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ែខ វិចឆកិ ឆន  ំ២០១២



 
 

បពុវកថ    

ខញុំមនេសចកតីរកីរយ សូមែណនំនូវរបយករណ៍ពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិ 
សរមប់កមពុជ។ ែផនករេមសថិតិបនកំណត់នូវែផនករអទិភពរយៈេពលែវង សរមប់ករ
អភិវឌឍន៍របព័នធសថិតិជតិកមពុជ។ ែផនករេនះផតល់នូវរកបខ័ណឌ ករងរយ៉ងទូលំទូលយកនុង
ករអភិវឌឍន៍សថិតិផលូវករទូទំងរពះរជណចរកកមពុជ។ ែផនករេមសថិតិរគបដណត ប់សកមមភព
សថិតិ និងទិសេដអភិវឌឍន៍របស់វទិយសថ នជតិសថិតិ ៃនរកសួងែផនករ ក៏ដូចជអងគភពសថិតិ
ែដលបនចត់តំង ៃនបណត រកសួង សថ ប័នពក់ព័នឋនន និងធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

ែផនករេមសថិតិបចចុបបនន រគបដណត ប់រយៈេពលពីឆន ំ ២០០៨ រហូតដល់ឆន ំ ២០១៥។  
េនឆន ំ ២០១២ ជរយៈេពលៃនករពិនិតយេឡងវញិេដមបីេធវករវយតៃមលនូវែផនករេនះ និងេធវ
ករែកតរមូវរបសិនមនករចំបច់ ជពិេសស ទក់ទងេទនឹងែផនករយុទឋសរសតអភិវឌឍន៍
ជតិកមពុជ និងករេកនេឡងនូវតរមូវករនន និងគមល តហិរញញបបទនជក់ែសតង និងករ
ពិចរណែដលថរកបខ័ណឌ ករងរអស៊ននឹងមនឥទធិពលកន់ែតទូលំទូលយេទេលរបព័នធ
សថិតិជតិ នេពលអនគត។  

កនុងនមរជរដឋ ភិបលកមពុជ ខញុំសូមយកឱកសេនះសែមតងនូវករដឹងគុណចំេពះ 

អងគករ Sida ែដលបនជួយឧបតថមភគំរទហិរញញវតថុ និងសថិតិសុ៊យែអត ែដលបនគំរទែផនក
បេចចកេទស កនុងករេរៀបចំនូវរបយករណ៍រតួតពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិែផនករេម
សថិតិេនះ។ ខញុំក៏សូមសែមតងនូវករដឹងគុណផងែដរ ចំេពះរកុមរបឹកសសថិតិ និងគណៈកមម ធិករ 
សរមបសរមួលសថិតិ ែដលបនជួយគំរទដល់ករេរៀបចំរបយករណ៍រតួតពិនិតយពក់កណត ល
អណតតិេនះឱយេចញជរបូរងេឡង។  

របយករណ៍រតួតពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិ រតូវបនអនុម័ត 
ជឯកចឆនទេដយរកុមរបឹកសសថិតិ កលពីៃថងទី ៣០ ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១២។ កនុងនមរកុមរបឹកស
សថិតិ និងអនកេរបរបស់សថិតិផលូវករកមពុជទំងអស់ ខញុំសូមរបគល់ជូននូវែផនករេមសថិតិថមីេនះ។  

  

 

 

 

ភនំេពញ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១២



 
 

អរមភកថ    

ែផនករេមសថិតិរគបដណត ប់សកមមភពសថិតិ និងគេរមងអភិវឌឍន៍ ៃនរគប់បណត  
រកសួង សថ ប័នទំងអស់ េនកនុងរបព័នធសថិតិជតិ  ៃនរពះរជណចរកកមពុជ។ ែផនករេមសថិតិ ឆលុះ
បញច ំងពីមហិចឆតខពស់ េដមបីេឆលយតបនូវតរមូវករសថិតិរបស់អនកេរបរបស់េនកនុងសងគមកមពុជ
ទំងមូល។  ែផនករេនះរតូវបនេរៀបចំេឡងេដយមនរចនសមព័នឋែផនករ   និងមនកមមវធីិ
េហដឋ រចនសមព័នឋសថិតិយ៉ងរតឹមរតូវ េដយកនុងេនះរមួមនកមមវធីិករងរសថិតិ ែផនករហិរញញវតថុ 
និងសំេណ ថវកិ រពមទំងករអនុវតតែផនករសរមប់របព័នឋសថិតិជតិទំងមូល។  េនកនុងែផនករ 
េមសថិតិមនព័ត៌មនអំពីករសនយផតល់ និងមនេរៀបរប់ពីសូចនករសំខន់ៗមួយចំនួន។ 
ែផនករេមសថិតិបចចុបបនន បងហ ញពីបញញតិតករងរអនុវតតន៍ចប់តំងពីឆន ំ ២០០៧ និងរគបដណត ប់
េពលេវលពីឆន ំ ២០០៨ រហូតដល់ឆន ំ ២០១៥។ 

េគលបំណងទូេទៃនកររតួតពិនិតយេឡងវញិនូវែផនករេមសថិតិ ែដលបនអនុវតតន៍េន
ឆន ំ ២០១២ េនះ គឺេដមបីវយតៃមលេទេលសកមមភពនន ែដលមនេនកនុងែផនករេនះ ជមួយ
នឹងករវយតៃមលនូវរល់ករេរៀបចំករអនុវតត និងអំពីថេតសកមមភពទំងេនះ បនរមួចំែណក
កនុងករអនុវតតែផនករេមសថិតិយ៉ងដូចេមតចខលះ។ ករងរេនះ មនករចូលរមួេដយអនកផលិត 
អនកេរបរបស់ទិននន័យ និងៃដគូអភិវឌឍន៍ រពមទំងអនុរកុមករងរែផនកសថិតិរបស់រកុមករងរ
បេចចកេទសែផនករ និងកត់បនថយភពរកីរក និងគណៈកមម ធិករសរមបសរមួលសថិតិ។  

ករសននិដឋ នដ៏សំខន់មួយ ែដលបនេលកេឡងេនកនុងរបយករណ៍ពក់កណត ល
អណតតិរបស់ែផនករេមសថិតិេនះ គឺគមល តហិរញញបបទនយ៉ងធំ ែដលេនែតជកតត ចំបច់កនុង
ករេលកមកពិចរណ។ មនមួយែផនកតូចែតបុ៉េណណ ះ ៃនសកមមភពសថិតិជអទិភពែដល

ទទួលបនករផតល់ហិរញញបបទនរគប់រគន់។ របមណជ ១៧.៥ ភគរយ ែដលជហិរញញបបទន 
បនទទួលពីថវកិចរនតរបស់រជរដឋ ភិបល និងរបហក់របែហលគន េនះ ែដលបនផតល់េដយ
អងគករ ៃដគូអភិវឌឍន៍។ េបពំុមនករផតល់បែនថមនូវហិរញញបបទនពីរជរដឋ ភិបល ឬពីៃដគូ
អភិវឌឍន៍េផសង េៗនះេទ របែហលពីរភគបីៃនសកមមភពជអទិភពសរមប់សថិតិផលូវករ នឹង
មិនអចអនុវតតបនេឡយ។ កនុងដំេណ រករៃនករពិនិតយេឡងវញិេនះ មនករេសនេឡងថ    
រជរដឋ ភិបលកមពុជគួរបេងកនថវកិសរមប់សកមមភពសថិតិជអទិភព និងសរមប់ផលិកមម 
សថិតិផលូវករ ឱយបនកន់ែតេរចនបែនថមេទៀត ដូេចនះហិរញញបបទនសរមប់របព័នឋសថិតិជតិ
ទំងមូល នឹងរតូវបនផតល់រគប់រគន់យ៉ងេហចណស់រតឹមឆន ំ ២០១៥។  



 
 

េយងសូមអរគុណចំេពះសមជិកគណៈកមម ធិករសរមបសរមួលសថិតិ និងមរនតីៃន
រកសួង សថ ប័នពក់ព័នឋទំងអស់ របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ ែដលបនគំរទដល់វទិយសថ ន
ជតិសថិតិ កនុងករេរៀបចំនូវរបយករណ៍រតួតពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិ ៃនែផនករ 
េមសថិតិេនះ។ េយងក៏សូមសែមតងនូវអំណរគុណផងែដរ ចំេពះមរនតីវទិយសថ នជតិសថិតិែដល 
បនខិតខំរបឹងែរបងកនុងករបំេពញករងរេនះ។ េលសពីេនះេទេទៀត េយងសូមេធវករវយ
តៃមលខពស់ចំេពះសថិតិសុ៊យែអត ែដលបនផតល់ករគំរទទំងែផនកបេចចកេទស និងករេរៀបចំនូវ
របយករណ៍េនះេឡង។ 

 
អគគនយកវិទយសថ នជតិសិថត ិ

របធនគណៈកមម ធិករសរមបសរមួលសថតិិ 
 
 
 

សន សុីថន                                    
ភនំេពញ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១២    
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ពកយកត ់
 
ADB   ធនគរអភិវឌឍន៍អសីុ 
ASEAN  សមគមន៍របជជតិអសីុអេគនយ៍ (អស៊ន) 
AusAid  ភន ក់ងរអូរសត លីសរមប់ករអភិវឌឍអនតរជតិ 
BoP   ជញជ ីញទូទត់ 
CAMinfo  របព័នធទិនន័យសូចនករេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ 
CDC   រកុមរបឹកសអភិវឌឍន៍កមពុជ 
CDHS   អេងកតរបជសរសត និងសុខភពកមពុជ 
CDRI   វទិយសថ នរសវរជវអភិវឌឍន៍កមពុជ 
CIPS   អេងកតចេនល ះជំេរឿនរបជររសតកមពុជ 
CMDG  េគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរក៍មពុជ 
COM   ទីសតីករគណៈរដឋមរនតី 
CPI   សនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់ 
CSES   អេងកតេសដឋកិចច សងគមកិចចកមពុជ 
DUSC   មជឍមណឌ លេសវកមមអនកេរបរបស់ទិននន័យ 
EC    គណៈកមមករអឺរ ៉បុ 
EMIS   របព័នធរគប់រគងព័ត៌មនអប់រ ំ
GDDS  របព័នធផសពវផសយទិននន័យទូេទ 
GDP   ផលិតផលកនុងរសុកសរបុ (ផ.ស.ស) 
GRS   យុទធសរសតចតុេកណរជរដឋ ភិបល 
HMIS   របព័នធរគប់រគងព័ត៌មនសុខភិបល 
IMF   មូលនិធិរបិូយវតថុអនតរជតិ 
JICA   ទីភន ក់ងរសហរបតិបតតិករអនតរជតិជបុ៉ន 
LFS   អេងកតកំលំងពលកមម 
MAFF   រកសួងកសិកមម រកុខ របមញ់ និងេនសទ 
MCFA   រកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ 
MDG   េគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍
MEF   រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
MFA   រកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរជតិ 
MIME   រកសួងឧសសហកមម ែរ ៉និងថមពល 
MIS   របព័នធរគប់រគងព័ត៌មន 
MLVT   រកសួងករងរ និងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ 
MLMUPC រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ 
MONASRI រកសួងទំនក់ទំនងរដឋសភ រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
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MOEYS  រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡ 
MOH   រកសួងសុខភិបល 
MOC   រកសួងពណិជជកមម 
MOE   រកសួងបរសិថ ន 
MOF   រកសួងព័ត៌មន 
MOJ   រកសួងយុតតិធម៌ 
MOP   រកសួងែផនករ 
MOSVY  រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 
MOT   រកសួងេទសចរណ៍ 
MOWA  រកសួងកិចចករនរ ី
MPT   រកសួងៃរបសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ 
MPWT  រកសួងសធរណករ និងដឹកជញជូ ន 
MRC   រកសួងធមមករ និងសសន 
MRD   រកសួង អភិវឌឍន៍ជនបទ 
MTR   ឯកសរពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិ 
MOWRAM រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
NBC   ធនគរជតិៃនកមពុជ 
NGO   អងគករមិនែមនរដឋ ភិបល 
NIS   វទិយសថ នជតិសថិតិ 
NSDP   ែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ (ផ.យ.អ.ជ) 
NSS   របព័នធសថិតិជតិ 
NWG PM  រកុមករងរថន ក់ជតិវស់ែវងភពរកីរក 
PARIS21  ភពជៃដគូសថិតិសរមប់សតវតសទី២១ 
PMG   រកុមេបសកកមមកេនសមអទិភព 
POC   ចំណយរបតិបតតិករអទិភព 
PPI   សនទសសន៍ៃថលផលិត 
RGC   រជរដឋ ភិបលកមពុជ 
RS    យុទធសរសតចតុេកណ 
SAC   រកុមរបឹកសសថិតិ 
SCA   រដឋេលខធិករដឋ នអកសចរណ៍សីុវលិ 
SCC   គណៈកមម ធិករសរមបសរមួលសថិតិ 
SNEC   ឧតតមរកុមរបឹកសេសដឋកិចចជតិ 
SPF   រដឋេលខធិករដឋ នមុខងរសធរណៈ 
SDMX  ទិននន័យសថិតិ និងបំលស់បតូរ េមតដត (Metadata) 
SDP   ែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ 
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SIda   ទីភន ក់ងរសហរបតិបតតិករអភិវឌឍន៍អនតរជតិសុ៊យែអត 
SMP   ែផនករេមសថិតិ 
TWG-PPR រកុមករងរបេចចកេទសករេធវែផនករ និងកត់បនថយភពរកីរក 
UNDP   កមមវធីិអភិវឌឍអងគករសហរបជជតិ 
UNESCO  អងគករអប់រ ំវទិយសរសត និងវបបធម៌របស់អងគករសហរបជជតិ 
UNFPA  មូលនិធិរបជជនអងគករសហរបជជតិ 
UNICEF  មូលនិធិកុមររបស់អងគករសហរបជជតិ 
USAID  ទីភន ក់ងរសហរដឋអេមរកិសរមប់ករអភិវឌឍអនតរជតិ 
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េសចកតីសេងខបរបតិបតតកិរ 

ែផនករេមសថិតិឆន ំ ២០០៨-២០១៥ រតូវបនរបកសឱយេរបរបស់េនឆន ំ ២០០៧ និងបនរតួត
ពិនិតយេឡងវញិេនឆន ំ ២០១២។ ែផនករេមសថិតិ គឺជែផនកររយៈេពលែវង សរមប់របព័នធ 
សថិតិជតិកមពុជ។ ែផនករេនះ រគបដណត ប់របព័នធសថិតិជតិទំងមូល េដយរមួបញចូ លទំង
វទិយសថ នជតិសថិតិ អងគភពសថិតិែដលបនចត់តំងៃនបណត រកសួង សថ ប័នពក់ព័នធ និង
ធនគរជតិៃនកមពុជ។ ែផនករេមសថិតិ  គឺជគំេហញដ៏មនសរៈសំខន់មួយ េដយបងហ ញនូវ
ករពិពណ៌នអំពីព័ត៌មនចំបច់ថេតករអេងកត និងជំេរឿនអវីខលះ ែដលរតូវយកេធវជេគល។ 
ែផនករេមសថិតិក៏ចងអុលបងហ ញផងែដរ នូវភពចំបច់ទំងឡយ កនុងករបំេពញសថិតិេដយ 
សរតរមូវករអនកេរបរបស់ ពីេរពះវមនគមល តហិរញញវតថុយ៉ងធំ កនុងហិរញញបបទនរបស់       
រជរដឋ ភិបល។ ជេរឿយៗ វឆលុះបញច ងំពីមហិចឆតខពស់ជងអវីែដលធនធនមនកំណត់ទំង     
មរនតី និងហិរញញវតថុអចេដះរសយបន។ ែផនករេនះ រតូវបនេរៀបចំេឡងេដយែផអកេល
ករងរទំងឡយ ែដលមនពីមុនជមូលដឋ ន និងរមួបញចូ លនូវករប៉ន់សម នករចំណយ
មួយចំនួនសរមប់របព័នធសថិតិជតិ។     

ែផនករេមសថិតិ គឺជែផនកររគឹះសរមប់របព័នធសថិតិជតិ។ មនករទទួលសគ ល់ែផនករេមសថិតិ 
េនះយ៉ងេរចន េហយរតូវបនេគេរបរបស់ជឯកសរសរមប់ករេរៀបចំែផនករយុទឋសរសត
េផសង  ៗ ដូចជែផនករយុទឋសរសតរបស់រកសួងែផនករ និងេនកនុងចំេណមរកសួង សថ ប័ន
ពក់ព័នធនន រពមទំងអងគករ ៃដគូអភិវឌឍន៍មួយចំនួន។ ែផនករេនះ ក៏ដូចជរកបខ័ណឌ
ករងរែដលពក់ព័នធ រតូវែតេធវេឡងជបនតបនទ ប់សថិតេនកនុងរបព័នធមួយ និងអនកពក់ព័នធ 
ទំងឡយ។   

ែផនករេមសថិតិជឯកសរទូេទមួយ រតូវបនេគយកមកេរបរបស់រមួគន  ជមួយែផនករ      
យុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ (ផ.យ.អ.ជ) ែដលជឯកសរេគលនេយបយសរមប់រកសួង សថ ប័ន 
ពក់ព័នធននែដលរតូវអនុវតតតម និងេរៀបចំែផនករថេតសថិតិអវីខលះរតូវផលិតេឡង។ េយង
េទតមតរមូវករែដលមនករផល ស់បតូរចំេពះសថិតិទំងកនុង និងេរករបេទស ជពិេសសទក់
ទងនឹង ផ.យ.អ.ជ និងករគិតពិចរណថ រកបខ័ណឌ ករងរអស៊ននឹងមនឥទធិពលខល ំងជង
មុនេទេលរបព័នធសថិតិជតិ នេពលអនគតដ៏ខលីេនះ ែផនករេមសថិតិែដលមនកររតួតពិនិតយ
េឡងវញិបចចុបបននេនះ មនករដក់បញចូ លនូវសូចនកររបស់អស៊នទំងអស់េនះ ជែផនក
មួយៃនែផនករេនះែដរ។ រពមជមួយេនះ ក៏មនករផតល់អនុសសន៍ផងែដរ សរមប់ែផនករ
េមេនះេដមបីេធវករដក់បញចូ លជែផនកមួយៃន ផ.យ.អ.ជ ករេរៀបចំែផនករយុទធសរសត សថ ប័ន 
និងរបយករណ៍របចំឆន ំ ៃនរបព័នធសថិតិជតិេដមបីបញចូ លជែផនកមួយ ៃនរបព័នធសរមប់េធវ
ែផនករ  និងករតមដនបនត។ 
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របយករណ៍រតួតពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិេនះ រតូវបនេរៀបចំ
េឡងកនុងឆន ំ ២០១២ ែដលជែផនកមួយៃនគេរមងបនត សតីពីករកសងសមតថភពសថ ប័នេន      
វទិយសថ នជតិសថិតិ ែដលមនករជួយឧបតថមភពីអងគករ Sida។ េគលបំណងរួម គឺេដមបីពិនិតយ
េឡងវញិ និងេធវករវយតៃមលសកមមភពននែដលសថិតេនេរកមែផនករេមេនះ រមួជមួយករ
វយតៃមលអំពីសកមមភពេរៀបចំករអនុវតត និងថេតសកមមភពទំងអស់េនះ កំពុងរមួចំែណក
ដល់ករអនុវតតែផនករេមេនះយ៉ងដូចេមតច។ ករងរេនះពក់ព័នធជមួយអនកផលិតទិននន័យ 
អនកេរបរបស់ និងៃដគូអភិវឌឍន៍ រពមទំងរកុមករងរបេចចកេទសែផនករ និងកត់បនថយភព
រកីរក ែដលជអនុរកុមចំណុះឱយវទិយសថ នជតិសថិតិ និងគណៈកមម ធិករសរមបសរមួលសថិតិ។ 
មនករេធវបទបងហ ញេសចកតីរពងចុងេរកយ ៃនរបយកណ៍ពក់កណត លអណតតិែផនករ 
េមសថិតិេនះ តមរយៈកិចចរបជំុរកុមរបឹកសសថិតិកលពីៃថងទី ៣០ ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១២។     

តមរយៈករេធវបទបងហ ញែផនករេមសថិតិេនះ មនករផតល់អនុសសន៍ឱយមនករពរងឹង
សមតថភពរបស់របព័នឋសថិតិជតិកនុងករផលិតសថិតិផលូវករ ជពិេសស តួនទីរបស់វទិយសថ ន
ជតិសថិតិរតូវែតេធវករពរងឹងតមរយៈករផតល់ហិរញញបបទនរបកបេដយនិរនតរភព។ ករផតល់ 
មូលនិធិេពញេលញពីរជរដឋ ភិបលសរមប់សថិតិផលូវករ នឹងធននូវរបព័នធសថិតិជតិរបកប 
េដយនិរនតរភព។ ដរបណករផតល់ហិរញញបបទនភគេរចនរបស់របព័នធសថិតិជតិ េធវេឡង
េដយមច ស់ជំនួយេនះ ជំេរឿនមួយចំនួន ដូចជជំេរឿនកសិកមម និងអេងកតទំងឡយ នឹងរតូវ
បនេគេធវេឡងសរមប់ែតកនុងេគលបំណងពិេសសបុ៉េណណ ះ។ របព័នធសថិតិផលូវករពិតជមន
សរៈសំខន់ ដូចរបព័នធេហដឋ រចនសមព័នធជតិដៃទេទៀតែដរ។ សថិតិផលូវកររបកបេដយគុណ
ភពខពស់ គឺសរមប់របេទសជតិមួយែដលមនសរៈសំខន់ដូចគន នឹងគណនីសរមប់រកុម
ហុ៊នមួយែដរ។ គមល តៃនករផតល់មូលនិធិនេពលបចចុបបននមនសភពធំេធង េហយេដមបី
រកសរបព័នធសថិតិផលូវករ របកបេដយនិរនតរភព គឺរតូវែតមនករផល ស់បតូរេនកនុងរបព័នធ    
ហិរញញបបទន។   គមល តកនុងករផតល់មូលនិធិនេពលបចចុបបនន គឺរបែហល ២/៣ ៃនថវកិែដល
មនកររបមណទុកសរមប់សថិតិ ែដលរតូវបនបេងកតេឡងេនឆន ំ២០១១។ សរមប់សថិតិ
ែដលមនករផលិតេឡងកំឡុងឆន ំ ២០០៩-២០១១ ករផតល់មូលនិធិរបស់រជរដឋ ភិបល
បនេកនេឡងពី ១/៥ ដល់ ១/៣ សរមប់វទិយសថ នជតិសថិតិ។ ថវកិេនសល់រតូវបនផតល់
េដយៃដគូអភិវឌឍន៍េផសងៗ។ េនេពលមនករផតល់មូលនិធិសរមប់តរមូវករទំងរសុង 
ែដលរបព័នធសថិតិជតិរតូវករចំែណកថវកិផតល់េដយរជរដឋ ភិបលមនតិចជង។ ជំហនដ៏
លអមួយេនេពលខងមុខគឺករសេរមចចិតតេដមបីគំរទែផនកហិរញញវតថុ ែដលជែផនកមួយដ៏មន
សរៈសំខន់ៃនករេធវជំេរឿនកសិកមមឆន ំ ២០១៣។    

រកបខ័ណឌ ចបប់ដូចជចបប់សតីពីសថិតិ និងអនុរកឹតយនន ផតល់ជមូលដឋ នរគឹះដ៏រងឹមំ េដមបីេធវ
ឱយរបព័នធសថិតិជតិមនដំេណ រករលអ។ េទះបីជយ៉ងណក៏េដយមនែផនកខលះ  ៗ ៃនរកបខ័ណឌ
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ចបប់ែដលអចេធវឱយរបេសរេឡង។ រកបខ័ណឌ ករងរេនះ រតូវែតគំរទដំេណ រករករងរឱយ
បនេពញេលញ និងរតូវបងហ ញឱយចបស់ពីករទទួលខុសរតូវ។ អរស័យេហតុេនះ មនករ    
ផតល់ជអនុសសន៍សរមប់អនុរកឹតយទំងឡយ ឱយមនករពិនិតយសរេឡងវញិ េដមបពីរងឹង
រកបខ័ណឌ េនះឱយកន់ែតរបេសរេឡង។ កររតួតពិនិតយេឡងវញិេនះរតូវពិនិតយេមលពីភព
ចបស់លស់ និងករយល់ដឹងេនេពលមនករអនុេលមនូវចបប់ និងអនុរកឹតយ េដយេយង
េទតមទំនួលខុសរតូវលកខខណឌ  និងនិយមន័យ ករមិតព័ត៌មនលមអិត េហយនិងថេតមនករ
បត់បង់ែផនកសំខន់ណខលះឬេទ។ េរកយមនករអនុវតតជេរចនមក ចបប់សថិតិក៏អចេធវ
វេិសធនកមមផងែដរ។ 

របយករណ៍ពក់កណត លអណតតិេនះ បងហ ញពីសមិទធផលដ៏េជគជ័យទំងឡយ បុ៉ែនតវក៏
បងហ ញផងែដរថ មនចំណុចេខសយចំបងៗមួយចំនួន ែដលរតូវេដះរសយតំងពីដំបូងេនះេន 
ែតេកតេឡងដែដល។ សកមមភពេរៀបចំសថ ប័ន និងេហដឋ រចនសមព័នធមនលកខណៈរគប់រគន់
តមរេបៀបខលះ បុ៉ែនតតមរេបៀបេផសងេទៀតគឺេនមិនទន់រគប់រគន់េនេឡយ។ ឧទហរណ៍ គឺកងវះ 
ខតឯករជយភព និងសវយ័តភពៃនមូលនិធិ និងថវកិសរមប់វទិយសថ នជតិសថិតិ និងសថិតិ     
ផលូវករ។ របព័នធទំនក់ទំនងជមួយអនកពក់ព័នធ អនកេរបរបស់ និងអនកផលិតសថិតិសរមប់ករេធវ
ែផនករ និងករតមដន និងសរមប់ករសរមបសរមលួ និងករេរៀបចំ   ករពិេរគះេយបល់រតូវ
ែតពរងឹង េដមបីឱយរបព័នធសថិតិជតិកល យជរបព័នធវមិជឍករដ៏មនរបសិទធភព។ វមនសរៈ
សំខន់យ៉ងខល ំង កនុងករអនុវតតរបព័នធមួយកនុងករគណនករចំណយសរមប់ករផលិតសថិតិ
កនុងរបព័នធវមិជឈករ េដមបីឱយមូលដឋ នរគឹះដ៏រងឹមំសរមប់ករផតល់អទិភព និងករេរបរបស់
ធនធនដ៏មនរបសិទធភព។    

កតត យុទធសរសត កនុងករបេងកនគុណភពែផនកសថិតិ តមរយៈករដក់ឱយេរបរបស់នូវរកមសីលធម៌ 
កនុងករផលិតសថិតិ គឺរតូវែតបនត េហយក៏រតូវេធវដូចគន េនះែដរ សរមប់ករបណតុ ះបណត ល និង
ករែណនំឱយេរបរបស់អំពីបទដឋ នចំណត់ថន ក់ និងនីតិវធីិករងរជសតង់ដរ។ ករងរេនះ រតូវ
ែតបនត និងពរងីកេដមបីរមួបញចូ លនូវសូចនករទំងឡយរបកបេដយសតង់ដរ និងដំេណ រករលអ
ជមួយនឹងរបព័នធរគប់រគងទិននន័យ រពមទំងករេរបរបស់ែដលកន់ែតេកនេឡង ៃនែផនកបេចចក 
វទិយព័ត៌មន និងទំនក់ទំនង។ កំឡុងបុ៉នម នឆន ំចុងេរកយេនះ មនកិចចខិតខំរបឹងែរបងជេរចន 
កនុងករពរងឹងករផលិតសថិតិតមរយៈករបណតុ ះបណត ល និងជំនួយបេចចកេទស និងកនុងករ   
រគប់រគង។ េនែតមនគមល តដ៏ធំរវងករមិតជំនញ និងបេចចកវទិយែដលរតូវយកមកេរបរបស់ 
និងរតូវករចំបច់សរមប់ករផលិតសថិតិ របកបេដយនិរនតរភព និងសរមប់វទិយសថ នជតិ 
សថិតិកនុងករបំេពញនូវតួនទីរបស់ខលួន ែដលជមណឌ លកសងសមតថភពកនុងករផលិតសថិតិ។ 
សមតថភពេនតមរកសួង សថ ប័នពក់ព័នធនន កនុងករផលិតសថិតិផលូវករេនែតមនករមិត
ទបជង េបេរបៀបេធៀបជមួយនឹងវទិយសថ នជតិសថិតិ។ រកសួង សថ ប័នពក់ព័នធមួយចំនួន
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ទទួលបនជំនួយែផនកបេចចកេទស និងធនធនរគប់រគន់េដមបផីលិតសថិតិ។ េនកនុងរកសួង 
សថ ប័នពក់ព័នធមួយចំនួនេទៀត មនករយិល័យជេរចន កំពុងេធវករងររបស់ខលួនជមួយនឹង
ករផលិតសថិតិេដយគម នករសរមបសរមួលឱយបនសមរមយ កនុងរកបខ័ណឌ រកសួង ឬជមួយ
វទិយសថ នជតិសថិតិេនេឡយ។ េដមបីបំេពញគមល តទំងេនះ រតូវមនករផតល់មូលនិធិឱយបន
រគប់រគន់ និងរបកបេដយនិរនតរភព និងកតត មួយរតូវយកមកេដះរសយ គឺថេតរបព័នធ     
មជឈករសរមប់ករផលិតសថិតិផលូវករអចទទួលបនករេធវសុខដុមនីយកមម និងមនរបសិទធ
ភពេរចនជងមុន ឬយ៉ងណ។ ឧទហរណ៍ បញហ អំពីករេធវមជឈករអចចប់យកពីរេបៀប
កនុងករេរៀបចំរបព័នធសថិតិជតិ និងរេបៀបកនុងករសរមបសរមួលជមួយអងគភពសថិតិែដលបន
ចត់តំងេនថន ក់ជតិ និង/ឬជមួយករយិល័យេនថន ក់េខតត េហយនិងេហតុផលេដមបីេធវ
ករអេងកត។     

សមសភពសំខន់ ៃៗនករកសងសមតថភពសថិតិ គឺករបណតុ ះបណត ល និងករមិតៃនរបក់
េបៀវតសសរមប់មរនតីរជករ។ េដមបីបេងកនរបសិទធភពកនុងរបព័នធសថិតិជតិ េទះបីជបញហ របក់
េបៀវតស គឺជបញហ ែដលពិបកសរមប់រជរដឋ ភិបលកនុងករេដះរសយក៏េដយ ែតរតូវែតមន
ដំេណះរសយ េហយមរនតីរជករែដលេធវករេនវទិយសថ នសិថតិជតិ និងអងគភពសថិតិេផសង
េទៀតរតូវែតមនករផតល់ជពិេសសនូវរបក់េបៀវតស/របក់ឧបតថមភ េដមបីឱយពួកេគអចេផត តេទ
េលករងររជករ េហយមិនេឆលៀតេធវករងរខងេរកបែនថម។ លទធផលៃនករបណតុ ះបណត ល
រតូវមនករសរមបសរមួល េដមបីសេរមចបននូវេគលបំណងរមួ ៃនករកសងសមតថភព
របកបេដយនិរនតរភពរបស់របព័នធសថិតិជតិ។    

មនកររកីចេរមនយ៉ងខល ំង កនុងករផសពវផសយសថិតិ តមរយៈករេបះពុមពជរបយករណ៍ និង
េនេលេគហទំព័រ។ នេពលបចចុបបននេនះ េគហទំព័ររបស់វទិយសថ នជតិសថិតិបងហ ញលទធផល
ភគេរចនបំផុតេចញពីករអេងកតេផសង  ៗ េហយអនកេរបរបស់ អចទញយកទិននន័យពី          
េគហទំព័រេដយផទ ល់ ដូចជជំេរឿនរបជររសត និងរបព័នធទិននន័យសូចនករេសដឋកិចចសងគម
េសដឋកិចចកមពុជជេដម។ េទះយ៉ងណក៏េដយ េនមនចំណុចែកលមអជេរចន ែដលរតូវេធវ
េនកនុងវស័ិយេនះ។ តមបទពិេសធន៍កនលងមកករផសពវផសយ និងករយល់ដឹងពីសថិតិែដលមន 
ករេកនេឡង បេងកនករេរបរបស់ និងផលរបេយជន៍ទិននន័យ រពមទំងសូចនករទំងឡយ។ 
េដមបីផតល់អទិភព និងមនលទធភពផលិតនូវសថិតិចំបច់ និងេរបរបស់ឱយបនេរចនបំផុត 
ទមទរឱយមនចំេណះដឹងេរចនពីផលរបេយជន៍របស់ទិននន័យ និងសូចនករទំងឡយ។      

ករពិតេនះគឺថ គម នកិចចរពមេរពៀងឱយបនទូលំទូលយ អំពីករចត់ចំណត់ថន ក់ជអទិភព
ៃនសកមមភពសថិតិេនេឡយ េនកនុងែផនករេមសថិតិនេពលបចចុបបននេនះ។ េនតមរកសួងពក់
ព័នធនន អទិភពៃនករផលិតសថិតិ គឺអរស័យភគេរចនេទេលករេធវែផនកររបស់រកសួង
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សថ ប័ននីមួយ  ៗេដយេឆលយតបនឹង ផ.យ.អ.ជ យុទធសរសតចតុេកណរបស់រជរដឋ ភិបល និង/
ឬេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរក៍មពុជ។ េទះបីជសថិតិតរមូវឱយមនភគេរចន េដយែផនករ 
យុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ និងែផនករេមសថិតិ កិចចខិតខំរបឹងែរបងកនុងកររបមូល និងផតល់
របយករណ៍សតីពីសូចនកររបស់េគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍ ទទួលបនេជគជ័យ 
េដយសរែតករបញចូ លរកបខ័ណឌ ករងររតួតពិនិតយេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍ េទកនុង
ករវយតៃមលេគលនេយបយជតិ ជពិេសស តមរយៈករតមដនរតួតពិនិតយរបស់ែផនករ
យុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ។ 

