រពះរជណចរកកមពជ
ុ
ជតិ សសន រពះមហកសរត

ែផនករេមសថត
ិ ិ
របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិ

េរៀបចំេដយ
វ ិទយសថនជតិសត
ិថ ិ ៃនរកសួងែផនករ

ែខ វិចក
ឆិ
ឆន ំ ២០១២

បុពក
វ ថ
ខញំុមនេសចកតីរ ីករយ សូមែណនំនូវរបយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ
សរមប់កមពុជ។

ែផនករេមសថិតិបនកំណត់នូវែផនករអទិភពរយៈេពលែវង

អភិវឌឍន៍របព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិកមពុជ។

សរមប់ករ

ែផនករេនះផតល់នូវរកបខ័ណឌករងរយ៉ ងទូ លំទូលយកនុង

ករអភិវឌឍន៍សិត
ថ ិផូលវករទូទំងរពះរជណចរកកមពុជ។ ែផនករេមសថិតិរគបដណតប់សកមមភព
សថិតិ និងទិសេដអភិវឌឍន៍របស់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ ៃនរកសួងែផនករ ក៏ដូចជអងគភពសថិតិ

ែដលបនចត់តំង ៃនបណ
ត រកសួង សថប័នពក់ព័នឋនន និងធនគរជតិៃនកមពុជ។
ែផនករេមសថិតិបចចុបបនន រគបដណតប់រយៈេពលពីឆនំ ២០០៨ រហូតដល់ឆនំ ២០១៥។

េនឆនំ ២០១២ ជរយៈេពលៃនករពិនិតយេឡងវ ិញេដមបីេធវករវយតៃមលនូវែផនករេនះ និងេធវ
ករែកតរមូវរបសិនមនករចំបច់ ជពិេសស ទក់ទងេទនឹងែផនករយុទឋសរសតអភិវឌឍន៍
ជតិ កមពុជ

និងករេកនេឡងនូវតរមូវករនន

និងគមលតហិរញញ បបទនជក់ែសតង

និ ងករ

ពិចរណែដលថរកបខ័ណឌករងរអស៊ននឹងមនឥទធិពលកន់ែតទូលំទូលយេទេលរបព័នធ
សថិតិជតិ នេពលអនគត។
កនុងនមរជរដឋភិបលកមពុជ

ខញុំសូមយកឱកសេនះសែមតងនូវករដឹងគុណចំេពះ

អងគករ Sida ែដលបនជួ យឧបតថមភគំរទហិរញញ វតថុ និងសថិតិស៊ុយែអត ែដលបនគំរទែផនក
បេចចកេទស កនុងករេរៀបចំនូវរបយករណ៍រតួតពិនិតយេឡងវ ិញពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេម

សថិតិេនះ។ ខញំុក៏សូមសែមតងនូវករដឹងគុណផងែដរ ចំេពះរកុមរបឹកសសថិតិ និ ងគណៈកមមធិករ

សរមបសរមួលសថិតិ ែដលបនជួយគំរទដល់ករេរៀបចំរបយករណ៍រតួតពិនិតយពក់កណ
ត ល
អណតតិេនះឱយេចញជរូបរងេឡង។
របយករណ៍រតួតពិ និតយេឡងវ ិញពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ រតូវបនអនុម័ត
ជឯកចឆនេទ ដយរកុមរបឹកសសថិតិ កលពីៃថងទី ៣០ ែខ ឧសភ ឆនំ ២០១២។ កនុងនមរកុមរបឹកស
សថិតិ និងអនកេរបរបស់សិត
ថ ិ ផូលវករកមពុជទំងអស់ ខញំុ សូមរបគល់ជូននូវែផនករេមសថិតិថីមេនះ។

ភនំេពញ ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

អរមភកថ
ែផនករេមសថិតិរគបដណតប់ សកមមភពសថិតិ

និងគេរមងអភិវឌឍន៍

ៃនរគប់បណ
ត

រកសួងសថប័នទំងអស់េនកនុងរបព័ នធសិថតិជតិ ៃនរពះរជណចរកកមពុជ។ែផនករេមសថិតិ ឆលុះ

បញ
ច ំងពីមហិចត
ឆ ខពស់ េដមបីេឆលយតបនូវតរមូវករសថិតិរបស់អនកេរបរបស់េនកនុងសងគមកមពុជ
ទំងមូល។ ែផនករេនះរតូវបនេរៀបចំេឡងេដយមនរចនសមព័នឋែផនករ

និងមនកមមវ ិធី

េហដឋរចនសមព័នឋសិត
ថ ិ យ៉ងរតឹមរតូវ េដយកនុងេនះរួមមនកមមវ ិធីករងរសថិតិ ែផនករហិរញញ វតថុ

ថ ិជតិទំងមូ ល។ េនកនុងែផនករ
និងសំេណថវ ិក រពមទំងករអនុវតតែផនករសរមប់ របព័ នឋសិត
េមសថិតិមនព័ ត៌មនអំពីករសនយផតល់

និងមនេរៀបរប់ពីសូចនករសំខន់ៗមួយចំ នួន។

ែផនករេមសថិតិបចចុបបនន បងហញពីបញញ តិតករងរអនុវតតន៍ចប់តំងពីឆនំ ២០០៧ និងរគបដណតប់
េពលេវលពីឆនំ ២០០៨ រហូតដល់ឆនំ ២០១៥។
េគលបំណងទូេទៃនកររតួតពិ និតយេឡងវ ិញនូវែផនករេមសថិតិ ែដលបនអនុវតតន៍េន
ឆនំ ២០១២ េនះ គឺេដមបីវយតៃមលេទេលសកមមភពនន ែដលមនេនកនុងែផនករេនះ ជមួយ

នឹងករវយតៃមលនូវរល់ករេរៀបចំករអនុវតត និងអំ ពីថេតសកមមភពទំងេនះ បនរួមចំែណក
កនុងករអនុវតតែផនករេមសថិតិយ៉ងដូចេមតចខលះ។ ករងរេនះ មនករចូលរួមេដយអនកផលិត
អនកេរបរបស់ទិននន័យ និ ងៃដគូ អភិវឌឍន៍ រពមទំងអនុរកុមករងរែផនកសថិតិរបស់រកុមករងរ
បេចចកេទសែផនករ និងកត់បនថយភពរកីរក និងគណៈកមមធិករសរមបសរមួលសថិតិ។
ករសននិដឋនដ៏សំខន់មួយ

ែដលបនេលកេឡងេនកនុងរបយករណ៍ពក់ កណ
ត ល

អណតតិរបស់ែផនករេមសថិតិេនះ គឺ គមលតហិរញញបបទនយ៉ ងធំ ែដលេនែតជកតតចំបច់កុនង
ករេលកមកពិចរណ។

មនមួយែផនកតូចែតប៉ុេណណះ

ៃនសកមមភពសថិតិជអទិភពែដល

ទទួ លបនករផតល់ហិរញញបបទនរគប់រគន់។ របមណជ ១៧.៥ ភគរយ ែដលជហិរញញ បបទន
បនទទួលពីថវ ិកចរនតរបស់រជរដឋភិបល និងរបហក់ របែហលគនេនះ ែដលបនផតល់េដយ
អងគករ ៃដគូអភិវឌឍន៍ ។ េបពុំមនករផតល់បែនថមនូវហិរញញបបទនពី រជរដឋភិបល ឬពីៃដគូ
អភិវឌឍន៍េផសងៗេនះេទ របែហលពីរភគបីៃនសកមមភពជអទិភពសរមប់ សិត
ថ ិ ផូវករ
ល
នឹង
មិនអចអនុវតតបនេឡយ។

កនុងដំេណរករៃនករពិនិតយេឡងវ ិញេនះ

រជរដឋភិបលកមពុជគួរបេងកនថវ ិកសរមប់ សកមមភពសថិតិជអទិភព
សថិតិផូលវករ

ឱយបនកន់ែតេរចនបែនថមេទៀត

មនករេសនេឡងថ
និងសរមប់ផលិកមម

ដូេចនះហិរញញ បបទនសរមប់របព័នឋសិត
ថ ិជតិ

ទំងមូល នឹងរតូវបនផតល់រគប់រគន់យ៉ងេហចណស់រតឹមឆនំ ២០១៥។

េយងសូមអរគុណចំេពះសមជិកគណៈកមមធិករសរមបសរមួលសថិតិ

និងមរនតីៃន

រកសួង សថប័នពក់ព័នឋទំងអស់ របស់រជរដឋភិបលកមពុជ ែដលបនគំរទដល់វ ិទយសថន

ត លអណតតិ ៃនែផនករ
ជតិសិត
ថ ិ កនុងករេរៀបចំនូវរបយករណ៍រតួតពិនិតយេឡងវ ិញពក់កណ

េមសថិតិេនះ។ េយងក៏សូមសែមតងនូវអំណរគុណផងែដរ ចំេពះមរនតីវ ិទយសថនជតិសិថតិែដល

បនខិតខំរបឹងែរបងកនុងករបំេពញករងរេនះ។ េលសពីេនះេទេទៀត េយងសូមេធវករវយ
តៃមលខពស់ចំេពះសថិតិស៊ុយែអត ែដលបនផតល់ករគំរទទំងែផនកបេចចកេទស និងករេរៀបចំនូវ
របយករណ៍េនះេឡង។

អគគនយកវិទយសថនជតិសត
ិថ ិ
របធនគណៈកមមធិករសរមបសរមួលសថត
ិ ិ
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ពកយកត់
ADB

ធនគរអភិវឌឍន៍ អសុី

ASEAN

សមគមន៍របជជតិ អសុីអេគនយ៍ (អស៊ន)

AusAid

ភនក់ងរអូរសតលីសរមប់ ករអភិវឌឍអនតរជតិ

BoP

ជញជីញទូទត់

CAMinfo

របព័ នធទិន័នយសូចនករេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ

CDC
CDHS
CDRI
CIPS
CMDG

រកុមរបឹកសអភិវឌឍន៍ កមពុជ

អេងកតរបជសរសត និ ងសុខភពកមពុជ
វ ិទយសថនរសវរជវអភិវឌឍន៍កមពុជ

អេងកតចេនលះជំេរឿនរបជររសតកមពុជ

េគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍កមពុជ

COM

ទីសីក
ត រគណៈរដឋមរនតី

CPI

សនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់

CSES

អេងកតេសដឋកិចច សងគមកិចចកមពុជ

DUSC

មជឍមណឌលេសវកមមអនកេរបរបស់ទិននន័យ

EC

គណៈកមមករអឺរប
ុ៉

EMIS

របព័ នធរគប់រគងព័ ត៌មនអប់ រ ំ

GDDS

របព័ នធផសពវផសយទិននន័យទូ េទ

GDP

ផលិតផលកនុងរសុកសរុប (ផ.ស.ស)

GRS

យុទធសរសតចតុេកណរជរដឋភិបល

HMIS

របព័ នធរគប់រគងព័ ត៌មនសុខភិបល

IMF

មូលនិធិរប
ូ ិយវតថុអនតរជតិ

JICA

ទីភនក់ងរសហរបតិ បតតិករអនតរជតិ ជប៉ុ ន

LFS

អេងកតកំ លង
ំ ពលកមម

MAFF

រកសួងកសិកមម រុកខរបមញ់ និងេនសទ

MCFA

រកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរតសិលបៈ

MDG

េគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍

MEF

រកសួងេសដឋកិចច និ ងហិរញញ វតថុ

MFA

រកសួងករបរេទស និងសហរបតិបតតិករអនតរជតិ

MIME

រកសួងឧសសហកមម ែរ ៉ និ ងថមពល

MIS

របព័ នធរគប់រគងព័ ត៌មន

MLVT

រកសួងករងរ និងបណុត ះបណ
ត លវ ិជជជីវៈ

MLMUPC

រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់

MONASRI រកសួងទំនក់ ទំនងរដឋសភ រពឹទធសភ និងអធិករកិចច

iii

MOEYS

រកសួងអប់រ ំ យុវជន និ ងកី ឡ

MOH

រកសួងសុខភិបល

MOC

រកសួងពណិជជកមម

MOE

រកសួងបរ ិសថន

MOF

រកសួងព័ត៌មន

MOJ

រកសួងយុតិតធម៌

MOP

រកសួងែផនករ

MOSVY

រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនី តិសមបទ

MOT

រកសួងេទសចរណ៍

MOWA

រកសួងកិចចករនរ ី

MPT

រកសួងៃរបសណីយ៍ និ ងទូរគមនគមន៍

MPWT

រកសួងសធរណករ និងដឹ កជញូជ ន

MRC

រកសួងធមមករ និងសសន

MRD

រកសួង អភិវឌឍន៍ ជនបទ

MTR

ឯកសរពិនិតយេឡងវ ិញពក់ កណ
ត លអណតតិ

MOWRAM រកសួងធនធនទឹក និងឧតុ និយម
NBC
NGO

ធនគរជតិៃនកមពុជ

អងគករមិ នែមនរដឋភិ បល

NIS

វ ិទយសថនជតិសិថតិ

NSDP

ែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ (ផ.យ.អ.ជ)

NSS

របព័ នធសិត
ថ ិជតិ

NWG PM

រកុមករងរថនក់ ជតិ វស់ែវងភពរកីរក

PARIS21

ភពជៃដគូសិថតិសរមប់សតវតសទី ២១

PMG

រកុមេបសកកមមកេនសមអទិ ភព

POC

ចំណយរបតិ បតតិករអទិភព

PPI

សនទសសន៍ៃថលផលិត

RGC

រជរដឋភិបលកមពុជ

RS

យុទធសរសតចតុេកណ

SAC

រកុមរបឹកសសថិតិ

SCA

រដឋេលខធិ ករដឋនអកសចរណ៍សុីវ ិល

SCC

គណៈកមមធិករសរមបសរមួលសថិតិ

SNEC

ឧតតមរកុមរបឹកសេសដឋកិចចជតិ

SPF

រដឋេលខធិ ករដឋនមុ ខងរសធរណៈ

SDMX

ទិននន័យសថិតិ និងបំ លស់បូតរ េមតដត (Metadata)

SDP

ែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍

iv

SIda

ទីភនក់ងរសហរបតិ បតតិករអភិវឌឍន៍ អនតរជតិស៊ុយែអត

SMP

ែផនករេមសថិតិ

TWG-PPR រកុមករងរបេចចកេទសករេធវែផនករ និងកត់បនថយភពរកីរក
UNDP

ិ ីអភិវឌឍអងគករសហរបជជតិ
កមមវធ

UNESCO

អងគករអប់រ ំ វ ិទយសរសត និងវបបធម៌របស់អងគករសហរបជជតិ

UNFPA

មូលនិធិរបជជនអងគករសហរបជជតិ

UNICEF

មូលនិធិកុមររបស់អងគករសហរបជជតិ

USAID

ទីភនក់ងរសហរដឋអេមរ ិកសរមប់ករអភិវឌឍអនតរជតិ

v

េសចកតីសេងខបរបតិបតតក
ិ រ
ែផនករេមសថិតិឆនំ ២០០៨-២០១៥ រតូវបនរបកសឱយេរបរបស់េនឆនំ ២០០៧ និងបនរតួត
ពិនិតយេឡងវ ិញេនឆនំ ២០១២។ ែផនករេមសថិតិ គឺ ជែផនកររយៈេពលែវង សរមប់របព័ នធ
សថិតិជតិកមពុជ។ ែផនករេនះ រគបដណតប់របព័នធសិត
ថ ិជតិទំងមូល េដយរួមបញូច លទំង

វ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ អងគភពសថិតិែដលបនចត់តំងៃនបណ
ត រកសួង សថប័នពក់ ព័នធ និង
ធនគរជតិ ៃនកមពុជ។ ែផនករេមសថិតិ គឺជគំេហញដ៏មនសរៈសំខន់ មួយ េដយបងហញនូវ
ករពិ ពណ៌នអំ ពីព័ត៌មនចំបច់ថេតករអេងកត និ ងជំេរឿនអវីខលះ ែដលរតូវយកេធវជេគល។

ែផនករេមសថិតិក៏ចងអុលបងហញផងែដរ នូវភពចំបច់ទំងឡយ កនុងករបំេពញសថិតិេដយ

សរតរមូវករអនកេរបរបស់

ពីេរពះវមនគមលតហិរញញ វតថុយ៉ ងធំ

កនុងហិរញញ បបទនរបស់

រជរដឋភិ បល។ ជេរឿយៗ វឆលុះបញ
ច ង
ំ ពី មហិចឆតខពស់ជងអវីែដលធនធនមនកំ ណត់ទំង
មរនតី និ ងហិរញញវតថុអចេដះរសយបន។ ែផនករេនះ រតូវបនេរៀបចំេឡងេដយែផអកេល

ករងរទំងឡយ ែដលមនពីមុនជមូ លដឋន និ ងរួមបញូច លនូ វករប៉ ន់ សមនករចំ ណយ
មួយចំនួនសរមប់របព័នធសិត
ថ ិជតិ ។

ែផនករេមសថិតិ គឺជែផនកររគឹះសរមប់របព័នធសិត
ថ ិជតិ។ មនករទទួលសគល់ែផនករេមសថិតិ
េនះយ៉ ងេរចន

េហយរតូវបនេគេរបរបស់ជឯកសរសរមប់ ករេរៀបចំែផនករយុទឋសរសត

េផសងៗ ដូចជែផនករយុទឋសរសតរបស់រកសួងែផនករ និងេនកនុងចំេណមរកសួង សថប័ន
ពក់ ព័នធនន រពមទំងអងគករ ៃដគូ អភិវឌឍន៍ មួយចំនួន។ ែផនករេនះ ក៏ ដូចជរកបខ័ ណឌ
ករងរែដលពក់ព័នធ
ទំងឡយ។

រតូវែតេធវេឡងជបនតបនទប់សិត
ថ េនកនុងរបព័នធមួយ

ែផនករេមសថិតិជឯកសរទូេទមួយ

រតូវបនេគយកមកេរបរបស់រម
ួ គន

និងអនកពក់ព័នធ

ជមួយែផនករ

យុទធសរសតអភិវឌឍន៍ ជតិ (ផ.យ.អ.ជ) ែដលជឯកសរេគលនេយបយសរមប់រកសួង សថប័ន
ពក់ ព័នធននែដលរតូវអនុវតតតម និងេរៀបចំែផនករថេតសិត
ថ ិអីវខលះរតូវផលិតេឡង។ េយង
េទតមតរមូវករែដលមនករផលស់បូតរចំេពះសថិតិទំងកនុង និងេរករបេទស ជពិេសសទក់

ទងនឹង ផ.យ.អ.ជ និងករគិតពិចរណថ រកបខ័ ណឌករងរអស៊ននឹ ងមនឥទធិពលខលំងជង

មុនេទេលរបព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិ នេពលអនគតដ៏ ខីេល នះ ែផនករេមសថិតិែដលមនកររតួតពិនិតយ
េឡងវ ិញបចចុបបននេនះ

មនករដក់ បញូច លនូវសូចនកររបស់អស៊នទំងអស់េនះ

ជែផនក

មួយៃនែផនករេនះែដរ។ រពមជមួយេនះ ក៏មនករផតល់អនុ សសន៍ ផងែដរ សរមប់ែផនករ
េមេនះេដមបីេធវករដក់ បញូច លជែផនកមួយៃន ផ.យ.អ.ជ ករេរៀបចំ ែផនករយុទធសរសត សថប័ន

និងរបយករណ៍របចំឆនំ

ៃនរបព័នធសិត
ថ ិជតិេដមបីបញូច លជែផនកមួយ ៃនរបព័នធសរមប់េធវ

ែផនករ និងករតមដនបនត។
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របយករណ៍រតួតពិ និតយេឡងវ ិញពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិេនះ

រតូវបនេរៀបចំ

េឡងកនុងឆនំ ២០១២ ែដលជែផនកមួយៃនគេរមងបនត សតីពីករកសងសមតថភពសថប័នេន

វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ ែដលមនករជួយឧបតថមភពីអងគករ Sida។ េគលបំណងរួម គឺេដមបីពិនិតយ
េឡងវ ិញ និងេធវករវយតៃមលសកមមភពននែដលសថិតេនេរកមែផនករេមេនះ រួមជមួយករ
វយតៃមលអំពីសកមមភពេរៀបចំករអនុវតត និងថេតសកមមភពទំងអស់េនះ កំពុងរួមចំែណក
ដល់ករអនុវតតែផនករេមេនះយ៉ ងដូចេមតច។

ករងរេនះពក់ ព័នធជមួយអនកផលិតទិ ននន័យ

អនកេរបរបស់ និងៃដគូអភិវឌឍន៍ រពមទំងរកុមករងរបេចចកេទសែផនករ និងកត់បនថយភព
រកីរក ែដលជអនុរកុមចំណុះឱយវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ និងគណៈកមមធិករសរមបសរមួលសថិតិ។
មនករេធវបទបងហញេសចកតីរពងចុងេរកយ

ៃនរបយកណ៍ពក់ កណ
ត លអណតតិែផនករ

េមសថិតិេនះ តមរយៈកិចចរបជុំរកុមរបឹកសសថិតិកលពីៃថងទី ៣០ ែខ ឧសភ ឆនំ ២០១២។
តមរយៈករេធវបទបងហញែផនករេមសថិតិេនះ

មនករផតល់អនុ សសន៍ឱយមនករពរងឹង

សមតថភពរបស់របព័ នឋសិត
ថ ិ ជតិកុនងករផលិតសថិតិផូលវករ ជពិេសស តួនទី របស់វ ិទយសថន

ជតិ សិថតិរតូវែតេធវករពរងឹ ងតមរយៈករផតល់ហិរញញ បបទនរបកបេដយនិរនតរភព។ ករផតល់
មូលនិធិេពញេលញពី រជរដឋភិបលសរមប់សិថតិផូលវករ

នឹងធននូវរបព័នធសិត
ថ ិជតិរបកប

េដយនិរនតរភព។ ដរបណករផតល់ហិរញញបបទនភគេរច នរបស់របព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិ េធវេឡង

េដយមចស់ជំនួយេនះ ជំេរឿនមួយចំនួន ដូចជជំេរឿនកសិកមម និ ងអេងកតទំងឡយ នឹងរតូវ
បនេគេធវេឡងសរមប់ ែតកនុងេគលបំ ណងពិេសសប៉ុេណណះ។ របព័ នស
ធ ិត
ថ ិផូលវករពិ តជមន

សរៈសំខន់ ដូ ចរបព័នធេហដឋរចនសមព័នធជតិ ដៃទេទៀតែដរ។ សថិតិផូវកររបកបេដយគុ
ល
ណ
ភពខពស់

គឺសរមប់របេទសជតិ មួយែដលមនសរៈសំខន់ដូចគននឹ ងគណនី សរមប់រកុម

ហ៊ុនមួយែដរ។

គមលតៃនករផតល់មូលនិធិនេពលបចចុបបននមនសភពធំេធង

រកសរបព័នធសិថតិផូលវករ

របកបេដយនិរនតរភព

េហយេដមបី

គឺរតូវែតមនករផលស់បូរេនកន
ត
ុ ងរបព័ នធ

ិ ែដល
ហិរញញបបទន។ គមលតកនុងករផតល់មូលនិធិនេពលបចចុបបនន គឺ របែហល ២/៣ ៃនថវក
មនកររបមណទុ កសរមប់សិត
ថ ិ ែដលរតូវបនបេងកតេឡងេនឆនំ២០១១។ សរមប់សិថតិ
ែដលមនករផលិតេឡងកំឡុងឆនំ

២០០៩-២០១១

ករផតល់មូលនិ ធិរបស់រជរដឋភិបល

ិ េនសល់រតូវបនផតល់
បនេកនេឡងពី ១/៥ ដល់ ១/៣ សរមប់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ ។ ថវក
េដយៃដគូអភិវឌឍន៍េផសងៗ។

េនេពលមនករផតល់មូលនិធិសរមប់តរមូវករទំងរសុង

ែដលរបព័នធសិត
ថ ិជតិ រតូវករចំែណកថវ ិកផតល់េដយរជរដឋភិ បលមនតិចជង។ ជំ ហនដ៏
លអមួយេនេពលខងមុ ខគឺករសេរមចចិតតេដមបីគំរទែផនកហិរញញ វតថុ ែដលជែផនកមួយដ៏មន

សរៈសំខន់ ៃនករេធវជំេរឿនកសិកមមឆនំ ២០១៣។

រកបខ័ណឌចបប់ដូចជចបប់សីព
ត ីសិត
ថ ិ និងអនុរកឹតយនន ផតល់ជមូលដឋនរគឹះដ៏រ ឹងមំ េដមបីេធវ
ឱយរបព័ នធសិថតិជតិមនដំេណរករលអ។ េទះបីជយ៉ ងណក៏េដយមនែផនកខលះៗ ៃនរកបខ័ ណឌ

vii

ចបប់ ែដលអចេធវឱយរបេសរេឡង។ រកបខ័ ណឌករងរេនះ រតូវែតគំរទដំេណរករករងរឱយ
បនេពញេលញ និងរតូវបងហញឱយចបស់ពីករទទួលខុសរតូវ។ អរស័យេហតុេនះ មនករ
ផតល់ជអនុសសន៍សរមប់អនុរកឹតយទំងឡយ ឱយមនករពិនិតយសរេឡងវ ិញ េដមបីពរងឹ ង
រកបខ័ណឌេនះឱយកន់ែតរបេសរេឡង។

កររតួតពិនិតយេឡងវ ិញេនះរតូវពិនិតយេមលពីភព

ចបស់លស់ និងករយល់ដឹងេនេពលមនករអនុ េលមនូវចបប់ និងអនុរកឹតយ េដយេយង
េទតមទំនួលខុ សរតូវលកខខណឌ និងនិយមន័យ ករមិ តព័ត៌មនលមអិត េហយនិងថេតមនករ
បត់ បង់ែផនកសំខន់ណខលះឬេទ។

េរកយមនករអនុវតតជេរចនមក

ចបប់សិត
ថ ិក៏អចេធវ

វ ិេសធនកមមផងែដរ។
របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិេនះ បងហញពីសមិទធផលដ៏េជគជ័យទំងឡយ ប៉ុែនតវក៏
បងហញផងែដរថមនចំណុចេខសយចំ បងៗមួយចំនួនែដលរតូវេដះរសយតំងពី ដំបូងេនះេន
ែតេកតេឡងដែដល។ សកមមភពេរៀបចំ សថប័ន និ ងេហដឋរចនសមព័នធមនលកខណៈរគប់រគន់
តមរេបៀបខលះ ប៉ុែនតតមរេបៀបេផសងេទៀតគឺេនមិនទន់រគប់រគន់េនេឡយ។ ឧទហរណ៍ គឺ កងវះ
ខតឯករជយភព និងសវយ័តភពៃនមូលនិធិ និងថវ ិកសរមប់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ និងសថិតិ
ផលូវករ។ របព័ នធទំនក់ទំនងជមួយអនកពក់ព័នធ អនកេរបរបស់ និងអនកផលិតសថិតិសរមប់ករេធវ

ែផនករ និងករតមដន និងសរមប់ករសរមបសរមួល និ ងករេរៀបចំ ករពិេរគះេយបល់រតូវ
ែតពរងឹង

េដមបីឱយរបព័នធសិត
ថ ិជតិកលយជរបព័នធវ ិមជឍករដ៏មនរបសិទធភព។

វមនសរៈ

សំខន់យ៉ងខលំង កនុងករអនុវតតរបព័នធមួយកនុងករគណនករចំណយសរមប់ ករផលិតសថិតិ

ិ ជឈករ េដមបីឱយមូលដឋនរគឹះដ៏ រ ឹងមំសរមប់ករផតល់អទិ ភព និងករេរបរបស់
កនុងរបព័នធវម
ធនធនដ៏មនរបសិទធភព។

កតតយុទធសរសតកនុងករបេងកនគុ ណភពែផនកសថិតិតមរយៈករដក់ ឱយេរបរបស់នូវរកមសីលធម៌

កនុងករផលិតសថិតិ គឺរតូវែតបនត េហយក៏រតូវេធវដូចគនេនះែដរ សរមប់ករបណុត ះបណ
ត ល និង

ករែណនំឱយេរបរបស់អំពីបទដឋនចំណត់ថនក់ និ ងនី តិវ ិធីករងរជសតង់ដរ។ ករងរេនះ រតូវ
ែតបនត និ ងពរងី កេដមបីរម
ួ បញូច លនូវសូចនករទំងឡយរបកបេដយសតង់ដរ និងដំេណរករលអ

ជមួយនឹងរបព័ នធរគប់រគងទិននន័យ រពមទំងករេរបរបស់ែដលកន់ែតេកនេឡង ៃនែផនកបេចចក
វ ិទយព័ត៌មន និងទំនក់ទំនង។ កំឡុងប៉ុនមនឆនំចុងេរកយេនះ មនកិចចខិតខំ របឹងែរបងជេរចន

កនុងករពរងឹងករផលិតសថិតិតមរយៈករបណុត ះបណ
ត ល និងជំនួយបេចចកេទស និងកនុងករ

រគប់រគង។ េនែតមនគមលតដ៏ធំរវងករមិតជំនញ និ ងបេចចកវ ិទយែដលរតូវយកមកេរបរបស់

និងរតូវករចំបច់សរមប់ករផលិតសថិតិ របកបេដយនិរនតរភព និងសរមប់វ ិទយសថនជតិ
សថិតិកុនងករបំេពញនូវតួនទីរបស់ខួន
ល
សមតថភពេនតមរកសួង

ែដលជមណឌលកសងសមតថភពកនុងករផលិតសថិតិ។

សថប័ នពក់ព័នធនន

កនុងករផលិតសថិតិផូលវករេនែតមនករមិ ត

ទបជង េបេរបៀបេធៀបជមួយនឹងវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ ។ រកសួង សថប័ នពក់ព័នធមួយចំនួន

viii

ទទួលបនជំនួយែផនកបេចចកេទស និងធនធនរគប់រគន់ េដមបីផលិតសថិតិ។ េនកនុងរកសួង
សថប័នពក់ព័នធមួយចំនួនេទៀត មនករ ិយល័យជេរចន កំពុងេធវករងររបស់ខួលនជមួយនឹង

ករផលិតសថិតិេដយគមនករសរមបសរមួលឱយបនសមរមយ កនុងរកបខ័ណឌរកសួង ឬជមួយ

វ ិទយសថនជតិសិថតិេនេឡយ។ េដមបីបំេពញគមលតទំងេនះ រតូវមនករផតល់មូលនិធិឱយបន
រគប់រគន់ និងរបកបេដយនិរនតរភព និងកតតមួយរតូវយកមកេដះរសយ គឺថេតរបព័នធ
មជឈករសរមប់ករផលិតសថិតិផូលវករអចទទួលបនករេធវសុខដុមនីយកមម និ ងមនរបសិទធ

ភពេរចនជងមុន ឬយ៉ ងណ។ ឧទហរណ៍ បញ
ហ អំពីករេធវមជឈករអចចប់យកពីរេបៀប
កនុងករេរៀបចំរបព័នធសិត
ថ ិ ជតិ និងរេបៀបកនុងករសរមបសរមួលជមួយអងគភពសថិតិែដលបន

