








3 

 

ម្មតិកា 
 

 ទុំព័រ 

បុពវក្ថា.......................................................................................................................................... ១ 

អារមភក្ថា....................................................................................................................................... ២ 

ពាក្យកាត់....................................................................................................................................... ៥ 

ស្សងខប........................................................................................................................................... ៦ 

១. របពន័ធស្ថ តិិជាតិក្មពញជា.............................................................................................................. ៨ 

 ១.១  ោវតរ.................................................................................................................... ៨ 

 ១.២  រចនាស្មព័នធក្នរបព័នធស្ថ ិតិជាតិ...................................................................................... ៨ 

  ១.២.១  ការង្ហរ និងស្មាស្ភាពរក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិ......................................................... ៩ 

  ១.២.២ ការង្ហរ និងស្មាស្ភាពគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិត............................ ១០ 

 ១.៣  ចាប់ និងអនុរក្ឹតយស្ថ ិតិ.............................................................................................. ១១ 

  ១.៣.១ ចាប់ស្ត ីពីស្ថ ិតិ............................................................................................. ១១ 

  ១.៣.២ អនុរក្ឹតយស្ត ីពីការសរៀបចុំ និងក្ិចចែុំសណើរការរបស់្របព័នធស្ថ ិតិជាតិ........................ ១២ 

  ១.៣.៣ អនុរក្ឹតយស្ត ីពីស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់តុំង.................................................... ១៣ 

   

២. ស្ក្មមភាពក្នញងឆ្ន ុំ ២០១២........................................................................................................ ១៥ 

 ២.១  រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិត.ិ......................................................................................................... ១៥ 

  ២.១.១ ក្ិចចរបជុុំរក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិ ឆ្ន ុំ ២០១២............................................................... ១៥ 

 ២.២  គ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិ............................................................................. ១៥ 

  ២.២.១ ក្ិចចរបជុុំគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិ ឆ្ន ុំ ២០១២.................................. ១៦ 

 ២.៣  ស្ក្មមភាពរបស្់វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ ឆ្ន ុំ ២០១២............................................................. ១៧ 

  ២.៣.១ ការសរៀបចុំក្ិចចរបជុុំក្នញងរបព័នធស្ថ ិតិជាតិ............................................................. ១៧ 

  ២.៣.២ ការរតួតពិនិតយពាក្់ក្ណ្តត ែអាណតតិក្នលផ្នការសមស្ថ ិតិ..................................... ១៧ 

  ២.៣.៣ របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំក្នរបព័នធស្ថ ិតិជាតិ......................................................... ១៨ 

  ២.៣.៤ ការបណតញ េះបណ្តត ែស្ថ ិតិមូែដាា នស្រមាប់បណ្តត រក្សួ្ង ោថ ប័ន......................... ១៩ 

   

៣. របពន័ធស្ថ តិិជាតិ ឆ្ន ុំ ២០១២...................................................................................................... ២០ 

 ៣.១  ការចុំណ្តយ និងបុគ្គែិក្ក្នញងរបព័នធស្ថ ិតិជាតិ ឆ្ន ុំ ២០១២................................................ ២០ 

 ៣.២  ស្ថ ិតិលែែបានផ្ែិត.................................................................................................. ២២ 

 ៣.៣  ការលបងលចក្តមតុំបន់................................................................................................ ២៤ 

   

៤. ស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់តុំង ឆ្ន ុំ ២០១២.................................................................................. ២៦ 

 ៤.១   វទ្យទស្ថោថ នជាតសិ្ថ ិតិ..................................................................................................... ២៦ 

 ៤.២  ទីស្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនតី................................................................................................. ៣០ 



4 

 

 ៤.៣  រក្សួ្ងមហក្ផ្ៃ.......................................................................................................... ៣១ 

 ៤.៤  រក្សួ្ងសស្ែាក្ិចច និងហិរញ្ញវតថញ...................................................................................... ៣៣ 

 ៤.៥  រក្សួ្ងក្សិ្ក្មម រុកាខ របមាញ់ និងសនោទ...................................................................... ៣៤ 

 ៤.៦  រក្សួ្ងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ.............................................................................................. ៣៦ 

 ៤.៧  រក្សួ្ងពាណិជជក្មម..................................................................................................... ៣៩ 

 ៤.៨ រក្សួ្ងឧស្ាហក្មម លរ៉ា និងថាមពែ............................................................................. ៣៩ 

 ៤.៩  រក្សួ្ងអប់រំ យុវជន និងក្ឡីា...................................................................................... ៤១ 

 ៤.១០  រក្សួ្ងស្ងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិស្មបទ....................................................... ៤២ 

 ៤.១១  រក្សួ្ងសរៀបចុំលែនែី នគ្រូបនីយក្មម និងស្ុំណង់............................................................ ៤៣ 

 ៤.១២  រក្សួ្ងបរទ្យោថ ន.......................................................................................................... ៤៤ 

 ៤.១៣  រក្សួ្ងធនធនទឹក្ និងឧតនុិយម.................................................................................. ៤៥ 

 ៤.១៤  រក្សួ្ងព័ត៌មាន.......................................................................................................... ៤៦ 

 ៤.១៥ រក្សួ្ងយុតតិធម៌.......................................................................................................... ៤៧ 

 ៤.១៦ រក្សួ្ងទុំនាក្់ទុំនងជាមួយរែាស្ភា រពឹទធស្ភា និងអធិការក្ិចច........................................... ៤៨ 

 ៤.១៧ រក្សួ្ងក្របស្ណីយ៍ និងទូរគ្មនាគ្មន.៍........................................................................ ៤៩ 

 ៤.១៨ រក្សួ្ងសុ្ខាភិបាែ.................................................................................................... ៥០ 

 ៤.១៩ រក្សួ្ងោធារណការ និងែឹក្ជញ្ជូ ន............................................................................. ៥១ 

 ៤.២០ រក្សួ្ងវបបធម៌ និងវទ្យចិរតសិ្ែបៈ................................................................................... ៥២ 

 ៤.២១ រក្សួ្ងសទស្ចរណ៍..................................................................................................... ៥៣ 

 ៤.២២ រក្សួ្ងធមមការ និងោស្នា........................................................................................ ៥៥ 

 ៤.២៣ រក្សួ្ងក្ិចចការនារី...................................................................................................... ៥៥ 

 ៤.២៤  រក្សួ្ងការង្ហរ និងបណតញ េះបណ្តត ែវទ្យជាជ ជីវៈ..................................................................... ៥៦ 

 ៤.២៥ រែាសែខាធិការដាា ន អាកាស្ចរណ៍សីុ្វទ្យែ...................................................................... ៥៧ 

 ៤.២៦ រែាសែខាធិការដាា ន មុខង្ហរោធារណៈ......................................................................... ៥៨ 

 ៤.២៧ ធនាគរជាតិក្នក្មពញជា................................................................................................. ៥៩ 

 ៤.២៨ រក្ញមរបឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពញជា........................................................................................... ៦១ 

 ៤.២៩ គ្ណៈក្មាម ធិការជាតិបណតញ េះបណ្តត ែ............................................................................. ៦២ 

     

ឧបស្មពន័ធ ១. ោថ នភាពបចចញបបនន និងចុំណ្តយស្របុក្នការអសងកតក្នញងរបពន័ធស្ថ ិតិជាតិ............................. ៦៤ 