េយងសេងកតេឃញថ មនគុណសមបតតិយ៉ងធំេធងេចញពីជំេរឿន និងអេងកតរទង់រទយធំ។ 
ចប់តំងពីឆន ំ ២០០៧ មក ជំេរឿនរបជររសតឆន ំ ២០០៨  និងជំេរឿនសហរគសឆន ំ ២០១១ 
រតូវបនេរៀបចំេធវេឡង ជពិេសសេដយមនករផតល់មូលនិធិពីៃដគូអភិវឌឍន៍។ ជំេរឿន
កសិកមមរតូវបនេរគងេធវកនុងឆន ំ ២០១៣។ រជរដឋ ភិបលកមពុជកំពុងបេងកនមូលនិធិេទឱយ
ករេធវជំេរឿនទំងឡយ។ បុ៉ែនតករផតល់មូលនិធិបែនថមពីរជរដឋ ភិបល ទមទរឱយមនករ
បេងកតនូវរបព័នធសថិតិមួយ របកបេដយនិរនតរភព។ អទិភពខពស់បំផុតសរមប់របព័នធសថិតិ
ជតិ គឺករករពរ និងែថរកសសថិតិេសដឋកិចច និងសងគមរបជសរសត ែដលមនរសប់ និងករ
ែកលមអគុណភពរពមទំងេពលេវលដ៏សមរមយេដមបីទទួលបនលទឋផល។ សកមមភពបែនថម
ខលះេទៀត រតូវរមួបញចូ លជអទិភពខពស់ េដមបីេធវករែកលមអគុណភព និងបំេពញគមល តេន
កនុងលទធផលអទិភពមួយចំនួន។ សថិតិអទិភពរមួមនកររបមូលទិននន័យសរមប់ចងរកង
គណេនយយជតិ របចំរតីមស និងរបចំឆន ំ សនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់ សនទសសន៍ៃថល
ទំនិញកសិកមម និងអនកផលិត សនទសសន៍ផលិតកមមកសិកមម និងឧសសហកមម និងករលក់រយ  
និងសថិតិកំលំងពលកមម  រពមទំងសនទសសន៍ករចំណយេលកំលំងពលកមម។ េហយក៏មន
កររមួបញចូ លផងែដរនូវសថិតិផលិតកមម កសិកមម និងសថិតិដំណំ បសុសតវ និងេនសទ សថិតិ
សុខភិបល ទីផសរពលកមម និងេទសចរណ៍ និងវធិនករកត់បនថយភពរកីរក និងរបជសរសត  
និងឱកសេរបរបស់សមភ រៈេផសងៗជមូលដឋ ន។                    កំឡុងេពលមនែផនករេមសថិតិ ជំនួយ
ខងេរកអចសងកត់ធងន់កន់ែតេរចន េទេលសកមមភពអភិវឌឍន៍ សកមមភពែកលមអ និង
សកមមភពថមីៗ ែដលពំុមនេនកនុងបញជ ីអទិភពនេពលបចចុបបនន បុ៉ែនតវមនតៃមលដ៏ធំេធង
សរមប់គុណភពសថិតិ និងករកត់ចូលបញជ ី (Registers) និងសរមប់ឱកសកនុងករបំេពញ
តមតរមូវករនេពលអនគត។  

ករេរបរបស់សថិតិកំពុងមនករេកនេឡង េដយសរមនករផល ស់បតូរតរមូវកររបស់អនកេរប
របស់គុណភពេកនេឡង និងចំេណះដឹងសថិតិតមរយៈករេរបរបស់ និងរបព័នធមុខងរដ៏
របេសរកនុងករផសពវផសយ។ ករងរបែនថមេទៀត វមនសរៈសំខន់ណស់ េដមបីបនតបេងកន
ចំេណះដឹងៃនែផនករេមសថិតិ កនុងចំេណមអនកេរបរបស់ អនកផលិត និងអនកពក់ព័នធ រពមទំង
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សធរណជន។ វអចេកតមនេឡងតមរយៈករអនុវតតយុទធសរសតសរមប់ករផសភជ ប់
ផលិតកមមសថិតិផលូវករ និងករផសពវផសយ។ វក៏មនសរៈសំខន់យ៉ងខល ំង េដមបីបេងកតរបព័នធ
ទំងឡយ សរមប់េធវករទំនក់ទំនងរវងរជរដឋ ភិបល វទិយសថ នជតិសថិតិ និងរកសួង    
សថ ប័នពក់ព័នធនន ែដលជអនកេរបរបស់ និងអនកផលិត និងអនកេរបរបស់េផសង េៗទៀត។ 
របព័នធមួយអចរួមមនកិចចរបជំុ និងសិកខ សលទំងឡយេធវរមួជមួយអនកេរបរបស់ េដមបី
កំណត់ពីតរមូវករសថិតិ និងេសចកតីែណនំអំពីរេបៀបណ ែដលរបព័នធេនះរតូវបនផតល់       
អទិភព និងផតល់ហិរញញវតថុ និងរបព័នធមួយេផសងេទៀត គឺទក់ទងនឹងរជរដឋ ភិបលកមពុជ
សរមប់ករពិភកសពីករផតល់អទិភព និងផតល់ហិរញញវតថុដល់តរមូវករែដលមនករកំណត់ 
ៃនសថិតិផលូវករ។ មេធយបយមួយៃនករពរងឹងករផតល់មូលនិធិ គឺករេធវឱយរបេសរនិងសរមប
សរមួលឱយមនករផតល់មូលនិធិពីអនកពក់ព័នធេផសងៗគន  ឧទហរណ៍ តមរយៈវធីិសរសតេដយ
ែផអកេលកមមវធីិមួយ ឬករផតល់មូលនិធិជកញច ប់។ 

េដមបីទទួលបនតៃមលប៉ន់របមណបចចុបបននេរចនជងេនះ អំពីធនធនហិរញញវតថុែដលរតូវករ
សរមប់សថិតិផលូវករេនកនុងរបេទសកមពុជ គំរមួូយបនរតូវេរៀបចំេឡងសរមប់ឯកសរេនះ។  
គំរេូនះ អរស័យេលទិននន័យែដលមន អំពីតៃមលចំណយែដលមនកររយករណ៍បនមកពី     
វទិយសថ នជតិសថិតិ រកសួងពក់ព័នធ និងករយិល័យែដលបនចត់តំងែដលរតូវបនែតងតំង 
តមអនុរកឹតយសតីពីសថិតិផលូវករែដលបនចត់តំង និងសថ ប័នរជរដឋ ភិបលេផសង េៗទៀត ែដល
មនករផលិតសថិតិ។ គំរេូនះេរបរបស់ទិននន័យតមកររយករណ៍ពីតៃមលចំណយ និងចំនួន 
មរនតីេនកនុងករផលិតសថិតិ េដមបីគណនទិននន័យេលរបក់េបៀវតស។ េនេពលមនករបត់បង់
ទិននន័យ ទិននន័យបនមកពីែផនករេមសថិតិរតូវបនយកមកេរបរបស់។ ករប៉ន់សម នចំណយ
ឆន ំ ២០១១ សរមប់របព័នធសថិតិជតិ គឺរបែហល ៨.៥ លនដុលល រសហរដឋអេមរកិ។ ករផតល់
មូលនិធិសរមប់ទីរបឹកសអនតរជតិ រតូវបនបូកបញចូ លេទកនុងតៃមលប៉ន់របមណសរមប់ ឆន ំ
២០១១  េហយែផនកេនះនឹងថយចុះរបែហល ៥០ ភគរយ េនេពលែដលករផតល់មូលនិធិរបស់
ៃដគូអភិវឌឍន៍រតូវបនកត់ផត ច់។ 

លទធផលខលះ  ៗ េនកនុងចំេណមលទធផលែដលបនរកេឃញ េនកនុងរបយករណ៍េនះ នឹងរតូវ
េគេរបរបស់ កនុងករេរៀបចំែផនករេមឆន ំ ២០១៦ បនទ ប់ និងេនដំណក់កលបនតបនទ ប់េផសង      
េទៀត។ មនករផតល់អនុសសន៍ថ ករេធវែផនកររតូវចប់េផតមកំឡុងឆន ំ ២០១៣ ឬយ៉ង
េហចណស់េនេដមឆន ំ២០១៤។



របយករណ៍ពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១២ 
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ែផនកទ១ី. សថ នភព និងករវយតៃមលនេពលបចចបុបនន 

១. របវតតិសេងខប និងដំេណ រករ             

១១១១.១១១១ ែផនករអភិវឌឍន៍ែផនករអភិវឌឍន៍ែផនករអភិវឌឍន៍ែផនករអភិវឌឍន៍របស់រជរបស់រជរបស់រជរបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជរដឋ ភិបលកមពុជរដឋ ភិបលកមពុជរដឋ ភិបលកមពុជ    

យុទធសរសតចតុេកណេដមបីជំរញុកំេណ ន បេងកតករងរ ធនសមធម៌ និងរបសិទធភព រតូវបន
របកសកលពីឆន ំ ២០០៤ និងចងអុលទិសពីករអនុវតតរេបៀបវរៈេគលនេយបយេសដឋកិចចរបស់
រជរដឋ ភិបលកមពុជ។ អភិបលកិចចលអ គឺជសនូលេនកនុងយុទធសរសតចតុេកណ េហយព័ត៌មន 
សថិតិរបកបេដយគុណភព នឹងផតល់នូវលទឋភពឱយមនករតមដនរតួតពិនិតយរល់សកមមភព
ែដលរគប់រគងេដយរជរដឋ ភិបល ែដលនឹងមនសរៈសំខន់ កនុងករេធវឱយរបេសរនូវបទដឋ ន
អភិបលកិចចេនកនុងរបេទសកមពុជ។ ែផនកេផសង េៗទៀតៃនយុទធសរសតចតុេកណេនះ គឺករេលក
សទួយកំេណ នេសដឋកិចចតមរយៈករអភិវឌឍវស័ិយកសិកមម ករសត រនីតិសមបទ និងករកសង
េហដឋ រចនសមព័នធរូបវន័ត ករអភិវឌឍវស័ិយឯកជន និងករកសងសមតថភព រពមទំងករអភិវឌឍ
ធនធនមនុសស។ យុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី២ រតូវបនរបកសជករេឆលយតបចប់
តំងពីមនវបិតតិហិរញញវតថុ និងករធល ក់ចុះេសដឋកិចចសកល េដមបីកមពុជេធវករេរតៀមខលួនកនុងករ
របឈមនឹងបញហ ទំងអស់េនះ។ 

ផ.យ.អ.ជ រតូវបនេរៀបចំេឡងជឯកសរែផនករមួយ សរមប់រជរដឋ ភិបលកមពុជកនុងករ     
អនុវតតទសសនវស័ិយ ែដលបនកំណត់េនកនុងយុទធសរសតចតុេកណ។ បនទ ប់ពីយុទធសរសត  
ចតុេកណដំណក់កលទី២ រតូវបនរបកសេឡង ករេធវបចចុបបននភពៃន ផ.យ.អ.ជ ក៏រតូវបន
េរៀចចំេឡងផងែដរ។  ផ.យ.អ.ជ បចចុបបននកមម ឆន ំ២០០៩-២០១៣ េផត តសំខន់េទេលភពសីុ     
សងវ ក់គន នូវរយៈេវលរវង ផ.យ.អ.ជ បចចុបបននកមម និងអណតតិទី៤ របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ 
េដមបីធននូវករអនុវតតរល់សកមមភព កមមវធីិ និងគេរមងនន ែដលមនេនកនុងយុទធសរសត
ចតុេកណដំណក់កលទី២។ ផ.យ.អ.ជ បចចុបបននកមម ឆន ំ២០០៩-២០១៣ េផត តករយកចិតត
ទុកដក់េទេលផលប៉ះពល់ៃនករធល ក់ចុះេសដឋកិចចសកលមកេលេសដឋកិចចកមពុជ។ 

សូចនករេនកនុង ផ.យ.អ.ជ គឺជកតត កំណត់ព័ត៌មនដ៏សំខន់ េដមបីពិពណ៌នពីសថ នភព
បចចុបបនន និងមធយបយកនុងករអភិវឌឍសងគមកមពុជ រសបតមេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ។៍ 
បចចុបបននេនះ សូចនករថមីសរមប់តមដនរតួតពិនិតយវឌឍនភព រតូវបនពរងីកបែនថម បនទ ប់ពី
របយករណ៍ពក់កណត លអណតតិសតីពីករអនុវតត ផ.យ.អ.ជ បចចុបបននកមម ឆន ំ ២០០៩-២០១៣ 
និងយុទធសរសតចតុេកណដំណក់កលទី២  របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជរតូវបនេរៀបចំេឡង។ 
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សថិតិែដលមនករសរមបសរមួល និងសូចនករែដលមនគុណភពខពស់ គឺមនសរៈសំខន់
យ៉ងខល ំងសរមប់អនកេធវនេយបយ េនេពលឈនដល់ករដឹកនំឱយមនកំេណ នរបកបេដយ
និរនតរភព និងសុខមលភពសរមប់សងគមកមពុជ។ ែផនករេមសថិតិ គឺលទធផលរកេឃញដ៏មន
សរៈសំខន់ េនេពលមនករពិពណ៌នពីព័ត៌មនចំបច់ និងចងអុលបងហ ញថេតឧបករណ៍
អេងកត និងជំេរឿនណខលះែដលរតូវយកមកេរបរបស់។ ែផនករេមសថិតិេនះ ក៏ចងអុលបងហ ញផង
ែដរពីកំហិត កនុង ករបំេពញសថិតិតមែផនករដក់ចុះ េយងេទតមតរមូវកររបស់អនកេរបរបស់ 
ពីេរពះមននូវគមល តែផនកហិរញញបបទនដ៏ធំ កនុងករផតល់មូលនិធិរបស់រជរដឋ ភិបល។ 

តួអងគដ៏សំខន់េនកនុងរបព័នធសថិតិជតិ គឺវទិយសថ នជតិសថិតិ រកសួង សថ ប័នពក់ព័នធនន និង 
ធនគរជតិៃនកមពុជ។ សថ ប័នទំងអស់េនះ េដយអនុេលមតមអនុរកឹតយសតីពីសថិតិផលូវករ
ែដលបនចត់តំង គឺជអនកផលិតសថិតិផលូវករែដលបនចត់តំង។ រកសួងខលះេរៀបចំែផនកររយៈ
េពល ៥ ឆន ំ សរមប់ករងររបស់ពួកេគ។ េទះជយ៉ងណក៏េដយ ជេរឿយ  ៗ ែផនករេនះ      
ឆលុះបញច ំងពីមហិចឆតខពស់ជងអវីែដលធនធនកំណត់ ទំងមរនតី និងហិរញញវតថុអចេដះរសយ
បន។ មនករសរមបសរមួលែដលមនករកំណត់មួយរវងែផនកររយៈេពលែវង និងរយៈ
េពលខលីរបស់រកសួងពក់ព័នធេរៀងៗខលួន។ បញហ ទំងេនះរតូវមនករែកលមអ េដមបីផលិតបននូវ
សថិតិេដយករេរបរបស់ធនធនែដលមនរបសិទធភពជងមុន។ 

រកសួងែផនករទទួលខុសរតូវនូវ ផ.យ.អ.ជ និងេដយែឡកវទិយសថ នជតិសថិតិ ទទួលខុសរតូវ 
សរមប់សថិតិកនុងករតមដនរបចំឆន ំ។ របយករណ៍តមដនរតូវេរគងេបះពុមពេនែខកកកដ 
ឆន ំ ២០១២ េនះ។ របយករណ៍េនះ នឹងកល យជឧបករណ៍មួយកនុងចំេណមឧបករណ៍ទំងឡយ 
សរមប់េធវែផនករនូវធនធនបនតេដមបីផលិតសថិតិផលូវករ។ 

១១១១....២ ២ ២ ២     សកមមភពអភិវឌឍន៍សថិតិសកមមភពអភិវឌឍន៍សថិតិសកមមភពអភិវឌឍន៍សថិតិសកមមភពអភិវឌឍន៍សថិតិ        

កិចចខិតខំរបឹងែរបងកនុងកររបមូល ករប៉ន់សម ន និងរយករណ៍ពីសូចនករេគលេដអភិវឌឍន៍ 
សហសសវតសរទ៍ទួលបនេជគជ័យ េដយសរមនករដក់បញចូ លនូវរកបខ័ណឌ ករងរតមដន 
រតួតពិនិតយេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍ចូលេទកនុងករតមដនវយតៃមលេគលនេយបយ
ជតិ ជពិេសសតមរយៈករតមដនរតួតពិនិតយយុទធសរសតកត់បនថយភពរកីរក។ េនថន ក់
ជតិសូចនករេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរេ៍រចនជង ២/៣ មនចំណុចទិននន័យយ៉ងេហច
ណស់ចំនួនពីរ ចេនល ះឆន ំ ១៩៩៩ និង ២០១១។ េនថន ក់អនតរជតិេទះជយ៉ងណក៏េដយ 
ករមិតែដលមនេនះគឺទបជង។ បនទ ប់ពីករអេងកតចេនល ះជំេរឿនរបជររសតកមពុជឆន ំ ២០០៤ រតូវ 
បនេចញផសយមក វទិយសថ នជតិសថិតិបនេធវជំេរឿនរបជររសតឆន ំ ២០០៨ ែដលយកមកេរប
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របស់យ៉ងទូលំទូលយ កនុងករតមដនរតួតពិនិតយេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ។៍ បែនថម
ជងេនះេទៀត អេងកតសុខភព និងរបជសរសតកមពុជកនុងឆន ំ ២០០០ ២០០៥ និង ២០១០ ផតល់នូវ
ឱកសដ៏លអសរមប់អនកបេងកតេគលនេយបយ េដមបីរតួតពិនិតយេមលពីកររកីចេរមនេយង
េទតមេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ។៍ ករអងកតេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជរតូវបនេធវេឡង
កលពីឆន ំ ២០០៤ និងចប់តំងពីឆន ំ ២០០៧ មក រតូវបនេធវេឡងរបចំឆន ំ។ ផ.យ.អ.ជ េរបរបស់ 
ទិននន័យអងកតេសដឋកិចចសងគមកមពុជ សរមប់ករតមដនរតួតពិនិតយរបចំឆន ំ េហយទិននន័យ
របស់អងកតេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ នឹងរតូវេគេរបរបស់ជមូលដឋ នរគឹះសរមប់ករគណនពី
បនទ ត់ភពរកីរក។ ជលទធផល វធិនករទំេនបេរចនជងមុនៃនសូចនករ ផ.យ.អ.ជ អច រកបន
សរមប់អនកេរបរបស់ទិននន័យនេពលបចចុបបននេនះ។  

រកុមរបឹកសសថិតិ និងគណៈកមម ធិករសរមបសរមួលសថិតិ រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆន ំ ២០០៧ 
េហយវមនសរៈសំខន់យ៉ងខល ំង កនុងករគំរទដំេណ រករអភិវឌឍន៍របព័នធសថិតិជតិ និង
ជំនួយកនុងករសរមបសរមួលបេចចកេទសៃនសថិតិផលូវកររបស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ។ ចប់តំងពី
បនបេងកតេឡង រកុមរបឹកសសថិតិបនរបជំុចំនួន៣េលក និងគណៈកមម ធិករសរមបសរមួលសថិ
តិ បនរបជំុចំនួន១១េលក ។   

១១១១....៣៣៣៣        ទំនក់ទំនងជមួយទំនក់ទំនងជមួយទំនក់ទំនងជមួយទំនក់ទំនងជមួយៃដគូអភិវឌឍន៍ៃដគូអភិវឌឍន៍ៃដគូអភិវឌឍន៍ៃដគូអភិវឌឍន៍    

វទិយសថ នជតិសថិតិបនេធវករពិនិតយេឡងវញិជបនតបនទ ប់ េដមបីេដះរសយបញហ សថ ប័ន និង
ករេរៀបចំនន សរមប់ែផនករេមសថិតិ ែដលបនដក់ឱយអនុវតតតំងពីឆន ំ២០០៧។ ែផនករ
នន និងសូចនករមួយចំនួនរតូវបនពិនិតយេឡងវញិ និងេធវបចចុបបននភពចប់តំងពីែផនករេម
សថិតិេនះរតូវបនេរៀបចំេឡង។ ករពិនិតយេឡងវញិេនះ រតូវបនេធវេឡងេដយែផអកភគេរចន 
េទេលែផនករ និងឯកសរសំខន់ៗមួយចំនួនរមួមន៖ 

• បញជ ីសូចនករតមដនរតួតពិនិតយ និងវយតៃមល សរមប់ែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍
ជតិ បចចុបបននកមម ឆន ំ ២០០៩-២០១៣ 

• ែផនករយុទធសរសតរបស់រកសួងែផនករ 
• កិចចរបជំុជមួយៃដគូអភិវឌឍន៍សតីពីករេកៀរគរធនធនសរមប់ករេធវជំេរឿនកសិកមម 

១១១១....៤ ៤ ៤ ៤     បទពិេសធន៍បទពិេសធន៍បទពិេសធន៍បទពិេសធន៍ែសវងយល់ែសវងយល់ែសវងយល់ែសវងយល់    

មនសកមមភពរកីចេរមនមួយចំនួន សរមប់កិចចសរមបសរមួលរបេសរជងមុនៃនខលឹមសរ និង
ករកំណត់េពលៃនសកមមភពអេងកត។ េទះជយ៉ងណក៏េដយ មនតរមូវករេដមបីអភិវឌឍន៍
បែនថមកនុងកិចចសហរបតិបតតិករ និងករសរមបសរមួលកនុងករេធវែផនករ ករផតល់ហិរញញវតថុអំពី



របយករណ៍ពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១២ 

   

4     

 

បញហ វធីិសរសត សំណួររបកបេដយបទដឋ ន វធីិសរសតទូេទកនុងករវភិគ និងករេរបរបស់
សមតថភពករងររបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ។ ចបប់សថិតិេធវករសរមបសរមួលរវងវទិយសថ ន
ជតិសថិតិ ធនគរជតិៃនកមពុជ រកសួងពក់ព័នធនន ែដលផតល់ឱយរបព័នធេនះ នូវមូលដឋ នដ៏   
រងឹមំសរមប់េធវករសរមសរមួលនូវរបព័នធទំងមូល។ 

មនគុណសមបតតិដ៏ធំេចញមកពីអេងកត និងជំេរឿនរទង់រទយធំ។ េដមបីែថរកសគុណភពនេពល
បចចុបបននកនុងសថិតិ និងសូចនករែដលរតូវករចំបច់សរមប់ករអភិវឌឍកំេណ នសងគមកិចចកមពុជ
របកបេដយនិរនតរភព រតូវមនករេធវែផនករទំងរយៈេពលខលី និងរយៈេពលែវង េនកនុងរេបៀប
ែថរកសលទធផលែដលអចទញយកបន និងថវកិសនូលែដលមនករធន។ ចប់តំងពីឆន ំ
២០០៧ មក ជំេរឿនរបជររសតឆន ំ២០០៨ និងជំេរឿនសហរគសឆន ំ២០១១ រតូវបនេធវេឡងរមួជ
មួយករផតល់មូលនិធិពីៃដគូអភិវឌឍន៍។ រជរដឋ ភិបលកមពុជកំពុងបេងកនករផតល់មូលនិធិដល់
ករេធវជំេរឿនទំងឡយ។ បុ៉ែនតករផតល់មូលនិធិឱយបនេកនេឡងពីរជរដឋ ភិបលកមពុជទមទរ
ឱយបេងកតរបព័នធសថិតិរបកបេដយនិរនតរភព។  

ជំនញកនុងសថិតិ និងសមតថភពេនវទិយសថ នជតិសថិតិ មនកររកីចេរមនចប់តំងពីឆន ំ២០០៧ 
មក។ ករែកលមអទំងឡយេនមិនទន់មនេនេឡយេទ ទំងករេធវករអេងកត និងជំេរឿនេន
វទិយសថ នជតិសថិតិ និងថេតេនេពលណវទិយសថ នជតិសថិតិនឹងបណតុ ះបណត លែផនកេផសង
េទៀត េនកនុងរបព័នធសថិតិជតិេដមបីេធវករែកលមអជំនញមរនតីែផនកសថិតិ។ ថវកិសនូលសរមប់
ករងរេនះ គឺជតរមូវករមួយផងែដរ។ 

១១១១....៥៥៥៥     ករេរៀបករេរៀបករេរៀបករេរៀបចំរបយករណ៍ពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិៃនចំរបយករណ៍ពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិៃនចំរបយករណ៍ពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិៃនចំរបយករណ៍ពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិៃនែផនករេមសថិតិែផនករេមសថិតិែផនករេមសថិតិែផនករេមសថិតិ    

ែផនករេមសថិតិនេពលបចចុបបននេនះ រគបដណត ប់រយៈេពលពីឆន ំ២០០៨ ដល់ ឆន ំ២០១៥ និងដល់
េពលែដលរតូវពិនិតយេឡងវញិ េដមបីេធវករវយតៃមលថេតែផនករេមសថិតិេនះ រតូវករឱយមនករ
ែកតរមូវឬេទ ជពិេសសទក់ទងនឹងែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ។ គំនិតពិចរណមួយ
េផសងេទៀត គឺរកបខ័ណឌ ករងរអស៊នែដលនឹងមនឥទធិពលធំជងមុន េទេលរបព័នធសថិតិជតិ
កនុងេពលអនគតដ៏ខលីខងមុខ។ 

ែផនករេមសថិតិ គឺជែផនកររយៈេពលែវង និងមនមហិចឆតខពស់េដមបីរគបដណត ប់េលតរមូវករ
របស់អនកេរបរបស់ែដលមនករទទួលសគ ល់ៃនសថិតិកនុងសងគមកមពុជ។ វគឺជែផនករែដល
មនករេរៀបចំយ៉ងលអ និងបនកំណត់នូវកមមវធីិេហដឋ រចនសមព័នធសថិតិ កមមវធីិករងរសថិតិ 
សំេណ ថវកិ និងែផនករហិរញញវតថុ និងែផនករអនុវតតសរមប់របព័នធសថិតិជតិទំងមូល។ វក៏   
ផតល់ផងែដរនូវព័ត៌មនសតីអំពីករេបតជញ ចិតតរបស់ៃដគូអភិវឌឍន៍ និងបញជ ីសូចនករ។  េទះយ៉ង
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ណក៏េដយ ក៏េនមនកងវះខតហិរញញវតថុដ៏េរចន គឺរបែហលជរតូវករ ៧៥ ភគរយៃនថវកិ   
សរបុ។ េនេពលសពវៃថងេនះ ថវកិសថិតិភគេរចនរតូវបនផតល់េដយអងគករជៃដគូអភិវឌឍន៍ 
េផសងៗគន ។ េនកនុងែផនករេមសថិតិនេពលបចចុបបនន មនករេសនសំុឱយរជរដឋ ភិបលកមពុជ        
តេមលងចំែណកបដិភគរបស់ខលួន ១០ ភគរយជេរៀងរល់ឆន ំ រហូតដល់មនករផតល់ហិរញញវតថុ
េពញេលញដល់របព័នធសថិតិជតិ។ េយបល់េសនសំុេនះ គឺអរស័យេលសថ នភពកលពីឆន ំ 
២០០៧។ ដូចែដលបនដឹងកនលងមកករផតល់ហិរញញវតថុភគេរចន ឬទំងអស់របស់ៃដគូអភិវឌឍន៍
នឹងបញច ប់េនឆន ំ២០១៥។ អរស័យេហតុេនះ រជរដឋ ភិបលរតូវែតបេងកនមូលនិធិយ៉ងតិច
របែហលពី ២០ េទ ២៥ ភគរយជេរៀងរល់ឆន ំរហូតដល់ឆន ំ ២០១៥។ 

គណៈរបតិភូ PARIS21 តមរយៈវទិយសថ នជតិសថិតិ បនមកបំេពញេបសកកមមកលពីែខមិថុន 
ឆន ំ ២០១១ េដមបីជួបជមួយមរនតីរជរដឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌឍន៍សំខន់ៗមួយចំនួនៃនរបព័នធ       
សថិតិកមពុជ កនុងករេលកទឹកចិតតឱយមនករចូលរមួពិនិតយេឡងវញិែផនករេមសថិតិេនះ។ បនទ ប់
ពីជំនួប និងកិចចពិភកសជមួយវទិយសថ នជតិសថិតិ មរនតីរជរដឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌឍន៍ គណៈ
របតិភូបនផតល់អនុសសន៍មួយចំនួន កនុងកររបកសេរៀបចំករពិនិតយេឡងវញិ នូវែផនករ   
េមសថិតិេនះ។ កនុងរបយករណ៍េបសកកមម Sida ែដលមនចំណងេជងថ “ជំនួយកនុងករសរមប
សរមួលរបព័នធសថិតិជតិេនកនុងរបេទសកមពុជ”  ពីឆន ំ២០០៩ ក៏មនអនុសសន៍មួយផងែដរកនុង
ករេគរពតមេសចកតីអនុម័តរបស់ែផនករេមសថិតិ ចូលេទកនុងភពជក់ែសតងសរមប់ករ      
ែកលមអ និងករពិនិតយេឡងវញិនេពលអនគត។ 

ឯកសរពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិេនះ ឥឡូវរតូវបនេធវេឡងជែផនក
មួយៃនគេរមងកសងសមតថភពសថ ប័នែដលមនករជួយឧបតថមភពីអងគករ Sida េនវទិយសថ ន
ជតិសថិតិ។ េគលបំណងរមួ គឺករពិនិតយេឡងវញិ និងករវយតៃមលែផនករេមសថិតិ និង
សកមមភពែដលសថិតេនេរកមែផនករេមសថិតិេនះ រួមជមួយករវយតៃមលៃនសកមមភពអនុវតត 
និងពីរេបៀបែដលសកមមភពទំងអស់េនះ កំពុងរមួចំែណកដល់ករអនុវតតែផនករេមសថិតិ។ 
ករងរពក់ព័នធនឹងអនកផលិត អនកេរបរបស់ និងៃដគូអភិវឌឍន៍ រពមទំងរកុមរបឹកសសថិតិ និង      
គណៈកមម ធិករសរមបសរមួលសថិតិ។ 
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២.  សថ នភពបចចបុបននៃនរបព័នធសថតិិជត ិ

២២២២....១ ១ ១ ១     សមសធតុៃនរបព័នធសថិតិជតិសមសធតុៃនរបព័នធសថិតិជតិសមសធតុៃនរបព័នធសថិតិជតិសមសធតុៃនរបព័នធសថិតិជតិ    

របព័នធសថិតិជតិកមពុជ ជរបព័នធសថិតិែបបវមិជឈករយ៉ងទូលំទូលយ េហយរតូវបនកំណត់
េដយចបប់សថិតិ និងអនុរកឹតយពក់ព័នធមួយចំនួន។ ចបប់សថិតិចូលជធរមនេនឆន ំ ២០០៥ និង
អនុរកឹតយសតីពីករេរៀបចំ និងកិចចដំេណ រកររបស់របព័នធសថិតិជតិ ក៏ចូលជធរមនយ៉ងេពញ
េលញកលពីឆន ំ ២០០៧។ េនឆន ំ ២០១០ អនុរកឹតយសតីពីសថិតិផលូវករែដលបនចត់តំងរតូវបន
អនុម័ត។ រកបខ័ណឌ ករងរផលូវចបប់ រួមមនចបប់សថិតិ និងអនុរកឹតយទំងឡយផតល់នូវមូលដឋ ន 
រមួកនុងករេធវឱយករងររបព័នធសថិតិជតិមនដំេណ រករលអ និងគំរទដល់ដំេណ រករករងរ។ 

ចបប់សថិតិ និងអនុរកឹតយពក់ព័នធនន បនកំណត់យ៉ងចបស់នូវករទទួលខុសរតូវ និងទំនក់
ទំនងរវងវទិយសថ នជតិសថិតិ និងអងគភពសថិតិែដលបនចត់តំង។ ចបប់សថិតិផតល់នូវតួនទី
េពញេលញដល់រកុមរបឹកសសថិតិ ជអនកផតល់របឹកសកនុងករសរមបសរមួលនូវករអភិវឌឍរបព័នធ 
សថិតិជតិ េហយគណៈកមម ធិករសរមបសរមួលសថិតិ មនតួនទីជួយវទិយសថ នជតិសថិតិកនុង
ករសរមបសរមួលបេចចកេទសៃនសថិតិផលូវករ។ 

េយងតមអនុរកឹតយៃនសថិតិផលូវករែដលបនចត់តំង វទិយសថ នជតិសថិតិ និងរកសួងពក់ព័នធ
ចំនួន ២២ រកុមរបឹកសចំនួន ២ រដឋេលខធិករដឋ នចំនួន ២ និងធនគរជតិៃនកមពុជ មនភរកិចច
កនុងកររបមូល ែកៃឆន ចងរកង វភិគ េបះពុមព និងផសពវផសយសថិតិផលូវករ េទតមតរមូវករ
ទិននន័យរបស់អនកេរបរបស់។ ជំេរឿន និងអេងកតទំងអស់រតូវេធវេឡងេដយវទិយសថ នជតិសថិតិ 
និងករអេងកតតមវស័ិយ រតូវេធវេឡងេដយអងគភពសថិតិែដលបនចត់តំង ឬរតូវេធវកិចចសហ-
របតិបតតិករជមួយវទិយសថ នជតិសថិតិ។ បញជ ីសថិតិផលូវករែដលផលិតេដយរកសួង សថ ប័នពក់
ព័នឋ រតូវបនកត់រតេនកនុងអនុរកឹតយសតីពីសថិតិផលូវករែដលបនចត់តំង។ 

ចបប់សថិតិ និងអនុរកឹតយបនបេងកតនូវរកបខ័ណឌ ករងរ និងេលកទឹកចិតតដល់ករេធវសមហរ-
ណកមមនូវសកមមភពសថិតិនន េទកនុងរបព័នធសថិតិជតិ។ ដូេចនះ វគឺជឧបករណ៍ែដលមនករ
េរៀបចំបនយ៉ងលអ និងបនកំណត់យ៉ងចបស់ពីទំនួលខុសរតូវកនុងកររបមូល និងេរៀបចំសថិតិ
ផលូវករេនកនុងរបព័នធសថិតិជតិ បុ៉ែនតតមករអនុវតតជក់ែសតង វទិយសថ នជតិសថិតិ និងរកសួង  
សថ ប័នពក់ព័នឋ េនែតជួបករលំបកកនុងករបំេពញមុខងរឱយបនេពញេលញ ពីេរពះករ
ទទួលខុសរតូវរបស់ែផនកេផសង េៗនកនុងរបព័នធ គឺពិបកកនុងករបំេពញេដយសរគម នករផតល់
មូលនិធិពីរជរដឋ ភិបលរបកបេដយនិរនតរភព។ សថិតិមួយចំនួន កនុងចំេណមសថិតិផលូវករែដល
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បនចត់តំង អចជសថិតិតមែផនកេរចនជងមុន ែដលរតូវបនេគេរបរបស់ៃផទកនុងេនកនុង
រកសួង អរស័យេហតុេនះវមិនរតូវចត់ទុកថជសថិតិផលូវករេនះេឡយ។ 

