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១. សសចរតីស្តើម្ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាល សក្កាមការដ្ឹរនាាំដ្៏ឈ្លៃ ្នវរប្ ់សសម្តចអគ្គម្ហាសសនាបតីសតសជា 

ហ ៊ុន  ខសន នាយររដ្ឋមស្រនតី ទ្ទ្ួលបានសោគជ័យយ៉ា ងក្តចះក្តចង់សលីក្គប់វ ិ្ ័យ ទាំងវ ិ្ ័យ
ស្ដ្ឋរិចច វ ិ្ ័យ្ងគមរិចច និងវបបធម៌ ផដ្លបានផក្បកាៃ យពីក្បសទ្្ផដ្លមានចាំណូ្លមធយម
រក្មិតទប មរោក្បសទ្្ផដ្លមានចាំណូ្លមធយមរក្មិតទប។ រមពុោក្តូវបានវាយតនមៃថា
ោក្បសទ្្ ា្ិតរនុងចាំណាត់ថាន រ់ទ្ី៥ រនុងចាំសណាមក្បសទ្្រាំពុងអភិវឌ្ឍ ផដ្ល្សក្មចបាន
សោលសៅអភិវឌ្ឍន៍្េ្សវតសរ ៍ក្ពមទាំងោក្បសទ្្ោប់ចាំណាត់ថាន រ់ទ្ី១ សៅតាំបន់អា្ីុបា៉ា ្ីុេវរី 
ផដ្ល្សក្មចបាននូវវឌ្ឍនភាពដ្៏លអក្បស្ីររនុងការលមអ្ូចនាររផែនរ្ងគមរិចច។ 

ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ផដ្លោស្នាធិការរប្់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល បានអនុវតតក្បរបសដ្ឋយ
សោគជ័យនូវផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ សដ្ឋយបាននាាំមរនូវភាព
ផក្បក្បួលោវជិជមានអាំពីសាា នភាពជីវភាពរ្ស់ៅ ្ុខភាព អនាម័យ និងស្វាសាធារណ្ៈសែសងៗ
សដ្ឋយ្ុខដុ្មរមយនារនុង្ងគមក្គួសារសៅតាំបន់ជនបទ្ ។ ្រមមភាពោសក្ចីនផដ្លក្រ្ួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បានអនុវតតរមួមាន (១) ការសាា បនាែៃូវថ្មី សាព នសបតុង លូមូល លូក្ជុងក្គប់
ក្បសភទ្ ជួ្ជុលផថ្ទាំែៃូវជនបទ្ោលរខណ្ៈខួប និងក្បចាំ ផរលមអរក្មាលែៃូវពីក្រួ្ក្រេមសៅ
ោែៃូវសៅ្ ូពីរោន ់សាត រស ងីវញិែៃូវជនបទ្ផដ្លខូចខាតសដ្ឋយទ្ឹរជាំនន់ សាង្ង់ទ្ីទ្ួល្ុវតាិភាព
ក្្មាប់បងាក រសក្ោះមេនតរាយសដ្ឋយទ្ឹរជាំនន់។ (២) ការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត  អប់រ ា្ំ ុខភាព  អនាម័យ 

រនុងការសលីររមព្់លរខខណ្ឌ ការរ្់សៅរប្់ក្បោជនជនបទ្ឲ្យបានលអក្បស្ីរ សដ្ីមបឈី្លន
សៅ ស្ក្មចបាននូវទ្្សនវ ិ្ ័យរប្រ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាល ផដ្លបានរាំណ្ត់ថា “ឆ្ន ាំ២០២៥ ក្បោពលរដ្ឋ
សៅ្េគមនជ៍នបទ្ក្គបរូ់បក្តូវមានការែគតែ់គងទ់្រឹសាអ ត នងិអនាមយ័ក្គបក់្ោន ់នងិរ្ស់ៅរនុង ប
រសិាា នផដ្លមានអនាមយ័ក្បរបសដ្ឋយនរិនតរភាព”។ (៣) ែតល់ជូនការងារ មុខរបរអាជីវរមម ្េ
ក្ោ្ខាន តតូច និង្រមមភាពស្ដ្ឋរិចចោសក្ចីនសទ្ៀត សដ្ីមបសី្ៃីយតបសៅនឹងការផ្លៃ ្់បតូរ
លរខខណ្ឌ ជីវតិរប្់ក្បោជនជនបទ្ឲ្យបានកាន់ផតលអក្បស្ីរោងមុន ។ ក្រ្ួងបានអនុវតតវធិី
សាស្រ ត្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ចក្មុះោសក្ចីនវ ិ្ យ័ការងារដូ្ចោ បសងកីត្ិបបរមម ្េក្ោ្ខាន តតូច 
មធយម ការងាររ្ិរមម ្ុខាភិបាល បរសិាា ន អបរ ាំ បណ្តុ ះបណាត លជាំនាញវោិជ ជីវៈមូលដ្ឋឋ ន ការងារ
ឥណ្ទន និងវ ិ្ យ័ការងារដ្នទ្សទ្ៀតរនុងសោលសៅជាំរុញការអភិវឌ្ឍជនបទ្ក្បរបសដ្ឋយ្កាត នុពល  
និងនវានុវតតន៍។  

សទះបីោក្រ្ួង្សក្មចបានសោគជ័យោសក្ចីន រនុងវ ិ្ ័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ផដ្លមាន
ផចងរនុងផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ រ៏សដ្ឋយរ៏សៅមានបញ្ហា
មួយចាំនួន ពុាំទន់សដ្ឋះក្សាយអ្ស់ៅស យីដូ្ចោ ការសរីនស ងីយ៉ា ងគាំេុរនូវតក្មូវការសក្បីក្បា្់
ែៃូវជនបទ្ ការដ្ឹរជញ្ជូ នសលី្ទ្មងន់ផដ្លចាប់រាំណ្ត់ ការអភិវឌ្ឍសៅទ្ីដ្ឋច់ក្្យល ការសរីន
ស ងីននការសធវីចាំណារក្្ុរផ វ្ងររការងារ ចាំសណ្ះជាំនាញមូលដ្ឋឋ នសៅពុាំទន់ក្គប់ក្ោន់ ការយល់ 
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ដ្ឹងពីបញ្ហា រ្់សៅសាអ ត ្ុខភាពអនាម័យសៅខវះចសនាៃ ះោសក្ចីន ពិស្្សៅតាំបន់ជនបទ្ដ្ឋច់
ក្្យល ។ រតាត ផក្បក្បួលអាកា្ធាតុសៅផតោបញ្ហា ក្បឈមមួយែងផដ្រ ្ក្មាប់សេដ្ឋឋ រចនា    
្មព័នធែៃូវថ្នលជ់នបទ្ និងសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័តដ្នទ្សទ្ៀត។ ក្បភពេរិញ្ញបបទន្ក្មាប់យរ
សៅអភិវឌ្ឍសៅមានរក្មិតសៅស ីយ សេយីការចូលរមួរប្ស់្រ ត្ីរនុងការងារអភិវឌ្ឍន៍រ៏ទមទរឲ្យ
មានការជាំរុញ និងយរចិតតទុ្រដ្ឋរ់បផនាមសទ្ៀត។    

សដ្ីមបសីដ្ឋះក្សាយបញ្ហា ក្បឈមខាងសលី ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បានដ្ឋរ់សចញោក្របខណ្ឌ  
យុទ្ធសាស្រ ត្រយៈសពល ៥ ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ សដ្ីមបបីនតសលីររមព្គុ់ណ្ភាព និងគុណ្តនមៃនន
ជីវតិរ្ ស់ៅរប្់ក្បោជនជនបទ្ មានោអាទ្ិ៍៖ ទ្១ី. ការពក្ងឹងសាា ប័ន ការរសាង្មតាភាព និងការ
អភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្សគឺោ មូលដ្ឋឋ នក្គឹះដ្៏ ា្ំខាន់រនុងការពក្ងឹង អភិបាលរិចចលអ និងការអភិវឌ្ឍន៍
ក្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាពទាំងសៅថាន រ់ោតិ និងថាន រ់សក្កាមោតិ សដ្ីមបីចូលរួមចាំផណ្ររនុងការ   
អនុវតតន៍រមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ រាំផណ្ទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតាុសាធារណ្ៈ 
រាំផណ្ទ្ក្មង់វមិជឈការនិងវ ិ្ េមជឈការ និងរាំផណ្ទ្ក្មង់ដ្នទ្សទ្ៀតឲ្យកាន់ផតមានក្ប្ិទ្ធភាព 
ខព្់។ ទ្ី២.បសងកីនការសាា បនា រសាង និងជួ្ជុល សលីររក្មិតសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័ត 
គមនាគមន៍ និងស្វាសាធារណ្ៈបផនាមសទ្ៀតដ្ល់ក្គប់ក្ចរលារននតាំបន់ជនបទ្ ោពិស្្
តាំបន់ផដ្លមាន្កាត នុពលស្ដ្ឋរិចចខព្់។ ទ្ី៣.ការសលីររមព្់្ុខភាព ការអប់រ ាំ និង
លរខខណ្ឌ ននការរ្ស់ៅសាអ ត េូបសាអ ត ភូមិឃុាំមានបរសិាា នរ្់សៅសាអ ត ភូមិឃុាំមាន្ុវតាិភាព គឺ
ោផែនរមួយជួយជាំរុញឲ្យមានលរខខណ្ឌ ននរសបៀបរ្ស់ៅផបបទ្ាំសនីបសៅតាំបន់ជនបទ្។ ទ្៤ី.ការ
បសងកីតការងារ មុខរបរ ្េក្គិនភាព និង្រមមភាពស្ដ្ឋរិចច រនុងការចូលរមួសដ្ឋះក្សាយបញ្ហា
ជីវភាពរ្់សៅក្បចាំនថ្ង បសងកីនក្បារ់ចាំណូ្លក្គួសារផដ្លោរតាត ា្ំខាន់បាំែុតពុាំអាចខវះបានសៅ 
តាមជនបទ្។  