ចត់តំងេនថនក់ជតិ និង/ឬជមួយករ ិយល័យេនថនក់េខតត េហយនិងេហតុផលេដមបីេធវ
ករអេងកត។

សមសភពសំខន់ ៗៃនករកសងសមតថភពសថិតិ គឺ ករបណុត ះបណ
ត ល និងករមិតៃនរបក់

េបៀវតសសរមប់មរនតីរជករ។ េដមបីបេងកនរបសិទធភពកនុងរបព័ នធសិត
ថ ិជតិ េទះបី ជបញ
ហ របក់

េបៀវតស គឺជបញ
ហ ែដលពិ បកសរមប់រជរដឋភិបលកនុងករេដះរសយក៏េដយ ែតរតូវែតមន

ដំេណះរសយ េហយមរនតីរជករែដលេធវករេនវ ិទយសថនសិត
ថ ិជតិ និងអងគភពសថិតិេផសង

េទៀតរតូវែតមនករផតល់ជពិេសសនូវរបក់េបៀវតស/របក់ឧបតថមភ េដ មបីឱយពួកេគអចេផតតេទ
េលករងររជករ េហយមិ នេឆលៀតេធវករងរខងេរកបែនថម។ លទធផលៃនករបណុត ះបណ
ត ល

រតូវមនករសរមបសរមួល

េដមបីសេរមចបននូវេគលបំណងរួម

ៃនករកសងសមតថភព

របកបេដយនិរនតរភពរបស់របព័ នធសិត
ថ ិជតិ។
មនកររ ីកចេរមនយ៉ ងខលំង កនុងករផសពវផសយសថិតិ តមរយៈករេបះពុមពជរបយករណ៍ និង

េនេលេគហទំព័រ។ នេពលបចចុបបននេនះ េគហទំ ព័ររបស់វ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិបងហញលទធផល

ភគេរចនបំផុតេចញពីករអេងកតេផសងៗ

េហយអនកេរបរបស់

អចទញយកទិននន័យពី

េគហទំព័រេដយផទល់ ដូចជជំេរឿនរបជររសត និងរបព័នធទិននន័យសូចនករេសដឋកិចចសងគម
េសដឋកិចចកមពុជជេដម។ េទះយ៉ ងណក៏េដយ េនមនចំណុចែកលមអជេរចន ែដលរតូវេធវ

េនកនុងវ ិស័យេនះ។ តមបទពិេសធន៍ កនលងមកករផសពវផសយ និងករយល់ដឹងពីសិត
ថ ិែដលមន

ករេកនេឡង បេងកនករេរបរបស់ និងផលរបេយជន៍ទិននន័យ រពមទំងសូចនករទំងឡយ។
េដមបីផល
ត ់អទិភព និ ងមនលទធភពផលិតនូវសថិតិចំបច់ និងេរបរបស់ឱយបនេរចនបំផុត
ទមទរឱយមនចំេណះដឹងេរចនពីផលរបេយជន៍របស់ទិននន័យ និ ងសូចនករទំងឡយ។
ករពិតេនះគឺថ គមនកិចចរពមេរពៀងឱយបនទូលំទូលយ អំពីករចត់ ចំណត់ ថនក់ជអទិភព
ៃនសកមមភពសថិតិេនេឡយ េនកនុងែផនករេមសថិតិនេពលបចចុបបននេនះ។ េនតមរកសួងពក់

ព័នធនន អទិភពៃនករផលិតសថិតិ គឺអរស័យភគេរចនេទេលករេធវែផនកររបស់រកសួង

ix

សថប័ ននីមួយៗ េដយេឆលយតបនឹ ង ផ.យ.អ.ជ យុទធសរសតចតុេកណរបស់រជរដឋភិបល និង/
ឬេគលេដអភិវឌឍន៍ សហសសវតសរ ៍កមពុជ។ េទះបីជសថិតិតរមូវឱយមនភគេរច ន េដយែផនករ
យុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ

និងែផនករេមសថិតិ កិចចខិតខំរបឹងែរបងកនុងកររបមូ ល និ ងផតល់

របយករណ៍សតីពីសូចនកររបស់េគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍

ទទួលបនេជគជ័យ

េដយសរែតករបញូច លរកបខ័ណឌករងររតួតពិនិតយេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍ េទកនុង
ករវយតៃមលេគលនេយបយជតិ ជពិេសស តមរយៈករតមដនរតួតពិ និតយរបស់ែផនករ
យុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ។
េយងសេងកតេឃញថ មនគុ ណសមបតតិយ៉ងធំេធងេចញពីជំេរឿន និងអេងកតរទង់រទយធំ។
ចប់តំងពីឆនំ ២០០៧ មក ជំេរឿនរបជររសតឆនំ ២០០៨ និ ងជំ េរឿនសហរគសឆនំ ២០១១
រតូវបនេរៀបចំេធវេឡង

ជពិេសសេដយមនករផតល់មូលនិធិពីៃដគូ អភិ វឌឍន៍។

ជំេរឿន

កសិកមមរតូវបនេរគងេធវកុនងឆនំ ២០១៣។ រជរដឋភិបលកមពុជកំពុងបេងកនមូ លនិធិេទឱយ

ករេធវជំេរឿនទំងឡយ។ ប៉ុែនតករផតល់មូលនិធិបែនថមពី រជរដឋភិ បល ទមទរឱយមនករ
បេងកតនូវរបព័នធសិត
ថ ិ មួយ

របកបេដយនិរនតរភព។ អទិភពខពស់បំផុតសរមប់របព័នធសិថតិ
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ែកលមអគុណភពរពមទំងេពលេវលដ៏ សមរមយេដ មបីទទួលបនលទឋផល។ សកមមភពបែនថម
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ចតុេកណដំ ណក់កលទី ២។ ផ.យ.អ.ជ បចចុបបននកមម ឆនំ២០០៩-២០១៣ េផតតករយកចិតត
ទុកដក់ េទេលផលប៉ ះពល់ៃនករធលក់ ចុះេសដឋកិចចសកលមកេលេសដឋកិចចកមពុជ។
សូចនករេនកនុង ផ.យ.អ.ជ គឺ ជកតតកំ ណត់ ព័ត៌មនដ៏សំខន់ េដមបីពិពណ៌នពី សថនភព
បចចុបបនន និ ងមធយបយកនុងករអភិវឌឍសងគមកមពុជ រសបតមេគលេដអភិវឌឍន៍ សហសសវតសរ ៍។
បចចុបបននេនះ សូចនករថមីសរមប់តមដនរតួតពិនិតយវឌឍនភព រតូវបនពរងី កបែនថម បនទប់ពី
របយករណ៍ពក់ កណ
ត លអណតតិសីព
ត ីករអនុវតត ផ.យ.អ.ជ បចចុបបននកមម ឆនំ ២០០៩-២០១៣
និងយុទធសរសតចតុេកណដំណក់ កលទី២ របស់រជរដឋភិបលកមពុជរតូវបនេរៀបចំេឡង។
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

សថិតិែដលមនករសរមបសរមួល និងសូចនករែដលមនគុណភពខពស់ គឺ មនសរៈសំខន់
យ៉ ងខលំងសរមប់ អនកេធវនេយបយ េនេពលឈនដល់ករដឹ កនំឱយមនកំេណនរបកបេដយ
និរនតរភព និងសុខមលភពសរមប់សងគមកមពុជ។ ែផនករេមសថិតិ គឺលទធផលរកេឃញដ៏មន
សរៈសំខន់

េនេពលមនករពិពណ៌នពី ព័ត៌មនចំបច់

និ ងចងអុលបងហញថេតឧបករណ៍

អេងកត និ ងជំេរឿនណខលះែដលរតូវយកមកេរបរបស់។ ែផនករេមសថិតិេនះ ក៏ចងអុលបងហញផង
ែដរពីកំហិត កនុង ករបំេពញសថិតិតមែផនករដក់ ចុះ េយងេទតមតរមូវកររបស់អនកេរបរបស់
ពីេរពះមននូវគមលតែផនកហិរញញបបទនដ៏ធំ កនុងករផតល់មូលនិ ធិរបស់រជរដឋភិ បល។
ិ យសថនជតិសិត
តួអងគដ៏សំខន់េនកនុងរបព័ នធសិត
ថ ិជតិ គឺវទ
ថ ិ រកសួង សថប័ នពក់ ព័នធនន និ ង
ធនគរជតិៃនកមពុជ។ សថប័ នទំងអស់េនះ េដយអនុេលមតមអនុរកឹតយសតីពីសិត
ថ ិផូលវករ
ែដលបនចត់តំង គឺជអនកផលិតសថិតិផូលវករែដលបនចត់តំង។ រកសួងខលះេរៀបចំ ែផនកររយៈ
េពល ៥ ឆនំ សរមប់ករងររបស់ពួកេគ។ េទះជយ៉ ងណក៏ េដយ ជេរឿយៗ ែផនករេនះ
ឆលុះបញ
ច ំងពី មហិចត
ឆ ខពស់ជងអវីែដលធនធនកំ ណត់ ទំងមរនតី និ ងហិរញញ វតថុអចេដះរសយ
បន។

មនករសរមបសរមួលែដលមនករកំណត់មួយរវងែផនកររយៈេពលែវង

និ ងរយៈ

េពលខលីរបស់រកសួងពក់ ព័នធេរៀងៗខលួន។ បញ
ហ ទំងេនះរតូវមនករែកលមអ េដមបីផលិតបននូវ
សថិតិេដយករេរបរបស់ធនធនែដលមនរបសិទធភពជងមុន។
រកសួងែផនករទទួលខុសរតូវនូវ ផ.យ.អ.ជ និងេដយែឡកវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ ទទួលខុ សរតូវ
សរមប់ សិត
ថ ិ កុងករតមដនរបចំ
ន
ឆនំ។ របយករណ៍តមដនរតូវេរគងេបះពុ មពេនែខកកកដ
ឆនំ ២០១២ េនះ។ របយករណ៍េនះ នឹងកលយជឧបករណ៍មួយកនុងចំេណមឧបករណ៍ទំងឡយ
សរមប់េធវែផនករនូវធនធនបនតេដមបីផលិតសថិតិផូលវករ។
១.២ សកមមភពអភិវឌឍន៍សិត
ថ ិ
កិចចខិតខំរបឹងែរបងកនុងកររបមូល ករប៉ ន់សមន និងរយករណ៍ពីសូចនករេគលេដអភិវឌឍន៍

សហសសវតសរទ
៍ ទួលបនេជគជ័ យ េដយសរមនករដក់បញូច លនូវរកបខ័ ណឌករងរតមដន
រតួតពិនិតយេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍ ចូលេទកនុងករតមដនវយតៃមលេគលនេយបយ
ជតិ ជពិេសសតមរយៈករតមដនរតួតពិនិតយយុទធសរសតកត់ បនថយភពរកីរក។ េនថនក់
ជតិសូចនករេគលេដអភិ វឌឍន៍សហសសវតសរ ៍េរចនជង ២/៣ មនចំណុចទិននន័យយ៉ ងេហច
ណស់ចំនួនពីរ ចេនលះឆនំ ១៩៩៩ និ ង ២០១១។ េនថនក់អនតរជតិេទះជយ៉ ងណក៏េដយ
ករមិ តែដលមនេនះគឺ ទបជង។បនទប់ពីករអេងកតចេនលះជំេរឿនរបជររសតកមពុជឆនំ ២០០៤ រតូវ

បនេចញផសយមក វ ិទយសថនជតិសិថតិបនេធវជំេរឿនរបជររសតឆនំ ២០០៨ ែដលយកមកេរប
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របស់យ៉ងទូលំទូលយ កនុងករតមដនរតួតពិនិតយេគលេដអភិវឌឍន៍ សហសសវតសរ ៍។ បែនថម
ជងេនះេទៀត អេងកតសុខភព និ ងរបជសរសតកមពុជកនុងឆនំ ២០០០ ២០០៥ និ ង ២០១០ ផតល់នូវ
ឱកសដ៏លស
អ រមប់អនកបេងកតេគលនេយបយ

េដមបីរតួតពិនិតយេមលពីកររក
ី ចេរមនេយង

េទតមេគលេដអភិវឌឍន៍ សហសសវតសរ។
៍ ករអងកតេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជរតូវបនេធវេឡង

កលពីឆនំ ២០០៤ និងចប់ តំងពីឆនំ ២០០៧ មក រតូវបនេធវេឡងរបចំឆនំ។ ផ.យ.អ.ជ េរបរបស់

ទិននន័យអងកតេសដឋកិចចសងគមកមពុជ សរមប់ករតមដនរតួតពិនិតយរបចំឆនំ េហយទិននន័យ
របស់អងកតេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជ នឹងរតូវេគេរបរបស់ជមូលដឋនរគឹះសរមប់ករគណនពី

បនទត់ភពរកីរក។ ជលទធផល វ ិធនករទំេនបេរចនជងមុនៃនសូចនករ ផ.យ.អ.ជ អច រកបន
សរមប់ អនកេរបរបស់ទិននន័យនេពលបចចុបបននេនះ។
រកុមរបឹកសសថិតិ និងគណៈកមមធិករសរមបសរមួលសថិតិ រតូវបនបេងកតេឡងកនុងឆនំ ២០០៧
េហយវមនសរៈសំខន់យ៉ងខលំង

កនុងករគំរទដំេណរករអភិវឌឍន៍របព័នធសិត
ថ ិជតិ

និង

ជំនួយកនុងករសរមបសរមួលបេចចកេទសៃនសថិតិផូលវកររបស់រជរដឋភិបលកមពុជ។ ចប់តំងពី

បនបេងកតេឡង រកុមរបឹកសសថិតិបនរបជុំចំនួន៣េលក និងគណៈកមមធិករសរមបសរមួលសថិ
តិ បនរបជុំ ចំនួន១១េលក ។
១.៣ ទំនក់ទំនងជមួយៃដគូអភិវឌឍន៍
វ ិទយសថនជតិសិថតិបនេធវករពិនិតយេឡងវ ិញជបនតបនទប់ េដមបីេដះរសយបញ
ហ សថប័ ន និ ង

ករេរៀបចំនន សរមប់ែផនករេមសថិតិ ែដលបនដក់ឱយអនុវតតតំងពី ឆនំ២០០៧។ ែផនករ
នន និ ងសូចនករមួយចំនួនរតូវបនពិ និតយេឡងវ ិញ និងេធវបចចុបបននភពចប់តំងពីែផនករេម
សថិតិេនះរតូវបនេរៀបចំ េឡង។ ករពិ និតយេឡងវ ិញេនះ រតូវបនេធវេឡងេដយែផអកភគេរច ន

េទេលែផនករ និងឯកសរសំខន់ ៗមួយចំនួនរួមមន៖
•

បញជីសូចនករតមដនរតួតពិនិតយ និងវយតៃមល សរមប់ែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍
ជតិ បចចុបបននកមម ឆនំ ២០០៩-២០១៣

•

ែផនករយុទធសរសតរបស់រកសួងែផនករ

•

កិចចរបជុំជមួ យៃដគូអភិវឌឍន៍សីព
ត ីករេកៀរគរធនធនសរមប់ករេធវជំេរឿនកសិកមម

១.៤ បទពិេសធន៍ែសវ
ែសវងយល់
មនសកមមភពរក
ី ចេរមនមួ យចំនួន សរមប់កិចចសរមបសរមួលរបេសរជងមុ នៃនខលឹមសរ និ ង
ករកំណត់េពលៃនសកមមភពអេងកត។ េទះជយ៉ ងណក៏េដយ មនតរមូវករេដមបីអភិវឌឍន៍
បែនថមកនុងកិចចសហរបតិ បតតិករ និងករសរមបសរមួលកនុងករេធវែផនករ ករផតល់ហិរញញវតថុអំពី
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

បញ
ហ វ ិធី សរសត សំណួររបកបេដយបទដឋន វ ិធី សរសតទូេទកនុងករវ ិភគ និងករេរបរបស់

សមតថភពករងររបស់វ ិទយសថនជតិសិថតិ។

ចបប់ សិត
ថ ិេធវករសរមបសរមួលរវងវ ិទយសថន

ជតិសិត
ថ ិ ធនគរជតិៃនកមពុជ រកសួងពក់ ព័នធនន ែដលផតល់ឱយរបព័ នេធ នះ នូវមូលដឋនដ៏
រ ឹងមំសរមប់េធវករសរមសរមួលនូវរបព័ នទ
ធ ំងមូល។

មនគុណសមបតតិដ៏ធំេចញមកពីអេងកត និ ងជំេរឿនរទង់រទយធំ។ េដ មបីែថរកសគុណភពនេពល
បចចុបបននកុនងសថិតិ និងសូចនករែដលរតូវករចំបច់សរមប់ករអភិវឌឍកំេណនសងគមកិចចកមពុជ
របកបេដយនិរនតរភព រតូវមនករេធវែផនករទំងរយៈេពលខលី និងរយៈេពលែវង េនកនុងរេបៀប
ែថរកសលទធផលែដលអចទញយកបន

និងថវ ិកសនូលែដលមនករធន។

ចប់តំងពី ឆនំ

២០០៧ មក ជំេរឿនរបជររសតឆនំ២០០៨ និ ងជំ េរឿនសហរគសឆនំ២០១១ រតូវបនេធវេឡងរួមជ
មួយករផតល់មូលនិធិពីៃដគូ អភិវឌឍន៍ ។

រជរដឋភិបលកមពុជកំពុងបេងកនករផតល់មូលនិ ធិដល់

ករេធវជំេរឿនទំងឡយ។ ប៉ុ ែនតករផតល់មូលនិធិឱយបនេកនេឡងពីរជរដឋភិបលកមពុជទមទរ
ឱយបេងកតរបព័នស
ធ ិត
ថ ិរបកបេដយនិរនតរភព។
ជំនញកនុងសថិតិ និ ងសមតថភពេនវ ិទយសថនជតិសិថតិ មនកររ ីកចេរមនចប់តំងពីឆនំ២០០៧
មក។ ករែកលមអទំងឡយេនមិ នទន់ មនេនេឡយេទ ទំងករេធវករអេងកត និងជំេរឿនេន
វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ

និងថេតេនេពលណវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិនឹងបណុត ះបណ
ត លែផនកេផសង

េទៀត េនកនុងរបព័ នធសិត
ថ ិជតិេដមបីេធវករែកលមអជំនញមរនតីែផនកសថិតិ។ ថវ ិកសនូលសរមប់
ករងរេនះ គឺ ជតរមូវករមួ យផងែដរ។
នែផនករេមសថ
ែផនករេមសថិតិ
១.៥ ករេរៀបចំ
ករេរៀបចំរបយករណ៍ពិនិតយេឡងវ ិញពក់កណ
ត លអណតតិៃន

ែផនករេមសថិតិនេពលបចចុបបននេនះ រគបដណតប់រយៈេពលពីឆនំ២០០៨ ដល់ ឆនំ២០១៥ និ ងដល់

េពលែដលរតូវពិនិតយេឡងវ ិញ េដមបីេធវករវយតៃមលថេតែផនករេមសថិតិេនះ រតូវករឱយមនករ
ែកតរមូវឬេទ ជពិេសសទក់ទងនឹងែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ ។ គំនិតពិចរណមួយ
េផសងេទៀត គឺរកបខ័ណឌករងរអស៊នែដលនឹងមនឥទធិពលធំជងមុ ន េទេលរបព័នធសិថតិជតិ
កនុងេពលអនគតដ៏ខីលខងមុ ខ។
ែផនករេមសថិតិ គឺជែផនកររយៈេពលែវង និ ងមនមហិចឆតខពស់េដ មបីរគបដណតប់ េលតរមូវករ
របស់អនកេរបរបស់ែដលមនករទទួ លសគល់ៃនសថិតិកុនងសងគមកមពុជ។
មនករេរៀបចំ យ៉ងលអ

និ ងបនកំ ណត់នូវកមមវ ិធីេហដឋរចនសមព័នធសិថតិ

វគឺជែផនករែដល
ិ ីករងរសថិតិ
កមមវធ

សំេណថវ ិក និ ងែផនករហិរញញ វតថុ និ ងែផនករអនុវតតសរមប់របព័នធសិត
ថ ិ ជតិ ទំងមូល។ វក៏
ផតល់ផងែដរនូវព័ ត៌មនសតីអំពីករេបតជញចិ តតរបស់ៃដគូ អភិវឌឍន៍ និ ងបញជីសូចនករ។ េទះយ៉ ង
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ណក៏េដយ ក៏េនមនកងវះខតហិរញញ វតថុដ៏េរច ន គឺរបែហលជរតូវករ ៧៥ ភគរយៃនថវ ិក
សរុប។ េនេពលសពវៃថងេនះ ថវ ិកសថិតិភគេរចនរតូវបនផតល់េដយអងគករជៃដគូ អភិវឌឍន៍

េផសងៗគន។

េនកនុងែផនករេមសថិតិនេពលបចចុបបនន

មនករេសនសុំឱយរជរដឋភិបលកមពុជ

តេមលងចំែណកបដិភគរបស់ខួលន ១០ ភគរយជេរៀងរល់ឆនំ រហូតដល់មនករផតល់ហិរញញ វតថុ
េពញេលញដល់របព័នធសិថតិជតិ ។

េយបល់េសនសេុំ នះ

គឺអរស័យេលសថនភពកលពីឆនំ

២០០៧។ ដូ ចែដលបនដឹងកនលងមកករផតល់ហិរញញវតថុភគេរចន ឬទំងអស់របស់ៃដគូ អភិវឌឍន៍
នឹងបញច ប់េនឆនំ២០១៥។

អរស័យេហតុេនះ

រជរដឋភិ បលរតូវែតបេងកនមូលនិធិយ៉ងតិ ច

របែហលពី ២០ េទ ២៥ ភគរយជេរៀងរល់ឆនំរហូតដល់ឆនំ ២០១៥។
គណៈរបតិភូ PARIS21 តមរយៈវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ បនមកបំេពញេបសកកមមកលពីែខមិថុន
ឆនំ ២០១១ េដមបីជួបជមួ យមរនតីរជរដឋភិបល និងៃដគូអភិវឌឍន៍សំខន់ៗមួយចំនួនៃនរបព័នធ
សថិតិកមពុជ កនុងករេលកទឹកចិតតឱយមនករចូលរួមពិនិតយេឡងវ ិញែផនករេមសថិតិេនះ។ បនទប់

ពីជំនួប និងកិចចពិភកសជមួយវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ មរនតីរជរដឋភិបល និងៃដគូអភិវឌឍន៍ គណៈ

របតិ ភូបនផតល់អនុសសន៍មួយចំនួន កនុងកររបកសេរៀបចំករពិនិតយេឡងវ ិញ នូវែផនករ
េមសថិតិេនះ។ កនុងរបយករណ៍េបសកកមម Sida ែដលមនចំណងេជងថ “ជំនួយកនុងករសរមប
សរមួលរបព័ នស
ធ ិត
ថ ិ ជតិេនកនុងរបេទសកមពុជ” ពីឆនំ២០០៩ ក៏មនអនុ សសន៍ មួយផងែដរកនុង
ករេគរពតមេសចកតីអនុម័តរបស់ែផនករេមសថិតិ

ចូលេទកនុងភពជក់ែសតងសរមប់ករ

ែកលមអ និងករពិនិតយេឡងវ ិញនេពលអនគត។

ឯកសរពិនិតយេឡងវ ិញពក់ កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិេនះ ឥឡូវរតូវបនេធវេឡងជែផនក

មួយៃនគេរមងកសងសមតថភពសថប័នែដលមនករជួយឧបតថមភពីអងគករ Sida េនវ ិទយសថន
ជតិ សិត
ថ ិ។

េគលបំណងរួម

គឺករពិនិតយេឡងវ ិញ

សកមមភពែដលសថិតេនេរកមែផនករេមសថិតិេនះ
និងពី រេបៀបែដលសកមមភពទំងអស់េនះ

និ ងករវយតៃមលែផនករេមសថិតិ

និ ង

រួមជមួយករវយតៃមលៃនសកមមភពអនុវតត

កំពុងរួមចំែណកដល់ករអនុវតតែផនករេមសថិតិ។

ករងរពក់ព័នធនឹងអនកផលិត អនកេរបរបស់ និ ងៃដគូអភិវឌឍន៍ រពមទំងរកុមរបឹកសសថិតិ និង
គណៈកមមធិករសរមបសរមួលសថិតិ។
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២. សថនភពបចចបបនន
ៃនរបព័នធសត
ិ ថ ិជតិ
ុ
២.១ សមសធតុៃនរបព័នស
ធ ិត
ថ ិជតិ
របព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិកមពុជ ជរបព័នធសិថតិែបបវ ិមជឈករយ៉ ងទូលំទូលយ េហយរតូវបនកំណត់
េដយចបប់សិត
ថ ិ និងអនុរកឹ តយពក់ ព័នធមួយចំនួន។ ចបប់សិត
ថ ិចូលជធរមនេនឆនំ ២០០៥ និ ង
អនុរកឹតយសតីពីករេរៀបចំ

និ ងកិចចដំេណរកររបស់របព័នស
ធ ិត
ថ ិ ជតិ

ក៏ចូលជធរមនយ៉ ងេពញ

េលញកលពីឆនំ ២០០៧។ េនឆនំ ២០១០ អនុរកឹតយសតីពីសិត
ថ ិផូលវករែដលបនចត់តំងរតូវបន
អនុម័ត។ រកបខ័ណឌករងរផលូវចបប់ រួមមនចបប់សិថតិ និងអនុរកឹតយទំងឡយផតល់នូវមូលដឋន
រួមកនុងករេធវឱយករងររបព័ នធសិត
ថ ិជតិ មនដំេណរករលអ និងគំរទដល់ដំេណរករករងរ។
ចបប់ សិត
ថ ិ និងអនុរកឹ តយពក់ព័នធនន បនកំណត់យ៉ងចបស់នូវករទទួលខុសរតូវ និងទំនក់
ទំនងរវងវ ិទយសថនជតិសិថតិ និងអងគភពសថិតិែដលបនចត់តំង។ ចបប់សិត
ថ ិផល
ត ់នូវតួនទី
េពញេលញដល់រកុមរបឹកសសថិតិ

ជអនកផតល់របឹកសកនុងករសរមបសរមួលនូវករអភិវឌឍរបព័នធ

សថិតិជតិ េហយគណៈកមមធិករសរមបសរមួលសថិតិ មនតួ នទី ជួយវ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិកុង
ន
ករសរមបសរមួលបេចចកេទសៃនសថិតិផូលវករ។
េយងតមអនុរកឹតយៃនសថិតិផូលវករែដលបនចត់តំង វ ិទយសថនជតិសិថតិ និ ងរកសួងពក់ ព័នធ
ចំនួន ២២ រកុមរបឹកសចំ នួន ២ រដឋេលខធិករដឋនចំនួន ២ និងធនគរជតិៃនកមពុជ មនភរកិចច

កនុងកររបមូ ល ែកៃឆន ចងរកង វ ិភគ េបះពុមព និងផសពវផសយសថិតិផូលវករ េទតមតរមូវករ

ទិននន័យរបស់អក
ន េរបរបស់។ ជំេរឿន និងអេងកតទំងអស់រតូវេធវេឡងេដយវ ិទយសថនជតិសិថតិ

និងករអេងកតតមវ ិស័យ រតូវេធវេឡងេដយអងគភពសថិតិែដលបនចត់តំង ឬរតូវេធវកិចចសហរបតិ បតតិករជមួ យវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ។ បញជ ីសិត
ថ ិ ផូវករែដលផលិ
ល
តេដយរកសួង សថប័ នពក់
ព័នឋ រតូវបនកត់រតេនកនុងអនុរកឹ តយសតីពីសិត
ថ ិផូលវករែដលបនចត់តំង។
ចបប់ សិត
ថ ិ និងអនុរកឹតយបនបេងកតនូ វរកបខ័ណឌករងរ និងេលកទឹកចិតតដល់ករេធវសមហរណកមមនូវសកមមភពសថិតិនន េទកនុងរបព័នធសិថតិជតិ ។ ដូេចនះ វគឺជឧបករណ៍ែដលមនករ
េរៀបចំបនយ៉ ងលអ និងបនកំណត់យ៉ងចបស់ពីទំនួលខុសរតូវកនុងកររបមូល និ ងេរៀបចំសិថតិ

ផលូវករេនកនុងរបព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិ ប៉ុែនតតមករអនុវតតជក់ ែសតង វ ិទយសថនជតិសិថតិ និងរកសួង
សថប័ នពក់ ព័នឋ

េនែតជួបករលំបកកនុងករបំេពញមុខងរឱយបនេពញេលញ

ទទួ លខុសរតូវរបស់ែផនកេផសងៗេនកនុងរបព័នធ

ពីេរពះករ

គឺពិបកកនុងករបំេពញេដយសរគមនករផតល់

មូលនិធិពីរជរដឋភិបលរបកបេដយនិរនតរភព។ សថិតិមួយចំនួន កនុងចំេណមសថិតិផូលវករែដល
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បនចត់តំង

អចជសថិតិតមែផនកេរចនជងមុន

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

ែដលរតូវបនេគេរបរបស់ៃផទកុនងេនកនុង

រកសួង អរស័យេហតុេនះវមិ នរតូវចត់ទុកថជសថិតិផូលវករេនះេឡយ។
ករផតល់មូលនិធិពីរជរដឋភិបលដ៏រ ឹងមំ សរមប់សិត
ថ ិ ផូលវករែដលបនចត់តំង នឹងធនឱយ
របព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិមនដំេណកររបកបេដយនិរនតរភព។ ដរបណករផតល់ហិរញញវតថុភគេរចន
ៃនរបព័ នធសិថតិជតិ េធវេឡងេដយៃដគូអភិវឌឍន៍

ជំេរឿន

និងអេងកតរតូវេធវេឡងកនុងេគលេដ

ពិេសសែតប៉ុេណណះ។
េនឆនំ ២០១១ មនមរនតីសរុបចំ នួន ៩៩៦ នក់ បនចូលរួមកនុងករងរផលិតកមមសិត
ថ ិ ផូលវករ។

វ ិទយសថនជតិសិថតិមនមរនតីរបែហល ៣១៤ នក់ េនថនក់ករ ិយល័យកណ
ត លៃនរកសួង
ែផនករ និងមរនតីចំនួន ៣១៥ នក់ េនករ ិយល័យេខតត និងរសុក។ មនមរនតីរបែហល ៣៦៧
នក់ ែដលចូលរួមកនុងសកមមភពសថិតិេនតមរកសួងនន និងធនគរជតិៃនកមពុជ។
២.២ ទំនក់ទំនងរវងសមសធតុៃនរបព័នស
ធ ិត
ថ ជ
ិ តិ
កនុងដំ េណរករៃនករវយតៃមលពក់កណ
ត លអណតតិ ផ.យ.អ.ជ កិចចរបជុំពិេរគះេយបល់ជ

េរចនជមួយរកសួង

សថប័នពក់ព័នឋ

រតូវបនេរៀបចំេឡង

េដយមនករសហកររវង

អគគនយកដឋនែផនករ និងវ ិទយសថនជតិសិថតិ សតីពីកររតួតពិនិតយេឡងវ ិញ និងែកសរមួល
សូចនករសរមប់តមដនរតួតពិនិតយវឌឍនភពៃនករអនុវតតផ.យ.អ.ជនិងេគលេដអភិវឌឍន៍
សហសសវតសរ ៍កមពុជ។ ក៏មនកិចចរបជុំ ពិេរគះេយបល់មួយចំនួនផងែដរ អំពីករេរៀបចំរបយ
ករណ៍បចចុបបននកមមេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍។
-

