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១- របវតិតសេងខបរបស់រកុង ៖
រកុងកំពតសថិតេនៅែប៉កខាងេជើងៃនរបេទសកមពុជា េហើយជាប់នឹងេឆនរសមុរទ មានចំងាយ១៤៨ គ.ម ពីរាជធានីភនំេពញតាមផលូវជាតិេលខ ៣ ឬផលូវែដកពីភនំេពញមកេខតតកំពត។ រកុងកំពត
ចាប់េផដើមមានេហដាឋរចនាសមព័នធពីឆានំ ១៩០១ ជាទីរបជុំជនកំពត េហើយចាប់ពីឆានំ ១៩៧០ ដល់ឆានំ ១៩៨២ រកុងមានេឈាមះថាៈ រសុកកំពត េខតដកំពត ពីឆានំ ១៩៨២ បានកាត់េចញពីរសុក
កំពត មានសងាកត់ ចំនួន ៥ ដល់ឆានំ ១៩៩៥ េឈាមះថា រសុកទីរួមេខតត េខតដកំពត។ ពីឆានំ ១៩៩៥ ដល់ឆានំ ២០០៨ េឈាមះថា រសុកកំពង់បាយ េខតដកំពត ពីឆានំ ២០០៨ រហូតដល់
បចចុបបននមានេឈាមះថា រកុងកំពត េខតដកំពត ។ េបើសិនជា េយើងេធវើដំេណើរតាមផលូវជាតិេលខ ៣ ចូលមកដល់ទីរួមេខតដកំពត េយើងេឃើញមានផសារសាមគគីទីរួមេខតតកំពត រួចបនដដំេណើរចុះមក
ទិសខាងលិច (ផលូវខាងេជើង ឬខាងតបូងផសារសាមគគី) របែហល ៦០០ម េឃើញមានសណាឋគារកំពត ឌីយា៉ម៉ង់ េហើយេនៅពីខាងលិចេឈៀងខាងេជើងបនដិចជាប់ផលូវេលខ ៧៣១ េយើងនឹង
េឃើញ សាលារកុងកំពត ែដលេទើបែតជួសជុលរួចសំរាប់បំេរីការងាររដឋបាលរកុងកំពត។
២- លកខណៈភូមិសារសដរកុង ៖
រកុងកំពតមានៃផទដីសរុប ៥៤គម២ កនុងេនាះៃផទដីសំរាប់កសិកមម ៥៧៥ហ.ត ៃផទដីលិចទឹក ២៥ហ.ត ៃផទដីែរសអំបិល ១.០០០ហ.ត ៃផទដីលំេនៅដាឋន ១.៦០០ហ.ត និងៃផទដីៃរពភនំ ២១២
ហ.ត។
-

ដីទំនាបសរមាប់ដំណាំសថិតេនៅែប៉កខាងេកើត

-

តំបន់េឆនរសមុរទសរមាប់ផលិតអំបិល អុស/ធយូង និងដាំ ដុះេផសងៗ

-

េឆនរសមុរទមានរបែវង ៩៣គ.ម រួមទាំ ងេខតតែកប របែវង ១៧គ.ម ែដលសំបូរេទៅេដាយរបេភទសតវសមុរទ និងេឆនរខសាច់

ែដនដីរដឋបាលរកុងមានចំនួន ៥សងាកត់ េសមើនឹង ១៥ភូមិ រួមមានៈ
សងាកត់
ចំនួនភូមិ
ល.រ
១
២
៣
៤
៥

កំពង់កណាដល
រកាំ ងអំពិល
កំពង់បាយ
អណដូ ងែខមរ
េរតើយេកាះ

េឈាម ះភូមិ

២
២
២
៥
៤

ភូមិ ១ឧសភា និងភូមិសុវណណសាគរ
ភូមិរកាំ ង និងភូមិសា
វ យធំ
ភូមិកំពង់បាយខាងេជើង និងកំពង់បាយខាងតបូង
ភូមិទវីខាងេជើង ទវីខាងតបូង អូរតូច អណដូ ងែខមរ និងតាដឹប
ភូមិដូនេតាក បឹងតារពាម ែរស និងតាអងគ

រកុងកំពតមានរបជាពលរដឋសរុបចំនួន ៦.៥៦៨រគួសារ េសមើ៣៣.៩៨៣នាក់/រសដី ១៧.៧៣៩នាក់ អាយុ ១៨ឆានំេឡើងេទៅ មាន ២៥.២៣៩នាក់/រសី ១៣.២៩៦នាក់។
-

របជាពលរដឋ របកបរបរេធវើអាជីវកមម និងលក់ដូរ ចំនួន

-

មរនតីរាជការ

ចំនួន

៥%

-

កមមករ

ចំនួន

៥%

-

របជាពលរដឋ ចំនួន ៧០% ែដលមានមុខរបរជាកសិករ រួមមានដូចជា ៖
+ ចិញចឹមេគា រកបី

២០%

+ ចិញចឹមរជូក

២០%

+ ចិញចឹមមាន់ ទា

៣៥%

២០%

+ ចិញចឹមរតីលកខណៈរគួសារ ៥%
+ េនសាទ

១០%

+ ដំណាំចំការ បែនល

១០%

៣-សា
ថ នភាពបចចុបបនន និងបញាហរបឈម
៣.១. ែផនកេសដឋកិចច
ភាពរីកចេរមើនៃនេសដឋកិចចគឺពឹងែផអកេលើវិស័យនានាែដលមានេនៅកនុងរកុង សកាត នុពលវិស័យទាំ ងេនាះ ជាកតាតៃនការអភិវឌឍរកុង ែដលជួយដល់ការកាត់បនថយភាពរកីរករបស់របជាពលរដឋ។ វិ
ស័យសំខាន់ៗរួមមានៈ កសិកមម អាជីវកមម ជលផល ឧសសាហកមម គមនាគមន៍ េសវាកមម េទសចរណ៍ និងការវិនិេយាគ។
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សកមមភាពចមបងកនុងែផនកេសដឋកចិ រច ួមមាន ៖
៣.១.១. អាជីវកមម
បចចុបបននេនះជាពលរដឋរកុងកំពតមានសកមមភាពយា៉ងសរសាក់សរសា
ំ កនុងការរបកបរបរចិញចឹមជីវិតកនុងរគួសារ។ មុខរបរសំខាន់ៗកនុងវិស័យពាណិជជកមម ែដលជួយដល់ការរីកចំេរីនៃនវិស័យេសដឋ
កិចចរួមមាន ៖


ការទិញ-លក់ទំនិញកសិផល (រួមមានៈ រសូវ អងករ បែនល ែផលេឈើ....)



ការទិញ-លក់េភាគផលសមុរទ



ហាងលក់បរិកាខរសំណង់



លក់េរគឿងឧបេភាគ បរិេភាគ



សំេលៀកបំពាក់



េរគឿងេអឡិចរតូនិច



លក់េរបងឥនធនៈ




ការេធវើចរាចរទំនិញឆលងែដនរវាងរបេទសជិតខាងគឺជាការទំនាក់ទំនងយា៉ងសអិតរមួតេទៅនឹងការ េលើកកមពស់ជីវភាពរស់េនៅរបស់របជាពលរដឋ ។
សថិតកនុងសា
ថ នភាពបចចុបបនន ថវីតបិតែតមុខរបរេនៅមានករមិតតូចតាច ប៉ុែនតមានភាពរីកចំេរីនជាបនតបនាទប់ ពិេសសគឺការេធវើចរាចរទំនិញកសិផលដូចជា រសូវ អងករ បែនល
ែផលេឈើ អំេពៅ... េធវើេអោយរបជាកសិករមាន ជំេនឿទុកចិតតនិងខិតខំបងកបេងកើនផល។ ការេធវើចរាចរទំនិញឆលងែដនរវាងរបេទសជិតខាងមានការេកើនេឡើងពីមួយឆានំេទៅ
មួយឆានំ ែដលរួមមានទំនិញជាកសិផល ផលេនសាទសមុរទ សំភារៈបរិកាខរ សំណង់ េរគឿងឧបេភាគបរិេភាគ។ល។ កតាតទាំ ងេនះបានជួយជរមុញេអោយេសដឋកិចចរគួសារ
មានភាពរីកចំេរីន។



េដាយែឡក គុណភាពទំនិញែដលផលិតបាន មានការចាប់អារមមណ៍ពីសំណាក់អនកេរបើរបាស់ពីមួយៃថងេទៅមួយៃថងកាន់ែតរបេសើរេឡើង និងទំនិញមួយចំនួនេទៀតអាចបេរមើ
េអោយទីផសារបាន ។
ទនទឹមនឹងេនាះរកុង កំពុងជួបបញាហរបឈមមួយចំននួ រួមមាន ៖