២. សម្ិទ្ធិ្លសាំខាន់ៗរបស់ព្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្នីតិកាលទ្ី៥ ននរដ្ឋសភា 
្មិទ្ធែល ា្ំខាន់ៗ ផដ្លក្រ្ួង្សក្មចបានរនុងនីតិកាលទ្ី ៥ ននរដ្ឋ្ភាមានដូ្ចតសៅ៖ 
២.១ ការពក្ងងឹសាា បន័ ការរសាង្មតាភាព នងិការអភវិឌ្ឍនធ៍នធានមនុ្ស 
ការពក្ងឹងសាា ប័ន ការរសាង្មតាភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្សគឺោមូលដ្ឋឋ ន

ក្គឹះដ្៏ ា្ំខាន់រនុងការអភិវឌ្ឍនក៍្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាព។ ក្រ្ួងបានដ្ឋរស់ចញនូវសោលនសយបាយ
ត្ីពីការអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុ្ស ា្ំសៅបសងកីន្មតាភាពមស្រនតីរាជការទាំងសៅថាន រ់ោតិ និងថាន រ់

សខតត សដ្ីមបរីមួចាំផណ្ររនុងការអនុវតតនរ៍មមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ និងការក្គប់ក្គង
េរិញ្ញវតាុសាធារណ្ៈឲ្យកាន់ផតមានក្ប្ិទ្ធភាពខព្។់ 

សដ្ីមបីពសនៃឿនការអភិវឌ្ឍន៍ និងធានាក្ប្ិទ្ធភាពននការែតល់ស្វាជូនដ្ល់ក្បោពលរដ្ឋ 
ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ មានរមមវធិីបណ្តុ ះបណាត លពីរក្បសភទ្គឺ៖ បណ្តុ ះបណាត លមស្រនតីរាជការ
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ក្រ្ួង និងបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញជូនក្បោពលរដ្ឋសដ្ីមបបីសងកីតមុខរបរបសងកីនក្បារ់ចាំណូ្លរនុង
ក្គួសារ ជាំរុញរាំសណី្នស្ដ្ឋរិចចជនបទ្។  

រយៈសពល ៥ឆ្ន ាំរនៃងសៅសនះ ក្រ្ួងបានបណ្តុ ះបណាត លមស្រនតី រុ្បចាំនួន ១៦ ៦៦៨នារ់ រនុង
សនាះការបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញសែសងៗរនុងក្បសទ្្បានចាំនួន ១៥ ៨៤៤នារ់  សក្ៅក្បសទ្្បាន
ចាំនួន ២៨៤នារ់។ ក្រ្ួងបានសធវីការបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញរុាំពយូទ្័ររដ្ឋបាលបាន ៨២៤នារ់។ 
មស្រនតីរាជការចាំនួន ២ ៥០០នារ់ ក្តូវបានទ្ទ្ួលការបណ្តុ ះបណាត លការរសាងផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្
ថ្វកិា ្វនរមម  នតីិវធិីលទ្ធរមម និងការងារេរិញ្ញវតាុ។ សដ្ឋយផ រការបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញ
វោិជ ជីវៈមូលដ្ឋឋ ន ក្រ្ួងបានបសងកីតមជឈមមណ្ឌ លបណ្តុ ះបណាត លវោិជ ជីវៈមូលដ្ឋឋ នចាំនួន៨សខតតគឺ៖
សខតតសាវ យសរៀង  នក្ពផវង តាផរវ រាំពង់ ព្ឺ  រាំពង់ចម  បាត់ដ្ាំបង សោធិ៍សាត់ និងរាំពត  ផដ្លបាន
វគគបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញសែសងៗរមួមាន ៖  ជាំនាញកាត់សដ្រ ជួ្ជុលរុាំពយូទ្័រ ជួ្ជុលមា៉ា ្ីុន
សដ្រ សក្គឿងយនតរ្ិរមម សធវី្ងាា រមឹ អ ុត្រ់ កាត់្រ់ ។ល។ ្រុបបានចាំនួន ៤០ ៣៣០នារ់។ 

២.២ ការសាា បនា  ជួ្ ជុល នងិសលីររក្មតិសេដ្ឋឋ រចនា្មពន័ធរូបវន័ត គមនាគមន ៍នងិ   ស្
វាសាធារណ្ៈ  

ែៃូវជនបទ្បាលចូលរមួចាំផណ្រយ៉ា ង ា្ំខាន់ រនុងការសធវី្មាេរណ្រមមរវាងតាំបន់ជនបទ្ 
និងទ្ីក្បជុាំជន។ ការសាា បនា ការជួ្ជុល និងសលីររក្មិតសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័ត គមនាគមន៍ 
និងស្វាសាធារណ្ៈ បាននឹងរាំពុងនាាំមរនូវរាំសណី្នស្ដ្ឋរិចច ការងារ ្មធម៌ និងក្ប្ិទ្ធភាព
ជូនដ្ល់ក្បោជនក្គប់ទ្ិ្ទ្ីសៅទូ្ទាំងក្បសទ្  ្ ោពិស្្តាំបន់ជនបទ្ននក្ពះរាោណាចក្ររមពុោ។ 
ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ បាននឹងរាំពុងសធវីការផរលមអែៃូវជនបទ្ ពីែៃូវដ្ីសៅោែៃូវក្កាលក្រួ្ក្រេម 
ពីែៃូ វក្កាលក្រួ្ក្រេមសៅោែៃូ វក្កាលសៅ្ ូពីរោន់ និងែៃូ វក្កាលសបតុង សដ្ីមបីបងកភាពងាយ
ក្្ួលរនុងការសធវីដ្ាំសណី្រ កាត់បនាយសពលសវលា  និងការចាំណាយសលីការដ្ឹរជញ្ជូ នរ្ិែល និង
ទ្ាំនិញជូនដ្ល់ក្បោជនសៅតាំបន់ជនបទ្។ ក្រ្ួងរ៏បានែតល់ស្វាសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័តដ្នទ្
សទ្ៀត ដូ្ចោអណ្តូ ងទ្ឹរ ក្្ះទ្ឹរ ក្បព័នធផចរចយទ្ឹរ បងគន់អនាម័យ ្ក្មាប់ែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត  
ការរ្ស់ៅសាអ ត  និងអនាម័យដ្លក់្បោជនជនបទ្ែងផដ្រ។  

ក្្មាប់នីតិកាលទ្ី៥ ននរដ្ឋ្ភា ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ស្ក្មចបាននូវលទ្ធែលដូ្ចខាង 
សក្កាម៖ 

 សាង្ង់ែៃូវថ្មីក្កាលក្រួ្ក្រេមចាំនួន ២ ២៧៨គ.ម  
 ជួ្ជុល ផថ្ទាំែៃូវក្រួ្ក្រេមោលរខណ្ៈខួប និងក្បចាំបានចាំនួន ៨ ៦២០គ.ម 
 សាត រស ងីវញិែៃូវជនបទ្ផដ្លខូចខាត សដ្ឋយទ្ឹរជាំនន់បានក្បផវង ៥១១គ.ម  
 ផរលមអរក្មាលែៃូវពីក្រួ្ក្រេមសៅោែៃូវសៅ្ ូពីរោន់ បានចាំនួន ១ ៦៥០គ.ម  
 សាង្ង់លូមូល លូក្ជុងក្គប់ក្បសភទ្បានចាំនួន ៤ ២៧២រផនៃង សាង្ង់សាព នសបតុង 
និង ា្ំណ្ង់បសងាៀរទ្ឹរ្រុបចាំនួន ១៩៩រផនៃង  
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 ដ្ឋាំរូនសឈអីម្ងខាងែៃូវការោរទ្ប់ទ្លន់ឹងការផក្បក្បួលអាកា្ធាតុបានចាំនួន         
២១៧ ២៩២សដ្ីម 

 សាង្ង់ទ្ីទួ្ល្ុវតាិភាព្ក្មាប់បងាក សក្ោះមេនតរាយសដ្ឋយទ្ឹរជាំនន់បាន ៣រផនៃង 
និងសាង្ង់អោរមជឈមណ្ឌ ល ្ក្មាប់ក្បតិបតតិការក្បព័នធែសពវែាយព័ត៌មាន្សស្រងាគ ះ
បនាា ន់បានចាំនួន ២អោរ 

 សាង្ង់អណ្តូ ងទ្ឹរបានចាំនួន ៤ ១១៥អណ្តូ ង 
 ជួ្ជុលអណ្តូ ងក្គប់ក្បសភទ្ផដ្លខូចឲ្យដ្ាំសណី្រការស ងីវញិបានចាំនួន ៥ ២៣៧អណ្តូ ង  
 សាង្ង់ក្្ះទ្ឹរបានចាំនួន ១ ៨៩៨ក្្ះ  
 សាង្ង់អាងក្តងទ្ឹរសភៃៀងចាំណុ្ះ ៣-៥ផម៉ាក្តគូប បានចាំនួន ៩៨២អាង  
 ផចរោងក្តងទ្ឹរសភៃៀងដ្លក់្បោពលរដ្ឋតាមក្គួសារបានចាំនួន  ១៣៧ ៣៤៣ោង 
 សាង្ង់ក្បព័នធផចរចយទ្ឹរតាមទុ្សយផ្លៃ ា្ីរ(PVC) តាមភូមិបានចាំនួន ៤៤៣ក្បព័នធ  
 សាង្ង់ធុងចសក្មាះទ្ឹរសាអ តសធវីពីសបតុងចាំណុ្ះ ២០លីក្ត ្ក្មាប់បរសិភាគតាមក្គួសារ
បានចាំនួន ៧៦ ៣៤៦ធុង 

