ជរ

ភិបលកមពុជ

្រកសួងែផនករ
323

េសចក្តីែណនំស្រមប់ករេរៀបចំ

ែផនករយុទធ

្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជតិ

២០១៤-២០១៨
(ផយអជ ២០១៤-២០១៨)

េម

ឆំ២០១៣
1

េសចក្តីែណនំស្រមប់ករេរៀបចំ

ែផនករយុទធ

្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជតិ ២០១៤-២០១៨

(ផយអជ ២០១៤-២០១៨)

323
១.

េសចក្តីេផ្តើម

១.១

ជរ ្ឋ ភិ បលកមពុជ ស្រមប់ នីតិកលទី ៥ ៃនរដ្ឋសភ គឺនឹងចូលកន់ តំែណងបន្តពីនីតិ

កលទី៤ គឺ ្របែហលជិ តដំ
េហើយថ ែផនករយុទធ
ណត្តិកលដូ ច

ច់ ឆនំ២០១៣។ ជក់ែស្តង ជរ ្ឋ ភិ បលកមពុជ បនកំណត់ រច
ួ មក

្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជតិ (ផយអជ) ២០១៤-២០១៨ ្រតូវកំណត់

ណត្តិរបស់ ជរ ្ឋ ភិ បលែដរ គឺ ដូចេទនឹង ផយអជ បចចុបបននកមម ២០០៩-

២០១៣ ។ ស្រមប់ ករស្រមបស្រមួល និង េរៀបចំ ផយអជ ២០១៤-២០១៨ េនះ សេម្តចអគគ
ម

េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជ េ

យ

បនផ្តល់នូវករឯកភពជេគលករណ៍ឲយ្រកសួងែផនករ ជអនកស្រមបស្រមួល និង ដឹកនំ
ករេរៀបចំ

ផយអជ

សនិទធពី្រគប់្រកសួង

២០១៤-២០១៨

និង

េ

យ្រតូវមនកិចចសហករនិងករចូ លរួមជិ ត

ថ ប័ន និ ង អនកមនចំែណកពក់ព័នធទំងអស់។

២.

្រកបខ័ណៃនេគលនេយបយ

២.១

្រកបខ័ណ្ឌេគលនេយបយនិងបរ ិករណ៍ៃនករអភិវឌ

ផយអជ

២០១៤-២០១៨

គឺ្រតូវែផ្អកេលើមូល ្ឋ នឯក

ែដលផ្តល់ករត្រមង់ទិសដល់

រៃន្រកបខ័ណ្ឌេគលនេយបយថមីៗ

ែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេទើបបនេរៀបចំ ដូចជ៖
១

របយករណ៍ពក់ក

្ត ល

ណត្តិឆនំ២០១១ស្តីពីករអនុវត្តែផនករយុទធ

្រស្តអភិ

វឌ ន៍ជតិ បចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣។
២ របយករណ៍វឌ នភពស្តីពីករអនុវត្ត ផយអជ បចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣ េ
ពិនិតយេមើ លពីវឌ នភពែផនកសងគម
ឆនំ២០១២។
៣ យុទធ

្រស្តអភិវឌ ន៍

របស់្រកសួង

ថ ប័ន។

េសដ្ឋកិចចកមពុជរួមទំង

មវ ិស័យ ែដល្រកសួង

ករសេ្រមចបន

យ

គអសក

ថ ប័ នបនេរៀបចំ ជពិេសស ចកខុវ ិស័យ

៤ ក ្ត វ ិវឌ ឥតឈប់ឈរទំងកនុងនិងេ្រក្របេទសែដលកមពុជជួ ប្របទះ។
៥ កិចចខិតខំ ្របឹងែ្របងែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ្រតូវបន្តយកចិត្តទុក

េចញផុតពី

ថ នភពជ្របេទសែដលមនចំណូលទប (LDCs)។

ក់េដើមបីេធ្វើឲយកមពុជ
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៦ េដើមបីេធ្វើសមហរណកមមកមពុជេទកនុងសហគមន៍ េសដ្ឋកិចច

៧ េដើមបីេធ្វើឲយសេ្រមចបននូវេគលេ

៊ ននឆនំ២០១៥។

ភគេ្រចើនៃន គអសក ២០១៥ និង បនទប់ពីឆនំ

២០១៥។
៨ េដើមបីដឹកនំកមពុជេនេលើមគ៌មួយសំេ
្រគប់្រជុងេ្រជយនិង្របកបេ

យចីរភព

េទរកករអភិវឌ ែដលមនភព្រគបដណ្តប់

េហើយជេគលេ

ចុងេ្រកយបង្អស់

គឺេដើមបី

េលើកកមពស់សុខុមលភពរបស់្របជជនកមពុជ។

៣.