ឧបស្មពន័ធ ២.  របសភទរបភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ៍ ក្រមតិតុំបន ់និងសពែសចញផ្ាយ.................... ៧៣ 

ឧបស្មពន័ធ ៣.  ចាប់ស្រមាបរ់បពន័ធស្ថ តិិជាតិ..................................................................................... ៨៣ 

 ចាប់ស្ត ីពីស្ថ ិតិ......................................................................................................... ៨៣ 

 អនុរក្ឹតយស្ត ីពីការសរៀបចុំ និងក្ិចចែុំសណើរការរបស់្របព័នធស្ថ ិតិជាតិ..................................... ៩៥ 

 អនុរក្ឹតយស្ត ីពីស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់តុំង................................................................. ១១៣ 

ឧបស្មពន័ធ ៤. បញ្ជសី្ុំណរួសម៉ាតទនិននយ័ស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់តុំង................................................ ១២៥ 

 



5 

 

ពារយកាត់ 
 

AusAID ទីភាន ក្់ង្ហរអូន្តោត ែីស្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ 
JICA  ទីភាន ក្់ង្ហរស្ហរបតិបតតកិារអនតរជាតិជប៉ាុន 

UNFPA  មូែនិធសិ្ហរបជាជាតិស្រមាប់របជាជន 

USAID  ទីភាន ក្់ង្ហរស្ហរែាអាសមរទ្យក្ស្រមាប់អភិវឌ្ឍន៍អនតរជាតិ 

FAO  អងគការសស្បៀង នងិក្ស្ិក្មមក្នស្ហរបជាជាតិ  

Sida  ទីភាន ក្់ង្ហរសែើមបីអភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាតិស្ ុយលអត 

PPR  លផ្នការ និងកាតប់នថយភាពរកី្រក្ 

ICT   ទូរគ្មនាគ្មន៍ នងិព័ត៌មានវទ្យទស្ថ 

NBC  ធនាគរជាតិក្នក្មពញជា 

ADB  ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាស្ុ ី

IMF   មូែនិធិរបូិយវតថញអនតរជាតិ 

NSDP  លផ្នការយុទធោន្តស្ដអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ

ECOSOCC រក្ញមរបឹក្ាសស្ែាកិ្ចច ស្ងគមក្ិចច នងិវបបធម ៌

WB  ធនាគរពិភពសោក្  

ASEAN ស្មាគ្មរបជាជាតិអាស្ុីអាសគ្នយ៍ 
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ស្រងេរ 
 

 របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំសែើក្ទីបី ស្ត ីពីរបព័នធស្ថ ិតជិាតិក្មពញជា បានផ្ែិតសដាយវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិលែែ

បានផ្តែន់ូវទស្សនៈែទ៏ែូុំទូោយមួយអុំពសី្ថ ិតផិ្លវូការលែែបានចត់តុំងសៅក្មពញជា និងស្ក្មមភាពនានាលែែ

បានអនុវតតក្នញងឆ្ន ុំ ២០១២។ របព័នធស្ថ ិតិជាតិ គ្ឺជារបព័នធ វទ្យមជកាការ លែែមាន ២៩ អនក្ផ្ែិតស្ថ តិិផ្លវូការលែែ

បានចត់តុំង។ ចាប់ស្ត ពីីស្ថ ិត ិ និងអនុរកឹ្តយពាក្់ព័នធចុំននួពីរ រគ្ប់រគ្ងការង្ហរទុំងអស្់លែែទក្់ទងនងឹរបព័នធ

ស្ថ ិតិជាតិ។ 

  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិក្នរក្ស្ួងលផ្នការ ជាោថ ប័នស្រមាប់សធវើសគែនសោបាយស្ថ ិតិផ្លវូការរបស្រ់ាជរដាា ភិ

បាែ លែែទទួែខសុ្រតូវក្នញងការបសងកើត និងែឹក្នាុំរបពន័ធស្ថ ិតជិាតិរួមបញ្ចូែគន មួយ។ សែើមបីអនុវតតការង្ហរ

ស្រមបស្រមួែរបស្ខ់លនួ  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានរបជុុំជាសទៀងទតជ់ាមយួអនក្ផ្ែិតនានា ក្នញងរក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិ 

និងគ្ណៈក្មាម ធកិារស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិ។ រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតមិានតួនាទីផ្ដែ់សោបែ់ជូនរែាមន្តនតីរក្ស្ួងលផ្នការ 

លែែទក្់ ទងសៅនឹងការក្ុំណត់សគែនសោបាយស្ថ ិតផិ្លវូការ និងតរមូវការទុំងឡាយលែែរតូវបានក្ុំណត់ 

សដាយវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ នងិអងគភាពស្ថ ិតិលែែបានចតត់ុំង។ គ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិមានភារ

ក្ិចចជួយវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ ក្នញងការង្ហរពាក់្ព័នធនងឹការសរៀបចុំសគែនសោបាយស្ថ ិត ិ នីតិវទ្យធ ី នងិបទបបញ្ញតតិ

ស្រមាប់របព័នធស្ថ ិតិជាតិ និងស្ថ ិតិផ្លវូការ។ 

  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានសរៀបចុំក្ិចចរបជុុំគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិចុំនួនបនួសែើក្ ក្នញងឆ្ន ុំ ២០១២ 

គ្ឺក្នញងលខមក្រា លខឧស្ភា លខស្ីហ និងលខធន។ូ សគែបុំណងស្ុំខាន់ក្នក្ចិចរបជុុំ គ្ឺក្រមងស្ុំណរួស្រមាប់របមូែ

ព័ត៌មានពបីណ្តត រក្ស្ងួ ោថ ប័ននានា ពិភាក្ាការង្ហររបាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ និងរតួតពិនិតយស ើងវទ្យញសែើលផ្នការ

សមស្ថ ិតិ។ 

 លផ្នការសមស្ថ ិតិ គ្ឺជាឯក្ោរសគែនសោបាយគ្នលឹេះ ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍន៍របព័នធស្ថ ិតិជាតិសៅក្មពញជា។     

វាក៏្ជាឯក្ោរយុទធោន្តស្តគ្នលឹេះ ស្រមាប់វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិសរបើរបាស្់ក្ុំណត់ទស្សន វទ្យស្័យ សគែសៅ និងយុទធ

ោន្តស្ត។ លផ្នការសមស្ថ តិិបចចញបបននមានរយៈសពែ ២០០៨២០១៥ និងសៅឆ្ន ុំ ២០១២ លផ្នការសមស្ថ ិតិរតូវបាន

រតួតពិនិតយសៅពាក្់ក្ណ្តត ែអាណតតិ សែើមបីវាយតក្មល និងសធវើការលក្ស្រមួែ ជាពិសស្ស្ទក្់ទងសៅនងឹលផ្នការ

យុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិរបស្់ក្មពញជា។ ការពិចរណ្តែក្ទសទៀតគ្ឺរក្បខណ័ឌ អាោ ន លែែនឹងមានផ្ែប៉ាេះពាែ់

សរចើនែែ់របព័នធស្ថ ិតជិាតសិៅសពែអនាគ្ត។  

សៅចុងលខឧស្ភា រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិបានរបជុុំពិភាក្ាអុំពីការរតួតពិនិតយពាក្់ក្ណ្តត ែអាណតតិក្នលផ្នការ