រកុមករងរថនក់ជតិ វស់ែវងភពរកីរក (NWG PM) បនេរៀបចំ កិចចរបជុំចំនួន ៥ េលក
េដមបីេធវករពិភកសអំពីវ ិធីសរសតថីមសរមប់ វស់ែវងភពរកីរក

-

អនុរកុមករងរបេចចកេទសែផនករ និ ងកត់បនថយភពរកីរក ែផនកសថិតិ (TWG-PPR
Sub-group for Statistics) ៃនវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ បនេរៀបចំកិចរច បជុំចំនួន ២ េលក
េដមបីពិភកសពីករវយតៃមលពក់ កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

-

កិចចរបជុំរបស់គណៈកមមធិករសរមបសរមួលសថិតិ រតូវបនេរៀបចំេឡង ជេរចនេលក
េហយរបធនបទមួយចំនួន រតូវបនេលកមកពិភកសកំឡុងកិចចរបជុំទំងេនះ ដូ ចជ
ករសរមបសរមួល និងកិ ចចសហរបតិបតតិករ ករកសងសមថភពសរមប់របព័ នធសិថតិ
ជតិ និងកររបមូលេម៉តដត (Metadata) សរមប់របព័នធសិត
ថ ិ

-

កិចចរបជុំជមួយៃដគូ អភិវឌឍន៍េដមបីេកៀរគរធនធនសរមប់េធវជំេរឿនកសិកមម
សរមប់ករេធវអេងកតេផសងៗេទៀត ដូចជករអេងកតកមលំងពលកមម
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ករេរៀបចំសិកខសលេដមបីពិភកសពី តរមូវករសថិតិ ករកសងសមតថភព និងតរមូវករធនធន
នន

គឺជមេធយបយដ៏មនរបសិទភ
ធ ពកនុងករបេងកតនូវរបព័នធមួយ

េដ មបីេឆលយតបេទនឹ ង

តរមូវករសថិតិសរមប់អនកេរបរបស់កុនងសងគមកមពុជទូេទ។ េរកពី េនះ រកុមករងរបេចចកេទស

ែផនករ និ ងកត់ បនថយភពរកីរកែផនក ផ.យ.អ.ជ និងៃដគូអភិវឌឍន៍ មួយចំនួនេទៀត មិនបនចូល
រួមកនុងដំេណរករៃនករេរៀបចំរបយករណ៍ពក់ កណ
ត លអណតតិ ែផនករេមសថិតិេនះេទ។

កំឡុងៃនករពិនិតយេឡងវ ិញនូវែផនករេមសថិតិ

មនកិចចរបជុំជេរចន

េធវេឡងជមួយៃដគូ

អភិវឌឍន៍ និងរកសួង សថប័ននន។ កិ ចចរបជុំ និ ងកិចចពិភកសទំងេនះ បនបងហញពីតរមូវករ
ជរបព័ នធមួយៃនកិ ចរច បជុំ និងសិកខសលជេទៀងទត់េដមបីពរងឹងពីរបព័ នធសិត
ថ ិ ជតិ។ វមន
សរៈសំខន់ យ៉ងខលំងផងែដរ កនុងករកំណត់របព័នធននសរមប់ករទំនក់ទំនងជេទៀងទត់

រវងវ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ និងរកសួង សថប័នពក់ព័នឋនន ែដលជអនកេរបរបស់ និងជអនក

ផលិតទិននន័យ និងអនកេរបរបស់ដៃទេទៀត។ េដយេហតុេនះ របព័ នធមួយែដលរួមបញចូ លកិចច
របជុំ និងសិកខសលជមួយអនកេរបរបស់កុនងករកំណត់តរមូវករសថិតិ និងមតិេយបល់អំពី

រេបៀបែដលគួររតូវបនផតល់អទិភព និងផតល់ហិរញញវតថុ និងរបព័ នម
ធ ួយេផសងេទៀត

គឺជប់

ទក់ ទងនឹងរជរដឋភិបល េដមបីពិភកសអំពីតរមូវករែដលមនករកំណត់ៃនសថិតិផូលវករ និងពី
រេបៀបថេតវរតូវបនផតល់ហិរញញ វតថុ និងអទិភពយ៉ ងដូចេមតច។
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៣. ករវយតៃមលចំណុចខល ំង និងចំណុចេខសយ ៃនរបព័នន
ធ េពលបចចបបនន
ុ
៣.១ េហដឋរចនសមព័នៃធ នរបព័នស
ធ ត
ិថ ិជតិ
ជតិ
របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ បងហញថចំណុចេខសយចំបងៗមួយចំនួន
ែដលរតូវបនេដះរសយជដំបូងគឺេនែតចំបច់។ ករេរៀបចំេហដឋរចនសមព័នធ និងសថប័ន
ែដលបនផតល់េដយចបប់ សិថតិ ែផនកខលះមនលកខណៈរគប់រគន់ និងែផនកខលះេទៀត គឺេនមិន
ទន់រគប់រគន់ េនេឡយ។ ឧទហរណ៍រួមមនកងវះឯករជយភព ឯករជយភពែផនក
និងថវ ិករបស់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ

និងសថិតិផូវករ។
ល

មូលនិធិ

របព័នធននសរមប់ករេធវទំនក់ទំនង

(សូមេមលែផនក ២.២) និងសរមប់ករេធវែផនករ និងតមដន និ ងករសរមបសរមួល និងករ
ពិេរគះេយបល់ រតូវែតពរងឹ ងសរមប់របព័នធសិត
ថ ិជតិ េដមបីេធវសមហរណកមមរបកបេដយ
របសិទភ
ធ ពជមួ យនឹងរបព័ នធវ ិមជឈករ។
រកបខ័ណឌចបប់រគបដណតប់ ភគេរច នកនុងករេធវឱយករងររបព័ នធសិត
ថ ិជតិ ដំេណរករបនយ៉ ង
លអ និ ងផតល់នូវមូលដឋនរគឹះដ៏រ ឹងមំផងែដរ សរមប់ ករងរសថិតិ និ ងសរមបសរមួល។ េទះបី ជ
យ៉ ងណក៏េដយ

មនែផនកចបប់មួយចំនួនែដលអចែកលមអបន។

មនភពខុសគនកនុងករ

កំណត់េនកនុងចបប់សិត
ថ ិ និងអនុរកឹ តយ និ ងបញ
ហ មួយចំនួនអចមនលកខណៈចបស់លស់ជង
េដមបីេធវឱយចបប់ និងឯកសរងយរសួលអន និងយល់។ ែផនកខលះៃនចបប់មនភពលំអិតេពក
េដយមនភពរបថុយរបថនកនុងករទមទរឯកសររល
ំ ឹកសរេឡងវ ិញេរចនជង

របសិនេប

ែផនកទំងអស់េនះមិ នសូវមនភពលំអិត។ ករេធវវ ិេសធនកមមចបប់ និ ងបទបញញតិតទំងឡយ
ជេរឿយៗមនដំេណរករយឺត។ េដយសរសថិតិជែផនកៃនេហដឋរចនសមព័នធៃនសងគម ផលិតកមម
សថិតិនេពលបចចុបបនន រតូវគំរទឱយមនសថិតិរបេភទអវីែដលរតូវផលិត េហយផលិតេដយនរណ

និងសរមប់ នរណ។

រកបខ័ ណឌករងរែផនកផលូវចបប់រតូវគំរទដំេណរករករងរ

និ ងរតូវឱយ

ចបស់លស់អំពីទំនួលខុសរតូវ។
មនករផតល់អនុ សសន៍ឱយេធវករែកសរមួល អនុរកឹតយទំងឡយេដមបីពរងឹ ងរកបខ័ណឌករងរ
ឱយកន់ ែតរបេសរ។ ករពិនិតយេឡងវ ិញរតូវរកេឡកេមលភពចបស់លស់ និ ងឱយកន់ែតយល់
ចបស់ រតូវរកេឡកេមលេលករេធវសុខដុមនីយកមមៃនែផនកបី : អរស័យេលករទទួ លខុសរតូវ
ករផតល់នូវទសសន និ ងនិយមន័ យ តមករមិ តៃនព័ត៌មនលំអិត និ ងរបសិនេបមនកងវះខតនូវ
ចំណុចសំខន់ៗ ឧទហរណ៍ គុ ណភព និ ងភពសមញញ សរមប់អនកេឆលយតប។ កនុងឆនំេទមុខៗ

េទៀតជកររបេសរ គួរែតេធវវ ិេសធនកមមចបប់សិត
ថ ិ។
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រយៈេពលប៉ុនមនឆនំចុងេរកយេនះ មនកិ ចចខិតខំរបឹ ងែរបងជេរចន កនុងករពរងឹងករផលិតសថិតិ
តមរយៈករបណុត ះបណ
ត ល ជំនួយបេចចកេទស និ ងករគំរទែផនករគប់រគង។ េនមនគមលតដ៏ធំ
រវងករមិ តជំនញ

និ ងបេចចកវ ិទយែដលរតូវយកមកេរបរបស់សរមប់ផលិតកមមសិត
ថ ិ

របកប

េដយនិរនតរភព និងសរមប់វ ិទយសថនជតិសិថតិ េដមបីបំេពញតួនទីរបស់ខួលនជមជឈមណឌល
សមតថភពមួយកនុងផលិតកមមសិត
ថ ិ។

៣.២ លទធផលសថិតិ និងគុណភពទិនន
ន ័យ
បនទប់ពីែផនករេមសថិតិរតូវបនេចញផសយ ជំនួយគំរទដល់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ បនបនតតម
រយៈៃដគូអភិវឌឍន៍មួយចំនួនដូចជ JICA, Sida, UNFPA និង UNICEF។ មរនតីែដលមនករ
បណុត ះបណ
ត ល និងសថិតិែដលមនចំនួនេរចន និងមនករផសពវផសយ គឺជលទធផលៃនជំនួយ
របស់ៃដគូ អភិវឌឍន៍េនប៉ុនមនឆនំចុងេរកយេនះ។
ែផនកគណេនយយជតិបនទទួលករបណុត ះបណ
ត លតមរយៈទីរបឹ កសរយៈេពលខលី និងទិននន័យ
រដឋបលេរចនជងមុន រតូវបនេរបរបស់ជមូលដឋនរគឹះសរមប់មុខងរគណនទំងឡយ។
ទិននន័យអំពីករអងកតេសដឋកិចស
ច ងគមកិចចកមពុជ រតូវបនេរៀបចំេរបរបស់សរមប់គណេនយយ
ជតិរបចំឆនំ និងរបចំរតីមស។ ករផសពវផសយគណេនយយជតិរបចំរតីមស នឹងចប់េផតម
កនុងឆនំ ២០១២។
ជំេរឿនកសិកមមេនមិ នទន់េធវេនេឡយ េដយសរែតកងវះខតមូលនិធិ។ វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ
បនខិតខំ េដមបីែសវងរកៃដគូអភិវឌឍន៍ឱយបនរគប់រគន់ និងជំនួយគំរទពី រជរដឋភិបលកនុងករ
េរៀបចំជំេរឿនកសិកមមកុនងឆនំ២០១៣។ អងគករ JICA បនជួយគំរទវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិកុងករអនុ
ន

វតតជំេរឿនសហរគសកនុង ឆនំ២០១១ និងេរៀបចំែផនករេដមបីដំេណរករេរៀបចំអេងកតសហរគស
ដ៏ធំមួយកនុងឆនំ២០១៤។ ជំេរឿន និ ងអេងកតទំងេនះ នឹងជួយែកលមអព័ត៌មនអំ ពីសថនភពេសដឋ
កិចចរបស់របេទសកមពុជ ឱយកន់ ែតរបេសរេឡង។
សនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់របចំែខសរមប់ទីរកុងភនំេពញ

រតូវបនផសពវផសយេដយវ ិទយ-

សថនជតិសិត
ថ ិ ជេទៀងទត់។ កនុងឆនំ២០១១ ករេរៀបចំឆនំេគលសរមប់សនទសសន៍ៃថលទំនិញ
េរបរបស់រតូវបនេធវេឡង។ ចប់ពីឆនំ២០១២ វ ិទយសថនជតិសិថតិ នឹងមនគេរមងចងរកង

សនទសសន៍ៃថលទំនិញ េដយរគបដណតប់េខតតចំនួន៥ បែនថមេទៀត ។
កររបមូ លទិននន័យតមវ ិស័យមួយចំនួន

ែដលេធវេឡងេដយរកសួងពក់ ព័នធមនលកខណៈ

របេសរ េហយវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិអចទញយកទិននន័យបនកន់ែតេរច នជងមុន។ បចចុបបនន
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ទិននន័យនំេចញ និ ងនំចូលរតូវបនេគេផញជេទៀងទត់ មកកន់វ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិេដមបីយក
េទេរបរបស់េនកនុងគណេនយយជតិ។

ទិននន័យហិរញញវតថុ

និងេទសចរណ៍ក៏រតូវបនេធវឱយ

របេសរផងែដរ។ ែផនកេផសងៗេទៀត កររ ីកចេរម នេនមនភពយឺតយ៉ វ ដូចជទិននន័យែផនក
គមនគមន៍ និ ងករដឹកជញូជ នជេដ ម។
ចំេពះវ ិស័យសងគមកិចច

ករផតល់េសវែផនកសថិតិកន់ែតមនភពរបេសរ

េហយេនែតមន

សុពលភព។ជំេរឿននិងអេងកតមួ យចំនួនរតូវបនេគេធវេឡងជេទៀងទត់ ដូ ចជជំេរឿនរបជររសត
អេងកតរបជសរសត និ ងសុខភព និងអេងកតេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជជេដម។ េនកនុងវ ិស័យ
អប់រ ំ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡមនរបព័នធទិននន័យដ៏ធំជមួយនឹងទិននន័យរដឋបល (របព័ នធ
រគប់រគងព័ត៌មនករអប់រ ំ) ប៉ុែនតសរមប់វ ិស័យឯកជន និងករអប់រ ំេរករបព័នធ សថនភពគឺ
រសេដៀងនឹងឆនំ ២០០៧។
ករវ ិភគអំពីភពរកីរកកនុងឆនំ ២០១១ ធនគរពិភពេលកបនបនតគំរទេដយមនករផតល់នូវ

វគគបណុត ះបណ
ត លសតីពីករវ ិភគភពរកីរក

និងបនបណុត ះបណ
ត លមរនតីរបស់វ ិទយសថនជតិ

សថិតិអំពីរេបៀបគណនករប៉ ន់របមណៃនភពរកីរក។ រជរដឋភិបលកមពុជ បនបេងកតរកុម
ករងរថនក់ជតិ វស់ែវងភពរកីរក ែដលមនរដឋេលខធិករៃនរកសួងែផនករជរបធន និង
អគគនយកវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិជអនុរបធន។

នេពលបចចុបបននេនះ

រកុមករងរេនះកំពុង

ពិភកសអំពីវ ិធីសរសតែដលអចយកេទេរបរបស់េដមបីតមដនភពរ ីកចេរមន ៃនេគលេដ
អភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍ ែដលពក់ព័នឋែផនកភពរកីរក ែដលជួយគំរទេដយទីរបឹកសរបស់អគគ
នយកដឋនែផនករ។ េរៀងរល់ ៥ ឆនំ ករអេងកតេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជរទង់រទយធំ ែតង
ែតរតូវបនេរៀបចំេធវេឡង ែដលករអងកតេនះផតល់ឱយរបេទសកមពុជនូវឱកសដ៏លឥ
អ តេខចះកនុង

ករេធវវ ិភគេលភពរកីរកសុីជេរម។

វ ិធីសរសតថីច
ម ុងេរកយសរមប់វស់ែវងបនទត់ៃនភព

រកីរកផលូវករនឹងរតូវអនុវតតកុនងឆនំ ២០១២។
ករផសពវផសយសថិតិ
បចចុបបននេនះ

រតូវបនែកលមអ

េដយសរេគហទំព័ររបស់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិនេពល

បនផសពវផសយនូវលទធផលបនមកពី ករអេងកតេផសងៗជេរចន

របស់អចចូលេទយកទិននន័យេដយផទល់បន

ដូ ចជជំេរឿនរបជររសត

េហយអនកេរប
និងកំអុីនហវូ។

េសៀវេភករមងទិននន័យសថិតិរបចំឆនំេបះពុមពថីម រតូវបនេចញផសយេនែខមិថុន ឆនំ២០១២។
កូនេសៀវេភសតីពីែយនឌ័រ េបះពុមពពីរេលកែដលមនចំ ណងេជងថ “រសតី និង បុរសកនុងរបេទស
កមពុជ” ក៏រតូវបនេចញផសយផងែដរ។
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

គេរមងគំរទេដយអងគភពសថិតិរបស់អងគករសហរបជជតិ (UNSD) សតីពីករផសពវផសយ
សូចនករអភិវឌឍន៍ជតិ
អភិវឌឍន៍ជតិ

កនុងេនះេផតតជពិេសសសូចនករសនូលែផនករយុទស
ធ រសត

រតូវបនអនុវតតេដយេជគជ័យនេពលបចចុបបនន

ទិន័នយសូចនករេសដឋកិចច សងគមកិចចកមពុជ (CAMInfo)

េដយេរបរបស់របព័នធ

និងេរបរបស់របព័ នធបំលស់បូរត

េម៉តដត (SDMX) ជឧបករណ៍កនុងករបញូជ នសូចនករ និងេមតដតរបស់សូចនករ

ទំងេនះ េទកន់របព័នឋទិនន
ន ័យមូលដឋនរបស់អងគករសហរបជជតិ េហយអនកេរប របស់
ទូេទក៏អចចូលេទទញយកទិននន័យទំងេនះបនផងែដរ

ពីេគហទំព័ររបស់វ ិទយសថន

ជតិសិត
ថ ិ។
៣.៣ ករមិតជំនញ និងករបណុត ះបណ
ត ល
ករេធវឱយកន់របេសរនូវសមតថភពរបស់មរនតីវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ

បនបនតេទមុខចប់ តំងពី

ែផនករេមសថិតិរតូវបនេរៀបចំេឡង។ មរនតីែដលមនករមិតសិកសយ៉ ងតិ ចរតឹមថនក់អនុ បណិឌ ត
មនចំនួន ៣៤ នក់ កុនងឆនំ ២០១១។ កំេណនេនះ ភគេរចនេដយសរមរនតីវ ័យេកមងេន

វ ិទយសថនជតិសិថតិ ែដលមនកំរ ិតអប់រ ំខពស់ទំងេនះ បនបញច ប់ពីសកលវ ិទយល័យេនកនុង
របេទសកមពុជ គឺ មិនែមនតមរយៈករបណុត ះបណ
ត លេនេរករបេទស ដូ ចជរបេទសហវីលីពីន
កលកនុងកំឡុងឆនំ ២០០៦ េនះេឡយ។
អងគភពបណុត ះបណ
ត លមិ នបនបនតដំេណរករេទៀតេឡយ េដយសរកងវះខតធនធន។ ផទុយ

េទវ ិញ គេរមងៃដគូ អភិវឌឍន៍ជេរចន បនេរៀបចំវគគបណុត ះបណ
ត លផទល់េដយែឡកេនកែនលង
េធវករ ឬេរបរបស់រកុមហ៊ុនកនុងរសុកេដ មបីកសងសមតថភព។ គេរមងជំនួយរយៈេពលែវងេន

វ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិចេនលះឆនំ២០០៧ និ ង ឆនំ២០១២ រតូវបនេរៀបចំេដយអងគករ JICA, UNFPA,
UNICEF និង Sida។ ៃដគូអភិវឌឍន៍ទំងអស់បនេរៀបចំវគគបណុត ះបណ
ត លេដមបីេធវឱយរបេសរនូវ
សមតថភព

និងរបកដថវ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិមនសមតថភពកនុងករអនុវតតករងរជំេរឿន

អេងកតេផសងៗេទៀត។

េទះជយ៉ ងណក៏េដយ

និ ង

មនតរមូវករពី ករសរមបសរមួលវគគបណុត ះ

បណ
ត ល េដមបីេធវឱយករកសងសមតថភពមននិរនតរភព និងេដ មបីេរបរបស់ធនធនឱយកន់ែត
មនរបសិទធភព។
វ ិទយសថនជតិសិថតិ បនអនុវតតករវយតៃមលសននិធិសមតថភព កនុងចំេណមអនកផលិតសថិតិផូវករ
ល

ទំងអស់ កនុងឆនំ២០១០/២០១១ (វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិមិនរប់ បញចូ លេទ) ។ កនុងចំេណមអនកេឆលយ

ទំងអស់ មនរតឹមែត ១/៣ ៃនមរនតី ហក់ បីដូចជមនជំ នញរគប់រគន់កុនងករអនុវតតករងរកនុង
សថប័ នសថិតិ និ ងចំ នួនមរនតីែដលមនជំនញសថិតិខស
ព ់ េនមិនទន់រគប់រគន់ កុនងករផលិតសថិតិ
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

េនេឡយ។ មនគមលតសមតថភពយ៉ ងធំខងែផនកបេចចកវ ិទយព័ត៌មន និ ងទំនក់ទំនង និ ង
ភសអង់ េគលស។ សមតថភពេនតមរកសួងនន កនុងករផលិតសថិតិផូលវករមនករមិ តទបជង

ិ យសថនជតិសិត
េរចន េបេរបៀបេធៀបេទនឹងវទ
ថ ិ ។ រកសួងមួយចំនួនមនជំនួយែផនកបេចចកេទស
និងធនធនរគប់រគន់ កុនងករផលិតសថិតិ ប៉ុែនតរតូវករករបណុត ះបណ
ត លេរចនបែនថមេទៀត និង
ករផតល់មូលនិធិពីរជរដឋភិ បលេរចនផងែដរ សរមប់ សកមមភពរបស់ខួលន។
៣.៤ កតតរបឈម
កតតរបឈមចមបងជេរច នសរមប់ករងរេនវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ

និងសរមប់អងគភពសថិតិ

ែដលបនចត់តំងមួយចំនួនមនដូ ចជថវ ិកេនមនករមិត របក់េបៀវតស/របក់ឧបតថមភសរមប់
មរនតីេនមនករមិត េហយករមិ តជំនញរបស់មរនតីក៏េនទប និ ងតរមូវករែកលមអែផនកសរមប
សរមួលជេដ ម។

ករេរៀបចំេហដឋរចនសមព័នធ

និ ងសថប័ នមនលកខណៈរបេសរេរចនេហយ

ប៉ុែនតមិនទន់ រគប់រគន់ ទំងរសុងតមរគប់មេធយបយេនេឡយ។ ឧទហរណ៍ ដូ ចជករផតល់
មូលនិធិពីរជរដឋភិបលេនមនចំនួនតិច

ករេធវឱយកន់ែតរបេសរនូវករពិភកសជមួយៃដគូ

អភិវឌឍន៍អំពីករផតល់អទិ ភព និងករសរមបសរមួល និងករបងហញអំពីសរៈសំខន់ៃនតរមូវ
ករចំ ណយសរមប់ករផលិតទិននន័យសថិតិេនកនុងរបព័នធវ ិមជឈករជេដ ម។
េដមបីសេរមចេគលេដរបស់របព័នធសិត
ថ ិជតិ េដយអនុេលមតមចបប់ និងអនុរកឹតយនន
ែផនករេមសថិតិ និងែផនករេផសងៗេទៀត រតូវែតមនករផតល់មូលនិ ធិដ៏សមរសប ករអនុវតត
វ ិធី សរសត និងបេចចកេទសរបកបេដយរបសិទធភព េហយមរនតីមនជំនញ និ ងមនករេបតជញ
ចិតតខពស់កុនងករផលិតសថិតិផូលវករ រតូវែតមនករេលកទឹកចិតត។ របព័នធមុខងរដ៏របេសរមួយ
សរមប់ករផលិតសថិតិមនគុណភពខពស់េនកនុងរបព័នស
ធ ិត
ថ ិជតិ និងជពិេសសេនវ ិទយសថន

ជតិសិត
ថ ិ រតូវែតមនករផតល់ហិរញញវតថុរបកបេដយនិរនតរភពនូវមូលនិធិរបស់រជរដឋភិបល។
អរស័យេហតុេនះ ករផលិតសថិតិផូលវករមិនអចពឹងែផអកេទេលករផតល់មូលនិធិពីៃដគូអភិវឌឍន៍

កនុងរយៈេពលយូរអែងវងតមលកខណៈពិេសសណមួ យបនេនះេទ ក៏ប៉ុែនតរតូវែតមនករផតល់
មូលនិធិេដយរជរដឋភិបលកមពុជឱយបនរគប់រគន់ និងមននិរនតរភព។

េដមបីបេងកនរបសិទភ
ធ ពេនកនុងរបព័ នធសិថតិជតិ

រតូវែតមនដំេណះរសយនូវបញ
ហ របក់

េបៀវតស និងរបក់ឧបតថមភ។ មរនតីរជករេធវករេនវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ និងអងគភពសថិតិេផសងៗ
េទៀត រតូវែតផតល់បែនថមនូវរបក់េបៀវតស/របក់ឧបតថមភ េដមបីពួកេគអចេផតតេទេលករងររជ
រដឋភិបល និងមិនែសវងរកករងរេធវេនខងេរកបែនថមេដមបីចិញចឹមជីវ ិតរស់េនរបស់ពួកេគ។
រកុមេបសកកមមកេនសមអទិភពរតូវបនបញចប់េនឆនំ ២០១០ េហយមិនមនគេរមងថមីណ
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

េផសងេទៀតរតូវអនុវតតេរកពី ករចំណយរបតិ បតតិករអទិភព ែដលមនករជួយគំរទែតពីៃដគូ
អភិវឌឍន៍េនះេទ។ គេរមងចំណយរបតិ បតតិករអទិ ភពេនះ នឹងរតូវបញច ប់ រតឹមៃថងទី ១ ែខ
កកកដ ឆនំ ២០១២។ េដយេហតុេនះ គេរមងរយៈេពលែវងថមីគួររបកសឱយអនុវតតជបនទន់។
មនករេសនេឡងនូវកំែណទរមង់រដឋបលសធរណៈ ប៉ុែនតមិនទន់ បនអនុវតតេនេឡយេទ។
ែផនករេមសថិតិ និងរបព័នធសិត
ថ ិជតិនឹងកន់ែតមននិរនតរភព លុះរតែតកតតរបឈមធំទំងពីរ
ដូចបនេរៀបរប់េនកនុងែផនករេមសថិតិនេពលបចចុបបនន

េហយែដលបនសងកត់ធងន់េនទីេនះ

រតូវបនេដះរសយេដយរជរដឋភិបលកមពុជ។
៣.៥ ករវយតៃមលតមរយៈករសម
តមរយៈករសមភសន៍ជមួ
ជមួយអនកេរបរបស់ អនកផលិតទិនន
ន ័យ និងៃដគូអភិវឌឍន៍
តមរយៈករ
៣.៥
៥.១
១ ករសម
ន ័យ
ករសមភសន៍ជមួយអនកេរបរបស់ និងអនកផលិតទិនន
កររតួតពិនិតយេឡងវ ិញពក់កណ
ត លអណតតិៃនែផនករេមសថិតិេនះ មួយែផនក គឺ រតូវបនេរៀបចំ
េឡងតមរយៈករជួបពិេរគះេយបល់ជមួ យអងគភពសថិតិែដលបនចត់តំងទំងអស់ ែដល
ជែផនកមួយៃនរបព័ នធសិត
ថ ិជតិ។

ករជួបពិេរគះេយបល់ទំងេនះ

រតូវបនេធវេឡងជមួយ

រកសួងពក់ព័នធននចំនួន១៧។ អនកផលិត និងអនកេរបរបស់ទិននន័យ រតូវបនេធវករពិភកស
េដយេផតតពិេសសទក់ ទងេទនឹងសមតថភព និងបទពិេសធន៍ នេពលបចចុបបនន កនុងករផលិត
ទិននន័យសថិតិ ភពទន់េពលេវល និងភពគួរឱយទុ កចិតតែផនកទិននន័យ សរមប់េរៀបចំេគល
នេយបយ

និងករេធវែផនករ

ដូចែដលបនកំណត់េនកនុងែផនករេមសថិតិ។

លទធផល

សំខន់ៗ ែដលបនមកតមរយៈករពិេរគះេយបល់េនះបងហញថ ែផនករេមសថិតិបនេដរតួ
នទីជបលង់យុទធសរសតសរមប់សកមមភពសថិតិផូលវករ

និងករបេងកនសមតថភពពក់ ព័នធ

សរមប់ឆនំ ២០០៨ និងឆនំ ២០១៥។ វរគបដណតប់រល់សកមមភពសថិតិ និងគេរមងអភិវឌឍន៍
របស់រកសួង និ ងសថប័ន ទំងអស់ កនុងរកបខ័ ណឌរបព័នធសិត
ថ ិជតិ។ េទះបីជែផនករេមសថិតិ
រតូវបនផសពវផសយយ៉ ងទូ លំទូលយតមរយៈសិកខសលផសពវផសយ សននិសិទ និងតមរយៈ
េគហទំព័ររបស់វ ិទយសថនជតិសិថតិ កិចចរបជុំពិេរគះេយបល់ជមួយរកសួងននចំនួន ១៧
បនបងហញថ រកសួងចំនួន ៦ កនុងចំេណម ១៧ មនករយល់ដឹងេរចនពីែផនករេមសថិតិ។
េហតុផលជមូលដឋន ែដលផតល់ េដយមរនតីែដលបនចូលរួមេនកនុងកិ ចចរបជុំ ពិេរគះេយបល់
ទំងេនះ ភគេរចនេដយសរែតករពិតថពួកេគថមីចំេពះមុខតំែណង ឬមនករផលស់បូតរែផនក
ករដឹកនំរបស់សថប័នផលិតសថិតិរបស់ពួកេគ។
ទិននន័យសថិតិរតូវបនផសភជប់េទនឹងបញជីៃនអញញ តិត និងសូចនកររបស់ ផ.យ.អ.ជ
េដអភិវឌឍន៍ សហសសវតសរ ៍កមពុជ
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និងអស៊ន។

េគល

ករផលិតទិននន័យសថិតិជប់ពក់ព័នធកុនង

របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

កលៈេទសៈថមីៃនករអភិវឌឍសងគម

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

និងេសដឋកិចចនេពលបចចុបបននេនកនុងរបេទសកមពុជ។

ករសេរមចចិតតកុនងករផលិតសថិតិផូវករ
ល

ឬសូចនករទំងឡយពឹងែផអកជសំខន់េទេល

ផ.យ.អ.ជ ឬរកបខ័ណឌករងររបស់រកសួងនីមួយៗ។ តមកររយករណ៍ ផ.យ.អ.ជ និងេគល
េដអភិវឌឍន៍ សហសសវតសរក
៍ មពុជ

រតូវបនេរៀបចំរសបតមយុទធសរសតចតុេកណរបស់

រជរដឋភិបលកមពុជ។ អរស័យេហតុ េនះ សថិតិផូលវករ និងសូចនករ ែដលផលិតេដយ
រកសួង

សថប័ ននីមួយៗ

រតូវបនរយករណ៍ថមនរបេយជន៍

កនុងករវស់ែវងភព

រ ីកចេរមន និងសមិ ទធផលរបស់ ផ.យ.អ.ជ និងេគលេដអភិវឌឍន៍ សហសសវតសរក
៍ មពុជ (សូម
េមលឧបសមព័នធ២:

