
គម្រោងកែលម្អបណ្តាញផ្លូវថ្នល់ម្ៅែម្ពុជា 
សេចក្តេីសខេបេតពីីក្ក្បខ័ណ្ឌ ផែនការជនជាតិស ីមភាគតិច 

 
 
សេចក្តីេសខេបសនេះបានស ីក្យក្ចំណុ្ចេំខាន់ក្តូវសរៀបចំផែនការជាមយួជនជាតិស ីមភាគតិច និខផែន 
ការពិស្តត រក្តូវបានពិពណ៌្នាសៅក្នុខអតថបទ និខឧបេមព័នធននក្ក្បខ័ណ្ឌ ផែនការជនជាតិភាគតិច។  

ឯក្ស្តរក្ក្បខ័ណ្ឌ ផែនការជនជាតិស ីមភាគតិចសនេះ សៅកាត់ថា IPPF ក្តូវបានសរៀបចំសោយក្ក្េួខអភិ 
វឌ្ឍន៍ជនបទ ក្នុខេមាេភាពទី២ ននគសក្មាខផក្ មអបណ្តត ញែលូវថ្ន ់សៅក្មពុជា (CRCIP) សោយក្កុ្ម 
ការងារមន្តនតីេខគម និខបរសិ្តថ ន និខមានការគកំ្ទពីទីក្បឹក្ាបសចេក្សទេជាតិ និខអនតរជាតិ។ IPPF សរៀប 
ចំស ខីេក្មាប់សក្បីក្បាេ់ចំស េះគសក្មាខវនិិសោគសក្កាមហរិញ្ញបបទានរបេ់ធនាគរពិភពសោក្ ស ីមប ី
គកំ្ទទាខំផែនក្បសចេក្សទេ និខហរិញ្ញវតថុ   ់ជនជាតិស ីមភាគតិចផ  រេ់សៅតាមកំ្ណ្ត់ែលូវផ  ក្តូវ 
ផក្ មអ សហយីពកួ្គត់នឹខក្តូវបានកំ្ណ្ត់អតតេញ្ញញ ណ្ជនជាតិស ីមភាគតិចក្នុខអំ ុខសព សរៀបចំឯក្ 
ស្តរផែនការក្គប់ក្គខេខគម និខបរសិ្តថ ន សោយឯក្ស្តរ IPP ក្តូវសរៀបចំអនុសោមតាមសគ ការណ៍្ 
ក្ក្បខ័ណ្ឌ េខគម និខបរសិ្តថ ន ផ  ជាកិ្ចេការអាទិភាពមយួរបេ់ធនាគរពិភពសោក្។  

អំពីគសក្មាខ 
គសក្មាខផក្ មអបណ្តត ញែលូវថ្ន ់សៅក្មពុជា នឹខសធវីការផក្ មអែលូវពីក្ក្មា ក្កួ្េក្ក្ហមសៅជាែលូវក្កា  
សៅេ ូពីរជាន់ េសំៅសធវីឲ្យែលូវមានភាពធន់ ឬបនាំុនឹខការបផក្មបក្មួ អាកាេធាតុ េថិតសៅក្នុខសខតត 
កំ្ពខ់ចាម សខតតតបូខឃ្ុ ំ និខសខតតក្ក្សចេះ។ ែលូវផ  ក្តូវផក្ មអ រមួចំផណ្ក្ស ីក្ក្មពេ់ភាពធន់ និខេុវតថិ 
ភាពនានាននបណ្តត ញសហោា រចនាេមព័នធែលូវថ្ន ់សោយក្តូវសធវីការក្កា សៅេ ូ/សបតុខ និខផក្ មអេំណ្ខ់ 
េិ បការយនានាតាមេតខ់ោរ និខបទោា នបសចេក្សទេេមក្េបស ីមបធីានាភាពធន់ និខសក្បីក្បាេ់បាន 
យូរអផខវខ សក្កាមហរិញ្ញបបទានរបេ់ធនាគរពិភពសោក្។  
 

ឯក្ស្តរក្ក្បខ័ណ្ឌ ផែនការជនជាតិស ីមភាគតិច ក្តូវបានសរៀបចំនិខអនុវតតសោយក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
េក្មាប់ផខែែលូវផ  បានកំ្ណ្ត់អាទិភាពក្នុខការផក្ មអពីែលូវក្កួ្េក្ក្ហម និខែលូវ ីេ ឲ្យសៅជាែលូវក្កា  
សៅេ ូពីរជាន់ ក្បផវខ ២៥០ គី ូផម៉ែក្ត េថិតក្នុខសខតតសគ សៅ។ 

 ក្េណ្ៈេមបតតេិក្មាប់សរៀបចំក្ក្បខ័ណ្ឌ ផែនការជនជាតិស ីមភាគតិច  
ក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្តូវសរៀបចំឯក្ស្តរក្ក្បខ័ណ្ឌ ផែនការជនជាតិស ីមភាគតិច ខណ្ៈការេន្ត់ 
ថាសបីមានជនជាតិស ីមភាគតិចរេ់សៅតាមផខែែលូវគសក្មាខ ស ីមបកំី្ណ្ត់វតតមានរបេ់េហគមន៍ជនជាតិ 
ស ីមភាគតិច សោយអនុសោមតាមេតខ់ោទី៧ននឯក្ស្តរេតីពីេខគម និខបរសិ្តថ ន របេ់ធនាគរពិភព 
សោក្។ ឯក្ស្តរេតខ់ោទី៧ បានសតត តេំខាន់ស ីជនជាតិស ីមភាគតិច ក្នុខ ំសណី្ការអនុវតតគសក្មាខ 
វនិិសោគ សោយពកួ្គត់ក្តូវមាន ក្េណ្ៈេមាគ  ់សែែខ្គន   ូចខាខសក្កាម៖ 
ក្. េវ័យកំ្ណ្ត់អតតេញ្ញញ ណ្ថាជាេមាជិក្ក្កុ្មជនជាតិមានទំសនៀមទំោប់រេ់សៅ និខវបបធម៌ជន 