សមស្ថ ិតិ។ រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិបានអនុម័តសែើទរមង់ និងអនុោស្ន៍មួយចុំននួ ប៉ាុលនតរតូវការស្ិក្ាែមអិតជាភាោលខមរ 

មុននងឹអនមុ័តចុងសរកាយ លែែសធវើសៅលខក្ញ្ញញ ។ លផ្នការសមស្ថ ិតិពាក់្ក្ណ្តត ែអាណតតិជាភាោអង់សគ្លស្ រតូវ

បានផ្សពវផ្ាយសែើសវ៉ាបោយ សៅលខវទ្យចឆិកា។ 
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បញ្ជ ីស្ុំណរួស្រមាប់របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១២ រតូវបានសធវើបចចញបបននក្មម សរបៀបសធៀបសៅនងឹឆ្ន ុំមុន   

ជាស្ុំខាន់គ្ឺសធវើឲ្យបញ្ជ ីស្ុំណរួមានភាពង្ហយរស្ួែែែ់បណ្តត រក្ស្ងួ ោថ ប័ននានា ក្នញងការបុំសពញបញ្ជ ីស្ុំណរួ។ 

ព័ត៌មានមួយចុំនួនរតូវបានបុំសពញជាសរស្ច មុននងឹសផ្្ើសៅបណ្តត រក្ស្ងួ ោថ ប័ននានា សែើមបីផ្តែ់ភាពង្ហយរស្ួែ

ែែ់ការង្ហរ។ 

សោងតមព័ត៌មានលែែរបមូែបាន ស្រមាប់របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១២ ចុំនួនស្រុបស្ថ ិតិលែែបាន

ផ្ែិតមាន ១១៥ ក្នញងចុំសណ្តមសនាេះ ៨០ ភាគ្រយក្នស្ថ ិតិ បានមក្ពីក្ុំណត់រតរែាបាែ។ ចុំណ្តយស្រុបស្រមាប់

ផ្ែិតស្ថ ិតិ មិនអាចបង្ហា ញបានស ើយ សៅសពែលែែអងគភាពស្ថ ិតិលែែបានចតត់ុំងមួយចុំននួសៅមានការែុំ

បាក្ខាល ុំងក្នញងការគ្ណនាចុំណ្តយទុំងសនាេះ។ សទេះជាោ៉ា ងណ្តក្៏សដាយ ក្៏មានរក្ស្ួង ោថ ប័នមួយចុំននួបាន

បង្ហា ញចុំណ្តយក្នញងឆ្ន ុំសនេះ សរបៀបសធៀបសៅនងឹឆ្ន ុំមុនផ្ងលែរ។ សស្ចក្តីស្សងខបលែែបានរាយការណស៍្រមាប់

អសងកតនីមួយៗ អុំពីការចុំណ្តយបា៉ា ន់ោម ន ឬចុំណ្តយជាក្់លស្តង រតូវបានបង្ហា ញក្នញងឧបស្មពន័ធ ១ ។  

 មន្តនតីស្រុប ៧១៧ នាក្ ់បានសធវើការសៅតមបណ្តត រក្ស្ួង ោថ ប័ន វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ និងធនាគរជាតិ

ក្នក្មពញជា សៅឆ្ន ុំ ២០១២ ជាអនក្ផ្ែិតស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចតត់ុំង។ របមាណ ៤៦ ភាគ្រយក្នពកួ្សគ្ បានសធវើ

ការសៅវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ។ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

១. ព្ររ័ន្ធស្ថតិិជាតិរម្ពុជា 
 

១.១  ស្ថវតារ  

របព័នធស្ថ ិតិជាតិរតូវបានក្ុំណត់សៅក្នញងចាប់ស្ត ីពសី្ថ ិតិ (មារត ២) “ជាស្មាហរណក្មមក្នទនិននយ័ស្ថ ិត ិ    

ថាន ក្់ជាតិ និងថាន ក្់មូែដាា ន និងសហដាា រចនាស្មព័នធស្ថ ិត ិ រួមបញ្ចូែទុំងទិននន័យស្ថ ិតិផ្លវូការ នងិក្មមវទ្យធីស្ថ ិតិជាតិ 

រចនាស្មព័នធស្ថ ិតិ នងិអងគភាពស្ថ ិតិក្នញងរក្ស្ងួ និងោថ បន័រាជរដាា ភិបាែ រពមទុំងមន្តនតសី្ថ ិតិ នងិសហដាា រចនា    

ស្មព័នធសផ្សងសទៀត”។  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិជាោថ ប័នស្រមាបស់ធវើសគែនសោបាយស្ថ ិតិផ្លវូការរបស្រ់ាជរដាា ភិបាែ

ក្នញងការបសងកើត និងែឹក្នាុំរបព័នធស្ថ ិតជិាតិរួមបញ្ចូែគន មួយ លែែរគ្បែណត ប់រាែ់ស្ថ ិតផិ្លវូការលែែបានចតត់ុំង

របស្់រក្ស្ួង ោថ ប័នរាជរដាា ភិបាែ និងអងគភាពស្ថ ិតិ។ 

 វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិមានភារកិ្ចចទទួែខុស្រតូវសែើការស្រមបស្រមួែរបព័នធ សែើមបីសរៀបចុំរបាយការណ៍

របចុំឆ្ន ុំស្ត ពីីស្ថ ិតិផ្លវូការ សែើមបីចងរក្ងលផ្នការសបាេះពុមពរបចុំឆ្ន ុំ និងរក្ាការចុេះបញ្ជ ីរបស្់អងគភាពស្ថ ិត ិ និង

ផ្ែិតផ្ែរបស្ព់ួក្សគ្។ ផ្ែិតផ្ែស្ថ ិតមិានែក្ខណៈវទ្យមជកាការ។ ែក្ខណៈក្នរបព័នធតមលបបវទ្យមជកាការរួមមាន

ែូចខាងសរកាម ៖ 

 អសងកតលែែរតូវសធវើ និងអសលរលែែរតូវសរបើរបាស្់ រតូវបានស្សរមចសៅតមោថ ប័នសផ្សងគន  

 របព័នធចុំណ្តត់ថាន ក្់  វទ្យធីោន្តស្ដ  នងិស្តង់ដារអាចខុស្គន សៅក្នញងរបពន័ធ 

 ែក្ខខណឌ  និងទស្សនាទន រតូវបានស្សរមចសៅតមោថ ប័នខុស្គន  

 សគែការណ៍ក្នបទបង្ហា ញសផ្សងគន សៅតមោថ ប័នខុស្គន  

 ស្ថ ិតិរតូវបានសចញផ្ាយសៅសែើសវ៉ាបោយខុស្គន ។ 

របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំស្ដ ពីីរបពន័ធស្ថ ិតិជាតិ ជាតរមូវការសដាយអនុរកឹ្តយស្ដ ីពសី្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់

តុំង លែែបានអនុម័តសដាយរាជរដាា ភិបាែក្មពញជា សៅឆ្ន ុំ ២០១០។ សោងតមអនុរកឹ្តយ សរៅពី វទ្យទស្ថោថ នជាត ិ 

ស្ថ ិតិ របព័នធស្ថ ិតិជាតិរួមមាន ២៧ រក្ស្ួង ោថ ប័នរាជរដាា ភិបាែ និងធនាគរជាតកិ្នក្មពញជា។  

របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំសនេះ គ្ឺជារបាយការណ៍ទីបី លែែបានផ្ែិតសដាយវទ្យទស្ថោថ នជាតសិ្ថ ិតិ សហើយនឹង  