អាជីវកមមមានរូបភាពតូចតាច េនៅរាយបា៉យ មិនអាចរកទីផសារនាំ េចញផលិតផលបាន។



អាជីវកររបកបរបររកសុីមួយចំនួនមិនទាន់មានចបាប់អនុញាញត ។

 អាជីវកមមភាគេរចើនមិនបានេធវើបញជីការតាមចបាប់កំណត់ ។
របេភទសិបបកមម ៖


រកុងមានមូលដាឋនសិបបកមមសំខាន់ៗ ដូចជាៈ សិបបកមមផលិតទឹករតី ែកៃចនេរគឿងសមុរទ ផលិតទឹកបរិសុទធ សិបបកមមផលិតទឹកកក ផលិតនំបុ័ង ផលិតេរគឿងសងាហរឹម សិបប
កមមផលិតលួ និងសិបបកមមេបា៉តធុង ។ល។



បចចុបបននសិបបកមមទាំងឡាយកំពុងផលិតទំនិញេរបើរបាស់បេរមើឲេសចកដីរតូវការរបស់របជាពលរដឋ េហើយសហគមន៍ពួកគាត់កំពុងខិតខំយកចិតតទុកដាក់ពរងីកសមតថភាពផលិ
តរបស់ខលួនទាំ ងបរិមាណ គុណភាព និងតៃមលសមរសប េពាល គឺជានិនានការមួយេឆាពះេទៅរកការរបកួតរបែជងដេណដ ើមទីផសារ ។

ទនទឹមនឹងដំេណើរការៃនការពរងីកសមតថភាពផលិតេនៅមានកំរិត និងជួបរបទះនូវបញាហរបឈមមួយចំនួនៈ


សិបបករមួយចំនួនមិនទាន់បានចុះបញជីពាណិជជកមម បញជីមា៉ក លក់ទំនិញគាមនយីេហោរ យីេហោរមិនរសបចបាប់ជាបញាហកនុងការែសវងរកទីផសារ ។



សិបបករមួយចំនួនមិនហា៊នផសពវផសាយទំនិញែសវងរកទីផសារ រកសុីលួចលាក់ មិនហា៊នបងាហញមុខ គាមន ជំេនឿេលើខលួន េគចេវសការបង់ពនធ ដូចជាមិនបានយកទំនិញរបស់
ខលួនេទៅចូលរួមពិព័រណ៍ ែដលរដឋ បានេរៀបចំេឡើងឬតាមរយៈអងគការេផសងៗ ។

 ការរគប់រគងសិបបកមមមួយចំនួនេដាយមនទីរជំនាញេនៅមានកំរិត ែផអកតាមសា
ថ នភាពជាក់ែសតង ។
ែផនកជាងជួសជុលៈ
ជាងជួសជុលេនៅរកុង រួមមាន៖ ជួសជុលរថយនត ម៉ូតូ មា៉េញ៉ ទូរស័ពទ ទូរទសសន៍ ។ល។ សពវៃថងជាង ជួសជុលទាំ ងេនះអាចបេរមើេសចកដីរតូវការរបស់អនកេរបើរបាស់បានមួយចំនួនធំ េដាយមិន
ចាំ បាច់េធវើដំេណើរេទៅ ជួសជុលេនៅភនំេពញ។ ជាបេណដ ើរៗជាងជួសជុលទាំ ងេនះ បានខិតខំពរងីកសមតថភាពរបស់ខលួន េដើមបីពរងឹងមុខរបរ ឲកាន់ែតលអរបេសើរ និងបេរមើេសចកដីរតូវការរបស់អតិថិ
ជន ។
បចចុបបននេនះ នូវមានបញាហរបឈមមួយចំនួនដូចជាៈ


ជាងជួសជុលខលះ មុខជំនាញេនៅមានករមិត ទឹកៃដមិនលអ េធវើឲមុខរបររបស់ខលួនកស័យធន ។



ឧបករណ៏បេរមើឲការជួសជុលេនៅមានករមិត ។

៣.១.២. កសិកមម

TMB½rTI 2

បចចុបបនន វិស័យកសិកមមជាចំែណកមួយដ៏សំខាន់កនុងការេលើកកំពស់េសដឋកិចចរគួសារ ជាក់ែសដងរកុងកំពត មានចំនួន ៧០%ជាកសិករ ែដលផគត់ផគង់ជីវភាពតាមរយៈការេធវើែរសរសូវវសសា ដាំ
ដំណាំរួមផសំ និងការចិញចឹមសតវ េដាយរគួសារខលះេរបើបេចចកេទសតាមរយៈការបណដុ ះបណាដលផាទល់របស់ភានក់ងារកសិកមម ឬេចះតពីកសិករដូចគាន រីឯកសិករមួយចំនួនេទៀតរបកបការងារកសិកមម
េនះតាមទំលាប់បុរាណរហូតមក។ ែតេទាះជាយា៉ងេនះកដី ក៏ពួកគាត់េនៅែតយកចិតដទុកដាក់ និងបនដការងារេនះសរមាប់ជីវភាពរគួសារ។
តាមសកាដ នុពល និងសមិទធផល កនុងការអនុវតដជាក់ែសដងកនលងមក រកុងកំពុងជួបរបទះបញាហរបឈមចំបងៗចំេពាះមុខជាេរចើនេទៀត ដូចខាងេរកាមៈ
ក.បញាហរបឈមកនងុ ការែកលំអសនដស
ិ ុខេសបៀង -ផលិតភាព និងពិពធិ កមមកសិកមមៈ


ទិននផលរសូវទទួលបានកំរិតទាប



ជួបរបទះសតវលអិតបំផាលញ ដីេខសាះជីជាតិ



ការទទួលយកបេចចកេទសេនៅមានកំរិត



ពុំទាន់មានការពិេសាធន៍រកពូជលអៗ និងពុំទាន់មានពូជែដលរសបេទៅនឹងបំែរបំរួលអាកាសធាតុ



ការផគត់ផគង់ដំណាំមិនទាន់េឆលើយតបតាមតំរូវការ



ដំណាំធុេរនទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ និងសតវលអិត



ផលិតកមមេគា-រកបី-រជូក មិនទាន់រីកចំេរីន (ជាលកខណៈរគួសារ)