ករផតល់មូលនិធិពីរជរដឋ ភិបលដ៏រងឹមំ សរមប់សថិតិផលូវករែដលបនចត់តំង នឹងធនឱយ
របព័នធសថិតិជតិមនដំេណ កររបកបេដយនិរនតរភព។ ដរបណករផតល់ហិរញញវតថុភគេរចន
ៃនរបព័នធសថិតិជតិេធវេឡងេដយៃដគូអភិវឌឍន៍ ជំេរឿន និងអេងកតរតូវេធវេឡងកនុងេគលេដ
ពិេសសែតបុ៉េណណ ះ។ 

េនឆន ំ ២០១១ មនមរនតីសរបុចំនួន ៩៩៦ នក់ បនចូលរមួកនុងករងរផលិតកមមសថិតិផលូវករ។ 
វទិយសថ នជតិសថិតិមនមរនតីរបែហល ៣១៤ នក់ េនថន ក់ករយិល័យកណត លៃនរកសួង
ែផនករ និងមរនតីចំនួន ៣១៥ នក់ េនករយិល័យេខតត និងរសុក។ មនមរនតីរបែហល ៣៦៧ 
នក់ ែដលចូលរមួកនុងសកមមភពសថិតិេនតមរកសួងនន និងធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

២២២២....២ ២ ២ ២     ទំនក់ទំនងរវងសមសធតុៃនរបព័នធសថិតិជតិទំនក់ទំនងរវងសមសធតុៃនរបព័នធសថិតិជតិទំនក់ទំនងរវងសមសធតុៃនរបព័នធសថិតិជតិទំនក់ទំនងរវងសមសធតុៃនរបព័នធសថិតិជតិ    

កនុងដំេណ រករៃនករវយតៃមលពក់កណត លអណតតិ ផ.យ.អ.ជ កិចចរបជំុពិេរគះេយបល់ជ
េរចនជមួយរកសួង សថ ប័នពក់ព័នឋ រតូវបនេរៀបចំេឡង េដយមនករសហកររវង             
អគគនយកដឋ នែផនករ និងវទិយសថ នជតិសថិតិ សតីពីកររតួតពិនិតយេឡងវញិ និងែកសរមួល
សូចនករសរមប់តមដនរតួតពិនិតយវឌឍនភពៃនករអនុវតត ផ.យ.អ.ជ និងេគលេដអភិវឌឍន៍ 
សហសសវតសរក៍មពុជ។  ក៏មនកិចចរបជំុពិេរគះេយបល់មួយចំនួនផងែដរ អំពីករេរៀបចំរបយ
ករណ៍បចចុបបននកមមេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ។៍ 

- រកុមករងរថន ក់ជតិវស់ែវងភពរកីរក (NWG PM) បនេរៀបចំកិចចរបជំុចំនួន ៥ េលក 
េដមបីេធវករពិភកសអំពីវធីិសរសតថមីសរមប់វស់ែវងភពរកីរក  

- អនុរកុមករងរបេចចកេទសែផនករ និងកត់បនថយភពរកីរក ែផនកសថិតិ (TWG-PPR 
Sub-group for Statistics) ៃនវទិយសថ នជតិសថិតិ បនេរៀបចំកិចចរបជំុចំនួន ២ េលក 
េដមបីពិភកសពីករវយតៃមលពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិ 

- កិចចរបជំុរបស់គណៈកមម ធិករសរមបសរមួលសថិតិ រតូវបនេរៀបចំេឡង ជេរចនេលក 
េហយរបធនបទមួយចំនួន រតូវបនេលកមកពិភកសកំឡុងកិចចរបជំុទំងេនះ ដូចជ
ករសរមបសរមួល និងកិចចសហរបតិបតតិករ ករកសងសមថភពសរមប់របព័នធសថិតិ
ជតិ និងកររបមូលេម៉តដត (Metadata) សរមប់របព័នធសថិតិ 

- កិចចរបជំុជមួយៃដគូអភិវឌឍន៍េដមបីេកៀរគរធនធនសរមប់េធវជំេរឿនកសិកមម  និង
សរមប់ករេធវអេងកតេផសងៗេទៀត ដូចជករអេងកតកមល ំងពលកមម 



របយករណ៍ពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១២ 

   

8     

 

ករេរៀបចំសិកខ សលេដមបីពិភកសពីតរមូវករសថិតិ ករកសងសមតថភព និងតរមូវករធនធន
នន គឺជមេធយបយដ៏មនរបសិទធភពកនុងករបេងកតនូវរបព័នធមួយ េដមបីេឆលយតបេទនឹង
តរមូវករសថិតិសរមប់អនកេរបរបស់កនុងសងគមកមពុជទូេទ។ េរកពីេនះ រកុមករងរបេចចកេទស
ែផនករ និងកត់បនថយភពរកីរកែផនក ផ.យ.អ.ជ និងៃដគូអភិវឌឍន៍មួយចំនួនេទៀត មិនបនចូល
រមួកនុងដំេណ រករៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ពក់កណត លអណតតិ ែផនករេមសថិតិេនះេទ។ 

កំឡុងៃនករពិនិតយេឡងវញិនូវែផនករេមសថិតិ មនកិចចរបជំុជេរចន េធវេឡងជមួយៃដគូ
អភិវឌឍន៍ និងរកសួង សថ ប័ននន។ កិចចរបជំុ និងកិចចពិភកសទំងេនះ បនបងហ ញពីតរមូវករ
ជរបព័នធមួយៃនកិចចរបជំុ និងសិកខ សលជេទៀងទត់េដមបីពរងឹងពីរបព័នធសថិតិជតិ។ វមន
សរៈសំខន់យ៉ងខល ំងផងែដរ កនុងករកំណត់របព័នធននសរមប់ករទំនក់ទំនងជេទៀងទត់
រវងវទិយសថ នជតិសថិតិ និងរកសួង សថ ប័នពក់ព័នឋនន ែដលជអនកេរបរបស់ និងជអនក      
ផលិតទិននន័យ និងអនកេរបរបស់ដៃទេទៀត។ េដយេហតុេនះ របព័នធមួយែដលរួមបញចូ លកិចច
របជំុ និងសិកខ សលជមួយអនកេរបរបស់កនុងករកំណត់តរមូវករសថិតិ និងមតិេយបល់អំពី
រេបៀបែដលគួររតូវបនផតល់អទិភព និងផតល់ហិរញញវតថុ និងរបព័នធមួយេផសងេទៀត  គឺជប់
ទក់ទងនឹងរជរដឋ ភិបល េដមបីពិភកសអំពីតរមូវករែដលមនករកំណត់ៃនសថិតិផលូវករ និងពី
រេបៀបថេតវរតូវបនផតល់ហិរញញវតថុ និងអទិភពយ៉ងដូចេមតច។ 
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៣.  ករវយតៃមលចំណុចខល ងំ និងចំណុចេខសយ ៃនរបព័នធនេពលបចចបុបនន 

៣៣៣៣....១ ១ ១ ១     េហដឋ រចនសមព័នធៃនរបព័នធសថតិិេហដឋ រចនសមព័នធៃនរបព័នធសថតិិេហដឋ រចនសមព័នធៃនរបព័នធសថតិិេហដឋ រចនសមព័នធៃនរបព័នធសថតិិជតិជតិជតិជតិ    

របយករណ៍ពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិ បងហ ញថចំណុចេខសយចំបងៗមួយចំនួន
ែដលរតូវបនេដះរសយជដំបូងគឺេនែតចំបច់។ ករេរៀបចំេហដឋ រចនសមព័នធ និងសថ ប័ន
ែដលបនផតល់េដយចបប់សថិតិ ែផនកខលះមនលកខណៈរគប់រគន់ និងែផនកខលះេទៀត គឺេនមិន
ទន់រគប់រគន់េនេឡយ។ ឧទហរណ៍រមួមនកងវះឯករជយភព ឯករជយភពែផនក   មូលនិធិ 
និងថវកិរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ និងសថិតិផលូវករ។ របព័នធននសរមប់ករេធវទំនក់ទំនង 
(សូមេមលែផនក ២.២) និងសរមប់ករេធវែផនករ និងតមដន និងករសរមបសរមួល និងករ
ពិេរគះេយបល់ រតូវែតពរងឹងសរមប់របព័នធសថិតិជតិ េដមបីេធវសមហរណកមមរបកបេដយ
របសិទធភពជមួយនឹងរបព័នធវមិជឈករ។ 

រកបខ័ណឌ ចបប់រគបដណត ប់ភគេរចនកនុងករេធវឱយករងររបព័នធសថិតិជតិ ដំេណ រករបនយ៉ង
លអ និងផតល់នូវមូលដឋ នរគឹះដ៏រងឹមំផងែដរ សរមប់ករងរសថិតិ និងសរមបសរមួល។ េទះបីជ
យ៉ងណក៏េដយ មនែផនកចបប់មួយចំនួនែដលអចែកលមអបន។ មនភពខុសគន កនុងករ
កំណត់េនកនុងចបប់សថិតិ និងអនុរកឹតយ និងបញហ មួយចំនួនអចមនលកខណៈចបស់លស់ជង 
េដមបីេធវឱយចបប់ និងឯកសរងយរសួលអន និងយល់។ ែផនកខលះៃនចបប់មនភពលំអិតេពក 
េដយមនភពរបថុយរបថនកនុងករទមទរឯកសររលឹំកសរេឡងវញិេរចនជង របសិនេប
ែផនកទំងអស់េនះមិនសូវមនភពលំអិត។ ករេធវវេិសធនកមមចបប់ និងបទបញញតិតទំងឡយ 
ជេរឿយៗមនដំេណ រករយឺត។ េដយសរសថិតិជែផនកៃនេហដឋ រចនសមព័នធៃនសងគម ផលិតកមម
សថិតិនេពលបចចុបបនន រតូវគំរទឱយមនសថិតិរបេភទអវីែដលរតូវផលិត េហយផលិតេដយនរណ 
និងសរមប់នរណ។ រកបខ័ណឌ ករងរែផនកផលូវចបប់រតូវគំរទដំេណ រករករងរ និងរតូវឱយ
ចបស់លស់អំពីទំនួលខុសរតូវ។ 

មនករផតល់អនុសសន៍ឱយេធវករែកសរមួល អនុរកឹតយទំងឡយេដមបីពរងឹងរកបខ័ណឌ ករងរ
ឱយកន់ែតរបេសរ។ ករពិនិតយេឡងវញិរតូវរកេឡកេមលភពចបស់លស់ និងឱយកន់ែតយល់
ចបស់ រតូវរកេឡកេមលេលករេធវសុខដុមនីយកមមៃនែផនកបី: អរស័យេលករទទួលខុសរតូវ 
ករផតល់នូវទសសន និងនិយមន័យ តមករមិតៃនព័ត៌មនលំអិត និងរបសិនេបមនកងវះខតនូវ
ចំណុចសំខន់  ៗឧទហរណ៍ គុណភព និងភពសមញញសរមប់អនកេឆលយតប។ កនុងឆន ំេទមុខៗ
េទៀតជកររបេសរ គួរែតេធវវេិសធនកមមចបប់សថិតិ។ 
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រយៈេពលបុ៉នម នឆន ំចុងេរកយេនះ មនកិចចខិតខំរបឹងែរបងជេរចន កនុងករពរងឹងករផលិតសថិតិ 
តមរយៈករបណតុ ះបណត ល ជំនួយបេចចកេទស និងករគំរទែផនករគប់រគង។ េនមនគមល តដ៏ធំ
រវងករមិតជំនញ និងបេចចកវទិយែដលរតូវយកមកេរបរបស់សរមប់ផលិតកមមសថិតិ របកប 
េដយនិរនតរភព និងសរមប់វទិយសថ នជតិសថិតិ េដមបីបំេពញតួនទីរបស់ខលួនជមជឈមណឌ ល
សមតថភពមួយកនុងផលិតកមមសថិតិ។ 

៣៣៣៣....២ ២ ២ ២     លទធផលសថិតិ និងគុណភពទិននន័យលទធផលសថិតិ និងគុណភពទិននន័យលទធផលសថិតិ និងគុណភពទិននន័យលទធផលសថិតិ និងគុណភពទិននន័យ    

បនទ ប់ពីែផនករេមសថិតិរតូវបនេចញផសយ ជំនួយគំរទដល់វទិយសថ នជតិសថិតិបនបនតតម   
រយៈៃដគូអភិវឌឍន៍មួយចំនួនដូចជ JICA, Sida, UNFPA និង UNICEF។ មរនតីែដលមនករ       
បណតុ ះបណត ល និងសថិតិែដលមនចំនួនេរចន និងមនករផសពវផសយ គឺជលទធផលៃនជំនួយ
របស់ៃដគូអភិវឌឍន៍េនបុ៉នម នឆន ំចុងេរកយេនះ។ 

ែផនកគណេនយយជតិបនទទួលករបណតុ ះបណត លតមរយៈទីរបឹកសរយៈេពលខលី និងទិននន័យ    
រដឋបលេរចនជងមុន រតូវបនេរបរបស់ជមូលដឋ នរគឹះសរមប់មុខងរគណនទំងឡយ។ 
ទិននន័យអំពីករអងកតេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ រតូវបនេរៀបចំេរបរបស់សរមប់គណេនយយ
ជតិរបចំឆន ំ និងរបចំរតីមស។ ករផសពវផសយគណេនយយជតិរបចំរតីមស នឹងចប់េផតម
កនុងឆន ំ ២០១២។ 

ជំេរឿនកសិកមមេនមិនទន់េធវេនេឡយ េដយសរែតកងវះខតមូលនិធិ។ វទិយសថ នជតិសថិតិ
បនខិតខំេដមបីែសវងរកៃដគូអភិវឌឍន៍ឱយបនរគប់រគន់ និងជំនួយគំរទពីរជរដឋ ភិបលកនុងករ
េរៀបចំជំេរឿនកសិកមមកនុងឆន ំ២០១៣។ អងគករ JICA បនជួយគំរទវទិយសថ នជតិសថិតិកនុងករអនុ
វតតជំេរឿនសហរគសកនុង ឆន ំ២០១១ និងេរៀបចំែផនករេដមបីដំេណ រករេរៀបចំអេងកតសហរគស
ដ៏ធំមួយកនុងឆន ំ២០១៤។ ជំេរឿន និងអេងកតទំងេនះ នឹងជួយែកលមអព័ត៌មនអំពីសថ នភពេសដឋ
កិចចរបស់របេទសកមពុជ ឱយកន់ែតរបេសរេឡង។ 

សនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់របចំែខសរមប់ទីរកុងភនំេពញ រតូវបនផសពវផសយេដយវទិយ-
សថ នជតិសថិតិជេទៀងទត់។ កនុងឆន ំ២០១១ ករេរៀបចំឆន ំេគលសរមប់សនទសសន៍ៃថលទំនិញ
េរបរបស់រតូវបនេធវេឡង។ ចប់ពីឆន ំ២០១២ វទិយសថ នជតិសថិតិ នឹងមនគេរមងចងរកង 
សនទសសន៍ៃថលទំនិញ េដយរគបដណត ប់េខតតចំនួន៥ បែនថមេទៀត ។ 

កររបមូលទិននន័យតមវស័ិយមួយចំនួន ែដលេធវេឡងេដយរកសួងពក់ព័នធមនលកខណៈ
របេសរ េហយវទិយសថ នជតិសថិតិអចទញយកទិននន័យបនកន់ែតេរចនជងមុន។ បចចុបបនន 
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ទិននន័យនំេចញ និងនំចូលរតូវបនេគេផញជេទៀងទត់ មកកន់វទិយសថ នជតិសថិតិេដមបីយក
េទេរបរបស់េនកនុងគណេនយយជតិ។ ទិននន័យហិរញញវតថុ និងេទសចរណ៍ក៏រតូវបនេធវឱយ
របេសរផងែដរ។ ែផនកេផសង េៗទៀត កររកីចេរមនេនមនភពយឺតយ៉វ ដូចជទិននន័យែផនក
គមនគមន៍ និងករដឹកជញជូ នជេដម។ 

ចំេពះវស័ិយសងគមកិចច ករផតល់េសវែផនកសថិតិកន់ែតមនភពរបេសរ េហយេនែតមន      
សុពលភព។ ជំេរឿន និងអេងកតមួយចំនួនរតូវបនេគេធវេឡងជេទៀងទត់ ដូចជជំេរឿនរបជររសត 
អេងកតរបជសរសត និងសុខភព និងអេងកតេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជជេដម។ េនកនុងវស័ិយ 
អប់រ ំរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡមនរបព័នធទិននន័យដ៏ធំជមួយនឹងទិននន័យរដឋបល (របព័នធ
រគប់រគងព័ត៌មនករអប់រ)ំ បុ៉ែនតសរមប់វស័ិយឯកជន និងករអប់រេំរករបព័នធ សថ នភពគឺ  
រសេដៀងនឹងឆន ំ ២០០៧។ 

ករវភិគអំពីភពរកីរកកនុងឆន ំ ២០១១ ធនគរពិភពេលកបនបនតគំរទេដយមនករផតល់នូវ
វគគបណតុ ះបណត លសតីពីករវភិគភពរកីរក និងបនបណតុ ះបណត លមរនតីរបស់វទិយសថ នជតិ
សថិតិអំពីរេបៀបគណនករប៉ន់របមណៃនភពរកីរក។ រជរដឋ ភិបលកមពុជ បនបេងកតរកុម
ករងរថន ក់ជតិវស់ែវងភពរកីរក ែដលមនរដឋេលខធិករៃនរកសួងែផនករជរបធន និង
អគគនយកវទិយសថ នជតិសថិតិជអនុរបធន។ នេពលបចចុបបននេនះ រកុមករងរេនះកំពុង
ពិភកសអំពីវធីិសរសតែដលអចយកេទេរបរបស់េដមបីតមដនភពរកីចេរមន ៃនេគលេដ
អភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍ ែដលពក់ព័នឋែផនកភពរកីរក ែដលជួយគំរទេដយទីរបឹកសរបស់អគគ
នយកដឋ នែផនករ។ េរៀងរល់ ៥ ឆន ំ ករអេងកតេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជរទង់រទយធំ ែតង
ែតរតូវបនេរៀបចំេធវេឡង ែដលករអងកតេនះផតល់ឱយរបេទសកមពុជនូវឱកសដ៏លអឥតេខច ះកនុង
ករេធវវភិគេលភពរកីរកសីុជេរម។ វធីិសរសតថមីចុងេរកយសរមប់វស់ែវងបនទ ត់ៃនភព  
រកីរកផលូវករនឹងរតូវអនុវតតកនុងឆន ំ ២០១២។ 

ករផសពវផសយសថិតិ រតូវបនែកលមអ េដយសរេគហទំព័ររបស់វទិយសថ នជតិសថិតិនេពល
បចចុបបននេនះ បនផសពវផសយនូវលទធផលបនមកពីករអេងកតេផសងៗជេរចន េហយអនកេរប
របស់អចចូលេទយកទិននន័យេដយផទ ល់បន ដូចជជំេរឿនរបជររសត និងកំអីុនហវូ។
េសៀវេភករមងទិននន័យសថិតិរបចំឆន ំេបះពុមពថមី រតូវបនេចញផសយេនែខមិថុន ឆន ំ២០១២។ 
កូនេសៀវេភសតីពីែយនឌ័រ េបះពុមពពីរេលកែដលមនចំណងេជងថ “រសតី និង បុរសកនុងរបេទស
កមពុជ” ក៏រតូវបនេចញផសយផងែដរ។ 
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គេរមងគំរទេដយអងគភពសថិតិរបស់អងគករសហរបជជតិ (UNSD) សតីពីករផសពវផសយ      
សូចនករអភិវឌឍន៍ជតិ កនុងេនះេផត តជពិេសសសូចនករសនូលែផនករយុទធសរសត
អភិវឌឍន៍ជតិ រតូវបនអនុវតតេដយេជគជ័យនេពលបចចុបបនន េដយេរបរបស់របព័នធ
ទិនន័យសូចនករេសដឋកិចច សងគមកិចចកមពុជ (CAMInfo)  និងេរបរបស់របព័នធបំលស់បតូរ   
េម៉តដត (SDMX) ជឧបករណ៍កនុងករបញជូ នសូចនករ និងេមតដតរបស់សូចនករ
ទំងេនះ េទកន់របព័នឋទិននន័យមូលដឋ នរបស់អងគករសហរបជជតិ េហយអនកេរបរបស់
ទូេទក៏អចចូលេទទញយកទិននន័យទំងេនះបនផងែដរ ពីេគហទំព័ររបស់វទិយសថ ន
ជតិសថិតិ។   

៣៣៣៣....៣ ៣ ៣ ៣     ករមិតករមិតករមិតករមិតជំនញ ជំនញ ជំនញ ជំនញ និងករបណតុ ះបណត លនិងករបណតុ ះបណត លនិងករបណតុ ះបណត លនិងករបណតុ ះបណត ល    

ករេធវឱយកន់របេសរនូវសមតថភពរបស់មរនតីវទិយសថ នជតិសថិតិ បនបនតេទមុខចប់តំងពី
ែផនករេមសថិតិរតូវបនេរៀបចំេឡង។ មរនតីែដលមនករមិតសិកសយ៉ងតិចរតឹមថន ក់អនុបណឌិ ត
មនចំនួន ៣៤ នក់កនុងឆន ំ ២០១១។ កំេណ នេនះ ភគេរចនេដយសរមរនតីវយ័េកមងេន         
វទិយសថ នជតិសថិតិ ែដលមនកំរតិអប់រខំពស់ទំងេនះ បនបញច ប់ពីសកលវទិយល័យេនកនុង
របេទសកមពុជ គឺមិនែមនតមរយៈករបណតុ ះបណត លេនេរករបេទស ដូចជរបេទសហវីលីពីន 
កលកនុងកំឡុងឆន ំ ២០០៦ េនះេឡយ។ 

អងគភពបណតុ ះបណត លមិនបនបនតដំេណ រករេទៀតេឡយ េដយសរកងវះខតធនធន។ ផទុយ
េទវញិ គេរមងៃដគូអភិវឌឍន៍ជេរចន បនេរៀបចំវគគបណតុ ះបណត លផទ ល់េដយែឡកេនកែនលង
េធវករ ឬេរបរបស់រកុមហុ៊នកនុងរសុកេដមបីកសងសមតថភព។ គេរមងជំនួយរយៈេពលែវងេន
វទិយសថ នជតិសថិតិចេនល ះឆន ំ២០០៧ និង ឆន ំ២០១២ រតូវបនេរៀបចំេដយអងគករ JICA, UNFPA, 
UNICEF និង Sida។ ៃដគូអភិវឌឍន៍ទំងអស់បនេរៀបចំវគគបណតុ ះបណត លេដមបីេធវឱយរបេសរនូវ
សមតថភព និងរបកដថវទិយសថ នជតិសថិតិមនសមតថភពកនុងករអនុវតតករងរជំេរឿន និង
អេងកតេផសង េៗទៀត។ េទះជយ៉ងណក៏េដយ មនតរមូវករពីករសរមបសរមួលវគគបណតុ ះ      
បណត ល េដមបីេធវឱយករកសងសមតថភពមននិរនតរភព និងេដមបីេរបរបស់ធនធនឱយកន់ែត
មនរបសិទធភព។ 

វទិយសថ នជតិសថិតិ បនអនុវតតករវយតៃមលសននិធិសមតថភព កនុងចំេណមអនកផលិតសថិតិផលូវករ 
ទំងអស់ កនុងឆន ំ២០១០/២០១១ (វទិយសថ នជតិសថិតិមិនរប់បញចូ លេទ) ។ កនុងចំេណមអនកេឆលយ
ទំងអស់ មនរតឹមែត ១/៣ ៃនមរនតី ហក់បីដូចជមនជំនញរគប់រគន់កនុងករអនុវតតករងរកនុង
សថ ប័នសថិតិ និងចំនួនមរនតីែដលមនជំនញសថិតិខពស់ េនមិនទន់រគប់រគន់កនុងករផលិតសថិតិ
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េនេឡយ។ មនគមល តសមតថភពយ៉ងធំខងែផនកបេចចកវទិយព័ត៌មន និងទំនក់ទំនង និង
ភសអង់េគលស។ សមតថភពេនតមរកសួងនន កនុងករផលិតសថិតិផលូវករមនករមិតទបជង
េរចន េបេរបៀបេធៀបេទនឹងវទិយសថ នជតិសថិតិ។ រកសួងមួយចំនួនមនជំនួយែផនកបេចចកេទស 
និងធនធនរគប់រគន់កនុងករផលិតសថិតិ បុ៉ែនតរតូវករករបណតុ ះបណត លេរចនបែនថមេទៀត និង
ករផតល់មូលនិធិពីរជរដឋ ភិបលេរចនផងែដរ សរមប់សកមមភពរបស់ខលួន។ 

៣៣៣៣....៤ ៤ ៤ ៤     កតត របឈមកតត របឈមកតត របឈមកតត របឈម    

កតត របឈមចមបងជេរចនសរមប់ករងរេនវទិយសថ នជតិសថិតិ និងសរមប់អងគភពសថិតិ
ែដលបនចត់តំងមួយចំនួនមនដូចជថវកិេនមនករមិត របក់េបៀវតស/របក់ឧបតថមភសរមប់
មរនតីេនមនករមិត េហយករមិតជំនញរបស់មរនតីក៏េនទប និងតរមូវករែកលមអែផនកសរមប
សរមួលជេដម។ ករេរៀបចំេហដឋ រចនសមព័នធ និងសថ ប័នមនលកខណៈរបេសរេរចនេហយ 
បុ៉ែនតមិនទន់រគប់រគន់ទំងរសុងតមរគប់មេធយបយេនេឡយ។ ឧទហរណ៍ ដូចជករផតល់
មូលនិធិពីរជរដឋ ភិបលេនមនចំនួនតិច ករេធវឱយកន់ែតរបេសរនូវករពិភកសជមួយៃដគូ
អភិវឌឍន៍អំពីករផតល់អទិភព និងករសរមបសរមួល និងករបងហ ញអំពីសរៈសំខន់ៃនតរមូវ
ករចំណយសរមប់ករផលិតទិននន័យសថិតិេនកនុងរបព័នធវមិជឈករជេដម។ 

េដមបីសេរមចេគលេដរបស់របព័នធសថិតិជតិ េដយអនុេលមតមចបប់ និងអនុរកឹតយនន 
ែផនករេមសថិតិ និងែផនករេផសង េៗទៀត រតូវែតមនករផតល់មូលនិធិដ៏សមរសប ករអនុវតត  
វធីិសរសត និងបេចចកេទសរបកបេដយរបសិទធភព េហយមរនតីមនជំនញ និងមនករេបតជញ
ចិតតខពស់កនុងករផលិតសថិតិផលូវករ រតូវែតមនករេលកទឹកចិតត។ របព័នធមុខងរដ៏របេសរមួយ
សរមប់ករផលិតសថិតិមនគុណភពខពស់េនកនុងរបព័នធសថិតិជតិ និងជពិេសសេនវទិយសថ ន
ជតិសថិតិ រតូវែតមនករផតល់ហិរញញវតថុរបកបេដយនិរនតរភពនូវមូលនិធិរបស់រជរដឋ ភិបល។ 
អរស័យេហតុេនះ ករផលិតសថិតិផលូវករមិនអចពឹងែផអកេទេលករផតល់មូលនិធិពីៃដគូអភិវឌឍន៍ 
កនុងរយៈេពលយូរអែងវងតមលកខណៈពិេសសណមួយបនេនះេទ ក៏បុ៉ែនតរតូវែតមនករផតល់
មូលនិធិេដយរជរដឋ ភិបលកមពុជឱយបនរគប់រគន់ និងមននិរនតរភព។  

េដមបីបេងកនរបសិទធភពេនកនុងរបព័នធសថិតិជតិ រតូវែតមនដំេណះរសយនូវបញហ របក់
េបៀវតស និងរបក់ឧបតថមភ។ មរនតីរជករេធវករេនវទិយសថ នជតិសថិតិ និងអងគភពសថិតិេផសងៗ
េទៀត រតូវែតផតល់បែនថមនូវរបក់េបៀវតស/របក់ឧបតថមភ េដមបីពួកេគអចេផត តេទេលករងររជ  
រដឋ ភិបល និងមិនែសវងរកករងរេធវេនខងេរកបែនថមេដមបីចិញច ឹមជីវតិរស់េនរបស់ពួកេគ។ 
រកុមេបសកកមមកេនសមអទិភពរតូវបនបញច ប់េនឆន ំ ២០១០ េហយមិនមនគេរមងថមីណ
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េផសងេទៀតរតូវអនុវតតេរកពីករចំណយរបតិបតតិករអទិភព ែដលមនករជួយគំរទែតពីៃដគូ
អភិវឌឍន៍េនះេទ។ គេរមងចំណយរបតិបតតិករអទិភពេនះ នឹងរតូវបញច ប់រតឹមៃថងទី ១ ែខ    
កកកដ ឆន ំ ២០១២។ េដយេហតុេនះ គេរមងរយៈេពលែវងថមីគួររបកសឱយអនុវតតជបនទ ន់។ 
មនករេសនេឡងនូវកំែណទរមង់រដឋបលសធរណៈ បុ៉ែនតមិនទន់បនអនុវតតេនេឡយេទ។ 

ែផនករេមសថិតិ និងរបព័នធសិថតិជតិនឹងកន់ែតមននិរនតរភព លុះរតែតកតត របឈមធំទំងពីរ
ដូចបនេរៀបរប់េនកនុងែផនករេមសថិតិនេពលបចចុបបនន េហយែដលបនសងកត់ធងន់េនទីេនះ 
រតូវបនេដះរសយេដយរជរដឋ ភិបលកមពុជ។                                                                    

៣៣៣៣....៥៥៥៥        ករវយតៃមលករវយតៃមលករវយតៃមលករវយតៃមលតមរយៈករតមរយៈករតមរយៈករតមរយៈករសមភ សន៍សមភ សន៍សមភ សន៍សមភ សន៍ជមួយអនកេរបរបស់ជមួយអនកេរបរបស់ជមួយអនកេរបរបស់ជមួយអនកេរបរបស់    អនកអនកអនកអនកផលិតផលិតផលិតផលិតទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ    និងនិងនិងនិងៃដគូអភិវឌឍន៍ៃដគូអភិវឌឍន៍ៃដគូអភិវឌឍន៍ៃដគូអភិវឌឍន៍ 

៣៣៣៣.៥៥៥៥.១១១១  ករករករករសមភ សន៍ជមួយអនកេរបរបស់សមភ សន៍ជមួយអនកេរបរបស់សមភ សន៍ជមួយអនកេរបរបស់សមភ សន៍ជមួយអនកេរបរបស់ និងអនកផលិតនិងអនកផលិតនិងអនកផលិតនិងអនកផលិតទិននន័យទិននន័យទិននន័យទិននន័យ 

កររតួតពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិៃនែផនករេមសថិតិេនះ មួយែផនក គឺរតូវបនេរៀបចំ
េឡងតមរយៈករជួបពិេរគះេយបល់ជមួយអងគភពសថិតិែដលបនចត់តំងទំងអស់ ែដល
ជែផនកមួយៃនរបព័នធសថិតិជតិ។ ករជួបពិេរគះេយបល់ទំងេនះ រតូវបនេធវេឡងជមួយ
រកសួងពក់ព័នធននចំនួន១៧។  អនកផលិត និងអនកេរបរបស់ទិននន័យ រតូវបនេធវករពិភកស 
េដយេផត តពិេសសទក់ទងេទនឹងសមតថភព និងបទពិេសធន៍នេពលបចចុបបនន កនុងករផលិត 
ទិននន័យសថិតិ ភពទន់េពលេវល និងភពគួរឱយទុកចិតតែផនកទិននន័យ សរមប់េរៀបចំេគល
នេយបយ និងករេធវែផនករ ដូចែដលបនកំណត់េនកនុងែផនករេមសថិតិ។ លទធផល          
សំខន់  ៗ ែដលបនមកតមរយៈករពិេរគះេយបល់េនះបងហ ញថ ែផនករេមសថិតិបនេដរតួ
នទីជបលង់យុទធសរសតសរមប់សកមមភពសថិតិផលូវករ និងករបេងកនសមតថភពពក់ព័នធ
សរមប់ឆន ំ ២០០៨ និងឆន ំ ២០១៥។ វរគបដណត ប់រល់សកមមភពសថិតិ និងគេរមងអភិវឌឍន៍
របស់រកសួង និងសថ ប័ន ទំងអស់ កនុងរកបខ័ណឌ របព័នធសិថតិជតិ។ េទះបីជែផនករេមសថិតិ
រតូវបនផសពវផសយយ៉ងទូលំទូលយតមរយៈសិកខ សលផសពវផសយ សននិសិទ និងតមរយៈ
េគហទំព័ររបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ កិចចរបជំុពិេរគះេយបល់ជមួយរកសួងននចំនួន ១៧ 
បនបងហ ញថ រកសួងចំនួន ៦ កនុងចំេណម ១៧ មនករយល់ដឹងេរចនពីែផនករេមសថិតិ។ 

េហតុផលជមូលដឋ ន ែដលផតល់ េដយមរនតីែដលបនចូលរមួេនកនុងកិចចរបជំុពិេរគះេយបល់
ទំងេនះ ភគេរចនេដយសរែតករពិតថពួកេគថមីចំេពះមុខតំែណង ឬមនករផល ស់បតូរែផនក
ករដឹកនំរបស់សថ ប័នផលិតសថិតិរបស់ពួកេគ។ 

