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១.សេចក្តេីសខេប 

 
អង្គការពន្លកខ្មែរ ជាអង្គការក្រៅរដ្ឋា ភិបាល កនុង្ររកុ ក្្វើការក្លើកកំពរច់កំ្ េះដឹង្ររជា

ពលរដាក្ៅតំរន្ម់ពង្់
រារជាពិក្ររជន្
ជាតិក្ដើមភាគតិច 
រក្ង្កើតក្ ើង្តំង្ពី

ឆ្ន ំ២០០៥ ន្ិង្បាន្
ចុេះរញ្ជ កី្ៅ រករងួ្ 

មហាផ្ទៃផ្ងៃទី ២៤ ខ្ម
មិងុនា ឆ្ន ំ២០០៨ 
ក្ដ្ឋយមាន្លមិិតចុេះ
រញ្ជ កី្លម ៨១៨ រ 
ជ   ក្្វើការងារក្តោ

តក្ៅក្លើកិចចការអភិរកស ន្ិង្ រគររ់គង្្ន្ធាន្្មែជាតិររករក្ដ្ឋយន្ិរន្ោរភាព ន្ិង្ ក្លើកកំព
រជ់ីវភាពរហគមន្៍។ ការរញ្ជ្រជ រក្យន្ឌរ័រតូវបាន្ដ្ឋក់រញ្ចូ លក្ៅកនុង្ការអន្ុវតោកមែវ ិ្ ី
គក្រមាង្ទំង្មូល។ ឆ្ន ំ២០១៧ ពន្លកខ្មែរ មាន្រុគគលកិរំក្រ ើការងារក្ពញក្មា៉ោង្ អន្ុវតោន្ក៍មែវ ិ្  ី
ចំន្ួន្ ១៨ ររូ ញ្ជ្រោ ី០៥ ររូ។  

 

តរំន្ក់្ោលក្ៅកនុង្ក្មតោរពេះវហិារ 
ល.រ ខ្ទនក ររុក 

១ រហគមន្៍ផ្រពក្ ើ ខ្ែរ  រក្វៀង្ ជយ័ខ្រន្  
២ រណ្តោ ញរហគមន្ផ៍្រពរពេះរកា ខ្តែង្មាន្ជ័យ  ខ្ែរ  ជំាកាន្ោ 
៣ រហគមន្៍ជន្ជាតិក្ដើមភាគតិច ខ្តែង្ រក្វៀង្ ជ័យខ្រន្  ជំាកាន្ោ 
កមែវ ិ្ កី្លើកកពំរ ់ន្ិង្អភិវឌឍន្ជ៍ីវភាពរហគមន្៍ 
៤ រកុមរហរោររហគមន្៍តមាញឬរសី ខ្ែរ 
៥ រកុមជ័រទឹក ខ្តែង្មាន្ជ័យ ន្ងិ្ ខ្ែរ 
៦ រកុមទឹកឃែុ  ំ រក្វៀង្ ជ័យខ្រន្ ជំាកាន្ោ ន្ិង្ខ្ែរ 

ក្ម្មវិធីក្ា ខឆ្ា  ំ២០១៧ 

១. ពរង្ងឹ្អង្គការរង្គមរុវីលិកនុង្ក្មតោ 

២. ន្រិន្ោភាពផ្ន្ការក្ររើរបារដ់ី្ ល ីន្ងិ្្ន្ធាន្្មែជាត ិ 

៣.អភវិឌឍន្ជ៍វីភាពរហគមន្ ៍

៤.ពរង្ងឹ្រមតថភាពរទិធពិលរដាទកទ់ង្ន្ងឹ្្ន្ធាន្្មែជាត ិ

៥.អភរិកស្ន្ធាន្្មែជាតតិមខ្ររសារនា 
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៧ រកុមររព័ន្ធករកិមែខ្ររជន្ជាតកិ្ដើមភាគ
តិច 

ខ្តែង្ ន្ិង្រក្វៀង្ 

៨ រកុមរហគមន្៍ក្ទរចរ ៍្មែជាត ិ ខ្ែរ ន្ិង្រក្វៀង្ 
៩ រកុមពរង្ឹង្រមតថភាព ន្ងិ្រទិធិពលរដា ខ្ែរ ជ័យខ្រន្ រក្វៀង្ ខ្តែង្ រង្គមងែ ី

គូខ្លន្ ជំាកាន្ោ រកុង្រពេះវហិារ 
 
 
២.ក្ម្មវធិ ី
ពប្ងឹ្ង្សហគមន៍្មូលដ្ឋា ន្សិទ្ធិបប្រើប្បាស់ដីធ្លី និ្ង្ការប្គរ់ប្គង្ធ្ន្ធាន្ធ្មែជាតិប្រករបដ្ឋយនិ្រន្តរភាព
តាមរយៈប្រជាពលរដាជាអនកដឹកនាំការអភិវឌ្ឍ។  
 
លទ្ធផលរ ាំពឹង្ទុ្កររស់គបប្ោង្ៈ 
រុរស ស្តសតី ជន្ប្កីប្ក និ្ង្អនកពុាំសូវោន្ឳកាសកនុង្សហគមន៍្បោលបៅ ោន្ស្ថា ន្ភាពរស់បៅប្របសើរ
ប ើង្ បដ្ឋយរបង្កើន្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាន្ការប្គរ់ប្គង្ និ្ង្ការបប្រើប្បាស់ដីធ្លី និ្ង្ធ្ន្ធាន្ធ្មែជាតិប្រករបដ្ឋយ
សមធ្ម៌ និ្ង្និ្រន្តរភាព។ 

 

៣.សោលសៅគសរមាខ 
ជន្ប្កីប្ក ជន្បាត់រង់្ឱកាសជាពិបសស  រុរស និ្ង្ ស្តសតីជន្ជាតិបដើមភាគតិច កនុង្តាំរន់្បោល

បៅទាំង្អស់ោន្ស្ថា ន្ភាពរស់បៅកាន់្ខ្តប្របសើរប ើង្ តាមរយៈការបប្រើសិទ្ាិស្សរចារ់កនុង្ការប្គរ់
ប្គង្ដីធ្លី និ្ង្ព្ប្ពប ើប្រករបដ្ឋយសមភាពនិ្ង្និ្រន្តរភាព។ 

 