ៃថលេដើមផលិតខពស់



ឧបករណ៍ផលិតមិនទាន់េជឿនេលឿន



ទិននផលបសុបកសីេនៅទាប និងមានអរតាងាប់ខពស់



របព័នធេរសាចរសពមិនទាន់េឆលើយតបេទៅនឹងទំហំៃនការដាំ ដុះ



ការរគប់រគង និងអភិវឌឍន៍ដីកសិកមមេនៅមានកំរិតទាប



ការរបមូលទិននន័យកសិកមមមានកំរិតទាប។

ខ. បញាហរបឈមកនុងការែកលំអេសវាកមមផសពវផសាយកសិកមមសាធារណៈ និងឯកជន


េសវាកមមផសពវផសាយកសិកមមេនៅមានកំរិត



ការចូលរួមពីែផនកឯកជនកនុងេសវាកមមផសពវផសាយកសិកមមេនៅមានកំរិត



េរគាះថានក់ៃនការរគប់រគង និងេរបើរបាស់សំភារៈគីមីកសិកមមេនៅែតេកើតមាន។

គ.បញាហរបឈមកនងុ ការអភិវឌឍទីផសារកសិផល


គុណភាព និងបរិមាណរសូវ-អងករសំរាប់របកួតរបែជងេលើទីផសារ



គុណភាពបែនលឆាប់ខូច និងតំៃលែផលេឈើេផសងៗេថាក



ការផសពវផសាយព័ត៌មានទីផសារេនៅមានកំរិត។

ឃ.បញាហរបឈមកនុងការអភិវឌឍធនធានមនុសស និងសហគមន៍អភិវឌឍន៍កសិកមម


សមតថភាពជំនាញមិនទាន់បានេឆលើយតបតាមតរមូវការជាក់ែសតង



ការអភិវឌឍសហគមន៍កសិកមមមានកំរតិ ទាប

 ការអភិវឌឍភូមិមួយផលិតផលមួយ មិនទាន់ដំេណើរការ
បញាហរបឈមទាំ ងេនះគឺជាមូលដាឋនរគឹះកនុងការេរៀបចំយុទធសារសដ េដើមបីជំនះេដាះរសាយឱយបានសេរមចេទៅតាមេគាលេដៅទី១ ៃនេគាលេដៅអភិវឌឍន៍សហសវតសរបស់កមពុជា។
៣.១.៣. គមនាគមន៏
បណាតញគមនាគមន៍មានតួនាទីយា៉ងសំខាន់ និងជាសរៃសឈាមតភាជប់េទៅរគប់រចកលហកេនៅកនុងរកុង។ បចចុបបននរកុងមានផលូវចាក់េកៅស៊ូចំនួន២៨ែខស របែវង២៣.៤០៧ែម៉រត ផលូវចាក់េបតុង
ចំនួន០២ែខស របែវង១.១៩៨ែម៉រត ផលូវរគួសរកហមមាន១៣ែខស របែវង៣.៤៣៧ែម៉រត របព័នធលូបងហូរទឹកេភលៀង របែវង៣០.០៥៧ែម៉រត លូខានតតូចចំនួន៣៥កែនលង។ ផលូវមួយចំនួន
េទៀតពុំទាន់បានេធវើការែកលំអេនៅេឡើយ គឺផលូវេប៉តុងអាេម ចំនួន១០ែខស េសមើនឹង១.៥០០ែម៉រត ផលូវចាក់េកៅស៊ូ០៥ែខស េសមើនឹង១.០០០ែម៉រត ផលូវដីសនឹងរគួសរកហម ២៥ែខស េសមើនឹង
១៨.០០០ែម៉រត សា
ដ រនឹងេរៀបចំរបព័នធលូ ១៥ែខស េសមើនឹង២.៥០០ម សំណង់លូ ១៥កែនលង ទំនប់ការពារទឹកៃរប ៣ែខស េសមើនឹង៣.០០០ែម៉រត។ េលើសពីេនះរកុងមានបញាហរបឈមមួយ
ចំនួនេផសងេទៀត ៖
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កំេណើនចរាចរណ៍



រថយនតដឹកហួសកំរិតកំណត់



េរគាះទឹកជំនន់



របជាពលរដឋចាក់សំរាមចូលកនុងលូ



គុណភាពផលូវពុំធានាបានយូរអែងវង



ការេគារពចបាប់ចរាចរណ៍ផលូវេគាកមិនទាន់បានរពមៗគាន



េបើកបរហូសេលបឿនកំណត់ េបើកបរមានជាតិរសវឹង និងមិនអធយារស័យឱយគានេទៅវិញេទៅមក។

៣.១.៤. អគគិសនី និងទឹកសា
អ ត
អគគីសនី និងទឹកសា
អ តជារបភពេសដឋកិចចមួយដ៏ចំបងកនុងការរបកបអាជីវកមម។ សកាដ នុពលរបស់រកុងកំពត មានអងគភាពអគគីសនីកមពុជាេខតដកំពត និងអងគភាពរដាឋករទឹក ែដលកំពុងដំេណើរការផគត់
ផគង់ជូនរបជាពលរដឋកនុងរកុងបានមួយចំនួនធំែតរបជាពលរដឋមួយចំនួនេទៀតេនៅពុំទាន់មានបណាដញអគគីសនី និងទឹកសា
អ តសរមាប់េរបើរបាស់េនៅេឡើយ។ របជាពលរដឋកំពុងទនទឹងរងចាំ ការពរងីក
បណាដញបែនថម េដើមបីជួយសំរួលដល់ជីវភាពរស់េនៅ។

៣.២ ែផនកសងគមកិចច
៣.២.១. ការងារអប់រំ
រកុងកំពតមានបុគគលិកអប់រំចំនួន ៤២៣នាក់/រសដី២៣១នាក់ កនុងេនាះបានចូលនិវតដន៍ ១២នាក់/រសដី ៧នាក់។ រកុងមានសាលាបឋមសិកសា ១២កែនលង េសមើនឹង ១២៥បនទប់ មាន ១៣០ថានក់
ែដលមានទីតាំងេនៅរគប់ភូមិ អនុវិទយាល័យចំនួន ០៤កែនលង មាន ៦៥បនទប់ ៣៨ថានក់ វិទយាល័យមាន ០១កែនលង េសមើនឹង ៤៨បនទប់ មាន៤៨ថានក់ សកលវិទយាល័យឯកជន ចំនួន ០៤
កែនលង និងវិទយាសា
ថ នពហុបេចចកេទសេខតដកំពត មានបុគគលិក ៨០នាក់/រសី ១៥នាក់់ៃនរកសួងការងារនិងបណដុ ះបណាដលវិជាជជីវៈ ។


កុមារអាយុ ៦-១១ ឆានំ សរុបចំនួន ៣.៦៦៦ នាក់ បានចូលេរៀន ៩៨,៨៨ %។

 កុមារអាយុ ១២-១៤ ឆានំ សរុបចំនួន ១.៩២៥ នាក់ បានចូលេរៀន ៦៨,៨៨ % ។
េទាះជាយា៉ងេនះកដី ក៏រកុមរបឹកសា គណៈអភិបាល សហការជាមួយមនទីរអប់រំេខតដ ការិយាល័យអប់រំ យុវជន និងកីឡារកុង និងវិទយាសា
ថ នពហុបេចចកេទសេខតដកំពត បានខិតខំចុះផសពវផសាយចបាប់
នានារបស់រដឋ អំពីសារៈសំខាន់ ៃនការសិកសា ចុះរសង់សថិតិកុមារេបាះបង់សាលា រសង់សថិតិកុមារអាយុ ៦-១១ ឆានំ េលើកទឹកចិតដកុមារេអោយចូលេរៀន និងរសង់សថិតិគាំរទកុមារកំរពា។ អនកខរជន
េនៅកនុងរកុង អាយុ ១៥-៦០ឆានំ មានចំនូន ១.២៦០ នាក់ េសមើនឹង ១,៤៤% កនុងេនាះរសដី ៧៨០នាក់ េសមើនឹង ៦២% មូលេហតុែដលមានេនៅសល់អនកខរជនេរពាះ ៖


សរងាគម



ជីវភាពរកីរក



កូនរសីមិនេអោយេទៅេរៀន



មិនយល់អំពីសារៈរបេយាជន៍ៃនការសិកសា

៣.២.២. សុខាភិបាល
រកុងកំពត មានមនទីរេពទយបែងអក ១ កែនលង រសុករបតិបតដិ ១កែនលង មណឌ លសុខភាព ០៣កែនលង

( មានបុគគលិកបំេរីការងារ ២៤នាក់ រួមមានរសី ១៧នាក់ )។

េនៅរកុងកំពតរសដីទាំងអស់បានមកទទួលេសវាពិនិតយសុខភាព និងសំរាលកូនេនៅេពទយឆមបជំនាញ េហើយ េនៅតាមរគួសារមានបងគន់អនាម័យេរបើរបាស់ ៧៥% និងមានបណាដញទឹកសា
អ តេរបើ
របាស់ ចំនួន ៥៨,៦១% ។ តាមតួេលខខាងេលើ អាចបញាជក់ថារបជាពលរដឋកនុងរកុងកំពតកំពុងមានការចាប់អារមមណ៏ និងយកចិតដទុកដាក់ េលើសុខ ភាព េរពាះយល់ថាវិស័យេនះជាែផនក
មួយសំខាន់សរមាប់ការេលើកកមពស់ជីវភាពរស់េនៅកនុងសហគមន៍។ ទនទឹមជាមួយគានេនាះែដរ មានរបជាពលរដឋមួយចំនួនពុំទាន់យល់ និងយកចិតដទុកដាក់េលើសុខភាពអនាម័យេនៅេឡើយ។ ជាក់
ែសតងកនុងសហគមន៍ េនៅេកើតមានឆលងជំងឺកាមេរាគ ជំងឺេអដស៏ ជំងឺរសដី រគុនឈាម រគុនេពាះ េវៀន រេបង រគុនចាញ់ ការបរិេភាគទឹកេឆៅ រគួសារខលះខវះបងគន់ អនាម័យ ខវះអនាម័យ េលើចំណី
អាហារ ការ ដាក់តាំងលក់ចំណីអាហារតាមសាលា តាមទីផសារមិនសូវមានអនាម័យ មានការេរបើរបាស់ ជាតិគីមីេលើចំណី អាហារជាេដើម ...។ល។
៣.២.៣. សា
ថ នភាពេយនឌ័រ
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កំលាំងពលកមមទាំងរសតី និងបុរស កំពុងេធវើការផាលស់បតូរពីទមាលប់ឥរិយាបទ ែដលេធវើឱយរសតីមានលទធភាពជួយរករបាក់ចំណូលកនុងរគួសារ ក៏ដូចជាកនុងសងគម ជាពិេសសេនៅកនុងវិស័យកសិកមម
ឧសសាហកមម និងតាមរយៈការបណដុ ះបណាដលវិជាជជីវៈេផសងៗ េធវើឱយរសតីមានការែរបរបួលរីកចំេរីន។ បចចុបបននេនះរាជរដាឋភិបាលកំពុងយកចិតតទុកដាក់ដ៏រសតីបានចាត់ទុក រសតីជាឆអឹងខនង ៃនេសដឋកិចច
និងសងគមជាតិ។
ទនទឹមនឹងទទួលបានលទធផលកនុងការអនុវតត និងេលើកកំពស់សមភាពេយនឌ័រ សា
ថ នភាពរសតីេនៅកនុងរកុង កំពតេនៅរបទះបញាហរបឈមមួយចំនួន ៖


