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 I. េសចក)ីេផ)ើម 

  គេរមងសច់របក់ពលកមមមនេគលេដចូលរមួកត់បនថយភពរកីរក េលីកកមពស់ជីវភព និង 
សុខុមលភពរស់េនរបស់របជជនជនបទ និងរបជកសិកររកីរកកត់បនថយករចំណករសុករបស់ 
របជពលរដឋតមរយៈបេងកីតឱកសករងររយៈេពលខលីតមរយៈតមកមមវធីិសច់របក់ពលកមម និង

អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធកសិកមម និងជនបទឱយមនផលូវលំ ។ គេរមងសច់របក់ពលកមមមិនរតឹមែត
ជួយសត រ និងកសងេហដឋ រចនសមព័នធជនបទបុ៉េណណ ះេទ ែតវជកមមវធីិែដលមនចរតិជអនតរគមន៍
េដយរតង់របស់រជរដឋ ភិបលកនុងករបេងកីតករងរេនទីជនបទ ែដលនឹងចូលរមួបេងកីតជំនញទប់សក ត់
ចំណករសុក បេងកីនផលិតភព និងេលីកកមពស់ជីវភពរបជជនេនជនបទ រពមទងំជួយគរំទបែនថម

េទៀតពីសំណក់របជពលរដឋេនតមមូលដឋ នេលីេខតតេគលេដទងំ១៨ គឺេខតតកណត ល កំពង់ឆន ងំ 
កំពង់ធំ កំពង់សពឺ បនទ យមនជ័យ បត់ដំបង តែកវ េពធqសត់ ៃរពែវង េសៀមរប សវ យេរៀង ឧតតរមនជ័យ 
រពះវហិរ សទឹងែរតង រកេចះ តបូងឃមុ ំកំពត និងកំពង់ចម មកេលីេគលនេយបយដឹកនរំបសរ់ជរដឋ ភិបល ។ 

 II. េSលបំណងរបស់គេ?@ង  

គេរមងសច់របក់ពលកមមមនេគលេដចូលរមួកត់បនថយភពរកីរក េលីកកមពស់ជីវភព និង 
សុខុមលភពរស់េនរបស់របជជនជនបទ និងរបជកសិកររកីរកកត់បនថយករចំណករសុករបស់   
របជពលរដឋតមរយៈបេងកីតឱកសករងររយៈេពលខលីតមរយៈតមកមមវធីិសច់របក់ពលកមម និង 

អភិវឌឍន៍េហដឋ រចនសមព័នធកសិកមម និងជនបទេអយមនផលូវលំ ។ គេរមងសច់របក់ពលកមមមិនរតឹមែត 
ជួយសត រ និងកសងេហដឋ រចនសមពន័ធជនបទបុ៉េណណ ះេទែតវជកមមវធីិែដលមនចរតិជអនតរគមន៍េដយ
រតង់របស់រជរដឋ ភិបលកនុងករបេងកីតករងរេនទីជនបទែដលនឹងចូលរមួបេងកីតជំនញទប់សក ត់ចំណក 
រសុកបេងកីនផលិតភព និងេលីកកមពស់ជីវភពរបជជនេនជនបទ រពមទងំជួយគរំទបែនថមេទៀតពី

សំណក់របជពលរដឋេនតមមូលដឋ ន មកេលីេគលនេយបយដឹកនរំបស់រជរដឋ ភិបល ។ 

  

 III. ស@សaពគេ?@ង 
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 គេរមងរតូវបនអនុវតតរយៈេពល ០៣ ឆន  ំចប់ពីែខមករ ឆន ២ំ០២០ ដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០២២ 
ែដលរកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ អនុវតតេលីសមសភពទី១ ៖ ករសត រ និងកសងផលូវលំជនបទ 

 ករសត រ និងែកលមអផលូវលំជនបទ រតូវអនុវតតជ ០២ ជំហន ។ ជំហនទី១ គឺករសត រ និង ែកលមអ 
តមកមមវធីិសច់របក់ពលកមម ែដលរតូវេធវីេឡងី េដីមបេីដះរសយជីវភពរបជជនរកីរកបនទ ន់រយៈេពលខលី 
និងេឆលីយតបតរមូវករេរបីរបស់ផលូវលំបនទ ន់ភល ម  ៗេដយេរបីរបស់កមល ងំពលកមមផទ ល់ រមួមន ៖ករជីកដី 
ករចក់ដីបំេពញរគលុកេលីផលូវ ករចក់ដីេលីកកមពស់ផលូវ ករែកសរមួលខនងផលូវ ករបុកបងហ ប់ខនងផលូវ និង
ករងរដេំសម សងខងផលូវជេដីម ។ អនុគេរមងនីមួយៗ រតូវមនតៃមលសរុបមិនេលីស ២០០ លនេរៀល ។ 

 ជំហនទី២ គឺករសត រ និងែកលមអតមកមមវធីិសច់របក់ពលកមម គឺកររកលរសទប់ដីរកហម 
ពីេលីផលូវជនបទដីស េដីមបបីេងកីនភពធន់របស់ផលូវ ធនករេរបីរបស់យូរអែងវង និងសុវតថិភពចរចរណ៍
ែដលេធវីេឡងីតមបេចចកេទសសំណង់សីុវលិ ែដលរតូវេរបីរបស់េរគឿងចរក រមួមន៖ ករងរេកៀរពរងប 
កិនបងហ ប់ និងរកលរកួសរកហម ឬលបយថមភនំ ។  ផលូវលំរតូវមនទទឹងចំនួន ០៦ ែម៉រត និងរតូវរកល  

