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១-  េសចក្តីេផ្តើម 

េគលនេយបយជតិ្របជជន ២០១៦-២០៣០ ែដលបនទទួលករឯកភពពីគណៈរដ្ឋ
ម្រន្តីកនុងសម័យ្របជុំេពញអងគ នៃថងទ៤ី ែខមិន ឆន ២ំ០១៦ និងែដលបន្របកសផ ព្វផ យ ក់ឲយ
េ្របី្របស់ជផ្លូវករនៃថងទី៣ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៦ េ យ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ជែផនទីត្រមង់
ផ្លូវមួយែដលមនរយៈេពលែវង មនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ ្រគបដណ្ត ប់េលី្រគប់វស័ិយ និង្របកប
េ យបរយិប័នន េហយី ្រតូវបនេរៀបចេំឡងី េ យែផ្អកេលទីិដ្ឋភពជក់ែស្តងៃនដេំណីរអភិវឌ សងគម
កិចច-េសដ្ឋកចិចជតិ បែ្រមប្រមួល្របជ ្រស្ត និងផលប៉ះពល់ៃនបែ្រមប្រមួល្របជ ្រស្ត េទេលីករ
អភិវឌ ្របកបេ យចរីភព។ េគលនេយបយេនះ បនបន ុចីកខុវស័ិយរបស់ខ្លួន ្រពមទងំករត្រមង់
ទិសេគលនេយបយនិងកមមវធិី េទនងឹយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទី៣ និងែផនករយុទធ
្រស្តអភវិឌ ន៍ជត ិ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ មវស័ិយ ្រពមទងំេគលនេយបយនិងយុទធ
្រស្តជតជិេ្រចីនេទៀតរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និង អនុេ មេទ មសននសិីទអន្តរជតនិន ែដល

កមពុជជ្របេទសហតថេលខី ដូចជ សននិសីទអន្តរជតិសី្តពី្របជជននិងករអភិវឌ ឆន ១ំ៩៩៤ េសចក្តី
្របកសសហស វត រឆ៍ន ២ំ០០០ េសចកី្ត្របកសៃនករេប្តជញ ចតិ្តចំេពះេមេ គហុវី/ជំងឺេអដស៍ អនុ
សញញ សហ្របជជតិស្តីពសីិទិធកុមរ អនុសញញ សី្តពកីរលុបបបំត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីងេលី្រស្តី  
និង េសចក្តី្របកសសកលសី្តពសិីទិធមនុស ជេដមី។ 

េគលនេយបយេនះ រមួចំែណកកនុងករបន្ត េលីកកមពស់គុណភពៃនជវីតិ និងសុខុមល
ភពរបស់្របជជនកមពុជ និង កត់បនថយភព្រក្ីរកនិងផលប៉ះពល់ៃនបែ្រមប្រមួល្របជ ្រស្តេទ
េលីករអភវិឌ  មរយៈករជំរុញឲយមនករបញជូ លបញ្ហ ្របជជន េទកនុងែផនករអភវិឌ ន៍្រគប់វសិ័
យ ្រគប់ក្រមតិ និង េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករអភវិឌ ជតិនិង កល។ េ យ របញ្ហ ្របជជនមន
ទំនក់ទំនងជមួយគន េទវញិេទមកនិងមនចរតិអន្តរពហុវស័ិយ ករអនុវត្តេគលនេយបយេនះ
ទមទរឲយមនកិចចខិតខ្ំរបងឹែ្របងរមួគន ព្ីរគបអ់នកមនចំែណកពក់ព័នធទងំអស់ រមួមន វស័ិយ
ធរណៈ  វស័ិយឯកជន ៃដគូអភិវឌ ន៍ សងគមសីុវលិ និងសហគមន៍។ កនុងន័យេនះ េគលនេយបយ
ជតិ្របជជន បនចង្អុលបង្ហ ញពីភពចបំច់ៃនករេរៀបចំែផនករសកមមភពលម្អតិ ែដល្រតូវស្រមប
ស្រមួលេ យអគគេលខធកិរ្របជជននិងករអភិវឌ ៃន្រកសួងែផនករ េដីមបែី្របក្ល យេគលនេយ- 
បយេទជសកមមភពជក់ែស្តង សំេ សេ្រមចបននូវេគលបណំង និងេគលេ ដូចមនែចងកនុង
េគលនេយបយ។ 

ែផនករសកមមភព ២០១៦-២០១៨ ែដលជែផនករសកមមភពេលីកទីមយួេដីមបអីនុវត្ត
េគលនេយបយជតិ្របជជន ២០១៦-២០៣០ ្រតូវបនេរៀបចេំឡងី េដីមបចីង្រកងសកមមភព កមម
វធិី អនុកមមវធិ ីគេ្រមង នងិ សកមមភពនន ែដលកពុំង្រតវូបនអនុវត្ត ឬ នឹង្រតវូអនុវត្តេ យ្រកសួង-
ថ ប័នពក់ព័នធទងំអស់។ សកមមភពទងំេនះពក់ព័នធនឹងបញ្ហ ឌី មិក្របជ ្រស្ត ដូចបនរេំលច
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េឡងីកនុងវស័ិយ ទិភពទងំបួនរបស់េគលនេយបយជតិ្របជជន គឺសំេ សេ្រមចឲយបន ថ ន
ភព្របជជនមួយែដលល្អ្របេសីរស្រមប់ករអភិវឌ  និងរមួចែំណកដល់ករបន្តេលីកកមពស់ ជវីភព
រស់េននិងសុខុមលភពរបស់្របជជនកមពុជ។ ែផនករសកមមភពេនះ ្រតូវបនេរៀបចេំឡងី េ យ
ែផ្អកេលីយន្តករមួយែដលមនករចូលរមួយ៉ងទូលំទូ យ េ យ្រកសងួ- ថ ប័នពក់ព័នធទងំ អស់ 
្រតូវបនផ្តល់ឱកសត្រមឹមត្រមង់ កមមវធិ ីអនុកមមវធិី គេ្រមង និងសកមមភ របស់ខ្លួន ែដលកំពុងឬនឹង
្រតូវអនុវត្ត េទនឹងវស័ិយ ទិភពទងំបួនរបស់េគលនេយបយជតិ្របជជន។ 

វស័ិយ ទិភពទងំបួនរបស់េគលនេយបយជតិ្របជជន រមួមន៖ (i) ករព្រងីកនិងករ
អភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ (ii) ករ្រគប់្រគងករេធ្វីេទសន្តរ្របេវសន៍និងនគរូបនយីកមម (iii) ករព្រងកី
វស័ិយកសិកមមនិងសកមមភពពក់ព័នធ និង (iv) ករវនិេិយគេលីវសិ័យសងគមកចិច និងករអភិវឌ មូល
ធនមនុស ។ ករត្រមង់ទសិេគលនេយបយនិងកមមវធិសី្រមប់វសិ័យ ទិភពនីមយួៗ ែដលមន
េរៀប ប់លម្អតិេនកនុងេគលនេយបយជត្ិរបជជន ្រតូវយកេធ្វីជមូល ្ឋ នកនុងករកំណត់ កមមវធិ ី
អនុកមមវធិី គេ្រមង និងសកមមភព របស់ ថ ប័នអនុវត្ត េ យរេំលចនូវសូចនករ និងចណុំចេ  
ស្រមប់ករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល។ 

ែផនករសកមមភពេនះ មនេគលបណំងសំខន់ពីរ៖ (១) ែផនករសកមមភព  គជឺករែ្រប
ក្ល យករត្រមង់ទិសេគលនេយបយនងិកមមវធិី ឲយេទជសកមមភពជក់ែស្តង ែដល្រតវូអនុវត្តេ យ
្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធ និង (២) ែផនករសកមមភព គឺជឧបករណ៍ស្រមប់ករ ម ន្រតតួពិនិតយ
និង យតៃម្ល េលីលទធផលៃនករអនុវត្តនូវសកមមភពទងំ យែដលបនកំណត់េទ មដំ ក់
កលនមីយួៗៃនករអនុវត្តេគលនេយបយជតិ្របជជន ២០១៦-២០៣០ ។ 

២- អភិ្រកមស្រមប់ករអនុវត្តេគលនេយបយជតិ្របជជន ២០១៦-២០៣០ 
មរយៈែផនករសកមមភព ២០១៦-២០១៨   

ែផនករសកមមភពេនះ ក់បញចូ លនូវកមមវធិី អនុកមមវធិី គេ្រមង និងសកមមភពទងំ យ
ែដលមនទសិេ រមួចែំណកេ ះ្រ យបញ្ហ ្របជជន ដូចជ ករលុបបបំត់ភព្រក្ីរក សុខភិបល 
(រមួទងំ សុខភពបន្តពូជ នងិ េមេ គហុវី/ជំងឺេអដស៍) អប់រ ំលេំន ្ឋ ន កសកិមម បរ ិ ថ ន េយនឌ័រ 
ពលកមមនិងករងរ ែដល្រតូវគិតគូរេ ះ្រ យេគលនេយបយ ធរណៈ េដីមបេីធ្វឲីយមនផលប៉ះ
ពល់ជវជិជមនេលីគុណភពជីវតិរបស់្របជជនកមពុជ។ 

ដំេណីរករៃនករេរៀបចំែផនករសកមមភពេនះ គឺជែផនកមួយៃនដំេណីរករេធ្វីែផនករពក់ព័នធ
នឹងបញ្ហ ្របជជននិងករអភវិឌ  ែដលជករព្រងីកពីករេរៀបចេំគលនេយបយជត្ិរបជជន ២០១៦- 
២០៣០ េទដល់ករអនុវត្តេគលនេយបយេនះ។ ដំេណីរករេនះ បនបញជ ក់ពីករទទលួ គ ល់នូវ
តួនទីសខំន់ៃនែផនករសកមមភព កនុងករត្រមង់ទសិដល់ករអនុវត្តេគលនេយបយជត្ិរបជជន 
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២០១៦-២០៣០ េហយី បនកំណត់នូវ កិចចអន្ត គមន៍គន្លឹះៗ នងិ សកមមភពសំខន់ៗ ស្រមប់ករ
អនុវត្តេគលនេយបយេនះ េ យេធ្វីឲយមនករពក់ព័នធពីសំ ក់្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធ ៃដគូ
អភិវឌ ន៍ នងិ អងគករសងគមសីុវលី។ 

ករេរៀបចំែផនករសកមមភពេនះ ្រតវូបនេធ្វេីឡងីេនកនុងដំេណីរករមួយែដលមនករពេិ្រគះ 
េយបល់យ៉ងទូលទូំ យ មរយៈៃនករផ្តល់ធតុចូល នងិ ករេធ្វសីិកខ ពិភក ពិេ្រគះ
េយបល់ េដមីបធីនឲយមនករចូលរមួយ៉ងទូលំទូ យនិងភពជមច ស់េពញេលញ របស់្រកសួង-
ថ ប័នពក់ព័នធ រមួជមួយនឹងករចូលរមួចំែណករបស់អនកមនចំែណកពក់ព័នធទងំអស់ កនុងករអនុវត្ត

សកមមភពទងំ យែដលបនកំណត់េនកនុងែផនករសកមមភពេនះ។ 

េនកនុងដេំណីរករៃនករអនុវត្តែផនករសកមមភពេនះ េដីមបធីននូវសងគតិភពេនកនុង្រកប 
ខ័ណ្ឌ រមួៃនេគលនេយបយជតិ កនុងេនះរមួមន យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៣ ែផនករ
យុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជត ិនិងែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ មវស័ិយ ក៏ដូចជ េដីមបធីននូវលទធភព
កនុងករអនុវត្តកមមវធិ ីអនុកមមវធីិ គេ្រមង នងិសកមមភពទងំ យែដលេផ្ត តេលវីស័ិយ ទិភពទងំ
បួនរបស់ េគលនេយបយជត្ិរបជជន ២០១៦-២០៣០ េទ មដំេណីរករថវកិជតិ អគគេលខ-ធិ
ករ ្ឋ ន្របជជននិងករអភិវឌ ៃន្រកសួងែផនករ មនតនួទីស្រមបស្រមួលរមួមួយ កនុងករពិនិតយ
េមលីថេតី កមមវធីិ អនុកមមវធិី គេ្រមង និងសកមមភពទងំេនះ ្រតូវបន ក់បញចូ លេទកនុងកមមវធិវីនិិ
េយគ ធរណៈបឆីន រំកំិល ឬថវកិកមមវធិីរបស់្រកសួង- ថ ប័ន។  ្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធ្រតូវធនថ 
កមមវធិី អនុកមមវធិី គេ្រមង នងិសកមមភពទងំ យែដលបនេសនី ្រតូវបនអនុវត្តេទ មទិសេ
មួយ ែដលនឲំយសេ្រមចបននូវេគលេ រមួៃនរបស់ េគលនេយបយ េនះ។ ទនទមឹនឹងេនះ អគគេល- 
ខធិករ ្ឋ ន្របជជននិងករអភិវឌ ៃន្រកសួងែផនករ មនតួនទីស្រមបស្រមួល ករ ម ន្រតួត
ពិនិតយករអនុវត្តែផនករសកមមភពេនះ េ យ្រតូវ ស់ែវងលទធផលេធៀបនឹងសូចនករទងំ យ 
ែដលបនកំណត់ េហីយ ្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធ្រតូវចូលរមួសហករជមួយនឹង្រកសួងែផនករ 
េ យ្រតូវផ្តល់ធតុចូលស្រមប់របយករណ៍វឌ នភព្របចឆំន  ំ ក៏ដូចជស្រមប់វដ្តបឆីន ថំមីៃនែផនករ 
សកមមភព។ 

៣-  ម៉្រទីសៃនែផនករសកមមភព 

ដូចបនអធបិបយខងេលី េគលនេយបយជត្ិរបជជន ២០១៦-២០៣០ បនកំណត់នូវវ ិ
ស័យ ទិភពចមបងៗបួន គ ឺ(i) ករព្រងីកនិងករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ (ii) ករ្រគប់្រគងករេធ្វី
េទសន្តរ្របេវសន៍ និងនគរូបនីយកមម (iii) ករព្រងកីវសិ័យកសកិមមនិងសកមមភពពក់ព័នធ នងិ (iv 

ករវនិេិយគេលីវស័ិយសងគមកិចចនិងករអភិវឌ មូលធនមនុស ។ ស្រមប់វសិ័យ ទិភពនមីួយៗ 
េគលនេយបយេនះ េលីកេឡងីអំពកីរត្រមង់ទសិជលកខណៈេគលនេយបយនងិកមមវធីិ បុ៉ែន្តករ
ត្រមង់ទិសទងំេនះ ្រគន់ែតជករចង្អុលបង្ហ ញរមួ េ យមិនបនកំណត់អំពសីកមមភព ចណុំចេ  
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ឬសូចនករជក់ ក់េឡយី។ ដូេចនះ ករបេងកតីឲយមនែផនកររយៈេពលមធយម គឺជករចបំច់ែដល
នឹង្រតវូេធ្វីេឡងីេរៀង ល់បឆីន មំ្តង េដីមបបីេ្រមីឲយករ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល អំពវីឌ នភពៃន
ករអនុវត្តេគលនេយបយេនះ។ 

ែផនករសកមមភពេនះ ក់បញចូ លនូវ ងម៉្រទីស ែដលជែផនកមួយដ៏សខំន់ េ យរេំលច
នូវ កមមវធិ ីអនុកមមវធិី គេ្រមង នងិសកមមភព រមួទងំសូចនករ ចណុំចេ  ្របភពហរិញញបបទននិង
ចំ យប៉ន់ ម ន េពលេវ  ថ ប័នទទួលខុស្រតវូ នងិ នភ័ិយ។ ងម៉្រទសីេនះ គជឺ
ឧបករណ៍សនូលៃនែផនករសកមមភព ស្រមប់ ស់ែវងអពំវីឌ នភពៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ។ 
កមមវធិី អនុកមមវធីិ គេ្រមង និងសកមមភពទងំ យ ែដលបន ក់បញចូ លកនុងែផនករសកមមភព
េនះ គឺជកមមវធិី អនុកមមវធិ ីគេ្រមង និងសកមមភពកំពុងដំេណីរករ ឬ ជកមមវធិី អនុកមមវធិី គេ្រមង 
និងសកមមភពថមីទងំ យែដលពក់ព័នធនឹងករត្រមង់ទសិកមមវធិីនីមួយៗ។ កនុងន័យេនះ ្រកបខ័ណ្ឌ
េពលេវ ៃនកមមវធិី អនុកមមវធិី គេ្រមង និងសកមមភព ចមិនដូចគន ជមួយនងឹ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ  
របស់ែផនករសកមមភពេនះេទ េហយី ករេឆ្លីយតបេទនឹងករត្រមង់ទសិេគលនេយបយនិងកមមវធិី 
ទងំអស់ នឹង្រតូវេធ្វេីឡងីជបន្តបនទ ប់េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ ៃនែផនករសកមមភព មដំ ក់
កលនមីយួៗ។ 

កមមវធិី អនុកមមវធិី គេ្រមង និងសកមមភព របស់្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវបនេលកីេឡងី
េនកនុង ង ម៉្រទីសៃន ែផនករសកមមភព ២០១៦-២០១៨។ កមមវធិី អនុកមមវធិី នងិគេ្រមង សរុប
ចំនួន ១៤០ ែដលផ្តល់េ យ្រកសួង- ថ ប័នចនំួន ២២ ្រតូវបន ក់បញចូ លេនកនុង ងម៉្រទីសៃន
ែផនករសកមមភពេលីកទីមយួេនះ (សូមពិនិតយេមីលម៉្រទីសៃនែផនករសកមមភព ២០១៦-២០១៨)។
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ងម៉្រទីសៃនែផនករសកមមភព ២០១៦-២០១៨ 
 

ទភិពទ១ី៖ ករព្រងកីនងិករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ 

ក. ករត្រមង់ទសិេគលនេយបយ ៖ 

ក.១-  ពនិិតយេឡងីវញិនូវយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធននែដលមន្រ ប់ េ យឈរេលីទស នៈៃនបែ្រមប្រមួលឌី មិក្របជ ្រស្ត េហយីេរៀបចំែផនទបីង្ហ ញផ្លូវមួយ េដីមបី
បេងកីតទី្រកុងពក់ក ្ត លទី្របជុំជន េ យមន េមនីធីមូល ្ឋ ន គបួផ ជំមួយែផនករេសដ្ឋកិចច ជពេិសស ែផនករអភវិឌ ឧស ហកមម និងករែស្វងរកយន្តករភពជៃដគូ រ ងវសិ័យ
ធរណៈនិងឯកជន។ 

ខ. ករត្រមង់ទសិកមមវធិី ៖ 
 

ខ.១-  អភវិឌ ទី្រកុងពកក់ ្ត លទី្របជុំជន ឲយេទជទ្រកុងសនូល និងទ្រកុងរណប េដីមប្រទ្រទង់េសដ្ឋកចិចជនបទ (កសិ-ឧស ហកមម បរកិខ រនងិទព្វសមភ រៈកសិកមម) និងេដីមបបីនថយករកក
សទះេនភនំេពញ និងបេងកីតនិយតកមមទីផ រ េដីមបធីនៃថ្លទផី រៃនមុខទំនញិនន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន គិតជ នេរៀល * (៤) 
ថ បន័ 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១- បន្តព្រងឹង និងព្រងីកករ
្រតួតពិនិតយពណិជជកមមេ្រក
្របេទសផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណ និង
វញិញ បនប័្រត ស្រមប់ ករនំ
េចញនចំូល មចបប់ និង
បទបបញញត្តិ 
 

១.១ ្រគប់្រគងករេចញវញិញ បន
ប័្រត្របភពេដីមទំនិញ ជញ     
ប័ណ្ណនេំចញនចំូល និងចុះ
បញជ ី សុំសិទធិនេំចញេ្រកម 
្របព័នធអនុេ្រគះពណិជជកមម 

 ៤៦៤ ៤៤៣ ៤៥៣  ពណិជជកមម  

                                           
* អ្រ ប្តូរ្របក់ ១ដុ ្ល រ=៤.០០០េរៀល 
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ខ.១-  អភវិឌ ទី្រកុងពកក់ ្ត លទី្របជុំជន ឲយេទជទ្រកុងសនូល និងទ្រកុងរណប េដីមប្រទ្រទង់េសដ្ឋកចិចជនបទ (កសិ-ឧស ហកមម បរកិខ រនងិទព្វសមភ រៈកសិកមម) និងេដីមបបីនថយករកក
សទះេនភនំេពញ និងបេងកីតនិយតកមមទីផ រ េដីមបធីនៃថ្លទផី រៃនមុខទំនញិនន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន គិតជ នេរៀល * (៤) 
ថ បន័ 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

២- េលីកកមពស់ និងអភិវឌ
ករងរជំរុញករបេងកីតម៉ក
ផលិតផល និងម៉កេស កមម 

២.១ ផ្តល់េស កមមសិទធិបញញ   ៤៦៤ ៤៤៣ ៤៥៣  ពណិជជកមម  

៣- បន្តព្រងឹងនិងព្រងីកករ
្រគប់្រគង និងករកន់កប់ 
ករចុះបញជ ីពណិជជកមម និង
ករ ម នសកមមភព
ពណិជជកមម 

៣.១ ្រគប់្រគងករចុះបញជ ី
ពណិជជកមម 

 ១៨៤ ៩២៣ ៥៥៣  ពណិជជកមម  

៤- ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន
និងករក ងចបប់លិខិត
បទ ្ឋ ន 

៤.១ ផ្តលេ់ស រដ្ឋបលស្រមប
ស្រមួលនិងទំនក់ទំនងករងរ
ទូេទៃផទកនុង្រកសួង អន្តរ្រកសួង 
រមួទងំ ជមួយនឹង វសិ័យឯក
ជន ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងអងគករ
សងគមសីវលិ 

បំេពញករងរ្រគប់្រជុង
េ្រជយនិង ្របកបេ យ
េជគជ័យ 

៥ ៦៤៥ ៦ ៣៥០ ៦ ៩៣៤ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

៤.២ ព្រងឹងករ្រគប់្រគង 
អភិវឌ ធនធនមនុស កនុង    
ថ ប័ន/អងគភព 

្រគប់្រគងនិងអភិវឌ
ធនធន មនុស េដីមបី
បេងកីនសមតថភព កនុងករ
បំេពញករងរ ្របកប 
េ យ្របសិទធភព 

៧ ៩៧៧ ៨ ៥១៥ ៩ ១១១ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

៤.៣ ព្រងឹងករ្រគប់្រគង 
ចំណូលចំ យនិង្រទពយ
សមបត្តិរដ្ឋ 

្រគប់្រគងហរិញញវតថុ
្របកបេ យ្របសិទធភព 

២ ៨៦៣ ៣ ១៣៥ ៣ ៧៣៧  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 
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ខ.១-  អភវិឌ ទី្រកុងពកក់ ្ត លទី្របជុំជន ឲយេទជទ្រកុងសនូល និងទ្រកុងរណប េដីមប្រទ្រទង់េសដ្ឋកចិចជនបទ (កសិ-ឧស ហកមម បរកិខ រនងិទព្វសមភ រៈកសិកមម) និងេដីមបបីនថយករកក
សទះេនភនំេពញ និងបេងកីតនិយតកមមទីផ រ េដីមបធីនៃថ្លទផី រៃនមុខទំនញិនន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន គិតជ នេរៀល * (៤) 
ថ បន័ 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៤.៤ ព្រងឹងករផ ព្វផ យ និង
ករបណ្តុ ះប ្ត លករងរេយនឌ័រ 

អនុវត្តករងរប្រញជ បេយន 
ឌ័រ្របកបេ យ្របសិទធភព

១២០ ២៧៥ ២៧៥  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

៤.៥ េធ្វីអធិករកិចចបេចចកេទស 
្រ វ្រជវ និងប្រងគ បបទេលមីស   
វសិ័យទូរគមនគមន៍ និង ICT 

ធនបនភព្រតឹម្រតូវ 
ភពេជឿជក់ និងភព ច
ទុកចិត្តបនកនុងករអនុវត្ត
េលីករងរអធិករកិចចែផនក
បេចចកេទស ្រ វ្រជវ និង
ប្រងក បបទេលមីសកនុងវសិ័យ 
ទូរគមនគមន៍ និងICT 
និងអនុវត្ត មលិខិតបទ ្ឋ ន 
បេចចកេទសេផ ងៗ របស់
្រកសួង ប.ទ និងរ ្ឋ ភិបល

៧៥០ ១ ០៧៦ ១ ១៤៩  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

៤.៦ េធ្វីអធិករកិចចហរិញញវតថុ ព្រងឹងករងរអធិករកិចច
ហរិញញវតថុឲយមន្របសិទធ 
ភព និងស័កកិសិទធភព 

៦៨៥ ៧១៦ ៧៧៥  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

៤.៧ ព្រងឹងសមតថភពចុះេធ្វី 
អធិករកិចចរដ្ឋបល និងទទលួ
ពកយបណ្តឹ ង 

ព្រងឹងជំនញវជិជ ជីវៈ
ករងរអធិករកិចច 

៨៤៧ ៩១០ ៩៩១  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

៤.៨ ព្រងឹងករងរសវនកមម 
ៃផទកនុង 

ព្រងឹងករងរសវនកមមៃផទ
កនុងឲយមន្របសិទធភព និង
ែកលម្អចំណុចខ្វះខតឲយ
បនទន់េពលេវ

១ ១៣៣ ៩៦៨ ១ ០៥៦  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 
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ខ.២- ែកលម្អ ព្រងីកលទធភព និងបេងកីន្របសិទធភពេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រ វ្រជវ បេចចកេទស វទិយ ្រស្ត នងិេសដ្ឋកចិចកសិកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ បន័ 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៥- អភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ
េសដ្ឋកិចចេដីមបធីនចីរភព 
កនុងករអនុវត្តកំែណទ្រមង់ដី
ធ្លី (IPLR) 

៥.១ បេងកីនករេធ្វីច ចរេលីែខ  
ផ្លូវគេ្រមងឲយបនយ៉ងតិច២០% 
-ធនករេធ្វីច ចរណ៍បន្រគប់
រដូវកល 
-បេងកីនករ ងំលំេនអចិៃ្រន្តយ ៍
កនុងដីសមបទនសងគមកិចចែដល
បនែបងែចកជូន្របជពលរដ្ឋ 
-បេងកីនផលិតផលកសិកមម និង
ចំណូល្រគួ រ 

-បញច ប់ករ ងសង់ផ្លូវ
្រកល្រគួស ្រកហម និង
ផ្លូវេកស៊ូ២ជន់្របេភទ 
DBST ្របែវង្របមណ 
៨០គម 
-បញច ប់ករ ងសង់ ព ន
និងសំណង់សិលបករេទ
មករេ្រគងទុក 

-បញច ប់ករ ងសង់
េរៀន ចំននួ៣ខនង 

េសមីនឹង ១១បនទប់ 

១ ៨១២ ១៨ ១១៧ ១ ៤០៩ ១៤ ០៩១ ៤០៣ ៤ ០២៦  អភិវឌ នជនបទ -បែ្រម្របួល
កសធតុ 

-កង្វះសមភ រៈ  
(្រគួស ្រកហម) 

-តៃម្លពលកមមខពស់ 

៦- ែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
ជនបទ ជំ នទី៤  
(RIP-IV) 

៦.១ បេងកីនចំណូល្រគួ រ
្របចឆំន ឲំយបន២០% 
-កត់បនថយតៃម្លៃនករចំ យ
េលីករេធ្វីច ចរណ៍ឲយបន២០% 
-បេងកីនផលិតភពៃនករផលិត 
នូវផលិតផលកសិកមម 

-បញច ប់ករ ងសង់ផ្លូវ
្រកល្រគួស្រកហមនិងផ្លូវ
្រកលេកស៊ូ២ជន់
(DBST) ្របែវង១២៥គម 
-បញច ប់ករ ងសង់ ព ន 
និងសំណង់សិលបករេទ
មករេ្រគងទុក 

១ ២០៨ ១២ ០៧៨ ២ ៦១៧ ២៦ ១៦៩ ៦០៤ ៦ ០៣៩ អភិវឌ នជនបទ -បែ្រម្របួល
កសធតុ 

-កង្វះសមភ រៈ  
(្រគួស ្រកហម) 

-តៃម្លពលកមមខពស់ 

៧- ែថទផំ្លូវជនបទ (េ្របី
្របស់ថវកិជតិ ១០០%) 

៧.១ ធនករេធ្វចី ចរណ៍បន
្រគប់រដូវកល 
- កត់បនថយតៃម្លៃនករ
ចំ យេលីករេធ្វីច ចរណ៍ 
- កត់បនថយរយៈេពលៃនករេធ្វី
ដំេណីរ 

-បញច ប់ករែថទផំ្លូវជលកខ
ណៈខួប្របែវង្របមណ 
៧០០គម នឹងជួសជុល
សំណង់សិលបករ េន
មដងផ្លូវែដល្រតូវបន

េធ្វីករែថទ ំ

៨ ៨៥៧ ៨ ៨៥៧ 
 

១២ ៨៨៣  អភិវឌ នជនបទ -បែ្រម្របួល
កសធតុ 

-កង្វះសមភ រៈ  
(្រគួស ្រកហម) 
-តៃម្លពលកមមខពស់ 



9 / ១០៤ 

ខ.២- ែកលម្អ ព្រងីកលទធភព និងបេងកីន្របសិទធភពេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រ វ្រជវ បេចចកេទស វទិយ ្រស្ត នងិេសដ្ឋកចិចកសិកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ បន័ 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៨-ជសួជុល ែថទ ំនិងែក
លម្អផ្លូវជនបទ  

៨.១ ជួសជុលបនទ ន់៖ 
-ែថទផំ្លូវជ្របច ំ
-ែថទផំ្លូវលកខណៈខបួ 

-ែកលម្អផ្លូវពី្រគួស្រកហមេទជ
ក្រមលេកស៊ូពីរជន់  
-សិក  និង ក់ ្ល កច ចរណ៍ 

 ៦៩ ២៥៣ ៣០២  អភិវឌ នជនបទ 
DRR 

បែ្រមប្រមួល
កសធតុ  

កង្វះធនធនវតថុ
ធត់េដីមលំហូរ
ថវកិយតឺយ៉វ 

៩-េរៀបចំបញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ  
និងែផនទីផ្លូវជនបទ 

៩.១ េរៀបចំែផនទីនិងបញជ ី 
រេពីភ័ណ្ឌ ផ្លូវ 

 ៦៧០ ៧៣៦ ៨៩០ អភិវឌ នជនបទ 

DRR 
ែ្រប្របួល កស
ធតុ កង្វះធន ធន
វតថុធត់េដីម 
ថវកិយតឺយ៉វ 

១០-ក ង និងជួសជុលផ្លូវ
ជំពូក ២១ 

  ១៧១ ១៨៤ ៣២៩ អភិវឌ នជនបទ 

DRR 

ែ្រប្របួល កស
ធតុ កង្វះធន ធន
វតថុធត់េដីម 
ថវកិយតឺយ៉វ 

១១- បន្តក ង និងអនុវត្ត 
្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តេដីមបី
ជំរុញករអភិវឌ វទិយ ្រស្ត
និងបេចចកវទិយ 

១១.១ ក ងេគលនេយបយ 
ជតិវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និង
ន នុវត្តន៍ 

ទទលួបនករ អនុម័តពី
គណៈរដ្ឋម្រន្តីេលីេគល
នេយបយជតិវទិយ ្រស្ត 
បេចចកវទិយ និងន នុវត្តន៍ 

  ៤១    ែផនករ ខ្វះជំនួយបេចចក 
េទសែដលពក់ព័នធ 
ពី្របេទសែដលមន 
បទពិេ ធន៍ល្អ 

១១.២ ប្រញជ បករយល់ដឹងពី
េគលនេយបយជតិវទិយ
្រស្ត បេចចកវទិយនិងន នុវត្តន៍ 

- ម្រន្តីពក់ព័នធយល់ដឹង 
និងេចះអនុវត្តេគល
នេយបយជតិវទិយ
្រស្ត បេចចកវទិយ និង  

ន នុវត្តន៍ 

 ២៥០ ែផនករ, អគគ
េលខធិករ ្ឋ ន
ៃន្រកុម្របឹក  
ជតិវទិយ ្រស្ត
និងបេចចកវទិយ 
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ខ.២- ែកលម្អ ព្រងីកលទធភព និងបេងកីន្របសិទធភពេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រ វ្រជវ បេចចកេទស វទិយ ្រស្ត នងិេសដ្ឋកចិចកសិកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ បន័ 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១១.៣ ក ងែផនករ
សកមមភព ២០១៨ ដល់ 
២០២០ េគលនេយបយជតិ 
វទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ និងន
នុវត្តន៍ 

