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អរចមណក 
 

រជរដ �ភិបាលកម េ្រារជកបដឹ្នបនេរបកប�នយ� បិប��ាក � ងិ បុនឹមកបជនបុបេារប 

អក�ាហេបដនបបេបេម ហ៊រនិែសន ដបបជកដាមបរបីប្្ររមរប្បបាលកមិភបខ�បខឹ្ន�ង្ន�

យង�ងខ ឹ�រខ េកា្បឹជកុ រជអបកវបរិ « ិ�នរសចត េរដណំ្ររក លិ២» ប��ភបកបដឹ្នេរប 

មប�ឱ្យខ�មកប ប្កឹរបុរិិឹភបិ ងកិនររ ិាប ប្មិនងរពិុីបវ �នបរ� �ិជរ�វបតកអបរជមប�ដ 

េ្ិបបខ�ាប។ ប�ក�នជ �នរេបរ រជរដ �ភិបាលកមភបជបុរកបវ �បទបបប�បាយ មវ�បទបអរ�ិ្

េន្កនុរិកេរបក េរបភបបឹបុយង�ប៉បុ្ិ រជេ ិបបាលបុម �ិបិ្ិ ប�� �្ �្ធបាយ

បប�បាយ រជងបរ្ា�ុកបធខបប��េភបបឹអបាបប រជងបរ្ា�ុវ �បទបិមិិ ប��រជងបរ្ា�ុវ �បទប

ី្្េេ ក មាកខ្្រុប�សិក៏បឹងបុេកា្បបសិជលាឹជកុ បឹេ បេបកដប�បិិ ប��រជរបុនបតបិ្

្បប្បជនបុ្នមបបាលកម។ មាលបេបរេប�ប៏ររលិល� ិុងកជ្ិ ្ន ទ្បបបប�បាយេនបាលកមេ្បបម

បប�បាយម�បុម��ុប�ក�្បកា្ករលជខខលបឯ�ិ ប�� ្�ងម�បេទេ ិរបេខ��ិ េរបងប�ងបររលិបសវមិនងរ

ពិុ ប្ភបកសបអវ �ិិប ីបនង្ាន្ារិអរបបកេបាជងបរិុែ� ឹ មេិបកេធធ្ម �ិបបាយបប�បាយ

ិបរជង្ន្នរិម�ងកជ។  

ប�ក�បទបេបរ េកា្បបេ្ាបភបបសវបបវកវ �បទបីបរជអ�វវឌវ �បទបបប�បាយ រជរដ �ភិ

បាលកមភបបឹបុបករបលសបរបឹងបុបឹបលប៣ក ៖ិ ររបេសង�មនកកតតភៈ ររេធរ�ភកភកធតាូបមល្ិក

្រក្ិកៈ មកសពក ិជូបមល្ិក្ រក្ិក េរបឹជកុ រជអបកវបរបសវវ �បរជជឹភបុាលបបឹបលបជលាិប៖ 

រជបល�ប��ងបិា�េិរដ ជបដបាលទបបងកិនេ្ាកិុម �ិបបាយបប�បាយិកសបមិមខសវវ�ិុិ្ន ទ្បបរ 

លសបរិ ្ា្ិអក��បបបិ នេបបិវ �រ្រសជកាដកាបគប�� ទ្បពិបិ រជមរិុេប�នេបបិេរបបប�បាយិ

រជ្កនុ្ក�កបបប�បាយ រជមរិុឥទបបនរកិុបប�បជិ រជងបធ�ជបរបមីជិបុម �ិបមិ

បប�បាយិ រជ្្��បិកាបគបប�បាយិ រជបល�ប��្្��បាបតិ្លត នទប េកា្បឹជកុ រជ 

អ�វវឌវ �បទបបប�បាយមេកា។ិ 

យង�រាក�ុ េកា្បអបកវបរប��បេ្ាបភបបសវរ�បេិេេិបេយភប ងកិរជរដ �ភិ 

ភបបឹបុេបរិ ្បបល�បប�បាយិ ជករវ ្និុុិ ប��េបលរិ ភបេជននបឹបល�ប��អបកវបរបសវងមបរជ

បករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៦-២០១០ិប��មនបរភបបល�បសវងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគ

វ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣ ងក ្ិបតវភបជបុរកបមឯបលជងមបរជបករបលសបរក៏បឹងបុាលប ប�ក�រជ

បឹបុប��ប្ា�ុរ�បេិប្ិនុរជអ�វវឌវ �បទបបប�បាយជបកេ្ិាធ្ា។ ឯបលជេបរ្បតវភប

បឹបុ ប�� �្ប�ប្េាិបសវងម�បអរ�ិ្បឹងបុីបប�បអិ�វវឌវ �បទបបប�បាយ ងកិប�នង ុប៉បុ

លបុបសវរ�បេិ េេិនឹ� ិរបមិបេ្ាបភបប�ក�ែ�  ឹ ិរបមិបក�េ្រប បសបដបជ

បឹងបុិប��បបាយិ្ដដងកិេ្េ�អបកវបរប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹ២០០៩-២០១៣។  
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មរជ �្ប ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣េបរ ក ្បតវភបេជននបឹ

េឡ��បនតារ�បេិ ប��េេិបេយភបជនបុរជរដ �ភិបាលកម កសបងកិិបងប�ប�ក�

បករបលសបរបបកេរកឹរបុរិរប២ ប��ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគមប�នបិកន្ប�បាយ២០០៩-

២០១៣ ងកិប�អបបសិជលាបឹងបេធធឱ្បេ្ាបភប បសវរ�បេិេេិបេយភបអ�វវឌបគ

េបកដប�ប ិេ ិប�បនប�្បនខទយ ីបរជអ�វវឌមប�ប�ក�អបស�របនលប ជនបុរជរដ �ភិបាលកម។  

នងបតាេ ិេបរេរនបិ ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣ ងកិភប 

េជននបឹាបេបរ ប៏ិបិបវកប��បរ�ិ្ម�ងកជេទប�ឯបលជេេិបេយភបបរប ប្ិ «ររិរំ ្

នកកត្ិក រូាៈ មកសររេំច្េសងរ» ងកិ្បតវភប្នរបរបុឱ្អបកវបររិ ប្ីវារប១៧ិ ងខបបហ 

ែ� ឹ២០១០ិ េរប្នាកខរជរដ �ភិបាលកមិ ប��ឯបលជពបុ ទ្បបេមេ�េរនបិ �្េបបិ « ិ�នរស

្រក្ិកមកសិឹ្» ។  

ា ង្�េរនបេរបលជបាលកមិបបររ បក្ិងខ ឹ�ប�ក�រជម �ិប�បតវ រជរដ �ភិបាលកម

ភបបឹបុបបវកវ �បទបងវ�ែា បិ កសបិបងប�ប៉បុប�ក�ឯបលជេេិបេយភបបរប ប្ិ «ររិរំ ្ៈ

នកកត្ិក រូាៈ មកសររេំច្េសងរ» ក បឹេិង្នរខ បបាលកមឱ្េទម្នេរបដឹេបុអ�េជាលប 

ក៏បឹងបុប�ក�បឹនបុដេ្ិង�ាកខ។ិ ប�ក�បទបេបរិ រជរដ �ភិបាលកមភបបឹបុបបែ� ឹ២០១៥ 

មែ� ឹេេិេិិ េកា្បបេ្ាបេធធយង�រឱ្អប�េជប�បតវិបម�៤លបេតប េ ិបងកិអប 

ងបីប�មអ�េជដឹេបុមមខសវរជយង�ប�បម�១លបេតបិ ប��េធធយង�រឱ្អ�េជបាលកម្បតវភបេក 

ររលិល� ិុមអបរជមប�។ 

េកា្បបេ្ាបភបបសវរ�បេិេេិបេយភបទឹ�អបុង�េ ិិ ប�បិរជមេ្បបប�្បតវ

អបកវបរិ ប��្បតវបេ្ាបឱ្ភបដេ្ិង�ាកខ។ិ ្កនុអ��ិ្ឹដុពបុ ទ្បបប�ក�អបកវ �បទបបបាលប 

ងកិបត�បេនេ្រារជ្កនុ្ក�ជនបុ្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ្បតវងបខ�បខឹអបកវបស

ឱ្ភបបបាយប��ងខ ឹ�រខ បសវនររ បបាយិ្ទឹ�ំប កសបិបងប�េនប�ក�ងមបរជបករបលសបស

អ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣េបរ។  

្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ េនសមា យង�ាកបិឹប�ក�រជអបកវបរងមបរជបករបលសបស

អ�វវឌបគមប�ិ េនប�ក�ាេធ្ភបក៏្នេបជនឹមកបាលប េកា្បង្នរខ បងមបរជបបាយិ្ងកិិប

ងប�ប�ក�ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ ឱ្េទមរជអបកវបរមបុងបរ�តាជបករជខ�បខឹ

នេ�េបធបបប�ក��បកប ប��េបន�កជធបប ប្នររ ីកកសអ�វវឌបគដដ ប៏កសបមរជេធធបិិជ-

បាយ្បលអ��ពបុ ទ្បបបឹងបុទឹ�អបុ បសិជលាអបកវបរងមបរជបករបលសបរេបរិ ឱ្បេ្ាបភបបសវ

បា�របមិ្នបនេរបកកិ្ ប��ិប្នប�របិ ្ខលបុិ។  

ប�ក�ដា្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ខាកឹបសាអឹពវដវកិុ្កនុ្បបល� លត នទបិ

អមា ធជិបបាបតប�បិពបុ ទ្បប្កនុមបុ �្ បុិ បសិជលាប��បិរជអបកវបរបបាយិ្រជងជិ �្េបប

បិកាបគអបសជមប� នបសមសិុឹបលបទឹ�នេបបិេរបប�� �ិជរ�វបតក បសិជលាបឹងបប�ក�កឹេ ជរជ 
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អបកវបសងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣េបរ ឱ្ររលិភបិរបមិងមខផេ

មវ �ិិប ប��្នបនេរបិ្បទបរ�ប�រប�ដេ្ិង�ាកខ �្េបបប�ជបរជិ្ីបបប�បាយង� បបសបងកិ

ិប្នមបក៏េ្បបេ ិប កិនជបុេនបឹនបុបនរិ ប��រជប្ា�ុរ�បេែល រេទជបព� ិសនបបបបាយ

បប�បាយ។  

ខាកឹប៏បសាងវខ�អឹជកកយង�េលយ របយទ្ក កិុ �្ បុកបដឹ្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��

េបលរ ប��ាមបសបររជ្កនុមបុ �្ បុ ងកិភបបសិជលាប�ក�កឹេ ជបល�ងមបរជបករបលសបស

អ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣េបរ ប��េនសមា បសិជលាយង�បបាយេនប�ក�កឹេ ជរជអបកវបស 

េកា្បបេ្ាបភបេេិេិរបុនបតបិ្្បប្ប ប��អ�វវឌបគ្នេរបបាលកមដេ្ិអដកប។  

 

                                                             របប�ឹេ្ុ, ីវារប        ងខ         ែ� ឹ ២០១.. 

                                                                      រ ដ� ច សន� ី  
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រាតក 
 

អរចមណក              ំរ័រ 
ែផ�ណ ី១ 

សចតទផប នតួ្� ្្េចជចរួៗិណ�រួ ករសនរភា 
ែផនករររទ សស�ស�តភិវនភ្តសរ័ណសតណចម (២០០៦-២០១០) 

 

I- េបបបសបេមសា ......................................................................................................... ៦ 

II- បា�របមិប្ាបភបប��ន� ្នេាបា្�ប�ក�រជអបកវបរងមបរជបករដលសបរ 

អ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ (២០០៦-២០១០) 

៧ 

ប- លត បិ្រសេទ ................................................................................................... ៧ 
    

ខ- បា�របមិិ

ប��រជជ បបបេ្ាបីបវ �បទបបប�បាយតាងម�ប.......................................... 

៩ 

 ១- រជេធធឱ្្នេបជេឡ�ម �ិបិ្ ប�� �្ �្ធបាយបប�បាយ .............................. ៩ 

 ២- ម �ិបបាយកឹរឹេេបស .............................................................................. ១២ 

 ៣- ម �ិបបាយបបធប��នបក្្ភិ ................................................................. ១៣ 

 ៤- អបវបាយេបលរ ប��បឹងរ្ា�ុិមិិ............................................... ១៥ 

 ៥-  ជកបវបាយិប��បឹងរ្ា�ុី្្េេ................................................................. ១៧ 

 ៦- េប�បាយេឹ្រិិិិិិ                       .............................................................. ២០ 

ក- រជ�បបីាខ ប��បប��រដ ប .................................................................................. ២១ 

 ១- ិ្ងខ ឹ�ិន� ្នេាិប��ឧនបក�  …..................................................... ២១ 

 ២- រជ�បបីាខិប��បប��រដ ប  ….................................................................... ២៤ 

    

ែផ�ណ ី២  

ែផនករររទ សស�ស�តភិវនភ្តសរ័ណសតណចម ២០០៩-២០១៣  

III- ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣ ................................. ២៦ 

 ប- លវតជ..................................................................................................... ២៦ 

 ខ- បបវកវ �បទបជនបុ្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ........................... ២៧ 

 ក- េនបបបាយជនបុ្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ......................... ២៧ 

 ឃ- រ�បេិេេិបេយភបជនបុ្បបល�បប�បាយ ......................................... ២៧ 

 �- អ�្បាេកា្បបេ្ាបភបរ�បេិេេិបេយភប  ................................ ២៩ 

 ប- បាយវ �ធបិា��បតាវ �បទបិប��អបកវ �បទប  ...................................................... ៣៣ 

 យ- បបាយិ្អរ�ិ្ជនបុ្បបល� (២០០៩-២០១៣) .................................... ៣៨ 
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 - ងមបរជវវ �របឹរនុកឹេ ជរជអបកវបរ ........................................................ ៧០ 

 េ- រជ �្ប�ប្តារប ប���បបីាខ .............................................................. ៧១ 

 ុ- េបបបរបបប��រដ ប ........................................................................................ ៧១ 

    

IV- ឧនបាលទបប ...........................................................................................................  

 ឧនបាលទបបក ១ តរ�បសបដបជបឹងបុ ប�ក�ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទប 

                    បប�បាយ (២០០៩-២០១៣)ិ 

 

 ឧនបាលទបបក ២ តរ� ងិ ្រ�បីបបបាយិ្ប្ិនុអបកវបរងមបរជបករបលសបស 

                     អ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ (២០០៩-២០១៣) 
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ែផ�កទ� ១ 

សម�ទ�ផល ស�រា�ប ្រ�មចម្បរៗ 

 ក�ារញពអសាកតវែផសញពយាទ�សា�ស�អ�ការស�៍សយ័កស�កម� (២០០៦-២០១០) 
rrr2sss 

 

I- េសជណ�េីផ�មច   
 ្នេរបបាលកមក ម្នេរបងកិិបេខមបេបកដប�បិមប� ្�ងម�បាលបិកធឹេ ិវ �បទបបប�បាយ 

ប��ិប្នម្ិជកដ្និម�៨០ិកជបជបុេនបនរ ងកិប�ក�េដរិកេ្បបេ ិប កិនជបុ

េនរបបនរ ប��្នបនជនជបប�បាយប្ិនុប�រិាបវ �ប។ ប�ក�ិបវខយ ីបកឹេ ជរជវ �វវឌបគេបកដប�បិ

ប��ាងននេបរ រជរដ �ភិបាលកមភបប��បឹ ក្�ជបុរកបវ �បទបបប�បាយ ក មវ �បទបងកិិប

អរ�ិ្ខលបុេនប�ក�ជេននន�ជកីបរជអ�វវឌ្នេរប។ 

 រជរដ �ភិបាលកមភបបបប�បសរកបរបុខលបុរបុ េបុបសវរជអបកវបសយង�ាក � ងិ បុបសវ

បករបលសបសមកបខរ េកា្បេជននបឹបល�ងមបរជអ�វវឌបគ េរបេផស បេ ិរជឹជកុ រជអ�វវឌ

បប�បាយប��បនរ ជលាិបក ងមបរជអ�វវឌបគេបកដប�បិប��ប��ាេ ិបរប១ប��រប២ិ (១៩៩៦-២០០០

ប��២០០១-២០០៥) បករបលសបសមប�របុនបតបិ្្បប្ប២០០៣-២០០៥ េេិេិអ�វវឌបគបិ

បវបេជ គបាលកម បករបលសបសបបកេរកឹរបុរិរប១ប��រប២ ងមបរជបករបលសបរអ�វវឌបគមប�

២០០៦-២០១០ ប��ងមបរជបករបលសបរអ�វវឌបគមប�នបិកន្ប�បាយ២០០៩-២០១៣។ 

 ជ សិបាបរិុេ្ិេបរ រជរដ �ភិបាលកមភបបេ្ាបបសវេេិេិរបុនបតបិ្្បប្ប 

កលជមរបេ្ុប�បស តាជបករជឹជកុ បឹេ បេបកដប�បិិ �្េបបរជឹជកុ រជអ�វវឌវ �បទបបប�បាយ

េរបងម�បេ ិរជនេ�េបម �ិបិ្បប�បាយ ដភបបសវបបស�បកខេប្��ប្ិនុ្នម្ិជកដរសេទ 

នេ�េបរជងជ នេ�េប្ភបុបឹស ិកិុ្ករលជ ប��រជដឹេបុម �ិបមិបប�បាយ េទរបុរបមីជ

បឹនបុ ប��អបសជមប�។  

 រជជ បបបេ្ាបីបវ �បទបបប�បាយក មបតស កបខរប្ិនុរជរបុនបតបិ្្បប្ប ងកិវ �បទប

េបរភបបសិជលាបឹងបយង�េ្បបប�ក�បឹេ បម �ិបមិបជកនប�ក��បកប (GDP)ិប��េបតជិ្ ងិ ្បត

េបកដប�ប។ិ នបិកន្ប�េបរ វ �បទបបប�បាយភប្រ្រ�ុកិុរជអ�វវឌមប� ប��ភបេធធឱ្ិបេបតជិ្ 

េរបលជរជជ បបបេ្ាបបសវ្ន ទ្បបរលសបស រជជនុបបបសវនេបិបវ �មិបប�បាយ រជខ�បខឹ្ន�ង្ន�

ដដិ �្េបបបបាយិ្�លវ្មវបប�បាយេកា្បនប កី ឹេទប�នង្ាន្ារិអរបបក។ របាាេដរ 

រជរដ �ភិបាលកមប៏ភបខ�បខឹេធធប�បិរជយង�េ្បប បឹេិ្្��ប�បិបិ្នប�នបស�រជ�បប��របម 

ាលបីកកសអ�វវឌបគេកា្បេបន�កជវវ �រប��ធបប ប្ង�េ្េ ប្ិនុឹជកុ រជេ ិបបាលបុនេ�េប 

ម �ិបិ្បប�បាយ ដឱ្ភបបសវនជ �ិ េប្��ប្ិនុបបស�បកខេប្��ប�ក�្នេរប ប��បឹេិ 

ដរជម�បុម��ុម �ិបមិបប�បាយេ ិរបមីជប�ក�ប��េ្េ្នេរបម�ងកជ។ 
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 ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣េបរ ក មឯបលជេេិបេយភប 

បករបលសបសាលបក៏បឹងបុប្ិនុជបកេ្ិាធ្ាប��មងមបរបនង ុមខសវងកិភបនង ុអឹ ប្រ�បេិ 

អ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ មាលបប�េេិនឹ�ិិរបមិជ ្�រកប បសបដបជ ប��បេងេ ាបបាយិ្

ជនបុ្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ប្ិនុអបកវបរប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹ ប្ែ� ឹ២០០៩កិុែ� ឹ

២០១៣ ប��ភបយខករនរឹិ� ប្យបាកេេិបេយភបជនបុរជរដ �ភ  ិ �្េបបបករបលសបរបបកេរ 

កឹរបុរិរប២ិប���បនតាងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគមប�នបិកន្ប�បាយ២០០៩-២០១៣ បឹេិ

ជលាបឹងបកិុរជជ បបបេ្ាបេបកដប�ប ិរជរបុនបតបិ្្បប្ប តាជបករជេធធឱ្្នេបជេឡ� ប��

រជនេ�េបម �ិបិ្ប�� �្ �្ធបាយបប�បាយ ។ 

 

II- សចតទផបស្ចជយនិនតួ ្� ្្េចជចរួៗ ណ�រួ ករសនរភាែផនករ

ររ� សសស�តភិវនភ្តសរ័ណសតណចម (២០០៦-២០១០) 

ណ.  ស នផរកេត 
មរជ �្បរបុ្ិ វ �បទបបប�បាយិបលជកបឹងបុនឹមកបប�ក�រជបសិជលាបឹងបឹជកុ

បឹេ បេបកដប�បិមប�េ្ពរវ �បទបេបរអបមសិុបសវ្ន្េប្��អហជប្ិនុបវិ្្នជឹីវា

ជនបុាបកបេ្កនុជសន ម្ន្ម�បុម��ុវបតកបកេកាបា្�ប្ិនុរជអ�វវឌងម�បបប�ឧបីិបាយ ប��

ម្ន្បឹស ិមប�បឹងបុ ងកិររលិភប ប្រជេធធម �ិបបាយ ប��រជដឹេបុម �ិបមិបប�បាយ

បសិេទប�ក�របមីជអបសមប�។ េបរក មបឹក បកបខរបា្�នឹមកប ងកិអបន�ិបុភប្វ �បទបបប�បាយ

ិបបលដរបប�ក�រជឹជកុ រជជ បប សិបលបុងម�បេបកដប�បិ។ 

រជេ ិបបាលបវ �បទបបប�បាយ ក មាកឹាលបក៏បឹងបុប្ិនុបឹេ បេបកដប�បមិប�។ រជេ ិប

បាលបុម �ិបិ្ប�� �្ �្ធបាយបប�បាយ រជងបរ្ា�ុកបធខបប��េភបបឹអបាបប រជងបរ្ា�ុវ �បទប

ិមិ ប��រជងបរ្ា�ុវ �បទបី្្េេ ក មាកខ្្រុ ប�សិេកា្បបសិជលាឹជកុ េបកដប�បិ ប��រជរបុ

នបតបិ្្បប្បជនបុ្នមបបាលកម។  

េរបិបរជលបឧនបតាតេឹ្រ្កនុងននយង� ប្រជរដ �ភិ ្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ 

ប��េបលរ លត នទបពបុ ទ្បប អមា ធជាសិរដ ប ប��ីកកសអ�វវឌបគដដ កលនមេបឹ�រជខ�បខឹឧបី គិ

្្យាប��រជផខ បុនសសជរ ខិ នុជនបុ្នមបប�បជម� ភបឹជកុ ឱ្កឹេ ជរជម �ិបបាយបប�បាយ 

ររលិភបេមកទប ប��ឹបរេររ�លបភបបសវរជិឹភបេមេ� ងកិជលាិប បតស អវ �ិិបីប

ធាយមប� �្េបបប�ធរងបរបេរបលជឥរប�្ិបសបជកសវ្ភឹ� ប��េ្េររបឹបបុេរបរបេខ�� 

ងកិងប�ងបេបបិបមេជន�រិុែ� ឹ។  

្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ភបឹជកុ ម �ិបបាយបប�បាយេ ិ្កនុាកខ្្រុ 

ម �្េបប រជន�េនេ�េបមិកឹរឹមបករបលសបសមអរ� កឹរឹ�បតវ េេបស កឹរឹជលាមេឹ ប��កឹរឹ

បប�ឧបីិបាយ រជប�រិាបបធ ប��េបលរ ា�ប្បាងបអបេយខបបនភបេទប�ប្ាតវរជេប្��

ប�ក��បកបនងកេរា រេរ ងវាទឹ�អបេនបិុេប្��ប្ិនុដឹេបុេរនបម�។ េនេ្ិងកិ �្្
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េលបបឹ ក្�លន្នររវ �នបស�េប្��ប��រជខ បុជលុ បករីបេបកដប�បិ បាលកមភបខ�បខឹនេ�េបបសវម �ិបបាយ

កឹរឹេប្�� បឹេិជលាបឹងបេររ�លបន� េបរ េរបលជេប�ិបបរស បក្ិអឹេរប

មិយង�ធឹេធ�ជនបុវ �បទបបប�បាយេបរ ម �្េបបម �ិបបាយកឹរឹ�បតវអប្្�បបបររ បក្ិ

ម �ិបបាយប��ឹជកុ រជដឹេបុ េ ិបបាលបបវិ្្នម្ិជកដតាបនរ ប��នេ�េបេិ្បបីបរជ

របុនបតបិ្្បប្ប។ 

ជបកេ្ិ៥ែ� ឹបបខ�េទេបរ ្នម្ិជកដ្កនុបឹនបុប��រប្នកឹប ភបខ�បខឹ្នបនាកខជនជ

យង�ាិ ុប ្នបនេរបិបវក្នបលប្នង� ប�ក�នជ �នរីបព� ិសនបបបបាយបប�បាយ ងកិេធធ

ឱ្វ �បទបបប�បាយរបុងបិបិ្បបាយ ប��ិបលជកបឹងបុប�ក�បវិ្ប��ា ប៏កសបមរជេឹ្រ

េបកដប�បិមប� របាាប�រជរដ �ភិភបប��បឹ ក្�នេ�េបេផរ បរជបបប�បររកបរបុ ប��វ �ប�េយក

របុងបងខ ឹ�រខ េ ិវ �បទបបប�បាយេបរ។ 

រជជ បបបឹេជ បីបវ �បទបបប�បាយ ក មបតស កបខរប្ិនុរជរបុនបតបិ្្បប្ប ងកិជលាភប

បឹងបយង�េ្បបប�ក�បឹេ បម �ិបមិបជកនប�ក��បកប (GDP) ប��េបតជិ្ ងិ ្បតេបកដប�ប។ិ 

កឹេ ជរជអ�វវឌ្កនុវ �បទប រជ្កនុ្ក�ងន�ងបប ប��រជេ្ន្ភបុកបធខប្នបនេរបបាធាព ជលា

ប�រជខ�បខឹេររ�លបបសវរិុន� ងកិិបបឹេពរាកខ ប��រជរនុលេ បុបបាយិ្ជេឹលនឹពប

បបកបេរបខកបប៉នុ ្បតវភបអបកវបស្នបនេរប្នប�របិ្។ មាលបេ� េបរ រជរដ �ភិខ�បខឹ

្្��ប�បិបិ្នប�នបស�រជ មាលបីកកសអ�វវឌបគីប្នេរបអ�បមសិុឹបលប ប�ក�្បនខទយ ីបរជ

អបកវបរបករបលសបរបប�បាយប��រប បឹេិឹជកុ េ ិបបាលបុនេ�េបម �ិបិ្បប�បាយ ដឱ្ភប

បសវនជ �ិ ប��កកិ្ ដបបស�បកខេប្�� ប��របមីជប�ក�ប��េ្េ្នេរប។ ា�បងបនងកេរា រ 

វ �បទបបប�បាយភបប��បឹ ក្��បតនទុភបបសវរកបវ �ប�េយក ទឹ� ប្អ�បវ �ប�េយកប�ក�ប��េ្េ្នេរប 

របុងបេ្បបេឡ�មិឹរនុប�ក�រជអ�វវឌេបកដប�បមិប�។  

រជបសិជលាបឹងបមិកជបីបងម�បបប�បាយប�ក�ម �ិបមិបជកនប�ក��បកប (GDP) មជលា 

ិបប�ដ� រជវបបករ ប្ ៣៤,៤% ដែ� ឹ២០០១ ាបេន្បា ២៨,១% េនែ� ឹ២០០៦ ប��នបសរជ

វបបករ្និ ២៦,៧% េនែ� ឹ២០០៧ ប��ភបេបបេឡ�វ �ុ បឹបលប ២៨% េនែ� ឹ២០០៩។ 

បិ្រជគ េបរ នង ុអឹ ប្ិ្្នបលប្នង�ជ បបបេ្ាបជលា ីបវ �បទបេបកដប�បទឹិ�នបជនបុបាលកម 

េ ិបប�ក�េដរ វ �បទបបប�បាយេនងបនបសជ បបបេ្ាបទឹ�នជ �ិ ប��កកិ្។ ដែ� ឹ២០១០ បបខ�

េទេបរ រជបសិជលាបឹងបជនបុបប�បាយប�ក� GDP ភបនបសេបបេឡ�កិុ ២៩% ។ បីាខនងបតា

បជកនីបម �ិបមិបប�បាយ (Gross Value Added-GVA) ភបេបបេឡ� ប្ ៥.០៧៨ ពបុលបេជនិ 

េនែ� ឹ១៩៩៩ ជ សិបកិុ ៧.៩៩៤ ពបុលបេជនិ េនែ� ឹ២០០៩ (េបប្នងិិម� ៤០%)ិ ប��

ភបនបសេបបងវាេរនបកិុ ៨.៣១៣ ពបុលបេជនិែ� ឹ២០១០េបរ (បីាខក�បតាីវខេបតជែ�  ឹ

២០០០)។ 

មជលាបឹេ ប (%)ិ ីបវ �បទបបប�បាយ ិបរជេបបេឡ�មាធ្ា្នជឹែ� ឹប�ក�ជ�ធ�ុ ៤,៥-

៥,៧% (២០០៦-២០១០)ិ បឹេ បិបរជង្ន្នរិ យង�ងខ ឹ� ប្ាលបែ� ឹេទាលបែ� ឹ េ ិបរជង្ន
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្នរិេបរ ិបពបុ ទ្បបេទប�លត បិ្អរបបកីបែ� ឹបបាលប។ កសបេបរ វ �បទបបប�បាយ្ �ងម�ប

េ្បបេនេឡបេ ិបតស ធាយមប� ងកិរឥរប�្ិកិុម �ិបបាយបប�បាយ។ េនែ� ឹ២០០៦ វ �បទប

បប�បាយភបេបប្និ ៥,៥% ប��ែ� ឹ២០០៩ ិបបឹេ ប្នងិិ ៥,៤%។ េរបងឡប 

ែ� ឹ២០១០េបរ បឹេ បិប្នងិិម� ៤% ។ កលជបបុបឹេិុងកជ្េនែ� ឹ២០០០ ២០០២ិ ប��ិ

២០០៤ បឹេ បងម�បបប�បាយមបឹបលបអវ �ិិប េបរក អ�បទបេរបរជលន្នររធាបុធាជ ប្បតស

ធាយមប� ងកិជលាិបរបឹបបុ រ�ឹបាលប ប��រជនឹផខ ុកឹរឹេរបបបធបី្�។ 

កលជបបុប �ិ ិុ្ិ ងម�បកឹរឹិបរជេបបេឡ�យង�ងខ ឹ� េរបបិបិកជនបុងម�បេបរ

ិបបឹបលប ៥០,៨% េនែ� ឹ២០០៦ ប��ិបប�ដ� រជេបបេឡ� ៥២,២% េនែ� ឹ២០០៧ ប�� េបបេឡ�

ជ សិបកិុ ៥៣,៨% េនែ� ឹ២០១០។ បិបិកីបងម�បម �ិបបាយកឹរឹេបរ ភបេបប្នងិិ 

៣% េនេ្ន�នេធននប�ែ� ឹ២០០៦។ បឹេពរបិបិកងម�បិមិិបរជង្ន្នរិ ប្ ២៥,៩% 

េនែ� ឹ២០០៦ ជ សិបកិុ ២៧,៣% ដែ� ឹ២០១០ េ ិបងម�បេបរភបររលិជ�បសវបតស រឥរប�្ិរប

រេបខេនែ� ឹ២០០៧ ងកិេធធឱ្រជបសិជលាវប្បា២៤,៨% ប��ភបេបបេឡ�វ �ុ ប្២៥% េនែ� ឹ

២០០៨ កិុ ២៧,៣% ដែ� ឹ២០១០េបរ។ េរបងឡបបិបិកបសិជលាងម�បអបវបាយី ្្េេ

ិបរជវបបករមនបរនដា នុេនេធននប��ែ� ឹ២០០៦ ប្ ៧,៥% ាប្បាងប ៦,១% េនែ� ឹ២០១០។ ជ បឯ

បិបិកងម�បនបកបបធិបរជង្ន្នរិប��វបបករ េនេធននជបកេ្ិែ� ឹ៥បបខ�េទេបរ (១៥,៨% 

ែ� ឹ២០០៦ វបាប្បា ១៥,៣% ែ� ឹ២០០៩ ប�� ១២,៨% ែ� ឹ២០១០)។  

 

ខ. សចតទផបិនតួ ិកររណីជេ្ចមនសនភតសរ័ណសតណចមនចែផ�ណ 
បារប�មិងម�បបប�បាយបេ្ាបភបប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹ (២០០៦-២០១០)ិបបខ�េទេបរ អប

�បបីាខភប្ ិបរជជ បប សិបលបុកលជមរបេិរបក ងកិរជវ �វវឌតានររ អបកវ �បទបបបាលប 

ិបនង ុិឹអ�បកសបង�េ្រា៖ 
 

១. ករេេធមឱ្្េសមរេរ មួ ផបតាផរ នតួ រតរតេណចមណសតណចម 

 ១.១ិផបតាណចមដំ ំ្សមភិ 

ម �ិបបាយកឹរឹ�បតវអបកវបសភបដែ� ឹ២០០៦ិ ិបបឹបលបបជកន ២,៥៤ិលប �ិបតិ ប��ភប

េបបកិុិ ២,៧៩ិលប �ិបត ដែ� ឹ២០១០ិ (េបបេ ិបែ� ឹ២០០៦ ្និមិ១០%)។ ីមាកបអប

្នាសិមិភបេបប ប្ិ២,៥១ិលប �ិបតិែ� ឹ២០០៦ិកិុិម� ២,៧៨ លប �ិបត ដែ� ឹ២០១០ិ

ប��រ�ប�មិាធ្ា្នជឹែ� ឹ២០១០ ររលិភបក�បទឹ�្ភឹ�ប��វបីបឹបលបិ២,៩៧ិេតបន �ិបត េបប

េ ិបែ� ឹ២០០៦ិ្និ១៩%ិ(រ�ប�មិ�បតវែ� ឹ២០០៦ិររលិភប្បាងបិ២,៤៨ិ េតបន �ិបត)។ិ

ីមាកបកឹរឹ�បតវងប�ងបររលិជ�េរបេ្េរធាយមប�ដជបកេ្ិ៥ែ� ឹបបខ�េទេបរិ �្េបបេ្េរ

ឹបបុរបេខ��ិរជរ�ឹបាលបិប��បបធបី្�នឹផខ ុ។ិ 

ងបេទរមយង�របសប ប�ក�ែ� ឹ២០១០បបខ�េទេបរិ បាលកមអបររលិភបនជ �ិ មិ

�បតវម� ៨,២៥ លបេតប េបបេ ិបែ� ឹ២០០៦ បឹបលប៣២%ិ (ែ� ឹ២០០៦ិ បេ្ាបភបងប្បាិ
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៦,២៦ិ លបេតប)ិ ប��អបបិុេប្��មអ�េជបជកនបឹបលបម� ២,៥ិ លបេតបិ  ក�បម�បតវេន

