


រូបភពគំរបមុខ

េ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ីេ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ីរដ្ឋម្រន្ដី្រកសួងកិចចករនរ ីនិងម្រន្តីវយ័េកមង 
ៃន្រកសួងកិចចករនរ ី



TMB½r 1១. បរិបទេគោលនេយោបាយ ស្ថាប័ន និងភាពជាៃដគូ

បរិបទេគាលនេយាបាយ
រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឆន ១ំ៩៩៣ បនបញជ ក់ថ ្របជពលរដ្ឋែខមរ 

ទងំ ពីរេភទមនភពេសមគីន ចំេពះមុខចបប់ មនសិទធេិសរភីពចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងជីវភព 
នេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និង វបបធម៌ (ម្រ ៣៥) មនសិទធិេ្រជីសេរសីមុខរបរសម 
្រសប ទទួល្របក់បំ ច់េសមីគន ចំេពះករងរដូចគន  និងលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសី 
េអីង្រគប់្របេភទេលី្រស្តី (ម្រ ៤៥)។

យុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ដំ ក់កលទី៣ េនែតបន្តេប្តជញ កនុងករ
េលីកសទួយ ថ នភព្រស្ត ី ែដលជឆ្អឹងខនងៃនសងគម និងេសដ្ឋកិចចជតិ មរយៈករអនុវត្តន៍ 
ករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ។

េគលេ អភិវឌ សហស វត រក៍មពុជ េនកនុងេគលេ ទី៣ គឺជ្រកបខណ្ឌ ជក់ ក់
ែដលបង្ហ ញអំពីករយកចិត្តទុក ក់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករសេ្រមចបននូវសមភព
េយនឌ័រ និងបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្ត ីជពិេសសេលីករអប់រ ំករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច 
េស ធរណៈ និងករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តី។

ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិឆន ២ំ០១៤-២០១៨ គឺជែផនករជក់ ក់ 
របស់ជតិែដលបនបង្ហ ញថ ករប្រញជ បេយនឌ័រជបញ្ហ អន្តរវស័ិយ កនុងេគលនេយបយ 
កមមវធីិ និងវស័ិយនន និងបន្តបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្តកីនុងវស័ិយអប់រ ំេសដ្ឋកិចច 
ករពរផ្លូវចបប់ សុខភព េមេ គេអដស៍ រូបតថមភ វស័ិយ ធរណៈ និងនេយបយ។

បរបិទេគលនេយបយ ថ បន័ និងភពជៃដគូ

ជំពូកទី ១ 

ការប្រញ្ជាបេយនឌ័រ
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របកគំេហើញ
ចបប ់និងេគលនេយបយជតែិដលបន កែ់តងេឡងស្រមប ់
ករេលកកមពស់សមភពេយនឌរ័៖

យុទធ ្រស្ដចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ដំ ក់កលទី៣ 
េដីមបកំីេណីន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភពេនកមពុជ បនទទួល គ ល់ថ 
សមភពេយនឌ័រជគន្លឹះមួយកនុងករអភិវឌ ន៍ជតិ និងធនធនមនុស  ។ 
ជរ ្ឋ ភិបល បនបញជ ក់អំពីភពចបំច់កនុងករែកលម្អ និងេលីកសទួយ 
ថ នភព្រស្តី ែដលជឆ្អឹងខនងៃនសងគម និងេសដ្ឋកិចចជតិ ។

ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈ េឆ្លីយតបេទនឹងយុទធ ្រស្តចតុេកណ 
កនុងករេលីកកមពស់ ថ នភព្រស្តេីនកនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចច អប់រ ំករផ្ល ស់ប្តូរ 
ឥរយិបថ ព្រងឹងភពជអនកដឹកនកំនុងវស័ិយ ធរណៈ លុបបំបត់អំេពី 
ហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ ករជួញដូរមនុស  និងករេកង្របវញ័ច ផ្លូវេភទ 

សមធម៌េយនឌ័រ
គឺជគន្លឹះដ៏
សំខន់ៃន
ករអភិវឌ ន៍ជតិ ។
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្រពមទងំករប្រញជ ប េយនឌ័រេទកនុងេគលនេយបយ កមមវធីិ និងវស័ិយននរបស់្រកសួង 
ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។

ចបប់ករពរសិទធិ្រស្តែីដលបនអនុម័ត រមួមន៖ ចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីសេរសី 
តំ ង ្រស្ត (ឆន ១ំ៩៩៧) ចបប់ស្តីពីវេិ ធនកមមចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីសេរសី 
តំ ង ្រស្ត (ឆន ២ំ០១៣) ចបប់ស្តីពីករងរ (ឆន ១ំ៩៩៧) ចបប់ភូមិបល (ឆន ២ំ០០១) 
ចបប់ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះ (ឆន ២ំ០០៥) 
ចបប់ស្តីពីករប្រងក បអំេពីជួញដូរមនុស និងអំេពីេធ្វី ជីវកមមផ្លូវេភទ (ឆន ២ំ០០៨) 
្រកមរដ្ឋបបេវណី(ឆន ២ំ០០៧) ្រកមនីតិវធីិរដ្ឋបបេវណី (ឆន ២ំ០០៦) ្រកម្រពហមទណ្ឌ  
(ឆន ២ំ០០៩) ្រកមនីតិវធីិ្រពហមទណ្ឌ (ឆន ២ំ០០៧) ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ជធនី 
េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  (ឆន ២ំ០០៨) ចបប់ស្តីពីករេបះេឆន តេ្រជីសេរសី្រកុម្របឹក ជធនី 
្រកុម្របឹក េខត្ត ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រកុម្របឹក ្រសុក ្រកុម្របឹក ខណ្ឌ  (ឆន ២ំ០០៨) និងចបប់ 
ស្តីពីវេិ ធនកមមចបប់ ស្តីពីករេបះេឆន ត្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ (ឆន ២ំ០០៦)។

េនកនុងេគលេ ទងំ៦ ៃនេគលនេយបយជតិ ស្តីពីករអភិវឌ ន៍យុវជនកមពុជ 
(ឆន ២ំ០១១) ជរ ្ឋ ភិបលបនកំណត់េគលេ មួយ កនុងករេលីកកមពស់េយនឌ័រ្របកប
េ យសមធម៌ និងសមភពដល់យុវជនទងំពីរេភទ ជពិេសសផ្តល់ឱកស និងសិទធិអំ ច 
ដល់្រស្តី ។

េនឆន ២ំ០១០ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញនូវេគលនេយបយភូមិ ឃុ ំ
មនសុវតថិភព ែដលរមួមនវធិនករសំខន់ៗជេ្រចីនកនុងេនះមនចំណុចែដលពក់ព័នធ
នឹង «គម នអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ» និង «គម នករជួញដូរ្រស្តីនិងកុមរ»។

ដំេណីរករៃនករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ឆន ២ំ០១៤-២០១៨ បន 
ចប់េផ្តីមេនចុងឆន ២ំ០១២ ខណៈែដល្រកសួងកិចចករនរបីនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករ
ក់បញចូ លសូចនករទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័រ ក៏ដូចជករផ្តល់េយបល់កនុងករ 

ប្រញជ បេយនឌ័រេទកនុង្រគប់វស័ិយេដីមបរីមួចំែណកកត់បនថយភព្រកី្រក និងភពងយ 
រងេ្រគះរបស់្រស្តី ជពិេសស្រស្តីពិករ និង្រស្តីជនជតិេដីមភគតិច។

សូចនករ្រតួតពិនិតយរមួគន  ្រតូវបនេរៀបចំ និង ម ន្រតួតពិនិតយេ យ្រកុមករងរ 
បេចចកេទស ច្រមុះចំនួន១៩ ជេរៀង ល់១៨ែខម្តង ក៍បុ៉ែន្តចប់ពីឆន ២ំ០១៤មក ្រកុមករងរ 
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បនកំណត់រយៈេពល៥ឆន សំ្រមប់ករ ម នេលីភពរកីចេ្រមីន ៃនសូចនករ្រតួត ពិនិតយ 
រមួ គន េ យមនករឯកភពពីេវទកិកិចចសហ្របតិបត្តកិរេដមីបអីភិវឌ នក៍មពុជ ។ សូចនករ 
ទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័របនកំណត់ស្រមប់ ស់ែវង និងព្រងឹងគុណភពៃនករប្រញជ ប 
េយនឌ័រ និងបេងកនីភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្ត ី មរយៈករផ ព្វផ យរបយករណ៍ 
ៃនករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ និងករអនុវត្តន៍ែផនករយុទធ ្រស្ត នររីតនៈទី៤ 
កនុង ្រកបខ័ណ្ឌ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលនឹងបញច ប់ករេរៀបចំេគលនេយបយជតិស្តីពី 
សមភពេយនឌ័រកនុងឆន ២ំ០១៥ខងមុខេនះ ្រពមទងំករេរៀបចំអភិ្រកម្រគប់្រគងទូទងំ 
កមមវធីិ ស្រមប់ករបេងកនីភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តី ករទប់ ក ត់អំេពហីងិ ទក់ទង 
នឹងេយនឌ័រ និងករេលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់្រស្តកីនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចកនុងវស័ិយ 
ធរណៈ និងនេយបយ។

េគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រក៍មពុជ បនព្រងីកពីេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រ ៍
សកល េ យបញចូ លសូចនករទក់ទងនឹងបញ្ហ េយនឌ័រ និងេគលេ បែនថមមួយចំនួន 
េទៀត។ េគលេ ទីបី ៃនេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រក៍មពុជ េផ្ត តេលីករេលីកកមពស់ 
សមភពេយនឌ័រ និងករផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្ត ី  មរយៈករកត់បនថយគម្ល ត 
េយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រ ំករបេងកីនករចូលរមួរបស់្រស្តកីនុងជួរ ជរ ្ឋ ភិបលនិងធន្របក់ 
ឈនួលេសមីគន រ ងបុរស និង្រស្ត។ី ្រពះ ជ ច្រកកមពុជគឺជ្របេទសដំបូងេគបង្អស់ែដល
បន ក់បញចូ លសូចនករស្តីពីករលុបបំបត់អំេពីហងិ េលី្រស្តេីនកនុងេគលេ អភិវឌ ន៍
សហស វត ររ៍បស់ខ្លួន។