-ទទលួបនករ អនុម័តពី
គណៈរដ្ឋម្រន្តី េលីែផន 
ករសកមមភព ២០១៨-  
២០២០ េគលនេយបយ 
ជតិ វទិយ ្រស្តបេចចក
វទិយ និងន នុវត្តន៍ 

 ែផនករ, អគគ
េលខធិករ ្ឋ ន
ៃន្រកុម្របឹក  
ជតិវទិយ ្រស្ត
និងបេចចកវទិយ 

 

១២- ជសួជុល ្ត រ និង
ងសង់េហ ្ឋ រចនសមព័នធ 

ធ ្រស្ត 

១២.១ ជសួជុលនិង ងសង់
ទំនប់ ងទឹក ្រប យ និង
សំណង់សិលបករ 

ព្រងីកលទធភព េ្រ ច
្រសពឲយដល់ចំននួ        
១ ៦៣៥ ៦៧០ ហកិ  

១១៣ ៥៣៣ ១៤៥ ០០០ ១៤៥ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.២ ែកលម្អ និង ្ត រ្របព័នធ
ធ ្រស្ត ្របព័នធេ ះទឹកភគ
ខងលិចបឹងទេន្ល ប(ជប៉ុន) 

 ៦៤០ ៣៣ ៨៨០ ៦៤០ ៣៣ ៨៨០ ៦៤០ ៣៣ ៨៨០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម  

 

១២.៣ ្ត រ្របព័នធធ ្រស្ត 
និង្របព័នធេ ះទឹកភគនិរតី ៃន
ជធនីភនំេពញ (ជប៉ុន) 

 ៣ ៣៣២ ១ ៨៤៤ ១ ៥៥៦ ១ ៨៤៤ ១ ៥៥៦ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.៤ អភិវឌ ធនធនទឹក ង
ច្រនទ  (ជប៉ុន) 
 

  ២០ ០០០ ៤០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.៥ ្រគប់្រគងវសិ័យធនធន
ទឹក និងជសួជុល្របព័នធធ
្រស្តតំបន់ខពង់ ប (ADB) 

  ៣៥ ៤៨០  ២៣ ៧២០ ៣៦ ៤៨០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.៦ អភិវឌ ធនធនទឹក និង
ជសួជុល្របព័នធធ ្រស្តេខត្ត

 ៤ ០០០ ១៦ ០០០ ៨ ០០០ ៥២ ០០០ ៨ ០០០ ៥២ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 
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ខ.២- ែកលម្អ ព្រងីកលទធភព និងបេងកីន្របសិទធភពេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រ វ្រជវ បេចចកេទស វទិយ ្រស្ត នងិេសដ្ឋកចិចកសិកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ បន័ 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

កំពង់ធំ េខត្តេសៀម ប េខត្ត
បនទ យមនជ័យ (ADB) 

១២.៧ ជសួជុល្របព័នធធ  
្រស្ត (AFD) 

 ១២ ០០០  ១៦ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.៨ ្ត រែ្រពក (AFD)  ១២ ០០០  ១២ ០០០ ១២ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.៩ អភិវឌ ទំនប់ដូន្រទី  
(កូេរ)៉ 

 ៣ ០០០ ១៧ ០០០ ៨ ០០០ ៤៤ ០០០ ៨ ០០០ ៤៤ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.១០ អភិវឌ ទំនប់
អន (កូេរ)៉ 

 ១២ ០០០ ៦ ០០០ ៤២ ០០០ ៦ ០០០ ៤៦ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម

 

១២.១១ អភិវឌ ្របព័នធធ
្រស្តបេវល (កូេរ)៉ 

  ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.១២ អភិវឌ ធនធនទឹក
សទឹងេពធិ៍ ត់ទំនប់ទី១ (កូេរ)៉ 

    ២០ ០០០ ២០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.១៣ អភិវឌ ្របព័នធធ
្រស្តេខត្តបនទ យមនជ័យ (កូេរ)៉ 

   ១១ ២០០ ២៨ ៨០០ ៣៣ ៦០០ ៤៨ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.១៤ អភិវឌ ទំនប់ែផនកខង
េលីសទឹងែ្រពកេ ន ត (កូេរ)៉ 

    ២០ ០០០ ៣២ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.១៥ អភិវឌ ងសទឹងែសន 
(កូេរ)៉ 

   ៣៦ ០០០ ៤០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.១៦ អភិវឌ ្របព័នធធ
្រស្តសទឹង ្វ ្ល ប់ (ឥ ្ឌ ) 

    ១២ ០០០ ១២ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 
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ខ.២- ែកលម្អ ព្រងីកលទធភព និងបេងកីន្របសិទធភពេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រ វ្រជវ បេចចកេទស វទិយ ្រស្ត នងិេសដ្ឋកចិចកសិកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ បន័ 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១២.១៧ អភិវឌ ករ្រគប់្រគង
ធនធនទឹកច្រមុះេនភូមិភគ
ឦ ន (WB) 

    ១៣ ២០០ ៦ ៤០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.១៨ ករ្រគប់្រគងធនធន
ទឹកច្រមុះខងេកីតទេន្លេមគងគ 
(WB) 

    ១២ ០០០ ១៦ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.១៩ អភិវឌ ្របព័នធធ
្រស្ត ចង (ចិន) 

  ៣២ ០០០  ៣២ ០០០ ៣២ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.២០ អភិវឌ ពហុបំណង
ទំនប់បត់ដំបង១ (េសកសក) 
(ចិន) 

  ៤០ ០០០  ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.២១ អភិវឌ ធនធនទឹក
ជីែ្រកង ជំ នទី១ (ចិន) 

  ២៤ ០០០  ២៤ ០០០ ៣២ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.២២ អភិវឌ ធនធនទឹក
ជីែ្រកង ជំ នទី២ (ចិន) 

   ៤០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.២៣ អភិវឌ ធនធនទឹក
សទឹងែ្រសង ជំ នទី២ (ចិន) 

  ៤០ ០០០  ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.២៤ អភិវឌ ធនធនទឹក
សទឹងេ ទ ង ជំ នទី១ (ចិន) 

  ៤០ ០០០  ៣២ ០០០ ៤០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

 ១២.២៥ អភិវឌ ធនធនទឹក
សទឹងេ ទ ង ជំ នទី២ (ចិន) 

    ៤០ ០០០  ៤០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.២៦ អភិវឌ ្របព័នធធ
្រស្តៃវក៉ូ ជំ នទី២ (ចិន) 

  ១២០ ០០០  ១២០ ០០០ ១២០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 
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ខ.២- ែកលម្អ ព្រងីកលទធភព និងបេងកីន្របសិទធភពេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្រ វ្រជវ បេចចកេទស វទិយ ្រស្ត នងិេសដ្ឋកចិចកសិកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ បន័ 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១២.២៧ អភិវឌ ្របព័នធធ  
្រស្ត ខងេ្រកមសទឹងែសន 

(ចិន) 

   ៤០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.២៨ ្ត រ្របព័នធេ្រ ច
្រសពសទឹងជីនិត (ចិន) 

   ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.២៩ អភិវឌ ទំនប់សទឹង
េពធិ៍ ត់ទំនប់ទី៣ និង ទី៥ 
ជំ នទី២ (ចិន) 

   ៣២ ០០០ ៤៤ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១២.៣០ អភិវឌ ធនធនទឹក
េខត្តកំពត (ចិន) 

  ២៨ ០០០ ៣៦ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១៣-  ជសួជុល ែថទ ំ
្របព័នធធ ្រស្ត ជ្របច ំ
និងខបួ ជធនី និង ម 
ប ្ត េខត្ត 

១៣.១ ជសួជុល ែថទទំំនប់ 
ងទឹក ្រប យ និងសំណង់

សិលបករ េដីមបរីក និរន្តរភព
េ្រ ច្រសព និងបេងកីនទិននផល
្រសូវ 

រក និរន្តរភពឲយបន 
១០០% 

២២ ៣៧៦ ៤២ ០០០ ៤២ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 
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ខ.៣- ែកលម្អនិងព្រងីកវ ិ លភពៃន្របព័នធេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ្រគប់្រគងទឹកជំននន់ិងេ្រគះ ងំសងួត េដីមបកីត់បនថយ នភិ័យែដលេកីតេឡងីេ យ រេ្រគះមហន្ត យទងំេនះ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៤- ែកលម្អផ្លូវជនបទ
ជំ នទី២  

១៤.១ េធ្វីឲយមនលកខណៈ
្របេសីរេឡងីដល់ករេធ្វីដំេណីរ
របស់្របជពលរដ្ឋរស់េនកនុង
េខត្តេគលេ ទងំ ១០  

ថ បនផ្លូវជនបទ្រកល
េកស៊ូពីរជន់ និងេបតុង
្របែវង ៣០០គ.ម  

៥២៣ ៩៤ ៨៥៣ ៥២៣ ១៧៨ ៧៥៤ ៥២៣ ២១៩ ៤១៧ អភិវឌ នជនបទ 

 
 

១៥- ្រគប់្រគងករអភិវឌ
្របកបេ យចីរភព 

១៥.១ ធនឲយបននូវ្របសិទធ
ភពកនុងករេឆ្លីយតបនឹងករែ្រប
្របួល កសធតុ ករ្រគប់្រគង
ជីវៈច្រមុះ និងករអភិវឌ
្របកបេ យចីរភព 

ែកស្រមួល ជំរុញអនុវត្ត
និងស្រមបស្រមួលេគល
នេយបយ និងែផនករ
យុទធ ្រស្តទងំ យស្តី
ពីករអភិវឌ ្របកបេ យ
ចីរភព

៧៤៦ ៥៦ ២៧២ ១ ៥២៤ ៦៥ ៧៥២ ១ ៧៨៣ ៤៣ ០៦០ បរ ិ ថ ន  

១៦- ្រគប់្រគងេ្រគះទឹក
ជំនន់ និងេ្រគះ ងំសងួត 

១៦.១ ងសង់ទំនប់ករពរ
ទប់ ក ត់ទឹកជំនន់ េដីមបកីរពរ
ៃផទដីកសិកមម និងេហ ្ឋ រចន  
សមព័នធរូបវន័្ត 

ករពរតំបន់ងយរង
េ្រគះេ យទឹកជំនន់ 

៧ ២៣៨ ៨ ០០ ៩ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១៦.២ ជសួជុល ែថទទំំនប់
ករពរទប់ ក ត់ទឹកជំនន់ ជ
្របច ំ

 ៤៦១ ១ ០០០ ១ ៥០០  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១៦.៣ េរៀបចំ្របព័នធទិននន័យ   
ពហុបំណង និង រអីគគិសនី 
្រពមទងំសិក ្របព័នធករពរ
ទឹកជំនន់ 

 ៣៣ ៣៥  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១៦.៤ េរៀបចំបញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ  
និងែផនទីេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
ករពរទឹកជំនន់ 

 ២២ ២៥  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 
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១៦.៥ ងសង់ទំនប់ករពរ
ទប់ ក ត់ទឹកៃ្រប េដីមបកីរពរៃផទ
ដីកសិកមម  

ករពរតំបន់ងយរង
េ្រគះេ យទឹកៃ្រប 

៦ ០៧៥ ៦ ៥០០ ៧ ០០០  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១៦.៦ ជសួជុល ែថទទំំនប់
ករពរទប់ ក ត់ទឹកៃ្របជ្របច ំ

រក និរន្តរភពករពរ
ឲយបន ១៣៨ ៦៣០  
ហកិ  

១ ៦១៨ ២ ០០០ ២ ៥០០  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១៦.៧ ្របមូលព័ត៌មនទិននន័យ
ថ នភព ងំសងួត េដីមបេីរៀបចំ

ែផនករអន្ត គមន៍ 

 ១៣ ១៥  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១៦.៨ ជសួជុល ដំេឡងីម៉សុីន
បូមទឹក ថ នីយបូមទឹក េដីមបី
អន្ត គមន៍សេ្រងគ ះ្រសូវជូន្របជ
កសិករ 

 ៦៦៧ ៨២០ ៩០០  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១៦.៩ ្រគប់្រគង និងកត់បនថយ
និភ័យេ្រគះទឹកជំនន់ និង

េ្រគះ ងំសងួត (ADB) 

  ១៨ ៨០០ ២ ៤០០ ៤៩ ៦០០ ២ ៨០០ ៥៧ ២០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១៦.១០ អភិវឌ ទំនប់ករពរ
ទឹកជំនន់សទឹងេសៀម ប (ចិន) 

    ៨០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១៦.១១ អភិវឌ ទំនប់ករពរ
ទឹកជំនន់ខងលិចទេន្លប ក់ 
(ចិន) 

    ៤០ ០០០ ៤០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១៦.១២ សិក ែផនករេម
ស្រមប់ករអភិវឌ ធនធនទឹក 
និងករកត់បនថយេ្រគះទឹកជំនន់ 
និងេ្រគះ ងំសងួត (ជប៉ុន) 

    ៨ ០០០ ១០ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 
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ខ.៤- ែកលម្អនិងព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមព័នធនិង េមនីធីតំបនទ់ី្របជុំជន ករតភជ ប់ផ្លូវថនល់និងផ្លូវែដករ ងតបំនេ់ផ ងៗ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៧- េរៀបចំករអភិវឌ  
វសិ័យៃ្របសណីយ ៍
ទូរគមនគមន៍ បេចចកវទិយ
គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

១៧.១ ព្រងឹងសមតថភព អគគ
នយក ្ឋ ន និងចូលរមួេរៀបចំ
េគលនេយបយ 
 
 

-មន្របព័នធករងររដ្ឋបល 
មយួ្របកបេ យ្របសិទធ
ភពនិងមនសុ្រកឹតភព 
- មនវឌ នភព មន
តម្ល ភពនិង្របក់ចំណូល 
រដ្ឋេកីនេឡងី  

៩០១ ១ ១៦១ ១ ២៩០  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

១៧.២ ព្រងឹង និងបេងកនី
្របសិទធភព ស័ក្តិសិទធភព និង
តម្ល ភពៃនករ្រគប់្រគងវសិ័យ 
ៃ្របសណីយ ៍

មននិតិវធិីៃនករ្រគប់្រគង 
វសិ័យៃ្របសណីយ្របកប 
េ យ្របសិទទភពនិង
តម្ល ភព មនវឌ នភព
និងជយួេកៀរគរចំណូល  

៨០១ ៩៣៣ ១ ០៣១  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

១៧.៣ ្របមូលទិននន័យ 
េស ទូរគមនគមន៍និងព័ត៌មន 
វទិយ្រគប់្របេភទនិងេស ថមីៗ
បែនថមេទៀត្រសប មកររកី
ចេ្រមីន ៃនបេចចកវទិយកនុងវសិ័យ 
េនះ (មជឈមណ្ឌ លDMC) 

បេងកីនចំណូលថវកិជតិ ៣៣៨ ៤៩៨ ៥៣៧  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

១៧.៤ ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន 
និងអភិវឌ វសិ័យៃ្របសណីយ ៍

- មនវឌ នភព តម្ល ភព 
និង គណេនយយភព 
-្របក់ចំណូលពីវសិ័យ
ៃ្របសណីយេ៍កីនេឡងី 
និងរមួចំែណកបេងកីន
ថវកិជតិ 

៥៧១ ៧៩៣ ៨៨៦  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 
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ខ.៤- ែកលម្អនិងព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមព័នធនិង េមនីធីតំបនទ់ី្របជុំជន ករតភជ ប់ផ្លូវថនល់និងផ្លូវែដករ ងតបំនេ់ផ ងៗ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៧.៥ េរៀបចំេគលនេយបយ
អភិវឌ ន៍វសិ័យ ទូរគមនគមន៍ 

-មន្របព័នធរដ្ឋបលមយួ
េលឿនរហ័ស្របកបេ យ
្របសិទធភពខពស់និងមន
សុ្រកឹតភព 
- មនវឌ ភព តម្ល ភព 
និងចំណូលរដ្ឋមនករ
េកីនេឡងី 

២ ១៧៥ ១ ៦០៨ ១ ៧២០  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

១៧.៦ សហករជមយួអងគភព
ពក់ព័នធកនុង្រសុកនិង  ប ្ត
អងកករអន្តរជតិននេដីមបី
ស្រមបស្រមួលនិងចូលរមួកនុង
ករេរៀបចំនិងករអនុវត្តេគល
នេយបយ យុទធ ្រស្ត េលី 
កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ
កនុងវសិ័យៃ្របសណីយ ៍ទូរគម- 
នគមន៍ បេចចកវទិយគមនគមន៍
និងព័ត៌មន និងករេធ្វសីមរណ 
កមមកមពុជ េទកនុង្រកបខ័ណ្ឌ អនុ
តំបន់ តំបន់ និងសកល 

-មន្របព័នធរដ្ឋបលមយួ
េលឿនរហ័ស្របកបេ យ
្របសិទធភពខពស់និងមន
សុ្រកឹតភព 
-វសិ័យទូរគមនគមន៍
មនវឌ ភព តម្ល ភព 
និងចំណូលរដ្ឋមនករ
េកីនេឡងី 

១ ៤២៥ ១ ៥៦៣ ១ ៦៦៩  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

១៧.៧ ព្រងឹងករ្រគប់្រគង   
េស ៃ្របសណីយទ៍ូរគមនគមន៍ 
បេចចកវទិយគមនគមន៍និង
ព័ត៌មន 

្រគប់្រគង្របកបេ យ
្របសិទធភពៃនករផ្តល់
េស ៃ្របសណីយទ៍ូរគម- 
នគមន៍ ICT មប ្ត
េខត្ត

១២ ៩១៩ ១៥ ៣៩២ ១៥ ២៣៩  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 
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ខ.៤- ែកលម្អនិងព្រងឹងេហ ្ឋ រចនសមព័នធនិង េមនីធីតំបនទ់ី្របជុំជន ករតភជ ប់ផ្លូវថនល់និងផ្លូវែដករ ងតបំនេ់ផ ងៗ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៨- អភិវឌ  ជសួជុល ែថទ ំ
និង្រគប់្រគងសំណង់ ធរ- 
ណករ េហ ្ឋ រចនសម័ពនធ
ដឹកជញជូ ន និងភស្តុភរកមម 

១៨.១ ផ្លូវ ព ននិងសំណង់
សិលបករ្រតូវបន ថ បននិង
ជសួជុល ែថទ ំ(ផ្លូវជតិ ផ្លូវ
េខត្ត) 

ផ្លូវ ព ន និងសំណង់
សិលបករចំននួ៤៧
គេ្រមង ្រតូវបនែថទខំួប 
និង ងសង់ថមី្របែវង
សរុប១៧១ ៣៣គ.ម 
ព នេបតុង្របែវង៦៣៩ម 

លូ្រជុង/ ឡូ ៩៥៣ម លូ
កត់ទទឹងថនល់១.១៩០ម 
លូបេ ្ត យថនល៥់.០៦២
ម រ ី គ ចំននួ១៣៤ លូ
អ៊ុយបេ ្ត យថនល់
២.៤២១ម និង្រប យ
្របែវង៥.០០០ម។ 

២ ៦២៥ ៣ ៨៣៥ 
 
 

៤ ១១០
 

 ធរណករ 
និងដឺក ជញជូ ន 
MPWT 

 

១៩- អភិវឌ  ែថទ ំ្រគប់្រគង 
េស កមមនិងសុវតថិភពផ្លូវែដក 

១៩.១ ផ្លូវែដក និងសំណង់
សិលបករ្រតូវបន ថ បន និង
ជសួជុល ែថទ ំ

តភជ ប់ផ្លូវែដកកនុងតំបន់ 
SKRL ជំរុញកំេណីនេសដ្ឋ
កិចចជតិនិងករអភិវឌ    
វសិ័យដឹកជញជូ ន មផ្លូវែដក
និង កត់បនថយភព្រកី្រក
-កត់បនថយករដឹកជញជូ ន
េលីសទមងន់ មផ្លូវជតិ 
និងកត់បនថយករកកសទះ 
ក៏ដូចជករេ្រគះថន ក់
ច ចរ 

៣២៣ ១ ២៧៤ ៥ ០៣៦ ៧៥៥

 

 ធរណករ 
និងដឺក ជញជូ ន 
MPWT 
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ខ.៥- េរៀបចំែផនករេហ ្ឋ រចនសមព័នធតំបន់(ដូចជ តំបនេ់ឆនរ តបំន់ខពង់ ប) េ យឈរេលីមូល ្ឋ នៃនករអភិវឌ សងគមនិងេសដ្ឋកចិច ្រពមទងំជំរុញករបេងកតីឧស ហកមមកនុងតំបនេ់សដ្ឋកិចច
ពិេសស។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

           
           

 
ខ.៦- េរៀបចំែផនករសកមមភពទូលំទូ យេដីមបបីេងកីតសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និងែស្វងរកភពជៃដគូ រ ង ជរ ្ឋ ភិបល និង វសិ័យឯកជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ 
( ន$) 

ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

២០- ងសង់       
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ
េទសចរណ៍ 

២០.១ េរៀបចំបទ ្ឋ នបណ្តុ ះ  
ប ្ត លជំនញេទសចរណ៍កនុង
តំបន់ 

ស្តង់ អប់រជំំនញកនុង
តំបន់ 

  ២០០ ២០០ េទសចរណ៍ ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២០.២ េរៀបចំយន្តករ ងសង់
គរេន ជធនីភនំេពញ ្រកុង

្រពះសីហនុ 

្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល   ២០ ០០០ ១២ ០០០ េទសចរណ៍ ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២០.៣ ព្រងឹងកិចចសហកររ ង
រដ្ឋ ឯកជន និងអងគករសងគមសុី
វលិកនុងករ យតៃម្លអនកជំនញ
េទសចរណ៍ស្រមប់ករទទលួ
គ ល់ជសកល 

ភពល្អ្របេសីរៃនេស កមម
េទសចរណ៍ និងកត់
បនថយភពអវជិជមន 

 ២០០  ២០០ ២០០ េទសចរណ៍ ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 
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ខ.៦- េរៀបចំែផនករសកមមភពទូលំទូ យេដីមបបីេងកីតសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និងែស្វងរកភពជៃដគូ រ ង ជរ ្ឋ ភិបល និង វសិ័យឯកជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ 
( ន$) 

ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

២១- ងសង់វទិយ ថ ន
្រ វ្រជវេទសចរណ៍ 

២១.១ េរៀបចំយន្តករបេចចក
េទស និងរចនសមព័នធចត់ ងំ
្រគប់្រគង្រគឹះ ថ ន ធរណៈ 

រចនសមព័នធ ធរណៈ
ស្រមប់្រគប់្រគង 

  ២០០ ២០០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 

២១.២ ព្រងឹងកិចចសហករ
្រ វ្រជវរ ងភគីពក់ព័នធ និង
ប ្ត ្របេទសកនុងតំបន់ 

ករេបះពុមពផ ព្វផ យ
លទធផល្រ វ្រជវ 

  ២០០ ២០០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 

២១.៣ េ្រជីសេរសីទី ងំនិងករ
ងសង់វទិយ ថ ន 

្រគឺះ ថ ន ធរណៈ
បេ្រមីវសិ័យេទសចរណ៍ 

  ១២ ០០០ ៨ ០០០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 

២១.៤ េធ្វីករពយករណ៍ និង
យតៃម្លផលប៉ះពល់វសិ័យ
េទសចរណ៍មកេលីេសដ្ឋកិចច 
សងគម បរ ិ ថ ន វបបធម៌។  

បេងកីន្របសិទធភព្រគប់ 
្រគងវសិ័យេទសចរណ៍ 

 ២០០ ២០០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 

២២- េរៀបចំករអភិវឌ វសិ័យ 
បេចចកវទិយគមនគមន៍ និង
ព័ត៌មន 

២២.១ ជំរុញករអភិវឌ  និងករ
េ្របី្របស់្របព័នធរ ្ឋ ភិបល 
េអឡចិ្រតូនិច 

-បេងកីនគុណភពៃនេស  
រ ្ឋ ភិបលេអឡចិ្រតូនិច
និងករវនិិេយគកនុងករ
អភិវឌ េលីICT 
-្រគប់្រកសួង ថ ប័ន ជ
ធនីេខត្តេ្របី្របស់្របព័នធ
អុីែមលរ ្ឋ ភិបល 
-្រគប់្រកសួង ថ ប័នមន
្របព័នធេគហទំព័រស្រមប់
ផ ព្វផ យព័ត៌មនជូន
្របជពលរដ្ឋ 

១ ៦៨៥ ១៣ ១៤៩ ១ ០១៦ ១៣ ៣១៣ ១ ០៨០ ១៤ ៩៥៧ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 
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ខ.៦- េរៀបចំែផនករសកមមភពទូលំទូ យេដីមបបីេងកីតសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និងែស្វងរកភពជៃដគូ រ ង ជរ ្ឋ ភិបល និង វសិ័យឯកជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ 
( ន$) 

ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

-្រគប់្រកសួង ថ ប័នមន
្របព័នធេគហទំព័រែដល
ចបំេពញទ្រមង់ែបបបទ 

-្រគប់្រកសួង ថ ប័នមន
កមមវធិី្របព័នធទូរស័ពទ
ស្រមប់ផ ព្វផ យ
ព័ត៌មនជូន្របជពលរដ្ឋ 

២២.២ េរៀបចំេគលនេយបយ 
និយមនិងបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ
ស្រមប់អភិវឌ វសិ័យ ICT 

ករអភិវឌ វសិ័យ  ICT
្របកបេ យនិរន្តភព 

៣៣០ ១៩៦ ៤៩០ ១៩៩ ៥៣៥ ១៦៨ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២២.៣ ព្រងឹងេហ ្ឋ រចន 
សមព័នធព័ត៌មនជតិ និង្របព័នធ
សននិសីទវេីដអូ 

្របសិទធភពៃនករេ្របី
្របស់េហ ្ឋ រចនសមព័នធ
ព័ត៌មនជតិ និង្របព័នធ 
សននិសីទវេីដអូ របស់រ ្ឋ - 
ភិបល 

៩ ២៥៥ ២៧ ២០០ ៨ ៩៦០ ២៧ ៥៤០ ៩ ៣៤៤ ៤៣ ២១៤ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២២.៤ បេងកីត ែថទ ំនិងេធ្វី
បចចុបបននភពក្រមងកមមវធិីកំពយូទ័រ 
និងមតិករព័ត៌មន 

េលីកកំពស់ករេ្របី្របស់
្របព័នធបេចចកវទិយព័ត៌មន
ឲយបនទូលំទូ យនិង
មន្របសិទធភពេនកនុង
្រកសួងនិងបន្តព្រងីកវសិ័យ 
បេចចកវទិយព័ត៌មនេន
ម ថ ប័នេផ ងៗេទៀត 

 

១ ០៧៩ ១៣ ៣៩០ ១ ១១៥ ១៣ ៥៥៧ ១ ១៩៣ ១១ ៦១៣ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 
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ខ.៦- េរៀបចំែផនករសកមមភពទូលំទូ យេដីមបបីេងកីតសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និងែស្វងរកភពជៃដគូ រ ង ជរ ្ឋ ភិបល និង វសិ័យឯកជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ 
( ន$) 

ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

២២.៥ ករេធ្វីឲយ្របេសីរេឡងី
ែផនកសននិសុខបេចចកវទិយ
គមនគមន៍និងព័ត៌មន 

មនសមតថភព្រគប់្រគន់
កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ  
នន េធី្វករប្រញជ បករ
យល់ដឹងែផនកសន្តិសុខ  
បេចចកវទិយគមនគមន៍
និងព័ត៌មន ដល់សិស  
និសិត  និងម្រន្តី ជករ

៤៨៧ ១១៦ ៦៦៦ ១១៨ ៧២០ ១៦០ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២២.៦ ព្រងឹងករអភិវឌ
ឧស ហកមមេចចកវទិយ
គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

ករ្រគប់្រគង្រកុមហ៊ុន
្របកប ជីវកមម ICT
្របកបេ យ្របសិទធភព

៥១២ ៧ ៣៦០ ៥៣៩ ៧ ៤៥២ ៥ ៨៦៦ ១០ ១៦៨ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២២.៧ ជំរុញករអភិវឌ  បេចចក
វទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន
ស្រមប់ជនបទ 

េលីកកមពស់ករេ្របី
្របស់ICT និងករកត់
បនថយ  គម្ល តបេចចកវទិយ
រ ងទី្រកុងនិងជនបទឲយ
មន្របសិទធភព

៤១៦ ៣ ៥៨០ ៤៩៨ ៣ ៦២៥ ៥៤០ ៣ ៦៦៧ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២២.៨ ព្រងឹងករ្រគប់្រគងែផនក
រដ្ឋបល និង រេពីភ័ណ្ឌ របស់
អគគនយក ្ឋ ន 

ករ្រគប់្រគងកិចចកររដ្ឋ 
បលហរិញញវតថុ សននិធិនិង
្រទពយសមបត្តិ 

៨០៧ ៨២៨ ៨៨៤  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២៣- បណ្តុ ះប ្ត ល 
និងអភិវឌ ធនធនមនុស  

២៣.១ ព្រងឹងេហ ្ឋ រចន     
សមព័នធ 

្របសិទធភពៃនករបណ្តុ ះ
ប ្ត ល 

១ ៤៥០ ១៦ ៦៨០ ៣ ៧០១ ១៧ ៤៧២ ៣ ៩៣៨ ១០ ៨៥៨ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២៣.២ បណ្តុ ះប ្ត លវសិ័យ 
ៃ្របសណីយន៍ិងភស្តុភរ 

អភិវឌ ធនធនមនុស
្របកបេ យវជិជ ជីវៈនិង
សមបូរែបបស្រមប់បេ្រមី
ករឲយករអភិវឌ វសិ័យ 
ៃ្របសណីយ៍

៣៣០ ៨៥ ០២៥ ២៣៦ ៣៤៤ ២៦១ ១០ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 



23 / ១០៤ 

ខ.៦- េរៀបចំែផនករសកមមភពទូលំទូ យេដីមបបីេងកីតសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និងែស្វងរកភពជៃដគូ រ ង ជរ ្ឋ ភិបល និង វសិ័យឯកជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ 
( ន$) 

ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

២៣.៣ បណ្តុ ះប ្ត ល 
 វសិ័យទូរគមនគមន៍ 
ប ្ត ញ 

អភិវឌ ធនធនមនុស
្របកបេ យវជិជ ជីវៈនិង
សមបូរែបបស្រមប់បេ្រមី
ករឲយករអភិវឌ វសិ័យ  
ទូគមនគមន៍

៣៤០ ១៤ ៨៣៥ ២៤៦ ២៧៤  ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២៣.៤ បណ្តុ ះប ្ត ល 
 វសិ័យវទិយ ្រស្តកុំពយូទ័រ 

អភិវឌ ធនធនមនុស
្របកបេ យវជិជ ជីវៈនិង
សមបូរែបបស្រមប់បេ្រមី
ករឲយករអភិវឌ វសិ័យ ICT

៥១៥ ១៥៦ ១៧០ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២៣.៥ ្រ វ្រជវ  
និងន នុបត្តន៍ 

បេងកីតរបកគំេហញីថមីៗ
េដីមបអីភិវឌ វសិ័យៃ្របស 
ណីយ ៍ទូរគមនគមន៍   
បេចចកវទិយគមនគមន៍
និងព័ត៌មន 

៣៤៨ ១៥ ២៥៩ ២០២ ៧ ២៥០ ២២៣ ២ ០៥០ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២៣.៦ បេងកីតមជឈមណ្ឌ ល 
បណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈ 

បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី ជ
ករនិង្រគូបេងគ ល 

៦០ ១៥៤ ២២ ៦៣៩ ១៦៨ ២៦ ៦៣៧ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២៣.៧ បេងកីតមជឈមណ្ឌ លអប់រ ំ
ពីចមង យ 

បណ្តុ ះប ្ត ល ម  
e-learning 

៧៤ ១៦៨ ៤ ១៣១ ១៨៣ ៧៧៩ ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២៤- េលីកកមពស់សមតថភព
សហ្រគសធុនតូច និង
មធយម និងសិបបកមម 

