
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



ល.រ ��ះអត�បទ                                      ��ខទំព័រ

 ១- ��ចក�ី��ង��នការយុទ�សា���អភិវឌ�ន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨       ១  

 ២- ស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌កម��ជា��ចាំឆ�ាំ២០១៣           ៣

 ៣- សកម�ភាពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌     ១១

មាតិកាអត�បទ

កិច���ជំុជំនាញប���ក��ស រវាង��មុ��កឹ�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌   
��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់   និងតំណាងអគ���ខាធិការដ�ានរាជរដ�ាភិ�ល



��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមករា ឆ�ាំ២០១៤

កិច���ជុំជំនាញប���ក��ស រវាង��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់  និងតំណាងអគ���ខាធិការរាជរដ�ាភ�ិល

០១

��ចក�ី��ង��នការយុទ�សា���អភិវឌ�ន៍ជាតិ
២០១៤-២០១៨

 កាលពី���ទី២៧ ��មករា  ឆ�ាំ២០១៤ �ទីស�ីការគណៈរដ�ម���ីមាន�ើកអង���ជុំជំនាញប���ក��ស 

��មអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ឌុយ � អនុ��ធាន��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ (ECOSOCC) 

និង ឯកឧត�ម �� សុខ��ង សមាជិក��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់ ជាសហ��ធានអង���ជុំ �ើម�ីពិនិត�ពិភាក�ា�ើ 

��ចក�ី��ង��នការយុទ�សា���អភិវឌ�ន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ �យមានការអ��ើញចូលរួមពីសំណាក់ 

សមាជិកនិងម���ី��ក.ស.វ. សមាជិកនិងម���ី����ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់ តំណាងទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី តំណាង 

អគ���ខាធិការរាជរដ�ាភិ�ល តំណាងខុទ�កាល័យឧបនាយករដ�ម���ី សុខ អាន ម���ីជំនាញទីស�ីការគណៈ 

រដ�ម���ី  និងតំណាង��សួង��នការ។

(ផ.យ.អ.ជ.) ��ល���វ�ន�ៀបចំ�ើង�យ���ក�ើធាតុចូលពី��សួងស�ាប័ននានារបស់រាជរដ�ាភ�ិល 

ក��ងអំឡ�ង��ល��កិច���ជុំអន�រ��សួងចំនួនពីរ�ើក(ក��ិតប���ក��សនិងក��ិតន��យ)។ ��នការ 

��ះ គឺជា��ធានបទ�លទី១ របស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា �ក��ង��ទិកា��កិច�សហ��តិបត�ិការអភិវឌ�ន៍ 

កម��ជា ��លនឹង�ៀបចំ�ើង� ���ទី៥-៦ ��មីនា ២០១៤។

 ��ចក�ី��ង��នការយុទ�សា���អភិវឌ�ន៍ជាតិ��ះ ���វ�ន�ៀបចំ�ើងបន�ពី��នការយុទ�សា��� 

អភិវឌ�ន៍ជាតិបច��ប�ន�កម� ២០០៩-២០១៣ ��ល���វ�នចប់អាណត�ិកាល នាចុងឆ�ាំ២០១៣ ក��ងនីតិកាល 

ទី៤ ��រដ�សភាកន�ង�។ ��នការយុទ�សា���អភិវឌ�ន៍ជាតិ��ះនឹងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក��ងការអនុវត� 

�លន��យអាទិភាពនានារបស់រាជរដ�ភិ�លកម��ជា ��ល�នកំណត់�ក��ងយុទ�សា���ចតុ�ណ 

ដំណាក់កាលទី៣។

�យមានការអនុ��ាតដ៏

ខ�ង់ខ�ស់ពីស���ចអគ� មហា 

��នាបតី��� ហ៊ុន 

��ន នាយករដ�ម���ី �� 

��ះរាជាណាច��កម� �ជា 

��សួង��នការ�នស��ប 

ស���លនិងដឹកនាំ�ៀបចំ

��នការយុទ�សា���អភិវ 

ឌ�ន៍ជាតិ ២០១៤-២០១៨ 



��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមករា ឆ�ាំ២០១៤

កិច���ជុំជំនាញប���ក��ស រវាង��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់  និងតំណាងអគ���ខាធិការរាជរដ�ាភ�ិល

(១) អត�បទ��ះដក��ង់ពី��ចក�ី��ង��ចក�ី���ង��តុ����ចក�ី��ង��នការយុទ�សា���អភិវឌ�ន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨។

