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យទុធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភពបរ ិ ថ នជតិ ឆន ២ំ០១៦- ២០២៣ 
(េ កតថ់ «យ.ប.ជ. ២០១៦- ២០២៣») 

 
េសចក្តី្រពង 

ឯក រទស នៈទន និងកមមវធិី 
កិចច្របជុំពេិ្រគះេយបលស់្តពីកីរេរៀបច«ំយ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» 

 
ៃថងអងគ រ ទី១៥ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ 
េនស ្ឋ គរ អឹុមេភីេរៀល  

 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនយកចិត្តទុក ក់េលីចីរភពបរ ិ ថ ន េ យមនែចងេនកនុងយុទធ ្រស្តចតុេកណ 
ដំ ក់កលទី៣ជ «លកខខណ្ឌ ចមបង» កនុងករឈនេទសេ្រមចេគលេ ៃន នេយបយអភិវឌ នស៍ងគម និង
េសដ្ឋកិចចជតិ1។ ករបេងកីតេឡងី្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ នេ៍ យចីរភព កលពីៃថងទី២០ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៥ 
បនបង្ហ ញពីជំហររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករេប្តជញ ចិត្តប្រញជ បនូវបញ្ហ បរ ិ ថ ន ករែ្រប្របួល កសធតុ 
ករកត់បនថយ និយភយ័មហន្ត យ និងបញ្ហ សងគមកនុង្រកបខ័ណ្ឌ អភិវឌ ន៍្របេទស។ 

ករេរៀបចំបេងកីត «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» គឺត្រមូវេ យចបបស់្តីពី កិចចគពំរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប្់រគង
ធនធនធមមជតិ ឆន ១ំ៩៩៦2 ែដលយុទធ ្រស្តេនះមនេគលបំណងផ្តល់ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវមួយស្រមបក់រេរៀបចំេធ្វី
ែផនករបរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ េដីមបធីន្របសិទធិភពៃន កិចចគពំរបរ ិ ថ ន និងករេ្របី្របស់ធនធន 
ធមមជតិេ យចីរភព មរយៈដំេណីរករចូលរមួ និងករផ្តល់េយបល់។ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» គឺជ
យុទធ ្រស្តែណនរំមួដល់ ថ បន័ពកព់័នធទងំអស់ រមួមន៖ ថ បន័រដ្ឋ វសិ័យឯកជន សងគមសុីវលិ និងៃដគូអភិវឌ ន ៍
កនុងកិចច្របឹងែ្របងប្រញជ បបញ្ហ បរ ិ ថ នេទកនុងកមមវធីិវនិិេយគ និងនេយបយអភិវឌ នេ៍សដ្ឋកិចច។ 

                                                            
1RSIII, កថខ័ណ្ឌ ១៩ ទំព័រទី១០ http://www.cambodiainvestment.gov.kh/content/uploads/2013/11/2013‐

Rectangular‐Strategy‐III‐En8.pdf 
 

 
2ចបប់ស្តីពី «កិចចគពំរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ» ្រតូវបនអនុម័តេនៃថងទី១៨ ែខវចិឆិកឆន ១ំ៩៩៦។ ម្រ ទី២ 
ៃនចបប់េនះ បនកំណត់ឱយមនករបេងកីតែផនករបរ ិ ថ នជតិមយួ និងែផនករបរ ិ ថ នថន ក់តំបន់មយួចំននួ ជកិចចេឆ្លីយតប
នឹងសំេណីរបស់្រកសួងបរ ិ ថ នជមយួ្រកសួងពក់ព័នធ។ ម្រ ទី៣ និងទី៤ បនកំណត់បែនថមថ ែផនករបរ ិ ថ នជតិមយួ និង 
ែផនករបរ ិ ថ នថន ក់តំបន់មយួចំននួគឺ ជែផនករស្រមប់កិចចករពរបរ ិ ថ ន និងករ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ េ យចីរភព 
ស្រមប់ទូទងំ្របេទសកមពុជ។ 
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«យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» េដីរ្រសបជមួយយុទធ ្រស្តចតុេកណ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ 
និងវដ្តៃនករេធ្វីែផនករជតិដៃទេទៀត។ ដំេណីរករេរៀបចំ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» បនចបេ់ផ្តីមេនែខកញញ  
ឆន ២ំ០១៥ េហយីឯក រចុងេ្រកយនឹង្រតូវ្រតួតពិនិតយ េ យ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៏េ៍ យចីរភព មុន ក់ជូន
ជរ ្ឋ ភិបលពិនិតយ និងអនុមត័ជផ្លូវករមុនដំ ច់ឆន ២ំ០១៦។ 

សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនអនុញញ ត 
ជេគលករណ៍ដូចខងេ្រកម៖ 

ទី១ ឱយ្រកសួងបរ ិ ថ នដឹកនកំរេរៀបចំក ង «យុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភពបរ ិ ថ នជតិ»។ 
ទី២ ឱយេ្របី្របស់ « ្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍េ យចីរភព » ជយន្តករស្រមប្់រតួតពិនិតយ និងឆ្លង