៤.សោលបណំខគសរមាខ 
 

- សោជិកសហគមន៍្ជាជន្ជាតិបដើមភាគតិច និ្ង្សហគមន៍្ខ្ដលពឹង្ខ្ផែកបលើព្ប្ពប ើោន្ភាព 

សកមែកនុង្កិចចការប្គរ់ប្គង្ អភិរកសដីធ្លី  ព្ប្ពប ើ និ្ង្ជីវៈចប្មរុះប្រករបដ្ឋយនិ្ន្តរភាពបហើយអតត 
សញ្ញា ណជន្ជាតិបដើមភាគតិចប្តូវបាន្បលើកកាំពស់និ្ង្ទ្ទួ្លស្ថគ ល់បដ្ឋយទូ្លាំទូ្លាយ។ 

- ការរបង្កើន្ប្បាក់ចាំណូល និ្ង្សុវតាិភាពបសបៀង្ព្ន្សោជិកសហគមន៍្ជន្ជាតិបដើមភាគតិច និ្ង្
សហគមន៍្ខ្ដលពឹង្ខ្ផែកបលើព្ប្ពប ើោន្ភាពប្របសើរប ើង្តាមរយៈការបធ្វើកសិកមែប្រករបដ្ឋយ
ចីរភាព ការផតល់បសវាកមែបទ្សចរណ៍ធ្មែជាតិ និ្រន្តរភាពព្ន្ការប្រមូលអនុ្ផលព្ប្ពប ើ និ្ង្យុតតិ
ធ្ម៌កតាត រាំខ្ររាំរលួអាសធាតុោន្ភាពប្របសើប ើង្។ 

- ជន្ប្កីប្ក រុរស ស្តសតី យុវជន្ កនុង្សហគមន៍្តាំរន់្បោលបៅទ្ទួ្លបាន្ចាំបណុះដឹង្ពីសិទ្ធិព្ន្ការ
បប្រើប្បាស់ដីធ្លី និ្ង្ការប្គរ់ប្គង្ធ្ន្ធាន្ធ្មែជាតិ។  
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៥.េសខេបេក្ម្មភាពគសរមាខ 

៥.១.ពរខឹខអខគការេខគម្េ វីិលថ្នា ក្់សេតត

អង្គការរង្គមរុវីលិកនុង្ក្មតោរពេះវហិារ បាន្ចារ់ក្ទោើមក្្វើការខ្ចករខំ្លករទពិក្សា្ន្ោ៍ន ក្ ើង្តំង្ពីឆ្ន ំ
២០០៦ មកក្ម៉ោលេះ ក្តោ តក្ៅក្លើរទិធិមន្ុរសន្ិង្ការរគររ់គង្្ន្ធាន្្មែជាតិ។ អង្គការរង្គមរុវីលិខ្ដល
ខ្តង្ខ្តក្្វើការខ្ចករខំ្លករទពិក្សា្ន្ក៍ន្លង្មកមាន្ចំន្នួ្ ០៥អង្គការ រមួមាន្៖ អង្គការពន្លកខ្មែរ (ភីក្ម
ក្អក) អង្គការក្លើករៃួយវរែ្មជ៌ន្ជាតិក្ដើមភាគតិចកួយ (អូភីក្មរុ)ី រមាគមរទិធមិន្ុរស (អាដហកុ) 
អង្គការអន្ុទលផ្រពក្ ើ (អិន្្ីក្អហវភី) អង្គការអភិវឌឍន្ភ៍ាពជាផ្ដគកូនុង្រកមែភាព (ឌភីីក្អ) ន្ិង្រណ្តោ
ញរកមែភាពរហគមន្(៍រុអីិន្ក្អ)។   

ក្ៅឆ្ន ំ២០១៧ មាន្ការចូលរមួខ្ចករខំ្លក រទពិក្សា្ន្៍ចំន្នួ្០៤ក្លើកតមរយៈកចិចររជុំររចំា
ខ្មក្ដ្ឋយមាន្ការចលូរមួពីតំណ្តង្រហគមន្៍ខ្ដលក្្វើកចិចការពារផ្រពក្ ើ ន្ិង្្ន្ធាន្្មែជាតិទង្ខ្ដរ 
ដូចជាតំណ្តង្រហគមន្៍ផ្រពរពេះរកា តំណ្តង្រហគមន្ផ៍្រព ង្់ ន្ងិ្ជន្រក្ងាគ លរហគមន្៍។  ក្ៅ
ក្ពលខាង្មុម អង្គការរង្គមរុវីលិទំង្ក្ន្េះរពំងឹ្ទុក ន្ងឹ្មាន្ការចលូរមួរខ្ន្ថមក្ទៀតពីអង្គការរង្គមរុី
វលិនានា កនុង្ក្មតោ ក្ដើមែខី្ចករខំ្លករទពិក្សា្ន្រ៍រា ររ មក្ៅតមវរិយ័ដចូជា៖  

� វរិយ័រទិធិមន្រុស ន្ិង្ររសិាថ ន្ 

� វរិយ័ករកិមែ ន្ងិ្អភវិឌឍន្៍រហគមន្ ៍

� វរិយ័រមុភាព 

� វរិយ័អរ់រ ំ
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រកុមអង្គការរង្គមរុវីលិក៍បាន្ររមរររមលួក្រៀរចំ ទវិារទិធមិន្រុសអន្ោរជាត ិ ក្ៅររកិ្វ 
តរាង្បាលទ់ត់ក្មតោរពេះវហិារ កាលពីផ្ងៃទី១០ ្ នូ  ឆ្ន ំ២០១៧ ក្ដ្ឋយមាន្ការចូលរមួពរីណំ្តក់មញ្ជ្ន្ោីជាន្់
មពរអ់ាដហកុមកពីរកុង្ភនំក្ពញ មញ្ជ្ន្ោីសាលាក្មតោ រមតថកិចច ក្លាករគូ អនករគូ ររិាន្រុរិស ន្ងិ្ររជា
ពលរដា ន្ិង្ជន្ជាតិក្ដើមភាគតិច មកពរីគរ់តរំន្ក់្ោលក្ៅររររ់កុមអង្គការរង្គមរុវីលិ កនុង្ក្មតោរពេះ
វហិារ រររុអនកចលូរមួ ៦៨៩ នាក់ ញ្ជ្រោ ី៣០៨នាក់។