បិុ្និម ៣,៩ លបេតប (េបបេ ិបែ� ឹ២០០៦ិ្និម�ិ៧៥,៥%ិងកិ�បតវេនបិុ

ដែ� ឹ២០០៦ិិបងប្និម ២,២៤ិលបេតប)ិ។ិ 

កលជបបុប �ិ ិុ្ិ រជរដ �ភិបាលកមភបបឹបុបបែ� ឹ២០១៥មែ� ឹេេិ េកា្បឹជកុ

រជម �ិប�បតវេ ិប្ភបេ្បបម�៤លបេតបិ ប��ក�បមនជ �ិ អ�េជប្ិនុដឹេបុម

មខសវរជ្បតវបេ្ាបឱ្ភបយង�ប�ប១លបេតបិ (បឹក បរប៧ីបឯបលជេេិបេយភប)ិ ប��តា

រជបឹបុបសបដបជអប�េជប�បតវប្ិនុែ� ឹ២០១០ិ្បតវបេ្ាប្ភបិ៣,៣២ិលបេតប�បតវិនងកងបរ

អប�េជប�បតវបេ្ាបភបកិុិ ៣,៩ិ លបេតប ដែ� ឹ២០១០ិ ក េ ិបងមបរជបឹបុ។ិ េបរម

េមកទបាលបកលជមរបេិរបកនឹមកបប្ិនុបាលកម។ិ 

តារេ្រ�ាេធៀាកេំណ�សដណំំ្ស�ក្រចំាឆា�  ំ២០០៦/២០១០ 

ាព�យាយ ២០០៦ៈ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ 

េ ប�បេធៀបៈ

្េំ� មៈ

២០០៦¼២០១០ 

ៃន�ដលដដំ ះៈ(ហត) ៈ2,541,433ៈៈ ៈៈ2,585,905ៈៈ ៈៈ2,615,741ៈៈ ៈៈ2,719,080ៈៈ ៈៈៈៈ2,795,892ៈៈ 10.01ៈ

ៃន�ដល បិូកនកៈ(ហត) ៈ2,516,415ៈៈ ៈៈ2,566,952ៈៈ ៈៈ2,613,363ៈៈ ៈៈ2,674,603ៈៈ ៈៈៈៈ2,777,323ៈៈ 10.37ៈ

កិម�នកៈ(ត/ហត) 2.489ៈ 2.621ៈ 2.746ៈ 2.836ៈ ៈៈៈៈៈៈៈៈ2.97ៈ 19.33ៈ

បរ ក�នកៈ(ត) ៈ6,264,123ៈៈ ៈៈ6,727,127ៈៈ ៈៈ7,175,473ៈៈ ៈៈ7,585,870ៈៈ ៈៈៈៈ8,249,452ៈៈ 31.69ៈ

េរ្ប�សរករៈ(េសងរ)  ៈ1,433,880ៈៈ ៈៈ1,649,640ៈៈ ៈៈ2,025,033ៈៈ ៈៈ2,244,598ៈៈ     2,516,752  75.52ៈ

េរ្ប�សរករៈ( រូា) ៈ2,240,438ៈៈ ៈៈ2,577,562ៈៈ ៈៈ3,164,114ៈៈ ៈៈ3,507,185ៈៈ     3,932,425  75.52ៈ

 

ងម�បេ ិបា�របមិង�េ ិេបរិេប�អប�បបីាខភប្ិមជលា ប្ាលបែ� ឹេទាលបែ� ឹិទឹ�ីមាកប

អបកវបសីមាកប្នាសិមិប��នជ �ិ មិិ ិបរជវ �វវឌឈបេឡ�មិឹរនុិ េ ិបបា�របមិ

ររលិភបទឹ�េបរិក អ�បទបេរបិបរជេឹ្រយង�ងខ ឹ�រខ ប្រជរដ �ភិបាលកមិ ្បបល�លត នទប

ពបុ ទ្បបិ ីកកសអ�វវឌបគដដិ អ��រជមប�ប��អបរជមប�មីកកសិ អមា ធជាសិរដ បិ ប��រជបសិជលាយង�

បបាយ ប្បប�បជិ ម �្េបប រជរបុេបុឱ្អបកវបរបសវេេិបេយភបបរប ប្រជឹជកុ ម �ិបបាយ�បតវិ

ប��រជដឹេបុអ�េជ ជនបុរជរដ �ភិបាលកមដេ្ិវយបបបខ�ាប ងកិមបបររជាលបក៏បទបរ�ប�រប

េធធឱ្ម �ិបបាយកឹរឹ�បតវិបកឹេ ជរជជ បប សិបលបុនងបតាេរនប តាជបករជនេ�េបម �ិបិ្ិ

�្េបបិ រជនេ�េបម �ិបមិ�បតវកសបមកិ រជកសជ ស្ ប្ ស្�បតវធាបុាប ស្�បតវបររ ិប���លិិ

រជេមាជនេបិបេរបបា�បនកិុបប�បជ តាជបករជបករង�បមាលបបប�បជ ម �្េបបតាជបក

�ិ បុងជមេ្ធមីបបប�បាយសា�ិ រជ្្�បបេធធង�បនង ុតា្ន ទ្បប្ ន្ិវន្បាយកឹរឹ�បតវតា
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េេិរជគ ធាយមប� រជេនបលលេជនបង�បបប�បជិ រជេ្ននេបិបេរបកឹរឹ្កនកបិ េកា្បនេ�េប

បមប�កបប��រ�ប�មិិបិកាបគបប�បាយងកិិបម� ២០០ បិកាបគ្បតវភបនេ�េបប��្្��រជ

នេ�េបរជ�លវ្មវប��អ�វវឌ ស្�បតវងកិ�បនប�ិបវកកបិ អរបបកិ រជបឹបុ្នេរ ស្

បឹងបុិ �បនតាប្ាតវរជរបមីជប�ុភប រជបល�បឹេរក�កិុបប�បជ ប�ក�រជេ្ន្ភបុ

ឧនបជគ ាេធ្ភបម �ិបបាយិ ប��បកបសិបប�បាយេមេ�េរនបិ ម �្េបបរជេ្ន្ភបុ ស្�បតវ

បឹងបុទឹ�ិ ១០ិ ស្ិ ងកិភបររលិបសវរជ�បបីាខមវ �ិិប ប្បឹរបុបេារបេបេមដបប

ជកដាមបរបជលបេ ិបិ ្្ាទឹ�រជររលិបប ប្វ �បទបឯបបម�ងកជ។ិ។ិ ងកិទឹ�អបុេបរមនរ

�្េលធបគមវ �ិិបប�ឹជកុ ឱ្ម �ិបបាយ�បតវជនបុេប� ិបរជជ បប សិបលបុតារជជ ឹ្ �រកបមបុ

មា�បងបិម �្េបបិរជនឹមកបបិដបប�បជ្េបរេធធបប�បាយប្ាករិប��ង្នរខ បរបកបិ ងកិិប

្ន្របេ�លប�ប្្កនុ្េបុ្េទមបឹនបុងកិិប្ព ីនប�មអប�ីមបរបគ។ិ 
 

 ១.២ិផបតាណចមដំរំ សចផះនំតួ កសផហណចម   

កឹរឹជលាមេឹប��ឧបីិបាយិ កសបមិ េពបិ កឹឡស�ាបិ បងស បភបិ បងស បេបន�ិ មជលា

ីមាកបរឹកករិបរជង្ន្នរិបករេឡ�េទតា្នេរកឹរឹបបាលបិ អ�បទបេទតាឥរប�្ិីបបតស ីវខ

ប��របមីជ។ិ ីមាកបរឹកករកឹរឹជលាមេឹប��ឧបីិបាយរសទឹ�្នេរបប្ិនុែ� ឹ២០១០ិ បេ្ាបភប

្នងិិម�ិ ៧៥២ិ ពបុ �ិបតិ េបបេ ិបែ� ឹ២០០៦ ្និិ ៤៨%ិ ប��នជ �ិ មិបជកន

្នជឹែ� ឹេបបេឡ� ប្ិ៣,២ លបេតបិែ� ឹ២០០៦ កិុម�ិ៦,១ លបេតបិែ� ឹ២០១០ិ េបប្និិ

៨៩%។ិ 

     តារាងប ងា�ញព�ការពាសផ់ល�តកម�ដណំំព រមផផសំ�រ�សឧសកម� ២០០៦-២០១០ 

ដំណរំួមផ្ ំំ និងឧស្សមហ 2006 2007 2008 2009 2010 
(%) 

2006/2010 

េពា  108,836 142,391 163,106 221,287 213,622 96 
ដំទ្ប�េេឈ 97,918 108,122 179,945 160,326 206,226 111 
ដំទ្ប�ងជ  10,402 8,620 8,246 9,283 11,452 10 
បែន� 43,327 42,360 47,781 50,278 52,732 22 
សែណ�កបា 85,140 65,261 45,605 49,599 69,206 -19 
សែណ�កដ ី 12,990 21,466 18,183 16,474 20,041 54 
សែណ�កេសៀ� 75,053 76,981 74,413 96,388 103,198 38 
ល � 56,263 47,810 35,874 43,206 48,299 -14 
អេំ� 8,358 10,458 13,297 13,533 17,207 106 
្កេេ 449 461 397 347 594 32 
ថ ំំ កក 8,768 7,277 9,447 9,269 10,062 15 

សរបុរមួ (ហ.ា) 507,504 531,207 596,294 669,990 752,639 48 

សរបុបរ�មណលផលេ(ន) 3,249,320 3,538,526 5,190,070 5,425,310 6,138,532 89 
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ប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹបបខ�េទេបរិ (២០០៦-២០១០)ិ កឹរឹេេ សិនងមខិ កសបមិ េបបិ កស�ិ េានបិ

លធ បិរបេររិិយកបិធសេជបិខ�កជិ េរននិ ្បតបិលវ ងិ វិ ្បងនបិ �ិ បុិប��កឹរឹអប�ីមបរបគិ (លធ បបបាបិ

កស�េ្ន�ិ រេិធិ េ្ាប)ិ ិបប�ដ� រជជ បប សិបលបុកលជឱ្បបុប �ិ ិុ។ិ មបុងបរ� ីមាកបរឹកករកឹរឹ

េេ សិនងមខប��កឹរឹអប�ីមបរបគិបេ្ាបភបបជកនបឹបលបម�ិ ១៩០ ពបុ �ិបតិ ប�ក�ែ� ឹ២០១០ិ េបប

េ ិបែ� ឹ២០០៦ិ្និិ៣២ិ%ិ(ែ� ឹ២០០៦ិបេ្ាបភប្បាងបិ១៤៥ិពបុ �ិបត)។ិ 

កសបេបរ ីមាកបរឹកករកឹរឹ�បតវិ កឹរឹជលាមេឹប��កឹរឹឧបីិបាយ កឹរឹេេ សិនងមខិ ប��

កឹរឹអប�ីមបរបគេនរសទឹ�្នេរបបេ្ាបភបិ៣,៧៣ិលប �ិបត េនែ� ឹ២០១០ិ(ីមាកបរឹកករកឹរឹ

�បតវបឹបលបិ ២,៧៩ិ លប �ិបត ីមាកបរឹកករកឹរឹជលាមេបឹ��កឹរឹឧបីិបាយបឹបលបិ ០,៧៥ិ លប

�ិបតិប��ីមាកបរឹកករកឹរឹេេ សិនងមខប��អប�ីមបរបគបឹបលប ០,១៩ លប �ិបត)។ 

 

២. ផបតាណចមដំេំុស៊ក 
២.១ិ ករភតភិវផបតាណចមេុស៊ក 

េេបសមកឹរឹបប�-ឧបីិបាយជបកេ្ិងវ� ងកិភបនឹេ្ុបលដរបយង�បឹងបុិ លប

្រ្រ�ុកិុប��ាេបកដប�បិមប�ិ បសិជលារជពជនជ �លត ប េរបនេ�េបមក្ានីនប� ជបីិឹប�

ធាយមប� ប��រជពជ សិជេ្ជរកប ។ 

េនែ� ឹ២០១០ ីមាកបរឹកករេេបសេនបាលកមភបេបបកិុបឹបលប ១៨១.៤៣០ �ិបត ក េបបេឡ� 

៣៩,៦% េនេ្ន�នេធននេទប�ែ� ឹ២០០៩ (ីមាកបរឹេេបសែ� ឹ២០០៩ិិបបឹបលប ១២៩.៩២០ �ិបត)ិ

ប�ក�េដរ ីមាកបបឹរជេេបសបប�ឧបីិបាយិប�លនុបឹបលប ៤៧.០៩២ិ �ិបត ីមាកបវ �ប�េយកវយបបត�ប

េ្រាបា្ទបកបេបកដប�បិិបបឹបលប ៥២.៥២៨ �ិបត ប��ីមាកបេេបស្ករលជិបបឹបលប ៨១.៨១៣ 

�ិបត។ិ 

    ្កហធ តណ  ិ ករភតភិវេនណ�រួ ករដំរពេុស៊ក ២០០៦-២០១០ 

ៈ ៈ

ករដំរពេុស៊ករី �ូ  ំ ២០០៦-២០១០ 

(ីមាកបរឹកករក�បមពបុ �ិបត) 
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បបាករីបរជរឹកករេេបសេនបាលកមិបរជេបបេឡ�មិឹរនុ អ�បទបេរបលជបីាខ

េេបសភបេឡ�ខលបុ កលនមេឹលត បិ្បេយភបបបរ�បកខិ�្ នេបជ បររ បក្ិីបកបបា�បន ប��ិ

េេិបេយភបេបជ បិ វសនបបបបាយិ េ ិរជិបុកសជម �ិបមិេេបស្ករលជប�ក��បកបិម �្េបបិប

រជបសិជលា ប្ងម�បឯបប ងកិភបេធធវ �ប�េយកេ ិបា្ទបកបេបកដប�ប ិ េរបភបេធធ្ីមាកបរឹកករ

េេបសេបបេឡ�កលជមរបេិរបក។  

ីមាកបរឹកករេេបសភបេបប ប្ិ ៧០ពបុ �ិបតិ ដែ� ឹ២០០៦ិ ជ សិបកិុ១៨១ពបុ �ិបតដែ� ឹ

២០១០ិ ក ភបេបបេឡ�្និ១៥៨%ិ ប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹបបខ�េទេបរិ ។ិ រជរឹកករកឹរឹេេបស

្ករលជិបបបាករេបបេឡ�ងខ ឹ�កលជឱ្បបុប �ិ ិុិក ភបេបប ប្២៥ពបុ �ិបតែ� ឹ២០០៦ិកិុ៨១ពបុ

�ិបតែ� ឹ២០១០ិ (េបប្នងិិ២២៤%ិ ប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹ)។ិ ីមាកបរឹកករេេបសេរប្បកា ិកប

វ �ប�េយកឯបបេ ិកបបា្ទបេបកដប�បិភបេបប ប្ម�២ពបុ �ិបតិែ� ឹ២០០៧ិ ជ សិបកិុ�បិ ៥៣ 

ពបុ �ិបតិ ែ� ឹ២០១០ិ ងកិបបាករីបរជេបបិបប្ា�បខលបុកលជឱ្ជនុអជាយគ  ប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹ

េបរ។ិ បឹេពរប េិ ជេេបសបប�ឧបីិបាយិប�លនុិ (អបបប្បកា ិកបេេបសជកដទឹ�៧ិ ងកិ្បតវភប

េធធអវ �ប�េយក) ក្ឹិបរជេបបេឡ�ីមាកបរឹកករវយបកលជ្បបុប �ិ ិុេរ ក ្បកា ិកបភបេធធរជរឹកករងប

េ ិីមាកបេេបសជបុ រនុ ប��រឹេឡ�វ �ុ ងបនងកេរា រិេពិក េបបេឡ�្នងិិ ៤% េនេ្ន�នេធនន

ប�ែ� ឹិ២០១០ (៤៥ិពបុ �ិបតែ� ឹ២០០៦ិកិុិ៤៧ិពបុ �ិបតិែ� ឹ២០១០)។ 

ៈ
២.២ ករររអរីភណចមេុស៊ក 

• ីមាកបេបនជទជេេបស (ែ� ឹ២០១០)ិ បេ្ាបភបបឹបលបិ ៣៨.៤០៦ិ �ិបត ប�ក�េដរ 

ីមាកបេបនជទជេេបស្ករលជបឹបលប ១៧.៤៣៥ �ិបត។ 

• ម �ិបមិេេបសបាលបិ (ែ� ឹ២០១០)ិ បេ្ាបភបបឹបលប ៤២.២៥០េតប ប�ក�េដរ 

ម �ិបមិេេបស្ករលជបឹបលប ១៩.២០០េតបិ។ិម �ិបមិេេបសបាលបភបេបបេឡ�ិ

្នងិិិ ១៦%ិ េនេ្ន�នេធននជបកេ្ិ៥ែ� ឹិ (េបប ប្៣៦ ៤០០េតបិ ដែ� ឹ២០០៦ិ

កិុិ៤២ ២៤៧េតបិដែ� ឹ២០១០)ិ។ិ 

• រជដឹេបុេេបសបាលបិ(ែ� ឹ២០១០)ិបេ្ាបភប ៤២.០០០េតប ប�ក�េដរ ម �ិបមិ

េេបស្ករលជបឹបលប ១៩.០០០េតបិ ។ិ ប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹបបខ�េទេបរិ រជដឹេបុ

េេបសបាលបិបបបាករជ បបបឹេជ បកលជមរបេ្ុប�បរិ េពិក ភបេបប ប្ិ ៣១ពបុេតប ដ

ែ� ឹ២០០៦ិកិុិ៤២ពបុេតបដែ� ឹ២០១០ិ(េបប្និម�ិ៣៥%)។ិ 
 

៣. ផបតាណចមសាធិ នតួ ិ្សររ្យប 

មជលាម �ិបបាយបបធេនបាលកមិ ម �្េបប េេ ្បនប ប��នបេបិ បរជវ �វវឌង្ន្នរិកលជឱ្បបុ

ប �ិ ិុទឹ�បឹបលបបបធ ទឹ�ងននងមបម �ិបបាយ ងកិអបដរជម�បុម��ុេបបបសប្បតវរជប�ក��បកប 

ប��ដឹេបុេទនជេរបភបាលបបឹបលប។  
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ប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹិ ប្ែ� ២ឹ០០៦កិុែ� ឹ២០១០េបរ រជប�រិាបបធេេភបេបប ប្ិ ៣,៣៤ 

លបប៉ិិ(ែ� ឹ២០០៦)ិកិុបឹបលបិ៣,៤៨ លបប៉ិិ(ែ� ឹ២០១០)ិេពិក ភបេបប្និិ៤%។ិ

រជប�រិា្បនបិបរជវបបករ្និិ៣%ិ ប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹេបរិ ក ភបវប ប្ ៧២៤ ពបុប៉ិិ

(ែ� ឹ២០០៦)ិាប្បាិ៧០២ិពបុប៉ិ (ែ� ឹ២០១០) ។ិរជវបបករេបរ នររ ិាប ប្្នមបា�បបសវ

បសិប�បសនជ �េិកលបុ្បនប េរប ល្បេបុបសិប�បរលបុេេេ្បបម�ិ ិបបទប្របមីជលបុ្បនប 

ខ បុបករិ ប��ា ង្�េរនប្នមបប�បជិបរជិឹភប ប�ក�រជងបធ�ជបបឹនបុងកិិបរបប��បឹប

្កនុ្េបុប្ិនុរជប�រិា្បនបិ ម �្េបបេនប�ក�អឹឡក�េ្ិីបជកសវ្ភឹ�ិ ប�ក�ខកងកិបបធ្បនប

ិបប្ាតវរជរបេ្បប។ិ េទរនបមយង�រប៏េរបិ រជអ�វវឌីបរជប�រិា្បនបក ្បតវងបឹជកុ ងវា

េរនបេកា្បនឹេ្ុប�រជខ បុបករិ។ 

រជប�រិា្តបិបប�ដ� រខ បុបករមេជន�រិុែ� ឹិ ប�ក�បឹឡក�េ្ិ៥ែ� ឹបបខ�េទេបរិ ។ិ ម �ិប

បាយ្ តបភបវបបករ ប្ិ ២,៧លបប៉ិិ ដែ� ឹ២០០៦ិ កិុបឹបលបម�ិ ២ិ លបប៉ិដែ� ឹ២០១០ិ

(វបបករ្និម�ិ ២៥%ិ ប្ែ� ឹ២០០៦ិ កិុែ� ឹ២០១០)។ិ រជវបបករេបរក នររ ិាប ប្្នម

បប�បជភបបឹរបវវ �រខលបុេ ិរជម �ិបិ �្េបបរជរ�ុបឹប ប្ិនុរជប�រិា្តបិងកិេធធឱ្

ីវខេកាីបរជប�រិា្តបជនបុ្នមបប�បជិបបីាខខលបុិេនេ្ន�នេធននប�្នេរប�បង�ិប��ា ង្�

េរនបិ េរបលជរជររលិជ� ប្រជរបប៉បឹ� យខ�ិ កសបមឹ� ្តប្បេបនបេខនវិ ប��រជ លិបដឹបសិ

ប្្នេរប�បង�មេកា ។ 

ជ បឯរជប�រិាបបធលខ ន ប្ែ� ឹ២០០៦កិុ២០១០ ិបរជេបបេឡ�យង�ងខ ឹ�ជ សិបកិុ ៣៧% 

ក ប្ ១៥ លបប៉ិ កិុ ២០,៦ លបប៉ិិ មាលបេដរែ� ឹ២០១០ិ បបធលខ និបរជេបបេឡ�

បឹបលបិ៣% េនេ្ន�នេធននប�ែ� ឹ២០០៩ិ េបរន�ិបុឱ្េឃុ្ ្នមបប�បជបិុក�មនេរ ជបសវ

នេបិបេរបប�រិាបបធលខ និ ប��រជបិុក�អឹ ប្វ �បរជរនុលេ បុឹ� យខ�ិ តាជបករជេ្ន្ភបុ

�ិ បុងជបកខិ្បបធសា�ិងកិិបបឹបលបបជកន ១២ ៤៧៤ដបុ ប�ក�រសទឹ�្នេរប ងកិបឹបលបេបរិប

រជវបបករនបរ�បិាសិេិបកេរបិបរជផខ បុនរសជិឹេនរដ បប��ាកខជនជេមេ�។ិ 
 

្កហធ តណ  ិ ្រ បសំរីករភតភិវសាធេនណច្រររី �ូ  ំ២០០៦-២០១០ 

ៈ
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េទរមយង�របរបិ រជមេ្ធមីបប�ក�លជបប�បជ ្បតវភបអបកវបរយង�រសិឹរសលបិ ងកិ

មិរបមិបឹបលបេេប��បបធលខ និបរជេបបេឡ� ប��ដភបបសវរជម�បុម��ុលបុ បកប េនប�ក�

្នេរប។ិ បឹេពររជងបិា� ស្បបធិ តាជបករជនងេ បុតាងននប�ន្ប�ា�យប ប៏បឹ ក្�ងបឈបេែល រ

េទាកខមនេស ជម�ងកជិ េរបលជ្នមបប�បជិកេ្បបិ របុងបិបរជបិុក� ប្រជេ្ប

េជ ប ស្បបធិ ងកិមបតស បឹងបុប�ក�រជមសិុរ�ប�មិខលបុិ បឹេរក�េ ិរជេ្ន្ភបុបឹប បបធិ

ងកិទឹ�អបុេបរ ភបលបនេ�េប្ភបុបឹស ិ្ករលជបប�បជភបាលបប្ា�បងវាេរនប។ិ 

ា ង្�វ �ុ េរនប រជល�ប�ុឡបវឧបយទប �្ បុមប�ិ ប៏បឹ ក្�ងបអបកវបរយង�មកបមកិិ ងកិ

ាបរិុេ្ិេបរេប�បល�ភបបឹបលបិ១០ ១៤៦ិឡិប�ក�េដរែ� ឹ២០១០ិម �ិបភបិ៣ ៧៤៤ិឡ។ិ 

 

៤. អរភីណចម នតួ ណែំណ្ចួមរបផប 

្បបិបបលដរបបឹងបុមសិុមេប្��អហជសនបតាត ប��មសិុបសវ្ភបុបឹស ិកិុ្នមប

បាលកមរនុលបដបុ។ ្បបបសិជលាបឹងប្និម�៨០ិកជបីប្នតេបអកបប ងកិភបាប ប្លបុ

បបធប្ិនុ្នមបបាលកម េ ិប្នមប្និម� ៤,៥ លបដបុ ភបប��បឹ ក្�បសិជលា

េរបផា ិុេនប�ក�វ �បទបិមិ។ ងម�បេទេ ិបត�ប�មិមិ មិ្បបបជកនេបបេឡ� ម �្េបប 

ប្ងម�ប�ជ បវន្បាយប��មិជនុ ប្�ិង�ប។ ប៉នុបសប ប្ិមិ ្បតវភប្នរបឱ្េ្នរិ ប្ងខ 

ឧបិ ែ� ឹ២០០៦ ។ ជនុតឹ� ប្ិបបឹងរ្ា�ុវ �បទបិមិាប រជអ�វវឌវ �បទបិមិ្បតវ

ភបេភរឹហបយង�ងខ ឹ� េរបភបបបប�បសរកបរបុេទេ ិប្បប្ប។  

ប�ក�អឹឡក�េ្ិ៥ែ� ឹបបខ�េទ ប្ែ� ឹ២០០៦កិុែ� ឹ២០១០េបរិ ្បបល�បប�បាយិ ជករវ ្និុុិ

ប��េបលរិភបនឹេ្ុិជប�បិយង�បបាយិ េរបភបបេ្ាបិរបមិ្កនុងម�បេ ិវ �បទបិមិិ

ប�ក�េដរិបរជឹជកុ រជអបកវបរប៉នុបរប ប្ិមិ រជបល� �ិខ�បនររដ បេ្រាប៉នុិ រជ្្��

បិកាបគេបលរិ រជនេ�េប�បរ្ាប្បបិ រជអ�វវឌ�ជ បវន្បាយិ រជប�បី�លវ្មវិ រជអ�ជបេិ

រជនមងេ ននរេិយបេបលរិប��រជមេ ធ្មីបមេកា។ិ 

មាលបប�រជជ បបបេ្ាបេបរងកជ ប�ក�រិុឱរប្ភជ្បរ��ាបចមប�ិ១ិបបេរិបេាសបអក�ាហ

េបដនបបេបេមដបបជកដាមបសបិ ងប�ងបភបមសិុអបកលបបគក៏ីវខ ខ្  ពបុ ទ្បបប�រជ្កនុ្ក�ិ ប��

អ�វវឌបគវ �បទបិមិិ ងកិទបុរ�កិុរជនមងេ ននរេិយបិ រជេ្ន្ភបុឧនបជគ េបលរ

ីប្ាក�ិ ឧនបជគ យបុ្បបិ រជនេ�េបបងបខ�អ�ជបេធបបិមិិ រជេជននបឹប��្កនុ្ក�្្��

បិកាបគេបលរិ ឹជកុ រជអ�វវឌ�ជ បវន្បាយិ រជងវជបីរជពជី្្ �ិបរបិ ប��ី្្េរ�រ�

មេកាិ ។ិ។ េ ិបបា�របមិបឹងបុងកិបេ្ាបភបជបកេ្ិ៥ែ� ឹិ (២០០៦ិ កិុិ ២០១០)

ជលាិប៖ 

-អរភីណចមេន ទណ ្សៈ អបវបាយរបលនអបកវបសភបេនែ� ឹ២០១០ បជកនបឹបលប 

៤០៥ ០០០ េតប េបបេ ិបែ� ឹាកប្និិ៣,៨៥% ប��ិបរជវបបករ្និិ៤%ិជបកេ្ិ ៥ 

ែ� ឹ  (ែ� ឹ២០០៦ិ កិុែ� ឹ២០១០) នងកងបសអបវបាយេបលររបលនេបរ ិបរជវបបករនបស�ប ប្ែ� ឹ 



16 
 

២០០៧ ប��ែ� ២ឹ០០៩ េពិក ភបវបបករ ប្ ៣៩៥ ០០០ េតប ាប្បា ៣៩០ ០០០ េតប ែ� ឹ 

២០០៩  (វបបករ្និ ១,២៧%)។ 

-អរភីណចមេន សចរ្ សៈរជេធធអបវបាយេបលរបាក្រអបកវបសភប ៨៥.០០០េតប ប�ក�ែ� ឹ 

២០១០ ប��ិបបឹេ ប្នងិិ ៤០% ជបកេ្ិ៥ែ� ឹ ជបកេ្ិ៥ែ� ឹ (២០០៦-២០១០) េពិក 

ភបេបប ប្ ៦០,៥ិពបុេតបិដែ� ឹ២០០៦ិកិុិ៨៥ិពបុេតបិដែ� ឹ២០១០។ 

-ករស�តភិវ្រភី្រណចមសៈ រជប�រិា្បបិ នង� ិ ្កនុ្នេរែ� ឹិ ២០១០ិ អបកវបរភបបឹបលបិ

៦០.០០០ិ េតបិ េបបេ ិបែ� ឹាកបិ១៧ិិកជបិប��ិបរជេបបេឡ�្និិ៤៣ិិកជបិ ជបក 

េ្ិ ៥ិែ� ឹិ (២០០៦-២០១០)។ េនែ� ឹ២០១០ិេបរងកជរជប�រិា្បេ ្អបកវបរភបិ២៨៣ិពបុ ប៉ិិ

រជ ាិ បុបសប្បប ស្អបកវបរភបិ១១០,៤៤ិលបប៉ិ។ិ 

របាាប�េដរិ េប�ភបនេ�េបបងបខ� ាិ បុ្បបេនរសទឹ�្នេរបភបបឹបលបិ ២៧៣ិ បងបខ�ិ

ងកិប�ក�េដរិបិ ២៦០ិ បងបខ�ិ មជនបុ្នមបតាជបករជមរិុនេបបិេរប ប្ជកដភិិមិិ

ប��ភបនេ�េបបិកាបគ�បរ្ាប្បបភបបឹបលបិ ៦៥៥ិ បងបខ�ិ ។ិ នងបតាេ ិេបរេរនបេដរិ បងបខ�

ងកិភបេជននបឹេ ិបិភបេធធឱ្មិ្បបតា�ិង�បេបប ប្ិ៤-៦ិក�ិមាធ្ាិេបរអបន�ិបុភប

្ ្នមបប�បជប��្នមេបលរ ភបររលិបបបសវនេបបិេរប�ជ បវន្បាយ ងកិ្បបល�ភបអបកវបស

បបខ�ាប។ 

-ករស�តភិវសហសចនេ្ន ស  

រជងជ្្��បិកាបគេបលរិ ប៏្បតវភបបបប�បររកបរបុខលបុិ េពិក ក�បាបរិុែ� ឹិ

២០១០េបរិ បិកាបគេបលរបឹបលបិ ៤៦៩ិ បិកាបគិ ្បតវភបនេ�េបេឡ�ិ ប�ក�េដរិ បិកាបគ

េបលរបឹបលបិ ២៣៦ិ ្បតវភបបករនរិបររលិល� ិុមមខសវរជ ប្្បបល�ិ ប��ធដេជររ ាបឹបលបិ ២៨ិ

បងបខ� ប៏្បតវភបនេ�េបេឡ�ម�ងកជ។ិ 

-ករស�តរណះរបផបស  

េរបងឡបិ រជអ�ជបេិមិ្បតវភបេជននបឹ ទឹ�េនរបលនប��បាក្រិ ជលាិបិ រជ

អ�ជបេផេ វយិ េ យ បាក្រ ប��េភរនេង� ិរជពជី្្ �ិបរបប��ី្្េរ�រ�ិ ។ិ េ ិប ប្េបរេរនប

េដរិរជេជននបឹងិ�បសប្បបិបសបន�េ�ិប��្បបេា ស្្បតវភប្ភជ្បេធធមេជន�រិុែ� ឹ។ិ 

-ករ្សរង ្្េបមមសរបផបស  

ប�ក�អឹឡក�េ្ិ៥ែ� ឹបបខ�េទេបរិ រជងជនមងេ ននរេិយបេបលរិ ្បតវភបអបកវបរយង� 

បបាយិ េកា្បរនុលេ បុអឹេ ្េិយបិ ប��រជពជធបបិមិ្នបនេរបបបជិ្ិ មបុងបរ�នរ 

េិយបេបលរបឹបលបិ ៨ ០៧៩ិ បជប ិ ្បតវភបនមងេ នប�ក�ែ� ឹ២០១០ិ (របលនិ ៥ ៤៥៧បជប ិ ប�� 

បាក្រិ២ ៦២២ិបជប )។ិ 

-ជណំក បជំររបផបស 

បឹស ិ ប្វ �បទបិមិអបកវបរភប ប្ម�ិ៧ ៤៤៤ិលបេជនិិដែ� ឹ២០០៦ិជ សិបកិុម�ិ

៨ ២៤៧ិលបេជនិិប�ក�ែ� ឹ២០១០ិ(េបបេឡ�្និិ១០,៧%)ិ។ិ 
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ិរបមិងកិររលិភបប�ក�វ �បទបិមិបាលកមបបខ�ាប ក អ�បទបេរប្បបល�ភបបប

ប�បសរកបរបុខលបុ កិុរជអ�វវឌធបបាបកបេ េរបភបខ�បខឹនសក រនរស  ិ េ ិាកខឹដុ

នេបបិេរបកិុាមបសបិមិ ជលាទឹ�អ�បេបលរ បិកាបគេបលរ ប��បប�បជប�រិា្បបម� ប�� 

ឹជកុ រជងជបិ្នប�នបស�រជមាលបអ��រជមប�ប��អបសជមប� េកា្បអ�វវឌបគវ �បទប�ជ បវន្បាយ ប��

រជ្កនុ្ក�ធបបិមិ្នបនេរបប�ជបរជិ្។  

រជងិ�្នេរ ស្្បបប�ក��បកបបសិបឹនបុរបធាយមប� េកា្បនេ�េបមិបសកបាបចមប� នេ្ាកិុ

េបបបសប្បតវរជជនបុ្នមបប�បជ ប��ឹជកុ រជទុបបមិ ប្ធបបរប តាជបករជ្្�បបបឹនបុ

អ�វវឌបគ�ជ បវន្បាយ ម �្េបបរជប�រិា្បបប�ក�ង�ប្បតវភបអបកវបសយង�បបាយ។ ា ង្�វ �ុ េរនប រជ

ឹជកុ នេ�េបរឹដបុរឹប�ិ�មាលបអមា ធជងកបកប លត នទបពបុ ទ្បបប��អ��រជដដ េកា្បេឹ្រកិុរជ

េជននបឹរជ្កនុ្ក�ប��រជអ�វវឌបិកាបគេបលរ ប��បិកាបគ�បរ្ាប្បប ភបលបឹជកុ

ងវាេរនបកិុរជេ ិបបាលបវ �បទបិមិេបរ ប��ភបលបកិុរជអ�វវឌបវិ្ជបុេនជនបុ

្នម្ិជកដេនប�ក�បឹនបុបនរ ឱ្ិបិ្វ �វវឌឈបេឡ�មិឹរនុដេ្ិបបខ�ាប។ រជខ�បខឹ

អបកវបសអបកលបបគជនបុបេាសបដបបជកដាមបសប  «េធធឱ្របរិបរប របេដរិប្បបេឡ�វ �ុ » ភបេធធ

ឱ្វ �បទបិមិិបរជជ បបបេ្ាបកលជមរបេិរបក។  

 