ផ្តែន់ូវទស្សនៈរមួមួយក្នរបពន័ធ ស្រមាប់ស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចតត់ុំងសៅក្មពញជា និងស្ក្មមភាពនានាលែែបាន

អនុវតត សៅឆ្ន ុំ ២០១២ សដាយ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិត ិនិងអនក្ផ្ែិតស្ថ ិតិក្នញងរបព័នធស្ថ ិតិជាតិ។ 

 

១.២  រចនាស្ម្ព័ន្ធនន្ព្ររន័្ធស្ថតិិជាតិ 

ជាស្រុបមាន ២៩ អនក្ផ្ែិតស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់តុំង។ ក្នញងសនាេះមាន ២៨ រក្ស្ួង និងោថ ប័ន    

រួមទុំង វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ លែែបានក្ុំណត់សដាយអនុរកឹ្តយស្ត ីពីស្ថ ិតផិ្លវូការលែែបានចត់តុំង។ បលនថមមួយ

ោថ នប័នសទៀត គ្គឺ្ណៈក្មាម ធិការជាតិបណតញ េះបណ្តត ែ លែែរតូវបានក្ុំណត់សដាយអនុរកឹ្តយមួយសដាយល ក្។  
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ោថ ប័នក្ណ្តត ែសៅក្នញងរបព័នធស្ថ ិតិជាតិ គ្ឺវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ សៅរក្ស្ួងលផ្នការ។ សោងតមចាប ់ 

ស្ត ីពសី្ថ ិត ិ  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិគ្ឺជាោថ ប័នស្រមាប់សធវើសគែនសោបាយស្ថ ិតិផ្លវូការរបស្រ់ាជរដាា ភិបាែក្នញងការ

បសងកើត នងិែឹក្នាុំរបព័នធស្ថ ិតជិាតិរួមបញ្ចូែគន មយួ លែែរគ្បែណត ប់រាែ់ស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់តុំង នងិ   

អងគភាពស្ថ ិតកិ្នញងរក្ស្ងួ និងោថ បន័រាជរដាា ភិបាែ។ បលនថមពីសែើ វទ្យទស្ថោថ នជាតសិ្ថ ិតិ រក្ស្ួងនមីួយៗ និងោថ ប័ន

រាជរដាា ភិបាែសផ្សងសទៀតលែែផ្ែិតស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចតត់ុំង រតូវមានអងគភាពស្ថ ិតមិួយទទួែខុស្រតូវសែើ

ការផ្ែិតស្ថ ិតិ។ សទេះជាោ៉ា ងណ្តក្៏សដាយ ក៏្ោថ ប័នទុំងអស្់សនេះមនិស្ុទធលតបានរបតិបតតតិមចាប់ស ើយ។ 

ជុំនួស្មក្វទ្យញ រក្ស្ួង និងោថ ប័នមួយចុំននួបានសរជើស្យក្ការរបមូែ និងការផ្ែិតស្ថ ិត ិជាលផ្នក្រួមបញ្ចូែគន

មួយក្នការង្ហរសទៀងទត់របស្់ពួក្សគ្ វទ្យញ។ 

 វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិក៏្រតូវបានឲ្យទទួែខុស្រតូវក្នញងការលលរក្ា ការសធវើបចចញបបននក្មម និងការអនុវតតក្មមវទ្យធី

ស្ថ ិតិស្រមាប់រាជរដាា ភិបាែ នងិការផ្គត់ផ្គង់ទនិននយ័ស្រមាប់អនក្សរបើរបាស្ន់ានាក្នញងរបសទស្ ក្៏ែូចជាអងគការអនតរ

ជាតិផ្ងលែរ។  

រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិ និងគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិត ិរតូវបានបសងកើតស ើងសៅលខ មក្រា ឆ្ន ុំ ២០០៧ 

សែើមបីជួយវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ ក្នញងលផ្នក្ស្រមបស្រមួែបសចចក្សទស្ក្នស្ថ ិតផិ្លវូការ នងិែុំសណើរការអនុវតតអនុរកឹ្តយ

ស្ត ីពីការសរៀបចុំ និងក្ិចចែុំសណើរការរបស្់របពន័ធស្ថ ិតជិាត។ិ 

 

១.២.១    ការងារ ន្ិងស្ម្មស្ភារព្រុម្ព្រឹរាស្ថតិិ 

រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិ មានស្មាជិក្ចុំនួន ១៩ នាក្។់ របធាន ជារែាមន្តនតីរក្ស្ងួលផ្នការ និងស្មាជិក្ ជារែា

សែខាធិការមក្ពីរក្ស្ងួពាក់្ព័នធស្ុំខាន់ៗ។ តួនាទីរបស្់រក្ញមរបឹក្ាស្ថ តិិ គ្ឺផ្តែស់ោបែ់ជូនរែាមន្តនតីរក្ស្ងួ  

លផ្នការ លែែទក្់ទងនឹងការក្ុំណត់សគែនសោបាយស្ថ ិតផិ្លវូការ និងតរមូវការសផ្សងៗ លែែសស្ន ើស ើងសដាយ

 វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ និងអងគភាពស្ថ ិតិលែែបានចតត់ុំង។ ជាែមអិត រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិរតូវផ្តែ់សោបែ់ជូនរែាមន្តនតី

រក្ស្ួងលផ្នការទក្់ទងសៅនឹង៖ 

 ការក្ុំណត់សគែនសោបាយស្ថ ិតិផ្លវូការ 

 តរមូវការស្ថ ិតិផ្លវូការ នងិការផ្តែ់អាទិភាពែែ់គ្សរមាងការង្ហរស្ថ ិត ិ លែែសស្ន ើស ើងសដាយវទ្យទស្ថោថ ន

ជាតិស្ថ ិត ិនិងអងគភាពស្ថ តិិលែែចត់តុំង 

 ការសធវើឲ្យរបសស្ើរស ើង ការពរងីក្ និងការស្រមបស្រមួែនូវរបព័នធស្ថ ិតជិាតិ នងិស្ថ ិតិផ្លវូការលែែ

បានចតត់ុំង ស្រមាប់សគែបុំណងោធារណៈ 

 ការសធវើវទ្យសោធនក្មមណ្តមួយសៅសែើចាប់ស្ត ីពីស្ថ តិិ អនុរកឹ្តយ និងែិខិតបទដាា នគ្តិយុតត លែែពាក្់

ព័នធការង្ហរស្ថ ិត ិ
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 ក្មមវទ្យធីការង្ហរស្ថ ិតិអាទភិាពរយៈសពែ ១ ឆ្ន ុំ រយៈសពែមធយម នងិរយៈសពែលវងរបស្់វទ្យទស្ថោថ នជាតិ

ស្ថ ិតិ និងអងគភាពស្ថ ិតិលែែបានចតត់ុំង លែែទក្់ទងក្នញងការផ្ែិតស្ថ ិតផិ្លវូការ 

 លផ្នការសមស្ថ ិត ិ

 ការក្ុំណត់កាែបរទ្យសចឆទក្នការសធវើជុំសរឿនរបជារាន្តស្ត  ក្ស្ិក្មម និងស្ហរគស្ 

 ការង្ហរសផ្សងៗ លែែទក្់ទងជាទូសៅនងឹរបព័នធស្ថ តិិជាតិ និងស្ថ ិតិផ្លវូការ 

 ការលស្វងរក្ជុំនួយ និងការគុំរទ ធនធានហិរញ្ញវតថញ និងធនធានមនុស្សលែែរតូវការសដាយ វទ្យទស្ថោថ ន