ទិននន័យសថិតិរតូវបនផសភជ ប់េទនឹងបញជ ីៃនអញញតតិ និងសូចនកររបស់ ផ.យ.អ.ជ  េគល
េដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរក៍មពុជ និងអស៊ន។ ករផលិតទិននន័យសថិតិជប់ពក់ព័នធកនុង            
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កលៈេទសៈថមីៃនករអភិវឌឍសងគម និងេសដឋកិចចនេពលបចចុបបននេនកនុងរបេទសកមពុជ។    
ករសេរមចចិតតកនុងករផលិតសថិតិផលូវករ  ឬសូចនករទំងឡយពឹងែផអកជសំខន់េទេល  
ផ.យ.អ.ជ ឬរកបខ័ណឌ ករងររបស់រកសួងនីមួយៗ។ តមកររយករណ៍ ផ.យ.អ.ជ  និងេគល
េដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរក៍មពុជ រតូវបនេរៀបចំរសបតមយុទធសរសតចតុេកណរបស់    
រជរដឋ ភិបលកមពុជ។ អរស័យេហតុេនះ សថិតិផលូវករ និងសូចនករ ែដលផលិតេដយ
រកសួង សថ ប័ននីមួយៗ រតូវបនរយករណ៍ថមនរបេយជន៍ កនុងករវស់ែវងភព          
រកីចេរមន និងសមិទធផលរបស់ ផ.យ.អ.ជ និងេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរក៍មពុជ (សូម
េមលឧបសមព័នធ២: បញជ ីសូចនករតមដនរតួតពិនិតយ ផ.យ.អ.ជ)។ ទិននន័យសថិតិផលូវករ 
ែដលផលិតេដយរបព័នធរដឋបល និងកររយករណ៍ទិននន័យ រតូវបនេផញេទកន់វទិយសថ ន
ជតិសថិតិ និងអគគនយកែផនករ  ៃនរកសួងែផនករ  តមករេសនសំុជេរៀងរល់ឆន ំ។   

សមតថភពរបស់អងគភពសថិតិ ៃនរកសួងននមនភពខុសគន យ៉ងខល ំង។ េទះបីតរមូវករសថិតិ 
សរមប់ ផ.យ.អ.ជ ែដលភគេរចនចំបច់ឱយមនករផលិតេឡងទន់េពលេវល គឺមនែត
រកសួងចំនួន ៨ កនុងចំេណមរកសួងចំនួន ១៧ ែដលបនជួបពិេរគះេយបល់ បងហ ញពីរបព័នធ
រយករណ៍ និងកត់រតទិននន័យរដឋបលករមិតខពស់ ឬលអ។ េទះបីជយ៉ងណក៏េដយ រកសួង
ភគេរចនកនុងចំេណមរកសួងចំនួន ៨ ទំងេនះ ែដលមនអងគភពសថិតិរងឹមំ េនែតរបឈម    
ដែដល  ៗេទនឹងបញហ របឈមេនកនុងករែកលមអកិចចសហរបតិបតតិករ និងករសរមបសរមួលៃផទ
កនុងរបស់នយកដឋ នបេចចកេទសនីមួយ  ៗ ែដលសថិតេនេរកមរកសួងដូចគន ។ បញហ របឈម
រេបៀបេនះ រតូវបនបងហ ញយ៉ងចបស់ យ៉ងតិចតមរយៈរកសួងចំនួន៥។ កិចចសហរបតិបតតិករ 
និងកិចចសរមបសរមួល គឺកន់ែតមនបញហ សរមប់រកសួងេផសង េៗទៀត ែដលរតូវបនចត់
ទុកជករេធវឱយរកីចេរមនមួយ និងសមតថភពរបស់អនកផលិត និងអនកេរបរបស់េនមនករមិត
កនុងករែបងែចកព័ត៌មនទិននន័យឱយទន់េពលេវល។ 

តមរយៈករវយតៃមល បនបងហ ញថមនគមល តដ៏ធំ រវងជំនួយែផនកហិរញញវតថុ និងតរមូវករកនុង
ករផលិតសថិតិរបកបេដយគុណភព និងគួរឱយទុកចិតត។ មរនតីទំងអស់បងហ ញពីកងវល់ថ មន
ករយកចិតតទុកដក់ករមិតទប ចំេពះសរៈសំខន់ខងសថិតិ េដយគណៈរគប់រគងជន់ខពស់
តមរយៈសកមមភពអភិវឌឍន៍ជអទិភព។ េដមបីេលកសទួយគុណភពទិននន័យ ែដលរតូវផលិត 
េដយរបព័នធរបយករណ៍ និងកត់រតទិននន័យរដឋបលែដលមនរសប់ តរមូវករខងធនធន
ហិរញញវតថុមិនរតឹមែតយកេទេរបរបស់សរមប់សកមមភពរបមូល កត់រត និងរយករណ៍
បុ៉េណណះេទ បុ៉ែនតែថមទំងសរមប់ជំនួយែផនកសកមមភពរតួតពិនិតយ កររគប់រគង និងករបណតុ ះ 
បណត លផងែដរ។ 
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ករែកលមអកិចចសហរបតិបតតិករ និងកិចចសរមបសរមួលៃផទកនុង និងតមរយៈរកសួង ពីេរពះអនក
ផលិត និងអនកេរបរបស់រតូវករសរមប់ករផលិត និងេធវឱយរបេសរ នូវគុណភពសថិតិផលូវករកនុង
កលៈេទសៈមនតរមូវករ តមរយៈករបេងកតបែនថមនូវរបព័នធរដឋបលែដលមនរសប់ ៃនករ
រយករណ៍ និងករកត់រតទិននន័យ។ 

ករកសងសមតថភព និងករេផទរចំេណះដឹងពីទីរបឹកសបេចចកេទសេទកន់មរនតីកនុងរសុក គឺមន 
សរៈសំខន់ណស់។ េទះជយ៉ងណក៏េដយ រកសួងមួយចំនួន ដូចជរកសួងសុខភិបល 
រកសួងកសិកមម រកុខ របមញ់ និងេនសទ រកុមរបឹកសអភិវឌឍន៍កមពុជ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និង
កីឡ និងរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញវតថុ បងហ ញពីភពេជគជ័យ កនុងករេផទរសមតថភពពីទី
របឹកសបេចចកេទសេទកន់មរនតីកនុងរសុក កនុងករេធវឱយរបេសរនូវសមតថភពផលិតកមមសថិតិ។ 
រកសួងេផសង េៗទៀត ែដលបនជួបពិភកស មិនទន់មនមរនតីមនជំនញរគប់រគន់េនេឡយេទ 
ឬថជំនញទំងេនះមិនបនេផទរេទឱយមរនតីកនុងរសុករបកបេដយរបសិទធភពេនះេទ។ េនះ
េដយសរែតទីរបឹកសបេចចកេទសសរមប់រយៈេពលខលី រតូវែតបញច ប់ករងររបស់ពួកេគ េនកនុង
រកបខ័ណឌ េពលេវលេនះ ពួកេគេទមកេដយបនសល់ទុកនូវគេរមងមិនអចេរបរបស់បនៃន
របព័នធរគប់រគងទិននន័យ ឬថជំនួយបេចចកេទសមិនអចរកបនបនទ ប់ពីករបណតុ ះបណត ល។ 

ទិននន័យផលូវករបចចុបបនន ែដលផលិតេដយរបព័នធរដឋបលែដលមនរសប់រតូវរយករណ៍ថមន
លកខណៈលអគួរសម។  េទះបីជយ៉ងណក៏េដយ ករយល់ដឹងនូវមនករមិតរបស់មរនតី និងអំពី
សរៈសំខន់ៃនសថិតិបចចុបបនន ជេរឿយៗកំពុងជៈឥទធិពលដល់គុណភពទិននន័យែដលបនផលិត
េឡង។ ទំងេនះរតូវបនេលកេឡងថជកងវល់យ៉ងខល ំង ពីសំណក់រកសួងែដលបនជួប
ពិភកស។ 

សថិតិ និងសូចនករថមី ែដលមនកនុង ផ.យ.អ.ជ បចចុបបននកមម នេពលបចចុបបនន តរមូវឱយរកសួង 
សថ ប័នពក់ព័នឋ រតូវែតេធវបចចុបបននភពផងែដរ នូវតរមូករទិននន័យរបស់សូចនករទំងេនះ និង
េរៀបចំឱយរសបគន ែដរជមួយនឹងែផនករេមសថិតិ និងកំណត់ថេតនរណគួរមនទំនួលខុសរតូវ
កនុងករផលិតសថិតិទំងេនះ។ 

អនកេរបរបស់បននិយយថ កិចចសរមបសរមួល និងកិចចសហរបតិបតតិករែដលមនរបសិទធភព
រតូវែតមនករែកលមអ េដមបីែចករែំលកព័ត៌មនបចចុបបននភពឱយទន់េពលេវល សរមប់ទំងករ
េធវេគលនេយបយ និងករផលិតជរបយករណ៍ និងតមមេធយបយទំនក់ទំនងេផសង  ៗ    
េទៀត។ មនករេលកេឡងផងែដរ ពីភពរចបូករចបល់ៃនទិននន័យដូចគន  ែដលបនផលិតេដយ
រកសួងេផសងៗគន  ឧទហរណ៍ ករកំណត់និយមន័យរបស់ពលកមមកុមរជេដម។ អនកេរបរបស់
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ទិននន័យបនេលកេឡងផងែដរ ពីតរមូវករខងករកសងសមតថភពសថិតិ និងករបណតុ ះបណត ល 
កនុងកររបមូលទិននន័យ កររតួតពិនិតយ ករវភិគ និងករបករសយទិននន័យ។ 

អនុសសន៍ទំងឡយេដមបីេធវឱយរបេសរនូវគុណភពសថិតិ និងរបព័នធសថិតិជតិ ករេរៀបចំឱយ
រសបនឹងចបប់សថិតិ ែផនករេមសថិតិ និងែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ េគលេដអភិវឌឍន៍
សហសសវតសរក៍មពុជ និងករអភិវឌឍយុទធសរសតតមវស័ិយ របស់រកសួង សថ ប័នពក់ព័នឋ គួរមន
ករឆលុះបញច ងំកនុងកររតួតពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិ ។ 

ករេកនេឡងនូវតួនទីរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ កនុងករផតល់នូវករកសងសមតថភពសថិតិ ករ
រតួតពិនិតយ និងកររគប់រគង នឹងជួយេលកសទួយគុណភពផលិតកមមសថិតិរបស់រកសួងនីមួយៗ។ 
បញហ របឈមរបស់សូចនករតមបទដឋ ន និងតរមូវករេកនេឡងសរមប់សថិតិផលូវករ រតូវបន
ផតល់អនុសសន៍ឱយេធវករេដះរសយ ឬដក់ជរបធនបទសរមប់ករពិភកសេនកនុងកិចចរបជំុ
ៃនគណៈកមម ធិករសរមបសរមួលសថិតិ ឬេនកនុងកិចចរបជំុរបស់រកុមរបឹកសសថិតិ។ យុទធសរសត 
កនុងករទទួលបនមូលនិធិសរមប់កសងសមតថភពរបព័នធរគប់រគងទិននន័យ និងករងរសថិតិ 
ចំបច់រតូវមនករេដះរសយ។ ជចុងេរកយ វមនសរៈសំខន់េដមបីេធវករែកលមអករ
សរមបសរមួល និងកិចចសហរបតិបតតិករ រវងអនកផលិតសថិតិ និងអនកេរបរបស់ ែដលសថិតេន
េរកមជំនួយបេចចកេទសខល ំងជងមុន និងកររគប់រគងពីវទិយសថ នជតិសថិតិ។    

៣៣៣៣.៥៥៥៥.២២២២  ករករករករសមភ សន៍ជមួយសមភ សន៍ជមួយសមភ សន៍ជមួយសមភ សន៍ជមួយៃដគូអភិវឌឍន៍ៃដគូអភិវឌឍន៍ៃដគូអភិវឌឍន៍ៃដគូអភិវឌឍន៍ 

ែផនកមួយេទៀត ៃនដំេណ រករវយតៃមលពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិ គឺករជួបពិេរគះ
េយបល់ជមួយអងគករៃដគូអភិវឌឍន៍ ែដលជួយគំរទរបព័នធសថិតិជតិ កនុងនមជៃដគូអភិវឌឍន៍ 
ឬេដយមនជំនួយបេចចកេទស។ លទធផលមួយចំនួន ពីករពិេរគះេយបល់ទំងេនះ និងពីកិចច
របជំុអនុរកុមករងរបេចចកេទសសថិតិ ែដលដឹកនំវទិយសថ នជតិសថិតិ ែផនករេមសថិតិរតូវបនេគ
េមលេឃញថជឆ័រតសរមប់របព័នធសថិតិជតិ និងរតូវបនេរបរបស់តមមេធយបយេផសងៗ។ 
តមរយៈៃដគូអភិវឌឍន៍ែដលបនផតល់កិចចសមភ សន៍ ខលះថបនេរបរបស់វជឯកសរមូលដឋ ន 
េហយខលះេទៀតមិនបនដឹងពីខលឹមសរែផនករេនះេទ។ ករកសងសមតថភព និងករសរមចបន
នូវករទទួលបនហិរញញវតថុរបកបេដយនិរនតរភព សរមប់របព័នធសថិតិជតិ គឺជែផនកដ៏មនសរៈ
សំខន់សរមប់មច ស់ជំនួយ។ េនេពលបចចុបបននេនះ ែផនករេមសថិតិរតូវបនេគេមលេឃញថ
ជែផនកររទឹសតីសរមប់របព័នធសថិតិ េហយក៏រតូវបនេគេមលេឃញផងែដរថ វហក់មិនបន
េធវតមដូចកនុងករអនុវតតេឡយ (េយងេទតមកលៈេទសៈធនធនហិរញញវតថុ និងធនធន
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មនុសស)។ អនកេរបរបស់មិនរបកដថេតរតូវេធវអេងកត និងជំេរឿនមួយណទំងអស់ ឬេនេពល
ខងមុខ ឬេនេពលែដលមនករេបះពុមព និងមនែផនករេបះពុមពនូវតួេលខទំងឡយ។  

រតូវមនករពរងឹងវទិយសថ នជតិសថិតិ េដមបីផតល់ដល់របព័នធសថិតិជតិនូវបេចចកេទសដ៏លអ
របេសរ។ មនតរមូវករសរមប់វទិយសថ នជតិសថិតិ េដមបីគំរទរកសួងននកនុងករងររបស់
ពួកេគ េដយមនករផលិតសថិតិ ជពិេសសេទេលករគំរទែផនកវធីិសរសត និងបេចចកេទស។ 
វមនសរៈសំខន់យ៉ងខល ំងកនុងកររគប់រគង េដមបីឱយេមលេឃញថជែផនកដ៏គួរឱយទុកចិតត 
និងករែដលថអងគករជៃដគូអភិវឌឍន៍មនជំេនឿទុកចិតតយ៉ងខល ំងចំេពះបញហ េនះ។ េនះគឺ
និយយអំពីតមល ភព និងរបព័នធែដលមនមុខងរដ៏របេសរសរមប់ករេធវែផនករ និងករតម
ដនសរមប់រយៈេពលខលី និងរយៈេពលែវង ។ 

ៃដគូអភិវឌឍន៍ភគេរចន េពញចិតតនឹងលទធផលៃនករចូលរមួេដយអងគកររបស់ពួកេគ េដយ
សរករពិតែដលថលទធផលបនបំេពញតមតរមូវកររបស់អនកេរបរបស់។ មនគមល តជេរចន
អំពីតរមូវករព័ត៌មន និងអំពីករអេងកត/ជំេរឿនណខលះែដលរតូវផតល់ទិននន័យសរមប់សូចនករ
ែដលកំណត់។ ករគំរទពីៃដគូអភិវឌឍន៍ មនករែចកជែផនក។ មនៃដគូអភិវឌឍន៍ជេរចនគំរទ
កនុងែផនកេនះ េហយពួកេគេសទរែតទំងអស់មនគំនិតផទ ល់ខលួនអំពីវសិលភពៃនករងរ និងអំពី
ែផនកណមួយៃនរបព័នធសថិតិ ឬសថ ប័ន ែដលរតូវករឱយមនករពរងឹងេនះ។ ពំុមនកិចចពិភកស 
និងកិចចសហរបតិបតតិកររវងៃដគូអភិវឌឍន៍េផសងៗគន  កនុងករេធវឱយមនករអនុវតតករងររបកប
េដយរបសិទធេនះេទ។ សរមប់េពលបចចុបបននេនះ វមនសរៈសំខន់ណស់ ែដលបណត ញ 
រកុមករងរបេចចកេទសេដរតួនទីជ “អនកកច់ចងកូត”  ។ 

ែផនករេមសថិតិ ពិតជពិពណ៌នពីតរមូវករអនកេរបរបស់បនយ៉ងរបេសរ េនករមិតជតិ បុ៉ែនត
េនមនចេនល ះសរមប់ករេធវករែកលមអ ែដលមនករសងកត់ធងន់កន់ែតេរចនេនករមិតេរកម
ជតិ និងកន់ែតេរចនេទេលករវភិគ និងគំរទែផនកបេចចកវទិយព័ត៌មន និងទំនក់ទំនង (ICT)  
រយៈេពលែវង។ 
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ែផនកទ២ី.  ែផនករេមសថតិ ិ

៤.  ែផនករេមសថតិ ិ

៤៤៤៤....១១១១. . . .     គេរមងែផនករេមសថតិិគេរមងែផនករេមសថតិិគេរមងែផនករេមសថតិិគេរមងែផនករេមសថតិិ    

ែផនករេមសថិតិ គឺជឯកសរយុទធសរសត ែដលកំណត់នូវទសសនវស័ិយ និងេគលេដសរមប់
របព័នធសថិតិជតិ។ វគឺជែផនទីបងហ ញអំពីថេតរបព័នធសថិតិគួរេទកែនលងណ និងេទដល់ទីេនះ
េដយរេបៀបណ។ វគឺជរកបខ័ណឌ ករងរសថិតេនកនុងចំណុចអទិភពតរមូវករ និងធនធន
ែដលរតូវយកមកពិចរណ េរបៀបេធៀបេទនឹងេគលេដ និងទសសនវស័ិយ។ េដយេរបរបស់
ែផនករេមសថិតិជឧបករណ៍រគប់រគង សថិតិនឹងរតូវបនផលិតេដមបីេឆលយតបេទនឹងតរមូវករ
អទិភពែដលបនដក់េចញ។ ែផនករេមសថិតិគឺជឯកសររស់ ែដលមនភពបត់ែបន មនករ
តមដនរតួតពិនិតយេឡងវញិ និងែកតរមូវេនកនុងេពលកំណត់ណមួយជេទៀងទត់។ 

ទសសនវស័ិយកំណត់កនុងែផនករយុទធសរសត ២០០២-២០០៦ ឈរេលមូលដឋ នៃនេគលករណ៍
៥ ចំណុច៖ ភពសំខន់ ភពសុចរតិ ភពអចេរបរបស់បន វជិជ ជីវៈនិយម និងជំេនឿទុកចិតត។ 
តមរយៈេនះ គឺមននូវ េបសកកមមដូចខងេរកម៖  

េបសកកមមរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ គឺករសរមបសរមួល របមូល ចងរកង វភិគ និង
ផសពវផសយគុណភពខពស់ និងសថិតិផលូវករ េដមបីជួយដល់ករេធវករសេរមចចិតតែដលមនករផតល់ 
ព័ត៌មន ករជែជកែវកែញក និងករពិភកសសថិតេនកនុងរជរដឋ ភិបល រដឋបលថន ក់េខតត និងឃំុ 
ែផនកឯកជន និងរបព័នធផសពវផសយ រពមទំងសហគមន៍ជតិ និងអនតរជតិដ៏ទូលំទូលយ។ 

កមមវតថុមន ៧ ៖ 
១. សរមបសរមួល និងេធវឱយរបេសររបព័នធសថិតិជតិៃនរពះរជណចរកកមពុជ 
២. វទិយសថ នជតិសថិតិផតល់េសវកមមសថិតិ ទន់េពលេវល មនករពក់ព័នធ មនករ

េឆលយ តប និងេគរពេគលករណ៍សុចរតិភព និងគុណភព 
៣. ផតល់ព័ត៌មន និងបេងកនករេរបរបស់សថិតិផលូវករ 
៤. ចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងសកមមភពសថិតិអនតរជតិ ទំងេនះមនសរៈសំខន់សរមប់ 

រពះរជណចរកកមពុជ និងតំបន់អសីុអេគនយ៍ 
៥. សថ ប័នែដលេលកទឹកចិតតដល់ករសិកសែសវងយល់ ករៃចនរបឌិត និងករអនុវតត

ករមិតខពស់េនកនុងសកមមភព និងករអភិវឌឍសថិតិ 
៦. មនជំេនឿទុកចិតត និងកិចចសហរបតិបតតិករ កនុងករផតល់ទិននន័យរបស់វទិយសថ នជតិ

សថិតិ 
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៧. មនករទទួលសគ ល់ករមិតខពស់ និងគំរទចំេពះវទិយសថ នជតិសថិតិ ពីសំណក់អនក
េធវេសចកតីសេរមចចិតត និងសហគមន៍ 

ចំណុចសំខន់ៗៃនែផនករែដលមនកនុងឯកសរេនះ បនចងអុលបងហ ញនូវកតត របឈមមួយ 
ចំនួន។ កតត របឈមទំងេនះ គឺេដយសរធនធនេនមនករមិត និងសមតថភពមិនទន់
រគប់រគន់េនកនុងវទិយសថ នជតិសថិតិ និងេនតមសថ ប័នដៃទេទៀត។ បុ៉ែនតវមនសរៈសំខន់
ពីេរពះវបងហ ញនូវទសសនៈរបមូលផតុំមួយ េនេពលអនគតៃនរបព័នធសថិតិជតិ។ េដមបីសេរមច
បំណងរបថន ទំងេនះ របកបេដយនិរនតរភព របព័នធសថិតិជតិរតូវែតមនលកខណៈរគប់រគន់
េដយខលួនឯង និងមិនរតូវពឹងែផអកេទេលករផតល់ហិរញញបបទនពីៃដគូអភិវឌឍន៍ទំងរសុងេនះ
េឡយ។    

៤៤៤៤....២ ២ ២ ២     របតិបតតិករ ៃនែផនករេមសថិតិរបតិបតតិករ ៃនែផនករេមសថិតិរបតិបតតិករ ៃនែផនករេមសថិតិរបតិបតតិករ ៃនែផនករេមសថិតិ    

ែផនករេមសថិតិគឺជឯកសរយុទធសរសតកំណត់នូវទសសនវស័ិយ និងេគលេដសរមប់របព័នធ
សថិតិជតិ។ វគឺជឯកសររគឹះ ពីេរពះវក៏បងហ ញផងែដរថេតសថិតិរបេភទណគួររតូវផលិត
េឡង េដមបីេឆលយតបនឹងតរមូវកររបស់អនកេរបរបស់េនកនុងសងគមកមពុជ ទំងេពលបចចុបបនន 
និងេពលអនគត។ វនឹងបងហ ញថេតរបព័នធសថិតិគួរសំេដេទកែនលងណ បុ៉ែនតវមិនចបស់អំពី
ថេតនឹងេទដល់ទីេនះេដយរេបៀបណ។ ែផនករេមសថិតិគឺជរកបខ័ណឌ ករងរសកមមភព
អទិភព តរមូវករនន និងធនធនែដលអចយកមកគិតពិចរណទក់ទងនឹងទសសនវស័ិយ 
និងេគលេដ។ កងវះខត និងករពំុមនមូលនិធិរទរទង់រយៈេពលែវងសមរសប វនឹងបេងកតនូវ
ផលវបិកសរមប់ែផនករេមសថិតិ េដមបីបំេពញតួនទីពិតរបកដ ែដលថវជឧបករណ៍
រគប់រគងេនះ។  

វមនសរៈសំខន់ែដលថែផនករេនះ េធវកររមួបញចូ លនូវរកបខ័ណឌ ករងររបស់អស៊ន និង
រកបខ័ណឌ ករងរសថិតិសំខន់ៗដៃទ េៗទៀត។ ករងររបកបេដយគុណភព គឺជករងរែដលរតូវ
បនតេធវ េហយរកមសីលធម៌ គឺជែផនកមួយដ៏មនសរៈសំខន់។ េគលបំណងសថិតិផលូវកររបស់
របេទសកមពុជ គឺករផលិតរបកបេដយនិរនតរភព ជមួយនឹងភពសំខន់ ភពសុចរតិ ភពអច
េរបរបស់បន ភពមនវជិជ ជីវៈ និងភពគួរឱយេជឿទុកចិតត។ 

ករេរៀបចំេហដឋ រចនសមព័នធ និងសថ ប័ន ែដលរតូវបនេធវេឡងមួយចំនួន មនលកខណៈរគប់
រគន់ បុ៉ែនតខលះេទៀតេនមិនទន់រគប់រគន់េនេឡយ។ ករផតល់មូលនិធិ និងរបក់េបៀវតស/របក់
ឧបតថមភ រពមទំងរបព័នធសរមប់ទំនក់ទំនងជមួយអនកពក់ព័នធ អនកេរបរបស់ និងអនកផលិត  
សថិតិសរមប់ករេធវែផនករ និងតមដនបនត ក៏ដូចជករេរៀបចំករងរសរមបសរមួល និង
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ពិេរគះេយបល់រតូវមនករពរងឹង េដមបីឱយរបព័នធសថិតិជតិកល យជរបព័នធវមិជឈកររបកប
េដយរបសិទធភព។ វមនសរៈសំខន់យ៉ងខល ំង េដមបអីនុវតតនូវរបព័នធមួយកនុងករប៉ន់សម ន
ករចំណយសរមប់ករផលិតសថិតិ ែដលសថិតេនកនុងរបព័នធវមិជឈករ េដមបឱីយមនមូលដឋ នរគឹះ
ដ៏លអមួយសរមប់ករផតល់អទិភព និងករេរបរបស់ធនធនរបកបេដយរបសិទធភព។ 



របយករណ៍ពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិ ែខ វចិឆិក ឆន ំ ២០១២ 

   

22     

 

៥.  កមមវិធីេហដឋ រចនសមព័នធសថតិិ 

៥៥៥៥....១ ១ ១ ១     រកបខ័ណឌ ចបប់រកបខ័ណឌ ចបប់រកបខ័ណឌ ចបប់រកបខ័ណឌ ចបប់    

រកបខ័ណឌ ចបប់រគបដណត ប់នូវែផនកសំខន់  ៗ កនុងេគលបំណងេធវឱយរបព័នធសថិតិជតិមន
ដំេណ រលអ និងផតល់នូវមូលដឋ នរគឹះដ៏លអផងែដរ សរមប់ករេរៀបចំករងរសថិតិ។ កមមវធីិេហដឋ -
រចនសមព័នធសថិតិចងអុលបងហ ញយ៉ងចបស់ថេតអវីរតូវេធវ និងតមរេបៀបណ និងនរណរតូវ
េធវ។ វបនបញច ក់យ៉ងចបស់ និងអំពីមហិចឆតខពស់សរមប់របព័នធេនះ។ របយករណ៍ពិ
និតយេឡងវញិេនះ ផតល់ព័ត៌មនេដយផទ ល់អំពីកមមវធីិេហដឋ រចនសមព័នធសថិតិ គឺវមនលកខ
ណៈសុទិដឋិនិយមខល ំងេពក េដយេផត តេទេលចំនួនមរនតីែដលមនជំនញេនវទិយសថ នជតិ
សថិតិ និងេនតមរកសួង/សថ ប័នេផសង េៗទៀតេនកនុងរបព័នធសថិតិជតិ េហយេរកពីេនះ គឺ
េដយសរកងវះរបភពធនធនហិរញញវតថុរគប់រគន់ និងមននិរនតរភព។ កងវះខតធនធន
មនុសស និងហិរញញវតថុេនវទិយសថ នជតិសថិតិ និងតមរកសួង សថ ័បននន ជកតត នំឱយវទិយ
សថ នជតិសថិតិ មិនអចមនលទឋភពបេងកតនូវករយិល័យរតួតពិនិតយសថិតិ (Statistical 
Clearing House) បនេឡយ។ អរស័យេហតុេនះ មហិចឆតេនះគួររតូវចត់ទុកថជេគល
េដរយៈេពលែវង និងគួរមនលកខណៈជក់លក់ជងេនះបែនថមេទៀត ឧទហរណ៍ ទក់ទងនឹង
ករចុះបញច ីពណិជជកមម ែតមួយមុខដូចមនេនកនុងករណីៃនរបេទសអូរសត លី។ 

មនភពខុសគន កនុងករេរបរបស់និយមន័យមួយចំនួន េនកនុងចបប់សថិតិ និងកនុងអនុរកឹតយែដល
ពក់ព័នធ។ រកបខ័ណឌ ចបប់រតូវែតគំរទដល់ដំេណ រករករងរ និងរតូវែតមនភពចបស់លស់
អំពីករទទួលខុសរតូវ។ មនករផតល់អនុសសន៍ឱយមនករពិនិតយែកសរមូលេឡងវញិ នូវចបប់
សថិតិ និងអនុរកឹតយផងែដរ េដមបីេធវករពរងឹងរកបខ័ណឌ ករងរេនះឱយកន់ែតរបេសរេឡងបែនថម
េទៀត។ ករពិនិតយេឡងវញិេនះរតូវពិនិតយឱយចបស់លស់ និងឱយមនករឯកភពទូលំទូលយ 
ដូេចនះ េនេពលែដលេធវសុខដុមនីយកមមចបប់សថិតិ និងអនុរកឹតយពក់ព័នធ នឹងធនបនករ
េគរពតមករទទួលខុសរតូវ ករេរបរបស់ពកយ និងនិយមន័យ ករមិតៃនភពលមអិត និងេជៀស
វងករបត់បង់នូវចំណុចសំខន់ៗនន ឧទហរណ៍ដូចជ អំពីគុណភព និងភពងយរសួល
សរមប់អនកេឆលយតបជេដម។ េហយកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ំបនតបនទ ប់មកេទៀត ក៏អចេធវ
វេិសធនកមមចបប់សថិតិបនផងែដរ។    

៥៥៥៥....២ ២ ២ ២     ករអភិវឌឍធនធនមនុសសករអភិវឌឍធនធនមនុសសករអភិវឌឍធនធនមនុសសករអភិវឌឍធនធនមនុសស        

មនភពរកីចេរមនគួរឱយកត់សំគល់េនកនុងវស័ិយេនះ េហយរល់ចំណុចទំងអស់ែដលរតូវ
បនេលកេឡងេនកនុងែផនករេមសថិតិេនះ គឺេនែតមនករអនុវតតេនេឡយ។ េយងេទតម
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ែផនករេមសថិតិ សមតថភពេនកនុងរបព័នធសថិតិជតិ កំពុងចប់េផតមពីមូលដឋ នករមិតទបមួយ។ 
េទះបីសមតថភពេនវទិយសថ នជតិសថិតិ និងេនតមរកសួងធំៗមួយចំនួន មនភពរបេសររចួ
េហយក៏េដយកតី ក៏បុ៉ែនតរកសួង/សថ ប័នជេរចនេទៀតៃនរបព័នធសថិតិជតិ េនែតមនករមិតទប
េនេឡយ។ មនតរមូវករដ៏ធំ សរមប់វគគបណតុ ះបណត លសថិតិមូលដឋ ន។ កនុងឆន ំ ២០១២ វគគ      
បណតុ ះបណត លសថិតិមូលដឋ ន រតូវបនេធវេឡងសរមប់មរនតីសថិតិរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ។ វគគ
បណតុ ះបណត លដូចគន េនះ នឹងផតល់េទឱយរកសួង/សថ ប័ននន េដមបីបេងកនជំនញសថិតិសរមប់
មរនតីែដលផលិតសថិតិផលូវករ។ វគគបណតុ ះបណត លេនះ បេរងៀនេដយមរនតីវទិយសថ នជតិសថិតិជ
ភសែខមរ េហយក៏ជឱកសមួយផតល់ឱយវទិយសថ នជតិសថិតិ កនុងករផតល់ករបណតុ ះបណត ល
េទឱយរកសួងនន ែដលជែផនកមួយៃនករទទួលខុសរតូវរបស់ វទិយសថ នជតិសថិតិ ទក់ទងេទ
នឹងករងរសរមបសរមួលផងែដរ។ វគឺជជំហនដំបូងសរមប់ឱយរបេទសកមពុជមនលកខណៈ
មច ស់ករេដយខលួនឯង េដយមិនពឹងែផអកេលទីរបឹកសអនតរជតិ េនេពលែដលមនករេរៀបចំវគគ
បណតុ ះបណត លសថិតិដូចេនះតេទេទៀត។ សរមប់ឆន ំខងមុខ វគគបណតុ ះបណត លសថិតិករមិត
ខពស់ វទិយសថ នជតិសថិតិ នឹងេនែតរតូវករជំនួយបេចចកេទសពីអនកជំនញអនតរជតិ េដយមន
ករសហករជមួយមរនតីរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ។ ក៏បុ៉ែនតមរនតីរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ គឺជ
អនកទទួលខុសរតូវកនុងវគគបណតុ ះបណត លេនះភគេរចន េដយខលួនឯង េរចនជងករទទួលខុស
រតូវេដយអនកជំនញអនតរជតិ។ 

អងគករ JICA បនបណតុ ះបណត លមរនតីរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ កនុងកំឡុងករអនុវតតជំេរឿន
របជររសតឆន ំ ២០០៨ និងជំេរឿនសហរគសឆន ំ ២០១១។ វគគបណតុ ះបណត លេនះ គឺជវគគមួយ
មនរយៈេពលខលី និងេធវេឡងតមរយៈករងរផទ ល់េដយទីរបឹកសអនតរជតិ។ អងគករ JICA ក៏
មនែផនករបណតុ ះបណត លមរនតីថន ក់េខតត េនឆន ំ ២០១២ កនុងករេរបរបស់សថិតិតំបន់។ 

េរៀងរល់ឆន ំមរនតីរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ រតូវបនបញជូ នឱយេទចូលរមួវគគបណតុ ះបណត លេន
របេទសជបុ៉ន សរមប់រយៈេពលពី ៣ េទ ៤ ែខ។ ករបណតុ ះបណត លេរករបេទសរយៈេពលខលី
េផសងេទៀត ផតល់េដយៃដគូអភិវឌឍន៍មួយចំនួន។ មរនតីរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិរបែហល ១០០
នក់ ទទួលបនវគគបណតុ ះបណត លរយៈេពលខលីេនបុ៉នម នឆន ំចុងេរកយេនះ និងចូលរមួកនុងសិកខ
សលបេចចកេទស និងកិចចរបជំុនន។ 