 ជួ្ជុលសាត រទ្ាំនប់ ក្បឡាយធារាសាស្រ ត្ខាន តតូចបានចាំនួន ៤៩គ.ម  
 ក្បោពលរដ្ឋទ្ទ្ួលបានស្វាសក្បីក្បា្ទ់្ឹរសាអ តមានចាំនួន្រុប ២ ៩០៦ ៣២៦នារ់ 
 សាង្ង់បងគន់អនាម័យជនបទ្បានចាំនួន ១០២ ៧១៤បងគន់  
 សាង្ង់រផនៃងលាងនដ្តាមសាលាសរៀនបានចាំនួន ៥៥រផនៃង  
 សាង្ង់ ដុ្ត្ក្មាមបានចាំនួន ២៦រផនៃង។ 

 

២.៣  ការសលីររមព្ ់្ ុខភាព ការអបរ់ ាំ លរខខណ្ឌ ននការរ្ស់ៅ 
្ក្មាប់ការងារែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត ការរ្់សៅសាអ ត និងអនាម័យជនបទ្ រាជរដ្ឋឋ ភិបាល

បានរាំណ្ត់ទ្ិ្សៅរប្់ខៃួនសដ្ីមបសីធវីឲ្យក្បោជនសៅជនបទ្ទ្ទ្ួលបាននូវស្វាែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត 
និងអនាម័យ ១០០% សៅឆ្ន ាំ ២០២៥ ដូ្ចមានផចងរនុងទ្្សនវ ិ្ យ័ននសោលនសយបាយ ផដ្ល
បានរាំណ្ត់ថា “ ឆ្ន ាំ២០២៥ក្បោពលរដ្ឋសៅជនបទ្ក្គប់រូបក្តូវមានការែគត់ែគងទឹ់្រសាអ ត និង     
អនាមយ័ក្គបក់្ោន ់ និងរ្ស់ៅរនុ ងបរសិាា នផដ្លមានអនាមយ័ក្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាព ” ។ សដ្ីមបី
្សក្មចបាននូវចរខុវ ិ្ យ័សនះ រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានសរៀបចាំផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្ោតិ ត្ីពីការែគត់ែគង់
ទ្ឹរសាអ ត និងការសលីររមព្អ់នាម័យសៅជនបទ្ឆ្ន ាំ ២០១៤ - ២០២៥ រនុងសោលបាំណ្ងសធវីឲ្យ
ស្វាទ្ឹរសាអ ត ្ុខភាព និងអនាម័យសៅជនបទ្មានភាពក្បស្ីរស ងី និងក្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាព 
សដ្ីមបីរួមចាំផណ្រោាំក្ទ្ដ្ល់រាជរដ្ឋឋ ភិបាល  រនុងការសលីររមព្់្ុខភាព  និងអាហារូបតាមភ។       
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលបានរាំណ្ត់ទ្ិ ស្ៅអភិវឌ្ឍន៍្េ្សវតសររ៍មពុោឆ្ន ាំ២០១៥ ត្ីពីការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត 
ជនបទ្ឲ្យបាន ៥០% និងអនាម័យឲ្យបាន ៣០% សៅឆ្ន ាំ ២០១៥។ ោរ់ផ ត្ង សយងី្សក្មច
បាន ៥៣% ្ក្មាប់ការែគតែ់គង់ទ្ឹរសាអ ត និង ៥២.៩% ្ក្មាប់អនាម័យ សលី្សោលសៅផដ្ល
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បានសក្ោងទុ្រ។ បនាា ប់ពីបានរាំណ្ត់ទ្ិ្សៅថ្មី ៦០% ទាំងការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ តនិងអនាម័យ 
ជនបទ្សៅរនុងផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្២០១៤-២០១៨ សយងីរ៏សៅផតអាច្សក្មច
សលី្សោលសៅរនុងឆ្ន ាំ ២០១៨ សទ្ៀតសដ្ឋយសយងតាមទ្ិននន័យអសងកតស្ដ្ឋរិចច្ងគមចុងសក្កាយ
ឆ្ន ាំ ២០១៦ អក្តាក្គបដ្ណ្ត ប់ការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ តជនបទ្បានសរីនដ្ល ់៥៣.៩% និងអនាម័យ
ជនបទ្បានសរីនដ្ល ់៦៧.៤% រចួសៅសេយី។  

ក្បសទ្្រមពុោ ោក្បសទ្្ផដ្លទ្ទ្ួលបានចាំណាត់ថាន រ់សលខ២ សៅរនុងពិភពសលារផដ្ល 
បានកាត់បនាយចាំនួនអក្តាភាគរយអនរបសនាា របង់ោ្វាលោ្កាល ៨២,៧% សៅឆ្ន ាំ២០០០ 
មរក្តឹម ៤០,៦% សៅឆ្ន ាំ២០១៥។ លទ្ធែលោវជិជមានសនះ បានមរសដ្ឋយសារការខិតខាំក្បឹង
ផក្បងរប្រ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាល គួបែសាំនឹងការចូលរមួ្េក្បតិបតតិការយ៉ា ងជិត ន្ិទ្ធោមួយនដ្គូអភិវឌ្ឍ 
អងគការមិនផមនរដ្ឋឋ ភិបាលសក្ៅក្បសទ្្ និងអងគការមិនផមនរដ្ឋឋ ភិបាលរនុងក្បសទ្្ អនរោរ់ព័នធ
សែសងៗរមួទាំងវ ិ្ យ័ឯរជនែងផដ្រ។  

២.៤  ការបសងកតីការងារ មុខរបរ ្េក្គនិភាព នងិ្រមមភាពស្ដ្ឋរចិច 
ការបសងកីតការងារ មុខរបរ ្េក្គិនភាពនិង្រមមភាពស្ដ្ឋរិចច ោផែនរមួយដ្៏ ា្ំខាន់ 

សដ្ីមបសីលីររមព្់្ុខភាព ការអប់រ ាំ លរខខណ្ឌ ននការរ្ស់ៅរប្ក់្បោជនសៅជនបទ្។ ក្រ្ួង
បានជាំរុញសលីររមព្ស់្ដ្ឋរិចចជនបទ្ រនុង្េគមន៍ជនបទ្ននក្ពះរាោណាចក្ររមពុោ រនុងរូបភាព
ោការអភិវឌ្ឍន៍ចក្មុះ ោសក្ចីនវ ិ្ ័យដូ្ចោ ្ិបបរមម ្េក្គិនខាន តតូច មធយម រ្ិរមម    
្ុខាភិបាល  បរសិាា ន បណ្តុ ះបណាត ល ឥណ្ទន និងវ ិ្ ័យដ្នទ្សទ្ៀត រនុងសោលសៅជាំរុញការ
អភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្ឲ្យមាននិរនតភាព និងបសងកីតបាន្ុខដុ្មរមនារនុង្ងគមក្គួសារសៅជនបទ្សដ្ឋយ 
មានការចូលរួមពីក្គប់ភាគីោរ់ព័នធ។ ការអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ចក្មុះ គឺោវធិានមួយផដ្លធានា
ក្ប្ិទ្ធភាពខព្ស់ៅរនុងវ ិ្ យ័អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្រមពុោ ផដ្លមានការចូលរមួពីក្គប់ផែនរទាំងអ្់
សដ្ីមបបីាំសពញឲ្យោន សៅវញិសៅមរ រនុងការសដ្ឋះក្សាយរាល់បញ្ហា រមួផដ្លសរីតមានស ងីសៅតាមតាំបន់
ជនបទ្។ ក្រ្ួងរ៏បានយរចិតតទុ្រដ្ឋរ់អភិវឌ្ឍតាំបន់ផដ្លមានជនោតិសដ្ីមភាគតិចរ្ស់ៅឲ្យ
មានការររីចសក្មីន ខាងស្ដ្ឋរិចច ្ងគមរិចច និងវបបធម៌ សដ្ឋយជួយពួរសគឲ្យមាន្ិទ្ធិសពញសលញ
រនុងការចូលរមួការសធវីស្ចរតី្សក្មចនានា ការរសាងសោលនសយបាយោតិ ការការោរសដ្ឋយ
ចាប់ និងមានវធិានការ្ងគម សដ្ីមបីទ្ទ្ួលបាននូវស្ចរតីក្តូវការចាំបាច់្ក្មាប់ការរ្់សៅ
ក្បរបសដ្ឋយស្ចរតីនថ្ៃថ្នូរ ក្បនពណី្ ភាសា និងអតត្ញ្ហញ ណ្ វបបធម៌ទ្ាំសនៀមទ្មាៃ ប់ជនោតិសដ្ីម
ភាគតិច។ 