េគលេ

៣.១

សំខន់ៗរបស់ ជរ

ភិបលកមពុជ

ជរ ្ឋ ភិ បលកមពុជ េប្តជញជំរញ
ុ ឲយមនករអភិវឌ សងគមជតិ មួយែដល

ចធនឲយមន

ករេលើកកមពស់ ក្រមិតជីវភពរស់េន និង សុខុមលភព របស់្របជជនកមពុជ។ ជមួយគន
េនះែដរ

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេប្តជញចំេពះករក

ធិបេតយយនិ ងែដល្រគប់ ្រគងេ
បននូវសិទិធនិងក

យចបប់

នុ វត្តភពទំង

ងសងគមជតិមួយែដលមនលទធិ្របជ

រួមជមួយនឹ ងករធនឲយមនសមធម៌កុងករទទួ
ន
ល

យ ស្រមប់្របជជនទូ ទំង្របេទស (ជពិេសស ្រស្តី កុមរ

យុវវ ័យ និង ្រកុមជនងយរងេ្រគះ) កនុង្រគប់ទិដ្ឋភព កនុងេនះរួមមន េសដ្ឋកិចច នេយបយ និង
វបបធម៌។

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបន្ត្រទ្រទង់ដល់ដំេណើររីកលូត

េបើកចំហ េ

ស់ៃនេសដ្ឋកិចចទីផ រែដលមនលកខណៈ

យេរៀបចំឲយមនេគលនេយបយននែដលបងកឲយមនបរ ិយកសអំេ

យផល

ស្រមប់កររ ីកចេ្រមើនរបស់េសដ្ឋកិចចទីផ រ។ ជពិេសស ចំណុចគន្លឹះសំខន់ពីរែដលេសនើេឡើង
េនកនុងឯក
៣.២ េគលេ

រថមីេនះ គឺ ករអនុវត្ត នង
ិ ករជំរុញករអនុវត្ត នង
ិ កេំ ណើនៃបតង ។
គន្លឹះសំខន់ ៗ ែដលជ

ទិភព និ ង ្រតូវយកចិ ត្តទុក

ក់ រួមមន៖

អភប
ិ លកច
ិ ចល្អ៖

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េប្តជញបន្តែថរក សន្តិភព និងេសថរភពនេយបយ និងមនវ ិធន

ករស្រមប់ករងរអភិបលកិចចល្អ

រូមទំងព្រងឹងករអនុវត្តករងរវ ិមជឈករនិងវ ិសហមជឈករ

េលើកកំពស់អភិបលកិ ចចករងរេសដ្ឋកិចច

វ ិស័យ

ករអភិវឌ វ ិស័យឯកជន

និង

ភពជៃដគូរ ង

ធរណៈនិងឯកជន។
តុលយភពម្រ៉ កូេសដ្ឋកច
ិ ច៖ ្រតូវរក ឲយបននូវតុលយភពគន្លឹះទំងបី រួមមន ជញជីង ពណិជជកមម

ថវ ិកជតិ និង អតិផរ

មរយៈ៖

 បេងកើនចំណូលឲយបន១៨% ៃន ផសស និង កត់ បនថយឱនភពថវ ិកឲយសថិតេនកនុង
ក្រមិ តទប េនឆនំ២០១៨។
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 បេងកើនករនំេចញ េដើមបីកត់ បនថយឱនភពពណិជជកមម ឲយសថិតេនកនុងក្រមិ ត ២ ឬ
៣% ៃន ផសស ។ បេងកើនករនំេចញ ជពិេសស អងករ ផលិតផលកសិកមម និងឧស

ហកមមធុន្រ

ល។

 រក អតិផរ

ឲយេនកនុងក្រមិតមួយសថិតេ្រកម៥%។

 េរៀបចំេគលនបយរូបិយវតថុេដើ មបី្រគប់្រគងេសដ្ឋកិចច។
 បន្តអនុវត្តកំែណទ្រមង់ហិរញញ វតថុ
កេំ ណើន ផសស នង
ិ ពព
ិ ធ
ិ កមម៖
កនុងមួយឆនំ។

ធរណៈ។

ផយអជ បនកំណត់ឲយមនកំេណើន ផសស កនុងរង្វង់ ៧%

េដើមបីសេ្រមចបនកំេណើនេនះ

្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ

្រតូវពិនិតយេលើវ ិស័យ

ទិភព ដូ ចខងេ្រកម៖
 េធ្វើទំេនើ បកមម និ ងពិ ពិធកមមដំ
និងចំករ រួមទំងដំ

ំ ្រសូវ និងេដើ មបីបេងកើនទិននផល ែដលមន្របភពមកពីែ្រស

ំ េផ ងៗ ជពិេសស េកស៊ូ

មរយៈ ករអនុវត្តកំែណទ្រមង់ដីធី្ល ករ

បេងកើតសហគមន៍កសិករ និងអភិវឌ ន៍ពណិជជកមមៃនករចិញចឹមសត្វនិងេន

 េលើកទឹកចិ ត្តឲយមនករចូលរួមរបស់វ ិស័យឯកជនឲយមនភពទូលំទូ

ទសមុ្រទ។

យ និងេធ្វើទំេនើ ប

កមម រូមទំង ករអភិវឌ សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម។

 ព្រងឹង្របព័ នធធនគរ និងវ ិស័យហិរញញ វតថុ ស្រមប់ករផ្តល់េស កមមឲយបនទូ លំទូ
ដល់តំបន់ ជនបទ និងតំបន់

យ

ច់្រសយល។

 បេងកើតឲយមនភព្របកួ ត្របែជង និ ងឲយមនតម្លភពទីផ រ និង ករបេងកើតករងរ។

 ជំរញ
ុ ឲយមនករវ ិនិេយគេលើេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ៖ ផ្លូវថនល់ អគគិសនី ្របព័នធេ្រ
្រសព ព័ត៌មនវ ិទយនិ ងបេចចកវ ិទយ។

