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Ζũņĸ̋ ▫ 
 ករអនុមត័ចបបស់្តីពកីរ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  (ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៨) 
ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកុម្របឹក ជធនី ្រកុម្របឹក េខត្ត ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រកុម្របឹក ្រសុក ្រកុម្របឹក   
ខណ្ឌ ស្រមបព់រី ណត្តិចបព់ឆីន ២ំ០០៩មក ករេបះេឆន តេ្រជើសេរ ើស្រកមុ្របឹក ឃំុ សងក តស់្រមបប់ី
ណត្តចិបព់ឆីន ២ំ០០២រហូតមកដល់េពលេនះ ករេរៀបចំនូវកមមវធិជីតិស្រមបក់រអភវិឌ មែបប

្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតរិយៈេពល១០ឆន  ំ (២០១០-២០១៩) ករអនុមត័នូវែផនករអនុវត្ត
ដំ កក់លទី១ (២០១១-២០១៤) និងែផនករអនុវត្តដំ កក់លទី២ (២០១៥-២០១៧)ៃនកមមវធិី 
ជតិបនបង្ហ ញឱយេឃើញនូវឆនទៈដច៏បស់ ស់របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជអពំកីំែណទ្រមងក់រអភវិឌ
មែបប្របជធិបេតយយេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

 កនុងអឡុំងេពលៃនឆន ២ំ០១៥ ករអនុវត្តែផនករអនុវត្តដំ កក់លទី២ (ផអ៣ទី២) សេ្រមច
បននូវសមទិធផលសំខន់ៗ ជេ្រចើនគួរជទេីមទនៈ។  ្រកសួងមយួចំនួនបនេធ្វើករសេ្រមចចិត្តកនុងករ
េផទរមុខងរសំខន់ៗ មយួចនំួនេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ ជកែ់ស្តង ្រកសួងបរ ិ ថ នបនេផទរមុខងរ 
្រគប្់រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជុជំនេទឱយ ជធនី ្រកុង និង្រសុកទងំអស់ទូទងំ្របេទស។ ្រកសួង
សងគមកិចច អតតីយុទធជន និងយុវនីតិសមបទបនេធ្វើ្របតភិូកមមករ្រគប្់រគង និងករ្រតួតពនិិតយមណ្ឌ ល
ែថទកុំមរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតេិគលេ មយួចំនួន។ ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី កប៏ន
សេ្រមចចិត្តេផទរករ្រគប្់រគងករអបរ់កំ្រមតិបឋមសិក  ករអបរ់កុំមរតូច និងករអបរ់េំ្រក្របពន័ធេទឱយ
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកេគលេ មយួចំនួន។ ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ និង្រកសួងសុខភបិលបន និង
កំពុង កលបងនូវករេធ្វើ្របតភូិកមមមុខងរពកព់ន័ធនឹងករែថទ្ំរបពន័ធទឹក ្អ តជនបទ  ករ្រគប្់រគង 
េស អនមយ័ជនបទ នងិករ្រគប្់រគងមណ្ឌ លសុខភពេនកនុង្រសុកមយួចំនួន។ ែផ្អកេលើបទពេិ ធន៍
ៃនករ កលបងេនះ ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទបនសេ្រមចចិត្តេផទរមុខងរែថទផំ្លូវលំជនបទមនលកខណៈ 
ជ្របច ំ  េហើយ្រកសួងសុខភបិលកប៏នសេ្រមចចិត្តេផទរមុខងរផ្តល់េស គពំរសុខភពបឋមេទឱយ
រដ្ឋបល្រសុក និងរដ្ឋបលខណ្ឌ េគលេ មយួចំនួនផងែដរ។  
 កនុងឆន ២ំ០១៦  េយើងនឹងេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើករផ្តល់េស ជបន្តេទៀតេ យ រ
កិចចករេនះជត្រមូវករចបំចប់ំផុតរបស់្របជពលរដ្ឋ។ េដើមបធីនដល់ករេលើកកមពស់គុណភព និង
្របសិទធភពៃនករផ្តល់េស   ករេផទរមុខងរ្រតូវែតផ រភជ បជ់មយួនឹងករេផទរទងំធនធនហិរញញ វតថុ 
និងធនធនមនុស ផងែដរ។  កនុងឆន ២ំ០១៦េនះ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុនងឹបន្តេរៀបចំ និង ក់
ឱយអនុវត្តនូវយន្តករេផទរធនធនមនភជ បល់កខខណ្ឌ  េដើមបផី្តល់លទធភពឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតអិនុវត្ត
នូវមុខងរែដលបនេផទរ។ េសចក្តី្រពងលកខន្តិកៈេ យែឡកស្រមបបុ់គគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
ែដល្រតូវបនអនុមត័េ យ គ.ជ.អ.ប កនុងកិចច្របជុំេលើកទី១១ នៃថងទី១២ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦ គឺជ
មូល ្ឋ នស្រមបប់េងកើតនូវ្របពន័ធ្រគប្់រគងបុគគលិកែបបវមិជឈករកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនេគលករណ៍រមួៃនករ
េរៀបចំមុខងរ ធរណៈរបស់រដ្ឋ។ លកខន្តិកៈេ យែឡកេនះមនេគលបំណងសំខនក់នុងករព្រងឹង
សិទធិអំ ចរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតសិ្រមបក់រ្រគប្់រគង និងករអភវិឌ សមតថភពបុគគលិករបស់
ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព គណេនយយភព មនករេលើកទឹកចិត្ត និងធនអពយ្រកឹតយភពកនុងករ
បំេពញតនួទនីិងភរកិចចរបស់ម្រន្តី ជករ ្រពមទងំស្រមបស្រមួលដល់ករេផទរបុគគលិក្រសបជមយួនឹង



ii 
 

ករេផទរមុខងរ។ េយើងនឹងបន្តេលើកកមពស់ករផ្តល់េស រដ្ឋបលជូន្របជពលរដ្ឋ មរយៈករព្រងឹង 
និងព្រងីកករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួេនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រពមទងំបេងកើតឱយមនយន្ត
ករផ្តល់េស មលកខណៈ្រចកេចញចូលែតមយួេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតេិផ ងេទៀត។ 
 កនុងឆន ២ំ០១៥  មណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  ្រតូវបនបេងកើតេន្រគប់ ជធនី េខត្តទងំអស់។ 
មណ្ឌ លេនះមនតនួទសំីខនក់នុងករស្រមបស្រមួលជមយួ ថ បន័រដ្ឋ អងគករសងគមសីុវលិ និងវស័ិយ
ឯកជននន េដើមបផី្តល់ករអភវិឌ សមតថភព នងិផ្តល់ករគ្ំរទដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិកដូ៏ចជករ
ផ្តល់លទធភពឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិទទួលបននូវករគ្ំរទកិចចអភវិឌ សមតថភពែផ្អក មត្រមូវករ
របស់ខ្លួន។ 
 ចំណុចចុងេ្រកយ គឺករបន្តព្រងឹងអភបិលកិចចរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ បចចុបបនន ្រកុង 
្រសុកទងំអស់បននិងកពុំងដំេណើ រករេរៀបចំ និងអនុមត័នូវវធិន្រគប្់រគងៃផទកនុងរបស់ខ្លួនែដលនឹងផ្តល់ 
នូវករត្រមងទ់ិសជយុទធ ្រស្ត និងករែបងែចកចបស់ ស់នូវករទទួលខុស្រតូវរ ងគណៈអភបិល 
និង្រកុម្របកឹ ។ ែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពកីរងរគណេនយយភពសងគមស្រមបក់រអភវិឌ មែបប
្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិនឹង្រតូវបន្តអនុវត្តេ យមនកិចចសហករយ៉ងជិតសនិទធជមយួអងគករ
សងគមសីុវលិ និងអនកពកព់ន័ធនន។ កចិចករេនះកំពុង្រតូវបនអនុវត្ត កលបងេនកនុងឃំុជេ្រចើនកនុង
េគលបំណងេលើកកមពស់ករផ្តល់ជូន្របជពលរដ្ឋនូវពត័ម៌នសំខន់ៗ អពំីករេ្របើ្របស់ថវកិ និងករ
បំេពញករងររបស់រដ្ឋបលមូល ្ឋ ន និងអនកផ្តល់េស ននេនមូល ្ឋ ន។ កិចចដេំណើ រករេនះកន៏ឹង
េលើកកមពស់ទងំករចូលរមួ និងករ ម ន្រតួតពិនិតយរបស់្របជពលរដ្ឋផងែដរ។ េយើងសងឃមឹថ កិចច
ដំេណើ រករេនះនឹងនមំកនូវករែកលម្អគុណភព ្របសិទធភព តម្ល ភព និងគណេនយយភពៃនករផ្តល់
េស ននេនថន កមូ់ល ្ឋ ន។ 

ដូចខញុបំនគូសបញជ កក់នុងសិកខ ជតិស្តីពកីរេរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៦ 
េនកនុងេខត្ត្រពះសីហនុថ ល់ករេធ្វើកែំណទ្រមង ់ជពេិសសកំែណទ្រមងវ់មិជឈករ និងវសិហមជឈករ
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៤.១. េសចក្តីេផ្តើម នងិចំណុចេ .............................................................................. ៣៥ 
៤.២. លទធផលរពឹំងទុក ........................................................................................... ៣៦ 
៤.៣. គេ្រមងថវកិ ................................................................................................ ៤២ 

̣. ₤ņЊ◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝◦БŪģ е ៖ ŷЋņĄęŁũ Њ̈́ũŃňŷĳ□О ......................................................................... ̣̉ 

៥.១. េសចក្តីេផ្តើម នងិចំណុចេ .............................................................................. ៤៥ 
៥.២. លទធផលរពឹំងទុក ........................................................................................... ៤៦ 
៥.៣. គេ្រមងថវកិ ................................................................................................ ៤៩ 

ΧĠ₤ņįњĕċ 
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្របចកំរកនុងពធិីេបើកសិកខ ជតសិ្តីពីករេរៀបចំែផនករសកមមភព និង 
ថវកិឆន ២ំ០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប. 

ឧបសមពន័ធទ២ី ៖ សុនទរកថបិទរបស់ ₤ЮņŉşŪ˝ΐЮΉņ ₤ ЮŠ₣ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី 
្រកសួងម ៃផទកនុងពិធីបិទសិកខ ជតិស្តីពីករេរៀបចំែផនករសកមមភព 
និងថវកិឆន ២ំ០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប. 

ឧបសមពន័ធទ៣ី ៖ ែផនករជនំួយបេចចកេទស 
ឧបសមពន័ធទ៤ី៖ ងសកមមភព នងិថវកិលម្អតិ 
ឧបសមពន័ធទ៥ី ៖ សូចនករ និងចំណុចេ  
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គ.ជ.អ.ប. គណៈកមម ធិករជតិស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជត ិ
ផអ៣ទី១ ែផនករអនុវត្តរយៈេពលបីឆន ដំំ កក់លទី១ (២០១១-២០១៤) ៃនកមមវធីិជតិ 
ផអ៣ទី២ ែផនករអនុវត្តរយៈេពលបីឆន ដំំ កក់លទី២ (២០១៥-២០១៧) ៃនកមមវធីិជតិ 
ផ.ស.ថ. ែផនករសកមមភព និងថវកិ្របចឆំន  ំ
គ.ក.ស.ក. គណៈកមម ធិករពេិ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តី និងកុមរ 
គ.ក.ន.ក. គណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកចិចករនរ ីនិងកុមរឃំុ សងក ត ់ 
Basket  មូលនធិិកញចបរ់មួគ្ំរទេ យ  Sida, SDC និង EU 
I4C  ពត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ 
Sida  ទីភន កង់រអភវិឌ នអ៍ន្តរជតរិបស់្របេទសសុ៊យែអដ 
EU  សហភពអឺរ ៉ុប 
EU/SPACE  កមមវធិីគ្ំរទេ យសហភពអឺរ ៉ុបេដើមបគី្ំរទករចូលរមួរបស់សងគមសីុវលិ 
GIZ/RED III  គេ្រមងអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចតំបន ់ដំ កក់លទ៣ី 
ADB  ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ  
ADB/PPTA  គេ្រមងជំនួយបេចចកេទសស្រមបក់រេរៀបចំកមមវធិី គ្ំរទេ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
ADB/DPFSM  កមមវធិីស្ដីពីករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ និងករផ្តល់េស ធរណៈែបបវមិជឈករ គ្ំរទ

េ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
ADB/TS‐PRSDP  គេ្រមងកតប់នថយភព្រកី្រក និងអភវិឌ នក៍សិកមមខន តតូចតំបនទ់េន្ល ប គ្ំរទ 

េ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
ADB/RWS  គេ្រមង្របតិបត្ត ិនិងែថទកំរផគតផ់គងទ់កឹជនបទគ្ំរទេ យធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 
IFAD/ASPIRE  គេ្រមងេស កសិកមមស្រមបក់រផ្តួចេផ្តើម ភពធន និងករផ ព្វផ យ គ្ំរទេ យ 

មូលនធិិអន្តរជតិស្រមបកិ់ចចអភវិឌ កសិកមម 
SDC  ទីភន កង់រសហ្របតិបត្តិករស្រមបក់ចិចអភវិឌ នរ៍បស់្របេទសស្វីស 
UNCDF  មូលនធិិស្រមបអ់ភវិឌ នមូ៍លធនរបស់អងគករសហ្របជជតិ 
UNCDF/LDDPHS  គេ្រមងកិចចអភវិឌ មូល ្ឋ ន មរយៈេស សុខភព ធរណៈែបបវមិជឈករ 
UNCDF/LGCCII  គេ្រមងរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន និងករែ្រប្របួល កសធតុ គ្ំរទេ យមូលនិធិស្រមប់

អភវិឌ នមូ៍លធនរបស់អងគករសហ្របជជតិ 
UNICEF/ Seth Koma  កមមវធិីសិទធិកុមរៃនមូលនិធិកុមររបស់អងគករសហ្របជជតិ 
UNDP  កមមវធិីអភវិឌ នរ៍បស់អងគករសហ្របជជត ិ
UNDP‐EU/ACES  គេ្រមងេលើកកមពស់េស របស់សមគម្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិគ្ំរទេ យ

យូអិនឌីភ ីនិងសហភពអរឺ ៉ុប 
UNFPA  មូលនធិិ្របជពលរដ្ឋរបស់អងគករសហ្របជជតិ 
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WB  ធនគរពិភពេ ក 
WB/CTPMCH  គេ្រមងសងគហទនសងគមស្រមបសុ់ខភព និង រូបតថមភ្រស្តី និងកុមរ  

គ្ំរទេ យធនគរពភិពេ ក 
USAID  ទីភន កង់រស្រមបកិ់ចចអភវិឌ នអ៍ន្តរជតរិបស់សហរដ្ឋ េមរកិ 
JSDF  មូលនធិិស្រមបក់ិចចអភវិឌ សងគមរបស់្របេទសជប៉ុន 
RACHA អងគករសមពន័ធភពកុមរ និងសុខភពបន្តពូជ 
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ǻ˝ŏ₤њĮĀ ĕЊ₣ĕЊŎņĕњŎ₤еžĕсៗ 
គណេនយយភព កតព្វកិចចៃនអនកអនុវត្តសិទធិអំ ចកនុងករេឆ្លើយបំភ្លអឺំពីសកមមភពននរបស់ខ្លួនចំេពះ   

ជញ ធរមនសមតថកិចច មយួ ែដល ច កនូ់វករពិនយ័េទសកនុងករណីខកខនមនិ
បនអនុវត្ត។ 

ករ្រគប្់រគងែផ្អក
េលើលទធផល 

វធីិ ្រស្តវលិជំុស្រមប់ករ្រគប់្រគងែដលេធ្វើសមហរណកមមៃនយុទធ ្រស្ត មនុស  
ធនធន កចិចដេំណើ រករ និងវធិនករនន េដើមបេីលើកកមពស់ករសេ្រមចចិត្ត តម្ល ភព 
និងគណេនយយភព។ វធិី ្រស្តេនះេផ្ត តេលើករសេ្រមចបននូវសមទិធផល ករអនុវត្ត 
នូវករ ស់ែវងៃនករអនុវត្តករងរ ករសិក េរៀនសូ្រត និងករស្រមបស្រមួល កដូ៏ចជ 
ករេរៀបចរំបយករណ៍យ៉ងចបស់ ស់។ 

តម្ល ភព ករផ្តល់នូវពត័ម៌នទនេ់ពលេវ  និង ចេជឿទុកចិត្តបន េហើយពត័ម៌នេនះ ចទទួល 
បនករេ្របើ្របស់េ យអនកពកព់ន័ធទងំអស់។ 

ករអភវិឌ សមតថភព ជដំេណើ រករមយួែដលនមំកនូវករេលើកកមពស់ជំនញ (ទងំជំនញទូេទ និងជនំញ
ជក់ ក)់ ែដលេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវនីតវិធិ ី និងករព្រងឹង ថ បន័។ ករក ងសមតថ
ភពសំេ េលើករវនិិេយគេលើមនុស  ថ បន័ និងែបបែផនៃនករអនុវត្តនន។ 

ករចូលរមួរបស់ 
សងគមសីុវលិ 

ជដំេណើ រករេនកនុងសហគមនែ៍ដល្របជពលរដ្ឋ្របមូលផ្តុ ំគន បេងកើតេឡើងេដើមបសីេ្រមច
េគលេ រមួននរបស់ខ្លួនេនមូល ្ឋ ន និងេធ្វើករងរជបុគគល ឬរមួគន មរយៈអងគករ
សហគមនម៍និែមនរ ្ឋ ភបិលេដើមបមីនឥទធិពលេទេលើដេំណើ រករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។ 

អងគករសហគមន ៍ 
ឬអងគករសងគម  
សីុវលិ 

ជអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល នងិមនិរក្របកច់ំេណញែដលមនវត្តមនកនុងសងគមែដល
តំ ងឱយផល្របេយជន ៍នងិគុណតៃម្លរបស់សមជកិខ្លួន ឬអនកដៃទ េ យែផ្អកេលើករ
យកចតិ្តទុក កន់នែដលមនលកខណៈជ្រកមសីលធម ៌ វបបធម ៌ នេយបយ វទិយ ្រស្ត 

សន ឬសបបុរសធម។៌ 

ករ យតៃម្ល ជករវនិិចឆយ័េទេលើគុណតៃម្ល ផល្របេយជន ៍ និងតៃម្លៃនករងរអ្វីមយួ ជករសិក
យតៃម្លអំពីភពស័ក្តិសិទធិ ្របសិទធភព ផលបះ៉ពល់ និរន្តរភព នងិភពពកព់ន័ធៃន

គេ្រមងមយួ ្រសប មេគលបំណងននែដលបនកំណត។់ 

អភបិលកិចច ជ្របៃពណី នងិករេរៀបចនូំវ ថ បន័ននែដល ជញ ធរៃន្របេទសមយួបនេ្របើ្របស់។ 
ជមេធយបយៃនករអនុវត្តសិទធិអំ ចែដលជះឥទធិពលេទេលើជីវភព ធរណៈ 
ជពិេសស ករអភវិឌ េសដ្ឋកិចច និងសងគមកចិច។ 

ផលបះ៉ពល់ ករជះឥទធពិលជវជិជមន និងជអវជិជមនចំេពះមុខ នងិយូរអែង្វង ែដលេផ្ដើមេចញពីកិចច
អន្ត គមនៃ៍នករអភវិឌ មយួមនលកខណៈេ យផទ ល់ ឬេ យ្របេយល េ យេចតន 
ឬេ យអេចតន។ 
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សូចនករ ក ្ត  ឬអញញតជបរមិណ ឬជគុណភពែដលផ្តល់ជមេធយបយមយួ មនលកខណៈ
មញញ  នងិ ចេជឿទុកចិត្តបនស្រមប់ ស់ែវងសមទិធផល ឬឆ្លុះបញច ំងពីករផ្ល ស់ប្តូរ

ននែដលេកើតេចញពីអន្ត គមន៍ មយួ ឬកជ៏ួយ កនុងករ យតៃម្លពីករបំេពញករងរ
របស់តួអងគអភវិឌ ន៍ មយួ។ 

ធតុចូល ធនធនមនុស  ធនធនហិរញញ វតថុ ធនធនសមភ រៈ ឯក រ របយករណ៍នន ែដល
បនេ្របើ្របស់ស្រមបក់ិចចអន្ត គមនដ៍ល់ករអភវិឌ នន។ 

លទធផលជគន្លះឹ ជសកមមភពសំខន ់ ឬជគន្លឹះែដលបនកំណត ់ ឬេ ទុកស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយ ជ
ពិេសសពកព់ន័ធនឹងវឌ នភពៃនករសេ្រមចបន។ 

ករ្រតួតពនិតិយ ជករ្របមូល ករវភិគ និងករេ្របើ្របស់មនលកខណៈជ្របពន័ធ នងិជ្របចនូំវពត័ម៌ន
ននកនុងេគលបំណង្រតួតពិនតិយករ្រគប្់រគង និងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត។ 

សមទិធផលរពឹំងទុក 
 

ជករផ្ល ស់ប្តូរ ឬករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងេ យផទ ល់នូវសុខមលភពៃនអនកទទួលផល ឬ
អតថិិជន ែដលជលទធផលៃនករេ្របើ្របស់េស មយួ (ឬលទធផលរពំឹងទុក)។ 

លទធផលរពំងឹទុក ផលិតផល ឧបករណ៍ សមភ រៈ និងេស ទងំ យែដលទទួលបនពីអន្ត គមនអ៍ភវិឌ ន៍
មយួ េហើយ ក៏ ចរមួបញចូ លទងំករផ្ល ស់ប្តូរននេផ្ដើមេចញពអីន្ត គមនែ៍ដលពកព់ន័ធនឹង
ករសេ្រមចនូវសមទិធផលរពឹំងទុកនន។ ថ បន័នន្រតូវមនគណេនយយភពកនុងករ
សេ្រមចលទធផលរពឹំងទុកឱយបនទនេ់ពលេវ  មនគុណភព នងិបរមិណសម្រសប។ 

សកមមភព ទេង្វើែដល្របកនយ់ក ឬកិចចករែដលបនបំេពញេ យេ្របើ្របស់នូវធតុចូលននដូចជ 
មូលនធិិ ជនំួយបេចចកេទស នងិធនធនេផ ងេទៀតែដលបនេកៀរគរ េដើមបបីេងកើតេចញជ 
លទធផលរពំឹងទុកជក់ កន់ន។ 

េគលនេយបយ 
(េគលនេយបយ 

ធរណៈមយួ) 

សកមមភព េគលករណ៍ ឬសំណំុៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តែដលមនេគលបំណង 
និងភពសីុសង្វ កគ់ន មយួ េដើមប ី (១)េរៀបចំេឆ្លើយតបនឹងបញ្ហ មយួ (២)េរៀបចំេ យកិចច
ដំេណើ រករនេយបយជក់ ក់ មយួ និង(៣)អនុមត័ អនុវត្ត និងព្រងឹងករអនុវត្ត
េ យ ថ បន័មយួ។  

កមមវធិ ី ជអន្ត គមនម៍យួែដលមនកំណតេ់ពលេវ ជក់ ក ់ ែដលមនលកខណៈខុសគន ពី
គេ្រមង ពេី្រពះជទូេទ កមមវធិ ី គឺមនលកខណៈអន្តរវស័ិយ ្រគបដណ្ត បេ់លើ្របធនបទ  
េផ ងៗ នងិឬមនតបំនេ់គលេ េ្រចើន េ្របើ្របស់វធិី ្រស្តចំរុះ ពកព់ន័ធនងឹ ថ បន័េ្រចើន
ជង ថ បន័អនុវត្តគេ្រមង នងិ ចគ្ំរទេ យ្របភពទុនេផ ងៗ។ 

បរយិបន័ន ជករេលើកកមពស់ ថ នភពរបស់បុគគល និង្រកុមននកនុងករចូលរមួ និងទទួលផលពី
សកមមភពននរបស់សងគមេ យមនិេរ ើសេអើង។  េគលបណំងៃនបរយិបន័ន គឺករផ្តល់នូវ
សិទធិឱយ្រកុមេផ ងគន ៗ ជពិេសស្របជពលរដ្ឋ្រក្ីរក ្រកុមជនងយរងេ្រគះទទួលបននូវ
ឱកសសម្រសប ្រពមទងំធនថមតិេយបល់ និងករយល់េឃើញននរបស់្រកុមទងំ 
េនះ្រតូវបនយកមកពិចរ ស្រមបក់រេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ែដលបះ៉ពល់ដល់
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ជីវភពរស់េនរបស់ពួកគត ់កដូ៏ចជេដើមបធីនឱយពួកេគទទួលបន និងេ្របើ្របស់េ យ
េសមើភពនូវផល្របេយជនព៍កីរផ្តល់េស  ករអភវិឌ មូល ្ឋ ន និងលកខខណ្ឌ ននែផនក 
សងគម នេយបយ  នងិរូបវន្ត។ 

សមធមស៌ងគម ករេលើកកមពស់សិទធិកនុងករទទួលបន និងករេ្របើ្របស់េ យយុត្តិធមនូ៌វផល្របេយជន៍
ពីករផ្តល់េស  ករអភវិឌ មូល ្ឋ ន នងិលកខខណ្ឌ ននែផនកសងគម នេយបយ  និងរូបវន្ត
ស្រមបក់ររស់េន និងករចូលរមួយ៉ងេពញេលញកនុងករងរនេយបយ និងវបបធម៌
េនកនុងសងគម កដូ៏ចជសិទធិកនុងករកំណតេ់ យខ្លួនឯងេដើមបសីេ្រមចបននូវេសចក្ត្ីរតូវ
ករជមូល ្ឋ នននរបស់ខ្លួន។ កនុងករងររដ្ឋបល ធរណៈ សមធមស៌ងគមសំេ េលើ
ករ្រគប្់រគង ថ បន័ននែដលបេ្រមើផល្របេយជន៍ ធរណៈ ករផ្តល់េស ធរណៈ 
និងករេរៀបច ំ និងករអនុវត្តេគលនេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ ននន្របកបេ យ
យុត្តិធម ៌នងិសមធម។៌ 
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I. Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ 
ែផនករអនុវត្តបីឆន ដំំ កក់លទ២ី(ផអ៣ទី២) ពឆីន ២ំ០១៥ដល់ឆន ២ំ០១៧ៃនកមមវធិជីតសិ្តីពី 

ករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជត្ិរតូវបនអនុមត័េ យ គ.ជ.អ.ប េនែខធនូ ឆន ំ
២០១៤។  ែផនករេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡើងេ យែផ្អកេលើភពេជគជយ័ៃនករអនុវត្តផអ៣ទី១ និងេផ្ត ត 
េលើទិដ្ឋភពសំខន់ៗ មយួចំនួនដូចជ ករេផទរមុខងរពី្រកសួង ថ បន័ឱយេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ករ
េលើកកមពស់ករផ្តល់េស  និងកិចចអភវិឌ មូល ្ឋ ន  ករេលើកកមពស់ករ្រគប្់រគងកំែណទ្រមង ់ នងិករ  
អនុវត្តនូវវធិី ្រស្តថមីស្រមបក់រអភវិឌ សមតថភព ្រពមទងំករេលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់អងគករ
សងគមសីុវលិ។ ឯក រេនះ គឺជែផនករសកមមភព និងថវកិ្របចឆំន ២ំ០១៦ (ផ.ស.ថ) ែដលជែផន
ករអនុវត្តឆន ទំី២ៃនផអ៣ទី២។ 

ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦ កំណតអ់ំពចីំណុចេ ជ ទិភព លទធផលរពំងឹទុក និងសកមមភពនន 
្រពមទងំែផនករថវកិស្រមបក់រអនុវត្តកមមវធិីជតកិនុងឆន ទំី៦ និងជ្រកបខណ័្ឌ មយួស្រមបក់រេរៀបចំ 
របយករណ៍្របចឆំមស និង្របចឆំន ផំងែដរ។ ែផនករេនះបនេរៀបចំេឡើងចបព់ី្រតីមសទី៤ ឆន ំ
២០១៥ េ យមនករពេិ្រគះេយបល់ជេ្រចើនេលើកេ្រចើន រជមយួ ថ បន័អនុវត្ត អងគករសងគមសីុវលិ 
និងអនកពកព់ន័ធនន។  ចំណុចេ ជ ទិភព និងករវភិជថវកិននក្៏រតូវបនបង្ហ ញ និងពភិក  
កនុងសិកខ ជតសិ្តីពីករេរៀបចែំផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៦ ែដលបនេរៀបចំេឡើងនៃថង 
ទី១៥-១៦ ែខធនូ  ឆន ២ំ០១៥ េ យមនអនកចូលរមួ្របមណជង៥០០នក ់ រមួមនថន កដ់ឹកន ំ ម្រន្តី 
និងបុគគលិករបស់្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ ្របធន្រកមុ្របឹក  អភបិល ជធន ី េខត្តទងំ២៥ និង្រកងុ 
្រសុក ខណ្ឌ មយួចំនួន ្របធន គ.ក.ស.ក ជធនី េខត្ត នយករដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្របធនមនទីរជំនញ 
និងនយកទចីតក់រមយួចំនួនៃន ជធនី េខត្ត តំ ងៃដគូអភវិឌ ន ៍ និងអងគករសងគមសីុវលិ
មយួចំនួន ្រពមទងំម្រន្តី បុគគលិករបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។ 

ឯក រ ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦េនះ បរយិយអំពលីទធផលរពំងឹទុកជ ទភិពចំនួន៣៥ែដល្រតូវ 
សេ្រមចេនកនុងឆន ២ំ០១៦។  យុទធ ្រស្ត និងសកមមភពលម្អតិស្រមបក់រអនុវត្តលទធផលរពំងឹទុកមយួ 
ចំនួនមនបរយិយបែនថមេនកនុងឯក រេ យែឡកដូចមនគូសបញជ កេ់នកនុង ងខងេ្រកម ៖ 

ងទ១ី៖ លទធផលរពំងឹទុកមយួចនំនួ និងឯក រពកព់ន័ធ 
លទធផលរពំងឹទុក ឯក រលម្អតិ 

លទធផលរពំងឹទុកទី៣ៃនសមទិធផលរពំងឹ
ទុកទី១ 

យុទធ ្រស្តស្តីពកីរ្រប្រស័យទកទ់ងរបស់ គ.ជ.អ.ប 

លទធផលរពំងឹទុកទី៦ៃនសមទិធផលរពំងឹ
ទុកទី១ 

ែផនករយុទធ ្រស្ត និងែផនករ្របចឆំន ៃំនគេ្រមងេលើក
កមពស់េស សមគម្រកុម្របឹក  

លទធផលរពំងឹទុកទ២ីៃនសមទិធផលរពំងឹ ែផនករអនុវត្តរយៈេពល៣ឆន ៃំនែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពី
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លទធផលរពំងឹទុក ឯក រលម្អតិ 
ទុកទ២ី ករងរគណេនយយភពសងគមស្រមបក់រអភវិឌ មែបប

្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ 
លទធផលរពំងឹទុកទី៥ៃនសមទិធផលរពំងឹ 
ទុកទ២ី 

េសចក្តី្រពងយុទធ ្រស្តស្តីព្ីរបពន័ធពត័ម៌នស្រមបក់រ
្រគប្់រគងរបស់រដ្ឋបល្រកងុ ្រសុក 

លទធផលរពំងឹទុកទី៤ៃនសមទិធផលរពំងឹ 
ទុកទី៣ 

ឯក រទស នទនរបស់គេ្រមងគ្ំរទជនំួយបេចចកេទស 
ស្រមបក់រេរៀបចគំេ្រមង គ្ំរទេ យធនគរអភវិឌ ន៍
សីុ 

លទធផលរពំងឹទុកទី៥ៃនសមទិធផលរពំងឹ 
ទុកទី៣ 

ឯក រគេ្រមងស្តីពកីិចចអភវិឌ វស័ិយ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ និង
ករផ្តល់េស  ធរណៈែបបវមិជឈករ គ្ំរទមូលនិធេិ យ
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ 

លទធផលរពំកឹទុកទ២ីៃនសមទិធផលរពំងឹ 
ទុកទី៤ 

ឯក រគេ្រមងននដូចជ ADB/TS‐PRSDP, UNCDF/LGCCII, 
IFAD/ ASPIRE... 

លទធផលរពំងឹទុកទី៣ៃនសមទិធផលរពំងឹ 
ទុកទី៤ 

េសចក្តី្រពងែផនករសកមមភពស្តីពកីរេផទរមុខងររបស់
្រកសួងអបរ់ ំយុវជន នងិកី  

លទធផលរពំងឹទុកទី១១ៃនសមទិធផល 
រពំងឹទុកទី៤ 

លិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តននពកព់ន័ធយន្តករផ្តល់េស  
រដ្ឋបល 

 ˝. şе‗НşЮţďΖ◦ЊļĮ₤ŪŌĠсĂĖ еƯƠờ 
កនុងឆន ២ំ០១៦ ចំណុចេ ជ ទិភពែដល្រតូវសេ្រមចឱយបនមនចំនួន១៥។ ចណុំចេ ទងំ 

េនះ្រតូវបនបង្ហ ញ និងពភិក កនុងសិកខ ជតសិ្តីពីករេរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ំ
២០១៦របស់ គ.ជ.អ.ប. ែដលបនេរៀបចំេឡើងកលពៃីថងទី១៥-១៦ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥។ ₤ЮņŉşŪ˝ΐ 
ЮΉņ ₤ ЮŠ₣ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងម ៃផទ និងជ្របធន គ.ជ.អ.ប បនគូសបញជ កេ់ន 
កនុងសុនទរកថបិទសិកខ អំពី រសំខនៃ់នករេផទរមុខងរសំខន់ៗ មយួចំនួន េទឱយរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ ករធនដល់ករេរៀបចំឱយបនទនេ់ពលេវ នូវយន្តករៃនករេផទរមូលនិធិមនភជ បល័់កខ  
ខណ័្ឌ េដើមបេីជៀស ងករពនយរេពលករេផទរមុខងរ ករផ្តល់ឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតមិនធនធន
ហិរញញ វតថុកនែ់តេ្រចើន ពិេសសចំណូលផទ ល់ ករ កឱ់យអនុវត្តនូវនីតិវធិនីនស្រមបក់រអនុវត្តថវកិ
របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិឱយកនែ់តមន្របសិទធភព ករផ្តល់ស្វ័យភពឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
កនុងករ្រគប្់រគងបុគគលិករបស់ខ្លួន ករេលើកកមពស់គណេនយយភពសងគម និងករប្រញជ បេយនឌរ័។ 
 ចំណុចេ ជ ទិភពទំង១៥េនះបង្ហ ញពីករេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀតរបស់     
ផអ៣ទី២េទេលើករេលើកកមពស់ករផ្តល់េស ។ ជកែ់ស្តង ចំណុចេ ជ ទិភពចំនួន៧ៃនចំណុច
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េ ជ ទិភពទងំ១៥េផ្ត តជសំខនេ់លើករេផទរមុខងរ និងករេផទរធនធនមនភជ បល័់កខខណ័្ឌ ចបំច ់
ននស្រមបគ់្ំរទករផ្តល់េស ទងំេនះ។ ចំណុចេ ចំនួន៤េផ ងេទៀតរមួចំែណកកនុងករសេ្រមចនូវ
េគលេ របស់ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ នជ៍តឆិន ២ំ០១៤-២០១៨ ែដលពកព់ន័ធនឹងគណេនយយភព
សងគម ករបេងកើតមូលនិធិវនិិេយគរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិករ្រគប្់រគងធនធន មនុស មែបប
វមិជឈករ និងករបេងកើត្របភពចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ1 
 គួរកតស់មគ ល់ថ ករកណំតច់ំណុចេ ជ ទិភពទងំេនះមនិពកព់ន័ធនឹងទំហថំវកិចំ យ 
របស់លទធផលរពំងឹទុកនីមយួៗេនះេឡើយ។  លទធផលរពំងឹទុកមយួចនំួនមនទំហំថវកិចំ យតចិ 
ប៉ុែន្ត្រតូវបនកំណតជ់ចំណុចេ ជ ទិភព ចែំណកឯលទធផលរពឹំងទុកមយួចំនួនេទៀតមនថវកិ 
ចំ យេ្រចើន ប៉ុែន្តពុ្ំរតូវបនកំណតជ់ចំណុចេ ជ ទិភពេនះេឡើយ។  ចំ យរបស់លទធផល
រពំងឹទុកភគេ្រចើន គឺជចំ យផទ ល់របស់លទធផលរពំងឹទុកេនះ េ យមនិរមួបញចូ លនូវចំ យពក់
ពន័ធមយួចំនួនេទៀតដូចជ ចំ យជំនួយបេចចកេទស ចំ យ្របតិបត្តកិរទូេទរបស់កមមវធិី (ែដល
ចំ យទងំេនះបន កប់ញចូ លកនុងលទធផលរពំងឹទុកទី២ៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទី១) និងចំ យៃនករ
អភវិឌ សមតថភព និងករផ ព្វផ យេនះេឡើយ (ែដលចំ យទងំេនះបន កប់ញចូ លកនុងលទធផល
រពំងឹទុកទ៣ី ៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទី៣)។ ្រស័យេហតុេនះ លទធផលរពឹំងទុក ែដលបនបញចូ ល
នូវ្របេភទចំ យទងំេនះ េនះនឹងេធ្វើឱយថវកិចំ យស្រមបល់ទធផលរពំងឹទុកេនះមនទហំំធំ។ 

ចំណុចេ ជ ទិភពទងំ១៥ែដល្រតូវសេ្រមចឱយបនកនុងឆន ២ំ០១៦រមួមន ៖ 

១. ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តស្តីពកីរ្រប្រស័យទកទ់ង េ យរមួបញចូលទងំករ្របឹក េយបល់ នងិ 
ករផ្ល ស់ប្តូរពត័ម៌នជ្របច ំ នងិេបើកចំហេនកនុងចេំ ម្រកមុអនកពកព់ន័ធននទងំេនថន កជ់ត ិ នងិ
ថន កេ់្រកមជតិ (លទធផលរពំងឹទុកទ៣ីៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទី១) 

្រតមីសទី១ ៖  េរៀបចំផលិតបណ័្ណ ផ ព្វផ យពត័ម៌នអពំកីំែណទ្រមងន់ន េ យេ្របើ
្របស់នូវពកយេពចន៍ មញញ  និងងយយល់។ 

្រតមីសទី២ ៖  េរៀបចំ និង កលបងនូវករផ ព្វផ យផទ ងំរូបភពែដលផ្តល់ពត័ម៌ន
ននអពំកីំែណទ្រមង។់ 

្រតមីសទី៣ ៖  អនុវត្តវធិី ្រស្តននៃនករេលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់រដ្ឋបលថន ក ់
េ្រកមជតកិនុងករផ ព្វផ យពត័ម៌នននេនកនុងតបំនេ់គលេ ស្តីព ី
កំែណទ្រមង ់ េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងឱយបនទូលំទូ យអំព ី
ករងរកំែណទ្រមង។់ 

                                                            
1 ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ នជ៍តិបនកំណត ់៖ ករេរៀបចំ និង ក់ឱយអនុវត្តនូវ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តស្តីពីករ្របមូលចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
កនុងឆន ២ំ០១៦។ ករេរៀបចំ និង ក់ឱយអនុវត្តនូវមូលនិធិវនិិេយគរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិកនុងឆន ២ំ០១៥ និងករគ្ំរទថវកិ មរយៈមូលនិធិវនិេិយគ 
របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិមនចំនួនយ៉ងតិច១០ នដុ ្ល រ េមរកិកនុងឆន ២ំ០១៨។ ករេរៀបចំ និង ក់ឱយអនុវត្តនូវលកខន្តិកៈេ យែឡកស្រមបបុ់គគលិក 
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងឆន ២ំ០១៥ េហយីបុគគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិទងំអស់ (េលីកែលងគណៈអភិបល និងនយករដ្ឋបល ជធនី េខត្ត) នឹង្រតូវ 
សថិតេ្រកមករ្រគប្់រគង បេំពញករងរ និងមនគណេនយយភពចំេពះរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ។ 
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្រតមីសទី៤ ៖  េរៀបចំ និងអនុវត្តប ្ត ញទំនកទ់ំនងសងគម េដើមបេីលើកកមពស់ករ
ចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ ម្រន្តី ជករ និងអនកពកព់ន័ធននកនុងកិចច
ដំេណើ រករកំែណទ្រមងន់ន។ 

២. ករ្របកឹ េយបល់ជ្របចអំពំកីែំណទ្រមងក់រអភវិឌ  មែបប្របជធបិេតយយេនថន ក ់
េ្រកមជតិរ ងេលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. ជមយួ្រកសួង ថ បន័អនុវត្តនន (លទធផល 
រពំងឹទុកទ៤ីៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទី១) 

្រតីមសទី១ ៖  ករេរៀបចំបេងកើត្រកុមករងរអន្តរ្រកសួងនន ស្រមបគ់្ំរទដល់ករ
េផទរមុខងររបស់្រកសួង ថ បន័ននែដលបន និងកំពុងេរៀបចំេផទរ
មុខងរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 

្រតីមសទី២-៤ ៖  េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េរៀបចំកិចច្របជុំយ៉ងតិចចំនួន២ដងជមយួ
្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធនន េដើមបេីលើកកមពស់ករយល់ដឹងអពំចីកខុ  
វស័ិយ េគលនេយបយ និងេគលេ ននៃនករអភវិឌ មែបប
្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជត។ិ 

៣.  ករអនុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគម នងិករេរៀបចែំផនករសកមមភពរមួស្តីពី
ករងរគណេនយយភពសងគមរបស់ឃុេំគលេ ចនំនួ៣០០ កនុង្រសុកេគលេ យ៉ងតចិ
ចនំនួ៥១ េ យមនកចិចសហករជមយួអងគករសងគមសីុវលិ នងិសហគមនមូ៍ល ្ឋ ននន 
(លទធផលរពំងឹទុកទ២ីៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទ២ី)  

្រតមីសទ១ី ៖  ករផ ព្វផ យអពំីករងរគណេនយយភពសងគមរបស់ែផនកផគតផ់គង ់ នងិ
ែផនកត្រមូវករបនអនុវត្តចបេ់នឃុេំគលេ ទងំអស់។ 

្រតមីសទី២ ៖  ពត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ (I4C) ្រតូវបនបិតផ យេន្រគប្់រសកុ 
និងឃំុេគលេ ទងំអស់។ 

្រតមីសទី៣ ៖  បណ័្ណ កព់និទុរបស់្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនអនុវត្តចបេ់នកនុងឃុំេគល 
េ ទងំអស់។ 

្រតមីសទី៣ ៖  ែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមរបស់ឃុំ
េគលេ នីមយួៗ្រតូវបនេរៀបចំរចួ ល់។ 

៤. ករពនិតិយ ករែកស្រមួល នងិករអនុវត្តនូវយន្តករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងមនលកខណៈ 
ជ្របពន័ធេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ េដើមបបីងកភពងយ្រសួលដល់្របជពលរដ្ឋកនុងករេ្របើ្របស់
នូវយន្តករេនះ (លទធផលរពំងឹទុកទ៣ីៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទី២) 

្រតមីសទី១ ៖  េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងឯក រែណនបំេចចកេទសពកព់ន័ធ
នឹងករេរៀបចំយន្តករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង ែដលមនលកខណៈជ
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្របពន័ធេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 
្រតមីសទី៣ ៖  ផ ព្វផ យ និងអនុវត្តនូវយន្តករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងែដលមន

លកខណៈជ្របពន័ធេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

៥. ករេរៀបច ំ នងិករ កឱ់យអនុវត្តនូវលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តពកព់ន័ធនងឹករអនុវត្តលកខន្តកិៈ
េ យែឡកស្រមបបុ់គគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ រមួបញចូលទងំយុទធ ្រស្តស្តីពកីរេលើក
កមពស់ចនំនួ្រស្តីកនុងមុខតែំណងដកឹនៃំនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ (លទធផលរពំងឹទុកទ១ីៃនសមទិធ
ផលរពំងឹទុកទ៣ី) 

្រតមីសទី១ ៖  េរៀបចំ និងអនុមត័លិខិតបទ ្ឋ ន េសចក្តីែណន ំ នងិេសៀវេភែណន ំ
ននអពំកីិចចដំេណើ រករ នងិនីតវិធិីននៃនករ្រគប្់រគង និងករអភវិឌ  
ធនធនមនុស ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

្រតមីសទី២ ៖ ផ ព្វផ យ និង កឱ់យអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ ន នងិេសចក្តីែណននំន 
្រតមីសទី២ ៖  េរៀបចំ និងអនុមត័នូវយុទធ ្រស្តស្តីពីករបេងកើនភគរយ្រស្តីេនកនុងមុខ 

តែំណងដឹកនៃំនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ  
្រតមីសទី៣ ៖  ្របពន័ធ្រគប្់រគងធនធនមនុស មែបបវមិជឈករ្រតូវបនអនុវត្តេន 

រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិទងំអស់។ 

៦. ករេផទរមុខងរ្រគប្់រគងករអបរ់បំឋមសិក  ករអបរ់កុំមរតូច នងិករអបរ់េំ្រក្របពន័ធេទ 
ឱយ្រកុង ្រសុកទងំអស់េនកនុងេខត្តេគលេ ចំននួមយួ (លទធផលរពំងឹទុកទ៣ីៃនសមទិធផលរពឹំង
ទុកទ៤ី) 

្រតីមសទី១- ២៖  េរៀបចំ និងអនុមត័លិខិតបទ ្ឋ នននស្រមបេ់ផទរមុខងរ នងិធនធន
ហិរញញ វតថុ និងធនធនមុនុស េទឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកកនុងេខត្តបត់
ដំបង។ 

្រតីមសទី២ ៖  ផ ព្វផ យ និង កឲ់យអនុវត្តនូវមុខងរែដលបនេផទរ 
្រតីមសទី៤ ៖  សិក យតៃម្ល ្របមូលចង្រកងបទពិេ ធនៃ៍នករអនុវត្តនូវមុខងរ

ែដលបនេផទរេដើមបពី្រងីកករេផទរមុខងរេនះេទ្រកុង ្រសុកកនុងេខត្ត
េគលេ មយួចំនួនែថមេទៀតកនុងឆន ២ំ០១៧។ 

៧. រដ្ឋបល ជធន ី រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកទងំអស់អនុវត្តនូវមុខងរ្រគប្់រគងសំ ម សំណល់រងឹ 
ទ្ីរបជុជំន្របកបេ យ្របសិទធភព (លទធផលរពំងឹទុកទ៤ីៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទ៤ី) 
្រតមីសទី១ ៖  េរៀបចំ ផ ព្វផ យ និង កឱ់យអនុវត្តនូវលិខតិបទ ្ឋ ន និងេសចក្តីែណ 

ននំនស្តីពីករអនុវត្តមុខងរ្រគប្់រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជុជំន។ 
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្រតមីសទី៤ ៖  សិក យតៃម្លអពំីករ្រគប្់រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជំុជន។ 

៨. ករេផទរមុខងរ្រគប្់រគងមណ្ឌ លែថទកុំមរក្ំរពរបស់រដ្ឋ ករ្រតួតពនិតិយមណ្ឌ លែថទកុំមរ
របស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល នងិករ្រគប្់រគងេស ែថទកុំមររងេ្រគះ នងិងយរង
េ្រគះេនកនុងសហគមនេ៍ទឱយរដ្ឋបលេខត្ត ្រកុង ្រសុក នងិឃុ ំ សងក តក់នុងេខត្តេគលេ
ចនំនួមយួ (លទធផលរពឹំងទុកទ៥ីៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទ៤ី) 

្រតមីសទី១-២៖  បុគគលិក និងធនធននន្រតូវបនេផទរជបេ ្ត ះ សនន េដើមបអីនុវត្ត 
មុខងរែដលបនេផទរ។ 

្រតមីសទី៤ ៖ សិក យតៃម្ល ្របមូលចង្រកងបទពិេ ធនៃ៍នករអនុវត្តនូវមុខងរ
ែដលបនេផទរ េដើមបពី្រងីកករេផទរមុខងរេនះេទ្រកុង ្រសុកកនុងេខត្ត
េគលេ មយួចំនួនែថមេទៀតកនុងឆន ២ំ០១៧។ 

៩. ករេផទរមុខងរគពំរសុខភពបឋមេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតមិយួចនំនួ (លទធផលរពំងឹ
ទុកទ៦ីៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទ៤ី) 

្រតមីសទី១ ៖  ឯកភពេលើមុខងរសំខន់ៗ  ែដល្រតូវេផទរ រមួបញចូ លទងំយុទធ ្រស្ត  
រយៈេពលែវង ស្រមបក់រេផទរមុខងរ្រគប្់រគងសំណំុសកមមភពអបប 
បរមៃនេស សុខភបិល។ 

្រតមីសទី២ ៖  េរៀបចំ ផ ព្វផ យ និង កឱ់យអនុវត្តនូវលិខតិបទ ្ឋ ននន េដើមបេីផទរ
មុខងរ និងធនធនេទឱយ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ មយួចនំួន។ 

្រតមីសទី៤ ៖  សិក យតៃម្ល ្របមូលចង្រកងបទពិេ ធនៃ៍នករអនុវត្តនូវមុខងរ
ែដលបនេផទរេដើមបពី្រងីកករេផទរមុខងរេនះេទ្រកុង ្រសុកកនុងេខត្ត
េគលេ មយួចំនួនែថមេទៀតកនុងឆន ២ំ០១៧។ 

១០. បន្តគ្ំរទករអនុវត្ត កលបងៃនករេផទរមុខងរ្រគប្់រគងអនមយ័ជនបទ  នងិករ្រគប្់រគង  
ករែថទ ំនងិករជសួជុល្របពន័ធផគតផ់គងទ់កឹ ្អ តេទ ្រសុកេគលេ មយួចនំនួ  

 (លទធផលរពំងឹទុកទ៨ីៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទ៤ី) 

្រតមីសទី១ កឱ់យអនុវត្តឱយបនេពញេលញនូវមុខងរ្រគប្់រគងអនមយ័ជនបទ 
និងករ្រគប្់រគង ករែថទ ំនិងករជសួជុល្របពន័ធផគតផ់គងទ់ឹក ្អ តេទ 
្រសុកេគលេ មយួចំនួន 

្រតមីសទី៣ ៖  សិក យតៃម្លករ កលបង េដើមបពីនិិតយលទធភពព្រងីកករេផទរមុខ 
ងរេទ្រសុកដៃទេទៀត។ 
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១១. ករេផទរមុខងរករែថទផំ្លូវលំជនបទមនលកខណៈជ្របចេំទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
េគលេ មយួចនំនួ (លទធផលរពំងឹទុកទ៧ីៃនសមទិធផលរពឹំងទុកទ៤ី)  

្រតមីសទី១ ៖  ករឯកភពជេគលករណ៍អំព្ីរបេភទផ្លូវលំជនបទ និងមុខងរែថទំ
ផ្លូវទងំេនះែដល្រតូវេផទរេទឱយរដ្ឋបលរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

្រតមីសទី២ ៖  េរៀបចំ ផ ព្វផ យ និង កឱ់យអនុវត្តនូវលិខតិបទ ្ឋ ននន េដើមបេីផទរ
មុខងរ និងធនធនេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 

្រតមីសទី៤ សិក យតៃម្ល ្របមូលចង្រកងបទពិេ ធនៃ៍នករអនុវត្តនូវមុខងរ
ែដលបនេផទរ េដើមបពី្រងីកករេផទរមុខងរេនះេទ្រកុង ្រសុកកនុងេខត្ត
េគលេ មយួចំនួនែថមេទៀតកនុងឆន ២ំ០១៧។ 

១២. ករ្រពមេ្រព ងេទេលើមុខងរេស ទ្ីរបជំុជនសម្រសបមយួចនំនួរបស់រដ្ឋបលេខត្ត េដើមបី
េផទរេទឱយរដ្ឋបល្រកុងេនឆន ២ំ០១៧ (លទធផលរពំងឹទុកទ១ី០ៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទ៤ី) 

្រតមីសទី១-២ ៖  សិក យតៃម្ល និងឯកភពអំពីមុខងរននែដល្រតូវេផទរ។  
្រតមីសទី៣ ៖  េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន និងេសចក្តីែណនចំបំចន់ន  េដើមបធីនករ 

ចបេ់ផ្តើមេផទរមុខងរកនុងឆន ២ំ០១៧។  

១៣. ករេរៀបច ំ នងិ កឱ់យអនុវត្តនូវយន្តករេផទរធនធនមនភជ បល័់កខខណ័្ឌ  េដើមបគី្ំរទដល់ករ 
េផទរមុខងរ (លទធផលរពំងឹទុកទ២ីៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទ៥ី) 

្រតមីសទី១ ៖  អនុ្រកឹតយស្តីពីយន្តករៃនករេផទរធនធនមនភជ ប់ល័កខខ័ណ្ឌ  ្រតូវបន 
អនុមត័។ 

្រតមីសទី២ ៖ េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងេសចក្តីែណនពំកព់ន័ធននស្រមប ់
អនុវត្តអនុ្រកឹតយស្តីពកីរេផទរធនធនមនភជ ប់ល័កខខណ័្ឌ  

្រតមីសទី២ ៖ ធនធនមនភជ បល័់កខខណ័្ឌ នន្រតូវបនេផទរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតសិ្រមបក់រអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរ ្រសប មអនុ្រកឹតយេនះ 

១៤. ករេរៀបច ំ នងិអនុមត័េគលនេយបយ នងិលិខតិបទ ្ឋ នននស្តីព្ីរបភពចណូំលផទ ល់ 
របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ(លទធផលរពំងឹទុកទី៣ៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទ៥ី) 

្រតមីសទី១ ៖  ករសិក  ករវភិគ និងករឯកភពអំព្ីរបភពចំណូល្រតូវបនបញចប។់ 
្រតមីសទី២ ៖ ករេរៀបចំ និង កឱ់យអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងេសចក្តីែណនំ

ចបំចន់នស្រមបអ់នុវត្តចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 
្រតមីសទី២ ៖  ករេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លននដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិអំពកីរ 

