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ែផនករអនុវត្តបីឆន សំ្រមបឆ់ន ២ំ០១១-២០១៣ (ផអ៣) គឺែផនករអនុវត្តដំ កក់លដំបូងៃន
កមមវធិជីតិស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ 
េគលបំណងសំខនៃ់នផអ៣ គឺេផ្ត តេទេលើករអភវិឌ េគលនេយបយ ចបប ់ និងលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តននពកព់ន័ធនងឹកំែណទ្រមង ់ ្រពមទងំករេរៀបចំេឡើងវញិនូវរចនសមពន័ធ ្របពន័ធ និងនីតិវធិី
ននរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ជពិេសស ករេរៀបចំបេងកើតេឡើងនូវ្របពន័ធ្រគប្់រគងនិងអភវិឌ ន៍
ធនធនមនុស  ្របពន័ធេផទរមូលនិធិ និង្រគប្់រគងហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រពមទងំករ
ជំរុញឲយមនករេផទរមុខងរជបេណ្តើ រៗេទឲយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េ យេផ្ត តជសំខនេ់ទេលើ
រដ្ឋបលថន ក្់រកុង ្រសុក។ 

 ជមយួគន េនះែដរ ករខិតខំបន្តព្រងឹងនូវស្វ័យភពរបស់្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ នងិ
យន្តករ្រតួតពិនិតយេមើលពីេលើនូវករអនុវត្តករងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ កជ៏ចំណុចសនូលែដល
្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់នកនុងផអ៣េនះផងែដរ។ ករសេ្រមចបននូវេគលបណំងខងេលើទងំ
េនះ គឺជមូល ្ឋ ន្រគឹះដរ៏ងឹមសំ្រមបក់រេរៀបចំែផនករអនុវត្តបឆីន បំន្តបនទ បេ់ទៀតៃនកមមវធិជីតិស្រមប ់
ករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ។   

យ៉ង មញិ េយង ម ថ នភពៃនករអនុវត្តជកែ់ស្តងកនុងរយៈេពល៣ឆន កំន្លងមកេនះ និង 
ែផ្អក មលទធផលៃនករសិក យតៃម្លពកក់ ្ត ល ណត្តិៃនផអ៣ ្រពមទងំករឯកភពពីភគពីក់
ពន័ធនន បនត្រមូវឲយេធ្វើករពនយរេពលៃនករអនុវត្តផអ៣រយៈេពល១ឆន បំែនថមេទៀតដល់ឆន ២ំ០១៤ 
េដើមបធីន ដល់ករសេ្រមចបននូវេគលបំណងៃនផអ៣ កនុងនយ័បេងកើតបននូវមូល ្ឋ ន្រគឹះដរ៏ងឹមៃំន
កិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមងម់ុននងឹឈនេទដល់ករេរៀបច ំនងិអនុវត្តដំ កក់លបីឆន បំនទ បៃ់នកមមវធិ ី
ជតិស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ។ 

កនុងនយ័េនះ ឯក រពនយរេពលៃនផអ៣េនះ ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យមនករចូលរមួ ករ
ពិេ្រគះេយបល់ និងករឯកភពគន រ ងតំ ង្រកសួង ថ បន័ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ៃដគូអភវិឌ ន ៍
និងអងគករសងគមសីុវលិ មរយៈករេរៀបចំឲយមនកិចច្របជុំពភិក  និងសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ជ
បន្តបនទ បជ់មយួតួអងគពកព់ន័ធននអស់រយៈេពល្របមណជង៣ែខៃនឆមសទី២ឆន ២ំ០១៣ េដើមបី
ធនដល់ករចូលរមួរបស់ ថ បន័ននកនុងករេរៀបចំ កែ់តង និងអនុវត្តកិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមង់
កនុងដំ កក់លៃនករពនយរេពលបែនថមេនះ្របកបេ យ្របសិទធភព និងភពមច ស់ករ។  

កនុងនម គ.ជ.អ.ប ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះករចូលរមួចំែណកយ៉ងសកមម 
ពី្រកសួង ថ បន័ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ នងិអងគករសងគមសីុវលិ ជពិេសសចំេពះករគ្ំរទទងំែផនក
ហិរញញ វតថុ និងបេចចកេទសរបស់ៃដគូអភវិឌ នដ៍ល់កិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមង ់ េហើយខញុ ំកម៏នេសចក្តី
សងឃមឹេជឿជកយ៉់ងមុតមថំ ឯក រពនយរេពលផអ៣េនះនឹង្រតូវេ្របើ្របស់ជឯក រយុទធ ្រស្ត
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1 

ЯĩĖ̋ ◦Бơ  
Ю₤ş ŉ̋БЮĩŉЧņ 

ែផនករអនុវត្តបីឆន ដំំបូង២០១១-២០១៣ (ផអ៣) ៃនកមមវធិជីតិស្រមបក់រអភវិឌ មែបប
្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនអនុមត័ និង កឲ់យអនុវត្តេ យគណៈកមម ធកិរជតសិ្រមប ់
ករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ (គ.ជ.អ.ប) នៃថងទី០៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១០។ 
េគលេ សំខនៃ់នផអ៣ គឺករេរៀបចំបេងកើតឲយបននូវមូល ្ឋ ន្រគឹះននៃនកំែណទ្រមងក់រអភវិឌ
មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនកមមវធិីជតិរយៈេពល១០ឆន  ំ ែដលកនុងេនះ

រមួមន ករអភវិឌ ថ បន័ ្របពន័ធ្រគប្់រគងធនធនមនុុស  ្របពន័ធ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុៃនរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជត ិ យន្តករេផទរមខុងរេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ្រពមទងំយន្តករគ្ំរទ នងិ្រតួតពនិតិយ
ដល់ករបេំពញមខុងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

ជទូេទ េទះបីផអ៣្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យមនករចូលរមួពិភក  ពិេ្រគះេយបល់
ជេ្រចើនជមយួនឹងអនកពកព់ន័ធននែមនពិត កប៏៉ុែន្តឯក រេនះ្រតូវបន្រកុម យតៃម្លពកក់ ្ត ល
ណត្តិៃនផអ៣បនកត់សមគ ល់េឃើញថ ឯក រេនះបនកំណត់នូវលទធផលរពំឹងទុកយ៉ងេ្រចើន

្របកបេ យភពមហិចច  េបើេ្រប បេធៀបនឹង្រកបខណ័្ឌ េពលេវ ៣ឆន េំដើមបសីេ្រមចនូវលទធផលរពំឹង
ទុកទងំេនះ។ ជមយួគន េនះែដរ េ យ រមនភពចបំចក់នុងករេរៀបចំនូវែបបែផនថមៃីនករ្រគប់
្រគងកមមវធិី និង្របពន័ធេផទរធនធនស្រមបគ់្ំរទដល់ករអនុវត្តផអ៣ ្រស័យេហតុេនះ ករចបេ់ផ្តើម
អនុវត្តែផនករសកមមភព នងិថវកិ្របចឆំន ២ំ០១១ ែដលជឆន ដំំបូងៃនករអនុវត្តផអ៣ ្រតូវបនពនយរ
េពលរយៈេពល៦ែខ។ េ្រកពីេនះ ករថយចុះៃនករផ្តល់ធនធនគ្ំរទេ្រប បេធៀបេទនឹងចំនួនធនធន
ែដលបនពយករណ៍ស្រមបក់រអនុវត្តផអ៣ កជ៏មូលេហតុសំខនម់យួែដលនឲំយពុំ ចសេ្រមចបន
នូវចំណុចេ ជមូល ្ឋ នមយួចំនួនកនុងដំ កក់ល៣ឆន ដំំបូងេនះផងែដរ។ 

េដើមបធីនដល់ករស្រមបស្រមួលករអនុវត្តកនុងដំ កក់លដំបូងេនះ ឲយសេ្រមចបននូវមូល
្ឋ ន្រគឹះដរ៏ងឹមសំ្រមបឈ់នេទេរៀបចំ នងិអនុវត្តនូវែផនករអនុវត្ត៣ឆន ដំំ កក់លបនទ ប ់ ជេ្រមើស

ៃនករេរៀបចំឲយមនករពនយរេពលមយួឆន ៃំនករអនុវត្តផអ៣ដំ កក់លដំបងូេនះ ្រតូវបនេលើកយក
មកពិនិតយ ពភិក  និងមនករឯកភពគន ពី្រគបអ់នកពកព់ន័ធនន។ 
ơ.ơ. ЮýŲĠе‗₣ 

ករពនយរេពលៃនករអនុវត្តផអ៣រយៈេពលមយួឆន រំហូតដល់ដំ ចឆ់ន ២ំ០១៤ មនេគល
បំណងដូចខងេ្រកម ៖ 

 សេ្រមចបននូវលទធផលរពំឹងទុកសំខន់ៗ ៃនផអ៣េ យេផ្ត តករយកចិត្តទុក កជ់យុទធ
្រស្តេទេលើចំណុចេ ជ ទិភពននែដលជមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនកំែណទ្រមង ់

 ផ្តល់ឱកសឲយមនករពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវលទធផលរពំឹងនននិងដេំ ះ្រ យនូវ
បញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗ ែដលបនជួប្របទះកនុងេពលអនុវត្តកន្លងមក 
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 មនេពលេវ ្រគប្់រគនស់្រមបក់រេ្រត មេរៀបចំឯក រផអ៣ដំ កក់លបនទ ប។់ 
ơ.Ư. Њ̋şĆřеЮ‗ЧũŁũЮũЬĠşе  

កនុងកិចចដំេណើ រករេរៀបចំឯក រពនយរេពលមយួឆន ៃំនផអ៣ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប បន
បេងកើត្រកុមករងរមយួ ្រពមទងំបនេ្រជើសេរ ើសទី្របឹក ជតិរយៈេពលខ្លីមយួរូបែផ្អក មល័កខខណ័្ឌ ករ
ងរែដលមនករឯកភពគន ជមយួៃដគូអភវិឌ ន ៍ េដើមបសី្រមបស្រមួលករេរៀបចំ កែ់តងឯក រៃន
ករពនយរេពលអផ៣េនះ។  

កនុងកិចចដំេណើ រករេនះ ្រកុមករងរបនេរៀបចំជួបពិភក  នងិផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ជមយួតំ ង
្រកសួង ថ បន័អនុវត្តអនុកមមវធិីននៃនផអ៣ តំ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ៃដគូអភវិឌ ន ៍ និង
អងគករសងគមសីុវលិពកព់ន័ធនន មជំ នសំខនដូ់ចខងេ្រកម ៖ 

 ករជួបពិេ្រគះេយបល់េ យែឡកៗ ម្រកសួង ថ បន័អនុវត្តអនុកមមវធិីនីមយួៗ ៃដគូ
អភវិឌ ន ៍ និងអងគករសងគមសីុវលិអំពីវឌ នភព និងបញ្ហ ្របឈមននកនុងដំេណើ រករ
អនុវត្តផអ៣  

 ករេរៀបចំកិចច្របជុំពិភក ជមយួ ថ បន័អនុវត្តអនុកមមវធិីនីមយួៗេដើមបកីំណតឫ់សគល់
ៃនបញ្ហ នន ដំេ ះ្រ យ និងសកមមភពជ ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤ 

 ករេរៀបចំេសចក្តី្រពងបឋមៃនឯក រពនយរេពលផអ៣ េ យែផ្អកេលើលទធផលែដល
ទទួលបនពីជំ នននខងេលើ 

 ករេរៀបចំសិកខ ជមយួអនកពក់ពន័ធទងំអស់ទងំេនថន ក់ជតិ ថន កេ់្រកមជតិ និង
តំ ងៃដគូអភវិឌ ន៍នន េដើមបពីិេ្រគះេយបល់េទេលើេសចក្តី្រពងបឋមៃនឯក រ
ពនយរេពលផអ៣ 

 ករេរៀបចំបញចបេ់សចក្តី្រពងចុងេ្រកយៃនឯក រពនយរេពលផអ៣ េដើមបី កជូ់ន គ.ជ.អ.ប 
ពិនិតយ និងអនុមត័។ 

ơ.ư. ũşĜ₤ņįњĕċυ˝⅜ũ 
ឯក រពនយរេពលមយួឆន ៃំនផអ៣ ្រតូវបនែបងែចកជ៨ែផនកដូចតេទ ៖ 
 ែផនកទ១ី បរយិយអំពីមូលេហតុ និងេគលបំណងៃនករពនយេពលមយួឆន ៃំនផអ៣  និង

រចនសមពន័ធៃនឯក រពនយរេពលផអ៣។ 
 ែផនកទ២ី បរយិយសេងខបអំពីវឌ នភព និងបញ្ហ ្របឈមែដលបនជួប្របទះកនុងអឡុំង

េពលៃនករអនុវត្តផអ៣។ 
 ែផនកទ៣ី បរយិយអំពី្រកបខណ័្ឌ ទូេទៃនកមមវធិី នងិលទធផលរពំឹងទុកជ ទិភពចំនួន១៣

ែដល្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក កស់េ្រមចឲយបនេនកនុងឆន ២ំ០១៤។ 
 ែផនកទ៤ី បរយិយអំពីែបបែផនេនករ្រគប្់រគងកមមវធិី និងវធិនករននែដល្រតូវេផ្ត តករ

យកចិត្តទុក កេ់ យ ថ បន័អនុវត្តនន ករព្រងឹងករអភវិឌ ធនធនមនុស  និងករ
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្រគប្់រគងហិរញញ វតថុរបស់កមមវធិី េដើមបធីនេលើកកមពស់្របសិទធភពករអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៤ 
រមួបញចូ លទងំករគិតគូរដល់បញ្ហ អន្តរវស័ិយែដលរមួមនបញ្ហ េយនឌរ័ និងករែ្រប្របលួ
កសធតុផងែដរ។ 

 ែផនកទ៥ី បរយិយអំពីករបន្តព្រងឹងបែនថមនូវយន្តករ ម ន្រតួតពិនតិយ និង យតៃម្ល
េ យេផ្ត តេទេលើករព្រងឹង្របពន័ធ្រគប្់រគងករអនុវត្តករងរ ករ ម ន និង យតៃម្ល
េគលនេយបយ ករេធ្វើសវនកមម  និងអធិករកិចច ្រពមទងំករព្រងឹងបែនថមនូវ្របពន័ធ
ពត័ម៌នស្រមបក់រ្រគប្់រគង។ 

 ែផនកទី៦ បរយិយអំពី ថ នភពហិរញញ វតថុៃនអផ៣កនុងរយៈេពលកន្លងមក និងករប៉ន់
ម នថវកិស្រមបក់រអនុវត្តអផ៣ឆន ២ំ០១៤។  

 ែផនកទ៧ី បរយិយអំពីកិចចករសំខន់ៗ  និង្រកបខណ័្ឌ េពលេវ ស្រមបក់រេរៀបចំ កែ់តង
ផអ៣ដំ កក់លបនទ ប។់  

 ែផនកទ៨ី ជែផនកចុងបញចបៃ់នឯក រេនះបរយិយអំពីករេធ្វើបចចុបបននភពៃនករសនមត និង
ករកំណតេ់ឡើងវញិនូវក្រមតិៃន និភយ័ ្រពមទងំវធិនករននែដល្រតូវេផ្ត តករយក
ចិត្តទុក កេ់ដើមបកីតប់នថយនូវក្រមតិៃន និភយ័ទងំេនះ។ 