ច

 ជំរញ
ុ វ ិស័យេទសចរណ៍។
៣.៣

តុលយភពេសដ្ឋកច
ិ ច៖

 េនេពលកមពុជចកេចញពីប

្ត ្របេទសែដលមនករអភិវឌ តិចតួ ច

មនកេំ ណើនេសដ្ឋកច
ទ
ង
ិ ចសុ ះេឡ
ើ ។

 េ្រត មខ្លួនេនេពលែដលកមពុជេធ្វើសមហរណកមមេទកនុង

 បន្តរក និ ងបន ុ ី

ននុ្រកមឯក

 ព្រងឹង្របព័នធពណិជជកមមេបើកចំហ

េទជ្របេទសែដល

៊ នេពញេលញ។

រ េទនឹង ផយអជ។
មរូបភព

ករេធ្វើេសរ ីភវូបនីយកមមនិងករបេងកើត

េឡើងនូវេគលនេយបយពណិជជកមម កនុង្រកបខ័ណ្ឌៃនសមហរណកមមថនក់ តំបន់និង ថនក់

ពិភពេ

កេ

យករេផ្តតករយកចិត្តទុក

ក់េលើទិដ្ឋភពសំខន់ៗមួយចំនួន ដូចជ កិចច
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្រពមេ្រព ងពណិជជកមមនិងវ ិនិេយគ ករអនុវត្តវ ិធនករស្រមួលពណិជជកមម

និង

ករែក

ទ្រមង់ចបប់កុង្រកបខ័
ន
ណ្ឌៃនសមហរណកមមពណិជជកមម ជេដើម។

 ព្រងឹងភពជៃដគូរ ង ជរ ្ឋ ភិបល វ ិស័យឯកជន ៃដគូអភិវឌ ន៍ នន សងគមសុីវ ិល
និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។
៣.៤

វ ិទយ

្រស្ត នង
ិ បេចចកវ ិទយ៖

្របេទសកមពុជ ្រតូវគិតឲយបនចបស់

ស់ និ ងព្រងី កករេ្របើ្របស់បេចចកវិទយ ឲយបនឆប់

និងសម្រសបស្រមប់ ករេធ្វើសមហរណកមមេទកនុង ASEAN និងករអភិវឌ េនកនុងសហស វត រ ៍

ទី២១ េនះ។ ចំណុចែដលជក ្ត សំខន់ស្រមប់ករងរជក់ែស្តងេនះគឺ្រតូវេលើកកំពស់ជំនញ
របស់កមមករជំនន់ថីម
មត្រមូវករនិង
៣.៥

មរយៈករអប់រ ំពួកេគឲយបេងកើនចំេណះដឹង

និងមនជំនញចបស់

ស់

ថ នភពជក់ែស្តង។

ករអភវិ ឌ មនុស នង
ិ ករអភវិ ឌ សងគម-វបបធម ៌ ៖

ទិភពនននឹ ង្រតូវេធ្វើករេផ្តតេលើ កត់បនថយ

ភព្រកី្រកនិ ង វ ិសមភព ករអប់រ ំ និង សុខភព េ

យេផ្តតជពិេសសេលើ ្រស្តី កុមរ និង ្រកុម

ជនងយរងេ្រគះ។
ក. ភព្រក្រី ក នង
ិ វ ិសមភព ៖
 កត់ បនថយភព្រកី្រកឲយបនយ៉ ងតិ ច ១ភគរយ កនុងមួយឆនំ និងេលើកកំ ពស់

 កត់បនថយគម្លតវិសមភព ៖ បងកលកខណៈឲយ្របជជនកនុងបញចភគេ្រកមបំ ផុត
ភពេ្របើ្របស់បនយ៉ ងតិ ច
មួយ្របកបេ

 េ
ក

ះ្រ

ស់

១០%ៃនករេ្របើ្របស់សរុប

េ

រូបតថមភ។
ចមនលទធ

យឈរេលើមូល ្ឋ ន

យចីរភព។

យបញ
្ហ វិសមភពេផ ងៗេទៀត ជលកខណៈ តំបន់ េភទ

យុ អប់រ ំ សុខភព

នុវត្តភព និងេផ ងៗ។

 បេងកើតប

្ត ញសុវតថិភពសងគម។

ខ. អបរ់ ំ សុខភប
ិ ល ទក
ឹ ្អ តនង
ិ អនមយ
័ ៖
 កំណត់ចំណុចេ

ែផនកបរិមណែដលមនភព្របកដនិ យម

ស្រមប់ទំងសិស ្របុសទំង

្រសីស្រមប់ក្រមិ តសិក នីមួយៗ។
 េលើកកមពស់គុណភពអប់រ ំ។
 ព្រងឹ ងមូល ្ឋ នធនធនមនុ ស និង បេងកើនសមតថភពជំ នញែផនកបេចចកវិទយ ជពិេសស េ្របើ
្របស់បេចចកវិទយស្រមប់វ ិស័យកសិកមម និងឧស ហកមម។

