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 Ư.ơ  Ū˝ ОņŪĠЕ˝⅝₤□ ЊĳЊ................................................................................................................. ở
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 Ư.Ư  Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ₤ŪņĠ₤ŪņФŲ₤□ ЊĳЊ................................................................................. ở
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សេងខប 
 
 ្របព័នធសថិតិជតិកមពុជ គឺជ្របព័នធវមិជឈករែដលមនអនកផលិតសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង 
ចំនួន ២៩។ កនុងេនះមន្រកសួង និង ថ ប័នពក់ព័នធចំនួន ២៨ និងរួមទំងវទិយ ថ នជតិសថិតិែដល 
កំណត់េ យអនុ្រកឹតយអំពីសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង។ បែនថមពីេនះេទៀត គណៈកមម ធិករជតិ
បណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវបនកំណត់េ យអនុ្រកឹតយមួយេ យែឡក។ ចបប់ស្តីពីសថិតិ និងអនុ្រកឹតយពក់ព័នធ 
ចំនួនពីរ ្រគប់្រគងករងរទំងអស់ែដលទក់ទងនឹង្របព័នធសថិតិជតិ។ 

 វទិយ ថ នជតិសថិតិៃន្រកសួងែផនករ ជ ថ ប័នស្រមប់េធ្វើេគលនេយបយសថិតិផ្លូវករ
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករបេងកើត និងដឹកនំ្របព័នធសថិតិជតិរមួបញចូ លគន មួយ។ េដើមបីអនុវត្តករងរ 
ស្រមបស្រមួលរបស់ខ្លួន វទិយ ថ នជតិសថិតិបនេរៀបចំកិចច្របជំុជេទៀងទត់ជមួយអនកផលិតនន 
កនុង្រកុម្របឹក សថិតិ និងគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ ែដល ថ ប័នទំងពីរេនះ្រតូវបនបេងកើត 
េឡើងេនឆន ំ ២០០៧។ ្រកុម្របឹក សថិតិមនតួនទីផ្ដល់េយបល់ជូនរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ ែដលទក់ 
ទងេទនឹងករកំណត់េគលនេយបយសថិតិផ្លូវករ និងត្រមូវករទំង យែដល្រតូវបនកំណត់ 
េ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ និងអងគភពសថិតិែដលបនចត់ ំង។ គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមលួ 
សថិតិមនភរកិចចជួយវទិយ ថ នជតិសថិតិ កនុងករងរពក់ព័នធនឹងករេរៀបចំេគលនេយបយសថិតិ 
នីតិវធីិ និងបទបបញញត្តិស្រមប់្របព័នធសថិតិជតិ និងសថិតិផ្លូវករ។  

 ្រកុម្របឹក សថិតិបនេរៀបចំកិចច្របជំុមួយេនឆន ំ ២០១១ ែដលចំណុចសំខន់ ក់កនុងរេបៀប រៈ 
គឺករពិភក អំពីរេបៀបែបងែចកធនធន ស្រមប់ជំេរឿនកសិកមមេន្របេទសកមពុជ។ គណៈកមម  
ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិបនេរៀបចំកិចច្របជំុចំនួនពីរេលើកេនឆន ំ ២០១១ គឺកិចច្របជំុេលើកទី ១ បន 
ពិភក នូវគំនិតមួយចំនួន អំពីរេបៀបអនុវត្តករស្រមបស្រមួល្របព័នធសថិតិជតិេនកមពុជ។ សននិធិ 
សមតថភពម្រន្តីកនុង្របព័នធសថិតិជតិក៏្រតូវបនបង្ហ ញ និងបនេរៀបចំ្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់ 
េធ្វើកវភិគបែនថមនូវលទធផលទំង យៃនសននិធិសមតថភព និងេដើមបីផ្តល់េយបល់ដល់សកមមភព
បណ្តុ ះប ្ត ល ែដលវទិយ ថ នជតិសថិតិ ចអនុវត្តបនស្រមប់្របព័នធសថិតិជតិ។ េនកិចច្របជំុេលើក
ទី ២ របស់គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិេនឆន ំ ២០១១ វទិយ ថ នជតិសថិតិបន យករណ៍ 
ពីករពិភក កនុង្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល និងបនបង្ហ ញសំេណើ អំពី 
ករបណ្តុ ះប ្ត លសថិតិមូល ្ឋ នស្រមប់ម្រន្តី ម្រកសួងនន។ គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួល 
សថិតិបនយល់្រពមេលើសំេណើ េនះ។ វទិយ ថ នជតិសថិតិក៏បនបង្ហ ញផងែដរ អំពីគំេហើញសំខន់ៗៃន 
របយករណ៍្របចំឆន ំេលើកទី ១ ៃន្របព័នធសថិតិជតិឆន ំ ២០១០ និងបញជ ីសំណួរស្រមប់ករ្របមូល
ទិននន័យឆន ំ ២០១១។ 
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 វទិយ ថ នជតិសថិតិបនអនុវត្តសកមមភពជេ្រចើនេនឆន ំ២០១១។ េ្រកពីកិចច្របជំុ្រកុម្របឹក  
សថិតិ និងគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ វទិយ ថ នជតិសថិតិបន្របមូលព័ត៌មនពីករអេងកត  
ឆន ំ ២០១០ ពីអនកផលិតសថិតិកនុង្របព័នធសថិតិជតិ និងបន ក់បញចូ លេទកនុងទិននន័យមូល ្ឋ នែដល 
េទើបបេងកើតថមីៗេនះ។ ព័ត៌មនមួយចំនួន្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុងរបយករណ៍្របចំឆន ំៃន្របព័នធសថិតិជតិ 
ែដលបនផលិតជេលើកដំបូង។ ក៏បនចង្រកងផងែដរនូវរបយករណ៍សេងខបស្តីពីលទធផលពីករ 
អេងកតសននិធិសមតថភព េនឆន ំ ២០១១។ បែនថមពីេនះេទៀត វទិយ ថ នជតិសថិតិបនពិនិតយេវប៉ យ
របស់ខ្លួនេឡើងវញិ ែដលបចចុបបននផទុកព័ត៌មនេ្រចើនជងមុនអំពី្របព័នធសថិតិជតិ។ ព័ត៌មនៃន្របព័នធ 
ចបប់ និងទំនក់ទំនងភជ ប់េទនឹងេវប៉ យរបស់អនកផលិត សថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំងបចចុបបនន 

ចរកបន មេវប៉ យរបស់វទិយ ថ នជតិសថិតិ។ 

 ចំនួនសរុបៃនម្រន្តីកំពុងផលិតសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំងមនចំនួន ៦៩៨ នក់។ មនែត
ម្រន្តីេនករយិល័យក ្ត លបុ៉េ ្ណ ះ ែដល្រតូវបន ប់បញចូ ល។ ចំ យសរុបមិន ចបង្ហ ញ
បនេឡើយ េ យ រអងគភពសថិតិែដលបនចត់ ំងមួយចំនួនមនករលំបកខ្ល ំង កនុងករគណន
ចំ យទំងេនះ ែដលនំឲយគុណភពេនមនក្រមិតទប។ របយករណ៍សេងខបែដលបន យ
ករណ៍ស្រមប់អេងកតនីមួយៗ អំពីករចំ យប៉ន់្របមណ ឬចំ យជក់ែស្តង ្រតូវបនបង្ហ ញ
កនុងឧបសមព័នធទី ១។  

េយង មព័ត៌មនែដល្របមូលបន ស្រមប់របយករណ៍្របចំឆន ំ ២០១១ ចំនួនសរុប
សថិតិែដលបនផលិត មនចំនួន ១០៩។ កនុងចំេ មសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង ១០៩ មនចំនួន
េ្រចើនជង ៧០ ភគរយៃនសថិតិ បនមកពីកំណត់្រ រដ្ឋបល។ 

សថិតិភគេ្រចើនែដលបនផលិត ចបង្ហ ញបនែតជរួមស្រមប់្របេទសបុ៉េ ្ណ ះ។ ចំេពះ
ជំេរឿនែដលដំេណើ រករេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ ចបំែបកលទធផល មក្រមិតភូមិ។ ក៏មនកំណត់
្រ រដ្ឋបលមួយចំនួនផងែដរ ែដលមនក្រមិតបង្ហ ញ ជក្រមិតេខត្ត។ 

កនុងជំពូក ៤ េសចក្តីសេងខបរបស់អនកផលិតសថិតិនីមួយៗ ្រតូវបនបង្ហ ញេ យព័ត៌មនអំពី
សថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង ែដលផលិតបនេនឆន ំ ២០១១។ ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិតបែនថម សូម
េមើលប ្ត ឧបសមព័នធ។   
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១ ្របព័នធសថតិិជតិកមពុជ 
 
១.១  ្របវត្តិសេងខប 

្របព័នធសថិតិជតិ្រតូវបនឲយនិយមន័យេនកនុងចបប់ស្តីពីសថិតិ (ម្រ  ២) “ជសមហរណកមម 
ៃនទិននន័យសថិតិថន ក់ជតិ និងថន ក់មូល ្ឋ ន និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធសថិតិ រមួបញចូ លទំងទិននន័យ 
សថិតិផ្លូវករ និងកមមវធីិសថិតិជតិ រចនសមព័នធសថិតិ និងអងគភពសថិតិកនុង្រកសួង និង ថ ប័ន ជរ ្ឋ
ភិបល ្រពមទំងម្រន្តីសថិតិ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធេផ ងេទៀត”។ វទិយ ថ នជតិសថិតិជ ថ ប័នស្រមប់
េធ្វើេគលនេយបយសថិតិផ្លូវកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករបេងកើត និងដឹកនំ្របព័នធសថិតិជតិរមួ
បញចូ លគន មួយ ែដល្រគបដណ្ត ប់ ល់សថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំងរបស់្រកសួង ថ ប័ន ជរ ្ឋ
ភិបល និងអងគភពសថិតិ។ 

របយករណ៍្របចំឆន ំស្ដីពី្របព័នធសថិតិជតិ ជត្រមូវករេ យអនុ្រកឹតយស្ដីពីសថិតិផ្លូវករែដល 
បនចត់ ំង ែដលអនុម័តេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេនឆន ំ ២០១០។ េយង មអនុ្រកឹតយ េ្រកពី
វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្របព័នធសថិតិជតិរមួមន ២៧ ្រកសួង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល និងធនគរជតិ
ៃនកមពុជ។ ្រកសួង និង ថ ប័នទំងអស់េនះ បនផលិតេ្រចើនជង ៤០ របយករណ៍ េទះបីមន
រយៈេពលខុសគន ក៏េ យ េបើេយង មសននិធិរបស់្របព័នធសថិតិជតិ។ របយករណ៍ភគេ្រចើនជ
របយករណ៍្របចំឆន ំ បុ៉ែន្តក៏មនរបយករណ៍្របចំ្រតីមស ឬ្របចំែខ្រតូវបនេបះពុមពផងែដរ។   

របយករណ៍្របចំឆន ំេនះ គឺជរបយករណ៍ទី ២ ែដលបនផលិតេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ 
េហើយនឹងផ្តល់នូវទស នៈរួមមួយៃន្របព័នធ ស្រមប់សថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំងេនកមពុជ និង
សកមមភពទំង យែដលបនអនុវត្ត េនឆន ំ ២០១១ េ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ និងអនកផលិតសថិតិ 
កនុង្របព័នធសថិតិជតិ។ 

វទិយ ថ នជតិសថិតិមនភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករស្រមបស្រមួល្របព័នធ េដើមបីេរៀបចំ
របយករណ៍្របចំឆន ំស្តីពីសថិតិផ្លូវករ េដើមបីចង្រកងែផនករេបះពុមព្របចំឆន ំ និងរក ករចុះបញជ ី
របស់អងគភពសថិតិ និងផលិតផលរបស់ពួកេគ។ ផលិតផលសថិតិមនលកខណៈវមិជឈករ។ លកខណៈៃន
្របព័នធ មែបបវមិជឈកររមួមនដូចខងេ្រកម ៖ 

 អេងកតែដល្រតូវេធ្វើ និងអេថរែដល្រតូវេ្របើ្របស់ ្រតូវបនសេ្រមចេន ម ថ ប័នេផ ងគន  
 ្របព័នធចំ ត់ថន ក់ វធីិ ្រស្ដ និងស្តង់ រ ចខុសគន េនកនុង្របព័នធ 
 លកខខណ្ឌ  និងទស នៈ ្រតូវបនសេ្រមចេន ម ថ ប័នខុសគន  
 េគលករណ៍ៃនបទបង្ហ ញេផ ងគន េន ម ថ ប័នខុសគន  
 សថិតិ្រតូវបនេចញផ យេនេលើេវប៉ យខុសគន ។ 
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១.២  រចនសមព័នធៃន្របព័នធសថតិិជតិ 

អនកផលិតសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង ទំងអស់មនចំនួន ២៩។ កនុងេនះរួមមន្រកសួង
និង ថ ប័នចំនួន ២៨ រួមទំងវទិយ ថ នជតិសថិតិ ែដលកំណត់េ យអនុ្រកឹតយស្តីពីសថិតិផ្លូវករែដល
បនចត់ ំង។ បែនថមពីេនះេទៀត គណៈកមម ធិករជតិបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវបនកំណត់េ យ
អនុ្រកឹតយមួយេ យែឡក ។  

ថ ប័នក ្ត លេនកនុង្របព័នធសថិតិជតិ គឺវទិយ ថ នជតិសថិតិ េន្រកសួងែផនករ។ េយង
មចបប់ស្តីពីសថិតិ  វទិយ ថ នជតិសថិតិ គឺជ ថ ប័នស្រមប់េធ្វើេគលនេយបយសថិតិផ្លូវកររបស់
ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករបេងកើត និងដឹកនំ្របព័នធសថិតិជតិរមួបញចូ លគន មួយ ែដល្រគបដណ្ត ប់ ល់សថិតិ

ផ្លូវករែដលបនចត់ ំង និងអងគភពសថិតិកនុង្រកសួង និង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល។ បែនថមពីេលើ
វទិយ ថ នជតិសថិតិ ្រកសួងនីមួយៗ និង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបលេផ ងេទៀតែដលផលិតសថិតិផ្លូវករ 
ែដលបនចត់ ំង គួរែតមនអងគភពសថិតិមួយរបស់ខ្លួនស្រមប់ផលិតសថិតិ។ េទះជយ៉ង
ក៏េ យ ក៏ ថ ប័នទំងអស់េនះមិនសុទធែតបន្របតិបត្តិ មចបប់េឡើយ។ ជំនួសមកវញិ ្រកសួង និង

ថ ប័នមួយចំនួនបនេ្រជើសយកករ្របមូល និងករផលិតសថិតិ ជែផនករមួបញចូ លគន មួយៃនករងរ
េទៀងទត់របស់ពួកេគវញិ។ 

វទិយ ថ នជតិសថិតិក៏្រតូវបនឲយទទួលខុស្រតូវកនុងករែថរក  ករេធ្វើបចចុបបននកមម និងករ
អនុវត្តកមមវធីិសថិតិស្រមប់ ជរ ្ឋ ភិបល និងករផគត់ផគង់ទិននន័យស្រមប់អនកេ្របើ្របស់ននកនុង
្របេទស ក៏ដូចជអងគករអន្តរជតិ។  

្រកុម្របឹក សថិតិ និងគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនែខ មក  ឆន ំ 
២០០៧ េដើមបីជួយវទិយ ថ នជតិសថិតិ កនុងែផនកស្រមបស្រមួលបេចចកេទសៃនសថិតិផ្លូវករ និងដំេណើ រ
ករអនុវត្តអនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ និងកិចចដំេណើ រកររបស់្របព័នធសថិតិជតិ។ 
 
១.២.១    ករងរ និងសមសភព្រកុម្របឹក សថតិិ 

្រកុម្របឹក សថិតិ មនសមជិកចំនួន ១៩ នក់។ ្របធន ជរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ និង
សមជិក ជរដ្ឋេលខធិករមកពី្រកសួងពក់ព័នធសំខន់ៗ។ តួនទីរបស់្រកុម្របឹក សថិតិ គឺផ្តល់
េយបល់ជូនរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ ែដលទក់ទងនឹងករកំណត់េគលនេយបយសថិតិផ្លូវករ និង
ត្រមូវករេផ ងៗ ែដលេសនើេឡើងេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ និងអងគភពសថិតិែដលបនចត់ ំង។ 
ជលម្អិត ្រកុម្របឹក សថិតិ ្រតូវផ្តល់េយបល់ជូនរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករទក់ទងេទនឹង៖ 

 ករកំណត់េគលនេយបយសថិតិផ្លូវករ 
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 ត្រមូវករសថិតិផ្លូវករ និងករផ្តល់ ទិភពដល់គេ្រមងករងរសថិតិ ែដលេសនើេឡើងេ យ 
វទិយ ថ នជតិសថិតិ និងអងគភពសថិតិែដលចត់ ំង 

 ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង ករព្រងីក និងករស្រមបស្រមួលនូវ្របព័នធសថិតិជតិ និងសថិតិផ្លូវ
ករ ែដលបនចត់ ំង ស្រមប់េគលបំណង ធរណៈ 

 ករេធ្វើវេិ ធនកមម មួយេទេលើចបប់ស្តីពីសថិតិ អនុ្រកឹតយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 
ែដលពក់ព័នធករងរសថិតិ 

 កមមវធីិករងរសថិតិ ទិភពរយៈេពល ១ ឆន ំ រយៈេពលមធយម និងរយៈេពលែវងរបស់ 
វទិយ ថ នជតិសថិតិ និងអងគភពសថិតិែដលបនចត់ ំងែដលទក់ទងកនុងករផលិតសថិតិ 
ផ្លូវករ 

 ែផនករេមសថិតិ 
 ករកំណត់កលបរេិចឆទ ៃនករេធ្វើជំេរឿន្របជ ្រស្ត កសិកមម និងសហ្រគស 
 ករងរេផ ងៗ ែដលទក់ទងជទូេទនឹង្របព័នធសថិតិជតិ និងសថិតិផ្លូវករ 
 ករែស្វងរកជំនួយ និងករគំ្រទ ធនធនហិរញញវតថុ និងធនធនមនុស ែដល្រតូវករេ យ

វទិយ ថ នជតិសថិតិ និងអងគភពសថិតិែដលបនចត់ ំង េដើមបីេធ្វើជំេរឿន អេងកត ផលិត 
និងផ ព្វផ យសថិតិផ្លូវករស្រមប់េគលបំណង ធរណៈ។ 

្រកុម្របឹក សថិតិ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េយង មម្រ  ១៥ ៃនចបប់ស្តីពីសថិតិ និងសមសភព
ែដលបនកំណត់កនុងម្រ  ១៣ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ និងកិចចដំេណើ រកររបស់្របព័នធសថិតិជតិ។ 
 
១.២.២    ករងរ និងសមសភពគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថតិិ 

គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ មនសមជិក ៣២ នក់។ ្របធនគណៈកមម ធិករជ
អគគនយកវទិយ ថ នជតិសថិតិ និងសមជិកជ្របធន ឬអនុ្របធនអងគភពសថិតិ ទទួលខុស្រតូវេលើ
សថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង។ មុខងររបស់គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ គឺជួយវទិយ ថ ន
ជតិសថិតិកនុងករងរពក់ព័នធេទនឹងករេរៀបចំេគលនេយបយសថិតិ នីតិវធីិ និងចបប់ ស្រមប់្របព័នធ
សថិតិជតិ និងសថិតិផ្លូវករ។ គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ ចបេងកើត្រកុមករងរបេចចកេទស 
សថិតិ េដើមបីេ ះ្រ យករងរបេចចកេទសសថិតិ មួយ ែដលទមទរករសិក  និងករពិភក
លម្អិតបែនថម។ ជលម្អិត គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ មនភរកិចចជួយវទិយ ថ នជតិសថិតិ
កនុងករងរពក់ព័នធេទនឹង ៖ 

 ករក ងេគលនេយបយសថិតិ នីតិវធីិ និងបទបបញញត្តិែដលទក់ទងនឹង្របព័នធសថិតិជតិ 
និងសថិតិផ្លូវករ 
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 ករេធ្វើសមហរណកមម្របព័នធសថិតិជតិមួយ មរយៈករស្រមបស្រមួល និងសហ្របតិ 
បត្ដិករ្របកបេ យ្របសិទធភពេលើសកមមភព និងករអភិវឌ សថិតិរ ងអងគភពសថិតិែដល 
បនចត់ ំង រមួទំងវទិយ ថ នជតិសថិតិ េដើមបីទទួលខុស្រតូវ កនុងករផលិត និងករផ ព្វ 
ផ យសថិតិផ្លូវករ 

 ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង និងករព្រងីក្របព័នធសថិតិជតិ និងសថិតិផ្លូវករែដលផ្ដល់ស្រមប់ 
េគលេ ធរណៈ 

 ករេលើក ទិភពៃនកមមវធីិករងរ្របចំឆន ំ រយៈេពលមធយម និងរយៈេពលែវង ែដលគួរ
្រតូវបនេ្រជើសេរ ើសទក់ទងនឹងទិដ្ឋភពសំខន់ៗៃនករផ្ដល់សថិតិផ្លូវករ េ យវទិយ ថ ន 
ជតិសថិតិ និងអងគភពសថិតិែដលបនចត់ ំង 

 ករេរៀបចំ និងេធ្វើបចចុបបននកមមែផនករេមសថិតិ 
 កេរៀបចំែផនករេធ្វើជំេរឿន្របជ ្រស្ត កសិកមម និងសហ្រគស 
 ករបេងកើតនូវបញជ ីពណិជជកមម ឬ្រកបខ័ណ្ឌ សរបុ បញជ ីេឈម ះ្របភពទិននន័យរដ្ឋបល និង

សថិតិែដលទក់ទងនឹង្របព័នធសថិតិជតិ ្រពមទំងែថរក េ យ្របសិទធភព និងេធ្វើបចចុបបនន
កមម្របចំឆន ំ 

 កិចច្រពមេ្រព ងសហ្របតិបត្តិករ និងកិចចស្រមបស្រមួល រ ងប ្ត ្រកសួង ថ ប័ន និង
ប ្ត អងគភព ជរ ្ឋ ភិបល អំពីករផ្ល ស់ប្តូរទិននន័យ និងករផ្ដល់ទន់េពលេវ នូវ 
សថិតិផ្លូវករឲយបនេទៀងទត់ និងគួរេជឿទុកចិត្តបន 

 ករបេងកើត្រកមុករងរបេចចកេទសសថិតិ រយៈេពលកំណត់ ឬអចិៃ្រន្តយ៍ ស្រមប់សថិតិ  
មួយ ឬករងរសថិតិេផ ងេទៀតែដលទក់ទងនឹង្របព័នធសថិតិជតិ និងសថិតិផ្លូវករ 

 ករ្របកសឲយេ្របើ និងករអនុវត្ដនូវចំ ត់ថន ក់ និងបទ ្ឋ នសថិតិ ែដលទក់ទងនឹងសថិតិ 
ផ្លូវករ 

 ករេលើកែផនករថវកិ និងធនធនមនុស  ស្រមប់អងគភពសថិតិែដលបនចត់ ំង រមួ
ទំងវទិយ ថ នជតិសថិតិ េដើមបីដឹកនំករេធ្វើជំេរឿន និងអេងកត ផលិត និងផ ព្វផ យសថិតិ
ផ្លូវករស្រមប់េគលេ ធរណៈ។  

គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េយង មម្រ  ១៦ ៃនចបប់ស្តីពី
សថិតិ និងសមសភពែដលបនកំណត់កនុងម្រ  ១៧ ៃនអនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ និងកិចចដំេណើ រករ
របស់្របព័នធសថិតិជតិ។  
 
១.៣ ចបប់ និងអនុ្រកឹតយសថតិិ 

ចបប់ស្តីពីសថិតិ ្រគប់្រគង ល់ករងរទំង យែដលទក់ទងដល់ករ្របមូល ករែកៃចន ករចង 
្រកង ករវភិគ ករេបះពុមព និងករផ ព្វផ យទិននន័យសថិតិ េហើយមនវិ លភព្រគបដណ្ត ប់
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ទូទំង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េនេ្រកមចបប់មនអនុ្រកឹតយចំនួនពីរ ែដលកំណត់ករងរស្រមប់
្របព័នធសថិតិជតិ។ វទិយ ថ នជតិសថិតិក៏មនអនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំរចនសមព័នធរបស់វទិយ ថ នជតិ 
សថិតិ ែដលមិនបនពិពណ៌នកនុងរបយករណ៍េនះ។ 

កយស័ពទបេចចកេទសែដល្រតូវបនេ្របើកនុងចបប់្រតូវបនបង្ហ ញកនុងម្រ  ២ ៃនចបប់ស្តីពី
សថិតិ និងកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ និងកិចចដំេណើ រកររបស់្របព័នធសថិតិជតិ។ កយស័ពទមួយចំនួន
្រតូវបនបង្ហ ញកនុងឯក រទំងពីរ។ 
 
១.៣.១    ចបប់ស្តពីីសថតិ ិ

េ្រកពីកំណត់្រកបខ័ណ្ឌ ស្រមប់ករងរែដលចបប់ស្តីពីសថិតិ្រគប់្រគង ចបប់ក៏ពណ៌ននូវ កយ 
ស័ពទបេចចកេទស េគលករណ៍ និងទិសេ ស្រមប់អនកផលិតសថិតិផ្លូវករ ែដលបនចត់ ំងផង
ែដរ។ ជំេរឿនែដល្រតូវអនុវត្តក៏បនបង្ហ ញផងែដរ។ 

ចំេពះករស្រមបស្រមួល និងកិចចសហ្របតិបត្ដិករ ចបប់ស្តីពីសថិតិបនកំណត់ថ វទិយ ថ ន 
ជតិសថិតិេ្រកមឱ ទ្រកសួងែផនករ មនភរកិចចក ងេគលនេយបយសថិតិផ្លូវករកនុងករបេងកើត 
្របព័នធសថិតិជតិរមួបញចូ លគន មួយែដល្រគបដណ្ត ប់សថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំងទំងអស់ និងអងគ
ភពសថិតិកនុង្រកសួង ថ ប័ន។ ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវេចញអនុ្រកឹតយស្ដីពីកេរៀបចំ និងកិចចដំេណើ រករ
របស់្របព័នធសថិតិជតិ និងសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង។ 

ចបប់ស្តីពីសថិតិកំណត់ថ ្រកុម្របឹក សថិតិ្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបីផ្ដល់្របឹក ជូន្រកសួង 
ែផនករកនុងករជំរញុកិចចអភិវឌ ន៍្របព័នធសថិតិជតិ (ម្រ  ១៥) និងគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួល 
សថិតិ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេដើមបីជួយវទិយ ថ នជតិសថិតិៃន្រកសួងែផនករ កនុងករស្រមបស្រមួលែផនក 
បេចចកេទសសថិតិផ្លូវកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល (ម្រ  ១៦)។ សមសភព មុខងរ និងករងររបស់
គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ ្រតូវបនកំណត់េ យអនុ្រកឹតយ។ 

ទិននន័យសថិតិផលិតេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ និងអងគភពសថិតិ្រតូវបនេបះពុមព និងផ ព្វ
ផ យដល់អនកេ្របើ្របស់ទំងអស់ (ម្រ  ១៩) និង ល់ទិននន័យសថិតិែដល្របកសផ យេ យ
វទិយ ថ នជតិសថិតិ គឺជសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង (ម្រ  ២០)។ 

ករសមង ត់របស់ទិននន័យ្រតូវបនកំណត់កនុងម្រ  ២២ ែដលែចងថ វទិយ ថ នជតិសថិតិ 
និងអងគភពសថិតិ្រតូវធនរក ករសមង ត់នូវ ល់ព័ត៌មនបុគគលទំង យ ែដលបនមកពីអនកេឆ្លើយ 
េលើកែលងែតកនុងករណីពិេសសេ យមនករឯកភពពីអគគនយកវទិយ ថ នជតិសថិតិ និងយល់
្រពមពីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ។ ទិននន័យតូច ច ច្របកសផ យបន េបើអនកេ្របើ្របស់ធនករ
សមង ត់របស់ទិននន័យ និងេបើទិននន័យ្រតវូបនេ្របើស្រមប់ែតេគលបំណងសថិតិបុ៉េ ្ណ ះ។ 
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១.៣.២    អនុ្រកឹតយស្តពីីករេរៀបចំ និងកិចចដំេណើ រកររបស្់របព័នធសថតិិជត ិ
អនុ្រកឹតយស្ដីពីករេរៀបចំ និងកិចចដំេណើ រកររបស់្របព័នធសថិតិជតិ ្រគប់្រគង ល់ករងរេរៀបចំ 

និងកិចចដំេណើ រកររបស់្របព័នធសថិតិជតិ កតព្វកិចចសថិតិ និងករងរទំង យ េដើមបីអនុវត្ដចបប់ស្តីពី 
សថិតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

វទិយ ថ នជតិសថិតិ ជ ថ ប័នស្រមប់េធ្វើេគលនេយបយសថិតិផ្លូវកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
ទទួលខុស្រតូវេលើករបេងកើត និងដឹកនំ្របព័នធសថិតិជតិរមួបញចូ លគន មួយែដល្រគបដណ្ត ប់សថិតិផ្លូវករ 
ែដលបនចត់ ំងទំងអស់របស់្រកសួង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល និងអងគភពសថិតិេខត្ដ ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ  និងម្រន្តីសថិតិេន្រគប់ឃំុ សងក ត់។ 

រចនសមព័នធរបស់្របព័នធសថិតិជតិ រួមមនវទិយ ថ នជតិសថិតិ អងគភពសថិតិែដលបនចត់ ំង
និងម្រន្តីេធ្វើករកនុងអងគភពទំងេនះ។ 

ករបេងកើត និងទិសេ របស់្រកុម្របឹក សថិតិ្រតូវបនកំណត់េនកនុងអនុ្រកឹតយ ឧទហរណ៍
សមសភព និងភពេទៀងទត់ៃនករ្របជំុរបស់្រកុម្របឹក សថិតិ។ គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួល
សថិតិ្រតូវបនកំណត់ មលកខខណ្ឌ ដូចគន េ យអនុ្រកឹតយ។ សមជិក្រកុម្របឹក សថិតិ និងសមជិក
គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ ្រតូវចូលរួម្របជំុ មករអេញជ ើញរបស់្របធន។ 

អនុ្រកឹតយក៏ែចងពីករសមង ត់ៃនលទធផលផងែដរ។ គម នលទធផល ឬស្រមង់សេងខប្រតូវបន
េបះពុមព ឬផ ព្វផ យ មរេបៀបែដល ចនំឲយ គ ល់អត្តសញញ ណរបស់បុគគល ឬអងគភពេឡើយ។   
 
១.៣.៣    អនុ្រកឹតយ ស្តពីីសថតិិផ្លូវករែដលបនចត់ ងំ 

អនុ្រកឹតយស្តីសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំងបនកំណត់ឲយ្រកសួង និង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល
្របមូល និងចង្រកងសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំងេទ មវស័ិយរបស់ខ្លួន និង្រគប់្រគង ល់សថិតិផ្លូវ
ករែដលបនចត់ ំង និងអងគភពសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង ដូចមនែចងកនុងចបប់ស្តីពីសថិតិ។ 

