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១. សសចរតីស ត្ើម្ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាល សក្កាមការដ្ឹរនាាំដ៏្ឈ្លៃ ្នវរប្់ សសម្តចអគ្គម្ហាសសនាបតីសតសជា 

ហ ៊ុន  ខសន នាយររដ្ឋមស្រនតី ទ្ទ្លួបានសោគជ័យយ៉ា ងក្តចះក្តចង់សលីក្គប់វ ិ្ ័យទាំងវ ិ្ ័យ
ស្ដ្ឋរិចច វ ិ្ ័យ្ងគមរិចច និងវបបធម៌ ផដ្លបានផក្បកាៃ យពីក្បសទ្្ផដ្លមានចាំណូ្លមធយម
រក្មិតទប មរោក្បសទ្្ផដ្លមានចាំណូ្លមធយមរក្មិតទប។ រមពុោក្តូវបានវាយតនមៃថា
ោក្បសទ្្្ថិតរនុងចាំណាត់ថាន រ់ទ្ី៥ រនុងចាំសណាមក្បសទ្្រាំពុងអភិវឌ្ឍ ផដ្ល្សក្មចបាន
សគលសៅអភិវឌ្ឍន៍្េ្សវតសរ ៍ក្ពមទាំងោក្បសទ្្ោប់ចាំណាត់ថាន រ់ទ្ី១ សៅតាំបន់អា្ុីបា៉ា ្ុីេវរី
ផដ្ល្សក្មចបាននូវវឌ្ឍនភាពដ៏្លអក្បស្ីររនុងការលមអ្ូចនាររផែនរ្ងគមរិចច។ 

ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ផដ្លោស្នាធិការរប្់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានអនុវតតក្បរបសដ្ឋយ 
សោគជ័យនូវផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ សដ្ឋយបាននាាំមរនូវភាព
ផក្បក្បួលោវជិជមានអាំពីសាថ នភាពជីវភាពរ្់សៅ ្ុខភាព អនាម័យ និងស្វាសាធារណ្ៈសែសងៗ
សដ្ឋយ្ុខដុ្មរមយនារនុង្ងគមក្គួសារសៅតាំបន់ជនបទ្ ។ ្រមមភាពោសក្ចីនផដ្លក្រ្ួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បានអនុវតតរមួមាន (១) ការសាថ បនាែៃូវថ្មី សាព នសបតុង លូមូល លូក្ជុងក្គប់
ក្បសភទ្ ជួ្ជុលផថ្ទាំែៃូ វជនបទ្ោលរខណ្ៈខួប និងក្បចាំ ផរលមអរក្មាលែៃូវពីក្រួ្ក្រេមសៅ
ោែៃូវសៅ  ្ូពីរោន់ សាត រស ងីវញិែៃូវជនបទ្ផដ្លខូចខាតសដ្ឋយទ្ឹរជាំនន់ សាង្ង់ទ្ីទ្ួល្ុវតថិភាព
្ក្មាប់បង្កា រសក្គះមេនតរាយសដ្ឋយទ្ឹរជាំនន់។ (២) ការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត  អប់រ ា្ំ ុខភាព  អនា
ម័យ រនុងការសលីររមព្់លរខខណ្ឌ ការរ្់សៅរប្់ក្បោជនជនបទ្ឲ្យបានលអក្បស្ីរ សដ្ីមបី
ឈ្លនសៅ ស្ក្មចបាននូវទ្្សនវ ិ្ ័យរប្់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល ផដ្លបានរាំណ្ត់ថា “ឆ្ន ាំ២០២៥ ក្បោ
ពលរដ្ឋសៅ្េគមន៍ជនបទ្ក្គប់រូបក្តវូមានការែគត់ែគង់ទ្រឹសាអ ត និងអនាម័យក្គប់ក្គន់ និងរ្់សៅ
រនុង បរសិាថ នផដ្លមានអនាម័យក្បរបសដ្ឋយនរិនតរភាព”។ (៣) ែតល់ជូនការង្ករ មុខរបរអាជីវរមម 
្េក្គ្ខាន តតូច និង្រមមភាពស្ដ្ឋរិចចោសក្ចីនសទ្ៀត សដ្ីមបីស្ៃីយតបសៅនឹងការផ្លៃ ្់បតូ រ
លរខខណ្ឌ ជីវតិរប្់ក្បោជនជនបទ្ឲ្យបានកាន់ផតលអក្បស្ីរោងមុន ។ ក្រ្ួងបានអនុវតតវធិី
សាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ចក្មុះោសក្ចីនវ ិ្ ័យការង្ករដូ្ចោ បសងាីត្ិបបរមម ្េក្គ្ខាន តតូច 
មធយម ការង្កររ្ិរមម ្ុខាភិបាល បរសិាថ ន អបរ ាំ បណ្តុ ះបណាត លជាំនាញវោិជ ជីវៈមូលដ្ឋឋ ន ការង្ករ
ឥណ្ទន និងវ ិ្ ័យការង្ករដ្នទ្សទ្ៀតរនុងសគលសៅជាំរុញការអភិវឌ្ឍជនបទ្ក្បរបសដ្ឋយ្កាត នុពល  
និងនវានុវតតន៍។  

សទះបីោក្រ្ួង្សក្មចបានសោគជ័យោសក្ចីន រនុងវ ិ្ ័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ផដ្លមាន
ផចងរនុងផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ រ៏សដ្ឋយរ៏សៅមានបញ្ហា
មួយចាំនួន ពុាំទន់សដ្ឋះក្សាយអ្់សៅស យីដូ្ចោ ការសរីនស ងីយ៉ា ងគាំេុរនូវតក្មូវការសក្បីក្បា្់
ែៃូវជនបទ្ ការដ្ឹរជញ្ជូ នសលី្ទ្មងន់ផដ្លចាប់រាំណ្ត់ ការអភិវឌ្ឍសៅទ្ីដ្ឋច់ក្្យល ការសរីន
ស ងីននការសធវីចាំណារក្្ុរផ្វងររការង្ករ ចាំសណ្ះជាំនាញមូលដ្ឋឋ នសៅពុាំទន់ក្គប់ក្គន់ ការយល់ 
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ដ្ឹងពីបញ្ហា រ្់សៅសាអ ត ្ុខភាពអនាម័យសៅខវះចសនាៃ ះោសក្ចីន ពិស្្សៅតាំបន់ជនបទ្ដ្ឋច់
ក្្យល។ រតាត ផក្បក្បួលអាកា្ធាតុសៅផតោបញ្ហា ក្បឈមមួយែងផដ្រ្ក្មាប់សេដ្ឋឋ រចនា    ្
មព័នធែៃូវថ្នល់ជនបទ្ និងសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័តដ្នទ្សទ្ៀត។ ក្បភពេរិញ្ញបបទន្ក្មាប់យរសៅ
អភិវឌ្ឍសៅមានរក្មិតសៅស ីយ សេយីការចូលរមួរប្់ស្រ្តីរនុងការង្ករអភិវឌ្ឍន៍រ៏ទមទរឲ្យ
មានការជាំរុញ និងយរចិតតទុ្រដ្ឋរ់បផនថមសទ្ៀត។    

សដ្ីមបសីដ្ឋះក្សាយបញ្ហា ក្បឈមខាងសលី ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បានដ្ឋរ់សចញោក្របខណ្ឌ  
យុទ្ធសាស្រ្តរយៈសពល ៥ ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ សដ្ីមបបីនតសលីររមព្់គុណ្ភាព និងគុណ្តនមៃនន
ជីវតិរ្់សៅរប្់ក្បោជនជនបទ្ មានោអាទ្ិ៍៖ ទ្ី១.អភិវឌ្ឍសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័ត និង
គមនាគមន៍ បផនថមសទ្ៀតដ្ល់ក្គប់ក្ចរលារននតាំបន់ជនបទ្ ោពិស្្តាំបន់ផដ្លមាន្កាត នុពល 
ស្ដ្ឋរិចចខព្់ ។ ទ្ី២.ផរលមអលរខខណ្ឌ ននការរ្់សៅរប្់្េគមន៍ជនបទ្ ្ាំសៅសធវីឲ្យ
ក្បស្ីរស ីងនូវគុណ្ភាពការរ្់សៅក្បរបសដ្ឋយផ្ល្ុខភាព េូបសាអ ត ភូមិឃុាំមានបរសិាថ ន
រ្់សៅសាអ ត ភូមិឃុាំមាន្ុវតថិភាព គឺោផែនរមួយជួយជាំរុញឲ្យមានលរខខណ្ឌ ននរសបៀបរ្់សៅ
ផបបទ្ាំសនីបសៅតាំបន់ជនបទ្។ ទ្ី៣.ពពិិធរមម្ រមមភាពស្ដ្ឋរិចចជនបទ្ រនុងន័យជាំរុញបសងាីត
ការង្ករ មុខរបរ ្េក្គិនភាព និង្រមមភាពស្ដ្ឋរិចចឲ្យមានរូបភាពចក្មុះសដ្ឋយគិតតាាំងពីរបរ 
រ្ិរមម និងមិនផមនរ្ិរមមសៅតាម្េគមន៍ជនបទ្ រនុងការចូលរមួសដ្ឋះក្សាយបញ្ហា ជីវភាព 
រ្់សៅក្បចាំនថ្ង បសងាីនក្បារ់ចាំណូ្លក្គួសារផដ្លោរតាត ្ាំខាន់បាំែុតពុាំអាចខវះបានសៅតាម
ក្គួសារនីមួយៗសៅជនបទ្។ ទ្ី៤. ពក្ងឹងស្វាគាំក្ទ្រដ្ឋបាល នងិរចិចការទូ្សៅ សដ្ីមបធីានាក្ប្ិទ្ធ
ភាពននការក្គប់ក្គងសាថ ប័ន គាំក្ទ្ដ្ល់រមមវធិីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្ស និងអភិបាលរិចចលអ ការអភិវឌ្ឍ
ន៍ក្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាពទាំងសៅថាន រ់ោតិ និងថាន រ់សក្កាមោតិ សដ្ីមបីចូលរួមចាំផណ្រ រនុងការ
អនុវតតរមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ រាំផណ្ទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ រាំផណ្
ទ្ក្មង់វមិជឈការនិងវ ិ្ េមជឈការ និងរាំផណ្ទ្ក្មង់ដ្នទ្សទ្ៀតឲ្យកាន់ផតមានក្ប្ិទ្ធភាព ខព្់។  