េ យ រឯក រេនះ គឺជឯក រពនយរេពលមយួឆន ៃំនផអ៣ ្រស័យេហតុេនះ ឯក រ
េដើមផអ៣ឆន ២ំ០១១-២០១៣ ែដលមនលកខណៈលម្អតិ នងិទូលំទូ យនឹងេនែតជឯក រេគល
សំខនស់្រមបក់រអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៤ដែដល។ យ៉ង មញិ ឯក រពនយរេពលមយួឆន ៃំនផអ៣
េនះ ្រគនែ់តឆ្លុះបញច ំងនូវសកមមភពជ ទិភពសំខន់ៗ ស្រមបអ់នុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៤ប៉ុេ ្ណ ះ។  
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ЯĩĖ̋ ◦БƯ  
Ю₤ş ŉ̋Б₤Ю₣ šĠΒеĮБŷűΘĕļĮ ĕЊ₣ĠŔΆ ŪĠĘņĜĜ 

Ư.ơ. ŷűΘĕļĮ 
ករអនុវត្តផអ៣កនុងរយៈេពលកន្លងមក បនបេងកើតឲយមនសមទិធផលសំខន់ៗ ជេ្រចើនែដលជ

មូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមបក់រជំរុញដល់កិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមង្់របកបេ យភព្របកដ្របជ េឆព ះេទ
កនេ់គលេ អភបិលកិចច និងករអភវិឌ មូល ្ឋ ន មែបប្របជធិបេតយយ។ រចនសមពន័ធេនរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងវញិ ្រពមេពលជមយួគន េនះែដរ ម្រន្តី បុគគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
ទងំអស់្រតូវបនេធ្វើសមហរណកមមេទកនុងរចនសមពន័ធថមីេនះ េហើយ្របពន័ធអភបិលកចិច មែបប្របជ
ធិបេតយយក្៏រតូវបនេរៀបចំបេងកើតនិងអនុវត្តជបេណ្តើ រៗ។ វឌ នភពសំខន់ៗ រមួមនដូចខងេ្រកម ៖  

 រចនសមពន័ធរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រតូវបនព្រងឹងេដើមបអីនុវត្តតនួទីកនុងករ្រគប់
្រគង ស្រមបស្រមួលកមមវធិី និងករេរៀបចំ កែ់តងេគលនេយបយ លិខិតបទ ្ឋ នគតិ
យុត្តនន។ ជកែ់ស្តងឯក រេគលនេយបយ ចបប ់ េគលករណ៍ែណន ំ ឯក រ
បណ្តុ ះប ្ត លជេ្រចើន្រតូវបន និងកំពុងអភវិឌ  ស្រមបព់្រងឹងសមតថភពរបស់្រកុម
្របឹក  គណៈអភបិល ម្រន្តី និងបុគគលិកេនថន កេ់្រកមជតិ និងអនកពក់ព័នធនន។ 
សមតថភព និងករយល់ដឹងអំពីកំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករកំពុងមនករ
េកើនេឡើងទងំេនថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ។ 

 កនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនអភបិលកចិច មែបប្របជធិបេតយយ ករេរៀបចំរចនសមពន័ធថមីរបស់រដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជតិ នងិករេធ្វើសមហរណកមមម្រន្តី និងបុគគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេទកនុង
រចនសមពន័ធថមីេនះបនសេ្រមចកនុងរយៈេពលមយួដខ៏្លី។ ជមយួគន េនះែដរ ្របពន័ធក ង
ែផនករ ្របពន័ធ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវបន កឲ់យអនុវត្ត និង
ែកលំអជបេណ្តើ រៗ។ េ យែឡក រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ្រតូវបននិងកំពុងេរៀបចំឲយក្ល យេទ
ថន ករ់ដ្ឋបលែដលមនតួនទីជសំខនម់យួកនុងនមជរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន ែដលនឹង្រតូវបន
ព្រងឹងនូវស្វ័យភពជបេណ្តើ រៗ កនុងករ្រគប្់រគងចតែ់ចងធនធនននស្រមបក់រអភវិឌ
មូល ្ឋ ន និងករផ្តល់េស ធរណៈនន។ 

 អនុ្រកឹតយស្តីពកីរេធ្វើ្របតិភូកមមដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករ្រគប្់រគង និងករចតែ់ចង
បុគគលិកេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវបនអនុមត័ និង កឲ់យអនុវត្ត។  េ្រកពីេនះ េសចក្តី 
្រពងេគលនេយបយស្តីពីករ្រគប្់រគង និងករអភវិឌ ធនធនមនុស របស់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ និងេសចក្តី្រពងលកខន្តិកៈេ យែឡកស្រមបប់ុគគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
កំពុង្រតូវបនេរៀបចំ និងរពំឹងថ្រតូវបនអនុមត័កនុងេពលឆប់ៗ ខងមុខេនះ។  

 ពកព់ន័ធនឹងករេផទរមុខងរ ្រកសួងចំនួន៥បនេរៀបចំបញចបរ់បយករណ៍ស្តីពីករវភិគ
មុខងរ និងបនចបេ់ផ្តើមេរៀបចំកិចចដំេណើ រករពិនិតយេឡើងវញិនូវមុខងរនន េដើមបជីមូល
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្ឋ នកនុងករេរៀបចំនូវបញជ ីេបកខភពៃនមុខងរ និងករកំណតអ់ំពីថន ករ់ដ្ឋបលសម្រសប
ស្រមបក់រេផទរនូវមុខងរទងំេនះ។ 

 ករអនុមត័ចបបស់្តីពីរបបហិរញញ វតថុនិងករ្រគប្់រគង្រទពយសមបត្តិរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
ករបេងកើតមូលនិធិ្រកុង ្រសុក និង្របពន័ធ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ្រកុង ្រសុក និងករចបេ់ផ្តើម
វភិជនម៍ូលនិធ្ិរកុង ្រសុកេទឲយ្រកុង ្រសុកនីមយួៗ ្រពមទងំករបន្តនិរន្តរភពៃនករអនុវត្ត
្របពន័ធមូលនធិិឃុំ សងក ត្់របកបេ យភពរលូនបនបង្ហ ញឲយេឃើញនូវេជគជយ័គួរឲយកត់
សមគ ល់មយួៃនករអភវិឌ ្របពន័ធហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ មែបបវមិជឈករ។   

 សមទិធផលសំខន់ៗ ខងេលើពកព់ន័ធនងឹករេរៀបចំ្របពន័ធ្រគប្់រគងធនធនមនុស  កិចចដំេណើ រ 
ករេផទរមុខងរ និង្របពន័ធ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ បនក្ល យជ
មូល ្ឋ ន្រគះឹ នងិចូលរមួចំែណកយ៉ងសំខនក់នុងករអភវិឌ ជបេណ្តើ រៗនូវសមតថភពែផនក
្របតិបត្តិកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងរយៈេពលដខ៏្លីៃនករអនុវត្តផអ៣។ េលើសពីេនះ 
ករអនុមត័ និងករ កឲ់យអនុវត្តនូវែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីករងរគណេនយយ ភពសងគម
ស្រមប់ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ េសចក្តីែណនបំេចចកេទស
ស្តីពីេវទិកផ ព្វផ យនងិពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈ នងិស្តីពីកិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក
ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គជឺករឆ្លុះបញច ំងអំពវីឌ នភពៃនករព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ

គណេនយយភពែបប្របជធិបេតយយ និងសងគមេនមូល ្ឋ ន។ 
 សមទិធផលដសំ៏ខនម់យួេផ ងេទៀត ពកព់ន័ធនងឹករអភវិឌ ្របពន័ធពត័ម៌ន និងទិនននយ័ស្តីពី

អភបិលកិចច និងកចិចអភវិឌ េនមូល ្ឋ ន។ កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តអផ៣ ្របពន័ធ
ពត័ម៌ន និងទិនននយ័ជេ្រចើន្រតូវបនអភវិឌ  និង កឲ់យេ្របើ្របស់។ ជមយួគន េនះែដរ ថមីៗ 
េនះ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប បនបេងកើតនូវ្របពន័ធទិនននយ័ជតិស្តីពីែផនករសកមមភព
និងថវកិ្របចឆំន  ំ េដើមបធីនដល់ករ ម ន ករ្រតួតពិនិតយ និងករអនុវត្តឲយកនែ់ត 
មនភព្របេសើរេឡើង។ ្របពន័ធពត័ម៌ន និងទិនននយ័េនះ កំពុង្រតូវបនយកេទេ្របើ្របស់
ស្រមបក់រសិក ្រ វ្រជវ និងករេរៀបចំរបយករណ៍របស់្រកសួង ថ បន័ និង
អនកពកព់ន័ធជេ្រចើន។ 

Ư.Ư. ĠŔΆ ŪĠĘņ 
ជមយួគន នឹងករសេ្រមចបននូវសមទិធផលគួរជទីេមទនដូចបនគូសបញជ កខ់ងេលើ ករ

អនុវត្តផអ៣កនុងអំឡុងឆន ២ំ០១១ដល់២០១៣ កប៏នជួប្របទះបញ្ហ ្របឈមជេ្រចើនផងែដរ។ េ្រកពី
ករចបេ់ផ្តើមយឺតរយៈេពល៦ែខ និងករកតប់នថយនូវករគ្ំរទែផនកហិរញញ វតថុែដលបនរពំឹងទុកស្រមប់
កិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមង ់ ករអនុវត្តផអ៣កប៏នជួប្របទះនូវបញ្ហ ្របឈមចមបងៗមយួចំនួនេផ ង
េទៀតផងែដរ។ បញ្ហ ្របឈមជចមបងៗទងំេនះរមួមន ៖ 

ក). អពំកីរអភវិឌ េគលនេយបយ នងិ្រកបខណ័្ឌ គតយុិត្ត េដើមបគី្ំរទ និងផ្តល់លទធភពកនុង
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ករព្រងឹងករទទួលខុស្រតូវ និងស្វ័យភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ ភពយឺតយ៉វ 
និងករខ្វះចេន្ល ះៃនករអភវិឌ េគលនេយបយ និងលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តសំខន់ៗ មយួ
ចំនួន បនបងកឲយមនករវវិត្តតិចតួចពកព់ន័ធនឹងករេផទរករសិទធិ្រគប្់រគងម្រន្ត ីបុគគលិកេទ
ឲយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងករយឺតយ៉វកនុងករេរៀបចំឲយមនយន្តករជក់ កេ់ផ ងៗ 
ពកព់ន័ធេទនឹងករបេងកើន្របភពចំណូល បែនថមដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (ជពិេសស
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃុំ សងក ត)់ ដូចជ ករេរៀបចំយន្តករផ្តល់ហិរញញបបទនស្រមប់
ករវនិិេយគដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (SNIF) យន្តករផ្តល់ហិរញញបបទនមនភជ ប់
ល័កខខណ័្ឌ  និង្របភពចំណូលផទ ល់ជេដើម ្រពមទងំបងកឲយមនករអូសបន្ល យកនុងករេផទរ
មុខងរជក់ កម់យួចំនួនឲយេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។  

ខ). អពំកីរព្រងងឹរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ឲយក្ល យជ ថ បន័ែដលមនសមតថភពទងំែផនក
ថ បន័ និងែផនកបុគគល េដើមបេីធ្វើឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរេឆព ះេទកន្់របពន័ធអភបិលកិចច ម

ែបប្របជធិបេតយយេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ ភពយឺតយ៉វរបស់្រកសួង ថ បន័កនុង
ករអភវិឌ សមតថភពដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិអំពកីិចច្របតិបត្តកិរពកព់ន័ធនឹងករ្រគប់
្រគងហិរញញ វតថុ ករ្រគប្់រគងធនធនមនុស  និងករអនុវត្តមុខងរបនបងកឲយមនករផ្ល ស់
ប្តូរដត៏ិចតួចនូវសមតថភពែផនកអភវិឌ នេ៍គលនេយបយមូល ្ឋ ន និងសមតថភពែផនកករ
ងរសងគមរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេនកនុងអណត្តិទីមយួរបស់្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត 
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។  

គ). អពំកីរអភវិឌ ្រកបខណ័្ឌ  នងិ្របពន័ធ្រតួតពនិតិយ ែដល្រតូវអនុវត្តេ យថន កជ់តិ េដើមបី
ែកលំអ និងព្រងឹង្របពន័ធ្រតួតពិនិតយបចចុបបនន កនុងេគលបំណងធនឲយរដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិអនុវត្តនូវស្វ័យភពរបស់ខ្លួន ្រពមទងំមនគណេនយយភពនូវ ល់សកមមភពរបស់ខ្លួន។ 
ជទូេទ ករអភវិឌ ្រកបខណ័្ឌ  និង្របពន័ធ្រតួតពិនិតយេនះេនពំុទនម់នករវវិត្ត ដូចករ
រពំឹងទុកេនកនុងផអ៣េឡើយ។ ជក់ែស្តង ករេរៀបចំស្រមបក់រេធ្វើអធិករកិចចជ្របចេំលើ
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករអនុវត្ត មចបប ់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននែដលជ
ែផនកមយួៃនយន្តករ្រតួតពិនិតយនីតយនុកូលភព ្រពមទងំករេរៀបចំយន្តករននស្រមប់
ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ កនុងដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តករងររបស់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជត ិ កដូ៏ចជករេរៀបចំនូវយន្តករេ ះ្រ យទំនស់េនមូល ្ឋ នេនមនិទន្់រតួវ
បនេរៀបចំឲយមនលកខណៈជ្របពន័ធេនេឡើយ។ 

េ យែផ្អកេលើបញ្ហ ្របឈមជចមបងៗខងេលើ ថ បន័អនុវត្តផអ៣ទងំអស់បនពិភក យ៉ង
សីុជេ្រមអំពីឫសគល់ៃនបញ្ហ  េដើមបឈីនេទកំណតប់ននូវដំេ ះ្រ យនន និងបនេធ្វើករ យ
តៃម្លអំពីសមតថភព និងលទធភពរបស់ ថ បន័នីមយួៗ ្រពមទងំបនកំណតអ់ំពីសកមមភពជ ទិភព
ននស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤ េដើមបេីធ្វើឲយសេ្រមចនូវលទធផលរពំឹងទុកសំខន់ៗ របស់ផអ៣ែដលមនិទនប់ន
សេ្រមចនេពលកន្លងមក។ ទិភពទងំេនះ្រតូវបនបរយិយកនុងែផនកទី៣ខងេ្រកម។ 
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ЯĩĖ̋ ◦Бư  
Ū˝ĠŠ њ‗Ź аĕ˝ņŊវិĊБ ĕЊ₣Ų◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ďΖ◦ЊļĮ 

ư.ơ. Ū˝ĠŠ њ‗Ź аĕ˝ņŊវិĊБ 
េ យែផ្អកជសំខនេ់ទេលើេគលបំណង និងេគលេ របស់ផអ៣ លទធផលរពំឹងទុករបស់អនុ

កមមវធិនីនៃនផអ៣ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤ េនែត្រតូវបនបន្តេរៀបចំេទ មអនុកមមវធិីចំនួន៦ ែដល្រតូវ
អនុវត្តេ យ្រកសួង ថ បន័សំខន់ៗ មយួចំនួន។ ករេរៀបចំែបបេនះមនេគលបំណងេធ្វើឲយសេ្រមចនូវ
លទធផលរពំឹងទុករបស់ផអ៣ែដលមនិទនប់នសេ្រមចនេពលកន្លងមក កនុងនយ័េឆ្លើយតបេទនឹងចំណុច 
សនូលៃនផអ៣។ មរយៈករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំទូ យ និងេដើមបេីរៀបចំឯក រេនះឲយមន
លកខណៈជយុទធ ្រស្ត ្រពមទងំមនលទធផលរពំឹងទុកចបស់ ស់ ្រស័យេហតុេនះ ទិភព
សំខន់ៗ ននស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤្រតូវបនកំណតយ៉់ងជក់ ក ់ សំេ ធនដល់ករេរៀបចំ និងករ
អនុវត្តកមមវធិីមយួែដល ចមនលទធភពងយ្រសួលកនុងករ្រគប្់រគង និង ម ន្រតួតពិនតិយនូវលទធផល 
រពំឹងទុកទងំេនះ។ បនទ បព់ីឯក រពនយរេពលផអ៣េនះ្រតូវបនអនុមត័ ែផនករសកមមភព និង
ថវកិឆន ២ំ០១៤នឹង្រតូវេរៀបចំេឡើងយ៉ងលម្អតិេ យកំណតអ់ំពីសកមមភព ថវកិ អងគភពទទួលខុស
្រតូវ និងេពលេវ ជក់ កេ់ដើមបសីេ្រមចបននូវ ទិភពទងំេនះ ្រពមទងំលទធផលរពំឹងទុក
សំខន់ៗ ដៃទេទៀតែដលពំុបនបរយិយេនែផនកខងេ្រកមេនះ។  
ư.Ư. Ų◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ďΖ◦ЊļĮĜĜ₤ŪŌĠсĂĖ еƯƠở 