៥. រ រណណចមិ នតួ ិណែំណ្ចួមស្រេេម 

រជរដ �ភិបាលកមភបេផស បរជបបប�បសរកបរបុ េ ិបាយវ �ធបបឹងរ្ា�ុវ �បទបី្្េេិ

េរបខ�បខឹនេ�េបបាបតិ ្នេបបិេរបិ បឹេិឹជកុ រជងជ្កនុ្ក�ឱ្ិប្នប�របិ្ខលបុិ ប��ិ

�្េបបបបប�បររកបរបុមបឹងបុេ ិរជ្បរប �្ប�ប្តារបក៏ប�ជក �ិ េ ិរជេធធអបវបាយី្្េេ 

បឹេិជបីរជពជប��ដប�ជបសជិ្ី្្េេ។ ប៉នុបរប ប្ី្្េេិ ក ម្បបវ �បទបប��ប៏មឧនបជគ ិ

ក៏បឹងបុប្ិនុរជ្កនុ្ក�វ �បទបី្្េេមប�។ិ 
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បាយវ �ធបី្្េេមប�្បតវភបេជននបឹេឡ�ិប��ភបររលិរជអបកាទបេរបរជរដ �ភិបាលកមិ

រិ ប្ងខបកលិែ� ឹ២០១០ិបបខ�េទេបរ។ិបាយវ �ធបី្្េេមប� បឹ ក្�្បតវភបអបកវបរយង�េ្ុរឹ កិ� 

េកា្បឈបេទបេ្ាបភបតាេេិេិអ�វវឌបគបិបវបេជ គបាលកម ងកិភបបឹបុ្្បតវងវ

ជបីក្ានី្្េេឱ្ភប៦០ិកជបីបីមាកបបជកនេនែ� ឹ២០១៥ ។ បាយវ �ធបី្្េេមប�េបរ ភប

េផស បម �្េបបេ ិរជ្្��រជអបកវបសប៉នុី្្េេប��អ�ភិប�បិ រជឹជកុ េិ្បបីបរជបឹបុ

ងកបី្្េេ រជេ ិបបាលបុ្នប�របិ្រជ្កនុ្ក� ប��រជអ�ជបេី្្េេប��បបធី្្ រជឹជកុ

រជអ�វវឌបិកាបគី្្េេិ រជនេ�េបរជរឹប��លស ជី្្េេេឡ�វ �ុ ិ រជបល�បាបតិ្

លត នទប រជអ�វវឌធបបាបកបេ រជប�បី�លវ្មវប��មេ្ធមីបអឹ ប្ី្្េេិ ប��រជងបធ�ជប

្ន្ �ិជរ�វបតកេមេ�េរនប។ 

រ�បេិីបប�បអិ�វវឌេនប�ក�បឹងរ្ា�ុវ �បទបី្្េេិ ក េកា្ប្ កនុ្ក�ប��េ្ន្ភបុធប

បី្្េេតាជេនននាលបងកិិបបបជិ្ បឹេិទុបប្នេយបគឱ្ភបេ្បបនឹមកប ប្រជ

ជលាបឹងបជនបុវ �បទបេបរ េនប�ក�រជរបុនបតបិ្្បប្ប ប��រជអ�វវឌេបកដប�បិប��ាប�ប។ិិ េន

ប�ក�កឹេ ជរជីបរជ្កនុ្ក�ិរជជបីរជពជ រជ្បរប �្ប�ប្ ប��រជ កិននឹភបុិ្អដធ�នេបប្

ប�ក�រជេ្ន្ភបុធបបក៏ិបបីាខេបរ ្បបល�បប�បាយិ ជករវ ្និុុិ ប��េបលរ ភបអបកវបសវ �ប

រជមេ្បប េ ិបបេ្ាបភបេមកទបកលជឱ្បបុប �ិ ិុ បសវបា�របមិធឹាលបបឹបលបប�ក�ជបកេ្ិ 

៥ែ� ឹ (២០០៦ិកិុិ២០១០)ិកសបម៖  
 

• រជេធធអបវបាយី ្្កកនជនបុ្បកា ិកបី្្បា្ទបងកិភបមសិុឱ្ជលបេ ិប ្បតវភបហា

ឃបុ។ិបបាយិ្រឹកករេកាេេប��ី្្េេេឡ�វ �ុ ិ ិបបបាករេបបេឡ�កលជឱ្បបុប �ិ ិុ 

េ ិបប�ក�អបក្បប្ជនបុរជរដ �ភិបាលកមិ ប៏ភបងប�អឹ ប្វ �បេ្ន្ភបុកបី្្ជនបុជកដ

ប្ិនុរជរឹេេេកា្បន�េិបវកបា�បនិ ប��ឹជកុ េ ិបរបប�បសកិុ្នម្ិជកដ

បិកាបគប��ងម�បឯបបឱ្បសិជលាប�ក�បបាយិ្េបរ។ិ មបុងបរ� បបាយិ ្រឹេេម

ប េិ ជេរបជកដភិី្្េេ ្បកា ិកបវ �ប�េយកឯបប ប��្ករលជឯបបង� បបសបដែ� ឹ

២០១០ិបេ្ាបភបបឹបលបិ២៨.៨៣៥ �ិបត ។ិរបាាប�េបរ រជងជនសក របសបេេេនតា

នររ �្ ិនសក របសបេេេន្កនុបងបខ�ប�ក�្នេរប បេ្ាបភបបឹបលបម�៩លបេកាម

េជន�រិុែ� ឹ ប្ិនុងបបសបកិុ្នម្ិជកដរឹតាសា�រដ បិប��រឹតារបលជក។ិ  

• បិកាបគី្្េេ្បតវភបឹជកុ ឱ្នេ�េបេឡ� តា្នរបបសប ប្េេិរជគ ងដឹអឹ ប្

បិកាបគី្្េេងកិភបអបកាទបេនេកាែ� ឹ២០០៦។ មិរបមិិបិកាបគី្្េេេន

រសទឹ�្នេរបភបេបប ប្ិ ២៦៤ិ បិកាបគ ដែ� ឹ២០០៦ិ កិុិ ៥១០ិ បិកាបគិ ដែ� ឹ 

២០១០ិងកិភប្កនកស នុេ ិីមាកបី្្េេ្និិ៤៧៦.៨៨៤ិ �ិបត។  

• ជកដភិី្្េេងកិភបររលិិជប�បិិ េ ិរជងជេជននបឹជបុងប�ិបុរនសបប�ក�្នេរប

បាលកម ភបេធធរជតារបប��ប�បី�លវ្មវបកបេ្ាប��ទបុេ្ិេវល អឹ ប្បិ្
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រជគ អបសជមប�បសប ប្ន� ី្្េេេ ិ �្្េលប កសបមរលបកវបសិ្ីបរបមីជឥទប

រេភបី្្េេ ងកិបិកាបគ �្្េលបទឹ�ាសិបឹ ក្�បបប�បសរកបរបុមាលបន�

ង្ន្នរិអរបបក ប��រជេបបបឹេិីប្ងមបកបេបរ។ មរបេបកជលាក េប�្បតវរជពជ

ី្្េេជនបុេប� េរបេនុេធធអបវបាយរនុេេដឹេបុ ាបមរជិបុខ្ិុនជ �បករប 

(ឥទបរេភប)ិ វ �ុ  ងកិេបបេឡ� ប្ី្្េេជនបុេប� េ ិបេ្ន្ភបុបឹស ិ

ទឹ�េបរ ាបលបងវជបីី្្េេ ប��លបរបុនបតបិ្្បប្បជនបុ្នមបបិកាបគ

ាសិរដ ប។ បបខ�ាបិ រជរឹកករី្្េេ្បតវភបឹជកុ  ប��នេ�េបបបាយិ្ងខ ឹ�រខ  

ម �្េបបរជរឹកករេកាេេេនបឹនបុងកិា�បបសវបា ស្ជគ ី្្ិ បឹនបុ�ឹេជបជ �ិ  ប��បឹនបុរប

្ិិងកិិបរជ សិជេ្ជរងខ ឹ� ។ នងបតាេ ិេបរេរនបេដរិ ជកដភិី្្េេភបខ�បខឹ

ប��បិរជមាលបីកកសអ�វវឌបគ អ��រជមប�ដដិេរបភបេជននបឹកេ្ិ�នេ�េបឥទប 

រនសបេ ិបិកាបគី្្េេាលបបឹបលប ។  

• ប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹបបខ�េទិ បបាយិ្ដដងកិទបុរ�េទប�បបសរជអ�វវឌល� ប ប��

បបសរជរបុនបតបរជនេរិុឧបយទបមារបរិបុ ប្រជភបុន�ុ ប��េជបជ �ិ ី្្េេ ្បតវភបេឹ

្រប��ឹជកុ យង�ងខ ឹ�រខ  ។  

• េជននបឹងមបរជ្កនុ្ក�ី្្េេិ េមសា ប្ប្ា�បងម�បជកដភិី្្េេ េកា្បមាសិរដ បបឹរនុ

រជេជននបឹងមបរជ្កនុ្ក�ី្្េេមប�រសទឹ�្នេរប។ េ ិប ប្េបរេរនបេដរិ េរបិប

រជបសិជលា ប្លត នទបពបុ ទ្បបិ អមា ធជាសិរដ ប ប��ប�ប ខិ ឹ�្នរនុអវកធ ជកដភិី្្េេ 

ភបេធធរជរនុលេ បុ ប��នមងេ ននរេិយបី្្េេប��បបធី្្ េ ិបជបុ �្ បុេទតា

្នេរនរេិយបភបមេ្បបបជប មេជន�រិុែ� ។ឹ រជជនុឃបុេេ ិកនាសិ ប��េេ

្ក�ិ េេអជ ប��បបធី ្្ ភបអបកវបរកសបេខ��ជ ិាិ បឹេិរបុនបតបរជនរេិយប។

មាលបេ� េបរងកជិ រជបករជករេជ កកបនឹផខ ុប��រជនរ្នុបបាយិ្េរ� ងិបកបបអជេេេិយប

ប៉នុ ប��ជ នអសបាេធ្ភបប តិ ជនឹេជ ឱ្បបាយិ ្េិយបប៉នុមេ្បបេរនប ្បតវភប

អបកវបរេរបររលិភបេមកទបប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹេបរ។ 

• ជកដភិី្្េេិ ភប្្�បបរជអបកវបសបាយវ �ធបបិកាបគី្្េេមប� េរបបិរជមាលប

ីកកសអ�វវឌបគ ប��អមា ធជាសិរដ បពបុ ទ្បបេនប�ក�រសទឹ�្នេរប។ េធធរជអ�វវឌងមបរជ 

ប��កេ្ិ�បឹេ  ម �្េបបកេ្ិ�រជ�លវ្មវី្្េេប��បបធី្្ េរបេធធរឹដបុរឹប� 

ប្ានប្ារិ េកា្បងបធ�ជបប��ររលិភបបសវរជេឹ្រងម�ប �ិជរ�វបតកប��នេបិបេរប 

ប្ិនុកឹេ ជរជ្កនុ្ក� ប��អ�វវឌបគវ �បទបី្្េេឱ្របុងបិ�្ នេបជេឡ� ម �្េបប 

តាជបក្បការជងជនេបបិេរបបឹងរ្ា�ុី្្េេ។ 
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៦.ិ េស្ណចមគ ំ្ ផបតាណចមិ  

មាលបប�បា�របមិទឹ�ំបងកិបេ្ាបភបមវ �ិិបកសបភបនជ �យបង�េ ិិ ប៏េន

ិបងម�បេប�បាយប��រជេឹ្រេមេ�េរនបិ ងកិររលិភបិរបមិិ�្ នេបជ តា្បបវ �បទប

ងកិនង ុយង�្នប្បេ េរប្នាកខក៏េយ�ាីបរជរដ �ភិបាលកម។ិ រជវ �ប�យកលជកិ

រជវ �ប�យកងម�បឯបបិ ប៏កសបមរជបបប�បររកបរបុ ប្ីកកសអ�វវឌបគដដិ ជលាទឹ�អ��រជមប�-

អបរជមប�ិ បឹ ក្�ងបប្ា�ុរ�បយង�ជបុជេវ បិ េទជបរជលប្រ្រ�ុកិុេេិបេយភបជនបុ

រជរដ �ភិិ ម �្េបបរជឹជកុ ម �ិបបាយ�បតវប��រជដឹេបុអ�េជិ រជដបបរ�បកខេប្��

ប្ិនុ្នម្ិជកដិ រជរបុនបតបិ្្បប្បិ ម �្េបបរជអ�វវឌវ �បទបបប�បាយេរបនប កី េឹទ

ប�នង្ាន្ារិអរបបកប�ក�នជ �នរីបបបិិវសនបបបបាយ។ រជេជននបឹងមបរជបករបលសបរ

ប្ិនុអ�វវឌបគិ ប៏កសបមរជេជននបឹ �ិខ�បនររដ បេ្រាប៉នុិ ប��រជេជននបឹប៉នុពបុ ទ្បបេមេ�

េរនបបឹ ក្�ងបកឹេ ជរជយង�បបាយ។ិ 

បឹេពររជងជបិ្នប�នបរ�រជអបរជមប�ិ រជនរក រនររ ិធបបាបកបេទឹ�ប�ក�ប��េ្េ

្នេរបិ ប�បិបិ្នប�នបរ�រជេរធ ្ កិិកបិ រជងជងម�បអល បិរជអបកវបរកេ្ិ�ប�បបិិ្នប�នបរ�

រជដដិភប្ន្ ្បរេទេរបររលិភបិរបមិមងមខផេ  ម �្េបបរជេជននបឹប�បិ្នកឹ �្ បុជកដាមបរប

បប�បាយប��ី្្េេអល បេ ិបរបិ ៣២ិ ប��អល បនសប៣ិ អបកបីជកីបរជេយកបិុេ� បរប ប្ 

បិ្នប�នបរ�រជអដាទបប��សបេាអដាទបិ េ ិងម�ប្បរប �្ប�ប្អដាទបបបធិ ប��សបេា

អដាទបិ �្ធបលជបរប ប្រជដឹអ�េជបាលកមេទរបុ្នេរបប�បិ ប�� �្ធបលជបរប ប្រជដឹម �ិបមិ

កឹឡស�ាបបាលកមេទរបុ្នេរបប�បិ មាលបអក�ជកដភិ្បរប �្ប�ប្កកិ្ិ អធ�រជប�បិិ ប��បតរ ឡប

បទបីបលជជកដ្នមិប�បប�បដេ្ិបបខ�ាបេបរិ។ 

្បបល�បប�បាយិ ជករវ ្និុុិ ប��េបលរិភបេជននបឹបប��ភបបប�បជរសទឹ�្នេរបបឹបលប ២ិ

េ ិបជលបាបេ ិបិ ប�ក�េេិនឹ�េកា្បេបុបរបបសវាសិរដ បីបបឹេរក�ជនបុ្នមបប�បជ

េនបនរិ លប្បរ�ឱ្េឃុរជ �្ប ប្កឹប�បីប�្ នវ�បិ ជបឱ្េឃុបសវបប�បជេយ�ារសទឹ�្នេរបិ

េកា្បមកឹជស ប��េធធរជមេ្ធមីបមនបរកិុបប�បជក៏ីរេរនបប�ក�រសទឹ�្នេរបិ េពិក ប�ុនង ុ

ឱ្េឃុ ប្ិ្ិិបុរជប�ក�រជង្នរខ បបឹេរក�ជនបុខខលបិ េកា្បម្នេយបគេទកិុបប�បជ

ក៏ីរេរនបិ ប៏កសបមរជេកជរបាាេទប�រជង្ន្នរិីបនេបបិវ �មិិ ប�ក�នជ �នរីបលបិិវសនបបបបាយ

េរបប្ា�ុបបវកវ �បទប េទជបរជ្នបលប្នង�ទឹ�នជ �ិ ប��កកិ្ េែល រេទជបរជេធធបប�-

ព� ិបាយក៏បកបេ្ា។ិ េរបងឡបបឹេពរបប�បជេយ�ា ងកិមនុបឹរបុ �្ បុេិខ១ ររលិភប

បសវជងធ បុប��វវ �រិ ងកិមអឹេរបក៏ខល�ុខលបុជនបុបេារបអក�ាហេបដនបបេបេមិ ដបបជកដាមបរបិ

ីប្្ររមរប្បបាលកមិប��េលបឹទវម�ងកជ។ 
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ស. ករ្រាសច�ិ នតួ ិសន�ត� ន 
១. ភាពខ រំ ា�ប ្រ�ម ស�រ �ាសគ� 

 ១.១ ភាពខ រំ ស�រញាសាកតវភា 

• បររ បក្ិងម�បម �ិបបាយបប�បាយិ ធបបកបប��របេនិបិរបិ្អបនេ�េប

ភប្កនុ្េបុ បឹេិដកិុរជជ បប សិបលបុងម�បម �ិបបាយបប�បាយិ ិបប ខិ ឹ�

្ិបាយេ្បបេនតារបបនរ ប��ិបបីាខេ្បបាជា្។ 

• ្នមបប�បជភបខ�បខឹនរសជរ ខិ នុ ប្ «រជេធធបប�បាយេកា្បប�រិាែ� ឹ�» េទមិ «រជេធធ

បប�បាយប្ិនុិបុកសជ» ងកិេបរ �្បមជនបុវយបាលបលបឹជកុ រជអ�វវឌប�ក�វ �បទប

បប�បាយបាលកម។ រជេបបេឡ�ីបរជេ្ន្ភបុបកបសិបប�បាយិ េ្កប�បបរបប�បាយិ

មរឡបបជគ ន�ិបុយង�មបុលបុ។ិ 

• ធបបាបកបេជនបុជកដងកិនេ្ាឱ្រជងជម �ិបបាយបប�បាយិ ជករវ ្និុុិ ប��

េបលរ ិបិបវកិ�្ នេបជិ ប��ិបវវឌបិ្កលជឱ្បបុប �ិ ិុិ ងកិមបតរ

អបលបនេ�េបបាបតិ្មរិុេប�បាយដដជនបុជកដ ឱ្របុងបិប្នប�របិ្

ខលបុ។ិ  

• េេិបេយភបប��បករបលសបសជនបុរជរដ �ភិបាលកម ភបប្ា�ុរ�បេិ

របុឱ្អបកវបរប៉បុលបុប�ក�រជអ�វវឌបប�បាយ ប��អ�បពបុ ទ្បបទឹ�អបុិបរជ

េនសមា ប�បស ប��ររលិល� ិុបសវលជកបឹងបុីបវ �បទបបប�បាយេបរ ទឹ�ងម�បឯបប 

ីកកសអ�វវឌបគ អ��រជេ្េជរដ �ភិ ប��្នមបប�បជ។ 

• រជរដ �ភិបាលកមភបបបប�បររកបរបុខលបុ កិុរជអ�វវឌវ �បទបបប�បាយ

តាជបករជនេ�េបរជវ �ប�េយកេ ិរជលរ ជិ ប��បល�េិរដ ជបដបាលទបបជសនវបរនេ្ា

ឱ្ងម�បប�បាយិ �្េបប្ន ទ្បបរលសបរិ មខសវបនរិ ្្ាទឹ�រជនេ�េបបាបតិ្

រជមរិុេប�នេបបិេរបិរជេ្ន្ភបុបកបសិបប�បាយបា�បនិរជ្កនុ្ក�កបធខបិ

ឥទបបនរិរជអ�វវឌបិកាបគបប�បជិប��របមីជបប�បាយ។ិ 

• ិបរជអ�វវឌងម�បបប�ព� ិបាយ េកា្បេយខបបនេទប�ប្ាតវរជរបមីជ ប��ទុ

បបឱរបីបម�បុម��ុម �ិបមិបប�បាយ។ ប្ាតវរជេ្ន្ភបុម �ិបមិបប�បាយ

ិបប�ដ� រជេបបេឡ�េនេ ិ �្្េលបិ ងកិេបរមរលបកវបរិ្របមីជាលប

ប្ិនុបាលកមប�ក�រជនេ�េបម �ិបបាយិប��រជ្នង�របមីជ។ិ 

 

  ១.២ ា�ប ្រ�ម ស�រ �ាសគ� 

  ន� ្នេាបឹេពរាកខេនប�ក�រជអ�វវឌវ �បទបេបរជលាិបក  

• រជនេ�េបម �ិបិ្ប�� �្ �្ធបាយបប�បាយិ �្េបបេនប�ក�ម �ិបបាយកឹរឹ�បតវ ប��

កឹរឹេមេ�េរនបេនលនន� ្នេាាលបបឹបលបេនេឡបិ េទរនបមបបាយិ្ិ
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ក៏េ្បបបបបបបដប នុ្បតវភបអបកវបរ ងកិទឹ�េបរទាទជឱ្ិបរជនេ�េបនងបតា

េរនបបសវធបបទឹ�ងម�បនេបបិេរបប��វវ �រិ ្្ាទឹ�រជបសិជលា ប្្កនុអ�បពបុ ទ្បបិ

េកា្បឹជកុ ប��នេ�េបិរបិ ្ររលិភប បសវេប�មេ្ធមីបេបបិេរបបប�បាយិ

ឥទបនឹេជ ម �ិបបាយបប�បាយ ប��បកបសិបប�បាយ ។ិ រជេររ�លបរបេ�លប

�ប្ប�ក�បប�បាយិ ក មន� ងកិ្បតវនបរេររ�លបិ ងកិទាទជឱ្ិបរជ

នេ�េបរជវ �ប�េយកេកា្បនេ�េបរជេ�លប�ប្ដេ្ិង�ាកខ។  

• រជដឱ្ិបបសវអបត្នេយបគរបុងប្នេបជម�ាកបប្ិនុបប�បជ តាជបក 

រជជបរបមីជិបុម �ិបមិ ក មន� ងកិ្បតវនបរអបកវបរនងបតាេរនបិ េ្ពរ្ិ

បប�បជេនិបរជិឹភបប�ក�រជងបធ�ជបរបមីជិបុបប�មិិ ប��ិឹភបប�ក�រជ្ន

បលប្នង�របមីជប�ក�នជ �នរីបេបកដប�បិរបមីជេបជ ប។  

• រជបិុក�ជនបុបប�បជប�ក�រជេ្ន្ភបុប តិ ជបប�បាយ ឱ្ភប្បា្បតវតា

នេបិបេរប ប��រជ្កនុ្ក�បមប�កប ប៏េនងបមន� ្នេាេនេឡបិ ងកិ

បបាយិ្ដដពបុ ទ្បបប�ន� េបរ ប�្បតវបបប�បររកបរបុអបកវបរនបរឱ្ភប

ងខ ឹ�រខ ។ិរបាាេដរ ឧនបជគ ប៉នុ ប��បាបតិ្នេបិបេរបប�ក�រជអបកវបស េ ិរជ

្កនុ្ក�ធបបកប ប��បមប�កបបប�បាយេនខធរងប ងកិទាទជឱ្ិបប៉នុបរប្ បិ

រជ្កនុ្ក�ិប��េ្ន្ភបុកបបប�បាយដេ្ិង�ាកខិ។ 

• រជងបិឹអរជ្កនុ្ក�េ្របេ្ិ្នាសិមិហបុេនិបប្ា�បេនេឡបិ រជ

ឹជកុ បប�ឧបីិបាយ ជលាទឹ�រជងបីប�េ្របេ្ិ្នាសិមិ រជងបិឹអ

កកិ្ីបបស�ុរជបប�មិ ក ្បតវភប�បបីាខ្ េនិបប្ា�ប។ 

• រជនេ�េបបិកាបប�បជប�ក�េេិនឹ�េកា្បនេ�េបអឹរបបីវខ រជររលិភប

បសវេប�នេបិបេរបប��ឥទបិប��រជេ្ន្ភបុឱ្អបុិរបិ្បសវធបប ក ្បតវ

ភបអបកវបរិ នងកងបរប៏អបររលិល� ិុ្េនា�បទបុ្កនុ្េបុិ ងកិ្បតវនបរ្ ្��ឱ្

ភប្នេបជម�េបរ។ិ 

• រជេ ិបរបប�បសឱ្ិបរជបសិជលាជនបុងម�បឯបប ប�ក�រជអ�វវឌវ �បទបបប�បាយិ

ក មបតរ ជឹភបុិ បឹេិនេ�េបរជវ �ប�េយកប�ក�វ �បទបេបរ ។ បបខ�ាបិិប្បកា ិកប

វ �ប�េយកមេ្បបភបនររ បុរកបវ �ប�េយកិ េ ិម �ិបបាយកឹរឹបប�ឧបីិបាយិ

តាជសនិ្បា្ទបកបេបកដប�បិិ េ ិបិបបជប ាលបបឹបលបងកិមន� រ�ឹបារ

កិុរជអបកវបរិ ប��ទាទជេររ�លបិ ។ិ នងកងបរប៏ិបបជប ងកិវ �ប�េយក�បខខរា�ប

ភបអបកវបរប�បិបប្ិ េរបរកបកបឱ្េនរឹេបជា�បភបរឹកករិ ប��្នេាប�រជកប

សិបាបវ �ុ ។ិបបាយិ្្បរប �្ប�ប្រជអបកវបរប�បិបប្ិប�្បតវនេ�េបឱ្ភបងខ ឹ�រខ

ដេ្ិង�ាកខ។ិ 
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• េរបងរ្បរជ្នេាងកិមប្ាតវរជប�ក�រជលប្រ្រ�ុកិុវ �បទបេបរឱ្បេ្ាប 

េមកទប ក រជនេ�េប្បនខទយ ប៉នុនងបតា ជលាទឹ�បាបតិ្អបកវបសប៉នុេន្កនុ

ប្ា�ប រជអ�វវឌធបបាបកបេ រជនសក រនរស ិវ �មិបវក រជនេ�េបប��អ�វវឌបគ

បាបតិ្អ��ិ្ឹដុបប�បាយ �្ បុាសិរដ ប ងកិិបបាបតិ្នេ្ាេប�បាយ

នេបិបេរបកិុបប�បជផា ិុ ប��រជឹជកុ បាយវ �ធបមេ្ធមីបេនប�ក�ាសិរដ ប។ 

• ម �ិបបាយបបធេនបាលកមិបនង្ាន្ារិបឹេ បប ប េរបិបរជិឹភបបបខ�ាប 

ប��រជ្នេាកសបមិឹ� យខ�របប៉ប ប��ប�ធរាេធ្ភប្កនុ្េបុ េ ិរជរជពជ 

ប��បិិបុ រជ្នបលប្នង�ីបរបមីជលបុបបធ េរបលជីវខេកាម �ិបបាយខលបុិ

�្េបបីវខបឹប បបធ រជជេឹលេ ិនររដ បប៉នុ ប��នេបិបេរបេមេ�ជនបុអ�ប

ឹបលុបបធ ប��អ�បប�រិាមេកា។ិ 

• ី្្ �ិបរប រជរមដា បកបប�ក�ដរបី្្ �ិបរបប��ងកបេបលរ ្បតវ្នេាាកខប� 

រជរនុនឹផខ ុប�ក�ជសនិ្លុកសជ ងកិ្បតវងបិបវ �បរជមនដា បុនឹមកប។ិធបប

វវ �រប�ក�រជជបុវ �បរជ រជពជបងបខ�អ�ជបេ្បបន�រេបខលន អបខ�ុ្បប អបខ�ុ

េមីបេនបឹនបុរេបខេាក��េ ិ រជអ�ជបេបាក្រ រជេភរនេង� ិ្្ឹ្នរិុី្្

�ិបរបប��រជងជ កិននឹភបុនរេិយបិមិេនិបប្ា�បេនេឡប។ 

បាបតិ្ជនបុកកបាយរជបិកាបគេបលរប៏េនិបប្ា�បងកជ េរបបិកាបគ 

ិកេ្បប ក្ឹិបរជលបឧនបតាតេឹ្រ្កនុ្េបុ។ិ នរេិយបេបលរេរបេ្ន

ឧនបជគ យបុ ីប្ាក� រជរនុនឹផខ ុី្្ �ិបរបប�ក�ងកបេបលរេនងបេបបិប។ 

រជបឹបុ្្ឹ្នរិុងកបេបលរ ប��រជេភរនេង� ិ្្ឹងប�លន្នរររជិឹភប។ 

• េនប�ក�វ �បទបី្្េេិ ាេធ្ភបប្ិនុកឹេ ជរជរជងជេនបឹនបុរបុ�បយិ 

េនិបប្ា�ប ងកិអបនងរពិុកិុ្នប�របិ្រជងជ។ ប្ន្ ្បសនរេិយប

ងប�ងបផខ បុនសសជវ �ធបលសបសប�ក�រជ្នាសិមិេេិ កបរិស បិ ប��រនុរបកបី្្េេ

បបេធធមបាយប�រប�េ្រាជសនិ្េមេ�។ិ ប�បិបិរជប��រជបសិជលាជនបុអមា ធជ

ាសិរដ បិប��លត នទបពបុ ទ្បបេនិបប្ា�បិម �្េបបប�ក�រជ្បរប �្ប�ប្ នមងេ ននរ

េិយបី្្េេិ ប��រជបឹបុ្្ឹ្នរិុងកបកបី្្េេិ ងប�លន្នរររជិឹភប

ប បយង វប��ិបវ ��រមាលបបេិយបិ ្្ាទឹ�ិបរជ លិប�បនឹផខ ុនេង� ិ្្ឹ

ងកិភបេភរជលប។ិ ្នមបាសិរដ បងកិជបុេនប�ក�ប��ងប្ជបឹនបុី្្េេ េនងប

្�អ�បទបងខ ឹ�េ ិី្្េេិ េ ិបរជ្កនុ្ក�បបឹរប�បកប េនិបរជធសជ

ជ កិ�ងកិមប លិ ធធាបុធាជបឹេពរធបបី្្េេិ។ 
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២. ញពវាយតៃមខ ស�រ សស��ដា� ស 

ងម�បេ ិិរបមិររលិភបប�ក�ជបកេ្ិ៥ែ� ឹិ (២០០៦-២០១០) បបខ�ាបេបរិ េប�អប

�បបីាខមជលាភប្ េនេទរនបមភបលន្នររបសវេ្េរធាយមប� ជលាិបប�ធរងបរបេរបលជ

បសបជកសវ្ភឹ�េនពបុបរស ិជកសវវបីិ េ្េរឹបបុរបេខ��បក�ជកសវវបីិ ្្ាទឹ�បត�បេនេ្រា

រជនងររ���បេរបបិបកក�វ �នបស�េបកដប�បិ្ �្េលប ងបេ្រារជខ�បខឹ្ន�ង្ន�ជនបុ្បបល�

បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ តារជងដឹប��ប្ា�ុរ�ប ប៏កសបមវ �បរជេយខបបនយង�

ិប្នប�របិ្ជនបុរជរដ �ភិបាលកម េរបិបរជបសិជលាក៏បបាយ្ ប្កនុ្បបល�លត នទប 

អមា ធជាសិរដ ប ប�ប ខិ ឹ�្នរនុអវកធ ប��្នមបប�បជរសទឹ�្នេរប ្្ាទឹ�រជជលាបឹងប ប្

ីកកសអ�វវឌបគម�េដរ ភបេធធឱ្ម �ិបបាយបប�បាយិបរជជ បបបេ្ាបកលជឱ្បបុប �ិ ិុិ ប��មរប

េិរបក។ 

ម �ិបបាយ�បតវជបកេ្ិ៥ែ� ឹិ (២០០៦-២០១០)ិ េបរិ ភបររលិិរបមិកលជមរបេ្ុប�បរិ

ងកិមិរបមិក  បាលកមររលិភបនជ �ិ មិ�បតវបឹបលប៨,២៥លបេតប ប��អបបិុេប្��

(មអ�េជ)ិ បជកនបឹបលប២,៥លបេតបិ ( ៣,៩លបេតប�បតវ)ិ េនែ� ឹ២០១០ិ ងកិេបរមេមកទប

ាលបកលជមរបេិរបកនឹមកបប្ិនុបាលកម។ិ ងម�បេ ិបា�របមិង�េ ិេបរិ េប�អប�បបីាខមជលា

ភប្ម �ិបបាយបប�បាយបាលកមេប�ិ �្េបបម �ិបបាយ�បតវ ប្ាលបែ� ឹេទាលបែ� ឹិ ិបរជវ �វវឌ

ឈបេឡ�មិឹរនុិ េរបលជបតរ ២យង�ក ិ (១)ិរជ្្�បបកបរឹកករ ងកិជលាទឹ�រជេធធនេ�េបជកសវិ

ងប �្េបបេដរក ិ (២)ិ បតរ េបបេឡ�ីបរ�ប�មិិ (២,៩៧េតបនិ ប)ិ ងកិមបា�របមិីបរជ

ប�បី�លវ្មវិមេ្ធមីបិ ស្វយបិនេបិបេរបរឹកករិប��រជងវទឹ។  

កឹរឹជលាមេបឹ��ឧបីិបាយិ កឹរឹេេ សិនងមខប��កឹរឹអប�ីមបសបគិ បឹ ក្�ិបរជជ បបបេ្ាប

មនបសនដា នុមិបវក្ករលជប��មិបវកវ �ប�េយកង� បបសបិ ាធ្ាិ ប��ធឹិ មបុងបរ�ីមាកបរឹកករ

េេបសិបបបាករេបបេឡ�ិ �្េបបរជអ�វវឌេេបស្ករលជិបរជវ �វវឌតាបបាករាលបកលជឱ្ជនុ

អជាយគ ។ិ 

ម �ិបបាយបបធិ ្បនបិ ្តបិ ិបរជវបបករនបរ�បិ នងកងបររជប�រិាបបធេេប��បបធលខ និ ភប

េបបេឡ�កលជឱ្បបុប �ិ ិុិេរបលជរជនេ�េបរជងជមេ្ធមីប ស្ិរជនងេ ជឹ� យខ�បបធិប��រជ

្្�បបបឹេរក�ងម�បនេបបិេរបីបរជប�រិាបបធកិុ្នមបប�បជភបរសលប។ិ 

រជ្កនុ្ក�ធបបធាយមប�ិ ី្្េេិ ប��ិមិិ បឹ ក្�បត�បេនងបម្នបនរប�ងប�ិ

បធ�បលធ ុជ��អ�ជបេប��អ�វវឌិេ ិបងកិ្បតវងបខ�បខឹជបឱ្េឃុមខសវបា�បនាលបិ្នបនេរប

ិ្ប្ាករប្ារិិ ប��បសិជលាេរបបកយបាកមាលបប�រជនបរ្្��រជអបកវបរប៉នុិ ប��នររដ ប

េមេ�។ 

នងបតាម�េបរេទេរនបិងម�បេប�បាយប��រជេឹ្រេមេ�ិប៏ភបបេ្ាបបសវិរបមិរជងជ

តាងម�បបបាលបភបិ�្ នេបជិ �បនតាេេិរជគ ិ ប��រ�បេិជនបុរជរដ �ភិ។ិ ងបេទរ
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យង�របរបិមខសវេនងវ�ែា បេរនបេកា្បបេ្ាបភបេេិេិិប��ា �ិបចតធឹេធ�ងកិេប�ប�ុភបិ

ប្ិនុរជអ�វវឌវ �បទបបប�បាយបាលកមាលប ិបិបវកវ �រ្លសបររឹេបនិ ប��ិប្នប�របិ្

ខលបុ។ិិ  
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ែផ�កទ� ២ 

ែផសញពយាទ�សា�ស�អ�ការស�៍សយ័កស�កម�  (២០០៩-២០១៣) 
------------------- 

 

I- ែផនករររទ សស�ស�តភិវនភ្តសរ័ណសតណចម  (២០០៩-២០១៣) 

