបែិតែ្ករាុ បមលុមជ្តររក� ំាម្�ទពបាុតារអយុរ្�តមុិិារក្ម�តុយព�  
 

១. ករេេធមឱ្្េសមរេរ មួ ផបតាផរ នតួ រតរតេណចមណសតណចម 

 បាុតរាយុពិ៥ឆា �បយតមប ៃម�របរ�រុពាជិរនពជតបបមិិ្បមករ�� ពិុាាុេានយិត 

រ��បាិ-ឧាីហបមក ជ្តរភយពជតបបុ េិៃម�របែរិបយតមបមិយភយុជរេជភាន យិតៃម�របៃជពុរច 

រ ិិ � មទិាុិបាុតារអិរិវរយ� ារុា�េជរពិររបមកា�ុិរុត�េយទិយាមិរ�� ណំមអិជបម 

ាមធារាជិរនអិរិវយ្រា័ិាុយព� 

មារប ន្ា �ិ និ ៃម�របរ�រុពិយារុបេយុឡេត រន� រនពបិយាររយិិុយំុ េិែមាបចរ 

សា� ុេិ ណំរុត�េយយនរិទ�ទពុធសចធាព ែរិកចុា�េ្ាររ�រុពុបេយរហន្ពប២ុឈ៣រតបាុត 

មួាឆា �� ារស� រុឡេតរ ិំ  យិតារបសតថកបៃយជរព័យ�ចរសា� ភយុា�េ្ៃម�របុធសចធាពុបេយ 

ភយច�យួយ៣៨៧ព៩េយនហិបតុនចុន ពឆា �២០០៩-២០១៣ បាុតុនពៃម�របុធសចធាពធាតរររនររាី 

ិយច�យួយ២៩៦េយនហិបត យិតៃម�របុធសចធាពធាតរររនរជភ�តិយច�យួយ៩១ព៩េយនហិបត� មិិ្ 

បមករ��ែរិុជរេជភានជរព័យ�ុធសចធាពុនររនរជភ�តទទួិភយទិយាមិខលាន យិតារមិិ្ទំ 

ុជចេយ្ជមតនទិាុឈរបារុា�េេកិជបមក� ំិ្មបទ និឆា �២០១៣ ៃម�របុធសចធាពិយច�យួយ 

១ព៤៨លយហិបត ុាកេយកត៣០%ៃយៃម�របរ�រុពទនម�តជរុទា បាុតុនពៃម�របុធសចធាពររនររាី 

ិយច�យួយ១ព០៥លយហិបត យិតររនរជភ�តិយច�យួយ០ព៤៣លយហិបត�  

ប�ែកទជមតនរបាបររានរររដ ិភិ ភយុល� ្មា�ខយនុ េិរចិយារពជតកតជរព័យ�ជំរនជំត 

ែរតែចបយិតុជរេជភានរបាប ារចនាុរ្�ិទពៃយបមកាិទ�ិរប ារិុររ�ភ ន្ទពអនាិរុ្ា្បាុត 

ារាយនារនរបុរាខុាចយរន ាររបនុចំយនររចិយារាមធារ ុរេមបទរនស� ន្ារជរមនិរបទុប 

ុរាមិយភយុជរេជភានយិតមិយមិិ្� ារករែបទជមតនរបាបប្ិយសរា�ខយនមតែររ បាុតារ 

ពជតបបយិតារែរតែចបរបាបបាិបមក បាុតជបរខកប របាមមយាត�មបិចក ា�ុិុ េិបបមលានរុត�េយ 

មិិ្ទពយិតពិពិាទរនរយបាបមក យិតារា ន្រយ�ាទពជបបជបុនតម �្រយនយរទ ររានជរម 

បាិបរ� ារចុពររជ បរបាបជ្តរភយវា្ៃមង ិយរិវយទពំួរ្ប ន្ា �ិ និ មពិុាាារអយុរ្� 

ុិិយុយភាតាន ាបមកទពថកបុ េិរា័ិារបាប (រ័កាបមកាិទ�ិច�យួយ៣៨០េយនរ័កាជ្តរភយម�ិ ន 

យិតភយចុពររជ បយ� ុមពមយតតុយពប�ប បិចការុយពមមមរ្ិយារ�រុំ  យិតពជតបបរែយ�មុទេ្ 

ា�ុិួារ និបាិបរ ុរេមបទទួិភយបមកាិទ�ិរបាបជ ក្មជ្តរយិតធារចយរន� ទយ�កមយកតុយព ជបាួត 

បាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយយិតប�ពុតុរេរច�ុាចប�បជេតចយរនា�បពបារជំរនជំតយិតុជរេ 

ជភានរបបាិបមក យិតប�ពុតែា�តរបាយចយាជិរនារុរេរច�ប�ក ន្ �្រយនរ�រុព យិតែមយទបុជរេជភាន 

របបាិបមក� 

ារចនិរមួររានែមាបជបយបាុតរា័ិាបាិបមក ណំមចិបរា�ខយនាជិរនារអិរិវែមាប 

បាិ-ឧាីហបមក ែរិមមមរ្ិយាររបនទុយរយិិុយំុជចេយែថមុទេ្� របាមមយុារដបិចក 

ជ្តរភយម� និនយជបសមហុយជបយ ុរេមបរ�រុពរ��បាិ-ឧាីហបមក ពិុាាុេាន រនតុជរត 

ស� ាចយ�ប អ�ុព យិតុ េ្រ�ជំរនជរុទ� ំិ្ជ ក្មឆា �២០១៤ុយព បិចកាយករយិិុយំច�យួយ១២១ 
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ប�ពុតុនិយាុពិទពអយុរ្�បាុតុខ្�ច�យួយ១៨ ុ េិៃម�របាររុតមបិចកាយកច�យួយមត១ព៣លយ 

ហិបត (ៃម�របែរិកចុា�េកបរបមកភយិយច�យួយ០ព៨១លយហិបតយ យិតៃម�របរ�រុពមបនែា�តិយ 

ច�យួយ០ព២៨លយហិបត� ជបសមហុយភយសតាតនមនររកបរជន យបាុត �្រយនរបាមមយុារដបិចកភយ 

ជរែរតមត១០េយន បំឡនែមតជ្ យិតុជរេជភានប ិ �តពិបមការរុច�យួយ៥៣.៦៧០នបន� ជភបនបបន 

ចនារអយុរ្�បិចកាយកច�យួយ៦ព២២លយរុល រកុមរបិ ជ្តរភយ្ម� និុនានិរម្ិៃយបមលុម� 

បាុតរ�ុកេ រារៃយារអយុរ្�បិចកាយករយិិុយំ ជបសមហុយែរិមិយភយអយុរ្�ាបមកទពរ� 

រុពតមែមយារុម យិតមិយអយុរ្�តមខកមសរៃយបិចកាយក ជ្តរជរ្មយកតាររបហន្របាមមយ 

ុារដបិចកមបរ ិំ � ុរេមបពជតកតារជំរនជំតរបាមមយុារដបិចក្ិយជរាិទ�ទព រររដ ិភិ 

បមលុមភយុចំរទរ�ជ ុិខ០១ររ ចុពៃថ�ទប០៧ ែខឧាទ ឆា �២០១២ ុរាភយររ្រនារម� និ 

របាមមយុារដបិចកថកបុទេ្ ុ េិបែិតែ្ជបសមហុយភយទទួិុិិារក្រយិិុយំមុយារុចំ 

រទរ�ជ ុយព� ុនែខាបហ ឆា �២០១៤ រររដ ិភិបមលុម ភយរុត�េ្ំកយបមការអយ�រជបាួត 

ុរេមបជ្ម្ពិយិ្្វានែរតយិតវា្ៃមាមមយរបុារដបិចក� យប្ិរាិបយិតុិិារក្ែាបខ ជ្តរ 

ភយអយុរ្� ា�ុិរុរជ ិាយនរមិរតពេ និអរិជិយរ និាហំមយ្មនិរដ យ យិត �្រយនៃជពរបីទុប�  

មបទ និុពិុយព ជបសមហុយច�យួយ៦៩ជ្តរភយិុរុិិារក្ យិតបិចកាយកុ េិៃម�រប០ព៥៨លយ

ហិបត� 

១.១ិផបតាណចមដំំ្សរភ 

 ៃម�របមិិ្បមករ��ធាតរអយុរ្សភយច�យួយ២ព៧២លយហិបតនឆា �២០០៩ យិតភយុបេយរ និ 

៣ព០៥លយហិបតនឆា �២០១៣ (ុបេយុ េិាឆា �២០០៩ ជរិក១២ព២៦%យ� ៃម�របកចជរមនិ

មិភយុបេយពប២ព៦៧លយហិបតនឆា �២០០៩ រ និិ្២ព៩៧លយហិបតនឆា �២០១៣ យិត

ទិយាមិមមា្មជរត�ឆា �ទទួិភយ៣ព១៦៣ុតយ/ហិបត ុបេយុ េិាឆា �២០០៩ជរិក១១ព៥២% 

(ទិយាមិធាតរឆា �២០០៩ ទទួិភយជ ក្មែ្២ព៨៣៦ុតយ/ហិបតយ� មិិ្បមករ��ធាតរែ្តែ្

ទទួិរតុរាុជិពាមកម្ិ ពិុាាុជិពទកប�យយនទុយុមំត� �យយនទកបុិត រ�តា�ួ្ យិតា្�ិ ែិ្ 

រ�ល ំមុរេម� 

ែ្ុមពមយតតបសប នឆា �២០១៣បយតុឈុយព បមលុមកចទទួិភយររ ិិ កមិធាតរ

ជរិកមត៩ព៣៨លយុតយ ុបេយុ េិាឆា �២០០៩ ជរិកមត២៣ព៧៨% (ឆា �២០០៩ ាុជមច

ភយជ ក្មែ្៧ព៥៨លយុតយយ យិតកចា និុាិតមអត�រាររុច�យួយមត៣ព០៩លយុតយ ឬំិ្

មធាតរុនា និជរិកមត៤ព៨២លយុតយ (ុបេយុ េិាឆា �២០០៩ជរិកមត៣៧ព៦៨% ែរិ

ធាតរុនា និិយែ្ជរិកមត៣ព៥លយុតយយ� មារប ន្ា �ិ និ យិនា ារុបេយុឡេតៃយ 

មិិ្បមក យិត្ៃមធាតរបាុតរាយុពិបយតមបុយព ភយុា�េ្បាិបរទទួិភយជភបនច�កន ិុជចេយ 

មតមុយ យិតរមួច�ែកបា ន្រយ�ាទពជបបជបមតែររ� 
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តះួី១៖ិេ្ ព្្ េេព្ ណំេណម នផបតាណចមដំំ្សរភ �ូ ២ំ០០៩-២០១៣ 

បរយិា ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

ុជរិរុាេរ 

ប�ុកេ យ 

២០១៣/២០០៩ 
 

 ៃផ�ដីដដដ  ុ(ហត) 2,719,080 2,795,892 2,968,529 3,007,545 3,052,420 12.26% 

 ៃផ�ដី្បបមូផ  ូ(ហត) 2,674,603 2,777,323 2,766,617 2,980,297 2,968,967 11.01% 

 ទិន�ផ  ូ(េតននហត) 2.836 2.97 3.173 3.117 3.163 11.52% 

 បរមិាផ  ូ(េតន) 7,585,870 8,249,452 8,779,365 9,290,940 9,389,961 23.78% 

 អតិេរកអង�រ (លនេតន) 2,244,598 2,516,752 2,780,328 3,031,017 3,090,452 37.68% 

 គិតជា�ស�� លូ (លនេតន)  3,507,185 3,932,425 4,344,263 4,735,964 4,828,832 37.68% 

 

ែមែបុ េិាមិទ�មិខតុ េិភយរ�ជ បនចយានង មិិ្បមករ��ធាតរិយយិនា ារុបេយុឡេត

ពបមួាឆា �ុឈមួាឆា � ម�តៃម�របរ�រុព ទិយាមិ យិតររ ិិ កមិ� ុរេុជរិរុាេរិទ�មិាុជមច

ភយមមួាយកតានចនបរប�ក ន្បាុតែមយារាុទ�សា�អិរិវយ្ម្ិ ភយរក� ំង ៃម�របរ�រុព

ាុជមចភយុ េិាែមយារប�ក ន្តមឆា �យបមួាៗ� មបនែា�តនឆា �២០០៩ ៃម�របរ�រុពរ��ធាតរ

ាុជមចភយ១០៣%ៃយែមយារ យិតជរិក១១៥%ុនឆា �២០១៣� ទិយាមិធាតរិយយិនា ារុបេយ

ុឡេត យិតាុជមចភយុ េិាែមយារប�ក ន្ បាុតែមយារាុទ�សា�អិរិវយ្ម្ិ (ឆា �២០០៩

ាុជមចភយ១០២%ៃយែមយារ យិតុនឆា �២០១៣ ាុជមចភយុ េិាែមយារជរិក១០៥%យ� 

ច�ុេពរិរិកមិប៏ិយយិនា ារុបេយុឡេតរនច ាិ  ុេិ ណំាុជមចភយ១០៤% ុ េិាែមយារឆា �

២០០៩ យិត១១៨%ុ េិាែមយារឆា �២០១៣�  

តះួី២៖ិេ្ ព្្ េេព្ បទផបសេ្ចជចននតួែផនកររាតែផ�ណដំំ្សរភ �ូ ២ំ០០៩-២០១៣ 

ររយិា 

២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

ែមយ

 

ិទ�ម

 

ា

 

% 

ែមយ

 

ិទ�ម

 

ា

 

% 

ែម

 

ិទ�មិ

 

ា

 

% 

ែមយ

 

ិទ�មិ

 

ា

 

% 

ែមយ

 

ិទ�មិ

 

ា

 

% 

ៃម�របរ�រុពធាតរ 

(េយនហ្យ 
2,630 2,719 103 2,650 2,796 106 2,650 2,968 112 2,650 3,007 113 2,650 3,052 115 

ទិយាមិ 

(ុតយនហ្យ 
2.77 2.836 102 2.80 2.97 106 2.83 3.173 112 2.87 3.117 109 3.00 3.163 105 

ររ ិិ កមិ 

(េយនុតយយ 
7,280 7,586 104 7,420 8,249 111 7,500 8,779 117 7,600 9,291 122 7,950 9,390 118 

 

ជបសរុិិយុយភាាសបពប “ារ�រុំ មិិ្បមករ��ធាតរយិតារន�ុ ចំអត�រ” ជ្តរភយ

ជរាារបន្អយុរ្សាិពបៃថ�ទប១៧ ែខាបហ ឆា �២០១០ បយតុឈុយព ុហេាជំរនទ បំែរិេបនព័យ� 

បាុតបិចការុយព ជ្តរុរេរច�ែមយារាបមកទពាជិរនអយុរ្សមបនែាសតជរបរុរាជរាិទ�ទព ុរេមប 
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ាុជមចភយយនរទិាុិុា�េយតត្បមលុមិយអ្ិុរបធាតរជរិកមត៤លយុតយ យិតិយិទ�ទព 

ន�ុចំអត�រមមនរារមត១លយុតយុនឆា �២០១៥�  

ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយុរេរច�យនរែមយារាបមកទពិមែិ្ររានខនយា�ុ  ិ

ុឆេា្រយិតាុជមចភយយនរច�កុចទិាុិុិិយុយភាែរិភយប�ក ន្ុយព� ជបសរុិ  ិ

យុយភាាសបពបារ�រុំ មិិ្បមករ��ធាតរយិតារន�ុចំអត�រ ភយប�ក ន្ចយានយនរច�កុចរចិយ 

ារុិិយុយភាា�ខយនៗ ុឈតមរ�បនាិយបមួាៗ ណំយ (ទប១យ រចិយារុិិយុយភាែរ  ិ

េបនព័យ�យកតមិិ្បមក (ទប២យ េបនព័យ�យកតារជរមនិទិំយិតារែបៃចា (ទប៣យ េបនព័យ�យកតជរព័យ�ាជមមិ  

ារន�ុច  ំយិត (ទប៤យ ណំរចិយារុិិយុយភាែរិេបនព័យ�យកតារែា�តរបទបមីរ� 

ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយអយុរ្ �យនររ� ាបមកទពា�ៗមួាច�យួយ រនចម៖ 

(ទប-១យ រចិយារេបនព័យ�យកតមិិ្បមកធាតរយ  

ារពជតបបៃម�របរ�រុពថកប ិយារុបេយុឡេតបាុតបជមិ្មួា្ិច្ួច� ាររុត�េយមិិ្បមក ជ្តរ

ភយុល� ្ារាបចិ្�ទុបរបនុ េិាររុត�េយទិយាមិ តមរចិយារជរពិររបមក� ារមផព�មីាពន

ម�ត១០ជ្តរភយ�រុំ ្អយុរ្� យិតមិិ្យតតខ �តា  ពិុាាពនែរិទបមីរជ្តរារ យិតរយីុ�ារែជរ 

ជរមិកាាច្ុ� ារាជមមិយប្ិរាិបៃយារន�ចនិពនធាតរ ប ច្ុចនិបាិបមកុមផតៗុទេ្ មមួា 

យកតចយរនា�បពបងា �បាិបមកយិតបបាិបមកជ្តរភយអយុរ្�� ជបាួតភយពជតកតយិតពជតបបាម្�ទពរទិក 

ស� យធសរជមរយិតអិរិ វយ្បាិបមកបមលុម  ស� យបាពិុសាយ្ មកប ិអិរិ វយ្បាិបមក ប៏រនចមារ 

ពិយិ្្ុឡេតរ ិំ យនរជបរខកប ៃយុាវមផព�មីារុចកបុទាបាិបមក ារុរេរច�ំុជិតែមយារុរេមប 

ពជតកតរចនាមល័យ� យិត្ួនទបររានអត�ារបាិបរ ពិុាាារុ េិបបមលានាម្�ទពររានបាិបរ យិត 

ាហំមយ្បាិបមក បាុតារខកបយិតារុជរេជភានកមយពបស� រ័យហិររ�រ្�ុ្ិយជរាិទ�ទព� ារ 

ុរេរច�ុា�េច� ន្ងា បន �្រយនុជរេជភានរបប�ពុតជ្តរភយំិ្ នំរ យិតា�ពែា�តរបាយចយុរេមបអយុរ្�� 

ចយរនា�បពបារជំរនជំតយិតុជរេជភានរបបាិបមក ប�ពុតរ�ុកេ រារុរេរច�បសតយតតាបមក�  

(ទប-២យ រចិយារេបនព័យ�យកតារជរមនិទិំយិតារែបៃចាធាតរយ 

ាយ�ារុរេមបមីរទជ រនទ�នបនទ�យតមិិ្បមកយិតេកិជបមក រវតបាិបរមមួាអាបែបៃចា ឬអាប 

ជរមនិទិំមិយមយនិយរ�ុកេ រារុព ុំិ ុំនុឡេា� មុិ ុិ រិមួររានជបាួត ណំជ្តរុ ា�េយតត 

្មិិ្បមក យិតារម�្ នម�តនិយិប�កយជរមនិម�ុ� មមួាយកតារអយុរ្ �មិិ្បមកបាិបមកតមបិចក 

ាយករវតាហំមយ្បាិបមកយិតអាបែបៃចាឬអាបជរមនិទិំ� ចយរនា�បពបាហំមយ្បាិបមក យិត 

អយុជបក្្ា�បពបមិិ្បមកបាិបមកតមបិចកាយក ជ្តរភយអយុម័្យិតប�ពុតអយុរ្�� មមួា ាិ ុយព ារ 

ម� និុាវមផព�មីាបាិបមករ និាហំមយ្បាិបមកជ្តរភយពជតកត�  រតុែយ� ុមពមយតតុយពប�ប ារ 

អយុរ្�ចយរនយិតអយុជបក្្ុយព មមមរ្ិយារពជតកតមែយ�មុទេ្ ម�តាម្�ទពរុចកបុទា យិត 

ាយចយថរាិ� ុ េិាពបុយពុទេ្ បត�ពាយចយាជិរនារជរមនិទិំ យិតា�ុបទុបធាតរររានែមាប 

ជបយ ណំមរ�� ជរ្មែរិជ្តរុរពធសា� 
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(ទប-៣យ រចិយារេបនព័យ�យកតជរព័យ�ាជមមិ ារន�ុចំអត�រយ 

ារន�ុចំអត�រមនរារភយុបេយុឡេតពប១២ព៦១េយនុតយុនឆា �២០០៩ រ និ៣៧៨ព៨៥េយនុតយ 

ុនឆា �២០១៣� ុនឆា �២០១៤ ារន�ុចំអត�រាុជមចភយ៣៨៧េយនុតយ (ុបេយ២ព២% ុាេរយកតឆា � 

២០១៣យ� ារាុជមច្ភយយនរារន�ុចំអត�រមមនរារ ច�យួយ១លយុតយុនឆា �២០១៥ កចយកត 

ាុជមចភយ ជរាិយុរេាម្�ទពែបៃចា ិទ�ទពជរមនិទិំធាតរា�ុបទុប យិតជរព័យ�ឡនបា�បបជ្តរ 

ភយរុត�េយយិតែបិមែ� ាររុត�េយារន�ុចំ មមមរ្ិយាររយិិុយំាយនែ្ុជចេយុឡេតុ េិ 

ាម្�ទពែបៃចាធារតមា�តនររំុកទពអយ�រម្ិ យិតារុា�េ្ជរុាេរុឡេតែមាបអនម័ា យិត 

ន្ិមអនម័ា� ាយ�ារជចបុចំចនិែ្មួាាជិរនារន�ុចំអត�រ ជ្តរភយរ�ុកេ រារយតត 

ាបមក យិតិយជរាិទ�ទព ពិុាាា ន្រយ�ាុពិុរលពិយិ្្ជបសរុាាេាុ�ន�ុចំ ប៏រនចមារ 

ុចំរ�ិ� រយរ័ជ្រ�ជ បនអនម័ាយិតន្ិមអនម័ា ានរទបមក ររ ិិ កយិតំុកទព យិតែរររទ 

ជរ្ិុរទយ្ំា� អត�រល� រ �រួិជ្តរភយត ន្ទុបមអត�រិយរាម្ិឆ� នំមតុំរ�មុ្ុ េិពិពុលប 

រាយុពិរបឆា �មរនៗ ាិ  ពបឆា �២០១២រហន្រ និឆា �២០១៤� ាហព័យ�អាបន�ុចំអត�រជ្តរភយរុត�េ្ 

ុឡេតុនែខបប�រ ឆា �២០១២� ាហព័យ�ុ យព ណំមៃរ នំាហារយតតិ្ាាិទ� មមួារររដ ិភ  ិបាុត 

ារ�រុំ ារន�ុចំអត�រ យិតុា�េារករមមួាជបសមារករែមាបធាតរអត�រ ៃយុរទិាររររដ ិភិ-ែមាប 

ជបយ� 

(ទប-៤យ រចិយារែា�តរបទបមីរយ 

ជបាួតភយមផព�មីាព័ ា្ិយ្ៃមធាតរ-អត�របាុតធាសបយិតទបមីរអយសរម្ិ តមរទិ្ុ ទនរាផយ្ 

សរមអបផរ ជពក្សិរជ្ ុំហទ�ព័រព័ ា្ិយទបមីរបាិបមក ុា�េអុត�្ អ�ពប �ិហនរេកិជបមក យិតចរចរ 

ធាតរ-អត�រ យិតរទិំអ�ពបស� យារទបមីរ �្រយនយិតអយ�រម្ិ� ពិពកា អត�រមិប�កយអយ�រម្ិជ្តរភយ 

ុរេរច�មរយ�រន� រន ុរាិយបិចកាហារមមួាជបាួត ស� រ័យេបនព័យ�� ារែចបរ �ែិបព័ ា្ិយ 

ទបមីរបាុតាហំមយ្បាិបមកជ្តរភយ�រុំ  ា�ុិរុត�េយអ�ច្ៃថមមួាអាបជរមនិទិំ� 
 

 ១.២ិផបតាណចមដំរំ សចផះនំតួ ឧសំហណចម   

មិិ្បមករ��រមួមផ�យិតឧាីហបមក រនចម ុេ្ រ�ឡនតមប ាែកស បភា ាែកស បុាេត 

ិយារែជរជរមិចុពុឡេតុឈតមជរុទរ��យបមួាៗ ុហេាប៏កធា័ាុឈតមទ�ិពិៃយបតស ៃថយិត

ទបមីរ� ៃម�របរ�រុពរ��រមួមផ�យិតឧាីហបមកទនម�តជរុទាាជិរនឆា �២០១៣ ាុជមចភយជរិក

មត៩៤១េយនហិបត ុបេយុ េិាឆា �២០០៩ ជរិក៤០%� ារុបេយុឡេតទំុជចេយ ណំុឈុ េិរ�� 

រ�ឡនតមបយិតុេ្� 

 

 

 

 



ទ�ព័រ 16 

 

តរតទប៣៖ ានចនបរាុជមចភយៃយមិិ្បមករ��រមួមផ�យិតឧាីហបមកឆា �២០០៩-២០១៣ 
 

រ��រមួមផ�យិតឧាីហបមក ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ (%) 
២០១៣/២០០៩ 

ុេ្ 221,287 213,622 174,257 216,330 239,748 8 

រ�ឡនតុ េ្ 160,326 206,226 391,714 361,854 421,375 163 

រ�ឡនតម�  9,283 11,452 8,204 10,428 7,432 -20 

រែយ 50,278 52,732 52,830 76,495 52,449 4 

ាែក� បភា 49,599 69,206 68,111 66,850 54,312 10 

ាែក� បរប 16,474 20,041 16,287 18,048 19,954 21 

ាែក� បុាេត 96,388 103,198 70,584 71,337 80,688 -16 

ិ� 43,206 48,299 42,599 36,722 34,136 -21 

អ�ុព 13,533 17,207 22,614 48,586 23,810 76 

ជបុេ 347 594 342 286 243 -30 

ងា �បន 9,269 10,062 8,318 5,947 6,881 -26 

ាររុរមួ (ហ.្យ 669,990 752,639 855,860 912,883 941,028 40 

ាររុររ ិិ កមិ (ុតយយ 5,425,310 5,728,175 6,138,532 10,859,806 10,536,742 94 
 

 

បាុតរាយុពិ៥ឆា �បយតុឈុយព (២០០៩-២០១៣យ រ��ុ េ្ហនរែម រនចម ុចប រនត ុមេយ 

ស� ា ទកបុរព ិកុ្  ានុរយ ខាុរ ុទេរ ជបតច សរ តិ រ ជ្ែរប ាិ ាន យិតរ��អចិៃមយ�ា្ (ស� ាចយ�ប 

រនតុជរត ុជមច ... �ិ�យ ិយយិនា ាររ បបចុជមេយ និ្លានំួរ្ប ន្ា �ិ និែររ� មបនែា�ត ៃម�របរ�

រុពុ េ្ហនរែមយិតរ��អចិៃមយ�ា្ាុជមចភយាររុច�យួយ១៨៣េយនហិបតបាុតឆា �២០១៣ ុបេយុ េិា

ឆា �២០០៩ជរិក៥% (ឆា �២០០៩ ាុជមចភយច�យួយ១៧៤េយនហិបតយ� 

 

២. ផបតាណចមដំេំកស៊ ៊
 

២.១ិ ករភតភិវផបតាណចមេកស៊ ៊
 

រ��ុេានមជរុទរ��បាិ-ឧាីហបមករាយុពិែរត ែរិិយ្ួនទបយតតា�ខយនយិត

ម� និមិជរយយ្រ និុារដបិចកម្ិ ាត�ម យិតភយចនិរមួច�ែកបយតតាបមក ុនបាុតារារេរររ-ិ

ស� យាមកម្ិជរបរុរាចបរទព ុរារុត�េ្មំជមរៃរ្ត របី �ិយកតាមកម្ិ យិតារេរារហនរ 

ុជតពរប� 

ុនឆា �២០១៣ ៃម�របរ��ុេានាររុិយច�យួយ៣២៨.៧៧១ហិបត បាុតុនព ៃម�របច �ិ រុេាន

បាិ-ឧាីហបមក (អ ប្្ច �ិ រុេានររដយ ិយច�យួយ៥៥.៩០៨ហិបត ៃម�របច �ិ រុេានាមមយុារដ

បិចកិ យច�យួយ១៣៥.៤៤៦ហិបត យិតៃម�របច �ិ រុេានជំមសរិយច�យួយ១៣៧.៤១៧ហិបត�  
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្កហធ តណី១៖ិ្ង បភិវនផរ៍នករស�តភិវដំេំកស៊៊ូ � ២ំ០០៩-២០១៣ 

 
 

ាយ�ុពៃយារអិរិវុេានុនបមលុមិយារុបេយុឡេតម �ិររន កធា័ាុរាបត� ៃថ យិតារ

ំួរមផ�ស� យទពយុយភាាយ�ិាុខិែជរុាេរ ាា� យុពិៃយរបាមធារ យិតុិិយុយភាុារ ប

ទរនរយបាបមក ុ េិារិបនរនរមិិ្មិុេានជំមសរបាុតធាសប មពិុាាិយារចនិរមួពបែមាបជបយ 

ែរិភយុា�េរយិិុយំុ េិាមមយរបុារដបិចក យិតែមាបុេានជំមសរ ុរាភយុា�េ្ៃម�របរ��

ុេានុបេយុឡេតំួរមទបុិទយយ� 

ៃម�របរ��ុេានិយយិនា ារុបេយពប១៣០េយនហិបតនឆា �២០០៩ រហន្រ និ៣២៨ព៧៧េយន

ហិបតនឆា �២០១៣ ណំភយុបេយុឡេតជរិក១៥៣% បាុតរាយុពិ៥ឆា �បយតុឈុយព� ុេានជំមសរ

ិយាយ�ុពុបេយុឡេតខ �តំួរ្ប ន្ា �ិ និ ណំភយុបេយពប៦៣េយនហិបតនឆា �២០០៩ រ និមត១៣៧

េយនហិបតនឆា �២០១៣ (ុបេយជរិក១១៧%បាុតរាយុពិ៥ឆា �យ� ៃម�របុេានររានជបសមហុយ

រយិិុយំជបយុ េិរបាមមយុារដបិចក ភយុបេយពបមត២៣េយនហិបតនឆា �២០០៩ រ និមត១៣៥

េយនហិបតនឆា �២០១៣ ែរិាយ�ុពៃយារុបេយិយបជមិ្ំួរ្ប ន្ា �ិ និបាុតរាយុពិ៥ឆា �ុយព� 

ច�ុេពៃម�របច �ិ រុេានបាិ-ឧាីហបមក (អ ប្្ច �ិ រុេានររដយ ារុបេយុឡេតៃម�របរ�រុពថកបមិយិយ 

ារែជរជរមិខ �តំ ួរ ប្្ នា �ិ និុទ ំ ណុា�េាររ�រុពែ្ុ េិៃម�របុេានតាន ារន យិតរ�ុឡេតរ ិំ ែ រ្តុុា ព 

ុេិ ណំិយារុបេយុឡេតជរិកមត២៨% ុរេុជរិរុាេរឆា �២០០៩ (ឆា �២០០៩ ិយច�យួយ៤៣ព៧ 

េយនហិបត យិតុបេយរ និមត៥៥ព៩េយនហិបតឆា �២០១៣យ�  

មរមួិទ�មិាុជមចភយែមាបមិិ្បមករ��ុេាន ុាេរយកតានចនបរប�ក ន្បាុតែមយារ

ាុទ�សា�អិរិវយ្ម្ិភយរ�ជ បនង ារអយុរ �្រ��ុេានាុជមចភយជំរនែមយារឆា �២០០៩ ណំ

ាុជមចភយ១២៨េយនហិបត (អយុរ �្ភយ១០០%ៃយែមយារយ ឆា �២០១០ាុជមចភយ២៧%ុ េិា

ែមយារ ឆា �២០១១ាុជមចភយុ េិា៣៥% ឆា �២០១២ាុជមចភយុ េិា៦២% យិតឆា �២០១៣ាុជមច

ភយុ េិា៧៥%� 

 



ទ�ព័រ 18 

 

តះួី៤៖ិេ្ ព្្ េេព្ បទផបសេ្ចជចននតួែផនកររាតែផ�ណផបតាណចមេកស៊៊ូ � ២ំ០០៩-២០១៣ 

បរយិា 

២០០៩ ២០១០ ២០១១  ២០១២ ២០១៣ 

ែផន
 

ូទ�ផ

 
�

 

% 

ែផន

 

ូ
ទ�ផល

 

�

 

% 

ែផន

ករ

 

ូ
ទ�ផល

 

ស

 

% 

ែផន

 

ូ
ទ�ផល

 

�

 

% 

ែផន

 

ូ
ទ�ផល

 

�

 

% 

ៃម�របុេានារុរ 

(េយនហ យ្ 
128.4 129.9 101 143.4 181.4 127 158.4 213.1 135 173.4 280.4 162 188.4 328.8 175 

 ៃម�របុចេរ័រ 

(េយនហ យ្ 
38.5 34.1 89 49.5 38.4 78 63 45.1 72 78 55.4 71 97.5 78.5 81 

 

២.២.ិសចតទផបេកស៊ ៊

• ៃម�របុចេរ័រុេានុនឆា �២០១៣ ាុជមចភយច�យួយ៧៨.៤៩៣ហិបត បាុតុនព ៃម�របុចេរ

័រុេានជំមសរច�យួយ៥២.៥១៦ ហិបត 

• មិិ្ម ុិេានុនឆា �២០១៣ ាុជមចភយច�យួយ៨៥.២៤៤ុតយ បាុតុនព មិិ្មិ

ុេានជំមសរច�យួយ៥៤.៩៨៤ុតយ 

• មិិ្ម ុិេានភយុបេយុឡេតជរែហិ១២៨% ុរេុជរិរុាេររាយុពិ៥ឆា � (ុ បេយ

ពប៣៧.៣៨០ុតយ នឆា �២០០៩ រ និ៨៥.២៨៨ុតយ នឆា �២០១៣យ 

• ារន�ុចំុេានុនឆា �២០១៣ ាុជមចភយច�យួយ៨៦.០៥២ុតយ បាុតុនព មិិ្មិ

ុេានជំមសរច�យួយ៥៤.៩៨៤ុតយ� បាុតរាយុពិ៥ឆា �បយតុឈុយព ារន�ុចំុេាន

ិយាយ�ុពរ បបចុជមេយំួរមទបុិទយយ ុេិ ណំភយុបេយជរិកមត១៣៥%� 

 
៣. ផបតាណចមសាធិ នតួ ិ្សររ្ចប 

មរមួមិិ្បមកា្�មិប�កយជំមសរ យិតមិប�កយេកិជបមកុ នបមលុម មពិុាាុ  ិ

ជបរប ជតប យិតរបផបិយារររិិវំួរឲ្ប ន្ា �ិ និម�តច�យួយា្� ម�តែររែមយមិិ្បមក ែរិមិិ  ្

បមកុយពកចចនារម�្ នម�តនុាចប�បជ្តរារបាុតធាសបនុពិបយតមប ុហេាិយា្�យិតមិិ្មិ

ិយុរេមប�ុកេ ្ពបា្�មួាច�យួយ ជ្តរភយន�ុចំុឈររុទា�  

ពិយិ្្មរមួមិិ្បមកា្�ុ ិបាុតរាយុពិ៥ឆា � ពបឆា �២០០៩រ និឆា �២០១៣ុយព ិយារែជរ 

ជរមិថាចុពជរិក៤ព២% ុរាភយថាចុពពប៣ព៦លយបយិនឆា �២០០៩ មបជ ក្ម៣ព៤លយ 

បយិនឆា �២០១៣� រ បជជបរបប៏ិយារែជរជរមិថាចុពជរិក១៦ព៤% ណំថាចុពពបច�យួយ៧៤០េយន

បយិនឆា �២០០៩ មបជ ក្ម៦១៩េយនបយិនឆា �២០១៣� ារថាចុពច�ុេពមិិ្បមកចិរក កមា្�ុ  ិ

ជបរបុយព ណំមារថាចុពុិ ជបរបអនាម  ំមនិុហ្ុរ� ិមបពបបាិបរាយនែ្ុជចេយុឡេតៗ ុភព 

រតនារជួររានុរាុិ ជបរប មបុជរេជភានុាវុជំបតាយ� (៧០% ៃយៃម�របរ�រុពរ��ធាតរជ្តរភយ

អយុរ្�ុរាុជំបតាយ�យ បត�ពប ិ �តពិបមកុនយរទ (ច�បធាសបយ ិយារ �ិភបបាុតារែា�តរប
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�្រយនិយទកប យិតច�កប ជំរនជិយន ាជិរនារចិរក កមា្�ុិ ជបរប� ទយ�កមយកតារថាចុពុិអនាមំ

ុយព បាិបរភយកបមបចិរក កមុិុមយិតុិាបសចន យិតមមួា ាិ ុនព ប៏ិយារតរនុម�េមាររយិិ

ុយំជបយចិរក កមុិសចនរ ិំ មតែររ� 

ារចិរក កមជតបិយារែជរជរមិុបេយុឡេតបាុតអ�ឡុតុពិ៥ឆា �បយតុឈុយព ុេិ ណំមិិ្បមក

ជតបភយុបេយជរិក១៥% ុរាភយុបេយុឡេតពប២ព១លយបយិនឆា �២០០៩ រ និច�យួយមត

២ព៤លយបយិនឆា �២០១៣ ុរាសរិយាររយិិុយំ រុត�េ្បាិរដ យចិរក កមា្�ខា ្មា្ម យិត

ខា ្ា�� ច�ែកបមិិ្បមកច�កប ា្� ិយាររយិិុយំរុត�េ្ុរតចជបច�កប ា្� ាជិរនម� ន្ម�តន

បាុតធាសប� ុរាែឡប ជរមបាិបរិយារចនិរមួយតតាបមក បាុតារមិិ្រ��ច�កប ា្� យិត 

ិយារា និរកតខលានុ េិារុជរេជភានច�កប ា្� យិតច�កប មផ�ុ ធាចយតតមុិមុា� ុមពមយតត 

ុយពប�ប ច�កប  យិតងា �ា្�ុនិយ្ៃមខលានុនុឡេា� 
 

្កហធ តណី២៖ិ្ង បសំរីករភតភិវសាធេតណច្រររី �ូ ២ំ០០៩-២០១៣ 
 

 
 

ារចិរក កមា្�ស រ (ិយន មយ ិយារុបេយុឡេតយតតខ �តរហន្រ និ៣៥ព២៨% បាុតុនពារ 

ចិរក កមមិប�កយជំមសរអ�ឡុតុពិ៥ឆា � (ឆា �២០០៩រ និ២០១៣យ ភយុបេយពបមត២០ព១៩លយបយ  ិ

ឆា �២០០៩ រ និិ្២៧ព៣២លយបយ  ិ នឆា �២០១៣� មមួា ាិ ុនព ុនឆា �២០១៣ មិិ្បមក

ា្�ស រិយារុបេយុឡេតជរិក១៨ព២៦% ុរេុជរិរុាេរយកតឆា �២០១២� ុយពរ�ជ បនឲ្ុឃេំង 

ិយប�ុកេ យាររយិិុយំបាុតារចិរក កមា្�ស រ�  

្កហធ តណី៣៖ិ្ង បសំរីករភតភិវផបតាណចមសាធ ខ ្រី �ូ ២ំ០០៩-២០១៣ 
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ជរមបាិបរិយារា និរកតរុក�េ រៗយនររុចកបុទាចិរក កមា្� តមុិិារក្បរាុរ្�ិទព 

យិតារា និរកតអ�ពបរចិយារទរនស� ន្�តណឆត� ាររក� រ ារេរាុរ្�ិទពមយុាផា្� ប៏ជ្តរភយអយុរ្� 

យិតទទួិភយិទ�មិិែជរុាេរ ុរាអជត ណ្ស រនា្�មរ� �តណល� សារបផបជ្តរភយទរនស� ន្� 

ារជ្ម្ ពិយិ្្អនម័ាា្� មិិ្មិា្� ជ្តរភយាបចិ្�ទុបរបន ុរាអយុរ្�តរនុម�េមពបបាិរដ យ 

បែយតពិឃររ និទបមីរ មពិុាាារជ្ម្ ពិយិ្្អនម័ា បាុតារន�ុចំ ន�ចនិ ន�ឆតា ន្ា្� 

យិតមិិ្មិិយុរេមប�ុកេ ្ពបា្�� 

ទយ�កមយកតុនព បមលុមជ្តររយ�ុា�េារករមុជចេយ ុរេមបុ ឆេា្រុឈយកតារុរ�មា ចិ្�មអយ�រម្ិ 

បាុតារុរេរច�ិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្� យិតារអយុរ្�រទរដ យអនម័ាាជិរនមិិ្មិា្� យិតពជតកត 

ារអយុរ្�រចិយារអនម័ាយិតន្ិមអនម័ាា្� ុរេមបារេរយិតជរាុទ�ជរឆ�ត�តណឆត ារេរ 

ាុខទពសចរកយ តមរាយារារេរ�តណឆតពបា្�ុឈមយុាផ យិតពបមយុាផុឈា្� យិតរុត�េ្ 

ា្�ឃ្រដ យទ�ុយេរ ុរេមបារេរាុខទពសចរកយ យិតួាាជមមិ េកិជបមក� 

ច�ុេពារែបិមែពន ណំប�ពុតែ្ណយុឆល ពុឈមុខមរុក�េ រមតែររ ុជេពជរមបាិបរទំ 

ុជចេយ ាយនែ្ិយារា និរកតពបារុជេាុរ េាពនា្� មបត� ា�ខយនែរិម� និទិយាមិខលាន ារ

និ្លានឆរនរហ័ា ាយនយកត�តណ ុហេាយកតម� និជភបនច�កន ិជំមសរខលាន� 

មមួាុនព ារមផព�មីារុចកបុទាបាុតួរបាិបរ ជ្តរភយអយុរ្�យតតាបមក យិតិយ

ជរាិទ�ទព ែរិមិទ�មិច�យួយា្�ស រិយារុបេយុឡេត យិតចនភយយនរារម�្ នម�តនសចន 

ាុ្ ុនបាុតជរុទា ុហេាបាិរដ យមិិ្បមកិយិប�កយេកិជបមក ប�ពុតរ បបចុជមេយមរុក�េ រៗ

ុហេាែររ� 

ុរាិយារអិរិវរា័ិាចិរក កមា្� ារជំរនជំតាបា�ក និពបា្� ប៏ជ្តរភយាបចិ្� 

ទុបរបនខលាន តមរាយារអរនរ � ែកន� មផព�មីាារអយុរ្�ិែជរុាេរុ េិារចិរក កមា្� ារសត

ាតនឡបរឧាក័យុនបាិរដ យចិរក កមា្� យិតុនតមជំមសរបាិបរចិរក កមា្�� ារសតាតនឡបរ

ឧាក័យងា បនម្ិ ភយយិតប�ពុតអយុរ្�យតតាបមកមុាមុិ ែរិមបទ និុពិុយព ឡបរឧាក័យាររុ

ច�យួយ២០.៣៣៨ឡ ជ្តរភយសតាតនុឡេត� 

  

៤. ផបតាណចម នតួ ណែំណ្ចួមែផ�ណជបផប 

ជ ប្ិយ្ួនទបយតតា�ខយនបាុតារម� និមុាិត កហរនរ្�មត យិតម� និយនរជភបនច�កន ិរ និ

ជរមយបមលុមររនលយនបន� ជ ប្ចនិរមួច�ែកបជរិក៨០ទំរាៃយជរតុ ្អុបយ ែរិភយមបពប

សចនា្�ាជិរនជរមយបមលុម ុហេាិយជរមយជរិក៤ព៥លយនបន ភយយិតប�ពុតចនិរមួ

ុរាល� និុនបាុតរា័ិាិមិុយព� ែមែបុឈុ េិា�ិ្ិិមិ មិជ ប្ាររុភយុបេយុឡេតពបមួា

ឆា �ុឈមួាឆា � មពិុាាពបែមាបវរ បររបមក យិតមិតរនពបវិែធា� ារែបទជមតនាុបុជររា័ិា
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ិមិជ ត្រភយអយុរ �្យតតាបមក យិតិយជរាិទ�ទព� ារុា�េប�ែកទជមតនុយព ភយន�ឲ្ិយ

ារររិិវ យិតអិរិវបាុតែមាបិមិ យិតជ្តរភយវា្ៃមងភយុភព�ហ យុឈមុខយតតខ �ត�  

បាុតអ�ឡុតុពិ៥ឆា �បយតមប ពបឆា �២០០៩រ និឆា �២០១៣ ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិត

ុយសទ ភយរ�ុពំទរបិចកយតតាបមក ុរាភយាុជមចិទ�មិជំរនែមាបុ េិរា័ិាុយព បាុតុនព

ិយារុរេរច�ិិខិ្រទរដ យុជាមចយរន ារពជតកតាហំមយ្ុយសទ ារជំរនជំតយិតរុត�េ្បែយត

អិរបផិមិ ាររមក� ររទុិកេាុយសទ ារអិរិវវរ បររបមក ាររុត�េ្ធាពជមបជ ប្ ារាិបី

ធសរជមរយិតារមផព�មីា �ិ� ជ ត្រភយអយុរ្� យិតចនរ និារជំរនជំតែមាបិមិជរបរុរា

ជរាិទ�ទព� មមួា ាិ ុយព បិចកាហារមមួាៃរ នំអិរិវយ្នន ជ ត្រភយរុត�េយ ពិុាាបាុតារ

ុរេរច�មផព�មីាចយរន ពជតកតាម្�ទពមមយ�ប ពជតកតាហំមយ្ុយសទ មផព�មីារុចកបុទា

វរ បររបមក យិតារអិរបផាយចយិមិ ែរិមបត� ុមំ័ារែយ�មុទេ្ រ និារជំរនជំតែមាប

ិមិ�  

ប�ែកទជមតនាុបុជរែមាបិមិរ�បនាិទប២ររានរររដ ិភិ ែរិភយាុជមច

ិុរឡន្្ុយសទម�តអាន ទុបាជិរនជរមពិររដុ ា�េុយសទមិប�កយជំមសរ យិតុា�េមបែយត

អិរបផិមិ ប�ពុតភយម� និមិមរិជិយរ និជរមពិររដទនម�តជរុទា យិតិយារុបេយុទេត

មិុយសទតមជំមសរ� ិទ�មិា�ខយនៗែរិាុជមចភយអ�ឡុតុពិ៥ឆា � (ឆា �២០០៩រ និឆា �

២០១៣យ រមួិយ៖ 

• អជីភណចមេន ទណ ្៖ កបរបមកទកបសរាុជមចភយុនឆា �២០១៣ ាររុច�យួយ 

៥២៨.០០០ុតយ ុបេយុ េិាឆា �មុយជរិក៣ព៧៣% យិតិយប�ុកេ យជរិក៣៥% 

បាុតអ�ឡុតុពិ៥ឆា � (ឆា �២០០៩-២០១៣យ ុេិ ណំុបេយភយពប៣៩០.០០០ុតយ នឆា �

២០០៩ រ និ៥២៨.០០០ុតយនឆា �២០១៣� 

• អជីភណចមេន សចរ្៖ កបរបមកាមុជទាុជមចភយុនឆា �២០១៣ ាររុច�យួយ 

១១០.០០០ុតយ ុបេយុ េិាឆា �មុយជរិក៤៦ព៦៧% យិតិយប�ុកេ យជរិក៤៧% 

បាុតអ�ឡុតុពិ៥ឆា � (ឆា �២០០៩-២០១៣យ ុេិ ណំុបេយភយពប៧៥.០០០ុតយ នឆា �

២០០៩ រ និ១១០.០០០ុតយនឆា �២០១៣� 

• ករស�តភិវ្រភី្រណចម៖ ារចិរក កមជ ប្ រក�  ជំរនជរុទឆា �២០១៣ ាុជមចភយច�យួយ 

៩០.០០០ុតយ ុបេយុ េិាឆា �មុយជរិក២២% យិតិយប�ុកេ យជរិក៨០% បាុត

អ�ឡុតុពិ៥ឆា � (ឆា �២០០៩-២០១៣យ ុេិ ណំុបេយភយពប៥០.០០០ុតយ នឆា �២០០៩ 

រ និ៩០.០០០ុតយ នឆា �២០១៣� ុនបាុតឆា �២០១៣ ារចិរក កមជបុពេាុជមចភយ

ច�យួយ៣២០េយនបយ  ិ យិតារទា ានបនយជ ប្ពនអយុរ្�ភយច�យួយ១៥០លយបយិ� 

ទយ�កមយកតុនព បែយតទា ានបនយជ ប្ុនទនម�តជរុទាច�យួយ៣០៥បែយត ជ្តរភយរុត�េ្

ែរិបាុតុនពច�យួយ២៩២បែយត មររានជរមពិររដតមរាយារម� និរុចកបុទាពប
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មមយ�បររដភិិមិ យិតភយរុត�េ្ធាពជមបជ ប្ាហំមយ្ភយច�យួយ៧៧៥បែយត� 

រែយ�មុ េិាបមកទពុយព មិជ ប្តមវិែធាជ្តរភយវា្ៃមង ភយុបេយុឡេត

ជរិកពប៤ុឈ៦រត ុយពរ�ជ បនភយង ជរមបាិបរយិតជរមុយសទ ភយទទួិ

ាបយនររុចកបុទាវរ បររបមក ែរិជបាួតភយអយុរ្�មផព�មីាបយតមប� 

• ករស�តភិវសហគចន៖្ ារពជតកតាហំមយ្ុយសទ ប៏ជ្តរភយាបចិ្�ទុបរបនខលាន 

ុេិ ណំមបទ និយកតឆា �២០១៣ុយព ាហំមយ្ុយសទច�យួយ៥១៦ ជ្តរភយរុត�េ្ុឡេត 

បាុតុនព ាហំមយ្ុយសទទកបសរច�យួយ៤៧៧ យិតាហំមយ្ុយសទាមុជទច�យួយ 

៣៩� បាុតច�ុមាហំមយ្ម�តុយព ិយាហំមយ្ុយសទច�យួយ៣៦០ ជ្តរភយចុព

ររជ បទទួិស� និមមនរារពបជបាួត យិតភយរុត�េ្ានិរា� មិយច�យួយ៣២បែយត

មតែររ� 

• ករស�តរណះជបផប៖ ារអិរបផិមិជ្តរភយុរេរច�យិតអយុរ្�យតតុពំទ�ហកត ម�ត

ុនទកបសរយិតាមុជទ រមួិយ ារអិរបផង� ថក ុ ក ាមុជទ រ�ៃជពិិចទកប ៃជព

ុាតាត យិតអយតនជ ប្ុមពន� ុ េិាពបុយពុទេ្ ាុរេរច�ែិតបនយជ ប្ បនយរត�ត យិត

ជ ប្ុមពនជ្តរភយជភរព�ុា�េមុរេតរ និឆា �� 

• ករ្សង ្្េបមមសជបផប៖ ាររមក� ររទុិកេាបាុតអ�ឡុតុពិ៥ឆា �បយតុឈុយព 

ជ្តរភយអយុរ្�យតតាបមក ុរេមបទរនស� ន្អ�ុពេុិកេា យិតារេរាយចយិមិ

ជរបរុរាចបរទព មបនែា�តរទុិកេាុយសទច�យួយ៣.៨២៦បរកប  ជ្តរភយរមក� រ

បាុតឆា �២០១៣ (ទកបសរ៣.៧២៤បរកប  យិតាមុជទ១០២បរកប យ� 
 

 

្កហធ តណី៤៖ិអជីភណចមេន ទណ ិ្សចរ្ិនតួកស�តភិវ្រភី្រណចម �ូ ២ំ០០៩-២០១៣ 
 

 
 

រែយ�មុ េិុយព ា�តនររំុកទពមិិ្មិិមិ (ជរហុប ជ ប្ុតេ្ រក� ររត�បរហ័ាយ ជ្តរ

ភយុរេរច�យិតអយុរ្� ា�ុិរុត�េយ្ៃមរែយ�មមិិ្មិិមិ យិតាុរ្�ិទពច�កប កហរ� 
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ាិំមអាបែបៃចាមិិ្មិជ ប្ច�យួយ១៦ ប៏ជ្តរភយុរេរច�រុត�េ្ុឡេត� ាររយិិុយំុ េិែមាបុយព 

មមមរឲ្ិយារាបចិ្�ទុបរបនរែយ�មុទេ្មត�ភចន� 

ិទ�មិទទួិភយបាុតែមាបិមិបយតមប ណំកធា័ាុរាាររុត�េយបិចកាហាររវត

ជបាួតមមួាៃរ នំអិរិវយ្ ារទ�នបនទ�យតិែមមួាកមា ារងា បនុជាមម្ិ ស� រ័យេបនព័យ� យិត

អត�ារនន ុរេមប �ិជទរ និារជំរនជំតយិតអិរិវយ្ែមាបិមិ� ាហំមយ្ុយសទែរិភយ

រុត�េ្ុឡេតទទួិភយយនរមិជរុយយ្ យិតភយួារ និារុ េិបបមលានបរទពរានុន ាយនែ្

ជរុាេរុឡេតម �ិររននុពិបយតមប�  
 
៥. ករសនរភាតណែំណ្ចួមែផ�ណ៍្រេំម 

រររដ ិភិបមលុមភយុលស ្ារាបចិ្សទុបរបន ុ េិបមករាិបប�ែកទជមតនែមាបៃជពុ េ្ 

ុរាខិ្ខ�រុត�េយាម្�ទពរុចកបុទា ា�ុិ�រុំ ារករជំរនជំត្ិយជរាិទ�ទពខលាន យិត 

ពិុាាាបចិ្�ទុបរបនមា�ខយន ុ េិារជ្ម្ពិយិ្្តមរយរ៏ ក្តរុ កត ុ េិារុា�េកបរបមកៃជពុ េ្ 

ា�ុិរបីារេរ យិតចនយិរយសរទពៃជពុ េ្� ចយរនា�បពបៃជពុ េ្ ណំមជ ប្រា័ិាយិតប៏មឧរបរក្ 

រ៏ា�ខយនាជិរនារជំរនជំតរា័ិាៃជពុ េ្ម្ិ�  

បមករាិបៃជពុ េ្ម្ិជ្តរភយុរេរច�ុឡេត យិតភយទទួិារអយុម័្ុរារររដ ិភិបមលុម 

ាិពបែខ្ុល ឆា �២០១០ បយតុឈុយព� បមករាិបៃជពុ េ្ម្ិ ប�ពុតជ្តរភយអយុរ្�យតតុពំទ�ហកត 

ុរេមបណយុឈាុជមចភយ តមុិិុិអិរិវយ្ាហារ្ផរប្មលុម ែរិភយប�ក ន្ងជ្តរែថ

របីំជមរៃជពុ េ្្ភយ៦០ទំរាៃយៃម�របាររុុនឆា �២០១៥� បមករាិបៃជពុ េ្ម្ិុយព ភយ

ុលស ្មពិុាាុ េិារពជតកតារអយុរ្សចយរនា�បពបៃជពុ េ្ រុត�េយអិភិបិចកិ ែ ារ�រុំ ុិបយៃយ

ារប�ក ន្ែរយៃជពុ េ្ ារុ េិបបមលានជរាិទ�ទពារជំរនជំត យិតារអិរបផៃជពុ េ្យិតា្�ៃជព 

ារ�រុំ ារអិរិវាហំមយ្ៃជពុ េ្ ាររុត�េយាររ�យិតសស រៃជពុ េ្ុឡេតរ ិំ  ារបសត

ាម្�ទពស� រ័យ ារអិរិវាយចយមយុាផ ារាិបីធសរជមរ យិតមផព�មីាអ�ពបៃជពុ េ្ យិត

ារែា�តរបជរពហិររ�រ្�ុុមផតៗុទេ្� 

ទិាុិៃយបិចកអិរិវុនបាុតប�ែកទជមតនែមាបៃជពុ េ្ ណំុរេមបជំរនជំតយិតុជរេជភានាយ

ចយៃជពុ េ្តមរុរេរមួាែរិិយចបរទព ា�ុិមំាបជរុយយ្្ភយុជចេយរ�មុ្ ពបារ

រមួច�ែកបររានរា័ិាុយព ុនបាុតារា ន្រយ�ាទពជបបជប យិតារអិរិវុារដបិចកាត�មបិចក� ុន

បាុតរ�ុកេ រារៃយារជំរនជំត ាររបីារេរ ារជ្ម្ពិយិ្្ យិតារិុររ�ភ ន្ទពអនាិរុ្ា្

បាុតារុជរេជភានាយចយរ៏ិយ្ៃមុយព ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយអយុរ្សរចិយ

