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សិក្ខា សាលាជាតិ 
សតីពីក្ខរររៀបចំផែនក្ខរសកម្មភាព និងថវកិ្ខឆ្ន ំ២០២០   

ននគណៈកម្មម ធិក្ខរជាតិសម្រម្មប់ក្ខរអភិវឌ្ឍតាម្ផបបម្របជាធិបរតយ្យរៅថ្នន ក់រម្រក្ខម្ជាតិ 
  
 

នថៃទី០៥ ផែធនូ ឆ្ន ំ២០១៩  
 

បទបង្ហា ញរបស់រលាកស្សី សិុន ពុទ្ធា រ ីនាយិ្ក្ខម្របតិបតិតសតីទី  

ននអងគក្ខរគណៈកម្មម ធិក្ខរសហម្របតិបតិតក្ខររ ើម្បីកម្ពុជា (CCC) និងជាតំណាងអងគក្ខរសងគម្សីុវលិ 

អំពីការចូលរមួបដិភាគរបស់អង្គការសង្គមសីុវលិក្នុង្សក្មមភាពកំ្ណែទម្មង់្សនូល 

______________________________________________ 
 
ជាបឋម្ នាងែ្ុំសូម្រោរព! សរម្តច ឯកឧតដម្ រលាកជំទ្ធវ រលាក រលាកស្សី អនកនាងកញ្ញា  បង បអូន 

ជារភ្ៀវជាតិ និងអនតរជាតិ និង អងគរវទិក្ខទំ្ធងមូ្ល!  
 

កនុងនាម្អងគក្ខរគណៈកម្មម ធិក្ខរសហម្របតិបតតិក្ខររ ើម្បីកម្ពុជា (CCC) ផ លម្មនអងគក្ខរមិ្ន
ផម្នរដ្ឋា ភិបាលកនុងស្សុក និងអងគក្ខរមិ្នផម្នរដ្ឋា ភិបាលបររទស ជាង២០០ ជាសម្មជិក និងអងគក្ខរ
ជាន គូនានា ូចជា អងគក្ខរសម្ពន្ាភាពន គូរ ើម្បកី្ខរអភិវឌ្ឍតាម្ផបបម្របជាធិរតយ្យ (CPDD) នាងែ្ុំ
សូម្សផម្តងអំណរគុណយ៉ាងម្រជាលរម្រៅចំរ ោះរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា ផ លបានររៀបចំ និងអនុញ្ញា ត
ឲ្យនាងែ្ុំ និងសហរសវកិពីសងគម្សីុវលិបានចូលរមួ្កនុងសិក្ខា សាលាជាតិ សតីពីក្ខរររៀបចំផែនក្ខរ
សកម្មភាព និងថវកិ្ខឆ្ន ំ២០២០  ននគណៈកម្មម ធិក្ខរជាតិសម្រម្មប់ក្ខរអភិវឌ្ឍតាម្ផបបម្របជាធិបរតយ្យ
រៅថ្នន ក់រម្រក្ខម្ជាតិ។  
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អងគក្ខរសងគម្សីុវលិសូម្សាា គម្ន៍នូវក្ខរខិតខំម្របឹងផម្របងរបស់ រលខាធិក្ខរដ្ឋា នគណៈកម្មម ធិ
ក្ខរជាតិសម្រម្មប់ក្ខរអភិវឌ្ឍតាម្ផបបម្របជាធិបរតយ្យរៅថ្នន ក់រម្រក្ខម្ជាតិ កនុងកំផណទំរង់ ក្ខរអភិវឌ្ឍ 
តាម្ផបបម្របជាធិបរតយ្យរៅថ្នន ក់រម្រក្ខម្ជាតិ ផ លម្មនក្ខររកី្ចមម្មើនគួរឲ្យកត់សំោល់ជារម្រចើន៕ ជា
ពិរសស ក្ខរែិតែំរ្លើយ្តបរៅនឹងតម្រម្ូវក្ខររបស់ម្របជាពលរ ា ម្របកបរដ្ឋយ្តម្មល ភាព គណរនយ្យ
ភាព ម្របសិទាភាព និរនតរភាព និងក្ខរបរងកើនថវកិ្ខ ល់ម្រកងុ/ស្សកុ និងសង្កក ត់/ឃំុ ។  