អងគករ UNFPA បនបណតុ ះបណត លមរនតីរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ តមរយៈដំេណ រករករងរ
ៃនជំេរឿនរបជររសត ឧទហរណ៍ ករេរជសេរ សសំណកគំរូ ករែកៃឆនទិននន័យ និងបេចចកវទិយ
ព័ត៌មន និងទំនក់ទំនង និងបនតវគគបណតុ ះបណត លេដមបីេរៀបចំអេងកតចេនល ះជំេរឿនកនុងឆន ំ
២០១៣។ វទិយសថ នជតិសថិតិ និងករយិល័យសថិតិេនរកសួងសុខភិបល ក៏បនទទួលវគគ      
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បណតុ ះបណត ល កនុងកំឡុងអេងកតរបជសរសត និងសុខភពកមពុជឆន ំ ២០១០ និងឆន ំ ២០១២។  
អងគករ UNICEF ជួយគំរទវទិយសថ នជតិសថិតិកនុងករេរៀបចំរបព័នធទិនន័យសូចនករេសដឋកិចច 
សងគមកិចចកមពុជ េដយមនករបណតុ ះបណត លមរនតីរបស់របព័នធសថិតិជតិជេទៀងទត់ខងែផនក 
CAMInfo និង ICT េដមបីជួយឱយកន់ែតរបេសរេឡងនូវជំនញកំុពយូទ័រ។  

អងគករ Sida ជួយគំរទវទិយសថ នជតិសថិតិ េដមបីបេងកនសមតថភពរបកបេដយនិរនតរភពេន
វទិយសថ នជតិសថិតិ។ គេរមងដំណក់កលទី២ ករបណតុ ះបណត លែផនកបេចចកវទិយព័ត៌មន និង
ទំនក់ទំនង និងែផនករគប់រគង រតូវបនេរៀបចំេឡង។ េគលបំណងមួយកនុងចំេណមេគល
បំណងចមបង  ៗ ៃនគេរមងកសងសមតថភពសថ ប័ន េនដំណក់កលទី៣ គឺករបេងកនសមតថ-
ភពរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ េដមបីបនតផលិតសថិតិៃនករអេងកតរគួសរ។ គេរមងេនះពឹងែផអក
េទេលជំនួយបេចចកេទសរយៈេពលែវង និងរយៈេពលខលី ែដលវគគរយៈេពលខលី កនុងជំនញអេងកត 
ដូចជករវភិគសថិតិ និង ICT រតូវបនេធវេឡងរមួជមួយវគគបណតុ ះបណត លេនកែនលងេធវករ។
េរកពីជំនួយែផនកបេចចកេទស Sida បនផតល់ឱយមរនតីរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិេរចនជង ៥០ នក់ 
នូវឱកសបេងកនជំនញភសអង់េគលស តមរយៈវគគបណតុ ះបណត លភសអង់េគលស។ ទំងអគគ
នយក និងអគគនយករងមួយចំនួន បនចូលរមួជេទៀងទត់ នូវវគគបណតុ ះបណត លរគប់រគង 
ែដលដឹកនំេដយទីរបឹកសអនតរជតិ។ ជំនញដឹកនំ និងរគប់រគងមនករមិតខពស់ខល ំងេនេពល
សពវៃថងេបេរបៀបេធៀបនឹងឆន ំ២០០៩។ 

ទំងសមតថភពចត់ែចង និងរគប់រគង គឺពឹងែផអកេលសមតថភពមរនតី។ វមនសរៈសំខន់
ណស់ មរនតីនឹងទទួលបនករបណតុ ះបណត លតមរយៈវគគេផសង  ៗនិងបណតុ ះបណត លេនកែនលង
េធវករ។ បែនថមជងេនះេទៀត េដមបីកសងសមតថភពរបកបេដយនិរនតរភព មរនតីសថិតិរតូវែត 
អនុវតតករងរតមនយកដឋ ន ែដលពួកេគទទួលបនករបណតុ ះបណត ល។  េនេពលបចចុបបនន    
មរនតីមនករផល ស់បតូររវងគេរមងេផសងៗគន  េដមបីទទួលបនរបក់េបៀវតសេរចន ែដលជេរឿយ  ៗ
ទទួលករងរែដលមិនសថិតេនេរកមទំនួលខុសរតូវរបស់ពួកេគ ដូចជករដក់េលខកូដ និង
បញចូ លទិននន័យជេដម។ អរស័យេហតុេនះ មរនតីែដលេធវករងរឋិតេថរនឹងករងរអេងកតជ
េទៀងទត់ និងករវភិគសថិតិេនតមនយកដឋ ននីមួយ  ៗ នឹងមនករធនថទទួលបនករ       
កសងសមតថភពរបកបេដយនិរនតរភពេរចនជងមុន។ គំនិតមនេនកនុងែផនករេមសថិតិន
េពលបចចុបបនន សតីពីករេរជេរ ស និងតេមលងឋនៈមរនតី គឺេនែតរតូវេលកមកេធវករពិភកស។ ករ
ពិនិតយឱយបនរបេសរជងមុន េនកនុងដំេណ រករេរជសេរ សមរនតី និងករតេមលងឋនៈ េដយែផអក
េលគុណសមបតតិ នឹងធនថ នឹងទទួលបនមរនតីរបកបេដយគុណសមបតតិ ែដលមនមុខ
តំែណងសមរមយសរមប់ជំនញរបស់ពួកេគ។ 
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ជទូេទជំនួយែផនកបេចចកេទស ែដលផតល់េដយៃដគូអភិវឌឍន៍េផសង  ៗ បនរមួចំែណកគួរឱយកត់
សំគល់កនុងករកសងសមតថភពេនវទិយសថ នជតិសថិតិ នបុ៉នម នឆន ំថមី េៗនះ។ េទះជយ៉ង
ណក៏េដយ ករកសងសមតថភព រតូវែតបនតេនឆន ំខងមុខេទៀត។ បែនថមជងេនះេទៀត 
សកមមភពបណតុ ះបណត ល គួរេរៀបចំែផនករឱយបនេកៀកកនុងកិចចសហរបតិបតតិជមួយវទិយសថ ន
ជតិសថិតិ និងៃដគូអភិវឌឍន៍េផសង េៗទៀត។ តមរយៈកិចចសរមបសរមួលជមួយៃដគូអភិវឌឍន៍កនុង
ករេធវែផនករ និងករអនុវតតនូវករបណតុ ះបណត ល សថិតេនកនុងរបព័នធករកសងសមតថភពនឹង
មនរបសិទធភពេរចនជងមុន។    

៥៥៥៥....៣ ៣ ៣ ៣ ករករករករបេងកនបេងកនបេងកនបេងកន////ករអភិវឌឍរបតិបតតិករសថិតិករអភិវឌឍរបតិបតតិករសថិតិករអភិវឌឍរបតិបតតិករសថិតិករអភិវឌឍរបតិបតតិករសថិតិ    

តមែផនកមួយចំនួន មនភពរកីចេរមនដូចមនកនុងែផនករ និងអនុសសន៍េនកនុងសិកខ
សលកសងសមតថភពសថិតិ និងេយងតមែផនករែដលបនកំណត់េនេលេគហទំព័ររបព័នធ
ផសពវផសយទិននន័យទូេទ បុ៉ែនតេនមនករងរេរចនរតូវេធវបែនថមេទៀត។ េហតុផលមួយែដល
េនពំុទន់បនបេងកនេឡង គឺធនធនហិរញញវតថុរបស់រជរដឋ ភិបលេនមនករមិត និងករផតល់
ហិរញញបបទនរបស់ៃដគូអភិវឌឍន៍េនមនភពជែផនកៗេនេឡយ។ មនៃដគូអភិវឌឍន៍ជេរចន
គំរទែតមួយែផនក េហយពួកេគភគេរចនមនទសសនៈេរៀងៗខលួនេផត តេទេលែតវសិលភព
ករងរ ឬែផនកណមួយៃនរបព័នធ/សថ ប័ន ែដលរតូវេធវករពរងឹងែតបុ៉េណណ ះ។ បញហ ទំងេនះ
ទមទរឱយមនករជែជកែវកែញក និងកិចចសហរបតិបតតិកររវងអនកអនុវតតេផសងៗគន  េដមបីេធវ
ឱយករងរកន់ែតមនរបសិទធភពខពស់។ ករងរេផសង េៗទៀតែដលរតូវេធវេនះ គឺករជួយគំរទ
ខងែផនក បេចចកវទិយព័ត៌មន និងទំនក់ទំនង (ICT) វធីិសរសត (បចចុបបននកំពុងអភិវឌឍន៍នូវវធីិ
សរសតសរមប់វស់ែវងភពរកីរក) និងជំេរឿនកសិកមម ឆន ំ ២០១៣។ 
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៦. កមមវិធកីរងរសថតិ ិ

៦៦៦៦....១ ១ ១ ១ ទសសនវស័ិយទសសនវស័ិយទសសនវស័ិយទសសនវស័ិយសរមប់សរមប់សរមប់សរមប់អនគតអនគតអនគតអនគត    

ែផនកទី៤ ទសសនវស័ិយ េបសកកមម និងេគលបំណងសរមប់រយៈេពលរហូតដល់ឆន ំ ២០១៥ រតូវ
បនកំណត់ េហយគឺជទសសនវស័ិយដ៏ែវងឆង យមួយ។ េដមបីែថរកស និងកសងរបព័នធសថិតិជតិ
ឱយបនរងឹមំជងេនះសរមប់នេពលអនគត មនសកមមភពជេរចនកំពុងបនត និងសកមមភព
េផសងេទៀត នឹងចប់េផតម សកមមភពខលះជកររសេមរសៃម និងខលះេទៀតមនលកខណៈរបកដ
និយមខល ំង។ ចំណុចខលះ គឺកររួមបញចូ លនូវរកបខ័ណឌ ករងរែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ
េគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍និងអស៊ន និងករងរេផសងេទៀត េដមបីពរងឹងគុណភពសថិតិ
តមរយៈករអនុវតតនូវរកមសីលធម៌។ រហូតដល់សពវែថងេនះ សូចនករភគេរចនេនកនុង ផ.យ.អ
.ជ រតូវបនផលិតេឡង ែដលផតល់នូវមូលដឋ នរគឹះដ៏របេសរសរមប់ករងរបនត និងេដមបីេរៀបចំ
សរមប់តរមូវករែដលមនករេកនេឡងេដយអចេមលេឃញទុកជមុន សរមប់សថិតិផលូវករ 
កនុងរកបខ័ណឌ ករងរដ៏សំខន់បំផុតដូចជអស៊ន។ សរមប់េពលអនគត រតូវមនករបរញជ ប
សរមប់ករេរបរបស់រល់បញជ ីរដឋបលែដលបនរបមូល និងទិននន័យអេងកត និងករេរបរបស់
នូវបទដឋ នចត់ចំណត់ថន ក់និងនីតិវធីិករងរបទដឋ ន។ សរមប់ករេរបរបស់នូវវធីិសរសតលអ
បំផុត នេពលបចចុបបនន គឺករេរៀបចំវធីិសរសត និងករផលិតសថិតិ រពមទំងករផសពវផសយ េដយ
មនករសហរបតិបតតិករជមួយរបព័នធសថិតិជតិ និងេដមបពីរងឹងវទិយសថ នជតិសថិតិ និងករេធវ
ករងររមួគន  និងជមួយបណត អងគភពសថិតិៃនរកសួងសំខន់ េៗផសង េៗទៀត។  

េគលេដេផសង េៗទៀត សរមប់េពលអនគត គឺករបេងកនគុណភពសថិតិតមរយៈករសរមប
សរមួល ករបណតុ ះបណត ល ករេរបរបស់សូចនករ និងដំេណ រករបទដឋ ន និងរបព័នធរគប់រគង
ទិននន័យរពមទំងករេរបរបស់ ICT ឱយបនកន់ែតេរចនេឡង។ សំណួរសរមប់េពលអនគត
មួយែដលអចេលកេឡង គឺអំពីករេរៀបចំរបព័នធសថិតិជតិ ែដលមនរបសិទធភពបំផុតេនះ គឺថ
េតគួរឱយមនរបព័នធែបបមជឈករ ឬក៏វមិជឈករ េហយេតអងគភពណមួយរតូវបញចូ លេនកនុង
របព័នធសថិតិជតិ? ចុះយ៉ងដូចេមតចែដរ ចំេពះសថ ប័នននេនថន ក់ជតិ និងថន ក់រកមជតិ ករ
សរមបសរមួល ឬករទទួលខុសរតូវកនុងករអនុវតតករអេងកត និងកនុងចំេណមសកមមភពេផសងៗ
េទៀត។ 

មនករផតល់អនុសសន៍ផងែដរ ឱយបញចូ លែផនករេមសថិតិ ជែផនកមួយៃនែផនករយុទធសរសត
អភិវឌឍន៍ជតិ ែផនករយុទធសរសតរបស់រកសួងមហៃផទ និងរបយករណ៍របចំឆន ំ ៃនរបព័នធសថិតិ
ជតិេដមបីឱយកល យជែផនកមួយរបស់របព័នធមួយ សរមប់ករេធវែផនករ និងករតមដនបនត។ មន
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តរមូវករសរមប់របព័នធដ៏មនរបសិទធភពមួយ សរមប់ករេធវែផនករ និងករតមដនបនត េដមបី
បេងកនចំេណះដឹងកនុងករេដះរសយបញហ របតិបតតិករនន ថេតករចំណយផលិតកមមរតូវ
គណនេដយរេបៀបណ និងថេតធនធនមរនតី និងធនធនេផសង េៗទៀត រតូវេរបរបស់ឱយមន
របសិទឋភពបំផុតតមរេបៀបណ។    

៦៦៦៦....២ ២ ២ ២ កររកសសថិតិេសដឋកិកររកសសថិតិេសដឋកិកររកសសថិតិេសដឋកិកររកសសថិតិេសដឋកិចច ចច ចច ចច និងសងគមនិងសងគមនិងសងគមនិងសងគម----របជសរសតរបជសរសតរបជសរសតរបជសរសតសំខន់ៗសំខន់ៗសំខន់ៗសំខន់  ៗ   

ទិននផលសថិតិែដលមនរសប់ ឆលុះបញច ំងនូវអទិភពខពស់បំផុតសរមប់អនកេរបរបស់ និង
លទឋភពអចរកបននូវទិននន័យដ៏សមបូរែបប ជពិេសស សរមប់សូចនករភគេរចនេន
កនុង ផ.យ.អ.ជ។  

ទិននផលសថិតិសំខន់  ៗ មនបងហ ញកនុងឧបសមព័នធ ២ កនុងេនះរមួមនករបញជ ក់នូវសមសធតុ
សំខន់  ៗ និងរបភពទិននន័យផងែដរ។ អទិភពខពស់បំផុតសរមប់របព័នធសថិតិជតិ គឺករែថរកស
ទុកទិននន័យសថិតិឱយបនេទៀងទត់រគប់ែផនកទំងអស់ និងេផត តករយកចិតតទុកដក់ខពស់សរមប់
េសចកតីរតូវករនន ឧទហរណ៍ សរមប់រកបខ័ណឌ ករងរអស៊នជេដម។ ករអេងកតភគ
េរចនផតល់នូវអទិភព េហយទិននន័យែដលមនភពសំខន់េនទបេនះ គឺកររបមូលទិននន័យ
តម    រយៈរបព័នឋរដឋបល។ រហូតដល់បចចូបបននេនះ មនករលំបកកនុងករផតល់អទិភពសរមប់
របព័នធសថិតិជតិទំងមូល។ មនករដក់បញចូ លគន រវងករអេងកតមួយចំនួន ដូចជករអេងកត
ទក់ទងនឹងករចំណយរបស់រគួសរ របជសរសត ឬសុខភពេដមបីកត់បនថយចំណយ និង
បនទុកកនុងករេឆលយសំណួរ។  

អទិភពខពស់ជងេគបំផុត គឺករេធវជំេរឿន ដូចបនបញជ ក់េនកនុងចបប់សថិតិ រតូវេធវយ៉ងតិច
េរៀងរល់ ១០ ឆន ំមតង ដូចជជំេរឿនរបជររសត ជំេរឿនកសិកមម និងជំេរឿនសហរគស។ អេងកត
ចេនល ះជំេរឿនរតូវេធវេឡងរវងជំេរឿនទំងឡយ េដមបីេធវករសរមបសរមួលនូវព័ត៌មនបចចុបបនន
ភពរបចំឆន ំ។ ករអេងកតរបកបេដយអទិភពខពស់ រតូវេធវេឡងជេរៀងរល់ឆន ំ ឬរបចំរតីមស
មនដូចជ៖    

• ករអេងកតេសដឋកិចច-សងគមកិចច (អេងកតរគួសរ) ជេទៀងទត់ 
• ករអេងកតកំលំងពលកមម ជេទៀងទត់ 
• ៃថលទំនិញេរបរបស់ 
• ផលិតកមមឧសសហកមម 
• ទិនិញកសិកមម និងៃថលផលិតកមម 
• សថិតិរបីូយវតថុ និងហិរញញវតថុ 
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• ពណិជជកមមអនតរជតិ ែផនកេសវកមម 
• ករអេងកតវនិិេយគទុនអនតរជតិ  

និងករអេងកតមិនសូវញឹកញប់ (ចេនល ះពី ២ េទ ៥ ឆន ំ)៖ 
• ករអេងកតរបជសរសត 
• ករអេងកតសុខភព 
• ករអេងកតអកខរភព 
• ករអេងកតសនទសសន៍ភពរកីរក 
• ករអេងកតលទធភពទទួលបនសមភ រៈមូលដឋ នេដមបីេរបរបស់ 

៦៦៦៦....៣ ៣ ៣ ៣     ជំេរឿន និងអេងកតជំេរឿន និងអេងកតជំេរឿន និងអេងកតជំេរឿន និងអេងកត    

ដូចបងហ ញេនកនុងែផនករេមសថិតិ នេពលបចចុបបននេនះ ជំេរឿនបេងកតនូវរគឹះៃនករងរសថិតិ 
ពីេរពះវផតល់នូវតៃមលប៉ន់របមណដ៏រតឹមរតូវសរមប់ែផនកតូចៗ និងករចត់ចំណត់ថន ក់   
លមអិត។ ចបប់សថិតិកំណត់ថ ជំេរឿនរតូវេធវេឡងេរៀងរល់ ១០ ឆន ំមតង។ ជំេរឿនរបជររសតបន
េធវេឡងកនុងឆន ំ ១៩៩៨ និងឆន ំ ២០០៨។ វទិយសថ នជតិសថិតិនឹងេរៀបចំេធវអេងកតចេនល ះជំេរឿន
របជររសត េដយមនជំនួយឧបតថមភពីអងគករ UNFPA េដមបីេធវកររតួតពិនិតយនូវកំេណ ន
របជររសត និងេធវបចចុបបននភពអំពីព័ត៌មនចំនួនរបជជន (សូមេមលតរងទី១)។  

មនករេសនសំុឱយេរៀបចំជំេរឿនកសិកមមេនឆន ំ ២០០៩ ភល មៗបនទ ប់ពីជំេរឿនរបជររសត។ េដយ
សរែតកងវះខតធនធន ជំេរឿនកសិកមមរតូវបនពនយេពល។ វទិយសថ នជតិសថិតិ និងរកសួង
កសិកមម រកុខ របម៉ញ់ និងេនសទ មនលទធភពរបមូលធនធនបនរគប់រគន់កនុងឆន ំ ២០១២ 
េហយរហូតមកដល់បចចុបបននេនះ បននឹងកំពុងេរៀបចំេធវជំេរឿនេនះ កនុងឆន ំ ២០១៣ េដយមន
ករគំរទពីរជរដឋ ភិបល និងអងគករនន រមួមន USAID, AusAID, Sida និង FAO ។ 

ជំេរឿនសហរគស (ជំេរឿនេសដឋកិចច) ែដលជជំេរឿនមិនធល ប់មន រតូវបនេធវេឡងជេលក
ដំបូងកនុងឆន ំ ២០១១ បនទ ប់ពីមនករចុះបញជ ីសហរគសកលពីឆន ំ ២០០៩ និងករអេងកតសក
លបងដ៏ធំមួយកលពីឆន ំ២០១០។ ទិននន័យបនមកពីជំេរឿនសហរគសអចយកេទេរបរបស់
សរមប់គណេនយយជតិ សរមប់េរបរបស់ជរកបខ័ណឌ ករងរៃនអជីវកមមទំងឡយ និង
េដមបីេធវករកំណត់នូវករចុះបញជ ីអជីវកមមផងែដរ។ ករេរៀបចំគណេនយយជតិ នឹងមន
គេរមងេរបរបស់ព័ត៌មនពីជំេរឿនេនះ។ កនលងមក គម នៃដគូអភិវឌឍន៍ណមួយចប់អរមមណ៍
កនុងករេរៀបករចុះបញជ ីអជីវកមមេនះេទ។ អេងកតសហរគសនឹងរតូវេរៀបចំេធវេនឆន ំ ២០១៤
េដយវទិយសថ នជតិ សថិតិ ែដលមនករគំរទេដយ អងគករ JICA។ 
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ករអេងកតថន ក់ជតិសំខន់ៗមួយចំនួនេទៀត ែដលរតូវេរៀបចំេធវេរៀងរល់ ៥ ឆន ំមតង គឺករអេងកត   
សុខភព និងរបជសរសតរបស់របេទសកមពុជ។ ករអេងកតចុងេរកយរតូវបនេធវេឡងកនុង    
ឆន ំ ២០១០ និងសរមប់េធវករេរបៀបេធៀបជមួយនឹងករអេងគតឆន ំ ២០០០ និងឆន ំ ២០០៥។ 
វទិយសថ នជតិសថិតិ និងរកសួងសុខភិបល បនរបតិបតតិកររមួគន  កនុងកំឡុងៃនករអនុវតត  
អេងគតេនះ េដយមនករជួយឧបតថមភពីអងគករ UNFPA និង USAID ។ 

ករអេងកតរគួសរបនតបនទ ប់ ែដលទិននន័យបនមកពីរបធនបទេផសងៗគន  រតូវបនេគចងរកង
ទុកេនះ រតូវបនេរៀបចំេធវេឡងចប់តំងពីឆន ំ ២០០៧។ អេងកតេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជមន
ករជួយគំរទេដយអងគករ Sida និងមនករផតល់អនុសសន៍កនុងែផនករេមសថិតិ េហយករមង
សំណួររតូវបនពិនិតយេឡងវញិេនឆន ំ ២០០៧។ េទះយ៉ងណក៏េដយ ខលឹមសរមនលកខណៈ 
ទូលំទូលយជងអវីែដលមនករេសនេឡងេដយែផនករេមសថិតិ េដយសរែតតរមូវករឱយមន
ទិននន័យរបចំឆន ំ េដមបីតមដនេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរក៍មពុជ និង ផ.យ.អ.ជ។
ទិននន័យកំណត់រតរបចំៃថង រតូវបនលុបេចលពីកនុងករមងសំណួរសរមប់ឆន ំ ២០១២ េហយ
ករេរបរបស់វធីិសរសតកត់រតរបចំៃថងនឹងរតូវេធវេឡងរល់ ៥ ឆន ំមតង សរមប់ករអេងកតែដល
មនសំណកគំរួធំែតបុ៉េណណ ះ។ ករអេងកតរគួសរែដលមនសំណកគំរធំូបនទ ប់ នឹងរតូវេធវ
េឡងកនុងឆន ំ ២០១៤។ េទះយ៉ងណក៏េដយ គំនិតេនកនុងែផនករេមសថិតិ ៃនករអេងកត
រទង់រទយតូច េដយមនវធីិសរសតផល ស់បតូរគន នឹងយកមកគិតពិចរណកនុងឆន ំ ២០១៥ េន
េពលេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍ រតូវបនពិនិតយេឡងវញិ េហយវទិយសថ នជតិសថិតិ នឹង
ទទួលខុសរតូវរល់ករអេងកតេសដឋកិចច-សងគមកិចចកមពុជ។ ទិននន័យរតូវបនេគេរបរបស់យ៉ង
ហមត់ចត់េនកនុងែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ និងរតូវេរបរបស់ជមូលដឋ នសរមប់ករ
គណនពីភពរកីរកេនេពលែដលករវស់ែវងេនះបនពិនិតយេឡងវញិ និងរតូវបងហ ញកនុង     
ឆន ំ ២០១២។ 

ករអេងកតកំលំងពលកមមេដយែឡក មិនរតូវបនេរៀបចំេធវេឡយ េដយសរកងវះខតធនធន។ 
ជំនួសមកវញិ ែផនកែដលទក់ទងនឹងសកមមភពេសដឋកិចច រតូវបនបញចូ លេនកនុងអេងកតេសដឋកិចច
សងគមកិចចកមពុជ ែដលរតូវយកេទេរបរបស់េដយគណេនយយជតិ។ កនុងឆន ំ ២០១២ អេងកត      
កំលំងពលកមម នឹងរតូវេរៀបចំេឡងេដយមនជំនួយពីអងគករពលកមមអនតរជតិ។ ករអេងកតកនុង
ឆន ំ ២០១២ េនះ នឹងរតូវយកេទេរបរបស់េដមបីរតួតពិនិតយភពរកីចេរមនចប់តំងពីឆន ំ ២០០១ 
មក េនេពលអេងកតកំលំងពលកមមែដលេធវដច់េដយែឡករតូវបនេធវេឡង។ 

ទិននន័យៃនសនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់ រតូវបនរបមូលចងរកងសរមប់េខតតចំនួន ៥ ជេទៀង
ទត់ និងចប់តំងពីែផនករេមសថិតិ រតូវបនបងហ ញវធីិសរសតថមី និងឆន ំមូលដឋ នថមីមួយរតូវបន
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េរបរបស់េនកនុងសនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់។ កនុងែខេមស ឆន ំ ២០០៩ វទិយសថ នជតិសថិតិ 
បនសេរមចចិតតបងហ ញនូវសនទសសន៍េនទីរកុងភនំេពញ ជំនួសឱយរបេទសទំងមូល ឬែត ៥  
េខតត។ កនុងឆន ំ ២០១២ មនគំនិតមួយ គឺករពរងីកសនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់េដមបីរមួ
បញចូ លទំង ៥ េខតតេឡងវញិ។ 

តរងទីតរងទីតរងទីតរងទី១១១១៖ កលវ ិ៖ កលវ ិ៖ កលវ ិ៖ កលវភិគបចចុបបននភពភគបចចុបបននភពភគបចចុបបននភពភគបចចុបបននភពជំេរឿន និងអេងកជំេរឿន និងអេងកជំេរឿន និងអេងកជំេរឿន និងអេងកតរគួសរ ឆន ំតរគួសរ ឆន ំតរគួសរ ឆន ំតរគួសរ ឆន ំ២០០២០០២០០២០០៨៨៨៨    ដល់ ឆន ំដល់ ឆន ំដល់ ឆន ំដល់ ឆន ំ២០១៥ ២០១៥ ២០១៥ ២០១៥ េយងេយងេយងេយង
េទេទេទេទតមតមតមតមករវយតៃមលពក់កណត លអណតតិករវយតៃមលពក់កណត លអណតតិករវយតៃមលពក់កណត លអណតតិករវយតៃមលពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិ ែខែផនករេមសថិតិ ែខែផនករេមសថិតិ ែខែផនករេមសថិតិ ែខ    មិថុន ឆន ំមិថុន ឆន ំមិថុន ឆន ំមិថុន ឆន ំ    ២០១២២០១២២០១២២០១២    

 ជំហនៃនេគលនេយបយសខំន់ៗ    ជំេរឿន    អេងកត     

     
2006    2006 

     
     

2007    2007 
     
     

2008    2008 
     
     

2009    2009 
     
     

2010    2010 
     
     

2011    2011 
     
     

2012    2012 
     
     

2013    2013 
     
     

2014    2014 
     
     

2015    2015 
     
     

2016    2016 
     

៦៦៦៦....៤ ៤ ៤ ៤ កររកសកររកសកររកសកររកសបញជ ីបញជ ីបញជ ីបញជ ីសហរគសសហរគសសហរគសសហរគស    

អងគករ JICA បនជួយគំរទវទិយសថ នជតិសថិតិ កនុងករេរៀបចំបញជ ីសហរគសេនឆន ំ២០០៩ 
អេងកតសកលបងសហរគស និងជំេរឿនសហរគសកនុងឆន ំ២០១១។ ព័ត៌មនែដលបនរបមូល
តមរយៈករេធវបញជ ីសហរគស និងជំេរឿនអចយកេទេរបរបស់កនុងករេរៀបចំបញជ ីអជីវកមម 
(Business Register)។ េទះជយ៉ងណក៏េដយករងរេនះមិនសថិតេនកនុងវសិលភពៃន
គេរមង JICA េនះេទ េហយក៏មិនទន់មនៃដគូអភិវឌឍន៍ណ បនបងហ ញពីចំណប់អរមមណ៍

េរៀបចំ NSDP  

បចចុបបននកមម 
2009-2013 

េរៀបចំ NSDP 2014-2018 
 

របយករណ៍ 
MDGs 

     ជំេរឿនរបជររសត 

 

ជំេរឿនកសិកមម 

 CDHS 2010 

 
CIPS 2013 

CSES 2009  
សំណកគំរធំូ   
(12,000 រគួសរ) 

NSDP 2006-2010 

ចប់េផតម 
 
 
កររតួតពិនិតយ
បនតសចូនករ 
សរមប់ 
NSDP 

NSDP បចចុបបននកមម 2009-2013 

ចប់េផតម 

     NSDP  2014-2018  
    ចប់េផតម 
 

CSES រទង់រទយ តូច 
ជមួយនឹង គំរូផល ស់បតូរ ឆន ំ 
2016  និង ឆន ំបនទ ប់ េៗទៀត 

CSES របចំឆន ំ (3,600 

រគួសរ  2007,  2008, 2010,  
2011) 

ែផនកសំខន់ ៖ៗ   
- ចំណូល និង ចំណយ 

(ទិននន័យរបចំៃថង    និង
សួររលឹំក) 
- ករងរ  
- ផទះសែមបង 
- អបរ ំនិងអកខរកមម  
- សុខភិបល 
- កសិកមម 
- ភពរងេរគះ  
- អេនត របេវសន៍ 

CSES របចំឆន ំ (សំណក
គំរតូូច,  2012, 2013,  2015) 

ែផនកសំខន់ ៖ៗ   
- ចំណូល និង ចំណយ 

(ទិននន័យសួររលឹំក
បុ៉េណណ ះ) 
- ករងរ  
- ផទះសែមបង 
- អបរ ំនិងអកខរកមម  
- សុខភិបល 
- កសិកមម 
- ភពរងេរគះ  

របយករណ៍ 
MDGs 

របយករណ៍វឌឍភពរបចំឆន ំ   
សតីពីសូចនករ  NSDP–CMDG 

របយករណ៍ 
MDGs 

CSES 2014   សំណក
គំរូធំ (កត់រតរបចំ
ៃថង និងសួររលឹំក) 

ជំេរឿនសហរគស 

 CDHS 2010 
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កនុងករបេងកតបញជ ីអជីវកមមេនះែដរ។ េនះគឺជករងរដ៏ធំមួយ និងដូចបងហ ញេនកនុងែផនករេម
សថិតិនេពលបចចុបបនន ករចុះបញជ ីអជីវកមម រតូវែតមនករេធវបចចុបបននកមមជនិចច។ េទះជយ៉ង
ណក៏េដយចបប់សថិតិ តរមូវឱយវទិយសថ នជតិសថិតិបេងកតនូវករចុះបញជ ី េហយវទិយសថ នជតិ
សថិតិគួរពយយមែសវងរកធនធនពីរជរដឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌឍន៍ទំងឡយេដមបីចប់េផតម 
ករងរេនះ។    

៦៦៦៦....៥ ៥ ៥ ៥ របភពរបភពរបភពរបភពទិននន័យ ទិននន័យ ទិននន័យ ទិននន័យ រដឋបលរដឋបលរដឋបលរដឋបល    

កររបមូល និងករេរបរបស់ទិននន័យរដឋបលរតូវបនេធវេឡងេដយរកសួង សថ ប័ននន។ េន
កនុងវស័ិយមួយចំនួន មនករកងវល់អំពីគុណភពទិននន័យ ដូចជករមិតបទដឋ ន និងជំនញជក់
លក់កនុងករេរបរបស់ទិននន័យជេដម។ មនភពរកីចេរមន និងករេកនេឡងអំពីករេរបរបស់
ទិននន័យអេងកត និងទិននន័យរដឋបល ែដលទំងេនះ គឺបញហ របឈមមួយសរមប់ករេរបរបស់
ទិននន័យរបកបេដយរបសិទធភព។ គុណភពែដលេធវឱយរបេសរេឡង ក៏ជកតត នំឱយមនករ
េរបរបស់ទិននន័យ និងរបព័នធេផសង  ៗ េដយអនកបេងកតេគលនេយបយ អនកសថិតិ និងមរនតីេន
រគប់ករមិត។ កររកីចេរមនែផនកគុណភពបែនថមេទៀត អចខិតជិតមកដល់េនេពលមនរកម
សីលធម៌េននឹងទីកែនលង និងនីតិវធីិករងរតមបទដឋ នកំពុងរតូវេគេរបរបស់។ កងវល់អំពីភព
ទន់េពលៃនព័ត៌មន ពីរបភពទិននន័យរដឋបល អចមនករកត់បនថយតមរយៈករពិភកស
ជមួយនឹងអនកផលិត និងអនកេរបរបស់។ ករេរបរបស់ទិននន័យរដឋបល ែដលបំេពញបែនថម
ទិននន័យអេងកត កនុងករផលិតសថិតិសំខន់  ៗ និងយុទធសរសតផសពវផសយតមរយៈភន ក់ងរ
សរមប់សថិតិទំងេនះ គឺមនសរៈសំខន់ណស់។ 

៦៦៦៦....៦ ៦ ៦ ៦ ករករករករអភិវឌឍអភិវឌឍអភិវឌឍអភិវឌឍរបព័នធសូរបព័នធសូរបព័នធសូរបព័នធសូចនករចនករចនករចនករ    

បញជ ីសូចនករថមីែដលមនចំនួន ១៣៦ សូចនករ សរមប់តមដនរតួតពិនិតយ និងវយតៃមល
ែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ កនុងេនះរមួមនេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរក៍មពុជ រតូវ
បនេរៀបចំរចួរល់ និងបនអនុម័តេដយកិចចរបជំុរបស់រកុមរបឹកសគណៈរដឋមរនតី នេពលថមីៗ
េនះ។ កនុងចំេណមសូចនករទំងអស់ មនសូចនករចំនួន ៦៣ គឺជសូចនករសនូល និង      
សូចនករ ចំនួន ៧៣ េផសងេទៀត គឺជសូចនករបែនថម។ 