��នការយុទ�សា���អភិវឌ�ន៍ជាតិ ��ះ���វ�ន�ៀបចំ�ើង �ើម�ីស��ចនូវវត��បំណងសំខាន់បី ទី១- 

�ើម�ីវាយត���អំពីលទ�ផលរួមនិងប��ា��ឈមចម�ងៗ ��ល�ន�ើតមាន�ើង�ក��ងការអនុវត���នការ 

យុទ�សា���អភិវឌ�ន៍ជាតិបច��ប�ន�កម� ២០០៩-២០១៣ ក��ងអាណត�ិកាលរបស់��នការ��ះទាំងមូល ពីឆ�ាំ 

២០០៩ ដល់ឆ�ាំ២០១៣ ទី២-�ើម�ីកំណត់នូវបណ�ាវ�ធានការ�លន��យនានា ដល់��សួង ស�ាប័ន 

ពាក់ព័ន�ទាំងអស់ ស��ប់ការអនុវត��លន��យអាទិភាពនានារបស់រាជរដ�ាភិ�លកម��ជាតាមវ�ស័យ 

�ក��ងដំណាក់កាល��អាណត�ិកាលរបស់��នការ �ើម�ីស�ិរភាពកំ�ើន��ដ�កិច� កាត់បន�យភាព��ី�� និង

�ើកកម�ស់ក��ិតជីវភាពរស់�របស់��ជាជនកម��ជា និងទី៣-�ើម�ីដាក់��ញនូវ��ព័ន�មួយ ស��ប់តាម 

ដាន ���តពិនិត�និងវាយត�����ចាំឆ�ាំ នូវការអនុវត���នការយុទ�សា���អភិវឌ�ន៍ជាតិ២០១៤-២០១៨ របស់ 

��សួង ស�ាប័ននានា។

 ដំ�ើរការ�ៀបចំ��នការថ�ី��ះ �ន���វចាប់��ើមជាជំហានៗ តាំងពីចុងឆ�ាំ២០១២ មក���ះ �យ 

��សួង��នការ�ន ១-�ៀបចំនូវឯកសារទស�នទានស��ប់ការ�ៀបចំ��នការយុទ�សា���អភិវឌ�ន៍ជាតិ 

២០១៤-២០១៨ �យ�ន��ើការពិភាក�ាក��ងកិច���ជុំអន�រ��សួងទាំងក��ិតប���ក��ស ទាំងក��ិត 

ន��យ ��មទាំង���វ�នពិភាក�ាផ�ល់អនុសាសន៍�ក��ងកិច���ជុំឧត�ម��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច�ជាតិផង��រ 

២-ការពិ��ះពិភាក�ា��ស���លសូចនាករស��ល ស��ប់ការតាមដាន���តពិនិត�ការអនុវត� ផ.យ.អ.ជ. 

បច��ប�ន�កម� និង ៣-ការ��នាំអំពីការ�ៀបចំធាតុចូល(១)។  

 អង���ជុំជំនាញប���ក��ស�នពិនិត�ពិភាក�ា�ើ��ចក�ី��ងឯកសារ��ះ �ើយ�នស��ច�� 

ស���លទ��ង់ ខ�ឹមសារ ពាក���ចន៍ និងឃ�ា���គ���ង�ៀត �ើម�ី��ើឲ���ចក�ី��ង��ះកាន់��ល�។

 អង���ជុំជំនាញប���ក��ស�នប��ប់ការពិភាក�ា�ើ��ចក�ី��ង��ះទាំង��ុង។ 

០២



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��មករា ឆ�ាំ២០១៤ ០៣



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

០៤ ��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��មករា ឆ�ាំ២០១៤



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

០៥��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��មករា ឆ�ាំ២០១៤



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��មករា ឆ�ាំ២០១៤០៦



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

០៧��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��មករា ឆ�ាំ២០១៤



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

០៨ ��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��មករា ឆ�ាំ២០១៤



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

����ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��មករា ឆ�ាំ២០១៤



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��មករា ឆ�ាំ២០១៤១០



សកម�ភាពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��មករា ឆ�ាំ២០១៤១១



សកម�ភាពដ��ៀតរបស់កុុមបកឹក�ា�ដិកិចស សងកមកិចន និងវបមធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��មករា ឆ�ាំ២០១៤ ១២



��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមករា ឆ�ាំ២០១៤

សកម�ភាពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

១៣



សិក�ាសាលាស�ីពីការតាមដានការអនុវត�គ���ង
វាយត����ើផលប៉ះពាល់��លិខិតបទដ�ានគតិយុត� 

����ត�រតនៈគីរ�
 កាលពី���ទី១៨ ដល់���ទី១៩ ��មករា ឆ�ាំ២០១៤  ��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ 