នាងែ្ុំសូម្សណមែង្នូវក្ខរោំម្រទផែនក្ខរសកម្មភាព និងថវកិ្ខឆ្ន ំ២០២០  ននគណៈកម្មម ធិក្ខរ
ជាតិសម្រម្មប់ក្ខរអភិវឌ្ឍតាម្ផបបម្របជាធិបរតយ្យរៅថ្នន ក់រម្រក្ខម្ជាតិ ផ លម្មនចរង្កក ម្សកម្មភាព 
សកម្មភាព និងអនុសកម្មភាព ផ លម្មនលកាណៈនវានុវតត បរយិបនន ម្រពម្ទំ្ធងផែនក្ខរថវកិ្ខផ ល
ម្មនលកាណៈវសិហម្ជឍក្ខរក្ខន់ផតរម្រចើនក្នុង្ឆ្ន ំ២០១៩ និងឆ្ន ំកនលងរៅ។  

រ ើម្បីឲ្យផែនក្ខរសកម្មភាព និងថវកិ្ខឆ្ន ំ២០២០ ក្ខន់ផតម្មន ម្របសិទាែល និង ម្របសិទាភាព 
ម្រពម្ទ្ធំងសងគតិភាពរៅនឹងក្ខរផម្របម្របលួបរបិទ ម ើង្ែ្ុំសូម្ចូលរមួ្ផចករផំលកអនុសាសន៍មួ្យ្ចំនួន
ផ លបានម្របមូ្លពីសម្មជិកអងគក្ខរសងគម្សីុវលិ  ូចខាងរម្រក្ខមមនេះ ៖   

សំរណើ សំខាន់ៗជាទូរៅ៖  

• សូមបនែធានាឲ្យក្ខន់ផតម្មនបរយិក្ខសអំរណាយ្ែល ជាពិមសស ការអនុវតែម្ក្បខ័ែឌ ចាប់ 
ម្បក្បមោ គតិ ុទធ មដើមបលំីហម្របជាធិបរតយ្យ កិចចសហម្របតិបតតិក្ខរ និង្ការចូលរមួមពញមលញ 
ក្នុង្ចំមោមភាគីពាក់្ព័នធសំខាន់ៗដូចជា អងគក្ខរសងគម្សីុវលិ សកម្មជន និង ម្របជាពលរ ា 
ជាមដើម។  

• សូមពរនលឿននូវក្ខររធាើវរិសាធនកម្មចាប់សែីពី សម្មគម្ និងអងគក្ខរមិ្នផម្នរដ្ឋា ភិបាល 
និង្ចាប់ពាក់្ព័នធនានា រដ្ឋយ្ទទួលយ្កធាតុចូលរបស់អងគក្ខរសងគម្សីុវលិពីម្រគប់វស្ិយ្។   

• សូម បរងកើតយ្នតក្ខរ រោលរយបាយ្ និងក្ខរវភិាជថវកិ្ខសម្ាប់គំនិតែតូចរែតើម្ ភាពជាន គូ
ជាមួ្យ្អងគក្ខរសងគម្សីុវលិ និងវស្ិយ្ឯកជនកនុងក្ខរែតល់រសវាសាធារែ: និង  
ក្ខរអភិវឌ្ឍមូ្លដ្ឋា ន។  

• សូមបរងកើនសក្មមភាពផ្សពវផ្ា  និង្ផ្ែល់ការ ល់ដឹង្  ល់ម្របជាពលរ ា សងគម្សីុវលិ អជ្ាធ
រមូ្លដ្ឋា ន និង្វស័ិ ឯក្ជន អំពី រោលរៅអភិវឌ្ឍន៍ម្របកបចីរភាពសម្ាប់កម្ពុជា ផ លបានរធាើ 
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មូ្លដ្ឋា នីយ្កម្មរជាគជ្  រមួទំង្ជម្មុញ និង្ មលើក្ទឹក្ចិតែ 
ឲ្យពួក្មគបានចូលរមួអនុវតែសក្មមភាពនានាៗ និង្ម្តួតពិនិតយ វា តម្មៃ ចំមពាេះភាពរកី្ចមម្មើន 
តាមមោលមៅនិង្វស័ិ នីមួ ។ 