អនុ្រកឹតយមនេគលបំណងបេ្រមើសំណូមពររបស់អនកេធ្វើេគលនេយបយកនុងករេរៀបចំ និង
យតៃម្លេគលនេយបយ និងកមមវធីិេសដ្ឋកិចច សងគម េដើមបីេឆ្លើយតបនឹងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច សងគម

របស់្របេទស ក៏ដូចជបេ្រមើេសចក្តី្រតូវករព័ត៌មនរបស់អនកេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងអនក្រ វ្រជវ
កនុងសហគមន៍ជតិ និងអន្តរជតិដ៏ទូលំទូ យ។ 

្រគប់ទិននន័យសថិតិទំងអស់ែដលបន្របកសផ យេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ គឺជសថិតិផ្លូវករ
ែដលបនចត់ ំង េយង មអនុ្រកឹតយេនះ។ វទិយ ថ នជតិសថិតិមនកតព្វកិចចផ ព្វផ យដល់

ធរណជននូវសថិតិ្រគឹះ និងសថិតិ មវស័ិយ េទះបីផលិតេ យខ្លួនឯង ឬេ យសហករជមួយ
អងគភពសថិតិេផ ងេទៀតរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ៖ 
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 សថិតិជំេរឿន 
 សថិតិអេងកត 
 សថិតិេសដ្ឋកិចច 
 សថិតិបរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ 
 សថិតិសងគមកិចច ្របជ ្រស្ត 
 ក្រមងសថិតិ 

អនុ្រកឹតយបនកំណត់ថ អងគភពសថិតិ្រតូវទទួលខុស្រតូវេលើករអេងកត។ ចំនួនទំងអស់មន 
២៧ ្រកសួង និង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល េ យ ប់បញចូ លទំងធនគរជតិៃនកមពុជ មនភរកិចច
ទទួលខុស្រតូវេលើសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង េ្រកពីសថិតិែដលផលិតេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ។ 

កនុងជំពូក ៤ ៃនអនុ្រកឹតយ ករ្រគប់្រគងទិននន័យ និង្របភព្របមូលទិននន័យ្រតូវបនកំណត់។ 
ម្រ  ៨ ែចងថ ល់ករ្របមូលទិននន័យែដលមន្រ ប់ ្រតូវចុះបញជ ីេនវទិយ ថ នជតិសថិតិ។ 
ករ្របមូលទិននន័យែដលបនេ្រគងទុក និងថមីក៏្រតូវចុះបញជ ីផងែដរ មុននឹងចប់េផ្ដើមអនុវត្តករងរ។
បញជ ីៃន ល់ករ្របមូលទិននន័យែដលមន្រ ប់ ករចំ យ និង ថ នភពៃនករ្របមូលទិននន័យ
នីមួយៗ ្រតូវបញជូ នេទទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដីជេរៀង ល់ឆន ំ។  

អងគភពសថិតិែដលបនចត់ ំងេន ម្រកសួង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវបញជូ ននូវ ល់ 
ព័ត៌មន និងទិននន័យសថិតិែដលផលិតបនជទ្រមង់េអឡិច្រតនិូច និងជេសៀវេភេទវទិយ ថ នជតិ 
សថិតិ និងេទទីស្ដីករគណៈរដ្ឋម្រន្ដីឲយបនេទៀងទត់ និងទន់េពលេវ ។ 

វទិយ ថ នជតិសថិតិ្រតូវបេងកើត និងែថរក ទុកនូវបញជ ីេឈម ះ្របភពទិននន័យរដ្ឋបល និងសថិតិ 
េ យែផ្អកេលើករ្របមូលព័ត៌មនេម៉ ទិននន័យ មរយៈដំេណើ រករចុះបញជ ី។ បញជ ីេឈម ះេម៉
ទិននន័យ្រតូវេធ្វើបចចុបបននកមមជេរៀង ល់ឆន ំ និង្របកសផ យ មេវប៉ យរបស់វទិយ ថ នជតិសថិតិ។ 
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២ សកមមភព ឆន  ំ២០១១ 
 
២.១  ្រកុម្របឹក សថតិិ 

្រកុម្របឹក សថិតិ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនឆន ំ ២០០៧ េដើមបីផ្តល់េយបល់ជូន្រកសួងែផនករ 
ជួយស្រមួលដល់ករអភិវឌ ្របព័នធសថិតិជតិ។ សមសភព មុខងរ និងករងររបស់្រកុម្របឹក សថិតិ 
្រតូវបនកំណត់េ យអនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ និងកិចចដំេណើ រកររបស់្របព័នធសថិតិជតិ។ 
 
២.១.១    ករ្របជុំ្រកុម្របឹក សថតិិ ឆន  ំ២០១១ 

្រកុម្របឹក សថិតិបន្របជំុេនៃថងទី ២៦ ែខ េម  ឆន ំ ២០១១ ែដលចំណុចសំខន់ៃនរេបៀប រៈ 
គឺករពិភក អំពីរករែបងែចកធនធនស្រមប់ជំេរឿនកសិកមមេនកមពុជ។ វទិយ ថ នជតិសថិតិបន
បង្ហ ញែផនករៃនជំេរឿនកសិកមម និងត្រមូវករមច ស់ជំនួយបែនថមេទៀត េដើមបីឲយវទិយ ថ នជតិសថិតិ 

ចដំេណើ រករជំេរឿនបន។ ជអកុសល មច ស់ជំនួយសំខន់ៗមួយចំនួនអវត្តមន េហើយ្របធន
អងគ្របជំុបនេសនើឲយវទិយ ថ នជតិសថិតិបន្តែស្វងរកមេធយបយ េដើមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ធនធន ពីេ្រពះ 
ជំេរឿនកសិកមមមន រៈសំខន់ ស់ស្រមប់្របេទសកមពុជ។ អងគ្របជំុក៏បនពិភក ផងែដរ អំពី
សំេណើ វគគបណ្តុ ះប ្ត លសថិតិ ែដល្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លសថិតេន
េ្រកមគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ បនេសនើេឡើង។ ត្រមូវករបនទ ន់ ស្រមប់ជំនញសថិតិ
បែនថម ម្រកសួងពក់ព័នធ ្រតូវបនេ ះ្រ យេ យអនកចូលរួម។ ជចុងេ្រកយ បញ្ហ ទក់ទងនឹង
ករស្រមបស្រមួលៃនសថិតិែដលបនផលិត ្រតូវបនបង្ហ ញេ យទី្របឹក របស់វទិយ ថ នជតិសថិតិ 
និងទីភន ក់ងរេដើមបីអភិវឌ ន៍អន្តរជតិសុ៊យែអត (Sida)។ េយង មអនុ្រកឹតយស្តីពីសថិតិផ្លូវករែដល
បនចត់ ំង អងគភពសថិតិែដលបនចត់ ំងកនុង្រកសួង និង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវេផញើ ល់
ព័ត៌មន និងទិននន័យសថិតិទំងអស់ែដលបនផលិតជទ្រមង់េអឡិច្រតូនិច និងជេសៀវេភេទ
វទិយ ថ នជតិសថិតិ និងេទទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីឲយបនេទៀងទត់ និងទន់េពលេវ  ែដលអងគភព
មួយចំនួនមិនបនេគរព ម។ ្រកសួង និង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបលទំងអស់េនះ ្រតូវបនេសនើឲយបញជូ ន
ព័ត៌មនបនទន់េពលេវ  េដើមបីឲយវទិយ ថ នជតិសថិតិ ចេផញើរបយករណ៍េទទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី 
ដូចបនេ្រគងទុក។ 
 
២.២  គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថតិិ 

គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនឆន ំ ២០០៧ េដើមបីជួយវទិយ ថ ន
ជតិសថិតិៃន្រកសួងែផនករ កនុងករស្រមបស្រមួលបេចចកេទសៃនសថិតិផ្លូវកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
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សមសភព មុខងរ និងករងររបស់គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ្រតូវបនកំណត់េ យ 
អនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ និងកិចចដំេណើ រកររបស់្របព័នធសថិតិជតិ។ 
 
២.២.១    ករ្របជុំគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថតិិ ឆន  ំ២០១១ 

មនកិចច្របជំុគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ ែតពីរដងបុ៉េ ្ណ ះេនឆន ំ ២០១១ េ យ
រជប់រវល់េរៀបចំជំេរឿនសហ្រគស ឆន ំ ២០១១ ែដលជជំេរឿនេលើកដំបូងកនុង្របវត្តិ ្រស្តកមពុជ។ 

កិចច្របជំុគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិេលើកទី ៨ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនៃថងទី ២០ ែខ
ឧសភ ឆន ំ ២០១១។ ឯកឧត្តម អគគនយកវទិយ ថ នជតិសថិតិបនេធ្វើបទបង្ហ ញមុនេគ អំពីសកមម
ភពបចចុបបននរបស់វទិយ ថ នជតិសថិតិ។ ទី្របឹក  Sida បនបង្ហ ញគំនិតអំពីរេបៀបអនុវត្តករស្រមប
ស្រមួលៃន្របព័នធសថិតិជតិ ែដលជ្របព័នធវមិជឈករេនកមពុជ។ សននិធិសមតថភពម្រន្តីកនុង្របព័នធសថិតិ
ជតិ្រតូវបនបង្ហ ញ េហើយអងគ្របជំុបនពិភក អំពីក្រមិតសមតថភពទបរបស់ម្រន្តីកនុង្របព័នធសថិតិ
ជតិៃនកមពុជ និងមេធយបយេដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង។ េដើមបីសេ្រមចបនសថិតិ្របកបេ យគុណ
ភព និងទន់េពលេវ កនុងអងគភពសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង វគគបណ្តុ ះប ្ត លរយៈេពលខ្លី 
សថិតិមូល ្ឋ នគឺជត្រមូវករបនទ ន់។ ក៏មនកង្វះខតផងែដរខងជំនញភ អង់េគ្លស កំុពយូទ័រ
រួមមន Word Excell SPSS STATA ICT និងមុខវជិជ ពក់ព័នធនឹងករងរេផ ងេទៀត។ ្រកុមករងរ 
បេចចកេទសស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល ្រតូវបនេរៀបចំេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ និងករយល់្រពម 
េ យអងគ្របជំុ។ េគលេ របស់្រកុមករងរបេចចកេទស គឺេធ្វើករវភិគលទធផលៃនសននិធិសមតថភព 
និងេធ្វើសំេណើ សកមមភពបណ្តុ ះប ្ត ល ែដលវទិយ ថ នជតិសថិតិ ចដំេណើ រករបនស្រមប់្របព័នធ 
សថិតិជតិ។ 

កិចច្របជំុគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិេលើកទី ៩ ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេនៃថងទី ១៥ ែខ 
កញញ  ឆន ំ ២០១១។ ឯកឧត្តម អគគនយកវទិយ ថ នជតិសថិតិបនេធ្វើបទបង្ហ ញមុនេគ អំពីសកមមភព
បចចុបបននរបស់វទិយ ថ នជតិសថិតិ។ បនទ ប់មក វទិយ ថ នជតិសថិតិបន យករណ៍ពីលទធផលពិភក
ៃន្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល ស្រមប់្របព័នធសថិតិជតិ។ េយង មរបយ
ករណ៍ៃន្រកុមករងរបេចចកេទស ករបណ្តុ ះប ្ត លសថិតិែដលចំបច់ស្រមប់ម្រន្តីពក់ព័នធ គឺករ
បណ្តុ ះប ្ត លសថិតិមូល ្ឋ ន និងបនទ ប់មកករបណ្តុ ះប ្ត ល SPSS ស្រមប់ករវភិគទិននន័យ។ 
វគគបណ្តុ ះប ្ត លនីមួយៗ មនរយៈេពល ៥ ្រពឹក ឬ ៥ ង ច េហើយមនអនកចូលរួមពី ២៥ េទ ៣០ 
នក់។ គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិបនយល់្រពមេលើសំេណើ េនះ។ វទិយ ថ នជតិសថិតិ 
ក៏បនបង្ហ ញផងែដរ អំពីគំេហើញសំខន់ៗៃនរបយករណ៍្របចំឆន ំេលើកទី ១ ៃន្របព័នធសថិតិជតិ ឆន ំ 
២០១០។ វទិយ ថ នជតិសថិតិបនផ្តល់េយបល់ឲយ្រកសួង និងនយក ្ឋ នជួយបំេពញបញជ ីសំណួរ 
និងេផញើឲយបនទន់េពលេវ  េ្រពះរបយករណ៍ៃន្របព័នធសថិតិជតិនឹង្រតូវផលិតជេរៀង ល់ឆន ំ និង



16 

្រតូវបញជូ នេទទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី មិនឲយហួសែខ កកក  ៃនឆន ំនីមួយៗ។ ភពទន់េពលេវ  និង
គុណភពល្អៃនករចង្រកង និងករេធ្វើរបយករណ៍គឺមន រៈសំខន់។ បញជ ីសំណួរ្របមូលព័ត៌មន
ស្រមប់របយករណ៍្របចំឆន ំ្រតូវបនពិភក  េដើមបីែកលម្អករ្របមូលទិននន័យេនឆន ំេ្រកយ។ ជ
ពិេសស ករងរគណនថវកិស្រមប់ករងរសថិតិ ្រតូវបនេ ះ្រ យ។  វទិយ ថ នជតិសថិតិបន
បង្ហ ញេវប៉ យរបស់ខ្លួន និងបន យករណ៍ថ ្របព័នធសថិតិជតិ ចរកបនពីេវប៉ យរបស់វទិយ

ថ នជតិសថិតិ េនះគឺេវប៉ យរបស់្រកសួង និងនយក ្ឋ ន្រតូវបនភជ ប់ ែដល ចឲយអនកេ្របើ្របស់ 
និងអនក្រ វ្រជវងយ្រសួលែស្វងរករបយករណ៍សថិតិ មួយែដលបនេបះពុមពផ យ។ 
 
២.២.២    ្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល ឆន  ំ២០១១ 

្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល្រតូវបនបេងកើតេឡើង និងអនុម័តជឯកចឆនទ 
មករ្របជំុគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ េនៃថងទី ២០ ែខ ឧសភ ឆន ំ ២០១១។ ្រកុមករងរ

បេចចកេទស រួមមន្របធនមន ក់ និងអនុ្របធនពីរនក់មកពីវទិយ ថ នជតិសថិតិ និងសមជិកចំនួន ៣ 
នក់ៃនគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ ែដលែតង ំងេ យគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួល
សថិតិ។ សមជិកែដលបនែតង ំង មកពី្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រកសួងកិចចករនរ ី្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង
កី  និងទីភន ក់ងរជតិមុខរបរ និងករងរ។ 

្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល បន្របជំុេនៃថងទី ២ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០១១ 
េដើមបីពិភក អំពីសននិធិសមតថភព ែដលវទិយ ថ នជតិសថិតិបនដំេណើ រករេនឆន ំ ២០១០/២០១១។ 
េយង មសននិធិសមតថភព ចំនួនម្រន្តីែដលមនជំនញសថិតិ្រគប់្រគន់ េនមនក្រមិតទបេពក
ស្រមប់ផលិតសថិតិកនុង្របព័នធសថិតិជតិ េហើយ ្រស័យេហតុេនះ្រតូវករករបណ្តុ ះប ្ត ល។ ក៏មន
ត្រមូវករស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល ICT និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវសមតថភពសរេសរ និងនិយយ
ភ អង់េគ្លសផងែដរ។ េយង ម្រកុមករងរបេចចកេទស ត្រមូវករបនទ ន់បំផុត គឺករេធ្វើឲយ្របេសើរ
េឡើងនូវក្រមិតសថិតិ កនុងចំេ មម្រន្តីកនុង្របព័នធសថិតិជតិ។ េហតុដូេចនះ ្រកុមករងរបេចចកេទសបន
េសនើចប់េផ្តើមករបណ្តុ ះប ្ត លសថិតិមូល ្ឋ ន និងបនទ ប់មក វគគបណ្តុ ះប ្ត ល SPSS ស្រមប់ករ
វភិគសថិតិ។  
 
២.៣ សកមមភពរបសវ់ិទយ ថ នជតិសថតិិ ឆន  ំ២០១១ 

វទិយ ថ នជតិសថិតិ គឺជ ថ ប័នស្រមបស្រមួលៃន្របព័នធសថិតិជតិ និងបនអនុវត្តសកមមភព
ជេ្រចើនេនឆន ំ ២០១១ េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងដល់ករស្រមបស្រមួលេនះ។ 
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២.៣.១    ករេរៀបចំកិចច្របជុំ កនងុ្របព័នធសថតិិជត ិ
វទិយ ថ នជតិសថិតិ មនភរកិចចទទួលខុស្រតូវដល់ករេរៀបចំករ្របជំុ កនុង្របព័នធសថិតិជតិ 

ដូចជ្រកុម្របឹក សថិតិ គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ និង្រកុមករងរបេចចកេទសេនេ្រកម
គណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ និងេលខធិករ ្ឋ នែដលបនបេងកើតេឡើង។ េនឆន ំ ២០១១ 
វទិយ ថ នជតិសថិតិបនេរៀបចំករ្របជំុ្រកុម្របឹក សថិតិ ចំនួន ១ ដង និងករ្របជំុ គណៈកមម ធិករ
ស្រមបស្រមួលសថិតិ ចំនួន ២ ដង និងករ្របជំុ ១ ដង ៃន្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់ករបណ្តុ ះ
ប ្ត ល។ វទិយ ថ នជតិសថិតិ ជអនកេធ្វើកំណត់េហតុ។ ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថមៃនករ្របជំុ សូមេមើល
ែផនក ២.១ ២.២ និង២.៣។ េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ្របសិទធភពៃនករ្របជំុ វទិយ ថ នជតិសថិតិបន
េរៀបចំបញជ ី្រតួតពិនិតយេនឆន ំ ២០១១ ស្រមប់ករងរចត់ែចងករ្របជំុ ឧទហរណ៍ ករេរៀបចំ និង
រេបៀបអនុវត្តករ្របជំុទំងេនះ។ 
 
២.៣.២    ករ្របមូលទិននន័យ 

េនឆន ំ ២០១១ ករ្របមូលទិននន័យស្រមប់េម៉ ទិននន័យ/្របភពទិននន័យ ស្រមប់ឆន ំ ២០១០ 
្រតូវបនបញច ប់។ ទិននន័យមូល ្ឋ នមួយស្រមប់ព័ត៌មនែដល្របមូលបន ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេន
វទិយ ថ នជតិសថិតិ និងព័ត៌មនែដល្របមូលបន ្រតូវបនបញចូ លេទកនុងទិននន័យមូល ្ឋ ន។ ព័ត៌មន
មួយចំនួន ្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុងរបយករណ៍្របចំឆន ំ និងក៏បនបង្ហ ញផងែដរ កនុងេវប៉ យរបស់ 
វទិយ ថ នជតិសថិតិ េ្រកមេគហទំព័រថមីស្រមប់្របព័នធសថិតិជតិ។  

វទិយ ថ នសថិតិជតិបនេធ្វើករ យតៃម្លៃនករ្របមូលទិននន័យ មុននឹងេរៀបចំែផនករស្រមប់
ករ្របមូលទិននន័យេនេពលបនទ ប់។ បទពិេ ធន៍ គឺមនករលំបកចំេពះ្រកសួង និង ថ ប័នកនុង
្របព័នធសថិតិជតិ េដើមបីេផញើបញជ ីសំណួរឲយទន់េពលេវ ។ អនកេឆ្លើយបនជួប្របទះបញ្ហ  េនេពល
បំេពញបញជ ីសំណួរ េ យមិនចបស់អំពីរេបៀបបំេពញ មែផនកៃនសំណួរ។ ជពិេសស សំណួរអំពី
ថវកិរបស់អងគភពសថិតិែដលជបញ្ហ  ដូចជថវកិស្រមប់ករងរសថិតិមិន្រតូវបនដឹង ចំេពះអនក
េឆ្លើយ និងម្រន្តីែដលេធ្វើករងរដៃទេទៀត។ ក៏មិនចបស់ ស់ផងែដរ ចំេពះករចំ យែដល្រតូវ

ក់បញជូ ល ខណៈែដល្រកសួងមួយចំនួន យករណ៍ែត្របក់េបៀវត រ ៍ និងចំ យសរុបេផ ងេទៀត 
រួមទំងទព្វសមភ រៈ និងចំ យេផ ងៗ។ 

បញជ ីសំណួរែកលម្អ្រតូវបនបង្ហ ញ និងយកមកពិភក កនុងករ្របជំុគណៈកមម ធិករស្រមប
ស្រមួលសថិតិ េនៃថងទី ១៥ ែខ កញញ  ឆន ំ ២០១១ និងមនករផ្ល ស់ប្តូរមួយចំនួន េ្រកយពីករ្របជំុ។ 
ជំនួសឲយករសួរអំពីថវកិរបស់អងគភពសថិតិ ថវកិ្រតូវបនសួរស្រមប់ករអេងកតនីមួយៗេដើមបីបញជ ក់
ចបស់ពីករចំ យ េដើមបី យករណ៍ និងេដើមបីអនុវត្ត ម អនុ្រកឹតយស្តីពីសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់
ំង។ 
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២.៣.៣    ករចង្រកងរបយករណ៍្របចឆំន ៃំន្របព័នធសថតិិជតិ ឆន  ំ២០១០ 
េនឆន ំ ២០១១ វទិយ ថ នជតិសថិតិបនផលិតរបយករណ៍្របចំឆន ំៃន្របព័នធសថិតិជតិ។ 

ជលទធផល របយករណ៍្រតូវបនចង្រកងជេលើកដំបូង ែដលផ្តល់ព័ត៌មនយល់ដឹងអំពី្របព័នធសថិតិ
ទំងមូល និងករ្របជំុទំងអស់ែដលមនកន្លងមក របស់្រកុម្របឹក សថិតិ និងគណៈកមម ធិករស្រមប
ស្រមួលសថិតិ។ របយករណ៍ឆន ំ ២០១១ េផ្ត តេលើែតសកមមភពេនឆន ំមុន និងករបង្ហ ញជទូេទ
មួយចំនួនរបស់្របព័នធសថិតិ។ 

ព័ត៌មនពីករ្របមូលេម៉ ទិននន័យ/្របភពទិននន័យ្រតូវបនេ្របើ្របស់ េដើមបីចង្រកងរបយ
ករណ៍។ េ យ រមនករយឺតយ៉វកនុងករេឆ្លើយតប ដូេចនះមិនមនេពល្រគប់្រគន់េដើមបីទក់ទង
ពួកេគបនទំងអស់ និងពិនិតយចេម្លើយថវកិែដលបនផ្តល់ឲយ។ េហតុដូេចនះ គុណភពៃនសំណួរេនះ
េនមនក្រមិតទប។ ជទូេទ ករលំបកកនុងករ្របមូលទិននន័យេលើកដំបូង បងកឲយមនករយឺតយ៉វ
កនុងករចង្រកង េហតុដូេចនះរបយករណ៍្របចំឆន ំែដល្រតូវេផញើេទទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ក៏មនករ
ពនយេពលបន្តិចផងែដរ (េដើមែខ សី )។ 
 
២.៣.៤    ករចង្រកងរបយករណ៍សេងខបពីសននិធិសមតថភព 

េនឆន ំ ២០១០ បញជ ីសំណួរអំពីសមតថភពម្រន្តីកនុង្រកសួង និង ថ ប័ន ជរ ្ឋ ភិបលកនុង
្របព័នធសថិតិជតិ្រតូវបនេផញើេចញ។ ករ្របមូលទិននន័យបនបញច ប់េនេដើមឆន ំ ២០១១ ខណៈែដល
្រកសួងចំនួន ១៧ កនុងចំេ ម ២៧ ្រកសួងបនេឆ្លើយតប។ របយករណ៍សេងខបអំពីលទធផល្រតូវ
បនចង្រកង និងបនបង្ហ ញឲយ្រកុម្របឹក សថិតិ និងគណៈកមម ធិករស្រមបស្រមួលសថិតិ។ លទធផល
ៃនសននិធិសមតថភព គឺករបេងកើត្រកុមករងរបេចចកេទសស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល េដើមបីពិភក
អំពីត្រមូវករស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លម្រន្តី កនុង្របព័នធសថិតិជតិ។ 
 
២.៣.៥    ករែកលម្អេវ៉ប យរបសវ់ិទយ ថ នជតិសថតិិ 

េនឆន ំ ២០១១ វទិយ ថ នជតិសថិតិបនែកលម្អេវប៉ យរបស់ខ្លួន។ េគលបំណងមួយកនុង
េគលបំណងទំង យៃនករែកលម្អ គឺករផ ព្វផ យព័ត៌មនឲយកន់ែតេ្រចើន អំពី្របព័នធសថិតិជតិ។ 
លទធផល គឺមនេគហទំព័រមួយស្រមប់្របព័នធសថិតិជតិ ែដល ចេ្របើ្របស់ មរយៈទំព័រមុខៃន
េវប៉ យរបស់វទិយ ថ នជតិសថិតិ។ េគហទំព័រេនះផ្តល់នូវព័ត៌មនៃន្របព័នធ ចបប់ និងភជ ប់េទនឹង
េវប៉ យរបស់អនកផលិតសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង។ េនះជករេរៀបចំបញជ ី យេឈម ះៃន្របព័នធ
សថិតិជតិេលើេវប៉ យ ែដលជត្រមូវកររបស់វទិយ ថ នជតិសថិតិ េយង មអនុ្រកឹតយស្តីពីសថិតិផ្លូវ
ករែដលបនចត់ ំង។ 
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៣ ្របព័នធសថតិិជតិ ឆន  ំ២០១១ 
 
៣.១ ករចំ យ និងបុគគលកិកនងុ្របព័នធសថតិិជតិ ឆន  ំ២០១១ 

េយង មអនុ្រកឹតយស្តីពីសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង ល់សថិតិទំងអស់្រតូវ យករណ៍េទ
វទិយ ថ នជតិសថិតិ រួមទំងករចំ យៃនករ្របមូលទិននន័យសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង។ អងគ 
ភពសថិតិែដលបនចត់ ំងមួយចំនួន មនករលំបកខ្ល ំងកនុងករគណនចំ យសរុប ខណៈែដល 
ពួកេគដឹងែតករចំ យេលើ្របក់េបៀវត ររ៍បស់ម្រន្តីករយិល័យក ្ត ល និងគម នករចំ យ
េផ ងេទៀត ដូចជទព្វសមភ រៈ និងករ្របមូលទិននន័យ មរយៈរបយករណ៍រដ្ឋបល។ ម្រន្តីក៏ ចេធ្វើ 
ករងរេផ ងេទៀត និងករងរេ្រកេម៉ងេដើមបីផលិតសថិតិ។ ្រស័យេហតុេនះ មិន ចបង្ហ ញបន 
េឡើយនូវករចំ យស្រមប់្របព័នធសថិតិជតិ។ េសចក្តីសេងខបៃនរបយករណ៍ស្រមប់ករអេងកត 
នីមួយៗ ដូចជករចំ យប៉ន់ ម ន ឬករចំ យជក់ែស្តង ្រតូវបនបង្ហ ញកនុងឧបសមព័នធ ១។ 
សូមកត់ចំ ំថ គុណភពៃនករចំ យែដលបន យករណ៍េនមនក្រមិតទបខ្ល ំង និងពិបក 
េធ្វើករេ្រប បេធៀបរ ងអនកផលិតសថិតិ។ 

ចំនួនសរុបម្រន្តីផលិតសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំងមនចំនួន ៦៩៨ នក់ គណៈកមម ធិករ
ជតិបណ្តុ ះប ្ត លមិនែមនជអនកផលិតែដលបនចត់ ំងេឡើយ េយង មអនុ្រកឹតយអំពីសថិតិ
ផ្លូវករែដលបនចត់ ំង បុ៉ែន្ត្រតូវបនចត់ ំង មអនុ្រកឹតយេ យែឡក។ ្រកសួងធមមករ និង

សនមិនបនេផញើព័ត៌មន មួយេទវទិយ ថ នជតិសថិតិ េហតុដូេចនះមិន្រតូវបន ក់បញចូ ល
េឡើយ។ មនែតម្រន្តីេនករយិល័យក ្ត លបុ៉េ ្ណ ះ ្រតូវបន ក់បញចូ ល។ 
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ងទី ១ ចំនួនបុគគលិកសរុប 

Ū˝₤У₣* ₤ũНĠ 
Ū˝₤У₣ ЯĩĕŁũ/ ŷЋ◦Ŝ⅜□ ĕďĳЊ₤□ ЊĳЊ
◦Б₤ŉ БŁũÐ‗кũřťņūĕŉБ 
Ū˝₤У₣ ņΉаĩĀ 
Ū˝₤У₣ Ю₤řť̋ ЊşĆ ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О 
Ū˝₤У₣ ˝₤Њ˝ņŊ ũНŁš ŪĠŌŀс ĕЊ₣Юĕ⅜◦ 
Ū˝₤У₣ ΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ 
Ū˝₤У₣ ĵ‗ЊĄą̋ ņŊ 
Ū˝₤У₣ Χ₤⅝΅˝ņŊ Яũм ĕЊ₣▫ņĮŲ 
Ū˝₤У₣ ΒĠсũж ŎНŷĄĕ ĕЊ₣ Б̋ΐ 
Ū˝₤У₣ ₤₣ðņ Њ̋şĆ ΒĳБĳŎН◦ċĄĕ ĕЊ₣ŎНŷĕБĳЊ₤ņġĈ 
Ū˝₤У₣ ЮũЬĠşеЯřĕřБ ĕÐũРĠĕБŎ˝ņŊ ĕЊ₣₤е‗₣с 
Ū˝₤У₣ ĠũЋ⅜□ ĕ 
Ū˝₤У₣ Ċĕēĕ◦Е˝ ĕЊ₣ΧĳНĕЊŎņ 
Ū˝₤У₣ ĮњĳхŌĕ 
Ū˝₤У₣ ŎНĳŉЊĊņх 
Ū˝₤У₣ ◦еĜ с̋◦еĕ₣ũřť₤ļ ŪĮЕ◦ċ₤ļ ĕЊ₣ΒĊЊŁũ Њ̋şĆ 
Ū˝₤У₣ аŪĠ₤‗БŎч ĕЊ₣◦РũÐņĜÐņĕч 
Ū˝₤У₣ ₤НžķЊģŲ 
Ū˝₤У₣ ⅜ēũ‗Łũ ĕЊ₣řЕ˝ĄŃąСĕ 
Ū˝₤У₣ ŷĠġĊņх ĕЊ₣ŷЋşЊŪĳ₤ЊŲġк 
Ū˝₤У₣ Ю◦₤şũ‗ч 
Ū˝₤У₣ Њ̋şĆŁũĜũВ 
Ū˝₤У₣ Łũİũ ĕЊ₣Ġ‗ŉО йĠ₧ŉ ŲŷЋďą ĄБŷк 
ũřťЮŲžĊЊŁũŢť ĕ ΖŁ₤şũ‗ч₤НБŷЋŲ 
ũřťЮŲžĊЊŁũŢť ĕ ņНŠİũ⅜ēũ‗к 
ĊĜýũďĳЊаĕ˝ņįОď 
Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ΒķЊŷűΘĕч˝ņįОď 
Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũďĳЊĠ‗ŉО йĠ₧ŉ Ų

