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បញជអីក រកត់ 

ក.ក.ជ ្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ នវ៍សិ័យកសិកមម និងជនបទ 
Council for Agriculture and Rural 
Development 

គ.ម.ក គណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ 
Securities and Exchange Commission 
of Cambodia 

ប.ជ.ស េប ជតិសន្តសុិខសងគមស្រមបម់្រន្តី ជករសុីវលិ 
National Social Security Fund for Civil 
Servants 

ប.ជ.អ េប ជតិអតីតយុទធជន National Fund for Veterans 
ប.ស.ស េប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម National Social Security Fund 
ផ.ស.ស ផលិតផលកនុង្រសុកសរុប Gross Domestic Product 
ម.ជ.ព មូលនិធិជនពិករ People with Disability Fund 
AFD ទីភន ក់ងរេដីមបកីរអភិវឌ ប ងំ Agence Française De Dévelopment 
CBHI ករធន ៉បរ់ងសុខភព មសហគមន៍ Community-based Health Insurance 
DB របបេ ធន្របេភទកំណត់ វកលិកជមុន Defined Benefit Pension 
DC របបេ ធន្របេភទកំណត់ភគទនជមុន Defined Contribution Pension 
EU សហភពអឺរ ៉ុប European Union 

GIZ កិចចសហ្របតិបត្តិករ ល្លឺម៉ង ់
Deutsche Gesellschaft fÜr 
Internationale Zusammenabeit 

ILO អងគករពលកមមអន្តរជតិ International Labour Organization 

JICA ទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិជប៉ុន0 T0T  
Japan International Cooperation 
Agency 

OOP ្របកេ់ចញពីេ េប៉ Out Of Pocket 
PAYG ករទូទត់ មដំេណីរ Pay As You Go 
SBP កមមវធីិ ព នចម្លងបន្តជំនញ Skill Bridging Program 
SDG េគលេ អភិវឌ ន្៍របកបេ យចីរភព Sustainable Development Goals 

TVET ករអប់របំណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ 
Technical Vocational Education and 
Training 

UHC ្របពន័ធែថទសុំខភពសកល Universal Health Coverage 
UNICEF អងគករមូលនិធិកុមររបស់អងគករសហ្របជជតិ United Nations Children’s Fund 

USAID ទីភន ក់ងរសហរដ្ឋ េមរកិសំ ប់អភិវឌ ន៍អន្តរជតិ 
United States Agency for International 
Development 

VSTP កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ មលិខិតបញជ ក់ Voucher Skills Training Program 
WFP អងគករេសប ង រពិភពេ ក World Food Program 
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រមភកថ 

ជនិចចជកល ទិភពេគលនេយបយចមបងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលគឺកររក សន្តិភព សថិរភព
នេយបយ និងសន្តិសុខជតិែដលជបុេរលកខខណ្ឌ ដ៏ចបំច់េដីមបីសេ្រមចបននូវកំេណីនេសដ្ឋកិចច
ែដលនឹងអនុញញ តឲយកមពុជេងីបេឡងីវញិ េហយីចប់េផ្តីមករអភិវឌ ជថមីម្តងេទៀតពី ថ នភពេខទចខទ ំ
្រគប់វស័ិយេ្រកមរបប្របល័យពូជ សន៍នឆន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩។ ទនទឹមេនះ ចប់ ងំពីដំ ក់កល
ដំបូងៃនករ ្ត រេសដ្ឋកិចចជតិ កនុងេគលបំណងក ងធនធនមនុស  និងេលីកកមពស់ភពៃថ្លថនូររបស់
្របជជនេឡងីវញិ ជរ ្ឋ ភិបលបនេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់យ៉ងខពស់េទេលសីកមមភពគពំរសងគម 
នន។ 

បនទ ប់ពីបនទទួលសន្តភិពេពញេលញេនទូទងំ្របេទសនឆន ១ំ៩៩៨ កមពុជបនបង្ហ ញមុខ
មត់ថមី្របកបេ យភពរងឹបុងឹ និងវជិជមន។ ្របេទសជតិមនកររកីចេ្រមីនជលំ ប់ កនុងខណៈេបះ
ជំ នេលីមគ៌ៃនករក ង និងករអភវិឌ េលី្រគប់វសិ័យ។ ្របជជនកមពុជបននងិកំពុងទទលួែផ្លផក  
ពីេសចក្តីសុខសន្តិភព សថិរភពនេយបយ និងកំេណីនេសដ្ឋកិចចយ៉ងឆប់រហ័ស កនុងអ្រ មធយម
្របមណ ៧.៧ ភគរយ នអំឡុងេពលពរីទសវត កន្លងមកេនះ។ អ្រ ភព្រកី្រក្រតូវបនកត់បនថយ
ពី ៥៣ ភគរយ េនឆន ២ំ០០៤ មក ១៣.៥ ភគរយ េនឆន ២ំ០១៤។ េលីសពីេនះេទៀត ែផ្លផក ៃន
កំេណីនេសដ្ឋកចិចក៏្រតវូបនែបងែចកកនុងលកខណៈកន់ែតមនសមធម៌ ែដល្រតវូបនឆ្លុះបញច ងំ មរយៈ
ករថយចុះៃនេមគុណវសិមភពៃនករេ្រប្ីរបស់ពី ០.៤១ េនឆន ២ំ០០៧ មកេន្រតមឹ ០.២៩ េនឆន ំ
២០១២ ជមួយនឹងកររពំងឹថតួេលខេនះនឹងបន្តថយចុះែថមេទៀតេនឆន ខំងមុខ។ សមទិធផិលទងំេនះ 
គឺជករពិតែដលមនិ ចបដិេសធបន នងិជេមទនភពស្រមប់ ជរ ្ឋ ភិបល និង្របជជនកមពុជ។ 
ជពិេសស េបីេធៀបេទនងឹ ថ នភពេសដ្ឋកចិចនិងសងគមេនក្រមិតសូនយ ែដល ជរ ្ឋ ភិបលបនទទួល
មរតកពីឆន ១ំ៩៧៩ សមិទធិផលនេពលបចចុបបននេនះគជឺករេបះជំ នដ៏សេមបមីេឆព ះេទរកករសេ្រមច
បននូវេគលេ ស្រមប់រយៈេពលខងមុខ ករពេន្ល នកំេណីនេសដ្ឋកិចច ករបេងកីតឱកសករងរជ
អតិបរម និងករក ងសងគមមួយ្របកបេ យសមធម៌ មរយៈករេផ្ត តេទេលីករអនុវត្ត និងករ
ជំរុញករែកទ្រមង់ចបំច់ននេលី្រគប់វស័ិយ។ កន្លងមក ជរ ្ឋ ភិបលបនខិតខំ ក់ឲយដំេណីរករ 
និង្រទ្រទង់េគលនេយបយសងគមកចិចជេ្រចនី។ មរយៈេនះ ្របជជនកមពុជ ជពិេសស ្របជជន
្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះទទលួបនករគពំរេ្រកមរបូភពេផ ងៗ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករងរគពំរសងគម
ដូចជ ករបេងកតីមជឈមណ្ឌ លកុមរកំ្រព មជឈមណ្ឌ លជនពិករ មជឈមណ្ឌ លគពំរសុខភពម និង
ទរក ករឧបតថមភចំេពះ្របជជន្រកី្រកែដលមកស្រមកពយបលឬស្រមលកូន និងករផ្តល់ករអប់រ ំ
ងំពីក្រមតិបឋមដល់ក្រមិតឧត្តមសិក េ យឥតបង់ៃថ្លជេដីម។ល។ េលីសពេីនះ ជរ ្ឋ ភិបលបន

បេងកីតេប ជតសិន្តសុិខសងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករសុីវលិ េប ជតិរបបសន្តសុិខសងគម េប ជតិ
អតីតយុទធជន និងមូលនធិជិនពិករ េដីមបផី្តល់ករធនសន្តិសុខ្របក់ចំណូលស្រមប់្របជជន មមុខ
សញញ ពក់ព័នធននមនជ ទិ៍ ករផ្តល់ វកលិកេ ធន ែថទសុំខភព នភិ័យករងរ ពកិរភព 
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និង វកលិកេផ ងៗេទៀត។ សកមមភពទងំេនះមនសងគតិភពេទនឹងេគលនេយបយកត់បនថយ 
ភព្រកី្រក និងេគលនេយបយអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកចិច-សងគមកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ដូចមនែចងកនុង
ឯក រេគលនេយបយសំខន់ៗ ជពិេសស យុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងែផនករ 
យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជត។ិ 

េសចក្តី្របថន  និងករខិតខំរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល គែឺ្របក្ល យ នៈរបស់កមពុជឲយេទជ្របេទស
មនចំណូលមធយមក្រមិតខពស់េនឆន ២ំ០៣០ និងេទជ្របេទសមនចំណូលខពស់េនឆន ២ំ០៥០។ កនុង   
បរបិទេនះ ជរ ្ឋ ភិបលទទួល គ ល់យ៉ងមុតមថំ ករអភិវឌ ្របព័នធគពំរសងគមគឺជក ្ត ដ៏សំខន់
េដីមបសីេ្រមចបន “កេំណីនេសដ្ឋកចិច្របកបេ យសមធម៌ នងិបរយិប័នន”។ ឈរេលី ម រតីទទលួខុស
្រតវូខពស់ចំេពះសន្តសុិខ្របក់ចំណូលរបស់្របជជន ជរ ្ឋ ភិបលបនកំណត់ចកខុវសិ័យរយៈេពលែវង
ស្រមប់ករអភិវឌ ្របព័នធគពំរសងគមគឺ “ករក ង្របព័នធគពំរសងគម្របកបេ យបរយិប័នន ្របសទិធភព 
នងិចរីភពហរិញញវតថុ ែដលជឧបករណ៍បេ្រមដីល់ករកតប់នថយ នងិទប់ ក ត់ភព្រក្ីរក ភពងយរងេ្រគះ 
នងិវសិមភព េហយីរមួចែំណកដល់ករអភវិឌ  នងិគពំរធនធនមនុស កន់ែតទូលទូំ យ នងិជរំញុ 
កេំណីនេសដ្ឋកចិច”។ 

ែផ្អកេលីចកខុវស័ិយេនះ និងឈរេលមូីល ្ឋ នៃនសថរិភពនេយបយ សថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកចិច និង
វឌ នភពកនុងករអភិវឌ វសិ័យេសដ្ឋកចិច-សងគមកចិច េពលេនះគជឺេវ ដ៏សម្រសបបំផុតកនុងករេរៀបចំ 
“្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម” ែដលមនលកខណៈទូលំទូ យ េ យេផ្ត តេលសីសរ
ស្តមភពរីគឺ ្របព័នធជំនួយសងគម នងិ្របព័នធសន្តសុិខសងគម។  

េគលបំណងៃនករេរៀបចឯំក រេនះ គេឺដីមបកីំណត់ែផនករយុទធ ្រស្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 
កនុងករធនឲយបននូវសន្តិសុខ្របក់ចំណូល និងកត់បនថយភពងយរងេ្រគះែផនកេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុរបស់្របជជន សំេ េលីកកមពស់សុខុមលភពនិង មគគីភពសងគម ្រពមទងំ កត់បនថយ
ភព្រកី្រកជអតិបរម។ េគលេ ចមបងៃន្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះ គឺេធ្វីករបន ុ ី ្របមូលផ្តុ ំ 
និងព្រងឹងកមមវធិីែដលមន្រ ប់ េដីមបបីេងកីន្របសិទធភព តម្ល ភព និងសងគតិភពៃនរបបឬកមមវធិី
ទងំ យកនុង្របព័នធគពំរសងគមទងំមូល រមួទងំករព្រងីកវ ិ លភពែដលេនតូចចេង្អ តេនេឡយី 
េដីមបេីឆ្លីយតបនឹងត្រមូវកររបស់្របជជន្រគប់្រសទប់ ្រសប មកររកីចេ្រមីនៃនេសដ្ឋកិចចជតិ ្រពមទងំ 
េរៀបចំឲយមន្រកបខ័ណ្ឌ អភបិលកិចច និងបញ្ហ ឆ្លងវស័ិយ េដីមបធីនបននូវ្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង 
និងបេងកីន្របសិទធភពចំ យថវកិ។ 

្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះ េដីរតួនទីយ៉ងសខំន់កនុងករបេងកីនលទធភពទទួលបនេស
ជំនួយសងគម និងសន្តិសុខសងគម ស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ និងវស័ិយឯកជន ្រពមទងំ ្របជជនៃនវស័ិយ
េសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធ។ េដមីបសីេ្រមចបននូវ ថ នភពល្អ្របេសីរកនុងករផ្តល់េស គពំរសងគមស្រមប់
្របជជនកមពុជ ែដលេឆ្លយីតបចំេពះចកខុវសិ័យថមៃីន្របព័នធគពំរសងគម ជរ ្ឋ ភិបលនឹងខិតខំបេងកីត
កមមវធិី នងិយន្តករនន េដមីបឈីនជបេណ្តី រៗេទរកករ្រគបដណ្ត ប់ដ៏ទូលំទូ យ។ ទនទឹមនឹងេនះ 
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កិចចករចេំពះមុខ គឺករេធ្វីកំែណទ្រមង់្របព័នធគពំរសងគម ែដលេផ្ត តេលកីរគពំរជពេិសសចេំពះ
្របជជន្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះ និងករក ងនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធចបំច់េដីមបីធន្របសិទធភព 
និងចីរភពៃន្របព័នធគពំរសងគមេទអនគត។ 

េដីមបធីនភពជមច ស់េលីឯក រដ៏មន រៈសំខន់េនះ ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិ
គពំរសងគម ២០១៦-២០២៥ ្រតូវបនេរៀបចេំ្រកមករដឹកននំិងស្រមបស្រមលួេ យ្រកសួងេសដ្ឋ-
កិចចនិងហរិញញវតថុ និងមនករពិេ្រគះេយបល់យ៉ងទូលំទូ យរ ង្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធរមួមន៖ 
្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនតីិសមបទ ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ្រកសួង
សុខភបិល ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ ្រកសួងែផនករ ្រកសងួករពរជតិ ្រកសួងម ៃផទ ្រកសងួ
យុត្តិធម៌ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  និង្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសកិមមនិងជនបទ។  

ជករពតិ ស់ ករអនុវត្តេគលនេយបយគពំរសងគម្រតូវករធនធនហរិញញវតថុ ធនធន
មនុស និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ថ ប័នសម្រសប ែដលជបញ្ហ ្របឈមស្រមប់អនកេរៀបចំេគលនេយបយ 
ក៏ដូចជស្រមប់ ថ ប័នអនុវត្ត។ េទះបីជដូេចនះក្តី ខញុ ំមនករេជឿជក់ថ ជមយួនឹងករេប្តជញ ចិត្តខពស់ 
និង ម រតីៃនភពជមច ស់របស់្រកសួង- ថ ប័នរដ្ឋនន ្រពមទងំគបួផ ជំមួយករគ្ំរទពីៃដគូអភិវឌ ន៍
ផងេនះ ភគីពក់ព័នធទងំអស់នឹងេធ្វកីរកនុងភពជៃដគូយ៉ងជិតសនទិធេដមីបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈម
ទងំ យ សំេ សេ្រមចបននូវមហចិឆ ែដលបនបំផុសេនកនុងឯក រ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយ
េនះ។ 

ខញុ ំមនេសចក្តសីងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគមេនះនងឹជយួ
ផ្ល ស់ប្តូរជវជិជមនជលំ ប់នូវក្រមិតជីវភព និងគុណភពៃនជីវតិរបស់្របជជនកមពុជ្រគប់រូប។ 

ជធនីភនេំពញ ៃថងទី        ែខ          ឆន ២ំ០១៧ 

នយករដ្ឋម្រន្តី 
 

 
 

សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 
    
  



 

្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយជតគិពំរសងគម ២០១៦-២០២៥	 ទំព័រ x  
 

បុព្វកថ 

េ យទទួលបនករឯកភពដ៏ខពង់ខពស់ពី ជរ ្ឋ ភិបល េ្រកមករដឹកនរំបស់សេម្តចអគគម  
េសនបតេីតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ 
បនដឹកនេំរៀបចឯំក រ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម ែដលមនេគលបំណងកំណត់
ឲយបនចបស់ ស់អំពីេគលនេយបយកំែណទ្រមង់សុីជេ្រមេល្ីរបព័នធេនះ សំេ ធនសន្តិសុខ្របក់
ចំណូលរបស់្របជជនឲយកន់ែត្របេសីរេឡងី ្រពមទងំ រមួចែំណកកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក ព្រងងឹ
សថិរភព្របព័នធហរិញញវតថុ នងិ្រទ្រទង់កេំណីនេសដ្ឋកចិចជតិ្របកបេ យចីរភព។ 

ឯក រ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះ េរៀបចំេឡងីេដីមបសីេ្រមចេគលេ  ែដលបនកណំត់
េនកនុងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជត ិនិងយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទីបរីបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 
គឺ ”ករបន្តអភវិឌ  នងិព្រងងឹ្របព័នធគពំរសងគមឲយមនលកខណៈ្របមូលផ្តុ ំសងគតិភព និង្របសទិធភព”។ 
ឯក រេនះ បនបង្ហ ញឲយេឃញីពីតថភពជក់ែស្តងៃនករអភិវឌ ្របព័នធគពំរសងគមេនកមពុជ និង
បនកំណត់ពីបញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗែដលកមពុជបន និងកំពុងជួប្របទះ ្រពមទងំកំណត់េគលេ
យុទធ ្រស្ត និងែផនករ ែដល្រតវូអនុវត្តេទ មដំ ក់កលខ្ល ី មធយម នងិែវង។ ករេរៀបចំឯក រ
្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះ បនែផ្អកេលីបទពិេ ធន៍ និងករអនុវត្តល្ៗអ ពីប ្ត ្របេទសនន
េលីសកលេ ក ជពិេសស ្របេទសជិតខង និងបនបេញច សពីត្រមប់ មកំហុសនអតីតកល។ 
ករកំណត់េគលេ យុទធ ្រស្ត និងែផនករែដល្រតូវអនុវត្ត េផ្ត តេលីេគលករណ៍សំខន់ៗមួយ
ចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

១. កែំណទ្រមង់រចនសមពន័ធ្រគប់្រគង្របព័នធគពំរសងគមទងំមូល មរយៈករកំណត់ឲយបន
ចបស់ពីតួនទីរបស់ ថ ប័នពក់ព័នធ េពលគឺ ក្រមិតេគលនេយបយ ក្រមិតបញញត្តិករ 
និងក្រមិត្របតិបត្តិករ 

២. ករបេងកនី្របសិទធភពចំ យថវកិរដ្ឋ មរយៈករែកទ្រមង់រចនសមព័នធ្រគប់្រគង ថ ប័ន
្របតិបត្តិករ និងករកំណត់យន្តករបង់ភគទនេដីមប្ីរទ្រទង់េគលនេយបយ ទិភព
េទ មក្រមតិៃន្របក់ចណូំលរបស់្របជជន និងេទ មលទធភព្រទ្រទង់ៃនថវកិជតិ 

៣. ករព្រងីកវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់ជអតិបរម េដីមបជីំរុញឲយ្របជជន្រគប់រូបទទួលបន
ករគពំរែផ្អកេលី្របេភទៃនកមមវធិ ីឬរបបនីមួយៗ នងិេទ មដំ ក់កលៃនករអភវិឌ  
ជបន្តបនទ ប់ នងិ 

៤. ករពិនិតយេលីបញ្ហ ឆ្លងវស័ិយ េដីមបីជំរុញែផនករអភិវឌ ន៍គពំរសងគមឲយដំេណីរករ
េទមុខេ យរលូន េចៀស ងករ ងំសទះ េ យ រភពយតឺយ៉វ ឬភពអសកមមៃនដំេណីរ
ករអភិវឌ ន៍របស់វសិ័យពក់ព័នធេផ ងៗ។ 

ឯក រេនះ ជ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិ និងជែផនទីមគគុេទទសក៍រយៈេពលែវងស្រមប់
ករអភិវឌ ្របព័នធគពំរសងគមេន្របេទសកមពុជ ែដលបង្ហ ញពីចេងក មសកមមភព និងសកមមភព ម
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លំ ប់លំេ យ និងជជំ នៗកនុងដំ ក់កលខ្លី មធយម និងែវង ្រពមទងំមនករេរៀបចំនូវយន្តករ
ម នសម្រសបេដីមបធីនករអនុវត្ត្របកបេ យេជគជ័យ។ ទនទឹមេនះ រេបៀប រៈៃនកំែណទ្រមង់

េនេ្រកម្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះមនលកខណៈបត់ែបនទន់ភ្លន់ ែដលអនុញញ តឲយ ជរ ្ឋ ភិបល
ចេធ្វីបចចុបបននកមម និងែកលម្អេគលនេយបយ ឬសកមមភពចបំច់នន ្រសបេទ មករវវិឌ ៃន

េសដ្ឋកិចច និងសងគម។ 
ដំេណីរករៃនករេរៀបចំ “្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតគិពំរសងគម” ្រតូវបនទទួលករយក

ចិត្តទុក ក់ និងកិចចសហករយ៉ងល្អពបី ្ត ្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធកនុងជួរ ជរ ្ឋ ភិបល ្រពមទងំ ពី
ៃដគូអភិវឌ ន៍ ្របកបេ យ ម រតីជមច ស់ចំេពះកិចចករែកទ្រមង់្របព័នធគពំរសងគមេនកមពុជ។ ែផ្អក
េលីករខិតខំរបស់្រគប់ភគី េសចក្តី្រពង “្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម” ្រតូវបន
បញច ប់ជ ថ ពរ នងិបនទទួលករឯកភពពីគណៈកមម ធិករេគលនេយបយេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុ 
េនៃថងទី១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ និងបនទទួលករអនុម័តេនកនុងកិចច្របជុំេពញអងគៃនគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
េ្រកមអធិបតភីពដ៏ខពង់ខពស់របស់សេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តៃីន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ េនៃថងទី២៤ ែខមនី ឆន ២ំ០១៧។ 

្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ សូមែថ្លងអំណរគុណដ៏្រជលេ្រជចេំពះកិចចសហករយ៉ងរងឹមំ
របស់្រកសងួ- ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលរមួមន៖ ្រកសួងម ៃផទ ្រកសងួករពរជត ិ្រកសួងសងគមកចិច 
អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ ្រកសួងសុខភិបល ្រកសួង
ែផនករ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ ្រកសួងយុត្តិធម៌ និង្រកុម្របឹក ្ត រ
អភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមមនិងជនបទ និងជពិេសស ្រកុមករងរបេចចកេទសអន្តរ្រកសួងស្រមប់េរៀបចំ
ឯក រ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះ ែដលមនអគគនយក ្ឋ នឧស ហកមមហិរញញវតថុ ៃន្រកសួង
េសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុជេលខធិករ ្ឋ ន។ 

 ខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរ ចំេពះករជួយេ្រជមែ្រជងយ៉ងេពញទំហងឹពីៃដគូអភវិឌ ន៍
នន ដូចជ GIZ USAID ILO AFD JICA UNICEF និង EU ែដលនឲំយឯក រេគលនេយបយ
េនះ មនភព្រគប់្រជុងេ្រជយ និងេលចេចញជរូប ងេឡងី។ 

ជធនីភនេំពញ ៃថងទី         ែខ         ឆន ២ំ០១៧ 
េទសរដ្ឋម្រន្តី 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ 
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ខ្លមឹ រសេងខប្របតបិត្ត ិ

្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម ២០១៦-២០២៥ គឺជែផនទីបង្ហ ញផ្លូវរយៈ
កលែវង ែដលេផ្ត តេលីសសរស្តមភចំនួនពីរគឺ ្របព័នធជំនួយសងគម និង្របព័នធសន្តិសុខសងគម។ ្របព័នធ
ជំនួយសងគម មនធតុផ ចំនំួន ៤  រមួមន៖ (១) ករេឆ្លយីតបេទនឹងេ្រគះ សនន (២) ករអភិវឌ
មូលធនមនុស  (៣) ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ និង (៤) សុខុមលភពស្រមប់្របជជនងយរង
េ្រគះ។ េ យែឡក ្របព័នធសន្តិសុខសងគមមនធតុផ  ំ៥ គឺ៖ (១) េ ធន (២) ែថទសុំខភព (៣) 
និភ័យករងរ (៤) និកមមភព និង (៥) ពិករភព។ 

ចកខុវស័ិយរយៈេពលែវងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលស្រមប់ករអភវិឌ ្របព័នធគពំរសងគម គឺករក ង
្របព័នធគពំរសងគមមួយែដលមន្របសិទធភព និងចីរភពហរិញញវតថុ េដីមបបីេ្រមីដល់េគលនេយបយ
កត់បនថយ និងទប់ ក ត់ភព្រក្ីរក ភពងយរងេ្រគះ និងវសិមភព េហយីរមួចែំណកដល់ករអភវិឌ  
និងគពំរធនធនមនុស ឲយកន់ែតរងឹម ំនិងទូលំទូ យ ្រពមទងំ ជំរុញកំេណីនេសដ្ឋកចិចជត។ិ 

េគលបំណងៃនករេរៀបចឯំក រេនះ គេឺដីមបកីំណត់ែផនករយុទធ ្រស្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 
កនុងករធនឲយបននូវសន្តិសុខ្របក់ចំណូល និងកត់បនថយភពងយរងេ្រគះែផនកេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុរបស់្របជជន សំេ េលកីកមពស់សុខុមលភពនិង មគគីភពសងគម ្រពមទងំ កត់បនថយ
ភព្រកី្រកជអតិបរម។ 

េគលេ ចមបងៃន្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះ គឺេធ្វីករបន ុ ី្របមូលផ្តុ ំ និងព្រងឹងកមមវធិី
ែដលមន្រ ប់ េដីមបបីេងកីន្របសិទធភព តម្ល ភព និងសងគតិភពៃនរបបឬកមមវធិីទងំ យកនុង្របព័នធ
គពំរសងគមទងំមូល រមួទងំករព្រងីកវ ិ លភពែដលេនតូចចេង្អ តេនេឡយី េដីមបេីឆ្លីយតបនឹង
ត្រមវូកររបស់្របជជន្រគប់្រសទប់ ្រសប មកររកីចេ្រមីនៃនេសដ្ឋកចិចជតិ ្រពមទងំ េរៀបចំឲយមន
្រកបខ័ណ្ឌ អភបិលកិចចនងិករពិនិតយេលីបញ្ហ ឆ្លងវស័ិយ េដីមបធីនបននូវ្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង 
និងបេងកីន្របសិទធភពចំ យថវកិ។ 

្របព័នធសន្តសុិខសងគម នឹងជំរុញឲយ្របជជន្រគប់រូបចូលរមួសន ្ំរបក់ (បង់ភគទន) េនកនុង
មូលនិធិរមួមយួ េដីមបកីរពរ និភ័យពីករធ្ល ក់ចូលកនុងភព្រក្ីរកេនេពលចស់ជ  និងេនេពលមន
ត្រមវូករេស ែថទសុំខភព ្រពមទងំ និភ័យេផ ងៗេទៀត។ ចំេពះ្រកុម្របជជន្រកី្រកនិងងយ
រងេ្រគះែដលគម នលទធភពបង់ភគទន ជរ ្ឋ ភិបលនងឹពនិិតយលទធភពកនុងករបង់ភគទនជំនសួ។ 

យន្តករេកៀរគរភគទនេនកនុង្របព័នធសន្តិសុខសងគម នឹងបេងកីតជ្របភពហរិញញវតថុកនុង្រសុក
ស្រមប់ករវនិិេយគេទេលីមូលប្រតរដ្ឋ ែដលទុកលទធភពឲយ ជរ ្ឋ ភិបល ចយក្របភពហរិញញវតថុ
េនះេទេធ្វីករវនិិេយគ ធរណៈបន។ យន្តករេនះ គឺជមេធយបយដ៏្របេសីរ កនុងករដកខ្លួនេចញ
ពីករពឹងែផ្អកទងំ្រសុងេលីហរិញញបបទនេ្រក្របេទស ្រពមទងំ ជួយជំរុញករអភិវឌ ទីផ រទុនកនុង
្រសកុផងែដរ។ 
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្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះ ឆ្លុះបញច ងំពីតថភពជក់ែស្តងៃនករអភិវឌ ្របព័នធគពំរសងគម
េនកមពុជ និងកំណត់បញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗែដលបននិងកពុំងជបួ្របទះ ្រពមទងំ កំណត់យុទធ ្រស្ត 
និងេគលេ អនគត ែដល្រតូវអនុវត្តេទ មដំ ក់កលខ្លី មធយម និងែវង េ យេផ្ត តសំខន់េលី
ទិដ្ឋភព ៤ គឺ៖ (១) ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្តិ (២) ្រកបខ័ណ្ឌ ថ ប័ន (៣) ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញវតថុ 
និង (៤) ធនធនមនុស ។ និនន ករៃនករវវិឌ េនេលសីកលេ ក និងបទពេិ ធន៍ពីប ្ត ្របេទស
នន ក៏្រតូវបនេលីកយកមកពិភក  និង ក់បញចូ លេ យែកស្រមលួឲយ្រសបេទនឹងបរបិទកមពុជ។ 

ឯក រេនះ មនភពទន់ភ្លន់ ចែកលម្អបន ្រស័យេលី ថ នភពេសដ្ឋកចិច សងគមកិចច និង
នេយបយ េដីមបីេឆ្លីយតបនឹងបញ្ហ ្របឈម និងេលប នៃនករអភិវឌ ឲយបនទន់េពលេវ ្របកប
េ យ្របសិទធភពខពស់។ 

ក. វឌ នភព 

ជរ ្ឋ ភិបលសេ្រមចបនសមិទធផិលជេ្រចីន និងអនុវត្តកមមវធិកីែំណទ្រមង់្របកបេ យេជគ
ជ័យជបន្តបនទ ប់ េលី្របព័នធជំនួយសងគម និង្របព័នធសន្តសុិខសងគម។ សមិទធិផលសំខន់ៗរមួមន៖ 

 ្របព័នធជនួំយសងគម៖ ករ ក់ឲយដេំណីរករកមមវធិីជនំួយសងគមនន រមួមន (១) មូលនធិិ 
សមធម៌េដមីបផី្តល់ជូន្រកុម្រគួ រ្រកី្រកនូវករែថទសុំខភពេ យឥតបង់ៃថ្ល (២) គេ្រមង
ជំនួយេសប ង ររបស់គណៈកមម ធិករជត្ិរគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ និងកមមវធិីសន្តិសុខ 
េសប ងរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ អសន្តសុិខេសប ង (៣) 
កមមវធិផី្តល់ រូបតថមភស្រមប់្រស្តីមនៃផទេពះនិងកុមរ េដីមបេីលីកកមពស់សុខភពម
និងទរក (៤) កមមវធិី រូបករណ៍ថន ក់បឋមសិក  េដីមបីជំរុញឲយមនករចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនទន់េពលេវ ពីសំ ក់កុមរ្រកី្រក (៥) កមមវធិីផ្តល់ រេន ម េរៀន 
េដីមប្ីរទ្រទង់ករលូត ស់ៃនកយសមបទ និង ម រតកុីមរកនុងករទទួលយកចំេណះដឹង 
និង (៦) កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ េដីមបេីលីកកមពស់ជំនញវជិជ ជវីៈឲយេឆ្លយីតបេទ
នឹងត្រមូវករៃនទីផ រពលកមម។ 

 ្របព័នធសន្តិសុខសងគម៖ ករ ក់ឲយដំេណីរកររបបសន្តិសុខសងគមមួយចំនួន រួមមន៖ 
េប ជតរិបបសន្តសុិខសងគម េប ជតិសន្តិសុខសងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករសុីវលិ េប
ជតិអតីតយុទធជន និងមូលនិធិជនពកិរ។ ថ ប័នទងំេនះ មនេគលេ ផ្តល់ករគពំរ
សន្តសុិខ្របក់ចំណូល ែដល ចប ្ត លមកពកីរឈថឺក ត់ េ្រគះថន ក់ករងរ ពិករភព 
មតុភព និងចស់ជ  ជេដីម ស្រមប់្រកុមេគលេ មួយចំនួនដូចជ ម្រន្តី ជករសុីវលិ 
អតីតយុទធជន ជនពិករ និងកមមករនិេយជិត។ 

ខ. បញ្ហ ្របឈម 

ទនទឹមនឹងសមទិធិផលទងំ យ ក៏េនមនបញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗែដល្រតូវេ ះ្រ យ ដូចជ៖ 
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 វ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់ៃនកមមវធិីជតិជំនួយសងគម និងរបបសន្តិសុខសងគមេនមិនទន់
ទូលំទូ យនិង្រគបដណ្ត ប់េពញេលញ ែដលេធ្វីឲយ្រកុម្របជជនមួយចំននួ មនិទន់ទទួល
បនករគពំរ 

 ដំេណីរករ្រគប់្រគងកមមវធីិ និងរបបមិនមនលកខណៈ្របមូលផ្តុ ំ នឲំយមនផលប៉ះពល់ដល់
្របសិទធភពនងិសកកិសិទធិភពៃនករបេំពញករងរ និងចំ យថវកិខពស់ ្រពមទងំ នឲំយ
មនអសងគតភិពចំេពះអតថ្របេយជន៍រ ង្រកុម្របជជនេគលេ េផ ងៗ 

 យន្តករស្រមបស្រមួលក្រមិតេគលនេយបយរ ង ថ ប័នពក់ព័នធ និងយន្តករ្រតួតពិនិតយ 
េដីមបធីនបននូវ្របសិទធភព គណេនយយភព និងតម្ល ភពៃន្របតិបត្តិករ្រគប់្រគង និង
ចត់ែចងកមមវធិី និងរបបនមីួយៗេនមនករខ្វះខត 

 បរ ិ ្ឋ នវនិិេយគេនមនិទន់មនភពល្អ្របេសរី ខណៈែដលេគលនេយបយពនធ រក៏េន
មិនទន់កំណត់ឲយបនចបស់ ស់ 

 ្របព័នធ្រគប់្រគងអត្តសញញ ណ និងអ្រ នុកូល ្ឋ ន្របជជនទូេទ ្របព័នធ្រគប់្រគងអត្ត-
សញញ ណ្របជជន្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះ និង្របព័នធចុះបញជ ីរបស់ ថ ប័ន្របតិបត្តិករេន
មិនទន់បនតភជ ប់គន  ែដលនឲំយមនករ្រតួតគន េលីករកំណត់អត្តសញញ ណ និងករចុះ
បញជ ី និងករផ្តល់អតថ្របេយជន៍្រតួតគន ផងែដរ និង 

 ករយល់ដឹងអំពី្របព័នធគពំរសងគម ដូចជអតថ្របេយជន៍ និងកតព្វកិចចកនុងករចូលរមួ
របស់្របជជនេនកនុងរបប ឬកមមវធិីនមីយួៗេនមនក្រមិត។ 

គ. យទុធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
យុទធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត ស្រមប់អនុវត្តេដមីបសីេ្រមចបនេគលេ  និងេគលបណំង

ៃនឯក រ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះ មនដូចខងេ្រកម៖ 
 ករេរៀបចំ ក់ឲយដំេណីរករកមមវធិីជតិជំនួយសងគមថមី និងករព្រងកីវ ិ លភពេលកីមមវធិី
ែដលមន្រ ប់េដីមបបីេងកីនករគពំរបែនថមដល់ជន្រក្ីរកនិងងយរងេ្រគះ មរយៈ៖ 
o ករសិក េរៀបចំ ក់ឲយដំេណីរករកមមវធិីគពំរ្រស្តីមនៃផទេពះ និងកុមរ េដីមបេីឆ្លីយ
តបនឹងបញ្ហ កង្វៈ រូបតថមភ 

o ករសិក អំពីលទធភព កនុងករព្រងកីវ ិ លភពកមមវធិី រូបករណ៍ថន ក់បឋមសិក  
និងមធយមសិក  ្រពមទងំ កមមវធិផី្តល់ រេន ម េរៀន 

o ករបេងកីន និងព្រងឹងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ែដលេផ្ត តជពិេសសេលីយុវជន
មកពី្រគួ រ្រកី្រក នងិងយរងេ្រគះ 

o ករ ក់ឲយដេំណីរករកមមវធិីឧបតថមភ ច់្របក់ស្រមប់ជនពិករ និង 
o ករសិក អំពកីរ ក់ឲយដេំណីរករកមមវធិីគពំរជនចស់ជ  

 ករេរៀបចំ ក់ឲយដំេណីរកររបបសន្តិសុខសងគមថមី និងព្រងីកវ ិ លភពេលីរបបែដល
មន្រ ប់េដមីបបីេងកីនករគពំរដល់្របជជន្រគប់រូប មរយៈ៖ 
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o ករជំរុញករអភិវឌ ្របព័នធេ ធន និងែថទសុំខភពឲយសេ្រមចបនវ ិ លភព្រគប
ដណ្ត ប់សកល េដីមបផី្តល់ករគពំរជូន្របជជន្រគប់រូប ទងំវស័ិយេសដ្ឋកិចចកនុង្របព័នធ 
និងេ្រក្របព័នធ និង 

o ករព្រងឹងករេលីកកមពស់សុខុមលភពជនពិករ និងករសិក អំពីលទធភពកនុងករ
ក់ឲយដេំណីរកររបបសន្តសុិខសងគមែផនកនិកមមភព 