គមាលតរបាក់ឈនួលរវាងរសដី ែដលមានករមិតវបបធម៌រតឹមថានក់មធយមសិកសាទុតិយភូមិ និងរសដីែដល មានករមិតវបបធម៌ឧតដមសិកសាមានភាពខុសគានយា៉ងខាលំង ែដលបងាហញឱយ
េឃើញថាទីផសារការងារកំពុងរតូវការរសដី មានកំរិតវបបធម៌ខពស់ គួបផសំជាមួយនឹងបទពិេសាធន៏ ។

 បញាហគមាលតេយនឌ័រកនុងវិស័យការងារេនៅែតបនដេកើតមាន កនុងករមិតមួយគួរឱយកត់សមាគល់ េដាយសារ ការទាក់ទងេទៅនឹងឥរិយាបទជារបៃពណី ។
ការេធវើេសចកីតសេរមច ៖
បចចុបបននរសតីមានតួនាទី ភារៈកិចចសំខាន់ៗកនុងការបំេរីសងគមជាតិ។ ជាក់ែសតងមានរសដីជារកុមរបឹកសាេខតដ អភិបាលរងេខតដ របធានមនទីរ នាយិកាសាខាកាកបាទរកហម អនុរបធានមនទីរ រកុមរបឹកសា
រសុក អភិបាលរងរសុក-រកុង រកុមរបឹកសាឃុំ-សងាកត់ ភូមិ តួនាទីទាំងេនះមានសារៈសំខាន់ ចាំ បាច់កនុងការចូលរួមេធវើេសចកតីសេរមចកនុងការអភិវឌឍេលើរគប់វិស័យ។
សងគមកមពុជាបចចុបបនន រសដីមានចំនួន ៥២% ៃនចំនួនរបជាជនរួម ដូចេនះរសដីជាកំលាំងចលករដ៏សំខាន់សំរាប់រួមចំែណកកនុងការអភិវឌឍសងគមជាតិ។ ជាក់ែសដងរសដីភាគេរចើនមានសា
ម រតីអង់អាច
កាល ហានកនុងការបេញចញមតិេយាបល់ និងការចូលរួមកនុងការេធវើេសចកដីសំេរច។ ការចូលរួមេធវើេសចកតីសេរមចនានារបស់រសតីមួយចំនួន េនៅមានបញាហរបឈមដូចជា៖


សហគមន៍មួយចំនួនមានជំេនឿថា រសដីមានសមតថភាពទាប មិនមានជំនាញខពស់ និងមិនមានភាពអងគអាច ខាលហានដូចបុរស។



កនុងរគួសារបនទុកការងារផទះសែមបង និងការែថទាំ កូនេចៅេនៅែតជាកតាដរាំ ងសទះបានេធវើជាឧបសគគដល់រសដី មួយចំនួន ពុំសូវមានឱកាសចូលរួមកនុងការេធវើេសចកដីសេរមចនា
នា។



រសដីមួយចំនួនពុំសូវមានបទពិេសាធន៏ដឹកនាំ និងរគប់រគងេលើកិចចការនេយាបាយនិងកិចចការសាធារណៈ។

ការចូលរួមចំែណករបស់រសដីកងនុ ការអភិវឌឍសងគមជាតិ :
បចចុបបននរាជរដាឋភិបាលកមពុជាបានចាត់ទុករសតីជាឆអឹងខនងៃនេសដឋកិចច ែដលបានរួមចំែណកកនុង ការអភិវឌឍសងគមជាតិ ។ អារស័យេលើការអនុវតតេគាលនេយាបាយេនះេធវើឲយសេមលងរសីតេកើនេឡើង
ជាក់ែសតងរសតីកនុងរកុងកំពត ចូលរួមបេរមើការងារនេយាបាយ និងជំនាញកនុងការអភិវឌឍន៍សរុបរួមមានចំនួន ២៩៩រូប កនុងេនាះមានរកុមរបឹកសារកុង ១រូប គណៈអភិបាល ១រូប រកុបបឹកសាសងាកត់
៧រូប េមភូមិ ១រូប សាលារកុង ៣រូប និងការិយាល័យជំនាញជុំវិញរកុង ២៨៦រូប េទាះជាមានរសតីមួយចំនួនបានចូលរួមការងាររបស់រកុង ប៉ុែនតការចូលរួមអភិវឌឍន៏របស់រសតីមួយចំនួនេទៀតក៏
េនៅមានបញាហរបឈមដូចជា ៖


ការចូលរួមចំែណកសកមមភាពអភិវឌឍន៏រកុងរបស់រសតីនាេពលបចចុបបនន េនៅមិនទាន់មានសមភាព និង



ការចូលរួមរបារស័យជាមួយការងារ និងឱកាសសរមាប់រសដីកនុងការអភិវឌឍសងគមេនៅមានកំរិត ។



េដាយសាររបៃពណីទំេនៀមទមាលប់េធវើេអោយរសតីមួយចំនួនមិនបានចូលបំេរីការងារេរចើនដូចបុរស។



រសតីមួយចំនួនពុំទាន់មានឆនទៈ មាចស់ការកនុងការអភិវឌឍខលួន និងរួមចំែណកកសាងសងគមជាតិ ។



ការលំបាកែដលរសដីកំពុងជួបរបទះ។



រសដីមានបនទុកកនុងការមានៃផទេពាះ និង ការបំេបៅេដាះកូន រសដីមានតរមូវការែថទាំ សុខភាពេរចើន ។



រសដីមានលទធភាពទទួលបានធនធាន និងសិទធិរគប់រគងតិចជាងបុរស ។



រសតីេមមា៉យមួយចំនួនពុំសូវមានលទធភាពរគប់រគាន់កនុងជីវភាពរស់េនៅ។



រសតីភាគេរចើនមានករមិតសិកសាទាប ពិបាករកការងារេធវើ។



រសតី និងកុមារមួយចំនួនជួបរបទះបញាហសុខភាព និងអនាម័យ។



ការេធវើចំណាករសុករបស់េកមងរសីេនៅែតជាបញាហ។

សមធម៌េនៅេឡើយ ។

៣.២.៤. សា
ថ នភាពសាសនា ៖
េនៅកនុងរកុងកំពត របជាពលរដឋមានជំេនឿសាសនាេផសងៗពីគាន មានសាសនាធំៗចំនួនបី ែដលរបជាពលរដឋែខមរ កំពុងរបតិបតតិ នាេពលបចចុបបនន ៖
ក-រពះពុទធសានាៈ

ចំននួ ៨៧ % មានវតដចំនួន ៥វតដ ។

ខ-ឥសា
ល មសាសនា មាន១០ % មាន១១វិហារ-សូរាវ ។
គ-រគីសទសាសនា ( កាតូលិក និងរបូេតសដង់ ) មានចំនួន០៣% មានចំនួន ១១វិហារ-សា
ន ក់ការរកុមជំនុំ ។
ឃ-សមាគមន៍ចិន ចំនួន០១កែនលង និងេវៀតណាម ចំនួន១កែនលង។
បញាហរបឈម ៖

TMB½rTI 5

-រពះពុទធសាសនា ៖
ធនធានបពវជិត និងេលាកអាចារយ គណៈកមមការវតដមួយចំនួនេនៅមានកំរិតៃនការយល់ដឹងធម៌វិន័យ និងកិចចការរដឋបាល សាធារណៈ។
-ឥសា
ល មសាសនា ៖
ការែតងតាំ ងគណៈអ៊ីមាុំរកុង និងអ៊ីមាុំមា៉សជិតមិនឆលងការិយាល័យធមមការ និងសាសនារកុង និងអាជាញធរែដនដីមូលដាឋន។
-រគិសសា
ទ សនា ៖