ươư 
̀ 

ử 
Ứ 
ơƠ 
̣ 

ươ 
ơơ 
ơƯ 
ư 
Ử 
ưƯ 
̉ 
̀ 
Ư 
ƯƠ 
ư 
៩ 
̣ 
̉ 

ƯƠ 
̣ 
ơơ 
̉ 
̣ 

ƯƯ 
Ư 
̀៨ 

₤ũНĠ ̀៩៨ 
* កំណត់សមគ ល់ ៖ ្រកសួងធមមករ និង សនមិន្រតូវបន ប់បញចូ លេឡើយ។ 

 

មនចំនួនតិចៃនអនកផលិតសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំងបុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនទទួលករ
ឧបតថមភពីមច ស់ជំនួយ។ ្រកសួងែផនករ/វទិយ ថ នជតិសថិតិបនទទួលករឧបតថមភេ្រចើន និងមន
ទី្របឹក រយៈេពលែវង ្រពមជមួយមច ស់ជំនួយែដលឧបតថមភជទព្វសមភ រៈ ឧបករណ៍េ្របើ្របស់ និង
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ករ្របមូលទិននន័យ។ េ្រកពីវទិយ ថ នជតិសថិតិ មនែត ៦ អងគភពសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង
បុ៉េ ្ណ ះ ែដលបនទទួលករឧបតថមភពីមច ស់ជំនួយ។ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  និង្រកសួង 
អភិវឌ ន៍ជនបទ បនទទួលករឧបតថមភជទព្វសមភ រៈ ឧបករណ៍េ្របើ្របស់ និងករ្របមូលទិននន័យ។ 
្រកសួងសុខភិបលមនទំងទី្របឹក េដើមបីជួយ និងករឧបតថមភទព្វសមភ រៈ ចំែណកឯ្រកសួងេទស
ចរណ៍ និងគណៈកមម ធិករជតិបណ្តុ ះប ្ត លបនទទួលែតជំនួយទី្របឹក បុ៉េ ្ណ ះ។ ្រកុម្របឹក
អភិវឌ ន៍កមពុជបនទទួលករឧបតថមភមួយចំនួន ជឧបករណ៍េ្របើ្របស់។ 
 
៣.២ សថតិិែដលបនផលតិ 

វទិយ ថ នជតិសថិតិកំពុងផលិតពីករអេងកតសំខន់ៗ ដូចមនែចងេនកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីសថិតិ
ផ្លូវករែដលបនចត់ ំង។ មនដូចជសនទស ន៍មួយចំនួន សថិតិអេងកត្របចំឆន ំៃនេសដ្ឋកិចច បរ ិ ថ ន 
និងធនធនធមមជតិ និងក្រមងសថិតិែដលវទិយ ថ នជតិសថិតិមិន ចអនុវត្ត េ យ រកង្វះខត
ធនធន។ េ្រកពីសថិតិផលិតេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ មនទិននន័យែដលបន្របមូលចំនួន ១០៤ 
ែដលអនុវត្តេ យអងគភពសថិតិកនុង្រកសួង ថ ប័ន និងធនគរជតិៃនកមពុជ។ សថិតិភគេ្រចើន្រតូវ
បនផលិត និងផ ព្វផ យេទកន់ ធរណជន េ យេយង មអនុ្រកឹត្យ។ េយង មព័ត៌មន
ែដល្របមូលបនស្រមប់របយករណ៍្របចំឆន ំ ចំនួនសរុបៃនសថិតិែដលបនផលិតមនចំនួន ១០៩ 
េនឆន ំ ២០១១។ សថិតិមួយចំនួនតូចមិន្រតូវបន្របមូលស្រមប់េពលខ្លះ ឬមិនបនេយង មេពល
េវ ដូចែចងកនុងអនុ្រកឹតយ។ ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមេមើលឧបសមព័នធ ១ និង ២។ 

កនុងចំេ ម ១០៩ សថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង ែដលបនផលិតេនឆន ំ ២០១១ មនេ្រចើន
ជង ៧០ ភគរយៃនសថិតិ បនមកពីកំណត់្រ រដ្ឋបល។ 

វទិយ ថ នជតិសថិតិបនផលិតសថិតិែដលជទិននន័យពីកំណត់្រ រដ្ឋបល ្រតូវបនេ្របើ្របស់
មួយចំនួន។ េទះបីយ៉ង ក៏េ យ ទិននន័យ ចទញេចញជពិេសសពីករ្របមូលទិននន័យ ម
រយៈអេងកត ឬជំេរឿន។ ឯក សថិតិែដលេ្របើេ្រចើនជងេគ គឺ្រគួ រ។ េនឆន ំ ២០១១ វទិយ ថ នជតិ
សថិតិបនដំេណើ រករជំេរឿនេសដ្ឋកិចចជេលើកដំបូង ជមួយករ្របមូលទិននន័យពីសហ្រគសកនុង
្របេទសកមពុជ។ 

អនកផលិតសថិតិដៃទេទៀតពី្រកសួង ថ ប័ន និងធនគរជតិៃនកមពុជ កំពុង្របមូលទិននន័យ 
សំខន់ៗ មរយៈកំណត់្រ រដ្ឋបល។ អនកផលិតសថិតិមួយចំនួនបនបញចូ លរួមគន  ទំងករ្របមូល
ទិននន័យរដ្ឋបលជមួយករអេងកតតូចៗ ឬេធ្វើករចង្រកង។ មនអនកផលិតតិចតួចបុ៉េ ្ណ ះ បនេធ្វើករ
អេងកត និងជំេរឿន ដូចជ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ្របមូលទិននន័យស្រមប់្របជ ្រស្តទំងមូល 
ដូចជំេរឿនែដរ និង្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ និងធនគរជតិៃនកមពុជ ទំងពីរ ថ ប័នេនះេធ្វើ
ករអេងកត។ 
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ងទី ២ ្របភពទិននន័យស្រមប់សថតិិផ្លូវករែដលបនចត់ ងំ 

Ū˝₤У₣* 
ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ₤ŪŌĠс₤□ ЊĳЊ 

е̋‗ĳсŪ″
ũřťģŲ ΒЮ₣̨ĳ ĄеЮũЩĕ Юĩ℮₣  ៗ

Ū˝₤У₣ЯĩĕŁũ/ ŷЋ◦Ŝ⅜□ ĕďĳЊ₤□ ЊĳЊ 
◦Б₤ŉ БŁũÐ‗кũřťņūĕŉБ 
Ū˝₤У₣ ņΉаĩĀ 
Ū˝₤У₣ Ю₤řť̋ ЊşĆ ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О 
Ū˝₤У₣ ˝₤Њ˝ņŊ ũНŁš ŪĠŌŀс ĕЊ₣Юĕ⅜◦ 
Ū˝₤У₣ ΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ 
Ū˝₤У₣ ĵ‗ЊĄą̋ ņŊ 
Ū˝₤У₣ Χ₤⅝΅˝ņŊ Яũм ĕЊ₣▫ņĮŲ 
Ū˝₤У₣ ΒĠсũж ŎНŷĄĕ ĕЊ₣ Б̋ΐ 
Ū˝₤У₣ ₤₣ðņ Њ̋şĆ ΒĳБĳŎН◦ċĄĕ ĕЊ₣ŎНŷĕБĳЊ₤ņġĈ 
Ū˝₤У₣ ЮũЬĠşеЯřĕřБ ĕÐũРĠĕБŎ˝ņŊ ĕЊ₣₤е‗₣с 
Ū˝₤У₣ ĠũЋ⅜□ ĕ 
Ū˝₤У₣ Ċĕēĕ◦Е˝ ĕЊ₣ΧĳНĕЊŎņ 
Ū˝₤У₣ ĮњĳхŌĕ 
Ū˝₤У₣ ŎНĳŉЊĊņх 
Ū˝₤У₣ ◦еĜ с̋◦еĕ₣ũřť₤ļ ŪĮЕ◦ċ₤ļ ĕЊ₣ΒĊЊŁũ Њ̋şĆ 
Ū˝₤У₣ аŪĠ₤‗БŎч ĕЊ₣◦РũÐņĜÐņĕч 
Ū˝₤У₣ ₤НžķЊģŲ 
Ū˝₤У₣ ⅜ēũ‗Łũ ĕЊ₣řЕ˝ĄŃąСĕ 
Ū˝₤У₣ ŷĠġĊņх ĕЊ₣ŷЋşЊŪĳ₤ЊŲġк 
Ū˝₤У₣ Ю◦₤şũ‗ч 
Ū˝₤У₣ Њ̋şĆŁũĜũВ 
Ū˝₤У₣ Łũİũ ĕЊ₣Ġ‗ŉО йĠ₧ŉ ŲŷЋďą ĄБŷк 
ũřťЮŲžĊЊŁũŢť ĕ ΖŁ₤şũ‗ч₤НБŷЋŲ 
ũřťЮŲžĊЊŁũŢť ĕ ņНŠİũ⅜ēũ‗к 
ĊĜýũďĳЊаĕ˝ņįОď 
Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ΒķЊŷűΘĕч˝ņįОď 
Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũďĳЊĠ‗ŉО йĠ₧ŉ Ų 
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₤ũНĠ ̣̀ ư ̉ ơ៩
* កំណត់សមគ ល់ ៖ ្រកសួងធមមករ និង សនមិន្រតូវបន ប់បញចូ លេឡើយ។ 
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៣.៣  ករែបងែចក មតំបន់ 

សថិតិភគេ្រចើនែដលបនផលិត ចបង្ហ ញស្រមប់ែត្របេទសទំងមូលបុ៉េ ្ណ ះ។ ចំេពះ
ជំេរឿនែដលដំេណើ រករេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ ចែបងែចកលទធផល មក្រមិតភូមិ។ ក៏មន
កំណត់្រ រដ្ឋបលមួយចំនួន ែដល្រកសួងពក់ព័នធេ្របើ្របស់ស្រមប់សថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង 
ែដលបង្ហ ញ មក្រមិតេខត្ត។ មនែត្រកសួងមួយចំនួនតូចបុ៉េ ្ណ ះ ចបង្ហ ញសថិតិ មក្រមិតទប
ជងក្រមិតេខត្ត ឧទហរណ៍ ក្រមិត្រសុក និងឃំុ។ មក្រមិតភូមិ មនែត្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រត
សិលបៈ និង្រកសួងបរ ិ ថ ន ែដលបង្ហ ញសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំងេ យែឡកពី្រកសួងែផនករ/
វទិយ ថ នជតិសថិតិ។ ស្រមប់ករអេងកតនីមួយៗ ករែបងែចក មតំបន់ សូមេមើលឧបសមព័នធ ២។ 
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ងទី៣ ករែបងែចក មតំបន់ស្រមប់សថតិិផ្លូវករែដលបនចត់ ងំ 

Ū˝₤У₣* ˝ŪņЊĳĳеĠĕс 
˝ņįОď ЮŠĳŉ Ū₤О̋ þНе ķРņЊ

Ū˝₤У₣ ЯĩĕŁũ/ ŷЋ◦Ŝ⅜□ ĕďĳЊ₤□ ЊĳЊ 
◦Б₤ŉ БŁũÐ‗кũřťņūĕŉБ 
Ū˝₤У₣ ņΉаĩĀ 
Ū˝₤У₣ Ю₤řť̋ ЊşĆ ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О 
Ū˝₤У₣ ˝₤Њ˝ņŊ ũНŁš ŪĠŌŀс ĕЊ₣Юĕ⅜◦ 
Ū˝₤У₣ ΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ 
Ū˝₤У₣ ĵ‗ЊĄą̋ ņŊ 
Ū˝₤У₣ Χ₤⅝΅˝ņŊ Яũм ĕЊ₣▫ņĮŲ 
Ū˝₤У₣ ΒĠсũж ŎНŷĄĕ ĕЊ₣ Б̋ΐ 
Ū˝₤У₣ ₤₣ðņ Њ̋şĆ ΒĳБĳŎН◦ċĄĕ ĕЊ₣ŎНŷĕБĳЊ₤ņġĈ 
Ū˝₤У₣ ЮũЬĠşеЯřĕřБ ĕÐũРĠĕБŎ˝ņŊ ĕЊ₣₤е‗₣с 
Ū˝₤У₣ ĠũЋ⅜□ ĕ 
Ū˝₤У₣ Ċĕēĕ◦Е˝ ĕЊ₣ΧĳНĕЊŎņ 
Ū˝₤У₣ ĮњĳхŌĕ 
Ū˝₤У₣ ŎНĳŉЊĊņх 
Ū˝₤У₣ ◦еĜ с̋◦еĕ₣ũřť₤ļ ŪĮЕ◦ċ₤ļ ĕЊ₣ΒĊЊŁũ Њ̋şĆ 
Ū˝₤У₣ аŪĠ₤‗БŎч ĕЊ₣◦РũÐņĜÐņĕч 
Ū˝₤У₣ ₤НžķЊģŲ 
Ū˝₤У₣ ⅜ēũ‗Łũ ĕЊ₣řЕ˝ĄŃąСĕ 
Ū˝₤У₣ ŷĠġĊņх ĕЊ₣ŷЋşЊŪĳ₤ЊŲġк 
Ū˝₤У₣ Ю◦₤şũ‗ч 
Ū˝₤У₣ Њ̋şĆŁũĜũВ 
Ū˝₤У₣ Łũİũ ĕЊ₣Ġ‗ŉО йĠ₧ŉ ŲŷЋďą ĄБŷк 
ũřťЮŲžĊЊŁũŢť ĕ ΖŁ₤şũ‗ч₤НБŷЋŲ 
ũřťЮŲžĊЊŁũŢť ĕ ņНŠİũ⅜ēũ‗к 
ĊĜýũďĳЊаĕ˝ņįОď 
Ū О̋ņŪĠЕ˝⅝ΒķЊŷűΘĕч˝ņįОď 
Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũďĳЊĠ‗ŉО йĠ₧ŉ Ų 
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₤ũНĠ ́̀ ̉́ ơ៨ ơư ̣
* កំណត់សមគ ល់ ៖ ្រកសួងធមមករ និង សនមិន្រតូវបន ប់បញចូ លេឡើយ។ 
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៤ សថតិិផ្លូវករែដលបនចត់ ងំ ឆន  ំ២០១១ 
 
៤.១ វិទយ ថ នជតិសថតិិ 

៤.១.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
វទិយ ថ នជតិសថិតិែដលជែផនកមួយៃន្រកសួងែផនករ គឺមជឈមណ្ឌ លក ្ត លស្រមប់

ករងរសថិតិកនុង្របេទសកមពុជ។ វទិយ ថ នជតិសថិតិបនេធ្វើករចង្រកង និងប្រងួបប្រងួមសថិតិែដល
ផ្តល់ឲយេ យករយិល័យ មែបបវមិជឈករ និងក៏្របមូលទិននន័យបឋម មរយៈករអេងកត្រគួ រ 
និងសហ្រគស និងជំេរឿន្របជ ្រស្ត កសិកមម និងេសដ្ឋកិចច។ ល់ទិននន័យែដលេចញផ យេ យ
វទិយ ថ នជតិសថិតិ គឺជសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង។ 

វទិយ ថ នជតិសថិតិ ជ ថ ប័នសថិតិជតិផ្លូវកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងមនភរកិចចទទួល
ខុស្រតូវដូចតេទ ៖ 

 ្របមូល ែកៃចន ចង្រកង វភិគ េបះពុមព និងផ ព្វផ យសថិតិផ្លូវករ និងព័ត៌មនែដលទក់
ទងនឹងករងរសថិតិ។ 

 ្រ វ្រជវ ចង្រកងវធីិ ្រស្តេផ ងៗ អភិវឌ មូ៉ែដលសថិតិ និងបេចចកេទសសថិតិ េដើមបី
បេងកើនគុណភពសថិតិផ្លូវករ។ 

 ធនករស្រមបស្រមួល ្របតិបត្តិកររបស់អងគភពសថិតិែដលបនចត់ ំង។  
 េរៀបចំេគលនេយបយ និងបទ ្ឋ នសថិតិស្រមប់ករអនុវត្តេ យអងគភពសថិតិ។ 
 ផ្តល់ករែណនំ និងជួយគំ្រទដល់អងគភពសថិតិែដលបនចត់ ំង ទក់ទងនឹងសថិតិផ្លូវ

ករ។ 
 ទំនក់ទំនងជមួយប ្ត ្របេទសនន និងអងគករអន្តរជតិនន។ 

 

៤.១.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិជំេរឿនសហ្រគស េរៀង ល់ ១០ ឆន មំ្តង 

សថិតិ្រតូវបន្របមូលស្រមប់ផ្តល់សថិតិ្រគឹះ អំពី ថ នភពបចចុបបននៃនសកមមភព ជីវកមមរបស់
្រគឹះ ថ ន និងសហ្រគស េ យ ប់បញចូ លទិដ្ឋភពហិរញញវតថុ ែដលរ ្ឋ ភិបលក ្ត ល និងតំបន់ 
្រតូវករស្រមប់េរៀបចំបញជ ីថន ក់ជតិ េធ្វើេគលនេយបយ ស្រមប់គណនគណេនយយជតិ ។ល។ 
និងស្រមប់អនក្រ វ្រជវថន ក់វទិយល័យ និងអនកេ្របើ្របស់ដៃទេទៀត្រតូវករស្រមប់ករសិក ផទ ល់
ខ្លួន។ ក៏ស្រមប់ផ្តល់ផងែដរនូវេសៀវេភបញជ ីសហ្រគស និង្រគឹះ ថ ន ែដលជ្រកបខ័ណ្ឌ សំ ក
គំរូេមរបស់ករអេងកតគំរូនន អំពី ជីវកមម។ 
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សថតិិអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច ្របចំឆន  ំ
អេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច្រតូវបនដំេណើ រករជេរៀង ល់ឆន ំ ចប់ ំងពីឆន ំ ២០០៧ និង

េធ្វើករេ្រប បេធៀបជមួយអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច ឆន ំ ២០០៤។ សថិតិ្រតូវបន្របមូល េដើមបីផ្តល់
សូចនករទូលំទូ យមួយអំពី ថ នភពរស់េនកនុង្របេទសកមពុជ េ យ្រគបដណ្ត ប់េលើវស័ិយ 
េសដ្ឋកិចចសងគមសំខន់ៗ ដូចជសុខភព ករអប់រ ំ ថ នភពផទះសែមបង សកមមភពេសដ្ឋកិចច 
ភពរងេ្រគះ។ល។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេ្របើ្របស់ទិននន័យទំងេនះ េដើមបី ម នែផនករ
យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ និងេដើមបីបេងកើតេគលនេយបយ្របកបេ យ្របសិទធភពស្រមប់ករកត់
បនថយភព្រកី្រកកនុង្របេទសកមពុជ។ 
 

សថតិិគណេនយយជតិ ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ
សថិតិ្រតូវបន្របមូលេដើមបីចង្រកង្រពឹត្តិប្រតគណេនយយជតិ និងគណនប៉ន់ ម នផលិតផល

កនុង្រសុកសរុប មវស័ិយ និងប៉ន់ ម នតៃម្លបែនថមសរុប ែដលេ្របើ្របស់ស្រមប់ ម នកំេណើ ន
េសដ្ឋកិចច និងករអភិវឌ កនុង្របេទសកមពុជ។ ករេធ្វើបចចុបបននភពគណេនយយជតិ្រតូវបនពយយម 
េដើមបីរក នូវសថិរភពរបស់េស៊រទំីងមូល។ 
 

សនទស ន៍ៃថ្លទំនិញេ្របើ្របស់ ្របចំែខ ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ
សថិតិ្រតូវបន្របមូលស្រមប់ ស់ែវងអតិផរ កនុង្របេទសកមពុជ េ យេ្រប បេធៀប

សនទស ន៍ៃថ្លទំនិញេ្របើ្របស់ពីែខមួយេទែខមួយេទៀត និងពីឆន ំមួយេទឆន ំមួយេទៀត។ សនទស ន៍ៃថ្ល
ទំនិញេ្របើ្របស់្រតូវបនេ្របើ្របស់ស្រមប់ចង្រកងគណេនយយជតិ និងស្រមប់ែផនករយុទធ ្រស្ត
អភិវឌ ន៍ជតិ។ សនទស ន៍ៃថ្លទំនិញេ្របើ្របស់ក៏្រតូវបនេ្របើ្របស់ផងែដរ ស្រមប់គណន្របក់
េបៀវត ររ៍បស់ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបល និង្រកុមហុ៊ន។ 
 

េសៀវេភសថតិិថន ក់ជតិ ជធនី េខត្ត ្របចំឆន  ំ
សថិតិ្រតូវបន្របមូល និងបង្ហ ញកនុងេសៀវេភសថិតិ េដើមបីឆ្លុះបញច ំងវឌ នភពកនុងករអភិវឌ

្របេទសកមពុជ។ សថិតិផ្លូវកររបស់្របជ ្រស្តកមពុជ គឺជអ្រ នុកូល ្ឋ នស្រមប់េធ្វើេសចក្តីសេ្រមច
ចិត្ត និង យតៃម្លេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ អំពីកំេណើ នេសដ្ឋកិចច និងយុទធ ្រស្តកត់បនថយភព
្រកី្រក េគលនេយបយ និងកមមវធីិ។ 
 

សថតិិែដលបនចង្រកង េនឆន  ំ២០១១ មរយៈ្របភពនន  
 

សថតិិអេងកតករអប់រ ំនិងអកខរភព េរៀង ល់ ៥ ឆន មំ្តង 
សូចនករមួយចំនួនបនបញចូ លកនុងអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចកមពុជ។ ករអេងកត្របជ ្រស្ត

ចេន្ល ះជំេរឿននឹងដំេណើ រករេនឆន ំ ២០១៣។ 
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សថតិិអេងកតែផនកមិនេរៀបរយ និងេសដ្ឋកិចចមិនបនពិនិតយ េរៀង ល់ ៥ ឆន មំ្តង 
្រតូវបនបញចូ លកនុងគណេនយយជតិ។ 

 

សថតិិអេងកតឧ្រកិដ្ឋកមម និងយុត្តិធម៌ េរៀង ល់ ៥ ឆន មំ្តង 
សនទស ន៍មួយចំនួន្រតូវបនបញចូ លកនុងអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចកមពុជ។ អេងកតេ យែឡក

មួយ បចចុបបននមិនទន់បនេ្រគងទុកេឡើយ។ 
 

សថតិិអេងកតកម្ល ងំពលកមម ្របចំឆន  ំ
សូចនករសំខន់ៗ្រតូវបន្របមូលកនុងអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចកមពុជ។ េនឆន ំ ២០១២ 

ករអេងកតកម្ល ំងពលកមមេ យែឡកមួយ ្រតូវបនដំេណើ រករេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ ជមួយជំនួយ
បេចចកេទសរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ។ 
 

សថតិិអេងកតពលកមមកុមរ 
សូចនករមួយចំនួន្រតូវបនបញចូ លកនុងអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចកមពុជ។ េនឆន ំ ២០១២ 

ករអេងកតពលកមមកុមរេ យែឡកមួយ ្រតូវបនដំេណើ រករេ យវទិយ ថ នជតិសថិតិ ជមួយជំនួយ
បេចចកេទសរបស់អងគករពលកមមអន្តរជតិ។ 
 

សថតិិអេងកត្របជ ្រស្ត 
បនបញចូ លកនុងអេងកត្របជ ្រស្តចេន្ល ះជំេរឿនែដលនឹងដំេណើ រករេនឆន ំ ២០១៣។ 

 

សថតិិចំណូល និងចំ យ្រគួ រ ្របចំឆន  ំ
បនបញចូ លកនុងសថិតិអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច។ 

 

សនទស ន៍ផលិតកមមកសិកមម និងឧស ហកមម ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ
បនបញចូ លកនុងគណេនយយជតិ។ 

 

សថតិិ និងសនទស ន៍ពណិជជកមមលក់ យ និងលក់ដំុ ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ
បនបញចូ លកនុងគណេនយយជតិ។ 

 

អេងកតមិនបនដំេណើ រករ េនឆន  ំ២០១១ 

អេងកតមួយចំនួនែដលមនែចងកនុងអនុ្រកឹតយស្តីពីសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ំង មិន្រតូវបន
ដំេណើ រករជេរៀង ល់ឆន ំេឡើយ ឧទហរណ៍ ជំេរឿន និងអេងកត្របជ ្រស្តចេន្ល ះជំេរឿន ឬេ យ រ
កង្វះខតធនធន។ សថិតិខងេ្រកម មិន្រតូវបនដំេណើ រករ េនឆន ំ ២០១១។ 

 សថិតិជំេរឿន្របជ ្រស្ត េរៀង ល់ ១០ ឆន ំម្តង 
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 សថិតិជំេរឿនកសិកមម េរៀង ល់ ១០ ឆន ំម្តង 
 សថិតិអេងកត្របជ ្រស្តចេន្ល ះជំេរឿន េរៀង ល់ ១០ ឆន ំម្តង 
 សថិតិអេងកត្របជ ្រស្ត និងសុខភព េរៀង ល់ ៥ ឆន ំម្តង 
 សថិតិអេងកតឧ្រកិដ្ឋកមម និងយុត្តិធម៌ េរៀង ល់ ៥ ឆន ំម្តង 
 សថិតិអេងកតសហ្រគស ្របចំឆន ំ 
 សថិតិអេងកតកម្ល ំងពលកមម ្របចំឆន ំ 
 សថិតិអេងកតហិរញញវតថុវស័ិយកសិកមម ្របចំឆន ំ 
 សថិតិអេងកត្របជ ្រស្ត 
 សថិតិចុះបញជ ី ជីវកមមសមហរណកមម ្របចំឆន ំ 
 សនទស ន៍ៃថ្លនីហរណ័ និង ហរណ័ ្របចំែខ និង្របចំ្រតីមស 
 គណនីរណប មែផនក 
 សនទស ន៍ចំ យពលកមម និងៃថ្លឈនួល 
 សនទស ន៍ៃថ្លអនកផលិត និងេស កមម  
 សថិតិបរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ 
 គណនីរណបបរ ិ ថ ន និងធនធនធមមជតិ 
 សថិតិ្របជ ្រស្ត និង្របជ ្រស្ត ្របចំឆន ំ 
 អេងកតសងគមកិចចេផ ងេទៀត ្របចំឆន ំ 
 េសៀវេភសថិតិថន ក់្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឃំុ សងក ត់ ្របចំឆន ំ 
 សូចនករេសដ្ឋកិចច និងបរ ិ ថ ន ្របចំឆន ំ 
 សូចនករសងគមកិចច ្របជ ស្ត្រ ្របចំឆន ំ 

 

៤.១.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ 
អនកេ្របើ្របស់សំខន់ៗៃនសថិតិរបស់វទិយ ថ នជតិសថិតិ គឺ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ប ្ត ្រកសួង 

អនក្រ វ្រជវ ែផនកឯកជន អងគករជតិ និងអន្តរជតិ ឧទហរណ៍ធនគរជតិៃនកមពុជ (NBC) 
ធនគរពិភពេ ក (WB) ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) និងមូលនិធិរបិូយវតថុអន្តរជតិ (IMF) ។ 
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៤.១.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊĄеЮũЩĕŪĠďŬū₤ŉ   - - -
₤□ ЊĳЊĄеЮũЩĕ˝₤Њ̋ ņŊ  - - -

₤□ ЊĳЊĄеЮũЩĕ₤΅Ūý₤ ƯƠơơ ƯƠơƯ ĄеЮũЩĕЮ₤řť̋ ЊşĆ̋ ņįОď ĂĖ еƯƠơơ ũģŎŁũ‗чďĳЊ
ΒеĮБŲ◦ċĩŲĄеЮũЩĕşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ŪĠďŬū₤ŉşЮĜų йĄеЮũЩĕ  - - -
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ŁũΒĠсũж ĕЊ₣Β˝ šũļĮ ƯƠơƠ ƯƠơƯ ΒЮ₣ĳ̨Ю₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ Њ̋şĆ̋ ņįОď ĂĖ еƯƠơƠ* 
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ŪĠď⅜ū₤ŉ  ĕЊ₣₤НŠļĮ ƯƠơƠ ƯƠơơ ΒЮ₣ĳ̨ŪĠď⅜ū₤ŉ ĕЊ₣₤НŠļĮ 
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ЯĩĖ̋ ņЊĕЮũЬĠũŎ ĕЊ₣
Ю₤řť̋ ЊşĆņЊĕģĕĮЊĕЊĳŏ ƯƠơơ ƯƠơƯ ŪĮЕĳŉЊĠŪĳÐ‗ЮĕŎŏďĳЊ˝ņįОď ĂĖ еơ៩៩ư-ƯƠơơ

ЮŲŠ ờ
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ΧŪ Њ̋řť̋ ņŊ ĕЊ₣ŎНĳŉЊĊņх - - -
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨₤΅Ūý₤  - - -
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨˝Ōų е₣ĮŲ˝ņŊ  - - -
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ - - -
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨Ю₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ Њ̋şĆ ƯƠơƠ ƯƠơƯ ΒЮ₣ĳ̨Ю₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ Њ̋şĆ̋ ņįОď ĂĖ еƯƠơƠ* 
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ŪĠď⅜ū₤ŉ  - - -
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ĮŲ˝ņŊ̋ НŌũ  - - -
₤□ ЊĳЊşНйĠŃą БΖĄБŷ˝ņŊ₤Ō΅ũ‗˝ņŊ - - -

₤□ ЊĳЊÐ‗ЮĕŎŏďĳЊ ƯƠơơ ƯƠơƯ ŪĮЕĳŉЊĠŪĳÐ‗ЮĕŎŏďĳЊ˝ņįОď ĂĖ еơ៩៩ư-ƯƠơơ
ЮŲŠ ờ

₤ĕĀ₤℮ĕчĩŲЊĳ˝ņŊ̋ ₤Њ˝ņŊ ĕЊ₣
Χ₤⅝΅˝ņŊ ƯƠơơ ƯƠơƯ ŪĮЕĳŉЊĠŪĳÐ‗ЮĕŎŏďĳЊ˝ņįОď ĂĖ еơ៩៩ư-ƯƠơơ

ЮŲŠ ờ
₤□ ЊĳЊ ĕЊ₣₤ĕĀ₤℮ĕчĵ‗ЊĄą̋ ņŊ
Ų с̋ŬŎ ĕЊ₣Ų с̋řНе ƯƠơơ ƯƠơƯ ŪĮЕĳŉЊĠŪĳÐ‗ЮĕŎŏďĳЊ˝ņįОď ĂĖ еơ៩៩ư-ƯƠơơ

ЮŲŠ ờ
₤ĕĀ₤℮ĕчаℓų◦еĕЊŀЮŪĠЧŪģ₤с ƯƠơơ ƯƠơƯ ŪĮЕĳŚЊĠŪĳ₤ĕĀ₤℮ĕчаℓų◦еĕЊŀЮŪĠЧŪģ₤с ЯŠĊĖС ĂĖ еƯƠơơ
₤ĕĀ₤℮ĕчаℓųĕБ̈́ ũћ‗ ĕЊ₣Ζ΅ũћ‗  - - -
Ð‗ĕБũ‗Ġ″ņЯĩĖ̋  - - -
₤ĕĀ₤℮ĕчşе₧ŎĮŲ˝ņŊ ĕЊ₣
аℓųĘĖФŲ ƯƠơơ ƯƠơơ ΒЮ₣ĳ̨Ю₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ Њ̋şĆ̋ ņįОď ĂĖ еƯƠơƠ* 

₤ĕĀ₤℮ĕчаℓųΒĖ̋ ĩŲЊĳ ĕЊ₣Ю₤ǻ˝ņŊ - - -
₤□ ЊĳЊĠũЋ⅜□ ĕ ĕЊ₣ĊĕēĕĊņŊďĳЊ - - -
Ð‗ĕБũ‗ĠĠũЋ⅜□ ĕ ĕЊ₣Ċĕēĕ
ĊņŊďĳЊ - - - 
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₤□ ЊĳЊŪĠď⅜ū₤ŉ  ĕЊ₣ŪĠďŬū₤ŉ  - - -