ារមុជចេយ ុហេាាុជមចភយុមំ័ាំួរ្ប ន្ា �ិ និ យនរាមិទ�មិា�ៗមួាច�យួយ បាុតរាយ

ុពិ៥ឆា � (២០០៩ រ និ ២០១៣យ រនចម៖  
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ារុា�េកបរបមកៃជពំុរររានជបសមហុយៃជពាមមយែរិភយមស និ្រចួុហេា ជ្តរភយលែ ប 

ាបមកទព� ាបមកទពរ�រុពុរេមុ េ្យិតៃជពុ េ្ុឡេតរ ិំ  ិយាយ�ុពុបេយុឡេតំួរ្ប ន្ា �ិ និ 

ុហេាបាុតអយុជបក្្ររានរររដ ិភិបមលុម ប៏ភយែចតអ�ពបរចិយុជរេជភានរបៃជពររានររដ ាជិរន

ាររ�ុ េ្ុរេមបរត�ិប�កយាមធារ យិត�រុំ ុ េិបទកបចិ្សរ និជរមពិររដាហំមយ្ យិតែមាប

ជបយ្ចនិរមួបាុតាបមកទពុយព�  

មបនែា�ត បាុតរាយុពិ៥ឆា � ពបឆា �២០០៩រ និ២០១៣ ាបមកទពរ�ុ េ្មច �ិ រុរា 

ររដភិៃជពុ េ្ ជបសមហុយរយិិុយំជបយ យិតជំមសរជបយខា ្ ន្ចអយុរ្�ភយ៨៧.០២៨ហិបត 

បាុតុនពរ�ុរាររដភិៃជពុ េ្ច�យួយ៣.៣៨៨ហិបត ជបសមហុយៃរ នំាហារមមួាររដភិៃជពុ េ្ 

ច�យួយ៨៤៥ហិបត រ�មិប�កយជំមសរភយច�យួយ៤.០៨២ហិបត របុ�ទិវច�យួយ៣៥៩ហិបត យិត

ជបសមហុយជបយច�យួយ៧៨.៣៥៤ហិបត� ទយ�កមយកតុយព ារកររកសុ ពបនយុ េ្ុនតមរ� ងា ិ

រកសុ ពបនយុ េ្ុនជំរនបែយតបាុតជរុទា ាុជមចភយច�យួយមត៨លយុរេមមុរេតរ និឆា � ាជិរន

ែចបនយរ និជរមពិររដរ�តមនមិរដ យ យិតរ�តមទបសចរកយ� 

តះួី-៥៖ បទផបកររេំំមរររេរប៥ �ូ ២ំ០០៩-២០១៣ 

                 ឆា  

ៃផ�ដដីដដុ ះ (ហតះះះះះះ 
២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ សរដប 

រដ�បលៃលៃ្រព 1.000 1.020 530 488 350 3.388 

លរក�(ហដុ ៃដដគ 0 0 0 0 845 845 

លដគ�រ 0 974 315 2.793 0 4.082 

រដរ�ទវិ 69 66 68 84 72 358 

លរក�(ហដុ នរកុ 17.924 26.775 3.590 13.400 16.665 78.354 

សរ រ្ រ សច 18.993 28.835 4.503 16.765 17.932 87.028 

   

ាហំមយ្ៃជពុ េ្ជ្តរភយ�រុំ ្រុត�េ្ុឡេត តមជរាាាសបពបុិិារក្ែកន�អ�ពប

ាហំមយ្ៃជពុ េ្ែរិភយអយុម័្ុនុរេមឆា �២០០៦� មិទ�មិ ាហំមយ្ៃជពុ េ្ុនទនម�ត

ជរុទាភយុបេយពប៤០២ាហំមយ្នឆា �២០០៩ រ និ៤៥៧ាហំមយ្នឆា �២០១៣ ែរិភយជំរន

ជំតុ េិៃម�របៃជពុ េ្ជរិក៤០០េយនហិបត� 

ររដភិៃជពុ េ្ ភយពជតបបារអយុរ្សបមករាិបាហំមយ្ៃជពុ េ្ម្ិ ុរាាហារយតត

ិ្ាាិទ�មមួាៃរ នំអិរិវយ្ យិតកមា ារមនិរដ យេបនព័យ�ុនបាុតទនម�តជរុទា យិតភយុរេរច�

ែមយារអិរិវយ្យិតំុជិតា�ុកេ នន ុរេមបែា�តរបយិតទទួិភយយនរារ �ិជទែមាបហិររ�រ្�ុ យិត

រុចកបុទាាជិរនរ�ុកេ រារជំរនជំត យិតអិរិវយ្ាហំមយ្ៃជពុ េ្ ្ាយនែ្ិែជរុាេរុឡេត 

ពិុាាតមរាយាយ�ារជបសមារកររុចកបុទាៃជពុ េ្យិតររសិ� យ� 
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 ្កហធ តណី៥៖ ្ង បសំរីសហគចន្៍្រេំមរី �ូ ២ំ០០៩-២០១៣ 
 

 
 

ររដភិៃជពុ េ្ែរិភយទទួិទរបិចក ុ េិារករុរេរច�ត ន្ែចតិបនារនយបាុតជរុទា

បមលុម ភយុា�េារតមរយយិតាិបីធសរជមរាុបុជរយិតមយនុពិុរល អ�ពបាទពារក្អយសរ

ម្ិាសបពបរ�� ៃជពុ េ្ុ េិពិពុលប រនចមាលយុរ្សទពៃយទបមីរកមយាុភយៃជពុ េ្ 

ែរិាហំមយ្ពិពុលបម�តមនិប�ពុតាបចិ្សទុបរបន មមួារ�� ែជរជរមិកាាច្ុ យិត

ារុបេយប�ុិៃយពែមយរបុយព� មទាផយយរមួររានជបាួត ណំ ជ្តរារេរៃជពុ េ្ររានុាេត ុរា

្រនុា�េកបរបមការនុ េ្ន�ុចំ មបមារិបនខ្ និររាុិទ� (កមយាុភយយ រ ិំ  ែរិុបេ្

ុឡេតពបៃជពុ េ្ររានុាេត ុហេាុជរេជភានច�កន ិម�តុយព មបួាែថរបីៃជពុ េ្ យិតួាា ន្

រយ�ាទពជបបជបររានជរមយាហំមយ្មនិរដ យ� បយតមប ាររ�រុពៃជពុ េ្ជ្តរភយ�រុំ  យិត

រុត�េយាបមកទពខ �តា  មពិុាាាររ�រុពុរេមុ េ្ុន �្រយនែរិមិយានរាមនរក្ៃជព �្រយនា�

ុរចរ ិិ  យិត �្រយនទបជិិែរិិយារហនរុជតពខ �ត� ររដភិៃជពុ េ្ភយខិ្ខ�យិតាហារ

មមួាៃរ នំអិរិវយ្ អត�ារម្ិយិតអយ�រម្ិនន ុរាភយុរេរច�ំុជិតរុត�េ្កមយារនយ

ុ េិាហំមយ្ៃជពុ េ្មួាច�យួយ�  

មារប ន្ា �ិ និបាុតរាយុពិ៥ឆា �បយតុឈ ាបមកទពននែរិមបនទតុឈយកតាយសារ

អិរិវយ្សែ ្ យិតាយសារា ន្រយ�ាាររុរកំឧាក័យម�ពបរក បនពបារភ ន្រតន យិតុរចរ ិិ ៃជពុ េ្ 

ជ្តរភយ �ិជទយិត�រុំ យតតខ �តា � រែយ�មុ េិុយពុទេ្ បិចកាហារមមួាាម្�បិចកមនិរដ យ

ជ្តរភយរុត�េយ បាុតារុរេរច�ុភពរុក� ិជព�ជរទ និែរយៃជពរជមសតទុបអចិៃមយ�ា្ ុរាាុជមចភយ

ុនឆា �២០១៣ច�យួយ៨១៧រុក� ិ ុ េិរបជរែរត៩៧ បំឡនែមតជ្� 

ុ េិាពបុយពុទេ្ុនព ុរាិយារចនិរមួពបស� រ័យេបនព័យ� កមា ារមនិរដ យ យិតបត

ប ិ �តជរររនករាុ ររដភិៃជពុ េ្ ភយុា�េារទរនស� ន្ យិតរមក� ររទុិកេាៃជពុ េ្យិតា្�ៃជព 

ុហេាត ន្ងា បនុឈតមជរុទរទុិកេាភយមុជចេយបរកប មុរេតរ និឆា �� ារទរនស� ន្យិតរមក� រ 

រទុិកេាៃជពុ េ្ ា្�ៃជព យិតារារនរយរបៃជពុ េ្ ជ្តរភយអយុរ្�រនចុិ តរ កិម ា�ុិា ន្

រយ�ារទុិកេា� មមួា ាិ ុយពែររ ារចុពរពុុរ េរុ្រ�ល ំ យិតារររ្រនាបមកទពុរត តិ ាុបយករ



ទ�ព័រ 26 

 

ុ េ្ុិកេាចយរន យិតរ ករអនាមុាកភាា តិ រ រុជមេ្ាបមកទពុិកេាចយរនមុជចេយុទេ្ ជ្តរភយ

អយុរ្�ុរាទទួិភយុមំ័ាបាុតរាយុពិ៥ឆា �បយតុឈុយព� 

 

៦.ិ េស្ណចមគ ំ្ ផបតាណចមណសតណចម  

មមួាយកតាមិទ�មិម�តំាែរិាុជមចភយមរិជិយ រនចភយររយិាខតុ េិ ប៏ុន

ិយែមាបុាវបមកយិតារ �ិជទុមផតៗុទេ្ ែរិទទួិភយិទ�មិិែជរុាេរ តមជ ប្រា័ិាែរិ

រក� ំយតតជរ្្បផ ុរាជរមុខរ៏ុឆាេមៃយរររដ ិភិបមលុម� ាររយិិយំសចរកយ ារ

រយិិយំែមាបជបយ ប៏រនចមារាបចិ្�ទុបរបនពបៃរ នំអិរិវយ្នន រមួម�តអត�ារម្ិ អយ�រម្ិ 

ប�ពុតែ្្ជមតនទិាយតតរានរុរ េប ុឈរបារួាជទជទតនរ និុិិយុយភាររានរររដ ិភិ� 

ារុរេរច�ជបសរុិិយុយភា ែមយារាុទ�សា� ាជិរនអិរិវយ្បាិបមក ប៏រនចមារ

ុរេរច�ិិខិ្រទរដ យុជាមចយរន យិតារុរេរច�ចយរនេបនព័យ�ុ មផតៗុទេ្ ប�ពុតែ្រ�ុកេ រារយតត

ាបមក�  

រររដ ិភិបមលុមភយរបនុចំទិាុិមាុទ�សា� ៃយប�ែកទជមតនជរព័យ�ថរាិុន

បមលុមឆា �២០១៣-២០២០ ែរិមទិាុិៃយារល ានរ�នរជរព័យ�ជំរនជំតថរាិម�ហ យៗ ពបារុល� ្

ុ េិច្ុចនិយិតម្ារុឈរបជរព័យ�ថរាិថកប ណំារុល� ្ុ េិិទ�មិឬាមិទ�បមកយិតរមិ្ារ� ែមែប

តមទិាុិៃយបមករាិបប�ែកទជមតនុយព ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ណំមជបាួតមួា

បាុតច�ុមជបាួត១០ ែរិជ្តរភយរបនឲ្អយុរ្�ថរាិបមករាិបុពំុិំ ុរាិយាររទិ

ថរាិ យិតារុជិតុា�េជរ្ិនបមកាិទ�ិអ�ច បាុតារអយុរ្�ច�ាថរាិរ និរ� អត�ទពថរាិ

មួាច�យួយ ែរិយកតុជិតរុត�េ្ុឡេតនឆា �២០១៥� ែមយារាុទ�សា�ថរាិ៣ឆា �រ �បិិ ររាន 

ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ជ្តរភយុរេរច�ធារតមខកមសរៃយសរចរែកន� ររាន 

រររដ ិភិបមលុម� ុរេមបរុត�េយជរាិទ�ទពៃយារអយុរ្�ារែបទជមតន ារជំរនជំតហិររ�រ្�ុ

សចរកយ យិតារុរេរច�ែមយារថរាិ ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយែបាជមមិយនរ

ាិាទពជបសមារករច�យួយ២ ណំ៖ (១យជបសមារករុរេរច�ថរាិ យិត (២យជបសមារករែបទជមតនារជំរន

ជំតហិររ�រ្�ុសចរកយជរត�ជបាួត� 

ច�ុេពារករាហជរ្ិរ្�ិារអយ�រម្ិ បិចកាហជរ្ិរ្�ិារុទ�ទ បំយិតពហុទ បំ ារករ

ែមាបកស យ ារអយុរ្�ំ ុជិតបិចកាហជរ្ិរ្�ិារនន ភយជរជពក្�ុឈុរាទទួិភយិទ�មិ

មែមល�  មពិុាាារុរេរច�បិចកជរុ�ុ េិបទប៣៥ ៃយររដមមយសបបាិបមកយិតៃជពុ េ្កស យ យិតភយចុព

បិចកជពមុជពិតអយុរ្សំ ុជិតបមករាិប មមួាអត�ារអយសរម្ិ យិតៃរ នំអិរិវយ្នន បាុតជបរខកប

ុទ�ទ បំ ពហុទ បំ យិតកស យ យិតអយុាផរកយៃយារុយំា និ ាិ  បិចកជពមុជពិតាសបពបារទិំ 

ិបនល ានរសនរទ�យិំ យិតុាវេកិជបមក ុន �្រយនជព�ែរយរវតបមលុមយិតុរេ្ម ារុា�េម

កិ ានម�ពបាុតារុរេរច�បិចកជរុ�កស យ រនចម៖ បិចកជរុ�ុ េិបទប១០ ៃយជបសមារកររិកប កស យ
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ាសបពបមិិ្មិសបររបមកយិតបិចកជរុ�េបនព័យ� បិចកជរុ�ុ េិបទប១៦ ៃយជបសមារករ�នំារ បិចក

ជរុ�ុ េិបទប២១ ៃយជបសមារកររ��កស យ យិតបិចកជរុ�ុ េិបទប១៧ ៃយឧ្សមមមយសបៃជពុ េ្កស យ

យិតបិចកជរុ�េបនព័យ� រមួម�តុរេរច�ទាផយបិចកល ានរសនររទពិុសាយ្ ាជិរនងា បនរកបន� យិតមមយសប

ាហំមយ្បាិបមកកស យមតែររ� 

ារជំរនជំតយិតារអិរិវយ៏ាយចយមយុាផ ភយុរេរ្ួនទបយតតា�ខយនបាុតាររុត�េយ 

ជរាិទ�ទពារករជរបរុរាាមាមា យិតមុិិុិចមត បាុតារុ េិបា�ួាាម្�ទពាយចយ

មយុាផ ធារតម�នំរុចកបុទាយិតរទិកសា� ុរេមបរមួច�ែកបុ េិបា�ួាារអិរិវជរុទា 

ែរិមជសតមួាៃយាុទ�សា�ច្ុុាកររានរររដ ិភិ� បាុតរាយុពិ៥ឆា �បយតុឈុយព 

ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយខិ្ខ�ាបចិ្�ទុបរបនបាុតារពជតកតារជំរនជំត យិត

អិរិវយ្ាយចយមយុាផ មពិុាា ារករជំរនជំតមមយ�បរារ ារករុរេរច�មមយ�បាយនមុខ �្ែកត 

ារករុរេរច�រចនាមល័យ� ារករុរេរច�ុរេរ្ផរ ្ ជភបនចនរតរនរតាត�ម ារករុរេរច�រ�ុឡេតងា បន 

ារករុរេរច�របនមមយ�បជំរនកាុ្ចនិយិរ្�យ្ យិតារករអិរិវយ្ាយចយមយុាផ ្ធារុឈតម

ុិិារក្ចយរន យិតិិខិ្រទរដ យនន�  

រចកុរយារ�ុកេ រារមិិ្បមកបាិបមក ភយយិតប�ពុតររិិវតមររ ន្ៃយទបមីរុារ ប រនចុយព រចន 

ាមល័យ�្ ួនទប យិតទរបិចកៃយអត�ទពយបមួាៗ ត�ភចនជ្តរែ្ែបិមែ ្ាមធារតមាទពារក្ 

មបនែា�ត� រា័ិាបាិបមកកចអិរិវុឈភយ ណំ្ជមតរ្ិយរចនាមល័យ�ជំរនជំតរ កត �ិ យិតាយចយ 

មយុាផិយាម្�ទពាមធារ ុនតមរ� អត�ទពុជាមវទជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ 

យិតុយសទ ែរិបិចការម�តអានុយព ជ្តរភយអយុរ្�ជរបរុរាជរាិទ�ទពនុពិបយតមប� 

សបិរទិកិ័ានមិយ�បាិបមក ាុជមចភយយនរិទ�មិារករា�ខយនៗមុជចេយ មពិុាា

ារករអរនរ �រក�ុ ពរ� ិាយចយមយុាផ ារករធសរជមររទិកសា� ារករមផព�មីា យិតារករ 

ាហជរ្ិរ្�ិារម្ិយិតអយ�រម្ិុ េិែមាបអរនរ �បាិបមក� មបនែា�តុនឆា �២០១៣បយតមបុយព ិយ

យិាផិ្ាររុច�យួយ៥.៩៧៣នបន បាុតុនពនរ ប១.៤០៣នបន (ុាកេយកត២៣%ៃយយិាផិ្ាររុយ ប�ពុត 

ាិបីងា បនររ�ិ� រត ររ�ិ�  ររ�ិ� មយនខលាន យិតរកបិ ្ ុនបាុតសបិរទិកិ័ានមិយ�បាិបមក ុ េិ

មុខ�នំ១០ ែរិេបនព័យ�យកតរទិកសា�បាិបមក រទិកសា�ា្� ុរជសា�ា្� រទិកសា�

ៃជពុ េ្ រាិ�បមកបាិបមក រទិកសា�ិមិ បាិឧាីហបមក ុារដបិចកបាិបមកយិតអិរិវយ្យរទ 

ុរេរច�ែរយរបយិតររដភិរបាប យិតរទិកសា�ុ េាន� បាុតរាយុពិ៥ឆា �បយតុឈុយព សបិរទិកិ័ា

នមិយ�បាិបមករក�ុ ពរ� ិយិាផិ្ុរាុមំ័ាភយច�យួយ១.៦៣៩នបន (នរប ៣៧៦នបនយ� សល

ម្ិបាិបមកច�យួយ២ុទេ្ ណំ សលម្ិបាិបមកែជពបុិេរិយយិាផិ្ាររុច�យួយ១.៥៦២នបន (នរប 

៥០២នបនយ យិតសលម្ិបាិបមកប�ពតនតមិយយិាផិ្ាររុច�យួយ១.៥៥៩នបន (នរប៦០៨នបនយ ប៏ិយ

ាររក�ុ ពរ� ិ�នំែមាបបាិបមកុ យព យិតភយវា្ៃមងិយារររិិវំួរមទបុពំចិ្��    
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គ. ករ្រា៍ចខិ នតួ ិសន�តរ� ន 
១. ផរពខ ំួ ិ្� ្្ំចិនតួ ិឧ្សគ� 

 ១.១ ផរពខ ំួ ិនតួ កងនរភាតផរ 
• ាា� យុពិែមាបមិិ្បមកបាិបមក ពិុាាាយចយរបយិតទកបុនិយិទ�ទពកច

រុត�េយភយជំរនជិយន ែរិមមនិរដ យជ កំព ា�ុិចនរ និាររ បប និ្លានែមាប

មិិ្បមកបាិបមក� ្ជមតរារុជរេជភានមិិ្មិបាិបមក បាុតរាយុពិ៥ឆា �

ខតមុខ ាតងកមងយកតុនែ្ុបេយុឡេត ាជិរនរ�ុពំុាចប�បជ្តរារបាុតធាសប យិត

ារន�ុចំ� ុាវបមកររានែមាបជបយបាុតរា័ិាបាិបមក ពិុាា ាយ�នរយបាបមក 

ច្ុចនិបាិបមក ប�ពុតិយាររ បបចុជមេយ�  

• ជរមបាិបរភយខិ្ខ�រ�នរទ ិ រនពប «ារុា�េបាិបមកុ រេមបចិរក កមឆា �ត» ុឈម «ារុា�េ

បាិបមកាជិរនិបនរនរ» ែរិុយពពិ្មររ ន្ថកបមួាួា�រុំ ារអិរិវបាុតរា័ិា

បាិបមកបមលុម� ារុបេយុឡេតៃយមិិ្ទពរ�� ារុជរេជភានច្ុចនិបាិបមក 

យិតុជំបតាយ�បាិបមក មទឡ�បបរក្រ�ជ បនយតតមបនលបន�  

• ុិិយុយភាយិតាុទ�សាសររានរររដ ិភិបមលុម ភយ្ជមតនទិាុិរបន 

្អយុរ្�ចយានលានបាុតារអិរិវបាិបមក យិតអាបេបនព័យ�ម�តអានិយារុរសមា  

ចិ្ស យិតទទួិស� និយនរសរា�ខយនៃយរា័ិាបាិបមកុ យព ម�តែមាបជបយ ៃរ នំ

អិរិវយ្ អត�ារុជេររដ ិភិ យិតជរមបាិបរ� 

• រររដ ិភិបមលុមភយាបចិ្�ទុបរបនខលាន រ និារអិរិវរា័ិាបាិបមក តមរាយ 

ាររុត�េយាររយិិុយំុ េិារស� រ យិតបសតុហរដ រចនាមល័យ�រនររយ� រុជមេ្ែមាប 

បាិបមក ពិុាាជរព័យ�ចរសា� មនរយរទ ជពមម�តាររុត�េយាម្�ទព ារ

ម� និុាវរុចកបុទា ារុជរេជភានច្ុចនិបាិបមកាមធារ ារជំរនជំតរបាប 

បាិបមក កមយយរទ ារអិរិវាហំមយ្បាិបរ យិតទបមីរបាិបមក�  

• ាហំមយ្បាិបមក ជ្តរភយរុត�េ្ុឡេត ែរិមមនិរដ យជ កំពបាុតារជរមនិម�ុ�ារ

មិិ្ រុត�េយអ�ចបាុតារចរតៃថ យិតកាធាមិ បាុតារទទួិភយយនរុាវមផព� 

មីារុចកបុទាបាិបមក ប៏រនចមកមយ ាជិរនពជតបបកបរបមកាហំមយ្� 

• ិយារអិរិវែមាបបាិ-េកិជបមក ុរេមបុឆេា្រុឈយកត្ជមតរារទបមីរ យិតមំ

ាបាាៃយារម� ន្ម�តនមិិ្មិបាិបមក� ្ជមតរារុជរេជភានមិិ្មិបាិបមក 

ិយយិនា ារុបេយុឡេតុនុ េិពិពុលប ែរិុយពមាលយុរ្�ទពទបមីរមួា

ាជិរនបមលុម បាុតាររុត�េយមិិ្បមកយិតារជរែតទបមីរ�  

• ារុបេយុឡេតយនរារុជរេជភានុជំបតាយ�បាិបមក យកតកចុា�េឲ្បាិបរ អាបចិរក កមា្� 

រុត�េយារ្ជមតនទិាុឈរបារចិរក កមែររេកិជបមក ុនុពិែរិ្ជមតរារុជរេ
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ជភានសចនាយនែ្ុបេយុឡេត� រចនាមល័យ�ែរិិយធសរនររាន “ទា បនករាុខទព

ា្�នមិ” មាយ�ាររ កត �ិមួា ាជិរនម� និុាវាុខទពា្� រ និបាិបរុន

មនិរដ យ� 

• ាា� យុពិែមាបវរ បររបមកុ និយទ�ហ�ា�ុាតបាុតទនម�តជរុទា បាុតខកយែរិារ

តរនពបាមកម្ិមិយកចរុត�េយភយ� ាហំមយ្ុយសទែរិភយរុត�េ្ យកតកចួា

ភយុជចេយបាុតារអិរបផាយចយិមិ�  

 

  ១.២ ្� ្្ំចិនតួ ិឧ្សគ� 

   រ�� ជរ្មច�ុេពមុខុនបាុតារអិរិវរា័ិាុយពរមួិយ៖  

− ាររុត�េយមិិ្ទពយិតពិពិាបមកបាិបមក ពិុាាុនបាុតមិិ្បមករ��ធាតរ យិត

រ��ុមផត ុៗទេ្  ុនួររ�� ជរ្មមួាច�យួយុនុឡេា ុមពរបមាបមកទពរ៏ុជចេយ 

ាយ�កបាន� រនជ្តរភយអយុរ្� ែរិម�តុយពមមមរ្ិយាររុត�េយរែយ�មុទេ្ យនរ

ាយចយ ម�តែមាបរុចកបុទាយិតថរាិ ជពមម�តារចនិរមួពបជំរនស� រ័យេបនព័យ� ុរេមប 

�រុំ យិតរុត�េយិទ�ទពទទួិភយ យនរុាវមផព�មីាុចកបុទាបាិបមក កមយ 

រុជមេមិិ្បមកបាិបមក យិតច្ុចនិបាិបមក� ារុរពធសាទកបុធសចធាពបាុត

ាររត�រុត�េយមិ ណំមរ�� ែរិជ្តររយ�ាបចិ្�ទុបរបន ែរិមមមរ្ិយារ

រុត�េយាររយិិុយំរែយ�ម ុរេមបរុត�េយារុធសចធាពឲ្ភយាមធារតម្ជមតរារ 

− ពនធាតរ១០មុខែរិជ្តរភយុជេាុរ េាាជិរន�រុំ យិតរុត�េយមិិ្ទព ុនមិយ

មយនមផព�មីាចនិុជូរ និធាមរនបាិបរុនុឡេា ពិុាាុទេ្ុនព ររ ិិ ក

ពនម�ត១០មុខុយព មិយិយជំរនជិយនាជិរនបាិបរុជរេជភានុនុឡេា� រនុចាព ារ

ុរេរច�រុត�េ្ាហំមយ្បាិបរមិិ្ពន យកតជ្តររុត�េយារាបចិ្�ទុបរបនរែយ�មុទេ្ � 

ទយ�កមយកតុយព ប្ជ្តរាបចិ្�ទុបរបនអ�ពបារមិិ្ពនុមផតៗុទេ្ ែរិិយាា� យុ-

ពិាជិរន្ជមតរារទបមីរមតែររ 

− ារចន្ិយយនរអ្�ជរុយយ្ាយនែ្ជរុាេរមតមុយាជិរនបាិបរ តមរាយាររប 

ទបមីរិបនមិិ្ម  ិ ណំមរ�� ែរ ជិ្តររយ�អយុរ្�រែយ�មុទេ្  ុជេពងបាិបរុនិយ 

ារិ �ភបបាុតារែា�តរបទបម រីិ បនបាិម  ិ យិត �ិភបបាុតារជរបួ ជ្រែតទបម រីបាុត 

រររិទៃយុារដបិចកទបមីរុារ ប� ុាវម� និព័ ា្ិយទបមីរបាិបមក យកតជ្តរពជតកតរែយ�ម 

ាជិរនួារ និបាិបរ 

− ារា និរកតររានបាិបរបាុតារុ ជរេជភានា តិ របាិបមក ្ភយជ ក្មជ្តរតមរុចកបុទា 

យិតារជំរនជំតបម្ិរប ប៏ុនែ្មរ�� ជរ្មុនុឡេា ែរិាបមកទពនន

េបនព័យ�យកតរ�� ុយព យកតជ្តរាបចិ្�ទុបរបនអយុរ្�រយ�្ភយខ �តា � ទយ�កមយកតុនព 
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ិិខិ រ្ទរដ យំ ្ិាុ្� យិតាម្�ទពរុ ចកបុទា បាុតារអយុរ្ សុ េិារជំរនជំតាយចយរប 

យិតបម្ិរបបាិបមកុ នខ�ពខ  ្ែរិមមមរ្ិ យចយរនា�បពបារជំរនជំត យិតុជរេជភាន 

របបាិបមកាជិរនអយុរ្�នុពិខតមុខ 

− ារែបិមែារជំរនជំតុជាាុព ជិរមនិមិហបនុនិយបជមិ្ុនុឡេា ារ�រុំ  

ែមាបបាិឧាីហបមក រមួម�តារែបៃចាុជាាុពិជរមនិមិ ារែបិមែំ ុកទព 

ធារតមាសតនររបាិម  ិ ណំជ្តរភយវា ៃ្មងុនិយបជមិ្� ាម្�ទពរុចកបុទា 

ែមាបអនម័ាយិតន្ិមអនម័ា យកតជ្តររុត�េយយិតពជតកតរែយ�មុទេ្ 

− ាររុត�េ្ាហំមយ្បាិបមកបាុតុិិរ�កតុរេមបរុត�េយអ�ច្ៃថ ារទទួិ

ភយយនរុាវរុចកបុទាយិតកមយ យិតារុជរេជភាន្អានិទ�ទពយនរាយចយ 

ណំជ្តរភយអយុរ្� រតុែយ�ប៏កចទទួិស� និងុនមិយមយនជំរនជិយន ែរិជ្តររយ�ពជតកត

្ភយជរុាេរមតុយព� ាហំមយ្បាិបររ�ុេានុនមិយមយនជ្តរភយពជតបបុន

ុឡេា ែរិមមមរឲ្ិយារាបចិ្�ទុបរបនខលានុ េិបិចការុយព 

− ារុ េិបទកបចិ្ស្ិយារចនិរមួររានែមាបជបយ បាុតារអិរិវរា័ិាបាិបមក 

ណំមបត� ត�ភចន ា�ុិរុត�េយាររយិិុយំបាុតរា័ិាុយព� បយតមប ិយជបសមហុយ

រយិិុយំមុជចេយភយរ� បនទុយរយិិុយំ ុ េិមិិ្បមករ��បាិ-ឧាីហបមក 

តមរនរទពាមមយរបុារដបិចក ុហេាិយបរកប មួាច�យួយែរិមរ�� រ�តា�ព

រ និារអយុរ្� យិតមមមរុរពធសា� រតុែយ�ប៏ិយបរកប ែរិរយិិុយំិយខពមិយ

ភយអយុរ្�បិចកាយក ុរាទុបរប្ុនទ�ុយរមិយភយរ�រុព យិតជរ្មយកតាររប

ហន្មបរ ិំ � ាបមកទពជ្ម្ពិយិ្្ារអយុរ្�បិចកាយក យកតជ្តររុត�េយ្ភយខ �តា

នុពិខតមុខ  

− ុរាែទប ារជរ្មែរិម្ជមតរារបាុតារួាជទជទតនរ និរា័ិាុយព ្

ាុជមចុមំ័ា ណំាររុត�េ្ជបរខកប ចយរនរែយ�ម រមួម�តាម្�ទពអយុរ្សចយរន

ុនជំរនបជមិ្ ារអិរិវាយចយមយុាផ ាររកសុ ពរស ិរមិជ បរយ ាររុត�េ្យិត

អិរិវយ្ាម្�ទពអត�ទព�នំបាិបមកងា បនមនិរដ យ ែរិិយាម្�ទពរុជមេ

ុាវបមករុចកបុទារ និបាិបរល� និ យិតារ�រុំ បមករាិបមផព�មីាុនបាុតមនិរដ យ� 

មមយ�ប�នំបាិបមក ុយសទ យិតៃជពុ េ្ យកតមមមរឲ្ជ ត្ររុត�េយរែយ�មុទេ្ ាជិរន

រុជមេារុនងា បនមនិរដ យ  

− មិិ្បមកា្�ុនបមលុមិយរែជមរជមមិប�ុកេ យាណ្ ុរាិយារ �ិភបបយតមប 

យិតារជរ្មរនចម �តណឆតរ្្យ្ យិតបត�ពមុាកភាជំរនជិយន ុ េិារារេរ 

យិតប កិ ន្ ារជរបួ្ជរែតៃយទបមីរសចនា្� ុរាសរៃថុរេមមិិ្បមកខលាន 

ពិុាាៃថច�កប ា្� យិតងា �ពកភិា្�មុរេម  
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− ៃជពិិចទកប ជ្តរភយជរ ម្យកតារារនរ�ល  ំ ែរ ជិ្តរែ្ិយរចិយារមរយ�ុទេ្ ុរា 

មុណត តិ ន្� ាយចយមយុាផយិតថរាិបាុតារត ន្រចិយាររមក� ររទុិកេាុយសទ ារេរ 

បែយតអិរបផ ម�តទកបសរយិតាមុជទ ុនិយារខ�ពខ្� ារុ ភពរុក� ជិព�ជរទ និ

ៃជពិិចទកប យិតារិ រុរ�ភ ន្ រទុិកេាិម  ិ ុនិយបជមិ្ុ នុឡេា� ាម្�ទព

ររានំកយបមការាហំមយ្ុយសទ ប៏ុនិយបជមិ ែ្ររ ុរាាហំមយ្ទ ុំជចេយពុ�ិយ

ារួាឧរ្�មតិ �ជទជំរនជិយន� ារប�ក ន្ជព�ជរទ និែរយុយសទ យិតារុភពរុក� ិ

ជព�ែ្តួរជរទពារិ �ភប� ារជពមាភរមតមួាុទេ្  ណំារសតាតនទ�យរនវរ បអំ�ិាយបុន

រតទុយុ មំត�ខតុ េិ ែរិកចរតពេ និរ និាយចយិម  ិ

− ុនបាុតែមាបៃជពុ េ្ ារុា�េ្ាុជមចភយយនរារពជតបបំជមរៃជពុ េ្៦០% ុនឆា �

២០១៥ ណំមទរបិចកមួារ៏ា�ុាត យិតជ្តរិយារាបចិ្�ទុបរបនខលាន� ារច បនចុព 

យនរៃម�របជំររក� រនុរាៃជពុ េ្បាុតរ�បនាិចុតុជាាុយព ណំរ� ិមបពប 

ប�ុកេ យៃយារុជរេជភានរបបាិបមក ធារុឈយកតប�ុកេ យជរមពិររដ យិតាររ បប និ្

លានែមាបុារដបិចកបាិបមក� បិចកាហារយិតារចនិរមួររានកមា ារមនិរដ យ យិត

ស� រ័យេបនព័យ�ុ និយបជមិ្ មពិុាាបាុតារទរនស� ន្ារារនរយទមន� យាបរប

ៃជពុ េ្ យិតារប�ក ន្ជព�ជរទ និែរយៃជពុ េ្ ែរិែ្តួរជរទពារ �ិភប យិត

ិយរវិទ ជពមម�តិយារិួចវារ�ល ំរុក� ិជព�ែរិភយុភពរចួ� ជរមយ

មនិរដ យែរិរានុនបាុតយិតែបរ �្រយនៃជពុ េ្ ុនែ្ពកតកធា័ាខ �តុ េិៃជពុ េ្ 

ុហេាារជំរនជំតយច�បធាសប ុនិយទពានររិុត ែរិមា លិ ាា�យនា�រច�ុេព 

ាយចយៃជពុ េ្� 

 

២. ករ្រា៍ចខិ នតួ ិសន�តរ� ន 

ែមែបុ េិិទ�មិទទួិភយបាុតរាយុពិ៥ឆា � (២០០៩-២០១៣យ បយតមបុយព ុាេតកច

វា្ៃមមរមួភយង ុរេុមពរបមភយួរជរទពយនរុជិពាមកម្ិ រមួិយុជិពរ�តា�ួ្ ុរាសរ

បនយររនរជភ�តុនេបនបស ិររនររាី ុជិព�យយនទកបុិតចុតររនររាី ែ្ុជាមារខិ្ខ�ជរកត

ែជរតររានជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ តមារែកន�យិត្ជមតនទិា ប៏រនចមរចិយារ

ុឆេា្រយតតិយជរាិទ�ទពររានរររដ ិភិបមលុម ុរាិយារចនិរមួរ៏ាបមកពបជំរនជបាួត 

ស� រ័យ កមា ារងា បនុជាមម្ិ បតប ិ �តជរររនករាុ យិតជរមបាិបរទនម�តជរុទា ជពមម�តារ 

រមួច�ែកបពបៃរ នំអិរិវយ្មតុនព ភយុា�េ្មិិ្បមកបាិបមក ិយាររ បបចុជមេយំួរ្ប ន្ា �ិ និ 

យិតមទបុិទយយ� 

មិិ្បមកធាតររាយុពិ៥ឆា � (២០០៩-២០១៣យ ុយព ភយទទួិិទ�មិំួរមទបុពំចិ្�� 

បមលុមទទួិភយររ ិិ កមិធាតរច�យួយ៩ព៣៨លយុតយ យិតកចា និុាិត(មអត�រយ ាររុច�យួយ 
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៣ព០៩លយុតយ (ឬ៤ព៨២លយុតយធាតរយ ុនឆា �២០១៣ ែរ ុិយពមុមំ័ាមួាំួរមទបុិទយយរ�មុ្ 

ាជិរនបមលុម� ែមែបុ េិាមិទ�មិខតុ េិុយព ុាេតកចវា្ៃមមរមួភយង មិិ្បមកបាិបមក 

បមលុមុាេត ពិុាាមិិ្បមកធាតរពបមួាឆា �ុឈមួាឆា � ិយារររិិ វណយុឡេតម �ិររន ុរាសរ 

បត� ២យតត ណំ៖ (១យ ារពជតបបរបរ�រុព តមរាយរចិយាររុត�េយររនរ យិត (២យ បត� ុបេយុឡេតៃយទិយាមិ 

(ពប២ព៨៣ុតយនហ.្ឆា �២០០៩រ និ៣ព១៦ុតយនហ.្ឆា �២០១៣យ ែរិមាមិទ�មិៃយារាិបី 

ធសរជមរ មផព�មីាពនថកប រុចកបុទារ�រុព យិតារែថម�ាមធារ�  

ច�ុេពរ��រមួមផ�យិតឧាីហបមក រ��ុ េ្ហនរែមយិតរ��អចិៃមយសា្ ប�ពុតិយាររ បប

ចុជមេយមរយសរន� រនមិប�កយជំមសរយិតមិប�កយរយិិុយំខា ្ ន្ច មា្ម យិតា� មបនែា�តៃម�រប

រ�រុពុេានិយាយ�ុពុបេយុឡេត ពិុាាារអិរិវុេានជំមសរ ិយារររិិវតមាយ�ុពមួាំួរ្

តរនករមកក្�  

ុរាែឡប មិិ្បមកា្�ុ នបមលុម មពិុាា ុិ ជបរប ជតប យិតរបផប ិយារររិ្�ំ ួរប ន្

ា �ិ និ� ុរាុា�េារុជរិរុាេរមិិ្បមកា្�ពបឆា �២០០៩ រ និឆា �២០១៣ ុឃេំងមិិ្បមក

ុិថាចុពជរិក៤ព១៦% ជបរបថាចុព៥ព៧៦%� ារថាចុពុយព ណំរ� ិមបពបពិបមកច�ប

ធាសប ារុជរេជភានុជំបតាយ�បាុតមិិ្បមកបាិបមក �យួាឲ្ារុជរេជភានប ិ �តអនាមំុិ 

ជបរប (ុនឆា �២០១៣ ារជួររានុរាុិជបរបិយច�យួយ០ព៩៦លយហ្ ុាកេយកត៣០% ខកយែរិ

ារជួររានុរាជតបនទ័រ ុិាយ�ិយច�យួយ២ព៣១លយហ្ ុាកេយកត៧០%យ� ារចិរក កមរបផបពប

ឆា �២០០៩ រ និឆា �២០១៣ ិយារុបេយុឡេតយតតខ �តរហន្រ និ៣៥% ណំពប២០ព១៩លយបយិ រ និ 

២៧ព៣២លយបយិ� តមរាយារវា្ៃមមរមួ ាររុត�េយារករធសរជមរយិតមផព�មីាពន 

ាររក� រ�តណឆតា្� យិតារពជតបបច�ុកពរកតែមាបរុចកបុទាៃយារចិរក កមា្� រ និជរមបាិបរិ យ 

ទពទនលាមតមុយ យិតិយជរាិទ�ទព បាុតរាយុពិ៥ឆា �បយតុឈុយព�  

ារជំរនជំតាយចយាមកម្ិ ៃជពុ េ្ យិតិម  ិ ភយយិតប�ពុតា�ិ ុ្នែ្មរ�� ជរ្ម 

រវតអិរបផយិតអិរិ វ ុហេាែរ ជិ្តរែ្ខិ្ខ�រប្ុ ឃេំយនររ�ុពធសារ៏ាមធារមួា ជរបរុរា 

ជរាិទ�ទព យិតចនិរមួុរាាុឆយ�យមមួាយកតាររយ�ពជតកតារ អយុរ្�ចយរន យិតរទរដ យុមផតៗ� 

ុ េិាពបុយពុ ទេ្  ែមាបុាវបមកយិតារិ �ជទុមផត  ៗ ប៏ភយាុជមចយនរិ ទ�មិារករតមែមាប 

យបមួាៗភយិែជរុាេរ ធារតមុិិារក្ យិតទិាុ រិរានរររដ ិភិ� ែ ុ្មពយតតប�ប 

មនរុ នែរតឆ� ាុទេ្ ុរេមបាុជមចភយុិ ុិ  ិយិតមហិច�តា�ុាតែរ ុិាេតចតនភយ ាជិរនារអិរិ វ 

រា័ិាបាិបមកបមលុម ជរបរុរាិប�កយរទិកសា�ទ�ុយេរ យិតិយជរាិទ�ទពខលាន�    

 

-------------------- 
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ែផ�ណីិ ២ 
ែផនករររទ សស�ស�តភិវនភ្តសរ័ណសតណចម ២០១៤-២០១៨ 

------------------- 
 

I- ែផនករររទ សស�ស�តភិវនភ្តសរ័ណសតណចម ២០១៤-២០១៨ 

ណ. េសជណតេីផតមច 
ាុទ�សាសច្ុុាករ�បនាិទប៣ររានរររដ ិភិបមលុម ជុាមាររកបន�ជរបរុរា 

ំ្ិរកបិ រ្រានាុមសចអ �ំមហុានរ ប្ុ្ ុម ហ៊រនិ ែសន នាបររដមមយសបៃយជពពរមចជបបមលុម 

ភយប�ក ន្ារុ េិបបមលានរា័ិាបាិបមក ាជិរន�រុំ ប�ុកេ យុារដបិចក យិតពុយបយារា ន្រយ�ា

ទពជបបជប� ច្ុុាកាុទ�សាសម�តរួយាជិរន�រុំ ប�ុកេ យុារដបិចកម្ិ ណំ៖ ១-ារុ េិបា�ួា

រា័ិាបាិបមក ២-ារអិរិវរា័ិាុហរដ រចនាមល័យ�រនររយស ៣-ារអិរិវរា័ិាជបយយិតារករ យិត

៤-ារបសតាម �្ទពយិតអិរិវយ្ាយចយមយុាផ�  

ាររយសអយុរ្ សាុទ�សាសច្ ុុាករ�បនា ទិប៣ ណំម�ហ យន�ុឆល ពុ ឈមុខររានបមលុម ុរេមប 

ណយុឡេតុ ឈាយនរ�បនា ថិកបៃយារអិរិវ ុេ ំិណារឆតា ន្ពប យ់យៃយជរុ ទា យិច�កន ិមរុឈ 

ជរុ ទា យិច�កន មិា ម្បជមិ្មរ ុហេារែយ�មុ េិុយព រយ�ុរេរច�បសតមនិរដ យជ កំពាជ រិនារាុជមច 

ភយយនរចប�ុរា័ិារាយុ ព ែិរតររានខួយ ពិុាា ណំមហិច�តបាុតារែជរា ាខួយុឈមជរុទាិយច�កន  ិ

មា ម្បជមិ ខ្លានុនឆា �២០៣០ យិតមជរុ ទា យិច�កន ខិលានុនឆា �២០៥០� 

ុនបាុតាុទ�សា�ច្ុុាករ�បនាិទប៣ រររដ ិភិបមលុមភយប�ក ន្យនរ «ុិ ុិ  ិ

មាុទ�សា�៤» យិត «រា័ិាកទិទព៤» ុរេមបឆុពរ�ក �តពបារុ រ�មា ចិ្� បាុតារអយុរ្ �ាុទ�សា� 

ច្ុុាក� ុិ ុិិមាុទ�សា�៤ ររានរររដ ិភ  ិជ្តរភយប�ក ន្រនចខតុជាម៖  

(ទប១យ ចនឲ្ភយយនរប�ុកេ យុារដបិចក បាុតអជតមា្មជរត�ឆា �ជរិក៧% ជរបរុរា

ចបរទព ររយិរ័យា ាមាមា យិត ាយនយកតររិ្�ិ តមរាយារុា�េពិពិាបមកៃយមនិរដ យុារដបិចកឲ្ភយ

ទនលា យិតិយាម្�ទពជរបួ្ជរែតមតមុយ បាុតររាិរក្អ្ិមរិយបជមិ្មរកចជំរន 

ជំតភយ អជតរ�នរជភបនិយា�ិរទព យិតទុយរជមសតិយប�ុកេ យមជរត�� 

(ទប២យ រុត�េ្ារករឲ្ភយាយនែ្ុជចេយុឡេតនយរ និជរមយ ពិុាាាជិរនធាមរន

ាុរយ តមរាយាររយ�ខិ្ខ�ែបិមែ យិតរុត�េយទពជរបួ្ជរែតររានបមលុម បាុតារមបនមំ យិត 

�រុំ ុ េិបទកបចិ្�រ និាបមកទពរយិិុយំ ម�តរយិិុយំបាុតជរុទា ម�តរយិិុយំមបពបុជេជរុទា�  

(ទប៣យ ាុជមចឲ្ភយយនរុិិុិៃយារា ន្រយ�ាទពជបបជបបាុតអជតមត១%បាុតមួាឆា � 

ប៏រនចមុិិុិុមផតៗុទេ្ ែរិជ្តរភយប�ក ន្បាុត «ុិិុិអិរិវយ្ាហាផរ្ផរប្មលុម» 

ទយ�កមយកតារុល� ្កទិទពាយនែ្ខ �តុឡេតុ េិារអិរិវាយចយមយុាផ ារជំរនជំតររសិ� យ យិត

ារុជរេជភានាយចយាមកម្ិជរបរុរាចបរទព�  
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(ទប៤យ រយ�ពជតកតាម្�ទពយិតអិភិបិចកៃយស� រ័យររដ ម�តងា បនម្ិ ម�តងា បនុជាមម្ិ 

ុរេមបចនឲ្ភយយនរជរាិទ�ទព យិតទពា័ប�ិាិទ�ិៃយុាវសចរកយ ា�ុិរុជមេជរមយឲ្ាយន

ែ្ជរុាេរុឡេត�   

បាុតរររិទៃយារុ េិបា�ួារា័ិាបាិបមក រររដ ិភិភយុល� ុ្ េិុិ ុិិមាុទ�សា�៤ 

មា�ខយនរួមិយ៖ (១យ ារុ េិបបមលានមិិ្ទព ពិពិាទរនរយបាបមក យិតេកិជនរយបាបមកបាិបមក (២យ 

ារុ េិបបមលានារចិរក កមា្�យិតវរ បររបមក (៣យ ប�ែកទជមតនរបាប ារុ ភាា ែិ ្មបយ យិតា�ក និ

ម្ិម�ុពពបាមក� ម (៤យ ារជំរនជំតាយចយាមកម្ិជរបរុរាចបរទព� 

ុិិយុយភាអិរិវយ្បាិបមកររានរររដ ិភិែរិភយប�ក ន្ុយព ណំមារ្ជមតន

ទិាចយានលាន បាុតារុ េិបបមលានរា័ិាបាិបមក ្ា ាុឈមែមាបន�មុខមួា ែរិកចមស និ

ចិបររែយ�មរ និប�ុកេ យុារដបិចក យិតកចចនិរមួរទិំមយយតតា�ខយន រ និារា ន្រយ�ាទព

ជបបជប� ុនបាុតទិាុិុយព រររដ ិភិបមលុមយកតរុត�េយារុជរេជភានាយចយបាុតធាសប រមួម

មួាាយចយថរាិយិត�យួារុចកបុទាពបៃរ នំអិរិវយ្នន ាជិរនអយុរ្សជរពិររបមកបាិបមក 

ុរាុរពធសាមបរក រនយនររ�� រុចកបុទាបាិបមក ុហរដ រចនាមល័យ�យរទរនចម មនរថា និ 

ចរសាស យិតអំ�ិាយប ជពមម�តកមយទបមីរ យិតារែបៃចាបាិមិ មពិុាាារែបៃចា

ាជិរនារន�ុចំ ុរេមបចនភយយនរយិរយសរទពៃយប�ុកេ យុារដបិចក រុត�េ្ារករយិតរុត�េយជភបន

ច�កន ិុនយរទ ជពមម�តចនាយសិាុខុាិតាជិរនជរមយទនុឈ ុហេាុា�េ្ជរុាេរុឡេត

យនរកហរនរ្�មត យិតរុត�េយារន�ុចំមិិ្មិបាិបមក�  

មមួា ាិ ុយពែររ រររដ ិភិប៏ភយុល� ្ារាបចិ្�ទុបរបន ុ េិរា័ិាកទិទព៤ែរ  ិ

បាុតុនពច�កុចកទិទពទប៣ ិយេបនព័យ�យកតារអិរិ វរា័ិាបាិបមក៖ «ារអិរិ វ យិតរុត�េយ ៃ្ម 

រែយ�មៃយរា័ិាបាិបមក» តមរាយ (១យ ាររុត�េយ្ៃមរែយ�មៃយារមិិ  ្យិតារន�ុចំអត�រ មពិុាា 

ារុល� ្ុ េិអត�រជបអនរ អត�រារ បរត� យិតបាិមិិយ្ៃមខលានុមផតុទេ្  រនចមុេាន ស� ាចយ�ប ុេ  ្

ាែក� ប ិ� ុជមច ានជ  ្ ែមុ េ្ ាុហ� រែយរក� រយិតល� មុរេម (២យ ារ�រុំ ារចិរក កមា្�យិត 

វរ បររបមក ែរិទបមីរជ្តរារ រនចមសចន ជ ប្ មិិ្មិទកបុរពុិមុរេម (៣យ ារ�រុំ ារុ េិប 

ទកបចិ្�រ និាររយិិុយំបាុតរា័ិាបាិ-ឧាីហបមក យិត (៤យ ាររុត�េយមិិ្ទព ទ�ុយេរបមកបាិបមក 

យិតារុ េិបបមលានេកិជនរយបាបមក� 

ែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក២០១៤-២០១៨ ជ ត្រភយុរេរច�ុទេតុរាឆុពរ�ក �ត

យិតុឆេា្រយនរទិាុិាុទ�សាសររានរររដ ិភិបមលុម ពិុាាាុទ�សា�ច្ុុាករ�បន

ាិទប៣ ៃយរររដ ិភិបមលុម� 

ែមយារាុទ�សាសអិរិ វយ្រា័ិាបាិបមក២០១៤-២០១៨ ប៏ភយ រុេរច�ុា�េ្ិ យាត�្ិទពមមួា 

«ែមយារាុទ�សា�អិរិ វយ្ម្ិ២០១៤-២០១៨» ា�ុិ ចន រួិម�រុំ ប�ុកេ យុារដបិចកម្ិ យិតពុយបយារ 

ា ន្រយ�ាទពជបបជប តមរាយារុ េិបបមលាន យិត�រុំ ារអិរិ វរា័ិាបាិបមក�  
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ខ. ជណរភតសរ័ (Vision) 

រា័ិាបាិបមកុនែ្ិយ្ួនទបា�ខយនបាុតារជទជទតនប�ុកេ យុារដបិចក ចនាមាមា ចន

ាយ�ិាុខុាិត យិត�រុំ ារអិរិវុារដបិចកយរទ� ចប�ុរា័ិាររានរររដ ិភិ ណំារុា�េទ�ុយេរ

បមករា័ិាបាិបមកបមលុមតមអិជបម យិតបាុតរសិិទពយិតុិបយថកប ុរេមបែជរា ារា័ិាុយពពបរ�បន 

ាិៃយារអិរិវតមែររររុិិបមក (ុ រេបទនលាយ ុេិ ណំពកតែមែបមា�ខយនុ េិាយចយិយធសរន 

(ាយចយរបយិតាយចយាមកម្ិុមផតុទេ្ យ យិតពកតែមែបុ េិារុ ជរេជភានច្ុចន បិាិបមកតមែររជរៃពកប  

ណយុឈរបរ�បនាិថកប ែរិុល� ្ុ េិមិិ្បមកតមែររជរពិររបមក (ាុបុជរយ ុេិ ណំពកត 

ែមែបមា�ខយនុ េិារុជរេជភានរុចកបុទា រុចកបរទិកថកប ារធសរជមរ យិតារអិរិវាយ�នរយបាបមក 

ជពមម�តាររុត�េយាម្�ទពុធសចធាព ុរេមបុ េិបបមលានមិិ្ទព ពិពិាទរនរយបាបមកមុខរ�� 

យិតមិិ្មិបាិបមកុ មផតុទេ្ រមួម�តារចិរក កមា្�យិតវរ បររបមកមត ុរាំិ្ នំរមតែររអ�ពបទព 

ត�ភចនបាុតារជំរនជំតរបាបជរបរុរាជរាិទ�ទព យិតារចនចបរទព ររសិ� យយិតាយចយាមកម្ិ� 

ទយ�កមុយព ាររយ��រុំ ារុ ា�េេកិជនរយបាបមក យិតារអិរិវរា័ិាបាិ-ឧាីហបមក យកតួារុត�េយ 

្ៃមរែយ�មៃយមិិ្មិបាិបមក ប៏រនចមួារុត�េយច�កន ិនយបាិបរ� 

ចប�ុរា័ិារាយុ ព ែិរតររានជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ណំុរេមប៖ «រមួច�ែកបបាុត 

ារា ន្រយ�ាទពជបបជប ចនភយយនរទពិយុាិតជំរនជិយន យិតជរបរុរាាុរ្�ិទពាជិរន

ជរមព រិរដជំរនរនរ តមរាយារុ ា�េទ�ុយេរបមករា័ិាបាិបមកបមលុម តមអិជបម យិតបាុតរសិិទព យិត 

ុិបយថកប ា�ុិ�រុំ ាររ បប ន្ិ លានុារដបិចកបាិបមក យិតារន�ុចំមិិ្មិបាិបមក រមួយកតារជំរន

ជំត យិតអិរបផាយចយាមកម្ិជរបរុរាយិរយសរទព»� 

 

គ. េ្សណណចម (Missionយ 

ុរាបបមកររានជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ណំុរេមប៖ «ចនិរមួច�ែកប�រុំ  

ប�ុកេ យុារដបិចកបមលុម តមរាយ ារមសិ នុាវបមកិ យំុកទពខលាន ែរិន�រ និារម�្ នម�តនុាិត 

ជរបរុរាាុរ្ �ិទព រុត�េយមិិ្ទពបាិបមកយិត ៃ្មរែយ�ម ុរាែមែបុឈុ េិមនិរដ យយិរយសរទព 

យិតជរាិទ�ទព្ៃមច�ុេពរា័ិា ែរិពកតែមែបុ េិមិិ្មិបាិបមក ុយសទ យិតរាុ� ជរិ នំ» � 

 

ឃ. តសេដេគបនេេចរ (Policy Goal) 

១.ិតសេដេគបនេេចររ សច (Overall Policy Goal) 
«�រុំ ប�ុកេ យបាុតរា័ិាបាិបមកឲ្ភយបាុតរត�តន៥%បាុតមួាឆា � តមរាយារុ េិបបមលានមិ ិ្ ទព 

ពិពិាទរនរយបាបមក យិតេកិជនរយបាបមកបាិបមក យិតារុ េិបបមលានារចិរក កមា្�យិតវរ បររបមក ុរាាប 