រគូគងាវលៃនរគិសទសាសនាមួយចំនួនេដើរេឃាសនាែចកខិតប័ណណផសពវផសាយសាសនា មិនសុំការអនុញាញតពីការិយាល័យធមមការ និងសាសនារកុង និងអាជាញធរែដនដី។



អនកកាន់រគិសទសាសនាមួយចំនួនមិនទាន់អនុវតដន៍តាមសារាចរែណនាំ របស់រកសួងធមមការ និងសាសនា ។



ការទំនាក់ទំនងការងាររដឋបាលសាធារណៈេនៅមានកំរិត ពិេសសការផាលស់បដូរថានក់ដឹកនាំ វិហារញឹកញាប់ េហើយពុំបានជូនដំណឹងមកការិយាល័យធមមការ និងសាសនារកុង។

៣.៣. សា
ថ នភាពៃនការេរបើរបាស់ដីធលី ការរគប់រគងធនធានធមមជាតិ និងបរិសា
ថ ន
៣.៣.១. សា
ថ នភាពេរបើរបាស់ដីធលី
រកុងមានៃផទដីសរុប ៥៤គ.ម២ កនុងេនាះៃផទដី កសិកមម ៥៧៥ហ.ត ៃផទៃរពេឈើ ២១២ហ.ត ៃផទដីលិចទឹក ២៥ហ.ត ៃផទដីលំេនៅដាឋន ១.៦០០ហ.ត ៃផទដីែរសអំបិល ១.០០០ហ.ត
និងៃផទដីេផសងៗេទៀត ១.៩៨៨ហ.ត។ េដាយរកុងមានៃផទដីមួយភាគធំជាទីរបជុំជន កនុងការរគប់រគងរដឋបាលែដនដី េហើយការិយាល័យេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម សំណង់ និងភូមិបាល
បានេរៀបចំចុះបញជីដីធលីលកខណៈជារបព័នឋចំនួន១៤៥៥កបាលដី និងដាច់េដាយដុំ បានចំនួន៨៥១កបាលដី (២០១០ មាន៤៨៤១កបាលដី )។ េលើសពីេនាះេទៀតរកុងបានផសពវផសាយចបាប់ភូមិបាល
និងសរមបសរមួលករណីទំនាស់ដីធលីបញចប់រតឹមមូលដាឋនតាមយនដការគណៈកមមការសុរិេយាដីការផសពវផសាយអំពីបលង់េគាលរបស់រកុង ការទប់សា
ក ត់ការសាងសង់សំណង់េផសងៗរបស់របជាពលរដឋេលើដី
សាធារណៈរបស់រដឋសិកសាបលង់ ែកលំអផសារសាមគគី និងជំរុញការសាងសង់េអោយមានចបាប់អនុញាញតិរតឹមរតូវ។ ទនទឹមនឹងេនាះែដរ ក៏េនៅមានទំនាស់ដីធលីេកើតជាបនដបនាទប់ េនៅតាមតំបន់មួយចំនួន
ែដលពុំទាន់មានបណណ័កមមសិទធិ ឬចុះបញជីដីធលីជាលកខណៈរបព័នធ។

៣.៣.២. សា
ថ នភាព ធនធានធមមជាតិ បរិសា
ថ ន
ជាទូេទៅវិស័យេនះ ជាវិស័យមួយែដលសំខាន់ និងយកចិតដទុកដាក់សំខាន់សរមាប់រកុងកំពត េរពាះរកុងជាទីរបជុំជនេធវើេអោយទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ពីការបំពុលបរិសា
ថ ន ពីេរាងសិបបកមម
សហរគាស កាកសំណល់េផសងៗ ពិនិតយជារួមេលើ វិស័យេនះ បចចុបបននមានការជួយគាំ រទពីសា
ថ ប័នរដឋ អងគការេរកៅរដាឋភិបាលបាន េធវើការផសពវផសាយអប់រំអំពីអនាម័យ
បរិសា
ថ ន ចលនា
ការចូលរួមែថរកសាធនធានធមមជាតិ បរិសា
ថ នបំផុសការទុកដាក់កាកសំណល់រឹងនិងរាវ ការែថរកសាផលូវ របព័នធលូ។ របជាពលរដឋមួយចំនួន មិនបានយកចិតដទុកដាក់សា
ដ ប់េលើការអប់រំផសពវផសាយ
េហើយរីឯការរបមូលសំរាមរបស់រកុមហ៊ុនេនៅមិនទាន់េពល ការបង់េសវាសំរាមមានការយឺតយា៉វ ការចាក់សំរាមពាសវាលពាសកាល ការែលងសតវពាហនៈ ការចិញចឹមរជូកគាមនអាងសតុកលាមក
ការសាងសង់បងគន់តាមេកហដាឋន ផទះសំណាក់ អាហារដាឋន... មួយចំនួនខុសបេចចកេទស េដាយបងហូរផាទល់ចូលរបព័នធលូសាធារណៈ ការមិនចូលរួមែថរកសារបព័នធលូ រឺហាគ និងចិេញចើមផលូវ
ការកាប់បំផាលញៃរព ការសាងសង់តូបលក់ដូរតាមចិេញចើមផលូវសាធារណៈ...។ល។

៣.៣.៣. សា
ថ នភាពៃនការរគប់រគងេរគាះមហនដរាយ និងការែរបរបួលអាកាសធាតុ
រកុងកំពត បានយកចិតដទុកដាក់ទប់សា
ក ត់ ការពារេរគាះមហនដរាយ និងការពារការែរបរបួលអាកាសធាតុ រកុងបានបេងដើតគណៈកមមការរគប់រគងេរគាះមហនដរាយ សរមាប់ជួយសេរងាគះបនាទន់ដល់
របជាពលរដឋ រងេរគាះមហនដរាយេដាយធមមជាតិេផសងៗ ែដលកនលងមកមានទឹកជំនន់ រាំ ងសងួត អគគីភ័យ...។ េរគាះមហនដរាយទាំ ងេនះ បណាដលមកពីកតាដមនុសសបងកេឡើងដូចជាការកាប់បំផាលច
ៃរពេឈើ បូបដីលប់រតពាំ ង ែរពក បឹង របឡាយ របព័នធលូ រឺហាគមួយចំនួនរតូវកកសទះ។ល។