₤□ ЊĳЊşе‗РŲ ĕЊ₣şе₧ŎŪÐ Ф⅜ũ  ƯƠơơ ƯƠơƯ ŪĮЕĳŉЊĠŪĳÐ‗ЮĕŎŏďĳЊ˝ņįОď ĂĖ еơ៩៩ư-ƯƠơơ
ЮŲŠ ờ

ΒЮ₣ĳ̨₤₣ ðņ Њ̋şĆЮĩ℮₣Ю◦Ьĳ ƯƠơơ ƯƠơƯ ₤□ ЊĳЊ₤₣ ðņ Њ̋şĆ
Ю₤ЬŷЮŅ₤□ ЊĳЊ▫Ė с̋ďĳЊ ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ ƯƠơơ ƯƠơƯ Ю₤ЬŷЮŅ₤□ ЊĳЊŪĠČеĂĖ е
Ю₤ЬŷЮŅ₤□ ЊĳЊ▫Ė с̋ЮŠĳŉ - - -
Ю₤ЬŷЮŅ₤□ ЊĳЊ▫Ė с̋Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  
þНе ₤Į̇ĳс  - - - 

₤РşĜ˝ũЮ₤řť̋ ЊşĆ ĕЊ₣ĠũЋ⅜□ ĕ  - - -
₤РşĜ˝ũ₤₣ ðņ Њ̋şĆ ŪĠď⅜ū₤ŉ  ƯƠơƠ ƯƠơƯ ΒЮ₣ĳ̨Ю₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ Њ̋şĆ̋ ņįОď ĂĖ еƯƠơƠ* 

*លទធផលអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកិចចកមពុជ ឆន ំ ២០១១ ្រតូវបនផ ព្វផ យជ ងេនេវប៉ យរបស់វទិយ ថ នជតិសថិតិ 
េនឆន ំ ២០១២។ គម នរបយករណ៍្រតូវបនេបះពុមពផ យ។ 

 
៤.២  ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី 

៤.២.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីជេសនធិករឲយនយករដ្ឋម្រន្តី និងទទួលខុស្រតូវេលើករស្រមប

ស្រមួល្រគប់ែផនកេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ករងររបស់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី គឺករ្រតួតពិនិតយ និងេធ្វើ
ឲយ្របេសើរេឡើងេលើព្រងងអនុ្រកឹតយ ចបប់ និងេគលនេយបយ ករ្របមូល និងចង្រកងទិននន័យ 
ពី្រគប់្រកសួង ថ ប័នទំងអស់ េធ្វើករវភិគេសដ្ឋកិចចសងគម និងវបបធម៌ និងេធ្វើករ្រ វ្រជវនូវ 
្របធនបទសំខន់ៗ។ 
 

៤.២.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិវភិគ ថ នភពេសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ ្របចំែខ និង្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីវភិគ និង យតៃម្លកនុងវស័ិយចំនួន ៥ ៖ ទីមួយស្រមប់
ករ្រតួតពិនិតយសនទស ន៍ៃថ្លទំនិញេ្របើ្របស់ អ្រ ប្តូរ្របក់ និងអ្រ អតិផរ  ទីពីរថវកិជតិ ទីបី
រូបិយវតថុ ទីបួនវស័ិយកសិកមម ឧស ហកមម េស កមម និងវបបធម៌ ទី្របំតុលយភពពណិជជកមម 
និងរបយករណ៍េផញើជូនថន ក់ដឹកនំរ ្ឋ ភិបល។ 
 

៤.២.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ 
អនកេ្របើ្របស់សំខន់ៗៃនសថិតិ គឺ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ប ្ត ្រកសួង ថ ប័ន និងេផ ងេទៀត 

ែដលមនសិទធិកនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងអនកេធ្វើេគលនេយបយ។ 
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៤.២.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊŷЋļÐ⅜□ ĕļĮЮ₤řť̋ ЊşĆ
₤₣ ðņ Њ̋şĆ ĕЊ₣ŷĠġĊņх ƯƠơơ ƯƠơƯ ₤□ ЊĳЊŷЋļÐ⅜□ ĕļĮЮ₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ Њ̋şĆ ĕЊ₣ŷĠġĊņх

ŪĮЕĳŉЊĠŪĳ ЯŠĊĖС ĂĖ еƯƠơơ
 
៤.៣  ្រកសងួ ម ៃផទ 

៤.៣.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
ករងរចមបងរបស់្រកសួងម ៃផទ គឺែណនំ និង្រតួតពិនិតយ្រគប់ក្រមិតទំងអស់ៃន ជញ ធរ

រដ្ឋបលេខត្ត ្រតួតពិនិតយបូ៉លីសជតិ ករពរស ្ត ប់ធន ប់ និងសន្តិសុខសងគម និងផ្តល់សុវតថិភព
ជូន្របជ ្រស្តៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  
 

៤.៣.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិ្របជពលរដ្ឋ ្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី្រគប់្រគងសថិតិ្របជ ្រស្ត សន្តិសុខ និងេរៀបចំសងគម និង
្រគប់្រគងករេរៀបចំសងគម។ 
 

សថតិិអត្តសញញ ណប័ណ្ណ ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

សថតិិករចុះបញជ អី្រ នុកូល ្ឋ ន ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

សថតិិបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ  និងករប្រងក ប ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

សថតិិជនជប់ឃំុ និងករអប់រែំកែ្រប ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។  

 

សថតិិជនអេន្ត ្របេវសន៍ ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

សថតិិគណបក នេយបយ ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 
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សថតិិអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

សថតិិករបេងកើត្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  សងក ត់ ឃំុ និងភូមិថមី 
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

៤.៣.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ 
អនកេ្របើ្របស់សំខន់ៃនសថិតិ គឺ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រកសួងម ៃផទ ប ្ត ្រកសួង និង

ថ ប័ននន។ 
 

៤.៣.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊŪĠďĮŲũřť ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊŪĠďĮŲũřť ĂĖ еƯƠơơ* 
₤□ ЊĳЊΒĳŉ₤Ŕň ‗Ġњ‗‼  ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊΒĳŉ₤Ŕň ‗Ġњ‗‼  ĂĖ еƯƠơơ* 
₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą БΒŪ″ĕН Р̋ŲŢť ĕ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊŁũşНйЮěŊ й₤еžĕсៗ ĂĖ еƯƠơơ*

₤□ ЊĳЊĠ◦ЮŲŊ Ч₤ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź  
ĕЊ₣ŁũĠūĮ̇Ġ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊĠ◦ЮŲŊ Ч₤ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź  ĕЊ₣ŁũĠūĮ̇Ġ

ĂĖ еƯƠơơ

₤□ ЊĳЊĄĕďĠсþНе ĕЊ₣ŁũΒĠсũжЯ˝ЯŪĠ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊ ₤□ ЊĳЊĄĕďĠсþНе ĕЊ₣ŁũΒĠсũжЯ˝ЯŪĠ
ĂĖ еƯƠơơ*

₤□ ЊĳЊĄĕΒЮĜŉ ŪĠЮŷ₤ĕч ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊĄĕΒЮĜŉ ŪĠЮŷ₤ĕч ĂĖ еƯƠơơ* 
₤□ ЊĳЊÐ‗Ġ˝℮ĕЮŗģŎ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊÐ‗Ġ˝℮ĕЮŗģŎ ĂĖ еƯƠơơ*

₤□ ЊĳЊΒ₣ ðŁũņЊĕЯņĕũŢť ķЊģŲ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊΒ₣ ðŁũņЊĕЯņĕũŢť ķЊģŲ ĂĖ еƯƠơơ*

₤□ ЊĳЊŁũĠЮ₣ ˛ЧĳŪ О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  
₤Į̇ĳс þНе ĕЊ₣ķРņЊℓŊБ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊŁũĠЮ₣ ˛Чĳ⅜□ ĠњĕŪ О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź

₤Į̇ĳс þНе ĕЊ₣ķРņЊ ĂĖ е ƯƠơơ* 
* ្រតូវបនេបះពុមពស្រមប់ករេ្របើ្របស់ៃផទកនុង និងេផញើេទកន់ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

 
៤.៤  ្រកសងួ េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

៤.៤.១  ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ មនភរកិចចបំេពញេបសកកមមែណនំ និង្រគប់្រគងេសដ្ឋកិចច 

និងហិរញញវតថុៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េដើមបីគំ្រទករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និងេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង 
នូវក្រមិតជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋកមពុជ េ យែផ្អកេលើេគលករណ៍េសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ ី និង 
សមភពសងគម។ 



33 

៤.៤.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិហិរញញវតថុ ជរ ្ឋ ភិបល ្របចំែខ និង្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីវភិគ និង យតៃម្ល ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ
របស់រ ្ឋ ភិបល។ 
 

សថតិិបំណុល ធរណៈ ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ េដើមបីវភិគ និង យតៃម្លបំណុល ធរណៈ េហើយ្រតួតពិនិតយ 

្របចំឆន ំនូវ ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុកនុង្របេទស។ 
 

សថតិិករអនុវត្តថវកិ ជរ ្ឋ ភិបល ្របចំែខ និង្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីវភិគ និង យតៃម្លអំពី ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ

របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
 

សថតិិពនធ ករ ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីវភិគ និង យតៃម្លពនធ ករ្របចំឆន ំ និង យតៃម្ល ថ ន

ភពេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ្របចំឆន ំ។ 
 

សថតិិទំនិញដឹកជញជូ នផ្លូវេគក ផ្លូវែដក ផ្លូវទឹក និងផ្លូវ កស ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ
គម នសថិតិែដលបន្របមូល។ 

 

សថតិិចំណូលមិនែមន រេពើពនធ ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីវភិគ និង យតៃម្លចំណូលមិនែមន រេពើពនធ។ 

 

សថតិិពណិជជកមមេ្រក្របេទស ្របចំែខ ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ
សថិតិ្រតូវបន្របមូល េដើមបីវភិគ និង យតៃម្លេលើករនំេចញ និងនំចូល្របចំឆន ំ។ 

 

៤.៤.៣    ករេ្របើ្របសស់ថតិិ 
អនកេ្របើ្របស់សំខន់ៗៃនសថិតិ គឺ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ប ្ត ្រកសួង ថ ប័ន អងគករមិនែមន

រ ្ឋ ភិបល អនក្រ វ្រជវ និងនិស តិ។ 
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៤.៤.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОŬĄũŢť ķЊģŲ ƯƠơơ ƯƠơƯ TOFE: ŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ₤ŪŌĠсĂĖ еƯƠơơ
₤□ ЊĳЊĠе‗НŲ⅜ēũ‗к ƯƠơơ ƯƠơƯ TOFE: ŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ₤ŪŌĠсĂĖ еƯƠơơ
₤□ ЊĳЊŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁŬĄũŢť ķЊģŲ ƯƠơơ ƯƠơƯ TOFE: ŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ₤ŪŌĠсĂĖ еƯƠơơ
₤□ ЊĳЊĮĕċΖ˝ũ ƯƠơơ ƯƠơƯ TOFE: ŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ₤ŪŌĠсĂĖ еƯƠơơ
₤□ ЊĳЊ◦еĕЊŀřЕ˝ĄŃąСĕĩųСŷЮý˝ ĩųСŷЯř˝ 
ĩųСŷ◦Е˝ ĕЊ₣ĩųСŷΖŁ₤ - - - 

₤□ ЊĳЊşе‗РŲņЊĕЯņĕ⅜ũЮĮЧĮĕċ ƯƠơơ ƯƠơƯ TOFE: ŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ₤ŪŌĠсĂĖ еƯƠơơ
₤□ ЊĳЊĵ‗ЊĄą̋ ņŊЮŪłŪĠЮ◦₤ ƯƠơơ ƯƠơƯ TOFE: ŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ₤ŪŌĠсĂĖ еƯƠơơ

 
៤.៥  ្រកសងួ កសកិមម រកុខ ្របមញ ់និងេន ទ 

៤.៥.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ មនមុខងរ និងភរកិចច ៖ ចត់ែចង និង្របតិបត្តិ

េគលនេយបយអភិវឌ វស័ិយកសិកមម កនុងេគលបំណងបេងកើនក្រមិតជីវភពរស់េនរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ   ចូលរមួកនុងករេរៀបចំេគលនេយបយែកទ្រមង់ និងេ្របើ្របស់ដីធី្ល និងសកមមភពកសិកមម
ដៃទេទៀត ដូចជេលើកកមពស់ករនំេចញម្ហូប រ និងផលិតផលកសិកមម និងក ងេគលនេយ
បយៃថ្ល  ស្រមបស្រមលួ ម ន និង យតៃម្លេលើករអនុវត្តេគលនេយបយ និងសកមមភព
ស្រមប់ករអភិវឌ កសិកមម  ម ន និង្រគប់្រគងធនធនធមមជតិរបស់វស័ិយកសិកមម និងស្រមលួ
ដល់ករេធ្វើ ជីវកមមធនធនធមមជតិទំងេនះ េដើមបីបំេពញត្រមូវករកនុង្រសុកេ យេគរពេសថរភព
្របព័នធេអកូឡូសីុ  ែណនំកសិករអំពីបេចចកេទសេដើមបីបេងកើនផលិតផល និងបេងកើនផលិតភព និង
អភិវឌ ដីកសិកមមេផ ងៗ  េធ្វើករ្រ វ្រជវ សិក  និងព្រងីកបេចចកេទស វទិយ ្រស្ត  និងេសដ្ឋកិចច 
ស្រមប់អនុវស័ិយទំងអស់។ 
  

៤.៥.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិៃថ្លទំនិញកសិកមម ្របចំែខ ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីជួយដល់កសិករ ជីវករ និងអនកដៃទេទៀត ស្រមប់េធ្វើ
េសចក្តីសេ្រមចចិត្តអំពីអ្វី េនេពល  ទីកែន្លង  និងផលិតផលបុ៉នម នែដលពួកេគគួរលក់ ជួយ
កសិករេដើមបីេធ្វើែផនករផលិតកមម េ យពឹងែផ្អកេលើត្រមូវករទីផ រ និងករយល់ដឹងអំពីេសដ្ឋកិចច 
បេងកើនក្រមិតជីវភពបឋម និងករកត់បនថយភព្រកី្រក េធ្វើករផ ព្វផ យដល់កសិករ និងអតិថិជន
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អំពីតៃម្លទំនិញ ចូលរួមកនុងករអភិវឌ េ យផ្តល់ចំេណះដឹងល្ៗអ ៃនទីផ រ និងេលើកសទួយម្រន្តី
កសិកមម។ 
 

សថតិិអេងកតៃផទដី ទិននផល និងបរមិណផលដំ ំ ្របចំរដូវ និង្របចំឆន  ំ  
េគលេ ៃនករចង្រកងសិថតិ គឺេដើមបីអនុវត្តែផនករអភិវឌ ន៍យុទធ ្រស្ត និងេគលនេយ

បយពក់ព័នធេផ ងៗ េដើមបី យតៃម្លតុលយភពេសប ងរ ងត្រមូវករ និងករផគត់ផគង់ និងលទធភព
ករនំេចញ េដើមបីគិតពិចរ អំពីផលិតកនុង្រសុកសរុប េដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រក មតំបន់ជនបទ 
េដើមបីបេងកើនករអប់រ ំនិងករផ ព្វផ យបេចចកវទិយដល់កសិករ។ 
 

សថតិិផលិតកមម និងបសុពយបល ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីវភិគផលិតកមមបសុសត្វ កំេណើ នករងរ និងរេបៀបរក

្របក់ចំេណញស្រមប់កសិករ េដើមបីកត់បនថយភព្រកី្រកេន មតំបន់ជនបទ េដើមបីផលិតនូវផលិត
ផលកនុង្រសុកសរុបៃនផលិតផលបសុសត្វ និងបសុពយបល េដើមបីអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្ត
អភិវឌ ន៍ជតិ េដើមបីេ ះ្រ យសន្តិសុខេសប ង និងជចុងេ្រកយេដើមបីរក្របក់ចំេណញស្រមប់
កសិករ និងេសដ្ឋកិចច។ 
 

សថតិិជលផល ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ េដើមបីកត់

បនថយភព្រកី្រក េ ះ្រ យសន្តិសុខេសប ង វភិគផលិតផលកនុង្រសុកសរុបៃនវស័ិយជលផល យ
តៃម្លតុលយភពេសប ងរ ងត្រមូវករ និងករផគត់ផគង់ ជំរុញ រវីបបកមមេន ទសហគមន៍ និងព្រងឹង
ករពរធនធនធមមជតិ។ 

 

សថតិិៃ្រពេឈើ ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីបង្ហ ញអំពីករអភិវឌ ៃ្រពេឈើ ម ន និង យតៃម្ល

ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ៍ជតិ េដើមបីវភិគផលិតផលកនុង្រសុកសរុបៃនៃ្រពេឈើ េដើមបីពិចរ អំពី
ករនំេចញៃនៃ្រពេឈើ និងេដើមបីឆ្លុះបញច ងំអំពីចំេណះដឹងរបស់្របជ ្រស្តអំពីករករពរធនធន
ធមមជតិ។ 
 

សថតិិផលិតកមមដំ ំេកសូ៊ ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី ម នករអនុវត្តផលិតកមមដំ ំេកសូ៊ េដើមបីអនុវត្ត

ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ េដើមបីបង្ហ ញអំពីករែកលម្អដំ ំេកសូ៊កនុងែផនក េដើមបីវភិគផលិត
ផលកនុង្រសុកសរុបៃនវស័ិយផលិតកមមេកសូ៊ និងេដើមបីវភិគ ថ នភពនំេចញ និងរូបិយវតថុ។ 
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សថតិិេ្រគ ងយន្តកសិកមម ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី ម នករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ 

េដើមបីបេងកើនផលិតកមមកសិកមម េដើមបីកត់បនថយពលកមមសត្វពហនៈ ស្រមប់ករកត់បនថយភព
្រកី្រកេនតំបន់ជនបទ និងេដើមបីបេងកើនករេ្របើ្របស់េ្រគ ងយន្តកសិកមម។ 
 

សថតិិថន កំសិកមម និងសមភ រៈកសិកមម ្របចំឆន  ំ
េគលបំណងៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី ម នករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍

ជតិ យតៃម្លអំពីករផគត់ផគង់ និងត្រមូវករេដើមបីជំរុញ និងបេងកើនផលិតកមមដំ ំ ស្រមប់ករ
ករពរបរ ិ ថ ន និងស្រមប់ករកត់បនថយភព្រកី្រកេនតំបន់ជនបទ។ 
 

៤.៥.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សំខន់ៗៃនសថិតិ គឺកសិករ ជីវករ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែផនកឯកជន អនក្រ វ

្រជវ និស តិ អនកេធ្វើេគលនេយបយ អងគករអន្តរជតិ និងករវភិគេសដ្ឋកិចចជតិ ។ល។ 
 

៤.៥.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊаℓų◦еĕЊŀ˝₤Њ˝ņŊ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ е ƯƠơơ-ƯƠơƯ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ-ƯƠơư 

₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨аĩĀřБ ◦ЊĕĖĩŲ 
ĕЊ₣ĠũЋŌ‗ĩŲřе₧е ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ е ƯƠơơ-ƯƠơƯ ĕЊ₣ 

ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ-ƯƠơư 

₤□ ЊĳЊĩŲЊĳ˝ņŊ ĕЊ₣Ġ₤НĮŜģŲ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ е ƯƠơơ-ƯƠơƯ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ-ƯƠơư 

₤□ ЊĳЊĄŲĩŲ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ е ƯƠơơ-ƯƠơƯ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ-ƯƠơư 

₤□ ЊĳЊаŪĮЮĘЧ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ е ƯƠơơ-ƯƠơƯ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ-ƯƠơư 

₤□ ЊĳЊĩŲЊĳ˝ņŊřе₧еЮł₤пР ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ е ƯƠơơ-ƯƠơƯ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ-ƯƠơư 

₤□ ЊĳЊЮŪÐЪ₣Ŏĕŉ̋ ₤Њ˝ņŊ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ е ƯƠơơ-ƯƠơƯ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ-ƯƠơư 

₤□ ЊĳЊ▫Ė е˝₤Њ˝ņŊ ĕЊ₣₤Ōĸ ũк˝₤Њ̋ ņŊ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ е ƯƠơƠ-ƯƠơơ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ-ƯƠơư 
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៤.៦  ្រកសងួ អភិវឌ ន៍ជនបទ 

៤.៦.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ  
្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទមនមុខងរ និងភរកិចច ស្រមបស្រមលួ សហ្របតិបត្តិករ អនុវត្ត 

ម ន និង យតៃម្លគេ្រមង និងកមមវធីិករអភិវឌ ន៍ជនបទ េដើមបី ្ត រេឡើងវញិ និងជួយអភិវឌ
តំបន់ជនបទៃន្របេទស េ យជួយដល់្របជ ្រស្តជនបទ ស្រមបស្រមលួដល់កិចចសហ្របតិបត្តិករ
របស់្រកសួងពក់ព័នធ និងកមមវធីិជំនួយនន អនុវត្តយ៉ងសកមមនូវគំនិតផ្ដួចេផ្ដើមកនុងករ្រ វ្រជវ
េ យឯក ជយមច ស់ករ េដើមបីអភិវឌ តំបន់ជនបទកមពុជ មរយៈទំនក់ទំនងយ៉ងទូលំទូ យ 
េដើមបីទទួលបនត្រមូវករ និងែស្វងរកដំេ ះ្រ យេផ ងៗ ែដល ចកំណត់បនជអតិបរមនូវ
ក នុវត្តភព។ល។ 
 

៤.៦.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិផ្លូវជនបទ ្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីេ្រប បេធៀបសមិទធផលជមួយែផនករ េដើមបី យតៃម្ល
នូវចំណុចខ្ល ំង ចំណុចេខ យ បញ្ហ  និងេ ះ្រ យបញ្ហ ស្រមប់ឆន ំបនទ ប់ េដើមបីេរៀបចំែផនករ
យុទធ ្រស្តថវកិ េដើមបីេរៀបចំែផនករវនិិេយគបីឆន ំរកិំល និងេដើមបីេរៀបចំែផនករ្របចំឆន ំស្រមប់
ឆន ំបនទ ប់។  
 

សថតិិទឹក ្អ តជនបទ ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីេ្រប បេធៀបសមិទធផលជមួយែផនករ េដើមបី យតៃម្ល

នូវចំណុចខ្ល ំង ចំណុចេខ យ បញ្ហ  និងេ ះ្រ យបញ្ហ ស្រមប់ឆន ំបនទ ប់ េដើមបីេរៀបចំែផនករ
វនិិេយគ ធរណៈបីឆន ំរកិំល េដើមបីេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងេដើមបីេរៀបចំែផនករ្របចំ
ឆន ំស្រមប់ឆន ំបនទ ប់ និងេធ្វើេគលនេយបយ។ 
 

សថតិិបងគន់អនម័យជនបទ ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីេ្រប បេធៀបសមិទធផលជមួយែផនករ េដើមបី យតៃម្ល

នូវចំណុចខ្ល ំង ចំណុចេខ យ បញ្ហ  និងេ ះ្រ យបញ្ហ ស្រមប់ឆន ំបនទ ប់ េដើមបីេរៀបចំែផនករ
វនិិេយគ ធរណៈបីឆន ំរកិំល េដើមបីេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងេដើមបីេរៀបចំែផនករ្របចំ
ឆន ំស្រមប់ឆន ំបនទ ប់ និងេធ្វើេគលនេយបយ។ 
 

សថតិិ្រកុមជនជតិភគតិច ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីេ្រប បេធៀបសមិទធផលជមួយែផនករ េដើមបី យតៃម្ល

នូវចំណុចខ្ល ំង ចំណុចេខ យ បញ្ហ  និងេ ះ្រ យបញ្ហ ស្រមប់ឆន ំបនទ ប់ េដើមបីេរៀបចំកមមវធីិ 
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វនិិេយគ ធរណៈ និងែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងេរៀបចំែផនករ្របចំឆន ំ និងេធ្វើេគល
នេយបយ។ 
 

សថតិិែផនក្របព័នធធ ្រស្តខន តតូច ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីេ្រប បេធៀបសមិទធផលជមួយែផនករ េដើមបី យតៃម្ល

នូវចំណុចខ្ល ំង ចំណុចេខ យ បញ្ហ  និងេ ះ្រ យបញ្ហ ស្រមប់ឆន ំបនទ ប់ េដើមបីេរៀបចំែផនករ
វនិិេយគ ធរណៈបីឆន ំ េដើមបីេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងេរៀបចំែផនករ្របចំឆន ំស្រមប់
ឆន ំបនទ ប់ និងេធ្វើេគលនេយបយ។ 
 

សថតិិផ រជនបទ ្របចំឆន  ំ
គម នសថិតិែដលបន្របមូល។ 

 

សថតិិឥណទនអភិវឌ ន៍ជនបទ ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីេ្រប បេធៀបសមិទធផលជមួយែផនករ េដើមបី យតៃម្ល

នូវចំណុចខ្ល ំង ចំណុចេខ យ បញ្ហ  និងេ ះ្រ យបញ្ហ ស្រមប់ឆន ំបនទ ប់ េដើមបីេរៀបចំកមមវធីិ 
វនិិេយគ ធរណៈ និងែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងេរៀបចំែផនករ្របចំឆន ំ និងេធ្វើេគល
នេយបយ។ 
 

សថតិិករ ងសង់ េរៀនជនបទ ្របចំឆន  ំ 
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីេ្រប បេធៀបសមិទធផលជមួយែផនករ េដើមបី យតៃម្ល

នូវចំណុចខ្ល ំង ចំណុចេខ យ បញ្ហ  និងេ ះ្រ យបញ្ហ ស្រមប់ឆន ំបនទ ប់ េដើមបីេរៀបចំកមមវធីិ 
វនិិេយគ ធរណៈ និងែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងេរៀបចំែផនករ្របចំឆន ំ និងេធ្វើេគល
នេយបយ។ 
 

៤.៦.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន អនកេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត អនក្រ វ្រជវ អនកេធ្វើែផនករ

យុទធ ្រស្ត និងអនកេធ្វើេគលនេយបយពក់ព័នធេផ ងេទៀត។ 
 

៤.៦.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊĩųСŷĄĕĠ◦ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чĠР̋ ₤ũНĠŁũİũŪĠČеĂĖ еƯƠơơ
ĕЊ₣◦Њ₤ЮţŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊ◦Е˝⅜Δ ĳĄĕĠ◦ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чĠР̋ ₤ũНĠŁũİũŪĠČеĂĖ еƯƠơơ
ĕЊ₣◦Њ₤ЮţŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ 
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₤□ ЊĳЊĠ₣ðĕсΒĜņњŎĄĕĠ◦ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чĠР̋ ₤ũНĠŁũİũŪĠČеĂĖ еƯƠơơ
ĕЊ₣◦Њ₤ЮţŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊŪ О̋ņĄĕďĳЊļÐĳЊş ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чĠР̋ ₤ũНĠŁũİũŪĠČеĂĖ еƯƠơơ
ĕЊ₣◦Њ₤ЮţŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊЯĩĖ̋ ŪĠĮњĕċēŬ⅜ū₤ŉžĖ ĳĳРş ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чĠР̋ ₤ũНĠŁũİũŪĠČеĂĖ еƯƠơơ
ĕЊ₣◦Њ₤ЮţŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊĩ⅝ũĄĕĠ◦* - - ņЊĕΖşũ˝ģĕ 

₤□ ЊĳЊΟ‗ĈĕΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чĠР̋ ₤ũНĠŁũİũŪĠČеĂĖ еƯƠơơ
ĕЊ₣◦Њ₤ЮţŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊŁũ⅜₣₤₣с⅜ŵЮũЬĕ 
ĄĕĠ◦ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чĠР̋ ₤ũНĠŁũİũŪĠČеĂĖ еƯƠơơ

ĕЊ₣◦Њ₤ЮţŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ 
* មិនបន្របមូល។ 

 
៤.៧  ្រកសងួ ពណិជជកមម 

៤.៧.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ  
្រកសួងពណិជជកមមទទួលខុស្រតូវេលើករ្រគប់្រគង និងេលើកសទួយពណិជជកមម និង ជីវកមម

េនកមពុជ។ ្រកសួងេធ្វើករទំងេនកនុង្រសុក និងេ្រក្រសុក េហើយនិងកនុងបរបិទ ៊ ន េដើមបី
បេងកើតឱកស និងបរ ិ ថ នករងរល្អស្រមប់អនកផលិត និងអនកនំេចញ។ 
 

៤.៧.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ   
សថតិិករចុះបញជ ពីណិជជកមម ្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីេធ្វើករវភិគេសដ្ឋកិចច និងករសិក ទីផ រ។ 
 

សថតិិករចុះបញជ ម៉ីក ្របចំឆន  ំ
េគលេ គឺចង្រកងចំនួនសថិតិករចុះបញជ ីម៉ក ្របចំែខ ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆមសនិង

្របចំឆន ំ េដើមបីេផញើេទ្រកសួង េធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លអំពីសិទធិអនកនិពនធ និងករ្របតិបត្តិចបប់។ 
 

៤.៧.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន ជីវករ អនក្រ វ្រជវ អនក្រ វ្រជវវភិគេសដ្ឋកិចច និង

ទីផ រ។ 
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៤.៧.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą Бĵ‗ЊĄą̋ ņŊ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чĂĖ еƯƠơơ ĕЊ₣ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ
₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą БŌл ˝ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чĂĖ еƯƠơơ ĕЊ₣ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ е ƯƠơƯ

 
៤.៨  ្រកសងួ ឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 

៤.៨.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ  
្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និងថមពលមនភរកិចចស្រមបស្រមួលគេ្រមង និងករងរកនុង

្រកបខ័ណ្ឌ ទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន អភិវឌ  និងអនុវត្តចបប់ និងេគលនេយបយ ម ន និង យ
តៃម្លករអភិវឌ ែផនកឧស ហកមម ផគត់ផគង់ទឹក ស្តង់ រជតិ ម្រត ្រស្ត ែរ ៉និងថមពល។ 
 

៤.៨.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិឧស ហកមម សិបបកមម ្របចំែខ និង្របចំឆន  ំ

សថិតិ្រតូវបន្របមូល ស្រមប់បេងកើត និងអនុវត្តេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលអំពីករ
ផលិតៃនវស័ិយសហ្រគសខន តមធយម និងតូច និងករកំណត់នូវឧស ហកមមខន តតូច មធយម និងធំ 
សិបបកមម ករទទួលយកបេចចកវទិយ និងេគលនេយបយែកែ្របថមី និងយុទធ ្រស្តកនុងវស័ិយឧស
ហកមម។ 
 

សថតិិថមពល ្របចំឆន  ំ
សថិតិ្រតូវបន្របមូល េដើមបីធនករផគត់ផគង់អគគីសនី្របកបេ យសុវតថិភព និងគួរឲយទុកចិត្ត 

មៃថ្លសមរមយ ែដលស្រមួលដល់ករវនិិេយគកនុង្របេទសកមពុជ និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិ 
េលើកទឹកចិត្តដល់កររុករក និងករអភិវឌ ែដល ចទទួលយកបនេលើបរ ិ ថ ន និងសងគមៃនត្រមូវ
ករធនធនថមពល ស្រមប់ផគត់ផគង់ឲយ្រគប់វស័ិយៃនេសដ្ឋកិចចកមពុជ។ 
 