២. សមិ្ទ្ធិ្លសាំខាន់ៗរបស់ព្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្នីតិកាលទី្៥ ននរដ្ឋសភា 
្មិទ្ធែល្ាំខាន់ៗ ផដ្លក្រ្ួង្សក្មចបានរនុងនីតិកាលទ្ី ៥ ននរដ្ឋ្ភាមានដូ្ចតសៅ៖ 
២.១ ពក្ងឹងស្វាគាំក្ទ្រដ្ឋបាល នងិរចិចការទូ្សៅ 
ការពក្ងឹងសាថ ប័ន ការរសាង្មតថភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្សគឺោមូលដ្ឋឋ ន

ក្គឹះដ៏្្ាំខាន់រនុងការអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាព។ ក្រ្ួងបានដ្ឋរ់សចញនូវសគលនសយបាយ
្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្ស ្ាំសៅបសងាីន្មតថភាពមស្រនតីរាជការទាំងសៅថាន រ់ោតិ និងថាន រ់
សខតត សដ្ីមបរីមួចាំផណ្ររនុងការអនុវតតន៍រមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ និងការក្គប់ក្គង
េរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈឲ្យកាន់ផតមានក្ប្ិទ្ធភាពខព្់។ 

សដ្ីមបីពសនៃឿនការអភិវឌ្ឍន៍ និងធានាក្ប្ិទ្ធភាពននការែតល់ស្វាជូនដ្ល់ក្បោពលរដ្ឋ 
ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ មានរមមវធិីបណ្តុ ះបណាត លពីរក្បសភទ្គឺ៖ បណ្តុ ះបណាត លមស្រនតីរាជការ
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ក្រ្ួង និងបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញជូនក្បោពលរដ្ឋសដ្ីមបីបសងាីតមុខរបរបសងាីនក្បារ់ចាំណូ្លរនុង
ក្គួសារ ជាំរុញរាំសណី្នស្ដ្ឋរិចចជនបទ្។  

រយៈសពល ៥ឆ្ន ាំរនៃងសៅសនះ ក្រ្ួងបានបណ្តុ ះបណាត លមស្រនតី រុ្បចាំនួន ១៦ ៦៦៨នារ់ រនុង
សនាះការបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញសែសងៗរនុងក្បសទ្្បានចាំនួន ១៥ ៨៤៤នារ់  សក្ៅក្បសទ្្បាន
ចាំនួន ២៨៤នារ់។ ក្រ្ួងបានសធវីការបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញរុាំពយូទ័្ររដ្ឋបាលបាន ៨២៤នារ់។ 
មស្រនតីរាជការចាំនួន ២ ៥០០នារ់ ក្តូវបានទ្ទ្ួលការបណ្តុ ះបណាត លការរសាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
ថ្វកិា ្វនរមម  នីតិវធិីលទ្ធរមម និងការង្ករេរិញ្ញវតថុ។  

២.២ អភវិឌ្ឍសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័ត នងិគមនាគមន៍  
ែៃូវជនបទ្បាលចូលរមួចាំផណ្រយ៉ា ង្ាំខាន់ រនុងការសធវី្មាេរណ្រមមរវាងតាំបន់ជនបទ្ 

និងទ្ីក្បជុាំជន។ ការសាថ បនា ការជួ្ជុល និងសលីររក្មិតសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័ត គមនាគមន៍ 
និងស្វាសាធារណ្ៈ បាននឹងរាំពុងនាាំមរនូវរាំសណី្នស្ដ្ឋរិចច ការង្ករ ្មធម៌ និងក្ប្ិទ្ធភាព
ជូនដ្ល់ក្បោជនក្គប់ទ្ិ្ទ្ីសៅទូ្ទាំងក្បសទ្  ្ ោពិស្្តាំបន់ជនបទ្ននក្ពះរាោណាចក្ររមពុោ។ 
ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ បាននឹងរាំពុងសធវីការផរលមអែៃូវជនបទ្ ពីែៃូវដ្ីសៅោែៃូវក្កាលក្រួ្ក្រេម 
ពីែៃូ វក្កាលក្រួ្ក្រេមសៅោែៃូ វក្កាលសៅ  ្ូពីរោន់ និងែៃូ វក្កាលសបតុង សដ្ីមបីបងាភាពង្កយ
ក្្ួលរនុងការសធវីដ្ាំសណី្រ កាត់បនថយសពលសវលា  និងការចាំណាយសលីការដ្ឹរជញ្ជូ នរ្ិែល និង
ទ្ាំនិញជូនដ្ល់ក្បោជនសៅតាំបន់ជនបទ្។   

ក្្មាប់នីតិកាលទ្ី៥ ននរដ្ឋ្ភា ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្្សក្មចបាននូវលទ្ធែលដូ្ចខាង 
សក្កាម៖ 

 សាង្ង់ែៃូវថ្មីក្កាលក្រួ្ក្រេមចាំនួន ២ ២៧៨គ.ម  
 ជួ្ជុល ផថ្ទាំែៃូវក្រួ្ក្រេមោលរខណ្ៈខួប និងក្បចាំបានចាំនួន ៨ ៦២០គ.ម 
 សាត រស ងីវញិែៃូវជនបទ្ផដ្លខូចខាត សដ្ឋយទ្ឹរជាំនន់បានក្បផវង ៥១១គ.ម  
 ផរលមអរក្មាលែៃូវពីក្រួ្ក្រេមសៅោែៃូវសៅ  ្ូពីរោន់ បានចាំនួន ១ ៦៥០គ.ម  
 សាង្ង់លូមូល លូក្ជុងក្គប់ក្បសភទ្បានចាំនួន ៤ ២៧២រផនៃង សាង្ង់សាព នសបតុង 
និង្ាំណ្ង់បសងាៀរទ្ឹរ្រុបចាំនួន ១៩៩រផនៃង  

 ដ្ឋាំរូនសឈអីម្ងខាងែៃូវការពារទ្ប់ទ្ល់នឹងការផក្បក្បួលអាកា្ធាតុបានចាំនួន         
២១៧ ២៩២សដ្ីម 

 សាង្ង់ទ្ីទ្ួល្ុវតថិភាព្ក្មាប់បង្កា សក្គះមេនតរាយសដ្ឋយទ្ឹរជាំនន់បាន ៣រផនៃង 
និងសាង្ង់អគរមជឈមណ្ឌ ល ្ក្មាប់ក្បតិបតតិការក្បព័នធែសពវែាយព័ត៌មាន្សស្រង្កគ ះ
បនាា ន់បានចាំនួន ២អគរ 
 

២.៣  ផរលមអលរខខណ្ឌ ននការរ្់សៅរប្់្េគមន៍ជនបទ្  
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្ក្មាប់ការង្ករែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត ការរ្់សៅសាអ ត និងអនាម័យជនបទ្ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
បានរាំណ្ត់ទ្ិ្សៅរប្់ខៃួនសដ្ីមបសីធវីឲ្យក្បោជនសៅជនបទ្ទ្ទ្ួលបាននូវស្វាែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត 
និងអនាម័យ ១០០% សៅឆ្ន ាំ ២០២៥ ដូ្ចមានផចងរនុងទ្្សនវ ិ្ ័យននសគលនសយបាយ ផដ្ល
បានរាំណ្ត់ថា  “ ឆ្ន ាំ២០២៥ក្បោពលរដ្ឋសៅជនបទ្ក្គប់រូបក្តូវមានការែគត់ែគង់ទឹ្រសាអ ត និង     
អនាម័យក្គប់ក្គន់ និងរ្់សៅរនុ ងបរសិាថ នផដ្លមានអនាម័យក្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាព ” ។ សដ្ីមបី
្សក្មចបាននូវចរខុវ ិ្ ័យសនះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានសរៀបចាំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តោតិ ្តីពីការែគត់ែគង់
ទ្ឹរសាអ ត និងការសលីររមព្់អនាម័យសៅជនបទ្ឆ្ន ាំ ២០១៤ - ២០២៥ រនុងសគលបាំណ្ងសធវីឲ្យ
ស្វាទ្ឹរសាអ ត ្ុខភាព និងអនាម័យសៅជនបទ្មានភាពក្បស្ីរស ងី និងក្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាព 
សដ្ីមបីរួមចាំផណ្រគាំក្ទ្ដ្ល់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល  រនុងការសលីររមព្់្ុខភាព  និងអាហារូបតថមភ ។ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានរាំណ្ត់ទ្ិ្សៅអភិវឌ្ឍន៍្េ្សវតសររ៍មពុោឆ្ន ាំ២០១៥ ្តីពីការែគត់ែគង់ទ្ឹរ
សាអ តជនបទ្ឲ្យបាន ៥០% និងអនាម័យឲ្យបាន ៣០% សៅឆ្ន ាំ ២០១៥។ ោរ់ផ្តង សយងី
្សក្មចបាន ៥៣% ្ក្មាប់ការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត នងិ ៥២.៩% ្ក្មាប់អនាម័យ សលី្សគលសៅ
ផដ្លបានសក្គងទុ្រ។ បនាា ប់ពីបានរាំណ្ត់ទ្ិ្សៅថ្មី ៦០% ទាំងការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ តនិងអនាម័
យ ជនបទ្សៅរនុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្២០១៤-២០១៨ សយងីរ៏សៅផតអាច
្សក្មចសលី្សគលសៅរនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ សទ្ៀតសដ្ឋយសយងតាមទ្ិននន័យអសងាត ស្ដ្ឋរិចច្ងគមចុង
សក្កាយឆ្ន ាំ ២០១៦ អក្តាក្គបដ្ណ្ត ប់ការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ តជនបទ្បានសរីនដ្ល់ ៥៣.៩% និងអ
នាម័យជនបទ្បានសរីនដ្ល់ ៦៧.៤% រចួសៅសេយី។ រនុងនីតិកាលទ្ី៥ ននរដ្ឋ្ភា ក្រ្ួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្្សក្មចបាននូវ្មិទ្ធែលដូ្ចខាងសក្កាម៖ 