រយៈសពល ៥ឆ្ន ាំរនៃងមរសនះ ក្រ្ួងបានបណ្តុ ះបណាត លគណ្ៈរមាម ធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ 
បានចាំនួន  ២៦ ៤៨៥ភូមិ។ ក្រ្ួងរ៏បានែតល់វគគបណ្តុ ះបណាត លដូ្ចោសាត រក្បឡាយទ្ឹរ ជួ្
ជុលែៃូវរនុងភូមិ បសងកីតចារបផនៃរនុងភូមិ ការចិញ្ច ឹម្តវោេនៈោលរខណ្ៈក្គួសារ ចិញ្ច ឹមមាន់ ទ 
លរខណ្ៈក្គួសារ ចិញ្ច ឹមក្តីោក្គួសារ ែតលជ់ាំនាញ្ិបបរមម រ្ិរមម ស្វារមម សរាងជីរាំប៉ាុ ត្ិ៍ 
។ល។ បានចាំនួន្រុប ២២៧ភូមិ។ ក្រ្ួងបានែតលក់្បឹរាជួយបសងកីត ការងារជូនក្បោពលរដ្ឋពី
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ការសធវីអាជីវរមមខាន តតូច ការងាររ្ិរមមចក្មុះបាន ៦៨ ៤៧៦នារ់ បសងកីតក្រុម្នសាំសៅតាម
្េគមន៍សដ្ីមបទី្ទ្ួលស្វាឥណ្ទនជនបទ្បានចាំនួន ៤ ៧២៥នារ ់ វគគបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញ 
បសងកតីការងារថ្មជូីនក្បោពលរដ្ឋដូ្ចោ៖ តមាញេូល ក្រមា សមោងចស្រងាក នជវីឧ ម្ន័ ្ិបបរមម
ែលិតសាប ូ ផដ្លមានអនរចូលរមួ ៥៣៧នារ់។  បានសរៀបចាំ្ិកាខ សាលាែសពវែាយ ត្ីពីគាំនិត   
ែតួចសែតីម និងការក្គប់ក្គងអាជីវរមមខាន តតូចចាំនួន ១៩សលីរ មានអនរចូលរមួ ៨២នារ់ និងបណ្តុ ះ      
បណាត លក្គូបសងាគ ល ត្ីពីការបស្រញ្ហជ បការយលដ់្ឹងពីសក្ោះមេនតរាយសដ្ឋយធមមោតិបាន  ២២៧វគគ 
មានក្បោពលរដ្ឋចូលរមួចាំនួន ៩ ០៧៤នារ់។ បានសរៀបចាំ្ិកាខ សាលា ត្ីពី ជាំងឺសអដ្្ ៍កាមសរាគ 
និង្ុខភាពបនតពូជ ផដ្លមានក្បោពលរដ្ឋជនបទ្ចាំនួន ៤៤៩នារ់។  

្ក្មាប់ការអភិររស និងអភិវឌ្ឍន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិច ក្រ្ួងបានវាយតនមៃ និងរាំណ្ត់
អតត្ ញ្ហញ ណ្ជនោតសដ្ីមភាគតិចបានចាំនួន ៥៤្េគមន៍ និងពក្ងឹង្មតាភាព ជនោតិសដ្ីម
ភាគតិចបានចាំនួន ៣៥០នារ់។ ោសរៀងរាល់ឆ្ន ាំ ក្រ្ួងបានក្បារពធទ្ិវាជនោតិសដ្ីមភាគតិចផដ្ល
មានជនោតិសដ្ីមភាគតិចចូលរមួបានចាំនួន ៦ ០០០នារ់ ែតល់្មាភ រៈ្ិរាដ្ល់្ិ្សក្រីក្រសៅ
ជនបទ្បានចាំនួន ៩២ ៦៥៤នារ់ សដ្ីមបចូីលរមួបសងកីនគុណ្ភាព្ិរារប្់្ិ្សពិស្្្ិ្ស
ក្រីក្រ ក្ពមទាំងសាង្ង់ភូមិថ្មីបានចាំនួន ៩ភូមិ សាង្ង់ែាះជូនក្គួសារក្រីក្របានចាំនួន ១៤២ 
ខនង  និងសាង្ង់សាលាសរៀន មជឈមណ្ឌ ល អោរសាន រ់សៅរប្់្ិ្ស្រុបបានចាំនួន ៩២ខនង។ 

៣. ទ្ិសសៅននខ្នការយ៊ុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ឆ្នាំ២០១៩-២០២៣ 
ផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្២០១៩ - ២០២៣ សនះ មានសោលបាំណ្ងែតលនូ់វ

ការតក្មង់ទ្ិ្ដ្លម់ស្រនតីក្គប់លាំដ្ឋប់ថាន រ់ននក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ រ៏ដូ្ចោក្រ្ួងសាា ប័នដ្នទ្
សទ្ៀតននរាជរដ្ឋឋ ភិបាល និងនដ្គូោរ់ព័នធទាំងអ្ ់ក្ពមទាំងអនរទ្ទ្ួលែល សដ្ីមបរីមួោន ោាំក្ទ្ ចូល
រមួចាំផណ្រ និង្េក្បតិបតតិការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្សនះឲ្យទ្ទ្ួលបានសោគជ័យតាមការ
សក្ោងទុ្រ។  

ទ្ិ្សៅចមបងននផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្សនះ សដ្ីមបសីលីររមព្គុ់ណ្ភាព និងគុណ្តនមៃនន
ជីវតិរ្ស់ៅរប្ក់្បោជនជនបទ្ក្បរបសដ្ឋយបរយិប័នន ទាំងផែនរស្ដ្ឋរិចច ្ងគម និងវបបធម៌។     
ទ្ិ្សៅ ា្ំខាន់ៗននផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្មានដូ្ចតសៅ៖ 

 ជាំរុញ និងសលីរទ្ឹរចិតតមស្រនតីរាជការក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ឲ្យទ្ទ្ួលបានការបណ្តុ ះ
បណាត លជាំនាញដ្ល ់៨០សមា៉ា ងរនុងមួយឆ្ន ា្ំ ក្មាប់មស្រនតីមាន រ់ៗ 

 សាា បនាឲ្យបានែៃូវជនបទ្ក្បផវង១ ០០០គ.ម និងែៃូវចរ់សៅ្ ូក្បផវង ៥៥០គម  
 ផថ្ទាំ ជួ្ជុល ផរលមអែៃូវជនបទ្ក្បផវងឲ្យបានក្បផវង ១២ ០០០គ.ម   
 ្សក្មចឲ្យបាននូវសោលសៅរមួ  ៩០%  ននការែគត់ែគងទ់្ឹរសាអ ត  និងសលីររមព្់
អនាម័យជនបទ្សៅឆ្ន ាំ២០២៣  

 ជាំរុញសខតតយ៉ា ងតិចចាំនួន ០៥ ឈ្លនសៅឈប់បសនាា របង់ោ្វាលោ្កាល  
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 បសងកីតមុខរបរ និងការងារឲ្យបាន ១ ៥០០នារ់ ជូនក្បោជនជនបទ្សដ្ីមបសីលីរ
រមព្់លរខខណ្ឌ ជីវតិរ្ស់ៅបានលអក្បស្ីរ   

 បសងកីនការសែារមុខងារវមិជឈការ និងវ ិ្ េមជឈការ ៥០ក្្ុរ បផនាមសទ្ៀត 
 បសងកីតមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញមូលដ្ឋឋ នចាំនួន ១០រផនៃង 
 សាង្ង់ទ្ីទ្ួល្ុវតាិភាពការោរសក្ោះធមមោតិបផនាមចាំនួន ២០រផនៃង 
 សធវីបចចុបបននភាពគណ្ៈរមាម ធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ ៥០០ភូមិ 
 រាំណ្ត់អតត្ញ្ហញ ណ្្េគមន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិចឲ្យបាន ២០០្េគមន៍   
 បនតចូលរមួរមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតាុសាធារណ្ៈដ្ាំណារ់កាល    
ទ្ី៣ និងទ្ី៤ ោមួយក្រ្ួងស្ដ្ឋរិចច និងេរិញ្ញវតាុ។ 

៤. ព្របែ័ណ្ឌយ៊ុទ្ធសាស្រសត 
ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បាន្សក្មចសដ្ឋយសោគជ័យ នូវការអនុវតតន៍ផែនការអភិវឌ្ឍន៍

ជនបទ្ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ រមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតាុសាធារណ្ៈ រមមវធិីរាំផណ្
ទ្ក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ និងរមមវធិីវមិជឈការ និងវ ិ្ េមជឈការ រមមវធិីអភិវឌ្ឍធនធានមនុ្ស 
និងពក្ងឹងសាា ប័ន សដ្ឋយបានជាំរុញឲ្យលរខខណ្ឌ ជីវតិរ្ស់ៅរប្ក់្បោជនជនបទ្មានការផក្បក្បួល 
ោវជិជមានក្ពមៗោន  ទាំងសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័តគមនាគមន៍ជនបទ្ ទាំងការែតលស់្វាទ្ឹរសាអ ត 
និងអនាម័យជនបទ្  និងការអភិវឌ្ឍនស៍្ដ្ឋរិចច្េគមន៍។  

ជនោតិសដ្ីមភាគតិច ក្តូវបានរាំណ្ត់អតត្ញ្ហញ ណ្្េគមន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិច និង
បណ្តុ ះបណាត លជាំនាញបសងកីតការងារជូនជនោតិសដ្ីមភាគតិច ផរទ្មាៃ ប់មិនលអរប្ព់ួរោត់រនុង
ការសធវីរ្ិរមម។ ក្បោជនជនបទ្  ពិស្្ជនងាយ រងសក្ោះ ក្តូវបានក្រ្ួងយរចិតតទុ្រដ្ឋរ់ 
បណ្តុ ះបណាត លជាំនាញ បសងកីតការងារ ផ វ្ងររទ្ីែារ និង្ង់ែារ្េគមន៍សដ្ីមបជីួយ្ក្មួល
ដ្លជ់ីវភាពរ្ស់ៅក្បចាំនថ្ងរប្់ោត់។     

ោមួយនឹងការររីចសក្មីនគួររត់្មាគ ល់សលីក្គប់វ ិ្ ័យសៅតាមតាំបន់ជនបទ្ ក្រ្ួង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្រ៏ជួបក្បទ្ះនូវបញ្ហា ក្បឈមមួយចាំនួនែងផដ្រ ដូ្ចោការសរីនស ងីនូវតក្មូវការ
រប្ក់្បោពលរដ្ឋសៅជនបទ្ ការផក្បក្បួលអាកា្ធាតុ ការអភិវឌ្ឍនស៍ៅទ្ីដ្ឋច់ក្្យល សយនឌ្័រ 
និងជនោតិសដ្ីមភាគតិចោសដ្ីម។  