៥.២: និរនតភាពននការសរបើរាេដ់ីធលី និខធនធានធម្មជាតិ 
� ការអភិវឌ្ឍន៍េហគម្ន៍នរពស ើ

ល.រ រហគមន្៍ផ្រពក្ ើ ភូម ិ ឃុ ំ ររុក 
១ រខ្ង្ក រខ្ង្ក រខ្ង្កមយួ 

ខ្ែរ 

២ កំពង្់ររក្ណ្តេះ កំពង្់ររក្ៅ 

កំពង្់ររក្ៅមួយ 

៣ ផ្រពន្ិយមរតពំាង្ចរំក ់ កំពង្់ក្ពា្ិ៍ 
៤ ផ្រពចងាា ្ ំ កំពង្់រកសំាង្ 

កំពង្់ររក្ៅពីរ 
៥ រតពំាង្កាលដំរ ី កំពង្់ផ្រជ 

៦ រពេះឥន្ធតក យរេះ កំពង្់រពេះឥន្ធ 
៧ រពេះលាន្ កំពង្់សាម ី

៨ ណ្តរ៉ោងុ្ ណ្តរ៉ោងុ្ 

ខ្ែរពីរ 
៩ ដង្ទលិត ដង្ទលិត 
១០ គុ ភាព គុ ភាព 
១១ របា របា 
១២ ខាន រ ខាន រ 

រតន្ៈ 
រក្វៀង្ 

១៣ ររំពាង្ ររំពាង្ 
១៤ ផ្រពរនួល ផ្រពរនួល 
១៥ ភនំខ្គមរតក-ររំតិ ររំតិ 
១៦ ភនំខ្គមរតក-ក្ករ ិ៍ោ ក្ករ ោិ៍ 
១៧ ដូង្គីរមីាន្ជយ័ ដូង្ 

រកីរាយ 
១៨ រុរគីរមីាន្ជយ័ រុរ 
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សប្ោរ់ឆ្ន ាំ២០១៧បន្ុះ ពន្លកខ្មែរបធ្វើការយ៉ាង្ជិតសនិទ្ធជាមួយគណៈកមែការ សោជិកសហគមន៍្

ព្ប្ពប ើទាំង្២៥បដើមបីរបង្កើន្ចាំបណុះដឹង្ និ្ង្ជាំនញបរៀរចាំខ្ផន្ការប្គរ់ប្គង្សហគមន៍្ព្ប្ពប ើ។ 
 

ឆ្ន ំ២០១៧ ពន្លកខ្មែរបាន្ទោលវ់គគរ ោុ េះរណ្តោ លរោពីីការក្រៀរចំខ្ទន្ការរគរ់រគង្រហគមន្៍ផ្រពក្ ើ 
ចំន្ួន្ ០៦ក្លើក ន្ិង្រោពីរីក្រៀរអន្ុវតោន្ខ៍្ទន្ការរគរ់រគង្ចំន្ួន្០១ក្លើក ក្ដ្ឋយមាន្រមាជិក គ ៈកមែ
ការចូលរមួចំន្ួន្ ៦៦នាក់ (ញ្ជ្រោ៣ី២នាក់/យវុជន្១៣នាក់)។  
ររមរររមលួគ ៈកមែការ រមាជិករហគមន្ផ៍្រពក្ ើទំង្២៥ ក្រៀរចំខ្ទន្ការរកមែភាពររចាំខ្ម 
ក្ដ្ឋយមាន្អនកចូលរមួ៤២នាក់ (ញ្ជ្រោ១ី៧នាក់) ជាលទធទលទំង្២៥រហគមន្ក៍្ចេះក្រៀរចខំ្ទន្ការរកមែ
ភាព ន្ិង្ខ្ទន្ការរកមែភាពររចំាខ្ម ន្ិង្ររចំាឆ្ន ំរររម់លួន្ កនុង្ក្នាេះរហគមន្ផ៍្រពក្ ើចំន្ួន្៩ បាន្ 

ទលតិខ្ទន្ទគីូរក្ដ្ឋយផ្ដក្ដើមែីកំ ត់្ ន្ធាន្ផ្រពក្ ើ ន្ិង្ជីវចរមុេះក្ៅកនុង្រហគមន្ ៍ងាយររលួក្រៀរ
ចំខ្ទន្ការក្ររើរបារន់្ិង្អភិរកសររករក្ដ្ឋយន្ិរន្ោរភាព។ បលើសពីបន្ុះបទ្ៀត បាន្ោាំប្ទ្តាំណាង្សោជិក
សហគមន៍្ព្ប្ពប ើ បអាយបៅចូលរមួបវទិ្កាថ្នន ក់ជាតិខ្ដលបរៀរចាំបដ្ឋយប្កសួង្ររសិ្ថា ន្បប្កាមអធិ្រតី
ភាពនយករដាមន្តន្តីព្ន្ប្ពុះរាជាកមពុជាសបមតចអគគបសនរតីបតបជា ហ ុន្ ខ្សន្, បវទិ្កាប្រចាំឆ្ន ាំ រូកសររុ
លទ្ធផល រញ្ញា សតីពីព្ប្ពប ើ ការផតល់អនុ្ស្ថសន៍្ និ្ង្ដាំបណើ រការសកមែភាពរមួោន រវាង្ប្កសួង្និ្ង្សកមែ
ជន្ព្ប្ពប ើ។ បវទិ្កាថ្នន ក់ជាតិគឺជាយន្តការមួយខ្ដលអាចបអាយសោជិកតាំណាង្ពីសហគមន៍្ព្ប្ពប ើ
ពីមូលដ្ឋា ន្អាចទ្ាំនក់ទ្ាំន្ង្បដ្ឋយផ្ទា ល់ជាមួយរាជរដ្ឋា ភិបាលពីរញ្ញា ព្ប្ពប ើ និ្ង្បាន្ទ្ទួ្លអនុ្
ស្ថសន៍្ប្តលរ់មកវញិតាមរយៈខ្មសរបណាត យប្កសួង្ជាំរញុបអាយអាជាា ធ្រថ្នន ក់បប្កាមជាតិ យកចិតតទុ្ក
ដ្ឋក់និ្ង្អនុ្វតតន៍្។ 