 សាង្ង់អណ្តូ ងទ្ឹរបានចាំនួន ៤ ១១៥អណ្តូ ង 
 ជួ្ជុលអណ្តូ ងក្គប់ក្បសភទ្ផដ្លខូចឲ្យដ្ាំសណី្រការស ងីវញិបានចាំនួន ៥ ២៣៧អណ្តូ ង  
 សាង្ង់ក្្ះទ្ឹរបានចាំនួន ១ ៨៩៨ក្្ះ  
 សាង្ង់អាងក្តងទ្ឹរសភៃៀងចាំណុ្ះ ៣-៥ផម៉ាក្តគូប បានចាំនួន ៩៨២អាង  
 ផចរពាងក្តងទ្ឹរសភៃៀងដ្ល់ក្បោពលរដ្ឋតាមក្គួសារបានចាំនួន  ១៣៧ ៣៤៣ពាង 
 សាង្ង់ក្បព័នធផចរចយទ្ឹរតាមទុ្សយផ្លៃ ្ាីរ(PVC) តាមភូមិបានចាំនួន ៤៤៣ក្បព័នធ  
 សាង្ង់ធុងចសក្មាះទ្ឹរសាអ តសធវីពីសបតុងចាំណុ្ះ ២០លីក្ត ្ក្មាប់បរសិភាគតាមក្គួសារ
បានចាំនួន ៧៦ ៣៤៦ធុង 

 ជួ្ជុលសាត រទ្ាំនប់ ក្បឡាយធារាសាស្រ្តខាន តតូចបានចាំនួន ៤៩គ.ម  
 ក្បោពលរដ្ឋទ្ទ្ួលបានស្វាសក្បីក្បា្់ទ្ឹរសាអ តមានចាំនួន្រុប ២ ៩០៦ ៣២៦នារ់ 
 សាង្ង់បងគន់អនាម័យជនបទ្បានចាំនួន ១០២ ៧១៤បងគន់  
 សាង្ង់រផនៃងលាងនដ្តាមសាលាសរៀនបានចាំនួន ៥៥រផនៃង  
 សាង្ង់ ដុ្ត្ក្មាមបានចាំនួន ២៦រផនៃង។ 
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សៅឆ្ន ាំ២០០០ រនៃងសៅសនះ ក្បសទ្្រមពុោ ោក្បសទ្្ផដ្លទ្ទ្ួលបានចាំណាត់ថាន រ់
សលខ២សៅរនុងពិភពសលារផដ្លបានកាត់បនថយចាំនួនអក្តាភាគរយអនរបសនាា របង់ពា្វាលពា្ 
កាល ៨២,៧% មរក្តឹម ៤០,៦% សៅឆ្ន ាំ២០១៥។ លទ្ធែលោវជិជមានសនះ បានមរសដ្ឋយសារ ការ
ខិតខាំក្បឹងផក្បងរប្់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល គួបែសាំនឹងការចូលរមួ្េក្បតិបតតិការយ៉ា ងជិត្និទ្ធោ មួយ
នដ្គូអភិវឌ្ឍនានា អងគការមិនផមនរដ្ឋឋ ភិបាលសក្ៅក្បសទ្្ និងអងគការមិនផមនរដ្ឋឋ ភិបាលរនុង
ក្បសទ្្ និងអនរពារ់ព័នធសែសងៗសទ្ៀតរមួទាំងវ ិ្ ័យឯរជនែងផដ្រ។  

២.៤  ពពិិធរមម្ រមមភាពស្ដ្ឋរចិចជនបទ្ 
ការបសងាីតការង្ករ មុខរបរ ្េក្គិនភាពនិង្រមមភាពស្ដ្ឋរិចច ោផែនរមួយដ៏្្ាំខាន់ 

សដ្ីមបសីលីររមព្់្ុខភាព ការអប់រ ាំ លរខខណ្ឌ ននការរ្់សៅរប្់ក្បោជនសៅជនបទ្។ ក្រ្ួង
បានជាំរុញសលីររមព្់ស្ដ្ឋរិចចជនបទ្ រនុង្េគមន៍ជនបទ្ននក្ពះរាោណាចក្ររមពុោរនុងរូបភាព
ោការអភិវឌ្ឍន៍ចក្មុះោសក្ចីនវ ិ្ ័យដូ្ចោ ្ិបបរមម ្េក្គិនខាន តតូច មធយម រ្ិរមម    
្ុខាភិបាល  បរសិាថ ន បណ្តុ ះបណាត ល ឥណ្ទន និងវ ិ្ ័យដ្នទ្សទ្ៀត រនុងសគលសៅជាំរុញការ
អភិវឌ្ឍជនបទ្ឲ្យមាននិរនតភាព និងបសងាីតបាន្ុខដុ្មរមនារនុង្ងគមក្គួសារសៅជនបទ្សដ្ឋយ 
មានការចូលរួមពីក្គប់ភាគីពារ់ព័នធ ។ ការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ចក្មុះ គឺោវធិានមួយផដ្ល
ធានាក្ប្ិទ្ធភាពខព្់សៅរនុងវ ិ្ ័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្រមពុោ ផដ្លមានការចូលរមួពីក្គប់ផែនរទាំង
អ្់សដ្ីមបបីាំសពញឲ្យគន សៅវញិសៅមរ រនុងការសដ្ឋះក្សាយរាល់បញ្ហា រមួផដ្លសរីតមានស ងីសៅតាម
តាំបន់ជនបទ្។ ក្រ្ួងរ៏បានយរចិតតទុ្រដ្ឋរ់អភិវឌ្ឍតាំបន់ផដ្លមានជនោតិសដ្ីមភាគតិចរ្់
សៅឲ្យមានការររីចសក្មីន ខាងស្ដ្ឋរិចច ្ងគមរិចច និងវបបធម៌ សដ្ឋយជួយពួរសគឲ្យមាន្ិទ្ធិសពញ
សលញរនុងការចូលរមួការសធវីស្ចរតី្សក្មចនានា ការរសាងសគលនសយបាយោតិ ការការពារ
សដ្ឋយចាប់ និងមានវធិានការ្ងគម សដ្ីមបីទ្ទ្ួលបាននូវស្ចរតីក្តូវការចាំបាច់្ក្មាប់ការរ្់
សៅក្បរបសដ្ឋយស្ចរតនីថ្ៃថ្នូរ ក្បនពណី្ ភាសា និងអតត្ញ្ហញ ណ្ វបបធម៌ទ្ាំសនៀមទ្មាៃ ប់ជនោតិ
សដ្ីមភាគតិច។ 