្របមូលចំណូលផទ ល់។ 
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១៥. ករេរៀបច ំ នងិករអនុមត័នូវលិខតិបទ ្ឋ ន នងិេសចក្តែីណននំន ស្រមបក់រេរៀបច ំ នងិ 
ករអនុវត្តគេ្រមងគ្ំរទេ យមូលនធិវិនិេិយគថន កេ់្រកមជត ិេដើមបធីនករអនុវត្តេនឆន ២ំ០១៧  
(លទធផលរពំងឹទុកទ៤ីៃនសមទិធផលរពំងឹទុកទ៥ី) 

្រតមីសទី១ ៖ អនុ្រកឹតយស្តីពីមូលនិធិវនិិេយគរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនអនុមត័  
្រតមីសទី១ ៖  េលខធិករ ្ឋ នៃនមូលនិធិវនិិេយគរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ្រតូវ

បនបេងកើត និងដំេណើ រករ។ 
្រតមីសទី២ ៖  ករេរៀបចំលិខតិបទ ្ឋ ន និងេសចក្តីែណននំន។ 
្រតមីសទី៣ ៖  ធនធនឆន ២ំ០១៧្រតូវបនជូនពត័ម៌នេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ 
្រតមីសទី៤ ៖  សំេណើ គេ្រមងវនិិេយគននរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបន

យតៃម្ល និងអនុមត័េ យគណៈកមម ធិករ េដើមបចីបេ់ផ្តើមអនុវត្តកនុង 
ឆន ២ំ០១៧។ 

Š. ℓŷЋŁаĕЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮ ĕЊ₣ℓŷЋŁĂĖ еƯƠờ (ĩ.₤.ℓ) 
 Š.ơ. ЯĩĕŁũşе₧Ŏ 
 ថវកិរបស់ ផ.ស.ថ ែបងែចកជពីរែផនក េពលគឺថវកិស្រមបគ់្ំរទករងរកំែណទ្រមង ់ ដូចជ
សកមមភពពកព់ន័ធនឹងករអភវិឌ ្របពន័ធគ្ំរទ  ករអភវិឌ ថ បន័ និងករព្រងឹងសមតថភពបុគគល និង
ថវកិស្រមបក់រេផទរឱយេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិស្រមបចំ់ យេទេលើករផ្តល់េស នន និងករ
គ្ំរទកិចចកររដ្ឋបលទូេទ។ ចំ យននពកព់ន័ធនឹង ករគ្ំរទកំែណទ្រមងែ់បងែចកជ៣ែផនកធំៗ គឺ ៖ 

1. ចំ យស្រមបស់កមមភព ៖ គឺជចំ យស្រមបល់ទធផលរពំងឹទុកននៃនករងរកំែណ
ទ្រមង ់ នងិ្រតូវបនគណនេ យែផ្អកជមូល ្ឋ នេលើធតុចូលននែដល្រតូវករ េដើមបសីេ្រមច 
បននូវលទធផលរពំងឹទុកទងំេនះ។ ចំ យទងំេនះរមួមន ករេរៀបចំសិកខ  កិចច្របជុំ 
និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លនន កដូ៏ចជចំ យស្រមបក់រ្រគប្់រគង្របពន័ធនន នងិចំ យ 
ស្រមបក់រ្រតួតពនិិតយ ម នករអនុវត្តកមមវធិី។ 

2. ចំ យស្រមបជ់នំយួបេចចកេទស ៖ រមួមនចំ យស្រមបទ់ី្របកឹ  និងបុគគលិកកចិចសនយ 
ននែដលបនេ្រជើសេរ ើស និងផ្តល់កិចចសនយ េដើមបគី្ំរទដល់ករសេ្រមចនូវលទធផលរពំងឹទុក
ជក់ កន់ន។ 

3. ចំ យស្រមប្់របតបិត្តកិរ ៖ ចំ យេនះ្រតូវបនវភិជឱយេទ ថ បន័អនុវត្តថន កជ់ត ិនងិថន ក់
េ្រកមជត ិ េដើមបី ៉ បរ់ងចំ យននដូចជ ករែថទរំថយន្ត ករផគតផ់គងស់មភ រ បរកិខ រករយិ 
ល័យ និងករ្រប្រស័យទកទ់ងនន ស្រមបក់រគ្ំរទ និងករស្រមបស្រមលួ េដើមបសីេ្រមច 
បននូវសកមមភព ឬ្រពឹត្តកិរណ៍សំខន់ៗ  នងិលទធផលរពំងឹទុកនីមយួៗ។ 

 េសចក្តសីេងខបអពីំគេ្រមងចំ យខងេលើមនេរៀប បក់នុង ងខងេ្រកម ៖ 
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ងទ២ី ៖ ែផនករចំ យស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦ (គតិជដុ ្ល រ) 

ŪĠЮķ◦₤˝ņŊļĮ ជរ ្ឋ ភិបល 

កញច ប់រមួ 
របសៃ់ដគូ 

គេ្រមងនន 
របសៃ់ដគូ 

₤ũНĠ 

ơ. Łũİũ˝ еЯ‗◦Ūņ₣с  200,000   11,249,000   17,507,060   28,956,060  7.63% 

˝. ₤˝ņŊļĮ  200,000   4,392,364   17,507,060   22,099,425  5.82% 

សមិទធផលទ១ី ៖ ករ្រគប្់រគងករងរកំែណទ្រមង់  200,000  1,424,922  2,000,000   3,624,922  0.96% 

សមិទធផលទី២ ៖ គណេនយយភពែបប្របជធិបេតយយ  0  563,742  3,000,000   3,563,742  0.94% 

សមិទធផលទ៣ី ៖ ករ្រគប្់រគងធនធនមនុស   0  1,269,365  6,749,124   8,018,489  2.11% 

សមិទធផលទ៤ី ៖ ករផ្តល់េស  និងមុខងរ  0  811,025  4,417,596   5,228,621  1.38% 

សមិទធផលទ៥ី ៖ វមិជឈករហរិញញវតថុ  0  323,310  1,340,340   1,663,650  0.44% 

Š. şе₧ŎŪĠĳЊĠĳŉЊŁũ  0  1,829,200  0   1,829,200  0.48% 

Ð. ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 0  5,027,436  0   5,027,436  1.33% 

Ư. ŁũЮĩĀũℓŷЋŁ (ŁũĩŉŲсЮ₤ǻ)  343,119,000  500,000  6,825,360   350,444,360  92.37% 

ư. ₤ũНĠũУņ (១+២)  343,319,000  11,749,000  24,332,420   379,400,420  100.00% 

ļÐũŎ 90.49%  3.10%  6.41%  100.00% 
  

 Š.Ư. ĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
 កនុងឆន ២ំ០១៦ មនទី្របឹក  និងបុគគលិកកិចចសនយសរុបចំនួន៦៧៥នក ់ ែដល្រតូវករស្រមប ់
គ្ំរទករអនុវត្ត ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦ ែដលមនថវកិសរុបចនំួនជិត៥ នដុ ្ល រ។ ករែបងែចកតនួទី និង 
ករទទលួខុស្រតូវរ ងទី្របឹក  នងិបុគគលិកកិចចសនយ គឺជកចិចករដច៏បំច ់ េដើមបធីន្របសិទធភពកនុង 
ករគ្ំរទបេចចកេទស។ ទី្របឹក ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស និងផ្តល់កចិចសនយករងរេ យេលខធិករ ្ឋ ន     
គ.ជ.អ.ប និងគេ្រមង កមមវធិីននរបស់ៃដគូអភវិឌ នក៍នុងក្រមតិ្របកេ់បៀវត មយួែដលមនលកខណៈ
្របកួត្របែជងជមយួអងគករអន្តរជតនិនកនុងេគលបណំង ១). ករអភវិឌ សមតថភព នងិ ២). ករ
បំេពញកិចចករននរបស់កមមវធិែីដលផ្តល់ហិរញញបបទនពខីងេ្រក។ បុគគលិកកិចចសនយ្រតូវបនេ្រជើស
េរ ើសជបឋមេ យរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ែដលមនក្រមតិ្របកេ់បៀវត ្រប ក្់របែហលនឹងក្រមតិ
្របកេ់បៀវត របស់ម្រន្តី ជករសីុវលិ េដើមបជីួយ ព្រងងឹសមតថភពម្រន្តី ជករែដលេនខ្វះចេន្ល ះកនុងករ
បំេពញករងរចបំចម់យួចំនួន។ 
 ផអ៣ដំ កក់លទី២ មនេគលេ កតប់នថយចំនួនជំនយួបេចចកេទស េដើមបធីនភពជ
មច ស់ និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តី ជករ  និងបេងកើនករវនិិេយគធនធនបែនថមេទៀតកនុងករអនុវត្ត
សកមមភពនន។ រូបភពទី១ខងេ្រកមេនះបង្ហ ញអំពីក្រមតិជំនួយបេចចកេទស ែដល្រតូវបនកត់
បនថយ មឆន នំីមយួៗ (ពឆីន ២ំ០១២ដល់ឆន ២ំ០១៧)។ ្រស័យេហតុេនះ  ករកតប់នថយចំនួនជំនយួ
បេចចកេទសែដលជចំណុចេ ជ ទិភពមយួៃនផអ៣ទី២ បន និងកំពុងអនុវត្តយ៉ង្រតមឹ្រតូវ ្រសប
មែផនករែដលបនេ្រគងទុក។ ពត័ម៌នលម្អតិស្តីពីែផនករជំនយួបេចចកេទសស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦ 

មនេរៀប បេ់នកនុងឧបសមពន័ធទី៣។ 



 

            

Š.ư. ℓ
 
អ្រ ្រប
េទឱយមូ

នដុ
កនុងឆន ២ំ

នដុ
០,២៣%
 ែ
ទទួលប
មនភជ ប
្របតបិត្តិ
នន ដូ
បនព្រងី
កនុងករប
២០១៧
 េ
មរយ

្រកុង ្រស
               
2 ដូចបនកំ
្រតូវបនេ្របី្រ
្របស់ ដូេចនះ
3 ជធមម មូ
ភជ បល់កខខណ្ឌ

           រូបភ

ŷЋŁŬĄũŢť ķЊ
ថវកិរបស់
មណ១៧%
លនិធិឃុ ំស
្ល រ េមរកិ 

២០១៦ មូល
្ល រ េមរកិ 

%ៃនចំណូល
ែផ្អកេលើលទធ

បនមូលនិធិចំ
បល់កខខណ្ឌ ។
ករ និងករ
ចជៃថ្លឱស
ងីក (ភគេ្រចើ
បេងកើនករវភិ
៧2។  
េ្រកពមូីលនិ
ៈគេ្រមង ក

សុក។  ករចូ
                      
ណត់កនុង្រកបខ័ណ្ឌ
្របស់ជសូចនករ
ះ ករវភិជថវកិមិន
មូលនិធិទងំេនះ្រតូ
ណ្ឌ ។ អនុ្រកឹតយស្តីពី

ភពទ១ី ៖ និ

ķЊģŲ 
ជរ ្ឋ ភបិល

%កនុងមយួឆន ំ
សងក តេ់កើនដល

និងថវកិ
លនិធិគ្ំរទរប

ែដលជម
លចរន្តសរុប្រប
ទធផលៃនករេ
ចំនួន្របមណ
។  តេួលខទ
រវនិិេយគន
ថ និងេសៀវេ
ចើននងឹអនុវត្ត
ភជថវកិរដ្ឋេទ

នធិិគ្ំរទខង
កមមវធិីននប
លរមួចំែណក
                       

ណលទធផលៃនផអ៣
ៃនករទទួលខុស្រត
នទន់បនបញចូ លន
តូវបនេផទរចូលេទកន
ករផ្តល់មូលនិធិម

$3.00

$4.00

$5.00

$6.00

$7.00

$8.00

$9.00

201

$8.2

នន ករស្តីពថី

ល មរយៈ
 (រូបភពទ២ី
ល់៧៦,២
ជធនី េខត្ត
បស់រ ្ឋ ភបិ
មធយមេសមើនឹង
្របចឆំន ២ំ០១
េផទរមុខងរ

ណជង១៦
ទងំេនះ គឺជ

នន។   ក
េភសិក េន
ត្ត កលបងកន
ទឱយឃុំ ស

ងេលើ  េនម
បនផ្តល់ហិរ
កពគីេ្រមង 

៣ទី២ េគលបំណង
្រតូវេនះ។ កនុងករណី
នូវក្រមិតៃនមុខងរ
កនុងមូលនិធិឃុសំងក
មនភជ ប់លកខខណ្ឌ ្រ

12 2013

2

$5.77

10 

ថវកិជនំយួប

ៈករេផទរថវកិ
២)។ កនុងឆន ២ំ
នដុ ្ល រ េ

ត្តេកើនដល់ចំន
លស្រមប្់រក
ង៣៣.៧២០
១៥របស់រដ្ឋ។
រដ្ឋបលថន ក
នដុ ្ល រ

ជករប៉ន់ ម
ករប៉ន្់របមណ
នះេឡើយ។  
កនុងេខត្តេគល

សងក ត ់ និង្រក

មន្របភពមូ
ញញបបទនេ
កមមវធិទីងំេ

ងសំខន់គឺករបេងកី
ណករ្រគប្់រគងកក
រែដលនឹង្រតូវេផទរេន
ងត ់និង្រកុង ្រសុក
្រតូវបនរពឹំងថនឹង

2014

$5.73

េចចកេទស (គិ

ករដ្ឋេទឱយរដ
២០១៦ ថវកិ
េមរកិ  មូលនិ
នួន២២៥,៨
្រកុង ្រសុកែផ
០ដុ ្ល រស្រម
។ 
កេ់្រកមជតិ
េមរកិពី ជ
ម នបឋមែដ

ណេនះមនិគិ
េនេពលែដ
លេ ចំននួមួ
កុង ្រសុកនឹ

លនិធិេផ ងេ
យផទ ល់ដ

េនះ3មនចនំួ

នករទទលួខុស្រតូ
សំណល់រងឹ ករគំ
នេឡយីេទ។ 
ែដលមូលនិធិទងំ
អធិបបយបញ្ហ េន

2015 20

$6.07

$4.9
$5.50

គតិជ នដុ

ដ្ឋបលថន កេ់
ករបស់ ជរ
និធិ្រកុង ្រសុ
៨ នដុ ្ល រ
ផនកអភវិឌ ន៍
មប្់រកុង ្រស

 ជពេិសស
រ ្ឋ ភបិល
លរមួបញចូ ល
គិតបញចូ លនូវ
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ះ។ 
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ផ.ស.ថ
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                          រូបភពទ២ី ៖ ននិន ករស្តីពីករេផទរថវកិរដ្ឋ (គតិជ នដុ ្ល រ)  

 

ងទ៣ី៖ ករេផទរថវកិេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (គតិជដុ ្ល រ) 
ល.រ ្របេភទថវកិ ថវកិ ភគរយ សមគ ល ់
១ ថវកិ ជធនី េខត្ត 225,840,000   64.44%  ៩ នជមធយមកនុងមយួេខត្ត 

២ មូលនិធិ្រកុង ្រសុក 24,480,000   6.99%  ១៣០.០០០ជមធយមកនុងមយួ្រសុក 

៣ មូលនិធិឃំុ សងក ត ់ 76,150,000   21.73%  ៤៦.០០០ជមធយមកនុងមយួឃំុ 

៤ 
មូលនិធិមនភជ បល់កខខណ្ឌ របស់ 
 ជរ ្ឋ ភបិល 

16,649,000 4.75% ករេផទរមុខងរនន 

 

៤.១. ករអបរ់ ំ 12,000,000 3.42% ករប៉ន់ ម នស្រមបេ់ខត្តចំននួមយួ គឺេខត្តបត់
ដំបងែដលមន្រកុង ្រសុកចំននួ១៤4។ ចំ យ 
សរុបរបស់បុគគលិកគឺ៤.៩៨៥នកx់១៦២ដុ ្ល រ
កនុងមយួែខ។ ចំ យកិចច្របតិបត្តិករ៣.០០០គឺ
ដុ ្ល រកនុងមយួ្រសុក។ មូលនិធិស្រមបែ់កលម្អ
គុណភពអបរ់ ំគឺ១.៥៣៦ ដុ ្ល រx៦២៣/  
និងករគ្ំរទមនិែមនជថវកិ/ ករវេិយគនន 
មនចំនួន្របមណ១,៥ នដុ ្ល រ ។ 

 

៤.២. សុខភពបឋម 960,000 0.27% ករេផទរមុខងរ្រគប្់រគងមណ្ឌ លសុខភពកនុង 
ករយិល័យ្រសុក្របតិបត្តិសុខភបិលចំននួ៤។  
ករប៉ន់ ម ន ៤ករយិល័យx៤០.០០០ដុ ្ល រ x
មណ្ឌ លសុខភពចំននួ៦ជមធយមកនុងមយួ្រសុក។ 

 ៤.៣. ករ្រគប្់រគងសំ ម សំណល់រងឹ 2,000,000   0.57%  ករប៉ន់ ម នស្រមប្់រកុង ្រសុកទងំអស់ 
 ៤.៤. ករអភរិក ធនធនធមមជតិ 62,500   0.02%  ករប៉ន់ ម នស្រមប្់រកុង ្រសុកទងំអស់ 
 ៤.៥. ករងរសងគមកិចច 250,000   0.07%  ករប៉ន់ ម នែផ្អកេលើថវកិឆន ២ំ០១៦ 
 ៤.៦. អនមយ័ជនបទ 26,500   0.01%  ករប៉ន់ ម នតំបនេ់គលេ កលបង 
 ៤.៧. ករ្រគប្់រគងផ្លូវលំជនបទ 850,000   0.24%  ករប៉ន់ ម នែផ្អកេលើថវកិឆន ២ំ០១៦
 ៤.៨. ករយិល័យ្រចកេចញចូលែត 500,000   0.14%  ចំ យស្រមបក់រព្រងីក OWSO 

                                                            
4 ថវកិប៉ន់ ម នស្រមប់មួយ្រសុកមនចំនួន្របមណ១ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលរមួបញចូ លចំ យសរុបស្រមប់ករអប់រកំ្រមិតបឋមសិក  មេត្តយយសិក  
និងករអបរ់េំ្រក្របព័នធៃន្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ សរុបចំនួន១៩៧។ ថវកិសរុបរបស់្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី មនចំនួន្របមណ៤៩៧ នដុ ្ល រ េមរកិ។  
តួេលខ្របកេ់បៀវត យកេចញពែីវប យ http://www.phnompenhpost.com/teachers-get-wage-hike។ 
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ល.រ ្របេភទថវកិ ថវកិ ភគរយ សមគ ល ់
មយួ 

៥ 
មូលនិធិគេ្រមង កមមវធីិ គ្ំរទេ យៃដគូ
ភវិឌ ន ៍

1,125,360   0.32%   

 ៥.១. ករែ្រប្របួល កសធតុ 400,000   0.11%  IFAD/ ASPIRE 

 ៥.២. េស សងគម 631,360   0.18%  SDC, UNICEF, UNFPA, UNCDF 

 ៥.៣. កិចចគពំរែផនកសងគមកិចច 94,000   0.03%  WB/CTPMCH 

៦ ថវកិកមចពីីៃដគូអភវិឌ ន ៍ 6,200,000   1.77%  Loan ADB/TS‐PRSDP 

 សរុប 350,444,360   100%   

 Š.̉. ℓŷЋŁ˝ŃĆĠсũРņ 
 ជេរៀង ល់ឆន  ំ េយើង្រតូវករថវកិគ្ំរទពសីហភពអឺរ ៉ុប្របមណពី៥េទ៦ នដុ ្ល រ េមរកិ 
េដើមបចូីលរមួកនុងថវកិកញចបរ់មួ។ េ យេហតុថ គេ្រមងគ្ំរទដំ កក់លបនទ បរ់បស់សហភពអឺរ ៉ុប 
នឹងចបេ់ផ្តើមពឆីន ២ំ០១៧តេទ ្រស័យេហតុេនះ ករផ្តល់មូលនិធគិ្ំរទពីសហភពអរឺ ៉ុបស្រមបឆ់ន ំ
២០១៦នឹងមនចនំួន្របមណ១,៧ នដុ ្ល រ េមរកិប៉ុេ ្ណ ះ។ េដើមបេី ះ្រ យកង្វះខតេនះ 
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. េ យមនកិចចសហករ និងភពបតែ់បន្របកបេ យករេយគយល់របស់
ៃដគូអភវិឌ នន៍នបនេរៀបចំនិងអនុវត្តេ យេជគជយ័ នងិ្របកបេ យ្របសិទធភពនូវែផនករចំ យ 
កនុងឆន ២ំ០១៥ និងករសន ថំវកិស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦។ ដូេចនះ កនុងឆន ២ំ០១៦ថវកិកញចបរ់មួស្រមបគ់្ំរទ 
ផ.ស.ថ. ឆន ២ំ០១៦ មន្របមណជ១១,២ នដុ ្ល រ េមរកិែដលជតេួលខមយួមនលកខណៈសម្រសប 
ែផ្អកេលើបទពេិ ធនៃ៍នករចំ យស្រមបក់រងរកំែណទ្រមងន់េពលកន្លងមក (រូបភពទី៣)។ 

រូបភពទី៣ ៖ ននិន ករស្តីពថីវកិកញចបរ់មួ (គតិជ នដុ ្ល រ) 

 
 Š.̣. ŁũĩŉŲсņРŲĕЊĊЊĮБŪĠķĮЮĩ℮₣Ю◦Ьĳ 
  ផ.ស.ថ ២០១៦ កទ៏ទួលបននូវគ្ំរទថវកិពគីេ្រមង និងកមមវធិជីេ្រចើនរបស់ៃដគូអភវិឌ នន៍
ន។ ជរមួ ថវកិគ្ំរទសរុប បប់ញចូ លទងំថវកិស្រមបស់កមមភពននៃនករងរគណេនយយភព
សងគមែដលអនុវត្តេ យអងគករសងគមសីុវលិនន មនចំនួន្របមណជង២១ នដុ ្ល រ េមរកិ  ឬ
េសមើនឹង៥,៦%ៃនថវកិសរុបរបស់ ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦។ ករចូលរមួគ្ំរទេនះ បង្ហ ញពីករខិតខបំន ុគីន
នូវគេ្រមង និងកមមវធិទីងំេនះជមយួផអ៣ទី២ និងករេធ្វើសមហរណកមមេទកនុង ផ.ស.ថ ្របចឆំន ។ំ 
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 Š.̀. Ю₤ş˝ ŉБ₤Ю₣ šĠ  
 ជរមួ ករផ្តល់មូលនិធគិ្ំរទសរុប ( ងទី៤) ស្រមបក់រអនុវត្ត ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦មនចំនួន 
្របមណជង៣៧៩ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលកនុងេនះមយួភគធំជថវកិរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល មន
ចំនួនសរុប្របមណជង៣៤៣ នដុ ្ល រ េមរកិ ឬេសមើនឹង៩០,៥% ែដលគ្ំរទស្រមបក់រផ្តល់េស

ធរណៈ និងសកមមភពននៃនករងរកំែណទ្រមង។់ ថវកិគ្ំរទរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលពុំ ប់
បញចូ លនូវកមចពីធីនគរអភវិឌ ន៍ សីុែដលមនចំនួន្របមណ១៥ នដុ ្ល រ េមរកិ ឬេសមើនឹង៤%។ 
ពត័ម៌នលម្អតិអំពកីរផ្តល់មូលនិធគិ្ំរទ ផ.ស.ថ. ឆន ២ំ០១៦ មនបរយិយេនកនុងទំពរ័បនទ ប។់ 

 ែផនកបនទ បៃ់នឯក រ ផ.ស.ថ េនះ គឺជែផនកដសំ៏ខនែ់ដលែចងអំពចីំណុចេ  លទធផលរពំឹង 
ទុក និងគេ្រមងថវកិននែដល្រតូវអនុវត្តកនុងេគលបំណងឈនេទសេ្រមចឱយបននូវសមទិធផលរពំឹង 
ទុកទងំ៥របស់ផអ៣ទី២។ 

ជមយួគន េនះែដរ ឯក រ ផ.ស.ថ. ឆន ២ំ០១៦េនះកម៏នភជ បម់កជមយួនូវឧបសមពន័ធចនំួន៥ 
ដូចមនខងេ្រកម ៖ 

- ឧបសមពន័ធទី១៖ សុនទរកថេបើកសិកខ ជតិស្តីពកីរេរៀបចំ ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦ 
- ឧបសមពន័ធទី២៖ សុនទរកថបិទសិកខ ជតិស្តីពកីរេរៀបចំ ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦ 
- ឧបសមពន័ធទី៣៖ ែផនករជនំួយបេចចកេទសឆន ២ំ០១៦ 
- ឧបសមពន័ធទី៤៖ ងសកមមភព នងិថវកិលម្អតិ 
- ឧបសមពន័ធទី៥៖ សូចនករ និងចំណុចេ  

 បនទ បព់ ី ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦្រតូវបនអនុមត័េ យ គ.ជ.អ.ប ថ បន័អនុវត្តទងំអស់ែដលរមួ
មន្រកសួង ថ បន័ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនឹងេរៀបចំ ផ.ស.ថ លម្អតិរបស់ខ្លួន និងចុះហតថេលខ 
ជមយួ គ.ជ.អ.ប មរយៈេសចក្តីសេ្រមចរមួ។ ង ផ.ស.ថ លម្អតិរបស់ ថ បន័អនុវត្តនីមយួៗ្រតូវ 
បនេរៀបចកំនុង្របពន័ធទិនននយ័មូល ្ឋ នស្រមបក់រេរៀបចំ ផ.ស.ថ (National  Annual  Workplan  and 

Budget  Database‐NAD) េដើមបបីងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងករ ម នករអនុវត្ត ករ្រគប្់រគង នងិ 
ករេរៀបចំរបយករណ៍។ 
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ងទ៤ី ៖ ពត័ម៌នលម្អតិស្តីពមីូលនធិិ ម្របភព (គតិជដុ ្ល រ) 

្របភពមូលនិធិ 
ករេផទរឱយថន ក ់
េ្រកមជតិ 

១.មូលនិធិ 
កញចបរ់មួ 

២.កំណតេ់គល 
េ េ្របើ្របស់ 

៣.បដិភគ 
ពុំែមនថវកិ 

៤. កំែណទ្រមង ់ 
(១+២+៣) 

% ថវកិ 
កំែណទ្រមង ់

សរុប % 

1. ថវកិ ជរ ្ឋ ភបិល [1]  343,119,000  0  200,000   0   200,000   0.69%  343,319,000   90.49% 

2. ថវកិកមច ី 6,200,000   0   8,829,464   0   8,829,464   30.49%  15,029,464   3.96% 

2.1. ADB/DPSFM  0   0   7,689,464   0   7,689,464   26.56%  7,689,464   2.03% 

2.2. ADB‐IFAD/TS‐PRSDP  6,200,000   0   1,140,000   0   1,140,000   3.94%  7,340,000   1.93% 

3. មូលនិធិពីៃដគូអភវិឌ ន ៍ 1,125,360   11,249,000   3,157,350   5,520,246   19,926,596   68.82%  21,051,956   5.55% 

3.1. Sweden/SIDA   0   4,425,987   0   0   4,425,987   15.29%  4,425,987   1.17% 

3.2. EU  0  1,718,073  0  0   1,718,073  5.93% 1,718,073  0.45%

3.3. Swiss/SDC [3]  500,000   5,104,940   0   0   5,104,940   17.63%  5,604,940   1.48% 

3.4. ADB/RWS O&M  0   0   125,000   0   125,000   0.43%  125,000   0.03% 

3.5. ADB/PPTA [2]  0  0  0  400,000   400,000  1.38% 400,000  0.11%

3.6. GiZ EU‐SPACE  0   0   0   350,000   350,000   1.21%  350,000   0.09% 

3.7. GiZ/ ARDP  0   0   0   650,000   650,000   2.24%  650,000   0.17% 

3.8. GZ RED III  0  0  0  416,876   416,876  1.44% 416,876  0.11%

3.9. IFAD/ASPIRE  400,000   0   177,000   0   177,000   0.61%  577,000   0.15% 

3.10. Supply side social accountability [4]  0   0   0   3,000,000   3,000,000   10.36%  3,000,000   0.79% 

3.11. UNCDF/LDDPHS  22,000  0  30,000  0   30,000  0.10% 52,000  0.01%

3.12. UNCDF/LGCC2  0   0   151,820   0   151,820   0.52%  151,820   0.04% 

3.13. UNDP‐EU/ACES  0   0   1,000,000   0   1,000,000   3.45%  1,000,000   0.26% 

3.14. UNFPA  39,000  0  111,141  0   111,141  0.38% 150,141  0.04%

3.15. UNICEF/Seth Koma  70,360   0   1,342,616   703,370   2,045,986   7.07%  2,116,346   0.56% 

3.16. WB‐CTPMCH  94,000   0   119,773   0   119,773   0.41%  213,773   0.06% 

3.17. WB‐WSP  0  0  100,000  0   100,000  0.35% 100,000  0.03%

4. សរុបរមួ  (1+2+3)  350,444,360   11,249,000   12,186,814   5,520,246   28,956,060   100.00%  379,400,420   100.00% 

%  92.37%  2.96%  3.21%  1.45%  7.63%  0.00%  100.00%    

សមគ ល់ ៖ [1] ករេផទរថវកិរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលរមួបញចូ លករេផទរគម នភជ បល់័កខខណ័្ឌ ឱយ ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ និងឃុំ សងក ត ់និងករេផទរមនភជ បល់កខខណ្ឌ  (សូមេមើល ងទី២)។ [2] ថវកិសរបុ 
មនចំនួន៨០០.០០០ដុ ្ល រ េមរកិស្រមបរ់យៈេពល២ឆន ។ំ [3] SDC ផ្តល់មូលនិធិគ្រទស្រមបក់ញចបរ់មួមនចំននួ៥,១ នដុ ្ល រ េមរកិស្រមបស់កមមភពននៃនកំែណទ្រមង ់និងមលូនិធិចំននួ 
៥០០.០០០ដុ ្ល រ េមរកិគ្រទមូលនិធិឃុំ សងក តស់្រមបេ់លើកកមពស់េស សងគម។ [4] ជករប៉ន់ ម នស្រមបរ់យៈេពលមយួឆន ៃំនថវកិសរបុស្រមបរ់យៈេពល៣ឆន រំបស់ JSDF ចំនួន៥ នដុ ្ល រ 
េមរកិ  ថវកិគ្រទេ យ EU ចំនួន២ នអឺរ ៉ូ  ថវកិគ្រទេ យ USAID ចំនួន១ នដុ ្ល រ េមរកិ និងថវកិគ្រទេ យ NGOs ចំននួ១ នដុ ្ល រ េមរកិ។
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II. ₤ņЊ◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ĜĜаĕ ĩ.₤.ℓ ƯƠờ 
ែផនកទី២េនះ គឺជែផនកមយួដសំ៏ខនៃ់នឯក រ ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦ ែដលបរយិយអពំីសមទិធ 

ផលរពំងឹទុកទងំ៥របស់ផអ៣ទី២ និងលទធផលរពំងឹទុកននកនុងសមទិធផលរពំងឹទុកនីមយួៗែដល្រតូវ 
សេ្រមចកនុងឆន ២ំ០១៦។ សមទិធផលរពំងឹទុកទងំ៥រមួមន ៖ 

១. ករ្រគប្់រគងករងរកែំណទ្រមង ់
២. គណេនយយភព មែបប្របជធិបេតយយ 
៣. ករ្រគប្់រគង នងិករអភវិឌ ធនធនមនុស  
៤. ករផ្តល់េស  នងិមុខងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ
៥. វមិជឈករហិរញញ វតថុ 

កនុងសមទិធផលរពំឹងទុកនីមយួៗមនបរយិយអំពេីសចក្តីេផ្តើមនងិចំណុចេ  លទធផលរពំងឹទុក និង 
គេ្រមងថវកិ។ កនុងលទធផលរពំងឹទុកនីមយួៗមនេរៀប បអ់ពំសីកមមភពសំខន់ៗ  និងយុទធ ្រស្តែដល 
្រតូវអនុវត្ត េដើមបសីេ្រមចបននូវលទធផលរពំងឹទុកទងំេនះ។ 
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ơ. ₤ņЊ◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝◦БņУŎ ៖ ŁũŪÐĠсŪÐ₣Łũİũ˝ еЯ‗◦Ūņ₣с 

 ơ.ơ. Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ ĕЊ₣şе‗НşЮţ  
 ភពេជគជ័យៃនផអ៣ដំ ក់កលទី២ ្រស័យេលើ្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគងកិចចដំេណើ រ 
ករននៃនកំែណទ្រមង។់ សមទិធផលទី១េនះនឹងេ ះ្រ យនូវបញ្ហ ្របឈមជគន្លឹះមយួចនំួន ែដល 
បនជួប្របទះកនុងផអ៣ដំ កក់លទី១េ យចបេ់ផ្តើមពី ៖ ១) ករស្រមបស្រមលួ េ ះ្រ យបញ្ហ   
ននពកព់ន័ធនឹងទិដ្ឋភពនេយបយៃនកំែណទ្រមង ់ ២) ករព្រងឹងភពជមច ស់ ៣) ករេលើកកមពស់ 
ទំនកទ់ំនង និងតម្ល ភព ៤) ករ្រគប្់រគងករផ្ល ស់ប្តូរ និងលទធផល្របកបេ យ្របសិទធភព ៥) ករេធ្វើ 
ឱយ្របេសើរេឡើងនូវករសិក េរៀនសូ្រត និងករដក្រសងព់េិ ធន ៍ និង៦) ករែកលម្អកិចចដំេណើ រករ 
អភវិឌ នេ៍គលនេយបយ។ 

សមទិធផលរពំងឹទុកដសំ៏ខនព់កព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគងករងរកំែណទ្រមង ់ ែដល្រតូវស្រមចឱយ 
បន គឺករេលើកកមពស់ករ្រគប្់រគងកចិចដេំណើ រករកែំណទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយសំេ  
ឈនេឆព ះេទរកករ្រគប្់រគងែដលធនឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរ។ 

 ងទី៥ខងេ្រកមសេងខបអពំីសូចនករ និងចំណុចេ ែដលកំណតេ់នកនុងផអ៣ទី២។ ថ បន័ 
អនុវត្តទងំអស់ទទួលខុស្រតូវកនុងករសេ្រមចឱយបនចំណុចេ ទងំេនះ មរយៈករកំណតនូ់វលទធផល 
រពំងឹទុក និងសកមមភពននែដលពកព់ន័ធនងឹសមទិធផលរពំងឹទុកេនះ។ លទធផលរពឹំងទុកននែដល
្រតូវសេ្រមច និងគេ្រមងថវកិមនែចងបនទ បព់ី ងេនះ។ 

ងទ៥ី៖ សូចនករ នងិចណុំចេ ស្រមបស់មទិធផលរពំងឹទុកទ១ី 
សូចនករ និងចណុំចេ  2016 

១.  គ.ជ.អ.ប េរៀបចកិំចច្របជំុចំននួ៣ដងកនុង១ឆន  ំ អនុវត្ត 
២.  ចំននួថវកិចំ យស្រមបជំ់នួយបេចចកេទស (គតិជ នដុ ្ល រ េមរកិ) 5,00 

៣.  ចំននួ្របជពលរដ្ឋែដលបនទទួលករផ ព្វផ យពត័ម៌នេដើមបបីេងកើនករយល់ដឹងជ ធរណៈ 
អំពកីំែណទ្រមង ់និងករផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបថ (គិតជនកក់នុង១ឆន )ំ 

100.000 

៤. ចំននួភគរយៃន ថ បន័អនុវត្តកមមវធីិែដលេពញចិត្តចេំពះករេរៀបចំែផនករសកមមភព និង
ថវកិ ករអភវិឌ េគលនេយបយ នងិនីតវិធិី្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ែដលស្រមបស្រមួលេ យេលខ
ធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 

60% 

៥. ចំននួ្រកសួងែដលបនេរៀបចំផ ព្វផ យពត័ម៌នជ ធរណៈកនុងករគ្ំរទដល់កិចចដំេណើ រករ
កំែណទ្រមង ់

2 

៦. ចំននួភគរយៃនលទធផលរពំងឹទុកជ ទិភព និងចំណុចេ ៃនផអ៣ទី២ ែដលបនសេ្រមច
មេពលេវ ែដលបនកំណត ់

60% 

សមគ ល់ ៖ ករេរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពីវឌ នភពេធៀបនឹងសូចនករ និងចំណុចេ ទងំេនះ នឹងឆ្លុះបញច ំង មរយៈ  
របយករណ៍្របចឆំន ។ំ 
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 ơ.Ư. Ų◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ 
 ែផ្អក មផអ៣ទី២ សមទិធផលរពឹំងទុកទី១ស្តីពកីរ្រគប្់រគងករងរកំែណទ្រមងម់នលទធផល 
រពំងឹទុកចំននួ៥ េហើយលទធផលទងំេនះ្រតូវបនកំណតជ់លទធផលរពំឹងទុកជក់ កច់ំនួន៦ ស្រមប ់
ែផនករសកមមភព និងថវកិ្របចឆំន ២ំ០១៦ ែដលរមួមនដូចខងេ្រកម ៖ 

លទធផលរពំងឹទុកទី ១ ៖ ករេលើកកមពស់ និងករអនុវត្តយន្តករស្រមបស្រមួលនន េដើមបធីនដល់  
ករេលើកកមពស់្របសិទធភពៃនករេធ្វើេសចក្តសីេ្រមចចតិ្តែផនកនេយបយស្តីពីកែំណទ្រមងក់រអភវិឌ ម 
ែបប្របជធបិេតយយេនថន កេ់្រកមជត។ិ 

គ.ជ.អ.ប មនតនួទី និងករទទួលខុស្រតូវជចមបងេលើករដឹកន ំ  និងករស្រមបស្រមួលេលើ 
ករេរៀបចំ និងករអនុវត្តេគលនេយបយ ចបប ់ លិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងកមមវធីិននពកព់ន័ធនឹង 
កំែណទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជត។ិ កនុងឆន ២ំ០១៥កន្លងមក េ យ
មនអនុគណៈកមម ធកិរនននិងេលខធិករ ្ឋ នជេសនធិករ   គ.ជ.អ.ប បនដកឹន ំស្រមបស្រមួល 
និងផ្តល់ករគ្ំរទដល់ ថ បន័អនុវត្តទងំេនថន កជ់ត ិ និងថន កេ់្រកមជតចិំនួន៤៦ ថ បន័កនុងករេរៀបចំ 
និងអនុវត្តនូវ ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៥  របស់ គ.ជ.អ.ប ្របកបេ យភពរលូន។ ជរមួ បញ្ហ ្របឈមនន  
ែដលបនជបួ្របទះកនុងេពលអនុវត្ត ្រតូវបនេលើកយកមកពិនិតយ ពិភក កនុងចំេ ម ថ បន័អនុវត្ត
ពកព់ន័ធនន និងបនចតវ់ធិនករេ ះ្រ យបនទនេ់ពលេវ ។ ជមយួគន េនះែដរ េដើមបធីន 
ភព្របទក្់រក  និងសីុសង្វ កគ់ន រ ងកមមវធិីកំែណទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន ក ់
េ្រកមជតិ កមមវធិីកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ និងកមមវធិីកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរញញ វតថុ 

ធរណៈ យន្តករស្រមបស្រមួលរ ងកំែណទ្រមងសំ់ខន់ៗ ទងំ៣ខងេលើក្៏រតូវបនេរៀបចំបេងកើត
េឡើង និង្រប្រពតឹ្តេទ្របកបេ យភពរលូនផងែដរ។  

កនុងឆន ២ំ០១៦ ផអ៣ទី២នឹងបន្តេផ្ត តេទេលើករព្រងឹងនូវ្របសិទធភពៃនករអនុវត្តតួនទី និង
ករទទួលខុស្រតូវរបស់ គ.ជ.អ.ប បែនថមេទៀត ជពិេសសករព្រងឹង្របសិទធភពៃនករដឹកន ំ  ករ
ស្រមបស្រមួល ថ បន័អនុវត្តពកព់ន័ធននកនុងករេរៀបចំេគលនេយបយ លិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និង
ផ្តល់ករគ្ំរទ ម ន និង្រតួតពនិិតយេលើករបំេពញករងររបស់ ថ បន័អនុវត្តទងំេនះផងែដរ។ 
សកមមភពជ ទិភពពកព់ន័ធនងឹលទធផលរពំឹងទុកេនះរមួមន (១) ករជំរុញករេរៀបចំកិចច្របជុំរបស់ 
គ.ជ.អ.ប ឱយបនយ៉ងតិចចំននួ៣េលើក ែដលកនុងេនះេ្រកពីករពនិិតយពិភក អពីំេគលនេយបយ 
លិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និង្រតួតពនិិតយេលើករបំេពញករងររបស់ ថ បន័អនុវត្ត  កិចច្របជុំរបស់  គ.ជ.អ.ប 
ក្៏រតូវេផ្ត តេលើករពភិក បញ្ហ ននពកព់ន័ធនឹងករេលើកកមពស់បរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគមផងែដរ 
(២) ករបន្តព្រងងឹករអនុវត្តតួនទី ភរកិចចរបស់អនុគណៈកមម ធិករននៃន គ.ជ.អ.ប. ជពិេសស 
ករជំរុញករេរៀបចំកិចច្របជុំរបស់អនុគណៈកមម ធិករ  និងករេរៀបចំរបយករណ៍ស្រមប់ យករណ៍
ជូន គ.ជ.អ.ប ឱយបនជេទៀងទត ់ (៣) េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េរៀបចំ និងេផញើរបយករណ៍ស្តីពី
វឌ នភព និងបញ្ហ ្របឈមៃនករអនុវត្ត ផ.ស.ថ ជូន គ.ជ.អ.ប ជ្របច ំនិងទនេ់ពលេវ  (៤) ករ
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ពនិិតយេឡើងវញិ និងែកស្រមួលយន្តករស្រមបស្រមួល និងគ្ំរទរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េដើមបី
ធនដល់ករគ្ំរទ ករេរៀបចំរបយករណ៍ និងេធ្វើបចចុបបននភពពត័ម៌នពកព់ន័ធននជូន គ.ជ.អ.ប 
និងអនុគណៈកមម ធិករៃន គ.ជ.អ.ប ស្រមបជ់មូល ្ឋ នកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចនន និង (៥) ករ
បន្តជំរុញករអនុវត្តយន្តករស្រមបស្រមួលរ ងកមមវធិកីំែណទ្រមងទ់ងំ៣ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល រមួមន
កមមវធិីកំែណទ្រមងៃ់នករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជត ិកមមវធិីកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល 

ធរណៈ និងកមមវធិីកំែណទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ។ 
លទធផលរពំងឹទុកេនះនឹង្រតូវដឹកនអំនុវត្តេ យេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េ យមនករចូលរមួ 

ព្ីរកសួង ថ បន័ននែដលជសមជិករបស់ គ.ជ.អ.ប។ 

លទធផលរពឹំងទុកទី ២ ៖ ករព្រងងឹរចនសមពន័ធ ្របពន័ធ នីតវិធិ ីនិងសមតថភពរបស់េលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 
កនុងករអភវិឌ េគលនេយបយ នងិករ្រគប្់រគងកមមវធីិ។ 

 េនកនុងឆន ២ំ០១៥ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប បនពនិិតយ និងែកស្រមួលកិចចដំេណើ រករៃនករ 
េរៀបចំេគលនេយបយ និងនីតិវធិៃីនករ្រគប្់រគងែផ្អក មលទធផល ដូចជករពនិិតយ និងករែក 
ស្រមួលនីតវិធិីករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ និងកិចចដេំណើ រករៃនករេរៀបចំ ផ.ស.ថ ជេដើម។ លទធផលរពំងឹ 
ទុកេនះរមួមនសកមមភពកំែណទ្រមងៃ់ផទកនុងជេ្រចើន េដើមបអីភវិឌ ថ បន័ និងព្រងឹងសមតថភពបុគគល 
របស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ឱយបន្របេសើរេឡើង។  កិចចករេនះរមួមន ករព្រងឹងកិចចសហករ នងិ
ករស្រមបស្រមួល មរយៈករេរៀបចំកិចច្របជុរំ ងអងគភពននចំណុះេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 
និងកិចច្របជុំរ ងេលខធិករ ្ឋ នជមយួ ថ បន័អនុវត្តននជ្របច ំ និងយ៉ងេទៀងទត។់ ជមយួគន  
េនះែដរ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹងបន្តពនិតិយ និងែកស្រមួលកិចចដំេណើ រករេរៀបចំ ផ.ស.ថ. កដូ៏ចជ 
្របពន័ធ និងនីតវិធិីស្រមបក់រ្រគប្់រគងរដ្ឋបល និងហរិញញ វតថុឱយកនែ់តមន្របសិទធភព។ េ្រកពីេនះ  
សមតថភពៃន្របពន័ធផទុក និងែថរក ទិនននយ័របស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹង្រតូវបនព្រងឹង េហើយ
ករផ្តល់េស ពត័ម៌នវទិយកន៏ឹង្រតូវបនែកលម្អឱយកនែ់ត្របេសើរេឡើងែថមេទៀត។ កនុងឆន ២ំ០១៥កន្លង 
មក េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប បនេរៀបចំេសចក្តី្រពងេគលករណ៍ែណន ំស្រមបក់រេរៀបចំេគល 
នេយបយរបស់ផអ៣កនុងេគលបំណងព្រងឹងករវភិគ ករ្របមូល និងករេរៀបចំធតុចូលជយុទធ ្រស្ត     
និងករេលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់អនកពកព់ន័ធននឱយបនកនែ់តេ្រចើន។ ជទូេទ ករេរៀបចំេគល 
នេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តនននឹង្រតូវអនុវត្តេ យ្រកសួង ថ បន័ជំនញ េ យមន
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ជអនកផ្តល់ករគ្ំរទ និងពនិិតយផ្តល់េយបល់េដើមបធីនថ េគល
នេយបយ និងលិខតិបទ ្ឋ នទងំេនះមនសងគតភិពជមយួចបបេ់រៀបចំអងគករ។ គេ្រមងនន
របស់ៃដគូអភវិឌ នន៍ងឹចូលរមួចំែណកគ្ំរទកនុងករេរៀបចំេគលនេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត
ននទងំេនះ។ 
 សំខនជ់ងេនះេទៀត េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. កន៏ឹងបន្តព្រងឹងកិចចសហករ និងករស្រមប 
ស្រមួលជមយួៃដគូអភវិឌ ន ៍ និងអងគករសងគមសីុវលិនន មរយៈករេរៀបចកំិចច្របជុំឱយបនេទៀង 
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ទតជ់មយួ ថ បន័ទងំេនះ ករេលើកកមពស់ករ្រគប្់រគងហរិញញ វតថុ ករ្រតួតពនិិតយ ករ យតៃម្ល និង 
ករេរៀបចំរបយករណ៍។ កិចចដំេណើ រករ ម ន ្រតួតពិនិតយសមទិធផលរពំងឹទុកសំខន់ៗ មយួចំនួន 
ដូចជ ករអេងកតអភបិលកចិច និងករសិក យតៃម្លអពំីសមតថភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតនិឹង 
្រតូវែកស្រមួល និងេធ្វើលទធកមមស្រមបក់រអនុវត្តេនឆន ២ំ០១៧5។ គេ្រមង កមមវធិនីនែដលសថិត
េ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់េលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប នឹង្រតូវេធ្វើករស្រមបស្រមួល េដើមបធីនឱយមន
ភព្របទក្់រក គន ជមយួផអ៣ទី២ ផ.ស.ថ និងទី្របឹក បេចចកេទសែដលបនចត់ ងំឱយគ្ំរទ  
ថ បន័អនុវត្តននេនថន ក ់ជតិ និងថន កេ់្រកមជត។ិ ែផនករសកមមភព និងថវកិ្របចឆំន រំបស់ ថ

បន័អនុវត្តនននឹង្រតូវបន េរៀបចំេ យមនករវភិជមូលនធិិ ស្រមបក់រគ្ំរទសកមមភព និង
ចំ យ្របតបិត្តកិរពកព់ន័ធនឹងកមមវធិី។ ដូចគន េនះែដរ កនុងឆន ២ំ០១៦ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. 
នងឹស្រមបស្រមួលករពនិិតយេមើលេឡើងវញិពកក់ ្ត លកមមវធិីៃនកមមវធីិជត ិ និងករេរៀបចំេសចក្តី
្រពងផអ៣ទី៣6។ 
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹដឹកនអំនុវត្តេ យេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។  

លទធផលរពំងឹទុកទី ៣ ៖ ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តស្តីពកីរ្រប្រស័យទកទ់ង េ យរមួបញចូលទងំករ្របកឹ  
េយបល់ នងិករផ្ល ស់ប្តូរពត័ម៌នជ្របច ំ និងេបើកចហំេនកនុងចេំ ម្រកុមអនកពកព់ន័ធននទងំេន
ថន កជ់ត ិនងិថន កេ់្រកមជតិ។ 

 កនុងអឡុំងឆន ២ំ០១៥ យុទធ ្រស្តស្តីពកីរ្រប្រស័យទកទ់ងរបស់ គ.ជ.អ.ប. ្រតូវបនេរៀបចំជ
េសចក្តី្រពង។ យុទធ ្រស្តេនះរមួមនសមសភគចំនួន៥ នងិលទធផលរពំងឹទុកចំនួន១៣ែដលេ្រគង
កឱ់យអនុវត្តពឆីន ២ំ០១៦ដល់ឆន ២ំ០១៨។  ដូេចនះ សកមមភពសំខន់ៗ ែដលេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប  

្រតូវអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៦រមួមនដូចខងេ្រកម ៖ 
 េរៀបចំផទ ងំពត័ម៌ន និងខតិបណ័្ណ ែដលជឧបករណ៍ៃនករ្រប្រស័យទកទ់ងជមូល ្ឋ ន 

ែដលផទ ងំនមីយួៗមនសញញ សមគ ល់េ យែឡក  
 េរៀបចំេសចក្តីែណន ំ ស្រមបក់រប្រញជ បយុទធ ្រស្តស្តីពីករ្រប្រស័យទកទ់ងេទកនុង 

្រគបវ់គគបណ្តុ ះប ្ត ល សិកខ  និងករេរៀបចំកិចចដំេណើ រករក ងែផនករ 
 បេងកើតនូវសំណំុពត័ម៌ន រូបថត និង្រកភចិែដលមនគុណភពខពស់ 
 េធ្វើបចចុបបននភពនិងេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវេគហទំពរ័របស់ គ.ជ.អ.ប េដើមបផី្តល់ភពងយ 

្រសួលស្រមបអ់នកេ្របើ្របស់នន 
 ពនិិតយ និងែកស្រមួលរចនសមពន័ធរបស់ករយិល័យទនំកទ់ំនង និងផ ព្វផ យពត័ម៌ន 

ចំណុះេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េ យរមួបញចូ លករទទួលខុស្រតូវែផនកប ្ណ ល័យ និង
ព្រងឹងសមតថភពបុគគលិក េដើមបទីទួលបននូវជំនញែដល្រតូវករ 

                                                            
5 កិចចករទងំេនះ្រតូវបនសេ្រមចអនុវត្តេនចុងបញចបៃ់នផអ៣ទី២ គឺេនឆន ២ំ០១៧ េពលគឺ្រតូវអនុវត្តេនេពលបញចប់ផអ៣នីមួយៗ។ 
6 ករ យតៃម្លពកក់ ្ត ល ណត្តៃិនកមមវធីិជតិនឹងផ្តល់ថវកិគ្ំរទ និងេធ្វីលទធកមមេ យសហភពអឺរ ៉ុប។ 
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 េរៀបចំ និងអនុវត្តកមមវធិីផ ព្វផ យ (ស្រមបថ់ន កដ់ឹកននំិងម្រន្តីជនំញៃនេលខធិករ ្ឋ ន 
គ.ជ.អ.ប េដើមបេីធ្វើករ្រប្រស័យទកទ់ងជមយួ រពត័ម៌ន វទិយុ និងទូរទស នជ៍េដើម) 

 េរៀបចំ និង កឱ់យេ្របើ្របស់្របពន័ធផ ព្វផ យ មប ្ត ញសងគមែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព 
ជ្របច ំេដើមបេីលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់ ធរណជន 

 េលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ េដើមបធីនបននូវករយល់ដឹងសីុ
ជេ្រមអំពីករងរកំែណទ្រមង ់

 េរៀបចំ និងអនុវត្តវធិី ្រស្តែដលមនលកខណៈជ្របពន័ធៃនករចូលរមួរបស់្រកសួង ថ បន័ 
ជំនញ េដើមបធីនឱយមនករយល់ដឹងសីុជេ្រមអពំីករងរកំែណទ្រមង ់

 អនុវត្តយុទធនករផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យដល់្របជពលរដ្ឋ និងអនកពកព់ន័ធនន 
េ យគូសបញជ កអ់ំពី រសំខនៃ់នករេផទរមុខងរនន ដូចជករអបរ់កំ្រមតិបឋមសិក  
ករ្រគប្់រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជន។ល។ 

 េរៀបចំសិកខ ននជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ េដើមបី ្ត បម់តេិយបល់ សិក  
េរៀនសូ្រត និងដក្រសងប់ទពេិ ធនស៍្រមបែ់កលម្អករអនុវត្តកមមវធិ។ី 

លទធផលរពំងឹទុកទី ៤ ៖ ករ្របកឹ េយបល់ជ្របចអំពំកីែំណទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយ 
េនថន កេ់្រកមជតរិ ងេលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ជមយួ្រកសួង ថ បន័អនុវត្តនន។ 