ណ.  ភនរ 
បករបលសបសបបកេរកឹរបុរិរប២ីបរជរដ �ភិបាលកមិ េ្រារជកបដឹក៏ែខ បីវ 

ជនបុបេាសបអក�ាហេបដនបបេបមិ ហ៊រនិ ែសន ដបបជកដាមបសបីប្្ររមរប្បបាលកម ភប

បឹបុរជេ ិបបាលបុវ �បទបបប�បាយិ ប្ិនុឹជកុ បឹេ បេបកដប�បិិ ប��្េបខបបរជរបុនបតបិ្

្បប្បិ េរបេផស បបឹងបុេទេ ិរជេ ិបបាលបុម �ិបិ្ិ ប�� �្ �្ធិវសនបបបបាយបប�បាយ បឹង

រ្ា�ុកបធខបិបឹងរ្ា�ុិមិិប��បឹងរ្ា�ុី្្េេ។ 

បបកេរបករបលសបសទឹ�នលបប្ិនុឹជកុ បឹេ បេបកដប�បិមប�ក ៖ ១-រជេ ិបបាលបវ �បទប 

បប�បាយិ ២-រជអ�វវឌងម�បឯបបប��រជងជិ ៣-រជនបសលស ជប��បល�េិរដ ជបដបាលទបបជសនវបសិ

៤-រជបល�បាបតិ្ប��អ�វវឌបគធបបាបកបេ។ 

រជេ ិបបាលបវ �បទបបប�បាយជលាិបកិ (រប១)-រជេ ិបបាលបុម �ិបិ្ិ ប�� �្ �្ធបាយបប�បាយិ

(រប២)-បឹងរ្ា�ុកបធខបប��រជេភបបឹអបាបបិ (រប៣)-បឹងរ្ា�ុិមិិ ប��ិ (រប៤)-បឹងរ្ា�ុ

ី្្េេ។ិ 

េេិបេយភបបប�បាយជនបុរជរដ �ភិិ ក បឹេិេ ិបបាលបុវ �បទបបប�បាយិ ឱ្រខ ប

េទមងម�បដឹាកខាលបិ ងកិអបមសិុបិបជនងបតាកិុបឹេ បេបកដប�បិិ ប��អបបសិជលាវ �ិ កទប

យង�បឹងបុកិុរជរបុនបតបិ្្បប្ប។ិ េនប�ក�រ�បេិេបរិ រជរដ �ភិបាលកមប�នេ�េបរជ

េ្ន្ភបុធបបប�ក��បកប ជលាមាលបធបបវវ �រប��ឹបលបនេបិបេរប ប្ីកកសអ�វវឌបគដដ 

ប្ិនុអបកវបស្ កិវន្បាយិ ប��្ន្ិវន្បាយបប�បាយិ េរបេររ�លបមបរិនុបសវន�

នេបិបេរបបប�បាយិ េិរដ ជបដបាលទបបបនរកសបមិ មខសវវ�ិុិ រលសបសិ ប��អក��បបបិ ្្ាទឹ�

ឥទបរបមីជិ ប��រជងបីប�បប�មិិ ម �្េបបរជងបីប�ប្ិនុរជដឹេបុិ េកា្បដភបបសវ

ប�ជបសជិ្ីបបឹេ បេបកដប�បិិ នេ�េបរជងជប��នេ�េប្ភបុបឹស ិេនបនរិ ្្ាទឹ�ដ

បបស�បកខេប្��ប្ិនុ្នមបរសេទិ េ ិបេធធឱ្្នេបជេឡ�បសវអហជសនបតាតិប��នេ�េបរជដឹេបុ

ម �ិបមិបប�បាយ។ិ 

ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣ិ ្បតវភបេជននបឹេរ្�េរបយខករ

ន�ឹិ� ប��េយខបបនបសវរ�បេិបករបលសបសជនបុរជរដ �ភិបាលកម �្េបបបករបលសបរបបក

េរកឹរបុរិរប២ីបរជរដ �ភិបាលកម។ 
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 ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣ិប៏ភបេជននបឹេធធឱ្ិបប��ប�ិ្ 

ជ��ងមបរជបករបលសបរអ�វវឌបគមប�នបិកន្ប�បាយ២០០៩-២០១៣ិ បឹេិបសិជលាឹជកុ បឹេ ប

េបកដប�បិមប� ប��្េបខបបរជរបុនបតបិ្្បប្បិ តាជបករជេ ិបបាលបុប��ឹជកុ រជអ�វវឌ

វ �បទបបប�បាយ។ិ 

 

ខ. ជណរភតសរ័រ្សម្ ណសសួ ណសតណចមិ រ រក ្្របមិ នតួ ិេន  (Vision) 

បបវកវ �បទបជបកេ្ិងវ�ជនបុ្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ក េកា្បដ៖ិ

«ិ្ិបេប្��្កនុ្េបុ ប��្នបនេរបបកវបត�ិ្ប្ិនុ្នម្ិជកដ្ កនុជសន ជលាបឹងប 

ប�ក�រជរបុនបតបិ្្បប្បិ េរបឹជកុ រជជ បប សិបលបុេបកដប�បបិប�បាយិ ជលាប�រជ្កនុ្ក� 

ប��អ�ជបេធបបធាយមប�្នបនេរបប�ជបសជិ្» ។ 

 

ស. េ្សសណចមរ្សម្ ណសសួ ណសតណចមិ រ រក ្្របមិ នតួ ិេន  (Mission) 

េនបបបាយជនបុ្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ក េកា្ប៖ «បសិជលាបឹងបឹជកុ  

បឹេ បេបកដប�បបិាលកមិ តាជបកិ រជមសិ ុេប�បាយិ បកកិ្ខលបុិ ងកិដឹកិុរជម�បុម��ុ 

េប្��្នបនេរបបកវបត�ិ្ នេ�េបម �ិបិ្បប�បាយប��បីាខនងបតាិ េរបងម�បេទេ ិាសិរដ ប 

ប�ជបសជិ្ប��្នប�របិ ្បីាខបឹេពរវ �បទបិ ងកិ ្�ងម�បេ ិម �ិបបាយបប�បាយិ េបលរ ប��ជករវ  

្និុុ» ។ 

 

ឃ. តសេដេគបនេេយរ (PolicyិGoal) 

១. ទនឧេ�េគាំេនេយរមួ (OverallិPolicyិGoal) 

«េ ិបបាលបុម �ិបិ្ �្ �្ធិវសនបបបបាយ ប��ព� បិាយបប�បាយ េកា្បរបុនបតប

ិ្្បប្បប��ឹជកុ បឹេ បេបកដប�ប ិ េរបបបប�បររកបរបុខលបុេ ិរជរជពជនជ �លត ប ប��រជ

្កនុ្ក�ធបបធាយមប�្នបនេរបបបជិ្ » ។ 
 

េកា ប្បេ្ាបភបបសវរបេបវ �បទប ប��រ�បេិេេិបេយភបជលាេបរិ បបាយិ្េឹ្រ

មេ្បបប�្បតវភបមសិុិ ជលាមាលបបសវបកបសិបឹងបុិ បឹេិឹជកុ កិុរជ សិបលបុេបកដប�បិិ

កសបមរជមសិុបសវេប�បាយិបកកិ្ខលបុិ េ ិបដភបរជម�បុម��ុេប្��អហជ្នបនេរប

បកវបត�ិ្ិ ម �្េបបនេ�េបម �ិបមិបប�បាយប��បីាខនងបតាិ េរបងម�បេ ិប�ជបសជិ្ិ ប��្នប�រប

ិ្េបកដប�បិីបរជបឹរបេ ិវ �បទបបប�បាយិ។ិប�ក�ិបវខយ ធាយតិប��ា�បិបេ្េរធាយមប�េបប

េឡ�ិបឹេ បីបងម�បបប�បាយប�្បតវជបីប�ក�ជ�ធ�ុិ៤%ិប�ក�ាលបែ� ឹ។ិ 
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២. ទនឧេ�េគាំេនេយមាផយស (Specific Policy Goals) 
េកា ប្បេ្ាបភបេេិេិមបករបលសបសបា្�ជនបុ្បបល�បប�បាយិ ជករវ ្និុុិប��េបលរ 

ប៏កសបមិ ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគមប�នបិកន្ប�បាយ២០០៩-២០១៣ិ ្បបល�បប�បាយិ ជករវ ្និុុិ

ប��េបលរិ ភបនបសបឹបុបសវរ�បេិេេិបេយភបមបករបលសបស តាវ�បទបប��អបកវ �បទប

ងកិិប�លនុកសបង�េ្រាិ៖ 

 

រ�បេិេេិបេយភបរប ១៖ិ «ដបបស�បកខេប្�� នេ�េបម �ិបិ្ ប�� �្ �្ធបាយ

បប�បាយ» 

រ�បេិេេិបេយភបរប ២៖  «្្�បបិរបិ ្ឈបបសិរបមីជ ប្ិនុម �ិបមិ

បប�បាយ» 

រ�បេិេេិបេយភបរប ៣៖ិ «្បនខទយ ីបរជអ�វវឌលត នបទិប��នរ�បរ�ប៉នុ»  

រ�បេិេេិបេយភបរប ៤៖ិ «បឹងរ្ា�ុិមិ» 

រ�បេិេេិបេយភបរប ៥៖ិ «បឹងរ្ា�ុី្្េេ» 

 
 

េគាបំិេគាំេនេយេ (Policy Objectives)  
រប-១៖ នេ�េបម �ិបិ្ប�� �្ �្ធបាយបប�បាយិ េរបដឱ្ភបបសវបឹេ បម �ិបបាយ្ កនុ

ាកខកឹរឹិ ១០%ិ ម �ិបបាយបបធិ ៣% ប�ក�ាលបែ� ឹិ េ ិាសិរដ បីបរជនេ�េបរជ�លវ

្មវប��មេ្ធមីបបប�បាយរសលបម�ាកបប��រជរនុលេ បុឹ� យខ�បបធរបុងបិប

្នប�របិ ្។ិិ    

រប-២៖ ដជបីឱ្ភបបសវីមាកបឡសប�េបលរ្និិ ៥៦,៤%ិ ប្ិនុបិកាបគេបលរិ

នេ�េបរជរជពជធបបិមិិ រជរនុលេ បុនរេិយបេបលរិ �្េបបិ បឹនបុ

កឹវ �ុ ន�រេបខលនិ ប��រជឹជកុ �ជ បវន្បាយប�ក�បឹជ �បិ ១៥%ិ ប�ក�ាលបែ� ឹិ ជលាប�រជ

្្��បាបតិ ្បិកាបគេបលរឱ្របុងប្នេបជេឡ� ។ិ 

រប-៣៖ ជបីភបបសវីមាកប្កនករ នុេរបី្្េេិ ៦០%ិ េនែ� ២ឹ០១៥ិ េរប្បតវនេ�េប

រជរជពជធបបី្្េេិ �្េបបរជរនុលេ បុនមងេ ននរេិយបី្្េេិ បបធី ្្ិ

រជ្្��រជអបកវបរប៉នុបរប្ បី្្េេ ឹជកុ រជរឹេេេឡ�វ �ុ ឱ្ភបងខ �ឹរខ  ប��ិ

នេ�េបបាបតិ ្បិកាបគី្្េេិ េ ិាសិរដ បប�ជបរជិ្ិ ប��្នប�របិ ្ីបរជ

្កនុ្ក�។  
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៣. សមហវ�ធ ីទំិ ៥ រឧ់្ សឧួិ    (MAFF Programmes): 
េកា្បេធធឱ្បេ្ាបភបរ�បេិេេិបេយភបិ ប��បករបលសបសទឹ�្ភឹង�េ ិិ ្បបល�

បប�បាយិ ជករវ ្និុុិ ប��េបលរិ ភបេជននបឹបាយវ �ធបអរ�ិ្បឹងបុបឹបលប្ភឹិ ងកិមងម�បាលប

ីបបឹងរ្ា�ុ �ិជរ�វបតកលជកិ បឹេិ្្��រជអបកវបសវវ �រតាបាយវ �ធបិ ប��បាយវ �ធបវ �ប�េយក

លជកិេរបជលានរិស ិបសវ្ន្ធបបវវ �រង�េ្េម�ងកជ។ិបាយវ �ធបទឹ�៥េដរជលាិបិ៖ិិ 

 

 

ណចមភតេី-ី១ិ ្េួងមនផបតាផរ នតួ រតរតេណចមណសតណចម    

Programme-1: Enhancement of Agricultural Productivity and Diversification; 

ណចមភតេី-ី២ិិ ររំ របករជកបផីផរសនផបតាផបណសតណចម    

Programme-2:  Increase Market Access for Agricultural Products; 

ណចមភតេី-ី៣ិិ រ្ួទួ  ស ្ន័ិ្ណ្ខណ័ខ ជ្្មិ នតួ ស�តភិវនេ្ន៍នចនរសះ    

Programme-3:  Strengthening Institutional & Legislative Framework and HRD; 

ណចមភតេី-ី៤ិិ ករ្ស្ម្ សួេន៍នរបផប្្ណ្េរនតរនរផរៈៈៈៈ

Programme-4:  Sustainable Fisheries Resource Management  

ណចមភតេី-ី៥ិ  ករ្ស្ម្ សួេន៍នស្រេេម នតួ សាធស្រ្្ណ្េរនតរនរផរៈៈៈៈ
Programme-5:  Sustainable Forestry and Wildlife Resource Management  

 

 
ួ. ស�ត្ ណចេដមចរសីេ្ចជតសេដេគបនេេយរ (Approaches) 

 

ប�ក�េេិេិប្ិនុឹជកុ រជេ ិបបាលបុម �ិបិ្ិប�� �្ �្ធបាយបប�បាយិ បឹងរ្ា�ុកបធខបិ

បឹងរ្ា�ុិមិិប��ី្្េេិ ្បបល�បប�បាយិ ជករវ ្និុុិ ប��េបលរិភបខ�បខឹប��បបប�បស

រកបរបុមបឹងបុបសវបឹក បមបករបលសបរាលបបឹបលបកសបង�េ្រា៖ិ 
 

• មសិុអរ�ិ្ខលបុេទេ ិរជនេ�េបម �ិបិ្បប�បាយិ ប��រជេធធ �្ �្ធិវសនបបបបាយិប�ក�

វ �បទបបប�បាយិ ្្ាទឹ�រជឹជកុ បប�ឧបីិបាយឱ្ភបងខ ឹ�រខ ិ េរប្បតវបបប�បសរកប

របុេ ិរជនេ�េបបាបតិ ្ម �ិបេ ិីមាកបងកិិប�លនុិ តាជបករជនង�ធជរ�បេិិ

ប្រជអ�វវឌតាងននិ “វ �នកិបាយ” េទរបុរជអ�វវឌតាងននិ “្ន្ិវន្បាយ” ប�ក�

េេិេិនេ�េបម �ិបបាយិ នេ�េបរជងជិ នេ�េប្ភបុបឹស ិេនបនរិ ដបសវ

បបស�បកខេប្��ិប��នេ�េបរជដឹេបុបប�មិិម �្េបបបប�មិបេ្ាបិ។ 

• ្្��ប��្្�បបិ “េរវន្សភរន្សោ្រក្ិក” េរបឹជកុ រជមសិុេប�េបរិ ឱ្េទកិុ

�្ បុាសិរដ បិ �្េបបរជ្្��េប� �្ បុ�បកបិ ឃកឹិ ប��្បតវប្ា�ុរ�បេ្បេជ ប្បកា
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េេិេិងកិ្បតវររលិមិិ ម �្េបបរជបបប�បសរកបរបុកិុ្បកាបប�បជិ ងកិម

បិ�បបិកាបគអ�វវឌបគបប�បាយិ  បិបជគ បប�បាយិ ប��មីជិិនុមាលបប�

នរស ុអ�បបយទ្កប�បស �្ បុឃកឹ-សា�ិ (េផស បេ ិរជ្្��បាបតិ្ �ិ បុងជបកខិ្បបធ

សា�ឱ្រខ បមអ�បមេ្ធមីបបប�បាយសា�)ិ ្្ាទឹ�ដេបតជិ្ីប្ន ទ្បបេប�នេបបិ 

េរបបប�បាយងកិភបប��បឹ ក្�អបកវបសិ ។ បបប�បសរកបរបុេ ិអបសរកាបគ បឹេិលប 

កិុរជនេ�េបម �ិបបាយបប�បាយ តាជបករជប�បី �្េលធបគ�លវ្មវបប�បាយ បឹេិ 

ឹជកុ រជអ�វវឌម �ិបបាយបប�បាយិ។ 

• នបរ្ ្��ប��្្�បបបាបតិ ្ �្េលធបគ វ �ិ កប�ក�ាបាបជ �្េលធបគបប�បាយមប� តាជបក

រជ្្��បាបតិ្ឹដុជនបុាមបរបម្នជឹិ ប��ងបធ�ជបវវ �រេកា្បនឹពបុបសវប តិ ជ

នជ �រវ ជរឹេបនទបុបាទប្កនុ្េបុិ ប្ិនុកឹេ ជរជ �្េលធបគវ �ិ ក ប��ឹជកុ រជ

អបកវបររជងជធសនរបាយេ ិម �ិបមិប��ប តិ ជេវបខនុិិ បសិជលាបឹងបេ ិបបាលបុ

កកិ្ិ ប��បកវបត�ិ្ម �ិបមិបប�បាយិប្ិនុរជដឹេបុេទរបុរបមីជអបរជមប�ិ

ប��ដបកខិ្លជក។ 

• ឹជកុ រជលរ ជិ ប��បល�េិរដ ជបដបាលទបបេនតាបប�រដ បិលត បបបគ �្េលធបគបប�បាយិ

ប��ា្ាយ ិអ�វវឌបគបប�បាយិ េកា្បនេ្ា្រជងជ �្េលធបគ�លវ្មវអ�វវឌិ ប��

េមាជនេបិបវ �រ្រឹេបនបា�បនេ ិ្កនុាកខឹដុពបុ ទ្បបប�ម �ិបបាយកឹរឹិ �្េបប

កឹរឹ�បតវិ េកា្បឈបេែល រេទបេ្ាបភបមនេរ ជ បសវេេិេិីបេេិបេយ

ភបបរប ប្រជឹជកុ ម �ិបបាយ�បតវប��រជដឹេបុអ�េជ ងកិរបុេបុេរបរជរដ �-

ភិបាលកម។ 

• ឹជកុ ប��នេ�េបនជ �យរបអបកេ្េរឱ្របុងប្នេបជេឡ�ងវាេរនបិប្ិនុទបុទុ

វ �ប�េយករកបឯបបទឹ�ប�ក�ប��េ្េ្នេរបិ ឱ្បសិជលាប�ក�ម �ិបបាយបប�បាយិ �្េបប

ម �ិបបាយកឹរឹបប�ឧបីិបាយិ ប��លធ កាបគបឹេពររជបសិជលាជនបុអ��រជេ្េជរដ -

�ភិិ េកា្បនេ�េបប��ដឱ្ភបបសវរជេមាជបឹេរក�ិប��នេបបិវ �រ្វយបកិុបប�បជិ

ប�ក�រជរឹកករប��ប�រិាបបធ។ 

• មីជិិនុបប�បជេទប�បងធ បុម�បុម��ុបប�មិរបមីជប�ក��បកបិ េរបបបប�បសរកបរបុ

េ ិរជអបកវបស្ ន ទ្បបិ “នកកត្ិក្ រក្ិកតិ្កច�រម្យោ” ប��ឹជកុ រជឈបបសិរបមីជ

�្្េលបិ តាជបករជខ�បខឹ្ន�ង្ន�េ ិបបាលបុកកិ្បប�មិិ ឱ្�បនតា

បស�ុរជអបសជមប�ិ បបប�បសរកបរបុកិុរជអបកវបសិ �ប�ក�ម �ិបបាយបប�បាយិ ប��រជមសិុ

េប� ទ្បពិបរបមីជបប�បាយ។ិ 

• ឹជកុ នងបតារជអ�វវឌេ ិវ �បទបប�រិាបបធ្កនុ្នេរ េរបប�េបុេ ិរជងបិឹអ ស្ 

បឹប បបធ នម�ិននេបបិវ �មិរឹេបន ប�ក�រជប�រិាបបធកិុ�បទនុបប�បជិ ប��ឡបវ
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ឧបយទបប�ក�េេិេិនេ�េបម �ិបិ្បបធទឹ�នជ �ិ ប��កកិ្។ ្្��្្�បបរជ

ងជ្បរប �្ប�ប្ ប��រនុលេ បុរជជ បបរិរិឹ� យខ� ប្បបធេទាបកបេ ប�� ប្ាបកបេេទ

បបធ  ប្បឹនបុាលបេទបឹនបុាលបេរនប តាជបករជនេ�េបបាយវ �ធបបករបដរជជបុ �្ ឹរជ

ពជបបធ បវបកវបត�ិ្ ្្��បាបតិ្នងបតាកិុ �ិ បុងជបកខិ្បបធសា� ប��រជ

�្ប�ប្បិដបបធឱ្ភប្បា្បតវ។ ឹជកុ រជងជបកខិ្លជក េរបេផស បម

បឹងបុេ ិរជ្កនុ្ក�បបសឃបរដ ប រជ �្ប�ប្អដាទបបបធ លបុ ប��ម �ិបមិលបុ 

េនតាបបសឃបរដ បប��របមីជ ប�ក�រ�បេិរបុនបតប កិននឹភបុឹ� យខ� តាជបក 

លបុ ប��ម �ិបមិលបុ េកា្បដបកវបត�ិ្បឹប អហជកិុ្នម្ិជកដ។ 

• ឹជកុ រជរឹកករកឹរឹេេបសតា្កនុជសនិ្ិទឹ�រជ្្�បបប េិ ជេេបសិប�លនុិប េិ ជ

េេបសវ �ប�េយកឯបបិ ប�� �្េបបនេ�េបីមាកបរឹកករេេបស្ករលជ។ិ េជននបឹប៉នុេេបស

ពបុ្បដទប�រជរឹកករ រជ្នាសិមិ រជងបីប� រជកបរិស ប ប��រជដឹេបុ ម

�្េបបរជេធធបិ្នប�នបស�រជ ប��បសិជលាមាលបនរស វ �រ្លត ប ប��អ��រជេេបស

អបសជមប�ដដ េកា្បផខ បុនសសជនរ �្េលធបគនេបបិវ �រ្ ប��បឹេរក�រសេទេ ិរជងជ

�លវ្មវប��អ�វវឌបគេេបស េរបឹជកុ រជេបុវ ��� នបន្បន�ិបុកកិ្េេបស

កិុនរស េរ�ប្បម �ិបជ ទេេបស ប��ខ�បខឹេបន�កជជប្ន្រកប ប្លត នទប �ិ បុងជ

�ិជរ�វបតកប��ីកកសអ�វវឌបគដដ េកា្បឹជកុ រជរឹកករេេបសមិបវក្ករលជេនរសទឹ�

្នេរប។ 

• េជននបឹប៉នុ ប�� �ិខ�បនររដ បកប�បកបរពបុ ទ្បប េកា្បមឧនបជ៏អបកវបររជងជ ប��

េយខបបនេទប�ប�ដ� រជជ បបបេ្ាបជនបុវ �បទបបប�បាយ ជលាិប៖ ប៉នុបរប ប្រជរជពជ

កឹរឹប��សបេាអដាទបិ ប៉នុបរប ប្រជ្កនុ្ក�ប��េ្ន្ភបុកបបប�បាយិ ប៉នុបរប ប្

បិកាបគបប�បាយ ប៉នុបរប ប្រជ្កនុ្ក� �្ ឹបប�បាយប��បបប�បាយ ប៉នុបរប ប្េេបសិ

ប៉នុបរប ប្បកខិ្បបធប��ម �ិបបាយបបធ។ិ។ិ េជននបឹេេិបេយភបមប�ប្ិនុ

អ�វវឌបិកាបគបប�បាយ េេិបេយភបប��បករបលសបរវ �បទបម �ិបបាយប��នបក

្្ភិិអបក្បប្បរប ប្រជ្កនុ្ក�េរ�ម�ម �ិបិ ងបីប�ិបេាខ�ិប��េរ�ម�លបកិ

េ្កប�បបរបប�បាយប��ឧនបជ៏បប�បាយិ អបក្បប្ប��្នរបពបុ ទ្បបប�ប៉នុបរប ប្រជ

្កនុ្ក� ស្កឹរឹប��ប�រប�អ�បនងេ បុ ស្ិ ្នរបជលាបរប ប្េល ិកបេប�បាយ្ បរប �្ប�ប្

សបេាអដាទបិ ប��រជបិិបុបិបិ្បី្� ្នរបបរប ប្រជងប�តឹ�បកជភិ

បកបរ�ធាពប្ិនុបាបតប�បាិមបរបសបេាអដាទប វ �េលធបបាយេ ិ្នរបបរប ប្រជនេ�េប

ឯបបរដ បិប�� ប �ិ ិុ ប��្តជនបុាមបរបសបេាអដាទប មេកា។ិ។ 

• ឹជកុ រជអ�វវឌធបបាបកបេ េរបេជននបឹនសក រនរស ិេ ិាកខឹដុនេបបិេរប

ិមិ េរបជលាទឹ�អ�បេបលរិ បិកាបគេបលរប��បប�បជប�រិា្បបម� ប��នបស
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រជងជបិ្នប�នបស�រជមាលបអ��រជមប�ប��អបសជមប�ិ េកា្បប�បិអ�វវឌវ �បទប�ជ ប

វន្បាយិ ប��រជ្កនុ្ក�ធបបិមិ។ 

• នេ�េបងិ�្នេរ ស្្បបប�ក��បកបបសិបឹនបុរបធាយមប�ឱ្ភប្កនុ�បកបិ េកា្បនេ�េប

មិបសកបាបចមប�ិ នេ្ាេបបបសប្បតវរជជនបុ្នមបប�បជិ ប��ឹជកុ រជទុបបមិ ប្

ធបបរប តាជបករជ្្�បបបឹនបុអ�វវឌបគ�ជ បវន្បាយិ ម �្េបបរជប�រិា្បបប�ក�

ង�ប។ 

• ឹជកុ នេ�េបរឹដបុរឹប�ិ�មាលបអមា ធជងកបកបិ លត នទបពបុ ទ្បបប��អ��រជដដិ េកា្ប

េឹ្រកិុរជេជននបឹ្កនុ្ក�ប��អ�វវឌបគបិកាបគេបលរិ ប��បិកាបគ�បរ្ាប

្បបិ ប��េធធរជអ�ជបេេមីបរេបខេាក��េនេខបស្បេបរប��បា�ង្ប�ិ េរបប�បី�លវ

្មវមេ្ធមីប អ�វវឌបគបវិ្ជបុេនជនបុ្នម្ិជកដេនប�ក�បឹនបុ។ 

• ខ�បខឹនបសអបកវបសអបកលបបគជនបុបេាសបដបបជកដាមបសបិ «េធធឱ្របរិបរបិ របេដរិប

្បបេឡ�វ �ុ » ប��នេ�េប្ន ទ្បប្ បរប �្ប�ប្កកិ្ិប��បកវបត�ិ្ម �ិបមិិមិិម

�្េបប នេ�េបបបាយិ្្បរប �្ប�ប្ិ ប��នមងេ ននរេិយបិមិតានរស េខបសឱ្

របុងបរបុងខ ឹ�រខ ។ 

• ្្��រជអបកវបសប៉នុប��អ�ភិប�បិិ េរបេធធរជមេ្ធមីបប៉នុិនរន�ិិនរន្រ�បរ� 

�ិខ�បនររដ បពបុ ទ្បបប��វ �បទបី្្េេ �្េបបប៉នុបសប ប្ី្្េេិ ្្ាទឹ�ជបុវ �ប

រជេបកនអេ�េប�លវ្មវិ បករិ៉បរនុលេ បុប��នមងេ ននរេិយបឱ្ភបទបុេ្ិេវលិ

របាាប�រជ្្��វ �បទបរជងជបឹេពរាមបសបិបបាបតប�បិិ េកា្បនេ�េប្នប�របិ្េប�

បាយលជកិប��អ�ភិប�បិិ�ី បវ �បទបី្្េេ។ 

• េជននបឹធបបាបកបេប�� �ិខ�បនររដ បេ្រាប៉នុិ េកា្បអបកវបសជបដបាលបបទជកដភិី្្

េេតាអបក្បប្បឹបុ ប��នបសបិរជមាលបលត នទបពបុ្បបទិ ប��អមា ធជងកបកបបករ 

េភរនេង� ិិ េកា្បបឹបុ្្ឹ្នរិុងកបី្្េេប៉បុលបុ ប��អបកវបសនបសបាយវ �ធបបិ

កាបគី្្េេមប�ិ។  

• ឹជកុ រជរឹី្្េេប្ិនុនេ្ាកិុ្ កិ្នេយបគីបេបកដប�បិប��ាិ ប��េប�

នជ �លត បិ ប��នសក របសបេេងបបជបសប្នម្ិជកដរឹឱ្ភប១០លបេកាមេជន�

រិុែ� ឹ ប��េជននបឹនក្ជកបវរ��រឹេកាេេ។ិបិរជមាលបីកកសអ�វវឌបគេជននបឹនេ�េប

្ន្បបទកេបប្ឥទបរនសបី្្េេិ (Forestិ Carbonិ Accountingិ System)ិ ្្ា

ទឹ�្្��បាបតិ្ាមបសបជកដភិី្្េេេ ិន� វយបីបឥទបរនសបី្្េេ។ 
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ជ. ណចមភតេបីច�តានចភតសរ័ នតួ សនរភតសរ័ 
េកា្បបឹេជបេេិេិបឹន�ជនបុ្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ប៏កសបមងមបរជ

បករបលសបសអ�វវឌបគមប�ជនបុរជរដ �ភិ ្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ភប

បឹបុយង�ប៉បុបសវបាយវ �ធបបឹបលប៥ ប��នង ុមបុលបុេទតាអបកវ �បទបបបាលប េនប�ក�រជ

អ�វវឌវ �បទបបប�បាយិបកសបង�េ្រា ៖ 

 

ទិសេ�េ�លនេ��យទី១- “��សន�សិុខេស��ង បេង�ើនផលតិ�ព និង ពិពិធកម�
កសកិម�” 

ណចមភតេី-ី១ិ ្េួងមនផបតាផរិនតួ រតរតេណចមណសតណចម    
 

១ ១  នម�ិនរជេ្ន្ភបុ ស្កឹរឹិបកកិ្ប��ម �ិបិ្ខលបុ 

១ ២  ឹជកុ ម �ិបបាយបបធិរជ្បរប �្ប�ប្អដាទបបបធ ប��្នបករប្នែឹ�ប�ឹ� យខ�បបធ 

១ ៣  ឹជកុ រជ�លវ្មវេ ិវ �បទបម �ិបបាយប��នបក្្ភិ 

១ ៤  រជ្កនុ្ក�ងបិឹអបមប�កបប��រជប�បីបឹរបុ �្ បុកប ប្ិនុបឹបុបឹនបុរឹកករិ

ប��ងមបរជេ្ន្ភបុកបធខប 

១ ៥  ្្��រជបិុក�អឹ ប្រជរជពជកឹរឹិ ប��រជនេ�េបរ�ប�មិកឹរឹ េរប្ន ទ្បប

្កនុ្ក�កឹរឹបឹជករ 

១ ៦ ិ ្្��រជអ�វវឌប��រជេ្ន្ភបុេ្កប�បបសបប�បាយប��ឧនបជ៏បប�បាយ 

១ ៧  ឹជកុ រជេធធ្ន្ិវន្បាយប�� �្ �្ធបាយបប�បាយ 

១ ៨  េធធឱ្្នេបជេឡ�នេបិបេរបេ្របេ្ិ្នាសិមិ 

១ ៩  ្្��េប�បាយអបសរកាបគប�ក�ម �ិបបាយបប�បាយ  

១ ១០. ្្��ប��្្�បបេិរដ ជបដបាលទបជសនវបរនេ្ាឱ្រជ�លវ្មវ អ�វវឌបគ ប��េមាជ

នេបិបវ �រ្ 

១.១១.  ្្��ប��ឹជកុ រជ�លវ្មវបប�បាយ េរបេផរ បេ ិម �ិបបាយ្ សកឹរឹបប�បាយ 

១.១២.  ងបិឹអបសវជបដបាលទបបបលដរបិជប�បិ ប��្្��្នប�របិ្្ន ទ្បបមេ្ធមីបបប�បាយ 

១.១៣. នេ�េបបាបតិ្ាមបសប �ិ បុងជមេ្ធមីបបប�បាយប��អ�បពបុ ទ្បបដដិ តាជបករជ

អនុជ ឹរជនសក រនរស ិ ប្វ �ធបលសបសមេ្ធមីប 

១.១៤. នេ�េបរជមេ្ធមីប ប្នេបិបេរបវយបទបុរ�ប�វ �បទបម �ិបបាយ ប��នបក្្ភិ 

េកា្បនេ�េបបាបតិ ្បិុក�េនតាាសិរដ ប 

១.១៥. ្្��បាបតិ ្ាមបរបប��្នប�របិ្ីបរជអបកវបរ េ ិេប�ម �ិបបាយប��នបក្ ្

ភិបបធ 

១.១៦. ប�បី�លវ្មវប��មេ្ធមីប ប្នេបិបវ �រ្េ្របេ្ិ្នាសិមិ រជងបីប�ិ ប��

របមីជម �ិបមិបប�បាយ 
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១.១៧.  ប�បី�លវ្មវប��មេ្ធមីបអឹ ប្បិ្េបបប�បាយិ ប��បប�ឧបីិបាយេន

បាលកម 

១.១៨. ្្��ប��នេ�េបបាបតិ្កិុាមបរប�លវ្មវិ ប��ាមបរបនេបបិេរបពបុ ទ្បបដដ

តាជបក មរិុវក�នរក រនររ ិ ប�រវ លលិប��របេបប�បិប�បី 

១ ១៩. អ�វវឌបគប��្្��រជ្កនុ្ក�្ន្បបទបប�បាយិ ប��នររដ បអបកវបសនេបបិវ �រ្ប្ិនុ

រជបសិជលាបល�ងមបរជអ�វវឌបគាសិរដ ប 

១.២០.  ្្��ប��្្�បប្នប�របិ្រជមេ្ធមីប ទ្បពិបិប��នេបិបវ �រ្បប�បាយ តាជបក 

្ន ទ្បបមេ្ធមីប ទ្បពិបលជក 

១.២១.  ឹជកុ រជមេ្ធមីបនេបបិេរបបប�បាយកិុាមបរបនេបបិេរប អ�បមេ្ធមីប បប�បជិ

ប��អ�បពបុ ទ្បបដដ តាជបករជេភរ ក្ាលមីប 

១.២២. នេ�េបម �ិបបាយេប្��ប��្ភបុបឹស ិ្ករលជបប�បជ តាជបករជអបកវបសនេបបិ

េរបមេ្ធមីបបប�បាយេនបនរ 

១.២៣. ្្��រជ�លវ្មវប��អ�វវឌបគ ស្កឹរឹិ នេបបិេរបម �ិបបាយកឹរឹិ ប��រជ

រជពជកឹរឹ 

១.២៤. ្្��រជ�លវ្មវនេបបិេរបេ្កប�បបសបប�បាយប��ឧនបជគ បប�បាយ 

១.២៥. ឹជកុ រជមេ្ធមីបនេបបិេរបបប�បាយកិុាមបរបនេបិបេរបិ �ិ បុងជមេ្ធមីបិប�� 

អ�បពបុ ទ្បបដដិតាជបក ទ្បពិបវ �រ្ 

១.២៦. ឹជកុ រជ្បរប �្ប�ប្ប��រជ្កនុ្ក�និប ប តិ ជបប�បាយ 

១.២៧. ឹជកុ រជរឹកករេេបស្ករលជ (លបនេ�េបបវិ្ជបុេនជនបុបប�បជបសបតប បឹេិ

របុនបតបិ្្បប្បជនបុ ល្បេបុ ប��នេ�េបរជងជេនបនរ េនប��រជេធធ

បឹរប�បកប) 