រយៈសពល ៥ឆ្ន ាំរនៃងមរសនះ ក្រ្ួងបានបណ្តុ ះបណាត លគណ្ៈរមាម ធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ 
បានចាំនួន  ២៦ ៤៨៥ភូមិ។ ក្រ្ួងរ៏បានែតល់វគគបណ្តុ ះបណាត លដូ្ចោសាត រក្បឡាយទ្ឹរ ជួ្
ជុលែៃូវរនុងភូមិ បសងាីតចារបផនៃរនុងភូមិ ការចិញ្ច ឹម្តវពាេនៈោលរខណ្ៈក្គួសារ ចិញ្ច ឹមមាន់ ទ 
លរខណ្ៈក្គួសារ ចិញ្ច ឹមក្តីោក្គួសារ ែតល់ជាំនាញ្ិបបរមម រ្ិរមម ស្វារមម សរាងជីរាំប៉ាុ្តិ៍ 
។ល។ បានចាំនួន្រុប ២២៧ភូមិ។ ក្រ្ួងបានែតល់ក្បឹរាជួយបសងាីត ការង្ករជូនក្បោពលរដ្ឋពី
ការសធវីអាជីវរមមខាន តតូច ការង្កររ្ិរមមចក្មុះបាន ៦៨ ៤៧៦នារ់ បសងាីតក្រុម្នសាំសៅតាម
្េគមន៍សដ្ីមបទី្ទ្ួលស្វាឥណ្ទនជនបទ្បានចាំនួន ៤ ៧២៥នារ់ វគគបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញ 
បសងាីតការង្ករថ្មីជូនក្បោពលរដ្ឋដូ្ចោ៖ តមាញេូល ក្រមា សមោងចស្រង្កា នជីវឧ្ម័ន ្ិបបរមម
ែលិតសាប ូ ផដ្លមានអនរចូលរមួ ៥៣៧នារ់។  បានសរៀបចាំ្ិកាខ សាលាែសពវែាយ្តីពីគាំនិត   
ែតួចសែតីម និងការក្គប់ក្គងអាជីវរមមខាន តតូចចាំនួន ១៩សលីរ មានអនរចូលរមួ ៨២នារ់ និងបណ្តុ ះ      
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បណាត លក្គូបសង្កគ ល្តីពីការបស្រញ្ហជ បការយល់ដ្ឹងពីសក្គះមេនតរាយសដ្ឋយធមមោតិបាន  ២២៧វគគ 
មានក្បោពលរដ្ឋចូលរមួចាំនួន ៩ ០៧៤នារ់។ បានសរៀបចាំ្ិកាខ សាលា្តីពី ជាំងឺសអដ្្៍ កាមសរាគ 
និង្ុខភាពបនតពូជ ផដ្លមានក្បោពលរដ្ឋជនបទ្ចាំនួន ៤៤៩នារ់។ ចាំសពាះការបណ្តុ ះ  បណាត
លជាំនាញវោិជ ជីវៈមូលដ្ឋឋ នសៅតាម្េគមន៍ជនបទ្ ក្រ្ួងបានបសងាីតមជឈមមណ្ឌ ល      បណ្តុ ះប
ណាត លវោិជ ជីវៈមូលដ្ឋឋ នចាំនួន៨សខតតគឺ៖ សខតតសាវ យសរៀង  នក្ពផវង តាផរវ រាំពង់្ពឺ  រាំពង់ចម  បាត់
ដ្ាំបង សពាធិ៍សាត់ និងរាំពត ផដ្លបានវគគបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញសែសងៗរមួមាន ៖  ជាំនាញកាត់
សដ្រ ជួ្ជុលរុាំពយូទ័្រ ជួ្ជុលមា៉ា ្ុីនសដ្រ សក្គឿងយនតរ្ិរមម សធវី្ង្កា រមឹ អ ុត្រ់ កាត់្រ់ 
។ល។ ្រុបបានចាំនួន ៤០ ៣៣០នារ់ ផដ្លបចចុបបននក្បោពលរដ្ឋផដ្លបានទ្ទ្ួលការបណ្តុ ះប
ណាត លរាំពុងក្បរបអាជីវរមមសៅតាម្េគមន៍ជនបទ្ ទ្ីក្បជុាំជន និងមួយចាំនួនបានមរសធវីការ
សៅភនាំសពញសដ្ឋយទ្ទ្ួលបានក្បារ់ផខខព្់ោងក្បោជនផដ្លគន ជាំនាញ ។ 

្ក្មាប់ការអភិររស និងអភិវឌ្ឍន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិច ក្រ្ួងបានវាយតនមៃ និងរាំណ្ត់
អតត្ញ្ហញ ណ្ជនោតសដ្ីមភាគតិចបានចាំនួន ៥៤្េគមន៍ និងពក្ងឹង្មតថភាព ជនោតិសដ្ីម
ភាគតិចបានចាំនួន ៣៥០នារ់។ ោសរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ក្រ្ួងបានក្បារពធទ្ិវាជនោតិសដ្ីមភាគតិចផដ្ល
មានជនោតិសដ្ីមភាគតិចចូលរមួបានចាំនួន ៦ ០០០នារ់ ែតល់្មាភ រៈ្ិរាដ្ល់្ិ្សក្រីក្រសៅ
ជនបទ្បានចាំនួន ៩២ ៦៥៤នារ់ សដ្ីមបចូីលរមួបសងាីនគុណ្ភាព្ិរារប្់្ិ្សពិស្្្ិ្ស
ក្រីក្រ ក្ពមទាំងសាង្ង់ភូមិថ្មីបានចាំនួន ៩ភូមិ សាង្ង់ែាះជូនក្គួសារក្រីក្របានចាំនួន ១៤២ 
ខនង  និងសាង្ង់សាលាសរៀន មជឈមណ្ឌ ល អគរសាន រ់សៅរប្់្ិ្ស្រុបបានចាំនួន ៩២ខនង។ 

៣. ទិ្សសៅននខ្នការយ៊ុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ 
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្២០១៩ - ២០២៣ សនះ មានសគលបាំណ្ងែតល់នូវ

ការតក្មង់ទ្ិ្ដ្ល់មស្រនតីក្គប់លាំដ្ឋប់ថាន រ់ននក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ រ៏ដូ្ចោក្រ្ួងសាថ ប័នដ្នទ្
សទ្ៀតននរាជរដ្ឋឋ ភិបាល និងនដ្គូពារ់ព័នធទាំងអ្់ ក្ពមទាំងអនរទ្ទ្ួលែល សដ្ីមបរីមួគន គាំក្ទ្ ចូល
រមួចាំផណ្រ និង្េក្បតិបតតិការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសនះឲ្យទ្ទ្ួលបានសោគជ័យតាមការ
សក្គងទុ្រ។  

ទ្ិ្សៅចមបងននផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសនះ សដ្ីមបសីលីររមព្់គុណ្ភាព និងគុណ្តនមៃនន
ជីវតិរ្់សៅរប្់ក្បោជនជនបទ្ក្បរបសដ្ឋយបរយិប័នន ទាំងផែនរស្ដ្ឋរិចច ្ងគម និងវបបធម៌។     
ទ្ិ្សៅ្ាំខាន់ៗននផែនការយុទ្ធសាស្រ្តមានដូ្ចតសៅ៖ 

 ជាំរុញ និងសលីរទ្ឹរចិតតមស្រនតីរាជការក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ឲ្យទ្ទ្ួលបានការបណ្តុ ះ
បណាត លជាំនាញដ្ល់ ៨០សមា៉ា ងរនុងមួយឆ្ន ា្ំ ក្មាប់មស្រនតីមាន រ់ៗ 

 សាថ បនាឲ្យបានែៃូវជនបទ្ក្បផវង១ ០០០គ.ម នងិែៃូវចរ់សៅ  ្ូក្បផវង ៥៥០គម  
 ផថ្ទាំ ជួ្ជុល ផរលមអែៃូវជនបទ្ក្បផវងឲ្យបានក្បផវង ១២ ០០០គ.ម   
 ្សក្មចឲ្យបាននូវសគលសៅរមួ  ៩០%  ននការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត  និងសលីររមព្់
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អនាម័យជនបទ្សៅឆ្ន ាំ២០២៣  
 ជាំរុញសខតតយ៉ា ងតិចចាំនួន ០៥ ឈ្លនសៅឈប់បសនាា របង់ពា្វាលពា្កាល  
 បសងាីតមុខរបរ និងការង្ករឲ្យបាន ១ ៥០០នារ់ ជូនក្បោជនជនបទ្សដ្ីមបសីលីរ
រមព្់លរខខណ្ឌ ជីវតិរ្់សៅបានលអក្បស្ីរ   

 បសងាីនការសែារមុខង្ករវមិជឈការ និងវ ិ្ េមជឈការ ៥០ក្្ុរ បផនថមសទ្ៀត 
 បសងាីតមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញមូលដ្ឋឋ នចាំនួន ១០រផនៃង 
 សាង្ង់ទ្ីទ្ួល្ុវតថិភាពការពារសក្គះធមមោតិបផនថមចាំនួន ២០រផនៃង 
 សធវីបចចុបបននភាពគណ្ៈរមាម ធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ ៥០០ភូម ិ
 រាំណ្ត់អតត្ញ្ហញ ណ្្េគមន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិចឲ្យបាន ២០០្េគមន៍   
 បនតចូលរមួរមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈដ្ាំណារ់កាល    
ទ្ី៣ និងទ្៤ី ោមួយក្រ្ួងស្ដ្ឋរិចច និងេរិញ្ញវតថុ។ 

៤. ព្របែ័ណ្ឌយ៊ុទ្ធសាស្រសត 
ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បាន្សក្មចសដ្ឋយសោគជ័យ នូវការអនុវតតន៍ផែនការអភិវឌ្ឍន៍

ជនបទ្ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ រមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ រមមវធិីរាំផណ្
ទ្ក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ និងរមមវធិីវមិជឈការ និងវ ិ្ េមជឈការ រមមវធិីអភិវឌ្ឍធនធានមនុ្ស 
និងពក្ងឹងសាថ ប័ន សដ្ឋយបានជាំរុញឲ្យលរខខណ្ឌ ជីវតិរ្់សៅរប្់ក្បោជនជនបទ្មានការផក្បក្បួល 
ោវជិជមានក្ពមៗគន  ទាំងសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័តគមនាគមន៍ជនបទ្ ទាំងការែតល់ស្វាទ្ឹរសាអ ត 
និងអនាម័យជនបទ្  និងការអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋរិចច្េគមន៍។  

ជនោតិសដ្ីមភាគតិច ក្តូវបានរាំណ្ត់អតត្ញ្ហញ ណ្្េគមន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិច និង
បណ្តុ ះបណាត លជាំនាញបសងាីតការង្ករជូនជនោតិសដ្ីមភាគតិច ផរទ្មាៃ ប់មិនលអរប្់ពួរគត់រនុង
ការសធវីរ្ិរមម។ ក្បោជនជនបទ្  ពិស្្ជនង្កយ រងសក្គះ ក្តូវបានក្រ្ួងយរចិតតទុ្រដ្ឋរ់ 
បណ្តុ ះបណាត លជាំនាញ បសងាីតការង្ករ ផ្វងររទ្ីែារ និង្ង់ែារ្េគមន៍សដ្ីមបជីួយ្ក្មួល
ដ្ល់ជីវភាពរ្់សៅក្បចាំនថ្ងរប្់គត់។     