 ករេរៀបចេំឡងីវញិនូវរចនសមព័នធ ថ ប័ន និងករែបងែចកតួនទីភរកចិចឲយបនចបស់ ស់
េពលគឺ ក្រមតិេគលនេយបយ ក្រមិតបញញត្តិករ និងក្រមិត្របតិបត្តិករ ដូចខងេ្រកម៖ 
o ករេរៀបចំបេងកីត “្រកុម្របឹក ជតិគពំរសងគម” េដីមបីេដីរតួនទីជ ថ ប័នស្រមប-
ស្រមួលក្រមតិេគលនេយបយ 

o ករេរៀបចំបេងកីត ថ ប័នបញញត្តិករ េដីមប្ីរគប់្រគង និង្រតួតពិនិតយ ថ ប័ន្របតិបត្តិករ
្របកបេ យ្របសិទធភព និងតម្ល ភព 

o ករេធ្វីសមហរណកមម ថ ប័ន្របតិបត្តិករសន្តិសុខសងគមទងំអស់រមួមន៖ ប.ស.ស 
ប.ជ.ស ប.ជ.អ និង ម.ជ.ព ឲយេទជ ថ ប័នែតមយួ េដីមបពី្រងឹង្របសិទធភពៃនករ
្រគប់្រគង ករផ្តល់េស ជូន្របជជន និងករ្រគប់្រគងចំ យថវកិ និង 

o ករសិក អំពីលទធភពកនុងករបេងកតី្របតបិត្តិករជនំយួសងគម េដីមបេីដីរតជួ្រចកេចញ-
ចូលែតមួយស្រមប់្រគប់្រគង និងចត់ែចងហរិញញបបទនជនំួយសងគមទងំអស់ 

 ករេលីកកមពស់បរ ិ ្ឋ នវនិិេយគ េដីមបផី្តល់ជជេ្រមសីស្រមប់ករវនិេិយគមូលនិធិសន្តិសុខ
សងគម និងករកំណត់ឲយបនចបស់អំពីេគលនេយបយពនធ រ ពក់ព័នធនឹង្របតិបត្តកិរ
គពំរសងគម 

 ករតភជ ប់្របព័នធ្រគប់្រគងអត្តសញញ ណនិងអ្រ នុកូល ្ឋ ន្របជជនទូេទ ្របព័នធ្រគប់្រគង
អត្តសញញ ណ្របជជន្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះ និង្របព័នធចុះបញជ ីរបស់ ថ ប័ន្របតិបត្តិករ
េដីមបបីេងកីន្របសិទធភពករងរ កត់បនថយេពលេវ  និងចំ យ និង 

 ករបេងកីនករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងរបស់្របជជនពក់ព័នធនងឹ្របព័នធគពំរសងគម។ 
ជរួម យុទធ ្រស្តនិងែផនករសកមមភពកំែណទ្រមង់នីមួយៗ ែដលមនែចងកនុង្រកបខ័ណ្ឌ

េគលនេយបយជតិគពំរសងគម ២០១៦-២០២៥ គឺមនភព្របទក់្រក គន េទវញិេទមក។ 
ភពយតឺយ៉វៃនកែំណទ្រមង់ៃនកមមវធិី ឬរបប មួយ ចមនផលប៉ះពល់អវជិជមនដល់ដំេណីរករ
ៃនករេធ្វីកែំណទ្រមង់កមមវធិីឬរបបេផ ងេទៀត និង្របព័នធគពំរសងគមទងំមូល។ ដូេចនះ ជរ ្ឋ ភិបល 
នឹងេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលីករអនុវត្ត និងេលប នៃនករែកទ្រមង់ េ យ ម នជ្របចេំលី
វឌ នភព និងបញ្ហ ្របឈមរបស់កមមវធិី ឬរបបនីមួយៗ ែដល ចេកីតមនេឡងី េដីមបចីត់វធិនករ
សម្រសប នងិទន់េពលេវ ។ 
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ជំពកូទី១ 

ទិដ្ឋភពទូេទ 
១.១ េសចក្តេីផ្តើម 

្របជជនកមពុជ មនទម្ល ប់រស់េន មែបប្រគួ រ និងសហគមន៍ េ យករពឹង ្រស័យ និង
ជួយយក គន  ជពិេសស េពលមនជងំឺឈថឺក ត់ េពលមនេ្រគះ សននេផ ងៗ ឬេពលធ្ល កខ់្លួន
ជ គម នទីពឹង ជេដីម។ ទម្ល ប់េនះ េនែតបន្តេឃញីមនជហូរែហរេនកនុងសងគមកមពុជបចចុបបនន ជ
ពិេសស គឺករពឹងែផ្អកគន េទវញិេទមកកនុងរង្វង់ ច់ញតិនិង្រកុម្រគួ រ។ ទម្ល ប់ទងំេនះ បង្ហ ញឲយ
េឃញីពី មគគីភពដ៏ល្អទងំកនុង្រកុម្រគួ រ និងសហគមន៍ ែដលគបបបីន្តរក ឲយបនគង់វង ។ េទះ
យ៉ង  បទពិេ ធន៍ៃនប ្ត ្របេទសេនកនុងនិងេ្រកតំបន់ ជពិេសស ្របេទសែដលមនទំេនៀម
ទម្ល ប់្របៃពណី្រប ក់្របែហល្របេទសកមពុជបនបង្ហ ញថ ទម្ល ប់ទងំេនះមននិនន ករថយចុះជ
បន្តបនទ ប់ពមីយួជំនន់េទមួយជំនន់ េ យ រក ្ត េផ ងៗជេ្រចនី។ និនន ករេនះ បនបង្ហ ញឲយ
េឃញីយ៉ងចបស់ពីត្រមូវករចបំច់ៃន្របព័នធគពំរសងគម េដីមបផី្តល់នូវករគពំរស្រមប់្របជជន
មន ក់ៗឲយេចៀសផុតពីករធ្ល ក់ខ្លួនចូលេទកនុងភព្រកី្រក េ យ រករទទួលរងឥទធិពលពីេ្រគះធមមជតិ 
ត្រមវូករេស សុខភិបល ករធ្ល ក់ខ្លួនពិករ ឬករឈនចូលវយ័ចស់ជ  ជេដីម។ល។ 

កន្លងមក ជរ ្ឋ ភិបលែតងេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលកីរអភវិឌ ្របព័នធគពំរសងគម ែដល
ែស្តងេចញពីករ ក់ឲយដំេណីរករេប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម (ប.ស.ស) េប ជតិសន្តិសុខ
សងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករសុីវលិ (ប.ជ.ស) េប ជតិអតីតយុទធជន (ប.ជ.អ) និងមូលនិធិជនពិករ 
(ម.ជ.ព) ្រពមទងំ ករអនុម័តយុទធ ្រស្តជតគិពំរសងគមស្រមប់ជន្រកី្រកនងិងយរងេ្រគះ ែដល
ជមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់ករ ក់ឲយដំេណីរករកមមវធិីជតិជំនួយសងគមមួយចនំួន។ ស្រមប់ ណត្តិទី៥
េនះ ជរ ្ឋ ភបិលបន ក់េចញេគលនេយបយែកទ្រមង់សុីជេ្រមេលី្រគប់វស័ិយ កនុងេនះយុទធ ្រស្ត
ចតុេកណដំ ក់កលទី៣របស់ ជរ ្ឋ ភិបល នងិែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិ២០១៤-២០១៨ 

បនកំណត់យក “ករបន្តព្រងងឹ និងអភវិឌ ្របព័នធគពំរសងគមឲយមនលកខណៈ្របមូលផ្តុ ំ សងគតភិព 

នងិ្របសិទធភព” ជេគលេ ទិភព។ 

េនកនុងបរកិរណ៍េនះ ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញនូវ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរ
សងគម ២០១៦-២០២៥ សំេ ជរំុញករអភិវឌ ្របព័នធគពំរសងគមឲយកន់ែតរងឹមនំងិល្អ្របេសីរេឡងី 

្រពមទងំ ច្រគបដណ្ត ប់្របជជន្រគប់រូប ជពិេសស្របជជន្រកី្រកនងិងយរងេ្រគះ។ 

ចកខុវស័ិយរយៈកលែវងរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលស្រមប់ករអភវិឌ ្របព័នធគពំរសងគម គឺករក ង
្របព័នធគពំរសងគម្របកបេ យបរយិប័នន ្របសិទធភព និងចីរភពហរិញញវតថុ ែដលជឧបករណ៍បេ្រមី
ដល់ករកត់បនថយ និងទប់ ក ត់ភព្រកី្រក ភពងយរងេ្រគះ និងវសិមភព េហយីរមួចំែណកដល់
ករអភិវឌ  និងគពំរធនធនមនុស កន់ែតទូលំទូ យ និងជំរញុកំេណីនេសដ្ឋកចិច។ 
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េគលបំណងៃនករេរៀបចឯំក រេនះ គេឺដីមបកីំណត់ែផនករយុទធ ្រស្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 
កនុងករធនឲយបននូវសន្តិសុខ្របក់ចំណូល និងកត់បនថយភពងយរងេ្រគះែផនកេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុរបស់្របជជន សំេ េលកីកមពស់សុខុមលភពនិង មគគីភពសងគម ្រពមទងំ កត់បនថយ
ភព្រកី្រកជអតិបរម។ េគលេ ចមបងៃន្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះ គឺេធ្វីករបន ុ ី ្របមូលផ្តុ ំ 
និងព្រងឹងកមមវធិីែដលមន្រ ប់ េដីមបីបេងកីន្របសិទធភព តម្ល ភព និងសងគតិភពៃនរបបឬកមមវធិី
ទងំ យកនុង្របព័នធគពំរសងគមទងំមូល រមួទងំករព្រងីកវ ិ លភពែដលេនតូចចេង្អ តេនេឡយី 
េដីមបេីឆ្លីយតបនឹងត្រមូវកររបស់្របជជន្រគប់្រសទប់ ្រសប មកររកីចេ្រមីនៃនេសដ្ឋកិចចជតិ ្រពម
ទងំ េរៀបចំឲយមន្រកបខ័ណ្ឌ អភិបលកិចច និងករពិនិតយេលីបញ្ហ ឆ្លងវស័ិយ េដីមបីធនឲយបននូវ
្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង នងិបេងកនី្របសិទធភពចំ យថវកិ។ 

ឯក រេគលនេយបយេនះ ឆ្លុះបញច ងំពីវឌ នភព និងសមិទធិផលននែដលទទួលបន
េជគជ័យនេពលកន្លងមក ទនទឹមនឹងករកំណត់អំពីបញ្ហ ្របឈមនន ែដលបននងិកំពុងជួប្របទះ 
្រពមទងំ បញ្ហ ្របឈមជយថភពននែដល ចនឹងេកីតមនេឡងីេនៃថងអនគតេដមីបជីមូល ្ឋ ន
កនុងករកំណត់យុទធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត ស្រមប់េឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ។ 
វធិនករចមបងៗនងឹ្រតវូបន ក់េចញជដំ ក់កលខ្លី មធយម និងែវង េ យែផ្អកេលីទដិ្ឋភព ៤ គឺ 
(១) សមធម៌ (២) ភព្រទ្រទង់បនៃនថវកិ (៣) ្របសិទធភព និង (៤) ចីរភព។ 

្របព័នធគពំរសងគមកមពុជមនសសរស្តមភ២គឺ ្របព័នធជំនួយសងគម និង្របព័នធសន្តិសុខសងគម។ 
្របព័នធជំនួយសងគមផ្តល់ករគពំរដល់្របជជនែដលរស់េនេ្រកម និងែកបរបនទ ត់ភព្រក្ីរក េ យេផ្ត ត
ជពិេសសេលីកុមរ និង្រស្តីមនៃផទេពះ ជនពិករ និងជនចស់ជ គម នទីពងឹ។ ្របព័នធសន្តសុិខសងគម
ផ្តល់ករគពំរ នភិ័យេលីែផនកេ ធន ែថទសុំខភព និភ័យករងរ និកមមភព និងពិករភព 
ដល់្រកុម្របជជនៃនវស័ិយេសដ្ឋកិចចទងំកនុង និងេ្រក្របព័នធ។ 

១.២ ថ នភពេសដ្ឋកិចច-សងគម 
េយង មករ យតៃម្លរបស់ធនគរពិភពេ កេនឆន ២ំ០១៥ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្រតូវ

បនទទួល គ ល់ជ្របេទសឯកត្តករមួយ សេ្រមចបនកំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស់កនុងរយៈេពលែវង។ កនុង
រយៈេពល ២ ទស វត ចុងេ្រកយេនះ អ្រ កំេណីនេសដ្ឋកិចចមធយម្របចឆំន មំនក្រមិត្របមណ 
៧.៧ ភគរយ េហយីអ្រ កំេណីនដ៏គួរជទីេមទនៈេនះ ្រតូវបនរពំងឹថនងឹរក សនទុះបន្តេទៀតស្រមប់
រយៈេពលមធយមខងមុខ។ េនឆន ២ំ០១៥ េទះបីជេសដ្ឋកចិចសកលេ កមិនទន់មនភពរងឹមកំ្តី 
ក៏កមពុជ ចរក បនសថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុល្អ្របេសីរ ែដលឆ្លុះបញច ងំ មរយៈកំេណីន
េសដ្ឋកិចចកនុងរង្វង់ ៧ ភគរយ ក្រមិតអតិផរ ទប្របមណ ១.២ ភគរយ និងអ្រ ប្តូ រ្របក់មន
សថិរភពកនុងរង្វង់ ៤.០៥០ េរៀលកនុង ១ ដុ ្ល រ េមរកិ។ ឱនភពថវកិជតិបនធ្ល ក់ចុះជលំ ប់មក
្រតឹមជិត ៣ ភគរយ កនុងឆន ២ំ០១៥ មរយៈករខំ្របឹងែ្របងអនុវត្តកមមវធិីកំែណទ្រមង់្រគប់្រគង
ហរិញញវតថុ ធរណៈ ជពិេសស អនុវត្តយុទធ ្រស្តេកៀរគរចំណូលរយៈេពលមធយម ២០១៤-២០១៨ 
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ក៏ដូចជករបេងកីន្របសិទធភពចំ យថវកិជតិ។ សមតុលយជញជ ីងទូទត់ជមធយមមនអតិេរក
្របមណ ៣ ភគរយៃន ផ.ស.ស កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ េហយីឱនភពគណនីចរន្ត
បនបន្តកត់បនថយជបន្តបនទ ប់។ 

របូភពទី១៖ អ្រ កេំណីនផលតិផលកនុង្រសុកសរបុ (ផ.ស.ស) 

្របភព៖ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ 

ជលទធផលៃនករអភិវឌ េសដ្ឋកចិចល្អ្របេសីរ អ្រ ភព្រក្ីរកេនកមពុជ ្រតវូបនកត់បនថយ គួរ
ឲយកត់សមគ ល់ េ យសេ្រមចបនេគលេ អភិវឌ ន៍សហស វត កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រកបន 
្របមណ ៤ ភគរយកនុងមយួឆន  ំែដលេធ្វឲីយអ្រ ភព្រក្ីរកធ្ល ក់ចុះយ៉ងេលឿនពី ៥៣ ភគរយ កនុងឆន ំ
២០០៤ មក្រតឹម ១៣.៥ ភគរយ កនុងឆន ២ំ០១៤។ ផលិតផលកនុង្រសកុសរបុគិតជមធយមស្រមប់
មនុស មន ក់បនេកីនពី ៤៨៧ ដុ ្ល រេនឆន ២ំ០០៥ ដល់្របមណ ១,២១៥ ដុ ្ល រេនឆន ២ំ០១៥ 
ែដលេធ្វឲីយកមពុជែ្របក្ល យេទជ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតទប។ 

រូបភពទី២៖ កំេណីន ផ.ស.ស ស្រមប់មនុស មន ក ់(គិតជដុ ្ល រ) 

 
្របភព៖ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ 

ែផ្លផក ៃនកំេណីនេសដ្ឋកចិច ក៏្រតូវបនែបងែចកកនុងលកខណៈកន់ែតមនសមភព។ េមគុណ ឬ
សនទស ន៍ ែដល ស់ក្រមិតវសិមភពេនកនុងចំ យស្រមប់ករេ្របី្របស់កនុងចំេ ម្របជជនបន
ថយចុះពី ០.៤១ េនឆន ២ំ០០៧ មកេន្រតឹម ០.២៩ េនឆន ២ំ០១២។ ទនទឹមនឹងេនះ ករេលីកកមពស់
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សុខភពរបស់្របជជនក៏ទទួលបនវឌ នភពគរួឲយកត់សមគ ល់។ អ្រ មរណភពម ថយចុះពី ២០៦ 
េនឆន ២ំ០១៣ មកេន្រតមឹ ១៤០ េនឆន ២ំ០១៥ កនុងកំេណីតទរក ១០០ ០០០ នក់។ រឯី អ្រ
មរណភពទរកក៏ថយចុះផងែដរពី ២៧ េនឆន ២ំ០១៣ មកេន្រតមឹ ២២ េនឆន ២ំ០១៥ កនុងកំេណីត
ទរក ១ ០០០ នក់។ 

របូភពទី៣៖ អ្រ មរណភពម  នងិទរក 

 
្របភព៖ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ នជ៍តិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៤-២០១៨ 

ជរមួ កររក បននូវសថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច សថិរភពហរិញញវតថុ នងិករអភវិឌ វស័ិយផលិតកមម
ពណិជជកមម និងហិរញញវតថុ បនគ្ំរទដល់កររកីចេ្រមីនសកមមភពេសដ្ឋកិចច្របកបេ យភពរងឹម ំ
្រពមទងំ បនរមួចែំណកកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជជន។ 

សមទិធផិលទងំេនះទទលួបនេនកនុងបរបិទៃនសថិរភពនេយបយនិងសងគម នងិឆ្លុះបញច ងំពី
ភពេជគជ័យៃនេគលនេយបយកំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងម៉្រកូេសដ្ឋកចិច េ យករអនុវត្តយន្តករ
េសដ្ឋកិចចទផី រ ករទញយកឧត្តមភពេ្របៀបេធៀបពីករ្របកតួ្របែជង នងិ មរយៈករបេងកីតបរ ិ ្ឋ ន
អំេ យផលស្រមប់ករវនិេិយគរបស់វសិ័យឯកជន។ 

ករធ្ល ក់ចុះៃនអ្រ ភព្រក្ីរក និងេមគុណវសិមភពៃនករេ្របី្របស់បនែស្តងេឡងី ទនទឹមនងឹ
កររកីចេ្រមនីៃនទីផ រករងរេន្របេទសកមពុជ។ កររកីចេ្រមនីៃនវស័ិយឯកជន នងិពិពិធកមមេសដ្ឋកិចច 
បន្រសបូយកកម្ល ងំពលកមមកន់ែតេ្រចីនេឡងីជលំ ប់េចញពីវស័ិយផលតិកមម្របៃពណី ជពិេសស 
វស័ិយកសិកមម េទកន់វសិ័យកមមន្ត លកមម ឧស ហកមម និងេស កមម។ 

បចចុបបនន ្របជជនភគេ្រចីនសថិតកនុងវយ័ពលកមម ែដលគួបផ ំនឹងអ្រ និកមមភពទប គឺជ
ក ្ត ចលករដ៏សំខន់កនុងករជំរុញកេំណីនេសដ្ឋកិចច។ 

ជមួយនឹងសនទុះៃនវឌ នភពេសដ្ឋកិចចនេពលបចចុបបនន ្រសបេពលែដលេសដ្ឋកិចចពិភពេ ក
្រតូវបនរពំងឹថនងឹមនភពរងឹមេំឡងីវញិជលំ ប់ ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញនូវេគលេ ្របកប
េ យមហចិឆ របស់ខ្លួន គឺករផ្ល ស់ប្តូរ នៈកមពុជពី្របេទសែដលមនចំណូលទបេទជ្របេទសមន
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ចំណូលមធយមក្រមិតខពស់េនឆន ២ំ០៣០ និងេទជ្របេទសែដលមនចំណូលខពស់េនឆន ២ំ០៥០។ 
ករសេ្រមចបននូវមហចិឆ េនះ នឹងផ្តល់មូល ្ឋ ន្រគឹះមួយរងឹមជំថមេីទៀតស្រមប់ករសេ្រមចបននូវ 
េគលេ េសដ្ឋកិចច-សងគមកនុងក្រមិតមយួកន់ែតខពស់។ 
១.៣ ថ នភព្របជ ្រស្ត 

កមពុជ ្រតូវបនចត់ទុកជ្របេទសែដលមន្របជជនវយ័េកមងេ្រចីន េ យ រ្របជជនែដល
មន យុេលសីពី ៦៥ ឆន មំនចំនួន្របមណែត ៥ ភគរយបុ៉េ ្ណ ះៃនចំននួ្របជជនសរុប េនឆន ំ
២០១៥។ េទះយ៉ង  អ្រ កំេណីន្របជជនមនននិន ករថយចុះជបន្តបនទ ប់ពី ១.៤៦ ភគរយ
េនឆន ២ំ០១៤ មកេន ១.៣៦ ភគរយេនឆន ២ំ០១៨។ 

របូភពទី៤៖ អ្រ កេំណីន្របជជនកមពុជចប់ពឆីន ២ំ០១៣ ដល់ឆន ២ំ០១៨ 

 
្របភព៖ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៤-២០១៨ 

េ យ រអ្រ កំេណីន្របជជនបនថយចុះជបន្តបនទ ប់ ្រសបេពលែដល យុកលសងឃមឹ
រស់របស់្របជជនមននិនន ករេកីនេឡងី កមពុជក៏បននិងកំពុងេបះជំ នក្ល យេទជសងគមែដល
មនមនុស ចស់េ្រចីន ឬសងគមចស់ជ  (Aging Society) បន្តិចម្តងៗផងែដរ។ 

របូភពទី៥៖ ករពយករណ៍កេំណីន្របជជនរហូតដល់ឆន ២ំ១០០ 

 
្របភព៖ អងគករពលកមមអន្តរជតិ 
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ករអភិវឌ ៃនវសិ័យសុខភបិល និងករទទួលបននូវចណីំ រ និងជីវជត្ិរគប់្រគន់ គជឺ
ក ្ត ចមបងែដលនឲំយមនករេកីនេឡងីៃន យុកលសងឃមឹរស់របស់្របជជនកមពុជ។ េយង មករ
ពយករណ៍របស់អងគករសហ្របជជត ិចប់ពីឆន ២ំ០៣០េទ ក្រមតិ យុកលសងឃមឹរស់របស់្របជជន
កមពុជនឹងេកីនេឡីងខពស់ជង៧០ឆន  ំ ែដលក ្ត េនះ ក៏មនផលប៉ះពល់ផងែដរចំេពះអ្រ ្រទ្រទង់
មនុស ចស់ (កម្ល ងំពលកមមែដលមន យុពី១៥ឆន ដំល់៥៩ឆន  ំ ្រទ្រទង់ជនចស់ជ ែដលមន យុ
ចប់ពី៦០ឆន េំឡងីេទ) ដូចមនបង្ហ ញកនុងរូបភពទី៨។ និនន ករៃនករែ្របក្ល យេទជសងគមែដល
មនមនុស ចស់េ្រចីន បង្ហ ញពីត្រមូវករចបំច់កនុងករសន ំ្របក់ស្រមប់គពំរេនេពលចស់ជ  
េដីមប្ីរទ្រទង់កររស់េននិងេដីមបេីជៀស ងពីករធ្ល ក់ចូលកនុងភព្រកី្រក។ 

របូភពទី៦៖ យុកលសងឃមឹរស់របស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ 

 
្របភព៖ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ នជ៍តិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៤-២០១៨ 

របូភពទី៧៖ ករពយករណ៍ យុកលសងឃមឹរស់រហូតដល់ឆន ២ំ០៥០ 

 
្របភព៖ របយករណ៍្របជជនពិភពេ ករបស់អងគករសហ្របជជតិឆន ២ំ០១៥ 
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របូភពទី៨៖ ករពយករណ៍ចំននួវយ័ពលកមមែដល្រតូវ្រទ្រទង់វយ័ជ  
 

 
្របភព៖ របយករណ៍្របជជនពិភពេ ករបសអ់ងគករសហ្របជជតិឆន ២ំ០១៥ 

១.៤ ទស នទនៃន្របព័នធគពំរសងគម 

១.៤.១ ភពចបំច់ៃន្របព័នធគពំរសងគម 
េនកនុងបរបិទៃន្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយេនះ ្របព័នធគពំរសងគមសំេ ដល់េគលនេយបយ 

កមមវធិ ីសកមមភព រមួទងំ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ និង ថ ប័ន ែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡងីេដីមបផី្តល់ករគពំរ 
និងព្រងឹងសមតថភពរបស់សមជិកកនុងសងគមកមពុជកនុងករេឆ្លីយតបចំេពះ និភ័យេសដ្ឋកិចច និង
ភពងយរងេ្រគះមួយចំននួ ែដលេកតីេឡងីពីករែ្រប្របួលលកខខណ្ឌ រស់េន នងិករងរ។ 

ករគពំរសងគមគឺជករេប្តជញ ខិតខំជក់ែស្តងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលធ្ល ប់បនអនុវត្ត
ជេ្រចីនមកេហយី និងែដលចបំច់្រតូវេធ្វីករព្រងឹង និងព្រងីកបែនថមេទៀត។ ក ្ត ទងំេនះ ទមទរ 
ករយកចិត្តទុក ក់កន់ែតខពស់ពី ជរ ្ឋ ភិបលេទេលីករអភិវឌ ្របព័នធគពំរសងគមេនកមពុជ ែដល
កនុងេនះរមួមនជបឋមគឺ៖ 

១. ភពចបំច់កនុងករវនិេិយគេលីធនធនមនុស  កនុងខណៈជំរុញផលិតភពពលកមម។ ករ
ធនបននូវសន្តិសុខ្របក់ចំណូលជូន្របជជន នងិជំរុញឲយពួកគត់មនលទធភពបេងកនី
ចំ យ ែដលជកម្ល ងំចលករយ៉ងសំខន់កនុងករជរំុញកេំណីនេសដ្ឋកិចចជតិឲយកន់ែត
មន្របសិទធភព និង្របកបេ យបរយិប័នន  

២. ត្រមូវករកនុងករធនបននូវយុត្តិធម៌ និងសមធម៌សងគម មរយៈករេលីកកមពស់ នៈ
េសដ្ឋកចិច-សងគមៃន្របជជន្រក្ីរកនងិងយរងេ្រគះ េហយីដូចេនះជំរុញនូវ មគគីភព 
ភពសុខ ន្ត និងសន្តិភពសងគម 

៣. ភពចបំច់កនុងករេ្រតៀមលកខណៈ េដីមបេីឆ្លីយតបចំេពះបែ្រមប្រមួលក ្ត ្របជ ្រស្ត 
និងករែ្របក្ល យេទជសងគមចស់ជ  
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៤. ករបន ុ ី្របមូលផ្តុ  ំនិងព្រងងឹរបបឬកមមវធិែីដលមន្រ ប់ សំេ បេងកីន្របសិទធភព តម្ល -
ភព និងសងគតិភព ជមួយនឹងករព្រងកីវ ិ លភពឲយបនទូលំទូ យ 

៥. ករបេងកីតយន្តករគពំរ និភ័យពកីរធ្ល ក់ចូលកនុងភព្រក្ីរក េ យ រវបិត្តេិសដ្ឋកចិច 
និងហរិញញវតថុជយថេហតុ េនចំេពះមុខលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកចិចេបកីចំហរបស់្របេទសកមពុជ 
្រពមទងំទនំក់ទំនងកន់ែតទូ យ និងភពកន់ែត្របទក់្រក ៃនេសដ្ឋកិចចកនុង្របេទស 
ជមួយេសដ្ឋកចិចតបំន់ និងពិភពេ ក និងករឆ្លង ល លៃនវបិត្តិ និង 

៦. ករស្រមួលនងិជំរុញសញជ ័យហរិញញវតថុ ែដលនងឹេដរីតជួ្របភពហរិញញបបទនរយៈកលែវង
យ៉ងសំខន់ស្រមប់ករក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន័្តកនុង្របេទស មរយៈករវនិិេយគ
េលីមូលប្រតរដ្ឋ។ េលីសពេីនះ សញជ ័យហរិញញវតថុក៏ ចជួយជរំុញករអភិវឌ ទីផ រទុន និង
្របព័នធហរិញញវតថុ មរយៈករវនិេិយគេលីឧបករណ៍ហរិញញវតថុេផ ងៗេទៀត ក៏ដូចជទីផ រ
អចលន្រទពយផងែដរ។ 

១.៤.២ តួនទីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេនកនុង្របព័នធគពំរសងគម 
ក ្ត ចបំច់ខងេលីបញជ ក់ថ សកមមភពគពំរសងគមមនលកខណៈពហុវស័ិយ និងពក់ព័នធ

េទនឹងសមជិកសងគម្រគប់វយ័ និង្រគប់្រសទប់។ ជរ ្ឋ ភិបលមនតួនទី្រទ្រទង់្របព័នធគពំរសងគម 
មរយៈេគលនេយបយ ឬសកមមភពជក់ ក់មួយចំនួនគ៖ឺ (១) កររក សថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច

និងសថរិភពហរិញញវតថុ (២) ករេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ ្រគប់្រគង និងបបញញត្តិកមម្របកបេ យ្របសទិធភព និង 
(៣) ករផ្តល់នូវជេ្រមសីនិងដំេ ះ្រ យហរិញញបបទនសម្រសប ចំេពះសកមមភពគពំរសងគម។ 

សថិរភពម៉្រកេូសដ្ឋកិចច និងសថិរភពហរិញញវតថុ គជឺមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនករគពំរសងគម ជពេិសស 
មរយៈកររក អតិផរ ឲយសថិតកនុងក្រមិតទប នងិចីរភព្របក់ចំណូលសម្រសប។ េនកនុងបរបិទ

េនះែដរ ករកត់បនថយ និភ័យៃនករេកីតមននូវវបិត្តិេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ មនន័យថជករកត់
បនថយនូវភពងយរងេ្រគះរបស់្របជជន ែដលេផ្ត តជបឋមេលីជន្រកី្រក។ 

េលីសពេីនះ េគលនេយបយគពំរសងគម្រតវូមនសងគតិភពនិងទំនក់ទនំងជិតសនិទធជមួយ
េគលនេយបយេសដ្ឋកចិចនិងហរិញញវតថុ រមួទងំ យុទធ ្រស្ត េគលនេយបយ និងកមមវធិី មវសិ័យ
សំខន់ៗែដលបំេពញឲយគន េទវញិេទមក និងរមួគន បេងកីតជ្រកបខ័ណ្ឌ រមួ ែដលមនសក្ត នុពល ច
េលីកកមពស់សមធម៌និងសុខុមលភពសងគម កនុងបរបិទៃនករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព និង
បរយិប័នន មនជ ទិ៍ យុទធ ្រស្តកត់បនថយភព្រកី្រក េគលនេយបយវសិ័យអប់រ ំសុខភិបល 
សងគមកិចច ករអភវិឌ ធនធនមនុស  ករផ្តល់ហរិញញបបទន្របកបេ យបរយិប័នន ករគពំរបរ ិ ថ ន
និងករ្រគប់្រគងេ្រគះធមមជតិ ្រពមទងំ េគលនេយបយេយនឌ័រ ជេដីម។ល។  

ករជំរុញករអភិវឌ ្របព័នធគពំរសងគម្រតូវែផ្អកេលីហរិញញបបទនសម្រសប។ របប និងកមមវធិី
គពំរសងគម ចនឹង្រតូវផ្តល់ហរិញញបបទននិងអនុវត្តេ យវស័ិយ ធរណៈ ៃដគូអភិវឌ ន៍ អងគករ-
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សមគម-សហគមន៍សម័្រគចិត្តនន និងប ្ត ញមិនផ្លូ វករេផ ងៗ។ េទះយ៉ង  ជំនួយឧបតថមភ
របស់ៃដគូអភិវឌ ន៍ និងប ្ត ញមិនផ្លូវករេផ ងៗនឹង្រតូវថយចុះ េ យ រកររកីចេ្រមីនជលំ ប់
ៃនេសដ្ឋកចិច។ កនុងបរកិរណ៍េនះ ហរិញញបបទនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល គឺជ្របភពដ៏សំខន់ែដលនងឹ្រតូវ
េផ្ត តករយកចតិ្តទុក ក់េលីករបន្តនិរន្តរភពកមមវធិ ី និងរបបគពំរសងគមទងំេនះ មករចបំច់។ 
ដូេចនះសកមមភពគពំរសងគមនឹង្រតូវ្រទ្រទង់េ យ្របភពហរិញញបបទន ២ គឺ ថវកិរដ្ឋ និងហរិញញបបទន
េ យកររមួចំែណកបង់ភគទន (េ យនិេយជក និេយជិត និង/ឬ្របជជនទូេទ)។ 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹង ក់ឲយដំេណីរករ្របព័នធគពំរសងគមជដំ ក់កល េទ មករវវិឌ ៃន
េសដ្ឋកិចច និងសងគម។ ករ្រទ្រទង់របស់រដ្ឋេលីដំេណីរករ្របព័នធគពំរសងគមទមទរនូវលំហថវកិកនុង
ក្រមិតសម្រសប េដីមបីផ រភជ ប់េទនឹងក្រមិតៃនអតថ្របេយជន៍ែដលនឹងផ្តល់ជូនចំេពះ្របជជន។ 
យ៉ង មញិ មហចិឆ ខពស់ៃនករគពំរសងគមទមទរនូវចំ យធនធនដ៏សេមបមី ែដល ចមនិ
េឆ្លីយតបេទនឹងសមតថភពថវកិ។ ករបេងកីនចំណូលេដីមបី្រទ្រទង់្របព័នធគពំរសងគម មរយៈករ
បេងកីនអ្រ ពនធខពស់មិនសម្រសបនឹងក្ល យជរបងំស្រមប់ករវនិិេយគកនុង្រសកុ មិនេលីកទកឹចិត្ត និង
មិនជំរុញសកមមភពេសដ្ឋកិចច េហយីដូចេនះនឹងបងកផលប៉ះពល់ជអវជិជមនដល់កំេណីនេសដ្ឋកិចច។ 
ដូេចនះ ករកំណត់េគលនេយបយអភិវឌ ន៍្របព័នធគពំរសងគម ្រតូវមនតុលយភពជមួយនឹងលំហ
ថវកិជត ិ ថ នភពេសដ្ឋកចិច និងសងគម។ 
១.៤.៣ េគលករណ៍្រគឹះៃន្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម 

កនុងទិដ្ឋភពេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងនេយបយ ែដលមនភព្របទក់្រក  និងសមុគ ម ញ 
និងេដីមបធីនឲយ្របព័នធគពំរសងគម ចបំេពញតួនទីជឧបករណ៍្របកបេ យ្របសិទធភព កនុងករ
សេ្រមចចកខុវស័ិយរយៈកលែវង និងេគលបំណងែដលបនកំណត់ ករេរៀបចំយុទធ ្រស្ត និងេគល
នេយបយ ្រពមទងំករអនុវត្តកមមវធិី/សកមមភពគពំរសងគម គបប្ីរតូវអនុេ ម មេគលករណ៍
ែណនសំំខន់ៗមួយចំនួនដូចតេទ៖ 

១. ករព្រងឹងតនួទីកបលម៉សុីនដកឹន ំេពលគឺតួនទីរបស់រ ្ឋ ភបិលកនុងករេរៀបចំនងិ ក់
េចញនូវេគលនេយបយ ករស្រមបស្រមលួសកមមភពនងិកមមវធិីគពំរសងគមទងំ យ 
្រពមទងំ ករ្រតួតពនិិតយក្រមិតជតិេលី្របព័នធគពំរសងគម 

២. ភពេឆ្លីយតបសមរមយនឹងត្រមូវករ និងលកខខណ្ឌ ជក់ែស្តង ែដលនឹងែផ្អកេលីករសិក
វភិគ្រតឹម្រតូវេលីត្រមវូករ ករផគត់ផគង់ នងិហរិញញបបទនពក់ព័នធ 

៣. ភពសម្រសបៃនក្រមិតភគទនែដល្រតូវបង់ និងអតថ្របេយជន៍ែដលទទួលបន េដីមបី 
ធនករចូលរមួទូលំទូ យរបស់្របជជន 

៤. និរន្តរភពហរិញញវតថុេ យែផ្អកេលីលទធភព្រទ្រទង់ៃនថវកិជតិ និងករក ងសមតថភព
របស់បុគគល ្រកុម្រគួ រ នងិសហគមន៍ 
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៥. សមធម៌ និង មគគីភពសងគម ែដលធននូវករជួយគន េទវញិេទមកៃន្រកុមសមជិក
កនុងសងគម មរយៈយន្តករែបងែចកេឡងីវញិនូវ្របក់ចំណូល និង 

