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“យទុ្ធសាស្ត្រចតុកោណ - ដំណាក់ោលទ្ី៣” 
(ទ្ទ្ឹ្ដ ីនិង អនុវតរ) 

         បណ្ឌិ ត ឆឆង វណ្ណណ រទិ្ធ  
     របធានស្ដីទី្វទិ្ាស្ថថ នមនុស្សស្ថស្តស្តនិងវទិ្ាស្ថស្តស្តស្ងគម 

ឆស្ចក្តីឆផតីម 
ឆស្ចក្ដីរលំឹក្ឆ ងីវញិអំពី“យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្-ដំណ្ណក្ោ់លទី្៣” 
បញ្ហា របឈម  
ស្ននិដ្ឋា ន 
ឯក្ស្ថរឆោង 
ឧបស្មពន័ធ 
  ក្ចកដីកផដើម 
 ជិតពីរទ្ស្វតសរក៍្នលងមក្ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានអនុវតតនូវយុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្ដណំ្ណក្់ោលទ្ី១ស្រាប់
នីតិោលទ្៣ីននរដាស្ភា, យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្ដំណ្ណក្់ោលទ្ី២ស្រាប់នតីិោលទ្៤ីននរដាស្ភា និង យុទ្ធ 
ស្ថស្តស្តចតុឆោណ្ដំណ្ណក្់ោលទ្ី៣ស្រាប់នីតិោលទ្ី៥ននរដាស្ភា របក្បឆដ្ឋយឆោគជ័យឆដីមប ី ក្ំឆណី្ន, 
ោរងារ, ស្មធម៌ នងិរបស្ទិ្ធភាព គរួោទ្ឆីាទ្នៈបំផុត។ ស្មិទ្ធផិលននក្ចិចអភិវឌ្ឍទងំអស្់ឆ ោះ គោឺស្ក្ខីភាព
ននោរឈានឆ ងីរបស្់ក្មពុោឆ ព្ ោះឆៅរក្ស្នតិភាពយូរអង្ងវងនិងោរអភិវឌ្ឍរបក្បឆដ្ឋយចីរភាពោពិឆស្ស្ឆោគ 
ជ័យក្នុងោរោត់បនថយភាពរក្ីរក្នងិោរឆលីក្ក្មពស្់ជីវភាពរស្់ឆៅរបស្់របោពលរដាទូ្ឆៅ។  
 ទ្នទឹមនឹងលទ្ធផលរតចោះរតចង់ទ្ទ្ួលបាន ក្មពុោឆៅានបញ្ហា ឆស្ស្ស្ល់មួយចំនួនដូចោ អរាភាព
រក្ីរក្ឆៅតំបន់ជនបទ្ានក្រមិតខ្ពស្់ ឆ យីស្មទិ្ធផលក្នុងោរោត់បនថយគាល តអនក្ាននិងអនក្រក្ អនក្ទ្ីរក្ុង
និងអនក្ជនបទ្ ង្ដលស្ឆរមចបានក្នលងមក្ ក្៏ឆៅានភាពផុយរស្ួយ ោពិឆស្ស្ទក្់ទ្ងវសិ្័យក្ស្ិក្មមង្ដល
មិនទន់ឆដ្ឋោះរស្ថយបានោស្ថថ ពរឆៅឆ យី។ 

 ឆៅក្នុងរបធានបទ្ឆនោះនងឹឆលីក្យក្ខ្លឹមស្ថរមួយចនំួនឆៅក្នុង “យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្-ដណំ្ណក្ោ់លទ្ី
៣” របស្រ់ាជរដ្ឋា ភបិាលនតីោិលទ្៥ី ននរដាស្ភា  បងាា ញអពំីស្ថថ នភាពជីវភាពក្ស្កិ្រ និងបញ្ហា មួយចំននួនន    
វសិ្័យក្ស្ិក្មម ង្ដលឆៅមិនទន់បានឆដ្ឋោះរស្ថយ ឆោលបញ្ហា ង្ដល “យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្-ដណំ្ណក្ោ់លទ្៣ី” 
មិនទនស់្ឆរមចបានាមឆោលបំណ្ងឆៅក្នុងនតីោិលទ្ី៥ននរដាស្ភា ឆដីមបោីជនំួយស្ថម រតី។ 

ក្ចកដីរលំកឹក ើងវិញអំពី “យទុ្ធសាស្ត្រចតុកោណ-ដំណាក់ោលទ្ី៣” 
 រាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិោលទ្ី៥ននរដាស្ភាបានក្ំណ្ត ់ “យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្-ដណំ្ណក្ោ់លទ្៣ី” ោមគគុ
ឆទ្ស្ក្៍ចាស្់លាស្់ស្រាប់តង្រមតរមងស់្ក្មមភាពរបស្់រគប់តួអងគអភិវឌ្ឍន៍ទងំអស្់ ក្នុងឆោលឆៅបនត និង
ពរងឹងក្ចិចអភិវឌ្ឍរបក្បឆដ្ឋយចីរភាពស្រាប់រយៈឆពលង្វង ស្ំឆៅជំរុញក្ំឆណី្នឆស្ដាក្ិចចរបក្បឆដ្ឋយស្មធ៌ម 
និងធា ឱ្យបាននូវរបស្ទិ្ធភាពននស្ថថ បន័ស្ថធារណ្ៈ និងោររគប់រគងធនធានរគប់របឆភទ្។ ក្នុងខ្លឹមស្ថរឆនោះ
“យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្-ដណំ្ណក្ោ់លទ្៣ី” គឺោ “រឆបៀបវារៈឆោលនឆោបាយស្ងគម-ឆស្ដាក្ចិច” ននក្មមវធិី
នឆោបាយរបស្រ់ាជរដ្ឋា ភបិាលនតីោិលទ្៥ីននរដាស្ភា។ 
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 ភាពចបំាច់ក្នុងោរបនតអនុវតតយុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្ គឺឆដ្ឋយស្ថរង្តចក្ខុវសិ្័យរយៈឆពលង្វងរបស្់រាជ  
រដ្ឋា ភិបាល ឆដីមបកី្ស្ថងស្ងគមក្មពុោមួយង្ដលានស្នតិភាព, ស្ថិរភាពនឆោបាយ, ស្នតិសុ្ខ្, ស្ណ្ណដ ប់ធាន ប់
ស្ងគម, ក្ំឆណី្នឆស្ដាក្ចិចរយៈឆពលង្វង, ោរអភិវឌ្ឍរបក្បឆដ្ឋយចីរភាព និង ស្មធម៌, ោរង្ក្លមអជជីវភាព និង 
ោរោត់បនថយភាពរក្ីរក្របស្់របោជន, ោរោរោរបរសិ្ថថ ន, ោរឆលីក្ស្ទួយវបបធ៌ម នងិ អតតស្ញ្ហា ណ្ោតិ 
ោមួយនឹងោរឆោរពោ៉ា ងខ្ជា បខ់្ាួននូវឆោលោរណ៍្របោធិបឆតយយឆស្រពី ុបក្ស រពមទងំោរឆោរពស្ិទ្ធិ នងិ
ឆស្ចក្ដីនលលលនូររបស្់មនុស្ស និងានឆោស្ិោផារភាា ប់ោន , ានរបោជនរបក្បឆដ្ឋយចំឆណ្ោះដឹងខ្ពស្់ និងវបបធ៌ម
ឆរៅរជោះ, ានជីវភាពស្មរមយ និងានោររស្់ឆៅរបក្បឆដ្ឋយសុ្ខ្ដុមរម ទងំក្នុងស្ងគមោតិ ទងំក្នុងរក្មុ
រគួស្ថរ រពមទងំានក្តិានុភាពខ្ពស្់ឆលី្ក្អនតរោតិ ក្នុងឋានៈោស្ាជកិ្ឆពញស្ិទ្ធិ នងិឆស្មីស្ិទ្ធិឆៅក្នុង
ស្ គមនអ៍នតរោតិ។ រស្បាមចក្ខុវសិ្័យឆនោះ យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្បានដ្ឋក្់ឆចញនូវទ្សិ្ឆៅចមបងបនួ 
ង្ដលង្ស្ដងឆ ងីាមរយៈបាវច : ក្ឆំណី្ន, ោរងារ, ស្មធម៌ នងិរបស្ទិ្ធភាព។  