ជាលទ្ធផលគួរបអាយកត់សោគ ល់ គណៈកោែ ធិ្ការសហគមន៍្ព្ប្ពប ើព្ប្ពសនួល បាន្រញ្ជូ ន្
ខ្ផន្ការប្គរ់ប្គង្បៅការយិល័យកណាត លរដាបាលព្ប្ពប ើនិ្ង្ប្តូវបាន្នឹ្ង្កាំពុង្ពិនិ្តើប ើង្វញិ។ 
បប្ៅពីបន្ុះ សហគមន៍្ព្ប្ពប ើចាំនួ្ន្៣(ដូង្គីរោីន្ជ័យ,បា៉ាលហាលគីរោីន្ជ័យ,រុុះគីរោីន្ជ័យ) កាំពុង្
សាិតបៅកនុង្ជាំហាន្ទី្ ៧  (ការសរបសរខ្ផន្ការប្គរ់ប្គង្ព្ប្ពសហគមន៍្) បដើមបីដ្ឋក់ជូន្រដាបាលព្ប្ពប ើ 
ពិនិ្តើ។  សហគមន៍្ចាំនួ្ន្ ២បទ្ៀត (ព្ប្ពចង្ហា ធ្ាំ, ប្ពុះឥន្ាផ្ទក យរុះ) សាិតបៅកនុង្ជាំហាន្៥ ( ការបធ្វើស្ថរបពើ 

១៩ បា៉ោលហាលគីរមីាន្ជ័យ បា៉ោលហាល 
២០ ភនំខ្ដក ចំរក់ក្ហាេះ ភនំខ្ដក រម ី 
២១ សាមគគីរតពំាង្ទន្ៃឹម រតពំាង្ទន្ៃឹម រមទម 
២២ ងនលខ់្កង្ រតពំាង្ទចឹក ងនលខ់្កង្ រងុ្ក្រឿង្ 
២៣ ផ្រពមលុង្រតពំាង្សាា ង្ ពុរទ 

ពុរទ ជ័យខ្រន្ ២៤ រកវា៉ោន្-់ររ ររ 
២៥ រកវា៉ោន្ ់ រកវា៉ោន្ ់
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ភ័ណឌ ព្ប្ពសហគមន៍្ជារលុក) ចាំខ្ណកសហគមន៍្ព្ប្ពប ើប្តពាំង្ទ្ន្ាឹមកាំពុង្សាិតបៅកនុង្ជាំហាន្ទី្១ (ការ
ប្រជុាំបរៀរចាំខ្ផន្ការប្គរ់ប្គង្សហគមន៍្ព្ប្ពប ើ)។   

គណៈកមែការ សោជិកសហគមន៍្ព្ប្ពប ើទាំង្
អស់បៅខ្តសកមែកនុង្កិចចការពរអភិរកសធ្ន្ធាន្ និ្ង្ជីវ
ចប្មរុះបៅកនុង្សហគមន៍្ តាមរយៈសកមែភាពចុុះលាត
បដ្ឋយបប្រើប្បាស់វធីិ្ស្ថស្តសតពីរយ៉ាង្៖ ទី្១ សកមែភាព
លាតតាមរយៈខ្ផន្ការររស់សហគមន៍្ និ្ង្ទី្២ តាមរ
យៈសកមែភាពចុុះប្រមូល ហូតផលអនុ្ផលព្ប្ពប ើដូច
ជាៈ ការដង្ជ័រទឹ្ក រកឃែុាំជាបដើម។ សកមែភាពទាំង្បន្ុះផ្
តួចបផតើមបដ្ឋយគណៈកមែការ និ្ង្សោជិកសហគមន៍្ 
បដ្ឋយោន្ការចូលរមួរដិភាគទាំង្មបធ្ោបាយបធ្វើដាំបណើ រ អាហារ និ្ង្សាំភារៈបផសង្ៗពីកនុង្សហគមន៍្ 
បដើមបីោាំប្ទ្សកមែភាពចុុះលាត  និ្ង្បដ្ឋយោន្ការចូលរមួសាំណាក់  ប្ពុះសង្ឃ  អាជាា ធ្រមូលដ្ឋា ន្  និ្ង្ 

មន្តន្តីជាំនញ។ សកមែភាពចុុះលាតកន្លង្មកស្ថអនា ក់ដ្ឋក់សតវបចញពីព្ប្ពសហគមន៍្ និ្ង្ដកហូតរ
ណាយន្តប្រគល់ជូន្ស្ថា ន្រ័ន្ជាំនញ និ្ង្បធ្វើកិចចសន្ោជាមួយរទ្បលែើសរញ្ឈរ់ ការប្រប្ពឹតតរទ្បលើែស
ព្ប្ពប ើរន្តបទ្ៀតបៅកនុង្ព្ប្ពសហគមន៍្។  

សហគមន៍្ព្ប្ពប ើទាំង្២៥បាន្បធ្វើការខ្ចករ ាំខ្លក ព័ត៌ោន្ ចាំបណុះដឹង្ និ្ង្រទ្ពិបស្ថធ្ន៍្
ទក់ទ្ង្បៅនឹ្ង្ការប្គរ់ប្គង្ព្ប្ពប ើ និ្ង្បាន្សហការោន បដើមបីការពរធ្ន្ធាន្ព្ប្ពប ើ។ សហគមន៍្
ព្ប្ពប ើចាំនួ្ន្៩កនុង្ចាំបណាម ២៥ ោន្ភាពសកមែជាង្បគបៅកនុង្កិចចការប្គរ់ប្គង្ព្ប្ពសហគមន៍្ររស់ 

មលន្ បាន្ប្បារពពិធិ្រកុខទិ្វារមួោន  ចុុះលាតទាំង្ទត់ និ្ង្បចុះបធ្វើរបាយការណ៍។  
កនុង្ចាំបណាមសហគមន៍្ទាំង្បន្ុះ សហគមន៍្ព្ប្ពប ើព្ប្ពសនូលគឺជាសហគមន៍្គាំរ ូ បប្កាមកិចច