ោមួយនឹងការររីចសក្មីនគួររត់្មាគ ល់សលីក្គប់វ ិ្ ័យសៅតាមតាំបន់ជនបទ្ ក្រ្ួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្រ៏ជួបក្បទ្ះនូវបញ្ហា ក្បឈមមួយចាំនួនែងផដ្រ ដូ្ចោការសរីនស ងីនូវតក្មូវការ
រប្់ក្បោពលរដ្ឋសៅជនបទ្ ការផក្បក្បួលអាកា្ធាតុ ការអភិវឌ្ឍន៍សៅទ្ីដ្ឋច់ក្្យល សយនឌ័្រ 
និងជនោតិសដ្ីមភាគតិចោសដ្ីម។  

ការររីចសក្មីនផែនរស្ដ្ឋរិចច ្ងគមសៅជនបទ្បានសធវីឲ្យទ្ាំេាំននស្ចរតីក្តូវការរប្់ 
ក្បោជនជនបទ្មានការសរីនស ងីែងផដ្រ ផដ្លទមទរឲ្យមានការវនិិសយគកាន់ផតសក្ចីនបផនថម
សទ្ៀតសដ្ីមបសី្ៃីយតបនឹងតក្មូវការទាំងសនាះ ោពិស្្ ការររីចសក្មីននន្រមមភាពស្ដ្ឋរិចចសៅ
តាមតាំបន់ជនបទ្ បានសធវីឲ្យែៃូវជនបទ្មួយចាំនួនឆ្ប់ខូចសៅវញិ សដ្ឋយការដ្ឹរសលី្ទ្មងន់។ 
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រតាត ផក្បក្បួលអាកា្ធាតុរ៏ោបញ្ហា ក្បឈមមួយែងផដ្រ សលីសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធែៃូវថ្នល់ជនបទ្ 
និងសេដ្ឋឋ  រចនា្មព័នធរូបវន័តដ្នទ្សទ្ៀត។ ថ្វកិា្ក្មាប់យរសៅអភិវឌ្ឍសៅជនបទ្សៅមានរក្មិត
សៅស យី្ក្មាប់ការសាថ បនា សាង្ង់ែៃូវថ្នល់ជនបទ្ផដ្លមានក្បផវងោង ៤៥ ២០០គ.ម 
ផដ្លោតក្មូវការចាំបាច់ក្បចាំនថ្ងរប្់ក្បោជនជនបទ្សៅទូ្ទាំងក្បសទ្្ ោពិស្្សៅតាំបន់ 
ដ្ឋច់ក្្យល។ ការចូលរមួរប្់ស្រ្តីរនុងការង្ករអភិវឌ្ឍន៍រ៏ទមទរឲ្យមានការជាំរុញ និងយរចិតត
ទុ្រដ្ឋរ់បផនថមសទ្ៀត។    

 

 សដ្ីមបសីដ្ឋះក្សាយបញ្ហា ក្បឈមខាងសលី ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បានដ្ឋរ់សចញោក្របខណ្ឌ
យុទ្ធសាស្រ្តរយៈសពលផវង សដ្ីមបសីលីររមព្់គុណ្ភាព និងគុណ្តនមៃននជីវតិរប្់ក្បោជនជនបទ្
ស ងីវញិតាមរយៈ អភិវឌ្ឍសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័ត និងគមនាគមន៍ សដ្ឋយជាំរុញបសងាីនការសាថ បនា 
ជួ្ជុល និងសលីររក្មិតសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័ត គមនាគមន៍ និងស្វាសាធារណ្ៈបផនថមសទ្ៀត
ដ្ល់ក្គប់ក្ចរលារននតាំបន់ជនបទ្ ោពិស្្តាំបន់ផដ្លមាន្កាត នុពលស្ដ្ឋរិចចខព្់។  

ការអប់រ ាំសលីររមព្់្ុខភាព អនាម័យ សធវីឲ្យក្បោជនយល់ដ្ឹងពីការរ្់សៅសាអ ត ែឹរ
សាអ ត ភូមិឃុាំមានបរសិាថ នរ្់សៅសាអ ត ភូមិឃុាំមាន្ុវតថិភាព គឺោផែនរមួយជាំរុញឲ្យមានលរខខណ្ឌ  
ននរសបៀបរ្់សៅផបប្ុីវល័ីយសៅជនបទ្។ ការសដ្ឋះក្សាយបញ្ហា ជីវភាពរ្់សៅក្បចាំនថ្ងោរតាត
្ាំខាន់បាំែុតផដ្លពុាំអាចខវះបាន សេតុសនះ ក្រ្ួងបានរាំណ្ត់យុទ្ធសាស្រ្តបសងាីតការង្ករ មុខរបរ 
្េក្គិនភាព សដ្ីមបជីាំរុញឲ្យសរីតមានស ងី្រមមភាពស្ដ្ឋរិចចសៅក្គប់ទ្ីរផនៃងសៅតាមនិគម 
តាមរយៈការបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញវោិជ ជីវៈមូលដ្ឋឋ ន បណ្តុ ះគាំនិត និងបាំែុ្ឲ្យក្បោពលរដ្ឋ
ជនបទ្ ចូលរមួយ៉ា ង្រមមរនុងចលនាសនះ ក្ពមទាំងែតល់ការសលីរទ្ឹរចិតតោរមចីផដ្លមានអក្តា
ការក្បារ់ទបសធវីោទុ្នបសងាីតមុខរបរថ្មី និងចលនាឲ្យក្បោពលរដ្ឋគាំក្ទ្ែលិតែលរនុងក្្ុរ សដ្ីមបី
ចូលរមួសលីរទ្ឹរចិតតដ្ល់ែលិតែលរប្់ផខមរសយងី។  

 

ស្ៃីយតបនឹងយុទ្ធសាស្រ្តចតុសកាណ្ដ្ាំណារ់កាលទ្ី៤ រប្់រាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ្ បានរាំណ្ត់ទ្ិ្សៅោយុទ្ធសាស្រ្តោអាទ្ិភាពចាំនួន០៤ សដ្ីមបីធានាសលីររមព្់គុណ្ភាព 
និងគុណ្តនមៃននជីវតិរ្ ់សៅរប្់ក្បោជនជនបទ្ឲ្យបានកាន់ផតលអក្បស្ីរ សដ្ឋយបសងាីនលរខខណ្ឌ
ជីវតិរ្់សៅរប្់ក្បោជនជនបទ្ តាមរយៈការែតល់ស្វាសាធារណ្ៈសែសងៗសៅជនបទ្ដូ្ចោ    
សេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធែៃូវថ្នល់ជនបទ្ ការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត និងអនាម័យជនបទ្ ការអប់រ ា្ំ ុខភាព និង
បសងាីតការង្ករ មុខរបរ និង្េក្គិនភាពសៅតាមក្គសួាររនុង្េគមន៍ជនបទ្។   

សដ្ីមបី្ សក្មចបានទ្ិ្សៅោយុទ្ធសាស្រ្តខាងសលី និងក្្បតាមរមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់ការ
ក្គប់ក្គងេិរញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ និងក្របខណ្ឌ យុទ្ធសាស្រ្តថ្វកិាផរទ្ក្មង់ថ្វកិាឆ្ន ាំ២០១៨-២០២៥ 
ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បានផក្បកាៃ យយុទ្ធសាស្រ្តទាំង ០៤ សនះោរមមវធិី្ក្មាប់អនុវតតោរ់   
ផ្តងរនុងនីតិកាលទ្ី៦ ននរដ្ឋ្ភា ដូ្ចខាងសក្កាម៖  
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រមមវធិទី្១ី ៖  អភវិឌ្ឍសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័ត និងគមនាគមន៍ 
រមមវធិទី្ី២ ៖ ផរលមអលរខខណ្ឌ ននការរ្់សៅរប្់្េគមន៍ជនបទ្  
រមមវធិទី្៣ី ៖ ពពិធិរមម្ រមមភាពស្ដ្ឋរិចចជនបទ្  

       រមមវធិីទ្៤ី  ៖ ពក្ងងឹស្វាគាំក្ទ្រដ្ឋបាល នងិរិចចការទូ្សៅ 
 

៥.  សរម្មភារការងារ 
សដ្ីមបអីនុវតតយុទ្ធសាស្រ្តអាទ្ិភាពទាំង០៤ ខាងសលី ក្រ្ួងមានផែនការ្រមមភាពោសក្ចីន 

ដូ្ចខាងសក្កាម៖ 
៥.១. អភិវឌ្ឍសហដ្ឋនរចនាសម្ព័នធរូបវ័នត និងគ្ម្នាគ្ម្ន៍     
         សដី្មបធីានាក្ប្ិទ្ធភាព និងក្ប្ិទ្ធែលននការសក្បីក្បា្់សេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័តជនបទ្ ក្រ្ួង
នឹងបនតសាថ បនាែៃូវជនបទ្ និងផរលមអែៃូវជនបទ្ឲ្យសៅោែៃូវក្កាលសៅ្ ូពីរោន់ និងែៃូវសបតុងផដ្លអាច
ធន់នឹងការដឹ្រធងន់ និងមានភាពធន់នឹងការផក្បក្បួលអាកា្ធាតុ សដី្មបជីាំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋរិចច 
្ងគម និងវបបធម៌សៅតាមជនបទ្។ ្រមមភាពការង្ករោអាទិ្ភាពមានដូ្ចតសៅ៖ 