២៤.១ បេងកីនភព្របកួត
្របែជងរបស់សហ្រគសធុនតូច 
និងមធយម (SME) 

អភិវឌ សហ្រគសធុន
តូច និងមធយមចូលរមួ
កំេណីនេសដ្ឋកិចចនិង
បេងកីតករងរជូន្របជ
ពលរដ្ឋពិេសសេនតំបន់
ជនបទ

៦៩២ ៩៧៥ ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 

 



24 / ១០៤ 

ខ.៦- េរៀបចំែផនករសកមមភពទូលំទូ យេដីមបបីេងកីតសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និងែស្វងរកភពជៃដគូ រ ង ជរ ្ឋ ភិបល និង វសិ័យឯកជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ 
( ន$) 

ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

២៤.២ ព្រងឹងសមតថភព្របកតួ
្របែជងរបស់សិបបកមម និងែ្រស
អំបិល 

សមតថភព្របកតួ្របែជង
របស់សិបបកមម និងែ្រស
អំបិល្រតូវបនបេងកីនកត់
បនថយករនចំូល បេងកីត
ករងរ និងចូលរមួ
កំេណីនេសដ្ឋកិចចជតិ  

  ៦៥៥ ៩១៧  ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 

 

២៤.៣ បេងកីតយន្តករគ្រទ
អភិវឌ សហ្រគសធុនតូច និង
មធយម និងសិបបកមម 

បេងកីនសមតថភព្របកតួ
្របែជង SME ចូលកនុងទី
ផ រតំបន់ និងអន្តរជតិ 

  ៧២៩ ១ ០២០  ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 

 

២៤.៤ ព្រងឹងករករពរកមម  
សិទិធឧស ហកមម និងករជំរុញ
ករៃចន្របឌិតនិងបេងកតីថមី 

ន ៃដៃចន្របឌិតនិងករ
បេងកីតតកកកមមថមី្រតូវបន
ករពរ 

  ៦៦ ៩៥  ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 

 

២៤.៥ បេងកីនភព្របកួត
្របែជងដល់សហ្រគសធុនតូច 
និងមធយម មរយៈករេលីក
កមពស់ផលិតភព និងគុណភព 

ភព្របកួត្របែជងរបស់
សហ្រគសធុនតូច និង
មធយម្រតូវបនបេងកីន 

  ១៧៧  ២៤៨ ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 

 

២៤.៦ យន្តករគ្រទករេលីក
កមពស់ គុណភព សុវតថិភព 
ផលិតផល េស កមម និង
ស្រមួលពណិជជកមម 

គុណភព សុវតថិភព ផលិត 
ផល េស កមម្រតូវបន
បេងកីន និងករេធ្វីពណិជជ
កមម្រតូវបនស្រមួល

  ៣៦២ ៥០៧  ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 

 

២៤.៧ ករអភិវឌ  និងករជំរុញ
ករអនុវត្តស្តង់  

ចំនួនស្តង់ ជតិ ្រតូវ
បនបេងកីតថមី និងែក
ស្រមួល ករគ្រទករអនុ
វត្តស្តង់ ្រតូវបនព្រងឹង

  ៦៧៩ ៩៥៥  ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 
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ខ.៦- េរៀបចំែផនករសកមមភពទូលំទូ យេដីមបបីេងកីតសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និងែស្វងរកភពជៃដគូ រ ង ជរ ្ឋ ភិបល និង វសិ័យឯកជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ 
( ន$) 

ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

២៤.៨ ករេលីកកមពស់ស្តង់
ផលិតផល និងស្តង់ ្របព័នធ
្រគប់្រគង 

ស្តង់ ផលិតផល ស្តង់
្របព័នធ្រគប់្រគងគុណ

ភព និងស្តង់ ្របព័នធ
្រគប់្រគងសុវតថភិពម្ហូប

រ្រតូវបនព្រងឹង

  ២៨០ ៣៩៣  ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 

 

២៤.៩ ករគ្រទដល់ករបេងកីន
គុណភពផលិតផល ករពរ   
បរ ិ ថ ន និងសុវតថិភពអនកេ្របី
្របស់ 

គុណភពផលិត ផល្រតូវ
បនបេងកីន និងសុវតថិភព
អនកេ្របី្របស់និងបរ ិ ថ ន
្រតូវបនករពរ 

  ១៤០ ១៩៦  ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 
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ខ.៧- ជរំុញករអភវិឌ វសិ័យេស កមម ដូចជ ធនគរនិងហរិញញវតថុ េទសចរណ៍និងបដិស ្ឋ រកិចច េ យករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

២៥-គេ្រមងអភិវឌ េហ ្ឋ
រចនសមព័នធេទសចរណ៍ 
ស្រមប់កំេណីន្របកប 
េ យបរយិប័ននកនុងម
អនុតំបន់េមគងគ  
 

២៥.១ ងសង់កំពង់ែផេទស-
ចរណ៍កំពត និងកំ ត់ផ្លូវតភជ ប់ 

ជំរុញកំេណីនេទសចរណ៍    ១២០០  ២០០០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  

២៥.២ េធ្វីឲយ្របេសីេឡងីបរ ិ ថ ន 
ផ រក្ត ម េខត្តែកប 

ជំរុញកំេណីនេទសចរណ៍ 
និងបរ ិ ថ ន ្អ ត 

   ៨០០ ១២០០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  

២៥.៣ េរៀបចំសហគមន៍
េទសចរណ៍តំបន់េឆនរ 

េលីកកមពស់ជីវភព្របជ
សហគមន៍ 

   ៤០០  ៨០០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  

២៦-គេ្រមងអភិវឌ
រមណីយ ្ឋ ន្របវត្តិ ្រស្ត
អន្លង់ែវង 
 

២៦.១ េរៀបចំស្តង់ មណីយ
្ឋ នេទសចរណ៍ 

ព្រងីក ផលិតផល 
េទសចរណ៍ 

   ១២០ ១២០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 

២៦.២ អភិវឌ េហ ្ឋ រចនស
មព័នធតភជ ប់ 

លទធភពទស ន
រមណីយ ្ឋ ន

  ៤០០ ៤០០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 

២៦.៣ ព្រងឹងចបប់ និងបដិ- 
ស ្ឋ រកិចចេទសចរណ៍ 

អ្រ ករយល់ដឹង និង
គុណភពេស កមម 

   ១២០ ១២០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 

២៦.៤ ប្រញជ បករយល់ដឹង 
និងផ ព្វផ យចបប់េទសចរណ៍ 

កំេណីនេភញ វកនុងតំបន់    ១២០ ១២០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 

២៦.៥ បណ្តុ ះប ្ត លមគគុ
េទទសក៍េទសចរណ៍ 

បក្រ យលម្អិតសក្ត នុ
ពលេទសចរណ៍ 

   ៨០ ៨០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 

២៧-គេ្រមងបែ្រមប្រមួល
កសធតុកនុងវសិ័យ 

េទសចរណ៍ 
 

២៧.១ ករកត់បនថយករ
បេញចញកបូនខពស់កនុងវសិ័យ 
េទសចរណ៍ 

ស្តង់ ស ្ឋ គរៃបតង    ២ ០០០ ២ ០០០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 

២៧.២ ករេរៀបចំតំបន់េថមីរេជីង
កនុងតំបន់ទី្របជុំជនទងំ២៥ 
ជធនី េខត្ត 

 

េ ភ័ណ្ឌ ភពទី្រកុង
េទសចរណ៍ 

  ២ ០០០ ២ ០០០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 
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ខ.៧- ជរំុញករអភវិឌ វសិ័យេស កមម ដូចជ ធនគរនិងហរិញញវតថុ េទសចរណ៍និងបដិស ្ឋ រកិចច េ យករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមពន័ធ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

២៧.៣ ករេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងី
េហ ្ឋ រចនសមព័នធេទសចរណ៍
តំបន់េឆនរ (កំពត ែកប េកះកុង 
និង្រកុង្រពះសីហនុ) 

សមបទេទសចរណ៍ល្អ
្របេសីរ 

  ២ ០០០ ២ ០០០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 

២៧.៤ ករបន បំែ្រមប្រមួល
កសធតុកនុងវសិ័យេទសចរណ៍ 

បនធូរបនថយផលប៉ះពល់
អវជិជមន 

  ១ ២០០ ១ ២០០ េទសចរណ៍ ធនធនមនុស  
និងមូលនិធិ 

២៨-ករអភិវឌ វសិ័
យៃ្របសណីយ ៍

២៨.១ ព្រងឹងេស ដឹកជញជូ នបេញញី 
ៃ្របសណីយ ៍និងេភញ វកនុង្រសុក 

បងកលកខណៈងយ្រសួល
ដល់េស ធរណៈ 

៥៣៥ ២៧០ ២៧០  ៃ្របសណីយ ៍
និទូរគមនគមន៍ 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២៨.២ បេងកីតេស បញជ ទិញ
ម្របព័នធអន ញ(Online) 

ស្រមួលដល់ករេធ្វីពណិ
ជជកមមនិងអតិថិជនកនុងករ
បញជ ទិញទំនិញេផ ងៗ 

៤៣៦ ៨៨ ៧៣  ៃ្របសណីយ ៍
និទូរគមនគមន៍ 
 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២៨.៣ បេងកីតេស ទទលួនិង
ែបងែចកវកិកយប្រតរបស់ ថ ប័ន
រដ្ឋ្រកុមហ៊ុន និងអងកករនន
មកិចច្រពមេ្រពៀង 

បងកលកខណៈងយ្រសួល
ដល់េស ធរណៈ រដ្ឋ 
និងឯកជន 

៧១ ៣៣ ៣៣ ៃ្របសណីយ ៍
និទូរគមនគមន៍ 
 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

២៩-ព្រងឹងនិងបេងកីន្របសិទធ
ភពៃនករ្រគប់្រគង ករ្រតួត
ពិនិតយ និងករអភិវឌ វសិ័យ
ហរិញញវតថុ 

២៩.១ សថរិភពហរិញញវតថុ ភពេជឿជក់ទុកចិត្តរបស់
ធរណៈជនេលីវសិយ័

ហរិញញវតថុ 

៣ ៨៣៥ ៥ ៤៦៨ ៥ ៨៨៤  េសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ 

យតឺយ៉វកនុងករ
េរៀបចំឬអភិវឌ េហ
្ឋ រចនសមព័នធដូច
ជលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តនន 
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ខ.៨- ែស្វងរកជេ្រមីសៃនករអភិវឌ តំបន់ែដលបនេ ះមីនរចួ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

           
           
           

 
ខ.៩- បេងកីនលទធភពទទួលបនទឹក ្អ តរបស់្របជជនេនទី្របជុំជននងិជនបទ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៣០- ព្រងីកវ ិ លភពៃន
ករផគត់ផគង់ទឹក ្អ តេនទី
្របជុំជន្របកបេ យ គុណ
ភព សុវតថិភព ចីរភព តម្ល
ភព និងតៃម្លសមរមយ 

៣០.១ បេងកីត និងអនុវត្តចបប់ 
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្ដីពីករ
ផគត់ផគង់ទឹក ្អ តេនតំបន់ទី 
្របជុំជន 

្របជជន្រគប់រូប្រតូវទទលួ 
បនទឹក ្អ តែដលមន
គុណភពល្អ ៃថ្លសមរមយ 
និងមននិរន្តភព 

  ៦០  ៨១  ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 

 

៣០.២ បេងកីន្របសិទធភពករ
ផគត់ផគង់ទឹក ្អ តេនតំបន់ទី្របជុំ
ជន 

ធនករផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត
្របកបេ យស្តង់      ប
េចចកេទស និងចីរភព 

  ៥៩៤  ៨៣២  ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 

 

៣០.៣ បេងកីន្របសិទធភពករ
អនុវត្តគេ្រមងផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត 
ជមយួៃដគូអភិវឌ ជតិ និង
អន្តរជតិ 
 

ព្រងីកេហ ្ឋ  រចនសមព័នធ 
ទឹក ្អ ត 

  ២៨ ៤០  ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 
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ខ.៩- បេងកីនលទធភពទទួលបនទឹក ្អ តរបស់្របជជនេនទី្របជុំជននងិជនបទ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៣១- ជំរុញករផ្តល់េស ផគត់
ផគង់ទឹកជនបទ 

៣១.១ ងសង់ និងជសួជុល
អណ្តូ ង ្រគប់្របេភទ 
- ងសង់ និង ្ត ្រសះសហគមន៍ 
- ងសង់ ង្រតងទឹកេភ្ល ង 
្របព័នធែចកចយទឹក មសហគមន៍ 
- ថ រ្របព័នធេ្រ ច្រសពខន តតូច 
និង ងសង់ធុងច្រមុះទឹក ្អ ត 

្របជពលរដ្ឋេនជនបទ
បនទទលួេស ផគត់ផគង់
ទឹក ្អ ត ៦០% 

៥ ៦៤១ ៥ ៦៤១ ១១ ៩០២ អភិវឌ ន៍ជនបទ 
MRD

DRWS

ថវកិមនកំរតិ 

៣២- ផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត និង
អនម័យជនបទទី២  
(ថវកិបែនថម ADB) 

៣២.១ ងសង់ និងជសួជុល
អណ្តូ ង្រគប់្របេភទ 
- ងសង់ និង ្ត ្រសះសហគមន៍ 
- ងសង់ ង្រតងទឹកេភ្ល ង 
្របព័នធែចកចយទឹក មសហគមន៍  
៣២.៤ ថ រ្របព័នធេ្រ ច្រសព
ខន តតូច និង ងសង់ធុងច្រមុះ
ទឹក ្អ ត 

្របជពលរដ្ឋេនជនបទ
បនទទលួេស ផគត់ផគង់
ទឹក ្អ ត និងអនម័យ 
៦០% 

  ៣៤ ៦២៤  ៣៤ ៦២៤ អភិវឌ ន៍ជនបទ 
DRWS 

 

៣៣- អនុវត្តគេ្រមង CLTS ៣៣.១ ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន 
េដីមបផី្តល់ េស ផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត 
និងេលីកកមពស់អនម័យេន
ជនបទ 

  ១ ៧៧៣   ២ ២១២  ៣ ៥២៦ អភិវឌ ន៍ជនបទ 
DRWS  DRHC  
PDRD  NCDD  
NGOs 

 

៣៤- អនុវតគគេ្រមង 
ADVOCACY 

៣៤.១ ធនធនហរញិញវតថុ្រតូវ
បនបេងកីនស្រមប់ករងរផគត់
ផគង់ទឹក ្អ ត និងេលីកកមពស់ 
អនម័យេនជនបទ 

  ១ ៤០៤   ៨០៨  ១ ០០៦ អភិវឌ ន៍ជនបទ 
DRHC/ DRWS  
PDRD Watsan  
DPs DA CC 
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ខ.៩- បេងកីនលទធភពទទួលបនទឹក ្អ តរបស់្របជជនេនទី្របជុំជននងិជនបទ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៣៥- អនុវត្តគេ្រមង 
WASH 

៣៥.១ េលីកកមពស់ និងបេងកីន
ករទទលួបនេស ផគត់ផគង់ទឹក
ែដលមនករែកលម្អ្របកប 
េ យនិរន្តរភព 

  ២៤ ៤៦៩   ៣៨ ០៤៧  ៥៤ ៦៩២ អភិវឌ ន៍ជនបទ 
DRWS PDRD  
NGOs DOSH  
PED DA CBOs 

 

៣៦- អនុវត្តគេ្រមង 
HYGIEN PROMOTION 

៣៦.១ េលីកកមពស់ និងបេងកីន
ករទទលួបនេស អនម័យ 
្របកបេ យ និរន្តរភពេន
ជនបទ 

  ៦ ៥០៨   ១៧ ០៧០  ២៦ ៧១២ អភិវឌ ន៍ជនបទ 
DRHC PDRD  
NGOs DOSH  
CC CARD PED  

 

៣៧- អនុវត្តគេ្រមង BCC 
STRATEGIES 

៣៧.១ េលីកមពស់ករផ្ល ស់ប្តូរ
ឥរយិបទ ករអនុវត្តទម្ល ប់  
អនម័យខ្លួន្របណពក់ព័នធទឹក 
និងអនម័យ 

  ៧៩៣   ២ ២៧៣  ៣ ០២៣ អភិវឌ ន៍ជនបទ 
DRHC PDRD  
PED PHD CC  
NGOs AD 
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ខ.១០- ជរំុញករេធ្វីពិពធិកមមេសដ្ឋកិចច េធ្វីឲយកន់ែត្របេសីរនូវបរយិកសវនិិេយគ និងពណិជជកមម េដីមបបីេងកីតករងរនិងជំរុញកេំណីនេសដ្ឋកិចច។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៣៨- ព្រងឹងករ្រគប់្រគង
ពិព័រណ៍ និង្រពឹត្តិករណ៍
ពណិជជកមម 

៣៨.១ កិចចករពិព័រណ៍ និង
្រពឹត្តិករណ៍ពណិជជកមម 

 ៩ ០៨០ ៩ ៧៤៥ ៩ ៤១២  ពណិជជកមម  

៣៩- ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ន៍ 
ទីផ រ 

៣៩.១ កិចចករអភិវឌ ន៍ទីផ រ  ១ ៤៩៤ ១ ៥៣៣ ១ ៥១៣  ពណិជជកមម  

៤០- ព្រងឹងករក ង 
អភិវឌ ន៍ចបប់ និងបទបប
បញញត្តិពណិជជកមម 

៤០.១ ព្រងឹងករងរនីតិកមម  ១៤៦ ២២៥ ១៨៥  ពណិជជកមម  

៤១- អភិវឌ េគល
នេយបយ ពណិជជកមម 

៤១.១ េរៀបចំកិចចករេគល
នេយបយពណិជជកមម 

 ១៨៤ ៣៩៣ ២៨៨  ពណិជជកមម  

៤២- ព្រងឹងកិចចករ្រតួតពិនិតយ 
ទំនិញ នេំចញនចំូល ករ
ឃ្ល ពំិនិតយ ទីផ រ 

៤២.១ េរៀបចំក្រមងព័ត៌មន្របព័នធ 
ធនគុណភព កិចចករ្រតួត  
ពិនិតយ និងករពរអនកេ្របី្របស់ 

 ២ ៥៧០ ២ ៥៧៣ ២ ៥៧២  ពណិជជកមម  

៤៣- ព្រងឹងកិចចករពរផល
្របេយជន៍ អនកេ្របី្របស់ធុរៈ
ជន ទប់ ក ត់ករែក្លងបន្លំ និង 
្របកួត្របែជងមិនេ ម ះ្រតង់ 

៤៣.១ ករពរអនកេ្របី្របស់ 
និងប្រងក បករែក្លងបន្លំ 

 ១ ៨១៩ ១ ៩៣៨ ១ ៨៧៩  ពណិជជកមម  

៤៤- ព្រងឹង និងអភិវឌ ន៍
មនទីរពិេ ធន៍ 

៤៤.១ ្រគប់្រគងមនទីរពិេ ធន៍ 
េដីមបវីភិគគុណភព ផលិត 
ផលទំនិញ 
 
 
 

 ៥ ៦៤២ ៥ ៧១៥ ៥ ៦៧៩ ពណិជជកមម  
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ខ.១០- ជរំុញករេធ្វីពិពធិកមមេសដ្ឋកិចច េធ្វីឲយកន់ែត្របេសីរនូវបរយិកសវនិិេយគ និងពណិជជកមម េដីមបបីេងកីតករងរនិងជំរុញកេំណីនេសដ្ឋកិចច។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៤៥- ្រគប់្រគងទូេទ និងករ
ព្រងឹងករចូលរមួកនុងករក
ងបទ ្ឋ ន និងអន្តរជតិ 

ពក់ព័នធនឹងគុណភព សុវតថិ
ភពផលិតផល និងវធិន
ពណិជជកមមពក់ព័នធ 

៤៥.១ ក ងបទ ្ឋ នជតិ និង
ចូលរមួកនុង្រកបខ័ណ្ឌ  ៃនកិចច
សហ្របតិបត្តិករពិភពេ ក 

 

 ១៩៥ ១៩៨ ១៩៦ ពណិជជកមម  

៤៦- េធ្វីសហ្របតិបត្តិករ 
និងេធ្វីសមហរណកមមេសដ្ឋ
កិចចពណិជជកមម ជមយួ   

៊ ន និងប ្ត ្របេទស 
និងអងគករអន្តរជតិ 

៤៦.១ េធ្វីសហ្របតិបត្តិករ 
ពណិជជកមមជមួយ្របេទស កនុង
ទ្វីប េមរកិ 

 ៣៩៣ ៣៤៣ ៣៦៨ ពណិជជកមម  

៤៦.២ ព្រងឹង និងព្រងីកកិចច
សហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចច និង
ពណិជជកមមកនុង្រកបខ័ណ្ឌ  ទ្វីប 
អឺរុប មជឈមឹបូព៌ និង ហ្វកិ 

 ៧៤៤ ៦៩៣ ៧១៨ ពណិជជកមម  

៤៦.៣ បន្តេធ្វីសហ្របតិបត្តិករ 
និងសមហរណកមមេសដ្ឋកិចច 
ពណិជជកមមកនុង្រកបខ័ណ្ឌ េទ្វ  
ភគី អនុតំបន់ និងពិភពេ ក 

 ៨៤៤ ១ ១៩៣ ១ ០១៨ ពណិជជកមម  

៤៦.៤ ព្រងឹងករងរតម្ល ភព
កនុង ្របព័នធពណិជជកមមពហុភគី 
មរយៈយន្តករផ្តល់ព័ត៌មន 

និងេផទ ងផទ ត់ចបប់ 
 
 

 ១៨៤ ៤ ២៨៣ ២ ២៣៣  ពណិជជកមម  
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ខ.១០- ជរំុញករេធ្វីពិពធិកមមេសដ្ឋកិចច េធ្វីឲយកន់ែត្របេសីរនូវបរយិកសវនិិេយគ និងពណិជជកមម េដីមបបីេងកីតករងរនិងជំរុញកេំណីនេសដ្ឋកិចច។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៤៧- ព្រងឹងករ្រគប់្រគង 
និងករអនុវត្ត អភិ្រកម្រគប    
ដណ្ត ប់វសិ័យពណិជជកមម 
និងករស្រមបស្រមួល
ជមួយអន្តរ ថ ប័ន/ៃដគូ
អភិវឌ ន៍ កនុងករេគៀងគរ
ជំនយួ ស្រមប់ពណិជជកមម 

៤៧.១ ករងរសហ្របតិបត្តិករ
អន្តរជតិ 

 ១៤៦ ៨៣ ១១៤  ពណិជជកមម  

៤៨- អភិវឌ វសិយ័ 
ទូរគមនគមន៍ 

៤៨.១ ព្រងីកប ្ត ញ 
បញជូ នសុីញ៉ល់ជមយួ 
Broadband Access 
Network េនតំបន់ភគឥ ន
្របេទសកមពុជ 

ក ងប ្ត ញេហ ្ឋ
រចនសមព័នឆ្អឹងខនងបំេពញ 
ដល់វសិ័យបេចចកវទិយ
គមនគមន៍និងព័ត៌មន 

 ២ ០០០  ៣ ០០០ ៥ ០០០ ៃ្របសណីយ ៍
និទូរគមនគមន៍ 
(ទូរគមនគមន៍ 
កមពុជ) 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

៤៨.២ ប ្ត ញបញជូ នសុីញ៉ល់
ជមយួBroadband Access 
Network េនតំបន់ភគខងេជីង 
េឆៀងខងលិច្របេទសកមពុជ 

ក ងប ្ត ញេហ ្ឋ
រចនសមព័នឆ្អឹងខនងបំេពញ 
ដល់វសិ័យបេចចកវទិយ
គមនគមន៍និងព័ត៌មន 

 ១ ០០០  ១៧ ០០០ ២០ ០០០ ៃ្របសណីយ ៍
និទូរគមនគមន៍ 
(ទូរគមនគមន៍ 
កមពុជ) 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

៤៨.៣ េហ ្ឋ រចនសមព័ន 
និងអភិវឌ ទូរគមនគមន៍េ្រកម
គេ្រមងម អនុតំបន់េមគងគ 

ក ងប ្ត ញេហ ្ឋ
រចនសមព័នឆ្អឹងខនងបំេពញ 
ដល់វសិ័យបេចចកវទិយ
គមនគមន៍និងព័ត៌មន 
 
 
 

 ៣ ០០០  ៤ ០០០ ៥ ០០០ ៃ្របសណីយ ៍
និទូរគមនគមន៍ 
(ទូរគមនគមន៍ 
កមពុជ) 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 
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ខ.១០- ជរំុញករេធ្វីពិពធិកមមេសដ្ឋកិចច េធ្វីឲយកន់ែត្របេសីរនូវបរយិកសវនិិេយគ និងពណិជជកមម េដីមបបីេងកីតករងរនិងជំរុញកេំណីនេសដ្ឋកិចច។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៤៨.៤ ករ្រគប់្រគងេ យ
្របព័នធព័ត៌មនវទិយMIS 
 

បេងកីន្របសិទធភពៃនករ
្រគប់្រគងេ យព័ត៌មន
វទិយងយ្រសលួ ម ន 
ករងរ ជីវកមម ករងរ
ចំណូលចំ យ េស
កមមបំេរអីតិថិជន េ យ
ម្របព័នធOnline 

 ១ ០០០  ១ ០០០ ១ ០០០ ៃ្របសណីយ ៍
និទូរគមនគមន៍ 
(ទូរគមនគមន៍ 
កមពុជ) 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

៤៨.៥ ប ្ត ញទូរគមនគមន៍ 
្រកបខ័ណ្ឌ ម អនុតំបន់ទន្លេម
គងគ(គេ្រមងេនះនឹងបញច ប់ចុង
ឆន ២ំ០១៦) 

ក ងប ្ត ញេហ ្ឋ
រចនសមព័នឆ្អឹងខនងបំេពញ 
ដល់វសិ័យបេចចកវទិយ
គមនគមន៍និងព័ត៌មន 

 ៦ ៤៥៤ ៧៦៧  ៃ្របសណីយ ៍
និទូរគមនគមន៍ 
(ទូរគមនគមន៍ 
កមពុជ) 

ករពនយេពលផ្តល់
មូលនិធិ 

៤៩- េលីកកមពស់ពិពិធកមម
មូល ្ឋ នឧស ហកមម ែដល
មនតៃម្លបែនថមខពស ់

៤៩.១ ព្រងឹងករ្រគប់្រគង និង
ជំរុញករទក់ទញវនិិេយគ     
វសិ័យឧស ហកមម 

  ១៥៨ ២២៥ ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 

 

៤៩.២ េលីកកមពស់ករអភិវឌ
ឧស ហកមមៃបតងេនកមពុជ 

អភិវឌ ឧស ហកមម ម  
រយៈករទក់ទញវនិិេយគ 

   ៦៦៣ ៨៧០  ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 

 

៥០- ព្រងឹង និងបេងកីន
្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង
េសដ្ឋកិចច 

៥០.១ េរៀបចំេគល និងអនុវត្ត
េគលនេយបយេសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវតថុ ធរណៈ្របកបេ យ 
គុណភពនិង្របសិទធភព 

្របសិទធភពៃនករ
្រគប់្រគងបរ ិ ថ នម៉្រកូ
េសដ្ឋកិចច 

៣ ៩៧៣ ៤ ៩៣៣ ៥ ៦២២  េសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវតថុ 

យតឺយ៉វកនុងករ
ទទលួបនថវកិ 

  



35 / ១០៤ 

ទិភពទ២ី- ករ្រគប្រគងករេធ្វេីទសន្តរ្របេវសនន៍ងិនគរូបនីយកមម 

ក. ករត្រមង់ទសិេគលនេយបយ ៖ 

ក.១- កមពុជ្រតូវេរៀបចំនិងបញចូ លករពយករកំេណីនតំបន់ទី្របជុជំន រយៈេពល៣០-៤០ឆន ខំងមុខេទកនុងករេធ្វីែផនករអភិវឌ ន៍ េ យគិតគូរអំពកីំេណីន្របជជននិងយុវជនដ៏េ្រចីននេពល
អនគត េហយីសំខន់ជងេនះេទៀត្រតូវេធី្វឲយសុីគន េទនងឹែផនទីបង្ហ ញផ្លូវេសដ្ឋកិចច សងគម និងបរ ិ ថ ន។ 

ខ. ករត្រមង់ទិសកមមវធិ ី៖ 
 

ខ.១-េរៀបចំែផនករ្របតបិត្តិ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងេទសន្តរ្របេវសន៍ និងនគរូបនយីកមម េ យគិតគូរអំពចីកខុវសិ័យ ែដលមនែចងេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ។ 

កមមវធិ/ីអនុកមមវធិ/ី 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននងិចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

៥១- ករ ម នគេ្រមង
ែខ ប ្ត ញបញជូ នអគគិសនី 
និងទស នៈកិចចសិក  
ថ នីយអគគិសនីដុតធយូងថម 

៥១.១ ្រតួតពិនិតយនិង ម ន
គេ្រមង ងសង់ែខ ប ្ត ញ 
បញជូ នអគគិសនី ៥០០ គីឡូវ ៉ុល 
ភនំេពញ-្រពះសីហនុ។ 

ម នវឌ នភពរបស់
គេ្រមងនីមួយៗ 

  

១៤ 
 

១០ ែរ ៉និងថមពល  

៥១.២ ្រតួតពិនិតយនិង ម ន
គេ្រមង ងសង់ែខ ប ្ត ញ
បញជូ នអគគិសនី ២៣០ គីឡូវ ៉ុល 
កំពង់ចម-្រកេចះ-សទឹងែ្រតង។ 

 

  

៥០ 
 

៥០ ែរ ៉និងថមពល  

៥១.៣ ពិនិតយ និង ម ន
គេ្រមង សង់ ថ នីយអគគិសនី
ដុតធយុងថម កម្ល ងំ ១៣៥ េម ក
៉ ត់ េនេខត្ត្រពះសីហនុ។ 

េធ្វីរបយករណ៍ជូនថន ក់
ដឹកន ំ

  

៤១ ែរ ៉និងថមពល  

៥១.៤ ទស នៈកិចចសិក ថ នីយ 
អគគិសនីដុតធយុងថម កម្ល ងំ 
៤០៥ េម ក ៉ ត់ និងកម្ល ងំ 
១០០ េម ក ៉់ ត់។ 

 

  

៤ 
 

 ែរ ៉និងថមពល  
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ខ.១-េរៀបចំែផនករ្របតបិត្តិ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងេទសន្តរ្របេវសន៍ និងនគរូបនយីកមម េ យគិតគូរអំពចីកខុវសិ័យ ែដលមនែចងេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ។ 
៥២-េរៀបចំែផនករយុទធ
្រស្តថមពលជតិកមពុជ 

៥២.១ េ្រជីសេរសី និងជលួទី
្របឹក ពិេ្រគះេយបល់អន្តរជតិ 
ែដលមនបទពិេ ធន៍កនុងករ
េរៀបចំែផនករថមពលេនកមពុជ 

េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 

  

២០០ 
 

 ែរ ៉និងថមពល  

៥២.២ េរៀបចំនិងចង្រកងេសចក្តី 
្រពងខ្លឹម រែផនករយុទធ ្រស្ត 
ថមពលជតិ និងេរៀបចំសិកខ

ពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិ 

េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 

  

៣២ 
 

 ែរ ៉និងថមពល  

៥២.៣ េរៀបចំកិចច្របជុំពិភក  
ពិនិតយ និងអនុម័តែផនករយុទធ 
្រស្តជតិ ស្តីពីថមពលកមពុជ 

េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 
  

 ១០  ែរ ៉និងថមពល  

៥២.៤ េរៀបចំ និងេបះពុមពែផន
ករយុទធ ្រស្តជតិស្តីពី
ថមពលកមពុជ 

េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 
 

 ១០ ែរ ៉និងថមពល  

៥៣- បចចុបបននកមមែផនករ
យុទធ ្រស្តអគិគសនីភវូបនីយ 
កមមជនបទេនកមពុជ 

៥៣.១ េ្រជីសេរសី និងជលួទី
្របឹក ពិេ្រគះេយបល់អន្តរជតិ 
ែដលមនបទពិេ ធន៍កនុងករ
េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអគិគ
សនីភវូបនីយកមមជនបទេនកមពុជ 

េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 

 

២៣០ 
 

ែរ ៉និងថមពល  

៥៣.២ ករសិក  ្របមូល
ទិននន័យ ពក់ព័នធនឹងែផនករ
យុទធ ្រស្តអគិគសនីភវូបនីយ
កមមជនបទេនកមពុជ 

េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 

  

៨១ 
 

 ែរ ៉និងថមពល  

៥៣.៣ េបះពុមពែផនករយុទធ
្រស្តអគិគសនីភវូបនីយកមម

ជនបទេនកមពុជ (៣០០  
កបល*៤១០០០ េរៀល) 

េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 

  

 ១២  ែរ ៉និងថមពល  
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ខ.១-េរៀបចំែផនករ្របតបិត្តិ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងេទសន្តរ្របេវសន៍ និងនគរូបនយីកមម េ យគិតគូរអំពចីកខុវសិ័យ ែដលមនែចងេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ។ 
៥៣.៤ េរៀបចំសិកខ ស្តីពី
ករអភិវឌ អគិគសនីភវូបនីយកមម 
ជនបទេនកមពុជ 

េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 
  

៤៩ 
 

 ែរ ៉និងថមពល  

៥៣.៥ េរៀបចំសិកខ ស្តីពី
ករែ្រប្របួល កសធតុេល ី
វសិ័យថមពល និងដឹកជញជូ ន 

េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 
  

២៦ 
 

 
ែរ ៉និងថមពល 

 

៥៣.៦ ករចុះពិនិតយទី ងំេធ្វី
េស កមមរបស់េស ករអគគិសនី
េនទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 
  

១១៦ 
 

 
 

 

៥៤- ករ្របមូល និងចង្រកង 
ទិននន័យជទ្រមង Database 
និង Spatial Data 

៥៤.១ េរៀបចំនិងេបះពុមពសថិតិ
ថមពល និង ងតុលយភព
ជតិស្តីពីថមពល 

េបះពុមព និងផ ព្វផ យ 
  

១២  ែរ ៉និងថមពល  

៥៥- ចុះែថទនំិងជសួជុល
្របព័នធថមពលកេកីតេឡងី 
វញិ មប ្ត េខត្ត្រកុង 
ចំនួន៨ 

៥៥.១ ចុះែថទ ំនិងជសួជុល 
្របព័នធថមពលអគគិសនីេដីរ
េ យពន្លឺ្រពះ ទិតយ 

េដីមបឱីយ្របព័នធថមពល
អគគិសនីេដីរេ យពន្លឺ្រពះ
ទិតយ ចដំេណីរករ

មនចីរភព 

  

៥៦ 

 

ែរ ៉និងថមពល  

៥៦- ករងរេរៀបចំេគល
នេយបយយុទធ ្រស្ត និង
ែផនករ សកមមភព្របសិទធ
ភពថមពល 

៥៦.១ េរៀបចំកិចច្របជុំពិភក
ពិនិតយ និងអនុម័តេលីេសចក្តី
េ្រពៀង េគលនេយបយ
ែផនករសកមមភពស្តីពី្របសិទធ
ភពថមពល ែដលមនអនកចូល
រមួពី្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ 
(ចំននួ០៣ដង) 

េរៀបចំឯក រចុងេ្រកយ
ែដល្រតូវបញជូ នេទទីស្ដី
ករគណរដ្ឋម្រន្តីេដីមប្របជុំ
ឆ្លង ក់ឲយេ្របី្របស់ជផ្លូវ
ករ 
 

  

១៨  ែរ ៉និងថមពល  

៥៧- សិក  និង្រ វ្រជវ
្របមូល ទិននន័យពក់ព័នធ
េដីមបេីរៀបចំែផនករអភិវឌ ន៍
ថមពលកេកីត េឡងីវញិ 
និងថមពលថមី 

៥៧.១ ចុះ្របមូលទិននន័យ្របព័នធ 
ថមពលកេកីតេឡងីវញិែដល
បនតេម្លីងកន្លងមកេ យ 
ថ ប័ន រដ្ឋ និងឯកជនទូទងំ 

២៥េខត្ត ្រកុង 

ងយ្រសួលកនុងករវភិគ
យតៃម្លេរៀបចំែផនករ
អភិវឌ ន៍េទអនគត 
 

៦២ 
 

 

ែរ ៉និងថមពល  
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ខ.១-េរៀបចំែផនករ្របតបិត្តិ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងេទសន្តរ្របេវសន៍ និងនគរូបនយីកមម េ យគិតគូរអំពចីកខុវសិ័យ ែដលមនែចងេនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ។ 
៥៨- ករងរ្រ វ្រជវេដីមប ី
អភិវឌ ន៍ ថមពលកេកីត 
េឡងីវញិ និងថមពលថមី 

៥៨.១ ្រ វ្រជវបេចចកវទិយ
្របព័នធសមងួត(Solar dryer) 
និងច្រងក ន្របសិទធភពេ យេ្របី 
្របស់ថមពលពន្លឺ្រពះ ទិតយ 
និងេ្របី្របស់អុស ធយូង   

ចង្រកងឯក រលទធផល
ៃនករសិក ្រ វ្រជវ
ស្រមប់ករអភិវឌឈន៍េន
េពលខងមុខ ែដលជួយ
កត់បនថយករេ្របី្របស់ 
អុស ធយូង និងបេងកីនសុខ
មលភព 

៥ 
 

 

ែរ ៉និងថមពល  

៥៩- ចូលរូមវគគបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល កិចច្របជុំកនុង និង
េ្រក្របេទសពក់ព័នធវសិ័យ 
ថមពល 

៥៩.១ ចូលរូមវគគបណ្តុ ះ 
ប ្ត លកនុង្រសុកពក់ព័នធវសិ័
យថមពល 

េដីមបបីេងកីនសមតថភព
ករងរកនុងករអភិវឌ ន៍
េលីវសិ័យ្របសិទធភព
ថមពល ថមពល កេកីត
េឡងីវញិ និង ថមពលថមី 

៤៥  ែរ ៉និងថមពល  

៦០- ករអភិវឌ មុខរបរនិង
ករងរ/ករផ្តល់េស  ករអនុ-
វត្តបទបញជ និងករ្រគប់្រគង 
ទិននន័យ ស្តីពីពលករេទសន្តរ
្របេវសន៍/អនកេ្របី្របស់និង
ករយល់ដឹងពីេស ករងរ 
និងព័ត៌មនទីផ រករងរ 
មរយៈមជឈមណ្ឌ លករងរ 

និង្របព័នធអីនថឺេណត 

៦០.១ េរៀបចំេវទិកករងរ 
(ពិពណ៌ករងរចល័ត និង
េ្រជីសេរសីកម្ល ងំពលកមមពីឆន  ំ
២០១៧-២០១៩ កនុង១ឆន ំ
ចំនួន ៣៨៧ដង 

ករេធ្វីេទសន្តរ្របេវសន៍
ករងរេ យសុវតថិភព 
និងទទលួបនករករពរ
សិទធិ និងអតថ្របេយជន៍ 

៣ ៨០៨ ៣ ១៥១ ៤ ៨៦៨ ៥ ៧៨៨  ករងរ និង      
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 
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ខ.២- អភវិឌ ទី្រកុងនិងទ្របជុំជនថមី ែដលមនលកខណៈអំេ យផលស្រមប់មនុស ្រគប់វយ័ នងិបរ ិ ថ នែដលផ រភជ បេ់ទនឹងេសដ្ឋកិចច េ យេផ្ត តជពិេសសេលីពិពិធកមមកសិកមម មរ
យៈករអភិរក សត្វ និងរុកខជត ិ(្រតូវកណំត់តំបនែ់ខ ្រក ត់ៃបតង)។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៦១- ករ្រគប់្រគងចំេណះ
ដឹង និងព័ត៌មនបរ ិ ថ ន 

៦១.១ កំេណីនចំេណះដឹង  
បរ ិ ថ នេនកមពុជ 
-ករចូលរមួករពរនិងែថរក  
សមបត្តិធមមជតិ 
-ករេធ្វី ជីវកមមនិងសកមមភព 
េសដ្ឋកិចចែផ្អកេលីស្តង់ បរ ិ ថ ន 
-សុខដុមរមនីណកមម រ ងករ
អភិវឌ  និងអភិរក ធនធន  
ធមមជតិ មរយៈអនកដឹកន ំ

-បេងកីនមនសិករបរ ិ ថ ន 
-ករចូលរមួរបស់ម ជន
កនុងចលនបរ ិ ថ ន ្អ ត
-កំេណីនៃនអនកេធ្វីេសចក្តី
សេ្រមច ែផ្អកេលីចំេណះ
ដឹងបរ ិ ថ ន 
-វនិិេយគិនែដលបន
្របតិបត្តិេម្រតីភពបរ ិ ថ ន
-តុលយភពរ ងករអភិរក  
និងករអភិវឌ ចំេណះដឹង 
ព័ត៌មននិងករ្របតិបត្តិ
ៃបតងនិងេម្រតីភពបរ ិ ថ ន
-្របសិទធភពៃនកិចចសហ
្របតិបត្តិករេលីករអប់រ ំ
ករផ ព្វផ យចំេណះដឹង
បរ ិ ថ ន 
-ករ យតៃម្ល ថ នភព 
បរ ិ ថ ន 
 
 
 
 

១ ១២៤ ៦០ ២ ០៦១ ៥៥៦ ៤ ០២៤ ១៨០ បរ ិ ថ ន  
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ខ.២- អភវិឌ ទី្រកុងនិងទ្របជុំជនថមី ែដលមនលកខណៈអំេ យផលស្រមប់មនុស ្រគប់វយ័ នងិបរ ិ ថ នែដលផ រភជ បេ់ទនឹងេសដ្ឋកិចច េ យេផ្ត តជពិេសសេលីពិពិធកមមកសិកមម មរ
យៈករអភិរក សត្វ និងរុកខជត ិ(្រតូវកណំត់តំបនែ់ខ ្រក ត់ៃបតង)។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៦២- ជំរុញករអនុវត្ត និង
ព្រងឹងព្រងីកគេ្រមងអភិវឌ ន៍ 
អតីតយុទធជនេនថន ក់ឃុ/ំ
សងក ត់ 

៦២.១ អតីតយុទធជន និង
្រគួ រែដលបន ក់ពកយេសនី
សុំសមបទនដីសងគមកិចច 
-គណៈកមមករអភិវឌ ន៍សហ
គមន៍អតីតយុទធជនឃុ ំសងក ត់ 
ែដលបនបេងកីត 
-ករ្របរពធទិ អតីតយុទធជន
២១ មិថុន ថន ក់ជតិ និងថន ក់
េ្រកមជតិ 

-២ ០៤៧ ្រគួ រ 
 
 

-២៦២ គណៈកមមករ 
 
 
-៧ ៤៥០ នក់ 

១០៤ ៤១៩ ៤៤០ សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុ
វនីតិសមបទ 
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ខ.៣- េរៀបចំករ្រគប់្រគងទី្រកុងនងិែផនករអភិវឌ ទី្រកុង េ យេដីរទនទឹមនឹងែផនករបរ ិ ថ ន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៦៣- ករ្រគប់្រគងតំបន់
ករពរធមមជតិ 

៦៣.១ ្របសិទធភពកនុងករ
្រគប់្រគងតំបន់ករពរធមមជតិ 

១-ធននូវករ្រគប់្រគង 
ករអភិរក ជីវច្រមុះ និង
ធនករេ្របី្របស់ធន
ធនធមមជតិកនុងតំបន់
ករពរធមមជតិ្របកប
េ យនិរន្តរភព 

២ ៧១០ ២ ៨២០ ៦ ៧៧៤ ២ ៩៣៧ ៩ ៨៨៦ ២ ៨៤៤ បរ ិ ថ ន  
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ខ.៤- គិតគូរករបេងកីត រជីវកមម មទី្រកុងនងិសងក ត់ េ យរមួបញចូ ល ជីវកមអភិវឌ តបំន់មនិេរៀបរយ និងករ្រគប្រគង មែបបវមិជឈករ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៦៤- ព្រងឹងករផ្តល់េស  
ធរណៈេនមនទីរ 

ពណិជជកមម ជធនី េខត្ត 

៦៤.១ ព្រងឹងករផ្តល់េស  
ធរណៈេន មមនទីរ

ពណិជជកមម ជធនី េខត្ត 

 ៦២៧ ៤ ៥៧៦ ២ ៦០២ ពណិជជកមម  

៦៥- បេងកនីេស គ្រទជំរុញ
ពណិជជកមម អភិវឌ ន៍ទីផ រ 
និងវសិ័យឯកជន របស់មនទីរ
ពណិជជកមម ជធនី េខត្ត 

៦៥.១ េស គ្រទជំរុញពណិជជ
កមម អភិវឌ ន៍ទីផ រ និងវសិ័យ
ឯកជន របស់មនទីរពណិជជកមម 
ជធនី េខត្ត 

 ១ ៧៥៤ ១២ ៨០៤ ៧ ២៧៩ ពណិជជកមម  
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ខ.៥- ព្រងឹងករអនុវត្តបទ ្ឋ នតឹងរុងឹ អំពីករ ងសង ់ករអភិរក  បរ ិ ថ ន ករបំពនេលីធនធនធមមជតិ និងករេចលកក សំណល់រងឹ និងកកសំណល់ដៃទេទៀត។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៦៦- កិចចគពំរបរ ិ ថ ន ៦៦.១ បរ ិ ថ ន ្អ តរក បន
គុណភពទឹក គុណភពខយល់
ល្អ្របេសរី គម នសំ ម មដងផ្លូវ  
-អនុវត្តបន មទិសេ របស់
ពិធី រ និង អនុសញញ អន្តរជតិ 

-មនលិខិតបទ ្ឋ ន្រគប់ 
្រគន់ែដលជឧបករណ៍ 
ស្រមប់ អនុវត្តករងរ
កិចចគពំរបរ ិ ថ ន 
-គុណភពបរ ិ ថ នល្អ
្របេសីរស្រមប់សុខភព
ធរណៈ និងករអភិរក  

ជីវច្រមុះ 

១ ៧៣៧ ១ ៩៦០ ១ ៤២៥ ១ ០៣១ ៤ ១៩៩ ៦០៨ បរ ិ ថ ន  

៦៧- ករករពរ និងអភិរក
ធនធនទឹក 

៦៧.១ ផ ព្វផ យចបប់ទឹក និង
េគលនេយបយទឹក ជូនដល់
កសិករ មប ្ត េខត្ត- ជធនី 

េ យ្របជជនយល់ដឹង
បន ៧០% 

  ៣៥ ៤០  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៦៧.២ េរៀបចំបញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ
ចំ ត់ថន ក់ ងទេន្ល និង
្រគប់្រគង ងទេន្ល 

េ យ្របជជនយល់ដឹង
បន ៧០% 

  ៣៦ ៤០  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៦៧.៣ ជសួជុល ងសង់
ថ នីយជល ្រស្ត មដងទេន្ល 

និងសទឹងចំនួន ៨កែន្លងកនុង១ឆន  ំ
េដីមប្របមូលទិននន័យជល ្រស្ត 

សេ្រមចឲយបន ៥៩
កែន្លង 

  ១៣ ១៥  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៦៧.៤ ្របមូលទិននន័យជល 
្រស្ត សំ កទឹក និងសិក

្រ វ្រជវ ថ នភព្រចងំទេន្ល 
េដីមបេីធ្វីករពយករណ៍ ថ នភព
ទឹកជំនន់ និងគុណភពទឹក 

សេ្រមចឲយបន ១០០%   ១៣០ ១៤០  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 
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ខ.៥- ព្រងឹងករអនុវត្តបទ ្ឋ នតឹងរុងឹ អំពីករ ងសង ់ករអភិរក  បរ ិ ថ ន ករបំពនេលីធនធនធមមជតិ និងករេចលកក សំណល់រងឹ និងកកសំណល់ដៃទេទៀត។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៦៧.៥ ជសួជុល ដេម្លីង 
ថ នីយឧតុនិយម មប ្ត

េខត្តចំននួ ៤កែន្លងកនុង១ឆន  ំ
េដីមប្របមូលទិននន័យេធ្វីករ
ពយករណ៍ កសធតុ 

សេ្រមចឲយបន ៤១
កែន្លង 

  ២៥០ ២៦០  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៦៧.៦ ជសួជុល និងកំណត់្រ
ទិននន័យកមពស់ទឹកនីវ ៉ូ ្ត ទិក 
ទឹកេ្រកមដី មអណ្តូ ងគំរូ 

   ៨០ ៨៥  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៦៧.៧ បេងកីតអនុគមន៍កំណត់
នូវករែ្រប្របួលនីវ ៉ទូឹកេ្រកម
ដី្របចឆំន  ំ

   ៤៣ ៥០  ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៦៧.៨ កំណត់្រ ្របវត្តិអណ្តូ ង
នីមយួៗ បេងកីតជ log Sheets  

   ១៣ ១៨ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៦៧.៩ វធិី ្រស្តអភិរក  និង
ករេ្របី្របស់ទឹកេន ម ង
សទឹង (ជប៉ុន) 

េ យ្របជជនយល់ដឹង
បន ៧០% 

 ៤ ០០០  ៤ ០០០ ៤ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៦៧.១០ េរៀបចំេគលនេយបយ 
ស្តីពីករេ្រ ច្រសព ករេ ះទឺក 
េដីមបសីុវតថិភពជូន្របជជនបងក
បេងកីនផល(ជប៉ុន) 

សេ្រមចបន ១០០%    ៤ ០០០ ៤ ០០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៦៧.១១ ្រគប់្រគងអភិវឌ ន៍ធន 
ធនទឹក េ យភជ ប់ទេន្លេមគងគ 
ទេន្ល បនិងបឹងទេន្ល ប(កូេរ)៉ 

    ១ ៨០០ ៤២០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 
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ខ.៦- អភវិឌ ភពជទី្រកុងរណប េ យែកលម្អករតភជ ប់រ ងភូម ិតំបនទ់ី្របជុំជន និងទ្រកុង េដមីបឲីយ្របជជនេធ្វីដំេណីរេទមក ្របកបករងរនិង ជីវកមម ជជង ងំទីលំេនែតកនុងទី្រកុង 
ែដលេធ្វីដូេចនះ ចកត់បនថយសមព ធេនតំបនទ់ី្របជុំជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៦៨- ព្រងឹងករ្រគប់្រគងច  
ចរណ៍/មេធយបយ េស កមម 
ជីវកមម ្របព័នធដឹកជញជូ ននិង 

ភស្តុភកមម្រគប់្របេភទេ យ 
សុវតថិភព និង្របសិទធភព 

៦៨.១ េធ្វីករចុះបញជ ីយនយន្ត 
េផទរកមមសិទធយិនយន្ត ្រតួតពិនិតយ 
លកខណៈបេចចកេទស ផ្តល់លិខិត 
អនុញញ តិេធ្វី ជីវកមម ឫ
ខ បេ្រងៀនេបីកបរ 

និងលិខិតអនុញញ តេធ្វី ជីវកមម 
យនយន្ត ្ឋ នបនមួយចំនួនធំ។ 
កត់បនថយេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍
ប ្ត លឲយ ្ល ប់ របសួ ពិករ 
និងខូចខត្រទពយសមបត្តិ 

្រគប់យនយន្តទងំអស់ 
្រតូវចុះបញជ ី ្រគប់យនយន្ត 
្រតូវមនវញិញ បនប្រត្រគប់ 

 ឬ ខបេ្រងៀន 
េបីកបរយនយន្ត្រតូវមន
លិខិតេធ្វី ជីវកមម។ចំននួ
អនក ្ល ប់េ យ រេ្រគះ
ថន ក់ច ចរណ៍ផ្លូវេគក
មនចំននួ ២២៣១នក់ 

៣ ៧៣៨ ៨ ៣៩២ 
 

១០ ០៧០ ធរណករ 
និងដឹកជញជូ ន 
MPWT 

 

 
ខ.៧- បេងីកតទី្រកុងសនូល េ យមន េមនីធីមូល ្ឋ នទងំអស់ និងតំបនព់ណិជជកមម ជតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស និងកំណត់តំបន់េផ ងេទៀត េ យែផ្អក មអនុ សន៍ៃនករអភិវឌ េហ ្ឋ
រចនសមព័នធ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន

សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន

សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន

សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៦៩- អភិវឌ ន៍វសិ័យឯកជន ៦៩.១ ករអភិវឌ វសិ័យឯកជន  ៥៣៤ ៥៧៣ ៥៥៣ ពណិជជកមម  
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ទភិពទី៣- ករព្រងីកវសិ័យកសិកមមនិងសកមមភពពក់ពន័ធ 

ក. ករត្រមង់ទសិេគលនេយបយ ៖ 

ក.១- េរៀបចំកណំត់ចកខុវសិ័យនិងយុទធ -្រស្តអភវិឌ ន៍វសិ័យកសិកមមរហូតដល់ឆន ២ំ០៣០ និងែស្វងរកជេ្រមសីកនុងករព្រងកីេសដ្ឋកចិចជនបទ េ យែផ្អកេលីេគលនេយបយអភិវឌ ន៍
ឧស ហកមមកមពុជឆន ២ំ០១៥-២០២៥ និងេ យឈរេលីទស នៈៃនករេកីនេឡងីយ៉ងេ្រចីនៃនចំនួនយុវជន ែដលទមទរឲយមនករបេងកីតេឡងីនូវបរយិកសអំេ យផលមួយស្រមប់
បេងកីតកសិឧស ហ- កមមស្តង់ អន្តរជតិ េដីមបជីំរុញករនេំចញទនំិញែកៃចនកសិកមម (ដូចជ ្រសូវ េពត សែណ្ត ក ដំឡូងមី ្វ យ េចក េកស៊ូ នងិដំ េំផ ងៗេទៀត រមួទងំសត្វ 
ផលិតផលសត្វ និង ផលិតផលជលផល)។ 
ក.២- េលីកកមពស់សមតថភព ថ បន័្រ វ - ្រជវនិងអភិវឌ ន៍សំេ រមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ្របកបេ យចរីភពនងិករបេងកនីផលិតភពេនកនុងវសិ័យ កសិកមមេ យេផ្ត តយកចិត្តទុក ក់

េលីករងរ្រ វ្រជវ ករៃចន្របឌតិនិងន នុវត្តន ៍វទិយ ្រស្តនិងបេចចក-វទិយ មរយៈករ ក់េចញនូវេគលនេយបយ្រ វ្រជវ ន នុវត្តន៍ និងអភវិឌ វសិ័យកសិកមម។ េលីកកមពស់តួនទី 
និងសមតថភពវទិយ ថ ន្រ វ្រជវនិងអភវិឌ ន៍កសិកមមកមពុជ (CARDI) បចចុបបននឲយមនលទធភពសិក ្រ វ្រជវ េរៀបចំេគលនេយបយយុទធ ្រស្ត អភវិឌ ន៍េសដ្ឋកិចចកសិកមមនងិេសប ង

រកមពុជ។ 
ក.៣- ជំរុញករអនុវត្តករងរផ ព្វផ យកសិកមមឲយបនទន់េពលេវ  និងមន្របសិទធភពខពស់ េដីមបបីេងកីន   ផលិតភព គុណភពកសិផលជពេិសសកសិផលជចណំី រ និងភព
្របកួត្របែជងកសិកមមកមពុជ។ 

ក.៤- បេងកីនសមតថភពបេចចកេទសកសិកមមដល់យុវជនកមពុជ ្រសប មត្រមូវករទផី រករងរ និងករអភិវឌ សងគម េសដ្ឋកិចច េ យ្រតូវជំរុញករេរៀបចំនងិអនុវត្តសកមមភពេគល
នេយបយទងំ យស្តីពីករអភិវឌ ធនធនមនុស ស្រមប់វសិ័យ កសិកមម ជពិេសស យកចតិ្តទុក ក់ខពស់កនុងករបេងកីនសមតថភពែផនកអប់រកំសិកមមេន្រគបក់្រមិត 
ក.៥- ជំរុញករអនុវត្តចបប់និងបទបបញញតិ្តនន េដីមបធីនករអភិវឌ វសិ័យកសិកមម្របកបេ យចីរភព ករករពរធនធនធមមជតិ (ដី ទកឹ រុកខជតិ សត្វ ៃ្រពេឈ ីនងិជលផល) ករករពរ
បរ ិ ថ ន នងិករទប់ ក ត់ករេ្របី្របស់ រធតុគីមីនិង ជីវបេចចកវទិយែដលបងកេ្រគះថន ក់េនកនុងករងរកសិកមម។ 

ក .៦ - បេងកីតវទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល ធនធនទឹក េដមីបេីធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីជំនញ កនុងេគលបំណងបេងកីន្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង និងេ្រប្របស់ទឹកស្រមបក់សិកមម េដីមបធីន
ឲយបននូវគុណភព និងបរមិណខពស់កនុងករ្របមូលផល។ 
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ខ. ករត្រមង់ទសិកមមវធិ ី៖ 
ខ.១- េធី្វករផគូផគងកញចបជ់ំនញ និងជំនញែដល្រតូវករ េ យែផ្អកេទេលីែផនករេសដ្ឋកចិចនេពលបចចុបបនននិងទស នវសិ័យែផនករេសដ្ឋកិចចកមពុជ នងិេរៀបចំែផនករកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជវីៈ ស្រមប់បុរសនិង្រស្តី។ 

កមមវធិ/ីអនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
 

(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ បន័ 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ

អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ

អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ

អភិវឌ ន៍

៧០- េរៀបចំអនុ សន៍ វភិគ 
ពយករណ៍ ម ន និង យ
តៃម្លករអនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ
េគលនេយបយេសដ្ឋកិចច
ពលកមម ផលិតភពករងរ 
និងករ្របកួត្របែជង 

៧០.១ ជំរុញផលិតភពករងរ 
-ផ្តល់អនុ សន៍េលីេសដ្ឋកិចចពល
កមម និងភព្របកតួ្របែជង្របកប 
េ យ្របសិទធភព ស័ក្តិសិទធភព 
និងចីរភព 

ជយួឱយកមពុជធន
ភពជមច ស់េលីករ
បេងកីតេគលនេយ 
បយ អនុ សន៍ 
និងករអនុវត្តយុទធ
្រស្ត េគលនេយ 

បយេសដ្ឋកិចចពលកមម 
ផលិតភពពលកមម 
និងភព្របកួត្របែជង

៦០០ ៨១០ ១ ០៥៤  េសដ្ឋកិចចនិង
ហរិញញវតថុ 

 

៧១- ករអភិវឌ វសិ័យអប់រ ំ
បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស 
និងវជិជ ជីវៈ ព្រងឹងយន្តករករ
ចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់សិកខ
កម សិស  និស តិកនុងែផនក
អប់របំណ្តុ ះប ្ត ល
បេចចកេទសនិងវជិជ ជីវៈ 

៧១.១ សិកខ កម សិស  និស តិ
ទទលួបនករបណ្តុ ះប ្ត លរយៈ
េពលខ្លី ចំនួន ៣៤.៣៨០នក់កនុង
ឆន  ំ២០១៧ 

៨៥%សិកខ កម 
សិស  និស តិែដល
ទទលួបនករបណ្តុ ះ
ប ្ត លមនករងរ
េធ្វីនិង្របកបរបរ
េ យខ្លួនឯង្រពម  
ទងំ មន្របក់
ចំណូលេកីនេឡងី 

៦៥ ៣៩១ ៤៥ ៦៧៣ ៨៣ ០៥៩ ៣៣ ៧៦៦ ៩៨ ៦៨៩ ២៣ ០៧៤ ករងរ និង      
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 
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ខ.២- បន្តផ្តល់នូវកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈជក់ ក់េលីវសិ័យ កសិកមម និងសកមមភពពកព់័នធេផ ងេទៀត ដល់យុវជន ជពិេសស េផ្ត តេលី្រស្តីនិងេកមង្រសីកនុងសហគមន៍នងិ េរៀន 
េហយីផ្តល់នូវយន្តករគ្រទស្រមប់ករចបេ់ផ្តីម ជីវកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៧២- បន្តផ្តល់នូវកមមវធិីបណ្តុ ះ 
ប ្ត លវជិជ ជីវៈជក់ ក់
េលីវសិ័យធនធនទឹក និង
ឧតុនិយមដល់្របជកសិករ 

៧២.១ េធ្វីករបណ្តុ ះប ្ត ល និង
ផ ព្វផ យដល់សហគមន៍កសិករ
េ្របី្របស់ទឺក សកបទ កនុងករែក
លម្អេហ ្ឋ រចនសមព័នធ្របព័នធធ
្រស្ត ពិេសស្រស្តី 

(សកបទ) ទទួល
បនសមតថភព
១០០% 

៤ ០២៧  ៤ ១០០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៧៣- ករបេងកីត(សកបទ) ៧៣.១ សិក កំណត់ទី ងំេស កមម 
និងបេងកីត សកបទ ៥កែន្លងកនុង១ឆន  ំ

ស្រមចឲយបន 
១០០% 

៣០  ៣៥ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៧៣.២ គ្រទបេចចកេទសដល់ សកបទ 
កនុងករែថទ្របព័នធធ ្រស្ត និង
ករ្របមូលភគទន 

្របជកសិករយល់ដឹង 
៧០% 

៥២  ៥៥ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៧៣.៣ បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស
ជសួជុល ែថទមំ៉សុីនបូមទឹកដល់
សហគមន៍ 

សហគមន៍ ចជួស
ជុលម៉សុីនបន 

៣០  ៣៥ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៧៣.៤ បណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តីថន ក់
ជតិ ថន ក់េ្រកមជតិ និងកសិករ 
េលីករអភិវឌ ធនធនទឹក 

ម្រន្តី និងកសិករ មន
សមតថភព្រគប់្រគន់
កនុងករអនុវត្តករងរ 

៤៥០  ៤៥០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

៧៣.៥ ព្រងឹង និងែកលម្អសមតថភព 
េលីករពយករណ៍ កសធតុ និង
្របព័នធ្របកស សននជបនទ ន់ 
ស្រមប់ករផ្ល ស់ប្តូរ កសធតុ េដីមប ី
ផ ព្វផ យជូន្របជកសិករ (ជប៉ុន) 

ម្រន្តីបេចចកេទសមន
សមតថភព្រគប់្រគន់
កនុងករអនុវត្តករងរ 
១០០% 

១ ១៦០ ៥ ៦៤០ ១ ១៦០ ៦ ០៤០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 
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ខ.៣- បន្តជំរុញផលិតកមមបសុសត្វែដលជមុខរបរបែនថម េហយីេធ្វពីិពិធ-កមម ឧស ហកមមែកៃចនកសិផល ែដលពក់ពន័ធនឹងសកមមភពកសិកមម េដីមបបីេងកីតតៃម្លបែនថមដល់ផលិតផលកសិកមម 
ជពិេសស គេ្រមងភូមិមយួផលិតផលមួយ(ដូចជ ករែកៃចនម្ហូប រ កវបបកមម មចឆវបបកមម បសុបក វីបបកមម ករចញិច ឹម្រជូក ករចិញច ឹមេគយកទឹកេ ះ ករចញិច ឹមដងកូវនងយកសូ្រត ជ

េដមី)។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

           
 

ខ.៤- បន្តជំរុញករេ្របី្របស់ ថមពលកេកីតេឡងីវញិ ដូចជ ជីវៈឧសម័ន ជវីៈមស ថមពល្រពះ ទិតយ និងបន្តអភិវឌ ច្រងក នសន សំំៃចថមពលអុសធយូង ពីេ្រពះកំេណីន្របជជននឹង ច
បេងកីនករេ្របី្របស់អុសស្រមប់ចម្អិន រ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៧៤- ករ ម ន និង្រតួត
ពិនិតយគេ្រមងផ ព្វផ យ
ច្រងក ន្របណិត 

៧៤.១ ករ ម ន និង្រតួតពិនិតយ
គេ្រមងផ ព្វផ យច្រងក ន្របណិត
េនេខត្ត ៃ្រពែវង ែកវ បត់ដំបង 
និងកំពង់ឆន ងំ 

ឱយមនករេ្របី្របស់
ច្រងក ន្របណិតដល់
្របជពលរដ្ឋ 

  

៩ 

 