 វិនិេយគេលើវ ិស័យសុខភិបល និង
ភពនូវមូលធនមនុស

និ ង

ចំ ណុចេ

រូបតថមភ េដើ មបីជួយឲយសេ្រមចបន្របកបេ
ទំង

យែដលពក់ ព័នធជមួយនឹ ងេគលេ

យចីរ
អភិ
5

វឌ ន៍សហស វត រ៍កមពុជ។

 ្របជជនទំងអស់នឹងទទួលបនទឹក

្អ តេ្របើ្របស់។

 េលើកកំពស់េគលនេយបយជតិ្របជជន

េ

យ ប់ បញូច លទំងករេធ្វើបម្លស់បូរទី
្ត លំេន

េដើមបីធនបននូវសុខភពល្អ និ ងមនកម្លំងពលំមំមួន។
 សេ្រមចបនចំណុចេ

ទំង

យរបស់

េគលេ

គិតគូរពីករងរែដល្រតូវេធ្វើបន្ត េនកនុងដំ

អភិវឌ ន៍ សហស វត រ៍កមពុជ

ក់ កលេ្រកយពី េគលេ

និង

អភិវឌ ន៍សហស

វត រ៍។

គ. ករអភវិ ឌ សងគម-វបបធម៌ ៖
 កិចចខិតខំ្របឹ ងែ្របង្រតូវេធ្វើេឡើងេដើ មបី

ិ៍ ្ត ែណលវបបធម៌ និងេបតិ ក
ែថរក និងេលើកកមពស់េករដំ

ភ័ណ្ឌ របស់ែខមរ។
 កិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្រតូវេធ្វើេឡើង

េដើមបីជំរញ
ុ េលើកកមពស់តួនទីរបស់

សន

ព្រងឹ ងភពសុខុដុមកនុងសងគម។
៣.៦

បរ ិ ថ ន ៖

 បេងកើន្របកបេ

យចីរភពនូវ

ៃផទដីែដល្រគបដណ្តប់េ

េនកនុងករ

យៃ្រពេឈើ ឲយបន៦០%

ៃនៃផទដី

សរុប។
 ជំរញ
ុ េលើកកមពស់បរ ិ

ថ នឲយដល់ក្រមិតមួ យែដលេធ្វើឲយកមពុជក្លយជ

អនកទទួលបនឥណ

ទនសុទធ ពព
ី ណិជជកមមកេបន។
៣.៧

បញ្ហអន្តរវ ិសយ
័ ៖
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនកំណត់បញ
្ហ មួយចំនួនជបញ
្ហ អន្តរវិស័យ គឺ េយនឌ័រ បរិ

និង្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ (ករែ្រប្របួល
្រគប់្រគងហិរញញវតថុ

ធរណៈ

ថន

កសធតុ និង ករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ) និង

េហើយកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង្រតូវេផ្តតេលើករប្រញ
ជ បបញ
្ហ អន្តរ

វិស័យទំងេនះេទកនុង្រគប់វ ិស័យទំងអស់ ដូចជ វិស័យេសដ្ឋកិចច វិស័យសងគមកិចច និង វិស័យ
េផ ងៗេទៀត។ ស្រមប់

វិស័យេផ ងៗេទៀត

រូបតថមភ និងពណិជជកមម ក៏ចត់ទុកជបញ
្ហ អន្តរវិស័យ និងបញ
្ហ អន្តរ

ចនឹង្រតូវកំណត់បែនថមេទៀតេនកនុងដំ

ជមួយគនេនះ ករ្រគប់្រគងបរិ
ទំងករអភិរក ៃ្រពេឈើ

ថ ន និងយុទធ

និងករ្រគប់្រគងដីធី្ល

ក់កលបនទប់ ។

្រស្តកំេណើនៃបតង ជបញ
្ហ ចំបង ែដលរួម
គឺជក ្ត រួមចំែណកដ៏សំខន់ស្រមប់ករកត់

បនថយភព្រកី្រក កត់បនថយករេ្របើ្របស់ថមពល និងេលើកកំពស់េទសចរណ៍ រួមទំងករេរៀបចំ
និងេធ្វើជមចស់ផទះស្រមប់គំនិតផ្តួចេផ្តើមេលើ្របធនបទថមីៗ ។
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ស្រមប់ករែ្រប្របួល
យុទធ
េ