ចិ្�ទុបរបនខលានុ េិារារេរ យិតជ រំនជ តំាយចយៃជពុ េ្យិតិ មិ ជរបរុ រាចបរទព» 
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ុរេមបាុជមចភយយនរទាផយរា័ិា យិតទិាុ ុិិិយុយភារមួុយព ាបមកទព �ិជទម ជុចេយ 

យកតជ្ តរភយមស និ រួមមមួាយនរច្ុចនិា�ខយន  ៗ ា�ុិ �រុំ រ និារិ ន្លានុារដបិចក រនចមារមស និ 

យនរុ ាវបមកិយំុកទពខលាន ុហេាចនភយារម� ន្ម�តនុាិ តកហរជរបរុរាាុរ្ �ិទព មពិុាា 

រុត�េយមិិ្មិបាិបមក យិត ៃ្មរែយ�មុរាែមែបុិ េយិរយសរទព យិតជរាិទ�ទពុារដបិចកៃយារច�ាុិ េ 

រា័ិាបាិបមក� បាុតិប�ខកប ាមកត យិតមិយិយុជិពាមកម្ិុបេ ុ្ឡេត ប�ុកេ យៃយែមាបបាិបមកយកត 

ជ្តររបីបាុតរត�តនពប៣ុឈ៥%បាុតមួាឆា �ៗ�  

របបាិបមកមាយចយាមកម្ិា�ខយន ែរិមមមរារុជរេជភានឲ្ភយាមធារ ចនរបី 

ភយយនរំ ុកទពពបាមកម្ិយិតែបិមែំ ុកទព ុរេមបុិ ុិិារអិរិ វមិិ្បមកមួាជរបរុរា

យិរយ�រទព� បាុតយ័ាុយព ារ�រុំ ារធសរជមរ យិតុរេរច�ច� ន្ងា បនរប ុឈតមជរុទរ��ិយ

ាា� យុពិអ�ុាមិរ និមិិ្បមកបាិបមក ណំមារត�ភចនយិតជ្តរាបចិ្�ទុបរបនអយុរ្�ឲ្

ិយជរាិទ�ទព ពិុាា�រុំ ារបសតចយរនា�បពបារជំរនជំតយិតុជរេជភានរបបាិបមក ុរេមបិយ

យប្ិរាិបជំរនជំតារេររបែរិិយំុកទពាជិរនមិិ្បមក យិតិយរចិយរុចកបុទាែថរបី យិត

ែបិមែុ ឡេតរ ិំ � 

ារែជរជរមិកាាច្ុ ភយយិតប�ពុតុា�េ្រតពេ និខ �តរ និរា័ិាបាិបមក យិតមិិ្បមក

ុាិតកហរ� ែមយារាុទ�សា� យិតែមយារាបមកទព ុរេមបុ ឆេា្រយកតមិរតពេ និៃយារ

ែជរជរមិកាាច្ុឆា �២០១៤-២០១៨ ជ្តរភយុរេរច�យិតភយរបនឲ្អយុរ្�� ែមយារាុទ�សា�ុ យព 

ិយចប�ុរា័ិា ុា�េ្រា័ិាបាិបមកបមលុម ុនែ្រយ�ែបិមែបរទពរានុន ចនាយ�ិាុខ យិត

ាុរ្�ិទពុាិត ប�ុកេ យុារដបិចកម្ិយិតយិរយ�រទពររសិ� យ តមរាយារអយុរ្�បាិបមកៃរឆ ្ម

មួាកាាច្ុ ុរេមបរមួច�ែកបបាុតារអិរិវជរបរុរាចបរទព យិតាយនែ្ៃរ្ត មពិុាា 

ា�ុិួារ និាហំមយ្យរទ យិតជបសមយការតុជិព� 

ុរេមបាុជមចយនរចប�ុរា័ិាុយព ុរាបបមកបាុតារចនិរមួច�ែកបរយីុ� យិតា ន្រយ�ាមិ

រតពេ និ ែរិរ� ិមបពបារែជរជរមិកាាច្ុ ជ្តរភយប�ក ន្ យិតភយុល� ្ុ េិារមស និ

ុាវបមកិយំុកទពាយនែ្ខលាន ែរិន�រ និាររុត�េយាម្�ទពរយីុ� យិតា ន្រយ�ាារែជរ

ជរមិកាាច្ុ ុរាែមែបុ េិរចិយារាមធារ យិតិយជរាិទ�ទពខលាន បាុតារអិរិវរា័ិា

បាិបមក យិតជំរនជំតាយចយាមកម្ិ ៃជពុ េ្ បរចជមសព យិតិមិជរបរុរាចបរទព� 

ែមយារាុទ�សា�ុ យពិយុិិរ�កតា�ខយន ណំ ចនិរមួច�ែកបួាា ន្រយ�ាមិរតព

េ និយិតទ�ិពិអរិជិយម�តំាុ េិរា័ិាបាិបមក មិិ្បមកា្� ៃជពុ េ្ យិតិមិ ែរិ

រ� ិមបពបារែជរជរមិ កាាច្ុ ា�ុិស� រយនរារខនចខ្ យិតារភ ន្រតនមិជរុយយ្

នន តមរាយាររុត�េយរចិយាររយីុ� យិតរចិយារា ន្រយ�ាមិរតពេ និពបារែជរជរមិកាា

ច្ុយិតារុឡេតបុរ� ៃយពែមយរប�  
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ុិិុិច�យួយ៥ ជ្តរភយប�ក ន្ ណំ៖ (ទប១យ រុត�េយាម្�ទពស� រ័យ យិតាយចយមយុាផុ េិ

ារអិរិវរុចកបរទិកថកបៗៃយពនរ�� ុេាន មិិ្បមកា្� ៃជពុ េ្ យិតាយចយិមិ ែរិ

ិយិ ទ�ទពរយីុ�ុ ឈយកតទ�ិព ៃិយារែជរជរមិកាាច្ុ (ទប២យ រុត�េយាម្�ទពរ និបាិបរការត

ុជិពុ េិារុជរេជភានរុចកបរទិកថកបៗបាុតមិិ្បមករ��យិតា្� ែរិកចរយីុ�ភយុឈយកតារ

ែជរជរមិកាាច្ុ (ទប៣យ រុត�េយារា ន្រយ�ាយនរាររ�ទាឧាក័យម�ពបរក បនពបារភ ន្រតនយិតុរច

រ កិ ៃជពុ េ្ យិតពបមិិ្បមកា្� មិិ្បមករ�� យិតពបារែបៃចារបមៃយមិិ្មិបាិបមកពុ�ាម

ធារ (ទប៤យ �រុំ ារអិរិវយិតរុត�េយជរាិទ�ទព ៃយារជំរនជំតរា័ិាិមិ ុរាចបរទព 

ុរេមបុឆេា្រុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ យិត (ទប៥យ �រុំ ារអិរិវាយចយមយុាផាជិរន

មមនិរដ យៃយារចនិរមួច�ែកបរយីុ� យិតា ន្រយ�ាមិរតពេ និ ែរិរត�ុ រាារែជរជរមិ

កាាច្ុុ េិមិិ្បមករ��ុេាន ា្� ៃជពុ េ្ យិតិមិ� 

 

២.ិសសរសតចម្ គទពះ ំួ ៤ (4 Basic Pillars) 
ុរេមបាុជមចភយុិ ុិិមាុទ�សាសចមតររានជបាួតបាិបមក រុា� ជរិ នំ យិតុយសទ 

ប៏រនចម ែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្ម្ិ២០១៤-២០១៨ ជបាួតបាិបមក រុា� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយ

ប�ក ន្យនរាារា�មតជ កំពច�យួយ៤ ុ រេមប�រុំ ប�ុកេ យបាិបមក៖ 

 
 

ាារា�មតទប-១៖ “ាររុត�េយមិិ្ទព ពិពិាទរនរយបាបមក យិតេកិជនរយបាបមក 

បាិបមក” 

ាារា�មតទប-២៖  “ារុ េិបបមលានារចិរក កមា្� យិតវរ បររបមក” 

ាារា�មតទប-៣៖  “ារជំរនជំតាយចយៃជពុ េ្យិតិមិជរបរុរាចបរទព”  

ាារា�មតទប-៤៖ “ពជតកតស� រ័យ  រុត�េយជរាិទ�ទពុាវ �ិជទ យិតអិរិវយ្ាយចយ

មយុាផបាុតរា័ិាបាិបមក”   

 
 

ាារា�មតទប១ ទប២ យិតទប៣ ំ ណមមនិរដ យជ កំពចមត ាជិរន�រុំ ប�ុកេ យរ បប និ្លានៃយរា័ិា 

បាិបមកឲ្ភយបាុតរត�តន៥%បាុតមួាឆា �� ុរាែឡបាារា�មតទប៤ ណំមមនិរដ យ �ិជទប�ុកេ យុយព ែរ  ិ

េបនព័យ�យកតារពជតកតាម្�ទពស� រ័យ�ន  ំ ាររុត�េយយនរជរាិទ�ទពៃយុាវ �ិជទនន ពិុាាារ

អិរិ វាយចយមយុាផបាុតរា័ិាបាិបមក�  
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ួ.ិណចមភតេីះ ំួ ៥រ្សម្ ណសសួ    (MAFF Programmes): 
ុរេមបុា�េ្ា ជុមចភយទិាុិ ុិិយុយភា យិតាុទ�សាសម�តជភ�ខតុិ េ ជបាួតបាិបមក 

រុា� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយ រុេរច�បមករាិបកទិទពា�ខយនៗច�យួយជភ� ែរិមែមាបមួាៃយប�ែកទជមតន

ហិររ�រ្ �ុសចរកយ ា�ុិ ពជតកតារអយុរ្ សថរាិតមបមករាិប យិតបមករាិបរយិិុយំសចរកយ ុរារួម

ររកន ិយនរជរពាយចយថរាិខត ជុេមតែររ� បមករាិបម�ត៥ុនពរួមិយ៖   
 

 

ណចមភតេីី-១៖ ្េួមនផបតាផរ រតរតេណចម នតួពណត ជជ៊្នីរណចមណសតណចម  

ណចមភតេីី-២៖ ជំរ របផបតាណចមសាធនតួសរខផរសាធ    

ណចមភតេីី-៣៖ ករ្គ្ម្គួេនងនជបផប្្ណ្េររនតរនតរផរ    

ណចមភតេីី-៤៖ ករ្គ្ម្គួេនងន៍្រេំមនតួសាធ៍្រ្្ណ្េររនតរនតផរ 

ណចមភតេីី-៥៖ រ្ួទួ ស ្័ន  ្េួមន្្សតទផរេស្គំ្  នតួស�តភិវន្េនងនចនរសះ    

 

 

 

ន�ំ រភស�េ  សវសម�សធរងំង�ងង៥%សធរងមសួឆធ �  

 

សសរសតចម-ី1  

“ចំរេង នលវេត្ 

្វ្ វធតរូថសសម� 

វង ព វ នជូរថស

សម�សវសម�”  

សសរសតចម-ី2  

“ចំេលសសម្ងចំ 

ណវ�� ឹមេ� វង

វំ ថរបសម�” 

សសរសតចម-ី3  

“ចំីគរងី គងធ នី្

េឈវងនលនល

ីរសរេយសណថំ ត្”   

សសរសតចម-ី4 

“្ីងងឹាស រ័  រេង ីរវសត្េវគ�ី  វងិជវិវធ្ មរមសធរង វ័សសវសម�”  

ររទ សសតជារេកណដំណមកប៣ីិ៖ិណំេណម និករងរិសចេចធិនតួ ្្សតទផរ 

ែផនករររទ សសតស�តភិវន្រាត២០១៤-២០១៨ិ៖ ប�ុកេ យុារដបិចក៧% យិតា ន្រយ�ាទពជបបជប > ១%បាុត១ឆា � 
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រជសច្័នទណចមភតេីណ�រួ ែផនករររទ សសតស�តភិវនភ្តសរ័ណសតណចម២០១៤-២០១៨ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

បមករាិបយបមួាៗិយុិិរ�កតចយានលាន ាជិរន្ជមតនទិាារអយុរ្�បាុតរាយុពិ៥ឆា � 

(២០១៤-២០១៨យ ែរ ុិិិរ�កតៃយបមករាិបម�ត៥ជ្តរភយប�ក ន្រនចខតុជាម៖ 

 

ណចមភតេី-ី១៖ិ្េួមនផបតាផរិរតរតេណចម នតួពណត ជជ៊្ នរីណចមណសតណចម 
ារុ េិបបមលានមិិ្ទព ពិពិាទរនរយបាបមក យិតេកិជនរយបាបមក មុិ ុិិាុទ�សា� 

មួារ៏ា�ខយន ុរេមបរមួច�ែកប�រុំ ប�ុកេ យបាុតរា័ិាបាិបមក� ាររុត�េយមិិ្ទពំ ណុល� ្មា�ខយនុ េិ 

ាររុត�េយររនររ�រុពរ�� (ឲ្ភយពបររត ឬរបរតបាុតមួាឆា �យ យិតារអយុរ្ �តមុ ិិារក្ “ជរព រិរបមក” 

ុរេមបរុត�េយទិយាមិ� ពិពិាបមកបាិបមក ណំជ្តរុ ល� ុ្ េិារ�រុំ មិិ្មុខរ��ែរិិយមិច�ុក  ំ

ខលានយិតិយ ជ្មតរារទបម រី� េកិជនរយបាបមកបាិបមក ពិុាាារន�ុច  ំ ណំជ្តរភយ�រុំ ឲ្អយុរ្ � 

យិតចនងមិយឲ្រតពេ និរ និាយ�ិាុខុាិតបាុតជរុទា�  

ុិិរ�កតបមករាិបទប១៖ “�រុំ ប�ុកេ យមិិ្បមកជំរនមុខរ��បាុតរត�តន១០%បាុតមួាឆា � 

តមរាយាររុត�េយារធសរជមរយិតមផព�មីាបាិបមក ា�ុិរុត�េយទិយាមិរ�� ុ េិបបមលាន

ំុកទពមិិ្មិ ពជតកតាម្�ទពាហំមយ្បាិបមក ុរាមីរទជ រនមមួាមិិ្បមកបាិបមក

តមបិចកាយក យិតរុត�េយជរាិទ�ទពៃយារជំរនជំត យិតុជរេជភានរបជរបរុរាយិរយ�រទព” � 

ន�ំ រភស�េ  សវសម�សធរងំង�ងង៥%សធរងមសួឆធ �  

សម� វធថថ-១៖  
រេង នលវេត្ 
្វ្ វធសម� វង
ព វ នជូរថស 
សម�សវសម�  

សម� វធថថ-២៖  
ន�ំ រភនលវេ 
សម�េ� វង
រខត្េ�  

សម� វធថថ-៣៖  
ចំីគរងី គងធ 
 នលនល 
ីរសរេយស 
វំ រំ ត្  

  

សម� វធថថ-៤៖ 
ចំីគរងី គងធ 
 នី្េឈ 
វងេ�នី្
ីរសរេយស
វំ រំ ត្  

សម� វធថថ-៥៖  
្ីងងឹាស រ័ 
រេង ីរវសត្
េវគ�ី  វង
ិជវិវធ្ 
 មរម  

  

ិរសម� វធថ/គេីរងសម�ត្ីររងគ�ី េគមប ថេីមណបេគលរ� ងេគលេាបសិរសម� វធថ/គេីរងសម�ត្ីររងគ�ី េគមប ថេីមណបេគលរ� ងេគលេាបស 

ណចមភតេីថមះី ំួណចមភតេីថមះី ំួ ៥៥ 
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ុរេមបាុជមចភយយនរុិិរ�កតុយព ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំយិតុយសទ យកតុល� ្

ាបមកទពមកទិទពុ េិ៖  

• ាររយ�រុត�េយមិិ្ទពធាតរយិតរ��ុមផតុ ទេ្  តមរាយារពជតកត ារពជតបប យិតារចន 

ចបរទពៃយជរព័យ�ុាវរុចកបុទា យិតព័ ា្ិយទបមីរបាិបមក ុរា�រុំ ុាវម�តុនព 

ឲ្ិយរចនាមល័យ�ុ ឈរ និមនិរដ យ ុហេាមីរទជ រនមមួាយកតរ� ំអាបាក័ជំចិ្� 

យិតៃរ នំែរិិយារេបនព័យ� ារុ េិបបមលានារធសរជមរយិតារអិរិវ ុរេមបរុត�េយ 

មិិ្ទព យិតរយីុ�ុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ ារមិិ្យិតុជរេជភានពនែរិ 

ិយំុកទព យិតុឆេា្រយកត្ជមតរារទបមីរ ារែបិមែជរព័យ�ជរមនិ យិតទុបរបន 

បាិមិ ារុរេរច�យិតែបាជមមិជបរខកប ំ្ិាុ្� ាជិរនារជំរនជំត ារមិិ្ពន 

ារន�ចនិច្ុចនិបាិបមក ជរព័យ�បាិបមកតមបិចកាយក ារជំ រនជំ តរបបាិបមក យិតារ 

អិរិវាយចយមយុាផាជិរនែមាបមិិ្បមករ��បាិបមក� ុរេមបរ�ុពំុាចប�បជ្តរារ 

ររានបាិបរ ារម� និុាវបមកមផព�មីាបាិបមកររានែមាបជបយ អត�ារុជេររដ ិភ  ិ

ជ្តរភយ�រុំ ឲ្ិយារចនិរមួាយនែ្ុជចេយែថមុទេ្� 

• ាររយ��រុំ ពិពិាបមក តមរាយារុ េិបបមលានារធសរជមរយិតអិរិវ ារមផព�មីា 

មុខរ��ថកបៗ ែរិិយាា� យុពិាជិរនាររ�រុពយិតារន�ុចំ ារពជតកតររសិ� យ

អយុុជិព ាជិរនមបនមំាររយិិុយំជបយ ពិុាាបាុតារធសរជមរ ារមិិ្ 

ារែចបតា យិតារែបៃចាបាិមិ ាររុត�េយបិចកាហជរ្ិរ្�ិារ មមួាៃរ នំេបន

ព័យ�ម�តអាន បាុតារុម�រច�ុកពរកត ច�ុកពុា�េ យិតរុចកបរទិកថកបៗរ និបាិបរ ពិុាា

ារអយុរ្�មិិ្បមកិែជរុាេរ (Good Agricultural Practices-GAPយ យិតារ�រុំ ារុជរេ

ជភានុជំបតាយ�បាិបមក� 

• ាររយ�ុ េិបបមលានេកិជនរយបាបមក តមរាយារ�រុំ ារអយុរ្ �ចយរន យិតុ ិ យិុយភា 

ជពមម�តារពជតកតាយ�ារស� រ័យ ុរេមប�រុំ ារុា�េេកិជបមក យិតារន�ុចំបាិម  ិ

រមួិយារអយុរ្�ជរបរុរាជរាិទ�ទព យនរចយរនា�បពបាហំមយ្បាិបមក ារុ េិបបមលាន 

ាម្�ទពែបៃចា ារែបិមែែថមុទេ្យនរបិចកាជមមិ េកិជបមក រមួររកន ិយនរាយ�ារ 

«ជចបុចំចនិែ្មួា» ារុ េិបា�ួាំុកទពបាិមិឲ្ធារតមា�តនររអយ�រម្ិ 

ាររុត�េយាម្ �ទពបាុតារម� និហិររ�រមយតមៃថាមធារ ារុ េិបា�ួាទពមៃរ នំរវត 

ាហំមយ្បាិបរយិតេកិជបរ ប៏រនចមរវតបាិ-ឧាីហបមកខា ្ា� យិតបាិបមកិប�កយ 

ជំមសរ តមរាយាររបនឲ្អយុរ្ �ជរព័យ� “មិិ្បមកបាិបមកតមបិចកាយក (Contract Farming 

Systemយ”� ទពមៃរ នំរវតររដយិតរា័ិាជបយយកតជ្តរភយ�រុំ  បាុតុិ ុិិរុត�េយមិិ្ទព 

បាិបមកមតែររ� 
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• រយ�ពជតកតយិតពជតបបាម្�ទពពិុសាយ្ រទិំបាុតមយ�បរពិុសាយ្បាិបមកម្ិ តមរាយ

ារពជតកតាម �្ទព�នំររានមមយ�បមជរត� យិតែា�តរបថរាិុរេមបរ�េបនយនរា តិ រររាិ� រ 

ទ�ុយេរមយនាម័ាជំរនជិយន ាជិរនរ�ុកេ រារពិុសាយ្រទិំ យិត�រុំារអយុរ �្ារករ 

ានរទបមកុ េិមិិ្មិយិតា តិ រុរចខករន ចនិរួមច�ែកបុ េិបបមលានំុកទព យិតាុរ្�ិទព 

មិិ្មិបាិបមក ាជិ រនារន�ុច ុំឈាយនទបមីរអយ�រម្ិ យិតចនាុខទពសចរកយ� 

• រយ��រុំ ារស� រ យិតបសតុហរដ រចនាមល័យ�ុនតមបាិរដ យ ស� យបា្ពិុសាយ្

បាិបមក យិតម្មកប ិអិរិវយ្បាិបមក ុរេមបរុជមេឲ្ារករពិុសាយ្ធសរជមរ

អិរិវ យិតុម�ររុចកបរទិកទ�ុយេរាមធារ ុ េិជំរនមុខ�នំេបនព័យ�យកតមិិ្បមក

រ�� ពិុាារ��ធាតរ ុរេមបណយុឆល ពុឈាុជមចភយមរុក�េ រៗ យនរុិិុិៃយ

ុិិយុយភាា�បពបារ�រុំ មិិ្បមកធាតរយិតារន�ុចំអត�រ ែរិភយរបនុចំ

ុរារររដ ិភិបមលុម�  

• អយុរ្�រចិយារមាុទ�សា�យិតែមយារាបមកទព ុរេមបុឆេា្រយកតមិរតពេ និៃយ

ារែជរជរមិកាាច្ុ ុ េិរា័ិាបាិបមកយិតបាិ-ឧាីហបមក ែរិរមួិយ៖ ារ

�រុំ ារុា�េជរពិររបមក យិតពិពិាបមករ��ាមធារ ារពជតកតាម្�ទពាិបី

ធសរជមរែមាបរទិកសា� រុចកបរទិក យិតយវយុរ្�យ្ ុរេមបអិរិវយ្រុចកបុទាថកបៗ ារ

�រុំ ារអិរិវបាិបមក បាិ-ឧាីហបមក ុរារុរកំឧាក័យម�ពបរក បន្ិច ារពជតកត

ាម្�ទពស� រ័យ�នំ បាុតារុា�េអយ�រំមយ្ច�ុេពុជិពមហយ�រាាមកម្ិ ារ

អិរិវាយចយមយុាផ យិតារុឆេា្រច�ុេពុាយិ័រយិតបុិរ� 

• �រុំ ាររ�រុពរ��ុេានតមជំរនរនរទព ម�តារពជតបបច �ិ រុេានិយធសរន ច �ិ រ

ុេានរយិិុយំជបយ ពិុាារុត�េយៃម�របរ�រុពុេានជំមសរ� �រុំ យិតរុត�េយារុា�េ 

ាហជរ្ិរ្សិារ យិតចនិរមួមមួារស រទិកស� យ យិតអត�ារុេានអយសរម្ិនន 

ុរេមបល ានរសនររទពិុសាយ្រុចកបរទិក យិតច�ុកពរកតទនុឈុ េិារករធសរជមរ យិត

អិរិវយ្ុេាន យិតខិ្ខ�ុបេរំររបជរពទុយពបស� រ័យទា បនករហិររ�រ្�ុ យិតៃរ នំ

អិរិវយ្នន ុរេមប�រុំ ាររ�រុពុេានមិប�កយជំមសរុនទនម�តជរុទា� 

• អយុរ្�រចិយារមាុទ�សា� ុរេមបុ ឆេា្រយកតមិរតពេ និៃយារែជរជរមិ កាា

ច្ុុ េិរា័ិាុេាន ុរាជ្តរុល� ្មា�ខយន ុ េិារ�រុំ ារុជរេជភានបនយុេាន

ែរិកចរយីុ�ភយុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ ាររុត�េ្បនយុេានថកប ារ�រុំ ារ

ាិបីធសរជមរពបមិរតពេ និៃយារែជរជរមិកាាច្ុុ េិរ��ុេាន ារបសត

ាម្�ទពមមយសប�នំ ុឆេា្រុឈយកតារែជរជរមិ កាាច្ុុ េិរ��ុេាន ារ

រុត�េយាម្�ទពរុចកបុទារ��ុេាន �រុំ ារអយុរ្សបាិបមកិែជរុាេរ (GAPយ យិត

ាររុត�េយជរាិទ�ទពុជរេជភានច្ុចនិ បាុតមិិ្បមកែបៃចា័រយិតុ េ្ុេាន� 



ទ�ព័រ 42 

 

• រយ��រុំ ារុរេរច�ចយរន យិតិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�េបនព័យ� ុរេមបមឧរបរក្អយុរ្�

ារករ យិតុឆេា្រុឈយកតយិនា ាររ បបចុជមេយររានរា័ិាបាិបមក រមួិយ៖ ចយរនា�បពប

ារារេររ��យិតន្ិមអនម័ា ចយរនា�បពបារជំរនជំតយិតុជរេជភានរបបាិបមក 

ចយរនា�បពបុេាន ិិខិ្រទរដ យុជាមចយរនាជិរន �ិជទារអយុរ្�ចយរនា�បពបាហំមយ្

បាិបមក ចយរនា�បពបារជំរនជំតងា �បាិបមកយិតបបាិបមក ុរេរច�ុិិយុយភាាជិរន 

អិរិ វាហំមយ្បាិបមក អយុជបក្្យិតជរាាេបនព័យ�យកតចយរនា�បពបារជំ រនជំ តពនរ��យិត 

ាិទ�ិអាបរក� ន្ពន ជរាារួមា�បពបុសហុាុាវបមកជ្ ម្ពិយិ ្្ន្ិមអនម័ា យិតារប កិ ន្ 

ាិាទពចៃជត ជរាាា�បពបារែ្តត�តយំរភិាុ �្ិាមាាជិរនាម �្បិចកមមយ�បន្ិម

អនម័ា រិុសាយបមកុ េិជរាាា�បពបាររុត�េ្ជបាដ យ ា�� ា �ិ និ យិតជតររាន 

មមយ�បន្ិមអនម័ា�ិ� 

• �រុំ ្ិយាររយិិុយំែមាបបាិបមកពិ្ជភបរ ុ េិបបមលានារុជរេជភានរបជរបរុរា 

ជរាិទ�ទព បាុតុិិុិពុយបយារអិរិវាត�ម ុារដបិចក ជរបរុរាចបរទព យិតរយ�

ជ្ ម្ពិយិ្្ារអយុរ្ �បិចកាយករយិិុយ  ំ យិតណយរ និារុ ាាេឲ្របហន្មបរ ិំ យនររបាមមយ

ុារដបិចកររានជបសមហុយែរិភយរ�េយយប្ិរាិបយិតិប�ខកប ៃយបិចកាយក� 
 

ានចនបរររានបមករាិបទប១៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត  

២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ះៃផ�ដដីណលដបគលប្េទះ  លុ(.ហ ៤,៥០ ៤,៨១ ៥,០២ ៥,២៣ ៥,៤៤ ៥,៦៥ 

២.ះទិ ាុផលលសស�ះ ្តុ(.ហ ៣,១៦ ៣,១៧ ៣,១៨ ៣,២១ ៣,២៣ ៣,២៥ 

៣.ះផលហិផលលសស�ផលហិ្លពស  លុ្តុ ៤,៨២ ៥,២៤ ៥,៤១ ៥,៦០ ៥,៧៩ ៦,០០ 

 

ណចមភតេី-ី២៖ ជរំ របផបតាណចមសាធនតួសរខផរសាធ  
រររដ ិភិយប្ិាិទប៥ ិយុិិុិ�រុំ ុ េិបបមលានចិនចិរក កមា្� យិតវរ បររបមក 

ឲ្ាយនែ្ទនលាែថមុទេ្ តមរាយាររុត�េ្ជបរខកប ុិិយុយភា ុរាែមែបុ េិុិិ 

ារក្ែខផាក� បន្ៃម ុរេមបុរពធសាមបរក រនយនររ�� មឧរាំ� រ និារអិរិវរា័ិាុយព 

ុរាំិ្ នំរយតតខ �តរ និរ�� ាុរ្�ិទពច�កប កហរ យិតបិចករ�ុកេ រារទបមីរ ពិុាាអនម័ា 

យិតន្ិមអនម័ា�  

ុិិរ�កតបមករាិបទប-២៖ “�រុំ ារចិរក កមា្�បាុតអជតប�ុកេ យ៣ទំរាបាុតមួាឆា � ុរា

ែមែបុ េិជរាិទ�ទពៃយារពិុសាយ្ធសរជមរយិតមផព�មីា រុត�េយាម្�ទពរក� រទរនស� ន្�តណ
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ឆតា្� យិត�តណានកន ាុបា ចនារម�្ នម�តនា្� សចនា្� ជរបរុរាអនម័ា ាុរ្�ិទព យិត

រុត�េយាា� យុទពៃយារន�ុចំ” � 

ុរេមបាុជមចភយយនរុិិរ�កតុយព ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ យកតុល� ្

ាបមកទពមកទិទពុ េិ៖  

• ារ�រុំ ុរេរច� យិតរបនឲ្អយុរ្�យនរុិិយុយភា យិតាុទ�សា�ា�បពបារុ េិប 

បមលានារចិរក កមា្�  

• ារ�រុំ ារុ េិបបមលានារធសរជមរ យិតារអិរិវុ េិាររក� ន្ពន ារជំរនជំត 

ាុខទពា្� ារមិិ្ច�កប ា្� យិតជរព័យ�បាិរដ យបាុតរា័ិាមិិ្បមកា្�  

• អយុរ្�រចិយារមាុទ�សា�បាុតែមយារាបមកទពុរេមបុឆេា្រយកតមិរតពេ និ

ៃយារែជរជរមិកាាច្ុ ុ េិរា័ិាមិិ្បមកា្�យិតាុខទពា្� ុរាជ្តរ

ុល� ្ុ េិារាជមរាជមមិ មិិ្បមកា្� ារអិរិវរទិកសា� យិតរុចកបរទិក 

ារពជតកតាម្�ទពយិតារមផព�មីា ារុា�េអយ�រំមយ្យិតារួាាុមក� ព ារ

ជំរនជំតាបា�ក និា្� យិតារពជតកតារអយុរ្�ចយរន យិតិិខិ្រទរដ យនន 

• ារ�រុំ អយុម័្យិតអយុរ្ �ចយរនា�បពបាុខទពា្�យិតមិិ្បមកា្� ុរេមបមមនិរដ យ 

ាជិរនុរេរច�ស� រ័យ យិតជំរនជំតរា័ិាុយព បាុតុិិុិពជតកតារអយុរ្�ា�តនររ

អនម័ាុ េិមិិ្មិពបា្� ារពជតកតយិត�រុំ អយុរ្ �រចិយារអនម័ាា្�ន្ិម 

អនម័ា ុរេមបរក� រ ទរនស� ន្ យិតិុររ�ភ ន្ារឆតរិរិ�តណា្� ប៏រនចមុរេមប 

ារេរាុខទពសចរកយ 

• ារ�រុំ ុ េិបទកបចិ្�ាររយិិុយំុ េិារមិ ិ ច្�កប ា្� បាុតជទតនជមាមា ម្យិតា� ុរេមប 

�ិជទរ និចិនចិរក កមា្� រមួមមួាយកតារុ េិបបមលានជរព័យ�ម� និុាវរុចកបុទា 

ពន កមយ យិតាររបទបម រីនយបាិបរ ារុ េិបទកបចិ្�ាររយិិុយំជបយបាុតារែបៃចា 

មិិ្មិា្� ាររុត�េ្ា្�ឃ្រដ យទ�ុយេរ ជពមម�តារាជមមិេកិជបមកុ េិ 

រាុា្� យិតមិិ្មិិយុរេមប�ុកេ ្ពបា្�� 

ានចនបរររានបមករាិបទប២៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត  

២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ះផលហិរ��សហ�លដបគ 

លប្េទ   

លុរនល ៣៤,៨១ ៣៥,៨៦ ៣៦,៩៣ ៣៨,០៣ ៣៩,១៧ ៤០,៣៤ 

២.ះអលត  %តៃុច ួុ  

សហ�ចរគវ់រគ�  

ភដរគ - ១០ ១២ ១៥ ១៧ ២០ 

៣.ះសហ�ឃហដ� ុអុដ�ហ� 

ល�លប្សពរ្លពអន�គ

ច ួុ  

សហ�ឃហដ� ុ 

- ២៥ ៥០ ៧៥ ១០០ ១២៥ 
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ុិ់ សដ�ហ�ភិៃ�ចគត� 

ប្ច�រ្ទស 

 

ណចមភតេី-ី៣៖ ករ្គ្ម្គួេនងនជបផប្្ណ្េររនតរនតរផរ    
រររដ ិភិបមលុម ភយុល� ្ារាបចិ្�ទុបរបនុឈុ េិប�ែកទជមតនិមិ បាុតុិិ 

ុិុ េិបបមលានបជមិ្បរទពរានុនររានជរមយ ចនាយ�ិាុខុាិតយិតកហរនរ្�មត យិតែថ

របីាយចយមច�ម្ិឲ្ំតនរតផ តមរាយារុរេរច�ាហំមយ្ុយសទ អិរបផៃជពិិចទកប ជរាុទ�

យកតារុយសទខុាចយរន យិតអិរិវយ្វរ បររបមក ុរេមបចនិរមួច�ែកបុ េិបា�ាួុារដបិចកម្ិ យិត

ា ន្រយ�ាទពជបបជប�  

ប�ែកទជមតនាុបុជររា័ិាិមិ រររដ ិភិភយិុរឡន្្ុយសទម�តអាន ុរា 

ភយម� និនយជរមពិររដុា�េុយសទមិប�កយជំមសរ ទយ�កមយកតារពជតកតយិតពជតបបាហំមយ្

ុយសទ យិតបែយតអិរបផាយចយិមិ ជពមម�តអយុរ្�យតតាបមកយនររចិយារារេរៃជព

ិិចទកប មពិុាាៃជពិិចទកបុនុ�រ ិំ រកតទុយសរ ែរិមជមបរ៏ា�ខយនាជិរនាររានុន 

យិតមបែយតរយ�ពនររានមច�ម្ិ�  

ុរេមបាុជមចភយយនរុិ ុិិាុទ�សា�ច្ុុាករ�បនាិទប៣ យិតែមយារាុទ�

សា�អិរិវយ្ម្ិ២០១៤-២០១៨ ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយរបនុចំយនរ

ច�កុចុិ៣ា�ខយនៗរនចខតុជាម៖ 

• ជ្តរាុជមចឲ្ភយតមទិាុិ៥ឆា � (២០១៤-២០១៨យ រនចិយុនបាុតជបរខកប

ែមយារាុទ�សា�រា័ិាិមិឆា �២០១០-២០១៩  

• �រុំ រយ�ុរេរច�យិតរបន្អយុរ្�យនរាុទ�សា�ជំរនជសតុជមាមួា ាជិរនបិចក

ាហជរ្ិរ្�ិារបាុត �្រយន បាុតារប�ក ន្រ�� ជរ្មមិប�កយអយ�រម្ិ ច�ុេព

រា័ិាិមិបមលុម រមួិយរែជមរជមមិកាាច្ុ ារសតាតនទ�យរនវរ ប

អំ�ិាយប យិតទពុរចរ ិិ ៃយររសិ� យ 

• ចនយនរារទទួិមយមិជ ប្ររានជរមយតមបជមិ្ ៥២ព៤ ំ.ជប ាជិរនមយុាផ 

ាិ បនបាុតមួាឆា �� 
 

ុិិរ�កតបមករាិបទប៣៖ “រុត�េយារារេរយិតអិរបផាយចយិមិ តមរាយារពជតកត

ារអយុរ្�ចយរនា�បពបិមិ ិុររ�ភ ន្រទុិកេាុយសទជំរនរនរទព ពជតកតាម្�ទពជំរនជំត

១០០ាហំមយ្ុយសទមុរេតរ និឆា � យិត�រុំ ារអិរិវវរ បររបមកបាុតរត�តន១៥%បាុតមួាឆា � 

ុរេមបចន្ភយយនរយិរយ�រទពាយចយិមិ ជពមម�តែបិមែំ ុកទព យិតាុរ្�ិទពមិ 

មិិ្មិិមិ ាជិរនារុជរេជភានបាុតធាសបយិតន�ុចំ”�  
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ុរេមបាុជមចភយយនរុិិរ�កតុយព ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំយិតុយសទ យកតុល� ្

ាបមកទពមកទិទពុ េិ៖  

• ាររយ��រុំ អយុរ្�ជបរខកប ែមយារាុទ�សា�រា័ិាិមិ២០១០-២០១៩

ា�ុិរុត�េយមិិ្មិជ ប្ ុរេមបចនុាចប�បជ្តរារររានជរមយ យិតទបមីរន�

ុចំ ុរាុល� ្មា�ខយនុ េិាារា�មតរប ណំ៖ (១យជំរនជំតជរបរុរាយិរយ�រទព

យនរារុា�េុយសទទកបសរយិតាមុជទ (២យ�រុំ យិតអិរិវវរ បររបមកទកបសរ យិត

ទកបៃជរ (៣យែបិមែំ ុកទពយិតាុរ្�ិទពមិ មិិ្មិិមិ ាជិរនារុជរេ

ជភានបាុតធាសបយិតន�ុចំ� 

• ាររយ�ពជតកតារជំរនជំតយិតអិរបផាយចយិមិជរបរុរាចបរទពធារតម 

«ជបរខកប ែមយារាុទ�សា�រា័ិាិមិឆា �២០១០-២០១៩» យិត «ុាចប�បែថត

ារក្ា�បពបុិិយុយភារា័ិាិមិម្ិ» ពិុាាតមរាយ ារជរាុទ�

ជរឆ�តយកតរទុិកេាុយសទជំរនជរុទ មកទ� ារពជតកតារជំរនជំតឧរបរក្

ុយសទ ារិុររ�ភ ន្ារុយសទហួាបជមិ្ ារពជតកតាម្�ទពាហំមយ្

ុយសទ បាុតារជំរនជំត ុជរេជភាន យិតអិរបផាយចយិមិ ារារេរ

បរចជមសពយិតជមបវរ បា្� ារជំរនជំតំុកទពទកបសរយិតាមុជទ ុរា

ា ន្រយ�ាសរម្ិពុិមអ្ិររិ ារែថម�យិត�រុំ ាររ�ៃជពិិចទកប យិតៃជព

ុាតាត ារប�ក ន្ជព�ជរទ និៃជពិិចទកប យិត �្រយនអិរបផិមិ ជពមម�តារ

បសតាម្�ទពស� រ័យ ារអិរិវាយចយមយុាផ ារាិបីធសរជមរយិតមផព�

មីា� 

• ាររុត�េយវរ បររបមក ណំមទពត�ភចន ុរេមបារេរាយចយមច�ម្ិ ែរិយកតជ្តរ 

មស និយនរារ �ិជទរ និបាិរដ យចិរក កមជ ប្ រមួម�តរុចកបុទា ពនជ ប្ កមយ យិត

ទបមីរ� ារុា�េឲ្ជរុាេរុឡេតយនរារអយុរ្សចយរន តមរាយារុជរេជភានរយសយនរ

ាយសារែរិិយធសរន ណំមកទិទពបាុតារារេរាយចយិមិ� 
 

ានចនបរររានបមករាិបទប៣៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត  

២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ះផលហិផលវររ�បបរ�� ពុគ្ តុ ៩០ ១២០ ១៤៤ ១៧២ ២០៧ ២៥០ 

២. បរ�មាផលចបគកលផល  

       ទឹរ�ប ុិ់ ស�ដលទត 

ពុគ្ តុ ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ ៦០០ 

៣. អលត%ៃុអារអរៃចាបុអរល�� 

ដដាភៃ ុិ់ សដ�ហ�ភិៃ 

ផលហិផលកលផល 

% ២ ៥ ១០ ១៥ ២០ ២៥ 
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ណចមភតេី-ី៤៖ ករ្គ្ម្គួេនងន៍្រេំមនតួសាធ៍្រ្្ណ្េររនតរនតរផរ    
ុិិុិមាុទ�សា�ររានរររដ ិភិ ភយុល� ្ុ េិារជំរនជំត យិតអិរបផាយចយ

ាមកម្ិ ុរេមបចនប�ុកេ យុារដបិចកម្ិ យិតុ េិបបមលានបរទពរានុនររានជរមយុន �្រយន

យរទ តមរាយារ�រុំ អយុរ្� «បមករាិបៃជពុ េ្ម្ិ» ារជ្ម្ ពិយិ្្តមរយារុា�េកបរបមក

ៃជពុ េ្ ារពជតកតារអយុរ្� «ចយរនា�បពបៃជពុ េ្» យិតារអយុរ្�រចិយារមុណត តិ ន្ច�ុេពរទុិកេា

ៃជពុ េ្ ារពជតកតជរាិទ�ទពជំរនជំតៃជពារេរ ារអយុរ្�ាុបុជរយនរប�ែកទជមតនបាុតរា័ិា

ៃជពុ េ្�  

បាុតយប្ិាិទប៥ុយព រររដ ិភិយកតរយ�ពជតកតយិតពជតបបែថមុទេ្  យនរារជំរនជំតាយចយ 

ាមកម្ិា�ុិរបី «្ុិ្ទពរវតារអិរិវយិតារអិរបផ» ពិុាាុ េិបបមលានរទិំមយៃយាយ

ចយាមកម្ិ ច�ុេពារអិរិវរា័ិាបាិបមក តមរាយ (១យារចនំជមរៃរ្ត ារអិរបផៃជព

ុ េ្យិតា្�ៃជព (២យារចនចបរទពជរព័យ�ុ អបនឡនាុប ុរេមបចនំុកទពរប យិតចបរទពៃយជរព

ទកប ុរាុល� ្ុឈុ េិារារេរបរចជមសព �្រយនរបុាេម យិត �្រយនុឆារ�  

ុិ រិ�កតបមករាិបទប៤៖ “រុ ត�េយារជ រំនជ តំៃជពុ េ្យិតា្�ៃជពជរបរុ រាយិរយ�រទព តមរាយ 

ារពជតកតារអយុរ្�ចយរនា�បពបៃជពុ េ្ �រុំ ាររ�ុ េ្្ភយយតត្ិច២៥.០០០ហ.្បាុត១ឆា � រុត�េ្

ៃជពារេរយិត �្រយនអិរបផា្�ៃជព្ភយ៥០.០០០ហ.្បាុត១ឆា � យិតរុត�េ្ាហំមយ្ៃជពុ េ្្ភយ 

៣២ាហំមយ្បាុតមួាឆា �”� 

ុរេមបាុជមចភយយនរុិិរ�កតុយព ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ យកតុល� ្

ាបមកទពមកទិទពុ េិ៖  

• ាររយ�ជំរនជំតាយចយៃជពុ េ្យិតា្�ៃជព ជរបរុរាចបរទព យិតាមាមា 

ធារតម «បមករាិបៃជពុ េ្ម្ិ» ពិុាាតមរាយារពជតកតារអយុរ្�ចយរន យិត

អិភិបិចក ារប�ក ន្ជព�ជរទ និ ច� ន្ងា បនយិតារចុពររជ បែរយៃជពុ េ្ ារ

ជំរនជំតយិតុជរេជភានឲ្ិយជរាិទ�ទពយនរៃជពុ េ្ររដយិតជបយ�  

• ារអយុរ្�រចិយារុ េិបបមលានបរទព យិតារចនិរមួររានាហំមយ្ែរិរានុន

កធា័ាៃជពុ េ្ ារុ េិបមលានជរាិទ�ទពជំរនជំតយិតអិរបផ ារា ន្រយ�ាយនរ

ារភ ន្រតនយិតុរចរ ិិ ៃជពុ េ្�  

• ាររុត�េយាររ�យិតស� រៃជពុ េ្ុឡេតរ ិំ  ារពជតកតបិចកអិរបផា្�ៃជព យិតជមប

ា្�ៃជព ារបសតាម្�ទពស� រ័យ យិតារអិរិវាយចយមយុាផ ារ�រុំ

ារករធសរជមរយិតមផព�មីាបាុតរា័ិាៃជពុ េ្� 

• ាររយ��រុំ អយុរ្�រចិយារនន ុរេមបរបីចបរទពៃយជរព័យ�ុអបនឡនាុប ា�ុិចន

ំុកទពរបយិតទកប រមួម�តទកបុជាមរបមត ាជិរនរុជមេឲ្រា័ិាបាិបមក យិត
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បរទពរានុនររានជរមយ តមរាយារ�រុំ ារុរេរច� យិតអយុរ្�ុ ិិយុយ

ភាយិតរទរដ យំ្ិាុ្� ជពមម�តែមយារាបមកទព យិតបមករ បាបននឲ្ិយ

ជរាិទ�ទព ាជិរនារជំរនជំត �្រយនារេរាមកម្ិ រនចម ជមបា្�ៃជព �្រយន 

ៃជពារេរ �្រយនអិរបផាមកម្ិ� 

• ាររយ��រុំ អយុរ្�បិចកាហជរ្ិរ្�ិារមមួា្ួអត�អិរិវយ្េបនព័យ� បាុតជបរខកប

ុិិយុយភាម្ិា�បពបារអិរិវៃរ្ត យិតែមយារាុទ�សា�ម្ិា�បពបារ

អិរិវៃរ្តឆា �២០១៣-២០៣០ តមរាយារអយុរ្�ជបរខកប ំ្ិាុ្� យិតាយ�ារ

ាជិរនារុា�េេកិជបមការនយ ារពជតកតាម្�ទព ារុរេរច�យិតអយុរ្�រចិយារ

ាជិរនរយីុ�ុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ�   
 

ានចនបរររានបមករាិបទប៤៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត  

២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ៃលៃពរពរ ុិ់ ហបុគ

អេរិរ្សហ�ៃលៃ  

លុ(.ហ 

 

១,៥០ ១,៥៥ ១,៦០ ១,៦៥ ១,៧០ ១,៧៥ 

២.ះៃផ�ដដីៃលៃ្ពព់ ��វះ (ិរត ១៧.៩៥០ ២០.២៨០ ២២.៣០០ ២៤.៥០០ ២៧.០០០ ២៩.៧០០ 

៣.ះច ួុ ស(ដ�ុៃ៍លៃ

្រពលហស�បុប្ ប់ពហ 

ុិ់ ៃល់ឹ់ ស�ហ�ភៃ  

ច ួុ  

ស(ដ�ុ ៍

៤៥៧ ៤៨៩ ៥២០ ៥៥០ ៥៧០ ៦០០ 

 

 

ណចមភតេី-ី៥៖ “រ្ួទួ ស ្័ន ្េួមន្្សតទផរេស្គំ្  នតួស�តភិវន្េនងន 
ចនរសះណ�រួ ភតសរ័ណសតណចម”    

 ុរេមបរមួច�ែកប�រុំ រា័ិាបាិបមក ារពជតកតស� រ័យ រុត�េយជរាិទ�ទពុាវ �ិជទ យិត

អិរិវយ្ាយចយមយុាផ ណំមច�កុចកទិទពមួារ៏ា�ខយន ែរិជ្តរាបចិ្�ទុបរបនអយុរ្��  

ុិិរ�កតបមករាិបទប-៥៖ “រុត�េយជរាិទ�ទពៃយារជំរនជំតស� រ័យ ារម� និុាវ �ិជទ យិត

ពជតកតាម្�ទពែមាបអរនរ �យិតរក�ុ ពរ�  ិាជិរនារអិរិ វរា័ិាបាិបមកជរបរុរាយិរយ�រទព”�  

ុរេមបាុជមចភយយនរុិិរ�កតុយព ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ យកតជ្តរ

ុល� ្ាបមកទពមកទិទពុ េិ៖  

• ារពជតកតស� រ័យ៖ �រុំ ារជំរនជំតអត�ទព�ន ុំជាមវទជបាួត ឲ្ិ យាម �្ទព 

ជ រំនជ យិន បាុតារអយុរ្ �ុិ យិុយភា ាជ រិនអិរិ វរា័ិាបាិបមកជរបរុ រាចបរទព 
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• ាររុត�េយជរាិទ�ទពុាវ �ិជទ៖ រុត�េយាម្�ទពបសត យិតអយុរ្ �ែមយារាុទ�សា� 

ពជតកតជរព័យ�ព័ ា្ិយយិតទបមីរបាិបមក ារជំរនជំតំុជិតរយិិុយ  ំសចរកយយិត 

ជបយ ុា�េ្ជរុាេរុឡេតយនរជរាិទ�ទព ទពា័ប�ិាិទ�បាុតារអយុរ្�ថរាិបមករាិប 

ុព ុំិ  ំ ារុា�េអាិារបិចក ារយបមក បិចកាហជរ្ិរ �្ិារអយ�រម្ិ យិតុាវ �ិជទ 

េបនព័យ�ុមផតុទេ្ជរបរុរាជរាិទ�ទព�  

• ារអិរិវាយចយមយុាផបាុតរា័ិាបាិបមក៖ រុត�េយច�ុកពរកតែមាបរុចកបុទា យិត

�នំបាិបមកេបនព័យ�នន ធសរជមររែយ�មយនររុចកបរទិកយិតររប �ំុហេំថកបៗ ា�ុ  ិ

ពជតកតយិតពជតបបាយចយមយុាផបាុតរា័ិាបាិបមក ុរេមបុឆេា្រតម្ជមតរារទបមីរ 

ារករ យិតារអិរិវាត�ម�  
 

ានចនបរររានបមករាិបទប៥៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.អុដបហៃុពរអុដ�ហ� 

សរ��ភៃសលមបគ 

ថ��ពរ����ធ ី

% ៩១ ៩៣ ៩៤ ៩៥ ៩៥ ៩៥ 

២.ុសិ្ហិបុបន�បគពរសរិ្  នរគ ១.៩២០ ១.៩៥០ ១.៩៥០ ២.០០០ ២.០០០ ២.០០០ 

៣.��ុ�ទីទួលបុពរបា�ក ុ

បណ� លរាក់ុិ់ ្លរ 

លប្ទស  

នរគ ២៨០ ២៩០ ៣០០ ៣១០ ៣២០ ៣៥០ 

 
 

ជ. សនរណចមភតេនីតួ គេ្រួសណចមផរ តច្ត សនរភតសរ័ជំប 
ុរេមបាុជមចុិិុិចមតររានជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ប៏រនចមែមយារ 

ាុទ�សាសអិរិ វយ្ម្ិររានរររដ ិភ បិមលុម ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុ យសទ ភយប�ក ន្ 
យតតចយានយនរ «បមករាិប» ច�យួយ៥ យិតភយប�ក ន្យនរ «អយុបមករាិប» មួាច�យួយ ុរាភយរក� ំមបនលបន 
ុឈតមអយុរា័ិាយបមួាៗ ុនបាុតារអិរិវរា័ិាបាិបមកិយរនចខតុជាម៖ 
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១. ណចមភតេី១ី៖ ្េួមនផបតាផរិរតរតេណចម នតួ ពណត ជជ៊្ នរីណចមណសតណចម 

១.១ សនរណចមភតេីី១.១ ៖ិស្ច្ស្ចរប្េជេណេសិនតួ្េួមនសចាសផរសួ�ផរ 
 

េគប្ណំួិ ៖ិ "រុត�េយាម្�ទពបាុតារបសតយិតអយុរ្�ែមយារអិរិវមិិ្បមកបាិបមក

យិតុាវបមក �ិជទជរបរុរាជរាិទ�ទព"� 

 សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះភដរគៃុលបសិទ�ភៃៃុពរអុដ�ហ�ថ��ព % ៩៥ ៩៦ ៩៦,៥ ៩៧ ៩៧,៥ ៩៨ 

២.ះច ួុ �� ុគី ៍�ា� លអេិ�ឌ្ុរ៍សិរ��ះ

ុិ់ រសិដ� ុលហស�បុ�� រះ 
ច ួុ  ១ ២ ៤ ៦ ៨ ១០ 

គេ្រួសណចមផរ៖ិ 

១. ុ េិបបមលានជរាិទ�ទពារករររានស� រ័យម�តមនិ តមរាយារពជតកតាម្�ទព 

បសតែមយារារករយិតថរាិ ារអយុរ្�ថរាិ ារតមរយយិតវា្ៃម យិតារជំរន 

ជំតជទពាម្�ិររដ� 

២.  �រុំ ារស� រយិតបសតុហរដ រចនាមល័យ�រនររយ�តមរ� បាិរដ យ ស� យបា យិតមកប  ិ

អិរិ វយ្បាិបមក ុរេមបរុជមេ្ារករមិិ្បមកពន ពិុសាយ្ធសរជមរ យិតុម�ររុចកបរទិក 

ុ េិជំរនមុខ�នំេបនព័យ�យកតារអិរិវមិិ្បមករ�� ុឈរ និធាមរនជរមបាិបរ 

យិតមិិ្បរជំរនបជមិ្�  

៣.  ចន រិមួអយុរ្ �ាុទ�សា�ុ េិបបមលានុាយិ័របាុតរា័ិាបាិបមក តមរាយាររម�ជ រារា និ 

រកតអ�ពបុាយិ័រុនបាុតជរព័យ�មិិ្បមកបាិបមក យិតារុ េិបទកបចិ្�ារចនិរមួររានា�ប

ុនបាុតាររកបន�យិតជំរនជំតាហំមយ្បាិបមក� 

៤. ុ េិបបមលានសក រ ប្ជរបួ្ជរែត ារទទួិស� និ ារល ានរ�នរយនរសា ៃរ �ំយិ្ៃចាជរិិ្ 

យិតរទពិុសាយ្ិែុ មផតៗររានបាិបរ ុនបាុតបិចករ�ុកេ រារអិរិវរា័ិាបាិបមក

តមរាយារុរេរច�្ិយមុរទិាាយាិភ្បាិបរទនម�តជរុទាជរត�ឆា ��  

១.២ សនរណចមភតេីី១.២ិ៖ិជំរ របករ្គ្ម្គួេនងនដីណសតណចម្្ណ្េររជីរផរ 

េគប្ណំួិ ៖ិ "ុា�េ្ជរុាេរុឡេតយនរារជំរនជំតបម្ិរប ប�ក ន្ �្រយនរ�រុពាជិរន

ារុជរេជភានរបបាិបមកជរបរុរាជរាិទ�ទព យិតទរនស� ន្រ�� យទពរប យិតរយីុ�មមួាារ

ែជរជរមិកាាច្ុ"� 

 



ទ�ព័រ 50 

 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ះអផុទវីគហៃ�មចណហគតា រគដីុ ិ់ ពរះ

្លបពលបសគដរីសិរ��ុ ឹ់ លហស�បុរាហគះ 
ច ួុ អផុទី

លបចលសករ 
១៨ ២៧ ៣៨ ៥១ ៦៦ ៨៣ 

២.ះទ(ៃផ�ដដីដដុ ដណលហស�បុអរល��  (រិត ៤២០ ៦៣០ ៨៥៥ ១.០៩០ ១.៣៤០ ១.៦១៥ 

គេ្រួសណចមផរ៖  

១.  ុ េិបបមលានារែថរបីយិតែបិមែបម្ិរប ែរិមមនិរដ យៃយារុា�េជរពិររបមក

រ��ជរបរុរាយិរយ�រទព តមរាយាររុត�េយច�ុកពរកត ា�បពបរុចកបុទាជំរនជំត

បម្ិរប ពិុាា�រុំ ារុ ជរេជភានបាមកម្ិយិតប បំមប ាមធារតមរទរដ យរុចកបុទា� 

២. �រុំ ារាិបីចតជបតព័ ា្ិយយិតទិយិាយ័ាមនិរដ យាជិរនារវា្ៃមអ�ពបយទពរប

បាិបមក ារប�ក ន្ �្រយនរ�រុព ច� ន្ងា បនរបរ��ធាតរ ា�ុិ្ជមតនទិាារបសត

ែមយារុជរេជភានាយចយរបបាិបមក ាជិរនារុ េិបបមលានជរពិររបមក យិតពិពិា- 

ទរនរយបាបមកបាិបមកជរបរុរាយិរយ�រទព� 

៣. ពជតកតាម្�ទពាយនជម�ុឈយកតមិរតពេ និៃយារែជរជរមិកាាច្ុុនបាុតជរព័យ�

មិិ្បមកបាិបមក តមរាយារុ េិបបមលានារាិប ធីសរជមរពបរចិយាររយីុ�នន ាជិរន 

ចនយិរយ�រទពៃយជរព័យ�មិិ្បមកបាិបមក ារប�ក ន្ �្រយនការតុជិពុ រាបត� ាមកម្ិ 

ននិយមកទ�ទកប�យយន ុជិពរ�តា�ួ្  យិតារុជិ្ចនិៃយទកបៃជរ ុរេមបមមនិរដ យ 

ៃយារុរេរច�ែមយារាុទ�សា� យិតែមយារាបមកទព ា�បពបារា ន្រយ�ាហយិ័ាៃយ 

ុជិពមហយ�រាបាុតរា័ិាបាិបមក� 

៤. រយ��រុំ ារុរេរច�ុាចប�បជេតចយរនា�បពបារជំរនជំតយិតុជរេជភានរបបាិបមក យិតិិខិ្ 

រទរដ យំ្ិាុ្�យិតរុចកបុទាេបនព័យ� ុរេមបមឧរបរក្ចតែុិរក� ំមនរៃយារអយុរ្� 

ារករ ចនិរមួចនយិរយ�រទពៃយារុជរេជភានរបបាិបមក� 

 