៦. ភពទន់ភ្លន់ និងេឆ្លីយតបនឹងបែ្រមប្រមលួៃនបរបិទ ែដលទមទរឲយមនករេធ្វបីចចុបបនន- 
កមមយុទធ ្រស្ត និងេគលនេយបយគពំរសងគម មករណីចបំច់។ 

១.៥ ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគមកមពុជ 
្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម ២០១៦-២០២៥ មនវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់

េលី្របព័នធជំនួយសងគម និង្របព័នធសន្តិសុខសងគម។ វ ិ លភពដ៏ទូលំទូ យេនះ ផ្តល់នូវ្រកបខ័ណ្ឌ
ស្រមប់ករតភជ ប់ទំនក់ទនំងរ ង្របព័នធទងំពីរ ែដលមនលកខណៈបំេពញគន េទវញិេទមក។ 

្របព័នធជំនួយសងគម ជ្របព័នធស្រមប់្រគប់្រគងកមមវធិីជំនួយសងគម ែដលរមួបញចូ លអន្ត គមន៍ 
ស្រមប់ជ្របេយជន៍ដល់្របជជន្រក្ីរកនិងងយរងេ្រគះ ែដលេធ្វីហរិញញបបទនេ យចំណូលថវកិ
ជតិ និង/ឬជំនួយអភិវឌ ន៍ផ្លូវករ។ ្របព័នធជំនួយសងគមេនកមពុជមនធតុផ  ំ៤ រមួមន៖ (១) ករ
េឆ្លីយតបេទនឹងេ្រគះ សនន (២) ករអភិវឌ មូលធនមនុស  (៣) ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និង 
(៤) សុខុមលភពស្រមប់្របជជនងយរងេ្រគះ។ 

្របព័នធសន្តិសុខសងគម ជ្របព័នធស្រមប់្រគប់្រគងកមមវធិីសន្តសុិខសងគម ែដលរមួបញចូ លកមមវធីិ
ែដលេរៀបចំេឡងីេដីមបជួីយដល់្របជជន កនុងករករពរពួកគត់ពីករធ្ល ក់ចុះភ្ល មៗៃន្របក់ចំណូល 
ែដលប ្ត លមកពីជំងឺ លំែហមតុភព េ្រគះថន ក់ករងរ និកមមភព ទុព្វលភព ជ ភព (ឬចូល
និវត្តន៍) នងិមរណភពៃនអនកែដលរកចណូំលស្រមប់្រគួ រ។ របបសន្តិសុខសងគមត្រមវូឲយសមជិក 
និង/ឬភគីពក់ព័នធបង់ភគទនជកតព្វកិចចេទ មអ្រ ជក់ ក់។ ជរ ្ឋ ភិបល្របកន់ខជ ប់េលី
េគលករណ៍ផ្តល់ឧបតថមភធនជូនដល់្របជជនែដលមិនមនលទធភពបង់ភគទន េពលគឺ្របជជន
្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះ។ ្របព័នធសន្តសុិខសងគមេនកនុង្របេទសកមពុជមនធតុផ  ំ៥ គឺ (១) េ ធន 
(២) ែថទសុំខភព (៣) និភ័យករងរ (៤) និកមមភព នងិ (៥) ពិករភព។ 

របូភពទី៩៖ ្រកបខ័ណ្ឌ គពំរសងគមកមពុជ 
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១.៦ អភ្ិរកមជលកខណៈវដ្តជីវិតៃន្របព័នធគពំរសងគម 
បញ្ហ ្របឈមចមបងៃនករអភិវឌ ្របព័នធគពំរសងគមកមពុជ គឺវ ិ លភពមិនទន់្រគបដណ្ត ប់

ចំេពះ្របជជន្រគប់រូប នងិកង្វះកមមវធិជីក់ ក់មួយចំនួន េដីមបេីឆ្លយីតបចេំពះ និភ័យ ែដល ច
េកីតមនកនុងដំ ក់កល មួយៃនវដ្តជីវតិ។ ករណ៍េនះ បងកឲយមន និភ័យសងគម េ យេធ្វីឲយ
្របជជនងយធ្ល ក់ចូលេទកនុងភព្រក្ីរក។  

កនុងែផនកជំនួយសងគម ្របជជន្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះបនទទួលនូវករគពំរែផនកសុខភព 
មរយៈករ ក់ឲយដំេណីរករមូលនិធិសមធម៌ ទនទឹមនឹងករទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 

េដីមបជីទុនស្រមប់ករែស្វងរកករងរេធ្វី ្រពមទងំ ករទទលួបនេស េលកីកមពស់សមបទវជិជ ជីវៈពី
មូលនធិិជនពកិរ។ ភពខ្វះចេន្ល ះៃន្របព័នធជំនួយសងគមបចចុបបនន គឺករេលីកកមពស់កមមវធិី រូបតថមភ
ស្រមប់្រស្តីមនៃផទេពះនិងកុមរ ករផ្តល់ រូបករណ៍េដីមបេីលីកទកឹចតិ្តដល់ករចុះេឈម ះចូលេរៀន
ឲយបនទន់េពលេវ  និងករេលីកកមពស់ជវីភពស្រមប់ជនចស់ជ ផងែដរ។ 

ចំេពះែផនកសន្តសុិខសងគម បចចុបបនន ម្រន្តី ធរណៈទទួលបនករគពំរេនេពលចូលនវិត្តន៍
និងេពលបត់បង់សមតថភពករងរពី ប.ជ.ស និង ប.ជ.អ។ រឯី កមមករនិេយជតិទទលួបនករែថទំ
សុខភពជមងឺវជិជ ជីវៈ និងេ្រគះថន ក់ករងរពី ប.ស.ស។ េ យែឡក ករែថទសុំខភពទូេទស្រមប់
ម្រន្តី ធរណៈ និងកមមករនិេយជិត ្រពមទងំ ្របជជនទូេទ េនមនភពខ្វះចេន្ល ះេនេឡីយ។ 
ជមួយគន េនះ កមមករនិេយជិត និង្របជជនទូេទ ក៏មិនទន់ទទួលបនករគពំរស្រមប់េពលចូល
នវិត្តន៍ពីករងរឬេពលឈនចូលវយ័ជ េនេឡយី។ ចែំណក និភ័យកនុងករបត់បង់ករងរ ក៏មិន
ទន់មនករករពរ។ រូបភពខងេ្រកមបង្ហ ញពីវឌ នភព និងភពខ្វះចេន្ល ះៃន្របព័នធគពំរសងគម
ទងំមូលេទ មវដ្តជវីតិរបស់មនុស ។ 

របូភពទី១០៖ អភ្ិរកមជលកខណៈវដ្តជវីតិៃន្របព័នធគពំរសងគម 
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១.៧ រចនសមព័នធៃនឯក រ្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម 

ករេរៀបចំឯក រេនះ បនឆ្លុះបញច ងំពីទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនទិធរ ង្របព័នធជំនួយសងគម និង
្របព័នធសន្តិសុខសងគម ្រពមទងំ ផលប៉ះពល់ៃនករអភវិឌ ្របព័នធគពំរសងគម ែដល ចមនឥទធពិល
ដល់សថិរភពៃនថវកិជត ិ្របព័នធហរិញញវតថុ វស័ិយេសដ្ឋកិចច និងសងគមកចិចទងំមូល។ 

ករអនុវត្តកមមវធិីកំែណទ្រមង់ ែដលបន ក់េចញេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិ
គពំរសងគម ២០១៦-២០២៥ េនះ ្រតូវគិតគូរដល់បញ្ហ ្របឈមជក់ែស្តងកនុងេពលអនុវត្ត ពីេ្រពះ
សកមមភពកំែណទ្រមង់មួយចំនួន ទមទរឲយមនបុេរលកខខណ្ឌ សម្រសបេទ ម ថ នភពជក់ែស្តង
ៃនេសដ្ឋកិចច និងនេយបយ។ ករស្រមបស្រមួល និងកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង ថ ប័នមនសមតថកិចច 
អងគករជតិនងិអន្តរជតិ ្រពមទងំៃដគូអភិវឌ ន៍នន គឺជក ្ត សំខន់េដីមបសីេ្រមចេជគជ័យកនុងករ
េធ្វីកែំណទ្រមង់។ ដូេចនះ ជរ ្ឋ ភិបលេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលីេលប នៃនដំេណីរករែកទ្រមង់ និង
ម នជ្របចេំលីករអនុវត្តជក់ែស្តង និងបញ្ហ ្របឈមែដល ចេកីតមនេឡងីេដីមបចីត់វធិនករ

សម្រសប នងិទន់េពលេវ ។ 

ឯក រ្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម ២០១៦-២០២៥ មនរចនសមព័នធដូច
តេទ៖ ជំពូកទី១ ទិដ្ឋភពទូេទ ៲ ជំពូកទី២ ្របព័នធជនំួយសងគម ៲ ជំពូកទី៣ ្របព័នធសន្តិសុខសងគម ៲ 
ជំពូកទី៤ អភិបលកិចច ៲ ជំពូកទី៥ បញ្ហ ឆ្លងវស័ិយ ៲ និងជំពូកទី៦ ែផនករសកមមភពស្រមប់ករ
អភិវឌ ឆន ២ំ០១៦-២០២៥។ 
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ជំពូកទី២ 

្របព័នធជំនួយសងគម 

េគលបំណងៃនករព្រងឹងករអភិវឌ ្របព័នធជំនួយសងគម គឺេដីមបេីលីកកមពស់ក្រមិតជីវភពរស់
េនរបស់្របជជន្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះ ទនទឹមនឹងករព្រងឹងសមតថភពរបស់ពួកគត់ឲយរក បននូវ
សថិរភព្របក់ចំណូល កនុង ថ នភពេសដ្ឋកិចចែដលមនករ្របកួត្របែជងខ្ល ងំ។ 

កមមវធិជីំនួយសងគម គ្ំរទដល់ករសេ្រមចេគលេ អភិវឌ ន៍ជ ទិភពរបស់កមពុជ រមួមន៖ 
កំេណីន្របកបេ យបរយិប័នន ករកត់បនថយភព្រកី្រក និងពិពិធកមមេសដ្ឋកិចច។ វត្តមនរបស់្របព័នធ
ជំនួយសងគម រមួចំែណកកនុងករជំរុញកំេណីនផលិតភពកនុងេសដ្ឋកិចច មរយៈករផ្ល ស់ប្តូរជីវភព
របស់្របជជន្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះ េទជ្របជជនែដលមនចំណូលសមរមយ េពលគឺករបែង្វរ
្រកុម្របជជនៃនវស័ិយេសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធេទកនុង្របព័នធ។ ក ្ត េនះ ក៏ផ្តល់ផលវជិជមនផងែដរដល់
សថិរភពៃនថវកិជតិ និងករអភិវឌ ្របព័នធសន្តសុិខសងគម មរយៈលទធភពៃនករបង់ពនធជូនរដ្ឋ និង
លទធភពកនុងករបង់ភគទនចូលកនុងមូលនិធិសន្តសុិខសងគម។ 

កមមវធិជីំនួយសងគម េផ្ត តេលីករផ្តល់ករគពំរដល់្របជជន្រក្ីរកនិងងយរងេ្រគះ ែដលកនុង
េនះ្រតូវបនែបងែចកជបី្រកុមរមួមន (១) ្របជជនែដលរស់េនេ្រកមបនទ ត់ៃនភព្រកី្រក (២) 
្របជជនរស់េនែកបរបនទ ត់ៃនភព្រកី្រក ែដលមនករ្របឈមខពស់េពលមនវបិត្ដ ិនិង (៣) ្របជជន
ែដលងយរងេ្រគះ រមួមន៖ ទរកនិងកុមរ ្រស្តីមនៃផទេពះ ្រគួ រែដលខ្វះ រូបតថមភ ជនពិករ 
និងជនចស់ជ គម នទីពងឹ។ កុមរតូចៗ្រតូវបនយកចិត្តទុក ក់ជពិេសស េ្រពះរយៈេពល ១ ០០០ 
ៃថងដំបូងៃនជីវតិគឺជរយៈេពលដ៏សំខន់ស្រមប់កររកីលូត ស់។ េគលេ ទិភពមួយេទៀត គឺករ
េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលីកុមរែដល្រតូវទទួលករសិក  េ្រពះករសិក េនថន ក់បឋមនិងមធយម
សិក មនករជះឥទធិពលេ យផទ ល់ដល់ករងរនិងមុខរបរ និងផលិតភពនេពលអនគត។ ជន
ពិករ និងជនចស់ជ គម នទពីឹងក៏នងឹ្រតវូទទលួបនករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសសផងែដរ។ 

២.១ ករេឆ្លើយតបនឹងេ្រគះ សនន 

២.១.១ ទិដ្ឋភពទេូទ 
្រគួ រ្រក្ីរកនិងងយរងេ្រគះ ងយនឹងទទលួរងផលប៉ះពល់ែដលបងកេឡងីេ យករែ្រប្របួល

កសធតុ រមួមន៖ ទឹកជំនន់ េ្រគះ ងំសងួត និងខយល់ពយុះ ជេដីម។ ្រស្តី នងិកុមរៃន្រគួ រ្រកី្រក 
ជទូេទ រងេ្រគះេ យ រក ្ត ទងំេនះ េនេពលែដល្រទពយសមបត្ត្ិរតវូបនបផំ្ល ញ បត់បង់ឱកស
ករងរ ឬេស សងគម្រតូវបនកត់ផ្ត ច់ ជេដីម។ល។ វបិត្តិទងំេនះ េធ្វីឲយប៉ះពល់ដល់សមតថភព
របស់្រគួ រ្រកី្រក កនុងករេងីបខ្លួនេចញពីភព្រក្ីរក ឬរុញ្រចនពកួេគឲយ្រតឡប់ចូលភព្រកី្រកវញិ ឬ
េធ្វីឲយពួកេគកន់ែតធ្ល ក់ចូលេ្រជេទកនុងភព្រក្ីរក។ 
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ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈគណៈកមម ធកិរជត្ិរគប់្រគងេ្រគះមហន្ត យ បននងិកពុំង្រគប់្រគង
គេ្រមងជំនយួេសប ង រ ែដលផគត់ផគង់េសប ង រដល់្រគួ រ្រកី្រកេនេពលមនេ្រគះមហន្ត យ
េកីតេឡីង។ បែនថមេលីេនះ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហិរញញវតថុ ក៏បនបេងកីតកមមវធិីសន្តិសុខេសប ងសំេ  
ករពរសន្តសុិខេសប ងស្រមប់្របជជន្រក្ីរកនងិងយរងេ្រគះ ែដលរងផលប៉ះពល់ពកីរេកនីេឡងី
ៃនៃថ្លេសប ង រេនកនុងអំឡុងេពលមនេ្រគះ សនន ែដលកនុងេនះេសប ងប្រមុងចំនួន ១៦ ០០០ 
េ ន ្រសូវពូជចំនួន ៣ ០០០ េ ន និងពូជដំ ចំនំួន ៥០ េ ន្រតូវបនរក ទុកេ្រកមកមមវធិេីនះ។ 

២.១.២ បញ្ហ ្របឈម 
យន្តករែដលមន្រ ប់មិនទន់មនលកខណៈសម្រសប និង្រគប់្រគន់ េដមីបេី ះ្រ យ និង

េឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ ្របឈមែដលនងឹ ចេកតីមនេឡងីជបន្តបនទ ប់េនេឡយី។ បញ្ហ ្របឈមចមបង
េនេពលេនះ គឺករព្រងងឹសមតថភពហរិញញវតថុ សមតថភព ថ ប័ន និងសមតថភពធនធនមនុស  េដមីបី
េរៀបចេំគលនេយបយ ឬកមមវធិី ែដលជយន្តករអចិៃ្រន្តយ ៍ េដីមបេីឆ្លីយតបឲយទន់េពលចំេពះេ្រគះ
មហន្ត យនន។ 

បញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនេទៀត គតឺ្រមូវករៃនករភជ ប់ទនំក់ទនំង្របកបេ យ្របសិទធភពរ ង 
ជំនួយមនុស ធម៌ នងិ្របព័នធជំនួយសងគម េដីមបកីណំត់បុគគលែដលងយទទួលរងេ្រគះបំផុតកនុងេពល
ែដលមនេ្រគះមហន្ត យ។ 

២.១.៣ យុទធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
ករក ងសមតថភព ថ ប័ន និងធនធនមនុស  គឺជក ្ត ចមបងែដល្រតវូព្រងងឹ េដមីបេី្រតៀម

ខ្លួនកនុងករេឆ្លយីតបេទនឹងេ្រគះមហន្ត យននែដលនឹងេកីតមនេឡងីជបន្តបនទ ប់។ ជរ ្ឋ ភិបល 
នឹងបន្តព្រងឹងសមតថភព្របព័នធេសប ងប្រមុងក្រមតិជត។ិ 

ជរ ្ឋ ភិបលនងឹសិក អំពលីទធភពកនុងករបេងកតី្របព័នធ្រគប់្រគងទិននន័យ ែដលមនលកខណៈ
ទូលំទូ យ េដីមបកីំណត់ឲយបនចបស់នូវអត្តសញញ ណ្របជជន្រកី្រកនងិងយរងេ្រគះ មរយៈករ
តភជ ប់ជមួយ្របព័នធ្រគប់្រគងអត្តសញញ ណជន្រកី្រក និងជបន្តបនទ ប់អភិវឌ េទជ្របព័នធចុះបញជ ីរមួ
ស្រមប់្រគួ រ្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះ។ 
២.២ ករអភិវឌ មូលធនមនុស  
២.២.១ ទិដ្ឋភពទូេទ 

២.២.១.១ ករគពំរ្រស្តមីនៃផទេពះ នងិកុមរ 
េគលនេយបយអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  េផ្តីមេចញពីករគិតគូរេលី របូតថមភស្រមប់្រស្តី

មនៃផទេពះនិងកុមរ។ ករទទួលបន រូបតថមភ្រគប់្រគន់គជឺក ្ត សំខន់េដីមបជីរំុញករលូត ស់ 
និងបេងកីនសមតថភព្រសូបយកចំេណះដឹងរបស់កុមរតូចៗ ែដលនឹងរមួចំែណកដល់លទធផលៃនករ
សិក  និងជចុងេ្រកយផ្តល់នូវផលិតភពករងរដ៏ល្អ្របេសីរ។  
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គេ្រមង កលបងមយួចនំួន ែដលផ្តល់្របក់ឧបតថមភេដីមបផីគត់ផគង់ រូបតថមភស្រមប់្រស្តមីន
ៃផទេពះនិងកុមរបននិងកំពុងអនុវត្តកនុងភពជៃដគូរ ង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ ន៍។ 
លទធផលជបឋមបង្ហ ញថ ករវនិិេយគេលីគេ្រមងទងំេនះមនផលវជិជមន និង ចអនុវត្តបនេន
ក្រមិតថន ក់េ្រកមជតិ។ 

២.២.១.២ របូតថមភេន ម េរៀន 

េ្រកពេីនះ ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  បនសហករជមួយអងគករ
កមមវធិេីសប ង រពិភពេ ក (WFP) អនុវត្តកមមវធិីផ្តល់ រេពល្រពកឹេន ម េរៀនដល់
សិស ្របមណ ៣០០ ០០០ នក់ េនកនុងេខត្ដចំនួន ៩ ែដលជតំបន់មនអ្រ អសន្តិសុខេសប ងខពស់ 
និងមនក្រមិតករអប់រទំប។ លទធផលៃនករ យតៃម្លបង្ហ ញថ កមមវធិេីនះបនជំរុញឲយមនករេកីន
េឡងីៃនអ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនរបស់កុមរមកពី្រគួ រ្រក្ីរកនិងងយរងេ្រគះ។ 

២.២.១.៣ ករអប់រកំ្រមតិបឋមសកិ  នងិមធយមសិក  

ករសេ្រមចបននូវេគលបំណងៃនករអភវិឌ េសដ្ឋកិចច-សងគម គកឺរផ្តល់ឱកសឲយកុមរកមពុជ
្រគប់រូបទទួលបនករអប់រេំសមីៗគន  ែដលជករេ្រតៀមខ្លួនស្រមប់ទទួលយកឱកសករងរសមរមយ 
និងក្ល យជ្របជជន្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវ។ បចចុបបនន ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី បនអនុវត្ត
កមមវធិី រូបករណ៍េនថន ក់បឋមសកិ  េ យផ្តល់ថវកិចំនួន ៦០ ដុ ្ល រកនុងមួយឆន សំ្រមប់សសិ
េរៀនថន ក់ទី ៤-៦ ្របមណ ៧៥ ០០០ នក់។ សិស ្របមណ ២៥ ០០០ នក់បែនថមេទៀតក៏ទទួល
បន រូបករណ៍ផងែដរ មរយៈករជួយឧបតថមភរបស់អងគករេសប ង រពិភពេ ក។ កមមវធិី

រូបករណ៍ថន ក់បឋមសិក េនះ មនឥទធិពលេទេលីករចុះេឈម ះចូលេរៀនទន់េពលេវ របស់
កុមរមកព្ីរគួ រ្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះ។ បែនថមេលីេនះ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  ក៏បនផ្តល់

រូបករណ៍ថន ក់មធយមសិក  ស្រមប់កុមរមកពី្រគួ រ្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះផងែដរ កនុងេគល
បំណងេលីកទឹកចិត្តដល់យុវជនឲយបន្តករេរៀនសូ្រតរហូតដល់បញច ប់ថន ក់មធយមសិក ទុតយិភូមិ។ 

២.២.២ បញ្ហ ្របឈម 
២.២.២.១ ករគពំរ្រស្តមីនៃផទេពះ នងិកុមរ 

ខណៈែដលគុណភពៃនេស សុខភបិល្រតវូបនព្រងឹង ករេលីកកមពស់ រូបតថមភស្រមប់
្រស្តីមនៃផទេពះនិងកុមរេនមិនទន់មនវឌ នភពខ្ល ងំក្ល េនេឡយី។ លទធផលៃនករអេងកតសុខភព 
និង្របជ ្រស្តឆន ២ំ០១៤បង្ហ ញថ កុមរ យុេ្រកម ៥ ឆន  ំ ្របមណ ៣២ ភគរយ មនបញ្ហ
កមពស់ (្រកិន) ១០ ភគរយ មនភពសគម គ ងំ  និង ២៤ ភគរយ មនទមងន់មិន្រគប់។ ្រស្តីមនៃផទ
េពះនិងកុមរ យុេ្រកម ៥ ឆន មំកពី្រគួ រ្រក្ីរកងយនឹងជបួ្របទះបញ្ហ កង្វះ របូតថមភ េ យ រ
កង្វះធនធនហរិញញវតថុ និងព័ត៌មន ែដលចបំច់េដមីបទីទួលេស ែថទសុំខភព និងរបប ររូបតថមភ 
្រពមទងំ ទឹក ្អ ត និងអនម័យ ផងែដរ។ 
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បញ្ហ ្របឈមចមបងមួយេទៀតគឺកង្វះករពិនិតយៃផទេពះសម្រសប។ បចចុបបនន ជរ ្ឋ ភិបល 
បនទទួលេជគជ័យកនុងករជំរុញឲយ្រស្តីកន់ែតេ្រចនីេឡងីមកស្រមលកូនេន មមនទីរេពទយ និងកត់
បនថយករពឹងែផ្អកេលីឆមប មផទះ និងវធិី ្រស្តបុ ណ។ បុ៉ែន្ត្រស្តីភគេ្រចីន ជពិេសស េន មតំបន់
ជនបទ មិនបនមកទទួលយកេស ពិនិតយសុខភពសម្រសបកនុងអំឡុងេពលមនៃផទេពះេនេឡយី 
េ យ រកង្វះករយល់ដឹងពីករគពំរេនះ និងបញ្ហ ហរិញញវតថុ ជេដីម។  

២.២.២.២ ករផ្តល់ រេន ម េរៀន 

កមមវធីិផ្តល់ រេពល្រពឹកេន ម េរៀន មិនទន់អនុវត្តបនទូទងំ្របេទសេនេឡយី 
េហយីហរិញញបបទនស្រមប់្រទ្រទង់កមមវធិីេនះ ពឹងែផ្អកភគេ្រចីនេលីករឧបតថមភរបស់ៃដគូអភិវឌ ន៍។ 
ករ្រគប់្រគងកមមវធីិឲយមន្របសិទធភព េដីមបសីេ្រមចបននូវេគលេ េលីកកមពស់សុខភពកុមរ និង
ជំរុញឲយកុមរ ចចូលេរៀនេពញេលញ េនែតជបញ្ហ ែដល្រតវូគិតគូរ និងេ ះ្រ យ។  

២.២.២.៣ ករអប់រកំ្រមតិបឋមសិក  នងិមធយមសិក  

បញ្ហ េសដ្ឋកិចច គឺជក ្ត ចមបងែដលមនផលប៉ះពល់ដល់ឱកសកនុងករទទួលយកករអប់រ ំ
របស់កុមរ។ កុមរមកពី្រគួ រ្រកី្រក និងងយរងេ្រគះ ្រតូវបនបងខំឲយេបះបង់ករសិក  និងចូល
បេ្រមីករងរមិនផ្លូវករ ែដលេនះជក ្ត ជំរុញឲយភព្រក្ីរកបន្តពមីយួជំនន់េទមួយជំនន់។  

អ្រ ចុះេឈម ះចូលេរៀនេនមនក្រមិតទបេនេឡយី កនុងចំេ មកុមរមកព្ីរគួ រ្រកី្រកនិង
ងយរងេ្រគះ។ រឯី អ្រ េបះបង់ករសិក ែបរជមនក្រមិតខពស់េទវញិ។ អ្រ េបះបង់ករសិក
េនថន ក់បឋមកនុងឆន ២ំ០១៣-២០១៤ មន្របមណដល់េទ ១០.៥ ភគរយ ែដលកនុងេនះករចុះ
េឈម ះចូលេរៀនយតឺ គឺជក ្ត ចមបងពក់ព័នធដល់ករេបះបង់ករសិក េនះ។ 

កមមវធីិ រូបករណ៍ក៏េនមនក្រមិតេនេឡយី។ បចចុបបនន រូបករណ៍្រតូវបនផ្តល់ជូន
ែតេនថន ក់បឋមសិក ថន ក់ទី ៤-៦ បុ៉េ ្ណ ះ ែដលកនុងេនះេនមនសិស ថន ក់ទី ៤-៦ ្របមណ 
៥០ ០០០ នក់េទៀតមិនទន់បនទទួល រូបករណ៍េនេឡយី។ ករណ៍េនះ បង្ហ ញឲយេឃញីពី
ត្រមូវករ រូបករណ៍ជេ្រចីនេទៀត ជពិេសស ស្រមប់ថន ក់បឋមសិក ថន ក់ទី ១-៣ និងថន ក់
មធយមសិក ។ 

២.២.៣ យុទធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
២.២.៣.១ កមមវធីិគពំរ្រស្តមីនៃផទេពះ នងិកុមរ 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសិក េរៀបចំ ក់ឲយដំេណីរករកមមវធិីគពំរ្រស្តីមនៃផទេពះនិងកុមរ ែដល
េផ្ត តេលីករេលីកកមពស់ រូបតថមភកនុងក្រមិតថន ក់ជតិ ែផ្អកេលីលទធផលៃនគេ្រមង កលបងបចចុបបនន។ 
សមសធតុសំខន់ៃនករេរៀបចំ កឲ់យដេំណីរករកមមវធិេីនះ គឺករកំណត់ ថ ប័នអនុវត្ត េ យែបងែចក 
តួនទី នងិករទទលួខុស្រតូវឲយបនចបស់ ស់ រមួទងំ ករក ងសមតថភព។ 
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កមមវធិីេនះនងឹចប់េផ្តីម ក់ឲយដេំណីរករេនកនុងេខត្ត ទិភពមយួចំនួន (េខត្តែដលមនបញ្ហ
កង្វះ រូបតថមភខ្ល ងំជងេគ) េនដំ ក់កលដបូំង។ យន្តករ យតៃម្លអំពី្របសិទធភពៃនករអនុវត្ត 
កមមវធិេីនះនងឹ្រតូវបនេរៀបចេំឡងី េហយីលទធផលៃនករ យតៃម្លេនះ ក៏នឹង្រតូវបនេ្របី្របស់ជមូល ្ឋ ន
ស្រមប់ករព្រងីកវ ិ លភពអនុវត្តេន មប ្ត េខត្តដៃទេទៀត រហូតទូទងំ្របេទស។ 

េលីសពីេនះ េដីមបគីពំរសុខភពម  និងទរក ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបន្តផ្តល់ករ្រទ្រទង់ និង
េលីកទឹកចតិ្តចំេពះ្រស្តីមនៃផទេពះ ជពិេសស្រស្តកីនុង្រគួ រ្រកី្រក េដីមបឲីយពកួេគ ចទទួលបនករ
្របឹក េយបល់ និងករពនិិតយៃផទេពះសម្រសប។  

២.២.៣.២ កមមវធិផី្តល់ រេន ម េរៀន 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចំែផនករសកមមភព និងព្រងងឹសមតថភពធនធនមនុស  េដីមបេី្រតៀម
ខ្លួនកនុងករទទួលយកនូវករ្រគប់្រគង និងេធ្វីហរិញញបបទនស្រមប់្រទ្រទង់កមមវធិីេនះេនឆន ២ំ០២១ 
ែដលជចកខុ វសិ័យបនកំណត់រួចេហីយេនកនុង “ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវស្តីពីកមមវធិីផ្តល់ រ ម
េរៀន”។ បុ៉ែន្តមុននឹងបន្ត និងព្រងីកកមមវធិីេនះ ចបំច់្រតូវមនករ យតៃម្លេនេលីករអនុវត្តបចចុបបនន 
្រពមទងំករសិក ឲយបនចបស់ ស់នូវយន្តករ្រគប់្រគង និងភព្រទ្រទង់បនៃនថវកិ េដីមបធីន
្របសិទធភពៃនកមមវធិ។ី ទនទឹមនឹងេនះ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងជំរុញករ ក់ឲយដំេណីរករកមមវធិីផ្តល់ រ
េន ម េរៀនេ យេ្រប្ីរបស់បែន្លែដល េំន មផទះ េដីមបបីេងកនីគុណភព របូតថមភស្រមប់
កុមរ។ 

២.២.៣.៣ កមមវធិី របូករណ៍ស្រមប់ថន ក់បឋមសិក  នងិមធយមសិក  

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចំេគលនេយបយជតិស្តីពី រូបករណ៍ េដីមបីកំណត់អំពីយន្តករ
ស្រមប់ករ្រគប់្រគង និងផ្តល់ រូបករណ៍ឲយមន្របសិទធភពខពស់េន្រគប់ក្រមិតសកិ  េដីមបេីលកី
ទឹកចិត្តដល់កុមរមកពី្រគួ រ្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះ ឲយចុះេឈម ះចូលេរៀនបនទន់េពលេវ  ្រពមទងំ 
ជំរុញឲយពួកេគបន្តករសិក រហូតចប់ថន ក់មធយមសិក ទុតិយភូមិ ែដលជក ្ត ចបំច់េដីមបកីត់ផ្ត ច់
ករេផទរភព្រកី្រកពជីំនន់មួយេទជំនន់មួយ។ 

២.៣ ករបណ្តុ ះប ្ត លវិជជ ជីវៈ 

២.៣.១ ទិដ្ឋភពទូេទ 
លទធផលៃនករអេងកតចេន្ល ះជំេរឿនេនឆន ២ំ០១៣ បនបង្ហ ញថ ៦៥ ភគរយៃនចំនួន្របជ

ជនសរុបមន យុចប់ពី ១៥ ដល់ ៦៤ ឆន សំថិតេនកនុងកម្ល ងំពលកមម។ េរៀង ល់ឆន  ំ ្របជជនវយ័
េកមង្របមណ ២៣ ០០០ នក់ បនហក់ចូលកនុងទីផ រករងរ។ 

ទិននន័យខងេលីបង្ហ ញអំពតី្រមវូករខពស់េលីករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈ េដមីបេីឆ្លីយតប
េទនឹងត្រមូវករទីផ រករងរ។ ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ គឺជក ្ត ចមបងែដលរមួចំែណកកនុងករ



 

្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយជតគិពំរសងគម ២០១៦-២០២៥	 ទំព័រ 18 

 

េលីកកមពស់ទផី រករងរ។ យុវជនសថិតកនុង យុេធ្វកីរែដលមនជំនញវជិជ ជីវៈចបស់ ស់មនឱកស
េ្រចនីកនុងករទទួលបនករងរែដលមន្របក់ចំណូលខពស់ និងផ្តល់នូវផលិតភពខពស់។ 

្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ បនេរៀបចំកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លជំនញជេ្រចីន 
រមួមន (១) កមមវធិីគរុនសិ តិថន កឧ់ត្តម នងិថន ក់មូល ្ឋ ន (២) បេចចកេទសេ្រកយ្របមូលផល (៣) 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល ព នចម្លងបន្តជំនញ (Skill Bridging Program) (៤) ករបណ្តុ ះប ្ត ល
ពិេសសដល់ជនជតិភគតិច (៥) ករបណ្តុ ះប ្ត លេដីមបីកត់បនថយភព្រកី្រក មរយៈមូលនិធិ
ជតិ (៦) ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញសហ្រគិនភពជូនកមមករ-កមមករនីី មរយៈមូលនិធិពិេសស
របស់សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី នងិ (៧) ករហឹ្វកហ្វនឺកូនជងេន មប ្ត សហ្រគសេផ ងៗ។ 
ករបណ្តុ ះប ្ត លទងំេនះ មនទងំវគគសិក រយៈេពលខ្លីរហូតដល់ក្រមតិឧត្តមសកិ  ែដលកនុងេនះ
សិកខ កម និងសសិ -និស តិ ែដលបនបញចប់ករសកិ ចប់ពីឆន ២ំ០០៩ ដល់ឆន ២ំ០១៣ មនចំនួន
សរុប្របមណ ៦០០ ០០០ នក់។ 

២.៣.២ បញ្ហ ្របឈម 
ក្រមិតទបៃនករទទួលបនករអប់រ ំ គឺជបញ្ហ ្របឈមចមបង ែដលនឲំយយុវជនមួយចំនួន

ែដលបនឈនចូលកនុងកម្ល ងំពលកមម ក្ល យជយុវជនគម នជំនញ ឬមនជំនញតិចតួច។ េដីមបមីន
សមតថភពបេចចកេទស យុវជនចបំច់្រតូវបញច ប់យ៉ងេ ច ស់ថន ក់មធយមសិក  ែដលជមូល ្ឋ ន
ចទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ និងទទួលក នុវត្តភព្របេសីរេនកនុងទីផ រករងរ។ បញ្ហ

្របឈមមួយេទៀត គឺករផគូរផគងករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈេទនឹងត្រមូវករទីផ រករងរ ជ
ពិេសស គឺភពចបំច់កនុងករអភិវឌ យ៉ងឆប់រហ័សនូវជំនញវជិជ ជីវៈេ្រចីន្របេភទ េនកនុងបរបិទៃន
ពិពិធកមមេសដ្ឋកិចច ។ 

២.៣.៣ យុទធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបេងកីន និងព្រងីកវ ិ លភពៃនករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈឲយកន់ែតទូលំ-

ទូ យ ជពិេសស មរយៈករេផ្ត តេលីករព្រងីកកមមវធិី ព នចម្លងបន្តជំនញ  ស្រមប់យុវជន
ែដលសថិតេនេ្រក្របព័នធអប់រផំ្លូ វករ និងកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ មលិខិតបញជ ក់ (Voucher 
Skills Training Program – VSTP) ស្រមប់្របជជន្រកី្រកេន មជនបទ េដីមបីទទួលយកវគគ
បណ្តុ ះប ្ត លែដលមនវញិញ បនប្រត។  

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបន្តជរំញុករអនុវត្តកមមវធិឧីបតថមភ ច់្របក់ េដមីប្ីរទ្រទង់ករបណ្តុ ះប ្ត ល
វញិញ បនប្រតក្រមិត ១-៣ ជូនដល់យុវជន្រក្ីរក និង្រស្តីេនកនុងវសិ័យ ទភិព ដូចជ៖ វស័ិយសំណង់ 
ជួសជុលេ្រគឿងច្រក ព័ត៌មនវទិយ កមមន្ត ល និងអគគិសនី ជេដមី។ 
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េលីសពីេនះ េដីមបេីលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់យុវជនេនកនុងទីផ រករងរ ជរ ្ឋ ភិបលក៏
នឹងគិតគូរផងែដរអំពីករផ្តល់លទធភពជូនយុវជនែដលសថិតកនុងកម្ល ងំពលកមម្រ ប់ េដីមបី ចទទួល
បនករបំពក់បំប៉នកនុងករបេងកីនជំនញ និងបទពិេ ធន៍របស់ខ្លួនែថមេទៀត។  

េដីមបពី្រងឹង្របសិទធភព និងសក្តិសិទធិភពៃនកមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈទងំ យ ្រកសួង-
ថ ប័នមនសមតថកិចច ្រតវូមនយន្តករ ម ន និង យតៃម្លសម្រសប។ 