CAMInfo គឺជរបព័នធទិននន័យសូចនករ ែដលរគប់រគងេដយវទិយសថ នជតិសថិតិ េដយមនករ
គំរទពី UNICEF។ វរតូវបនេធវបចចុបបននភពេដយមនទិននន័យសរមប់សូចនករចំនួន ៤៦៥ 
(រមួមនសូចនករតមដនរតួតពិនិតយ និងវយតៃមលែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ) ែបងែចក
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ជ ៨៩ ែផនក និងមនចំនួន ៣២ េគលេដ េដយរគបដណត ប់នូវរយៈេពលេផសងៗគន  និងរបភព  
ខុសៗគន  និងរតូវបនបំែបកជែផនកតមករមិត រហូតដល់ថន ក់ឃំុ-សងក ត់។ 

៦៦៦៦....៧ ៧ ៧ ៧ ករវភិគ និងករវភិគ និងករវភិគ និងករវភិគ និងករេរៀបចំករេរៀបចំករេរៀបចំករេរៀបចំរបយករណ៍របយករណ៍របយករណ៍របយករណ៍    

សមតថភពកនុងករវភិគ និងករសរេសររបយករណ៍ រតូវបនបេងកតេឡងេនបុ៉នម នឆន ំថមី េៗនះ
តមរយៈជំនួយឧបតថមភពីៃដគូអភិវឌឍន៍េផសងៗ។ ជពិេសស គេរមងកសងសមតថភពសថ ប័ន 
ែដលគំរទេដយ Sida កនុងេគលបំណងេដមបីេធវឱយរបេសរនូវជំនញសរេសររបយករណ៍
របស់វទិយសថ នជតិសថិតិ។   ទំងទីរបឹកសរយៈេពលខលី  និងរយៈេពលែវង  បនេធវករអមជមួយ 
មរនតីពក់ព័នធ េដមបីបណតុ ះបណត លពួកេគកនុងករេធវវភិគទិននន័យ និងសរេសររបយករណ៍។ 
របយករណ៍េដយែផអកតមលទធផលរកេឃញសំខន់  ៗរតូវបនផលិតេឡង និងករេរបរបស់ 
នូវទិននន័យអេងកតេសដឋកិចចសងគម-កិចចកមពុជកំពុងមនករេកនេឡង។ ករបណតុ ះបណត ល 
ភសអង់េគលស តមរយៈវទិយសថ នបណតុ ះបណត លកនុងរសុក ក៏រតូវបនផតល់េទឱយមរនតីរបស់
វទិយសថ នជតិសថិតិ ែដលមនចំនួនគួរឱយកត់សមគ ល់។ 

៦៦៦៦....៨ ៨ ៨ ៨ ករផសពវផសយករផសពវផសយករផសពវផសយករផសពវផសយ    

េនវទិយសថ នជតិសថិតិ មនមជឈមណឌ លេសវកមមអនកេរបរបស់ទិននន័យ ែដលផតល់ និងគំរទនូវ
ករផសពវផសយទិននន័យសថិតិ េទឱយអនកេរបរបស់ និងសធរណជនទូេទ។ ករេបះពុមពែដល
បេងកតេឡងេដយវទិយសថ នជតិសថិតិ និងរបព័នធទិននន័យបនមកពីរបភពេផសង  ៗ ដូចជអេងកត
េសដឋកិចច-សងគមកិចចកមពុជ អេងកតរបជសរសត និងសុខភពកមពុជ ជំេរឿនរបជររសត និងជំេរឿន
សហរគស និងអតថបទេបះពុមពរបស់រកសួង សថ ប័ននន គឺអចរកបនតមរយៈមជឈមណឌ ល
េនះ។ 

េគហទំព័ររបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ ផតល់នូវតួនទីដ៏សំខន់កនុងកររកសឯកសរ និងករផសពវ-
ផសយសថិតិផលូវករៃនរបេទសកមពុជ។ េនេពលថមី េៗនះ បណត ញទក់ទង និងខលឹមសររបស់     
េគហទំព័ររតូវបនពិនិតយេឡងវញិ។ នេពលបចចុបបនន ឯកសរេបះពុមព ដូចជគណេនយយជតិ 
សនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់ និងរបយករណ៍សថិតិេផសងៗេទៀត (ដូចជ អេងកតេសដឋកិចច
សងគមកិចចកមពុជ ជំេរឿនរបជររសត និងសមិទធផលសថិតិេផសង េៗទៀត ) អចរកបនតមរយៈករ
ទញយកពីេគហទំព័រេនះ។    

តមរយៈេគហទំព័រ អនកេរបរបស់អចចូលេទេរបរបស់ របព័នធទិនន័យៃនសូចនករេសដឋកិចច
សងគមកិចចកមពុជ ែដលជករផសពវផសយតមេគហទំព័រ និងជឧបករណ៍របតយកសមួយ ែដលអច
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ឱយអនកេរបរបស់បេងកតជែផនទី ឬតរងេផសង  ៗ េចញពីទិននន័យមូលដឋ នេនះ។ េដយមន
របព័នធតមេគហទំព័រ (CamInfo Online) របព័នធទិននន័យ CAMInfo ផតល់ឱយអនកេរបរបស់ ដូចជ 
រជរដឋ ភិបល ៃដគូអភិវឌឍន៍ អនករសវរជវ ។ល។ មនឱកសទញយកទិននន័យេសដឋកិចច-
សងគមកិចចកមពុជថមីៗបំផុត ែដលទិននន័យទំងេនះ បនមកពីរបភពេផសង  ៗដូចជ ជំេរឿន អេងកត 
និងតមរយៈរបព័នឋទិននន័យរដឋបល ៃនបណត រកសួង សថ ប័នននរបស់រជរដឋ ភិបល។  

វទិយសថ នជតិសថិតិ បនបេងកតគេរមងមួយកនុងឆន ំ ២០១១ ែដលឧបតថមភេដយនយកដឋ នសថិតិ
អងគករសហរបជជតិ និងដក់ចំណងេជងគេរមងេនះថ “ករេធវឱយរបេសរនូវករេផទៀងផទ ត់ 
ភពអចរកបន និងករផសពវផសយនូវសូចនករអភិវឌឍន៍ជតិ រមួមនេគលេដអភិវឌឍន៍
សហសសវតសរ”៍។ េគលបំណងរបស់គេរមងេនះ គឺករែកលមអភពមនឱកសអចេរបរបស់
បន នូវសូចនករអភិវឌឍន៍ជតិ រវងករមិតរបេទស និងអនតរជតិ តមរយៈករបេងកតរចកែត
មួយសរមប់សូចនករអភិវឌឍន៍េនថន ក់ជតិ និងនំយកសូចនករទំងេនះេទកន់ថន ក់អនតរ
ជតិ។ គេរមងេនះ ពឹងែផអកេទេលរបព័នធទិននន័យ CAMInfo ែដលមនរសប់ និងរកបខ័ណឌ   
សូចនករ សរមប់េធវករតមដនរតួតពិនិតយភពរកីចេរមនរបស់ NSDP/CMDG ។ េនកនុង
គេរមងេនះ សូចនករសនូលរបស់ NSDP និងេមតដតរបស់វរតូវបនេរៀបចំ និងេធវឱយរបេសរ 
េដមបីឱយរសបេទតមសតង់ដរអនតរជតិ។    
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៧.  គរមងថវិក នងិហរិញញវតថុ 

េយងេទតមអនុរកឹតយសតីពីសថិតិផលូវករែដលបនចត់តំង (មរត១០) រកសួងែផនករ រតូវេផញ
បញជ ីទិននន័យរដឋបលែដលមនរសប់ទំងអស់ ជំេរឿន និងអេងកត គេរមងចំណយ និងសថ នភព 
ៃនកររបមូលទិននន័យេទឱយទីសតីករគណៈរដឋមរនតី មុនបំណច់ែខកកកដ ឆន ំ ២០១១ និងបនទ ប់
មករតូវបញជូ នជេរៀងរល់ឆន ំនូវបញជ ីទិននន័យរដឋបលថមីទំងអស់ ជំេរឿន និងអេងកត េទឱយទីសតីករ 
គណៈរដឋមរនតី។ ករងរទំងអស់េនះរតូវបនេធវេឡង និងរបយករណ៍របចំឆន ំ សរមប់របព័នធ
សថិតិជតិរតូវបនេបះពុមពកនុងែខសីហ ឆន ំ ២០១១។ 

េនកនុងរបយករណ៍របចំឆន ំ សរមប់របព័នធសថិតិជតិឆន ំ ២០១០ វទិយសថ នជតិសថិតិ បនរតួត-
ពិនិតយេឡងវញិនូវសថិតិែដលបនផលិតេឡង។ សរមប់អនកផលិតសថិតិផលូវករជេរចន ព័ត៌មន
អំពីករចំណយសរមប់ករផលិតសថិតិ និងសកមមភពរបមូលទិននន័យ េនពំុទន់មនភព
របេសរេនេឡយ។ េនកនុងរបយករណ៍របចំឆន ំសរមប់របព័នធសថិតិជតិឆន ំ ២០១១ មន
ចំណុចរកីចេរមនេរចន បុ៉ែនតេនែតមនភពខវះខតព័ត៌មន អំពីករចំណយសរមប់ករផលិត
សថិតិេចញពីអនក ផលិតជេរចន។ 

េគលបំណងមួយ កនុងចំេណមេគលបំណងទំងអស់ កនុងករពិនិតយេឡងវញិនូវែផនករេម   
សថិតិេនះ គឺករវយតៃមលបរមិណចំណយសរុបសរមប់ករផលិតសថិតិ ែដលេធវេឡងេដយៃដគូ   
អភិវឌឍន៍េផសងៗកនុងរបព័នធសថិតិេផសងពីវទិយសថ នជតិសថិតិ។ កំឡុងករពិនិតយសរេឡងវញិេនះ 
មនកិចចខិតខំរបឹងែរបងជេរចនកនុងកររបមូលព័ត៌មន អំពីបរមិណចំណយសរមប់ែផនកែដល
បត់បង់កនុងរបយករណ៍របចំឆន ំ ២០១០ និងឆន ំ ២០១១។ គឺមនទិននន័យតមរកសួងមួយចំនួន
បុ៉េណណ ះ ែដលអចរកបនអំពីករចំណយសរមប់ករផលិតសថិតិ។ 

ខលឹមសរៃនតួេលខែដលមនេនកនុងរបយករណ៍របចំឆន ំ គឺមនភពមិនចបស់លស់។ តួេលខ
ខលះរមួបញចូ លទំងរបក់េបៀវតស ខលះេទៀតមិនគិតបញចូ លេទ និងសរមប់តួេលខមួយចំនួនេទៀត វ
រគន់ែតបងហ ញពីរបក់េបៀវតស សរមប់អនកែដលពក់ព័នធនឹងករផលិតសថិតិបុ៉េណណ ះ។ ភពមិន
ចបស់លស់េនះ គឺសថិតេនកនុងចំេណមចំណុចេផសង េៗទៀត េដយសរែតករពិតថ គម ន
ព័ត៌មនជក់លក់ែដលអចរកបនតមសកមមភពេផសងៗគន  កនុងករផលិតសថិតិ ឬមេធយបយ
របកបេដយសតង់ដរៃនករគណន និងេធវរបយករណ៍ពីបរមិណចំណយេលរបក់េបៀវតស 
កររបមូលទិននន័យ និងករេរបរបស់ទិននន័យរដឋបល ករវភិគ និងករផសពវផសយ ។ល។ 
អរស័យេហតុេនះ េដយសរកងវះខតព័ត៌មនអំពីករចំណយេដយផទ ល់ និងរបេយល 
សរមប់អេងកតសថិតិេផសងៗគន  និងសរមប់ករេរបរបស់ទិននន័យរដឋបល វមិនអចេធវេទបន 
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កនុងករផតល់នូវតួេលខឱយបនរគប់រគន់សរមប់សកមមភពនន ដូចមនបងហ ញេនកនុងែផនករ
េមសថិតិនេពលបចចុបបននេនះ។ 

េដមបីទទួលបនឱយបនរបេសរនូវករប៉ន់សម ន អំពីរបភពធនធនហិរញញវតថុែដលរតូវករ
សរមប់សថិតិផលូវករកនុងរបេទសកមពុជ ចំបច់រតូវមនករេរបរបស់នូវគំរមួូយ។ 

គំរេូនះ គឺរតូវពឹងែផអកេលទិននន័យែដលអចរកបន អំពីករចំណយែដលមនកររយករណ៍ពី
វទិយសថ នជតិសថិតិ និងអងគភពសថិតិែដលបនចត់តំង ៃនរកសួង សថ ប័ននន ែដលបន
កំណត់េដយអនុរកឹតយសតីពីសថិតិផលូវករែដលបនចត់តំង  និងេដយរកសួង សថ ប័នពក់ព័នឋ 
ៃនរជរដឋ ភិបលមួយចំនួនែដលផលិតសថិតិ។ គំរេូនះ េរបរបស់នូវទិននន័យែដលមនកររយ-
ករណ៍អំពីបរមិណចំណយ និងចំនួនមរនតីេធវករកនុងករងរផលិតសថិតិ និងអំពីទិននន័យ
គណនេលរបក់េបៀវតស។ ករប៉ន់សម នទំងេនះ មនបងហ ញេនកនុងតរងទី២ ខងេរកម។ 

បេងគ ល (Columns) ទី ២ និងទី ៣ បងហ ញព័ត៌មនអំពីចំនួនមរនតីកនុងករងរផលិតសថិតិ និងអំពី
ថវកិប៉ន់សម ន ឬជក់ែសតង ដូចមនកនុងរបយករណ៍របចំឆន ំ ២០១១។ បេងគ លទី ៤ បងហ ញ
ព័ត៌មនែដលទទួលបនពីរកសួង និងសថ ប័ននន កនុងកំឡុងៃនករជួបរបជំុពិេរគះេយបល់ 
និងបងគ លទី ៥ គឺបងហ ញអំពីព័ត៌មនជក់ែសតងកនុងែផនករេមសថិតិ ចំែណកបេងគ លទី ៦ បងហ ញ
ព័ត៌មនប៉ន់សម នចំណយេទេលរបក់េបៀវតសមរនតីរជករ របសិនេបពួកេគេធវករកនុងែផនក
ផលិតកមមសថិតិ ែដលគួរទទួលបនរបក់េបៀវតសជមធយមចំនួន ២០០ ដុលល រ សហរដឋអេមរកិកនុង
មួយែខ។ របក់េបៀវតសមធយមេនះ ប៉ន់សម នេដយេយងតរមូវករកនុងករបេងកតឱយមនេឡង 
សរមប់មរនតីរជករ ែដលេធវករកនុងែផនកផលិតកមមសថិតិ េដមបីឱយពួកេគរស់េនពឹងែផអកេលរបក់
េបៀវតសេនះបន និងមនករយកចិតតទុកដក់ខពស់េលករងររបស់ខលួន។ ចុងេរកយ គឺបេងគ ល  
ទី៧ បងហ ញពីតួេលខខពស់បំផុត អំពីករប៉ន់សម នចំណយសរមប់េបៀវតស ែដលមិនបន        
រយករណ៍ េហយែដលរតូវបនគណនេដមបីយកមកេរបរបស់កនុងែផនករេមសថិតិេនះ។ 

កំណត់សំគល់ចំណយ “ខពស់បំផុត” ែដលមនកនុងបេងគ លទី៧ គឺបងហ ញពីតរមូវករហិរញញ-
បបទនសរមប់ករផលិតសថិតិ េដយសរពំុមនមេធយបយជក់លក់បែនថម កនុងករប៉ន់សម ន
អំពីែផនកេនះ។ វមនសរៈសំខន់កនុងករចងចំថ បរមិណចំណយែដលមនករគណន 
អចមនករេកនេឡងេទវដងេលរបក់េបៀវតស។ ដូេចនះ េនេពលមនករពិភកសរបចំឆន ំអំពី
ហិរញញបបទនសរមប់កររបមូលទិននន័យ ករេរបរបស់ទិននន័យរដឋបល ធនធនមរនតី ។ល។ 
មនករែណនំឱយេរបរបស់ព័ត៌មនឱយបនរគប់រគន់ អំពីបរមិណចំណយ េដយែផនកែដល
ទទួលខុសរតូវកនុងករផលិតសថិតិ។ តួេលខែដលមនករគណនេនកនុងបេងគ លទី៣ មិនបន
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រមួបញចូ ល ឬទូទត់រល់បរមិណចំណយេលេហដឋ រចនសមព័នធ (ដូចជ អគរ សមភ រៈេរប
របស់ កំុពយូទ័រ ករបណតុ ះបណត ល) ចំណយេលេដមទុន ឬករចំណយេលករេធវដំេណ រ 
ឬមេធយបយេធវដំេណ រ ែដលរតូវករសរមប់សកមមភពទំងអស់េនះ។ េហយវក៏មិនរប់
បញចូ លរល់បរមិណចំណយសរមប់ថន ក់ដឹកនំជន់ខពស់ ឬរបក់ចំណយ េផសង េៗទៀតែដ
រ។ ករផតល់មូលនិធិសរមប់ទីរបឹកសអនតរជតិ រតូវបនបូកបញចូ លកនុងតៃមលប៉ន់របមណ
សរមប់ឆន ំ២០១១ និងបនថយរបែហល ៥០ ភគរយ េនេពលមូលនិធិផតល់ពីៃដគូអភិវឌឍន៍ មន
ករកត់បនថយបនតិចមតងៗ។ 

តរងទីតរងទីតរងទីតរងទី២២២២....        ប៉ន់សម នចំណយសរមប់ករផលិតសថតិិផលូវករេនប៉ន់សម នចំណយសរមប់ករផលិតសថតិិផលូវករេនប៉ន់សម នចំណយសរមប់ករផលិតសថតិិផលូវករេនប៉ន់សម នចំណយសរមប់ករផលិតសថតិិផលូវករេនវទិយសថ នជតិសថិតិវទិយសថ នជតិសថិតិវទិយសថ នជតិសថិតិវទិយសថ នជតិសថិតិ    និងអងគនិងអងគនិងអងគនិងអងគ
ភពសថតិិភពសថតិិភពសថតិិភពសថតិិែដលបនែដលបនែដលបនែដលបនចត់តំងចត់តំងចត់តំងចត់តំង    

រកសួង/សថ ប័ន ចំនួនបុគគលិក 
កនុងករងរ       
ផលិតកមមសថិតិ 
របយករណ៍ 
របចំឆន ំ២០១១ 

ថវកិប៉ន់សម ន 
ឬជក់ែសតង  
របយករណ៍ 
របចំឆន ំ២០១១ 
គិតជដុលល រ
សហរដឋអេមរកិ 
(USD) 

តួេលខ 
រយករណ៍ 
ដំេណ រករៃន
ករជួបរបជំុ
ពិេរគះេយបល់ 

ចំណយកនុង 
ែផនករេមសថិតិ 
ជក់ែសតង 
ឆន ំ២០១១ 

ចំណយរបក់
េបៀវតសសរមប់
បុគគលិករបសិន 
េបជមធយម 
២០០USD កនុង
មួយែខ 
 ឆន ំ ២០១១ 

តួេលខអតិបរម 
រមួមន 
របក់េបៀវតស
សរមប់បុគគលិក 
ប៉ន់សម ន 
២០០ USD  កនុង
មួយែខ 

(១) (២២២២) (៣៣៣៣) (៤៤៤៤) (៥៥៥៥) (៦៦៦៦) (៧៧៧៧) 
អងគភពសថតិិែដលបនចត់តំង 
NIS 314 6 614 500 6 614 500 3 360 000 753 600 6 614 500 
COM 6 27 373 គម នព័ត៌មន 15 000 14 400 27 171 
MOI 34 គម នព័ត៌មន 15 000 100 000 81 600 81 600 
MEF 27 5 400 100 000 100 000 64 800 100 000 
MAFF 10 78 500 32 500 320 000 24 000 78 500 
MRD 5 37 200 25 000 15 000 12 000 37 200 
MOC 31 54 480 no info 80 000 74 400 74 400 
MIME 11 17 052 80 000 80 000 26 400 80 000 
MOEYS 12 64 701 170 000 170 000 28 800 170 000 
MOSVY 3 12 663 35 000 15 000 7 200 35 000 
MLMUC 24 គម នព័ត៌មន គម នព័ត៌មន 80 000 57 600 80 000 
MOE  គម នព័ត៌មន គម នព័ត៌មន 100 000 0 100 000 
MWRM 4 400 25 000 25 000 9 600 25 500 
MOI 6 727 15 000 15 000 14 400 15 000 
MOJ 2 គម នព័ត៌មន 40 000 40 000 4 800 40 000 
MNASRI 20 2 750 15 000 15 000 48 000 48 000 
MPT 3 2 900 15 000 15 000 7 200 15 000 
MoH 9 223 117 315 424 150 000 21 600 315 424 
MPWT 5 គម នព័ត៌មន 100 000 100 000 12 000 100 000 
MCFA 4 គម នព័ត៌មន គម នព័ត៌មន 15 000 9 600 15 000 
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រកសួង/សថ ប័ន ចំនួនបុគគលិក 
កនុងករងរ       
ផលិតកមមសថិតិ 
របយករណ៍ 
របចំឆន ំ២០១១ 

ថវកិប៉ន់សម ន 
ឬជក់ែសតង  
របយករណ៍ 
របចំឆន ំ២០១១ 
គិតជដុលល រ
សហរដឋអេមរកិ 
(USD) 

តួេលខ 
រយករណ៍ 
ដំេណ រករៃន
ករជួបរបជំុ
ពិេរគះេយបល់ 

ចំណយកនុង 
ែផនករេមសថិតិ 
ជក់ែសតង 
ឆន ំ២០១១ 

ចំណយរបក់
េបៀវតសសរមប់
បុគគលិករបសិន 
េបជមធយម 
២០០USD កនុង
មួយែខ 
 ឆន ំ ២០១១ 

តួេលខអតិបរម 
រមួមន 
របក់េបៀវតស
សរមប់បុគគលិក 
ប៉ន់សម ន 
២០០ USD  កនុង
មួយែខ 

(១) (២២២២) (៣៣៣៣) (៤៤៤៤) (៥៥៥៥) (៦៦៦៦) (៧៧៧៧) 
MOT 20 84 900 100 000 100 000 48 000 100 000 
MRC  គម នព័ត៌មន 15 000 15 000 0 15 000 
MOWA 5 3 460 53 000 50 000 12 000 53 000 
MLVT 11 39 200 150 000 150 000 26 400 150 000 
SCA 4 គម នព័ត៌មន 15 000 15 000 9 600 15 000 
SPS 5 15 874 15 000 15 000 12 000 15 874 
NBC 22 គម នព័ត៌មន គម នព័ត៌មន 190 000 52 800 190 000 
CDC 2 2 400 30 000 30 000 4 800 30 000 

សថ ប័នផលិតកមមសថិតិេផសងេទៀត 
រកមុរបឹកសជតិ
បណតុ ះបណត ល 

68 គម នព័ត៌មន គម នព័ត៌មន  163 200  

MFA 14 គម នព័ត៌មន គម នព័ត៌មន 15 000 33 600 
SNEC គម នព័ត៌មន 30 000 50 000 គម នព័ត៌មន 
សរបុ 681 7 287 597 8 005 424 5 440 000 1 634 400 8 621 169 
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៨.  ែផនករអនវុតតន៍ 

៨៨៨៨....១ ១ ១ ១     យនតករេដមបីអនុវតតែផនករ និងករេធវបចចុបបននភពែផនករយនតករេដមបីអនុវតតែផនករ និងករេធវបចចុបបននភពែផនករយនតករេដមបីអនុវតតែផនករ និងករេធវបចចុបបននភពែផនករយនតករេដមបីអនុវតតែផនករ និងករេធវបចចុបបននភពែផនករ    

ែផនករេមសថិតិ ពិពណ៌នពីសកមមភពសថិតិកនុងរបព័នធសថិតិជតិ និងជឯកសររគឹះកនុងករ
េរៀបចំ និងេធវែផនករេដមបីបំេពញតមតរមូវកររបស់អនកេរបរបស់ៃនសថិតិផលូវករ និងសរមប់ 
យកមកពិភកសអំពីករផតល់ហិរញញបបទន ជមួយរជរដឋ ភិបល និងកនលងមកជមួយមច ស់  
ជំនួយ។ ែផនករេមសថិតិ រតូវបនពិនិតយេឡងវញិ និងមនករេធវបចចុបបននភព េដមបីវយតៃមល
ពីសមិទធផលទំងឡយ កនុងករេឆលយតបនឹងកលៈេទសៈែដលមនករផល ស់បតូរ និងករងរ 
អទិភពទំងឡយ។ 

របយករណ៍ពិនិតយេឡងវញិពក់កណត លអណតតិែផនករេមសថិតិេនះ មនករផតល់អនុសសន៍ 
េដយ PARIS21 និងតមរយៈគេរមងកសងសមតថភពសថ ប័ន េនវទិយសថ នជតិសថិតិ ែដល
មនករឧបតថមភេដយអងគករ Sida។ េគលបំណងរមួ ែដលរតូវេធវករពិនិតយេឡងវញិ និងវយ
តៃមលែផនករេមសថិតិ និងសកមមភពទំងឡយ ែដលសថិតេនេរកមែផនករេនះ គឺេដមបីវយតៃមល
េទេលរល់ដំេណ រករៃនករេរៀបចំនន និងអំពីថេតសកមមភពទំងអស់េនះ កំពុងរួមចំែណក
ដល់ករអនុវតតែផនករេមសថិតិេនះយ៉ងដូចេមតច។ យនតករៃនករងរេនះ រមួមនអនកផលិត អនក
េរបរបស់ និងៃដគូអភិវឌឍន៍ េដយរួមទំងរកុមរបឹកសសថិតិ  និងគណៈកមម ធិករសរមបសរមួល
សថិតិផងែដរ។    

៨៨៨៨....២ ២ ២ ២     កររតួតពិនិតយ និងវយតៃមលកររតួតពិនិតយ និងវយតៃមលកររតួតពិនិតយ និងវយតៃមលកររតួតពិនិតយ និងវយតៃមល    

ករវយតៃមលែផនករេមសថិតិ គួរេធវេឡងរល់ ៥ ឆន ំមតង េហយករកំណត់េពលេវលវយតៃមលគួរ
រតូវផតល់អនុសសន៍ឱយេធវេឡង រសបជមួយនឹងករពិនិតយេឡងវញិ នូវែផនករយុទធសរសត  
េផសង េៗទៀត (ដូចជករពិនិតយេឡងវញិ ផ.យ.អ.ជ  ឬគេរមងែផនករចំណយនន ដៃទេទៀត
របស់រជរដឋ ភិបល)។ 

ទក់ទងនឹងតរមូវករែដលមនករផល ស់បតូរសរមប់សថិតិ ទំងេនករមិតជតិ និងអនតរជតិ ជ
ពិេសសទក់ទងនឹង ផ.យ.អ.ជ  និងរកបខ័ណឌ ករងរអស៊ន នឹងមនឥទធិពលកន់ែតខល ំងេទេល
របព័នធសថិតិជតិ េនេពលអនគតដ៏ខលីខងមុខ។ បចចុបបននេនះ របយករណ៍ករពិនិតយេឡងវញិ
ែផនករេមសថិតិបនដក់បញចូ លនូវសូចនករទំងអស់េនះ ជែផនកមួយ ៃនែផនករេមេនះ។ 
ែផនករេមសថិតិ រតូវបនផតល់អនុសសន៍ឱយបញចូ លជែផនកមួយៃន ផ.យ.អ.ជ ែផនករយុទឋសរសត
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អភិវឌឍន៍រកសួងែផនករ  (MPSP)    និងរបយករណ៍របចំឆន ំសរមប់របព័នធសថិតិជតិ នេពល
បចចុបបននេនះ េដមបីកល យជែផនកមួយៃនរបព័នធសរមប់ករេធវករែផនករ និងករតមដនបនត។ 

មនករផតល់អនុសសន៍ផងែដរថ ករងរសរមប់ែផនករេមសថិតិេនះ គួរចប់េផតមេនឆន ំ 
២០១៣ ឬយ៉ងេហចណស់េនេដមឆន ំ ២០១៤។ េហយលទធផល និងអនុសសន៍មួយចំនួន
េទៀត ែដលបនរកេឃញ និងបនផតល់េនកនុងរបយករណ៍េនះ ក៏នឹងរតូវបនេរៀបចំេដមបីេរប
របស់សរមប់ករអនុវតតែផនករបនតេទឆន ំខងមុខេទៀត។ 

៨៨៨៨....៣ ៣ ៣ ៣     ហនិភ័យហនិភ័យហនិភ័យហនិភ័យ    

ែផនករេមសថិតិថមី នេពលបចចុបបនន បនបងហ ញនូវហនិភ័យមួយចំនួន េហយហនិភ័យទំង
េនះ េនែតចត់ទុកជកតត របឈមដែដល។ ដូេចនះ េនេពលែដលហនិភ័យទំងអស់េនះ រតូវ
បនកំណត់ និងបនដឺងជមុន ករអនុវតតែផនករេនះនឹងមនឱកសដ៏ធំ កនុងករទទួលបន
េជគជ័យ។ ហនិភ័យទំងេនះ រតូវបនេធវករគូសបញជ ក់ដូចខងេរកម៖    

• ករេបតជញ ចិតត និងភពជមច ស់ៃនែផនករេមសថិតិេនះ េនមនករមិតេនេឡយ    
• ហិរញញវតថុផតល់េដយរជរដឋ ភិបល ឬៃដគូអភិវឌឍន៍ េនមនករមិត (មិនរគប់រគន់) 
• កងវះមរនតីែដលមនជំនញ    
• កងវះករសរមបសរមួលរបកបេដយរបសិទធភព េនកនុងរបព័នធសថិតិជតិ និងជមួយ
ៃដគូពក់ព័នឋ។    

៨៨៨៨....៤ ៤ ៤ ៤     និរនតរភពនិរនតរភពនិរនតរភពនិរនតរភព    

កតត មួយចំនួន កនុងចំេណមកតត ែដលមនសរៈសំខន់បំផុត សរមប់ករកសង និងករែថរកស
នូវរបព័នធសថិតិជតិរបកបេដយនិរនតរភព កនុងករផលិតសថិតិផលូវករ រមួមនរកបខ័ណឌ ចបប់ 
េគលេដ ឬែផនករសរមប់រយៈេពលខលី និងរយៈេពលែវង ឧបករណ៍រគប់រគង ែដលមនករ
េរៀបចំបនលអ និងមនករអនុវតតបនលអរបេសរ និងដំេណ រករទំនក់ទំនង រពមទំងរបព័នធ និង
ឧបករណ៍សរមប់ករផលិតសថិតិ (វធីិសរសត និង ICT) ករផតល់មូលនិធិរបកបេដយសថិរភព      
មរនតីរបកបេដយជំនញ និងមនករលះបង់។ 

បញហ ចមបងពីរ នេពលបចចុបបនន គឺករផតល់មូលនិធិែដលគម នសថិរភព និងរបក់េបៀវតសរបស់     
មរនតីរជករមនករមិតទប ែដលមរនតីសថិតិនឹងបនតពឹងែផអកេលរបក់ឧបតថមភពីៃដគូអភិវឌឍន៍ និង
ែសវងរកករងរបែនថម ែដលេធវឱយករងរេនកនុងរបព័នធសថិតិជតិមិនសូវមនរបសិទធភព។  
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របព័នធសថិតិជតិ និងជពិេសសវទិយសថ នជតិសថិតិ មនភពរកីចេរមនគួរឱយកត់សំគល់ កនុង  
កំឡុងបុ៉នម នឆន ំចុងេរកយេនះ េពលគឺបនបងហ ញតមរយៈករអភិវឌឍន៍របស់របព័នធ និង     
សមិទឋិផលនន។ េទះយ៉ងណក៏េដយ សមតថភពែផនកសថិតិរបស់វទិយសថ នជតិសថិតិ ក៏ដូច
ជេនកនុងរបព័នឋសថិតិជតិទំងមូល ទមទរឱយមនករពរងឹងបែនថមេទៀត ដូចែដលបនបងហ ញ
េនកនុងែផនករេមសថិតិកនលងមក និងបនគូសបញជ ក់េនកនុងែផនករេមសថិតិថមីេនះ។ 
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ឧបសមពន័ធ១៖  របភពពត័៌មន 

១១១១.  .  .  .  របភពព័ត៌មនរបភពព័ត៌មនរបភពព័ត៌មនរបភពព័ត៌មន    

រជរដឋ ភិបលកមពុជ វទិយសថ នជតិសថិតិ រកសួងែផនករ។ ឯកសរមូលដឋ នសតីពីជំេរឿន      
សហរគសឆន ំ ២០១១។    

េគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរក៍មពុជhttp://www.mop.gov.kh/Home/CMDGs/tabid/156/Default.aspx ។ 

វទិយសថ នជតិសថិតិ (២០០៧) ែផនករេមសថិតិ វទិយសថ នជតិសថិតិ ភនំេពញ។    

វទិយសថ នជតិសថិតិ (២០១០) សននិធិសមតថភពមរនតីសថិតិកនុងរបព័នធសថិតិជតិ របេទសកមពុជ 
២០១០។ របយករណ៍សេងខប វទិយសថ នជតិសថិតិ ភនំេពញ។    

រជរដឋ ភិបលកមពុជ (២០១០) ែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ បចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣។ 
រកសួងែផនករ ភនំេពញ។    

វទិយសថ នជតិសថិតិ សូចនករសថិតិអស៊ន។ ឯកសរេរកផលូវករ/មិនបនេបះពុមព។    

របព័នឋព័ត៌មនរគប់រគងអប់រ ំ (២០១១) សថិតិអប់រ ំ និងសូចនករ។ របព័នឋព័ត៌មនរគប់រគងអប់រ ំ
(EMIS) ភនំេពញ។    

នយកដឋ នែផនករ  និងព័ត៌មនសុខភិបល  (២០០៨)  ែផនករយុទធសរសតរបព័នធព័ត៌មន   
សុខភិបល ២០០៨-២០១៥។ នយកដឋ នែផនករ និងព័ត៌មនសុខភិបល រកសួង
សុខភិបល ភនំេពញ។    

រកសួងសុខភិបល (២០១១) របយករណ៍សថិតិសុខភពជតិ។ នយកដឋ នែផនករ និង
ព័ត៌មនសុខភិបល  ភនំេពញ។    

សថិតិែយនឌ័រគនលឹះ កនុងរបេទសកមពុជ ែខមករ ឆន ំ ២០១២ ខិតតប័ណណេរៀបចំេដយនយកដឋ ន 
ែផនករ និងវទិយសថ នជតិសថិតិ រកសួងែផនករ។    

រកសួងអភិវឌឍន៍ជនបទ (២០១០) របយករណ៍របចំឆន ំ ២០១០។    

រកសួងេទសចរណ៍ (២០១០) របយករណ៍របចំឆន ំ ២០១០។    

រកសួងករងរ និងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ (២០១០) របយករណ៍របចំឆន ំ ២០១០។    

រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ (២០១០) របយករណ៍របចំឆន ំ ២០១០។    
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២២២២.  .  .  .  សូចនករសូចនករសូចនករសូចនករសថិតិសថិតិសថិតិសថិតិែដលែដលែដលែដលបនដករសង់ពីបនដករសង់ពីបនដករសង់ពីបនដករសង់ពីេគហទំព័រេគហទំព័រេគហទំព័រេគហទំព័រៃនបណត រកសួងៃនបណត រកសួងៃនបណត រកសួងៃនបណត រកសួង    សថ ប័នសថ ប័នសថ ប័នសថ ប័ននននននននន    

សថិតិកសិកមម ៃនរកសួងកសិកមម រកុខ របមញ់ និងេនសទ    
http://www.agriculturalmarketinformation.org.kh/en/agricultural-market-information/history 

សថិតិ និងសូចនករផលិតេដយធនគរជតិៃនកមពុជ 
http://www.nbc.org.kh/english/economic_research/exchange_rate.php 

សថិតិអប់រ ំរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡ    to http://www.moeys.gov.kh/en/sport/168-emis-2010-2011.html    

សថិតិ និងសូចនករផលិតេដយរកុមរបឹកសអភិវឌឍន៍កមពុជ http://www.cdc-crdb.gov.kh/ 

សថិតិ និងសូចនករផលិតេដយរកសួងសុខភិបល    
http://www.hiscambodia.org/public/abouthis_en.php?m=2;  
http://www.hiscambodia.org/public/indicator_en.php?m=6 

សថិតិ និងសូចនករផលិតេដយរកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់    
http://www.fig.net/cadastraltemplate/countrydata/kh.htm#21 

សថិតិ និងសូចនករ ផលិតេដយទីសតីករគណៈរដឋមរនតី    
http://www.opendevelopmentcambodia.net/tag/council-of-ministers/ 

សថិតិ និងសូចនករ ផលិតេដយរកសួងវបបធម៌ និងវចិិរតសិលបៈ    

http://www.culturalprofiles.net/cambodia/Units/9.html. 