១.៣ សនរណចមភតេីី១.៣ិ៖ិជំរ របករស�តភិវដំំ្សរភ 
 

េគប្ណំួិ ៖ិ "រុត�េយមិិ្ទពរ��ធាតរ ុរេមបចនាយ�ិាុខុាិត យិតារន�

ុចំអត�រ តមរាយារអិរិវ យិតារុជរេជភានពនធាតរិយំុកទពិែ យិតរុចកបុទាាមធារ

ជរបរុរាជរាិទ�ទព"� 

 

 



ទ�ព័រ 51 

 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ះអលតលដគ�ររសិររ្លបពលបសគៃគកះ

លសស�សដទ� 
% ២០ ២៥ ៣០ ៣៥ ៣៨ ៤០ 

២.ះទិុ ាផលលសស�្រពុ ្ពព់   ្តុ(ហ ៣,១៦ ៣,១៧ ៣,១៨ ៣,២១ ៣,២៣ ៣,២៥ 

គេ្រួសណចមផរ៖  

១.  ាិបីធសរជមរ អិរិវ មិិ្ យិតមផព�មីាពនធាតរ ែរិិយាា� យុពិ យិត

ទិយាមិខលានុឆេា្រយកតារែជរជរមិកាាច្ុយិត្ជមតរារទបមីរ� 

២. ាិបីធសរជមរយិតអិរិវយ្រុចកបុទាមិិ្បមករ��ធាតរ ធារតមជរព័យ�ុ បផជ្

ររសិ� យយបមួាៗ ា�ុិ�រុំ មិិ្បមក ុ េិបបមលានំុកទពមិិ្មិ យិតជរាិទ�

ទពុារដបិចក� 

៣.  ុរេរច�ចតជបតជបសររុចកបុទា យិតរក�ុ ពរ� ិមមយ�បរុចកបុទាងា បនម្ិ ងា បន

ុជាមម្ិ យិតបាិបរអ�ពបរុចកបុទាមិិ្បមករ��ធាតរ យិតរុចកបុទាុជាាុពិ

ជរមនិមិ ា�ុិពជតកតាម្�ទពអយុរ្�ាររ�រុព ្ទទួិភយទិយាមិខលានជរបរ

ុរាជរាិទ�ទពុារដបិចក យិតរបីំុកទពមិិ្មិ ា�ុិកាធាមិរបទបមីរ

យិតទទួិភយ្ៃមខលាន� 

៤.  បសតិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្� ុិិយុយភា យិតាុទ�សា� ុរេមប�រុំ មិិ្បមក

ធាតរ យិតារជ្ម្ ពិយិ្្ំុកទព ធារតមា�តនររម្ិយិតអយ�រម្ិ� 

៥.  អុត�្ រទិំទិយាយ័ា យិតុរេរច�ុរទិាល ានរ�នររទពិុសាយ្ ា�បពបរុចកបុទា រ��

ជរ្ម យិតរ�ុពធសាបាុតមិិ្បមក យិតវា្ៃមិទ�មិាុជមចភយ� 

 

១.៤ សនរណចមភតេីី១.៤ិ៖ិជំរ របករស�តភិវដំ ំណភ្រណចម នតួ ដំរំ សចផះ ំ  

េគប្ណំួិ ៖ិ "រុត�េយមិិ្ទពយិតមិិ្បមករ��សបររបមក ាជិរន្ជមតរារបាុត

ធាសបយិតារន�ុចំ តមរាយារធសរជមរយិតអិរិវយ្រុចកបរទិករ��សបររបមក ទទួិភយ

ទិយាមិខលាន ាយនជម�យកតាិាទពចៃជត យិតរយីុ�ារែជរជរមិកាាច្ុ"� 

 

 

 



ទ�ព័រ 52 

 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ះៃផ�ដផីលហិរ��ដណបអ មុ  ពុគ(.ហ ៥២ ៥៥ ៥៨ ៦១ ៦៤ ៦៧ 

២.ះបរ�មាផលបអ មុ  ពុគ្ តុ ៤២៣ ៤៤៤ ៤៦៦ ៤៨៩ ៥១៣ ៥៣៩ 

៣.ះៃផ�ដផីលហិរ��ដណ្រព(គបអផម  ពុគ(.ហ ៧៩ ៨៣ ៨៧ ៩១ ៩៦ ១០១ 

គេ្រួសណចមផរ៖  

១. ាិបីធសរជមរ អិរិវ មិិ្ យិតមផព�មីាពនរ��សបររបមក យិតរ��រមួមផ�

ែរិិយាា� យុពិ យិតទិយាមិខលាន ុឆេា្រយកតារែជរជរមិកាាច្ុ យិត្ជមតរ

ារទបមីរ� 

២. ាិបីធសរជមរយិតអិរិវយ្រុចកបុទាមិិ្បមកសបររបមក យិតរ��រមួមផ� ាមធារ 

តមជរព័យ�ុបផជ្ររសិ� យយបមួាៗ ា�ុិ�រុំ មិិ្ទព ពិពិាទរនរយបាបមក ុ េិប

បមលានំុកទពមិិ្មិ យិតជរាិទ�ទពុារដបិចក� 

៣. ុរេរច�ជបសររុចកបុទា យិតរក�ុ ពរ� ិរុចកបុទារ��សបររបមក យិតរ��

រមួមផ�រ និមមយ�បងា បនម្ិ ងា បនុជាមម្ិ យិតបាិបរ អ�ពបរុចកបុទាមិិ្បមក មិិ្បមក 

ពនរ��រមួមផ� ារអយុរ្�បាិបមកិែ ារជំរនជំតុជាាុពិជរមនិមិ ា�ុិ�រុំ

ទ�ុយេរបមកៃយមិិ្បមកសបររបមក យិតរ��រមួមផ� ជរបរុរាជរាិទ�ទពុារដបិចក 

យិតមិិ្ទពធារតមា�តនររំុកទព យិតាុរ្�ិទពមិិ្មិបាិបមក� 

៤. បសតយិតមផព�មីាិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្� យិតរុចកបុទាេបនព័យ� ុរេមបមឧរបរក្

ចតែុិរក� ំមនរៃយារអិរិវសបររបមកយិតរ��រមួមផ�� 

 

១.៥ សនរណចមភតេីី១.៥ិ៖ិជំរ របករស�តភិវដំឧំសំហណចម  

េគប្ណំួិ ៖ិ "រុត�េយមិិ្ទពរ��ឧាីហបមក ុរេមប �ិជទរ និារែបៃចាបាុតធាសប 

យិតារន�ុចំ តមរាយ ារធសរជមរ អិរិវយ្ យិតមផព�មីារុចកបុទា"� 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ះផលហិរ��ដណំស្(រ��  ពុគ(.ហ ៨៣២ ៨៥៧ ៨៨១ ៩០៥ ៩២៩ ៩៥៤ 

២.ះបរ�មាផលដណំស្(រ��  លុ្តុ ៩,៨ ១០,២ ១០,៥ ១០,៩ ១១,៣ ១១,៧ 
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គេ្រួសណចមផរ៖  

១. ាិប ធីសរជមរ អិរិ វ មិិ  ្ យិតមផព�មីាពនរ��ឧាីហបមក ែរិិយាា� យុព  ិ

យិតទិយាមិខលាន ុឆេា្រយកតារែជរជរមិកាាច្ុ យិត្ជមតរារទបមីរ� 

២. ាិបីធសរជមរយិតអិរិវយ្រុចកបុទាមិិ្បមករ��ឧាីហបមក ាមធារតម

ជរព័យ�ុ បផជ្ររសិ� យយបមួាៗ ា�ុិុ េិបបមលានមិិ្ទព ពិពិាទរនរយបាបមក 

ំុកទពមិិ្មិ យិតជរាិទ�ទពុារដបិចក�  

៣. ុរេរច�ជបសររុចកបុទា យិតរក�ុ ពរ� ិរុចកបុទារ��ឧាីហបមក រ និមមយ�ប

ងា បនម្ិ ងា បនុជាមម្ិ យិតបាិបរ អ�ពបរុចកបុទាមិិ្បមក យិតារជំរនជំតុជាា

ុពិជរមនិមិរ��ឧាីហបមក មិិ្បមកពនរ��ឧាីហបមក ារជំរនជំត

ុជាាុពិជរមនិមិ ារអយុរ្�បាិបមកិែ ា�ុិ�រុំ ទ�ុយេរបមកៃយមិិ្បមករ��

ឧាីហបមកជរបរុរាជរាិទ�ទពុារដបិចក យិតមិិ្ទពធារតមា�តនររំុកទព 

យិតាុរ្�ិទពមិិ្មិបាិបមក� 

៤. បសតយិតមផព�មីាិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�យិតរុចកបុទាេបនព័យ� ុរេមបមឧរបរក្

ចតែុិរក� ំមនរៃយារអិរិវ យិតជំរនជំតមិិ្បមករ��ឧាីហបមក� 

 

១.៦ សនរណចមភតេីី១.៦ិ៖ិជំរ របករស�តភិវេ្គ្ួរនតណសតណចម  

េគប្ណំួិ ៖ិ "រុត�េយារុជរេជភានុជំបតាយសបាិបមក យិតឧរបរក្បាិបមក ជរបរ

ុរាជរាិទ�ទព ុរេមបចនិរមួច�ែកបា ន្រយ�ាទពជបបជប ចនាុរ្�ិទពុាិត យិតរយីុ�ុ ឈ

យកតារែជរជរមិកាាច្ុ"� 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ះពរ្រេបចដី្ ដគ្លដេ់គុ�រសិរ��  ភដរគ ៦០ ៦៥ ៧០ ៧៥ ៨០ ៨៥ 

២.ះពរលប�គលផលលសស�្ដគ្លដេ់គុ�រសិរ�� ភដរគ ៧ ១០ ១៥ ២០ ២៥ ៣០ 

គេ្រួសណចមផរ៖  

១. ាិបីធសរជមរ ែបៃចា មិិ្សបពិុសាយ្ យិតែបិមែុជំបតាយ�បាិបមក យិត

ឧរបរក្បាិបមក ជទជទតនែខផាក� បនមិិ្បមក យិតែបៃចាមិិ្មិ្ាមធារុឈ

តមជរុទមុខរ�� ិប�ខកប រប ស� យទពនមិសា� យិតិទ�ទពទទួិាបភយ

ររានអាបុជរេជភាន� 
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២. អរនរ �យិតមផព�មីាា�បពបរុចកបុទាុជរេជភាន យិតែថម�ុជំបតាយ�យិតឧរបរក្បាិបមក 

រ និមមយ�បងា បនម្ិ ងា បនុជាមម្ិ យិតបាិបរ តមរាយាបមកទពរក�ុ ពរ� ិ 

ុា�េរក� ំ យិតបិចកអយ�រំមយ្ែមាបុជំបតាយ�បាិបមកនន�   

៣. ែបិមែជរព័យ�របែធាច�ារ យិតជរព័យ�ជំរនជំតរុរកំររកន ិទកបបាុតែធា ្ធារតម

រទរដ យរុចកបុទា ុរេមបរុត�េយមិិ្ទព យិតមិច�ុកំុនបាុតមិិ្បមក យិតទព

រយីុ�ុ ឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ�  

៤. បសតយិតមផព�មីាិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្� យិតរុចកបុទាេបនព័យ� ុរេមបមមនិរដ យ

ាជិរន្ជមតនទិាារអិរិវ យិតជំរនជំតាយ�នរយបាបមកបាិបមក� 

 

១.៧ សនរណចមភតេីី១.៧ិ៖ ជំរ របករស�តភិវករងរករពរដំំិសច័រិនតួ�៊ាគច 
សចរ័  

េគប្ណំួិ៖ិ "ា ន្រយ�ាារភ ន្រតនទិយាមិរ�� ចនំុកទព យិតាុរ្�ិទពមិិ្

មិបាិបមកាជិរនារុជរេជភានបាុតធាសប យិតាជមមិារន�ុចំ"� 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះអលតស្�សេ ុៃពីរពហហនហ  % ៥០ ៧០ ៧៥ ៨០ ៨៥ ៩០ 

២.ះបរ�មាៃុពរទទលួគររសិផល 

្លពទផី្រអុ�រ�ហ ិ 
ពុគ្ តុ ២.៩០០ ៣.១៩០ ៣.៤៨០ ៣.៧៧០ ៤.០៦០ ៤.៣៥០ 

គេ្រួសណចមផរ៖  

១.  ាិបីធសរជមរ ចតជបតររជ បុណក ពាិាទពចៃជត យិតអិរិវយ្រចិយារជំរនជំត

យិតប កិ ន្ាិាទពចៃជតុ េិរ��យិតមិិ្មិា�ុប� 

២. ុ េិបបមលានច�ុកពរកតា�បពបរុចកបុទាារេររ��យិតន្ិមអនម័ារ និមមយ�បងា បន

ម្ិ ងា បនុជាមម្ិ យិតបាិបរ តមរាយាបមកទពរក�ុ ពរ� ិ ារុា�េរក� ំ យិត

បិចកអយ�រំមយ្នន� 

៣. ុ េិបមលានមិិ្ទព ំុកទព យិតាុរ្�ិទពមិិ្មិបាិបមក តមរាយារបសត

ាម្�ទពា�បពបារអយរុ្ �បាិបមកិែ យិតារតមរយយិតវា ៃ្ម ាា� យុពិហយិ័ា� 

៤. ទរនស� ន្ហយិ័ានន េបនព័យ�យកតាររ្្យ្ាិាទពចៃជតុមផតៗ ចនិបាុត

ជពពរមចជបបមលុម ុរា�រុំ ាររទិំតមរយយិតវា្ៃមុ េិទ�យិំ យិត



ទ�ព័រ 55 

 

មិិ្មិបាិបមកន�ចនិ ែរិមបមករ្�ុៃយារជ្ម្ពិយិ្្ន្ិមអនម័ា ុរា

អយុុលមតមរទរដ យៃយរចិយន្ិមអនម័ាមារិយ�  

៥. បសតយិតមផព�មីាិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្� យិតរុចកបុទាេបនព័យ� ុរេមបមមនិរដ យ

ាជិរន្ជមតនទិាារអិរិវ យិតជំរនជំតារារេររបុ�ម្ិយិតន្ិមអនម័ា� 

 

១.៨ សនរណចមភតេីី១.៨ិ៖ិរ្ួទួនតួ ែណបចម្្រ័នទនតួ េស្ផះរធផំរណសតណចម  

េគប្ណំួិ ៖ិ "ុា�េឲ្ជរុាេរុឡេតយនរជរព័យ� យិតុាវមផព�មីារុចកបុទាបាិបមក យិត

�រុំ ប�ុកេ យៃយារទទួិាបុឈអយុរ្�ររានបាិបរជរបរុរាជរាិទ�ទព"� 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ះអលតៃុលដគ�ររសិររអដលទទលួ

បុ្សវផ្ៃ�ផ្គរសិរ��  
% ២៥ ២៨ ៣០ ៣៥ ៣៨ ៤០ 

២. ច ួុ ៃុភា រគសរផ្ៃ�ផ្គរសិរ�� 

លហស�បុៃល់ឹ់ ស�ហ�ភៃ  
នរគ ១០.៥០០ ១១.១០០ ១១.៧០០ ១២.៣០០ ១២.៩០០ ១៣.៥០០ 

 
គេ្រួសណចមផរ៖ 

១.  ពជតកតជរព័យ�មផព�មីាបាិបមក ុរាុា�េារុរេរច�ពជតកតស� រ័យមផព�មីាបាិបមក 

យិតជបរខកប ចយរន ុា�េារជ្ម្ ពិយិ្្យិតវា្ៃមុាវបមកមផព�មីាបាិបមក យិត

ជរាិទ�ទពៃយារទទួិាបុាវមផព�មីាបាិបមក យិតបសតមនិរដ យទិយាយ័ារទិំ

ជរព័យ�ុបផជ្ររសិ� យ យិតស� យទពុារដបិចកជំមសរបាិបរ� 

២.  ពជតកតយិតពជតបបមនិរដ យាយចយមយុាផ ម�តងា បនម្ិយិតងា បនុជាមម្ិ ា�ុិពជតបប

ុាវមផព�មីាបាិបមក ្រ និាហំមយ្មិិ្បមកុនទនម�តជរុទា តមរាយារ

រុត�េ្ុិិារក្ យិតុាេរុភែកន�អ�ពបារករមផព�មីារុចកបុទាបាិបមក

ាបមកទពរក�ុ ពរ� ិមមយ�បងា បនម្ិ ងា បនុជាមម្ិ មពិុាាទា បនករមផព�មីា

បាិបមកនមិ ឃុ�-ាក� ន្� 

៣.  ពជតបបរសិិទពៃយារទទួិភយព័ ា្ិយរុចកបុទាបាិបមកយិតុាវេបនព័យ�ុមផតៗ 

តមរាយាររុត�េ  ្យិតចតជបតរត�ុ�រុចកបរទិកបាិបមក  មិិ្មផព�មីាជបសររុចកបុទា 

បាិបមក ាបមកទពរក�ុ ពរ� ិ ុា�េរក� ំ យិតមផព�មីាតមជរព័យ�មផព�មីា

សចរកយុមផតៗ� 
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១.៩ សនរណចមភតេីី១.៩ិ៖ិេបមណណចស្មករស�តភិវសហគចន្ណសតណចម  

េគប្ណំួិ ៖ិ "រុត�េ្យិតពជតកតាម្�ទពាហំមយ្បាិបមក ឲ្ិយជរាិទ�ទពបាុត

ជរព័យ�ែខផាក� បនមិិ្បមកបាិបមកយិតទបមីរ"�  

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ះច ួុ ស(ដ�ុរ៍សិរ��លហស�បុ

ប្ ប់ពហុិ់ ចដុ បន� ី 
ស(ដ�ុ ៍ ៤៨០ ៥៥០ ៥៨០ ៦០០ ៦២០ ៦៤០ 

២.ះតា រគដរឹនះុិ់ សមកិរស(ដ�ុ៍

រសិរ�� លហស�បុៃល់ឹ់ ស�ហ�ភៃ  
នរគ ១.៧៥៦ ៣.៨៤៧ ៥.៥៩៧ ៧.៤៧២ ៩.៦៧២ ១២.០៧២ 

៣.ះច ួុ ស(ដ�ុរ៍សិរ��លហស�បុះ

ពម គ�ស(លសស្សដ�រចិ�រសិរ��

មុពរដ ាពរពរល�ុិ់ រររច្ល�ពុ  

ស(ដ�ុ ៍ ២ ៤ ៦ ៨ ១០ ១២ 

 
គេ្រួសណចមផរ៖ 

១.  �រុំ ាររុត�េ្យិតចុពររជ បាហំមយ្បាិបមក ុរេមបរត�ិ ប�កយកាធាមិរ និារ

អិរិវបាិបមកិយិប�កយជរមនិម�ុ� បាុតទពមៃរ នំមមួាែមាបជបយនន ុរេមប

ទទួិភយម�តរុចកបរទិកថកបយិតកមយ យិតចនុា�រទពៃយារម� ន្ម�តនមិិ្មិ

ុឈាយនទបមីរបាុតធាសបយិតុជេធាសប�  

២.  អិរិវយ្ាហំមយ្បាិបមក្ា ាមាហជិាុារដបិចកបាិបមកយរទ ុរារត�

ិប�កយកាធាមិនយាិិបាហំមយ្ បាុតារទទួិភយយនរាាពជតកតាម្�ទព 

ុ េិារកររកបន�យិតជំរនជំតាហំមយ្ ារុរេរច�ែមយារាុរបិចក ារុ រេរច�រភាារក្ 

ជរត�ឆា � ារចុពររជ បំកុយា  ្ ារម� ន្ម�តនច្ុចនិបាិបមក ទបម រីបាិបមក តមរាយារ 

ចនិរមួុនបាុតរំ�រក�ុ ពរ� ិ ាិា� សល ុរទិាម្ិយិតអយ�រម្ិុមផតៗ� 

៣. �រុំ ារអិរិវយ្ារករ�យួំររានាហំមយ្បាិបមក តមរាយារុរេរច�ុរទិាាុរបិចក 

ារុរេរច�ាិា� សលល ានរ�នររទពិុសាយ្ យិតារុា�េទាផយបិចកាិបី�ិ� ុរេមបុ ា�េ 

្ាហំមយ្បាិបមកកចរុត�េ្ៃរ នំ�យួ  ំ យិតរុត�េយអ�ចចរតៃថទបមីរ ែរិន�ុឈ 

រ និាររុត�េយជភបនច�កន ិជំមសរបាិបរ� 

៤.  មផព�មីាចយរនា�បពបាហំមយ្បាិបមក្ភយទន �ិទនលា យិតបសតុិិយុយភា 

ិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្� យិតាយ�ារេបនព័យ� ុរេមប�រុំ អយុរ្�ចយរនា�បពបាហំមយ្

បាិបមក្ភយុពំុិំ� 
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១.១០ សនរណចមភតេីី១.១០ិ៖ិរ្ួទួនតួ ស�តភិវសចាសផរចនមីររតេ េន្រាតណសតណចម 

េគប្ណំួិ ៖ិ "ុ េិបបមលានាម្�ទពារម� និុាវបមករទិំ យិតជ្ត្ ពិយិ្្ំុកទពរប 

ប ទកប ងា �បាិបមក ា�ក និ បំមបបាិបមក យិតបររុចកបរទិក ុរេមបរមួច�ែកបរុត�េយមិិ្ទពបាិបមក 

ំុកទព យិតាុរ្�ិទពបាិមិ ាជិរនុជរេជភានបាុតធាសបយិតារន�ុចំ"� 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ះច ួុ សណរអដលលហស���ភដ  សណរ ៥៥០ ៦០៥ ៦៦៥ ៧៣១ ៨០៤ ៨៨៤ 

២.ះច ួុ ះ��ធ�ី�ស�ុហីិ��ធី��ភដលហស�ផលហិះ ច ួុ នរ�រ ៣៤ ៣៧ ៤០ ៤៣ ៤៦ ៤៩ 

 
គេ្រួសណចមផរ៖ 

១. ពជតកតយិតពជតបបាម្�ទពុាវពិុសាយ្រទិំជំរនែមាប�នំ ុរាចតជបតជបសរ

ពិាបសររទិំេបនព័យ�ធារតមរទរដ យា�តនររអយ�រម្ិ ាជិរនមមនិរដ យរទិកសា� 

ៃយរ�ុកេ រារពិុសាយ្រទិំ យិតរក�ុ ពរ� ិពជតកតាម្�ទពមមយ�ប�  

២. ម� និារ �ិជទុាវសចរកយាជិរនារពិុសាយ្ រទិំំុកទពុ េិច្ុចនិ

បាិបមកុ មផតៗ ុរេមបមមនិរដ យៃយារាុជមចចិ្�ជ ក្មជ្តរ បាុតារុជរេជភានច្ុចនិ

ាជិរនារអិរិវមិិ្បមកបាិបមក� 

៣. ាិបីអុត�្ យិតរទិំំុកទពងា �យិតបបាិបមក យិតហយិ័ាៃយងា �បាិបមក ុនុ េិ

រែយយិតែមុ េ្� 

៤.  ុរេរច�យិតបសតិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្� យិតរុចកបុទាេបនព័យ�យកតារជំរនជំតមយ�បរ

ពិុសាយ្ម្ិបាិបមក� 
 

១.១១ សនរណចមភតេីី១.១១ិ៖ ជំរ របករភតនតេេគនតួស�តភិវនដ្ំេំកស៊៊្ ្ណ្េររ 
្្សតទផរេសដ�ណតជេខស្មនតួ ជីរផរ 

េគប្ណំួិ ៖ិ "រុត�េយាម្�ទពរុចកបុទាបាុតារអិរិវរ��ុេាន ា�ុិរុត�េយ

ររ ិិ កយិតំុកទពុេាន ពជតកតាម្�ទពាហំមយ្បាិបរុេាន យិតរុត�េយជរាិទ�ទពៃយ

ារជំរនជំតយិតុជរេជភានរបុេានជរបរុរាយិរយ�រទព"� 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះៃផ�ដី្ រសហគ  ពុគ(រិត ៣២៨,៧៧ ៣៣៤,៣៥ ៣៦២,៣៥ ៣៨៤,៣៥ ៤០៤,៣៥ ៤២២,៣៥ 
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២.ះៃផ�ដី្ រសហគ្ ចេរករ  ពុគ(រិត ៧៨,៤៩ ១១០,០៥ ១៤១,៦០ ១៨៣,៦០ ២២០,៥០ ២៨០,៥០ 

៣.ះផលហិផល្រសហគះ ពុគ្ តុ ៨៥,២៤ ១២១,៥៣ ១៥៧,១០ ២០៦,៥០ ២៦២,៥០ ៣៣៣,០៧ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. រក�ុ ពរ� ិ�នំុចេរ័ររ និបាិបរុេានជំមសរ� 

២. មផព�មីារុចកបុទារ��ុេានរ និបាិបរុេានជំមសរ� 

៣. ធាតនា�ិ្ិយិតប�ក ន្ទបត�តច �ិ រុេានជំមសរ� 

៤. រក�ុ ពរ� ិរុចកបុទារ��ុេានរ និមមយ�បរុក� ិ� 

៥. ពជតកតយិតចតជបតាិំមឬាហំមយ្បាិបរុេានជំមសរ� 

៦. មផព�មីារុចកបុទារ��ុេានតមទនរទាផយ៏� 

៧. ាិបីយិតប�ក ន្ទបត�តរបបរយកតរ��ុេាន� 

៨- ាិបីវា្ៃមុ េិិទ�មិយិតជរាិទ�ទពៃយរំ�មផព�មីា យិតរកសុ ពរស ិ� 

៩- ាិបីអុត�្ ិប�កយាម្�ិ (Profileយ ររានច �ិ រុេានជំមសរ� 

១០- មិិ្យិតុភពពុមតមីាជបសររុចកបុទាុេាន� 

 

១.១២  សនរណចមភតេី១ី.១២ិ៖ិជំរ របែខះជងធ ណមា៍ចខេកស៊៊ឱចនបម 

េគប្ណំួិ៖ "ពជតកតយិត�រុំ ារមផព�មីា យិតរក�ុ ពរ� ិ ា�បពបទបមីរុេាន ុរេមប

រុត�េយជភបនច�កន ិរ និបាិបរុេានជំមសរ ា�ុិរមួច�ែកបា ន្រយ�ាទពជបបជប"� 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១-អលតៃុលបរគចាគលរសិររ

្រសហគលដគ�រទទលួបុ  
 %ត ៧០ ៧២ ៧៤ ៧៦ ៨០ ៨០ 

២-ច ួុ រសិររ្រសហគលដគ�រលហស�

បុបា�ក ុបណ� លទផី្រ្រសហគះ 
នរគ ៩០ ១៨០ ២០០ ២៥០ ៣០០ ៣៥០ 

 
 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១- រកសុ ពរស ិយិតមផព�មីា អ�ពបទបមីរុេានរ និាហំមយ៏ុេានជំមសរ ្រុត�េ្

ម្មកប ិិបនរនរុេានរមួ� 

២- ម� និព័ ា្ិយពបារម� ន្ម�តន ្ជមតរារ យិត្ៃមុ េានរ និជរ្ិរ្�ិបរុេាន�  

៣- រុត�េ្យិតជំរនជំតុំហទ�ព័រព័ ា្ិយុេាន�   
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១.១៣  សនរណចមភតេី១ី.១៣ិ៖ិេបមណណចស្មគរណផរផបតាផបេកស៊ ៊

េគប្ណំួ៖ "ពជតកតាម្�ទពែបៃចាា�ុិរុត�េយម�តររ ិិ កយិតំុកទពមិិ្មិ

ុេានធារតមរទរដ យរុចកបុទាែបៃចា" �  
 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១-លបហបិហ�រិរ្រសហគទទលួបុពរបា�ក ុ

បណ� លៃបី្ច�រ្ទសអរៃចា 
នរគ - ៤០ ២៤០ ៣៧០ ៤២០ ៤៧០ 

២-អលតដដាភៃផលហិផល្រសហគ្ រពុ ្ពព់    %ត ៧១ ៧៣ ៧៥ ៧៦ ៧៨ ៨០ 

 
 គេ្រួសណចមផរ៖ 

១- ធាតនា�ិ្ិុរតចជប ាិរបមកែបៃចាមិិ្មិុេាន�  

២- មផព�មីារុចកបុទាែបៃចារ និជរ្ិរ្�ិបរុេាន� 

៣- មផព�មីា យិតរកសុ ពរស ិរុចកបុទាែបៃចា័រុេានាយកប (USSយ រ និាហំមយ៏ 

      ុេានជំមសរ� 

៤- រុត�េ្មកប ិរក� ំារែបៃចាុេានាយកប (USSយ រមួ� 
 

១.១៤  សនរណចមភតេី១ី.១៤៖ េបមណណចស្មករ្គ្ម្គួ នតួ្ណតរ ព្ត បេនងន 
ចនរសះណ�រួ ែផ�ណេកស៊ ៊

េគប្ណំួិ ៖ "រុត�េយជរាិទ�ទពៃយារអយុរ្�ចយរនេបនព័យ�យកតែមាបុេាន យិតរុត�េយ

ាម្�ទព�នំររានជរ្ិរ្�ិបរុេាន"� 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. លបហបិហ�រិរ្រសហគទទលួបុពរគលគដឹ់ ៃី

លខិហិបទដ� ុដហគិដហ�អៃី្ រសហគ  
នរគ ២០០ ៣០០ ៣៥០ ៤០០ ៤៥០ ៥០០ 

២. លបហបិហ�រិរ្រសហគទទលួបុពរបា�ក ុ

បណ� ល ុិ់ ប្ ប់ពុ ស�ហ�ភៃកនវ  
នរគ - - ២០ ២០ ២០ ២០ 

 
គេ្រួសណចមផរ៖ 
១-ាជមរាជមមិរវត កិ ានច �ិ រុេានបាិ-ឧាីហបមក យិត កិ ានច �ិ រុេានជំមសរ� 

២-ុរេរច�ុាចប�បជេតចយរនា�បពបុេាន យិតិិខិ្រទរដ យុជាមចយរន� 

៣-មផព�មីាិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�ននែរិេបនព័យ�រ និែមាបុេាន�  

៤-រក�ុ ពរ� ិាម្�ទព�នំរ និជរ្ិរ្�ិបរុេាន� 

៥- ាិបីពប្ជមតរារាយចយមយុាផយិតប ិ �តពិបមកបាុតែមាបុេាន� 
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៦- ពិយិ្្ វា្ៃមុ េិិទ�មិយិតជរាិទ�ទពៃយារអយុរ្�ិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�នន

ែរិេបនព័យ�រ និែមាបុេាន� 
 

១.១៥  សនរណចមភតេី១ី.១៥ិ៖ិរ្ួទួករងររដ�ចប នតួ ស�តចបណតជេណ�រួ ែផ�ណេកស៊ ៊

េគប្ណំួិ៖ិ"រុត�េយជរាិទ�ទពៃយារជំរនជំតយិតអិភិបិចកិែបាុតែមាបុេាន"� 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១-លបសិទ�ភៃៃុពរអុដ�ហ�ថ��ព   %ត ៨៩ ៩០ ៩២ ៩៣ ៩៤ ៩៥ 

២-បា�ក ុបណ� ល��ុ�ៃីពីរសរលដបគលដ់

ុិ់ អេិបលរចិ�ះ 
�ដេ - ០១ ០២ ០២ ០២ ០២ 

 គេ្រួសណចមផរ៖ 
១- ពជតកតជរាិទ�ទពៃយារអយុរ្�ថរាិ�  

២- រក�ុ ពរ� ិារុរេរច�យិតជំរនជំតអយុបមករាិប�   

៣- ុរេរច�ាយាិភ្នជរុ�រនបាររុជរត�ឆា ��  

៤- តមរយារអយុរ្សែមយារបមករាិបរយិិុយំុេាន យិតវា្ៃមិទ�មិែរិាុជមចភយ�  

៥- �ិជទារាជមរាជមមិ ារករបិចការររដភិ�  

៦- តមរយជ្ម្ ពិយិ្្រ�ុកេ រារររានសា បនារជរមនិទិំ័រុេានជំមសរ� 

៧- ាិបីអុត�្ ិប�កយាម្�ិ (Profileយ ររានច �ិ រុេានបាិ-ឧាីហបមក� 

 
១.១៦  សនរណចមភតេី១ី.១៦៖ េបមណណចស្មគរណផររជ៊េកស៊ថ៊មីិនតួ ្្សតទផរគរណផរ 

ផបតាផបេកស៊ណ៊ច្ររ 

េគប្ណំួិ៖ិ "ុា�េឲ្ិយជរាិទ�ទពខលានបាុតារុជរេជភានពនុេានថកប រយីុ�ភយយកតារ

ែជរជរមិកាាច្ុ យិតុា�េឲ្មិិ្មិុេានបមលុមិយំុកទព ជរបួ្ជរែត យិតិយ្ៃម

ខលានុ េិទបមីរអយ�រម្ិ"� 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះអលត  %តះៃុពរលហគហៃិុ ហិនុិ់ ផ�លគ

ះ���� បុបលហចនរៃគក 
% ១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ 

២.ះអលត  %តះៃុពរចដុ បន�ពិ្ព់ចលរគតលប្េទ

្រសហគរ��ក�   CSRត 
% ១០ ១៥ ២០ ២៥ ៣០ 

៣.ះច ួុ រសិររទទលួបុុគ�ពរបា�ក ុបណ� ល  នរគ ២០០ ៤០០ ៦០០ ៨០០ ១.០០០ 



ទ�ព័រ 61 

 

 គេ្រួសណចមផរ៖ 
១.  ុរេរច�ចយររក� ន្ពនថបក ែថម� យិតរក� ន្ពន� 

២.  រុត�េ្ច �ិ រពិុសាយ្បនយជទតនជមាា�ច�យួយពបរបែយត� 

៣.  តមរយារ និ្លានយិតធាតនទិយាយ័ាច �ិ រពិុសាយ្ជភ� �្រយន� 

៤.  ជំរនជំតែថម�ចយរពនបាុតស� យបាអយុរ្�� 

៥.  ជំរនជំត ែថម�ុេានមិយមយនឲ្មិ យិតងា ិរក�ុ ពបនយុេានបាុតស� យបាអយុរ្�� 

៦.  ធសរជមរារុជរេជភានបុ េិុេានមិយមយនឲ្មិ យិតុេានឲ្មិ� 

៧.  រយ�ារតមរយិទ�មិច �ិ រពិុសាយ្� 

៨.  មផព�មីារុចកបុទារ�រុពថកប ែថម�ុេាន យិតពកភ  ិ�តណុេានជំរនជរុទរ និបាិបរ� 

៩.  ពិុសាយ្ធសរជមរុ េិំុកទពរបាជិរនរ��ុេាន� 

១០. តមរយុ េិជរព័យ�ចក� បនុចេរ័ររុត�េិ ិប�ខកប បាុតស� យបាអយុរ្�� 

១១.រទិំារ បរយទកប័រុេានច�ារពិុសាយ្ននបាុតស� យបាអយុរ្� ុ េិាររទិំអ�ពបអរ�្�ិ�  

១២. ុរេបរំ�រក�ុ ពរ� ិរុចកបុទាជរមនិមិទកប័រ� 

១៣. ុា�េុ្ា�រ�ជ បនំុកទពុេានអយ�រមយប�រពិុសាយ្មមួាាិំមុេានអយ�រម្ិ� 

១៤. ុរេរច�យិតុា�េុ្ា�ុ ជរិរុាេរមយ�បរពិុសាយ្បាុតធាសប� 

១៥. ចុពជ្ម្ ពិយិ្្ុរតចជប CSR យិត Lab CSR� 

១៦. ទទួិុា�េារយបមកៃម�បាុតយិតុជេពបារយិិ័ាទទួិស� និតមា�តនររអយ�រម្ិ 

ISOនIEC17025� 

១៧. ច�ាទនុឈុ េិរ�ុកេ រារពិុសាយ្ធសរជមរ� 

១៨. រទិំមយ IRRDB យិតុមាេា�ប័រ� 

១.១៧  សនរណចមភតេី១ី.១៧ ៖ិជរំ របនតួេបមណណច្សមករស�តភិវណសត-ឧសំហណចម 

េគប្ណំួិ ៖ិ "រុត�េ្ារករ រុត�េយ្ៃមរែយ�ម យិត�រុំ ារណយចនិទបមីរៃយមិិ្ម  ិ

បាិបមកតមរាយាររុត�េយាម្�ទព�នំបាិឧាីហបមក ារអយុរ្ �មិិ្បមកបាិបមកតមបិចកាយក 

យិតារុ េិបបមលានំុកទព ាុរ្�ិទពៃយមិិ្មិបាិបមក"�  

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.បាិបរ យិតអាបេបនព័យ�ជ្តរភយរក�ុ ព 

  រ� ិរុចកបុទាបាិ-ឧាីហបមក  
នបន ១.១១០ ១.១១០ ១.៥០០ ១.៧៥០ ២.០០០ ២.២៥០ 

២.ច�យួយាហជិាែបៃចាមិិ្មិ 

  បាិបមកភយុបេយុឡេត  
% ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 

៣.ររ ិិ កៃយមិិ្មិបាិបមក 

    ចនិុឈាយនទបមីរិយារុបេយុឡេត  
% ៥ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 
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 គេ្រួសណចមផរ៖ 

១. ាររក�ុ ពរ� ិអ�ពបរុចកបុទាែបៃចាមិិ្មិបាិបមក� 

២. ាររក�ុ ពរ� ិអ�ពបា�តនររំុកទព យិតាុរ្�ិទពៃយមិិ្មិបាិបមក�  

៣. ាររក�ុ ពរ� ិអ�ពបមិិ្បមកបាិបមកតមបិចកាយកយិតជបរខកប ំ្ិាុ្�� 

៤. ាររក�ុ ពរ� ិអ�ពបរុចកបុទាុជាាុពិជរមនិមិៃយមិិ្មិបាិបមក� 

៥. ារាជមរាជមមិារអយុរ្�មិិ្បមកបាិបមកតមបិចកាយក រវតទ បំអាបមិិ្ (ជបសម

បាិបរយ យិតទ បំអាបទិំ (ជបសមហុយយ� 

 ៦. ពជតកតារតមរយ ជ្ម្ ពិយិ្្យិតវា្ៃមារអយុរ្�ររានជបសមហុយាមមយរបុារដបិចក�  

 ៧. បសតមកប ិរក�ុ ពរ� ិរុចកបុទាបាិ-ឧាីហបមក� 

 ៨. ុា�េរចកុរយាទពទិយាយ័ាាហជិាបាិ-ឧាីហបមក� 

៩. ារចតជបតាហំមយ្បាិ-ឧាីហបមក�  

 ១០. បសតុិិយុយភា ចយរន យិតិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�ា�បពបារជំរនជំតំុកទព យិត

ាុរ្�ិទពមិិ្មិបាិបមក យិតារមផព�មីា�   

១១. អយុរ្�ិ ែុ េិរុចកបុទាជរមនិមិ ាររកបរជន យ ារាម�ួ្ ាររបីទុបមិិ្មិែបៃចា 

យិតុរចខករន បាុតារចនិរមួា ន្រយ�ាារែជរជរមិកាាច្ុ� 

១២. ាិបីធសរជមរយិតអិរិវរុចកបរទិកាមធារ ែមាបុជាាុពិជរមនិមិ ែមាបែបៃចា 

យិតុរចខករនមិិ្មិបាិបមក បាុតារចនិរមួា ន្រយ�ាារភ ន្រតន ម�តររ ិិ ក យិត 

ំុកទព យិតាររ�ទាឧាក័យម�ពបរក បន្ិច� 

១៣. ជំរនជំត យិតុជរេជភានា�ក និបាិបមក យិតបាិ-ឧាីហបមកជំរនជរុទ យិតែបៃចា

ា�ក និបាិបមក មជរពងមពិបាមកម្ិយិតច�កប ា្� ុរេមបចនិរមួា ន្រយ�ា 

ាររ�ទាឧាក័យម�ពបរក បន្ិច� 

១៤. រក�ុ ពរ� ិរុចកបរទិកាមធារ ែរិិយាររ�ទាឧាក័យម�ពបរក បន្ិច រ និាហជិា 

រយិិុយំបាិ-ឧាីហបមក� 

១៥. រក�ុ ពរ�  ិយិតពជតបតាម្�ទពមមយ�បមយ�បរពិុសាយ្ ុ េិារុ ា�េរទិំំុកទព មិិ្ម  ិ

បាិបមក� 

១៦. ម�្ នម�តនឧរបរក្ា តិ រររាិ�  ាជិរនបិចករ�ុកេ រារមយ�បរពិុសាយ្ រទិំំុកទព មិិ្

មិបាិបមក� 

១៧. ារ �ិជទចនរតរនរតាុខទពរ និមមយ�បមយ�បរពិុសាយ្រទិំំុកទពមិិ្មិបាិបមក� 
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១.១៨ សនរណចមភតេីី១.១៨៖ ករ្ ភ្រភេដមចរេីបមណណចស្មផបតាផរដំណំសតណចមិ 

េគប្ណំួ៖ “�រុំ ារអិរបផ យិតុជរេជភានពយដុរបុ�ម្ិ ាររុត�េ្ពនរ��ែរិរយីុ�

ុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ ិយំុកទពិែ យិតុឆេា្រុឈយកតទបមីរ យិតារធសរជមររប

រុចកបរទិកថកបៗ បាុតារុជរេជភានច្ុចនិបាិបមក ុរេមបុ េិបបមលានមិិ្ទពរ��បាិបមក” �  
 

សជ៊ណរ៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១២ 
�រគអស�់  

២០១៣ 
ៃ្ររា៍ត�ឆា  

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. ច ួុ ៃគកដណអដលលហស�បុ

លប�គលបអុ�� 

ច ួុ  

សណរ 
៦.១៧១ ២០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

២. លប្េទៃគកដណថ�ីៗ អដលលហស�ះ

បុប្ន�វ 
ច ួុ ៃគក ៥០ ១ ២ ១ ២ ១ ៣ 

៣. ប្ច�រ្ទសថ�ីៗ អដលលហស�បុះ

ប្ ប់ពហ 
ច ួុ  ៣២ ៩ ៧ ៦ ៧ ១០ ៩ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១.  ាមនហបមក អិរបផបមក (Genebankយ វា្ៃម យិតុជរេជភានាយចយពយ�ុរបុ�ម្ិ

ម�តអានែរិិយំុកជរុយយ្ ាជិរនរ��ុាិតយិតបាិបមក� 

២.  អិរិវពនធាតរទ�នររ �ពកតទកបុិតែរិាយនយកតបត� មិយអ�ុាមិែមាបបរយ 

(Biotic stressesយ យិត អបរយ (Abiotic stressesយ ជពមម�តិយទិយាមិខលាន យិត 

ំុកទពិែ� 

៣.  អិរិវពនធាតរធសិិយទិយាមិខលាន ំុកទពអត�រិែ ុហេាាយនយកតមិច

ុតា ្ (BPHយ យិត បុរ� � 

៤.  អិរិវពនរ��ពពួបាែក� ប ិ� ុេ្ ស� ា យិត រែយែរិិយទិយាមិខលាន 

យិត ំុកទពិែ� 

៥.  ាិបីធសរជមរ យិតអិរិវរុចកបរទិក យិតច�ុកពរកតរទិកសា� អ�ពបរុចកប

ុទាជំរនជំតរបជរបរុរាយិរយ�រទព យិតប�ក ន្្ជមតរារសរច្ុចិរក កមររាន

រ��ាជិរនជរព័យ�មិិ្បមករ��ធាតរ យិតរ��រ�ឡនតមប� 

៦.  ាិបីធសរជមរ យិតអិរិវរុចកបរទិក យិតច�ុកពរកតរទិកសា�អ�ពបរុចកប

ុទាុជរេជភាន យិតជំរនជំតទកបុធសចធាពរ�� ជរបរុរាជរាិទ�ទព

ុារដបិចក យិតយិរយ�រទពររសិ� យ� 

៧.  ាិបីធសរជមរយិតអិរិវរុចកបរទិក យិតច�ុកពរកតរទិកសា�អ�ពបរុចកប

ុទាជំរនជំតាិាទពចៃជត៖ ខ្តពកា ិា ពពួបមិច �តណ យិត ុ ក ុ េិ

រ��ធាតរតមុបផជ្ររសិ� យ យិតា្�ិែិ្ុ េិរ��ាែក� បុាេត� 
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៨.  ាិបីធសរជមរ អិរិវរុចកបរទិក យិតច�ុកពរកតរទិកសា�អ�ពបរុចកបុទា

មុយជរមនិមិរ�� ែរិុឆេា្រុឈយកតរររិទៃយារុជរេជភានុជំបតាយ�

បាិបមក តមរាយារអិរិវឧរបរក្រ�ជិរនា�ួ្ ាជិរនរ��ធាតរ� 

៩.  ាិបីធសរជមរអ�ពបុពិុរល យិតរាិបសា�ជរមនិមិរ��ធាតរ យិត ុេ្

ុរាប�ៃរ (Combined harvesterយ� 

១០.ាិបីធសរជមរពបបត� ពទ�ិពិុ េិារុរចខករនរបម យិតរកបរជន យាជិរន

រ��ខ ន្ ៃាល  យិតុចប ជរបរុរាំុកទព យិតាុរ្�ិទព� 

១១.ាិបីធសរជមរ យិតអិរិវឧរបរក្ុជរេជភាន ាជិរនែំបជិរនធាតរ យិត 

ាែក� បភា� 

១២.ាិបីវា្ៃមាម្�ទពាហំមយ្យរទ បាុតារទទួិាបយិតារុជរេជភាន 

រុចកបរទិកថកបៗ រុរកំុរារទិកស� យធសរជមរ យិតអិរិវយ្បាិបមកបមលុម 

បាុតរររិទៃយារែជរជរមិកាាច្ុ� 

១៣.ាិបីវា្ៃមអ�ពបទ�ិពិៃយារទទួិាប យិតារុជរេជភានរុចកបុទាថកបៗ

រុរកំុរារទិកស� យធសរជមរយិតអិរិវយ្បាិបមកបមលុម ុឈុ េិាត�ម

ុារដបិចកយរទ� 

 
១.១៩ សនរណចមភតេីី១.១៩៖ ករ្ ភ្រភេដមចរេីបមណណចស្មរតរតេណចមដំណំសតណចមិ នតួិ 

ករផះរធផំរ្េជេណភត្ណសតណចមិ 
 

េគប្ណំួ៖ “ុ េិបបមលានារអិរិវរត�ុ�រុចកបរទិកពិពិាបមករ��ធាតរ មមនិរដ យ 

ធារតមិប�ខកប រ�រុព យិតាត�មុារដបិចកររានបាិបរ យិត�រុំ ារមផព�មីារុចកបរទិក

បាិបមក យិតជិរនពនរ��ថកបៗ ែរិិយាា� យុពិាជិរនាររ�រុពយិតារន�ុចំ”� 

សជ៊ណរ៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១២ 
�រគអស�់  

២០១៣ 
ៃ្ររា៍ត�ឆា  

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះប់េកប្ច�រ��ទ្ៃៃិធិរ��ដណលសស��

�គលដ� ុលហស�បុប្ន�វះ 
ច ួុ  ៣ - ២ ១ ១ ១ ១ 

២.ះរ ាពុ ៃផ�ដដីដដុ ្ដគៃគកលសស�ះុិ់ ះ

ប្ច�រ្ទសថ�ីៗ អដលប្ន�វ្ដគពឌ ី
% ៣០ ២ ២ ២ ២ ២ ២ 

៣. បរ�មាលសបគៃគកដណអដលមុ ភៃ

សដទ�ខ�សគ ុិ់ ដដាភៃល� 
្តុ ៤៦ ៥០ ៥០ ៥៥ ៥៥ ៦០ ៦០ 
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គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. អិរិវរត�ុ�រុចកបរទិកជរព័យ�មិិ្បមករ��ធាតរមមនិរដ យ ែរិិយិប�កយ

ុារដបិចកយិតររសិ� យ ាជិរន �្រយនទ�នររ �ពកតទកបុិត �្រយនុធសចធាពុពំុិំ 

យិត �្រយនុឆារ� 

២. ាិបីធសរជមរអ�ពបបាិបមកអិរបផ (Conservation Agricultureយ ាជិរនិប�ខកប បាុត

ជរុទាបមលុម� 

៣. �រុំ ារចនិទបមីរៃយរុចកបរទិករុរកំុរារទិកស� យធសរជមរ យិតអិរិវយ្

បាិបមកបមលុម មពិុាាពនធាតរ តមរាយារុា�េបាិបមកតមបិចកាយកមិិ្ធាតរ

ជបអនរល� រ �រួិ ល� រុមេ្ យិត ែាយពិុររ� 

៤. �រុំ ជរព័យ�មិិ្បមក យិតារុជរេជភានជិរនពនរ�� ែរិភយរុរកំុរា

រទិកស� យធសរជមរយិតអិរិវយ្បាិបមកបមលុម� 

៥. ុា�េឲ្ាយនែ្ជរុាេរុឡេតយនរទនរំមនំមយ្ យិតរុចកបរទិកព័ ា្ិយ ុរេមបរុត�េយារ

ា និរកតមសចរកយ តមរាយារុភពពុមលមីា ុំហទ�ព័រ យិតមុាកភាមផព�

មីាុមផតៗុទេ្� 

 

១.២០ សនរណចមភតេីី១.២០៖ ្េួមន្្សតទផរេស្គំ្ ិនតួស�តភិវេនងនចនរសះ 
ែផ�ណរតេ េន្្  ភ្រភ 

េគប្ណំួ៖ “ុ េិបបមលានាម្�ទព យិតុទពុាាិ្ររានអាបជំរនជំត អាបធសរ 

ជមរុាវជទជទតន យិតអិរិវុហរដ រចនាមល័យ�រនររយ័� �ិជទរ និារអិរិវរុចកបរទិក” � 

សជ៊ណរិ៖ិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១២ 
�រគអស�់  

២០១៣ 
ៃ្ររា៍ត�ឆា  

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះ��ុ�បីន�បគពរសិរ្តា រគ្ លពគំហ�� ុិ់ ះ

ឱពសសិព� ព�ទទលួបុពរបា�ក ុបណ� ល 
ច ួុ  ១២៨ ១៣២ ១០៥ ១០៥ ១០៥ ១០៥ ១០៥ 

២.ះនរ�រ��ទ្��ស�្ បុៃដ��ផ្គ 

 Internationallyះpublishedះscientificះpapersត 
លប្េទ ១៥០ ១ ២ ៣ ៥ ៦ ៧ 

៣.ះរ ាពុ លបសិទ�ភៃៃុលបៃុ �លទលទ់គ 

រាក់ពរផ�លគ្ សវល��ល��ដលគ្ សដ�រចិ� 
% ១០០ ២ ២ ២ ២ ២ ២ 

 
គេ្រួសណចមផរ៖ 

១. រុត�េយជរាិទ�ទពៃយារជំរនជំត អិភិបិចក អិរិវយ្ាយចយមយុាផ ុាវ

បមកធសរជមរ យិតុហរដ រចនាមល័យ�រនររយ័� ុរេមប �ិជទរ និារអិរិវររាន

រទិកស� យធសរជមរយិតអិរិវយ្បាិបមកបមលុម ជរបរុរាយិរយ�រទព� 
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២. រុត�េយាម្�ទព យិតុទពុាាិ្ររានអាបធសរជមរ យិតអាបមផព�មីា

តមរាយាររក�ុ ពរ� ិបាុតយិតុជេជរុទា� 

 
១.២១ សនរណចមភតេីី១.២១៖ ករ្េួមនផបតាផរណសតណចមរ្សមចនមីរណសតណចមះជងនី េខាត 
 អយុបមករាិបុយព ណំមារជរមនិម�ុ�យនរចុក� មាបមកទពម�តអាន ររានមយ�បរបាិបមករចយប 

ុខ្�ម�ត២៥ាជិរនអយុរ្� ា�ុិចនិរមួច�ែកបាុជមចភយយនរុិិរ�កត យិតានចនបរៃយ

បមករាិបទប-១ “រុត�េយមិិ្ទព ពិពិាបមក យិតេកិជនរយបាបមកបាិបមក” �      
 

 

២. ណចមភតេីី២៖ ជំរ របផបតាណចមសាធនតួសរខផរសាធិ 

២.១ សនរណចមភតេីី២.១៖  ស�តភិវន្ករជតចេ ទចសាធនតួ្េួមនផបតាផរសាធ 

 េគប្ណំួ៖  "អយុរ្�ឲ្ិែជរុាេរុឡេតារចិរក កមា្�យិតរុតេ�យមិិ្មិា្�"� 

 សជ៊ណរ ៖ 
សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ច ួុ រសិដ� ុចនិ��ឹសហ�លសបត�

បទដ� ុប្ច�រ្ទស 
រអ មុ់ - - ៣០ ៦០ ១០០ ២០០ 

២.ច ួុ លកសរ្រពុ ្ពព់ ២%រាក់ �គួឆា  លុរនល ២,៤០ ២,៤៥ ២,៥០ ២,៥៤ ២,៦០ ២,៦៥ 

៣.ច ួុ បរ្ី្ រពុ ្ពព់ ៤%រាក់ �គួឆា  លុរនល ២៧,៣១ ២៨,៣៩ ២៩,៥២ ៣០,៧០ ៣១,៩០ ៣៣,២០ 

 
គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. ុរេរច�ែបាជមមិ យិតុភពពុមលជបសររទរដ យរុចកបុទាចិរក កមា្�តមរុចកបុទា

បរាុរ្�ិទពុនតមជំមសរ យិតតមុិិារក្ GAHP ុនបាិរដ យ� 

២. មផព�មីារ និមមយ�ប អាបេបនព័យ� ុ េិជបសររទរដ យរុចកបុទាចិរក កមា្� តមរុចកប

ុទាបរាុរ្�ិទពុនតមជំមសរ យិតតមុិិារក្ GAHP ុនបាិរដ យ� 

៣. ារចិរក កមា្�រក� ំមិប�កយជំមសរ ុរាអយុរ្�តមរុចកបុទាបរាុរ្�ិទព� 

៤. ារចិរក កមា្�រក� ុំរាអយុរ្ �តមរទរដ យរុចកបុទាចិរក កមា្� GAHP ុ នបាិរដ យ� 

៥. ពជតកតាម្�ទពមមយ�ប អាបេបនព័យ�ុ េិារចិរក កមា្� តមរទរដ យិប�កយរុចកបុទា� 

៦. តមរយ យិតវា្ៃមុ េិជរាិទ�ទព ៃយុិិារក្អយុរ្�ិែជរុាេរ GAHP ៃយារ

ចិរក កមា្�� 

៧. �រុំារជំរនជំត យិតែបៃចាាបា�ក និា្� តមរាយាររុត�េ្ឡបរឧាក័យ� 

៨. ុរេរច�ជរព័យ�ជំរនជំតទិយាយ័ាា្� ិយា្� យិតអ្�ា�� កា្�� 

៩. តមរយជ្ម្ ពិយិ្្ុ េិារជំរនជំតារករមិិ្បមកា្�ុ នតមរចយប ុខ្�� 
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២.២ សនរណចមភតេីី២.២៖ រ្ួទួេស្ណចមសរខផរសាធិករ្ង រ្ម  ាម នតួ្្ររទ 