 កិចចករសំខន់ៗ ែដល្រតូវអនុវត្តកនុងលទធផលរពំងឹទុកេនះ គឺករព្រងឹងសមតថភព នងិកចិច 
ដំេណើ រកររបស់្រកុមករងរបេចចកេទសវមិជឈករ និងវសិហមជឈកររបស់្រកសួង ថ បន័ េ យ ក ់
បញចូ លែផនករសកមមភព និងថវកិរបស់្រកុមករងរេនះេទកនុងែផនករសកមមភព និងថវកិ្របចឆំន  ំ
របស់្រកសួង ថ បន័ ម ី ( មរយៈករេរៀបចំ្រកុមករងរេនះឱយក្ល យជអងគភពផ្លូវករ ឬេ្របើ្របស់ 
រចនសមពន័ធ ែដលមន្រ បរ់បស់្រកសួង ថ បន័ទងំេនះ) នងិករេលើកកមពស់ករេរៀបចំកិចច្របជុ ំ
ពភិក រ ងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. ជមយួ្រកសួង ថ បន័នន េដើមបធីន និងេលើកកមពស់ករ 
យល់ដឹងអំពីេគលនេយបយ និងេគលេ ននពកព់ន័ធនឹងករងរកំែណទ្រមងៃ់នករអភវិឌ ម 
ែបប្របជធបិេតយយេនថន កេ់្រកមជត ិ រមួបញចូ លទងំកិចចដំេណើ រករៃនករេផទរមុខងរ ករ្រគប្់រគង 
ធនធនមនុស  និងករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ។ ្រកសួង ថ បន័នឹងេ្របើ្របស់ថវកិរបស់ខ្លួនជបេណ្តើ រៗ  
េដើមបគី្ំរទករអនុវត្តសកមមភពននពកព់ន័ធនឹងករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកម
ជតដូិចជ ករអនុវត្តកិចចដំេណើ រករៃនករេផទរមុខងរជេដើម7។ ជមយួគន េនះែដរ េលខធិករ ្ឋ ន គ.
ជ.អ.ប រមួជមយួ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធនន នឹងេរៀបចំបេងកើតឱយមន្រកុមករងរជក់ ក់ មកចិច
ករ ឬ   វស័ិយនមីយួៗ េដើមបគី្ំរទ និង ម នរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងកិចចដំេណើ រករេផទរមុខងរ 
ករ្រគប ់្រគងបុគគលិក ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ និងកិចចករពកព់ន័ធេផ ងេទៀត។ 

                                                            
7 េយងីបនប៉ន់ ម នធនធនមនភជ ប់ល័កខខ័ណ្ឌ  ប៉ុែន្តធនធនេនះមិនបន ប់បញចូ លនូវថវកិស្រមប្់រកសួងេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ករគ្ំរទ ករ ម ន 
្រតួតពិនិតយ និងករ យតៃម្លេនះេទ។ 
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 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យេលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហិរញញ វតថុ និង្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធេផ ងេទៀត។ 

លទធផលរពំងឹទុកទី ៥ ៖ ករពនិតិយេឡើងវញិ នងិករព្រងឹងរចនសមពន័ធ ករទទលួខុស្រតូវ នងិសមតថភព
របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតកិនុងករអនុវត្តមុខងរននែដលបនេផទរ។ 

 ឆន ២ំ០១៦ គឺជឆន ដំម៏នសំខនម់យួេដើមបឈីនេឆព ះេទករែកទ្រមងក់នែ់តសីុជំេ ែថមេទៀត 
ជពេិសស គឺករេផទរមុខងរជក់ កព់្ីរកសួង ថ បន័មយួចំនួនេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតកិនុង 
តបំនេ់គលេ ែដលបនកំណត ់ (លទធផលរពំងឹទុកទី៣ និងលទធផលរពំងឹទុកទី៩ៃនសមទិធផលរពំងឹទុក 
ទី៤)។ ដូេចនះ ្រកសួង ថ បន័ទងំេនះនងឹមនកិចចករសំខន់ៗ ជេ្រចើនែដល្រតូវេរៀបចំ នងិអនុវត្តមន 
ដូចជ ករេរៀបចំេគលនេយបយ  ករេរៀបចំលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តនន ករកំណតស់្តង់ រេស   
ករអភវិឌ សមតថភព និងកចិចករចបំចេ់ផ ងៗេទៀត េដើមបធីនឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតអិនុវត្តមុខងរ 
ែដលបនេផទរឱយ្របកបេ យ្របសិទធភព។ េដើមបអីនុវត្តកិចចករេនះ ទមទរឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ    
ពនិិតយ និងែកស្រមួលរចនសមពន័ធ តនួទីភរកិចច នងិសមតថភពននរបស់ខ្លួន។ ្រស័យេហតុេនះ  
រចនសមពន័ធ និងទនំកទ់ំនងកនុងករ យករណ៍នឹងមនករផ្ល ស់ប្តូរ េហើយល័កខខណ័្ឌ ករងររបស់ 
បុគគលិកក្៏រតូវពនិិតយ និងែកស្រមួលេ យបនសម្រសប កដូ៏ចជករកណំតអ់ំពតី្រមូវករៃនវគគករបណ្តុ ះ   
ប ្ត ល និងករ្របឹក េយបល់នន8។ 
 លទធផលរពឹំងទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យេលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

លទធផលរពំងឹទុកទី ៦ ៖ ករព្រងងឹសមតថភពអគគេលខធកិរ ្ឋ នៃនសមគម្រកុម្របកឹ រដ្ឋបលថន ក ់
េ្រកមជត ិេដើមបគី្ំរទនងិផ្តល់េស ដល់សមជកិរបស់ខ្លួន។ 

 កិចចករជ ទិភពកនុងឆន ២ំ០១៦ គកឺរព្រងឹងសមតថភពរបស់អគគេលខធិករ ្ឋ នៃនសមគម 
្រកុម្របឹក ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ពិេសសគឺករេ្រជើសេរ ើសបុគគលិក េដើមបបីេំពញមុខតែំណងកនុង 
រចនសមពន័ធរបស់អគគេលខធិករ ្ឋ ន និងករអភវិឌ សមតថភពបុគគលិក។  ជមយួគន េនះែដរ ផអ៣ទី២ 
គេ្រមង UNDP-EU/ACES នងិគេ្រមងពកព់ន័ធេផ ងេទៀតនឹងបន្តគ្ំរទករអភវិឌ សមតថភពែផនក   
ថ បន័ដល់សមគម្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

 លទធផលរពឹំងទុកេនះ នងឹអនុវត្តេ យអគគេលខធិករ ្ឋ នៃនសមគម្រកមុ្របឹក រដ្ឋបលថន ក ់
េ្រកមជត ិសមគមជត្ិរកុម្របឹក ជធន ីេខត្ត និងសមពន័ធភពជត្ិរកុម្របឹក ថន កមូ់ល ្ឋ ន។ 

 ơ.ư. ÐЮŪŌ₣ℓŷЋŁ 
 ថវកិសរុបស្រមបស់មទិធផលរពំងឹទុកេនះកនុងឆន ២ំ០១៦ មនចំនួន៥,៤ នដុ ្ល រ េមរកិ 
ដូចមនលម្អតិេនកនុង ងខងេ្រកម។ 

                                                            
8 កិចចករេនះមនេរៀប ប់បែនថមកនុងសមិទធផលរពឹំងទុកទ៤ី ែដលបនកំណត់ជសកមមភព និងថវកិពក់ពន័ធ។ 
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ងទ៦ី៖ គេ្រមងថវកិ នងិ្របភពមូលនធិរិបស់សមទិធផលរពំងឹទុកទ១ី (គតិជដុ ្ល រ) 

លទធផលរពំងឹទុក កញចបរ់មួ េផ ងៗ សរុប សមគ ល់
១. ករេលើកកមពស់ និងករអនុវត្តយន្តករស្រមបស្រមួល

នន េដើមបធីនដល់្របសិទធភពៃនករេធ្វើេសចក្តី
សេ្រមចចិត្តែផនកនេយបយស្តីពីកែំណទ្រមងក់រ
អភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ 

33,200 0 33,200 

២. ករព្រងឹងរចនសមពន័ធ ្របពន័ធ នីតវិធិី និងសមតថភព
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. កនុងករអភវិឌ េគល
នេយបយ និង្រគប្់រគងកមមវធិី 

2,981,018 1,200,000  4,181,018 (1)

៣. ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តស្តីពីករ្រប្រស័យទកទ់ង 
េ យរមួបញចូ លទងំករ្របឹក េយបល់ និងករផ្ល ស់
ប្តូរពត័ម៌នជ្របច ំនិងេបើកចំហេនកនុងចំេ ម្រកុម 
អនកពកព់ន័ធននទងំេនថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ

113,900 0 113,900

៤. ករ្របឹក េយបល់ជ្របចអំំពកីំែណទ្រមង ់ 
ករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកម
ជតិរ ងេលខធិករ ្ឋ ន គ .ជ.អ.ប.  ជមយួ្រកសួង  
ថ បន័អនុវត្តនន 

18,200 0 18,200 

៥. ករពិនិតយេឡើងវញិ និងករព្រងឹងរចនសមពន័ធ  
ករទទួលខុស្រតូវ និងសមតថភពរបស់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ កនុងករអនុវត្តមុខងរននែដលបនេផទរ 

0 0 0 

៦. ករព្រងឹងសមតថភពអគគេលខធិករ ្ឋ នៃនសមគម 
្រកុម្របកឹ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបគី្ំរទ និង 
ផ្តល់េស ដល់សមជិករបស់ខ្លួន 

72,400 1,000,000  1,072,400 (2)

សរុប 3,218,718   2,200,000   5,418,718    

សមគ ល់ ៖  (1) រមួបញចូ លចំ យស្រមបជ់ំនួយបេចចកេទស និងចំ យ្របតិបត្តិករេនថន កជ់តិែដល្រគប្់រគង 
េ យេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប.។  ថវកិចំននួ២០០.០០០ដុ ្ល រផ្តល់េ យ ជរ ្ឋ ភបិលស្រមបក់រគ្ំរទ និង 
ករស្រមបស្រមួល ករអនុវត្ត ករ្រគប្់រគង ករ ម ន និងករេរៀបចំរបយករណ៍ ផ.ស.ថ. ២០១៦ េ យ
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។ គេ្រមង EU SPACE និង GiZ/ ARDP នឹងចូលរមួបដិភគមនិែមនជថវកិស្រមប់
ករេរៀបចំេគលនេយបយមនចំនួន្របមណ១ នដុ ្ល រ។ (2) ថវកិគ្ំរទេ យគេ្រមង UNDP-EU/ACES 
មនចំននួ្របមណ១ នដុ ្ល រ។ 
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Ư. ₤ņЊ◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝◦БĮБũ ៖ Ð‗ЮĕŎŏļĮ″ņЯĠĠŪĠďĊЊĠЮĳŎŏ 

 Ư.ơ. Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ ĕЊ₣şе‗НşЮţ  
 ករអភវិឌ ថ បន័រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ឱយក្ល យេទជ ថ បន័តំ ងពិត្របកដរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ និងេឆ្លើយតបចំេពះេសចក្តី្រតូវករននរបស់្របជពលរដ្ឋ្របកបេ យ្របសិទធភព គឺជេគល
បំណងចមបងមយួៃន ផអ៣ទី២។ េនកនុងសមទិធផលេនះ ទំនកទ់ំនងគណេនយយភពរ ងគណៈ
អភបិលជមយួ្រកុម្របឹក ្រតូវបនកំណតក់នែ់តចបស់ គណេនយយភពសងគមនិងសកមមភពចូលរមួ
របស់្របជពលរដ្ឋនឹង្រតូវបនអនុវត្ត ករេធ្វើអធិករកិចចេលើករអនុវត្ត និងករេធ្វើនីតយនុកូលភពេលើ
លិខតិបទ ្ឋ ននននឹង្រតូវបនព្រងឹង េហើយ្របពន័ធ្របតបិតិ្តករននដូចជ ្របពន័ធ្រគប្់រគង ម្របពន័ធ
ពត័ម៌នវទិយនឹង្រតូវបន កឱ់យអនុវត្តេដើមបសី្រមបស្រមួលកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ។ 

 សមិទធផលរពំឹងទុកដ៏សំខន់ពក់ព័នធនឹងគណេនយយភព មែបប្របជធិបេតយយ ែដល្រតូវ 
សេ្រមចឱយបនគឺ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិបំេពញមុខងរជ ថ បន័្របជធិបេតយយេនមូល ្ឋ នែដលមន 
ស្វ័យភព នងិមនគណេនយយភព េ យគណៈអភបិល្រតូវមនគណេនយយភពចេំពះ្រកុម្របកឹ  
េហើយ្រកុម្របកឹ ្រតូវមនគណេនយយភពចំេពះ្របជពលរដ្ឋកនុងែដនសមតថកចិចរបស់ខ្លួន នងិគណេនយយ 
ភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតកិនុងករេគរព ម្រកបខណ័្ឌ ចបប ់នងិស្តង់ រននរបស់ជត។ិ 

ងទី៧ខងេ្រកមសេងខបអពំីសូចនករ និងចំណុចេ ែដលកំណតេ់នកនុងផអ៣ទី២។ ថ បន័ 
អនុវត្តទងំអស់ទទួលខុស្រតូវកនុងករសេ្រមចឱយបនចំណុចេ ទងំេនះ មរយៈករកំណតនូ់វលទធផល 
រពំងឹទុក និងសកមមភពននែដលពកព់ន័ធនងឹសមទិធផលរពំងឹទុកេនះ។ លទធផលរពឹំងទុកននែដល
្រតូវសេ្រមច និងគេ្រមងថវកិមនែចងបនទ បព់ី ងេនះ។ 

ងទ៧ី៖ សូចនករ នងិចណុំចេ ស្រមបស់មទិធផលរពំងឹទុកទី២ 
សូចនករ និងចណុំចេ  2016 

១. ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត្រតូវបនព្រងងឹេដើមបធីនឱយ្រកុម្របឹក មនសិទធិអំ ចកនុងករេធ្វើេសចក្តី
សេ្រមចចិត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព ពិេសសមនសិទធិអំ ចកនុងករ្រគប្់រគង ករចតែ់ចង 
និងករេ្របើ្របស់ធនធន និងមនសិទធិអំ ចកនុងករ្រតួតពិនិតយេទេលើករអនុវត្តេសចក្តី
សេ្រមចរបស់ខ្លួន 

អនុវត្ត 

២. ចំនួន្រកុង ្រសុកបនអនុមត័ នងិអនុវត្តវធិន្រគប្់រគងៃផទកនុងរបស់ខ្លួន 185 

៣. ៨០%ៃន្រកុម្របកឹ ្រកុង ្រសុកយល់េឃើញថសិទធិអំ ចរបស់ខ្លួនជមយួគណៈអភបិល
មនភពរងឹមជំងពីមុន 

50% 

៤.  ចំននួកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុកេ្របើ្របស់ពត័ម៌ន ទទួលបន មរយៈ្របពន័ធ្រតួតពនិិតយ 
និង យតៃម្ល ្របពន័ធ្រគប្់រគង មពត័ម៌នវទិយ  

300 

៥.  ចំននួ្រសុកែដល្រគបឃំុ់ទងំអស់បនបិទបង្ហ ញពត័ម៌នដល់ ធរណជន (្រសប មករ 70 
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ែណនសំ្តីពីករេបើកចំហរពត័ម៌ន) បនចូលរមួករ ម ន្រតួតពនិិតយរបស់្របជពលរដ្ឋ 
និងបនេរៀបចំែផនករសកមមភពគណេនយយភពរមួគន  េដើមបែីកលម្អករផ្តល់េស  

៦.  កមមវធិីគណេនយយភពសងគមដំ កក់លទី២ ្រតូវបនេរៀបចំេដើមបបីញចូ លនូវេស េផ ងៗ
េទៀត នងិអនុវត្តេនថន ករ់ដ្ឋបលដៃទេទៀត។ 

ពុំមន 

៧.  ចំននួបណ្តឹ ងត ៉ ែដល្របមូលបន និងេ ះ្រ យេ យរដ្ឋបល ឃំុ សងក ត ់ 1,000 

៨.  ចំននួបណ្តឹ ងត ៉ ែដល្របមូលបន និងេ ះ្រ យេ យរដ្ឋបល ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  500 

៩.  ចំននួ្របជពលរដ្ឋចូលរមួកនុងេវទិកថន ក្់រសុក 7,000 

១០. ចំននួអងគករសងគមសីុវលិចូលរមួកនុងេវទិកថន ក្់រសុក 700 

១១. ករចូលរមួបដិភគជថវកិរបស់ឃំុេទកនុងែផនករសកមមភពគណេនយយភពរមួគន (គិត
ជ នដុ ្ល ) 

0.25 

១២. ករ យតៃម្លពីផលបះ៉ពល់្រតូវបនបញចបេ់ យេ្រប បេធៀប្រកុម្របជពលរដ្ឋទទលួផល 
និង្រកុម្របជពលរដ្ឋេផ ងេទៀត ្រពមទងំបង្ហ ញពីករែកលម្អនូវសូចនករៃនផទ ងំពត័ម៌ន 

ពំុមន 

១៣. ចំនួនភគរយៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត និង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ែដល្រតូវបនេធ្វើអធិករកិចចេលើ 
ករអនុវត្ត មចបប ់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន ្រពមទងំបនទទួលនូវករេពញចតិ្ត ម 
រយៈករ យតៃម្ល 

30% 

សមគ ល់ ៖ ករេរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពីវឌ នភពេធៀបនឹងសូចនករ និងចំណុចេ ទងំេនះនឹងឆ្លុះបញច ំង មរយៈ 
របយករណ៍្របចឆំន ។ំ 

 Ư.Ư. Ų◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ 
ែផ្អក មផអ៣ទី២ សមទិធផលរពឹំងទុកទី២ស្តីពគីណេនយយភព មែបប្របជធិបេតយយមន

លទធផលរពឹំងទុកចំននួ៥ េហើយលទធផលទងំេនះ្រតូវបនកំណតជ់លទធផលរពំងឹទុកជក់ កច់ំនួន៥ 
ស្រមបែ់ផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៦ែដលរមួមនដូចខងេ្រកម ៖ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី១ ៖  ករពនិតិយ នងិែកស្រមួល្របពន័ធ នងិនតិីវធិនីនៃនអភបិលកចិចមូល ្ឋ ន េដើមបី
េលើកកមពស់ែខ គណេនយយភពននរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ    

 េនកនុងឆន ២ំ០១៥  វធិន្រគប្់រគងៃផទកនុងរបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក្រតូវបនេរៀបច ំេ យរដ្ឋបល 
្រកុង ្រសុកនន េហើយនីតវិធិ ី និងែបបែផនននស្រមបក់ិចច្របតបិត្តកិររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
ពកព់ន័ធនឹងករេរៀបចំដីក ករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមើស ទំនកទ់ំនងៃផទកនុង និងទំនកទំ់នងអន្តររដ្ឋបល  
និងកិចចអភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន ្រតូវបនេរៀបចំេសទើររចួ ល់អស់េហើយ។ ឯក រទងំេនះនឹង្រតូវ 
េរៀបចំបញចប ់និង កឱ់យអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៦េនថន ក្់រកុង ្រសុក ្រស័យេហតុេនះ ចបព់ឆីន ២ំ០១៦ 
នឹងមន្របពន័ធនិងនីតវិធិីជេ្រចើនស្តីពីអភបិលកិចច្រតូវបន កឱ់យអនុវត្តេនថន ក្់រកុង ្រសុក។ េនចុងឆន  ំ
២០១៦ នឹងមនករេរៀបចំករសិក យតៃម្លមយួអពំគុីណភព និង្របសិទធភពៃនករអនុវត្ត្របពន័ធ 
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និងនីតវិធិីទងំេនះ9។   លទធផលៃនករសិក យតៃម្លេនះនងឹយកមកេ្របើ្របស់ស្រមបក់រពនិិតយ 
និង ែកលម្អលិខតិបទ ្ឋ ននន និងព្រងឹងករអនុវត្តជកែ់ស្តងឱយបនកនែ់តល្អ្របេសើរ។ 
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យេលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប និង្រកសួងម ៃផទ។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ២ី ៖ ករអនុវត្តនូវសកមមភពគណេនយយភពសងគម និងករេរៀបចែំផនករសកមមភព 
រមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមរបស់ឃុេំគលេ ចនំនួ៣០០ កនុង្រសុកេគលេ យ៉ងតចិចនំនួ៥១ 
េ យមនកចិចសហករជមយួអងគករសងគមសីុវលិ នងិសហគមនមូ៍ល ្ឋ ននន។  

 េសៀវេភែណនសំ្តីពកីិចច្របតបិត្តិករែផនកត្រមូវករ និងែផនកផគតផ់គង ់ និងែផនករសកមមភពស្តីពី
ករងរគណេនយយភពសងគមមនេរៀប បអ់ពំសីកមមភពសំខន់ៗ កនុងលទធផលរពំងឹទុកេនះ ែដលរមួមន 
ដូចខងេ្រកម ៖ 

₤˝ņŊļĮ ⅜□ ĠњĕΒĕНŷĳŉ 
 ផ ព្វផ យដល់្របជពលរដ្ឋអំពីគណេនយយភពសងគម (កញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជ
ពលរដ្ឋ និងែផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគម) 

អងគករសងគមសីុវលិ 

 េ្រជើសេរ ើស និងបណ្តុ ះប ្ត លអនកស្រមបស្រមួលគណេនយយភពសហគមនអំ៍ពី
គណេនយយភពសងគម 

អងគករសងគមសីុវលិ 

 ផ ព្វផ យដល់អនកពកព់ន័ធននែផនកផគតផ់គងេ់នថន កជ់តិ ថន កេ់ខត្ត និងថន ក្់រសុកស្តីពី
ករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តគណេនយយភពសងគម 

េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. 

 បេងកើត្របពន័ធទិនននយ័ស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយ ម នករអនុវត្តសកមមភពគណេនយយ
ភពសងគម (េដើមបផីលិតជផទ ងំពត័ម៌ន ស្រមបប់ិតេលើកញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជ
ពលរដ្ឋ  ករ ម នករអនុវត្តគណេនយយភពសងគមរបស់ែផនកផគតផ់គងក់រ កប់ញចូ ល
ែផនករសកមមភពរមួស្តីពីគណេនយយភពសងគមេទកនុង្របពន័ធទិនននយ័ និងករ ម ន
ករបិតផ យកញចបព់ត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ ) 

េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. 
េ យ មនករគ្ំរទពី 
UNICEF  

 បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្តស្តីពីករងរ
គណេនយយភពសងគម និងបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីបេងគ លថន ក្់រសុកអំពី្របពន័ធទិនននយ័ 
ស្រមបក់រ្រតួតពិនិតយ ម នករអនុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគម 

េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. 

 បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីទងំបីវស័ិយ (រដ្ឋបលឃុំ បឋមសិក  និងមណ្ឌ លសុខភព) 
ថន កឃំុ់ និងថន ក្់រសុកស្តីពីគណេនយយភពសងគម និងពត័ម៌នស្រមប្់របជពលរដ្ឋ និង
ែបងែចក្រក សផទ ងំពត័ម៌ន និងទ្រមងបំ់េពញពត័ម៌ន 

មណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធន
មនុស  ជធនី េខត្ត 

 អនុវត្តបណ័្ណ កពិ់នទុេ យ្របជពលរដ្ឋ និងករ ម នរបស់្របជពលរដ្ឋ អងគករសងគមសីុវលិ  
 េរៀបចំកិចច្របជំុរមួគន រ ងអនកផ្តល់េស  និងអនកទទលួេស  និងស្រមបស្រមួលករេរៀបចំ
ែផនករសកមមភពរមួស្តីពីគណេនយយភពសងគម េដើមបែីកលម្អេស    

អងគករសងគមសីុវលិ 

 គ្ំរទ និង្រតតួពិនិតយករអនុវត្តែផនកផគតផ់គងទ់ងំបីវស័ិយ (រដ្ឋបលឃុំ បឋមសិក  
និងមណ្ឌ លសុខភព) េនថន កឃំុ់ និងេរៀបចំកិចច្របជំុឆ្លុះបញច ំងេនថន ក្់រសុក 

រដ្ឋបល្រសុកេគលេ  

                                                            
9 ករពិនិតយេមីលេឡងីនឹងេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លី កេរៀបចំកិចច្របជំុរបស់្រកុម្របឹក  កិចចដំេណីរករៃនករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងករេធ្វី     
េសចក្តីសេ្រមចននរបស្រកុម្របឹក  រចនសមព័នធ ករអនុវត្តតួនទី និងករែបងែចកករទទួលខុស្រតូវរ ងគណៈអភិបល និង្រកុម្របឹក  (ពក់ពន័ធនឹងករ 
្រតួតពិនិតយេមីលពីេលី ភពជតំ ង និងករេរៀបចេំគលនេយបយ) ក៏ដូចជទំនក់ទំនងជមួយ្របជពលរដ្ឋ (ករេរៀបចំេវទិក ករផ្តល់ពត៌មន។ល។) 
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₤˝ņŊļĮ ⅜□ ĠњĕΒĕНŷĳŉ 
 សកមមភពននៃនករ្រតួតពិនិតយ និងករ យតៃម្លេ យថន កជ់តិ (រមួបញចូ លទងំករ

យតៃម្លករអនុវត្តែផនករសកមមភពរមួស្តីពីគណេនយយភពសងគម ែដលឆ្លុះបញច ំងពី
ពត័ម៌នែដលបនបិតផ យជូន្របជពលរដ្ឋ) 

េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. 

 ្របមូលទិនននយ័េដើម្រគ េដើមបី យតៃម្លអំពីផលបះ៉ពល់ៃនករអនុវត្តករងរគណេនយយ
ភពសងគម 

េលខធិករ ្ឋ ន និង WB 

 េរៀបចំ ករសិក េរៀនសូ្រត និងករផ្តល់េយបល់្រតឡបអំ់ពីករអនុវត្តករងរ
គណេនយយភពសងគម 

េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. 
និងអងគករសងគមសីុវលិ 

សមគ ល់ ៖ ងសកមមភពេនះគឺជករផ្តួចេផ្តើមេ យែផនកផគតផ់គង។់ សកមមភពែផនកត្រមូវករភគេ្រចើននឹងអនុវត្តេ យ 
អងគករសងគមសីុវលិ។ សកមមភពៃនករសិក យតៃម្ល ករសិក េរៀនសូ្រត និងករ្រប្រស័យទកទ់ងកំពុងពិភក  និង 
េរៀបចំ។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី ៣ ៖ ករពនិតិយ ករែកស្រមួល នងិករអនុវត្តនូវយន្តករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងមន  
លកខណៈជ្របពន័ធេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ េដើមបបីងកលកខណៈងយ្រសួលដល់្របជពលរដ្ឋកនុងករេ្របើ 
្របស់នូវយន្តករេនះ។ 

 កនុងឆន ២ំ០១៥ ្រកសួងម ៃផទបនេធ្វើករសិក យតៃម្លនូវ្របពន័ធ យន្តករ និងនីតវិធិីនន
ែដលមន្រ បព់កព់ន័ធនឹងករេ ះ្រ យបណ្តឹ ង។  លទធផលៃនករសិក យតៃម្លេនះ្រតូវបនេ្របើ
្របស់ជមូល ្ឋ នកនុងករពនិិតយ ែកស្រមួល និងេរៀបចំ្របពន័ធថមីមយួ កដូ៏ចជេសចក្តីែណន ំ និង
ឧបករណ៍ននេ យមនករចូលរមួពអីនកពកព់ន័ធនន។  េដើមបធីនដល់ករអនុវត្តេនទូទងំរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជត ិ ្របពន័ធេនះនឹង្រតូវេធ្វើករ កលបងមុននឹង្រតូវផ ព្វផ យយ៉ងទូលំទូ យដល់អនកពក ់
ពន័ធនន មរយៈមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្ត។ 
 ្របពន័ធថមីែដល្រតូវបនេរៀបចំនឹងផ្តល់នូវមេធយបយជេ្រចើន និងបងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងកិចច 
ដំេណើ រករទទួល និងស្រមុះស្រមួលេ ះ្រ យបណ្តឹ ងននេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិដូចមនកំណត ់
កនុង ងទី៧ខងេលើអំពីសូចនករ និងចំណុចេ ែដល្រតូវសេ្រមច។   
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យ្រកសួងម ៃផទ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី ៤ ៖ ករេរៀបចំ កែ់តង នងិ កឱ់យអនុវត្ត កលបងនូវយន្តករអធកិរកចិចេទេលើ 
ករអនុវត្តករងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិេដើមបធីនឱយយន្តករេនះ ចអនុវត្តបនយ៉ងេពញេលញ 
េនឆន ២ំ០១៧។ 

 េនកនុងឆន ២ំ០១៥ េសចក្តី្រពងចុងេ្រកយៃនេគលនេយបយ នងិេសៀវេភែណនសំ្តីពី   
យន្តករអធិករកិចច្រតូវបនេរៀបចំបញចបែ់ដលរមួបញចូ លនូវខ្លឹម រសំខន់ៗ ដូចជ កិចចដំេណើ រករ បញជ ី 
សំណួរ ្របពន័ធស្រមប់ កព់និទុ និងសូចនករនន។ េសចក្តី្រពងៃនេសៀវេភែណនេំនះ ្រតូវបនេ្របើ 
្របស់ស្រមបក់រេរៀបចំកិចចដំេណើ រករៃនករសិក  យតៃម្លេលើល័កខខណ័្ឌ អបបបរមរបស់មូលនិធិ   
វនិិេយគរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ េនេពលែដលេសៀវេភែណនសំ្តីពីអធិករកិចច្រតូវបនេរៀបចំ 
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បញចប ់ េសៀវេភេនះនឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបក់រេធ្វើអធិករកិចចេលើអភបិលកិចច ធនធនមនុស  
ករងរហិរញញ វតថុនិងកិចចលទធកមម និងករងររដ្ឋបល េ យសហករជមយួ្រកសួង ថ បន័ និងអនកពក ់
ពន័ធនន។ លទធផលៃនករេធ្វើអធិករកិចចនឹង្រតូវផ ព្វផ យជ ធរណៈ នងិពិភក េនកនុងកិចច្របជុ ំ
ននរបស់្រកុម្របឹក ។ 
 ករបន្តពភិក  និងេរៀបចំបញចបនូ់វឧបករណ៍ និងករេរៀបចំែបបែផនននែផនក ថ បន័ នងិករ
បណ្តុ ះប ្ត លនឹង្រតូវអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៦ េដើមបធីនករចបេ់ផ្តើមអនុវត្តេនេដើមឆន ២ំ០១៧។ 
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យ្រកសួងម ៃផទ។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី៥ ៖ ករេរៀបចំ កែ់តង នងិករ កឱ់យអនុវត្តនូវ្របពន័ធ្រតួតពនិតិយ នងិ យតៃម្លៃផទកនុង 
របស់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  មរយៈ្របពន័ធពត័ម៌នស្រមបក់រ្រគប្់រគងរបស់្រកុង ្រសុក ស្រមបក់ចិច្របជុំ
របស់្រកុម្របកឹ  នងិ្រសប មត្រមូវកររបស់អនកេ្របើ្របស់កដូ៏ចជេដើមប្ីរបមូល នងិផ្តល់នូវធតុចូល
ននស្រមបរ់ដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

 ្របពន័ធ្រតួតពិនតិយ និង យតៃម្លៃផទកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ បនចបេ់ផ្តើមេរៀបចំ ងំពីឆន ២ំ០១៥។ 
កនុងឆន ២ំ០១៦ ្របពន័ធេនះនឹង្រតូវេរៀបចំបញចប ់េ យសហករជមយួ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នន េដើមបធីន 
ករេឆ្លើយតបនឹងត្រមូវកររបស់រដ្ឋបលទងំេនះ។ ជមយួគន េនះែដរ ្របពន័ធេនះនងឹ្រតូវេរៀបចំជ្របពន័ធ 
មយួែដលមនភពបតែ់បន  និងផ្តល់សិទធិដល់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ កនុងករ្របមូលទិនននយ័ ករកំណតសូ់ច
នករ និងទិនននយ័ននែដល ចផលិតបននូវពត័ម៌ន មត្រមូវករ ទនេ់ពលេវ  និងងយយល់
ស្រមប្់រកុម្របឹក េ្របើ្របស់កនុងកិចច្របជុំនន និងជួយ ដល់ ធរណជន និងអងគករសងគមសីុវលិ
ននកនុងករទទួលបន និងករេ្របើ្របស់នូវពត័ម៌នទងំេនះកនែ់តទូលំទូ យ។ 
 ្របពន័ធ្រតួតពិនតិយ និង យតៃម្លៃផទកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នឹងេរៀបចំេ យេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 
និងេ្របើ្របស់េ យរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

 Ư.ư. ÐЮŪŌ₣ℓŷЋŁ 
ចំ យសរុបៃនសមិទធផលរពំឹងទុកេនះ កនុងឆន ២ំ០១៦មនចំនួន្របមណ៣,៦ នដុ ្ល រ 

ដូចមនបរយិយលម្អតិដូចខងេ្រកម ៖  

ងទ៨ី៖ គេ្រមងថវកិ នងិ្របភពមូលនិធិស្រមបស់មទិធផលរពំងឹទុកទី២ (គតិជដុ ្ល រ) 

លទធផលរពំងឹទុក កញចបរ់មួ េផ ងៗ សរុប សំគល់
១. ្របពន័ធ និងនីតិវធិអីភបិលកិចច្រតូវបនពិនិតយេមើល 

និងែកស្រមួលេឡើងវញិេដើមបេីធ្វើឱយកនែ់ត្របេសើរនូវ
ែខ គណេនយយភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ

28,400 0 28,400   

២. ករអនុវត្តនូវសកមមភពគណេនយយភពសងគម និង
ករេរៀបចែំផនករសកមមភពរមួស្តីពីករងរគណ  
េនយយភពសងគមរបស់ឃុំេគលេ ចនំួន៣០០កនុង

344,652 3,000,000  3,344,652 (1) 
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លទធផលរពំងឹទុក កញចបរ់មួ េផ ងៗ សរុប សំគល់
្រសុកេគលេ យ៉ងតិចចំននួ៥១េ យមនកិចច
សហករជមយួអងគករសងគមសីុវលិនិងសហគមន៍
មូល ្ឋ ននន

៣. ករពិនិតយ ករែកស្រមួល និងករអនុវត្តនូវយន្តករ
េ ះ្រ យបណ្តឹ ងមនលកខណៈជ្របពន័ធេនរដ្ឋ  
បលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបបីងកលកខណៈងយ្រសួល
ដល់្របជពលរដ្ឋកនុងករេ្របើ្របស់នូវយន្តករេនះ

42,460 0 42,460   

៤. ករេរៀបចំ កែ់តង និង កឱ់យអនុវត្ត កលបងនូវ
យន្តករអធិករកិចចេទេលើករអនុវត្តករងររបស់រដ្ឋ
បលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបធីនឱយយន្តករេនះ ច
អនុវត្តបនយ៉ងេពញេលញេនឆន ២ំ០១៧

37,440 0 37,440   

៥. ករេរៀបចំ កែ់តង និងករ កឱ់យអនុវត្តនូវ្របពន័ធ
្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លៃផទកនុងរបស់្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  មរយៈ្របពន័ធពត័ម៌នស្រមបក់រ្រគប្់រគង
របស់្រកុង ្រសុក ស្រមបក់ិចច្របជុរំបស់្រកុម្របឹក  
និង្រសប មត្រមូវកររបស់អនកេ្របើ្របស់កដូ៏ចជ
េដើមប្ីរបមូល និងផ្តល់នូវធតុចូលននស្រមប ់
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

110,790 0 110,790   

 សរុប 563,742   3,000,000   3,563,742  
 

សមគ ល់ ៖ (1) មូលនធិិស្រមបែ់ផនកត្រមូវករមន្របមណ៣ នដុ ្ល រ េមរកិ គឺជករប៉ន់ ម នែដលបន 
គណនែផ្អកេលើមូលនិធិសរុបចំននួ៣ឆន ែំដលគ្ំរទេ យ JSDF ចំននួ៥ នដុ ្ល រ េមរកិ គ្ំរទេ យ EU 
ចំននួ២ នអរឺ ៉ូ  គ្ំរទេ យ USAID ចំននួ១ នដុ ្ល រ េមរកិ និងគ្ំរទេ យ NGOs ចំនួន១ នដុ ្ល រ 
េមរកិ។ អងគករ RACHA នឹងគ្ំរទអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគមទងំែផនកផគតផ់គងក់នុង្រសុកេគលេ

ចំននួ១១ផងែដរ។ គេ្រមង EU SPACE េ្រគងចូលរមួបដិភគ មរយៈករគ្ំរទជំនួយបេចចកេទសកនុងលទធ
ផលរពំឹងទុកទី១ និងលទធផលរពឹំងទុកទី៣ ប៉ុែន្តថវកិៃនករចូលរមួបដិភគេនះ កប់ញចូ លកនុងសមទិធផលរពំងឹទុក
ទី១ែដលពកព់ន័ធនងឹ ករេរៀបចេំគលនេយបយ។ 
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ចំនួនបុគគលិក សមសភព សមតថភពជំនញនិងឥរយិបថរបស់បុគគលិក ករេលើកទឹកចិត្តដល់ 
បុគគលិក និងករផ្តល់សិទធអិំ ចសម្រសប ែដលធនឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ច្រគប្់រគងបុគគលិក 
ទំងេនះ្របកបេ យភពបត់ែបន គឺជក ក ដ៏សំខន់កនុងករធនឱយរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិបំេពញ 
មុខងររបស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព។ កនុងសមទិធផលរពំងឹទុកេនះ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតនិឹង 
ទទួលបននូវស្វ័យភពកនែ់តេ្រចើនេឡើងកនុងករ្រគប្់រគងបុគគលិករបស់ខ្លួន (ដូចជ ករេ្រជើសេរ ើស  
ករែតង ងំ ករដំេឡើងថន ក ់ នន្តរស័ក្តិ និងករ កវ់និយ័ជេដើម) េហើយមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធន 
មនុស ជធនី េខត្តនឹងចូលរមួចំែណកយ៉ងសំខនក់នុងករអភវិឌ សមតថភពដល់្រកុម្របឹក  គណៈ 
អភបិល និងម្រន្តី បុគគលិកទងំអស់។ ករអភវិឌ សមតថភពនឹងេផ្ត តជសំខនេ់លើករអភវិឌ សមតថភព 
ែផ្អក មត្រមវូកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ  េហើយករអភវិឌ សមតថភពេនះនឹងេធ្វើេឡើង មរយៈ 
ករហ្វឹកហ្វនឺ  ករផ្តល់ពត័ម៌ននិងសមភ រៈនន ករេឆ្លើយតបភ្ល មៗេទនឹងសំណួរនន មរយៈទូរស័ពទ 
និងអុែីមល៉ ករេរៀបចំសិកខ នងិេវទិកនន ករបណ្តុ ះប ្ត លជក់ កេ់ទ មករេសនើសំុរបស់ 
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិែដលេធ្វើេឡើងេ យផទ ល់ ឬ មរយៈអនកផ្តល់េស អភវិឌ នស៍មតថភពេផ ង 
េទៀត ករបណ្តុ ះប ្ត លែដលេរៀបចំេឡើងេ យថន កជ់តអិំព្ីរបពន័ធ ឬលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តថមីៗនន 
ករេរៀនសូ្រតពសីកមមភព នងិករផ្ល ស់ប្តូរបទពេិ ធនន៍ន។  

 សមទិធផលរពំងឹទុកដសំ៏ខនព់កព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគង និងករអភវិឌ ធនធនមនុស  ែដល្រតូវ 
សេ្រមចឱយបនគឺ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត្ិរគប្់រគង និងអភវិឌ ធនធនមនុស របស់ខ្លួន្របកបេ យ 
ស្វ័យភព នងិ្របសិទធភព េដើមបសីេ្រមចបននូវ ណត្ត ិ និង ទិភពននកនុងករផ្តល់េស  និងករ 
អភវិឌ មូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន។  

ងទី៩ខងេ្រកមសេងខបអពំសូីចនករ និងចំណុចេ ននែដលកំណតេ់នកនុងផអ៣ទី២។ 
ថ បន័អនុវត្តទងំអស់ទទួលខុស្រតូវកនុងករសេ្រមចឱយបនចំណុចេ ទងំេនះ មរយៈករកំណតនូ់វ

លទធផលរពឹំងទុក និងសកមមភពននែដលពកព់ន័ធនឹងសមទិធផលរពំងឹទុកេនះ។ លទធផលរពំងឹទុក
ននែដល្រតូវសេ្រមច និងគេ្រមងថវកិមនែចងបនទ បព់ី ងេនះ។ 

ងទ៩ី ៖ សូចនករ នងិចណុំចេ ននៃនសមទិធផលរពឹំងទុកទ៣ី 
សូចនករ នងិចណុំចេ  2016 

១.  ចំនួនភគរយៃនបុគគលិករដ្ឋបលរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស ែតង ងំ េលើក
សរេសើរ និង កវ់និយ័ មករសេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក   

100% 

២.  ចំននួភគរយៃនម្រន្តីថន ក្់រគប្់រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ្រតូវបន យតៃម្លអពំីគុណ
ផលករងរ ែដលេធ្វើេឡើងេ យអនក្រគប្់រគងផទ ល់ 

75% 

៣.  ចំននួភគរយៃននយក នយករងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ជ្រស្តី 12% 
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សូចនករ នងិចណុំចេ  2016 
៤.  ចំននួភគរយៃននយក នយករងទីចតក់រ ្របធន អនុ្របធនអងគភពៃន ជធនី 

េខត្ត ជ្រស្តី 
12% 

៥.  ចំននួភគរយៃននយក នយករងរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ជ្រស្តី 19% 

៦.  ចំននួភគរយៃន្របធន អនុ្របធនករយិល័យ អងគភពៃន ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ជ្រស្តី 22% 

៧. ចំននួភគរយៃនមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្តែដលបនផ្តល់ករគ្ំរទែផនក    
អភវិឌ សមតថភពទងំ៥្របេភទ10 

100% 

៨.  ចំននួភគរយៃនអភបិល និង្របធន្រកុម្របកឹ ៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ
ែដលបនទទួលវគគបណ្តុ ះប ្ត លជកតព្វកិចច្របចឆំន អំពំីករប្រញជ បេយនឌរ័ 

95% 

៩.  ចំននួភគរយៃនសមជិក្រកុម្របឹក  គណៈអភបិល និងម្រន្តី បុគគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
ែដលយល់េឃើញថ វគគបណ្តុ ះប ្ត លបនេរៀបចំ្រគប្់រគនស់្រមបក់រអនុវត្តមុខងររបស់ខ្លួន 

50% 

១០.ចំននួភគរយៃនកិចចអន្ត គមនអ៍ភវិឌ នស៍មតថភព គជឺកិចចអន្ត គមនអ៍ភវិឌ នស៍មតថភព
ែដលែផ្អក មត្រមូវករ 

40% 

១១.ចំននួជមធយមៃនដីកែដលបន កេ់ចញេ យរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមយួៗ  0,7% 

១២.ចំនួនភគរយៃនេសចក្តីសេ្រមចចតិ្តេនកនុងកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ បនេកើនេឡើង  25% 

សមគ ល់ ៖ ករេរៀបចរំបយករណ៍ស្តីពីវឌ នភពេធៀបនឹងសូចនករ នងិចំណុចេ ទងំេនះនឹងឆ្លុះបញច ំង ម   
រយៈរបយករណ៍្របចឆំន ។ំ 

 ư.Ư. Ų◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ 
ែផ្អក មផអ៣ទី២ សមទិធផលរពឹំងទុកទី៣ស្តីពីករ្រគប្់រគង និងករអភវិឌ ធនធនមនុស    

រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិមនលទធផលរពំងឹទុកចំននួ៥ េហើយលទធផលរពំងឹទុកទងំេនះ្រតូវបនកំណត ់
ជលទធផលរពំងឹទុកជក់ កចំ់នួន៥ ស្រមបែ់ផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៦ ែដលរមួមនដូច 
ខងេ្រកម ៖ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី១ ៖ ករេរៀបច ំនងិករ កឱ់យអនុវត្តនូវលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តពកព់ន័ធនងឹករអនុវត្ត 
លកខន្តកិៈេ យែឡកស្រមបបុ់គគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ រមួបញចូលទងំយុទធ ្រស្តស្តីពកីរេលើក
កមពស់ចនំនួ្រស្តីកនុងមុខតែំណងដកឹនៃំនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

េសចក្តី្រពងលកខន្តិកៈេ យែឡកស្រមបបុ់គគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ្រតូវបនេរៀបចបំញចប ់
េនចុងឆន ២ំ០១៥។ េសចក្តី្រពងេនះនឹង្រតូវ កជូ់ន ជរ ្ឋ ភបិលអនុម័ត និង ក់ឱយេ្របើ្របស់ពី 
េដើមឆន ២ំ០១៦តេទ។ ករអនុវត្តលកខន្តិកៈេ យែឡកេនះត្រមូវឱយមនករេរៀបចំ និង កេ់ចញនូវ 
លិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តមយួចំនួនេផ ងេទៀត ដូេចនះ សកមមភពជ ទិភពែដល្រតូវេផ្ត តករយកចិត្ត 
                                                            
10 ្របេភទៃនករអភិវឌ សមតថភពទងំ៥រមួមន ១) ករហ្វកឹហ្វនឺ និងករ្របឹក េយបល់ ២)្របព័នធទំនក់ទំនងព័តម៌ន មរយៈ រេអឡចិ្រតូនិច ប ្ត ញ 
ទំនក់ទំនងសងគម ៣) ករសិក េរៀនសូ្រតពីគន េទវញិេទមក និងទស នកិចចសិក ផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍ ៤)ករស្រមបស្រមួលករអភិវឌ ថ បន័ និង ៥) 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល។ 
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ទុក កក់នុងឆន ២ំ០១៦ រមួមន (១) ករេរៀបចំលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងេសចក្តីែណនពំកព់ន័ធនន
ែដលកំណតអ់ពំនីីតវិធិីលម្អតិែដល្រតូវអនុវត្តេ យរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករេ្រជើសេរ ើស ករែតង 
ងំ  ករ្រគប្់រគង ករបញឈប ់ករេផទរ  ករ កវ់និយ័ ករ យតៃម្លគុណផលបុគគលិក និងកិចចករេផ ង 

េទៀតពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគង ចតែ់ចង េ្របើ្របស់ និងអភវិឌ ធនធនមនុស េនរដ្ឋបលថន កេ់្រកម 
ជតិ និង(២) ករ យតៃម្លគុណផលរបស់បុគគលិករដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ េដើមបេីលើកកមពស់ដល់ករ 
្រគប់្រគងបុគគលិករបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ្របកបេ យស្វ័យភព គណេនយយភព និង្របសិទធភព 
ខពស់។ ករេរៀបចំ និងករអនុវត្តនូវយុទធ ្រស្តេនះ ្រតូវែផ្អកេលើករវភិគបញ្ហ ្របឈមនន ្រពមទងំ  
េមេរៀន និងបទពេិ ធនន៍េពលកន្លងមក និង្រតូវេរៀបចំឱយមនកិចចដំេណើ រករ និងវធិនករជក់ ក ់
េដើមបធីនដល់ករជំរុញករេ្រជើសេរ ើស និងែតង ងំបុគគលិកជ្រស្តីកនុងមុខតំែណង្រគប្់រគងៃនរដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជត។ិ ករេរៀបចំ និងករផ ព្វផ យលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងេសចក្តីែណនពំកព់ន័ធនន 
ៃនលទធផលរពំងឹទុកេនះ្រតូវសថិតេ្រកមករដឹកន ំនិងស្រមបស្រមួលេ យ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ។ 
ករេរៀបចំយុទធ ្រស្ត ស្រមបធ់នដល់ករបេងកើនចំននួបុគគលិកជ្រស្តីកនុងមុខតែំណងថន កដឹ់កនៃំន  
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតនិឹងសថិតេ្រកមករស្រមបស្រមួលរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។  

ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ អពំី្របពន័ធ្រគប្់រគងបុគគលិក មែបបវមិជឈករ 
នឹង្រតូវអនុវត្តេ យមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្ត េ យមនករគ្ំរទព្ីរកសួងមុខងរ 

ធរណៈ ្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធនន។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី២ ៖ ករេលើកកមពស់េយនឌរ័ បរយិបន័ន នងិសមធមស៌ងគមេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

 កនុងឆន ២ំ០១៥ េ្រកមករស្រមបស្រមួល និងករគ្ំរទព្ីរកសួងកិចចករនរ ីនិងេលខធិករ ្ឋ ន 
គ.ជ.អ.ប រដ្ឋបល ជធនី េខត្តមយួចំននួបនេរៀបចំនូវកមមវធិី ឯក រ និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លអពំី 
បញ្ហ េយនឌរ័ និងករេលើកកមពស់្រស្តីកនុងភពជអនកដឹកនដំល់ថន កដ់ឹកនៃំនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ កនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ ករេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លេនះមនេគលបំណងជួយ ឱយ 
ថន កដ់ឹកនៃំនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតមិនគនំិតផ្តួចេផ្តើម និងចតវ់ធិនករសម្រសបកនុងករអនុវត្តករងរ 
្រគប្់រគង្របចៃំថងរបស់ខ្លួន ែដលធនដល់ករេលើកកមពស់ករេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្រកុមងយ 
រងេ្រគះ និងព្រងឹងភពអង់ ចរបស់្រស្តី។ ជមយួគន េនះែដរ កនុងឆន ២ំ០១៥ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 
កប៏នស្រមបស្រមួលជមយួ្រកសួង ថ បន័ និងអនកពកព់ន័ធននកនុងករេរៀបចំេសចក្តី្រពងេសចក្ត ី
ែណនសំ្តីពីករប្រញជ បេយនឌរ័ ករេលើកកមពស់បរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគមផងែដរ។ កនុងឆន ២ំ០១៦ 
សកមមភពជ ទិភពែដល្រតូវបន្តេផ្ត តករយកចិត្តទុក ករ់មួមន (១) ករបន្តេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល 
ជកតព្វកិចចដល់ថន កដឹ់កនទំងំអស់ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិស្តីពបីញ្ហ េយនឌរ័ និងករេលើកកមពស់្រស្តី 
កនុងភពជអនកដឹកន ំ (២) ករេរៀបចំបញចប ់ និង កឱ់យេ្របើ្របស់េសចក្តែីណនសំ្តីពកីរប្រញជ បេយនឌរ័  
បរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគម (៣) ករបន្តករគ្ំរទ និងព្រងងឹ្របសិទធភពករងររបស់គណៈកមម ធិករ 
ពេិ្រគះេយបល់កិចចករ្រស្តី និងកុមររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (៤) ករបន្តព្រងឹង និងគ្ំរទដល់    
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ប ្ត ញសមជិក្រកុម្របឹក ជ្រស្តីៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និង (៥) ករ ម ន ្រតួតពនិិតយ និង 
ករ យតៃម្លេលើ្របសិទធភពៃនករប្រញជ បេយនឌរ័ និងករេលើកកមពស់បរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគម 
េនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិរមួទងំករអនុវត្តនូវសវនកមមេយនឌរ័។  
 លទធផលរពំងឹទុកេនះ នឹងដឹកន ំ និងស្រមបស្រមួលករអនុវត្តេ យ្រកសួងកិចចករនរ ី និង
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី៣ ៖ ករស្រមបស្រមួលនូវែបបែផនននស្តីពភីពជៃដគូ នងិកចិចសហ្របតបិត្តកិរ 
រ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតជិមយួ ថ បន័រដ្ឋ  វស័ិយឯកជន  នងិអងគករសងគមសីុវលិនន េដើមបអីភវិឌ  
សមតថភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

 លទធផលរពំងឹទុកេនះ ្រគបដណ្ត បេ់លើសកមមភពទងំអស់ៃនករអភវិឌ សមតថភពរបស់មណ្ឌ ល
អភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្ត េ យរមួបញចូ លទងំករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកផគតផ់គង ់ និងែផនក 
ត្រមូវករ ករហ្វឹកហ្វនឺ ករ្របឹក េយបល់ និងករផ្តល់ពត័ម៌ន។ល។ លទធផលរពំឹងទុកេនះនឹងគ្ំរទ 
ដល់លទធផលរពំងឹទុកេផ ងេទៀតកនុង ផ.ស.ថ។ បនទ បព់ីករអនុមត័ ផ.ស.ថ មណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធន 
មនុស នមីយួៗ្រតូវកំណតអ់ំពសីកមមភពអភវិឌ នស៍មតថភពែផនកផគតផ់គង ់ និងេពលេវ ស្រមបអ់នុវត្ត 
សកមមភពទងំេនះ។ េដើមបអីនុវត្តែផនករបណ្តុ ះប ្ត ល មណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី 
េខត្តនីមយួៗ្រតូវែស្វងរកអនកែដលមនលទធភពផ្តល់េស  និងេធ្វើករសិក យតៃម្លអំពីត្រមូវករបណ្តុ ះ 
ប ្ត លស្រមបរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតេិនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។  ករកំណតត់្រមូវករៃនករ 
បណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវអនុវត្តេ យែផ្អកជមូល ្ឋ នេលើកិចចដំេណើ រករៃនករអភវិឌ ថ បន័ ្រតូវបនបណ្តុ ះ 
ប ្ត លរចួ ល់េហើយ។ េនេដើមឆន ២ំ០១៦ ែផនករបណ្តុ ះប ្ត លដេ៏ពញេលញមយួ (ែដល្រគប    
ដណ្ត បទ់ងំែផនកផគតផ់គង ់ និងែផនកត្រមូវកររមួបញចូ លទងំត្រមូវករននរបស់្រកុម្របឹក  និងេ យមន 
ករស្រមបស្រមួលជមយួៃដគូអភវិឌ ន ៍និងអងគករសងគមសីុវលិនន) នឹង្រតូវបនេរៀបចំ និងអនុមត័។ 
ទំនកទ់ំនងរ ងសមគម្រកុម្របឹក ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ជមយួអគគេលខធិករ ្ឋ នរបស់ខ្លួននឹង
្រតូវបនព្រងឹង េហើយសកមមភពននៃនករអភវិឌ សមតថភពនឹងេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លើករ    
ប្រញជ បេយនឌរ័ េ យ្រតូវគិតគូរពីភពខុសគន អពំីត្រមូវករអភវិឌ នស៍មតថភពរ ងបុរស និង្រស្តី និង 
្រកុមេផ ងៗេទៀតែដលពំុសូវបនយកចិត្តទុក កន់េពលកន្លងមក។ ករអនុវត្តែផនករបណ្តុ ះប ្ត ល 
ទងំអស់នងឹ្រតូវេធ្វើករ ម ន ្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្លអំពីវធិី ្រស្ត និង្របសិទធភព កដូ៏ចជករ 
កំណតនូ់វកញចបេ់ស ជមូល ្ឋ នស្រមបអ់ភវិឌ សមតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបសិីក េរៀន 
សូ្រត និងជេមេរៀន បទពេិ ធនក៍នុងករបេងកើតវទិយ ថ នអភវិឌ នស៍មតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ
(លទធផលរពំងឹទុក៤)។ 