២.៤ សខុុមលភពរបស្់របជជនងយរងេ្រគះ 

២.៤.១ ទិដ្ឋភពទេូទ 
ជនពិករ និងជនចស់ជ  ្រតូវបនចត់ទុកជ្រកុម្របជជនងយរងេ្រគះ េ យ រ ជ

ទូេទ ពួកគត់មនឱកសតិចតួចកនុងកររកចំណូល និងករទទួលយកេស សងគម ្រពមទងំ មន
ត្រមវូករេ្រចនីេលីជំនួយ រូបតថមភ និងេស ែថទសុំខភព។  

េនឆន ២ំ០១៤ កមពុជមនមនុស ចស់ែដលមន យុចប់ពី ៦៥ ឆន េំឡីងេទ ្របមណ ៥ 
ភគរយបុ៉េ ្ណ ះៃន្របជពលរដ្ឋសរបុ។ បុ៉ែន្តចំនួនេនះរពំងឹថនឹងេកីនេឡងីជបន្តបនទ ប់ េ យ រ
ករេកីនេឡងីៃន យុកលសងឃមឹរស់ និងបែ្រមប្រមួលក ្ត ្របជ ្រស្ត។ រឯី ជនពិករក៏មនចំនួន
េ្រចីនផងែដរ ្របមណដល់េទជង ៣០០ ០០០ នក់ េសមនីឹង្របមណ ២ ភគរយៃន្របជជនសរុប
េនឆន ២ំ០១៣។  

ជទូេទ ្រស្តីទទលួរងករលំបកេ យ រភពចស់ជ េ្រចីនជងបុរស។ ផទុយេទវញិ បុរស
មនភគរយពិករេ្រចីនជង្រសី្ត េ យ រក ្ត ្រគប់មីន និងយុទធភ័ណ្ឌ មិនទន់ផទុះ ឬេ យស្រងគ ម 
េ្រគះថន ក់ជយថេហតុ នងិេ្រគះថន ក់ករងរ។ 

២.៤.២ បញ្ហ ្របឈម 
២.៤.២.១ ជនពកិរ 

ជនពិករ ជពិេសស ជនពិករ្រក្ីរកែតងជួប្របទះករេរសីេអីងពសីងគម ្រពមទងំ ជួបករលំបក 
ទងំែផនកកយសមបទ និងហរិញញវតថុ ែដល ងំពួកគត់ពីករទទួលយកេស សុខភិបល និងករ
អប់រ ំ្រពមទងំ ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ផងែដរ។ ក ្ត េនះ នឲំយជនពិករមនិមនលទធភពកនុងករ
ចូលរមួចែំណកកនុងករបេងកនីផលិតភពកនុងេសដ្ឋកិចច ឬទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីក ្ត េសដ្ឋកិចចទងំ
េនះេឡយី។ 

២.៤.២.២ ជនចស់ជ  

កនុងសងគមកមពុជក៏ដូចជ្របេទសជេ្រចីនកនុងតបំន់ សីុែដរ ្រគួ រ និងវត្ត មគឺជទីពំនក់
របស់ជនចស់ជ ។ បចចុបបនន  ថ្វីេបីមេធយបយ្របៃពណី ៃនករែថរក ជនចស់ជ ែបបេនះេនែត្រតូវ
បនរក ក្តី បុ៉ែន្តបទពិេ ធន៍ៃនករវវិឌ សងគមទងំកនុង និងេ្រកតបំន់បនបង្ហ ញថ ទំេនីបកមមសងគម 
ជពិេសស ករែកែ្របជលំ ប់នូវឧស ហូបនីយកមម និងនគរូបនយីកមមបនេធ្វីឲយរេបៀបរបប និងទម្ល ប់
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្របៃពណីៃនករគពំរជនចស់ជ មនករែ្រប្របួល ែដលត្រមូវឲយជនចស់ជ កន់ែតេ្រចីនេឡងី្រតូវ
រស់េនេ យខ្លួនឯង មិនមនករែថទ ំនិងទំនុកប្រមុងពីសមជិក្រគួ រេឡីយ។ ខណៈែដលករ
អភវិឌ ្របព័នធែថទសុំខភព នងិ្របព័នធេ ធនេនមនក្រមតិ ករវវិឌ េនះនឲំយជនចស់ជ ភគេ្រចីន 
្របឈមនងឹករធ្ល ក់ចូលេទកនុងភព្រក្ីរក។ 

២.៤.៣ យុទធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
២.៤.៣.១ កមមវធិឧីបតថមភ ច់្របក់ស្រមប់ជនពកិរ 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបន្តករ ក់ឲយដេំណីរករកមមវធិីឧបតថមភ ច់្របក់ស្រមប់ជនពិករ ែដលបន
កំណត់េនកនុងអនុ្រកតឹយស្តពីរីបបេគលនេយបយចំេពះជនពិករ្រកី្រកេន មសហគមន៍។ កមមវធិេីនះ
នឹង្រតូវ ក់ឲយអនុវត្តស្រមប់ជនពិករែដលជសមជិកៃន្រគួ រ្រក្ីរក ែដលកនក់ប់បណ្ណសមធម៌។ 

អតថ្របេយជន៍ និងលកខខណ្ឌ ៃនកមមវធីិេនះនឹង្រតូវកំណត់េ យែផ្អកេលីលទធភព្រទ្រទង់ៃន
ថវកិជតិ។ ករេរៀបចំយន្តករកំណត់អត្តសញញ ណរបស់ជនពិករ គឺជក ្ត ចបំច់េដីមបធីនបននូវ
្របសទិធភពៃនករផ្តល់អតថ្របេយជន៍ មរយៈកមមវធិីេនះ។ 

២.៤.៣.២ កមមវធិគីពំរជនចស់ជ   

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសិក អំពីលទធភពកនុងករ ក់ឲយដេំណីរករកមមវធិីគពំរជនចស់ជ  ែដល
ជសមជកិៃន្រគួ រែដលកន់កប់បណ្ណសមធម៌។ អតថ្របេយជន៍ និងលកខខណ្ឌ ៃនកមមវធិីេនះនឹង្រតវូ
កំណត់េ យែផ្អកេលលីទធភព្រទ្រទង់ៃនថវកិជតិ។ 

កមមវធីិេនះនឹង្រតូវសិក ក់ឲយដំេណីរករជកមមវធិីកញច ប់្រគួ រ (Family Package) រមួ
ជមួយនឹងកមមវធិីគពំរ្រស្តីមនៃផទេពះ និងកុមរ ។ 
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ជំពូកទី៣ 
្របព័នធសន្តសិខុសងគម 

កនុងខណៈែដល្របព័នធជំនួយសងគម គឺជយន្តករផ្តល់ករ្រទ្រទង់ឧបតថមភេ យផទ ល់ ឬេ យ
្របេយលចំេពះ្របជជន្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះ ែដលជធមម ្រតូវេ្រប្ីរបស់ហរិញញបបទនថវកិជតិ 
និង/ឬជំនួយអភិវឌ ន៍ផ្លូវករ ្របព័នធសន្តសុិខសងគមបេងកតីនូវយន្តករមនលកខណៈ “កតព្វកិចច” នងិ 
“ខ្លួនទីពឹងខ្លួន” ែដលេលីកទកឹចិត្តនិងជំរុញឲយ្របជជនែស្វងរកករគពំរចំេពះមុខ និភ័យ ែដល
ចផ្តល់ផលប៉ះពល់ជអវជិជមនដល់សន្តិសុខ្របក់ចំណូលរបស់ខ្លួន េ យ រ ករឈថឺក ត់ មតុ

ភព េ្រគះថន ក់ករងរ និកមមភព ពិករភព ជ ភព និងមរណភព ជេដមី។ ្របព័នធសន្តសុិខសងគម 
គឺជ្របព័នធបង់ភគទន ែដលទមទរឲយមនករចូលរមួពីសំ ក់និេយជិត និងនិេយជក ទងំកនុង
វស័ិយ ធរណៈ និងវស័ិយឯកជន និងពីនិវត្តជន ្រពមទងំ ្របជជនៃនវស័ិយេសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធ
ផងែដរ។ េទះជយ៉ង  ជរ ្ឋ ភិបលនឹង ៉ ប់រងេលីករបង់ភគទនជនំួស្របជជន្រកី្រកងយរង
េ្រគះ និង្រកុម្របជជនេគលេ េផ ងេទៀត ែដល ជរ ្ឋ ភិបលយល់ថចបំច់េដីមបេីលីកកមពស់
ជីវភពជនទងំេនះេទ មលទធភពៃនករ្រទ្រទង់បនៃនថវកិជតិ។ ករ ៉ ប់រងេលីករបង់ភគទន
ជំនួសទងំ្រសុងឬមួយភគ ្រតូវអនុវត្តេ យែផ្អកេលីលកខខណ្ឌ សម្រសប និងចបស់ ស់ េដីមបេីជៀស
ងករេកីតេឡងីនូវ “ និភ័យចិត្ត ្រស្ត” (Moral hazard) ែដលមនិេលកីទឹកចិត្តដល់្របជជនឲយ
មនករសន សំ្រមប់គពំរ នភ័ិយជយថេហតុ និង/ឬែដល ចមនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនេទ
េលីផលិតភពករងរ។ េ យែផ្អកេលីេហតុផលេនះ ក៏ដូចជក ្ត សំខន់ដៃទេទៀតេនរយៈកលែវង
េទអនគត និងេនេពលលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចច-សងគមសម្រសប ជរ ្ឋ ភិបលនឹងដកខ្លួនបន្តិចម្តងៗពី
ករេធ្វហីរិញញបបទនរបបសន្តិសុខសងគមជក់ ក់មួយចំនួន។ ដូចេនះ ្របព័នធសន្តសុិខសងគម្រតវូពឹង
ែផ្អកេលី្របភពហរិញញបបទនពីករបង់ភគទន ្រពមទងំ ចំណូលពីករវនិិេយគធនធនហរិញញវតថុែដល
្រតូវបន្របមូលផ្តុេំនះ។ 

៣.១ េ ធន 

៣.១.១ ទដិ្ឋភពទូេទ 
ជទូេទ ្របជជនកមពុជមិនមនទម្ល ប់េរៀបចែំផនករហរិញញវតថុស្រមប់ខ្លួនឯងេនេពលែដល

ពួកគត់ឈនចូលវយ័ចស់ជ េនះេឡយី េ យភគេ្រចនី្រតូវពឹងែផ្អកេលកីរឧបតថមភរបស់កូន-េច។ 
ទម្ល ប់េនះ ជក ្ត ជំរុញឲយ្របជជនកមពុជ្របឈមនឹង និភ័យខពស់ កនុងករធ្ល ក់ចូលកនុងភព្រកី្រក
េនេពលចូលដល់វយ័ចស់ជ  ជពិេសស កនុងករណីកូនេចែដលជជហំរេសដ្ឋកចិច្រគួ រសថិតកនុង ឬ
ធ្ល ក់េទកនុង្រកុម្របជជន្រកី្រក។ រហូតមកដល់េពលេនះ មនែតម្រន្តី ជករ េយធិន និងនគរបល 
បេ្រមីករងរកនុងវស័ិយ ធរណៈ ចំនួន្របមណ ៧ ភគរយៃន្របជជនសរុបបុ៉េ ្ណ ះ ទទួលបន
្របក់េ ធនេនេពលចូលនិវត្តន៍ ែដលជែផនកមួយៃនរបបសន្តសុិខសងគម។ 
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េ្រកពីេនះ  ថ ប័នមួយចំនួនក៏បនេរៀបចំឲយមនរបបេ ធនស្រមប់ម្រន្តី-បុគគលិករបស់ខ្លួន
ផងែដររមួមន៖ ធនគរជតិៃនកមពុជ រ ្ឋ ករទកឹស្វយត័្រកុងភនំេពញ និងកំពង់ែផស្វយត័្រកងុភនេំពញ 
ែដលរបបេ ធនទងំេនះសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគង និងចត់ែចងេ យ ថ ប័នផទ ល់ េហយីក៏មិនមន
ចបប់ និងបទបបញញត្តិស្រមប់្រគប់្រគង នងិ្រតួតពិនិតយេនេឡយី។  

្របព័នធេ ធនេនកមពុជ បនចប់េផ្តីមេឡងីេ យមនលកខណៈ ច់េ យែឡកពីគន េទ ម
្របេភទៃនសមជិកេគលេ ។ មរយៈ្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីរបបសន្តិសុខសងគមស្រមប់អតីតយុទធជន
និង្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពរីបបសន្តិសុខសងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករសុីវលិ ជរ ្ឋ ភិបលបនបេងកីត្រគឹះ ថ ន
ធរណៈចំននួពីរគឺ េប ជតសិន្តសុិខសងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករសុវីលិ (ប.ជ.ស) និងេប ជតិ

អតីតយុទធជន (ប.ជ.អ) េដីមប្ីរគប់្រគង និងេបីកផ្តល់្របក់េ ធនស្រមប់ម្រន្តី ជករសុីវលិ និង
អតតីយុទធជន ែដលជម្រន្តនីគរបលជតិ និងេយធនិ។ េយង មបទបបញញត្តេិនះ ប.ជ.ស និង ប.ជ.អ 
សថិតេ្រកម ពយបលបេចចកេទសរបស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតសិមបទ និង
េ្រកម ពយបលហរិញញវតថុរបស់្រកសួងេសដ្ឋកិចចនងិហរិញញវតថុ។ 

របបសន្តិសុខសងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករ និងអតីតយុទធជន ែដលសថិតេ្រកមករ្រគប់្រគង និង
ចត់ែចងរបស់ ប.ជ.ស និង ប.ជ.អ ទទួលហរិញញបបទនទងំ្រសុងពថីវកិរដ្ឋ។ មរយៈករពយករណ៍
របស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ េនឆន ២ំ០១៦េនះ ជរ ្ឋ ភិបលនឹង្រតូវ
ចំ យថវកិសរុប្របមណ ៥៥៦ ៣៤៦ នេរៀល េដមីប្ីរទ្រទង់របបសន្តិសុខសងគមស្រមប់ម្រន្តី
ជករសុីវលិ និងអតីតយុទធជន ចំនួន ១០៦ ៦៣៣ នក់។ កនុងេនះ ថវកិែដលនឹង្រតូវចំ យ
េលីករេបកី្របក់េ ធនមនចំនួន្របមណ ៣៩៥ ១៧៩ នេរៀល។ 

របូភពទី១១៖ ចំ យថវកិរដ្ឋកនុងករ្រទ្រទង់របបសន្តសុិខសងគម (គតិជ នេរៀល) 

 
្របភព៖ ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 

ជមួយគន េនះ មរយៈករអនុម័តចបប់ស្តីពីរបបសន្តសុិខសងគមស្រមប់ជនទងំ យ ែដល
សថិតេ្រកមបទបបញញត្តិៃនចបប់ស្តីពីករងរ ជរ ្ឋ ភិបលបនបេងកីតេប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម 
(ប.ស.ស) េនឆន ២ំ០០៧ ជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈទទួលបនទុកេលីករ្រគប់្រគងនងិចត់ែចងរបប្របក់
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េ ធនស្រមប់កមមករនិេយជិត។ បុ៉ែន្ត រហូតមកដល់េពលេនះ របបេ ធនស្រមប់កមមករនិេយជិត
េនមិនទន់្រតូវបន កឲ់យអនុវត្តេនេឡយី។ 

៣.១.២ បញ្ហ ្របឈម 
៣.១.២.១ ្រកបខ័ណ្ឌ ថ ប័ន 

ក. លកខណៈ យប៉យៃន ថ ប័ន្របតិបត្តិករ 
ថ ប័ន្របតិបត្តិកររបបេ ធនបចចុបបននគ ឺប.ជ.ស ប.ជ.អ និង ប.ស.ស ែដលមនមុខងរ និង

ភរកិចចេសទីរែតដូចគន ទងំ្រសុង ែដលមនភពខុសគន ែតេលសីមជកិេគលេ ប៉ុេ ្ណ ះ។ ករ ក់ឲយ
ដំេណីរករ្រគះឹ ថ ន ធរណៈេផ ងៗគន  េដីមប្ីរគប់្រគង និងចត់ែចងរបបេ ធនេទ មសមជិក
េគលេ េរៀងខ្លួនែបបេនះ នឲំយមនចំ យខពស់េលីដំេណីរ្របតិបត្តិករ ថ ប័ន (ទងំករឧបតថមភ
បុគគលកិ និងករេរៀបច្ំរបព័នធព័ត៌មនវទិយ ជេដមី)។ 

របូភពទី១២៖ រចនសមពន័ធ ថ ប័នៃន្របព័នធសន្តសុិខសងគមបចចុបបនន 

 
ខ. អសងគតភិពៃន វកលកិ 
ករកំណត់ វកលិកេ ធនស្រមប់ម្រន្តី ជករ នគរបល និងេយធិនមិនមនសងគតិភព

នឹងគន  េ យ រករកំណត់ វកលិកេ ធនទងំេនះ្រតូវបនកំណត់េ យចបប់ និងបទបបញញត្តិ
េ យែឡកពីគន ។ េ ធនស្រមប់ម្រន្តី ជករ ្រតវូបនកំណត់េ យអនុ្រកឹតយេលខ ៥៩ អន្រក.បក 
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ចុះៃថងទ០ី៦ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩៧ ស្តីពកីរអនុវត្តរបបេ ធននវិត្តន៍ នងិេ ធនបត់បង់សមបទវជិជ ជវីៈ 
ចំេពះម្រន្តី ជករសុវីលិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េ ធនស្រមប់ម្រន្តីនគរបល ្រតូវបនកំណត់
េ យចបប់ស្តីពរីបបេ ធននិវត្តន៍ និងេ ធនបត់បង់សមតថភពពលកមមចំេពះនគរបល្របជជន
កមពុជ។ រឯី ្របក់េ ធនរបស់េយធនិ្រតូវបនកំណត់េ យចបប់ស្តីពរីបបេ ធននិវត្តន៍ និងេ ធន
បត់បង់សមតថភពករងរចំេពះេយធនិៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ។ អសងគតភិពៃន្របក់េ ធន 
នឲំយមនអសមធម៌រ ង្រកុមេផ ងៗៃនម្រន្តី ធរណៈ ជពិេសស ម្រន្តីែដលមន នន្តរសក្តិ្រប ក់
្របែហលគន  ប៉ុែន្តទទួលបន្របក់េ ធនខុសគន ។ 

៣.១.២.២ ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញវតថុ 

ក. សក្ត នុពលៃនកំេណីនចំ យយ៉ងគំហុក 
ចំ យថវកិស្រមប់្រទ្រទង់របបេ ធនស្រមប់ម្រន្តី ជករ និងអតីតយុទធជន្របចឆំន េំកនី

េឡងីជមធយម្របមណ ៣៨.៥ ភគរយ ចប់ពីឆន ២ំ០១០ ដល់ឆន ២ំ០១៤។ ទនទឹមេនះ មរយៈ
េគលេ របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករតេម្លីងេបៀវត ជូនម្រន្តី ជករឲយបនយ៉ងតិច ១ នេរៀលេន
ឆន ២ំ០១៨ នឹងេធ្វឲីយចំ យថវកិរដ្ឋេដមីបេីបីកផ្តល់ជូននិវត្តជនេកីនេឡងីយ៉ងគហុំក P0F P0F

1
PP  ស្រមប់រ

យៈេពលមធយម នងិែវង ែដល ក់សមព ធយ៉ងខ្ល ងំេលីថវកិជត។ិ  

អងគករពលកមមអន្តរជតិបនេធ្វកីរពយករណ៍ថ បនទុកៃនករ្រទ្រទង់របស់ថវកិរដ្ឋចំេពះរបប
េ ធន ធរណៈបចចុបបនន េធៀបនឹងករចំ យ្របក់េបៀវត មូល ្ឋ នស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ នឹង
មនករេកនីេឡងីយ៉ងគហុំកពី្របមណ ១៣.៨ ភគរយេនឆន ២ំ០១៦ រហូតដល់្របមណ ៤៦.៣ 
ភគរយេនឆន ២ំ០៦៨ និងេកនីេឡងីរហូតដល់្របមណ ៥៣.៩ ភគរយ េនឆន ២ំ១០០។ 

របូភពទី១៣៖ ករពយករណ៍អពំកីរេកនីេឡងីៃនចំ យថវកិរដ្ឋ 

 
្របភព៖ អងគករពលកមមអន្តរជតិ 
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ខ. ករមិនទន់អនុវត្តនូវអ្រ ភគទន 
មកទល់េពលេនះ រដ្ឋ ៉ ប់រងទងំ្រសុងេលីចំ យេបីកផ្តល់្របក់េ ធនជូននិវត្តជន េទ ម

ត្រមវូករៃនចំ យជក់ែស្តង្របចឆំន ។ំ ជរ ្ឋ ភិបលបនេចញអនុ្រកឹតយេលខ ៧៣ អន្រក.បក ចុះ
ៃថងទី២៩ ែខេម  ឆន ២ំ០១១ ស្តីពីករកំណត់អ្រ ភគទនស្រមប់្រទ្រទង់េប ជតសិន្តិសុខសងគម
ស្រមប់ម្រន្តី ជករសុីវលិ ែដលត្រមូវឲយម្រន្តី ជករសុីវលិបង់ភគទនចំនួន ៦ ភគរយ និងរដ្ឋ្រតូវ
ចូលរមួបង់ភគទនចំនួន ១៨ ភគរយ។ ប៉ុែន្ត ករ្របមូលភគទន មអ្រ ែដលបនកំណត់រចួេនះ
មិនទន់បនអនុវត្តេនេឡយី។ ដូេចនះ រដ្ឋេនែតបន្ត ៉ ប់រងទងំ្រសុងេលីករឧបតថមភនិវត្តជនែដលជ
ម្រន្តី ជករសុីវលិ និងអតីតយុទធជន។ គេ្រមងតេម្លីងេបៀវត ្របចឆំន  ំ ចនឹងគិតគូរពិចរ រមួគន
ជមួយនឹងករ ក់ឲយអនុវត្តករ្របមូលភគទនេនះ។ 

គ. បែ្រមប្រមលួក ្ត ្របជ ្រស្ត 
បែ្រមប្រមួលក ្ត ្របជ ្រស្តនឹងជរំុញឲយកមពុជក្ល យេទជសងគមចស់ជ  មរយៈករេកីន

េឡងីៃន យុកលសងឃមឹរស់ និងករថយចុះៃនអ្រ បងកកំេណីត ជេដីម។ល។ ក ្ត ទងំេនះ នឲំយ
មនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនេទេលីនិរន្តរភពៃនមូលនិធិេ ធនេនរយៈេពលែវង ជពិេសស របប
េ ធនបចចុបបនន ែដល្រតូវបនេធ្វីហរិញញបបទនពីថវកិរដ្ឋទងំ្រសុង មយន្តករទូទត់ មដំេណីរ 
(Pay-As-You-Go)។ 

៣.១.២.៣ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ នងិ្រតួតពនិតិយ 

បចចុបបនន លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិែដលមន្រ ប់ ផ្តល់្រតមឹែត្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់ ក់ឲយដេំណីរ
កររបបេ ធនកតព្វកិចចបុ៉េ ្ណ ះ។ រឯី ្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់ករ្រគប់្រគង និង្រតួតពិនិតយដំេណីរករ
របបេ ធន ទងំស្រមប់វស័ិយ ធរណៈ និងឯកជន ឲយ្រសបេទ មេគលករណ៍បេចចកេទស និង
ចីរភពហរិញញវតថុ េនមិនទន់្រតវូបនេរៀបចេំនេឡយី។  

ទនទឹមេនះ ្របព័នធចកេចញពីករងរេ យសម័្រគចិត្តស្រមប់ម្រន្តី ជករមុនកលកំណត់របស់
បញញត្តិចបប់ រមួជមួយករផ្តល់អតថ្របេយជន៍ៃនរបបសន្តសុិខសងគម ឬករផ្តល់របបឧបតថមភ ែដល ច
ជួយស្រមួលដល់ករចកេចញរបស់ម្រន្តី ជករពី្រកបខ័ណ្ឌ រដ្ឋេ យសម័្រគចិត្ត ក៏េនពុំទន់មនករ
គិតគូរ និងេរៀបចំឲយសម្រសប មករវវិឌ របស់សងគម និងរដ្ឋបល ធរណៈ។ 

៣.១.៣ យុទធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
ចកខុវសិ័យរយៈេពលែវងស្រមប់ករអភវិឌ ្របព័នធេ ធនេនកមពុជ គឺករសេ្រមចបននូវ្របព័នធ

េ ធនែដលមនករ្រគបដណ្ត ប់ជសកល។ ្របព័នធេនះ មនេគលបំណងផ្តល់ជូន្របជជនកមពុជ
្រគប់រូបនូវយន្តករករពរែផនកហរិញញវតថុស្រមប់េពលចស់ជ  មរយៈករផ្តល់្របក់ចំណូលសមរមយ
ចំេពះ្របជជនែដលចូលរមួកនុងរបបេ ធនកតព្វកិចច និងសម័្រគចិត្ត និងករកត់បនថយជអតិបរម
នូវករធ្ល ក់ខ្លួនេទកនុងភព្រកី្រកេនេពលចស់ជ  ចំេពះ្របជជនៃនវស័ិយេសដ្ឋកចិចទងំកនុង និងេ្រក
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្របព័នធ។ ជរ ្ឋ ភិបលកំពុងដំេណីរករកំែណទ្រមង់្របព័នធេ ធនឲយមនលកខណៈ្របមូលផ្តុ  ំេ យឈរ
េលីេគលករណ៍បីគឺ៖ ភពែដល ច្រទ្រទង់បន សក្តសិិទធិភព និងចរីភព។ 

៣.១.៣.១ ្រកបខ័ណ្ឌ ថ ប័ន 

ក. ករេធ្វឲីយមនសងគតភិពរ ងរបបេ ធន ធរណៈ 
េនដំ ក់កលចំេពះមុខ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចំេគលករណ៍ែណនេំដីមបីកំណត់អំពី

យន្តករកនុងករគិតគូរ្របក់េ ធនស្រមប់ម្រន្តីៃនវស័ិយ ធរណៈេឡីងវញិ េដីមបីកត់បនថយជ
បេណ្តី រៗនូវគម្ល តរ ងករទទួលបន្របក់េ ធនរបស់ម្រន្តី ធរណៈ។ យន្តករអចិៃ្រន្តយេ៍ដីមបី
កណំត់អំពីករេធ្វីឲយមនសងគតភិពរ ង វកលិកៃនរបបេ ធន ធរណៈេនះ នឹង្រតូវែចងេនកនុង
ចបប់ស្តីពី្របព័នធគពំរសងគម ែដលចបប់េនះទមទរឲយមនករសិក ល្អិតល្អន់ និងេពលេវ េ្រចីន
ស្រមប់ករេរៀបច។ំ 

ខ. ករេធ្វឯីកភពវូបនយីកមមរបបេ ធនែដលមន្រ ប់ 
ករ្រគប់្រគង និង ក់ដំេណីរកររបបេ ធនទងំ យរបស់ ថ ប័នេផ ងគន គឺជឧបសគគដល់

ករអភិវឌ វជិជ ជីវៈឯកេទស និងជបញ្ហ ្របឈមចំេពះ្របសិទធភព និងសក្តិសិទធិភពៃនករផ្តល់េស
កនុងចំ យទប។ ដូេចនះ េដីមបីេធ្វីឲយមនសងគតិភពរ ង វកលិកៃនសមជិកេគលេ នីមួយៗ 
សំេ បេងកីន្របសិទធភពៃនចំ យថវកិ និងេដីមប្ីរបមូលផ្តុ ំសមតថភពជំនញឲយេធ្វីករចំេគលេ
និងមន្របសិទធភពខពស់ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេធ្វសីមហរណកមមរបបេ ធនែដលមន្រ ប់ឲយសថិតេន
េ្រកម្របព័នធ្រគប់្រគងែតមយួ ្រពមទងំ ព្រងីកវ ិ លភពឲយ្រគបដណ្ត ប់ម្រន្តី ជករទងំអស់ រមួទងំ
ម្រន្តី ជករៃន្រកុមនីតិបញញត្តិ នីតិ្របតបិត្តិ តុ ករ និងម្រន្តីៃន ថ ប័ន ធរណៈេផ ងេទៀត។ 

គ. ករេរៀបច្ំរបព័នធចកេចញពីករងរេ យសម័្រគចតិ្តស្រមប់ម្រន្តី ជករ 
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចំ្របព័នធចកេចញពីករងរ ែដលអនុញញ តឲយម្រន្តី ជករ ចចកេចញ

ពីករងរេ យបញញត្តិចបប់ េដីមបជី្របេយជន៍ដល់ម្រន្តីែដលចង់ចកេចញពី្រកបខ័ណ្ឌ រដ្ឋ េ យេហតុ
បនបំេពញករងរយូរ លកខខណ្ឌ យុេ្រចីន ថ នភព្រគួ រ សុខភព ឬសមតថភពមិនសម្រសប
នឹងករត្រមវូៃនមុខតែំណងករងរ។ ទនទឹមេនះ ្របព័នធចកេចញពកីរងរនឹងបេងកីតនូវក នុវត្តភព
ករងរដល់យុវជនែដលមនសមតថភពសម្រសបស្រមប់ករងរ។ ករេរៀបចំ្របព័នធចកេចញពីករងរ
ស្រមប់ម្រន្តី ជករ ទមទរឲយមនករគិតគូរចបស់ ស់អំពីលកខខណ្ឌ  អតថ្របេយជន៍ ឬករឧបតថមភ
េផ ងៗស្រមប់ជករគ្ំរទ ដល់ម្រន្តី ជករែដលេ្រជីសេរសី្របព័នធេនះ។ 

ឃ. ករ ក់ឲយដេំណីរកររបបេ ធនស្រមប់កមមករនេិយជតិ 
េ្រកពកីរែកទ្រមង់របបេ ធន ធរណៈ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសិក អំពីលទធភពកនុងករេរៀបចំ

ក់ឲយដំេណីរកររបបេ ធនស្រមប់កមមករនិេយជិត ែដលសថិតេនេ្រកមបទបបញញត្តិៃនចបប់ស្តីពី
ករងរ។ របបេនះនឹង្រតូវេធ្វីសមហរណកមមឲយសថិតេនេ្រកម្របព័នធ្រគប់្រគងរមួ និងមនសងគតិភព
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ជមួយរបបេ ធន ធរណៈ។ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេធ្វីករ្របឹក េយបល់ជមួយតំ ងនិេយជក 
និងតំ ងនេិយជិត េដមីបកីំណត់អ្រ ភគទន និង វកលកិឲយមនលកខណៈសម្រសប នងិ ច
ទទួលយកបន។ 

ង. ករ ក់ឲយដេំណីរកររបបេ ធនស្រមប់្របជជនៃនវស័ិយេសដ្ឋកចិចេ្រក្របព័នធែដលមនិ
្រក្ីរក 
េដីមបសីេ្រមចនូវេគលបំណងខងេលី េពលគឺករផ្តល់នូវយន្តករករពរស្រមប់េពលចស់

ជ ជូន្របជជន្រគប់រូប ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសិក អំពីលទធភពកនុងករ ក់ឲយដំេណីរកររបបេ ធន
ស្រមប់្របជជនៃនវស័ិយេសដ្ឋកចិចេ្រក្របព័នធ ែដលមនិចត់ចូលកនុង្រកុម្របជជន្រក្ីរកនិងងយរងេ្រគះ 
រមួមន ជីវករលក់ដូរ និង្របជជនែដលសថិតកនុងស្វ័យកមមភព ជេដីម។ បទពិេ ធន៍អន្តរជតិ
ជទូេទបង្ហ ញថ ករ ក់ឲយដេំណីរកររបបេ ធនស្រមប់្រកុមេគលេ េនះ មនបញ្ហ ្របឈមេ្រចីន
េ យ រផលវបិកៃនករកំណត់អត្តសញញ ណ និង្របភពចំណូលរបស់បុគគលទងំេនះ ែដលនឲំយ
ពិបកកនុងករកំណត់មូល ្ឋ នស្រមប់ករបង់ភគទន។ 

ករ ក់ឲយដំេណីរកររបបេ ធនេនះ្រតូវេធ្វីេឡងីេ យសន មឹៗ មរយៈករជំរុញឲយចូល
រមួេ យសម័្រគចិត្តជមុន មុននឹងបែង្វរេទជរបបកតព្វកិចចេនេពលេ្រកយ េ យែផ្អកេលីបុេរលកខខណ្ឌ
មួយចំនួនដូចជ ករកំណត់អត្តសញញ ណ ករយល់ដឹងអំពីអតថ្របេយជន៍ៃនរបបេ ធន ្រពមទងំ 
ភពចស់ទុំ និងសមតថភពកនុងករ្រគប់្រគងរបបេ ធន្របកបេ យវជិជ ជីវៈ និងតម្ល ភពរបស់ ថ ប័ន
្របតបិត្តកិរផងែដរ។ ករ ក់ឲយអនុវត្ត្របពន័ធបង់ភគទនេថរ (Flat-rate) ចជជេ្រមសីមួយស្រមប់
របបេ ធន្របេភទេនះ។ 

ច. ករ ក់ឲយដេំណីរកររបបេ ធនឯកជនសម័្រគចតិ្ត 
េដីមបផី្តល់ជេ្រមីសកនុងករសន រំយៈេពលែវង ឲយសម្រសបេទ មលទធភពរបស់្របជជនែដល

មនចំណូលមធយមនិងខពស់ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចំេហ ្ឋ រចនសមព័នធចបំច់ ជពិេសស គ្ឺរកបខ័ណ្ឌ
គតិយុត្តិេដីមបអីនុញញ តឲយរបបេ ធនឯកជនសម័្រគចិត្ត ែដល្រគប់្រគងេ យ្រគឹះ ថ នហរិញញវតថុ ច
ដំេណីរករេទបន។ របបេ ធនឯកជនសម័្រគចតិ្តគឺជសសរស្តមភទី៣ៃន្របព័នធេ ធនទូេទែដល្រតូវ
បនអភិវឌ េ យធនគរពិភពេ ក ែដលមនមុខងរបំេពញបែនថមេទេលីេ ធនកតព្វកិចច ែដល
ផ្តល់្រតឹមែតយន្តករសន កំ្រមិតមូល ្ឋ នប៉ុេ ្ណ ះ។ 

ឆ. ករស្រមលួសមជកិភព  
គេ្រមងេ ធនទងំអស់ នឹងធនរយៈេពលេយងៃនអតីតភពែដលបនបង់ភគទន និង

សងគតិភព វកលិក េនេពលែដលមនករប្ដូរសមជិកភពពី្រកុមេគលេ មួយេទ្រកុមេគលេ
មួយ។ ឧទហរណ៍៖ ករផ្ល ស់ប្ដូរពីរបបេ ធនស្រមប់្របជជនៃនវស័ិយេសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធចូលេទ
កនុងរបបេ ធនម្រន្តី ធរណៈ ឬករចូលេទកនុងរបបេ ធនកមមករនិេយជតិ ឬប្ដូរេទវញិេទមក ។ 
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៣.១.៣.២ ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញវតថុ 

បែ្រមប្រមួលៃនក ្ត ្របជ ្រស្ត និងនិនន ករៃនករេកីនេឡីងជបន្តបនទ ប់ៃន្របក់េបៀវត
របស់ម្រន្តី ធរណៈ បនបង្ហ ញឲយេឃញីពីសក្ត នុពលៃនករេកនីេឡងីយ៉ងគហុំកៃនចំ យថវកិ
រដ្ឋេដីមប្ីរទ្រទង់របបេ ធន ធរណៈស្រមប់រយៈេពលមធយម និងែវងខងមុខ។ ដូេចនះ េដីមបរីក
បននូវភព្រទ្រទង់បនៃនថវកិរដ្ឋ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេធ្វីករែកទ្រមង់យន្តករហរិញញបបទនស្រមប់
្រទ្រទង់របបេ ធន ធរណៈ ពី្របព័នធែដលពឹងែផ្អកេលីថវកិរដ្ឋ មយន្តករទូទត់ មដេំណីរេទ
ជ្របព័នធែផ្អកេលីករបង់ភគទនវញិ។ ្របព័នធេនះនឹងត្រមវូឲយម្រន្តី ជករចូលរមួបង់ភគទនចូលេទ
កនុងមូលនិធរិមួ។ េទះយ៉ង  ករត្រមូវឲយបង់ភគទនចូលរបបេ ធនេនះ្រតូវេធ្វីេឡងីកនុងរូបភព
ែដលមិនប៉ះពល់ដល់ក្រមិត្របក់េបៀវត បចចុបបននរបស់ម្រន្តី ធរណៈ។ 

មុននឹង ក់ឲយអនុវត្តករ្របមូលភគទនពីម្រន្តី ធរណៈ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេធ្វីករសិក
ឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយ េដីមបីកំណត់អំពីលកខខណ្ឌ បេចចកេទសទងំ យៃន្របព័នធេ ធនែផ្អកេលី
ករបង់ភគទន រមួទងំអំពីលកខខណ្ឌ ៃន្រកុមម្រន្តី ធរណៈ ែដល្រតវូបង់ភគទន ឬ្រតូវបនេលីក
ែលង េ យែផ្អកេលី អតីតភពករងរ ក្រមិត យុចូលនិវត្តន៍ និងក្រមិតៃន្របក់េបៀវត ។ ករសិក
ក៏ចបំច់្រតូវពិនិតយេឡងីវញិផងែដរអំពីក្រមិតៃន យុចូលនិវត្តន៍ ែដលជក ្ត ដ៏សំខន់មួយចំេពះ
ផលិតភពករងរ នងិចីរភពហរិញញវតថុៃន្របព័នធេ ធន។  