សប្មរសប្មលួររស់ពន្លកខ្មែរ ទ្ទួ្លបជាគជ័យកនុង្ការសរបសរគបប្ោង្សាំបណើ សុាំថវកិាពីោច ស់ជាំនួ្យ 
បប្កាមគបប្ោង្  “ និ្រន្តរភាពព្ប្ពប ើ និ្ង្ជីវភាពសហគមន៍្”  គបប្ោង្បន្ុះោន្ថវកិាចាំនួ្ន្៥០០០អឺរ ៉ា ូ។ 
បោលរាំណង្ររស់គបប្ោង្គឺក្ដើមែីក្លើកកពំរជ់ីវភាពរហគមន្៍មលូដ្ឋា ន្ ន្ិង្ការចលូរមួរររញ់្ជ្រោ ី
តមរយៈកចិចការអភិរកសផ្រពក្ ើ ្ន្ធាន្្មែជាតិ ន្ិង្អភិវឌឍន្ត៍ំរន្់ក្អកូក្ទរចរ ៍្មែជាតិក្ៅកនុង្
ផ្រពរហគមន្៍។ រហគមន្៍ផ្រពក្ ើចំន្ួន្៥ (រពេះលាន្,រពេះឥន្ៃតក យរេះ,រតពំាង្កាលដរំ,ីផ្រពចងាា ្ំ) 
កនុង្ឃុកំពំង្រ់រក្ៅពីរ ររុកខ្ែរ ន្ិង្ រហគមន្ផ៍្រពក្ ើផ្រពរនួល កនុង្ឃុរំតន្ៈ ររុករក្វៀង្ មាន្ការ
ររតិរតោលិា ក្ដ្ឋយបាន្ក្ររើរបារច់ំ ូលពីក្ទរចរ ៍្មែជាត ិក្ដើមែីយកមកក្ររើរបាររ់រមារក់ារពារ 
ន្ិង្អភរិកសផ្រពក្ ើកនុង្រហគមន្៍រររម់លួន្។  

 

� ការអភិវឌ្ឍេហគម្ន៍ជនជាតិសដើម្ភាគតិច 
 
ល.រ រហគមន្៍ជន្ជាតិក្ដើមភាគតិច ជន្ជាត ិ ភូម ិ ឃុ ំ ររុក 
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១ រពាល កួយ រពាល  

រកា 

រក្វៀង្ 

២ ដូន្មា៉ោ  កួយ ដូន្មា៉ោ  
៣ កកក្ពាន្ កួយ កកក្ពាន្ 

៤ ឳ កឹ ព័រ ឳ កឹ រកំ្ដ្ឋេះ 

៥ សាវ យដំណ្តក់ងែ ី កួយ 

សាវ យដំណ្តក់ងែ ី
 រមទម 

៦ រតពំាង្ទន្ៃឹម កួយ រតពំាង្ទន្ៃឹម 
៧ ខ្ររ កួយ ខ្ររ 

ក្រៀររ
យ 

៨ រង្កន្ កួយ រង្កន្ 
៩ ខ្រលង្ក្ទល កួយ ខ្រលង្ក្ទល ជ័យខ្រន្ 

១០ ខ្ររ្នង្ ់ កួយ ខ្ររ្នង្ ់

រម ី 
រក្វៀង្ ១១ រកំ្ចក កួយ រកំ្ចក 

១២ អូរក្ពា្ិ៍ កួយ អូរក្ពា្ិ៍ 
១៣ ជីក្អាក កួយ ជីក្អាក  
១៤ រកឡាពារ កួយ រកឡាពារ រពីង្្ ំ ជំាកាន្ោ 

១៥ ក្ររើរកាក កួយ ក្ររើរកាក 
មលូ ផ្រព
ពីរ 

 

១៦ រចាច ់ កួយ រចាច ់
រចាច ់

ជ័យខ្រន្ 

១៧ ចំក្រ ើន្ កួយ ចំក្រ ើន្ 
១៨ រដិវតោន្ ៍ កួយ រដិវតោន្ ៍
១៩ រកំ្រាង្ កួយ រកំ្រាង្ 

តរ  ូ២០ ងែី កួយ ងែី 
២១ តរ  ូ កួយ តរ  ូ
២២ ក្ពើក កួយ ក្ពើក ពុរទ 

 
ឆ្ន ាំ២០០១៧ ពន្លកខ្មែរបាន្សប្មរសប្មួល និ្ង្ សិកាអតតសញ្ញា ណជន្ជាតិបដើមភាគតិចចាំនួ្ន្០៩ភូមិ
រខ្ន្ាមបទ្ៀត( រ ាំបចក ខ្ស្សធ្នង់្ ភនាំខ្ដក ប្ចច់ ចាំបរ ើន្ រដិវតតន៍្ តស ូ សាំបរាង្ និ្ង្ថែី)។សហគមន៍្ចាំនួ្ន្៥កនុង្
ចាំបណាមសហគមន៍្ទាំង្០៩ បាន្ផសពវផាយរចួរាល់ចារ់ពក់ព័ន្ធបផសង្ៗដូចជាៈ ចារ់ភូមិបាល ចារ់
ព្ប្ពប ើ សិទ្ធិជន្ជាតិបដើមភាគតិច បសចកតីប្រកាសររស់អង្គការសហប្រជាជាតិសតីពីសិទ្ធិជន្ជាតិបដើម
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ភាគតិច (យូអិន្ប្ឌី្រ) បោលការណ៍ប្ពមបប្ពៀង្បដ្ឋយបសរជីាមុន្ និ្ង្ទ្ទួ្លបាន្ព័ត៌ោន្ប្គរ់ប្ោន់្ (បអ
ហវភីអាយសីុ) ជាបដើម កនុង្បោលរាំណង្បអាយសោជិកសហគមន៍្ជន្ជាបដើមភាគតិចយល់ដឹង្ពីសិទ្ធិ
ររស់ពួកបគកនុង្ការសបប្មចចិតត និ្ង្រកាអតតសញ្ញា ណររស់មលួន្ អនកចូលរមួសររុ២៦៥នាក់ (ញ្ជ្រោ៩ី៨
នាក់/យវុជន្៥៧នាក់) ។ កនុង្បនុះសហគមន៍្ចាំនួ្ន្០៣ បាន្ចុុះរញ្ជ ីសោជិករចួរាល់ៈសហគមន៍្ប្ចច់ 
(១៩៥ប្គួស្ថរ,៤៥២នក់/ស្តសតី២៣៨នក់) សហគមន៍្ចាំបរ ើន្ (១១៥ប្គសួ្ថរ,៣៥០នក់/ស្តសតី១៦០នក់) 
សហគមន៍្រដិវតតន៍្ (១៣៥ប្គួស្ថរ,៤១៥នក់/ស្តសតី២៥០នក់)។  បប្ៅពីបន្ុះ សហគមន៍្ចាំនួ្ន្០៣បទ្ៀត
បាន្បធ្វើរចចុរបន្នភាពរញ្ជ ីសោជិកររស់មលួន្ សហគមន៍្ដូន្ោ៉ា  (១១២ប្គួស្ថរ, ២៧៩នក់) សហគមន៍្ 