កសធតុ គឺេ

យែផ្អកេលើ េគលនេយបយជតិ និង ែផនករ

្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិសីព
្ត ីករអភិវឌ ៃបតង

យសេម្តចអគគម

េសនបតេី តេជ

ពីេពលកន្លងេទថមីៗេនះ គឺមន
ណត់ពី

ហ៊ន
ុ

២០១៣-២០៣០

ែសន

រសំខន់ខ្លំង

នភ
ិ យ
័ ៃនបែ្រមប្រមួល កសធតុ

នយករដ្ឋម្រន្តៃី ន្រពះ ជ
ស់ស្រមប់្រកសួង

ច្រកកមពុជ

២០១៤-២០១៨

្រតូវពិនិតយឲយបនចបស់

ែដលបះ៉ ពលដ
្ល
់ លវ់ ិសយ
័ របសខ
់ ួន

េនះ្រកសួងែផនករសូមេសនើដល់្រគប់្រកសួង

ស់

កល

ថ ប័នទំងអស់ កនុងករកំ

េដម
ើ បីកតប
់ នថយនង
ិ ទបទ
់ លជ
់ មួយបែ្រមប្រមួល កសធតុ។

វ ិធនករណ៍សកមមភពនន
ផយអជ

ែដលេទើប្របកសផ ព្វផ យ

នង
ិ េលក
ើ េឡង
ើ នូវ

ស្រមប់ករេរៀបចំ
ថ ប័នទំងអស់

និងេលើកេឡើងនូវវិធនករណ៍សកមមភពេនកនុង

វិស័យរបស់ខួននូ
្ល វចំណុចសំខន់ៗមួយចំនួន ដូចខងេ្រកម៖
និភ័យ និងក



នុវត្តភពៃនបែ្រមប្រមួល

កសធតុ ទំងកនុងរយៈេពលខ្លី និងែវង។

 សកមមភពនន ស្រមប់ទប់ទល់ជមួយបែ្រមប្រមួល
បយ ែផនករ កមមវ ិធី និងករសិក ្រ

កសធតុ រួមទំង េគលនេយ

វ្រជវ។

 ព័ត៌មន និងត្រមូវករសមតថភព ស្រមប់ទប់ទល់ជមួយបែ្រមប្រមួល

កសធតុ។

ថ ប័នេផ ងស្រមប់ទប់ទល់ជមួយបែ្រមប្រមួល

 ត្រមូវករជំនួយគំ្រទពី្រកសួង
ធតុ ដូចជ កររួមគនេធ្វើករសិក

កស

យតៃម្ល និងករស្រមបស្រមួលេរៀបចំេគលនេយបយ

និងកមមភព ស្រមប់ទប់ ទល់ជមួយបែ្រមប្រមួល

កសធតុ។

 វិធនករណ៍ចំបច់ ស្រមប់ទប់ទល់ និងកត់បនថយ ផលប៉ះពល់ពីបែ្រមប្រមួល

កស

ធតុ។
៣.៨

ទ ស
ករេបសសម្អតមន
ិ ុ ះព
ី ្រងគម៖
ី នង
ិ សណ
ំ លជ
់ តផ
ៃផទដីមួយភគធំែដល្រតូវរងផលប៉ះពល់េ

យ

រ្រគប់មីននិងសំណល់ជតិផុះពី
ទ ស្រងគម

ករគ្រមមកំែហងៃនផលប៉ះពល់្រគប់មីន និ ងសំណល់ជតិផុះពី
ទ ស្រងគមេនះ នឹង្រតូវេធ្វើបចចុបបនន
ភពេនឆនំ២០១៣

េ

យែផ្អកេលើលទធផលៃនករ្រ

វ្រជវចំករមីនជមូល ្ឋ នែដលនឹង្រតូវ

បញចប់េនចុងឆនំ២០១២េនះ េហើយករេបសសម្អតមីននិងសំណល់ជតិផុះពី
ទ ស្រងគម គឺជកិ ចច

ករមួយែដល ជរ ្ឋ ភិ បលនឹ ងបន្តេ
៣.៩

្របព័នធ

ះ្រ

យេនកនុងេពលខងមុខ។

ករ ម ន្រតួតពន
ិ ត
ិ យនង
ិ យតៃម្ល៖
ជមួយនឹងវ ិស័យេសដ្ឋកិចចែដលកន់ែតមនលកខណៈសមុគ
ម

ម ញេឡើងៗ

ន្រតួតពិ និតយនិង យតៃម្លមួយែដលមនលកខណៈ្របមូលផ្តំុ

ករចប់េផ្តើមកនុងលកខណៈ

ករបេងកើតឲយមន

គឺជករងរចំបច់។

មញញ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេន្រគប់ក្រមិតទំងអស់ ដូចជ េនថនក់ជតិ

េនក្រមិតវ ិស័យ និង េនថនក់េ្រកមជតិ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ ្រតូវេធ្វើឲយមនលកខណៈសុី
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ជេ្រមជងមុន

េដើមបីេធ្វើឲយករងរ

កររបស់ែផនករជតិ។

ម

ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្លក្លយជែផនកមួយៃនដំេណើរ

កិចចខិតខំ ្របឹងែ្របងក៏ ្រតូវេធ្វើេឡើងផងែដរ

កនុងករកំណត់សូចនករឲយ

បនេ្រចើនជងមុនស្រមប់េធ្វើករ យតៃម្លពីលទធផល (outcomes) ឧទហរណ៍ដូចជ កំេណើន
ែដលមនភព្រគបដណ្តប់ធំទូ

យ (inclusive growth) -- ភព្របេសើរេឡើងៃនអភិ បលកិចច

(េដើមបីឆុះបញ
្ល
ច ំងឲយេឃើញពី ករេឆ្លើយតប តម្លភព និង គណេនយយភព) និង កនុងករព្រងឹង
មូល ្ឋ នទិ នន ន័យស្រមប់េសដ្ឋកិចចកមពុជ។

៤.

វិ

លភព និងខ្លឹម

ផយអជ
ច ស់ែវង
េវ

កំណត់ចបស់

ែដល

រ របស់ ផយអជ ២០១៤-២០១៨

២០១៤-២០១៨

ឈនេទសេ្រមចបនេគលេ

គឺជឯក

ចំណុចេ

ស់។ ជពិេសស ឯក

ចអនុវត្តបន

និងយុទធ

រជតិែដលេរៀបចំេឡើង

រនះ គឺមន

មនភពជក់ែស្តង

មញញ

និងមនេពល

ក់បញូច លនូវ ែផនករកមមភពនន

ស់ស្រមប់វ ិស័យេសដ្ឋកិចច

្រស្តចបស់

មនលកខណ

និងសងគមកិ ចច

និង

វ ិស័យពក់ ព័នធទំងអស់ េដើ មបីេធ្វើជែផនទី ចង្អុលផ្លូវស្រមប់ ឈនេទសេ្រមចបននូវករអភិវឌ

្របេទស និ ងេលើកកំ ពស់ជីភពរស់េនរបស់្របជជនកមពុជ។ ្រកសួងែផនករ ែដលជអនកដឹ កនំ

ករងរេរៀបចំ ផយអជ ២០១៤-២០១៨ េនះ នឹងេធ្វើករស្រមបស្រមួល ពិភក
ក

្ត លបី េផ ងេទៀត

រួមមន៖

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ

ជមួយ

ថ ប័ន

ឧត្តម្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចជ
ច តិ

និងគណៈកមមធិករនីតិសមបទនិងអភិវឌ នក
៍ មពុជ បែនថមេទៀត បនទប់ពីពិភក េ

យផទល់ជ មួ យ្រកសួង

ថ ប័ន និងអនកពក់ ព័នធទំងអស់។ ផយអជ ២០១៤-២០១៨ េនះ ្រតូវេផ្តតេលើ៖
១. របយករណ៍វឌ នភពែដលសេ្រមចបនមកដល់េពលបចចុបបនន
នន កនុងវ ិស័យនី មួយៗ របស់្រកសួង
ែដរទក់ទងេទនឹងេគលេ