សថតិិធនធនែរ ៉្របចំឆន  ំ
សថិតិ្រតូវបន្របមូល េដើមបី្រគប់្រគងធនធនែរ ៉និងេរៀបចំែផនករអភិវឌ ន៍។ 

 

សថតិិទឹក ្អ ត ្របចំឆន  ំ
សថិតិ្រតូវបន្របមូល ស្រមប់ករអភិវឌ ៃនែផនកផគត់ផគងទឹក ្អ តេនតំបន់ទី្របជំុជន ស្រមប់

ករអភិវឌ  និងករអនុវត្តេគលនេយបយ និងករអនុវត្តចបប់។ 
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សថតិិករចុះបញជ កីមមសិទធិឧស ហកមម  
សថិតិ្រតូវបន្របមូល េដើមបីដឹងអំពីចំនួនឧស ហកមម ឧស ហកមមថមី និងចំនួនឧស ហកមម

បិទទ្វ រ។ 
 

៤.៨.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉ និង

ថមពល ្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធម៌ (ECOSOCC) ្រកសួងែផនករ ធនគរអភិវឌ ន៍
សីុ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ 

 

៤.៨.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊΧ₤⅝΅˝ņŊ ₤ЊĠġ˝ņŊ ƯƠơƠ ƯƠơƯ ŁũũģŎŁũ‗ч₤ũНĠŪĠČеĂĖ еƯƠơơ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ еƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊ▫ņĮŲ ƯƠơƠ ƯƠơƯ ŁũũģŎŁũ‗ч₤ũНĠŪĠČеĂĖ еƯƠơơ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ еƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊĊĕēĕЯũм ƯƠơƠ ƯƠơƯ ŁũũģŎŁũ‗ч₤ũНĠŪĠČеĂĖ еƯƠơơ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ еƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊ◦Е˝⅜Δ ĳ ƯƠơƠ ƯƠơƯ ŁũũģŎŁũ‗ч₤ũНĠŪĠČеĂĖ еƯƠơơ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ еƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą Б̋ ņŊ₤Њ◦ċЊΧ₤⅝΅˝ņŊ ƯƠơƠ ƯƠơƯ ŁũũģŎŁũ‗ч₤ũНĠŪĠČеĂĖ еƯƠơơ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ еƯƠơƯ 

 
៤.៩  ្រកសងួ អប់រ ំយវុជន និងកី  

៤.៩.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី មនភរកិចច េដើមបីជួយគំ្រទអនកេធ្វើេគលនេយបយ េ យ

ផ្តល់សថិតិអប់រ ំ និងសូចនករស្រមប់េធ្វើេគលនេយបយ ម នកមមវធីិ និង យតៃម្លករអនុវត្ត 
និងករកំណត់េគលេ  ែដលេផ្ត តេលើករអភិវឌ សមតថភពមនុស  រួមជមួយទីផ រេសរសីកល 
េដើមបីេលើកសទួយគុណភពអប់រ ំ េ យេឆ្លើយតបនឹងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចសងគមជតិ និងអន្តរជតិ
ស្រមប់រយៈេពលនីមួយៗេដើមបីក ងនូវសមតថភពទំង ៤ របស់វស័ិយអប់រ ំ គឺេរៀនេដើមបីដឹង េរៀន
េដើមបីេចះេធ្វើ េរៀនេដើមបី គ ល់ និងេរៀនេដើមបីរស់រួមគន កនុងសងគម្របកបេ យសុខដមរមន និងេដើមបី 
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ផ្តល់ព័ត៌មនដ៏ល្អបំផុតកនុងករអភិវឌ សមតថភព និងករអភិវឌ ធនធនមនុស  ស្រមប់អនកេធ្វើេគល
នេយបយ ស្រមប់េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត និងអនក្រ វ្រជវ។  
 

៤.៩.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិមេត្តយយសិក  និងបឋមសិក  ្របចំឆន  ំ

េគលេ  គឺេដើមបីចង្រកងសថិតិវស័ិយអប់រ ំ និងសូចនករកនុងករអប់រមំេត្តយយសិក  និងបឋម
សិក  េដើមបីេ្របើ្របស់កនុងករវភិគេគលនេយបយ និងែផនករអភិវឌ ន៍វស័ិយអប់រ ំ េដើមបីឆ្លុះ
បញច ំងនូវ្របសិទធភពករងរ និងវឌ នភពវស័ិយអប់រ ំ និងស្រមប់ជឯក រ្រ វ្រជវ និងករ
សេងកតននកនុងវស័ិយអប់រ។ំ 
 

សថតិិមធយមសិក  បឋមភូមិ ទុតិយភូមិ ្របចំឆន  ំ
េគលេ  គឺេដើមបីចង្រកងសថិតិវស័ិយអប់រ ំ និងសូចនករកនុងករអប់រមំធយមសិក  បឋមភូមិ 

និងទុតិយភូមិ េដើមបីេ្របើ្របស់កនុងករវភិគេគលនេយបយ និងែផនករអភិវឌ ន៍វស័ិយអប់រ ំ េដើមបី
ឆ្លុះបញច ំងនូវ្របសិទធភពករងរ និងវឌ នភពវស័ិយអប់រ ំ និងស្រមប់ជឯក រ្រ វ្រជវ និងករ
សេងកតននកនុងវស័ិយអប់រ។ំ 
 

សថតិិឧត្តមសិក  ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីេរៀបចំសមជអប់រ ំ េដើមបីេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត

វស័ិយអប់រ ំ េដើមបីករអភិវឌ ជតិេ យព្រងីកករទទួលបនក្រមិតឧត្តមសិក  ទនទឹមនឹងគុណភព
ែដលរក បន េដើមបីធនដល់ត្រមូវករេសដ្ឋកិចច សងគម និងទីផ ររបស់កមពុជ ែដល្រតូវបនបំេពញ 
កនុងែផនកអភិវឌ ន៍សតិបញញ  និងករផ្តល់ធនធនមនុស ។ 
 

សថតិិអប់រេំ្រក្របព័នធ ្របចំឆន  ំ
សថិតិ្រតូវបនផលិត េដើមបី យតៃម្លករអនុវត្តវស័ិយអប់រេំ្រក្របព័នធ េដើមបីេ ះ្រ យ ម

ថ ប័ន ឬប ្ត ៃដគូននែដលទក់ទងនឹងករអប់រេំ្រក្របព័នធ។ ករអប់រេំ្រក្របព័នធ មនេគលេ
ធនដល់្រគប់កុមរ យុវជន មនុស េពញវយ័ មនុស ចស់ និងជនពិករយល់ដឹងពីសិទធិទទួលបន
ករសិក េពញមួយជីវតិនូវករអប់រមូំល ្ឋ ន។ េគលេ េផ ងេទៀត គឺករផ្តល់ឱកសស្រមប់យុវយ័ 
និងមនុស េពញវយ័ ទទួលបនបំណិនជីវតិ និងក្ល យជអកខរជន។ 
 

៤.៩.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

ៃដគូអប់រ ំនយក ្ឋ នៃន្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ។ 
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៤.៩.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊņЮĳŉŎŏ₤Њ̋ ⅝ ĕЊ₣ĠŤņ₤Њ̋ ⅝ ƯƠơơ ƯƠơƯ ₤□ ЊĳЊ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũΒĠсũжĂĖ еƯƠơơ-ƯƠơƯ 
₤РşĜ˝ũΒĠсũжĂĖ еƯƠƠ៨-ƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊņĊŏņ₤Њ˝⅝ ĠŤņķРņЊ ◦НĳЊŎķРņЊ ƯƠơơ ƯƠơƯ ₤□ ЊĳЊ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũΒĠсũжĂĖ еƯƠơơ-ƯƠơƯ 
₤РşĜ˝ũΒĠсũжĂĖ еƯƠƠ៨-ƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊΧĳŉņ₤Њ˝⅝ ƯƠơơ ƯƠơƯ ₤□ ЊĳЊ ĕЊ₣₤РşĜ˝ũΒĠсũжĂĖ еƯƠơơ-ƯƠơƯ 
₤РşĜ˝ũΒĠсũжĂĖ еƯƠƠ៨-ƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊΒĠсũжЮŪłŪĠĮњĕċ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤ŉ БĮБ₤ņЊ◦ċĩŲŪĠČеĂĖ еƯƠơƯ
 
៤.១០    ្រកសងួ សងគមកិចច អតីតយទុធជន និងយវុនីតិសមបទ 

៤.១០.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
ភរកិចចរបស់្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ គឺដឹកនំ និង្រគប់្រគង

វស័ិយសងគមកិចច វស័ិយអតីតយុទធជន និងវស័ិយយុវនិតិសមបទ ទូទំង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 

៤.១០.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី យតៃម្លករងរសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិ
សមបទ និងេដើមបីបេងកើនករអភិវឌ ។ 
  

សថតិិចំនួនអងគករៃដគូែដលបនចុះអនុស រណៈេលើករងរសងគមកិចច អតីយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ្របចំឆន  ំ
េគលេ  គឺចង្រកងសថិតិស្រមប់វភិគ េធ្វើែផនករ្របចំឆន ំ និង្រគប់្រគងទិននន័យ។ 

 

សថតិិេប ជតិ សន្តិសុខសងគមស្រមប់ម្រន្តី ជករសីុវលិ ្របចំឆន  ំ
េគលេ  គឺចង្រកងសថិតិស្រមប់េធ្វើែផនករ្របចំឆន ំ និង្រគប់្រគងម្រន្តី ជករសីុវលិ។ 

 

សថតិិេប ជតិ សន្តិសុខសងគមស្រមប់្របជ ្រស្តទូេទ ្របចំឆន  ំ
េគលេ  គឺចង្រកងសថិតិស្រមប់្រគប់្រគង ម ន និងអនុវត្តេប សន្តិសុខសងគម

ស្រមប់្របជជន្រស្តទូេទ និងករេធ្វើែផនករ្របចំឆន ំ។ 
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សថតិិេប ជតិ សន្តិសុខសងគមស្រមប់អតីតយុទធជន ្របចំឆន  ំ
េគលេ  គឺករចង្រកងសថិតិស្រមប់េធ្វើែផនករ្របចំឆន ំ និង្រគប់្រគងេប សន្តិសុខសងគម 

ស្រមប់អតីតយុទធជន។ 
 

៤.១០.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ អនក្រ វ្រជវ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ 
 

៤.១០.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊ₤₣ðņ Њ̋şĆ ΒĳБĳŎН◦ċĄĕ ĕЊ₣ 
ŎНŷĕБĳЊ₤ņġĈ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤ŉ БĮБ₤ņЊ◦ċĩŲŪĠČеĂĖ еƯƠơơ

ĕЊ₣ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮĂĖ еƯƠơƯ* 
₤□ ЊĳЊşеĕУĕΒ₣ðŁũаřÐРЯřŲģĕşНй 
ΒĕН₤⅝ũ‗кЮŲЧŁİũ₤₣ðņ Њ̋şĆ 
ΒĳБŎН◦ċĄĕ ĕЊ₣ŎНŷĕБĳЊ₤ņġĈ 

ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤ŉ БĮБ₤ņЊ◦ċĩŲŪĠČеĂĖ еƯƠơơ 
ĕЊ₣ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮĂĖ еƯƠơƯ* 

₤□ ЊĳЊЮĠΐďĳЊ ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ðņ₤ŪŌĠс 
ņūĕŉБŬĄŁũ₤НБŷЋŲ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤ŉ БĮБ₤ņЊ◦ċĩŲŪĠČеĂĖ еƯƠơơ

ĕЊ₣ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮĂĖ еƯƠơƯ* 
₤□ ЊĳЊЮĠΐďĳЊ ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ðņ₤ŪŌĠс 
ŪĠďŬū₤ŉ◦РЮĉ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤ŉ БĮБ₤ņЊ◦ċĩŲŪĠČеĂĖ еƯƠơơ

ĕЊ₣ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮĂĖ еƯƠơƯ* 
₤□ ЊĳЊЮĠΐďĳЊ ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ðņ₤ŪŌĠс 
ΒĳБĳŎН◦ċĄĕ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤ŉ БĮБ₤ņЊ◦ċĩŲŪĠČеĂĖ еƯƠơơ

ĕЊ₣ЯĩĕŁũ₤˝ņŊļĮĂĖ еƯƠơƯ* 
* បនេបះពុមពផ យស្រមប់េ្របើ្របស់ៃផទកនុង និងេផញើេទទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

 
៤.១១    ្រកសងួ េរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសណំង់ 

៤.១១.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ  
្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ទទួលខុស្រតូវេរៀបចំែដនដី សំណង់ និង

្រគប់្រគងដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 

៤.១១.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិវស័ិយសំណង់ ្របចំឆន  ំ

េគលេ  គឺចង្រកងសថិតិស្រមប់្រកសួង អនកវនិិេយគ និងអនក្រ វ្រជវ េដើមបីេធ្វើករវភិគ 
វស័ិយសំណង់។ 
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សថតិិវស័ិយដីធ្លី ្របចំឆន  ំ
េគលេ  គឺចង្រកងសថិតិស្រមប់្រកសួង អនកវនិិេយគ និងអនក្រ វ្រជវ េដើមបីេធ្វើករវភិគ 

វស័ិយដីធ្លី។ 
 

សថតិិវស័ិយេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម ្របចំឆន  ំ
េគលេ  គឺចង្រកងសថិតិស្រមប់្រកសួង អនកវនិិេយគ និងអនក្រ វ្រជវ េដើមបីេធ្វើករវភិគ 

េលើវស័ិយេរៀបចំែដនដី និងនគរូបនីយកមម។ 
 

៤.១១.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន្រកសួង និងវទិយ ថ នជតិសថិតិ (្រកសួងែផនករ) អងគករ

មិនែមនរ ្ឋ ភិបល អនកវនិិេយគ និស តិ និងអនក្រ វ្រជវសិក ។ 
 

៤.១១.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊŷЋ₤њŎ₤е‗₣с ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ* 
₤□ ЊĳЊŷЋ₤њŎřБĊųБ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ* 
₤□ ЊĳЊŷЋ₤њŎЮũЬĠşеЯřĕřБ ĕÐũРĠĕБŎ˝ņŊ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ* 

* បនេបះពុមពផ យស្រមប់េ្របើ្របស់ៃផទកនុង និងេផញើេទទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 
 
៤.១២    ្រកសងួ បរ ិ ថ ន 

៤.១២.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ  
ភរកិចចរបស់្រកសួងបរ ិ ថ ន គឺេដើមបីេលើកសទួយករករពរបរ ិ ថ ន និងអភិរក ធនធន

ធមមជតិ ទូទំង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េដើមបីរួមចំែណកេលើកកមពស់គុណភពបរ ិ ថ ន សុខុមល
ភព ធរណៈ វបបធម៌ជតិ និងេសដ្ឋកិចច។ ្រកសួងបនជួយស្រមួលដល់ករអភិវឌ  និងករអនុវត្ត 
េគលនេយបយ ែផនករ និងលិខិតគតិយុត្តិ េដើមបីេលើកសទួយ និងធនករេ្របើ្របស់ និងករ្រគប់ 
្រគងឲយបន្រតឹម្រតូវ និងនិរន្តរភពៃនធនធនធមមជតិរបស់្របេទស។ ជមួយគន េនះែដរ ្រកសួង
មនមុខងរជំរញុ និងគំ្រទដល់ករចូលរមួជ ធរណៈ កនុងករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត េដើមបីេ ះ
្រ យបញ្ហ បរ ិ ថ ន និងករេ្របើ្របស់ធនធនធមមជតិ។ 
 
 
 
 
 



46 

៤.១២.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ   
សថតិិ យតៃម្លេលើករែ្រប្របួលធនធនធមមជតិ កនុងតំបន់ករពរធមមជតិ ្របចំឆន  ំ

គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 
 

សថតិិ យតៃម្លេលើករែ្រប្របួល កសធតុ ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

សថតិិ យតៃម្លេលើករបំពុលសំណល់រងឹ សំណល់ វ និងករបំពុលខយល់ ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

៤.១២.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន្រគប់នយក ្ឋ នកនុង្រកសួង និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ

ភិបលេផ ងេទៀត។ 
 

៤.១២.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊǻŎĳаņųЮŲЧŁũЯŪĠŪĠФŲĊĕēĕĊņŊďĳЊ 
Ė̋О₣ĳеĠĕсŁũĵũĊņŊďĳЊ* - - ņЊĕΖşũ˝ģĕ 

₤□ ЊĳЊǻŎĳаņųЮŲЧŁũЯŪĠŪĠФŲΖŁ₤ēĳН* - - ņЊĕΖşũ˝ģĕ 

₤□ ЊĳЊǻŎĳаņųЮŲЧŁũĠеĮНŲ₤е‗ŲсũЖ₣ ₤е‗ŲсŬŷ
ĕЊ₣ŁũĠеĮНŲŠŏŲс* - - ņЊĕΖşũ˝ģĕ 

* គម នព័ត៌មនទទួលបនពី្រកសួង។ 
 

៤.១៣    ្រកសងួ ធនធនទឹក និងឧតុនិយម 

៤.១៣.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
ភរកិចចរបស់្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម គឺេដើមបីកំណត់ និងបេងកើតេគលនេយបយ

និងយុទធ ្រស្តករេ្របើ្របស់ ករអភិវឌ ន៍ និងអភិរក ្របកបេ យនិរន្តរភពៃនធនធនទឹក ម
ថន ក់ជតិ និងអន្តរជតិ្រសប មកមមវធីិនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េដើមបីសិក  និង្រ វ្រជវ
សក្ត នុពលធនធនទឹក រមួទំងេលើដី េ្រកមដី និង កសេដើមបីបេងកើតនូវបេចចកេទសវទិយ ្រស្ត
មូល ្ឋ ន េដើមបីក ងែផនកររយៈេពលខ្លី មធយម និងែវង ស្រមប់េធ្វើ ជីវកមម ករអភិវឌ ន៍ និងែថ
រក ករពរធនធនទឹក និងឧតុនិយមេដើមបីបេ្រមើដល់េសដ្ឋកិចចជតិ និងជីវភពរស់េនរបស់្របជ
ពលរដ្ឋេនកមពុជ េដើមបី្រគប់្រគងករេ្របើ្របស់ធនធនទឹកេ យផទ ល់ និងេ យ្របេយល និងកត់
បនថយជអតិបរមនូវេ្រគះមហន្ត យ េដើមបីេរៀបចំ ក់ែតងចបប់ លិខិតបទ ្ឋ ន និងបទបបញញត្តិ
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េផ ងៗែដលពក់ព័នធនឹងករ្រគប់្រគងធនធនទឹក ្រពមទំងករអនុវត្ត េដើមបីផ្តល់បេចចកេទសចំបច់ 
និងែណនំដល់ែផនកឯកជន អងគករ សហគមន៍ និង្រគប់្របជ ្រស្តទំងអស់ែដលទក់ទងនឹងករែក
លម្អ និងករេធ្វើ ជីវកមមធនធនទឹក។ 
 

៤.១៣.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិឧតុនិយម ្របចំៃថង ្របចំែខ ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីផ្តល់ដំណឹងជូនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី (្របចំែខ ្របចំ្រតី
មស និង្របចំឆន ំ) េដើមបីពយករណ៍ និង្រពមនទុកជមុនេដើមបីចត់វធិនករឲយបនសមរមយៃន
ព័ត៌មនទន់េពលេវ ដល់្របជជន េនេពលមនភពមិន្រប្រកតី និងជបនទ ន់ េយង ម

ថ នភពឧតុនិយមេន្របេទសកមពុជ។ 
 

សថតិិជល ្រស្ត ្របចំៃថង ្របចំែខ និង្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីេរៀបចំែផនករ េលើករ ងសង់្របព័នធទឹក េលើ្របភព

ទឹកសំខន់ៗ េដើមបីបេ្រមើករអភិវឌ ធនធនទឹក និងេដើមបីេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តរយៈេពលខ្លី 
មធយម និងែវង េលើករករពរសំណឹក កករដី និងបតទេន្ល ក់ េដើមបី្រគប់្រគង និងផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មន
ែផនកជលវទិយ េដើមបីពយករណ៍ និង្រពមនទុកជមុនេដើមបីចត់វធិនករឲយបនសមរមយៃនព័ត៌មន
ទន់េពលេវ  េដើមបីអនុវត្តករ ម នគុណភពទឹកេន ថ នីយ៍ជល ្រស្ត។ 
 

សថតិិ្របព័នធេ្រ ច្រសព ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី្រគប់្រគង្របព័នធេ្រ ច្រសព និងេដើមបីេរៀបចំែផនករ

អភិវឌ ន៍។ 
 

៤.១៣.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី អនក្រ វ្រជវ និងនិស ិត។ 

 

៤.១៣.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊΧĳНĕЊŎņ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤ŉ БĮБ₤˝ņŊļĮŁũİũ ĕЊ₣Ų◦ċĩŲŁũİũ
ЮŲЧŷЋ₤њŎĊĕēĕ◦Е˝ ĕЊ₣ΧĳНĕЊŎņ ŪĠČеĂĖ еƯƠơơ

₤□ ЊĳЊĄŲ⅜ū₤ŉ  ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤ŉ БĮБ₤˝ņŊļĮŁũİũ ĕЊ₣Ų◦ċĩŲŁũİũ
ЮŲЧŷЋ₤њŎĊĕēĕ◦Е˝ ĕЊ₣ΧĳНĕЊŎņ ŪĠČеĂĖ еƯƠơơ

₤□ ЊĳЊŪĠĮњĕċЮŪ⅜şŪ₤Į ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤ŉ БĮБ₤˝ņŊļĮŁũİũ ĕЊ₣Ų◦ċĩŲŁũİũ
ЮŲЧŷЋ₤њŎĊĕēĕ◦Е˝ ĕЊ₣ΧĳНĕЊŎņ ŪĠČеĂĖ еƯƠơơ
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៤.១៤    ្រកសងួ ព័ត៌មន 

៤.១៤.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
្រកសួងព័ត៌មនទទួលខុស្រតូវេលើករផ្តល់ និងផ ព្វផ យព័ត៌មនដល់ ធរណជន ម 

មេធយបយ ដូចជវទិយុ ទូរទស ន៍ ្រពឹត្តិប្រត រព័ត៌មន ទស នវដ្តី រូបថត និង្របព័នធផ ព្វផ យ 
េអឡិច្រតូនិច ផ្តល់ករអនុញញ តស្រមប់្របតិបត្តិករ ជីវកមម និង្រតួតពិនិតយករេ្របើ្របស់ឧបករណ៍
បញជូ ន រ (េលើកែលង្របព័នធ AM និង SW) ករសហ្របតិបត្តិករជមួយ្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និង
ទូរគមនគមន៍ េដើមបីែបងែចកេ្រហ្វកង់ឲយ ថ នីយ៍វទិយុ និងទូរទស ន៍ ករ្រតួតពិនិតយខ្លឹម រ រ
ព័ត៌មន ្រពឹត្តិប្រត ទស នវដ្តី និងករេបះពុមពេផ ងៗេទៀត ករ្រតួតពិនិតយព័ត៌មនែដលផ ព្វផ យ

ម្របព័នធេអឡិច្រតូនិច ករ្រតួតពិនិតយេ ងពុមព និងេស កមមដៃទេទៀតែដលទក់ទងនឹងករផ ព្វ
ផ យផលិតផលេ ត-ចកខុ ករផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណស្រមប់ករនំចូល និងនំេចញទស នវដ្តី រព័ត៌
មន ្រពឹត្តិប្រត និងផលិតផលេ ត-ចកខុ េធ្វើករស្រមបស្រមួលករងរដល់អនក រព័ត៌មនជតិ និង
អន្តរជតិ ែដលកំពុងេធ្វើករេនកនុង្របេទសកមពុជ។ 
 

៤.១៤.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិែផនកប ្ត ញផ ព្វផ យ វទិយុ ទូរទស ន៍ រព័ត៌មន ្របចំឆន  ំ

សថិតិ្រតូវបន្របមូល េដើមបីចង្រកង និងផលិតសថិតិ្របចំែខ ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន ំ។ 
 

៤.១៤.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងព័ត៌មន អនក្រ វ្រជវ 

និងនិស តិ។ 
 

៤.១៤.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊЯĩĖ˝Ġ₧ŉ ŀĩ℮Įſĩ⅝Ŏ  ŷЋ◦ŏО 
◦Рũ◦₤℮ĕч ⅜ũĮњĳхŌĕ ƯƠơơ ƯƠơƯ ₤□ ЊĳЊĠ₧ŉ ŀĩ℮Įſĩ⅝Ŏ″ņŷЋ◦ŏО ◦Рũ◦₤℮ĕч

ĕЊ₣⅜ũĮњĳхŌĕ
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៤.១៥    ្រកសងួ យតុ្តិធម៌ 

៤.១៥.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
មុខងរ និងភរៈកិចចសំខន់ៗរបស់្រកសួងយុតិ្តធម៌ គឺេដើមបីធនយុត្តិធម៌ស្រមប់មនុស

្រគប់រូបែដលសថិតេនេ្រកមចបប់ េដើមបីធនករបំេពញមុខងរៃន្រគប់ែផនក និងក្រមិតៃន ថ ប័ន
តុ ករ និងករកត់េទស េដើមបី ម នករ្របតិបត្តិចបប់ ករកត់ក្តី និង្រគប់ក្រមិតៃនតុ ករ 
និង ថ ប័ន្រពះ ជ ជញ  េដើមបីព្រងងចបប់កនុងករងរយុត្តិធម៌ េដើមបី្រគប់្រគង និងេរៀបចំ ចរ
ស្រមប់េគលបំណងៃនករអនុវត្តចបប់កនុងករងរយុត្តិធម៌ េដើមបី្រ វ្រជវ អប់រ ំ និងផ ព្វផ យ
ចបប់ទក់ទងនឹងករងរយុត្តិធម៌ េដើមបីេរៀបចំ និង ម ន្រគប់ក្រមិតៃនដំេណើ រកររដ្ឋបលៃន

ថ ប័នតុ ករ និងករកត់េទស េដើមបីេធ្វើអធិករកិចចកនុងករណីមនពកយបណ្តឹ ងពីនរ មន ក់ 
ឬពីអងគភពចបប់ ែដលេកើតេឡើងេន្រគប់ក្រមិតៃន ថ ប័នតុ ករ និងករកត់េទស េដើមបី្រគប់
្រគងមណ្ឌ លឃំុឃំង និងពនធនគរស្រមប់េគលេ ៃនករអនុវត្តចបប់ េដើមបីពិនិតយេឡើងវញិ និង
ផ្តល់គំនិតអំពីព្រងងចបប់របស់្រកសួង និង ថ ប័ននន។ 
 

៤.១៥.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិករណីវ ិ ទបទរដ្ឋបបេវណី្រគប់ ដំបូង េខត្ត និង ជធនី ្របចំឆន  ំ

គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 
 

សថតិិករណីវ ិ ទបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ ្រគប់ ដំបូង េខត្ត និង ជធនី ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

សថតិិករណីវ ិ ទបទេលមើស្រពហមទណ្ឌ េទេលើអនីតិជន្រគប់ ដំបូង េខត្ត និង ជធនី ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

សថតិិកិចចករក ងចបប់ ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

សថតិិកិចចករផ ព្វផ យចបប់ ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

សថតិិេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង ្របចំឆន  ំ
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

៤.១៥.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 
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៤.១៥.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊ˝ũ‗Б ŷЋǻ◦Ġ◦ũřťĠġЮŷ‗БŪÐĠс⅜ŵřеĠР₣ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ 
₤□ ЊĳЊ˝ũ‗Б ŷЋǻ◦Ġ◦ЮŲŊ Ч₤ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź ŪÐĠс⅜ŵřеĠР₣ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ 
ĳЊ˝ũ‗Б ŷЋǻ◦Ġ◦ЮŲŊ Ч₤ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź ЮĉЮŲЧΒĕБĳЊĄĕ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ 
₤□ ЊĳЊ Њ̋şĆŁũ˝⅜₣şĤĠс ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ 
₤□ ЊĳЊ Њ̋şĆŁũĩ℮Įſĩ⅝ŎşĤĠс ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ 
₤□ ЊĳЊЮŢйŪ⅜Ŏĵ˝ŏĠ‗ŉ Е₣ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ 

 
៤.១៦    ្រកសងួ ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

៤.១៦.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
ករងររបស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច គឺករ្រគប់្រគង

ម្រន្តីរដ្ឋបល ផ ព្វផ យចបប់ និងេធ្វើអធិករកិចច។ 
 

៤.១៦.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិករចុះផ ព្វផ យចបប់ ្របចំឆន  ំ

សថិតិ្រតូវបន្របមូល េដើមបីផ ព្វផ យទិននន័យដល់អនកវនិិេយគ។ 
 

សថតិិករអនុម័តចបប់ ្របចំឆន  ំ
សថិតិ្រតូវបន្របមូល េដើមបីផ ព្វផ យទិននន័យដល់អនកវនិិេយគ។ 

 

សថតិិសមជិករដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ្របចំឆន  ំ
សថិតិ្រតូវបន្របមូល េដើមបីផ ព្វផ យទិននន័យដល់អនកវនិិេយគ។ 

 

សថតិិករចុះេធ្វើអធិករកិចចេន ម្រកសួង ថ ប័ន ្របចំឆន  ំ
សថិតិ្រតូវបន្របមូល េដើមបីផ ព្វផ យទិននន័យដល់អនកវនិិេយគ។ 

 

សថតិិទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង ្របចំឆន  ំ
សថិតិ្រតូវបន្របមូល េដើមបីផ ព្វផ យទិននន័យដល់អនកវនិិេយគ។ 

 

៤.១៦.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន្រកសួងែផនករ ្រកសួង ថ ប័នែដលពក់ព័នធអនកវនិិេយគ   

និងអងគករនន។ 
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៤.១៦.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊŁũşНйĩ℮Įſĩ⅝ŎşĤĠс ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊĂĖ еƯƠơơ 
₤□ ЊĳЊŁũΒĕНņњĳşĤĠс ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊĂĖ еƯƠơơ 
₤□ ЊĳЊ₤ŌĄЊ˝ũřť₤ļ ŪĮЕ◦ċ₤ļ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊĂĖ еƯƠơơ 
₤□ ЊĳЊŁũşНйЮĊſЧΒĊЊŁũ˝ ЊşĆЮĝ″ņŪ˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊĂĖ еƯƠơơ 
₤□ ЊĳЊ◦◦УŲ ĕЊ₣ЮŢйŪ⅜Ŏĵ˝ŏĠ‗ŉ Е₣ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊĂĖ еƯƠơơ 

 
៤.១៧    ្រកសងួ ៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍ 

៤.១៧.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
ករងររបស់្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ គឺករ្រគប់្រគង្របព័នធៃ្របសណីយ៍ និង

ទូរគមនគមន៍ៃន្របេទសកមពុជ ករបេងកើតេគលនេយបយ និងេលើកទឹកចិត្តេធ្វើែផនករអភិវឌ ន៍ 
វស័ិយៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ ករចូលរួមអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិកនុងវស័ិយ 
ៃ្របសណីយ៍ និងទូរគមនគមន៍ ករេធ្វើចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នៃនបេចចកវទិយព័ត៌មន។ 
 