 “យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្-ដណំ្ណក្ោ់លទ្៣ី” គឺោ ឧបក្រណ៍្ឆោលនឆោបាយរបក្បឆដ្ឋយរបស្ិទ្ធភាព
មួយក្នុងោរឈានឆៅស្ឆរមចនូវចក្ខុវសិ្័យខ្ជងឆល។ី ឆលីមូលដ្ឋា នឆនោះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានក្ំណ្ត់ “ឆោលឆៅ
យុទ្ធស្ថស្តស្ត ៤“ និង “វសិ្យ័អាទិ្ភាព ៤” ឆដីមបឆីលុោះបញ្ហច ងំពីោរឆបដោា ចិតតក្នុងោរអនុវតត“យុទ្ធស្ថស្តស្ត              
ចតុឆោណ្ “1។ 

 “ឆោលឆៅយុទ្ធស្ថស្តស្ត ៤ “  រមួាន៖ 

ទ្ី១- ធា ឱ្យបាននូវក្ំឆណី្នឆស្ដាក្ិចចក្នុងអរាមធយមរបចំ្ ន រំបាណ្៧%របក្បឆដ្ឋយចីរភាព, បរ ិ
ោប័នន, ស្មធ៌ម និងធន់នងឹវបិតតិាមរយៈោរឆធវីពិពិធក្មមននមូលដ្ឋា នឆស្ដាក្ិចចឱ្យបានទូ្លាយ និងានស្មតថ
ភាពរបក្ួតរបង្ជងោងមុនក្នុងបរោិរណ៍្អតិផរណ្ណានក្រមិតទបអាចរគប់រគងបាន, អរាបដូររបាក្់ានស្ថិរ
ភាពនិងទុ្នបរមងុានក្ំឆណី្នោរបច។ំ 

ទ្ី២- បឆងកីតោរងារឱ្យោន់ង្តឆរចីនឆ ងីជូនដល់របោជន ពិឆស្ស្ស្រាប់រស្ទប់យុវជន ាមរយៈ
ោរបនតខ្ិតខ្ំង្ក្លមអជ នងិ បឆងកីនភាពរបក្ួតរបង្ជងរបស្់ក្មពុោ ក្នុងោរទក្់ទញនិងោរជំរុញឆលីក្ទ្ឹក្ចតិតដល់
ស្ក្មមភាពវនិិឆោគទងំវនិិឆោគក្នុងរបឆទ្ស្ ទងំវនិិឆោគមក្ពីឆរៅរបឆទ្ស្។ 

ទ្ី៣- ស្ឆរមចឱ្យបាននូវឆោលឆៅននោរោត់បនថយភាពរក្ីរក្ក្នុងអរាោង១%ក្នុងមួយ ន្  ំ ក្ដូ៏ចោ
ឆោលឆៅឆផសងៗឆទ្ៀត ង្ដលរតូវបានក្ំណ្ត់ក្នុង “ឆោលឆៅអភិវឌ្ឍន៍ស្ ស្សវតសរក៍្មពុោ” ទ្នទឹមនឹងោរឆតត ត
អាទ្ិភាពោន់ង្តខ្ជល ងំឆ ងីឆលីោរអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស, ោររគប់រគងបរសិ្ថថ ន និងោរឆរបីរបាស្់ធនធានធមម
ោតិរបក្បឆដ្ឋយចីរភាព។ 

ទ្ី៤- បនតពរងឹងស្មតថភាពនិងអភិបាលក្ិចចននស្ថថ ប័នរដាទងំថ្នន ក្់ោតិ ទងំថ្នន ក្់ឆរោមោតិឆដីមបធីា 
ឱ្យបាននូវរបស្ិទ្ធភាពនិងស្ក័្ដិស្ិទ្ធិភាពននឆស្វាស្ថធារណ្ៈស្ំឆៅបឆរមីរបោជនឱ្យោន់ង្តរបឆស្ីរឆ ងី។ 

 “វសិ្យ័អាទិ្ភាព ៤ ”  រមួាន៖ 

ទ្ី១-ោរអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សង្ដលនងឹធា បាននូវោររបក្ួតរបង្ជងក្នុងទ្ីផារក្នុងតំបន់ង្ដលោន់ង្ត
ឆបីក្ចំ រាមរយៈ(១).ោរបណ្ដុ ោះបណ្ណដ លពលក្រឱ្យានជំ ញ និងផលិតភាពខ្ពស្់ាមឆស្ចក្ដីរតូវោរននទ្ី
ផារនិងអាចបឆងកីនតនមលបង្នថមខ្ពស្់, (២).ោរឆរៀបចំរក្បខ្ណ្ឌ គតិយុតតនងិក្ស្ថងស្ថថ ប័នអបរ់នំិងបណ្ដុ ោះ

                                                 
1 សូ្មឆមីល : “យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្-ដំណ្ណក់្ោលទ្៣ី” របស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិោលទ្ី៥ននរដាស្ភា។ 
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បណ្ណដ លវោិា ជីវៈង្ដលឆឆលីយតបនងឹចំណុ្ចទ្ី១ខ្ជងឆលី, (៣).ោរឆលីក្ទ្ឹក្ចិតតវសិ្័យឯក្ជនឱ្យចូលរមួក្នុងក្ចិច
ោរឆនោះ និង(៤).ោរពរងឹងគុណ្ភាពននោរអប់រ ំនិង ោរឆលីក្ក្មពស្់ោររស្ថវរោវវទិ្ាស្ថស្តស្ត និងនវានុវតតន៍។ 

ទ្ី២-ោរបនតវនិិឆោគឆលីវសិ្័យឆ ដ្ឋា រច ស្មព័នធគម គមន៍ និងោរង្ក្លមអជង្លមឆទ្ៀតនូវក្ិចចស្រមួល
ោណិ្ជាក្មម ឆដមីបកី្ស្ថងរបពន័ធ ូជីស្ទកី្ដ៏រស្់រឆវកី្ាមរយៈោរស្ថងស្ង់បណ្ណដ ញដកឹ្ជញ្ាូ នព ុស្ណ្ណា នក្នុង
ឆោលឆៅធា ឱ្យបាននូវោរតភាា ប់នផទក្នុងរបឆទ្ស្ និងោរតភាា ប់ោមួយរបឆទ្ស្ក្នុងតបំន់ នងិពិភពឆលាក្ រពម
ទងំឆឆលីយតបបានឆៅនងឹោររកី្ចឆរមីនង្ផនក្នគរូបនីយក្មមង្ដលនឹង មំក្នូវ(១).ោរោត់បនថយនលលដឹក្ជញ្ាូ ន, 
(២).ោរបឆងកីនភាពអាចទុ្ក្ចតិតបាននិងភាពស្័ក្ដសិ្ិទ្ធិ,(៣).ោរពរងឹងភាពរបក្ួតរបង្ជង និង(៤). ោរបឆងកីន
ោរវនិិឆោគនិងោណិ្ជាក្មម។ មា៉ាងវញិឆទ្ៀត រាជរដ្ឋា ភិបាលបានបនតផតល់អាទ្ិភាពក្នុងោរពរងីក្ស្មតថភាព     
ផលិតនងិផគត់ផគង់ថ្នមពលពីរបភពង្ដលានតនមលោន់ង្តទប នងិពរងីក្បណ្ណដ ញង្ចក្ចយស្ំឆៅធា ស្នតិ
សុ្ខ្ថ្នមពល, ភាពអាចទុ្ក្ចតិតបានក្នុងោរផគតផ់គង់ថ្នមពលរពមទងំនលលស្មរមយឆដីមបឆីឆលីយតបឆៅនឹងឆស្ចក្ដី
រតូវោរននោរអភិវឌ្ឍ។ 