៣.២.១. ករព្រងងឹករ្រគប្់រគងកមមវធិ ី 
  េដើមបពី្រងឹងករ្រគប្់រគងេលើករអនុវត្តកមមវធិី ចបំច្់រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើករ
ពិនិតយេឡើងវញិនូវតួនទីរបស់ គ.ជ.អ.ប កនុងករ្រគប្់រគងករអនុវត្តកមមវធិ ី ករស្រមបស្រមួលឲយមន
ករឯកភពេលើេគលនេយបយននែដលមនលកខណៈជយុទធ ្រស្តពី ជរ ្ឋ ភបិល ករព្រងឹង
ករអនុវត្តតួនទី ភរកចិចរបស់អនុគណៈកមម ធិករននៃនគ.ជ.អ.ប និងករធនេលើករអនុវត្ត ម
េសចក្តីសេ្រមចននរបស់គ.ជ.អ.ប ែដលកិចចករទងំអស់េនះ្រតូវខិតខបំញចបឲ់យបនេនកនុង្រតីមស
ទី១ៃនឆន ២ំ០១៤។ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រតូវធនថ កិចច្របជុំ្របច្ំរតីមសជមយួ ថ បន័អនុវត្ត
ផអ៣្រតូវេធ្វើេឡើងយ៉ងេទៀងទតេ់នកនុងឆន ២ំ០១៤ េ យមនរេបៀប រៈ នងិករឯកភពគន  ្រពមទងំ
មនែផនករសកមមភពែដលមនចណុំចេ  និង្រកបខណ័្ឌ េពលេវ ជក់ កស់្រមបអ់នុវត្តនូវ
កិចចករែដលបនឯកភពគន ទងំេនះ។ 

៣.២. ២. មលូនធិ្ិរកុង ្រសុក  
កនុងឆន ២ំ០១៤ មូលនិធិ្រកុង ្រសុក និង្របពន័ធ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ្រកុង ្រសុកនឹង្រតូវបនអនុវត្ត

យ៉ងេពញេលញ។ គេ្រមងអភវិឌ ្រកុង ្រសុកនងឹ្រតូវបនេធ្វើលទធកមមេ យេ្របើ្របស់េសចក្តីែណនសំ្តី
ពីនីតិវធិីលទធកមម្រកុង ្រសុក ្រពមទងំករបណ្តុ ះប ្ត លេលើករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុនឹង្រតូវផ្តល់េទឲយ
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកទងំអស់េន្រតឹមដំ ច្់រតីមសទី២។ េលើសពីេនះ ្របពន័ធ និងនីតវិធិីទងំេនះនឹង
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្រតូវបនពិនិតយេឡើងវញិ ្រពមទងំ យតៃម្លេនកនុង្រតីមសទី៣ េហើយករែកស្រមួល្របពន័ធ នងិនតីិវធិី
ទងំេនះ្រតូវេរៀបចំឲយបនចបស់ព្វ្រគប ់ និងេធ្វើករែណនដំល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកេន្រតឹមដំ ចឆ់ន ំ
២០១៤។   េ យែឡក ធនធនសមសភគអភវិឌ នម៍ូល ្ឋ នៃនមូលនិធ្ិរកុង ្រសុកយ៉ងតិចចនំួន
្របមណ៨០% នឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក  េនដំ ចែ់ខធនូ ឆន ២ំ០១៤។ 

៣.២.៣. ្របភពចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ 
ែផ្អកេលើករសិក េនឆន ២ំ០១៣ស្តីព្ីរបភពចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ឯក រ 

េគលនេយបយស្តីពី្របភពចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនឹង្រតូវបនេរៀបចំបញចប ់ និង
អនុមត័េនដំ ច្់រតីមសទី២ៃនឆន ២ំ០១៤។ បនទ បម់ក ្រតូវេរៀបចំ នងិអនុវត្ត កលបងេលើករ
្របមូល និងករ្រគប្់រគងចំណូលផទ ល់េន្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ មយួចំនួនេន្រតីមសបនទ ប ់ េហើយ្រតូវេធ្វើ
ករ យតៃម្លេលើករអនុវត្ត កលបងេនះេនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៤ េដើមបឈីនេទករព្រងីកករអនុវត្ត
េនឆន ២ំ០១៥។ 

៣.២.៤. ករេផទរមខុងរ  
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្តីពីមុខងរជជេ្រមើសរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ នឹង្រតវូបនេរៀបចំ 

និងអនុមត័ ្រពមទងំ្រតូវបនផ ព្វផ យដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតទិងំអស់យ៉ងយូរេន្រតីមសទី២
ៃនឆន ២ំ០១៤។ កនុងេពលជមយួគន េនះែដរ ករ កលបងេលើករេផទរមុខងរកនុងវស័ិយ ទិភពយ៉ង
តិចចំនួនពីរ (វស័ិយសុខភបិល និងអនមយ័េនជនបទ) នងឹ្រតូវបនេរៀបចំ និងអនុវត្តេនឆន ២ំ០១៤ 
្រពមទងំ្រតូវបនេធ្វើករ យតៃម្លេលើករអនុវត្ត កលបងៃនករេផទរមុខងរទងំេនះេន្រតីមសទី៣ៃន
ឆន ២ំ០១៤ េដើមបធីនដល់ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តស្តីពីែផនករអនុវត្តបន្តេនកនុងឆន ២ំ០១៥។  

៣.២.៥. ្រកបខណ័្ឌ ករងរគណេនយយភពសងគម  
  ករអនុវត្ត កលបងអំពីឧបករណ៍ននស្រមបក់រអនុវត្តែផនករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្ត
ស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ នឹង 
្រតូវអនុវត្តបញចបេ់ន្រតីមសទី១ៃនឆន ២ំ០១៤។ េ យែឡក េសចក្តីែណន ំ និងែផនករអនុវត្តយុទធ

្រស្តេនះនងឹ្រតូវបនេរៀបចំបញចបេ់ន្រតីមសទី២ៃនឆន ២ំ០១៤។ ករបិទផ យពត័ម៌នជ ធរណៈ 
ករ ម នរបស់្របជពលរដ្ឋ នងិករេរៀបចំនូវែផនករសកមមភពកនុង្រកបខណ័្ឌ គណេនយយភពសងគម 
នឹង្រតូវបនអនុវត្តេន្រគបឃុ់ំទងំអស់កនុង្រសុកយ៉ងតិចចំននួ២០េនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៤។  
 ៣.២.៦. លកខន្តកិៈេ យែឡកស្រមបប់គុគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ 
 លកខន្តិកៈេ យែឡកស្រមប់បុគគលិករដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិនឹង្រតូវបនេរៀបចំបញច ប់ និង
អនុមត័េន្រតីមសទី១ៃនឆន ២ំ០១៤។ េន្រតីមសទី២ៃនឆន ២ំ០១៤ យន្តករគ្ំរទស្រមបក់រអនុវត្ត
លកខន្តិកៈេនះនឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡើង េ យរមួបញចូ លទងំករផ ព្វផ យ ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករ
អភវិឌ ្របពន័ធពត័ម៌នស្រមបក់រ្រគប្់រគង េដើមបធីនដល់ករព្រងីកករអនុវត្តលកខន្តិកៈេនះកនុង្រតីមស 
បន្តបនទ បេ់ទៀតៃនឆន ២ំ០១៤។ 
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 ៣.២. ៧. ករព្រងងឹតនួទ ីនងិសិទធអិំ ចរបស់្រកុម្របកឹ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ 
  ករពិនិតយេឡើងវញិអំពីកិចចដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងអំពី 
វធិី ្រស្តៃនករផ្តល់េស ្របឹក េយបល់ដល់្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រពមទងំករែណនំ
អំពីេសចក្តី្រពងៃនវធិនៃផទកនុងរបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកនឹង្រតូវអនុវត្តេនកនុងឆមសទី១ៃនឆន ២ំ០១៤។ 
ទនទឹមនឹងេនះ យុទធ ្រស្តស្តីពីករព្រងឹងតួនទ ី និងសិទធិអំ ចរបស់្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិនឹង្រតូវបនេរៀបចំ នងិអនុមត័េនចុងឆមសទ១ីៃនឆន ២ំ០១៤ េដើមបធីនដល់ករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត 
េនះស្រមប្់រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ណត្តិទី២។  
 ៣.២.៨. ករេរៀបច្ំរបពន័ធក ងែផនករ នងិថវកិស្រមប្់របេភទេផ ងៗគន ៃនរដ្ឋបលថន ក់

េ្រកមជត ិ
េសចក្តី្រពងេគលនេយបយស្តីពី្របពន័ធក ងែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនឹង្រតូវ

បនេរៀបចំ និងអនុមត័េនកនុង្រតីមសទី១ៃនឆន ២ំ០១៤។ កនុងអំឡុងេពល្រតីមសទី២ ចបំច្់រតវូេរៀប
ចំឲយមនករសិក មយួ េដើមបធីនឲយមនភព្របទក្់រក គន យ៉ងល្អ្របេសើររ ងកិចចដំេណើ រករៃន
ករក ងែផនករ និងករេរៀបចំថវកិរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ែដលករសិក េនះេផ្ត តេទេលើ
ករពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវេសចក្តីែណននំនែដលមននេពលបចចុបបននពកព់ន័ធនឹងករក ងែផនករ 
និងករេរៀបចំថវកិៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ និងករែកស្រមួលេសចក្តីែណនទំងំេនះស្រមប្់របេភទ 
េផ ងៗគន ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ ករបណ្តុ ះប ្ត លអំពេីសចក្តីែណនែំដលបនែកស្រមួលទងំ
េនះនឹង្រតូវអនុវត្តកនុង្រតមីសទី៣ ឆន ២ំ០១៤។   

៣.២.៩.ករព្រងងឹ្របពន័ធ្រតួតពនិតិយេមើលពេីលើ ឬអធកិរកចិច 
  លិខិតបទ ្ឋ នននពកព់ន័ធនឹង្របពន័ធ្រតួតពិនិតយេមើលពីេលើ ឬអធិករកិចចមយួនឹង្រតូវបនេរៀបចំ 
េឡើងេនដំ ច្់រតីមសទី២ៃនឆន ២ំ០១៤។ េនកនុង្រតីមសទី៣ ្របពន័ធេនះនឹង្រតូវបនអនុវត្តកនុង
លកខណៈ កលបងេន មរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិមយួចំននួ ្រពមទងំ្រតូវបន យតៃម្ល េហើយបនទ ប់
មក ែផនករលម្អតិមយួស្រមបក់រអនុវត្ត្របពន័ធេនះេនកនុងឆន ២ំ០១៥ នឹង្រតូវបនេរៀបចំេនកនុង្រតមីស
ទី៤ៃនឆន ២ំ០១៤។  
 ៣.២.១០. ករព្រងងឹសមតថភពែផនករដ្ឋបលរបស់្រកុង ្រសុក 

  ថវកិកមមវធិីនឹង្រតូវបនផ្តល់ឲយេទរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ចបេ់ផ្តើមព្ីរតីមសទី១ៃនឆន ២ំ០១៤ 
េដើមបគី្ំរទដល់ករេ្រជើសេរ ើសម្រន្តីកិចចសនយ និងករអនុវត្តសកមមភពជក់ កន់នែដលពុំ ច ៉ ប់
រងេ យមលូនិធិ្រកុង ្រសុក។ េសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចច្របតបិត្តិកររបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកនឹង្រតូវ
បនេរៀបចំបញចបេ់នេដើម្រតីមសទី២ ្រពមទងំ្រតូវបនផ ព្វផ យ មរយៈករេរៀបចំកមមវធិបីណ្តុ ះ
ប ្ត លដល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកទងំអស់។ េ្រកពីេនះ យុទធ ្រស្តអភវិឌ នស៍មតថភពរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិនឹង្រតូវបនពិនិតយេមើល និងែកស្រមួលេឡើងវញិេនពកក់ ្ត លឆន ២ំ០១៤ែដលជែផនក
មយួៃនកិចចដេំណើ រករេរៀបចំ កែ់តងផអ៣ជំ នបនទ បៃ់នកមមវធិីជតិ។ 
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  ៣.២.១១. សមគម្រកុម្របកឹ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ
   កនុងឆន ២ំ០១៣ សមគម្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត្រតូវបនបេងកើតរចួេហើយ។ េ យែឡកសមគម 
្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងឃំុ សងក តេ់ន ម ជធន ី េខត្តចំននួ១១ ក្៏រតូវបនបេងកើតេនកនុងឆន ំ
២០១៣ផងែដរ។ ្រស័យេហតុេនះ េន្រតមីសទី១ៃនឆន ២ំ០១៤ សមគមទងំ១១េនះចបំច្់រតូវ
ចង្រកងេដើមបបីេងកើតឲយេទជសមពន័ធភពជតិៃន្រកុម្របឹក ្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ  និងឃំុ សងក ត។់ បនទ បម់ក 
សមគម្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងឃំុ សងក តេ់ន មេខត្តចំននួ១៣េផ ងេទៀតនឹង្រតូវបន
បេងកើតេឡើងជបន្តបនទ បន់ឹង្រតវូបនបញចូ លេទកនុងសមពន័ធភពជតិខងេលើេនះផងែដរ។ ជមយួគន េនះ
ែដរ េលខធិករ ្ឋ នស្រមបគ់្ំរទសមគមទងំពីរនឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡើងវញិ េ យមនករកំណត់
អំពល័ីកខខណ័្ឌ ករងរយ៉ងជក់ ក។់  

៣.២.១២. េយនឌរ័ នងិករព្រងងឹភពអង់ ចដល់្រស្តី 
  ែផ្អក មលទធផលៃនករេធ្វើសវនកមមេយនឌរ័ ែផនករករងរមយួស្តីពីបញ្ហ ននពកព់ន័ធនឹង
េយនឌរ័ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤នឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យមនករកំណតអ់ំពីសកមមភពជក់ កន់ន 
ែដល្រតូវអនុវត្តេ យ ថ បន័អនុវត្តផអ៣នីមយួៗ។ លទធផលៃនករេធ្វើសវនកមមេយនឌរ័កន៏ឹង្រតូវបន
េ្របើ្របស់ស្រមបក់រេរៀបចំ កែ់តងផអ៣ដំ កក់លបនទ បៃ់នកមមវធិីជត ិនងិស្រមបក់រែកស្រមួល 
យុទធ ្រស្តស្តីពីករប្រញជ បេយនឌរ័ផងែដរ។ 