េនឆន ២ំ០០៩ ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុម័ត និង ក់ឱយអនុវត្តនូវែផនករសកមមភព 
ជតិ ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តី ។ បចចបបននេនះ េសចក្តី្រពងែផនករសកមមភពជតិ 
ទីពីរ កំពុងដំេណីរករកនុងករពិភក  និងអនុម័តេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ។

្រកបខ័ណ្ឌ ពេន្ល នេគលេ សហស វត រ ៍ឆន ២ំ០១២-២០១៥ កនុងេគលេ ពេន្ល ន 
សមិទធផលេគលេ ទី៣ េ យេផ្ត តេលីករបេងកីនភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តី បន
បេងកីតេឡងីេដីមបេីកៀរគរ ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល វស័ិយឯកជន ក៏ដូចជៃដគូអភិវឌ ន៍ និង 
សងគមសីុវលិ។ ្រកបខ័ណ្ឌ េនះចូលរមួកនុងករសេ្រមចបននូវេគលេ ជក់ ក់បី៖ 

១. ករព្រងឹងជំនញវជិជ ជីវៈស្រមប់្រស្តីេ យែផ្អកេលីត្រមូវករទីផ រ

២. បេងកីតសហ្រគសខន តតូចនិងមធយម

៣. ែកលម្អជីវភពរស់េន មតំបន់ជនបទ។ 
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បចចុបបនន្រកសួងកិចចករនរកំីពុងេរៀបចំកមមវធីិស្តីពីករបេងកីនភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចច
ដល់្រស្តរីយៈេពលែវងែដលជមូល ្ឋ នស្រមប់អភិ្រកម្រគប់្រគងទូទងំកមមវធីិស្រមប់ 
ករបេងកីន ភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តី ។

បរបិទសកល

្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនចុះហតថេលខ និងផ្តល់សចច ប័នេលីអនុសញញ អន្តរជតិ 
ស្តីពីករ លុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីង្របឆងំនឹងនរេីភទ េនៃថងទី២២ ែខកញញ  
ឆន ១ំ៩៩២ និងផ្តល់សចច ប័ន ក្ល យេទជរដ្ឋភគី េនៃថងទី១៥ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩២។ ពិធី 
រ មជេ្រមីសៃនអនុសញញ បន ចុះហតថេលខេនៃថងទី១១ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០១ និងផ្តល់ 

សចច ប័នេនៃថងទី១៣ ែខតុ  ឆន ២ំ០១០។ អនុសញញ េនះរមួបញចូ លនូវវធិនករេលីក 
កមពស់ ថ នភព្រស្ត ី និងសិទធិ្រស្តី មរយៈដំេណីរករចបប់ និងករអនុវត្តន៍របស់ 
ជរ ្ឋ ភិបល កមពុជ។ កនុងករបំេពញកតព្វកិចចរបស់ខ្លួន រដ្ឋភគីកមពុជបនេផញរីបយករណ៍ 
ជូន គណៈកមម ធិករ អងគករសហ្របជជតិទទួលបនទុកចំនួនពីរេលីកគឺេនឆន ២ំ០០៣ 
របយករណ៍ផគួបេលីកដំបូង េលីកទី២ និងេលីកទី៣ េហយីបនទទួលមកវញិនូវេយបល់
សនិន ្ឋ នចំនួន៤២ចំណុចេនឆន ២ំ០០៦។ េន ឆន ២ំ០១០ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
បនេផញីរបយករណ៍ ផគួបេលីកទី៤ និងេលីកទី៥ េហយីបនទទួលមកវញិនូវេសចក្តីសេងកត
សននិ ្ឋ នចំនួន៥២ ចំណុចេនឆន ២ំ០១៣។ េនកនុងែផនករនររីតនៈទី៤របស់្រកសួង 
កិចចករនរក៏ីបន បញចូ លនូវេសចក្តីសននិ ្ឋ នទងំេនះផងែដរ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនចូលរមួេនកនុងសននិសីទស្តីពី្រស្តពិីភពេ កេលីកទី៤េន 
ទី្រកុងេប៉កងំ ែដលបនអនុម័តនូវែផនករសកមមភពទី្រកុងេប៉កងំ និងបនេរៀបចំរបយ
ករណ៍រកីចេ្រមីនចប់ពីឆន ១ំ៩៩៥មក។ ែផ្អក មតួនទី និងមុខងរៃនយន្តករជតិ 
ស្រមប់សមភពេយនឌ័រ និងករអភិវឌ ន៍្រស្ត ីែផនករសកមមភពេដីមបេីលីកកមពស់ 
ថ នភព ្រស្តេីនទី្រកុងេប៉កងំបនកំណត់ក ្ត សំខន់ៗចំនួនបួនេដីមបទីទួលបនេជគ

ជ័យ កនុង ករ្រប ្រពឹត្តេទៃនយន្តករជតិ ែដលមនដូចខងេ្រកម៖  

 មនករយកចិត្តទុក ក់និងគ្ំរទពី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។
 ្របព័នធែដលេធ្វីឱយមនករគ្ំរទយ៉ងសកមម និងករចូលរមួយ៉ងទូលំទូ យកនុងករ

េលីកកមពស់ ថ នភព្រស្តីរមួទងំ ថ ប័ននីតិបបញញត្តិ ្រគឹះ ថ នសិក  និង ថ ប័នសិក  



TMB½r 6 ១. បរិបទេគោលនេយោបាយ ស្ថាប័ន និងភាពជាៃដគូ

្រ វ្រជវ សមគម ជីព សហជីពកមមករ ្រកុម សហគមន៍មូល ្ឋ ន 
អងគករ្រស្តីមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ្របព័នធ ផ ព្វផ យ ្រកុម សន អងគករ 
យុវជន និងវស័ិយឯកជន។

 ករែបងែចកធនធនហរិញញវតថុនិងធនធនមនុស ឱយបន្រគប់្រគន់។
 បងកឱកសឱយ្រស្តចូីលរមួកនុងដំេណីរករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច ធរណៈ

េនកនុង ជរ ្ឋ ភិបល។

រេបៀប រៈស្រមប់េគលេ អភិវឌ ន៍្របកបេ យនិរន្តរភពបនទ ប់ពី 
ឆន ២ំ០១៥៖ េគលេ ក្រមិតសកលបនបេងកីតេឡងីរមួបញចូ លទងំ«េគល
េ េ យែឡកេដីមបសីេ្រមចបននូវសមភពេយនឌ័រ សិទធិ្រស្ត ីនិងករ 
បេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្ត»ី (េសចក្តីសេ្រមចរបស់អងគករសហ្របជជតិ 
ស្រមប់្រស្ត ីឆន ២ំ០១៤) បនកំណត់េគលេ សំខន់ៗចំនួនបី៖ េសរភីព 
ែដលរចួផុតពី អំេពីហងិ េលី្រស្ត ី និងេកមង្រសី សមភពេយនឌ័រេ យ 
ែផ្អកេលីសមតថភពនិងធនធន រមួទងំឱកសកនុងករទទួលបនករអប់រ ំ

យុទធ ្រស្ត
ចតុេកណ
ដំ ក់កលទី៣
ទទួល គ ល់ថ
្រស្ដីគឺជឆ្អឹងខនង
ៃនសងគម
និងេសដ្ឋកិចច



TMB½r 7១. បរិបទេគោលនេយោបាយ ស្ថាប័ន និងភាពជាៃដគូ

ករពិនិតយែថទ ំសុខភព ករចូលរមួកនុងសកមមភព េសដ្ឋកិចច និងសមភព េយនឌ័រកនុងករ
េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចកនុងវស័ិយ ធរណៈនិងឯកជន។ ្រកសួងកិចចករនរបីនកំណត់ែផនក
េនះស្រមប់ករពិចរ ជកមមវធីិ ទិភពេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤។

េគលនេយបយេយនឌរ័ និងែផនករជតិជក់ ក់

ករប៉ន់្របមណអំពីេយនឌ័រេនកមពុជ៖ករប៉ន់្របមណអំពីេយនឌ័រេនកមពុជ៖ ្រកសួងកិចចករនរបីនេធ្វីករប៉ន់្របមណ 
េយនឌ័រេនកមពុជ ជេរៀង ល់៥ឆន មំ្តង (ឆន ២ំ០០៤ ២០០៨ និងឆន ២ំ០១៤) ែដលផ្តល់ 
នូវ ទិដ្ឋភពដ៏ទូលំទូ យអំពីេយនឌ័រេលី្រគប់វស័ិយ។ ឯក រេនះបនេរៀបចំេឡងីកនុងភព
ជៃដគូ និងកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង្រកសួងកិចចករនរ ី ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
សងគមសីុវលិ និងៃដគូអភិវឌ ន៍ េ យមនករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំទូ យជមួយ 
្រគប់ភគីពក់ព័នធ។ ឯក រេនះគឺជមូល ្ឋ នស្រមប់ករប្រញជ បេយនឌ័រ និងបេងកីន ភព 
អង់ ចដល់្រស្តី មវស័ិយរបស់្រកសួង ថ ប័ន និងជមគគុេទសក៍កនុងករ ក់ែតង 
េគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវធីិននេដីមបសីមភពេយនឌ័រ និងកិចចអភិវឌ ន៍។

ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈ និងេគលនេយបយជតិស្តពីីសមភពេយនឌ័រ៖ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈ និងេគលនេយបយជតិស្តពីីសមភពេយនឌ័រ៖ ្រកសួង
កិចចករនរបីនអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្ត៥ឆន ចំំនួនបីដំ ក់កលរចួមកេហយីចប់ពី 
ឆន ១ំ៩៩៩-២០១៣(នររីតនៈទី១ ទី២និងទី៣) េដីមបរីមួចំែណកដល់កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រនិងបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្ត ី
កមពុជ។ ល់ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈ បនកំណត់ថ «តួនទីរបស់្រកសួងកិចចករនរ ី
គឺ េលីកកមពស់ករប្រញជ បេយនឌ័រេនកនុង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល» ែដលចប់េផ្តីមពីនររីតនៈ 
ទី១ (ឆន ១ំ៩៩៩)ែដលកនុងេនះមនករបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ «េនកនុង ណត្តិថមរីបស់ខ្លួន 
្រកសួងកិចចករនរនឹីងេដីរតួនទីជក លីករ េដមីបេីលីកទឹកចិត្ត្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិកនុងករ ក់បញចូ លកង្វល់ទងំ យទក់ទងនឹងសមភព
េយនឌ័រេទកនុងេគលនេយបយ និងកមមវធីិរបស់ខ្លួន»។