បញជីសូចនករតមដនរតួតពិនិតយ

ផ.យ.អ.ជ)។

ទិននន័យសថិតិផូលវករ

ែដលផលិតេដយរបព័នធរដឋបល និងកររយករណ៍ទិ ននន័យ រតូវបនេផញេទកន់វ ិទយសថន
ជតិសិត
ថ ិ និងអគគនយកែផនករ ៃនរកសួងែផនករ តមករេសនសុំជេរៀងរល់ឆនំ។
សមតថភពរបស់អងគភពសថិតិ ៃនរកសួងននមនភពខុ សគនយ៉ ងខលំង។ េទះបីតរមូវករសថិតិ
សរមប់

ផ.យ.អ.ជ

ែដលភគេរចនចំបច់ឱយមនករផលិតេឡងទន់េពលេវល គឺមនែត

រកសួងចំនួន ៨ កនុងចំេណមរកសួងចំ នួន ១៧ ែដលបនជួបពិេរគះេយបល់ បងហញពីរបព័នធ
រយករណ៍ និងកត់រតទិននន័យរដឋបលករមិ តខពស់ ឬលអ។ េទះបីជយ៉ ងណក៏ េដយ រកសួង
ភគេរច នកនុងចំេណមរកសួងចំនួន ៨ ទំងេនះ ែដលមនអងគភពសថិតិរ ឹងមំ េនែតរបឈម
ដែដលៗ េទនឹងបញ
ហ របឈមេនកនុងករែកលមអកិចចសហរបតិបតតិករ និងករសរមបសរមួលៃផទ
កនុងរបស់នយកដឋនបេចចកេទសនីមួយៗ

ែដលសថិតេនេរកមរកសួងដូចគន។

បញ
ហ របឈម

រេបៀបេនះ រតូវបនបងហញយ៉ ងចបស់ យ៉ ងតិចតមរយៈរកសួងចំនួន៥។ កិ ចចសហរបតិ បតតិករ
និងកិ ចស
ច រមបសរមួល

គឺកន់ែតមនបញ
ហ សរមប់ រកសួងេផសងៗេទៀត

ែដលរតូវបនចត់

ទុកជករេធវឱយរក
ី ចេរមនមួ យ និងសមតថភពរបស់អនកផលិត និងអនកេរបរបស់េនមនករមិត
កនុងករែបងែចកព័ត៌មនទិននន័យឱយទន់ េពលេវល។
តមរយៈករវយតៃមល បនបងហញថមនគមលតដ៏ធំ រវងជំនួយែផនកហិរញញវតថុ និ ងតរមូវករកនុង
ករផលិតសថិតិរបកបេដយគុ ណភព និងគួរឱយទុកចិតត។ មរនតីទំងអស់បងហញពី កងវល់ថ មន
ករយកចិតតទុកដក់ ករមិ តទប ចំេពះសរៈសំខន់ខងសថិតិ េដយគណៈរគប់រគងជន់ ខស
ព ់
តមរយៈសកមមភពអភិវឌឍន៍ជអទិភព។ េដមបីេលកសទួយគុណភពទិននន័យ ែដលរតូវផលិត
េដយរបព័ នធរបយករណ៍ និងកត់រតទិននន័យរដឋបលែដលមនរសប់ តរមូវករខងធនធន
ហិរញញវតថុមិនរតឹមែតយកេទេរបរបស់សរមប់សកមមភពរបមូល

កត់រត

និងរយករណ៍

ប៉ុេណណ ះេទ ប៉ុែនតែថមទំងសរមប់ជំនួយែផនកសកមមភពរតួតពិនិតយ កររគប់រគង និ ងករបណុត ះ
បណ
ត លផងែដរ។
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ករែកលមអកិចចសហរបតិ បតតិករ និ ងកិ ចចសរមបសរមួលៃផទកុង
ន និងតមរយៈរកសួង ពីេរពះអនក
ផលិត និងអនកេរបរបស់រតូវករសរមប់ ករផលិត និងេធវឱយរបេសរ នូវគុ ណភពសថិតិផូលវករកនុង
កលៈេទសៈមនតរមូវករ តមរយៈករបេងកតបែនថមនូវរបព័ នរធ ដឋបលែដលមនរសប់ ៃនករ
រយករណ៍ និ ងករកត់រតទិននន័យ។
ករកសងសមតថភព និងករេផទរចំេណះដឹងពី ទីរបឹកសបេចចកេទសេទកន់ មរនតីកុនងរសុក គឺមន
សរៈសំខន់ណស់។ េទះជយ៉ ងណក៏េដយ រកសួងមួយចំនួន ដូចជរកសួងសុខភិបល
រកសួងកសិកមម រុកខរបមញ់ និងេនសទ រកុមរបឹកសអភិវឌឍន៍ កមពុជ រកសួងអប់ រ ំ យុវជន និ ង
កីឡ និ ងរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ បងហញពី ភពេជគជ័ យ កនុងករេផទរសមតថភពពីទី
របឹកសបេចចកេទសេទកន់មរនតីកុនងរសុក

កនុងករេធវឱយរបេសរនូវសមតថភពផលិតកមមសិត
ថ ិ។

រកសួងេផសងៗេទៀត ែដលបនជួបពិភកស មិ នទន់មនមរនតីមនជំនញរគប់រគន់េនេឡយេទ
ឬថជំនញទំងេនះមិនបនេផទរេទឱយមរនតីកុនងរសុករបកបេដយរបសិទធភពេនះេទ។

េនះ

េដយសរែតទីរបឹកសបេចចកេទសសរមប់រយៈេពលខលី រតូវែតបញចប់ករងររបស់ពួកេគ េនកនុង

រកបខ័ណឌេពលេវលេនះ ពួ កេគេទមកេដយបនសល់ទុកនូវគេរមងមិ នអចេរបរបស់បនៃន
របព័ នរធ គប់រគងទិ នន
ន ័ យ ឬថជំនួយបេចចកេទសមិ នអចរកបនបនទប់ពីករបណុត ះបណ
ត ល។

ទិននន័យផលូវករបចចុបបនន ែដលផលិតេដយរបព័ នរធ ដឋបលែដលមនរសប់រតូវរយករណ៍ថមន
លកខណៈលអគួរសម។ េទះបីជយ៉ ងណក៏េដយ ករយល់ដឹងនូវមនករមិ តរបស់មរនតី និងអំ ពី
សរៈសំខន់ៃនសថិតិបចចុបបនន ជេរឿយៗកំពុងជៈឥទធិពលដល់គុណភពទិ ននន័យែដលបនផលិត
េឡង។

ទំងេនះរតូវបនេលកេឡងថជកងវល់យ៉ងខលំង

ពីសំណក់រកសួងែដលបនជួប

ពិភកស។
សថិតិ និងសូចនករថមី ែដលមនកនុង ផ.យ.អ.ជ បចចុបបននកមម នេពលបចចុបបនន តរមូវឱយរកសួង
សថប័ នពក់ព័នឋ រតូវែតេធវបចចុបបននភពផងែដរ នូវតរមូករទិននន័យរបស់សូចនករទំងេនះ និង
េរៀបចំឱយរសបគនែដរជមួយនឹងែផនករេមសថិតិ និងកំណត់ថេត នរណគួរមនទំនួលខុសរតូវ
កនុងករផលិតសថិតិទំងេនះ។
អនកេរបរបស់បននិ យយថ កិចចសរមបសរមួល និ ងកិចចសហរបតិបតតិករែដលមនរបសិទធភព
រតូវែតមនករែកលមអ េដមបីែចករ ំែលកព័ត៌មនបចចុបបននភពឱយទន់េពលេវល សរមប់ ទំងករ
េធវេគលនេយបយ

និងករផលិតជរបយករណ៍

និងតមមេធយបយទំ នក់ទំនងេផសងៗ

េទៀត។ មនករេលកេឡងផងែដរ ពីភពរចបូ ករចបល់ៃនទិននន័យដូ ចគន ែដលបនផលិតេដយ
រកសួងេផសងៗគន ឧទហរណ៍ ករកំ ណត់និយមន័យរបស់ពលកមមកុមរជេដ ម។ អនកេរបរបស់
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ទិននន័យបនេលកេឡងផងែដរ ពី តរមូវករខងករកសងសមតថភពសថិតិ និងករបណុត ះបណ
ត ល

កនុងកររបមូ លទិននន័យ កររតួតពិនិតយ ករវ ិភគ និងករបករសយទិននន័យ។

អនុ សសន៍ទំងឡយេដ មបីេធវឱយរបេសរនូវគុ ណភពសថិតិ និងរបព័នធសិត
ថ ិជតិ ករេរៀបចំឱយ
រសបនឹងចបប់សិត
ថ ិ ែផនករេមសថិតិ និងែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ េគលេដអភិវឌឍន៍
សហសសវតសរ ៍កមពុជ និងករអភិវឌឍយុទធសរសតតមវ ិស័យ របស់រកសួង សថប័នពក់ព័នឋ គួរមន

ករឆលុះបញ
ច ង
ំ កនុងកររតួតពិនិតយេឡងវ ិញពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ ។

ករេកនេឡងនូវតួនទីរបស់វ ិទយសថនជតិសិថតិ កនុងករផតល់នូវករកសងសមតថភពសថិតិ ករ
រតួតពិនិតយនិងកររគប់រគងនឹងជួយេលកសទួយគុ ណភពផលិតកមមសិថតិរបស់រកសួងនីមួយៗ។
ថ ិ ផូលវករ រតូវបន
បញ
ហ របឈមរបស់សូចនករតមបទដឋន និងតរមូវករេកនេឡងសរមប់សិត
ផតល់អនុ សសន៍ឱយេធវករេដះរសយ ឬដក់ជរបធនបទសរមប់ករពិភកសេនកនុងកិចចរបជុំ
ៃនគណៈកមមធិករសរមបសរមួលសថិតិ ឬេនកនុងកិចចរបជុំរបស់រកុមរបឹកសសថិតិ។ យុទធសរសត
កនុងករទទួលបនមូលនិធិសរមប់ កសងសមតថភពរបព័នធរគប់រគងទិននន័យ និ ងករងរសថិតិ
ចំបច់រតូវមនករេដះរសយ។

ជចុងេរកយ

វមនសរៈសំខន់េដមបីេធវករែកលមអករ

សរមបសរមួល និ ងកិ ចចសហរបតិ បតតិករ រវងអនកផលិតសថិតិ និ ងអនកេរបរបស់ ែដលសថិតេន
េរកមជំនួយបេចចកេទសខលំងជងមុន និងកររគប់រគងពីវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ។
៣.៥
៥.២
២ ករសម
ករសមភសន៍ជមួយៃដគូអភិវឌឍន៍
ែផនកមួយេទៀត ៃនដំេណរករវយតៃមលពក់ កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ គឺ ករជួ បពិ េរគះ
េយបល់ជមួយអងគករៃដគូអភិវឌឍន៍ ែដលជួយគំរទរបព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិ កនុងនមជៃដគូអភិវឌឍន៍
ឬេដយមនជំនួយបេចចកេទស។ លទធផលមួ យចំ នួន ពី ករពិេរគះេយបល់ទំងេនះ និ ងពីកិចច
របជុំ អនុរកុមករងរបេចចកេទសសថិតិ ែដលដឹកនំវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ ែផនករេមសថិតិរតូវបនេគ
េមលេឃញថជឆ័រតសរមប់ របព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិ និងរតូវបនេរបរបស់តមមេធយបយេផសងៗ។
តមរយៈៃដគូ អភិវឌឍន៍ ែដលបនផតល់កិចចសមភសន៍ ខលះថបនេរបរបស់វជឯកសរមូលដឋន
េហយខលះេទៀតមិនបនដឹងពីខឹលមសរែផនករេនះេទ។ ករកសងសមតថភព និងករសរមចបន
នូវករទទួ លបនហិរញញ វតថុរបកបេដយនិរនតរភព សរមប់ របព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិ គឺ ជែផនកដ៏មនសរៈ
សំខន់សរមប់មចស់ជំនួយ។ េនេពលបចចុបបននេនះ ែផនករេមសថិតិរតូវបនេគេមលេឃញថ
ជែផនកររទឹសីស
ត រមប់របព័នធសិត
ថ ិ េហយក៏រតូវបនេគេមលេឃញផងែដរថ វហក់មិនបន
េធវតមដូចកនុងករអនុវតតេឡយ
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មនុ សស)។ អនកេរបរបស់មិនរបកដថេតរតូវេធវអេងកត និងជំេរឿនមួយណទំងអស់ ឬេនេពល
ខងមុខ ឬេនេពលែដលមនករេបះពុមព និងមនែផនករេបះពុមពនូវតួេលខទំងឡយ។
រតូវមនករពរងឹងវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ

េដ មបីផតល់ដល់របព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិ នូវបេចចកេទសដ៏លអ

របេសរ។ មនតរមូវករសរមប់វ ិទយសថនជតិសិថតិ េដមបីគំរទរកសួងននកនុងករងររបស់

ពួកេគ េដយមនករផលិតសថិតិ ជពិេសសេទេលករគំរទែផនកវ ិធី សរសត និងបេចចកេទស។
វមនសរៈសំខន់ យ៉ងខលំងកនុងកររគប់រគង

េដមបីឱយេមលេឃញថជែផនកដ៏គួរឱយទុកចិ តត

និងករែដលថអងគករជៃដគូអភិវឌឍន៍មនជំេនឿទុកចិ តយ
ត ៉ ងខលំងចំេពះបញ
ហ េនះ។

េនះគឺ

និយយអំពីតមលភព និងរបព័នធែដលមនមុខងរដ៏របេសរសរមប់ករេធវែផនករ និងករតម
ដនសរមប់រយៈេពលខលី និងរយៈេពលែវង ។
ៃដគូ អភិវឌឍន៍ភគេរចន េពញចិតតនឹងលទធផលៃនករចូលរួមេដយអងគកររបស់ពួកេគ េដយ
សរករពិតែដលថលទធផលបនបំេពញតមតរមូវកររបស់អនកេរបរបស់។ មនគមលតជេរចន
អំពីតរមូវករព័ត៌មន និងអំពីករអេងកត/ជំេរឿនណខលះែដលរតូវផតល់ទិននន័យសរមប់សូចនករ
ែដលកំណត់។ ករគំរទពីៃដគូ អភិ វឌឍន៍ មនករែចកជែផនក។ មនៃដគូអភិវឌឍន៍ជេរចនគំរទ
កនុងែផនកេនះ េហយពួកេគេសទរែតទំងអស់មនគំនិតផទល់ខួលនអំពីវ ិសលភពៃនករងរ និងអំពី
ែផនកណមួយៃនរបព័នធសិត
ថ ិ ឬសថប័ន ែដលរតូវករឱយមនករពរងឹ ងេនះ។ ពុំ មនកិចចពិភកស
និងកិ ចស
ច ហរបតិ បតតិកររវងៃដគូអភិវឌឍន៍េផសងៗគន

កនុងករេធវឱយមនករអនុវតតករងររបកប

េដយរបសិទធេនះេទ។ សរមប់េពលបចចុបបននេនះ វមនសរៈសំខន់ ណស់ ែដលបណ
ត ញ
រកុមករងរបេចចកេទសេដរតួនទីជ “អនកកច់ ចងកូត” ។
ែផនករេមសថិតិ ពិ តជពិពណ៌នពីតរមូវករអនកេរបរបស់បនយ៉ ងរបេសរ េនករមិ តជតិ ប៉ុែនត
េនមនចេនលះសរមប់ករេធវករែកលមអ

ែដលមនករសងកត់ធងន់កន់ែតេរច នេនករមិ តេរកម

ជតិ និ ងកន់ែតេរចនេទេលករវ ិភគ និងគំរទែផនកបេចចកវ ិទយព័ត៌មន និងទំនក់ទំនង (ICT)
រយៈេពលែវង។
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ែផនកទី២. ែផនករេមសថត
ិ ិ
៤. ែផនករេមសថត
ិ ិ
៤.១. គេរមងែផនករេមសថត
ិ ិ
ែផនករេមសថិតិ គឺជឯកសរយុទធសរសត ែដលកំ ណត់ នូវទសសនវ ិស័យ និ ងេគលេដសរមប់
របព័ នធសិត
ថ ិជតិ។ វគឺជែផនទីបងហញអំពីថេតរបព័ នធសិត
ថ ិគួរេទកែនលងណ និងេទដល់ទីេនះ
េដយរេបៀបណ។ វគឺ ជរកបខ័ណឌករងរសថិតេនកនុងចំ ណុចអទិភពតរមូវករ និងធនធន
ែដលរតូវយកមកពិចរណ េរបៀបេធៀបេទនឹ ងេគលេដ និ ងទសសនវ ិស័យ។ េដយេរបរបស់
ែផនករេមសថិតិជឧបករណ៍រគប់រគង

សថិតិនឹងរតូវបនផលិតេដមបីេឆលយតបេទនឹ ងតរមូវករ

អទិភពែដលបនដក់េចញ។ ែផនករេមសថិតិគឺជឯកសររស់ ែដលមនភពបត់ែបន មនករ
តមដនរតួតពិនិតយេឡងវ ិញ និងែកតរមូវេនកនុងេពលកំ ណត់ ណមួយជេទៀងទត់។
ទសសនវ ិស័យកំ ណត់កុនងែផនករយុទធសរសត ២០០២-២០០៦ ឈរេលមូលដឋនៃនេគលករណ៍

៥ ចំ ណុច៖ ភពសំខន់ ភពសុចរ ិត ភពអចេរបរបស់បន វ ិជជជីវៈនិយម និ ងជំេនឿទុ កចិតត។
តមរយៈេនះ គឺមននូវ េបសកកមមដូចខងេរកម៖

ិ យសថនជតិសិត
ិ គ និង
េបសកកមមរបស់វទ
ថ ិ គឺ ករសរមបសរមួល របមូ ល ចងរកង វភ
ផសពវផសយគុណភពខពស់ និ ងសថិតិផូវករ
ល
េដ មបីជួយដល់ករេធវករសេរមចចិតតែដលមនករផតល់

ព័ត៌មន ករជែជកែវកែញក និងករពិភកសសថិតេនកនុងរជរដឋភិ បល រដឋបលថនក់ េខតត និងឃុំ

ែផនកឯកជន និ ងរបព័នធផសពវផសយ រពមទំងសហគមន៍ ជតិ និងអនតរជតិ ដ៏ទូលំទូលយ។
កមមវតថុមន ៧ ៖
១. សរមបសរមួល និងេធវឱយរបេសររបព័នធសិត
ថ ិ ជតិៃនរពះរជណចរកកមពុជ

២. វ ិទយសថនជតិសិថតិផតល់េសវកមមសិត
ថ ិ ទន់េពលេវល មនករពក់ព័នធ មនករ
េឆលយ តប និងេគរពេគលករណ៍សុចរ ិតភព និងគុណភព

៣. ផតល់ព័ត៌មន និ ងបេងកនករេរបរបស់សិត
ថ ិផូលវករ
៤. ចូលរួមយ៉ ងសកមមកុងសកមម
ន
ភពសថិតិអនតរជតិ ទំងេនះមនសរៈសំខន់សរមប់
រពះរជណចរកកមពុជ និងតំបន់អសុីអេគនយ៍
៥. សថប័ នែដលេលកទឹកចិតតដល់ករសិកសែសវងយល់ ករៃចនរបឌិ ត និ ងករអនុវតត
ករមិ តខពស់េនកនុងសកមមភព និងករអភិ វឌឍសថិតិ

៦. មនជំេនឿទុកចិតត និងកិចចសហរបតិបតតិករ កនុងករផតល់ទិននន័យរបស់វ ិទយសថនជតិ
សថិតិ
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៧. មនករទទួលសគល់ករមិតខពស់ និ ងគំរទចំេពះវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ ពីសំណក់ អនក
េធវេសចកតីសេរមចចិតត និងសហគមន៍
ចំណុចសំខន់ៗៃនែផនករែដលមនកនុងឯកសរេនះ

បនចងអុលបងហញនូវកតតរបឈមមួយ

ចំនួន។ កតតរបឈមទំងេនះ គឺេដយសរធនធនេនមនករមិត និងសមតថភពមិនទន់
រគប់រគន់េនកនុងវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ និងេនតមសថប័នដៃទេទៀត។ ប៉ុែនតវមនសរៈសំខន់

ពីេរពះវបងហញនូវទសសនៈរបមូលផតុំមួយ េនេពលអនគតៃនរបព័នធសិត
ថ ិជតិ។ េដមបីសេរមច
បំណងរបថនទំងេនះ របកបេដយនិរនតរភព របព័នធសិថតិជតិរតូវែតមនលកខណៈរគប់រគន់
េដយខលួនឯង និងមិនរតូវពឹងែផអកេទេលករផតល់ហិរញញបបទនពីៃដគូអភិវឌឍន៍ទំងរសុងេនះ
េឡយ។
៤.២ របតិបតតិករ ៃនែផនករេមសថិតិ
ែផនករេមសថិតិគឺជឯកសរយុទធសរសតកំណត់នូវទសសនវ ិស័យ និងេគលេដសរមប់របព័នធ
សថិតិជតិ ។ វគឺជឯកសររគឹះ ពីេរពះវក៏បងហញផងែដរថេតសិត
ថ ិរបេភទណគួររតូវផលិត
េឡង េដមបីេឆលយតបនឹ ងតរមូវកររបស់អនកេរបរបស់េនកនុងសងគមកមពុជ ទំងេពលបចចុបបនន
និងេពលអនគត។ វនឹងបងហញថេតរបព័នស
ធ ិថតិគួរសំេដេទកែនលងណ ប៉ុែនតវមិនចបស់អំពី
ថេតនឹងេទដល់ទីេនះេដយរេបៀបណ។

ែផនករេមសថិតិគឺជរកបខ័ ណឌករងរសកមមភព

អទិភព តរមូវករនន និងធនធនែដលអចយកមកគិតពិចរណទក់ទងនឹងទសសនវ ិស័យ
និងេគលេដ។ កងវះខត និងករពុំមនមូលនិធិរទរទង់រយៈេពលែវងសមរសប វនឹងបេងកតនូវ
ផលវ ិបកសរមប់ែផនករេមសថិតិ

េដមបីបំេពញតួ នទីពិតរបកដ

ែដលថវជឧបករណ៍

រគប់រគងេនះ។
វមនសរៈសំខន់ែដលថែផនករេនះ េធវកររួមបញូច លនូវរកបខ័ ណឌករងររបស់អស៊ន និ ង
រកបខ័ណឌករងរសថិតិសំខន់ៗដៃទៗេទៀត។ ករងររបកបេដយគុ ណភព គឺជករងរែដលរតូវ
បនតេធវ េហយរកមសីលធម៌ គឺជែផនកមួយដ៏មនសរៈសំខន់ ។ េគលបំណងសថិតិផូវកររបស់
ល

របេទសកមពុជ គឺ ករផលិតរបកបេដយនិរនតរភព ជមួ យនឹ ងភពសំខន់ ភពសុចរ ិត ភពអច

េរបរបស់បន ភពមនវ ិជជជីវៈ និ ងភពគួរឱយេជឿទុ កចិ តត។

ករេរៀបចំេហដឋរចនសមព័នធ និ ងសថប័ន ែដលរតូវបនេធវេឡងមួយចំនួន មនលកខណៈរគប់
រគន់ ប៉ុែនតខលះេទៀតេនមិនទន់រគប់រគន់េនេឡយ។ ករផតល់មូលនិធិ និ ងរបក់េបៀវតស/របក់
ឧបតថមភ រពមទំងរបព័ នធសរមប់ទំនក់ទំនងជមួ យអនកពក់ព័នធ អនកេរបរបស់ និងអនកផលិត
សថិតិសរមប់ ករេធវែផនករ
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និងតមដនបនត

ក៏ ដូចជករេរៀបចំ ករងរសរមបសរមួល និ ង

របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ពិេរគះេយបល់រតូវមនករពរងឹ ង

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

េដ មបីឱយរបព័នធសិត
ថ ិជតិកលយជរបព័ នវធ ិមជឈកររបកប

េដយរបសិទភ
ធ ព។ វមនសរៈសំខន់ យ៉ងខលំង េដមបីអនុវតតនូវរបព័នធមួយកនុងករប៉ ន់សមន

ករចំ ណយសរមប់ករផលិតសថិតិ ែដលសថិតេនកនុងរបព័ នធវ ិមជឈករ េដមបីឱយមនមូ លដឋនរគឹះ
ដ៏លអមួយសរមប់ ករផតល់អទិភព និងករេរបរបស់ធនធនរបកបេដយរបសិទធភព។
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

៥. កមមវិធីេហដឋរចនសមព័នស
ធ ត
ិថ ិ
៥.១ រកបខ័ណឌចបប់
រកបខ័ណឌចបប់រគបដណតប់ នូវែផនកសំខន់ៗ

កនុងេគលបំណងេធវឱយរបព័នធសិថតិជតិមន

ដំេណរលអ និងផតល់នូវមូលដឋនរគឹះដ៏លផ
អ ងែដរ សរមប់ករេរៀបចំករងរសថិតិ។ កមមវ ិធី េហដឋរចនសមព័នស
ធ ិត
ថ ិចងអុលបងហញយ៉ ងចបស់ថេតអីរវ តូវេធវ និងតមរេបៀបណ និ ងនរណរតូវ
េធវ។ វបនបញ
ច ក់យ៉ងចបស់ និងអំពីមហិចត
ឆ ខពស់សរមប់របព័នធេនះ។ របយករណ៍ពិ
និតយេឡងវ ិញេនះ

ផតល់ព័ត៌មនេដយផទល់អំពីកមមវ ិធីេហដឋរចនសមព័នធសិត
ថ ិ

គឺវមនលកខ

ណៈសុទិដិឋនិយមខលំងេពក េដយេផតតេទេលចំនួនមរនតីែដលមនជំនញេនវ ិទយសថនជតិ
សថិតិ

និងេនតមរកសួង/សថប័នេផសងៗេទៀតេនកនុងរបព័នធសិថតិជតិ

េដយសរកងវះរបភពធនធនហិរញញវតថុរគប់រគន់

េហយេរកពីេនះ គឺ

និងមននិរនតរភព។

កងវះខតធនធន

មនុ សស និងហិរញញវតថុេនវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ និងតមរកសួង សថ័បននន ជកតតនំឱយវ ិទយ

សថនជតិសិថតិ

មិនអចមនលទឋភពបេងកតនូវករ ិយល័យរតួតពិនិតយសថិតិ

(Statistical

Clearing House) បនេឡយ។ អរស័យេហតុេនះ មហិចឆតេនះគួររតូវចត់ទុកថជេគល
េដរយៈេពលែវង និងគួរមនលកខណៈជក់លក់ជងេនះបែនថមេទៀត ឧទហរណ៍ ទក់ ទងនឹង
ករចុះបញចីពណិជជកមម ែតមួយមុខដូចមនេនកនុងករណីៃនរបេទសអូរសតលី។
មនភពខុសគនកនុងករេរបរបស់និយមន័យមួ យចំនួន េនកនុងចបប់ សិត
ថ ិ និងកនុងអនុ រកឹតយែដល
ពក់ ព័នធ។ រកបខ័ណឌចបប់ រតូវែតគំរទដល់ដំេណរករករងរ និងរតូវែតមនភពចបស់លស់
អំពីករទទួលខុសរតូវ។ មនករផតល់អនុ សសន៍ឱយមនករពិនិតយែកសរមូលេឡងវ ិញ នូវចបប់
សថិតិ និ ងអនុរកឹតយផងែដរ េដមបីេធវករពរងឹ ងរកបខ័ ណឌករងរេនះឱយកន់ែតរបេសរេឡងបែនថម
េទៀត។ ករពិនិតយេឡងវ ិញេនះរតូវពិនិតយឱយចបស់លស់ និងឱយមនករឯកភពទូលំទូលយ
ដូេចនះ េនេពលែដលេធវសុខដុមនីយកមមចបប់សិត
ថ ិ និ ងអនុរកឹតយពក់ព័នធ នឹ ងធនបនករ
េគរពតមករទទួលខុសរតូវ ករេរបរបស់ពកយ និ ងនិយមន័យ ករមិតៃនភពលមអិត និ ងេជៀស
វងករបត់បង់ នូវចំណុចសំខន់ៗនន ឧទហរណ៍ដូ ចជ អំពីគុណភព និងភពងយរសួល
សរមប់អនកេឆលយតបជេដម។

េហយកនុងរយៈេពលប៉ុ នមនឆនំបនតបនទប់ មកេទៀត

ក៏អចេធវ

វ ិេសធនកមមចបប់សិត
ថ ិបនផងែដរ។
៥.២ ករអភិវឌឍធនធនមនុសស

មនភពរក
ី ចេរម នគួរឱយកត់សំគល់េនកនុងវ ិស័យេនះ

េហយរល់ចំណុចទំងអស់ែដលរតូវ

បនេលកេឡងេនកនុងែផនករេមសថិតិេនះ គឺេនែតមនករអនុវតតេនេឡយ។ េយងេទតម
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

ែផនករេមសថិតិ សមតថភពេនកនុងរបព័នធសិត
ថ ិជតិ កំ ពុងចប់េផតមពីមូលដឋនករមិតទបមួយ។
េទះបីសមតថភពេនវ ិទយសថនជតិសិថតិ និងេនតមរកសួងធំៗមួយចំ នួន មនភពរបេសររួច
េហយក៏េដយកតី ក៏ប៉ុែនតរកសួង/សថប័នជេរចនេទៀតៃនរបព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិ េនែតមនករមិតទប
េនេឡយ។ មនតរមូវករដ៏ធំ សរមប់វគគបណុត ះបណ
ត លសថិតិមូលដឋន។ កនុងឆនំ ២០១២ វគគ

បណុត ះបណ
ត លសថិតិមូលដឋន រតូវបនេធវេឡងសរមប់ មរនតីសិត
ថ ិរបស់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ ។ វគគ
បណុត ះបណ
ត លដូចគនេនះ នឹងផតល់េទឱយរកសួង/សថប័ននន េដមបីបេងកនជំនញសថិតិសរមប់

មរនតីែដលផលិតសថិតិផូលវករ។ វគគបណុត ះបណ
ត លេនះ បេរងៀនេដយមរនតីវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិជ

ភសែខមរ េហយក៏ជឱកសមួយផតល់ឱយវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ កនុងករផតល់ករបណុត ះបណ
ត ល

េទឱយរកសួងនន ែដលជែផនកមួយៃនករទទួលខុសរតូវរបស់ វ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ ទក់ ទងេទ

នឹងករងរសរមបសរមួលផងែដរ។ វគឺ ជជំ ហនដំបូងសរមប់ឱយរបេទសកមពុជមនលកខណៈ
មចស់ករេដយខលួនឯង េដយមិ នពឹងែផអកេលទីរបឹ កសអនតរជតិ េនេពលែដលមនករេរៀបចំវគគ
បណុត ះបណ
ត លសថិតិដូចេនះតេទេទៀត។

សរមប់ឆនំខងមុខ

វគគបណុត ះបណ
ត លសថិតិករមិត

ខពស់ វ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ នឹងេនែតរតូវករជំនួយបេចចកេទសពីអនកជំនញអនតរជតិ េដយមន
ករសហករជមួយមរនតីរបស់វ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ ។ ក៏ ប៉ុែនតមរនតីរបស់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ គឺជ