ជាតិស្ថ ិត ិនងិអងគភាពស្ថ តិិលែែបានចត់តុំង សែើមបីសធវើជុំសរឿន អសងកត ផ្ែិត និងផ្សពវផ្ាយស្ថ ិតិផ្លវូ

ការស្រមាបស់គែបុំណងោធារណៈ។ 

រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិរតូវបានបសងកើតស ើង សោងតមមារត ១៥ ក្នចាបស់្ត ពីីស្ថ ិត ិ និងស្មាស្ភាពលែែ

បានក្ុំណត់ក្នញងមារត ១៣ ក្នអនុរកឹ្តយស្ត ពីីការសរៀបចុំ និងក្ិចចែុំសណើរការរបស្់របព័នធស្ថ ិតិជាតិ។ 

 

១.២.២    ការងារ ន្ិងស្ម្មស្ភារគ្ណៈរម្មា ធ្ិការស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលស្ថតិ ិ

គ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិត ិមានស្មាជិក្ ៣២ នាក្់។ របធានគ្ណៈក្មាម ធិការ ជាអគ្គនាយក្

 វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ និងស្មាជិក្ ជារបធាន ឬអនុរបធានអងគភាពស្ថ ិត ិ ទទួែខុស្រតូវសែើស្ថ ិតផិ្លវូការលែែបាន

ចត់តុំង។ មុខង្ហររបស្់គ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិត ិ គ្ឺជួយវទ្យទស្ថោថ នជាតសិ្ថ ិតកិ្នញងការង្ហរពាក់្ព័នធសៅ

នឹងការសរៀបចុំសគែនសោបាយស្ថ ិត ិនីតិវទ្យធី និងចាប់ ស្រមាប់របពន័ធស្ថ ិតិជាតិ នងិស្ថ ិតិផ្លវូការ។ គ្ណៈក្មាម ធិការ

ស្រមបស្រមួែស្ថ ិត ិអាចបសងកើតរក្ញមការង្ហរបសចចក្សទស្ស្ថ ិត ិ សែើមបីសដាេះរោយការង្ហរបសចចក្សទស្ស្ថ ិតិណ្តមួយ 

លែែទមទរការស្ិក្ា និងការពិភាក្ាែមអិតបលនថម។ ជាែមអិត គ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមែួស្ថ ិតិមានភារ

ក្ិចចជួយ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតកិ្នញងការង្ហរពាក់្ព័នធសៅនឹង៖ 

 ការក្ោងសគែនសោបាយស្ថ ិតិ នីតិវទ្យធ ីនិងបទបបញ្ញតតិលែែទក្់ទងនងឹរបពន័ធស្ថ ិតជិាត ិនិងស្ថ តិិ

ផ្លវូការ 

 ការសធវើស្មាហរណក្មមរបព័នធស្ថ ិតិជាតិមួយ តមរយៈការស្រមបស្រមែួ នងិស្ហរបតបិតដិការ

របក្បសដាយរបស្ិទធភាពសែើស្ក្មមភាព និងការអភិវឌ្ឍស្ថ ិតិរវាងអងគភាពស្ថ ិតិលែែបានចតត់ុំង រួម

ទុំងវទ្យទស្ថោថ នជាតសិ្ថ ិត ិសែើមបីទទួែខុស្រតូវ ក្នញងការផ្ែិត និងការផ្សពវផ្ាយស្ថ ិតិផ្លវូការ 

 ការសធវើឲ្យរបសស្ើរស ើង និងការពរងីក្របពន័ធស្ថ ិតជិាតិ និងស្ថ ិតិផ្លវូការលែែផ្ដែ់ស្រមាប់សគែសៅ     

ោធារណៈ 

 ការសែើក្អាទិភាពក្នក្មមវទ្យធីការង្ហររបចុំឆ្ន ុំ រយៈសពែមធយម នងិរយៈសពែលវង លែែគ្ួររតូវបាន

សរជើស្សរីស្ទក្់ទងនងឹទែិាភាពស្ុំខាន់ៗក្នការផ្ដែ់ស្ថ ិតិផ្លវូការ សដាយវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ នងិអងគ

ភាពស្ថ ិតិលែែបានចតត់ុំង 

 ការសរៀបចុំ និងសធវើបចចញបបននក្មមលផ្នការសមស្ថ ិតិ 
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 កាសរៀបចុំលផ្នការសធវើជុំសរឿនរបជារាន្តស្ត  ក្ស្ិក្មម និងស្ហរគស្ 

 ការបសងកើតនូវបញ្ជ ីពាណជិជក្មម ឬរក្បខ័ណឌ ស្រុប បញ្ជ ីស ម្ េះរបភពទិនននយ័រែាបាែ និងស្ថ ិតលិែែ

ទក្់ទងនឹងរបព័នធស្ថ ិតិជាតិ រពមទុំងលលរក្ាសដាយរបស្ិទធភាព នងិសធវើបចចញបបននក្មមរបចុំឆ្ន ុំ 

 ក្ិចចរពមសរពៀងស្ហរបតិបតតិការ និងក្ិចចស្រមបស្រមួែ រវាងបណ្តត រក្ស្ួង ោថ ប័ន និងបណ្តត អងគ

ភាពរាជរដាា ភិបាែ អុំពីការផ្លល ស្់បតរូទិននន័យ នងិការផ្ដែ់ទន់សពែសវោនវូ ស្ថ ិតិផ្លវូការឲ្យបានសទៀង

ទត់ និងគ្ួរសជឿទុក្ចិតតបាន 

 ការបសងកើតរក្ញមការង្ហរបសចចក្សទស្ស្ថ ិតិ រយៈសពែក្ុំណត់ ឬអចិក្ន្តនតយ៍ ស្រមាប់ស្ថ ិតិណ្តមួយ ឬ

ការង្ហរស្ថ ិតិសផ្សងសទៀតលែែទក្់ទងនឹងរបព័នធស្ថ តិិជាតិ និងស្ថ ិតិផ្លវូការ 

 ការរបកាស្ឲ្យសរបើ និងការអនុវតដនូវចុំណ្តត់ថាន ក្់ និងបទដាា នស្ថ ិត ិលែែទក្់ទងនងឹស្ថ ិតិ ផ្លវូការ 

 ការសែើក្លផ្នការលវទ្យកា នងិធនធានមនសុ្ស ស្រមាប់អងគភាពស្ថ ិតិលែែបានចតត់ុំង រួមទុំង           

 វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិត ិ សែើមបីែឹក្នាុំការសធវើជុំសរឿន និងអសងកត ផ្ែិត នងិផ្សពវផ្ាយស្ថ ិតផិ្លវូការស្រមាប់

សគែសៅោធារណៈ។  

គ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិត ិរតូវបានបសងកើតស ើង សោងតមមារត ១៦ ក្នចាប់ស្ត ពីសី្ថ ិត ិនិង

ស្មាស្ភាពលែែបានក្ុំណត់ក្នញងមារត ១៧ ក្នអនុរកឹ្តយស្ត ីពីការសរៀបចុំ និងក្ិចចែុំសណើរការរបស្់របព័នធស្ថ ិតិជាតិ។  

 