ឳ ឹក(១៧២ប្គួស្ថរ,៤៨៧នក់) សហគមន៍្ប្ពល (៥១ប្គួស្ថរ,១៣៧នក់)។
 

ររមរររមលួក្រៀរចំខ្ទន្ការរហគមន្៍ជាមួយ
ចារទ់ុំ អាជាា ្រររផ្ព ី រមាជិក ន្ិង្យវុជន្
ក្ដ្ឋយមាន្អនកចូលរមួ ៩៦នាក់ (ញ្ជ្រោ៣ី៣នាក/់យុ
វជន្១៧នាក់)  ជាលទធទល បាន្គូរខ្ទន្ទកី្ដ្ឋយ
ផ្ដ រងាា ញពកី្ររើរបារ់្ ន្ធាន្ររផ្ព ីក្ៅកនុង្
រហគមន្៍ ។ 

 
 

ររមរររមលួក្រៀរចំរបារពធទវិារទិធជិន្ជាតិក្ដើមភាគតចិពិភពក្លាក កាលពីផ្ងៃទី០៩ ខ្មរហីា ឆ្ន ំ
២០១៧ ក្ដ្ឋយមាន្ការចូលរមួពីរមាជិករហគមន្៍ជន្ជាតិក្ដើមភាគតចិមកពជីុំវញិក្មតោ រររុ៦៨៤
នាក់ (ញ្ជ្រោ១ី២៧នាក/់យវុជន្៩៧នាក់) កនុង្ក្ោលរំ ង្ទសពវទាយពីរទិធិជន្ជាតិក្ដើមភាគតិច រទិធិ
ក្លើ្ ន្ធាន្ អភិរកសវរែ្ម៌អតោររា   រររក្ៅតមក្ោលន្ក្ោបាយអភិវឌឍន្ជ៍ន្ជាតកិ្ដើមភាគ
តិចររររ់ាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា។  

៥.៣ អភិវឌ្ឍន៍ជីវភាពេហគម្ន ៍
 

� របព័នធក្េកិ្ម្មេហគម្ន៍ជនជាតិសដើម្ភាគតិច 
ប្រព័ន្ធកសិកមែប្រព្ពណីជន្ជាតិបដើមភាគតិចចាំនួ្ន្០៨ប្ករម (ភូមិប្របមរ ខ្ស្សប្ពង្ រុុះធ្ាំ ប្ពល ឳ ឹក 
ដូន្ោ៉ា  ប្កាាំង្ដូង្ និ្ង្អន្លង់្ស្ថវ យ)បាន្របង្កើតប ើង្តាាំង្ពីឆ្ន ាំ២០១៥ កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៧ បាន្របង្កើតពីរប្ករម
រខ្ន្ាមបទ្ៀត (ភូមិកកបពន្និ្ង្បោកអាំពិល) ខ្ដលោន្សោជិកសររុ៦៧០ (ស្តសតី៣៦៥) និ្ង្ោន្សោស
ភាពគណៈកោែ ធិ្ការ៤០ (ស្តសតី២១) កនុង្ឆ្ន ាំ២០១៧ ពន្លកខ្មែរ បាន្ចុុះបៅតាំរន់្បោលបៅទាំង្បន្ុះកនុង្
បោលរាំណង្តាមដ្ឋន្ពីវឌ្ឍន្ភាពនិ្ង្រញ្ញា ប្រ មជារីដាំណាក់កាល៖
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បលើកទី្១ បធ្វើប ើង្បៅបដើមរដូវវសាកនុង្បោលរាំណង្ពិនិ្តើការបរៀរចាំដី និ្ង្ការប្គរ់ប្គង្ បប្រើប្បាស់
ប្ោរ់ពូជ។បលើកទី្២បធ្វើប ើង្បៅពក់កណាត លរដូវវសា បដើមបីពិនិ្តើបមើលការរកីលូតលាស់ និ្ង្ការខ្ថ
ទាំររស់កសិករ។បលើកទី្៣បធ្វើប ើង្បៅរដូវរ ាំបហើយ បដើមបតីាមដ្ឋន្ការប្រមូលផល និ្ង្ចាំណូលពីផលិត
ផលកសិកមែប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៧។ បយើង្ក៍បាន្រន្តញ្ញជ ររខ្ន្ាមពីការបប្តៀម បរៀរចាំដី រកាប្ោរ់ពូជ របរៀរ
រង្ហក រសតវលែិត បដើមបរីបង្កើន្ទិ្ន្នផលពីមួយឆ្ន ាំបៅមួយឆ្ន ាំនិ្ង្ទ្ទួ្លបាន្ចាំណូលមពស់ ជាពិបសសការ
បប្ជើសបរ ើសទី្ផារសាំរារ់ផលិតផលកសិកមែ។ ជាក់ខ្សតង្រកបឃើញថ្នភាគបប្ចើន្ព្ន្ប្ករមប្គួស្ថរជន្ជាតិ
បដើមភាគតិចបៅខ្តអនុ្វតតព្ន្ប្រព័ន្ធកសិកមែតាមលកខណៈប្រព្ពណី ខ្ដលធានបៅដល់ ការប្គរ់ប្គង្
ធ្ន្ធាន្ធ្មែជាតិ និ្ង្ ព្ប្ពប ើ ប្រករបដ្ឋយនិ្រន្តរភាពកនុង្ការបប្តៀមមលួន្សាំរារ់កតាត រាំខ្ររាំរលួអាកាស
ធាតុនបពលខាង្មុមប្ករមកសិកមែខ្ររប្រព្ពណីជន្ជាតិបដើមភាគតិចទាំង្១០ប្ករម ោន្រទ្ពិបស្ថធ្ន៍្ 
និ្ង្សមតាភាពកនុង្ការបរៀរចាំ/បប្តៀមដី រកា/បប្ជើសបរ ើសប្ោរ់ពូជ ប្រមូលផលបាន្ទិ្ន្នផលមពស់បដ្ឋយ
មិន្បប្រើជីគីមីប ើយ ខ្ថមទាំង្ធានបាន្នូ្វអធិ្របតយើភាពបសបៀង្បៅសហគមន៍្មូលដ្ឋា ន្ររស់ពួកបគ
បទ្ៀតផង្។  ជាលទ្ធផលសប្ោរ់ឆ្ន ាំ២០១៧បន្ុះ ប្ករមកសិកមែប្រព្ពណីជន្ជាតិបដើមភាគតិចទ្ទួ្លបាន្
ទិ្ន្នផលស្សូវជាមធ្ើម៣បតាន្ កនុង្មួយប្គួស្ថរប្ពមទាំង្លក់បាន្តព្មលមពស់ជាង្ឆ្ន ាំមុន្។ ទក់ទង្ន្ឹង្
កតោ រំខ្ររំរលួអាការធាតុពន្លកខ្មែរបាន្ររមរររមួលវគគរ ោុ េះរណ្តោ លរោពី ី “ការវាយតផ្មល កាត់
រន្ថយភាពងាយរង្ក្រោេះផ្ន្ការខ្ររររួលអាការធាត”ុក្ៅតមតរំន្់ក្ោលក្ៅជារកមុញ្ជ្រោថី្នន កភ់ូមិ ន្ិង្
ថ្នន ក់ឃុ ំខ្ដលមាន្ញ្ជ្រោចីលូរមួ១៩នាក។់ 