អនកទទួ លខុសរតូវកនុងវគគបណុត ះបណ
ត លេនះភគេរចន េដយខលួនឯង េរចនជងករទទួលខុស
រតូវេដយអនកជំនញអនតរជតិ។
អងគករ JICA បនបណុត ះបណ
ត លមរនតីរបស់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ កនុងកំឡុងករអនុវតតជំេរឿន
របជររសតឆនំ ២០០៨ និ ងជំេរឿនសហរគសឆនំ ២០១១។ វគគបណុត ះបណ
ត លេនះ គឺជវគគមួយ
មនរយៈេពលខលី និ ងេធវេឡងតមរយៈករងរផទល់េដយទីរបឹកសអនតរជតិ ។ អងគករ JICA ក៏
មនែផនករបណុត ះបណ
ត លមរនតីថនក់េខតត េនឆនំ ២០១២ កនុងករេរបរបស់សិត
ថ ិតំបន់ ។
េរៀងរល់ឆនំមរនតីរបស់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ

រតូវបនបញូជ នឱយេទចូលរួមវគគបណុត ះបណ
ត លេន

របេទសជប៉ុ ន សរមប់រយៈេពលពី ៣ េទ ៤ ែខ។ ករបណុត ះបណ
ត លេរករបេទសរយៈេពលខលី

េផសងេទៀត ផតល់េដយៃដគូអភិវឌឍន៍មួយចំនួន។ មរនតីរបស់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិរបែហល ១០០
នក់ ទទួលបនវគគបណុត ះបណ
ត លរយៈេពលខលីេនប៉ុនមនឆនំចុងេរកយេនះ និងចូលរួមកនុងសិកខ

សលបេចចកេទស និងកិចចរបជុំ នន។
អងគករ UNFPA បនបណុត ះបណ
ត លមរនតីរបស់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ តមរយៈដំេណរករករងរ

ៃនជំេរឿនរបជររសត ឧទហរណ៍ ករេរជ សេរ សសំណកគំរូ ករែកៃឆនទិននន័យ និ ងបេចចកវ ិទយ
ព័ត៌មន

និងទំនក់ទំនង

និងបនតវគគបណុត ះបណ
ត លេដមបីេរៀបចំ អេងកតចេនលះជំេរឿនកនុងឆនំ

២០១៣។ វ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ និងករ ិយល័យសថិតិេនរកសួងសុខភិបល ក៏ បនទទួ លវគគ

23

របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

បណុត ះបណ
ត ល កនុងកំឡុងអេងកតរបជសរសត និងសុខភពកមពុជឆនំ ២០១០ និ ងឆនំ ២០១២។
អងគករ UNICEF ជួយគំរទវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិកុងករេរៀបចំ
ន
របព័នធទិន័នយសូចនករេសដឋកិចច

សងគមកិចចកមពុជ េដយមនករបណុត ះបណ
ត លមរនតីរបស់របព័នធសិថតិជតិជេទៀងទត់ខងែផនក
CAMInfo និង ICT េដមបីជួយឱយកន់ែតរបេសរេឡងនូវជំនញកុំពយូទ័រ។

អងគករ Sida ជួយគំរទវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ េដមបីបេងកនសមតថភពរបកបេដយនិរនតរភពេន
វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ។ គេរមងដំ ណក់ កលទី២ ករបណុត ះបណ
ត លែផនកបេចចកវ ិទយព័ត៌មន និ ង
ទំនក់ទំនង និ ងែផនករគប់រគង រតូវបនេរៀបចំេឡង។ េគលបំ ណងមួយកនុងចំេណមេគល
បំណងចមបងៗ ៃនគេរមងកសងសមតថភពសថប័ន េនដំ ណក់កលទី ៣ គឺ ករបេងកនសមតថភពរបស់វ ិទយសថនជតិសិថតិ េដមបីបនតផលិតសថិតិៃនករអេងកតរគួសរ។ គេរមងេនះពឹងែផអក
េទេលជំនួយបេចចកេទសរយៈេពលែវង និ ងរយៈេពលខលី ែដលវគគរយៈេពលខលី កនុងជំនញអេងកត
ដូចជករវ ិភគសថិតិ និ ង ICT រតូវបនេធវេឡងរួមជមួយវគគបណុត ះបណ
ត លេនកែនលងេធវករ។
េរកពីជំនួយែផនកបេចចកេទស Sida បនផតល់ឱយមរនតីរបស់វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិេរច នជង ៥០ នក់

នូវឱកសបេងកនជំនញភសអង់េគលស តមរយៈវគគបណុត ះបណ
ត លភសអង់េគលស។ ទំងអគគ
នយក និ ងអគគនយករងមួ យចំនួន បនចូលរួមជេទៀងទត់ នូវវគគបណុត ះបណ
ត លរគប់រគង
ែដលដឹកនំេដយទីរបឹកសអនតរជតិ។ ជំនញដឹកនំ និងរគប់រគងមនករមិ តខពស់ខលំងេនេពល
សពវៃថងេបេរបៀបេធៀបនឹងឆនំ២០០៩។
ទំងសមតថភពចត់ែចង

និងរគប់រគង

គឺពឹងែផអកេលសមតថភពមរនតី។

វមនសរៈសំខន់

ណស់ មរនតីនឹងទទួលបនករបណុត ះបណ
ត លតមរយៈវគគេផសងៗ និងបណុត ះបណ
ត លេនកែនលង
េធវករ។ បែនថមជងេនះេទៀត េដ មបីកសងសមតថភពរបកបេដយនិរនតរភព មរនតីសិត
ថ ិរតូវែត
អនុវតតករងរតមនយកដឋន ែដលពួកេគទទួ លបនករបណុត ះបណ
ត ល។

េនេពលបចចុបបនន

មរនតីមនករផលស់បូតររវងគេរមងេផសងៗគន េដមបីទទួ លបនរបក់េបៀវតសេរចន ែដលជេរឿយៗ
ទទួ លករងរែដលមិនសថិតេនេរកមទំ នួលខុសរតូវរបស់ពួកេគ ដូ ចជករដក់េលខកូ ដ និ ង
បញូច លទិននន័យជេដម។
េទៀងទត់

អរស័យេហតុេនះ

មរនតីែដលេធវករងរឋិ តេថរនឹ ងករងរអេងកតជ

និងករវ ិភគសថិតិេនតមនយកដឋននី មួយៗ

កសងសមតថភពរបកបេដយនិរនតរភពេរចនជងមុ ន។

នឹ ងមនករធនថទទួ លបនករ
គំនិតមនេនកនុងែផនករេមសថិតិន

េពលបចចុបបនន សតីពីករេរជេរ ស និងតេមលងឋនៈមរនតី គឺ េនែតរតូវេលកមកេធវករពិភកស។ ករ
ពិនិតយឱយបនរបេសរជងមុន េនកនុងដំេណរករេរជសេរ សមរនតី និងករតេមលងឋនៈ េដយែផអក
េលគុណសមបតតិ

នឹងធនថ

នឹងទទួ លបនមរនតីរបកបេដយគុ ណសមបតតិ

តំែណងសមរមយសរមប់ ជំនញរបស់ពួកេគ។
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ជទូេទជំ នួយែផនកបេចចកេទស ែដលផតល់េដយៃដគូ អភិវឌឍន៍េផសងៗ បនរួមចំែណកគួរឱយកត់
សំគល់កុនងករកសងសមតថភពេនវ ិទយសថនជតិសិថតិ នប៉ុនមនឆនំថីមៗេនះ។ េទះជយ៉ ង
ណក៏េដយ

ករកសងសមតថភព

រតូវែតបនតេនឆនំខងមុ ខេទៀត។

បែនថមជងេនះេទៀត

សកមមភពបណុត ះបណ
ត ល គួរេរៀបចំែផនករឱយបនេកៀកកនុងកិ ចចសហរបតិ បតតិជមួយវ ិទយសថន

ជតិសិត
ថ ិ និងៃដគូអភិ វឌឍន៍ េផសងៗេទៀត។ តមរយៈកិចចសរមបសរមួលជមួ យៃដគូ អភិវឌឍន៍កុនង

ករេធវែផនករ និ ងករអនុវតតនូវករបណុត ះបណ
ត ល សថិតេនកនុងរបព័នធករកសងសមតថភពនឹង
មនរបសិទធភពេរចនជងមុន។
៥.៣ ករបេងក
ករបេងកន/ករអភិវឌឍរបតិបតតិករសថិតិ
តមែផនកមួយចំនួន

មនភពរក
ី ចេរមនដូចមនកនុងែផនករ

និងអនុសសន៍ េនកនុងសិកខ

សលកសងសមតថភពសថិតិ និ ងេយងតមែផនករែដលបនកំណត់េនេលេគហទំព័ររបព័ នធ
ផសពវផសយទិននន័យទូេទ ប៉ុែនតេនមនករងរេរចនរតូវេធវបែនថមេទៀត។ េហតុ ផលមួយែដល
េនពុំទន់បនបេងកនេឡង គឺធនធនហិរញញ វតថុរបស់រជរដឋភិបលេនមនករមិត និងករផតល់

ហិរញញបបទនរបស់ៃដគូអភិ វឌឍន៍េនមនភពជែផនកៗេនេឡយ។ មនៃដគូអភិវឌឍន៍ជេរចន
គំរទែតមួយែផនក

េហយពួកេគភគេរចនមនទសសនៈេរៀងៗខលួនេផតតេទេលែតវ ិសលភព

ករងរ ឬែផនកណមួយៃនរបព័នធ/សថប័ន ែដលរតូវេធវករពរងឹងែតប៉ុេណណះ។ បញ
ហ ទំងេនះ
ទមទរឱយមនករជែជកែវកែញក និងកិចចសហរបតិ បតតិកររវងអនកអនុវតតេផសងៗគន េដមបីេធវ
ឱយករងរកន់ែតមនរបសិទភ
ធ ពខពស់។ ករងរេផសងៗេទៀតែដលរតូវេធវេនះ គឺករជួយគំរទ
ខងែផនក បេចចកវ ិទយព័ត៌មន និងទំនក់ ទំនង (ICT) វ ិធីសរសត (បចចុបបននកំពុងអភិវឌឍន៍នូវវ ិធី
សរសតសរមប់វស់ែវងភពរកីរក) និងជំ េរឿនកសិកមម ឆនំ ២០១៣។
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

៦. កមមវិធក
ី រងរសថត
ិ ិ
៦.១ ទសសនវ ិស័យសរមប់អនគត
អនគត
ែផនកទី៤ ទសសនវ ិស័យ េបសកកមម និ ងេគលបំ ណងសរមប់រយៈេពលរហូតដល់ឆនំ ២០១៥ រតូវ
បនកំ ណត់ េហយគឺជទសសនវ ិស័យដ៏ ែវងឆងយមួយ។ េដមបីែថរកស និងកសងរបព័នធសិត
ថ ិជតិ
ឱយបនរ ឹងមំជងេនះសរមប់នេពលអនគត មនសកមមភពជេរចនកំ ពុងបនត និងសកមមភព
េផសងេទៀត នឹងចប់េផតម សកមមភពខលះជកររសេមរសៃម និ ងខលះេទៀតមនលកខណៈរបកដ
និយមខលំង។ ចំ ណុចខលះ គឺកររួមបញូច លនូវរកបខ័ ណឌករងរែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ
េគលេដអភិវឌឍន៍ សហសសវតសរ ៍ និងអស៊ន និងករងរេផសងេទៀត េដមបីពរងឹ ងគុណភពសថិតិ
តមរយៈករអនុវតតនូវរកមសីលធម៌ ។ រហូតដល់សពវែថងេនះ សូចនករភគេរចនេនកនុង ផ.យ.អ
.ជ រតូវបនផលិតេឡង ែដលផតល់នូវមូលដឋនរគឹះដ៏របេសរសរមប់ករងរបនត និងេដមបីេរៀបចំ
សរមប់ តរមូវករែដលមនករេកនេឡងេដយអចេមលេឃញទុកជមុន

សរមប់សិត
ថ ិ ផូលវករ

កនុងរកបខ័ណឌករងរដ៏សំខន់បំផុតដូចជអស៊ន។ សរមប់េពលអនគត រតូវមនករបរញ
ជ ប
សរមប់ករេរបរបស់រល់បញជ ីរដឋបលែដលបនរបមូ ល និងទិននន័យអេងកត និងករេរបរបស់
នូវបទដឋនចត់ ចំណត់ថនក់និងនីតិវ ិធីករងរបទដឋន។ សរមប់ ករេរបរបស់នូវវ ិធីសរសតលអ
បំផុត នេពលបចចុបបនន គឺ ករេរៀបចំវ ិធី សរសត និងករផលិតសថិតិ រពមទំងករផសពវផសយ េដយ

មនករសហរបតិបតតិករជមួយរបព័ នធសិត
ថ ិជតិ និងេដ មបីពរងឹ ងវ ិទយសថនជតិសិថតិ និ ងករេធវ
ករងររួមគន និ ងជមួ យបណ
ត អងគភពសថិតិៃនរកសួងសំខន់ៗេផសងៗេទៀត។
េគលេដេផសងៗេទៀត

សរមប់េពលអនគត

គឺករបេងកនគុណភពសថិតិតមរយៈករសរមប

សរមួល ករបណុត ះបណ
ត ល ករេរបរបស់សូចនករ និ ងដំេណរករបទដឋន និ ងរបព័នធរគប់រគង
ទិននន័យរពមទំងករេរបរបស់ ICT ឱយបនកន់ែតេរចនេឡង។ សំណួរសរមប់េពលអនគត
មួយែដលអចេលកេឡង គឺ អំពីករេរៀបចំរបព័ នធសិត
ថ ិ ជតិ ែដលមនរបសិទធភពបំផុតេនះ គឺថ
េតគួរឱយមនរបព័នែធ បបមជឈករ

ឬក៏វ ិមជឈករ

េហយេតអងគភពណមួយរតូវបញចូ លេនកនុង

របព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិ? ចុះយ៉ ងដូចេមតចែដរ ចំេពះសថប័នននេនថនក់ ជតិ និ ងថនក់ រកមជតិ ករ
សរមបសរមួល ឬករទទួលខុសរតូវកនុងករអនុវតតករអេងកត និងកនុងចំេណមសកមមភពេផសងៗ
េទៀត។
មនករផតល់អនុសសន៍ផងែដរ ឱយបញូច លែផនករេមសថិតិ

ជែផនកមួយៃនែផនករយុទធសរសត

អភិវឌឍន៍ជតិ ែផនករយុទធសរសតរបស់រកសួងមហៃផទ និងរបយករណ៍របចំឆនំ ៃនរបព័នធសិត
ថ ិ
ជតិេដមបីឱយកលយជែផនកមួយរបស់របព័នធមួយ សរមប់ករេធវែផនករ និងករតមដនបនត។ មន
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

តរមូវករសរមប់របព័ នដ
ធ ៏មនរបសិទធភពមួយ សរមប់ករេធវែផនករ និងករតមដនបនត េដមបី
បេងកនចំេណះដឹងកនុងករេដះរសយបញ
ហ របតិបតតិករនន

ថេតករចំណយផលិតកមមរតូវ

គណនេដយរេបៀបណ និងថេតធនធនមរនតី និងធនធនេផសងៗេទៀត រតូវេរបរបស់ឱយមន
របសិទភ
ឋ ពបំផុតតមរេបៀបណ។
៦.២ កររកសសថិតិេសដឋកិចច
ចច និងសងគម-របជសរសតសំ
សខ
ំ ន់ៗ
ទិននផលសថិតិែដលមនរសប់ ឆលុះបញ
ច ំងនូវអទិ ភពខពស់បំផុតសរមប់ អនកេរបរបស់ និង
លទឋភពអចរកបននូវទិ នន
ន ័យដ៏សមបូរែបប ជពិេសស សរមប់សូចនករភគេរចនេន
កនុង ផ.យ.អ.ជ។
ទិននផលសថិតិសំខន់ៗ មនបងហញកនុងឧបសមព័នធ ២ កនុងេនះរួមមនករបញ
ជ ក់នូវសមសធតុ
សំខន់ៗ និងរបភពទិ ននន័យផងែដរ។ អទិភពខពស់បំផុតសរមប់ របព័ នធសិត
ថ ិជតិ គឺករែថរកស
ទុកទិននន័យសថិតិឱយបនេទៀងទត់រគប់ែផនកទំងអស់ និងេផតតករយកចិតតទុកដក់ ខស
ព ់សរមប់
េសចកតីរតូវករនន ឧទហរណ៍ សរមប់រកបខ័ណឌករងរអស៊នជេដ ម។ ករអេងកតភគ
េរចនផតល់នូវអទិ ភព េហយទិននន័យែដលមនភពសំខន់េនទបេនះ គឺកររបមូលទិ ននន័យ
តម រយៈរបព័ នឋរដឋបល។ រហូតដល់បចចូបបននេនះ មនករលំបកកនុងករផតល់អទិ ភពសរមប់
របព័ នធសិត
ថ ិជតិទំងមូល។

មនករដក់ បញូច លគនរវងករអេងកតមួយចំនួន

ដូ ចជករអេងកត

ទក់ ទងនឹងករចំ ណយរបស់រគួសរ របជសរសត ឬសុខភពេដមបីកត់ បនថយចំណយ និង
បនទុកកនុងករេឆលយសំណួរ។
អទិភពខពស់ជងេគបំផុត គឺករេធវជំេរឿន ដូចបនបញ
ជ ក់េនកនុងចបប់សិត
ថ ិ រតូវេធវយ៉ងតិ ច
េរៀងរល់ ១០ ឆនំមតង ដូចជជំេរឿនរបជររសត ជំេរឿនកសិកមម និ ងជំេរឿនសហរគស។ អេងកត
ចេនលះជំេរឿនរតូវេធវេឡងរវងជំេរឿនទំងឡយ េដមបីេធវករសរមបសរមួលនូវព័ត៌មនបចចុបបនន
ភពរបចំឆនំ។ ករអេងកតរបកបេដយអទិភពខពស់ រតូវេធវេឡងជេរៀងរល់ឆនំ ឬរបចំរតីមស
មនដូចជ៖
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•

ករអេងកតេសដឋកិចច-សងគមកិ ចច (អេងកតរគួសរ) ជេទៀងទត់

•

ករអេងកតកំ លំងពលកមម ជេទៀងទត់

•

ៃថលទំនិញេរបរបស់

•

ផលិតកមមឧសសហកមម

•

ទិនិញកសិកមម និងៃថលផលិតកមម

•

សថិតិរប
ូ ីយវតថុ និងហិរញញវតថុ

របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

•

ពណិជជកមមអនតរជតិ ែផនកេសវកមម

•

ករអេងកតវ ិនិេយគទុ នអនតរជតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

និងករអេងកតមិ នសូវញឹកញប់ (ចេនលះពី ២ េទ ៥ ឆនំ)៖
•

ករអេងកតរបជសរសត

•

ករអេងកតសុខភព

•

ករអេងកតអកខរភព

•

ករអេងកតសនទសសន៍ ភពរកីរក

•

ករអេងកតលទធភពទទួលបនសមភរៈមូលដឋនេដមបីេរបរបស់

៦.៣ ជំេរឿន និងអេងកត
ដូចបងហញេនកនុងែផនករេមសថិតិ

នេពលបចចុបបននេនះ

ជំេរឿនបេងកតនូវរគឹះៃនករងរសថិតិ

ពីេរពះវផតល់នូវតៃមលប៉ន់របមណដ៏រតឹមរតូវសរមប់ែផនកតូចៗ

និងករចត់ចំណត់ថនក់

លមអិត។ ចបប់សិត
ថ ិកំណត់ថ ជំេរឿនរតូវេធវេឡងេរៀងរល់ ១០ ឆនំមតង។ ជំេរឿនរបជររសតបន
េធវេឡងកនុងឆនំ ១៩៩៨ និងឆនំ ២០០៨។ វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិនឹងេរៀបចំេធវអេងកតចេនលះជំេរឿន
របជររសត េដយមនជំនួយឧបតថមភពីអងគករ UNFPA េដមបីេធវកររតួតពិនិតយនូវកំេណន
របជររសត និងេធវបចចុបបននភពអំពីព័ត៌មនចំ នួនរបជជន (សូមេមលតរងទី១)។
មនករេសនសុំឱយេរៀបចំជំេរឿនកសិកមមេនឆនំ ២០០៩ ភលមៗបនទប់ពីជំេរឿនរបជររសត។ េដយ
សរែតកងវះខតធនធន ជំ េរឿនកសិកមមរតូវបនពនយេពល។ វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ និងរកសួង
កសិកមម រុកខរបម៉ ញ់ និងេនសទ មនលទធភពរបមូលធនធនបនរគប់រគន់កុនងឆនំ ២០១២
េហយរហូតមកដល់បចចុបបននេនះ បននឹងកំពុងេរៀបចំេធវជំេរឿនេនះ កនុងឆនំ ២០១៣ េដយមន
ករគំរទពីរជរដឋភិបល និ ងអងគករនន រួមមន USAID, AusAID, Sida និង FAO ។
ជំេរឿនសហរគស (ជំេរឿនេសដឋកិចច) ែដលជជំេរឿនមិនធលប់មន រតូវបនេធវេឡងជេលក
ដំបូងកនុងឆនំ ២០១១ បនទប់ពីមនករចុះបញជីសហរគសកលពីឆនំ ២០០៩ និងករអេងកតសក
លបងដ៏ធំមួយកលពីឆនំ២០១០។ ទិននន័យបនមកពីជំេរឿនសហរគសអចយកេទេរបរបស់

សរមប់គណេនយយជតិ

សរមប់េរបរបស់ជរកបខ័ ណឌករងរៃនអជីវកមមទំងឡយ និង

េដមបីេធវករកំណត់នូវករចុះបញជីអជីវកមមផងែដរ។

ករេរៀបចំគណេនយយជតិ

នឹងមន

គេរមងេរបរបស់ព័ត៌មនពីជំេរឿនេនះ។ កនលងមក គមនៃដគូអភិវឌឍន៍ណមួយចប់អរមមណ៍
កនុងករេរៀបករចុះបញជ ីអជីវកមមេនះេទ។ អេងកតសហរគសនឹងរតូវេរៀបចំេធវេនឆនំ

េដយវ ិទយសថនជតិ សថិតិ ែដលមនករគំរទេដយ អងគករ JICA។
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ករអេងកតថនក់ជតិសំខន់ៗមួយចំនួនេទៀត ែដលរតូវេរៀបចំេធវេរៀងរល់ ៥ ឆនំមតង គឺករអេងកត
សុខភព

និងរបជសរសតរបស់របេទសកមពុជ។

ករអេងកតចុងេរកយរតូវបនេធវេឡងកនុង

ឆនំ ២០១០ និងសរមប់េធវករេរបៀបេធៀបជមួយនឹ ងករអេងគតឆនំ ២០០០ និងឆនំ ២០០៥។
វ ិទយសថនជតិសិថតិ និ ងរកសួងសុខភិបល បនរបតិបតតិកររួមគន កនុងកំឡុងៃនករអនុវតត

អេងគតេនះ េដយមនករជួយឧបតថមភពីអងគករ UNFPA និង USAID ។

ករអេងកតរគួសរបនតបនទប់ ែដលទិននន័យបនមកពីរបធនបទេផសងៗគន រតូវបនេគចងរកង
ទុកេនះ រតូវបនេរៀបចំេធវេឡងចប់តំងពីឆនំ ២០០៧។ អេងកតេសដឋកិចចសងគមកិ ចចកមពុជមន
ករជួយគំរទេដយអងគករ Sida និងមនករផតល់អនុសសន៍ កុងែផនករេមសថ
ន
ិតិ េហយករមង

សំណួររតូវបនពិនិតយេឡងវ ិញេនឆនំ ២០០៧។ េទះយ៉ ងណក៏េដយ ខលឹមសរមនលកខណៈ

ទូលំទូលយជងអវីែដលមនករេសនេឡងេដយែផនករេមសថិតិ េដយសរែតតរមូវករឱយមន
ទិននន័យរបចំឆនំ

េដមបីតមដនេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍កមពុជ

និង

ផ.យ.អ.ជ។

ទិននន័យកំណត់រតរបចំៃថង រតូវបនលុបេចលពីកុនងករមងសំណួរសរមប់ឆនំ ២០១២ េហយ
ករេរបរបស់វ ិធីសរសតកត់ រតរបចំៃថងនឹងរតូវេធវេឡងរល់ ៥ ឆនំមតង សរមប់ករអេងកតែដល
មនសំណកគំរួធំែតប៉ុេណណះ។ ករអេងកតរគួសរែដលមនសំណកគំរធ
ូ ំ បនទប់

នឹងរតូវេធវ

េឡងកនុងឆនំ ២០១៤។ េទះយ៉ ងណក៏េដយ គំនិតេនកនុងែផនករេមសថិតិ ៃនករអេងកត

រទង់រទយតូច េដយមនវ ិធីសរសតផលស់បូតរគននឹ ងយកមកគិតពិចរណកនុងឆនំ ២០១៥ េន

េពលេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍ រតូវបនពិនិតយេឡងវ ិញ េហយវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ នឹង
ទទួ លខុសរតូវរល់ករអេងកតេសដឋកិចច-សងគមកិចចកមពុជ។ ទិននន័យរតូវបនេគេរបរបស់យ៉ង
ហមត់ចត់េនកនុងែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ

និងរតូវេរបរបស់ជមូលដឋនសរមប់ករ

គណនពីភពរកីរកេនេពលែដលករវស់ែវងេនះបនពិនិតយេឡងវ ិញ និងរតូវបងហញកនុង
ឆនំ ២០១២។
ករអេងកតកំ លំងពលកមមេដយែឡក មិ នរតូវបនេរៀបចំេធវេឡយ េដយសរកងវះខតធនធន។
ជំនួសមកវ ិញ ែផនកែដលទក់ទងនឹ ងសកមមភពេសដឋកិចច រតូវបនបញូច លេនកនុងអេងកតេសដឋកិចច
សងគមកិចចកមពុជ ែដលរតូវយកេទេរបរបស់េដយគណេនយយជតិ។ កនុងឆនំ ២០១២ អេងកត
កំលំងពលកមម នឹងរតូវេរៀបចំេឡងេដយមនជំនួយពីអងគករពលកមមអនតរជតិ ។ ករអេងកតកនុង
ឆនំ ២០១២ េនះ នឹងរតូវយកេទេរបរបស់េដមបីរតួតពិនិតយភពរ ីកចេរម នចប់តំងពីឆនំ ២០០១
មក េនេពលអេងកតកំលំងពលកមមែដលេធវដច់េដយែឡករតូវបនេធវេឡង។
ទិននន័យៃនសនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់ រតូវបនរបមូ លចងរកងសរមប់េខតតចំនួន ៥ ជេទៀង
ទត់ និងចប់តំងពីែផនករេមសថិតិ រតូវបនបងហញវ ិធី សរសតថីម និងឆនំមូលដឋនថមីមួយរតូវបន
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េរបរបស់េនកនុងសនទសសន៍ ៃថលទំនិញេរបរបស់។ កនុងែខេមស ឆនំ ២០០៩ វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ
បនសេរមចចិតតបងហញនូវសនទសសន៍េនទីរកុងភនំេពញ ជំនួសឱយរបេទសទំងមូល ឬែត ៥
េខតត។ កនុងឆនំ ២០១២ មនគំនិតមួយ គឺ ករពរងី កសនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់េដមបីរម
ួ

បញូច លទំង ៥ េខតតេឡងវ ិញ។

តរងទី១៖ កលវភគបចច
ិិភគបចចុបបននភព
ពជំ
ជំេរឿន និងអេងកតរគួ
តរគួសរ ឆនំ២០០៨
២០០៨ ដល់ ឆនំ២០១៥
២០១៥ េយង
២០០
េទតម
ត លអណតតិែផនករេមសថ
ែផនករេមសថិតិ ែខ មិថុន ឆនំ ២០១២
េទតមករវយតៃមល
តមករវយតៃមលពក់កណ
ជំហនៃនេគលនេយបយសំខន់ៗ

ជំេរឿន

អេងកត

NSDP 2006-2010
ចប់ េផតម

2006

2006
កររតួតពិនិតយ

2007

CSES របចំ ឆនំ (3,600

សរមប់

NSDP

2008

2007

រគួសរ 2007, 2008, 2010,
2011)

បនតសច
ូ នករ

ែផនកសំខន់ ៗ៖

ជំ េរឿនរបជររសត - ចំ ណូលនិងចំ ណយ

2008

(ទិ នន
ន ័ យរបចំ ៃថង និ ង

2009

េរៀបចំ NSDP
បចចុបបននកមម
2009-2013

2010

2011

សួររំលឹក)

របយករណ៍
MDGs

ចប់ េផតម

(12,000 រគួសរ)

2009

- ផទះសែមបង

- សុខភិបល

CDHS 2010

2010

- អបរំ និងអកខរកមម

របយករណ៍
MDGs

NSDP បចចុបបននកមម 2009-2013

CSES 2009
សំណកគំ រធ
ូ ំ

- ករងរ

- កសិកមម

ជំ េរឿនសហរគស

- ភពរងេរគះ

- អេនតរបេវសន៍

2011

CSES របចំ ឆនំ (សំណក

2012

របយករណ៍វឌឍភពរបចំឆនំ

2013

េរៀបចំ NSDP 2014-2018

2014

NSDP 2014-2018
ចប់ េផតម

គំ រត
ូ ូ ច, 2012, 2013, 2015)

សតីពីសូចនករ NSDP–CMDG

របយករណ៍
MDGs

2012

ែផនកសំខន់ ៗ៖

- ចំ ណូលនិងចំ ណយ

ជំ េរឿនកសិ កមម

(ទិ នន
ន ័ យសួររំលឹក

ប៉ុ េណណះ)
- ករងរ

- ផទះសែមបង

- អបរំ និងអកខរកមម
- សុខភិបល

CIPS 2013
CSES2014 សំណក
គំរូធំ (កត់រតរបចំ
ៃថង និងសួររំលឹក)

- កសិកមម

2015

- ភពរងេរគះ

2013

CDHS 2010

2014

2015

CSES រទង់រទយតូច

ជមួ យនឹ ង គំរូផលស់បូតរឆនំ
2016 និ ងឆនំបនទប់ ៗេទៀត

2016

2016

៦.៤ កររកសបញ
ីសហរគស
កររកសបញជសហរគស
អងគករ JICA បនជួ យគំរទវ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ កនុងករេរៀបចំ បញជីសហរគសេនឆនំ២០០៩
អេងកតសកលបងសហរគស និងជំេរឿនសហរគសកនុងឆនំ២០១១។ ព័ត៌មនែដលបនរបមូល

តមរយៈករេធវបញជ ីសហរគស
(Business

និងជំេរឿនអចយកេទេរបរបស់កុនងករេរៀបចំបញជ ីអជីវកមម

ិ លភពៃន
Register)។ េទះជយ៉ ងណក៏េដយករងរេនះមិនសថិតេនកនុងវស

គេរមង JICA េនះេទ េហយក៏មិនទន់ មនៃដគូអភិវឌឍន៍ណ បនបងហញពី ចំណប់អរមមណ៍
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កនុងករបេងកតបញជីអជីវកមមេនះែដរ។ េនះគឺ ជករងរដ៏ ធំមួយ និ ងដូ ចបងហញេនកនុងែផនករេម
សថិតិនេពលបចចុបបនន ករចុ ះបញជីអជីវកមម រតូវែតមនករេធវបចចុបបននកមមជនិ ចច។ េទះជយ៉ ង
ណក៏េដយចបប់សិថតិ តរមូវឱយវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ បេងកតនូវករចុ ះបញជី េហយវ ិទយសថនជតិ