ទ្ី៣-ោរបនតអភិវឌ្ឍ និងបឆងកីនតនមលបង្នថមននវសិ្យ័ក្ស្ិក្មមាមរយៈ(១)ោរបឆងកីនតនមលបង្នថមននោរ 
ផលិតនងិោរ ឆំចញអងករ ពិឆស្ស្ោរឆតត តឆលីអងកររក្អូប, អងករស្ររីាងគ និងក្ស្ផិលានតនមលខ្ពស្ឯ់ឆទ្ៀត ដូច
ោ ឆៅស្ ូ, ស្ថវ យចនទ,ី ឆោត, ស្ង្ណ្ដ ក្ឆស្ៀង, លង, ឆរមច, សូ្រត, ង្ផលឆឈ,ី ោឆ វ, បង្នលបងាក រ, និងតក  ោឆដីម, 
(២). ោរជំរុញោរចិញ្ច ឹមស្តវ និងវារវីបបក្មមង្ដលទ្ីផាររតូវោរ ដូចោ ស្ថច់, រតី, ផលិតផលទ្កឹ្ឆដ្ឋោះឆោ ោ
ឆដីម, (៣). ោរជំរុញឆលីក្ទ្កឹ្ចិតតដល់ោរវនិិឆោគក្នុងវសិ្័យក្ស្-ិឧស្ា ក្មម នងិ (៤). ោរបឆងកីនផលិត
ភាព, ទ្ំឆនីបក្មមក្ស្កិ្មម, និងោរឆលីក្ក្មពស្់ោណិ្ជាូបនីយក្មម។ 

ទ្ី៤-ោរពរងឹងអភិបាលក្ិចច នងិ ស្មតថភាពននស្ថថ ប័នរដាស្ំឆៅបឆងកីនរបស្ទិ្ធភាពននឆស្វាស្ថធារណ្ៈ 
និងង្ក្លមអជបរោិោស្វនិិឆោគ ាមរយៈ(១). ោរបនតអនុវតតោរង្ក្ទ្រមងច់ាបន់ិងរបពន័ធយុតតិធម៌ ឆដីមបធីា 
យុតតិធ៌មស្ងគម រពមទងំឆលីក្ស្ទួយស្ិទ្ធិរបស្់របោពលរដា, សុ្ចរតិភាព, តាល ភាព និង គណ្ឆនយយភាព, (២). 
ោរបនតអនុវតតោរង្ក្ទ្រមងរ់ដាបាលស្ថធារណ្ៈ, ោរង្ក្ទ្រមង់វមិជឈោរនិងស្ វមិជឈោរ រពមទងំពរងឹងស្ថថ ប័ន
រតួតពិនតិយឆដីមបបីងខិតឆស្វាស្ថធារណ្ៈឱ្យជិតរបោជន, ឆលីក្ក្មពស្់ក្ិចចដំឆណី្រោររបោធិបឆតយយឆៅថ្នន ក្់
ឆរោមោតិ និងធា បាននូវតុលយភាពក្នុងោរអនុវតតអំណ្ណច, (៣).ោរបនតអនុវតតក្មមវធិីង្ក្ទ្រមងោ់ររគប់រគង
 រិញ្ាវតថុស្ថធារណ្ៈ ឆដីមបធីា របស្ិទ្ធភាពក្នុងោរវភិាជ និង ឆរបីរបាស្់លវោិ និង(៤). ោរបឆងកីនភាពទក្់
ទញចំឆោោះោរវនិិឆោគ ក្នុងឆ ោះានោរលក្់បនថយនលលឆដីមនិងរបាងំធុរក្ិចច, ោរពិនតិយឆ ងីវញិនូវរបបឆលីក្
ទ្ឹក្ចតិតដល់ោរវនិិឆោគ, ោរពរងឹងភាពឆជឿទុ្ក្ចតិត និង ភាពអាចបា៉ា ន់របាណ្បានក្នុងោរឆធវីធុរក្ចិច រពមទងំ
ឆតដ តោរយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក្់ឆលីក្ិចចដំឆណី្រោរននតំបន់ឆស្ដាក្ិចចពិឆស្ស្។ 

សូ្មបញ្ហា ក្់ថ្ន ក្នុងនតីិោលក្នលងមក្ ឆៅក្នុងយុទ្ធស្ថស្តស្តអភិវឌ្ឍោតិ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានក្ំណ្តអ់ាទ្ិ
ភាពចមបង ៤ គឺ ផលូវ, ទ្កឹ្, ឆភលងី និង មនុស្ស។ ោោរពិត អាទ្ិភាពទងំ៤ឆនោះ ធាល ប់រតូវបានក្ំណ្ត់ាងំពី
ទ្ស្វតសរ ៍្ ន ១ំ៩៨០មក្ឆមល៉ាោះ និងតឆៅមុខ្ឆទ្ៀតក្មពុោឆៅង្តរតូវឆតដ តោរយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក្់ឆលីអាទ្ភិាពទងំ៤ 
ឆនោះយូរង្លមឆទ្ៀត ឆដ្ឋយរោន់ង្តតល ស្់បដូរឆៅឆលីវសិ្័យោក្់លាក្់ណ្ណមួយឆៅាមោលៈឆទ្ស្ៈនិងស្ភាព
ោរណ៍្ោក្់ង្ស្ដងរបស្់ក្មពុោប៉ាុឆណ្ណណ ោះ។ 
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ខ្លឹមស្ថរ នន“យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្-ដណំ្ណក្ោ់លទ្៣ី” គឺ ក្ឆំណី្ន, ោរងារ, ស្មធម៌ និងរបស្ទិ្ធភិាព 
ង្ដលោក្ញ្ចប់ននស្មីោរង្តមួយ ឆដីមបឆីលុោះបញ្ហច ងំឱ្យឆ ញីចាស្់ពីោរឆបតោា របស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្នុងោរឆលីក្
ស្ទួយសុ្ខុ្ាលភាពរមួរបស្់របោជន។ 

“យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្-ដណំ្ណក្ោ់លទ្៣ី” ានរច ស្មព័នធ :  (ក្).បរសិ្ថថ នរគបដណ្ដ ប់ស្រាបោ់រ
អនុវតតយុទ្ធស្ថស្តស្តទងំមូល, (ខ្).ស្នូលននយុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្ គឺអភិបាលក្ចិចលអជ, (គ).ចតុឆោណ្យុទ្ធ    
ស្ថស្តស្តទងំបួន នងិ( ).មុំយុទ្ធស្ថស្តស្តននចតុឆោណ្នីមួយៗ។ 

ក្. បរសិ្ថថ នរគបដណ្ដ បស់្រាបោ់រអនុវតតយុទ្ធស្ថស្តស្តទងំមូល ាន ៤ គឺ៖ 

ទ្១ី. ស្នតិភាព, ស្ថិរភាពនឆោបាយ, ស្នតសុិ្ខ្, ស្ណ្ណដ ប់ធាន ប់ស្ថធារណ្ៈ 
ទ្២ី. បរសិ្ថថ នា៉ា រក្ូឆស្ដាក្ិចច នងិ  រិញ្ាវតថុង្ដលានលក្ខណ្ៈអនុឆរោោះ និង ចីរភាព 

ទ្៣ី. ភាពោនដគូក្នុងោរអភិវឌ្ឍ 
ទ្៤ី. ស្ា រណ្ក្មមក្មពុោ ោន់ង្តសុ្ីជឆរៅឆៅក្នុងតបំន់ និង ពិភពឆលាក្ 

 ខ្.  ស្នូលននយុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្ គអឺភបិាលក្ចិចលអជ ាន៤ គឺ៖ 

  ទ្១ី. ោររបយុទ្ធរប្ងំនឹងអំឆពីរពុក្រលួយ 

  ទ្២ី. ោរង្ក្ទ្រមង់ចាប់ នងិ របព័នធយុតតិធម៌ 

  ទ្៣ី. ោរង្ក្ទ្រមង់រដាបាលស្ថធារណ្ៈ 
  ទ្៤ី. ក្ំង្ណ្ទ្រមង់ក្ងក្ាល ងំរបដ្ឋប់អាវុធ 

 គ.  ចតុឆោណ្យុទ្ធស្ថស្តស្តទងំបនួ ានចតុឆោណ្ ៤ គឺ៖ 

  ទ្១ី. ចតុឆោណ្ទ្ី១. ោរឆលីក្ស្ទួយវសិ្័យក្ស្កិ្មម 
  ទ្២ី. ចតុឆោណ្ទ្ី ២. ោរអភិវឌ្ឍវសិ្័យឆ ដ្ឋា រច ស្មព័នធរូបវន័ដ 
  ទ្៣ី. ចតុឆោណ្ទ្ី ៣. ោរអភិវឌ្ឍវសិ្័យឯក្ជន នងិោរងារ 
  ទ្៤ី. ចតុឆោណ្ទ្ី ៤. ោរក្ស្ថងស្មតថភាព និង ោរអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស 
  .  មុយុំទ្ធស្ថស្តស្តននចតុឆោណ្នមីយួៗ។ 