៣.២.១៣. ករេរៀបចំ កែ់តងផអ៣ដំ កក់លបនទ បៃ់នកមមវធិជីត ិ 
  ល័កខខណ័្ឌ ករងរស្រមបក់រេរៀបចំ កែ់តងផអ៣ដំ កក់លបនទ បៃ់នកមមវធិីជតនិឹង្រតូវបន 
េរៀបចំ និងមនករឯកភពជមយួៃដគូអភវិឌ នន៍នេនកនុងែខមក  ឆន ២ំ០១៤។ ករេរៀបចំេសចក្តី
្រពងេលើកទី១ៃនផអ៣ដំ កក់លបនទ បៃ់នកមមវធិីជតិនឹង្រតូវបញចបឱ់យបនកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០១៤។  
បនទ បម់ក េសចក្តី្រពងែផនករេនះនឹង្រតូវេរៀបចំឲយមនករសិក យតៃម្លរមួគន េនកនុងែខកកក  ឆន ំ
២០១៤ េហើយនឹង្រតូវបនអនុមត័យ៉ងយូរេនកនុងែខកញញ  ឆន ២ំ០១៤។ 
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ЯĩĖ̋ ◦Б̉  
ŁũŪÐĠсŪÐ₣˝ņŊវិĊБ 

ករខិតខំេលើកកមពស់តួនទី ករទទួលខុស្រតូវ និងកិចចដំេណើ រកររបស់អនុគណៈកមមករទំង 
៤របស់ គ.ជ.អ.ប ្រពមទងំតួនទរីបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប កនុងនមជេសនធិករឲយ គ.ជ.អ.ប 
និងអនុគណៈកមម ធិករទងំ៤ គឺជកិចចករ ទិភពែដល្រតូវបន្តអនុវត្តស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤េនះ េដើមបី
ធនដល់ករដឹកន ំករ្រគប្់រគង ករស្រមបស្រមួល និងករគ្ំរទដល់ករអនុវត្តែផនករសកមមភព
ៃនករពនយរេពលផអ៣ កដូ៏ចជករេរៀបចំ និងករអនុវត្តផអ៣ដំ កក់លបនទ បៃ់នកមមវធិីជតិ
ស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ។  

ករអភិវឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ គឺជកំែណទ្រមង់ដ៏សំខន់មួយកនុង
ចំេ មកំែណទ្រមងធ់ំៗទងំ៣របស់ ជរ ្ឋ ភបិល ្រស័យេហតុេនះ ចបំច្់រតូវមនករចូលរមួ
អនុវត្តយ៉ងសកមមពី្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធនន។ កនុងនយ័េនះ ករព្រងឹងនូវភពជមច ស់របស់្រកសួង 
ថ បន័អនុវត្តអនុកមមវធិនីនរបស់ផអ៣ មរយៈករបេងកើននូវករទទួលខុស្រតូវជបេណ្តើ រៗទងំែផនក

ថវកិ និងែផនកជំនញរបស់ ថ បន័នីមយួៗេលើករអនុវត្តសកមមភពជ ទិភពននៃនកំែណទ្រមង់
ករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ គឺេនែតជក ្ត គន្លឺះ េដើមបធីនដល់ករចូលរមួ
ចំែណកកនុងករស្រមបស្រមួល និងករគ្ំរទជទូេទដល់ករអនុវត្តកមមវធិី។ 
̉.ơ. ℓЊũЮŷŵ 

េពលេវ ស្រមបអ់នុវត្តផអ៣ែដលបនពនយរេពលេនះ គឺចបេ់ផ្តើមពីៃថង០១ ែខមក  ដល់
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ េដើមបបីន្តសេ្រមចឲយបននូវចំណុចេ សំខន់ៗ ជមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនកំែណ
ទ្រមង ់ែដលបនកំណតក់នុងផអ៣។ 
̉.Ư. Łũ₤ŪņĠ₤ŪņФŲ ŁũŪÐĠсŪÐ₣ ĕЊ₣ŁũΒĕНŷĳŉ̋ ņŊវិĊБ 

ករស្រមបស្រមួល និងករ្រគប្់រគងេលើករអនុវត្តកមមវធិីៃនករពនយរេពលផអ៣េនះ គឺេនែត
សថិតេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប កនុងនមជេសនធិកររបស់ គ.ជ.អ.ប 
្រពមទងំ្រតូវបនែបងែចកជអនុកមមវធិីនន ែដល្រតូវទទួលខុស្រតូវអនុវត្តេ យេលខធិករ ្ឋ ន 
គ.ជ.អ.ប ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ ្រកសួងែផនករ 
្រកសួងកិចចករនរ ី សមគមរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ េ យែឡក ភព
ជៃដគូជមយួប ្ត ្រកសួងវស័ិយេផ ងៗេទៀត នឹង្រតូវបនព្រងឹងបែនថមេទៀត មរយៈករេរៀបចំ និង
អនុវត្ត កលបងនូវករេផទរមុខងរ។ 
̉.ư. ŁũĮŪ₣Е₣ĳУĜ◦Б ĕЊ₣Łũ◦◦УŲŠ Н₤ŪĳСŷũĠ₤сŪ˝₤У₣ ⅜□ ĠњĕΒĕНŷĳŉΒĕН˝ņŊវិĊБĜĜ 

កនុងរយៈេពលកន្លងមក ្រកសួង ថ បន័អនុវត្តននបនេរៀបចំបេងកើតេឡើងនូវ្រកុមករងរ្រគប្់រគង 
និងអនុវត្តអនុកមមវធិីនីមយួៗកនុង ថ បន័ ម ី េដើមបទីទួលខុស្រតវូអនុវត្តអនុកមមវធិីនីមយួៗរបស់ផអ៣។ 
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យ៉ង មញិ  េដើមបធីនដល់ករព្រងឹងនូវករចូលរមួកនុងអនុវត្តកិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមងក់រអភវិឌ  
មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ្របកបេ យភពជមច ស់របស់្រគប្់រកសួង ថ បនន័ន 

ជពិេសស ថ បន័អនុវត្តអនុកមមវធិីននៃនផអ៣ ត្រមូវឲយមនករពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និងករព្រងឹង
នូវែបបែផនៃនករ្រគប្់រគង និងករអនុវត្តអនុកមមវធិីននបចចុបបនន េដើមបធីនថ ែផនករសកមមភព
ែដលពកព់ន័ធនឹងអនុកមមវធិ ី ្រតូវបនប្រញជ បជបេណ្តើ រៗេទកនុងែផនករសកមមភពននែដលគ្ំរទ
េ យថវកិរបស់្រកសួង ថ បន័ ម។ី កនុងនយ័េនះ សកមមភពជ ទិភពននរបស់អនុកមមវធីិ
នីមយួៗស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤នឹង្រតូវបនេរៀបចំឲយមនករទទួលខុស្រតូវកនុង្រកបខណ័្ឌ ជករ្រគប្់រគង 
និងករអនុវត្តេ យអងគភពពកព់ន័ធជក់ ករ់បស់្រកសួង ថ បន័។ 
̉.̉. ŁũĮŪ₣Е₣ĳУĜ◦Б ĕЊ₣Łũ◦◦УŲŠ Н₤ŪĳСŷũĠ₤сũřťģŲ▫Ė с̋ЮŪŁņďតិ 
 កនុងរយៈេពលកន្លងមក បនទ បព់ីកររ ំ យគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ ជធនី េខត្ត យន្តករ្រកុម
ករងរផអ៣របស់ ជធន ី េខត្ត ្រតវូបនេរៀបចំេឡើងកនុងេគលបំណងេដើមបបី្រញជ បករអនុវត្តកមមវធិី
ផអ៣េទកនុង ថ បន័របស់រដ្ឋបលថនក កេ់្រកមជតិ និងេដើមបធីនបននូវករបន្តយន្តករគ្ំរទបេចចកេទស 
និងករអភវិឌ សមតថភពដល់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងឃំុ សងក ត។់ េទះបីយ៉ងេនះក្តី យន្តករេនះ្រតូវ
បនពិនិតយេឃើញថ េនពុំទន្់រតូវបនេរៀបចំជែបបែផន និងមនកិចចដំេណើ រករែដល ចធនដល់
ករសេ្រមចបននូវេគលបំណងខងេលើេនះេនេឡើយ។ ្រស័យេហតុេនះ េដើមបធីនបននូវករអនុវត្ត 
កមមវធិីផអ៣េនរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ កិចចករជ ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤មនដូចខងេ្រកម ៖  

 ពិនិតយ និងែកស្រមួលេឡើងវញិនូវយន្តករ្រកុមករងរផអ៣របស់ ជធនី េខត្ត េដើមបធីន
ដល់ករេលើកកមពស់នូវភពជមច ស់ ករទទួលខុស្រតវូ នងិសមតថភពរបស់ទចីតក់រ នងិ
អងគភពននរបស់ ជធនី េខត្តកនុងករ្រគប្់រគង និងករអនុវត្តសកមមភពជក់ ក់
ននរបស់កមមវធិីផអ៣។  

 បន្តព្រងឹងសមតថភពរបស់្រកុង ្រសុក មរយៈករផ្តល់នូវម្រន្តីកិចចសនយ និងករផ្តល់ថវកិ
កមមវធិេីដើមបគី្ំរទដល់្រកុង ្រសុកកនុងករអនុវត្តសកមមភពជ ទិភពននែដលមនិ ច
៉ បរ់ងេ យមូលនិធ្ិរកុង ្រសុក។ 

 ពិនិតយនិងេរៀបចំេឡើងវញិនូវករ កព់្រងយបុគគលិកេន មទីចតក់រ និងអងគភពនន 
េដើមបេីលើកកំពស់នូវតួនទី និងករទទលួខុស្រតូវស្រមបអ់នុវត្តកមមវធិ។ី 

 េធ្វើករវភិគអំពីខទងថ់វកិ និងត្រមូវករជក់ កន់នេដើមបគី្ំរទដល់ករ កប់ញចូ លជ 
បេណ្តើ រៗនូវករ ៉ ប់រងចំ យស្រមបស់កមមភពននៃនកមមវធិីផអ៣ េទកនុងគេ្រមង
ថវកិ្របចឆំន រំបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនីមយួៗ។ 

̉.̣. ŁũŪÐĠсŪÐ₣ ĕЊ₣Łũ″ņŢĕŁũΒĕНŷĳŉ̋ ņŊវិĊБ 
៤.៥.១. ែផនករសកមមភព នងិថវកិឆន ២ំ០១៤  
េដើមបធីនបននូវករអនុវត្តផអ៣ ែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៤ ចបំច្់រតូវបន
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េរៀបចេំឡើងេ យមនករចូលរមួ និង្របឹក េយបល់ពីអនកពកព់ន័ធនន ជពិេសសរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិកនុងករកំណតនូ់វសកមមភពជ ទិភពននែដល្រតូវសេ្រមចឲយបននូវលទធផលរពំឹងទុក
ននែដលបនកំណតេ់នកនុងឯក រពនយរេពលផអ៣េនះ។ ជមយួគន េនះែដរ ករេរៀបចំែផនករ
សកមមភពនងិថវកិឆន ២ំ០១៤្រតូវកណំតឲ់យបនចបស់ ស់នូវអងគភពទទួលខុស្រតូវៃន ថ បន័អនុវត្ត
នីមយួៗកនុងករអនុវត្តសកមមភពជក់ កន់នែដលពកព់ន័ធនងឹតួនទី ភរកិចចរបស់អងគភពេនះ។ 
បែនថមេលើេនះេទៀត ែផនករសកមមភពនិងថវកិឆន ២ំ០១៤ កច៏បំច្់រតូវឆ្លុះបញច ំងអពំីករគ្ំរទដជ៏ក់

កដ់ល់កិចច្របតិបត្តិកររបស់ថន ក្់រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ផងែដរ េដើមបធីនឲយមនករេរៀបចំនូវេសចក្តី
សេ្រមចរមួយ៉ងចបស់ ស់រ ង ជធនី េខត្ត និង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

៤.៥.២. ្របពន័ធទនិននយ័ពត័ម៌នស្រមបក់រ្រគប្់រគងកមមវធិ ី
កនុងរយៈេពលកន្លង ្របពន័ធទិននយ័្រគប្់រគងែផនករសកមមភពនងិថវកិ(NAD) និង្របពន័ធទិនននយ័

ពត័ម៌នស្រមបក់រ្រគប្់រគង(MIS)្រតូវបនេរៀបចំ នងិ កឲ់យដំេណើ រករជបេណ្តើ រៗ េដើមបធីនដល់
ករ ម នវឌ នភពៃនករអនុវត្តសកមមភព នងិថវកិ ្រពមទងំបញ្ហ ្របឈម នងិករេរៀបចំនូវ
របយករណ៍នន។ កនុងឆន ២ំ០១៤ កិចចករជ ទិភពែដល្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក ់ គឺករែក
លំអ្របពន័ធទិននយ័្រគប្់រគងែផនករសកមមភពនិងថវកិ េដើមបធីននូវករឆ្លុះបញច ំងឲយបនចបស់ ស់
អំពីសូចនករកនុងក្រមតិលទធផលរពំងឹទុក និងថវកិ ្រពមទងំទនំកទ់ំនងរ ងសូចនករ និងថវកិ នងិ
មនលទធភព្រគបដ់ណ្ត បទ់ងំទិនននយ័ និងពត័ម៌នននរបស់គេ្រមង និងកមមវធិី ចេ់ យែឡកនន
ផងែដរ។ 
̉.̀. ŁũŪÐĠсŪÐ₣ ĕЊ₣ŁũΒķЊŷűΘĊĕēĕņĕН₤℮ 
 ជរមួ ករេរៀបចំ្រគប្់រគង និងករអភវិឌ ធនធនមនុស ទងំេនថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ 
េដើមបធីនជបេណ្តើ រៗនូវភពជមច ស់របស់ម្រន្តី ជករកនុងអនុវត្តកមមវធិីៃនផអ៣បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ 
េទះបីជមនវឌ នភពគរួឲយកតស់មគ ល់មយួចំនួនកេ៏ យ កក៏ិចចករេនះេនែតជបញ្ហ ្របឈមគួរឲយ
្រពួយបរមភេនេឡើយេបើេ្រប បេធៀបេទនឹងចំណុចេ ៃនផអ៣។ េយង មករសិក យតៃម្លអំពី
ថ នភពៃនករ្រគប្់រគង ជធនីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  កនុងឆន ២ំ០១២ បនបង្ហ ញឲយេឃើញថ ្របពន័ធ

្រគប្់រគងករងរបុគគលិក ្រពមទងំបរមិណនិងសមតថភពរបស់ម្រន្តេីន មអងគភពននរបស់រដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិ ជពិេសសថន ក្់រកុង ្រសុកេនែតមនភពខ្វះខតេនេឡើយ។ ្រស័យេហតុេនះ 
កិចចករជ ទិភពែដល្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក កជ់ចមបងកនុងឆន ២ំ០១៤ រមួមន ៖ 

 ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីដឹកនរំបស់អងគភពទងំបនួៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នងិេ្រជើស
េរ ើសម្រន្តីស្រមបប់ំេពញបែនថមនូវមុខដំែណងនន មអងគភពទងំេនះ។ 

 បន្តព្រងឹងតនួទី និងសមតថភពរបស់្រកសួង ថ បន័ថន កជ់តិននកនុងករ្រតួតពិនិតយ និង
ករគ្ំរទដល់កិចច្របតិបត្តិកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 

 ជំរុញដល់ករេរៀបចំ និងករ កឲ់យេ្របើ្របស់នូវលកខន្តិកៈេ យែឡកស្រមបប់ុគគលិករដ្ឋ
បលថន កេ់្រកមជតិ ្រពមទងំលិខិតបទ ្ឋ នពក់ពន័ធចបំច់នន េដើមបធីនឲយរដ្ឋបល
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ថន កេ់្រកមជតិមនលទធភពកនុងករ្រគប្់រគង និងករចតែ់ចងបុគគលិករបស់ខ្លួន្រសប ម 
ត្រមូវករ្របកបេ យ្របសិទធភព។  