្រកសួងកិចចករនរកំីពុងេរៀបចំបញច ប់ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤ ែដលនឹងផ្ល ស់
ប្តូរពីករអនុវត្តន៍េផ្ត តេលីគេ្រមងតូចៗ េទជករអនុវត្តន៍ មែបបអភិ្រកម្រគប់្រគង ទូទងំ 
កមមវធីិ និងពីករអនុវត្តន៍េផ្ត តេលីករផ្តល់េស េទជករេលីកកមពស់គណេនយយភពសងគម
ស្រមប់្រស្ត ីនិងករផ្តល់េស ្របឹក ែផនកេគលនេយបយជយុទធ ្រស្ត កនុងករ ប្រញជ ប 
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េយនឌ័រេទកនុង្រកសួង ថ ប័ន។ ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤ បនេរៀបចំេឡងី េដីមប ី
ឆ្លុះ បញច ងំពីករែកស្រមួលមុខងររបស់្រកសួងកិចចករនរេី យេផ្ត តេលី ករអភិវឌ ន៍ 
សមតថភពស្រមប់ករប្រញជ បេយនឌ័រេទកនុង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធែដលដឹកន ំ
និងស្រមបស្រមួល េ យ្រកសួងកិចចករនរ ី មរយៈករផ្តល់េស ្របឹក  គ្ំរទបេចចកេទស 
ករែស្វងរកករគ្ំរទមតិ និងករ្រតួតពិនិតយ។ ែផនករយុទធ ្រស្តេនះត្រមូវឱយ្រកសួងកិចច
ករនរបីេងកីនករយកចិត្តទុក ក់េលីករប្រញជ បេយនឌ័រេទកនុង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
និងេផ្ត តេលីករវភិគ ករេរៀបចំេគលនេយបយ េ្រចីនជងករអនុវត្តន៍គេ្រមង 
និងករផ្តល់េស េនថន ក់មូល ្ឋ ន មរយៈករ្រតួតពិនិតយ ករេរៀបចំែផនករ និងថវកិ 
ករអនុវត្តន៍គេ្រមង  និងរបយករណ៍។ 

េលីសពីេនះេទៀត ្រកសួងកិចចករនរកំីពុងដំេណីរករេរៀបចំេគលនេយបយជតិស្តី 
ពីសមភពេយនឌ័រ ែដលនឹងបញច ប់េនឆន ២ំ០១៥ េហយីនឹង ក់េចញនូវេគលេ  និង 
េគលបំណងរមួស្រមប់ករប្រញជ បេយនឌ័រេទកនុង្រគប់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ និងក្រមិត 
េគលនេយបយ។

យន្តករ ថ បន័ស្រមបក់រប្រញជ បេយនឌរ័ 
ថន កជ់តិ

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនបេងកីតរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នកិចចករនរ ី េនឆន ១ំ៩៩៣ 
និងបនដំេឡីងជ្រកសួងកិចចករនរ ី និងអតិតយុទធជន េនឆន ១ំ៩៩៨ េហីយបនក្ល យ
មកជ្រកសួងកិចចករនរេីនឆន ២ំ០០៣។ ្រកសួងកិចចករនរមីនតួនទី និងភរៈកិចច 
ជេសន ធិកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករេលីកកមពស់ ថ នភព្រស្តី និងករពរសិទធិរបស់្រស្តី 
និង្រគួ រ មរយៈករអនុវត្តន៍ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈ។ ្រកសួងេដីរតួនទីកនុងករ
េលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ កនុងចបប់ េគលនេយបយ ែផនករយុទធ ្រស្ត និងកមមវធីិ 
ជតិនន។ ្រកសួងកិចចករនរមីនអគគនយក ្ឋ នចំនួន៣ និងមននយក ្ឋ នចំនួន១១ 
្រពមទងំមនមនទីរកិចចករនរ ី ជធនី េខត្ត និងមនករយិល័យកិចចករនរ្ីរកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ ទូទងំ្របេទស និងមជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍្រស្តីកនុងេខត្តចំនួន១៣ ។

េ្រកពីកមមវធីិបេងកីនភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្ត ីកមមវធីិអប់រ្ំរស្តនិីងេកមង្រសី 
កមមវធីិេលីកកមពស់សុខភព្រស្តី និងេកមង្រសី និងកិចចករពរផ្លូវចបប់ស្រមប់្រស្តី និងេកមង្រសី 
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្រពមទងំករេលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់្រស្តកីនុងវស័ិយ ធរណៈ និងនេយបយ ្រកសួង
បននិងកំពុងជំរុញករប្រញជ បេយនឌ័រកនុងេគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវធីិកំែណ 

ទ្រមង់សំខន់ៗរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ដូចជ កំែណទ្រមង់វមិជឈករនិងវសិហមជឈករ 
កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ កំែណ 
ទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធយុត្តិធម៌ កមមវធីិនិងករប្រញជ បេយនឌ័រ មវស័ិយរមួទងំែផនករ 
យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ កមមវធីិវនិិេយគ ធរណៈ និងេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត រ ៍
កមពុជ។ល។ ្រកសួងកិចចករនរមីនែផនករយុទធ ្រស្ត «នររីតនៈ» រយៈេពល៥ឆន  ំនិង 
បចចុបបននកំពុងែតដំេណីរករេរៀបចំែផនករនររីតនៈទី៤ (២០១៤-២០១៨) និងេគល 
នេយបយជតិស្តីពីសមភពេយនឌ័រ ។

្រកសួងកិចចករនរដឹីកននិំងស្រមបស្រមួលគណៈកមម ធិករមួយចំនួនស្រមប់ ្រកសួងកិចចករនរដឹីកននិំងស្រមបស្រមួលគណៈកមម ធិករមយួចំនួនស្រមប់ 
េ ះ្រ យ បញ្ហ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ ដូចខងេ្រកម៖េ ះ្រ យ បញ្ហ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ ដូចខងេ្រកម៖

 ្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្ត ី(ក.ជ.ក.ស) ែដលបនបេងកីតេឡងីេនឆន ២ំ០០១ 
គឺជយន្តករជតិអន្តរ្រកសួង ថ ប័ន ែដលមនសមជិកថន ក់រដ្ឋេលខធិករមកពី 
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ។ ក.ជ.ក.ស មនភរកិចចជួយ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករស្រមប 
ស្រមួល ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តន៍េគលនេយបយជតិ ចបប់ បទបបញញត្តិ
ននែដលទក់ទងនឹងករេលីកកមពស់ នៈ តួនទី្រស្ត ីនិងសុខុមលភពរបស់ 
្រស្តកីមពុជ1។ ក.ជ.ក.ស មនតួនទី ម ន និង យតៃម្លនូវករអនុវត្តន៍អនុសញញ  
អន្តរជតិពក់ព័នធនឹងសិទធិនរ ីេដីមបផី្តល់អនុ សន៍ជូន ជរ ្ឋ ភិបល កនុងេគលេ   
េលីកកមពស់ ថ នភព្រស្តឱីយកន់ែត្របេសីរេឡងី និងេរៀបចំរបយករណ៍ជតិេលី 
ករអនុវត្តន៍ អនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីង្របឆងំនឹងនរ។ី 
ក.ជ.ក.សដឹកនេំ យសេម្តច្រពះម ក ្រតី ្រពះវរ ជម ជតិែខមរ ជ្រពះ្របធន 
កិត្តិយស សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្ត ីជអនុ្របធនកិត្តិយស រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងកិចចករនរ ី
ជ្របធន្របតិបត្តិ និងតំ ង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ជសមជិក សមជិក។ 
ក.ជ.ក.ស មនែផនករយុទធ ្រស្ត្របឆំន ២ំ០១០-២០១៤របស់ខ្លួនែដលមិន 
ចំណុះែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈ។

1 ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកីត្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្តី នស/រកត០២០១/០៣៦ ឆន ២ំ០០១
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 គណៈកមម ធិករជតិេលីកកមពស់សីលធម៌សងគម តៃម្ល្រស្ត ីនិង្រគួ រ 
ែខមរ ដឹកនេំ យរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងកិចចករនរ ីនិងមនសមជិកមក 
ពី្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ គណៈកមម ធិករជតិ
េលីកកមពស់សីលធម៌សងគម តៃម្ល្រស្ត ីនិង្រគួ រែខមរ បនបេងកីតេឡងី 
កនុង េគលបំណងែថរក ករពរវបបធម៌ជតិ ធនដល់ករេគរព 
សីលធម៌សងគម និងសុភមងគលេនកនុង្រគួ រេ យេលីកកមពស់ 
ថ នភព តួនទី និងសុខុមលភព្រស្តីែខមរ។

 គណៈកមម ធិករដឹកន ំនិងស្រមបស្រមួលអភិ្រកម្រគប់្រគងទូទងំ 
កមមវធីិ បនបេងកីតេឡងីេនកនុងែខតុ ឆន ២ំ០១២ កនុងេគលបំណង 
ស្រមបស្រមួល និងដឹកនកំរបេងកីតនិងអនុវត្តន៍ អភិ្រកម្រគប់្រគង 
ទូទងំកមមវធីិេឆព ះេទរកសមភពេយនឌ័រ ែដលដឹកនេំ យរដ្ឋម្រន្ត ី
្រកសួងកិចចករនរ ីនិងមនសមជិកចំនួន១២រូបជរដ្ឋេលខធិករ 
និងជអគគនយក ្រពមទងំមនេលខធិករ ្ឋ នមួយេដមីបគី្ំរទដល់ 

នររីតនៈទី៤
គូសបញជ ក់អំពី
ករអភិវឌ ន៍
សមតថភពៃន
ករប្រញជ បេយនឌ័រ
េលី្រគប់វស័ិយ 
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ករងររបសខ់្លួន។ តួនទីចមបង និងករទទួលខុស្រតូវរបស់គណៈកមម ធិករេនះមន
ដូច តេទ៖ េរៀបចំអភិ្រកម្រគប់្រគងទូទងំកមមវធីិ (PBA) ស្រមបស្រមួលកិចចសហករ 
ករេកៀរគរធនធន និងករអភិវឌ ន៍សមតថភព។