អនុ្រកតឹយេលខ៧៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទ២ី៩ ែខេម  ឆន ២ំ០១១ ស្តីពីករកំណត់អ្រ ភគទន
ស្រមប់្រទ្រទង់េប ជតិសន្តិសុខសងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករសីុវលិ បនកំណត់ែតអ្រ ភគទនរមួ
ស្រមប់របបសន្តិសុខសងគមទងំអស់រមួមន៖ របបេ ធន ករបត់បង់សមបទវជិជ ជីវៈ េ្រគះថន ក់
ករងរ មតុភព មរណភព និងអនកេនកនុងបនទុក។ េ យ រែតរបបេ ធន ធរណៈទងំអស់
នឹង្រតូវេធ្វីសមហរណកមមឲយេទជរបបរមួមួយ េនះករកំណត់អ្រ ភគទនស្រមប់របបនីមួយៗ
នឹង្រតូវគិតគូរេឡងីវញិ កនុងេគលបំណងរក បនតុលយភពរ ង្របក់ចំណូលរបស់ម្រន្តី ធរណៈ 
និងលទធភព្រទ្រទង់របស់ថវកិជតិ ្រពមទងំ េរៀបចំឲយមនសងគតិភពរ ងសមជិកេគលេ ទងំ
អស់។ កនុងន័យេនះ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងពិនិតយេឡងីវញិេលីអ្រ ភគទនែដលបនែចងកនុងអនុ្រកឹតយ
ខងេលី ។ 

បទពិេ ធន៍របស់ប ្ត ្របេទសមយួចនំនួ បនបង្ហ ញឲយេឃញីពទីំេនរកនុងករផ្ល ស់ប្តូរពរីបប
េ ធន្របេភទកំណត់ វកលិកជមុន (Defined BenefitP1F P1F

2
PP) េទជរបបេ ធន្របេភទកំណត់

                                                            
2
 របបេ ធន្របេភទកំណត់ វកលិកជមុន គឺជេ ធនែដលកំណត់ជមុននូវក្រមិតៃន វកលិកស្រមប់េបីកផ្តល់ជូននិវត្តជន េ យែផ្អកេលីរយៈ
េពលៃនករបង់ភគទន និងក្រមិតៃន្របកចំ់ណូល ។ “ដក្រសងេ់ចញពីឯក រេគលនេយបយស្តីព្ីរបព័នធេ ធនេនកមពុជរបស់អងគករ ILO ឆន ំ
២០១៦” ។ 
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ភគទនជមុន (Defined ContributionP2FP2F

3
PP) េដីមបេី ះខ្លួនេចញពីបនទុកហរិញញវតថុដ៏ធងន់ធងរែដល

្របេទសជេ្រចនីកំពុងជួប្របទះ។ បែ្រមប្រមួលៃនក ្ត ្របជ ្រស្ត គឺជេហតុផលចមបងែដលនឲំយ
មននិនន ករផ្ល ស់ប្តូរេនះ។ ករធនជមុននូវ វកលិករបស់គេ្រមងេ ធន្របេភទកំណត់ វកលិក
ជមុនបង្ហ ញអំពី និភ័យែដល ចនឹងមនផលប៉ះពល់ដល់សថិរភពហរិញញវតថុៃនមូលនិធិេ ធន 
និងចុងេ្រកយធ្ល ក់ជបនទុកដ៏ធងន់ធងរមកេលថីវកិជតិ។ ដូេចនះ េដីមបេីជៀស ងនូវបញ្ហ ទងំេនះ ជរ
្ឋ ភិបលនឹងេធ្វីករសិក ឲយបនល្អិតល្អន់អំពី្របេភទៃនរបបេ ធន ែដលសក្តិសមេទនឹង ថ ន
ភពជក់ែស្តងរបស់កមពុជ។ លទធផលៃនករសិក េនះ គឺជទុនដ៏សំខន់កនុងករេ្រជីសេរសីយក្របេភទ
ៃនរបបេ ធន មួយ ែដលសម្រសបេទ មបរបិទកមពុជ ។ 

៣.១.៣.៣ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ នងិបទបបញញត្ត ិ

េដីមបធីនឲយបននូវករ្រគប់្រគង និងចត់ែចងរបបេ ធន្របកបេ យ្របសិទធភព តម្ល ភព 
និងគណេនយយភព ជរ ្ឋ ភិបលនងឹេរៀបចលំិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តសិ្រមប់្រគប់្រគង និង្រតួតពនិិតយ 
និង ក់ឲយដំេណីរកររបបេ ធន ធរណៈទងំអស់ ែដលជែផនកមួយៃនចបប់ស្តីពី្របព័នធគពំរ
សងគមែដលនឹង្រតូវេរៀបចំេនេពលខងមុខ។ បែនថមេលីេនះ ជរ ្ឋ ភិបលក៏នឹងេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តិស្រមប់្រគប់្រគង និង ក់ឲយដំេណីរករ្របព័នធេ ធនឯកជនសម័្រគចិត្ត េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ
េ យែឡកពចីបប់ស្តីពី្របព័នធគពំរសងគម។ 

្រកបខ័ណ្ឌ គតយុិត្តិទងំេនះ នឹងកំណត់យ៉ងចបស់ ស់អំពីេគលករណ៍្រគឹះៃនករ្រគប់្រគង 
និងចត់ែចងមូលនិធិេ ធន កនុងេគលបំណង (១) ផ្តល់ករករពរចំេពះសមជិកៃនរបបេ ធន 
និង (២) េលីកកមពស់អភិបលកិចចៃនរបបេ ធន។ មូលនិធិេ ធន គឺជមូលនិធបិរធនបលកិចច មួយ
្របេភទែដលមិន ចយកេទេ្របី្របស់កនុងេគលបណំងេផ ងេ្រកពីករយកេទេធ្វីករវនិិេយគ េដីមបី
បេ្រមឲីយផល្របេយជន៍របស់សមជិកៃនមូលនិធេិ ធនបនេឡយី េទះសថិតេនកនុងកលៈេទសៈ
ក៏េ យ។ េដីមបធីនបននូវេគលករណ៍េនះ ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ្រតូវកំណត់ផងែដរអំពីមុខងររបស់
តួអងគនីមយួៗៃន្របតបិត្តកិរេ ធនរមួមន៖ បរធនបលទយក ថ ប័ន្រគប់្រគងករវនិេិយគ ថ ប័ន
្រគប់្រគងបញជ ិក និងធនគរ្រគប់្រគង្រទពយសកមម ជេដីម។ 

៣.២ ករែថទសំខុភព 

៣.២.១ ទិដ្ឋភពទូេទ 
យន្តករគពំរសុខភពបចចុបបននមនតួនទីយ៉ងសំខន់ កនុងកររមួចំែណកជសក្ត នុពលកនុង

ដំេណីរករឈនេទសេ្រមចបនករ្រគបដណ្ត ប់សុខភពជសកល។ បចចុបបនន កមពុជមនយន្តករ
គពំរសុខភព ចំនួនបី ែដលបននងិកពុំងដំេណីរករស្រមប់្រកុម្របជជនេគលេ េរៀងៗខ្លួន។ 
                                                            
3
 របបេ ធន្របេភទកំណត់ភគទនជមុន គឺជរបបេ ធនែដលមនលកខណៈជករសន  ំែដល វកលិកស្រមបេ់បីកផ្តល់ជូននិវត្តជនគែឺផ្អកេលី
ទឹក្របក់សន បំងគរ បូករមួនឹងលទធផលៃនករវនិិេយគ ។ “ដក្រសង់េចញពីឯក រេគលនេយបយស្តីពី្របព័នធេ ធនេនកមពុជរបស់អងគករ ILO ឆន ំ
២០១៦” ។ 
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៣.២.១.១ ករែថទសុំខភពស្រមប់ជន្រក្ីរក នងិស្រមប់កុមរ 

បចចុបបនន ្របជជន្របមណជង ២ ននក់ ែដលសថិតកនុងចំ ត់ថន ក់ជ្របជជន្រកី្រក
បននិងកំពុងទទួលបនករបងក រ និភ័យហរិញញវតថុ ស្រមប់ករែថទសុំខភពេនប ្ត មូល ្ឋ ន
សុខភបិល ធរណៈទូទងំ្របេទស មរយៈកមមវធិីមូលនិធសិមធម៌សុខភព។ មូលនធិិេនះ បង់ៃថ្ល
ចំ យៃនករេ្របី្របស់េស ែថទសុំខភពជំនួស្របជជន្រកី្រក រមួមន៖ េស ពិេ្រគះពិនិតយជំងឺ
េ្រក ( ប់ទងំករស្រមលកូន) និងករស្រមកពយបលនិងែថទ ំ( ប់បញចូ លទងំេស វះកត់)។ 
េ្រកពេីនះ មូលនិធសិមធម៌ក៏ផ្តល់ជូនផងែដរនូវេ ហុ៊យបញជូ នអនកជមងឺេទកន់មនទីរេពទយបែង្អក ្របក់
ឧបតថមភស្រមប់ រ អនកែថរក មន ក់កនុងករណីអនកជំងឺ្រតវូស្រមកពយបល និងឧបតថមភបុណយសព
អនកជំងឺ។ មូលនិធិសមធម៌ គឺជយន្តករ “្របមូលផ្តុ ំ និភ័យហរិញញវតថុ” ្រទង់្រទយធំែដលបង្ហ ញពី
្របសិទធភពៃនករវនិិេយគធនធនហរិញញវតថុរបស់រដ្ឋ េដីមបេីលីកកមពស់សុខភព្របជជន្រកី្រក ជួយ
កត់បនថយចំ យ្របក់េ េប៉េលីករែថទសុំខភព និងបងក រ និភ័យៃនចំ យេលីករែថទំ
និងពយបលសុខភព ្រពមទងំ ចូលរមួករពរករធ្ល ក់ចូលេទកនុងភព្រក្ីរកេ យ រត្រមូវករេស
សុខភបិល។ ហរិញញបបទនស្រមប់្រទ្រទង់មូលនធិេិនះ គឺជថវកិបដិភគរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល និង
ៃដគូអភិវឌ ន៍។ ែផ្អក មយុទធ ្រស្តហរិញញបបទនសុខភិបល ជរ ្ឋ ភិបលនឹងទទួលបនទុកទងំ
្រសងុេលីហរិញញបបទន្រទ្រទង់មូលនធិសិមធម៌សុខភពេនះ នេពលអនគតខងមុខ។ 

េ្រកពេីនះ ជរ ្ឋ ភបិលបនខិតខំេលកីកមពស់ករគពំរសុខភពកុមរ មរយៈករចូលរមួ
ផ្តល់ហរិញញបបទនឧបតថមភមូលនិធមិនទរីេពទយគនធបុបផ ជេរៀង ល់ឆន  ំ ែដលផ្តល់េស ពិេ្រគះ ពិនតិយជមងឺ 
និងស្រមកពយបលេ យឥតបង់ៃថ្លស្រមប់កុមរទូេទទូទងំ្របេទស។ េនឆន ២ំ០១៥ ជរ ្ឋ ភិបល
បនបេងកីនករឧបតថមភធនដល់មូលនិធគិនធបុបផ ្របមណ ១០ នដុ ្ល រ េមរកិ។ 

៣.២.១.២ ករធន ៉ ប់រងសុខភព មសហគមន៍ 

អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលមយួចំននួបន និងកំពុង្របតបិត្តិគេ្រមងធន ៉ ប់រងសុខភពេន ម
សហគមន៍ចនំួន ៨ េនកនុងេខត្តចំននួ ៧ និង ជធនីភនំេពញ ស្រមប់្របជជនៃនវសិ័យេសដ្ឋកិចចេ្រក
្របព័នធេ យឈរេលីេគលករណ៍សម័្រគចិត្ត។ គិត្រតឹមដំ ច់ឆន ២ំ០១៥ ្របជជនចំនួន ១៤៨ ៤១៨ 
នក់បនចូលរមួកនុងគេ្រមងទងំេនះ។ ហរិញញបបទនស្រមប់្រទ្រទង់គេ្រមងទងំេនះ បនមកពីករបង់
ភគទនពីសមជកិ និងករឧបតថមភធនពីៃដគូអភវិឌ ន៍។ ្របតិបត្តកិរៃនគេ្រមងទងំេនះ ចចត់ទុក
ថជយន្តករចប់េផ្តីមស្រមប់ករអភិវឌ ្របព័នធធន ៉ ប់រងសុខភពសងគម ស្រមប់្របជជនៃនវសិ័យ
េសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធេនេពលខងមុខ។ បចចុបបនន គេ្រមងមួយចំននួបនែ្របក្ល យេទជ្រគឹះ ថ នធន
៉ ប់រងខន តតូច។ 

៣.២.១.៣ ករធន ៉ ប់រងសុខភពកនុងវស័ិយឯកជន 

វស័ិយធន ៉ ប់រងសុខភពឯកជន កំពុងសថិតកនុងដំ ក់កលៃនករអភិវឌ ដំបូងេនេឡយី 
បុ៉ែន្តមនសក្ត នុពលរកីចេ្រមីនឆប់រហ័ស។ បចចុបបនន ផលិតផលធន ៉ ប់រងសុខភពរបស់្រកុមហុ៊ន
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ធន ៉ ប់រងឯកជនេនមនវ ិ លភពតូចេនេឡយី។ គិត្រតឹមឆន ២ំ០១៥ មន្រកុមហុ៊នធន ៉ប់រង
ចំនួន ៨ ប៉ុេ ្ណ ះែដលផ្តល់ផលិតផលធន ៉ ប់រងសុខភព េហយីបុព្វ ភែដល្របមូលបនមនចំនួន 
៩.២ នដុ ្ល រ េមរកិ ែដលេសមីនឹង ១០.៨ ភគរយៃនទីផ រធន ៉ប់រងសរបុ។ 

៣.២.២ បញ្ហ ្របឈម 
៣.២.២.១ ្រកបខ័ណ្ឌ ថ ប័ន 

ក. ភព យប៉យៃនរបបែថទសុំខភព 
ដូចបនបញជ ក់ខងេដីម ប.ជ.ស ប.ជ.អ នងិ ប.ស.ស មនមុខងរ្រប ក់្របែហលគន  គឺករ

្រគប់្រគងរបបសន្តិសុខសងគមេ្រចីន្របេភទស្រមប់សមជិកេគលេ េរៀងៗខ្លួន។ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ េនះ 
របបែថទសុំខភពស្រមប់សមជិកេគលេ នីមួយៗ សថិតេ្រកមករ្រគប់្រគងេ យែឡកពីគន  និង
មនបទបបញញត្តិនិងនីតវិធិេីផ ងៗគន ផងែដរ។ មូលនិធសិមធម៌សថតិេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់្រកសួង
សុខភបិល េ យមនករចូលរមួពីៃដគូអភិវឌ ន៍ និងមនអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបលែដលជ្របតិបត្តិករ 
ខណៈែដលករធន ៉ ប់រងសុខភព មសហគមន៍ ្រតូវបន្របតិបត្តិេ យអងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល។ 
ភព យប៉យៃនករ្រគប់្រគង បេងកតីឲយមនចំ យ្របតិបត្តិករខពស់ អសងគតិភពកញច ប់ វកលិក 
្រពមទងំមនភពខុសគន េលីករកំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យសមជិក និង ទិភពៃនរបបែថទសុំខភព
នីមួយៗផងែដរ។ 

ខ. ្របព័នធែថទបំឋម នងិគុណភពៃនេស សុខភបិល 
គុណភពទូេទៃនេស សុខភព ធរណៈ្រតូវបនែកលម្អ េ យ រលទធផលៃនករែកទ្រមង់

រចនសមព័នធគុណភព ្រពមគន នឹងករព្រងឹងសមតថភពេធ្វីេ គវនិិចឆ័យនិងករេលីកកមពស់ែបបបទៃន
ករពិនិតយពយបល/ែថទេំទ មពធិី រ ឬមគគុេទទសក៍្របតិបត្តគិ្លីនិក។ េទះដូេចនះក្តី ក្រមតិគុណភព
េស  ជពិេសសេស ស្រមកពយបល នងិែថទ ំេនមិនទន់េឆ្លីយតបនឹងេសចក្តីរពំឹងទុករបស់អនកជងំឺ 
ឬអតិថិជនេនេឡយីេទ ។ ដូេចនះ ករបន្តព្រងឹងគុណភពៃនករបណ្តុ ះប ្ត លបេងកនីសមតថភពគ្លីនិក 
ករព្រងឹងយន្តករនិយតកមម ករ្រតួតពិនិតយនិង ម នគុណភពជ្របច ំនិងករព្រងយបុគគលិក
ជំនញ្រសប មនិយមបេចចកេទស គឺជសក្ត នុពលភពៃនករេលីកកមពស់គុណភពៃនករផ្តល់េស
ែថទសុំខភព។ ករណ៍េនះ នឹងផ្តល់នូវលកខខណ្ឌ អំេ យផលស្រមប់ករអនុវត្ត និងករព្រងីក
វ ិ លភពៃនរបបែថទសុំខភពសងគម ស្រមប់ម្រន្តី ជករ កមមករនិេយជិត ្រពមទងំ ្របជជនៃន
វស័ិយេសដ្ឋកចិចេ្រក្របព័នធផងែដរ។ 

៣.២.២.២ ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញវតថុ 

ក. សមធម៌កនុងករេ្របី្របស់េស ែថទសុំខភព 
បចចុបបនន មូលនិធសិមធម៌បនផ្តល់ករគពំរែផនកសុខភព ចំេពះ្របជជន្រកី្រក្របមណជិត 

២០ ភគរយៃន្របជជនសរបុ។ រឯី មនទីរេពទយគនធបុបផ បនផ្តល់េស ែថទនំងិពយបលជូនកុមរ និង
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ទរក។ ដូេចនះ េ្រកព្ីរបជជនែដលទទួលអតថ្របេយជន៍ពីមូលនិធសិមធម៌ និងរបបធន ៉ ប់រងសុខភព 
សហគមន៍ ្រពមទងំកុមរែដលទទួលបនេស ពីមូលនិធិគនធបុបផ  ្របជជនកមពុជភគេ្រចីនេនមិន
ទន់ទទួលបនករគពំរែផនកហរិញញវតថុស្រមប់ករែថទសុំខភពេនេឡយី។ 

ខ. ករែថទសុំខភពេ យេ្រប្ីរបស់្របក់េចញពេី េប៉ (Out-of-pocket payment) 
និនន ករៃនកំេណីនចំ យថវកិជតិេលីករែថទសុំខភព រួមជមួយសមតថភពចំ យ

របស់្រគួ រេកីនេឡងី បនឆ្លុះបញច ងំពីកំេណីនៃនចំ យសរបុេលសុីខភព េ យ ប់បញចូ លទងំ
ចំ យេនកនុងែផនកសុខភិបលឯកជន។ េទះយ៉ងេនះក្តី ចំ យ្របក់េ េប៉របស់្រគួ រេលី
សុខភពេនែតជ្របភពហិរញញបបទនចមបងស្រមប់្របព័នធសុខភិបល។ េនឆន ២ំ០១៥ ចំ យ
្របក់េ េប៉របស់្របជជនផទ ល់េលីករែថទសុំខភពមនដល់េទ ៦០ ភគរយៃនចំ យសរុបេលី
េស ែថទសុំខភព  េ យ រករ្រគបដណ្ត ប់ៃនករធន ៉ ប់រងសុខភពសងគមមនក្រមិតទប។ 

ទំហចំំ យ្របក់េ េប៉ផទ ល់េ្រចីនហួសសមតថភពចំ យរបស់្របជជន នមំកនូវបញ្ហ
្របឈមជេ្រចីនរមួមន៖ ករពនយរេពលែស្វងរកករែថទសុំខភព ឬករផ្អ កករេ្រប្ីរបស់េស ែថទំ
សុខភព ជពិេសស េធ្វីឲយប៉ះពល់ដល់ផលិតភពេសដ្ឋកិចច និងករកត់បនថយភព្រកី្រក ្រពមទងំ 
បង្ហ ញអំពីកង្វះយន្តករសម្រសបស្រមប់ហរិញញបបទនករែថទសុំខភព្របកបេ យ្របសទិធភព។ 

៣.២.២.៣ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ នងិបទបបញញត្ត ិ

រហូតមកទល់េពលេនះ មនែតអនុ្រកតឹយស្តីពីករបេងកតីរបបសន្តសុិខសងគមែផនកែថទសុំខភព
ស្រមប់ជនទងំ យែដលសថិតេនេ្រកមបទបបញញត្តិៃនចបប់ស្តីពីករងរបុ៉េ ្ណ ះ ែដលែចងចបស់អំពី
ករ ក់ឲយដំេណីរកររបបែថទសុំខភពស្រមប់កមមករនិេយជិត។ រឯី របបែថទសុំខភពស្រមប់
ម្រន្តី ធរណៈនិង្រកមុ្របជជនេផ ងៗេទៀត មនិទន់បនកណំត់ចបស់ ស់េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ 
និងបទបបញញត្តិ មួយេនេឡយីេទ។ 

៣.២.៣ យុទធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
អនុេ ម មេគលេ អភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព (Sustainable Development Goals) 

របស់អងគករសហ្របជជតិ កមពុជមនចកខុវសិ័យកនុងករេបះជំ នេទរក្របព័នធែថទសុំខភពសកល 
ដូចប ្ត ្របេទសននេលីសកលេ ក។ េគលបំណងៃនចកខុវស័ិយេនះ គេឺដីមបរីក បននូវ មគគីភព
សងគម មរយៈករផ្តល់ជូន្របជជនកមពុជ្រគប់រូបនូវេស សុខភបិល្របកបេ យគុណភព និង ច
្រទ្រទង់បន។ ជរ ្ឋ ភិបល្របកន់ខជ ប់េគលករណ៍បួន ស្រមប់ករេរៀបចំេគលនេយបយអភិវឌ ន៍ 
និងកំែណទ្រមង់្របព័នធែថទសុំខភពសងគមេនះគឺ (១) អភិបលកិចចល្អ (២) ្របសិទធភពខពស់ៃន
ចំ យ (៣) គណេនយយភព និង (៤) ចីរភពហរិញញវតថុ។ 

៣.២.៣.១ ្រកបខ័ណ្ឌ ថ ប័ន 

ក. ករ ក់ឲយដេំណីរកររបបែថទសុំខភពស្រមប់កមមករនេិយជតិ 
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ជរ ្ឋ ភិបលបនសេ្រមច ក់ឲយដេំណីរកររបបែថទសុំខភពស្រមប់កមមករនិេយជិត 
ម រយៈករេចញអនុ្រកឹតយេលខ ០១ ចុះៃថងទី០៦ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦ ស្តីពីករបេងកតីរបបសន្តសុិខ

សងគមែផនកែថទសុំខភពស្រមប់ជនទងំ យែដលសថិតេ្រកមបទបបញញត្តិៃនចបប់ស្តីពីករងរ 
បែនថមេលីរបបសន្តសុិខសងគមែផនក នភ័ិយករងរែដលមន្រ ប់។ របបេនះ នឹងផ្តល់ជូនកមមករ
និេយជតិនូវេស ែថទសុំខភពទូេទ រមួមន ករែថទ ំនិងពយបលជំង ឺ ្របក់លំែហមតុភព ្រពម
ទងំផ្តល់្របក់បំ ច់្របចៃំថងស្រមប់ករឈប់ស្រមកពយបលជំងឺផងែដរ។ 

ខ. ករ ក់ឲយដេំណីរកររបបែថទសុំខភពស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ 
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចំ ក់ឲយដំេណីរកររបបែថទសុំខភពស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ ែដល

មនសងគតិភពេទនឹងរបបែថទសុំខភពស្រមប់កមមករនិេយជិត។ ករ ក់ឲយដំេណីរកររបបេនះ 
្រតូវមនករេ្រតៀមលកខណៈ្រគប់្រគន់េលទីដិ្ឋភពចបំច់ទងំ យ មនជ ទិ៍ ទិដ្ឋភពបេចចកេទស
ៃនករកំណត់និង្របមូលភគទន ករផ្តល់េស  ករទូទត់ នងិ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់។ ្របព័នធែថទសុំខភព
្រតូវដេំណីរករ មយន្តករ “អនកទូទត់ែតមួយ (Single Payer)” េដីមបបីេងកីន្របសិទធភព កត់បនថយ
ចំ យរដ្ឋបល នងិធនសមធម៌កនុង្របព័នធ។ កនុងបរកិរណ៍េនះ ប.ស.ស ែដលជ ថ ប័នមនជំនញ 
និងមនបទពិេ ធន៍ គឺជ ថ បន័មនសក្ត នុពលកនុងករព្រងកីវ ិ លភពករងរេដីមប្ីរគប់្រគង នងិ
ចត់ែចងរបបែថទសុំខភពស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ េ យែផ្អកេលីមូល ្ឋ នៃនករព្រងឹងសមតថភព
បន្តបនទ ប់េទៀត េដមីបី ចទទួលភរកិចចបែនថម្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

របបេនះ នឹង្រគបដណ្ត ប់ទងំម្រន្តី ធរណៈ និវត្តជននិងអតីតយុទធជន ្រពមទងំ អនកេន
កនុងបនទុកផងែដរ ែដលដំ ក់កលៃនករព្រងីកវ ិ លភពឲយ្រគបដណ្ត ប់្រកុមេគលេ នីមួយៗ 
នឹង្រតូវេធ្វេីឡងីេ យែផ្អកេលីទិដ្ឋភពពរីសំខន់គឺ ភព្រទ្រទង់បនៃនថវកិជតិ និងសមតថភពកនុងករ
្រទ្រទង់បនៃនេស សុខភិបលរបស់មូល ្ឋ នសុខភិបល។  

គ. ករបេងកីនគុណភពសុខភបិល 
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបន្តករយកចិត្តទុក ក់បែនថមេទៀត េលីករេលីកកមពស់គុណភពៃនេស

សុខភិបលរបស់មូល ្ឋ នសុខភិបលរបស់រដ្ឋ និងឯកជន ែដល ចេដីរទនទឹមគន ជមួយនឹងប ្ត
្របេទសជិតខង។ េគលេ េនះ ជរ ្ឋ ភិបលនឹង ក់ឲយដំេណីរករ្របព័នធទទួល គ ល់គុណភព 
(Accreditation System) ែដលជយន្តករេដីមបធីនគុណភពរបស់មូល ្ឋ នសុខភិបល ទងំរបស់
រដ្ឋ និងឯកជន។ ករបេងកនីគុណភពសុខភិបល មន រៈសំខន់ ស់កនុងករក ងជំេនឿទុកចិត្ត
ធរណជនមកេលី្របព័នធែថទសុំខភពទងំមូល។ ក ្ត េនះ នឹងជំរុញឲយមនករចូលរួមកន់ែត

េ្រចីនរបស់្របជជន ជពេិសស ផ្តល់នូវផលវជិជមនេនេពលែដល ជរ ្ឋ ភិបល ក់ឲយដំេណីរកររបប
ែថទសុំខភពស្រមប់្របជជនៃនវស័ិយេសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធ។ 

ឃ. ករេលីកកមពស់ករយល់ដងឹអំពកីរែថទ ំនងិករករពរសុខភព 
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ថ ប័ន្របតិបត្តិករែដលទទលួបនទុក្រគប់្រគង និងចត់ែចងរបបែថទសុំខភពសងគមមនភរកិចច
េរៀបចកំមមវធិផី ព្វផ យ នងិបណ្តុ ះប ្ត ល្របជជនទូេទ អំពីករែថទ ំ និងករករពរសុខភព ម
្រគប់មេធយបយ។ មុខងរេនះ ្រតូវអនុវត្តកនុងរូបភពបំេពញគន េទវញិេទមកជមួយកមមវធិីជតិរបស់
្រកសួងសុខភិបល។ 

ង. យន្តករ្រតួតពនិតិយករទូទត់េស សុខភបិល 
េដីមបេីចៀស ងនូវទំនស់ផល្របេយជន៍ និងករៃគបន្លំននែដល ចេកីតមនេឡងីេនកនុង

្របតិបត្តិករទូទត់ៃថ្លេស សុខភិបលរ ង្របតិបត្តិករ និងមូល ្ឋ នសុខភិបល ជរ ្ឋ ភិបលនឹង
សិក អំពីលទធភពកនុងករបេងកីត ថ ប័នស្វយត័មួយ េដីមបេីផទ ងផទ ត់ និង្រតួតពិនិតយេលី ល់សំេណី
សុំទូទត់ៃថ្លេស  (Claim Review) របស់មូល ្ឋ នសុខភិបល។ ភពចបំច់ៃនវត្តមនរបស់ ថ ប័ន
េនះ គឺករក ងជេំនឿទុកចតិ្ត ធរណៈ មរយៈករ្រគប់្រគង និងចត់ែចងមូលនធិិែថទសុំខភព 
្របកបេ យតម្ល ភព និងគណេនយយភព។ 

ច. ករសកិ សមិទធលិទធភពេលីករធន ៉ ប់រងបន្ត 
េដីមបីកត់បនថយ និភ័យ ែដល ចមនផលប៉ះពល់ដល់សថិរភព និងចីរភពៃនមូលនិធិ

ែថទសុំខភពសងគម ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសិក េលីជេ្រមីសកនុងករ ក់ឲយមនករធន ៉ ប់រងបន្តេលី
្របតបិត្តិករែថទសុំខភពសងគមេនះ កនុងក្រមិតសម្រសប មួយេទឲយ្រគះឹ ថ នធន ៉ ប់រងឯកជន។ 
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសហករជមួយ្រគឹះ ថ នធន ៉ ប់រងឯកជន េដីមបពីិនិតយលទធភពកនុងករ ក់ឲយ
ដំេណីរករ្របតិបត្តិករេនះ េ យឈរេលីេគលករណ៍ទីផ រ។ 

ឆ. ករ្រគប់្រគងមូលនធិសិមធម៌ នងិមូលនធិគិនធបុបផ  
ែផ្អក មយុទធ ្រស្តហរិញញបបទនសុខភិបល ជរ ្ឋ ភិបលនឹងទទួល ៉ ប់រងទងំ្រសុងេលី

ហរិញញបបទន្រទ្រទង់មូលនធិិសមធម៌នេពលអនគត។ ដូេចនះ ជរ ្ឋ ភិបលនឹង ក់ឲយករ្រគប់្រគង
មូលនធិិេនះសថិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគង និងចត់ែចងរបស់្របតិបត្តិករសន្តសុិខសងគមរមួ។ ជមួយគន េនះ 
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសិក អំពីលទធភពកនុងករ ក់បញចូ ល្រកុម្របជជន ែដលងយរងេ្រគះមួយចំនួន
េទៀតដូចជ ជនពកិរ ជនចស់ជ  និងកុមរ យុេ្រកម្របឆំន ឲំយចូលជសមជិករបស់មូលនិធសិមធម៌ 
ជបន្តបនទ ប់េទ មលទធភពៃនករ្រទ្រទង់បនៃនថវកិជតិ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលក៏នឹងសិក អំពីទិដ្ឋភពហរិញញបបទន និងករ្រគប់្រគងមូលនិធិគនធបុបផ  េដីមបី
េ្រតៀមខ្លួនកនុងករផ្តល់ហរិញញបបទនមូលនិធិេនះទងំ្រសងុេនេពលេវ សម្រសប មួយ។ េនេពល
េនះ ករ្រគប់្រគងមូលនធិិេនះក៏នងឹ្រតវូេផទរឲយមកេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់អនកទូទត់ែតមួយផងែដរ។ 

ជ.  ករបេងកនីករចូលរមួពមូីល ្ឋ នសុខភបិលឯកជន 
េដីមបពី្រងីកករ្រគបដណ្ត ប់ និងបេងកីនគុណភពេស ែថទសុំខភព ្រពមទងំ បងកភពងយ

្រសួលកនុងករទទួលបនេស ែថទសុំខភពពីរបបែថទសុំខភពសងគម ជរ ្ឋ ភិបលនឹងជំរុញឲយ
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មនករចូលរួមកន់ែតេ្រចីនពីសំ ក់មូល ្ឋ នសុខភិបលឯកជន េដីមបីផ្តល់ជេ្រមីសបែនថមដល់
្របជជនកនុងករចូលរមួេនកនុង្របព័នធែថទសុំខភពសងគម។ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចំឲយមនកញចប់
វកលិករមួ (Uniform Benefit Package) មយួែដលមនលកខណៈសម្រសប និង ចទទួលយក

បនពីសំ ក់មូល ្ឋ នសុខភបិលឯកជន។ 

ឈ.  ករ ក់ឲយដេំណីរកររបបែថទសុំខភពស្រមប់្របជជនៃនវស័ិយេសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធ
ែដលមនិ្រក្ីរក 
េដីមបឈីនេទសេ្រមចេគលេ ៃនករ្រគបដណ្ត ប់សុខភពជសកល ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេធ្វី

ករសិក អំពីលទធភពកនុងករ ក់ឲយដំេណីរកររបបែថទសុំខភពសងគម ស្រមប់្របជជនៃនវស័ិយ
េសដ្ឋកចិចេ្រក្របព័នធ មរយៈេគលករណ៍ចូលរមួេ យសម័្រគចតិ្តេនកនុងដំ ក់កលដំបូង បនទ ប់មក 
ពិនិតយលទធភពកនុងករបែង្វរេទជរបបកតព្វកិចច េយងេទ ម ថ នភពជក់ែស្តង។ 

របូភពទី១៤៖ រចនសមពន័ធ្រគប់្រគង្របព័នធែថទសុំខភព 

 
៣.២.៣.២ ្រកបខ័ណ្ឌ ហរិញញវតថុ 

ក. េគលករណ៍ៃនករេធ្វហីរិញញបបទន្រទ្រទង់្របព័នធែថទសុំខភព 
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ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបន្តផ្តល់ករ្រទ្រទង់ហរិញញវតថុ េ្រកមរូបភពជចំ យបង់ភគទនជំនួសឲយ
្របជជន្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះ។ ចំែណក ្រកុម្របជជនេផ ងេទៀត ទងំវស័ិយេសដ្ឋកិចចកនុង និង
េ្រក្របព័នធ ្រតូវមនកតព្វកិចចបង់ភគទន មករកណំត់មួយជក់ ក់។ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបន្តផ្តល់
ហរិញញបបទន មករចបំច់ ចំេពះដំេណីរករៃនមូល ្ឋ នសុខភិបល ធរណៈេ យេ្របី្របស់
ថវកិជតិ ខណៈព្រងឹងជបេណ្តី រៗនូវស្វ័យភព ្របសិទធភព គណេនយយភព និងសថិរភពហរិញញវតថុៃន
មូល ្ឋ នសុខភិបល។ 

ខ. ករកណំត់អ្រ ភគទន 
ករកំណត់អ្រ ភគទនស្រមប់របបែថទសុំខភពទងំអស់ ្រតវូមនករសកិ ែផនក និភ័យ

ឲយបន្រតឹម្រតូវ និង្រតូវឈរេលីេគលករណ៍ពិេ្រគះេយបល់ ធរណៈ េដមីបទីទលួបនករគ្ំរទពី
្រគប់មជឈ ្ឋ នទងំអស់ ទងំ ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល តំ ងនិេយជក តំ ងនិេយជតិ និងតំ ង
្របជជនទូេទ។ 

គ. ករបេងកីនករវនិេិយគេលេីហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងធនធនមនុស  
ត្រមូវករៃនករេ្រប្ីរបស់េស សុខភបិលនឹងេកីនេឡងីជលំ ប់ បនទ ប់ពី ជរ ្ឋ ភិបល ក់

ឲយដំេណីរកររបបែថទសុំខភពសងគមស្រមប់កមមករនិេយជិត និងម្រន្តី ធរណៈ។ ត្រមូវករេនះ 
នឹងកន់ែតេកីនេឡងីែថមេទៀតេនេពលែដល្របព័នធែថទសុំខភពសងគម ្រតូវបនព្រងីកវ ិ លភព
េទដល់្របជជនៃនវសិ័យេសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធេនេពលខងមុខ។ េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវករេនះ 
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបេងកីនករវនិិេយគ ធរណៈទងំេទេលេីហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងធនធនមនុស កនុង
វស័ិយសុខភិបលេទ មភព្រទ្រទង់បនៃនថវកិជតិ។ 

៣.២.៣.៣ ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់ នងិបទបបញញត្ត ិ

ករអភិវឌ ្របព័នធែថទសុំខភពសងគម ទមទរនូវ្រកបខ័ណ្ឌ ចបប់និងបទបបញញត្តិចបំច់ស្រមប់
្រគប់្រគង នងិកំណត់ស្តង់ រ្របតបិត្តកិរេនកនុង្របព័នធេនះ ជពិេសស គឺករកំណត់តនួទីរបស់ភគី
ពក់ព័នធនឹងរបបែថទសុំខភពសងគម កណំត់នីតិវធិៃីនករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ្របភពហរិញញវតថុនិងអ្រ
ភគទន នីតិវធិីស្រមប់កំណត់កញច ប់អតថ្របេយជន៍ និងកិចចករពរអតិថិជន ជេដីម។ ្រកបខ័ណ្ឌ
ចបប់ និងយន្តករអនុវត្ត ក៏្រតវូគិតគូរផងែដរនូវភពចបំច់ៃនករេបះជំ នេទរកករែថទសុំខភព
សកល មរយៈករជំរុញករចូលរមួជកតព្វកិចចរបស់្របជជនៃនវស័ិយេសដ្ឋកិចចេ្រក្របព័នធែដលមិន
ែមន្រកី្រក ្រពមទងំ េដមីបកីំណត់យន្តករធនគុណភព ករេធ្វីសមហរណកមម្របតិបត្តិករសន្តសុិខ
សងគម និងករកំណត់តួនទីបញញត្តិករសម្រសប សំេ ធន្របតិបត្តិករេ យរលូន និង្របកបេ យ
្របសិទធភពខពស់។ 