១៨  ែរ ៉និងថមពល  

៧៥- ករេរៀបចំបណ្តុ ះបណ្ត ល 
ម្រន្តីថន ក់េ្រកមជតិស្តីពីករ
្រគប់្រគងទិននន័យថមពល 
និងច្រងក ន្របសិទធភព 

៧៥.១ ករផ ព្វផ យច្រងក ន
្របសិទធភពេនមូល ្ឋ ន (កមមវធិី 
បណ្តុ ះប ្ត ល និងផ ព្វផ យ
ច្រងក ន្របសិទធភព) 
 

ករេ្របី្របស់អុស
ធយូងេ យនិរន្តរភព 

  

៤៣ 

  

 ែរ ៉និងថមពល  

៧៦- េរៀបចំកមមវធិី្របកួត
្របែជងពនរង្វ ន់ស្តីពីគេ្រមង 
ករអភិវឌ ន៍ថមពលកេកីត

៧៦.១ េរៀបចំឯក រ និងនិតិវធិី យ 
តៃម្លគេ្រមងអភិវឌ ន៍ថមពលកេកីត 

-េដីមបផី្ដល់ឯក រ
្រគប់ ្រគន់ជូនគណ
កមមករេធ្វីករ យ

  
២៤ 

   
ែរ ៉និងថមពល  
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ខ.៤- បន្តជំរុញករេ្របី្របស់ ថមពលកេកីតេឡងីវញិ ដូចជ ជីវៈឧសម័ន ជវីៈមស ថមពល្រពះ ទិតយ និងបន្តអភិវឌ ច្រងក នសន សំំៃចថមពលអុសធយូង ពីេ្រពះកំេណីន្របជជននឹង ច
បេងកីនករេ្របី្របស់អុសស្រមប់ចម្អិន រ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

េឡងីវញិ និង្របសិទធភព
ថមពល 

េឡងីវញិ និង្របសិទធភពថមពល 
ែដល ក់ចូល្របកតួ្របែជង 
-ករងរ្របជុំ យតៃម្លគេ្រមងែដល
ក់្របកួត្របែជង េ យកមម ធិករ

ចំនួន១០រូបចូលរមួ (េរៀបចំកនុង
ស ្ឋ គររយៈេពល ០៣ៃថង) 
-េរៀបចំវញិញ ប័ណ្ណប័្រត និងពនរង្វ ន់
ស្រមប់គេ្រមងជ័យ ភីេលខ 
១.២.៣ ចំននួ១២រង្វ ន់ 

តៃម្លគេ្រមងែដល
ក់្របកួត្របែជង 

-ែស្វងរកគេ្រមងថម
ពលកេកីតេឡងីវញិ 
និង្របសិទធភពថម
ពលែដលមន ន ៃដល្អ
-េលីកទឹកចិត្តដល់
អនកអភិវឌ ន៍គេ្រមង
ថម ពលកេកីតេឡងី
វញិ និង្របសិទធភព
ថម ពល េដីមបេីឆ្លីយ
តបនឹងបរបិទ ៊ ន 
និងចូលរមួកត់បនថយ 
ឧសម័នផទះកញច ក់

៧៧- ករងរេរៀបចំឯក រ 
និងនិតិ វធិី្រតួតពិនិតយ 
្របព័នធអគគិសនីេ្របីឧសម័នកមម 
(Gasifier) 

៧៧.១ មនឯក រស្រមប់េ្របី
្របស់កនុងករ្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល
្របព័នធអគគិសនីេ្របីឧសម័នកមម
(Gasifier) ១០០% 

េដីមប្រតួតពិនិតយ និង 
ផ្ដល់វញិញ ប័ណ្ណប័្រត
បញជ ក់ពីគុណភព
្របព័នធអគគិសនីេ្របី
ឧសម័នកមម(Gasifier) 
េន េពលអនគត

  

០,៦ 
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ខ.៥- បន្តជំរុញករយល់ដឹងសងគមស្តីពី រៈសំខនៃ់នករអភរិក ធនធនធមមជតិ និងផ ព្វផ យឲយេ្របី្របស់សមភ រៈែដលមិនបះ៉ពល់ដល់បរ ិ ថ ន និងងយរ យចូលកនុងធមមជតិ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

           
           

 
ខ.៦- ធនឲយមនចំនួនៃថងេធ្វកីរអបបបរម និង្របក់កៃ្រមេសមីគន ចំេពះបុរសនិង្រស្តី ែដលរស់េនេ្រកមបនទ ត់ៃនភព្រកី្រក េនតបំន់ជនបទ នងិតំបន់ទ្របជុជំន េ យេផ្ត តជពិេសសេទេលី
យុវជន មនុស ចស់ និងជនពកិរ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៧៨- ករអភិវឌ លកខខណ្ឌ
ករងរ និងសុខដុមនីយកមម
ទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈ 

៧៨.១ បន្តករសិក ្រ វ្រជវ្របក់
ឈនួលអបបបរម និងអតថ្របេយជន៍
របស់កមមករនិេយជិត ករេរៀបចំ
ចបប់ស្តីពី្របក់ឈនួលអបបបរម 

្របក់ឈនួល្រតូវបន
្របកសឲយេ្របី និង
ករកំណត់បន្របក់
ឈនួលស្រមប់ឆន ំ
នីមយួៗ 

៥៥០ ៧១៥ ១ ០៣០ ករងរ និងប
ណ្តុ ះប ្ត ល 
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ទិភពទ៤ី. ករវនិិេយគេលវីសិ័យសងគមកចិចនិងករអភវិឌ មូលធនមនុស  

ក. ករត្រមង់ទសិេគលនេយបយ ៖ ឃ-១ ករអបរ់ ំ

ឃ.១-១- ចបំច់្រតូវេលីកយកមកពិចរ នូវបទ ្ឋ នែដលែផ្អកេលីេគលករណ៍្របជជន នងិបែ្រមប្រមួលរចនសមព័នធ យុេនេពលខងមុខ កនុងករេធ្វែីផនករស្រមបេ់ពលអនគត េហយី
្រតូវប៉ន់្របមណពីត្រមូវករេហ ្ឋ រចន  សមព័នធនិងពីត្រមូវករធនធនមនុស  ែដលមនករបណ្តុ ះប ្ត ល។ 
ឃ -១- ២ ្រតូវគិតគូរពីភពខុសគន រ ងតំបន់ េហយី ចេសនីេឡងីនូវបទ ្ឋ ន ច់េ យែឡក ស្រមបត់ំបន់ ែដលលំបកេទដល់។ 
ឃ -១- ៣ ព្រងីកមូល ្ឋ ន្រគះឹៃនករអបរ់វំជិជ ជវីៈនិងបេចចកេទសេ្រកយមធយមសិក ទុតិយភូមិ េ យេលីកកមពស់ែផនកវទិយ ្រស្តនិងបេចចកវទិយ និងេរៀបចវំគគសិក េទ មត្រមូវករនេពលអ
នគត។ 
ខ. ករត្រមង់ទសិកមមវធិ ី៖ 
ខ.១- ្រតូវបេងកតីនិង កប់ញចូ លេទកនុងកមមវធិីអប់រេំនក្រមិតមធយមសិក ទុតយិភូមិ នងិេ្រកយមធយមសិក ទុតិយភូម ិអំពទីំនក់ទំនងកមមវធិីអប់រ ំជមយួនឹងកមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈនងិប
េចចកេទស។ 

កមមវធិ/ីអនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ បន័ 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

៧៩- ករអភិវឌ វសិ័យអប់រ ំ
បណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស 
និងវជិជ ជីវៈ/ព្រងឹងយន្តករករ
ចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់សិកខ
កម សិស  និស តិកនុងែផនក
អប់របំណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស 
និងវជិជ ជីវៈ 

៧៩.១ ចុះទ្រមង់ទិសវជិជ ជីវៈ និង
ផ ព្វផ យព័ត៌មន TVET ដល់
សិស វទិយល័យ សហគមន៍ Road 
Show ២០ ០០០នក់និង្រគឹះ ថ ន 
TVET ៣០កនុងឆន  ំ២០១៧ 

ករចុះេឈម ះចូល
េរៀន TVET របស់
សិកខ កម សសិ  
និស តិេកីនេឡងី 

៦៥ ៣៩១ ៤៥ ៦៧៣ ៨៣ ០៥៩ ៣៣ ៧៦៦  ៩៨ ៦៨៩  ២៣ ០៧៤ ករង និងបណ្តុ ះ 
ប ្ត លវជិជ ជីវៈ 

 

 



53 / ១០៤ 

ខ.២-ែកទ្រមង់កមមវធិីសិក ជតិ មរយៈកំែណទ្រមង់េសៀវេភសិក  ករអភិវឌ ចេំណះដឹងនិងជនំញរបស់្រគូបេ្រងៀន ករែកលម្អ សមភ រៈសិក ស្រមបក់រេរៀននិងករបេ្រងៀន នងិករគ្រទ
ែផនកបេចចកេទសនងិគរុេកសលយដល់្រគូបេ្រងៀនែដលជបួករលំបក េដីមបធីនឲយសិស នងិនិស តិទទលួបននូវចេំណះដឹងនងិជនំញថមីៗ ែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម 

និងែដល ចេ្របៀបេធៀបេទនឹងនិនន ករកនុងតបំន់និងកនុងសកលេ ក។ េលីសេនះេទៀត ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរជំរុញេលីកទឹកចិត្តឲយ ថ ប័នឧត្តមសិក  ព្រងកី មុខវជិជ ែផនកវទិយ
្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៨០-ករបណ្តុ ះប ្ត លធន 
ធនមនុស េលីវសិ័យវបប
ធម៌ក្រមិតឧត្តម 

៨០.១ ព្រងឹង និងព្រងីកសមតថភព 
ម្រន្តី និង ្រ ្ត ចរយ 
-េរៀបចំេសៀវេភេគល ស្រមប់
បេ្រងៀន និងេរៀន 
-បញជូ ននិស តិេទសិក េ្រក្របេទស 
-េធ្វីបឋកថ 
-ចុះកមមសិក របស់និស តិ 

ម្រន្តី និង ្រ ្ត ចរយ
មនករទទលួខុស
្រតូវអនុវត្តភរកិចច
មន្របសិទធភព និង
មនសមតថភព្រគប់
្រគន់កនុងក្រ វ្រជវ 
និងបេ្រងៀន 

២០០ ២៣០ ២៦៥  វបបធម៌ និង 
វចិិ្រតសិលបៈ 

 

៨០.២ អភិវឌ ចំេណះដឹងជំនញ 
និងវជិជ ជីវៈេលី វសិ័យវបបធម៌ 
-ែកលម្អក ឡុកកមមវធិីសិក  
(សិកខ ) 
-សិក ្រ វ្រជវ និងចង្រកងឯក
រេរៀននិងបេ្រងៀន 

មនសមតថភព្រគប់
្រគន់កនុងករបំេពញ
ភរកិចចកនុងវសិ័យវបប
ធម៌និង្របកតួ្របែជង 
េលីទីផ រករងរ កនុង
្រសុក និងេ្រក្រសកុ 

៣១០ ៣៥៣ ៤១០  វបបធម៌ និង 
វចិិ្រតសិលបៈ 

 

៨០.៣ ដំេណីរករ្រគឹះ ថ ន េរៀបចំ
ឯក រ្របក់េម៉ងបែនថម ្របឡង
បរញិញ ប្រត 
- ្របឡងេ្រជីសេរសីនិស តិ របូ
ករណ៍និងផគត់ផគង់សមភ រៈរូបវន្ត 

ម វទិយល័យ
ជំនញទងំ៥ដំេណីរ
េទេ យរលូន 

១ ៧៣៦ ១ ៩៩៦ ២ ២៩៦ វបបធម៌ និង 
វចិិ្រតសិលបៈ 

 

៨១.១ ែកទ្រមង់កមមវធិីសិក  ្រសប
មស្តង់ ្រកសងួអប់រ ំ

បេងកីននូវចំេណះដឹង
្របកបេ យគុណភព

៥០៩ ៥០៩ ៥០៩  វបបធម៌ និង 
វចិិ្រតសិលបៈ 

 



54 / ១០៤ 

ខ.២-ែកទ្រមង់កមមវធិីសិក ជតិ មរយៈកំែណទ្រមង់េសៀវេភសិក  ករអភិវឌ ចេំណះដឹងនិងជនំញរបស់្រគូបេ្រងៀន ករែកលម្អ សមភ រៈសិក ស្រមបក់រេរៀននិងករបេ្រងៀន នងិករគ្រទ
ែផនកបេចចកេទសនងិគរុេកសលយដល់្រគូបេ្រងៀនែដលជបួករលំបក េដីមបធីនឲយសិស នងិនិស តិទទលួបននូវចេំណះដឹងនងិជនំញថមីៗ ែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម 

និងែដល ចេ្របៀបេធៀបេទនឹងនិនន ករកនុងតបំន់និងកនុងសកលេ ក។ េលីសេនះេទៀត ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរជំរុញេលីកទឹកចិត្តឲយ ថ ប័នឧត្តមសិក  ព្រងកី មុខវជិជ ែផនកវទិយ
្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៨១- ករបណ្តុ ះប ្ត ល

ធនធនមនុស េលីវសិ័យ
វបបធម៌ក្រមិតមធយម 

៨១.២ សិក ្រ វ្រជវចង្រកងឯក
របេ្រងៀន 

បេងកីនករយល់ដឹង
បែនថមពីទ្រមង់ផ ងៗ

៣០ ៤០ ៥០  វបបធម៌ និង 
វចិិ្រតសិលបៈ 

 

៨១.៣ េរៀបចំ្របឡង សរេសរ  
រ  និងពិធីែចកសញញ ប័្រត 

សិស ទទលួបន 
ចំេណះដឹង និងមន
ជំនញចបស់ ស់

២៦២ ២៩០ ៣០០  វបបធម៌ និង 
វចិិ្រតសិលបៈ 

 

៨១.៤ ព្រងឹងចំេណះជំនញសិលបៈ ្រគូនិងសិស ទទួល
បនចំេណះដឹងបែនថម

២០ ៣០ ៤០  វបបធម៌ និង 
វចិិ្រតសិលបៈ 

 

៨១.៥ ផគត់ផគង់ឧបករណ៍ជំនញ 
និងេ ងជង ដល់ ទងំ៥ និង 
សេម្ល កបំពក់ ត់របស់សិស  

េដីមបបីេងកីន្របសិទធ
ភពករងរ 

៥៦៥ ៥៦៥ ៥៦៥  វបបធម៌ និង 
វចិិ្រតសិលបៈ 

 

៨១.៦ ចូលរមួសកមមភពវបបធម៌
មរយៈករសែម្តង 

ម ជនមនករ
យល់ដឹងពីទ្រមង់ 
សិលបៈទស នីយភព

២០ ២០ ២០ វបបធម៌ និង 
វចិិ្រតសិលបៈ 

 

៨២- េលីកកមពស់គុណវុឌ ិ
្រគូបេ្រងៀន េ យបេងកីន
សមតថភពបុគគលិកបេ្រងៀន
ទងំអស់ 
 

៨២.១ េរៀបចំកមមវធិីបេងកីនសមតថភព 
្រគូឧេទទសេន ម្រគឹះ ថ នឧត្តម
សិក  ឬ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល
្រគូបេ្រងៀនដៃទេទៀត ែដលទទលួ
គ ល់េ យស្តង់ ្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះ

ប ្ត ល្រគូបេ្រងៀន 

ចំនួនអនកមនបរញិញ  
ប្រតែដលបនេធ្វីវ្រកឹតយ 
ករឲយទទលួបនសញញ  
ប្រតជន់ខពស់ (្រគូ
ឧេទទស ៥០នក់េធ្វី
វ្រកឹតយករេរៀង ល់ឆន ំ

  ២ ០០០ ២ ០០០  អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 



55 / ១០៤ 

ខ.២-ែកទ្រមង់កមមវធិីសិក ជតិ មរយៈកំែណទ្រមង់េសៀវេភសិក  ករអភិវឌ ចេំណះដឹងនិងជនំញរបស់្រគូបេ្រងៀន ករែកលម្អ សមភ រៈសិក ស្រមបក់រេរៀននិងករបេ្រងៀន នងិករគ្រទ
ែផនកបេចចកេទសនងិគរុេកសលយដល់្រគូបេ្រងៀនែដលជបួករលំបក េដីមបធីនឲយសិស នងិនិស តិទទលួបននូវចេំណះដឹងនងិជនំញថមីៗ ែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម 

និងែដល ចេ្របៀបេធៀបេទនឹងនិនន ករកនុងតបំន់និងកនុងសកលេ ក។ េលីសេនះេទៀត ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរជំរុញេលីកទឹកចិត្តឲយ ថ ប័នឧត្តមសិក  ព្រងកី មុខវជិជ ែផនកវទិយ
្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៨២.២ េ្រជីសេរសី្រគូឧេទទសថមីេពញ
េម៉ងេចញពីចំេ មអនកែដលមន
សញញ ប្រតបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ ឬ 
បណ្ឌិ ត ឬអនកែដលមនបទពិេ ធន៍ 
បេ្រងៀនខពស់ ទងំចំេណះដឹងមុខវជិជ  
បទពិេ ធន៍ភ បរេទស ITនិង
សីលធម៌វជិជ ជីវៈ 

្រគូឧេទទសេរៀនថមីែដល
មនគុណវុឌ ិ
បរញិញ ប្រតជន់ខពស់
ចំនួន ៥០០នក់ និង
បណ្ឌិ តចំននួ ២០ 
នក់ 

  ៨ ០០០ ៨ ០០០ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨២.៣ អភិវឌ សមតថភព្រគូឧេទទស
ែដលមន្រ ប់េន្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះ
ប ្ត ល្រគូបេ្រងៀន ឲយមនសមតថ
ភពយ៉ងទបបរញិញ ប្រតជន់ខពស់ 

ចំនួន្រគូឧេទទសេន
្រគឹះ ថ នបណ្តុ ះ 
ប ្ត ល ្រគូបេ្រងៀន
ែដលមនគុណវុឌ ិ
យ៉ងទបបរញិញ ប្រត
ជន់ខពស់ 

  ២ ០០០ ២ ០០០  អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨២.៤ អភិវឌ សមតថភព្រគូេលី
ជំនញអប់របំេចចកេទស 

ករបណ្តុ ះប ្ត ល
្រគូបេចចកេទសចំនួន
២៧នក់ 

  ២៤ ៣០ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨២.៥ អភិវឌ សមតថភពគណៈ
្រគប់្រគងនិង្រគូបេចចកេទសេលីករ
្រគប់្រគងនឹងែថទបំនទប់ពិេ ធន៍ 

បណ្តុ ះប ្ត លគណៈ 
្រគប់្រគងចំនួន១៧
នក់និង្រគូបេចចក 
េទសចំននួ៣៥នក់ 

២៤ ៥២ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 



56 / ១០៤ 

ខ.២-ែកទ្រមង់កមមវធិីសិក ជតិ មរយៈកំែណទ្រមង់េសៀវេភសិក  ករអភិវឌ ចេំណះដឹងនិងជនំញរបស់្រគូបេ្រងៀន ករែកលម្អ សមភ រៈសិក ស្រមបក់រេរៀននិងករបេ្រងៀន នងិករគ្រទ
ែផនកបេចចកេទសនងិគរុេកសលយដល់្រគូបេ្រងៀនែដលជបួករលំបក េដីមបធីនឲយសិស នងិនិស តិទទលួបននូវចេំណះដឹងនងិជនំញថមីៗ ែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម 

និងែដល ចេ្របៀបេធៀបេទនឹងនិនន ករកនុងតបំន់និងកនុងសកលេ ក។ េលីសេនះេទៀត ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរជំរុញេលីកទឹកចិត្តឲយ ថ ប័នឧត្តមសិក  ព្រងកី មុខវជិជ ែផនកវទិយ
្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៨២.៦ ្រ វ្រជវ និង្របមូល
ព័ត៌មនេដីមបពី្រងីកកមមវធិីអប់រ ំ
បេចចកេទស 
 

ព្រងីក អប់រ ំ
បេចចកេទសឲយបន 
១០ េនឆន ំ
២០១៨ 

១៧ ១០ ១០ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨២.៧ េ្រជីសេរសីសិស ចូលេរៀន
ែផនកអប់របំេចចកេទស 

សិស ែផនកអប់រ ំ
បេចចកេទសេកីនដល់
១៨០០នក់ 

១៦ ១៣ ២៨ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨២.៨ ផ ព្វផ យករងរអប់រតំ្រមង់ 
ទិសវជិជ ជីវៈដល់សិស ថន ក់ទី៩ 

បេងកីនចំនួនសិស
ចូលេរៀនែផនកអប់រ ំ
បេចចកេទស 

១៩ ៦៦៤ ៣១ ៤៩៩ ៦២ ៩៩៨ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨៣- េលីកកមពស់គុណភព
េរៀន និងបេ្រងៀន 

៨៣.១ ករអភិវឌ ន៍អគររដ្ឋបល 
និងអគរសិក  

ជសួជុលអគរសិក
ចំនួន ៨០  
ងសង់អគរសិក

ចំនួន ៤០  

៤៦ ៧៥៩  ១០២ ៩២១ 
 

 ១១៣ ២១៣
 

អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨៣.២ ងសង់ អគរសិក   
មេត្តយយ សហគមន៍ មេត្តយយ 
ធនធន ករយិល័យអប់រ្រសុក និង
បឋម/អនុែដលមនសសិ េ្រចីន 

-មេត្តយយសហគមន៍ 
៣៩៩  
-ករយិល័យ អយក
្រសុក ១៤កែន្លង 
- ងសង់អគរ 
ចំនួន៧២

 ៣៨ ៦៨០    អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 



57 / ១០៤ 

ខ.២-ែកទ្រមង់កមមវធិីសិក ជតិ មរយៈកំែណទ្រមង់េសៀវេភសិក  ករអភិវឌ ចេំណះដឹងនិងជនំញរបស់្រគូបេ្រងៀន ករែកលម្អ សមភ រៈសិក ស្រមបក់រេរៀននិងករបេ្រងៀន នងិករគ្រទ
ែផនកបេចចកេទសនងិគរុេកសលយដល់្រគូបេ្រងៀនែដលជបួករលំបក េដីមបធីនឲយសិស នងិនិស តិទទលួបននូវចេំណះដឹងនងិជនំញថមីៗ ែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម 

និងែដល ចេ្របៀបេធៀបេទនឹងនិនន ករកនុងតបំន់និងកនុងសកលេ ក។ េលីសេនះេទៀត ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរជំរុញេលីកទឹកចិត្តឲយ ថ ប័នឧត្តមសិក  ព្រងកី មុខវជិជ ែផនកវទិយ
្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៨៣.៣ ងសង់ អគរអនុវទិយល័យ 
េនកនុងឃុែំដលមិនទន់មន េហយី
មនសិស េ្រចីន អគរបឋមព្រងីក
េទជអនុវទិយល័យ អគរផទះសំ ក់ 
ស្រមប់្រគូ និងបនទប់អនម័យ ម

េរៀន 

-បនទប់ទឹកចំនួន១៦
កែន្លង 
-ផទះសំ ក់្រគូ
បេ្រងៀន ០៥កែន្លង 
- ចំនួន ៣១
អគរ 

១២ ០៧៥  ១០ ៤៣៤ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨៤- ករចូលេរៀនេ យ
សមធម៌ ករព្រងឹងគុណភព 
និង្របសិទធភពអប់រេំន 
បឋមសិក  និងមធយមសិក  

៨៤.១ េរៀនជំនន់ថមី និង 
សមភ រៈពិេ ធន៍ 

ព្រងីក េរៀន
ជំនន់ថមីឲយបនដល់
ចំនួន ៧  

២ ៨៥០ ៥ ២០០ ១៩ ៩៥០ អប់រ ំយុវជន និង
កី  
 

 

៨៤.២ ព្រងឹងសមតថភព្រគ ូេលីករ
បេ្រងៀននិងេរៀនមុខវជិជ  វទិយ ្រស្ត 
និងគណិតវទិយ(STEM) 

្រគូវទិយ ្រស្ត និង 
គណិតវទិយមនសម-
តថភព្រគប់្រគន់កនុង
ករបេ្រងៀននិងេចះ
េ្របីសមភ រៈពិេ ធន៍ 

៣៦៧ ៣៦៧ ៥០០ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨៤.៣ រូបករណ៍សិស  េន 
ក្រមិតមធយមសិក  

ភគរយសិស
រូបករណ៍មធយមសិក
បឋមភូមិ ១៣% 

១៧ ៧១០ ២០ ០៦៦ ២១ ៣៦២ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨៤.៤ កំែណទ្រមង់ករងរ ្របឡង 
ស្រមប់មធយម សកិ ទុតិយភូមិ 

អ្រ រមួែនករសិក
មធយមសិក ទុតិយ
ភូមិ២៥,៨០% អ្រ

១៤ ៩៩០ ៨៨ ២០ ៥៧៤ ២១ ០៧១ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 



58 / ១០៤ 

ខ.២-ែកទ្រមង់កមមវធិីសិក ជតិ មរយៈកំែណទ្រមង់េសៀវេភសិក  ករអភិវឌ ចេំណះដឹងនិងជនំញរបស់្រគូបេ្រងៀន ករែកលម្អ សមភ រៈសិក ស្រមបក់រេរៀននិងករបេ្រងៀន នងិករគ្រទ
ែផនកបេចចកេទសនងិគរុេកសលយដល់្រគូបេ្រងៀនែដលជបួករលំបក េដីមបធីនឲយសិស នងិនិស តិទទលួបននូវចេំណះដឹងនងិជនំញថមីៗ ែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម 

និងែដល ចេ្របៀបេធៀបេទនឹងនិនន ករកនុងតបំន់និងកនុងសកលេ ក។ េលីសេនះេទៀត ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរជំរុញេលីកទឹកចិត្តឲយ ថ ប័នឧត្តមសិក  ព្រងកី មុខវជិជ ែផនកវទិយ
្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

េឡងីថន ក់េនមធយម
សិក ទុតិយភូមិ៩០%

៨៤.៥ ករ្របឡងសិស ពូែក  
គណិត រូប ែខមរ 

 ១ ៣០៥ ១ ២៨៤ ១ ៣០៥  អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨៤.៦ បំប៉នសិស ពូែកអូ ពំយដ  ១ ០០០ ៩៧៥ ១ ០០០  អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨៤.៧ បញជូ នសសិ ពូែកេទ 
បរេទស 

 ៥៣៥ ៥២៤ ៥៣៥  អប់រ ំយុវជន និង
កី

 

៨៤.៨ ករអនុវត្ត្របព័នធពិនិតយ ម
ន ែផ្អកេលីលទធផល ឧបករណ៍
យតៃម្ល និងរបយករណ៍ (ME) 

ព្រងឹងករ្រគប់្រគង 
និងករអនុវត្ត្របព័នធ
ពិនិតយ ម នែផ្អក
េលីលទធផល 

 ៣២៧  ២២៧ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨៤.៩ ករផ្តល់ រេពល្រពឹក  
(ឬ រៃថង្រតង់)េន ម េរៀន 

កុមរ្របមណជិត 
៣០០.០០០នក់ 
េន បឋម
សិក ចំនួន ២.៥៤៦ 
ទទលួទន រ
េពល្រពឹកេរៀង ល់ៃថង
សិក េន េរៀន

៩ ០៤៥ ២៩ ០០៤ ៩ ០៤៥ ២៩ ៤៥២ ៩ ០៤៥ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 



59 / ១០៤ 

ខ.២-ែកទ្រមង់កមមវធិីសិក ជតិ មរយៈកំែណទ្រមង់េសៀវេភសិក  ករអភិវឌ ចេំណះដឹងនិងជនំញរបស់្រគូបេ្រងៀន ករែកលម្អ សមភ រៈសិក ស្រមបក់រេរៀននិងករបេ្រងៀន នងិករគ្រទ
ែផនកបេចចកេទសនងិគរុេកសលយដល់្រគូបេ្រងៀនែដលជបួករលំបក េដីមបធីនឲយសិស នងិនិស តិទទលួបននូវចេំណះដឹងនងិជនំញថមីៗ ែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម 

និងែដល ចេ្របៀបេធៀបេទនឹងនិនន ករកនុងតបំន់និងកនុងសកលេ ក។ េលីសេនះេទៀត ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរជំរុញេលីកទឹកចិត្តឲយ ថ ប័នឧត្តមសិក  ព្រងកី មុខវជិជ ែផនកវទិយ
្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៨៤.១០ ករផ្តល់េសប ងយកេទផទះ
ដល់សិស មកពី្រគួ រ្រកី្រក 

កុមរមកពី្រគួ រ្រកី
្រក្របមណជង 
១៦.០០០នក់ទទួល 
េសប ងយកេទផទះ 
ស្រមប់កត់បនថយ 
កង្វះខតេសប ងកនុង
្រគួ រនិងផ្តល់ឱកស 
ឱយកូនេរៀនជប់ ប់ 

 ៨ ២៥៤  ៨ ៤៤៨ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨៥- េលីកកមពស់គុណភព
និងភពេឆ្លីយតបៃនករ
អប់រឧំត្តមសិក  

៨៥.១ ភគរយនិស តិ រូបករណ៍ 
ចូលេរៀនឆន ទំី១ េកីនពី៥% (២០១៤) 
េទដល់១៥% (២០១៨) 

និស តិ រូបករណ៍ 
ចូលេរៀនឆន ទំី១នឹង
េកីនដល់១៥%  

២ ១៣២ ២ ១៤០ ២ ១៥០ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 

៨៥.២ េរៀបចំេគលនេយបយស្តពីី
ករផ្តល់ រូបករណ៍ េ យេផ្ត ត
េទេលី និស តិែដលសិក េលី
ជំនញ (STEM) និងឧបតថមភធន 
និងឥណទនស្រមប់អនកសិក េន
ឧត្តមសិក  
-ករេរៀបចំកមមវធិីសិក ្រសប ម
្រកបខណ្ឌ គុណវុឌ ជិតិ 

េគលនេយបយនឹង
្រតូវបនេ្របី្របស់
ស្រមប់្រគឹះ ថ ន
ឧត្តមសិក េ្រកម
ឱ ទ ្រកអយក 
-្រគឹះ ថ នឧត្តម 
សិក េ្រកមឱ ទ
បនអនុវត្តកមមវធិី 

 ៧២ ៤៨ ៦៤ អប់រ ំយុវជន និង
កី  

 



60 / ១០៤ 

ខ.២-ែកទ្រមង់កមមវធិីសិក ជតិ មរយៈកំែណទ្រមង់េសៀវេភសិក  ករអភិវឌ ចេំណះដឹងនិងជនំញរបស់្រគូបេ្រងៀន ករែកលម្អ សមភ រៈសិក ស្រមបក់រេរៀននិងករបេ្រងៀន នងិករគ្រទ
ែផនកបេចចកេទសនងិគរុេកសលយដល់្រគូបេ្រងៀនែដលជបួករលំបក េដីមបធីនឲយសិស នងិនិស តិទទលួបននូវចេំណះដឹងនងិជនំញថមីៗ ែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម 

និងែដល ចេ្របៀបេធៀបេទនឹងនិនន ករកនុងតបំន់និងកនុងសកលេ ក។ េលីសេនះេទៀត ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរជំរុញេលីកទឹកចិត្តឲយ ថ ប័នឧត្តមសិក  ព្រងកី មុខវជិជ ែផនកវទិយ
្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

-ភគរយនិស តិបញច ប់ករសិក កនុង
កមមវធិី ទិភព ៊ នេកីនពី៨៧% 
(២០១៤)េទ៩២%(២០១៨) 
- ងសង់អគរ STEM េន ម
កលវទិយល័យ 

 

សិក ្រសប ម ្រកប
ខណ្ឌ គុណវុឌ ជិតិ 
-និស តិបញច ប់ករ
សិក  កនុងកមមវធិី 
ទិភព ៊ ន

េកីនដល់៩២% 

៨៦- ករអភិវឌ កមមវធិី
សិក  និងឯក រ និងករ
េបះពុមព 

៨៦.១ ព្រងឹងែផនករេគលស្រមប់ 
អនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ កមមវធិីសិក ថមី 
-អភិវឌ ឯក រវធិីសរេសរែតង 