ការររីចសក្មីនផែនរស្ដ្ឋរិចច ្ងគមសៅជនបទ្បានសធវីឲ្យទ្ាំេាំននស្ចរតីក្តូវការរប្់ 
ក្បោជនជនបទ្មានការសរីនស ងីែងផដ្រ ផដ្លទមទរឲ្យមានការវនិិសយគកាន់ផតសក្ចីនបផនាម
សទ្ៀតសដ្ីមបសី្ៃីយតបនឹងតក្មូវការទាំងសនាះ ោពិស្្ ការររីចសក្មីននន្រមមភាពស្ដ្ឋរិចចសៅ
តាមតាំបន់ជនបទ្បានសធវីឲ្យែៃូវជនបទ្មួយចាំនួនឆ្ប់ខូចសៅវញិសដ្ឋយការដ្ឹរសលី្ទ្មងន់។ រតាត
ផក្បក្បួលអាកា្ធាតុរ៏ោបញ្ហា ក្បឈមមួយែងផដ្រ សលីសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធែៃូវថ្នលជ់នបទ្ និង
សេដ្ឋឋ  រចនា្មព័នធរូបវន័តដ្នទ្សទ្ៀត។ ថ្វកិា្ក្មាប់យរសៅអភិវឌ្ឍសៅជនបទ្សៅមានរក្មិតសៅ
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ស យី្ក្មាប់ការសាា បនា សាង្ង់ែៃូវថ្នលជ់នបទ្ផដ្លមានក្បផវងោង ៤៥ ២០០គ.ម ផដ្ល
ោតក្មូវការចាំបាច់ក្បចាំនថ្ងរប្់ក្បោជនជនបទ្សៅទូ្ទាំងក្បសទ្្ ោពិស្្សៅតាំបន់ដ្ឋច់
ក្្យល។ ការចូលរមួរប្ស់្រ ត្ីរនុងការងារអភិវឌ្ឍន៍រ៏ទមទរឲ្យមានការជាំរុញ និងយរចិតតទុ្រ
ដ្ឋរ់បផនាមសទ្ៀត។    
 សដ្ីមបសីដ្ឋះក្សាយបញ្ហា ក្បឈមខាងសលី ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បានដ្ឋរ់សចញោក្របខណ្ឌ
យុទ្ធសាស្រ ត្រយៈសពលផវង សដ្ីមបសីលីររមព្គុ់ណ្ភាព និងគុណ្តនមៃននជីវតិរប្ក់្បោជនជនបទ្
ស ងីវញិតាមរយៈ បសងកីនការសាា បនា ជួ្ជុលនិងសលីររក្មិតសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័ត គមនាគមន៍ 
និងស្វាសាធារណ្ៈបផនាមសទ្ៀតដ្ល់ក្គប់ក្ចរលារននតាំបន់ជនបទ្ ោពិស្្តាំបន់ផដ្លមាន
្កាត នុពលស្ដ្ឋរិចចខព្់។  

ការអប់រ ាំសលីររមព្់្ ុខភាព អនាម័យ សធវីឲ្យក្បោជនយល់ដ្ឹងពីការរ្ស់ៅសាអ ត ែឹរ
សាអ ត ភូមិឃុាំមានបរសិាា នរ្ស់ៅសាអ ត ភូមិឃុាំមាន្ុវតាិភាព គឺោផែនរមួយជាំរុញឲ្យមានលរខខណ្ឌ  
ននរសបៀបរ្់សៅផបប្ីុវលី័យសៅជនបទ្។ ការសដ្ឋះក្សាយបញ្ហា ជីវភាពរ្់សៅក្បចាំនថ្ងោរតាត
ា្ំខាន់បាំែុតផដ្លពុាំអាចខវះបាន សេតុសនះ ក្រ្ួងបានរាំណ្ត់យុទ្ធសាស្រ ត្បសងកីតការងារ មុខរបរ 

្េក្គិនភាព សដ្ីមបជីាំរុញឲ្យសរីតមានស ងី្រមមភាពស្ដ្ឋរិចចសៅក្គប់ទ្ីរផនៃងសៅតាមនិគម 
តាមរយៈការបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញវោិជ ជីវៈមូលដ្ឋឋ ន បណ្តុ ះគាំនិត និងបាំែុ្ឲ្យក្បោពលរដ្ឋ
ជនបទ្ ចូលរមួយ៉ា ង្រមមរនុងចលនាសនះ ក្ពមទាំងែតលក់ារសលីរទ្ឹរចិតតោរមចីផដ្លមានអក្តា
ការក្បារ់ទបសធវីោទុ្នបសងកីតមុខរបរថ្មី និងចលនាឲ្យក្បោពលរដ្ឋោាំក្ទ្ែលិតែលរនុងក្្ុរ សដ្ីមបី
ចូលរមួសលីរទ្ឹរចិតតដ្ល់ែលិតែលរប្ផ់ខមរសយងី។  

ស្ៃីយតបនឹងយុទ្ធសាស្រ ត្ចតុសកាណ្ដ្ាំណារ់កាលទ្ី៤ រប្រ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាលក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ្ បានរាំណ្ត់ទ្ិ្សៅោយុទ្ធសាស្រ ត្ោអាទ្ិភាពចាំនួន០៤ សដ្ីមបធីានាសលីររមព្គុ់ណ្ភាព 
និងគុណ្តនមៃននជីវតិរ្ ់សៅរប្ក់្បោជនជនបទ្ឲ្យបានកាន់ផតលអក្បស្ីរ សដ្ឋយបសងកីនលរខខណ្ឌ
ជីវតិរ្់សៅរប្់ក្បោជនជនបទ្ តាមរយៈការែតល់ស្វាសាធារណ្ៈសែសងៗសៅជនបទ្ដូ្ចោ    
សេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធែៃូវថ្នល់ជនបទ្ ការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត និងអនាម័យជនបទ្ ការអប់រ ា្ំ ុខភាព និង
បសងកីតការងារ មុខរបរ និង្េក្គិនភាពសៅតាមក្គួសាររនុង្េគមន៍ជនបទ្។   

សដ្ីមបី្ សក្មចបានទ្ិ្សៅោយុទ្ធសាស្រ ត្ខាងសលី ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បានផក្បកាៃ យ
យុទ្ធសាស្រ ត្ទាំង ០៤ ោរមមវធិី្ក្មាប់អនុវតតដូ្ចខាងសក្កាម៖  
   (១) ការពក្ងឹងសាា ប័ន ការរសាង្មតាភាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្ស 
   (២) ការសាា បនា ជួ្ជុល សលីររក្មិតសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័ត គមនាគមន៍ និង 
                 ស្វាសាធារណ្ៈ  
  (៣) ការសលីររមព្់្ុខភាព ការអប់រ ាំ និងលរខខណ្ឌ ននការរ្ស់ៅ  
  (៤) ការបសងកីតការងារ មុខរបរ ្េក្គិនភាព និង្រមមភាពស្ដ្ឋរិចច  
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៥.  សរម្មភារការងារ 
សដ្ីមបអីនុវតតយុទ្ធសាស្រ ត្អាទ្ិភាពទាំង០៤ ខាងសលី ក្រ្ួងមានផែនការ្រមមភាពោសក្ចីន 

ដូ្ចខាងសក្កាម៖ 
 ៥.១.  ការរព្ងឹងសាាប័ន ការរសាងសម្តថភារ  និងការអភិវឌ្ឍន៍
ធនធានម្ន៊ុស្ស 
 ក្រ្ួងនឹងបនតជាំរុញការរសាង្មតាភាព និងអភិវឌ្ឍន៍សាា ប័នសដ្ឋយបនតការបណ្តុ ះ       
បណាត លដ្លម់ស្រនតីរាជការសៅថាន រ់ោតិ និងថាន រ់សក្កាមោតិឲ្យមាន្មតាភាពកាន់ផតក្បស្ីរស ងី
បផនាមសទ្ៀតរនុងការែតល់ស្វាសាធារណ្ៈ កាន់ផតមានក្ប្ិទ្ធភាព និងភាព្័រតិ្ិទ្ធិរនុងការងារ   
វ ិ្ ័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្។ ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បនតចូលរួមរមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់សែសងៗរប្់ 
រាជរដ្ឋឋ ភិបាលដូ្ចោ រមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតាុសាធារណ្ៈដ្ាំណារ់កាលទ្ី៣ 
និងទ្៤ី រមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់រដ្ឋបាលសាធារណ្ៈ រមមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់វមិជឈការ និងវ ិ្ េមជឈការ 
រាំផណ្ទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងដ្ីធៃីនិងរាំផណ្ទ្ក្មង់រងទ្័ព ក្ពមទាំងរាំផណ្ទ្ក្មង់សែសងៗសទ្ៀតសដ្ីមបី
ធានាការអភិវឌ្ឍនក៍្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាព និងដ្ាំសណី្រសឆ្ព ះសៅកាន់រសបៀបវារៈទ្្សនៈវ ិ្ ័យ ២០៣០។ 

 ពក្ងឹងយនតការសរៀបចាំផែនការវនិិសយគសាធារណ្ៈបីឆ្ន ាំរ ាំរិល ផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្ថ្វកិា 
និងផែនការថ្វកិាក្បចាំឆ្ន ាំ 