ជាតិស ីមភាគតិច សោយមានការទទ ួស្តគ  ់សោយក្កុ្ម នទ 



ខ. ជាក្កុ្មផ  មានទី ំសៅ ក្េណ្ៈក្បមូ ែតុ ំសៅតាមតំបន់ភូមិស្តន្តេតសែែខ្គន  មានបូរណ្ភាព 
ទឹក្ ីពី ូនតាឬរេ់សៅតាមតំបន់ផ  ់សក្បីក្បាេ់ ីស ីមបកី្បក្បរបចិញ្េ ឹមជីវតិតាមរ ូវកា ផែអក្ស ី
ធនធានធម្ជាតិមានសៅក្នុខតំបន់ 

គ. ជាក្កុ្មផ  មានស្តថ ប័ននសោបាយ សេ ាកិ្ចេ េខគម និខវបបធម៌ផបបអភិរក្ែនិយម មាន ក្េណ្ៈ 
ខុេផបលក្ពីស្តថ ប័នេខគម ឬវបបធម៌ននក្កុ្មមនុេែភាគសក្ចីន 

ឃ. ក្កុ្មផ  សក្បីក្បាេ់ភាស្តរ ឬមានក្គមភាស្តរសែែខពីភាស្តរែលូវការរបេ់ជាតិស្តេន៍ ឬក្បសទេ 
មយួផ  ពកួ្សគកំ្ពុខរេ់សៅ។ 

គសក្មាខក្តូវបានសរៀបចំសោយពិចារណ្តមិនជេះឥទធិព អវជិជមាន  ់ក្កុ្មជនជាតិស ីមភាគតិច សបីមាន 
ជនជាតិស ីមភាគតិចកំ្ពុខរេ់សៅតាមផខែែលូវគសក្មាខ ពកួ្គត់និខមិនក្តូវបានសរេីសអីខ និខក្តូវទទ ួ 
ទទ ួអតថក្បសោជន៍ពីគសក្មាខក្បក្បសោយេមធម៌។ 

ក្ក្បខ័ណ្ឌ ផែនការជនជាតិស ីមភាគតិច បងាា ញអំពីវធីិស្តន្តេតក្នុខការកំ្ណ្ត់អតតេញ្ញញ ណ្ជនជាតិស ីម 
ភាគតិចសបីេិនជាមានពួក្គត់កំ្ពុខរេ់សៅតាមផខែែលូវគសក្មាខ រមួមានរចនាេមព័នធ នីតិវធីិ និខជំហាន 
ក្នុខការសរៀបចំផែនការស ីមបសី ល្ីយតប។ ឯក្ស្តរសនេះ នឹខបងាា ញពីទិ ាភាពទូសៅននជនជាតិស ីមភាគតិច 
ផ  កំ្ពុខរេ់សៅក្នុខក្បសទេក្មពុជា និខក្នុខសខតតសគ សៅគសក្មាខ ក្នុខសនាេះមានចំណុ្ចខវេះចសនាល េះមយួ 
ចំននួរវាខឯក្ស្តរក្ក្បខ័ណ្ឌ គតិយុតតិរបេ់ក្មពុជាជាមយួសគ ការណ៍្េតខ់ោររបេ់ធនាគរពិភពសោក្ 
ក្តូវបំសពញបផនថម និខសរៀបចំយនតការក្នុខការសោេះក្ស្តយ។ 

ជំហានក្នុខការកំ្ណ្ត់អតតេញ្ញញ ណ្ជនជាតិស ីមភាគតិច 
ឯក្ស្តរក្ក្បខ័ណ្ឌ ផែនការជនជាតិភាគតិច បានពិពណ៌្នាអំពីជំហាន ក្នុខការកំ្ណ្ត់អតតេញ្ញញ ណ្  
វាយតនមលផែនក្េខគម និខសរៀបចំផែនការ  ូចខាខសក្កាម៖ 
ក្. ក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្តូវកំ្ណ្ត់អតតេញ្ញញ ណ្សបីមានជនជាតិស ីមភាគតិចរេ់សៅតាមផខែែលូវ 

សោយអនុសោមតាមេតខ់ទី៧ របេ់ធនាគរពិភពសោក្។ សបីគ្នជនជាតិស ីមភាគតិចរេ់សៅ 
តាមផខែែលូវគសក្មាខ ក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹខពនយ ់អំពី ំសណី្ការ និខនីតិវធីិននការកំ្ណ្ត់ 
សោយចខសក្កាយជាឯក្ស្តរស ីមបោីក់្បញ្េូ  ក្នុខផែនការក្គប់ក្គខេខគម និខបរសិ្តថ ន 

ខ. សបីការកំ្ណ្ត់ថាមានជនជាតិស ីមភាគតិចកំ្ពុខរេ់សៅ ឬកំ្ពុខក្បក្បរបចិញ្េ ឹមជីវតិតាមផខែែលូវ 
ក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹខចុេះេិក្ាវាយតនមលេខគម អនុវតតតាមសគ ការណ៍្ផណ្នា ំ  ូចមាន 
ផចខក្នុខឯក្ស្តរេតីពីក្ក្បខ័ណ្ឌ ផែនការជនជាតិស ីមភាគតិច 

គ. ផែអក្តាម ទធែ ការវាយតនមល និខពិសក្គេះសោប ់ ក្ក្េួខអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្តូវសរៀបចំផែនការ 
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