(ECOSOCC) �យមានការគាំ��ពីធនាគារអភិវឌ�ន៍អាសុី (ADB) �ន�ៀបចំសិក�ាសាលាស�ីពីការតាម 

ដានការអនុវត�គ��ងវាយត����ើផលប៉ះពាល់��លិខិតបទដ�ានគតិយុត� (RIA) ���ត�រតនៈគីរ�  ��ម 

អធិបតីភាព ឯកឧត�ម យឹម ណ�លសន អនុ��ធាន��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច�  សង�មកិច� និងវប�ធម៌ និងជា 

នាយកគ��ង RIA។

 សិក�ាសាលា��ះមានការអ��ើញចូលរួមពីសំណាក់ថ�ាក់ដឹកនាំនិងម���ីគ��ងRIA រួមទាំង��សួង 

អនុវត�គ��ងទាំង៧ គឺ��សួងពាណិជ�កម� ��សួងបរ�ស�ាន ��សួង���និងថាមពល ��សួង��សចរណ៍ 

��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ ��សួងការងារនិងបណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង��សួងអប់រ� យុវជន 

និងកីឡា និងម���ីគ��ងRIA ទាំងអស់។

��សួងអនុវត�គ��ងចំនួន៣ �ន��ើបទបង�ាញពីការអនុវត�ការវាយត���បឋម�ើសំ�ើប��ត�ិកម� �យ 

��ើ��ស់វ�ធីសា��� RIA �យមិនមានជំនួយពីទី��ឹក�ាអន�រជាតិ ចំ��កឯ��សួងពាណិជ�កម�មាន�ន��ើ 

បទបង�ាញពីដំ�ើរការ��ការអនុវត�ការវាយរ�����ញ��ញ(RIS)�ើ��ចក��ី�ងច�ាប់ស�ពីីការ��កួត����ង។

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមករា ឆ�ាំ២០១៤

����������������������������������������� ���������� ����������

១៤



��សួងចំនួន៣ ��ល�ើបចូលរួមអនុវត�គ��ង គឺ��សួងកសិកម� រុក�ា��ម៉ាញ និង��សាទ  ��សួងការងារ 

និងបណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ និង��សួងអប់រ� យុវជន និងកីឡា និងម���ីគ��ងRIA មានការចាប់អារម�ណ៍ 

ចំ�ះវ�ធីសា��� RIA �យ�ន�ើកជាសំណ�រនិងអធិប�ាយយ៉ាងផុលផុស។

 សិក�ាសាលាក៏�នដាក់ឲ�ពិភាក�ា��ចក��ី�ងអនុ��តឹ�ស�ពីីការអនុវត�ការវាយត����ើលខិតបទដ�ាន 

គតិយុត� ��លនឹង��ើសុំ��ចក�ីស��ចពីរាជរដ�ាភ�ិលនា��លខាងមុខ។

 ជាទីប��ប់ ឯ.ឧ យឹម ណ�លសន អនុ��ធាន��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច�  សង�មកិច� និងវប�ធម៌ និងជា 

នាយកគ��ង RIA �ន��ើការវាយត���ខ�ស់ចំ�ះការខិតខំ��ឹងអនុវត�គ��ងកន�ងមក �ើយ�ន��ើការ 

��នាំដល់��សួងចំនួន៣ ��ល�ើបចូលរួមក��ងគ��ង ���វខិតខំអនុវត�គ��ងឲ�ទទួល�នលទ�ផលល�។

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំ��មករា ឆ�ាំ២០១៤

សកម�ភាពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

១៥



 

 

 

 veasna@live.in

០២៣  ២១១  ៩៤៣ ០១៦  ៣០៧  ៣៣០

០២៣  ២១១  ៩៤៣

 

នាយក��ប់��ងទូ�ៈ     ឯកឧត�ម  គីម សយសាម៉ា��ន អនុ��ធាន ក.ស.វ.

និពន�នាយកៈ      ឯកឧត�ម ង៉ាន់ ភិរុណ   អគ���ខាធិការ ក.ស.វ.

និពន�អត�បទៈ      ឯកឧត�ម ��ង រត�មុន ី  អគ���ខាធិការរង ក.ស.វ.

វ�ភាគស�ានភាព��ដ�កិច�ៈ    ឯកឧត�ម ម៉ម សារ�ទ�   សមាជិកប��ុង ក.ស.វ.

ទំនាក់ទំនងនិង�ះពុម�ផ�ាយៈ   �ក ម៉ក់ ធារ�ា   ��ធាន���ក ក.ស.វ. 

ប���ក��សកុំព��ទ័រនិងស��បស���លៈ  �ក សយ វាស�ា   អនុ��ធាន���ក ក.ស.វ.

យកព័ត៌មាននិងថតរូបៈ    �ក មុត កក�ដា   ម���ី ក.ស.វ.  
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