្្ូំួ ជំួឺឆខួ សាធ  
 

េគប្ណំួ៖  "រុត�េយារជ្ម្ ពិយិ្្�តណា្� ុរេមបា ន្រយ�ាាររិរិ�តណឆតា្� 

រក� រទរនស� ន្�តណឆតា្� យិតុា�េឲ្ជរុាេរុឡេតាុខទពា្�"� 

សជ៊ណរ៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ចរគវ់រគ� ពរពរក រអដហព� �្សលរប ី  %ត ២ ២ ៤ ៦ ៨ ១០ 

២.ចរគវ់រគ� ពរពរក រ�រទរឹ្សលរប ី  %ត ៤០ ៤៥ ៥០ ៥៥ ៦០ ៦៥ 

៣.ច ួុ ��ុ�ីុ ិ់ អារពរគៃុ �លហស�បុបា�ក ុបណ� ល  នរគ 
 

- ២៥០ ៣៥០ ៤៥០ ៥៥០ ៦៥០ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. ាិបីធសរជមរប�ក ន្ �្រយនែរិិយហយិ័ាៃយ�តណឆតា្�� 

២. ពជតកតាម្�ទពមមយ�ប យិតអាបេបនព័យ�ុ េិរុចកបុទា រចិយរាុុពទ្ យិតារជំរនជំត 

ាុខទពា្�� 

៣. បមករាិបាុទ�នារតបនងា �រក� រ ារេរ�តណឆតា �ុ្ នតមមនិរដ យៃយរចយប ុខ �្� 

 ៤. តមរយយិតវា្ៃមុ េិារតបនវតបនស�តា្�ុនរចយប ុខ្�� 

៥. ជំរនជំតស� យទពាុខទពា្� ទរនស� ន្ាររិរិ�តណឆតា្� យិតអយុរ្�រចិយ

រាុុពទ្� 

៦. �ិជទបិចកាហារុ េិារម� និុាវបមកាុខទពា្� រ និទា បនករាុខទពា្�នមិុន

តមមនិរដ យ� 

៧. តមរយយិតវា្ៃមុ េិារករមបនទតយកតាុខទពា្� ជំរនជំត យិតជរាុទ�ជរឆ�ត

�តណឆតា្�� 

 

២.៣ សនរណចមភតេីី២.៣៖  រ្ួទួករងរសេតករណតជេនតួជតត សីណ័  

េគប្ណំួ៖ "ពជតកតារជ្ម្ ពិយិ្្អនម័ាា្� យិតមិិ្មិិយុរេមប�ុកេ ្ពបា្� 

ច�កប ា្� យិតរាុាថ"� 

សជ៊ណរ ៖ 
សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ច ួុ �� ុគីច៍ត� ពរសរលហស�ប្ ប់ពហ ច ួុ �� ុគី ៍ - - ១ ១ ១ 

២.ច ួុ ពរលហគហៃិុ ហិនចលនសហ� ្លពរ ៥០ ១០០ ២០០ ៣០០ ៤០០ 

៣.ច ួុ រអ មុ់លរគបសដឱសថ ចាីសហ�ះុិ់ បរ�ព� រ 

    បសដ្ ៃទនលហស�លហគហៃិុ ហិន  
រអ មុ់ - ៥០ ១០០ ១៥០ ២០០ 
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គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. ាិបីធសរជមរប�ក ន្ �្រយនាជិរនរុត�េ្ស� យបាចត� ឡណា័បុនតមរចយប ុខ្�� 

 ២. ុរេរច�រុត�េ្ស� យបាចត� ឡណា័ប យិតច�ាុ េិបិចករ�ុកេ ារ� 

៣. តមរយជ្ម្ ពិយិ្្ យិតជំរនជំតចិនា្�  យិតមិិ្មិិយុរេមប�ុកេ ្ពបា្�� 

៤. តមរយជ្ម្ ពិយិ្្យិតជំរនជំតបែយតិបនរាុាថ ច�កប ា្� យិតររាិ� រាុុពទ្� 

៥. រ�េបនរ�រតយពជតកតាម �្ទពមមយ�ប យិតអាបេបនព័យ�ុ េិរុចកបុទាជ ម្្ពិយិ្្ រចិយរាុុពទ្ 

យិតារជំរនជំតចិនា្�� 

៦. មផព�មីា យិតែកន�រ និអាបេបនព័យ�ុ េិរទរដ យរុចកុទា មបនទតយកតែមាបមិិ្បមក 

យិតរាុពកភិ� 
 

 

២.៤ សនរណចមភតេីី២.៤៖ េេធមឲឱ្្េសមរេមួ សរខផរ ងរណរ រ្ួទួករ្គ្ម្គួ

សាតឃារ� ន ករ្ង រ្ម  ាម នតួ ្្ររទ្្ូំួ ជំួសឺណ៊៊សរសី 

េគប្ណំួ៖  "រក� រ ទរនស� ន្ �តណឆតរិរិពបា្�ុឈមយុាផ យិតពបមយុាផមបា្� 

ចនាុរ្�ិទពសចនយិតមិិ្មិសចន"�  

សជ៊ណរ ៖  

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៣  
 ស្ល�ចបុត 

២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

១.ច ួុ សហ�ឃហដ� ុលហស�អរល��អន�គល�លប

្សពរត�លរ�ាៈប្ច�រ្ទស 
រអ មុ់ - - ២៥ ៥០ ៧៥ ១០០ 

២.ច ួុ ��ុ�ីុ ិ់ អរាពរគៃុ �លហស�បា�ក ុបណ� ល នរគ - ៤៥០ ៥០០ ៦០០ ៧០០ ៨០០ 

៣.ត�ដុុិ់ វគហៃ�ម្លពពរលហគហៃិុ ហិន

អន�គសហ�ះ�ចគះុិ់ ផលហិផលសហ� 
្លពរ ១៨ ២០ ២២ ២៥ ២៨ ៣០ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. ាររក� រ ទរនស� ន្ យិតជរាុទ�ជរឆ�ត�តណឆតា្�ុ ឈមយុាផ យិតពបមយុាផុឈា្� 

យិតាុខទពសចរកយ� 

២. ារ�រុំ ារអយុរ្�តមរយ វា្ៃមារករា្�ឃ្រដ យ អនម័ាសចន យិត 

បែយតត�តិបន (ារុរេរច�ា្�ឃ្រដ យតមរទរដ យរុចកបុទា យិតារុរេរច�

បែយតត�តិបនតមរទរដ យរុចកបុទាយ� 

៣. រក�ុ ពរ� ិ យិតរជិបក្្ាររុចកបុទា ជ្ម្ ពិយិ្្អនម័ាា្�ឃ្រដ យ យិត

សចនា្�� 

៤. មផព�មីាអយុជបក្្ ិិខិ្រទរដ យ យប្ិរាិបមបនទតារជំរនជំតា្�ឃ្រដ យ យិត

ារជ្ម្ ពិយិ្្អនម័ាសចន ា្� យិតមិិ្មិា្�� 
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២.៥ សនរណចមភតេីី២.៥៖ ករសេួាឃខ េំចមប្ ភ្រភជំួ ឺសាធនតួ េេធមេះគភតនតជ័រសាធ  

េគប្ណំួ៖ "ប�ក ន្របជរព�តណា្� រាារក្ យិតុា�េារុឆេា្ររន� យន�តណា្�

មយនុពិុរល"�  

សជ៊ណរ ៖  

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ច ួុ ��ុ�ីុ ិ់ អារពរគៃុ �ទទលួបុបា�ក ុបណ� ល នរគ ២០០ ២៥០ ៣០០ ៣៥០ ៤០០ 

២.ត�ដុ ឃម  �ពល ុិ់ ល��ល��ក រសហ�៖ះ AI, 

FMD,ះCSF,ះPRRS,ះុិ់ ះHS 
្លពរ ១៥ ២០ ២៥ ៣០ ៣៥ 

៣.ច ួុ �ហ�ក��ភដ ុិ់ ពរ្ធ�ព្ ពដះ��ុ ចិ �គះ 
ច ួុ  

�ហ�ក��ភដ 
៩.២២២ ៩.៦៨៣ ១០.១៦៧ ១០.៦៧៥ ១១.២០៨ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. អុត�្តមរយ ឃ �ុមេិ យិតធសរជមរ�តណា្�� 

២. រ�រតយយិតពជតកតាម្�ទពមមយ�ប យិតអាបេបនព័យ�ុ េិារតមរយ ឃ �ុមេិ យិតធសរជមរ

�តណា្�� 

 ៣. រក�ុ ពរ� ិយិតពជតកតាម្�ទពមមយ�បមយ�បរពិុសាយ្ុ េិារុា�េុរំរយិិច័�ា�តណា្�� 

 ៤. ធសរជមរ�តណា្� បរកប ាតផ័ាុពិម�ុព យិតុជាាុពិម�ុព�តណឆតា្�� 

៥. ម� និឧរបរក្ ា តិ រររាិ� រាជិរនបិចករ�ុកេ រារមយ�បរពិុសាយ្ ុរំរយិិច័�ា�តណា្�� 

៦. ារជំរនជំត ុជ្ិមុរេរច�រក� រទរនស� ន្មរន� យន�តណល� សារបផប� 

៧. �ិជទរ និារចនររនរតាុខទពមមយ�បមយ�បរពិុសាយ្ យិតបរាុរ្�ិទពមយ�បរពិុសាយ្� 

៨. ាិបីធសរជមរុ េិ�តណឆតា្�ុ នបមលុម� 

៩. �ិជទាយ�ារៃយជរព័យ�រាារក្ពបស� យទព�តណា្�� 

១០. តមរយ យិតវា្ៃមុ េិារអយុរ្�ារអុត�្ ឃ �ុមេិ ធសរជមរ�តណា្� យិតុា�េុរំ 

រយិិច�័ា�តណា្�� 

 

២.៦ សនរណចមភតេីី២.៦៖ ករ្ ភ្រភផបតាណចមសាធ េសេនតជសាធ ជណីំសាធ នតួ  

ករ្ង ាមរ៊ជសាធ 

េគប្ណំួ៖ "ុា�េ្ជរុាេរុឡេតយនរពនា្� យិតំុកទពច�កប ា្�  ារែបិមែារ

រក� ន្ពនា្� បាុតុិិរ�កតរុត�េយមិិ្បមកា្�"� 
 

សជ៊ណរ ៖  

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ច ួុ រគុ ៃគកលកសរផលហិ  រនល ៥០០ ៧៥០ ៨៣០ ៩១០ ១.០០០ 
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២.ច ួុ ទរឹ្�កី��ហប ប់ (Semen) លហស�ផលហិះ រល�ហិ ២០០ ២០០ ២២០ ២៤០ ២៦០ 

៣.ច ួុ �ហ�កះ��ភដុិ់ ះ��ភដចាីសហ� ច ួុ �ហ�កះ��ភដ - - ៥០ ៥៥ ៦០ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. ុរេរច� ែបាជមមិ ុភពពុមតជបសររទរដ យំ្ិាុ្� �ិជទរុចកបុទា យិតមផព�មីា

ារធសរជមរ� 

២. ពិុសាយ្ យិតធសរជមររ្�ុច្ុុរេម ច�កប ា្� យិតាិាច្ុមផ� យិតសរច្ុរែយ�ម

ុមផតៗុទេ្� 

 ៣. ារធសរជមរពនា្� ុាុយទិច យិតាររក� ន្ពន� 

 ៤. ពិុសាយ្ យិតធសរជមរពនជតបុនស� យបាចិរក កមជតបពនរក� ំបមលុម-ចិយ� 

 ៥. ពិុសាយ្ យិតធសរជមរពនុិុនស� យបាចិរក កមុិពនា�តុរត� 

 ៦. ពិុសាយ្ យិតធសរជមរពនរបផបាជិរនារមផព�មីារ និបាិបរ� 

៧. តមរយ យិតវា្ៃមុ េិារអយុរ្�ារមិិ្បមកា្� ច�កប ា្� យិតាររក� ន្ពនា្�� 

 

២.៧ សនរណចមភតេីី២.៧៖ រ្ួទួសចាសផរសួ�ផរ ករសនរភាតជច្ម នតួករស�តភិវ 

េនងនចនរសះែផ�ណផបតាណចមសាធ   

េគប្ណំួ៖ "រុត�េយារជំរនជំតអត�ទព តមរាយពជតកតាម្�ទពមមយ�ប ារុរេរច�យិត

ារអយុរ្�ចយរន យិតិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�"� 

សជ៊ណរ ៖  

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ច ួុ ��ុ�ីុ ិ់ អារពរគៃុ �លហស�បា�ក ុបណ� លះ នរគ - ១២០ ១២០ ១២០ ១៤០ 

២.ច ួុ អារពរគៃុ �ទទលួពរផ្ៃ�ផ្គ្លពពរ

អុដ�ហ�ចនបគ ុិ់ លខិហិបដ� ុដហគិដហ�   

នរគ ៥០ ១២០ ១២០ ១២០ ១៤០ 

៣.ត�ដុលហគហៃិុ ហិនះុិ់ ្ដុល�គ��វទះ ្លពរ - ១៥ ២០ ៣០ ៤០ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. ុរេរច� ែបាជមមិ ុភពពុមត យិតមផព�មីាចយរន យិតិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�ររានរា័ិា

ាុខទពា្� យិតមិិ្បមកា្�� 

២. ពជតកតារអយុរ្ �ចយរន យិតិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�ររានរា័ិាាុខទពា �្ យិតមិិ្បមកា �្� 

៣. ពជតកតាយ�ារៃយារតមរយជ្ ម្ ពិយិ ្្ យិតុរពធសារវិទមបនទតយកតរា័ិាាុខទពា �្ យិត 

មិិ្បមកា្�� 
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៤. ពជតកតាម្�ទពមមយ�ប យិតអាបេបនព័យ�ុ េិារករជំរនជំតររដភិ ារអយុរ្�ចយរន យិត 

ិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�ររានរា័ិាាុខទពា្� យិតមិិ្បមកា្�� 

 ៥. �ិជទារាជមរាជមមិ ារករបិចការររដភិ� 

៦. �រុំ ារតមរយ យិតវា្ៃមុ េិារអយុរ្�ចយរន យិតិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�ររានែមាប

ាុខទពា្�យិតមិិ្បមកា្�� 
 

២.៨ សនរណចមភតេីី២.៨៖ រ្ួទួករសនរភាតេគបនេេចរ ណចមភតេ/ីែផនករ 

ររទ សសតនតួថភតក នតួ្េួមន្្សតទផរេស្គំ្ ផបតាណចមសាធ 
 

េគប្ណំួ៖ "ពជតកតាម �្ទពុិ េារបសត យិតារអយុរ្ �ុ ិិយុយភា ាុទ�សា� 

ថរាិ ែមយារអិរិវយ្រា័ិាាុខទពា �្ យិតមិិ្បមកា �្ យិតាជមរាជមមិ ារករ ុរេមបរុត�េយ 

ជរាិទ�ទពុាវ �ិជទ យិតតមរយវា្ៃម"� 

សជ៊ណរ ៖  

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ច ួុ ��ុ �ះីុ ិ់ អារពរគៃុ �លហស�បា�ក ុបណ� លះ នរគ - ១២០ ១៥០ ១៥០ ១៥០ 

២.ច ួុ ពរត�ដុ លហគហៃិុ ហិនុិ់ វគហៃ�ម ្លពរ - ៣០ ៣៥ ៣៥ ៤០ 

៣.ច ួុ អារពរគៃុ �ទទលួពរផ្ៃ�ផ្គ  នរគ - ២០០ ២៥០ ៣០០ ៣៥០ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
 

១. ុរេរច�ជរុ� យិតាិា� សលេបនព័យ�យកតារករមិិ្បមក យិតរាុពកភិមមួា

មមយ�បងា បនប� ិ រចយប ុខ្� យិតអាបេបនព័យ�� 

២.  ជរុ�ុទ�ទ បំារករមិិ្បមក យិតរាុពកភិ� 

៣. អុត�្ តមរយ យិតវា ៃ្មុ េិារអយុរ្ �បមករាិបុិិយុយភា ែមយារាុទ�សា� 

អិរិវយ្រា័ិាាុខទពា្� យិតមិិ្បមកា្� ំុជិតៃរ នំអិរិវយ្ ំុជិតថរាិ

តមបមករាិប យិតារអយុរ្�ជបសររទរដ យំ្ិាុ្�េបនព័យ�ថរាិ� 

៤. អយុរ្�ារករាុខទពា្�មអយ�រម្ិ រមួម�តាររតនរទិំមយអត�ារអយ�រម្ិ OIE� 

៥. �ិជទបិចករ�ុកេ រារជរ្ិរ្�ិអត�ទព ម�្ នម�តន តិ ាុបយ ឧរបរក្ា តិ រររាិ� រ ម� ន្ម�តន

ុរេរ្ផមមយ�បរារ យិតួិរុំ�ិិប� 

 

២.៩ សនរណចមភតេីី២.៩៖  ជំរ របករផះរធផំរ្េជេណេសជតចេ ទចសាធ នតួសរខផរសាធ 

េគប្ណំួ៖ "រុត�េយារមផព�មីាពបរុចកបុទាចិរក កមា្� �តណា្� យិតព័ ា្ិយា�បពប

ារករាុខទពា �្ យិតមិិ្បមកា �្ ុរេមបរម�ជ រារា និរកតរ និបាិបរយិតអាបចិរក កមា �្"� 
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សជ៊ណរ ៖  

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. ច ួុ ��ុ�ីុ ិ់ អារពរគៃុ �លហស�បា�ក ុបណ� ល  នរគ ១០០ ២០០ ៤០០ ៦០០ ៨០០ 

២.ច ួុ ស(ដ�ុល៍ហស�បុប្ ប់ពហ  ស(ដ�ុ ៍ - ១ ៣ ៣ ២ 

៣.រសិររទទលួបុ្សវផ្ៃ�ផ្គចិន��ឹសហ� នរគ ៥០០ ១.២០០ ១.២០០ ១.២០០ ១.២០០ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១.  ុរេរច�ចតជបត ែបាជមមិ យិតុភពពុមតជបសរមផព�មីាុ េិរុចកបុទាចិរក កមា្� �តណ

ា្� យិតព័ ា្ិយា�បពបារករាុខទពា្�យិតមិិ្បមកា្��  

២.  ុឃានមផព�មីាា�បពបរុចកបុទាចិរក កមា្� �តណា្� យិតព័ ា្ិយមបនទតយកត 

មិិ្បមកា្�� 

៣.  ពជតកតាម្�ទពមមយ�ប យិតអាបេបនព័យ�ុ េិរុចកបុទាចិរក កមា្� �តណា្� យិតព័ ា្ិយ

មបនទតយកតារករាុខទពា្� យិតមិិ្បមកា្��  

៤.  �ិជទារម� ន្ម�តនុភពពុមតជបសររុចកបុទាចិរក កមា្� �តណា្� យិតព័ ា្ិយមបនទត

យកតារករាុខទពា្� យិតមិិ្បមកា្��  

៥.  �ិជទារម� ន្ម�តនមុាកភាុា�េរ�ុកេ រ តិ ាុបយ យិតឧរបរក្ា តិ រររាិ� រមផព�មីា

ាជិរនារាបព័ ា្ិយ អរនរ � យិតារជភធា័ាមបនទត (IECយ� 

៦.  ុរេរច�ចតជបតាហំមយ្អាបចិរក កមា្� យិតទា បនករាុខទពា �្នមិុនតមមនិរដ យ� 

៧.  ុ រេរច�ាុទ�នារុឃានមផព�មីាុនតមរចយប ុខ្�� 

៨.  រុេរច�បសតមម្កប រិក�ុ ពរ�  ិយិតមផព�មីាារករាុខទពា្� យិតមិិ្បមកា �្� 

 
២.១០ សនរណចមភតេី ី២.១០៖ ជំរ របផបតាណចមសាធនតួសរខផរសាធរ្សមចនមីរណសតណចម 

 ះជងន ីេខាត 
 អយុបមករាិបុយព ណំមារជរមនិម�ុ�យនរចុក� មាបមកទពម�តអាន ររានមយ�បរបាិបមករចយប 

ុខ្�ម�ត២៥ាជិរនអយុរ្� ា�ុិចនិរមួច�ែកបាុជមចភយយនរុិិរ�កត យិតានចនបរៃយ

បមករាិបទប-២ “�រុំ មិិ្បមកា្�យិតាុខទពា្�” �      
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៣. ណចមភតេី-ី៣៖ ករ្គ្ម្គួេនងនជបផប្្ណ្េររនតរនតរផរ    

៣.១ិសនរណចមភតេីី៣.១៖ រ្ួទួករ្គ្ម្ គួនតួស�តភិវនស្ហគចនេ្ន  

 េគប្ណំួ៖ "ពជតកតារចនិរមួយិតរុត�េយាម្�ទពររានាហំមយ្ុយសទ បាុតារ 

ជំរនជំត អិរបផ យិតអិរិវយ្ាយចយិមិជរបរុរាយិរយសរទព"� 

 សជ៊ណរិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ច ួុ ស(ដ�ុ៍្ ុ�ទលហស�បុចដុ បន� ី

ច ួុ  

ស(ដ�ុ ៍

្ុ�ទ 

៣៦០ 
 បគរ្យ់៣៦០ត 

៣៧៧ ៤២៧ ៤៧៧ ៥១៦ ៥១៦ 

២.ស(ដ�ុ៍្ ុ�ទចដុ បន�រីចួះលហស�បុ

ៃល់ឹ់ លបរប្ដគលបសិទ�ភៃ  

ច ួុ  

ស(ដ�ុ ៍

្ុ�ទ 

 

១០០ 

 

១០០ ១០០ ១០០ ១០០ ១០០ 

៣.ស(ដ�ុល៍ហស�បុៃល់រឹ�ដខរបរ ុិ់  

ប្ ប់ពុ លបរគចាគល 

ច ួុ  

ស(ដ�ុ ៍

្ុ�ទ 

១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ ៦០ 

 
គេ្រួសណចមផរិ 

១. ារប�ក ន្ជព�ជរទ និ ារុ រេរច�ែមយទប យិតជបសរេបនព័យ� ាជិរនារចុពររជ បាហំមយ្ 

ុយសទ� 

២. ារុរេរច�បិចកជពមុជពិតាហំមយ្ុយសទ� 

៣. ុរេរច�ែមយារជំរនជំត (រមួម�តែមយាររយិិុយ យំ យិតអយុរ្ �ែមយារ ុរេមបមាហំមយ្ 

ុយសទ �ំរនិ ក យរទុិកេាិមិ (រមួម�តិុររ�ភ ន្ពិបមកបុិរ ុ េិបា�ួាា�ប 

យិតទរនទ និយកតរែជមរជមមិ ច្ុកាាយ� 

៤. ារុ រេរច�ារុ ភពុ ឆា ុ្ជេាុរ េាំកយបមការាហំមយ្ុយសទែរិមុ្កក្�ិ� 

៥. ែបាជមមិជបរខកប ចយរនា�បពបារជំរនជំតយិតអិរិវយ្ាហំមយ្ុយសទ� 

៦. រុត�េ្យិតែបិមែបែយតអិរបផាហំមយ្ុយសទ� 

៧.  �រុំ យិតពជតកតបរទពរានុនររានាហំមយ្ុយសទ� 

៨.  រុត�េ្ យិតពជតកតជបសមិយ្ាហំមយ្ុយសទ� 

៩. ុរេរច�ាិា� សលា�បពបាររ បបចុជមេយៃយារអយុរ្�ារជំរនជំតាហំមយ្ុយសទ� 

១០. ពជតកតាម្ �ទពយិតមផព�មីាអ�ពបចយរន យិតអយុជបក្្ា�បពបារជ រំនជ តំាហ មំយ្ុយសទ� 

១១. ាជមរាជមមិ យិត�រុំ ាររុត�េ្ុអបនុទាចរក្ុនតមាហំមយ្ុយសទ� 

១២. ាជមរាជមមិ យិត�រុំ ារល ានរ�នររទពិុសាយ្ ា�បពបារជំរនជំតាហំមយ្ 
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ុយសទ យិតម� និាររក�ុ ពរ� ិ� 

១៣.  ចុពតមរយយិតវា្ៃមពបជរាិទ�ទពៃយារជំរនជំតាហំមយ្ុយសទ� 

១៤. អយុរ្�ាបមកទពាជិរនា ន្រយ�ាទពការតុជិព ុរាារែជរជរមិកាា

ច្ុរ និាហំមយ្ុយសទ� 
 

៣.២ិសនរណចមភតេីីិ៣.២៖ ករ្គ្ម្គួែដនេន  

 េគប្ណំួិ ៖ "ពជតកតជរាិទ�ទពៃយារជំរនជំតយិតែបិមែែរយុយសទ យិតារុា�េ

កបរបមកុយសទ ុរេមបចនយិរយ�រទពាយចយិមិ"� 

សជ៊ណរិ 

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះៃលៃលចិទរឹុិ់ ៃលៃ្ព់ព់លហស� 

បុពរពរុិ់ លដបគលដ់លបរប

្ដគលបសិទ�ភៃ   

(រិត ២០០ ៤៥០ ៣.៥០០ ៧.៥០០ ១២.០០០ ១៥.០០០ 

២. អដុ្ុ�ទលហស�បុអរល��លបរប 

្ដគលបសិទ�ភៃះ 
ដពីសអ�ល៉ហះ - - ៥ ១០ ១៥ ២០ 

៣.ះអារ្ុ�ទអុដ�ហ�ត�បទបន�ហិ� 

ៃុពរ្ធ�ព�កី�រ��្ ុ�ទុិ់ ពរ 

្លបពលបសគំ បររា៍្ុ�ទលបរប

្ដគលបសិទ�ភៃ 

ច ួុ  

អារ្ុ�ទ 
២.៧៥០ ៥.៧៥០ ១០.៧៥០ ១៥.៧៥០ ២០.៧៥០ ២៥.៧៥០ 

 

គេ្រួសណចមផរិ៖ 

១. ារចុពប�ក ន្ជព�ជរទ និនទបៃជពិិចទកបយិតៃជពុាតាត� 

២. ារុរេរច�ែមយទបៃជពិិចទកបយិតៃជពុាតាត� 

៣. ារុភពរុក� ិជព�ជរទ និនទបៃជពិិចទកបយិតៃជពុាតាត� 

៤. ាិបីយិតែបិមែែរយុយសទុឡេតរ ិំ  រមួម�តុ េិបបមលានទពរយីុ�ៃយារែជរជរមិ 

កាាច្ុ� 

៥. ាិបីយិតវា្ៃម្ �រយនែរិអយុ�� ្ឲ្ុា�េារអិរិវយ្ននបាុតែរយុយសទ� 

៦. មផព�មីាពបារុជរេជភានឧរបរក្ុយសទយិតសរា�ខយននទបៃជពិិចទកប� 

៧.  ុរេរច�ែមយារាបមកទពម្ិា�បពបារិុររ�ភ ន្រទុិកេាុយសទ ារុយសទ កិ យ

រភាារក្ យិត កិ យារអយុរ�្� 

៨.  តមរយយិតជ្ម្ ពិយិ្្ារចុពររជ បនវុយសទ� 

៩.  ុា�េ�ុរមយទនបុយសទ មផព�មីាជរាាា�បពបរទរ�ជ រុចកបុទា ៃយារជំរនជំត

ទនបុយសទ យិតជរាាា�បពបាររបនឲ្ុជរេជភានំជមតុាេរុភនវុយសទ� 



ទ�ព័រ 75 

 

១០.  តមរយយិតវា្ៃមាទពារក្កបរបមកុយសទ យិតស� យទពែរយុយសទ�  

១១.   ុរេរច�ែមយារាបមកទពាជិរនជំរនជំតយិតែបិមែែរយុយសទ យិតារុា�េកបរបមក 

ុយសទ� 

១២. ុ េិបបមលានទពាយនជម�យកតារែជរជរមិកាា ៃយាយចយិមិាមកម្ិ� 

១៣. ុ េិបបមលានារុ ឆេា្រុឈយកតារែជរជរមិកាាបាុតរា័ិាិមិ� 

១៤. រុត�េ ជ្រព័យដសរុ ពេកប័ ឧាក័យម�ពបរក បន យិតំកុយា្ទពបាុតរា័ិាិមិ�  

 

៣.៣ិសនរណចមភតេីីិ៣.៣៖ ជំរ របករស�តភិវ្រភី្រណចម 

 េគប្ណំួិ ៖ះ "ម�្ នម�តនារុជរេជភានសចនជ ប្ យិតរុត�េយជភបនច�កន ិបាុតជំមសរ ុរេមប

ុ េិបបមលានបជមិ្បរទពជរមពិររដយិតាយ�ិាុខុាិត"� 

សជ៊ណរិ៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ះ

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះអលតរសិររចនិ��ឹលហី្ រពុ ្ពព់  % ៥ ១០ ១៥ ២០ ២៥ ៣០ 

២.ះរគុ លហៃីគកមុដដាភៃះ្រពុ ្ពព់  លុរនល ១៥០ ១៧០ ២០០ ២២០ ២៤០ ២៦០ 

៣.ះលសុកល�រលហសី(ដ�ុ៍្ រពុ ្ពព់  ច ួុ  ៧៧៩ ៨៩៦ ៩៦២ ១.០២៨ ១.០៩៤ ១.១៦០ 

 

គេ្រួសណចមផរិ៖ 

១. មផព�មីាយិតតមរយរុចកបុទាចិរក កមជ ប្ រមួម�តារា និរកតពបាររយីុ�ារែជរ 

ជរមិកាាច្ុ� 

២. មផព�មីារុចកបុទាចិរក កមជ ប្បាុតែធាមិប�កយជំមសរ� 

៣. អយុរ្�ារមផព�មីារុចកបុទាារអយុរ្�វរ បររបមកិែ � 

៤. មផព�មីាយិតតមរយរុចកបុទាមិិ្ច�កប ជ ប្� 

៥. ពជតកតាម្�ទពរ� ំបាិបរមិិ្បនយជ ប្ពន� 

៦.  �ុរមយា�ិ្ិបាិបរចិរក កមជ ប្ ុរេមបុរេរច�ែមយារាបមកទពអិរិវយ្វរ បររបមក� 

៧.  ុរេរច�រុត�េ្ាហំមយ្ធាពជមបជ ប្� 

៨.  ពជតកតាម្�ទពាហំមយ្ធាពជមបជ ប្� 

៩.  មផព�មីាពបុរចកបុទាចិរក កមជ ប្រ និាិាផយិតជំតរុជតិយុនតមសលនន� 

១០. រុត�េ្សរុពេ័កប ាយចយវរ បររបមកម្ិ� 

១១. រុត�េ្រ� ំល ានរ�នរព ា្ិយទបមីរតមរាយទនរា័ព�/internet� 

១២. ចុពររជ បបាិបរចិរក កមជ ប្� 
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១៣. រុត�េ្រ� ំបាិបរវរ បររបមកាជិរនារុ េិបរ�� វរ បររបមក� 

១៤. មិិ្បមកច�កប វរ បររបមក (Artemia Cystយ ុនុខ្�ប�ព្យិតែបរ� 

១៥. ារពជតកតាម្�ទពុ េិរុចកបុទាវរ បររបមក� 

១៦. មិិ្ា តិ រមផព�មីាវរ បររបមក� 

១៧. រុត�េ្រ� ំអរនរ �វរ បររបមកបមលុម� 

១៨. �រុំ ាររុត�េ្ជរព័យ�មិិ្បមកវរ បររបមក យិតារអយុរ្�ែរិិយាររយីុ�ុ ឈយកត 

ារែជរជរមិកាាច្ុភយុជចេយ� 

 

៣.៤ិសនរណចមភតេីីិ៣.៤៖ ករស�តភិវេនងនចនរសះិនតួ ករពរេនងនជបផប 

 េគប្ណំួ៖ "រុត�េយាម្�ទពជំរនជំតយិតពជតកតារអយុរ្�ចយរន ុរារមក� រយិត

ទរនស� ន្រទុិកេា ុរេមបែថរបីារេរជរពាយចយិមិជរបរុរាយិរយ�រទព"� 

សជ៊ណរិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

1. អលតសរ��ភៃបទបទ្ល�ពស្ុ�ទថគចដុ  % ៥៦ ៤០ ៣០ ២៥ ២០ ១០ 

2. អលតៃុអារទទលួចាុដឹ់ ៃចីនបគស�ៃីកីលផល 

ុិ់ លខិហិបទដ� ុដហគិដហ�ពរគៃុ �្រពុ ្ពព់  
% ១០ ៨ ១0 ១៥ ២០ ២៥ 

៣. អលត��ុ�កីលផលលហស�បុៃល់ឹ់ ស�ហ�ភៃុិ់  

លបសិទ�ភៃពរសរ 
% - - ៥ ១០ ១៥ ២០ 

 

គេ្រួសណចមផរិ 

១. ារមផព�មីាចយរនា�បពបិមិយិតិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្� យិតតមរយយិតវា

្ៃមពបារា និរកត យិតអយុរ្�ចយរនុរាអាបេបនព័យ�� 

២. ារជ្ម្ ពិយិ្្យិតរមក� ររទុិកេាិមិ�  

 ៣.  វា្ៃមពបជរាិទ�ទពៃយារជ្ម្ ពិយិ្្ យិតិុររ�ភ ន្រទុិកេាិមិ�  

 ៤.  ុរេរច�យិតអយុរ្�ែមយារាុទ�សា�អិរិវយ្ាយចយមយុាផរា័ិាិមិឆា �  

២០១៥-២០២០ យិតវា្ៃមពបាម្�ទពមមយ�ប យិតារអយុរ្�ារករ� 

 ៥. ុរេរច�យិតអយុរ្�ែមយារាុទ�សា�រម�ជ រុាយិ័រ យិតិរនរ�ភ ន្ទជមតនា�យនា�រៃយ 

ពិបមកបុិរបាុតរា័ិាិមិឆា �២០១៥-២០២០� 

៦. ុរេរច�យិតអយុរ្�ែមយារាុទ�សា�ុ ឆេា្រុឈយកតរែជមរជមមិកាាច្ុបាុត 

រា័ិាិមិឆា �២០១៥-២០២០� 

៧. ាររបនរេក ិយិតារអយុរ្�ារុជរេជភានជរព័យ�ព័ ា្ិយរុចកបរទិក យិតារ 
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ទ�នបនទ�យតទ�ុយេរ ចនិរមួុឈបាុតារជំរនជំត អិរបផ យិតអិរិវយ្ាយចយិមិ� 

  

៣.៥ិសនរណចមភតេី ី៣.៥៖ ករសតណំ្ ភ្រភិនតួស�តភិវនជ្បផបទណ ្ 

 េគប្ណំួិ ៖ "ុ េិបបមលានារធសរជមរែរររទិកសា� ុរេមប�រុំ ារជំរនជំត យិត

អិរិវយ្ាយចយិមិទកបសរជរបរុរាយិរយ�រទព"�  

សជ៊ណរិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. ច ួុ នរ�រល��ល��អដលបុ 

   ច់លរ់ុិ់ ្បុៃដ�ព�្រេ់ពលគឆា  

ច ួុ  

នរ�រ 
១២ ១២ ១៣ ១៥ ១៧ ១៩ 

២. អារពរគៃុ �អុដ�ហ�លបៃុ �លហគហៃិុ ហិន    

    ្អរគពសសដ-ីកី���ស�លបរប្ដគ    

    លបសិទ�ភៃ 

នរគ ៥00 ៥00 ៥00 ៥00 ៥00 ៥00 

៣.ះទិុ ាុគុិ់ ៃហម៌ុកលផលទរឹ�ប 

លហស�បុ្លបពលបសគ  

ច ួុ  

ទិុ ាុគ 
១០០ ១១០ ១២០ ១៣០ ១៤០ ១៥០ 

 

គេ្រួសណចមផរិ 

១. រទិំែខផាក� បនមិិ្បមកជ ប្ិែិ្ទកបសររួមម�តមិរតពេ និៃយារែជរជរម  ិ

កាាច្ុ� 

២. ាិបីធសរជមរជរុទបនយជ ប្� 

៣ ាិបីធសរជមរមិិ្បមកិមិរា� 

៤. ាិបីធសរជមរមិិ្បមកិមិិប�កយជំមសរ� 

៥. ាិបីវា ៃ្មមិិ្បមកិមិទកបសរ យិតជំមសរជរបរមុខរររុ យសទកបព� 

៦. ាិបីធសរជមរពនជ ប្ទកបសរ� 

៧.  ាិបីជរុទឧរបរក្ុយសទទកបសរ� 

៨. ារម� និច�ុកពរកតុ េិារអយុរ្�យនរជរព័យ�ជ្ម្ ពិយិ្្យិតវា្ៃមុ ឈុ េិុអបនឡនាុប 

បរសា�ទកបសរុរេមបុ ា�េឲ្ជរុាេរុឡេតយនរារជំរនជំតាយចយាមកម្ិ� 

៩. ាិបីធសរជមរអ�ពបទ�ិពិៃយារសតាតនទ�យរនវរ បអំ�ិាយបុន �្រយនទុយុមំត�

ុឈុ េិរា័ិាិមិ�  

១០. ាិបីធសរជមរារជំរនជំតិមិុយសទទកបសរបមលុមរមួម�តមិរតពេ និៃយ

ារែជរជរមិកាាច្ុ�  
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១១.  ាិបីុ េិ �្រយនារេរុយសទទកបសរ យិតរុត�េ្រ� ំ �្រយនារេរុយសទទកប

សរ� 

១២. ពជតកតាម្�ទពយិតារជំរនជំតរ� ិ័ាសា�� 
 

៣.៦ិសនរណចមភតេី ី៣.៦៖ ករសតណំ្ ភ្រភនតួស�តភិវន្ជបផបសចរ្ 

 េគប្ណំួិ ៖ "រមួច�ែកបុា�េឲ្ជរុាេរុឡេតារជំរនជំត យិតអិរិវាយចយិមិ 

ាមុជទជរបរុរាយិរយ�រទព"� 

សជ៊ណរិ 

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.  លបសិទ�ភៃៃុពរល��ល��ុិ់ នរ�រស�ៃីធីុធុ

កលផលស�ដលទ្រពុ ្ពព់  

ច ួុ  

នរ�រ 
២ ១០ ៣០ ៤០ ៥០ 

២. លបសិទ�ភៃៃុពរ្រេបច ិ់ អុដ�ហ�អផុពរគដទ���ស�

ពរសិរ្ល��ល��ុិ់ អេិ�ឌ្ុៃ៍ុពរលដបគលដ់ធុធុ 

    កលផលស�ដលទ្រពុ ្ពព់  

% - ១0 ២0 ៣0 ៤0 

៣. ពររ�់ស�ហ�ភៃុិ់ ផ្ៃ�ផ្គដលគ��ុ�កីលផល

ុិ់ អារពរគៃុ �្រពុ ្ពព់  
នរគ ៥០ ៥០០ ១.០០០ ២.០០០ ៣.០០០ 

 

គេ្រួសណចមផរិ 

១. ាិបីតមរយស� យទពុយសទាមុជទ�  

២. ពិយិ្្ុឡេតរ ិំ  យិតប�ក ន្អ្�ា�� កជរទុទវរ បា្�ាមុជទ� 

៣. ាិបីិប�កយបរសា�បនយវរ បា្�ាមុជទ� 

៤. វា្ៃមមិរតពេ និានិរា� ម� 

៥. ាិបី ធសរជមរ តមរយស� យទពមិិ្បមកិមិាមុជទ យិតុារដបិចកាត�ម�  

៦. ាិបីិប�កយបរសា�បនយវរ បា្�ាមុជទ� 

៧.     ធសរជមររុចកបុទាយិតប�ក ន្ជរុទ យិតជរាិទ�ទពៃយឧរបរក្ុយសទ 

ាមុជទ� 

៨.   ធសរជមរពបមិរតពេ និុ េិាយចយិមិាមុជទ ែរិរត�ុរាាបមកទពុមផតៗ� 

៩. ាិបីពបទ�នបនទ�យតយិតមិរតពេ និរវតារុយសទ យិតាបមកទពវរ បររបមក�  

១០. ធសរជមរយិតមផព�មីារុចកបុទាវរ បររបមកាមុជទ� 

១១. ាិបីយិតុ េិបបមលានមិិ្បមក យិតារមផព�មីាជរុទពនជ ប្ាមុជទិ្មុ្ពន� 

១២. ាិបីធសរជមរុ េិបបមលានាម្�ទពមយ�បរពិុសាយ្ុ េិច�កប ជ ប្ �តណជ ប្ យិតពនជ ប្� 
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១៣. ុ េិបបមលានាម្�ទពមមយ�បិម  ិយិតទ បំេបនព័យ�ុ េិរាិបសា�ធសរជមរារតមរយ 

យិតវា្ៃម ារជំរនជំត យិតរុចកបុទាវរ បររបមក ារមផព�មីា យិតរុចកបុទា 

េបនព័យ�ុមផតុទេ្ុ េិាយចយិមិាមុជទ� 

១៤. រុត�េ្ែមយារាុទ�សា� យិតែមយារាបមកទពាជិរនរទិកស� យធសរជមរ យិត 

អិរិវយ្ិមិាមុជទ� 

១៥. បសតុហរដ រចនាមល័យ� យិតរ�ុកេ រាររទិកស� យធសរជមរ យិតអិរិវយ្ិមិ

ាមុជទ� 

១៦. រុត�េ្ជរព័យ�ជំរនជំតទិយាយ័ា ពា្័ិយរទិកសា� រុចកបុទា យិតារមផព�មីា� 

១៧. ាិបីពបែខផាក� បន្ៃមមិិ្បមកិមិាមុជទយិត្ៃមទបមីរ� 

១៨. ាិបីពបមិរតពេ និៃយារែជរជរមិកាាច្ុ ជរព័យ�ុ អបនឡនាុបបរសា�ាមុជទ� 

 

៣.៧ិសនរណចមភតេីី ៣.៧៖ សតណំ្ ភ្រភ្េជេណេស្រភី្រណចមិ  

 េគប្ណំួិ ៖ "ាិបីធសរជមររុចកបុទាចិរក កម យិតមិិ្ពនវរមិ្ិ ុរេមបម� ន្ម�តន

យិតអិរិវយ្រុចកបុទាវរ បររបមក"� 

សជ៊ណរិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 
 ស្ល�ចបុត 

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. លប្េទៃគកលហថី�ីៗ ុិ់ ប ប់់លហស�បុ

ល��ល�� ្ដព�បផីលហិៃគកមុ

ដដាភៃសលមបគចនិ��ឹ 

ច ួុ  

លប្េទ 
២ ២ ៨ ៨ ៨ ៨ 

២. ្�ៃគកវររ�ហមិុដដាភៃលហស�

បុផលហិ 
ដ.លរ ៤៨០ ១.០០០ ៣.៥០០ ៣.៥០០ ៣.៥០០ ៣.៥០០ 

៣.ះរគុ លហីុ ិ់ ប ប់់ ៃគកអដលមុះ

ដដាភៃលហស�បុផលហិះ 
លុរនល - ១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ 

 

 

គេ្រួសណចមផរិ៖ 

១.  ាិបីធសរជមររ�រតយជរុទុមពនជ ប្ុឆ� បយិតជ ប្ខក� 

២.  ាិបីធសរជមររ�រតយជរុទុមពនយិតមិិ្បនយជ ប្ឆលតន យិតជ ប្្ុបែប� 

៣.  ធសរជមរាររ បប និ្លានឧរបរក្ុយសទររានទ បំេបនព័យ��  

 ៤.  មិិ្បនយជ ប្យិតរត�តពន ែរិាយនជម�ុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ� 

 ៥.  ារធសរជមរច�កប ជ ប្ុរេមបមិិ្ុមពន យិតបនយជ ប្ពនិយំុកទព� 

 ៦.  ុម�ររុចកបុទាថកបៗ យិតែចបតាបនយជ ប្ពន រត�ត យិតជ ប្ុមពនរ និបាិបរចិរក កម  
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យិតបាិបរមិិ្ពន�  

៧.  ែិតបនយជ ប្ពន រត�ត យិតជ ប្ុមពនចនិុឈបាុតរកតាមកម្ិ ឬតមធាពាហំមយ្� 

៨. រុត�េយា្�ទពមមយ�បររានរទិកស� យម្ិធសរជមរ យិតអិរិវយ្វរ បររបមក តមរាយ 

ាររក�ុ ពរ� ិបាុតយិតុជេជរុទា� 

 

៣.៨ិសនរណចមភតេីីិ៣.៨៖ ករេេធមឲឱ្្េសមរេមួ ែផ�ណែណ៍ជ�ជបផបិ 

 េគប្ណំួិ៖ "រុត�េយំុកទព យិតាុរ្�ិទព ៃយមិមិិ្មិិមិ ុរេមបារេរ

ាុខទពសចរកយ យិត�រុំ ារន�ុចំ"�   

 សជ៊ណរិ៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. អារអរៃចាុ ិ់ អារពរគៃុ �អុដ�ហ�

អន�គល� ុិ់ ពរផលហិល�លបរប 

្ដគលបសិទ�ភៃ 

នរគ ២១០ ២៥០ ២៥០ ២៥០ ២៥០ ២៥០ 

២.ះអារពរគៃុ �ទទលួបុៃហម៌ុៃុ

ប្ច�រ��ទ្អរៃចាកលផល្ៃវ្លវ 
នរគ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ 

៣. រអ មុ់អរៃចាលហស�បុចដុ បន�បី�� រគ 

ដដាភៃុិ់ លហគហៃិុ ហិន្លពពរអុដ�ហ� 

អន�គល�ុិ់ ផលហិល� 

ច ួុ រអ មុ់

អរៃចា 
១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ ១៥ 

 

គេ្រួសណចមផរិ 

១. ុរេរច�ែមយារាុទ�សា�ាជិរនារជំរនជំត យិតអិរិវយ្ារែបៃចាមិមិ ិ ម្ិ  

ិមិ� 

២.  ពជតកតាម្�ទពររានអត�ទពិយាម្�បិចកិមិុ េិារម� និុាវបមក

សចរកយេបនព័យ�ាុរ្�ិទព ំុកទពមិ មិិ្មិិមិ�  

៣. សតាតនមយ�បរពិុសាយ្យិតរ�េបនា តិ រររាិ� រាជិរនរទិំាុរ្�ិទពុ េិ 

មិិ្មិ�  

៤. ុរេរច�រទរដ យំ្ិាុ្�យិតពជតកតារអយុរ្�បាុតារជំរនជំត យិតជ្ម្ ពិយិ្្ាុរ្�ិទព  

ំុកទពុ េិមិ មិិ្មិិមិ� 

៥.  រកសុ ពរស ិា�បពបារអយុរ្�អនម័ាិែ យិតអយុរ្�មិិ្ិែបាុតែខផាក� បនមិិ្បមក  

រមួម�តាររែជមរជមមិច្ុកាា� 

៦. មផព�មីាអ�ពបាុរ្�ិទព ំុកទព អនម័ា រុចកបុទាែបៃចា ាររកបរជន យ  

ារុ េិបរបន ុរចខករនយិតារែថរបីមិ មិិ្មិិមិ�  
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៧.      ចុពររជ បបែយតែបៃចាមិមិិ្មិិម  ិែរិភយអយុរ្ �អនម័ាិែ យិតមិិ្ិែ� 

៨. ជ្ម ពិ្យិ្ យិ្តអាិារបិចកាុរ្ �ិទព ំ ុកទពុ េិមិ  មិ ិ ម្ិ ិ មិ ន�ុចំ ន�ចន �ិ 

៩. ពជតបបទបមីរាជិរនមិមិិ្មិិមិុរេមបុ េិបា�ួាារន�ុចំ� 

១០. មផព�មីាយិតអយុរ្�ា�តនររម្ិា�បពបមិិ្មិជរហុប ជ ប្ុតេ្ រក� ា ុាផ យិត 

ា�តនររា�ខយនៗ ែរិត�ភចនុរាអាបែបៃចា� 

 ១១. ុ េិបបមលានែខផាក� បនមិិ្បមកែបែចា ំុកទព ាុរ្�ិទព ៃយមិមិិ្មិ ិ 

មិែរិុឆេា្រុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ� 

 

៣.៩ិសនរណចមភតេី ី៣.៩៖ ករពរិនតួស�តរណះេនងនជបផប 
  

េគប្ណំួ៖ "របីភយាយចយិមិ តមរាយារារេរយិតអិរបផ ុរេមបរមួ

ច�ែកបចនភយារុជរេជភានាយចយិមិជរបរុរាយិរយ�រទព"�  
 

សជ៊ណរិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. បរ�មាៃុលប្េទរៃដ់ រ់្លសុតា រគុ �ីគួៗ

លហស�បុ្រពុ ្ពព់ ្ើរាក់បឹ់ ធ���ហ ិ
% ៣ ៥ ៨ ១០ ១៥ ២០ 

២. រអ មុ់ពរពរុិ់ អេិររ្ធុធុកលផល

លហស�បុលដបគលដ់លបរប្ដគលបសិទ�ភៃ 
ច ួុ  ៣១ ៤០ ៥០ ៦៥ ៧០ ៧៥ 

៣. បរ�មាកី�ចល�កុ ធុធុកលផលរាក់អដុ 

្ុ�ទអដលបុដៃលៃលចិទរឹុិ់ ៃលៃ 

្ព់ព់្ពព់ ��វ្រពុ ្ពព់  

% ៣ ៥ ៨ ១០ ១៣ ១៥ 

 
គេ្រួសណចមផរិ 

១. រ�ៃជពិិចទកបយិតៃជពុាតាតាជិរនរុត�េយាយចយិមិ� 

២. មផព�មីាពបសរា�ខយនៃយទបជមបិមិ យិតជរុទាយចយិមិែរិប�ពុត 

រតុជិពងា បន� 

៣. រុត�េ្យិតែបិមែបែយតអិរបផិមិាមុជទ �្រយនុឆារ� 

៤. រុត�េ្យិតែបិមែបែយតអិរបផិមិបាុត �្រយនទកបសរ� 

៥. ារេរយិតអិរបផា្�ុមី្ទុយុមំត� យិតជរុទាយចយិមិែរិប�ពុត 

រតុជិពងា បន� 

៦. ាិបីធសរជមរជរុទបរចជមសពិយុនបាុត �្រយនអិរបផិមិាមុជទ យិត �្រយន 
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ែរិភយរ�ៃជពិិចទកបយិតៃជពុាតាតុឡេតរ ិំ � 

៧. ពជតកតារអិរបផជបុពេៃជពយិតារុ េិបបមលានបាិរដ យចិរក កមជបុពេាបែាបែរិ 

ិយំុកទពាជិរនទបមីរអយ�រម្ិ� 

៨. ុ េិបបមលានារអិរិវយិតារជំរនជំតារនយពបរា័ិាិមិ� 

 

៣.១០ិសនរណចមភតេីីិ៣.១០៖  ករសនរភាត្ណ្ខណ� ែផនករររទ សសតស្រ្មភតសរ័

ជបផប 

 េគប្ណំួិ ៖ "ុរេមបជំរនជំត អិរបផ យិតអិរិវយ្រា័ិាិមិ តមរាយារ�រុំ

ារអយុរ្�ែមយារាុទ�សា�ឲ្ិយជរាិទ�ទព"� 

សជ៊ណរិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. អលតៃុសរ��ភៃៃុពរអុដ�ហ� 

អផុពរគដទ���ស� សលមបគ

ះ��សគកលផលលហស�បុអុដ�ហ�

្ដគ្�ដកគ 

% ៨០ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ ៩០ 

២. អលតៃុសរ��ភៃអដលបុ 

អុដ�ហ�លហស�បុត�ដុះុិ់  

វគហៃ�ម 

% ៥ ១០ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ 

 

គេ្រួសណចមផរិ 

១. ុរេរច�រភាារក្រិវយទពយិតាុជមចភយរាយុពិ០៣ឆា �ៃយារអយុរ្� 

ជបរខកប ែមយារាុទ�សា�ាជិរនរា័ិាិមិឆា �២០១១-២០១៣� 

២. ុរេរច�ុា�េរចកុរយាទពជបរខកប ែមយារាុទ�សា�ាជិរនរា័ិាិមិ� 

៣. ារុរេរច�ែមយារាបមកទពរា័ិាិមិជរត�ឆា �� 

៤.  ជរមនិា�ិ្ិយិតព័ ា្ិយិមិ តមរាយារបសតាម្�ទពមមយសប យិតអយុរ្ �ល� និ� 

៥.  តមរយយិតវា្ៃមារអយុរ្�ែមយារាបមកទពជរត�ឆា ��  

៦.  ុរេរច�ជបសរំ្ិាុ្�េបនព័យដយកតារន�ុចំយិតន�ចនិមិ មិិ្មិិមិ� 

៧. ជបសមារកររុចកបុទាិមិរ�ុកេ រារ យិតាជមរាជមមិារកររវតររដភិ 

ិមិ ៃរ នំអិរិវយ្ យិតអត�ារុជេររដ ិភិិយទពិែជរុាេរ យិតជរបរុរា 

ជរាិទ�ទព� 
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៨. ុរេរច�យិតរ�ុកេ រារអយុរ្�ែមយារាុទ�សា� ាជិរនារ�រុំ ទបមីរៃយមិ យិត

មិិ្មិិមិ� 

៩. ុរេរច�យិតអយុរ្�ែមយារ ាុទ�សា�ាជិរន�រុំ ចិននមិ១ មិិ្មិិមិ១ 

ឫ ុាវបមកមួាបាុតរា័ិាិមិ� 

 

៣.១១ិសនរណចមភតេី ី៣.១១៖  ស�តចបណតជេ នតួ្្ាត្ាតតករ៊េូរ្សមរដ�ចបជបផប 

 េគប្ណំួិ៖ "ុរេមបរត�ទពកាធាមិបាុតារុជរេជភានថរាិ យិតុា�េ្ាយនែ្ជរុាេរ 

ុឡេតុឈុ េិមុខច�ាយបមួាៗ មពិុាាុ េិារម� ន្ម�តនែរិជ្តរារត�ភចនជរបរុរាជរាិទ�

ទព"� 

សជ៊ណរិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 
 ស្ល�ចបុត 

២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

អលតៃុពរអុដ�ហ�ថ��ពលបរប្ដគ 

លបសិទ�ភៃ 
% ៩៥ ៩៨ ៩៨ ៩៨ ៩៨ ៩៩ 

 

គេ្រួសណចមផរិ 

១. ម� ន្ម�តនុជរតយ�យយ យិតុជរតរ�អិិ ា តិ រម� ន្ម�តនែមាបររដភិ ារច�ាា�ុិ េបរ�េបន�  

២. ម� ន្ម�តនារច�ាុាិតកហរ យិតមិិ្មិបាិបមក (ច�កប ជ ប្យ�  

៣.  ាជមរាជមមិារច�ាា តិ រ ន្ចតច ាក� រ កម យិតា តិ រររាិ� រ ារទនម ន្ច�ា

ងមពិ យិតទកប ារច�ាារែថម� យិតួាុិ� 

៤.  ាជមរាជមមិម� និុសហុាាិបីពិុសាយ្ ុសហុាៃយារុជរេជភានុាវ យិត 

ុសហុាៃយារុជរេជភានាិទ�ិ� 

៥.  ច�ាទ�នបនទ�យតសចរកយ មផព�មីា យិតុសហុាមរសរព័ ា្ិយ� ជបសរ 

ច�ាទនម ន្ុសហុាបាុតជរុទា� 

៦. ុសហុាទនរំមនំមយ្ ទនរា័ព�ុ ្ឡិច ទនរសរៃជរាកប ា្�  
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៤.ណចមភតេី-ី៤៖  ករ្គ្ម្គួេនងន៍្រេំមនតួសាធ៍្រ្្ណ្េររនតរនតរផរ    