សថិតិគួរពយយមែសវងរកធនធនពីរជរដឋភិបល

និងៃដគូ អភិវឌឍន៍ទំងឡយេដ មបីចប់េផតម

ករងរេនះ។
៦.៥ របភពទិ
ន ័យ រដឋបល
របភពទិនន
កររបមូ ល និ ងករេរបរបស់ទិននន័យរដឋបលរតូវបនេធវេឡងេដយរកសួង សថប័ននន។ េន
កនុងវ ិស័យមួយចំ នួន មនករកងវល់អំពីគុណភពទិននន័យ ដូ ចជករមិ តបទដឋន និ ងជំ នញជក់
លក់ កុនងករេរបរបស់ទិននន័យជេដ ម។ មនភពរ ីកចេរមន និ ងករេក នេឡងអំពីករេរបរបស់
ទិននន័យអេងកត និងទិននន័យរដឋបល ែដលទំងេនះ គឺបញ
ហ របឈមមួយសរមប់ករេរបរបស់

ទិននន័យរបកបេដយរបសិទធភព។ គុ ណភពែដលេធវឱយរបេសរេឡង ក៏ជកតតនំឱយមនករ
េរបរបស់ទិននន័យ និងរបព័ នធេផសងៗ េដយអនកបេងកតេគលនេយបយ អនកសថិតិ និងមរនតីេន
រគប់ ករមិត។

កររ ីកចេរមនែផនកគុណភពបែនថមេទៀត

អចខិតជិតមកដល់េនេពលមនរកម

សីលធម៌េននឹងទី កែនលង និ ងនីតិវ ិធីករងរតមបទដឋនកំពុងរតូវេគេរបរបស់។ កងវល់អំពីភព
ទន់ េពលៃនព័ត៌មន

ពីរបភពទិននន័យរដឋបល

អចមនករកត់ បនថយតមរយៈករពិភកស

ជមួយនឹងអនកផលិត និ ងអនកេរបរបស់។ ករេរបរបស់ទិននន័យរដឋបល ែដលបំេពញបែនថម
ទិននន័យអេងកត

កនុងករផលិតសថិតិសំខន់ៗ

និ ងយុទធសរសតផសពវផសយតមរយៈភនក់ ងរ

សរមប់ សិត
ថ ិទំងេនះ គឺមនសរៈសំខន់ ណស់។
៦.៦ ករអភិ
ធ ចនករ
ូចនករ
ករអភិវឌឍរបព័
ឌឍរបព័នស
បញជីសូចនករថមីែដលមនចំនួន ១៣៦ សូចនករ សរមប់តមដនរតួតពិនិតយ និងវយតៃមល
ែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ កនុងេនះរួមមនេគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរ ៍កមពុជ រតូវ
បនេរៀបចំរច
ួ រល់ និងបនអនុ ម័តេដយកិចចរបជុំរបស់រកុមរបឹកសគណៈរដឋមរនតី នេពលថមីៗ
េនះ។ កនុងចំេណមសូចនករទំងអស់ មនសូចនករចំនួន ៦៣ គឺជសូចនករសនូល និង
សូចនករ ចំនួន ៧៣ េផសងេទៀត គឺជសូចនករបែនថម។
CAMInfo គឺជរបព័នធទិននន័យសូចនករ ែដលរគប់រគងេដយវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ េដយមនករ
គំរទពី UNICEF។ វរតូវបនេធវបចចុបបននភពេដយមនទិននន័យសរមប់សូចនករចំនួន ៤៦៥

(រួមមនសូចនករតមដនរតួតពិនិតយ និងវយតៃមលែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ ) ែបងែចក
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ជ ៨៩ ែផនក និងមនចំ នួន ៣២ េគលេដ េដយរគបដណតប់នូវរយៈេពលេផសងៗគន និងរបភព
ខុសៗគន និងរតូវបនបំែបកជែផនកតមករមិ ត រហូតដល់ថនក់ឃុំ-សងកត់។
៦.៧ ករវ ិភគ និងករេរៀបចំរបយករណ
របយករណ៍
សមតថភពកនុងករវ ិភគ និងករសរេសររបយករណ៍ រតូវបនបេងកតេឡងេនប៉ុនមនឆនំថីមៗេនះ

តមរយៈជំនួយឧបតថមភពីៃដគូអភិវឌឍន៍េផសងៗ។ ជពិេសស គេរមងកសងសមតថភពសថប័ន
ែដលគំរទេដយ Sida កនុងេគលបំ ណងេដមបីេធវឱយរបេសរនូវជំនញសរេសររបយករណ៍

របស់វ ិទយសថនជតិ សិថតិ។ ទំងទីរបឹកសរយៈេពលខលី និងរយៈេពលែវង បនេធវករអមជមួយ
មរនតីពក់ព័នធ េដមបីបណុត ះបណ
ត លពួកេគកនុងករេធវវ ិភគទិននន័យ និងសរេសររបយករណ៍។
របយករណ៍េដយែផអកតមលទធផលរកេឃញសំខន់ ៗ រតូវបនផលិតេឡង និងករេរបរបស់
នូវទិ នន
ន ័យអេងកតេសដឋកិចចសងគម-កិចចកមពុជកំពុងមនករេកនេឡង។

ករបណុត ះបណ
ត ល

ភសអង់េគលស តមរយៈវ ិទយសថនបណុត ះបណ
ត លកនុងរសុក ក៏រតូវបនផតល់េទឱយមរនតីរបស់
វ ិទយសថនជតិសិថតិ ែដលមនចំនួនគួរឱយកត់សមគល់។
៦.៨ ករផសពវផសយ

េនវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ មនមជឈមណឌលេសវកមមអនកេរបរបស់ទិននន័យ ែដលផតល់ និងគំរទនូវ
ករផសពវផសយទិ ននន័យសថិតិ េទឱយអនកេរបរបស់ និ ងសធរណជនទូេទ។ ករេបះពុមពែដល
បេងកតេឡងេដយវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ និងរបព័នធទិននន័យបនមកពីរបភពេផសងៗ ដូ ចជអេងកត
េសដឋកិចច-សងគមកិចចកមពុជ អេងកតរបជសរសត និ ងសុខភពកមពុជ ជំេរឿនរបជររសត និងជំេរឿន
សហរគស និ ងអតថបទេបះពុមពរបស់រកសួង សថប័ននន គឺ អចរកបនតមរយៈមជឈមណឌល
េនះ។
េគហទំព័ររបស់វ ិទយសថនជតិសិថតិ ផតល់នូវតួ នទីដ៏សំខន់កុងកររកសឯកសរ
ន
និងករផសពវផសយសថិតិផូលវករៃនរបេទសកមពុជ។ េនេពលថមីៗេនះ បណ
ត ញទក់ទង និ ងខលឹមសររបស់
េគហទំព័ររតូវបនពិនិតយេឡងវ ិញ។ នេពលបចចុបបនន ឯកសរេបះពុមព ដូចជគណេនយយជតិ

សនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់

និងរបយករណ៍សថិតិេផសងៗេទៀត (ដូចជ អេងកតេសដឋកិចច

សងគមកិចចកមពុជ ជំេរឿនរបជររសត និ ងសមិ ទផ
ធ លសថិតិេផសងៗេទៀត ) អចរកបនតមរយៈករ
ទញយកពីេគហទំព័រេនះ។
តមរយៈេគហទំព័រ អនកេរបរបស់អចចូលេទេរបរបស់ របព័ នទ
ធ ិន័នយៃនសូចនករេសដឋកិចច
សងគមកិចចកមពុជ ែដលជករផសពវផសយតមេគហទំព័រ និងជឧបករណ៍របតយកសមួយ ែដលអច
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ឱយអនកេរបរបស់បេងកតជែផនទី ឬតរងេផសងៗ េចញពីទិននន័យមូលដឋនេនះ។ េដយមន
របព័ នត
ធ មេគហទំព័រ (CamInfo Online) របព័នធទិននន័យ CAMInfo ផតល់ឱយអនកេរបរបស់ ដូចជ
រជរដឋភិបល ៃដគូ អភិវឌឍន៍ អនករសវរជវ ។ល។ មនឱកសទញយកទិននន័យេសដឋកិចចសងគមកិចចកមពុជថមីៗបំផុត ែដលទិននន័យទំងេនះ បនមកពីរបភពេផសងៗ ដូចជ ជំេរឿន អេងកត

និងតមរយៈរបព័នឋទិននន័យរដឋបល ៃនបណ
ត រកសួង សថប័ នននរបស់រជរដឋភិ បល។

វ ិទយសថនជតិសិថតិ បនបេងកតគេរមងមួយកនុងឆនំ ២០១១ ែដលឧបតថមភេដយនយកដឋនសថិតិ
អងគករសហរបជជតិ និងដក់ចំណងេជងគេរមងេនះថ “ករេធវឱយរបេសរនូវករេផទៀងផទត់
ភពអចរកបន

និ ងករផសពវផសយនូវសូចនករអភិ វឌឍន៍ជតិ

រួមមនេគលេដអភិវឌឍន៍

សហសសវតសរ ៍”។ េគលបំណងរបស់គេរមងេនះ គឺករែកលមអភពមនឱកសអចេរបរបស់
បន នូវសូចនករអភិវឌឍន៍ជតិ រវងករមិតរបេទស និ ងអនតរជតិ តមរយៈករបេងកតរចកែត
មួយសរមប់ សូចនករអភិវឌឍន៍េនថនក់ជតិ

និងនំយកសូចនករទំងេនះេទកន់ថនក់អនតរ

ជតិ ។ គេរមងេនះ ពឹងែផអកេទេលរបព័ នធទិននន័យ CAMInfo ែដលមនរសប់ និងរកបខ័ណឌ
សូចនករ សរមប់េធវករតមដនរតួតពិនិតយភពរ ីកចេរមនរបស់ NSDP/CMDG ។ េនកនុង
គេរមងេនះ សូចនករសនូលរបស់ NSDP និងេមតដតរបស់វរតូវបនេរៀបចំ និងេធវឱយរបេសរ
េដមបីឱយរសបេទតមសតង់ដរអនតរជតិ ។
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៧. គរមងថវិក និងហិរញញ វតថុ
េយងេទតមអនុរកឹតយសតីពីសិត
ថ ិផូលវករែដលបនចត់តំង (មរត១០) រកសួងែផនករ រតូវេផញ
បញជីទិននន័យរដឋបលែដលមនរសប់ទំងអស់ ជំេរឿន និងអេងកត គេរមងចំ ណយ និងសថនភព
ៃនកររបមូលទិ ននន័យេទឱយទីសីក
ត រគណៈរដឋមរនតី មុនបំណច់ែខកកកដ ឆនំ ២០១១ និ ងបនទប់
មករតូវបញូជ នជេរៀងរល់ឆនំនូវបញជីទិននន័យរដឋបលថមីទំងអស់ ជំេរឿន និងអេងកត េទឱយទីសីតករ
គណៈរដឋមរនតី។ ករងរទំងអស់េនះរតូវបនេធវេឡង និ ងរបយករណ៍របចំឆនំ សរមប់របព័ នធ
សថិតិជតិ រតូវបនេបះពុមពកុនងែខសីហ ឆនំ ២០១១។
េនកនុងរបយករណ៍របចំឆនំ សរមប់របព័ នធសិត
ថ ិជតិឆនំ ២០១០ វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ បនរតួតពិនិតយេឡងវ ិញនូវសថិតិែដលបនផលិតេឡង។ សរមប់អនកផលិតសថិតិផូលវករជេរចន ព័ត៌មន

អំពីករចំ ណយសរមប់ ករផលិតសថិតិ
របេសរេនេឡយ។

និងសកមមភពរបមូលទិ ននន័យ

េនពុំទន់មនភព

េនកនុងរបយករណ៍របចំឆនំសរមប់របព័នស
ធ ិត
ថ ិ ជតិឆនំ

២០១១

មន

ចំណុចរ ីកចេរមនេរចន ប៉ុែនតេនែតមនភពខវះខតព័ត៌មន អំពីករចំណយសរមប់ ករផលិត
សថិតិេចញពីអនក ផលិតជេរចន។
េគលបំ ណងមួ យ

កនុងចំ េណមេគលបំ ណងទំងអស់

ិ នូវែផនករេម
កនុងករពិ និតយេឡងវញ

សថិតិេនះ គឺករវយតៃមលបរ ិមណចំ ណយសរុបសរមប់ករផលិតសថិតិ ែដលេធវេឡងេដយៃដគូ

អភិវឌឍន៍េផសងៗកនុងរបព័ នធសិត
ថ ិេផសងពីវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ។ កំឡុងករពិ និតយសរេឡងវ ិញេនះ
មនកិចចខិតខំរបឹ ងែរបងជេរចនកនុងកររបមូ លព័ត៌មន អំ ពីបរ ិមណចំ ណយសរមប់ែផនកែដល
បត់ បង់កុនងរបយករណ៍របចំឆនំ ២០១០ និ ងឆនំ ២០១១។ គឺមនទិនន
ន ័ យតមរកសួងមួយចំនួន
ប៉ុេណណះ ែដលអចរកបនអំពីករចំណយសរមប់ ករផលិតសថិតិ។
ខលឹមសរៃនតួេលខែដលមនេនកនុងរបយករណ៍របចំឆនំ គឺមនភពមិនចបស់លស់។ តួេលខ
ខលះរួមបញូច លទំងរបក់េបៀវតស ខលះេទៀតមិនគិតបញូច លេទ និ ងសរមប់ តួេលខមួយចំនួនេទៀត វ
រគន់ែតបងហញពីរបក់េបៀវតស សរមប់អនកែដលពក់ព័នធនឹងករផលិតសថិតិប៉ុេណណះ។ ភពមិ ន
ចបស់លស់េនះ គឺ សិត
ថ េនកនុងចំេណមចំណុចេផសងៗេទៀត េដយសរែតករពិតថ គមន
ព័ត៌មនជក់ លក់ ែដលអចរកបនតមសកមមភពេផសងៗគន កនុងករផលិតសថិតិ ឬមេធយបយ
របកបេដយសតង់ដរៃនករគណន

និងេធវរបយករណ៍ពី បរ ិមណចំ ណយេលរបក់េបៀវតស

កររបមូ លទិននន័យ និ ងករេរបរបស់ទិននន័យរដឋបល ករវ ិភគ និងករផសពវផសយ ។ល។
អរស័យេហតុេនះ

េដយសរកងវះខតព័ត៌មនអំពីករចំ ណយេដយផទល់

និងរបេយល

សរមប់ អេងកតសថិតិេផសងៗគន និងសរមប់ ករេរបរបស់ទិននន័យរដឋបល វមិ នអចេធវេទបន
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កនុងករផតល់នូវតួេលខឱយបនរគប់រគន់សរមប់ សកមមភពនន ដូចមនបងហញេនកនុងែផនករ
េមសថិតិនេពលបចចុបបននេនះ។
េដមបីទទួលបនឱយបនរបេសរនូវករប៉ ន់សមន

អំពីរបភពធនធនហិរញញវតថុែដលរតូវករ

សរមប់ សិត
ថ ិផូលវករកនុងរបេទសកមពុជ ចំបច់រតូវមនករេរបរបស់នូវគំរម
ូ ួយ។

គំរេូ នះ គឺរតូវពឹងែផអកេលទិននន័យែដលអចរកបន អំ ពីករចំណយែដលមនកររយករណ៍ពី
វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ និងអងគភពសថិតិែដលបនចត់តំង ៃនរកសួង សថប័ ននន ែដលបន
កំណត់េដយអនុរកឹតយសតីពីសិត
ថ ិ ផូវករែដលបនចត់
ល
តំង

និងេដយរកសួង សថប័ នពក់ព័នឋ

ៃនរជរដឋភិបលមួយចំនួនែដលផលិតសថិតិ។ គំរេូ នះ េរបរបស់នូវទិននន័យែដលមនកររយករណ៍អំពីបរ ិមណចំណយ

និងចំនួនមរនតីេធវករកនុងករងរផលិតសថិតិ

និងអំពីទិននន័យ

គណនេលរបក់េបៀវតស។ ករប៉ ន់សមនទំងេនះ មនបងហញេនកនុងតរងទី ២ ខងេរកម។
បេងគល (Columns) ទី ២ និងទី ៣ បងហញព័ត៌មនអំពីចំនួនមរនតីកុនងករងរផលិតសថិតិ និងអំ ពី

ថវ ិកប៉ ន់សមន ឬជក់ែសតង ដូចមនកនុងរបយករណ៍របចំឆនំ ២០១១។ បេងគលទី ៤ បងហញ
ព័ត៌មនែដលទទួលបនពីរកសួង និ ងសថប័ននន កនុងកំ ឡុងៃនករជួ បរបជុំពិេរគះេយបល់

និងបងគលទី ៥ គឺ បងហញអំពីព័ត៌មនជក់ែសតងកនុងែផនករេមសថិតិ ចំែណកបេងគលទី ៦ បងហញ
ព័ត៌មនប៉ ន់សមនចំណយេទេលរបក់េបៀវតសមរនតីរជករ

របសិនេប ពួកេគេធវករកនុងែផនក

ផលិតកមមសិត
ថ ិ ែដលគួរទទួ លបនរបក់េបៀវតសជមធយមចំនួន ២០០ ដុ លលរ សហរដឋអេមរក
ិ កនុង
មួយែខ។

របក់េបៀវតសមធយមេនះ

ប៉ ន់ សមនេដយេយងតរមូវករកនុងករបេងកតឱយមនេឡង

សរមប់ មរនតីរជករ ែដលេធវករកនុងែផនកផលិតកមមសិត
ថ ិ េដមបីឱយពួ កេគរស់េនពឹ ងែផអកេលរបក់
េបៀវតសេនះបន និ ងមនករយកចិតតទុកដក់ ខពស់េលករងររបស់ខួលន។ ចុងេរកយ គឺបេងគល
ទី៧

បងហញពី តួេលខខពស់បំផុត

អំ ពីករប៉ ន់សមនចំណយសរមប់េបៀវតស

ែដលមិនបន

រយករណ៍ េហយែដលរតូវបនគណនេដមបីយកមកេរបរបស់កុនងែផនករេមសថិតិេនះ។
កំណត់សំគល់ចំណយ “ខពស់បំផុត” ែដលមនកនុងបេងគលទី៧ គឺ បងហញពីតរមូវករហិរញញ-

បបទនសរមប់ករផលិតសថិតិ េដយសរពុំមនមេធយបយជក់លក់បែនថម កនុងករប៉ ន់សមន
អំពីែផនកេនះ។ វមនសរៈសំខន់កុនងករចងចំថ

បរ ិមណចំណយែដលមនករគណន

អចមនករេកនេឡងេទវដងេលរបក់េបៀវតស។ ដូេចនះ េនេពលមនករពិភកសរបចំឆនំអំពី
ហិរញញបបទនសរមប់ កររបមូលទិននន័យ ករេរបរបស់ទិននន័យរដឋបល ធនធនមរនតី ។ល។
មនករែណនំឱយេរបរបស់ព័ត៌មនឱយបនរគប់រគន់ អំពីបរ ិមណចំ ណយ េដយែផនកែដល
ទទួ លខុសរតូវកនុងករផលិតសថិតិ។ តួេលខែដលមនករគណនេនកនុងបេងគលទី៣ មិនបន
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រួមបញូច ល ឬទូទត់រល់បរ ិមណចំ ណយេលេហដឋរចនសមព័នធ (ដូចជ អគរ សមភរៈេរប
របស់ កុំពយូទ័រ ករបណុត ះបណ
ត ល) ចំ ណយេលេដមទុន ឬករចំណយេលករេធវដំេណរ
ឬមេធយបយេធវដំេណរ

ែដលរតូវករសរមប់សកមមភពទំងអស់េនះ។

េហយវក៏មិនរប់

បញូច លរល់បរ ិមណចំ ណយសរមប់ថនក់ ដឹកនំជន់ខស
ព ់ ឬរបក់ចំណយ េផសងៗេទៀតែដ

រ។

ករផតល់មូលនិ ធិសរមប់ទីរបឹកសអនតរជតិ

រតូវបនបូកបញចូ លកនុងតៃមលប៉ន់របមណ

សរមប់ឆនំ២០១១ និ ងបនថយរបែហល ៥០ ភគរយ េនេពលមូលនិធិផតល់ពីៃដគូអភិវឌឍន៍ មន
ករកត់បនថយបនតិចមតងៗ។
តរងទី២. ប៉ ន់សមនចំណយសរមប់ករផលិតសថត
ិ ិផូវករេនវ
ល
វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ និងអងគ
វករេន
ភពសថត
ិ ិែដលបនចត់
ែដលបនចត់តង
ំ
ែដលបន

រកសួង/សថប័ ន

ចំ នួនបុគល
គ ិក

ថវ ិកប៉ ន់សមន

តួ េលខ

កនុងករងរ
ផលិតកមមសិត
ថ ិ

ឬជក់ែសតង

រយករណ៍

របយករណ៍

របយករណ៍
របចំឆនំ២០១១

ចំ ណយកនុង

ចំ ណយរបក់

តួ េលខអតិបរម

ែផនករេមសថិតិ

េបៀវតសសរមប់

រួមមន

ដំ េណរករៃន

ជក់ែសតង

បុ គល
គ ិករបសិន

របក់ េបៀវតស

របចំឆនំ២០១១

ករជួបរបជុំ

ឆនំ២០១១

េបជមធយម

សរមប់ បុគល
គ ិក

គិ តជដុ លលរ

ពិ េរគះេយបល់

២០០USD កនុង

ប៉ ន់ សមន

សហរដឋអេមរ ិក

មួយែខ

(USD)
(១)

(២
២)

ឆនំ ២០១១
(៣
៣)

(៤
៤)

(៥
៥)

(៦
៦)

២០០ USD កនុង
មួយែខ
(៧
៧)

អងគភពសថត
ិ ិែដលបនចត់តំង
NIS

314

6 614 500

6 614 500

3 360 000

753 600

6 614 500

COM

6

27 373

គមនព័ត៌មន

15 000

14 400

27 171

MOI

34

គមនព័ត៌មន

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

គមនព័ត៌មន

គមនព័ត៌មន

80 000

57 600

80 000

គមនព័ត៌មន

គមនព័ត៌មន

100 000

0

100 000

MOE
MWRM

4

400

25 000

25 000

9 600

25 500

MOI

6

727

15 000

15 000

14 400

15 000

MOJ

2

គមនព័ត៌មន

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

គមនព័ត៌មន

100 000

100 000

12 000

100 000

MCFA

4

គមនព័ត៌មន

គមនព័ត៌មន

15 000

9 600

15 000
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រកសួង/សថប័ ន

ចំ នួនបុគល
គ ិក

ថវ ិកប៉ ន់សមន

តួ េលខ

កនុងករងរ
ផលិតកមមសិត
ថ ិ

ឬជក់ែសតង

រយករណ៍

របយករណ៍

របយករណ៍
របចំឆនំ២០១១

ចំ ណយកនុង

ចំ ណយរបក់

តួ េលខអតិបរម

ែផនករេមសថិតិ

េបៀវតសសរមប់

រួមមន

ដំ េណរករៃន

ជក់ែសតង

បុ គល
គ ិករបសិន

របក់ េបៀវតស

របចំឆនំ២០១១

ករជួបរបជុំ

ឆនំ២០១១

េបជមធយម

សរមប់ បុគល
គ ិក

គិ តជដុ លលរ

ពិ េរគះេយបល់

២០០USD កនុង

ប៉ ន់ សមន

សហរដឋអេមរ ិក

មួយែខ

(USD)
(១)
MOT

(២
២)
20

MRC

ឆនំ ២០១១
(៣
៣)

(៤
៤)

(៥
៥)

(៦
៦)

២០០ USD កនុង
មួយែខ
(៧
៧)

84 900

100 000

100 000

48 000

100 000

គមនព័ត៌មន

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

គមនព័ត៌មន

15 000

15 000

9 600

15 000

SPS

5

15 874

15 000

15 000

12 000

15 874

NBC

22

គមនព័ត៌មន

គមនព័ត៌មន

190 000

52 800

190 000

CDC

2

2 400

30 000

30 000

4 800

30 000

គមនព័ត៌មន

គមនព័ត៌មន

14

គមនព័ត៌មន

គមនព័ត៌មន

15 000

33 600

គមនព័ត៌មន

30 000

50 000

គមនព័ត៌មន

8 005 424

5 440 000

1 634 400

8 621 169

សថប័នផលិតកមមសថិតិេផសងេទៀត
រកុមរបឹកសជតិ
បណុ ត ះបណ
ត ល

68

MFA
SNEC
សរុប

37

681

7 287 597

163 200

របយករណ៍ពក់កណ
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៨. ែផនករអនុវតតន៍
៨.១ យនតករេដមបីអនុវតតែផនករ និងករេធវបចចុបបននភពែផនករ
ែផនករេមសថិតិ

ពិពណ៌នពីសកមមភពសថិតិកុនងរបព័នធសិត
ថ ិជតិ

និងជឯកសររគឹះកនុងករ

េរៀបចំ និងេធវែផនករេដមបីបំេពញតមតរមូវកររបស់អនកេរបរបស់ៃនសថិតិផូលវករ និងសរមប់

យកមកពិភកសអំពីករផតល់ហិរញញ បបទន ជមួយរជរដឋភិបល និងកនលងមកជមួយមចស់
ជំនួយ។ ែផនករេមសថិតិ រតូវបនពិនិតយេឡងវ ិញ និងមនករេធវបចចុបបននភព េដមបីវយតៃមល
ពីសមិទធផលទំងឡយ កនុងករេឆលយតបនឹងកលៈេទសៈែដលមនករផលស់បូតរ និងករងរ
អទិភពទំងឡយ។
របយករណ៍ពិនិតយេឡងវ ិញពក់ កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិេនះ មនករផតល់អនុសសន៍
េដយ PARIS21 និងតមរយៈគេរមងកសងសមតថភពសថប័ ន េនវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ ែដល
មនករឧបតថមភេដយអងគករ Sida។ េគលបំណងរួម ែដលរតូវេធវករពិនិតយេឡងវ ិញ និ ងវយ
តៃមលែផនករេមសថិតិ និ ងសកមមភពទំងឡយ ែដលសថិតេនេរកមែផនករេនះ គឺេដមបីវយតៃមល
េទេលរល់ដំេណរករៃនករេរៀបចំនន និ ងអំ ពីថេតសកមមភពទំងអស់េនះ កំពុងរួមចំែណក
ដល់ករអនុ វតតែផនករេមសថិតិេនះយ៉ ងដូចេមតច។ យនតករៃនករងរេនះ រួមមនអនកផលិត អនក
េរបរបស់ និងៃដគូ អភិវឌឍន៍ េដយរួមទំងរកុមរបឹ កសសថិតិ និ ងគណៈកមមធិ ករសរមបសរមួល
សថិតិផងែដរ។
៨.២ កររតួតពិនិតយ និងវយតៃមល
ករវយតៃមលែផនករេមសថិតិ គួរេធវេឡងរល់ ៥ ឆនំមតង េហយករកំ ណត់េពលេវលវយតៃមលគួរ
រតូវផតល់អនុ សសន៍ឱយេធវេឡង

រសបជមួយនឹ ងករពិ និតយេឡងវ ិញ

នូវែផនករយុទធសរសត

េផសងៗេទៀត (ដូចជករពិ និតយេឡងវ ិញ ផ.យ.អ.ជ ឬគេរមងែផនករចំ ណយនន ដៃទេទៀត
របស់រជរដឋភិបល)។
ទក់ទងនឹងតរមូវករែដលមនករផលស់បូរសរមប់
ត
សិត
ថ ិ ទំងេនករមិតជតិ និងអនតរជតិ ជ
ពិេសសទក់ទងនឹង ផ.យ.អ.ជ និងរកបខ័ ណឌករងរអស៊ន នឹងមនឥទធិពលកន់ែតខលំងេទេល
របព័ នស
ធ ិត
ថ ិជតិ េនេពលអនគតដ៏ខីលខងមុខ។ បចចុបបននេនះ របយករណ៍ករពិនិតយេឡងវ ិញ
ែផនករេមសថិតិបនដក់បញូច លនូវសូចនករទំងអស់េនះ

ជែផនកមួយ

ៃនែផនករេមេនះ។

ែផនករេមសថិតិ រតូវបនផតល់អនុសសន៍ឱយបញូច លជែផនកមួយៃន ផ.យ.អ.ជ ែផនករយុទឋសរសត
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(MPSP) និងរបយករណ៍របចំឆនំសរមប់របព័នធសិត
ថ ិ ជតិ នេពល

បចចុបបននេនះ េដមបីកលយជែផនកមួយៃនរបព័នធសរមប់ករេធវករែផនករ និងករតមដនបនត។
មនករផតល់អនុ សសន៍ ផងែដរថ

ករងរសរមប់ែផនករេមសថិតិេនះ

គួរចប់េផតមេនឆនំ

២០១៣ ឬយ៉ ងេហចណស់េនេដមឆនំ ២០១៤។ េហយលទធផល និ ងអនុសសន៍មួយចំនួន
េទៀត ែដលបនរកេឃញ និងបនផតល់េនកនុងរបយករណ៍េនះ ក៏នឹងរតូវបនេរៀបចំេដ មបីេរប
របស់សរមប់ ករអនុវតតែផនករបនតេទឆនំខងមុ ខេទៀត។
៨.៣ ហនិភយ
័
ែផនករេមសថិតិថីម នេពលបចចុបបនន បនបងហញនូវហនិ ភ័យមួយចំ នួន េហយហនិ ភ័យទំង
េនះ េនែតចត់ទុកជកតតរបឈមដែដល។ ដូេចនះ េនេពលែដលហនិ ភ័យទំងអស់េនះ រតូវ
បនកំ ណត់ និងបនដឺងជមុន ករអនុវតតែផនករេនះនឹងមនឱកសដ៏ ធំ កនុងករទទួលបន
េជគជ័យ។ ហនិភ័យទំងេនះ រតូវបនេធវករគូសបញ
ជ ក់ ដូចខងេរកម៖
• ករេបតជញចិតត និ ងភពជមចស់ៃនែផនករេមសថិតិេនះ េនមនករមិ តេនេឡយ
• ហិរញញវតថុផតល់េដយរជរដឋភិបល ឬៃដគូ អភិវឌឍន៍ េនមនករមិ ត (មិនរគប់រគន់)
• កងវះមរនតីែដលមនជំ នញ
• កងវះករសរមបសរមួលរបកបេដយរបសិទធភព េនកនុងរបព័នស
ធ ិថតិជតិ និងជមួ យ
ៃដគូពក់ព័នឋ។
៨.៤ និរនតរភព
កតតមួយចំនួន កនុងចំេណមកតតែដលមនសរៈសំខន់បំផុត សរមប់ករកសង និងករែថរកស
នូវរបព័ នធសិត
ថ ិជតិ របកបេដយនិរនតរភព