 ចតុឆោណ្ទី្១. ោរឆលីក្ស្ទួយវសិ្យ័ក្សិ្ក្មម ានមុំ៤ គឺ៖ 

 មុំទ្ី ១. ោរឆលីក្ក្មពស្ផ់លតិភាព, ពិពធិភាវូបនយីក្មម និង ោណិ្ជាូបនីយក្មម 
 មុំទ្ី ២. ោរឆលីក្មពស្់ោរចិញ្ច ឹមស្តវ និង វារវីបបក្មម 
 មុំទ្ី ៣. ោរង្ក្ទ្រមង់ដធីលី, ោរឆបាស្ស្ាអជ តមីន នងិ ស្ំណ្ល់ោតផិទុោះពីស្ស្តងាគ ម 

 មុំទ្ី ៤. ោររគប់រគងធនធានធមមោតិរបក្បឆដ្ឋយចីរភាព 

 ចតុឆោណ្ទី្២. ោរអភិវឌ្ឍវសិ្យ័ឆ ដ្ឋា រច ស្មពន័ធរូបវន័ដ ានមុំ៤ គឺ៖ 

 មុំទ្ី ១. ោរអភិវឌ្ឍវសិ្័យឆ ដ្ឋា រច ស្មព័នធគម គមន៍ នងិ ឆ ដ្ឋា រច ស្មព័នធទ្ីរក្ុង 

 មុំទ្ី ២. ោររគប់រគងធនធានទ្កឹ្ និងរបព័នធធារាស្ថស្តស្ត 
 មុំទ្ី ៣. ោរអភិវឌ្ឍវសិ្័យថ្នមពលអគគិស្ន ី

 មុំទ្ី ៤. ោរអភិវឌ្ឍបឆចចក្វទិ្ាព័ត៌ាន និង គម គមន ៍  

 ចតុឆោណ្ទី្ ៣. ោរអភិវឌ្ឍវសិ្យ័ឯក្ជន និងោរងារ ានមុ៤ំ គឺ៖ 
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 មុំទ្ី ១. ោរពរងឹងវសិ្័យឯក្ជន និង ោរជំរុញោរវនិិឆោគ និង ធុរក្ចិច 
 មុំទ្ី ២. ោរអភិវឌ្ឍឧស្ា ក្មម និង ស្ រោស្ធុនតូច និងមធយម 

 មុំទ្ី ៣. ោរអភិវឌ្ឍទ្ីផារោរងារ 
 មុំទ្ី ៤. ោរអភិវឌ្ឍវសិ្័យធ ោរ និង  រិញ្ាវតថុ 

 ចតុឆោណ្ទី្ ៤. ោរក្ស្ថងស្មតថភាព និង ោរអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស  ានមុំ ៤ គឺ៖  

  មុំទ្ី១. ោរពរងឹងនិងោរឆលីក្ក្មពស្់វសិ្័យអប់រ,ំ វទិ្ាស្ថស្តស្ត, បឆចចក្វទិ្ា រពមទងំោរបណ្ដុ ោះបណ្ណដ ល
បឆចចក្ឆទ្ស្ 

 មុំទ្ី ២. ោរឆលីក្ក្មពស្់សុ្ខ្ភាព និង អាហារូបតថមភ 
 មុំទ្ី ៣. ោរអភិវឌ្ឍរបព័នធោោំរស្ងគម 

 មុំទ្ី ៤. ោរជំរុញអនុវតតឆោលនឆោបាយោតិរបោជន និង ស្មភាពឆយនឌ្័រ។ 

 ឆដ្ឋយរបធានបទ្ឆនោះ ានឆោលបំណ្ងឆផទៀងតទ ត់ោរអនុវតត “យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្-ដណំ្ណក្ោ់លទ្ី
៣” ង្ដលោ “រឆបៀបវារៈឆោលនឆោបាយស្ងគម-ឆស្ដាក្ចិច” ននក្មមវធិនីឆោបាយរបស្រ់ាជរដ្ឋា ភបិាលនតីោិលទ្ី
៥ ននរដាស្ភា”  ឆោលឆផទៀងតទ ត់ “រទ្ឹស្ដី និង អនុវតតន៍” ទក្់ទ្ងក្នុងវសិ្័យក្ស្ិក្មម ដូឆចនោះឆយងីឆលីក្យក្ទ្ិដាភាព
ទក្់ទ្ងនឹងវសិ្័យឆនោះង្តប៉ាុឆណ្ណណ ោះ។ 

 ចតុឆោណ្ទី្១. ោរឆលកី្ស្ទួយវសិ្យ័ក្ស្កិ្មម 
វសិ្័យក្ស្ិក្មម ឆៅង្តានតួ ទ្ីស្ំខ្ជនក់្នុងោររទ្រទ្ង់ក្ំឆណី្នឆស្ដាក្ិចច, ធា ស្មធ៌ម, ធា ស្នតិ

សុ្ខ្ឆស្បៀង និងជំរុញោរអភិវឌ្ឍឆស្ដាក្ិចចជនបទ្។ ចក្ខុវសិ្័យរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល គឺោរឆធវីទ្ំឆនីបក្មមវសិ្័យ 
ក្ស្ិក្មម ក្មពុោាមអភិរក្ម នងិក្នុងវសិ្ថលភាព និង ឆលបឿនលមី ឆដីមបងី្របោល យវសិ្័យឆនោះ ពីដំណ្ណក្ោ់លននោរ
អភិវឌ្ឍាមង្បបវបុិលក្មម(ឆបកី្ទូ្លាយ) ឆោលគឺ ពឹងង្ផអជក្ោស្ំខ្ជន់ឆលធីនធានានរស្ថប់(ធនធានដី នងិ
ធនធានធមមោតិឆផសងឆទ្ៀត) នងិពឹងង្ផអជក្ឆលីោរឆរបីរបាស្់ធាតុចូលក្ស្ិក្មមាមង្បបរបនពណី្ ឈានឆៅរក្
ដំណ្ណក្់ោលលមីង្ដលឆតដ តឆលីផលតិក្មមាមង្បបរបពលក្មម(សុ្ជីឆរៅ) ឆោលគឺ ពងឹង្ផអជក្ោស្ំខ្ជន់ឆលីោរឆរបី
របាស្់បឆចចក្ឆទ្ស្, បឆចចក្វទិ្ាលមី. ោររស្ថវរោវ និង ោរអភិវឌ្ឍ, យនតូបនីយក្មមរពមទងំោរបឆងកនីស្មតថភាព
ឆរស្ថចរស្ព ឆដីមបឆីលីក្ក្មពស្ផ់លិតភាព, ពិពិធភាវូបនីយក្មមមុខ្ដណំ្ណ ំនិងផលិតផលក្ស្កិ្មមឆផសងឆទ្ៀត រមួ
ទងំោរចិញ្ច ឹមស្តវ និង វារវីបបក្មមផង ឆដ្ឋយគិតគូរផងង្ដរ អំពីភាពចបំាច់ក្នុងោររគប់រគងដធីលីរបក្បឆដ្ឋយ
របស្ិទ្ធភាព និង ោរធា ចីរភាពបរសិ្ថថ ននិងធមមោតិ។ ទ្នទមឹឆនោះ ោរបនតជំរុញោរឆធវីោណិ្ជាូបនយីក្មម និង 
ោរអភិវឌ្ឍវសិ្័យក្ស្ិ-ឧស្ា ក្មមនងឹជួយបឆងកីនតនមលបង្នថមននផលិតផលក្ស្ិក្មម ក្៏ដូចោជួយបឆងកីនចំណូ្ល 
ជូនរបោក្ស្កិ្រ។ 

មុទំ្ ី១. ោរឆលកី្ក្មពស្ផ់លតិភាព, ពពិធិភាវូបនយីក្មម នងិ ោណិ្ជាូបនយីក្មម 
ឆោលឆៅយុទ្ធស្ថស្តស្តរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលក្នុងនតីោិលទ្ី៤ គឺោរឆលីក្ក្មពស្់ផលិតភាព និង ោរឆធវី