១.៣ ចារ់ ន្ិងអន្ពុ្រឹតយស្ថតិិ 

ចាប់ស្ត ីពីស្ថ ិត ិ រគ្ប់រគ្ងរាែ់ការង្ហរទុំងឡាយលែែទក្់ទងនងឹការរបមែូ ការលក្ក្ចន ការចងរក្ង     

ការ វទ្យភាគ្ ការសបាេះពុមព និងការផ្សពវផ្ាយទិនននយ័ស្ថ ិតិ សហើយមាន វទ្យោែភាពរគ្បែណត បទ់ូទុំងរពេះរាជាណ្ត

ចរក្ក្មពញជា។ សៅសរកាមចាប់មានអនុរកឹ្តយចុំនួនពីរ លែែក្ុំណត់ការង្ហរស្រមាប់របព័នធស្ថ ិតិជាតិ។  វទ្យទស្ថោថ នជាតិ

ស្ថ ិតិក៏្មានអនរុកឹ្តយស្ត ីពីការសរៀបចុំរចនាស្មព័នធរបស្់ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិត ិ លែែមិនបានពណ៌នាក្នញងរបាយការណ៍

សនេះ។ 

វាក្យស្័ពៃបសចចក្សទស្លែែរតូវបានសរបើក្នញងចាប់រតូវបានបង្ហា ញក្នញងមារត ២ ក្នចាប់ស្ត ីពសី្ថ ិត ិនិងក្នញង

អនុរកឹ្តយស្ត ីពីការសរៀបចុំ នងិក្ិចចែុំសណើរការរបស្់របពន័ធស្ថ ិតិជាតិ។ វាក្យស្័ពៃមួយចុំនួនរតូវបានបង្ហា ញក្នញងឯក្

ោរទុំងពីរ។ 

 

១.៣.១    ចារ់ស្តរីីស្ថតិិ 

សរៅពីក្ុំណត់រក្បខ័ណឌ ស្រមាប់ការង្ហរលែែចាប់ស្ត ីពសី្ថ ិតិរគ្ប់រគ្ង ចាប់ក្៏ពណ៌នានវូវាក្យស្័ពៃបសចចក្

សទស្ សគែការណ៍ និងទិស្សៅស្រមាប់អនក្ផ្ែិតស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់តុំងផ្ងលែរ។ ជុំសរឿនលែែរតូវអនុ

វតតក្៏បានបង្ហា ញផ្ងលែរ។ 
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ចុំសពាេះការស្រមបស្រមែួ និងក្ិចចស្ហរបតិបតដកិារ ចាប់ស្ត ីពីស្ថ ិតិបានក្ុំណត់ថា  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ

សរកាមឱវាទរក្ស្ួងលផ្នការ មានភារកិ្ចចក្ោងសគែនសោបាយស្ថ ិតិផ្លវូការក្នញងការបសងកើតរបព័នធស្ថ ិតិជាតិរួម

បញ្ចូែគន មួយ លែែរគ្បែណត បស់្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចតត់ុំងទុំងអស្ ់ និងអងគភាពស្ថ ិតិក្នញងរក្ស្ួង និងោថ    

ប័ន។ រាជរដាា ភិបាែរតូវសចញអនុរកឹ្តយស្ដ ីពីកាសរៀបចុំ និងក្ិចចែុំសណើរការរបស្រ់បព័នធស្ថ ិតិជាតិ នងិស្ថ ិតិផ្លវូការ

លែែបានចតត់ុំង។ 

ចាប់ស្ត ីពីស្ថ ិតិក្ុំណត់ថា រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិរតូវបានបសងកើតស ើង សែើមបីផ្ដែ់របឹក្ាជូនរក្ស្ងួលផ្នការ ក្នញង

ការជុំរុញក្ិចចអភិវឌ្ឍនរ៍បព័នធស្ថ ិតិជាតិ (មារត ១៥) និងគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិរតូវបានបសងកើតស ើង

សែើមបីជួយ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិក្នរក្ស្ួងលផ្នការ ក្នញងការស្រមបស្រមួែលផ្នក្បសចចក្សទស្ស្ថ ិតិផ្លវូការរបស្់រាជរដាា

ភិបាែ (មារត ១៦)។ ស្មាស្ភាព មុខង្ហរ និងការង្ហររបស្គ់្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមែួស្ថ ិតិ រតូវបាន

ក្ុំណត់សដាយអនុរកឹ្តយ។ 

ទិននន័យស្ថ ិតិផ្ែិតសដាយវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ និងអងគភាពស្ថ ិតិ រតូវបានសបាេះពុមព និងផ្សពវផ្ាយែែ់អនក្

សរបើរបាស្់ទុំងអស្ ់ (មារត ១៩) នងិរាែទ់ិនននយ័ស្ថ ិតិលែែរបកាស្ផ្ាយសដាយ វទ្យទស្ថោថ នជាតសិ្ថ ិត ិគ្ឺជាស្ថ ិតិ

ផ្លវូការលែែបានចត់តុំង (មារត ២០)។ 

ការស្មាា ត់របស្ទ់ិននន័យរតូវបានក្ុំណត់ក្នញងមារត ២២ លែែលចងថា  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ និងអងគភាព

ស្ថ ិតិ រតូវធានារក្ាការស្មាា ត់នូវរាែព់័ត៌មានបគុ្គែទុំងឡាយលែែបានមក្ពីអនក្ស្លើយ សែើក្លែងលតក្នញងក្រណី

ពិសស្ស្សដាយមានការឯក្ភាពពីអគ្គនាយក្ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ នងិយែរ់ពមពីរែាមន្តនតីរក្ស្ងួលផ្នការ។ ទិនននយ័

ែមអិតអាចរបកាស្ផ្ាយបាន សបើអនក្សរបើរបាស្់ធានាការស្មាា តរ់បស្់ទិនននយ័ និងសបើទិននន័យរតូវបានសរបើស្រមាប់

លតសគែបុំណងស្ថ ិតបិ៉ាុសណ្តណ េះ។ 

 

១.៣.២    អន្ុព្រតឹយស្តរីីការររៀរចាំ ន្ិងរិចចដ្ាំរណើ រការររស្ព់្ររ័ន្ធស្ថតិិជាតិ 

អនុរកឹ្តយស្ដ ីពីការសរៀបចុំ និងក្ិចចែុំសណើរការរបស្់របពន័ធស្ថ ិតិជាតិ រគ្ប់រគ្ងរាែ់ការង្ហរសរៀបចុំ និងក្ិចច

ែុំសណើរការរបស្់របពន័ធស្ថ ិតជិាត ិ កាតពវក្ិចចស្ថ ិតិ នងិការង្ហរទុំងឡាយ សែើមបីអនុវតដចាប់ស្ត ីពីស្ថ ិតិក្នរពេះរាជា

ណ្តចរក្ក្មពញជា។ 

 វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ ជាោថ ប័នស្រមាប់សធវើសគែនសោបាយស្ថ ិតិផ្លវូការរបស្់រាជរដាា ភិបាែ ទទួែខុស្

រតូវសែើការបសងកើត និងែឹក្នាុំរបព័នធស្ថ ិតិជាតិរួមបញ្ចូែគន មួយ លែែរគ្បែណត បស់្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់តុំង

ទុំងអស្រ់បស្រ់ក្ស្ួង ោថ ប័នរាជរដាា ភិបាែ និងអងគភាពស្ថ ិតិសខតដ រក្ញង រស្ញក្ ខណឌ  និងមន្តនតសី្ថ ិតិសៅរគ្ប់ឃុុំ 