• ណសវង្រក ំរណាោះស្សាយ្ និងការរ្លើយ្តបឲ្យបានរហ័ស និងានម្របសិទាភាពរៅនឹងកតីបារម្មរបស់
ម្របជាពលរ ា ចំរ ោះក្ខរបាត់បង់ឪក្ខសបទទួលបានបនែនូវ ក្ខរអនុរម្រោោះពនាតាម្រយ្ៈ EBA របស់
សហគម្ន៌ អឺរ  បុ និង GSP របស់សហរ ាអារម្រកិ ផ លការបាត់បង់្ម្របពនា្ទំ្ធងពីររនោះ នឹង
អាចផ្ែល់ែលប៉ាោះ ល់អវជិជម្មនជាខាល ំង ល់ជីវភាពម្របជាជន រស ាកិចច និងសងគម្ជាតិ។  
 

 
 
សំរណើ សំខាន់ៗជាក់លាក់តាម្ចរង្កក ម្សកម្មភាព  
១. ចរង្កក ម្សកម្មភាព៖ ក្ខរម្រគប់ម្រគងក្ខរង្ករកំផណទម្មង់្ 

1. ម្រកុម្ម្របឹការាជធានីរែតត ម្រកុងស្សកុ សង្កក ត់ឃំុ បរងកើនភាពសកម្មកនុងក្ខររលើកកំពស់ភាពជា
តំណាងសម្រម្មប់មតិភាគមម្ចើន និង្ម្តិភាគតិច ក្ខរចូលរមួ្របស់ម្របជាពលរ ា សកម្មជន និង
អនក ក់ព្នានានារដ្ឋយ្មិ្នម្របក្ខន់និនាន ក្ខរនរយបាយ្ណាមួ្យ្ កនុងក្ខរពិភាកាពីរោល
នរយបាយ្ ផែនក្ខរ និងក្ខរតាម្ដ្ឋនរលើកម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍នានា។  

 
២. ចរង្កក ម្សកម្មភាព៖ អភិបាលកិចចលអ 

1. ក្ខរពម្រងឹង គណរនយ្យភាពសងគម្កនុងម្រកុងស្សុករោលរៅ ចំនួន១៤៣ និងរតត តរលើរសវា
នានាស្សបជាមួ្យ្នឹងក្ខររែេរមុ្ែង្ករ ូចរៅក្នុងចរង្កក ម្សកម្មភាព៖ ក្ខរែតល់រសវា និងក្ខរ
អភិវឌ្ឍមូ្លដ្ឋា ន។ 

2. ម្រកសួងម្ហានែេ និងម្រកសួង ក់ព្នានានាគួរររៀបចំឲ្យម្មនក្ខរែសពាែាយ្ រលើកកម្ពស់ក្ខរ
យ្ល់  ឹងចាប់ក៏ ូចជានីតិវធីិអនុវតតន៍ ម្រពម្ទំ្ធងម្មនជនបរង្កគ ល ឬម្ន្រនតីទំនាក់ទំនង
ចាស់លាស់ សម្រម្មប់រពលម្មនបញ្ញា  ក់ព្នានឹងក្ខរអនុវតតន៏ចាប់ផ ល ក់ព្នានឹងអងគក្ខរ
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សងគម្សីុវលិ។ ចាប់សតីពីគណរនយ្យ និងសវនកម្ម គួរម្រតូវបានពនារពលអនុវតតចំរ ោះអងគ
ក្ខរសងគម្សីុវលិ រហើយ្រាជរដ្ឋា ភិបាលគួរោំម្រទ និងសម្រម្បសម្រម្ួលអងគក្ខរសងគម្សីុវលិរអាយ្
ម្មនសម្តថភាព និងធនធានគសម្ស្សបសម្ាប់ររៀបចំម្របព្នាគណរនយ្យហិរញ្ាវតថុនែេកនុង និង
អនក ក់ព្នា រមួ្ទំ្ធងម្មច ស់មូ្លនិធិ។ 