ពិពិធភាវូបនីយក្មមក្ស្ិក្មម ាមរយៈោរពរងីក្ស្មតថភាពផលតិឆលីនផទដីង្ដលានរស្ថប់ ឆដ្ឋយឆតត តឆលីអនតរា 
គមន៍របទក្់រក្ឡាក្នុងវសិ្័យោក្់ពន័ធដូចោ ោរឆរបីរបាស្់ធាតុចូលក្ស្ិក្មមាមបឆចចក្ឆទ្ស្, ោររស្ថវរោវ និង
ោរអភិវឌ្ឍ, របព័នធឆស្វាបឆចចក្ឆទ្ស្ក្ស្ិក្មម, ោរស្ថងស្ង់និងង្លទឆំ ដ្ឋា រច ស្មពន័ធជនបទ្, ោរផដល់ឥណ្
ទនជនបទ្ នងិមីរក្ូ រិញ្ាវតថុ, ោរពរងីក្ទ្ីផារក្ស្ិក្មម, ោរឆរៀបចំស្ គមន៍ក្ស្ិក្មម     និងោររគប់រគងដីធល ី
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ក្ស្ិក្មម។  
រាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិោលទ្ី៥ បានខ្ិតខ្ំរក្ាក្ឆំណី្នក្នុងវសិ្័យក្ស្កិ្មមឆនោះក្នុងរងវង់៥%ក្នុងមួយ ន្  ំ

ឆដ្ឋយបនតឆលីក្មពស្ផ់លិតភាព, ឆធវីពិពិធភាវូបនយីក្មមនងិឆធវីោណិ្ជាូបនីយក្មម។ 

ឆលីមូលដ្ឋា នឆនោះរាជរដ្ឋា ភិបាលបានឆតត តឆលីអាទ្ភិាព៖ 

ទ្ី១. ោរបនតបឆងកីនផលតិភាពរស្ូវ និងដណំ្ណឆំផសងឆទ្ៀត ាមរយៈោរពរងឹង, ពរងីក្ និងោរធា ចីរ
ភាពននរបព័នធឆស្វាបឆចចក្ឆទ្ស្ នងិ ព័ត៌ានទ្ីផារក្ស្ិក្មម ឆដ្ឋយជំរុញឆស្វាទងំឆនោះឱ្យានរច ស្មព័នធឆៅ
ដល់មូលដ្ឋា ន ឆ យីផារភាា ប់ោមួយនឹងបណ្ណដ ញអនក្ស្ម័រគចតិត និង នដគូ ង្ដលានោរោក្់ពន័ធ, ោរឆលីក្
ក្មពស្់ោររស្ថវរោវ និងោរអភិវឌ្ឍឆដីមបបីឆងកីនផលិតភាព និង បនាំឆៅនងឹោរង្របរបួលអាោស្ធាតុ, ោរ     
ផលិត និង ោរឆរបីរបាស្់ពូជង្ដលានគុណ្ភាព និងឆឆលីយតបឆៅនឹងឆស្ចក្ដីរតូវោរទ្ីផារ, ោរបនតវនិិឆោគ 
និងោរឆធវីវចិរណ្ក្មមោរឆរបីរបាស្់ឆ ដ្ឋា រច ស្មព័នធឆរស្ថចរស្ព, ោរបនតង្ក្លមអជរបព័នធរបមូលនិងទុ្ក្ដ្ឋក្់   
ក្ស្ិផល, ោរឆរៀបចំនិងោរង្ក្ស្រមួលរក្បខ្ណ្ឌ គតិយុតតស្រាប់រគប់រគងោរផលតិពូជ, ោរ ចូំលធាតុចូល
ក្ស្ិក្មម, របព័នធក្ស្ិក្មមាមក្ិចចស្នា,  ដីក្ស្ិក្មម, ស្ គមន៍ក្ស្ិក្មម នងិស្ គមន៍ឆរបីរបាស្់ទ្កឹ្ រពមទងំ
ោរអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សស្រាប់វសិ្័យក្ស្កិ្មម។ 

ទ្ី២. ោរបនតជំរុញពិពធិក្មមាមរយៈោរឆលីក្ក្មពស្់ោររស្ថវរោវនិងោរអភិវឌ្ឍ, ោរផសពវផាយមុខ្
ដំណ្ណលំមីៗង្ដលានស្ោដ នុពលស្រាប់ោរដ្ឋដុំោះនិងោរ ឆំចញ, ោរពរងឹងបរសិ្ថថ នអនុឆរោោះស្រាប់ទក្់
ទញោរវនិិឆោគឯក្ជន ពិឆស្ស្ោររស្ថវរោវ, ោរផលិត, ោរង្ចក្ចយពូជ នងិ ោរង្ក្នចនក្ស្ិក្មម, ោរ
បឆងកីនក្ចិចស្ របតបិតតិោរោមួយរគប់នដគូោក្់ពន័ធទងំអស្ ់ក្នុងោរឆផទរចំឆណ្ោះដងឹ ចំឆណ្ោះឆធវី និងបឆចចក្វទិ្ា
លមីៗដលក់្ស្ិក្រ និងជំរុញោរឆរបីរបាស្់ឆរគឿងយនតក្ស្ិក្មម។ 

ទ្ី៣. ោរបនតឆលីក្ក្មពស្់ោណិ្ជាូបនីយក្មម ាមរយៈោរជំរុញោរអនុវតតចាប់ និងឆោលនឆោបាយ 
រពមទងំោរពរងឹងយនតោរស្ថថ ប័ន ឆដីមបជីំរុញោរឆធវីោណិ្ជាក្មម និងោរ ឆំចញក្ស្ិផល រមួានោរអនុវតត
របក្បឆដ្ឋយរបស្ិទ្ធភាពនូវចាប់ស្ដពីីស្ គមនក៍្ស្ិក្មម, ោរឆលីក្ក្មពស្់ស្មតថភាពង្ក្នចន, ោរង្ក្លមអជង្លម
ឆទ្ៀតនូវក្ិចចស្រមួលោណិ្ជាក្មម រមួបញ្ចូ លនូវយនតោរ “រចក្ឆចញ-ចូលង្តមួយ” ផង, ោរពរងឹងរបពន័ធ ូជិស្ទីក្, 
ោរឆលីក្ស្ទួយគុណ្ភាពក្ស្ិផលឱ្យរស្បាមស្តង់ដ្ឋអនតរោតិ, ោរបឆងកីនស្មតថភាពក្នុងោរផដល ់រិញ្ាបបទន
ាមនលលស្មរមយ, ោរឆលីក្ស្ទួយភាពោនដគូរវាងក្ស្ិក្រ និង ោណិ្ជាក្រ ក្៏ដូចោោរឆលីក្ស្ទួយភាពនដគូរវាង  
ក្ស្-ិឧស្ា ក្មមខ្ជន តធំ និង ក្ស្ិក្មមលក្ខណ្ៈរគួស្ថរ។ 

ទ្នទឹមនឹងអាទ្ិភាពខ្ជងឆលីឆនោះរដ្ឋា ភិបាលបានបនតជំរុញអនុវតត “ឆោលនឆោបាយស្តីពីោរជំរុញផលិត 
ក្មមរស្ូវនិងោរ ឆំចញអងករ”និង“យុទ្ធស្ថស្តស្តស្រាប់ោរអភិវឌ្ឍឆៅស្ ូធមមោតិឆៅក្មពុោ ន្ ២ំ០១១-២០២០” 
ឱ្យបានស្ឆរមចឆោគជ័យាមោរឆរោងទុ្ក្។ 

ក្នុងោរអនុវតត “យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្-ដណំ្ណក្ោ់លទ្៣ី” រាជរដ្ឋា ភិបាលស្ឆរមចបានស្មិទ្ធផលធំៗ 
ដូចោ2 ៖ 

-ឆស្ដាក្ិចចានក្ំឆណី្នខ្ពស្ក់្នុងអរា៧% ក្នុងមួយ ន្ ងំ្ដលឆធវីឱ្យក្មពុោស្ឆរមចបានឋានៈរបឆទ្ស្      
ចំណូ្លមធយមក្រមិតទប, មូលដ្ឋា នននក្ំឆណី្នឆស្ដាក្ិចចោន់ង្តានពិពិធក្មមឆរចីនឆ ងី, ភាពរក្ីរក្រតូវបាន
ោត់បនថយមក្ឆៅឆរោម១០%, និង គាល តននចំណូ្លក្នុងចំឆណ្ណមរបោជនស្ថតិក្នុងក្រមិតទបាមរយៈោរ
                                                 