 
៤.១ិសនរណចមភតេី៤ី.១៖ ករ្គ្ម្គួនតួ ស�តភិវន្៍្រេំមិ នតួ សហគចន្៍្រេំម 

 េគប្ណំួ៖ "ុរេរច�ជំរនជំត យិតអិរិវយ្ាយចយៃជពុ េ្ តមរាយារប�ក ន្ជព�

ជរទ និែរយៃជពរជមសតទុបអចិៃមយ�ា្ រុត�េ្យនរាុរ្�ិទពបមកាិទ�ិុរាចុពររជ បមរបររដ រុត�េយច�យួយ

ាហំមយ្ៃជពុ េ្ យិតុ េិបបមលានបរទពរានុនររានាហំមយ្មនិរដ យ"�  

សជ៊ណរិ៖ 

សគចនររៃុលទ�ផល នរត ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.លបអ�់លៃលបទលគអដុៃលៃបល�ក់ ទដរអចៃិ�ុ�គ៍

លហស�បុ្បុប្សេ លះ ដ.�ត 
ដ.� ៩៧ ៣៥០ ៤៥៥ ៥៩២ ៧៦៩ ១.០០០ 

២.ច ួុ ស(ដ�ុៃ៍លៃ្រពលហស�បុប្ ប់ពុ ះ

ុិ់ ៃល់ឹ់  
ច ួុ  ៥៤ ៣២ ៣២ ៣២ ៣២ ៣២ 

  

 

គេ្រួសណចមផរ៖  
១. ប�ក ន្ជព�ជរទ និៃជពរជមសតទុបអចិៃមយ�ា្ ុ រេរច�ៃជពរជមសតទុបអចិៃមយសា្ែរិភយត ន្ងា បនុហេា

ាជិរនចុពររជ បរបររដ ត ន្ងា បនៃជពុ េ្តមមុខករ� 

២. រក�ុ ពរ� ិារកយែមយទប យិតុជរេជភានឧរបរក្ GPS រ និមមយ�បររដភ ៃិជពុ េ្មនិរដ យ�  

៣. រក�ុ ពរ� ិអ�ពបរុចកបុទាុា�េសរុពេ័កប ៃជពុ េ្ាជិរនវា្ៃមររ ិិ ការនយាសបុ 

�ិជទរ និបមករាិបែរ តររនបបមលុម� 

៤. មផព�មីាុិិារក្ែកន�ាសបពបារុភពរុក� ិជព�ជរទ និែរយៃជពរជមសតទុបអៃមយ�ា្ 

មផព�មីាា�បពបសរា�ខយនៃយារជំរនជំតទបជិិ� 

៥. ុា�េយិា័្បមកយិតុរេរច�រុត�េ្ាហំមយ្ៃជពុ េ្ ចុពបិចកជពមុជពិតៃជពាហំមយ្ ុរេរច�

ែមយារជំរនជំតៃជពាហំមយ្ យិតាុ�ារអយុម័  ្ុរេមបុ េិបបមលានបរទពរានុនររានាិិប 

ាហំមយ្ៃជពុ េ្� 

៦. ុ េិបបមលានារា និរកតុ េិារពជតកតអយុរ្�ចយរន យិតអិភិបិចកៃជពាហំមយ្ ពជតកត

ាម្�ទពាហំមយ្ៃជពុ េ្បាុតារជំរនជំតៃជពាហំមយ្� 

៧. រក�ុ ពរ� ិា�បពបរុចកបុទាសរុពេ័កប ភតយនសក យាយចយៃជពុ េ្ វា្ៃមាយចយ

ៃជពុ េ្យិតស� យទពៃជពុរេមបប�ក ន្ម �្រយនុទាទព� 

៨. ប�ក ន្ �្រយនាា� យុពិជរពាយចយុ េ្ាជិរនរបហន្មបុជរេជភានបាុតធាសប� 

៩. រក�ុ ពរ� ិា�បពបាររ�ុពំ ទិយាយ័ាបាុតទជមតនតមរយជ្ម្ ពិយិ្  ្វា ៃ្ម យិតរភាារក្ 

ា�បពបារជំរនជំតៃជពុ េ្ជរបរុរាយិរយ�ទព (MAR-SFMយ� 
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១០.ពជតកតាម្�ទពែមាបររដភ ៃិជពុ េ្បាុតារុ រេរច�ែមយារជ រំនជ តំៃជពុ េ្ ាជមរាជមម ុិរេរច� 

ែមយារាបមកទពជំរនជំតៃជពុ េ្ម្ិ ចុពាជមរាជមមិវា្ៃមារករយិតុរេរច�ែមយារ 

ជំរនជំតៃជពុ េ្ (MARយ បជមិ្ែមាបររដភិៃជពុ េ្ម�តអាន�   

១១. ុរេរច�រុចកបុទា យិតចុពមផព�មីាាសបពបារារេរទរនស� ន្ុេតុឆពៃជព ុរេរច�ុភពពុមល

ស បា �ិ និ យិតិិខិ្អយុ�� ្ចរចរបាុតរា័ិាៃជពុ េ្� 
 

៤.២ិសនរណចមភតេីី៤.២៖ ករស�តភិវជរ រេំមរ ំិនតួរ រណភ្រណចម 

 េគប្ំណ ិួ ៖ "រុត�េយាររ�ុ េ្យិតស� រៃជពុ េ្ុឡេតរ ិំ ុ េិរបៃជពុរចរ កិ  ុរេមបចនិរមួ

ច�ែកបរុជមេមិជរុយយ្ុារដបិចក ាត�ម យិតររសិ� យ"�  

សជ៊ណរិ៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះៃផ�ដអីេិ�ឌ្ចពរ្រពដ 

 រដ�ុ ិ់ ៃដដគនរកុត  
(.ហ ១៧.៩៥០ ២០.២៨០ ២២.៣០០ ២៤.៥០០ ២៧.០០០ ២៩.៧០០ 

២. រគុ ្រពលហស�បុបា�ក ុ ពុគ្ ដព� ៨.១០០ ១០.០០០ ១០.០០០ ១០.០០០ ១០.០០០ ១០.០០០ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖  
១. រ�ុ េ្មច�ារថកប យិតារែថម�ច�ារុ េ្តានឆា �ទប១រ និឆា �ទប៥� 

២. រក�ុ ពបនយុ េ្ាជិរនែចបតារ និជរមពិររដរ�កធា័ាមិ� 

៣. ុរេរច�ជភរព�ពិាបរុក្របុ�ទិវទនម�តជរុទា� 

៤. ុរេរច�យិតែបិមែុហរដ រចនាមល័យ�ងា ិរក�ុ ពបនយុ េ្�  

៥. ុរេរច�អយុរ្�ារអិរិវាយចយុាុយទិច� 

៦. អយុរ្�ជរព័យ�បាិ-របុ�បមក យិតែថម�ឡន្្រក� ំតាន� 

៧. ុរេរច�សរុពេ័កប ច �ិ រៃជពរ� យិតុរេរច�ែមយទបច �ិ រៃជពរ�� 

 

៤.៣ិសនរណចមភតេី៤ី.៣៖ ករស�តរណះសាធ៍្រិនតួជីភជ្ចមព 

 េគប្ណំួិ ៖ "រុត�េយារអិរបផា្�ៃជព ារជំរនជំត �្រយនៃជពារេរ យិត�រុំ ារ

ម� និុាវសចរកយ តមរាយារុរេរច�ុទាចរក្ាមកម្ិ"� 

សជ៊ណរិ៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត  ២០១៤ ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧ ២០១៨ 

១.ៃផ�ដៃីលៃពរពរុិ់ ហបុគអេិររ្សហ�ៃលៃលហស�បុ

ៃល់ឹ់ ពរលដបគលដ់ុិ់ ៃល់រីបអុ��ះ 

 ឆា ២០១២ ស្ល�ចបុ១,៥លុ(រិតត 

(រិត ៥០.០០០ ៥០.០០០ ៥០.០០០ ៥០.០០០ ៥០.០០០ 

២.ហបុគ្ ទសចរា៍ធ���ហលិហស�បុរាហគះ ហបុគ ១ ១ ១ ១ ១ 
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គេ្រួសណចមផរ៖  
១. ពជតកតារជំរនជំត �្រយនៃជពារេរ យិត �្រយនអិរបផា្�ៃជព�  

២. ុរេរច�រុត�េ្ �្រយនៃជពារេរយិត �្រយនអិរបផា្�ៃជព ( �្រយនៃជពារេរយិត �្រយនអិរបផា្� 

ៃជពភយពជតបបរែយ�ម៥០.០០០ហិបត/ឆា �យ� 

៣. ាិប ធីសរជមរ យិតប�ក ន្ �្រយនៃជពុ េ្ែរិិយាា� យុពិាជិរនុទាចរក្ាមកម្ិ� 

៤. ធសរជមរតមរយស� យទពា្�ៃជពា�ខយនៗ� 

៥. មផព�មីាអ�ពបារទរនស� ន្ារួំរនរា្�ៃជព� 

៦. ចុពាិបីយិតចុពររជ ិាចិរក កមា្�ៃជព� 

៧. ចុពជ្ម្ ពិយិ្្បាិរដ យចិរក កមា្�ៃជព យិតាួយា្��  

៨. ែថរបីៃជពុ េ្បាុត �្រយនអិរបផបរចជមសពយិតា្�ៃជព� 

៩. ុរេរច�រំ�រក�ុ ពរ� ិយិតមផព�មីាា�បពបបរចជមសព� 

១០. ុរេរច�យិតចនិរមួបិចកជរុ�ុមផតៗ (បាុតយិតុជេជរុទាយ ុរេមបពជតកតារអិរបផា្�ៃជព 

យិតបរចជមសព� 

 

៤.៤ សនរណចមភតេី៤ី.៤៖ ករសេសង� ពិ ត របទផរជីភ សសតិ ្ង ាមរជ៊ិនតួេរពែបួ 
សាធ៍្រជ៊បណ�រួ ែដន៍្រេចមរាត 

 

         េគប្ណំួិ ៖ "ទរនស� ន្ារមុ្ពនាយចយា្�ៃជព ៃជពុ េ្ យិត បរចជមសព តមរាយ

ារាុមក� ព រក� ន្ពន អរនរ �មផព�មីា យិតុាវបមកុ ទាចរក្ ុរេមបចនភយយិរយ�រទពរវត្ជមតរ

ារុារដបិចក ាត�ម យិត ររសិ� យ"� 
 

សជ៊ណរិ៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត 
 ២០១៤ ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧ ២០១៨ 

១. ច ួុ សហ�ៃលៃលហស�បុស្�សេ ុុិ់ អថររ្  រនល ១.០០០ ១.០០០ ១.០០០ ១.០០០ ១.០០០ ១.០០០ 

២. អលតសហ�ៃលៃស្�សេ ុលហស�បុ្ដុអល់ះ % ៥០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ 
  

គេ្រួសណចមផរ៖  

១. អិរិវយ្ររតាុរ្�ិទពឧទកយាួយា្� យិតម្មកប ិាុមក� ពា្�ៃជពា�តុរត� 

២. ម�្ នម�តនទកប យិតរកបរជន យ�  

៣. ារម�្ នម�តនច�កប ា្�� 

៤. ាុមក� ពយិតពកភិា្�ៃជព�  

៥. សតាតនជទសតា្�ស រឲ្ាមធារតមិប�កយបរសា�� 

៦. �ិជទជរ្ិរ្�ារ ម�្ នម�តនា តិ រែមាបររដភិ ម� ន្ម�តនងមពិ ារួាុិ យិតែថម�� 

៧. ស� របរសា�ា្�ៃជពយិតុរពែិត�  
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៨. អរនរ �មផព�មីាររសិ� យៃជពុ េ្ យិតា្�ៃជព� 

៩. ារារេរុេតៃជព� 

 

៤.៥ិសនរណចមភតេី៤ី.៥៖ ករ្គ្ម្គួិនតួ ស�តភិវន្ឧសំហណចម៍្រេំមិពណត ជជណចម 
នតួិសហ្្ាត្ ាតតករសនតររាត 

េគប្ណំួិ៖ "ុរេមបជំរនជំត យិតអិរិវយ្ឧាីហបមកៃជពុ េ្ េកិជបមកពបជរពុ េ្

បាុតយិតុជេធាសប ា�ុិរុត�េយំុកទពមិិ្មិ ុឆេា្រតមិប�ខកប ៃយ្ជមតរារររានទបមីរ 

យិតបិចកាហជរ្ិរ្�ិារម្ិ អយ�រម្ិ ជពមម�តរុត�េយច�ុកពរកតា�បពបារអយុរ្�ំ ុជិតុរ តររនប"� 

សជ៊ណរិ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ពរអេ�ិឌ្ប្ច�រ��ទ្អរៃចាផលះ

អុដផលៃលៃ្រពះុិ់ ពាិក�រ��  

ពុគ 

អ�៉លហដគប 
១៦,៥ ១៨ ២០ ២២ ២៤ ២៦,៥ 

២.លបកដផ្ៃ�ផ្គះបា�ក ុបណ� ល

គុ�ពរ្រហ់បគរុិ់ ប្់បពុ រចិ�ស(

លបហបិហ�ពិរអុ�រ�ហះិ 

ដ់ឆា  - - ២៧ ២៧ ២៧ ២៧ 

 
គេ្រួសណចមផរ៖  

 

១. ុរេរច�ែមយារាបមកទព ែមយារថរាិ ែមយារាុទ�សា� ាជិរនជំរនជំតារអិរិវ

ឧាីហបមកៃជពុ េ្ េកិជបមក យិតាហជរ្ិរ្�ិារអយ�រម្ិ� 

២. រុត�េ្ជរព័យ�ជំរនជំតទិយាយ័ា យិតុា�េរចកុរយាទពឧាីហបមកៃជពុ េ្� 

៣. ាិបីធសរជមរពបរុចកបុទាែបៃចាមិ អយុមិៃជពុ េ្ យិតុា�េរចកុរយាទព� 

៤.  រុត�េ្ជរព័យ�ជំរនជំតទិយាយ័ា យិតុា�េរចកុរយាទពេកិជបមកុ េ្� 

៥. ាិប ធីសរជមរប�ក ន្ យិតចតជបតុ ាេរុ ភររជ បុណក ពេកិជបមកមិ  អយុមិ ៃជពុ េ្ុជរេជភាន 

បាុតធាសប ន�ុចំ ន�ចនិ យិតឆតា ន្� 

៦. ាិបីយិតុា�េរចកុរយាទព្ៃមុ េ្ុ េិទបមីរបាុតធាសបយិតអយ�រម្ិ� 

៧. មផព�មីាព័ ា្ិយទបមីររ និាហំមយ្មនិរដ យ ែមាបជបយ យិតមិិ្បរែរិេបនព័យ�� 

៨. ាជមរាជមមិយិតរុត�េយបិចកាហជរ្ិរ្�ិារអយ�រម្ិ មមួាៃរ នំយិតកស យ យិតអត�ារ

េកិជបមកពិពុលប តមរយារអយុរ្�បិចកជពមុជពិតអយុាផរកយ អយុា�� ម្ិែរិ 

េបនព័យ�រា័ិាៃជពុ េ្� 

៩. ុរេរច�ាិា� សលរក�ុ ពរ� ិងា បនម្ិយិតងា បនុខ្� ា�បពបារែជរជរមិ កាាច្ុ យិត

ាយ�ារុរ តរ� 
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១០. ុរេរច�មិិ្ា តិ រមផព�មីា (ល� �តរនរទព យិតុាេរុភែកន� រ និសចរកយទនុឈ 

ា�បពបុរ តររនប យិតារែជរជរមិ កាាច្ុយ� 

១១. ាិា� សលពិុជិពុយរ និមមួាអាបេបនព័យ�នន បាុតារុរេរច�ាុទ�សា�ុរ តររនប

ងា បនម្ិ យិតុិិយុយភាេបនព័យ��  

១២. ចុពាជមរាជមមិ តមរយ យិតវា្ៃម ារអយុរ្ � ុំជិតុរ តររនបងា បនុជាមម្ិ មមួា 

អត�ារៃរ នំ� 
 

៤.៦ សនរណចមភតេី៤ី.៦៖ ករងរ្ ភ្រភ នតួ រ្ួទួ សចាសផរណ�រួ ភតសរ័៍្រេំម 

 េគប្ណំួិ៖ះ 

− ពជតកតាម្�ទពាិបីធសរជមរបាុតារជំរនជំត ស� រ យិតអិរបផៃជពុ េ្ 

− រុត�េយាម្�ទព យិតរក�ុ ពរ� ិាយចយមយុាផបាុតរា័ិាៃជពុ េ្ 

− មផព�មីា យិតុ េិបបមលានារា និរកតមសចរកយ អ�ពបជរុយយ្ៃយាយចយុ េ្�  

សជ៊ណរិ៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣ 

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះច ួុ �ុដស្លហស�បុបា�ក ុបណ� លះ នរគឆា  ១២០ ២០០ ២២០ ២៤០ ២៦០ ២៨០ 

២.ះពរផ្ៃ�ផ្គអៃលីខិហិបទដ� ុ

ចនបគុ ិ់ ផលលប្យកុៃ៍ុធុធុ

ៃលៃ្រពដលគអារពរគៃុ � 

�ដេ - ១ ១០ ១៥ ២០ ២៥ 

៣.ះដ្លម់ល��ល��អៃៃីលៃ្រពះុិ់ កី�

ចល�កុ លហស�បុ្រេបចះុិ់ អុដ�ហ� 
ដ្លម់ - ១ ២ ៤ ៦ ៨ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖   

១. ុរេរច�មផព�មីាយិតរក�ុ ពរ� ិាជិរនារករជំរនជំត យិតអិរបផៃជពុ េ្�  

២. ាររ�ួាយិតែថម�ច �ិ របនយុ េ្ធសរជមរ� 

៣.រុត�េ្ឡន �្ពិុសាយ្ធសរជមរជរុទរបុ�ម្ិែរិាយនជម�យកតារែជរជរមិកាាច្ុ 

យិតសបិតរ�ររកន ិយនរជរុទុ េ្បាុតធាសបែរិិយិប�កយរយីុ�ុ ឈយកតារែជរ

ជរមិកាាច្ុ� 

៤. ុរេរច�រំ�រក�ុ ពរ� ិរុចកបុទា�នំរ និមមយ�បររដភិៃជពុ េ្ជរត�ឆា �� 

៥. រុត�េ្ស� យបាធសរជមរ យិតស� រៃជពុ េ្ុឡេតរ ិំ  ុនតមរ� ខកប ររដភ ៃិជព ុ េ្� 

៦.ុរេរច�ំុជិត យិតបមករាិបាិបីធសរជមររុចកបុទាថកបៗ ពិុាាេបនព័យ�ុ ឈយកតារែជរ

ជរមិកាាច្ុបាុតរា័ិាៃជពុ េ្� 

៧.ជរមនិយិតអិរបផ ជិរនពនុ េ្ ពិុាាជិរនពនុ េ្ែរិិ្មុ្ពន� 
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៤.៧-សនរណចមភតេីី៤.៧៖ រ្ួទួករសនរភាតជច្មិ េដមចរជីប៊រ សចជំែណណែថរណំករពរ
៍្រេំម្ ្ណ្េររនតរនតរផរ 

 េគប្ណំួិ៖  
− រុត�េយារា និរកតអ�ពបចយរនា�បពបៃជពុ េ្ ិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�េបនព័យ�រ និជរមព រិរដ 

យិតអាបេបនព័យ�  

− រក� រ ទរនស� ន្ យិតរមក� ររទុិកេាៃជពុ េ្ ា្�ៃជព យិតារារនរយរបៃជពុ េ្ 

ុរេមបចនិរមួច�ែកបែថរបីារេរាយចយៃជពុ េ្ជរបរុរាយិរយ�រទព 

− ជំរនជំតទិយាយ័ាា�កុ� ុរមតរទុិកេាៃជពុ េ្ ា្�ៃជព យិតារារនរយរបៃជពុ េ្ 

ឲ្ភយជ ក្មជ្តរយិតិយជរាិទ�ទព� 

សជ៊ណរិ៖ 
 

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះប្ ប់ពុ ពរៃល់ឹ់ ពរអុដ�ហ�ចនបគះ្ដព�បលីបគដទ� 

លបឆ់បទ្ល�ពសៃលៃ្រព  

ច ួុ ្លពរ

ចដុ ប�សប ប 
- ១៧៥ ២០០ ២២៥ ២៥០ 

២. ៃិុ ហិនះុិ់ ្ផ��់ផ� ហគ�ហ�កត់បទ្ល�ពសៃលៃ្រពអដល 

បុច់លរ់រាក់សាដ រឿ់បទ្ល�ពសៃលៃ្រពះ 
ច ួុ ររាី ២០០ ១៥០ ១៥០ ១០០ ១០០ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖  

១. ុរេរច� ចតជបត ុភពពុមលែមយារាបមកទព យិតំុជិតថរាិជរត�ឆា �� 

២. ុរេរច�ជរុ�ុនងា បនម្ិ យិតុនងា បនុខ្ស� 

៣. មផព�មីា យិតរក�ុ ពរ� ចិយរន ិ ិខិ រ្ទរដ យំ ្ិាុ្� យិតែរររទរុ ចកបុ ទាេបនព័យ�ៃជពុ េ្� 

៤. ចុពពជតកតារអយុរ្�ចយរនុនតមមនិរដ យ� 

៥. មិិ ែ្មយទប យិតុរេរច�ស បា�� ា �ិ និ យិតុភពុ នុ េិទបត�តរបៃជពុ េ្ ែរិភយរបហន្� 

៦. ុរេរច�ចតជបត យិតុភពពុមលរភាារក្ យិតជបសរនន� 

៧. ចុពតមរយ ជ្ម្ពិយិ្្ុម�ិ តល� ន្ុ េិារករេបនព័យ�ារារនរយរបៃជពុ េ្� 

៨. ធាតនព័ ា្ិយៃជពុ េ្ពបសរព័ ា្ិយ យិតធសរជមរុម�ិតល� ន្ព័ ា្ិយ យិតត ន្រចិយារតម

យប្ិរាិបៃយចយរន� 

៩. រុត�េ្ជរព័យ�ទនរា័ព�មិយរតនជភបន យិតជរព័យ�ុមាេសរុរេមបទទួិព័ ា្ិយរទុិកេាៃជពុ េ្ពប 

សចរកយ� 

១០. ចុពពិយិ្្យិតុម�ិ តល� ន្ា�កុ� ុរមតរទុិកេាៃជពុ េ្ ា្�ៃជព របៃជពុ េ្ យិតរ្�ុតតៃយរទ

ុិកេាៃជពុ េ្� 

១១. ុរេរច�ជរព័យ�ជំរនជំតទិយាយ័ារទុិកេាៃជពុ េ្ ា្�ៃជព យិតារារនរយរបៃជពុ េ្� 
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១២. តមរយយិត�រុំ ា�កុ� ុរមតរទុិកេាៃជពុ េ្ុន្ុលារ ជពមម�តចន រិមួរ�ណ យិតារនារ 

ុន្ុលារ� 

១៣. ជរមនិចតជបតយិតុភពពុមល ិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�េបនព័យ�រា័ិាៃជពុ េ្� 

១៤. ទរនស� ន្យិតរមក� ររទុិកេាៃជពុ េ្ា្�ៃជពយិតារនរយរបៃជពុ េ្ុរាខកប  

ររដភិៃជពុ េ្មនិរដ យ� 

១៥. ចុពតមរយជ្ម្ពិយិ្្ យិត្ជមតនទិារ និខកប ររដភិៃជពុ េ្មនិរដ យ� 
 

៤.៨ិសនរណចមភតេី៤ី.៨៖ ្េួមន្្សតទផរករសនរភាតែផនករិនតួករ្គ្ម្គួ 

ថភតករដ�ចប៍្រេំម  

 េគប្ណំួ៖ "ពជតកតំកុយា្ទព ្ ិ ទពៃយារជំរនជំតថរាិ យិតារអយុរ្�ែមយារ

ាុទ�សា�អិរិវយ្រា័ិាៃជពុ េ្យិតា្�ៃជព"� 

សជ៊ណរិ៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះច ួុ សរ��ភៃត�បណ� អុដរ����ធលីហស�បុ  

    ករដវឲនអុដ�ហ�ះ 
ភដរគ ៥០ ៦០ ៦៥ ៧០ ៧៥ ៨០ 

២.ះលបសិទ�ភៃៃុពរអុដ�ហ�ថ��ពះ ភដរគ ៩០ ៩៤ ៩៥ ៩៦ ៩៧ ៩៨ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖  
១. ចុពាុទ�នារមផព�មីារ និាហ មំយ្មនិរដ យា�បពបសរជរុយយ្ៃជពុ េ្ យិតុ ិិយុយភា 

រា័ិាៃជពុ េ្ ចុពមផព�មីារ និាហំមយ៏ៃជពុ េ្ពបសរា�ខយន ៃយាររម�ជ រុាយិ័រ 

បាុតរា័ិាៃជពុ េ្� 

២. ុរេរច�ជំរនជំត យិតទុបរបនជបសររា ិ័ាររដភិៃជពុ េ្ ុឈបាុតជរព័យ�ជំរនជំត 

ទិយាយ័ា ុា�េារមផព�មីាជបសររុចកបុទាធសរជមរមួាច�យួយ យិតបិចកជរុ�បាុតរា័ិាៃជព

ុ េ្តមជរព័យ�ព័ ា្ិយ ុរេរច�រចនាមល័យ� យិតុា�េរចកុរយាទពទិយាយ័ា ុំហទ�ព័រររដភ ៃិជពុ េ្ 

www.forestry.gov.kh យិតុាវុជរេជភាន Internet ររដភិៃជពុ េ្ ុរេរច�យិតុភពពុមល

មីាជបសររា័ិាៃជពុ េ្ យិតចតជបតុាេរុភា�ិ្ិរា័ិាៃជពុ េ្� 

៣. ុរេរច�រនបាររុារអយុរ្�ែមយារ ុរេរច�ែមយារាបមកទព ែមយារថរាិ ែមយារាុទ�

សា�ាជិរនជំរនជំតយិតអយុរ្�ជរត�ឆា � ចុពាជមរាជមមិប�ក ន្កទិទព ុរេរច�បមករាិប 

អយុបមករាិប ំុជិតអិរិវយ្រា័ិាៃជពុ េ្ ុរាាហារមមួារ� អត�ទពេបនព័យ�

ុជាមវទររដភិៃជពុ េ្� 
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៤. ចុពតមរយជ្ម្ ពិយិ្្យិតវា្ៃមារអយុរ្�បមករាិប អយុបមករាិប ែរិភយអយុរ្� ជរមនិ យិត

រនបាររុរភាារក្ជ្ម្ ពិយិ្្យិតវា្ៃម ារអយុរ្�ំ ុជិតបមករាិប អយុបមករាិបេបនព័យ� 

រា័ិាៃជពុ េ្�  

៥. ជ្ម្ ពិយិ្្យិតវា្ៃម យិតុា�េរចកុរយាទពទិយាយ័ា M&E បាុតុំហទ�ព័រ ជរមនិព ា្ិយ 

ុរេរច�ទិយាយ័ារចកុរយាទព ាជិរនរុក� ពបាុតុំហទ�ព័រកស យ www.arkn-fpd.org� 

៦. ាិបីពបជរាិទ�ទពៃយារអយុរ្�ថរាិបមករាិប អយុបមករាិបអិរិវយ្រា័ិាៃជពុ េ្ តមរ�

អត�ទពុជាមវទររដភិៃជពុ េ្ ររកន ិទិយាយ័ាបមករាិប អយុបមករាិប ំុជិតអិរិវយ្េបន

ព័យ�រា័ិាៃជពុ េ្ ុឈបាុតជរព័យ�ទិយាយ័ាៃយបមករាិបជំរនជំត យិតជ្ម្ ពិយិ្្ យិតុា�េទិយាយ័ា

តមរភាារក្រិវយទព� 
 
 
 
 

៥. ណចមភតេី-ី៥៖ “រ្ួទួ ស ្័ន ្េួមន្្សតទផរេស្គំ្ ិនតួស�តភិវន្េនងន  

ចនរសះណ�រួ ភតសរ័ណសតណចម”    
 

៥.១ិសនរណចមភតេី៥ី.១៖ េបមណណច្សមករណ ួនតួករសនរភាតែផនករេគប  

នេេចរ នតួ ភតនតេេគណសតណចម 

 េគប្ណំួ ៖ "រុត�េយាម្�ទពបសតយិតអយុរ្�ែមយារុិិយុយភា 

ែមយារថរាិ ពជតកតជរព័យ�ព័ ា្ិយា�ិ្ិយិតទបមីរបាិបមក យិតារជំរនជំតំុជិតរយិិុយំ  

សចរកយ យិតជបយជរបរុរាជរាិទ�ទព"� 

 សជ៊ណរ ៖ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១. អុដបហះ %តះៃុពរអុដ�ហ�ះ

សរ��ភៃសលមបគថ��ពរ����ធ ី
ភដរគ ៩២ ៩៣ ៩៤ ៩៥ ៩៥ ៩៥ 

២.ះច ួុ សណរៃុពរអ្ ប់ហះ

ស�់ គទិុ ាផលលសស�ះ 
ពុគសណរ ៧ ១២,៥០ ៣០ ៣៥ ៤៥ ៦០ 

៣. ច ួុ  SMS លហស�បុ្លបពលបសគះ

សលមបគៃហម៌ុទផី្ររសិរ��ះ 
ពុគ SMSឆា  ១៨,៥០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. រំ�រក�ុ ពរ� ិា�បអ�ពបារែកន�យិតុជរេជភានជរព័យ�ជំរនជំតទិយាយ័ាំុជិត

រយិិុយំសចរកយ (PIPយ� 

២. រ�េបនរ�រតយុរេមបរុត�េយាម្�ទពជំរនជំតជរព័យ�ជំរនជំតទិយាយ័ា PIP យិតាររបី

យិតែថម�ជរព័យ� PIP� 

http://www.arkn-fpd.org/
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៣. ចុពពជតកតាម្�ទពុ េិារជំរនជំតទិយាយ័ារបាមមយុារដបិចកតមរ� ុខ្�

ុិិុិ យិតជបសមហុយរយិិុយំ (ងា បនុខ្� ១៨ុខ្�យ� 

៤. ុរេរច�រំ�រក�ុ ពរ� ិា�បពបាររុត�េយាម្�ទពុ េិារុជរេជភានជរព័យ� GPS GIS 

ុ េិរបាមមយុារដបិចក (ងា បនុខ្� ១៨ុខ្�យ� 

៥. ចុពជ្ម្ពិយិ្្តមរយារអយុរ្�ររានមយ�បរបាិបមកបាុតុខ្�ុិិុិា�ុិ�រុំ

តមរយជ្ម្ ពិយិ្្វា្ៃមារអយុរ្�ររានជបសមហុយរយិិុយំរបាមមយ� 

៦. ុរេរច�បសតែមយទប (Mappingយ យិតុរេរច�ជពក្�ិរជ្របាមមយុារដបិចក� 

៧. ុរេរច�បសតែមយារុ មរាយុ ព ែិរតាជិរនារអិរិ វរា័ិាបាិបមករាយុ ពិ២០ឆា �� 

៨. ុរេរច�បសតែមយារាុទ�សា�អិរិវយ្រា័ិាបាិបមក ២០១៤-២០១៨� 

៩. ុរេបរំ �រក�ុ ពរ� ិា�បពបារុ រេរច�ែមយារថរាិជរត�ឆា � PB យិតែមយារាុទ�សា� 

ថរាិងា បនប� ិ� 

១០. ុរេបរំ �រក�ុ ពរ� ិា�បពបារុ រេរច�ែមយារថរាិជរត�ឆា � (PBយ យិតែមយារាុទ�សា� 

ថរាិ (BSPយ ងា បនុខ្�� 

១១. ចុពជ្ម្ពិយិ្្ យិតុម�ិតល� ន្ាយិាាិធាតរពនតមរ� មយ�បរបាិបមកុខ្�� 

១២.  ចុពតមរយយិតវា្ៃមារអយុរ្�ំ ុជិតយិតថរាិតមបមករាិបុ េិទបវិ� 

១៣.  ុរេរច�ាិា� សលវា្ៃមារអយុរ្�ថរាិតមបមករាិបជរត�ឆិា� 

១៤.  ុរេបរំ�រ�េបនរ�រតយនា�បពបជរព័យ�តមរយយិតវា្ៃមថរាិតមបមករាិប� 

១៥.  ុរេរច�ាិា� សលរនបាររុិទ�មិៃយារអយុរ្�ថរាិតមបមករាិបជរត�ឆា �� 

១៦.  ុភពពុមតរភាារក្ិទ�មិៃយារអយុរ្�ថរាិតមបមករាិប� 

១៧. ុរេរច�ាិា� សលវា្ៃមាទពារក្រត�រុត�េយមិបាិបមក� 

១៨.  ចុពុា�េអុត�្ ា�តនទិយាមិធាតរ� 

១៩.  ចុពុា�េអុត�្ ា�តនទិយាមិរ��អចិៃមយ�ា្� 

២០.  ចុពុា�េអុត�្ ៃថុរេមមិិ្បមករ��បាិបមក� 

២១.  ុរេបរំ�រក�ុ ពរ� ិអ�ពបរាិបសា�អុត�្ នា�ិ្ិបាិបមក� 

២២.  ចតជបតយិតុភពពុមតជពក្�ិរជ្ា�ិ្ិបាិបមកជរត�ឆា �� 

២៣.  ចុពជរមនិទិយាយ័ា្ៃមបាិមិុនទនម�ត២៥ុខ្� រចយប� 

២៤.  ចតជបតយិតុភពពុមតជពក្�ិរជ្ព័ ា្ិយ្ៃមទបមីរបាិបមក� 

២៥.  មផព�មីាព័ ា្ិយ្ៃមទបមីរបាិបមកតមរាយ SMS & Website� 

២៦.  ចុពពិយិ្្តមរយអ�ពបារជរមនិព័ ា្ិយ្ៃមទបមីរបាិបមក� 

២៧.  ាិា� សលរ�េបនរ�រតយអ�ពបារុជរេជភានព័ ា្ិយ្ៃមទបមីរបាិបមកតមជរព័យ� SMS 

២៨.  ចុពាិបីពបចរចរធាតរបាុតធាសបយិតារន�ុចំុឈជរុទាិ្ខត� 

២៩.  ាិា� សលរ�េបនរ�រតយមមយ�បជរមនិព័ ា្ិយទបមីរបាិបមក� 

៣០.  ាិា� សលរ�េបនរ�រតយអ�ពបសលុរេយទបមីរបាិបរ (FMSយ� 
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៣១.  ចុពាិបីពបមិិ្បមក ទបមីររ�ឡនតមប យិតបាិមិុមផតុទេ្� 

៣២.  ចុពាិបីពបស� យទពម�្ នម�តន យិត្ជមតរាររែយុនទបមីរា�ុពំ� 

៣៣.  ុរេបរំ�រ�េបនរ�រតយអ�ពបារវា្ៃមុហ្ុរតពេ និររសិ� យបាុតរា័ិាបាិបមក� 

៣៤.  ចុពពិយិ្្យិតវា្ៃមៃម�របជ្តររបីទុបុនបាុតរបាមមយុារដបិចក� 
 

៥-២ិសនរណចមភតេីី២៖ ្េួមន្្សតទផរករ្គ្ម្គួនតួករសនរភាតថភតក 

េគប្ណំួ៖ “ុា�េ្ជរុាេរុឡេតយនរជរាិទ�ទព ទពា័ប�ិាិទ�បាុតារុរេរច�ថរាិ យិតារ

អយុរ្�ថរាិ” � 

សជ៊ណរ៖ះ 

សគចនររលទ�ផល 
នរត ២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១-អុដបហ  %តះៃុអារ្លបពលបសគលបៃុ � 

ដា្ុគន (រិន��ហ�ករាក់ រដៃនសរទរ 
ភដរគ ២០ ៣០ ៤០ ៥០ ៦០ ៧០ 

២-អុដបហះ %តះៃុពរអុដ�ហ�ថ��ព ភដរគ ៩៣ ៩៤ ៩៥ ៩៦ ៩៧ ៩៨ 

 
គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. រក�ុ ពរ� ិអ�ពបារុរេរច�ថរាិ ារអយុរ្�ថរាិ យប្ិរាិបិទ�បមក យិតារជំរនជំត 

ជទព្ាម្�ិររដ� 

 ២. រក�ុ ពរ� ិាម្�ទពមមយ�បនាបរដ យំកុយា្ ហិររ�រ្�ុ� 

៣. ចុពជ្ម្ពិយិ្្ យិតពជតកតាម្�ទពមមយ�បមយ�បរបាិបមករចយបុខ្� ុ េិយប្ិរាិបិទ�បមក 

យិតយប្ិរាិបអយុរ្�ថរាិ� 

៤. បសតាម្�ទពរ និមមយ�ប�ន ុំនងា បនុខ្� ា�បពបារុ ា�េរទិំភតយនសក យ ៃ្មាជិរន 

�ិជទារុរេរច�ថរាិររានមយ�បរបាិបមករចយបុខ្��  

៥. បសតាម្�ទពមមយ�បមយ�បរបាិបមករចយបុខ្�ុ េិែមាបំកុយា្ យិតារុរេរច�

រភាារក្ហិររ�រ្�ុ ុរេមបរបននយជបាួតភយុទេតម ន្មយនុពិុរល�  

៦. រ�េបនបមករាិបជំរនជំតំកុយា្ហិររ�រ្�ុតមជរព័យ�ព័ ា្ិយរទិក្ុឈរ និមយ�បរ

បាិបមករចយបុខ្�� 

៧. ុរេរច�យិតរក�ុ ពរ� ជិរព័យ�ជំរនជំតររដភិហិររ�រ្ �ុមយនុហ្ុារក្តមរាយ 

រុចកបរទិកព័ ា្ិយរទិកាជិរនងា បនប� ិ យិតងា បនុខ្�� 

៨. ជ្ម្ ពិយិ្្យិតពជតកតារជំរនជំតច�កន ិែរិជរមនិុរាងា បនរចយបុខ្� 

(មយ�បរបាិបមករចយប ុខ្�យ� 

៩. ជ្ម្ ពិយិ្្យិត�រុំ ារអយុរ្�ថរាិតមអត�ទពុជាមវទជបាួត� 

១០. ុរេរច�យិតរបន្រ�ុកេ រជរព័យ�ព័ ា្ិយរទិកជំរនជំតហិររ�រ្�ុ� 
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១១. ចុពជរមនិច�កន ិៃថាមមយរបុារដបិចក� 

១២. ជ្ម្ ពិយិ្្យិតម�នរម�តររជ បសរុពេ័កប ជទព្ាម្�ិររដតមអត�ទពុជាមវទ 

ជបាួត យិតរចយបុខ្�� 

១៣. ចុពពិយិ្្វា្ៃម យិតជមពជទព្ាម្�ិររដ� 

១៤. ចុពពិយិ្្ម�នរម�ត យិតុបេរំរច�កន ិតមអត�ទពុជាមវទជបាួត� 

១៥. ពិយិ្្ុម�ិតល� ន្បិចកររជ ិាំកុយា្ ហិររ�រ្�ុតមអត�ទពុជាមវទជបាួត� 

១៦. ចុពរិទររជ បំកុយា្ ហិររ�រ្�ុជរត�ឆា �តមអត�ទពុជាមវទជបាួត� 

១៧. ាហារចុពពិយិ ្្ យិតវា ៃ្មមមួាំកយបមការជបាួត ំកយបមការអយ�រជបាួត យិត 

ំកយបមការុមផតៗុទេ្ ុឈតម្ ួនទបទរបិចកររាននាបរដ យំ កយុា  ្ហិររ�រ្ �ុ� 

១៨. ធសរជមរ ចតជបត យិតុភពពុមលិិខិ្រទរដ យ ា�បពបារជំរនជំតំកុយា្  

ហិររ�រ្�ុ យិតច�ារុព�ុហ្ុររដភិុមផតៗ� 

១៩. ធសរជមរ ចតជបត យិតរបជរពច�កន ិថកបៗពបរ� អត�ទពុជាមវទជបាួត� 

២០. ាហារយិតាជមរាជមមិ ារអយុរ្�ំ ុជិតហិររ�រមយពបៃរ នំអិរិវយ្មមួា    

អត�ទពុជាមវទជបាួត� 

២១. ពជតកតារករជំរនជំត យិតអយុរ្�ំុជិតហិររ�រមយមមួាៃរ នំអិរិវយ្� 

 

៥.៣ិសនរណចមភតេី៥ី.៣៖ះះរ្ួទួ ករ្គ្ម្គួ ស ្័ននតួស�តភិវនេ្នងនចនរសះ 

េគប្ណំួ ៖ "ុ េិបបមលានារករជំរនជំតស� យរ័យ យិតារអិរិវាយចយមយុាផ

ជរបរុរារយ័ិា ជរាិទ�ទព ទពា័ប�ាិទ�ិ ្ ិ ទព យិតំកុយា្ទព"�  

សជ៊ណរ ៖ះ 

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១-ច ួុ សិព� �លអៃពីរៃល់ឹ់ ស�ហ�ភៃ�� បុ  �ដេ - ៤ ៤ ៤ ៤ 

២-ច ួុ ពរចដុ ៃិុ ហិនះុិ់ វគហៃ�មអៃពីរលដបគលដ់

��ុ�ពីកពរចដុ លប�គលទិុ ាុគ��ុ�រីសិរ��

សលមបគរ�់ះHRMIS  

្លពរ ២៥ 

 

៣៥ 

 

៤០ 

 

៤៥ 

 

៥០ 

 

៣-ច ួុ ��ុ�ពីកពរទទលួបុពរបា�ក ុបណ� ល

រាក់ុិ់ ្លរលប្ទស  នរគ ៤៥៣ ៥២៥ ៥៤៥ ៧១៥ ៧៣៥ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. ុរេរច�ាិា� សលា�បពបារជ្ម្ពិយិ្្មុខករ យិតរ�ុកេ រារជរជពក្�ុឈររានអត�ទព� 

២.  ុរេរច�ាិា� សលពិុជិពុយរ និា�បពបារបសតែមយារាុទ�សា�ជំរនជំត

ាយចយមយុាផ� 
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៣.  ចុពជរមនិទិយាយ័ាមមយ�បបាិបមកាជិរនុរេរច�ជរព័យ�ជំរនជំតាយចយមយុាផតម 

      ព័ ា្ិយរទិក� 

៤.  បសតជរព័យ�ជំរនជំតាយចយមយុាផតមជរព័យ�ព័ ា្ិយរទិក� 

៥.  រក�ុ ពរ� ិមមយ�បា�បពបារុជរេជភានបមករាិបជំរនជំតាយចយមយុាផតមជរព័យ� 

ព័ ា្ិយរទិក (HRMISយ� 

៦.  ចុពតមរយ ជ្ម្ពិយិ្្ យិតវា្ៃមអ�ពបារជំរនជំតមមយ�បរារតមអត�ទព� 

៧.  រក�ុ ពរ� ិមមយ�បា�បពបារពជតកតយិតបសតាម្�ទពមមយ�បរារ� 

៨.  ុរេរច�ររជន យមមយ�បរារុឈចនិរមួរំ�រក�ុ ពរ� ិបាុតយិតុជេជរុទា� 

៩. ុរេរច�បសតុិិយុយភាយិតែមយារាុទ�សា�អិរិវយ្ាយចយមយុាផ� 

 

៥.៤ិសនរណចមភតេី៥ី.៤៖ះះ្េួមន្្សតទផរករងរសភនណចម៍ផមណ�រួ  
 

េគប្ណំួ ៖ះ "�រុំ ារយរដ យ្រ�ុពំារទទួិខុាជ្តរររានខួយ យិតជរាិទ�ទព

ារករ តមរាយារពជតកតជរព័យ�ជ្ម្ ពិយិ្្ៃម�បាុត"� 

សជ៊ណរ ៖ះ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត ២០១៤  ២០១៥  ២០១៦  ២០១៧  ២០១៨  

អុដបហះ %តះលបសិទ�ភៃៃុពរ 

អុដ�ហ�អុដ�សុអ៍រល��របសគស�ុដ� ុ 
ភដរគ ៦០ ៦៥ ៦៧ ៧០ ៧៣ ៧៥ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. ចុពុា�េារយបមកៃម�បាុតរ និអត�ទពុជាមវទជបាួត ុរេមបរុត�េយជរាិទ�ទពារករ� 

២. ចុពតមរយារអយុរ្�អយុសាយ៏ររានារយរដ យ� 

៣.ុរេរច�ាិា� សលា�បពបារមផព�មីាចយរន ្ួនទបទរបិចការយបមកៃម�បាុត� 

៤. ុរេបរំ�រក�ុ ពរ� ិរុចកបុទាារយបរៃម�បាុត� 

 

៥.៥ិសនរណចមភតេី៥ី.៥៖ េបមណណច្សមសចាសផរិនតួ្្សតទផរករងរសហ្្ាត្ាតតករ 

                                      សនតររាត 
 

េគប្ណំួ ៖ "ុ េិបបមលានាម្�ទព យិតជរាិទ�ទពារករ ាជមរាជមមិុរេរច�

បិចកជរុ� ជ្ម្ ពិយិ្្ជំរនជំត តមរយយិតវា្ៃមបិចកាហជរ្ិរ្�ិារអយ�រម្ិ ាជិរនារអិរិ វ 

រា័ិាបាិបមកុ រាចបរទព "� 
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សជ៊ណរ ៖ះ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះច ួុ រចិ�លបកដរាក់ ុិ់ ្លរលប្ទសះ ្លពរ ៤០ ៧០ ៧០ ៧០ ៧០ ៧០ 

២.ះច ួុ �ដេបា�ក ុបណ� លពរគៃុ �លបៃុ �ះ

ទិុ ាុគះ 
�ដេ ៤ ៥ ៧ ៨ ៩ ៩ 

៣.ច ួុ ចដុ ត�ដុុិ់ វគហៃ�មពរអុដ�ហ� 

    ដ្លម់ាាងុុិ់ ះNGO  
្លពរ ១០ ២៥ ៣០ ៣៥ ៣៥ ៣៥ 

 
គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. ចនិរមួបិចកជរុ�បាុតជបរខកប កស យ កស យរនប ជបរខកប  FAO យិត UNCCD  

ជពមម�តជបសមារកររុចកបុទាុទ�ទ បំយិតពហុទ បំ� 

២. ុា�េម កិ ានម�ពុរេរច�បិចកជរុ�បាុតជបរខកប កស យ កស យរនប យិតុរេរច�បិចកជរុ� 

ពិយិ្្ារុា�េេកិជបមកបាិបមក ជពមម�តបិចកជរុ�មមួា NGOs យិតជរុទាៃរ នំ

អិរិវយ្� 

៣. ុរេរច�ាិា� សល យិតរំ �រក�ុ ពរ� ិា�បពបារុ ជ្ិមិប�កយចន រិមួបាុតាហំមយ្ 

ុារដបិចកកស យ យប្ិរាិបេកិជបមក ា�តនរររុចកបុទា ទ�នបនទ�យតអយ�រម្ិ 

ារតមរយយិតវា្ៃមំ ុជិត�ិ� 

៤. ចុពតមរយ យិតវា្ៃមារអយុរ្�ំ ុជិតុជាមកមយ�យួា (ខកមសរិយបាុត

អយុាផរកយយ ពិាបសរ ប�ក ន្ុហ្ុ យិតបិចកជពមុជពិតអយុរ្�ំុជិតររាន NGOs� 

៥. ុរេរច�រុត�េ្ជរព័យ�ជំរនជំតទិយាយ័ាំុជិតុជាមកមយ�យួា យិតបិចកជពម

ុជពិតអយុរ្�ំ ុជិតររាន NGOs� 

៦.  ុរេរច�ទិវ World Food Day យិត World Day� 

៧.  របែជរយិតុភពពុមតជបសរមបនទតយកតបិចការ WTO យិតបិចកាហជរ្ិរ្�ិារ

ុទ�ទ បំ ពហុទ បំ មទសម្ិ� 

 

៥.៦ សនរណចមភតេី៥ី.៦៖ កររ្ួទួ្្សតទផរ៍នករសនរភាតជច្មពណមរ័នទករ 

  ្គ្ម្គួក� ណំសតណចម នតួ ជីណសតណចម  

 េគប្ណំួ ៖ "ចនភយយនរារជំរនជំតជរបរុរាជរាិទ�ទពយនរងា �បាិបមកយិត

បបាិបមក យិតារុ េិបបមលាននាម្�ទពា និរកតមសចរកយ បាុតារជំរនជំតារុា�េកបរបមក

ជរបរុរាាុរ្�ិទព"� 
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សជ៊ណរ ៖ះ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះច ួុ ��ុ� ី��ជ ធរអដុដះីុិ់ �កី�ររ

សមព ររសិរ��លហស�បុបា�ក ុបណ� ល  នរគ ៥០០ ៦៥០ ៧៥០ ៨៥០ ៩៥០ ១០០០ 

២.ះច ួុ ្ដប៉គ្ ធ�ព�កីរ��សមព ររសិរ��

រាក់្ខហ�្ សល្លច ួុ ១៥ លហស�បុ

លហគហៃិុ ហិនុិ់ អាន  

្ដបគ៉ ៣៧៥ ៤៥០ ៦០០ ៧១៥ ៨០០ ៨៧៥ 

 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. ារុា�េអាិារបិចកុ េិុររតនងា �បាិបមកយិតបបាិបមក យិតុា�េាិា� សលមផព�មីា

រទរដ យំ្ិាុ្�េបនព័យ�យកតចយរនា�បពបារជំរនជំតងា �បាិបមកយិតបបាិបមកុ នបាុត

ុខ្�ុិិុិច�យួយ១៥ុខ្�� 

២.  ាិា� សលពជតកតាម្�ទពា និរកតអ�ពបិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�េបនព័យ�យកតចយរន

ា�បពបារជំរនជំតងា �បាិបមកយិតបបាិបមក រ និមមយ�បអត�ទពយប្ិបមកបាិបមក� 

៣.  ាិា� សលមផព�មីាចយរនា�បពបារជំរនជំតងា �បាិបមកយិតបបាិបមក យិតិិខិ្

រទរដ យុជាមចយរនុយពរ និេកិជបរងា �បាិបមក ឬបបាិបមក� 

៤. តបនមីា្ុ្ខបា�បពបារអយុរ្�ុ មាច�ុេពេកិជបរងា �បាិបមកយិតបបាិបមក

ែរិមិយុិរពចយរនា�បពបងា �បាិបមកយិតបបាិបមក� 

៥.  ុា�េាររទិំំុកទពុ េិា�បបបាិបមកែរិភយរបហន្� 
 

៥.៧ សនរណចមភតេី៥ី.៧៖ិរ្ួទួករងររដ�ចប ករ្ស�ជ ្េរនិ័រ នតួ ករស�តភិវណរររ 

េគប្ណំួ ៖ះ "ពជតកតាម្�ទពមមយ�បរារបាុតារករបិចការររដភិ ុរេមបអយុរ្�

ារករឲ្ិយជរាិទ�ទពយិតមយនុពិុរល �រុំ ាររម�ជ រុាយិ័រ យិតារអិរិវបុិរ ន្ចបាុត

រា័ិាបាិបមក "� 
 

សជ៊ណរ ៖ះ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះច ួុ ��ុ�ពីកពរទទលួបុពរបា�ក ុះ

បណ� លរាក់ ពរសររចិ�ពររដ�បលទគ្ �ះ 
នរគ - - ៣០ ៤០ ៦០ ៨០ 

២.ះច ួុ ��ុ�ពីកពរះរសិររ ទទលួបុពរះ

បា�ក ុបណ� លះស�ៃីពីរប��� ប្គុឌរ

រាក់ផលហិរ��រសិរ��ត�្ខហ�ះ 

នរគ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ ៣០០ 
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គេ្រួសណចមផរ ៖ះ 

១. ាជមរាជមមិាបមកទពររដភិររានជបាួតុនងា បនប� ិ យិតអត�ទពមនិរដ យ

ច�កុពជបាួត យិតរវតជបាួត យិតស� រ័យរររដ ិភិ ជំរនជំតយិតចរចរជបសរ

ររដភិុមផតៗររានជបាួត ចនាុរ្�ិទពររដភិ ារេរាយ�ិាុខ ជំរនជំតារករ

ាត�ម យិតារករពិាបារររានជបាួត� 

២. ុរេរច�យិតជំរនជំតារច�ា ាជិរនារករជំរនជំត ុជរេជភានអិរ យយាយ� 

ា តិ រយិតររាិ� ររានអត�ទពអមទបា�បារជបាួត� 

៣. ាររុយិតុា�េរភាារក្ារករ យិតាបមកទពុមផតៗររានជបាួត ុរេរច�ារករ្ម� និ

ជបសរររានជបាួត� 

៤. ុរេរច�ារករពជតកតាម្�ទពារករុាយិ័រ ារអរនរ �យិតមផព�មីា យិតាររម�ជ រ

ុាយិ័របាុតរា័ិាបាិបមក� 

៥. អរនរ �យិតមផព�មីាារករអិរិវយិតារ �ិេរបុិរ ន្ចបាុតរា័ិាបាិបមក� 

 

៥.៨ សនរណចមភតេី៥ី.៨៖ិ្េួមន្្សតទផរករងរសេតករណតជេណ�រួ ភតសរ័ណសតណចម  

េគប្ណំួ ៖ះ "ពជតកតយិតុា�េឲ្ជរុាេរុឡេតបាុតារអយុរ្�ចយរន យិតិិខិ្រទរដ យ

ំ្ិាុ្�នន ុរេមបណយុឈា ន្រយ�ាទពអាបមក យិតភ្ុទពុមផតៗររានអត�ទព

ុជាមវទជបាួត"� 

សជ៊ណរ ៖ះ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះច ួុ អ់េភៃលហស�លហគហៃិុ ហិនះ អ់េភៃ ២៤ ២៦ ២៨ ៣០ ៣២ ៣៤ 

២.ះច ួុ ��ុ�លីហគហៃិុ ហិនលហស�បុ បា�ក ុបណ� លះ នរគ - ៣០ ៣២ ៣៤ ៣៦ ៤០ 

៣.ះត�ដុពរអុដ�ហ�របសគអ់េភៃអដលបុ្ធ�ព 

ពរលហគហៃិុ ហិនរចួះ 
អ់េភៃ ៥ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ 

គេ្រួសណចមផរ ៖ះ 

១. ចុពុា�េអាិារបិចកតមរ� អត�ទពែរិជ្តរុា�េអាិារបិចក យិតចុពធសរជមរេប្រក�ក ត

បាុតជបរខកប បាិបមក� 

២. ចុពតមរយាររកបន�ជំរនជំត ារអយុរ្�ចយរន យិតិិខិ្រទរដ យននររានអត�ទព

ុជាមវទជបាួត� 

៣. ុរេរច�រក�ុ ពរ� ិមមយ�បអាិារបិចកមជរត��  
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៤. បសតិិខិ្ែកន� ែបិមែ ុ េិបារុាេរ យិតចុពពជតកតារកររ និអត�ទពែរិជ្តរ

ភយុា�េអាិារបិចករចួ� 

៥. ារម�្ នម�តនុាវររដភិ ែថម�ុហរដ រចនាមល័យ� ា តិ រ មុាកភា យិតុជរតយ�យយ 

ាជិរនុា�េអាិារបិចក ធសរជមរ ែកន� យិតែបិមែ� 

 
៥.៩ សនរណចមភតេី៥ី.៩៖ិករ្គ្ម្គួរណ រនតួ ្្រន័ទរា័ធរនណសតណចម  

េគប្ណំួ ៖ "ពជតកតារបសតរ� ំព័ ា្ិយរទិក រក�ុ ពរ� ិមមយ�ប្ា និរកតពប

រា័ិាអិុយាណុក្ យិតជរព័យ�ជំរនជំតរា ិ័ា ុរេមបណយុឈរ និារមផព�មីាព័ ា្ិយ យិត

ជំរនជំតជបសរបាិបមកតមជរព័យ�ុអឡិចជ្តយិច"� 

សជ៊ណរ ៖ះ 

សគចនររលទ�ផល នរត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះលបៃុ �បណ� វះNetworkះរាក់ទសី�ពីរលរសួ់ លបៃុ � - ៣ ៣ ៣ ៣ 