េសចក្តី្រពង «យុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភពបរ ិ ថ នជតិ» មុន កជូ់ន ជរ ្ឋ ភិបលពិនិតយ និងអនុម័តជ
ផ្លូវករ។ 

ទី៣ ឱយ្រកសួងបរ ិ ថ នបេងកីត «្រកុមករងរចំេពះកិចច» មួយចំនួន មករចបំច់ ែដលមនសមសភព
អន្តរ្រកសួង េដីមបសី្រមបស្រមួល និងដឹកនកំ្រមិតបេចចកេទស ស្រមបក់រេរៀបចំក ង «យុទធ ្រស្ត និងែផនករ 
សកមមភពបរ ិ ថ នជតិ»។ ្រកុមករងរចំេពះកិចចទងំេនះ ្រតូវសហករជមួយទី្របឹក ជតិ និងអន្តរជតិនន និង 
អនកជំនញមកពីអងគករ និង ថ បន័ពកព់័នធសំខន់ៗ  េដីមបេីរៀបចំេសចក្តី្រពងយុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភព
បរ ិ ថ ន េទ មែផនកេរៀងៗខ្លួន (ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី លិខិតេលខ១០៦៩ សជណ.កស ចុះៃថងទី១៧ ែខកញញ  
ឆន ២ំ០១៥)។ 

េយង មករចតប់ញជូ នតំ ងជនខ់ពស់មកពី្រកសួង និង ថ បន័ពកព់ន័ធ ្របធន្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ ន៍
េ យចីរភព និងជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ ិ ថ ន បនេចញនូវេសចក្តីសេ្រមចមួយ ចុះៃថងទី ... ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ ស្តីពី 
ករបេងកីត្រកុមករងរចំេពះកិចចអន្តរ្រកសួង ស្រមបេ់ធ្វីករេរៀបចំេសចក្តី្រពង «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣»។ 
 ភរកិចចជក់ ករ់បស់្រកុមករងរចំេពះកិចចអន្តរ្រកសួង ចរមួមនដូចខងេ្រកម៖ 

1) ដឹកន ំនិងស្រមបស្រមួលដំេណីរករេរៀបចំឯក រ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» 
2) អនុមត័ែផនករចបេ់ផ្តីមករងរេរៀបចំ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» យុទធ ្រស្តស្រមបក់រចូលរួម

របស់អនកពក់ព័នធ និងែផនករ្រប្រស័យទកទ់ងគន  
3) ស្រមួលដល់ករ្របមូលទិនននយ័ ពត័ម៌ន និងឯក របេចចកេទស ែដលជធតុចូលស្រមប់េធ្វីករ

េរៀបចំឯក រ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» 
4) ចូលរមួកនុងកិចច្របជំុពិេ្រគះេយបល់នន និងកំណត់ចកខុវសិ័យ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» េដីមបី

សេ្រមចឱយបននូវករអភិវឌ ន៍េ យចីរភពេនកមពុជ 
5) កំណតស់កមមភព ទិភពរបស់ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣»  
6) េរៀបចំយន្តករ និងលកខខណ្ឌ ចបំច់នន េដីមបគី្ំរទដល់ដំេណីរករ ៃនករអនុវត្ដ «យ.ប.ជ.២០១៦-

២០២៣» 
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7) កំណតេ់គលនេយបយ ជេ្រមីសៃនករផ្តល់ហរិញញបបទន និងត្រមូវករៃនករក ងសមតថភពេដីមបី
ប្រញជ បបញ្ហ បរ ិ ថ នកនុងេគលនេយបយថន កជ់តិ និងថន កេ់្រកមជតិ ៃនវសិ័យពកព់ន័ធ 

8) ពិនិតយ និងផ្តល់េយបល់េលីេសចក្តី្រពងឯក រ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» និងឯក រពក់ពន័ធ
និងរបយករណ៍នន 

9) ្រតួតពិនិតយេលីេសចក្តី្រពងចុងេ្រកយរបស់ «យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» និងផ្តល់អនុ សនជូ៍ន
្រកុម្របឹក ជតិអភិវឌ នេ៍ យចីរភព េដីមបពិីនិតយនិងសេ្រមច មុននឹង កជូ់ន ជរ ្ឋ ភិបលពិនិតយ 
និងអនុមត័ជផ្លូវករ 

10) កំណតស់កមមភព ទិភព ែដលប ្ត ៃដគូអភិវឌ ន ៍និងវសិ័យឯកជន ចចូលរមួគ្ំរទ និងអនុវត្ត 
«យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» 

11) ផ្តល់េគលករណ៍ែណន ំ និងករគ្ំរទដល់ដំេណីរករេរៀបចំបេងកីតេបសកកមម និងសកមមភពករងរ
រមួគន ជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍ អងគករសងគមសុីវលិ និងវសិ័យឯកជន ជ ទិ៍ករេរៀបចំក ងឯក រ
្រកមបរ ិ ថ ន ករែ្រប្របួល កសធតុ ករអភិវឌ ន៏ៃបតង និងទិសេ អភិវឌ ន៍េ យចីរភព។ 