 ពក្ងឹងយនតការសក្បីក្បា្ ់និងក្គប់ក្គងថ្វកិាតាមក្បព័នធក្គប់ក្គងព័ត៌មានវទិ្ា 
 ពក្ងឹងក្ប្ិទ្ធភាពននការក្គប់ក្គងរដ្ឋបាល និងបុគគលិរ 
 ពក្ងឹងយនតការក្គប់ក្គង និងការបណ្តុ ះបណាត លឲ្យមានគុណ្ភាព និងក្ប្ិទ្ធភាពខព្់ 
 បសងកីនការោាំក្ទ្េរិញ្ញវតាុ្ក្មាប់ការងារអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្សក្បរបសដ្ឋយក្ប្ិទ្ធភាព 
និងនិរនតរភាព 

 ជាំរុញ និងសលីរទ្ឹរចិតតមស្រនតីក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ឲ្យទ្ទ្ួលបានការបណ្តុ ះបណាត ល
ជាំនាញយ៉ា ងតិច ៨០សមា៉ា ងរនុងមួយឆ្ន ាំ 

 ែសពវែាយ និងពក្ងឹងការអនុវតតនស៍ោលនសយបាយ ត្ីពីការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្ស 
 ជាំរុញ និងសលីរទ្ឹរចិតតក្បោពលរដ្ឋជនបទ្ផដ្លបានទ្ទ្ួលការបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញ 
វោិជ ជីវៈពីមជឈមណ្ឌ លរនុងការបសងកីតមុខរបរ  

 ចូលរមួោាំក្ទ្យ៉ា ង្រមមដ្លរ់មមវធិីរាំផណ្ទ្ក្មង់ការក្គប់ក្គងេរិញ្ញវតាុសាធារណ្ៈ
ដ្ាំណារ់កាលទ្ី៣ និងទ្ី៤ 

 ជាំរុញពក្ងីរក្្ុរសោលសៅរនុងការសែារមុខងារវមិជឈការ និងវ ិ្ េមជឈការ និងរាំផណ្
ទ្ក្មង់ដ្នទ្សទ្ៀត  

 ែសពវែាយ និងពក្ងឹងយនតការអនុវតតសោលនសយបាយោតិ ត្ីពីការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត និង
អនាម័យ 
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 ែសពវែាយ និងពក្ងឹងយនតការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្ោតិ ត្ីពីការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត 
និងការសលីររមព្អ់នាម័យជនបទ្ 

 ែសពវែាយ និងពក្ងឹងយនតការអនុវតតផែនការ្រមមភាពោតិ ត្ីពីការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត 
្ុខភាព និងការសលីររមព្អ់នាម័យជនបទ្សលីរទ្ី២។ 

 

 ៥.២. ការសាាបនា ជួសជ៊ុល សលើររព្ម្ិតសហដ្ឋារចនាសម្ព័នធរូបវ័នត 
គ្ម្នាគ្ម្ន៍ និងសសវាសាធារណ្ៈ 

សដ្ីមបធីានាក្ប្ិទ្ធភាព និងក្ប្ិទ្ធែលននការសក្បីក្បា្់សេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័តជនបទ្ 
ក្រ្ួងនឹងបនតសាា បនាែៃូវជនបទ្ និងផរលមអែៃូវជនបទ្ឲ្យសៅោែៃូវក្កាលសៅ្ ូពីរោន់ និងែៃូវ
សបតុងផដ្លអាចធន់នឹងការដ្ឹរធងន់ និងមានភាពធន់នឹងការផក្បក្បួលអាកា្ធាតុ សដ្ីមបជីាំរុញ
ការអភិវឌ្ឍនស៍្ដ្ឋរិចច ្ងគម និងវបបធម៌សៅតាមជនបទ្។ ្រមមភាពការងារោអាទ្ិភាពមាន
ដូ្ចតសៅ៖ 

 បនតបសងកីន និងជាំរុញការែតលអ់ាទ្ិភាពខព្ដ់្លក់ារសាា បនា ការសាត រ ការផរលមអែៃូវជនបទ្ 
ោជាំហានៗពីែៃូវក្កាលក្រួ្ក្រេមសៅោែៃូវក្កាលសៅ្ ូពីរោន់ និងែៃូវសបតុង ការផថ្ទាំ
ែៃូវជនបទ្ និងជួ្ជុលោប់ោក្បចាំ សដ្ីមបធីានាការសក្បីក្បា្់បានក្គប់រដូ្វកាលនិងធន់
នឹងការផក្បក្បួលអាកា្ធាតុ  

 បនតសរៀបចាំឲ្យមានដ្ាំសណី្រការននក្បព័នធក្គប់ក្គង និងផថ្ទាំែៃូវជនបទ្សដ្ឋយមានការចូលរមួ
ពី្េគមនមូ៍លដ្ឋឋ នោមួយរដ្ឋបាលថាន រ់សក្កាមោតិក្គប់លាំដ្ឋប់ថាន រ់ 

 បនតែតលជ់ាំនួយបសចចរសទ្្ ដ្ល់ក្រុមក្បឹរាឃុាំ និងគណ្ៈរមាម ធិការអភិវឌ្ឍន៍ភូមិ រនុងការ
សាត រ ជួ្ជុល និងសធវីឲ្យក្បស្ីរស ងីនូវែៃូវជនបទ្  

 បនតពក្ងីររមមវធិីវមិជឈការ និងវ ិ្ េមជឈការ ការផថ្ទាំែៃូ វោលរខណ្ៈក្បចាំដ្ល់ថាន រ់ 
សក្កាមោតិ 

 សាង្ង់ក្បព័នធធារាសាស្រ ត្ខាន តតូច ដូ្ចោក្បឡាយសក្សាចក្្ព ទ្ាំនប់ទ្ឹរ សាព ន 
ា្ំណ្ង់សាា រ់ទ្ឹរ និង ា្ំណ្ង់្ិលបការយសែសងៗ  

 បនតអភិវឌ្ឍន៍ក្បព័នធក្គប់ក្គងបញ្ជ ីសារសពីភ័ណ្ឌ  និងមូលដ្ឋឋ នទ្ិននន័យែៃូ វជនបទ្ននក្ពះ
រាោណាចក្ររមពុោឱ្យកាន់ផតមានក្ប្ិទ្ធភាពខព្់ ផដ្លអាចមានលទ្ធភាពរនុងរសាង
ផែនការរាំណ្ត់អាទ្ិភាពផខសែៃូវ និងរសាងផែនការថ្វកិា្ក្មាប់ការងារសាា បនា ជួ្ជុល 
និងផថ្ទាំែៃូវជនបទ្  

 សាង្ង់សេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធរូបវន័តជនបទ្ដ្នទ្សទ្ៀតដូ្ចោ ក្្ះទ្ឹរ អណ្តូ ងទ្ឹរ ក្បព័នធ
ផចរចយទ្ឹរតាមទុ្សយខាន តតូច្េគមន៍ អាងដ្ាំរលទ់្ឹរ ោងយរស អាងក្តងទ្ឹរ
សភៃៀង ធុងចសក្មាះ បងគន់អនាម័យ ។ល។ 
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 ៥.៣. ការសលើររម្ពស់ស៊ុែភារ ការអប់រំ លរខែណ្ឌននការរស់សៅ 
សដ្ីមបធីានាសលីររមព្់គុណ្ភាព និងគុណ្តនមៃននជីវតិរ្់សៅរប្់ក្បោពលរដ្ឋជនបទ្

ឲ្យបានលអក្បស្ីរ ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្បាន្ក្មួចទ្ិ្សៅរប្ខ់ៃួន សដ្ីមបី្ សក្មចឲ្យបាននូវ
ទ្្សនវ ិ្ យ័ននសោលនសយបាយផដ្លបានរាំណ្ត់ថា  “ ឆ្ន ាំ២០២៥ ក្បោពលរដ្ឋសៅជនបទ្
ក្គប់រូបក្តូវមានការែគត់ែគង់ទឹ្រសាអ ត និងអនាម័យក្គប់ក្ោន់ និងរ្់សៅរនុ ងបរសិាា នផដ្លមាន
អនាមយ័ក្បរបសដ្ឋយនិរនតរភាព”។ សដ្ីមបឈី្លនសៅ្សក្មចបាននូវទ្្សនវ ិ្ ័យសនះក្រ្ួង បាន
រាំណ្ត់យរទ្ិ្សៅរយៈសពលមធយមនូវអក្តាក្គបដ្ណ្ត ប់៩០% ទាំងទ្ឹរសាអ ត និងអនាម័យសៅ
ឆ្ន ាំ២០២៣ សៅរនុងផែនការ្រមមភាពោតិជាំហា នទ្ី២ រប្ខ់ៃួន។ ក្រ្ួងបានសផ្លត តការយរ
ចិតតទុ្រដ្ឋរ់សលីវធិានការ ៣ ា្ំខាន់ៗ ត្ីពីការសក្បីក្បា្ប់ងគន់ ការលាង្មាអ តនដ្នឹងសាប ូ និង
ការបរសិភាគទ្ឹរសាអ ត ។  ្រមមភាពោអាទ្ិភាពដូ្ចខាងសក្កាម៖ 

 សធវីការក្តួតពិនិតយក្ប្ិទ្ធភាពននការអនុវតតន៍ផែនការ្រមមភាពោតិ ត្ីពី ការែគត់ែគង់
ទ្ឹរសាអ ត និងអនាម័យជនបទ្សៅជាំហានទ្ី១ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ និងសរៀបចាំផែនការ
្រមមភាពោតិ ត្ីពីការសលី្រាំព្់ការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត ្ុខភាព និងការសលីររាំព្ ់ 
អនាម័យសៅជនបទ្ជាំហានទ្ី២ ឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣ 