3. ពម្ងឹ្ង្ការអនុវតតកម្មវធីិសតីពីក្ខរបរងកើនចំនួនស្តសតីកនុងមុ្ែតំផណងម្រគប់ម្រគង និងមុ្ែតំផណង  
វជិាជ ជីវៈរៅរ ាបាលថ្នន ក់ រម្រក្ខម្ជាតិ ក្ខរចូលរមួ្របស់យុ្វជន និងតួនាទីរបស់ពួក្រគកនុង
សកម្មភាពអភិវឌ្ឍ និងតំផណងវជិាជ ជីវៈរៅរ ាបាលថ្នន ក់ រម្រក្ខម្ជាតិគួរម្រតូវបានចាត់ទុកជា 
អាទិភាព។ 
 

៣. ចរង្កក ម្សកម្មភាព៖ ក្ខរម្រគប់ម្រគង និងក្ខរអភិវឌ្ឍធនធានម្នុសសរបស់រ ាបាលថ្នន ក់រម្រក្ខម្ជាតិ 
 

1. សូម្ធានានូវភាពឯករាជយរបស់ម្ន្តនែីរាជក្ខរថ្នន ក់រម្រក្ខម្ជាតិ រដ្ឋយ្ធានានូវភាពមិ្នជាប់
 ក់ព័នធ នឹងគណបកសនរយបាយ្ ក្ខរវាយ្តនម្ល ក្ខរបំរពញក្ខរង្ករ ម្របព្នាវាយ្តនម្លគុណែល
រដ្ឋយ្ម្មនលកាណ:ម្រគប់ម្រជុងរម្រជាយ្ និងក្ខរតំរ ើងកំ្ខម្របាក់ផែ និងតូនាទីរដ្ឋយ្ផែអករលើសាន ន 
ក្ខរង្ករ។  

2. ក្ខរពម្រងឹងសម្តថភាពថ្នន ក់ជាតិ និងថ្នន ក់រម្រក្ខម្ជាតិកនុងក្ខរបំរពញក្ខរង្ករ និងក្ខរទទួលែុស
ម្រតូវរបស់ែលួន រដ្ឋយ្ផែអករលើតម្រម្ូវក្ខរពិតម្របក របស់ម្ន្រនតី សម្រម្មប់រ្លើយ្តបតម្រម្ូវក្ខររបស់
ម្របជាពលរ ា ។ ម្របធានបទសំខាន់មួ្យ្ចំនួនសំរាប់រ្លើយ្តបតម្រម្ូវក្ខររបស់ម្របជាពលរ ា  
គឺអភិម្រកម្ក្ខរអភិវឌ្ឍរដ្ឋយ្ផែអករលើសិទាិជាមូ្លដ្ឋា ន និងភាពជាន គូម្របកបរដ្ឋយ្បរយិបនន។ 
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៤. ចរង្កក ម្សកម្មភាព៖ ក្ខរែតល់រសវា និងក្ខរអភិវឌ្ឍមូ្លដ្ឋា ន 

1. ភាពជាន គូរវាងអងគក្ខរសងគម្សីុវលិ និងវស្ិយ្ឯកជនកនុងក្ខរែតល់រសវា និង ក្ខរអភិវឌ្ឍមូ្ល
ដ្ឋា ន ចូលរមួ្កនុង ំរណើ រក្ខររែតរមុ្ែង្ករកនុងវស្ិយ្រែសងៗ។ 
 

៥. ចរង្កក ម្សកម្មភាព៖ វសិហម្ជឍក្ខរហិរញ្ាវតថុៈ 
1. បរងកើនថវកិ្ខសម្រម្មប់ម្រកុង ស្សុក សង្កក ត់ និង ឃំុ ឲ្យបានរម្រចើនជាងថវកិ្ខរាជធានី រែតត ស្សប
តាម្ភាពសនូលននកំផណទំរង់ក្ខរអភិវឌ្ឍតាម្ផបបម្របជាធិបរតយ្យរៅថ្នន ក់រម្រក្ខម្ជាតិ។ រលើស
ពីរនោះ ធានាថ្នថវកិ្ខថ្នន ក់រម្រក្ខម្ជាតិផ លរកើនម្រតូវធានាោំម្រទគរម្រម្មងអភិវឌ្ឍន៍សងគម្ សម្រម្មប់
អនកម្រកីម្រក ម្រកុម្ង្កយ្រងរម្រោោះ យ៉ាងតិច២០ភាគរយ្ ននថវកិ្ខឃំុ និង ១០ភាគរយ្ថវកិ្ខស្សកុ 
តាម្ម្របក្ខសម្រកសួងម្ហានែេនិងម្រកសួងរស ាកិចចរអាយ្រកើតរ ើងពិតម្របាក  រទ្ធោះម្រកុម្ម្របឹកា
ឃំុស្សុកម្មនអភ្យ្ឯកសិទាសា្យ្សរម្រម្ច ។ក្ខរអនុវតតកម្មវធីិអភិវឌ្ឍគួរតាម្របូម្នត ៥០ បូក 
៥០ ឬ ១០០%រដ្ឋយ្សងគម្សីុវលិ។ 