 បនតបសងាីន និងជាំរុញការែតល់អាទ្ិភាពខព្់ដ្ល់ការសាថ បនា ការសាត រ ការផរលមអែៃូ វជនបទ្ 
ោជាំហានៗពីែៃូវក្កាលក្រួ្ក្រេមសៅោែៃូវក្កាលសៅ  ្ូពីរោន់ និងែៃូវសបតុង ការផថ្ទាំ
ែៃូវជនបទ្ និងជួ្ជុលោប់ោក្បចាំ សដ្ីមបធីានាការសក្បីក្បា្់បានក្គប់រដូ្វកាលនិងធន់
នឹងការផក្បក្បួលអាកា្ធាតុ  

 បនតសរៀបចាំឲ្យមានដ្ាំសណី្រការននក្បព័នធក្គប់ក្គង និងផថ្ទាំែៃូវជនបទ្សដ្ឋយមានការចូលរមួ
ពី្េគមន៍មូលដ្ឋឋ នោមួយរដ្ឋបាលថាន រ់សក្កាមោតិក្គប់លាំដ្ឋប់ថាន រ់ 

 បនតែតល់ជាំនួយបសចចរសទ្្ ដ្ល់ក្រុមក្បឹរាឃុាំ និងគណ្ៈរមាម ធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ រនុងការ
សាត រ ជួ្ជុល និងសធវីឲ្យក្បស្ីរស ងីនូវែៃូ វជនបទ្  

 បនតពក្ងីររមមវធិីវមិជឈការ និងវ ិ្ េមជឈការ ការផថ្ទាំែៃូ វោលរខណ្ៈក្បចាំដ្ល់ថាន រ់ 
សក្កាមោតិ 

 សាង្ង់ក្បព័នធធារាសាស្រ្តខាន តតូច ដូ្ចោក្បឡាយសក្សាចក្្ព ទ្ាំនប់ទ្ឹរ សាព ន 
្ាំណ្ង់សាា រ់ទ្ឹរ និង្ាំណ្ង់្ិលបការយសែសងៗ  

 បនតអភិវឌ្ឍន៍ក្បព័នធក្គប់ក្គងបញ្ជ ីសារសពីភ័ណ្ឌ  និងមូលដ្ឋឋ នទ្ិននន័យែៃូ វជនបទ្ននក្ពះ
រាោណាចក្ររមពុោឱ្យកាន់ផតមានក្ប្ិទ្ធភាពខព្់ ផដ្លអាចមានលទ្ធភាពរនុងរសាង
ផែនការរាំណ្ត់អាទ្ិភាពផខសែៃូវ និងរសាងផែនការថ្វកិា្ក្មាប់ការង្ករសាថ បនា ជួ្ជុល 
និងផថ្ទាំែៃូវជនបទ្  

៥.២.ខរលម្អលរខែណ្ឌននការរស់សៅរបស់សហគ្ម្ន៍ជនបទ្                                
 សដ្ីមបធីានាសលីររមព្់គុណ្ភាព និងគុណ្តនមៃននជីវតិរ្់សៅរប្់ក្បោពលរដ្ឋជនបទ្ឲ្យ
បានលអក្បស្ីរ ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បាន្ក្មួចទ្ិ្សៅរប្់ខៃួន សដ្ីមបី្ សក្មចឲ្យបាននូវ
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ទ្្សនវ ិ្ ័យននសគលនសយបាយផដ្លបានរាំណ្ត់ថា   “ ឆ្ន ាំ២០២៥ ក្បោពលរដ្ឋសៅ
ជនបទ្ក្គប់រូបក្តូវមានការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត និងអនាម័យក្គប់ក្គន់ និងរ្់សៅរនុងបរសិាថ ន
ផដ្លមានអនាម័យក្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាព”។ សដ្ីមបឈី្លនសៅ្សក្មចបាននូវទ្្សនវ ិ្ ័យ
សនះក្រ្ួង បានរាំណ្ត់យរទ្ិ្សៅរយៈសពលមធយមនូវអក្តាក្គបដ្ណ្ត ប់៩០% ទាំងទ្ឹរ
សាអ ត និងអនាម័យសៅឆ្ន ាំ២០២៣ សៅរនុងផែនការ្រមមភាពោតិជាំហា នទ្ី២ រប្់ខៃួន។ 
ក្រ្ួងបានសផ្លត តការយរចិតតទុ្រដ្ឋរ់សលីវធិានការ ៣ ្ាំខាន់ៗ្តីពីការសក្បីក្បា្់បងគន់ ការ
លាង្មាអ តនដ្នឹងសាប ូ និងការបរសិភាគទ្ឹរសាអ ត ។ ្រមមភាពោអាទ្ិភាពដូ្ចខាងសក្កាម៖ 

 សាង្ង់សេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័តជនបទ្ដ្នទ្សទ្ៀតដូ្ចោ ក្្ះទ្ឹរ អណ្តូ ងទ្ឹរ 
ក្បព័នធផចរចយទ្ឹរតាមទុ្សយខាន តតូច្េគមន៍ អាងដ្ាំរល់ទ្ឹរ ពាងយរស អាង
ក្តងទ្ឹរសភៃៀង ធុងចសក្មាះ បងគន់អនាម័យ ។ល។ 

 សធវីការក្តួតពិនិតយក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតតន៍ផែនការ្រមមភាពោតិ្តីពី ការែគត់ែគង់
ទ្ឹរសាអ ត និងអនាម័យជនបទ្សៅជាំហានទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ និងសរៀបចាំ
ផែនការ្រមមភាពោតិ្តីពីការសលី្រាំព្់ការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត ្ុខភាព និងការ
សលីររាំព្់  អនាម័យសៅជនបទ្ជាំហានទ្ី២ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

 ពក្ងឹងក្បព័នធតាមដ្ឋន ក្តួតពិនិតយលទ្ធែល ពក្ងឹង្មតថភាពសាថ ប័ន សរៀរគរធនធាន 
និងបនតពក្ងឹងរិចច្េការរវាងនដ្គូពារ់ព័នធទាំងអ្់ ធានាឲ្យបាននូវ្ុខដុ្មនី
យរមម រមមវធិ ី និងគសក្មាងទាំងអ្់ឲ្យក្្បតាមផែនការ្រមមភាពោតិ បនតបសងាីន 
និងជាំរុញការអភិវឌ្ឍន៍វ ិ្ ័យែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត ្ុខភាព និងអនាម័យ្ក្មាប់សក្បី
ក្បា្់រនុងជីវភាពរ្់សៅក្បចាំនថ្ងរប្់ក្បោជនក្បរបសដ្ឋយគុណ្ភាព និងក្ប្ិទ្ធ
ភាព 

 ពក្ងីរ្រមមភាពការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត ្ុខភាព និងការសលីររមព្់អនាម័យជនបទ្ 
 បនតអប់រ ាំែសពវែាយដ្ល់ក្បោជនជនបទ្ឲ្យយល់ដ្ឹងពីបរសិាថ ន និងក្បតិបតតិអនាម័យ 
 ពក្ងីរការតបណាត ញទ្ឹរសាអ តទ្ទ្ួលទន សៅ្េគមន៍ជនបទ្ 
 លុបបាំបាត់ការបសនាា បង់ពា្វាលពា្កាលសដ្ឋយពក្ងីរពីភូមិសៅឃុាំ ពីឃុាំសៅក្្ុរ      
ពីក្្ុរសៅសខតត 

 យ៉ា ងសហាចណា្់សខតតចាំនួន ៥ នឹងបញ្ឈប់ការបសនាា បង់ពា្វាលពា្កាល 
 ជាំរុញការផ្លៃ ្់បតូរទ្មាៃ ប់ននការសក្បីក្បា្់បងគន់ ការលាងនដ្នឹងសាប ូ និងការបរសិភាគ    
ទ្ឹរសាអ ត។ 

 ែសពវែាយ និងពក្ងឹងយនតការអនុវតតសគលនសយបាយោតិ្តីពីការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត 
និងអនាម័យ 

 ែសពវែាយ និងពក្ងឹងយនតការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តោតិ្តីពីការែគត់ែគង់ទ្ឹរ
សាអ ត និងការសលីររមព្់អនាម័យជនបទ្ 
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 ែសពវែាយ និងពក្ងឹងយនតការអនុវតតផែនការ្រមមភាពោតិ ្តីពីការែគត់ែគង់ទ្ឹរ
សាអ ត ្ុខភាព និងការសលីររមព្់អនាម័យជនបទ្សលីរទ្ី២។ 
 

៥.៣. រិរិធរម្មសរម្មភារសសដ្ឋរិចចជនបទ្ 
ក្រ្ួងនឹងបនតជាំរុញ និងបសងាីនសលបឿនែលិតរមមស្ដ្ឋរិចចជនបទ្ និង្េក្គិនភាព 

សដ្ីមបីគាំក្ទ្ដ្ល់ការបសងាីនក្បារ់ចាំណូ្លតាមក្គួសារ សដ្ឋយសធវីឲ្យក្គួសារសៅជនបទ្មាន
ជីវភាពលអក្បស្ីរស ងីតាមរយៈការែតល់ចាំសណ្ះជាំនាញ បសងាីតការង្ករ ែតល់ឥណ្ទន្ម
ក្្ប ររទ្ីែារ និងបសងាីតបរយិកា្ធុរៈរិចចឲ្យបានលអក្បស្ីរ បសងាីន្ថិរភាពក្បារ់ចាំណូ្ល
តាមក្គួសារនីមួយៗ សដ្ីមបីចូលរួមទ្ប់សាា ត់ការសធវីចាំណារក្្ុរសដ្ឋយក្បថុ្យក្បថាន។ 
្រមមភាពោអាទ្ិភាពរមួមាន៖ 

 បសងាីតមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញមូលដ្ឋឋ នចល័តសៅទ្ីក្បជុាំជនក្្ុរ ឬឃុាំ 
 ចលនាក្បោជនឲ្យចូលរមួទ្ទ្ួលយរការបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញមូលដ្ឋឋ ន 
 ជាំរុញឲ្យក្បោជនរនុង្េគមន៍ចូលរមួរមមវធិីបសងាីតអាជីវរមមខាន តតូចនិងខាន តក្គួសារ 
 សរៀបចាំរមមវធិីបណ្តុ ះបណាត លមុខវោិជ សៅតាមតក្មូវការសៅតាមតាំបន់នីមួយៗ 
 ែតល់ជាំនាញដ្ល់ជនោតិសដ្ីមភាគតិចរនុង្េគមន៍ផដ្លពួរសគរ្់សៅ   
 ជាំរុញបសងាីតទ្ីែារ្េគមន៍ តាាំងបង្កា ញែលិតែល 
 ជាំរុញឲ្យក្បោពលរដ្ឋផខមរគាំក្ទ្ និងសក្បីក្បា្់ែលិតែលផខមរ  
 ជួ្ជុល និងសាង្ង់ែារជនបទ្សដ្ីមបសីដ្ឋះដូ្រែលិតែលរនុងក្្ុរ 
 បនតបណ្តុ ះបណាត លស្រ្តីសមែាះ រនុងការផថ្ររាទុ្រ និងការផរនចនមាូបអាហារ និងការសរៀប 
ចាំ្ួនដ្ាំណាាំរប្់ក្គួសារ ្ក្មាប់បាំសពញតក្មូវការ និងបសងាីនក្បារ់ចាំណូ្លក្គួសារ 

 ជាំរុញ និងសលីរទ្ឹរចិតតក្បោពលរដ្ឋជនបទ្ផដ្លបានទ្ទ្ួលការបណ្តុ ះបណាត ល 
ជាំនាញវោិជ ជីវៈពីមជឈមណ្ឌ លរនុងការបសងាីតមុខរបរ្មក្្ប  

 ជាំរុញការែតល់ស្វាក្បារ់រមចីផដ្លមានអក្តាការក្បារ់្មរមយ ្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍
្ិបបរមម មុខជាំនួញ ្េក្គ្ខាន តតូច និងមធយម ោមួយនឹងការែតល់បសចចរសទ្្
ជាំនាញ និងការយល់ដ្ឹងអាំពីការបសងាីតមុខរបរ បសងាីតការនចនក្បឌ្ិតបសងាីតែលិតែលថ្មី 
ក្ពមទាំងការខិតខាំពក្ងីរទ្ីែារសដ្ីមបដី្ាំសណី្រអាជីវរមមរនុង្េគមន៍  

 បនតគាំក្ទ្ដ្ល់ការបសងាីតធនាគរមិនផមនសាច់ក្បារ់ដូ្ចោ ធនាគរក្្ូវ ធនាគរមាន់ 
ធនាគរជី។ល។ 

 បនតរាំណ្ត់អតត្ញ្ហញ ណ្្េគមន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិច 
 សរៀបចាំក្បារពធទ្ិវាអនតរោតិជនោតិសដ្ីមភាគតិចពិភពសលារក្បចាំឆ្ន ាំ១៥សខតតសគលសៅ  
 បសងាីតមជឈមណ្ឌ លអភិររស និងអភិវឌ្ឍន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិច 
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 បនតជាំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សៅតាមតាំបន់ផដ្លមានជនោតិសដ្ីមភាគតិចរ្់សៅ ឲ្យកាន់ផត
មានការររីចសក្មីន ទាំងផែនរស្ដ្ឋរិចច ្ងគមរិចច និងវបបធម៌ ធានា្ិទ្ធិទ្ទ្ួលបាននូវការ       
ការពារសដ្ឋយចាប់ និងវធិានការ្ងគមនានា ផដ្លស្ៃីយតបសៅនឹងតក្មូវការចាំបាច់
ោមូលដ្ឋឋ ន្ក្មាប់ការរ្់សៅក្បរបសដ្ឋយភាពនថ្ៃថ្នូ រ ក្ពមទាំងការសគរពចាំសពាះ
ទ្ាំសនៀមទ្មាៃ ប់ ក្បនពណី្ និងភាសារប្់បងបអូនជនោតិសដ្ីមភាគតិច 

 បនតអនុវតតសគលនសយបាយោតិ ្ដីពីការអភិវឌ្ឍន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិច សារាចរ
ផណ្នាាំ នីតិវធិីននការរាំណ្ត់អតត្ញ្ហញ ណ្ និងចុះបញ្ជ ី្េគមន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិច។ 

៥.៤.រព្ងឹងសសវាគាំព្ទ្រដ្ឋបាល និងរិចចការទូ្សៅ  
 

ក្រ្ួងនឹងបនតជាំរុញការរសាង្មតថភាព និងអភិវឌ្ឍន៍សាថ ប័នសដ្ឋយបនតការបណ្តុ ះបណាត ល
ដ្ល់មស្រនតីរាជការសៅថាន រ់ោតិ និងថាន រ់សក្កាមោតិឲ្យមាន្មតថភាពកាន់ផតក្បស្ីរស ងីបផនថមសទ្ៀតរនុង
ការែតល់ស្វាសាធារណ្ៈ កាន់ផតមានក្ប្ិទ្ធភាព និងភាព្័រតិ្ិទ្ធិរនុងការង្ករ   វ ិ្ ័យអភិវឌ្ឍន៍ជន
បទ្។ ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បនតចូលរួមរមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់សែសងៗរប្់ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលដូ្ចោ រមម
វធីិរាំផណ្ទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈដ្ាំណារ់កាលទី្៣ និងទី្៤ រមមវធីិរាំផណ្ទ្ក្មង់រដ្ឋបាល
សាធារណ្ៈ រមមវធីិរាំផណ្ទ្ក្មង់វមិជឈការ និងវ ិ្ េមជឈការ រាំផណ្ទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងដី្ធៃីនិងរាំផណ្
ទ្ក្មង់រងទ័្ព ក្ពមទាំងរាំផណ្ទ្ក្មង់សែសងៗសទ្ៀតសដី្មបធីានាការអភិវឌ្ឍន៍ក្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាព និង
ដ្ាំសណី្រសឆ្ព ះសៅកាន់រសបៀបវារៈទ្្សនៈ វ ិ្ ័យ ២០៣០។ 

 ពក្ងឹងយនតការសរៀបចាំផែនការវនិិសយគសាធារណ្ៈបីឆ្ន ាំរ ាំរិល ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថ្វកិា 
និងផែនការថ្វកិាក្បចាំឆ្ន ាំ 

 ពក្ងឹងយនតការសក្បីក្បា្់ និងក្គប់ក្គងថ្វកិាតាមក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានវទិ្ា 
 ពក្ងឹងក្ប្ិទ្ធភាពននការក្គប់ក្គងរដ្ឋបាល និងបុគគលិរ 
 ពក្ងឹងយនតការក្គប់ក្គង និងការបណ្តុ ះបណាត លឲ្យមានគុណ្ភាព និងក្ប្ិទ្ធភាពខព្់ 
 បសងាីនការគាំក្ទ្េរិញ្ញវតថុ្ក្មាប់ការង្ករអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្សក្បរបសដ្ឋយក្ប្ិទ្ធភាព 
និងនិរនតរភាព 

 ជាំរុញ និងសលីរទឹ្រចិតតមស្រនតីក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ឲ្យទ្ទ្ួលបានការបណ្តុ ះបណាត ល
ជាំនាញយ៉ា ងតិច ៨០សមា៉ា ងរនុងមួយឆ្ន ាំ 

 ែសពវែាយ និងពក្ងឹងការអនុវតតន៍សគលនសយបាយ្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្ស 
 ចូលរមួគាំក្ទ្យ៉ា ង្រមមដ្ល់រមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតថុសាធារណ្ៈ
ដ្ាំណារ់កាលទ្ី៣ និងទ្៤ី 

 ជាំរុញពក្ងីរក្្ុរសគលសៅរនុងការសែារមុខង្ករវមិជឈការ និងវ ិ្ េមជឈការ និងរាំផណ្
ទ្ក្មង់ដ្នទ្សទ្ៀត  
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៦. ធនធានហិរញ្ញវតថុ  
ក្បភពធនធានេរិញ្ញវតថុ្ក្មាប់ក្ទ្ក្ទ្ង់ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសនះ បានមរពីថ្វកិា 

ោតិ ថ្វកិាេរិញ្ញបបទន្មបទន នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ អងគការមិនផមនរដ្ឋឋ ភិបាល ្ងគម្ុីវលិ និង
្បបុរ្ជន រមួគន ្ក្មាប់គាំក្ទ្វ ិ្ ័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្រយៈសពល៥ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ ផដ្ល
មានទ្ឹរក្បារ់្រុបក្បមាណ្ ២ ២៦៥ ០៥៨ ០៨៧ដុ្លាៃ អាសមររិ ផដ្លគិតោមធយមក្បមាណ្ 
៤៥៣លានដុ្លាៃ អាសមររិរនុងមួយឆ្ន ាំ រនុងសនាះរាជរដ្ឋឋ ភិបាលចាំណាយក្បផេលជិត ១០០លាន
ដុ្លាៃ  អងគការមិនផមនរដ្ឋឋ ភិបាលក្បមាណ្ ៦៨លានដុ្លាៃ  សក្ៅពីសនះោថ្វកិាបផនថមបានមរពី     
េរិញ្ញបបទន្មបទនោរមចី និងជាំនួយឥត្ាំណ្ងពីបណាត ក្បសទ្្ោមិតតរប្់ក្ពះរាោណាចក្រ 
រមពុោ។ 