 
� ការអភិវឌ្ឍសទ្េចរណ៍ធម្មជាតិ 

ពន្លកខ្មែរបាន្ររមរររមួលកិចចររជុជំាមួយរមាជិករោពីីសារររក្ោជន្៍ការអភិវឌឍតរំន្់ក្ទរចរ ៍
្មែជាតិ ន្ិង្ការអភិរកសជីវចរមុេះ ខ្ដលមាន្អនកចូលរមួ៣៥នាក់ (ញ្ជ្រោ១ី៣នាក់)។ ក្រៅពីក្ន្េះបាន្ទោលវ់គគ
រ ោុ េះរណ្តោ លក្ដើមែីអភិវឌឍន្រ៍មតថភាពក្ៅដលគ់ ៈកមែការទក់ទង្ន្ឹង្ ការអភិវឌឍក្ទរចរ ៍្មែ
ជាតិតមរយៈការអន្ុវតោជាក់ខ្រោង្ក្ៅតំរន្់ក្អកូក្ទរចរ ៍ទឹកធាល ក់រពេះន្ិមែិតដចូជាៈ ការរគររ់គង្រដា
បាល ន្ិង្ហរិញ្ាវតថុ  ចំខ្ កក្ៅរហគមន្ផ៍្រពក្ ើផ្រពរនួលមាន្ដចូជាៈ ការចំអនិ្អាហារ រដរិណ្តា រ
កិចច ការអភិវឌឍក្ហដ្ឋា រចនារមព័ន្ធតមខ្ររ្មែជាតិ ការររក្រររបាយការ ៍ ន្ិង្រក្រៀររកាឯកសារ
ទុកជាក្ដើម។ ក្លើរពីក្ន្េះក្ទៀត ពន្លកខ្មែរ បាន្ជួយក្លើកកំពរក់្រវាកមែក្ទរចរ ៍ក្ៅមជឈដ្ឋា ន្ខាង្
ក្រៅតមរយៈររពន័្ធរណ្តោ ញរង្គម(ក្ហវររ ុកក្ទក) ជាលទធទលមាន្ក្ភាៀវក្ទរចរចនំ្ួន្៦១.១៦៩នាក ់
មកកំសាន្ោក្ៅតំរន្ទំ់ង្ពីរក្ន្េះ  (ទឹកធាល ក់រពេះន្មិែិត ន្ិង្ផ្រពរនួល)    ន្ិង្ទទួលបាន្ចំ ូលតមរយៈ 
ក្រវាកមែក្ទរចរចនំ្ួន្២០.៥០៦,៥ដលុាល រ។  
 

� ការអភិវឌ្ឍេហរោេេហគម្ន ៍
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ពន្លកខ្មែរ បាន្ររមរររមួលកិចចររជុំទសពវទាយរោពីី ការររមលូអន្ទុលផ្រពក្ ើររករក្ដ្ឋយន្ិរន្ោរ
ភាពមាន្ដូចជាៈការររមូលទឹកឃែុ  ំ ជ័រទឹក ន្ិង្ឬរសី។ ក្រៅពីក្ន្េះបាន្ពរង្ឹង្គ ៈកមែការរហរោរ
រហគមន្៍ក្ៅក្លើដកំ្ ើ រការរគរ់រគង្រហរោររហគមន្ដ៍ូចជាៈ ការរគររ់គង្រដាបាល ន្ងិ្ហរិញ្ា
វតថុ  ទំនាក់ទំន្ង្ទីទារ ការក្រៀរខ្ទន្ការរកមែភាព ររតិរតោកិាររហរោរ។ ក្ដើមែីក្លើកកំពរទ់លតិ
ទលទំង្ក្ន្េះ ក៍បាន្ររមរររមួលក្អាយគ ៈកមែការរហរោររហគមន្៍ក្ៅចូលរមួតំង្ពិព័ ៌
ទលតិទល រពមទំង្ទសពវទាយតមរយៈរណ្តោ ញរង្គម (ក្ហវររ ុកក្ទក) ។       ជាលទធទលរមាជិក 

រហរោររហគមន្៍ទទួលបាន្ចំ ូលពកីារលក់ទលតិទល ន្ិង្អន្ទុលផ្រពក្ ើរររុចំន្ួន្
៤៥២.៤៩២.០០០,០០ក្រៀល កនុង្ក្នាេះរមាជិករកុមរហរោរឬរសីទទលួបាន្ចំ ូល ៣២.៩៥៧.
០០០,០០ក្រៀល រមាជកិរហរោរទឹកឃែុទំទលួបាន្ចំ ូល  ១២.៧៣៥.០០០,០០ក្រៀល ន្ិង្រមាក
រហរោរជ័រទឹកទទួលបាន្ចំ ូល ៤០៦.៨០០.០០០,០០ក្រៀល។  