ទនទឹមេនះ ករេរៀបចំ នងិករ្រប្រពតឹ្តេទរបស់ ប.ស.ស ក៏នឹង្រតូវែកស្រមលួ េដីមបអីនុញញ តឲយ 
ប.ស.ស េដីរតួជ ថ ប័ន្របតិបត្តិកររមួកនុងករ្រគប់្រគងនិងចត់ែចងរបបែថទសុំខភពស្រមប់សមជកិ
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េគលេ េផ ងេទៀត េ យ របចចុបបនន ប.ស.ស មន ណត្តិ្រគប់្រគងនិងចត់ែចងែតរបបសន្តិសុខ
សងគមស្រមប់កមមករនិេយជិតែដលសថិតេនេ្រកមបទបបញញត្តិៃនចបប់ស្តីពកីរងរបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 

៣.៣ និភ័យករងរ 

៣.៣.១ ទិដ្ឋភពទូេទ 
បចចុបបនន មនែតកមមករនិេយជិតែដលសថិតេនេ្រកមបទបបញញត្តិៃនចបប់ស្តីពីករងរប៉ុេ ្ណ ះ 

ទទួលបនករគពំរេពញេលញពី និភ័យករងរ។ របប និភ័យករងរស្រមប់កមមករនិេយជិត 
ផ្តល់ជូនកមមករនិេយជិតនូវករករពរពី និភ័យករងរនិងជំងឺវជិជ ជីវៈ។ គិត្រតឹមដំ ច់ឆន ២ំ០១៥ 
កមមករនិេយជិតចំននួ្របមណ ១ ២០០ ០០០ នក់បនចូលរមួកនុងរបបេនះ ែដលនិេយជក្រតវូ ៉ ប់រង
ទងំ្រសងុេលីករបង់ភគទនជូន ប.ស.ស កនុងអ្រ  ០.៨ ភគរយៃន្របក់ឈនួលមធយមជប់ភគទន 
(ចេន្ល ះពី ២០០ ០០០ េទ ១ ០០០ ០០០ េរៀល) របស់កមមករនិេយជតិ។ វកលិកែដលកមមករ
និេយជិត្រតូវទទួលបនពី ប.ស.ស រមួមន វកលិកដឹកជញជូ ន និងែថទពំយបលរហូតដល់មុខ
របសួជសះេសបយី ្របក់បំ ច់្របចៃំថងកនុងឱកស ក់ខនេធ្វីករងរ ្របក់បត់បង់សមតថភពករងរ
អចិៃ្រន្តយ៍ ចទទួល្របក់ជវភិជេបីកផ្ដ ច់ ឬជធន ភ ៣ ែខម្ដង រហូតដល់ទទួលមរណភព
ចំេពះករបត់បង់សមតថភពករងរេលីសពី ២០ ភគរយេឡងី និងផ្ដល់េស បុននីតិសមបទ ផ្ដល់
េ ហុ៊យបូជសព និងផ្ដល់្របក់ចញិច ឹមដល់ឧត្តរជីវ ី (្របពនធ ឬប្ដី កូន និងឪពុកម្ដ យ ឬជនចស់ជ
កនុងបនទុក)។ 

ចំែណកឯ ម្រន្តី ធរណៈ ករផ្តល់ វកលិក និភ័យករងរ គឺផ្តល់ជូនស្រមប់ករបត់
បង់សមតថភពអចិៃ្រន្តយ ៍ េនេពលមនេ្រគះថន ក់កនុងអំឡុងេពលបេំពញេបសកកមម។ រឯី ្របក់េបៀវត
ក៏មិន្រតូវបនកត់េនេពលឈប់ស្រមកពយបលជំងឺផងែដរ។ 

៣.៣.២ បញ្ហ ្របឈម 
៣.៣.២.១ របប នភ័ិយករងរស្រមប់កមមករនេិយជតិ 

បញ្ហ ្របឈមបីែដលែតងេកីតេឡងី េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនរបប និភ័យករងរស្រមប់កមមករ
និេយជតិគឺ (១) េ យ រមិនមនសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍ កូនមិន ចទទួល វកលិកពី ប.ស.ស 
េនេពលែដលឳពុកឬម្ត យទទលួរងេ្រគះថន ក់េ យ រករងររហូតដល់បត់បង់ជីវតិ (២) កូនពិករ
េនកនុងបនទុក ចទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពី ប.ស.ស ្រតឹម យុ ២១ ឆន បុ៉ំេ ្ណ ះ  ែដលករណ៍េនះ
េធ្វីឲយកូនពិករែដលមន យុេលីសពី២១ឆន  ំមិនមនចំណូលស្រមប់ផគត់ផគង់ជីវភព និង (៣) ករ
កំណត់កញច ប់ វកលិក ែដលរមួបញចូ លេស បុននតីិសមបទស្រមប់កមមករនិេយជិត ក៏មិនទន់មន
ភពចបស់ ស់ស្រមប់ករ ក់ឲយអនុវត្ត។ 
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៣.៣.២.២ របប និភ័យករងរស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ 

បចចុបបនន ម្រន្តី ធរណៈទទួលបន្របក់ឧបតថមភ្របចែំខ េនេពលស្រមកពយបលពីេ្រគះ
ថន ក់ករងរ និងេនេពលរងេ្រគះបត់បង់សមតថភពករងរ។ ចែំណកករពយបល គឺែផ្អក មេគល
នេយបយរបស់្រកសួង មុីែដលមិនមនេគលករណ៍ ឬស្តង់ រចបស់ ស់។ ក ្ត េនះ មិនទន់
បនផ្តល់ករគពំរេពញេលញជូនដល់ម្រន្តី ធរណៈេនេពលមនបញ្ហ សុខភព ឬរងេ្រគះថន ក់
ករងរ ជពិេសសេនេពលមនជំងឺវជិជ ជវីៈ ុ ៃំរ ៉េ យ រករបំេពញករងរេនះេឡយី។ 

៣.៣.៣ យុទធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
៣.៣.៣.១ របប និភ័យករងរស្រមប់កមមករនេិយជតិ 

ជរ ្ឋ ភិបល នឹងែកស្រមួលលខិិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តិពក់ព័នធនឹងរបប នភ័ិយករងរស្រមប់
កមមករនិេយជិតែដលសថិតេនេ្រកមបទបបញញត្តិៃនចបប់ស្តីពីករងរ េដីមបអីនុញញ តឲយកូនេនកនុងបនទុក
ទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីរបបេនះ េទះបីឪពុកឬម្ត យែដលជសមជិករបស់ ប.ស.ស ពុំបនចុះ
សំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍េហយីទទលួរង និភ័យករងររហូតដល់បត់បង់ជវីតិ។ មយង៉វញិេទៀត ករែក
ស្រមួលលខិតិបទ ្ឋ នេនះក៏នងឹអនុញញ តឲយកូនពកិរែដលពុំមនលទធភពរក្របក់ចំណូល ទទួលបន
អតថ្របេយជន៍ពី ប.ស.ស រហូតអស់មួយជីវតិ។ ទនទឹមនឹងេនះ ជរ ្ឋ ភិបលក៏នឹង ក់បញចូ លេស
បុននីតសិមបទបែនថម េទកនុងកញច ប់ វកលិកស្រមប់សមជិករបស់ ប.ស.ស ផងែដរ។ 

៣.៣.៣.២ របប នភ័ិយករងរស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ 

កនុងរយៈកលខ្លីចំេពះមុខ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសិក េរៀបចំឲយមនេគលករណ៍ និងស្តង់ រ
ចបស់ ស់ស្រមប់ករជយួ្រទ្រទង់ដល់ម្រន្តី ធរណៈ ែដលរងេ្រគះេ យ រ នភិយ័ករងរ។ 
េនរយៈកលមធយម ឬែវង ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចឲំយមនរបប និភ័យករងរស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ
ឲយទទលួបន វកលិកេពញេលញ បែនថមេលី វកលិកែដលអនុវត្តបចចុបបននេដមីបឲីយមនសងគតភិព
ជមួយរបប និភ័យករងរេផ ងេទៀត ជពិេសស គឺបែនថមករែថទជំំងឺវជិជ ជីវៈ ុ ៃំរ ៉ ែដល្រតូវករ
ពយបលរយៈេពលែវង និងមនចំ យខពស់។ កនុងដំ ក់កលេនះ េដីមបធីនបននូវសងគតិភព
រ ងរបបែថទសុំខភព និងរបប និភ័យករងរស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ ប.ស.ស ែដលជ ថ ប័ន
មនជំនញនិងបទពេិ ធន៍ែផនកេនះ នងឹ្រតវូទទលួ្រគប់្រគងនិងចត់ែចងរបប និភ័យករងរស្រមប់
ម្រន្តី ធរណៈផងែដរ។ 

៣.៤ និកមមភព 

៣.៤.១ ទដិ្ឋភពទូេទ 
រហូតមកដល់េពលេនះ របបនិកមមភព មិនទន់មនវត្តមនេនកមពុជេនេឡយី។ ករ ក់ឲយ

ដំេណីរកររបបេនះ ្រតូវគិតគូរឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយេទ ម ថ នភពជក់ែស្ដងៃនេសដ្ឋកចិចជតិ និង
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ថ នភពសងគម ្រពមទងំ ្រតូវករេពលេវ ដ៏សម្រសបមួយ ែដលរបបេនះ្រតូវអនុវត្តចំេពះែតជន
ទងំ យ  ែដលសថិតេនេ្រកមបទបបញញត្តៃិនចបប់ស្ដីពីករងរបុ៉េ ្ណ ះ។ ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់
េចញរចួេហយីនូវេគលនេយបយជតិស្តីពមុីខរបរ និងករងរ ឆន ២ំ០១៥-២០២៥ ែដលកនុងេនះក៏
បនចង្អុលឲយមនករសិក អំពីលទធភព ក់ឲយដំេណីរកររបបេនះផងែដរ។ េគលនេយបយជតិ
ស្តីពីមុខរបរនិងករងរ បនរមួចំែណកកនុងករអនុវត្ត្របកបេ យភពេជគជ័យនូវរេបៀប រៈេគល-
នេយបយយុទធ ្រស្ត សំេ បេងកីនឱកសករងរសមរមយជូនដល់្របជជនកមពុជ និងេលីកកមពស់
ផលិតភពករងរ ជំរុញករអភិវឌ ជំនញនិងធនធនមនុស  ្រពមទងំ ព្រងឹងអភិបលកិចចទីផ រ
ករងរេដមីបេីឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវករៃនករអភិវឌ េសដ្ឋកចិច-សងគម ។ 

៣.៤.២ បញ្ហ ្របឈម 
េទះបីជ ជរ ្ឋ ភិបលបនបង្ហ ញអំពីឆនទៈ មរយៈេគលនេយបយជតិស្តីពីមុខរបរ នងិ

ករងរឆន ២ំ០១៥-២០២៥ ឲយមនករសិក េលីលទធភព ក់ឲយដេំណីរកររបបេនះក្តី បុ៉ែន្តែផ្អកេលី
បទពិេ ធន៍កន្លងមកៃនប ្ត ្របេទសែដលសថតិកនុងក្រមតិអភិវឌ ន៍ និងមនរចនសមព័នធទីផ រករងរ
្រប ក់្របែហលកមពុជ បនបង្ហ ញថករ ក់ឲយដំេណីរកររបបនិកមមភព ចជួបបញ្ហ សមុគ ម ញ
ជេ្រចីនែដលត្រមូវឲយមនេពលេវ  និងលទធភព្រគប់្រគន់ េដីមបីេឆ្លីយតប និងេ ះ្រ យបញ្ហ
សមុគ ម ញទងំេនះ េទ ម ថ នភពជក់ែស្តងៃនេសដ្ឋកចិចជត។ិ  

មយង៉េទៀតករ ក់ឲយដំេណីរកររបបនិកមមភពេនះ ្រតូវករម្រន្តជំីនញែដលមនបទពិេ ធន៍ 
ចបស់ ស់កនុងករ្រគប់្រគងនិងចត់ែចង។ បចចុបបនន ករបណ្តុ ះប ្ត លសមតថភពម្រន្តីជនំញស្រមប់ 
របបេនះេនមនកង្វះខតេនេឡយី។ 

៣.៤.៣ យទុធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
របបនិកមមភព េដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករករពរកមមករនិេយជិតពី និភ័យកនុងករធ្ល ក់

ចូលកនុងភព្រកី្រកេនេពលបត់បង់ឱកសករងរ។ របបនិកមមភពេនះ េដីរតួកន់ែតសំខន់េនកនុង
អំឡុងេពលមនវបិត្តិេសដ្ឋកិចច ែដល្រតូវបនចត់ទុកជធតុផ មំយួកនុងកររក នូវលំនឹងេសដ្ឋកចិច និង
ភពច ចលេនកនុងសងគមផងែដរ។ ដូេចនះ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេធ្វីករសិក ឲយបនចបស់អំពីលទធភព
ៃនករ ក់ឲយដំេណីរកររបបេនះ េទ ម ថ នភពៃនកររកីចេ្រមនីរបស់េសដ្ឋកិចចជតិ។ 

េ្រកពកីរសកិ អំពីលទធភពកនុងករ ក់ឲយដំេណីរកររបបនកិមមភពេនះ ករក ងសមតថភព
ម្រន្តីជំនញគជឺក ្ត ចបំច់មយួផងែដរេដីមបេី្រតៀមខ្លួនទទលួយកករងរេនះ។ ែផ្អក មចរតិលកខណៈ
ៃនរបបនិកមមភពេនះ ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ គឺជ ថ ប័ននមុំខកនុងករបំេពញ
ករងរទងំេនះ។ ដូេចនះ ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ មនកតព្វកិចចទទលួបនទុកេធ្វីករ
សិក សមិទធិលទធភពេលីគេ្រមង ក់ឲយដំេណីរកររបបេនះ ជមួយនឹងករបេងកីតឲយមន្រកបខ័ណ្ឌ
ចបប់និងបទបបញញត្តិពក់ព័នធ េ យ្របឹក េយបល់ជមួយ ថ ប័នរដ្ឋ ថ ប័នឯកជន និងៃដគូអភិវឌ ន៍។ 
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៣.៥ ពិករភព 

៣.៥.១ ទដិ្ឋភពទូេទ 
ែផ្អក មរបយករណ៍ជំេរឿនឆន ២ំ០១៣បង្ហ ញថ កមពុជមនជនពិករ្របមណ ៣០០ ០០០ 

នក់ េសមីនឹង ២.០៦ ភគរយ ៃនចំននួ្របជជនសរុប។ មូលេហតុចមបងៃនពិករភពគឺប ្ត លមកពី
្រគប់មីន នងិសំណល់ជតិផទុះេសសសល់ពីស្រងគ មេនមនចំនួនេ្រចីន។ េដីមបេីឆ្លីយតបនឹងបញ្ហ េនះ 
ជរ ្ឋ ភិបលបនយកចិត្តទុក ក់ខពស់េលីករេបសសម្អ តមនី និងយុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះ េ យបន
បេងកីតមជឈមណ្ឌ លសកមមភពកំចត់មីនកមពុជ និងបនសហករជមួយនឹងៃដគូអភិវឌ ន៍េធ្វីកិចចករ
ជេ្រចនីកនុងេគលេ ទប់ ក ត់ និងបងក រកំេណីនៃនជនពិករេនកមពុជ។ 

ករេលីកកមពស់ និងព្រងកីសិទធិជមូល ្ឋ នរបស់ជនពិករជេគលេ ទិភពមួយៃនេគល-
នេយបយសងគមកិចចរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ មរយៈករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ចបប់ស្តីពកីរេលីកកមពស់
សិទធិជនពិករ ជរ ្ឋ ភិបលបនបេងកីត្រកុម្របឹក សកមមភពជនពិករ េ យមនយន្តករស្រមប
ស្រមួលថន ក់ជតិកនុងករពិេ្រគះេយបល់េលីបញ្ហ ជនពិករ ករេរៀបចំយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីជនពិករ 
្រពមទងំ ករ ម ន និងករ យតៃម្លេលីករអនុវត្តេគលនេយបយេផ ងៗពក់ព័នធនងឹជនពិករ។ 

មូលនិធិជនពកិរ (ម.ជ.ព) ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនឆន ២ំ០១០ េដីមបទីទលួបនទុកករងរេលីក
កមពស់សុខុមលភពជនពិករ មរយៈករ ្ត រលទធភពពលកមម ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងករ
រកករងរជូនជនពិករ ជេដីម។  ម.ជ.ព បនផ្តល់ករគពំរជូនជនពិករជមធយមចំនួន្របមណ 
២៨ ០០០ នក់ ជេរៀង ល់ឆន ។ំ 

ជរ ្ឋ ភិបល បន ក់េចញនូវែផនករយុទធ ្រស្តជតិស្តីពីពកិរភព ២០១៤-២០១៨ ែដល
ជែផនទីបង្ហ ញផ្លូវរយៈេពលមធយម េដីមបកីំណត់ឲយបនចបស់នូវេគលនេយបយ និងករទទួល
ខុស្រតូវរបស់ ថ ប័នពក់ព័នធនីមួយៗពក់ព័នធនឹងករេលីកកមពស់សុខុមលភពជនពិករ។ 

៣.៥.២ បញ្ហ ្របឈម 
៣.៥.២.១ ករកណំត់អត្តសញញ ណជនពកិរ 

យន្តករៃនករកំណត់អត្តសញញ ណរបស់ជនពិករេនមនភពខ្វះខតេ្រចនីេនេឡយី ែដលនំ
ឲយជនពិករមួយចំនួន មិនបនទទួលអតថ្របេយជន៍ពីេគលនេយបយននរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និង
ៃដគូអភិវឌ ន៍នន។ 

៣.៥.២.២ បញ្ហ ហរិញញវតថុ 

មជឈមណ្ឌ ល ្ត រលទធភពពលកមមភគេ្រចីនែដលសថតិេនេ្រកមករ្រគប់្រគងរបស់ ម.ជ.ព ទទួល
ហរិញញបបទនពីៃដគូអភិវឌ ន៍។ េនឆន ២ំ០០២ កមពុជមនមជឈមណ្ឌ លចំនួន ១៦ េនទូទងំ្របេទស 
បុ៉ែន្តបនថយចុះេន្រតឹម ១១ បុ៉េ ្ណ ះនេពលបចចុបបនន េ យមូលេហតុសំខន់មយួគឺក ្ត ហរិញញវតថុ។ 
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៣.៥.២.៣ គុណភពៃនករ ្ត រលទធភពពលកមម 

គុណភពៃនករ ្ត រលទធភពពលកមមេនមនក្រមតិ ែដលទមទរឲយមនករព្រងឹងបែនថមទងំ
េលីសមតថភពម្រន្តីជំនញកនុងករពេន្ល នករពយបលជូនជនពិករ ជមួយនឹងឧបករណ៍បេចចកេទស
ជំនួយស្រមប់្រប្រកតីភពៃនជវីតិជនពកិរ។  

៣.៥.៣ យទុធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
៣.៥.៣.១ កែំណទ្រមង់ករកណំត់អត្តសញញ ណរបស់ជនពកិរ 

េដីមបកីំណត់អត្តសញញ ណជនពិករឲយបន្រគប់្រជុងេ្រជយ រ ្ឋ ភិបលនឹងែកស្រមួលយន្តករ 
និងនីតវិធិីកនុងករកំណត់អត្តសញញ ណរបស់ជនពិករ េ យផ្តល់ ទិភពេលជីនពិករ្រក្ីរក មរយៈ
ករេលីកកមពស់សមតថភព ថ ប័ន ករក ងសមតថភពម្រន្តីជំនញ និងករអភិវឌ ្របព័នធព័ត៌មន
វទិយ ជមួយករ្រគប់្រគងទិននន័យឲយបនចបស់ ស់ជេដីម។ 

៣.៥.៣.២ ករកណំត់លកខខណ្ឌ ៃនករផ្តល់ករគពំរ 

េដីមបីកត់បនថយគម្ល តៃនករទទួលបនអតថ្របេយជន៍រ ងជនពិករ ែដលសថិតេនកនុង្រកុម
េគលេ េផ ងៗគន  ជរ ្ឋ ភិបលនឹងកំណត់េឡងីវញិនូវលកខខណ្ឌ  និងយន្តករចបំច់នន េដីមបី
េធ្វីយ៉ង ផ្តល់អតថ្របេយជន៍ជូនជនពិករ្រគប់របូ្របកបេ យសមធម៌។ 

៣.៥.៣.៣ ករជរុំញករចូលរមួវភិគទនពវីស័ិយឯកជន 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសិក េលីលទធភពកនុងករេលីកទឹកចិត្តដល់វស័ិយឯកជន ឲយចូលរួមបង់
វភិគទនស្រមប់្រទ្រទង់មូលនិធិជនពិករ មរយៈករ ក់េចញនូវេគលនេយបយេលីកទឹកចិត្ត
េផ ងៗ ដូចជ ករបង់ភគទនចូលមូលនិធិជនពិករ្រតូវបនទទួល គ ល់ជចំ យមុនបង់ពនធ 
(Tax Deductible Expense) ឬករេលីកទកឹចតិ្តេផ ងេទៀត។  

៣.៥.៣.៤ ករបេងកនីគុណភព ្ត រលទធភពពលកមមជនពកិរ 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងជំរុញករបេងកីនគុណភពៃនករ ្ត រលទធភពពលកមមជូនជនពិករ ដូចជ
បេងកីន្របសិទធភពៃនករពយបល និងពេន្ល ន្រប្រកតីភពជីវតិៃនជនពិករ ្រពមទងំ ព្រងងឹករអនុវត្ត
ចបប់ករងរេដីមបធីនឲយបននូវសុវតថិភពេនកែន្លងេធ្វីករ កនុងេគលេ កត់បនថយេ្រគះថន ក់ និង
ពិករភពែដលបងកេឡងីេ យេ្រគះថន ក់ករងរ។ ក ្ត េនះ មិន្រតឹមែតបេងកនី្របសិទធភពៃនចំ យ
ថវកិបុ៉េ ្ណ ះេទ ែថមទងំ ចេលីកកមពស់សុខុមលភព និងជីវភពរស់េនរបស់ជនពកិរឲយកន់ែត
្របេសីរេឡងីផងែដរ។ 

៣.៥.៣.៥ ករបេងកនីករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈជនពិករ 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងជំរុញេលីកទកឹចិត្តឲយជនពិករ្រគប់រូប ទទលួបនករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ 
េដីមបផី្តល់លទធភពឲយពួកគត់ ច្រតឡប់ចូលបេ្រមីករងរវញិ ឬមនលទធភពកនុងករបេងកីតមុខរបរ
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ផទ ល់ខ្លួនថមី។ េ្រកពីេនះ ជរ ្ឋ ភិបលក៏នឹងបេងកីតកមមវធិីែស្វងរកករងរេធ្វីជូនជនពិករែដលទទួល
បនករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈផងែដរ។ 

 

 

៣.៥.៣.៦ ករេធ្វសីមហរណកមមករ្រគប់្រគងមូលនធិិជនពកិរ 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបែង្វរករ្រគប់្រគង ម.ជ.ព ឲយសថិតេនេ្រកម្របតិបត្តិករសន្តិសុខសងគមរមួ 
កនុងេគលបំណងបេងកីន្របសិទធភពចំ យថវកិ ្រពមទងំ ផ្តល់លទធភពកនុងករេធ្វីសមបទនឆ្លង 
ពីអតិេរកថវកិរបស់របបេផ ងៗ េដីមប្ីរទ្រទង់ករេលីកកមពស់សុខមលភពជនពិករឲយកន់ែត្របេសីរ
េឡងី។ ទនទឹមេនះ ករបែង្វរករ្រគប់្រគងមជឈមណ្ឌ ល ្ត រលទធភពពលកមមឲយសថតិេនេ្រកម្របតិបត្តិករ
រមួ ផ្តល់លទធភពកនុងករព្រងីកវ ិ លភពៃនករផ្តល់េស ្ត រលទធភពពលកមមេនះស្រមប់ជនពិករ
្រគប់រូប ទងំជនពិករែដលជម្រន្តី ធរណៈ កមមករនិេយជិតែដលបត់បង់សមបទវជិជ ជីវៈេនកនុង
េពលបេ្រមីករងរ និងជនពកិរទូេទេទៀតផង។ 
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ជំពកូទី៤ 

អភិបលកិចច 
៤.១ ទិដ្ឋភពទេូទ 

បចចុបបនន េគលនេយបយអភិវឌ ន៍្របព័នធគពំរសងគម ្រតវូបន ក់េចញេ យ្រកសួង- ថ ប័ន
រដ្ឋជេ្រចីនេទ មមុខងរនិងភរកិចចេរៀងៗខ្លួន។ ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 
មនសមតថកចិចកនុងករេរៀបចេំគលនេយបយែដលពក់ព័នធនងឹករគពំរសងគម ទងំកមមវធីិជតិជនំួយ
សងគម នងិរបបសន្តសុិខសងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករសុវីលិ អតីតយុទធជន និងជនពិករ។ ្រកសួងករងរ 
និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈេផ្ត តេលីករអភិវឌ របបសន្តិសុខសងគមស្រមប់កមមករនិេយជិត និងករ
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ។ ្រកសួងសុខភិបលទទួលបនទុកេលីមូលនិធិសមធម៌ ែដលផ្តល់ករគពំរ
ែផនកសុខភពស្រមប់្របជជន្រកី្រកនិងងយរងេ្រគះ និងករេលីកកមពស់សុខភពម និងទរក។ 
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី េផ្ត តេលកីមមវធិីផ្តល់ រ ម េរៀននិង រូបករណ៍។ ចំែណក 
្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុទទលួបនទុកេលីកមមវធិសីន្តសុិខេសប ង។ រឯី ្រកុម្របឹក ្ត រអភិវឌ ន៍វស័ិយ
កសិកមម និងជនបទ េដរីតជួ ថ ប័នស្រមបស្រមួលករេរៀបចេំគលនេយបយជំនួយសងគម។ 

៤.២ បញ្ហ ្របឈម 
ករេរៀបចេំគលនេយបយគពំរសងគមេ យែឡកពីគន របស់្រកសួង- ថ ប័ននមីួយៗ បង្ហ ញ

ពីកង្វះខតនូវយន្តករស្រមបស្រមួលរមួមួយ។ ក ្ត េនះនឲំយមនអសងគតភិព ភពខ្វះចេន្ល ះ ឬភព
្រតួតសុីគន រ ងេគលនេយបយនីមួយៗ ែដលមនផលប៉ះពល់ជអវជិជមនដល់្របសិទធភពៃនករ
េ្រប្ីរបស់ធនធន ទងំធនធនហរិញញវតថុ និងធនធនមនុស ។ 

មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ យន្តករ ម ន និង្រតួតពិនិតយអពំ្ីរបសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង ឬដំេណីរករ
កមមវធីិជតិនីមួយៗក៏មិនទន់មនវត្តមនេនេឡយី ែដលេនះជឧបសគគស្រមប់ករ ស់សទង់ផលិត-
ភពនិង្របសទិធភពៃនករវនិិេយគ ធរណៈរបស់រដ្ឋ ្រពមទងំ ផ្តល់ផលវបិកផងែដរកនុងករកំណត់
េគលនេយបយអភិវឌ ន៍ជបន្តបនទ ប់។ 

៤.៣ យទុធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
េនចំេពះមុខបញ្ហ ្របឈម និងចំណុចខ្វះខតេលីរចនសមព័នធៃនករ្រគប់្រគង្របព័នធគពំរ

សងគមេនះ ជរ ្ឋ ភិបលបនកំណត់នូវេគលេ កនុងករេរៀបចំឲយមន្របព័នធគពំរសងគម ែដលមន
លកខណៈ្របមូលផ្តុ ំ សងគតិភព និង្របសិទធភព ្រគបដណ្ត ប់ទងំវសិ័យ ធរណៈ និងឯកជន ែដល
្រតូវមនករកណំត់ និងែបងែចកតួនទចីបស់ ស់រ ង និងកនុងក្រមិតនីមយួៗ េពលគឺក្រមិតេគល
នេយបយ ក្រមិតបញញតិ្តករ និងក្រមិត្របតិបត្តិករ។ 
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៤.៣.១ ក្រមិតេគលនេយបយ 
េដីមបេីលីកកមពស់ករអភិវឌ ្របព័នធគពំរសងគមឲយកន់ែត្របេសរីេឡងី ្រពមទងំ េដមីបេីឆ្លយីតប

នឹងត្រមូវករបន ុយុីទធ ្រស្ត េគលនេយបយ នងិសកមមភពគពំរសងគមនន ជរ ្ឋ ភិបលនងឹ
បេងកីត “្រកុម្របឹក ជតិគពំរសងគម” ែដលមនតួនទីជេសនធិកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករ
ស្រមបស្រមលួ និងត្រមង់ទិសជយុទធ ្រស្តរមួ េលកីរងរេរៀបចំេគលនេយបយគពំរសងគមែដល
មនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ។ 

៤.៣.១.១ សមសភព ៃន្រកុម្របកឹ ជតគិពំរសងគម 

េដីមបធីននូវករបំេពញភរកចិចស្រមបស្រមួលពហុវស័ិយ ្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់ “្រកុម
្របឹក ជតិគពំរសងគម” េនះ នឹង្រតូវបេងកីតេឡងីេ យមនសមសភពជឥស រជនមកពី្រកសួង-
ថ ប័នពក់ព័នធទងំអស់របស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ ្រកុម្របឹក ជតិេនះ ្រតូវមនសមសភពមកពី្រកសួង-
ថ ប័នសំខន់ៗរមួមន៖ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ

សមបទ ្រកសួងករងរនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ ្រកុម្របកឹ ្ត រអភិវឌ ន៍វស័ិយកសិកមមនិងជនបទ 
្រកសួងម ៃផទ ្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងែផនករ ្រកសួងយុត្តិធម៌ និង្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 
ជេដីម។ 

៤.៣.២.២ មុខងរៃន្រកុម្របឹក ជតគិពំរសងគម 

្រកុម្របឹក ជតិគពំរសងគម មនមុខងរ (១) ស្រមបស្រមួលករេរៀបចំេគលនេយបយ
អភវិឌ ន៍្របព័នធគពំរសងគមរ ង្រកសួង- ថ ប័នពក់ព័នធទងំអស់ ឲយមនលកខណៈជេគលនេយបយ
រួមេដីមបី ក់េសនីសុំករអនុម័តពី្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល (២) ពិនិតយ និង ម នេលីវឌ នភព និង
្របសិទធភពៃនករអនុវត្តេគលនេយបយគពំរសងគម េដីមបជីំរុញឲយករអនុវត្ត្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន 
មនសងគតិភព ្របសិទធភព និងសក្តសិិទធិភព និង (៣) ផ រភជ ប់ និងបន ុ្ីរបព័នធជំនួយសងគមជមួយ
នឹង្របព័នធសន្តិសុខសងគម េដីមបធីនសងគតិភព និងបំេពញបែនថមសកមមភពចបំច់ េនកនុងចកខុវសិ័យ
រមួៃន្របព័នធគពំរសងគម និងផ្តល់លទធភពស្រមប់ករេផទរ្រកុមេគលេ ពី្របព័នធមួយេទ្របព័នធមួយ
េទៀតេនេពលែដលឱកសផ្តល់ឲយ។ ្រកុម្របកឹ ជតិគពំរសងគម មនអគគេលខធិករ ្ឋ នេដីមបទីទួល
បនទុកករងរ្របចៃំថង។ អគគេលខធកិរ ្ឋ នេនះ ្រតូវបេងកតីេឡងីេ្រកមចំណុះ្រកសួង- ថ ប័នសម្រសប
មួយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេ យឈរេលីេគលករណ៍ ្របសិទធភព និងសក្តសិិទធភិពៃនករ្រគប់្រគង និង
ករស្រមបស្រមលួ ថ ប័ន។  

៤.៣.២ ក្រមិតបញញត្តកិរ 
ខុសែប្លកពកីមមវធិី និងសកមមភពៃន្របព័នធជំនយួសងគម ែដលទទួលហរិញញបបទនពីថវកិជតិ 

ភពេជគជ័យៃន្របព័នធសន្តិសុខសងគម គឺ ្រស័យេលទីំនុកចិត្តរបស់អនកចូលរមួែដលបនបង់ភគទន។ 
ចំណុចេនះទមទរឲយមនយន្តករ្រតតួពិនតិយ និង ម នជេទៀងទត់េដីមបធីនថ ផល្របេយជន៍
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របស់អនកចូលរមួកនុងរបបនមីួយៗ្រតវូបនរក ។ េលីសពីេនះ ដំេណីរកររបបសន្តសុិខសងគមមនលកខណៈ
សមុគ ម ញនិង និភ័យខពស់ ែដល ចជះឥទធិពលដល់សថិរភពៃនវស័ិយហរិញញវតថុ និងថវកិជតិ ្រពម
ទងំ េសដ្ឋកចិចជតិទងំមូល។ ដូេចនះ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបេងកីតបញញត្តិករសន្តសុិខសងគម េដីមប្ីរគប់្រគង
និង្រតួតពនិិតយដំេណីរករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ ថ ប័ន្របតិបត្តិករសន្តសុិខសងគម។ បញញត្តិករមនតួនទីចមបង
កនុងករ ម ន ថ នភពហរិញញវតថុ កំណត់បទបបញញត្តិ្របុង្របយត័ន ស្តង់ រ្របតិបត្តិករ និងវធិនចបំច់
នន ្រពមទងំ ្រតួតពនិតិយអនុេ មភពេដមីបធីនថ្របតិបត្តកិរេនកនុងករផ្តល់េស សន្តសុិខសងគម
្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យតម្ល ភព គណេនយយភព នងិចរីភពហរិញញវតថុ។ ទនទឹមេនះ ករបេងកតីយន្តករ
ករពរសមជិក និងផ ះផ វ ិ ទេនេពលមនទំនស់ ក៏ជករទទួលខុស្រតូវរបស់ ថ ប័នបញញត្តិករ
ផងែដរ។ 

េដីមបពី្រងឹង្របសិទធភពៃនករបំេពញករងរ នងិេដមីបេីចៀស ងនូវករបេងកតី ថ ប័នេ្រចីន និង
យប៉យ ែដលនឲំយមនផលប៉ះពល់ដល់្របសិទធភពៃនករចំ យថវកិជតិ អគគេលខធិករ ្ឋ ន
ៃន្រកុម្របឹក ជតិគពំរសងគម នឹងបេំពញមុខងរបែនថមជ ថ ប័នបញញត្តកិរេដីមបី ម ន ្រគប់្រគង 
និង្រតតួពិនិតយ ល់្របតិបត្តកិររបស់្របតបិត្តកិរសន្តសុិខសងគម។ 

៤.៣.៣ ក្រមិត្របតិបត្តកិរ 
េគលេ ចមបងមួយៃនករេធ្វីកំែណទ្រមង់្របព័នធគពំរសងគមេនះ គឺករេរៀបចំេឡីងវញិនូវ

រចនសមព័នធ្រគប់្រគងរបស់ ថ ប័ន្របតិបត្តិករ េដីមបធីនបននូវ្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង និងេដីមបី
បេងកីន្របសិទធភពចំ យថវកិផងែដរ។ មរយៈេនះ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេធ្វីករែកទ្រមង់ ថ ប័ន
្របតិបត្តិករដូចខងេ្រកម៖ 

៤.៣.៣.១ ្របតបិត្តកិរជនំយួសងគម 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសិក េលីលទធភពកនុងករបេងកីតមូលនិធិជនំួយសងគម េដីមប្ីរគប់្រគង និង ក់
ឲយដំេណីរករកមមវធិីជតិជំនួយសងគមែដលមនលកខណៈជកមមវធិីឧបតថមភជ ច់្របក់។ ករបេងកីត
មូលនិធេិនះ គឺជករេរៀបចំយន្តករស្រមប់ករេបះជំ នេទរកករេធ្វីសមហរណកមមកមមវធិីឧបតថមភ
ច់្របក់ទងំអស់ឲយេទជកញច ប់កមមវធិីែតមួយេនេពលអនគតផងែដរ។ 

មូលនធិិជំនយួសងគម ក៏េដីរតួយ៉ងសំខន់ផងែដរកនុងករេរៀបចយំន្តករបំេពញករងរជមួយ
ថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបជំីរុញ និងបេងកីន្របសិទធភពកនុងករផ្តល់េស ជំនួយសងគមទងំ យ ្រពមទងំ 
ស្រមបស្រមលួេលីករេរៀបចកំរ្រគប់្រគង្របព័នធចុះបញជ ីសមជកិឲយមនលកខណៈទូលំទូ យ និង្របមូលផ្តុ ំ។ 