កនុងករផលិតសថិតិផូលវករ

រួមមនរកបខ័ ណឌចបប់

េគលេដ ឬែផនករសរមប់រយៈេពលខលី និ ងរយៈេពលែវង ឧបករណ៍រគប់រគង ែដលមនករ
េរៀបចំបនលអ និងមនករអនុវតតបនលអរបេសរ និងដំេណរករទំនក់ ទំនង រពមទំងរបព័នធ និង
ឧបករណ៍សរមប់ ករផលិតសថិតិ (វ ិធី សរសត និង ICT) ករផតល់មូលនិធិរបកបេដយសថិរភព
មរនតីរបកបេដយជំនញ និ ងមនករលះបង់។
បញ
ហ ចមបងពីរ នេពលបចចុបបនន គឺករផតល់មូលនិធិែដលគមនសថិរភព និងរបក់េបៀវតសរបស់
មរនតីរជករមនករមិ តទប ែដលមរនតីសិថតិនឹងបនតពឹងែផអកេលរបក់ ឧបតថមភពីៃដគូអភិវឌឍន៍ និ ង
ែសវងរកករងរបែនថម ែដលេធវឱយករងរេនកនុងរបព័ នធសិត
ថ ិជតិ មិនសូវមនរបសិទធភព។
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របព័ នស
ធ ិថតិជតិ និងជពិេសសវ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ មនភពរ ីកចេរម នគួរឱយកត់សំគល់ កនុង
កំឡុងប៉ុនមនឆនំចុងេរកយេនះ

េពលគឺបនបងហញតមរយៈករអភិវឌឍន៍របស់របព័នធ

និង

សមិ ទិផ
ឋ លនន។ េទះយ៉ ងណក៏េដយ សមតថភពែផនកសថិតិរបស់វ ិទយសថនជតិសិថតិ ក៏ដូច
ជេនកនុងរបព័នឋសិថតិជតិ ទំងមូ ល ទមទរឱយមនករពរងឹងបែនថមេទៀត ដូចែដលបនបងហញ
េនកនុងែផនករេមសថិតិកនលងមក និ ងបនគូសបញ
ជ ក់ េនកនុងែផនករេមសថិតិថីេម នះ។
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ឧបសមពន
័ ធ១៖ របភពព័ត៌មន
១. របភពព័ត៌មន
រជរដឋភិបលកមពុជ

វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ

រកសួងែផនករ។

ឯកសរមូលដឋនសតីពីជំេរឿន

សហរគសឆនំ ២០១១។
េគលេដអភិវឌឍន៍សហសសវតសរក
៍ មពុជhttp://www.mop.gov.kh/Home/CMDGs/tabid/156/Default.aspx ។
វ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ (២០០៧) ែផនករេមសថិតិ វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ ភនំេពញ។
វ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ (២០១០) សននិធិសមតថភពមរនតីសិត
ថ ិកុងរបព័
ន
នធសិថតិជតិ របេទសកមពុជ
២០១០។ របយករណ៍សេងខប វ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ ភនំេពញ។

រជរដឋភិបលកមពុជ (២០១០) ែផនករយុទធសរសតអភិវឌឍន៍ជតិ បចចុបបននកមម ២០០៩-២០១៣។
រកសួងែផនករ ភនំេពញ។
វ ិទយសថនជតិសិថតិ សូចនករសថិតិអស៊ន។ ឯកសរេរកផលូវករ/មិនបនេបះពុមព។
របព័ នព
ឋ ័ត៌មនរគប់រគងអប់ រ ំ (២០១១) សថិតិអប់រ ំ និងសូចនករ។ របព័ នព
ឋ ័ត៌មនរគប់រគងអប់រ ំ
(EMIS) ភនំេពញ។
នយកដឋនែផនករ និងព័ ត៌មនសុខភិបល (២០០៨) ែផនករយុទធសរសតរបព័ នព
ធ ័ត៌មន
សុខភិបល ២០០៨-២០១៥។ នយកដឋនែផនករ និងព័ត៌មនសុខភិបល រកសួង
សុខភិបល ភនំេពញ។
រកសួងសុខភិបល (២០១១) របយករណ៍សថិតិសុខភពជតិ ។ នយកដឋនែផនករ និង
ព័ត៌មនសុខភិបល ភនំេពញ។
សថិតិែយនឌ័រគនលឹះ កនុងរបេទសកមពុជ ែខមករ ឆនំ ២០១២ ខិតតប័ណណេរៀបចំេដយនយកដឋន
ែផនករ និងវ ិទយសថនជតិ សិថតិ រកសួងែផនករ។

រកសួងអភិវឌឍន៍ ជនបទ (២០១០) របយករណ៍របចំឆនំ ២០១០។
រកសួងេទសចរណ៍ (២០១០) របយករណ៍របចំឆនំ ២០១០។
រកសួងករងរ និងបណុត ះបណ
ត លវ ិជជជីវៈ (២០១០) របយករណ៍របចំឆនំ ២០១០។
រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និ ងយុវនីតិសមបទ (២០១០) របយករណ៍របចំឆនំ ២០១០។
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២. សូចនករសថ
ែដលបនដករសង់ពីេគហទំ
េគហទំព័រៃនបណ
ត រកសួង សថប័ននន
នករសថិតិែដលបនដករសង់
ែដល
សថិតិកសិកមម ៃនរកសួងកសិកមម រុកខរបមញ់ និងេនសទ

http://www.agriculturalmarketinformation.org.kh/en/agricultural-market-information/history
សថិតិ និ ងសូចនករផលិតេដយធនគរជតិៃនកមពុជ

http://www.nbc.org.kh/english/economic_research/exchange_rate.php
សថិតិអប់រ ំ រកសួងអប់រ ំ យុវជន និ ងកី ឡ to http://www.moeys.gov.kh/en/sport/168-emis-2010-2011.html
សថិតិ និ ងសូចនករផលិតេដយរកុមរបឹកសអភិ វឌឍន៍កមពុជ http://www.cdc-crdb.gov.kh/
សថិតិ និ ងសូចនករផលិតេដយរកសួងសុខភិ បល

http://www.hiscambodia.org/public/abouthis_en.php?m=2;
http://www.hiscambodia.org/public/indicator_en.php?m=6
សថិតិ និ ងសូចនករផលិតេដយរកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់

http://www.fig.net/cadastraltemplate/countrydata/kh.htm#21
សថិតិ និ ងសូចនករ ផលិតេដយទីសីក
ត រគណៈរដឋមរនតី

http://www.opendevelopmentcambodia.net/tag/council-of-ministers/
សថិតិ និ ងសូចនករ ផលិតេដយរកសួងវបបធម៌ និ ងវ ិចិរតសិលបៈ

http://www.culturalprofiles.net/cambodia/Units/9.html.
សថិតិ និ ងសូចនករ ផលិតេដយរកសួងយុតិតធម៌

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
៣. កិចរច បជុំជមួយៃដគូអភិវឌឍន៍សំ
សខ
ំ ន់ៗ
អងគករេសបៀង និងកសិកមមសហរបជជតិ (FAO)
ទីភនក់ងរសហរបតិ បតតិករអនតរជតិ ជប៉ុន (JICA)
ទីភនក់ងរសហរបតិ បតតិករអភិវឌឍន៍ អនតរជតិស៊ុយែអត (Sida)
មូលនិធិរបជជនអងគករសហរបជជតិ (UNFPA)
មូលនិធិកុមររបស់អងគករសហរបជជតិ (UNICEF)
ធនគរពិ ភពេលក (WB)
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៤. កិចរច បជុំជមួយបណ
ត រកសួង និងសថប័នពក់ព័នឋ
រកុមរបឹកសអភិវឌឍន៍ កមពុជ

រកសួងកសិកមម រុកខរបមញ់ និងេនសទ
រកសួងពណិជជកមម
រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ

រកសួងអប់រ ំ យុវជន និ ងកី ឡ
រកសួងបរ ិសថន
រកសួងសុខភិបល

រកសួងឧសសហកមម ែរ ៉ និ ងថមពល
រកសួងព័ត៌មន
រកសួងករងរ និងបណុត ះបណ
ត លវ ិជជជីវៈ

រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់
រកសួងៃរបសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍
រកសួងសធរណករ និងដឹ កជញូជ ន
រកសួង អភិវឌឍន៍ជនបទ

រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និ ងយុវនី តិសមបទ
រកសួងេទសចរណ៍
រកសួងធនធនទឹ ក និ ងឧតុ និយម
រកសួងកិចចករនរ ី
ធនគរជតិៃនកមពុជ

រដឋេលខធិករដឋនអកសចរណ៍សុីវ ិល

រដឋេលខធិករដឋនមុ ខងរសធរណៈ
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ឧបសមព័ន២
ធ ៖ បញជសូ
ីសច
ូ នករសរមប់
តមដនរតួតពិនិតយ NSDP, MDGS និង ASEAN
នករសរមប់តមដនរតួ
សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

I. ករលប់បំបត់ភពរកីរក និងភពអត់ឃលន

1> សមមរតរបជជនរស់េនេរកមបនទត់

NSDP/CMDG/ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

េរៀងរល់ពីរឆនំ

2> ចំែណកៃនបញចភគរកីរកបំផុេនកនុងករ

NSDP/MDG

Yes

CSES (NIS/MOP)

េរៀងរល់ពីរឆនំ

3> សមមរតរបជជនរស់េនេរកមបនទត់

NSDP/MDG/MDG

Yes

CSES (NIS/MOP)

េរៀងរល់ពីរឆនំ

NSDP/MDG/ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

េរៀងរល់ពីរឆនំ

ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

េរៀងរល់ពីរឆនំ

ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

េរៀងរល់ពីរឆនំ

ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

េរៀងរល់ពីរឆនំ

ASEAN/MDG

No

CSES (NIS/MOP)

េរៀងរល់ពីរឆនំ

MDG/NSDP

Yes

CDHS (NIS/MOH)

េរៀងរល់របំឆនំ

MDG/NSDP

Yes

CDHS (NIS/MOH)

េរៀងរល់របំឆនំ

MDG/NSDP

Yes

CDHS (NIS/MOH)

េរៀងរល់របំឆនំ

MDG/NSDP

Yes

CDHS (NIS/MOH)

េរៀងរល់របំឆនំ

MDG

Yes

CDHS (NIS/MOH)

េរៀងរល់របំឆនំ

MDG/NSDP

Yes

CDHS (NIS/MOH)

របចំឆនំ

ASEAN

No

NIS/MOP

របចំឆនំ

ASEAN

No

CDHS (NIS/MOH)

េរៀងរល់របំឆនំ

ASEAN

Yes

NIS/MOP

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ASEAN

No

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ភពរកីរក (ករមិ តភពរកីរក៖ កមពុជ ទីរបជុំ
ជន និងជនបទ)

េរបរបស់ករមិ តជតិ

ភពរកីរកេសបៀងអហរ (ករមិ តភពរកីរក
ែផនកេសបៀងអហរ)

4> អរតគមលតភពរកីរក
5> អរតភពរកីរកធងន់ធងរ
6> តៃមលសរុបៃនអចលនរទពយរគួសរ
7> ករែបងែចកចំណូល/ករវស់ែវងភពរកីរក
8> សមមរតៃនរបជជនមនករងរេធវែដល
រស់េនេរកម ១$ កនុងមួយៃថង(PPP)

9> ភគរយៃនកុមរអយុ ០-៥៩ ែខ ែដលមន
ភពរកិនមធយមឬធងន់

10> ភគរយៃនកុមរអយុ ០-៥៩ ែខ ែដលមន
ភពសគមសគង
ំ មធយមឬធងន់

11> ភគរយៃនរសតីអយុ ១៥-៤៩ ឆនំ មនមន
ភពេសលកសលំង

12> ភគរយៃនកុមរអយុពី ៦-៥៩ ែខ មនមន
ភពេសលកសលំង

13> សមមរតៃនរគួសរេរបរបស់អំបិលអុីយ៉ូត
14> សមមរតៃនទរកទទួលករបំេបេដះរហូត៦
ែខ

15> សនទសសន៍អភិវឌឍន៍មនុសស
16> សនទសសន៍គុណភពរងកយ (PQLI)
17> អយុរស់េនជមធយមរបស់មនុសសចប់តំង
ពី កំេណត

18> របក់ចំណូលរបស់រគួសរជមធយម
19> ចំណយ/ករេរបរបស់របស់រគួសរសរុប
(កនុងមួយរគួសរ)

20> រងវស់ៃនភពដច់រសយល៖សនទសសន៍ភព
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

ដច់រសយលគិ តជមធយម

21> លទឋភពមនអគគីសនីេរបរបស់េនកនុងផទះ
22> អរតេរប៉វ៉ឡង់ជំងឺរគ
23> ភគរយេគហដឋនែដលមនដំបូលរ ឹងមំ/អ

ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

HMIS (MOH)

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ASEAN

No

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NSDP

Yes

NBC/CDC/MEF

របចំឆនំ

៣១.១ អំេពហឹងសទូ េទ

NSDP

Yes

CDB (NCDD)

របចំឆនំ

៣១.២ ទំ នស់ដីធី ល ឬកមមសិទិ ឋ

NSDP

Yes

CDB (NCDD)

របចំឆនំ

៣១.៣ ឧរកឹដឋកមមករមិតធងន់

NSDP

Yes

CDB (NCDD)

របចំឆនំ

NSDP

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NSDP

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NSDP

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NSDP

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NSDP

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ចិ ៃរនត

24> ចំនួនជមធយមៃនែខ/ឆនំ ែដលរគួសរមន
ល
អហររគប់រគន់សរមប់សមជិ ករបស់ខួន

25> ភគរយៃនចំណយ/ចំណូលរបស់រគួសរ
េទេលមូបអហរ
ហ

26> ករមិតអប់រ ំ (ចំនួនឆនំសិកស ឬរបហក់
របែហល) ៃនេមរគួសរ

27> ភគរយេមរគួសរែដលបនបញច ប់ករមិត
បឋមសិកស

28> របេភទៃនករងររបស់េមរគួសរ
29> អរតអនកតមហូប
II. បេងកនកំែណរទរមង់អភិបលកិចច

30> សថនភពេសដឋកិចច (អរតៃនករសនសំ និង
ករវ ិនិេយគ)

31> សថនភពទំនស់

32> ករមនអរមមណ៍សុវតថិភព
៣២.១ ករមនអរមមណ៍សុវតថិភពពីអំេព
ឧរកិ ដក
ឋ មម (ចំ នួនេមរគួសរែដលមន រសតី
ជ េមរគួសរ េធៀបនឹ ងចំ នួនសរុបៃន
រគួសរែដលមន រសតីជេមរគួសរ)
៣២.២ មនអរមមណ៍ថមនសុវតថិភពពីអំេព
ឧរកិ ដក
ឋ មម (ចំ នួនេមរគួសរែដលមន
បុ រសជេមរគួសរ េធៀបនឹងចំ នួនសរុបៃន
រគួសរែដលមនបុរសជេមរគួសរ)
៣២.៣ទំទុកចិ តេត លករករពររបស់នគរបល
(រគួសរែដលមនរសតីជេមរគួសរ)
៣២.៤ទំទុកចិតតេលករករពររបស់នគរបល
(រគួសរែដលមនបុរសជេមរគួសរ)

33> កររយករណ៍ពីអំេពឧរកិដឋ
៣៣.១ ភគរយអនកែដលបនករណ៍ពី អំេព
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

ឧរកិដេឋ ទនគរបលេធៀបនឹងចំនួនសរុប
ៃនអនកែដលបនរយករណ៍ពីអំេពឧរកិដឋ
(បុ រស)
៣៣.២ ភគរយអនកែដលបនករណ៍ពី អំេព

NSDP

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NSDP

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NSDP

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NSDP

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NSDP

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

NIS/MOP

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

NIS/MEF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

NIS/MOP

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MEF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MEF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MEF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MEF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MEF

របចំឆនំ

ឧរកិដេឋ ទនគរបលេធៀបនឹងចំនួនសរុប
ៃនអនកែដលបនរយករណ៍ពីអំេពឧរកិដឋ
(រសតី)
៣៣.៣ ភគរយអនកែដលបនករណ៍ពី អំេព
ឧរកិដេឋ ទេមភូមិេធៀបនឹងចំនួនសរុបៃន
អនកែដលបនរយករណ៍ពីអំេព ឧរកិដឋ
(បុ រស)
៣៣.៤ ភគរយអនកែដលបនករណ៍ពី អំេព
ឧរកិដេឋ ទេមភូមិេធៀបនឹងចំនួនសរុបៃន
អនកែដលបនរយករណ៍ពីអំេព ឧរកិដឋ
(រសតី)
៣៣.៥ ភគរយអនកែដលបនករណ៍ពី អំេព
ឧរកិដេឋ ទអជញធរដៃទេទៀតេធៀបនឹង
ចំ នួនសរុបៃនអនកែដលបនរយករណ៍ពី
អំ េពឧរកិ ដឋ (បុ រស)
៣៣.៦ ភគរយអនកែដលបនករណ៍ពី អំេព
ឧរកិដេឋ ទអជញធរដៃទេទៀតេធៀបនឹង
ចំ នួនសរុបៃនអនកែដលបនរយករណ៍ពី
អំ េពឧរកិ ដឋ (រសតី)
III. សូចនករម៉
ចនករម៉ រកូេសដឋកិច៖ច េធវឱយមននិ
យមននិរនតរភព
នូវកំេណនម៉ រកូេសដឋ
េសដឋកិចច

34> អរតកំេណន ផ.ស.ស គិតតមៃថលេថរ
35> អរតកំេណនតមវិស័យ គិតតមៃថលេថរ
(កសិកមម ឧសសហកមម េសវកមម)

36> អរតអតិផរណ
37> ចំណូលថវ ិករដឋសរុប
38> ចំណយថវ ិករដឋសរុប
39> ចំណយសធរណៈសរុប (ករែបងែចក
ថវ ិក)

40> ចំណយសធរណៈសរុប(ចំណយជក់ែសតង)
41> ចំែណក (%) ៃនចំណយសធរណៈសរុប
េទេលវ ិស័យអទិភព (ករែបងែចកថវិក
ិ ័យកសិកមម សុខភបល អប់រ ំ)
សរមប់វស
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

42> ចំែណក (%) ៃនចំណយសធរណៈសរុប

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

NSDP

Yes

MEF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

CDC/NIS

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

MEF/NIS

របចំឆនំ

ASEAN

No

NIS/MEF/NBC

របចំឆនំ

ASEAN

No

NIS/MEF/NBC

របចំឆនំ

47> កំេណនរបចំឆនំៃនតៃមលបែនថមកនុងវិស័យកមម

NSDP

Yes

NA (NIS/MOP)

របចំឆនំ

48> កំេណនរបចំឆនំៃនតៃមលបែនថមកនុងវិស័យ

NSDP

Yes

NA (NIS/MOP)

របចំឆនំ

49> ផលិតកមមៃនវិស័យកមមកមមនតសល (ដូច

ASEAN

Yes

NIS/MOP/MOC

របចំឆនំ

Yes

NA (NIS/MOP)

របចំែខ/ឆមស/

េទេលវ ិស័យអទិភព (ចំណយជក់ ែសតង
ិ ័យកសិកមម សុខភិ បល អប់រ ំ)
សរមប់វស

43> អរតវ ិនិេយគេធៀបនឹង ផ.ស.ស (%)
44> ផ.ស.ស តមវធិ ីសរសតផលិតកមម និង
ចំណយ (តមៃថលេថរ និ ងៃថលបចចុបបនន)

45> សនទសសន៍បៃរមបរមួលៃថលសរមប់ GDE
46> សនទសសន៍បៃរមបរមួលៃថលវ ិស័យេផសងៗេទៀត
IV. បេងកនកំេណនឧសសហកមម

នតសល (តមៃថលេថរ)

សំណង់ (តមៃថលេថរ)

កំ ណត់េនកនុង AMEICC WGSO)
V. ៃថល និង ករចំណយ

50> សនទសសន៍ៃថលទំនិញេរបរបស់

NSDP/ASEAN

ឆនំ

51> សនទសសន៍ៃថលផលិត
52> សនទសសន៍ផលិតកមមឧសសហកមម
53> សនទសសន៍ធតុចូលឧសសហកមម
54> សនទសសន៍លទធផល (ធតុេចញ) ឧសសហកមម
55> សនទសសន៍ៃថលទំនិញលក់រយ
56> សនទសសន៍ៃថលមូលធនទំនិញ
57> សនទសសន៍ៃថលទំនិញតមវិស័យសំខន់ៗ
បំ ែបកពី PPIs

58> សនទសសន៍ៃថលទំនិញពណិជចកមមអនតរជតិ
59> លកខខណឌពណិជជកមម
60> សនទសសន៍ចំណយពលកមម/របក់ឈូនល
61> អរតបតូររបក់
62> សនទសសន៍ៃថលទំនិញកសិកមមលក់ដុំ

NSDP/ASEAN

Yes

NA (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

NIS/MOP/MIME

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

NIS/MOP/MIME

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

NIS/MOP/MIME

របចំឆនំ

NSDP

Yes

NA (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

NA (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NA (NIS/MOP)
ASEAN

គមនព័ត៌មន

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

NIS/MOP/MOC

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

NIS/MOP/MOC

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

NIS/MOP/MLVT

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

NIS/NBC

របចំែខ/ឆនំ

Yes

NIS/MAFF

របចំឆនំ

គមនព័ត៌មន

NIS/MEF/NBC

របចំឆនំ

VI. ករេធវសមហរណកមមេសដឋកិចក
ច មពុជេទកនុង
ពិភពេលក

63> សមហរណកមមគណេនយយជតិសរមប់
េសដឋកិចទ
ច ំងមូល
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ASEAN

របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

64> វនិ ិេយគផទល់ពីបរេទស (% ៃន ផ.ស.ស)
65> លំហូរវិនិេយគផទល់ពីបរេទស
66> លំហូរវិនិេយគផទល់េទេរករបេទស
67> សនឋិវនិ ិេយគផទល់ពីបរេទស
68> ករនំេចញ-នំចូលទំនិញ (% ៃន ផ.ស.ស)
69> ករនំេចញទំនិញ (% ៃន ផ.ស.ស)
70> ករនំចូលទំនិញ (% ៃន ផ.ស.ស)
71> សមតុលយគណនីចរនត (% ៃន ផ.ស.ស)
72> ពណិជជកមមទំនិញេរករបេទស
73> ពណិជជកមមេសវកមមេរករបេទស
74> តុលយភពជញជ ីញពណិជជកមម
75> STI តរមូវករអតិថិជន
76> ករបេងកតរបព័នហ
ធ ិរញញ វតថុ និ ងពណិជជកមម

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

NSDP

Yes

CDC/NBC

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

CDC/NBC

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

CDC/NBC

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

CDC/NBC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

NIS/MOC/MEF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

NIS/MOC/MEF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

NIS/MOC/MEF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

NIS/MOC/MEF

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

NIS/MOC/MEF

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

NBC/MOC/MEF

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

MAIS / (NBC)

របចំឆនំ

ASEAN

No

NIS/MEF/NBC

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

NBC/MoFE

របចំឆនំ

ASEAN

No

NIS/MEF/NBC

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

NIS/MEF/NBC

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

NIS/MEF/NBC

របចំឆនំ

ASEAN

No

NIS/MEF/NBC

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

MEF/NBC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MEF/NBC

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

MEF/NBC

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

MEF/NBC

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

MEF/NBC

របចំឆនំ

េដយមិ នេរសេអ ង មនតមលភព ឈរេលមូល
ដឋនចបប់ និងេដយេបកចំហ

77> STI វ ិនិេយគអចល័ត (ែដលអចជករលក់
ដូ រ ឬផលិតកមម ឬបរម
ិ ណៃនផលិតផល សំ
ខន់ ៗ៖ កសិកមម រុកខរបមញ់ េនសទ)

78> សមមរតៃនករនំេចញ (ជតៃមល និងមិនរប់
បញូ ច លសពវវុធ) មិ នជប់ពនធ និងមិនកំ ណត់
បរ ិមណ

79> ពនធគយជមធយម និងករកំណត់បរ ិមណេល
ផលិតផលកសិកមម វយនភ័ ណឌ និងសេមលៀក
បំពក់

80> ទិននន ័យ IMTS លមអិតតមេលខកូដ៨ខទង់
AHTN ឆនំ២០០៧ អនុេលមតមទិនន
ន ័យ
ែដលបនរពមេរពៀងេលពិធីសរ (ែដលបន
ជូ នភជប់)
VII. វ ិស័យហិរញញ វតថុ និងធនគរ

81> តុលយភពចំណយ
82> ទុនបរមុងបរេទសដុល
83> ឱនភពថវ ិកចរនត
84> ឱនភពថវ ិកសរុប
85> របក់បេញញសរុប
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

86> បំណុលបរេទស
ិ យ
87> ឥណទនសរុបផតល់ឲយវស
័ ឯកជន
88> គណនីែផនកសថប័ន
89> រទពយអសកមម/រទពយសកមមធនគរ
90> របក់ធនគរ និងឥណទនសរុប
91> របក់ធនគរ
92> ឥណទនបនពរងីក
93> បំណុលគមនសកមមភព
94> សថិតិអរតកររបក់
95> ករេដះបំណុលសថិតេនេរកមគំនិតផតួចេផតម

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

ASEAN

Yes

MEF/NBC

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

NBC

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

NIS/MEF/NBC

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

NBC

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

NBC

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

NBC

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

NBC

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

NBC

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

NBC

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

NBC/MEF

របចំឆនំ

ASEAN

គមនព័ត៌មន

NBC/MEF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

CRDB/CDC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

CRDB/CDC

របចំឆនំ

MDG/NSDP/ ASEAN

Yes

CDC/MEF

របចំឆនំ

MDG/NSDP/ ASEAN

Yes

CDC/MEF

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

CDC/MEF

របចំឆនំ

ASEAN

No

CDC/MEF

របចំឆនំ

ASEAN/MDG

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ASEAN/MDG

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

HIPC និ ងMDRI

96> េសវកមមបំណុលគិតជភគរយៃនករនំ
េចញទំនិញ និងេសវកមម
VIII. ភពជៃដគូកុងករអភិ
ន
វឌឍ

97> ករអនុវតតអភិរកមរគប់រគងទូទំងកមមវធិ ី
98> ករេរបរបស់របព័នធជតិ
99> សមមរតៃនODA ចំេពះេសវសងគមមូល
ដឋន (អប់រ ំមូលដឋន តំែហទំសុខភពបឋម
អហរូបតថមភ ទឹ កសអត និងអនម័យ)

100> សមមរតៃនជំនួយអភិវឌឍន៍ផូវករេទវ
ល
ភគី
សរុប ៃនៃដគូអភិវឌឍន៍ OECD/DAC

101> សមមរតៃន ODA ែដលបនទទូលេធៀប
នឹងចំ ណូលជតិដុលសរុប

102> សមមរតៃន ODA ែដលបនផតល់េដមបី
ជួយកសងសមតថភពពណិជជកមម
IX. កមលង
ំ ពលកមម និងករងរ

103> អរតអនកមនករងរេធៀបនឹងរបជជនសរុប
104> សមមរតអនកេធវករេដយេរបរបស់ទុន
ផទល់ខួន
ល និងអនកជួយករងរកនុងរគួសរេធៀប
នឹងអនកមនករងរសរុប

105> អរតអនកមនករងរ អនកគមនករងរ និង

NSDP/ASEAN

អនកមិ នចូលរូមកនុងករងរ

106> អរតអនកមនករងរេធវ អយុ ១៥-២៤ ឆនំ
107> សមមរត (%) អនកមនករងរេធវសរុបតម
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MDG

Yes

NSDP/ASEAN/MDG

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

វ ិស័យ និងេយនឌ័រ (កសិកមម ឧសសហកមម
និងេសវកមម)

108> សមមរត (%) រសតីកុងករងរមនរបក់
ន

MDG

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

109> សមមរតៃនកុមរេធវករងរែដលមន

MDG

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NSDP/MDG

No

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

NIS/MOP/MLVT

របចំឆនំ

ASEAN

No

NIS/MOP/MLVT

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAIS (MLVT)

របចំឆនំ

NSDP

No

NIS/MOP/MLVT

របចំឆនំ

សូចនករថមី

No

NIS/MOP/MLVT

របចំឆនំ

ASEAN

No

NIS/MOP/MLVT

របចំឆនំ

NSDP

No

MOSVY

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MOSVY

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MOSVY

របចំឆនំ

MDG

Yes

MLMUC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MLMUC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MLMUC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MLMUC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MLMUC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MLMUC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MLMUC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MLMUC

របចំឆនំ

កៃរមកនុងវ ិស័យមិនែមនកសិកមម

អយុពី ៥-១៧ ឆនំ

110> អរតរបក់កៃរមជមធយមកមមករកសិកមម
និងកមមករកត់េដរតមេយនឌ័រ

111> ករផគត់ផគង់កំលងំ ពលកមម
112> ចំនួនេម៉ ងែដលបនេធវករ
113> កមមករេធវករេនបរេទស
114> របក់ឈួលសរមប់
ន
កមមករគមនជំនញ
115> ពលកមមកុមរអយុ ៥-១៧ ឆនំ
116> កមមករែដលមនជំនញខពស់
X. ករបេងកតសំណញ់សុវតថិភពសងគម

117> អនកទទួលផលរបេយជន៍ពីេបឡសនតិសុខ
សងគម

67118> និវតតជន និងជនបត់បង់សមបទវ ិជជជីវៈ
ែដលជអតីតមរនតីរជករ

67119> អតីតយុទជឋ នែដលកំពុងទទួលរបបេសធន
និវតតន៍
XI. កំែណទរមង់ដីធី ល

67120> ភគរយៃនៃផទដីែដលមនប័ណណកមមសិទិ(ឋ ទី
របជុំ ជន និ ងជនបទ)

67121> ករចុះបញជីដីសហគមន៍ជនជតិេដមភគតិច
67122> អរតៃផទដីមនបលង់កមមសិទិែឋ ដលបនផតល់
េទឱយកសិករ

67123> អរតករេដះរសយទំនស់ដីធីេល ដយគ
ណៈកមមករសុរេិ យដី

67124> ែផនករេរបរបស់ដីថនក់ឃុំ-សងកត់
67125> បលង់េគលថនក់រសុក-ខ័ណឌ
67126> បលង់េគល និងែផនករេរបរបស់ដីថនក់រកុង
67127> សមបទនដីសងគមកិចស
ច រមប់ពលរដឋ
XII. ករេដះមីន និងករជួយសេរងគះជនរងេរគះ
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

67128> ជនរងេរគះេដយសរមីន និងសំណល់

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

NSDP/MDG9

Yes

CMAA

របចំឆនំ

MDG9

Yes

CMAA

របចំឆនំ

NSDP/CMD9

Yes

CMAA

របចំឆនំ

MDG9

Yes

CMAA

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF/NIS

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF/MWRM

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

ASEAN

No

MAFF

របចំឆនំ

ASEAN

No

MAFF

របចំឆនំ

ASEAN

No

MAFF

របចំឆនំ

ជតិ ផុ ទះពីសរងគមរបចំឆនំ

67129> ៃផទដីសរុបែដលបនេបសសមអតមីន និង
សំណល់ជតិ ផុ ទះពីសរងគម

67130> សមមរតៃនៃផទដីបនេបសសមអតមីន
និងសំណល់ជតិផុ ទះពីសរងគម

67131> ចំនួនសហគមន៍ រគួសរ និងរបជជន ែដល
ទទួលផលរបេយជន៍ពីៃផទដីបនេបស
សមអតេហយ
XIII. កសិកមម និងផលិតកមមេសបៀង

67132> ផលិតកមមរសូវសរុបសរមប់មនុសសមនក់
67133> ទិនផន លរសូវេនសល់
67134> ផលិតកមមរសូវ (រដូវរបំង/រដូវវសស)
67135> ផលិតកមមរសូវ េពត សែណតកេសៀង ដំឡូង
និងអំ េព