១.២៨. រជប�បីអឹ ប្ិរបិ្េ្ន្ភបុេរប�បនប៉នុបសវបររ បក្ិកបរឹេបជ ងកិបន

ប�កឹរឹេេបស (ប្ារិកិុរជេ្ន្ភបុបររ បក្ិកបេនប�ក�បឹនបុី្្េជបជ �ិ  កប

បា្ទបេបកដប�ប ិប��ាប�បិ កិុបប�បជ បិកាប៏) 

១.២៩. ដកកិ្ីបរជរឹកករេេបស (េ ិបបាលបុកកិ្ប េិ ជេេបស្កនុងម�បឱ្

ររលិភបបសវរ�ប�មិខលបុ បឹេិនេ�េប្ភបុបឹស ិកិុអ�បរឹ កិុេបកដប�បិមប� 

ប��រជពជនជ �លត បធាយមប�) 

 
ទិសេ�េ�លនេ��យទី២-“ព�ងីកលទ��ពៃន�រចូលទីផ�រស��ប់ផលិតផលកសិកម�” 

 
ណចមភតេី-ី២ិ  ររំ របករជកបផីផរសនផបតាផបណសតណចម 

 

២ ១  ងបិឹអកកិ្ ប��បឹរបុ �្ បុម �ិបមិបប�បាយ 
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២ ២ ិ ្្��បាបតិ ្ិប��េប�បាយ្បរប �្ប�ប្កកិ្ិប��បកវបត�ិ្ម �ិបមិបប�បាយ 

២ ៣  នេ�េបរជបិុក�អឹ ប្ប្ាតវរជិ ប��ិបវទយ របមីជប�ក��បកបិ ប��ប�ក�ជននព� ិបាយ

�្្េលបកិុអ�បពបុ ទ្បប 

២ ៤ ិ ឹជកុ ប��រជឈបបសិកិុ្ន ទ្បបរបមីជបប�បាយិប��អ�វវឌបគរបមីជ 

២ ៥ ិ េ ិបបាលបុបកវបត�ិ្ីបម �ិបមិបប�បាយិប��ប្ាតវរជបរ�ុរជរបមីជ 

២ ៦  ឹជកុ រជដឹេបុបបធ ប��ម �ិបមិិបេកាបឹេ ប ប្បបធេទរបមីជប�ក�បឹនបុ 

២ ៧  នេ�េបរជបិុក�អឹ ប្នេបិបវ �រ្េ្របេ្ិ្នាសិមិ រជងបីប�ិ រជងបិឹអ

្ន ទ្បបរបមីជិប��រជងបិឹអកកិ្ិប��បកវបត�ិ្ីបម �ិបមិបប�បាយិ ិ 

២.៨. ឹជកុ ងខេបងធ បុបីាខេេបសឱ្ភបិ� (េធធឱ្ម �ិបមិទជេេបសបាលកមិបបីាខខលបុ

េនេ ិរបមីជអបរជមប� េធធឱ្្នប�នបរ�បជេេបសររលិភបបឹស ិមអប�នជ �ិ ) 

 
ទិសេ�េ�លនេ��យទី៣-“�កបខ័ណ�ៃន�រអភិវឌ����ប័ន និងប��ត�ិច�ប់” 

 

ណចមភតេី-ី៣ិ  រ្ួទួ  ស ្ន័ិ្ណ្ខណ័ខ ជ្្មិ នតួ ស�តភិវនេ្ន៍នចនរសះ 
 

៣ ១  បល�្បនខទយ ប៉នុិ ប�� �ិខ�បនររដ បកប�បកប ប��បឹងរ្ា�ុជបដបាលទបប្ � បុ

េ្រាមប� 

៣ ២ ិ នេ�េបប��្្�បបេិរដ ជបដបាលទបជសនវ ទបសិ ប�� �ិខ�បនររដ បប៉នុពបុ្បបទដដ ប�ក�

រជអ�វវឌបិកាបគបប�បាយ 

៣ ៣  េ ិបបាលបុរជអ�វវឌប��្្��្បនខទយ ប៉នុ ពបុ ទ្បបប�ម �ិបបាយបបធិ ប��បក

បសិបប�បាយ 

៣ ៤  ឹជកុ រជអបកវបសប៉នុិប�� �ិខ�បនររដ បេ្រាប៉នុឱ្ិប្នប�របិ្ 

៣ ៥  ្្��បាបតិ ្ឹដុិប��េរ្េរបិ្កិុាមបសបបប�បាយពបុ ទ្បប្កនុមបុ �្ បុ 

៣ ៦  េ ិបបាលបុរជបិុក�អឹ ប្េបបវទជប�ក�វ �បទបបប�បាយ 

៣.៧. រជបល�ប៉នុ្កនុ្ក�កកិ្ិ ប��បកវបត�ិ្ម �ិបមិបប�បាយប��អបក្បប្

ពបុ ទ្បបដដ �្េបបឹជកុ រជអបកវបរអបក្បប្បរប ប្ម �ិបបាយបប�បាយតាប�បបិប្ 

៣.៨. ្្��បាបតិ្ឹដុជនបុាបាបជបប�បាយរបប េខបរិ បរប ប្រជងជអ�វវឌប៏បប�

ឧបីិបាយ 

៣.៩. េ ិបបាលបុអ�វវឌបគ ប��្្��្បនខទា ប៉នុ ពបុ ទ្បបប�រជ្កនុ្ក� �្ ឹិ ប��ប

បប�បាយ 

៣.១០. ឹជកុ ប េិ ជេេបសបប�ឧបីិបាយ េកា្បេធធមប�សិីបរជអ�វវឌប េិ ជេេបស្ករលជ  

(លបឱ្បប�បជិិបុេេបស្ករលជភបររលិបសវមិ្នេយប៏ ប្្បកា ិកបប េិ ជេេ
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បសបប�ឧបីិបាយេនេ ិកបបា្ទបេបកដប�បិេរបជបីបសវមិ្នេយប៏េទវ �ុ  

េទាបជ��កសិកបទឹ� ប្ជ) 

៣.១១. ្្��ប��ងបិា�បលដរបកបដឹជនបុអក�ដបបរដ បេេបស ្េទមអ��ិ្ប្ាន

ប្ារិាលប (មអ��ិ្កបដឹក៏ិប្ាិ្េកា្បេយខបបនបឹេពររិុប្ាតវរជ 

ប��រជេ្ុប�បរ្កនុបលអ��ី បងម�បេេបស) 

 

តសេដេគបនេេយរី៤-“ណំែណ្ច មួរបផប” 
 

ណចមភតេី-ី៤ិ  ករ្ស្ម្ សួេន៍នរបផប្្ណ្េរនតរនរផរ 
 

៤ ១ិ រជ្កនុ្ក�ប��អ�វវឌបគបិកាបគេបលរ 

៤.២  ងបរ្ា�ុងកបេបលរ (រជេភរនេងេ ិ្្ឹងកបេបលរិ ជបីីមាឡសប�ងកិភបរបុ

េបុសបបិកាបគេ្ន្ភបុិប��រជរជពជី្្ �ិបរប)ិ 

៤.៣  ឹជកុ រជអ�វវឌ�ជ បវន្បាយិ ិិ 

៤.៤  មេ្ធមីបប៉នុបសប ប្ិមិិប��រជនមងេ ននរេិយបិមិ 

៤.៥  រជងជ�លវ្មវប��អ�វវឌបគិមិរបលន 

៤.៦ នេ�េបរជបិុក�រជងបីប�មិម �ិបមិិមិិ ប��នេបបិវ �រ្េ្របេ្ិ

្នាសិមិ 

៤.៧ អ�ជបេប��ប�បី�លវ្មវេកា្បនេ�េបមិបសកបិមិ 

៤.៨ រជេជននបឹងមបរជខយ ជកដភិិមិិប��រជ្កនុ្ក�បត�ប�ិមិ 

៤.៩ រជេជននបឹងមបរជអ�វវឌធបបាបកបេប�ក�វ �បទបិមិ 

 

តសេដេគបនេេយរី៥-“ណំែណ្ច មួស្រេេម” 
ណចមភតេី-ី៥ិ  ករ្ស្ម្ សួេន៍នស្រេេមិ នតួ សាធស្រិ្្ណ្េរនតរនរផរ 

 

៥ ១  រជបឹបុ្្ឹ្នរិុី្្េេ រជជបុ �្ បុិប��រជបករនរិ�រ 

៥ ១ ១ រជបឹបុ្្ឹ្នរិុងកបី្្ប��រជបករនរិ�រ 

៥ ១ ២ រជជបុ �្ បុី្្េេតាាកខងជ 

៥.២. អ�ជបេ ប��អ�វវឌធបបី្្េេ ប��បវកប្ាករ 

៥ ២ ១. ងមបរជបបាយិ្្កនុ្ក�ី្្េេមប� 

៥ ២ ២  រជអ�វវឌ ប��អបកវបរនេបបិេរប្កនុ្ក�ី្្មរិុមិិ 

៥.២.៣. ្ ្��រជតារប ្បរប �្ប�ប្ �បបីាខ ប��ជភបរជគ បរប ប្រជ្កនុ្ក�

ី្្េេ្នបនេរបប�ជបរជិ្ 
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៥ ២ ៤  រជអ�ជបេ ប��អ�វវឌធបបេបេបរ�ប ប��្ន្ ស្ 

៥ ២ ៥  រជរឹកករេកាេេ ប��រជអ�វវឌបឹរជី្្រឹ 

៥ ២ ៦  រជអ�វវឌម �ិបមិី្្េេ ប��្្�បបរបមីជ 

៥.២.៧. រជអ�វវឌនេបបិេរបងបីប�េេ ប��រជងបីប�មិ អបកមិី្្េេ 

៥ ២ ៨  រជអ�វវឌ្ន ទ្បបវ ��� នបន្បី្្េេ 

៥.៣. ្្��រជអបកវបសប៉នុបសប្ បី្្េេ ប��អ�ភិប�ប ិ

៥.៣ ១. រជងបរ្ា�ុប៉នុប��ជកដភិ 

៥.៣.២  ្ ្��រជអបកវបសប៉នុិប��រជតារបប��របរជគ ប្ឧ្ប�កដបាយី ្្េេ 

៥.៤. បិកាបគី្្េេមប� 

៥.៤ ១. រជបឹបុបឹនបុបររ បក្ិ ប��រជនេ�េបបិកាបគី្្េេ 

៥.៤.២  រជអ�វវឌបិកាបគី្្េេប��រជនេ�េបបវិ្ 

៥.៤.៣  រជមរិុេប�េឹ្រកិុរជអ�វវឌបគបិកាបគី្្េេ 

៥.៥. បល�បាបតិ ្ិប��រជ�លវ្មវ 

៥.៥ ១. អ�វវឌលត នទបប��ធបបាបកបេ 

៥.៥.២  រជអនុជបឹ��មេ្ធមីបលជក 

៥.៥.៣. រជអ�វវឌបាបតិ្ប�បី�លវ្មវ 

៥.៦. �ិជរ�ន្ទបេរបបបជិ្ប្ិនុវ �បទបី្្េេ 

៥.៦ ១. �ិជរ�ន្ទបមរិុេរបរជរដ �ភិ 

៥.៦.២  បឹស ិ ប្វ �បទបី្្េេមប� 

៥.៦.៣  បឹស ិ ប្វ �បទបឯបប ប��បិកាបគី្្េេ 

៥.៦.៤  ្ន្ �ិជរ�ន្ទបវយបីបេប�បាយនជ �លត បី្្េេិប��ឥទបរនសប 
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ឆ. សណចមផរអតផររ្សម្ ណសសួ ិ(២០០៩-២០១៣) 
េកា្បបេ្ាបរ�បេិេេិបេយភបទឹ�៥ិប�ក�ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយិ

បាយវ �ធបិអបកបាយវ �ធបិ( បេងេ ាបបាយិ្) ប��បបាយិ ្ិា��ប្បតវភបបឹបុកសបង�េ្រា៖ិ 

 

ទិសេ�េ�លនេ��យទី១- “��សន�សិុខេស��ង បេង�ើនផលតិ�ព និង ពិពិធកម�
កសកិម�” 

ណចមភតេី-ី១ិ ្េួងមនផបតាផរិនតួ រតរតេណចមណសតណចម    
 

១.១. ្ស�� ្ករេ្្ម្យសមរករដំរំនសរណផរិនតួផបតាផរខ្សម 

សកម��ព៖ 
១  ម �ិបបាយ្ ស�បតវបករបិ�ប្ិនុរជនេ�េបម �ិបមិ�បតវ 

២ ិ ម �ិបបាយ្ សកឹរឹលបវន្បាយប��កឹរឹជលាមេ ឹ

៣  ម �ិបបាយ្ សកឹរឹឧបីិបាយ 

៤  រជឹជកុ រជេធធ្ន្ិវន្បាយ ប�� �្ �្ធបាយកឹរឹមិបវក្ករលជ េនតាបឹនបុ 

ងកិិប្ន្រប 

៥  រជមេ្ធមីប ស្កឹរឹឧបីិបាយ កឹរឹលបវន្បាយិ ប��កឹរឹជលាមេឹ តាជបក 

ប េិ ជនង ុប�ក�បឹនបុងកិិបិបវកេបេ្បនជ �លត បខកបេ�  

៦  រជអនុជមឹេ្ធមីបអឹ ប្្ន ទ្បដបប�បាយប្ាករិតាជបក �្ �្ធបាយបប�បាយកឹរឹ 

៧  រជនសក រនរស ិអឹ ប្រជរឹកករកឹរឹលបវន្បាយិប��កឹរឹជលាមេ ឹ

៨  នសក រនរស ិ្កតនេង� ិតាេខបរ អឹ ប្ន��កឹនេបបិេរបនេ�េបម �ិបិ្កឹរឹ�បតវ 

៩  នរក រនររ ិបប�បជតាេខបរបរប ប្ន��កឹនេបបិេរបនេ�េបម �ិបិ្កឹរឹ�បតវ 

១០  េធធង�បនង ុអឹ ប្ន��កឹនេបបិេរបនេ�េបម �ិបិ្កឹរឹ�បតវតាបឹនបុេ�លប�ប្ 

១១ ិ េភរ ក្ាតឯបលជនេបិបេរបបរប ប្ម �ិបបាយ្េនុ ស្បករបិ� ប��្្�បបរជមេ្ធមីប 

១២ ិ នសក រនរស ិបិកាបគបប�បជបសប ប្ម �ិបបាយ្ េនុ ស្បករដិ � 

១៣  បករ �្ប�ប្ប��មសិុឹបលបនេបិបេរបប�ក�រជម �ិប ស្បករបិ�េនតាបិកាបគិ ប�� 

្បកា ិកបេកា្បងបបជបេធធម �ិបបាយ 

១៤  បករប�បីប���បបីាខនងបតាអឹ ប្ ស្�បតវងកិេយខបបនប�របមីជ 

១៥  េជននបឹប�រវ លលមេ្ធមីបនេបបិេរប្នជឹែ� ឹេកា្បងបបជងឹិបនរ �្េលធបគិ� 

១៦  េជននបឹរបេបប�បិប�បីប�ក�្នេរបកិុបប�បជេកា្បផខ បុនសសជនរ �្េលបគិ� 

១៧  េជននបឹងបប្ារិ  ប��េភរ ក្ាលឯបលជបសប ប្ន��កឹនេបបិេរបនេ�េបម �ិបិ្កឹរឹ�បតវ 

ជនបុិCARDI ឱ្�បនតាបាបតិ្ជនបុ្កតនេង� ិ 

១៨  ម �ិប្េនុ ស្បករដអបក�� បេនតាលត បបបគេ ិបកឹនស�េ ិីមាកប៥០ �ិបត 
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១៩  ម �ិប្េនុ ស្បករបិ�េនតាលត បបបគ ប��បិកាបគបប�បជេ ិីមាកប៤៥០ �ិបតិ 

២០  េជននបឹេេិរជគ  បបសរជិ ប��ឯបលជ�បបីាខិ ប��ន�ិបុកកិ្្េនុ ស្ 

�បតវ 

២១  មរិុឥទប�បតវ ស្ិបកកិ្ខលបុ្នជឹែ�  ឹ ប្ិនុេ្ប�ាន្ាក�រជលស ជរជ

ខសបងបេរបេ្េរធាយមប� របឹបបុ ប��េ្េររ�ឹបាលបតានរស របប េខបស 

២២  មរិុ�បតវ ស្េ្ប�ាអបសរកាបគបេមង� រនដា បុ្នជឹែ�  ឹ ប្ិនុរជលស ជរជខសបងប 

េរបេ្េរធាយមប� របឹបបុិប��េ្េររ�ឹបាលបតានរស របប េខបស 

២៣  ល�ប�ុឃខ �ឹប្ិនុបសកប�បតវ ស្តាបស�ុរជនេបិបេរប្បា្បតវ េនតានរស  

ាបាបជបប�បាយ របប េខបសិ ទឹ�១៧ិ េកា្បជបីកកិ្កឹក រ�បតវ ស្ិ ប��ដ 

នជ �ិ �បតវ ស្ 

២៤  េជននបឹធធបឹេជមបបប�បាយមប�ិ េរបជលាបិរជមាលប្បបល�ងមបរជ អ��រជិ FAO 

ប��ីកកសអ�វវឌបគក៏ីរេរនបិិ 

២៥ ិ េជននបឹបល�ងមបរបរឹកករកឹរឹរសទឹ�្នេរបិេរប្បតវេធធប តិ បបគ ្នាសិ ងបីប�ិ

ប��វ �ិ ករ�ប�បទបងកិ្នាសិភប ប�្ប�មជភបរជគ ប��មេ្ធមីប។ 

 

១.២. រំរ របផបតាណចមសាធិករ្ារារតនតាឱសច័រសាធ នតួ្្ររទ្្ូំួ នទួរំួឺ 

 ឆ�ួសាធ  

សកម��ព៖ 
១  ្កនុ្ក�រជប�រិាបបធិ ប��រជប�រិាបបធនង ុ្កនុ្នេរ �បនតាិបវក 

នេបិបេរប េរបេធធរជងបិឹអ ស្បបធិបវបកវបត�ិ្ិប��បឹប បបធ 

២ ិ វ �បរជជបុ �្ ឹរជពជឹ� យខ�បបធិ ប��្្ភិឹ� បបធ (េេ ្បនបិប��្តប) 

៣ ិ ្្��វ �បរជិ ប��្នប�របិ្ីបរជអបកវបរេ ិរជ្បរប �្ប�ប្បិដបបធិ ប��រនុ

លេ បុឹ� យខ�បបធបឹងបុិប��រជបាខ�របប៉ប ប្បបធេទាបកបេ 

៤  ្្��រជ្កនុ្ក�េប�នបក្្ភិេនតាាសិរដ ប េរបឹជកុ រជេ ិបរបប�បរ 

កិុ �ិ បុងជបកខិ្បបធសា� ទឹ�នេបបិេរបប��ប តិ ជប�ក�រជបសិជលានឹេជ រជងជ 

េប�នបកេ្រ្  

៥ ិ នេ�េបវ �បរជប��្នប�របិ ្ីបរជអបកវបរ េ ិរជ្បរប �្ប�ប្អដាទបបបធលបុ 

ប��ម �ិបមិបបធិ ប��រនុលេ បុឹ�បយខ�បបធេនតារបបបរឃបរដ ប  

៦  ្្��រជអ�វវឌលត បបបគ �្េលធបគ ស្េេ ប�� ស្្តបេនលត បបបទឹ� ប្ជ 

៧  តារបឃខ េឹាិឹ� េនតាបប�រដ បប�រិាបបធប��េនេ ិរបមីជិ េនតានររ

របប េខបរ 

៨  េធធឹេជមបបបធិប��រជេធធបត�ប�បបធេនរបប េខបររសទឹ�្នេរប 



40 
 

 

១.៣. រំរ របករ្ ភ្រភេបមភតសរ័ផបតាណចមិនតួ្សររ្យប 

សកម��ព៖ 
១  ប�បី�លវ្មវិប��បឹបុបឹនបុឹ� យខ�បបធេនរសទឹ�្នេរប 

២  ប�បី�លវ្មវិប��វ �ិ ក ប្ឹ� យខ�បបធបឹងបុ រជរបប៉បឹ� យខ�បបធ វ �បរជ 

រនុលេ បុ ប�� កិននឹភបុឹ� យខ�បបធ 

៣  រជប�បី�លវ្មវប��វ �ិ ក ប្កកិ្អដាទបិ បកវបត�ិ្លបុ ប��ម �ិបមិ

លបុេនតាបបរឃបរដ បិប��របមីជ 

៤  រជ�លវ្មវេ ិធបប ស្បបធិប��េបេបរ�បបបធេនបាលកម 

៥  ប�បី ប្បឹប បបធប្ិនុឹជកុ ម �ិបបាយបបធេនបាលកមឱ្ិបបបាកររបុងប្នេបជ 

៦  ប�បី�លវ្មវ ប្បត�ប�បបធ រ�ប�មិបបធ រជម�បុម��ុិប��ប្ាតវរជបបធប�ក��បកប 

 
១.៤. ករ្ស្ម្សួែណបសំរីរាតដីិ នតួករសតណផជំាមក� ណមដីសះំ្មណំណាមាំ្នមដំរពិ

នតួែផនករេ្្ម្យសមដី 

សកម��ព៖ 
១  រជអនុជមឹេ្ធមីបអឹ ប្រជបបេឹរជម �ិប ប��រជេ្ន្ភបុបបឹនងកបស� 

២  រជអនុជមឹេ្ធមីបអឹ ប្្នប�របិ ្បធាយមប�លបបកបាប 

៣  ប�ជបសិ្ីបរជ្កនុ្ក�បមប�ិប��កឹរឹប�ក�្បនខទយ ្ន ទ្បបបប�បាយង� បបសប 

៤  រជប�បីេ ិរជេ្ន្ភបុកបបប�បាយ 

៥  រជបឹបុបឹនបុរឹកករតាេេិរជគ សា�ាលបម �ិបមិាលប 

៦. ជបុ �្ បុប���បបីាខិ្បា�បនីបកបប្ិនុកឹរឹបប�បាយតាជបក 

 -ប�បី�លវ្មវាសិរដ ប ប�ក�រជ្នាសិមរកឹរ�ប�បទបងកិិបបបខ�ាប ពបុ្បបទប� 

រជ�បបីាខ្ នេរកបប្ិនុកឹរឹបប�បាយ ្្ាទឹ�េមា��ផា បុតាជបកបករអេ�េប

ផា ិុកិុរប�ិមបុងបរ�េកា្បេជននបឹកសជ្្ឹ្នរិុកប 

-បករប�បីអេ�េបប���បបីាខ្ បិបវកជនបុកប ប��បររ បក្ិជនបុកប េកា្បបឹបុ

បឹរបុកបិ ប��នេ�េបងមបរបកបនឋា ឈបេទបល�ងមបរជេ្ន្ភបុកបបប�បាយ

្នបនេរប្នប�របិ្ិប��ប�ជបរជិ្េនបឹនបុេេិេិ១៣េខបរ 

៧  ្្��បាបតិ ្ប��នម�ិនរជេ្ន្ភបុកប ប��ប តិ ជបប�បាយប្ិនុកឹរឹ�បតវ  

៨ ិ ជបុ �្ បុប���បបីាខិ ្បា�បនីបកប  

៩  បឹបុបឹនបុេ្ន្ភបុកបបប�បាយេនេខបរបឹ្�ុធឹិ េបនារន បឹ្�ុែ� ឹ�ិ េពធ�លបុ 

ភបុកឹន�ិបឹ្�ុបល ិតងបវ បររ ិិី្្ងវ�ិលធ បេជន�ិបឹ្�ុជា នដា បិបទបិ

ប��ឧបរជិបទប 
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១០  េជននបឹេធធបឹរបុ �្ បុបឹនបុេ្ន្ភបុកបបប�បាយជនបុ្បកា ិកបវ �ប�េយកឯបប បឹបលប 

៩៥ិ្បកា ិកបិប�ក�េខបរបឹបលប១៧ 

១១  �បបីាខប�ដ� រជបមប�កបជបកេ្ិងវ�ប្ិនុម �ិបបាយកឹរឹ�បតវងកិេ្នបខប�ិ

 បបជ បរ��ប�ក�ិបវខយ កបខីបុីបបឹនបុរឹដន 

១២ ិ រជ្កនុ្ក�ងវទឹប��រជអ�វវឌាបាបជ �្េលធបគកបិជកបវមប� ប��រប 

១៣ ិ រជប�បី ប្ប្ាតវរជ ប��កកិ្របប្ិនុម �ិបបាយកឹរឹេប្��។ 

១៤  នេ�េបម �ិបិ្កបបឹនបុរឹដនប្ិនុម �ិបបាយកឹរឹ�បតវ ្នបនេរបប�ជបរជិ្

េបកដប�បិិប��នជ �លត ប 

១៥  នេ�េបម �ិបិ្កបបឹនបុខល�ុរនប្ិនុម �ិបបាយកឹរឹប េិ ជ ប��នងបខ្ នបនេរប 

ប�ជបរជិ្េបកដប�បបិ��នជ �លត ប 

 
១.៥. រ្ួទួកររបមដទួសំរីករករករដំំិ នតួករ្េួងមនតន�ផបដំេំរ្្រ័នទ

្ស្ម្សួដំជំ្ចមព 

សកម��ព៖ 
១  រជអនុជមឹេ្ធមីបអឹ ប្វ �បរជបិិបុបបធិ��បបី្�េ ិកឹរឹនងបខ 

២  រជអនុជមឹេ្ធមីបអឹ ប្រជអបកវបសិ�ប�ក�រជងជបប�បាយ េកា្បកកិ្ម �ិបមិិ

ប��បកវបត�ិ្បឹប អហជ 

៣  រជអនុជមឹេ្ធមីបអឹ ប្បកវបត�ិ្ីបរជេ្ន្ភបុ �្ ឹបប�បាយ 

៤  រជអនុជមឹេ្ធមីបអឹ ប្រជេ្ន្ភបុ �្ ឹបិិបុបបធិ��បមេឹ ប្ជកបវមប�េ ិកឹរឹ 

៥  រជអនុជមឹេ្ធមីបអឹ ប្វ �បរជបិិបុខ្�ិបនឹផខ ុកឹរឹ�បតវ 

៦  រជអនុជមឹេ្ធមីបអឹ ប្វ �បរជបិិបុាិបេត� បេ ិកឹរឹ�បតវ 

៧ ិ េជននបឹប�្ប� ប��េភរ ក្ាលមេ្ធមីបអបតនរនេបបិេរប បរប ប្បិបិ្បី្�ិ

(បបធិ��បបី្�ិឹ�  ប��េ យ បី្�)ិេ ិកឹរឹ�បតវិប�� �្ ឹបប�បាយិ ប��រជេ្ន្ភបុ 

៨  ប�បី ប្្នេរបបធិ��បបី្�េ ិកឹរឹ�បតវេនប�ក�្នេរបបាលកម េជននបឹនរិបេឈយ រ 

បបធិ��បបី្� េកា្បេយខបបនរជប្ាតវជនបុិកបពបុ ទ្បប េជននបឹប�្ប�ប��មេ្ធ

មីបអបតនរនេបបិេរបបរប ប្បិបិ្បី្� សបេាអដាទបេ ិកឹរឹ�បតវ 

៩ ិ ្្��បាបតិ ្េរបនឹពបុប តិ ជនេបបិេរប េកា្បឹជកុ រជអបកវបររជងជធសនរ

បាយិ (Fumigation)ិ េ ិម �ិបមិបរកបិ ប��ប តិ ជេវបខិនុ ប្េេិ �បនតាបរ�ុរជ

អបរជមប� 

១០  បឹបុបឹនបុេយ បបិបិ្បី្�េ ិកឹរឹ�បតវ េកា្បប្ានប្ារិរជេធធ 

          ព� ិបាយអ�េជេទរបុរបមីជអបរជមប� 
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១១  េជននបឹបឹនបុេយ បបិបិ្បី្�បឹរនុម �ិបបាយកឹរឹ�បតវ េកា្បដឹេបុេទតា 

ប្ាតវរជជនបុ្នេរបដឹបសិ េរបងម�បេ ិបរ�ុរជអបរជមប�បរប ប្វ �បសបេា 

អដាទប 

១២. ប�បីអឹ ប្បបធិ��ប ប�� �្េលធបគតារបជប ស្ ងកិធបុេទប�រជនឹផខ ុជនបុ 

បបធិ��ប (ាិបេត� ប)ិេនប�ក�ិបវខយ ង�បរឹដន ្�ងម�បរបេខ��។ 

១៣. បាសិបាយបបធិ��ប ប��ឹ� េ ិកឹរឹនងបខ  ប�� ធរ�មប� 

១៤.  ប�បី�លវ្មវ ប្វ �ធបលសបររឹកករ ប��វន្បាយកឹរឹមេ�ប  

១៥.  ប�បី�លវ្មវអឹ ប្ �្ ឹបប�បាយធាយមប� ប្ិនុកឹរឹ�បតវ ប��នងបខាលបបឹបលប 

១៦. �្េលធបគតារបេ ិ �្ ឹបប�បាយអបជ បរ�� ងកិិបនររដ ប្បា្បតវិ ប��ិប

្នប�របិ្ប�ក�ម �ិបបាយកឹរឹ�បតវ ប��នងបខាលបបឹបលប 

 
១.៦.ិ រ្ួទួករស�តភិវិនតួករេ្្ម្យសមេ្សាួរន�ណសតណចមិនតួក្ណរណិណសតណចម 

សកម��ព៖ 
១  េជននបឹនរិបេឈយ រេ្កប�បបរបប�បាយេកា្បប្ានប្ារិរជដឹបសិ 

២  រជម �ិបប��លប �្េលធបគឧនបជ៏ប��េ្កប�បបស ប្ិនុេជននបឹកបរឹកករិ ្នាសិ

មិ ងបីប�ម �ិបមិ 

៣  រជនសក រនរស ិនេបិបេរបេ្កប�បបសបប�បាយ 

៤  រជេធធនង ុអឹ ប្្នប�របិ ្ឧនបជគ ិប��េ្កប�បបសបប�បាយ ងកិភបម �ិប 

៥  រជអបកវបសនង ុេធធង�ប្ន្ិវន្បាយ េរបនរិស ិនេបបិវ �រ្េ្កប�បបសបប�បាយ

ង� បបសប 

 
១.៧. រំរ របករេេធម្្របភ្រណចមិនតួរតរតេណចមណសតណចម 

សកម��ព៖ 
១  រជនសក រនរស ិ ប្រជេធធ្ន្ិវន្បាយកឹរឹ�បតវ ប��រជេធធនង ុ  

២ ិ រជនសក រនរស ិ ប្្ន្ិវន្បាយកឹរឹេមេ�ិ (កឹរឹជលាមេឹិ នងបខ េេ សិនងមខិ

ជកបវមប�ិឹអិកឹរឹឧបីិបាយ) 

៣  រជេធធនង ុ្ន្បបទបប�បាយកឹរឹ�បតវ 

៤  រជ្្�បបរជអបកវបស្ ន ទ្បបបប�បាយប្ាករង� បបសបេកា្បងបិឹអលត បិ្បបស�បកខ

េប្�� ប��អហជសនបតាតប�ក�្ករលជ្បប្ប 

៥  រជឹជកុ រជេធធ្ន្ិវន្បាយិប�� �្ �្ធបាយបប�បាយតា្ន ទ្បបរលសបស 

៦  រជនសក រនរស ិនេបិបេរបកឹរឹ�បតវកិុបប�បជ 



43 
 

៧  េធធរជអេ�េបេបកដប�បិ្ ករលជាកបប��េ្របេធធវ �ប�េយក ្ន ទ្បបរលសបរេកា្ប

េ្ន�នេធននរជជ បបបេ្ាបជនបុបប�បជប�ក�បឹនបុបល�្ន្បបទរលសបរ 

 

១.៨. េេធមឱ្្េសមរេឡមួ ្េជ�ណេសេ្ករេរប្្ចកបផប 

សកម��ព៖ 
១  រជនសក រនរស ិនេបិបេរបេ្របេ្ិ្នាសិប្ិនុ្កនុ្នេរកឹរឹ 

២  រជេជននបឹនក្រជលប េកា្បេ ិបបាលបុប��ងវជបីរឹេបនារ ខិ នុ្នី្ប នករិ

ប��នម�ិននេបិបេរបេ្របេ្ិ្នាសិមិកិុបប�បជ 

 
១.៩. រ្ួទួេស្ណចមសន�ះសចន្ 

សកម��ព៖ 
១  រជអបសរកាបគ ស្កឹរឹ 

២  រជអបសរកាបគបកបាបប�� �្ ឹបប�បាយ 

៣ ិ រជអបសរកាបគេ�លប�ប្ 

៤ ិ រជអបសរកាបគិលជរបុ 

៥ ិ រជអបសរកាបគ្នាសិមិ�បតវ 

៦ ិ រជអបសរកាបគអបកបរជិ្្ន ទ្បបរលសបសង� បបសប 

៧. នេ�េបកខបបបបកឹរឹប ទិបងកិអបឱ្បប�បជនេ�េបបាបតិ្េ្ន្ភបុ ស្ 

៨. នេ�េបកខបបបបប ទិបបបធធឹ 

៩  នេ�េបកខបប�បប ទិបប្ិនុបបធបសប 

 
១.១០. រ្ួទួនតួរ្ួីណេហ� រជសច្័នរ ក្ ភន ្េ្ចមឱករ្ ភ្រភ ស�តភិវន្ នតួ

េផ�រ្េជ�ណភត្ 

សកម��ព៖ 
១  បល�ប��លរ ជេឡ�វ �ុ នររ បប�រដ បលត បបប៏�លវ្មវ ប��ាយ ិអ�វវឌបគ

បប�បាយ  

២  លរ ជប��បល�េិរដ ជបដបាលទបជសនវបរមេ្ធមីបបប�បាយក ាយ ិនរក រនររ ិ 

ប��អ�វវឌបគបប�បាយ រជ�យ ទិបបប�បាយ�បកបិប��ាយ ិមេ្ធមីបបប�បាយឃក ឹ

៣  លបកិេិរដ ជបដបាលទបបជសនវបស លត បបបគបប�រដ ប ប��ាយ ិអ�វវឌបគបប�បាយ 

៤  នឹពបុឧនបជគ ប��នជ �រវ ជឹភបុប្ិនុេឹ្ររជ�លវ្មវ ប��េមាជនេបបិវ �មិ 

ម �ិបបាយកឹរឹ�បតវេនតាលត បបបគ បប�រដ បិប��ាយ ិអ�វវឌបគបប�បាយ 
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៥  លបកិប��ល�ប�ុា្ាយ ិប្ិនុនរក រនរស ិាមបសបឹដុ អ�បមេ្ធ