 
2. ថវកិ្ខចំណូលពីម្រចករចញចូលផតមួ្យ្ គួររម្របើម្របាស់សម្រម្មប់ក្ខររលើកម្ពស់ែសពាែសយ្រសវាម្រចក
រចញចូលផតមួ្យ្និងរសវាសាធារណៈរែសងៗ និងសកម្មភាពបំរពញតួនាទីថមីរបស់
ក្ខរយិល្យ្ម្របជាពលរ ាថ្នន ក់រែតត និងម្រកងុស្សុករម្រ ោះម្របជាជនអត់យ្ល់ ឹងរទ ពីរសវាលអ  
រហ្យ្ទ្ធន់ចិតត និងមិ្នពុករលួយ្។ 
 

សរម្តច ឯកឧតតម្ រលាកជំទ្ធវ អស់រលាក រលាកស្សីជាទីរោរព! 
ជាថមីម្តងរទៀត  រយ្ើងែ្ុំសូម្បញ្ញជ ក់ថ្ន សងគម្សីុវលិរបតជ្ាចិតត រ ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់កនុង 

ក្ខរអភិវឌ្ឍម្របកបរដ្ឋយ្ម្របជាធិបរតយ្យ និងចីរភាពសម្រម្មប់ ម្របរទសកម្ពុជា។  
មុ្ននឹងបញ្ច ប់ រយ្ើងែ្ុំសូម្សផម្តងក្ខររក្ខតសររសើរ និងផថលងអំណរគុណចំរ ោះថ្នន ក់ ឹកនំានិង

សហក្ខរទំី្ធងអស់របស ់ គណៈកម្មម ធិក្ខរជាតិសម្រម្មប់ក្ខរអភិវឌ្ឍតាម្ផបបម្របជាធិបរតយ្យរៅថ្នន ក់
រម្រក្ខម្ ជាពិរសស សរម្តច ម្រកឡារហាម្ ស រែង  ជាម្របធាន គជអប ផ លជានិចចក្ខល ផតងផតជួយ្ោំ
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ម្រទ ល់ អងគក្ខរសងគម្សីុវលិ ឲ្យបនតនូវរបសកម្មររបស់ែលូន កនុងភាពជាន គូម្របកបរដ្ឋយ្បរយិបននកនុង
ក្ខរអភិវឌ្ឍ។  

រយ្ើងែ្ុំម្មនកតីរពឹំងទុកយ៉ាងមុ្តម្មំថ្ន រយ្ើងទំ្ធងអស់ោន  (ទំ្ធងរដ្ឋា ភិបាល ទំ្ធងសងគម្សីុវលិ វ ិ
ស្យ្ឯកជន ម្របជាពលរ ា និងន គូអភិវឌ្ឍ) នឹងក្ខន់ផតម្មនជំរនឿទុកចិតតចំរ ោះោន  ម្មនរសចកតី
សងឃឹម្ រសចកតីស្សឡាញ់ និងសាម្គគីភាពយ៉ាងសអិតរមួ្តរ ើម្បីសរម្រម្ចនូវបំណងម្របាថ្នន រមួ្រនោះកម្ពុជា
ម្មនក្ខរអភិវឌ្ឍម្របកបរដ្ឋយ្ម្របជាធិបរតយ្យ និងចីរភាពជានិរនត សម្រម្មប់ជាម្រតក ៏នថលថ្នល  ល់អនក
ជំនាន់រម្រក្ខយ្ៗរបស់ពួករយ្ើង។ 

 
សូម្អគុណ! 