និងបញ
្ហ ្របឈម

ថ ប័ ន និ ងជពិេសស េធ្វើករបញ
ជ ក់ ឲយចបស់ផង

អភិវឌ ន៍ សហស វ្រត៍ កមពុជ។

២. កំណត់ ពីេគលនេយបយ យុទធ

្រស្តនន ែដល្រតូវអនុវត្តកុនងវ ិស័យ របស់្រកសួង

ថ ប័ន ស្រមប់ពីឆនំ ២០១៤-២០១៨ េ

យែផ្អកេលើ ឯក

រៃន្រកបខណ
័ ្ឌ េគលនេយ បយ

ែដលបនកំណត់រច
ួ េហើយ។
៣. កំណត់ យកឆនំ២០១២ ជឆនំេគលៃនករេរៀបចំ ផយអជ ២០១៤-២០១៨ និងេ្របើ

្របស់របយករណ៍ពក់ក

្ដល

ណត្តិៃនករអនុវត្ត

ផយអជ

បចចុបបននកមម

២០០៩-២០១៣ ឆំ២០១១ និង របយករណ៍វឌ្ឍនភពស្តីពីករអនុវត្ត ផយអជ
បចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣ េ

យពិនិតយេមើលពីវឌ្ឍនភពែផនកសងគម េសដ្ឋ

កិចចកមពុជ និងករសេ្រមចបន គអសក ឆំ ២០១២ ស្រមប់េធ្វើជមូ ល ្ឋ ន។
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កំណត់ យកទិននន័យឆនំ២០១២ ជទិននន័យជក់ែស្តង ប៉ ន់

ពយករណ៍ស្រមប់ ឆនំ២០១៤ ដល់ឆនំ២០១៨។

ម នស្រមប់ឆនំ២០១៣ និង

៤. េ្របើ្របស់ទិននន័យែដលមន្របភពមកពី សិត
ថ ិជតិ ឬទិ ននន័យរដ្ឋបលរបស់្រកសួង

ប័ន។ ក៏ ប៉ុែន្ត ្របសិន្របភពទិននន័យទំងពីរខងេលើមិនមន្រគប់្រគន់ ចំបច់ពិចរ
ែស្វងរកមកពី្របភពេផ ងៗ។

៥. កំណត់ ពីបញ
្ហ ្របឈម និង

និភ័យ ែដលប

ថ

្ត លមកពី ក ្ត ទំងពីរ ែដលមន្របភព

មកពីកុង្រសុ
ន
ក និងេ្រក្រសុក ែដលជះឥទធិពលដល់ករអនុវត្តយុទធ

្រស្ត និងកំណត់ ពី

វ ិធនករណ៍ស្រមប់ កត់ បនថយផលប៉ះពល់។

៦. កំណត់ ពីវ ិធនករណ៍េគលនេយបយក្រមិតម៉ ្រកូ អន្តរវ ិស័យ និ ងវ ិស័យ ្រពមទំង
ទិភព កមមវ ិធី និ ងសំេណើរគេ្រមងថមីៗ ែដលសំេ

បនឆប់រហ័ស ករសេ្រមចបន េគលេ
េសថរភពម៉ ្រកូេសដ្ឋកិចច

ជំរញ
ុ ករកត់បនថយភព្រកី្រកឲយ

អភិវឌ ន៍ សហស វត រ ៍កមពុជ ករធនឲយមន

និងករបន្តធនឲយមនកំេណើនែដលែផ្អកេលើមូល ្ឋ នធំ ទូលំទូ

យ។

៧. កំណត់ពីករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង

ថ ប័ន កនុងករអនុវត្តេទ

វ ិស័យននែដលនឹងមនែចងេនកនុង ផយអជ ២០១៤-២០១៨
ឯកជន និងភពជៃដគូ។

៨.

កំណត់បញជីសូចនករស្រមប់េធ្វើករ

វ ិស័យរបស់្រកសួង
៩.

ម

ថ ប័ន។

ធតុ ចូលស្រមប់ករេរៀបចំ

ផយអជ

េ

មសកមមភពនិ ង

យរួមទំងវ ិស័យ

ន្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្លវឌ នភព

២០១៤-២០១៨

ពី្រគប់្រកសួង

ម
ថ ប័ន

្រតូវពិ និតយនិ ងផ្តល់ករឯកភពពីរដ្ឋម្រន្តី ឬរដ្ឋេលខធិ ករែដលជ្របធន្រកុមករងរែដល

បនបេងកើតរួចមកេហើយកលពី ករេរៀបចំ
របស់្រកសួង

ផយអជ

ថ ប័ ននី មួយៗ មុ ននឹងេផញើជូន្រកសួងែផនករ។

១០. ៃដគូ អភិវឌ ន៍នន ្រតូវចូ លរួមពិភក

និងផ្តល់ធតុចូល

ករងរបេចចកេទសច្រមុះ (TWGs Mechanism)។
១១. េធ្វើករប៉ ន់

៥.