៣.៤. សា
ថ នភាពៃនការរគប់រគងរដឋបាល សនដិសុខ សណាដប់ធានប់សាធារណៈ
៣.៤.១. សា
ថ នភាពៃនការងាររដឋបាល
តាមរយៈការអនុវតដេគាលេយាបាយកំែណទរមង់វិមជឍការ វិសហមជឍការ រកុងបានទទួលមុខងារ តួនាទី សិទធិអំណាច និងធនធាន ពីរដាឋភិបាល សា
ថ ប័នថានក់ជាតិេដើមបីអនុវតដមុខងារ កនុង
េគាលបំណងបំេរីេសវាសាធារណៈ ជូនរបជាពលរដឋឱយបានទាន់េពលេវលា និងមានរបសិទធភាព។ កនុងន័យេនះរកុងមានរចនាសមព័នធរដឋបាល រកុមរបឹកសារកុង គណៈអភិបាលរកុង រហូតដល់
ការិយាល័យជំនាញជុំវិញរកុង សងាកត់ េដើមបីធានាបាននូវេសវា ែដលជាតរមូវការរបស់រជាពលរដឋ ជាក់ែសដងរកុងកំពត បានផសពវផសាយ និងជំរុញសងាកត់ ភូមិ សហគមន៍េលើការងារ ដូចជា
ការសុំអនុញាញតិចបាប់េធវើអាជីវកមម ចបាប់សាងសង់បានរបមាណ ៥៤ % និងការចុះបញជីអរតានុកូលដាឋនជូនរបជាពលរដឋ េនៅកនុងរកងុ កំពតបានរហូតដល់ ៩៨%។ ែតេទាះយា៉ងេនះកដីេនៅ
មានរបជាពលរដឋមួយចំនួនពុំទាន់បានចុះបញជីអរតានុកូលដាឋនេនៅេឡើយ មូលេហតុការេធវើចំណាករសុក និងមិនយល់ពីអតថរបេយាជន៏ៃនការចុះបញជី េហើយសមតថភាពមរនដី និងការិយាលរបស់
សាលារកុងក៏េនៅមិនទាន់សមរសបរគប់រគាន់ េដើមបីេឆលើយតបនឹងតំរូវការរបស់រជាពលរដឋឱយបានេពញេលញេនៅេឡើយ ។
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៣.៤.២. សា
ថ នភាព សនដិសុខ សណាដប់ធានប់សាធារណៈ
េដើមបីចូលរួមចំែណកជាមួយរាជរដាឋភិបាលេលើការងារសនដិសុខ សណាដប់ធាលប់សារធណៈ ជូនរបជាពលរដឋរស់េនៅរបកប េដាយសុវតថិភាព និងសនដិភាព េនាះរកុមរបឹកសា និងគណៈអភិបាលរកុង
េដាយមានការជួយេរជាមែរជង ពីសា
ថ ប័នជំនាញពាក់ពនធ័នានា ជាពិេសសេដាយមានការចងអុលបងាហញពី គណៈបញាជការឯកភាព រដឋបាលេខតដ េទើបរដឋបាលរកុងកំពត បានបរងាកបសកមមភាពបទ
េលមើសេផសងៗដូចជាការែចកចាយ និងេសពេរគឿងេញៀន េកមងទំេនើង េចារលួច ឆក់ បលន់ អំេពើហឹងសាកនុងរគួសារ ការជួញដូររសដី និងកុមារ ការដាក់តាំងលក់ទំនិញេលើចិេញចើមផលូវ ការសាងសង់
សំយាបផទះចូលដីសាធារណៈ ការេលមើសចបាប់ចរាចរណ៏ផលូវេគាកបានជាេរចើនករណី រពមទាំ ងបានេរៀបចំសណាដប់ធានប់សាធារណៈជូនរបជាពលរដឋកនុងពិធីបុណយេផសងៗ បានលអរបេសើរ។ ែតេទាះជា
យា៉ងេនះកដី បញាហបទេលមើសមួយចំនួនេនៅែតបនដេកើតេឡើង េធវើេអោយមានការប៉ះពាល់ដល់សណាដប់ធានប់សាធារណៈកនុងរកុង។

៣.៥.បញាហរបឈមសំខាន់ៗ
៣.៥.១.ការរគប់រគងកាកសំណល់
ការេកើនេឡើងនូវចំនួនរបជាជន សិបបកមម និងសហរគាសជាកតាតសំខាន់ែដលបណាដលឱយមានការបំពុលបរិសា
ថ នកនុងរកុង។
- ការរគប់រគងកាកសំណល់ពីសិបបកមម និងសហរគាសេនៅមិនទាន់បានរតឹមរតូវតាមការកំណត់។ មាចស់សិបបកមម និងសហរគាសខលះមិនទាន់ចបាស់ពីការរគប់រគងកាកសំណល់
និងផលប៉ះពាល់របស់កាកសំណល់ទាំងេនាះដល់មនុសស និងបរិសា
ថ នេនៅេឡើយ។
- េទាះជាយា៉ងណាក៏េដាយ រកុងបានេរៀបចំ និងសហការជាមួយវិស័យឯកជន េដើមបីរគប់រគងកាកសំណល់ ែតេនៅមានរបជាពលរដឋមួយចំនួនមិនេគារពតាមការែណនាំ
របស់រកុង េដាយេចាលកាកសំណល់រគប់ទីកែនលង និងតាមរបព័នធរបឡាយបងហូរទឹកកខវក់។ េសវារបមូលសំរាមរបស់វិស័យឯកជនមិនអាចបំេពញបានេទៅតាមតរមូវការ
មិនមានសមាភរៈរគប់រគាន់ និងមិនបានេទៀងទាត់េពលេវលាកនុងការរបមូលសំរាម។ មយា៉ងវិញេទៀតការបង់ៃថលេសវារបមូលសំរាមរបស់របជាពលរដឋមានភាពយឺត។
- រកុងបានកំពុងជួបរបទះនូវបញាហរគប់រគងសំណល់ េដាយខវះសមតថភាពែថរកសារបព័នធលូបងហូរទឹកកខវក់ រឺហាគ និងសំណល់តាមផលូវថនល់។

៣.៥.២.បញាហទឹកសា
អ ត
-

របជាជនកនុងរកុងមានទឹកសា
អ តេរបើរបាស់ចំនួនែត ៥៨.៦១%ប៉ុេណាណះ។
អងគភាពរដាឋករទឹកមិនទាន់មានសមតថភាពរគប់រគាន់សរមាប់ផគត់ផគង់ទឹកសា
អ តឱយបានរគប់រគួសារេនៅកនុង រកុង។ របជាជនមួយចំនួនរតូវការទឹកសា
អ តេរបើរបាស់េដើមបីេលើកកំព
ស់សុខភាព និងអនាម័យេនៅ កនុងសហគមន៍របស់គាត់។
តំបន់មួយចំនួនកនុងរកុងរតូវបានរងេរគាះេដាយសារទឹកជំនន់េសទើរែតរាល់ ែដលជាេហតុបណាដលការទឹក សា
ម តមិនមានគុណភាពលអ។

៣.៥.៣. បញាហបងគន់ និងអនាម័យ
របជាពលរដឋមានបងគន់មនាម័យេរបើរបាស់ចំនួន ៧៥%។ ការសាងសង់បងគន់អនាម័យេនៅតាមផទះ ផទះសំណាក់ និងេភាជនីយដាឋនមួយចំនួនមិនបានសមរសបតាមបទដាឋនបេចចកេទស េដាយ
បងហូរចូលផាទល់េទៅនឹងរបព័នធលូទឹកកខវក់ គាមនរបព័នធអាងសតុក។ របជាពលរដឋមួយចំនួនមិនទាន់យល់អំពីសុខភាព អនាម័យ និងផលរបេយាជន៍របស់បងគន់អនាម័យ។ រគួសាររកីរកមួយចំនួនមិន
មានលទធភាពសាងសង់បងគន់េដាយខលួនឯងេទ េហើយមិនបានយកចិតតទុកដាក់េលើសុខភាព និង អនាម័យេទ។ ជំងឺឆលងេកើតេឡើងេដាយសារែតកងវះអនាម័យេនៅតាមរគួសារ និងសហគមន៍ ែដលប
ណាតលឱយប៉ះពាល់ដល់សុខាមាលភាពសងគម។
៤. ករេរៀបចំេ្រគងករគេ្រមងបរ ិ

ថ នទី្របជុំជន ្រកុងកំពត

៤.១. េគលេ អភិវឌ ន៍
កំពតជាេខតតសំបូរេដាយតំបន់រមនីយយដាឋនធមមជាតិដូចជាតំបន់េឆនរ ភនំ ទឹកធានក់ កែនលងបុរាណ ែដលជាកែនលងែដលទាក់ទាញេភញៀវេទសចរណ៍មកកំសានត។ រកុងខិតខំែកលំអ និងែថរកសាបរិសា
ថ ន

េដើមបីេសាភ័ណឌភាព និងសុខុមាលភាពរបស់របជាពលរដឋកនុងការរស់េនៅ។ រកុងដាក់េចញនូវេគាលេដៅមួយសរមាប់េធវើការអភិវឌឍ ‹ឆនំ ២០១៤ ្របជពលរដ្ឋកុង្រកុ
ន
ង

កំពតទំងអស់យល់ដឹងអំពីបរ ិ

ណ្ឌភព និងសុខមលភព›។

ថ ន អនម័យ និងចូលរួមយ៉ ងសកមមកុងករេលើ
ន
កកំពស់បរ ិ

៤.២. េគលបំណងអភិវឌ ន៍

ថនេ

ភ័

េដើមបីសេរមចបាននូវេគាលេដៅខាងេលើ បរិសា
ថ នរកុងតរមូវឱយមានការែកលមអតាមរយះ ‹កនុងឆានំ ២០១៤ របជាពលរដឋយល់ដឹងពីបរិសា
ថ នទីរកុង និងការេធវអើ នាម័យ និងចូលរួមែកលមអបរិសា
ថ ន

េសាភ័ណឌភាព និងសុខមាលភាពរបស់ទរី កុង›។

៤.៣. យុទធ
្រស្តអភិវឌ ន៍
យុទធសារសតកនុងអនុវតតគេរមាង គឺ ការេលើកេឡើងពីការយល់ដឹងតាមរយះ ៖
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-

ការអនុវតតលអ និងទទួលខុសរតូវខពស់
ការេលើកទឹកចិតតតាមការផតល់រងាវន់ និងការដាក់ពិន័យចំេពាះការរបរពឹតតិខុស។