រកួសរកហមែដលមនករមស់ ២០ សង់ទីែម៉រត ។   

 IV. សមិទ.ផលសេ?មច"ន 

១. ករងរអភិវឌឍេហដឋ រចនសមព័នធរូបវនត និងគមនគមន៍ 

 ក. ករងរសច់របក់ពលកមមឆន ២ំ០២២ 

 គេរមងសេរមចបនចំនួន ៤០៩ អនុគេរមង របែវង ៥៧៨ ៨៣៩ ែម៉រត េសមីនឹង ៩៩ ភគរយ 
និងកំពុងអនុវតតចំនួន ០៥ អនុគេរមង របែវង ៥ ១៤០ ែម៉រត ៃនអនុគេរមងសរុបចំនួន ៤១៤ អនុគេរមង 

របែវង ៥៨៣ ៩៧៩ ែម៉រត ។ 

ខ. ករងររកលរសទប់ដីរកហម ឬលបយថមភនំ អនុតតឆន ២ំ០២២ ែដលបនអនុវតតបញច ប់ 

 របចឆំន ២ំ០២២ 

  ករអនុវតតករងរគេរមងសច់របក់ពលកមមករងររកលរកួសរកហម ឬលបយថមភនអំនុវតត 
ឆន ២ំ០២២ គេរមងសេរមចបនចំនួន ១១០  អនុគេរមង របែវង ៣៣៤ ៤៧២ ែម៉រត េសមីនឹង៧០ ភគរយ 

និងកំពុងអនុវតតចំនួន ៤៩ អនុគេរមង  របែវង ១៣៩ ៤៦៥  ែម៉រត ៃនអនុគេរមងែដលបនអនុម័ត
ចំនួន ១៥៩ អនុគេរមង របែវង ៤៧៣ ៩៣៧ ែម៉រត ។ 

 គ. ករងរសងសង់បងគន់សធរណៈរបចឆំន ២ំ០២២ 

 ករអនុវតតករងរសងសង់បងគន់សធរណៈេនសលេរៀន និងមណឌ លសុខភពរបចឆំន  ំ២០២២ 

គេរមងសេរមចបនចំនួន ៣៤ កិចចសនយេសមីនឹង ១៩០ បងគន់ ៃនកិចចសនយែដលបន ចរចចំនួន ៣៤
កិចចសនយេសមីនឹង ១៩០ បងគន់ ។ មកដល់បចចុបបននករងរសងសង់បងគន់សធរណៈ េនសលេរៀន 
និងមណឌ លសុខភពបនអនុវតតសេរមច ១០០ ភគរយ ។ 

 V. បcd?បឈម 
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 - ករអនុវតតករងររកលរសទប់ដីរកហមឬលបយថមភនំមនសភពយតឺយ៉វខលះេដយសររេណត
ដីរកហមរតូវលិចទឹកមួយចំនួន និងដីរកួសរកហមមនសភពេសីមមិនអចកិនបងហ ប់បន  

 - បណត េខតតមួយចំនួនបនរងផលប៉ះពល់េដយសរជំនន់ទឹកេភលៀង ។    

 VI. ទិសេ:បន)12ំ២០២៣  

 - បនតកិចចសហករលអរគប់ភគីពក់ព័នធ េដីមបឱីយដំេណីរករអនុវតតគេរមងបនលអរបេសីរ 

 - បនតតមដនរតួតពិនិតយ និងជំរុញអងគភពអនុវតតគេរមងថន ក់េខតតពេនលឿនករងររសបតម 
ែផនករែដលបនេរគងទុក  
 - បនតខិតខំអនុវតតករងរសច់របក់ពលកមម ែដលេនេសសសល់ ចំនួន ០៥ អនុគេរមង 
របែវង ៥ ១៤០ ែម៉រត 

  - បនតខិតខំអនុវតតករងររកលរសទប់ដីរកហម ឬលបយថមភនំ ែដលេនេសសសល់ ចំនួន ៤៩ 
អនុគេរមង របែវង ១៣៩ ៤៦៥ ែម៉រត 
  - េរតៀមអនុវតតករងរបនទ ន់េផសងៗ រសបតមេគលនេយបយរបស់រជរដឋ ភិបល។ 

  VII. េសចក)ីសនfិMNន 

   គេរមងសច់របក់ពលកមមបនេដីរតួយ៉ងសំខន់សរមប់បេងកីតឱកសករងរជូនបងបអូន 
កមមករ និងពលករែដលបត់បង់ករងរេធវីទងំកនុងនិងេរករបេទសេដយសរបញហ កូវដី-១៩េនតម 
បណត រជធនីេខតតរពមទងំបនចូលរមួេដះរសយជីវភពរបជពលរដឋេនមូលដឋ នបនទ ន់រយៈេពល 

ខលកីនុងបរកិរណ៍េនះផងែដរ ។ តមរយៈសមិទធផលែដលសេរមចបននេពលកនលងមកេនះអរស័យេដយ
មនករចូលរមួកិចចសហករលអរគប់ភគីពក់ព័នធកនុងករជរមុញពេនលឿនឱយករងរគេរមងសេរមចបន
លទធផលលអរបេសីរ ។ 
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