មីបិប��បប�បជេនលត បបបគិបប�រដ បិប��ាយ ិអ�វវឌបគបប�បាយ 

៦  ម �ិប្េនុ ស្បករដអបក�� បេនលត បបបគបប�រដ ប ប��ាយ ិអ�វវឌបគបប�បាយ 

៧. េធធ �្េលធបគ�លវ្មវេបបិេរបនេ�េបម �ិបិ្កឹរឹ�បតវេនលត បបបគ បប�រដ បិ

ប��ាយ ិអ�វវឌបគបប�បាយ 

៨. នសក រនរស ិបប�បជអឹ ប្េបបិេរបនេ�េបម �ិបិ្កឹរឹ�បតវ 

៩  រជេធធង�បនង ុអឹ ប្នេបបិេរបនេ�េបម �ិបិ្កឹរឹ�បតវតាបិកាបគ 

១០  រជនសក រនរស ិបប�បជអឹ ប្ម �ិបបាយ ស្បករបិ �េនតាបិកាបគអ�វវឌបគ

បប�បាយ 

១១  េជននបឹរបេបប�បិប�បីេ្េ្នេរបប្ិនុាមបសបនេបិបេរប ប��បប�បជេកា្បផខ បុ

នសសជនរ �្េលបគិប��ររលិភបបឹេរក�បឹេរេធធវយប 

១២  ម �ិបឧនបជគ បប�បាយ ប��េ្កប�បបសបប�បាយលប �្េលធបគ ប្ិនុរជេជននបឹកប

រឹកករ 

១៣  រជេធធនង ុិ ប��្នប�របិ្ឧនបជគ ិ ប��េ្កប�បបសបប�បាយងកិភបម �ិប 

េកា្បមរិុប�ក�រជេ្ន្ភបុឧនបជគ ិប��េ្កប�បបរបប�បាយ បឹេិនេ�េបម �ិបិ្

្ន្ិវន្បាយកឹរឹ�បតវ 

១៤  េនបវក�នសក រនរស ិនេបិបវ �រ្េ្របេ្ិ្នាសិមិ�បតវ 

១៥  េនបវក�នសក រនរស ិនេបិបេរបបសប ប្រជងវទឹលបកិេ្កប�បបសបប�បាយិ ប�� 

ឧនបជគ បប�បាយ  

១៦  េ្ប�ា �្ ឹបប�បាយប��ឧនបជ៏ប្ិនុអបររកាបគនដា បុ បិិបុបិបិ្បី្�

េនេ្ិិបរជមាករេឡ�រជនឹផខ ុេ ិកឹរឹ�បតវ 

១៧  ប�បីប��េជននបឹងមបរជិា��ប េកា្ប្ ្��ប��្្�បបបប�រដ ប លត បបបគិ ប��ាយ ិ

អ�វវឌបគប្ិនុម �ិបបាយ ស្�បតវ  

១៨  លបកិេិរដ ជបដបាលទបបជសនវបរមឹហបកឹនស� េនបប�រដ បម �ិប ស្�បតវរលិបឹ 

េរ� េកា្បេឹ្រកិុរជម �ិប ស្ 

១៩  េជននបឹងបិឹអឯបលជិ ប��ងមបរជ �្េលធបគ�លវ្មវនប កី ឹតា្នេរ្ន្បបទេបេ្ប

នជ �លត បេមេ� 

២០  បឹបុបឹនបុម �ិបបាយ�បតវងកិិប្ន្របិប��្ន្បបទរលសបស 

២១  េ្ប�ា �្ ឹបប�បាយប��ឧនបជ៏ប្ិនុអបររកាបគនដា បុ ប�ក�រជបឹជបុបិបិ្ 

បី្�េនេ្ិិបរជមាករេឡ�រជនឹផខ ុ េកា្បដ្េយ បរជភបុន�ុរ�ប�មិ េន

េទរនបិបរជនឹផខ ុប៏េរប 
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១.១១.ិ រ្ួទួនតួរំរ របករ្ ភ្រភណសតណចម េរេេ ាេបមផបតាណចមរករដំណំសតណចម 

សកម��ព៖ 
១  នប�កដបាយ្ ស រ�ប�មិ ប��កកិ្កឹរឹធរ�មប� ។ ប�បី�លវ្មវជប ស្�បតវ 

ងកិធបុ្ទឹប�របឹបបុប��របី្ន 

២  នប�កដបាយ្ ស រ�ប�មិ ប��កកិ្ កឹរឹមរិុ ងមខមរិុេាា ប��រឹរឹ�បបទយ  

ប��ម �ិរវន្បាយកឹរឹ 

៣  នប�កដបាយរ�ប�មិ ប��កកិ្ កឹរឹនងបខ  ប��ជកបវមប�ិា� 

៤ ិ បាសិបាយ ប��អ�ជបេ្បបកីបជកបវមប�ប្ិនុេប្��ប��បប�បាយ 

៥ ិ អ�វវឌបគឧនបជគ ងុប្េនុអ�េជប��្េនុ�បតវ 

៦ ិ អ�វវឌបគឧនបជគ បាាលប្េនុ�បតវេរបបមងេ បកកបអងេ ា 

៧  ប�បី ប្្នប�របិ ្ីបឡបាាលប ប��រជភបុន�ុនជ �ិ ប��កកិ្្េនុ�បតវ េន

ប�ក�បិកាបគបប�បជ ងកិេធធម �ិបបាយ�បតវនេ�េបជកសវ  

៨  វ �ធបលសបរេជននបឹកប្នបនេរបប�ជបរជិ្ ប្ិនុម �ិបបាយកឹរឹ�បតវ្នេកុរប 

៩  ប�បី�បបីាខ្ បឧនបជគ  ប�� ងិបកបបបប�បាយបឹ ក្�េ្ន្ភបុ ប��េធធរជអ�វវឌ

ឧនបជគ  ប�� ងិបកបបបា�បនប្ិនុេបកដប�បិ ប��ិបវខយ ប�ក�្នេរបបាលកម 

១០ ិ អ�វវឌបគនជ �រវ ជរកបរបុិ ប្ិនុេវបខិនុងមខេេប��នងបខ 

១១ ិ ឹជកុ ្ន ទ្បបបប�បាយកឹជស បឹេិនេ�េបភបបសវ្ន ទ្បបបប�បាយកឹជសាលប ងកិបា�បន 

ប�ក�រជលបបប�បជម �ិបភបអហជ្កនុ្េបុ ប្ិនុប្ាតវរជ សិនបកប្នជឹ

្ករលជ ប��បិុអបិបុេទរបមីជ េកា្បម្ន្្ភបុបឹស ិ្ករលជនងបតានដា នុ

ប្កឹរឹ�បតវ តាជបករជិបុម �ិបមិប�ក�បប�រដ ប។ 

១២ ិ អ�វវឌបគន��កឹនេបិបវ �រ្ប្ិនុ្ន ទ្បបរឹកករកឹរឹបប�បាយ 

១៣  បឹបុ្នេរ ស្�បតវបឹងបុាលបបឹបលប ងកិបា�បនប្ិនុ្ន ទ្បបេបេ្ប

នជ �លត បកឹរឹ�បតវ ិបបររ បក្ិរ�ប�មិខលបុិ ប��ិបកកិ្�បនតាប្ាតវ

រជរបមីជមប�ប��អបរជមប� 

១៤  ប�រវ លល �្េ្េរេយនិុេ ិ្នេរ ស្�បតវាលបបឹបលប មាលបវ �បទបឯបប ប�� 

អ�បពបុ ទ្បប 

១៥  ប�្ប�ប��េភរ ក្ាលេបនវេវបរបអឹ ប្ិបវក ស្�បតវ ងកិភបបឹបុជលាទឹ�វ �ធប

លសបរប្ា�បប្ិឹ� ស្�បតវតាងននបប�បជិ រជបឹបុ្បកាកប ប��ប្ា�បេ្ន

្ភបុបិ ប��ិបវខយ េបេ្បនជ �លត បកឹរឹ�បតវ ប��ងបបជបសបអ��ិ្ឹដុ

ជនបុ្បបល�ិ ាបាបជបប�បាយរបបិ េខបរ រជ�យ ទិបបប�បាយ�បកបិ ្បកា្នបីឃកឹិ

្បកា ិកបឯបប ប��អ��រជេ្េជរដ �ភិពបុ ទ្បបិ 
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១៦  ប�្ប� ប��េភរ ក្ាលមេ្ធមីបេបនវេវន��កឹនេបបិេរប នេ�េបម �ិបិ្កឹរឹ

�បតវិ (Technology Package for Increased Rice Productivity = TPIRP)ិប្ិនុ

្នេរ ្បកាីប ស្�បតវ ងកិភបបឹបុឱ្េ្ន្ភបុិ ប��ងបបសបអ��ិ្ឹដុ

ជនបុ្បបល� ាបាបជបប�បាយរបប េខបរិ រជ �យ ទិបបប�បាយ�បកបិ ្បកា្នបីឃកឹ 

្បកា ិកបឯបបិប��អ��រជេ្េជរដ �ភិពបុ ទ្បប 

១៧  េនបវក�នសក រនររ ិ្កតឹដុិ (Masterិ trainers)ិ បឹបលប០២វក� (១) ិបវក

បឹងបុជនបុ ស្�បតវទឹ�១០ិ (២) វ �ធបលសបរប្ា�បប្ិឹ� ស្�បតវតាងនន

បប�បជិ (៣) រជបឹបុ្បកាកបប��ប្ា�បេ្ន្ភបុបិ (៤) ិបវខយ េបេ្បនជ �លត ប

កឹរឹ�បតវ ប�� (៥) ន��កឹនេបិបេរបនេ�េបម �ិបិ្កឹរឹ�បតវ  េកា្ប្ាមបរបទឹ�

េដររខ បម្កតឹដុប្ិនុនរក រនររ ិ្កតនេង� ិនបរេរនប 

១៨  ម �ិប្េនុ ស្បករប្ករជនបុ ស្�បតវងកិភបបឹបុបឹបលប៥ �ិបត តាជបក 

កេ្ិ� ប្ីកកសអ�វវឌបគ ប��ិ២ិ �ិបត តាជបក វវ �រជរដ �ភិប្ិនុងបបជប 

សបបប�បជ ប��ម�បុម��ុសបអប�វ�បេ្ន្ភបុ 

១៩. ម �ិប្េនុ ស្បករបររលិល� ិុ ជនបុ ស្�បតវងកិភបបឹបុេ ិីមាកបបឹបលប0៥ិ

�ិបត ប្ិនុងបបជបប��ម�បុម��ុសបអប�វ�បេ្ន្ភបុ 

២០. នឹពបុឧនបជគ បប�បាយតាជបកកេ្ិ� ប្ីកកសអ�វវឌបគដដិ បសវ្តបុរទជបឹបលប០១ 

េ្កប� ប��ិ minicombined harvester បឹបលប០១េ្កប�ិ ប��កេ្ិ�េ�លប�ប្ 

ប��នេ�េបម �ិបិ្បប�បាយេខបរិកង�េបបបសវ្តបុរទជបឹបលប០៣េ្កប� ប��េ្កប�

នជ �រវ ជិលជរបុបឹបលប០៣ប្ិនុ ជលាទឹ� ងិបកបបេភប�បតវបឹបលប០១េ្កប�ិ ប�� ងិបកបប

នសារបេកជេរបបជបរអក�បបបបិ េរ�ប��នររ ុងខេេខ�ិ ្បតវភបនឹពបុេន�បររប

បឹបលប០៤េនប�ក�វ �រ្លត បរវប 

២១. នឹពបុឧនបជគ ាបាបជ �្េលធបគ្េនុ ស្ ប��នរក រនររ ិាមបរបឱ្េបរេ្ន្ភបុ

ឧនបជគ ទឹ�េដរ 

២២. វ�ុភខ បាបបិ Volcanicិ cubeិ (cocuneិ )ិ ប្ិនុបឹក រ៣េតបបឹបលប ១០ិ ប្ិនុ

បឹក រ៥េតបិបឹបលប៣ិប��ប្ិនុបឹក រ១០េតបិបឹបលប២ ប្ិនុរកប្េនុ ស្�បតវ 

២៣. បឹបុជប្ន ទ្បបកឹរឹេរបបបកឹរឹ�បតវមាសិរដ ប តាជបកកេ្ិ�នេ�េប

ម �ិបិ្បប�បាយេខបរិកង�េបបេនប�ក�្ន ទ្បបេ�លប�ប្បឹបលប១៥ប�ក�ជបក 

េ្ិ៣ែ� ឹ  

២៤. នម�ិនរជនរិស ិ�បតវ ស្ទឹ�១០ិ តាជបករជកបដឹបប�បជម �ិប ប��ប្ា�ប

ប្ិឹ�្េនុ ស្�បតវ តាជបកកេ្ិ�នេ�េបម �ិបិ្បប�បាយេខបរិកង�េបប

េនប�ក�្ន ទ្បបេ�លប�ប្បឹបលប១៥ិប�ក�ជបកេ្ិ៣ែ� ឹ  



47 
 

២៥. នង ុបសវន��កឹនេបបិវ �រ្នេ�េបបសវម �ិបិ្កឹរឹ�បតវតាជបកកេ្ិ�នេ�េប 

ម �ិបិ្បប�បាយេខបរិកង�េបប េនប�ក�្ន ទ្បបេ�លប�ប្បឹបលប១៥ិ ប�ក�ជបក 

េ្ិ៣ែ� ឹ  

២៦. ប�ុ្នំបេនបក�ជេឹរររបិ លរ ជ្នំបប�ក�នជ �េវវ �រ្លត ប ប��បប្នំប 

ដឹរប ប្្នំបរបង� �ិបាប្នំបប�ក�វ �រ្លត បរវប 

២៧. រជងជ្កនុ្ក�លត បបបគបររ ិ 

២៨. រជងជ្កនុ្ក�េិរដ ជបដបាលទបបជសនវបរ 

២៩.  រជងជ្កនុ្ក�លត បបបគ�លវ្មវប��អ�វវឌបគបប�បាយេររេបជ រ� 

 
១.១២.ិ ែណបសំនកភរជសច្័នទ ាសីផរណតជ� នតួរ្ួទួ្្សតទផរ្្រនទ័ផះរធផផរ

ណសតណចម 

សកម��ព៖ 
១       នរក រនររ ិាមបរបមេ្ធមីបបប�បាយេខបរប���បកប អឹ ប្ឹដុប��វ �ធបលសបរមេ្ធ

មីបបប�បាយ 

២ ិ នរក រនររ ិ �ិ បុងជមេ្ធមីបបប�បាយឃកឹ ប្ឹដុ ប��វ �ធបលសបរមេ្ធមីប 

៣  េជននបឹរបេបប�បិប�បីប្ិនុាមបរបិ �ិ បុងជមេ្ធមីបិប��បប�បជ  

៤  េជននបឹបប��ភបបប�បជរសទឹ�្នេរប 

៥   ប�បី�បបីាខលត បិ្នបិកន្ប�េ ិ្ន ទ្បបមេ្ធមីបបប�បាយ 

៦. ប�រវ លល �្េ្េរេយនិុបរប ប្លត បិ្នបិកន្ប�ីប្ន ទ្បបមេ្ធមីបបប�បាយ 

៧. រជប�បី�បបីាខ្ ន ទ្បបេបេ្បនជ �លត បឃកឹ 

៨. រជ្កនុ្ក�រ�ប�បទប្ករ្ន ទ្បប ទ្បពិប្ន ទ្បបបប�បាយ 

៩. រជប�បី�បបីាខ្ ន ទ្បបបប�បបាយិ ប��េបកដប�បិបប�បាយ្ករលជ 

១០. េធធនង ុ្ន ទ្បបម �ិបបាយបប�បាយកឹជស 

១១.  ្ ្�បជបដបាលទបបមេ្ធមីបបប�បាយកិុ �្ បុឃកឹ ប�� បល�ាយ ិមេ្ធមីប 

បប�បាយឃកឹ 

 
១.១៣. ្េួងមនសចាសផរចសន�ីផ� ណមររផះរធផផរណសតណចមិ នតួស�ណកណមរ័នទិ នចររស

ករស្មរ ំករ្ណ�រ ព្� បរីភតេី សស�ផះរធផផរ 

សកម��ព៖ 
១  រជនសក រនរស ិបសប ប្វ �ធបលសបសមេ្ធមីបបប�បាយ 

២  កឹេ ជរជប�រវ លល្នជឹែ� ឹេកា្បងបិឹអ្ន្បបទអ�វវឌបគធបបាបកបេ 
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៣  រជេជននបឹនេ�េបបាយវ �ធបប�បី ប្ិនុវក�នសក រនរស ិ្បកាសបសបបសប ប្នេ�េបាកខជនជ

ង� បបសបិប��រជអបកវបសមបុងបស� 

៤  កឹេ ជរជប�រវ លលេកា្បេជននបឹិ ប��បសិជលាបឹងបនេ�េបេេិបេយភប

ពបុ ទ្បប 

៥  នរក រនររ ិ �ិ បុងជមេ្ធមីបសា� 

៦  ្្��បិកាបគបប�បាយេ ិរជងជ្កនុ្ក� រជ្កនុ្ក�នរិបកេបប្ ប��រជ

េធធឹបលុ 

៧  បល�ឡបាាលបិប��ឃខ �ឹបរកបបប�មិកិុបិកាបគបឹបលប២០ 

 
 
១.១៤. ្េួងមនករផះរធផផររី្េជ�ណេសថមីៗ ទណមួនទួភតសរ័ផបតាណចម នតួ

្សររ្យប េដមចរ ី្ េួងមនសចាសផររបមដទួេននចចកប� ន 

សកម��ព៖ 
១  រជេឃបដមេ្ធមីប ប្រជអបកវបរិ�្ នេបជីបវ �បរជរជពជិ ប��រនុលេ បុឹ� 

យខ�បបធ 

២  េឃបដមេ្ធមីប ប្វ �បនបកេ្រ្ េកា្បេ ិបបាលបុកកិ្អដាទប ប��បកវបត�

ិ្លបុិប��ម �ិបមិលបុេនតាបបរឃបរដ បិប��របមីជ 

៣  រជេឃបដមេ្ធមីប ប្្នប�របិ្ីបរជអបកវបរិ �្ នេបជេ ិរជប�រិាបបធ 

៤  រជមេ្ធមីបបរប ប្រជបិុក�ប��រជអបកវបរប៉នុបកខិ្បបធ ប��ម �ិបបាយបបធិ

ប��ឯបលជេ្រាប៉នុឱ្ិបិ្ិ�្ នេបជិប��រសិឹរសលប 

 

១.១៥. រ្ួទួសចាសផរចសនីិនតួ្្សតទផរសនករសនរភា េបមេស្ផបតាណចមិនតួ្សរ

រ្យបសាធ 

សកម��ព៖ 
១  រជនរក រនររ ិវយប ប��រជនឹពបុនឹនងបនេបបិេរបនងបតា េ ិបាយវ �ធបនរក រ

នររ ិនេបិបេរបវយបកិ �ិ បុងជបកខិ្បបធសា� 

២  រជនរក រនររ ិរជងជាបាបជ �្េលធបគកិុាមបរបេន �្ បុបររ ិ ប��របបិ

េខបរិ�បកប 

៣  រជនរក រនររ ិរជតារបឃខ េឹាិឹ� បបធ កិុាមបរបម �ិបបាយប��នបក្្-

ភិ�បកប េខបរ 
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៤  រជនរក រនររ ិឹ� យខ�បបធបឹងបុិ (េនងបរ្ តបិ ្បេបនបេខនវ អកបររ ាិលជរបិ

នសបខ្ិុិ ឈាេមយ ិ សុ វរបិ អបប�េរកនបេបិ ផរ លបនបេបិ ប��ផរ លប្តប)ិ

ប��ជេនននេធធេរកវ �ប�បចទបឹ� កិុាមបរបម �ិបបាយ  ប��នបក្្ភិរបបិេខបរ  

៥  រជនរក រនររ ិ ប្ជេនននបបវបតកវ �ិ កិ (េនងបរ្ តបិ ្បេបនបេខនវ អកបររ ាិលជរបិ

នសបខ្ិុិ ឈាេមយ ិ សុ វរបិ អបប�េរកនបេបិ ផរ លបនបេប) ប��រជេធធេរក

វ �ប�បចទបឹ� កិុាមបរបម �ិបបាយិប��នបក្្ភិរបបិេខបរ �បកប 

៦  រជនរក រនររ ិ ប្រជអេ�េប�លវ្មវបងបខ�មាករឹ� បបធ កិុាមបរបម �ិបបាយិ ប�� 

នបក្្ភិរបបិេខបរិ�បកប 

 
១.១៦. សតណផ្ ភ្រភនតួផះរធផផរ រី្េជ�ណភត្េ្ករេរប្្ចកបផប ករែណសជ�ិ

នតួីផផរផបតាផបណសតណចម 

សកម��ព៖ 
១  ប�បី ប្លត បិ្េ្របេ្ិ្នាសិមិ ីបម �ិបមិបប�បាយេនបាលកម ប��រជ

ងបិឹអេកា្បិ ្ជ បបបេ្ាប  

២  ប�បី ប្លត បិ្ងបីប�បប�មិបាលកមិប��រជងបិឹអេកា្បិ្ជ បបបេ្ាប 

៣  ប�បី ប្លត បិ្របម ជីម �ិបមិបប�បាយេនបាលកមិប��រជងបិឹអេកា្បិ ជ្ បបបេ្ាប 

 
១.១៧.ិ សតណផ្ ភ្រភនតួផះរធផផរ សំរីសហ្គសណសតណចមិនតួណសតកសផហណចម េន

ណច្ររ 

សកម��ព៖ 
១  រជ្កនុ្ក�បិ្េបបប�បាយិប��បប�ឧបីិបាយេនបាលកម 

 

១.១៨. រ្ួទួនតួ្េួងមនសចាសផរ ដបមចសនី្ ភ្រភិនតួចសនី្េជ�ណេសកណមរ័នទ

នចររស ផបមភស�្ណរ ព្ ប សតក  សិនតួសះនណតជ�សតណផ 

សកម��ព៖ 
១  េនបវក�នរក រនររ ិ ប�រវ លល ប��េជននបឹបប��ភបនេបិបេរបប�ក�្នេរប

បឹបលប១០ ប��េនបវក�នរក រនររ ិនេបិបេរបបប�បាយបឹបលប៧វក� កិុាមបរបនេបបិ

េរប �ិ បុងជមេ្ធមីបបប�បជ ប��អ�បពបុ ទ្បប 

២ ិ េនបប�រវ លលប្ិនុាមបរប�លវ្មវ ាមបរបនេបិបេរប ប��ឹបលបរជ�លវ្មវប�ក�

េេិនឹ�នង ុបសវបឹេរក�ប��នេបបិេរបវយប ្្ាទឹ�ផខ បុនរសជនរ

�្េលធបគប��េយនិុ េកា្បលបឹជកុ រជអ�វវឌវ �បទបបប�បាយបាលកម ឱ្របុងប

្នេបជេឡ�មិឹរនុ  
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៣ ិ េជននបឹបប��ភបនេបិបេរបបប�បាយ ្នាសិមរកឹរិុាមបរប�លវ្មវ ាមបរបនេបបិេរប 

អ�បមេ្ធមីប ប��អ�បពបុ្បបទទឹ�អបុ េកា្បនង ុបសវិរបមិីបរជ�លវ្មវ

ប�ក�ជបកេ្ិ១ែ� ឹបបខ�ាប ប��េ ិបរ�បេិប្ិនុរជអបកវបរេនែ� ឹង�ាកខ 

៤  កបដឹប�បេ�បបជេបជលជរនរិនុរជប�បី �្ បុនជ ��� នទ្ប ប��នជ ��� នទ្បមបុ

ខលបុឹដុបប�បាយ 

៥ ិ េនបវក�នរក រនររ ិប�រវ លល ប��េជននបឹរបេបប�បិប�បីេ្េ្នេរប េកា្ប

ររលិភបបសវបឹេរក� ប��នេបិបេរប ្្ាទឹ�នរ �្េលធប៏ិ� ប្្នេរបដដ

ប�ក�បឹនបុប��េ្េបឹនបុ 

៦ ិ េជននបឹប��ប្ានប្ារិប�រវ លលេ្េ្នេរប ប្ិនុ �្ បុកបដឹ ាមបរប�លវ

្មវប��ាមបរបនេបិបេរបិភបបសិជលាងបបជងឹិបបសវនរ �្េលធបគ ប៏កសបមបឹេរក� 

ប��នេបិបវ �រ្វយប ្្ាទឹ�នរ �្េលធបគិ� ប្្នេរបដដ ប�ក�ប��េ្េបឹនបុ

តាជបកប�រវ លលេ្េ្នេរប 

៧ ិ របេបប�បិប�បីេ្េ្នេរបប្ិនុ �្ បុកបដឹ ាមបរប�លវ្មវ ភបេទរបេបប�បិ

ប�បីងបធ�បិុិ េកា្បររលិភប �្េលធបគបសវនេបបិេរបរឹេបន ប្នររ ្នេរប

េមបេិមប 

 

១.១៩. ស�តភិវន្នតួរ្ួទួករ្ស្ម្សួ្្រ័នទណសតណចមិនតួ្� នសនរភា�្េជ�ណភត្ 

ស្រ្មករជកបរ សចណ ួែផនករស�តភិវន្ចកប� ន 

សកម��ព៖ 
១  រជនសក រនរស ិេ ិរជវ �ិ ក្ន ទ្បបេបេ្បនជ �លត ប កិុាមបសបមេ្ធមីបបប�បាយ 

េន �្ បុរបបេខបសិ�បកប ប�� �ិ បុងជមេ្ធមីបសា� 

២  រជនសក រនរស ិកិុាមបសបមេ្ធមីបបប�បាយេន �្ បុេខបស ្បក�ិ �បកបិប�� �ិ បុងជ

មេ្ធមីបសា� បសវនេបិបវ �រ្បប�បាយងកិមប្ាតវរជជនបុបប�បជប�ក�បឹនបុ 

៣  រជនសក រនរស ិកិុាមបសបមេ្ធមីបបប�បាយេន �្ បុមប� ប��ិេខបស ប្រជងជ្កនុ

្ក�រ�ប�បទប្ន ទ្បបេបេ្បនជ �លត ប 

៤  ប�រវ លលនង ុ ប្លជកបឹងបុីបរជេ្ន្ភបុរ�ប�បទប្ន ទ្បបេបេ្បនជ �លត ប 

ប្ិនុរជេជននបឹងមបរជជនបុាបាបជបប�បាយរបប េខបស 

៥ិ ប�បី�បបីាខ្ បងខេបងធ បុម �ិបបាយបប�បាយិប��របមីជបប�មិេនាសិរដ ប 

៦ិ នសក រនរស ិ ប្នេបបិេរបរជរកបរបុេ្របេ្ិ្នាសិមិេ ិកឹរឹ�បតវ 

៧  ប�បី�បបីាខ្ បរបមីជប��រជងបីប�ម �ិបមិប��រឹដបុរឹប�េ ិអ�បងបីប�បប�មិិ

ប��ិិបុេរ� ងិបកបបប�ប�បតវ 

៨  នសក រនរស ិ ប្នេបបិេរបរជប្ា�បប្ិឹ� ស្�បតវ 
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៩  នសក រនរស ិ ប្រជវ �ិ កេបកដប�បបិប�បាយ 

 
១.២០.ិ រ្ួទួនតួរ្ួីណ្្សតទផរករផះរធផផររ័ាផរនិនតួ្េជ�ណភត្ណសតណចម 

នចររស ្្រ័នទផះរធផផររ័ាផរន ៍រណស 

សកម��ព៖ 
១  រជនសក រនរស ិិប��ិអបកវបសមបុងបស�ប្ិនុាមបសប �្ បុមប� 

២  រជម �ិបឯបលជមេ្ធមីបតាវ �រ ក្ិរសជរបេបគិប��រជេភរ ក្ាលមីប 

៣  ្្�បប្នប�របិ្រជមេ្ធមីបនេបិបវ �រ្បប�បាយ 
 

១.២១.ិ រំរ របករផះរធផផរ្េជ�ណេសណសតណចម ដបមចសនី្េជ�ណេស ស�ណផះរធផផរ 

ណសតណរិនតួស�ណកណមរ័នទ នចររសករេយពររច្ផផរ 

សកម��ព៖ 
១  េភរ ក្ាលជភបរជគ ្នជឹែ� ឹបឹបលបិ១ ០០០ិប៉នុ (ប្ិនុងបបសបអ�បពបុ ទ្បប   

   ទឹ�អបុ) 

២ ិ េភរ ក្ាលអបតនរ ទ្បពិបបឹបលប ២ ០០០ិប៉នុ (ប្ិនុងបបសបអ�បពបុ ទ្បបទឹ�អបុ) 

៣ ិ េភរ ក្ាល្ ្បរ�នទ្បបប�បជបឹបលប ២.០០០ិប៉នុ (ប្ិនុងបបសបអ�បពបុ ទ្បបទឹ�អបុ) 

៤  េភរ ក្ាលខ�បនទា ទ្បពិបនេបិបេរបបប�បាយបឹបលបិ៥ ០០០ិប៉នុ (ប្ិនុងបបសប

អ�បពបុ ទ្បបទឹ�អបុ) 

៥   េភរ ក្ាលរបេដវករបបប�បាយបឹបលបិ១ ០០០ិប៉នុ 

៦ ិ ម �ិបងខេវ បេកអសិ(VideoិSpot)ិប��បកបវបនេបបិេរបបប�បាយ 

៧ ិ េភរ ក្ាលងមបរបកបប្ិនុកឹរឹ�បតវ ប��កឹរឹបប�បាយកីរេរនបបឹបលបិ១ ០០០ិប៉នុ 

 

១.២២. ្េួងមនផបតាណចមេសរបួិនតួ្យណមជំណក ប្សរ រណសតណរ នចររស ករសនរភា�្េជ�ណ

េសផះរធផផរណសតណចមេនរន្ 

សកម��ព៖ 
១ ិ រជេជននបឹប៉នុ ប��េេិបេយភបបករបលសបរមប�បរប ប្បិបជគ បប�បាយ 

២  រជនសក រនរស ិបសប ប្្ន្ិវន្បាយិ ប��្ កិវន្បាយកឹរឹ ម �្េបបកឹរឹ�បតវ

បឹបលបិ២០វក� 

៣  រជនសក រនរស ិបសប ប្នេបិបេរបកឹរឹនងបខ 

៤  នសក រនរស ិបសប ប្នេបបិេរបប�រិាបបធបឹបលបិ២០ិវក� 

៥  នសក រនរស ិបសប ប្នេបបិេរប�ជ បវន្បាយបឹបលបិ២០ិវក� 

៦  នសក រនរស ិបសប ប្្បកាបបេឹឥទបិប��នេ�េប្បកាបប�បជបឹបលប ២០ិវក� 

៧  នសក រនរស ិបសប ប្រជេធធងមបរជិប��រជ្កនុ្ក�អបវបាយង� បបសបបឹបលបិ២០ិវក� 
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៨  នសក រនរស ិបសប ប្រជេជននបឹងមបរជប�ក�រជងជរឹកករ 

៩  លលេជនបប្ាករង�បបប�បជ ប្ម �ិបបាយេប្�� ប��បឹស ិ្ករលជ 

១០  វក�នរក រនររ ិបប�បជអឹ ប្្ន ទ្បបបប�បាយប្ាករ្ន្ិវន្បាយ ប��្ កិវន្បាយ 

េរបបបកឹរឹ�បតវមាសិរដ ប 

១១  វក�នរក រនររ ិបប�បជ ប្ម �ិបបាយនងបខិប��បលបកឹរឹ្ករលជ 

១២. វក�នរក រនររ ិបប�បជ ប្រជប�រិាមិបវក្ករលជ 

១៣  វក�នរក រនររ ិបប�បជ ប្រជប�រិា្បប (�ជ បវន្បាយ) មិបវក្ករលជ 

១៤. វក�នរក រនររ ិបប�បជ ប្រជបបេឹ្ភបុិប��នេ�េប្បកាបបេ ឹ

 

១.២៣. រ្ួទួករ្ ភ្រភិនតួស�តភិវន្រករដំំិ្េជ�ណេសផបតាណចមដំំិនតួករ

ករករដំ ំ

សកម��ព៖ 
១  រជប�បីនឋាអឹ ប្បឹនបុរឹកករកឹរឹឧបីិបាយ 

២  រជ �្េលធបគ�លវ្មវេ្បេជ ប ស្ិ ប��នេបបិេរបរឹកករកឹរឹឧបីិបាយិ ប��

លបវន្បាយិប��កឹរឹជលាមេឹបា�បនប�េបេ្បនជ �លត បីប្នេរបបាលកម 

៣  រជ្កនុ្ក�ិ ប��អ�ជបេ្ន្ធបបេបេបរ�បកឹរឹិ (កឹរឹឧបីិបាយិ ប��

កឹរឹលបវន្បាយិ ប��កឹរឹជលាមេ)ឹ 

៤  រជអេ�េបប��វ �បរជបិិបុជកបេជរងមខេ ិកឹរឹលធ បេនបាលកម 

៥  រជអេ�េបប��វ �បរជបិិបុខាក�កស�េនបាលកម 

៦  រជអេ�េបបិបិ្បី្�េ ិកឹរឹបឹងបុិ (�បតវិ កឹឡស�ាប លធ បបទបាបិ បងស ប

េបន�ិេពបិប��ិនងបខិងមខេេិប��កស�េ្ន�) 

៧  េជននបឹប�្ប�ឯបលជ ប��មេ្ធមីបបរប ប្បបប�វ �ធបីបរជដឹេបុរឹប�ុ មបាយវបតក

ីបរជ្បរប �្ប�ប្សបេាអដាទប 

៨  ប�បី ប្្នេរបបធិ��បបី្�េ ិអ�េជេនប�ក�្នេរបបាលកមេជននបឹនរិបេឈយ របបធ

ិ��បបី្� េកា្បេយខបបនរជប្ាតវជនបុិកបពបុ ទ្បប េជននបឹប�្ប�ិ ប��មេ្ធមីប

អបតនរនេបបិេរបបរប ប្បបធិ��បបី្�េ ិអ�េជ 

 

១.២៤. រ្ួទួករ្ ភ្រភ្េជ�ណេសេ្សាួរន�ណសតណចមិនតួក្ណរណ្ណសតណចម 

សកម��ព៖ 
១  �្េលធបគប��ងបប្ារិ ងិបកបប្របនឹមកបកបប��បឹអបេ យ ិ ប��ឧនបជគ ប្ជ 

្នេរ ឧនបជគ រឹេពបិបងស បិប��អ��នុ�បកបិិនុេប��ជិិិនុេរបេេបបស 
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២  �្េលធបគប��ងបប្ារិ ឧនបជគ នប្នេរិ ឧនបជគ េ ិបជ�ប��ខ ង�ប រឹេពបិ

បងស បិិិនុេរបេេបបសប��្តបុរជ ទ 

 