គេរមាងអនុវតតទទួលបានេជាគជ័យ គឺអារស័យេទៅេលើការចូលរួមេរចើនរបស់របជាពលរដឋ និងការរួមសហការយា៉ងសអិត រមួតជាមួយសា
ថ ប័នជំនាញពាក់ព័នធ វិស័យឯកជន រួមទាំ ងអងគការសងគម
សុីវិលផងែដរ។
៤.៤. លទធផល និងសកមមភពរបស់គេ្រមង
កនុងការអនុវតតយុទធសារសតខាងេលើ មានលទធផលរំពឹងទុកធំៗចំនួន ០៦លទធផល េហើយលទធផលរំពឹងទុកនីមួយៗមានសកមមភាពេផសងៗពីគានដូចខាងេរកាម ៖
លទធផលរំពងឹ ទុក ១ ៖ របជាពលរដឋចនំ ួន ៦០% របមូល និងែញកសំរាមបានេដាយខលនួ ឯងៈ
-

សកមមភាពទី ១.១ ៖ េរៀបចំ និងផលិតឯកសារសរមាប់ផសពវផសាយៈ

េដាយមានការសហការជាមួយមនទីរបរិសាថនេខតត, មនទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា, មនទីរព័ត៌មាន, វិស័យឯកជន និងការិយាល័យគាំ រទសងាកត់ េរៀបចំកិចចរបជុំចំនួន ០២ េដើមបី
េរៀបចំចងរកងឯកសារផសពវផសាយ និងេបាះពុមពឯកសារចំនួន ២,០០០ចបាប់សរមាប់ផសពវផសាយដល់សហគមន៍ចំនួន ០៥ និងសាលាបឋមសិកសាេគាលេដៅចំនួន ០៣សាលា។

-

សកមមភាពទី ១.២ ៖ ផសពវផសាយដល់សហគមន៍ និងសាលាេរៀនៈ
-េរៀបចំរបជុំផសពវផសាយចំនួន ០២េលើកដល់រកុមរបឹកសាសងាកត់

-រកុមរបឹកសាសងាកត់នឹងេរៀបចំការរបជុំផសពវផសាយ ដល់ ០៥សហគមន៍មូលដាឋន តាមរយះការរបជុំភូមិ (រួមជាមួយការរបជុំរបស់កមមវិធីវិនិេយាគសងាកត់)។
-េរៀបចំយុទធនាការសដីពីការរគប់រគងសំណល់ ដល់សាលាបឋមសិកសាេគាលេដៅចំនួន០៣សាលា (៣ដង/សាលា)។

-ផលិត និងផសពវផសាយបទយកការណ៍សតីពីការរគប់រគងសំណល់ តាមរយះវិទយុេខតត (១ដង/សបាដហ៍ គុណ ៦ែខ)។
-បា៉ណូ ចំនួន ១០ផាទំង រតូវផលិត និងដាក់េទៅតាមទីតាំងយុទធសារសដ។

-

សកមមភាពទី ១.៣ ៖ េលើកសរេសើរជូនរងាវន់ និងផាកពិន័យសរមាប់សិសស និងរគួសារៈ

សហការជាមួយការិយាល័យបេចចកេទស និងគណៈកមមការេខតតពាក់ព័នធ េរៀបចំផតល់ប័ណណសរេសើរ និងរងាវន់ ចំនួន ០៣េលើក។ អំេណាយរួមមាន វិទយុ និងប័ណណសរេសើរ និងស
មាភរៈសិកសា រតូវផតល់ឱយអនកអនុវតតលអ។
លទធផលរំពងឹ ទុក ២ ៖ ការរបមូលសំរាមេកើនេឡើងពី ២,០០០ រគួសារ ដល់ ៣,២០០ រគួសារៈ
-

សកមមភាពទី ២.១ ៖ សហការជាមួយវិស័យឯកជន និងសា
ថ ប័នពាក់ព័នធ កនុងការរគប់រគងកាកសំណល់ៈ

េដាយមានការសហការជាមួយមនទីរបរិសាថនេខតត, វិស័យឯកជន, អងគការ, សហគមន៍មូលដាឋន និងអនកពាក់ព័នធេផសងេទៀត េដើមបីេរៀបចំសិកាខសាលាសរមបសរមួលជាមួយអនក

ពាក់ព័នធ (៣សិកាខសាលា)។ សិកាខសាលានីមួយៗមានសិកាខកាមចំនួន ៣០នាក់ ។

េរៀបចំការរបជុំតាមសងាកត់នីមួយៗ េដាយរកុមរបឹកសាសងាកត់ ១ដង/ឆានំ (១របជុំ គុណ ៥សងាកត់ គុណ ៣ដង)។
-

សកមមភាពទី ២.២ ៖ ែកលមអេសវារបមូលសំរាម េដាយេរៀបចំកាលវិភាគ និងតៃមលសមរមយសរមាប់េសវា របមូលសំរាមៈ

កិចចរបជុំចំនួន ០៣ រតូវេរៀបចំេឡើង េដាយមានការសហការជាមួយវិស័យឯកជន, មនទីរបរិសាថនេខតត, អជាញធរ មូលដាឋន និងអនកពាក់ព័នធ េដើមបីេរៀបចំ និងអនុវតតកាល
វិភាគ និងតៃមលេសវារពមេរពៀងថមីកនុងការរបមូល
សំរាម។ ការអនុវតតកិចចរពមេរពៀងថមី នឹងរតូវតាមដានរតួតពិនិតយ និងវាយតៃមល។
-

សកមមភាពទី ២.៣ ៖ ជំរុញការេរបើរបាស់ធុងសំរាម និងអនុវតតេសចកដីសេរមចរបស់េខតតសដីពីការរគប់រគងសំណល់ៈ

ការសហការយា៉ងជិតសនិទធជាមួយសមាជិកគណៈកមមការេខតតពាក់ព័នធ េដើមបីរតួតពិនិតយ និងចាត់វិធានការចំេពាះអនករបរពឹតតិខុស។
លទធផលរំពងឹ ទុក ៣ ៖ របជាពលរដឋ ៨០% មានទឹកសា
អ តេរបើរបាស់រគប់រគាន់
-

សកមមភាពទី ៣.១ ៖ អប់រំ/ផសពវផសាយសដីពីការេរបើរបាស់ទឹកសា
អ ត និងការអនាម័យៈ

ឯកសារសដីពីទឹកសា
អ ត និងអនាម័យចំនួន ១,០០០ចបាប់ រតូវេបាះពុមព េដាយមានការសហការេរៀបចំចងរកងរវាងមនទីរសុខាភិបាលេខតត មនទីរអភិវឌឍន៍ជនបទេខតត និងអនកពាក់
ព័នធដៃទេទៀត េដើមបីេធវើការផសពវផសាយដល់របជាពលរដឋ និងអនកពាក់ព័នធ។
-

សកមមភាពទី ៣.២ ៖ ែកលមអ និងពរងីកបណាដញែចកចាយទឹកសា
អ តៈ
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េដាយមានការសហការជាមួយអងគភាពរដាឋករទឹក និងការិយាល័យបេចចកេទសពាក់ព័នធ េដើមបីេរៀបចំែផនការសកមមភាព និងធានាការអនុវតតែកលមអ និងពរងីកបណាដញែចកចាយ
ទឹកសា
អ ត។
-

សកមមភាពទី ៣.៣ ៖ បំពាក់បណាដញទឹកសា
អ តដល់របជាពលរដឋរកីរកៈ

រកុងនឹងរតួតពិនិតយ និងរាយការណ៍ពីការអនុវតតបំពាក់បណាដញទឹកសា
អ តដល់រគួសាររកីរក។ កំពយូទ័រ និងមា៉សុីន េបាះពុមពមួយកំេបល រតូវការសរមាប់េរៀបចំរបាយការណ៍ និង
ការងារពាក់ព័នធេផសងៗ។
លទធផលរំពងឹ ទុក ៤ ៖ របជាពលរដឋ ៨០% មានបងគនអ់ នាម័យេរបើរបាស់បានរតឹមរតូវ
-