និងស្ង្ហក ត់។ 

រចនាស្មព័នធរបស្់របព័នធស្ថ ិតិជាតិ រួមមានវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ អងគភាពស្ថ ិតិលែែបានចតត់ុំង និងមន្តនតី

សធវើការក្នញងអងគភាពទុំងសនាេះ។ 
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ការបសងកើត នងិទសិ្សៅរបស្់រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិរតូវបានក្ុំណត់សៅក្នញងអនរុកឹ្តយ ឧទហរណ ៍ស្មាស្ភាព 

និងភាពសទៀងទត់ក្នការរបជុុំរបស្់រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិ។ គ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិត ិ រតូវបានក្ុំណត់តម

ែក្ខខណឌ ែូចគន សដាយអនុរកឹ្តយ។ ស្មាជិក្រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិ និងស្មាជកិ្គ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ តិិ 

រតូវចូែរួមរបជុុំតមការអសញ្ជ ើញរបស្់របធាន។ 

អនុរកឹ្តយក្៏លចងពីការស្មាា ត់ក្នែទធផ្ែផ្ងលែរ។ គម នែទធផ្ែ ឬស្រមង់ស្សងខបរតូវបានសបាេះពុមព ឬ

ផ្សពវផ្ាយតមរសបៀបលែែអាចនាុំឲ្យោគ ែ់អតតស្ញ្ញញ ណរបស្ប់ុគ្គែ ឬអងគភាពស ើយ។   

 

១.៣.៣    អន្ុព្រឹតយស្តរីីស្ថតិិែលូវការផដ្លបាន្ចត់តា ាំង 

អនុរកឹ្តយស្ត ីស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចតត់ុំង បានក្ុំណត់ឲ្យរក្ស្ួង និងោថ ប័នរាជរដាា ភិបាែរបមូែ និង

ចងរក្ងស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់តុំង សៅតម វទ្យស្័យរបស្់ខលនួ និងរគ្បរ់គ្ងរាែ់ស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់តុំង 

និងអងគភាពស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចតត់ុំង ែូចមានលចងក្នញងចាប់ស្ត ីពីស្ថ ិត។ិ 

អនុរកឹ្តយមានសគែបុំណងបសរមើស្ុំណមូពររបស្់អនក្សធវើសគែនសោបាយក្នញងការសរៀបចុំ នងិវាយតក្មល

សគែនសោបាយ និងក្មមវទ្យធីសស្ែាក្ិចច ស្ងគម សែើមបីស្លើយតបនងឹការអភិវឌ្ឍសស្ែាក្ិចច ស្ងគមរបស្រ់បសទស្ ក្៏ែូច

ជាបសរមើសស្ចក្តីរតូវការព័ត៌មានរបស្់អនក្សធវើសស្ចក្តីស្សរមចចិតត និងអនក្រោវរជាវក្នញងស្ហគ្មនជ៍ាតិ និងអនតរ

ជាតិែ៏ទូែុំទូោយ។ 

រគ្ប់ទិននន័យស្ថ ិតិទុំងអស្់លែែបានរបកាស្ផ្ាយសដាយវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ គ្ឺជាស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបាន

ចត់តុំង សោងតមអនរុកឹ្តយសនេះ។  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិមានកាតពវក្ិចចផ្សពវផ្ាយែែោ់ធារណជននូវស្ថ ិតរិគ្ឹេះ 

និងស្ថ ិតិតមវទ្យស្័យ សទេះបីផ្ែិតសដាយខលនួឯង ឬសដាយស្ហការជាមួយអងគភាពស្ថ ិតសិផ្សងសទៀតរបស្់រាជរដាា ភិ

បាែ៖ 

 ស្ថ ិតិជុំសរឿន 

 ស្ថ ិតិអសងកត 

 ស្ថ ិតិសស្ែាក្ិចច 

 ស្ថ ិតិបរទ្យោថ ន និងធនធានធមមជាតិ 

 ស្ថ ិតិស្ងគមក្ិចច របជាោន្តស្ត  

 ក្រមងស្ថ ិត ិ

អនុរកឹ្តយបានក្ុំណត់ការអសងកត លែែអងគភាពស្ថ តិិរតូវទទួែខុស្រតូវ។ ចុំនួនស្របុមាន ២៧ រក្ស្ួង 

និងោថ ប័នរាជរដាា ភិបាែ សដាយរាប់ទុំងធនាគរជាតិក្នក្មពញជា មានភារកិ្ចចទទួែខុស្រតូវសែើស្ថ តិផិ្លវូការលែែ

បានចត់តុំង សរៅពីស្ថ ិតិលែែផ្ែិតសដាយវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ។ 
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ក្នញងជុំពូក្ ៤ ក្នអនុរកឹ្តយ ការរគ្ប់រគ្ងទនិនន័យ នងិរបភពរបមូែទនិនន័យរតូវបានក្ុំណត់ជាសទៀងទត់។ 

មារត ៨ លចងថា រាែ់ការរបមូែទិននន័យលែែមានរោប់ រតូវចុេះបញ្ជ ីសៅវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ។ ការរបមូែ

ទិននន័យលែែបានសរគងទុក្ នងិលមី ក្៏រតូវចុេះបញ្ជ ីផ្ងលែរមនុនងឹចបស់ផ្ដើមអនុវតតការង្ហរ។ បញ្ជ ីក្នរាែ់ការរបមែូ

ទិននន័យលែែមានរោប ់ ការចុំណ្តយ នងិោថ នភាពក្នការរបមូែទនិនន័យនីមួយៗ រតូវសផ្្ើសៅទីស្ដ ីការគ្ណៈ   

រែាមន្តនដីជាសរៀងឆ្ន ុំ។  

អងគភាពស្ថ ិតិលែែបានចត់តុំងសៅតមរក្ស្ួង ោថ ប័នរាជរដាា ភិបាែ រតូវបញ្ជូននូវរាែ់ព័ត៌មាន និង

ទិននន័យស្ថ ិតិលែែផ្ែិតបានជាទរមង់សអ ិចរតូនិច និងជាសស្ៀវសៅសៅវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ និងសៅទសី្ដ ីការ    

គ្ណៈរែាមន្តនដឲី្យបានសទៀងទត ់និងទនស់ពែសវោ។ 

 វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិរតូវបសងកើត និងលលរក្ាទុក្នូវបញ្ជ ីស ម្ េះរបភពទនិនន័យរែាបាែ នងិស្ថ ិត ិ សដាយលផ្អក្

សែើការរបមូែព័ត៌មានសម៉ាតទិននន័យ តមរយៈែុំសណើរការចុេះបញ្ជ ី។ បញ្ជ ីស ម្ េះសម៉ាតទិននន័យរតូវសធវើបចចញបបននក្មម

ជាសរៀងរាែ់ឆ្ន ុំ និងរបកាស្ផ្ាយតមសវ៉ាបោយរបស្់វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ។ 
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២. ស្រម្ាភាររនងុឆ្ន ាំ ២០១២ 
 

២.១ ព្រុម្ព្រឹរាស្ថតិ ិ
រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិរតូវបានបសងកើតស ើងសៅឆ្ន ុំ ២០០៧ សែើមបីផ្តែ់សោបែ់ជូនរក្ស្ួងលផ្នការ ក្នញងការ