2 - ដ -ទ្ំព័៤-៥។ 
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ង្បងង្ចក្ផលននក្ំឆណី្នឆស្ដាក្ចិចដល់របោជនរគប់រស្ទប់ ពិឆស្ស្គឺាមរយៈោរអនុវតតឆោលនឆោបាយ
ដំឆ ងីឆបៀវតសម៍ស្តនតីរាជោរ និងរបាក្់ឈនួលអបបបរា រពមទងំោរគិតគូរពីសុ្ខុ្ាលភាពរបស្់ក្មមក្រ ាមរយៈ
ោរតភាា ប់បណ្ណដ ញអគគិស្នី និង បណ្ណដ ញទ្ឹក្ស្ថអជ តឆដ្ឋយតនមលទប, ោរពរងឹងវសិ្ថលភាពឆបឡាោតិរបបស្នតិ
សុ្ខ្ស្ងគម នងិ មូលនិធិស្មធម៌, ោរផតល់ឆស្វាដឹក្ជញ្ាូ នស្ថធារណ្ៈ និងោរជំរុញអនុវតតយនតោរឆដ្ឋោះរស្ថយ
វវិាទ្ោរងារ។ 

-ក្មពុោបានោល យោរបឆទ្ស្មួយ ក្នុងចំឆណ្ណមរបឆទ្ស្ អំងករឆចញធំៗ១០ ង្ដលក្នុង ន្ ២ំ០១៧ បាន
 ឆំចញអងកររបាណ្៦៣៥ ោន់ឆាន, ឆក្ីនឆ ងីជិតពីរដងឆធៀបនងឹ ន្ ២ំ០១៣។ ឆលីស្ពីឆនោះ, ក្មពុោបាន ំ
ឆចញផលិតផលក្ស្កិ្មមស្រុប ក្នុងក្ំឆណី្នពី៣,៦៦លានឆាន ក្នុង ន្ ២ំ០១៣ ដល់ ៥,១៤លានឆាន ក្នុង ន្ ំ
២០១៧។ ក្នុងន័យឆនោះ, ក្មពុោស្ឆរមចបានក្ំឆណី្នវជិាានក្នុងវសិ្័យក្ស្កិ្មមុ ំ ឆទោះបីវសិ្័យឆនោះទ្ទ្ួលរងនូវ
ផលប៉ាោះោល់ឆដ្ឋយស្ថរនលលក្ស្ិផលទបឆលផីារអនតរោតិ, ោរបាត់បង់ក្ាល ងំពលក្មម និងភាពងាយរងឆរោោះ
ឆដ្ឋយបាតុភូតធមមោតិក្ដី។ 

បញ្ហា ទ្បឈម 
ទ្នទឹមោន នឹងស្មិទ្ធផលននក្ិចចអភិវឌ្ឍធំៗគួរោទ្ីឆាទ្នៈង្ដលរាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិោលទ្ី៥ស្ឆរមចបាន 

ក្៏ឆៅានបញ្ហា មួយចំននួ ោពិឆស្ស្ទក្ទ់្ងនងឹវសិ្័យក្ស្ិក្មមឆៅជនបទ្ ង្ដលមិនទន់រតូវបានឆដ្ឋោះរស្ថយ
បានរបឆស្ីរឆៅឆ យី។ 

ខ្ជងឆរោមឆនោះគឺោបញ្ហា របឈមមួយចនំួនង្ដលរក្ុមរស្ថវរោវននវទិ្ាស្ថថ នមនុស្សស្តស្តនិងវទិ្ាស្ថស្តស្ត
ស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុោបានរក្ឆ ញីាមរយៈោរចុោះរស្ថវរោវតទ ល់ដល់ទ្ីក្ង្នលងឆៅឆខ្តតនប៉ាលិនក្នុង
ន្ ២ំ០១៥ ឆ យីង្ដលបានចុោះផាយក្នុងទ្ស្ស វដដនីនវទិ្ាស្ថថ នមនុស្សស្ថស្តស្តនងិវទិ្ាស្ថស្តស្តស្ងគមននរាជ    
បណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុោ ន្ ទំ្០ី១ ឆលខ្ពឆិស្ស្ ឆចញផាយនលងទ្៧ី ង្ខ្មក្រា ន្ ២ំ០១៩ 3 និង ក្នុងឆគ ទ្ពំរ័ 
ihssrac.com។ 

លទ្ធផលវភិាគទ្ិននន័យស្ថថ នភាពឆស្ដាក្ិចច នងិ ស្ងគម ឆៅឆខ្តតនប៉ាលិនគឺ៖ 
-របោជនរបាណ្ោ៧២%ោក្ស្ិក្រ របាក្់ចំណូ្លោមធយមក្នុងមនុស្សាន ក្់ៗពដីំណ្ណរំស្ូវាន

របាណ្ោ ៥៣ដុលាល រអាឆមរកិ្ង្តប៉ាុឆណ្ណណ ោះក្នុងមយួ ន្  ំ
-ផលដំណ្ណរំស្ូវោម នតរមូវោរឆធវីឱ្យនលលធាល ក្់ចុោះោលំដ្ឋប់ពីមួយ ន្ ឆំៅមួយ ន្  ំ 
-ចំនួនរគួស្ថរោម នដីង្រស្-ចាក រ និងានដីង្រស្-ចាក រតិចោង១ កិ្ា ានចំននួជិត៤៣% (៦៦៨៩ 

រគួស្ថរ ក្នុងចំឆណ្ណម ១៥ ៥៦៦ រគួស្ថរ)ននរបោពលរដាស្រុបក្នុងឆខ្តត 
-របោពលរដា ចប់ពីអាយុ១៨-៦០ ន្  ំានរបាណ្ោ៦០% ននចំននួរបោពលរដាស្រុបក្នុងឆខ្តតឆនោះ 

ប៉ាុង្នតោម នទ្កី្ង្នលងោរងាររគប់រោន់ង្ដលអាចផគតផ់គង់ជីវភាពរបស្់ពកួ្ឆគបាន 
-វសិ្័យឧស្ា ក្មម ភាគឆរចីនគឺោស្ិបបក្មមតូចៗលក្ខណ្ៈរគួស្ថរ ឆរបីរបាស្់ក្ាល ងំពលក្មម តិចតួច

បំផុត មនិអាចរស្ូបក្ាល ងំពលក្មមាមអរាក្ំឆណី្នក្នុងឆខ្តត។  
-ចំនួនអនក្ឆធវីចំណ្ណក្រស្ុក្ឆៅក្នុងរបឆទ្ស្និងឆរៅរបឆទ្ស្ឆក្ីនឆ ងីោលំដ្ឋប់ពមីួយ ន្ ឆំៅមួយ ន្ ។ំ 

                                                 
3 សូ្មឆមីល : ទ្ស្ស វដដីននវទិ្ាស្ថថ នមនុស្សស្ថស្តស្តនិងវទិ្ាស្ថស្តស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុោ ន្ ទំ្ី០១ ឆលខ្ពិឆស្ស្ ឆចញផាយ   