៤.១៧.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិេស កមមៃ្របសណីយ៍ ្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីផ្តល់េស កមមែផនកៃ្របសណីយ៍ ជមួយសថិតិគួរឲយទុក
ចិត្ត និងទន់សម័យេដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ្របសិទធភព និងភព ច្របកួត្របែជង្របកបេ យ
សមភព េដើមបីេលើកទឹកចិត្តដល់ករ្រ វ្រជវ និងករអភិវឌ េលើេស កមមថមី និងភពេបើកចំហរ
វស័ិយឯកជន្របតិបត្តិករ និងេដើមបីអភិវឌ សមតថភពបេចចកេទស និងជំនញ។ 
 

សថតិិ ជីវកមមេស កមមទូរគមនគមន៍ ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីផ្តល់េស កមមែផនកទូរគមនគមន៍ ជមួយៃថ្លគួរឲយទុក

ចិត្ត និងសមរមយ េដើមបីធនករេ្របើ្របស់្របកបេ យ្របសិទធភពៃនធនធនក្រមៃនទូរគមនគមន៍ 
េដើមបីេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវ្របសិទធភព និងភព ច្របកួត្របែជង្របកបេ យសមភព េដើមបីេលើក
ទឹកចិត្តដល់ករចូលរួមពីវស័ិយឯកជន េដើមបីបេងកើតស្តង់ រសម្រសបស្រមប់ករពរផល្របេយជន៍
របស់អនកេ្របើ្របស់ និងេដើមបីអភិវឌ សមតថភពបេចចកេទស និងជំនញ។  
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៤.១៧.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងៃ្របសណីយ៍ និងទូរគម

នគមន៍ អងគភពននេ្រកមឱ ទ្រកសួង ្រគប់្របតិបត្តិករទូរស័ពទទំងអស់ ្រកុមហុ៊នអិុនធឺែណត 
្រកុមហុ៊នរបស់រ ្ឋ ភិបល អនក្រ វ្រជវ និងនិស ិត។ 
 

៤.១៧.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊЮ₤ǻ˝ņŊаŪĠ₤‗БŎч ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ еƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊΖĄБŷ˝ņŊЮ₤ǻ˝ņŊ◦РũÐņĜÐņĕч ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ ĕЊ₣ 
ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ еƯƠơƯ 

 
៤.១៨    ្រកសងួ សខុភិបល 

៤.១៨.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
្រកសួងសុខភិបលទទួលខុស្រតូវេលើករអនុវត្ត “ករចត់ែចង” ស្រមប់ផ្តល់េស កមមដល់

្រគប់វស័ិយ មរយៈែផនកសុខភិបល និងេលើកសទួយ្របព័នធមួយែដល “បេងកើនត្រមូវករ បេងកើន
គុណភព និង ចទទួលបន” ចំេពះករផ្តល់េស កមមែថទំសុខភព ែដលនឹងធននូវបរយិកស
គំ្រទ ស្រមប់បេងកើនត្រមូវករ និងឱកសេសមើភពកនុងករទទួលបននូវេស កមមសុខភព្របកប
េ យគុណភព េដើមបីឲយ្របជជនទំងអស់កនុង្របេទសកមពុជមនលទធភពទទួលបនករែថទំ
សុខភព និងសុខុមលភពមនក្រមិតខពស់បំផុត។ 
 

៤.១៨.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិជមងឺឆ្លង ្របចំែខ និង្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី ម នជមងឺឆ្លង និងេដើមបីេធ្វើករេសុើបអេងកត និងករ
វភិគ ថ នភពជមងឺឆ្លងេន្របេទសកមពុជ និងេដើមបីេរៀបចំែផនករស្រមប់ឆន ំបនទ ប់ និងករសិក ពី
េមេ គឆ្លង។ 
 

សថតិិសុខភិបល ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី ម ន ថ នភពសុខភព្របជជន និងលទធផល

សមិទធផលៃនវនិិេយគែផនកសុខភព ករេធ្វើែផនអំពីសុខភព្របចំឆន ំ ករេរៀបចំែផនករអភិវឌ ន៍
េគលនេយបយយុទធ ្រស្តអំពីសុខភព និងករែចករែំលកព័ត៌មនសុខភពដល់អនកេ្របើ្របស់។ 
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សថតិិមូល ្ឋ នសុខភិបល ធរណៈ និងឯកជនមនចបប់ ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីយល់ដឹងអំពីចំនួនមណ្ឌ លសុខភព ធរណៈេដើមបី

េរៀបចំែផនស្រមប់េស កមមសុខភព និងចំនួនេស កមមសុខភពឯកជន និងេដើមបី្រគប់្រគង និងលុប
បំបត់េស កមមសុខភពខុសចបប់។ 
 

៤.១៨.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន្រកសួងសុខភិបល ្រកសួង និងៃដគូអភិវឌ ន៍ពក់ព័នធ។ 

 

៤.១៨.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊĄņĞЙđų₣ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊ₤НŠļĮŪĠČеĂĖ е ƯƠơơ*

₤□ ЊĳЊ₤НžķЊģŲ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊ₤НŠļĮŪĠČеĂĖ е ƯƠơơ*

₤□ ЊĳЊņРŲŢť ĕ₤НžķЊģŲ⅜ēũ‗к 
ĕЊ₣υ˝ĄĕŌĕşĤĠс ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊ₤НŠļĮŪĠČеĂĖ е ƯƠơơ* 

* ផ យែតេលើេវប៉ យប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 
៤.១៩    ្រកសងួ ធរណករ និងដឹកជញជូន 

៤.១៩.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 

ភរកិចចរបស់្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន គឺេដើមបី្រគប់្រគងករអនុវត្តេគលនេយ
បយជតិទក់ទងនឹងករងរសំណង់ ធរណៈ េ យបេងកើតនូវេគលករណ៍ចបប់ និងសហ្របតិ
បត្តិករជមួយអងគករេផ ងៗ េដើមបី្រគប់្រគង ម ន និង យតៃម្លករអភិវឌ  េហ ្ឋ រចនសមព័នធ
ជួសជុល និងែថរក ផ្លូវថនល់ ព ន កំពង់ែផ ផ្លូវែដក ផ្លូវទឹក និងករងរដៃទេទៀតទក់ទងនឹង
វស័ិយ ធរណករ េដើមបី្រគប់្រគង ម ន និង យតៃម្ល ជីវកមមដឹកជញជូ នផ្លូវេគក ផ្លូវែដក 
ផ្លូវទឹក និងករងរដៃទេទៀតទក់ទងនឹងវស័ិយដឹកជញជូ ន េដើមបីេរៀបចំ និងអនុវត្តនូវចំណុចខ្វះខត 
ចបប់ និងស្តង់ រខុសៗគន ទក់ទងនឹងសំណង់ ធរណៈ និងវស័ិយដឹកជញជូ ន េដើមបីេលើកទឹកចិត្ត
និងជំរុញវស័ិយឯកជនេលើករអភិវឌ ធរណករ និងដឹកជញជូ ន េដើមបីយល់ដឹងសំណង់នន 
ែដល ជរ ្ឋ ភិបលមនជំេនឿទុកចិត្តេលើ។ 
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៤.១៨.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិករចុះបញជ យីនយន្ត និងន  ្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីយល់ដឹងអំពីចំនួនយន្តយន្ត និងន ែដលបនចុះបញជ ី
្របចំឆន ំ។ 
 

សថតិិ ធរណករ និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធដឹកជញជូ ន ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីយល់ដឹងអំពី្របែវងផ្លូវថនល់ែដលបន ងសង់ពីមួយឆន ំ 

េទមួយឆន ំ។ 
 

សថតិិេ្រគះថន ក់ច ចរផ្លូវថនល់ ផ្លូវែដក និងផ្លូវទឹក ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីយល់ដឹងអំពីេ្រគះថន ក់ច ចរ ្របចំឆន ំ។ 

 

៤.១៩.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន្រកសួងែផនករ ធនគរពិភពេ ក ធនគរអភិវឌ ន៍

សីុ អនកវនិិេយគេលើករដឹកជញជូ ន និងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ គណៈកមម ធិករ ៊ ន និងអនក 
្រ វ្រជវ។ 
 

៤.១៩.៤ េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą БŗĕŎĕŉ ĕЊ₣Ĝǻ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ 
ĕЊ₣ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ еƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊ⅜ēũ‗Łũ ĕЊ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċřЕ˝ĄŃąСĕ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ 
ĕЊ₣ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ еƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊЮŪýй▫Ė с̋şŬşũĩųСŷℓĖŲс ĩųСŷЯř˝ ĕЊ₣ĩųСŷ◦Е˝ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ 
ĕЊ₣ЯĩĕŁũŁũİũĂĖ еƯƠơƯ 

 
៤.២០    ្រកសងួ វបបធម៌ និងវិចិ្រតសលិបៈ 

៤.២០.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 

្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ មនភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករអនុវត្តេគលនេយបយ
ករពរ ែថរក  និងេលើកតៃម្លេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ជតិ និងសមបត្តិវបបធម៌ទូេទៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ េ យ្រតួតពិនិតយរមណីយ ្ឋ នេទសចរណ៍ បុ ណវតថុ នគរបូនីយកមម និង្របវត្តិវទិយ េធ្វើករ
្រ វ្រជវ និងេលើកសទួយតៃម្លវបបធម៌ជតិ និងទំេនៀមទម្ល ប់្របៃពណី មករេលើកទឹកចិត្តបំផុសនូវ
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គុណធម៌ និងអភិវឌ សកមមភពវបបធម៌ ករផ្តល់មូលនិធិដល់ កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ 
កនុងករបណ្តុ ះប ្ត លសិលបករ ត្រន្តីករ ថ បតយករ បុ ណវទូិ និងអនកជំនញេផ ងៗេទៀតខង
វបបធម៌ េ យសហ្របតិបត្តិករជមួយ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ។ 
 

៤.២០.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិករចុះបញជ កីមមសិទធិបញញ  និងសិទធិអនកនិពនធ ្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីយល់ដឹងអំពីសថិតិករចុះេឈម ះកមមសិទធិបញញ  និងករ
រក សិទធិ្របចំឆន ំ។ 
 

សថតិិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌រូបី ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីព្រងឹងករ្រគប់្រគងេករ ្តិ៍មរតកវបបធម៌រូបី េដើមបីបេ្រមើផល

្របេយជន៍ស្រមប់េគលេ អនក្រ វ្រជវ និងេដើមបីរក ទុកទិននន័យ។ 
 

សថតិិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌អរូបី ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីព្រងឹងករ្រគប់្រគងេករ ិ៍មរតកវបបធម៌អរូបី។ 

 

៤.២០.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 

អនក្រ វ្រជវ និស ិត អងគករជតិ និងអន្តរជតិ។ 
 

៤.២០.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą Б̋ ņŊ₤Њ◦ċЊĠŔň ĕЊ₣₤Њ◦ċЊΒĖ̋ ĕЊĮĕċ ƯƠơơ ƯƠơƯ ₤□ ЊĳЊŷĠġĊņх ĕЊ₣ŷЋşЊŪĳ₤ЊŲġкĂĖ еƯƠơơ*

₤□ ЊĳЊЮĠĳЊ˝ķ‗Ź ŷĠġĊņхũРĠБ ƯƠơơ ƯƠơƯ ₤□ ЊĳЊŷĠġĊņх ĕЊ₣ŷЋşЊŪĳ₤ЊŲġкĂĖ еƯƠơơ*

₤□ ЊĳЊЮĠĳЊ˝ķ‗Ź ŷĠġĊņхΒũРĠБ ƯƠơơ ƯƠơƯ ₤□ ЊĳЊŷĠġĊņх ĕЊ₣ŷЋşЊŪĳ₤ЊŲġкĂĖ еƯƠơơ*

* មិនទន់េបះពុមព។ 
 

៤.២១    ្រកសងួ េទសចរណ៍ 
៤.២១.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 

្រកសួងេទសចរណ៍ទទូលខុស្រតូវេលើករដឹកនំ និង្រគប់្រគងវស័ិយេទសចរណ៍ៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ។ ភរៈកិចច និងករទទួលខុស្រតូវ គឺករបេងកើតេគលនេយបយជតិអំពីវស័ិយ

េទសចរណ៍ និងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍េទសចរណ៍ េលើកទឹកចិត្តករវនិិេយគកនុងវស័ិយ
េទសចរណ៍ េលើមូល ្ឋ នៃនែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ្រគប់្រគងឧស ហកមមេទសចរណ៍
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កមពុជ េលើកសទួយេស កមមេទសចរណ៍្រគប់្របេភទ ្រគប់្រគង និងែថរក រមណីយ ្ឋ នធមមជតិ 
រមណីយ ្ឋ នបេងកើតេ យមនុស  មណ្ឌ លេទសចរណ៍ និងតំបន់អភិវឌ ន៍េទសចរណ៍ទូទំង្របេទស 
េចញ ជញ ប័ណ្ណស្រមប់ ជីវកមមវស័ិយេទសចរណ៍ េលើកសទួយ និងផ ព្វផ យវស័ិយេទសចរណ៍
កមពុជ ទំងេនកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស ្រគប់្រគងឯក រេបះពុមពេទសចរណ៍ និងព័ត៌មន 
និងករែកត្រមូវករផ្តល់េស កមមេបើចំបច់ បេងកើត េធ្វើឲយ្របេសើរេឡើង និងរក នូវស្តង់ រ និង
គុណភពៃនឧស ហកមម និងេស កមមេទសចរណ៍។  
 

៤.២១.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិេទសចរជតិ និងអន្តរជតិ ្របចំែខ ្របចំ្រតីមស ្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីយល់ដឹងអំពីចំនួនេភញ វេទសចរណ៍ជតិ និងអន្តរជតិ
្របចំែខ និង្របចំឆន ំ ករចំ យេលើេទសចរណ៍្របចំឆន ំ រយៈេពលមធយមៃនករ ន ក់េន និង
វកិកយប្រតេទសចរណ៍្របចំឆន ំ។ 
 

សថតិិឧស ហកមមេទសចរណ៍ ្របចំឆមស និង្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី្រគប់្រគងស ្ឋ គរ ផទះសំ ក់ និងមគគុេទទសក៍

េទសចរណ៍្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន ំ។ 
 

សថតិិកម្ល ងំពលកមមបេ្រមើឲយវស័ិយេទសចរណ៍ ្របចំឆន  ំ
សថិតិមិន្រតូវបនផលិត។ 

 

សថតិិេទសចរវលិ ង ច ្របចំែខ ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ
សថិតិមិន្រតូវបនផលិត។ 

 

៤.២១.៤    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ អនក្រ វ្រជវ អងគករជតិ និងអន្តរ

ជតិ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងវស័ិយឯកជន។ 
 

៤.២១.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊЮ◦₤şũďĳЊ ĕЊ₣ΒĕŉũďĳЊ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊЮ◦₤şũ‗чŪĠČеĂĖ е ƯƠơơ
₤□ ЊĳЊΧ₤⅝΅˝ņŊЮ◦₤şũ‗ч ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗ч₤□ ЊĳЊЮ◦₤şũ‗чŪĠČеĂĖ е ƯƠơơ
₤□ ЊĳЊ˝Ōų е₣ĮŲ˝ņŊĠЮŪņЧЁŏŷЋ₤њŎЮ◦₤şũ‗ч* - - - 
₤□ ЊĳЊЮ◦₤şũŷЋŲŵĞ ş* - - - 

* មិន្រតូវបនផលិត។ 
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៤.២២    ្រកសងួ ធមមករ និង សន 

៤.២២.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
្រកសួងធមមករ និង សនមនភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករដឹកនំ និង្រគប់្រគង ល់

អងគករ សនេន្របេទសកមពុជ ជពិេសស្រពះពុទធ សនែដលជ នរបស់រដ្ឋ ករែណនំ 
េគរព និង្រតួតពិនិតយ ល់្រគឹះ ថ ន សន រមួមនវត្ត ្រពះវ ិ រ មណ្ឌ ល្រ វ្រជវ សន និង
សមគម សន ករធនករយល់ដឹង និងសហ្របតិបត្តិកររ ងអងគករ សន មរយៈករ
សិក  និងករបណ្តុ ះប ្ត ល ករេរៀបចំរចនសមព័នធរដ្ឋបលស្រមប់្រពះសងឃ ែផ្អក ម្រកបខណ្ឌ
្រពះពុទធ សន និងជមួយកិចចសហកររបស់ ជញ ធរពក់ព័នធ ករផ្តល់កមមវធីិសិក  និងបណ្តុ ះ
ប ្ត លស្រមប់្រពះសងឃ ករ្រ វ្រជវ និងេបះពុមពផ យឯក រអំពីអក រ ្រស្ត ្របៃពណី និង
វបបធម៌ទក់ទងនឹង្រពះពុទធ សនេ យស្របតិបត្តិករជមួយ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ។ 
 

៤.២២.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិ សន និង្រគឹះ ថ ន សន ្របចំឆន  ំ

គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 
 

៤.២២.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
គម នព័ត៌មនពី្រកសួង។ 

 

៤.២២.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊ⅜₤Ĝ ĕЊ₣ŪÐ Ей⅜□ ĕ⅜₤Ĝ * - - - 

* គម នព័ត៌មនទទួលបនពី្រកសួង។ 
 
៤.២៣    ្រកសងួ កិចចករនរ ី
៤.២៣.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 

្រកសួងកិចចករនរ ី មនភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើកសទួយសមភពែយនឌ័រ និងករផ្តល់សិទធិ
អំ ចរបស់្រស្តី។ ្រកសួងមនតួនទីជអនកជួយជំរុញ អនកគំ្រទ អនកស្រមបស្រមួល និងអនកជួយ
ស្រមួល េដើមបីេលើកទឹកចិត្ត ថ ប័ន ធរណៈ សងគមសីុវលិ និងែផនកឯកជន កនុងករប្រញជ បសម
ភពែយនឌ័រ េទកនុងេគលនេយបយ និងកមមវធីិរបស់ពួកេគ។ 
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៤.២៣.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិែយនឌ័រ ្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺស្រមប់អនកេធ្វើេគលនេយបយ គេ្រមង កមមវធីិ និងករេធ្វើ
ែផនករ ករ ម ន និងករ យតៃម្លសមភពែយនឌ័រ។ 
 

៤.២៣.២    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រកសួង ថ ប័ន និងអងគភពទំង

អស់ែដលកំពុងេធ្វើករជមួយសមភពែយនឌ័រ។ 
 

៤.២៣.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊЯŎĕűњũ  ƯƠơơ ƯƠơƯ ₤□ ЊĳЊЯŎĕűњũ₤еžĕсៗЮĝ˝ņįОď ĂĖ еƯƠơƯ 
 
៤.២៤    ្រកសងួ ករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវិជជ ជីវៈ 

៤.២៤.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ មនភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករចូលរួមករកត់

បនថយភព្រកី្រក មរយៈករែស្វងរកករងរសម្រសបស្រមប់្របជជន និងធនកម្ល ំងពលកមម 
បចចុបបននបេ្រមើកនុងផលិតកមម និងឧស ហកមម ែដលទទួលបនសិទធិ និងផល្របេយជន៍ េយង ម
ចបប់ករងរ និងចបប់សន្តិសុខសងគម ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈដល់យុវវយ័ែដលគម នឱកស
ទទួលបនករអប់រមំ វទិយល័យ និង្រកុមងយេ្រគះេផ ងេទៀតេ យគម នករេរ ើសេអើង េធ្វើឲយ
្របេសើរេឡើង និងេលើកសទួយករប្រញជ បែយនឌ័រ កនុងវស័ិយករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ។ 
 

៤.២៤.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  

សថតិិករងរ ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីយល់ដឹងអំពីលទធផលៃនសមិទធផលសកមមភពរបស់

អងគភពេ្រកម្រកសួង េដើមបីសេងខប និងវភិគស្រមប់េរៀបចំែផនករ និងេគលនេយបយស្រមប់
វស័ិយករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត ល។ 
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សថតិិករអប់រ ំបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសវជិជ ជីវៈ ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល

េយង មេគលនេយបយជតិ េដើមបីែស្វងរកក្រមិតជំនញ/ែយនឌ័រ/អ្រ អនកេបះបង់េចល
េដើមបីេ្រប បេធៀបជមួយទីផ រករងរ េយង មករបណ្តុ ះប ្ត ល និងមូល ្ឋ នស្រមប់

ករអភិវឌ ជតិ។ 
 

សថតិិេប ជតិ របបសន្តិសុខសងគម ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីយល់ដឹងអំពីចំនួនករងរទក់ទងនឹងេ្រគះថន ក់ សកមម

ភពេសដ្ឋកិចច មូលេហតុៃនករេ្រគះថន ក់ ក្រមិតៃនករេ្រគះថន ក់ ្រកុម យុ និងេភទ េដើមបីេធ្វើឲយករ
េ្រគះថន ក់ទក់ទងនឹងករងរ មនក្រមិតជអបបបរមិ។ 
 

៤.២៤.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ៃដគូអភិវឌ ន៍ ម្រន្តីពក់ព័នធនឹងករ

េធ្វើែផនករ និងេគលនេយបយ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល សមគមនិេយជក េប ជតិស្រមប់
របបសន្តិសុខសងគម និងអនក្រ វ្រជវ។ 
 

៤.២៤.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊŁũİũ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ ĕЊ₣
ЯĩĕŁũŁũİũ ĂĖ еƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊŁũΒĠсũж Ġ‗ŉО йĠ₧ŉ ŲĠЮşĆ̋ Ю◦₤ŷЋďą ĄБŷк ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ ĕЊ₣
ЯĩĕŁũŁũİũ ĂĖ еƯƠơƯ 

₤□ ЊĳЊЮĠΐďĳЊ ũĠĠ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ðņ ƯƠơơ ƯƠơƯ ũģŎŁũ‗чŪĠČеĂĖ еƯƠơơ ĕЊ₣
ЯĩĕŁũŁũİũ ĂĖ еƯƠơƯ 

 
៤.២៥    រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន កសចរណ៍សុវីិល 

៤.២៥.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 

រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន កសចរណ៍សីុវលិមនភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករផ្តល់េស កមម
កសចរណ៍ ្របកបេ យសុវតថិភព ្របសិទធភព គុណភព និងចំ យសម្រសប មស្តង់ រ

អន្តរជតិ ស្រមប់េជើងយន្តេ ះជតិ និងអន្តរជតិ ករបេងកើនកររួមចំែណកជអតិបរមដល់ករ
អភិវឌ េសដ្ឋកិចច សងគមកមពុជ និងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយអនុតំបន់ តំបន់ និងអន្តរជតិ។ 
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៤.២៥.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិ្រកុមហុ៊ន កសចរណ៍ ្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី ស់ែវងវឌ នភពៃន្រកុមហុ៊ន កសចរណ៍ និងេដើមបី
េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍។ 
 

សថតិិ កសយន ្ឋ ន ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី ស់ែវងវឌ នភពៃន កសយន ្ឋ ន និងេដើមបីេរៀបចំ

ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍។ 
 

សថតិិអនកផ្តល់េស នំផ្លូវ កស ្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី ស់ែវងវឌ នភពៃនអនកផ្តល់េស នំផ្លូវ កស និង

េដើមបីេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍។ 
 

សថតិិ កសយនសីុវលិែដលចុះបញជ  ី្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបី ស់ែវងវឌ នភពៃន កសយនសីុវលិែដលចុះបញជ ី 

និងេដើមបីេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍។ 
 

៤.២៥.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមនរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន កសចរណ៍សីុវលិ ្រកសួង

ពណិជជកមម ្រកសួងេទសចរណ៍ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ ្រកុមហុ៊ន កសចរណ៍សីុវលិ 
្រកុមហុ៊នេទសចរណ៍ ទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិជបុ៉ន (JICA) ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ 
(ADB) ធនគរពិភពេ ក (WB) និងអនក្រ វ្រជវ។ 
 

៤.២៤.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊŪ О̋ņ п̈́НĕΖŁ₤şũ‗ч ƯƠơơ ƯƠơƯ Ю₤ЬŷЮŅ◦ЊĕĖĕњŎΖŁ₤şũ‗ч₤НБŷЋŲ˝ņįОď*

₤□ ЊĳЊΖŁ₤ŗĕŢť ĕ ƯƠơơ ƯƠơƯ Ю₤ЬŷЮŅ◦ЊĕĖĕњŎΖŁ₤şũ‗ч₤НБŷЋŲ˝ņįОď*

₤□ ЊĳЊΒĖ̋ ĩŉŲсЮ₤ǻĜеĩųСŷΖŁ₤ ƯƠơơ ƯƠơƯ Ю₤ЬŷЮŅ◦ЊĕĖĕњŎΖŁ₤şũ‗ч₤НБŷЋŲ˝ņįОď*

₤□ ЊĳЊΖŁ₤ŗĕ₤НБŷЋŲЯřŲşНйĠŃą Б ƯƠơơ ƯƠơƯ Ю₤ЬŷЮŅ◦ЊĕĖĕњŎΖŁ₤şũ‗ч₤НБŷЋŲ˝ņįОď*

* មិនទន់េបះពុមព។ 
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៤.២៦    រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន មុខងរ ធរណៈ 

៤.២៦.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន មុខងរ ធរណៈមនភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករ្រគប់្រគងម្រន្តី ជករ 

សីុវលិទំងអស់។ 
 

៤.២៦.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិម្រន្តី ជករសីុវលិ និងេស កមម ្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីយល់ដឹងអំពីចំនួនម្រន្តី ជករសីុវលិ្របចំឆន ំ និងេរៀបចំ
ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍។ 
 

៤.២៦.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន្រកសួងែផនករ ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី និងរដ្ឋេលខធិករ

្ឋ នមុខងរ ធរណៈ។ 
 

៤.២៦.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊņūĕŉБŬĄŁũ₤НБŷЋŲ ĕЊ₣Ю₤ǻ˝ņŊ ƯƠơơ ƯƠơư ₤□ ЊĳЊņūĕŉБŬĄŁũ₤НБŷЋŲ ĕЊ₣Ю₤ǻ˝ņŊŪĠČеĂĖ е*
* មិនទន់េបះពុមព។ 

 
៤.២៧    ធនគរជតិៃនកមពុជ 

៤.២៧.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
ធនគរជតិៃនកមពុជ មនភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករ កំណត់ទិសេ េគលនេយបយ

របិូយវតថុ េ យ្របឹក ជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល និងពិចរ េលើ្រកបខ័ណ្ឌ ករងរៃនេគលនេយបយ
េសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុៃនកមពុជ ករបេងកើត អនុវត្ដ និង ម នេគលនេយបយរបិូយវតថុ និងករ
ប្ដូរ្របក់្រសប មទិសេ ែដលបនកំណត់ េធ្វើករវភិគេសដ្ឋកិចច និងរបិូយវតថុឲយបនេទៀងទត់ 
និងផ ព្វផ យទូេទនូវលទធផល និង្របគល់សំេណើ  និងវធិនករជូន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ករផ្ដល់

ជញ ប័ណ្ណ និងដក ជញ ប័ណ្ណ េធ្វើចបប់ និង្រគប់្រគងធនគរ និង ថ ប័នហិរញញវតថុ និង្រគឹះ ថ ន
ពក់ព័នធេផ ងេទៀត ដូចជសវនករ និងអនកបិទបញជ ី ករ្រគប់្រគង្របព័នធទូទត់្របក់េនកនុង្របេទស 
កមពុជ និងព្រងឹងករទូទត់្របក់េនកនុងធនគរ ករេដើរតួជអនកបេងកើតែតមួយគត់នូវរបិូយប័ណ្ណជតិ 
ៃនកមពុជ ករបេងកើតជញជ ីងទូទត់្របក់ ករចូលរមួកនុងករ្រគប់្រគងបំណុល និងបណ្ដឹ ងខងេ្រក 
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ករចូលរមួកនុងករបេងកើត និង្រគប់្រគងទីផ ររបិូយប័ណ្ណ និងហិរញញវតថុ ករផ្ដល់ ជញ ប័ណ្ណ និងដក
ជញ ប័ណ្ណ េធ្វើចបប់ និង្រគប់្រគង ល់្របតិបត្ដិករេនកនុងទីផ រភគហុ៊ន និងប្ដូរ្របក់អន្ដរជតិ 

ទីផ រស្រមប់តបូង និងេ ហធតុមនតៃម្ល េដើមបីកំណត់អ្រ ករ្របក់។ 
 

៤.២៧.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិជញជ ងីទូទត់ ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ

េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីយល់ដឹងអំពីលំហូរៃនគណនីពណិជជកមម េស កមម 
ចំណូល ្របក់េផទរ បំណុលេ្រក្របេទស វនិិេយគផទ ល់បរេទស ្របក់ប្រមុងមូលធន ថ នភពវនិិ
េយគេ្រក្របេទស និងសថិតិបំណុលេ្រក្របេទស។ 
 

សថតិិបំណុលេ្រក្របេទស ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ
េគលេ  គឺេដើមបីចង្រកងសថិតិជញជ ីងទូទត់ បំណុល និងសននិធិបញច ប់។ 

 

សថតិិរូបិយវតថុ និងហិរញញវតថុ ្របចំែខ 
េគលេ  គឺេដើមបីចង្រកងសថិតិស្រមប់េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តៃនេគលនេយបយរូបិយវតថុ 

េដើមបីវភិគ និងេ្របើ្របស់ស្រមប់សូចនករេសដ្ឋកិចច។ 
 

សថតិិពណិជជកមមអន្តរជតិ ែផនកទំនិញ ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ
េគលេ  គឺេដើមបីចង្រកងសថិតិស្រមប់វភិគអំពីករបេងកើនជញជ ីងទូទត់េនកមពុជ និង ម

នទំនិញនំចូល និងនំេចញេនកមពុជ និងពិភពេ ក។ 
 

សថតិិពណិជជកមមអន្តរជតិ ែផនកេស កមម ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ
េគលេ  គឺេដើមបីចង្រកងសថិតិស្រមប់េធ្វើករវភិគេសដ្ឋកិចច និងស្រមប់អនកេធ្វើេគលនេយ

បយ េដើមបីេរៀបចំេគលនេយបយពណិជជកមម េគលនេយបយរូបិយវតថុ និងេគលនេយបយ
សថិរភព្រទង់្រទយធំ និងេដើមបីយល់ដឹងអំពីចំណូល ចំ យៃនវស័ិយេទសចរណ៍ ែផនកេស កមម។ 
 

សថតិិ ថ នភពវនិិេយគអន្តរជតិ ្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ
េគលេ ៃនករចង្រកងសថិតិ គឺេដើមបីយល់ដឹងអំពី ថ នភពែ្រប្របួល្រទពយសកមម  និង្រទពយ

អកមមេនកមពុជ និងករវនិិេយគផទ ល់េ្រក្របេទស។ 
 

៤.២៧.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ អនកេធ្វើេគលនេយបយ ធនគរ

ជតិៃនកមពុជ ្រកសួងែផនករ និង្រកសួងេផ ងៗ ថ ប័នជតិ និងអន្តរជតិ (ឧទហរណ៍ មូលនិធិ 
របិូយវតថុអន្តរជតិ (IMF) ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) ធនគរពិភពេ ក (WB) និងសមគម្របជ
ជតិ សីុ េគនយ៍ (ASEAN)) អនក្រ វ្រជវ និង ថ ប័នហិរញញវតថុ។  
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៤.២៧.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊĄŃą Б₣◦РĈĳс ƯƠơơ ƯƠơơ ₤□ ЊĳЊĄŃą Б₣◦РĈĳс˝ņįОď ŪĮЕĳŉЊĠŪĳЮŲŠ ưƯ
ŪĳБŌ₤◦БƯ ĂĖ еƯƠơơ 