២.ះ្ដ(ទៃរសលមបគអ់េភៃ្លព�ឱវទលរសួ់ះុិ់  

� �ុរីរសិរ��្ខហ� 
្ដ(ទៃរ - ៦ ៨ ៨ ៨ 

 

គេ្រួសណចមផរ ៖ះ 

១. បសតរ� ំអិុយាណុក្ យិតអិុយជតុក្ យិតារម�ុនបាុតទបា�បារជបាួត� 

២. រុត�េ្ុំហទ�ព័រាជិរនអត�ទពុជាមវទជបាួតបាិបមក យិតងា បនុខ្�� 

៣. ចតជបត យិតែថម�ជបសរបាុតរា ិ័ា� 

៤. ពជតកតាម្�ទពមមយ�បងា បនម្ិ យិតមមយ�បងា បនុខ្�ពបជរព័យ�ព័ ា្ិយរទិក យិតុំហទ�ព័រ� 

 

៥.១០ សនរណចមភតេីី៥.១០៖ រ្ួទួគរណផរស្មរ ំិនតួ ្ណតរ ព្ត បេនងនចនរសះេបម
្េជេណេសណសតណចមេត ណបភត្បរ័�៊ចតនមណសតណចម 

េគប្ណំួ ៖ "ពជតកតំុកទពរក�ុ ពរ� ិារអយុរ្�មបនែា�ត យិតារធសរជមរ

រុចកបុទារទិកសា�ជំរនបជមិ្ យិតរយ�បសតុហរដ រចនាមល័យ�ាិបី"� 

សជ៊ណរ ៖ះ 

សគចនររ នរត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះបា�ក ុបណ� លុសិ្ហិលដបគរល�ហិ  នរគ ៨០០ ៨៥០ ៩០០ ៩៥០ ១.០០០ 

២.ះប្ ប់ពុ ច ួុ ដ្លម់សិរ្ល��ល��ុិ់  

     អេិ�ឌ្ុះ៍��ទ្��ស� 
ដ្លម់ ១០ ១០ ១០ ១០ ១០ 

៣.ះច ួុ ្(ដ� រចនស��ុ �សិរ្លហស�បុរ�់ ច ួុ  ១ ១ ១ ១ ១ 
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គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. រក�ុ ពរ� ិយិាផិ្ុ េិ�នំបាិបមក ឲ្ិយាម្�ទពខលានាជិរនារអិរិវ

រា័ិាបាិបមក ុរេរច�ាបមកទពល ានរ�នរយិាផិ្ បាុតយិតុជេជរុទា រុត�េ្បមករាិប

ាិបីងា បនររ�ិ� មយនខលានុពំុ តិត យិតរុត�េ្បមករាិបាិបីងា បនរកបិ ្� 

២. ធសរជមរយិតមផព�មីាយនរររប �ំុហេំថកប ុរេមបរុត�េយមិិ្ទពបាិបមក យិតុ េិប

បមលានបរទពយរទ អរនរ �រុចកបរទិកាមធាររ និអាបអយុរ្�ល� និ� 

៣.  អុត�្ពបស� យទពារករររានយិាផិ្ ុជាាររក រនារាិបី� 

៤. ុរេរច�ាិា� សលរទិកសា� រ�េបនរ�រតយមមយ�ប សស� តរ្ ជំតរុជតិយ� 

៥. អិរិវយ្ែមយារាយចយមយុាផ ុា�េរចកុរយាទពបមករាិបាិបី រុត�េ្បមករាិបរក�ុ ព

រ� ិែរតយិតខប រុត�េ្�នំជបុទាថកបៗឲ្ធារតមទបមីរ យិតរុត�េយារ

អយុរ្�ល� និររានយិាផិ្ុនតមជ កំពស� យនន� 

៦. ុរេរច�ែបិមែយិតអិរិវយ្ុាវបមក �ិជទ រ�េបនា តិ រររាិ� រាជិរនារធសរជមរ 

យិតអយុរ្�ល� និ�  

៧. ុរេរច�រុត�េ្ររយិាាិែាជិរនារាិបីុរេយានជ្ររានយិាផិ្ តមរាយារ

ម� និយនរុាវបមក �ិជទ យិតុហរដ រចនាមល័យ�នន (រ�េបនបុ�ព ន្ទ័រ យិតអុបយាបែក្ 

រុត�េយរែយ�មយនរច�យួយុាេរុភាជិរនធសរជមរុនរា ិ័ា ពជតកតាបមកទព

បបំ ែបិមែយិតរ�េបនា តិ រមយ�បរពិុសាយ្ ពជតកតុាវ �ិេរាុខទព ែបិមែ

ុាវកហររដ យ សតាតនអុយ�វាិបរដ យ សតាតនកិរងា បនុរេយរែយ�ម ពជតកត

ជរព័យ�ាុរ្�ិទពអំ�ប័ា ... យ� 

៨. រុត�េ្ជរព័យ�តមរយ យិតវា្ៃមាជិរនបិចការររដភិយិតរទិកសា�� 

៩.  រុត�េ្យិតរ�ុកេ រារយនរាិំមអ ប្្យិាផិ្� 

១០.  ពជតកតារមផព�មីាយិតមបនមំយិាផិ្ � 

១១.  រុត�េ្ុរទិាមផព�មីារទិកសា�រ និអាបុជរេជភានយិតេបនព័យ�� 

 

៥.១១ សនរណចមភតេីី៥.១១៖ េបមណណច្សមគរណផរស្មរ ំនតួ្ណតរ ព្ត ប្េជេណេស

ណសតណចមេត ងរាតណសតណចមែ្រណេបព្  
 

េគប្ណំួ ៖ះ"ពជតកតយិតពជតបបាយចយមយុាផុ េិរា័ិាបាិបមក រទិកសា�ាត�ម យិត

�នំេបនព័យ�នន ុរេមបុឆេា្រតម្ជមតរារទបមីរារករ យិតារអិរិវាត�ម ធសរជមរ

យនររុចកបុទាយិតររប �ំុហេំថកបៗ រុជមេារអរនរ �ុ ិិយុយភា យិតារអិរិវបាិបមក"� 
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សជ៊ណរ ៖ះ 

សគចនររ នរត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះច ួុ ុសិ្ហិបា�ក ុបណ� លរាក់ឆា ុ�ីគួៗ នរគ ១.២០០ ១.២០០ ១.២០០ ១.២០០ ១.២០០ 

២.ះច ួុ ��ុ�ពីកពរបុបា�ក ុបណ� ល រាក់ឆា ុ�ីគួៗ នរគ ២៥ ៣០ ៣០ ៣០ ៣០ 

៣. ដ្លម់សិរ្ល��ល�� ដ្លម់ ៣ ៣ ៤ ៤ ៤ 

 
 

គេ្រួសណចមផរ៖ 
១. អយុរ្�បមករាិបរក� ន្រុជតិយយិាផិ្  ុជេាុរ េាាិាផចនិុរេយតមឆា �យបមួាៗ រកបន�

យិាផិ្ ាិបីធសរជមរ ុរេរច�ារមផព�មីាុរេមបមបនមំាិាផចនិុរេយ ុរេរច�

រ�ុកេ រារជ្ម្ពិយិ្្វា្ៃមយិាផិ្ ររក រនារាិបី� 

២. ែបិមែបមករាិបាិបី ុរេរច�ារករអយុរ្�មបនែា�តបាុតបមករាិបាិបី ុរេរច�ាយ�ារ

វា្ៃមារាិបី្ភយាុជបក្្� 

៣. ុរេរច�ាិា� សលរទិកសា� យិតុរេរច�រត�ប្រ� ំមផព�មីា� 

៤. អិរិវាម្�ទពរុំ�ិិបាិបីយិតសស� តរ្ រ�េបនា តិ រឧរុទ�ារុជតិយ 

ម� និជំរនរ្�ុច្ុុរេម សរច្ុុមផតៗាជិរនារករអយុរ្�� 

៥. ុរេរច�ារករាហជរ្ិរ្�ិារ យិតចនិរមួារករធសរជមរ ុ េិបំុជិតុរេមបពជតបប

ារករាិបីធសរជមរ ុរេរច�រ �ំរក�ុ ពរ� ិុរេមបពជតកតាម �្ទពយិាផិ្� 

៦. អរនរ � យិតជទជទតនាបមកទពបបំ� 

៧. ចុពអុត�្ ទបមីរារករយិាផិ្� 

៨. ុរេរច�ជរព័យ�ទ�នបនទ�យតៃម�បាុត្ភយរ កត �ិ ែបិមែជរព័យ�ព័ ា្ិយរទិកបាុតសលម្ិ 

ុរេរច�ិិខិ្រទរដ យៃម�បាុត� 

៩.  ុរេរច�ែមយារាជិរនុជរេជភានបាុតសលម្ិ� 

១០.  សតាតន យិតួាុិុហរដ រចនាមល័យ�បាុតសលម្ិ ពិុាាារែបិមែជរពយ�័

ទកប ុេត� 

១១.  សតាតនុហរដ រចនាមល័យដុនស� យបា្ររានសលម្ិ� 
 

៥.១២ សនរណចមភតេី៥ី.១២៖ រ្ួទួគរណផរ្្រ័នទស្មរនំតួ្ណតរ ព្ត បេនងនចនរសះ

ភតសរ័ណសតណចមរ្សម ងណសតណចមណំរួមងច 

េគប្ណំួ ៖ះ "រុត�េយជរាិទ�ទពជំរនជំតរកបន� យិតាម្�ទពអរនរ �រក�ុ ពរ� ិ

ាយចយមយុា្បាុតរា័ិាបាិបមក ុរេមបុឆេា្រភយតម្ជមតរាររកសុ ពរស ិ ធារតមទបមីរ

ពិបមកបាិបមក"� 
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សជ៊ណរ ៖ះ 

សគចនររលទ�ផល នរត 
២០១៣  

 ស្ល�ចបុត 
២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១.ះុសិ្ហិបុបន�បគពរបា�ក ុបណ� ល  នរគ ៣២០ ៣២០ ៣៥០ ៣៥០ ៤០០ ៤០០ 

២ .��ុ�ីុ ិ់ ���� ចរនបន�បគតា រគអុដបា� ហិះ នរគ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ ៥ 

៣.ះ��ុ�ីុ ិ់ ���� ចរនបន�បគតា រគបា� ហិះ នរគ ៩ ២ ២ ២ ៣ ៣ 

៤.  រសិររអដលបុទទលួពរបា�ក ុបណ� លះ នរគ ៣៥០ ៣៥០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ ៥០០ 

 
គេ្រួសណចមផរ៖ 
 

១. ាររក� ន្រុជតិយាិាផតមបមករាិបាិបី រកបន�ាិាផចុពទាផយបិចកាិបី ុរេរច�

ំុជិតាិបីពិុសាយ្ធសរជមរយិតអយុរ្� រក�ុ ពរ� ិយិតរ�េបនរ�រតយអ�ពបារ

ុជរេជភានព័ ា្ិយរទិក អយុរ្�ារអរនរ �ាាយិតបបំ� 

២.  រកសុ ពរស ិសសស តរ្ាជិរនបសតាម្�ទព�នំជបុទារមិជ បរយ 

រកសុ ពរស ិ ាម្�ទពសាសតរ្ យិតុទពុាាិ្រុជតិយ រុត�េយាម្�ទព

មមយ�ប ជំតរុជតិយ ុ េិទសយិតបុ�ព ន្ទ័រ� 

៣. ុរេរច�ាិា� សលា�បពបារែបិមែបមករាិបាិបី ុរេរច�តបនែ្តជបសររុចកបុទា

បាិបមកាជិរនែចបតាយិតមផព�មីា� 

៤.  រុត�េ្ំកយបមការពជតកតំុកទពសសស តរ្ ុរេមបុា�េារពិយិ្្យិតវា្ៃម

ាម្�ទព�នំយិតរុជតិយ� 

៥.  ត ន្ែចតារករជរុ�ជបសមជរកបីិភិ� 

៦. ចតជបតយិតុភពពុមតជពក្�ិរជ្ព័ ា្ិយរុចកបុទាបាិបមក ុរេរច�ែបិមែជរព័យ�ព័ ា្ិយ 

រទិក មផព�មីាព័ ា្ិយាបមកទពសលតមរាយ Website� 

៧.  ុរេរច�អយុរ្�បិចការារេរាុរ្�ិទពុពិរ�ុពំារករបាុតមយ�បរពិុសាយ្� 

៨.  រក�ុ ពរ� ិរុចកបុទាបាិបមករ និបាិបរ� 

៩.  ុរេរច�ុរទិាសចរកយា�ររនយិាផិ្  រុត�េ្ឲ្ិយទិវរក� ំុទពុាាិ្ររាន

យិាិផ្បាុតសលម្ិបាិបមកប�ពតនតម រ និសចរកយយ ពិុាាយិុយិប

ែរិុជរេជភាន យិតអាបរុចកបុទាបាិបមក� 

១០.  ុរេរច�ារជរឡតររក រនារាិបីងា បនររ�ិ� រ័ជ រ្ត ុរេរច�ារេរសររទររក រនារ

ាិបីងា បនររ�ិ� រ័ជ្� 
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១១.  រ�េបនទព�ា តិ រ យិតឧរបរក្ាិបី ពជតកតជរព័យ�ាុរ្�ិទព រ�េបនឧរបរក្ា តិ រ

ពិុសាយ្ សរច្ុ បំមបយិតរ្�ុរទិំុមផតៗ រ�េបនបុ�ព ន្ទ័រាជិរនរុជតិយមុខរមិជ

ព័ ា្ិយរទិក� 

១២. ែបិមែអិរទបត ន្ារររដភិ ទបត ន្ារយិតកិរាិបីររានស� យបា្ ុរេរច�ររត

ព័ទ�ុ�រ ិំ ស� យបា្ពិុសាយ្ច�យួយៃម�រប១០ហិបត ិមែកិរាិបី កិរបុ�ព ន្ទ័រ 

ុរេរច�រា ិ័ាាិបីឲ្ិយិប�កយាមធារ ុរេរច�អុយសវាិបរដ យាជិរនារ 

សា បនុនររានយិាិផ្ុនស� យបា្� 

១៣.  ុរេរច�មស និមុាកភារកបរជន យយិតទ�នបនទ�យតាជិរនរ�ុកេ រារស� យបា្� 
 

 

៥.១៣ សនរណចមភតេី ី៥.១៣៖ ករគំ្ រ្សមចនមីរណសតណចមះជងនីិេខាតិស្រ្មណចមភតេី៥ី 
 អយុបមករាិបុយព ណំមារជរមនិម�ុ�យនរចុក� មាបមកទពម�តអាន ររានមយ�បរបាិបមករចយប 

ុខ្�ម�ត២៥ាជិរនអយុរ្� ា�ុិចនិរមួច�ែកបាុជមចភយយនរុិិរ�កត យិតានចនបរៃយ

បមករាិបទប-៥ “ពជតកតស� រ័យ រុត�េយជរាិទ�ទពុាវ �ិជទ យិតអិរិវយ្ាយចយមយុាផ បាុតរា័ិា

បាិបមក” �      
 

ឆ. ្ណ្ខណ�ររទ សសតស្រ្មសនតរភតសរ័  

(១)ិ្ណ្ខណ� ររទ សសតពណមរ័នទនទួករែ្្្្របអកសងារណ�រួ ភតសរ័ណសតណចម 

ារែជរជរមិកាាច្ុ មរ�� ចមតមួាែរិភយពទ�ិពិយតតខ �តុ េិពែមយរប 

យិតភយមំយនរារតរនករមកក្មសបិពបស� រ័យម្ិ យិតអយ�រម្ិមុជចេយបាុតារុរេរច�យនរ

ាយ�ារារកររ៏ិយជរាិទ�ទព ុរេមបរយីុ�ុ ឈយកតារររិ្�ៃយាមកម្ិ យិតា ន្រយ�ាយនររ�

ាបមកទពម�តំា ែរិភយរត�យនរទ�ិពិអរិជិយុ េិររសិ� យ ា�ុិរបីភយយនរ

យិរយ�រទពៃយារអិរិវ� ាយ�ារារករជ្តរភយរបនុចំមសបិ �្រយន អយុ �្រយន យិតងា បនម្ិ 

ុរេមបែា�តរបយនររ�ុពធសារមួមួា បាុតារែថរបីយនរ �ិយកតររសិ� យាមកម្ិ ែរិរតយនរទ�ិពិ

ពបាបមកទពអិរិវយ្នន រនចែរិា�ុតតរទិកសា�មុជចេយតមរាយារាិបីររានអត�ារ

ននភយរក� ំង រ�� ែរិជរ្មបាុតារអិរិវរា័ិាបាិបមក បាិ-ឧាីហបមក ុេាន 

ារចិរក កមា្� ៃជពុ េ្ យិតិមិ ណំមភ្ុន្ាមកម្ិែរិរមួិយារែជរជរមិាប្ុក� ទព 

ា�ុកេ ម ររនរាិ យិត រររទកបុិត ុជិពទកប�យយន ុជិពរ�តា�ួ្ ររជួ ាែមយរប ខ្ និព្ុពមុរេម�  

មមួា ាិ ុយពែររ ាបមកទពមួាច�យួយរនចមារារនរ�ល ំៃជពុ េ្ខុាចយរន ារុា�េបាិបមក

ពុយចរ ារជួររានុ េិរបជិិ ជរព័យ�បាិបមកមិយាមធារ ារុជរេជភានទកបុធសចធាពមិយភយ

ជ ក្មជ្តរ ារជំរនជំតាបា�ក និា្�មិយភយិែ ារុជរេជភានងា �យិតបបាិបមកែរិមិយអយុុលម

ុឈតមរទរដ យរុចកបុទា�ិ� ប៏ភយរមួច�ែកបុា�េឲ្ិយារែជរជរមិកាាច្ុមតែររ�  
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មារុឆេា្រយកតរ�� រនចភយុរេរររនខតុ េិ ាយាិាបទាហជរមម្ិា�បពបារអិរិវ

ររសិ� យ (UNCEDយ នឆា �១៩៩២ ភយជបទពរបនុចំយនរជបរខកប ាយ�ិា�� ាហជរមម្ិៃយ

ារែជរជរមិកាាច្ុ (UNFCCCយ ុរេមបរបីុា�រទពៃយឧាក័យម�ពបរក បន បាុតររយិាាយនរ

ររ ិិ កប�ក ន្មួាែរិមិយរត�ុ ជិពងា បន� បាុតុិិរ�កត�រុំ ារអយុរ្�ឲ្ាយនែ្ិយ

ជរាិទ�ទពុនឆា �២០០៥ ពិាបសរប ន្ ន្ជ្តរភយរបនចនិមារិយ ុរាុល� ្មា�ខយនុ េិារ

ា ន្រយ�ាារុបេយុឡេតប�ុិៃយពែមយរប ុេិ ណំជ្តរា ន្រយ�ាឧាក័យម�ពបរក បន ៥ព២% ៃយបជមិ្

រ�ទាុនឆា �១៩៩១ ុរាមិយំិ្ពបាររ�ទាពបរា័ិាកាាចរក្ យិតនវចរក្ុឡេា� 

ទយ�កមយកតុយពែររ បាុតជបរខកប ៃយាហំមយ្កស យ ទាផយយរា័ិាុឆល ពុឈាយនឆា �២០២០ ណំារ

ែជរា ាកស យម�តមនិម �្រយនសែ ្ យិតៃរ្ត (a clean and green ASEANយ ែរិតមរាយុយព 

ជបរខ័កប ពហុរា័ិាា�បពបារែជរជរមិកាាច្ុ (ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate 

Changeយ ជ្តរភយអយុម័្ុនឆា �២០០៩ ុរេមបាជមរាជមមិរ និារុរេរច�យនរាុទ�សា�រយីុ� យិត

ាររយ�ាមិរតពេ និ យិតាហារអយុរ្�រចិយារចជមសព បាុតារា ន្រយ�ាយិតរយីុ�ុឈយកតារ

ែជរជរមិកាាច្ុ� មមួា ាិ ុយពែររ បមករាិបររសិ� យាានិ (Core Environmental Programយ 

ៃយមហអយុ �្រយនុមំត� (GMSយ ភយុា�េារវា្ៃមពបទពកាទទួិរតុជិពងា បនពបារែជរជរមិ

កាាច្ុបាុតមហអយុ �្រយនុយព យិតភយរបនុចំយនរាបមកទពារករ មួាច�យួយបាុតាររយីុ�

ុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ យិតា ន្រយ�ាយនរទ�ិពិុឈុ េិររសិ� យាមកម្ិ� 

បាុតរ�បនាិែរិជរុទាបមលុម ភយយិតប�ពុតជរ្មយកតទ�ិពិៃយារែជរជរមិ

កាាច្ុ រររដ ិភិបមលុមភយយិតប�ពុតាបចិ្�ទុបរបនយតតខ �ត បាុតារុរពធសា យិត 

ទរនស� ន្យនររ�� អរិជិយម�តុនព ុហេាបាុតនមមទ បំៃយអយុា�� ជបរខកប ាហជរមម្ិ

ា�បពបារែជរជរមិកាាច្ុ យិតពិាបសរប ន្ ន្ បមលុមប៏ភយខិ្ខ�អយុរ្�អយុា�� យិតពិាបសរុយព

មតែររ� ែមយារាបមកទពាជិរនាររយីុ�ុ ឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុម្ិ ែរិុល� ្ម

ា�ខយនុ េិរា័ិាបាិបមក ាយចយទកប �្រយនុឆារ យិតាុខទពមយុាផជ្តរភយអយុម័្នឆា �២០០៦� 

ថកបៗុយពែររ ុរេមបិយាយ�ារអយុរ្�ឲ្ភយុពំុិំ យិតិយិប�កយជំរនជសតុជមាជរបរ

ុរាយិរយ�រទព រររដ ិភិបមលុមភយុរេរច�រុត�េ្ំកយប កិ ាិារម្ិជំរនជំតារែជរជរមិ

កាាច្ុ តមអយុជបក្្ុិខ៩៩ អយជប.រប ចុពៃថ�ទប១៨ ែខាបហ ឆា �២០១០ ុរេមបុ រេរច�ាជមរ

ាជមមិ យិតពិយិ្្ុ េិារអយុរ្�ុ ិិយុយភា ាុទ�សា� ែមយារ បមករាិបនន ា�ុិុឆេា

្រុឈយកតរ�� ែជរជរមិកាាច្ុ រមួច�ែកបារេរររសិ� យ ាយចយាមកម្ិ យិតាុខុិិ

ទពជរមពិររដ�  

ុរាែឡប បាុតាររយ�អិរិវរា័ិាបាិបមក បាិ-ឧាីហបមក ុេាន ារចិរក កមា្� 

ៃជពុ េ្ យិតិមិ ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយប�ក ន្យនរុិិយុយភា 

្ជមតនទិាុឆល ពុឈរបារា ន្រយ�ាមិរតពេ និុ េិររសិ� យ យិតភយរុត�េ្ជបសមារកររុចកបុទា
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មួាុរេមបុ រេរច�បសតុិិយុយភា យិតែមយារាុទ�សា�ុ ឆេា្រយកតមិរតពេ និពបរែជម

រជមមិកាាច្ុ បាុតុិិរ�កតមា�ខយន ណំា�ុិុា�េារាិបីធសរជមរ យិតុរេរច�ុិិ

យុយភា ាុទ�សា� ែមយារាបមកទព បមករាិបយិតំុជិតនន ា�បពបារែជរជរមិកាាច្ុ

ុរារមួររជន ិម�តែមយារា ន្រយ�ាាររុរកំឧាក័យម�ពបរក បនបាុតរា័ិាបាិបមក ៃជពុ េ្ យិត

ិមិ� ុិិយុយភា យិតែមយារាុទ�សា� ុឆេា្រយកតមិរតពេ និៃយារែជរជរមិ

កាាច្ុុយព យកតចនិរមួមរទិំមយរ៏ា�ខយនមួា បាុតរ�ុកេ រារា ន្រយ�ាាររុរកំឧាក័យ

ម�ពបរក បន យិត�រុំ ារអយុរ្�ែមយារាបមកទពនន ា�ុិរយីុ�ុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ�   

ចប�ុរា័ិាររានជបាួតេបនព័យ�យកតារែជរជរមិកាាច្ុ ណំ៖  

«រា័ិាបាិបមកបមលុម រយ�ែបិមែបរទពរានុន ចនាយ�ិាុខយិតាុរ្�ិទពុាិត 

ប�ុកេ យុារដបិចកម្ិ យិតយិរយ�រទពររសិ� យ តមរាយារអយុរ្�ុ ិិយុយភាៃរឆ ្មមួា

កាាច្ុ ុរេមបរមួច�ែកបបាុតារអិរិវជរបរុរាចបរទព យិតាយនែ្ៃរ្ត មពិុាា 

ា�ុិួារ និាហំមយ្យរទ យិតជបសមយការតុជិព»� 

ែមយារាុទ�សា�ុ យព ិយុិិុិា�ខយន ណំ «ចនិរមួច�ែកបួាា ន្រយ�ាមិ

រតពេ និ យិតទ�ិពិអរិជិ យម�តំាុ េិរា័ិាបាិបមក មិិ្បមកា្� ៃជពុ េ្ យិតិមិ 

ែរិរ� ិមបពបារែជរជរមិកាាច្ុ ា�ុិស� រយនរារខនចខ្ យិតារភ ន្រតនមិ

ជរុយយ្នន តមរាយាររុត�េយរចិយាររយីុ� យិតរចិយារា ន្រយ�ាមិរតពេ និពបារ

ែជរជរមិកាាច្ុ យិតារុឡេតប�ុិៃយពែមយរប»� 

ុិិរ�កតច�យួយ៥ជ្តរភយប�ក ន្ ណំ៖  

ទប១. រុត�េយាម្�ទពស� រ័យ យិតាយចយមយុាផុ េិារារអិរិវរុចកបរទិកថកបៗៃយពន

រ�� ុេាន មិិ្បមកា្� ៃជពុ េ្ យិតាយចយិមិ ែរិិយិទ�ទពរយីុ�ុឈយកតទព 

រ�តា�ួ្  ទកប�យយន ារុបេយប�ុិ ារជមរចនិៃយទកបៃជរ យិតាររ�ល ំពប�តណយិតា្�ិែិ្ចៃជត 

ែរិរស ិមបអ�ពបទ�ិពិៃយារែជរជរមិកាាច្ុ� 

ទប២. រុត�េយាម្�ទពរ និបាិបរការតុជិព ុ េិារុជរេជភានរុចកបរទិកថកបៗ បាុត

មិិ្បមករ��យិតា្� ែរិកចរយីុ�ភយុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ ុរា�រុំ ឲ្ភយ

ខ �តា យនរុាវបមកមផព�មីាជរបរុរាជរាិទ�ទព យិតារុម�ររុចកបរទិកម�តំា ែរិភយ

អិរិវយ្ុឈបាុតិប�ខកប មិិ្បមកមបនែាសត ុរេមបចនាុរ្�ិទពុាិត យិតរុត�េយជរាិទ�ទព

អយ�រំមយ្ួាាុមក� ព យិតស� រារខនចខ្ែរិរ� ិមបពបារែជរជរមិកាាច្ុ� 

ទប៣. ា ន្រយ�ាយនរាររ�ទាឧាក័យម�ពបរក បនពបារភ ន្រតន យិតុរចរ កិ ៃជពុ េ្ ពបមិិ្

បមកា្� មិិ្បមករ�� យិតារែបៃចារបមៃយមិិ្មិបាិបមកពុ�ាមធារ ុរា�រុំ ុ េិបទកប

ចិ្�ឲ្ិយារអិរបផ ារជំរនជំត យិតារអិរិវាយាយៃជពុ េ្ជរបរុរាចបរទព មពិុាា
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ាហំមយ្ៃជពុ េ្ ជពមម�ត�រុំ ជរាិទ�ទព ៃយារុជរេជភានងមពិបុបេ្ុឡេតរ ិំ  (បរ តិាន

យិតបរឧាក័យយ យិតារុជរេជភានរុចកបរទិកបាិបមកាមធារ� 

ទប៤. �រុំ ារអិរិវ យិតរុត�េយជរាិទ�ទពៃយារជំរនជំតរា័ិាិមិ ុរេមបុឆេា

្រុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ ុរាុល� ្ារាបចិ្�ទុបរបនខលាន ុ េិារែបិមែជរព័យ�

ុអបនឡនាុបទកប ទរនស� ន្ាររ�ល ំៃជពិិចទកបយិតៃជពុាតាត រុត�េយារធសរជមរ យិតអិរិវយ្

វរ បររបមកជំរនជរុទ ជពមម�តពជតកតាម្�ទពជំរនជំតាហំមយ្ុយសទ ្ាយនែ្ិយ

ជរាិទ�ទព� 

ទប៥. �រុំ ារអិរិវាយចយមយុាផ ាជិរនមមនិរដ យំយកពៃយារចនិរមួច�ែកបរយីុ� 

យិតា ន្រយ�ាមិរតពេ និ ែរិរត�ុរាារែជរជរមិកាាច្ុុ េិមិិ្បមករ�� ុេាន 

ា្� ៃជពុ េ្ យិតិមិ តមរាយារអរនរ �រកសុ ពរស ិ ារល ានរ�នរយិតែចបរ �ែិបព័ ា្ិយ 

យិតារមផព�មីាច�ុកពរកត យិតច�ុកពុា�េែរិេបនព័យ�យកតារែជរជរមិកាាច្ុ យិតារុបេយ

ុឡេតប�ុិៃយពែមយរប� 

រចិយារុិិយុយភាែរិជ្តរអយុរ្�ំ ណ៖ 

(បយ. រចិយារុិិយុយភាុ េិរា័ិាបាិបមក យិតបាិ-ឧាីហបមក៖ 

បាិបមក មរាិា័ែរិការតុជិពយកតារែជរជរមិ កាាច្ុ ុហេាវប៏កចមអាបរត�

ឲ្ិយារែជរជរមិកាាច្ុែររ ុរាសរវិយទ�នបនទ�យតយតតិ្ាាិទ� យកតបត� កាា

ច្ុ� ុរេមបាុជមចភយយនរារអិរិវមិិ្បមកបាិបមកជរបរុរាយិរយ�រទពុារដបិចក ាត�ម យិត 

ររសិ� យបាុតរររិទៃយារែជរជរមិកាាច្ុ យិតាយ�ារអិរិវយ្សែ ្ រា័ិាបាិបមក យិតបាិ-

ឧាីហបមកជ្តរអយុរ្�ាុទ�សា�រយីុ�មមួាយកតារា ន្រយ�ាាររ�ទាឧាក័យម�ពបរក បនរនចខត

ុជាម៖ 

ទប១. រុត�េយមិិ្ទពបាិបមកុរេមបចនាយ�ិាុខុាិត ុ េិបបមលានកហរនរ្�មត យិត

រុត�េយជភបនច�កន ិ ុរា�រុំ ្ភយយនរប�ុកេ យមិិ្បមករ��ជំរនជរុទបាុត

បជមិ្១០%បាុត១ឆា � តមរាយារ�រុំ ារុា�េជរពិររបមក យិតពិពិាបមករ��

ាមធារតមជរព័យ�ុ បផជ្ររសិ� យ យិតពជតកតាម្�ទពរយីុ� ុរេមបរុត�េយារករ 

យិតបាិេកិជបមកបាុតរា័ិាបាិបមក យិតបាិ-ឧាីហបមក ា�ុិុ េិបបមលាន

បរទពរានុនររានបាិបរ យិតាហំមយ្យរទ បាុតរ�ុកេ រាររយីុ�មមួាារ

ែជរជរមិកាាច្ុ�  

ទប២. ពជតកតាម្�ទពាិបីធសរជមរែមាបរទិកសា� រុចកបរទិក យិតររប �ំុហេំ ុរេមប

អិរិវយ្រុចកបុទាថកបៗ យិតារជំរនជំតព័ ា្ិយ យិតច�ុកពរកតអ�ពបារែជរជរមិ

កាាច្ុ ាជិរនពជតកតាម្�ទពរយីុ� យិតា ន្រយ�ាាររ�ទាឧាក័យម�ព

បរក បនបាុតរា័ិាបាិបមក យិតបាិ-ឧាីហបមកាជិរនជំរនជរព័យ�ុ បផជ្ររសិ� យ�  
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ទប៣. �រុំ ារអិរិវុរារុរកំឧាក័យម�ពបរក បន្ិចបាុតរា័ិាបាិបមក តមរាយារ

ជំរនជំតាយចយាមកម្ិាជិរនបាិបមក យិតុាិតកហរជរបរុរាយិរយ�រទព 

យិតារអយុរ្�បាិបមកិយទពណ ាៃរមមួាកាាច្ុ រនចមជរព័យ�បាិបមក

ចជមសព បាិរបុ�បមក បាិបមកតមែររអិរបផ ជពមម�តារជំរនជំតយិតុជរេជភាន

ា�ក និបាិបមក យិតបាិ-ឧាីហបមកជំរនជរុទ ាជិរនារែបិមែបម្ិរប

ា�ុិរមួច�ែកបរ និារបសតាត�មែរិរុរកំារនយ្ិច យិតិយទពាយនជម�

យកតកាាច្ុ�  

ទប៤. ពជតកតាម្�ទពស� រ័យ�នំបាុតារាជមរាជមមិ  ារុា�េអយ�រំមយ្ុជិពមហយ�

រាុរាាមកម្ិ ារអិរិវាយចយមយុាផ ារបសតុិិយុយភា យិត

ជបរខ័កប ចយរន យិតាររម�ជ រារាិបីអរនរ �ុ េិច�ុកពរកត អ�ពបារែជរជរមិ

កាាច្ុាជិរនជំរនបជមិ្ាិបី ជពមម�តុ េិបបមលានាររ�េបនរ�រតយ យិត

មផព�មីាច�ុកពរកតរុចកបរទិក រ និអាបេបនព័យ�ជំរនម្រដ យ រមួិយម�តអាប

យុយភា យិតបាិបរមតែររ� 

ទប៥.  ពជតកតាម្�ទពាហជិារយិិុយំបាិបមក យិតបាិ-ឧាីហបមក ឲ្ិយារ

ទទួិខុាជ្តរខលាន ច�ុេពាររមួច�ែកបររានខួយ ឲ្ិយារែជរជរមិកាាច្ុ 

ុរេមបា ន្រយ�ាទពការតុជិព យិតរុត�េយាម្�ទពុឆេា្រយកតារែជរជរមិ

កាាច្ុ ា�ុិាុជមចភយយនរមិជរុយយ្ុារដបិចកម្ិ ជពមម�តយិរយ�រទព

ាត�ម យិតររសិ� យ�   

(ខយ. រចិយារុិិយុយភាុ េិរា័ិាុេាន៖ 

ុរេមបាុជមចភយតមុិិរ�កតមាុទដសាសុ ឆេា្រុឈយកតមិរតពេ និៃយ

ារែជរជរមិកាាច្ុុ េិរា័ិាុេាន រចិយារុិិយុយភាមួាច�យួយជ្តរភយ 

ប�ក ន្រនចខតុជាម៖ 

ទប១. �រុំ ារុជរេជភានបនយុេានែរិកចរយីុ�ភយុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ 

ុេិ ណំា�ុិរ និាររបនររកន ិឲ្ុជរេជភានយនរបនយុេានែរិិយធសរន យិតបនយ

ុេានថកបន�ចនិពបរស ជរុទាមិិ្ុេាននន មពិុាាពបរស ជរុទាបាុត

�្រយន ែរិកចាយនជម�យកតទពរ�តា�ួ្  ឬាប្ុក� ទពខលានាជិរនរ�រុពុន �្រយន

ែរិការតុជិព� 

ទប២. �រុំ ាររុត�េ្បនយុេានថកប ែរិកចរយីុ�ភយុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ

ុនបាុតិប�ខកប ុបផជ្ររសិ� យៃយជរុទាបមលុម ាជិរនរ�រុព�យួាឲ្បនយុេាន

ែរិន�ចនិពបុជេជរុទា� 
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ទប៣. �រុំ ារាិបីធសរជមរពបមិរតពេ និៃយារែជរជរមិកាាច្ុុ េិរ��ុេាន 

ុឈតម �្រយនរ�រុព យិតិទដទពទទួិភយកមយារនយ (Carbon  Creditយ ពប

រ��ុេាន ែរិុល� ្ារាបចិ្សទុបរបនធសរជមរ តមរយយនរបជមិ្ និ្លាន 

ទិយាមិ័រ យិតុ េ្ុេាន យិតាររ្្យ្ៃយ�តណុមផតៗ ុឈតមជរុទបនយ យិតុឈ

តម �្រយនរ�រុពុមផតៗ ាិ  ុរេមបប�ក ន្ភយយនរបនយុេានាមធារ �្រយនរ�រុព

ាមធារ ឬ �្រយនការតុជិព យិតណយុឈរបារប�ក ន្ភយយនរ �្រយនរ�រុពតម

ពនយិតតម �្រយន� ុ េិបបមលានារា និរកត យិតាហារាិបីធសរជមរមមួា

ស� រ័យនន អ�ពបិទ�ទពបាុតារទទួិភយយនរកមយារនយ (Carbon Creditយ 

ពបរ��ុេាន� 

ទប៤. បសតាម្�ទពមមយសប�នំ ុឆេា្រុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ ុ េិរ��

ុេាន ុរេមបុឆេា្រភយមយនុពិុរលុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ តមរាយ

ាររកសុ ពរស ិរាយុពិែរត យិតមា្មអ�ពបារតមរយុ េិភតរត ែមតជ្កាា

ច្ុ ាររុត�េ្ �ំរនមតនែរិកាាច្ុ (Climate modelingយ យិត �ំរនែររែមយរ�រុព 

(Crop Patternយ ុឈតម �្រយនយបមួាៗ� 

ទប៥. រុត�េយាម្�ទពរុចកបុទារ��ុេាន �រុំ ារអយុរ្សបាិបមកិែ (GAPយ បាុត

ាបមកទពារករុេាន យិតរុត�េយារា និរកតពបមិរតពេ និ រចិយាររយីុ� ឬ

ា ន្រយ�ាុ េិារែជរជរមិ កាាច្ុ តមរាយាររុត�េយាម្�ទពអាបរ�ុេាន

ឲ្អយុរ្សភយជ ក្មជ្តរតមរុចកបុទា យិតារអយុរ្សបាិបមកិែ តរនត�តពបារ

ុរេរច�រប ារុជេាុរ េាពន ាររ�រុពមយនុពិុរល ាររ�រ��ំជមររប ារុជរេ

ជភានប យិតងា �បាិបមកភយជ ក្មជ្តរ� 

ទប៦. �រុំ ជរាិទដទពបាុតារុជរេជភានច្ុចនិ បាុតមិិ្បមកែបៃចា័រ យិតុ េ្ុេាន 

តមរាយ (១យ. ារាយផ�ឬារុជរេជភានជរបរុរាជរាិទដទព យនរច្ុចនិបាុត

រ�ុកេ រារែបៃចា រនចមយ�យយ ទកប កាុប្ យិតច្ុ បំមប (២យ.  ារុជរេជភានងមពិ

បុបេ្ុឡេតរ ិំ  (Renewable Energyយ ាជិរនារែបៃចា័រ យិតុ េ្ុេាន រនចមបរ

ងមពិ (Bio Energyយ ច�ហាទកប ឬឧាក័យភយពបាបា�ក និររៃយាររត�ប័រ

ុេាន យិត (៣យ. ារជំរនជំតា�ក និររពបុរតចជបភយជ ក្មជ្តរ� 
 

(ំយ. រចិយារុិិយុយភាុ េិរា័ិាមិិ្បមកា្� យិត ាុខទពា្�៖ 

ុរេមបុឆេា្រុឈយកតុិិរ�កតាុទ�សា� ែរិេបនព័យ�មិិ្បមកា្� យិត

ាុខទពា្�ខតុ េិ រចិយារុិិយុយភាមួាច�យួយ ុរេមបរមួច�ែកបបាុតារា ន្

រយ�ាឧាក័យម�ពបរក បន យិតរយីុ�ុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ ជ្តរភយប�ក ន្រនច

ខតុជាម៖  
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ទប១. ារាជមរាជមមិមិិ្បមកា្�៖ ារអយុរ្�ារចិរក កមា្�ជ្តរុា�េារល ានរ�នរុរេមប

រយីុ�ុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុរមួិយ ារុា�េពិពិាបមក  ារពជតកតឲ្ភយ

ខ �តា  យិតាិហរកបមកយនរារជំរនជំតវិុ ក  យិតមិិ្បមកា្�យិតរ�� 

ារអិរបផាមកម្ិ យិតជរព័យ�ររសិ� យ (របុ�ម្ិ ឬ ា្�យិតររសិ� យយ យិតារររកន ិ

យនរជរព័យ�មិិ្បមកា្�លា ាិ យិតជរព័យ�បាិបមកចជមសព� 

ទប២. ារអិរិវរទិកសា� យិតរុចកបរទិក៖  

 ាររក� ន្ពនា្�៖  ពនា្�បាុតធាសបមុជចេយ ភយរយីុ�ុ ឈយកតិប�ខកប រានុន

ែរិពិភប រនុចាពរុចកបរទិករក� ន្ពនា្�កចួារុត�េយុិបយៃយាររយីុ�ររាន

ា្�ុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ ែរិាររយីុ�ុ យពមិយជ ក្មែ្កចួាឲ្ា្�

កចាយនយកតប�ុិរតុុា ពុទ រតុែយ�ែថមម�តួាឲ្ា្�ិយាម្�ទពកចរានរយ

និ្លាន យិតរយ�ពនបាុតិប�ខកប ែរិិយច�កប ពុ�ានរិយំុកទពិែ ា្�ិែិ្ 

យិត�តណ �  

 ារែបិមែច�កប ា្�៖  ារររកន ិយនរជរុទច�កប ា្�ថកបៗ ែរិាយនយកតទពរ�តា�ួ្

យិតទកប�យយន យិតារែបៃចាាបា�ក និបាិបមកមច�កប ា្� កចួាុា�េឲ្ជរុាេរ

ុឡេតយនរររ ិិ ក យិតំុកទពច�កប ា្�ាជិរនម� និឲ្ា្��   

 ារុា�េឲ្ជរុាេរុឡេតាុខទពា្�៖ ាុខទពា្�ជ្តរភយារេរ តមរាយារ

អិរិវរាិបសា�ថកបៗ ាជិរនុា�េុរំរយិិច�័ា �តណា្� យិតារមិិ្ងា �វតបនស�ត

ារេរ�តណា្� យិតារពជតកតារជ្ម្ ពិយិ្្ចិនា្�យិតមិិ្មិា្�� 

ទប៣. ារពជតកតាម្�ទព យិតារមផព�មីា៖ ារុា�េ្ជរុាេរុឡេតយនរាម្�ទពររាន

ស� រ័យ ាយចយមយុាផ យិតអាបចិរក កមា្�ជ្តរារត�ភចនាន ុរេមបែា�តា និ

យិតទរនទ និមមួាារែជរជរមិកាាច្ុ ែរិួារុត�េយារា និរកតុ េិារ

ែជរជរមិកាាច្ុុ េិពិពុលប� រែយ�មពបុយព ាររក�ុ ពរ� ិុ េិ

រុចកបរទិក យិតារអយុរ្�ារចិរក កមា្�ិែ ាររក� ន្ពនា្� ាររ�រ��ច�កប ា្�

យិតវិុ ក  យិតារេរ�តណា្�យកតចនិរមួច�ែកប បាុតារអយុរ្�ពិពិាបមកជភបន

ច�កន ិរ និបាិបរ� 

ទប៤. ារុឆេា្រយកតទបមីរា្�៖ ារពជតបបទបមីរា្�យិតមិិ្មិា្� ែរិជរម

បាិបរជបបជបកចុជិ្ចនិភយ តមរាយាររុត�េ្ាហំមយ្ចិរក កមា្� យិតារ

�រុំ េកិជបមកបាុត �្រយន យិតែមយារកមយ� 

ទប៥. ារអយ�រំមយ្យិតារួាាុមក� ព៖ ាររុត�េ្ជរព័យ�ព័ ា្ិយឲ្រកតមុយ ុ េិរាុា្� 

យិតារម� និុ េិារែថរបីរាុពកភិ យិតអយ�រំមយ្ាុមក� ពរន� យនរ និា្�
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ុនុពិិយុជិពមហយ�រាាមកម្ិ យកតួាុា�េឲ្ាុខទពា្�ាយនែ្ជរុាេរ

ុឡេត យិតា ន្រយ�ាហយិ័ារ និា្�� 

ទប៦. ារុា�េឲ្ជរុាេរុឡេតយនរារជំរនជំតុ េិារម� និច�កប ា្�៖ ារម� និច�កប ែរិិយ

ំុកទពិែរ និា្�ទ�េរុអេតយកតួារុត�េយ “ជរាិទ�ទពារល ានរ�នរច�កប ” ររាន

ា្� ែរិន�រ និារា ន្រយ�ាឧាក័យុមតយ ែរិជ្តរភយរុត�េ្បាុតមិិ្បមកៃយ

មួាជបតសចន ឬទកបុរពុិ� 

ទប៧. ារជំរនជំតវិុ ក ៖ ាររមួច�ែកបាររ�ទាឧាក័យម�ពបរក បនា�ខយនពបមិិ្បមក

ា្� រ� ិមបពបរ��ច�កប ា្�ឬមិិ្បមករ��ច�កប ា្� យិតារុជរេជភាន

រប� ារជំរនជំតវិុ ក ជ ក្មជ្តរ តមរាយារល ានរ�នរុរយ ាិ យនរវិុ ក ាជិរន

ា្� មមុាកភារ៏ិយជរាិទ�ទពរ�មុ្ បាុតារទរនស� ន្ាររ�ទាឧាក័យម�ព

បរក បនពបមិិ្បមករ��ច�កប ា្�� ារររកន ិយនរជរុទពនុ ក  យិតពពួបរ��រែយ 

ុឈបាុតវិុ ក កចួាពជតកតារា�បុារនយ យិតកាន្ុនបាុតរប�  

ទប៨. ារា ន្រយ�ាារុជរេជភានច�កប កហរិយជរពពបា្�៖ ារា ន្រយ�ាារុជរេ

ជភានបាុតររ ិិ កខលាន យនរច�កប កហរែរិិយជរពពបា្� យកតួាែបិមែ

ាុខទពមយុាផ យិតួារយ�ាារខនចខចពបារអយុរ្�មិិ្បមកា្� រ និររសិ� យ 

(តមរាយារុជរេជភានរប ទកប យិតាយចយាមកម្ិុ េិាិរន ែរិន�រ និាររុត�េយ

បជមិ្ៃយាររ�ទាឧាក័យម�ពបរក បនយ� 

ទប៩. ារជំរនជំតាបា�ក និា្�៖ ារជំរនជំតាបា�ក និា្� ជ្តរុា�េឲ្ជរុាេរ

ុឡេតតមរាយាយ�ារុមផតៗ រនចមារុជរេជភានា តិ រាជិរនា�ុប យិតជំរាប

ា�ក និា្� (លមបយិតទកបុនមា្� យិតាបា�ក និា្�ពបា្�ឃ្រដ យយ� 

ារា�ុប យិតជំរនជំតឲ្ភយជ ក្មជ្តរ ណំមិយជ ក្មែ្ួាទរនស� ន្ាររ�ទាឧាក័យម�ព

បរក បន ែ្ែថមម�តរុត�េ្ាា ាជិរនុជរេជភានងមពិបុបេ្ុឡេតរ ិំ ុទេ្

មត� 

ទប១០. ារពជតកតជបរខកប ចយរន យិតារអយុរ្�ចយរន៖ ារអិរិវជបរខកប ចយរន ុិិ

យុយភា យិតាុទ�សា�ាជិរនារុជរេជភានរប យិតារជំរនជំតាបា�ក និ

ា្� កចួារមួច�ែកបា ន្រយ�ាាររ�ទាឧាក័យម�ពបរក បន ពបាបា�ក និា្� 

រមួមមួាារពជតកតារអយុរ្�ចយរនជរបរុរាជរាិទ�ទពខលាន� 
 

(ឃយ. រចិយារុិិយុយភាុ េិរា័ិាៃជពុ េ្៖ 

ាុទ�សា�ា�ខយនៗបាុតរា័ិាៃជពុ េ្ ុរេមបចនិរមួច�ែកបា ន្រយ�ា យិតរយីុ�

ុឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុ ុរារយ�អយុរ្�បមករាិបៃជពុ េ្ម្ិ រមួិយ៖ ារែបិមែ 

យិតរុត�េយជរាិទ�ទពបាុតារជំរនជំតៃជពុ េ្ ាររ�រុពសស រៃជពុ េ្ុឡេតរ ិំ  ាររុត�េយ
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ាម្�ទពយិតារធសរជមរុរេមបមស និមព័ ា្ិយរទិកសា� បាុតារុា�េុាចបសបាុជមច

ុិិយុយភាបាុតារអិរិវរា័ិាៃជពុ េ្ឲ្ិយយិរយ�រទព យិតជរាិទ�ទពខលាន� 

ទប១.  ាររុត�េយជរាិទ�ទពបាុតារជំរនជំតៃជពុ េ្៖ ិយបិចការា�ខយនៗមួាច�យួយែរិ

យកតួារមួច�ែកបរុត�េយជរាិទ�ទព បាុតារជំរនជំតៃជពុ េ្ជរបរុរាយិរយ�រទព 

រមួិយមកទ� ារពិយិ្្យិតប�ក ន្ុឡេតរ ិំ យនរជព�ជរទ និែរយៃជពុ េ្ ារចុពររជ ប 

យិតារុរេរច�ែមយារជំរនជំតអិរិវយ្ យិតអិរបផឲ្ធារតមមុខករ យិតស� យទព

ៃជពតម �្រយនយបមួាៗ� បាុតយ័ាុយព �្រយនិយាាស យុពិមួាច�យួយ រមួម�ត �្រយន

ាហំមយ្ៃជពុ េ្យកតជ្តរភយុរេរច�អយុរ្�ំ ុជិត REDD+ ែរិមបិចការរែយ�ម

ុឈុ េិ �្រយនមួាច�យួយែរិររដភិៃជពុ េ្ភយ យិតប�ពុតអយុរ្�ំ ុជិត REDD+ 

(Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradationយ� ច�កន ិពប

ារិបនារនយ ណំមប ិ �តចិបររ៏ា�ខយនមួា បាុតារ�រុំ ឲ្ទ បំេបនព័យ�នន

បាុតរា័ិាៃជពុ េ្ ពិុាាជរមាហំមយ្ យិតកមា ារមនិរដ យចនិរមួាយនែ្ខ �ត

ា ែថមុទេ្ បាុតារជំរនជំតាយចយៃជពុ េ្ជរបរុរាយិរយ�រទព� 

ទប២.  ារអិរបផយិតារស� រៃជពុ េ្៖ ារករកទិទពមួាច�យួយុទេ្បាុតារអិរបផ យិត 

ជំរនជំតៃជពុ េ្ បាុតរររិទៃយារារែជរជរមិកាាច្ុុយព រមួិយ៖ ារ�រុំ

ឲ្ិយែមយារុជរេជភានរបបាុត �្រយនរបាមមយុារដបិចក ឲ្ភយាមធារតម

ិប�កយរុចកបុទា ាររុត�េយារា និរកតអ�ពបុេតុឆពៃជព យិតារារេរ ារ �ិ

ជទរ និាហំមយ្យម្ិុរេមទំ្ិច យិតាហំមយ្មនិរដ យ ជពមម�តារេរ យិត

អិរបផបរយចជមសព� ារស� រ ាររ�រុពុរេមុ េ្ យិតៃជពុ េ្ុឡេតរ ិំ  មពិុាា 

ុល� ្ុឈុ េិារស� រំជមរៃជពុ េ្ �្រយនៃជពុរចរ កិ  ប៏មារករត�ភចនមតែររបាុត 

ារុឆេា្រយកតទ�ិពិៃយារែជរជរមិកាាច្ុ តមរាយារុ េិបទកបចិ្�រ និ

ាររ�ច �ិ រុ េ្ជបយ ាហំមយ្ យិតមិប�កយច �ិ រៃជពុ េ្ៃរ នំ ុរារ�

ជរុទុ េ្ចជមសពឬុ េ្ឧាីហបមក បាុតុិិរ�កតាជិរនរុត�េយបរទព យិត

រុត�េយុាវបមកររសិ� យ� ទយ�កម ាិ ុនពែររ ជ្តរាបចិ្�ទុបរបនុល� ្ុ េិារុរេរច�

ុិិយុយភា រទររ�្�ិ ចយរន យិតជបសររុចកបុទាុមផតៗ ាជិរន �ិជទ

ារកររ�ុ េ្ យិតស� រៃជពុ េ្ជរបរុរាជរាិទ�ទពមត�ភចន� 

ទប៣. ារធសរជមរយិតារមផព�មីា៖ ារាិបីធសរជមរអ�ពបាររយីុ� យិតាុទ�សា�

ែរិេបនព័យ�យកតាបមកទព បាុតារជំរនជំតៃជពុ េ្មបត� ត�ភចនាន បាុតារ

រមួច�ែកបបាុតាររយីុ� យិតមាពបាុតារុរពធសារ��  ែរិុបេ្ុឡេតពបារ

ែជរជរមិកាាច្ុ ុរេមបចនរ និាយ�ិាុខុាិត ាររុត�េយបរទពរាន យិតារ

ែបិមែែមាបររសិ� យ ែរិារករុយពកចួារុត�េ្ជរព័យ�ៃយារជំរនជំត យិត 
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អិរបផាយចយាមកម្ិមតែររ� រុត�េយាម្�ទពស� រ័យ យិត�នំរុចកបុទា

បាុតារជំរនជំតៃជពុ េ្ មបត� ា�ខយនានបាុតារចនិរមួច�ែកបារជំរនជំត

ៃជពុ េ្ ា�ុិា ន្រយ�ាារែជរជរមិ កាាច្ុ� ារករុ យពកចុា�េុឡេត តមរាយ 

ារម� និរំ�រក�ុ ពរ� ិ ារុា�េទាផយបិចកាិបី ារចនិរមួជរុ� ាិា� សលបាុត 

យិតុជេជរុទា យិតរយ�រនពិុសាយ្ាជិរនរុជមេឲ្ារអយុរ្�� ារមផព�មីា យិត 

ាររម�ជ រារា និរកតមសចរកយ អ�ពបារែជរជរមិ កាាច្ុឲ រ្ និជំរនម្រដ យ 

មពិុាា កមា ារែរយរប យិតាហំមយ្មនិរដ យមបត� ំយកពមតែររ�  

ទប ៤ ារពជតកតារអយុរ្ �ចយរន៖ ាម្�ទពបាុតារជំរនជំត យិតារេរៃជពុ េ្ររានស� រ័យ 

�ន ុំនិយបជមិ  ្ ុរាសរមិយិយមមយ�បជំរនជិយនុរេមបរ�ុពំារករ យិតបត�ពខ  ្

មុាកភាា តិ រ យិតររាិ� របាុតារជំរនជំត យិតារេរៃជពុ េ្� ុរេមបចនិរមួា ន្ 

រយ�ាារភ ន្រតនៃជពុ េ្ ែរិរត�ឲ្ិយារែជរជរមិកាាច្ុុយព ត�ភចនជ្តរ 

ពជតកតាម្�ទពបាុតារអយុរ្�ចយរន តមរាយារពជតកតាម្�ទព�ន  ំ យិតរ�េបន 

មុាកភាជំរនជិយនរ និមមយ�បររដភិៃជពុ េ្� 

ទប ៥ ាររយីុ�ុ ឈយកតារែជរជរមិ កាាច្ុ៖ បាុតរររិទៃយារែជរជរមិកាាច្ុ

ារកររយីុ�ប៏ិយសរា�ខយន រនចារា ន្រយ�ាារែជរជរមិកាាច្ុែររ� 

ាុទ�សា�ា�ខយន  ៗ ុរេមបរយីុ�ុ ឈយកតារែជរជរមិកាាច្ុរមួិយ៖ ារមផព�មីា 

យិតាររុត�េយារា និរកតអ�ពបារែជរជរមិកាាច្ុរ និាហំមយ្ ែរ រិានុនែបរ 

យិតបាុត្ �រយនៃជពុ េ្ ារប�ក ន្យនរ្ �រយនៃជព យិតាហ មំយ្ៃជពុ េ្ ែរិ ការតុ ជិព 

ុរាារែជរជរមិកាាច្ុ ារុរេរច�ែមយារា ន្រយ�ាទពការតុជិព យិត 

ារធសរជមររប យិតរ�រុពយនរជរុទុ េ្ែរិានជម�ភយិែ មមួាារែជរជរមិ 

កាាច្ុ�  
 

(តយ. រចិយារុិិយុយភាុ េិរា័ិាិមិ៖ 

ិមិយិតវរ បររបមក មែមាបមួាៃយរា័ិាបាិបមកែរិការតទ�ិពិុរាារ

ែជរជរមិកាាច្ុ ុជេពវិយទ�នបនទ�យតិ្ាាិទ�ុឈយកតរររទកបុិត ទពរ�តា�ួ្  

ទកប�យយន យិតាប្ុក� ទពទកប� ុរេមបរយីុ�យិតា ន្រយ�ាារែជរជរមិកាាច្ុ យិត

ចនយនរារអិរិវាយចយិមិ យិតវរ បររបមកុ រាយិរយ�រទព រា័ិាិមិប�ក ន្

រចិយារុិិយុយភា ាុទ�សា�ុ ឆេា្រុឈយកតារែជរជរមិកច្ុ ធារុឈតម

ុិិយុយភាាុទ�សា�១០ឆា �ររានរា័ិាិមិ៖ 

ទប១. រុត�េយមិិ្ទព យិតមិិ្មិិមិ ុរេមបចនាយ�ិាុខុាិត ុ េិប

បមលានកហររនរ្�មត យិតរុត�េយជភបនច�កន ិ តមរាយារពជតកតារជំរនជំត 

�រុំ ារអិរិវ យិតអិរបផាយចយិមិ� �រុំ ារុា�េវរ បររបមកជំរន
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ជរុទឲ្ិយប�ុកេ យ១៥%មុរេតរ និឆា �� �រុំ ាររុត�េ្ យិតជំរនជំត