 ពិនិតយ នងិែកស្រមួលនូវែបបែផនៃនជំនួយបេចចកេទស មរយៈករកតប់នថយជបេណ្តើ រៗ 
នូវជំនួយបេចចកេទសេនថន កជ់តិ និងថន ក់ ជធនី េខត្តេ យបែនថមករគ្ំរទជំនយួ
បេចចកេទសដល់ថន ក្់រកុង ្រសុក។ 

̉.́. ŁũŪÐĠсŪÐ₣΅ЊũŃňŷĳ□О  
 ជរមួ ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុស្រមបក់រអនុវត្តកមមវធិីផអ៣ គឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់េលខ
ធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប កនុងនម គ.ជ.អ.ប។ ្របពន័ធ និងនីតិវធិីននៃន្រគប្់រគងហិរញញ វតថុផអ៣ ជ
ពិេសសករេរៀបចំេសចក្តីសេ្រមចរមួ និងកិចច្រពមេ្រព ងេដើមបអីនុវត្តែផនករសកមមភពនងិថវកិ ្របពន័ធ
លំហូរថវកិ ករេធ្វើសវនកមមេនែត្រតូវបនយកមកអនុវត្តកនុងរយៈេពលៃនករពនយរេពលៃនផអ៣។ 
េ យែឡក េដើមបធីនដល់ករគ្ំរទដល់ថន ក្់រកុង ្រសុក ចបំចត់្រមូវឲយមនករពិនិតយ និងករែក
ស្រមួលនូវ្របពន័ធលំហូរ និងករ្រគប្់រគងថវកិែដល្រតូវេផទរពីថវកិកញចបរ់មួរបស់ គ.ជ.អ.ប េទឲយ្រកងុ 
្រសុកនីមយួៗស្រមបក់រអនុវត្តកមមវធិីផអ៣ឲយបនសម្រសប។    

ជមយួគន េនះែដរ កនុងឆន ២ំ០១៤ ក្៏រតូវមនករព្រងឹងបែនថមនូវសមតថភពសវនកមមៃផទកនុងៃន
កមមវធិីផអ៣ទងំេនថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិផងែដរ។ 
̉.៨. ŁũİũΒĕŉũវិ₤њŎ  

៤.៨.១. េយនឌរ័ 
កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងកនុងករព្រងឹងសមភពេយនឌរ័នឹង្រតូវបនេលើកកមពស់កនុងអំឡុងឆន ២ំ០១៤ 

េ យ រែតកិចចករេនះមនវឌ នភពតិចតួចនេពលកន្លងមក។ យុទធ ្រស្តស្តីពីេយនឌរ័ៃនផអ៣
នឹង្រតូវបនបន្តេធ្វើជមលូ ្ឋ នកនុងករត្រមងទ់ិសស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤ េហើយេ យែឡកលទធផលៃនករ
រកេឃើញកនុងករេធ្វើសវនកមមេយនឌរ័ែដលនឹង្រតូវបញចបេ់នែខមក  ឆន ២ំ០១៤ នឹង្រតូវបនយកមក
ពិភក ជមយួ ថ បន័អនុវត្តផអ៣នីមយួៗ េដើមបធីនឲយមនករឯកភពគន េទេលើសកមមភពជក់

កន់នែដល្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក កស់្រមបឆ់ន ២ំ០១៤។ 
 ករប្រញជ បេយនឌរ័េទកនុង ទភិពននៃនកមមវធិ ី 

- ករព្រងឹងរេបៀប្រគប្់រគងករបំេពញករងរនឹងរមួបញចូ លទងំករបំេពញករងរែដល
ទកទ់ងេទនឹងករប្រញជ បេយនឌរ័ និងករព្រងឹងភពអង់ ចដល់្រស្តី។ ជមយួគន
េនះែដរ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រតូវ្របកនយ់កនូវវធិនករសម្រសបេដើមបធីនថ 
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប និង្រកសួងកិចចករនរមីនសមតថភពបេចចកេទស្រគប្់រគន់
េដើមបគី្ំរទដល់ ថ បន័អនុវត្តនីមយួៗ។  

- េគលនេយបយស្តីពីករេរៀបចំថវកិែដលេឆ្លើយតបេទនឹងេយនឌរ័ ្រពមទងំេសចក្តី
ែណននំនស្រមបរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេដើមបគី្ំរទដល់ករេ្របើ្របស់នូវថវកិ



15 

ធរណៈែដលមនករេឆ្លើយតបេទនឹងេយនឌរ័ ចបំច្់រតូវបនេរៀបចំបញចបេ់ន្រតី
មសទី១ៃនឆន ២ំ០១៤ 

- ករេរៀបចំ កែ់តងនូវ្រកបខណ័្ឌ ននស្តីពីករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល្រតូវ កប់ញចូ ល
ទងំករ្រតួតពិនិតយ ម ននូវលទធផលននែដលេឆ្លើយតបេទនឹងេយនឌរ័ និងសមភព 
េយនឌរ័ផងែដរេនកនុង ១) ករជះឥទធពិលេទេលើករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចុងេ្រកយពក់
ពន័ធនឹងែផនករ និងករវភិជថវកិ នងិ ២) លទធភពៃនករទទួលបនផល្របេយជន៍
ននពីករអភវិឌ  

- បញ្ហ េយនឌរ័្រតូវបនយកចិត្តទុក កេ់នកនុងករេរៀបចំ កែ់តងេសចក្តីែណននំន 
និងករអនុវត្ត កលបងននេនមូល ្ឋ ន។ 

- វធិនករវជិជមនននសំេ េលើកកមពស់ចំនួន្រស្តីេនកនុងករេ្រជើសេរ ើស ករែតង ងំ 
និងករតេម្លើង នន្តរស័ក្តិ ថន កម់្រន្តី ជករេនថន កជ់តិ នងិថន កេ់្រកមជតិនឹង្រតូវបន
្របកនយ់កយ៉ងជក់ ក។់ 

- ករេរៀបចំ កែ់តងនូវផអ៣ដំ កក់លបនទ ប ់ ្រតូវរមួបញចូ លនូវវធិនករននេដើមបី
ធនថ សមភពេយនឌរ័្រតូវបន កប់ញចូ ល។ ទកទ់ងនងឹបញ្ហ េនះ ចបំច្់រតូវមន
ករពិនិតយេមើលេឡើងវញិេទេលើករបេងកើតនូវយន្តករដស៏ម្រសបមយួេដើមបជីំរុញនូវករ
ប្រញជ បេយនឌរ័ ្រពមទងំវធិនករជក់ កន់នេដើមបពី្រងឹងតនួទីរបស់្រកសួង
កិចចករនរ។ី 

 ករបេងកើនភពអង់ ចដល់្រស្តី 
ករបេងកើនភពអង់ ចដល់្រស្តីត្រមូវឲយមនករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើ ១) ករគ្ំរទដល់
ករអភវិឌ សមតថភពរបស់្រស្តី និង ២) ករបេងកើតក នុវត្តភព នងិបរយិកសករងរ
ស្រមប្់រស្តី។ ចំនុចទ២ីេនះ មន រៈសំខនប់ំផុតេនកនុងកែន្លងេធ្វើករែដលមនចំនួន
បុរសេ្រចើនេលើសលបែ់ដលកំពុងេកើតមនេន្រគបថ់ន ករ់ដ្ឋបលទងំអស់នេពលបចចុបបនន។ 
- ទិនននយ័េដើម្រគ មថន ករ់ដ្ឋបលនីមយួៗ នឹង្រតវូបនបេងកើតេឡើងេនេដើមឆន ២ំ០១៤ 

េដើមបី ម នវឌ នភព 
កនុងែបបែផនជភគរយៃនចំនួន្រស្តីែដល្រតូវបនចុះកិចចសនយជមយួេលខធិករ ្ឋ ន 
គជអប េដើមបធីនឲយមនចំនួន្រស្តីេ្រចើនែដល ចជះឥទធិពលដល់កចិចដំេណើ រករៃន
ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងកិចចអភវិឌ ន។៍ 

- បរយិកសករងរស្រមបទ់ងំ្រស្តី និងបុរសចបំច្់រតូវមនករគ្ំរទយ៉ងជក់ ក។់ 
េ យែឡក ែបបែផនជកែ់ស្តងៃនករេឆ្លើយតបនឹងេយនឌរ័ ្រពមទងំករេលើកកមពស់នូវ
ករយល់ដឹងអំពីករទទួលខុស្រតូវរបស់បុគគលិកនីមយួៗ កច៏បំច្់រតូវបនយកចិត្តទុក
កផ់ងែដរ។ 
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៤.៨.២. ករែ្រប្របួល កសធតុ 
ករងរអន្តរវស័ិយដសំ៏ខនម់យួេទៀតរបស់កមមវធិជីត ិ គឺករប្រញជ បករកតប់នថយភពងយរង

េ្រគះ និងករបន ុ ជំមយួនឹងករែ្រប្របួល កសធតុេទកនុងែផនករសកមមភព និងថវកិរបស់
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិជបេណ្តើ រៗ។ កនុងឆន ២ំ០១៤ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងបន្តសហករជ
មយួ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ ៃដគូអភវិឌ ន ៍ នងិអងគករសងគមសីុវលិននកនុងករគ្ំរទដល់គេ្រមង

កលបងស្តីព“ីរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ នងិករែ្រប្របួល កសធតុ” េដើមបចីង្រកង និងផ ព្វផ យ
េមេរៀនបទពិេ ធន ៍ ្រពមទងំខិតខំេកៀរគរករគ្ំរទទងំែផនកបេចចកេទស និងធនធនពី្របភពផ្តល់
មូលនិធិនន កនុងេគលបំណងព្រងីកករអនុវត្តកិចចករេនះឱយកនែ់តទូលំទូ យ។  
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ЯĩĖ̋ ◦Б̣ 
Łũ″ņŢĕŪĳФĳĮЊĕЊĳŏ ĕЊ₣ŁũǻŎĳаņų 

េ្រកម្រកបខ័ណ្ឌ ៃនផអ៣ ទិនននយ័យ៉ងេ្រចើន្រតូវបន្របមូល និងចង្រកងេឡើងែដលកនុងេនះ
រមួមនទិនននយ័សំខន់ៗ ដូចជ ទិនននយ័ស្តីពីករអនុវត្តកមមវធិី ទិនននយ័ស្តីពអីភបិលកិចច ទិនននយ័របស់
ជធនី និងេខត្ត ្រកុង ្រសុកនីមយួៗ ទិនននយ័េដើម្រគស្តីពីសមតថភព្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ទិនននយ័ស្តីពី

ករអនុវត្តគេ្រមងឃំុ សងក ត ់ទិនននយ័េសដ្ឋកិចច សងគមកិចចឃុ ំសងក ត ់ទិនននយ័ស្តីពីករកំណតនូ់វបញ្ហ
និងឧបស័គគននៃនករអនុវត្តកមមវធិ ី និងទិនននយ័ស្តីពី យតៃម្លផលបះ៉ពល់ មកលកំណត់នន។ 
ទិនននយ័ទងំអស់េនះ្រតូវបន ក់បញចូ លេនកនុងេគហទំពរ័របស់គ.ជ.អ.ប។ 

េទះបីយ៉ងេនះក្តី កក៏រ ម ន្រតួតពិនិតយ នងិករ យតៃម្លេនែតជួប្របទះបញ្ហ ្របឈម
ជេ្រចើន ជពិេសសពកព់ន័ធនឹងករេ្របើ្របស់ពត័ម៌នទងំេនះស្រមបក់រេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។ បញ្ហ
្របឈមែដល្រតូវបន្តេ ះ្រ យស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤ រមួមន (១)ករបន្តព្រងងឹបែនថមនូវ្របពន័ធ និងវធិី

្រស្ត្រគប្់រគងករអនុវត្តករងរ (២)ករេរៀបចំកិចចដំេណើ រករ ម ន្រតួតពិនិតយ និងករ យតៃម្ល
េលើករអនុវត្តេគលនេយបយ (៣)ករេរៀបចំ និងករ កឲ់យអនុវត្តនូវកិចចដំេណើ រករសវនកមម នងិអធិ
ករកិចចេលើករអនុវត្តករងរ និង(៤)ករពិនិតយ នងិករែកស្រមួលនូវ្របពន័ធពត័ម៌នស្រមបក់រ្រគប្់រគង
(MIS) ឲយមនលកខណៈ មញញ  និងងយ្រសួលកនុងករេ្របើ្របស់ស្រមបក់រេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។  

ជមយួគន េនះែដរ កត៏្រមវូឲយមនករចូលរមួចំែណកយ៉ងសកមមព្ីរគបអ់ងគភពននរបស់េលខ
ធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រកសួង ថ បន័ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងអនកពកព់ន័ធននេនកនុងករព្រងឹង
កិចចដំេណើ រករ ម ន្រតួតពិនិតយ នងិ យតៃម្លេនះផងែដរ។ 

 ករព្រងងឹបែនថមនូវ្របពន័ធ្រគប្់រគងករអនុវត្តករងរ 
ករ្រគប្់រគងេលើករអនុវត្តករងរ គឺជកិចចដំេណើ រករមយួ ែដលជបឋម ថ បន័មយួ្រតូវ
កំណត់ពីេគលេ  និង ទិភពរបស់ខ្លួន េហើយបនទ បម់ក្រតូវធនថ ទិភព នងិេគល
េ ទងំេនះ ្រតូវបនសេ្រមច។ ែផ្អកេលើេគលេ  និង ទិភពទងំេនះ ្រតូវមនករេរៀបចំ
ជសកមមភពលម្អតិនន។ េ យែឡក េគលេ យ៉ងចបស់ ស់ចំនួន១៥ ្រតូវបន
កំណតេ់នកនុងផអ៣ េហើយចំណុចេ នន កប៏ន្រតូវបនកំណតេ់នកនុងែផនករសកមមភព 
និងថវកិ្របចឆំន ផំងែដរ។ ជមយួគន េនះែដរ ្របពន័ធទិនននយ័ជេ្រចើន ជពិេសស ្របពន័ធ
ទិននយ័្រគប្់រគងែផនករសកមមភពនងិថវកិ(NAD) ក្៏រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមប្ីរបមូល និង
ចង្រកងនូវពត័ម៌នស្តីពីករអនុវត្តករងរទងំេនះ។ េទះជយ៉ងេនះក្ត ី េដើមបពី្រងងឹករ
្រគប្់រគងករអនុវត្តករងរចបំច្់រតូវយកចិត្តទុក កេ់លើករបន្តព្រងឹងតួនទី និងសមតថភព
របស់ គ.ជ.អ.ប កនុងករ្រគប្់រគងែផ្អកេលើលទធផល ្រពមទងំករេរៀបចំឲយមនកិចច្របជុំ ករ
ពិេ្រគះេយបល់ និងេវទកិពិភក អំពីេគលេ  ចំណុចេ  និងលទធផលននជ្របច។ំ 

 ករ ម ន្រតួតពនិតិយ នងិករ យតៃម្លេគលនេយបយ 
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េសៀវេភែណនសំ្តីពីករ ម ន្រតួតពិនិតយ និងករ យតៃម្លេគលនេយបយ ្រតូវបន
េរៀបចំជេសចក្តី្រពងរចួេហើយ េហើយរពំឹងថនងឹ្រតូវបនអនុមត័ នងិ កឲ់យេ្របើ្របស់េន
ឆន ២ំ០១៤។ េសៀវេភែណនេំនះ កំណតអ់ំពី្រកបខណ័្ឌ ករងរមយួស្រមបក់រ ស់ែវងអំពី
ក្រមតិស្វ័យភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ករអេងកតននអំពីក្រមតិៃនភពេពញចិត្តេលើ
េគលនេយបយ ករពិនតិយេឡើងវញិ ម្របធនបទសំខន់ៗ   ករេរៀបចំនីតវិធិីយ៉ងចបស់