នលងទ្ី៧ ង្ខ្មក្រា ន្ ២ំ០១៩, ទ្ំព័រ១-៤៣។ 
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 -ចំនួនរបោជនង្ដលជំោក្់បំណុ្លឬខ្ចីរបាក្ព់ីមីរក្ូ រិញ្ាវតថុនិងធ ោរ បានឆក្ីនឆ ងីខ្ជល ងំក្នុង ន្ ំ
២០១៥(ចំននួអនក្ខ្ចីលុយពមីីរក្ូ រិញ្ាវតថុនងិធ ោរក្នុង ន្ ២ំ០១៣ានចនំួន២៨១៨ ក្់, ន្ ២ំ០១៤ ចនំួន
១៣៤៧ ក្់, ក្នុង ន្ ២ំ០១៥ ឆ ងីដល់ ៤៣៤៦ ក្់។ ផលឆធៀបអនក្ខ្ចលុីយក្នុងរបោជន១០០០ ក្់ ក្នុង ន្ ំ
២០១៣ានចំននួ៤១,៤ ក្,់ ន្ ២ំ០១៤ចនំួន២០,៥ ក្,់ក្នុង ន្ ២ំ០១៥ឆ ងីដល់៦៤,៩ ក្)់4។ 
 បញ្ហា របឈមខ្ជងឆលីឆនោះ គឺោស្ញ្ហា ណ្ដគ៏ួរបារមភពីជីវភាពរបោជនឆខ្តតនប៉ាលនិ ង្ដលអាចនឹងោន់ 
ង្តរក្ីរក្ ឆ យីនឹងឆធវីចំណ្ណក្រស្ុក្ោន់ង្តឆរចីនឆ ងីង្លមឆទ្ៀតឆៅាមបណ្ណត ឆខ្តតដនទ្ឆៅក្នុងរបឆទ្ស្និងចក្
ឆចញឆៅឆរៅរបឆទ្ស្រស្បឆពលង្ដលឆខ្តតឆនោះឆៅានដង់សុ្ីឆតទបឆៅឆ យី(៨២ ក្់/គ.ម៉ា២) និងោក្ាត ប៉ាោះ
ោល់អវជិាានខ្ជល ងំដល់ឆស្ដាក្ិចចស្ងគមោតិទងំមូលផងង្ដរ។ 

 ឆដ្ឋយង្ ក្ បញ្ហា ទ្ីផារបង្នលឆៅរបឆទ្ស្ក្មពុោក្ា៏នស្ថថ នភាពមនិសូ្វលអជរបឆស្ីរដូចោន ឆនោះង្ដរ។ លទ្ធ
ផលននោររស្ថវរោវទក្់ទ្ងនឹង “បញ្ហា  នងិ ដឆំណ្ណោះរស្ថយទ្បីង្នលឆៅក្មពុោ” ង្ដលបានចុោះផាយក្នុងទ្ស្ស វ
ដដនីនវទិ្ាស្ថថ នមនុស្សស្ថស្តស្តនងិវទិ្ាស្ថស្តស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុោ ន្ ទំ្០ី១ឆលខ្១ឆចញ ផាយរតាីស្
ទ្១ី(ង្ខ្មក្រា-ម ី) ន្ ២ំ០១៩ នងិ ក្នុងឆគ ទ្ពំរ័ ihssrac.com បានស្រឆស្រថ្ន5៖ ឆទោះបីរបឆទ្ស្ក្មពុោពងឹ
ង្ផអជក្ឆលវីសិ្័យក្ស្ិក្មមមួយចំង្ណ្ក្ធំោ៉ា ងណ្ណក្ត ី ក្៏បចចុបបននឆនោះ របឆទ្ស្ឆនោះក្ពុំងជួបនឹងក្ងវោះខ្ជតបង្នល 
ស្រាប់ផគត់ផគង់តរមូវោរក្នុងរស្ុក្ ង្ដលោឆ តុឲ្យ ចូំលបង្នលពីរបឆទ្ស្ជតិខ្ជងោឆរៀងរាល់នលង។ ាមោរ
ស្ិក្ារស្ថវរោវពីរបភពឆផសងៗបានបងាា ញឱ្យឆ ញីថ្ន របឆទ្ស្ក្មពុោ ចូំលបង្នលពឆីរៅរបឆទ្ស្ានចំនួន
របាណ្ោ ២០០ឆាន ឆៅ ៤០០ឆានក្នុងមួយនលងៗ ស្រាប់ផគត់ផគងទ់្ីផារក្នុងរស្ុក្ ឆ យីបង្នលទងំឆ ោះ
ភាគឆរចីន ចូំលពរីបឆទ្ស្ឆវៀតណ្ណម  នល និង ចិន ឆដ្ឋយចំណ្ណយលវោិោង២០០លានដុលាល រអាឆមរកិ្ក្នុង
មួយ ន្ ំៗ ។ ាមរបាយោរណ៍្របស្់អងគោរឆស្បៀងអាហារ និងក្ស្ិក្មមននអងគោរស្ របោោតបិានបងាា ញថ្ន  
«បរាិណ្បង្នលង្ដលផគត់ផគង់ឆៅក្មពុោ ានរបាណ្ជិត១លានឆានក្នុង១ ន្ ំៗ  ង្ដលក្នុងឆ ោះបរាិណ្បង្នល
ផគត់ផគង់ក្នុងរស្កុ្ានរតឹមង្ត៤៤%ប៉ាុឆណ្ណណ ោះ ចំង្ណ្ក្ោរ ចូំលានរ ូតដល់៥៦% ឆដ្ឋយង្ ក្ឆៅរាជធានី
ភនំឆពញ បង្នលចំនួន៧០ភាគរយ ោបង្នល ពំីរបឆទ្ស្នល និងឆវៀតណ្ណម រឯី បង្នលរបស្់របោក្ស្ិក្រក្មពុោ ានង្ត
របាណ្៣០ភាគរយប៉ាុឆណ្ណណ ោះ។ មូលឆ តុននោរ ចូំលបង្នលោ៉ា ងស្នធឹក្ស្ ធ ប់ង្បបឆនោះពីរបឆទ្ស្ជិតខ្ជង 
ឆដ្ឋយស្ថរង្ត បង្នល ចូំលទងំឆ ោះានតនមលឆថ្នក្ រស្បឆពលង្ដលបង្នលរបស្់ក្ស្កិ្រង្ខ្មរមិនរគប់រោន់ាមតរមូវ
ោរទ្ីផារ ឬ ាននលលខ្ពស្់ោងបង្នល ចូំល(ក្ស្កិ្រទមទរតនមលលក្់បង្នលខ្ពស្់ោង ពី ២០ ឆៅ ៣០ ភាគរយ។ 
 សូ្មរលំឹក្នងិបញ្ហា ក្់ផងង្ដរថ្ន ចំឆណ្ណមរបោជនរបាណ្១៦លាន ក្់(២០១៨) ក្ាល ងំពលក្មម
ស្ក្មមចនំួន៨,៣៥លាន(រស្ី៤,០៣លាន)(២០១៥) ក្នុងឆនោះអនក្របក្បរបរក្ស្ិក្មមចំននួ៣,៤៦លាន
(៤១,៥%)(រស្ី១,៧៧លាន) របក្បរបរឧស្ា ក្មមចំននួ២,១៣លាន(២៥,៥%)(រស្០ី,៩៩លាន)  
របក្បរបរឆស្វាក្មមចនំួន២,៧៥លាន(៣២,៩%)(រស្ី១,២៥លាន)នងិានអរាភាពរក្ីរក្ឆៅទូ្ទងំរបឆទ្ស្
១៣,៥%(២០១៤)(សូ្មឆមីលបទ្អនតរាគមន៍ស្តីពី “ ឆស្ដាកិ្ចចក្មពុោៈស្ថថ នភាពនិងទ្ស្សនវសិ្យ័ , ឆដ្ឋយ វងសី វសិ្សុត , នលងទី្២៣ ង្ខ្
កុ្មភៈ ន្ ២ំ០១៩)។ ក្នុងចំឆណ្ណមរបោជនរក្ីរក្ឆៅទូ្ទងំរបឆទ្ស្ គឺភាគឆរចីនោរបោជនង្ដលរស្់ឆៅក្នុងតបំន់

                                                 
4 -ដ-, ទ្ំព័រ ១២-១៣ 
5 សូ្មឆមីល :  ទ្ស្ស វដដីននវទិ្ាស្ថថ នមនុស្សស្ថស្តស្តនិងវទិ្ាស្ថស្តស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុោ ន្ ទំ្ី០១ឆលខ្១ឆចញ ផាយរតី

ាស្ទ្ី១(ង្ខ្មក្រា-មី ) ន្ ២ំ០១៩, ទ្ំព័រ ១-១១ 
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ជនបទ្ង្ដលរបក្បរបរក្ស្ិក្មម(៤០% ក្នុង ន្ ១ំ៩៩៤ និង៣៥%ក្នុង ន្ ២ំ០០៧ - សូ្មឆមីលៈ យុទ្ធស្ថស្តស្តោតិ
ោោំរស្ងគមស្រាប់ជនរកី្រក្ និង ជនងាយរងឆរោោះ(២០១១-២០១៥),ទ្ព័ំរ២៣)។  