 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្ត េ យមន 
ករែណន ំនិងគ្ំរទកិចច្របតបិត្តកិរពី្រកសួងម ៃផទ និងេលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។  
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លទធផលរពឹំងទុកទី ៤ ៖ ករអនុមត័ែផនករេរៀបចំបេងកើតវទិយ ថ នអភវិឌ នស៍មតថភពរដ្ឋបលថន ក ់
េ្រកមជត។ិ 

 ករបេងកើតវទិយ ថ នអភវិឌ នស៍មតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ត្រមូវឱយមននូវសកមមភពជ 
េ្រចើនែដល្រតូវអនុវត្តជជំ នៗ។ កនុងអឡុំងឆន ២ំ០១៦ ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុមនគេ្រមងគ្ំរទ 
ជំនួយបេចចកេទស េដើមបពី្រងឹងនូវករផ្តល់េស អភវិឌ នស៍មតថភពដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ េន 
កនុងដំ កក់លដំបូង កិចចដំេណើ រករេនះត្រមូវឱយមនករេរៀបចំែផនករសកមមភពដល៏ម្អតិមយួកនុង 
ករបេងកើតវទិយ ថ ន (បចចុបបននឯក រទស នទនស្តីពកីរផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសរបស់ធនគរអភវិឌ ន៍
សីុ ែដលរមួបញចូ លទងំជំនួយបេចចកេទសកនុងករសិក អពំកីរបេងកើតវទិយ ថ នអភវិឌ នស៍មតថភព

រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនេរៀបចំរចួេហើយ)។  េយើងរពំងឹថ មរយៈជំនួយបេចចកេទសរបស់
ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុនងឹផ្តល់នូវជេ្រមើស  និងអនុ សនន៍នស្រមបក់របេងកើតវទិយ ថ នែដលរមួ
មន  (១) ករវភិគ ករប៉ន្់របមណ និង យតៃម្លអំពីលទធភពៃនករបណ្តុ ះប ្ត លនេពលបចចុបបនន 
ករេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ករចំ យ ្របសិទធភព គុណតៃម្លៃនថវកិ និងវធិី ្រស្ត (២) ករេរៀបចំ
ែផនករយុទធ ្រស្តបណ្តុ ះប ្ត លស្រមបវ់ទិយ ថ នអភវិឌ នស៍មតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ រមួ
ទងំវ ិ លភពៃនករផ្តល់េស  (៣) ករកំណតអ់ពំបីទបបញញត្តសិ្រមបក់របណ្តុ ះប ្ត ល និងត្រមូវ
ករបណ្តុ ះប ្ត លរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (៤) ករអភវិឌ កមមវធិីសិក  និងកមមវធិនីន និង (៥) 
ករបញចបក់រសិក អពំីលទធភពស្រមបក់រ ងសង ់និងកិចច្របតបិត្តកិររបស់វទិយ ថ ន។ េនចុងឆន ំ
២០១៦ ្របសិនេបើករបេងកើតវទិយ ថ ន ចដំេណើ រករេទបន េនះធនធននឹង្រតូវបនកំណត់
ស្រមបក់រ ងសង ់នងិកិចច្របតបិត្ដកិរ។  
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យ្រកសួងម ៃផទ។  

លទធផលរពំងឹទុកទ ី៥ ៖ ករបញចបគ់េ្រមង ងសងអ់គររដ្ឋបល ្រសុកចនំនួ៣៤។  

 ករ ងសងអ់គររដ្ឋបល ្រសុកចំនួន៣៤ បនចបេ់ផ្តើមកនុងអឡុំងឆន ២ំ០១៥ និង្រតូវ
បញចបស់ព្វ្រគប ់និង កឱ់យេ្របើ្របស់កនុងឆន ២ំ០១៦។   
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យរដ្ឋបល្រសុក េ យមនករគ្ំរទពី្រកសួងម ៃផទ និង 
មរយៈហិរញញបបទនកមចរីបស់ធនគរអភវិឌ ន៍ សីុ។  

 ư.ư. ÐЮŪŌ₣ℓŷЋŁ  
ថវកិប៉ន់ ម នសរុបៃនសមទិធផលរពំងឹទុកេនះស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦ មនចំនួន្របមណ១៣ ន 

ដុ ្ល រ េមរកិែដលមនបរយិយលម្អតិេន ងខងេ្រកម។ 
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ងទ១ី០ ៖ គេ្រមងថវកិ នងិ្របភពមូលនធិសិ្រមបស់មទិធផលរពំងឹទុកទ៣ី (គតិជដុ ្ល រ) 

លទធផលរពំងឹទុក កញចបរ់មួ េផ ងៗ សរុប សមគ ល់
១.  ករេរៀបច ំនិងករ កឱ់យអនុវត្តនូវលិខិតបទ ្ឋ ន

គតិយុត្តពកព់ន័ធនឹងករអនុវត្តលកខន្តកិៈេ យែឡក
ស្រមបប់ុគគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ រមួបញចូ ល
ទងំយុទធ ្រស្តស្តីពីករេលើកកមពស់ចំននួ្រស្តីកនុង
មុខតំែណងដឹកនរំបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

110,000 0 110,000

២.  ករេលើកកមពស់េយនឌរ័ បរយិបន័ន និងសមធម៌
សងគមេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

554,700 0 554,700

៣.  ករស្រមស្រមួលនូវែបបែផនននស្តីពីភពជៃដគូ 
និងកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិជមយួ ថ បន័រដ្ឋ វស័ិយឯកជន និងអងគករ
សងគមសីុវលិនន េដើមបអីភវិឌ សមតថភពរបស់រដ្ឋ
បលថន កេ់្រកមជតិ 

5,629,015 0 5,629,015

៤.  ករអនុមត័ែផនករេរៀបចបំេងកើតវទិយ ថ នអភវិឌ ន៍
សមតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

18,490 0 18,490  [1]

៥.  ករបញចបគ់េ្រមង ងសងអ់គររដ្ឋបល  
្រសុកចំនួន៣៤ 

0 6,749,124  6,749,124 [2]

សរុប 6,312,205   6,749,124   13,061,329   

សមគ ល់ ៖ [1] ADB មនគេ្រមងជួយ គ្ំរទជំនួយបេចចកេទសស្រមបក់រអភវិឌ សមតថភព។ ថវកិៃនករចូល 
រមួបដិភគេនះបនបញចូ លកនុងលទធផលរពឹំងទុកទី៦ៃនសមទិធផលរពំឹងទុកទី៥។ [2] ជកមចរីបស់ ADB មរយៈ  
គេ្រមង ADB/DPSFM1។ គេ្រមង EU SPACE នឹងចូលរមួបដិភគ មរយៈករផ្តល់ជំនួយបេចចកេទស 
េដើមបគី្ំរទករអនុវត្តលទធផលរពំឹងទុកទី១ ប៉ុែន្តថវកិបដិភគេនះបនបញចូ លកនុងសមទិធផលរពំឹងទុកទី១ ស្រមប ់
គ្ំរទករេរៀបចំេគលនេយបយ។
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̉. ₤ņЊ◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝◦БĠУĕ ៖ ŁũĩŉŲсЮ₤ǻ ĕЊ₣ņНŠİũũĠ₤сũřťģŲ▫Ė ˝ сЮŪŁņďĳЊ 
 ̉.ơ. Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ ĕЊ₣şе‗НşЮţ  
 សមទិធផលរពំងឹទុកេនះ មនេគលបំណងព្រងឹងសមតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតកិនុងករផ្តល់
េស ននកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន្របកបេ យ្របសិទធភព។ ករងរេនះពកព់ន័ធនឹងករេផទរមុខងរ
ននព្ីរកសួង ថ បន័ឱយេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ និងពរីដ្ឋបលេខត្តឱយេទរដ្ឋបល្រកុង ករេលើក
កមពស់គំនិតផ្តួចេផ្តើមថមីៗ  និងករបេងកើតភពជៃដគូកនុងករផ្តល់េស  និងកិចចអភវិឌ មូល ្ឋ ន មរយៈ 
មុខងរជ ណត្តទូិេទ ្រពមទងំករព្រងឹងករផ្តល់េស រដ្ឋបលនន។ 

 សមទិធផលរពំងឹទុកដសំ៏ខនព់កព់ន័ធនឹងករផ្តល់េស  និងមុខងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
ែដល្រតូវសេ្រមចឱយបនគឺ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ចេឆ្លើយតបចេំពះកររពំងឹទុករបស់្របជពលរដ្ឋកនុង
ករទទលួបននូវេស  និង ចបេ្រមើេស សំខន់ៗ ននេនថន ករ់ដ្ឋបលែដលេនេកៀកជតិបផុំតនឹង 
្របជពលរដ្ឋ។ 

 ងទី១១ខងេ្រកមសេងខបអំពីសូចនករ និងចំណុចេ ែដលកំណត់េនកនុងផអ៣ទី២។ 
ថ បន័អនុវត្តទងំអស់ទទលួខុស្រតូវកនុងករសេ្រមចឱយបនចណុំចេ ទងំេនះ មរយៈករកំណតនូ់វ

លទធផលរពំងឹទុក នងិសកមមភពននែដលពកព់ន័ធនឹងសមទិធផលរពំងឹទុកេនះ។ លទធផលរពំងឹទុកនន
ែដល្រតូវសេ្រមច និងគេ្រមងថវកិមនែចងបនទ បព់ី ងេនះ។ 

ងទ១ី១ ៖ សូចនករ នងិចណុំចេ ស្រមបស់មទិធផលរពំងឹទុកទ៤ី 

សូចនករ និងចណុំចេ  2016 

១.  ចំននួភគរយៃនថវកិជតិបនេផទរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិជលទធផលៃនករេផទរមុខងរ 1% 

២.  ចំននួរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកែដលបនទទួលនូវករេផទរមុខងរ និងធនធនពីករយិល័យជំនញេន
ថន ក្់រកុង ្រសុកៃន្រកសួង ថ បន័កនុងវស័ិយសំខន់ៗ ចំននួ០២ (្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  
និង្រកសួងសុខភបិល) 

4 

៣.  ចំននួរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកែដលបនទទលួនូវករេផទរមុខងរ និងធនធនពីករយិល័យជំនញេន
ថន ក្់រកុង ្រសុករបស់្រកសួង ថ បន័កនុងវស័ិយេផ ងៗេទៀតយ៉ងតិចចំនួន០៣11 

50 

៤.  ចំននួរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកែដលបនទទលួករេផទរមុខងរនិងធនធនពកព់ន័ធនឹងេស ទ្ីរបជុំជន12 
ពីរដ្ឋបលេខត្ត 

3 

៥.  ករ យតៃម្លេ យឯក ជយមយួនងឹបង្ហ ញឱយេឃើញថ ករផ្តល់េស កនែ់តមនភពល្អ្របេសើរ
េឡើង េនេពលែដលមុខងរ្រតូវបនេធ្វើវមិជឈករពីថន កជ់តេិទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិនិងពី
រដ្ឋបលេខត្តេទឱយរដ្ឋបល ្រកុង 

គម ន 

                                                            
11 ករយិល័យែដលមនបុគគលិកពី១-៣នក។់ 
12 រមួបញចូ លករ្របមូលសំ ម ករ្រគប្់រគង្របព័នធលូបង្ហូរកកសំណល់ ករ្រគប្់រគង និងករអភិវឌ ទីផ រ និងករអភិវឌ តំបន់រមណីយ ្ឋ នជេដីម និងយ៉ង 
េ ច ស់មនេស ២េផ ងេទៀត។ 



36 
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៦.  ចំននួភគរយៃនករេកើនេឡើងៃនករចំ យពីមូលនិធិឃំុ សងក តេ់ទេលើេស សងគម  150% 

៧.  ចំននួេស ថម(ីមនិធ្ល បអ់នុវត្តពមុីន)ែដលរដ្ឋបលឃំុ សងក ត ់និងរដ្ឋបល្រកុង្រសុកបនផ្តួចេផ្តើម 
គំនតិ និង កលបងកនុងករផ្តល់េស  េ យេ្របើ្របស់មូលនិធិឃំុ សងក ត ់និងមូលនធិិ្រកុង ្រសុក 

10 

៨.  ចំននួករណីៃនបទពិេ ធនល៍្ៗអ អំពីភពេជគជយ័ៃនករអនុវត្តរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
ែដលបន្របមូលចង្រកងជឯក រ 

10 

៩.  ចំននួថវកិែដលរដ្ឋបលឃំុ សងក ត ់និងរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ បនអនុវត្តនូវករផ្តល់េស  និង
ករអភវិឌ មូល ្ឋ នកនុងភពជៃដគូជមយួ្រកសួង ថ បន័ អងគករសងគមសីុវលិ និងវស័ិយឯកជន 
ស្រមបក់្រមតិថន ករ់ដ្ឋបលនីមយួៗ (គិតជ នដុ ្ល រ) 

3 

១០. ចំននួភគរយៃន្របជពលរដ្ឋែដលេពញចិត្តចេំពះករផ្តល់េស  និងករអភវិឌ មូល ្ឋ នែដល
ជគំនតិផ្តួចេផ្តើមថមីៗរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

50% 

១១.ចំននួករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួែដលបនព្រងកីបែនថមេនថន ក្់រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងេន
ថន កេ់ខត្ត 

5 

១២.យន្តករៃនករផ្តល់េស រដ្ឋបលេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ មលកខណៈ្រចកេចញចូលែតមយួ 
(េ្រកពី្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េខត្តែដលមនករយិល័យ ្រចកេចញចូលែតមយួ) ្រតូវបនេរៀបចំេឡើង
េនកនុង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងឃំុ សងក តេ់នទូទងំ្របេទស 

អនុវត្ត 

១៣.ចំនួនភគរយៃនករេកើនេឡើងនូវេស រដ្ឋបលេផ ងៗែដលផ្តល់ មរយៈករយិល័យ្រចកេចញ
ចូលែតមយួ 

8% 

១៤.ចំននួភគរយៃនករេកើនេឡើងរបស់្របជពលរដ្ឋែដលបនមកទទួលេស រដ្ឋបល មរយៈ
ករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួ 

10% 

សមគ ល់ ៖ ករេរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពីវឌ នភពេធៀបនឹងសូចនករ នងិចណុំចេ ទងំេនះនឹងឆ្លុះបញច ំង ម  
រយៈរបយករណ៍្របចឆំន ។ំ 

 ̉.Ư. Ų◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝  
 សមទិធផលរពំងឹទុកទី៤ៃនផអ៣ទី២ស្តីពកីរផ្តល់េស  និងមុខងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
មនលទធផលរពំងឹទុកចំនួន៥ េហើយលទធផលរពំងឹទុកទងំេនះ្រតូវបនកំណតជ់លទធផលរពំងឹទុកជក ់

កច់ំនួន១២ ស្រមបែ់ផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៦ ែដលរមួមនដូចខងេ្រកម ៖ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី១ ៖ ករកណំត ់ និងករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមើសជេ្រចើនេផ ងេទៀត េ យរដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជតិ។  

មរយៈមុខងរជ ណត្តទូិេទរបស់ខ្លួន រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ចអនុវត្តនូវសកមមភព
ននេដើមបចូីលរមួចំែណកកតប់នថយភព្រកី្រក និងេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករននរបស់្របជពលរដ្ឋ
កនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ មុខងរទងំេនះរមួមនមុខងរទងំ យ ែដលមនិសថិតេនេ្រកម ណត្តិ
ៃន្រកសួង ថ បន័ មនទីរ អងគភពននរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ឬមុខងរទងំ យែដលសថិតេនេ្រកម
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ណត្តិរបស់្រកសួង ថ បន័ មនទីរ អងគភពនន េហើយ្រកសួង ថ បន័ មនទីរ អងគភពននពុំជទំស់
ចំេពះរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតកិនុងករេ្រជើសេរ ើស នងិអនុវត្តនូវមុខងរទងំេនះ។ មុខងរជជេ្រមើស 
ចអនុវត្តេ យរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតផិទ ល់ ឬអនុវត្តកនុងភពជៃដគូជមយួ ថ បន័េផ ងេទៀត។ 

 សកមមភពននស្តីពកីរ្របមូលពត័ម៌ន ករអភវិឌ សមតថភព ករ្រប្រស័យទកទ់ង និងករ 
សិក េមេរៀនបទពិេ ធនន៍ឹង្រតូវបនអនុវត្ត េដើមបេីលើកកមពស់សមតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតកិនុង
ករអនុវត្តសកមមភពេស សងគមឱយបនកនែ់តេ្រចើន កដូ៏ចជករផ្តួចេផ្តើមគំនិតអពំីែបបែផនៃនករផ្តល់ 
េស របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ  េសចក្តីែណនបំេចចកេទសស្តីពកីរអនុវត្តមុខងរជជេ្រមើស ្រតូវ 
បនេរៀបច ំ និងអនុមត័េនចុងឆន ២ំ០១៥។ ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករេលើកកមពស់ករយល់ដងឹជ
ធរណៈនឹង្រតូវេធ្វើេឡើង េដើមបេីលើកកមពស់ករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមើសរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 
សកមមភពទងំេនះនឹងផ្តល់ពត័ម៌នចបស់ ស់ េដើមបឲីយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតមិនលទធភពផ្តួចេផ្តើម 
និងអនុវត្តមុខងរជជេ្រមើស េដើមបរីមួចំែណកកនុងករកតប់នថយភព្រកី្រកេនមូល ្ឋ ន។ ជមយួគន េនះ 
ែដរ  ្រតូវេរៀបចំយន្តករនន េដើមបេីលើកកមពស់ករសិក េរៀនសូ្រត និងករផ្ល ស់ប្តូរបទពេិ ធនន៍ន 
កនុងចំេ មរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។  េ្រកពេីនះ ្រតូវពនិិតយេមើលេឡើងវញិ និងែកស្រមួល្របពន័ធ និង 
នីតវិធិីៃនករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ្រកបខណ័្ឌ ចបបន់ិងលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តនិន េដើមបកីំណត ់និងេធ្វើឱយ 
មនតុលយភពរ ងករេ្របើ្របស់មូលនិធិស្រមបក់រអភវិឌ ែផនកេហ ្ឋ រចនសមពន័ធរូបវន័្ត និងករយក 
ចិត្តទុក កេ់លើករផ្តល់េស កមមជូន្របជពលរដ្ឋ។  
 លទធផលរពំឹងទុកេនះនឹងអនុវត្តេ យ្រកសួងម ៃផទ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. នងិរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជត ិ។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី២ ៖ ករេលើកកមពស់ករផ្តល់េស សងគម ករអភវិឌ េសដ្ឋកចិចមូល ្ឋ ន នងិករបន ុ ំ
េទនងឹករែ្រប្របួល កសធតុ្រតូវបនព្រងឹង មរយៈករអនុវត្តមូលនធិ្ិរកុង ្រសុក នងិមូលនិធិឃុ ំ
សងក ត។់ 

គេ្រមងមយួចំនួន ែដល្រតូវបនអនុវត្តេនថន កេ់្រកមជតិបនេ្របើ្របស់មូលនិធិ្រកុង ្រសុក 
និងឃុំ សងក ត ់ស្រមបគ់្ំរទករអនុវត្តសកមមភពជក់ កម់យួចនំួន។ គេ្រមងទងំេនះរមួមន ៖ 

 កមមវធិីសិទធកុិមរៃនអងគករ UNICEF ៖ ករេលើកកមពស់ភពធន ់កររស់ នមនជីវតិរបស់ 
សហគមន ៍ករករពរនិងអភវិឌ នកុ៍មរនិងទរក កដូ៏ចជកុមរពកិរ ែដលមនថវកិគ្ំរទ 
សរុបចំនួន២.១១៦.៣៤៦ដុ ្ល រ េមរកិ។ 

 ទីភន កង់រសហ្របតបិត្តិករស្រមបក់រអភវិឌ របស់្របេទសស្វីស បនផ្តល់មូលនិធចិនំួន 
៥០០.០០០ដុ ្ល រ េមរកិ មរយៈថវកិកញចបរ់មួ េដើមបគី្ំរទមូលនិធឃុិ ំ សងក តក់នុងករ 
េលើកកមពស់េស សងគម។ 

 គេ្រមងសងគហទនសងគមស្រមបសុ់ខភព នងិ រូបតថមភរបស់្រស្តី និងកុមរ និងគេ្រមង 
្រគប់្រគងអនម័យជនបទ គំ្រទេ យធនគរពិភពេ ក បនផ្តល់មូលនិធិគំ្រទចំនួន 
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៣១៣.៧៧៣ដុ ្ល រ េមរកិ។  
 គេ្រមងេលើកកមពស់សិទធ ិ និងសុខភពបន្តពូជ គ្ំរទេ យអងគករ UNFPA ផ្តល់មូលនិធិ 

គ្ំរទចំនួន១៥០.១៤១ដុ ្ល រ េមរកិ។ ជមយួគន េនះែដរ UNFPA នងឹសហករជមយួ 
កមមវធិីសិទធកុិមរ េដើមបផី្តល់ថវកិគ្ំរទដល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លអពំីេសៀវេភែណនសំ្តីពកីរ
េរៀបចំគេ្រមងេស កមម្រកុង ្រសុក។ 

 គេ្រមងកតប់នថយភព្រកី្រក និងករអភវិឌ កសិកមមខន តតូចតបំនជុ់វំញិបឹងទេន្ល ប គ្ំរទ 
េ យ ADB ផ្តល់មូលនធិគិ្ំរទចំនួន៦,២ នដុ ្ល រ េមរកិ។ 

 គេ្រមងអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកចិចតំបនគ់្ំរទេ យ GiZ RED III នឹងផ្តល់មូលនិធិគ្ំរទស្រមប ់
កិចចអភវិឌ មូល ្ឋ ន និងវស័ិយឯកជនែដលមនចំនួន៤១៦.៨៧៦ដុ ្ល រ េមរកិ។ 

 គេ្រមងេស កមមកសិកមមស្រមបក់រផ្តួចេផ្តើម ភពធន ់និងករផ ព្វផ យ ែដលគ្ំរទេ យ 
IFAD នឹងផ្តល់មូលនិធគិ្ំរទចំនួន៥៧៧.០០០ដុ ្ល រ េមរកិ ស្រមបក់របន ំេទនឹងករ 
ែ្រប្របួល កសធតុ។ 

 គេ្រមងអភបិលកិចចមូល ្ឋ ន និងករែ្រប្របួល កសធតុ គ្ំរទមូលនិធិេ យ Sida នងិ 
UNCDF នឹងផ្តល់មូលនធិិគ្ំរទចំនួន១៥១.៨២០ដុ ្ល រ េមរកិ ស្រមបក់របន ំេទនឹង 
ករែ្រប្របួល កសធតុ។ 

លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹស្រមបស្រមួល អនុវត្តេ យេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប និង្រកសួង 
ថ បន័ពកព់ន័ធនន។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី៣ ៖ ករេផទរមុខងរ្រគប្់រគងករអបរ់បំឋមសិក  ករអបរ់កុំមរតូច នងិករអបរ់េំ្រក 
្របពន័ធេទឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកទងំអស់េនកនុងេខត្តេគលេ ចនំនួមយួ។ 

េនកនុងឆន ២ំ០១៥ ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន និងកី បនេធ្វើករសេ្រមចចិត្តកនុងករេផទរមុខងរ 
្រគប្់រគងករអបរ់កំ្រមតិបឋមសិក  ករអបរ់កុំមរតូច និងករអបរ់េំ្រក្របពន័ធេទឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក  
ខណ្ឌ  មដំ កក់លៗ។ េដើមបធីនដល់ករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេនះ កិចចករែដល្រតូវេផ្ត តករ 
យកចិត្តទុក កអ់នុវត្តបន្តេនកនុងឆន ២ំ០១៦ គឺ ១) ករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តស្រមបេ់ផទរមុខងរ 
ពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគងករអបរ់បំឋមសិក  ករអបរ់កុំមរតូច និងករអបរ់េំ្រក្របពន័ធ ២) ករេរៀបច ំ
យន្តករគ្ំរទរមួមនករបណ្តុ ះប ្ត ល និងករ ម ន្រតួតពនិិតយ ៣) ករេផទរមុខងរទងំេនះ (រមួ 
ជមយួធនធនហិរញញ វតថុ និងធនធនមនុស ) េទឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកេគលេ ទងំអស់េនកនុងេខត្ត 
បតដ់ំបង និង៤)ករសិក យតៃម្ល ដក្រសងប់ទពេិ ធនេ៍ដើមបែីកលម្អ និងព្រងីកករេផទរមុខងរទងំ 
េនះ េទឱយ្រកុង ្រសុកៃនេខត្តមយួចំនួនេផ ងេទៀត មដំ កក់លននែដលបនកណំត។់  

លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹដកឹនអំនុវត្តេ យ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  េ យសហករជមយួ 
្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ ្រកសួងេសដ្ឋកចិចនងិហិរញញ វតថុ នងិេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។ 
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លទធផលរពំងឹទុកទ ី ៤ ៖ រដ្ឋបល ជធន ី រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកទងំអស់អនុវត្តនូវមុខងរ្រគប្់រគងសំ ម 
សំណល់រងឹទី្របជុជំន្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

េនចុងឆន ២ំ០១៥ ជរ ្ឋ ភបិលបនសេ្រមចេផទរមុខងរ្រគប្់រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជន 
េទឱយរដ្ឋបល ជធនី រដ្ឋបល្រកុង និងរដ្ឋបល្រសុកេនទូទងំ្របេទស មរយៈអនុ្រកតឹយេលខ១១៣ 
អន្រក ប.ក ស្តីពកីរ្រគប្់រគងសំ ម សំណល់រងឹទ្ីរបជុំជន។ កនុងឆន ២ំ០១៦ កិចចករជ ទិភពែដល
្រតូវអនុវត្តរមួមន ១) ករេរៀបចំ និង កឱ់យអនុវត្តនូវលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងេសចក្តីែណននំន ២) 
ករេរៀបចំយន្តករគ្ំរទនន (ករេរៀបចំេផទរ ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករគ្ំរទបេចចកេទស និងករ ម ន 
្រតួតពនិិតយ) េដើមបធីនថ រដ្ឋបល ជធនី រដ្ឋបល្រកុង និងរដ្ឋបល្រសុកទងំអស់ ចមនលទធភព 
កនុងករចបេ់ផ្តើមទទួលខុស្រតូវេលើករ្រគប្់រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជន្របកបេ យ្របសិទធភព
ចបព់ឆីន ២ំ០១៦តេទ និង ៣) ករសិក យតៃម្ល និងករែចករែំលកេមេរៀន និងបទពេិ ធនស៍្តីពកីរ 
អនុវត្តមុខងរ្រគប្់រគងសំ មសំណល់រងឹទី្របជុំជន។  

លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹ្រតូវដឹកនអំនុវត្តេ យ្រកសួងបរ ិ ថ ន េ យសហករជមយួ្រកសួង 
ម ៃផទ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ និងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។  

លទធផលរពំងឹទុកទ ី ៥ ៖ ករេផទរមុខងរ្រគប្់រគងមណ្ឌ លែថទកុំមរក្ំរពរបស់រដ្ឋ ករ្រតួតពនិតិយមណ្ឌ ល 
ែថទកុំមររបស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល នងិករ្រគប្់រគងេស ែថទកុំមររងេ្រគះ នងិងយរងេ្រគះ 
េនកនុងសហគមនេ៍ទឱយរដ្ឋបលេខត្ត ្រកុង ្រសុក នងិឃុ ំសងក តក់នុងេខត្តេគលេ ចនំនួមយួ។ 

កនុងឆន ២ំ០១៥កន្លងមក ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន នងិយុវនីតសិមបទបនសេ្រមចចិត្ត 
កនុងករេធ្វើ្របតភូិកមមេទឱយរដ្ឋបលេខត្តបតដ់ំបង និងរដ្ឋបល្រកុង រដ្ឋបល្រសុក និងរដ្ឋបលឃុំ 
សងក តន់នៃនេខត្តបតដ់ំបងនូវមុខងរ្រគប្់រគងមណ្ឌ លែថទកុំមរកំ្រពរបស់រដ្ឋ មុខងរ្រតួតពនិិតយ 
មណ្ឌ លែថទកុំមររបស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងមុខងរករ្រគប្់រគងេស ែថទកុំមររងេ្រគះ 
និងងយរងេ្រគះេនកនុងសហគមន។៍ េដើមបធីនឱយរដ្ឋបលទងំេនះមនលទធភពកនុងករអនុវត្តមុខងរ 
ែដលបនេធ្វើ្របតភូិកមម្របកបេ យ្របសិទធភព សកមមភពជ ទភិពែដល្រតូវអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៦ 
រមួមន ១) ករេរៀបចំលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តស្រមបក់រេផទរធនធនននេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ
េគលេ  េដើមបអីនុវត្តមុខងរែដលបនេធ្វើ្របតភិូកមម ២)ករបន្តេរៀបចំយន្តករគ្ំរទ (ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
ករគ្ំរទែផនកបេចចកេទស និងករ ម ន ្រតួតពនិិតយ) ៣) ករសិក យតៃម្ល ្របមូលចង្រកងបទ 
ពេិ ធន ៍ េដើមបេីធ្វើជមូល ្ឋ នស្រមបក់រែកលម្អករអនុវត្ត និងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចតិ្តកនុងករ
្របគល់មុខងរទងំេនះជអចិៃ្រន្តយ ៍ នងិព្រងីកករេផទរមុខងរទងំេនះេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
េគលេ េផ ងេទៀត។  

លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹ្រតូវដឹកនអំនុវត្តេ យ្រកសួងសងគមកចិច អតតីយុទធជន និងយុវនីតិ   
សមបទ សហករជមយួ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងេសដ្ឋកចិចនិងហិរញញ វតថុ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ និង
េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។ 
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លទធផលរពំងឹទុកទ ី៦ ៖ ករេផទរមុខងរគពំរសុខភពបឋមេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតមិយួចនំនួ។ 

កនុងឆន ២ំ០១៥ ្រកសួងសុខភិបលបន កលបងេផទរនូវមុខងរ្រគប់្រគងមណ្ឌ លសុខភព 
ែដលសថិតេនកនុង្រសុកេគលេ ចនំួន៥ៃនេខត្តេពធិ ត ់ និងបតដ់ំបង។ ែផ្អកេលើករ កលបងេនះ 
្រកសួងសុខភបិល និងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប កប៏នសិក អពំលីទធភព និងជេ្រមើសននស្រមប ់
ករេផទរមុខងរគពំរសុខភពបឋមេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតផិងែដរ។ េដើមបឈីនេទរកករឯក
ភពគន កនុងករេផទរមុខងរេនះ កិចចករជ ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦រមួមន ១) ករបន្តពភិក  ពេិ្រគះ 
េយបល់ជមយួ្រកសួង ថ បន័ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ និងអនកពកព់ន័ធ េដើមបែីស្វករកករឯកភពគន  
េទេលើជេ្រមើសនន ស្រមប់ករេផទរមុខងរសំណំុសកមមភពអបបបរមៃនេស សុខភិបលេទឱយ   
រដ្ឋបលេ្រកមជតមិយួចំនួន ២) ករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នស្រមបក់រេផទរមុខងរ និងធនធនពកព់ន័ធ 
នន ៣) ករេរៀបចំយន្តករគ្ំរទដល់ករេផទរ និងករអនុវត្តមុខងរែដល្រតូវបនេផទរ  (ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
ករគ្ំរទែផនកបេចចកេទស និងករ្រតួតពនិិតយ ម ន) និង៤) ករសិក យតៃម្ល េដើមបែីកលម្អ និងជ 
មូល ្ឋ នស្រមបក់រព្រងីកករេផទរមុខងរទងំេនះេទឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកេផ ងេទៀត។ 

លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹ្រតូវដឹកនអំនុវត្តេ យ្រកសួងសុខភបិល សហករជមយួ្រកសួង
ម ៃផទ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ និងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី ៧ ៖ ករេផទរមុខងរករែថទផំ្លូវលំជនបទមនលកខណៈជ្របចេំទឱយរដ្ឋបលថន ក ់
េ្រកមជតេិគលេ មយួចនំនួ។ 

មុខងរែថទផំ្លូវលំជនបទមនលកខណៈជ្របច ំគឺជមុខងរមយួកនុងចំេ មមុខងរេផ ងេទៀត 
ែដលបនេសនើេឡើង កនុងរបយករណ៍ស្តីពកីរពិនិតយេមើលមុខងរេឡើងវញិរបស់្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ 
ស្រមបក់រេផទរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ េដើមបធីនដល់ករេផទរមុខងរេនះ សកមមភពែដល្រតូវ 
ផ្តល់ ទិភពស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦េនះរមួមន ១) ករពេិ្រគះពភិក េដើមបែីស្វងរកករឯកភពអពំីជេ្រមើស 
ននស្រមបក់រេផទរ ២) ករេរៀបចំលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងេសចក្តីែណននំន ៣) ករេរៀបច ំ
បេងកើតយន្តករគ្ំរទ (ករបណ្តុ ះប ្ត ល ករគ្ំរទែផនកបេចចកេទស ករ ម ន្រតួតពនិិតយ) និង ៤) 
ករសិក យតៃម្ល និង្របមូលចង្រកងបទពិេ ធនន៍ន។  

លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹ្រតូវដឹកនអំនុវត្តេ យ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ សហករជមយួ្រកសួង 
ម ៃផទ ្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហិរញញ វតថុ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ និងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។ 
លទធផលរពំងឹទុកទ ី៨ ៖ បន្តគ្ំរទករអនុវត្ត កលបងៃនករេផទរមុខងរ្រគប្់រគងអនមយ័ជនបទ  នងិ 
ករ្រគប្់រគង ករែថទ ំនងិករជសួជុល្របពន័ធផគតផ់គងទ់កឹ ្អ តេទ្រសុកេគលេ មយួចនំនួ។ 

 កនុងឆន ២ំ០១៦ ករ កលបងអនុវត្តមុខងរែដល្រតូវេផទរឱយថន ក្់រសុកពកព់ន័ធនឹងកិចច្របតិបត្តកិរ 
និងករែថរទ្ំរបពន័ធផគតផ់គងទ់ឹក ្អ តនឹងអនុវត្តកនុង្រសុកេគលេ ចំនួន៧ និងមុខងរៃនករ្រគប្់រគង  
អនមយ័ជនបទនឹងអនុវត្តកនុង្រសុកេគលេ ចំនួន១០។ េនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៦ សិកខ ឆ្លុះបញច ំង 
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និងករសិក យតៃម្លនឹង្រតូវបនេរៀបចំ េដើមបពីនិិតយេមើល្របសិទធភពៃនករ កលបងទងំពរីេនះ។  
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ សហករជមយួ្រកសួងម ៃផទ 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហិរញញ វតថុ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ និងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី ៩ ៖ ករ្រពមេ្រព ងេទេលើមុខងរជក់ ករ់បស់្រកសួង ថ បន័មយួចនំនួបែនថម 
េទៀត េដើមបេីផទរឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតេិនឆន ២ំ០១៧។ 

 កនុង្រកបខណ្ឌ ៃនកំែណទ្រមងវ់មិជឈករ និងវសិហមជឈករ ្រកសួង ថ បន័ននមនតនួទី និង 
ករទទួលខុស្រតូវេលើករេរៀបចំ កែ់តងេគលនេយបយ ករព្រងឹងករអនុវត្ត មស្តង់ រ ករផ្តល់ 
ហិរញញបបទន និងករអភវិឌ សមតថភព។ េ យែឡក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតមិនតនួទី្រគប្់រគង  
ចតែ់ចង និងអនុវត្តមុខងរននកនុងករផ្តល់េស  និងករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន េដើមបេីឆ្លើយតបេទ 
នឹងត្រមូវករជកែ់ស្តងរបស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

កនុងឆន ២ំ០១៥កន្លងមកេនះ ្រកសួង ថ បន័ែដលសថិតកនុងវស័ិយ ទិភពមយួចំនួនេផ ងេទៀត 
បនចបេ់ផ្តើមេរៀបចំបញជ ីវភិគមុខងរ និងករ្រតួតពនិិតយេមើលមុខងរេឡើងវញិ េដើមបឈីនេទេធ្វើករ 
កំណតនូ់វមុខងរ និងធនធនសម្រសបែដល្រតូវេផទរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ កនុងឆន ២ំ០១៦ 
កិចចករជ ទិភពែដល្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក ់ គឺករបន្តពនិិតយ ពិភក  េដើមបឈីនេទរកករ 
ឯកភពេលើមុខងរននពកព់ន័ធនងឹវស័ិយកសិកមម ករ្រគប្់រគងធនធនធមមជត ិ ៃ្រពេឈើ ជលផល 
ធនធនទឹក េទសចរណ៍ និងករចូលរមួេលើកកមពស់វបបធមជ៌តជិេដើម។ េ យែឡក្រកសួងបរ ិ ថ ន 
នឹងេរៀបចំបញចបនូ់វលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត ស្រមបក់រេផទរមុខងរមយួចំនួនពកព់ន័ធនឹងកិចចករពរ 
ធនធនធមមជតេិទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

លទធផលរពឹំងទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យេលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. និង្រកសួងពកព់ន័ធ។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី ១០ ៖ ករ្រពមេ្រព ងេទេលើមុខងរេស ទី្របជុជំនសម្រសបមយួចនំនួរបស់រដ្ឋបល 
េខត្ត េដើមបេីផទរេទឱយរដ្ឋបល្រកុងេនឆន ២ំ០១៧។ 

កនុងឆន ២ំ០១៥ េ្រកពមុីខងរ្រគប្់រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជន េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. 
និង្រកសួងម ៃផទកប៏នេធ្វើករសិក  ្របមូលពត័ម៌ននិងកណំតនូ់វលទធភព និងជេ្រមើសននស្រមប ់
ករេផទរមុខងរេស ទី្របជុំជនេផ ងេទៀតពីរដ្ឋបលេខត្តេទឱយរដ្ឋបល្រកុង។ កនុងឆន ២ំ០១៦េនះ 
សកមមភពជ ទិភពពកព់ន័ធនងឹករេផទរមុខងរទី្របជុំជនេនះរមួមន ១) បន្តករពិនិតយពិភក េទ 
េលើជេ្រមើសននែដលបនសិក េនកនុងឆន ២ំ០១៥ ២) េរៀបចំឱយមនករពេិ្រគះេយបល់ េដើមបឈីន 
េទរកករឯកភពគន កនុងករេផទរមុខងរេស ទី្របជុជំនននដូចជ ករ្រគប្់រគងសួនចបរ ធរណៈ 
ករបំភ្លផឺ្លូវ ធរណៈ ករ្រគប្់រគង្របពន័ធបង្ហូរកកសំណល់ វ ករ្រគប្់រគងផ រ និងចំណតយនយនុ្ត

ធរណៈជេដើម និង ៣) ករេរៀបចំលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងេសចក្តីែណននំន ស្រមបក់រេផទរ 
មុខងរទី្របជុំជនែដលបនឯកភពគន ។ 
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លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹ្រតូវដឹកនអំនុវត្តេ យ្រកសួងម ៃផទ សហករជមយួ្រកសួង ថ បន័ 
ពកព់ន័ធ និងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត និងរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកពកព់ន័ធនន។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី ១១ ៖ ករព្រងងឹ នងិព្រងកីករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួេនថន ក្់រកុង ្រសុក 
ចនំនួ៥បែនថមេទៀត ្រពមទងំករេរៀបចបំេងកើតយន្តករ្រចកេចញចូលែតមយួេន្រគបរ់ដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត 
្រសុក នងិឃុ ំសងក ត។់ 

 បចចុបបនន ករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួែដលបនបេងកើត និងកំពុងដំេណើ រករមនចំនួន៤០ 
ែដលនឹងទទួលបននូវករគ្ំរទជបន្តេទៀត។ កនុងឆន ២ំ០១៦ ករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួនឹង្រតូវ 
បនបេងកើត  េនថន ក្់រសុកចំនួន៥ បែនថមេទៀត ្រពមទងំករបេងកើតយន្តករ ្រចកេចញចូលែតមយួេនរដ្ឋ 
បលថន កេ់្រកមជតេិផ ងេទៀត។ េ្រកពីេនះ កន៏ឹងមនករសិក  េដើមបកីំណតព់លីទធភពៃនករេផទរ 
មុខងរផ្តល់េស បែនថមេទៀតពី្រកសួងេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ លិខិតបទ ្ឋ នននែដលពក់
ពន័ធនឹងកិចចករេនះនឹង្រតូវពនិិតយ ែកស្រមួល និងេធ្វើបចចុបបននភពជ្របច។ំ 
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យ្រកសួងម ៃផទ ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ និងរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ។  
លទធផលរពំងឹទុកទ ី ១២ ៖ ករស្រមបស្រមួលនូវែបបែផនៃនភពជៃដគូរ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតជិ 
មយួនឹងអងគករសងគមសីុវលិ និងែផនកឯកជន េដើមបេីលើកកមពស់ករផ្តល់េស  នងិករអភវិឌ េសដ្ឋកចិចមូល 
្ឋ ន។ 

 ករបេងកើតភពជៃដគូមន រសំខន ់ កនុងករព្រងងឹករអនុវត្ត ណត្តទូិេទរបស់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ កដូ៏ចជករអភវិឌ សមតថភព។ កនុងឆន ២ំ០១៦ កិចចករជ ទិភពពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ េនះ គឺ
ករេរៀបចំនូវយន្តករ នងិគំរូនន េដើមបសី្រមបស្រមួលែបបែផនននៃនភពជៃដគូ និងករពិភក
ជមយួអងគករសងគមសីុវលិ សភពណិជជកមមនិងអនកពកព់ន័ធនន។ ដូេចនះ ែបបែផនៃនភពជៃដគូ 
រ ងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិជមួយអងគករសងគមសីុវលិ និងវស័ិយឯកជនននែដលមននេពល
បចចុបបនន នឹង្រតូវបនពិនតិយេមើលេឡើងវញិ េដើមបកីំណតព់ីចំណុចខ្ល ងំ និងចំណុចេខ យៃនែបបែផន 
ទងំេនះ ស្រមបជ់មូល ្ឋ នកនុងករែកលម្អកិចចសហ្របតបិត្តិករ និងករព្រងីកនូវបទពិេ ធនល៍្អៗ។ 
 យន្តករ និងគំរូននៃនែបបែផនភពជៃដគូែដលបនេរៀបចំ នឹង្រតូវផ ព្វផ យដល់រដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជត ិនិងអងគករសងគមសីុវលិនន បនទ បម់កនឹងេធ្វើករផ ព្វផ យ មរយៈមណ្ឌ លអភវិឌ ន ៍
ធនធនមនុស ជធនី េខត្ត។ 
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យេលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. និងតំ ងរបស់អងគករសងគម 
សីុវលិ និងវស័ិយឯកជននន។ 
 ̉.ư. ÐЮŪŌ₣ℓŷЋŁ 

ថវកិប៉ន់ ម នសរុបៃនសមទិធផលរពំងឹទុកេនះស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦ មនចនំួន្របមណ២៩,២ 
នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលមនបរយិយលម្អតិេន ងទី១២ខងេ្រកម ៖  



43 
 

ងទ១ី២ ៖ គេ្រមងថវកិ នងិ្របភពមូលនធិសិ្រមបស់មទិធផលរពំងឹទុកទ៤ី (គតិជដុ ្ល រ) 
លទធផលរពំងឹទុក ថវកិ 

កញចបរ់មួ 
ៃដគូអភវិឌ ន ៍
េផ ងេទៀត 

មូលនធិេិផទរមន
ភជ បល់កខខណ្ឌ   

( ជរ ្ឋ ភបិល) 

សរុប សមគ ល់

១.  ករកំណត ់និងករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមើសជេ្រចើនេផ ង
េទៀតេ យរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

20,160 0 0  20,160  

២.  ករេលើកកមពស់ករផ្តល់េស សងគម ករអភវិឌ េសដ្ឋកិចច 
មូល ្ឋ ន និងករបន ុ ំេទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ ម
រយៈករអនុវត្តមូលនិធិ្រកុង ្រសុក និងមូលនិធិឃុំ សងក ត ់

0 11,335,956 0  11,335,956 មូលនិធិគ្រទេ យ UNICEF, WB/CTPMCH, 

UNFPA, ADB/TS‐PRSDP និង IFAD/ASPIRE 

៣.  ករេផទរមុខងរ្រគប្រគងករអបរ់បំឋមសិក  ករអបរ់កំុមរ
តូច និងករអបរ់េំ្រក្របពន័ធេទឱយ្រកុង ្រសុកទងំអស់េន 
កនុងេខត្តេគលេ ចំននួមយួ 

40,000 100,000 12,000,000  12,140,000 ជំនួយបេចចកេទសគ្រទេ យ UNICEF 
មូលនិធិមនភជ បល់កខខណ្ឌ គ្រទេ យ 
ជរ ្ឋ ភបិល ( ងទី៣ ទំពរ័ទី១១) 

៤.  រដ្ឋបល ជធនី រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកទងំអស់អនុវត្តនូវ 
មុខងរ្រគប្រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជន្របកបេ យ
្របសិទធភព 

40,000 2,026,500  2,066,500 មូលនិធិមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ នឹងផ្តល់ មរយៈ 
្រកសួងបរ ិ ថ ន ( ងទី៣ ទំពរ័ទី១១) 

៥.  ករេផទរមុខងរ្រគប្រគងមណ្ឌ លែថទកំុមរកំ្រពរបស់រដ្ឋ  
ករ្រតួត    ពនិិតយមណ្ឌ លែថទកំុមររបស់អងគករមនិែមន  
រ ្ឋ ភបិល និងករ្រគប្រគងេស ែថទកំុមររងេ្រគះ និង
ងយរងេ្រគះេនកនុងសហគមនេ៍ទឱយរដ្ឋបលេខត្ត ្រកុង 
្រសុក និងឃុំ សងក តក់នុងេខត្តេគលេ ចំននួមយួ 

40,000 30,000 250,000  320,000 ជំនួយបេចចកេទសគ្រទេ យ UNICEF  

មូលនិធិមនភជ បល់កខខណ្ឌ គ្រទេ យ 
ជរ ្ឋ ភបិល ( ងទី៣ ទំពរ័ទី១១) 

៦.  ករេផទរមុខងរគពំរសុខភពបឋមេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិមយួចំននួ 

50,000 52,000 960,000  1,062,000 ជំនួយបេចចកេទសគ្រទេ យ UNICEF  

មូលនិធិមនភជ បល់កខខណ្ឌ របស់ ជរ ្ឋ ភ ិ
បល ( ងទី៣ ទំពរ័ទី១១) 

៧.  ករេផទរមុខងរករែថទផំ្លូវលំជនបទមនលកខណៈជ្របចំ 30,000 0 850,000  880,000 មូលនិធិមនភជ បល់កខខណ្ឌ របស់ ជរ ្ឋ ភ ិ
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លទធផលរពំងឹទុក ថវកិ 
កញចបរ់មួ 

ៃដគូអភវិឌ ន ៍
េផ ងេទៀត 

មូលនធិេិផទរមន
ភជ បល់កខខណ្ឌ   

( ជរ ្ឋ ភបិល) 

សរុប សមគ ល់

េទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេគលេ មយួចំននួ បល ( ងទី៣ ទំពរ័ទី១១) 
៨.  ករបន្តគ្រទករអនុវត្ត កលបងៃនករេផទរមខុងរ្រគប្រគង 

អនមយ័ជនបទ និងករ្រគប្រគង ករែថទ ំនិងករជសួជុល
្របពន័ធទឹក ្អ តេទ្រសុកមយួចនំួន 

40,000 225,000 62,500  327,500 បដិភគេ យ ADB/RWS, WB/WSP 

មូលនិធិមនភជ បល់កខខណ្ឌ គ្រទេ យ 
ជរ ្ឋ ភបិល 

៩.  ករ្រពមេ្រព ងេទេលើមុខងរជក់ ករ់បស់្រកសួង ថ បន័
មយួចំនួនបែនថមេទៀត េដើមបេីផទរឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
េនឆន ២ំ០១៧ 

371,200 0 0  371,200  

១០. ករ្រពមេ្រព ងេទេលើមុខងរេស ទី្របជុំជនសម្រសបមយួ
ចំនួនរបស់រដ្ឋបលេខត្ត េដើមបេីផទរេទឱយរដ្ឋបល្រកុងេនឆន ំ
២០១៧ 

17,900 0 0  17,900  

១១. ករព្រងឹង នងិព្រងីកករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួេន
ថន ក្រកុង ្រសុក ចំនួន៥បែនថមេទៀត ្រពមទងំករេរៀបចំ
បេងកើតយន្តករ្រចកេចញចូលែតមយួេន្រគបរ់ដ្ឋបល ជធន ី
េខត្ត ្រសុក និងឃុំ សងក ត ់

161,765 0 500,000  661,765  

១២. ករស្រមបស្រមួលនូវែបបែផនៃនភពជៃដគូរ ងរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិជមយួនឹងអងគករសងគមសុីវលិ និងែផនកឯក
ជនេដើមបេីលើកកមពស់ករផ្តល់េស  និងករអភវិឌ េសដ្ឋកិចច
មូល ្ឋ ន 

0 0 0  0  

សរបុ 811,025 11,742,956 16,649,000  29,202,981

សមគ ល់ ៖ គេ្រមង EU SPACE នឹងចូលរមួចំែណកមនិែមនជថវកិ មរយៈករគ្រទបេចចកេទសស្រមបក់រងរននពកព់ន័ធនឹងមុខងរជជេ្រមើស ករេផទរមុខងរកនុងវសិ័យអបរ់ ំសុខភបិល និង 
ករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួ ប៉ុែន្តថវកិសរបុៃនកររមួចំែណកេនះបន កប់ញចូ លកនុងសមទិធផលរពំឹងទុកទី១។ 
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̣. ₤ņЊ◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝◦БŪģ е ៖  ŷЋņĄęŁũ Њ̈́ũŃňŷĳ□О 
 ̣.ơ. Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ ĕЊ₣şе‗НşЮţ  
 កនុងឆន ២ំ០១៦េនះ យន្តករៃនករេផទរហិរញញ វតថុេ្រកពមូីលនធិិ្រកុង ្រសុកនឹង្រតូវបនេរៀបចំ និង 
អនុវត្ត េដើមបជីួយ គ្ំរទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិឱយមនលទធភពទទួលបននូវ្របភពធនធនហិរញញ វតថុ  
េផ ងៗបែនថមេទៀត រមួមនដូចជ មូលនិធេិផទរេ យមនភជ បល័់កខខណ័្ឌ  មូលនិធិវនិិេយគរបស់រដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជត ិ្រពមទងំ្របភពចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 
 កិចចករសំខន់ៗ  េដើមបសីេ្រមចបននូវសមទិធផលរពំងឹទុកេនះ រមួមនករពនិិតយេមើលេឡើងវញិ 
នូវ្របពន័ធក ងែផនករ និង្របពន័ធ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ េដើមបេីលើកកមពស់ 
ស្វ័យភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិកតប់នថយភពយឺតយ៉វកនុងករេផទរមូលនធិិ និងជួយ ឱយរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតកិនុងករេរៀបចំ និងករអនុវត្តែផនករអភវិឌ នរ៍បស់ខ្លួនមនលកខណៈ្របកដ្របជ ្រពម
ទងំមនេគលេ ចបស់ ស់េ្រកមករដឹកន ំនិង្រតួតពនិិតយេមើលេ យ្រកុម្របឹក ។ 

សមទិធផលរពំងឹទុកដសំ៏ខនព់កព់ន័ធនឹងវមិជឈករហរិញញ វតថុ ែដល្រតូវសេ្រមចឱយបនគឺ ធនធន 
ហរិញញ វតថុ ្រតូវបនេ្រគងេរៀបចំ និងចតែ់ចងបនយ៉ងល្អ្របេសើរ ្រពមទងំមនចនំនួសម្រសបស្រមប ់
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកកនុងករអនុវត្តនូវ ណត្តរិបស់ខ្លួន។ 

 ងទី១៣ខងេ្រកមសេងខបអពំសូីចនករ និងចំណុចេ  ែដលកំណតេ់នកនុងផអ៣ទី២។ 
ថ បន័អនុវត្តទងំអស់ទទួលខុស្រតូវកនុងករសេ្រមចឱយបនចំណុចេ ទងំេនះ មរយៈករកំណតនូ់វ 

លទធផលរពំងឹទុក នងិសកមមភពននែដលពកព់ន័ធនឹងសមទិធផលរពំងឹទុកេនះ។ លទធផលរពំងឹទុកនន
ែដល្រតូវសេ្រមច និងគេ្រមងថវកិមនែចងបនទ បព់ី ងេនះ។ 

ងទ១ី៣ ៖ សូចនករ នងិចំណុចេ ស្រមបស់មទិធផលរពំងឹទុកទ៥ី 
សូចនករ នងិចណុំចេ  2016 

១.  ចំនួនភគរយៃនធនធនស្រមបស់មសភគអភវិឌ នៃ៍នមូលនិធិ្រកុង ្រសុក េធៀបនងឹ
ចំណូលចរន្តថវកិរដ្ឋ 

0,5% 

២.  ចំននួភគរយៃនចំណូលពី្របភពេនមូល ្ឋ នរបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក េធៀបនឹងចំណូល
សរុបរបស់ខ្លួន 

2,5% 

៣.  ចំននួធនធនែដលសហគមនមូ៍ល ្ឋ នបនចូលរមួស្រមបគ់េ្រមងឃុំ សងក ត ់និងគេ្រមង
្រកុង ្រសុក (គិតជ នដុ ្ល រ េមរកិ) 