 ពក្ងឹងក្បព័នធតាមដ្ឋន ក្តួតពិនិតយលទ្ធែល ពក្ងឹង្មតាភាពសាា ប័ន សរៀរគរធនធាន និង
បនតពក្ងឹងរិចច្េការរវាងនដ្គូោរ់ព័នធទាំងអ្ ់ធានាឲ្យបាននូវ្ុខដុ្មនីយរមម រមមវធិី 
និងគសក្មាងទាំងអ្់ឲ្យក្្បតាមផែនការ្រមមភាពោតិ បនតបសងកីន និងជាំរុញការ
អភិវឌ្ឍនវ៍ ិ្ ័យែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត ្ុខភាព និងអនាម័យ្ក្មាប់សក្បីក្បា្់រនុងជីវភាពរ្់
សៅក្បចាំនថ្ងរប្់ក្បោជនក្បរបសដ្ឋយគុណ្ភាព និងក្ប្ិទ្ធភាព 

 ពក្ងីរ្រមមភាពការែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត ្ុខភាព និងការសលីររមព្់អនាម័យជនបទ្ 
 បនតអប់រ ាំែសពវែាយដ្ល់ក្បោជនជនបទ្ឲ្យយល់ដ្ឹងពីបរសិាា ន និងក្បតិបតតិអនាម័យ 
 ពក្ងីរការតបណាត ញទ្ឹរសាអ តទ្ទ្ួលទន សៅ្េគមន៍ជនបទ្ 
 លុបបាំបាត់ការបសនាា បង់ោ្វាលោ្កាលសដ្ឋយពក្ងីរពីភូមិសៅឃុាំ ពីឃុាំសៅក្្ុរ      
ពីក្្ុរសៅសខតត 

 យ៉ា ងសហាចណា្់សខតតចាំនួន ៥ នឹងបញ្ឈប់ការបសនាា បង់ោ្វាលោ្កាល 
 ជាំរុញការផ្លៃ ្់បតូ រទ្មាៃ ប់ននការសក្បីក្បា្់បងគន់ ការលាងនដ្នឹងសាប ូ និងការបរសិភាគ    
ទ្ឹរសាអ ត។ 

 
 ៥.៤.  ការបសងកើតការងារ ម្៊ុែរបរ សហព្គ្ិនភារ និងសរម្មភារសសដ្ឋរិចច 

ក្រ្ួងនឹងបនតជាំរុញ និងបសងកីនសលបឿនែលិតរមមស្ដ្ឋរិចចជនបទ្ និង្េក្គិនភាព សដ្ីមបី
ោាំក្ទ្ដ្ល់ការបសងកីនក្បារ់ចាំណូ្លតាមក្គួសារ សដ្ីមបឲី្យក្គួសារសៅជនបទ្មានជីវភាព ក្បស្ីរស ងី 
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តាមរយៈការែតលច់ាំសណ្ះជាំនាញ បសងកីតការងារ ែតលឥ់ណ្ទន្មក្្ប ររទ្ីែារ និងបសងកីត
បរយិកា្រ្ស់ៅឲ្យបានលអក្បស្ីរ បសងកីន ា្ិរភាពក្បារ់ចាំណូ្លតាមក្គួសារនីមួយៗ សដ្ីមបចូីលរមួ
ទ្ប់សាក ត់ការសធវីចាំណារក្្ុរសដ្ឋយក្បថុ្យក្បថាន។ ្រមមភាពោអាទ្ិភាពរមួមាន៖ 

 បសងកីតមជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញមូលដ្ឋឋ នចលត័ 
 ចលនាក្បោជនស ងីឲ្យចូលរមួទ្ទ្ួលយរការបណ្តុ ះបណាត លជាំនាញមូលដ្ឋឋ ន 
 ជាំរុញឲ្យក្បោជនរនុង្េគមន៍ចូលរមួរមមវធិីបសងកីតអាជីវរមមខាន តតូច និងខាន តក្គួសារ 
 សរៀបចាំរមមវធិីបណ្តុ ះបណាត លមុខវោិជ សៅតាមតក្មូវការសៅតាមតាំបន់នីមួយៗ 
 ែតលជ់ាំនាញដ្ល់ជនោតិសដ្ីមភាគតិចរនុង្េគមន៍ផដ្លពួរសគរ្ស់ៅ   
 ជាំរុញបសងកីតទ្ីែារ្េគមន៍ តាាំងបងាា ញែលិតែល 
 ជាំរុញឲ្យក្បោពលរដ្ឋផខមរោាំក្ទ្ និងសក្បីក្បា្ែ់លិតែលផខមរ  
 ជួ្ជុល និងសាង្ង់ែារជនបទ្សដ្ីមបសីដ្ឋះដូ្រែលិតែលរនុងក្្ុរ 
 បនតបណ្តុ ះបណាត លស្រ ត្ីសមែាះ រនុងការផថ្ររាទុ្រ និងការផរនចនមាូបអាហារ និងការសរៀបចាំ
្ួនដ្ាំណាាំរប្ក់្គួសារ ្ក្មាប់បាំសពញតក្មូវការ និងបសងកីនក្បារ់ចាំណូ្លក្គួសារ 

 ជាំរុញការែតលស់្វាក្បារ់រមចីផដ្លមានអក្តាការក្បារ់្មរមយ ្ក្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍្ ិបបរមម 
មុខជាំនួញ ្េក្ោ្ខាន តតូច និងមធយម ោមួយនឹងការែតល់បសចចរសទ្្ជាំនាញ និងការ
យលដ់្ឹងអាំពីការបសងកីតមុខរបរ ក្ពមទាំងការខិតខាំពក្ងីរទ្ីែារ សដ្ីមបដី្ាំសណី្រការែលិតែល
សៅតាំបន់ជនបទ្ 

 បនតោាំក្ទ្ដ្ល់ការបសងកីតធនាោរមិនផមនសាច់ក្បារ់ដូ្ចោ ធនាោរក្្ូវ ធនាោរមាន់ 
ធនាោរជី។ល។ 

 បនតរាំណ្ត់អតត្ញ្ហញ ណ្្េគមន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិច 
 សរៀបចាំក្បារពធទ្ិវាអនតរោតិជនោតិសដ្ីមភាគតិចពិភពសលារក្បចាំឆ្ន ាំទាំង១៥ សខតតសោលសៅ  
 បសងកីតមជឈមណ្ឌ លអភិររស និងអភិវឌ្ឍន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិច 
 បនតជាំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សៅតាមតាំបន់ផដ្លមានជនោតិសដ្ីមភាគតិចរ្់សៅ ឲ្យកាន់ផត
មានការររីចសក្មីន ទាំងផែនរស្ដ្ឋរិចច ្ងគមរិចច និងវបបធម៌ ធានា្ិទ្ធិទ្ទ្ួលបាននូវការ       
ការោរសដ្ឋយចាប់ និងវធិានការ្ងគមនានា ផដ្លស្ៃីយតបសៅនឹងតក្មូវការចាំបាច់ោ
មូលដ្ឋឋ ន្ក្មាប់ការរ្់សៅក្បរបសដ្ឋយភាព នថ្ៃថ្នូ រ ក្ពមទាំងការសោរពចាំសោះទ្ាំសនៀម
ទ្មាៃ ប់ ក្បនពណី្ និងភាសារប្់បងបអូនជនោតិសដ្ីមភាគតិច 

 បនតអនុវតតសោលនសយបាយោតិ ដ្ីពកីារអភវិឌ្ឍន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិច សារាចរផណ្នាាំ 
នីតវិធិីននការរាំណ្ត់អតត្ញ្ហញ ណ្ និងចុះបញ្ជ ី្េគមន៍ជនោតិសដ្ីមភាគតិច។ 
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៦. ធនធានហិរញ្ញវតថុ  
ក្បភពធនធានេរិញ្ញវតាុ្ក្មាប់ក្ទ្ក្ទ្ង់ការអនុវតតផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្សនះ បានមរពីថ្វកិា 

ោតិ ថ្វកិាេរិញ្ញបបទន្មបទន នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ អងគការមិនផមនរដ្ឋឋ ភិបាល ្ងគម្ីុវលិ និង
្បបុរ្ជន រមួោន ្ក្មាប់ោាំក្ទ្វ ិ្ ័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្រយៈសពល៥ឆ្ន ាំ ២០១៩-២០២៣ ផដ្ល
មានទ្ឹរក្បារ់្រុបក្បមាណ្ ២ ២៦៥ ០៥៨ ០៨៧ដុ្លាៃ អាសមររិ ផដ្លគិតោមធយមក្បមាណ្ 
៤៥៣លានដុ្លាៃ អាសមររិរនុងមួយឆ្ន ាំ រនុងសនាះរាជរដ្ឋឋ ភិបាលចាំណាយក្បផេលជិត ១០០លាន
ដុ្លាៃ  អងគការមិនផមនរដ្ឋឋ ភិបាលក្បមាណ្ ៦៨លានដុ្លាៃ  សក្ៅពីសនះោថ្វកិាបផនាមបានមរពី     
េរិញ្ញបបទន្មបទនោរមចី និងជាំនួយឥត ា្ំណ្ងពីបណាត ក្បសទ្្ោមិតតរប្ក់្ពះរាោណាចក្រ 
រមពុោ។ 

តារាងវិភាគ្ថវិកាសព្មាប់អន៊ុវតតខ្នការយ៊ុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ២០១៩-២០២៣ 

តក្មូវការថ្វកិា
ក្បចាំឆ្ន ាំ 

ឯរតា 
២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ចប់សែតីម បា៉ា ន់សាម ន បា៉ា ន់សាម ន បា៉ា ន់សាម ន បា៉ា ន់សាម ន បា៉ា ន់សាម ន 