បចចុបបននកមម

២០០៩-២០១៣

មរយៈយន្តករៃន្រកុម

ម នពីត្រមូវករថវ ិកស្រមប់ អនុវត្តវ ិស័យរបស់ខួ្លន។

ប័នទទួលខុស្រតូវ
ក.

្រកសួងែផនការ៖

្រកសួងែផនករ គឺជ
២០១៤-២០១៨ េហើយ្រតូវ៖

ថ ប័នែដលទទួលខុ ស្រតូវកនុងករដឹកនំដំេណើរករេរៀបចំ ផយអជ
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ផ្ដល់ករែណនំែផនកបេចចកេទសដល់្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ អំពីករេរៀបចំធតុចូល និង

អំពីដំេណើរកររួមៃនករេរៀបចំ ផយអជ ២០១៤-២០១៨។


្របែម្របមូលយកធតុ ចូលទំង



េរៀបចំចង្រកង និងែកស្រមួលឯក
សន៍ទំង

យ ពី្រកសួងរេនះ េ

េធ្វើករពិេ្រគះេយបល់
ថ ប័នក

និង

ស្រមបស្រមួលយ៉ ងជិ តសនិទធ

្ដ លបីេផ ងេទៀត


ដំ
ខ.

មដំ

និងេទៀងទត់ ជមួយនឹ ង

(្រកសួងេសដ្ឋកច
ិ ចនង
ិ ហរិ ញញវតថុ
នង
ិ

ក់កលនីមួយៗ ៃនដំេណើរករេរៀបចំឯក

យករណ៍ជូន្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ

មដំ

រេនះ ។

នង
ិ អភវិ ឌ នក
៍ មពុជៃន្រកុម្របក
ឹ អភវិ ឌ នក
៍ មពុជ
េន

យែផ្អកេលើធតុចូល សំេណើរ និង អនុ

យែដលទទួលបនពីអនកែដលមនចំែណកពក់ព័នធទំងអស់

ក់កលនីមួយៗៃនដំេណើរករេរៀបចំឯក


ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់។

គណៈកមមធក
ិ រនត
ី ស
ិ មបទ
ឧត្ដម្រកុម្របក
ឹ េសដ្ឋកច
ិ ចជត)ិ

រេនះ។

ពីវឌ នភពៃនករអនុវត្ដភរៈកិចចេនះ

ក់កលនីមួយៗៃនដំេណើរករេរៀបចំឯក

ម

រេនះ។

្រកសួង សាប័នពាក់ពន
័ ្ធ៖


្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់របស់ ជរ ្ឋ ភិ បល ្រតូវេ្របើ្របស់្រកុមករងរែដលបន

បេងកើតេឡើងរួចមកេហើយកលពីករេរៀបចំ

ផយអជ

បចចុបបននកមម

២០០៩-២០១៣

ែដលដឹកនំេ

យម្រន្ដីជន់ខពស់មួយរូបចប់ពីថនក់រដ្ឋេលខធិករេឡើងេទ

េដើមបីអនុវត្ដ

ភរៈកិចចេនះ

េ

្រកុមករងរ

របស់្រកសួង

យេធ្វើកិចចសហករយ៉ ងជិតសនិទធជមួយ្រកសួងែផនករ។

ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវផ្ដល់មក្រកសួងែផនករ

នូវធតុចូលដំបូងរបស់ខួនស្រមប់
្ល
ករេរៀបចំ ផយអជ ២០១៤-២០១៨ ដូចបនកំណត់
មកមមវ ិធី ករងរខងេ្រកម។



្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវផ្ដល់ឱយបនទន់ េពលនូវធតុ

ចូលទំង

យែដលមនព័ត៌មនេពញេលញ និង ផ្ដល់កិចចសហករដល់្រកសួងែផនករ

េនកនុងករអនុវត្ដភរៈកិចចេនះឱយបនសម្រសបេទ
ទុក។

េម

កមមវ ិធីករងរែដលបនេ្រគង

ៃដគូអភិវឌ ន៍ទំងអស់្រតូវេ្របើ្របស់យន្ដករៃន្រកុមករងរបេចចកេទសច្រមុះ

ស្រមប់ករពិភក

៦.

ម

និងករផ្ដល់ធតុចូល។

កមមវិធីករងរ
២០១៣

្រកសួងែផនករេរៀបចំេសចក្ដីែណនំស្រមប់ករេរៀបចំ
២០១៨

េ

ផយអជ

២០១៤-

យែផ្អកេលើករសេ្រមចរបស់សេម្ដចអគ្គមហាេសនាបតីេតេជា

ហ៊ុន ែសន នាយករដ្ឋម្រន្ដីៃន្រពះរាជាណាច្រកកម្ពុជា និង

ចរែណនំ

របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។
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េម

្រកសួង

- ១៥ មថ
ិ ុន ២០១៣

ថ ប័នពក់ ព័នធផ្ដល់ធតុចូលមក្រកសួងែផនករ

មិនឱយហួសពីកលបរ ិេចឆទេនះ។
១៦ មថ
ិ ុន-កញញ២០១៣ -្រកសួងែផនករជួបជមួយ្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ

េដើមបីរកធតុ

្ហ មួយចំ នួនទក់ទងនឹងធតុចូល
និងេដើមបីេធ្វើករបញ
ជ ក់េលើបញ

ចូលបែនថមេទៀត
ែដលបនទទួល។
-

្រកសួងែផនករ យករណ៍ជូន្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលពីវឌ នភពៃនករ្របមូល

ធតុចូលស្រមប់ករេរៀបចំ ផយអជ ២០១៤-២០១៨ ។
- ្រកសួងែផនករស្រមបស្រមួលឱយមនកិចច្របជុំរ ង
សួងែផនករ

្រកសួងេសដ្ឋកច
ិ ចនង
ិ ហរិ ញញវតថុ

ថ ប័ នក

គណៈកមមធក
ិ រនត
ី ស
ិ មបទនង
ិ

ឧត្ដម្រកុម្របក
ឹ េសដ្ឋកច
ិ ចជត)ិ

្ដ លទំងបួន (្រក

អភវិ ឌ នក
៍ មពុជ

នង
ិ

េដើមបីពិភក និងផ្ដល់ករែណ

នំេលើករេរៀបចំេសចក្ដី្រពងទីមួយ ។
- ្រកសួងែផនករចប់េផ្ដើមដំេណើរករេរៀបចំេសចក្ដី្រពងទីមួយ ។
៣០ កញញ ២០១៣

្រកសួងែផនករស្រមបស្រមួលឱយមនកិចច្របជុំរ ង

ថ ប័ នក

្ដ លទំង

បួន (្រកសួងែផនករ ្រកសួងេសដ្ឋកច
ិ ចនង
ិ ហរិ ញញវតថុ គណៈកមមធក
ិ រនត
ី ស
ិ មបទនង
ិ អភវិ ឌ នក
៍ មពុជ នង
ិ

ឧត្ដម្រកុម្របក
ឹ េសដ្ឋកច
ិ ចជត)ិ េដើមបីពិភក និងផ្ដល់េយបល់ េលើេសចក្ដី្រពងទីមួយ ។
២០ តុ

២០១៣

្រកសួងែផនករេផញើេសចក្ដី្រពងទីមួយេទជូន ្រកសួង

អនកមនចំែណកពក់ព័នធដៃទេទៀត

រួមទំងៃដគូអភិវឌ ន៍

ថ ប័នពក់ព័នធ និង
េដើមបីសុំករផ្ដល់អនុ

សន៍។
១០ វ ិចឆក
ិ ២០១៣

្រកសួង

ថ ប័នពក់ព័នធ និងអនកមនចំែណកពក់ព័នធដៃទេទៀត រួមទំងៃដ

គូអភិវឌ ន៍ផ្ដល់អនុ

សន៍ ទំង

យមក្រកសួងែផនករ មិនឱយហួសពីកលបរ ិ

េចឆទេនះ។
២០-៣០ វ ិចឆក
២០១៣ - ្រកសួងែផនករេរៀបចំកិចច្របជុំ អន្ដរ្រកសួងចំនួនពីរដង េដើមបីពិភក
ិ
េលើេសចក្ដី្រពងែកស្រមួល។
-្រកសួងែផនករ យករណ៍ជូន្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលអំពីវឌ នភពកនុងករេរៀបចំ

ផយអជ ២០១៤-២០១៨ ែដលមនរហូតមកដល់េពលេនះ។
១៥ ធនូ ២០១៣

-កិចច្របជុំរ ង

ថ ប័នក

្ដ លទំងបួន

គណៈកមមធក
ិ រនត
ី ស
ិ មបទនង
ិ អភវិ ឌ នក
៍ មពុជ

(្រកសួងែផនករ
នង
ិ

្រកសួងេសដ្ឋកច
ិ ច

ឧត្ដម្រកុម

នង
ិ ហរិ ញញវតថុ

្របក
ឹ េសដ្ឋកច
ិ ចជត)ិ

េដើមបីពិភក និងផ្ដល់េយបល់េលើេសចក្ដី្រពងចុងេ្រកយ
មុននឹងេផញើជូនទីសីក
្ដ រគណៈរដ្ឋម្រន្ដី។
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-្រកសួងែផនករ

េផញើេសចក្ដី្រពងែកស្រមួលចុងេ្រកយជូនគណៈរដ្ឋម្រន្ដីេដើមបី

ពិនិតយពិភក ។
កិចច្របជុំេពញអងគៃនគណៈរដ្ឋម្រន្ដី

២០ ធនូ ២០១៣-មក ២០១៤

នឹងផ្ដល់ករអនុម័តេលើ

េសចក្ដី្រពង េហើយេសចក្ដី្រពង ែដលបនទទួលករអនុម័តរួចេហើយនឹង្រតូវេផញើ

េទជូនរដ្ឋសភ និង្រពឹទធសភ េដើមបីសុំករឯកភព និ ង ថ្វយ្រពះម
សុំករ

ក ្រតេដើមបី

យ្រពះហសថេលខេលើ្រពះ ជ្រកមស្រមប់ករ្របកសឱយេ្របើែផនករ

េនះជចបប់ ។
មក ២០១៤

េបះពុមព ផយអជ ២០១៤-២០១៨ បនទប់ពីទទួលករអនុម័ត
េ

កុមភៈ ២០១៤

យ្រពះម

ឯក

ក់ ឱយេ្របើជចបប់

ក ្រតរួចេហើយ។

រេបះពុមពរច
ួ នឹង្រតូវេធ្វើករែបងែចក។
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