0,5 

៤.  យន្តករេផទរមូលនិធិមនភជ ប់លកខខណ្ឌ  េដើមបធីនដល់ករអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរ គម ន 
៥.  ចំននួធនធនែដលបនផ្តល់ដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ មរយៈយន្តករផ្តល់ហិរញញបបទន

វនិិេយគ (គិតជ នដុ ្ល រ េមរកិ) 
3 

៦.  ចំនួនភគរយៃនករកតប់នថយនូវភពយឺតយ៉វៃនករេផទរធនធនពីថន កជ់តេិទឱយរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកម (្រកបខណ្ឌ េពលេវ ) 

25% 
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សូចនករ នងិចណុំចេ  2016 

៧.  ចនួំនភគរយៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ែដលបនេ្របើ្របស់្របពន័ធក ង
ែផនករថមី 

100% 

សមគ ល់ ៖ ករេរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពីវឌ នភពេធៀបនឹងសូចនករ និងចំណុចេ ទងំេនះនឹងឆ្លុះបញច ំង ម  
រយៈរបយករណ៍្របចឆំន ។ំ 

 ̣.Ư. Ų◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ 
 ែផ្អក មផអ៣ទី២ សមទិធផលរពឹំងទុកទី៥ស្តីពវីមិជឈករហិរញញ វតថុមនលទធផលរពំងឹទុកចំនួន៥ 
េហើយែផ្អកេលើលទធផលទងំេនះ ្រតូវបនកំណតជ់លទធផលរពំងឹទុកជក់ កច់នំួន៧ ស្រមបែ់ផនករ
សកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៦ ែដលរមួមនដូចខងេ្រកម ៖ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី១ ៖ ករេលើកកមពស់្របសិទធភពៃនករអនុវត្តមូលនធិ្ិរកុង ្រសុកទងំែផនករដ្ឋបល និង 
ែផនកអភវិឌ ន ៍្រពមទងំករវភិជថវកិេទឱយរដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត នងិមូលនធិិឃំុ សងក ត។់ 

 ផអ៣ទី២មនេគលេ ជ ទិភពកនុងករបេងកើនករវភិជមូលនិធិ្រកុង ្រសកុឱយបនព០ី,៨ដល់ 
១% េ យកំណតស់មសភគអភវិឌ ចនំួន០,៥% េធៀបនឹងចណូំលចរន្តៃនថវកិរដ្ឋ។  កនុងឆន ២ំ០១៦  
េទះបីពុទំនម់នករគ្ំរទពៃីដគូអភវិឌ នក៍េ៏ យ ក៏ ជរ ្ឋ ភបិលបនវភិជមូលនិធឱិយ្រកុង ្រសុក 
នីមយួៗស្រមបស់មសភគអភវិឌ នច៍ំននួជមធយម្របមណ៣៣.៧២០ដុ ្ល រ េមរកិ។ ្រស័យ 
េហតុេនះ មូលនធិិ្រកុង ្រសុកសរុបកនុងឆន ២ំ០១៦ស្រមបស់មសភគអភវិឌ នម៍នចំនួន្របមណជង 
៦,២ នដុ ្ល រ េមរកិ ឬេសមើនឹង០,២៣%ៃនចណូំលចរន្តថវកិរដ្ឋ្របចឆំន ។ំ  ករអនុវត្តមូលនិធ្ិរកុង 
្រសុកត្រមូវឱយមនករគ្ំរទ និង ម ន ្រតួតពិនិតយឱយបនហមតច់ត ់េដើមបែីកលម្អករផ្តល់ហិរញញបបទន 
ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧ឱយកនែ់តមន្របសិទធភព និងតម្ល ភព។  
 េ្រកពីេនះ កនុងឆន ២ំ០១៦ ថវកិរដ្ឋបនវភិជស្រមបមូ់លនិធឃំុិ សងក តម់នចំនួន៧៦,២ ន 
ដុ ្ល រ េមរកិ មូលនិធ្ិរកុង ្រសុកមនចំនួន២៤,៥ នដុ ្ល រ េមរកិ និងថវកិ ជធនី េខត្តមន 
ចំនួន២២៥,៨ នដុ ្ល រ េមរកិ។ 
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹទទួលខុស្រតូវអនុវត្តេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី២ ៖ ករេរៀបចំ នងិ កឱ់យអនុវត្តនូវយន្តករេផទរធនធនមនភជ បល័់កខខណ័្ឌ  េដើមបគី្ំរទ 
ដល់ករេផទរមុខងរ។ 

 កនុងឆន ២ំ០១៥ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញ វតថុបនេរៀបចំេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពីយន្តករេផទរ 
ធនធនមនភជ បល័់កខខណ័្ឌ  ែដលបនផ្តល់ជមូល ្ឋ នកនុងករេរៀបចំេសចក្តីែណន ំ និងនីតវិធិីននស្តីពី 
ករ្រគប្់រគងហិរញញ វត្តុ ស្រមបក់រេផទរធនធនមនភជ បល័់កខខណ័្ឌ  ែដលពកព់ន័ធនឹងករេផទរមុខងរ និង 
ករគ្ំរទពៃីដគូអភវិឌ ន។៍  េនេពលែដលករយិល័យជំនញ និងមុខងរមយួចំនួន្រតូវបនេផទរឱយ   
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក េនះនឹងត្រមូវឱយមនករពនិិតយ និងែកស្រមួល្របពន័ធ និងយន្តករននរមួទងំរូបមន្ត 
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ននែដលមន្រ បព់កព់ន័ធនឹងករេផទរធនធន េដើមបធីនសមធម ៌ ្របសិទធភព និងតម្ល ភពៃន    
ករវភិជ។ ្រស័យេហតុេនះ យន្តករ លិខិតបទ ្ឋ ន និងេសចក្តីែណនពំកព់ន័ធននចបំច្់រតូវេរៀបចំ 
និង កឱ់យអនុវត្តេនេដើមឆន ២ំ០១៦ េដើមបធីនដល់ករអនុវត្តនូវករេផទរមុខងរ។  ករអនុវត្តកិចចករេនះក ៏
ទមទរឱយមនករ្រតួតពនិិតយ ម ន នងិករសិក យតៃម្លជ្របច។ំ 
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហិរញញ វតថុ នងិ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ 
នឹងករេផទរមុខងរ។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី ៣ ៖ ករេរៀបច ំ នងិអនុមត័េគលនេយបយ នងិលិខតិបទ ្ឋ នននស្តីព្ីរបភព 
ចណូំលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 

 កនុងឆន ២ំ០១៦ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញ វតថុនឹងបញចបក់រវភិគ និងករកំណតព់្ីរបភពចំណូល 
ផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិបនទ បម់កនឹងេធ្វើករសេ្រមចអពំី្របភពចំណូលននែដលមនលកខណៈ 
សម្រសបស្រមបរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ និងេរៀបចំលិខតិបទ ្ឋ នពកព់ន័ធចបំចន់ន (ដូចជ េគល 
នេយបយ េសចក្តីែណន។ំល។) េ យមនករពិភក  និង្របឹក េយបល់ជមយួអនកពកព់ន័ធនន។  
អងគករសងគមសីុវលិនឹង្រតូវបនអេញជ ើញឱយចូលរមួកនុងករ្របឹក េយបល់អំពតីៃម្លេស  ែដលអនកេ្របើ
្របស់េស ្រតូវបង ់ និងករចូលរមួបដិភគរបស់មលូ ្ឋ ន។ េនេពលែដលករេរៀបចំឯក រទងំេនះ្រតូវ 
បនបញច ប់ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ នឹងេរៀបចំករផ ព្វផ យដល់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិអំពី   
កិចចដំេណើ រករៃនករ្របមូលចំណូល មរយៈវគគបណ្តុ ះប ្ត ល នងិសិកខ នន។ 
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ។ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី៤ ៖ ករេរៀបច ំនងិករអនុមត័នូវលិខតិបទ ្ឋ ន  និងេសចក្តែីណននំនស្រមបក់រ 
េរៀបច ំ និងករអនុវត្តគេ្រមងគ្ំរទេ យមូលនធិវិនិេិយគរបស់ថន កេ់្រកមជត ិ  េដើមបធីនករអនុវត្តេន 
ឆន ២ំ០១៧ ។ 

 េដើមបសីេ្រមចបនលទធផលរពំឹងទុកេនះ កិចចករសំខន់ៗ ែដល្រតូវអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៦ រមួមន ៖ 
 ករេរៀបចំ និងផ ព្វផ យនូវលិខតិបទ ្ឋ នននកនុងករ្របតបិត្តិមូលនិធិវនិិេយគ

របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ
 ករបេងកើតេលខធិករ ្ឋ នមូលនធិិវនិិេយគរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
 ករសិក យតៃម្លរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េ យេផ្ត តេលើល័កខខណ័្ឌ អបបបរម និង 

ករបំេពញករងរ េដើមបជីមូល ្ឋ នកនុងករវភិជថវកិឱយ្រកុង ្រសុកនីមយួៗ 
 ករផ ព្វផ យ និងបណ្តុ ះប ្ត លដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងអនកពកព់ន័ធនន

អពំមូីលនិធវិនិិេយគរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងលិខតិបទ ្ឋ នេសចក្តីែណនំ
ពកព់ន័ធនន។ 

 រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកេរៀបចំសំេណើ គេ្រមង  
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 គណៈកមមករៃនេលខធិករ ្ឋ នមូលនិធិវនិិេយគពិនិតយ យតៃម្ល និងអនុមត័ 
សំេណើ គេ្រមងរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតសិ្រមបក់រអនុវត្តកនុងឆន ២ំ០១៧។  

 ករេកៀរគរធនធនពីៃដគូអភវិឌ នន៍ន ស្រមបអ់នុវត្តមូលនិធិវនិិេយគរបស់រដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជតិ។  

 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

លទធផលរពំងឹទុកទ ី ៥ ៖ ករពនិតិយ នងិករែកស្រមួល្របពន័ធ នងិនតិីវធីិ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបល  
ថន កេ់្រកមជត ិ េដើមបេីលើកកមពស់ករេផទរថវកិឱយបនទនេ់ពលេវ  នងិករអនុវត្តថវកិ្របកបេ យ 
្របសិទធភព។ 

 ែផ្អកេលើលទធផលៃនករវភិគ ករសិក  និងករពិភក ជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតែិដលបន 
អនុវត្តកន្លងមកអពំ្ីរបពន័ធ និងនីតវិធិី្រគប្់រគងហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង 
ហិរញញ វតថុនឹងពនិិតយ និងកំណតនូ់វចំណុចខ្វះខត ្រពមទងំបញ្ហ ននែដលពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគង 
ហិរញញ វតថុ នងិនីតិវធិីអនុវត្តថវកិែដលមននេពលបចចុបបនន េដើមបេីធ្វើជមូល ្ឋ នកនុងករែកលម្អ្របពន័ធ និង 
នីតវិធិីទងំេនះឱយកនែ់តមន្របសិទធភព និងភពស័ក្តិសិទធិ។  ករែកស្រមួលេនះនឹងផ្តល់ករយកចតិ្ត 
ទុក កេ់លើករេលើកកមពស់េស សងគម េ យពនិិតយេមើលបញ្ហ ននពកព់ន័ធនឹងនតីវិធិីដូចជ ករក ង 
ែផនករ ករេរៀបចំគេ្រមងថវកិ និងករអនុវត្ត។  សំណូមពរ និងអនុ សនន៍នៃនករពនិិតយ និងែក 
ស្រមួលនឹងយកមកពភិក ជមយួអនកពកព់ន័ធនន មរយៈកិចច្របជុំ ឬសិកខ   បនទ បម់កនឹង
េរៀបចំជេសចក្តីែណន ំេដើមបផី ព្វផ យ និងបណ្តុ ះប ្ត លដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងអនកពកព់ន័ធ
នន ស្រមបក់រចបេ់ផ្តើមអនុវត្តេនឆន ២ំ០១៧។ 
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហិរញញ វតថុ េ យសហករជមយួ
្រកសួងម ៃផទ និងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។ 

លទធផលរពឹំងទុកទី ៦ ៖ ករពិនិតយែកស្រមួល និងករ កឱ់យអនុវត្តេសចក្តីែណនបំេចចកេទសស្តីពី     
កចិចដេំណើ រករក ងែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតែិដលឆ្លុះបញច ងំេទនងឹចរតិលកខណៈេផ ងៗគន
ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតនិមីយួៗ ។ 

 ែផ្អកេលើេគលនេយបយស្តីព្ីរបពន័ធែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ែដលបនអនុមត័ 
កនុងឆន ២ំ០១៤ ្រកសួងែផនករបនចបេ់ផ្តើមពិនិតយ និងែកស្រមួលេសចក្តីែណនសំ្តីពកីរក ងែផនករ 
របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតេិនឆន ២ំ០១៥។ ដូចមនអធបិបយកនុងផអ៣ទី១ និងផអ៣ទី២ េសចក្តី
ែណនបំេចចកេទសស្តីពីកិចចដំេណើ រករក ងែផនករ ម្របេភទេផ ងគន ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ
្រតូវ (១) ែបងែចករ ងែផនករអភវិឌ ន ៍ និងកមមវធិអីភវិឌ នមូ៍ល ្ឋ ន (២) ជែផនករែដលែផ្អកេលើ 
ទិនននយ័មូល ្ឋ ន មនលកខណៈ មញញ  និងមនករវភិគ ថ នភពចបស់ ស់ (៣) មនករចូលរមួ 
(៤) មនលកខណៈទូលំទូ យែដល្រគបដណ្ត បទ់ងំេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ  ករផ្តល់េស ជ្របច ំករេរៀបចំ 
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លិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងសកមមភពរដ្ឋបល (៥) ច្រតួតពិនិតយបនេ យមនសូចនករចបស់ ស់ 
(៦) ែផ្អកេលើលទធផលរពឹំងទុក (៧) មនករផ រភជ បយ៉់ងចបស់រ ងែផនករ និងថវកិ (៨) បញចូ លបញ្ហ  
បរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគម (៩) បញចូ លករែ្រប្របួល កសធតុ ករផ្តល់េស សងគម គណេនយយភព 
សងគម និងករផ្តួចេផ្តើមនន និង (១០) កំណតក់ិចចដំេណើ រករចបស់ ស់ែដលពកព់ន័ធនឹងតនួទីរបស់ 
្រកុម្របឹក ែដលជបេ់ឆន ត។ 
 េសចក្តីែណនបំេចចកេទសៃនករក ងែផនកររដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ នឹងបញចូ លផងែដរនូវ 
ឧបករណ៍ និងនីតវិធិីននស្រមបក់រក ងែផនករ បនទ បម់ក េសចក្តីែណនេំនះនឹង្រតូវេធ្វើករ 
ផ ព្វផ យ និងអភវិឌ សមតថភពឱយបនទូលំទូ យដល់អនកពកព់ន័ធនន។ េនថន កេ់្រកមជតិ    
ករបណ្តុ ះប ្ត លនឹង្រតូវេធ្វើេឡើង មរយៈមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្ត។  
 លទធផលរពំងឹទុកេនះនងឹអនុវត្តេ យ្រកសួងែផនករ េ យសហករជមយួ្រកសួងម ៃផទ 
និងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។  

លទធផលរពំងឹទុកទ ី៧ ៖ ករព្រងងឹករេ្របើ្របស់ទនិននយ័ននែដលបនេធ្វើបចចុបបននភព ស្រមបក់រក ង
ែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

 លទធផលរពំងឹទុកេនះពកព់ន័ធនឹងករ្របមូល ករេរៀបចំ ករផលិត និងករផ ព្វផ យទិនននយ័ 
មូល ្ឋ នថន កេ់្រកមជតិ  ករេរៀបចំ ងពិនទុេគលេ សហសវត  និងវគគបណ្តុ ះប ្ត លរលឹំកេឡើង 
វញិស្តីពកីរេ្របើ្របស់្របពន័ធទិនននយ័គេ្រមងរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (SPD)។  ករអនុវត្ត និងករ  
េ្របើ្របស់នូវ្របពន័ធទងំេនះនឹង្រតូវពិនិតយេឡើងវញិ និងែកស្រមួលជ្របច។ំ  

 លទធផលរពំឹងទុកេនះនឹងអនុវត្តេ យ្រកសួងែផនករ។ 

 ̣.ư. ÐЮŪŌ₣ℓŷЋŁ 
 កនុងឆន ២ំ០១៦ ថវកិប៉ន់ ម នសរុបស្រមបស់មទិធផលរពំងឹទុកេនះមនចំននួ្របមណ៣២៨,២ 

នដុ ្ល រ េមរកិ ដូចមនបរយិយ មលទធផលរពំងឹទុកដូចខងេ្រកម ៖ 

ងទី១៤៖ គេ្រមងថវកិ នងិ្របភពមូលនធិសិ្រមបស់មទិធផលរពំងឹទុកទ៥ី (គតិជដុ ្ល រ) 

លទធផលរពំងឹទុក កញចបរ់មួ េផ ងៗ សរុប សមគ ល់
១. ករេលើកកមពស់្របសិទធភពៃនករអនុវត្ត 

មូលនធិិ្រកុង ្រសុកទងំែផនករដ្ឋបល និងែផនក
អភវិឌ ន ៍្រពមទងំករវភិជថវកិេទឱយ 
រដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត និងមូលនិធិឃំុ សងក ត ់

0 326,470,000  326,470,000 (1)

២. ករេរៀបច ំនិង កឱ់យអនុវត្តយន្តករេផទរ 
មូលនធិិមនភជ បល័់កខខណ័្ឌ  េដើមបគី្ំរទដល់
ករេផទរមុខងរ 

0 537,820 537,820  (2)
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លទធផលរពំងឹទុក កញចបរ់មួ េផ ងៗ សរុប សមគ ល់
៣. ករេរៀបច ំនិងករអនុមត័េគលនេយបយ 

និងលិខិតបទ ្ឋ នននស្តីពី្របភពចំណូល
ផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

0 59,600 59,600  (2)

៤. ករេរៀបច ំនិងករអនុមត័លិខតិបទ ្ឋ ន និង
េសចក្តែីណននំន ស្រមបក់រេរៀបចំ និង
ករអនុវត្តគេ្រមងគ្ំរទេ យមូលនិធិ 
វនិិេយគរបស់ថន កេ់្រកមជតិ េដើមបធីន 
ករអនុវត្តេនឆន ២ំ០១៧ 

0 342,920 342,920  (2)

៥. ករពិនិតយ និងករែកស្រមួល្របពន័ធ្រគប្់រគង
ហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបល ថន កេ់្រកមជតិ េដើមបី
េលើកកមពស់ករេផទរថវកិបនទនេ់ពលេវ  
និងករអនុវត្តថវកិ្របកបេ យ្របសិទធភព 

  (3)

៦. ករពិនិតយែកស្រមួល និងករ កឱ់យអនុវត្ត 
េសចក្តែីណនបំេចចកេទសស្តីពកីិចចដំេណើ ករ  
ក ងែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
ែដលឆ្លុះបញច ំងេទនឹងចរកិលកខណៈេផ ងៗ
គន ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនមីយួៗ 

110,000 400,000 510,000 

៧. ករព្រងឹងករេ្របើ្របស់ទនិននយ័ននែដល
បនេធ្វើបចចុបបននភពស្រមបក់រក ង
ែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

16,920 0 16,920 

សរុប 343,310   327,810,340   328,153,650   

សមគ ល់ ៖ (1) ជមូលនិធិឃុ ំសងក ត ់មូលនិធិ្រកុង ្រសុក និងថវកិ ជធនី េខត្ត  (2) គ្ំរទមូលនិធិេ យ ADB/DPSFM (3) 
គ្ំរទមូលនិធិេ យ ADB/PPTA។ 



 
 

ΧĠ₤ņįњĕċĜĜ
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3 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ សមជកិ សមជកិ ជរ ្ឋ ភបិល 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ សមជកិ សមជកិ ៃនគណៈកមម ធកិរជតសិ្រមបក់រអភវិឌ មែបប

្របជធបិេតយយេនថន កេ់្រកមជត ិ(គ.ជ.អ.ប) 
- ឯកឧត្តម្របធន្រកុម្របកឹ  នងិអភបិលៃនគណៈអភបិល ជធន ីេខត្ត 
- េ ក េ ក្រសីតំ ងៃដគូអភវិឌ ន ៍អងគករសងគមសីុវលិ 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក និងេ ក្រសី 

១.  ៃថងេនះ ខញុមំនេសចក្តេី មនស រកី យនិងកិត្តយិសដខ៏ពងខ់ពស់ េ យបនមកចូលរមួជអធិបតកីនុងពធីិេបើក
សិកខ ជតសិ្តីពកីរេរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប ជមយួឯកឧត្តម 
េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសីទងំអស់នេពលេនះ។  កនុងនម គ.ជ.អ.ប និងកនុងនមខ្លួនខញុផំទ ល់     
ខញុសូំមសែម្តងនូវគរវកិចច នងិ ្វ គមនយ៉៍ងកកេ់ក្ត  ចេំពះឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសី
ទងំអស់ែដលបនចំ យេពលេវ   ដម៏នតៃម្លេដើមបអីេញជ ើញចូលរមួសិកខ ជតែិដលនឹង
្រប្រពឹត្តេទរយៈេពលពរីៃថងេនះ។ 

២.  សិកខ ជតេិនះ គឺជ្រពឹត្តកិរណ៍ដម៏ន រៈសំខនែ់ដល្រតូវបនេរៀបចំេឡើងកនុងេគលបណំង
េដើមបេីធ្វើករឆ្លុះបញច ំងនូវវឌ នភព នងិបញ្ហ ្របឈមននៃនករអនុវត្ដែផនករ សកមមភពនិងថវកិឆន  ំ
២០១៥ របស់គ.ជ.អ.ប និងផ្តល់ឱកសឱយមនករពភិក ពេិ្រគះេយបល់កនុងចំេ មតួអងគពកព់ន័ធ 
ននទងំេនថន កជ់ត ិ ទងំេនថន កេ់្រកមជតិ េដើមបែីស្វងរកដំេ ះ្រ យែដល្រតូវេផ្ត តករយក 
ចិត្តទុក កអ់នុវត្តេនកនុងឆន  ំ ២០១៦ និងករឯកភពគន េលើេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភព និងថវកិ 
ឆន ២ំ០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប េដើមបឈីនេទេរៀបចបំញចប ់ នងិ កជូ់ន គ.ជ.អ.ប ពនិតិយនិងសេ្រមចកនុង 
េពលឆប់ៗ ខងមុខេនះ។ 

ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសី !  

៣. ករអនុវត្ត ែផនករអនុវត្តរយៈេពល៣ឆន  ំដំ កក់លដំបូងៃនកមមវធិីជតិស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជ
ធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ (ផអ៣ទី១) ្រតូវបនបញចបេ់នចុងឆន ២ំ០១៤ ្របកបេ យេជគជយ័។ 
ចំេពះ ែផនករអនុវត្តរយៈេពល៣ឆន  ំដំ កក់លទី២ ៃនកមមវធិីជតសិ្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជ 
ធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជត ិ (ផអ៣ទី២) ែដលបនចបេ់ផ្តើមអនុវត្តពីឆន ២ំ០១៥េនះ រហូតដល់ឆន  ំ
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២០១៧ គឺជដំ កក់លែដល្រតូវេផ្ត តជសំខនេ់ទេលើករេផទរមុខងរ ករេផទរធនធនហិរញញ វតថុ និង 
ករេផទរធនធនបុគគលិកេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

៤. ខញុេំជឿជកថ់ ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសីែដលមនវត្តមនេនកនុងសិកខ ជតិ 
របស់េយើងនៃថងេនះ សុទធែតមនករយល់ដឹងអពំីេគលបំណងលទធផលរពំងឹទុកនិងយុទធ ្រស្តនន
ែដលបនកណំតេ់នកនុង ផអ៣ទ២ី ។ ជមយួគន េនះែដរ ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសីក ៏
បនចូលរមួ និងគ្ំរទយ៉ងសកមមកនុងករេរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៥ របស់    
គ.ជ.អ.ប ែដលជឆន ទំី១ៃនករអនុវត្ត ផអ៣ទ២ី ផងែដរ។ េដើមបធីនដល់ករបន្តទទួលបននូវេជគជយ័
ថមីៗបែនថមេទៀតៃនកមមវធិកីំែណទ្រមង ់ ខញុសូំមេសនើឱយករេរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៦ 
របស់ គ.ជ.អ.ប ែដលជ្របធនបទៃនសិកខ ជតិរបស់េយើងនេពលេនះ ្រតូវែផ្អកជសំខនេ់ទ 
េលើលទធផលរពំងឹទុក និងយុទធ ្រស្តននែដលបនកំណតក់នុងផអ៣ទ២ី ្រពមទងំ្រតូវេផ្ត តជចបំច ់
ផងែដរេទេលើេមេរៀន បទពិេ ធន ៍ នងិបញ្ហ ្របឈមជគន្លឹះននែដលបនជួប្របទះ កនុងករអនុវត្ត 
ែផនករសកមមភព និងថវកិឆន  ំ២០១៥ របស់ គ.ជ.អ.ប នេពលកន្លងមក។ 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសី! 

៥.  េឆ្ល តកនុងឱកសដៃ៏ថ្លថ្ល េនះខញុសូំមជ្រមបជូនអងគសិកខ ្រជបថ ជរ ្ឋ ភបិលបននិងកំពុងេរៀបចំ 
ែផនករសកមមភពរមួដំ កក់លទី៣ (CAP3) ៃនកមមវធិីែកទ្រមង ់ករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ 
ែដលេ្រគងនឹង កអ់នុវត្តេនែខមក  ឆន ២ំ០១៦ េ យ សេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ п̈́Нĕ Я₤ĕ 
នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េ យែឡក ែផនករសកមមភពជគន្លឹះស្រមបគ់្ំរទដល់ 
កមមវធិីែកទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប ្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតែិដលបនរេំលចេនកនុង្រកបខណ្ឌ  
កមមវធិីែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ គឺករព្រងឹងករអនុវត្តេគលនេយបយវមិជឈករ 
ហិរញញ វតថុ។  

៦.  ជរមួ េគលបំណងសំខនៃ់នវមិជឈករហិរញញ វតថុ ែដលជែផនកមយួសំខន់ៃនែផនករសកមមភពរមួ 
ដំ កក់លទី៣ (CAP3) ៃនកមមវធិីែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ គឺេដើមបធីនឱយរដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជតមិនលទធភពកនុងករទទួល និងេកៀរគរបននូវធនធនសម្រសបស្រមបប់ំេពញមុខងរ 
ែដលជករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន។ ធនធនទងំេនះ ្រតូវេ្របើ្របស់ មនីតវិធិី្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ 
ែដលធនដល់ករេលើកកមពស់ស្វ័យភព ករទទលួខុស្រតូវ្របសិទធភព តម្ល ភព គណេនយយភព និង 
កតប់នថយនូវករយិធិបេតយយ។ 

៧.  េលើសពីេនះេទេទៀត កលពេីពលថមីៗេនះ ជរ ្ឋ ភបិលបនេចញនូវ ចរេលខ ០៩ សរ ចុះៃថងទី០៨ 
ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ស្តីពវីធិននងិនីតវិធិីៃនករេរៀបចំ ករអនុវត្ត ករ្រតួតពនិិតយ ម ននិងករ យតៃម្ល 
េលើករងរែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ ធរណៈ កនុងេគលបំណងព្រងឹង ជំរុញ នងិេលើកទឹកចិត្ត
ដល់្រគប្់រកសួង ថ បន័ បន្តអនុវត្តនូវកមមវធិីែកទ្រមង ់ករ្រគប្់រគងហរិញញ វតថុ ធរណៈ ។ ខញុេំជឿជក ់
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ថ ចរេនះនឹងក្ល យេទជឧបករណ៍គតយុិត្តថមីមយួេទៀត កនុងករេលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់ 
្រកសួង ថ បន័ទងំអស់។ 

៨.    ែផ្អក មករប៉ន់ ម ន េយើង ចមនធនធនសរុប្របមណ៣៥៩,២ នដុ ្ល រ USD កនុងករេរៀបចំ 
ែផនករសកមមភពនិងថវកិឆន ២ំ០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប ែដលកនុងេនះមនថវកិ រដ្ឋចំនួន្របមណ ៣២៦,៥ 

នដុ ្ល រ USD នងិ ថវកិចូលរមួចំែណកពៃីដគូអភវិឌ នច៍ំនួន ្របមណ ៣២,៧ នដុ ្ល រ USD។  
៩.  កនុងឱកសដវ៏េិសសវ ិ លេនះ កនុងនម គ.ជ.អ.ប ខញុ ំសូមផ្តល់េគលករណ៍ែណន ំ  ត្រមងទ់ិសជូនអងគ 

សិកខ ជត ិេ យេផ្ត តជសំខនេ់ទេលើករងរ ទិភពមយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

ទី១. អពំថីវកិ ជធនេីខត្ត 

១០.  ករែបងែចកថវកិ្របចឆំន ដំល់ ជធនី េខត្តទងំអស់ េធ្វើេឡើង មរូបមន្តែដលយកលំន ំ មប៉ ៉ ែម្រត
របស់្រកុង ្រសុក កនុងក្រមតិ ០,៩៦% ៃនចំណូលចរន្តថវកិរដ្ឋ ។ ថវកិ ជធនី េខត្ត ឆន ២ំ០១៦ មន 
ចំនួន ៩១៤ ៦៣៥ នេរៀល ឬ្របមណ ២២៥,៨៤ នដុ ្ល រ USD។ កំេណើ នថវកិ ជធនី េខត្ត 
ឆន ២ំ០១៦ មនចំនួន្របមណ ២១,៣១% េធៀបនឹងថវកិ ឆន ២ំ០១៥។ 

ទី២. មូលនធិិ្រកុង ្រសុក 

១១. ករេរៀបចំបេងកើត និងករ កឱ់យអនុវត្តនូវមូលនធិិ្រកុង ្រសុក និង្របពន័ធ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ្រកុង ្រសុក គឺ
ជសមទិធផលដគួ៏រឱយកតស់មគ ល់មយួកនុងចំេ មសមទិធផលធំៗ ជេ្រចើន េផ ងេទៀតែដលសេ្រមចបន
េនកនុងអឡុំងេពល ផអ៣ទ១ី។ េទះជយ៉ងេនះក្តី េយើងទទួល គ ល់ថមូលនធិិ្រកុង្រសុកេនះ េនមន
ចំនួនតចិតចួេនេឡើយេហើយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក កក៏ំពុងេ្របើ្របស់មូលនិធិទងំេនះ ភគេ្រចើនស្រមប់
៉ បរ់ងេទេលើ្របកឧ់បតថមភ្រកុម្របឹក  ្របកេ់បៀវត ម្រន្តី និងកិចចកររដ្ឋបល េ យមនថវកិេសស
សល់តចិតចួប៉ុេ ្ណ ះស្រមប ់គ្ំរទដល់ករេរៀបចំនិងអនុវត្តគេ្រមងអភវិឌ មូល ្ឋ ន។ ្រស័យេហតុេនះ
េនចុងឆន ២ំ០១៤ កន្លងេទេនះ ជរ ្ឋ ភបិលបន កេ់ចញនូវអនុ្រកឹតយស្តីពីករេផទរធនធនពីថវកិរដ្ឋ
ជូនមូលនិធិ្រកុង ្រសុក េ យបេងកើនក្រមតិសមម្រតៃនមូលនិធិេនះេធៀបេទនឹងចំណូលចរន្តថវកិជតិ
សរុបពី ០,៨០% ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៥ េទ ០,៩០% ស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦ និងេទដល់ ១% ស្រមបព់ីឆន ំ
២០១៧ ដល់ឆន ២ំ០១៩។ ែផ្អក ម ម រតីៃនអនុ្រកឹតយេនះ មូលនិធិ្រកុង ្រសុកនឹងមនចនំនួេកើនេឡើង
ពចីំនួន ១៩,២ នដុ ្ល រ USD េនកនុងឆន ២ំ០១៥ ដល់ចំននួ ២៤,៥ នដុ ្ល រ USD ស្រមបឆ់ន ំ
២០១៦ េហើយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុបនកំណតយ៉់ងជក់ កនូ់វចំនួនមូលនធិិស្រមប់
សមសភគរដ្ឋបល នងិសមសភគស្រមបគ់្ំរទដល់កិចចអភវិឌ នមូ៍ល ្ឋ ន។ ពកព់ន័ធនឹងកិចចករេនះ 
កនុងនម គ.ជ.អ.ប ខញុ ំសូមេសនើឱយ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុកនីមយួៗេផ្ត តករយកចតិ្តទុក កក់នុងករធនថ 
មូលនិធិ្រកុង ្រសុករបស់ខ្លួន ្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមបេ់ឆ្លើយតបេទនងឹត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋេន
មមូល ្ឋ នយ៉ងមន្របសិទធភព និងយ៉ង្រតមឹ្រតូវ មនីតវិធិីែដលបនកំណត។់ ខញុកំសូ៏មេសនើមនទីរ

េសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ និងរដ្ឋបល ជធន ី េខត្តរមួគន បន្តគ្ំរទ និងផ្តល់អន្ត គមនក៍នុងករណីចបំច់



4 
 

ដល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកេលើករអនុវត្តមូលនិធ្ិរកុង្រសុកឱយកនែ់តមន្របសិទធភព។ 

ទី៣. អពំមូីលនធិឃុិ ំសងក ត ់

១២. មូលនិធិឃុសំងក ត ់គឺជមូលនិធិេផទរគម នភជ បល់កខខណ្ឌ  ែដលមនចនូំនសមម្រត ២,៨០% េធៀបេទនឹង
ចំណូលចរន្តថវកិជតិសរុប ។ មូលនិធិេនះ្រតូវបនេកើនេឡើងយ៉ងខ្ល ងំ េនកនុងរយៈេពលជង ១០
ឆន កំន្លងមកេនះ ។ េនកនុងឆន ២ំ០១៦ មូលនិធិឃុ ំសងក តេ់នះ មន ចំនួន្របមណ ៣០៨ ៤១០ ន
េរៀលឬសមមូលនឹង ៧៦,១៥ នដុ ្ល រ USD ែដលចំនួនេនះមនករេកើនេឡើង ១៣,៥%  េបើេ្រប ប
េធៀបេទនងឹទំហំមូលនិធឃុិំ សងក តក់នុងឆន ២ំ០១៥។ ជទូេទ កនុងករអនុវត្តជកែ់ស្តង ឃុំ សងក តប់ន
េ្របើ្របស់មូលនិធិេនះភគេ្រចើន េផ្ត តែតេទេលើគេ្រមង ងសងេ់ហ ្ឋ រចនសមពន័ធេន មមូល ្ឋ នន
ន។ កនុងដំ កក់លេនះ េដើមបេីលើកកមពស់ករទទួលខុស្រតូវរបស់ឃំុ សងក តក់នុងករចូលរមួចែំណក
ទងំករអភវិឌ េសដ្ឋកិចច និងសងគម, ្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត ់ គបបពីចិរ េ្របើ្របស់មូលនិធិេនះមយួ
ចំែណកស្រមបស់កមមភពនន ែដលពកព់ន័ធនឹងករផ្តល់េស សងគមជូន្របជពលរដ្ឋេន មមូល
្ឋ នរបស់ខ្លួន។  

ទី៤. ករេផទរធនធនមនភជ បល់កខខណ្ឌ  

១៣. មូលនិធិេផទរមនភជ បល់កខខណ្ឌ  គឺជ្របភពធនធនដម៏ន រៈសំខនម់យួេទៀតស្រមបរ់ដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ។ ជទូេទ មូលនិធិេផទរមនភជ ប់លកខខណ្ឌ  គឺពក់ព័នធេទនឹង ករេផទរមុខងរជក់ កម់យួ
ចំនួនែដលធ្ល បប់នអនុវត្តេ យ្រកសួង ថ បន័េទឱយរដ្ឋបល ថន កេ់្រកមជត។ិ ជករពិត ស់ េន
េពលែដលមុខងរទងំេនះ្រតូវបនេផទរឱយេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េនះចបំច្់រតូវែតមនករេផទរ
ធនធន ទងំធនធនហិរញញ វតថុ ទងំធនធនមនុស ស្រមបអ់នុវត្តមុខងរទងំេនះេទឱយរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតផិងែដរ។ េនកនុងយន្តករេនះ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវេ្របើ្របស់ធនធនទងំេនះស្រមប់
ែតករ្រគប្់រគងចតែ់ចង នងិអនុវត្តនូវមុខងរែដលបនេផទរទងំេនះប៉ុេ ្ណ ះ។ 

១៤. ពកព់ន័ធនឹងកិចចករេនះ ខញុសូំមគូសបញជ កជ់ថមីេឡើងវញិថ ផអ៣ទ២ីបនេផ្ត តេទេលើករេផទរមុខងរ 
ែដលកនុងេនះ មុខងរជក់ ករ់បស់្រកសួង ថ បន័កនុងវស័ិយ ទិភពមយួចំនួននឹង្រតូវបនចបេ់ផ្តើម 
េផទរជបេណ្តើ រៗេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិទងំកនុងែបបែផនៃនករេផទរេ យ កលបង នងិកនុងែបប
ែផនៃនករេផទរជលកខណៈអចិៃ្រន្តយច៍បព់ឆីន ២ំ០១៦េនះតេទ។ កនុងនយ័េនះ េដើមបគី្ំរទនិងបងកលកខណៈ 
ងយ្រសួលដល់កិចចដំេណើ រករ េផទរមុខងរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ខញុ ំសូមេសនើ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហិរញញ វតថុ្រតូវខិតខំសហករជមយួ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធនន េដើមបបីន្តេធ្វើករសិក  េរៀបចំនងិ
កឱ់យអនុវត្តនូវលិខតិបទ ្ឋ នចបំចន់នពកព់ន័ធនងឹករបេងកើត្របពន័ធ និងយន្តករេផទរធនធនមន

ភជ បល់កខខណ្ឌ េនះឱយបនឆប់ មែដល ចេធ្វើេទបន។ ជកែ់ស្តង កនុងឆន ២ំ០១៥េនះ ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
កប៏ន កលបងេផទរនូវមុខងរ្រគប្់រគងេស អនមយ័បរ ិ ថ ន មទី្របជុជំន ឱយេទរដ្ឋបល្រកុងេគល 
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េ ទងំ២៦។ ទនទមឹគន េនះ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញ វតថុ កប៏នេផទរធនធនហិរញញ វតថុេទឱយរដ្ឋបល្រកុង
ទងំេនះ េដើមបអីនុវត្តមុខងរខងេលើ។ 

ទី៥. អនុវត្ត កលបង នងិព្រងកីមូលនធិវិនិេិយគស្រមបរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

១៥. ករបេងកើតយន្តករេនះ មនេគលបំណងផ្តល់លទធភពឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតទិទួលបននូវធនធន
បែនថមស្រមបអ់នុវត្តគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធមូល ្ឋ នចបំចម់យួចនំួន ែដលរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ
ពុមំនលទធភពេ្របើ្របស់នូវមូលនធិិរបស់ខ្លួន ។ យន្តករេនះកប៏ងកលកខណៈដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ  
កនុងករេ្របើ្របស់មូលនិធរិបស់ខ្លួនស្រមបេ់ផ្ត តេទេលើករព្រងឹងអភបិលកិចចករផ្តល់េស សងគម និង 
េស គ្ំរទដល់្រកុមជនងយរងេ្រគះនិងអនក្រកី្រកេនកនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន។  

១៦.  ពកព់ន័ធនឹងកិចចករេនះ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញ វតថុេ យសហករជមយួ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ
បនេរៀបចរំចួ ល់នូវេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពកីរេរៀបច ំ និងករ្រប្រពតឹ្តេទៃនមូលនិធវិនិិេយគរដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជត។ិ េដើមបធីនឱយយន្តករេនះ ចចបេ់ផ្តើមដំេណើ រករ បនេពញេលញពីឆន ២ំ០១៦ េនះ 
តេទ ខញុ ំសូមេសនើ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ្រតូវបន្តករខិតខំ្របឹងែ្របងបែនថមេទៀតកនុងករេរៀបចំ
លិខតិបទ ្ឋ នពកព់ន័ធនន ស្រមប់ កជូ់ន ជរ ្ឋ ភបិលពិនិតយ អនុមត័ និង កឱ់យអនុវត្តឲយបន
ទនេ់ពល។ 

ទី៦. អពំកីរេរៀបចំ នងិអនុវត្ត្របភពចណូំលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ

១៧. ករេរៀបចំបេងកើតចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ គឺជសមសធតុដសំ៏ខនម់យួៃនវមិជឈករ 
ហិរញញ វតថុ។ ចំណូលផទ ល់េនមូល ្ឋ ន ចបនមកពចីណូំល រេពើពនធ និងចំណូលមនិែមន រេពើ  
ពនធ។ កនុងអំឡុង ផអ៣ទ១ី ករសិក អំពជីេ្រមើសននស្រមបក់រេរៀបចំបេងកើតចំណូលផទ ល់េនមូល
្ឋ ន្រតូវបនេរៀបចំរចួ ល់េហើយ។ កនុងឆន ២ំ០១៥ េនះ ្រកុមករងររបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហិរញញ វតថុ ក៏

បនពនិិតយ និងពភិក ជេ្រចើនេលើក េ្រចើន រកនុងក្រមតិបេចចកេទសេទេលើជេ្រមើសននទងំេនះ។ 
្រស័យេហតុេនះ ខញុសូំម េសនើឱយ្រកុមករងរៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញ វតថុ បន្តជំរុញកិចចករែដលេន

េសសសល់ ទងំេនះ េ យ្រតូវចតទុ់កកិចចករេនះជ ទិភពមយួេនកនុងែផនករសកមមភព នងិថវកិ 
ឆន ២ំ០១៦ របស់ខ្លួន េដើមបធីនដល់ករសេ្រមចបន មយុទធ ្រស្ត និងចំណុចេ ៃនលទធផលរពំងឹ
ទុកែដលបនកំណតក់នុងផអ៣ទ២ី។ 

ទី៧. កេរៀបចែំផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងករអនុវត្តថវកិកមមវធិសី្រមបរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ

១៨. ែផនករយុទធ ្រស្តថវកិនិងថវកិកមមវធីិនឹង្រតូវេរៀបច ំនិង កឱ់យអនុវត្ត្រសប មទិសេ ៃនកំែណទ្រមង ់
្របពន័ធថវកិេនកមពុជ (២០១៣-២០២០)។ ទងំេនះ គឺករផ្ល ស់ប្តូរជបេណ្តើ រៗព្ីរបពន័ធ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ 

ធរណៈ ឬ្របពន័ធ្រគប្់រគងថវកិែដលែផ្អកេលើធតុចូល និងមជឈករេឆព ះេទកន្់របពន័ធ្រគប្់រគង 
ហិរញញ វតថុ ធរណៈ ឬ្របពន័ធ្រគប្់រគងថវកិែដលែផ្អកេលើលទធផលឬសមទិធកមម និងវមិជឈករ។ ខញុកំសូ៏ម 
បញជ កប់ែនថមថ ចបព់ឆីន ២ំ០១៧ តេទ រដ្ឋបល ជធនី េខត្តមយួចំនួន្រតូវបនេ្រជើសេរ ើស េដើមបចីប ់
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េផ្តើមអនុវត្តថវកិកមមវធិី និងព្រងកីជបេណ្តើ រៗរហូតដល់ឆន ២ំ០២០ គឺ្រគបរ់ដ្ឋបល ជធនី េខត្តទងំអស់ 
្រតូវអនុវត្តថវកិកមមវធិ។ី ្រស័យេហតុេនះ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហិរញញ វតថុ្រតូវយកចិត្តទុក កក់នុងករ   
បណ្តុ ះប ្ត លដល់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ែដល្រតូវចបេ់ផ្តើមមុនេគ ចំែណកឯ គ.ជ.អ.ប. នងិប ្ត   
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ែដលពកព់ន័ធក្៏រតូវចូលរមួសហករឲយបនេពញេលញជមយួ្រកសួងេសដ្ឋកិចច
និងហិរញញ វតថុ េដើមបសីេ្រមចបននូវេគលេ កែំណទ្រមង្់របពន័ធថវកិរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។  

ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសី! 

១៩. មុននឹងបញច ប ់ កនុងនម ជរ ្ឋ ភបិល និង គ.ជ.អ.ប ខញុ ំសូមេសនើឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក 
េ ក្រសីទងំអស់ េផ្ត តករយកចិត្តទុក កក់នុងករចូលរមួពិនិតយ ពភិក េលើបញ្ហ នន និងផ្តល់ជ 
ធតុចូលទងំ យេទកនុងករេរៀបចំែផនករសកមមភពនិងថវកិ្របចឆំន ២ំ០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប េដើមបី
ធនបននូវែផនករដល៏ម្អតិមយួែដលមនភព្របកដ្របជ នងិធនបននូវភពជមច ស់របស់ ថ បន័ 
្រពមទងំ ចអនុវត្តបន្របកបេ យេជគជយ័។ 

២០. ខញុកំសូ៏មេឆ្ល តឱកសេនះ សែម្តងនូវអណំរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះៃដគូអភវិឌ នែ៍ដលបន និងកំពុង
បន្តគ្ំរទទងំែផនកបេចចកេទស និងហិរញញ វតថុដល់កិចចដំេណើ រករកែំណទ្រមងដ់ម៏ន រៈសំខនេ់នះ។ 
េយើងខញុនំឹងខិតខបំន្តេលើកកមពស់កចិចសហ្របតបិត្តិករកនុងភពជៃដគូជមយួៃដគូអភវិឌ ន ៍ នងិអងគករ
សងគមសីុវលិនន េដើមបសីេ្រមចបននូវេគលេ  ជគន្លឹះៃនកិចចដំេណើ រករែកទ្រមងរ់បស់េយើងេទ    
អនគត។  

២១. ជថមីម្តងេទៀត ខញុសូំមែថ្លងអំណរគុណចំេពះកិចចខតិខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក 
េ ក្រសី ែដលបនចូលរមួេនកនុងកិចចដំេណើ រករននៃនករេរៀបចែំផនករសកមមភព និងថវកិឆន ំ
២០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប ងំពដីំ កក់លដំបូងរហូតឈនមកដល់ ករេរៀបចំសិកខ ជតិន 
េពលេនះ េហើយខញុេំជឿជកយ៉់ងមុតមថំ សិកខ ជតិេនះ នឹង្រប្រពឹត្តេទ មកមមវធិនីិងទទួលបន 
លទធផលជែផ្លផក មេគលេ ែដលបនេ្រគងទុក។  

២២. ជមយួេនះ ខញុ ំសូម្របសិទធពរបវរម ្របេសើរជូនចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ កេ ក្រសីទងំ
អស់ សូម្របកបេ យសុខភពល្អបរបូិរណ៍ សិរមីងគល វបុិលភព ជភេិយយភព និងសេ្រមចបនេជគជយ័ 
្រគបភ់រកិចច មមុខសញញ េរៀងៗខ្លួន ែដលសេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ п̈́Нĕ Я₤ĕ នយករដ្ឋម្រន្តីៃន 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្របគល់ជូន។ ខញុ ំ រមួជមយួគណ:អធិបត ី និងអងគពធិីទងំមូល សូម្របកសេបើក 
សិកខ ជតិស្តីពកីរេរៀបចែំផនករសកមមភព និងថវកិឆន  ំ ២០១៦ របស់គណៈកមម ធកិរជតិ
ស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជត ិចបព់េីពលេនះតេទ។  
 

₤РņΒũÐН‗ 
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3 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ េទសរដ្ឋម្រន្ត ីរដ្ឋម្រន្ត ីរដ្ឋេលខធកិរ សមជកិ សមជកិៃន  គ.ជ.អ.ប 
- ឯកឧត្តម្របធន្រកុម្របកឹ  នងិអភបិល ជធន ីេខត្ត 
- េ ក េ ក្រសីតំ ងៃដគូអភវិឌ ន ៍នងិអងគករសងគមសីុវលិ 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសីសមជកិ សមជកិអងគសិកខ  

ៃថងេនះ ខញុ ំមនកតិ្តយិស និងមនេសចក្តីេ មនស រកី យយ៉ងៃ្រកែលងែដលបនមកចូលរួម
ពិធីបិទសិកខ ជតិស្តីពីករេរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប ែដល
បន្រប្រពតឹ្តេទអស់រយៈេពលពីរៃថងកន្លងមកេនះ។ ខញុសូំមែថ្លងអណំរគុណ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះឯក
ឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសីទងំអស់ែដលបនខិតខ្ំរបឹងែ្របងចូលរមួចំែណកកនុងករ
េរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិ្របចឆំន ២ំ០១៦េនះ េបើេទះបីជកនុងរយៈេពលជិត១ឆន កំន្លងមក
េនះ េយើងទងំអស់គន មនករមមញឹកបំផុតកនុងករជំរុញ ករអនុវត្តែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ំ
២០១៥កេ៏ យ។ ពកព់ន័ធនឹងកិចចករេនះ ខញុសូំម  អរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះៃដគូអភវិឌ នន៍ន
ែដលបនបន្តគ្ំរទទងំែផនកបេចចកេទស និងែផនកហិរញញ វតថុដល់កចិចដំេណើ រករកំែណទ្រមងដ់ម៏ន រៈ
សំខនេ់នះ។ ខញុកំសូ៏ម យតៃម្លខពស់ចំេពះអងគករសងគមសីុវលិនន ែដលបនចូលរួមចំែណក និង  
ផ្តល់ករគំ្រទ េនកនុងកិចចករសំខន់ៗមយួចនំួនៃនកិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប
្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតរិបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ ជទូេទ កររមួសហករគន រ ងអនកពក់
ពន័ធទងំអស់ គឺជមេធយបយដល៏្អ្របេសើរែតមយួគត ់ ែដល ចេធ្វើឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិមន   
លទធភពកនុងករេលើកកមពស់ករទទួលខុស្រតូវ និងព្រងឹងនូវសមតថភពរបស់ខ្លួន សំេ ធនករេឆ្លើយ
តបេទនឹងត្រមូវករជកែ់ស្តងរបស់្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន។ 

ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសី! 