ស់អំពីករ ម ន្រតួតពិនិតយេលើករេរៀបចេំគលនេយបយ និងករ យតៃម្លេលើផល
បះ៉ពល់។  

 កចិចដេំណើ រករសវនកមម នងិអធកិរកចិច 
េទះបីជអងគភព ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លរបស់េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប ច
ផ្តល់នូវករគ្ំរទែផនកបេចចកេទសកនុងករេរៀបចំនីតិវធិីឲយមនលកខណៈជ្របពន័ធស្រមបក់រ
្រតួតពិនិតយេមើលពីេលើ និងករធនឲយមនករអនុវត្ត មល័កខខណ័្ឌ កំណត ់កប៏៉ុែន្តករដកឹនំ
កិចចករេនះេនែតជតួនទី នងិករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងម ៃផទ េ យសហករជ
មយួ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហិរញញ វតថុ និង្រកសួងមខុងរ ធរណៈ។ ឯក រទស នទន
ែដលពិពណ៌នអំពីកិចចដំេណើ រករ និងជេ្រមើសននស្រមបក់រេរៀបចំ ថ បន័្រតូវបនេរៀបចំ
េនកនុងឆន ២ំ០១២។ ទិនននយ័ស្តីពកីរអនុវត្ត មល័កខខណ័្ឌ កំណត ់ គឺជឧបករណ៍ស្រមប់
ករ ម ន្រតួតពិនិតយដច៏បំចម់យួ េដើមបី ស់ែវងពីក្រមតិៃនករអនុវត្តេគលនយបយ 
និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន។ េ យែឡក សូចនករៃនករអនុវត្ត មល័កខខណ័្ឌ
កំណត ់ រមួបញចូ លទងំទិនននយ័លទធកមម និងហិរញញ វតថុ ្រពមទងំអធិករកិចចគេ្រមងែដល
បនកំណតយ៉់ងចបស់េនកនុង្រកបខណ័្ឌ លទធផលៃនផអ៣ នងឹ្រតូវេ្របើ្របស់ស្រមប“់ករ
្រតួតពនិតិយេមើលពេីលើ នងិករ្រតួតពនិតិយនតីយនុកូលភព”  េ យ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ 
េ្រកមករស្រមបស្រមួលជរមួេ យអនុកមមវធិីទ២ី។ 

 ្របពន័ធពត័ម៌នស្រមបក់រ្រគប្់រគង   
កនុងអំឡុងេពលៃនករអនុវត្តផអ៣ ្របពន័ធ និងទនិននយ័ជេ្រចើន្រតូវបនេរៀបចំជបន្តបនទ ប។់ 
េទះជយ៉ង កេ៏ យ ក្៏របពន័ធេនះមយួចំនួនេនមនភពខ្វះខត ឬមនលកខណៈ្រតួត
សីុគន ។ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងសហករជមយួ្រកសួងែផនករ េដើមបកីំណតអ់ំពី
តួនទរីបស់ ថ បន័ឲយបនចបស់ ស់កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ពកព់ន័ធនឹងនិរន្តរភពៃន
្របពន័ធ សំេ េរៀបចំបេងកើត្របពន័ធពត័ម៌នស្រមបក់រ្រគប្់រគងឲយមនលកខណៈសម្រសប 
និង មញញស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤។ 
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ЯĩĖ̋ ◦Б̀  
ℓវិŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ₤ŪŌĠс˝ņŊវិĊБ ĕЊ₣ŪĠķĮ΅ЊũŃňĠġĈĕ 

 ថវកិប៉ន់ ម នៃនផអ៣្រតូវបនគណនេ យែផ្អក ម្របេភទចំ យធំៗចនំួន២ គ(ឺ១)ថវកិ
ចំ យស្រមបក់រអភវិឌ សមតថភព ្របតបិត្តកិរកមមវធិី និងជំនួយបេចចកេទស និង(២)ជំនយួ
ហិរញញ វតថុែដល្រតូវផ្តល់ស្រមបគ់្ំរទដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រគបថ់ន កទ់ងំអស់ េ្រកម្រកបខណ័្ឌ ៃន
យន្តករេផទរមលូនិធ ិនងិហិរញញបបទននន។ ចំេពះថវកិចំ យស្រមប្់របេភទទី១ ែដលមនចំនួន
េសទើរែតទងំអស់បនមកពកីរផ្តល់ហិរញញបបទនរបស់ៃដគូអភវិឌ ន ៍ មនលកខណៈសំខនប់ំផុតស្រមប់
ករេរៀបចំ និងករអនុវត្តេគលនេយបយ លិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត ្របពន័ធ និងនីតិវធិីលម្អតិននេដើមបី
ជួយ គ្ំរទ នងិធនសុវតថិភពដល់ករ្រគប្់រគង នងិករេ្របើ្របស់ថវកិចំ យកនុង្របេភទទី២ ែដល
ភគេ្រចើនជថវកិរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងហិរញញបបទនរបស់គេ្រមងេ យែឡកពកព់ន័ធនន។ 
̀.ơ. ℓវិŁĩΒư₤ŪŌĠсΒķЊŷűΘ₤ņĳ□ļĮ ŪĠតិĠĳŉЊŁũ˝ņŊវិĊБ ĕЊ₣ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤  

 ងខងេ្រកមឆ្លុះបញច ងំអំពីករចំ យជកែ់ស្តងស្រមបក់រអភវិឌ សមតថភព ្របតិបត្តិ
ករកមមវធិី និងជំនួយបេចចកេទសេ្រប បេធៀបេទនឹងគេ្រមងថវកិ្របចឆំន នំមីយួៗ (ឆន ២ំ០១១ដល់
ឆន ២ំ០១៣) ែដលគ្ំរទេ យថវកិកញចបរ់មួ នងិចូលរមួចំែណកជថវកិរបស់គេ្រមងៃដគូអភវិឌ ន៍
មយួចំនួន។ តួេលខកនុង ងបនបង្ហ ញឲយេឃើញថ ថវកិចំ យស្រមបឆ់ន ២ំ០១១ មនចំននួតិច
ជងថវកិចំ យឆន ២ំ០១២ នងិ២០១៣។ មូលេហតុៃនករចំ យតិចេនះ(៥៤%) គឺេ យ រ
ករចបេ់ផ្តើមអនុវត្តផអ៣កនុងឆន ២ំ០១១ មនករយឺតយ៉វអស់រយៈេពលចំនួន៦ែខ។ កនុងឆន ២ំ០១២ 
ករចំ យស្រមបជ់ំនួយបេចចកេទស និងចំ យស្រមបប់ុគគលិកបនេកើនេឡើងខពស់េ យ រគិត
បញចូ លទងំករចំ យស្រមប្់របតិបត្តិករ ទិភព(POC)ផងែដរ។ កនុងឆន ២ំ០១៣ ថវកិចំ យ
មនចំនួនតិចជងឆន មំុនៗ េ យ រមនករថយចុះៃនករចូលរមួចំែណករបស់ៃដគូអភវិឌ នេ៍ទកនុង
កញចបថ់វកិរមួរបស់ផអ៣ ែដលកនុងេនះករចំ យស្រមប៦់ែខេដើមឆន មំនក្រមតិទបខ្ល ងំេ យ រ 
ភពរ ករ់អលួៃនករេផទរថវកិពីៃដគូអភវិឌ ន។៍ 

ងទី១ ៖ ករចំ យស្រមប់អភវិឌ ន៍សមតថភព ្របតបិត្តកិរ នងិជនំយួបេចចកេទស  
(គតិជដុ ្ល រ) 

ករបរយិយ 
២០១១ ២០១២ ២០១៣ (មក -មថុិន) 

ថវកិេ្រគង ចំ យ % ថវកិេ្រគង ចំ យ % ថវកិេ្រគង ចំ យ % 
សកមមភពកមមវធិ ី 11.866.868  4.936.351  42%  9.774.048  7.701.157  79%  3.315.959  469.032  14% 

ទី្របកឹ នងិបុគគល 4.406.581  2.345.482  53%  8.035.127  7.450.499  93%  5.933.621  2.822.310  48% 

្របតបិត្តិករ 2.519.534  2.250.068  89%  2.928.168  2.667.599  91%  2.633.783  1.113.372  42% 

សមភ រៈបរកិខ រ 2.635.729  2.055.750  78%  564.043  511.951  91%  99.802  9.646  10% 

សរបុ 21.428.712  11.587.651  54%  21.301.386  18.331.206  86%  11.983.165  4.414.360  37% 
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̀.Ư. ŁũĩŉŲс΅ЊũŃňĠġĈĕ″ņũŎкŎĕŉŁũаĕŁũЮĩĀũ΅ЊũŃňĠġĈĕΒĕŉũũřťģŲ₤ŪŌĠс
ũřťģŲ▫Ė с̋ЮŪŁņďតិ 
កំែណទ្រមងេ់នថន កេ់្រកមជតិបនត្រមូវឲយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនីមយួៗមនថវកិរបស់ខ្លួន។ 

មកដល់បចចបបននេនះ សមទិធផលែដលសេ្រមចបនគួរឲយកតស់មគ ល់ពកព់ន័ធនឹងយន្តករៃនករេផទរហិរញញ
បបទនអន្តររដ្ឋបល គកឺរេរៀបចំបេងកើត នងិករ កឲ់យអនុវត្តនូវមូលនិធិឃុំ សងក ត ់ និងមូលនិធិ្រកងុ 
្រសុក។ ករេរៀបចំបេងកើតនូវមូលនិធឃុិំ សងក ត ់ និងមូលនិធិ្រកុង ្រសុក បនេធ្វើឲយរដ្ឋបលឃុំ សងក ត ់
និងរដ្ឋបល ្រកុង ្រសុកក្ល យេទជរដ្ឋបលថន កថ់វកិថមី និងបនបងកលកខណៈឲយថន ករ់ដ្ឋបលទងំេនះ
មនលទធភពកនុងករអនុវត្តនូវមុខងរជជេ្រមើសកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃន ណត្តិទូេទរបស់ខ្លួន េដើមបេីឆ្លើយតប
េទនឹងត្រមូវករចបំចន់នរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ ករេរៀបចំឲយមនកញចប់
ថវកិរមួរបស់ផអ៣ ែដលបនមកពីករចូលរមួចំែណករបស់ៃដគូអភវិឌ ន ៍ កប៏នេដើរតួយ៉ងសំខន់
កនុងករេធ្វើឲយសេ្រមចបននូវសមទិធផលខងេលើ មរយៈករេរៀបចំបេងកើតេគលនេយបយ និងលិខតិ
បទ ្ឋ នគតិយុត្តពកព់ន័ធនន ្របពន័ធក ងែផនករ និង្របពន័ធេរៀបចំថវកិរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិ និងកចិចដំេណើ រករអនុវត្តែផនករ និងថវកិរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 

េ្រកម្រកបខណ័្ឌ ៃនផអ៣ ករេផទរហិរញញបបទនអន្តររដ្ឋបលពីឆន ២ំ០១១ដល់២០១៣ មនចំនួន
្របមណ៤៥០ នដុ ្ល រ ែដលកនុងេនះ៨៩% (ឬ្របមណ៤០០ នដុ ្ល រ) គឺជករេផទរមកពី
ថវកិជតិនិងថវកិ្របមណ១១% (ឬ្របមណ៥០ នដុ ្ល រ) ជថវកិចូលរមួចំែណករបស់ៃដគូ
អភវិឌ ន។៍ ថវកិវភិជន ៍និងករេផទរជកែ់ស្តងស្រមបរ់យៈេពល៣ឆន េំនះមនឆ្លុះបញច ងំេនកនុង ង
ដូចខងេ្រកម។ 

ងទី២ ៖ ករេផទរហរិញញបបទនអន្តររដ្ឋបលស្រមប់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតឆិន ២ំ០១១-២០១៣  
(គតិជដុ ្ល រ) 

ល.រ ថវកិថន ក់េ្រកមជត ិ
២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

ថវកិេ្រគង ចំ យ ថវកិេ្រគង ចំ យ ថវកិេ្រគង ចំ យ(៦ែខ) 
1  មូលនិធិឃុ ំសងក ត់ 38.300.000  24.931.183  44.935.802  40.995.248  50.851.635  9.109.199 

2  មូលនិធិ្រកុង ្រសុក 15.000.000  គម នទនិននយ័ 13.000.000  9.158.500  18.679.877  5.052.586 

3  ថវកិអភិវឌ ន៍ ជធនី េខត្ត គម នទនិននយ័  គម នទនិននយ័  93.957.900  66.193.339  124.001.235  53.253.887 

សរបុ     151.893.702  116.347.087  193.532.747  67.415.672 

កនុងឆន ២ំ០១៣ រមួមនថវកិចំនួន៤ នដុ ្ល រ ជថវកិចូលរមួចំែណករបស់ទីភន កង់រអភវិឌ ន៍
អន្តរជតិរបស់សុ៊យែអដ (Sida) េទកនុងមូលនិធិ្រកុង ្រសុក េ្រកពីេនះថវកិែដលបនេផទរទងំអស់ គឺ
ជថវកិជតិរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 
̀.ư. ÐЮŪŌ₣ĵ с̋ĮњĕċЮĩ℮₣ៗЮ◦Ьĳ (ÐЮŪŌ₣ŢşсЮŢŎЯΌ˝) 

េ្រកពីករអនុវត្តនូវតួនទីដសំ៏ខនក់នុងករបងកលកខណៈ ករ្រតួតពិនិតយ និងករធនសុវតថិភព
នូវករ្រគប្់រគង និងករេ្របើ្របស់ហិរញញ វតថុខងេលើ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប កប៏នស្រមបស្រមួល 
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និង្រគប្់រគងគេ្រមង ចេ់ យែឡកពកព់ន័ធនន ែដលបនចូលរមួចំែណកកនុងករគ្ំរទកំែណទ្រមង់
ករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ កនុងទ្រមងជ់ថវកិ និងមនិែមនថវកិ ដូចជ
គេ្រមង UNICEF-SETH KOMA, UN-WOMEN គេ្រមងែបងែចកដីសមបទនស្រមបក់រអភវិឌ
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច(WB-LASED) គេ្រមងេលើកកមពស់ជីវភពរស់េនរបស់្របជជនេនកនុងតំបនប់ឹង
ទេន្ល ប(ADB-TSPRSP) គេ្រមងរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន និងករែ្រប្របួល កសធតុ(UNCDF-LGCC) 
គេ្រមងករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួែដលជសមសភគមយួៃនគេ្រមងអភបិលកិចចមូល ្ឋ ន
(WB-DFGG) គេ្រមងJICA-PILACII គេ្រមងEU-SPACE, គេ្រមងUNDP-ACCESS គេ្រមង
UNFPA ែដលមនថវកិ្របចឆំន សំរុប្របមណពី៧-១២ នដុ ្ល រកនុងមយួឆន ំៗ ។  
̀.̉. ℓវិŁşе₧Ŏ ĕЊ₣ŁũĩŉŲс΅ЊũŃňĠġĈĕũĠ₤сĩΒư ĂĖ еƯƠở (˝ŃĆĠсℓវិŁũУņ) 

ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤ រមួមន ទិភព មវស័ិយយ៉ងចបស់ ស់ែដល្រតូវខតិខ្ំរបឹងែ្របងេរៀបចំ
ែផនករសកមមភពយ៉ងជក់ ក ់ េ យមនធនធនហិរញញ វតថុ្រគប្់រគនស់្រមបគ់្ំរទដល់ករអនុវត្ត 
ទិភពទងំេនះ។ ករយកចិត្តទុក កជ់សំខន ់ គឺេផ្ត តេទេលើករគ្ំរទដល់្រកងុ ្រសុក និងឃំុ 