តារាងវិភាគ្ថវិកាសព្មាប់អន៊ុវតតខ្នការយ៊ុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ២០១៩-២០២៣ 

តក្មូវការថ្វកិា
ក្បចាំឆ្ន ាំ 

ឯរតា 
២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ចបស់ែតីម បា៉ា នស់ាម ន បា៉ា នស់ាម ន បា៉ា នស់ាម ន បា៉ា នស់ាម ន បា៉ា នស់ាម ន 

ថ្វកិាោត ិ
លានសរៀល 339,137.00 373,294.5 447,953.4 537,544.08 645,052.89 774,063.50 
ដុ្លាៃ  84,784,250 93,323,625 111,988,350 134,386,020 161,263,224 193,515,868 

ថ្វកិាអងគការមនិ
ផមនរដ្ឋឋ ភបិាល 

ដុ្លាៃ  68,695,900 68,500,000 68,500,000 68,500,000 68,500,000 68,500,000 

គសក្មាងថ្វកិា
េរិញ្ញបបទន 
្េក្បតតិការ  

ដុ្លាៃ   113,289,200 154,095,900 96,181,200 48,033,900 50,570,000 55,168,000 

គសក្មាងវនិិសយគ
សាធារណ្ៈសលី
ការង្ករអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ្ 

ដុ្លាៃ  34,870,200  200,847,800 192,883,000 130,301,200 150,000,000 150.000,000 

រុ្ប ដុ្លាៃ  301,639,550 516,767,325 469,552,550 381,221,120 430,333,224 467,183,868 

 

៧. ការព្តួតរិនិតយ តាម្ដ្ន និងវាយតនម្ៃ  
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនឹងក្តូវបានក្តួតពិនិតយ តាមដ្ឋន និងវាយតនមៃក្បចាំឆ្ន ាំ ពារ់រណាត ល  

អាណ្តតិ និងចុងសក្កាយក្ប្ិនសបីមានការចាំបាច់។ ការវាយតនមៃនឹងសផ្លត តយរចិតតទុ្រដ្ឋរ់សលី
លទ្ធែលចុងសក្កាយននការអនុវតតន៍យុទ្ធសាស្រ្តទាំង០៤ គ៖ឺ (១)អភិវឌ្ឍសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័ត 
និងគមនាគមន៍ (២) ផរលមអលរខខណ្ឌ ននការរ្់សៅរប្់្េគមន៍ជនបទ្  (៣) ពិពិធរមម
្រមមភាពស្ដ្ឋរិចចជនបទ្  (៤) ពក្ងឹងស្វាគាំក្ទ្រដ្ឋបាល និងរិចចការទូ្សៅ ្ក្មាប់អនុវតតរនុង
នីតិកាលទ្ី៦ ននរដ្ឋ្ភាោតិតាមរយៈយុទ្ធសាស្រ្តចតុសកាណ្ដ្ាំណារ់កាលទ្ី៤ រប្់រាជរដ្ឋឋ ភិបា
លរមពុោ។ ការតាមដ្ឋន ក្តួតពិនិតយ តាមដ្ឋន និងវាយតនមៃនឹងក្តូវបានពិនិតយក្បចាំឆ្ន ាំ។ 
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្ូចនាររ 
២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ចបស់ែតីម ពាររណ៍្ ពាររណ៍្ ពាររណ៍្ ពាររណ៍្ ពាររណ៍្ 

ការសាត រ និងសាង្ង់ែៃូ វជនបទ្     
(សលីក្បផវងែៃូ វ្ រុប ៤៥,២០០គ.ម) 29,242.42គ.ម 30,860គ.ម 33,079គ.ម 36,180គ.ម 39,816គ.ម 43,818គ.ម 
ផរលមអែៃូវជនបទ្សៅោសៅ  ្ូពីោន់ ឬ 
សបតុងសដ្ីមបធីន់នឹងការផក្បក្បួល
អាកា្ធាតុ (គ.ម) 

100គ.ម 120គ.ម 144គ.ម 172គ.ម 207គ.ម 248គ.ម 

ផថ្ទាំែៃូវោលរខណ្ៈខបួ នងិក្បចាំ (គ.ម) 7,457.33គ.ម 8,948គ.ម 10,738គ.ម 12,886គ.ម 15,463គ.ម 18,556គ.ម 
ភាគរយក្បោជន ជនបទ្ទ្ទ្ួលបានការ
ែគត់ែគង់ទ្ឹរផដ្លមានការផរលមអ
ក្បរបសដ្ឋយនិរនតភាព  (%) 

58% (2017) 67% 72% 78% 84% 90% 

ភាគរយក្បោជន ជនបទ្ទ្ទ្ួលបាន   
ស្វាអនាម័យផដ្លមានការផរលមអ
ក្បរបសដ្ឋយនិរនតភាព  (%) 

71%(2017) 78% 81% 84% 87% 90% 

សខតតផដ្លបានបញ្ឈប់បសនាា បង់ពា្វាល
ពា្កាល ( ODF ) 0 1សខតត 2សខតត 3សខតត 4សខតត 5សខតត 

មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះបណាត លវោិជ ជីវៈ
ចល័ត ( មណ្ឌ ល) 0 5មណ្ឌ ល 10មណ្ឌ ល 15មណ្ឌ ល 20មណ្ឌ ល 25មណ្ឌ ល 

ចាំនួនក្បោពលរដ្ឋផដ្លបានទ្ទ្ួលការ   
បណ្តុ ះបណាត លជាំនាញវោិជ ជីវៈមូលដ្ឋឋ ន 4,313នារ់ 7,000នារ់ 10,000នារ់ 15,000នារ់ 25,000នារ់ 35,000នារ់ 

ចាំនួនក្គួសារផដ្លបានបសងាីត្េ
ក្គ្ខាន តតូចថ្មីសក្កាយបានទ្ទ្ួលការ  
បណ្តុ ះបណាត លជាំនាញមូលដ្ឋឋ ន ពុាំមានទ្ិននន័យ 150ក្គួសារ 250ក្គួសារ 350ក្គួសារ 450ក្គួសារ 550ក្គួសារ 

មស្រនតីរាជការក្រ្ួងផដ្លទ្ទ្ួលបានការ
ពក្ងឹង្មថភាព ដ្ល់៨០សមា៉ា ងរនុងមួយ
ឆ្ន ាៗំ រនុងមាន រ់  ៗ

42សមា៉ា ង/មាន រ់ 45 សមា៉ា ង/មាន រ់ 50សមា៉ា ង/មាន រ់ 60 សមា៉ា ង/មាន រ់ 70សមា៉ា ង/មាន រ់ 80សមា៉ា ង/មាន រ់ 

ចាំនួន្េគមន៍បានទ្ទ្ួលសាគ ល់ពី
ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ 

143 ្េគមន៍ 153 ្ េគមន៍ 163 ្ េគមន៍ 173 ្ េគមន៍ 183 ្ េគមន៍ 200 ្ េគមន៍ 
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៨. សសចរតីសននិដ្ឋនន 

ឈរសលីមូលដ្ឋឋ ន្ុខ្នដិភាពសពញបរបូិរណ៍្ និងសដ្ឋយមានការគាំក្ទ្ពីរាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
សក្កាមការដ្ឹរនាាំដ៏្ក្តឹមក្តូវ និងក្បរបសដ្ឋយគតិបណ្ឌិ តរប្់ សសម្តចអគ្គម្ហាសសនាបតី
សតសជា ហ ៊ុន ខសន នាយររដ្ឋមស្រនតីក្ពះរាោណាចក្ររមពុោ ក្រ្ងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្រមួោមួយ 
អងគភាពសក្កាមឱ្វាទ្សដ្ឋយ្េក្បតិបតតិការយ៉ា ងជិត្និទ្ធោមួយក្គប់ក្រ្ួង សាថ ប័នពារ់ព័នធ អងគការ
ោតិ និងអនតរោតិ នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងផែនរឯរជនបានអនុវតតសដ្ឋយក្ប្ិទ្ធភាពនូវតួនាទ្ី និងភាររិចច
រប្់ខៃួន សដ្ីមបបីសក្មីស្វាសាធារណ្ៈជូនក្បោជនសៅជនបទ្ទូ្ទាំងក្បសទ្្រមួមាន ការអភិវឌ្ឍ    
សេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័តនិងគមនាគមន៍  ការផរលមអលរខខណ្ឌ ននការរ្់សៅរប្់្េគមន៍
ជនបទ្   ការសធវីពិពិធរមម្រមមភាពស្ដ្ឋរិចចជនបទ្ និងការពក្ងឹងស្វាគាំក្ទ្រដ្ឋបាល និងរិចច
ការទូ្សៅ សដ្ីមបចូីលរមួចាំផណ្រសធវីឲ្យស្ដ្ឋរិចចក្គួសាររប្់ក្បោជនសៅជនបទ្ មានការអភិវឌ្ឍន៍ 
និងឈ្លនសៅអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋរិចចរប្់ក្បសទ្្ ។ សដ្ីមបឲី្យការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសនះទ្ទ្ួល
បានសោគជ័យ គឺក្តូវទមទរឲ្យមានការគាំក្ទ្ និងការចូលរមួពីក្គប់សាថ ប័នពារ់ព័នធ ថាន រ់ោត ិ 
ថាន រ់សក្កាមោតិ នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ ្ងគម្ុីវលិ ផែនរឯរជន និង្េគមន៍ែងផដ្រ៕



 