េសចក្ដីពីថន ក់ទី៣ ដល់ទី១២ 
-អភិវឌ េសៀវេភអក សិលបថ៍ន ក់ទី៧ 
ដល់១២ 
-អភិវឌ កមមវធិីសិក លម្អិត្រគប់មុខ
វជិជ  និង្រគប់ក្រមិតថន ក់ 
-អភិវឌ ស្ដង់ កមមវធិីសិក ថន ក់ទី
៣ ទី៦ ទី៨ និងទី១១ 
-េបះពុមពឯក រគរុេកសលយស្ដីពី
ករបេ្រងៀន និងេរៀន 
-ផលិតសមភ ៈឧបេទទសស្រមប់ករ
បេ្រងៀន និងេរៀន 
-េបះពុមពឯក រវធិី ្រស្តបេ្រងៀន 
-េបះពុមពឯក រ យតៃម្លកមមវធិី

បេងកីន្របសិទធភព 
ករបេ្រងៀន និងេរៀន 

២៦ ០០០ ២៧ ៣០០ ១០០ ៣០ ០៣០ ១៥០ អប់រ ំយុវជន និង
កី  
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ខ.២-ែកទ្រមង់កមមវធិីសិក ជតិ មរយៈកំែណទ្រមង់េសៀវេភសិក  ករអភិវឌ ចេំណះដឹងនិងជនំញរបស់្រគូបេ្រងៀន ករែកលម្អ សមភ រៈសិក ស្រមបក់រេរៀននិងករបេ្រងៀន នងិករគ្រទ
ែផនកបេចចកេទសនងិគរុេកសលយដល់្រគូបេ្រងៀនែដលជបួករលំបក េដីមបធីនឲយសិស នងិនិស តិទទលួបននូវចេំណះដឹងនងិជនំញថមីៗ ែផនកវទិយ ្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម 

និងែដល ចេ្របៀបេធៀបេទនឹងនិនន ករកនុងតបំន់និងកនុងសកលេ ក។ េលីសេនះេទៀត ្រកសួងអបរ់ ំយុវជន និងកី  គួរជំរុញេលីកទឹកចិត្តឲយ ថ ប័នឧត្តមសិក  ព្រងកី មុខវជិជ ែផនកវទិយ
្រស្ត បេចចកវទិយ គណិតវទិយ និងវសិ្វកមម។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

សិក ទងំបីក្រមិតថន ក់ 
-េបះពុមព្រកបខ័ណ្ឌ កមមវធិីសិក ថមី 
២០១៧ 
-អភិវឌ ឯក រជំនួយស្រមប់ករ
េរៀន និងបេ្រងៀនស្ដីពីករអប់រអំនម័យ 
និងបរ ិ ថ ន 
-អភិវឌ េសៀវេភសរេសរែតងេសចក្ដី
ពីថន ក់ទី១ ដល់ថន ក់ទី១២ 
-ប្រញជ បពីេ្រគះមហន្ត យពីករែ្រប
្របួល កសធតុ  

៨៧- ករេរៀបចំប ្ណ ល័យ ៨៧.១ សកមមភពថមីទិញសមភ រៈបំ
ពក់ប ្ណ ល័យ 

បេងកីន្របសិទធភព 
ករងរ្រគប់្រគង 
ប ្ណ ល័យ និងទក់
ទញករចូល ន
របស់សិស  

៥៦៥ ៥៩៤ ៦៥៣ អប់រ ំយុវជន និង
កី  
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ខ.៣-បន្តផ្តល់ករេលីកទកឹចិត្តដល់កុមរ ែដលជបួករលំបក េដីមបឲីយបនេរៀនចប់ករអប់រកំ្រមិតមូល ្ឋ ន និងផ្តល់ករេលីកទកឹចតិ្តដល់យុវជន េដីមបឲីយបនបញច ប់ករសិក េនក្រមិតមធយម
សិក ទុតិយភូមិ។ ជំរុញដល់ករអប់ររំបស់េកមង្រសី មរយៈករផគត់ផគង់មូល ្ឋ នសមភ រៈបែនថមដូចជ កែន្លង ន ក់េន េសៀវេភសិក  សមភ រៈ ប ្ណ ល័យ រូបករណ៍ ជេដីម េហយី្រតូវផ្ត

ល់ ទភិពដល់សិស ែដលមកពី្រគួ រ្រកី្រក េដីមបធីនបននូវអ្រ គង់វង  និងអ្រ បញចប់ករសិក ខពស់។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

           
           

 
ខ.៤- បេងកីនេលប នៃនករអបរ់បំណ្តុ ះប ្ត លបណំិនជីវតិ មរយៈករអប់រអំពំីផ្លូវេភទទូលំទូ យេនកនុង េរៀនចំេណះទូេទេ្រកយមធយមសិក ទុតិយភូមិ េ យបញចូ លមុខវជិជ េនះេទ
កនុងកមមវធិីសិក  េដីមបឲីយសិស  និស តិ បនេ្រតៀមេរៀបចំខ្លួនជេ្រសចស្រមបវ់យ័ជំទង់នងិយុវវយ័របស់ពួកេគ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ

អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ

អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ

អភវិឌ ន៍
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ខ.៥-ចបំច់្រតូវគិតគូរផ្តល់ រូបតថមភបែនថមេន ម  ជពិេសសស្រមប់កុមរនិងេកមង្រសីវយ័ជំទង់ ពីេ្រពះ ថ នភព រូបតថមភេនកមពុជ ពុំទន់្របេសីរេនេឡយី។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍
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ក. ករត្រមង់ទសិេគលនេយបយ ៖ ឃ-២ សុខភិបល 

ឃ -២- ១ ពិនតិយេមីលេឡងីវញិ នូវ  លកខណវនិិចឆ័យែដលែផ្អកេលីេគលករណ៍្របជជន េដីមបកីំណតន់ូវលទធភពទទួលបន   េស សុខភពេនតបំន់ជនបទ និងតំបន់ទី្របជុជំន ្រពមទងំគិត
គូរពីកេំណីន ្របជជន និងករពយករអំពេីទសន្តរ-្របេវសន៍ នេពលអនគត។ 
ឃ -២- ២ េលីកកមពស់េស ែថទសំុខភព ែដលសម្រសបនឹងយុវវយ័និងមនុស វយ័ចស់ េនកនុង្របពន័ធសុខភបិល េហយីធនឲយបននូវេស សុខភពបន្តពូជនិងេស សុខភពកុមរ រមួមន

ែផនករ្រគួ រ េន មមូល ្ឋ នសុខភិបល។ 
ឃ-២-៣ ព្រងឹងមូល ្ឋ នធនធនមនុស ស្រមប់ករែថទសំុខភព េ យបេងកីតកមមវធិីក ងសមតថភពេននងឹកែន្លងករងរ េហយីព្រងកី ថ ប័នេវជជ ្រស្តនិងករែថទ ំេនកនុង្របេទស   
     (ម វទិយល័យ មនទីរេពទយ ធរណៈ និងមនីទរេពទយឯកជន) េ យឈរេលីមូល ្ឋ នៃនករេកនីេឡងីនូវចំនួន្របជជន និងអ្រ កំេណីន្របជជន នេពលបចចុបបនននងិនេពលអនគត។ 
ឃ -២-៤ ជំរុញករប្រញជ បករេឆ្លីយតបេមេ គហុវី ជំងេឺអដស៍េទកនុងកមមវធិីនងិែផនករអភិវឌ េនថន ក់េ្រកមជតិ និងកនុងវសិ័យអភវិឌ ន៍សំខន់ៗដៃទេទៀត។

ខ. ករត្រមង់ទសិកមមវធិ ី៖ 
ខ.១-ពិនតិយពីភពខុសគន រ ងតំបន់នន  េធ្វីបចចុបបននកមមែផនករ្រគប ដណ្ត ប់សុខភិបលេទៀងទត់ ព្រងកីនងិ ងសង់បែនថមមូល ្ឋ នសុខភិបល បេងកីនករផគត់ផគង់ថមពលអគគិសនី ទឹក
្អ ត និងឧបករណ៍េពទយ ជពេិសស េនតបំន់ ច់្រសយល។ 

កមមវធិ/ីអនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ បន័ 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

៨៨- ករផ្តល់េស  
សុខភិបល 

៨៨.១ ចំននួមណ្ឌ លសុខភពសរុប ១ ១៦១ ១ ១៤១  សុខភិបល  

៨៨.២ ងសង់បែនថមមណ្ឌ ល 
សុខភព 

២០   ៣ ០២០ ៣ ០២០ សុខភិបល  

៨៨.៣ ចំននួមនទីរេពទយបែង្អកសរុប ១០១ ៩៩  សុខភិបល  

៨៨.៤ ងសង់បែនថមមនទីរ 
េពទយបែង្អក 

២  ៨ ៤០០ ៨ ៤០០ សុខភិបល  
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ខ.២-េធ្វែីផនករធនធនមនុស សុខភិបលនងិព្រងឹងសមតថភពបេចចកេទសកនុងករផ្តល់េស សុខភព។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៨៩- អភិវឌ ន៍ធនធន 
មនុស  

៨៩.១ ្របក់េបៀវត   ១៩៥ ៩៥៥ ២២៥ ៥៦៤ ២៦៥ ៨៦៦ សុខភិបល  

៨៩.២ បណ្តុ ះប ្ត លមុនេពល
បេ្រមីករងរ និងករបណ្តុ ះប ្ត ល 
ម្រន្តី/បុគគលិកសុខភិបលកនុងេពល
កំពុងបេ្រមីករងរ 

៦៦ ០៩២ ៧២ ០៨២ ៧៨ ០៣៦ សុខភិបល  

៨៩.៣ ករ្រគប់្រគងកមមវធិី 
 

 ១៧ ៤០៧ ១៨ ៧៩៦ ១៨ ៧៥០ សុខភិបល  

 
 
ខ.៣- បេំពញត្រមូវករមេធយបយពនយរកំេណីត េ យេផ្ត តេលីករលុបបំបត់គម្ល ត មតបំន់។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៩០- សុខភពបន្តពូជ 
 

៩០.១ ទិញមេធយបយពនយរ
កំេណីតទំេនីប 

១០០% ៨ ៥៣៣ ៦ ០០ ៩ ៣៣៧ ៩ ៨១៣  សុខភិបល  
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ខ.៤- េលីកកមពស់ករេ្របី្របស់មេធយបយពនយរកំេណីតទំេនីប កនុងចេំ មយុវវយ័នងិ្រស្តី េដីមបកីត់បនថយត្រមូវករពនយរកំេណីតែដលមិនបនេឆ្លយីតប។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៩១- សុខភពបន្តពូជ ៩១.១ ករេលីកកមពស់ករេ្របី្របស ់
មេធយបយពនយរកំេណីតទំេនីប 
កនុងចំេ មយុវវយ័ និង្រស្ត ី

៤៩៣  ៥០០ ៥០០ សុខភិបល  

៩១.២ ករអភិបលករងរសុខភព 
បន្តពូជ ពនយរកំេណីត(ថន ក់ជតិ) 

១៤ ៨៤១ ១៥ ០០០ ១៥ ៥០០ សុខភិបល  
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ខ.៥- ជំរុញករេ្របី្របស់េ្រ មអនម័យេដមីបបីងក រពីរយ៉ង(ករមន ៃផទេពះ នងិករឆ្លងេមេ គ) កនុងចំេ មយុវវយ័ អនកមនៃដគូរមួេភទេ្រចីន អនករកសុីផ្លូវេភទ និងអនកបេ្រមេីស កមម ក
ម ន្ដ េដីមបកីតប់នថយ និភ័យៃនករឆ្លងេមេ គហុវី ជំងេឺអដស៍។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៩២- បនថយអ្រ ឆ្លងេមេ គ
េអដស៍និងជំងឺេអដស៍។  
អនុកមមវធិីទី១៖ ជំរុញករយល់
ដឹងអំពីេមេ គេអដស៍និងជំងឺ 
េអដស៍ និងបេងកីនសមតថភព 
ម្រន្តីនិងសមជិក ជញ ធរ
ជតិ្របយុទធនឹងជំងឺេអដស៍ 

៩២.១ ចុះអភិបល និងផ ព្វផ យ
ករអនុវត្តចបប់េគលករណ៍នេយ-
បយ ៧ចំណុចរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

 ៧៩៤ ៨៤៩ ៩០៩  ជញ ធរ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍ 

 

៩២.២ ធនករផគត់ផគង់ែផនករដ្ឋបល 
សមភ រៈជមូល ្ឋ ន ស្រមប់ព្រងឹង
ដំេណីរករផ្តល់េស  (ករផលិតនិង
េបះពុមពសមភ រៈផ ព្វផ យអំពីករ ល 
លៃនេមេ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍) 

 ៣ ២៥៧ ២ ២៤៧ ២ ៤០៤  ជញ ធរ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍ 

 

៩២.៣ ព្រងឹងមគគុេទសភពរបស់  
អ.ជ.ប.ជ.អ មរយៈវមិជឈករ និង 
វសិហមជឈករនិងករអភិវឌ ន៍ ថ ប័ន 
(ព្រងឹងករងរ្របយុទធទប់ ក ត់េម
េ គេអដស៍/ជំងឺេអដស៍)។ 

 ៨២២ ៨២២ ៨៧៩  ជញ ធរ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍ 

 

៩៣- ព្រងឹង្របព័នធ 
សុខភិបល 

៩៣.១ ករផ្តល់េស  សុខភិបល  ២៦៦ ១ ៥០៤ ១ ៦០៩ ជញ ធរ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍ 

 

៩៤- អភិវឌ ន៍ធនធន
មនុស  

៩៤.១  ែបងែចក និងរក ទុកបុគគលិក 
េ យផ្ដល់ ទិភពដល់បុគគលិកែដល 
្រតូវករចបំច់ស្រមប់ ទិភពវសិ័យ
សុខភិបល 

 ៩៥០ ១ ២៤៤ ១ ៤៣១ ជញ ធរ្របយុទធ
នឹងជំងឺេអដស៍ 
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ខ.៦-បញចូ លករផ្តល់្របកឹ អពំីជំងរឺ ក្របពន័ធបន្តពូជ ជំងកឺមេ គ េទកនុងយុទធ ្រស្តេស សុខភពទូេទនិងេស ែថទអំនកផទុកេមេ គហុវី និងជំរុញេលីកទឹកចិត្តយុវវយ័ឲយេ្រប្របស់េស  
មរយៈករេកៀរគរចលនសហគមន៍ និងករផ ព្វផ យ ធរណៈ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៩៥- ្របយុទធ នឹងជំងឺឆ្លង 
អនុកមមវធិីទី១៖បងក រ និង
ែថទ ំពយបល ជំងឺេអដស៍ 

៩៥.១ បណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិកសុខ 
ភិបលអំពីករផ្តល់្របឹក /ករេធ្វីេតស្ត 
រកេមេ គេអដស៍/ ្វ យេនមូល ្ឋ ន
សុខភិបលចំននួសិកខ កមចូលរមួ 

៥៤០នក់       សុខភិបល កំពុង រកថវកិ 

៩៥.២ ករបណ្តុ ះប ្ត ល បុគគលិក
សុខភិបល អំពីករ្រគប់្រគងពយបល 
ជំងឺកមេ គចំនួនសិកខ កមចូលរមួ 

១២៥០នក ់       សុខភិបល កំពុង រកថវកិ 

 
ខ.៧- ព្រងីកករអប់របំំណិនជវីតិស្រមប់មនុស វយ័ជំទង់នងិយុវជនេ្រក  មរយៈប ្ត ញសងគម (ក្លឹបជំទងន់ិងក្លបឹយុវជន) េ យេផ្ត តេលីករេ្រប្របស់េ្រគឿងេញ ន និងផលប៉ះ
ពល់អវជិជមន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍
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ខ.៨- ព្រងឹងកមមវធិី រូបតថមភស្រមប់មនុស ្រគប់រូប ពិេសស កុមរ វយ័ជំទង់ និង្រស្តី ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៩៦- សុខភពបន្តពូជយុវវយ័ 
ម  ទរកកុមរ និង
រូបតថមភ 
អនុកមមវធិីទី១៖ រូបតថមភ 

៩៦.១ អភិបលករងរ រូបតថមភ  ៣៦ ៥៤ ៥៤ សុខភិបល  
៩៦.២ ករែថទពំយបលកុមរកង្វះ 

រូបតថមភ្រសួច្រ វ ធងន់ធងរ 
  ២ ៣៧២ ១ ០២៨ ១ ៧០២ ៧ ២០០ សុខភិបល  

៩៦.៣ ករចិញច ឹមទរក និងកុមរ   ៣ ២០០ ៣ ២០០ សុខភិបល  
៩៦.៤ ករផ្តល់មី្រកូ រជតិ    ១១ ២០០ ១២ ៤០០ សុខភិបល  

 
ខ.៩- ែកលម្អ ថ នភព រូបតថមភរបស់កុមរេ្រក  េ យផ្តល់ រេពលៃថងនិងរបបបែនថមេផ ងៗ េផ្ត តជពិេសសដល់កុមរនីងិយុវតី មរយៈ្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត។់ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន

សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន

សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន

សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍
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ខ.១០- ផ្តួចេផ្តីមឲយមនករ្រប្រស័យទកទ់ងែដលនឲំយមនករផ្ល ស់ប្តូរ ករ្រប្រពឹត្ត េដីមបបីេងកីនករយល់ដឹងអំពីសុខភព ទឹក ្អ ត  នងិ   អនម័យ នងិេដីមបេីលីកកមពស់កររស់ នរបស់ម និង
កុមរ ករកត់បនថយករអនុវត្តែបបបុ ណែដលបងកេ្រគះថន ក់ និងបងក រករឆ្លងេ គនិងមនៃផទេពះ េ យកររមួេភទេ យសុវតថិភព។ 

កមមវធិ/ីអនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

៩៧- សុខភពបន្តពូជ 
យុវវយ័ ម  ទរក កុមរ 
និង រូបតថមភ 
អនុកមមវធិីទី១៖ រូបតថមភ 

៩៧.១ យុទធនករអំពីករផ្តល់ រ
បែនថម 

    ៣ ៧៥៨ ១ ៧០៨ សុខភិបល មិនទន់ មនថវកិ 

៩៨- សុខភពម  និង
ទរក 
 

៩៨.១ បណ្តុ ះប ្ត ល្រគូបេងគ លស្តីពី
អនម័យចំណី រ និងអនម័យ 
ទូេទ ស្រមប់្រស្តីមនៃផទេពះ និង
េ្រកយស្រមល 

    ១៦០ ១៦០ សុខភិបល មិនទន់ មនថវកិ 

៩៨.២ យុទធនករអំពីករែថទជំុំវញិ
កំេណីត 

    ៣ ៧៥៨ ១ ៧០៨ សុខភិបល មិនទន់ មនថវកិ 

៩៨.៣ យុទធនករេលីកកមពស់ កររស់
នមនជីវតិរបស់កុមរនិងទរកេទីបេកីត 

    ៣ ៧៥៨ ១ ៧០៨ សុខភិបល មិនទន់ មនថវកិ 

៩៩- សុខភពកុមរ ៩៩.១ យុទធនករស្តីពីជំងឺរ កសួត
កុមរ 

  ១ ៧០៨  ១ ៧០៨ ១ ៧០៨ សុខភិបល មិនទន់ មនថវកិ 
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ខ.១១- បេងកីតប ្ត ញនងិយន្តករស្រមបស្រមួលស្រមប់ជងំឺមិនឆ្លង ករែថទសំុខភពជនចស់ជ  និងគេ្រមងគពំរសុខភពសងគម ពិេសសស្រមប្រគួ រែដលមនសមជកិជមនុស ចស់
ជ ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១០០- ្របយុទធនឹងជំងឺមិនឆ្លង 
និងបញ្ហ សុខភព ធរណៈ 
ដៃទេទៀត  
អនុកមមវធិីទី៤៖ ជំងឺ ុ ៃំរ ៉

១០០.១ បេងកីត្របព័នធែដលេឆ្លីយតប 
េ យ្របសិទធភពេទនឹងត្រមូវករ 
ែផនកសុខភព្របជជនវយ័ចំ ស់  

្របព័នធ្រតូវបនបេងកីត       សុខភិបល  

១០១- ព្រងឹង្របព័នធសុខ- 
ភិបល 
អនុកមមវធិីទី២៖ ហរិញញបបទន 
សុខភិបល 

១០១.១ ភគរយៃន្របជជនរស់
េ្រកមអ្រ ៃនភព្រកី្រក្រតូវបន
ករពរេ យ មូលនិធិសមធម៌ 

១០០%       សុខភិបល  
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ក. ករត្រមង់ទសិេគលនេយបយ ៖ ឃ-៣ ករធនបនសមភពេយនឌ័រ នងិករបេងកនីភពអង់ ចរបស់្រសី្ត 

ឃ -៣- ១ ធនឲយមនថវកិស្រមបក់មមវធិីែដលេឆ្លីយតបនឹងេយនឌ័រេន្រគប់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ។ 
ឃ-៣-២ េលីកកមពស់ ថ នភព្រស្តីកនុង វសិ័យេសដ្ឋកិចចនងិករទទួលបនេស និងកិចចគពំរសងគម។ 
ឃ-៣-៣ បេងកីននូវតំ ងជ្រស្តីេនកនុង្របពន័ធនេយបយនិងរដ្ឋបល ធរណៈេន្រគប់ក្រមតិទងំ    អស់។ 

ឃ-៣-៤ បេងកីតនិងអនុវត្តនូវេគលនេយបយធនធនមនុស សម្រសបនឹងេយនឌ័រ ទងំវសិ័យផ្លូវករនងិមិនផ្លូវករ។ 
ឃ-៣-៥ បេងកីតឱកសស្រមប្រស្តី កនុងករទទលួបនករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញែដលសម្រសប មទីផ រ នងិករទទួលបនករងរកនែ់តេ្រចនី េនកនុងវសិ័យផ្លូវករ។ 
ឃ-៣-៦ បេងកីតគណៈកមម ធិករអន្តរ   វសិ័យ េដីមបទីទួលខុស្រតូវចំេពះករធ នឲយអនុវត្ដបននូវ ល់បញ្ហ អន្តរ វសិ័យេដីមបសីមធមន៌ិងសមភពេយនឌរ័។ 
ឃ-៣-៧ លុបបំបត់ ល់ទ្រមងៃ់នអំេពហីងិ េលី្រស្តី និងេកមង្រសី។

ខ. ករត្រមង់ទសិកមមវធិ ី៖ 
 

ខ.១-ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់នងិផ ព្វផ យករយល់ដងឹ េដីមបបីងក រអំេពហីងិ កនុង្រគួ រ បទេលមីសនន ករេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន និង ជីវកមមផ្លូវេភទេទេលីយុវជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិ/ី 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ

អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ

អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តិករ

អភិវឌ ន៍

១០២- ព្រងឹងយន្តករ្រតួត
ពិនិតយេ្រគឿងេញ នេនថន ក់
ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 
 

១០២.១ ករព្រងឹងសមតថភព និង
រចនសមព័នធ ជញ ធរជតិ្របយុទធ្របឆងំ 
េ្រគឿងេញ នេនថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកម
-ករេរៀបចំ ក់ែតងបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 
នន និងករជំរុញករអនុវត្តចបប់
ទងំ យែដលពក់ព័នធនឹងចបប់ស្តី
ពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ នឱយមន
្របសិទធភព 
-ករេរៀបចំេគលនេយបយេលីក
ទឹកចិត្តដល់បុគគល និងអងគភពែដល
មន ន ៃដកនុងករងរ្របយុទធ្របឆងំ
េ្រគឿងេញ ន 

0,៧ 0,៧ ០,៧ ជញ ធរជតិ 
្របយុទធ្របឆងំ 
េ្រគឿងេញ ន 
(អ.ជ.ប.គ.ញ.) 

 



73 / ១០៤ 

ខ.១-ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់នងិផ ព្វផ យករយល់ដងឹ េដីមបបីងក រអំេពហីងិ កនុង្រគួ រ បទេលមីសនន ករេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន និង ជីវកមមផ្លូវេភទេទេលីយុវជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិ/ី 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តិករ
អភិវឌ ន៍

១០៣- អប់រផំ ព្វផ យ បងក រ 
ទប់ ក ត់ និងបដិេសធេ្រគឿង
េញ ន 

១០៣.១ េលីកកមពស់ករយល់ដឹងជ 
ធរណៈអំពីេ្រគឿងេញ ននិងផល

ប៉ះពល់ៃនេ្រគឿងេញ នេនកនុងសងគម 
-ករេលីកទឹកចិត្តឱយមនករចូលរមួ
ពី្រគប់ែផនកៃនសងគម កនុងករ្របយុទធ
្របឆងំេ្រគឿងេញ ន 
-ស្រមបស្រមួលជមយួ្រកសួង ថ ប័ន 
ពក់ព័នធ េដីមបេីរៀបចំែផនករកនុងករ
បេងកីនកមមវធិីអប់រអំំពីបញ្ហ េ្រគឿងេញ ន 
និងករឆ្លង ល លេមេ គេអដស៍/
ជំងឺេអដស៍ែដលប ្ត លមកពីករ
េ្របីបំពនេ្រគឿងេញ នេទកនុងកមមវធិី
សិក ជតិ េន្រគប់ក្រមិតសិក ទងំ 
កនុង និងេ្រក្របព័នធ ។ 
-ជំរុញេរៀបចំយន្តករស្រមប់ ម
ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លសកមម

ភពបងក រទប់ ក ត់ករេ្របីបំពនេ្រគឿង 
េញ ន និងចង្រកងឯក រស្តីពីបទ
ពិេ ធន៍អំពីសកមមភព្រតួតពិនិតយ
េ្រគឿងេញ ន េដីមបធីនឱយកន់ែត
មន្របសិទធភពខពស់េនេពលអនគត 
 
 

 

១ ១ ១ ជញ ធរជតិ 
្របយុទធ្របឆងំ 
េ្រគឿងេញ ន 
(អ.ជ.ប.គ.ញ.) 

 



74 / ១០៤ 

ខ.១-ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់នងិផ ព្វផ យករយល់ដងឹ េដីមបបីងក រអំេពហីងិ កនុង្រគួ រ បទេលមីសនន ករេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន និង ជីវកមមផ្លូវេភទេទេលីយុវជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិ/ី 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តិករ
អភិវឌ ន៍

១០៤- ករពយបល ថ រនីតិ
សមបទ បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ
ជីវៈ បំណិនជីវតិ ករេធ្វី  
សមហរណកមម និងចក
េចញពីេ្រគឿងេញ ន 

១០៤.១ ជំរុញករពយបល និង ្ត រ
នីតិសមបទអនកេញ នេ្រគឿងេញ ន 
េ យែផ្អកេលីសហគមន៍ មរយៈ
េស សុខភពផ្លូវចិត្តនិងេ្រគឿងេញ ន 
របស់្រកសួងសុខភិបល 
-អនុវត្តកមមវធិីកត់បនថយេ្រគះថន ក់
ែដលប ្ត លមកពីករេ្របី្របស់
េ្រគឿងេញ ន 
-ករេរៀបចំឯក រគតិយុត្ត និងឯក
រេគលេផ ងៗ ស្រមប់ករគ្រទ

និងេលីកកមពស់្របសិទធភពករពយបល 
និង ្ត រនីតិសមបទអនកេញ នេ្រគឿង
េញ ន 
-ករេរៀបចំបេងកីតរចនសមព័នធរបស់
មជឈមណ្ឌ លពយបល ្ត រនីតិសមបទ 
និងសមហរណកមមអនកេញ នេ្រគឿង
េញ ន 
-ករេរៀបចំបេងកីត្រកុមផ្តល់្របឹក េន
មសហគមន៍ 

-ករេលីកកមពសស់មតថភពមជឈមណ្ឌ ល 
ពយបល និង ្ត រនីតិសមបទអនក
េញ នេ្រគឿងេញ ន 

 ៦ ៦ ៥ ជញ ធរជតិ 
្របយុទធ្របឆងំ 
េ្រគឿងេញ ន 
(អ.ជ.ប.គ.ញ.) 

 

១០៥- ព្រងឹង្របសិទធភព 
ថ ប័នអនុវត្តន៍ចបប់ 

១០៥.១ ជំរុញករអនុវត្តករងរនីតិ
កមមឱយមន្របសិទធភព 

 ១ ១ ១ ជញ ធរជតិ 
្របយុទធ្របឆងំ 

 



75 / ១០៤ 

ខ.១-ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់នងិផ ព្វផ យករយល់ដងឹ េដីមបបីងក រអំេពហីងិ កនុង្រគួ រ បទេលមីសនន ករេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន និង ជីវកមមផ្លូវេភទេទេលីយុវជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិ/ី 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តិករ
អភិវឌ ន៍

-ជំរុញករអនុវត្តអនុសញញ របស់អងគ
ករសហ្របជជតិ ស្តីពីេ្រគឿង
េញ ន ដូចជ អនុសញញ េទលស្តីពី
េ្រគឿងេញ ន ឆន ១ំ៩៦១ ែដលបន
េធ្វីវេិ ធនកមមេ យពិធី រឆន  ំ
១៩៧២, អនុសញញ ស្តីពី រធតុ
ែដលេធ្វីឱយប៉ះពល់្របព័នធសរៃស
្រប ទ ឆន ១ំ៩៧១, អនុសញញ របស ់
អងគករសហ្របជជតិ្របឆងំេទ
នឹងករច ចរខុសចបប់នូវេ្រគឿងេញ ន 
និង រធតុែដលេធ្វីឱយប៉ះពល់្របព័នធ 
សរៃស្រប ទ ឆន ១ំ៩៨៨ និងអនុ
សញញ ស្តីពីករ្របយុទធ្របឆងំឧ្រកិដ្ឋ
កមមឆ្លងែដនែដលមនករចត់ ងំ 
ឱយកន់ែតមន្របសិទធភព។ 
-បេងកីនកិចចសហ្របតិបត្តិករទប់ ក ត់ 
ករ ដំុះ ករផលិត ករដឹកជញជូ ន 
ករច ចរ ករជញួដូរេ្រគឿងេញ ន 
និងេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ នខុសចបប់ 
និងព្រងឹង្របសិទធភពករងរ េសុីប
អេងកតរបស់ ថ ប័នអនុវត្តចបប់។ 
-បំផុសឱយមនករចូលរមួផ្តល់ព័ត៌មន 
ពី ធរណជនអំពីករ ដំុះ ករផលិត 

េ្រគឿងេញ ន 
(អ.ជ.ប.គ.ញ.) 



76 / ១០៤ 

ខ.១-ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់នងិផ ព្វផ យករយល់ដងឹ េដីមបបីងក រអំេពហីងិ កនុង្រគួ រ បទេលមីសនន ករេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន និង ជីវកមមផ្លូវេភទេទេលីយុវជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិ/ី 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តិករ
អភិវឌ ន៍

ដឹកជញជូ ន ករច ចរ ករជញួដូរ និង 
ករេ្របី្របសេ់្រគឿងេញ នខុសចបប់ 
-ព្រងឹង និងព្រងីកករយិល័យទំនក់ 
ទំនង្រពំែដន (BLO) ។ 
-េលីកកមពស់សមតថភពជំនញដល់
ម្រន្តីមនទីរពិេ ធន៍េ្រគឿងេញ ន 
-បន្តេ្របី្របស់យន្តករបណ្តុ ះប ្ត ល 
មកុំពយូទ័រ (CBT) េដីមបពី្រងឹង

សមតថភពម្រន្តីអនុវត្តចបប់។ 
-ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់េដីមបគី្រទ
ដល់កមមវធិីកត់បនថយេ្រគះថន ក់ 

១០៦-ករ្រតួតពិនិតយ រ
ធតុគីមីផ  ំ

១០៦.១ ករបេងកីនករ្រគប់្រគង រ
ធតុគីមីផ េំ្រគឿងេញ ន និង រធតុ 
េញ នែដលេធ្វីឲយប៉ះពល់្របព័នធ
សរៃស្រប ទ 
-ជំរុញករេរៀបចំបទបបញញត្តិនន 
និងក ងែផនករស្តីពីករ្រតួតពិនិតយ 
រធតុគីមីផ  ំនិង រធតុែដល

េធ្វីឱយប៉ះពល់្របព័នធសរៃស្រប ទ 
និងបណ្តុ ះប ្ត លជំនញដល់ ថ ប័ន 
អនុវត្តចបប់ 
-េរៀបចំែផនករ្រគប់្រគង និង្រតួត
ពិនិតយករផលិត និងករច ចរេ្របង
រុកខជតិែដលមនផទុក រធតុ ្រហ្វូល 

 ០,៤ ០ ,៤  ០ ,៤ ជញ ធរជតិ 
្របយុទធ្របឆងំ 
េ្រគឿងេញ ន 
(អ.ជ.ប.គ.ញ.) 
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ខ.១-ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់នងិផ ព្វផ យករយល់ដងឹ េដីមបបីងក រអំេពហីងិ កនុង្រគួ រ បទេលមីសនន ករេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន និង ជីវកមមផ្លូវេភទេទេលីយុវជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិ/ី 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តិករ
អភិវឌ ន៍

ខពស់ច្រមញ់េចញពីេដីម្រមះេ្រពភនំ 
និងរុកខជតិេផ ងៗេទៀត  

១០៧- បន្តកិចចសហ្របតិបត្តិ
ករអន្តរជតិជមួយ្របេទស
ជប់្រពំែដន 

១០៧.១ ករជំរញុយន្តករ ភូមិ ឃុ ំ
ៃបតងគម នេ្រគឿងេញ នេន ម
តំបន់្រពំែដន 
-ករព្រងឹងយន្តករករយិល័យ
ទំនក់ទំនង្រពំែដន (BLO) 

 ០,២ ០,៣ ០,៣  ជញ ធរជតិ 
្របយុទធ្របឆងំ 
េ្រគឿងេញ ន 
(អ.ជ.ប.គ.ញ.) 