សងក ត ់ មរយៈករព្រងងឹ និងករព្រងីកករផ្តល់េស ទី្របឹក  េស ពិេ្រគះេយបល់ និងេស គ្ំរទ
ែផនកបេចចកេទសននេ យែផ្អក មត្រមូវកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្របកបេ យគុណភព 
និង្របសិទធភព។ 

ងទ៣ី ៖ ករប៉ន់ ម នករចំ យ នងិករផ្តល់ហរិញញទនឆន ២ំ០១៤  
(ថវកិកញចបរ់មួ គតិជដុ ្ល រ) 

ល.រ បរយិយ 
ថវកិ 

េ្របៀបេធៀប 
២០១៣ ២០១៤ 

1  សកមមភពកមមវធីិ 3.315.959  3.600.000  284.041 

2  ទី្របឹក  និងបុគគលិក 6.100.000  5.700.000  (400.000) 

3  ្របតិបត្តិករ 2.633.783  2.700.000  66.217 

4  លទធកមមសមភ រៈ បរកិខ រ 99.802  500.000  400.198 

សរុប 12.149.544  12.500.000  350.456 

 សកមមភពកមមវធិនីន  
ថវកិចំ យប៉ន់ ម នស្រមប្់របេភទសកមមភពកមមវធិីនឹង្រតូវេ្របើ្របស់ស្រមប់
សកមមភព និង្រពឹត្តិករណ៍ននដូចជ សិកខ  ករពិភក  ករពិេ្រគះេយបល់ អំពី 
េមេរៀន នងិបទពិេ ធនន៍ន ករេរៀបចំផអ៣ដំ កក់លបនទ ប ់នងិសកមមភពអភឌិ ន ៍
សមតថភពនន។ 

 ទ្ីរបកឹ  នងិបគុគលិក  
ែផ្អកេលើ ថ នភពបចចុបបននពកព់ន័ធនឹងសមតថភពរបស់ ថ បន័របស់រដ្ឋបលទងំេនថន ក ់
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ជតិ និងថន កេ់្រកមជត ិ និងេដើមបធីនបននូវករព្រងឹងភពមច ស់កររបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 
កនុងកិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ ករ 
ផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសេនែតជត្រមូវករចបំចក់នុងរយៈេពលមធយមមយួបែនថមេទៀត។ 
េទះជយ៉ងេនះកេ៏ យ កគ៏េ្រមងថវកិចំ យស្រមបទ់ី្របឹក ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤ នឹង 
្រតូវថយចុះ កប៏៉ុែន្តថវកិចំ យស្រមបប់ុគគលិកកិចចសនយនឹង្រតូវេកើនេឡើង េដើមបេីធ្វើឲយ 
្រសបេទនឹងយុទធ ្រស្តៃនករកតប់នថយជបេណ្តើ រៗនូវចំនួនទី្របឹក  នងិេដើមបេីផ្ត តករ 
យកចិត្តទុក កេ់ទេលើករគ្ំរទដល់ថន ក្់រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ មរយៈករបែនថមនូវចំនួន 
បុគគលិកកិចចសនយ។ ជទូេទ ថវកិស្រមបជ់ំនួយបេចចកេទសស្រមបឆ់ន ២ំ០១៤មនករ 
ថយចុះចំនួន្របមណ៤០០.០០០ ដុ ្ល រេធៀបនឹងឆន ២ំ០១៣។ 

 ្របតបិត្តកិរ  
ចំ យ្របតិបត្តិករនឹងេផ្ត តជសំខនេ់ទេលើករចុះ ម ន្រតួតពិនតិយ យតៃម្ល និង
ករងរ្រតួតពិនិតយេមើលពីេលើ ករេរៀបចំកិចច្របជុពំិភក  ករ្របមូលចង្រកងឯក រ ករ 
ចំ យេទេលើេ្របងឥនទនៈ ករែថទ ំ និងជួសជុលសមភ រៈ បរកិខ  នងិមេធយបយេធ្វើ 
ដំេណើ រ្រពមទងំករផគតផ់គងសមភ រៈករយិល័យ។ 

 លទធកមមសមភ រៈ នងិបរកិខ រ   
េ យទទួល គ ល់ថ មនត្រមូវករចបំចឲ់យមនករផ្ល ស់ប្តូរយនយន្ត និងឧបករណ៍ 
ននបែនថមេទៀតស្រមបក់រអនុវត្តករងរ ្រស័យេហតុេនះ ថវកិចំ យស្រមប ់
លទធកមមឧបករណ៍ទងំេនះកនុងឆន ២ំ០១៤ ្រតូវបនេ្រគងកនុងចំនួនថវកិដស៏ម្រសបមយួ។ 
យ៉ង មញិ ករេរៀបចំផអ៣ដំ កក់លបនទ បក់ន៏ឹង្រតូវបន្តេផ្ត តករគិតគូរឲយបន 
ហមតច់តអ់ំពបីញ្ហ េនះផងែដរ។ 

 ្របភពហិរញញបបទន 
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍ននកនុងករ 
េកៀរគរធនធន េដើមបេីឆ្លើយតបបនេទនឹងគេ្រមងថវកិចំ យនន ដូចបនេធ្វើករប៉ន ់
ម នខងេលើ។ ៃដគូអភវិឌ នព៍កព់ន័ធសំខន់ៗ ែដលចូលរមួចំែណកកនុងកញចបថ់វកិរមួ 

របស់គ.ជ.អ.ប កនុងឆន ២ំ០១៣ ែដលកនុងេនះរមួមន សហភពអឺរ ៉ុប ទភីន កង់រអភវិឌ ន៍
អន្តរជតិសុ៊យែអដ និងទីភន កង់រសហ្របតិបត្តកិរស្រមបក់រអភវិឌ ស្វីស នឹង្រតូវបន
េសនើសំុឲយរក  ឬបេងកើនករចូលរមួចំែណកផ្តល់ហិរញញបបទនេទកនុងកញចបថ់វកិរមួ។ ជមយួ
គន េនះែដរ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងខិតខំសហករជមយួៃដគូអភវិឌ ន៍ពកព់ន័ធ
េផ ងេទៀត មរយៈយន្តករៃន្រកុមករងរបេចចកេទសស្តីពីករអភវិឌ មែបប្របជធិប
េតយយេនថន កេ់្រកមជតិ និង មរយៈករ្រប្រស័យទកទ់ងេ យផទ ល់។ 
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េទះបីជឯក រអផ៣មនលកខណៈទូលំទូ យ និងល្អិតល្អនយ៉់ង កេ៏ យ កក៏រយល់
ដឹងេទេលើខ្លឹម រឯក ររបស់តួអងគពកព់ន័ធននកនុងករអនុវត្តផអ៣េនះ កេ៏នែតមនក្រមតិេនេឡើយ 
ែដលេនះក៏ជេហតុផលមយួកនុងករមនិ ចសេ្រមចបនលទធផលរពំឹងទុក មេពលេវ ផងែដរ។  

េយង មេហតុផលេនះ អនុកមមវធិនីីមយួៗបនទទួល គ ល់ថ ភពជមច ស់ស្រមបក់មមវធិី
កំែណទ្រមងេ់នមនភពទនេ់ខ យ។ មរយៈករ្របជុំេធ្វើែផនករ និងពិនតិយេឡើងវញិែដលេធ្វើជមយួ
នឹង ថ បន័អនុវត្តទងំអស់ ភពជមច ស់្រតូវបនកំណតយ៉់ងតិចកនុងពីរក្រមតិ។ ក្រមិតទីមួយពក់ព័នធ
នឹង ថ បន័អនុវត្តអនុកមមវធិី (រមួទងំ្រកុមករងរវមិជឈករ និងវសិហមជឈកររបស់្រកសួង ថ បន័ផងែដរ)  
េហើយក្រមតិមយួេទៀតពកព់ន័ធជមយួ ថ បន័ ម។ី 

កិចចដំេណើ រករេរៀបចំ កែ់តងអផ៣ដំ កក់លបនទ ប ់ ចបំច្់រតូវមនករែកលំអ ្របសិនេបើ
ភពជមច ស់ទងំពីរក្រមតិេនះជក ្ត ចបំច។់ កនុងករអនុវត្តករពិភក  និងករអនុមត័ៃនែផនករ
ទងំេនះ នងឹ្រតូវេធ្វើេនទងំពីរក្រមតិ។ 

េលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប នងឹចបេ់ផ្តើមពិភក អពំីកិចចដំេណើ រករេរៀបចំ កែ់តងផអ៣ដំ ក់
កលបនទ ប ់  បនទ បព់ីឯក រពនយរេពលៃនអផ៣េនះ និងែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៤្រតូវ
បនអនុមត័ និងផ ព្វផ យស្រមបក់រអនុវត្ត។ ជកែ់ស្តង ្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមបក់រអភវិឌ
មែបប្របជធិបេតយយនឹង្រតូវជួប្របជុំគន េដើមបកីំណតអ់ំពីជេ្រមើសនន និងេរៀបចំល័កខខណ័្ឌ ករងរ

ស្រមបក់ិចចដំេណើ រករេរៀបចំ កែ់តងផអ៣ដំ កក់លបនទ បេ់នែខមក  ឆន ២ំ០១៤ សំេ ធនឲយ
កិចចដំេណើ រករេរៀបចំ កែ់តងេនះ ចចបេ់ផ្តើមេន្រតីមសទី១ៃនឆន ២ំ០១៤។ កនុងកិចចដំេណើ រករ
េរៀបចំ កែ់តងេនះ ក្៏រតូវបនរពំឹងផងែដរថ នឹងមនករពិភក យ៉ងសីុជេ្រម និងមនករ្រពម
េ្រព ងពីអនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ ទងំអស់។ អនកស្រមបស្រមួល និងជំនយួបេចចកេទសខងេ្រក និង
ឯក ជយនឹង្រតូវបនេកៀរគរ។ 
 



24 

ЯĩĖ̋ ◦Б៨  
ŁũЮĊſЧĠşĆОĠġĕĖļĮЮŲЧŁũ₤ĕŊĳ ĕЊ₣ΉĕЊķњŎĜĜũĠ₤с ĩΒư 

ឯក រផអ៣បនកំណតក់រសនមត និង និភយ័េនកនុង៥្របេភទសំខន់ៗ គឺ៖  
១. ករសនមត និង និភយ័ពកព់ន័ធនងឹករអភវិឌ េគលនេយបយ 
២. ករសនមត និង និភយ័ពកព់ន័ធនងឹតួនទីរបស់្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធនន 
៣. ករសនមត និង និភយ័ពកព់ន័ធនងឹ្របពន័ធ នងិករ្រប្រពឹត្តេទរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
៤. ករសនមត និង និភយ័ពកព់ន័ធនងឹករផ្តល់មូលនិធិ និងករេរៀបចំបុគគលិក 
៥. ករសនមត និង និភយ័ពកព់ន័ធនងឹករេរៀបចំ កែ់តងកមមវធិី 

ងខងេ្រកមេនះនឹងបង្ហ ញករពិនិតយេមើលេឡើងវញិេលើករសនមតននែដលបនកំណត ់
កនុងឯក រផអ៣ និង យតៃម្លជថមីអំពីក្រមតិៃន និភយ័ ្រពមទងំកណំតនូ់វវធិនករននែដល្រតវូ
េផ្ត តករយកចិត្តទុក កក់នុងេពលៃនករពនយរេពលៃនផអ៣េនះ េដើមបបីនថយនូវក្រមតិៃន និភយ័
ទងំេនះ។ 

ករសនមតៃនផអ៣ ក្រមតិៃន
នភយ័

ដំេ ះ្រ យនន 

ករសនមតននែដលទកទ់ងនឹងករអភវិឌ េគលនេយបយ 

១.  តនួទីរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប គឺេផ្ដ ត េទ
េលើករេរៀបចំេគលនេយបយ និងករស្រមប
ស្រមួល  េ យែឡក្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័្ឌនន
ទទលួខុស្រតូវកនុងករអនុវត្ត។ 
(ក្រមតិ និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖មធយម-ខពស់) 

ទប 

លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ដននពកព់ន័ធនឹងករេរៀបចំ
និងករ្រប្រពឹត្ដេទៃនអងគភពវភិគ និងអភវិឌ េគល
នយបយរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រតូវបន
ែកស្រមួល។ េទះយ៉ងេនះក្ត ីតនួទី របស់ េលខ
ធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប កនុងករពិនិតយេឡើងវញិ លិខិត
បទ ្ឋ នគតិយុត្ត មវស័ិយនន (ឲយមនលកខណៈ
្រសបេទនឹងេគលនេយបយវមិជឈករ និងវសិហ
មជឈករ) ពំុទនម់នលកខណៈល្អ្របេសើរេនេឡើយ។ 
លទធភពរបស់ គ.ជ.អ.ប និងេលខធិករ ្ឋ ន 
គ.ជ.អ.ប កនុងករអនុវត្តសមតថកិចចរបស់ខ្លួនែដល
ពកព់ន័ធេទនឹងករអភវិឌ េគលនេយបយេន 
មនបញ្ហ ្របឈមេនេឡើយ។  

២.  ករកំណតឱ់យបនចបស់រ ងតនួទីរបស់េលខធិ
ករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប និងតនួទី របស់្រកសួង ថ បន័
ពកព់ន័ធ នន ជពិេសសតនួទីរបស់្រកសួង
ម ៃផទ។  

      (ក្រមតិ និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ទប) 

ទប 
 

៣.  េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ចមនលទធភពកនុងករ ខពស់ េនះ គឺជករ សនមតែដលមន រៈសំខនបំ់ផុត។ 
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ដំេ ះ្រ យនន 

អនុវត្តនូវសមតថកិចចរបស់ខ្លួនកនុងករេរៀបចំេគល 
នេយបយេ យមនិមនភព្របទងំ្របេទើសជ 
មយួនឹង្រកសួង   ថ បន័ពកព់ន័ធនន។ 
(ក្រមតិ និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖មធយម) 

េនកនុងទិដ្ឋភពមយួចំននួបនបង្ហ ញឲយេឃើញថ
មនចកខុវស័ិយែផនកេគលនេយបយេផ ងៗគន រ ង
្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ េនកនុងករអភវិឌ ្របពន័ធេផទរ
មលូនិធិ និងករ្រគប ់ ្រគងហិរញញ វតថុ ្របពន័ធក ង
ែផនកររបស់រដ្ឋបលថន ក ់ េ្រកមជតិ និងមខុងរៃន
ករ្រតួតពិនិតយេមើលពីេលើ។ ដូចបនបរយិយេនកនុង
ឯក រពនយរេពលៃនផអ៣េនះ េនេពលែដលមន
ទស នៈេផ ងៗរបស់្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធនន
េកើតេឡើង ត្រមូវឲយមនករព្រងឹងតនួទីរបស់
គ.ជ.អ.ប កនុងករស្រមបស្រមួល និងករ្រគប្់រគង
េលើករអនុវត្តករងរ។  

៤.  ករេធ្វើសុខុដុមនីយកមមជមយួនឹងេគលនេយបយ
កំែណទ្រមងន់ន ដូចជ កំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល 

ធរណៈ និងកំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ  
វតថុ ធរណៈ។ 
(ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ មធយម) 

ទប 

្រកុម្របឹក កំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ្រតូវបន
រ ំ យនេពលថមីៗកកន្លងមកេនះ េហើយកមមវធីិ
កំែណទ្រមងេ់នះ្រតូវបនេផទរឲយេទសថិតេ្រកមករ
ទទលួខុស្រតូវរបស់្រកសួងមខុងរ ធរណៈ។  
្រស័យ្រកសួងមខុងរ ធរណៈ គឺជ ថ បន័អនុ