67136> ៃផទដីដំដុះដំណំរសូវ
67137> ៃផទដីដំដុះដំណំេកស៊ូ
67138> ផលិតកមមជ័រសងួត
67139> ផលិតកមមបសុសតវ និងសុខភពសតវ
67140> ៃផទដី (%) ដំដុះសរុបែដលទទួលរងករ
បំផិច
ល បំផលញេដយទឹ កជំ នន់

67141> ៃផទដី (%) ដំដុះសរុបែដលទទួលរងករ
បំផិច
ល បំផលញេដយយេរគះរំងសងួត

67142> ៃផទដីដំដំណំរគប់របេភទែដលបនេរសច
រសពវ

67143> ៃផទដីដំដំណំសរុប
67144> សមមរតឡូេនសទែដលបនផតល់ឱយ
សហគមន៍មូលដឋន

67145> សហគមន៍េនសទ
67146> ផលិតកមមេនសទ
67147> ផលិតកមមរតី (រតីរស់ រសស់ ឬកលេស េងៀត
របឡក់ ។ល។)

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

67149> ផលិតកមមសិបបជតិ (Molluscs) (េនរស់
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

រសស់ ឬកលេស េងៀត របឡក់ ។ល។)

67150> ករេរបរបស់េឈ និងេឈនំេចញ
67151> ករេបះបេងគលរពំៃរពេឈ
67152> សហគមន៍ៃរពេឈ
67153> ករដំដុះេឈេឡងវិញ (គិតពីឆន១ំ ៩៨៥)
67154> ជលសរសត និងឧតតនិយម

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MAFF

របចំឆនំ

Yes

MWRM

របចំៃថង ែខ និ ង

របចំឆនំ

ឆនំ

67155> ចំនួនេរគឿងយនតកសិកមម
67156> ករេរបរបស់ជី ពូជ និងថនំសមលប់សតវលិអត

Yes

MAFF

របចំឆនំ

Yes

MAFF

របចំឆនំ

NSDP/MDG

គមនព័ត៌មន

MOE

របចំឆនំ

NSDP/MDG

គមនព័ត៌មន

MOE

របចំឆនំ

NSDP/MDG

គមនព័ត៌មន

MOE

របចំឆនំ

NSDP/MDG

គមនព័ត៌មន

MOE

របចំឆនំ

NSDP

គមនព័ត៌មន

MOE

របចំឆនំ

MOE/MAFF

របចំឆនំ

XIV. បរ ិសថន ធនធនធមមជតិ ករករពរករអភិ
ករករពរករអភិរកស
និងបែរមបរបួលលអកសធតុ

67157> ឧទយនុរកសកនុងតំបន់ករពរធមមជតិ
67158> ករកំណត់រពំរបទល់ និងែផនទីសរមប់
តំបន់ករពរធមមជតិ

67159> ករកំណត់រពំរបទល់ និងែផនទីសរមប់
តំបន់ករពរធមមជតិ

67160> តំបន់រ៉មសរ (តំបន់ដីេសម)
67161> តំបន់ករពរសហគមន៍
67162> ៃផទដីតំបន់ករពរធមមជតិ
67163> អចលនៈរទពយធមមជតិ - អចលនៈរទពយ

MDG
ASEAN

No

MOE/MAFF

របចំឆនំ

MDG/ASEAN

Yes

MAFF

របចំឆនំ

SMP

No

MOE

របចំឆនំ

ASEAN

Yes

MOE/MAFF

របចំឆនំ

ASEAN

No

MOE/MAFF

របចំឆនំ

ASEAN

No

MOE/MAFF

របចំឆនំ

ASEAN/MDG

No

MOE/NIS/MIME

របចំឆនំ

ASEAN/MDG

No

MOE

របចំឆនំ

ែផនកេសដឋកិចចែតប៉ុេណណះ

67164> គរមបៃរពេឈ គិតជ % ៃនៃផទដីសរុប
67165> សថិតិករបំពុលេដយសំណល់រងឹ និងទឹក
និងបំ ពុលេដយខសល់

67166> សមមរតៃផទដីតំបន់េគក និងទឹកែដលរតូវ
បនករពរ

67167> សមមរតរបេភទសតវែដលទទួលរងករ
គំរមគំែហង នឹ ងជិ តផុ តពូជ

67168> សមមរតៃផទដីតំបន់អភិរកសពូជរតីរមួ នឹង
ែដនជរមកសុវតថិភពជីវសរសត

67169> ករសយភយឧសម័នកបូនិចៈ សរុប កនុង

មនុសសមនក់ និងកនុង ១ USD គិតតម GDP

(PPP)

67170> ករេរបរបស់សរធតុបំផលញរសទប់អូ
ហសូន
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សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន
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No=មិ
មិនបនផលិត

67171> សមមរតធនធនទឹកសរុបែដលរតូវបន

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

ASEAN/MDG

No

MWRM

របចំឆនំ

NSDP/MDG/ASEAN

Yes

EMIS, (MoEYS)

របចំឆនំ

MDG/NSDP

Yes

EMIS (MoEYS)

របចំឆនំ

MDG

Yes

EMIS (MoEYS)

របចំឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

EMIS (MoEYS)

របចំឆនំ

MDG/NSDP

Yes

EMIS (MoEYS)

របចំឆនំ

MDG

Yes

EMIS (MoEYS)

របចំឆនំ

MDG

Yes

EMIS (MoEYS)

របចំឆនំ

MDG

Yes

EMIS (MoEYS)

របចំឆនំ

MDG

Yes

EMIS (MoEYS)

របចំឆនំ

MDG

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

MDG/ASEAN

No

MoEYS/NIS

របចំឆនំ

MDG

Yes

MoEYS

របចំឆនំ

សូចនករថមី

No

MoEYS

របចំឆនំ

Yes

MoLVT/MoEYS

របចំឆនំ

MDG/NSDP

Yes

CDHS(NIS/MOH)

េរៀងរល់៥ឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

CDHS(NIS/MOH)

េរៀងរល់៥ឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

HMIS (MOH)

របចំឆនំ

េរបរបស់
XV. ករអប់រ ំ និងអកខរភព

67172> អរតពិតៃនករសិកសេនបឋមសិកស
67173> អរតពិតៃនករសិកសេនមធយមសិកសបឋម
ភូមិ

67174> ភគរយកុមរអយុ ៦-១៤ ឆនំ ែដលមិន
បនចូលេរៀន

67175> អរតគង់វងសរបស់សិសសថនក់ទី១-៥
67176> អរតគង់វងសរបស់សិសសថនក់ទី១-៩
67177> អរតអកខរកមម អយុ ១៥-២៤ ឆនំ
67178> អរតសិសសរសីេធៀបនឹងសិសសរបុសេន
បឋមសិកស(សនទសសន៍យុគភពេយនឌ័រេន
បឋមសិកស

67179> អរតសិសសរសីេធៀបនឹងសិសសរបុសេន
មធយមសិកសបឋមភូ មិ (សនទសសន៍យុគភពេយ
នឌ័រេនមធយមសិកសបឋមភូ មិ)

67180> អរតសិសសរសីេធៀបនឹងសិសសរបុសេន
មធយមសិកសទុតិយភូ មិ (សនទសសន៍យុគភព
េយនឌ័រេនមធយមសិកសទុ តិយភូមិ)

67181> អរតអកខរជនរសតីេធៀបនឹងបុរសកនុង
ចំេណមអយុ ១៥-២៤ ឆនំ

67182> អរតចូលេរៀនរបស់សស
ិ សែដលជេកមង
កំរពេធៀបនឹ ងសិសសែដលជេកមងមិនកំរព
អយុ ១០-១៤ ឆនំ

67183> អរតពិតៃនករសិកសេនករមិតវទិ យល័យ
និងករមិ តឧតតមស
ភ ិកស

67184> អហរូបករណ៍សរមប់សិសសរកីរក េន
ករមិ តឧតតមស
ភ ិកស

67185> មជឈមណឌលបណុត ះបណតលវិជជជីវៈ និង
ចំនួននិសិតសបនបញចប់ ករសិកស

XVI. សុខភិ
ខភិបល និងអហរូបតថមភ

67186> អរតមរណៈភពកុមរេរកមអយុ ៥ ឆនំ
67187> អរតមរណៈភពទរក
67188> សមមរតកុមរអយុេរកម ១ ឆនំ ែដល
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

បនចក់ថនំករពរជំ ងឺករញជឹល

67189> សមមរតកុមរអយុេរកម ១ ឆនំ ែដល

MDG/ASEAN

Yes

HMIS (MOH)

របចំឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

CDHS(NIS/MOH)

េរៀងរល់៥ឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

CDHS(NIS/MOH)

េរៀងរល់៥ឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

CDHS NIS/MOH)

េរៀងរល់៥ឆនំ

67193> អរតេរបវ៉ ឡង់េមេរគេអដស៏កុនងចំេណម

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

HSS/HMIS(MOH)

េរៀងរល់ពីរឆនំ

67194> អរតេរបវ៉ ឡង់េមេរគេអដស៏កុនងចំេណម

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

HSS/HMIS(MOH)

េរៀងរល់ពីរឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

HMIS (MOH)

របចំឆនំ

MDG/ASEAN

Yes

HMIS(MOH)

របចំឆនំ

67197> អរតសលប់េដយជំងឺរេបង (កនុងរបជជន

MDG/ASEAN

Yes

HMIS(MOH)

របចំឆនំ

67198> េរបវ៉ ឡង់ៃនជំងឺរេបងេបកវ ិជជមន (កនុង

MDG/NSDP

Yes

HMIS (MOH)

របចំឆនំ

67199> អរតករណីជំងឹរេបងទទួលបនករពរនិង

MDG/ASEAN

គមនព័ត៌មន

HMIS (MOH)

របចំឆនំ

NSDP

Yes

HMIS (MOH)

របចំឆនំ

MDG/ASEAN

Yes

CDHS(NIS/MOH)

េរៀងរល់របំឆនំ

MDG/ASEAN

Yes

HMIS (MOH)

របចំឆនំ

MDG/ASEAN

Yes

CDHS(NIS/MOH)

េរៀងរល់របំឆនំ

MDG/ASEAN

Yes

CDHS(NIS/MOH)

េរៀងរល់របំឆនំ

MDG/ASEAN

No

HSS (MOH)

របចំឆនំ

បនចក់ថនំករពរជំ ងឺ DPT3

67190> អរតមរណៈភពមត
67191> ករសរមលកូនេដយបុគល
គ ិ កសុខភិបល
ែដលបនទទួលករបណុ ត ះបណ
ត ល

67192> សមមរតរសតីេរៀបករែដលបនេរបរបស់
ិ ី សរសតពនយកំ េណតែបបទំេន ប
វធ

មនុសសេពញវ័យអយុ ១៥-៤៩ ឆនំ

រសតីមនៃផទេពះមនអយុ ១៥-២៤ ឆនំ ែដល
បនេរបបស់េសវែថទំសុខភព មុនេពល
សរមលេនគលីនិក

67195> អរតសលប់េដយជំងឺរគុនចញ់ែដលរតូវ
បនរយករណ៍េដយមូលដឋនសុខភិបល
សធរណៈ

67196> ចំនួនករណីជំងឺរគុនចញ់ែដលទទួលបន
ករពយបលេដយមូលដឋនសុខភិបល ស
ធរណៈ (កនុងរបជជន ១ ០០០ នក់)
១០០ ០០០ នក់)

របជជន ១០០ ០០០ នក់)

ពយបលសថិតេនេរកមវគគពយបលខលី េដយ
មនករពិនិតយេដយផទល់

67200> អរតសលប់ជំងឺរគុនឈមែដលបនរយ
ករណ៍េដយមូលដឋនសុខភិបល សធរ
ណៈ

67201> អរតផតល់កំេណតកនុងចំេណមរសតីវ ័យជំទង់
67202> ករពិនិតយៃផទេពះមុនេពលសរមល (យ៉ ង
តិច ១ ដង និ ងយ៉ ងតិច ៤ ដង)

67203> អរតេរបរបស់ករពនយកំេណតទូេទ
67204> ករមិនរតូវករេសវែផនកររគួសរ
67205> សមមរតកុមរអយុេរកម ៥ ឆនំ មនជំងឺ
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

រគុន ែដលទទួលករពយបលេដយ ថនំ
របឆំងនឹ ងជំ ងឺរគុនចញ់បនសមរសប

67206> ករេរបរបស់េរសមអនម័យេនេពលមន

MDG/ASEAN

Yes

CDHS(NIS/MOH)

េរៀងរល់របំឆនំ

MDG/ASEAN

Yes

CDHS(NIS/MOH)

េរៀងរល់របំឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

HSS (NAA/MOH)

របចំឆនំ

MDGASEAN

Yes

HMIS (CMN/MOH)

របចំឆនំ

MDG/ASEAN

គមនព័ត៌មន

HMIS (CMN/MOH)

របចំឆនំ

សូចនករថមី

ទិ នន
ន ័យេនពុំទន់

HMIS (MOH)

របចំឆនំ

កររួមេភទងយនឹងរបឈមហនិភ័យខពស់

67207> សមមរតរបជជនអយុ ១៥-២៤ ឆនំ ែដល
បនយល់ដឹងយ៉ ងរតឹមរតូវអំ ពីជំងឺHIV/AIDS

67208> សមមរតរបជជនមនេមេរគ HIV ករមិត
ខពស់ ែដលបនទទួលថនំពនយ ART

67209> អរតសលប់េដយជំងឺរគុនចញ់
67210> សមមរតៃនកុមរអយុេរកម ៥ ឆនំ ែដល
បនេគងកនុងមុងរជលក់ថនំ

67211> មូលដឋនែថទំសុខភពវ ិស័យឯកជន

មនរគប់រគន់
XVII.
ផង
គ ់
XVII. ករអភិវឌឍជនបទ៖ ផទះសែមបង ករផគត់ផគ
ទឹក និងអនម័យ

67212> ផលូវបទែដលបនសតរេលរបែវងសរុប

NSDP

Yes

MRD

របចំឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

No

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

NO

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

៣៣ ០០៥ គីឡូែម៉រត

67213> សមមរតៃនរបជជេនតំបន់ជនបទែដល
មនរបភពទឹ កសអតេរបរបស់

67214> សមមរតៃនរបជជនេនតំបន់ទីរបជុំជន
ែដលមនរបភពទឹ កសអតេរប របស់

67215> សមមរតៃនរបជជេនតំបន់ជនបទែដល
មនបងគន់អនម័យលអរបេសរេរប របស់

67216> សមមរតៃនរបជជនេនតំបន់ទីរបជុំជន
ែដលមនបងគន់អនម័យលអរបេសរេរប របស់
ិ លភពៃនភពគមនដី ធី ល (% ៃន រគួសរ
67217> វស
េនជនបទែដលគមនដី)

67218> ភគរយៃនរគួសរែដលទទួលផល
ិ ីអភិវឌឍន៍
របេយជន៍ពីកមមវធ
(NGOs រជរដឋភិបល)
XVIII. វស
ិ ័ យេទសចរណ៍ និ ងអភិ រកសេបតិ កភណឌ
វបបធម៌

67219> ចំនួនេទសចររបចំឆនំ
67220> េទសចរអនតរជតិ
67221> េទសចរជតិ
67222> េសវកមមសនក់េន(សណឋគរនិងផទះសំណក់)
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NSDP

Yes

MOT

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MOT

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MOT

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MOT

របចំឆនំ

របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ែខ វ ិចឆិក ឆនំ ២០១២

សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

67223> ចំនួនេទសចរវ ិលលងច

No

MOT

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ
របចំែខ/រតី
មស/ឆនំ

67224> អនកផតល់េសវេទសចរណ៍េរកពីសណឋគរ

No

MOT

របចំឆនំ

NSDP

No

MEF/MEF

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MCFA

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MPWT

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MPWT

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

MPTC

របចំឆនំ

NSDP/ASEAN

Yes

MPTC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MOInfo

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MPWT

របចំឆនំ

NSDP

Yes

SSCA

របចំឆនំ

NSDP

Yes

SSCA

របចំឆនំ

NSDP

Yes

SSCA

របចំឆនំ

NSDP

Yes

SSCA

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MPWT

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MPWT

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MIME

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MIME

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MOC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MOC

របចំឆនំ

NSDP

Yes

MOC

របចំឆនំ

និងផទះសំណក់

67225> ចំណូលពីវ ិស័យេទសចរណ៍
67226> ករអភិរកសសំណង់បូរណ និងសថនីយ
ិ យ
បុរណវទ
XIX. េហដឋរចនសមព័នធ ទំ នក់ ទំនង និ ងដឹ ក
ជញជូ ន

67227> របែវងផលូវេកស៊ូែនរបែវងសរុប ១១.៩១៤គម
(ផលូវជតិ១េលខនិ ង២េលខ និ ងផលូវេខតត)

67228> ផលូវែដកែដលបនសតរេឡងវ ិញ និងសង់ថីម
67229> ចំនួនទូរស័ពែទ ដលកំពុងេរបរបស់ (ចល័ត
និងអចល័ត)

67230> ចំនួនអនកេរបរបស់អុីនធឺែណត
67231> លទធភពទទួលបនេសវព័ត៌មន សធរ
ិ យុ និ ងសរព័ ត៌មន)
ណៈ (ទូ រទសសន៍/វទ

67232> .សថិតិចុះបញជីយនយនត និងកប៉ ល់
67233> េជងេហះេហរ (អនតរជតិ និងកនុងរសុក)
67234> អនកេធវដំេណរ (អនតរជតិ និងកនុងរសុក)
67235> បរ ិមណទំនិញ (អនតរជតិ និងកនុងរសុក)
67236> ករេហះេហររំលង
67237> កំពង់ែផ (អនតរជតិ និងកនុងរសុក)
67238> អកសយនតដឋន (អនតរជតិ និងកនុងរសុក)
XX. ករអភិ វឌឍវិស័យថមពល

67239> ករផលិតអគគីសនីកុនងរសុក
67240> ករនំចូលអគគីសនី
XXI.
XXI ករពរងឹ ងវិស័យឯកជន និ ងករទក់ ទញ
វិនិេយគ

67241> េសវកមមចុះបញជីពណិជជកមម
67242> េសវកមមចុះេឈមះរកុមហ៊ុនកនុងបញជី
ពណិជជកមម

67243> េសវកមមចុះេឈមះករយ
ិ ល័យតំណង
ពណិជជកមមនិងសខរកុមហ៊ុនបរេទស កនុង
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សមិទផ
ធ ល
របេភទ និង សូចនករ

តរមូវករទិនន
ន យ
័

Yes=សេរមចបន
សេរមចបន

របភពទិនន
ន ័យ

No=មិ
មិនបនផលិត

ភពញឹកញប់
ៃនសូចនករ*
នករ

បញជ ីពណិជជកមម

67244> េសវកមមចុះេឈមះសហរគសឯកតតបុគល
គ

NSDP

Yes

MOC

របចំឆនំ

67245> សមមរតអសនៈេនកនុងសថប័ននីតិបបញញតិត

NSDP/MDG

Yes

NEC/MOWA

េរៀងរល់ ៤ ឆនំ

67246> សមមរតអសនៈេនកនុងសភជតិែដលរសតី

NSDP/MDG

Yes

NEC/MOWA

េរៀងរល់ ៤ ឆនំ

NSDP/MDG

Yes

MOWA

េរៀងរល់ ៤ ឆនំ

NSDP/MDG

Yes

NEC/MOWA

េរៀងរល់ ៤ ឆនំ

NSDP/MDG

Yes

NEC/MOWA

េរៀងរល់ ៤ ឆនំ

NSDP/MDG

Yes

NEC/MOWA

េរៀងរល់ ៤ ឆនំ

NSDP/MDG

Yes

MOWA

របចំឆនំ

MDG/NSDP

Yes

MOWA

របចំឆនំ

MDG/NSDP

Yes

MOWA

របចំឆនំ

MDG/NSDP

Yes

CSES (NIS/MOP)

របចំឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

Yes

MOWA/MoJ

របចំឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

No

MOWA/MoJ

របចំឆនំ

MDG

Yes

MOI/MOWA

របចំឆនំ

MDG/NSDP/ASEAN

No

MOWA/MoJ

របចំឆនំ

កនុងបញជ ីពណិជជកមម
XXII.
XXII សមភពេយនឌ័ រ ករផតល់អំណចខង
នេយបយដល់ រសតី

(រពឹ ទស
ឋ ភ និ ងរដឋសភ) ែដលរសតីជមចស់

ជមចស់

67247> សមមរតរសតីជសមជិករជរដឋភិបល
67248> សមមរតរសតីជសមជិករកុមរបឹកស(រជ
ធនី-េខតត និ ងរសុក)

67249> សមមរតរសតីជសមជិកគណៈអភិបល
(រជធនី-េខតត និងរសុក)

67250> សមមរតរសតីជសមជិករកុមរបឹកសឃុំ
67251> សមមរតរសតីជមរនតីរជករ
67252> បរញជបេយនឌ័រេនរគប់មជឈដឋន
២៥២.១ រកសួងនិងសថប័នពក់ ព័នែធ ដល
បនេរៀបចំ រកុមករងរបរញ
ជ បេយនឌ័ រ
២៥២.២ រកសួ ងនិងសថប័នពក់ ព័នធែដល
បនអនុវតតែផនករយុទធសរសតបរញ
ជ ប េយ
នឌ័រតមវ ិស័យ

67253> ករចូលរួមរបស់រសតីកុងករងរទទួ
ន
លកៃរម
(កសិកមម ឧសសហកមម និងេសវកមម)

67254> ករមិតយល់ដឹងអំពីអំេពហិងសរបឆំងនឹង
រសតីជឧរកិ ដក
ឋ មម

67255> ចំនួនដីកករពរែដលបនេចញេដយ
តុលករ េដយេយងតមចបប់សីព
ត ីករទប់
សកត់ អំេពហិងសកនុងរគួសរ និងកិចក
ច រពរ
ជនរងេរគះ

67256> ចំនួនករណីរយករណ៍ពីអំេពហិងសចំេពះ
រសតី

67257> ចំនួនជនរងេរគះេដយអំេពហិងសកនុងរគួសរ
ែដលទទួលបនករពិេរគះេយបល់ពីមរនតី
ជំនញ
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ឧបសមព័នធ ៣៖ ព័ត៌មនរបស់វិទយសថនជតិសត
ិ ថ ិ (េសចកតីសេងខបអំពីករប៉ន់សមនថវិក ៃថងទី ២៣ ែខ ធនូ ឆន ំ ២០១១)
ី ធិបបយ
ល.រ េសចកតអ
1

2

មរនតីករ ិយល័យកណ
ត ល (NIS)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
314

313

មរនតីរកសួងែផនករសរុប (MOP)

718

718

មរនតីសិត
ថ ិ ៃនបណ
ត រកសួង សថប័ននន

290

290

315

315

បុ គគលិសិត
ថ ិ េខតត-រជធនី (1)

40

40

450

450

111

130

191

400

210

225

260

283

309

310

367

365

366

358

347

337

មរនតីែផនករ និ ងសថិតិេខតត-រជធនី

910

910

3

មរនតីវ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ ៈករមិតអនុបណិ ឌ ត

0

0

0

0

0

0

1

4

4

4

8

9

9

13

17

22

25

25

33

34

4

មរនតីវ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ ៈ មនសញញប័ រតឌី បូមពី
ល បរេទស

0

0

1

2

4

6

8

10

10

10

10

10

8

8

8

8

8

8

8

8

5

មរនតីវ ិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ ៈ បនសិកសវគគបណុត ះបណ
ត លរយៈេពលខលីេនបរេទស
0

0

0

1

3

5

7

11

12

18

23

30

36

58

72

83

91

94

97

100

0

1

2

2

2

3

11

4

9

14

21

31

27

61

86

101

89

99

107

115

- េនវិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ (រួមទំងកុំពយូទ័ រយួរៃដ)

0

10

15

20

30

30

70

70

70

75

75

90

90

143

177

270

320

300

320

342

- េនតមបណ
ត េខតត-រជធនី

0

0

0

0

0

2

2

2

2

10

15

24

48

48

48

51

38

38

180

204

- េនតមបណ
ត រសុក-រកុង-ខណឌ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185

185

185

185

0

0

0

0

20

20

20

27

27

29

31

31

32

440

500

(តិចជង ៦ែខ)

6

មរនតីវ ិទយសថនជតិ សត
ិ ថ ិ ែដលបនចូ លរួមកនុងសិកខសល កិ ចចរបជុំ ឬទសសនកិចច

សិកសននេនបេរទស
7

ចំ នួនកុំពយូទ័ រកំ ពុងេរប របស់

- េនតមបណ
ត រកសួង សថប័ននន(ផតល់េដយវិទយសថនជតិ សិត
ថ ិ)
8

ថវិករបស់រជរដឋភិ បល* (គិត ០០០ US$)

180

190

200

210

220

237

298

315

427

435

ថវិករបស់ៃដគូអភិ វឌឍន៍ * រួមទំងទី របឹកស (គិ ត ០០០ US$ )

150

450

300

829

981

779 3048

697 1377

605

489

821 1300 1746 2800 4557 5779 3883 3955 4550

ថវិកសរុប (២) រួមទំងទី របឹកស (គិត ០០០ US$ )

500 1039 1201 1017 3293

942 1675

920

917 1256 1740 2246 3380 5852 6596 5018 6055 7020

244

246

580 1295

817 1135 2100 2470

330

640

9

េសៀវេភករមងសថិតិរបចំឆនំ (ទំ ព័រ)

0

0

0

171

0

0

0

0

184

279

0

467

548

560

10

ចំ នួនអេងកត និងជំ េរឿន

0

1

2

2

6

3

3

5

7

6

3

6

4

5

8

8

7

6

7

8

- មូ លដឋន

0

1

1

1

5

2

2

4

6

4

1

4

2

3

5

6

6

4

4

4

- ពិ េសស

0

0

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

2

1

2

3

4

58

368
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* កនុងឆនំ 2007, JICA និងរជរដឋភិបលជប៉ុនៈ 1,521,000US$; UNFPA និងអលលឺម៉ង់ៈ 1,225,236US$ របេទសស៊ុយែអតៈ 1,090,000US$ UNDP: 264,000US$; UNICEF: 170,000US$; WB: 149,000US$
* កនុងឆនំ 2007 រជរដឋភិបលកមពុជបនទិញរថយនតចំនួន 30 េរគឿង សរមប់ករេធវជំេរឿនកនុងែខ មិន ឆនំ២០០៨: 589,680US$

*កនុងឆនំ 2008 (ឆនំជំេរឿនរបជររសត)៖ UNFPA និងអលលឺម៉ង់ៈ 2,301,000US$ JICA និងរជរដឋភិបលជប៉ុនៈ1,855,000US$ និងរបេទសស៊យ
ុ ែអតៈ1,561,000US$;

WB: 34,000US$; UNICEF និងGTZ: 49,000US$

*កនុងឆនំ 2009 រជរដឋភិបលកមពុជបនចំណយៈ 1,135,000US$ សរមប់របក់េបៀវតស/ឈនួល កនុងេនះ 51.3% សរមប់រកុមេបសកកមមអទិភពមរនតីវ ិទយសថនជតិសិថតិ និងមរនតីរបតិបតតិករេនមូល
ដឋន; 48.7% សរមប់សមភរៈរដឋបល និងករជួសជុលករ ិយល័យកណ
ត ល (វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ) និងករ ិយល័យេនថនក់រសុក

របេទសស៊យ
ុ ែអតៈ 1,841,000US$; JICA និងរជរដឋភិបលជប៉ុនៈ1,434,878US$; UNFPA: 432,789US$ ; UNICEF:33,355US$; ADB (RETA): 14,000US$
(1) កនុងឆនំ 2010, ជឧទហរណ៍ រួមមនមរនតីេរកេម៉ ងចំនួន 163 នក់

* កនុងឆនំ 2010 រជរដឋភិបលកមពុជៈ 2,100,000US$ កនុងេនះ វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិៈ 1,253,041US$ និងតមបណ
ត េខតត-រជធនីៈ 846,959US$

របេទសស៊ុយែអតៈ1,404,700US$; UNFPA: 1,151833US$; JICA និងរជរដឋភិបលជប៉ុនៈ 611,800US$; USAID: 567,000US$; UNICEF: 121,300US$; និងៃដគូអភិវឌឍន៍េផសងៗ: 98,000US$

* កនុងឆនំ 2011 រជរដឋភិបលកមពុជៈ 2,470,000US$ កនុងេនះ វ ិទយសថនជតិសិថតិៈ 1,480,000 និងតមបណ
ត េខតត-រជធនីៈ 990,000 ។ កនុងេនះរបក់េបៀវតស និងរបក់ឈួនលសរុបចំនួន 972,000 ករ

ជួសជុលតូចតច និងជួសជុលសមភរៈទំងឡយៈ 1,498,000

JICA និងរជរដឋភិបលជប៉ុនៈ1,843,174$ (មិនបូកបញូច លទីរបឹកស) របេទសស៊ុយែអតៈ1,755,918$; UNFPA: 571,796$; ILO: 239,570$; UNICEF: 40,000$; EU និងៃដគូអភិវឌឍន៍េផសងៗ: 100,000$

(2) ករប៉ ន់សមនថវ ិក កនុងករណីមួយចំនួន ករគណនគឺពឹងែផអកេលឯកសរគេរមងរបស់ៃដគូអភិវឌឍន៍ែដលបនឧបតថមភ វ ិទយសថនជតិសិត
ថ ិ និងមួយចំនួនេទៀតគឺប៉ន់សមនេដយ វ ិទយសថន
ជតិសថិតិ និងតំៃមលប៉ន់របមណពី MOP ។
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របយករណ៍ពក់កណ
ត លអណតតិែផនករេមសថិតិ

ករអេងកតននែដលបនេធវេ ឡងេដយវិទយសថនជតិសត
ិថ ិ
ល.រ អធិបយយអំពីករអេងកត

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

អេងកតេសដឋកិច-ច សងគមកិ ចច របចំឆនំ

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

2

អេងកតសហរគស/ករេធវបញជីសហរគស

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

3

អេងកតកំ លំងពលកមម និ ងអេងកតពក់ព័នធេផសងៗេទៀត

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 និ ងសុខភព/អេងកតេផសងៗែដលទក់ទង

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

6

អេងកតរបជររសតចេនលះជំេរឿន

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

ជំ េរឿនរបជររសត

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

9

អេងកតអងគភពពណិជជកមមលក់ រយ

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

អេងកតសហរគសរបចំរតី មស

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

0

0

0

11

អេងកតករសងសង់ ែដលមនករអនុញញត

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

អេងកតវ ិស័យមិ នេរៀបរយ និ ងៃថលផលិតកមមសតតឃដដឋន

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

15

អេងកតៃថលកុងទី
ន រកុងភនំេពញ

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

អេងកតៃថលតំបន់ទី របជុំ ជន

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17

អេងកតថនំជក់

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 និ ងរងរបួ ស

1

1

0

0

0

0

20

អេងកតមនុ សសមរត

0

1

0

0

0

21

អេងកតពិ ករភព

1

0

0

22

ជំ េរឿនសហរគស

1

23

ជំ េរឿនកសិកមម

0

24

អេងកតភពរកី រកកនុងេខតតេសៀមរប

1

16
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