ធាពជមបជ ប្ាហំមយ្ឲ្ភយ៧៥% ៃយច�យួយឃុ�ាររុទនម�តជរុទាុន

រ�ចនឆា �២០១៩� 

ទប២. ុ េិបបមលានំុកទព ាុរ្�ិទពមិមិិ្មិ យិតារែបៃចាមិ មិិ្

មិិមិ ុរាប�ក ន្យតតុហចាន៨០ទំរា ៃយអាបែបៃចាយកត

ជ្តរភយអយុរ្�ធារតមរទររ�្�ិៃយារចនរតរនរតំុកទព ាុរ្�ិទព

យិតា�តនររុនជ ក្មរ�ចនឆា �២០១៩ រមួម�តារ�រុំ ាបមកទពនមិមួា

មិិ្មិិមិមួា ុរេមបុ េិបបមលានបជមិ្បរទពរានុនររានជរម

ុយសទុនតមយរទ បាុតាររយីុ�យិតចនិរមួា ន្រយ�ាុឈយកតារែជរ

ជរមិកាាច្ុ� 

ទប៣.  ពជតកតាម្�ទពាិបីធសរជមរ អិរិវយ្ យិតមផព�មីារុចកបុទាថកបៗ 

បាុតារទា ាន រក� ន្ពន ារចិរក កម ច�កប  យិតរាិបសា�ែបៃចាមិ មិិ្មិ

ិមិថកបៗ ែរិិយិប�កយរយីុ�ុ ឈយកតារែជរជរមិៃយកាាច្ុ 

យិតិយារ បបចុជមេយ និ្លានឆរនរហ័ា ធារុឈតម្ជមតរារុារដបិចក

ទបមីរ� 

ទប៤. ពជតកតយិតពជតបបាម្�ទពអត�ទព�នំ យិតអាបេបនព័យ�បាុតារាជមរ

ាជមមិុា�េអយ�រំមយ្ ជពមម�តអិរិវយ្ាយចយមយុាផ តមរាយាររក�ុ ព

រ� ិអ�ពបមិរតពេ និៃយារែជរជរមិកាាច្ុ បាុតរា័ិាិមិ 

យិតរចិយាររយីុ�� 

ទប៥.  ពជតកតារជំរនជំត យិតែថរបីរ�ៃជពិិចទកបយិតៃជពុាតាត យិតរ�

ុឡេតរ ិំ ុន �្រយនៃជពុរចរ ិិ ជរបរុរាជរាិទ�ទព� បាុតុនពុនជ ក្ម

រ�ចនឆា �២០១៩ ៃម�របៃជពិិចទកបុន �្រយនទកបសរច�យួយ៣៥% យិតុន

�្រយនុឆារាមុជទច�យួយ៧៥% ជ្តរភយារេរយតតិែ តមរាយារប�ក ន្យិត

ុភពរុក� ិជព�ជរទ និ យិត៨០%ៃយបែយតអិរបផ ុន �្រយនរកតទុយសរ

ជ្តរភយែបិមែ� ារេរយិតមផព�មីាឲ្ិយារា និរកតមសចរកយ 

រមួមមួាារ�រុំ ឲ្ិយាររុត�េ្បែយតអរបិផាយចយិមិ ុនជំរន

ាហំមយ្ុយសទម�តអាន ុរេមបចនឲ្ភយយនរយិរយ�រទពជរព័យ�ុអបនឡនាុប

ាយចយិមិ យិតរុត�េយយនរមិមិិ្មិិមិ ុរេមបចនិរមួរយីុ� 

យិតា ន្រយ�ាារែជរជរមិ កាាច្ុ�  
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ទប៦. �រុំ ារុរេរច�ុិិយុយភា យិតិិខិ្រទរដ យំ្ិាុ្�នន យិត 

មផព�មីាច�ុកពរកតរុចកបុទារទិកសា�រ និអាបេបនព័យ� រនចមអាប

ុយសទ ឬអាបចិរក កមជ ប្ អាបែបៃចា យិតអាបុរេរច�ុិិយុយភាមុរេម � 

ទប៧. �រុំ ារារេរររសិ� យយិតជរព័យ�ុអបនឡនាុប តមរាយារទរនស� ន្ារ

រុរកំុតិាបា�ក និពបនវុយសទ ារារនរ�ល ំ ាររុ្ ាររយ

ាបរប ារុជរេជភានៃជពិិចទកប យិតៃជពុាតាត ាររ�ពុិររសិ� យររាន

ទកបនន ុរេមបរមួច�ែកបទរនស� ន្ាររុរកំឧាក័យម�ពបរក បន ុរាាបមក 

ទពិមិុរាល� និ� 

ទប៨. ាបចិ្�ទុបរបនុ េិបិចការែាយិ័របាុតាររយីុ�ុ ឈយកតារែជរជរមិកាា

ច្ុបាុតរា័ិាិមិ� 

 
 

(២)ិ្ណ្ខណ�ររទ សសតស្រ្មករេបមណណចស្មសចផរេរនិ័រណ�រួ ភតសរ័ណសតណចម 

  ជរុទាបមលុមភយរក� ំយនរារុរមា ចិ្� បាុតារចនភយយនរាមទពុាយិ័រតមរាយ

ុិិុិអិរិវមកទិទពររានខួយ ារម� និាតក រ័យុ េិអយុា�� អត�ារាហជរមម្ិា�បពប 

ារិុររ�ភ ន្រ និទជមតនៃយារុរ េាុអេតជរឆ�តយកតនរ បុ ទ ារចុពហ្�ុ ិខុ េិុាចប�បជរាា

នន ាររុត�េ្ែមយារម្ិុរេមបា�ប ាររុត�េ្ំកយប កិ ាិារុ េិបបមលានា�បុនជំរនជបាួត 

ារម� និបនតរ និា�បបាុតារចនិរមួុនបាុតររដភិុមផតៗ�ិ� រររដ ិភិបមលុមប៏ភយទទួិ

ស� និមតែររង ារចនិរមួររានធាប�ុ នជំរនរា័ិា យិតជំរនបជមិ្ មពិុាាុនបាុតរ�ុកេ រារុា�េ

ារាុជមចចិ្� ណំមបត� រ៏ា�ខយនមួាែរិមិយកចខ�ពភយ ុរេមបណយុឈាុជមចទិាុិម

ាុទ�សា�ររានរររដ ិភិ� 

  ុមពរបមចយរនភយែចតងា�បយិតរុរាិយាិទ�ិុាកេ ាិ ប្ុរា ប៏ាត�មមិយភយម� និ្ៃម

ារករុាកេ ាិ ច�ុេពា�បុទ� រចកុរយាា�បិយ្ិច្ួចានុនបាុតមុខ �្ែកតុា�េុាចប�បាុជមច

ុនជំរន �ិររនងា បនបាុតួររររដ ិភិ យិតមុខករសចរកយ� ុរាែឡបបាុតរា័ិាបាិបមក

ែរិមឆែកតខាតុារដបិចកររានជរុទា ិទ�ទពររានា�បបាុតារុជរេជភានាយចយាមកម្ិាព�ៃថ�

ុនែ្ិយបជមិ្មរ ុយពុរាសរែ្ពួបិ ន្ិយច�ុកពរកតមរ មបនែា�ត បាុតច�ុមា�ប

បាិបរម�តអានិយា�បេបនប� ិមអយប�រយ ឬិយបជមិ្ររាមាុជាមរបមាិបី� មកតត

រ ិំ ុទេ្ មា ន្ �ំយិ្ាត�មុនែ្ា និងារករបាិបមកំ ណមារកររុរា ុហេាា�បជិយនែ្ួា 

ារករុយពម�ត �ិ ិរតុុា ព� បត� ម�តុយពន�ឲ ្ា�បិយាា្ិច្ួច បាុតារចន រិមួបាុតាបមកទព 

ននររានាហំមយ្ ាររក�ុ ពរ� ិ យិតាាុមផតុទេ្ ែរិួាពជតកតច�ុកពរកត យិត 

�នំរែយ�មបាុតារុជរេជភាន យិតជំរនជំតាយចយ ប៏រនចមាាបាុតារទទួិភយយនរុាវបមក 

ា�ខយនៗ រនចមុាវមផព�មីាបាិបមក ុាវកមយ ពា្័ិយទបមីរ យិតារធសរជមរនន 
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ែរិមាយចយរ៏ា�ខយនាជិរនបាិបរមា�បុន បាុតារែបិមែមិិ្បមកបាិបមក យិតារុ េិប 

បមលានំុកទពៃយាររានុនររានា�ប�  

  ុឆេា្រុឈយកតរ�� ខតុ េិុយព ុនឆា �២០០៦ ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ

ភយរុត�េ្យិតអយុរ្�ុិិយុយភា យិតែមយារាុទ�សា�រម�ជ រុាយិ័របាុតរា័ិាបាិបមក 

យិតចនិរមួយតតាបមកុនបាុតាយ�ារងា បនម្ិ យិតងា បនុជាមម្ិរនចម ជបសមជរកបីម្ិបមលុម

ុរេមបា�ប យិតជបសមារកររុចកបុទារម�ជ រុាយិ័រតមរា័ិា ា�ុិុ េិបបមលានាមទពុាយិ័រ 

ុ េិបា�ួាាិទ�ិអ�ច ប្រនចមស� យទពា�បុនជំរនបជមិ្� 

  ុរេមបរយ�រមួច�ែកបអយុរ្ �ុិិយុយភា ាុទ�សា�ច្ុុាកររានរររដ ិភិបមលុម 

ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ យកតុជិតុា�េរចកុរយាទពុិិយុយភា យិតែមយារ 

ាុទ�សា�រម�ជ រុាយិ័របាុតរា័ិាបាិបមក រយ�ពជតកតារា និរកតពបុាយិ័របាុតច�ុមមមយ�បរារ 

ុនជំរនបជមិ្ ពជតកតរ� ំា�បបាុតរា័ិាបាិបមក រុត�េយទ�ិពិ យិតច�យួយា�បុឈបាុត្ួនទបម 

ងា បនរកបន�ជំរន �ិររនងា បន រុត�េយិទ�ទពរ និា�បបាុតារទទួិភយ យិតជំរនជំតាយចយ យិតុាវបមក 

បាិបមក ជពមម�តរុត�េយជរាិទ�ទពុារដបិចករ និា�បយរទ� 

  ទាផយរា័ិាររានជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ណំ ុ េិបបមលានាមទពុាយិ័រ 

ុាចប�បៃថថានរ យិតមិជរុយយ្ររានា�បបាុតរា័ិាបាិបមក ធារតមសក រ ប្ៃយអយុា�� អត�ារ

ាហជរមម្ិ ា�បពបារិុររ�ភ ន្រ និទជមតនៃយារុរ េាុអេតជរឆ�តយកតនរ បុ ទ យិតររដាមកយុរ�ៃយ

ជពពរមចជបបមលុម� 

  ុិិុិាុទ�សា�ំ ណ ពជតកតាមទពុាយិ័របាុតរា័ិាបាិបមក តមរាយារាហារ

យតតាបមកររានា�បយិតរុរា ារម� និាាបាុតាររមួច�ែកប  យិតទទួិភយអ្�ជរុយយ្

ុាកេទព ាិ ពបាបមកទពុនបាុតអយុរា័ិាម�តអានៃយរា័ិាបាិបមក� 

  ុរេមបាុជមចភយយនរុិិុិមាុទ�សា�ខតុ េិ ប៏រនចមចនឲ្ភយយនរជរាិទ�ទពៃយ

ារុ េិបបមលានាមទពុាយិ័របាុតរា័ិាបាិបមក ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទភយ

ប�ក ន្ទិាុិ៥ច�កុចរនចខតុជាម៖ 

  ១. រចកុរយាទពុិិយុយភា យិតែមយារាុទ�សា�រម�ជ រុាយិ ័របាុតរា័ិាបាិបមក�  

 ២. រុ ត�េយារាិ នរកតពបុាយិ ័ររិ នមមយ�បរារ ៃយជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុ យសទ ជ រំនបជមិ្ �  

  ៣. ពជតកតរ� ំា�បបាុតរា័ិាបាិបមក� 

  ៤. រុត�េយទ�ិពិ  ិទ�ទព យិតច�យួយា�បែរិិយិប�កាម្�ិុឈបាុត្ួនទបមអាប 

                រកបន�ជំរន �ិររនងា បនៃយជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ� 

  ៥. រុត�េយិទ�ទពបាុតារទទួិភយ យិតជំរនជំតាយចយ យិតុាវបមកបាិបមក  យិតពជតកត     

               ជរាិទ�ទពុារដបិចករ និា�បយរទ ុរេមបរមួច�ែកបុ េិបា�ួាបរទពជំមសរ យិត    

               អិរិវុារដបិចកម្ិ� 
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  ាបមកទពចមតមួាច�យួយរនចខតុជាម យកតជ្តរាបមបអយុរ្�បាុតរាយុពិ៥ឆា � ៃយែមយារ 

ាុទ�សា�អិរិវរា័ិាបាិបមក២០១៤-២០១៨ ុរេមបណយុឈាុជមចភយយនរទិាុិែរិភយ 

ប�ក ន្ខតុ េិ� 
 

សណចមផរអតផរ៖ 

១. រចកុរយាទពុិិយុយភាយិតែមយារាុទ�សា�រម�ជ រុាយិ័របាុតរា័ិាបាិបមក៖ 

១.១. ុរេរច�ជបសមារករាជិរនុាកេរចកុរយាទព ុិិយុយភា យិតែមយារាុទ�សា� 

រម�ជ រុាយិ័របាុតរា័ិាបាិបមក�  

១.២. វា្ៃមាបមកទពារករ យិតរទិំុ េិរ�� ជរ្មបាុតារអយុរ្�បយតមប� 

១.៣. ុរេរច�ុាចប�បជេតុិិយុយភា យិតែមយារាុទ�សា�រម�ជ រុាយិ័របាុត

រា័ិាបាិបមក� 

១.៤. ុរេរច�ាិា� សលពិុជិពុយរ និុ េិុាចប�បជេតុិិយុយភាយិតែមយារ

ាុទ�សា�រចកុរយាបមក� 

១.៥. ុភពពុមត យិតមផព�មីាុិិយុយភា យិតែមយារាុទ�សា�ឆា �២០១៤-២០១៨ 

រ និមមយ�បងា បនម្ិ យិតុជាមម្ិ� 
 

២. រុត�េយារា និរកតពបុាយិ័ររ និមមយ�បរារ ៃយជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ  

ជំរនបជមិ្៖  

២.១ ុរេបរំ�រក�ុ ពរ� ិយរុក� ិុាយិ័រុនអត�ទពុជាមវទជបាួត យិតមយ�បរ

បាិបមករចយប ុខ្�� 

២.២ �ិជទយរុក� ិបាុតារុរេបរំ�មផព�មីាច�ុកពរកតុាយិ័រ យិតខកមសរអយុា��

ា�បពបារិុររ�ភ ន្រ និទជមតនៃយារុរ េាុអេតជរឆ�តយកតនរ បុ ទ (ាុប-រយ រ និមមយ�បៃយ

ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ� 
 

៣. ពជតកតរ� ំា�បបាុតរា័ិាបាិបមក៖ 

៣.១ រុត�េ្ជរព័យ�ជំរនជំតទិយាយ័ា� 

៣.២ ជរមនិយិតរទិំទិយាយ័ា� 

៣.៣ ុរេបរំ�រក�ុ ពរ� ិពបារុជរេជភានយិតជំរនជំតទិយាយ័ា� 

៣.៤ ុរេរច�ែមយារជ្ម្ពិយិ្្  តមរយ យិតវា្ៃម� 

៣.៥ ចុពពិយិ្្ តមរយ យិតវា្ៃម ុ េិុាវបមក យិតារអយុរ្�ាបមកទពុាយិ័របាុត 

រា័ិាបាិបមក� 
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៣.៦ ុរេរច�ាិា� សលពជតកតាម្�ទពយរុក� ិុាយិ័រ បាុតារពិយិ្្ តមរយ 

យិតវា្ៃមាររម�ជ រុាយិ័របាុតរា័ិាបាិបមក� 

៣.៧ ុរេរច�បិចកជរុ�ជរត�ជ ប្ិាររានជបសមារករុាយិ័រ� 

៣.៨ ុរេរច�ាិា� សលជរត�ឆា �ា�បពបារវា្ៃម យិតែចបរ �ែិបរទពិុសាយ្ិែុ េិ

ារករុាយិ័រ� 

៣.៩ ុរេរច�ទាផយបិចកាិបីបាុតយិតុជេជរុទា ុរេមបរបធាតនរទពិុសាយ្ុ េិ

ារករុាយិ័រ� 

៣.១០ ររកន ិាបមកទព យិតរភាារក្ារករុាយិ័រតមរា័ិា ុឈបាុតុំហទ�ព័រ 

ររានជបាួតបាិបមក រុា� ជរិ នំ យិតុយសទ� 
 

៤. រុត�េយទ�ិពិ  ិទ�ទព យិតច�យួយា�បែរិិយិប�កាម្�ិ ុឈបាុត្ួនទបមអាបរកបន� 

ជំរន �ិររនងា បនៃយជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ៖ 

 ៤.១ ាជមរាជមមិុរេមបរុត�េយារចនិរមួររានា�បបាុតាររក�ុ ពរ� ិែមាប 

រុចកបុទា� 

 ៤.២ ាជមរាជមមិឲ្មមយ�បមា�បភយរយ�ារាិបីុរាមិយរតនៃថ� 

៤.៣ ាជមរាជមមិ ុរេមបរុត�េយារចនិរមួររានា�បបាុតាររក�ុ ពរ� ិែមាបជំរនជំត  

យិតទពមអាបរកបន�� 

៤.៤ ាជមរាជមមិាាុាកេ ាិ រវតរុរាយិតា�បបាុតាររ�ុឡេត់យយតមអត�ទពុជាម

វទជបាួត� 

៤.៥ ុរេរច�បិចកពិុជិពុយរ និមមួាមមយ�បមា�ប ុរេមបឆុពរ�ក �តពបបត� និ យិតឧរាំ� 

ររ�តរ និារអយុរ្�ារករជរបរុរាជរាិទ�ទព� 
 

៥. រុត�េយិទ�ទពបាុតារទទួិភយ យិតជំរនជំតាយចយ យិតុាវបមកបាិបមក  យិតពជតកត 

ជរាិទ�ទពុារដបិចករ និា�បយរទ ុរេមបរមួច�ែកបុ េិបា�ាួបរទពជំមសរ យិតអិរិវ   

ុារដបិចកម្ិ៖ 
 

៥.១ ាិបីពបឧរាំ�  ារជរ្ម យិត្ជមតរារររានា�ប បាុតារចនិរមួអិរិវុារដបិចក 

ជំមសរយិតាហំមយ្� 

៥.២ មផព�មីាឲ្ភយទន �ិទនលារ និជំមសរជបបជបនជំមសរែរិិយា�បមុមជំមសរ  

ា�បពបបមករាិបនន ែរិេបនពយ�័យកតាយ�ិាុខុាិត� 

៥.៣ ុរេរច�រំ�រក�ុ ពរ� ិ�នំ (ារចិរក កមិយន ារចិរក កមជ ប្ ាររ�រ��បាិបមក 

ារជំរនជំតយិតុជរេជភានាយចយៃជពុ េ្ យិតិមិជរបរុរាយិរយ�រទព … យ 

រ និា�បុរាិយជរចយរទាមធារតម្ជមតរារ យិតារអយុរ្�ល� និ�  
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៥.៤ ុ េិបទកបចិ្� យិតម� និាារ និបាិបរមា�ប ឲ្ចន រិមួបាុតជបសម យិតាហំមយ្នន� 

៥.៥ ាជមរាជមមិិទ�ទពរ និា�ប បាុតារទទួិភយុាវកមយ� 

៥.៦ មផព�មីាព័ ា្ិយទបមីរ យិតស� រ័យេបនព័យ�ននរ និា�បមបាិបរ� 

៥.៧ �រុំ យិតុ េិបទកបចិ្�ា�បែរិិយបនយកាុុជាម៦ឆា �ឲ្ុជរេជភានុ ាវែថម�បុិរ

ន្ចតមាហំមយ្មនិរដ យ ុរេមបឲ្ា�បកចចនិរមួបាុតរំ�រក�ុ ពរ� ិ យិត

ាបមកទពុមផតៗ� 

៥.៨ ុរេរច�ទាផយបិចកាិបីុរេមបុ េិបបមលានារា និរកត យិតមបនមំច�រនករមកក្ 

ររានបាិបរមា�បបាុតារចនិរមួរំ�រក�ុ ពរ� ិ យិតាបមកទពនន� 
 

ុរេមបចនយនរជរាិទ�ទពៃយារុ េិបមលានាមទពុាយិ័រ បាុតរា័ិាបាិបមក ជបាួត

បាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយរុត�េ្យិតែ្តត�តាិាទពជបសមារករុាយិ័រ យិត

បុិរជរត�ជបាួតច�យួយ១៧រនរ បាុតុនពិយររដុិខាិារ១រនរមជរចយ អយុររដុិខាិារ១រនរម

អយុជរចយ យិតងា បនរកបន�ៃយអត�ទពេបនព័យ�ុ ជាមវទជបាួតមួាច�យួយមាិិប� ជបសមារករ

ុយព ិយ្ួនទបយតតា�ខយនបាុតារុរេរច�ុិិយុយភា យិតែមយារាុទ�សា�ុ េិបបមលាន

ាមទពុាយិ័របាុតរា័ិាបាិបមក ាជមរាជមមិ ារអយុរ្� យិតារតមរយ ជ្ម្ពិយិ្្ យិតវា

្ៃមបមករាិបុាយិ័រ ុរាាហារយតតិ្ាាិទ�មមួាយរុក� ិុាយិ័រ ុនតមអត�ទព

េបនព័យ�ុ ជាមវទជបាួត យិតមយ�បរបាិបមករចយប ុខ្��  

 

(៣) ្ណ្ខណ� ររទ សសតស្រ្មណតជេគពំរនតួ ស�តភិវណរររណ�រួ ភតសរ័ណសតណចម 

 ជរុទាបមលុមភយម� និាតក រ័យុ េិអយុា�� អត�ារាហជរមម្ិា�បពបាិទ�ិបុិរ ុនៃថ�

ទប១៥ ែខ្ុល ឆា �១៩៩២� បាុតនមមជរុទាហ្�ុិខបៃយអយុា�� ុយពរររដ ិភិបមលុមភយយិតប�ពុត

ាបចិ្�ទុបរបនខលានច�ុេពមិជរុយយ្រ៏ឧ្�ុត�ឧ្�មររានបុិរ រនចិយែចតបាុតររដាមកយុរ�ៃយ

ជពពរមចជបបមលុមិជត៤៨ “ររដចនរបីារេរាិទ�ិររានបុិរ ែរិិយែចតបាុតអយុា��

ា�បពបាិទ�ិបុិរ មពិុាាាិទ�ិិយបរ ិ្ រានុន ាិទ�ិទទួិារអរនរ �ុ រេយានជ្    ាិទ�ិទទួិារ �ិេរ

បាុតស� យារក្ិយាមក� ម យិតារារេរជរឆ�តយកតកបរបមកុារដបិចក ាមំុកុ េិបុិរ� 

ររដ �ិេរជរឆ�តយកតារករម�តំាែរិកចុា�េ្ខនចរ និារអរនរ � យិតារុរេយានជ្ររានបុិរ 

ឬែរិន�្អយ�រារ និាុខុិិទពររានបុិរ”�  

 ថ�ប្ិ្ែ្ិយបិចកខិ្ខ�ជរកតែជរតមុជចេយពបរររដ ិភិយិតាត�មាុបរ ិិ  បាុតារអយុរ្�ាិទ�ិ 

បុិរ ប៏បុិរមួាច�យួយុនែ្ទទួិរតយនរារ �ុលរ�េយ យិតុបតជរររ័ក ជំរនរនរទព មបនែា�តុំ 

ាុត�្ុឃេំងិយបុិរជរិក១ព៥លយនបនប�ពុតុា�េពិបមក បាុតុនព៧៥%ប�ពុតុា�េពិបមក

បាុតរា័ិាបាិបមក� បុិរម�តុនពភយយិតប�ពុតជរ្មយកតរ�� មុជចេយរនចម  បត�ពកហរនរ្�មត 

ិយ�តណុាេែាប មនររុត�េម ាួ្�ិ� មពិុាា បុិរជរិក៤៣០.០០០នបន ភយុភពរតន
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ារាិបី យិតជរិក៤០០.០០០នបនពុ�ិយាាទទួិភយារាិបី� រ�� ម�តុយពរ� ិ

មបពបបត�ពាយ�ារ យិតុាវ �ិេរបុិរជរបរុរាជរាិទ�ទព  ាម្�ទពមមយ�បេបនព័យ�ុ និយ

បជមិ្ ារា និរកតររានិតរិតយិតកពកភិ (មពិុាាុនតម �្រយនយរទរចន

ធាយិយ ុ េិបិចក �ិេរយិតអិរិវបុិរុនិយបជមិ្មរ ឧាិាទទួិភយព័ ា្ិយ  យិតច�ុកព

រកតុ�រ ិំ រ�� បុិរពុ�មយនភយទន �ិទនលា �ិ�    

ុឆេា្រុឈយកតរ�� ខតុ េិ រររដ ិភិភយុរេរច�ុិិយុយភា យិតែមយារ

ាបមកទពម្ិ ប៏រនចមាយ�ារនន �ិេរបុិរុនជំរនបជមិ្រនចម ជបសមជរកបីម្ិបមលុមុរេមប

បុិរ ំកយប កិ ាិារម្ិ �ិេរយិតអិរិវបុិរ ន្ច ំកយប កិ ាិារាជមរាជមតិរុចកបុទា

បុិរ ន្ចតមរា័ិា ំកយប កិ ាិារពិុជិពុយរ និបិចការា�បយិតបុិរ�ិ�  

ុរេមបរមួច�ែកបអយុរ្�ុិិយុយភាម្ិ �ិេរយិតអិរិវបុិរ ន្ច ណយុឈាុជមច 

ភយយនរារបសតាយចយមយុាផជរបរុរាារទទួិខុាជ្តរ យិតិយារចនិរមួយតតាបមកបាុត 

ារា ន្រយ�ាទពជបបជបបាុតជរុទាបមលុម ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ជ្តរុរេរច�

រុត�េ្ជបរខកប ចយរន យិតាយ�ារ �ិជទយិតអយុរ្� បសតាម្�ទពមមយ�បេបនព័យ� ុ េិបបមលានារ

ា និរកតពបបិចក �ិេរ យិតអិរិវបុិរ រ និិតរិតយិតកពកភិ រុត�េ្យិតពជតកតាយ�ារ

តមរយយិតវា្ៃម ជពមម�តុបេរំរាយចយាជិរន �ិជទារុ េិបបមលានបិចក �ិេរ យិតអិរិវ

បុិរបាុតរា័ិាបាិបមកជរបរុរាជរាិទ�ទព� 

ុិិុិាុទ�សា�ំ ណុ េិបបមលានបិចក �ិេរ យិតអិរិវបុិរបាុតរា័ិាបាិបមក មពិុាា 

បុិរការតុជិពៃយជំមសរបាិបរជបបជប ធារតមររដាមកយុរ�ៃយជពពរមចជបបមលុម� 

ុរេមបាុជមចភយយនរុិិុិមាុទ�សា�ខតុ េិ ប៏រនចមចន្ភយយនរជរាិទ�ទពៃយ 

បិចក �ិេរ យិតអិរិវបុិរបាុតរា័ិាបាិបមក ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទភយប�ក ន្ 

ទិាុិ៥ច�កុចរនចខតុជាម ៖ 

 ទប១. រុត�េ្ជបរខកប ចយរន យិតាយ�ារ �ិជទ យិតអយុរ្�ារ �ិេរយិតអិរិវបុិរបាុត

រា័ិាបាិបមក� 

 ទប២. បសតាម្�ទពមមយ�បេបនព័យ�ពបបិចក �ិេរ យិតអិរិវបុិរបាុតរា័ិាបាិបមក� 

 ទប៣. ុ េិបបមលានារា និរកតពបបិចក �ិេរ យិតអិរិ វបុ រិរ និិតរិត កពកភ  ិ

យិតអាបែថរបីបុិរ� 

 ទប៤. រុត�េ្យិតពជតកតាយ�ារតមរយ យិតវា្ៃមែរិិយារចនិរមួពបអាបេបនព័យ�

ជំរនបជមិ្� 

 ទប៥. ុបេរំរាយចយពបជំរនម្រដ យាជិរន �ិជទរ និាបមកទព �ិេរយិតអិរិវបុិរ

បាុតរា័ិាបាិបមក� 
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សណចមផរអតផរ៖ 

ាបមកទពចមតមួាច�យួយ យកតជ្តរាបមបអយុរ្�បាុតរាយុពិ៥ឆា �ៃយែមយារាុទ�សា� 

អិរិ វរា័ិាបាិបមក២០១៤-២០១៨ ុរេមបណយុឈាុជមចភយយនរទិាុ ែិរិភយប�ក ន្ខតុ េិ� 

ចុក� មាបមកទពមកទិទពជ្តរភយប�ក ន្រនចខតុជាម៖ 

១. រុត�េ្ជបរខកប ចយរន យិតាយ�ារ �ិជទ យិតអយុរ្�ារ �ិេរ យិតអិរិវបុិរបាុតរា័ិាបាិបមក 

១.១ រុត�េ្ំកយប កិ ាិារាជមរាជមតិរុចកបុទាបុិរ ន្ចៃយជបាួតបាិបមក 

រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ� 

១.២ ុរេរច�ុិិយុយភា �ិេរ យិតអិរិវបុិរបាុតរា័ិាបាិបមក� 

១.៣  ុរេរច�ុាចប�បែកន�ាជិរនអយុរ្�បមករាិប �ិេរ យិតអិរិវបុិរបាុតរា័ិា

បាិបមក� 

១.៤  ុរេរច�ុាចប�បជរាាា�បពបទជមតនា�យនា�រៃយពិបមកបុិរបាុតរា័ិាបាិបមក� 

២. បសតាម្�ទពមមយ�បេបនពយ�័ពបបិចកិ �េរ យិតអិរិវបុិរបាុតរា័ិាបាិបមក 

 ២.១ ុរេរច�ាិា� សលមផព�មីាុិិយុយភា �ិេរ យិតអិរិវបុិរបាុតរា័ិា 

បាិបមករ និងា បនរកបន� យិតមមយ�បជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ងា បនម្ិ

យិតងា បនុជាមម្ិ� 

 ២.២ ុរេបរំ�រក�ុ ពរ� ិជំតរុក� ិរ និាហំមយ្បាិបរ ទា បនករាុខទពា្�នមិ 

ទា បនករមផព�មីាបាិបមកឃុ� ាហំមយ្ចិរក កមា្� ាហំមយ្ុយសទ ាហំមយ្

ៃជពុ េ្�ិ� 

 ២.៣  ុរេរច�ទាផយយបិចកាិបី ល ានរ�នររទពិុសាយ្ពបារ �ិេរយិតអិរិវបុិរ� 

៣. ុ េិបបមលានារា និរកតពបបិចកិ �េរ យិតអិរិវបុិរ បាុតមិិ្បមកបាិបមករ និិ ត រិត 

កពកភិ យិតអាបែថរបីបុិរ 

 ៣.១  ុរេរច�ា តិ រមផព�មីាពបាិទ�ិបុ រិ យិតសររុចកបុទាបាិបមកេបនព័យ�ុ េិកហរនរ្�មត 

អនម័ា ាុខទព យិតាុរ្�ិទពបុិរ រ និាហំមយ្មនិរដ យ� 

 ៣.២  ុរេរច�រំ �មផព�មីារយ�រ និាហំមយ្មនិរដ យពបបិចក �ិេរ យិតអិរិ វបុ រិបាុតរា័ិា 

បាិបមក� 

៤. រុត�េ្ យិតពជតកតាយ�ារតមរយ យិតវា្ៃមែរិិយារចនិរមួពបអាបេបនព័យ�ជំរនបជមិ្ 

 ៤.១  ុរេរច�ែមយារពិយិ្្តមរយយិតវា្ៃម� 

 ៤.២  ចុពពិយិ្្តមរយារអយុរ្�ាបមកទព �ិេរ យិតអិរិវបុិរបាុតរា័ិាបាិបមក� 

 ៤.៣ ុរេរច�ឲ្ិយយរុក� ិាជិរនារករបុិរុនតមអត�ទពុជាមវទជបាួត

បាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ� 
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 ៤.៤  ុរេរច�បិចកជរុ�ជរត�ជ ប្ិាររានំកយប កិ ាិារាជមរាជមមិរុចកបុទាបុិរ

ន្ចៃយជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ យិតយរុក� ិ� 

 ៤.៥ ុរេរច�បិចកជរុ�វា្ៃមជរត�ឆា � ុ េិារអយុរ្�ែមយារ �ិេរ យិតអិរិវបុិរបាុត

រា័ិាបាិបមក� 

៥. ុបេរំ រាយចយពបជ រំនម្រដ យ ាជ រិន �ិជទរិ នាបមកទពិ �េរ យិតអិរិ វបុ រិបាុតរា័ិា បាិបមក 

 ៥.១ ុរេរច�ាិា� សលពិុជិពុយរ និមមួាងា បនរកបន�ជបាួត យិតមយ�បរបាិបមកុ ខ្� 

ុរេមបប�ក ន្រ��  យិតរ�ុពធសាួា �ិេរ យិតអិរិវបុិរបាុតរា័ិាបាិបមក 

 ៥.២ ុរេរច�បិចកជរុ�មមួាៃរ នំអិរិវ ុរេមបចិនារ �ិជទុ េិាបមកទព �ិេរ យិត

អិរិវបុិរបាុតរា័ិាបាិបមក� 

 ៥.៣  ររកន ិាបមកទព �ិេរ យិតអិរិវបុ រិបាុតរា័ិាបាិបមក ុឈបាុតែមយារាបមកទព 

ម្ិននុរេមបបុិរ� 

 ៥.៤  រម�ជ រាបមកទព �ិេរ យិតអិរិវបុិរុឈបាុតអយុបមករាិបនន ៃយជបាួតបាិបមក 

រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ� 

 ៥.៥ ររកន ិាបមកទព យិតរភាារក្េបនព័យ�ារករ �ិេរយិតអិរិវបុិរ តមរា័ិា 

ុឈបាុតុំហទ�ព័រររានជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ� 
 

 ាយ�ារតមរយ ជ្ត្ពិយិ្្ យិតវា្ៃម៖ ុរេមបចនយនរជរាិទ�ទពៃយបិចក �ិេរ យិត

អិរិវបុិរបាុតរា័ិាបាិបមក ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទភយរុត�េ្ំកយប កិ ាិារ

ាជមរាជមតិរុចកបុទាបុិរ ន្ច ែរិិយអយុររដុ ិខាិារ១រនរមជរចយ យិតងា បនរកបន�ៃយ

អត�ទពេបនព័យ�ុជាមវទជបាួតមួាច�យួយមាិិប� ំកយប កិ ាិារុយព ិយ្ួនទបយតត

ា�ខយនបាុតារាជមរាជមមិារអយុរ្� ពិយិ្្តមរយ យិតវា ៃ្មារអយុរ្ � យិតិទ�មិ ុំជិ ត� 

ំកយប កិ ាិារុយពយកតាហារយតតិ្ាាិទ� មមួាជបសមារករុាយិ័រររានជបាួតបាិបមក 

រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ យិតយរុក� ិុនតមអត�ទពេបនព័យ�ុជាមវទជបាួត បាុតារអយុរ្�

ំុជិតខតុ េិ មមួាាយ�ារតមាហំមយ្មនិរដ យែរិិយធសរន រនចមាហំមយ្បាិបរ 

ទា បនករាុខទពា្�នមិ ទា បនករមផព�មីាបាិបមកឃុ� ាហំមយ្ចិរក កមា្� ាហំមយ្ុយសទ 

ាហំមយ្ៃជពុ េ្�ិ� បិចកជរុ�ជរត�ជ ប្ិាយិតជរត�ឆា � ែរិិយារចនិរមួពបជំរនអាបេបនព័យ� 

ប៏យកតជ្តរុ រេរច�ុឡេត បាុតុិិរ�កតវា ៃ្មពបាររ បបចុជមេយររាន ុំជិ ត រ�� ជរ្ម រ�ុពធសា 

យិតប�ក ន្យនរាុទ�សា�ាមធារនន ាជិរនែបិមែារអយុរ្�ំ ុជិតនឆា �រយ�រន� រន� 
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ជ. ែផនករថភតកស្រ្មដេំណម រករសនរភាត  
 ុរេមបាុជមចទិាុិុិិយុយភាអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ 

យិតុយសទ ភយប�ក ន្កទិទពយនរបមករាិប/ំុជិតនន ា�ុិុា�េរទិយ្ថរាិ្ភយាមធារ 

ុរេមបិ �ជទបមករាិប/ំុជិតម�តុនព ាជិរនអយុរ្�អ�ឡុតឆា �២០១៤-២០១៨ យិតរែយ�មុ េិុយពុទេ្ 

ជបាួតិយ�ុយមុមមបនង រររដ ិភិបមលុមយកតរុត�េយរែយ�មយនរាយចយថរាិបាុតធាសប មមួា

យកត�យួារុចកបុទាយិតហិររ�រ្�ុពបាហំមយ្អយសរម្ិ ៃរ នំអិរិវយ្ពបខតុជេ អត�ារុជេ

ររដ ិភិ ាត�មាុបរ បិ  ែមាបជបយ យិតពិុាាុទេ្ុនព ណំារចួិរមួពបកមា ារមនិរដ យ យិត

ាហំមយ្បាិបរ ា�ុិរមួ ាិ �រុំ ារអិរិវរា័ិាបាិបមក�  

ជរពហិររ�រ្ �ុា�ខយនៗាជិរនារុ េិបា�ួាអិរិ វយ្រា័ិាបាិបមក យកតភយមបពបថរាិម្ិ 

យិត�យួាពបៃរ នំនន� ុនបាុតែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក២០១៤-២០១៨ ជបាួត

បាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយុ េិបុឡេតយនរបមករាិប/ំុជិតកទិទពា�ខយនៗ ុឈតម

បមករាិបតមរា័ិាយិតអយុរា័ិា ុរាិយរទិយ្បរក រនថរាិាមធារ ុរេមប �ិជទរ និារអយុរ្ស 

បមករាិប/ំុជិតាបមកទពាជិរនឆា �២០១៤-២០១៨ ុរាិយ្ជមតរារថរាិាររុច�យួយជរិក

មត៣៤៧ព៥៦លយរុល រកុមរបិ (ថរាិចរយ�យិតមនិាយយ�  

ារច�ាថរាិចរយ�ិយច�យួយជរិក ២៨៩.៦៣៣.៥៧០ រុល រកុមរបិ បាុតុនព

ថរាិច�យួយ ៧៧.៤៣០.៧៦០ រុល រកុមរបិ ុជិតាជិរនាររុត�េយមិិ្ទព ពិពិាបមក យិត

េកិជនរយបាបមកបាិបមក ថរាិច�យួយ ៤៦.៧០១.១៣០ រុល រកុមរបិ ុជិតាជិរនារ�រុំ

មិិ្បមកា្�យិតាុខទពា្� ថរាិច�យួយ ៧២.៥៥១.១៣០ រុល រកុមរបិ ុជិតាជិរនារ

ជំរនជំតាយចយិមិជរបរុរាយិរយ�រទព ថរាិច�យួយ ៤៩.៧១៤.២៤០ រុល រកុមរបិ ាជិរន 

ារជំរនជំតាយចយៃជពុ េ្ យិតា្�ៃជពជរបរុរាយិរយ�រទព យិតថរាិច�យួយ ៤៣.២៣៦.៣១០ 

រុល រកុមរបិ ុជិតាជិរនារពជតកតស� រ័យ រុត�េយជរាិទ�ទពុាវ �ិជទ យិតអិរិវយ្ាយចយ      

មយុាផបាុតរា័ិាបាិបមក� 

 

ំ. កររតនតាឱតចរន នតួ ្រា៍ចខ 
 ារពិយិ្្តមរយយិតវា ៃ្ម ណំម ជ្មតរារត�ភចន ុរេមបចនរ និារអយុរ្ សំ ុជិតាបមកទព 

យិតានចនបរនន ាជិរនុម�ិតល� ន្មមួាយកតិទ�មិាុជមចភយ ែរិភយប�ក ន្យតតាមធារ 

ុនបាុតារុា�េែមយារ យិតារុរេរច�ំុជិតាបមកទពយបមួាៗ� រនចុយព ារពិយិ្្តមរយយិត 

វា្ៃម ណំមឧរបរក្រ៏ា័ប�ិាិទ�ិ  ាជិរនុម�ិតល� ន្រ និានចនបរិទ�មិ (Outcomes & 

Outputsយ ុនេបនបស ិកក្សិ យិតុពំអក្សិ ៃយារអយុរ្ សែមយារាុទ�សាសអិរិ វយ្ម្ិ 

២០១៤-២០១៨ យិតុរេមបមមនិរដ យាជិរនវា ៃ្ម ារអយុរ្ �ុ ិិយុយភាតមែមាប ប៏រនចម 

ុិិយុយភាងា បនម្ិ� 
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ុមពរបយតតប៏ុរា ែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក២០១៤-២០១៨ យកតជ្តរ 

ភយរក� ំ យិតរ�ជ បនយនរានចនបរមុជចេយ ាជិរនុា�េារុម�ិតល� ន្ិទ�មិៃយារអយុរ្ស� 

(ិមែិ្បាុតឧរាមល័យ�១៖ តរតានចនបរា�ខយនៗ បាុតែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក 

២០១៤-២០១៨យ � 

ុរេមបចនរ និារអយុរ្សយតតុពំុិំ យនរារពិយិ្្តមរយយិតវា្ៃម នាបរដ យ

ែមយារយិតា�ិ្ិ ៃយជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ិយ្ួនទបយតតា�ខយន បាុតារអយុរ្ស

ាបមកទពតមរយយិតវា្ៃមុ យព� រភាារក្ិទ�មិារករាជិរនំុជិតម�តុនពយកត

ជ្តរុរេរច�ុឡេតបាុតអ�ឡុតុពិអយុរ្ស យិតារវា្ៃមុជាាុពិអយុរ្ស� រ� នាបរដ យ 

អត�ទព�នំននែរិេបនព័យ�បាុតារអយុរ្�ែមយារាុទ�សា�ុ យព ជ្តររាារក្នយជបាួត 

(នាបរដ យែមយារយិតា�ិ្ិយ ពបិទ�មិាុជមចភយ្ភយុទេតម ន្ តមរាយារម� និរភា

ារក្ជរត�ជ ប្ិា ឆិា ៩ែខ យិត ជរត�ឆា �� រភាារក្អយុរ្� យិតាមិទ�មិាុជមចភយ

បាុតារអយុរ្�ុយព យកតជ្តរុរេរច�រនបាររុុរានាបរដ យែមយារយិតា�ិ្ិ ុហេាជ្តររាារក្

នយជបាួតពិយិ្្យិតាុជមច� ែមែបុ េិរភាារក្ខតុ េិុយព ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិត

ុយសទ យកតជ្តរុា�េាររនបាររុ រចួរាារក្នយុឈជបាួតែមយារ យិតជបាួតុារដបិចកយិត

ហិររ�រ្�ុ ុរេមបមមនិរដ យរាារក្នយរររដ ិភិបមលុម�  

 

 

ជរព័យ�តមរយយិតវា្ៃមាជិរនារអយុរ្�ែមយារាុទ�សា�អិរិវយ្រា័ិាបាិបមក 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

រណរ� នែផនករនតួសសតាតរណរ� នែផនករនតួសសតាត 
  

ក រិ .ែផកក រិ .ែផក ក រិ.តផក រិ.តផ  

ផរងវយតតមផរងវយតតម 

  

រណរ� នគណេនរឱរណរ� នគណេនរឱ  ហតរច�ភាសរហតរច�ភាសរ 

  

សួ�ផរពររ� នជំសួ�ផរពររ� នជំបេ្កច្បេ្កច្ នយដ ផ�ក រិ  .ែផកនយដ ផ�ក រិ  .ែផក  ហរ�� វយ�ុ�ហរ�� វយ�ុ� 

.តផផរងវយតតម.តផផរងវយតតម 

ទ្តងង P3 & P4 

ទ្តងង M1 & M2 

បករ ហរ�� វយ�ុ 

.ែផកុទទ�ស�សវ រក 

បករ .តផ 

ផរងវយតតម បករ ហរ�� វយ�ុ 

រដ�ចសនតីរដ�ចសនត ី

  

្យសង.ែផក្យសង.ែផក ្យសងងសដយរិ ច្យសងងសដយរិ ច  

ផរងហរ�� វយ�ុផរងហរ�� វយ�ុ 
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ប. េសជណតសីន�តរ� ន 

មារពិានង ែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្រា័ិាបាិបមកឆា �២០១៤-២០១៨ ែរិភយ

ុរេរច�ុយពយកតជ្តរភយប�ក ន្មជ ប្រា័ិា បាុតុរាបបមករាយុពិ៥ឆា � ែរិាបមកទពារករម 

ុជចេយយកតិយារេបនព័យ�ុនបាុតារអយុរ្� រ និែមាបននបាុតជំរនរា័ិា យិតអយុរា័ិាម�តអានុន 

ុជាមជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ យកតមមមរ្ិយារចនិរមួាហារអយុរ្�ពប 

ជំរនស� រ័យេបនព័យ� រមួម�តៃរ នំអិរិវយ្ម�តអាន ជពមម�តែមាបជបយមតែររ� ារចនិរមួររាន

ែមាបជបយ មពិុាាុនបាុតមិិ្បមកបាិបមកយិតបាិេកិជបមក ណំិយសរា�ខយនាន 

បាុតាររមួច�ែកប�រុំ ប�ុកេ យបាុតរា័ិាបាិបមក�  

រររដ ិភិបមលុមយកតរយ�មស និារ �ិជទរែយ�មុទេ្ រ និារអិរិវរា័ិាបាិបមក ុរេមប

ុា�េមប ិ �ត�រុំ ប�ុកេ យុារដបិចកម្ិ យិតារា ន្រយ�ាទពជបបជបររានជរមយបមលុម មមួាយកត

ាររុត�េយថរាិរយិិុយំសចរកយ ជពមម�តរុត�េយារុបេរំរ ប៏រនចមារុជរេជភានាយចយ�យួា 

ពបររុទា្ភយុជចេយមតមុយ ា�ុិ�រុំ ប�ុកេ យុារដបិចក តមរាយារអិរិវរា័ិាបាិបមកុយព�  

ជបសរុយពប៏ភយរ�ជ បនមតែររ យនរច�កុចែរិមឧរាំ�ចមតៗ យិតភយុ េិបុឡេតយនរ

រ� ាបមកទពម�តំា ុរេមបមាពយនរឧរាំ�ម�តុនព ជពមម�តភយរក� ំិមែិ្អ�ពបិទ�មិ

រ �ពកតទុប មពិុាាានចនបរ យិតិទ�មិែរិជ្តរាុជមច្ភយ បាុតប�ឡុតុពិអយុរ្�ែមយារ

ាុទ�សាសុ យព យិតមុាកភាុម�ិ តល� ន្ុនបាុតជរ្ិរ្សិារេបនបស ិ យិតុពំកក្�ិៃយ

ំុជិតែមយារាបមកទពជ្តរអយុរ្� ុរាភយរក� ំមតែររ យនរថរាិាជិរនរ�ុកេ រារជរ្ិរ្សិ

ារ យិតាិរទិំារករែរិជ្តរាុជមច្ភយុមំ័ា� 

ែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក២០១៤-២០១៨ ពិ្មិយសរា�ខយនយតតខ �ត

បាុតាររក� ំ្ុឃេំអ�ពបទិាុិយិតាបមកទពែរិជ្តរអយុរ្ស ុរេមបាុជមចភយយនរិទ�មិធារ

តមារចតែុិែកន�ុជាមជបរខកប  «ែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្ម្ិ២០១៤-២០១៨» យិត 

មស និ្ ិ ទព យិតទពំួរ្ទុបចិ្សភយាជិរនៃរ នំអិរិវយ្ ប្រនចមរ� ជរុទាអាបមស និ�យួា

ុរេមបចនិរមួច�ែកបម� និាយចយម�តរុចកបុទាយិតថរាិ បាុតារអយុរ្�រ� ាបមកទពកទិទព 

ាជិរនារអិរិវរា័ិាបាិបមក�  

បតស អរិជិយយិតឧរា �ំននែរិយកតកចរ�តា�ព បាុតាររុត�េយមិិ្ទព ពិពិាបមកបាិបមក 

យិតេកិជនរយបាបមកបាិបមក ពិុាាមិិ្បមករ��ធាតរ យិតរ��ររនរិយាា� យុពិុារដបិចក
ខលាន ណំកចមបតស ុជិពាមកម្ិែរិយកតកចុបេ្ិយ រនចម ុជិពទកប �យយន ទពរ�តា�ួ្ បតស
រ�មិចរ�ល ំពបា្�ិែិ្ចៃជត �ិ� ែរិុាេតមិយកចរកតមុយ� រតុែយសុមពមយតតបសប ឧរាំ� 
ម�តុយពយកតកចា ន្រយ�ាភយ តមរាយារត�តចិ្សយិតារខិ្ខ�មាព ុរេមបទទួិភយិទ�មិ 
ិែជរុាេរបាុតារអិរិវរា័ិាបាិបមកុ យព� ជបាួតបាិបមក រាុ� ជរិ នំ យិតុយសទ ភយុរសមា  
ចិ្សខលានបាុតារ�រុំ ារអយុរ្ស ែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក២០១៤-២០១៨ុយព ្

ទទួិភយិទ�មិែមល� ជរបរុរាុមំ័ាតមាររ �ពកតទុប� 

 
                                           ---------------------------



 

ឧរាមល័យ� ១: តរតានចនបរា�ខយនៗ បាុតែមយារាុទ�សាសអិរិវយ្ម្ិ ២០១៤-២០១៨ 

                    េបនព័យ�យកតារអិរិវយ្រា័ិាបាិបមក 

សូចនាកសសំ ខន ឯាត ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ទិខ�ផល្សស� េតខន/ហ.ហ ៣,១៥ ៣,១៨ ៣,២១ ៣,២៣ ៣,២៥ 

ៃផ�ដីដសដដុដសំស្ សស� លខ/ហ.ហ ៣,១០ ៣,១៥ ៣,២០ ៣,២៨ ៣,៣៤ 

បកមិាផល្សស� លខេតខ ៩,៧៦ ១០,០១ ១០,២៨ ១០,៥៦ ១០,៨៥ 

ផលិ.ផល្សស�ផលិ.េលីស លខេតខ ៥,២៤ ៥,៤១ ៥,៦០ ៥,៧៩ ៦,00 

ៃផ�ដីស្មបដសំស្ ាប 
្បេេទទ(កមួទសំ ទដសំស 

អចិៃ�ខ�យខ៍ិំចមា ករ 

 
/ហ.ហ 

 
៤ហ៨១៤ហ៥៣៤ 

 
៥ហ០២៤ហ៥៣៤ 

 
៥ហ២៣៤ហ៥៣៤ 

 
៥ហ៤៤៤ហ៥៣៤ 

 
៥ហ៦៥៤ហ៥៣២ 

ស/ាមខា៍សិាម� ចសខខួ ៤៧៥ ៥៧៥ ៦៧៥ ៧៧៥ ៨៧៥ 

ផលិ.ាម�ស.�្ាប្ បេេទ 
ា�ដំាសេាីខ៣% 

លខាកល ៣៥,៨៦ ៣៦,៩៣ ៣៨,0៣ ៣៩,១៧ ៤០,៣៤ 

ស.�ែដលទទួលបខនវា 
សសំ  

% ១០ ១២ ១៥ ១៧ ២០ 

ចសខខួស.�ឃ.ដដ ខែដល 
អខដ�.�អនមមយលលតម 
បទដដ ខបេចច ាេទស 

 
ចសខខួាែខ�ំ 

 
២៥ 

 
៥០ 

 
៧៥ 

 
១០០ 

 
១២៥ 

ៃផ�ដីេកសសូសកដប /ហ.ហ ៣០៦ហ៥០០ ៣៣៤ហ៥០០ ៣៦២ហ៥០០ ៣៨៤ហ៥០០ ៤០៤ហ៥០០ 

ទិខ�ផលជមក ាហ្ាន/ហ. ១ហ២៥៧ ១ហ២៨២ ១ហ៣១១ ១ហ៣៧៣ ១ហ៣៦៨ 

បកមិាផលជមកេកសសូសួូ. េតខ ១៣៧ហ៥២០ ១៨១ហ៥៦០ ២៤០ហ៨០០ ៣០០ហ៨០០ ៣៤០ហ៩៣០ 

ផលិ.ាម�នក�ីបបាម� 
(េាីខ១៥%រ 

េតខ ៩៧ហ៨០០ ១១២ហ៥០០ ១២៩ហ៤០០ ១៤៨ហ៨០០ ១៧១ហ១៧០ 

បកមិាផលិ.ាម�េខសទទ
(ទឹាសបទសមដ្ទទខិំនក�ីបបាម�រ 

ពខេតខ 
 

៧៥២ 
 

៧៩០ 
 

៨២៩ 
 

៨៧០ 
 

៩១០ 

ចសខខួស/ាមខេ៍ខសទ 
្.ស�វ្ំឹំសម.�ភវ 

ស/ាមខ៍ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ ៥១៦ 

ៃផ�ដីអេិកា្ស.�ៃ្វខិំៃ្វ
កកពក 

/ហ. ៥០ហ០០០ ៥០ហ០០០ ៥០ហ០០០ ៥០ហ០០០ ៥០ហ០០០ 

ចសខខួស/ាមខៃ៍្វេេី
្.ស�បខបេ ាំី. 

ចសខខួ ៣២ ៣២ ៣២ ៣២ ៣២ 

 
លបេៃ៖ នរ�រអផុពរគដទ���ស�អេិ�ឌ្ុ៍�ហិ ២០១៤-២០១៨  
 
 


	សូចនាករ ៖