ឆន េំនះ េយើងសេ្រមចបនសមទិធផលធំៗ ជេ្រចើនបែនថមេទៀតេនកនុងកចិចដំេណើ រករកំែណទ្រមង ់
ករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជត។ិ េយើងបនេបះជំ នេ យេជគជយ័ពកីរ
បញចបនូ់វែផនករអនុវត្តដំ កក់លទី១ៃនកមមវធិីជតិ ឬេ កតថ់ ផអ៣ទ១ី ែដលេផ្ត តេទេលើករ
េរៀបចំេឡើងវញិនូវរចនសមពន័ធ ្របពន័ធ នីតវិធិីអនុវត្តករងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ និងករេរៀបចំនូវ
កិចចដំេណើ រករេផទរមុខងរ និងធនធនេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េឆព ះមកករអនុវត្តែផនករអនុវត្តរយៈ
េពល៣ឆន ដំំ កក់លទី២  ឬេ កតថ់ ផអ៣ទ២ី ែដលេផ្ត តជសំខនេ់ទេលើករេផទរមុខងរ និងធន 
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ធនេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតសំិេ បងខិតេស  និងករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ នឱយេទេកៀកជិត្របជ
ពលរដ្ឋ និងេដើមបេីធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវគុណភពៃនករផ្តល់េស ធរណៈ និងករអភវិឌ មូល ្ឋ ន។ 

ឆន ២ំ០១៥ែដលជឆន ទំី១ៃនផអ៣ទ២ី  ្រកសួង ថ បន័មយួចំនួនបនេធ្វើករសេ្រមចចតិ្តគួរឱយ
េកតសរេសើរកនុងករេផទរនូវមុខងរជក់ ក ់ និងចបំចម់យួចំនួនេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតទិងំ
កនុងែបបែផនជករេធ្វើ្របតិភូកមម និងករ្របគល់។ នេពលថមីៗកន្លងមកេនះ ែផ្អក មសំេណើ របស់្រកសួង 
បរ ិ ថ ន  ជរ ្ឋ ភបិលបនសេ្រមច កេ់ចញនូវអនុ្រកឹតយស្តីពកីរ្រគប្់រគងសំ ម និងសំណល់រងឹទី្របជុំ 
ជនកនុងេគលបំណងេផទរនូវមុខងរ្រគប្់រគងសំ ម និងសំណល់រងឹទី្របជុំជនេនះេទឱយរដ្ឋបល ជធនី 
រដ្ឋបល្រកុង និងរដ្ឋបល្រសុកទងំអស់េនទូទងំ្របេទស។ ្រកសួងសងគមកចិច អតីតយុទធជន និងយុវ 
នីតសិមបទកប៏នេធ្វើ្របតភូិកមមជបេណ្តើ រៗនូវមុខងរ្រគប្់រគង និង ម ន្រតួតពនិិតយមណ្ឌ លែថទំ
កុមរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតមិយួចំនួន។ ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ និង្រកសួងសុខភបិល កប៏ន
អនុវត្ត កលបងនូវករេធ្វើ្របតភូិកមមមុខងរែថទ្ំរបពន័ធផគតផ់គងទ់កឹ ្អ តជនបទ មុខងរផ្តល់េស អនមយ័ 
ជនបទ និងមុខងរ្រគប្់រគងមណ្ឌ លសុខភពេទឱយរដ្ឋបល្រសុកេគលេ មយួចំននួផងែដរ។ ែផ្អកេលើ
បទពេិ ធនៃ៍នករអនុវត្ត កលបងេនះ ្រកសួងទងំពរីកប៏ន និងកំពុងពនិិតយពិចរ េទេលើ
ជេ្រមើសនន េដើមបឈីនេទេធ្វើករសេ្រមចចិត្តកនុងករេផទរជបេណ្តើ រៗនូវ  មុខងរែថទ ំជួសជុលផ្លូវលំ
ជនបទ និងមុខងរ្រគប្់រគងករយិល័យ្រសុក្របតិបត្តសុិខភបិលឱយេទរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក។ ្រកសួង
អបរ់ ំ យុវជន នងិកី កប៏នេធ្វើករសេ្រមចចិត្តកនុងករេផទរមុខងរ្រគប្់រគងករអបរ់កំ្រមតិបឋមសិក  
ករអបរ់កុំមរតូច និងករអបរ់េំ្រក្របពន័ធេទឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ េលើសពីេនះ ្រកសួង  ថ បន័ 
មយួចំនួនែដលសថិតកនុងវស័ិយ ទិភពេផ ងេទៀត កប៏ន និងកំពុងខិតខំ្របងឹែ្របងជំរុញកិចចដំេណើ រករ
វភិគ និងករពនិិតយេមើលេឡើងវញិនូវមុខងររបស់ខ្លួន េដើមបឈីនេទកំណត់នូវមុខងរជក់ ក់
ននស្រមប់េផទរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតេិនកនុងប ្ត ឆន ខំងមុខផងែដរ។ 

ជេគលករណ៍ ករេផទរមុខងរចបំច្់រតូវភជ បជ់មយួនឹងធនធន ែដលរមួមនទងំធនធន
ហិរញញ វតថុ និងធនធនមនុស  េដើមបធីនឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតមិនស្វ័យភពកនុងករ្រគប្់រគង 
ចតែ់ចង នងិអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរឱយទងំេនះ្របកបេ យ្របសិទធភព។ េឆ្លើយតបេទនឹងេគល
ករណ៍េនះ កនុងឆន ២ំ០១៥ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញ វតថុេ យសហករជមយួ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ 
បន កលបងេផទរមូលនិធិមនភជ បល័់កខខណ័្ឌ េទឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកមយួចំននួស្រមបអ់នុវត្តមុខងរ
ពកព់ន័ធនឹងករផ្តល់េស អនមយ័បរ ិ ថ ន នងិមុខងរ ជសួជុល និងែថទ្ំរបពន័ធផ្តតផ់គងទ់កឹ ្អ តជនបទ។ 
ទនទឹមនឹងេនះ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញ វតថុកប៏ន និងកំពុងេ្រត មេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត នងិនីតិ 
វធិីនន េដើមបធីនដល់យន្តករេផទរមូលនិធិមនភជ បល័់កខខណ័្ឌ េទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិស្រមប់
្រគប្់រគង ចតែ់ចង និងអនុវត្តនូវមុខងរែដលនឹង្រតូវបនេផទរេទឱយជបន្តបនទ បច់បព់ឆីន ២ំ០១៦េនះត 
េទ។  

ជមយួគន េនះែដរ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ េ យសហករជមយួ្រកសួង ថ បន័  រដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជត ិ និងអនកពកព់ន័ធននកប៏នេរៀបចំបញចបនូ់វេសចក្តី្រពងលកខន្តិកៈេ យែឡកស្រមប់
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បុគគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េ យេ្រគង កឆ់្លងេសចក្តី្រពងលកខន្តិកៈេនះ កនុងកិចច្របជុ ំ គ.ជ.អ.ប 
និង កជូ់ន ជរ ្ឋ ភបិលពនិិតយ និងសេ្រមចនេពលឆប់ៗ ខងមុខេនះ។ លកខន្តិកៈេ យែឡកេនះ 
មនេគលបំណងបេងកើតនូវ្របពន័ធ្រគប្់រគងបុគគលិក មែបបវមិជឈករមយួ កប៏៉ុែន្តសថិតេ្រកមេគល
ករណ៍រមួៃនករេរៀបចំមុខងរ ធរណៈរបស់រដ្ឋ េដើមបធីនដល់ករផ្តល់សិទធិអំ ច និងស្វ័យភព
ដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតកិនុងករ្រគប្់រគង ចតែ់ចង និងអភវិឌ សមតថភពបុគគលិក្របកបេ យ
្របសិទធភព និងគណេនយយភព ជំរុញេលើកទឹកចិត្តបុគគលិកឱយេទបំេពញករងរេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិ ធនអពយ្រកឹតយភពរបស់បុគគលិកកនុងករបំេពញតនួទីរបស់ខ្លួន និងបងកលកខណៈងយ្រសួលកនុង
ករេផទរបុគគលិកទនទឹមនងឹដំេណើ រករេផទរមុខងរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

សមទិធផលគួរជទីេមទនៈសំខនម់យួេទៀតផងែដរ ពកព់ន័ធនឹងកិចចដំេណើ រករេផទរមុខងរ នងិ
ធនធនេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ គឺករេធ្វើ្របតភូិកមមេលើករ្រគប្់រគង ចតែ់ចង និងករទទួលខុស
្រតូវេលើករផ្តល់េស រដ្ឋបលឱយេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ គិតមកដល់េពលេនះ មន្រកសួង ថ បន័ 
ចំនួន១០បនេធ្វើ្របតភូិកមមនូវមុខងរផ្តល់េស រដ្ឋបលចំនួន ្របមណជង២០០្របេភទេស ឱយេទរដ្ឋ 
បល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ចំនួន៤០ េដើមបផី្តល់េស រដ្ឋបលទងំេនះជូន្របជពលរដ្ឋ មរយៈករយិល័យ 
្រចកេចញចូលែតមយួ។ ករយិល័យទងំេនះបន នងិកំពុងផ្តល់េស យ៉ងសកមម និងទទួលបនករ
េពញចិត្តពី្របជពលរដ្ឋ។ កនុងរយៈេពល០៩ែខៃនឆន ២ំ០១៥ ករយិល័យ្រចកេចញចូលទងំ៤០េនះ
បនផ្តល់េស ្របមណ៣៥៦ពនេ់ស  េ យ្របមូលចំណូលបន្របមណ១១,៥៥ពន់ នេរៀល ឬ
េសមើនឹង២,៨៥ នដុ ្ល រ។ េយើងនឹងបន្តព្រងីកករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួេនះេទប ្ត ្រសុក
មយួចំនួនេផ ងេទៀត េហើយនឹងេរៀបចំករយិល័យរេបៀបេនះេន មថន ក់ ជធន ី េខត្ត ជបេណ្តើ រៗ
េនប ្ត ឆន បំន្តបនទ បខ់ងមុខេនះ។ 

បែនថមពេីលើកិចចករសំខន់ៗ ដូចបនគូសបញជ កខ់ងេលើ សមទិធផលសំខនេ់ផ ងេទៀតែដល
េយើងសេ្រមចបនេនកនុងឆន ២ំ០១៥េនះ គឺករេរៀបចបំេងកើត និង កឱ់យដេំណើ រករនូវមណ្ឌ លអភវិឌ ន ៍
ធនធនមនុស េន មរដ្ឋបល ជធនី េខត្តទងំអស់េនទូទងំ្របេទស។ មណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធន 
មនុស េនះ គជឺយន្តករដម៏ន រៈសំខនថ់មីមយួស្រមបស់្រមបស្រមួលជមយួ ថ បន័រដ្ឋ និង ថ បន័ 
មនិែមនរដ្ឋេដើមបផី្តល់េស គ្ំរទែផនកអភវិឌ នស៍មតថភពដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ ជមយួគន េនះ 
ែដរ េដើមបធីនបន្តេលើកកមពស់នូវ្របពន័ធអភបិល មែបប្របជធបិេតយយ  រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកនីមយួៗ
កប៏ន និងកំពុងេរៀបចំនូវវធិន្រគប្់រគងៃផទកនុងរបស់ខ្លួន កនុងេគលបំណងែបងែចងតួនទី ករទទួល
ខុស្រតូវឱយកនែ់តមនភពចបស់ ស់រ ងអនកេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងអនក្របតិបត្ត។ិ  

េលើសពីេនះេទៀត េ យមនកិចចសហករយ៉ងជិតសនិទធជមយួអងគករសងគមសីុវលិជៃដគូ កនុង
ឆន ២ំ០១៥េនះ េយើងកប៏នចបេ់ផ្តើមអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមជ  
បេណ្តើ រៗេន មឃុំននកនុង្រសុកេគលេ មួយចំនួន កនុងេគលបំណងធនឱយ្របជពលរដ្ឋមន
លទធភពងយ្រសួលកនុងករទទលួបននូវពត័ម៌នសំខន់ៗ អពីំករេ្របើ្របស់ថវកិ និងករបំេពញមុខងរ
របស់្រកុម្របឹក  និងអងគភពផ្តល់េស នន និងេលើកកមពស់ករចូល រមួរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករ ម
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ន្រតួតពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់េទេលើកិចចករទងំេនះ។  

ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសី! 

ជករពិត ស់ ល់ករេធ្វើកំែណទ្រមង ់ជពេិសសកំែណទ្រមងវ់មិជឈករ ែតងែតជួប្របទះនូវ
ឧបសគគ និងករមនិេពញចិត្តមយួចំនួន។ កប៏៉ុែន្តេយើង្រតូវែតមនភពេជឿជកថ់ កំែណទ្រមងវ់មិជឈករ គឺ
ជយុទធ ្រស្តដច៏បំច ់ និងសម្រសបបផុំតកនុងករេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវករផ្តល់េស ធរណៈ និង
ករេលើកកមពស់ករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន ែដលជករចូលរមួចែំណកដសំ៏ខនក់នុងករអភវិឌ ជតិ
េលើ្រគបវ់ស័ិយ និងករកតប់នថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋយ៉ងមន្របសិទធភព។ កនុងនយ័េនះ 
េយើង្រតូវែតបន្តខតិខ្ំរបឹងែ្របងជំនះ ល់ឧបសគគទងំ យ េដើមបធីនដល់ករសេ្រមចបននូវេគល
បំណងៃនកំែណទ្រមងរ់បស់េយើង។ 

េនកនុងបរបិទៃនកំែណទ្រមងវ់មិជឈករ ្រកសួង ថ បន័ថន កជ់ត ិ ចបំច្់រតូវេ្របើ្របស់នូវសិទធិ
អំ ចរបស់ខ្លួន មរេបៀបថមីមយួ ្រពមទងំ្រតូវបេងកើតនូវបរយិកស េដើមបេីលើកទកឹចិត្ត រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតឱិយក្ល យជ ថ បន័ទទលួខុស្រតូវកនុងករផ្តល់េស ធរណៈ នងិអភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន។ 
េ យែឡក ្រកសួង ថ បន័ថន កជ់តទិទលួខុស្រតូវកនុងករអភវិឌ េគលនេយបយ ករកំណតស់្តង់ រ 
េស  ករគ្ំរទ និងករ ម ន្រតួតពនិិតយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតកិនុងករផ្តល់េស ឱយសេ្រមចបន ម 
េគលនេយបយ និងស្តង់ រែដលបនកំណត។់  

ជមយួគន េនះ  កនុងករេរៀបច ំ និង កេ់ចញនូវេគលនេយបយ េគលករណ៍ែណននំន 
េដើមបធីនគុណភពៃនករផ្តល់េស មស្តង់ រែដលបនកំណត ់ ្រកសួង ថ បន័ក្៏រតូវែតពចិរ
េទេលើករធនដល់ស្វ័យភព និងភព ចបតែ់បនបនរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតកិនុងករ្រគប្់រគង 
ករចតែ់ចងករផ្តល់េស  និងករចតវ់ធិនករេ ះ្រ យបញ្ហ ននេទ ម ថ នភពជកែ់ស្តង 
េដើមបេីឆ្លើយតបេទនឹងេសចក្តី្រតូវកររបស់្របជពលរដ្ឋេនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួនផងែដរ។  

រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រគបលំ់ បថ់ន ក ់ ចបំច្់រតូវខិតខបំេងកើននូវភពដឹកន ំ និងករទទួល
ខុស្រតូវរបស់ខ្លួនឱយបនកនែ់តរងឹមបំែនថមេទៀត។ ែផ្អកេលើ ថ នភពជកែ់ស្តងៃនមូល ្ឋ ននីមយួៗ  
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវមនគំនិតផ្តួចេផ្តើមេ ះ្រ យបញ្ហ នន េ្រកមអំ ច និងមុខងរជឆនទ  
នុសិទធិរបស់ខ្លួន េ យពុំ្រតូវរងច់ែំតករែណនលំម្អតិពថីន កជ់តេិនះេឡើយ។ ថន កដ់កឹនរំដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជត្ិរតូវែតយល់អំពសិីទធិអំ ច និងស្វ័យភពរបស់ខ្លួនកនុង្រកបខណ័្ឌ ៃនចបប ់និង្រតូវែតមនចកខុ
វស័ិយចបស់ ស់កនុងករអភវិឌ មូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន និង្រតូវធនដល់ករអភវិឌ រដ្ឋបលរបស់ខ្លួនឱយ
ក្ល យេទជ ថ បន័មនសមតថភព និងមនលទធភពកនុងករផ្តល់េស ធរណៈ និងករអភវិឌ េសដ្ឋ
កិចចមូល ្ឋ ន្របកបេ យ តម្ល ភព គណេនយយភព និងមន្របសិទធភព។ 

ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសី! 

ខញុ ំសូមចតទុ់កថ ឆន ២ំ០១៦ខងមុខេនះ គឺជឆន ែំដលេយើង្រតូវ្របមូលផ្តុ ំ ល់កិចចខតិខំ្របឹង
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ែ្របងៃនករអនុវត្តកំែណទ្រមងរ់បស់េយើងេទេលើករេផទរមុខងរ និងធនធនេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកម  
ជត។ិ កនុងនយ័េនះ េយើងចបំច្់រតូវែតេ្រគងេរៀបចំនូវលទធផលរពឹំងទុក និងចំណុចេ ជ ទិភព
ននេនកនុងែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៦របស់េយើងែដលមនលកខណៈ្របទក្់រក គន  និង
គ្ំរទគន េទវញិេទមក សំេ សេ្រមចបននូវេគលបំណងខងេលើ។ ជមយួគន េនះែដរ េនពកក់ ្ត ល 
ឆន ២ំ០១៦ខងមុខេនះ  េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ក្៏រតូវេរៀបចំឱយមនករ្រតួតពនិិតយេមើលេឡើងវញិនូវ
ចំណុចេ ននៃនែផនករអនុវត្ត៣ឆន ដំំ កក់លទី២ េដើមបធីនថ េ្រកយេពលអនុវត្តចបនូ់វ
ែផនករេនះេនឆន ២ំ០១៧ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតនិឹងមនសមតថភព និងលទធភពអនុវត្តមុខងរនន
យ៉ងេពញេលញ និងកនែ់តមន្របសិទធភពេនកនុងដំ កក់លទី៣ចុងេ្រកយៃនកមមវធិីជតរិយៈ
េពល១០ឆន ។ំ កនុង្រកបខណ្ឌ ៃនកិចចករជ ទិភពជេ្រចើនស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦ខងមុខេនះ ខញុសូំមផ្តល់
អនុ សនេ៍ទេលើបញ្ហ មយួចំននួដូចខងេ្រកម៖ 

ទីមយួ៖ អពំកីរេផទរមុខងរ 

ដូចខញុបំនគូសបញជ កពី់ខងេដើម នេពលថមីៗកន្លងេទេនះ ជរ ្ឋ ភបិលបន កេ់ចញនូវ  
អនុ្រកឹតយ េដើមបេីផទរមុខងរ្រគប្់រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជនេទឱយរដ្ឋបល ជធនី រដ្ឋបល្រកុង 
នងិរដ្ឋបល្រសុកទងំអស់ទូទងំ្របេទស។ ខញុសូំមេសនើ្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រកសួងម ៃផទ និង្រកសួងេសដ្ឋកចិច 
និងហិរញញ វតថុសហករគន កនុងករេរៀបចំនូវយន្តករគ្ំរទនន េដើមបធីនថ រដ្ឋបល ជធនី រដ្ឋបល 
្រកុង និងរដ្ឋបល្រសុកទងំអស់ ចមនលទធភពចបេ់ផ្តើមទទួលខុស្រតូវេលើករងរ្រគប់្រគងសំ មទី
្របជំុជនេនះ ្របកបេ យ្របសិទធភពចប់ពីឆន ២ំ០១៦តេទ។ រដ្ឋបល ជធនី រដ្ឋបល្រកុង រដ្ឋបល
្រសុកទងំអស់្រតូវសហករជមយួរដ្ឋបលេខត្ត រដ្ឋបលខណ្ឌ  រដ្ឋបលឃុំ សងក ត ់អងគករសងគមសីុវលិ 
និងែផនកឯកជនេលើករេរៀបចំែផនករ និងករបេងកើតេស ្រគប្់រគងសំ ម មទី្របជុជំននន េដើមបី
ធនបននូវេ ភណ័ភព កិចចគពំរសុខភព ធរណៈ និងអនមយ័បរ ិ ថ នេន មទី្របជុជំនកនុង
ែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 
 ែផ្អក មករសេ្រមចចិត្តកនុងករេផទរមុខងរកនុងវស័ិយអបរ់ ំ ខញុ ំសូមេសនើ្រកសួងអបរ់ ំ យុវជន នងិ
កី បន្តកិចចសហកជមយួ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធននចបេ់ផ្តើមេរៀបចំលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តស្រមប់
េផទរមុខងរពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគងករអបរ់បំឋមសិក  ករអបរ់កុំមរតូច និងករអបរ់េំ្រក្របពន័ធ េដើមបី
ឈនេទេធ្វើករេផទរមុខងរទងំេនះេទឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកមយួចនំនួេនកនុងឆន ២ំ០១៦ និង ម
ដំ កក់លននែដលបនកណំត។់ 
 េយងេលើបទពេិ ធន ៍ ៃនករអនុវត្ត កលបងនូវករេផទរមុខងរ្រគប្់រគងមណ្ឌ លសុខភពេន
ម្រសុកេគលេ មយួចំននួ ខញុ ំសូមេសនើ្រកសួងសុខភបិលបន្តករសិក  និងពេិ្រគះេយបល់ជមយួ

េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ េដើមបពីនិិតយលទធភព 
និងកំណតជ់េ្រមើសនន កនុងករចបេ់ផ្តើមេផទរ កលបងនូវមុខងរគពំរសុខភពបឋមេទឱយរដ្ឋប
ល្រកុង ្រសុកមយួចនំួនកនុងឆន ២ំ០១៦ខងមុខេនះ។ 
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 ដូចគន េនះែដរ ខញុសូំមេលើកទកឹចិត្តឱយ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទេធ្វើករព្រងីកករេផទរមុខងរពកព់ន័ធ 
នឹងករជសួជុល ករែថទ្ំរបពន័ធផគតផ់គងទ់ឹក ្អ តជនបទឱយេទ្រសុកមយួចំននួេផ ងបែនថមេទៀត ្រពម
ទងំ្រតូវេរៀបចំេផទរជបេណ្តើ រៗនូវមុខងរចបំចម់យួចំនួនេផ ងេទៀត ដូចជ មុខងរជួសជុល និងែថទ ំ
ផ្លូវលំជនបទឱយេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតមិយួចំននួេនកនុងឆន ២ំ០១៦េនះ។ 
 េ យែឡក ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតសិមបទកច៏បំច្់រតូវបន្តសហករ ជមយួ
្រកសួងម ៃផទ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ កនុងករេរៀបចំយន្តករគ្ំរទ និង
ម ន្រតួតពនិិតយឱយបនជ្របចេំលើករអនុវត្តមុខងរ ពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគងមណ្ឌ លែថទកុំមរកំ្រព

របស់រដ្ឋ ករ្រតួតពនិិតយមណ្ឌ លែថទកុំមររបស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងករ្រគប្់រគងេស ែថទំ
កុមររងេ្រគះ និងងយរងេ្រគះេនកនុងសហគមន ៍ ែដលបនេធ្វើ្របតភូិកមមេទឱយរដ្ឋបលេខត្ត ្រកុង ្រសុក 
និងឃុំ សងក តក់នុងេខត្តេគលេ មយួចំននួេនកនុងឆន ២ំ០១៥េនះ េហើយ្រតូវសិក  យតៃម្ល ្របមូលេម
េរៀន និងបទពេិ ធនព៍ីករេធ្វើ្របតិភូកមមេនះ េដើមបេីធ្វើជមូល ្ឋ នស្រមបក់រសេ្រមចចិត្តកនុងករព្រងីកករ
េធ្វើ្របតិភូកមម ឬករ្របគល់មុខងរទងំេនះជអចិៃ្រន្តយេ៍ទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតមិយួចំនួនេផ ងេទៀត
េនកនុងប ្ត ឆន ខំងមុខ។ 
 េ្រកពីេនះ ខញុសូំមេសនើឱយ្រកសួង ថ បន័ែដលសថិតកនុងវស័ិយ ទភិពេផ ងេទៀត បន្តកិចចខិតខំ
្របឹងែ្របងកនុងករជំរុញកិចចដំេណើ រករេផទរមុខងររបស់ខ្លួន េដើមបឈីនេទេធ្វើករសេ្រមចចិត្តកនុងករ
កំណត ់ និងេផទរនូវមុខងរសំខន់ៗ មយួចំនួនេផ ងេទៀត ជពេិសសមុខងរពកព់ន័ធនឹងវស័ិយកសិកមម 
ករ្រគប្់រគងធនធនធមមជត ិៃ្រពេឈើ ជលផល ធនធនទឹក ែដលជកិចចករដម៏ន រៈសំខន ់និងជ
កិចចករែដលចបំចត់្រមូវឱយមនករចូលរមួចំែណក និងទទលួខុស្រតូវយ៉ងចបស់ ស់របស់រដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតេិន្រគបលំ់ បថ់ន ក។់ 

ករេផទរមុខងរេស ទី្របជុំជនមយួចំនួនពីរដ្ឋបល ជធនី េខត្តេទឱយរដ្ឋបល្រកុង កជ៏ចំណុច
េ ជ ទិភពមយួស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦ផងែដរ។ ពកព់ន័ធនឹងកិចចករេនះ អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល
្រកសួងម ៃផទ្រតូវសហករជមយួ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ និងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
េដើមបបីន្តេរៀបចំករសិក  ្របមូលពត័ម៌ន និងកំណតនូ់វជេ្រមើសននេដើមបេីសនើសំុករសេ្រមចចិត្តកនុង
ករេផទរមុខងរេស ទី្របជុំជនចបំចម់យួចំនូន ដូចជករ្រគប្់រគងសួនចបរ ធរណៈ ករបំភ្លផឺ្លូវ  

ធរណៈ ករ្រគប្់រគង្របពន័ធបង្ហូរកកសំណល់ វ ករ្រគប្់រគងទីផ រ នងិចំណតយនយនុ្ត ធរណៈ 
ជេដើម។  

ជមយួគន េនះែដរ េ្រកពីករទទួលខុស្រតូវេលើករ្រគប្់រគង ចតែ់ចងអនុវត្តមុខងរជកតព្វកិចច 
ននែដល្រតូវបនេផទរពី្រកសួង ថ បន័នន រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត្ិរគបលំ់ បថ់ន ក់ ក៏្រតូវបេងកើនករ
យកចិត្តទុក ក់ឱយបនកន់ែតេ្រចើនបែនថមេទៀតកនុងករផ្តួចេផ្តើមគំនិតេ្រជើសេរ ើស ្រគប្់រគង និងចត ់
ែចងអនុវត្តនូវមុខងរជជេ្រមើសនន េ យេ្របើ្របស់ធនធនឆនទ នុសិទធិរបស់ខ្លួន សំេ ធនដល់ករ 
េឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវករ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមននែដលេកើតមនេឡើងេន មមូល ្ឋ នបន 
ទនេ់ពលេវ ។ 
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ទីពរី៖ អពំវីមិជឈករហរិញញ វតថុ 

ឯកឧត្តមកតិិ្តេស ្ឋ បណ្ឌិ ត ýĳ Ęĕс ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របចកំរ និងជអនុ្របធន  គ.ជ.អ.ប 
បនគូសបញជ កេ់នកនុងសនទរកថេបើកសិកខ ជតិកលពមី លិមញិរចួេហើយ អពំី រៈសំខន ់និង
អពំីវធិនករចបំចន់នេដើមបបីន្តជំរុញករេធ្វើវមិជឈករហិរញញ វតថុ។ ខញុសូំមឯកភពទងំ្រសុងេទេលើ
េគលករណ៍ត្រមងទ់ិសននែដល ឯកឧត្តមកតិ្តេិស ្ឋ បណ្ឌិ ត បនេលើកេឡើងពកព់ន័ធនឹងករេលើក
កមពស់្របសិទធភពៃនករេ្របើ្របស់មូលនិធិឃុំ សងក ត ់និងមូលនិធិ្រកុង ្រសុក ករេរៀបចំលិខតិបទ ្ឋ ន
ពកព់ន័ធនឹងករេផទរមូលនធិមិនភជ បល័់កខខណ័្ឌ  ករេរៀបចបំេងកើតយន្តករផ្តល់មូលនធិិវនិេិយគដល់រដ្ឋបល 
ថន កេ់្រកមជត ិ និងករបេងកើត្របភពចំណូលផទ ល់េនមូល ្ឋ ន។ ខញុសំងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ករអនុវត្ត
មេគលកណ៍ត្រមងទ់ិសទងំេនះ នឹងធនបននូវភពសុខដុមនីយកមមរ ងកមមវធិកីែំណទ្រមងទ់ងំ

ពរី េពលគឺ កមមវធីិែកទ្រមងក់រ្រគប្់រគងហរិញញ វតថុ ធរណៈ និងកមមវធិីកែំណទ្រមងក់រអភវិឌ ម 
ែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជត ិ ជពិេសសនឹងធនឱយមនភព្របទក្់រក គន រ ងករេផទរ 
មុខងរ និងករេផទរធនធនហិរញញ វតថុេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត។ិ 

ទីប៖ី អពំកីរបន្តព្រងងឹករអភវិឌ ថ បន័ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ

ករបន្តព្រងឹងករអភវិឌ ថ បន័រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតឱិយក្ល យេទជ ថ បន័ដរ៏ងឹម ំ មនលទធ
ភព នងិមនករទទួលខុស្រតូវយ៉ងេពញេលញកនុងករ្រគប្់រគង ករចតែ់ចង និងករអនុវត្តនូវមុខងរ 
និងធនធនននែដលបនេផទរេទឱយ កេ៏នែតជចណុំចេ ជ ទិភពដម៏ន រៈសំខនម់យួែដល
េយើង្រតូវបន្តខតិខសំេ្រមចឱយបនេនកនុងឆន ២ំ០១៦។  

ពកព់ន័ធនឹងកិចចករេនះ ខញុបំនដឹងថ ថមីៗេនះ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ បនខិតខំសហករ
ជមយួអនកបេចចកេទសជំនញរបស់្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធននកនុងករេរៀបចំបញចបនូ់វ  េសចក្តី្រពង
្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពលីកខន្តិកៈេ យែឡកស្រមបបុ់គគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតរិចួេហើយ ្រពមទងំ
េ្រត ម កឆ់្លងកិចច្របជុំ គ.ជ.អ.ប ែដលេ្រគងេរៀបចំេឡើងេនេពលខងមុខឆប់ៗ េនះ។ ្រស័យេហតុ 
េនះ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ គបបបីន្តេរៀបចលិំខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងេគលករណ៍ែណននំន
ស្រមបអ់នុវត្តលកខន្តិកៈេ យែឡកេនះ េដើមបធីនដល់ករេរៀបចំបននូវ្របពន័ធ្រគប្់រគងបុគគលិករបស់
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ែដលធនដល់ករេលើកកមពស់ស្វ័យភពរបស់រដ្ឋបលទងំេនះកនុងករ្រគប ់
្រគង និងចតែ់ចង និងេ្របើ្របស់បុគគលិករបស់ខ្លួន េលើកកមពស់គណេនយយភពរបស់បុគគលិកចេំពះ   
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងបងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងករេផទរបុគគលិក ភជ បជ់មយួនឹងករេផទរមុខងរ
េទឱយរដ្ឋបល ថន កេ់្រកមជត។ិ 

ទនទឹមគន េនះ អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល្រកសួងម ៃផទ្រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក កឱ់យបនខ្ល ងំក្ល
បែនថមេទៀតកនុងកិចចសហករជមយួ្រកសួង ថ បន័ និងអនកពកព់ន័ធននេដើមបបីន្តព្រងឹងករអភវិឌ ថ បន័ 

និងេលើកកមពស់សមតថភពធនធនមនុស របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ជពេិសសរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក 
េដើមបធីនថ រដ្ឋបលទងំេនះមនលទធភព្រគប្់រគនក់នុងករ្រគប្់រគង ចតែ់ចងករផ្តល់េស ធរណៈ 
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ននែដលនឹង្រតូវេផទរេទឱយជបេណ្តើ រៗចបព់ឆីន ២ំ០១៦ខងមុខេនះ។ ខញុ ំកសូ៏មេសនើឱយមនករេផ្ត ត
ករយកចិត្តទុក កដ់ល់ករេរៀបចំ និង កឱ់យអនុវត្តនូវយន្តករអធិករកិចចដច៏បស់ ស់ និងមន  
លកខណៈជ្របពន័ធមយួ សំេ ធនដល់ករចប់េផ្តើមអនុវត្តនូវយន្តករេនះពីឆន េំ្រកយតេទ េដើមបី
េលើកកមពស់ករអនុវត្តសិទធិអំ ច តួនទី ករទទួលខុស្រតូវ និងករេ្របើ្របស់ធនធនននរបស់   
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រសប មចបប ់និងលិខតិបទ ្ឋ នជធរមន។  

ទីបនួ៖ អពំកីរបន្តអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពកីរងរគណេនយយភពសងគម 

ករបងកលកខណៈងយ្រសួលជូន្របជពលរដ្ឋ ឱយទទួលបននូវពត័ម៌នសំខន់ៗ អពំកីរេ្របើ
្របស់ថវកិ ករផ្តល់េស េន មមូល ្ឋ ន និងករេលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករ
ម ន្រតួតពនិិតយេលើករបំេពញករងររបស់រដ្ឋបលមូល ្ឋ ន េដើមបចូីលរមួចំែណកព្រងឹង្របសិទធ

ភពៃនករផ្តល់េស  និងករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន គឺជេគលបំណងសំខនៃ់នែផនករយុទធ ្រស្ត
ស្តីពកីរងរគណេនយយភពសងគម។ កនុងឆន ២ំ០១៦ខងមុខេនះ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រតូវបន្តខិត 
ខសំ្រមបស្រមួល និងសហករជមយួ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធនន អងគករសងគមសីុវលិជៃដគូ េដើមបី
បន្តព្រងីកករអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគមេនះេទ មឃំុ សងក តន់នកនុង្រកុង ្រសុកេគលេ
មយួចំនួនេផ ងេទៀត េ យែផ្អកេលើេមេរៀន និងបទពេិ ធនែ៍ដលបនអនុវត្តនេពលកន្លងមក។ 

ទី្រប៖ំ អពំកីរបន្តេលើកកមពស់ករងរេយនឌរ័ បរយិបន័ន នងិសមធមស៌ងគម 

ផអ៣ទី២ បនបន្តេផ្ត តករយកចិត្តទុក កឱ់យមនករខិតខ្ំរបឹងែ្របងបែនថមេទៀតេទេលើករ 
ប្រញជ បេយនឌរ័ ករេលើកកមពស់បរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគម េដើមបធីននូវករផ្តល់សិទធិដល់្រកុម   
េផ ងៗ ជពិេសស្រកុមជនងយរងេ្រគះ និង្រកុមជន្រកី្រកឱយទទួលបនឱកសសម្រសបកនុងករចូល 
រមួ និងទទលួបនផល្របេយជនេ៍ យមនិេរ ើសេអើងពកីរផ្តល់េស  ពីករអភវិឌ មូល ្ឋ ន និងពល័ីកខ 
ខណ័្ឌ ននៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តែផនកនេយបយេន មមូល ្ឋ ននមីយួៗ។ ផអ៣ទី២ កប៏ន
កំណតនូ់វវធិនករ និងជេ្រមើសននេដើមបធីនដល់ករប្រញជ បេយនឌរ័ េលើកកមពស់បរយិបន័ន និង
សមធមស៌ងគមេទកនុងលទធផលរពឹំងទុកទងំអស់។  ពកព់ន័ធនឹងកិចចករេនះ  ខញុសូំមេសនើ្រកសួងកិចចករ 
នរ ីនិងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប បន្តករស្រមបស្រមួល និងគ្ំរទ្រកសួង ថ បន័ រដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជត ិ និងអនកពកព់ន័ធននកនុងករេរៀបចំប្រញជ បកិចចករដម៏ន រៈសំខនេ់នះ េទកនុង្របពន័ធ្រគប្់រគង 
របស់ ថ បន័េដើមបធីនឱយបនថ ល់ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តននរបស់ ថ បន័នីមយួៗ បនគិតគូរ 
និងពចិរ អំពបីញ្ហ េយនឌរ័ បរយិបន័ន នងិសមធមស៌ងគម។ ជមយួគន េនះែដរ  កនុងឆន ២ំ០១៦ខង 
មុខេនះ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប និង្រកសួងកចិចករនរ្ីរតូវផ្តល់ ទិភពេទេលើករេរៀបច ំ និង ក ់
េចញនូវេគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករប្រញច បេយនឌរ័ បរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគម បន្តព្រងឹងយន្តករ 
គ្ំរទដល់ប ្ត ញ្រស្តីេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងជំរុញឱយបនខ្ល ងំក្ល នូវករេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត
ល ជកតព្វកិចចដល់ថន កដ់ឹកនៃំនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិសំេ បេងកើនករយល់ដឹងថមីៗបែនថមេទៀតអពំី
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បញ្ហ េយនឌរ័ បរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគម។ ខញុ ំសូមអពំវនវឱយថន កដ់ឹកនៃំនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
ទងំអស់ ្រតូវពចិរ អំពបីញ្ហ ្រស្តី កុមរ បរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគមេនកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច 
ចិត្ត និងករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចចិត្តរបស់ខ្លួន េដើមបធីនដល់ករផ្តល់េស  និងករអភវិឌ េសដ្ឋកចិច
េន មមូល ្ឋ ន្របកបេ យសុខដុមរមនេនកនុងសងគម។ 

ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសី! 

មុននឹងបញចប ់ ខញុ ំសូមគូសបញជ កអ់ះ ង រជថមីថ ជរ ្ឋ ភបិលមនករ ងំចិត្តែផនក
នេយបយយ៉ងចបស់ ស់អំពីករអនុវត្តកំែណទ្រមងេ់នះ។ េទះបីមនបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនែដល
េយើង្រតូវបន្តេ ះ្រ យឱយបន ប៉ុែន្តយ៉ង មញិ ឆនទៈេនះ្រតូវបនបង្ហ ញឱយេឃើញយ៉ងចបស់ ម 
រយៈសមទិធផលដធ៏ំេធងនន ែដលេយើងទងំអស់គបបទីទួល គ ល់។ េទះបីយ៉ងេនះក្តី េយើងេនែត
េន្រតូវករករគ្ំរទពៃីដគូអភវិឌ នន៍នកនុងរយៈេពលមធយមមយួែដលេនែតជត្រមូវករចបំច ់ េដើមបី
ធនដល់ករឈនេឆព ះេទសេ្រមចេគលបំណងចុងេ្រកយៃនកំែណទ្រមង។់ 

ជំនួសមុខឱយ្របជពលរដ្ឋ និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ខញុសូំមែថ្លងអណំរគុណយ៉ង្រជលេ្រជដល់
ៃដគូអភវិឌ នទ៍ងំអស់ ែដលបន និងកំពុងបន្តផ្តល់ករគ្ំរទ្របកបេ យភពេយគយល់ដល់កិចច
ដំេណើ រករកំែណទ្រមងេ់នកមពុជ េហើយខញុសូំមធនអះ ងថ ជំនួយទងំេនះនឹង្រតូវបនេ្របើ្របស់
្របកបេ យគណេនយយភព និងតម្ល ភព។ ខញុ ំកសូ៏មែថ្លងអណំរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះករចូល
រមួចំែណកយ៉ងសកមមរបស់អងគករសងគមសីុវលិនន េនកនុងកិចចដំេណើ រករជទូេទៃនកំែណទ្រមងដ់៏
មន រៈសំខនេ់នះ។ េយើងនឹងខិតខំបន្តព្រងីកពូន្រជំនូវភពជៃដគូ្របកបេ យភព ថ បន និង
េ ម ះសម័្រគជមយួៃដគូអភវិឌ ន ៍ នងិអងគករសងគមសីុវលិ  េដើមបរីមួគន េឆ្លើយតបឱយបនេពញេលញេទ
នឹងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ។  

ជថមីម្តងេទៀត ខញុសូំមែថ្លងអណំរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក 
េ ក្រសីទងំអស់ែដលបនចំ យេពលេវ ដម៏នតៃម្ល េដើមបចូីលរមួ និងផ្ដល់មតេិយបល់កនុង
សិកខ ជតរិយៈេពលពរីៃថងេនះ នងិសូមែថ្លងអណំរគុណយ៉ង្រជលេ្រជដល់េលខធិករ ្ឋ ន    
គ.ជ.អ.ប ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របងេរៀបចំ និងស្រមបស្រមួល ល់កិចចករែដលេធ្វើឱយសិកខ
ទទួលបនលទធផលជែផ្លផក មករេ្រគងទុក។ 
 ជទីបញចប ់ ជមយួសមទិធផលែដលសេ្រមចបនកនុងសិកខ ជតេិនះ កនុងនម ជរ ្ឋ ភបិល 
កមពុជ  កនុងនម គ.ជ.អ.ប  និងកនុងនមខ្លួនខញុផំទ ល់ ខញុសូំម្របសិទធពិរជូនឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់ 
េ ក េ ក្រសីទងំអស់ទទួលបននូវពរទងំបនួ្របករគឺ យុ វណ្ណ ៈ សុខៈ ពលៈកុំបីឃ្ល ងឃ្ល ត
េឡើយ និងសូម្របកសបទិសិកខ ជតសិ្តីពកីរេរៀបចែំផនករសកមមភព នងិថវកិឆន ២ំ០១៦ របស់
គណៈកមម ធិករជតសិ្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជត។ិ  

₤РņΒũÐН‗ 
 



16 
 

ΧĠ₤ņįњĕċ◦Бư ៖ ЯĩĕŁũĄеĕУŎĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
 ងខងេ្រកមសេងខបពថីវកិស្រមបជ់ំនួយបេចចកេទសស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦។  ែផនករជនំួយ 
បេចចកេទសឆន ២ំ០១៦ មនលកខណៈខុសគន ពែីផនករជំនយួបេចចកេទសឆន ២ំ០១៥ដូចខងេ្រកម ៖ 

 ចំនួនបុគគលិកៃនជំនួយបេចចកេទសមនករថយចុះព១ី.០១៣នកម់ក៦៧៥នក ់ (ថយចុះ
ចំនួន៣៣%) 

 ថវកិសរុបថយចុះព៦ី,០៧ នដុ ្ល រ េមរកិមកចំនួន៤,៨៤ នដុ ្ល រ េមរកិ (ថយចុះ
ចំនួន២១%) 

 កនុងឆន ២ំ០១៦ ជំនួយបេចចកេទសភគេ្រចើន គឺេនថន កេ់្រកមជតែិដលចំ យមនចនំួន 
៧១%ៃនថវកិជំនយួបេចចកេទសសររុប។ 

 ងខងេ្រកមស្តីពជីំនយួបេចចកេទេសមនិរមួបញចូ លចំ យ ស្រមបក់រធន ៉ បរ់ងែផនក 
សុខភពរបស់បុគគលិកែដលមនចនំួន២៤០.៤៨០ដុ ្ល រ េមរកិេឡើយ។ ថវកិសរុបរមួស្រមបបុ់គគលិក 
ែដលរមួបញចូ ល្របកេ់បៀវត  ្របកធ់ន ៉ បរ់ងសុខភព និងចំ យពកព់ន័ធេផ ងេទៀតមនចំននួ 
៥.០៨៧.៤៣៦ដុ ្ល រ េមរកិ។ 

ងស្តីពែីផនករជនួំយបេចចកេទសៃនផអ៣ទី២ មថន ករ់ដ្ឋបល នងិថវកិ 

ថន ករ់ដ្ឋបល និង ថ បន័ 
ទី្របឹក បុគគលិកកិចចសនយ សរុប

ចំនួន ្របកែ់ខ ចំនួន ្របកែ់ខ ចំនួន ្របកែ់ខ 
1. ថន កជ់តិ            

1.1. េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប            

ក. ទី្របឹក អន្តរជតិ 2  411,792  0  0  2  411,792 

ខ. ទី្របឹក ជតិ និងបុគគលិកកិចចសនយ 18  439,500  59  319,080  77  758,580 

1.2. ្រកសួងម ៃផទ 7  163,764  7  30,960  14  194,724 

1.3. ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 1  26,700  2  10,560  3  37,260 

1.4. ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ 1  26,700  4  12,780  5  39,480 

1.5. សមគម្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 0  0  3  17,040  3  17,040 

សរុបរង 29  1,068,456  75  390,420  104  1,458,876 

2. ថន កេ់្រកមជតិ                  

2.1. ជធនី េខត្ត 96  1,721,880  105  312,000  201  2,033,880

2.2. ្រកុង ្រសុក 185  799,200  185  555,000  370  1,354,200 

សរុបរង 281  2,521,080  290  867,000  571  3,388,080

3. សរុបរមួ (1 + 2) 310  3,589,536  265  1,257,420  675  4,846,956 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б̉ ៖ ″Ŭ₣₤˝ņŊļĮ ĕЊ₣ℓŷЋŁŲņΔЊĳ 
₤ņЊ◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ Ų◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ ŎН◦ċ⅜ū₤ŉ ĕЊ₣₤˝ņŊļĮ ⅜□ ĠњĕΒĕНŷĳŉ ℓវិŁ ŪĠķĮ 
សមទិធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 1  ករេលើកកមពស់ករ្រគប្រគងកិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយ សំេ ឈនេឆព ះេទរកករ្រគប្រគងែដល

ធនឲយមនករផ្ល ស់ប្តូរ 
5,418,718

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 1.1  ករដឹកន ំករ្រគប្រគង និងករស្រមបស្រមួលរបស់ គ.ជ.អ.ប េលើកិចចដេំណើ រករែផនកនេយបយ និងករអនុវត្តកមមវធិីកំែណទ្រមង់
្រតូវបនេលើកកមពស់ េដើមបធីនដល់ករអនុវត្តចបបស់្តីពីករ្រគប្រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ឲយកនែ់តមន្របសិទធភព 

33,200

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 1.1.2  េរៀបចំកិចច្របជុំ គ.ជ.អ.ប យ៉ងតិចចំនួន៣េលើកកនុងមយួឆន  ំេ យមនករកំណតច់បស់ ស់ជមុននូវកលបរេិចឆទៃនកិចច្របជុំទងំ
េនះ និងេផ្ត តេទេលើបញ្ហ  និងករសេ្រមចចិត្តែផនកេគលនេយបយសំខន់ៗ  

33,200

លទធផលរពំឹងទុកទី១ៃន ផ.ស.ថ 1.1.2.1  ករេលើកកមពស់ និងករអនុវត្តយន្តករស្រមបស្រមួលនន េដើមបធីនដល់ករេលើកកមពស់្របសិទធភពៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត
ែផនកនេយបយស្តីពីកំែណទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ 

33,200

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 1.1.2.1.1  េរៀបចំឱយមនកិចច្របជុំ គ.ជ.អ.ប. យ៉ងេ ច ស់ចំនួន៣ដងកនុង១ឆន  ំ PADD 30,000 Basket

 1.1.2.1.2  េរៀបចំកិចច្របជុំរបស់អនុគណៈកមម ធិករនីមយួៗៃន គ.ជ.អ.ប. PADD 3,200 Basket

 1.1.2.1.3  េរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពីវឌ នភពៃនករអនុវត្ត ផ.ស.ថ. ជូន គ.ជ.អ.ប. ជេទៀងទត ់ PADD 0 Basket

 1.1.2.1.4  ពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និងព្រងឹងករ្រប្រស័យទកទ់ង និងករគ្រទរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. ដល់ គ.ជ.អ.ប. និងអនុគណៈ 
កមម ធិករននរបស់ គ.ជ.អ.ប. កនុងេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តពកព់ន័ធនឹងករងរកំែណទ្រមង ់

PADD 0 Basket

 1.1.2.1.5  ចូលរមួកនុងករស្រមបស្រមួលកែំណទ្រមងអ់ន្តរវសិ័យជមយួកំែណទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ និងកមមវធិីកំែណទ្រមង ់ហិរញញ វតថុ
ធរណៈ េដើមបេីលើកកមពស់ករស្រមបស្រមួល និង្របសិទធភព 

PADD 0 Basket

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 1.2  តួនទីេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរពីតួនទីែបប្របតិបត្តិករេទជតួនទីស្រមបស្រមួលករអនុវត្ត និងករ្រគប្រគង
កមមវធិីកំែណទ្រមងែ់ដលមនលកខណៈជយុទធ ្រស្ត 

4,181,018

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 1.2.1  ពិនិតយេឡើងវញិ និងែកស្រមួលរចនសមពន័ធេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ល័កខខណ័្ឌ ករងរ និងករេរៀបចំម្រន្ត ីបុគគលិកេដើមបេីឆ្លើយតប
េទនឹង ទិភពជយុទធ ្រស្តននៃនកែំណទ្រមងក់នុងផអ៣ដំ កក់លទី២ 

4,181,018

លទធផលរពំឹងទុកទី២ៃន ផ.ស.ថ 1.2.1.1  ករព្រងឹងរចនសមពន័ធ ្របពន័ធ នីតវិធិ ីនិងសមតថភពរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. កនុងករអភវិឌ េគលនេយបយ និងករ
្រគប្រគងកមមវធិី 

4,181,018

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 1.2.1.1.1  ពិនិតយ និងែកស្រមួលរចនសមពន័ធេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ែផ្អក ម ទិភពៃនកំែណទ្រមងែ់ដលបនកំណតក់នុងផអ៣ទី២ កដ៏ូច
ជករ្រគប្រគងគេ្រមង និងកមមវធិីននកនុង្រកបខណ័្ឌ  ផអ៣ទី២ 

AFD 0 Basket

 1.2.1.1.2  ពិនិតយ និងែកស្រមួលតួនទ ីនិងភរកិចចរបស់បុគគលិកេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ែផ្អក មផអ៣ទី២ AFD 0 Basket
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 1.2.1.1.3  េរៀបចំករអភវិឌ សមតថភពស្រមបប់ុគគលិកៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប មរយៈវគគបណ្តុ ះប ្ត លផ្លូវករ និងមនិផ្លូវករ  

ករចូលរមួកិចច្របជុំ សិកខ  ទស នកិចចសិក ផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន ៍និងសកមមភពពកព់ន័ធេផ ងេទៀត 
AFD 30,000 Basket

 1.2.1.1.4  ជួលទី្របឹក រយៈេពលខ្លីេដើមបេីរៀបចេំគលនេយបយលិខិបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងេសចក្តីែណននំន PADD 50,000 Basket

 1.2.1.1.5  េរៀបចំកិចច្របជុំ សិកខ ស្តីពីករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចរមួ និងករអភវិឌ សមតថភពរបស់ថន កជ់ត ិនិងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ PMSD 26,950 Basket

 1.2.1.1.6  ពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និងសិក យតៃម្លស្តីពីករអនុវត្តកមមវធិីជតិ និងករេរៀបច ំផអ៣ទី៣ PMSD 27,850 Basket

 1.2.1.1.7  ព្រងឹងកិចច្របជុៃំផទកនុងរបស់េលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ជ្របចសំ្តីពីករ្រគប្រគង ផ.ស.ថ. រមួទងំគេ្រមង កមមវធិីនន PMSD 0 Basket

 1.2.1.1.8  ព្រងឹងកិចច្របជុៃំផទកនុងរបស់អងគភពៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ជ្របចសំ្តីពីករ្រគប្រគងកមមវធិ ីនិងករគ្រទ្រកសួង ថ បន័ និង 
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

PMSD 0 Basket

 1.2.1.1.9  គ្រទ្របពន័ធពត័ម៌នវទិយស្រមបព់្រងឹងករ្រប្រស័យទកទ់ងកនុងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. MEID 6,000 Basket

 1.2.1.1.10  េរៀបចំ និងព្រងឹង្របពន័ធផទុកទិនននយ័របស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. MEID 22,000 Basket

 1.2.1.1.11  អនុវត្ត កលបងចំនួន២ករណីអំពីកិចចដំេណើ រករេរៀបចំេគលនេយបយែដលបនែកស្រមួល PADD 0 Basket

 1.2.1.1.12  គ្រទករអភវិឌ េគលនេយបយ និងសមតថភពពកព់ន័ធនឹងករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ និងកំែណ
ទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ 

PMU 350,000 GiZ EU/SPACE 

 1.2.1.1.13  គ្រទករអភវិឌ េគលនេយបយ និងសមតថភពពកព់ន័ធនឹងករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ និងកំែណ
ទ្រមងរ់ដ្ឋបល ធរណៈ 

PMU 650,000 GiZ ARDP 

 1.2.1.1.14  េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េរៀបចំកិចច្របជុំ្របចជំមយួៃដគូអភវិឌ នន៍នអំពីករេរៀបច ំនិងករ្រគប្រគង ផ.ស.ថ. កដ៏ូចជករ្រតួត
ពិនិតយវឌ នភព និងបញ្ហ ្របឈមៃនករអនុវត្ត 

PMSD 1,200 Basket

 1.2.1.1.15  េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េរៀបចំទស នកិចចសិក ជមយួៃដគូអភវិឌ ន ៍េដើមបី ម នពីវឌ នភពៃនករអនុវត្ត និង សិក េរៀន
សូ្រតពីកមមវធិីេនថន កេ់្រកមជតិ 

PMSD 5,000 Basket

 1.2.1.1.16  េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េរៀបចំកិចច្របជុំ្របចជំមយួគេ្រមង ចេ់ យែឡកនន PMSD 0 Basket

 1.2.1.1.17  េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លេសៀវេភែណនសំ្តីពីរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុែដលបនែកស្រមួល AFD 20,000 Basket

 1.2.1.1.18  ្របកសេ្រជើសេរ ើសសវនកមម២០១៥ និងចំ យស្រមបក់រេធ្វើសវនកមមឆន ២ំ០១៦ AFD 30,000 Basket

 1.2.1.1.19  កិចច្របជុំជមយួថន កេ់្រកមជតិអំពីករអនុវត្តថវកិ ផ.ស.ថ. ករអភវិឌ សមតថភព និងែចករែំលកបទពិេ ធនន៍ន AFD 15,000 Basket

 1.2.1.1.20  ្រតួតពិនិតយ ម ន និងគ្រទថន កេ់្រកមជតិកនុងករអនុវត្ត និងករ្រគប្រគងថវកិៃន ផ.ស.ថ និងសវនកមមនន AFD 25,000 Basket

 1.2.1.1.21  ផ ព្វផ យ និងអភវិឌ សមតថភពស្តីពីករងរសវនកមមៃផទកនុង IAG 3,000 Basket

 1.2.1.1.22  ចុះេធ្វើសវនកមមៃផទកនុងេលើករអនុវត្ត ផ.ស.ថ. ្រពមទងំករងរពកព់ន័ធនន និងេរៀបចំរបយករណ៍ IAG 7,000 Basket

 1.2.1.1.23  ពិនិតយ និងែកស្រមួលេឡើងវញិនូវេសចក្តីែណនសំ្តីពីករេរៀបចំ ផ.ស.ថ PMSD 0 Basket
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 1.2.1.1.24  េរៀបចំ ផ.ស.ថ របស់ គ.ជ.អ.ប េ យមនករចូលរមួ និងករ្របឹក េយបល់ពីអនកពកព់ន័ធនន PMSD 1,000 Basket

 1.2.1.1.25  ពិនិតយ និងអនុមត័េសចក្តីសេ្រមចរួមរ ង គ.ជ.អ.ប. ជមយួ ថ បន័អនុវត្តននន PMSD 0 Basket

 1.2.1.1.26  េរៀបចំ និងចុះកិចច្រពមេ្រព ងរ ង គ.ជ.អ.ប. ជមយួគេ្រមង និងកមមវធិីនន PMSD 0 Basket

 1.2.1.1.27  េរៀបចំវគគរលំឹកេឡើងវញិស្តីពីករេរៀបចំ ករេធ្វើវេិ ធនកមម និងករបិទេសចក្តីសេ្រមចរមួ PMSD 15,670 Basket

 1.2.1.1.28  េរៀបចំសិកខ ជតិស្តីពីករេរៀបច ំផ.ស.ថ. ្របចឆំន រំបស់ គ.ជ.អ.ប. េ យមនករចូលរមួពីអនកពកព់ន័ធនន រមួទងំអងគករ
សងគមសុីវលិ 

PMSD 121,500 Basket

 1.2.1.1.29  េរៀបចំសិកខ ឆ្លុះបញច ំងស្តីពីវឌ នភព និងបញ្ហ ្របឈមៃនករអនុវត្ត ផ.ស.ថ. របស់ គ.ជ.អ.ប និងកំណត ់ ទិភព និងយុទធ
្រស្តស្រមបឆ់ន បំនទ ប ់

PMSD 20,050 Basket

 1.2.1.1.30  ពិនិតយ ែកស្រមួល និងផ ព្វផ យឯក របេចចកេទស្តីពីករអនុវត្តគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងក ត ់និងគេ្រមងមូលនិធិ្រកុង ្រសុក PMSD 24,700 Basket

 1.2.1.1.31  ម ន និងផ្តល់ករគ្រទបេចចកេទសជ្របចដំល់ ថ បន័អនុវត្តននៃនផអ៣ទី២េនថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ PMSD 31,560 Basket

 1.2.1.1.32  ផ្តល់ករគ្រទជំនួយបេចចកដល់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. និង្រកសួង ថ បន័ននកនុងករអនុវត្ត ផ.ស.ថ. ឆន ២ំ០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប. AFD 1,493,796 Basket

 1.2.1.1.33  គ្រទ និងស្រមបស្រមួលរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. ករអនុវត្ត ករ្រគប្រគង ករ ម ន និងករេរៀបចំរបយករណ៍ៃន  
ផ.ស.ថ. ឆន ២ំ០១៦ របស់ គ.ជ.អ.ប. េ យេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. 