ថ្វកិាោតិ 
លានសរៀល 339,137.00 373,294.5 447,953.4 537,544.08 645,052.89 774,063.50 
ដុ្លាៃ  84,784,250 93,323,625 111,988,350 134,386,020 161,263,224 193,515,868 

ថ្វកិាអងគការមិន
ផមនរដ្ឋឋ ភិបាល 

ដុ្លាៃ  68,695,900 68,500,000 68,500,000 68,500,000 68,500,000 68,500,000 

គសក្មាងថ្វកិា
េរិញ្ញបបទន 
្េក្បតតិការ  

ដុ្លាៃ   113,289,200 154,095,900 96,181,200 48,033,900 50,570,000 55,168,000 

គសក្មាងវនិិសយគ
សាធារណ្ៈសលី
ការងារអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទ្ 

ដុ្លាៃ  34,870,200  200,847,800 192,883,000 130,301,200 150,000,000 150.000,000 

រុ្ប ដុ្លាៃ  301,639,550 516,767,325 469,552,550 381,221,120 430,333,224 467,183,868 

 

៧. ការព្តួតរិនិត្យ តាម្ដ្ឋន និងវាយតនម្ៃ  
ផែនការយុទ្ធសាស្រ ត្នឹងក្តូវបានក្តួតពិនិតយ តាមដ្ឋន និងវាយតនមៃក្បចាំឆ្ន ាំ ោរ់រណាត ល  

អាណ្តត ិ និងចុងសក្កាយក្ប្ិនសបីមានការចាំបាច់។ ការវាយតនមៃនឹងសផ្លត តយរចិតតទុ្រដ្ឋរ់សលី
លទ្ធែលចុងសក្កាយននការអនុវតតន៍យុទ្ធសាស្រ ត្ទាំង០៤ គឺ៖ (១)ការពក្ងឹងសាា ប័ន ការរសាង
្មតាភាព និងការអភិវឌ្ឍនធ៍នធានមនុ្ស (២) ការសាា បនា ជួ្ជុល សលីររក្មិតសេដ្ឋឋ រចនា
្មព័នធរូបវន័តគមនាគមន៍   និងស្វាសាធារណ្ៈ (៣) ការសលីររមព្់្ុខភាព ការអប់រ ាំ និង
លរខខណ្ឌ ននការរ្ស់ៅ (៤) ការបសងកីតការងារ មុខរបរ ្េក្គិនភាព និង្រមមភាពស្ដ្ឋរិចច 
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្ក្មាប់អនុវតតរនុងនីតិកាលទ្ី៦ ននរដ្ឋ្ភាោតិតាមរយៈយុទ្ធសាស្រ ត្ចតុសកាណ្ដ្ាំណារ់កាលទ្ី៤ 
រប្រ់ាជរដ្ឋឋ ភិបាលរមពុោ។ ការតាមដ្ឋន ក្តួតពិនិតយ តាមដ្ឋន និងវាយតនមៃនឹងក្តូវបានពិនិតយ
ក្បចាំឆ្ន ាំ។ 

តារាងតាម្ដ្ឋនសូចនាររការអន៊ុវតតខ្នការយ៊ុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ២០១៩-២០២៣ 
 

្ូចនាររ 
២០១៨ ២០១៩ ២០២០ ២០២១ ២០២២ ២០២៣ 
ចប់សែតីម ពាររណ៍្ ពាររណ៍្ ពាររណ៍្ ពាររណ៍្ ពាររណ៍្ 

ការសាត រ និងសាង្ង់ែៃូ វជនបទ្     
(សលីក្បផវងែៃូ វ្ រុប ៤៥,២០០គ.ម) 29,172.48គ.ម 30,740គ.ម 32,935គ.ម 36,008គ.ម 39,609គ.ម 43,570គ.ម 
ផរលមអែៃូវជនបទ្សៅោសៅ  ្ូពីោន់ ឬ 
សបតុងសដ្ីមបធីន់នឹងការផក្បក្បួល
អាកា្ធាតុ (គ.ម) 

100គ.ម 120គ.ម 144គ.ម 172គ.ម 207គ.ម 248គ.ម 

ផថ្ទាំែៃូវោលរខណ្ៈខួប និងក្បចាំ (គ.ម) 7,457.33គ.ម 8,948គ.ម 10,738គ.ម 12,886គ.ម 15,463គ.ម 18,556គ.ម 
្មាមាក្ត និងក្បោពលរដ្ឋរមពុោសៅ
តាំបន់ជនបទ្ផដ្លទ្ទ្ួលបានស្វាទ្ឹរ
សាអ ត និងមាន្ុវតាិភាព (%) 

60% 65% 72% 79% 84% 90% 

្មាមាក្ត និងក្បោពលរដ្ឋរមពុោសៅ
តាំបន់ជនបទ្ផដ្លទ្ទ្ួលបានស្វា       
អនាម័យ (%) 

60% 70% 75% 80% 85% 90% 

សខតតផដ្លបានបញ្ឈប់បសនាា បង់ោ្វាល
ោ្កាល ( ODF ) 0 1សខតត 2សខតត 3សខតត 4សខតត 5សខតត 

មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ះបណាត លវោិជ ជីវៈ
ចល័ត ( មណ្ឌ ល) 0 5មណ្ឌ ល 10មណ្ឌ ល 15មណ្ឌ ល 20មណ្ឌ ល 25មណ្ឌ ល 

ចាំនួនក្បោពលរដ្ឋផដ្លបានទ្ទ្ួលការ   
បណ្តុ ះបណាត លជាំនាញវោិជ ជីវៈមូលដ្ឋឋ ន 4,313នារ់ 7,000នារ់ 10,000នារ់ 15,000នារ់ 25,000នារ់ 35,000នារ់ 

ចាំនួនក្គួសារផដ្លបានបសងកីត្េ
ក្ោ្ខាន តតូចថ្មីសក្កាយបានទ្ទ្ួលការ  
បណ្តុ ះបណាត លជាំនាញមូលដ្ឋឋ ន ពុាំមានទ្ិននន័យ 150ក្គួសារ 250ក្គួសារ 350ក្គួសារ 450ក្គួសារ 550ក្គួសារ 

មស្រនតីរាជការក្រ្ួងផដ្លទ្ទ្ួលបានការ
ពក្ងឹង្មាភាព ដ្ល់៨០សមា៉ា ងរនុងមួយ
ឆ្ន ាៗំ រនុងមាន រ់ៗ 

42សមា៉ា ង/មាន រ់ 45 សមា៉ា ង/មាន រ់ 50សមា៉ា ង/មាន រ់ 60 សមា៉ា ង/មាន រ់ 70សមា៉ា ង/មាន រ់ 80សមា៉ា ង/មាន រ់ 

ចាំនួន្េគមន៍បានទ្ទ្ួលសាគ ល់ពី
ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ 

143 ្េគមន៍ 153 ្ េគមន៍ 163 ្ េគមន៍ 173 ្ េគមន៍ 183 ្ េគមន៍ 200 ្ េគមន៍ 
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៨. សសចរតីសននិដ្ឋាន 

ឈរសលីមូលដ្ឋឋ ន្ុខ្នដិភាពសពញបរបូិរណ៍្ និងសដ្ឋយមានការោាំក្ទ្ពីរាជរដ្ឋឋ ភិបាល 
សក្កាមការដ្ឹរនាាំដ្៏ក្តឹមក្តូវ និងក្បរបសដ្ឋយគតិបណ្ឌិ តរប្់ សសម្តចអគ្គម្ហាសសនាបតី
សតសជា ហ ៊ុន ខសន នាយររដ្ឋមស្រនតីក្ពះរាោណាចក្ររមពុោ ក្រ្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ រមួោមួយ 
អងគភាពសក្កាមឱ្វាទ្សដ្ឋយ្េក្បតិបតតិការយ៉ា ងជិត ន្ិទ្ធោមួយក្គប់ក្រ្ួង សាា ប័នោរ់ព័នធ អងគការ
ោតិ និងអនតរោតិ នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ និងផែនរឯរជនបានអនុវតតសដ្ឋយក្ប្ិទ្ធភាពនូវតួនាទ្ី និងភាររិចច
រប្់ខៃួន សដ្ីមបបីសក្មីស្វាសាធារណ្ៈជូនក្បោជនសៅជនបទ្ទូ្ទាំងក្បសទ្ រ្មួមាន ការពក្ងឹងសាា ប័ន 
ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុ្ស ការសាា បនា ជួ្ជុលសលីររក្មិតសេដ្ឋឋ រចនា្មព័នធ រូបវន័ត គមនាគមន៍  
រសាង និងជួ្ជុលក្បព័នធែគត់ែគង់ទ្ឹរសាអ ត និងការអប់រ ាំ សលីររមព្់្ុខភាព  អនាម័យ  ការែដល ់
ជាំនាញវោិជ ជីវៈ ការអភិវឌ្ឍន៍្ េគមន៍ និងជាំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋរិចចជនបទ្ បានចូលរមួចាំផណ្រ
សធវីឲ្យស្ដ្ឋរិចចក្គួសាររប្់ក្បោជនសៅជនបទ្ មានការអភិវឌ្ឍន៍ និងឈ្លនសៅអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋរិចច
រប្ក់្បសទ្្។ សដ្ីមបឲី្យការអនុវតតនផ៍ែនការយុទ្ធសាស្រ ត្សនះទ្ទ្ួលបានសោគជ័យ គឺក្តូវទមទរ 
ឲ្យមានការោាំក្ទ្ និងការចូលរមួពីក្គប់សាា ប័ន ោរ់ព័នធ ថាន រ់ោតិ  ថាន រ់សក្កាមោតិ នដ្គូអភិវឌ្ឍន៍ 
្ងគម្ីុវលិ ផែនរឯរជន និង្េគមន៍៕



 