 

១០៨- កិចចសហ្របតិបត្តិករ
អន្តរជតិជមយួប ្ត ្របេទស 
កនុងតំបន់ និងៃដគូអភិវឌ ន៍
នន 

១០៨.១ ព្រងឹង និងព្រងីកករអនុវត្ត 
កតព្វកិចចែដលមនែចងកនុងកិចច្រពម
េ្រពៀង និងអនុសញញ េ្រគឿងេញ ន
អន្តរជតិ និងបេងកីនកិចចសហ្របតិបត្តិ
ករ អន្តរជតិជមួយ្របេទសនន 
េដីមបែីស្វងរកករគ្រទស្រមប់សកមម 
ភព្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ ន 

 ០,៣ ០,៣ ០,៣  ជញ ធរជតិ 
្របយុទធ្របឆងំ 
េ្រគឿងេញ ន 
(អ.ជ.ប.គ.ញ.) 

 

១០៩- កិចចករពរផ្លូវចបប់
ចំេពះ្រស្តីនិងកុមរ 

១០៩.១ ទប់ ក ត់កររេំ ភបំពន
ផ្លូវេភទេលី្រស្តី និងេកមង្រសី 
 

្របជពលរដ្ឋេន ម
ឃុ ំសងក ត់សហករល្អ 
ជមយួ ជញ ធរមន 
សមតថកិចចកនុងករចប់
ជនេលមីស និងរមួគន
ករពរ្រស្តីនិងេកមង្រសី 
ឱយេជៀសផុតពីករ
រេំ ភបំពនផ្លវេភទ

២០៩ ២៨៨ ៣០២ កិចចករនរ ី  

១០៩.២ ព្រងឹងសមតថភពនគរបល 
យុត្តធម៌ 

ម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម៌ 
្រកសួងកិចចករនរ្រកុម 
្របឹក សងក ត់ទទួល 
បនទុកកិចចករនរនីិង

១៦៨ ៤២ ១៧៤ ១៨២ កិចចករនរ ី  
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ខ.១-ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់នងិផ ព្វផ យករយល់ដងឹ េដីមបបីងក រអំេពហីងិ កនុង្រគួ រ បទេលមីសនន ករេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន និង ជីវកមមផ្លូវេភទេទេលីយុវជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិ/ី 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តិករ
អភិវឌ ន៍

កុមរេន្រគប់ លំ ប់
ថន ក់មនសមតថភព
កនុងករេធ្វីពកយបណ្តឹ ង 
ចុះបញជ ីបណ្តឹ ងនិងេធ្វី
កំណត់េហតុយក
ចេម្លីយឱយ្រសប ម
នីតិវធិី តុ ករ 

១០៩.៣ ទប់ ក ត់ករជញួដូរ
មនុស  និងករេកង្របវញ័ចនន 

្របជពលរដ្ឋេន ម 
ភូមិ ឃុមំនចំេណះ 
ដឹងេដីមបកីរពរខ្លួន
និង្រកុម្រគួ រឱយ 
េជៀសផុតពីអំេពីជួញ
ដូរមនុស  ករេកង 
្របវញច ័នននិងករេធ្វី
ចំ ក្រសុកេ យ
្របថុយ្របថន 

២២៣ ៣២០ ៣៦០ កិចចករនរ ី  

១០៩.៤ ទប់ ក ត់អំេពីហងិ កនុង
្រគួ រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះ 

្របជពលរដ្ឋមន
ចំេណះដឹងកនុងករ
ែស្វងរកេស ផ្លូវចបប់
មិងវធិី ្រស្តកនុងករ
ទប់ ក ត់កំហងឹ េហយី 
េចះសហករជមួយ
ជញ ធរមនសមតថកិចច 

េធ្វីឱយអំេពីហងិ កនុង

១៨៤ ២២៩ ២២៩ កិចចករនរ ី  
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ខ.១-ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់នងិផ ព្វផ យករយល់ដងឹ េដីមបបីងក រអំេពហីងិ កនុង្រគួ រ បទេលមីសនន ករេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន និង ជីវកមមផ្លូវេភទេទេលីយុវជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិ/ី 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តិករ
អភិវឌ ន៍

្រគួ រមនករថយ
ចុះជលំ ប់ 

១០៩.៥ ផ ព្វផ យកមមវធិីនររីតនៈ ្របជពលរដ្ឋយល់ដឹង
ពី ន ៃដរបស់្រស្តីផល
វបិកៃនអំេពីហងិ កនុង 
្រគួ រ ករេធ្វីចំ ក 
្រសុកេ យ្របថុយ
្របថនផល្របេយជន៍ 

រូបតថមភករែថទំ
សុខភព ម  និង
ទរក ករអភិវឌ េសដ្ឋ 
កិចច្រគួ រ និងករេលីក 
កមពស់សីលធម៌សងគម
តៃម្ល្រស្តីនិង្រគួ រែខមរ

៧៩៥ ១ ០២១ ១ ០៧២ កិចចករនរ ី  

១១០- េស េយនឌ័រកនុង 
វសិ័យយុត្តិធម៌ 

១១០.១ បណ្តុ ះប ្ត លចបប់ ជតិ 
អន្តរជតិ ែដលពក់ព័នធនឹង្រស្តី ដល់
ជនបេងគ លេយនឌ័រ 
 

 ថវកិជតិ  ថវកិជតិ  ថវកិជតិ  យុត្តិធម៌  

១១០.២ សិកខ ផ ព្វផ យ ស្តី
ពី “ករចុះបញជ ីកិចចសនយ្រទពយសមបត្តិ 
ប្តី ្របពនធ” ដល់េច្រកម ្រពះ ជ ជញ  
្រក បញជ ី និងម្រន្តីអនុវត្តចបប់ េន
មេខត្ត 

 ថវកិជតិ  ថវកិជតិ  ថវកិជតិ  យុត្តិធម៌  
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ខ.១-ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់នងិផ ព្វផ យករយល់ដងឹ េដីមបបីងក រអំេពហីងិ កនុង្រគួ រ បទេលមីសនន ករេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន និង ជីវកមមផ្លូវេភទេទេលីយុវជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិ/ី 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តិករ
អភិវឌ ន៍

១១០.៣ សិកខ  ស្តីពី ‘ករសមុ ំ
កូន” ដល់េច្រកម ្រពះ ជ ជញ  េន
មតំបន់ 

 ថវកិជតិ  ថវកិជតិ  ថវកិជតិ  យុត្តិធម៌  

១១០.៤ សកិខ ថន ក់ជតិ ស្តីពី  
ករអនុវត្តកុមរេម្រតីេន ម
ដំបូង 

 ថវកិជតិ  ថវកិជតិ  ថវកិជតិ  យុត្តិធម៌  

១១១- បេងកីន្របសិទធភព
ករងរនីតិកមម និងអប់រ ំ
ផ ព្វផ យចបប់ 

១១១.១ ផ ព្វផ យចបប់ ទិភព
ទងំ១១ 
-ចបប់ស្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគគ 
-ចបប់ៃ្រពេឈ ី
-ចបប់ជលផល 
-ចបប់ជលផល និងករ្រគប់្រគង
ធនធនទឹក 
-ចបប់ភូមិបល 
-ចបប់ៃនករ្រគប់្រគងេ្រគឿងេញ ន 
-ចបប់ៃនករទប់ ក ត់អំេពីហងិ កនុង
្រគួ រ និងករពរជនរងេ្រគះ 
-ចបប់ស្តីពីករប្រងក បែលបងសុីសង 
-ចបប់ៃនករករពរបរ ិ ថ ន និង
្រគប់្រគងធមមជតិ 
-ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងេលីវសិ័យ
ឯកជនកនុងវសិ័យេវជជ ្រស្តអមេវជជ
្រស្ត និងជំនយួេវជជ ្រស្ត 

 ១ ៥៥៦ ២ ៥១៤ ២ ៦៨៤  ទំនក់ទំនងជ
មយួរដ្ឋសភ- 
្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច 
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ខ.១-ព្រងឹងករអនុវត្តចបប់នងិផ ព្វផ យករយល់ដងឹ េដីមបបីងក រអំេពហីងិ កនុង្រគួ រ បទេលមីសនន ករេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ ន និង ជីវកមមផ្លូវេភទេទេលីយុវជន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិ/ី 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចណំុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជត ិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តិករ
អភិវឌ ន៍

-ចបប់ស្តីពីករទប់ ក ត់កររកី ល
ល ៃនេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ 

ទូទងំ ជធនី េខត្ត 

១១២- អភិវឌ សុខុមលភព 
ស្រមប់ជនរងេ្រគះ និងងយ 
រងេ្រគះ និងកិចចករ្រគួ រ 

១១២.១ េរៀបចំទិ អន្តរជតិស្តីពី
្រគួ រ១៥ ឧសភ 

េលីកកមពស់សុខុមល
ភព្រគួ រ 

៧ ៧  ៧  សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុ
វនីតិសមបទ

 

១១២.២ អប់រផំ ព្វផ យទិ អន្តរជតិ 
ស្តីពី្រគួ រ ១៥ ឧសភដល់យុវជន
ម កលវទិយល័យ 

 ១២  ១២  ១២  សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុ
វនីតិសមបទ

 

១១២.៣ ្របរពធទិ នរអីន្តរជតិ ៨ 
មីន 

 ៤២ ៤២ ៤២  សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុ
វនីតិសមបទ

 

១១២.៤ េរៀបចំសិកខ ស្តីពីករ
េលីកកមពស់សិទធិ្រស្តីកនុងវសិ័យ 
សងគមកិចច 

 ២ ២  សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុ
វនីតិសមបទ

 

១១៣- ប្រញជ បេយនឌ័រ ១១៣.១ ព្រងឹង្របសិទធភពករងរ
េយនឌ័រ 

 ២ ២ សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុ
វនីតិសមបទ

 

១១៣.២ េរៀបចំសិកខ ដល់
ម្រន្តីបេងគ ល ស្តីពីករប្រញជ ប 
េយនឌ័រ 

 ១៣ ១៣ សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុ
វនីតិសមបទ

 

១១៣.៣ ចុះពិនិតយ ម ន និង
យតៃម្លករប្រញជ បេយនឌ័រេន
េខត្តេគលេ  

 ៦៣ ៦៣ សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុ
វនីតិសមបទ
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ខ.២-អនុវត្តករ ម ន្រតួតពិនិតយជ្របចេំទេលីសូចនករនិងសថិតេិយនឌ័រ និងបេងកីតសនទស ន៍មួយែដលសុីគន េទនឹងសនទស ន៍ ថ ប័នសងគមនិងេយនឌរ័ ែដលបេងកីតេឡងីេ យអងគករ
សហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចចនិងអភិវឌ ន៍។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទលួខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍
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ខ.៣-ផ្តួចេផ្តមីនូវសកមមភពែកលម្អនងិែកស្រមួល េ យែផ្អកេលីមូល ្ឋ នៃនករ ម ន្រតួតពនិិតយសថិតិេយនឌ័រ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១១៤- ្រគប់្រគងនិងករ
អភិវឌ ន៍ ថ ប័ន 

១១៤.១ េរៀបចំែផនករ សថិតិ និង
ករ្រតួតពិនិតយ យតៃម្ល េឆ្លីយតប
នឹងេយនឌ័រ 

ែផនករគេ្រមង កមម
វធិី មវសិ័យនិងករ
្រតួតពិនិតយ និង យ
តៃម្ល ែដលបនេរៀបចំ
ទងំថន ក់ជតិ និង
ថន ក់េ្រកមជតិេឆ្លីយ
តបនឹងេយនឌ័រ 

២២៨ ២៨៦ ៣៤០  កិចចករនរ ី  
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ខ.៤-បេងកីនឱកសេសដ្ឋកិចច មរយៈករផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជនំញ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១១៥- ែកែ្របសកមមភព
េសដ្ឋកិចចសងគមរបស់្រស្ត ី

១១៥.១ អភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច្រស្តី និង
្រគួ រ 

្រស្តីនិងេកមង្រសីចំននួ 
៣.៨១៤នក់កនុង១ឆន  ំ
ទទលួបនករបណ្តុ ះ 
ប ្ត លវជិជ ជីវៈ និង
េស គ្រទ ជីវកមម
កន់ែត្របេសីរ 

៤ ៦៦៨ ២០០ ៣ ៥០៩ ២០០ ៣ ៦០០ កិចចករនរ ី  

១១៦- គេ្រមងអភិវឌ ន៍ 
កសិកមម និងជំរុញ កំេណីន
េសដ្ឋកិចច (PADEE) 

១១៦.១ អភិវឌ ន៍ សមតថភព និង
ជំនញ ដល់សហគមន៍ ជពិេសស
្រកុម្រស្តីេនេខត្តេគលេ  (េខត្ត
ែកវ កំពត ក ្ត ល ៃ្រពៃវង និង
្វ យេរៀង) កនុងករ្របកបមុខរបរ

េ្រកពីកសិកមម 

សហគមន៍ជពិេសស 
្រកុម្រស្តីេខត្តេគល
េ មនចំេណះដឹង 
កនុងករ្របកបមុខរបរ
េ្រកពីកសិកមម 

 ១ ២៣៤  ១ ៦៥២ កិចចករនរ ី  
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ខ.៥-ព្រងឹងសមតថភព្របកបេ យករេប្តជញ ចិត្តេនកនុង្រគប់វសិ័យ កនុងករប្រញជ បេយនឌ័រ កនុងេគលនេយបយ កមមវធិី ែផនករ និងថវកិ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១១៧- ប្រញជ បេយនឌ័រ កនុង
េគលនេយបយជតិ និង
មវសិ័យ 

១១៧.១ អភិវឌ ន៍សមតថភពេលី
ករប្រញជ បេយនឌ័រ 

   ២៥៤  ២៨២  កិចចករនរ ី  

១១៨- ករប្រញជ បេយនឌ័រ 
េទកនុងវសិ័យធនធនទឹក 

១១៨.១ ព្រងឹងសមតថភព និង
ប្រញជ បេយនឌ័រ េទកនុង (សកបទ)
និងេទកនុងករបែ្រមប្រមួល កស
ធតុ 

សមជិក ម(សក
បទ)យល់ដឹងអំពីេយន 
ឌ័រ និងករែ្រប្របួល
កសធតុ៥០%

៥០ ១១០ ១២០ ធនធនទឹក និង
ឧតុនិយម 

 

១១៩- ករប្រញជ បេយនឌ័រ 
កនុងេគលនេយបយជតិ 
និង មវសិ័យ 

១១៩.១ អភិវឌ ន៍សមតថភពេលី
ករប្រញជ បេយនឌ័រ 

ម្រន្តីជំនញរបស់
្រកសួងកិចចករនរ ី
្រគប់លំ ប់ថន ក់មន
សមតថភពេធ្វីករវភិគ 
េយនឌ័រ និងជំរុញករ
ប្រញជ បេយនឌ័រ កនុង
េគលនេយបយជតិ 
និងេគលនេយបយ
មវសិ័យបនល្អ 

១៨៦ ២៥០ ២៦៣  កិចចករនរ ី  
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ខ.៦-អនុវត្តែផនករសកមមភពជតិ ស្តីពីករទប់ ក តអ់ំេពីហងិ េលី្រស្តី មរយៈករព្រងងឹករស្រមបស្រមួល ភពជអនកដកឹន ំនិងភពជមច ស់របស់្រកសួង ថ ប័នពកព់័នធ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

           
           
           

 
 
ខ.៧- បេងកីនឱកសដល់្រស្តីកនុងករទទួលបននូវករអបរ់ ំករែថទ ំ  សុខភព កិចចគពំរសងគម នងិកចិចករពរផ្លូវចបប់។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១២០- ែកែ្រប ថ នភព
េសដ្ឋកិចចសងគមរបស់្រស្ត ី

១២០.១ េលីកកមពស់សីលធម៌
សងគម តៃម្ល្រស្តីែខមរ 

ភពអសីលធម៌កនុង
សងគមនិងករេរសីេអីង 
្រស្តី្រតូវបនកត់បនថយ

១៣៨ ១៦៣ ១៨០ កិចចករនរ ី  

១២០.២ េលីកកមពស់ ករអប់រ ំនិង
សុខុមលភពសងគម 

យុវវយ័ផ្ល ស់ប្តូរឥរយិ
បទ និងទស នៈអវជិជ 
មនឱយមនភព្របេសីរ 
េឡងីកនុងសហគមន៍

េរៀននិងសងគម
 
 

២៨៥ ៣៧០ ៤០០ កិចចករនរ ី  
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ខ.៧- បេងកីនឱកសដល់្រស្តីកនុងករទទួលបននូវករអបរ់ ំករែថទ ំ  សុខភព កិចចគពំរសងគម នងិកចិចករពរផ្លូវចបប់។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១២០.៣ េរៀបចំយុទធ ្រស្តនិង
ឧបករណ៍បណ្តុ ះប ្ត លនិង
ផ ព្វផ យស្តីពីករចិញច ឹមកូនែបប
វជិជមន 

មនករគ្រទពី្រកសួង 
ថ ប័នពក់ព័នធនិង

ព្រងឹងសមតថភព្រកុម 
ករងរបេចចកេទសេលី 
ជំនញស្រមបស្រមួល 
និងខ្លឹម រែដលពក់
ព័នធេទនឹងករចិញច ឹម 
កូនែបបវជិជមន 

 ១៦០  ៣២ ៣២ កិចចករនរ ី  

១២០.៤ េលីកកមពស់ សុខភព
របស់្រស្តី និងកុមរ 

ថ នភពសុខភព
របស់្រស្តី និងកុមរ
មន ភពកន់ែត
្របេសីរេឡងី 

១៨៤ ៣៣៨ ៤០០ កិចចករនរ ី  

១២១- គេ្រមងគំនិតផ្តួចេផ្តីម 
េដីមបកីត់បនថយភព ុ ថំន  ំ
Artesimissinin ្របចតំំបន់ 
RAI 

១២១.១ េរៀបចំេវទិកស្តីពីជំងឺ  
្រគុនចញ់ ករចម្លង ករបងក រ និង
ករែស្វងរកេស ពយបល  
 

្របជជនេគលេ
ចំនួន ៤៨០នក់ េន
កនុងេខត្តេគលេ
ទងំ៦ ្រតូវបនចូល
រមួកនុងេវទិកអប់រសំ្តីពី
ជំងឺ្រគុនចញ់ 

 ២៦៧  កិចចករនរ ី  

១២២- គេ្រមងេលីកកមពស់
សមភពេយនឌ័រកនុងករ
ែថទសំុខភពែភនក 

១២២.១ េវទិក និងយុទធនករអប់រ ំ
បណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីេយនឌ័រ និង
សុខភពែភនក និងករែស្វងរកេស  
ែថទ ំនិងពយបលែភនក  
 

ភន ក់ងរអប់រសំុខភព
ចំនួន ៧៥០នក់េន
េខត្តេគលេ ចំនួន
១០ ទទលួបនករ 
បណ្តុ ះប ្ត ល
ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ 

 ១ ៣២៤  ១ ៤១២ ១ ៦៣១ កិចចករនរ ី  



88 / ១០៤ 

ខ.៧- បេងកីនឱកសដល់្រស្តីកនុងករទទួលបននូវករអបរ់ ំករែថទ ំ  សុខភព កិចចគពំរសងគម នងិកចិចករពរផ្លូវចបប់។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

និងសុខភពែភនកនិង
ចយកេទអប់របំន្ត

ដល់្របជជន ម
សហគមន៍ 

១២៣- គេ្រមងព្រងឹងករ
យល់ដឹងពីេយនឌ័រេឆ្លីយតប
នឹងេមេ គេអដស៍ េនឃុរំក 
េខត្តបត់ដំបង 

១២៣.១ ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តថីន ក់
េ្រកមជតិ ពីចំេណះដឹងេយនឌ័រជំងឺ
េអដស៍ និងករេរៀបចំែផនករសកមម 
ភពេដីមបេីឆ្លីយតបនឹងេមេ គេអដស៍ 

្រកុម្រគួ រែដលរង
េ្រគះេ យ រករ
ផទុះេឡងីនូវករឆ្លងេម
េ គេអដស៍ និង្រគួ រ 
្រកី្រក ្រតូវបនទទួល
ករគ្រទជយុទធ ្រស្ត 
ពីសងគម មរយៈករ
ព្រងឹងសមតថភព។ 

៧២  កិចចករនរ ី  

១២៤- កិចចករពរផ្លូវចបប់
ចំេពះ្រស្តីនិងកុមរ 

១២៤.១ េលីកកមពស់កិចចករពរ្រស្តី
ពិករ 

ករេរសីេអីងចំេពះ
្រស្តីពិករេនកនុង 
សងគមមនករថយ
ចុះជលំ ប់ 

៩៧ ១៥៥ ១៨០ កិចចករនរ ី  
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កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១២៥- ប្រញជ បេយនឌ័រ
កនុងវសិ័យមុខងរ 
ធរណៈ 

១២៥.១ េរៀបចំសិកខ
ផ ព្វផ យស្តីពីទស នៈេយនឌ័រ
ដល់្រកុមករងរេយនឌ័រ និងថន ក់
ដឹកន្រគប់្រកសួង ថ ប័ន ទងំ
ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ 

ម្រន្តី ជករសុីវលិ
ជ្រស្តីែដលមនមុខ
តំែណង េកីនេឡងី
ដល់២៥% 

៤៦៦  ៥០១  ៥៤៤  មុខងរ ធរ
ណៈ 

ករផ្តល់េហរញញ
បបទនមិនទន់
េពលេវ  

១២៦- ករអភិវឌ
ធនធន មនុស និង ថ ប័
ន 

១២៦.១ ក់ឲយអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ
គតិយុត្តៃនករបណ្តុ ះប ្ត ល ែក
លម្អកមមវធិីបណ្តុ ះ ប ្ត លនិងករ
អភិវឌ  ធនធនមនុស េន ម
្រកសួង ថ ប័នទងំថន ក់ជតិ និង
ថន ក់េ្រកមជតិ 

ម្រន្តី ជករ ទទលួបន 
ករអភិវឌ សមតថភព 
ែផ្អកេលីែផនករធន 
ធនមនុស  និងមន
សមតថភព្រគប់្រគន់
កនុងករ អនុវត្តករងរ

៣ ២០៥  ៣ ៤៩០  ៣ ៨១៩  មុខងរ ធរ
ណៈ 

ករផ្តល់េហរញញ
បបទនមិនទន់
េពលេវ  

១២៧- ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
ម្រន្តី ជករ មរយៈ

ភូមិនទរដ្ឋបល 

១២៧.១ ម្រន្តីវ្រកឹតយករ ជន់ខពស់   
-ម្រន្តីវ្រកឹតយករមធយម 
-សិស ម្រន្តីជន់ខពស់ទទលួបន
ករបណ្តុ ះប ្ត ល 

េដីមបអីភិវឌ  សមតថ
ភពម្រន្តី ជករ 

២ ៣២៥  ២ ៥៤៣  ២ ៧៨៨  មុខងរ ធរ
ណៈ 

ករផ្តល់េហរញញ
បបទនមិនទន់
េពលេវ  

១២៨- ព្រងឹងករ្រគប់្រគង 
្រកបខណ្ឌ  

១២៨.១ បេងកីន្របសិទធភពកនុងករ
ព្រងឹងករ្រគប់្រគងម្រន្តី ជករសុីវលិ 
ទងំថន ក់ជតិនិងថន ក់េ្រកមជតិ 
និងផ្តល់្រកបខណ្ឌ ថមី ជូន្រគប់្រកសួង
ថ ប័ន មចំននួបត់បង់ជក់ែស្តង

និងត្រមូវករ មអងគភព ែដលមិន
មន ម្រន្តីបំេរកីរងរ្រគប់្រគន់ 

រក បននូវចំនួន្រកប
ខណ្ឌ កនុងក្រមិតសម
្រសប កនុងរង្វង់ ២០
មុឺន នក់ សរុបទូទងំ 
្របេទស 

១ ១០០  ១ ១៤០  ១ ១៩៧  មុខងរ ធរ
ណៈ 

ករផ្តល់េហរញញ
បបទនមិនទ់
ទន់េពលេវ  
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កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១២៩- ែកទ្រមង់្របព័នធ
េបៀវត  និង ភករ 
េផ ងៗ 

១២៩.១ េរៀបចំែកទ្រមង់្របព័នធ
េបៀវត ឲយមនលកខណៈ សងគតិភព 
សមធម៌ និង េរៀបចំឲយមនករ
ដំេឡងី្របក់េបៀវត ជូនម្រន្តី ជ
ករ សុីវលិ កងកំ ងំ្រប ប់ វុធ
្រសប មកំេណីនេសដ្ឋកិចចជតិ  

្របព័នធេបៀវត ម្រន្តី ជ
ករសុីវលិ និងកង  
កំ ងំ្រប ប់ វុធ
្រតូវបនេរៀបចំនិង ែក
ស្រមួលេដីមបធីន
បននូវ សមធម៌ និង
សងគតិភព និងទទលួ
បន្របក់េបៀវត សម 
រមយ ្រសប មកំេណីន 
េសដ្ឋកិចចជតិ 

២ ២៤៩  ២ ៤១៨  ២ ៦៤៨  មុខងរ ធរ
ណៈ 

ករផ្តល់េហរញញ
បបទនមិនទ់
ទន់េពលេវ  

១៣០- ករប្រញជ បេយនឌ័រ 
កនុងេគលនេយបយជតិ 
និង មវសិ័យ 
 

១៣០.១ ្រស្តីនិងករេធ្វីេសចក្តី
សេ្រមច 

្រស្តីជថន ក់ដឹកន ំ
របស់្រកសួងកិចចករ
នរ ីទងំថន ក់ជតិនិង
ថន ក់េ្រកមជតិមន
ជំនញនិងសមតថភព 
កនុងករដឹកននំិង
្រគប់្រគងករងរបន
ល្អ និងជំរុញករចូល 
រមួរបស់្រស្តីកនុងថន ក់
េធ្វីេសចក្តីសេ្រមច កនុង
វសិ័យ ធរណៈនិង
នេយបយមនករ
េកីនេឡងី។ 

១៦៣ ២១៧  ២១៨ កិចចករនរ ី  
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កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៣០.២ ប្រញជ បេយនឌ័រនិងបេងកីន
ភពអង់ ចដល់្រស្តីកនុងកមមវធិីជតិ
ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍ មែបប្របជ
ធិបេតយយេនថន ក់េ្រកមជតិ 

-េស ធរណៈ 
និងកិចចអភិវឌ ន៍មូល
្ឋ នបញ្ហ ត្រមូវករ
េយនឌ័រ បរយិប័នន 
និង សមធម៌សងគម 
-សមម្រតនិងករ  
តេម្លីងតនួទី នៈ 
របស់្រស្តេីនរដ្ឋបល 
ថន ក់េ្រកមជតិ 

 ១៦៥  ១៦៥ ១៦៥ កិចចករនរ ី  

១៣១- ករ្រគប់្រគងនិងករ
អភិវឌ ន៍ ថ ប័ន 

១៣១.១ អភិវឌ ន៍សមតថភពេលី
ករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល 

ម្រន្តីជំនញរបស់
្រកសួងកិចចករនរ ី
្រគប់លំ ប់ថន ក់មន
សមតថភពេធ្វីករវភិគ 
េយនឌ័រ និងជំរុញករ
ប្រញជ បេយនឌ័រ កនុង 
េគលនេយបយជតិ 
និងេគលនេយបយ
មវសិ័យបនល្អ 

១៨៧ ២៤៧ ២៨០  កិចចករនរ ី  

១៣១.២ េស គ្រទដល់ករអនុវត្ត
ែផនករយុទធ ្រស្តនររីតនៈទី៤ 

េលីកកមពស់ករដឹកនំ
និងជំរុញករអនុវត្ត
ែផនករយុទធ ្រស្ត 
នររីតនៈទី៤ឱយស
េ្រមច មេគលេ  

៩ ៧៩៣ ១១ ១៧០ ១២ ០០០  កិចចករនរ ី  



92 / ១០៤ 

ខ.៨-បេងកីនគុណភព និងបរមិណៃន្រស្តី កនុងតួនទីេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចតិ្តេន្រគប់ក្រមតិ នងិ្រគប់វសិ័យ មរយៈករគ្រទមត ិនិងករអភិវឌ សមតថភព។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៣១.៣ ព្រងឹងករងរហរិញញវតថុ 
សវនកមមៃផទកនុង និងអធិករកិចច 

ម្រន្តីជំនញ្រគប់
លំ ប់ ថន ក់អនុវត្ត
នីតិវធិីចំ យ បន
្រតឹម្រតូវ មកំែណ
ទ្រមង់ ហរិញញវតថុ
ធរណៈ 

១៧០ ១៧០ ១៧០  កិចចករនរ ី  

១៣១.៤ កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរ
ជតិេដីមបសីមភពេយនឌ័រ 

ម្រន្តីែដលមនតួនទី
្រគប់លំ ប់ថន ក់េចះ
វភិគនិងេរៀបចំលិខិត
គ្រទេដីមបេីរៀបចំអនុ
ស រនៈៃនករេយគ
យល់គន រ ង្រកសងួ
និងៃដគូអភិវឌ ន៍ 

៩៦ ១៧០ ១៨០ កិចចករនរ ី  
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ខ.៩- ព្រងងឹករទទួលខុស្រតូវ និងសមតថភពរបស់្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ កនុងករេ ះ្រ យ បញ្ហ េយនឌរ័ រមួទងំករស្រមបស្រមួល ករ ម ន និងករ យតៃម្ល  
និងគណេនយយភព។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៣២- ករប្រញជ បេយនឌ័រ 
កនុងេគលនេយបយជតិ 
និង មវសិ័យ 

១៣២.១ អនុវត្តអនុសញញ អន្តរជតិ
ស្តីពីករលប់បំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករ
េរសីេអីង្របឆងំនឹងនរេីភទ 

ម្រន្តី្រគប់លំ ប់ថន ក់
និង្របជជននឹងយល់ 
ចបស់ថអនុវត្តអនុ
សញញ អន្តរជតិស្តីពី 
ករលប់បំបត់ ល់
ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីង
្របឆងំនឹងនរេីភទ 
និងរមួចំែណកកត់ 
បនថយភព្រកី្រក េលីក 
កមពស់សុវតថិភពសងគម 
និងអភិវឌ សហគមន៍

៨០៨ ៩៥១ ១ ០០០ កិចចករនរ ី  
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ក. ករត្រមង់ទសិេគលនេយបយ ៖ ឃ-៤ ្របជជនវយ័ចស់ 