វត្តអនុកមមវធីិទី៣ៃនផអ៣ ដូចេនះករងរែដលពក់
ពន័ធនឹងករងរកំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងបគុគលិក និង
ករអភវិឌ ធនធនមនុស រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
នឹង្រតូវបនរពឹំងថមនដំេណើ រករេ យរលូន។ 
ជមយួេនះែដរ ទំនកទំ់នងករងរជមយួ្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងកមមវធីិកំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ  
វតថុ ធរណៈនឹង្រតូវមនករព្រងឹងបែនថមេទៀត 
្រពមទងំ្រតូវមនករ េផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់ន
កនុងឆន ២ំ០១៤។

ករសនមតននែដលទកទ់ងនឹងតនួទីរបស់្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ 
១.  ្រកសួង ថ បន័ទទលួ គ ល់នូវស្វ័យភពរបស់

រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េហើយនឹងេធ្វើករផ្ល ស់ប្ដូរ
ពីករ្រតួតពិនិតយែផនករដ្ឋបលេទជករ្រតតួពិនិតយនី
តយនុកូលភព។ 
(ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖មធយម-ខពស់) ខពស់ 

យន្តករពិនិតយេមើលពីេលើ និង្រតួតពិនិតយនីតយនុ
កូលភពពំុទន្់រតូវបនេរៀបចំឲយចបស់ ស់ 
េហើយ្របពន័ធ្រគប្់រគងននែដលបនអភវិឌ េឡើង
រហូតមកដល់េពលេនះកេ៏នពំុទនប់នផ្តល់នូវស្វ័យ
ភពេពញេលញ ដល់រដ្ឋបលថន ក ់ េ្រកមជតិេន
េឡើយ។ េហតុដូេចនះ ករអភវិឌ នីតិវធីិពិនិតយេមើល
ពីេលើ និង្រតួតពិនិតយនីតយនុកូលភព គឺជ ទិភព
ែដល្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក កក់នុងឆន ២ំ០១៤។ 
បញ្ហ ្របឈមពកព់ន័ធនឹងស្វ័យភពរបស់រដ្ឋបល 
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ថន កេ់្រកមជតិនឹង្រតូវបនេ ះ្រ យេនកនុងកិចច 
ដំេណើ រករអភវិឌ េគលនេយបយ ែដលមន
បរយិយេនកនុងករសនមតទី៣។  

២.  ្រកសួង ថ បន័មនសមតថភព្រគប្់រគនក់នុងករចប់
េផ្ដើមអនុវត្ដ ណត្ដិរបស់ខ្លួនកនុងករគ្ំរទ និង្រតួត
ពិនិតយនីតយនុកូលភព។ 
(ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣ គឺខពស់) 

ខពស់ ដូចខងេលើ 

៣.  ករអនុវត្ដកមមវធីិេ យេ្របើ្របពន័ធននរបស់រ ្ឋ
ភបិល។ 
(ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖មធយម) 

មធយម 

សកមមភពេសទើរែតទងំអស់ៃនកមមវធីិេនថន កឃំុ់ 
សងក ត ់និងថន ក្់រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ្រតូវបនអនុវត្ត
េ យ្របពន័ធននរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ េទះជ
យ៉ងេនះក្តី កស៏កមមភពននៃនផអ៣្រតូវបនគំ
្រទហិរញញបបទន និង្រតូវេធចើរបយករណ៍េ្រក្របពន័ធ
របស់រ ្ឋ ភបិល និងគេ្រមង ចេ់ យែឡកៗភគ
េ្រចើនពំុទន្់រតូវបន កប់ញចូ លេទកនុង្របពន័ធនន
របស់ ជរ ្ឋ ភបិល ឬពំុទន្់រតូវបន កប់ញចូ ល
េទកនុងែបបែផនៃនកញចបថ់វកិរមួេនេឡើយ។ 

៤.   ករេរៀបចំ្របពន័ធរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវេធ្វើ
េឡើងេ យមនករពិេ្រគះេយបល់ និងករចូល
រមួពី្រកសួង ថ បន័ និងអនកពកព់ន័ធនន។ 
(ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ទប - មធយម) 

ទប កំពុង្រតូវបនអនុវត្ត 

៥.  ជញ ធរសវនកមមជតិមនសមតថភពសម្រសប
ស្រមបអ់នុវត្ដតនួទី ភរកិចចរបស់ខ្លួន។ 
(ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ខពស់) ខពស់ 

លទធផលរពឹំងទុកភគេ្រចើនពកព់ន័ធនឹង ជញ ធរ 
សវនកមមជតិពំុ្រតូវបនអនុវត្តេនេឡើយ កប៏៉ែុន្ត 
ភពអវជិជមនមយួចំននួកព៏កព់ន័ធេទនឹងករយឺត
យ៉វកនុងករេរៀបចំ និង កឲ់យ្របតិបត្តិៃនមលូនិធិ
្រកុង ្រសុកផងែដរ។ 

៦.  ្រកសួង ថ បន័ចូលរមួកនុងករេរៀបចំែបបែផនស្រមប់
ករេផទរមខុងរឲយេទ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 
(ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣ ៖ មធយម) 

ខពស់ 

ករសនមតេនះកំពុងក្ល យជករសនមតែដលមន 
ក្រមតិ និភយ័ខពស់។ េនកនុងផអ៣ជំ នបនទ ប់
នឹង្រតូវមនករពិនិតយេមើលេលើកិចចដំេណើ រករេផទរ
មខុងរកនុងេគលបំណងបេងកើនករចូលរមួ និងគ្ំរទ
របស់្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធនន។ កិចច្របជំុក្រមតិ
ខពស់មយួរបស់អនកដឹកននំេយបយនឹង្រតូវេរៀបចំ
េឡើង េដើមបពិីភក  និងកំណតម់ខុងរមយួចំននួ
ែដល្រតូវេផទរេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ ករេផ្ត ត
ករយកចិត្តជថមេីទេលើ ណត្តទូិេទ្រតូវបន 
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្របកនយ់ក េហើយជមយួគន េនះែដរ លិខិតបទ ្ឋ ន 
ឬ េសចក្តីែណនសំ្តីពីមខុងរជជេ្រមើសកកំ៏ពុង្រតូវ
បនអភវិឌ េឡើង។ េ យមនករគ្ំរទពីៃដគូអភិ
វឌ នន ករេរៀបចំ និងអនុវត្តគេ្រមង កលបងៃន
ករេផទរមខុងរក្៏រតូវបនេ្រគងេឡើងផងែដរ។ 

ករសនមតននែដលទកទ់ងនឹង្របពន័ធ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
១.   រដ្ឋបលននេនថន កេ់្រកមជតិទទលួបននូវភព

្រសបចបបយ៉់ងទូលំទូ យជ ថ បន័នេយ 
បយ។  

      (ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ មធយម) 
ខពស់ 

េ យ រែតករយឺតយ៉វៃនករអភវិឌ នូវមលូនិធិ
្រកុង ្រសុក េហតុេនះ ភព្រសបចបបៃ់ន្រកុង ្រសុក
កនុងនមជ ថ បន័នេយបយបនជបួនូវបញ្ហ
្របឈម េហើយកិចចដំេណើ រករេរៀនបេណ្តើ រៗអនុវត្ត
បេណ្តើ រកពំុ៏ទន្់រតូវបនអនុវត្តេឡើយ។ ករអភវិឌ
សមតថភពដទូ៍លំទូ យដល់គណៈអភបិល ម្រន្តី
រដ្ឋបល និងសមជិក្រកុម្របឹក នឹង្រតូវបនបន្ត
អនុវត្ត។ 

២.  សិទធិអំ ច និងគណេនយយភពរបស់្រកុម្របឹក ្រតូវ
បនបេងកើតេឡើងេន មរដ្ឋបលនីមយួៗៃនរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិ។ 

      (ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖មធយម) 
ខពស់ 

េ យ រែតករយឺតយ៉វៃនករអភវិឌ នូវមលូនិធិ
្រកុង ្រសុក បននឲំយសិទធអំ ច និងគណេនយយ
ភពរបស់្រកុង ្រសុក្រតូវមនករលំបកកនុងករ
េរៀបចំបេងកើតេឡើង។ ជំ នដំបងូននៃនករអភិ
វឌ ្របភពចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិ (ែដល ចបេងកើតនូវ គណេនយយភព) និង
វធិនៃផទកនុងរបស់្រកុង ្រសុក្រតូវបនេរៀបចំ។ េទះ
ជយ៉ងេនះក្ត ីកស៏កមមភពទងំពីរេនះេនពំុទន្់រតូវ
បនេរៀបចំបញចបេ់ឡើយ។ 

៣.  សមជិក្រកុម្របឹក ជបេ់ឆន ត ចេធ្វើករជមយួ
គន បន។ 

      (ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖មធយម) 
ទប 

ករសនមតេនះពំុ្រតូវបនបង្ហ ញថជបញ្ហ េទៀត 
េឡើយ 

៤.  យន្ដករេដើមបតីម្ល ភព្រតូវបនេរៀបចំ និង កឱ់យ
េ្របើ្របស់ និងមនទិនននយ័ែដលមនសុពលភព
្រគប្់រគន។់ 
(ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖មធយម) 

មធយម 

មនទិនននយ័ជេ្រចើនែដល ចរកបនេនកនុង្របពន័ធ
ទិនននយ័របស់រ ្ឋ ភបិល កប៏៉ែុន្តពត័ម៌នទងំេនះ
ពំុទន្់រតូវបនេរៀបចំឲយមនលកខណៈជ្របពន័ធ
ស្រមបក់រផ ព្វផ យជូន្របជពលរដ្ឋឲយបនទូលំ
ទូ យេនេឡើយ។ ែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីគណ
េនយយភពសងគម្រតូវបនេរៀបចំ និង កឲ់យអនុវត្ត។ 
ែផ្អកេលើែផនករយុទធ ្រស្តេនះ គេ្រមងគណ
េនយយភពសងគមមយួកំពុង្រតូវបនេរៀបចំ កែ់តង
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េឡើង េ យមនឧបករណ៍ននែដលកំពុងសថិត
េនកនុងករអនុវត្ត កលបង។ 

៥.   សងគមសីុវលិ ប ្ដ ញ រពត័ម៌ន និង្រគឹះ ថ ន
សិក មនឱកស និងមនសមតថភពកនុងករវភិគ 
យតៃម្ល ពិនិតយ និង យករណ៍អំពីករបំេពញ

ករងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 
     (ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ ទប-មធយម) 

មធយម 

េនកនុងេគហទំពរ័របស់គ.ជ.អ.ប មនផទុកនូវពត័ម៌ន
ជេ្រចើន។ េទះបីជយ៉ងេនះក្តី កេ៏វទិក និង
យន្តករននស្រមបក់រពិភក អំពីពត័ម៌នទងំ
េនះ និងស្រមបស់្រមបស្រមួលដល់ករពិភក
ែផនកេគលនេយបយេនកនុង្រគឹះ ថ នសិក នន
ពំុទន្់រតូវបនជំរញុឲយបនខ្ល ងំក្ល េនេឡើង។ កិចច
សហករជមយួវទិយ ថ ន្រ វ្រជវស្រមបក់រ
អភវិឌ កមពុជ CDRI កនុងករេរៀបចំ េវទិកេគលន
េយបយនន្រតូវបនចបេ់ផ្តើម កប៏៉ែុន្តពំុទន្់រតូវ
បនេរៀបចំបញចបេ់នេឡើយ។ 

៦.   ព្រងីក ឬបេងកើតសមគម្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ េដើមបតំី ងឱយ្រកុម្របឹក ទងំអស់
ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 
(ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ ទប) 

ទប 

សមគម្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត្រតូវបនេរៀបចំ
បេងកើត និងចុះបញជ ី។ េ យែឡកសមគម្រកុម
្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងឃំុ សងក តកំ់ពុង្រតូវបន
ស្រមបស្រមួលេរៀបចំបេងកើតជបេណ្តើ រ។ 

ករសនមតននែដលទកទ់ងនងឹករផ្តល់មលូនធិ ិនងិករេរៀបចំបគុគលិក 
១.   ករេលើកទឹកចិត្ដ្រតូវបនផ្ដល់យ៉ង្រគប្់រគនដ់ល់

ករេ្រជើសេរ ើស និងកររក បគុគលិកែដលមន
សមតថភពេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ជពិេសស 
េនតំបនែ់ដលមនិែមនជទី្របជំុជន។ 

      (ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ ខពស់) 

មធយម 

េ យ រ្របកេ់បៀវត របស់ម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលេនម
នក្រមតិទប និង្របពន័ធ្របតិបត្តកិរចំ យ ទិ
ភពPOC្រតូវបនបញច ប ់ ្រស័យេហតុេនះករ
សនមតេនះ េនែតជករសនមតែដលគរួឲយ្រពួយ
បរមមណ៍េនេឡើយ។ 

២.  មនចំននួទី្របឹក ជតិ និងបគុគលិកកិចចសនយសម
្រសប។ 

      (ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ ខពស់) 
ទប 

ករសនមតេនះពំុ្រតូវបនបង្ហ ញឲយេឃើញថជករស
នមតែដលមន និភយ័េទៀតេឡើយ។ 

៣.  មលូនិធិ្រកុង ្រសុក ្រតូវបនបេងកើតេឡើង។ 
      (ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ ទប) ទប មលូនិធិ្រកុង ្រសុក្រតូវបនបេងកើត 

៤.  ែបបែផនៃនករផ្ដល់មលូនិធិស្រមបក់រវនិិេយគ
ដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ SNIF្រតូវបនបេងកើត
េឡើង។  

     (ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ មធយម) 

មធយម 

មនកររកីចេ្រមើនតិចតចួកនុងករេរៀបចំយន្តករផ្តល់
មលូនិធិស្រមបក់រ វនិិេយគដល់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ ្រស័យេហតុេនះ ករសនមតេនះ េនែត
ជករសនមតែដលមន និភយ័ 

ករសនមតននែដលទកទ់ងនឹងករេរៀបចំកមមវធីិ 
១.   ករេរៀបចំកមមវធីិមនមហិចឆ ខពស់ទកទ់ងនឹង

វ ិ លភព្រគបដណ្ត ប ់ប៉ែុន្ដដំ កក់លៃនករ
មធយម 

មហិចឆិ ៃនផអ៣ និងករយឺតយ៉វៃនករចបេ់ផ្តើម
អនុវត្តផអ៣ បននឲំយក្រមតិៃន និភយ័ខពស់។ 
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អនុវត្ដមនលកខណៈ្របកដនិយម។ 
      (ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ ខពស់)    

ករពនយរេពល១ឆន ៃំនផអ៣េនះនឹងកតប់នថយនូវ
និភយ័េនះ កប៏៉ែុន្តលទធផលននៃនផអ៣េនែត

្រតូវខិតខំអនុវត្តបញចប។់ 
២.  ករគ្ំរទពីៃដគូអភវឌ នម៍ននិរន្ដរភព។ 
    (ក្រមតិៃន និភយ័កំណតក់នុងផអ៣៖ ទប) 

ទប 

េទះបីកររពឹងទុកៃនករគ្ំរទយ៉ងេ្រចើនពី 
គេ្រមងករអភវិឌ រដ្ឋបលមលូ ្ឋ នរបស់ធនគរ 
ពិភពេ កពំុ្រតូវបនអនុមត័ែដលបញ្ហ េនះបនជះ
ឥទធិពលជអវជិជមនមកេលើកមមវធីិជទូេទ កក៏រ
ផ្តល់ករគ្ំរទពីៃដគូអភវិឌ ថមីននបនកតប់នថយ
នូវ និភយ័េនះែដរ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