១.២៥. រំរ របករផះរធផផរ្េជ�ណេសណសតណចម ដបមចសនី្េជ�ណេសិផ� ណមររផះរធផផរិ

នតួ ស�ណកណមរ័នទិនចររស រ័ាផរនភត្ 

សកម��ព៖ 
១ ិ អ�វវឌបគប��ងបិា�េកិរឹ ទ្ជជនបុវ �រ្លត បរវបមេជន�រិុែ� ឹ 

២ ិ ម �ិបមបកបវបនេបបិេរបបប�បាយបឹបលប ១ ០០០ិប៉នុ 

១.២៦. រំរ របករ្ារារតនតាឱនតួករ្ស្ម្ សួ្រណីសរម រណសតណចម 

សកម��ព៖ 
១  បករ្្��រជ្បរប �្ប�ប្រជេធធអបវបាយតាេកនងសិបុប តិ ជបប�បាយប��ងដឹ 

កិុនររ អបវបជ ងកិេធធអបវបាយប តិ ជបប�បាយប�ក�េខបរេេិេិ 

២. េជននបឹប�រវ លលមេ្ធមីបឱ្បិុក�អឹ ប្ �ិខ�បនររដ បពបុ ទ្បបនិប ប តិ ជ 

បប�បាយ កិុាមបរបពបុ ទ្បប ប��អបវបជបប�បជប�ក�េខបរេេិេិ 

៣. ជបុមីបេកបអនុជបឹរប ប្បកវបត�ិ្ីបរជរ�ុប��េ្ន្ភបុ �្ ឹបប�បាយតារសជរបេបគ 

៤- រជេ ិបបាលបុងម�បាបាបជ �្េលធបគ ប្ិនុកឹេ ជរជវ �ិ កនិប ប តិ ជបប�បាយ 

១.២៧. រំរ រប ករដំរព េុស៊ក ្សរ រ(រសរ្េួងមនរីភផរ រសមេនរ្សមណសតណរាកជនជរសរ

កាម្នសរផរ្ណី្ណ នតួ្េួងមនករររេន រន្េរៀស្ួករេេធមជំណ្សមណ) 

សកម��ព៖ 
១. នរក រនររ ិាមបរបនេង� ិប្ិនុនេ�េបម �ិបិ្កឹរឹេេបស 

២.  នរក រនររ ិ ប��មេ្ធមីប នេបិបេរបកឹរឹេេបសកិុអ�បរឹេេបស 

៣. �ប�ុបត�ប�ីមាកបកឹរឹេេបស្ករលជ 

៤. បស ជិលាប�ក�េវរ�រេេបសទឹ�ប�ក�ប��េ្េ្នេរប េកា្បទបុទ ជុបីកកសប ្ិនប�នបរ�រជ 

ប��េឹ្រមរិុវវ �រ 

១.២៨. ករសតណផសំរីបទផរ េ្ ម្្យសមេរ្ស្ជ្្មនកភសក នររបដីំេនរ ែដបណ្ 

នទួដំេំុស៊ក(ស្ចរបដបមករេ្្ម្យសមសក នររបដីេនណ�រួ ាំ្នមស្រេរជរ តប 

ដីសចរទនេសដ�ណតជ� ឬសួ�ចណតជ�ដបមណសតណរឬសរសចនិ) 

សកម��ព៖ 
១.  �ប�ុបត�ប�ប េិ ជេេបស្ករលជ បត�បប�ក�កបបា្ទបេបកដប�ប ិប��ាប�បិ ប��បឹនបុី្ េ្េ

េជបជ �ិ  
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២. បករប្ានប្ារិប�ក�រជេជននបឹេធធនទាបាយប�រប�កបប េិ ជេេបស 

៣. បករ �្ប�ប្កបបនប�កឹរឹេេបស ប��េជននបឹេធធងមបរបរឹកករេេបស 
 

១.២៩. ៍សរណផរសនករដំរពេុស៊ក (េបមណណច្សមសរណផរជរង រេុស៊ក្ ស្មែផ�ណឱ 

សបយននកភតន�ផបខ្សមសេំដ្េួងមន្យណមជំណក បដបមស�ណ ំដបមេសដ�ណតជ�រាត 

នតួករករ្រ ត ស នេចមរាត) 

សកម��ព៖ 
១.  បករមេ្ធមីបនេបិបេរបេេបស �្ បុមប�កិុអ�បរឹេេបសរសទឹ�្នេរបររលិភប 

បសវបឹេរក� ប្រជរឹកឹរឹេេបស ប��បខសបេេបសិបរ�ប�មិខលបុ 

២.  ្បរប �្ប�ប្មរិុវ ��� នបន្ប ប��នរក រនររ ិអ�បេធធប៉ជ ស្ 

៣.  បករ្បរប �្ប�ប្ ប��នរក រនររ ិអ�បេធធ �្ ិបសប 

៤.  បសិជលាវក�នរក រនររ ិេ្េ្នេរប ររលិភបជនបកឹេ ិុេកា្បេធធប៉ជ នងេ បុ ស្ 

ងកិិបរ�ប�មិខលបុ ប��នប កី ឹភបប�រជង្ន្នរិនជ �យរប 

 

តសេដេគបនេេយរី២-“រ្ួីណប�ផរសនករជកបីផផរស្រ ម្ផបតាផបណសតណចម” 

ណចមភតេី-ី២ិ  ររំ របករជកបផីផរសនផបតាផបណសតណចម 
 

២.១. ែណបសំសរណផរ នតួជំាមក� ណមផបតាផបណសតណចម 

សកម��ព៖ 
១  រជមេ្ធមីបអឹ ប្នេបិបវ �រ្ាកបេ្រប្នាសិមិ (េរបេផស បេ ិកឹរឹមាកខ

ប�� ដឹេបុ)  

២  រជអ�វវឌប��មេ្ធមីបនេបិបេរបបឹរបុ �្ បុបប�មិ (ម �្េបបកឹរឹាកខ

ប�� ដឹេបុ) 

៣  រជអ�វវឌបស�ុរជមប�ប្ិនុម �ិបមិបប�បាយិ (ម �្េបប កឹរឹាកខប��

ដឹេបុ) 

៤  រជឹជកុ រជេធធបប�បាយបជ បរ��ិ (ម �្េបបកឹរឹ�បតវ) ប��បិដសា�ាលបម �ិប

មិាលប 
 

២.២.ិ រ្ួទួសចាសផរិនតួេស្ណចម្ារារតនតាឱសរណផរិនតួសរភាសតផរ

ផបតាផបណសតណចម 

សកម��ព៖ 
១  ្្��បាបតិ ្ប��្នប�របិ ្ាមបរបនេបបិេរបាបាបជ �្េលធបគមប�បប�បាយ 
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២  ្្��បាបតិ្វ �ិ កេនប�ក�ាបាបជ �្េលធបគមប�បប�បាយ េរបនឹពបុបសវលជបក

កបាប ប តិ ជនជ �រវ ជ ប��ឧនបជគ វ �ិ ករឹេបនទបុបាទប 

៣  េជននបឹ �ិខ�បនររដ បនេបបិេរបបរបកឹជសបរ�ុរជាបាបជ �្េលធបគ 

៤  រជបល�ប��្្��ល� បុរជ្បរប �្ប�ប្សបេាអដាទបតា្បប្្ឹងកបេកា្ប

ប្ារិកិុរជេបុវ ��� នបនទ្បអដាទបប��សបេាអដាទប 

៥. រជេឹ្ររជអ�វវឌវ �បទបដឹេបុបប�មិតាជបកបបសរជិ កននឹភបុជភឹ�នេបិបេរប

េ ិរជដឹេបុ-ដឹបសិបប�មិ ប��្្��េ ិងម�បបបសរជ្បរប �្ប�ប្អដាទប ប��

សបេាអដាទប 

៦. រជឹជកុ រជអេ�េប�លវ្មវ ប��អ�វវឌបគេិរដ ជបដបាលទបប្ន្ ្បសបាយម �ិបមិ

បប�បាយេកា្បប្ានប្ារិ តាប្ាតវរជរបមីជ 

៧. ្្��រជនរក រនររ ិេ ិវ �បទបសបេាអដាទប ប��អដាទបបបធ  

៨. នរក រនររ ិ �្ បុឧបរាប��េ្របឧបរា 

៩. ្្��េិរដ ជបដបាលបបទប្ិនុរជ�លជ្មវប��មេ្ធមីប 

១០. ្្�បបេិរដ ជបដបាលបទបនរក រនររ ិ 

១១. ប�បី�លវ្មវរឹដបុរឹប�បឹិុកបាប ប��បវកីបម �ិបមិបបធ ប��្នេរ 

ម �ិបបាយ 

 

២.៣. ្េួងមនកររបមដទួសំរីា្ចមភករិនតួបណ័ខ័ណខ ីផផរណ�រួ ្សមណិនតួណ�រួ
រ្្កណត រ�ណចមរត�រេសណដបមស�ណកណមរ័នទ 

សកម��ព៖ 
១  រជសក រនរស ិកឹេ ជរជប�រវ លលិ ប��រជមេ្ធមីបអឹ ប្ប្ាតវរជិ ប��

ទិបវខទយ របមីជ 

២  រជអេ�េប�លវ្មវប��មេ្ធមីប ទ្បពិបរបមីជ ីបម �ិបមិកឹរឹលបវន្បាយិ

ប��កឹរឹជលាមេ ឹ

៣  មសិុវក�នសក រនរស ិអឹ ប្របេបទបរបមីជ�បតវេនបបឹិជ ប�� �ិខ�បនររដ បិ បរប ប្ិ

ម �ិបបាយបប�បាយតាប�បបិប្  

៤  នរក រនររ ិប��្្��បាបតិ្្កនុ្ក�របមីជ�បតវេនបបឹិជិ ប��បល�្្��

េិរដ ជបដបាលទបបជសនវបរបិកាបគបប�បាយិ បាលទបបបិកាបគកឹជសបឹបលប ៥ 

៥  នេ�េបប��កឹេ ជរជរបមីជ�បតវេនបបឹិជកិុបិកាបគបប�បាយកឹជសិ ៥ បងបខ� 

៦  េធធប�រវ លលកិុាមបសបរបមីជេន្កនុរបបេខបសបសប ប្វ បធបលសបសី បរជ្នាសិ

រ�ប�បទប ទ្បពិបបីាខ 

៧  បករេទ្បរប �្ប�ប្ប��តារបរជ្នាសិរ�ប�បទប ទ្បពិបបីាខ 
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៨  ្នាសិ ទ្បពិបបីាខរបមីជ�បតវអ�េជប�ក��បកប ប��បរបជ�បតវអ�េជប�ក�្នេរប 

៩  ្នាសិ ទ្បពិបបីាខរបមីជ�បតវអ�េជប�ក�បឹនបុប��អបរជមប� 

១០  មេ្ធមីប ទ្បពិបបីាខ�បតវអ�េជប�ក��បកបប�ក�បឹនបុ ប��របមីជអបសជមប� តាវ �រ ក្ិ

រសជរបេបគិលជមអបេជិ្ ្បស�នទ្ប ប��េកិរឹ ទ្ជ 

១១  ិិនុេកិរឹ ទ្ជ ទ្បពិបរបមីជបប�បាយមាលបប�េកិរឹ ទ្ជរបមីជអ�េជអបសជមប� 
 

 

២.៤.ិ រំរ របិនតួកររនជកបដបម្ ្រ័នទីផផរណសតណចមិនតួស�តភិវន្ីផផរ 

សកម��ព៖ 
១  ឹជកុ រជបសិរបមីជីបនេបិបវ �រ្បប�បាយ តាជបករជេធធម �ិបបាយបប�បាយតា

ប�បិបប្ ម �ិប�បតវ្បអសនផេ ជកឹលិិប��ងបប �្េរជ 

២ ិ ឹជកុ រជបសិរបមីជីបនេបិបវ �រ្បប�បាយ តាជបករជេធធម �ិបបាយបប�បាយតា

ប�បិបប្ិម �ិប�បតវរ�ឹទប 

៣  ឹជកុ រជបសិរបមីជីបនេបិបវ �រ្បប�បាយ តាជបករជេធធម �ិបបាយបប�បាយតា

ប�បិបប្ េ ិម �ិបបាយកឹរឹបប�បាយកីរេរនប ងកិនេរិុេរបវ �រ្លត បរវប 
 

២.៥.ិ េបមណណច្សមសរភាសតផរសនផបតាផបណសតណចមិនតួា្ចមភករសួ មរីផផរ 

សកម��ព៖ 
១  ប�បីប���បបីាខអឹ ប្រជជ បបលបិបិ ប��រជររលិបបជនបុបប�បជ បឹេពរ

នេបបិវ �រ្វយបបា�បនងកិភបេធធអបកលបបគឱ្េ្ន្ភបុបបខ�ាប ប្ិនុនេ�េប 

ម �ិបបាយកឹរឹ�បតវ 

២ ិ រជប�បី�បបីាខអឹ ប្ប្ាតវរជ ប��រជម�បុម��ុរបមីជប្ិនុម �ិបបាយកឹរឹ�បតវ។ 

៣ ិ រជប�បីប��វ �ិ ក ប្វវ �រប្ិនុម �ិបបាយកឹរឹ�បតវជនបុបប�បជ 

 

២.៦. រំរ របករេំជបសាធិនតួផបតាផបរនេដមចណំេណម ារីសាធេតីផផរណ�រួ ាំ្នម 

សកម��ព៖ 
១  នេ�េប្បកាអ�បប�រិាបបធ  បិកាបគប�រិាបបធ ប្ិនុប�ជបរជិ្ម�បុម��ុេទរបមីជ 

២  ្្��រជងជបិ្េបប�រិាបបធង� បបសបប��ាធ្ា ប�ក�រជឹជកុ រជងបិឹអ 

នេបិបវ �មិរឹេបនប�ក�បងធ បុម �ិបបាយ េកា្បនេ�េបកកិ្ប��បកវបត�ិ្បបធិ ប��

ម �ិបមិបបធិឱ្េយខបបនតាប្ាតវវរជរបមីជ ប��មរិុបីាខនងបតា 

៣  ្្��្ន ទ្បប្ ទបពិបរបមីជ ប្ាសិរដ បជ សិបកិុ �្ បុមប�ប�� �្ បុបឹនបុ 

៤  នេ�េបប�បិបិ្នប�នបរ�រជេរធ ្ កិិកប េ ិរជដឹេបុ រជរឹដបុរឹប�របមីជិប��

នររ ុបិិនុរបមីជ ប្ាសិរដ បេទ �្ បុមប�ប��បឹនបុ 
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៥  នេ�េបរជប�បី�លវ្មវនបរ ប្រជម�បុម��ុ ប�� បឹជសវរជរបមីជបបធ 
 

២.៧. ្េួងមនកររបមដទួសំរី្េជ�ណភត្េ្ករេរប្្ចកបផប ករែណសជ�ិករែណបសំ

្្រ័នទីផផរ នតួ ករែណបសំសរណផរិនតួសរភាសតផរសនផបតាផបណសតណចមិិ 

សកម��ព៖ 
១  មរិុវក�នរក រនររ ិអឹ ប្នេបិបេរបបរកប្េនុធរ�មប�មិបវក្ករលជ  

២  មរិុវក�នរក រនររ ិអឹ ប្រជងបីប�ិប��មេបឹឹប បបធ  

៣  មរិុវក�នរក រនររ ិអឹ ប្នេបិបេរបរកបរបុងមខេេ�បបុិកសបមិលធ ប េនង�េភង រិ

ប��រជងបីប�   

៤  រជេ ិបបឹ្បុបរ�ុរកកិ្ិប��បកវបត�ិ្ីបម �ិបមិបប�បាយ  

៥. មរិុរជបិុក� ប្រជអបកវបរម �ិបបាយបប�បាយតាប�បិបប្ 

៦  រជឹជកុ របមីជបប�មិបាលកមិប��នេ�េប្ន ទ្បប្ ទបពិបបប�ព� ិបាយ 

២.៨. រំរ របែខះជរធ ណម ាសច�េុស៊កឱយនប�(េេធមឱផបតាផបរ័រេុស៊កណច្រររនាសច� 

ខ្សមេនេបមីផផរសនររាតេេធមឱ្្ាត្ាតណរេុស៊កសបយនជំណក បរសាត្រ តរ)  

សកម��ព៖ 
១. ប�បីិឹអ�បអឹ ប្របមីជេេិេិបឹងបុជនបុម �ិបមិេេបសបាលកម 

២. នេ�េបា្ាយ ិរបមីជម �ិបមិេេបស 

៣. ឹជកុ រជមេ្ធមីបព� ិបាយម �ិបមិេេបស 

៤. មរិុ ទ្បពិប ប្រជម�បុម��ុ ប្ាតវរជ ប��បីាខេេបស្នជឹីវា 

៥. បករ្្��បិកាអ�បរឹេេបស្ករលជ 

៦. បករ �្ប�ប្ប��មរិុ �ិខ�បអបក�� បល�ប�ុេរ�ប្បងបីប�ម �ិបមិេេបស 

៧. បករ �្ប�ប្ប��មេ្ធមីបនេបិបេរបងបីប�កិុិិបុេរ�ប្បររលិភបបឹេរក�

រជងបីប�ម �ិបមិេេបស 

៨. បករ �្ប�ប្ប��មេ្ធមីបកិុិិបុេរ�ប្បប��អ�បដឹេបុឱ្បិុក� ប្ម ្ិនេយប៏

ីបវ ��� នបន្បន�ិបុកកិ្ទជេេបស 

 

តសេដេគបនេេយរី៣-“្ណ្ខ័ណខ សនករស�តភិវ ស ្័ន នតួ ្��ាតជ្ ម្” 
 

ណចមភតេី-ី៣ិ  រ្ួទួ  ស ្ន័ិ្ណ្ខណ័ខ ជ្្មិ នតួ ិស�តភិវនេ្ន៍នចនរសះ 
 

៣.១. ណ ួ្ណ្ខ័ណខ ជ្្មិនតួបតខតា្� នសាតររាត នតួណំែណ្ចួមរជសច្័នទក� ណម

េ្កចរាត 
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សកម��ព៖ 
១  រជេជននបឹប៉នុសបេាអដាទបិប��អបក្បប្េនេ្រាប៉នុ ប��្នរបេមេ� 

២   រជេជននបឹិបវបស�បកកឹជសប្ិនុបិិ្បិកាបគបប�បាយ 

៣. រជអ�វវឌបគេិរដ ជបដបាទបបិបិកាបគបប�បាយិ ប��ា្ាយ ិនសក រនរស ិ 

៤. រជេជននបឹប៉នុប�� �ិខ�បនររដ បកប�បកបរ�បសប ប្រជ្កនុ្ក� ប��េ្ន្ភបុធបប

កបបប�បាយ 

៥. រជងបប្ារិជបដបាលទបប្ � បុេខបសឱ្�បនតាអបស�ជនបុអក�ដបបរដ ប

បប�បាយ 

៦. េជននបឹលរបជងដឹឱ្េ្ន្ភបុ ស្�បតវងកិភបបឹបុជលបប��មេ្ធមីប  

៧. េជននបឹបល�ប៉នុបសប ប្ិ«រជ្កនុ្ក�ប��េ្ន្ភបុកបបប�បាយ» 

៨. េជននបឹបល�ប៉នុបរប ប្ិ«បិកាបគបប�បាយ»  

៩. េជននបឹេេិបេយភបមប�ប្ិនុអ�វវឌបគបិកាបគបប�បាយ 

១០. ប្ានប្ារិ ប��មរិុរជេឹ្រនេបិបេរបកិុបិកាបគម �ិប�បតវ ប�ក�ិ្ម

ីកកសមាលបេរ� ងិបកបបប�ប�បតវិប��្បកា ិកបដឹេបុ�បតវអ�េជ  

១១. រជេជននបឹជបដបាលទបបបលដរបិជប�បាិយ ិបប�បាយឃកឹបងេ បុ 

បករប�បីប��្នាសិ ទ្បពិបប្ិនុេជននបឹជបដបាលទបបជនបុាយ ិបប�បាយ

បឹក ររជ �យ ទិបបប�បាយ្បក�ិ �បកប ខយ  ប��បលដរបិជប�បិជនបុាយ ិបប�បាយ 

ឃកឹិបងេ បុ 

១២. េជននបឹេបបបរប្ព�បលដរបិជប�បជិនបុាយ ិបប�បាយឃកឹិបងេ បុ 

១៣. េជននបឹប�រវ លល �្េ្េរេយនិុេនបឹនបុេេិេិបឹបលប០៤ 

១៤. េជននបឹប�រវ លល �្ បុ្បបល�េកា្ប្ �ប�ប្ប��បេ្ាប េ ិេបបបសប្ព�ជបដបាលទបបិ

ប��បលដរបិជប�បិជនបុាយ ិបប�បាយឃក ឹបងេ បុ 

១៥. រជ្្ងបាមបរបររជ្កិុាសិរដ បាយ ិបប�បាយឃកឹ បងេ បុ 

• េជននបឹប�រវ លល �្ បុបររ ិប��របបេខបរ េកា្ប �្េ្េរេយនិុជប 

វ �ធបលសបរ ប��ប្ាតវរជាមបរបររជ 

• េជននបឹលរបជងដឹកិុាបាបជបប�បាយរបប េខបរ េកា្បឹជកុ ាមបរបររជ 

ងកិិប�លនុប�ក�ាបាបជបប�បាយ ឱ្នឹេ្ុរជងជកិុាយ ិបប�បាយឃកឹ 

បងេ បុ 

• េជននបឹងមបរជេ្បេជ បាមបរប្បនខយ វយប  

១៦.  រជ្្��បាបតិ្លត នទប ប��ាមបរបាសិរដ ប េជននបឹងមបរជេ្បេជ បាមបរប្បន 

ខទយ វយប 
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• េជននបឹវក�នសក រនរស ិេ ិរជងជជកដភិ្កនុ្ក� រជេជននបឹងមបរជ 

រជងជកេបប្បឹបលប ២៤ិវក� 

• ្ ្ងបាមបរបររជកិុាយ ិបប�បាយឃកឹ បងេ បុ 

• ល�ប�ុាយ ិបប�បាយេនតាឃកឹ បងេ បុ 

 

៣.២.ិ ្េួងមាិនតួរ្ួីណេហ� រជសច្័នរ ក្ ភ័ន�ិនតួបតខតា្� នជ្្មកណមរនទ័ 

ណ�រួ ករស�តភិវសហសចន្ណសតណចម 

សកម��ព៖ 
១  រជ�បបីាខភង បុ្និ ប្ប្ាតវរជនសក រនរស ិ ប��រជជ បបបេ្ាបជនបុបិ

កាបគបប�បាយ 

២  រជនេ�េបបឹេរក�ប��បាបតិ្អ�បកបដឹបិកាបគប��បិ�ប េ ិរជងជ 

្កនុ្ក�ជកដភិ កេបប្ ម�បុម��ុិប��ងម�បរបមីជ 

៣  នេ�េបបឹេរក�ពបុ ទ្បបអឹ ប្េេិរជគ ប៉នុបិកាបគ បិបជគ បប�បាយ 

កិុ �ិ បុងជមេ្ធមីបបប�បាយិងកិប្ានប្ារិ កិុរជងជបិកាបគបប�បាយ 

៤  បល�របល� បុរជបិកាបគបប�បាយ 

៥ ិ ប�្ប�្បកាបប�បជឱ្េទមបិកាបគបប�បាយ 

៦  េធធប�រវ លលមេ្ធមីបេេិបេយភបឹជកុ ម �ិបបាយ�បតវិ ប��រជដឹេបុ

អ�េជ ប��ឹជកុ រជអបកវបរអបក្បប្ «ម �ិបបាយបប�បាយតាប�បិបប្» ជនបុរជរដ �

ភិកិុបិកាបគបប�បាយ  

៧  េជននបឹនរស ុធកជប�បបិិកាបគបប�បាយេន �្ បុមប� ប��តាេខបរេេិេិ 

៨ ិ ប�រវ លល ប្រជេធធឹបលុ�បតវអ�េជកិុបិកាបគបប�បាយ 

៩  ្្��បាបតិ ្បិកាបគបប�បាយេ ិ៖ 

• រជងជកបដឹប��ជកដភិ 

• រជ្កនុ្ក�នរិបកេបប្បិកាបគ 

• ងមបរជាកខឹបលុ 

១០ ិ ្្��េិរដ ជបដបាលទបបបិកាបគេកា្បេឹ្រកិុបិកាបគបប�បាយ  

១១  រជនេ�េបបប�ធកជប�បកឹិជសប�ក�បិកាបគបប�បាយ 

១២  បប��ភបបិកាបគបប�បាយរសទឹ�្នេរប 

 

៣.៣. េបមណណច្សមករស�តភិវិនតួរ្ួទួ្ណ្ខ័ណខ ជ្្ម កណមរ័នទនទួផបតាណចមសាធិនតួិ

៍ារជកបណសតណចម 
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សកម��ព៖ 
១  េជននបឹបជេបជេបបបរប្ព�ប៉នុបរប ប្បកខិ្បបធប��ម �ិបបាយបបធ 

២  ប�បិ្ �ិបីប��យខ�េ ិេបបបរប្ព�ប៉នុបរប ប្បកខិ្បបធប��ម �ិបបាយបបធ  

៣  ្្��រជមេ្ធមីបប��រជអបកវបរេ ិប៉នុបរប ប្បកខិ្បបធប��ម �ិបបាយបបធិ ប�� 

ឯបលជពបុ ទ្បបេ្រាប៉នុងកិភបបសិមធជិប 

៤  េជននបឹេបបបសប្ព�ប៉នុបសប ប្រជ្កនុ្ក�បបប�បាយ ប�� �្ ឹបប�បាយិ 

៥  េជននបឹេបបបសប្ព�្នរបបសប ប្បបប�វ �ធបិ ប��រជប្ាតវនិប ប ប្ិនុប�បនិរិ�រ

�្ ឹបប�បាយិប��ប តិ ជបប�បាយ 

៦  េជននបឹេបបបរប្ព�ប៉នុបរប ប្កកិ្ប��បកវបត�ិ្បប�មិ 

៧  នរក រនររ ិ្កតនេង� ិិ ប��្្��បាបតិ្ាមបរបឹដុ េ ិរជ្កនុ្ក�កក

ិ្ិបកវបត�ិ្�បតវិអ�េជិេរបងម�បេ ិវ �បិGMP ប�� HACCP  ។ 

 

៣.៤. រំរ របករសនរភា�ជ្្មិនតួបតខតា្� នេ្កចជ្្មឱរន្្សតទផរ 

សកម��ព៖ 
១  នបសេជននបឹ �ិខ�បនររដ បប៉នុដដប្ិនុអបកវបសប៉នុ ស្កឹរឹ 

២  េជននបឹេបបបរប្ព�ប��របុយខ�រជ �្ិបីតាកឹរបុរិ បសវប៉នុបរប ប្រជ 

រជពជជកបវមប�ិប��សបេាអដាទប 

៣  េជននបឹ្នរបបឹបលប៤ងកិបត�បេ្រាអបក្បប្េិខ១៥ិអប្ប បករីវារប១៣ិ ងខាបដិ

ែ� ឹ២០០៣ ជលាិប៖ 

-្នរបបរប ប្េល ិកបេប�បាយ្បរប �្ប�ប្សបេាអដាទប ប��បិិបុបិបិ្

បី្� 

-្នរបបរប ប្នរិបរបាកខរឹប�ុមបាយវបតកីបរជ្បតប �្ប�ប្សបេាអដាទប 

-្នរបបរប ប្រជងប�តឹ�បកជភិបកបរ�ធាព 

-វ �េលធបបាយ្នរបបរប ប្រជនេ�េបឯបបរដ បិ ប�� ប �ិ ិុ ប��្តជនបុាមបរប

សបេាអដាទប 

៤  ្្��បាបតិ ្ាបាបជ �្េលធប៏េរកវ �ប�បចទបជកបវមប� ប��ាបាបជ �្េលធប៏វ �ិ កបឹិុ 

�្ ឹបប�បាយប�ក�ម �ិបមិបប�បាយិ េរបនឹពបុឧនបជ៏ប��ប តិ ជនេបបិេរប 

នងបតាទឹ�េន �្ បុបររ ិ ប��ល� បុរជ្បរប �្ប�ប្សបេាអដាទប 

៥  េជននបឹអបក្បប្ប��្នរបបត�បេនេ្រាប៉នុបសប ប្រជ្កនុ្ក� ស្កឹរឹិ ប��ប�រប�

អ�បនងេ បុ ស្កឹរឹ 

៦  េជននបឹប�រវ លលមេ្ធមីបប៉នុប��អបតនរេ្រាប៉នុ រជ្កនុ្ក� ស្កឹរឹិ

ប��ប�រប�អ�បនងេ បុ ស្កឹរឹ 
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៣.៥. រ្ួទួសចាសផររំបិនតួិេរេកសបឱដបមចសន�ីណសតណចមកណមរ័នទិ

្ស្មរនមក� ណម 

សកម��ព៖ 
១  នសក រនរស ិបសប ប្រជ�លវ្មវិ ប��អ�វវឌបគនេបិបវ �រ្កឹរឹ�បតវ ងកិិបរជ

បសិជលា 

២  រជនសក រនរស ិនេបិបេរបកឹរឹ�បតវកិុាមបសបបប�បាយ �្ បុេខបស �បកប 

៣  រជនសក រនរស ិនេបិបេរបម �ិបបាយកឹរឹកិុាមបសបបប�បាយពបុ ទ្បប 

៤  រជនសក រនរស ិ ប្វ �ធបលសបស្ �េលធបគនង ុេ ិង�បបប�បជ កិុាមបសបបប�បាយ 

េខបស �បកប 

៥  រជបល�ប��្្��បាបតិ្ឹដុ កិុាមបសបបប�បាយពបុ ទ្បប្កនុមបុ �្ បុ ប្

បឹេរក�ាសិរដ បិប�ក�រជ�បបីាខ្ កនុ្ក� ប��េ្ន្ភបុធបបកបបប�បាយ 

៦  រជ�បបីាខអឹ ប្ប្ាតវរជិប��បល�ងមបរជអ�វវឌធបបាបកបេ ជនបុអក�ដបប

រដ បបប�បាយ 

៧  រជតារប្នាសិរ�ប�បទបរឹកករិប��បា�ុរ�ប�មិកឹរឹរសទឹ�្នេរប 

៨  រជអ�វវឌ្ន ទ្បប្កនុ្ក�រ�ប�បទបបត�ប�ិប�� ទ្បពិបរបមីជ 

៩  រជនសក រនរស ិឹដុិ ប��េរ្េរបិ្ រជ្កនុ្ក�រជេធធងមបរជ ប��្កនុ

្ក� ទ្បពិបបត�ប�កិុាមបសបបប�បាយពបុ ទ្បប 

១០  រជបល�ងមបរជបករបលសបសជបកេ្ិងវ� ាធ្ា ប��ខខប ប្ិនុអក�ដបបរដ ប 

បប�បាយ 

១១  រជកឹេ ជរជបប��ភបនសបបជកន�បបីាខបា�របមិិប��បឹបុរ�បេិ 

១២  េជននបឹងបិា�បបប�វ �ធបលបប្ានប្ារិ រជេធធអបវបាយ រជបករនរិ�រ ប��រជដឹ

បសិប តិ ជបប�បាយ 

 

៣.៦. ្ន�េបមណណច្សមកររបមដទួសំរីេរនិ័រណ�រួ ភតសរ័ណសតណចម 

សកម��ព៖ 
១  រជេជននបឹប�រវ លលនសក រនរស ិន� េបបវទជេនប�ក�វ �បទបបប�បាយ 

 

៣.៧. ករណ ួជ្្ម្ស្ម្សួសរណផរិនតួសរភាសតផរផបតាផបណសតណចមិនតួសនរ្ណទាឱ

កណមរ័នទ 

សកម��ព៖ 
១  រជបល�ប៉នុ្កនុ្ក�កកិ្ិប��បកវបត�ិ្ម �ិបមិបប�បាយបាលកម  



62 
 

២  ឹជកុ រជអបកវបរអបក្បប្បរប ប្ម �ិបបាយបប�បាយតាប�បិបប្ 

 

៣.៨. រ្ួទួសចាសផររំបរ្សមិ ចន�ីរណសតណចមះរ៍នី េខាិសរីី ករររស�តភិវនិ

ណសតកសផហណចម 

សកម��ព៖ 
១  នេ�េបរជបិុក�អឹ ប្រជងជេកា្បអ�វវឌប៏បប�ឧបីិបាយ 

៣.៩. េបមណណច្សមស�តភិវន្ នតួរ្ួទួ្ណ្ខ័ណខ ជ្្ម 

សកម��ព៖ 
១. បាយវ �ធបមេ្ធមីបប៉នុបរប ប្រជ្កនុ្ក� �្ ឹបប�បាយប��បបប�បាយ 

២. េជននបឹេបបបរប្ព�្នរបបឹបលប០២ ក  ៖ េបបបរប្ព�្នរប បរប ប្បបប�វ �ធប ប��រជ 

ប្ាតវនិប ប ប្ិនុរជបករនរិប �្ ឹបប�បាយប�� េបបបរប្ព�្នរបបរប ប្បបប�វ �ធប 

ប�� រជប្ាតវនិប បប្ិនុរជបករនរិបបបប�បាយ 

៣. េជននបឹប�រវ លល្្��បាបតិ្ាមបរបដបបរដ បបបប�បាយបប�បាយ �្ បុកបដឹាបាបជ

បប�បាយ ប��ាមបរបរជ �យ ទិបបបប�បាយបប�បាយ របបេខបរប�ក�្បនខទយ រជងជ្កនុ

្ក�ប តិ ជបប�បាយ 

៣.១០. រំរ របជរង រេុស៊កណសតកសផហណចម េដមចរេីេធមរស�កបសនករស�តភិវជរង រេុស៊ក្ សរ រ 

(រសរឱណសតណររ� សមេុស៊ក្ សរ រយនសបនកភផប្្េេរនិរី្ណមចហ៊រនជរង រ

េុស៊កណសតកសផហណចមេនេបមដីសចរទនេសដ�ណតជ� េររណផនកភផប្្េេរនិ 

េតភតបេតចណរ្ួសកផសីទ ំួ រីរ) 

សកម��ព៖ 
១. បករ �្ប�ប្ប��្ប្ិុិិបុប េិ ជេេបសបប�ឧបីិបាយឱ្លបេឹ្រកិុិិបុប េិ ជ

េេបស្ករលជ 

២. បស ជិលាេររ�លបន� ្នេាប�ក�រជមរិុកបបា្ទបប��ាប�បបិ្ិនុកឹរឹេេបស 

កិុបប�បជ 

៣. បសិជលាេធធមអ�បប្ានប្ារិជ��ិិបុប េិ ជេេបសបប�ឧបីិបាយ ប��ិិបុ 

ប េិ ជេេបស្ករលជ 

៣.១១. រ្ួទួនតួែណបច� ាសីដទណរំ្សមសស�រណ� នេុស៊កកឱេតរសួ�ផរស្ច្ 

ស្ចរបចសរ (រសួ�ផរដទណដំិ រនកចផរេដមចរេីឆ�មរា្ជំេកពះបម ា្ចមភ 

ករ នតួករេរបជតា្ស្មាសសួ�សនែផ�ណេុស៊ក) 

សកម��ព៖ 
១. េជននបឹេបបបរប្ព�ប៉នុបរប ប្េេបស 
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២. ឹជកុ ្ិបរជអបកវបរ្នបនេរប្នប�របិ្បសវ្បនខទយ ប៉នុ 