៤.៣.៣.២ ្របតបិត្តកិរសន្តសុិខសងគម 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេធ្វីកំែណទ្រមង់ ថ ប័ន មរយៈករេធ្វីសមហរណកមម ថ ប័ន្របតិបត្តិករ
ែដលមន្រ ប់ទងំអស់េពលគឺ ប.ជ.ស ប.ជ.អ ប.ស.ស និង ម.ជ.ព ឲយេទជ ថ ប័នែតមួយ។ 
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ថ ប័នថមីេនះគឺជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ ែដលមនមុខងរ្រគប់្រគង និងចត់ែចងរបបសន្តិសុខសងគម
ទងំអស់រមួមន៖ េ ធន ែថទសុំខភព និភ័យករងរ ពកិរភព និងនិកមមភព។ល។ 

របូភពទី១៥៖ ករេធ្វសីមហរណកមម្របតបិត្តកិរសន្តសុិខសងគម 

 
៤.៣.៣.៣ រចនសមពន័ធ្រគប់្រគងរបស់ ថ ប័ន្របតបិត្តកិរសន្តសុិខសងគម 

ក. ្រកុម្របកឹ ភិបល  
សមជកិៃន្រកុម្របឹក ភិបលរបស់ ថ ប័នទងំេនះ ្រតូវមនសមសភពមកពី ថ ប័នពក់ព័នធ

ទងំអស់ រមួមនតំ ងមកពី ថ ប័នរដ្ឋ តំ ងនិេយជក និងតំ ងនិេយជិត ្រពមទងំ ចមន
តំ ង ថ ប័នផ្តល់េស សុខភបិលផងែដរ។ 

ខ. គណៈកមម ធិករជំនញ 
គណៈកមម ធិករជំនញមួយចំនួន គួរ្រតូវបេងកីតេឡងីេដីមបជីំរុញ្របសិទធភពករងររមួមន៖ 

គណៈកមម ធកិរ្រតួតពិនិតយគុណភពសុខភិបល គណៈកមម ធិករវនិិេយគ គណៈកមម ធិករសវនកមម 
ឬគណៈកមម ធិករចបំច់េផ ងេទៀត។ 

គ. េគលករណ៍្របតិបត្តិ 
្របតិបត្តិកររបស់ ថ ប័នេនះ ្រតូវេធ្វេីឡងីេ យឈរេលីេគលករណ៍អភបិលកិចចល្អ។ ថ ប័ន 

្របតិបត្តិករ្រតវូអនុវត្តេទ មេគលករណ៍ចមបងមយួចំននួដូចជ (១) ករេរៀបចំបញជ ិកគណេនយយ
េ យអនុេ ម មស្តង់ រ (២) ករបេងកីត្របព័នធ្រតួតពិនិតយៃផទកនុង (៣) ករ ក់ឲយេធ្វីសវនកមម
ឯក ជយេលីរបយករណ៍ហរិញញវតថុ (៤) ករផ ព្វផ យជ ធរណៈនូវរបយករណ៍ហរិញញវតថុ និង 
(៥) ករ ក់ឲយមនករ យតៃម្លឯក ជយេលី្របសិទធភពៃនករ្រគប់្រគង នងិេ្របី្របស់ថវកិភគទន
េនេរៀង ល់ ៥ ឬ ១០ ឆន មំ្តង។ 

ឃ. យន្តករេធ្វីសមបទនឆ្លង 
ជរ ្ឋ ភិបល នឹងសិក សមិទធិលទធភពេលីករេរៀបចយំន្តករេធ្វីសមបទនឆ្លងរ ងរបប ឬកមមវធីិ

នីមួយៗ (េលីកែលងរបបេ ធន) េដីមបេី្រប្ីរបស់ធនធនៃនរបប ឬកមមវធីិែដលមនអតិេរកថវកិមក
ជួយេ្រ ច្រសង់របប ឬកមមវធិីែដលមនឱនភពថវកិ កនុងេគលេ េជៀស ងករទម្ល ក់បនទុកទងំ
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្រសងុមកេលថីវកិជតិេនេពលែដលរបប មួយមនឱនភពថវកិ។ ករេធ្វីសមបទនឆ្លងេនះចបំច់
្រតូវគិតគូរដល់ចីរភព និងភពរងឹមែំផនកហរិញញវតថុៃនរបប ឬកមមវធិីែដលពក់ព័នធ និងេជៀស ងនូវករ
េកីតមននូវ នភ័ិយចតិ្ត ្រស្តចំេពះរបបឬកមមវធិទីងំេនះ។ 

របូភពទី១៦៖ រចនសមពន័ធៃន្របព័នធគពំរសងគម 
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ជំពកូទី៥ 
បញ្ហ ឆ្លងវិសយ័ 

៥.១ ករវិនិេយគ 

៥.១.១ ទិដ្ឋភពទូេទ 
វស័ិយធនគរគឺជវស័ិយនមុំខេនកនុង្របព័នធហរិញញវតថុកមពុជ។ ្រគឹះ ថ នធនគរបនេកីន

េឡងីជលំ ប់ ែដលេនឆន ២ំ០១៥ ធនគរជតិៃនកមពុជបនផ្តល់ ជញ បណ្ណធនគរពណិជជចំនួន 
៣៦ ធនគរឯកេទសចំនួន ៩ និង្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុចនំនួ ៤៤។ អ្រ ករ្របក់ៃន្របក់បេញញី
មនកលកណំត់ជរូបិយវតថុជតិសថិតេនកនុងរង្វង់គរួឲយទក់ទញ (កនុងចេន្ល ះព ី៥ េទ ១០ ភគរយ)។ 

ទីផ រវនិិេយគមូលនិធិេនកមពុជ សថិតកនុងដំ ក់កលចប់េផ្តមីេនេឡយី េ យ រែតករ
អភិវឌ របស់ទីផ រហរិញញវតថុេនមនក្រមិត។ ទីផ រមូលប្រតបនចប់េផ្តីមដំេណីរករេនឆន ២ំ០១១ 
េហយីរហូតមកដល់េពលេនះមន្រកមុហុ៊នចំននួ ៤ (កនុងេនះ ២ ជសហ្រគសរដ្ឋ) បនចុះបញជ ីលក់
មូលប្រតេនកនុង្រកុមហុ៊នផ រមូលប្រតកមពុជ។ កនុងទិសេ ជំរុញករអភិវឌ ទីផ រមូលប្រត គណៈ-
កមមករមូលប្រតកមពុជ (គ.ម.ក) បនែកស្រមួល្របកសស្តីពកីរេបះផ យមូលប្រតជ ធរណៈ 
េដីមបបីនធូរបនថយលកខខណ្ឌ ត្រមូវមួយចំននួស្រមប់្រកមុហុ៊នេបះផ យ េ យេធ្វីករែបងែចកទីផ រជ
ពីរគឺ (១) ទីផ រេគលស្រមប់សហ្រគសខន តធំ និង (២) ទីផ រកំេណីនស្រមប់សហ្រគសធុន
តូច និងមធយម។  

េ យែឡក វស័ិយអចលន្រទពយក៏បននិងកំពុងមនសនទុះរកីចេ្រមីនយ៉ងខ្ល ងំក្ល បនទ ប់ពីវបិត្តិ
ហរិញញវតថុសកល។ 

៥.១.២ បញ្ហ ្របឈម 
ឧបករណ៍ហរិញញវតថុស្រមប់វនិិេយគមិនទន់មនលកខណៈសមបូរែបប ដូចជ អវត្តមនរបស់

មូលប្រតរដ្ឋនិងសញញ បណ្ណឯកជន ចំនួនតិចតួចៃន្រកុមហុ៊នេបះផ យលក់មូលប្រតជ ធរណៈ
ជេដីម។ រឯី ទផី រវនិិេយគមូលនិធិឯកជន (Private Equity) ក៏េនមនទំហតូំច។ ជក់ែស្តង ប.ស.ស 
ែដលជ ថ ប័ន្របតបិត្តិកររបបសន្តសុិខសងគម ែដលមនអតេិរកមូលនិធិ ចយកេទេធ្វកីរវនិេិយគ
បនេនះ បនវនិេិយគមូលនិធរិបស់ខ្លួនែតេលី្របក់បេញញីេនធនគរបុ៉េ ្ណ ះ។ េលីសពេីនះ ជំនញ
វជិជ ជីវៈពក់ព័នធ រមួទងំ្រកបខ័ណ្ឌ បទបបញញត្តចិបំច់ននក៏េនមនិទន់េពញេលញ។  

៥.១.៣ យទុធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
៥.១.៣.១ ករបន្តផ្តលក់រេលកីទឹកចតិ្តដល់្រកុមហុ៊នេបះផ យ 
ជរ ្ឋ ភិបលបន្តជំរុញេលីកទឹកចិត្តឲយ្រកុមហុ៊នឯកជន និងសហ្រគសរដ្ឋេធ្វីករេបះផ យ 

លក់មូលប្រតជ ធរណៈ មរយៈករែកស្រមួលអនុ្រកឹតយស្តីពីករេលីកទឹកចិត្តពនធ រកនុងវស័ិយ
មូលប្រត។ ជមួយគន េនះ ជរ ្ឋ ភិបលរពំឹងថចំនួន្រកុមហុ៊នចុះបញជ ីេបះផ យលក់មូលប្រតនឹង
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មនករេកីនេឡងីជបន្តបនទ ប់ មរយៈករែកស្រមួលលកខខណ្ឌ ស្រមប់ករចុះបញជ ីេបះផ យលក់
មូលប្រតជ ធរណៈ េដីមបអីនុញញ តឲយសហ្រគសធុនតូចនិងមធយម មនលទធភពកនុងករេកៀរគរ
ហរិញញបបទនកនុងទីផ រមូលប្រត។ 

៥.១.៣.២ ជរំញុករអភវិឌ ទផី រសញញ បណ្ណ 
ជរ ្ឋ ភិបលបននិងកំពុងេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ បទបបញញត្តិ និងបេចចកេទស េដីមបេី្រតៀមខ្លួនកនុង

ករចប់េផ្តីមេធ្វីករេបះផ យលក់មូលប្រតរដ្ឋ ឲយ្រសបនឹងេគលេ ៃនយុទធ ្រស្ត្រគប់្រគងបំណុល
ធរណៈ។ េគលេ ៃនករអភិវឌ ទីផ រមូលប្រតរដ្ឋ គឺមិន្រតឹមែតេលីកកមពស់បរ ិ ្ឋ នវនិិេយគ

ស្រមប់មូលនិធិសន្តិសុខសងគមប៉ុេ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តនឹងក្ល យជក ្ត លីករដ៏សំខន់កនុងករជំរុញករ
អភិវឌ ទីផ រទុន និងទីផ ររូបយិវតថុកនុង្រសុកផងែដរ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ ទីផ រមូលប្រតរដ្ឋនឹងផ្តល់ជ
យន្តករសម្រសបស្រមប់ករេកៀរគរហរិញញបបទន ្របកបេ យនិរន្តរភពរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសស 
េនេពលែដលហិរញញបបទនសហ្របតិបត្តិករកន់ែតថយចុះជបន្តបនទ ប់ េ យ រករវវិឌ ឈន
េឡងីៃនេសដ្ឋកិចចកមពុជ។ បែនថមេលីេនះ ជរ ្ឋ ភិបលក៏បននិងកំពុងេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ
ចបំច់ េដីមបផី្តល់ករអនុញញ តឲយ្រកមុហុ៊នឯកជន ចេធ្វីករេបះផ យលក់សញញ បណ្ណ ជីវកមមេន
កនុងទីផ រមូលប្រត ផងែដរ។ 

៥.១.៣.៣ ករេរៀបចេំគលករណ៍ែណនសំ្តពីីវនិេិយគ 
បញញត្តិករ្របព័នធសន្តិសុខសងគម មនតួនទីេរៀបចេំគលករណ៍ែណនសំ្តីពីករវនិិេយគមូលនិធិ

របស់ ថ ប័ន្របតិបត្តិករ ែដលេផ្ត តេទេលីករេធ្វីពិពិធកមមករវនិិេយគ េ យមិនពឹងែផ្អកទងំ្រសុង
ែតេលីករវនិេិយគកនុងវសិ័យធនគរ េដីមបកីំណត់អំពទី្រមង់ៃនផតហ្វូលីយ៉ូ និងក្រមិត នភ័ិយ កនុង
េគលេ ធនឲយបននូវសថិរភព និងនិរន្តរភពៃនមូលនិធិ។ 

៥.១.៣.៤ ករេរៀបចបំទបបញញត្តពិក់ព័នធនងឹករវនិេិយគមូលនិធ ិ
ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈ គ.ម.ក នឹងបញច ប់ករេរៀបចំបទបបញញត្តពិក់ពន័ធនឹងករ្រគប់្រគង និង

ករផ្តល់ ជញ បណ្ណដល់គេ្រមងវនិិេយគរមួ (Collective Investment Scheme – CIS) េដីមបី
អនុញញ តឲយ ថ ប័នេនះ ចដំេណីរករេនកមពុជ។ ទនទឹមេនះ ករេរៀបចំេសចក្ត្ីរពងចបប់ស្តីពីបរធន
បលកចិចក៏នឹង្រតូវពេន្ល នេដីមបផី្តល់្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិសម្រសប ស្រមប់ករករពរេលី ល់សកមមភព
វនិិេយគនមីយួៗ។ 
៥.២ េគលនេយបយពនធ រ 

៥.២.១ ទិដ្ឋភពទេូទ 
ករគិតគូរ្រគប់្រជុងេ្រជយេលីេគលនេយបយពនធ រ ែដលពក់ព័នធនឹង្របតបិត្តិករៃន្របព័នធ

គពំរសងគម គឺជក ្ត ចបំច់កនុងករចូលរមួចំែណកអភិវឌ ្របព័នធេនះ ជពិេសស ករេលីកទឹកចតិ្តឲយ
មនករចូលរមួពីសំ ក់្របជជនកន់ែតេ្រចីនេឡងីៗ។ ្របតិបត្តិករៃនរបបសន្តិសុខសងគម ែដលជ
របបបង់ភគទន គឺជកមមវតថុៃនករគតិគូរេលីេគលនេយបយពនធ រេនះ កនុងេនះរមួមន៖ (១) 
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្របតិបត្តិករបង់ភគទន (២) ្របក់ចំេណញពីករវនិិេយគមូលនិធិ និង (៣) ្របតិបត្តិករេបកីផ្តល់
វកលិក។ 

មរយៈខ្លមឹ រៃន ចរែណនេំលខ ០០២ សហវ. ចុះៃថងទី២០ ែខមក  ឆន ២ំ០១៥ របស់
្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុ ស្តីពីករអនុវត្តកតព្វកិចចកត់ទុកពនធេល្ីរបក់េបៀវត  និងពនធេលីអតថ-
្របេយជន៍បែនថមបញជ ក់ថ ្របក់ឧបតថមភែដលកមមករនិេយជិតទទលួបនពីរបបសន្តិសុខសងគម មិន
្រតូវបនគិតបញចូ លកនុងមូល ្ឋ នគិតពនធេលី្របក់េបៀវត  និងមិនែមនជកមមវតថុៃនពនធេលីអតថ្របេយជន៍
បែនថមេទ។ បុ៉ែន្ត វកលិកៃនរបបសន្តិសុខសងគម ស្រមប់្រកមុ្របជជនេផ ងេទៀត មិនទន់្រតូវបន
កំណត់ឲយបនចបស់ ស់េនះេទ។ 

៥.២.២ បញ្ហ ្របឈម 
េគលនេយបយពនធ រ ពក់ព័នធនឹង្របតិបត្តកិរននៃន្របព័នធគពំរសងគមេនមិនទន់បន

កំណត់ឲយបន្រគប់្រគន់ និងចបស់ ស់ខណៈែដល្របព័នធគពំរសងគមេនះេនមិនទន់បនចប់េផ្តីម
អនុវត្តេនេឡយី។ ករកំណត់ឲយបនជក់ ក់នូវរបបពនធ នឲំយមនករចូលរមួជបចច័យជវជិជមន
កនុងករជំរុញករអភិវឌ ្របព័នធេនះ ទងំករចូលរមួបង់ភគទនេនកនុងរបបសន្តិសុខសងគម ក៏ដូចជ 
ករេលីកទឹកចិត្តឲយមនករចូលរមួបង់្របក់វភិគទនស្រមប់្រទ្រទង់កមមវធិីជនំយួសងគមផងែដរ។ 
៥.២.៣ យុទធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 

៥.២.៣.១ របបពនធេលកីរបង់ភគទនចូលរបបសន្តសុិខសងគម 
ល់ភគទនែដលបង់ចូលមូលនធិិសន្តសុិខសងគមរបស់ម្រន្តី ធរណៈ និងកមមករនិេយជតិ 

គួរ្រតូវបនដកេចញពមូីល ្ឋ នស្រមប់ករគិតពនធេលី្របក់េបៀវត ។ ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុនងឹ
េរៀបចលិំខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិចបំច់េដីមបកីំណត់អពំមូីល ្ឋ នៃនករគិតពនធេនះ។ 

៥.២.៣.២ របបពនធស្រមប់្របក់ចេំណញពកីរវនិេិយគមូលនធិ ិ
្របក់ចំេណញែដលទទួលបនពីករវនិិេយគមូលនិធិ ជទូេទ ្រតូវជប់កតព្វកិចចពនធ ម

ចបប់ស្តីពី រេពីពនធ។ បុ៉ែន្តេដីមបផី្តល់ជអតថ្របេយជន៍បែនថមដល់និវត្តជន  ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសកិ អំពី
ផលប៉ះពល់នន េដីមបឈីនេទដល់ករសេ្រមចចិត្តកនុងករផ្តល់ករេលីកទឹកចិត្តែផនកពនធ រចំេពះ
្របតិបត្តិករេនះ។ 

៥.២.៣.៣ របបពនធស្រមប់ វកលិករបបសន្តសុិខសងគម 
ករទទួលបន វកលិកពីរបបសន្តិសុខសងគម មិនទន់មនករកំណត់ឲយបនចបស់អំពីករ

េលីកែលង ឬករអនុេ្រគះពនធេនេឡីយ។ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិចបំច់ េដីមបី
បំេពញនូវភពខ្វះចេន្ល ះទងំេនះ។ 

៥.២.៣.៤ របបពនធស្រមប់ករចូលរមួវភិគទនសបបុរសធម៌កនុងមូលនធិជំិនួយសងគម 
ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសិក េលីលទធភពកនុងករកំណត់អំពីករេលីកទឹកចិត្តែផនកពនធ រ េលីករ

បង់្របក់វភិគទនសបបុរសធម៌េទឲយមូលនធិិជំនយួសងគមនន េដីមបេីលកីទឹកចិត្តឲយមនករចូលរមួ
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វភិគទនកនុងវសិ័យេនះឲយកន់ែតេ្រចីនេឡងី។ ករដកករបង់វភិគទនសបបុរសធម៌របស់សហ្រគស 
ឬ ថ ប័នននពី្របក់ចណូំលែដលជប់ពនធ គឺជទិសេ ទិភព ែដលនងឹ្រតូវេលីកយកមកសិក ។ 

៥.៣ ្របព័នធចុះបញជ  ី

៥.៣.១ ទដិ្ឋភពទូេទ 
្របព័នធចុះបញជ ី្រកុម្របជជន ែដល្រតូវទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីកមមវធិីជំនយួសងគម នងិរបប

សន្តសុិខសងគម ្រតូវបនដេំណីរករេ យែឡកេផ ងៗគន េទ មមុខងរ និងភរកិចចរបស់ ថ ប័នមន
សមតថកិចចែដលទទួលខុស្រតូវេទ ម្របេភទៃនកមមវធិី និងរបបេរៀងៗខ្លួន។ 

្រកសួងែផនករជ ថ ប័នទទួលបនទុកកនុងករេរៀបចំ នងិេធ្វបីចចុបបននភពបណ្ណសមធម៌ ែដលជ
ករកំណត់អត្តសញញ ណ្របជជន្រក្ីរក ែដល្រតូវទទលួបនអតថ្របេយជន៍ពីកមមវធិីជនំួយសងគម។ រឯី 
ប.ជ.ស ប.ជ.អ ប.ស.ស និង ម.ជ.ព មន្របព័នធេ យែឡកេដមីប្ីរគប់្រគង និងចុះបញជ ីសមជកិេរៀងៗ
ខ្លួន។ ចែំណកឯករកំណត់អត្តសញញ ណ និងអ្រ នុកូល ្ឋ នរបស់្របជជនទូេទវញិ គឺសថតិេនេ្រកម
សមតថកិចចរបស់្រកសួងម ៃផទ។  

៥.៣.២ បញ្ហ ្របឈម 
ករ ក់ឲយដំេណីរករ្របព័នធចុះបញជ ីេទ ម្រកុម្របជជនេរៀងៗខ្លួន ចនឲំយមនករ្រតួត

សុគីន រ ងករកំណត់អត្តសញញ ណ្របជជននីមួយៗ ែដលេធ្វីឲយ្របជជនមយួរូប ចមនអត្តសញញ ណ
េលីសពីមួយ។ ក ្ត េនះ នឹងជំរុញឲយមនគម្ល តកន់ែតធំេលីភព្រតឹម្រតូវៃនទិននន័យស្តីពី្របជជន 
ែដលផ្តល់ករលំបកដល់ករកំណត់េគលនេយបយគពំរសងគម និងេគលនេយបយអភិវឌ ន៍
េផ ងេទៀតឲយចំេគលេ  និងមន្របសិទធភព។ ក ្ត េនះ ក៏បងកឲយមនករេធ្វីករងរដែដលៗរបស់
ថ ប័នេផ ងៗគន ែដល ចចត់ទុកថជករខជះខជ យធនធន។ មនិែតបុ៉េ ្ណ ះ ករ ក់ឲយដេំណីរករ

្របព័នធចុះបញជ ី និងេធ្វីអត្តសញញ ណកមមេផ ងៗគន ែបបេនះ នឹងនឲំយមនចំ យធនធនថវកិយ៉ង
េ្រចនីសនធឹកសនធ ប់ផងែដរ។ 
៥.៣.៣ យទុធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 

ជរ ្ឋ ភិបលមនេគលេ េរៀបចែំកទ្រមង់្របព័នធ្រគប់្រគងអត្តសញញ ណកមម ឲយកន់ែត្របេសរី
េឡងី មរយៈករេ្របីបេចចកវទិយជីវម្រត (Biometric) េដីមបទីប់ ក ត់បញ្ហ ទិននន័យសទួន។ មរយៈ
ករ ក់ឲយេ្របី្របស់្របព័នធថមេីនះ ពលរដ្ឋមួយរូប ចមនអត្តសញញ ណែតមយួបុ៉េ ្ណ ះ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងតភជ ប់ជមួយ្របព័នធអត្តសញញ ណកមមថមីេនះជមួយ្របព័នធេផ ងេទៀត ដូចជ 
្របព័នធ្រគប់្រគងបណ្ណសមធម៌របស់្រកសួងែផនករ ្រពមទងំ ្របព័នធចុះបញជ ីរបស់្របតិបត្តិករសន្តិសុខ
សងគម េដីមបបីេងកីន្របសិទធភពកនុងករ្រគប់្រគងទិននន័យ និងករែចករែំលកទិននន័យរ ង ថ ប័នមន
សមតថកិចច ្រពមទងំេដីមបកីត់បនថយចំ យជអតិបរម ក៏ដូចជ ករេធ្វីករងរដែដលៗផងែដរ។ 
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៥.៤ ករអប់រ ំនិងផ ព្វផ យ 

៥.៤.១ ទិដ្ឋភពទូេទ 
ករយល់ដឹងរបស់្របជជនកមពុជពក់ព័នធនឹង្របព័នធគពំរសងគម េនមិនទន់មនលកខណៈទូលំ

ទូ យ និងចបស់ ស់េនេឡយី។ ជក់ែស្តង ្របជជនមួយចំនួនធំធ្ល ប់បនទទលួអតថ្របេយជន៍ពី
្របព័នធេនះរចួេ្រសចេទេហយី ជពិេសស កមមវធិីជំនួយសងគមនន ែដល ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុវត្ត
កន្លងមក ។  

ចំែណក ករយល់ដឹងពក់ព័នធនឹង្របព័នធសន្តសុិខសងគមកន់ែតមនក្រមិតែថមេទៀត។ កន្លងមក 
្របជជនកមពុជ ែតងបនទទលួដឹងឮអពំីករទទលួបន្របក់េ ធនរបស់ម្រន្តី ធរណៈ។ បុ៉ែន្តមិន
មន្របជជនេ្រចនីេទ ែដលរពំងឹថករបេ្រមីករងរេនកនុងវស័ិយឯកជនក៏ ចទទួលបននូវរបប្របក់
េ ធនេនះែដរ។  

ករយល់ដឹងអពំី្របព័នធេនះ េឃញីថមនសនទុះេកីនេឡងីេ្រចីនកនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយ
េនះ មរយៈវត្តមនរបស់ ប.ជ.ស ប.ជ.អ ប.ស.ស និង ម.ជ.ព។ ថ ប័នទងំេនះ បនចូលរមួយ៉ង
សកមមកនុងករេលកីកមពស់ករយល់ដឹងរបស់ ធរណជន មរយៈករបំេពញមុខងររបស់ខ្លួនេ យ
អនុវត្តផទ ល់ និងករអនុវត្តកមមវធិផី ព្វផ យននេទដល់សមជិកេរៀងៗខ្លួន។ 

៥.៤.២ បញ្ហ ្របឈម 
ក្រមិតទបៃនករអភិវឌ ្របព័នធេនះ គឺជក ្ត ចមបង ែដលនឲំយមិនមនករយល់ដឹងេ្រចីនពី

សំ ក់ ធរណជនទូេទ។ ករអនុវត្តកមមវធិផី ព្វផ យេគលនេយបយនន ែដលពក់ព័នធនឹង
្របព័នធេនះ ក៏េនមនក្រមតិ។ 

មយង៉វញិេទៀត ចេំណះដងឹពក់ព័នធនងឹ្របព័នធេនះក៏មិនទន់្រតវូបនែចករែំលកឲយបនេ្រចនីេន
កនុងកមមវធិសីកិ ចេំណះដឹងទូេទរបស់្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី េនេឡយី។ 

៥.៤.៣ យុទធ ្រស្ត និងេគលេ អនគត 
េដីមបេីលីកកមពស់ចេំណះដឹងពក់ព័នធនឹង្របព័នធគពំរសងគមេនកមពុជ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេ្រប្ីរបស់ 

វធិី ្រស្តពីរគ៖ឺ (១) ករអប់រេំ យផទ ល់ និង (២) ករអប់រេំ យ្របេយល។ 

៥.៤.៣.១ ករេលកីកមពស់ចេំណះដងឹេ យផទ ល់ 

វធិី ្រស្តេនះ គឺករេលីកកមពស់ចំេណះដឹង មរយៈករអប់រ ំ និងផ ព្វផ យេ យផទ ល់អំពី
េគលនេយបយ ឬកមមវធិីជក់ ក់ៃន្របព័នធគពំរសងគម។ ទងំ ថ ប័នបញញត្តិករ និង្របតិបត្តិករ 
្រតូវសហករគន េរៀបចំបេងកីតកមមវធិីផ ព្វផ យចំេណះដឹងជូន ធរណជនឲយបនកន់ែតេ្រចីន និង
្រគប់ទីកែន្លង េធ្វីយ៉ង ឲយ្របជជន្រគប់រូបយល់ចបស់អំពីសិទធិជមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួនកនុងករទទួល
បនអតថ្របេយជន៍ ្រពមទងំ កតព្វកិចចរបស់ខ្លួនកនុងករចូលរមួកនុង្របព័នធេនះផងែដរ។ 
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៥.៤.៣.២ ករេលកីកមពស់ចេំណះដងឹេ យ្របេយល 

ជរ ្ឋ ភិបលនឹងសិក េលីលទធភព កនុងករ ក់បញចូ លមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនសិក ធិករហរិញញវតថុ 
(financial literacy) េទកនុងកមមវធិីសិក របស់្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  េទ មក្រមតិៃន
ថន ក់សិក នីមួយៗ េដីមបបី្រញជ បជបេណ្តី រៗនូវផនត់គនំិត និងករយល់ដងឹរបស់កុមរកមពុជពក់ព័នធ
នឹងករេរៀបចំែផនករហរិញញវតថុផទ ល់ខ្លួន។ 

េគលេ េនះ មិន្រតឹមែតេធ្វីេឡីងេដីមបីេលីកកមពស់ចំេណះដឹងពក់ព័នធនឹង្របព័នធគពំរ
សងគមែតមយួបុ៉េ ្ណ ះេទ គេឺដមីបេីលកីកមពស់ចំេណះដឹងមូល ្ឋ នអំពី្របព័នធហរិញញវតថុទងំមូល េ្រពះថ 
សិក ធិករហរិញញវតថុ នងឹ្រគបដណ្ត ប់ទងំករេ្របី្របស់េស របស់្រគឹះ ថ នធនគរ េស ធន ៉ប់រង 
្របតិបត្តិករមូលប្រត និង្របតបិត្តិករហរិញញវតថុដៃទេទៀតផងែដរ។ 
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ជំពូកទី ៦ 
ែផនករសកមមភពស្រមប់ករអភិវឌ ្របព័នធគពំរសងគម ២០១៦-២០២៥ 

េគលនេយបយ រយៈេពលខ្លី 
(២០១៦-២០១៨) 

រយៈេពលមធយម 
(២០១៨-២០២០) 

រយៈេពលែវង 
(២០២០-២០២៥) ថ ប័នអនុវត្ត 

១. ្របព័នធជំនួយសងគម 
១.១ ករេឆ្លយីតបនងឹេ្រគះ សនន 
កមមវធិសីន្តសិុខេសប ង  បន្តព្រងឹងសមតថភព្របព័នធេសប ងប្រមុងជតិ 

 ពិនតិយ និង យតៃម្លករអនុវត្ត 
 បន្តព្រងឹងសមតថភព្របព័នធ

េសប ងប្រមុងជតិ 
 ពិនតិយ និង យតៃម្លករអនុវត្ត 

 បន្តព្រងឹងសមតថភព
្របព័នធេសប ងប្រមុងជតិ 

 ពិនតិយ និង យតៃម្លករអនុ
វត្ត 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ 
 

១.២ ករអភិវឌ មូលធនមនុស  

កមមវធិគីពំរ្រស្តមីនៃផទ
េពះ នងិកុមរ យុេ្រកម 
៥ ឆន  ំ

 សិក  និង យតៃម្ល អំពមី៉ូែដលៃនករ កឲ់យអនុ
វត្តកមមវធិីេលីកកមពស់ រូបតថមភ រមួបញចូ លទងំ
ករអនុវត្ត កលបង េដមីបកីំណត់អពំីម៉ូែដល

មួយ ែដលមន្របសិទធភព និងសម្រសប
ស្រមប់កមពុជ 

 កំណត់អពំី ថ បន័អនុវត្ត និងកណំតឲ់យបន
ចបស់អំពីតួនទី និងភរកចិច  

 េធ្វកីរកំណត់អពំីេខត្តេគលេ ែដល្រតូវ ក់ឲយ
អនុវត្តមុន េ យែផ្អកេលីភពងយរងេ្រគះនងិ
ត្រមូវករ 

 េរៀបចំយន្តករករងរ និងករក ងសមតថភព  
 បេងកីតយន្តករពិនតិយ ម ននងិ យតៃម្លេដមីបី

 ព្រងីកវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់
ថន ក់ជតិ ្រពមទងំេធ្វីករែក
ស្រមួលឲយកន់ែតមន្របសិទធ
ភព នងិសក្តិសិទធិភព 

 ព្រងីកករអនុវត្ត្រគបដណ្ត ប់
ថន ក់ជតិេ យពឹងែផ្អកេលីករ
វភិគអំពីត្រមូវករនិងេគលេ
ទិភពេលីតំបនភ់ូមិ ្រស្ត 

្របជ ្រស្ត េសដ្ឋកចិចសងគម 
និងក ្ត សមធម៌ដៃទេទៀត 

 ្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្លេលី
ករអនុវត្ត 

 ពិនតិយ ម ន និង យ
តៃម្លករអនុវត្ត 

 េធ្វកីរែកស្រមួលេដមីបី
ធនឲយបននូវ្របសិទធភព 
និងសក្តសិិទធិភព។ 

្របតិបត្តិករជំនួយ
សងគម 



 

្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយជតគិពំរសងគម ២០១៦-២០២៥	 ទំព័រ 55 

 

ស់សទង់វឌ នភព និងសិក េលីផលប៉ះពល់ 
ជមួយនឹងករសេ្រមចចិត្តេ្របី្របស់្របព័នធ
ព័តម៌នវទិយ 

 ក់ឲយអនុវត្តកមមវធិីេលីកកមពស់ រូបតថមភ 
ស្រមប់្រស្តីមនៃផទេពះ និងកុមរ យុេ្រកម ៥ 
ឆន  ំេនកនុងេខត្ត ទិភព 

 សិក េលីយន្តករផ្តល់ករពិនិតយៃផទេពះ 
 

កមមវធិផី្តល់ រេន ម 
េរៀន  

 

 សិក  និងេរៀបចំ ក់ឲយដំេណីរករ កលបង 
កមមវធិី រែដល េំនផទះ  

 អភវិឌ សមតថភព ថ ប័ន រមួទងំអនកេធ្វីករងរ
សងគម 

 េរៀបចំេគលនេយបយជតិស្តីពកីរផ្តល់ រ
េន ម េរៀន  

 សិក េលីទិដ្ឋភព្រគប់្រគង នងិហរិញញវតថុ ៃនកមម
វធិេីនះ 

 

 ែផ្អកេលីលទធផលៃនករសិក
ពិនតិយេរៀបចំករ ក់ឲយដំេណីរ
ករកមមវធិី រ េំនផទះ  

 េរៀបចំ្រកបខ័ណ្ឌ ថ បន័ និង
ធនធនមនុស េដមីប្រគប្រគង
និងចត់ែចង កមមវធិីេនះ
ទងំ្រសុងេ យរដ្ឋ 

 សិក អំពី្របសិទធភព និងសក្តិ
សិទធិភពៃនករអនុវត្តកមមវធិី  

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ
ព្រងីកវ ិ លភពស្រមប់
ថន ក់មេត្តយយសិក  និង 
ថន ក់មធយមសិក បឋម
ភូមិ 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី  

កមមវធិី របូករណ៍
ក្រមតិបឋមសិក  
 

 បន្តព្រងឹងករអនុវត្តកមមវធិីែដលមន្រ ប់ 
 ពិនតិយេឡងីវញិនូវលកខណៈវនិិចឆ័យេដីមបទីទលួ

បនអតថ្របេយជន៍ 
 េរៀបចំ្របព័នធ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លឲយ្រសបគន

ជមួយកមមវធិី រូបករណ៍ថន ក់មធយមសិក  
និង្របព័នធេអឡចិ្រតូនកិស្រមប់ករចុះវត្តមន 

 សិក បេងកីតយន្តករផ្តល់ រូបករណ៍ស្រមប់

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ
ព្រងីកវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់
ទូទងំ្របេទសេលីកមមវធិីែដល
មន្រ ប់ 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ
ព្រងីកវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់
ពីថន កទ់ី១-៦ 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ
ព្រងីកក្រមតិអតថ្របេយជន៍
ស្រមប់ រូបករណ៍ពី
ថន កទ់ី១-៦ 

 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី  
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ថន ក់បឋមសិក មរយៈគណនីធនគរេ យ
ពឹងែផ្អកេលីករវភិគតៃម្លនិងអតថ្របេយជន៍ 

 េរៀបចំករវភិគេលីករព្រងីក
ក្រមិតអតថ្របេយជន៍ រូប-
ករណ៍ េដីមបធីនករចុះេឈម ះ
ចូលេរៀនបនទន់េពលេវ  
និងវត្តមន។ 

កមមវធិី របូករណ៍
ក្រមតិមធយមសិក  
 
 
 

 បន្តព្រងឹងករអនុវត្តកមមវធិីែដលមន្រ ប់ 
 េធ្វឲីយ្របេសីរេឡងីនូវ្របសិទធភព និងសក្តិសិទធិ

ភពកនុងករអនុវត្ត  (យន្តករផ្តល់ រូបករណ៍ 
មរយៈធនគរ នងិយន្តករស្រមបក់ំណត់

អត្តសញញ ណអនកទទលួអតថ្របេយជន៍ ។ល។) 
 េរៀបចំេគលនេយបយថន ក់ជតិស្តីពីករអប់រ ំ

មូល ្ឋ ន 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ
ព្រងីកវ ិ លភពៃនករ្រគប 
ដណ្ត ប់ពីថន ក់ទី៧-១២ 

 ្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្លករ
អនុវត្ត 

 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ
ព្រងីកក្រមតិអតថ្របេយជន៍ 

 ្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្ល
ករអនុវត្ត 

្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី  

១.៣ ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ 

ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ  េរៀបចំេគលនេយបយជតិស្តីព ីករអប់របំណ្តុ ះ 
ប ្ត លបេចចកេទស នងិវជិជ ជវីៈ (Technical 
Vocational Education and Training:TVET) 
ស្រមប់បេងកីនលទធភព និងសមធម៌កនុងករ
ទទលួបនេស TVET េដមីបបីេងកតីករងរ និង
កត់បនថយភព្រកី្រក 