 គណៈកមម ធិករេយនឌ័រ និងករែ្រប្របួល កសធតុ ែដលបនបេងកីតេឡងីេនកនុង
ែខកញញ ឆន ២ំ០១១ដឹកនេំ យរដ្ឋេលខធិករមួយរូប និងមនសមជិកមកពី 
អគគនយក ្ឋ ន និងនយក ្ឋ នពក់ព័នធមួយចំនួន។ គណៈកមម ធិករេនះបនបេងកតី
េឡងីកនុងេគលបំណង៖

១. ស្រមបស្រមួល ែចករែំលកព័ត៌មនប្រញជ បេយនឌ័រ និងករែ្រប្របួល កសធតុ
ជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជតិ អន្តរជតិ មនទីរកិចចករនរ ី
ជធនី េខត្ត និងករយិល័យកិចចករនរ្ីរកុង ្រសុក ខ័ណ្ឌ

២. សិក ្រ វ្រជវអំពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល កសធតុ េ្រគះមហន្ត យ 
េផ ងៗចំេពះមនុស  ជពិេសស ផលប៉ះពល់មកេលី្រស្ត ីកុមរ និង្រកុមជន 
ងយរងេ្រគះ

៣. អភិវឌ សមតថភព្រកុមករងរ ម្រន្តី្រកសួងកិចចករនរ ីនិង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ
ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េដមីបយីល់ដឹងអំពីផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល 
កសធតុ ករកត់បនថយ ករបន ុ នឹំងករែ្រប្របួល កសធតុ។

ថន កេ់្រកមជតិ 
មនទីរកិចចករនរ ីមនទីរកិចចករនរ ី ជធនី េខត្ត និងករយិល័យកិចចករនរ្ីរកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គឺជ 

រចនសមព័នធ ថន ក់េ្រកមជតិ និងអងគភពចំណុះរបស់្រកសួងកិចចករនរ។ី អងគភពទងំេនះ
េធ្វីករជមួយមនទីរ ករយិល័យ និងអងគភពពក់ព័នធេផ ងេទៀតែដលសថិតេនកនុងែដន 
សមតថកិចចរបស់ខ្លួន និងមនតួនទីគ្ំរទ ស្រមបស្រមួល និងេធ្វីករសិក ្រ វ្រជវេដីមប ី
ផ្តល់ព័ត៌មន ្រពមទងំគ្ំរទដល់គណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្ត ីនិងកុមរ 
ថន ក់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េលីបញ្ហ ពក់ព័នធ្រស្តី កុមរ និងយុវវយ័េនថន ក់មូល ្ឋ ន 
របស់ខ្លួន។
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គណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្ត ីនិងកុមរគណៈកមម ធិករពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្ត ីនិងកុមរ ថន ក់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  (គ.ក.ស.ក) ជយន្តករថន ក់េ្រកមជតិេដីមបេីលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និង 
ករបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្ត ីនិងកុមរ េ្រកមែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ គ.ក.ស.ក មន 
មុខងរ និងកតព្វកិចចកនុងករផ្តល់េយបល់ និងអនុ សន៍ជូន្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល 
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងគណៈកមម ធិករេផ ងេទៀតេលីបញ្ហ ែដលទក់ទងនឹង
សមភពេយនឌ័រ និងបញ្ហ របស់្រស្ត ីយុវវយ័ និងកុមរ។ បចចុបបនន កនុង្រកបខ័ណ្ឌ គណៈ 
កមម ធិករ ជតិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ (គជអប) 
្រកសួងកិចចករនរ ីមនភរកិចចគ្ំរទដល់មនទីរកិចចករនរ ី ជធនី េខត្ត និងករយិល័យ 
កិចចករនរ្ីរកុង ្រសុក ខណ្ឌ  កនុងករបំេពញភរកិចចជអនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍ៃនគណៈ 
កមម ធិករេនះ។ ចំែណកឯ្រកសួងម ៃផទ គ្ំរទេលីករអភិវឌ ន៍សមតថភព និងករបំេពញ
ភរកិចចរបស់គណៈកមម ធិករេនះជរមួ។ គ.ក.ស.កនីមួយៗដឹកនេំ យ្របធនមួយរូប 
ែដល ជសមជិក្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងមនអនុ្របធន ែដល 
ជអភិបលរងៃនគណៈអភិបល ជធនីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងអនុ្របធនបីរូបេទៀត 
មកពីសមជិក្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុកខណ្ឌ  តំ ងមនទីរសងគមកិចច 
អតីតយុទធជន និង យុវនីតិសមបទ និងតំ ងមនទីរកិចចករនរ ី។

គណៈកមម ធិករករទទួលបនទុកកិចចករនរនិីងកុមរឃុសំងក ត់គណៈកមម ធិករករទទួលបនទុកកិចចករនរនិីងកុមរឃុសំងក ត់ (គ.ក.ន.ក) ជគណៈ
កមម ធិករទទួលបនទុកេលីបញ្ហ ្រស្ត ីនិងកុមរ ែដលទទួលខុស្រតូវចំេពះបញ្ហ ែដល 
ទក់ទងនឹងកិចចអភិវឌ សងគម ដូចជសុខភពម  មេតយយសិក សហគមន៍ អនម័យ 
ទឹក ្អ ត សមភពេយនឌ័រនិងកិចចករពរកុមរ។ សមសភពៃន គ.ក.ន.ក រមួមន៖ េមឃុ ំ
ឬេចសងក ត់ ជ្របធន ជំទប់ទី២ឬេចសងក ត់រងទី២ ជអនុ្របធន និងអនកទទួល 
បនទុកកិចចនរ ីនិងកុមរឃុ ំសងក ត់ជសមជិកអចិៃ្រន្តយ ៍រមួទងំតំ ងនគរបលបុ៉ស្តិ៍រដ្ឋបល 
ឃុ ំសងក ត់ េសម នឃុ ំសងក ត់ តំ ង េរៀន តំ ងមណ្ឌ លសុខភព និងថន ក់ដឹកន ំ
ភូមិជសមជិក។

អនកទទួលបនទុកកិចចនរ ីនិងកុមរឃុ ំសងក ត់អនកទទួលបនទុកកិចចនរ ីនិងកុមរឃុ ំសងក ត់ (អ.ក.ន.ក) ជ្របតិបត្តិករ និងជ 
តំ ង កិចចករ្រស្តនិីងកុមរេនថន ក់ឃុ ំសងក ត់។ ្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់ែតង ងំ 
សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់មន ក់ជនរ ីឱយទទួលបនទុកកិចចករនរ ីនិងកុមរ។ កនុងករណី
គម ននរជីសមជិក្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់ ្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់្រតូវេ្រជីស ងំនរមួីយរូបេធ្វី
ជជំនួយករទទួលបនទុកកិចចករនរ ីនិងកុមរ។ 
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គ.ក.ស.ក ថន ក់ ជធនី េខត្ត៖
• សមជិក្រកុម្របឹក ជធនី 
េខត្តជ្រស្តី ជ្របធន

• អភិបលៃនគណៈអភិបលរង
 ជធនី េខត្ត ជ្រស្តី ជអនុ្របធន
• មនទីរកិចចករនរ ី ជធនី េខត្ត 
អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍

• មនទីរ អងគភពនន ជសមជិក

គ.ក.ស.ក ថន ក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ៖
• សមជិក្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ ជ្រស្តី ជ្របធន

• អភិបលៃនគណៈអភិបលរង្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ  ជ្រស្តី ជអនុ្របធន

• កិចចករនរ្ីរកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ៍

• មនទីរ អងគភពនន ជសមជិក

គ.ក.ន.ក ថន ក់ឃុ ំសងក ត់៖
• េមឃុ ំឬេចសងក ត់ ជ្របធន
• ជំទប់ទី២ឬេចសងក ត់រងទី២ 
ជអនុ្របធន

• អនកទទួលបនទុកកិចចនរ ីនិងកុមរឃុ ំ
សងក ត់ជសមជិកអចិៃ្រន្តយ៍

• នគរបលបុ៉ស្តិ៍រដ្ឋបលឃុ ំសងក ត់ 
េសម នឃុ ំសងក ត់ េរៀន 
តំ ងមណ្ឌ លសុខភព 
និងថន ក់ដឹកនភូំមិជសមជិក

គ.ជ.អ.ប និង្រកងសួង ថ បន័នន្រកសួងកិចចករនរ ី

មនទីរកិចចករនរ ី
ជធនី េខត្ត

• ្រកុម្របឹក  ជធនី េខត្ត
• អភិបលៃនគណៈអភិបល
 ជធនី េខត្ត
• គណៈកមម ធិករនន

• ្រកុម្របឹក  ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ
• អភិបលៃនគណៈអភិបល
 ្រកុង្រសុក ខណ្ឌ
• គណៈកមម ធិករនន

• ្រកុម្របឹក  ឃុ ំសងក ត់
• េមឃុ ំេចសងក ត់
• គណៈកមម ធិករនន

ករយិល័យ
កិចចករនរ ី្រកុង
្រសុក ខណ្ឌ

អនកទទួលបនទុក
កិចចករនរ ីនិង 
កុមរ ឃុ ំសងក ត់

គ្ំរទេ យ្របេយល   គ្ំរទេ យផទ ល់
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មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍្រស្តី មជឈមណ្ឌ លអភិវឌ ន៍្រស្តី (ម.អ.ស) បនបេងកីតេឡងីេនកនុងេខត្ត ចំនួន
១៣េដីមបីគ្ំរទដល់ករបេងកីនភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តេីន 
មូល ្ឋ ន។ ម.អ.ស ជមជ មណ្ឌ លស្រមបស្រមួល និងផ្តល់េស អភិវឌ  
សហ្រគស ជំនញបេចចកេទស ្រគប់្រគងកមមវធីិអកខរកមម និងជំនញបំណិន 
ជីវតិដល់្រស្តី។ បចចុបបនន ម.អ.ស ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញែបប្របៃពណី 
ដូចជកត់េដរ តមបញ អុ៊តសក់ និងករែកៃចនម្ហូប រ ជេដីម។ ម.អ.ស 
មួយចំនួនមនដំេណីរករយ៉ងសកមម និងមួយចំនួនេទៀតពំុសូវមនដំេណីរ
ករ។ បចចុបបនន្រកសួងកិចចករនរកំីពុងសិក  និងែស្វងរកជេ្រមីសនន េដីមបី
េធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវដំេណីរករៃន ម.អ.ស ដូចជកមមវធីិភពជៃដគូរ ង 
វស័ិយ ធរណៈ និងវស័ិយឯកជន ជេដីម។ 