៣. រជេឹ្រកេ្ិ�អ�វវឌប៏េេបស្ករលជ េកា្បទបុទុជបីកកសបិ្នប�នបរ�រជប�ក�

រជេឹ្រវវ �រប��នេបិបេរប 

៤. ជបុតឹ�ាមបរបឹដុេនតាិបុ្បបដឹេបុេកា្បតារបប��្បរប �្ប�ប្បបាយិ ្

ីបរជដឹេបុដឹបសិម �ិបមិេេបស ជកបវប តិ ជ ឧនបជគ  េ្កប�ប្បប្ិនុនេ្ា

វ �បទបេេបស 

៥. នេ�េបរជ �យ ទិបកឹរឹេេបសេនតានររ េខបរេកា្បប�បីអឹ ប្បររ បក្ិកបងកិ 

បនប�កឹរឹេេបស តារប្បរប �្ប�ប្ េជននបឹបករនរិ�រ ្នាសិរ�ប�បទប ប�្ប� 

បត�ប�េេបស ប��េមាជនេបបិវ �រ្ ្្ាទឹ�មរិុ ទ្បពិបេេបស ឱ្កិុអ�បពបុ ទ្បបប� 

វ �បទបេេបស 

៦. ្្��រជនរក រនររ ិេ ិវ �បទបសបេាអដាទប ប��អដាទបបបធ 

៧. នរក រនររ ិ �្ បុឧបរា ប��េ្របឧបរា 

៨. ្្��េិរដ ជបដបាលបបទប្ិនុរជ�លជ្មវប��មេ្ធមីប 

៩. ្្�បបេិរដ ជបដបាលបទបនរក រនររ ិ 

 

តសេដេគបនេេយរី៤-“ណំែណ្ច មួរបផប” 
 

ណចមភតេី-ី៤ិ  ករ្ស្ម្ សួេន៍នរបផប្្ណ្េរនតរនរផរ 
 

៤.១ិ ករ្ស្ម្សួនតួស�តភិវន្សហសចន្េន  

សកម��ព៖ 
១  រជបករនរិបប��្នប�នបស�រជ្នបនេរប្នប�របិ្ជនបុបិកាបគេបលរ 

២  ្្��បាបតិ្បិកាបគេបលរេកា្ប្កនុ្ក�ធបបធាយមប�ឱ្ិប្នប�របិ្ 

 

៤.២  ែណ្ចួមែដនេន  

សកម��ព៖ 
១ ិ រជេភរនេង� ិ្្ឹ្នរិុឡសបគេបលរប��បិកាបគេបលរ 

២ ិ រជរបុនបតបឡសបគេបលរ 

៣ ិ រជេជននបឹងមបរបបឹបុ្្ឹ្នរិុប��រជរជពជី្្ �ិបរប 
 

៤.៣  រំរ របករស�តភិវន្្រភី្រណចមិិិ 

សកម��ព៖ 
១  នេ�េបរ�ប�មិ�ជ បវន្បាយ (១៥%ប�ក�ាលបែ� ឹ) 
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២ ិ រជេ្បេជ បបឹនបុិប��នសក រនរស ិនេបិបេរបកិុបប�បជ 

៣  រជម �ិបបសប្បប ស្១០០លបប៉ិប�ក�ាលបែ� ឹ 

៤  រជេជននបឹនេ�េបបិកាបគ�បរ្ាប្បប 
 

៤.៤  ផះរធផផរជ្្មិស�រីី របផបិនតួករ្សរង ្្េបមមសរបផប 

សកម��ព៖ 
១  មេ្ធមីបប៉នុបសប ប្ិមិ 

២  រជនមងេ ននរេិយបិមិ 

 

៤.៥  ករររ្ ភ្រភិិនតួស�តភិវន្របផបទណ ្ 

សកម��ព៖ 
១  រជប�បី្ន ទ្បបតារបប���បបីាខេទេ ិេអបសឡសបកបបវលសបស េកា្បេធធឱ្្នេបជ

េឡ�បសវរជ្កនុ្ក�ធបបធាយមប� 

២    រជប�បីមិនងរពិុ ប្រជល�ប�ុរឹនបុ�ជ បអក�បបបបេនបឹនបុរេបខេាក��េ ិ 

៣. រជប�បីេ ិ្ន ទ្បបរ�ប�បទបតារបមិេបលរបាក្រ ប���បបីាខេ ិ្ន ទ្បប 

េអបសឡសបកបប��បវលសបរបាក្រ 

៤. រជប�បីមិនងរពិុេ ិ្ន ទ្បបេអបសឡសបកបប��បវលសបរបាក្រ 

 

៤.៦ ្េួងមនកររបមដទួករែណសជ�ផបផបតាផបរបផបិនតួ្េជ�ណភត្េ្ករេរប

្្ចកបផប 

សកម��ព៖ 
១  រជនសក រនរស ិ ប្អដាទបនេបបិេរបងបីប�ប��ងវជបីមិម �ិបមិិមិ 

២ ិ លបអបសរកាបគេកា្បនេ�េបកកិ្មិម �ិបមិិមិ 

៣  រជ្បរប �្ប�ប្កកិ្មិម �ិបមិិមិ 

 

៤.៧ ស�តរណះិនតួសតណផ្ ភ្រភេដមចរ ី្ េ ងួមនផបស�រណរបផប 

សកម��ព៖ 
១ ិ រជរជពជប��អ�ជបេិអបខ�ុ្បបេា ស្េនបឹនបុរេបខេាក��េ ិ 

២ ិ រជ្កនុ្ក�បឹនបុរប្ាបិមិបឹងបុ 

៣ ិ រជរបុនបតប្នេរ�ជ �មបបឹ ក្�ជ�េ្េរ �្ បុ 

៤  រជេធធឱ្្នេបជេឡ�រជ្កនុ្ក�បងបខ�អ�ជបេន�រេបខលន តាជបករជេជននបឹ

្្ឹ្នរិុប៉បុលបុ រជរជពជិប��រជអនុជមឹេ្ធមីប 



65 
 

 

៤.៨ ករេរៀ្ជំែផនករខណខ រដ�យបរបផបិនតួករ្ស្ម្សួសសតាតរបផប 

សកម��ព៖ 
១ ិ រជេជននបឹប��អបកវបសងមបរជខយ ជកដភិិមិ 

២ ិ ្្��រជ្នាសិបត�ប�ិរជតារបប���បបីាខិមិ 

 

៤.៩ ករស�តភិវេន៍នចនរសះណ�រួ ភតសរ័របផប 

សកម��ព៖ 
១  រជ្្��បាបតិ្ធបបាបកបេេទតាងមបរជនបាយវ �ធបអ�វវឌបគធបបាបកបេិ

ប�ក�វ �បទបិមិិ 

 

តសេដេគបនេេយរី៥-“ណំែណ្ច មួស្រេេម” 
ណចមភតេី-ី៥ិ  ករ្ស្ម្ សួេន៍នស្រេេមិ នតួ ិសាធស្រិ្្ណ្េរនតរនរផរ 
៥.១. ករណំណាម្រំ្្បមស្រេេមរាតិករ ាមក� ណមិនតួករជរព្�� តក 

៥.១.១ ករណំណាម្រំ្្បមែដនស្រិនតួជរព្�� តក 

សកម��ព៖ 
១  ន�េិ្ងប�បរិកិុកឹេ ជរជបឹបុ្្ឹ្នរិុងកបី្្អប�ីមបសបគ មាលបប� 

ងមបរបេ្ន្ភបុកបធខប 

២. េធធរជបឹជនបឹជលិ មាលបអមា ធជពបុ ទ្បប 

៣. រជបឹបុ្្ឹ្នរិុេរបិបរជបសិជលា ប្្កនុបឹជ �ប 

៤. បករនរិប្្ឹ្នរិុងកបី្្ 

 

៥.១.២ ករ ាមក� ណមស្រេេមនចចរខររ 

សកម��ព៖ 
១  េជននបឹ្ព�រជេធធបឹរបុ �្ បុី្្អប�ីមបសបគេនេ ិងមបរប 

២. ្នាសិរ�ប�បទប ប្បឹនបុី្្អប�ីមបសបគប�ាលបប��េធធរជជបុ �្ បុ 

៣. េធធរជបឹបុ្្ឹ្នរិុ ប��បករនរិបបឹនបុី្្អប�ីមបរបគ                 

៤. េធធរជតារបប���បបីាខ 

 

៥.២. ស�តរណះនតួស�តភិវេន៍នស្រេេម នតួរីភសជ្ចមព 

៥.២.១. ែផនករសណចមផរ្ស្ម្សួស្រេេមរាត 
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សកម��ព៖ 
១. បលដរបប��រជនេ�េបបសវ្ បការជងជងមបរជ្ កនុ្ក�ី្ េ្េមប�លជេ ្ទយ ី្ េ្េមប� 

២. តារបប���បបីាខកឹេ ជរជវ �វបសីបងមបរជ្កនុ្ក�បាយវ �ធបី្្េេមប� 

 

៥.២.២. ករស�តភិវ នតួសនរភា្េជ�ណេស្ស្ម្សួស្រផបមផប 

សកម��ព៖ 
១. អ�វវឌបគរជ្កនុ្ក�ី្្េេ្នេរបប�ជបសជិ្ឹជកុ រជបបប�បសរកបរបុ ប្រ�កដិ្ 

ធាយមប� 

២. អ�វវឌរ្ា�ុេមេ�េ� ប្ិនុរជ្កនុ្ក�ី្្េេ្នបនេរបប�ជបសជិ្ 

៣. រជេធធអបសប�� ប��រជ្កនុ្ក�ី្្កកនេកុីវខ្ នជឹែ� ឹ 

៤. រជេធធអបសប�� ប��រជ្កនុ្ក�បឹនបុបឹរនុរជងជបកវប�ប�បា្ទ 

 

៥.២.៣. រ្ួទួករនចន ្ារារតនតាឱ ្រាសច� នតួរយរករណ្សរីីករ្ស្ម្សួ 

ស្រេេម្ ្ណ្េរនតរនរផរ 

សកម��ព៖ 
១. រជេធធអបសប��  ប��ឱ្ប�បាបទបប្ិនុបឹក បអរ�ិ្េ ិរជអ�ជបេ �្ បុ 

មប�ប�ក�បឹនបុអ�ជបេ ប��ី្្រជពជ 

 

៥.២.៤. ករស�តរណះនតួស�តភិវេន៍នេសេនតជ នតួ្្�ររករ 

សកម��ព៖ 
១. ឹជកុ ប��អ�ជបេងិេបជនបុ្នេរេេ 

 

៥.២.៥. ករដំរពេដមចេេម នតួករស�តភិវជរង រស្រ ំ

សកម��ព៖ 
១. នេ�េបរជរឹេកាេេប�ក�េេិនឹ�េ្បបយង� េនេ ិបឹនបុបា�បនេរបបិរជ 

មាលបបិកាបគប�ក��បកប អ��រជមប�ប��អបសជមប� ប��្បកាអ�បជនុអជាយគ  

េមេ�េរនប 

 

៥.២.៦. ករស�តភិវផបតាផបស្រេេម នតួរ្ួីណីផផរ 

សកម��ព៖ 
១. េធធរជអ�វវឌបសវ្ន ទ្បបេកា្បដបសវបបសរជងកិអបិប ប��ឹជកុ ងម�បនជ �លត ប

ប្ិនុរជអ�វវឌម �ិបមិី្្េេប�ក��បកប ប��របមីជ 
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២. ឹជកុ េ ិបរបប�បសរជ�លវ្មវប��អ�វវឌបគ 

៣. ្្��្បនខទយ ីបរជដកកិ្បសប ប្រជងបីប�ម �ិបមិី្្េេប��របមីជ 

 

៥.២.៧. ករស�តភិវ្េជ�ណេសែណសជ�េេម នតួករែណសជ�ផប-សនរផបស្រេេម 

សកម��ព៖ 
១. េធធរជវ �ិ ករជម�បុម��ុងកិិបបរស បក្ិីបរជងបីប�េេ�បនប៉នុ េ្រារជ

្កនុ្ក�ី្្េេ្នបនេរបប�ជបសជិ្ 

២. ងខេបងធ បុីបវ ��� នបន្បប្ិនុងវជបី្កនុ្ក�េេ 

៣. ឹជកុ រជ�លវ្មវប��អ�វវឌមិេេ 

 

៥.២.៨. ករស�តភិវ្្រ័នទភត�� ្ន្្ាស្រេេម 

សកម��ព៖ 
១. នេ�េបា្ាយ ិវ ��� នបន្បី្្េេប�ក�ជកដភិី្្េេ 

២. នេ�េប្បការជងជ �្ បុមប�បត�បេនេ្រាា្ាយ ិវ ��� នបន្បី្្េេ 

 

៥.៣. រ្ួទួជ្្មស�រីីស្រេេម នតួស�តយបណតជ� 

៥.៣.១. ករែណ្ច មួជ្្ម នតួរដ�យប 

សកម��ព៖ 
១. េជននបឹ្បការជងជេធធនរន្រ�បស� 

២. នេ�េប្បការជងជប្ិនុរជេបកនអេ�េបតារបប��អធ�រជប�ប ិ

៣. កកប យិ ធ�រជ �្ប�ប្ប���បបីាខរជងជិប��វ �បទបេន �្ បុបរស ិប��ាសិរដ ប 

៤. េធធឱ្្នេបជេឡ�បសវជបដបាលទបបលត នទបជនបុជកដភិី្្េេ 

៥. នេ�េបបសវបាបតិ្ាមបសបជនបុជកដភិី្្េេិ េ ិរជ្កនុ្ក�េ ខិ រទបុរ�បប�

ធបបធាយមប� 

៦. េធធឱ្្នេបជេឡ�រឹដបុរឹប�ប�ក�ជកដភិី្្េេ 

៧. អ�ភិប�បិ្ កនុ្ក�ធបបី្្េេភបិ� 

 

៥.៣.២. កររ្ួទួករសនរភា�ជ្្ម នតួករនចននតួះរករណ្រីក្ណតដ�ណចមស្រេេម 

សកម��ព៖ 
១. នេ�េបាេធ្ភបប��ប តិ ជបា�បន 

២. នេ�េបបបសរជតារបប��របរជគ ្នបនេរប្នប�របិ្បឹេពរឧ្ប�កដបាយី ្ េ្េ 
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៣. េជននបឹ ទ្បពិបឧ្ប�កដបាយី ្្េេេកា្បរបរជគ សបជកដភិី្្េេ 

៤. េធធឱ្្នេបជេឡ�បសវរជបិរជតា្្ឹងកប 

៥. បិរជ្នបនេរប្នប�របិ ្មាលប �ិ បុងជអបកវបសប៉នុេមេ�េរនប 

៦. រជអបកវបសឱ្ិប្នប�របិ្េ ិរជ្នែឹ�ប�រជជនុបបរជរមដា បបបកបខកបប៉នុ 

 

៥.៤. សហសចន្ស្រេេមរាត 

៥.៤.១. ករណំណាមាំ្នមសក នររប នតួករ្េួងមាសហសចន្ស្រេេម 

សកម��ព៖ 
១. េធធអបសប�� បិកាបគី្្េេងកិិបបរស បក្ិិប��ប្ារិកិុរជនេ�េប 

២. រជបឹបុ្្ឹ្នរិុេធធងមបរបិ េភរនេង� ិបកបាង�ុិ ប��ផខ បប�� ប្ិនុប �ិ ិុ

បិកាបគី្្េេ 

៣. រជេជននបឹប�បិ្្ាេ្្��បិកាបគី្្េេ 

៤. រជេជននបឹងមបរជ្កនុ្ក�បិកាបគី្្េេ 

 

៥.៤.២. ករស�តភិវសហសចន្ នតួករ្េួងមនរីភផរ 

សកម��ព៖ 
១. ឱរបរបមីជប្ិនុអបកមិី្្េេ ( ទ្បពិបបសប ប្របមីជមិេេ ប��អបកមិី្្

េេ្បតវមសិុឱ្បិ�បបិកាបគី្្េេមេរន�ទបុ រជ�លវ្មវអឹ ប្អបកមិ

ី្្េេ្បតវភបអបកវបស ប��ប�្ប�ឯបលជិរបមិប�ក�បិកាបគ) 

២. មសិុបសវនេបបិេរបរឹកករ (បិកាបគី្្េេអបិបបាបតិ្នេ�េប �្ ិនសក រ

បសបេេប��អបម �ិបបសបេេ បិកាបគី្្េេិបបឹេរក�អឹ ប្រជ្នាសិ

មិេេ ប��អបកមិី្្េេ្នបនេរបប�ជបសជិ្) 

 
៥.៤.៣. ករផបមេស្ណចមដបមករស�តភិវសហសចន្ស្រេេម 

សកម��ព៖ 
១. រជបល�បាបតិ្ប្ិនុបិ�បបិកាបគី្្េេ ររលិភបេប�បាយ

មេ្ធមីបអឹ ប្ប៉នុ នេបបិេរបងបីប� រជនេ�េបប��្កនុ្ក�បិកាបគី្្េេ 

 ២. ្្��បាបតិ ្ប��េធធឱ្វយបបសវរ�ប�បទបបិកាបគី្្េេ 

៣. េធធរជេមា��ផា បុប��េជននបឹ្បនខទយ ប៉នុ េកា្បេឹ្រកិុរជអបកវបសបឹនបុបិកាបគ

ី្្េេ 

៤. តារបប���បបីាខរជអបកវបសបិកាបគី្្េេ 
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៥.៥. ករស�តភិវសចាសផរ នតួ ករ្ ភ្រភ 

៥.៥.១. ករស�តភិវ ស ្័ន នតួេន៍នចនរសះ 

សកម��ព៖ 
១. េធធឱ្្នេបជេឡ�បសវជបដបាលទបបជនបុជកដភិី្្េេ 

២. េធធរជេ្បេជ បប��អ�វវឌធបបាបកបេជនបុជកដភិី្្េេ 

៣. អ�វវឌរជនសក រនរស ិធបបាបកបេេកា្បេយខបបនប�ប្ាតវរជប្ិនុបាយវ �ធប

ី្្េេមប� 

៤. េធធរជបករនរិបបឹរបុ �្ បុិប��បឹបុ្្ឹ្នរិុប្ិនុី្្េេមប� 

៥. ្កនុ្ក�ិប��អ�ជបេធបបី្្េេ 

៦. រជអបកវបសប៉នុី្្េេប��អ�ភិប�ប ិ

៧. នររ ុ្កនុ្ក�បិកាបគី្្េេមប� 

 
៥.៥.២. ករស្មរ ំនតួផះរធផផរ ៍រណស 

សកម��ព៖ 
១. ឹជកុ រជផខ បុនសសជជនបុាបកបេឹដបុេ្រប បសប ប្រជ្កនុ្ក�ី្្េេ 

២. បករបដរជមេ្ធមីបបឹេរក�េកា្បេឹ្ររជអបកវបសបាយវ �ធបី្្េេមប� 

៣. នេ�េបបសវា្ាយ ិមេ្ធមីប ទ្បពិប 

៤. បករបលសបសរឹដបុរឹប�ជកដភិី្្េេបររ ិប��ាសិរដ ប 

៥. រជេឹ្រម �្េបបប្ិនុបបាយិ្្កនុ្ក�ី្្េេ 

៦. ងបធ�ជបរជអបកវបស្កនុ្ក�ិ�េកា្ប្ ្�បបបសវនរ �្េលធបគិ� 

 

៥.៥.៣. ករស�តភិវសចាសផរសតណផ្ ភ្រភ 

សកម��ព៖ 
១. កកប យិ ធ�រជកបដឹ�លវ្មវី្្េេមប� 

២. វ �រ្លត បអ�វវឌបគរជ�លវ្មវបបធី្្ 

៣. េធធឱ្្នេបជេឡ�បសវនរស ុ�លវ្មវី្្េេ 

៤. �លវ្មវេកា្បេឹ្ររជអបកវបសបាយវ �ធបី្្េេមប� 
 

៥.៦. ហតរ��្រទនេរជីរផរស្រ្មភតសរ័ស្រេេម 

៥.៦.១. ហតរ��្រទនផបមេររដ� 

 



70 
 

សកម��ព៖ 
១. េឹ្របាយវ �ធបប�ក�បាយវ �ធបី្្េេមប�បឹេិនេ�េបវវ �រជនបុជកដ្និ៣លប

កកលខ ជអេាជ �បនែ� ឹ 

 

៥.៦.២. ជំណក បរីភតសរ័ស្រេេមរាត 

សកម��ព៖ 
១. ្្��នេ�េបប��្នាសិបឹស ិ ប្វ �បទបី្្េេតាជបករជនេ�េបប��អបកវបរ 

អបក្បប្បរបរជ្កនុ្ក�បឹស ិបឹរបអបកវបរបាយវ �ធបី្្េេមប� 
 

 

៥.៦.៣. ជំណក បរីភតសរ័ឯណរន នតួសហសចន្ស្រេេម 

សកម��ព៖ 
១. រជេ ិបរបប�បសវ �បទបឯបបប្ិនុបាយវ �ធបវ �ប�េយក 

២  បឹនបុេេិេិីប្ន្ �ិជរ�ន្ទបីបរជនេ�េបវយប 

 

រ. ែផនករថភតកស្រ្មដេំណម រករសនរភា  
 េកា្បបេ្ាបរ�បេិេេិបេយភបអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ ្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ 

ប��េបលរ ភបបឹបុអរ�ិ្បសវបាយវ �ធបនកេ្ិ�ដដ បឹេិេធធវ �ិ បគវវ �រឱ្ភបបា�បន 

េកា្បេឹ្របាយវ �ធបនកេ្ិ�ទឹ�េដរ ប្ិនុអបកវបរអឹឡក�ែ� ឹ២០០៩-២០១៣ ប��នងបតាេ ិេបរេរនបិ

្បបល�ិបឹេបមេមមបុ្ិ រជរដ �ភិបាលកមប�នេ�េបនងបតាបសវធបបវវ �រប�ក��បកបិមាលប

ប�ឹបលបនេបបិេរបប�� �ិជរ�វបតក ប្បិកាបគអបសជមប� ីកកសអ�វវឌបគ ប្ង�េ្េ អ��រជេ្េ

ជរដ �ភិ ប��ាបកបវ បិ  ងម�បឯបប ប�� �្េបបេរនបេដរិ ក រជបលិជលា ប្អមា ធជាសិរដ ប ប��

បិកាបគបប�បជ បឹេិជលាេ� ឹជកុ រជអ�វវឌវ �បទបបប�បាយិ។  

្ន្ �ិជរ�វបតកបឹងបុប្ិនុរជេ ិបបាលបអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ ប�ភបាប ប្វវ �រ

មប�ប��ឹបលបនជេរប។ េនប�ក�ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣ ្បបល�

បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ភបេ ិបេឡ�បសវបាយវ �ធបនកេ្ិ�អរ�ិ្បឹងបុេទតាបាយវ �ធប

តាវ �បទបប��អបកវ �បទប េរបិបវ �ិ បគបរិនុវវ �របា�បន េកា្បេឹ្រកិុរជអបកវបសបាយវ �ធបន

កេ្ិ�ប្ិនុែ� ឹ២០០៩-២០១៣ េរបិបវវ �របជកន  ១៨១.៥៥៩ ៧៨០ កកលខ ជអេាជ �បិ ប�ក�

េដរវវ �របឹបលប ១០៦.៣៩៣.៩៤០ កកលខ ជអេាជ �ប េ្េ�ប្ិនុរជងបិឹអបបស�បកខេប្�� រជ

នេ�េបម �ិបិ្ប�� �្ �្ធបាយបប�បាយ ២៨.៥២១.១៨០ កកលខ ជអេាជ �ប េ្េ�ប្ិនុងបិឹអ

ិរបិ្របមីជម �ិបមិបប�បាយ ២១ ៦២៣.៤៦០ កកលខ ជអេាជ �ប ប្ិនុរជងបិឹអ្បនខទយ

លត នទបប��ប៉នុ ៤.៦៥០០.០០០ កកលខ ជអេាជ �ប ប្ិនុបឹងរ្ា�ុិមិ ប�� ២០ ៣៧១ ២០០ 

កកលខ ជអេាជ �ប ប្ិនុបឹងរ្ា�ុី្្េេ ប��រជ្កនុ្ក�បសវបឹនបុរជពជ្នបនេរបប�ជបសជិ្។ 
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េ. កររតនតាឱនចន នតួ ្រាសច� 
 ទបុរ�ប�នរ �្េលធបគ ម �្េបបរជប្ាបភបប��រជ�បបីាខេ ិរជអបកវបរងមបរជ 

បករបលសបសអ�វវឌបគមប�២០០៦-២០១០ បបខ�ាបិភបនង ុឱ្េឃុ្ រជ �្ប�ប្តារបិប��

�បបីាខក មបកក៏បឹងបុ េកា្បដកិុរជអបកវបសកេ្ិ�បបាយិ្ ប��បសបដបជដដប្ិនុ

េមា��ផា បុមាលបប�ិរបមិបេ្ាបភបិ ងកិភបបឹបុយង�បា�បនេនប�ក�រជេធធងមបរជ 

ប��រជេជននបឹកេ្ិ�បបាយិ្បបាលប។ កសបេបរិ រជ �្ប�ប្តារបប���បបីាខ ក មឧនបជគ

ក៏បទបរ�ប�រប�ិ បឹរនុេមា��ផា បុរិុបសបដបជិរបមិ (Outcomes & Outputs)ិ េនពបុបរស ិិ

អបស� ប��េ្ុអបស�ីបរជអបកវបសងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគមប� ប��ិបរជយខករន�ឹិ�េកា្ប

េឹ្រកិុេេិបេយភបតាងម�ប ប៏កសបមេេិបេយភប �្ បុមប�។ ្បបល�ងមបរជភប

ងដឹឱ្នរិស ិបសេំបបបាបេបគិរបមិ (Outcomes & Output)ិប្ិនុេធធរជ �្ប�ប្តារប 

ប���បបីាខេនពបុបរស ិអបស� ប��េ្ុអបស�ីបងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគមប�នបិកន្ប�

បាយែ� ឹ២០០៩-២០១៣។  

េទរនបយង�រប៏េរប ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣  ប�

្បតវភបនង ុ ប��ន�ិបុបសវបសបដបជមេ្បប បឹរនុេធធរជេមា��ផា បុិរបមិីបរជអបកវបស។ 

(ិឹអ�បប�ក�ឧនបាលទបប១៖ិ តរ�បសបដបជបឹងបុ ប�ក�ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ 

២០០៩-២០១៣) ។ 

េកា្បដកិុរជអបកវបសយង�េ្ុេិុបសវរជ �្ប�ប្តារបប���បបីាខ ដបបរដ ប

ងមបរជ ប��បត�ប� ីប្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ិបបលដរបយង�បឹងបុប�ក�រជអបកវបស

បបាយិ្តារបប���បបីាខេបរ។ ជភបរជគ ិរបមិរជងជប្ិនុកេ្ិ�ទឹ�េដរប�

្បតវេជននបឹេឡ�ប�ក�អឹឡក�េ្ិអបកវបស ប��រជ�បបីាខេ្របេ្ិអបកវបស។ នររ ដបបរដ បិ

អ��ិ្ឹដុដដងកិពបុ្បបទប�ក�រជអបកវបរងមបរជបករបលសបរេបរិ ្បតវរបរជគ សប្បបល�ិ

(ដបបរដ បងមបរជប��បត�ប�)ិ ប្ិរបមិបេ្ាបភបឱ្ភបេរន�ទបុិ តាជបករជមរិុជភប

រជគ ្នជឹ្បបិប យិបិ ៩ងខិ ប��ិ ្នជឹែ� ឹ។ ជភបរជគ អបកវបរប��បា�របមិបេ្ាបភប

ប�ក�រជអបកវបរេបរិប�្បតវេជននបឹេរបដបបរដ បងមបរជប��បត�ប�ិ េ ិប្បតវរបរជគ សប្បបល�ិ

�្ប�ប្ប��បេ្ាប ។ ងម�បេ ិជភបរជគ ង�េ ិេបរិ្បបល�បប�បាយិជករវ ្និុុប��េបលរិប� 

្បតវេធធរជនសបបជកនិ ជលបរបរជគ សបេទ្បបល�ងមបរជិ េកា្បិ បមាសិរដ បរបរជគ សប

រជរដ �ភិបាលកម។ 

 

ប. េសជណសីន�ត� ន 

មរជ �្របុ្ិ ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយែ� ឹ២០០៩-២០១៣ ងកិភប

េជននបឹេបរប�្បតវភបបឹបុម្បបវ �បទបប�ក�េនបបបាយជបកេ្ិ៥ែ� ឹ ងកិបបាយិ្រជងជ
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មេ្បបប�ិបរជពបុ ទ្បបេនប�ក�រជអបកវបរកិុងម�បដដប�ក�្កនុវ �បទប ប��អបកវ �បទបទឹ�អបុ 

េនេ្រា្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ប�ទាទជឱ្ិបរជបសិជលាបិរជអបកវបរ

ប្្កនុលត នទបពបុ ទ្បបជលាទឹ�ងម�បឯបបម�ងកជ។ រជបសិជលាជនបុងម�បឯបប ម �្េបបេនប�ក�

ម �ិបបាយបប�បាយប��បប�ព� ិបាយិ ក ិបលជកបឹងបុរបុប�ក�រជជលាបឹងបឹជកុ បឹេ ប

ប�ក�វ �បទបបប�បាយិ។  

រជរដ �ភិបាលកមប�នបរមសិុរជេឹ្រនងបតាេរនបិ កិុរជអ�វវឌវ �បទបបប�បាយ េកា្ប

េធធមប ខិ ឹ�ឹជកុ បឹេ បេបកដប�បិមប� ប��រជរបុនបតបិ្្បប្បជនបុ្នមបបាលកម មាលបប�

រជនេ�េបវវ �រវ �ប�េយកលជក ្្ាទឹ�នេ�េបរជេបន�កជិ ប៏កសបមរជេ្ន្ភបុធបប

ឹបលប ប្នជេរបឱ្ភបេ្បបម�ាកប បឹេិឹជកុ បឹេ បេបកដប�ប ិ តាជបករជអ�វវឌវ �បទប

បប�បាយេបរ។  

ឯបលជេបរប៏ភបន�ិបុម�ងកជបសវបឹក បងកិមឧនបក�បា្� ប��ភបេ ិបេឡ�បសវ

នររ បបាយិ្ទឹ�ំបេកា្បឹបរបសវឧនបក�ទឹ�េដរ ្្ាទឹ�ភបនង ុិឹអ�បអឹ ប្ិរបមិ

ជ ឹ្ �រកប ម �្េបបបសបដបជប��ិរបមិ ងកិ្បតវបេ្ាបឱ្ភបប�ក�បឹឡក�េ្ិអបកវបរងមបរជ

បករបលសបសេបរិ ប��ាេធ្ភបេមា��ផា បុេនប�ក�្នប�នបស�រជពបុបរស ិ ប��េ្ុអបរ�ីប

កេ្ិ�ងមបរជ្បតវអបកវបរិ េរបភបនង ុម�ងកជបសវវវ �រប្ិនុកឹេ ជរជ្នប�នបស�រជ ប��

រិវ �ិ ករជងជងកិ្បតវបេ្ាបឱ្ភបេមកទប ។ 

ងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣ �្បមិបលជកបឹងបុយង�ងខ ឹ�

ប�ក�រជនង ុឱ្េឃុអឹ ប្រ�បេិប��បបាយិ្ងកិ្បតវអបកវបស េកា្បបេ្ាបភបបសវិរបមិ�បន

តារជប��កិងដឹីបងមបរជបករបលសបសអ�វវឌបគមប�នបិកន្ប�បាយ២០០៩-២០១៣ ប��មសិុ

ប ខិ ិ្ ប��ិ្កលជឱ្រកបប�បសភបបឹរនុីកកសអ�វវឌបគិ នររ ្នេរបអ�បមសិុឹបលបជលាបឹងបមរិុ

ធបបទឹ�នេបិបេរបប��វវ �រ េកា្បអបកវបរប�ក�បបាយិ្អរ�ិ្ ប្ិនុរជអ�វវឌវ �បទប

បប�បាយ។  

្បបល�បប�បាយ ជករវ ្និុុ ប��េបលរ ភបេនសមា ប�បសខលបុប�ក�រជឹជកុ រជអបកវបសងមបរជ 

បករបលសបសអ�វវឌបគវ �បទបបប�បាយ២០០៩-២០១៣េបរ ឱ្ររលិភបិរបមិងមខផេ មវ �ិិប ។ 
បតស អវ �ិិបប��ឧនបក�ដដងកិប�អបរ�ឹបារ ប�ក�រជនេ�េបម �ិបិ្ប�� �្ �្ធបាយបប�បាយិ

�្េបបម �ិបបាយកឹរឹ�បតវ ក អបមបតស េ្េរធាយមប�ងកិប�អបេបបិប កសបម េ្េររប 

ឹបបុ ិ្រ�ឹបាលប បតស នឹមខ�បនឹផខ ុ ប្បបធិ��បបី្� ។ិ។ ងកិេប�ា�បអបក�ាកប ។ 

នងកងបសេទរមយង�របសប ឧនបក�ទឹ�េបរប�អបរបុនបតបភប តាជបករជតឹ�ប�បសប��រជ 

ខ�បខឹឹបរ េកា្បររលិភបេមកទបប�ក�រជអ�វវឌវ �បទបបប�បាយេបរ។  
 
                                           ----------------------------- 



 

ឧបសម�ន័� ១ : តរងសូចនាករសំខន់ៗ ក�ុងែផនករយុទ�ស�ស�អភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយកសិកម� (2009-2013)  
 

tarag ³ sUcnakrsMxan;² rbs;v is½yksikmµ rukçaRbmaj; nigensaT  

sUcnakrsMxan;² Ékta 
2008 

Cak;Esþg 

2009 

)a:n;sµan 

2010 

BüakrN_ 

2011 

BüakrN_ 

2012 

BüakrN_ 

2013 

BüakrN_ 

épÞdIdaMduHdMNaM ¬dMNaMrYmpSM nigdMNaM]sSahkmµ¦ Ban;h>t 596 645 774 930 1>000 1>000 

épÞdIdaMduHdMNaMRsÚv lanh>t 2/61 2/63 2/65 2/65 2/65 2/65 

TinñplRsÚv kñúgmYyhikta  etan 2/74 2/77 2/80 2/83 2/87 3/00 

plitkmµdMNaMRsÚv lanetan 7/17 7/28 7/42 7/50 7/60 7/95 

épÞdIeRsacRsB Ban;ht 1>120 1>145 1>170 1>195 1>220 1>245 

kat;bnßyGaRtastVsøab; PaKry 6/0 5/5 5/0 4/5 4/0 3/5 

karciBa©wmstVeKa-RkbI lank,al 4/20 4/29 4/32 4/38 4/44 4/50 

épÞdIdaMduHdMNaMekAsU‘ Ban;h>t 111/4 128/4 143/4 158/4 173/4 188/4 

TinñplC½r¼hikta etan 0/95 1/10 1/10 1/15 1/20 1/30 

plitkmµC½rs¶Üt Ban;etan 26/6 38/5 49/5 63/3 78/0 97/5 

T,Út_ensaT Km
2 

415 415 415 415 415 415 

T,Út_ensaT Edl)anpþl;CUnshKmn_ensaT ° 56/4 56/4 56/4 56/4 56/4 56/4 

plitkmµensaT ¬Twksab smuRT nigvarIvb,kmµ¦ Ban;etan 471 515 617 668 726 788 

épÞdIRKbdNþb;edayéRBeQI °énépÞdI 59/00 57/59 57/99 58/39 58/79 59/19 

kardaMduHeQIeT,Igvij  Ban;h>t 10/81 18/92 73 73 73 73 

RKÜsareRbIR)as;Gus-Fü Úg sRmab;dut °RKÜsarsrub 73 67 61 59 56 54 

 kare)aHbegÁalRBMéRBeQI Km 321 228 413 500 500 500 

 shKmn_éRBeQI shKmn_ 124 210 300 350 400 450 

 
 
ីរជ្៖លែផចំសយ់ទាសរសជវិវឍ្េវលរណិយរចធសមបល២០០៩-២០១៣ល
 
 
 
 
 
 
 