₤□ ЊĳЊĠе‗НŲЮŪłŪĠЮ◦₤ ƯƠơơ ƯƠơơ ₤□ ЊĳЊĄŃą Б₣◦РĈĳс˝ņįОď ŪĮЕĳŉЊĠŪĳЮŲŠ ưƯ
ŪĳБŌ₤◦БƯ ĂĖ еƯƠơơ 

₤□ ЊĳЊũРĠЊŎŷĳ□О ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О ƯƠơơ ƯƠơơ ₤□ ЊĳЊĄŃą Б₣◦РĈĳс˝ņįОď ŪĮЕĳŉЊĠŪĳЮŲŠ ưƯ
ŪĳБŌ₤◦БƯ ĂĖ еƯƠơơ 

₤□ ЊĳЊĵ‗ЊĄą̋ ņŊΒĕŉũďĳЊ ЯĩĖ̋ ◦еĕЊŀ ƯƠơơ ƯƠơơ ₤□ ЊĳЊĄŃą Б₣◦РĈĳс˝ņįОď ŪĮЕĳŉЊĠŪĳЮŲŠ ưƯ
ŪĳБŌ₤◦БƯ ĂĖ еƯƠơơ 

₤□ ЊĳЊĵ‗ЊĄą̋ ņŊΒĕŉũďĳЊ ЯĩĖ̋ Ю₤ǻ˝ņŊ ƯƠơơ ƯƠơơ ₤□ ЊĳЊĄŃą Б₣◦РĈĳс˝ņįОď ŪĮЕĳŉЊĠŪĳЮŲŠ ưƯ
ŪĳБŌ₤◦БƯ ĂĖ еƯƠơơ 

₤□ ЊĳЊ⅜□ ĕļĮŷЋĕЊЮŗÐΒĕŉũďĳЊ ƯƠơơ ƯƠơơ ₤□ ЊĳЊĄŃą Б₣◦РĈĳс˝ņįОď ŪĮЕĳŉЊĠŪĳЮŲŠ ưƯ
ŪĳБŌ₤◦БƯ ĂĖ еƯƠơơ 

 
៤.២៨    ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ 

៤.២៨.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ មនភរកិចចទទួលខុស្រតូវេលើករបេ្រមើករងរជ “អនកស្រមប

ស្រមួល” និង “្រចកេចញចូលែតមួយ” កនុងទំនក់ទំនងរ ង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង្របេទសនន 
ថ ប័នអន្ដរជតិ និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលែដលជអនកផ្ដល់ជំនួយដល់កមពុជ និងករបេ្រមើករ

ងរជអនកស្រមបស្រមួល និង “្រចកេចញចូលែតមួយ” កនុងទំនក់ទំនងចំេ ម្រកសួង និង ថ ប័ន
ជរ ្ឋ ភិបលេផ ងៗ េដើមបីស្រមបស្រមួលករផ្ដល់ និង/ឬករែចកចយជំនួយករអភិវឌ ន៍ 

ករបេងកើត និងអនុវត្ដយុទធ ្រស្ដស្ដីពីករ្រគប់្រគងកិចចសហ្របតិបត្ដិករអភិវឌ ន៍េដើមបីព្រងឹងភពជ 
មច ស់ និងភពជអនកដឹកនំរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងសកមមភពអភិវឌ ន៍ និងេដើមបីព្រងឹងភព
ជៃដគូជមួយសហគមន៍ៃដគូអភិវឌ ន៍ ករេកៀងគរ និងផ្ដល់ជំនួយករអភិវឌ ន៍ស្រមប់ករអនុវត្ដ
ជ ទិភពែដលមនែចងកនុងែផនករយុទធ ្រស្ដអភិវឌ ន៍ជតិ និងកមមវធីិអភិវឌ ន៍ មែផនក។ 
ករដឹកនំសុខដុមកមមៃនករអនុវត្ដន៍គេ្រមង និងកមមវធីិអភិវឌ ន៍េ យៃដគូអភិវឌ ន៍ េដើមបីេលើក
សទួយ្របសិទធភពៃនជំនួយករអភិវឌ ន៍ កិចច្របតិបត្ដិករជមួយ្រកសួង និង ថ ប័នពក់ព័នធែដលទក់
ទងនឹងមច ស់ជំនួយ និងអងគករអន្ដរជតិ និងករវនិិេយគ។ 
 
 
 



64 

៤.២៨.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិករេ្របើ្របស់ហិរញញ្របទនសហ្របតិបត្តិករអភិវឌ ន៍ ្របចំឆន  ំ

គម នព័ត៌មនពី្រកសួងពក់ព័នធ។ 
 

សថតិិករអនុម័តគេ្រមងវនិិេយគ ធរណៈរបស់្រកសួង ថ ប័ន ្របចំឆមស និង្របចំឆន  ំ
េគលេ  គឺចង្រកងសថិតិស្រមប់អនកវនិិេយគ េដើមបីវភិគ និងបង្ហ ញដល់វនិិេយគិនកនុង

្រសុក និងអន្តរជតិ។ 
 

សថតិិករអនុម័តគេ្រមងវនិិេយគឯកជន រួមទំងគេ្រមងវនិិេយគកនុងតំបន់េសដ្ឋកិចចពិេសស ្របចំែខ 
្របចំ្រតីមស និង្របចំឆន  ំ

គម នព័ត៌មនពី្រកសួងពក់ព័នធ។ 
 

៤.២៨.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមន ថ ប័នពក់ព័នធនឹងករវនិិេយគ និង ថ នទូតេនកនុង

្របេទសកមពុជ។ 
 

៤.២៨.៤    េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊŁũЮŪĠЧŪģ₤с Њ̈́ũŃňŪĠĈĕ₤΅ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũΒķЊŷűΘĕч - - - 
₤□ ЊĳЊŁũΒĕНņњĳÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗кũĠ₤сŪ˝₤У₣
⅜□ Ġњĕ* ƯƠơơ - - 

₤□ ЊĳЊŁũΒĕНņњĳÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐυ˝Ąĕ ũУņĈе₣
ÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐ Ė̋О₣ĳеĠĕсЮ₤řť̋ ЊşĆĮЊЮ₤₤* - - - 

* មិនទន់េបះពុមព។ 
 

៤.២៩    គណៈកមម ធិករជតិបណ្តុ ះប ្ត ល 

៤.២៩.១    ករងរ និងករទទួលខុស្រតូវ 
គណៈកមម ធិករជតិបណ្តុ ះប ្ត ល មនភរៈកិចច និងទទួលខុស្រតូវេលើករេរៀបចំេគល

នេយបយ និងែផនករបណ្តុ ះប ្ត លជតិ ស្រមប់ករអប់រ ំ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈបេចចក
េទស ករស្រមបស្រមួល និងត្រមង់ទិសករងរៃនករអបរ ំ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈបេចចកេទស 
េដើមបីបំេពញ មត្រមូវករៃនេសដ្ឋកិចចជតិ កនុងេពលបចចុបបនន និងអនគត ករេរៀបចំគេ្រមងមួយ 
េដើមបីបេងកើតថមី និងអភិវឌ ្របព័នធករអបរ ំនិងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈបេចចកេទស ដូចជ ៖ i) គុណភព 
ែដលមនជួយេ្រជមែ្រជង និងមន្របសិទធភព  ii) ភជ ប់នឹងករងរ ទិភពអភិវឌ ន៍ជតិ  iii) េឆ្លើយ
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តបេទនឹងត្រមូវករពណិជជកមម វស័ិយកសិកមមឧស ហកមម និងេស កមម និង  iv) ទំនក់ទំនងរ ង
ទីកែន្លងករងរ និង ថ ប័ន។ 
 

៤.២៩.២    អេងកតសថតិិ និងេគលេ  
សថតិិព័ត៌មនទីផ រពលកមម 

េគលេ  គឺេដើមបី្របមូល ចង្រកងទិននន័យ និងេបះពុមពផ យព័ត៌មនពលកមមត្រមូវករ 
អំពីធនធនមនុស ស្រមប់េ្របើ្របស់ពីឆន ំ ២០១១ ដល់ ឆន ំ ២០១៥ ម្របេភទករងរ ្រកបខណ្ឌ
ករងរ រដ្ឋធមមនុញញ ក្រមិតអប់រ ំ ត្រមូវករជំនញភ បរេទស បទពិេ ធន៍ និង្របក់ឈនួល ឬ
េបៀវត រ។៍ 
 

៤.២៩.៣    អនកេ្របើ្របសស់ថតិិ  
អនកេ្របើ្របស់សថិតិសំខន់ៗ រួមមនអនកេធ្វើេគលនេយបយ អនកេធ្វើែផនករ និេយជក 

អនកផ្តល់ករអប់រ ំ ទី្របឹក អំពីជំនញ អនកផ្តល់េស ករងរ អនក្រ វ្រជវ អនកែស្វងរកករងរ និង
ធរណជន។ 

 

៤.២៩.៤ េឈម ះរបយករណ៍ និងឆន ផំ ព្វផ យ 
 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ŪýЮŗ₣ ◦ЊĕĖĕњŎ
ģĕЮģйĮНņį ЮěŊ йũģŎŁũ‗чşН₣ЮŪŁŎ 

₤□ ЊĳЊĮњĳхŌĕ◦Бĩ⅝ũĮŲ˝ņŊ ƯƠơơ ƯƠơƯ ņЊĕΖşũ˝ģĕ 
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ឧបសមពន័ធ ១ ៖ 
 

ថ នភពបចចបុបនន និងចំ យសរបុៃនករអេងកត
កនងុ្របព័នធសថតិជិត ិ

 
 
១. វិទយ ថ នជតិសថតិិ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊĄеЮũЩĕŪĠďŬū₤ŉ* ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤□ ЊĳЊĄеЮũЩĕ˝₤Њ̋ ņŊ* ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤□ ЊĳЊĄеЮũЩĕ₤΅Ūý₤ ŪĠņРŲ ơ.៨ử.ớ̉ 
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ŪĠďŬū₤ŉşЮĜų йĄеЮũЩĕ*  ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ŁũΒĠсũж ĕЊ₣Β˝ šũļĮ ŪĠņРŲ ** 

₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ŪĠď⅜ū₤ŉ  ĕЊ₣₤НŠļĮ* ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ЯĩĖ̋ ņЊĕЮũЬĠũŎ ĕЊ₣Ю₤řť̋ ЊşĆņЊĕģĕĮЊĕЊĳŏ ŪĠņРŲ *** 

₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ΧŪ Њ̋řť̋ ņŊ ĕЊ₣ŎНĳŉЊĊņх ŪĠņРŲ ** 

₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨₤΅Ūý₤*  ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨˝Ōų е₣ĮŲ˝ņŊ  ŪĠņРŲ Ự.ưỢ  
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ* ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨Ю₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ Њ̋ş№ş ŪĠņРŲ ỨƯ.̣ƯƠ  
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ŪĠď⅜ū₤ŉ* ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ĮŲ˝ņŊ̋ НŌũ  ŪĠņРŲ **** 

₤□ ЊĳЊşНйĠŃą БΖĄБŷ˝ņŊ₤Ō΅ũ‗˝ņŊ* ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤□ ЊĳЊÐ‗ЮĕŎŏďĳЊ ŪĠņРŲ ̉.̀ƠƠ 
₤ĕĀ₤℮ĕчĩŲЊĳ˝ņŊ̋ ₤Њ˝ņŊ ĕЊ₣Χ₤⅝΅˝ņŊ ŪĠņРŲ *** 

₤□ ЊĳЊ ĕЊ₣₤ĕĀ₤℮ĕчĵ‗ЊĄą̋ ņŊŲ с̋ŬŎ ĕЊ₣Ų с̋řНе ŪĠņРŲ *** 

₤ĕĀ₤℮ĕчаℓų◦еĕЊŀЮŪĠЧŪģ₤с* ŪĠņРŲ ̀.̉៨Ơ 
₤ĕĀ₤℮ĕчаℓųĕБ̈́ ũћ‗ ĕЊ₣Ζ΅ũћ‗*  ņЊĕŪĠņРŲ - - 
Ð‗ĕБũ‗Ġ″ņЯĩĖ̋ * ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤ĕĀ₤℮ĕчşе₧ŎĮŲ˝ņŊ ĕЊ₣аℓųĘĖФŲ ŪĠņРŲ *** 

₤ĕĀ₤℮ĕчаℓųΒĖ̋ ĩŲЊĳ ĕЊ₣Ю₤ǻ˝ņŊ* ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤□ ЊĳЊĠũЋ⅜□ ĕ ĕЊ₣ĊĕēĕĊņŊďĳЊ ņЊĕŪĠņРŲ - - 
Ð‗ĕБũ‗ĠĠũЋ⅜□ ĕ ĕЊ₣ĊĕēĕĊņŊďĳЊ ņЊĕŪĠņРŲ - - 
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₤□ ЊĳЊŪĠď⅜ū₤ŉ  ĕЊ₣ŪĠďŬū₤ŉ* ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤□ ЊĳЊşе‗РŲ ĕЊ₣şе₧ŎŪÐ Ф⅜ũ  ŪĠņРŲ ** 

ΒЮ₣ĳ̨₤₣ ðņ Њ̋şĆЮĩ℮₣Ю◦Ьĳ ŪĠņРŲ ư.ƠƠƠ 
Ю₤ЬŷЮŅ₤□ ЊĳЊ▫Ė с̋ďĳЊ ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ ŪĠņРŲ ̀.̣ƠƠ 
Ю₤ЬŷЮŅ₤□ ЊĳЊ▫Ė с̋ЮŠĳŉ ŪĠņРŲ ***** 

Ю₤ЬŷЮŅ₤□ ЊĳЊ▫Ė с̋Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  þНе ₤Į̇ĳс* ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤РşĜ˝ũЮ₤řť̋ ЊşĆ ĕЊ₣ĠũЋ⅜□ ĕ*  ņЊĕŪĠņРŲ - - 
₤РşĜ˝ũ₤₣ ðņ Њ̋şĆ ŪĠď⅜ū₤ŉ* ŪĠņРŲ - - 

* ņЊĕģĕĩŲЊĳ¤ 
** ₤ũНĠşе₧Ŏ ũУņĠŃĆСŲďņУŎ₤□ ЊĳЊΒЮ₣ ˛ĳЮ₤řċ̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ˝ ЊşĆ¤ 
*** ₤ũНĠşе₧Ŏ ũУņĠŃĆСŲďņУŎ₤□ ЊĳЊÐ‗ЮĕŎŏďĳЊ¤ 
**** ₤ũНĠşе₧Ŏ ũУņĠŃĆСŲďņУŎ₤□ ЊĳЊΒЮ₣ ˛ĳĮŲ˝ņŊ˝ НŌũ¤ 
***** ģĕЮũЬĠşе ЮŢŎņĕĀБũЯĩĕŁũЮŠĳŉаĕŪ˝₤У₣ЯĩĕŁũ¤ 

 
២. ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊ ŷЋļÐ⅜□ ĕļĮЮ₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ Њ̋şĆ ĕЊ₣ŷĠġĊņх ŪĠņРŲ Ứ.ứ̉   - 
 
៣. ្រកសងួ ម ៃផទ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊŪĠďĮŲũřť ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊΒĳŉ₤Ŕň ‗Ġњ‗‼  ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą БΒŪ″ĕН Р̋ŲŢť ĕ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊĠ◦ЮŲŊ Ч₤ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź  ĕЊ₣ŁũĠūĮ̇Ġ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊĄĕďĠсþНе ĕЊ₣ŁũΒĠсũжЯ˝ЯŪĠ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊĄĕΒЮĜŉ ŪĠЮŷ₤ĕч ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊÐ‗Ġ˝℮ĕЮŗģŎ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊΒ₣ ðŁũņЊĕЯņĕũŢť ķЊģŲ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊŁũĠЮ₣ ˛ЧĳŪ О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  ₤Į̇ĳс þНе ĕЊ₣ķРņЊℓŊБ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
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៤. ្រកសងួ េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊ Њ̈́ũŃňŷĳ□ОŬĄũŢť ķЊģŲ ŪĠņРŲ  ̀̉.៨ƠƠ 

₤□ ЊĳЊĠе‗НŲ⅜ēũ‗к ŪĠņРŲ  ** 

₤□ ЊĳЊŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁŬĄũŢť ķЊģŲ ŪĠņРŲ  ** 

₤□ ЊĳЊĮĕċΖ˝ũ ŪĠņРŲ  ** 

₤□ ЊĳЊ◦еĕЊŀřЕ˝ĄŃąСĕĩųСŷЮý˝ ĩųСŷЯř˝ ĩųСŷ◦Е˝ 
ĕЊ₣ĩųСŷΖŁ₤* ņЊĕŪĠņРŲ - - 

₤□ ЊĳЊşе‗РŲņЊĕЯņĕ⅜ũЮĮЧĮĕċ ŪĠņРŲ  ** 

₤□ ЊĳЊĵ‗ЊĄą̋ ņŊЮŪłŪĠЮ◦₤ ŪĠņРŲ  ** 

* ņЊĕģĕĩŲЊĳ¤ 
* ŪģеņУŎΒЮ₣ĳ̨ũУņşРŲýĖ  ĕЊ₣ĠİΆ ŀ˝ ĖО₣₤□ ЊĳЊ΅ЊũŃňŷĳ□ОũŢť ķЊģŲ¤ 

 
៥. ្រកសងួ កសកិមម រកុខ ្របមញ ់និងេន ទ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊаℓų◦еĕЊŀ˝₤Њ˝ņŊ ŪĠņРŲ ̉̉.̣ƠƠ  

₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨аĩĀřБ ◦ЊĕĖĩŲ ĕЊ₣ĠũЋŌ‗ĩŲřе₧е ŪĠņРŲ ử.ƠƠƠ  

₤□ ЊĳЊĩŲЊĳ˝ņŊ ĕЊ₣Ġ₤НĮŜģŲ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊĄŲĩŲ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊаŪĮЮĘЧ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊĩŲЊĳ˝ņŊřе₧еЮł₤пР* ņЊĕŪĠņРŲ - - 

₤□ ЊĳЊЮŪÐЪ₣Ŏĕŉ̋ ₤Њ˝ņŊ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊ▫Ė е˝₤Њ˝ņŊ ĕЊ₣₤Ōĸ ũк˝₤Њ̋ ņŊ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ

* ņЊĕģĕĩŲЊĳ¤ 
 
៦. ្រកសងួ អភិវឌ ន៍ជនបទ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊĩųСŷĄĕĠ◦ ŪĠņРŲ ứ.ƯƠƠ  

₤□ ЊĳЊ◦Е˝⅜Δ ĳĄĕĠ◦ ŪĠņРŲ ứ.ƯƠƠ  

₤□ ЊĳЊĠ₣ðĕсΒĜņњŎĄĕĠ◦ ŪĠņРŲ ứ.ƯƠƠ  

₤□ ЊĳЊŪ О̋ņĄĕďĳЊļÐĳЊş ŪĠņРŲ ứ.ƯƠƠ  

₤□ ЊĳЊЯĩĖ̋ ŪĠĮњĕċēŬ⅜ū₤ŉžĖ ĳĳРş ŪĠņРŲ ứ.ƯƠƠ  
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₤□ ЊĳЊĩ⅝ũĄĕĠ◦* ņЊĕŪĠņРŲ - - 

₤□ ЊĳЊΟ‗ĈĕΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ ŪĠņРŲ ứ.ƯƠƠ  

₤□ ЊĳЊŁũ⅜₣₤₣с⅜ŵЮũЬĕĄĕĠ◦ ŪĠņРŲ ứ.ƯƠƠ  

* ņЊĕģĕĩŲЊĳ¤ 
 
៧. ្រកសងួ ពណិជជកមម 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą Бĵ‗ЊĄą̋ ņŊ ŪĠņРŲ ̣̉.̉៨Ơ  

₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą БŌл ˝ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
 
៨. ្រកសងួ ឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊΧ₤⅝΅˝ņŊ ₤ЊĠġ˝ņŊ ŪĠņРŲ ̉.́̉Ơ  

₤□ ЊĳЊ▫ņĮŲ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊĊĕēĕЯũм ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊ◦Е˝⅜Δ ĳ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą Б̋ ņŊ₤Њ◦ċЊΧ₤⅝΅˝ņŊ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ

 
៩. ្រកសងួ អប់រ ំយវុជន និងកី  

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊņЮĳŉŎŏ₤Њ̋ ⅝ ĕЊ₣ĠŤņ₤Њ̋ ⅝ ŪĠņРŲ  ̀Ư.Ư៩̣*

₤□ ЊĳЊņĊŏņ₤Њ˝⅝ ĠŤņķРņЊ ◦НĳЊŎķРņЊ ŪĠņРŲ  * 

₤□ ЊĳЊΧĳŉņ₤Њ˝⅝ ŪĠņРŲ  ơ.̣́́
₤□ ЊĳЊΒĠсũжЮŪłŪĠĮњĕċ ŪĠņРŲ ̉៨.ưƠƠ  

* şе₧Ŏ₤ũНĠũУņĠŃĆСŲďņУŎýĖ аĕņЮĳŉŎŏ₤Њ˝⅝ ĕЊ₣ĠŤņ₤Њ˝⅝ ĕЊ₣ņĊŏņ₤Њ˝⅝ ĠŤņķРņЊ ĕЊ₣◦НĳЊŎķРņЊ¤ 
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១០. ្រកសងួ សងគមកិចច អតីតយទុធជន និងយវុនីតិសមបទ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊ₤₣ðņ Њ̋şĆ ΒĳБĳŎН◦ċĄĕ ĕЊ₣ ŎНŷĕБĳЊ₤ņġĈ ŪĠņРŲ  ơ.Ợư
₤□ ЊĳЊşеĕУĕΒ₣ðŁũаřÐРЯřŲģĕşНй ΒĕН₤⅝ũ‗кЮŲЧ
Łİũ₤₣ðņ Њ̋şĆ ΒĳБŎН◦ċĄĕ ĕЊ₣ŎНŷĕБĳЊ₤ņġĈ ŪĠņРŲ  ៨៨Ư*

₤□ ЊĳЊЮĠΐďĳЊ ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ðņ₤ŪŌĠс 
ņūĕŉБŬĄŁũ₤НБŷЋŲ ŪĠņРŲ  * 

₤□ ЊĳЊЮĠΐďĳЊ ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ðņ₤ŪŌĠс ŪĠďŬū₤ŉ◦РЮĉ ŪĠņРŲ  ơ.Ựơ**

₤□ ЊĳЊЮĠΐďĳЊ ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ðņ₤ŪŌĠс ΒĳБĳŎН◦ċĄĕ ŪĠņРŲ  ** 

* şе₧Ŏ₤ũНĠũУņĠŃĆСŲďņУŎýĖ аĕΒ₣ ðŁũаřÐРЯřŲģĕşНйΒĕН₤⅝ũ‗к ЮŲЧŁİũ₤₣ ðņ Њ̋şĆ ΒĳБŎН◦ċĄĕ ĕЊ₣ŎНŷĕБĳЊ 
₤ņġĈ ĕЊ₣ЮĠΐďĳЊ ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ ðņ₤ŪŌĠс ŪĠďŬū₤ŉ◦РЮĉ¤ 

** şе₧Ŏ₤ũНĠũУņĠŃĆСŲďņУŎýĖ аĕЮĠΐďĳЊ ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ ðņ₤ŪŌĠс ņūĕŉБŬĄŁũ₤НБŷЋŲ ĕЊ₣ЮĠΐďĳЊ ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ ðņ
₤ŪŌĠс ΒĳБĳŎН◦ċĄĕ¤ 

 
១១. ្រកសងួ េរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសណំង់ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊŷЋ₤њŎ₤е‗₣с ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊŷЋ₤њŎřБĊųБ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊŷЋ₤њŎЮũЬĠşеЯřĕřБ ĕÐũРĠĕБŎ˝ņŊ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ

 
១២. ្រកសងួ បរ ិ ថ ន 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊǻŎĳаņųЮŲЧŁũЯŪĠŪĠФŲĊĕēĕĊņŊďĳЊ Ė̋О₣ĳеĠĕс
ŁũĵũĊņŊďĳЊ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ 

₤□ ЊĳЊǻŎĳаņųЮŲЧŁũЯŪĠŪĠФŲΖŁ₤ēĳН ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊǻŎĳаņųЮŲЧŁũĠеĮНŲ₤е‗ŲсũЖ₣ ₤е‗ŲсŬŷ ĕЊ₣
ŁũĠеĮНŲŠŏŲс ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ 
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១៣. ្រកសងួ ធនធនទឹក និងឧតុនិយម 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊΧĳНĕЊŎņ ŪĠņРŲ ̉.៨ƠƠ*  

₤□ ЊĳЊĄŲ⅜ū₤ŉ  ŪĠņРŲ *  

₤□ ЊĳЊŪĠĮњĕċЮŪ⅜şŪ₤Į ŪĠņРŲ *  

* şе₧Ŏ₤ũНĠũУņĠŃĆСŲďņУŎýĖ аĕΧĳНĕЊŎņ ĄŲ⅜ū₤ŉ  ĕЊ₣ŪĠĮњĕċЮŪ⅜şŪ₤Į¤ 
 
១៤. ្រកសងួ ព័ត៌មន 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊЯĩĖ˝Ġ₧ŉ ŀĩ℮Įſĩ⅝Ŏ  ŷЋ◦ŏО ◦Рũ◦₤℮ĕч ⅜ũĮњĳхŌĕ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
 
១៥. ្រកសងួ យតុ្តិធម៌ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊ˝ũ‗Б ŷЋǻ◦Ġ◦ũřťĠġЮŷ‗БŪÐĠс⅜ŵřеĠР₣ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊ˝ũ‗Б ŷЋǻ◦Ġ◦ЮŲŊ Ч₤ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź ŪÐĠс⅜ŵřеĠР₣ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
ĳЊ˝ũ‗Б ŷЋǻ◦Ġ◦ЮŲŊ Ч₤ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź ЮĉЮŲЧΒĕБĳЊĄĕ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊ Њ̋şĆŁũ˝⅜₣şĤĠс ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊ Њ̋şĆŁũĩ℮Įſĩ⅝ŎşĤĠс ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊЮŢйŪ⅜Ŏĵ˝ŏĠ‗ŉ Е₣ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ

 
១៦. ្រកសងួ ទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊŁũşНйĩ℮Įſĩ⅝ŎşĤĠс ŪĠņРŲ Ư.̣́Ơ  

₤□ ЊĳЊŁũΒĕНņњĳşĤĠс ŪĠņРŲ Ư.̣́Ơ  

₤□ ЊĳЊ₤ŌĄЊ˝ũřť₤ļ ŪĮЕ◦ċ₤ļ ŪĠņРŲ Ư.̣́Ơ  

₤□ ЊĳЊŁũşНйЮĊſЧΒĊЊŁũ˝ ЊşĆЮĝ″ņŪ˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ ŪĠņРŲ Ư.̣́Ơ  

₤□ ЊĳЊ◦◦УŲ ĕЊ₣ЮŢйŪ⅜Ŏĵ˝ŏĠ‗ŉ Е₣ ŪĠņРŲ Ư.̣́Ơ  
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១៧. ្រកសងួ ៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊЮ₤ǻ˝ņŊаŪĠ₤‗БŎч ŪĠņРŲ ơ.̀̀Ơ  

₤□ ЊĳЊΖĄБŷ˝ņŊЮ₤ǻ˝ņŊ◦РũÐņĜÐņĕч ŪĠņРŲ ơ.ỬƠ  

 
១៨. ្រកសងួ សខុភិបល 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊĄņĞЙđų₣ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊ₤НžķЊģŲ ŪĠņРŲ ƯƯư.ơớ  

₤□ ЊĳЊņРŲŢť ĕ₤НžķЊģŲ⅜ēũ‗к ĕЊ₣υ˝ĄĕŌĕşĤĠс ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
 
១៩. ្រកសងួ ធរណករ និងដឹកជញជូន 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą БŗĕŎĕŉ ĕЊ₣Ĝǻ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊ⅜ēũ‗Łũ ĕЊ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċřЕ˝ĄŃąСĕ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊЮŪýй▫Ė с̋şŬşũĩųСŷℓĖŲс ĩųСŷЯř˝ ĕЊ₣ĩųСŷ◦Е˝ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ

 
២០. ្រកសងួ វបបធម៌ និងវិចិ្រតសលិបៈ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą Б̋ ņŊ₤Њ◦ċЊĠŔň ĕЊ₣₤Њ◦ċЊΒĖ̋ ĕЊĮĕċ ŪĠņРŲ  ơơ.̀ƠƠ
₤□ ЊĳЊЮĠĳЊ˝ķ‗Ź ŷĠġĊņхũРĠБ ŪĠņРŲ  ơ៩.ƯƠƠ
₤□ ЊĳЊЮĠĳЊ˝ķ‗Ź ŷĠġĊņхΒũРĠБ ŪĠņРŲ  ơ៩.ƯƠƠ

 
២១. ្រកសងួ េទសចរណ៍ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊЮ◦₤şũďĳЊ ĕЊ₣ΒĕŉũďĳЊ ŪĠņРŲ ៨Ơ.̀ƠƠ  

₤□ ЊĳЊΧ₤⅝΅˝ņŊЮ◦₤şũ‗ч ŪĠņРŲ ̉Ơ.ưƠƠ  

₤□ ЊĳЊ˝Ōų е₣ĮŲ˝ņŊĠЮŪņЧЁŏŷЋ₤њŎЮ◦₤şũ‗ч* ýŊ ĕ - - 

₤□ ЊĳЊЮ◦₤şũŷЋŲŵĞ ş* ýŊ ĕ - - 
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២២. ្រកសងួ ធមមករ និង សន 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊ⅜₤Ĝ ĕЊ₣ŪÐЕй⅜□ ĕ⅜₤Ĝ  ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
 
២៣. ្រកសងួ កិចចករនរ ី

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊЯŎĕűњũ  ŪĠņРŲ  ư.̉̀Ơ
 
២៤. ្រកសងួ ករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវិជជ ជីវៈ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊŁũİũ ŪĠņРŲ ơư.ƯƠƠ 

₤□ ЊĳЊŁũΒĠсũж Ġ‗ŉО йĠ₧ŉ ŲĠЮşĆ̋ Ю◦₤ŷЋďą ĄБŷк ŪĠņРŲ ơư.ƯƠƠ 

₤□ ЊĳЊЮĠΐďĳЊ ũĠĠ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ðņ ŪĠņРŲ ơư.ƯƠƠ 

 
២៥. រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន កសចរណ៍សុវិីល 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊŪ О̋ņ п̈́НĕΖŁ₤şũ‗ч ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊΖŁ₤ŗĕŢť ĕ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊΒĖ̋ ĩŉŲсЮ₤ǻĜеĩųСŷΖŁ₤ ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊΖŁ₤ŗĕ₤НБŷЋŲЯřŲşНйĠŃą Б ŪĠņРŲ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ

 
២៦. រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន មុខងរ ធរណៈ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊņūĕŉБŬĄŁũ₤НБŷЋŲ ĕЊ₣Ю₤ǻ˝ņŊ ŪĠņРŲ ơ៨.ứ̉  
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២៧. ធនគរជតិៃនកមពុជ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊĄŃą Б₣◦РĈĳс ŪĠņРŲ ƯƠ.ờ̉
₤□ ЊĳЊĠе‗НŲЮŪłŪĠЮ◦₤ ŪĠņРŲ ̉.ƠƠƠ
₤□ ЊĳЊũРĠЊŎŷĳ□О ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О ŪĠņРŲ ờ.ử̉
₤□ ЊĳЊĵ‗ЊĄą̋ ņŊΒĕŉũďĳЊ ЯĩĖ̋ ◦еĕЊŀ ŪĠņРŲ   ̀.៩៩៨
₤□ ЊĳЊĵ‗ЊĄą̋ ņŊΒĕŉũďĳЊ ЯĩĖ̋ Ю₤ǻ˝ņŊ ŪĠņРŲ   ̉.ƠƠƠ
₤□ ЊĳЊ⅜□ ĕļĮŷЋĕЊЮŗÐΒĕŉũďĳЊ ŪĠņРŲ   ̉.ƠƠƠ

 
២៨. ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊŁũЮŪĠЧŪģ₤с Њ̈́ũŃňŪĠĈĕ₤΅ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũΒķЊŷűΘĕч ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊŁũΒĕНņњĳÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к 
ũĠ₤сŪ˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ ŪĠņРŲ    Ư.̉ƠƠ

₤□ ЊĳЊŁũΒĕНņњĳÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐυ˝Ąĕ ũУņĈе₣
ÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐ Ė̋О₣ĳеĠĕсЮ₤řť̋ ЊşĆĮЊЮ₤₤ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ 

 
២៩. គណៈកមម ធិករជតិបណ្តុ ះប ្ត ល 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ◦ЊĕĖĕњŎŪĠņРŲ
ЮĝĂĖ е ƯƠơơ

şе₧Ŏ₤ũНĠ (US$) 
ℓŷЋŁģл ĕс⅜Ŋ ĕ ℓŷЋŁď с̋Я₤ŉ₣

₤□ ЊĳЊĮњĳхŌĕ◦Бĩ⅝ũĮŲ˝ņŊ ŪĠņРŲ ợ̣.ơƠƠ  
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ឧបសមពន័ធ ២ ៖ 
 

្របេភទ្របភពទិនននយ័ ឯក យករណ៍  
ក្រមិតតំបន ់និងេពលេចញផ យ 

 
 
១. វិទយ ថ នជតិសថតិិ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ
◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 

ĳеĠĕс 
ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊĄеЮũЩĕŪĠďŬū₤ŉ  Ю◦  
₤□ ЊĳЊĄеЮũЩĕ˝₤Њ˝ņŊ Ю◦  

₤□ ЊĳЊĄеЮũЩĕ₤΅Ūý₤ ƯƠơơ ĄеЮũЩĕ 

₤΅Ūý₤ ũŢť ķЊģŲ  
Β₣ ðŁũ ĕЊ₣⅜□ Ġњĕ

ũŢť ķЊģŲ ũУņĈе₣ЮņķРņЊ  
Β₣ ðŁũņЊĕЯņĕũŢť ķЊģŲ 

ĕЊ₣ΒĖ̋ Ų˝ с

˝ņįОď ЮŠĳŉ 
Ū₤О˝ þ Не   

ЮũЬ₣ŬŲс 
ơƠ ĂĖ е 

₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ŪĠďŬū₤ŉşЮĜų йĄеЮũЩĕ  Ю◦  
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ŁũΒĠсũж ĕЊ₣Β˝ šũļĮ ƯƠơơ ΒЮ₣ĳ̨ ĠНÐðŲ ĕЊ₣ŪÐФ⅜ũ ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ŪĠď⅜ū₤ŉ  ĕЊ₣₤НŠļĮ Ю◦  

₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ЯĩĖ̋ ņЊĕЮũЬĠũŎ ĕЊ₣
Ю₤řť̋ ЊşĆņЊĕģĕĮЊĕЊĳŏ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 

ΒЮ₣ĳ̨ ĕЊ₣ĄеЮũЩĕ 

ŪÐФ⅜ũ ĕЊ₣₤΅Ūý₤ 
Β₣ ðŁũ ĕЊ₣⅜□ Ġњĕ

ũŢť ķЊģŲ ũУņĈе₣ЮņķРņЊ  
˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 

₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ΧŪ˝ Њřť̋ ņŊ ĕЊ₣ŎНĳŉЊĊņх ƯƠơơ ΒЮ₣ĳ̨ CSES ĠНÐðŲ ĕЊ₣ŪÐФ⅜ũ ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨₤΅Ūý₤  Ю◦  
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨˝Ōų е₣ĮŲ˝ņŊ  2011 ΒЮ₣ĳ̨ CSES ŪÐФ⅜ũ ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨΅ЊũŃňŷĳ□ОŷЋ₤њŎ˝₤Њ˝ņŊ Ю◦  
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨Ю₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ˝ ЊşĆ (CSES) ƯƠơơ ΒЮ₣ĳ̨ CSES ĠНÐðŲ ĕЊ₣ŪÐФ⅜ũ ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ŪĠď⅜ū₤ŉ  Ю◦  
₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨ĮŲ˝ņŊ̋ НŌũ  ƯƠơơ ΒЮ₣ĳ̨ CSES ŪÐФ⅜ũ ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊşНйĠŃą БΖĄБŷ˝ņŊ₤Ō΅ũ‗˝ņŊ  Ю◦  

₤□ ЊĳЊÐ‗ЮĕŎŏďĳЊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 
ΒЮ₣ĳ̨ ĕЊ₣ĄеЮũЩĕ 

ŪÐФ⅜ũ ĕЊ₣₤΅Ūý₤ 
Β₣ ðŁũ ĕЊ₣⅜□ Ġњĕ

ũŢť ķЊģŲ ũУņĈе₣ЮņķРņЊ  
˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 

₤ĕĀ₤℮ĕчĩŲЊĳ˝ņŊ̋ ₤Њ˝ņŊ ĕЊ₣
Χ₤⅝΅˝ņŊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 

ΒЮ₣ĳ̨ ĕЊ₣ĄеЮũЩĕ 

ŪÐФ⅜ũ ĕЊ₣₤΅Ūý₤ 
Β₣ ðŁũ ĕЊ₣⅜□ Ġњĕ

ũŢť ķЊģŲ ũУņĈе₣ЮņķРņЊ  
˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 
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₤□ ЊĳЊ ĕЊ₣₤ĕĀ₤℮ĕчĵ‗ЊĄą̋ ņŊŲ˝ сŬŎ 
ĕЊ₣Ų˝ сřНе ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 

ΒЮ₣ĳ̨ ĕЊ₣ĄеЮũЩĕ 

ŪÐФ⅜ũ ĕЊ₣₤΅Ūý₤ 
Β₣ ðŁũ ĕЊ₣⅜□ Ġњĕ

ũŢť ķЊģŲ ũУņĈе₣ЮņķРņЊ  
˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 

₤ĕĀ₤℮ĕчаℓų◦еĕЊŀЮŪĠЧŪģ₤с ƯƠơơ ΒЮ₣ĳ̨ ĠНÐðŲ ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ 
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤ĕĀ₤℮ĕчаℓųĕБ΅ũћ‗ ĕЊ₣Ζ΅ũћ‗  Ю◦  
Ð‗ĕБũ‗Ġ″ņЯĩĖ̋  Ю◦  

₤ĕĀ₤℮ĕчşе₧ŎĮŲ˝ņŊ ĕЊ₣аℓųĘĖФŲ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 
ΒЮ₣ĳ̨ ĕЊ₣ĄеЮũЩĕ 

ŪÐФ⅜ũ ĕЊ₣₤΅Ūý₤ 
Β₣ ðŁũ ĕЊ₣⅜□ Ġњĕ

ũŢť ķЊģŲ ũУņĈе₣ЮņķРņЊ  
˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 

₤ĕĀ₤℮ĕчаℓųΒĖ̋ ĩŲЊĳ ĕЊ₣Ю₤ǻ˝ņŊ Ю◦  
₤□ ЊĳЊĠũЋ⅜□ ĕ ĕЊ₣ĊĕēĕĊņŊďĳЊ Ю◦  
Ð‗ĕБũ‗ĠĠũЋ⅜□ ĕ ĕЊ₣ĊĕēĕĊņŊďĳЊ Ю◦  
₤□ ЊĳЊŪĠď⅜ū₤ŉ  ĕЊ₣ŪĠďŬū₤ŉ  Ю◦  
₤□ ЊĳЊşе‗РŲ ĕЊ₣şе₧ŎŪÐФ⅜ũ  ƯƠơơ ΒЮ₣ĳ̨ CSES ĠНÐðŲ ĕЊ₣ŪÐФ⅜ũ ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
ΒЮ₣ĳ̨₤₣ ðņ˝ ЊşĆЮĩ℮₣Ю◦Ьĳ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеĂĖ е

Ю₤ЬŷЮŅ₤□ ЊĳЊ▫Ė ˝ сďĳЊ ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 
ΒЮ₣ĳ̨ ĕЊ₣ĄеЮũЩĕ

ŬĄũŢť ķЊģŲ
Β₣ ðŁũ ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеĂĖ е 

Ю₤ЬŷЮŅ₤□ ЊĳЊ▫Ė ˝ сЮŠĳŉ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ЮŠĳŉ ŪĠČеĂĖ е
Ю₤ЬŷЮŅ₤□ ЊĳЊ▫Ė ˝ сŪ˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź  þ Не 
₤Į̇ĳс*  Ю◦     

₤РşĜ˝ũЮ₤řť̋ ЊşĆ ĕЊ₣ĠũЋ⅜□ ĕ Ю◦  
₤РşĜ˝ũ₤₣ ðņ˝ ЊşĆ ŪĠď⅜ū₤ŉ  ƯƠơơ ΒЮ₣ĳ̨ CSES ĠНÐðŲ ĕЊ₣ŪÐФ⅜ũ ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е

 * ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
២. ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ
◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 

ĳеĠĕс 
ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊŷЋļÐ⅜□ ĕļĮЮ₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ˝ ЊşĆ 
ĕЊ₣ŷĠġĊņх ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ ĂĖ е 

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 
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៣. ្រកសងួ ម ៃផទ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊŪĠďĮŲũřť ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊΒĳŉ₤Ŕň ‗Ġњ‗‼  ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą БΒŪ″ĕН˝ РŲŢť ĕ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊĠ◦ЮŲŊ Ч₤ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź  ĕЊ₣ŁũĠūĮ̇Ġ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊĄĕďĠсþ Не ĕЊ₣ŁũΒĠсũжЯ˝ЯŪĠ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊĄĕΒЮĜŉ ŪĠЮŷ₤ĕч ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊÐ‗Ġ˝℮ĕЮŗģŎ  ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊΒ₣ ðŁũņЊĕЯņĕũŢť ķЊģŲ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊŁũĠЮ₣ ˛ЧĳŪ˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ₤Į̇ĳс þНе 
ĕЊ₣ķРņЊℓŊБ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
៤. ្រកសងួ េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊ΅ЊũŃňŷĳ□ОŬĄũŢť ķЊģŲ ƯƠơơ Ōл Ū˝ СЮ₤řť̋ ЊşĆ şе‗РŲ 
ĕЊ₣şе₧ŎďĳЊ₤ũНĠ 

- ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤□ ЊĳЊĠе‗НŲ⅜ēũ‗к ƯƠơơ Ōл Ū˝ СЮ₤řť̋ ЊşĆ şе‗РŲ 
ĕЊ₣şе₧ŎďĳЊ₤ũНĠ 

- ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤□ ЊĳЊŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁŬĄũŢť ķЊģŲ ƯƠơơ Ōл Ū˝ СЮ₤řť̋ ЊşĆ şе‗РŲ 
ĕЊ₣şе₧ŎďĳЊ₤ũНĠ 

- ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤□ ЊĳЊĮĕċΖ˝ũ ƯƠơơ Ōл Ū˝ СЮ₤řť̋ ЊşĆ şе‗РŲ 
ĕЊ₣şе₧ŎďĳЊ₤ũНĠ 

- ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤□ ЊĳЊ◦еĕЊŀřЕ˝ĄŃąСĕĩųСŷЮý˝ ĩųСŷЯř˝ 
ĩųСŷ◦Е˝ ĕЊ₣ĩųСŷΖŁ₤ 

ņЊĕΖş
ũ˝ģĕ 

ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ 
ņЊĕΖş
ũ˝ģĕ 

₤□ ЊĳЊşе‗РŲņЊĕЯņĕ⅜ũЮĮЧĮĕċ ƯƠơơ Ōл Ū˝ СЮ₤řť̋ ЊşĆ şе‗РŲ 
ĕЊ₣şе₧ŎďĳЊ₤ũНĠ 

- ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤□ ЊĳЊĵ‗ЊĄą̋ ņŊЮŪłŪĠЮ◦₤ ƯƠơơ Ōл Ū˝ СЮ₤řť̋ ЊşĆ şе‗РŲ 
ĕЊ₣şе₧ŎďĳЊ₤ũНĠ 

- ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 
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៥. ្រកសងួ កសកិមម រកុខ ្របមញ ់និងេន ទ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊаℓų◦еĕЊŀ˝₤Њ˝ņŊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 
ĕЊ₣ΒЮ₣ĳ̨ 

ĠНÐðŲ ŪÐФ⅜ũ 
₤΅Ūý₤ ĕЊ₣
ũŢť ķЊģŲ

˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ 
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е 

₤□ ЊĳЊΒЮ₣ĳ̨аĩĀřБ ◦ЊĕĖĩŲ ĕЊ₣ĠũЋŌ‗ 
ĩŲřе₧е ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 

ĕЊ₣ΒЮ₣ĳ̨ 

ĠНÐðŲ ŪÐФ⅜ũ 
₤΅Ūý₤ ĕЊ₣
ũŢť ķЊģŲ

˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеĂĖ е 

₤□ ЊĳЊĩŲЊĳ˝ņŊ ĕЊ₣Ġ₤НĮŜģŲ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 
ĕЊ₣ΒЮ₣ĳ̨ 

ĠНÐðŲ ŪÐФ⅜ũ 
₤΅Ūý₤ ĕЊ₣
ũŢť ķЊģŲ

˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеĂĖ е 

₤□ ЊĳЊĄŲĩŲ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 
ĕЊ₣ΒЮ₣ĳ̨ 

ĠНÐðŲ ŪÐФ⅜ũ 
₤΅Ūý₤ ĕЊ₣
ũŢť ķЊģŲ

˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеĂĖ е 

₤□ ЊĳЊаŪĮЮĘЧ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ

₤□ ЊĳЊĩŲЊĳ˝ņŊřе₧еЮł₤пР ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 
ĕЊ₣ΒЮ₣ĳ̨ 

ĠНÐðŲ ŪÐФ⅜ũ 
₤΅Ūý₤ ĕЊ₣
ũŢť ķЊģŲ

˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеĂĖ е 

₤□ ЊĳЊЮŪÐЪ₣Ŏĕŉ̋ ₤Њ˝ņŊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 
ĕЊ₣ΒЮ₣ĳ̨ 

ĠНÐðŲ ŪÐФ⅜ũ 
₤΅Ūý₤ ĕЊ₣
ũŢť ķЊģŲ

˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеĂĖ е 

₤□ ЊĳЊ▫Ė е˝₤Њ˝ņŊ ĕЊ₣₤Ōĸ ũк˝₤Њ˝ņŊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 
ĕЊ₣ΒЮ₣ĳ̨ 

ĠНÐðŲ ŪÐФ⅜ũ 
₤΅Ūý₤ ĕЊ₣
ũŢť ķЊģŲ

˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеĂĖ е 

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 

៦. ្រកសងួ អភិវឌ ន៍ជនបទ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊĩųСŷĄĕĠ◦ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ЮŠĳŉ ŪĳБŌ₤ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊ◦Е˝⅜Δ ĳĄĕĠ◦ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ЮŠĳŉ ŪĳБŌ₤ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊĠ₣ ðĕсΒĜņњŎĄĕĠ◦ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ЮŠĳŉ ŪĳБŌ₤ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊŪ О̋ņĄĕďĳЊļÐĳЊş ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ЮŠĳŉ ŪĳБŌ₤ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊЯĩĖ̋ ŪĠĮњĕċēŬ⅜ū₤ŉžĖ ĳĳРş ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ЮŠĳŉ ŪĳБŌ₤ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊĩ⅝ũĄĕĠ◦ ƯƠơơ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ 

₤□ ЊĳЊΟ‗ĈĕΒķЊŷűΘĕчĄĕĠ◦ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ЮŠĳŉ ŪĳБŌ₤ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊŁũ⅜₣₤₣с⅜ŵЮũЬĕĄĕĠ◦ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ  - ЮŠĳŉ þ Не ភូមិ ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 
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៧. ្រកសងួ ពណិជជកមម 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą Бĵ‗ЊĄą̋ ņŊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą БŌл ˝ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
៨. ្រកសងួ ឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊΧ₤⅝΅˝ņŊ ₤ЊĠġ˝ņŊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊ▫ņĮŲ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊĊĕēĕЯũм ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊ◦Е˝⅜Δ ĳ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą Б˝ņŊ₤Њ◦ċЊΧ₤⅝΅˝ņŊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ ĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
៩. ្រកសងួ អប់រ ំយវុជន និងកី  

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊņЮĳŉŎŏ₤Њ˝⅝ ĕЊ₣ĠŤņ₤Њ˝⅝ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеŪĳБŌ₤ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊņĊŏņ₤Њ˝⅝ ĠŤņķРņЊ ◦НĳЊŎķРņЊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеŪĳБŌ₤ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊΧĳŉņ₤Њ˝⅝ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеŪĳБŌ₤ ĂĖ е
₤□ ЊĳЊΒĠсũжЮŪłŪĠĮњĕċ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеŪĳБŌ₤ ĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
១០. ្រកសងួ សងគមកិចច អតីតយទុធជន និងយវុនីតិសមបទ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊ₤₣ ðņ Њ̋şĆ ΒĳБĳŎН◦ċĄĕ ĕЊ₣ ŎНŷĕБĳЊ₤ņġĈ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊşеĕУĕΒ₣ ðŁũаřÐРЯřŲģĕşНй ΒĕН₤⅝ũ‗к
ЮŲЧŁİũ₤₣ ðņ Њ̋şĆ ΒĳБŎН◦ċĄĕ ĕЊ₣ŎНŷĕБĳЊ₤ņġĈ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 

₤□ ЊĳЊЮĠΐďĳЊ ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ ðņ₤ŪŌĠсņūĕŉБŬĄŁũ₤НБŷЋŲ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊЮĠΐďĳЊ ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ ðņ₤ŪŌĠс ŪĠďŬū₤ŉ◦РЮĉ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊЮĠΐďĳЊ ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ ðņ₤ŪŌĠс ΒĳБĳŎН◦ċĄĕ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 
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១១. ្រកសងួ េរៀបចំែដនដី នគរបូនីយកមម និងសណំង់ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊŷЋ₤њŎ₤е‗₣с ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊŷЋ₤њŎřБĊųБ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊŷЋ₤њŎЮũЬĠşеЯřĕřБ ĕÐũРĠĕБŎ˝ņŊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
១២. ្រកសងួ បរ ិ ថ ន 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊǻŎĳаņųЮŲЧŁũЯŪĠŪĠФŲĊĕēĕĊņŊďĳЊ 
˝ Ė О₣ĳеĠĕсŁũĵũĊņŊďĳЊ* ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ

₤□ ЊĳЊǻŎĳаņųЮŲЧŁũЯŪĠŪĠФŲΖŁ₤ēĳН* ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊǻŎĳаņųЮŲЧŁũĠеĮНŲ₤е‗ŲсũЖ₣ 
₤е‗ŲсŬŷ ĕЊ₣ŁũĠеĮНŲŠŏŲс* ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
១៣. ្រកសងួ ធនធនទឹក និងឧតុនិយម 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊΧĳНĕЊŎņ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤□ ЊĳЊĄŲ⅜ū₤ŉ  ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤□ ЊĳЊŪĠĮњĕċЮŪ⅜şŪ₤Į ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
១៤. ្រកសងួ ព័ត៌មន 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊЯĩĖ˝Ġ₧ŉ ŀĩ℮Įſĩ⅝Ŏ ŷЋ◦ŏО ◦Рũ◦₤℮ĕч 
⅜ũĮњĳхŌĕ₤□ ЊĳЊ΅ЊũŃňŷĳ□ОŬĄũŢť ķЊģŲ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď 

ЮŠĳŉ 
ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 
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១៥. ្រកសងួ យតុ្តិធម៌ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊ˝ũ‗Б ŷЋǻ◦Ġ◦ũřťĠġЮŷ‗БŪÐĠс⅜ŵřеĠР₣  ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤□ ЊĳЊ˝ũ‗Б ŷЋǻ◦Ġ◦ЮŲŊ Ч₤ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź ŪÐĠс⅜ŵřеĠР₣  ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

ĳЊ˝ũ‗Б ŷЋǻ◦Ġ◦ЮŲŊ Ч₤ŪĮ΅Ŋ◦‗Ź ЮĉЮŲЧΒĕБĳЊĄĕ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤□ ЊĳЊ Њ̋şĆŁũ˝⅜₣şĤĠс ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤□ ЊĳЊ Њ̋şĆŁũĩ℮Įſĩ⅝ŎşĤĠс ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤□ ЊĳЊЮŢйŪ⅜Ŏĵ˝ŏĠ‗ŉ Е₣ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
១៦. ្រកសងួ ទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊŁũşНйĩ℮Įſĩ⅝ŎşĤĠс ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊŁũΒĕНņњĳşĤĠс ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊ₤ŌĄЊ˝ũřť₤ļ ŪĮЕ◦ċ₤ļ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊŁũşНйЮĊſЧΒĊЊŁũ˝ Њş ĆЮĝ″ņŪ˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊ◦◦УŲ ĕЊ₣ЮŢйŪ⅜Ŏĵ˝ŏĠ‗ŉ Е₣ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
១៧. ្រកសងួ ៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊЮ₤ǻ˝ņŊаŪĠ₤‗БŎч ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊΖĄБŷ˝ņŊЮ₤ǻ˝ņŊ◦РũÐņĜÐņĕч ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 
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១៨. ្រកសងួ សខុភិបល 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊĄņĞЙđų₣ ƯƠơơ ŪĠĮњĕċĄņĞЙđų₣  - 
˝ņįОď ЮŠĳŉ 
Ū₤О˝ ņ‗Ź Ų
₤НŠļĮ 

ŪĠČе₤ģŉ ₤ч
ЯŠ ĂĖ е 

₤□ ЊĳЊ₤НžķЊģŲ ƯƠơơ ŪĠĮњĕċ₤□ ЊĳЊ
₤НžķЊģŲ  

- ˝ņįОď ЮŠĳŉ 
Ū₤О˝ 

ŪĠČеЯŠ ĂĖ е 

₤□ ЊĳЊņРŲŢť ĕ₤НžķЊģŲ⅜ēũ‗к ĕЊ₣
υ˝ĄĕŌĕşĤĠс ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - 

˝ņįОď ЮŠĳŉ 
Ū₤О˝ ņ‗Ź Ų
₤НŠļĮ 

ŪĠČеĂĖ е 

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
១៩. ្រកសងួ ធរណករ និងដឹកជញជូន 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą БŗĕŎĕŉ ĕЊ₣Ĝǻ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеĂĖ е
₤□ ЊĳЊ⅜ēũ‗Łũ 
ĕЊ₣Ю΅Ţť ũşĜ₤ņįњĕċřЕ˝ĄŃąСĕ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеĂĖ е 

₤□ ЊĳЊЮŪýй▫Ė с̋şŬşũĩųСŷℓĖŲс ĩųСŷЯř˝ ĕЊ₣ĩųСŷ◦Е˝ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеĂĖ е

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
២០. ្រកសងួ វបបធម៌ និងវិចិ្រតសលិបៈ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊŁũşНйĠŃą Б̋ ņŊ₤Њ◦ċЊĠŔň  ĕЊ₣₤Њ◦ċЊΒĖ̋ ĕЊĮĕċ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď 

ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е 

 

₤□ ЊĳЊЮĠĳЊ˝ķ‗Ź ŷĠġĊņхũРĠБ ƯƠơơ ΒЮ₣ĳ̨ ĕЊ₣ĄеЮũЩĕ 

ĠНÐðŲ ŪÐФ⅜ũ 
Β₣ ðŁũ ĕЊ₣⅜□ Ġњĕ
ũŢť ķЊģŲ ũУņĈе₣ķРņЊ  

˝ņįОď ЮŠĳŉ 
Ū₤О˝ þ Не 
ķРņЊ 

ŪĠČеЯŠ 
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е 

 

₤□ ЊĳЊЮĠĳЊ˝ķ‗Ź ŷĠġĊņхΒũРĠБ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 
ĕЊ₣ΒЮ₣ĳ̨ 

ĠНÐðŲ ŪÐФ⅜ũ 
Β₣ ðŁũ ĕЊ₣⅜□ Ġњĕ
ũŢť ķЊģŲ ũУņĈе₣ķРņЊ  

˝ņįОď ЮŠĳŉ 
Ū₤О˝ þ Не 
ķРņЊ 

ŪĠČеĂĖ е 

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 
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២១. ្រកសងួ េទសចរណ៍ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊЮ◦₤şũďĳЊ ĕЊ₣ΒĕŉũďĳЊ ƯƠơơ 
ŬĠсŁũ⅜Ė ˝ сЮĝ 
ĕЊ₣₤еĠНŪĳ
ũņ‗БŎŢť ĕ 

₤΅Ūý₤ 
ũņ‗БŎŢť ĕ ĕЊ₣
₤΅Ðņĕч
Ю◦₤şũ‗ч 

˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ ĂĖ е 

₤□ ЊĳЊΧ₤⅝΅˝ņŊЮ◦₤şũ‗ч ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ЮŠĳŉ ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤ ĂĖ е 

₤□ ЊĳЊ˝Ōų е₣ĮŲ˝ņŊĠЮŪņЧЁŏŷЋ₤њŎЮ◦₤şũ‗ч ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ
₤□ ЊĳЊЮ◦₤şũŷЋŲŵĞ ş ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
២២. ្រកសងួ ធមមករ និង សន 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊ⅜₤Ĝ ĕЊ₣ŪÐЕй⅜□ ĕ⅜₤Ĝ  ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
២៣. ្រកសងួ កិចចករនរ ី

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊЯŎĕűњũ  ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ
ΒЮ₣ĳ̨ ĕЊ₣ĄеЮũЩĕ 

ũř šģŲ▫Ė ˝ сďĳЊ 
ĕЊ₣ЮŪŁņ▫Ė ˝ сďĳЊ

˝ņįОď ЮŠĳŉ 
Ū₤О˝ þ Не ķРņЊ 

ŪĠČеĂĖ е 
 

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
២៤. ្រកសងួ ករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវិជជ ជីវៈ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊŁũİũ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ 
ЮŪŁņΒ₣ ðļĮ ₤΅Ūý₤ ˝ņįОď ŪĠČеŪĳБŌ₤

ĂĖ е 
₤□ ЊĳЊŁũΒĠсũж Ġ‗ŉО йĠ₧ŉ ŲĠЮşĆ̋ Ю◦₤ŷЋďą ĄБŷк ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 
₤□ ЊĳЊЮĠΐďĳЊ ũĠĠ₤ĕŉЊ₤НŠ₤₣ ðņ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 
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២៥. រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន កសចរណ៍សុវិីល 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊŪ О̋ņ п̈́НĕΖŁ₤şũ‗ч ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 
₤□ ЊĳЊΖŁ₤ŗĕŢť ĕ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 
₤□ ЊĳЊΒĖ̋ ĩŉŲсЮ₤ǻĜеĩųСŷΖŁ₤ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 
₤□ ЊĳЊΖŁ₤ŗĕ₤НБŷЋŲЯřŲşНйĠŃą Б ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
២៦. រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន មុខងរ ធរណៈ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊņūĕŉБŬĄŁũ₤НБŷЋŲ ĕЊ₣Ю₤ǻ˝ņŊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеĂĖ е 

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
២៧. ធនគរជតិៃនកមពុជ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊĄŃą Б₣◦РĈĳс ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ
ŪĳБŌ₤

₤□ ЊĳЊĠе‗НŲЮŪłŪĠЮ◦₤ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď IMF ŪĠČеŪĳБŌ₤

₤□ ЊĳЊũРĠЊŎŷĳ□О ĕЊ₣ Њ̈́ũŃňŷĳ□О ƯƠơơ ŷЋ◦Ŝ⅜□ ĕĊĜýũ 
ĕЊ₣΅ЊũŃňŷĳ□О - ņЊĕΖş 

ũ˝ģĕ 
ŪĠČеЯŠ

₤□ ЊĳЊĵ‗ЊĄą̋ ņŊΒĕŉũďĳЊ ЯĩĖ̋ ◦еĕЊŀ ƯƠơơ Łũ₤Њ˝⅝ΒеĮБ 
ĵ‗ЊĄą̋ ņŊΒĕŉũďĳЊ - ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ 

ŪĳБŌ₤ ĂĖ е

₤□ ЊĳЊĵ‗ЊĄą̋ ņŊΒĕŉũďĳЊ ЯĩĖ̋ Ю₤ǻ˝ņŊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ
ΒЮ₣ĳ̨ ⅜□ ĠњĕũŢť ķЊģŲ ĠНÐðŲ ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ

ŪĳБŌ₤
₤□ ЊĳЊ⅜□ ĕļĮŷЋĕЊЮŗÐΒĕŉũďĳЊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеŪĳБŌ₤

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 
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២៨. ្រកុម្របឹក អភិវឌ ន៍កមពុជ 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊŁũЮŪĠЧŪģ₤с̈́ ЊũŃňŪĠĈĕ
₤΅ŪĠĳЊĠĳŉЊŁũΒķЊŷűΘĕч 

ņЊĕΖş
ũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖş 

ũ˝ģĕ 
ņЊĕΖş
ũ˝ģĕ

₤□ ЊĳЊŁũΒĕНņњĳÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐ⅜ēũ‗к 
ũĠ₤сŪ˝₤У₣ ⅜□ Ġњĕ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ 

₤□ ЊĳЊŁũΒĕНņњĳÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐυ˝Ąĕ ũУņĈе₣ 
ÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐ˝ ĖО₣ĳеĠĕсЮ₤řť̋ ЊşĆĮЊЮ₤₤ 

ņЊĕΖş
ũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖşũ˝ģĕ ņЊĕΖş 

ũ˝ģĕ 
ņЊĕΖş
ũ˝ģĕ

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 

 
២៩. គណៈកមម ធិករជតិបណ្តុ ះប ្ត ល 

ЮěŊ й₤□ ЊĳЊ ũŎкЮĮŲ ŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎ υ˝″ŬŎŁũ‗ч* ˝ŪņЊĳ 
ĳеĠĕс 

ЮĮŲЮşŀ
ĩ⅝Ŏ

₤□ ЊĳЊĮњĳхŌĕ◦Бĩ⅝ũĮŲ˝ņŊ ƯƠơơ ˝ е‗ĳсŪ″ũřťģŲ - ˝ņįОď ŪĠČеЯŠ 
ŪĳБŌ₤ 

* ŪýĕсЯĳĠİΆ ŀ ЮĠЧŪĠķĮ◦ЊĕĖĕњŎďΒЮ₣ĳ̨ ιĄеЮũЩĕ¤ 
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ឧបសមព័នធ ៣ ៖  
 

ចបប់ស្រមប់្របព័នធសថតិិជតិ 
 
 
 
 
 
 
 

ចបប់ 
 

ស្តពីីសថតិិ 
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ឧបសមព័នធ ៤ ៖ បញជសីណួំរ 
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