ស្រុបឆស្ចក្ដីមក្ ក្មពុោឆៅង្តបនតជួបបញ្ហា របឈមមួយចនំួន ពិឆស្ស្ភាពងាយរងឆរោោះននរបពន័ធដ្ឋំ
ដុោះ, ផលិតភាព និងតនមលបង្នថមឆៅទប ង្ដលឆលុោះបញ្ហច ងំពីឆស្ចក្ដីរតូវោរក្នុងោរង្ក្លមអជង្លមឆទ្ៀតនូវរបព័នធដ្ឋំ
ដុោះ រមួាន របព័នធធារាស្ថស្តស្ត, បឆចចក្វទិ្ាដ្ឋដុំោះ, ោរឆរបីរបាស្់ធាតុចូលាមបឆចចក្ឆទ្ស្, របព័នធរបមូល និង
ទុ្ក្ដ្ឋក្ក់្ស្ិផល, ស្មតថភាពង្ក្នចន, របព័នធ ូជសិ្ទីក្ និង ស្តង់ដ្ឋគុណ្ភាព, អ ម័យ និងភូតោមអ ម័យ 
រពមទងំ រិញ្ាបបទនោឆដីម ។ 

ោរជំរុញឆធវីពិពិធក្មម និងឆលីក្ក្មពស្ផ់លតិភាពននវសិ្័យក្ស្ិក្មម គឺោបញ្ហា របឈម ង្ដលរតូវឆដ្ឋោះ
រស្ថយប ទ ន់ឆៅក្នុងឆលបឿន និងទ្ំ លំមីមួយ ពីឆរោោះថ្ន វសិ្័យក្ស្ិក្មមឆៅបនតឆដីរតួ ទ្ីស្ំខ្ជន់ឆៅក្នុងឆស្ដាក្ចិច
ោតិ ោពិឆស្ស្ស្រាប់ោត់បនថយភាពរក្ីរក្, ោរោត់បនថយចំណ្ណយរទ្រទ្ង់ជីវភាពរស្់ឆៅរបចនំលង និងោរ
បឆងកីតោរងារជូនរបោជន។ ឆលីស្ពីឆនោះ, វសិ្័យឆនោះ អាចរមួចំង្ណ្ក្ទ្ប់ស្ថក ត់ោរធាល ក្ចូ់លក្នុងភាពរក្ីរក្ស្ថោ
លមី និងបរងួមគាល តចំណូ្លរបស្់របោជន ក្៏ដូចោគាល តរវាងទ្ីរក្ុង នងិ ជនបទ្ផងង្ដរ។ ម៉ាាងឆទ្ៀត, ោរវ ិ
និឆោគឆលីវសិ្័យក្ស្កិ្មមនងឹជួយធា នូវស្នតិសុ្ខ្ឆស្បៀងក្នុងរយៈឆពលង្វង រពមទងំអាចរក្ានលលមាូបអាហារឱ្យ
ឆៅទប ង្ដលជួយរក្ាក្រមិតឆបៀវតសពិតឱ្យបានលអជរបឆស្ីរ។ 

្ននិដ្ឋា ន  
រាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិោលទ្ី៥ននរដាស្ភាបានអនុវតតនិងស្ឆរមចបានលទ្ធផលធំៗោឆរចីនគួរោទ្ីឆាទ្នៈ 

ប៉ាុង្នតឆៅានបញ្ហា មួយចំននួទក្់ទ្ងនងឹវសិ្័យក្ស្ិក្មមនងិរបោក្ស្កិ្រ ង្ដលពុំទន់បានឆដ្ឋោះរស្ថយ ឆ យីឆៅ
ង្តបនតោបញ្ហា របឈម ដូចោ ភាពងាយរងឆរោោះននរបព័នធដ្ឋដុំោះ, ផលិតភាព និងតនមលបង្នថមឆៅទប ង្ដលឆលុោះ
បញ្ហច ងំពីឆស្ចក្ដីរតូវោរក្នុងោរង្ក្លមអជង្លមឆទ្ៀតនូវរបព័នធដ្ឋដុំោះ រមួាន របពន័ធធារាស្ថស្តស្ត, បឆចចក្វទិ្ាដ្ឋដុំោះ, 
ោរឆរបីរបាស្់ធាតុចូលាមបឆចចក្ឆទ្ស្, របព័នធរបមូល និងទុ្ក្ដ្ឋក្់ក្ស្ផិល, ស្មតថភាពង្ក្នចន, ស្តង់ដ្ឋគុណ្
ភាពក្ស្ិផល, អ ម័យ និងភូតោមអ ម័យ នលលនិងទ្ផីារក្ស្ិផល រពមទងំ រិញ្ាបបទន ោឆដមី ។ 

ចំណុ្ចខ្ជល ងំននយុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្គឺោរផដល់រក្បខ្ណ្ឌ ឆោលនឆោបាយរបទក្់រក្ឡាោន  រគប់រជុង
ឆរោយ និង របក្បឆដ្ឋយស្ងគតិភាពរពមទងំរគបដណ្ដ ប់ឆលីវសិ្័យស្ំខ្ជន់ៗ ស្រាប់ោរចូលរមួោរំទ្អនុវតតពី
រគប់រក្ស្ួង-ស្ថថ ប័នរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល ង្ដលោមូលដ្ឋា នោ៉ា ងស្ំខ្ជន់ស្រាប់ោរវភិាជន៍ធនធានឆ ព្ ោះឆៅអាទ្ិ
ភាពឆោលនឆោបាយ និងោរក្បខ្ណ្ឌ មួយដល៏អជស្រាប់ក្ិចចស្ របតិបតតិោរោមួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ទងំអស្់
ង្ដលានោរោក្់ព័នធ។ 

ចំណុ្ចឆខ្ាយននយុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្គឺបញ្ហា របស្ិទ្ធភាពននោរអនុវតត ង្ដលោក្់ពន័ធោស្ំខ្ជន់ឆៅ
នឹងស្មតថភាពស្ថថ បន័នងិរបស្ិទ្ធភាពននោរស្រមបស្រមួលរវាងរក្ស្ងួ-ស្ថថ ប័ន ឆៅក្នុងោរដ្ឋក្់ឆចញ និង អនុ
វតតវធិានោរឆោលនឆោបាយោក្់ង្ស្ដង។ មា៉ាងវញិឆទ្ៀត ស្ក្មមភាពអនុវតតរបចនំលង ក្៏ឆៅានគាល ត និង មិន
បានផារភាា ប់លអជ ឆៅនឹងឆោលបណំ្ង នងិឆោលនឆោបាយរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល និង របស្់រក្ស្ួង-ស្ថថ ប័ន។  

ដូឆចនោះ ស្រាប់រាជរដ្ឋា ភបិាលនតីោិលទ្៦ី ននរដាស្ភា ានភាពចបំាច់ននោរបនតអនុវតត “យុទ្ធស្ថស្តស្ត
ចតុឆោណ្-ដណំ្ណក្ោ់លទ្៤ី” តឆៅមុខ្ឆទ្ៀត ៕ 
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ឯកសារកោង 
១. វងសី វសិ្សុត “ឆស្ដាកិ្ចចក្មពុោៈស្ថថ នភាពនិងទ្ស្សនវសិ្័យ”, នលងទី្២៣ ង្ខ្កុ្មភៈ ន្ ២ំ០១៩។ 
២. “យុទ្ធស្ថស្តស្តចតុឆោណ្-ដណំ្ណក្់ោលទី្៣” របស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលនីតិោលទី្ ៥ ននរដាស្ភា។ 
៣. ទ្ស្ស វដដីននវទិ្ាស្ថថ នមនុស្សស្ថស្តស្តនិងវទិ្ាស្ថស្តស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុោ ន្ ទីំ្០១ ឆលខ្

ពិឆស្ស្ ឆចញផាយនលងទី្៧ ង្ខ្មក្រា ន្ ២ំ០១៩។ 
៤. ទ្ស្ស វដដីននវទិ្ាស្ថថ នមនុស្សស្ថស្តស្តនិងវទិ្ាស្ថស្តស្តស្ងគមននរាជបណ្ឌិ តយស្ភាក្មពុោ ន្ ទីំ្០១ ឆលខ្១

ឆចញផាយរតីាស្ទី្១(ង្ខ្មក្រា-មី ) ន្ ២ំ០១៩។ 
 

ឧប្មព័នធ 
  

                  

 

                                
 

 