AFD 300,000 Basket

 1.2.1.1.34  គ្រទេហដ្ឋរចនសមពន័ធ និងចំ យទឹក េភ្លើង...របស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. កនុងករ្រគប្រគង ផអ៣ទី២ AFD 200,000 RGC

 1.2.1.1.35 អនុវត្តសកមមភព និង្រពឹតត្តិករណ៍មនិបនេ្រគងទុកននពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្រគងកមមវធិី និងករេរៀបចំេគលនេយបយ AFD 703,742 Basket

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 1.3  យុទធ ្រស្តស្តីពីករែចករែំលកពត័ម៌នកនុងចំេ ម ថ បន័រដ្ឋ និងរ ង ថ បន័រដ្ឋជមយួនឹង ធរណជន ្រតូវបនេរៀបចំបញចប ់និង
កឲ់យអនុវត្ត កនុងេគលបំណងផ្តល់ពត័ម៌នសំខន់ៗ ឲយបនចបស់ ស់ និងកំណតអ់ំពវីធិី ្រស្តសម្រសបស្រមបផ់្ដល់ពត័ម៌ន

ដល់្រកុមអនកពកព់ន័ធេផ ងៗ 

113,900

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 1.3.2  េរៀបចំ និង កឲ់យអនុវត្តនូវ្របពន័ធស្រមបស្រមួលជ្របច ំ្របពន័ធ្របឹក េយបល់េ យចំហ និង្របពន័ធផ្ល ស់ប្តូរពត័ម៌នរ ង្រកុមអនក
ពកព់ន័ធសំខន់ៗ ទងំេនថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ 

113,900

លទធផលរពំឹងទី៣ៃន ផ.ស.ថ 1.3.2.1  ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តស្តីពីករ្រប្រស័យទកទ់ង េ យរមួបញចូ លទងំករ្របឹក េយបល់ និងករផ្ល ស់ប្តូរពត័ម៌នជ្របច ំនិងេបើក
ចំហេនកនុងចំេ ម្រកុមអនកពកព់ន័ធននទងំេនថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ 

113,900

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 1.3.2.1.1  េរៀបចំផទ ងំពត័ម៌ន និងខិតបណ័្ណ ជឧបករណ៍ៃនករ្រប្រស័យទកទ់ងជមូល ្ឋ នែដលផទ ងំនីមយួៗមនសញញ សមគ ល់េ យែឡក MEID 35,000 Basket

 1.3.2.1.2  េរៀបចំេសចក្តីែណន ំស្រមបក់រប្រញជ បយុទធ ្រស្តស្តីពីករ្រប្រស័យទកទ់ងេទកនុង្រគបវ់គគបណ្តុ ះប ្ត ល សិកខ  និងករ
េរៀបចំកិចចដំេណើ រករក ងែផនករ 

MEID 0 Basket

 1.3.2.1.3  បេងកើតនូវសំណុំពត័ម៌ន រូបថត និង្រកភចិែដលមនគុណភពខពស់ MEID 15,000 Basket

 1.3.2.1.4  េធ្វើបចចុបបននភពនិងេធ្វើឱយ្របេសើរេឡើងនូវេគហទំពរ័របស់ គ.ជ.អ.ប េដើមបផី្តល់ភពងយ ្រសួលស្រមបអ់នកេ្របើ្របស់នន MEID 4,000 Basket
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 1.3.2.1.5  ពិនិតយ និងែកស្រមួលរចនសមពន័ធរបស់ករយិល័យទំនកទ់ំនង និងផ ព្វផ យពត័ម៌ន ចំណុះេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េ យរមួ

បញចូ លករទទួលខុស្រតូវែផនកប ្ណ ល័យ និងព្រងឹងសមតថភពបុគគលិក េដើមបទីទួលបននូវជនំញែដល្រតូវករ 
MEID 3,000 Basket

 1.3.2.1.6  េរៀបចំ និងអនុវត្តកមមវធិីផ ព្វផ យស្រមបថ់ន កដ់ឹកននំិងម្រន្តីជំនញៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េដើមបេីធ្វើករ្រប្រស័យទកទ់ង
ជមយួ រពត័ម៌ន វទិយុ និងទូរទស នជ៍េដើម 

MEID 15,000 Basket

 1.3.2.1.7  អភវិឌ  និង កឱ់យេ្របើ្របស់នូវ្របពន័ធផ ព្វផ យ មប ្ត ញសងគមែដលបនេធ្វើបចចុបបនន ភពជ្របច ំេដើមបេីលើកកមពស់ករចូលរមួ
របស់ ធរណជន 

MEID 20,900 Basket

 1.3.2.1.8  េលើកកមពស់ករចូលរមួរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបធីនបននូវ ករយល់ដឹងសុីជេ្រមអំពីករងរកំែណទ្រមង ់ PADD 15,000 Basket

 1.3.2.1.9  េរៀបចំ និងអនុវត្តវធិី ្រស្តែដលមនលកខណៈជ្របពន័ធៃនករចូលរួមរបស់្រកសួង ថ បន័ ជំនញ េដើមបធីនឱយមនករយល់ដឹងសុី
ជេ្រមអំពីករងរកំែណទ្រមងជ់ពិេសស កិចចដំេណើ រករេផទរមុខងរ និងធនធនេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

PADD 6,000 Basket

 1.3.2.1.10  អនុវត្តយុទធនករផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យដល់្របជពលរដ្ឋ និងអនកពកព់ន័ធនន េ យគូសបញជ កអ់ំពី រសំខនៃ់នករេផទរ
មុខងរ និងធនធននន ដូចជករអបរ់កំ្រមតិបឋមសិក  ករ្រគប្រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជន។ល។ 

PADD 0 Basket

 1.3.2.1.11  េរៀបចំសិកខ ននជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបី ្ត បម់តិេយបល់ សិក  េរៀនសូ្រត និងដក្រសងប់ទពិេ ធន៍
ស្រមបែ់កលម្អករអនុវត្តកមមវធិី 

PADD 0 Basket

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 1.4  ភពជមច ស់ និងករចូលរមួរបស់្រកសួង ថ បន័េនថន កជ់តិកនុងកិចចដេំណើ រករកំែណទ្រមង្រតូវបនព្រងឹង 18,200

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 1.4.1  ្រកសួង ថ បន័នន្រតូវបន្តេរៀបចំ កប់ញចូ លនូវតួនទី និងធនធនស្រមប្រកុមករងរវមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួង  
ថ បន័េទកនុងេគលនេយបយ ែផនករ ថវកិ និង្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លៃន្រកសួង ថ បន័របស់ខ្លួន េដើមបេីធ្វើឲយ

កិចចករែដលទកទ់ងនឹងកិចចដំេណើ រករេផទរមុខងរ និងករអភវិឌ សមតថភពក្ល យេទជែផនកមយួៃនសកមមភព្របចឆំន រំបស់ខ្លួន 

18,200

លទធផលរពំឹងទុកទី៤ៃន ផ.ស.ថ 1.4.1.1  ករ្របឹក េយបល់ជ្របចអំំពីកំែណទ្រមងក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិរ ងេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប.
ជមយួ្រកសួង ថ បន័អនុវត្តនន 

18,200

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 1.4.1.1.1  ព្រងឹងសមតថភពកនុងករបំេពញមុខងរ និងសមតថភពរបស់្រកុមករងរវមិជឈករ និងវសិហមជឈករៃន្រកសួង ថ បន័កនុងករអនុវត្ត
កិចចដំេណើ រករៃនករេផទរមុខងរឱយកនែ់តមន្របសិទធភព 

PADD 4,200 Basket

 1.4.1.1.2  េរៀបចំកិចច្របជុំស្រមបស្រមួលជ្របចជំមយួ្រកសួង ថ បន័ននស្តីពីករេរៀបចំេគលនេយបល និងលិខិតបទ ្ឋ នននស្តីពីករ
អភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ ករេផទរមុខងរ ករ្រគប្រគងបុគគលិក...

PADD 4,000 Basket

 1.4.1.1.3  េលខធិក ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប. េរៀបចំទស នកិចចសិក រួមគន ជមយួ្រកសួង ថ បន័ េដើមបី ម ន និងគ្រទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិពក់
ពន័ធនឹងករេផទរមុខងរ ករ្រគប្រគងធនធនមនុស  និងបញ្ហ ពកព់ន័ធេផ ងេទៀត 

PADD 10,000 Basket

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 1.5  ភពជមច ស់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេលើកិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមង ់និងវឌ នភពៃនករអនុវត្តកំែណទ្រមងេ់ទ មត្រមូវករ
ជក់ ករ់បស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិមនករេកើនេឡើង 

1,072,400

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 1.5.1  ពិនិតយេឡើងវញិ ែកស្រមួល និងព្រងឹងតួនទ ីភរកិចច និងថវកិរបស់រដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េដើមបធីនឲយម្រន្ត ី 0
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បុគគលិករបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិទទួលយកជបេណ្តើ រៗនូវករងរែដលធ្ល បប់នអនុវត្តេ យទី្របឹក នេពលកន្លងមក 

លទធផលរពំឹងទុកទី៥ៃន ផ.ស.ថ 1.5.1.1  ករពិនិតយេឡើងវញិ និងករព្រងឹងរចនសមពន័ធ ករទទួលខុស្រតូវ និងសមតថភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករអនុវត្តមុខងរ 
ននែដលបនេផទរ 

0

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 1.5.1.1.1  ពិនិតយ និងែកស្រមួលរចនសមពន័ធរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រសប មមុខងរែដលបនេផទរឱយ CP 0 Basket

 1.5.1.1.2  ពិនិតយ និងែកស្រមួលតួនទ ីនិងភរកិចចរបស់ម្រន្តី បុគគលិក េដើមបអីនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរ្របកបេ យ្របសិទធភព CP 0 Basket

 1.5.1.1.3  េរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករព្រងឹង និងេផទរសមតថភពពីទី្របឹក ឱយបុគគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ CP 0 Basket

 1.5.1.1.4  ម ន យតៃម្ល និងេរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពីករអភវិឌ  និងេផទរសមតថភពរបស់ទ្របឹក  CP 0 Basket

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 1.5.2  ព្រងឹងយន្តករផ្តល់េយបល់្រតឡបរ់បស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ែដលតំ ងេ យសមគម្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
ស្រមបផ់្តល់ជូនេលខធិក ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប និង គ.ជ.អ.ប េដើមបេីធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករេរៀបចំ កែ់តង និងករអនុវត្តកមមវធិីកំែណទ្រមង ់

1,072,400

លទធផលរពំឹងទុកទី៦ៃន ផ.ស.ថ 1.5.2.1  ករព្រងឹងសមតថភពអគគេលខធិករ ្ឋ នៃនសមគម្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបគី្រទ និងផ្តល់េស ដល់សមជិករបស់ខ្លួន 1,072,400

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 1.5.2.1.1  េរៀបចំកិចច្របជុំរបស់របស់សមគមជតិ្រកុម្របឹក ជធនី េខត្ត និងគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ េដើមបសីិក េរៀនសូ្រត និងពិនិតយេមើល
េឡើងវញិអំពីវឌ នភព និងបញ្ហ ្របឈមននស្តីពីករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ 

GS 19,000 Basket

 1.5.2.1.2  េរៀបចំកិចច្របជុំរបស់របស់សមពន័ធភពជតិ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងឃុំ សងក ត ់និងគណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ េដើមបសីិក េរៀន
សូ្រត និងពិនិតយេមើលេឡើងវញិអំពីវឌ នភព និងបញ្ហ ្របឈមននស្តីពីករអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយ 

GS 20,000 Basket

 1.5.2.1.3  េរៀបចំសិកខ ស្តីពីករអនុវត្តតួនទី និងភរកិចចរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបពី្រងឹងសិទធិអំ ចរបស់សមជិក ្រកុម្របឹក
កនុងករអនុវត្ត ណត្តិរបស់ខ្លួន 

GS 11,000 Basket

 1.5.2.1.4  េរៀបចំេវទិកអំពីភពជតំ ង្រសបចបបរ់បស់្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិេដើមប្របមូលមតិេយបល់ និងបញ្ហ ននពកព់ន័ធ
នឹងករអនុវត្តតួនទីរបស់្រកុម្របឹក  និងករផ្តល់េស ធរណៈ 

GS 10,000 Basket

 1.5.2.1.5  គ្រទចំ យ្របតិបត្តិករ េដើមបសី្រមបស្រមួលករអនុវត្ត ផ.ស.ថ. ឆន ២ំ០១៦ របស់អគគេលខធិករ ្ឋ ន GS 11,400 Basket

 1.5.2.1.5  ព្រងឹងសមតថភព្រកុម្របឹក ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងេលខធិករ ្ឋ នកនុងករេលើកកមពស់ករផ្តល់េស របស់ខ្លួន GS 1,000,000 UNDP‐EU/ACES 

 1.5.2.1.7  ស្រមបស្រមួល និងព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួអគគេលខធិករ ្ឋ នៃនសមគម្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបេីលើក
កមពស់ករេរៀបចំ និងករអនុវត្តកំែណទ្រមងវ់មិជឈករ និងវសិហមជឈករ 

PADD 1,000 Basket

សមទិធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 2  រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិបេំពញមុខងរជ ថ បន័្របជធបិេតយយេនមូល ្ឋ ន ែដលមនស្វ័យភព និងមនគណេនយយភព េ យ 
គណៈអភបិល្រតូវមនគណេនយយភពចំេពះ្រកុម្របឹក  និង្រកុម្របឹក ្រតូវមនគណេនយយភពចំេពះ្របជពលរដ្ឋកនុងែដនសមតថកិចច
របស់ខ្លួន និងគណេនយយភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

3,563,742

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 2.1  តួនទី និងែខ គណេនយយភពចបស់ ស់រ ងគណៈអភបិល និង្រកុម្របឹក ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនេរៀបចំ និងអនុវត្ត 28,400



22 
 

₤ņЊ◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ Ų◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ ŎН◦ċ⅜ū₤ŉ ĕЊ₣₤˝ņŊļĮ ⅜□ ĠњĕΒĕНŷĳŉ ℓវិŁ ŪĠķĮ 
យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 2.1.2  ពិនិតយ និងែកស្រមួល្របពន័ធ និងនីតិវធិីនន េដើមបធីនថ តួនទីរបស់្រកុម្របឹក ្រតូវបនអនុវត្ត្រសប មចបបេ់រៀបចំស្តីពីករ

្រគប្រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងេដើមបធីនដល់ករព្រងឹងសិទធិអំ ចខងបញញត្ត ិករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និង
ករ្រតួតពិនិតយេមើលពីេលើរបស់្រកុម្របឹក  

28,400

លទធផលរពំឹងទុកទី១ៃន ផ.ស.ថ 2.1.2.1  ករពិនិតយ និងែកស្រមួលនូវ្របពន័ធ និងនីតិវធិីននៃនអភបិលកិចចមូល ្ឋ ន េដើមបេីលើកកមពស់ែខ គណេនយយភពននរបស់រដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិ 

28,400

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 2.1.2.1.1  យតៃម្លគុណភព និង្របសិទធភពៃនករេរៀបចំ និងករអនុវត្តវធិនៃផទកនុង្រកុង ្រសុក និងែបបែផនអភបិលកិចចេផ ងេទៀត PADD 0 Basket

 2.1.2.1.2  េរៀបចំផ ព្វផ យ កឱ់យេ្របើ្របស់ និងបណ្តុ ះប ្ត លឯក របេចចកេទសស្តីពីទំនកទ់ំនងអន្តររដ្ឋបល និងទំនក ់ទំនងៃផទកនុង  PADD 14,200 Basket

 2.1.2.1.3  េរៀបចំផ ព្វផ យ កឱ់យេ្របើ្របស់ និងបណ្តុ ះប ្ត លឯក របេចចកេទសស្តីពីករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចតំបន ់ PADD 14,200 Basket

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 2.2  មតិេយបល់របស់្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេផ្ត តករយកចិត្តទុក កក់នែ់ត្របេសើរេឡើងេនកនុងកិចចដំេណើ រករៃនករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមច
ចិត្តរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

3,387,112

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 2.2.1  ព្រងីកករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកម
ជតិេទ្រគប្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងឃុំ សងក តទ់ូទងំ្របេទស ្រពមទងំេធ្វើករ យតៃម្ល និងព្រងឹងករអនុវត្តបែនថម។ ជមយួគន េនះ 
រហូតឆន ២ំ០១៧ ែផនករអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគមដំ កក់លទី២ នឹង្រតូវបនេរៀបចំេ យ្រគបដ់ណ្ត បេ់លើករផ្តល់េស
ពកព់ន័ធេផ ងេទៀត ្រពមទងំ ្រតូវព្រងីកករអនុវត្តេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិពកព់ន័ធនន 

3,344,652

លទធផលរពំឹងទុកទី២ៃន ផ.ស.ថ 2.2.1.1  ករអនុវត្តនូវសកមមភពគណេនយយភពសងគម និងករេរៀបចំែផនករសកមមភពរួមស្តីពីករងរគណេនយយភពសងគមរបស់ឃុំេគលេ  
ចំនួន៣០០កនុង្រសុកេគលេ យ៉ងតិចចំនួន៥១េ យមនកិចចសហករជមយួអងគករសងគមសុីវលិនិងសហគមនម៍ូល ្ឋ ននន 

3,344,652

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 2.2.1.1.1  សិកខ ផ ព្វផ យដល់ថន កដ់ឹកន្រសុកេគលេ ចស់ និងេខត្តស្តីពីករអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគម MEID 0 Basket

 2.2.1.1.2  សិកខ ផ ព្វផ យដល់ថន កដ់ឹកន្រសុកេគលេ ថមី និងេខត្តស្តីពីករអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគមស្រមបឆ់ន ២ំ០១៧ MEID 23,720 Basket

 2.2.1.1.3  វគគបណ្តុ ះប ្ត លថន កជ់តិដល់្រគូឧេទទសស្តីពេីសចក្តីែណន្របតិបត្តិករគណេនយយភពសងគមស្រមបែ់ផនកផគតផ់គង ់និង្របពន័ធ
ទិនននយ័ ម ន និង្រតួតពិនិតយ  

MEID 15,104 Basket

 2.2.1.1.4  វគគបណ្តុ ះប ្ត លថន កជ់តិដល់ម្រន្តីពត័ម៌នវទិយថន កេ់ខត្តស្តីពីករអនុវត្ត្របពន័ធទិនននយ័ស្រមប់ ម ន និង្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត
ករងរគណេនយយភពសងគម 

MEID 43,828 Basket

 2.2.1.1.5  មណ្ឌ លអភវិឌ ធនធនមនុស ជធនី េខត្តេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីគណេនយយភពសងគម CP 41,000 Basket

 2.2.1.1.6  គ្រទ្រសុកេគលេ ស្រមបអ់នុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគម MDK 200,000 Basket

 2.2.1.1.7  ព្រងឹងករអនុវត្តសកមមភពរបស់គណកមម ករ ម ន និង្រតួតពិនិតយែផនករសកមមភពគណេនយយភពរមួ MEID 0 Basket

 2.2.1.1.8  ម ន និងគ្រទែផនករសកមមភពគណេនយយភពរមួ MEID 0 Basket

 2.2.1.1.9  េរៀបចំកិចច្របជុំរបស់គណ :កមម ធិករ្រគប្រគងករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តគណេនយយភពសងគម  និងកិចច្របជុំបេចចកេទសនន MEID 3,000 Basket
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 2.2.1.1.10  សិកខ ឆ្លុះបញច ំងស្តីពីករអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគម MEID 0 Basket

 2.2.1.1.11  េរៀបចំ និងេបះពុមពនូវេគលករណ៍ និងេសចក្តីែណននំន (កញចបព់ត័ម៌នស្រមប្របជពលរដ្ឋ េសចក្តីែណនសំ្តីពី្របតិបត្តិករ
គណេនយយភពសងគមែផនកផគតផ់គង ់ែផនករអនុវត្ត៣ឆន  ំគណេនយយភពសងគម) 

MEID 13,000 Basket

 2.2.1.1.12  ចុះ ម ន និង្រតួតពិនិតយករអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគមេនមូល ្ឋ ន  MEID 5,000 Basket

 2.2.1.1.13  អនុវត្តសកមមភពគណេនយយភពសងគមែផនកត្រមូវករ រមួទងំករសិក យតៃម្លអំពីផលបះ៉ពល់ករ្រប្រស័យទកទ់ង និងករ
សិក េរៀនសូ្រត 

CSOs 3,000,000 CSOs

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 2.2.3  េរៀបចំែកស្រមួល និងអនុវត្តយន្តករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 42,460

លទធផលរពំឹងទុកទី៣ៃន ផ.ស.ថ 2.2.3.1  ករពិនិតយ ករែកស្រមួល និងករអនុវត្តនូវយន្តករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងមនលកខណៈជ្របពន័ធេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបី
បងកភពងយ្រសួលដល់្របជពលរដ្ឋកនុងករេ្របើ្របស់នូវយន្តករេនះ 

42,460

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 2.2.3.1.1  េរៀបចំ និង កឱ់យេ្របើ្របស់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្តីពីករេរៀបចំបេងកើតយន្តករស្រមុះស្រមួលេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងេនថន ក់
េ្រកមជតិ 

MOI 9,940 Basket

 2.2.3.1.2  ផ ព្វផ យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្តីពីករេរៀបចំបេងកើតយន្តករស្រមុះស្រមួលេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងេនថន កេ់្រកមជតិដល់្រកុម
បេចចកេទសៃនមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្ត 

MOI 7,160 Basket

 2.2.3.1.3  េរៀបចំ និង កឱ់យេ្របើ្របស់េសៀវេភែណនសំ្តីពីនីតិវធិីេសុើបអេងកត និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងេនថន កេ់្រកមជតិ MOI 9,940 Basket

 2.2.3.1.4  បណ្តុ ះប ្ត លដល់្រកុមបេចចកេទសៃនមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្ត អំពីេសៀវេភែណនសំ្តីពីនីតិវធិីេសុើបអេងកត 
និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងេនថន កេ់្រកមជតិ 

MOI 12,720 Basket

 2.2.3.1.5  គ្រទ និង ម នយន្តករស្រមុះស្រមួលេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងេនថន កេ់្រកមជតិ MOI 2,700 Basket

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 2.3  ្របពន័ធអធិករកិចច្របកបេ យតម្ល ភពេលើករអនុវត្តករងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវបនេរៀបចំ និង កឲ់យដំេណើ រករ 37,440

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 2.3.1  េរៀបចំ និង កឲ់យដំេណើ រករ្របពន័ធអធិករកិចច េដើមប្រតួតពិនិតយេទេលើករអនុវត្ត ម្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
ែដល្របពន័ធេនះរួមមន ករកំណតអ់ំពីវ ិ លភពៃនករ្រតួតពិនិតយ ករទទួលខុស្រតូវរបស់ ថ បន័អនុវត្ត ត្រមូវករអភវិឌ  
សមតថភព និងែបបែផនៃនករេលើកទឹកចិត្ត និងករ កវ់និយ័ 

37,440

លទធផលរពំឹងទុកទី៤ៃន ផ.ស.ថ 2.3.1.1  ករេរៀបចំ កែ់តង និង កឱ់យអនុវត្ត កលបងនូវយន្តករអធិករកិចចេទេលើករអនុវត្តករងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបី
ធនឱយយន្តករេនះ ចអនុវត្តបនយ៉ងេពញេលញេនឆន ២ំ០១៧ 

37,440

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 2.3.1.1.1  េរៀបចំ និង កឱ់យេ្របើ្របស់េសៀវេភែណនសំ្តីពីអធិករកិចចេទេលើករអនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ  MOI 21,940 Basket

 2.3.1.1.2  បណ្តុ ះប ្ត លដល់្រកុមបេចចកេទសៃនមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្តអំពីេសៀវេភែណនសំ្តីពីអធិករកិចចេទេលើករ
អនុវត្ត្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

MOI 15,500 Basket

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 2.4  ្របពន័ធ្រគប្រគងរដ្ឋបល ពត័ម៌នវទិយ និង្របពន័ធ ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនព្រងឹង 110,790
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យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 2.4.3  ព្រងឹងសមតថភព និង្របពន័ធពត័ម៌នវទិយនិង្របពន័ធពត័ម៌នស្រមបក់រ្រគប្រគងរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 110,790

លទធផលរពំឹងទុកទី៥ៃន ផ.ស.ថ 2.4.3.1  ករេរៀបចំ កែ់តង និងករ កឱ់យអនុវត្តនូវ្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លៃផទកនុងរបស់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  មរយៈ្របពន័ធពត័ម៌ន
ស្រមបក់រ្រគប្រគងរបស់្រកុង ្រសុក ស្រមបក់ិចច្របជុំរបស់្រកុម្របឹក  និង្រសប មត្រមូវកររបស់អនកេ្របើ្របស់កដ៏ូចជេដើមបី
្របមូល និងផ្តល់នូវធតុចូលននស្រមបរ់ដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

110,790

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 2.4.3.1.1  យតៃម្លលទធផលករអនុវត្ត កលបង្របពន័ធ ម ន និង យតៃម្លរបស់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េន្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ចំនួន១០  MEID 0 Basket

 2.4.3.1.2  បណ្តុ ះប ្ត លអំពី្របពន័ធ M&E ្រកុង្រសុកខណ្ឌ ដល់មណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្តទងំ២៥ MEID 28,500 Basket

 2.4.3.1.3  គ្រទមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្តកនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េគលេ អំពី្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ និង 
យតៃម្ល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   

MEID 0 Basket

 2.4.3.1.4  ចុះគ្រទករបណ្តុ ះប ្ត លបន្តអំព្របពន័ធ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ របស់មណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី 
េខត្តដល់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  (ស្រមបថ់ន កជ់តិ) 

MEID 10,000 Basket

 2.4.3.1.5  ករ យតៃម្លលទធផលអនុវត្ត្របពន័ធ ម ននិង យតៃម្លរបស់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  MEID 0 Basket

 2.4.3.1.6  សរេសរកមមវធិី្របពន័ធ្រគប្រគងគេ្រមង្រកុង្រសុកេនេលើេគហទំពរ័  MEID 0 Basket

 2.4.3.1.7  បណ្តុ ះប ្ត លករអនុវត្ត កលបងអំពី្របពន័ធ្រគប្រគងគេ្រមង្រកុង ្រសុក MEID 9,240 Basket

 2.4.3.1.8   េធ្វើករ យតៃម្លលទធផល កលបង្រកុង ្រសុកនឆន ២ំ០១៥ MEID 0 Basket

 2.4.3.1.9  ករចុះគ្រទេលើករអនុវត្ត្របពន័ធទិនននយ័្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងករ ម ន យតៃម្លនន MEID 8,300 Basket

 2.4.3.1.10  េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីពត័ម៌នវទិយថន ក់ ជធនី េខត្ត MEID 10,480 Basket

 2.4.3.1.11  កមមវធិីកមមសិក  ឬសម័្រគចិត្តស្រមប្របពន័ធពត័ម៌នវទិយ MEID 1,200 Basket

 2.4.3.1.12  េរៀបចំ និង កឱ់យេ្របើ្របស់លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្តីពីករ្រគប្រគងផ រេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ  MOI 9,940 Basket

 2.4.3.1.13  ផ ព្វផ យដល់្រកុមបេចចកេទសៃនមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្ត អំពីលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្តីពីករ្រគប្រគងផ រ
េនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

MOI 7,160 Basket

 2.4.3.1.14  សិកខ ឆ្លុះបញច ំងស្តីពីករេ្របើ្របស់មូលនិធិ និងករអនុវត្តគេ្រមងឃុំ សងក ត ់និង្រកុង ្រសុក MOI 14,810 Basket

 2.4.3.1.15  គ្រទ និង ម ន្រតួតពិនិតយករបំេពញករងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (រេបៀបករងរ ករអនុវត្តតួនទី ភរកិចច ករងរ
ែផនករ ករងរថវកិ ករងរបុគគលិក ករេរៀបចំនិងករអនុវត្តគេ្រមង) 

MOI 11,160 Basket

សមទិធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 3  រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រគប្រគង និងអភវិឌ ធនធនមនុស របស់ខ្លួន្របកបេ យស្វ័យភព និង្របសិទធភព េដើមបសីេ្រមចបននូវ
ណត្តិ នងិ ទិភពៃនករផ្តល់េស របស់ខ្លួន 

13,061,329

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 3.1  ករ្រគប្រគងធនធនមនុស របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវបនេធ្វើវមិជឈករ និងព្រងឹង 664,700

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 3.1.2  េរៀបចំ និង កឲ់យអនុវត្តកិចចដំេណើ រករ្រគប្រគងធនធនមនុស របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ មែបបវមិជឈករជដំ កក់លៗ  110,000
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លទធផលរពំឹងទុកទី១ៃន ផ.ស.ថ 3.1.2.1  ករេរៀបចំ និងករ កឱ់យអនុវត្តនូវលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពកព់ន័ធនឹងករអនុវត្តលកខន្តិកៈេ យែឡកស្រមបប់ុគគលិករដ្ឋបលថន ក់

េ្រកមជតិ រមួបញចូ លទងំយុទធ ្រស្តស្តីពីករេលើកកមពស់ចំនួន្រស្តីកនុងមុខតំែណងដឹកនរំបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
110,000

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 3.1.2.1.1  េរៀបចំបញចប ់និងអនុមត័្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីលកខន្តិកៈេ យែឡកស្រមបប់ុគគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MCS 0 Basket

 3.1.2.1.2  េរៀបចំសិកខ ផ ព្វផ យ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីលកខន្តិកៈេ យែឡកស្រមបប់ុគគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MCS 27,300 Basket

 3.1.2.1.3  េរៀបចំសិកខ ស្តីពីករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នននពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្រគងបុគគលិករដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MCS 18,900 Basket

 3.1.2.1.4  សិកខ ពិេ្រគះេយបល់េនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេដើមប្របមូលធតុចូលនិងបទពិេ ធនព៍កព់ន័ធនឹង្របពន័ធ្រគប្រគងគុណផល MCS 18,900 Basket

 3.1.2.1.5  សិក ករេធ្វើសមហរណកមមម្រន្តី ជករេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ែផ្អក មមុខងរ និងធនធនែដលបនេផទរ MCS 7,500 Basket

 3.1.2.1.6  ម ន និងគ្រទបេចចកេទសដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករអនុវត្តចបប ់និងលិខិតបទ ្ឋ នននពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្រគងបុគគលិក MCS 17,400 Basket

 3.1.2.1.7  គ្រទ្របតិបត្តិករកនុងករអនុវត្ត ផ.ស.ថ. ឆន ២ំ០១៦ ស្តីពីករ្រគប្រគងបុគគលិកេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MCS 20,000 Basket

 3.1.2.1.8  េរៀបចំ និងអនុមត័យុទធ ្រស្តកនុងករបេងកើនភគរយ្រស្តីកនុងមុខតំែណងដឹកនៃំនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ NCDDS 0 Basket

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 3.1.6  េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លជេរៀង ល់ឆន អំំពីករ្រគប្រគងធនធនមនុស ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ េយនឌរ័ និងភពេផ ងៗគន ៃនបុគគលិកដល់
ថន កដ់ឹកន ំនិងអនក្រគប្រគងទងំអស់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

554,700

លទធផលរពំឹងទុកទី២ៃន ផ.ស.ថ 3.1.6.1  ករេលើកកមពស់េយនឌរ័ បរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគមេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 554,700

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 3.1.6.1.1  អនុវត្តករអភវិឌ សមតថភពស្រមបថ់ន កដ់ឹកនថំន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិស្តីពីបរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគមស្រមបក់រអភវិឌ
មែបប្របជធិេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ 

MoWA 43,900 Basket

 3.1.6.1.2  េរៀបចំសិកខ ឆ្លុះបញច ំ្របចឆំន សំ្តីពីករអនុវត្តេសចក្តីសេ្រមចរួម និងករេរៀបចំែផនករស្រមបឆ់ន បំនទ ប ់ MoWA 18,500 Basket

 3.1.6.1.3  ម ន និងគ្រទបេចចកេទសដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករប្រញជ បបរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគមេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MoWA 14,000 Basket

 3.1.6.1.4  សិកខ ស្ដីពីករេលើកកមពស់សមម្រតបុគគលិក្រស្តីឲយបំេពញករងរេនកនុងមុខតំែណង្រគប្រគងេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និង
ករប្រញជ បេយនឌរ័កនុងកិចចដេំណើ រករ្រគប្រគង 

PADD 10,000 Basket

 3.1.6.1.5  េរៀបចំសិកខ របស់ប ្ដ ញ្រកុម្របឹក ្រស្តីកនុង២៤េខត្ត  PADD 35,000 Basket

 3.1.6.1.6  េរៀបចំចង្រកង ពិេ្រគះេយបល់ ផ ព្វផ យ និង ម នករអនុវត្តឯក របេចចកេទសស្តីពីករេលើកកមពស់បរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគម PADD 28,000 Basket

 3.1.6.1.7  ព្រងឹងកិចចដេំណើ កររបស់្រកុមករងរេយនឌរ័ៃនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប PADD 500 Basket

 3.1.6.1.8  ព្រងឹងករអនុវត្តមុខងររបស់ គ.ក.ស.ក. ជធនី េខត្តកនុងករប្រញជ បបរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគមកនុងែផនករ គេ្រមង និងកមមវធិី
ននកដ៏ូចជករស្រមបស្រមួល និងែស្វងរកករគ្រទរបស់ ជធនី េខត្ត និង ថ បន័ពកព់ន័ធននកនុងករេលើកកមពស់េស សងគម 

CP 37,500 Basket

 3.1.6.1.9  ព្រងឹងករអនុវត្តមុខងររបស់ គ.ក.ស.ក. ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ កនុងករប្រញជ បបរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគមកនុងែផនករ គេ្រមង និងកមម
វធិីននកដ៏ូចជករស្រមបស្រមួល និងែស្វងរកករគ្រទរបស់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និង ថ បន័ពកព់ន័ធននកនុងករេលើកកមពស់េស សងគម 

MDK 177,300 Basket
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 3.1.6.1.10  េរៀបចំកិចច្របជុំ និងសិកខ ននជមយួមនទីរ ករយិល័យ និងអងគភពជំនញ អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងអនកពកព់ន័ធនន

េដើមបេីលើកកមពស់សមភពេយនឌរ័ ករព្រងឹងភពអង់ ចដល់្រស្តី និងបរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគម 
PDoWA 30,000 Basket

 3.1.6.1.11  អភវិឌ សមតថភពអនកពកព់ន័ធននអំពីករេលើកកមពស់សមភពេយនឌរ័ ករព្រងឹងភពអង់ ចដល់្រស្តី បរយិបន័ន និងសមធម៌
សងគមេនថន កេ់្រកមជតិ 

PDoWA 62,500 Basket

 3.1.6.1.12  េរៀបចំ និងផ ព្វផ យឯក រ និងសថិតិននស្តីពីសមភពេយនឌរ័ ករព្រងឹងភពអង់ ចដល់្រស្តី និងសមធមន៌ិងបរយិបន័នសងគម
េនថន កេ់្រកមជតិ 

PDoWA 12,500 Basket

 3.1.6.1.13  ម ន និងផ្តល់គ្រទបេចចកេទសសកមមភពអភវិឌ នស៍មតថភពននស្រមប្រកុម្របឹក ពកព់ន័ធនឹងករប្រញជ ប េយនឌរ័ ករ
ព្រងឹងភពអង់ ចរបស់្រស្តី និងករេលើកកមពស់បរយិបន័ន និងសមធមស៌ងគម 

PDoWA 45,000 Basket

 3.1.6.1.14  អនុវត្តសកមមភពននែផ្អកេលើអនុ សនរ៍បស់សវនកមមេយនឌរ័ PDoWA 40,000 Basket

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 3.2  ្របពន័ធគ្រទករអភវិឌ ថ បន័ែផ្អក មត្រមូវករ និង្របពន័ធគ្រទករ្របឹក េយបល់ស្រមប្រកុម្របឹក ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវ
បនេរៀបចំ និង កឱ់យដំេណើ រករេនថន ក់ ជធន ីេខត្ត 

5,629,015

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 3.2.1  េរៀបចំមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្ត ែដលកនុងេនះរមួមននូវែផនកមយួេផ្ត តេទមុខងររបស់្រកុម្របឹក  និងបក
្រ យពីែបបែផនននៃនករ្រគប្រគងេនថន កជ់តិ និងេនថន កេ់្រកមជតិ 

5,629,015

លទធផលរពំឹងទុកទី៣ៃន ផ.ស.ថ 3.2.1.1  ករស្រមស្រមួលនូវែបបែផនននស្តីពីភពជៃដគូ និងកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិជមយួ ថ បន័រដ្ឋ វសិ័យឯក
ជន និងអងគករសងគមសុីវលិនន េដើមបអីភវិឌ សមតថភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

5,629,015

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 3.2.1.1.1  បណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តីនយក ្ឋ នបណ្តុ ះប ្ត លអំពីេគលវធិី និងវធិី ្រស្តៃនករអភវិឌ សមតថភព MOI 7,950 Basket

 3.2.1.1.2  បណ្តុ ះប ្ត លដល់្រកុមបេចចកេទសៃនមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្ត អំពីេគលវធិី និងវធិី ្រស្តៃនករអភវិឌ
សមតថភព 

MOI 18,280 Basket

 3.2.1.1.3  េរៀបចំ និង កឱ់យេ្របើ្របស់្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្តស្តីពីករអភវិឌ សមតថភពស្រមបម់្រន្តី ជករសុីវលិ្រកសួងម ៃផទ និងរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិ 

MOI 14,215 Basket

 3.2.1.1.4  សិកខ ឆ្លុះបញច ំង្របចឆំន អំំពីករអនុវត្តករអភវិឌ ថ បន័េនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MOI 18,930 Basket

 3.2.1.1.5  ម ន និងផ្តល់ករគ្រទបេចចកេទសករអភវិឌ ថ បន័េនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MOI 3,300 Basket

 3.2.1.1.6  េរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករអន្ត គមន្របចឆំន រំបស់ ជធនី េខត្តកនុងករអភវិឌ ថ បន័េនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ CP 425,000 Basket

 3.2.1.1.7  ផ្តល់ករគ្រទជំនួយបេចចកេទសដល់ ជធនី េខត្តកនុងករអនុវត្តែផនករអន្ត គមនអ៍ភវិឌ នស៍មតថភព និងកមមវធិី CP 2,046,240 Basket

 3.2.1.1.8  គ្រទ និងស្រមបស្រមួលករអនុវត្ត ករ្រគប្រគង ករ ម ន និងករេរៀបចំរបយករណ៍ៃន ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦របស់ ជធនី េខត្ត CP 800,000 Basket

 3.2.1.1.9  េរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករអភវិឌ សមតថភពជក់ ករ់បស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  MDK 98,500 Basket
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 3.2.1.1.10  ផ្តល់ករគ្រទជំនួយបេចចកេទសដល់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ កនុងករអនុវត្តសកមមភពអភវិឌ នស៍មតថភពជក់ ក ់និងកមមវធិីរបស់្រកុង 

្រសុក ខណ្ឌ នីមយួៗ 
MDK 1,487,400 Basket

 3.2.1.1.11  គ្រទ និងស្រមបស្រមួលករអនុវត្ត ករ្រគប្រគង ករ ម ន និងករេរៀបចំរបយករណ៍ៃន ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦ របស់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  MDK 709,200 Basket

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 3.4  ែផនករែដលបនេ្រគងនូវធនធនយ៉ងចបស់ ស់មយួស្រមបក់រេរៀបចំបេងកើត និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនវទិយ ថ នអភវិឌ នស៍មតថ
ភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងស្រមបក់រអភវិឌ សមតថភពរយៈេពលែវង្រតូវបនេរៀបចំ និងអនុវត្ត  

18,490

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 3.4.3  េរៀបចំ និងអនុមត័ែផនករអនុវត្តលម្អតិស្រមបក់រេរៀបចំបេងកើត និងករ្រគប្រគងវទិយ ថ នអភវិឌ នស៍មតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិ េ យមនករពិេ្រគះេយបល់ និងឯកភពជមយួ ថ បន័ពកព់ន័ធនន 

18,490

លទធផលរពំឹងទុកទី៤ៃន ផ.ស.ថ 3.4.3.1  ករអនុមត័ែផនករេរៀបចំបេងកើតវទិយ ថ នអភវិឌ នស៍មតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ 18,490

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 3.4.3.1.1  េរៀបចំែផនករអនុវត្តស្រមបក់រេរៀបចំបេងកើត និងករ្រគប្រគងវទិយ ថ នអភវិឌ នស៍មតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MOI 18,490 Basket

 3.4.3.1.2  េរៀបចំកិចច្របជុំជមយួៃដគូអភវិឌ នន៍នេដើមបេីកៀរគរធនធនស្រមបគ់្រទដល់ករអនុវត្តែផនករេរៀបចំបេងកើត និង្រគប្រគងវទិយ
ថ នអភវិឌ នស៍មតថភពរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ

MOI 0 Basket

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 3.5  អគររដ្ឋបល ្រសុកចំនួន៣៤ ្រតូវបន ថ បន េដើមបែីកលម្អបរ ិ ថ នេធ្វើករងរស្រមបម់្រន្តី បុគគលិក 6,749,124

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 3.5.2  អនុវត្តករ ងសងអ់គរ ្រសុកេគលេ នន និង ម នករងរ ងសង ់ 6,749,124

លទធផលរពំឹងទុកទី៥ៃន ផ.ស.ថ 3.5.2.1  ករបញចបគ់េ្រមង ងសងអ់គររដ្ឋបល ្រសុកចំនួន៣៤ 6,749,124

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 3.5.2.1.1  បញចបក់រ ងសងអ់គរ ្រសុកចំនួន៣៤ និង កឱ់យេ្របើ្របស់ជផ្លូវករ PMU 6,749,124 ADB/DPSFM 1 

សមទិធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 4  រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ចេឆ្លើយតបចំេពះកររពំឹងទុករបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករទទួលបននូវេស  និង ចបេ្រមើេស សំខន់ៗ
ននេនថន ករ់ដ្ឋបលែដលេនេកៀកជិតបំផុតនឹង្របជជន 

29,202,981

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 4.1  រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតមិនករផ្តួចេផ្តើមកនែ់តេ្រចើន កនុងករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមើសននែដលសថិតេនេ្រកម ណត្តិទូេទរបស់ខ្លួន 11,356,116

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 4.1.1  កំណតឲ់យចបស់ ស់ និងផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យអំពីមុខងរជជេ្រមើសនន ែដលសថិតេនេ្រកម ណត្តិទូេទរបស់ 
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងអំពីែបបែផនននៃនភពជៃដគូ និងករចូលរូមែចករែំលកចំ យរ ងរដ្ឋបលថន កជ់តិ និងរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិកនុងករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមើសទ 

20,160

លទធផលរពំឹងទុកទី១ៃន ផ.ស.ថ 4.1.1.1  ករកំណត ់និងករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមើសជេ្រចើនេផ ងេទៀតេ យរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 20,160

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 4.1.1.1.1  េរៀបចំផ ព្វផ យ កឱ់យេ្របើ្របស់ និងបណ្តុ ះប ្ត លឯក របេចចកេទសស្តីពីករអនុវត្តមុខងរជជេ្រមើស PADD 14,200 Basket

 4.1.1.1.2  េរៀបចំយុទធ ្រស្តផ ព្វផ យពត័ម៌ន MOI 3,000 Basket

 4.1.1.1.3  ផ ព្វផ យអំពីយុទធ ្រស្តផ ព្វផ យពត័ម៌នដល់មណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  MOI 2,960 Basket

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 4.1.4  ជំរុញេលើកទឹកចិត្តដល់ៃដគូអភវិឌ ន ៍កនុងករគ្រទហិរញញបបទនស្រមបេ់ស សងគម និងករបន ុ ំេទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ
មរយៈមូលនិធិ្រកុង ្រសុក និងមូលនិធិឃុំ សងក ត ់ 

11,335,956
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លទធផលរពំឹងទុកទី២ៃន ផ.ស.ថ 4.1.4.1  ករេលើកកមពស់ករផ្តល់េស សងគម ករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន និងករបន ុ ំេទនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ មរយៈករអនុវត្ត

មូលនិធិ្រកុង ្រសុក និងមូលនិធិឃុំ សងក ត ់
11,335,956

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 4.1.4.1.1  ម្រន្តីថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិកនុងេខត្តេគលេ ទងំ៦ េដើមបវីភិគ ក ងែផនករ ស្រមបស្រមួល អនុវត្ត និង ម ន 
សកមមភពនន េដើមបេីលើកកមពស់ភពធនរបស់សហគមន ៍និងភពរស់ នមនជីវតិ កិចចករពរ និងកិចចអភវិឌ កុមរ 

PMSD 664,291 UNICEF

 4.1.4.1.2  ព្រងឹងសមតថភពអនកែថរក កុមរកនុងេខត្តេគលេ ទងំ៦ េដើមបេីលើកកមពស់ភពធនរបស់សហគមន ៍និងភពរស់ នមនជីវតិ កិចច
ករពរ និងកិចចអភវិឌ កុមរ 

PMSD 544,695 UNICEF

 4.1.4.1.3  េលើកកមពស់ករទទួលបននូវេស សងគម្របកបេ យគុណភព និងករចូលរមួកនុងជីវភពសហគមនក៍នុង្រសុកេគលេ  របស់កុមរ 
និងជនពិករ 

PMSD 707,000 UNICEF

 4.1.4.1.4  គ្រទមូលនិធិឃុំ សងក ត ់េដើមបេីលើកកមពស់ករផ្តល់េស សងគម CS 500,000 Basket

 4.1.4.1.5  េធ្វើេតស្ត កលបងអំពីករេផទរមូលនិធិឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិស្រមបក់ិចចករពរសងគម PADD 119,773 WB/CTPMCH 

 4.1.4.1.6  េលើកកមពស់ករវនិិេយគេលើេស សងគមេ យរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក េផ្ត តេលើសុខភពបន្តពូជ និងសិទធិ MOI 111,141 UNFPA

 4.1.4.1.7  គ្រទកិចចដំេណើ រករក ងែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបេីលើកមពស់ករចូលរួមរបស់យុវជន MOI 39,000 UNFPA

 4.1.4.1.8  គ្រទមូលនិធិស្រមបក់ិចចអភវិឌ ឃុំ PMU 6,200,000 ADB/TS‐PRSDP 

 4.1.4.1.9  េលើកកមពស់ផលិតភពកសិកមម និងករ្រគប្រគងគ្រមងិ្របកបេ យ្របសិទធភព PMU 1,140,000 ADB/TS‐PRSDP 

 4.1.4.1.10  គ្រទឃុំេគលេ កនុងករប្រញជ ប និងអនុវត្តគេ្រមងែដលបនបញចូ លនូវករបន ំេទនឹងករបែំរបំរលួ កសធតុ PMSD 177,000 IFAD/ASPIRE 

 4.1.4.1.11  េលើកកមពស់សកមមភពៃនករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ នេនតំបនេ់គលេ  NCDDS 416,876 RED III

 4.1.4.1.12  គ្រទឃុំេគលេ កនុងករប្រញជ ប និងអនុវត្តគេ្រមងែដលបនបញចូ លនូវករបន ំេទនឹងករបែំរបំរលួ កសធតុ 151,820 IFAD ASPIRE 

 4.1.4.1.12  គ្រទករបន ំេទនឹងករបំែរបំរលួ កសធតុ NCDDS 400,000 LGCC II

 4.1.4.1.13  គ្រទមូលនិធិមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ ស្រមបក់រផ្តល់េស សងគម NCDDS 70,360 UNICEF

 4.1.4.1.14  អនុវត្ត កលបងករេផទរមូលនិធិមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ  NCDDS 94,000 WB/CTPMCH 

 4.1.4.1.15  េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លអំពីេសៀវេភែណនសំ្តីពីករេរៀបចំគេ្រមងេស កមម្រកុង ្រសុក MOI 0 UNICEF

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 4.2  មុខងរជក់ ក ់និងសម្រសប្រតូវបនេផទរពី្រកសួង ថ បន័ឲយេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 17,167,200

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 4.2.1  េរៀបចំេផទរមុខងរ និងធនធនជក់ កម់យួចំនួនពី្រកសួង ថ បន័ែដលសថិតេនកនុង វសិ័យ ទិភព េទឲយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
េ យចបេ់ផ្តើមេផទរមុខងរ និងធនធនពី្រកសួង ថ បន័ចំនួន៥ែដលបនេរៀបចំបញចបន់ូវកិចចដំេណើ រករៃនករពិនិតយេមើលមុខងរ
េឡើងវញិ េ យកំណតអ់ំពីយុទធ ្រស្ត និង្រកបខណ័្ឌ េពលេវ ចបស់ ស់ស្រមបក់រេផទរមុខងរ និងធនធនទងំេនះ 

17,167,200
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លទធផលរពំឹងទុកទី៣ៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.1  ករេផទរមុខងរ្រគប្រគងករអបរ់បំឋមសិក  ករអបរ់កំុមរតូច និងករអបរ់េំ្រក្របពន័ធេទឱយ្រកុង ្រសុកទងំអស់េនកនុងេខត្តេគល

េ ចំនួនមយួ 
12,140,000

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.1.1  េរៀបចំ និង កឲ់យអនុវត្តនូវ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និងេសចក្តីែណនចំបំចន់នស្រមបក់រេផទរមុខងរ្រគប្រគងករ អបរ់បំឋមសិក  
ករអបរ់កំុមរតូច និងករអបរ់េំ្រក្របពន័ធេទឱយ្រកុង ្រសុេគលេ  

FA ministries 5,000 Basket

 4.2.1.1.2  ផ ព្វផ យ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និងេសចក្តីែណនែំដលបនេរៀបចំដល់អនកពកព់ន័ធនន FA ministries 25,000 Basket

 4.2.1.1.3  អនុវត្ត កលបងមុខងរែដលបនេផទរេនតំបនេ់គលេ  FA ministries 12,000,000 RGC

 4.2.1.1.4  ម ន ផ្តល់ករគ្រទ និង យតៃម្លករ កលបង និងេរៀបចំរបយករណ៍ FA ministries 10,000 Basket

 4.2.1.1.5  េលើកកមពស់ករអបរ់កំ្រមតិបឋម មរយៈករព្រងឹងកិចចដំេណើ រករមេត្តយយសហគមន៍ MOEYS 100,000 UNICEF

លទធផលរពំឹងទុកទី៤ៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.2  រដ្ឋបល ជធនី រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកទងំអស់អនុវត្តនូវមុខងរ្រគប្រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជន្របកបេ យ្របសិទធភព 2,066,500

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.2.1  េរៀបចំ និង កឲ់យអនុវត្តនូវ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និងេសចក្តីែណនចំបំចន់នស្រមបក់រេផទរមុខងរ្រគប្រគងសំ ម និងកក
សំណល់រងឹទី្របជុំជន និងករអភរិក ធនធនធមមជតិនន 

FA ministries 5,000 Basket

 4.2.1.2.2  ផ ព្វផ យ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និងេសចក្តីែណនែំដលបនេរៀបចំដល់អនកពកព់ន័ធនន FA ministries 25,000 Basket

 4.2.1.2.3  អនុវត្ត កលបងមុខងរែដលបនេផទរេនតំបនេ់គលេ  FA ministries 0 Basket

 4.2.1.2.4  ម ន ផ្តល់ករគ្រទ និង យតៃម្លករ កលបង និងេរៀបចំរបយករណ៍ FA ministries 10,000 Basket

 4.2.1.2.5  គ្រទករអនុវត្តមុខងរ្រគប្រគងសំ ម សំណល់រងឹទី្របជុំជន MOE 2,000,000 RGC

 4.2.1.2.6  គ្រទករអនុវត្តមុខងរអភរិក ធនធនធមមជតិ េ យរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MOE 26,500 RGC

លទធផលរពំឹងទុកទី៥ៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.3  ករេផទរមុខងរ្រគប្រគងមណ្ឌ លែថទកំុមរកំ្រពរបស់រដ្ឋករ្រតួតពិនិតយមណ្ឌ លែថទកំុមររបស់អងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល និងករ
្រគប្រគងេស ែថទកំុមររងេ្រគះ និងងយរងេ្រគះេនកនុងសហគមនេ៍ទឱយរដ្ឋបលេខត្ត ្រកុង ្រសុក និងឃុំ សងក តក់នុងេខត្តេគល
េ ចំនួនមយួ 

320,000

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.3.1  េរៀបចំ និង កឲ់យអនុវត្តនូវ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និងេសចក្តីែណនចំបំចន់នស្រមបក់រេផទរមុខងរ្រគប្រគងមណ្ឌ លកុមរកំ្រពកនុង
េខត្តេគលេ ចំនួនមយួ 

FA ministries 5,000 Basket

 4.2.1.3.2  ផ ព្វផ យ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និងេសចក្តីែណនចំបំចន់នអំពីករេផទរមុខងរ្រគប្រគង និង្របតិបត្តិមណ្ឌ លកុមរ កំ្រពេនថន ក់
េ្រកមជតិ 

FA ministries 25,000 Basket

 4.2.1.3.3  អនុវត្ត កលបងមុខងរ្រគប្រគងមណ្ឌ លកុមរកំ្រពកនុងេខត្តេគលេ  FA ministries 0 Basket

 4.2.1.3.4  ម ន ផ្តល់ករគ្រទ និង យតៃម្លករ កលបង និងេរៀបចំរបយករណ៍ FA ministries 10,000 Basket

 4.2.1.3.5  គ្រទករអនុវត្ត កលបងនូវមុខងរ្របតិបត្តិ និង្រគប្រគងមណ្ឌ លកុមរកំ្រព េ យរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MoSAVY 250,000 RGC
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 4.2.1.3.6  ព្រងឹងករអនុវត្តមុខងរ្របតិបត្តិ និង្រគប្រគងមណ្ឌ លកុមរកំ្រព េ យរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MoSAVY 30,000 UNICEF

លទធផលរពំឹងទុកទី៦ៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.4  ករេផទរមុខងរគពំរសុខភពបឋមេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិមយួចំនួន 1,062,000