៥.៤ ពរខឹខេម្តថភាពនិខេទិ្ធិពលរដឋទាក្ទ់្ខនឹខធនធានធម្មជាតិ 
 

ពន្លកខ្មែរ បាន្រ ោុ េះរណ្តោ លក្ៅដលជ់ន្រក្ងាគ លរហគមន្៍ចំន្នួ្៥ក្លើករោពីី យន្ោការផ្ន្ការក្ដ្ឋេះ
រសាយវវិាទក្រៅររព័ន្ធតលុាការខ្ដលមាន្អនកចលូរមួ ៦៨នាក់(ញ្ជ្រោ២ី៨នាក់) ន្ិង្ររមរររមលួក្អាយ
រមាជកិរហគមន្៍ ៣៤នាក់ (ញ្ជ្រោ០ី៦នាក់) ក្្វើទរសកចិចរកិាក្ៅរហគមន្៍គំរ ូរោពីអីភិបាលកចិច ការ
ររតិរតោលិាផ្ន្ការក្ររើរបារដ់ី្លី ន្ិង្ការរគរ់រគង្្ន្្មែជាតិររករក្ដ្ឋយន្ិរន្ោរភាព។ 
 

៥.៥:អភិរក្សធនធានធម្មជាតិតាម្បបបសាេនា 
 

ពន្លកខ្មែរ បាន្ររមរររមួលកិចចការអភិរកស្ន្ធាន្
្មែជាតិ រររតមទរសន្ៈវជិាជ រពេះពុទធសារនាតម 

រយៈរកមែភាពមួយចំន្ួន្ដូចជាៈ ររំួរក្ដើមក្ ើ ដំ្ឋ
កូន្ក្ ើររ ីតតមទីវតោអារាម ក្ៅតមរពឹតោកិារ ៍
ររផ្ព ីដូចជា រុ យភជំរិ ឌ   មាឃរជូា វសិាមរូជា 
ឬរកុខទិវាជាក្ដើម។ ជាកខ់្រោង្ កាលពីផ្ងៃទ១ី៣ រហតូ

ដលផ់្ងៃទី ១៥ ខ្មករា  ឆ្ន ំ២០១៧ រមាជិករណ្តោ ញរហគមន្៍ផ្រពរពេះរកាមកពី១៤ភមូ(ិររក្ៅទូង្ 
ក្ពា្ិ៍ ររក្មរ ខ្រររពាង្ រុេះ្ំ ក្ពា្ិ៍ទរ កោុល មលូ ផ្រព សាខ្អម រខ្ង្ក ររំរូ កាក្ឡាត ន្ិង្ក្ររើរកាក) រររុ
អនកចូលរមួ ១៣៦នាក់ (ញ្ជ្រោ ី ៤៥នាក,់រពេះរង្ឃ១៨អង្គ,មញ្ជ្ន្ោីខ្ដន្ជរមករពេះរកា ០៧នាក់) បាន្ចូលរមួ
រកមែភាពកាន្់រិ ឌ  ន្ិង្រំររួក្ដើមក្ ើក្ៅកនុង្ផ្រពរពេះរកា។ សោជិកសហគមន៍្ជន្ជាតិបដើមភាគ
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តិច បៅខ្តសកមែ ជាពិបសសសហគមន៍្បៅជុាំវញិតាំរន់្ព្ប្ពប្ពុះរកា ចូលរមួកនុង្សកមែភាពកិចចការពរធ្ន្
ធាន្ធ្មែជាតិ តាមរយៈសកមែភាពចុុះលាត និ្ង្កមែវធីិ្អភិរកសខ្ររស្ថសនរាំរួសបដើមប ើជាបដើម។
 

៦.ការបង្ហា ញបនាក្ហរិញ្ញវតថ 

 

 

 

 

 

 

-  
  

លហូំរចំណូលេរមាបឆ់្ា ២ំ០១៧ 
មាា េជ់ំនួយ                 ចំនួនសាច់រាក្់ 
                                   ជាដ ល្លល រអាសម្រកិ្ 
AJWS   ៣៨.០១២.៦៩ 

ARC   ១៥.៥៦៥, ០២ 

CDRI   ៣.៣៧៣, ៦២ 

EWMI   ១៩.៦២៦, ៦០ 

Forum Syd  ៦៣.៣៦២,៤៥ 

Missereor  ៩១.០០៥, ៩០ 

NPA   ៥៣.២៥០, ៦៥ 

Oxfam   ៧.៩៨៣, ៤៣ 

Ponlok Khmer  ២.៧៦៤, ១៤ 

SADP   ៩.៩០០, ០០ 

ការទទលួរបាក ់ ៣០៤.៨៤៤,៥០ 

ចំ ូលងែីឆ្ន ំ២០១៧ 

 

សាច់រាក្់ និខការចំណាយ 
សេចក្តីពណ៌នា                             ចំនួនសាច់រាក្់ 
                                                      ជាដ ល្លល រអាសម្រកិ្ 
ចំ ូលងវកិារររុកនុង្ ៣០៤.៨៤៤,៥០ 

គក្រមាង្ឆ្ន ំ២០១៧ 

រមតលុយចុង្រោព ី  ៩.៩៣២,៩០ 

ឆ្ន ំ២០១៦ 

ការរបាក ់   ២៥០,២១ 

រររុងវកិាចំណ្តយ  ៣០១.៧៣៣,៣១  

ឆ្ន ំ២០១៧ 

 

អរតក្ររើរបារង់វកិា  ៩៩% 
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៧.គណៈក្មាម ការរគបរ់គខរបេអ់ខគការពនលក្បេមរ ឆ្ា  ំ២០១៧ 
 

គណៈក្ម្មការរគប់រគខ (MC) 

    

៨.រចនាេម្ពន័ធអខគការពនលក្បេមរ ឆ្ា ២ំ០១៧ 

 

 
 

 
សល្លក្ អាខ ជាតិសោម្ 

នាយកររតិរតោិ 

 
សល្លក្រេ ីបូ រ៉ា បប៉ាន 
ររធាន្ហរិញ្ាវតថុ  

 
សល្លក្ ប ឹក្ សសាភ័ណ 
ររធាន្កមែវ ិ្ ីកសាង្

រមតថភាព 

 
សល្លក្ បតម្ សវ៉ាន 

ររធាន្កមែវ ិ្ ីអភិវឌឍន្៍ 
រហគមន្៍ 