 បន្ត និងសិក េលីករព្រងីកវ ិ លភពករ      
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈេ យេផ្ត តេលីករព្រងីក
កមមវធិី ព នចម្លងបន្តជនំញស្រមប់យុវជនេ្រក

 
 បណ្តុ ះប ្ត លជំនញ មលិខិតបញជ ក់

 ពិនតិយនិង ម នករអនុវត្ត
កមមវធិផី្តល់្របក់ឧបតថមភ
ស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល
វញិញ បនប្រតក្រមិត១-៣ ដល់
ជន្រក្រក និង្រស្តីកនុងវសិ័យ
ទិភព 

 បន្តអនុវត្តកមមវធិីផ្តល់
្របកឧ់បតថមភស្រមប់ករ
បណ្តុ ះប ្ត ល
វញិញ បនប្រតក្រមិត១-៣ 
ដល់ជន្រកី្រក និង្រស្តីកនុង 
វសិ័យ ទិភព 

្រកសួងករងរ និង  
បណ្តុ ះប ្ត ល    
វជិជ ជវីៈ 
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ស្រមប់្របជជន្រក្រក មជនបទ 
 សិក ករ ក់ឲយអនុវត្តកមមវធិីផ្តល់្របក់ឧបតថមភ

ស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លវញិញ បនប្រតជំនញ
ក្រមិត ១-៣ ដល់ជន្រកី្រក និង្រស្តីកនុងវសិ័យ
ទិភព 

១.៤ សុខុមលភពស្រមប់្របជជនងយរងេ្រគះ 

កមមវធិឧីបតថមភ ច្របក់
ស្រមប់ជនពិករ 

 េរៀបចំេសចក្តីែណនសំ្រមប់ករអនុវត្តអនុ្រកឹតយ
ស្តីពី្របក់ឧបតថមភស្រមប់ជនពកិរ  

 េរៀបចំរចនសមពន័ធ ថ ប័នេដីមប្រគប់្រគង និង
ចត់ែចងកមមវធិីេនះឲយមន្របសិទធភពខពស់ 

 អនុវត្តអនុ្រកឹតយស្តីពីករផ្តល់្របក់ឧបតថមភស្រមប់
ជនពិករេនកនុងេខត្តេគលេ  

 ្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្ល ករអនុវត្ត និងលទធផល
េនកនុងេខត្តេគលេ  

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ
ព្រងីកវ ិ លភពៃនករអនុវត្ត
េទកន់េខត្តេផ ងៗេទៀត 

 ្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្ល 
ករអនុវត្ត និងលទធផល 

 េធ្វកីរែកស្រមួលេដមីបកីរ
អនុវត្ត្របកបេ យ
្របសិទធភព និងសក្តិសិទធិ
ភព 

្រកសួងសងគមកចិច 
អតតីយុទធជន នងិ 
យុវនតីិសមបទ 

កមមវធិគីពំរជនចស់ជ   កំណត់លកខណៈវនិិចឆ័យអនកទទលួផល នងិ
ក្រមិតអតថ្របេយជន៍  

 សិក ពីលទធភពស្រមបក់ំណត់អត្តសញញ ណ 
អនកទទលួផល នងិ ថ ប័នអនុវត្ត 

 េរៀបចំនិងអភិវឌ សមតថភព ថ បន័ 
 កំណត់េខត្តេគលេ  
 សិក ករ ក់ឲយដំេណីរករកមមវធិេីនះ ជកញចប់

្រគួ ររមួជមួយកមមវធិគីពំរ្រស្តីមនៃផទេពះ 
និងកុមរ 

 សិក ករ ក់ឲយអនុវត្តកមមវធិី
គពំរជនចស់ជ េនកនុងេខត្ត
ទិភព 

 ្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្ល ករ
អនុវត្ត និងលទធផល 

 េរៀបចំែផនករេដីមបពី្រងីក
វ ិ លភព កនុងករ្រគបដណ្ត ប់
ទូទងំ្របេទស 

 ក់ឲយអនុវត្តកមមវធិីទូ
ទងំ្របេទស 

 ្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្ល
ករអនុវត្ត 
 

្រកសួងសងគមកចិច 
អតតីយុទធជន នងិ 
យុវនតីិសមបទ 
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១.៥ ហរិញញបបទន 

ហរិញញវតថុស្រមប្រទ្រទង់  បំេពញេស រយី៉ូចំ យស្រមប់ធតុនមីួយៗ 
ៃនកមមវធិីជនំួយសងគម េដីមបពី្រងីកកមមវធិី ទិភព 
រមួបញចូ លទងំចំ យរដ្ឋបល 

 សិក ពីលំហថវកិែដលទក់ទងនឹងធនធន    
ធរណៈ 

 បេងកីតែផនករហរិញញវតថុរយៈេពលែវង រមួបញចូ ល
ទងំករេកៀរគរ្របភពធនធន (ករែបងែចក
កម្ល ងំពលកមម រ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងៃដគូអភិវឌ
ន៍) 

 

 សិក  និង យតៃម្លែផនករេកៀរ
គរធនធនរយៈេពលែវងស្រមប់
ករ្រគបដណ្ត បជ់សកលៃនកមម
វធិជីំនួយសងគម េដមីបពី្រងឹង
្របសិទធភព និងសក្តិសិទធិភព 

 ករ យតៃម្លពីលទធផលៃនករ
អន្ត គមែផនកជំនួយសងគម
ស្រមប់ករវភិគេលីចំ យ 
និងលទធផលែដលទទួលបន 

 ករបេងកីនភពជមច ស់របស់   
ជរ ្ឋ ភិបលេទេលីែផនក        
បេចចកវទិយ និងហរិញញវតថុ  

 បន្តេធ្វីករវភិគេលី 
ចំ យ និងលទធផលែដល
ទទលួបន 

 ល់ធតុទងំអស់របស់កមម
វធិជីំនួយសងគម្រតូវបន
្រទ្រទង់ែផនកហរិញញវតថុេ យ 
ជរ ្ឋ ភិបល 

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

២. ្របព័នធសន្តសិខុសងគម 

២.១ េ ធន 
យន្តករបេ ្ត ះ សនន
េដមីបកីតប់នថយគម្ល តៃន
របបេ ធនរបស់ម្រន្ត ី 
ធរណៈ 

 េរៀបចំេសចក្តីសេ្រមច/ែណន ំេដីមបបីញជ កេ់ឡងី
វញិអពំីករកំណត់របប្របក់េ ធនស្រមប់ម្រន្តី
នគរបលជតិ និងេយធិនៃនកងេយធពលេខមរ
ភូមនិទ 

   ្រកសួងសងគមកចិច 
អតតីយុទធជន នងិ
យុវនតីិសមបទ 

របបេ ធនស្រមបម់្រន្តី
ធរណៈ 

 ែកស្រមួល្រពះ ជ្រកឹតយស្តីពីករបេងកីត ប.ជ.ស 
និង ប.ជ.អ េដីមបេីធ្វឯីកភពវូបនីយកមម ប.ជ.ស 
និង ប.ជ.អ ឲយេទជ ថ បន័ែតមួយ នងិព្រងីក
វ ិ លភពឲយ្រគបដណ្ត ប់ម្រន្តី ធរណៈេផ ង

 េរៀបចំយន្តករវនិិេយគមូលនធិិ 
 សិក យតៃម្លអំពី និភ័យ 

 សិក យតៃម្លអំពី និភយ័  ្រកសួងសងគមកចិច 
អតតីយុទធជន នងិ
យុវនតីិសមបទ 

 ្រកសួងករងរ នងិ
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េទៀត ទងំ្រកុមនីតបិញញត្តិ ថ ប័នតុ ករ នងិ 
ថ ប័នរដ្ឋេផ ងេទៀត 

 ពិនតិយេឡងីវញិេលីអ្រ ភគទន ស្រមប់របប
េ ធនស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈទងំអស់ 

 ផ្ល ស់ប្តូរពី្របព័នធមិនបងភ់គទន េទជ្របពន័ធបង់
ភគទន 

បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 

្របពន័ធចកេចញពីករងរ
េ យសម្រគចតិ្តស្រមប់
ម្រន្តី ជករ 

 េរៀបចំ ក់ឲយដេំណីរករ្របព័នធចកេចញពីករងរ
េ យសម័្រគចិត្ត 

  សិក អំពលីកខខណ្ឌ  និងករផ្តល់អតថ្របេយជន៍ពី
្របព័នធសន្តិសុខសងគម 

 ្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្លករ
អនុវត្ត 

 

 ្រតួតពនិិតយ និង យតៃម្ល
ករអនុវត្ត 

 

 ្រកសួងមុខងរ
ធរណៈ 

របបេ ធនស្រមបក់មម
ករនេិយជិត 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ ក់ឲយដំេណីរកររបប
េ ធនកតព្វកិចចស្រមបក់មមករនេិយជិត 

 ក់ឲយដំេណីរកររបបេ ធន
កតព្វកិចចស្រមបក់មមករ
និេយជិត 

 សិក យតៃម្លអំពី និភយ័  ្រកសួងករងរ នងិ
បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 

របបេ ធនស្រមប្របជ
ជនៃនវសិយ័េសដ្ឋកចិចេ្រក
្របពន័ធ 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ ក់ឲយដំេណីរកររបប
េ ធនស្រមប់្របជជនៃនវសិ័យេសដ្ឋកិចចេ្រក
្របព័នធ េនេ្រកមយន្តករែដលមន្រ ប់ េពលគឺ 
ប.ជ.ស ឬ ប.ស.ស េដីមបធីនបននូវ្របសិទធភព
ៃនករ្រគប់្រគង និងចំ យថវកិ 

 ក់ឲយដំេណីរកររបបេ ធន
ស្រមប់្របជជនៃនវសិ័យេសដ្ឋ
កិចចេ្រក្របព័នធ ជលកខណៈសម័្រគ
ចិត្ត 

 ពិនតិយលទធភពកនុងករបែង្វរ
របបេ ធនស្រមប្របជ
ជនៃនវសិ័យេសដ្ឋកិចចេ្រក
្របព័នធឲយេទជរបបេ ធន
កតព្វកិចច 

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

 ្រកសួងករងរ នងិ
បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 

 ្រកសួងសងគមកចិច 
អតតីយុទធជន នងិ
យុវនតីិសមបទ 

្របេភទៃនរបបេ ធន
កតព្វកចិច 

 សិក អំពី្របេភទៃនរបបេ ធន ែដលសម្រសប
េទនងឹបរបិទរបស់កមពុជ េ យេផ្ត តេលីលទធភព
ៃនករ្រទ្រទង់របស់ថវកិជតិ នងិនរិន្តរភពែផនក

 េរៀបចំែផនករ និងកលវភិគ
ជក់ កស់្រមបដ់ំេណីរករ 
អនុវត្តេ យែផ្អកេលីលទធផលៃន

 ជំរុញករអនុវត្តេទ ម
ែផនករ និងកលវភិគ
ែដលបនកំណត ់

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

 ្រកសួងករងរ នងិ
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ហរិញញវតថុៃនរបបេ ធននីមួយៗ ករសិក  បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 

 ្រកសួងសងគមកចិច 
អតតីយុទធជន នងិ
យុវនតីិសមបទ 

របបេ ធនឯកជន 
សម្រគចតិ្ត 

 េរៀបចំបទបបញញត្តិេដីមបអីនុញញ តឲយដំេណីរកររបប
េ ធនឯកជនសម័្រគចិត្តែដល្រគប់្រគងេ យ 
ថ ប័នហរិញញវតថុ 

 ផ្តល់ ជញ បណ្ណដល់ ថ ប័នហរិញញ
វតថុ េដមីបី ក់ឲយដំេណីរកររបប
េ ធនឯកជនសម័្រគចតិ្ត 

 ្រគប់្រគង និង្រតួតពិនិតយ   
ទីផ រេ ធនឯកជន 
សម័្រគចតិ្ត 

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និង ហរិញញវតថុ 

២.២ ករែថទសំុខភព 
របបែថទសំុខភព
ស្រមប់កមមករនេិយជតិ 

 េរៀបចំបទបបញញតិ្តពក់ព័នធេដមីបី កឲ់យដំេណីរករ
របបែថទសំុខភពស្រមប់កមមករនិេយជិត 

 ព្រងីកវ ិ លភពរបបែថទសំុខ
ភពេទដល់អនកេនកនុងបនទុក
របស់កមមករនិេយជតិ 

 ពិនតិយ និង យតៃម្លករអនុវត្ត  ្រកសួងករងរ នងិ
បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 

របបែថទសំុខភព
ស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ ក់ឲយដំេណីរកររបប
ែថទសំុខភពស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ 

 េរៀបចំបទបបញញត្តិពក់ព័នធេដមីបី កឲ់យដំេណីរករ
របបែថទសំុខភពស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ 

 ព្រងីកវ ិ លភពរបបែថទសំុខ
ភពេទដល់អនកេនកនុងបនទុក
របស់ម្រន្តី ធរណៈ 

 ពិនតិយ និង យតៃម្លករអនុវត្ត  ្រកសួងករងរ នងិ
បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 

 ្រកសួងសងគមកចិច 
អតតីយុទធជន នងិ
យុវនតីិសមបទ 

 ្រកសួងសុខភិបល 
របបែថទសំុខភព
ស្រមប់្របជជនៃនវសិយ័
េសដ្ឋកចិចេ្រក្របពន័ធ 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ្រគប់្រគងមូលនធិិសម
ធមស៌ុខភព នងិមូលនិធគិនធបុបផ  

 សិក អំពលីទធភពកនុងករព្រងីកវ ិ លភពៃន
មូលនិធិសមធម ៌ឲយ្រគបដណ្ត ប់្របជជនែដល
ងយរងេ្រគះេផ ងេទៀត ដូចជ៖ កុមរ យុ

 េរៀបចំបទបបញញត្តិេដីមបី ក់ឲយ 
ករ្រគប់្រគងមូលនិធិសមធម៌ 
និងមូលនិធគិនធបុបផ  សថិតេន
េ្រកម្របព័នធែថទសំុខភពសងគម
រមួ 

 ក់ឲយដំេណីរកររបប 
ែថទសំុខភពស្រមប់្របជ
ជនៃនវសិ័យេសដ្ឋកិចចេ្រក 
្របព័នធែដលមិនមនបណ្ណ
សមធម៌ ជលកខណៈសម័្រគ

 ្រកសួងករងរ នងិ
បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 

 ្រកសួងសងគមកចិច 
អតតីយុទធជន នងិ
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េ្រកម ៥ ឆន  ំចស់ជ  និងជនពិករ ជេដមី ។  សិក អំពលីទធភពកនុងករ ក់ឲយ
ដំេណីរកររបបែថទសំុខភព
ស្រមប់្របជជនៃនវសិ័យេសដ្ឋ
កិចចេ្រក្របព័នធែដលមនិមនបណ្ណ
សមធម៌ 

ចិត្ត 
 សិក អំពលីទធភពកនុងករ
បែង្វររបបសម័្រគចតិ្តេនះេទ
ជរបបកតព្វកិចច 

 

យុវនតីិសមបទ 
 ្រកសួងសុខភិបល 

េហ ្ឋ រចនសមពន័ធគ្រទ  ព្រងឹងយន្តករេលីកកមពស់គុណភពេស  េដីមបី
ឈនជំ នៗេឆព ះេទរកករ ក់ឲយដំេណីរករ
្របព័នធទទួល គ ល់គុណភព (Accreditation 
System) 

 បេងកីនករវនិិេយគ ធរណៈេលីេហ ្ឋ រចន-  
សមព័នធសុខភិបល េ យ ប់បញចូ លទងំធនធន
មនុស  

 េរៀបចំយន្តករេដីមបេីលីកកមពស់ករយល់ដឹងអពំី
ករែថទ ំនិងករករពរសុខភព 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ ក់ឲយមនករធន
៉ប់រងបន្ត 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករបេងកីត
យន្តករ្រតួតពិនិតយឯក ជយេលី
ករទូទតេ់ស សុខភិបល 

 ករបេងកីនករចូលរមួពីមូល ្ឋ ន
សុខភបិលឯកជន មរយៈករ
ែកស្រមួលកញចប់ វកលិកៃន
របបែថទសំុខភពសងគម
នីមយួៗ 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ
ក់ឲយអនុវត្តកញច ប់
វកលិករមួស្រមប់្រគប់

របបែថទសំុខភពសងគម
ទងំអស់ 

 ្រកសួងសុខភិបល 
 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

 

២.៣ នភិយ័ករងរ 
របប នភិយ័ករងរ
ស្រមប់កមមករនេិយជតិ 

 ែកស្រមួលលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ េដីមបអីនុញញ តឲយ
កូនកនុងបនទុកទទួលបនអតថ្របេយជន៍ពីរបបេនះ 
េទះបឪីពុកឬម្ត យែដលជសមជិករបស់ ប.ស.ស 
ពុំបនចុះសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍  េហយីទទួលរង
េ្រគះថន ក់ករងររហូតដល់បត់បង់ជីវតិ និង េដីមបី
អនុញញ តឲយកូនពិករែដលពុំមនលទធភពរក្របក់
ចំណូល ទទួលបនអតថ្របេយជន៍ព ីប.ស.ស 

 ករ ម ននិង យតៃម្ល      
ករអនុវត្ត 

 ករ ម ននិង យតៃម្ល
ករអនុវត្ត 

 ្រកសួងករងរ នងិ
បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 
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រហូតអស់មួយជីវតិ ។ 
របប នភិយ័ករងរ
ស្រមប់ម្រន្តី ធរណៈ 

 សិក េរៀបចឲំយមនេគលករណ៍ និងស្តង់ រ
ចបស់ ស់ស្រមប់ករជយួ្រទ្រទង់ដល់ម្រន្តី
ធរណៈែដលរងេ្រគះេ យ រ និភ័យ

ករងរ ។ 

 ក់ឲយដំេណីរកររបប និភ័យ
ករងរស្រមបម់្រន្តី ធរណៈ
េ យែផ្អកេលីទដិ្ឋភពៃនថវកិ
ជតិ 

 ករ ម ននិង យតៃម្ល
ករអនុវត្ត 

 ្រកសួងករងរ នងិ
បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 

២.៤ នកិមមភព 
របបនកិមមភព  សិក សមទិធិលទធភពេដីមបី ក់ឲយដំេណីរកររបប

និកមមភព 
 ក ងសមតថភពម្រន្តជីំនញ 

 ក់ឲយដំេណីរកររបបនិកមមភព 
េទ មលទធភពែដល ចេធ្វី
បន 

 ករ ម ននិង យតៃម្ល
ករអនុវត្ត 

 ្រកសួងករងរ នងិ
បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 

២.៣ ពកិរភព 
ករកណំតអ់ត្តសញញ ណ 
នងិលកខខណ្ឌ ស្រមប់ករ
ទទលួបនអតថ្របេយជន ៍

 េរៀបចំយន្តករកំណត់អត្តសញញ ណជនពិករ
ឲយបន្រគប់ៗគន  េទ ម្រកុមនីមួយៗ េដីមបជី
មូល ្ឋ នកនុងករកំណត់កញចប់អតថ្របេយជន៍េទ
មត្រមូវករជក់ែស្តង ្របកបេ យសមធម៌ 

 ករ ម ននិង យតៃម្ល      
ករអនុវត្ត 

 ករ ម ននិង យតៃម្ល
ករអនុវត្ត 

 ្រកសួងសងគមកចិច 
អតតីយុទធជន នងិ
យុវនតីិសមបទ 

 ្រកសួងករងរ នងិ
បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 

ករ ្ត រលទធភពពលកមម  បេងកីនករវនិិេយគបែនថមេលីសមតថភពម្រន្តី
ជំនញ និងឧបករណ៍បេចចកេទស 

 បន្តព្រងឹងគុណភពៃនករ ្ត រ
លទធភពពលកមម 

 បន្តព្រងឹងគុណភពៃនករ
្ត រលទធភពពលកមម 

 ្រកសួងសងគមកចិច 
អតតីយុទធជន នងិ
យុវនតីិសមបទ 

 ្រកសួងករងរ នងិ
បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 

ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ  េរៀបចំកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ នងិកររក
ករងរេធ្វីជូនជនពិករ 

 បន្តព្រងឹងករេរៀបចកំមមវធិីបណ្តុ ះ
ប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងកររក

 បន្តព្រងឹងករេរៀបចកំមមវធិី 
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈ និង

 ្រកសួងសងគមកចិច 
អតតីយុទធជន នងិ
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ករងរេធ្វីជូនជនពិករ កររកករងរេធ្វីជូនជន
ពិករ 

យុវនតីិសមបទ 
 ្រកសួងករងរ នងិ
បណ្តុ ះប ្ត ល 
វជិជ ជវីៈ 

៣. អភិបលកិចច 
ក្រមតិេគលនេយបយ  េរៀបចំបេងកីត្រកុម្របកឹ ជតិគពំរសងគម និងអគគ

េលខធិករ ្ឋ ន េដមីបដីំេណីរករករងរ 
 ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន និងម្រន្តី
ជំនញ 

 ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន 
និងម្រន្តីជំនញ 

 ្រគប់្រកសួង- ថ ប័ន
ពក់ពន័ធ 

ក្រមតិបញញត្តកិរ  បេងកីតអងគភពថមីមួយេ្រកមចំណុះ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ េដមីបេីដីរតួជបញញតិ្តករសន្តិសុខ
សងគម 

 ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន និងម្រន្តី
ជំនញ 

 ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន 
និងម្រន្តីជំនញ 

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

ក្រមតិ្របតបិត្តកិរ  េរៀបចំ េធ្វសីមហរណកមម ថ ប័ន្របតិបត្តិកររបប
សន្តិសុខសងគមទងំអស់ េពលគឺ ប.ជ.ស ប.ជ.អ 
ប.ស.ស និង ម.ជ.ព ឲយេទជ ថ ប័នែតមួយ ។ 

 សិក េលីករេរៀបចំយន្តករេធ្វីសមបទនឆ្លង រ ង
របបធន ៉ប់រងនីមយួៗ 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករបេងកីត ថ ប័ន្របតបិត្តិករ
េដមីប្រគប់្រគង នងិចត់ែចងមូលនធិិជំនួយសងគម
រមួមួយ 

 ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន និងម្រន្តី
ជំនញ 

 ព្រងឹងសមតថភព ថ ប័ន 
និងម្រន្តីជំនញ 

 ្រគប់្រកសួង- ថ ប័ន
ពក់ពន័ធ 

្រកបខណ័្ឌ ចបប់ នងិ     
បទបបញញត្ត ិ

 េរៀបចំេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពី្របព័នធគពំរសងគម 
េ យកំណត់អពំីរចនសមព័នធ្រគប់្រគងៃន្របពន័ធ
គពំរសងគមទងំមូល មុខងរ និងភរកិចចៃន ថ ប័ន
ពក់ពន័ធទងំអស់ យន្តករ ម ន នងិ្រតួតពនិិតយ 
្រពមទងំ ដំេណីរករៃនរបបសន្តិសុខសងគម
នីមយួៗ រមួទងំ កមមវធិីជំនួយសងគមផងែដរ 

 េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិពក់
ព័នធ 

 េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ
ពក់ពន័ធ 

 ្រគប់្រកសួង- ថ ប័ន
ពក់ពន័ធ 
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៤. បញ្ហ ឆ្លងវិសយ័ 
ករវនិិេយគ  បញចប់ករេរៀបចំបទបបញញត្តិស្រមប់ករេបះផ យ

មូលប្រតរដ្ឋ និងសញញ បណ្ណ ជីវកមម 
 េរៀបចំ្របព័នធព័ត៌មនវទិយចបំច់
េដមីបេី្រតៀមខ្លួនចបេ់ផ្តមីេបះ
ផ យមូលប្រតរដ្ឋ 
 

 ចប់េផ្តីមេបះផ យមូលប្រត
រដ្ឋ 

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

 គ.ម.ក 

េគលនេយបយពនធ រ  សិក អំពីគម្ល តបទបបញញត្តិែដលេនេសសសល់
ពក់ពន័ធនឹងេគលនេយបយពនធ រស្រមប់
្របតិបត្តិករ្របព័នធគពំរសងគម 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករផ្តល់ករេលីកទឹកចតិ្ត
ែផនកពនធ រេដីមបជីំរុញករេធ្វីវភិគទនសបបុរស
ធមេ៌ទកនុងមូលនិធិជំនួយសងគម 

 េរៀបចំបទបបញញត្តិចបំច់នន 
េដមីបី កឲ់យអនុវត្តេពញេលញនូវ
េគលនេយបយពនធ រពកព់័នធ
នឹង្របព័នធគពំរសងគម 

 ពិនតិយ និង ម ន ឬែក
ស្រមួល មករចបំច់ 

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

្របពន័ធចុះបញជ ី  សិក អំពលីទធភពកនុងករតភជ ប់្របពន័ធអត្ត-
សញញ ណកមម្របជជនទូេទ ជមយួ្របពន័ធបណ្ណ 
សមធម៌ និង្របព័នធចុះបញជ ីសមជកិរបស់  
្របតិបត្តិករសន្តសិុខសងគម 

 ក់ឲយអនុវត្ត កលបងនូវករ 
តភជ ប្របពន័ធទងំអស់ 

 ក់ឲយអនុវត្តករតភជ ប់
េពញេលញ 

 ្រកសួងម ៃផទ 
 ្រកសួងែផនករ 
 ្របតិបត្តិករសន្តិសុខ
សងគម 

 ្របតិបត្តិករជំនួយ
សងគម 

ករអប់រ ំ  េរៀបចំកមមវធិីេលីកកមពស់ចំេណះដឹង ធរណជន
ស្តីពីេគលនេយបយននពក់ពន័ធនងឹ្របព័នធ
គពំរសងគម 

 សិក អំពលីទធភពកនុងករ ក់បញចូ លមូល ្ឋ ន
្រគះឹៃនសិក ធិករហរិញញវតថុកនុងកមមវធិីសិក របស់
្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  

 បន្តេរៀបចកំមមវធិីេលីកកមពស់
ចំេណះដងឹ ធរណជនស្តីពី
េគលនេយបយននពក់ពន័ធ
នឹង្របព័នធគពំរសងគម 

 ក់បញចូ លមូល ្ឋ ន្រគះឹៃន
សិក ធិករហរិញញវតថុកនុងកមមវធិី
សិក របស់្រកសួងអបរ់ ំយុវជន 

 បន្តេរៀបចកំមមវធិីេលីកកមពស់
ចំេណះដងឹ ធរណជន
ស្តីពីេគលនេយបយនន
ពក់ពន័ធនឹង្របព័នធគពំរ
សងគម 

 ពិនតិយ និង ម នករអនុវត្ត 
្រពមទងំ េធ្វីករែកស្រមួល

 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ 

 ្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី  

 ក.ក.ជ 
 ្របតិបត្តិករសន្តិ
សុខសងគម 
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និងកី  មត្រមូវករជក់ែស្តង  ្របតិបត្តិករជំនួយ
សងគម 
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ឧបសមពន័ធ ១ 
សទទ នុ្រកម 

១ 

កញច ប់ វកលិក
រមួ (Uniform 
Benefit 
Package) 

សំេ ដល់កញច ប់អតថ្របេយជន៍រមួ ឬែតមួយ ែដលរបបសន្តសុិខសងគមែផនកែថទសុំខ
ភព ផ្តល់ជូន្របជជន្រគប់រូប ទងំវស័ិយ េសដ្ឋកចិចកនុង នងិេ្រក្របព័នធ។ 

២ ក ្ត ្របជ ្រស្ត 
(Demography) 

សំេ ដល់រចនសមព័នធៃន ថ នភពរបស់្របជជន េ យែផ្អកេលីក ្ត  យុ េភទ អ្រ
កំេណីត ជេដីម ។ល។ 

៣ 

កមមវធិីជតជិនំួយ
សងគម (Social 
Assistance 
Program) 
 

សំេ ដល់កមមវធិែីដល្រទ្រទង់េ យថវកិជត ិស្រមប់ផ្តល់ករគពំរ ជពិេសសដល់
ជន្រក្ីរក នងិងយរងេ្រគះ េដមីបេីឆ្លីយតបេទនឹងត្រមវូ ករចបំច់ កនុងកររស់េន្របចំ
ៃថង។ 

៤ 

កមមវធិីបណ្តុ ះប
្ត លជំនញ
មលិខិតបញជ ក់ 

(VSTP) 

គឺជកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈស្រមប់ជន្រកី្រកែដលរស់េន មសហគមន៍
ជនបទ ជនជតិភគតិច និងអនកេបះបង់ករសិក  ឲយទទួលបននូវជំនញកនុងករ
បេងកីត ជីវកមមេដីមបចីិញច ឹមជីវតិ។ 

៥ 
ករធន ៉ ប់រង
បន្ត  
(Re-insurance) 

សំេ ដល់យន្តករកនុងករែចករែំលក និភ័យមួយែផនកេទកន់ ថ ប័ន មួយេទៀត ែដល
មនជំនញេនកនុងករ្រគប់្រគង និភ័យ (អនកធន ៉ ប់រងបន្ត)។ 

៦ 

ករបណ្តុ ះប ្ត
ល ព នចម្លង
ជំនញ 
(Skill Bridging 
Program) 

សំេ ដល់កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ែដលផ្តល់មូល ្ឋ ន្រគឹះ េដីមបឈីនេទ
ទទួលយកកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លជំនញជក់ ក់ មួយ។ 

៧ 
គណេនយយភព 
(Accountability
) 

សំេ ដល់ករទទួលខុស្រតូវចំេពះសកមមភព និងករសេ្រមចចិត្តនន ែដលបន
អនុវត្តេនកនុងតួនទី ភរកិចច និងែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

៨ 
តម្ល ភព 
(Transparancy
) 

សំេ ដល់ករអនុញញ តឲយភគីពក់ព័នធទងំអស់ ទទួលបនព័ត៌មន្រតឹម្រតូវ និង្រគប់
្រគន់ េទ មមុខងរេរៀងៗខ្លួន។ 

៩ វកលិក សំេ ដល់អតថ្របេយជន៍ែដលសមជិកៃនរបបសន្តសុិខសងគមទទួលបនពីសមជិក
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(Benefit) ភពៃនរបបសន្តសុិខសងគម 

១០ 
និកមមភព 
(Unemploymen
t) 

សំេ ដល់ភពគម នករងរេធ្វីរបស់្របជជនែដលសថិតេនកនុងកម្ល ងំពលកមម។ 

១១ បរយិប័នន 
(Inclusion) សំេ ដល់ករ ក់បញចូ ល្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប េទកនុង្របព័នធគពំរសងគម។ 

១
២ 

្របព័នធទទួល
គ ល់គុណភព 

(Accreditation 
System) 

សំេ ដល់យន្តកររបស់្រកសួងសុខភបិលេដីមបកីណំត់ក្រមតិគុណភព ៃនមូល ្ឋ ន
សុខភបិលរបស់រដ្ឋ និងឯកជន។ 

១
៣ 

ពិករភព 
(Disability) 

សំេ ដល់ភពខ្វះខត បត់បង់ ខូចខតសរ ី ងគ មយួ ឬសតបិញញែដលប ្ត លឲយ
មនកររខំនដល់ជីវភពរស់េន ឬសកមមភពនន្របចៃំថង ដូចជជនពិករ ងកយ 
ពិករែភនក ពកិរកនុងករ ្ត ប់ ពិករសតិបញញ  មនសិករវកិល នងិ្របេភទពកិរេផ ងៗ
េទៀត ែដលនឲំយមនលកខណៈមិន្រប្រកតី។ 

១៤ 
ពិពិធកមមវនិេិយគ  
(Investment 
Diversification) 

សំេ ដល់ករវនិិេយគែដលមនិពងឹែផ្អកេទេលីែតឧបករណ៍ហរិញញវតថុ មួយ្របេភទ។ 

១៥ ភគទន 
(Contribution) 

សំេ ដល់្របក់ែដល្រតូវបង់ េ យសមជិក និង/ឬកនុងនមសមជិក ចូលេទកនុង
របប មួយៃន្របព័នធសន្តិសុខសងគម។ 

១៦ 
មូលប្រតរដ្ឋ  
(Government 
Securities) 

សំេ ដល់ឧបករណ៍ហរិញញវតថុែដលេបះផ យេ យ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

១
៧ 

លំហថវកិជតិ 
(Fiscal Space) 

សំេ ដល់ថវកិរដ្ឋមួយចំែណកែដល ចយកេទេ្របី្របស់កនុងេគលេ មួយ 
េ យមិនប៉ះពល់ដល់ចីរភពៃនថវកិ។ 

១៨ សងគតិភព 
(Consistency) សំេ ដល់ ភពដូចគន  ឬ្របទក់្រក គន  ឬ្រប ក់្របែហលគន ។ 

១៩ 
សងគមចស់ជ  
(Aging 
Society) 

សំេ ដល់សងគមមួយែដលចំនួនៃនមនុស ចស់ េ្រចីនជងចំនួន្របជជនកនុងវយ័ពល
កមម។ 

២
០ 

សញជ ័យហរិញញវតថុ 
(Financial 
Saving) 

សំេ ដល់ករសន ្ំរបក់្រគប់រូបភព ទងំករសន ំ ទូេទ និងករសន កំនុងរូបភពជ
ករវនិិេយគេលីឧបករណ៍ហរិញញវតថុ។ 

២ សមតុលយជញជ ីង សំេ ដល់តៃម្លៃនករទូទត់ែផនកពណិជជកមមរបស់្របេទសមួយ ជមួយ្របេទសេផ ង
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១ ទូទត់ 
(Balance of 
Payment) 

េទៀត េនកនុងអំឡុងេពលមួយជក់ ក់។ 

២
២ 

សមធម៌ 
(Equity) 

សំេ ដល់ភពសមរមយៃនករផ្តល់ជូន ឬទទួលបនអ្វីមួយ ែដលក្រមិតៃនករផ្តល់ជូន 
ឬទទួលបនេនះ ្រតូវបនកំណត់េ យែផ្អកេលីចរតិលកខណៈៃនបុគគលនីមួយៗ។ 

២
៣ 

សមភព 
(Equality) 

សំេ ដល់ភពេសមីគន ៃនករផ្តល់ជូន ឬទទួលបនអ្វីមួយ េ យមិនែផ្អកេលីចរតិលកខ
ណៈៃនបុគគលនីមួយៗេនះេឡយី។ 

២
៤ 

សមហរណកមម 
(Integration) សំេ ដល់ករ ក់បញចូ លៃនសមសធតុតូច  ៗឲយេទជ្របព័នធែតមយួ។ 

២
៥ 

សសរស្តមភ 
(Pillar) សំេ ដល់ធតុផ សំំខន់ៗ ស្រមប់្រទ្រទង់ ្របព័នធ ឬេគលនេយបយ មួយ។ 

២
៦ 

ថ ប័នបញញត្តិករ 
(Operator) 

សំេ ដល់ ថ ប័នែដលទទួលបនទុកេរៀបច ំនិង ក់ឲយអនុវត្តបទបបញញត្តិ និងេគលករណ៍
េផ ងៗ។ 

២
៧ 

ថ ប័ន្របតិបត្តិករ 
(Regulator) សំេ ដល់ ថ ប័នែដលទទួលបនទុកអនុវត្តេគលនេយបយនីមួយៗេ យផទ ល់។ 

២
៨ 

និភ័យ (Risk) សំេ ដល់ឱកសែដលបញ្ហ អវជិជមន មួយ ចេកីតេឡងី។ 

២
៩ 

អតិផរ  
(Inflation) សំេ ដល់ករេឡងីៃថ្លជទូេទរបស់ទំនិញ ឬេស ននេនកនុងេសដ្ឋកិចច។ 

៣
០ 

ឧត្តមភពេ្របៀប
េធៀប 
(Comparative 
Advantage) 

សំេ ដល់អតថ្របេយជន៍ែដលបនមកពីអ្វីែដលេយងីមន ឬផលិតបនេ្រចីនជង 
និងល្អជង។ 

៣
១ 

ឧត្តរជវី ី
(Survivor) 

សំេ ដល់អនកេនកនុងបនទុកែដលេនរស់ នមនជីវតិ របស់សមជិករបបសន្តិសុខ
សងគម ែដលទទួលមរណៈភព។ 

៣
២ 

អភិបលកចិច 
(Governance) សំេ ដល់ករ្រគប់្រគង ដឹកន ំនងិចត់ែចង ថ ប័ន ឬកិចចករអ្វីមយួ។ 

៣
៣ 

យុកលសងឃមឹ
រស់ 
(Life 
Expectancy) 

សំេ ដល់ យុរស់េនមធយម របស់្របជជនៃន្របេទស មួយ។ 

៣ អនកទូទត់ែតមួយ សំេ ដល់យន្តករែដលអនុញញ តឲយ ថ ប័ន្របតិបត្តិករែតមួយគត់ ទទួលបនទុកអនុវត្ត
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៤ (Single Payer) របបសន្តិសុខសងគមែផនកែថទសុំខភព ស្រមប់្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប។ 

 