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.4.1  េរៀបចំ និង កឲ់យអនុវត្តនូវ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និងេសចក្តីែណនចំបំចន់នស្រមបក់រេផទរមុខងរ្រគប្រគង្រសុក ្របតិបត្តិឱយ្រកុង 
្រសុកេគលេ មយួចំនួន 

FA ministries 5,000 Basket

 4.2.1.4.2  ផ ព្វផ យ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និងេសចក្តីែណនចំបំចន់នអំពីករេផទរមុខងរ្រគប្រគង្រសុក្របតិបត្តិ FA ministries 25,000 Basket

 4.2.1.4.3  អនុវត្ត កលបងមុខងរ្រគប្រគង្រសុក្របតិបត្តិេនកនុង្រកុង ្រសុកមយួចំនួន FA ministries 960,000 RGC

 4.2.1.4.4  ម ន ផ្តល់ករគ្រទ និង យតៃម្លករ កលបង និងេរៀបចំរបយករណ៍ FA ministries 10,000 Basket

 4.2.1.4.5  អនុវត្ត កលបងនូវករេផទរមុខងរៃនវសិ័យសុខភបិលកនុងករ្រគប្រគង្រសុក្របតិបត្តិ និងមណ្ឌ លសុខភព PMU 30,000 UNCDF/LDDHS 

 4.2.1.4.6  ចុះសិក អំពីលទធភពៃនករេផទរមុខងរ និងធនធនៃនករយិល័យ អងគភពជំនញេនថន ក្រកុង ្រសុក េដើមបេីធ្វើករេផទរជបេណ្តើ រៗ
នូវមុខងរ និងធនធនទងំេនះេទឱយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក 

PADD 10,000 Basket

 4.2.1.4.7  អនុវត្ត កលបងមូលនិធិមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ ស្រមបគ់្រទមណ្ឌ លសុខភព PADD 22,000 UNCDF/LDDHS 

លទធផលរពំឹងទុកទី៧ៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.5  ករបន្តគ្រទករអនុវត្ត កលបងៃនករេផទរមុខងរ្រគប្រគងអនមយ័ជនបទ និងករ្រគប្រគង ករែថទ ំនិងករជួសជុល្របពន័ធទឹក
្អ តេទ្រសុកមយួចំនួន 

317,500

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.5.1  សិក  និង យតៃម្លេលើករេផទរមុខងរែដលបនអនុវត្ត កលបង និងេរៀបចំសិកខ ឆ្លុះបញច ំងអំពីលទធផលៃនករ យតៃម្ល PADD 30,000 Basket

 4.2.1.5.2  អនុវត្ត កលបងករេផទរមុខងរពកព់ន័ធនឹងកិចច្របតិបត្តិករ និងករែថទកំរផគតផ់គងទ់ឹកជនបទឱយ្រសុកចំនួន៧ PMU 125,000 ADB/RWS 

 4.2.1.5.3  អនុវត្ត កលបងករេផទរមុខងរពកព់ន័ធនឹងវមិជឈករករផ្តល់េស អនមយ័ជនបទឱយ្រសុកចំនួន១០ PMU 100,000 WB/WSP 

 4.2.1.5.4  គ្រទករអនុវត្ត កលបងនូវមុខងរែថទ ំនិងជួសជុល្របពន័ធផគតផ់គងទ់ឹកជនប និងេស អនមយ័ជនបទ MRD 62,500 RGC

លទធផលរពំឹងទុកទី៨ៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.6  ករេផទរមុខងរករែថទផំ្លូវលំជនបទមនលកខណៈជ្របចេំទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតេិគលេ មយួចំនួន 890,000

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.6.1  េរៀបចំ និង កឲ់យអនុវត្តនូវ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និងេសចក្តីែណនចំបំចន់នស្រមបក់រេផទរមុខងរែថទផំ្លូវលំជនបទ ឱយ្រកុង ្រសុក
េគលេ មយួចំនួន 

FA ministries 5,000 Basket

 4.2.1.6.2  ផ ព្វផ យ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្ត និងេសចក្តីែណនដំល់អនកពកព់ន័ធនន FA ministries 25,000 Basket

 4.2.1.6.3  អនុវត្ត កលបងមុខងរែថទផំ្លូវលំជនបទេន្រកុង ្រសុកមយួចំនួន FA ministries 850,000 RGC

 4.2.1.6.4  ម ន ផ្តល់ករគ្រទ និង យតៃម្លករ កលបង និងេរៀបចំរបយករណ៍ FA ministries 10,000 Basket

លទធផលរពំឹងទុកទី៩ៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.7  ករ្រពមេ្រព ងេទេលើមុខងរជក់ ករ់បស់្រកសួង ថ បន័មយួចំនួនបែនថមេទៀត េដើមបេីផទរឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេនឆន ២ំ០១៧ 371,200

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 4.2.1.7.1  ផ ព្វផ យអំពីដំេណើ រករៃនករេផទរមុខងរដល់ថន កដ់ឹកន្រកសួង ថ បន័ និងអនកពកព់ន័ធ PADD 31,200 Basket

 4.2.1.7.2  ពិនិតយ និងពិេ្រគះេយបល់េលើមុខងររបស់្រកសួង ថ បន័ែដលេសនើេផទរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ PADD 25,000 Basket
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 4.2.1.7.3  ករពិេ្រគះេយបល់ជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិអំពីករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន និងកិចចករេផ ងៗេទៀតពកព់ន័ធនិងករេផទរ និងករ

ទទួលមុខងរ 
PADD 15,000 Basket

 4.2.1.7.4  េរៀបចំបញចបរ់បយករណ៍ស្តីពីបញជ ីវភិគមុខងរ  FA ministries 27,000 Basket

 4.2.1.7.5  េរៀបចំបញចបរ់បយករណ៍ស្តីពីករពិនិតយេមើលមុខងរេឡើងវញិ  FA ministries 27,000 Basket

 4.2.1.7.6  ករេរៀបចំែផនករអនុវត្តនស៍្រមបក់រេផទរមខុងរ និងធនធន ស្រមបក់រ កលបង និងអភវិឌ សមតថភពដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ FA ministries 9,000 Basket

 4.2.1.7.7  ករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នស្រមបេ់ផទរមុខងរ និងធនធនឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ FA ministries 9,000 Basket

 4.2.1.7.8  េរៀបចំ និងអនុវត្តែផនករអភវិឌ នស៍មតថភពស្រមបរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិអំពីករអនុវត្ត និងករ្រគប្រគងមុខងរ FA ministries 138,000 Basket

 4.2.1.7.10  ម ន និងផ្តល់ករគ្រទជ្របចដំល់រដ្ឋបលេខត្ត និងមនទីររជំនញននកនុងករអនុវត្តមុខងរ FA ministries 90,000 Basket

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 4.3  ករ្រពមេ្រព ងេទេលើមុខងរេស ទី្របជុំជនសម្រសបមយួចំនួនរបស់រដ្ឋបល េខត្ត េដើមបេីផទរេទឱយរដ្ឋបល្រកុងេនឆន ២ំ០១៧ 17,900

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 4.3.1  សិក  និងវភិគអំពីមុខងរននៃនេស ទី្របជុំជនេនកនុងេខត្ត េ យកំណតអ់ំពី្របេភទេស  និងត្រមូវករបុគគលិក និងធនធន
ែដល ចេផទរឲយេទរដ្ឋបល្រកុង 

17,900

លទធផលរពំឹងទុកទី១០ៃន ផ.ស.ថ 4.3.1.1  ករ្រពមេ្រព ងេទេលើមុខងរេស ទី្របជុំជនសម្រសបមយួចំនួនរបស់រដ្ឋបលេខត្ត េដើមបេីផទរេទឱយរដ្ឋបល្រកុងេនឆន ២ំ០១៧ 17,900

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 4.3.1.1.1  េរៀបចំឯក រ និងលិខិតបទ ្ឋ នស្រមបក់រេផទរមុខងរេស ទី្របជុំជន MOI 3,000 Basket

 4.3.1.1.2  សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រកសួងពកព់ន័ធ MOI 7,740 Basket

 4.3.1.1.3  ផ ព្វផ យអំពីលិខិតបទ ្ឋ នពកព់ន័ធនឹងករេផទរមុខងរេស ទ្របជុំជនដល់មណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស  MOI 7,160 Basket

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 4.4  ករផ្តល់េស រដ្ឋបល មរយៈយន្តករ្រចកេចញចូលែតមយួ្រតូវបនព្រងឹង និងព្រងីក 661,765

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 4.4.2  ព្រងីកករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួេទរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ដៃទេទៀត 661,765

លទធផលរពំឹងទុកទី១១ៃន ផ.ស.ថ 4.4.2.1  ករព្រងឹង និងព្រងីកករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួេនថន ក្រកុង ្រសុក ចំនួន៥បែនថមេទៀត ្រពមទងំករេរៀបចំបេងកើតយន្តករ
្រចកេចញចូលែតមយួេន្រគបរ់ដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត ្រសុក និងឃុំ សងក ត ់

661,765

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 4.4.2.1.1  ពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និងជំរុញករេផទរេស រដ្ឋបលថមីៗបែនថមេទៀតពី្រកសួង ថ បន័ននេទឱយករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួ MOI 3,000 Basket

 4.4.2.1.2  ផ ព្វផ យអំពីនីតិវធិីៃនករផ្តល់េស មវសិ័យ្របតិភូកមមែដលបនែកស្រមួល MOI 2,335 Basket

 4.4.2.1.3  ្របជុំពិេ្រគះេយបល់ជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិអំពីករព្រងីកករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួេទ ជធនី េខត្តចំនួន២ និង
្រសុកេគលេ ចំនួន៥ 

MOI 2,820 Basket

 4.4.2.1.4  េរៀបចំកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់េលើករេធ្វើ្របតិភូកមមករផ្តល់េស រដ្ឋបលដល់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត និង្រសុកេគលេ ជមយួ
្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ 

MOI 1,000 Basket

 4.4.2.1.5  បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីៃន្រសុកេគលេ ថមីអំពីតួនទី ភរកិចចករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួ និងករយិល័យ្របជពលរដ្ឋ MOI 20,950 Basket
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 4.4.2.1.6  បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសស្តីពីនីតិវធិីៃនករផ្តល់េស មវសិ័យ្របតិភូកមមដល់្រសុក៥ថមី MOI 13,400 Basket

 4.4.2.1.7  ផ ព្វផ យពត័ម៌ន និងទំនកទ់ំនងអំពីករងរៃនករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួ MOI 1,500 Basket

 4.4.2.1.8  េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នស្តីពីករបេងកើតយន្តករ្រចកេចញចូលែតមយួ MOI 0 Basket

 4.4.2.1.9  កិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់ស្តីពយីន្តករ្រចកេចញចូលែតមយួ MOI 0 Basket

 4.4.2.1.10  េរៀបចំ និងផ ព្វផ យលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្តីពីករបេងកើតយន្តករ្រចកេចញចូលែតមយួេនថន ក់ ជធនី េខត្ត ្រសុក និងឃុំ សងក ត ់ MOI 7,160 Basket

 4.4.2.1.11  េរៀបចំកិចច្របជុំពិេ្រគះេយបល់េលើករេធ្វើ្របតិភូកមមករផ្តល់េស រដ្ឋបលដល់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត និង្រសុក MOI 1,000 Basket

 4.4.2.1.12  ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរ និងេធ្វើ្របតិភូកមមេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MOI 6,840 Basket

 4.4.2.1.13  គ្រទ និងស្រមបស្រមួលករអនុវត្ត ករ្រគប្រគង ករ ម ន និងករេរៀបចំរបយករណ៍ៃន ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦ MOI 101,760 Basket

 4.4.2.1.13  គ្រទករព្រងីកករយិល័យ និងយន្តករៃនករយិល័យ្រចកេចញចូលែតមយួ MOI 500,000 RGC

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 4.5  ករផ្តល់េស កនុងភពជៃដគូរ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ សងគមសុីវលិ និងវសិ័យឯកជន្រតូវបនេរៀបចំ និងអនុវត្ត 0

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 4.5.1  េរៀបចំយន្តករេលើកកមពស់ភពជៃដគូរ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិជមយួនឹងអងគករសងគមសុីវលិ និងវសិ័យឯកជនកនុងករផ្តល់េស
ធរណៈ 

0

លទធផលរពំឹងទុកទី១២ៃន ផ.ស.ថ 4.5.1.1  ករស្រមបស្រមួលនូវែបបែផនៃនភពជៃដគូរ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិជមយួនឹងអងគករសងគមសុីវលិ និងែផនកឯកជន េដើមបេីលើក
កមពស់ករផ្តល់េស  និងករអភវិឌ េសដ្ឋកិចចមូល ្ឋ ន 

0

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 4.5.1.1.1  េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន និងេសចក្តីែណនសំ្តីពីករផ្តល់េស កនុងភពជៃដគូរ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិជមយួអងគករសងគមសុីវលិ 
និងវសិ័យឯកជននន 

PADD 0 Basket

 4.5.1.1.2  ចុះកិចច្រពមេ្រព ងជមយួអងគករសងគមសុីវលិននកនុងករផ្តល់េស  និងករអភវិឌ សមតថភព SNAs 0 Basket

 4.5.1.1.3  អនុវត្តកិចច្រពមេ្រព ងកនុងករផ្តល់េស  និងករអភវិឌ សមតថភពស្រមបរ់ដ្ឋបលថនកេ់្រកមជតិ SNAs 0 Basket

សមទិធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 5  ធនធនហិរញញ វតថុ្រតូវបនេ្រគងយ៉ង្រតឹម្រតូវ និងចតែ់ចងបនយ៉ងល្អ ្រពមទងំមនចំននួសម្រសបស្រមបរ់ដ្ឋបល្រកុង ្រសុក កនុង
ករេឆ្លើយតបេទនឹងករអនុវត្តមុខងរ ម ណត្តរិបស់ខ្លួន 

328,153,650

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 5.1  ធនធនសមសភគអភវិឌ នម៍ូល ្ឋ នៃនមូលនិធិ្រកុង ្រសុកមនចំនួនយ៉ងតិច០,៥% េធៀបនឹងចំណូលចរន្តៃនថវកិរដ្ឋ 326,470,000

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 5.1.1  ពិនិតយ និងែកស្រមួលេឡើងវញិនូវរូបមន្តស្រមបក់រវភិជនម៍ូលនិធិ្រកុង ្រសុក  326,470,000

លទធផលរពំឹងទុកទី១ៃន ផ.ស.ថ 5.1.1.1  ករេលើកកមពស់្របសិទធភពៃនករអនុវត្តមូលនិធិ្រកុង ្រសុកទងំែផនករដ្ឋបល និងែផនកអភវិឌ ន ៍្រពមទងំករវភិជថវកិេទឱយ 
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត និងមូលនិធិឃុំ សងក ត់

326,470,000

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 5.1.1.1.1  ពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និងែកស្រមួលរូបមន្តស្តីពីករវភិជថវកិឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 0 Basket

 5.1.1.1.2  េគៀរគរធនធនហិរញញ វតថុពៃីដគូអភវិឌ នស៍្រមបគ់្រទមូលនិធិ្រកុង ្រសុកែផនកអភវិឌ ន ៍ MEF 0 Basket

 5.1.1.1.3  គ្រទថវកិដល់ ជធន ីេខត្តស្រមបរ់ដ្ឋបលទូេទ និងកិចចអភវិឌ  MEF 225,840,000 RGC
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 5.1.1.1.4  គ្រទថវកិដល់្រកុង ្រសុកស្រមបរ់ដ្ឋបលទូេទ និងកិចចអភវិឌ  MEF 24,480,000 RGC

 5.1.1.1.5  គ្រទថវកិដល់ឃុំ សងក តស់្រមបរ់ដ្ឋបលទូេទ និងកិចចអភវិឌ  MEF 76,150,000 RGC

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 5.2  យន្តករេផទរមូលនិធិមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ  ្រតូវបន កឲ់យអនុវត្តេដើមបគី្រទដល់ករេផទរមុខងរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 537,820

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 5.2.1  ពិនិតយេឡើងវញិនូវយន្តករេផទរមូលនិធិមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ នេពលបចចុបបនន ែដលពកព់ន័ធនឹងមុខងរននែដលនឹង ច្រតូវបនេផទរ
េទឲយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ែដលរមួមនករពិនិតយេឡើងវញិនូវយន្តករេផទរមូលនិធិមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ របស់ (ក).មនទីរ អងគភព 
ករយិល័យជំនញននៃន្រកសួង ថ បន័ទងំ៥ែដលបនបញចបន់ូវកិចចដំេណើ រករពិនិតយេមើលេឡើងវញិនូវមុខងរកនុងអំឡុងេពល 
ផអ៣ដំ កក់លទី១ (ខ).មនទរី អងគភព ករយិល័យជំនញននៃន្រកសួង ថ បន័េផ ងេទៀត និង(គ).រដ្ឋបលេខត្តែដលកំពុង
អនុវត្តេស ទី្របជុំជន 

537,820

លទធផលរពំឹងទុកទី២ៃន ផ.ស.ថ 5.2.1.1  ករេរៀបចំ និង កឱ់យអនុវត្តនូវយន្តករេផទរធនធនមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ  េដើមបគី្រទដល់ករេផទរមុខងរ 537,820

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 5.2.1.1.1  េរៀបចំបេងកើត និង កលបងអនុវត្តយន្តករផ្តល់ហិរញញបបទនមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ ែដលមនេគលបំណងជក់ ក ់ស្រមបរ់ដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិ 

MEF 60,000 ADB/DPSFM 

 5.2.1.1.2  ្របជុំពិេ្រគះេយបល់អំពី្របពន័ធផ្តល់មូលនិធិមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ ដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 10,320 ADB/DPSFM 

 5.2.1.1.3  សិកខ ផ ព្វផ យយន្តករ និងនីតិវធិីស្រមបក់រផ្តល់ហិរញញបបទនមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ ដល់អនកពកព់ន័ធនន MEF 62,500 ADB/DPSFM 

 5.2.1.1.4  អនុវត្ត កលបងអំពីករេផទរធនធនមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ ស្រមបរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 400,000 ADB/DPSFM 

 5.2.1.1.5  ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តយន្តករ និងនីតិវធិីស្រមបក់រផ្តល់ហិរញញបបទនមនភជ បល់័កខខណ័្ឌ  MEF 5,000 ADB/DPSFM 

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 5.4  ករ្របមូលចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ  59,600

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 5.4.1  កំណតអ់ំពី្របភពចំណូលផទ ល់ននស្រមបថ់ន កន់ីមយួៗៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិេ យរមួបញចូ លទងំករ្របមូលថវកិចូលរមួ
េ យសម័្រគចិត្ត 

59,600

លទធផលរពំឹងទុកទី៣ៃន ផ.ស.ថ 5.4.1.1  ករេរៀបចំ និងអនុមត័នូវេគលនេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ នននស្តីពី្របភពចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 59,600

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 5.4.1.1.1  េរៀបចំេគលនេយបយស្តីពីជេ្រមើសៃនចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 4,000 ADB/DPSFM 

 5.4.1.1.2  សិក  និងេរៀបចំអំពី្របភពចំណូលផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 10,000 ADB/DPSFM 

 5.4.1.1.3  សិក ពីលទធភពៃនករេធ្វើ្របតិភូកមមចំណូលពនធេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 5,000 ADB/DPSFM 

 5.4.1.1.4  សិកខ ពិេ្រគះេយបល់ស្តីពី្របភពចំណូលផទ ល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 4,400 ADB/DPSFM 

 5.4.1.1.5  សិកខ ផ ព្វផ យស្តីពី្របភពចំណូលផទ ល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 36,200 ADB/DPSFM 

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 5.5  យន្តករផ្តល់ហិរញញបបទនវនិិេយគដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ្រតូវបនេរៀបចំ និង កឲ់យអនុវត្ត 342,920

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 5.5.1  េរៀបចំ និង កឲ់យអនុវត្តនូវ្រកបខណ័្ឌ គតិយុត្តចបំចន់នស្រមបក់រអនុវត្តយន្តករផ្តល់ហិរញញបបទនវនិិេយគដល់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ 

342,920
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លទធផលរពំឹងទុកទី៤ៃន ផ.ស.ថ 5.5.1.1  ករេរៀបចំ និងករអនុមត័នូវលិខិតបទ ្ឋ ន  និងេសចក្តីែណននំនស្រមបក់រេរៀបច ំនិងករអនុវត្តគេ្រមងគ្រទេ យមូលនិធិ 

វនិិេយគថន កេ់្រកមជតិ  េដើមបធីនករអនុវត្តេនឆន ២ំ០១៧ 
342,920

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 5.5.1.1.1  េរៀបចំមូលនិធិវនិិេយគរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 60,000 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.2  េរៀបចំសិកខ ពេិ្រគះេយបល់អំពីមូលនិធិវនិិេយគរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ( ថ បន័ពកព់ន័ធេនថន កជ់តិ) MEF 11,520 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.3  េរៀបចំសិកខ ផ ព្វផ យអំពីមូលនិធិវនិិេយគរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 66,700 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.4  េរៀបចំេសៀវេភែណនសំ្តីពីនីតិវធិី្របតិបត្តិករៃនមូលនិធិវនិិេយគរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 12,000 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.5  ផ ព្វផ យេសៀវេភែណនសំ្តីពីនីតវិធិ្របតិបត្តិករៃនមូលនិធិវនិិេយគរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 0 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.6  សិក  និងេរៀបចំលកខណៈវនិិចឆយ័សម្រសបស្រមបរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករទទលួបននូវហិរញញបបទនពីមូលនិធវិនិេិយគ
ដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ

MEF 7,500 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.7  ផ ព្វផ យអំពីលកខណៈវនិិចឆយ័ដល់ថន កេ់្រកមជតិ និងអនកពកព់ន័ធនន MEF 25,000 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.8  េរៀបចំែបបបទ និងនីតិវធិីននស្រមបរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករេរៀបចំ និង កស់ំេណើ គេ្រមង េដើមបគី្រទពីមូលនិធិវនិេិយគ
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

MEF 3,500 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.9  បណ្តុ ះប ្ត លអំពីែបបបទ និងនីតិវធិីននអំពីករេរៀបចំ និង កស់ំេណើ គេ្រមងពីមូលនិធិវនិិេយគរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 45,000 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.10  េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នស្រមបប់េងកើត ថ បន័ទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប្រគងមូលនិធិវនិិេយគដល់ថន កេ់្រកមជតិ MEF 40,000 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.11  សិកខ ផ ព្វផ យស្តីពីករអនុវត្តមូលនិធិវនិិេយគដល់ៃដគូអភវិឌ ន ៍ MEF 5,000 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.12  ចុះកិចច្រពមេ្រព ងជមយួៃដគូននកនុងករគ្រទមូលនិធិគ្រទមូលនិធិវនិិេយគដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 0 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.13  អនុវត្ត កលបងមូលនិធិវនិិេយគដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 0 ADB/DPSFM 

 5.5.1.1.14  សិកខ ឆ្លុះបញច ំងស្តីពីករអនុវត្តមូលនិធិវនិិេយគដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 66,700 ADB/DPSFM 

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 5.7  ្របពន័ធ្រគប្រគងហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនព្រងឹង 510,000

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 5.7.1  សិក  និងវភិគអំពីបញ្ហ ្របឈម និងជេ្រមើសននស្រមបេ់ ះ្រ យបញ្ហ ននែដលនឲំយ ងំសទះដល់ករេផទរមូលនិធិ និងធន
ឲយមនធនធនមូលនិធិស្រមបេ់ផទរឱយេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

510,000

លទធផលរពំឹងទុកទី៥ៃន ផ.ស.ថ 5.7.1.1  ករពិនិតយ និងករែកស្រមួល្របពន័ធ និងនីតិវធិី្រគប្រគងហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបេីលើកកមពស់ករេផទរថវកិឱយបន
ទនេ់ពលេវ  និងករអនុវត្តថវកិ្របកបេ យ្របសិទធភព 

510,000

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 5.7.1.1.1  សិក  និងវភិគបញ្ហ ្របឈមៃនករេផទរមូលនិធិេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 0 Basket

 5.7.1.1.2  សិកខ ឆ្លុះបញច ំងស្តីពីករពិនិតយបញ្ហ ្របឈមកនុងករអនុវត្ត្របពន័ធហិរញញ វតថុបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 43,000 Basket

 5.7.1.1.3  ពិនិតយ និងែកស្រមួល្របពន័ធ្រគប្រគងហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ MEF 0 Basket



35 
 

₤ņЊ◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ Ų◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ ŎН◦ċ⅜ū₤ŉ ĕЊ₣₤˝ņŊļĮ ⅜□ ĠњĕΒĕНŷĳŉ ℓវិŁ ŪĠķĮ 
 5.7.1.1.4  ម ន និងគ្រទថន កេ់្រកមជតិកនុងករអនុវត្ត្របពន័ធ្រគប្រគងហិរញញ វតថុ MEF 2,500 Basket

 5.7.1.1.5  បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី្របពន័ធ្រគប្រគងហិរញញ វតថុ និងនីតិវធិីលទធកមមរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិដល់ម្រន្តីថន កជ់តិ MEF 8,000 Basket

 5.7.1.1.6  បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី្របពន័ធ្រគប្រគងហិរញញ វតថុ និងនីតិវធិីលទធកមមដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេនថន កជ់តិ MEF 24,500 Basket

 5.7.1.1.7  បណ្តុ ះប ្ត លអំពីលិខិតបទ ្ឋ នស្តីពីករបិទបញជ ីថវកិ្របចឆំន រំបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេនថន កជ់តិ MEF 12,000 Basket

 5.7.1.1.8  គ្រទ និងស្រមបស្រមួលករអនុវត្ត ករ្រគប្រគង ករ ម ន និងករេរៀបចំរបយករណ៍ៃន ផ.ស.ថ ឆន ២ំ០១៦ របស់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  MEF 20,000 Basket

 5.7.1.1.9  ផ្តល់ករគ្រទបេចចកេទស និងធតុចូលននពកព់ន័ធនឹងករែកលម្អ្របពន័ធ្រគប្រគងហិរញញ វតថុរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងករ 
ងរពកព់ន័ធេផ ងេទៀត 

PMU 400,000 ADB/PPTA 

លទធផលរពំឹងទុកៃនផអ៣ទី២ 5.8  ្របពន័ធែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត្រតូវបនែកស្រមួលឱយ្រសប មចរកិលកខណៈៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនីមយួៗ និង
េដើមបពី្រងឹងតួនទីរបស់្រកុម្របឹក រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករ្រតួតពិនិតយេមើលពីេលើ ្រពមទងំព្រងឹងែខ គណេនយយភពេនកនុង
រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិនិងែខ គណេនយយភពរ ងមនទីរ អងគភព និងករយិល័យជំនញ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

233,310

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 5.8.1  ែកស្រមួលេសចក្តែីណនបំេចចកេទសស្តីពីដេំណើ រករក ងែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ែដលធនដល់ករេរៀបចំែផនករ
រមួ(ែផនករែដល កប់ញចូ លនូវែផនករ និងថវកិរបស់មនទីរ អងគភពទងំអស់ េនកនុងែដនសមតថកិចចរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ) 
និងែផនករផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ (ែផនករស្រមបេ់្របើ្របស់ថវកិផទ ល់របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ) េ យែផ្អកេលើ
េគលនេយបយស្តីពី្របពន័ធែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិែដលបនអនុមត័េនចុងឆន ២ំ០១៤ 

16,920

លទធផលរពំឹងទុកទី៦ៃន ផ.ស.ថ 5.8.1.1  ករពិនិតយែកស្រមួល និងករ កឱ់យអនុវត្តេសចក្តីែណនបំេចចកេទសស្តីពីកិចចដេំណើ ករក ងែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
ែដលឆ្លុះបញច ំងេទនឹងចរកិលកខណៈេផ ងៗគន ៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនីមយួៗ 

16,920

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 5.8.1.1.1  ្របជុំពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់េលើេសចក្តី្រពងេសចក្តែីណនបំេចចកេទសស្តីពីករក ងកមមវធិី វនិិេយគ ជធនី ខណ្ឌ  សងក ត ់ឃុំ 
្រសុក េខត្ត និង្រកុង សងក ត ់

PADD 3,000 Basket

 5.8.1.1.2  េរៀបចំសិកខ េដើមបពីិនិតយេលើេសចក្តី្រពងចុងេ្រកយៃនេសចក្តីែណនបំេចចកេទសក ងែផនករកមមវធិីវនិិេយគឃុំ ្រសុក េខត្ត MOP 13,920 Basket

 5.8.1.1.3  េរៀបចំបញចប ់និង កឱ់យអនុវត្តនូវេសចក្តីែណនបំេចចកេទសស្តីពីករក ងកមមវធិីវនិិេយគេខត្ត កមមវធិវីនិេិយគ្រសុក និងកមមវធិី 
វនិិេយគឃុំ 

MOP 0 Basket

យុទធ ្រស្តៃនផអ៣ទី២ 5.8.4  េរៀបចំនិងែកស្រមួល្របពន័ធទិនននយ័ និងឧបករណ៍េរៀបចំែផនករ ម្របពន័ធកុំពយូទរ័ េ យសហករជមយួអនកពកព់ន័ធនន េដើមបគីំ
្រទដល់កិចចដំេណើ រករេរៀបចំែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

216,390

លទធផលរពំឹងទុកទី៧ៃន ផ.ស.ថ 5.8.4.1  ករព្រងឹងករេ្របើ្របស់ទិនននយ័ននែដលបនេធ្វើបចចុបបននភពស្រមបក់រក ងែផនកររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 216,390

សកមមភពៃន ផ.ស.ថ 5.8.4.1.1  េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លពវីធិី ស្រស្តែកៃចនទិនននយ័ និងផលិតឯក រពត័ម៌ន ថ នភព MOP 13,155 Basket

 5.8.4.1.2  េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លអនុវត្តស្តីពីវភិគឯក រពត័ម៌ន/ វធិី ្រស្តេ្របើ្របស់ ងពិនទុេគលេ អភវិឌ ន ៍និង មវសិ័យស្រមប់
ករក ងែផនករ មែបបតកកវជិជ  

MOP 16,565 Basket
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₤ņЊ◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ Ų◦ċĩŲũжĮЕ₣◦Н˝ ŎН◦ċ⅜ū₤ŉ ĕЊ₣₤˝ņŊļĮ ⅜□ ĠњĕΒĕНŷĳŉ ℓវិŁ ŪĠķĮ 
 5.8.4.1.3  េរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លរលំឹកេឡើងវញិស្តីពីករ្របមូល និងេ្របើ្របស់កមមវធិី ទិនននយ័មូល ្ឋ ន ភូម ិឃុំ សងក ត ់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ   

ជធនី េខត្ត 
MOP 13,155 Basket

 5.8.4.1.4  េរៀបចំវគគព្រងឹងសមតថភពស្តីពីករេ្របើ្របស់កមមវធិី្រគប្រគងទិនននយ័គេ្រមងអភវិឌ នថ៍ន កេ់្រកមជតិស្រមបក់ ងែផនករថន ក់
េ្រកមជតិ 

MOP 13,155 Basket

 5.8.4.1.5  ្រតួតពិនិតយ ម ន និងផ្តល់ករគ្រទែផនកបេចចកេទសដល់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករក ងែផនករ ករ្របមូល និងករ
្រគប្រគងទិនននយ័មូល ្ឋ ននន 

MOP 10,360 Basket

 5.8.4.1.6  រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត្របមូល េរៀបចំ និងផ ព្វផ យទិនននយ័មូល ្ឋ នភូម ិឃុំ សងក ត ់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និង ជធនី េខត្ត PDoP 80,000 Basket

 5.8.4.1.7  រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតេិរៀបចំករអភវិឌ សមតថភពននស្តីពីទិនននយ័មូល ្ឋ ន និងឧបករណ៍ននស្រមបក់រក ងែផនករ PDoP 25,000 Basket

 5.8.4.1.8  េរៀបចំទិនននយ័ និងឯក រននស្រមបគ់្រទករេរៀបចំសិកខ  និងេវទិកននស្តីពីករក ងែផនកររបស់រដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ 

PDoP 45,000 Basket

    ℓŷЋŁ₤ũНĠ 379,400,420 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Б̣ ៖ ₤РşĜ˝ũ ĕЊ₣şе‗НşЮţ 
ករពិពណ៌ន សូចនករ េដីម្រគ 

២០១៤ 
ចំណុចេ ្របភពទិននន័យ, កំណត់

សមគ ល ់និងករែបងែចក ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧
េគលបំណង ៖ េលីកកមពសស់ុខុមលភព និង
គុណភពជីវតិរបស្របជពលរដ្ឋទងំអស ់និង
ព្រងឹងភពអង់ ច្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន
(ពី្រគប្រកុមននកនុងសងគម) មរយៈកិចច
ដំេណីរករែផនកនេយបយ និងែផនកេផ ងេទៀត 
េដីមបធីនសមភព យុត្តិធម ៌និងកិចចករពរ
សិទធិជមូល ្ឋ ននន។ 

១.  ភគរយភព្រកី្រកែដលជេគលេ ទីមយួៃនករអភិវឌ នស៍ហវត
របស់កមពុជ 

 
 

15,9% 14,9% 13,9% ្រកសួងែផនករ 
ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ នជ៍តិ 
២០១៤-២០១៨ 

េគលេ  ៖ េលីកកមពសស់មតថភពករ្រគប្រគង 
អភិបលកិចច ករផ្តលេ់ស  និងករអភិវឌ មូល
្ឋ នរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដីមបធីន
សេ្រមចបននូវ ណត្តិៃនករអភិវឌ មែបប
្របជធិបេតយយរបសខ់្លួន។ 

២.  សនទស នអ៍ំពីភពេពញចិត្តៃនករផ្តលេ់ស  និងករអភិវឌ របសរ់ដ្ឋ
បលថន កេ់្រកមជតិ(**) 

 74,19 76,00 77,81 អេងកតអភិបលកិចចែដលែចក ម
េភទ ភព្រក្រក...។ល។ 

៣.  សនទស នអ៍ភិបលកិចច(**)  57,80 59,21 60,62 ដូចខងេលី 

៤.  សនទស នស៍មតថភព្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ (**)  50,49 51,72 52,95 ករ យតៃម្លសមតថភពែដលែចក
ម្រកុង្រសុក មមុខងរ ម 

ករយិល័យ មេភទ ...។ល។ 
៥.  ពិនទុអធិករកិចចរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជត(ិ**) ពុំទន់មន +5% +10%  
៦.  សនទស នវ៍មិជឈករ ឬស្វយ័ភព ពុំទន់មន +5% +10%  

សមិទធផលទី១ ៖ ករេលីកកមពសក់រ្រគប្រគង
កិចចដំេណីរករកំែណទ្រមង់ករអភិវឌ មែបប
្របជធិបេតយយ សំេ ឈនេឆព ះេទរកករ្រគប់
្រគងែដលធនឱយមនករផ្ល សប់្តូរ 

៧.  កិចច្របជុំ គ.ជ.អ.ប េរៀបចំ៣ដងកនុង១ឆន កំនុងេនះកចិច្របជុំចំននួ១ស្តីពី 
ករ្រគប្រគងកមមវធិី និងចំនួន២ស្តីពីបរយិបន័ននិងសមធមស៌ងគម  

ពុំមន អនុវត្ត អនុវត្ត អនុវត្ត  

៨.  ចំនួនថវកិចំ យស្រមបជ់ំនួយបេចចកេទស  5,9  5,50  5,00  4,50   
៩.  ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនទទលួករផ ព្វផ យពត័ម៌នេដីមបបីេងកីន

ករយលដ់ឹងជ ធរណៈ និងករផ្ល សប់្តូរឥរយិបថកនុង១ឆន  ំ
0  100000  100000  100000   

១០.ចំនួនភគរយៃនចំណុចេ ែដលបនសេ្រមច មេពលេវ បន
កំណត(់**) 14  50  60  70  ករអេងកត ថ ប័នអនុវត្តកមមវធិី 
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ករពិពណ៌ន សូចនករ េដីម្រគ 
២០១៤ 

ចំណុចេ ្របភពទិននន័យ, កំណត់
សមគ ល ់និងករែបងែចក ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

១១.ចំនួនភគរយៃន ថ ប័នអនុវត្តកមមវធិីែដលេពញចិត្តចំេពះករេរៀបចំ
ែផនករសកមមភពនិងថវកិ ករអភិវឌ េគលនេយបយ និងនីតិវធិី
្រគប្រគងហរិញញវតថុ ែដលស្រមបស្រមួលេ យេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 

  50  60  70   

១២.ចំនួន្រកសងួែដលបនេរៀបចំផ ព្វផ យពត័ម៌នជ ធរណៈកនុង
ករគ្រទដល់កិចចដំេណីរករកំែណទ្រមង់ 0  1  2  5   

សមិទធផលទី២ ៖ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
បំេពញមុខងរជ ថ ប័ន្របជធិបេតយយេន
មូល ្ឋ ន ែដលមនស្វយ័ភព និងមនគណ 
េនយយភព េ យគណៈអភិបល្រតូវមនគណ
េនយយភពចំេពះ្រកុម្របឹក  េហយី្រកុម្របឹក
្រតូវមនគណេនយយភពចំេពះ្របជពលរដ្ឋកនុង
ែដនសមតថកិចចរបសខ់្លួន និងគណេនយយភព
របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករេគរព ម
្រកបខណ្ឌ ចបប់ និងស្តង់ រននរបស់ជតិ 

១៣.្រកបខណ្ឌ គតិយុត្ត្រតូវបនព្រងឹងេដីមបធីនឱយ្រកុម្របឹក មនសិទធិ
អំ ចកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព ពិេសស
សិទធិអំ ចកនុងករ្រគប្រគង ករចតែ់ចង និងករេ្របី្របសធ់នធន 
និងមនសិទធិអំ ចកនុងករ្រតតួពិនិតយេទេលីករអនុវត្តេសចក្តសីេ្រមច
របស់ខ្លួន 

  មន មន មន  

១៤.រដ្ឋបល្រកងុ ្រសុកនីមយួៗបនអនុម័ត និង កឱ់យអនុវត្តនូវវធិន
្រគប្រគងៃផទកនុងរបស់ខ្លួន(*) 

0  50  185  185   

១៥. សមជិក្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុកចំននួ៨០% េជឿជកថ់ពួកគតម់ន 
សិទធិអំ ចេ្រចីនជងមុនកនុងទំនកទ់ំនងជមយួគណៈអភិបល   20  50  80 

អេងកតអភិបលកិចចែដលែចក ម 
្រកុង ្រសុក េភទ។ល។ 

១៦.ចំនួនកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក កនុង១ឆន  ំែដលបនេរៀបចំេឡងីេដីមបពីិភក
អំពីព័តម៌នែដលទទលួបនពីករងរ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល ឬទទួល
បនពី្របពន័ធព័ត៌មនស្រមបក់រ្រគប្រគង មបេចចកវទិយព័តម៌ន 

  100  300  591 

ករប៉ន្របមណសមតថភព្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ , កិចច្របជុំ៣ដង/ឆន  ំ
កនុងឆន ២ំ០១៧ 

១៧.រដ្ឋបលឃុទំងំអសក់នុង្រសុកចំននួ១២០បនបិទផ យពត័៌មនដល់
ធរណជន គ្រទដលក់រចូលរមួ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លរបស់្របជ

ពលរដ្ឋ និងេរៀបចំែផនករសកមមភពរមួគន ស្តីពកីរងរគណេនយយ
ភពសងគម េដីមបេីធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវករផ្តល់េស (*) 

  20  70  120   
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ករពិពណ៌ន សូចនករ េដីម្រគ 
២០១៤ 

ចំណុចេ ្របភពទិននន័យ, កំណត់
សមគ ល ់និងករែបងែចក ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

១៨.ដំ កក់លទី២ៃនែផនករអនុវត្តគណេនយយភពសងគមនឹង្រតូវ
េរៀបចំេ យបញចូ លនូវ្របេភទេស េផ ងៗេទៀត និងអនុវត្តេនថន ក់
រដ្ឋបលេផ ងេទៀតៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 

គម ន គម ន គម ន មន  

១៩.ចំនួនបណ្តឹ ងែដលបនទទលួ និងបនស្រមុះស្រមួលេ ះ្រ យ 
េ យឃុ ំសងក ត ់ 0  0  1,000  3,000  ្របែហល២បណ្តឹ ងកនុងមួយឃុ ំ

២០.ចំនួនបណ្តឹ ងែដលបនទទលួ និងបនស្រមុះស្រមួលេ ះ្រ យ 
េ យ្រកុង ្រសកុ ខណ្ឌ  0  0  500  1,200  ្របែហល៦បណ្តឹ ងកនុងមួយឃុ ំ

២១.ចំនួន្របជពលរដ្ឋែដលបនចូលរមួេវទិកផ ព្វផ យ និងពិេ្រគះ
េយបលរ់បសរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ   50.000  70.000  10.000  ្របែហល៥០នក់/េវទិក 

២២. ចំននួតំ ងអងគករសងគមសុីវលិែដលបនចូលរមួេវទិកផ ព្វ
ផ យ និងពិេ្រគះេយបល់របសរ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ   500  700  900  ្របែហល៥អងគករ/្រកុង ្រសុក 

២៣.ចំនួនថវកិរមួចំែណករបសរ់ដ្ឋបលឃុៃំន្រសុកចំនួន១២០េដីមបេី ះ
្រ យបញ្ហ ននែដលបនេលីកេឡងីេ យ្របជពលរដ្ឋ មរយៈ
សកមមភពគណេនយយភពសងគម (គិតជដុ ្ល រ) 

  100,000  250,000  500,000 

 

២៤.ករផ្តល់េស  និងករអភិវឌ មូល ្ឋ នកនុងឃុែំដលអនុវត្តសកមមភព
ករងរគណេនយយភពសងគមបនល្អ្របេសីរេឡងី(ដូចមនកនុងសូចន
ករកញចប់ពត័ម៌នស្រមប្របជពលរដ្ឋ និងបណ័្ណ កព់ិនទុសហគមន)៍ 

គម ន គម ន គម ន មន  

២៥.ចំនួនភគរយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង្រសុកខណ្ឌ ែដល្រតូវបនេធ្វី
អធិករកិចចេលីករអនុវត្ត ម្រកបខណ្ឌ ចបប ់និងែដលទទលួបននូវ
ករ យតៃម្លអំពីករេពញចិត្តេលីករអនុវត្ត ម្រកបខណ្ឌ ចបប(់*) 

0  20  30  40   

សមិទធផលទី៣ ៖ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រគប់
្រគង និងអភិវឌ ធនធនមនុស របស់ខ្លួន្របកប
េ យស្វយ័ភព និង្របសិទធភព េដីមបសីេ្រមច

២៦.ចំនួនភគរយៃនបុគគលិករដ្ឋបលៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបន
េ្រជីសេរសី ែតង ងំ េលីកសរេសីរ និង កវ់និយ័ មករសេ្រមចរបស់
្រកុម្របឹក  

0  100  100  100 
ករ យតៃម្លសមតថភព្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  
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ករពិពណ៌ន សូចនករ េដីម្រគ 
២០១៤ 

ចំណុចេ ្របភពទិននន័យ, កំណត់
សមគ ល ់និងករែបងែចក ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

បននូវ ណត្តិ និង ទិភពននកនុងករផ្តល់
េស  និងករអភិវឌ មូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន 

២៧.ចំនួនភគរយៃនម្រន្តីថន ក្រគប្រគង ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសកុ ខណ្ឌ
មនករ យតៃម្លគុណផល ែដលេធ្វីេឡងីេ យអនក្រគប្រគងផទ ល់
របស់ខ្លួន

0  50  75  95 
ករ យតៃម្លសមតថភព្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  

២៨.ចំនួនភគរយៃននយក នយករងរដ្ឋបល ជធន ីេខត្ត ជ្រស្ត(ី*) 
0,3  8  12  16 

សេ្រមចឱយបន២០%េនឆន ំ
២០១៨ 

២៩.ចំនួនភគរយៃននយក នយករងទីចតក់រ ្របធន អនុ្របធនអងគ
ភពៃន ជធនី េខត្ត ជ្រស្តី(*)

0,3  8  12  16 
ដូចខងេលី 

៣០.ចំនួនភគរយៃននយក នយករងរដ្ឋបល្រកុង្រសុកខណ្ឌ  ជ្រស្ត(ី*) 
18  16  19  22 

សេ្រមចឱយបន២៥%េនឆន ំ
២០១៨ 

៣១.ចំនួនភគរយៃន្របធន អនុ្របធនករយិលយ័ អងគភពៃន
្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ជ្រស្តី(*) 

17  21  22  23  ដូចខងេលី 

៣២.ចំនួនភគរយៃនមណ្ឌ លអភិវឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្តែដល
បនផ្តលក់រគ្រទែផនកអភិវឌ សមតថភពទងំ៥េ្របេភទ 0  100  100  100   

៣៣.ចនំួនភគរយៃនអភិបល និង្របធន្រកុម្របឹក ៃនរដ្ឋបល ជធនី 
េខត្ត ្រកុង្រសុកខណ្ឌ ែដលបនទទួលវគគបណ្តុ ះប ្ត លជកតព្វកិចច
្របចឆំន អំំពីករប្រញជ បេយនឌ័រ 

0  95  95  95 
អភិបល និង្របធន្រកុម្របឹក  
ជធនី េខត្ត និង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  

៣៤.ចំនួនភគរយៃនៃនសមជិក្រកុម្របឹក  គណៈអភិបល និងបុគគលិក
រដ្ឋបលៃនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ែដលយល់េឃញីថ វគគបណ្តុ ះ   
ប ្ត ល្រតូវបនេរៀបចំ្រគប្រគនស់្រមប់អនុវត្តមុខងររបស់ខ្លួន

គម ន 20  50  80  ករអេងកតនន 

៣៥.ចំនួនភគរយៃនកិចចអន្ត គមន៍អភិវឌ ន៍សមតថភព គឺជកិចចអន្ត   
គមន៍អភិវឌ នស៍មតថភពែដលែផ្អក មត្រមូវករ គម ន 30  40  50   

៣៦.ចំនួនជមធយមៃនដីកែដលបន កេ់ចញេ យរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ នីមួយៗ   0,5  0,75  1   

៣៧.ចំនួនភគរយៃនេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេនកនុងកិចច្របជុំ្រកុម្របឹក ្រកុង   10  25  50   
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ករពិពណ៌ន សូចនករ េដីម្រគ 
២០១៤ 

ចំណុចេ ្របភពទិននន័យ, កំណត់
សមគ ល ់និងករែបងែចក ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

្រសុក ខណ្ឌ ែដលបនេកីនេឡងី 
សមិទធផលទី៤ ៖ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិមន
លទធភពកនុងករេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់
្របជពលរដ្ឋកនុងករទទួលបននូវេស  និងករ
អភិវឌ មូល ្ឋ ន  េហយីករផ្តលេ់ស  និងករ
អភិវឌ មូល ្ឋ នសំខន់ៗ នន នឹង្រតូវបនអនុវត្ត
េ យថន ករ់ដ្ឋបលែដលមនលកខណៈសម្រសប 
និងេនេកៀកជិតបំផុតនឹង្របជពលរដ្ឋ។ 

៣៨.ចំនួនភគរយៃនថវកិជតិ្រតូវបនេផទរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ
ែដលជលទធផលៃនករេផទរមុខងរ(*)   0,5  1  3,6   

៣៩.ចំនួនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកែដលបនទទួលនូវករេផទរមុខងរ និងធន
ធនពីករយិលយ័ជំនញេនថន ក់្រកុង ្រសុកៃន្រកសងួ ថ បន័កនុង   
វសិយ័សំខន់ៗ ចំនួន០២(្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  និង្រកសួង
សុខភិបល)

  0  2  5   

៤០.ចំនួនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកែដលបនទទួលនូវករេផទរមុខងរ និងធន
ធនពីករយិលយ័ជំនញេនថន ក្រកុង ្រសុករបស្រកសួង ថ បន័
កនុងវសិ័យេផ ងៗេទៀតយ៉ងតិចចំនួន០៣13

  5  50  185   

៤១.ចំនួនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកែដលបនទទួលនូវករេផទរមុខងរ និង
ធនធនពកព់័នធនឹងេស ទី្របជុជំន14ពីរដ្ឋបលេខត្ត   0  3  10   

៤២.ករ យតៃម្លេ យឯក ជយមយួនឹងបង្ហ ញឱយេឃញីថ ករផ្តលេ់ស
ែដលកនែ់ត្របេសីរ េនេពលែដលមុខងរ្រតូវបនេធ្វីវមិជឈករពីថន ក់
ជតិមកឱយរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ និងពីរដ្ឋបលេខត្តេទរដ្ឋបល្រកុង 

      មន  

៤៣.ចំនួនភគរយៃនករេកីនេឡងីៃនករចំ យពីមូលនធិិឃុ ំសងក ត់
េទេលីេស សងគម (េកីនេឡងីចំននួ០៣ដង)   50  150  300   

៤៤.ចំនួនេស ថមី(មិនធ្ល បអ់នុវត្តពីមុន)ែដលរដ្ឋបលឃុ ំសងក ត ់និងរដ្ឋ
បល្រកុង្រសុកបនផ្តួចេផ្តីមគំនិត និង កលបងកនុងករផ្តលេ់ស   
េ យេ្របី្របសម់ូលនិធិឃុ ំសងក ត់ និងមូលនិធិ្រកុង ្រសុក

  2  10  25   

                                                            
13 ករយិល័យមនបុគគលិកពី១-៣នក់។ 
14 រមួបញចូ លករ្របមូលសំ ម ករ្រគប្រគង្របព័នធលូបង្ហូរកកសំណល់ ករ្រគប្រគង និងករអភិវឌ ទីផ រ និងករអភិវឌ តំបនរ់មណីយ ្ឋ នជេដីម និងយ៉ងេ ច ស់មនេស ២េផ ងេទៀត។ 



42 
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ចំណុចេ ្របភពទិននន័យ, កំណត់
សមគ ល ់និងករែបងែចក ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

៤៥.ចំនួនករណីៃនបទពិេ ធនល៍្ៗអ អំពីភពេជគជយ័ៃនករអនុវត្ត
របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិែដលបន្របមូលចង្រកងជឯក រ   2  10  50   

៤៦.ចំនួនថវកិែដលរដ្ឋបលឃុ ំសងក ត ់និងរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ
បនអនុវត្តនូវករផ្តល់េស  និងករអភិវឌ មូល ្ឋ នកនុងភពជៃដគូ
ជមយួ្រកសងួ ថ បន័ អងគករសងគមសុីវលិ និងវសិយ័ឯកជន
ស្រមប់ក្រមិតថន ក់រដ្ឋបលនីមួយៗ(គិតជ នដុ ្ល រ)

  0,5  3  9 

រពំឹងថ នឹងមនចំនួន្របមណ
១០%ៃនមូលនិធីឃុ ំសងក ត ់និង
្រកុង ្រសុក 

៤៧.ចំនួនភគរយៃន្របជពលរដ្ឋែដលេពញចិត្តចំេពះករផ្តល់េស  និង
ករអភិវឌ មូល ្ឋ នែដលជគំនិតផ្តួចេផ្តីមថមីៗ របសរ់ដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិ

  50  50  50   

៤៨.ចំនួនករយិលយ័្រចកេចញចូលែតមយួែដលបនព្រងីកបែនថមេន
ថន ក្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងេនថន កេ់ខត្ត   6  12  18   

៤៩.ចំនួនភគរយៃនករេកីនេឡងីនូវេស រដ្ឋបលេផ ងៗែដលផ្តល់ ម 
រយៈករយិលយ័្រចកេចញចូលែតមយួ   4  8  10   

៥០.ចំនួនភគរយេកីនេឡងីៃន្របជពលរដ្ឋែដលបនមកទទួលេស រដ្ឋ
បល ម  រយៈ្រចកេចញចូលែតមួយ   5  10  15   

សមិទធផលទី៥ ៖ ធនធនហរិញញវតថុ្រតូវបន
េ្រគងេរៀបចំ និងចតែ់ចងបនយ៉ងល្អ្របេសីរ 
្រពមទងំមនចំនួនសម្រសបស្រមប់រដ្ឋបល
្រកុង ្រសុកកនុងករអនុវត្តនូវ ណត្តិរបស់ខ្លួន។ 

៥១.ចំនួនភគរយៃនធនធនសមសភគអភិវឌ នម៍ូល ្ឋ នៃនមូលនិធិ
្រកុង ្រសុក េធៀបនឹងចំណូលចរន្តថវកិរដ្ឋ   0,5  0,5  0,5   

៥២.ចំនួនភគរយៃនចំណូលពី្របភពេនមូល ្ឋ នរបសរ់ដ្ឋបល្រកុង ្រសុក 
េធៀបនឹងចំណូលសរុបរបសខ់្លួន

  0  2,5  10   

៥៣.ចំនួនធនធនែដលសហគមនម៍ូល ្ឋ នបនចូលរមួស្រមបគ់េ្រមង
ឃុ ំសងក ត ់និងគេ្រមង្រកុង ្រសុក (គិតជ នដុ ្ល រ)   0,2  0,5  2   

៥៤.ករពនយរេពលៃនករអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរ េ យ រករ
េរៀបចំយន្តករេផទរមូលនិធិមនភជ ប់លកខខណ្ឌ មនភពយឺតយ៉វ   គម ន គម ន គម ន  



43 
 

ករពិពណ៌ន សូចនករ េដីម្រគ 
២០១៤ 

ចំណុចេ ្របភពទិននន័យ, កំណត់
សមគ ល ់និងករែបងែចក ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧

៥៥.ចំនួនធនធនែដលបនផ្តលដ់ល់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ មរយៈ
យន្តករផ្តលហ់រិញញបបទនវនិិេយគ (គិតជ នដុ ្ល រ)   0  3  3   

៥៦.ចំនួនភគរយៃនករកត់បនថយនូវភពយតឺយ៉វៃនករេផទរធនធនពី
ថន កជ់តិេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកម   10  25  50   

៥៧.ចំនួនភគរយៃនរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ែដលបន
េ្របី្របស្របព័នធក ងែផនករថមី 0  100  100  100   

 
 
ត 