យន្តករប្រញជ បេយនឌរ័កនុង្រកសួង ថ បន័  និងភពជៃដគូ
្រកសួងកិចចករនរេីលីកទឹកចិត្តឱយ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធប្រញជ ប 

េយនឌ័រេទកនុងវស័ិយរបស់ខ្លួន។ កនុង្រកបខណ្ឌ ករងរៃនគណៈកមម ធិករ 

ជរ ្ឋ ភិបល
ផ ព្វផ យ
សមភពេយនឌ័រ
ដល់យុវជន
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ពិេ្រគះេយបលរ់ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍ ្រកុមករងរបេចចកេទសចំនួន១៩ បន 
បេងកីតេឡងីស្រមប់វស័ិយសំខន់ៗ និង្រកុមករងរែដលមនលកខណៈជអន្តរវស័ិយ រមួ 
មន្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ភពជៃដគូ និងសុខដុមនីយកមម ករេរៀបចំ ែផនករ 
និងកត់បនថយភព្រកី្រក និងវមិជឈករនិងវសិហមជឈករ ជេដីម។ ករបេងកីត្រកុមករងរ 
បេចចកេទសទងំអស់េនះគឺជែផនកមួយៃនករេប្តជញ ចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍ 
ចំេពះេសចក្តី្របកសទី្រកុងប៉រសី និងេដីមបអីភិវឌ ែផនករសកមមភពសុខដុមនីយកមម 
ែផ្អក មលទធផល េ យមនេគលេ  ជរមួ គឺករេលីកកមពស់្របសិទធភពជំនួយ និងេដីមប ី
ព្រងឹងភពជមច ស់ៃន ជរ ្ឋ ភិបល និងភពជអនកដឹកនរំេបៀប រៈៃនករអភិវឌ ន៍។ 
្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ បនបេងកតី្រកុមករងរប្រញជ បេយនឌ័រ ម្រកសួង ថ ប័ន
ពក់ព័នធេដីមបបី្រញជ បេយនឌ័រេទកនុងវស័ិយរបស់ខ្លួន។

្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌរ័

្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ បនបេងកីតេឡងីេនឆន ២ំ០០៤ ែដលដឹកនេំ យ 
្រកសួងកិចចករនរ ីនិងមនកមមវធីិអភិវឌ ន៍សហ្របជជតិ និងទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករ
អន្តរជតិ្របេទសជបុ៉ន ជសហអនកស្រមបស្រមួល និងមនករចូលរមួពីតំ ង្រកសួង 
ថ ប័នពក់ព័នធចំនួន៣១ ៃដគូអភិវឌ ន៍ចំនួន១៤ ្រពមទងំអងគករសងគមសីុវលិចំនួន១៥

ជសមជិក។ ចប់ ងំពីបនបេងកីតេឡងីមក ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ បនផ្តល់ជ 
េវទិកស្រមប់ករពិភក និងធតុចូលេទកនុងករបេងកីតេគលនេយបយយុទធ ្រស្ត និង
ចបប់ែដលទក់ទងនឹងបញ្ហ េយនឌ័រ។

េដីមបេីធ្វីឱយមនលទធផលល្អ្របេសីរេឡងី ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័របនបេងកីត 
្រកុមតូច េដីមបសី្រមបស្រមួលករអនុវត្ដន៍វស័ិយសំខន់ចំនួនពីររបស់្រកសួងកិចចករនរ ីគឺ
ករទប់ ក ត់អំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ និងករបេងកីនភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់ 
្រស្តី កនុង្រកបខ័ណ្ឌ អភិ្រកម្រគប់្រគងទូទងំកមមវធីិ។

 ្រកុមករងរតូចស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ សថិតេនេ្រកម្រកុម
ករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ែដលមនេគលបំណងែស្វងរកករគ្ំរទ និងស្រមប 
ស្រមួលករប្រញជ បេយនឌ័រ េដីមបកីត់បនថយអំេពីហងិ េលី្រស្ត ី មរយៈ ករេរៀបចំ 
និងអនុវត្តន៍ែផនករសកមមភពជតិ ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្ត ី។ ្រកុម 
ករងរ េនះមនតួនទីស្រមបស្រមួលកនុងករេរៀបចំ និងអនុវត្តន៍ែផនករ សកមមភព
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ជតិស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ េលី្រស្តេីលីកទី២។ បចចុបបនន ែផនករសកមមភព 
េលីកទី២ បននិងកំពុងេរៀបចំ និងេសនីករអនុម័តពីគណៈរដ្ឋម្រន្ត។ី ្រកុមករងរេនះ 

មនតួនទី កនុងករបេងកីតអភិ្រកម្រគប់្រគងទូទងំកមមវធីិស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ  
្របឆងំនឹង ្រស្តី។

 ្រកុមករងរស្តីពីករបេងកីនភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្ត ីសថិតេនេ្រកម្រកុម 
ករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ែដលមនេគលបំណងែស្វងរកករគ្ំរទ និងស្រមបស្រមួល 
កនុងករបេងកីនភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្ត។ី បចចុបបននេនះ ្រកុមករងរកំពុង 
ស្រមបស្រមួលជមួយអនកពក់ព័នធកនុងករអនុវត្តន៍្រកបខ័ណ្ឌ ពេន្ល នេគលេ  
អភិវឌ ន ៍សហស វត រក៍មពុជនិងកមមវធីិពក់ព័នធនឹងវស័ិយេសដ្ឋកិចច។

្រកសួងកិចចករនរក៏ីមនតំ ងេនកនុង្រកុមករងររបេចចកេទសច្រមុះ ៃនវស័ិយ 
េផ ងៗេទៀតដូចជ ្រកុមករងរេរៀបចំែផនករ និងកត់បនថយភព្រកី្រក ករ្រគប់្រគង 
ហរិញញវតថុ ធរណៈ សុខភពករឆ្លងេមេ គេអដស៍ និងជំងឺេអដស៍ សន្តិសុខេសប ង 
ភពជៃដគូ និងសុខដុមនីយកមម វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ និងអប់រជំេដីម។

អភ្ិរកម្រគប្់រគងទូទងំកមមវធីិ េឆព ះេទរកសមភពេយនឌរ័ (Program Based 
Approach-PBA)

អភិ្រកម្រគប់្រគងទូទងំកមមវធីិ មនេគលេ េដីមបេីលីកកមពស់ភពជមច ស់ ធននូវ 
្របសិទធភពៃនករេ្របី្របស់ធនធន ករព្រងឹងសមតថភព និង្របព័នធករងរជតិ រមួទងំ 
ករេធ្វីែផនករថវកិ លទធកមម របយករណ៍ គណេនយយភព សវនកមម ករ ម ន្រតួត 
ពិនិតយនិង យតៃម្ល។ អភិ្រកម្រគប់្រគងទូទងំកមមវធីិ ក៏បនអនុវត្តេនកនុងកមមវធីិអភិវឌ កនុង 
វស័ិយ មួយចំនួនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលដូចជ វស័ិយសុខភព អប់រ ំវមិជឈករនិងវសិហមជឈករ 
ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ បរ ិ ថ ន ពណិជជកមម េមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍ និង 
ករក ងែផនករ ្រពមទងំកមមវធីិកត់បនថយភព្រកី្រកជេដីម។ អភិ្រកម្រគប់្រគងទូទងំ
កមមវធីិេឆព ះេទរកសមភពេយនឌ័រ កំពុងសថិតកនុងករេរៀបចំ ែដលដឹកន ំនិងស្រមបស្រមួល
េ យ្រកសួងកិចចករនរ ីែដលកំពុងចប់េផ្តីមេលីវស័ិយពីរ គឺ៖
១. ករេឆ្លីយតបនឹងអំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ 
២. ករបេងកីនភពអង់ ចែផនកេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តី  ។
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្រកុមករងរប្រញជ បេយនឌរ័ ម្រកសួង ថ បន័

្រកុមករងរេនះបនបេងកីតេឡងី ងំពីឆន ២ំ០០៥ េន្រគប់្រកសួង ថ ប័នែដលដឹកន ំ
េ យរដ្ឋេលខធិករ ឬអនុរដ្ឋេលខធិករ អគគនយក ឬអគគនយករង ្រពមទងំមនសមជិក 
មកពីនយក ្ឋ នននចំណុះឱយ្រកសួង ថ ប័ននីមួយៗ និងមនភរកិចច និងករទទួលខុស 
្រតូវដូចខងេ្រកម៖

 ពិនិតយ និងវភិគទស នៈេយនឌ័រ្រគប់េគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវធីិរបស់ 
វស័ិយនីមួយៗ ។

 ែស្វងរកករគ្ំរទមតិនិងផ្តល់នូវអនុ សន៍ជូនថន ក់ដឹកនសំ្តីពីបញ្ហ េយនឌ័រេនកនុង
្រគប់កមមវធីិ របស់្រកសួង ថ ប័ន ។

 វភិគ ថ នភព្រស្តីបចចុបបនន ម្រកសួង ថ ប័ន និងផ្តល់អនុ សន៍េដីមបេីលីកកមពស់ 
តួនទី្រស្តីេនកនុងមុខតំែណងេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច ។

 េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រ មវស័ិយ ។

 ចូលរមួេនកនុងដំេណីរករក ងកមមវធីិ និងដំេណីរករេធ្វីែផនកររបស់្រកសួងេដីមបី
ធនថែផនករទងំេនះេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ ។

 ករអភិវឌ ន៍សមតថភពេលីករងរប្រញជ បេយនឌ័រនិងករែស្វងរកករគ្ំរទមតិេដីមបី
ធនថ ែផនករសកមមភព និងកមមវធីិទងំេនះេឆ្លីយតបេយនឌ័រ ។