ឃ-៤-១ េរៀបចំេគលករណ៍ែណនេំគលនេយបយថន ក់ជតសិ្តីព្របជជនវយ័ចស់ ឲយ្រសបេទ មែផនករសកមមភពអន្តរជតិទី្រកុងម៉្រឌីដស្តីអពំី្របជជនវយ័ចស់ ឆន ២ំ០០២។ 
ឃ-៤-២ បេងកីតកមមវធិីជក់ កស់្រមប់្របជជនវយ័ចស់ ឲយ្រសបេទ មែផនករសកមមភពអន្តរជតទិី្រកុងម៉្រឌីដស្តីអំពី្របជជន វយ័ចស់ េហយីបញចូ លេទកនុងកមមវធិអីភិវឌ ន៍នន 
ែដលមន្រ ប់របស់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ។ 

ឃ-៤-៣ ព្រងឹងតួនទីរបស់គណៈកមម ធិករជតិស្រមប់មនុស ចស់ កនុងករស្រមបស្រមួលកិចច្របតិបត្តិករកមមវធិី ែដលមនលកខណៈអន្តរ     វសិ័យ។ 
ឃ -៤-៤ សិក េគលនេយបយ េដីមបបីេងកីតជេ្រមសីេផ ងៗែដលទក់ទងនឹងករអនុវត្តគេ្រមងរបបសន្តិសុខសងគមស្រមបម់នុស វយ័ចស់ ជពេិសសមនុស វយ័ចស់េនតំបន់ជនបទ និង
សំខនជ់ងេនះេទៀតគឺ្រស្តី។ 
ខ. ករត្រមង់ទសិកមមវធិ ី៖ 

 

ខ.១-បេងីកនករយល់ដងឹជ ធរណៈ និងព្រងឹងករអនុវត្ត អំពីសកមមភពេផ ងៗ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៣៣- េលីកកមពស់សុខុមល
ភពមនុស ចស់កមពុជ 

១៣៣.១ េរៀបចំេគលនេយបយ
ជតិស្តីពីមនុស វយ័ចស់ ២០១៧-
២០៣០ 

-េគលនេយបយ
ជតិស្តីពីមនុស វយ័ 
ចស់ ២០១៧-
២០៣០ េ្រគងបញច ប់ 
្រតឹមឆន ២ំ០១៧ 

២៨០  
 

១២០   សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ 
នីតិសមបទ 

 

១៣៣.២ េរៀបចំអនុ្រកឹតយស្តីពីករែថ
ទមំនុស ចស់េនកនុងមណ្ឌ ល 

អនុ្រកឹតយស្តីពីករែថទំ
មនុស ចស់េនកនុង
មណ្ឌ ល េ្រគងនឹងចុះ
ហតថេលខ្រតឹមឆន ំ
២០១៧ 

 ២០  
 

សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ 
នីតិសមបទ 

 

១៣៣.៣ េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត 
៣ ឆន រំកំិល េដីមបអីនុវត្តេគល

-ែផនករយុទធ ្រស្ត 
៣ ឆន រំកំិល េដីមបអីនុ
វត្តេគលនេយបយ

 ១៦០ ៨០  
 

សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ 
នីតិសមបទ 
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ខ.១-បេងីកនករយល់ដងឹជ ធរណៈ និងព្រងឹងករអនុវត្ត អំពីសកមមភពេផ ងៗ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

នេយបយជតិស្តីពីមនុស វយ័
ចស់ ២០១៧-២០៣០ 

ជតិស្តីពីមនុស វយ័
ចស់ ២០១៧-
២០៣០ េ្រគងនឹង
បញច ប់្រតឹមឆន ២ំ០១៨ 

១៣៣.៤ បេងកីតសមគមមនុស
ចស់ ចំនួន ១៦៣៣ ឃុ ំសងក ត់  
ទូទងំ្របេទស 

-សមគមមនុសចស់ 
ចំនួន ១៦៣៣ ឃុ ំ
សងក ត់ ទូទងំ្របេទស 
្រតូវបនបេងកតីេន្រតឹម
ឆន ២ំ០១៧ 

១ ៤២៤ សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ
នីតិសមបទ 

 

១៣៣.៥ េរៀបចំទិ មនុស ចស់ 
កមពុជ ០១ តុ  និងទិ មនុស
ចស់អន្តរជតិ  

-េរៀង ល់ឆន  ំ ៣៥ ៤០ ៤០ សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ
នីតិសមបទ

 

១៣៣.៦ ផ ព្វផ យេគលនេយបយ 
ជតិស្តីពីមនុស វយ័ចស់  
២០១៧-២០៣០ 

-េគលនេយបយជតិ 
ស្តីពីមនុស វយ័ចស់ 
២០១៧-២០៣០ 
្រតូវបនផ ព្វផ យ
េនឆន ២ំ០១៧ 

 ២០ ២០០   សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ
នីតិសមបទ 
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ខ.២-្រតូវបេងកីតកមមវធិីដស៏ម្រសបននស្រមប់ករែថទសំុខភពមនុស ចស់ និងបេងកីនសមតថភព អនកែថទសំុខភព និងអនកផ្តល់ េស សុខភពេន មសហគមន៍។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៣៤- េលីកកមពស់
សុខុមលភពមនុស ចស់
កមពុជ 

១៣៤.១ ជំរុញឱយមនុស ចស់
ទទលួបនេស  និងអតថ្របេយន៍ពី
កមមវធិីទងំ៦ របស់សមគមមនុស
ចស់ ចំនួន ១៦៣៣ ឃុ ំសងក ត់ ទូ
ទងំ្របេទស 

-មនុស ចស់ជ
សមជិកសមគម
នឹងទទលួបនេស  
និងអតថ្របេយន៍ពី
កមមវធិីទងំ៦ របស់
សមគមមនុស
ចស់  

   
 

 ១ ០០០  សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ
នីតិសមបទ 

 

១៣៤.២ ជំរុញករអនុវត្តែផនករ
យុទធ ្រស្ត ៣ឆន រំកំិលៃនេគល
នេយបយជតិស្តីពីមនុស វយ័
ចស់ ២០១៧-២០៣០ 
 

-្រកសួង ថ ប័នពក់
ព័នធនឹងសហករអនុ
វត្តនូវែផនករយុទធ
្រស្ត ៣ឆន រំកំិល 
២០១៨-២០២០ ៃន
េគលនេយបយ
ជតិស្តីពីមនុស វយ័
ចស់ ២០១៧-
២០៣០ 

    ៨ ០០០  សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ
នីតិសមបទ 
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ខ.៣-ពិនតិយេមីលេឡងីវញិអំពតី្រមូវករកនុងករបេងកីតកែន្លង ន ក់េនស្រមប់មនុស ចស់ ែដលពុំសម្រសបនឹងបរយិកសសងគម    វបបធមរ៌បស់កមពុជ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៣៥- េលីកកមពស់
សុខុមលភពមនុស ចស់
កមពុជ 

១៣៥.១ ជំរុញឱយមនុស ចស់្រកី្រក
ខ្វះលទធភពមក ន ក់េន និងទទួល
េស ពយបលកនុងមជឈមណ្ឌ លជតិ
មនុស ចស់ 

មនុស ចស់្រកី្រកខ្វះ 
លទធភពនឹងទទួលបន
ករ ន ក់េន និងេស
ពយបលពី
មជឈមណ្ឌ ល ជតិ
មនុស ចស់ 

 ១៦ ០០០ សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ
នីតិសមបទ 

 

១៣៥.២ ជំរុញឱយមនុស ចស់្រកី្រក
ខ្វះលទធភពមក ន ក់េន មប ្ត
អងគករែដលទទលួែថទជំនចស់ជ  

មនុស ចស់្រកី្រកខ្វះ
លទធភព ចមក ន
ក់េន មប ្ត អងគ
ករែដលទទលួែថទំ
ជនចស់ជ  

 
 

៤ ០០០ សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ
នីតិសមបទ 

 

១៣៥.៣ ជំរុញឱយមនុស ចស់្រកី្រក
ខ្វះលទធភពមក ន ក់េន មប ្ត
ទីវត្ត ម 

មនុស ចស់្រកី្រកខ្វះ
លទធភព ចមក ន
ក់េន មប ្ត ទីវត្ត

ម 

២០០ ២០០ ២០០ ២០០ សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ
នីតិសមបទ 

 

១៣៥.៤ ជំរុញករអនុវត្តែផនករ
យុទធ ្រស្ត ៣ឆន រំកំិលៃនេគល
នេយបយជតិស្តីពីមនុស វយ័ចស់ 
២០១៧-២០៣០ 

្រកសួង ថ ប័នពក់
ព័នធ នឹងសហករអនុ
វត្តនូវែផនករយុទធ
្រស្ត ៣ ឆន រំកំិល 
២០១៨-២០២០ ៃន
េគលនេយបយជតិ
ស្តីពីមនុស វយ័ចស់ 
២០១៧-២០៣០ 

 ៨ ០០០ សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ
នីតិសមបទ 
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ខ.៤-ព្រងឹងនិងព្រងីកករែថទេំន មផទះ និងរបបសន្តិសុខសងគម ស្រមប់មនុស ចស់ ជពិេសស ស្រមប់ជនទុរគត និងអនកែដលមកពី្រគួ រ្រកី្រក។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៣៦- េលីកកមពស់
សុខុមលភពមនុស ចស់
កមពុជ 

១៣៦.១ ជំរុញឱយមនុស ចស់
ទទលួបនេស  និងអតថ្របេយន៍ពី
កមមវធិីទងំ៦ របស់សមគមមនុស
ចស់ ចំនួន ១៦៣៣ ឃុ ំសងក ត់  
ទូទងំ្របេទស 

មនុស ចស់ជសម-
ជិកសមគមនឹង
ទទលួបនេស  និង
អតថ្របេយន៍ពីកមមវធិី
ទងំ ៦របស់សមគម
មនុស ចស់ 

   
 

 
 

១ ០០០  
 

សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ
នីតិសមបទ 

 

១៣៦.២ ជំរុញករអនុវត្តែផនករ
យុទធ ្រស្ត ៣ឆន រំកំិលៃនេគល
នេយបយជតិស្តីពីមនុស វយ័ចស់ 
២០១៧-២០៣០ 

្រកសួង ថ ប័នពក់
ព័នធនឹងសហករអនុវត្ត
នូវែផនករយុទធ ្រស្ត 
៣ឆន រំកំិល ២០១៨ -
២០២០ ៃនេគល
នេយបយជតិស្តពីី
មនុស វយ័ចស់ 
២០១៧-២០៣០ 

    ៨០ ០០០  សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ 
នីតិសមបទ 

 

១៣៧- ករអភិវឌ របប 
សន្តិសុខសងគមស្រមប់ជន
ទងំ យ ែដលសថិត
េ្រកមបទបបញញត្តិនិងចបប់
ស្តីពីករងរ/ជំរុញករ ក់ឲយ
អនុវត្តរបបេ ធន 

១៣៧.១ ចុះបញជ ីកកមមករ
និេយជិតែដលជសមជិក ប.ស.ស 
មន យុចប់ពី ៥៥ឆន កំនុងរបប
េ ធនចំននួ ១០០ ០០០នក់កនុង
ឆន  ំ២០១៧ 

កមមករនិេយជិតជនិវត្ត
ជនទទលួបន្របក់
េ ធនរមួមនេ ធន
ជ ភពវភិជន៍ជ
ភព េ ធនទុព្វភព
េ ធនចំេពះ អនកេន
កនុងបនទុក និងវភិជ
ចំេពះអនកេនកនុងបនទុក

 ២ ២២៨  ១ ០១៣ ៤០៥ ករងរ និង      
បណ្តុ ះប ្ត ល
វជិជ ជីវៈ 
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ខ.៥- អភវិឌ ្របព័នធមួយ្របកបេ យ្របសិទធភព េដីមបេី្រប្របសឲ់យបនសម្រសបនូវជំនញ និងគតិបណ្ឌិ តរបស់អនកចូលនិវត្តន៍ កនុងករេធ្វីែផនករអភវិឌ  និងបេងកីតកមមវធិីមុខជំនញវជិជ  ជវីៈ 
ស្រមប់មនុស វយ័ចស់ េដីមបឲីយពកួគត់ ចពងឹពក់ខ្លួនឯងបន។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៣៨- េលីកកមពស់
សុខុមលភពមនុស ចស់
កមពុជ 

១៣៨.១ ជំរុញករអនុវត្តែផនករ
យុទធ ្រស្ត ៣ឆន រំកំិលៃនេគល
នេយបយជតិស្តីពីមនុស វយ័
ចស់ ២០១៧-២០៣០ 

្រកសួង ថ ប័នពក់
ព័នធនឹងសហករអនុ
វត្តនូវែផនករយុទធ
្រស្ត ៣ ឆន រំកំិល 
២០១៨-២០២០ ៃន
េគលនេយបយ
ជតិស្តីពីមនុស វយ័
ចស់ ២០១៧-
២០៣០ 

    ៨ ០០០  
 

សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ 
នីតិសមបទ 

 

១៣៨.២ ្របក់ឧបតថមភស្រមប់
មនុស ចស់្រកី្រកែដលមន យុ
ចប់ពី៧០ ឆន េំឡងីេទ 

មនុស ចស់្រកី្រក
ែដលមន យុចប់ពី
៧០ឆន េំឡងីេទ នឹង
ទទលួបន្របក់ឧបតថមភ

    ថវកិជតិ  សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ 
នីតិសមបទ 
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ខ.៦-្រតូវធនឲយបនថ មូល ថ នសមភ រៈ ធរណៈស្រមបម់នុស ចស់ បនអនុេ ម មផ្លូវចបប់ និងផ្តល់ករេលីកទឹកចិត្តែផនកពនធ ករ្របក់ខពស់ព្រគឹះ ថ នធនគរ នងិសមបទនកនុង
ករេធ្វីដំេណីរ។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ
អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ
អភវិឌ ន៍

១៣៩- េលីកកមពស់
សុខុមលភពមនុស ចស់
កមពុជ 

១៣៩.១ ជំរុញករអនុវត្តែផនករ
យុទធ ្រស្ត ៣ឆន រំកំិលៃនេគល
នេយបយជតិស្តីពីមនុស វយ័
ចស់ ២០១៧-២០៣០ 

្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ
នឹងសហករអនុវត្តនូវ
ែផនករយុទធ ្រស្ត ៣ 
ឆន រំកំិល ២០១៨-
២០២០ ៃនេគល
នេយបយជតិស្តីពី
មនុស វយ័ចស់ 
២០១៧-២០៣០ 

    ៨ ០០០  
 

សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ 
នីតិសមបទ 

 

 
ខ.៧-  សិក ្រ វ្រជវេ យេ្រប្របស់ទិនននយ័ជំេរឿននិងពី្របភពេផ ងៗេទៀត េដីមបែីស្វងយល់ពី ថ នភពសងគម េសដ្ឋកចិច សុខភព សុខភពផ្លូវចតិ្ត និងផ្លូវ រមមណ៍របស់មនុស ចស់ ្រពម
ទងំសិក ពីផលបះ៉ពល់ៃនេទសន្តរ្របេវសន៍របស់យុវជនេទេលីមនុស ចស់។ 

កមមវធិី/អនុកមមវធិី/ 
គេ្រមង 
(១) 

សកមមភព/សូចនករ 
(២) 

ចំណុចេ  
២០១៨ 
(៣) 

្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន (៤) 
ថ ប័ន 

ទទួលខុស្រតូវ 
(៥) 

និភយ័ 
(៦) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតបិត្តកិរ

អភិវឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ

អភវិឌ ន៍

ថវកិជតិ ហរិញញបបទន
សហ្របតិបត្តកិរ

អភវិឌ ន៍

១៤០- េលីកកមពស់
សុខុមលភពមនុស ចស់
កមពុជ 

១៤០.១ េរៀបចំ្របព័នធទិននន័យ
មនុស ចស់ 

្របព័នធទិននន័យមនុស  
ចស់នឹង្រតូវបនេរៀប 
ចំកនុង្របព័នធមយួ
ចបស់ ស់ 

    ២ ០០០  
 

សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ 
នីតិសមបទ 
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៤- ្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន 

េ យ របញ្ហ ្របជជនជបញ្ហ ពហុនិងអន្តរវស័ិយ ែផនករសកមមភពៃនករអនុវត្តេគល
នេយបយជតិ្របជជនេនះ មិនកំណត់នូវថវកិ ្របភពហរិញញវតថុ និង ចំ យរមួមយួេទ។ េ យ
ែឡក ្របភពហរិញញបបទននិងចំ យប៉ន់ ម ន ស្រមប់ករអនុវត្តសកមមភព គេ្រមង អនុកមមវធិី 
និងកមមវធិី នន ្រតូវបនេសនីេឡងីេ យ្រកសងួ ថ ប័នអនុវត្តន៍ផទ ល់ ដូចមនបង្ហ ញេនកនុង ងម៉
្រទសីខងេលី។ ជសេងខប ថវកិ ្របភពហរិញញវតថុ និង ចំ យប៉ន់ ម នេនះ  ្រតូវបនេសនីេឡងីេ យ
្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ដូចមនសេងខបេនកនុង ងខងេ្រកម។ 
 

ងទ១ី៖ ្របភពថវកិ ម្រកសងួ- ថ ប័ន 
 

ល.រ ្រកសួង  ្របភពថវកិ ថវកិសរបុ 
្របភពហរិញញបបទននងិចំ យប៉ន់ ម ន

(គតិជ នេរៀល) 
២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១ 
្រក. ករងរ និងបណ្តុ ះ 
ប ្ត លវជិជ ជីវៈ 

ថវកិជតិ ៥១១.០៣៧ ១៣៥ ១៤០ ១៧១ ៧០១ ២០៤ ១៩៦ 

ហរិញញបបទន ២១១ ៨២៣ ៩៦ ៧២៥ ៦៨ ៥៤៥ ៤៦ ៥៥៣ 

២ ្រក. កិចចករនរ ី
ថវកិជតិ ៦០ ៥០២ ១៨ ៥៨២ ២០ ២៨២ ២១ ៦៣៨ 

ហរិញញបបទន ៨ ៧៥៣ ៣ ៤៦៤ ៣ ៤៦១ ១ ៨២៨ 

៣ ្រក. យុត្តិធម៌ 
ថវកិជតិ ថវកិជតិ ថវកិជតិ ថវកិជតិ ថវកិជតិ 

ហរិញញបបទន 0 ០ ០ ០ 

៤ 
្រក. ធនធនទឹក  
និងឧតុនិយម 

ថវកិជតិ ៦៧៧ ៨៥១ ១៥៩ ៦៥៨ ២៤២ ៧៣១ ២៧៥ ៤៦២ 

ហរិញញបបទន ២ ៦៥៤ ៦៦៤ ៤៦០ ៤៩២ ៩៦៨ ១៩៦ ១.២២៥.៩៧៦ 

៥ ្រក. េទសចរណ៍ 
ថវកិជតិ ០ ០ ០ ០ 

ហរិញញបបទន ៧៦ ៦៨០ ២០០ ៤៣ ៤៤០ ៣៣ ០៤០ 

៦ ្រក. បរ ិ ថ ន 
ថវកិជតិ ៣៧ ៩៩៣ ៦ ៣១៧ ១១ ៧៨៤ ១៩ ៨៩២ 

ហរិញញបបទន ១៧៨ ០៨០ ៦១ ១១២ ៧០ ២៧៦ ៤៦ ៦៩២ 

៧ 
្រក. ទំនក់ទំនងជមយួ 
រដ្ឋសភ្រពឹទធសភ  
និងអធិករកិចច 

ថវកិជតិ ៦ ៧៥៤ ១ ៥៥៦ ២ ៥១៤ ២ ៦៨៤ 

ហរិញញបបទន ០ ០ ០ ០ 

៨ 
្រក. ៃ្របសណីយ ៍និង
ទូរគមនគមន៍ 

ថវកិជតិ ១៩៣ ២៩៤ ៥៧ ៨៨០ ៦៣ ២៥៩ ៧២ ១៥៥ 

ហរិញញបបទន ៦ ៩៥៦ ៤៧៨ ៦ ៦៥៨ ៥៥៧ ១៤២ ៦៤០ ១៥៥ ២៨១ 

៩ ្រក. ពណិជជកមម 
ថវកិជតិ ១១៤ ២១៣ ២៧ ៤៦៨ ៤៨ ៦៧៧ ៣៨ ០៦៨ 

ហរិញញបបទន ០ ០ ០ ០ 
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ល.រ ្រកសួង  ្របភពថវកិ ថវកិសរបុ 

្របភពហរិញញបបទននងិចំ យប៉ន់ ម ន
(គតិជ នេរៀល) 

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

១០ ្រក. មុខងរ ធរណៈ 
ថវកិជតិ ៣០ ៤៣៣ ៩ ៣៤៥ ១០ ០៩២ ១០ ៩៩៦ 

ហរិញញបបទន ០ ០ ០ ០ 

១១ ្រក. ែរ ៉និងថមពល 
ថវកិជតិ ១ ២២៨ ០ ១ ១១៨ ១១០ 

ហរិញញបបទន ០ ០ ០ ០ 

១២ 
្រក. វបបធម៌ និងវចិិ្រត
សិលបៈ 

ថវកិជតិ ១២ ១៤០ ៣ ៦៥២ ៤ ០៣៣ ៤ ៤៥៥ 

ហរិញញបបទន ០ ០ ០ ០ 

១៣ 
្រក. ធរណករ និង
ដឹកជញជូ ន 

ថវកិជតិ ៣៥ ១២២ ៦ ៦៨៦ ១៣ ៥០១ ១៤ ៩៣៥ 

ហរិញញបបទន ៥ ០៣៦ ០ ៥ ០៣៦ ០ 

១៤ ្រក. អភិវឌ នជនបទ 
ថវកិជតិ ៦៧ ០០៧ ១៨ ៩៥១ ២០ ២២០ ២៧ ៨៣៦ 

ហរិញញបបទន ៨២៧ ១០៨ ១៥៩ ៩៩៥ ៣១៤ ០៤៨ ៣៥៣ ០៦៥ 

១៥ 
្រក. ឧស ហកមម និង
សិបបកមម 

ថវកិជតិ ១២ ៦៣៧ ០ ៥ ២៨៣ ៧ ៣៥៤ 

ហរិញញបបទន ០ ០ ០ ០ 

១៦ ្រក. ែផនករ 
ថវកិជតិ ២៩១ ០ ៤១ ២៥០ 

ហរិញញបបទន ០ ០ ០ ០ 

១៧ 
្រក. សងគមកិចច អតីត
យុទធជន និងយុវ នីតិ
សមបទ 

ថវកិជតិ ១៣៩ ៤៤៥ ២០០ ២ ៤២៤ ១៣៦ ៨២១ 

ហរិញញបបទន ១ ០៨០ ២៨០ ៦០០ ២០០ 

១៨ សុខភិបល 
ថវកិជតិ ១ ០៧១ ១៨៤ ៣០៤ ១០៤ ៣៥៦ ២៦១ ៤១០ ៨១៩ 

ហរិញញបបទន ៥០ ៨៤៩ ៥ ១៧៣ ២៦ ៧៦៤ ១៨ ៩១២ 

១៩ 
្រក. េសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ 

ថវកិជតិ ៣២ ១៧៩ ៨ ៤០៨ ១១ ២១១ ១២ ៥៦០ 

ហរិញញបបទន ០ ០ ០ ០ 

២០ 
្រក. អប់រ ំយុវជន និង
កី  

ថវកិជតិ ៦៧៣ ៥៥៩ ១៤២ ៩៥៥ ២៣៤ ៦០៨ ២៩៥ ៩៩៦ 

ហរិញញបបទន ១៣៧ ៣១១ ៨៨ ៥០០ ៤៨ ៦៦១ ១៥០ 

២១ 
ជញ ធរជតិ្របយុទធ

នឹង ជំងឺេអដស៍ 

ថវកិជតិ ១៩ ៩៨៧ ៦ ០៨៩ ៦ ៦៦៦ ៧ ២៣២ 

ហរិញញបបទន ០ ០ ០ ០ 

២២ 
ជញ ធរជតិ្របយុទធ

្របឆងំេ្រគឿងេញ ន 
ថវកិជតិ ២៨ ១០ ១០ ៩ 

ហរិញញបបទន ០ ០ ០ ០ 

  
សរបុរមួ 

 
១៤.៨០៤.៧៤៦ ៨ ៤៤១ ៤៩៩ ២ ៩១៨ ០៨២ ៣.៤៤៥.១៦៥ 
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ងទ២ី៖ ថវកិសរបុស្រមប់អនុវត្តកមមវធិ ីអនុកមមវធីិ គេ្រមង នងិសមកមមភព 
របស់្រកសួង- ថ ប័ន 

្របភពថវកិ ថវកិសរបុ 
្របភពហរិញញបបទននងិចំ យប៉ន់ ម ន

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ 

ថវកិជតិ ៣៦៩៦ ៨៨៤ ៩០៧ ០០១  ១ ២២៦ ៤១៥ ១ ៥៦៣ ៤៦៨

ហរិញញបបទនសហ្របតិបត្តិ
ករអភិវឌ ន៍ 

១១.១០៧.៨៦២ ៧ ៥៣៤ ៤៩៨ ១ ៦៩១ ៦៦៧ ១ ៨៨១ ៦៩៧

 
៥- ករ ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល 

លទធផលរពំឹងទុកៃនករអនុវត្តេគលនេយបយជត្ិរបជជន ្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំ មរយៈ
ករេធ្វឲីយ្របេសីរេឡងីៃនកេំណីនេសដ្ឋកចិចដ៏េលឿននិង្របកបេ យចីរភព េហយីែដលកេំណីនេនះ 
នឹង្រតវូែបងែចកេឡងីវញិ មរយៈករផ្តល់េស សងគមជមូល ្ឋ នដល់្របជជន។  

្រកបខ័ណ្ឌ ម ន្រតួតពនិិតយនងិ យតៃម្លសម្រសបមួយ គឺជឧបករណ៍ដ៏សំខនស់្រមប់
ជយួឲយេយងី ច សេ្រមចបននូវេគលេ នងិទសិេ ៃនេគលនេយបយជតិ្របជជន ២០១៦-
២០៣០ មរយៈ ករ ស់ែវងលទធផលរពំឹងទុក មដំ ក់កលនីមួយៗ និងករែកត្រមូវេគល
នេយបយ យុទធ ្រស្ត នងិសកមមភពស្រមប់ដំ ក់កលបនទ ប់ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈម
ននែដលេនេសសសល់។ មូល ្ឋ ន្រគះឹៃន្របព័នធ ម ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្ល គឺ្របព័នធសថតិិ
ជតិដ៏រងឹមេំនេ្រកមករដឹកនរំបស់វទិយ ថ នជតិសថិតិ។ វទិយ ថ នជតសិថិតិទទលួខុស្រតូវកនុងករ
ដឹកនជំំេរឿន្របជជន ជំេរឿនេសដ្ឋកិចច ឬសហ្រគស ជំេរឿនកសិកមម ករអេងកតចេន្ល ះជេំរឿននន ករ
អេងកត្របជ ្រស្ត នងិសុខភពជេដីម ែដលរមួចំែណកកនុងករ ស់ែវងលទធផលខងេលី។ 

្រកបខ័ណ្ឌ ម ន្រតួតពនិិតយនងិ យតៃម្លៃន ែផនករសកមមភព ២០១៦-២០១៨ ៃនេគល
នេយបយជតិ្របជជន ឆន ២ំ០១៦-២០១៨ មនភពសុីសង្វ ក់គន ជមួយនឹង្រកបខ័ណ្ឌ ម ន
្រតួតពនិិតយនងិ យតៃម្ល ែដលមនែចងេនកនុង េគលនេយបយជត្ិរបជជន ២០១៦-២០៣០។ 
ែផនករសកមមភព ៃនេគលនេយបយេនះ នងឹ្រតវូបនអនុវត្តជ្របដំំ ក់កល េហយី ែដល
ដំ ក់នីមយួៗមន្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ បីឆន ដូំចគន ។ករអនុវត្តែផនករសកមមភពេលីកទីមួយចប់
េផ្តីម េនឆន ២ំ០១៦ ដល់ ឆន ២ំ០១៨ េហយីេលីកចុងេ្រកយ ពីឆន ២ំ០២៨ ដល់ ឆន ២ំ០៣០។ របយ
ករណ៍វឌ នភព ៃនករអនុវត្តែផនករសកមមភពេនះ នឹង្រតូវបនេរៀបចំេឡងី ជេរៀង ល់ឆន  ំ េដីមបី
ឲយេយងីបនដឹងថ េតីករអនុវត្តកមមវធិឬីគេ្រមង មវសិ័យនីមយួៗ សេ្រមចបនេទ មេគលេ
របស់កមមវធិឬីអនុកមមវធិី មវស័ិយទងំេនះឬេទ។ ករ យតៃម្លេលីករអនុវត្តែផនករសកមមភព នឹង
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្រតូវេធ្វេីឡងីស្រមប់ដំ ក់កលនមួីយៗ េដីមបី ស់ែវងនូវលទធផលៃនករអនុវត្តន៍ែផនករ
សកមមភព េធៀបេទនងឹចណុំចេ ៃនសូចនករ មដំ ក់កលនីមួយៗ៕ 

របូភពៈ ្រកមខ័ណ្ឌ ម ន្រតួតពិនិតយនងិ យតៃម្ល មដំ ក់កលៃនែផនករសកមមភព 

 
អគគេលខធិករ ្ឋ ន្របជជននិងករអភិវឌ  ៃន្រកសងួែផនករ នងឹស្រមបស្រមួល និងសហ

ករជមយួ្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធនន កនុងករ ម ន្រតួតពនិិតយ នឹង យតៃម្លករអនុវត្តែផនករ 
សកមមភពេនះេទ មដំ ក់កលនមីួយៗ។ កនុងន័យេនះ ្រកសួងែផនករ េសនដីល់្រកសួង- ថ ប័ន
ពក់ព័នធ ផ្តល់នូវធតុចូល មដំ ក់កលនីមយួៗៃនែផនករសកមមភព ទងំករផ្តល់ធតុចូល
ស្រមប់ករេរៀបចរំបយករណ៍វឌ នភព្របចឆំន  ំ ទងំករផ្តល់ធតុចូលស្រមប់ករេរៀបចំែផនករ
សកមមភពដំ ក់កលបនទ ប់។ អគគេលខធិករ ្ឋ ន្របជជននងិករអភវិឌ ៃន្រកសួងែផនករ នឹង
ផ្តល់ករែណនំ មដំ ក់កលនីមយួៗ។ 

៦- េសចក្តីសននិ ្ឋ ន  

ករសេ្រមចបនេ យេជគជ័យនូវករអនុវត្តែផនករសកមមភព-២០១៦-២០១៨ ទមទរ
នូវកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរមួគន  និង កិចចសហករយ៉ងជិតសនិទធ  រ ង ្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធ និង អនក
មនចំែណកពក់ព័នធទងំអស់។  ទនទឹមនឹងេនះ ករវភិជន៍ថវកិសម្រសបនិងទន់េពលេវ ដល់កមម
វធិី អនុកមមវធីិ គ្រមង និងសកមមភពទងំអស់ ែដលបន ក់បញចូ លកនុង ងម៉្រទសី គឺជ
លកខខណ្ឌ ែដលមិន ចខ្វះបន ចំេពះភពេជគជ័យករអនុវត្តែផនករសកមមភពេនះ។ 

ករសេ្រមចបននូវទសិេ ៃនេគលនេយបយជតិ្របជជន-២០១៦-២០៣០ មរយៈ
ករអនុវត្តែផនករសកមមភពបីឆន  ំនឹងរមួចែំណកេធ្វីឲយ្របេសរីេឡងីនូវគុណភពៃនជវីភពរស់េននិង
សុខុមលភពរបស់្របជជនកមពុជ ែដល ចឆ្លុះបញច ងំ មរយៈ សូចនករផលប៉ះពល់ទងំ យ 
របស់ ែផនករសកមមភព ដូចជ អ្រ ភព្រក្ីរក អ្រ មរណៈភព និង យុកលសងឃមឹរស់មធយមជ
េដីម។ 

ដំ ក់កលទីមយួ
២០១៦-២០១៨ 

ដំ ក់កលទីពរី
២០១៩-២០២១ 

ដំ ក់កលទីប ី
២០២២-២០២៤ 

ដំ ក់កលទី្របំ
២០២៨-២០៣០ 

ដំ ក់កលទីបនួ
២០២៥-២០២៧ 

២០១៦ ២០៣០ 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