សថិតិ និងសូចនករ ផលិតេដយរកសួងយុតតិធម៌    
http://www.moj.gov.kh/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Item
id=88&lang=en;  
http://www.moj.gov.kh/images/stories/files/moj_gmap_english.pdf 

៣៣៣៣.  .  .  .  កិចចរបជំុជមួយកិចចរបជំុជមួយកិចចរបជំុជមួយកិចចរបជំុជមួយៃដគូអភិវឌឍន៍ៃដគូអភិវឌឍន៍ៃដគូអភិវឌឍន៍ៃដគូអភិវឌឍន៍សំខន់ៗសំខន់ៗសំខន់ៗសំខន់  ៗ   

អងគករេសបៀង និងកសិកមមសហរបជជតិ (FAO)  
ទីភន ក់ងរសហរបតិបតតិករអនតរជតិជបុ៉ន (JICA) 
ទីភន ក់ងរសហរបតិបតតិករអភិវឌឍន៍អនតរជតិសុ៊យែអត (Sida) 
មូលនិធិរបជជនអងគករសហរបជជតិ (UNFPA) 
មូលនិធិកុមររបស់អងគករសហរបជជតិ (UNICEF) 
ធនគរពិភពេលក (WB) 
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៤៤៤៤....        កិចចរបជំុជមួយកិចចរបជំុជមួយកិចចរបជំុជមួយកិចចរបជំុជមួយបណត រកសួងបណត រកសួងបណត រកសួងបណត រកសួង    និងនិងនិងនិងសថ ប័នពក់ព័នឋសថ ប័នពក់ព័នឋសថ ប័នពក់ព័នឋសថ ប័នពក់ព័នឋ    

រកុមរបឹកសអភិវឌឍន៍កមពុជ 
រកសួងកសិកមម រកុខ របមញ់ និងេនសទ 
រកសួងពណិជជកមម 
រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញវតថុ 
រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡ 
រកសួងបរសិថ ន 
រកសួងសុខភិបល 
រកសួងឧសសហកមម ែរ ៉និងថមពល 
រកសួងព័ត៌មន 
រកសួងករងរ និងបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ 
រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសំណង់ 
រកសួងៃរបសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ 
រកសួងសធរណករ និងដឹកជញជូ ន 
រកសួង អភិវឌឍន៍ជនបទ 
រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 
រកសួងេទសចរណ៍ 
រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
រកសួងកិចចករនរ ី
ធនគរជតិៃនកមពុជ 
រដឋេលខធិករដឋ នអកសចរណ៍សីុវលិ 
រដឋេលខធិករដឋ នមុខងរសធរណៈ 
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ឧបសមព័នធឧបសមព័នធឧបសមព័នធឧបសមព័នធ២២២២៖ ៖ ៖ ៖     បបបបញជ ីញជញីជ ីញជ ីសូចនករសូចនករសូចនករសូចនករសរមប់សរមប់សរមប់សរមប់តមដនរតួតពិនិតយតមដនរតួតពិនិតយតមដនរតួតពិនិតយតមដនរតួតពិនិតយ    NSDP, MDGS និង និង និង និង ASEAN    

របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

I. I. I. I. ករលប់បំបត់ភពរកីរក និងភពអត់ឃល នករលប់បំបត់ភពរកីរក និងភពអត់ឃល នករលប់បំបត់ភពរកីរក និងភពអត់ឃល នករលប់បំបត់ភពរកីរក និងភពអត់ឃល ន     

1> សមមរតរបជជនរស់េនេរកមបនទ ត់
ភពរកីរក (ករមិតភពរកីរក៖ កមពុជ ទីរបជំុ
ជន និងជនបទ) 

NSDP/CMDG/ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) េរៀងរល់ពីរឆន ំ 

2> ចំែណកៃនបញចភគរកីរកបំផុេនកនុងករ 
េរបរបស់ករមិតជតិ 

NSDP/MDG Yes CSES (NIS/MOP) េរៀងរល់ពីរឆន ំ 

3> សមមរតរបជជនរស់េនេរកមបនទ ត់
ភពរកីរកេសបៀងអហរ (ករមិតភពរកីរក
ែផនកេសបៀងអហរ) 

NSDP/MDG/MDG Yes CSES (NIS/MOP) េរៀងរល់ពីរឆន ំ 

4> អរតគមល តភពរកីរក NSDP/MDG/ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) េរៀងរល់ពីរឆន ំ 

5> អរតភពរកីរកធងន់ធងរ ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) េរៀងរល់ពីរឆន ំ 

6> តៃមលសរបុៃនអចលនរទពយរគួសរ ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) េរៀងរល់ពីរឆន ំ 

7> ករែបងែចកចំណូល/ករវស់ែវងភពរកីរក ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) េរៀងរល់ពីរឆន ំ 

8> សមមរតៃនរបជជនមនករងរេធវែដល
រស់េនេរកម ១$ កនុងមួយៃថង(PPP)  

ASEAN/MDG No CSES (NIS/MOP) េរៀងរល់ពីរឆន ំ 

9> ភគរយៃនកុមរអយុ ០-៥៩ ែខ ែដលមន
ភពរកិនមធយមឬធងន់ 

MDG/NSDP Yes CDHS (NIS/MOH) េរៀងរល់របំឆន ំ 
 

10> ភគរយៃនកុមរអយុ ០-៥៩ ែខ ែដលមន
ភពសគមសគ ងំមធយមឬធងន់ 

MDG/NSDP Yes CDHS (NIS/MOH) េរៀងរល់របំឆន ំ 
 

11> ភគរយៃនរសតីអយុ ១៥-៤៩ ឆន ំ មនមន
ភពេសលកសល ំង 

MDG/NSDP Yes CDHS (NIS/MOH) េរៀងរល់របំឆន ំ 

12> ភគរយៃនកុមរអយុពី ៦-៥៩ ែខ មនមន
ភពេសលកសល ំង 

MDG/NSDP Yes CDHS (NIS/MOH) េរៀងរល់របំឆន ំ 

13> សមមរតៃនរគួសរេរបរបស់អំបិលអីុយូ៉ត MDG Yes CDHS (NIS/MOH) េរៀងរល់របំឆន ំ 

14> សមមរតៃនទរកទទួលករបំេបេដះរហូត៦
ែខ 

MDG/NSDP Yes CDHS (NIS/MOH) របចំឆន  ំ

15> សនទសសន៍អភិវឌឍន៍មនុសស ASEAN No NIS/MOP របចំឆន  ំ

16> សនទសសន៍គុណភពរងកយ (PQLI) ASEAN No CDHS (NIS/MOH) េរៀងរល់របំឆន ំ 

17> អយុរស់េនជមធយមរបស់មនុសសចប់តំង
ពីកំេណ ត 

ASEAN Yes NIS/MOP របចំឆន  ំ

18> របក់ចំណូលរបស់រគសួរជមធយម ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

19> ចំណយ/ករេរបរបស់របស់រគួសរសរបុ 
(កនុងមួយរគសួរ) 

ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

20> រងវ ស់ៃនភពដច់រសយល៖សនទសសន៍ភព ASEAN No CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

ដច់រសយលគិតជមធយម 

21> លទឋភពមនអគគីសនីេរបរបស់េនកនុងផទះ ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

22> អរតេរប៉វ៉ឡង់ជំងឺរគ ASEAN Yes HMIS (MOH) របចំឆន  ំ

23> ភគរយេគហដឋ នែដលមនដំបូលរងឹមំ/អ
ចិៃរនត 

ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

24> ចំនួនជមធយមៃនែខ/ឆន ំ ែដលរគួសរមន
អហររគប់រគន់សរមប់សមជិករបស់ខលួន 

ASEAN No CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

25> ភគរយៃនចំណយ/ចំណូលរបស់រគួសរ 
េទេលមហូបអហរ 

ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

26> ករមិតអប់រ ំ(ចំនួនឆន ំសិកស ឬរបហក់
របែហល) ៃនេមរគួសរ 

ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

27> ភគរយេមរគួសរែដលបនបញច ប់ករមិត
បឋមសិកស 

ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

28> របេភទៃនករងររបស់េមរគួសរ  ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    
29> អរតអនកតមហូប ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

IIIIIIII. . . .  បេងកនកំែណរទរមង់អភិបលកិចចបេងកនកំែណរទរមង់អភិបលកិចចបេងកនកំែណរទរមង់អភិបលកិចចបេងកនកំែណរទរមង់អភិបលកិចច        

30> សថ នភពេសដឋកិចច (អរតៃនករសនសំ និង 
ករវនិិេយគ) 

NSDP Yes NBC/CDC/MEF របចំឆន  ំ

31> សថ នភពទំនស់     

៣១.១ អំេពហឹងសទូេទ NSDP Yes CDB (NCDD) របចំឆន  ំ
៣១.២ ទំនស់ដីធលី ឬកមមសិទឋិ NSDP Yes CDB (NCDD) របចំឆន  ំ
៣១.៣ ឧរកឹដឋកមមករមិតធងន់ NSDP Yes CDB (NCDD) របចំឆន  ំ

32> ករមនអរមមណ៍សុវតថិភព     

៣២.១ ករមនអរមមណ៍សុវតថិភពពីអំេព
ឧរកិដឋកមម (ចំនួនេមរគួសរែដលមន រសតី
ជ េមរគួសរ េធៀបនឹងចំនួនសរបុៃន
រគួសរែដលមន រសតីជេមរគួសរ) 

NSDP Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

៣២.២ មនអរមមណ៍ថមនសុវតថិភពពីអំេព
ឧរកិដឋកមម (ចំនួនេមរគួសរែដលមន 
បុរសជេមរគួសរ េធៀបនឹងចំនួនសរុបៃន
រគួសរែដលមនបុរសជេមរគួសរ)  

NSDP Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

៣២.៣ទំទុកចិតតេលករករពររបស់នគរបល 
(រគួសរែដលមនរសតីជេមរគសួរ) 

NSDP Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

៣២.៤ទំទុកចិតតេលករករពររបស់នគរបល 
(រគួសរែដលមនបុរសជេមរគួសរ) 

NSDP Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

33> កររយករណ៍ពីអំេពឧរកិដឋ     

៣៣.១ ភគរយអនកែដលបនករណ៍ពីអំេព NSDP Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

ឧរកិដឋេទនគរបលេធៀបនឹងចំនួនសរបុ
ៃនអនកែដលបនរយករណ៍ពីអំេពឧរកិដឋ  
(បុរស) 

៣៣.២ ភគរយអនកែដលបនករណ៍ពីអំេព 
ឧរកិដឋេទនគរបលេធៀបនឹងចំនួនសរបុ
ៃនអនកែដលបនរយករណ៍ពីអំេពឧរកិដឋ  
(រសតី) 

NSDP Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

៣៣.៣ ភគរយអនកែដលបនករណ៍ពីអំេព 
ឧរកិដឋេទេមភូមិេធៀបនឹងចំនួនសរុបៃន
អនកែដលបនរយករណ៍ពីអំេពឧរកិដឋ  
(បុរស) 

NSDP Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

៣៣.៤ ភគរយអនកែដលបនករណ៍ពីអំេព 
ឧរកិដឋេទេមភូមិេធៀបនឹងចំនួនសរុបៃន
អនកែដលបនរយករណ៍ពីអំេពឧរកិដឋ  
(រសតី) 

NSDP Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

៣៣.៥ ភគរយអនកែដលបនករណ៍ពីអំេព 
ឧរកិដឋេទអជញ ធរដៃទេទៀតេធៀបនឹង
ចំនួនសរុបៃនអនកែដលបនរយករណ៍ពី
អំេពឧរកិដឋ  (បុរស) 

NSDP Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

៣៣.៦ ភគរយអនកែដលបនករណ៍ពីអំេព 
ឧរកិដឋេទអជញ ធរដៃទេទៀតេធៀបនឹង
ចំនួនសរុបៃនអនកែដលបនរយករណ៍ពី
អំេពឧរកិដឋ  (រសតី) 

NSDP Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន ំ    

III.III.III.III.    សូសូសូសូចនករម៉រកេូសដឋកិចច៖ ចនករម៉រកេូសដឋកិចច៖ ចនករម៉រកេូសដឋកិចច៖ ចនករម៉រកេូសដឋកិចច៖ េធវឱយមនេធវឱយមនេធវឱយមនេធវឱយមននិរនតរនិរនតរនិរនតរនិរនតរភពភពភពភព 
នូវកំេណ នម៉រកូនូវកំេណ នម៉រកូនូវកំេណ នម៉រកូនូវកំេណ នម៉រកូេសដឋកិចចេសដឋកិចចេសដឋកិចចេសដឋកិចច 

    

34> អរតកំេណ ន ផ.ស.ស គិតតមៃថលេថរ NSDP/ASEAN Yes NIS/MOP របចំឆន  ំ

35> អរតកំេណ នតមវសិ័យ គិតតមៃថលេថរ 
(កសិកមម ឧសសហកមម េសវកមម) 

NSDP/ASEAN Yes NIS/MEF របចំឆន  ំ

36> អរតអតិផរណ NSDP Yes NIS/MOP របចំឆន  ំ

37> ចំណូលថវកិរដឋសរបុ NSDP Yes MEF របចំឆន  ំ

38> ចំណយថវកិរដឋសរុប NSDP Yes MEF របចំឆន  ំ

39> ចំណយសធរណៈសរបុ (ករែបងែចក
ថវកិ) 

NSDP Yes MEF របចំឆន  ំ

40> ចំណយសធរណៈសរបុ (ចំណយជក់ែសតង) NSDP Yes MEF របចំឆន  ំ

41> ចំែណក (%) ៃនចំណយសធរណៈសរបុ 
េទេលវសិ័យអទិភព (ករែបងែចកថវកិ
សរមប់វស័ិយកសិកមម សុខភបល អប់រ)ំ 

NSDP Yes MEF របចំឆន  ំ
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

42> ចំែណក (%) ៃនចំណយសធរណៈសរបុ 
េទេលវសិ័យអទិភព (ចំណយជក់ែសតង
សរមប់វស័ិយកសិកមម សុខភិបល អប់រ)ំ 

NSDP Yes MEF របចំឆន  ំ

43> អរតវនិិេយគេធៀបនឹង ផ.ស.ស (%) NSDP Yes CDC/NIS របចំឆន  ំ

44> ផ.ស.ស តមវធីិសរសតផលិតកមម និង
ចំណយ (តមៃថលេថរ និងៃថលបចចុបបនន) 

ASEAN Yes MEF/NIS របចំឆន  ំ

45> សនទសសន៍បៃរមបរមលួៃថលសរមប់ GDE ASEAN No NIS/MEF/NBC របចំឆន  ំ

46> សនទសសន៍បៃរមបរមលួៃថលវស័ិយេផសង េៗទៀត ASEAN No NIS/MEF/NBC របចំឆន  ំ

IV.IV.IV.IV. បេងកនកំេណ នឧសសហកមមបេងកនកំេណ នឧសសហកមមបេងកនកំេណ នឧសសហកមមបេងកនកំេណ នឧសសហកមម        

47> កំេណ នរបចំឆន ំៃនតៃមលបែនថមកនុងវស័ិយកមម
នតសល (តមៃថលេថរ) 

NSDP Yes NA (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

48> កំេណ នរបចំឆន ំៃនតៃមលបែនថមកនុងវស័ិយ 
សំណង់ (តមៃថលេថរ) 

NSDP Yes NA (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

49> ផលិតកមមៃនវសិ័យកមមកមមនតសល (ដូច
កំណត់េនកនុង AMEICC WGSO) 

ASEAN Yes NIS/MOP/MOC របចំឆន  ំ

V. V. V. V. ៃថល និងៃថល និងៃថល និងៃថល និង ករចំណយករចំណយករចំណយករចំណយ        

50> សនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់ NSDP/ASEAN Yes NA (NIS/MOP) របចំែខ/ឆមស/

ឆន ំ 

51> សនទសសន៍ៃថលផលិត NSDP/ASEAN Yes NA (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

52> សនទសសន៍ផលិតកមមឧសសហកមម NSDP/ASEAN Yes NIS/MOP/MIME របចំឆន  ំ

53> សនទសសន៍ធតុចូលឧសសហកមម NSDP/ASEAN Yes NIS/MOP/MIME របចំឆន  ំ

54> សនទសសន៍លទធផល (ធតុេចញ) ឧសសហកមម NSDP/ASEAN Yes NIS/MOP/MIME របចំឆន  ំ

55> សនទសសន៍ៃថលទំនិញលក់រយ NSDP Yes NA (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

56> សនទសសន៍ៃថលមូលធនទំនិញ ASEAN គម នព័ត៌មន NA (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

57> សនទសសន៍ៃថលទំនិញតមវសិ័យសំខន់ៗ 
បំែបកពី PPIs 

ASEAN គម នព័ត៌មន 

NA (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

58> សនទសសន៍ៃថលទំនិញពណិជចកមមអនតរជតិ ASEAN គម នព័ត៌មន NIS/MOP/MOC របចំឆន  ំ

59> លកខខណឌ ពណិជជកមម  ASEAN គម នព័ត៌មន NIS/MOP/MOC របចំឆន  ំ

60> សនទសសន៍ចំណយពលកមម/របក់ឈនូល  ASEAN គម នព័ត៌មន NIS/MOP/MLVT របចំឆន  ំ

61> អរតបតូររបក់ NSDP/ASEAN Yes NIS/NBC របចំែខ/ឆន ំ 

62> សនទសសន៍ៃថលទំនិញកសិកមមលក់ដំុ  Yes NIS/MAFF របចំឆន  ំ
VI.VI.VI.VI. ករេធវសមហរណកមមេសដឋកិចចកមពុជេទកនុងករេធវសមហរណកមមេសដឋកិចចកមពុជេទកនុងករេធវសមហរណកមមេសដឋកិចចកមពុជេទកនុងករេធវសមហរណកមមេសដឋកិចចកមពុជេទកនុង
ពិភពេលកពិភពេលកពិភពេលកពិភពេលក        

63> សមហរណកមមគណេនយយជតិសរមប់ 
េសដឋកិចចទំងមូល 

ASEAN គម នព័ត៌មន NIS/MEF/NBC របចំឆន  ំ
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

64> វនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស (% ៃន ផ.ស.ស) NSDP Yes CDC/NBC របចំឆន  ំ

65> លំហូរវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស        ASEAN គម នព័ត៌មន CDC/NBC របចំឆន  ំ

66> លំហូរវនិិេយគផទ ល់េទេរករបេទស         ASEAN គម នព័ត៌មន CDC/NBC របចំឆន  ំ

67> សនឋិវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស ASEAN គម នព័ត៌មន CDC/NBC របចំឆន  ំ

68> ករនំេចញ-នំចូលទំនិញ (% ៃន ផ.ស.ស) NSDP Yes NIS/MOC/MEF របចំឆន  ំ

69> ករនំេចញទំនិញ (% ៃន ផ.ស.ស) NSDP Yes NIS/MOC/MEF របចំឆន  ំ

70> ករនំចូលទំនិញ (% ៃន ផ.ស.ស) NSDP Yes NIS/MOC/MEF របចំឆន  ំ

71> សមតុលយគណនីចរនត (% ៃន ផ.ស.ស) NSDP Yes NIS/MOC/MEF របចំឆន  ំ

72> ពណិជជកមមទំនិញេរករបេទស ASEAN Yes NIS/MOC/MEF របចំឆន  ំ

73> ពណិជជកមមេសវកមមេរករបេទស ASEAN Yes NBC/MOC/MEF របចំឆន  ំ

74> តុលយភពជញជ ីញពណិជជកមម NSDP/ASEAN Yes MAIS / (NBC) របចំឆន  ំ

75> STI តរមូវករអតិថិជន ASEAN No NIS/MEF/NBC របចំឆន  ំ

76> ករបេងកតរបព័នធហិរញញវតថុ និងពណិជជកមម
េដយមិនេរ សេអង មនតមលភព ឈរេលមូល
ដឋ នចបប់ និងេដយេបកចំហ 

ASEAN គម នព័ត៌មន NBC/MoFE របចំឆន  ំ

77> STI វនិិេយគអចល័ត (ែដលអចជករលក់
ដូរ ឬផលិតកមម ឬបរមិណៃនផលិតផល សំ
ខន់ៗ៖ កសិកមម រុកខ របមញ់ េនសទ) 

ASEAN No NIS/MEF/NBC របចំឆន  ំ

78> សមមរតៃនករនំេចញ (ជតៃមល និងមិនរប់
បញចូ លសពវ វធុ) មិនជប់ពនធ និងមិនកំណត់
បរមិណ 

ASEAN Yes NIS/MEF/NBC របចំឆន  ំ

79> ពនធគយជមធយម និងករកំណត់បរមិណេល
ផលិតផលកសិកមម វយនភ័ណឌ  និងសេមលៀក
បំពក់ 

ASEAN Yes NIS/MEF/NBC របចំឆន  ំ

80> ទិននន័យ IMTS លមអិតតមេលខកូដ៨ខទង់ 
AHTN ឆន ំ២០០៧ អនុេលមតមទិននន័យ
ែដលបនរពមេរពៀងេលពិធីសរ (ែដលបន
ជូនភជ ប់) 

ASEAN No NIS/MEF/NBC របចំឆន  ំ

VII.VII.VII.VII. វស័ិយហិរញញវតថុ និងធនគរវស័ិយហិរញញវតថុ និងធនគរវស័ិយហិរញញវតថុ និងធនគរវស័ិយហិរញញវតថុ និងធនគរ        

81> តុលយភពចំណយ NSDP/ASEAN Yes MEF/NBC របចំឆន  ំ

82> ទុនបរមុងបរេទសដុល NSDP Yes MEF/NBC របចំឆន  ំ

83> ឱនភពថវកិចរនត NSDP/ASEAN Yes MEF/NBC របចំឆន  ំ

84> ឱនភពថវកិសរបុ NSDP/ASEAN Yes MEF/NBC របចំឆន  ំ

85> របក់បេញញសរបុ  NSDP/ASEAN Yes MEF/NBC របចំឆន  ំ
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

86> បំណុលបរេទស ASEAN Yes MEF/NBC របចំឆន  ំ

87> ឥណទនសរបុផតល់ឲយវស័ិយឯកជន NSDP/ASEAN Yes NBC របចំឆន  ំ

88> គណនីែផនកសថ ប័ន ASEAN Yes NIS/MEF/NBC របចំឆន  ំ

89> រទពយអសកមម/រទពយសកមមធនគរ ASEAN គម នព័ត៌មន NBC របចំឆន  ំ

90> របក់ធនគរ និងឥណទនសរុប ASEAN គម នព័ត៌មន NBC របចំឆន  ំ

91> របក់ធនគរ ASEAN គម នព័ត៌មន NBC របចំឆន  ំ

92> ឥណទនបនពរងីក ASEAN Yes NBC របចំឆន  ំ

93> បំណុលគម នសកមមភព ASEAN គម នព័ត៌មន NBC របចំឆន  ំ

94> សថិតិអរតកររបក់ ASEAN Yes NBC របចំឆន  ំ

95> ករេដះបំណុលសថិតេនេរកមគំនិតផតួចេផតម 
HIPC និងMDRI 

ASEAN គម នព័ត៌មន NBC/MEF របចំឆន  ំ

96> េសវកមមបំណុលគិតជភគរយៃនករនំ
េចញទំនិញ និងេសវកមម 

ASEAN គម នព័ត៌មន NBC/MEF របចំឆន  ំ

VIII.VIII.VIII.VIII.    ភពជៃដគូកនុងករអភិវឌឍភពជៃដគូកនុងករអភិវឌឍភពជៃដគូកនុងករអភិវឌឍភពជៃដគូកនុងករអភិវឌឍ        

97> ករអនុវតតអភិរកមរគប់រគងទូទំងកមមវធីិ NSDP Yes CRDB/CDC របចំឆន  ំ

98> ករេរបរបស់របព័នធជតិ  NSDP Yes CRDB/CDC របចំឆន  ំ

99> សមមរតៃនODA ចំេពះេសវសងគមមូល
ដឋ ន (អប់រមូំលដឋ ន តំែហទំសុខភពបឋម 
អហរបូតថមភ ទឹកសអ ត និងអនម័យ) 

MDG/NSDP/ ASEAN Yes CDC/MEF របចំឆន  ំ

100> សមមរតៃនជំនួយអភិវឌឍន៍ផលូវករេទវភគី
សរបុ ៃនៃដគូអភិវឌឍន៍ OECD/DAC  

MDG/NSDP/ ASEAN Yes CDC/MEF របចំឆន  ំ

101> សមមរតៃន ODA ែដលបនទទូលេធៀប
នឹងចំណូលជតិដុលសរុប 

ASEAN Yes CDC/MEF របចំឆន  ំ

102> សមមរតៃន ODA ែដលបនផតល់េដមបី
ជួយកសងសមតថភពពណិជជកមម 

ASEAN No CDC/MEF របចំឆន  ំ

IX.IX.IX.IX. កមល ងំពលកមម និងករងរកមល ងំពលកមម និងករងរកមល ងំពលកមម និងករងរកមល ងំពលកមម និងករងរ        

103> អរតអនកមនករងរេធៀបនឹងរបជជនសរុប ASEAN/MDG Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

104> សមមរតអនកេធវករេដយេរបរបស់ទុន
ផទ ល់ខលួន និងអនកជួយករងរកនុងរគសួរេធៀប
នឹងអនកមនករងរសរបុ 

ASEAN/MDG Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

105> អរតអនកមនករងរ អនកគម នករងរ និង
អនកមិនចូលរូមកនុងករងរ 

NSDP/ASEAN  CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

106> អរតអនកមនករងរេធវ អយុ ១៥-២៤ ឆន ំ MDG Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

107> សមមរត (%) អនកមនករងរេធវសរបុតម NSDP/ASEAN/MDG Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

វស័ិយ និងេយនឌ័រ (កសិកមម ឧសសហកមម 
និងេសវកមម) 

108> សមមរត (%) រសតីកនុងករងរមនរបក់
កៃរមកនុងវស័ិយមិនែមនកសិកមម 

MDG Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

109> សមមរតៃនកុមរេធវករងរែដលមន
អយុពី ៥-១៧ ឆន ំ  

MDG Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

110> អរតរបក់កៃរមជមធយមកមមករកសិកមម 
និងកមមករកត់េដរតមេយនឌ័រ  

NSDP/MDG No CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

111> ករផគត់ផគង់កំលំងពលកមម ASEAN Yes NIS/MOP/MLVT របចំឆន  ំ

112> ចំនួនេម៉ងែដលបនេធវករ ASEAN No NIS/MOP/MLVT របចំឆន  ំ

113> កមមករេធវករេនបរេទស NSDP Yes MAIS (MLVT) របចំឆន  ំ

114> របក់ឈនួលសរមប់កមមករគម នជំនញ NSDP No NIS/MOP/MLVT របចំឆន  ំ

115> ពលកមមកុមរអយុ ៥-១៧ ឆន ំ សូចនករថមី No NIS/MOP/MLVT របចំឆន  ំ

116> កមមករែដលមនជំនញខពស់  ASEAN No NIS/MOP/MLVT របចំឆន  ំ

X.X.X.X. ករបេងកតសំណញ់សុវតថិភពសងគមករបេងកតសំណញ់សុវតថិភពសងគមករបេងកតសំណញ់សុវតថិភពសងគមករបេងកតសំណញ់សុវតថិភពសងគម        

117> អនកទទួលផលរបេយជន៍ពីេបឡសនតិសុខ
សងគម  

NSDP No MOSVY របចំឆន  ំ

67118> និវតតជន និងជនបត់បង់សមបទវជិជ ជីវៈ
ែដលជអតីតមរនតីរជករ 

NSDP Yes MOSVY របចំឆន  ំ

67119> អតីតយុទឋជនែដលកំពុងទទួលរបបេសធន
និវតតន៍ 

NSDP Yes MOSVY របចំឆន  ំ

XI.XI.XI.XI.    កំែណទរមង់ដីធលីកំែណទរមង់ដីធលីកំែណទរមង់ដីធលីកំែណទរមង់ដីធលី         

67120> ភគរយៃនៃផទដីែដលមនប័ណណកមមសិទឋិ(ទី
របជំុជន និងជនបទ) 

MDG Yes MLMUC របចំឆន  ំ

67121> ករចុះបញជ ីដីសហគមន៍ជនជតិេដមភគតិច NSDP Yes MLMUC របចំឆន  ំ

67122> អរតៃផទដីមនបលង់កមមសិទឋិែដលបនផតល់
េទឱយកសិករ 

NSDP Yes MLMUC របចំឆន  ំ

67123> អរតករេដះរសយទំនស់ដីធលីេដយគ
ណៈកមមករសុរេិយដី 

NSDP Yes MLMUC របចំឆន  ំ

67124> ែផនករេរបរបស់ដីថន ក់ឃំុ-សងក ត់ NSDP Yes MLMUC របចំឆន  ំ

67125> បលង់េគលថន ក់រសកុ-ខ័ណឌ  NSDP Yes MLMUC របចំឆន  ំ

67126> បលង់េគល និងែផនករេរបរបស់ដីថន ក់រកងុ  NSDP Yes MLMUC របចំឆន  ំ

67127> សមបទនដីសងគមកិចចសរមប់ពលរដឋ NSDP Yes MLMUC របចំឆន  ំ

XII.XII.XII.XII. ករេដះមីន និងករជួយសេរងគ ះជនរងេរគះករេដះមីន និងករជួយសេរងគ ះជនរងេរគះករេដះមីន និងករជួយសេរងគ ះជនរងេរគះករេដះមីន និងករជួយសេរងគ ះជនរងេរគះ        
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

67128> ជនរងេរគះេដយសរមីន និងសំណល់
ជតិផទុះពីសរងគ មរបចំឆន ំ 

NSDP/MDG9 Yes CMAA របចំឆន  ំ

67129> ៃផទដីសរបុែដលបនេបសសមអ តមីន និង
សំណល់ជតិផទុះពីសរងគ ម 

MDG9 Yes CMAA របចំឆន  ំ

67130> សមមរតៃនៃផទដីបនេបសសមអ តមីន 
និងសំណល់ជតិផទុះពីសរងគ ម 

NSDP/CMD9 Yes CMAA របចំឆន  ំ

67131> ចំនួនសហគមន៍ រគួសរ និងរបជជន ែដល
ទទួលផលរបេយជន៍ពីៃផទដីបនេបស
សមអ តេហយ 

MDG9 Yes CMAA របចំឆន  ំ

XIII.XIII.XIII.XIII.    កសិកមម និងផលិតកមមេសបៀងកសិកមម និងផលិតកមមេសបៀងកសិកមម និងផលិតកមមេសបៀងកសិកមម និងផលិតកមមេសបៀង        

67132> ផលិតកមមរសូវសរបុសរមប់មនុសសមន ក់ NSDP Yes MAFF/NIS របចំឆន  ំ

67133> ទិននផលរសវូេនសល់ NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67134> ផលិតកមមរសូវ (រដូវរបំង/រដូវវសស) NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67135> ផលិតកមមរសូវ េពត សែណត កេសៀង ដំឡូង 
និងអំេព 

ASEAN Yes MAFF របចំឆន  ំ

67136> ៃផទដីដំដុះដំណំរសវូ NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67137> ៃផទដីដំដុះដំណំេកស៊ូ  NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67138> ផលិតកមមជ័រសងួត NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67139> ផលិតកមមបសុសតវ និងសុខភពសតវ NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67140> ៃផទដី (%) ដំដុះសរបុែដលទទួលរងករ
បំផលិចបំផល ញេដយទឹកជំនន់ 

NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67141> ៃផទដី (%) ដំដុះសរបុែដលទទួលរងករ
បំផលិចបំផល ញេដយយេរគះរងំសងួត 

NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67142> ៃផទដីដំដំណំរគប់របេភទែដលបនេរសច
រសពវ 

NSDP Yes 

 

MAFF/MWRM របចំឆន  ំ

67143> ៃផទដីដំដំណំសរុប NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67144> សមមរតឡូេនសទែដលបនផតល់ឱយ
សហគមន៍មូលដឋ ន 

NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67145> សហគមន៍េនសទ NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67146> ផលិតកមមេនសទ NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67147> ផលិតកមមរតី (រតីរស់ រសស់ ឬកល េស េងៀត 
របឡក់ ។ល។) 

ASEAN No MAFF របចំឆន  ំ

67148> ផលិតកមមសតវវនតជតិ (Crustaceans) (េន
រស់ រសស់ ឬកល េស េងៀត របឡក់ ។ល។) 

ASEAN No MAFF របចំឆន  ំ

67149> ផលិតកមមសិបបជតិ (Molluscs)  (េនរស់ ASEAN No MAFF របចំឆន  ំ
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

រសស់ ឬកល េស េងៀត របឡក់ ។ល។) 

67150> ករេរបរបស់េឈ និងេឈនំេចញ  Yes MAFF របចំឆន  ំ

67151> ករេបះបេងគ លរពំៃរពេឈ  NSDP Yes  របចំឆន  ំ

67152> សហគមន៍ៃរពេឈ NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67153> ករដំដុះេឈេឡងវញិ (គិតពីឆន ១ំ៩៨៥) NSDP Yes MAFF របចំឆន  ំ

67154> ជលសរសត និងឧតតនិយម  Yes MWRM របចំៃថង ែខ និង
ឆន ំ 

67155> ចំនួនេរគឿងយនតកសិកមម  Yes MAFF របចំឆន  ំ

67156> ករេរបរបស់ជី ពូជ និងថន ំសមល ប់សតវលអិត  Yes MAFF របចំឆន  ំ
XIV.XIV.XIV.XIV.    បរសិថ នបរសិថ នបរសិថ នបរសិថ ន ធនធនធមមជតិ ករករពរធនធនធមមជតិ ករករពរធនធនធមមជតិ ករករពរធនធនធមមជតិ ករករពរករអភិរកស ករអភិរកស ករអភិរកស ករអភិរកស 
និងបែរមបរបលួលអកសធតុនិងបែរមបរបលួលអកសធតុនិងបែរមបរបលួលអកសធតុនិងបែរមបរបលួលអកសធតុ    

    

67157> ឧទយនុរកសកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ NSDP/MDG គម នព័ត៌មន MOE របចំឆន  ំ

67158> ករកំណត់រពំរបទល់ និងែផនទីសរមប់
តំបន់ករពរធមមជតិ 

NSDP/MDG គម នព័ត៌មន MOE របចំឆន  ំ

67159> ករកំណត់រពំរបទល់ និងែផនទីសរមប់
តំបន់ករពរធមមជតិ 

NSDP/MDG គម នព័ត៌មន MOE របចំឆន  ំ

67160>  តំបន់រ៉មសរ (តំបន់ដីេសម) NSDP/MDG គម នព័ត៌មន MOE របចំឆន  ំ

67161> តំបន់ករពរសហគមន៍ NSDP គម នព័ត៌មន MOE របចំឆន  ំ

67162> ៃផទដីតំបន់ករពរធមមជតិ MDG  MOE/MAFF របចំឆន  ំ

67163> អចលនៈរទពយធមមជតិ - អចលនៈរទពយ 
ែផនកេសដឋកិចចែតបុ៉េណណ ះ 

ASEAN No MOE/MAFF របចំឆន  ំ

67164> គរមបៃរពេឈ គិតជ % ៃនៃផទដីសរបុ MDG/ASEAN Yes MAFF របចំឆន  ំ

67165> សថិតិករបំពុលេដយសំណល់រងឹ និងទឹក 
និងបំពុលេដយខសល់ 

SMP No MOE របចំឆន  ំ

67166> សមមរតៃផទដីតំបន់េគក និងទឹកែដលរតវូ
បនករពរ 

ASEAN Yes MOE/MAFF របចំឆន  ំ

67167> សមមរតរបេភទសតវែដលទទួលរងករ
គំរមគំែហង នឹងជិតផុតពូជ 

ASEAN No MOE/MAFF របចំឆន  ំ

67168> សមមរតៃផទដីតំបន់អភិរកសពូជរតីរមួនឹង
ែដនជរមកសុវតថិភពជីវសរសត 

ASEAN No MOE/MAFF របចំឆន  ំ

67169> ករសយភយឧសម័នកបូនិចៈ សរបុ កនុង
មនុសសមន ក់ និងកនុង ១ USD គិតតម  GDP 
(PPP) 

ASEAN/MDG No MOE/NIS/MIME របចំឆន  ំ

67170> ករេរបរបស់សរធតុបំផល ញរសទប់អូ
ហសូន 

ASEAN/MDG No MOE របចំឆន  ំ
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

67171> សមមរតធនធនទឹកសរបុែដលរតវូបន
េរបរបស់ 

ASEAN/MDG No MWRM របចំឆន  ំ

XV.XV.XV.XV. ករអប់រ ំនិងអកខរភពករអប់រ ំនិងអកខរភពករអប់រ ំនិងអកខរភពករអប់រ ំនិងអកខរភព        

67172> អរតពិតៃនករសិកសេនបឋមសិកស NSDP/MDG/ASEAN Yes EMIS, (MoEYS) របចំឆន  ំ

67173> អរតពិតៃនករសិកសេនមធយមសិកសបឋម
ភូមិ 

MDG/NSDP Yes EMIS (MoEYS) របចំឆន  ំ

67174> ភគរយកុមរអយុ ៦-១៤ ឆន ំ ែដលមិន 
បនចូលេរៀន  

MDG Yes EMIS (MoEYS) របចំឆន  ំ

67175> អរតគង់វងសរបស់សិសសថន ក់ទី១-៥ MDG/NSDP/ASEAN Yes EMIS (MoEYS) របចំឆន  ំ

67176> អរតគង់វងសរបស់សិសសថន ក់ទី១-៩ MDG/NSDP Yes EMIS (MoEYS) របចំឆន  ំ

67177> អរតអកខរកមម អយុ ១៥-២៤ ឆន ំ MDG Yes EMIS (MoEYS) របចំឆន  ំ

67178> អរតសសិសរសីេធៀបនឹងសិសសរបសុេន
បឋមសិកស(សនទសសន៍យុគភពេយនឌ័រេន
បឋមសិកស 

MDG Yes EMIS (MoEYS) របចំឆន  ំ

67179> អរតសសិសរសីេធៀបនឹងសិសសរបសុេន 
មធយមសិកសបឋមភូមិ (សនទសសន៍យុគភពេយ
នឌ័រេនមធយមសិកសបឋមភូមិ) 

MDG Yes EMIS (MoEYS) របចំឆន  ំ

67180> អរតសសិសរសីេធៀបនឹងសិសសរបសុេន 
មធយមសិកសទុតិយភូមិ (សនទសសន៍យុគភព
េយនឌ័រេនមធយមសិកសទុតិយភូមិ) 

MDG Yes EMIS (MoEYS) របចំឆន  ំ

67181> អរតអកខរជនរសតីេធៀបនឹងបុរសកនុង
ចំេណមអយុ ១៥-២៤ ឆន ំ 

MDG Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ
 

67182> អរតចូលេរៀនរបស់សិសសែដលជេកមង
កំរពេធៀបនឹងសិសសែដលជេកមងមិនកំរព 
អយុ ១០-១៤ ឆន ំ 

MDG/ASEAN No MoEYS/NIS របចំឆន  ំ

67183> អរតពិតៃនករសិកសេនករមិតវទិយល័យ 
និងករមិតឧតតមភសិកស 

MDG Yes MoEYS របចំឆន  ំ

67184> អហរបូករណ៍សរមប់សិសសរកីរក េន
ករមិតឧតតមភសិកស 

សូចនករថមី No MoEYS របចំឆន  ំ

67185> មជឈមណឌ លបណតុ ះបណត លវជិជ ជីវៈ និង
ចំនួននិសិតសបនបញច ប់ករសិកស 

 Yes MoLVT/MoEYS របចំឆន  ំ

XVI. XVI. XVI. XVI. សុសុសុសុខភិបល និងអហរបូតថមភខភិបល និងអហរបូតថមភខភិបល និងអហរបូតថមភខភិបល និងអហរបូតថមភ        

67186> អរតមរណៈភពកុមរេរកមអយុ ៥ ឆន ំ MDG/NSDP Yes CDHS(NIS/MOH) េរៀងរល់៥ឆន  ំ

67187> អរតមរណៈភពទរក MDG/NSDP/ASEAN Yes CDHS(NIS/MOH) េរៀងរល់៥ឆន  ំ

67188> សមមរតកុមរអយុេរកម ១ ឆន ំ ែដល MDG/NSDP/ASEAN Yes HMIS (MOH) របចំឆន  ំ
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

បនចក់ថន ំករពរជំងឺករញជ ឹល 

67189> សមមរតកុមរអយុេរកម ១ ឆន ំ ែដល
បនចក់ថន ំករពរជំងឺ DPT3 

MDG/ASEAN Yes HMIS (MOH) របចំឆន  ំ

67190> អរតមរណៈភពមត  MDG/NSDP/ASEAN Yes CDHS(NIS/MOH) េរៀងរល់៥ឆន  ំ

67191> ករសរមលកូនេដយបុគគលិកសុខភិបល
ែដលបនទទួលករបណតុ ះបណត ល 

MDG/NSDP/ASEAN Yes CDHS(NIS/MOH) េរៀងរល់៥ឆន  ំ

67192> សមមរតរសតីេរៀបករែដលបនេរបរបស់
វធីិសរសតពនយកំេណ តែបបទំេនប  

MDG/NSDP/ASEAN Yes CDHS NIS/MOH) េរៀងរល់៥ឆន  ំ

67193> អរតេរបវ៉ឡង់េមេរគេអដស៏កនុងចំេណម
មនុសសេពញវយ័អយុ ១៥-៤៩ ឆន  ំ

MDG/NSDP/ASEAN Yes HSS/HMIS(MOH) េរៀងរល់ពីរឆន ំ 
 

67194> អរតេរបវ៉ឡង់េមេរគេអដស៏កនុងចំេណម
រសតីមនៃផទេពះមនអយុ ១៥-២៤ ឆន ំ ែដល
បនេរបបស់េសវែថទំសុខភព មុនេពល
សរមលេនគលីនិក     

MDG/NSDP/ASEAN Yes HSS/HMIS(MOH) េរៀងរល់ពីរឆន ំ 
 

67195> អរតសល ប់េដយជំងឺរគនុចញ់ែដលរតវូ 
បនរយករណ៍េដយមូលដឋ នសុខភិបល 
សធរណៈ 

MDG/NSDP/ASEAN Yes HMIS (MOH) របចំឆន  ំ

67196> ចំនួនករណីជំងឺរគនុចញ់ែដលទទួលបន
ករពយបលេដយមូលដឋ នសុខភិបល ស
ធរណៈ (កនុងរបជជន ១ ០០០ នក់) 

MDG/ASEAN Yes HMIS(MOH) របចំឆន  ំ

67197> អរតសល ប់េដយជំងឺរេបង (កនុងរបជជន 
១០០ ០០០ នក់) 

MDG/ASEAN Yes HMIS(MOH) របចំឆន  ំ

67198> េរបវ៉ឡង់ៃនជំងឺរេបងេបកវជិជមន (កនុង 
របជជន ១០០ ០០០ នក់) 

MDG/NSDP Yes HMIS (MOH) របចំឆន  ំ

67199> អរតករណីជំងឹរេបងទទួលបនករពរនិង
ពយបលសថិតេនេរកមវគគពយបលខលី េដយ
មនករពិនិតយេដយផទ ល់ 

MDG/ASEAN គម នព័ត៌មន HMIS (MOH) របចំឆន  ំ

67200> អរតសល ប់ជំងឺរគុនឈមែដលបនរយ
ករណ៍េដយមូលដឋ នសុខភិបល សធរ
ណៈ 

NSDP Yes HMIS (MOH) របចំឆន  ំ

67201> អរតផតល់កំេណ តកនុងចំេណមរសតីវយ័ជំទង់ MDG/ASEAN Yes CDHS(NIS/MOH) េរៀងរល់របំឆន ំ 

67202> ករពិនិតយៃផទេពះមុនេពលសរមល (យ៉ង
តិច ១ ដង និងយ៉ងតិច ៤ ដង) 

MDG/ASEAN Yes HMIS (MOH) របចំឆន  ំ

67203> អរតេរបរបស់ករពនយកំេណ តទូេទ MDG/ASEAN Yes CDHS(NIS/MOH) េរៀងរល់របំឆន ំ 

67204> ករមិនរតវូករេសវែផនកររគួសរ MDG/ASEAN Yes CDHS(NIS/MOH) េរៀងរល់របំឆន ំ 

67205> សមមរតកុមរអយុេរកម ៥ ឆន ំ មនជំងឺ MDG/ASEAN No HSS (MOH) របចំឆន  ំ
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

រគនុ ែដលទទួលករពយបលេដយ ថន ំ 
របឆំងនឹងជំងឺរគុនចញ់បនសមរសប 

67206> ករេរបរបស់េរសមអនម័យេនេពលមន
កររមួេភទងយនឹងរបឈមហនិភ័យខពស់ 

MDG/ASEAN Yes CDHS(NIS/MOH) េរៀងរល់របំឆន ំ 

67207> សមមរតរបជជនអយុ ១៥-២៤ ឆន ំ ែដល
បនយល់ដឹងយ៉ងរតឹមរតូវអំពីជំងឺHIV/AIDS 

MDG/ASEAN Yes CDHS(NIS/MOH) េរៀងរល់របំឆន ំ 

67208> សមមរតរបជជនមនេមេរគ HIV ករមិត
ខពស់ ែដលបនទទួលថន ំពនយ ART 

MDG/NSDP/ASEAN Yes HSS (NAA/MOH) របចំឆន  ំ

67209> អរតសល ប់េដយជំងឺរគនុចញ់ MDGASEAN Yes HMIS (CMN/MOH) របចំឆន  ំ

67210> សមមរតៃនកុមរអយុេរកម ៥ ឆន ំ ែដល
បនេគងកនុងមុងរជលក់ថន ំ 

MDG/ASEAN គម នព័ត៌មន HMIS (CMN/MOH) របចំឆន  ំ

67211> មូលដឋ នែថទំសុខភពវស័ិយឯកជន សូចនករថមី ទិននន័យេនពំុទន់ 

មនរគប់រគន់ 

HMIS (MOH) របចំឆន  ំ

XVIIXVIIXVIIXVII.... ករអភិវឌឍជនបទ៖ករអភិវឌឍជនបទ៖ករអភិវឌឍជនបទ៖ករអភិវឌឍជនបទ៖ ផទះសែមបង ករផគត់ផទះសែមបង ករផគត់ផទះសែមបង ករផគត់ផទះសែមបង ករផគត់ផគង់ផគង់ផគង់ផគង់ 
ទឹក និងអនម័យទឹក និងអនម័យទឹក និងអនម័យទឹក និងអនម័យ    

    

67212> ផលូវបទែដលបនសត រេលរបែវងសរបុ      
៣៣ ០០៥ គីឡូែម៉រត 

NSDP Yes 

 

MRD របចំឆន  ំ

67213> សមមរតៃនរបជជេនតំបន់ជនបទែដល
មនរបភពទឹកសអ តេរបរបស់ 

MDG/NSDP/ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

67214> សមមរតៃនរបជជនេនតំបន់ទីរបជំុជន 
ែដលមនរបភពទឹកសអ តេរបរបស់ 

MDG/NSDP/ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

67215> សមមរតៃនរបជជេនតំបន់ជនបទែដល
មនបងគន់អនម័យលអរបេសរេរបរបស់ 

MDG/NSDP/ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

67216> សមមរតៃនរបជជនេនតំបន់ទីរបជំុជន 
ែដលមនបងគន់អនម័យលអរបេសរេរបរបស់ 

MDG/NSDP/ASEAN Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

67217> វសិលភពៃនភពគម នដីធលី (% ៃន រគួសរ
េនជនបទែដលគម នដី)  

 No CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

67218>  ភគរយៃនរគួសរែដលទទួលផល
របេយជន៍ពីកមមវធីិអភិវឌឍន៍                
(NGOs រជរដឋ ភិបល)  

 NO CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

XVIII.XVIII.XVIII.XVIII. វស័ិយេទសចរណ៍ និងវស័ិយេទសចរណ៍ និងវស័ិយេទសចរណ៍ និងវស័ិយេទសចរណ៍ និងអភិរកសេបតិកភណឌអភិរកសេបតិកភណឌអភិរកសេបតិកភណឌអភិរកសេបតិកភណឌ  
វបបធម៌វបបធម៌វបបធម៌វបបធម៌        

67219> ចំនួនេទសចររបចំឆន ំ  NSDP Yes MOT របចំឆន  ំ

67220> េទសចរអនតរជតិ  NSDP Yes MOT របចំឆន  ំ

67221> េទសចរជតិ NSDP Yes MOT របចំឆន  ំ

67222> េសវកមមសន ក់េន (សណឋ គរ និងផទះសំណក់) NSDP Yes MOT របចំឆន  ំ
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

67223> ចំនួនេទសចរវលិលង ច  No MOT របចំែខ/រតី
មស/ឆន ំ 

67224> អនកផតល់េសវេទសចរណ៍េរកពីសណឋ គរ 
និងផទះសំណក់ 

 No MOT របចំឆន  ំ

67225> ចំណូលពីវសិ័យេទសចរណ៍ NSDP No MEF/MEF របចំឆន  ំ

67226> ករអភិរកសសំណង់បូរណ និងសថ នីយ 
បុរណវទិយ 

NSDP Yes MCFA របចំឆន  ំ

XIX.XIX.XIX.XIX. េហដឋ រចនសមព័នធ ទំនក់ទំនង និងដឹកេហដឋ រចនសមព័នធ ទំនក់ទំនង និងដឹកេហដឋ រចនសមព័នធ ទំនក់ទំនង និងដឹកេហដឋ រចនសមព័នធ ទំនក់ទំនង និងដឹក
ជញជូ នជញជូ នជញជូ នជញជូ ន    

    

67227> របែវងផលូវេកសូ៊ែនរបែវងសរបុ ១១.៩១៤គម 
(ផលូវជតិ១េលខនិង២េលខ និងផលូវេខតត) 

NSDP Yes 

 

MPWT របចំឆន  ំ

67228> ផលូវែដកែដលបនសត រេឡងវញិ និងសង់ថមី NSDP Yes MPWT របចំឆន  ំ

67229> ចំនួនទូរស័ពទែដលកំពុងេរបរបស់ (ចល័ត 
និងអចល័ត) 

NSDP/ASEAN Yes MPTC របចំឆន  ំ

67230> ចំនួនអនកេរបរបស់អីុនធឺែណត NSDP/ASEAN Yes MPTC របចំឆន  ំ

67231> លទធភពទទួលបនេសវព័ត៌មន សធរ
ណៈ (ទូរទសសន៍/វទិយុ និងសរព័ត៌មន) 

NSDP Yes MOInfo របចំឆន  ំ

67232> .សថិតិចុះបញជ ីយនយនត និងកប៉ល ់ NSDP Yes MPWT របចំឆន  ំ

67233> េជងេហះេហរ (អនតរជតិ និងកនុងរសុក) NSDP Yes SSCA របចំឆន  ំ

67234> អនកេធវដំេណ រ (អនតរជតិ និងកនុងរសកុ) NSDP Yes SSCA របចំឆន  ំ

67235> បរមិណទំនិញ (អនតរជតិ និងកនុងរសុក) NSDP Yes SSCA របចំឆន  ំ

67236> ករេហះេហររលំង NSDP Yes SSCA របចំឆន  ំ

67237> កំពង់ែផ (អនតរជតិ និងកនុងរសកុ) NSDP Yes MPWT របចំឆន  ំ

67238> អកសយនតដឋ ន (អនតរជតិ និងកនុងរសកុ) NSDP Yes MPWT របចំឆន  ំ

XX.    ករអភិវឌឍវស័ិយថមពល        

67239> ករផលិតអគគីសនីកនុងរសកុ NSDP Yes MIME របចំឆន  ំ

67240> ករនំចូលអគគីសនី NSDP Yes MIME របចំឆន  ំ
XXIXXIXXIXXI.    ករពរងឹងវស័ិយឯកជន និងករទក់ទញករពរងឹងវស័ិយឯកជន និងករទក់ទញករពរងឹងវស័ិយឯកជន និងករទក់ទញករពរងឹងវស័ិយឯកជន និងករទក់ទញ    

វនិិេយគវនិិេយគវនិិេយគវនិិេយគ    
    

67241> េសវកមមចុះបញជ ីពណិជជកមម NSDP Yes MOC របចំឆន  ំ

67242> េសវកមមចុះេឈម ះរកុមហ៊ុនកនុងបញជ ី
ពណិជជកមម 

NSDP Yes MOC របចំឆន  ំ

67243> េសវកមមចុះេឈម ះករយិល័យតំណង 
ពណិជជកមមនិងសខរកុមហុ៊នបរេទស កនុង

NSDP Yes MOC របចំឆន  ំ
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របេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និងរបេភទ និង សចូនករសចូនករសចូនករសចូនករ តរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យតរមវូករទិននន័យ 

សមិទធផលសមិទធផលសមិទធផលសមិទធផល 

Yes=សេរមចបនសេរមចបនសេរមចបនសេរមចបន 

No=មិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិតមិនបនផលិត 

របភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យរបភពទិននន័យ 
ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ភពញឹកញប់ 
ៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករៃនសូចនករ* 

បញជ ីពណិជជកមម 

67244> េសវកមមចុះេឈម ះសហរគសឯកតតបុគគល 
កនុងបញជ ីពណិជជកមម 

NSDP Yes MOC របចំឆន  ំ

XXIIXXIIXXIIXXII.    សមភពេយនឌ័រ ករផតល់អំណចខងសមភពេយនឌ័រ ករផតល់អំណចខងសមភពេយនឌ័រ ករផតល់អំណចខងសមភពេយនឌ័រ ករផតល់អំណចខង
នេយបយដល់រសតីនេយបយដល់រសតីនេយបយដល់រសតីនេយបយដល់រសតី    

    

67245> សមមរតអសនៈេនកនុងសថ ប័ននីតិបបញញតតិ 
(រពឹទឋសភ និងរដឋសភ) ែដលរសតីជមច ស់ 

NSDP/MDG Yes NEC/MOWA េរៀងរល់ ៤ ឆន ំ 

67246> សមមរតអសនៈេនកនុងសភជតិែដលរសតី
ជមច ស់ 

NSDP/MDG Yes NEC/MOWA េរៀងរល់ ៤ ឆន ំ 

67247> សមមរតរសតីជសមជិករជរដឋ ភិបល NSDP/MDG Yes MOWA េរៀងរល់ ៤ ឆន ំ 

67248> សមមរតរសតីជសមជិករកុមរបឹកស(រជ
ធនី-េខតត និងរសុក) 

NSDP/MDG Yes NEC/MOWA េរៀងរល់ ៤ ឆន ំ 

67249> សមមរតរសតីជសមជិកគណៈអភិបល 
(រជធនី-េខតត និងរសុក) 

NSDP/MDG Yes NEC/MOWA េរៀងរល់ ៤ ឆន ំ 

67250> សមមរតរសតីជសមជិករកុមរបឹកសឃំុ NSDP/MDG Yes NEC/MOWA េរៀងរល់ ៤ ឆន ំ 

67251> សមមរតរសតីជមរនតីរជករ NSDP/MDG Yes MOWA របចំឆន  ំ

67252> បរញជ បេយនឌ័រេនរគប់មជឈដឋ ន     

២៥២.១ រកសួងនិងសថ ប័នពក់ព័នធែដល
បនេរៀបចំរកុមករងរបរញជ បេយនឌ័រ 

MDG/NSDP Yes MOWA របចំឆន  ំ

២៥២.២ រកសួងនិងសថ ប័នពក់ព័នធែដល
បនអនុវតតែផនករយុទធសរសតបរញជ ប េយ
នឌ័រតមវស័ិយ 

MDG/NSDP Yes MOWA របចំឆន  ំ

67253> ករចូលរមួរបស់រសតីកនុងករងរទទួលកៃរម
(កសិកមម ឧសសហកមម និងេសវកមម) 

MDG/NSDP Yes CSES (NIS/MOP) របចំឆន  ំ

67254> ករមិតយល់ដឹងអំពីអំេពហិងសរបឆំងនឹង 
រសតីជឧរកិដឋកមម 

MDG/NSDP/ASEAN Yes MOWA/MoJ របចំឆន  ំ

67255> ចំនួនដីកករពរែដលបនេចញេដយ 
តុលករ េដយេយងតមចបប់សតីពីករទប់ 
សក ត់អំេពហិងសកនុងរគួសរ និងកិចចករពរ 
ជនរងេរគះ 

MDG/NSDP/ASEAN No MOWA/MoJ របចំឆន  ំ

67256> ចំនួនករណីរយករណ៍ពីអំេពហិងសចំេពះ
រសតី 

MDG Yes MOI/MOWA របចំឆន  ំ

67257> ចំនួនជនរងេរគះេដយអំេពហិងសកនុងរគួសរ 
ែដលទទួលបនករពិេរគះេយបល់ពីមរនតី
ជំនញ 

MDG/NSDP/ASEAN No MOWA/MoJ របចំឆន  ំ
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ឧបសមព័នធ ៣៖ ព័ត៌មនរបសវ់ិទយសថ នជតិសថតិិ (េសចកតីសេងខបអំពីករប៉ន់សម នថវិក ៃថងទី ២៣ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០១១)    

ល.រ  េសចកតអីធិបបយ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 មរនតីករយិល័យកណត ល (NIS) 40 40   111     130         191 210 225 260 283 309 310 314 313 

 មរនតីរកសួងែផនករសរុប (MOP)                                     718 718 

 មរនតីសថិតិៃនបណត រកសួង សថប័ននន                                     290 290 

2 បុគគលិសថិតិេខតត-រជធនី (1) 450 450         400           367 365 366 358 347 337 315 315 

 មរនតីែផនករ និងសថិតិេខតត-រជធនី                                     910 910 

3 មរនតីវទិយសថ នជតិសថិតិៈករមិតអនុបណឌិ ត 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 8 9 9 13 17 22 25 25 33 34 

4 មរនតីវទិយសថ នជតិសថិតិៈ មនសញញ ប័រតឌីបលូមពីបរេទស  0 0 1 2 4 6 8 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 

5 មរនតីវទិយសថ នជតិសថិតិៈ បនសិកសវគគបណតុ ះបណត លរយៈេពលខលីេនបរេទស  
(តិចជង ៦ែខ) 0 0 0 1 3 5 7 11 12 18 23 30 36 58 72 83 91 94 97 100 

6 មរនតីវទិយសថ នជតិសថិតិែដលបនចូលរួមកនុងសិកខ សល កិចចរបជុំ ឬទសសនកិចច
សិកសននេនបេរទស 0 1 2 2 2 3 11 4 9 14 21 31 27 61 86 101 89 99 107 115 

7 ចំនួនកុំពយូទ័រកំពុងេរបរបស់                                         

 - េនវទិយសថ នជតិសថិតិ (រមួទំងកុំពយូទ័រយួរៃដ)  0 10 15 20 30 30 70 70 70 75 75 90 90 143 177 270 320 300 320 342 

 - េនតមបណត េខតត-រជធនី 0 0 0 0 0 2 2 2 2 10 15 24 48 48 48 51 38 38 180 204 

 - េនតមបណត រសុក-រកុង-ខណឌ   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 185 185 185 0 0 0 0 

 - េនតមបណត រកសួង សថ ប័ននន(ផតល់េដយវទិយសថ នជតិសថិតិ)                        20 20 20 27 27 29 31 31 32 

8 ថវកិរបស់រជរដឋ ភិបល* (គិត ០០០ US$)  180 190 200 210 220 237 244 246 298 315 427 435 440 500 580 1295 817 1135 2100 2470 

 ថវកិរបស់ៃដគូអភិវឌឍន៍* រមួទងំទីរបឹកស (គិត ០០០ US$ ) 150 450 300 829 981 779 3048 697 1377 605 489 821 1300 1746 2800 4557 5779 3883 3955 4550 

 ថវកិសរុប (២) រួមទំងទីរបឹកស (គិត ០០០ US$ ) 330 640 500 1039 1201 1017 3293 942 1675 920 917 1256 1740 2246 3380 5852 6596 5018 6055 7020 

9 េសៀវេភករមងសថិតិរបចឆំន  ំ(ទំព័រ) 0 0 0 171 0 0 0 0 184 279 0 467   548 560   368       

10 ចំនួនអេងកត និងជំេរឿន 0 1 2 2 6 3 3 5 7 6 3 6 4 5 8 8 7 6 7 8 

 - មូលដឋ ន  0 1 1 1 5 2 2 4 6 4 1 4 2 3 5 6 6 4 4 4 

 - ពិេសស  0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 4 
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* កនុងឆន ំ 2007,  JICA និងរជរដឋ ភិបលជប៉ុនៈ 1,521,000US$; UNFPA និងអលលឺម៉ង់ៈ 1,225,236US$ របេទសស៊ុយែអតៈ 1,090,000US$ UNDP: 264,000US$; UNICEF: 170,000US$;  WB: 149,000US$ 

 
* កនុងឆន ំ 2007 រជរដឋ ភិបលកមពុជបនទិញរថយនតចំនួន 30 េរគឿង សរមប់ករេធវជំេរឿនកនុងែខ មិន ឆន ំ២០០៨: 589,680US$  

 

*កនុងឆន ំ 2008 (ឆន ំជំេរឿនរបជររសត)៖ UNFPA និងអលលឺម៉ង់ៈ 2,301,000US$  JICA និងរជរដឋ ភិបលជប៉ុនៈ1,855,000US$  និងរបេទសស៊យុែអតៈ1,561,000US$;  
WB: 34,000US$; UNICEF និងGTZ: 49,000US$ 

 

*កនុងឆន ំ 2009 រជរដឋ ភិបលកមពុជបនចំណយៈ 1,135,000US$ សរមប់របក់េបៀវតស/ឈនួល កនុងេនះ 51.3% សរមប់រកុមេបសកកមមអទិភពមរនតីវទិយសថ នជតិសថិតិ និងមរនតីរបតិបតតិករេនមូល
ដឋ ន;  48.7% សរមប់សមភ រៈរដឋបល និងករជួសជុលករយិល័យកណត ល (វទិយសថ នជតិសថិតិ) និងករយិល័យេនថន ក់រសុក  

  
របេទសស៊ុយែអតៈ 1,841,000US$;  JICA និងរជរដឋ ភិបលជប៉ុនៈ1,434,878US$; UNFPA: 432,789US$ ; UNICEF:33,355US$; ADB (RETA): 14,000US$                                                   

 
(1) កនុងឆន ំ 2010, ជឧទហរណ៍ រមួមនមរនតីេរកេម៉ងចំនួន 163 នក់                

 
* កនុងឆន ំ 2010 រជរដឋ ភិបលកមពុជៈ 2,100,000US$ កនុងេនះ វទិយសថ នជតិសថិតិៈ 1,253,041US$ និងតមបណត េខតត-រជធនីៈ 846,959US$ 

 
    របេទសស៊ុយែអតៈ1,404,700US$; UNFPA: 1,151833US$; JICA និងរជរដឋ ភិបលជប៉ុនៈ 611,800US$; USAID: 567,000US$;  UNICEF: 121,300US$; និងៃដគូអភិវឌឍន៍េផសង :ៗ 98,000US$                      

 

* កនុងឆន ំ 2011 រជរដឋ ភិបលកមពុជៈ 2,470,000US$ កនុងេនះ វទិយសថ នជតិសថិតិៈ 1,480,000 និងតមបណត េខតត-រជធនីៈ 990,000 ។ កនុងេនះរបក់េបៀវតស និងរបក់ឈនួលសរបុចំនួន 972,000 ករ
ជួសជុលតូចតច និងជួសជុលសមភ រៈទំងឡយៈ 1,498,000   

 
JICA និងរជរដឋ ភិបលជប៉ុនៈ1,843,174$ (មិនបូកបញចូ លទីរបឹកស) របេទសស៊ុយែអតៈ1,755,918$; UNFPA: 571,796$; ILO: 239,570$; UNICEF: 40,000$; EU និងៃដគូអភិវឌឍន៍េផសង :ៗ 100,000$ 

 

(2) ករប៉ន់សម នថវកិ កនុងករណីមួយចំនួន ករគណនគឺពឹងែផអកេលឯកសរគេរមងរបស់ៃដគូអភិវឌឍន៍ែដលបនឧបតថមភ វទិយសថ នជតិសថិតិ និងមួយចំនួនេទៀតគឺប៉ន់សម នេដយ វទិយសថ ន
ជតិសថិតិ និងតំៃមលប៉ន់របមណពី MOP ។ 
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ករអេងកតននែដលបនេធវេឡងេដយវិទយសថ នជតិសថតិិ  

ល.រ អធិបយយអំពីករអេងកត 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 អេងកតេសដឋកិចច-សងគមកិចច របចំឆន  ំ 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
2 អេងកតសហរគស/ករេធវបញជ ីសហរគស 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
3 អេងកតកំលំងពលកមម និងអេងកតពក់ព័នធេផសងៗេទៀត 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4 អេងកតពលកមមកុមរ/ករវយតៃមល 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 

5 អេងកតរបជសរសត និងសុខភព/អេងកតេផសងៗែដលទក់ទង 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

6 អេងកតរបជររសតចេនល ះជំេរឿន 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
7 អេងកតរបជសរសត/អេងកតចំណករសុក 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
8 ជំេរឿនរបជររសត 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

9 អេងកតអងគភពពណិជជកមមលក់រយ 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 អេងកតសហរគសរបចំរតីមស 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
11 អេងកតករសងសង់ែដលមនករអនុញញ ត 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 អេងកតពលកមមកុមរេធវករតមផទះ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 អេងកតៃថលទំនិញផលិតកមម 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

14 អេងកតវសិ័យមិនេរៀបរយ និងៃថលផលិតកមមសតតឃដដឋ ន 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 អេងកតៃថលកនុងទីរកុងភនំេពញ 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 អេងកតៃថលតំបន់ទីរបជុំជន 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 អេងកតថន ំជក់ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

18 អេងកត GMS  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

19 អេងកតឧបបតតិវេហតុ និងរងរបួស                             1 1 0 0 0 0 

20 អេងកតមនុសសមរត                               0 1 0 0 0 
21 អេងកតពិករភព                                   1 0 0 
22 ជំេរឿនសហរគស                                       1 
23 ជំេរឿនកសិកមម                                       0 

24 អេងកតភពរកីរកកនុងេខតតេសៀមរប                                       1 
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