 េកៀរគរធនធនស្រមប់អនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រ ។

មរយៈយន្តករប្រញជ បេយនឌ័រ ម្រកសួង ថ ប័នេនះ មន្រកសួង ថ ប័នចំនួន២៤ 
បនបេងកីន និងកំពុងអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ េបយនឌ័រ មវស័ិយ និងមន្រកសួង
ចំនួន២៣ែដលទទួលថវកិរដ្ឋ កនុងអនុវត្តពក់ព័នធនឹងករអភិវឌ ន៍សមតថភព និងករេរៀបចំ 
្រពឹត្តិករណ៍េយនឌ័រសំខន់ៗកនុង្រកសួង ថ ប័នរបស់ខ្លួន។ េនថន ក់េ្រកមជតិ មន្រកសួង 
ថ ប័នមួយចំនួន បនេរៀបចំ្រកុមករងរេយនឌ័រេន មមនទីររបស់ខ្លួនេនថន ក់េខត្ត 

និង ជធនី ្រពមទងំផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លបេងកីនចំេណះដឹងេយនឌ័រមួយចំនួន ។
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សងគមសីុវលិ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនអងគករសងគមសីុវលិជេ្រចីនែដលបំេពញករងរកនុងករ 

េលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ កនុងេនះមនអងគករសងគមសីុវលិចំនួន១៥ ជសមជិក្រកុម 
ករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ2។ អងគករសងគមសីុវលិសំខន់ៗមួយចំនួនែដលជសមជិក 
សកមម ៃន្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័ររមួមន៖

 គណៈកមម ធិករអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ស្តីពីករលប់បំបត់ ល់ទ្រមង់ៃន
ករេរសីេអីង្របឆងំនឹងនរេីភទ គឺជសមព័នធអងគករកនុង ្រសុកចំនួន៧២ ែដលេធ្វីករ
េដីមបេីលីកកមពស់ ថ នភព្រស្តីេនកមពុជ។ គណៈកមម ធិករអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភិបល
កមពុជ េផ្ត តេទេលីករអនុវត្តន៍អនុសញញ ស្តីពីករលប់បំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសី 
េអីង្របឆងំនឹងនរេីភទេនកមពុជ។ ករងរទងំេនះរមួមនករសិក ្រ វ្រជវ 
ករែស្វង រកករគ្ំរទមតិ បេងកីនករយល់ដឹង ករអភិវឌ ន៍សមតថភព និងករែចក 
រែំលក ព័ត៌មនរ ងសមជិករបស់ខ្លួន។

 អងគករេយនឌ័រ  និងករអភិវឌ ន៍េនកមពុជ(GADC) េធ្វីករែស្វងរកករគ្ំរទមតិកនុង
ករប្រញជ បេយនឌ័រកនុងករបេងកីតេគលនេយបយចបប់ កមមវធីិ  និងគេ្រមងនន។  
េនថន ក់ឃុ ំGADC េធ្វីករងរកនុងផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី មរយៈកមមវធីិេន 
សហគមន៍។

 គណៈកមម ធិករេលីកកមពស់្រស្តកីនុងវស័ិយនេយបយ គឺជប ្ត ញករងរអងគករ 
មិនែមនរ ្ឋ ភិបលចំនួន៨ ែដលមនេគលបំណងេដីមបបីេងកីនករចូលរមួរបស់្រស្ត ី
កនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចកនុងវស័ិយនេយបយេន្រគប់ក្រមិត។ បចចុបបននគណៈ 
កមម ធិករេនះស្រមបស្រមួលេ យអងគករសីលករ ជេលខធិករ ្ឋ ន។ ចំណុច 
គន្លឹះៃនយុទធ ្រស្តរបស់គណៈកមម ធិករេលីកកមពស់្រស្តកីនុងវស័ិយនេយបយ 
បនបញចូ លនូវ្របព័នធ ប ្ត ញករងរដ៏សំខន់ និងមន្របសិទធភពស្រមប់ 
ករអភិវឌ ន៍សមតថភព េគលនេយបយេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ និងករេលីកទឹកចិត្ត 
្រស្តីជអនក ដឹកនវំយ័េកមង។

2 បញជ ី យនមសមជិក្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWG-G) ឆន ២ំ០១៤ របស់េលខធិករ ្ឋ ន 
TWG-G ្រកសួងកិចចករនរ ី
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ករប្រញជ បេយនឌរ័េនកនុងកមមវធីិកំែណទ្រមងសំ់ខន់ៗ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល
្រកសួងកិចចករនរ ីបនេធ្វីករងរប្រញជ បេយនឌ័រយ៉ងសកមមេទកនុងកមមវធីិកំែណ 

ទ្រមង់សំខន់ៗរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ដូចជ កំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ កំែណ
ទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ កំែណទ្រមង់ចបប់ 
និង្របព័នធយុត្តិធម៌ ។ល។

គណៈកមម ធិករជតិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកម គណៈកមម ធិករជតិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកម 
ជតិ(គ.ជ.អ.ប)ជតិ(គ.ជ.អ.ប)

កនុងឆន ២ំ០០៩គណៈកមម ធិករជតិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ មែបប្របជធិបេតយយេន 
ថន ក់េ្រកមជតិ (គ.ជ.អ.ប)បនបេងកីតេឡងីេដីមប្ីរតួតពិនិតយករអនុវត្តន៍កំែណទ្រមង់ 
ករអភិវឌ ន៍ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ។ េនឆន ២ំ០១០ គ.ជ.អ.ប បន 
បេងកីតកមមវធីិជតិ១០ឆន សំ្រមប់ករអភិវឌ ន៍ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ
ឆន  ំ២០១០-២០១៩។ កមមវធីិជតិេនះផ្ដល់ទិសេ ស្រមប់ករអនុវត្តន៍រេបៀប រៈកំែណ 
ទ្រមង់ ស្រមប់១០ឆន បំនទ ប់។ កមមវធីិជតិ១០ឆន បំនេរៀបចំជែផនករអនុវត្តន៍បីឆន  ំ
ដំបូង ែដល េ កត់ថ “ផអ៣” ។ ផអ៣ មនអនុកមមវធីិ្របមួំយ ែដលមន្រកសួង ថ ប័ន 
ចំនួន្របពីំរអនុវត្តអនុកមមវធីិទងំេនះ ែដលមន្រកសួងកិចចករនរេីដរីតនួទីជអនក 
ស្រមបស្រមួល និងគ្ំរទករប្រញជ បេយនឌ័រេនកនុងផអ៣។ 

េយនឌ័របនប្រញជ បទងំេនកនុងកមមវធីិជតិ១០ឆន  ំ និងផអ៣។ កមមវធីិជតិ១០ឆន 3ំ 
និងផអ៣4បនេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់កនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងករ 
បេងកីនភព អង់ ចដល់្រស្តកីនុងអភិបលកិចចមូល ្ឋ ន មរយៈករចូលរមួ និងករទទួល 
បន សិទធិេសមីគន ស្រមប់្រស្តនិីងបុរសេដីមបទីទួលបនមុខតំែណងជអនកដឹកន ំនិងករេធ្វី
េសចក្តីសេ្រមចែផនកនេយបយ ធនធននិងេស កមម។ េនែខកុមភៈឆន ២ំ០១៤ គ.ជ.អ.ប 
បនេធ្វីសវនកមមេយនឌ័រែដលបន្រតួតពិនិតយេឡងីវញិេលី ថ ប័នេគលនេយបយ 
សំខន់ៗនិងសមិទធផល ្រពមទងំឧបសគគននកនុងករប្រញជ បេយនឌ័រ។ សវនកមមេនះបន

3 ែផនករជតិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ (២០១០-២០១៩) 
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

4 ែផនករអនុវត្តន៍បីឆន ដំំបូង (២០១១-២០១៣) ៃនែផនករជតិស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ មែបប 

្របជធិបេតយយ េនថន ក់េ្រកមជតិ 
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ផ្តល់ព័ត័មនជមូល ្ឋ នមួយស្រមប់ករប្រញជ បេយនឌ័រេនកនុងផអ៣បនទ ប់។គ.ជ.អ.ប 
កំពុង កលបងអនុវត្ដ្រកបខ័ណ្ឌ គណេនយយភពសងគមេដីមបពី្រងឹងអភិបលកិចចល្អកនុង 
វស័ិយ ចំនួន៣៖ វស័ិយអប់រ ំ វស័ិយសុខភិបល និងករ្រគប់្រគងដឹកនរំបស់្រកុម្របឹក ឃុ ំ
សងក ត់។ ករអនុវត្តន៍េនះនឹងផ្តល់ឱកសជយុទធ ្រស្តស្រមប់មនទីរ និងករយិល័យកិចចករ 
នរ ីេនថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបបីេងកីនករផ្តល់េស  និងករចូលរមួរបស់្រស្តកីនុងករេឆ្លីយតប 
នឹងសមភពេយនឌ័រ។

ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ និងែផនករថវកិេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ៖ ករ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ ធរណៈ និងែផនករថវកិេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ៖ កមមវធីិ 
កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ដំ ក់កលទី២ បេងកីតេឡងីកនុង 
ឆន ២ំ០០៨ េ យមនចកខុ វស័ិយរយៈេពលែវងេដីមបីបេងកីត្របព័នធ្រគប់្រគងហិរញញវតថុ 
ធរណៈ ែដលមនលកខណៈបទ ្ឋ នអន្តរជតិមួយេន្រតមឹឆន ២ំ០១៥។ េយនឌ័របន 
ក់បញចូ លេទកនុងែផនករសកមមភពរមួទី២ (CAP2)៖ «ករអភិវឌ ន៍េគលនេយបយ