្របធន្រកុមករងរចំេពះកិចចអន្តរ្រកសួង ចេកះ្របជំុជមួយ្រកុមករងរ មវសិ័យ េលី្របធនបទ ម
វសិ័យជក់ ក ់ មករចបំច។់ 

 
កមមវតថុកិចច្របជុំ 

កិចច្របជំុេនះេរៀបចំេ យ្រកសួងបរ ិ ថ ន សហកណ៍ជមួយមជឈមណ្ឌ ល្របតិបត្តិករបរ ិ ថ នៃន ម អនុ
តំបន់េមគងគរបស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សុី។ េគលបំណងគឺ ករចបេ់ផ្តីមបំេពញករងររបស់្រកុមករងរចំេពះកិចច
អន្តរ្រកសួងជផ្លូវករ និងេដីមបពិីភក  និងឯកភពគន េលី (ក) តួនទី និងករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកុមករងរចំេពះកិចច
អន្តរ្រកសួង (ខ) ែផនករករងរជលម្អិត (គ) ែផនករ្របមូលទិនននយ័ និង(ឃ) េសចក្តី្រពងមតិកៃន ឯក រ 
«យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣»។ 

សកមមភពមួយចំនួន្រពមទងំលទធផលរពឹំងទុកពីកិចច្របជំុសេងខបកនុង ងខងេ្រកម។ 

េម៉ង ្របធនបទ អនកបង្ហ ញ លទធផលេ្រគងទុក 

១៤:00 - 
១៤:២0 

មតិ ្វ គមន ៍និង
ករបង្ហ ញពីកមមវតថុ
កិចច្របជំុ  

ឯកឧត្តម េ  សុភព 
ទី្របឹក អម្រកសួង និងនយកខុទធកល័យ
្រកសួងបរ ិ ថ ន 

សិកខ កមបន គ ល់គន  និង
បនឯកភពេលីរេបៀប រៈ្របជំុ 
 

១៤:២0 - 
១៥:00 

ករបង្ហ ញTORរបស់
្រកុមករងរចំេពះកិចច
អន្តរ្រកសួង និងពិភក  

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត េខៀវ បូរនិ 
សមជិក្រកុមករងរ WG-CBP  

សមជិក្រកុមករងរបនយល់ដឹង
ចបស់TOR និងឯកភព 
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១៥:00 - 
១៥:៤0 

បទបង្ហ ញអំពីរបយ
ករណ៍ចបេ់ផ្តីម
ក ង «យ.ប.ជ. 
២០១៦-២០២៣» 
និងែផនករករងរ 
និងកិចចពិភក  

បណ្ឌិ ត Pech Sokhem
្របធន្រកុមករងរេរៀបចំក ង 
«យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» 

សិកខ កមបនយល់ដឹងចបស់េលី
សំេណីវធីិ ្រស្ត, យុទធ ្រស្ត, 
ែផនករករងរ,បញ្ហ ចមបងៗ, 
្រពមទងំចកខុវសិ័យ «យ.ប.ជ. 
២០១៦-២០២៣» 

១៥:៤0- 
១៦:00 

ស្រមក     

១៦:00- 
១៦:៤0 

បទបង្ហ ញអំពី
ត្រមូវករទិននន័យ និង
ែផនករ្របមូល និង
កិចចពិភក  

បណ្ឌិ ត េលឿង េកសេ  
អនកស្រមបស្រមួលៃន អងគភពគ្ំរទ
គេ្រមង(NSU- CEP) 

សមជិក្រកុមករងរបនពិនិតយ
េលីែផនករ្របមូលទិននន័យ និង
បនផ្តល់មតិេលីត្រមូវករ ព័តម៌ន, 
កង្វះខតពត័ម៌ន, និងវធីិ ្រស្ត
េដីមប្ីរបមូលពត័ម៌នទងំេនះ  

១៦:៤0- 
១៧:២0 

បទបង្ហ ញអំពី 
េសចក្តី្រពងមតិក 
«យ.ប.ជ. ២០១៦-
២០២៣» 

បណ្ឌិ ត Pech Sokhem
្របធន្រកុមករងរេរៀបចំក ង 
«យ.ប.ជ. ២០១៦-២០២៣» 

្របមូលបនមតិ និងករឯកភព 
េលីេសចក្តី្រពងមតិក«យ.ប.ជ. 
២០១៦-២០២៣» និងបនផ្តល់
ករែណនេំលី្របធនបទសំខន់ៗ
ែដលនឹង្រតូវ កចូ់លកនុងជំពូក
និមួយៗ ៃនឯក រ «យ.ប.ជ. 
២០១៦-២០២៣» 

១៧:២០-
១៧:៣0 

បូកសរុបលទធផល
កិចច្របជំុ និងជំ ន
អនុវត្តបន្ត និង 
បិទអងគ្របជំុ 

ឯកឧត្តម េ  សុភព 
ទី្របឹក អម្រកសួង និងនយកខុទធកល័យ
្រកសួងបរ ិ ថ ន 

 

 