សកមមភាពទី ៤.១ ៖ អប់រំ/ជំរុញការេរបើរបាស់បងគន់ និងការេធវើអនាម័យៈ

សកមមភាពេនះនឹងរួមបញចូលជាមួយសកមមភាពទី ៣.១។
-

សកមមភាពទី ៤.២ ៖ សាងសង់បងគន់អនាម័យចំនួន ៣០០បងគន់ សរមាប់របជាពលរដឋរកីរកៈ

រកុងនឹងសរមបសរមួល និងេលើកទឹកចិតតដល់អនកពាក់ព័នធ កនុងការសាងសង់បងគន់អនាម័យេទៅតាមែផនការ របស់ពួកេគ។
-

សកមមភាពទី ៤.៣ ៖ តាមដាន រតួតពិនិតយ និងវាយតៃមលការអនុវតតគេរមាងៈ

េដាយមានការសហការជាមួយមនទីរបរិសាថនេខតត និងការិយាល័យគាំ រទសងាកត់ េដើមបីេធវើការតាមដាន និងរតួតពិនិតយការសាងសង់បងគន់អនាម័យ។
លទធផលរំពងឹ ទុក ៥ ៖ សមតថភាពមរនតី និងសា
ថ ប័នពាក់ព័នស
ធ ពតី ីបរិសា
ថ នទីរកុងរតូវបានកសាងៈ មរនតី និងបុគគលិករតូវបណដុ ះបណាដលពីរបធានបទពាក់ព័នធ េដើមបីបេងកើនចំេណះដឹង
កនុងការរគប់រគងការងាររបស់ពួកេគ។
-

សកមមភាពទី ៥.១ ៖ ផតល់វគគបណដុ ះបណាដល និងហវឹកហាត់ដល់មរនតី និងវិស័យឯកជនពាក់ព័នធៈ

មរនតីសាលារកុង និងអនកពាក់ព័នធេផសងេទៀត នឹងចូលរួមវគគបណដុ ះបណាដលចំនួន ០២វគគ (៣ៃថង/វគគ) ែដលមានអនកចូលរួមចំនួន ៣០-៤០នាក់។
-

សកមមភាពទី ៥.២ ៖ ទសសនៈកិចចសិកសាពីទីរកុងមានបរិសា
ថ នលអៈ

មរនតីសាលារកុងពាក់ព័នធពី ៣-១០នាក់ រតូវចូលរួមទសសនៈកិចចសិកសាពីទីរកុងមានបរិសាថនលអ រយៈេពល ៥ៃថង េនៅរបេទសហវីលីពីន និងរបេទសមួយដៃទេទៀតកនុងតំបន់អាសុីអា
េគនយ៍។
លទធផលរំពងឹ ទុក ៦ ៖ េដើមេឈើរតូវបានដាំ និងែថរកសាេនៅតាមសួនសាធារណៈ សា
ថ ប័ន និងដងផលវូ សាធារណៈ
-

សកមមភាពទី ៦.១ ៖ ជំរុញការអនុវតតេសចកតីែណនាំ របស់សាលាេខតតសដីពីការដាំ េដើមេឈើៈ

មានការេរៀបចំរបជុំចំនួន ០២របជុំ េដាយមានការសហការជាមួយមនទីរបរិសាថនេខតត ខណឌ រដឋបាលៃរពេឈើ អងគការនានា រកុង និងរកុមរបឹកសាសងាកត់ (មានសមាជិកចូលរួម

ចំនួន ៣០នាក់កនុងមួយរបជុំ) កនុងេគាលបំណងធានាការអនុវតតនូវេសចកតីែណនាំ សដីពីការដាំ េដើមេឈើរបស់សាលាេខតត។
-

សកមមភាពទី ៦.២ ៖ បេងកើតថានលបណដុ ះ និងែថទាំ កូនេឈើរបស់សាលារកុងៈ

ការសហការជាមួយមនទីរបរិសាថនេខតត និងរកុង េដើមបីេរៀបចំថានល និងបណដុ ះកូនេឈើ។ ថានលបណដុ ះកូនេឈើមានទំហំ ៥០ គុណនឹង ១០០ែម៉រត។ កូនេឈើចំនួន ២,០០០េដើម
រតូវបានែចកេទៅរបជាពលរដឋ និងសាថប័នពាក់ព័នធ តាមតរមូវការ។
-

សកមមភាពទី ៦.៣ ៖ បរញាជបសកមមភាពដាំ កូនេឈើកនុងពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ៈ

រកុមរបឹកសាសងាកត់ទាំងអស់នឹងេលើកទឹកចិតតឱយគូររសករ (តាមការសម័រគចិត)ត ដាំ េដើមេឈើមួយេដើម ឬពីរេដើម កនុងកំឡុងេពលេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកេគ។
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TIRkugs¥at rmnIydæans¥at esval¥
TisedAdl;qñaM 2012
TisedA³
yuT§saRsþ

karbriyay
2011
2012
GñkTTYlxusRtUv
qñaM 2012 RbCaBlrdækñúgRkugkMBtTaMGs;yl;dwgGMBIbrisßan Gnam½y qmasTI1 qmasTI2 qmasTI1 qmasTI2
nigcUlrYmya:gskmμkñugkarelIkkMBs;brisßan esaP½NPaB nigsuxmaPaB .

 Gb;rM pSBVpSay CMrujkarGnuvtþ nigTTYlxusRtUv
 karpakBin½y nigelITwkcitþ

lT§plrMBwgTuk1 RbCaCncMnYn 60 PaBryRbmUlnigEjksMram)anedayxøÜnÉg
s>k-1-1³ erobcM nigplitÉksar sMrab;pSBVpSay
s>k-1-2³ pSBVpSaydl;shKmn_ nigsalaeron
s>k-1-3³ elIksresIr CUnrgVan; nigpakBin½y

mifuna
kkáda-tula

kumÖ³-emsar

emsa-FñÚ

karI>brisßan
KaMRTsgáat; Gb;rM
brisßan
kN³kmμaFikarextþ

mkra-mifuna kkáda-Fñú

lT§plrMBwgTuk2 RKYsarcMnYn 80PaKrymannigeRbIR)as;Twks¥at
s>k-2-1³ pSBVpSayBIplRbeyaCn_BIkareRbIR)as;Twks¥at
s>k-2-2³ EklMG nigbEnßmbNþajEckcayTwk
s>k-2-3³ bMBak;bNþajdl;RKYsarRKIRk

lT§plrMBwgTuk3 RKYsarcMnYn 80PaKrymannigeRbIR)as;bgÁn;Gnam½y
TMB½rTI 11

mifuna
kum-emsa

kkáda

kari>Twks¥at

s>k-3-1³ pSBVpSayBIplRbeyaCn_BIkareRbIR)as;bgÁn;
s>k-3-2³ ksagbgÁn;Gnam½ycMnYn 300 CUnRbCaBlrdæ 9XMu
s>k-3-3³ ??

qmasTI1

rdækrTwk
naykrdæ)al

qmasTI2

lT§plrMBwgTuk4 karRbmUlsMramekIneLIgBI 2/000 RKYsar dl; 3/200RKYsar
s>k-4-1³ shkarCamYyvis½yÉkCn nigsßab½nBak;B½n§ kñúgkarkarRKb;RKgsMram
s>k-4-2³
EklGesvaRbmUlsMram
¬erobcMkalviPaKnigGnuvtþRbmUleTogTat;kMNt;tMélsmRsbtamRbePT ¦
lT§plrMBwgTuk5 smtßPaBrbs;mRnþInigsßab½nBak;B½n§ekIneLIg
s>k-5-1³ bNþúHbNþalmRnþIBak;B½n§ nigbuKÁlikRkumh‘unRbmUlsMram
s>k-5-2³ eFVITsSn³kic©sikSaenARbeTs hVIliBIn nigRbeTséf
lT§plrMBwgTuk6 edImeQIRtUv)andaMnigEfrkSaenAtamsYnsaFarN³ dgpøÚv nigTIFøatamsßab½n
s>k-6-1³ CMrujkarGnuvtþtamesckþIENnaMrbs;salaextþGMBIkardaMedImeQI
s>k-6-2³ begáItfñalbNþúHkUneQIrbs;salaRkug
s>k-6-3³ bRBa¢abskmμPaBdaMedImeQIkñúgBiFIGaBah_BiBah_

s>k-6-4³
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CaRbcaM
CaRbcaM
mina mifuna kBaØa FñÚ

CaRbcaM
CaRbcaM
mina mifuna kBaØa FñÚ

salaRkug
salaRkug

mina

sIha

kumÖ³

mifuna

kumÖ³

mifuna

kari>brisßan G¼v

bnþ

bnþ

bnþ

kari>brisßan G¼v

bnþ

bnþ

bnþ

kari>rdæ)al
kaMRTsgáat;

mifuna
mina