ស្តីពីសមហរណកមមថវកិេដីមបបីន្តេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវករេធ្វីសមហរណកមមៃនថវកិ 
ចរន្ត និងថវកិមូលធន មរយៈករផ្តួចេផ្តីមជបន្តបនទ ប់ដូចជ្រកបខ័ណ្ឌ ចំ យរយៈ
េពល មធយម (MTEF) ែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ (BSP) និងថវកិ មកមមវធីិ(PB) ។ 
េគលបំណង៣២.១ ក៏បនបញចូ លករកត់បនថយភព្រកី្រកនិងេសចក្តីែថ្លងករណ៍េយនឌ័រ
ែដលទក់ទងេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងថវកិ មកមមវធីិ»5។ បចចុបបនន មន 
្រកសួងចំនួន្របពីំរបន និងកំពុងអនុវត្តថវកិ មកមមវធីិែដលនឹងបេងកីនដល់១០្រកសួង
េនឆន ២ំ០១៥។ ករេ្របី្របស់ថវកិ មកមមវធីិជលកខខ័ណ្ឌ ចបំច់េដីមបអីនុវត្តែផន 
ករថវកិេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ ។

្រកសួងកិចចករនរ ីបនបេងកីតឱយមនឧបករណ៍ និងវធីិ ្រស្តៃនករេរៀបចំែផនករ 
ថវកិ ែដលេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រដល់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធស្រមប់អនុវត្តករេ្របី្របស់ 
ថវកិ មកមមវធីិ។ េគលេ េយនឌ័រជក់ ក់បន ក់បញចូ លកនុងែផនករយុទធ ្រស្ត 
ថវកិ្រកសួងចំនួនបី គឺ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
និង្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់6។ ែផនករថវកិែដលេឆ្លីយតបនឹង 
េយនឌ័រ ក៏្រតូវបន ក់បញចូ លផងែដរេទកនុងអនុកមមវធីិទី៤ ៃនផអ៣ របស់កមមវធីិជតិ១០ឆន  ំ

5 កមមវធីិកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ដំ ក់កលទី២ (ឆន ២ំ០០៨) ទំព័រទី៩ 
6 របយករណ៍្របចឆំន ២ំ០១៣ របស់គេ្រមងភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រ ្រកសួងកិចចករនរ ី
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ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ ែដលអនុវត្តេ យ្រកសួង
េសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ។

កមមវធីិកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ  កមមវធីិកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ  មនេគលេ ែ្របក្ល យរដ្ឋបល ធរណៈ ឱយ
េទជអនកផ្តល់េស ដ៏ស័ក្តិសិទធិ មរយៈ ករេធ្វីឱយរដ្ឋបល ធរណៈកន់ែតមនតម្ល ភព 
ភពេឆ្លីយតប ្របសិទធភព និង ករេលីកកមពស់ឆនទៈមច ស់ករ ភក្តីភព មនសិករវជិជ ជីវៈនិង 
េផ្ត តេលីេស ធរណៈ។ កមមវធីិជតិកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ ឆន ២ំ០១០-២០១៣ 
មនេគលបំណងេដីមបេីធ្វី ឱយរដ្ឋបល ធរណៈផ្តល់េស ្របកបេ យ្របសិទធភពបែនថម
េទៀតេ យេផ្ត តេលីវស័ិយជយុទធ ្រស្តចំនួនបី៖

១. ករព្រងឹងគុណភពនិង្របសិទធភពៃនករផ្តល់េស ធរណៈ
២. ករអភិវឌ ន៍សមតថភព និងករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស
៣. កំែណទ្រមង់្របក់េបៀវត រ ៍និង្របព័នធេលីកទឹកចិត្ត។

ភពេជគជ័យរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ កនុងកមមវធីិេនះ 
គឺជករ ក់េចញនូវេសចក្តីែណនរំបស់្រកសួងមុខងរ ធរណៈ ស្តីពីករេ្រជីសេរសីម្រន្តី
ជករ្រកបខ័ណ្ឌ ថមី េ យកំណត់ក្រមិតចំនួន ពី២០%-៥០%ស្រមប់្រស្តី7។ ជលទធផល 
ចំនួនម្រន្តី ជករនរបីនេកីនេឡងីពី៣២% េនកនុងឆន ២ំ០០៧8 ដល់ ៣៧% េន 
ឆន ២ំ០១៣9។ េលីសពីេនះេទៀត ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេចញ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករែក 
ស្រមួល យុចូលនិវត្តន៍របស់ម្រន្តី ជករសីុវលិជ្រស្តី។

ប ្របឈម
 េ យក្រមិតៃនករេប្តជញ ចិត្ត និងករយកចិត្តទុក ក់េលីបញ្ហ េយនឌ័រកន់ែតមន

ភព ្របេសីរេឡងី ត្រមូវឱយមនករព្រងឹងសមតថភព និងជំនញជក់ែស្តងរបស់ 
្រកសួង ថ ប័ន កនុងករវភិគ ករែស្វងរកករគ្ំរទមតិ និងករប្រញជ បេយនឌ័រឱយ 
បន សីុជេ្រម ។

 ្រសបេពលែដលវឌ នភពៃនករបញចូ លេយនឌ័រេនកនុងចបប់ េគលនេយបយ 
ែផនករ និងកមមវធីិនន មវស័ិយកំពុងដំេណីរករល្អ  ករអនុវត្តន៍ជក់ែស្តង 

7 ែផនករ្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួង ថ ប័ន្របចឆំន ២ំ០០៨ របស់្រកសួងមុខងរ ធរណៈ
8 បញជ ីសថិតិម្រន្តី ជករសីុវលិឆន ២ំ០០៨ របស់្រកសួងមុខងរ ធរណៈ
9 បញជ ីសថិតិម្រន្តី ជករសីុវលិឆន ២ំ០១៤ របស់្រកសួងមុខងរ ធរណៈ



TMB½r 22 ១. បរិបទេគោលនេយោបាយ ស្ថាប័ន និងភាពជាៃដគូ

ៃនចបប់េគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវធីិទងំេនះេនមនគម្ល តេនេឡយី។

 មនគេ្រមង និងកមមវធីិជេ្រចីនបន និងកំពុងយកចិត្តទុក ក់ និងបញជ ក់អំពីករ
គ្ំរទរបស់ខ្លួន េលីករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្ត ី
បុ៉ែន្តសកមមភព និងកមមវធីិទងំេនះ ពំុទន់បន្របមូលផ្តុជំលកខណៈអភិ្រកម្រគប់្រគង 
ទូទងំកមមវធីិេនេឡយី ជពិេសសលទធភពរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូពក់ព័នធ 
កនុងករស្រមបស្រមួលេនមនក្រមិត។

 ករស្រមបស្រមួលសកមមភពប្រញជ បេយនឌ័រេនមនក្រមិត

 ទំនក់ទំនងរ ងនយក ្ឋ នជំនញរបស់្រកសួងកិចចករនរ ីជមួយ្រកុមករងរ 
ប្រញជ បេយនឌ័រៃន្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ និងជមួយ្រកុមករងរបេចចកេទស 
េផ ងៗ េទៀតេនមនក្រមិត។ 

 ថវកិស្រមប់អនុវត្តសកមមភពប្រញជ បេយនឌ័ររបស់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធេន 
មនក្រមិត។

 ផនត់គំនិតរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសូង បុគគល និងសងគមមួយចំនួនេនែតបន្តយល់ថ 
ករងរប្រញជ បេយនឌ័រ គឺជបនទុករបស់្រកសួងកិចចករនរ ី។

 យុទធ ្រស្តកនុងករប្រញជ បេយនឌ័រ ម្រកសួង ថ ប័នពំុសូវមនករ្រតួតពិនិតយ 
ម ន យតៃម្ល េទ មត្រមូវករជក់ែស្ដង។

 ត្រមូវឱយមនករបន្តគ្ំរទបែនថមេទៀត កនុងករអនុវត្តន៍មុខងររបស់យន្តករប្រញជ ប
េយនឌ័រេនថន ក់េ្រកមជតិ្របកបេ យ្របសិទធភពេនមនក្រមិត ជពិេសសគណៈ
កមម ធិករពិេ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តនិីងកុមរថន ក់ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
និង គណៈកមម ធិករកិចចករនរនិីងកុមរថន ក់ ឃុ ំសងក ត់ និងប ្ត ញេយនឌ័រ ម 
មនទីរវស័ិយ ។
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អនុសាសន៍ស្រមាប់េគាលនេយាបាយ
ករអភិវឌ ន៍សមតថភពគឺជត្រមូវករចបំច់េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗ

េនកនុង ថ ប័ន និងសមតថភពស្រមប់ករអនុវត្ដកមមវធីិ និងេគលនេយបយែដលេឆ្លីយតប 
នឹងេយនឌ័រ។ កនុងេពលែដល្រកសួងកិចចករនរេីរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តស្រមប់រយៈេពល
៥ឆន ខំងមុខ មនបញ្ហ ្របឈមមុខមួយចំនួនែដលទមទរឱយមនករអភិវឌ ន៍សមតថភព 
ទូលំទូ យ។ ខងេ្រកមេនះគឺជអនុ សន៍េឆព ះេទសេ្រមចេគលបំណងេនះ៖

 អភិវឌ សមតថភពរបស់្រកសួងកិចចករនរេីលីករវភិគេយនឌ័រកនុង
េគលនេយបយែដលេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រ ករែស្វងរកករគ្ំរទ 
មតិករស្រមបស្រមួលេដីមបពី្រងឹងលទធភពកនុងករប្រញជ បេយនឌ័រ 
េទកនុង្រគប់្រកសួង ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេន្រគប់ ក្រមិត។

កកន

 ព្រងឹងសមតថភពកនុងករវភិគ និងករេធ្វីែផនករស្រមប់ប្រញជ ប
េយនឌ័រេនកនុង្រកសួង ថ ប័ន រមួទងំករ្របមូល និងវភិគទិននន័យ 
របស់្រកសួងែផនករ និងេន ម្រកសួង ថ ប័ននន ្រពមទងំ 
ព្រងឹងសមតថភពៃនករ្របមូលទិននន័យៃផទកនុងរបស់្រកសួង
កិចចករនរ។ី 

GMAGs
កកន
្រកសួង
ែផនករ

 ព្រងឹងទំនក់ទំនងឱយកន់ែតរងឹមបំែនថមេទៀតរ ងនយក ្ឋ ន 
បេចចកេទស្រកសួងកិចចករនរ ីនិង្រកុមករងរេយនឌ័រ ម្រកសួង 
ថ ប័ន (GMAGs) ្រពមទងំជមួយ្រកុមករងរបេចចកេទស 

ច្រមុះេផ ងៗ (TWGs) េហយីធនថ ែផនករយុទធ ្រស្ត 
ប្រញជ ប េយនឌ័រ ម្រកសួង ថ ប័ន (GMAPs) បនែកស្រមួល 
េ យែផ្អកេលីរបកគំេហញី និងអនុ សន៍របស់ករប៉ន់្របមណ 
អំពីេយនឌ័រេនកមពុជ និងែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤ និង
បន ក់បញចូ លយ៉ងេពញេលញេទកនុងែផនករេម និងវដ្តៃន 
ែផនករថវកិរបស់្រកសួង ថ ប័ន ្រពមទងំព្រងឹងករ្របព័នធ្រតួត 
ពិនិតយ ម ន យតៃម្ល និងករេធ្វីរបយករណ៍មក្រកសួងកិចច 
ករនរ។ី

កកន
GMAGs
TWG-G
TWGs
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 ្រកសួងកិចចករនរគួីរេ្រប្ីរបស់ប ្ត ញថន ក់េ្រកមជតិរបស់ខ្លួន
ឱយបនកន់ែត្របេសីរេឡងីកនុងករេលីកកមពស់គណេនយយភព
សងគមែដលេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រេនថន ក់មូល ្ឋ ន ជពិេសស
មរយៈករព្រងឹងទំនក់ទំនងជមួយេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 

និងអនុកមមវធីិទងំ្របមួំយៃនផអ៣ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ គណេនយយភព 
សងគម និងអភិបលកិចចល្អ (្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត់) និងករផ្តល់ 
េស  (ករអប់រ ំសុខភព និងេស ផ្លូវចបប់) និងកិចចគពំរសងគម។

កកន
េលខធិករ ្ឋ ន 
គ.ជ.អ.ប

្រកសួងម ៃផទ

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ គួរបន្តអនុវត្តករផ្តួចេផ្តីមកនុងករ
េរៀបចំែផនករថវកិែដលេឆ្លីយតបេទនឹងេយនឌ័រ (GRB) 
កនុង ្រកបខ័ណ្ឌ កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ 
(PFMRP) និង្រកបខ័ណ្ឌ រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ្រគប់ក្រមិត 
ដូចជ ករ ក់បញចូ ល្របេយគេយនឌ័រេទកនុងេគលករណ៍ 
ែណនសំ្រមប់ករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ (BSP) និង
ថវកិ មកមមវធីិស្រមប់្រកសួង ថ ប័ន និងពេន្ល នករេរៀបចំ 
េគលនេយបយ េរៀបចំថវកិែដលេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រេន 
ថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបធីនថ េយនឌ័រ្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់ 
និង ក់បញចូ លកនុងដំេណីរករៃនករេរៀបចំថវកិ ជពិេសសកនុង 
សូចនករេគលេ ្របចឆំន  ំនិងលទធផលចុងេ្រកយ។

្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ
កកន

េលខធិករ ្ឋ ន 
គ.ជ.អ.ប

 ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ គួរព្រងីក្របសិទធភពកនុងករអនុវត្តែផន
ករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រកនុងវស័ិយរបស់ខ្លួន មរយៈ 
ករបន្តបញជូ លឱយបនេពញេលញ កនុងែផនករេមរបស់ខ្លួន និង 
េកៀរគរធនធនពីៃដគូពក់ព័នធ និងថវកិរដ្ឋស្រមប់ករអនុវត្តន៍ ។

 ្រកសួងកិចចករនរ ី គួរបញចូ លនូវអនុ សន៍ជក់ ក់ស្រមប់
ប្រញជ បេយនឌ័រេទកនុងែផនករយុទធ ្រស្តគពំរសងគមស្រមប់
ជន្រកី្រក និងជនងយរងេ្រគះ (NSPS) និងឧបករណ៍គពំរ 
សងគមនន កនុងដំេណីរករែកស្រមួលែផនករេនះ។

កកន
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 ្រកសួងកិចចករនរគួីរេ្រប្ីរបស់បទពិេ ធន៍របស់អងគករពលកមម
អន្តរជត ិ(ILO) និងគ.ជ.អ.ប កនុងេលីកទឹកចិត្តដល់្រកុមករងរ
េយនឌ័ររបស់្រកសួង ្ត ប័នពក់ព័នធ េដីមបេីធ្វសីវនកមមេយនឌ័រ 
ស្រមប់ករ យតៃម្លករប្រញជ បេយនឌ័ររបស់្រកសួង ថ ប័នេន 
មវស័ិយ និងកមមវធីីកំែណទ្រមង់នន។

កកន 
GMAGs

 បំប៉នសមតថភព និងចំេណះដឹងរបស់ម្រន្ត្ីរគប់ជន់ថន ក់កនុងករ 
ប្រញជ បេយនឌ័រ និងេធ្វកីរ ម នករអនុវត្តែដលពក់ព័នធនឹង
េយនឌ័រ។

TWG-G

 ្រកសួង ថ ប័នេនថន ក់ជតិ គួរពិចរ កនុងករព្រងីកលទធភព 
និងកិចចករ របស់ខ្លួន េដីមបជំីរុញ និងអនុវត្តករប្រញជ បេយនឌ័រ 
េនថន ក់េ្រកមជតិ ជពិេសសេន មមនទីរវស័ិយរបស់ខ្លួន 
ដូចជករព្រងឹងសមតថភព ករេរៀបចំ្រកុមករងរេយនឌ័រេន 
មមនទីររបស់ខ្លួន ជេដីម ។



TMB½r 26 ១. បរិបទេគោលនេយោបាយ ស្ថាប័ន និងភាពជាៃដគូ

េសចក្តីែថ្លងអំណរគុណ
ករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ្រតូវបនចង្រកងេឡីងេនេ្រកមករដឹកន ំ

និងស្រមប ស្រមួលេ យ្រកសួងកិចចករនរ ីេ យមនករគ្ំរទនិងរមួចំែណកពី្រកសួង 
ថ ប័ន ពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ។ ្រកសួងកិចចករនរសូីមែថ្លងអំណរគុណ 

ជូនចំេពះេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុងករេរៀបចំ 
ឯក រេនះ ដូចតេទ៖  

្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ្រកុមករងរេរៀបចំករប៉ន់្របមណេយនឌ័រេនកមពុជ ទទួលខុស្រតូវេលីដំេណីរករ 
េរៀប ចំឯក រទងំមូល េ្រកមករដឹកនរំបស់ េ កជំទវ េវជជបណ្ឌិ ត អឹុង កនថ ផវ ី 
រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងកិចចករនរ ី ។ ្រកុមករងរមនេ កជំទវ ឃមឹ ចំេរនី រដ្ឋេលខធិករ 
ជ្របធន និងគ្ំរទ បេចចកេទសេ យផទ ល់ពីេ កជំទវ េកត សំ ត ទី្របឹក ជន់ខពស់ 
្រកសួងកិចចករនរ ី េ កជំទវ គឹម សីុផត់ អគគនយិក ្រកសួងកិចចករនរ ី និង េ ក 
េថ ឈុន ក់ អគគនយករង្រកសួងកិចចករនរ ីេ ក្រសី ញណ សុចិ្រ  ្របធននយក ្ឋ ន 
សមភព េយនឌ័រ េ ក្រសី ែត វចួលីម ្របធននយក ្ឋ នែផនករនិងសថិតិ និងសមជិក 
េផ ងៗ េទៀត មកពីនយក ្ឋ នបេចចកេទសននចំណុះ្រកសួងកិចចករនរ។ី ្រកុមករងរមន 
ករ គ្ំរទែផនកបេចចកេទសពីគេ្រមង ភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រភពជៃដគូេដីមបសីមធម៌េយនឌ័រ (PGEIII) ែដលមន 
េ ក្រសី Mia Hyun ជទី្របឹក ជន់ខពស់្របច្ំរកសួងកិចចករនរ ីជអនកស្រមបស្រមួល 
ទូេទ គ្ំរទេ យ្រកុមអនកជំនញ មវស័ិយរបស់គេ្រមង រមួមន េ ក្រសី ឌី ម៉នី េ ក 
ែប៉ន បូរ ី េ ក្រសី េហង  សិលទិ េ ក ឈន ថវរទិធិ៍ និង េ ក គឹម សុពណ៌។ 
្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ (TWG-G) បនផ្តល់ជេវទិកដ៏សំខន់កនុងករពិេ្រគះ 
េយបល់ជមួយអនកពក់ព័នធ និង្រកុមអនកជួយែកស្រមួល (peer reviewers) ែដលជអនក 
ជំនញមកពី្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងពក់ព័នធ ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងសងគមសីុវលិ បនជួយ 
ពិនិតយ េឡងីវញិេលីេសចក្តី្រពង មជំនញពក់ព័នធ។ បេចចកេទសទក់ទងនឹងរូបភព 
កររចន និងសមភ រៈ ស្រមប់ផ ព្វផ យផ្តល់េ យ Good Morning Beautiful ។

្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី១៖្រកុមអនកដឹកននិំងេរៀបចំជំពូកទី១៖ ជំពូកេនះដឹកនេំរៀបចំេ យេ កជំទវ ឃមឹ 
ចំេរនី េ ក េថ ឈុន ក់ និង េ ក្រសី ញណ សុចិ្រ  េ យមនជំនួយបេចចកេទសកនុង 
ករសិក ្រ វ្រជវនិងេធ្វីបចចុបបននភពពីអនកជំនញៃនគេ្រមង PGE III រួមមន៖ 
េ ក ែប៉ន បូរ ី និង េ ក ឈួន ថវរទិធិ៍ េ្រកមករគ្ំរទនិងផ្តល់េយបល់ពី េ ក្រសី 
Mia Hyun និងជំនួយបេចចកេទសពីេ ក្រសី Loksee Leung  េ ក គឹម  សុពណ៌  
និងេ ក្រសី កង វរិយ៉ី។ 









្រកសួងកិចចករនរ ី
ផ្លូវ្រទុងមន់ ភូមិដំ ក់ធំ ៣ សងក ត់សទឹងមនជ័យ
្រកុងភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ទូរស័ពទ/ ្វ ក់ : (+៨៥៥) ២៣ ៨៨០ ៧៣៧
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