ជុំរុញការអភិវឌ្ឍរបព័នធស្ថ ិតិជាតិ។ ស្មាស្ភាព មុខង្ហរ និងការង្ហររបស្់រក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិ រតូវបានក្ុំណត់សដាយ

អនុរកឹ្តយស្ត ីពីការសរៀបចុំ និងក្ិចចែុំសណើរការរបស្់របព័នធស្ថ ិតិជាតិ។ 

 

២.១.១   រចិចព្រជុាំព្រុម្ព្រឹរាស្ថតិិ ឆ្ន ាំ ២០១២ 
ក្ិចចរបជុុំរក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិមួយសែើក្សៅឆ្ន ុំ ២០១២ បានរបជុុំសៅក្លាទ ី ៣០ លខ ឧស្ភា ឆ្ន ុំ ២០១២។

ចុំណចុស្ុំខាន់ក្នរសបៀបវារៈ គ្ឺសែើមបីពិភាក្ាសែើការរតួតពិនិតយពាក្់ក្ណ្តត ែអាណតតិក្នលផ្នការសមស្ថ ិតិ លែែ

បានអនុវតតរបាុំមួយលខែុំបូង ឆ្ន ុំ ២០១២។ ក្នញងក្ិចចរបជុុំ សស្ចក្តីរពាងចុងសរកាយក្នការរតួតពិនិតយពាក្់ក្ណ្តត ែ

អាណតតិ រតូវបានបង្ហា ញែែ់ស្មាជិក្រក្ញមរបកឹ្ាស្ថ ិតិ។ សទេះជាោ៉ា ងណ្តក្៏សដាយ ពួក្សគ្បានទទួែសស្ចក្តី

រពាងចុងសរកាយជាភាោអង់សគ្លស្ សហើយពួក្សគ្បានស្ួររក្ជាភាោលខមរ លែែអាចឲ្យពួក្សគ្ផ្តែ់អនុោស្ន ៍ 

បាន។ រសបៀបវារៈសនេះ បានចុំណ្តយសពែសរចើនស្រមាប់ការពិភាក្ា អុំពីោរៈស្ុំខាន់ក្នការគុំរទខាងហិរញ្ញវតថញពី

រាជរដាា ភិបាែក្មពញជា សៅសពែលែែមាច ស្់ជុំនួយែចូជា JICA, Sida និង UNFPA រតូវបានបញ្ចប់គ្សរមាងសផ្សងៗ

សៅវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ។ 

ឯក្ឧតតមអគ្គនាយក្វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានជនូែុំណឹងថា ជុំសរឿនក្ស្កិ្មមលែែនងឹែុំសណើរការសៅឆ្ន ុំ 

២០១៣ នឹងឧបតថមភលវទ្យកាសដាយ USAId, AusAId, FAO, Sida នងិសដាយរាជរដាា ភិបាែក្មពញជា។ ឯក្ឧតតម

របធានអងគរបជុុំក្៏មានរបោស្ន៍ផ្ងលែរ អុំពីភាពខុស្គន ក្នការបណតញ េះបណ្តត ែស្ថ ិតិ លែែគុំរទសដាយ JICA, 

Sida និងធនាគរពិភពសោក្។  

 

២.២ គ្ណៈរម្មា ធ្ិការស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលស្ថតិិ 
គ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិរតូវបានបសងកើតស ើងសៅឆ្ន ុំ ២០០៧ សែើមបីជួយ វទ្យទស្ថោថ នជាតសិ្ថ ិតិ

ក្នរក្ស្ងួលផ្នការ ក្នញងការស្រមបស្រមួែបសចចក្សទស្ក្នស្ថ ិតិផ្លវូការរបស្់រាជរដាា ភិបាែ។ ស្មាស្ភាព មុខង្ហរ 

និងការង្ហររបស្់គ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមែួស្ថ ិតិ រតូវបានក្ុំណត់សដាយអនុរកឹ្តយស្ត ីពីការសរៀបចុំ នងិក្ិចច

ែុំសណើរការរបស្់របពន័ធស្ថ ិតិជាតិ។ 
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២.២.១  រចិចព្រជុាំគ្ណៈរម្មា ធ្ិការស្ព្ម្រស្ព្ម្ួលស្ថតិ ិឆ្ន ាំ ២០១២ 
ក្ិចចរបជុុំគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិ មានចុំនួនបួនសែើក្សៅឆ្ន ុំ ២០១២។ ក្ិចចរបជុុំគ្ណៈក្មាម  

ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ តិិសែើក្ទី ១០ រតូវបានសធវើស ើងសៅក្លាទ ី ១៧ លខ មក្រា ឆ្ន ុំ ២០១២។ ឯក្ឧតតម         

អគ្គនាយក្វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានសធវើបទបង្ហា ញមុនសគ្ អុំពីស្ក្មមភាពបចចញបបននរបស្់វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ។ បនាៃ ប់

មក្ បញ្ជ ីស្ុំណរួស្រមាប់របមូែសម៉ាតទិននន័យក្នស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់តុំងរតូវបានពភិាក្ា ក្៏ែូចជាការ

លណនាុំមួយចុំនួនែែ់បណ្តត រក្ស្ួង ោថ ប័ន អុំពីរសបៀបបុំសពញបញ្ជសី្ុំណរួ។ បនាៃ ប់មក្ បទបង្ហា ញអុំពីការ

របមូែទិននន័យស្រមាបក់ាររតួតពិនិតយពាក្់ក្ណ្តត ែអាណតតិក្នលផ្នការសមស្ថ ិតិរតូវបានពណន៌ា និងសធវើការលណ

នាុំមួយចុំនួនអុំពីការរបមែូទិននន័យ។ 

ក្ិចចរបជុុំគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិសែើក្ទី ១១ រតូវបានសធវើស ើងសៅក្លាទី ១១ លខ ឧស្ភា ឆ្ន ុំ 

២០១២។ ឯក្ឧតតមអគ្គនាយក្វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានសែើក្ស ើងអុំពីភាពសជាគ្ជ័យក្នជុំសរឿនស្ហរគស្ និងការ

រតួតពិនិតយពាក្់ក្ណ្តត ែអាណតតិក្នលផ្នការសមស្ថ តិិ។ ឯក្ឧតតមក្៏បានជូនែុំណឹងផ្ងលែរថា ជុំសរឿនក្ស្ិក្មមលែែ

សរគងនឹងែុំសណើរការសៅឆ្ន ុំ ២០១៣ បានចប់សផ្តើមសហើយ។ ឯក្ឧតតមរបធានអងគរបជុុំក៏្មានរបោស្ន៍ផ្ងលែរ 

អុំពីការរបមូែសម៉ាតទនិននយ័ស្រមាប់ចងរក្ងរបាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំក្នរបពន័ធស្ថ ិតិជាតិ ឆ្ន ុំ ២០១២។ សនេះគ្ឺជាសែើក្

ទីពីរសហើយ លែែ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានរបមែូទិននន័យពីបណ្តត រក្ស្ងួ ោថ ប័ន ក្នញងរបពន័ធស្ថ តិិជាតិ។ គត់បាន

ស្រសស្ើររបាយការណល៍ែែសធវើបានែអ។ គត់បានបង្ហា ញថា វានឹងមានបញ្ញា ខាងលវទ្យកាសៅសរកាយឆ្ន ុំ ២០១៥ សៅ

សពែលែែមាច ស្់ជុំនួយមយួចុំនួនបញ្ចប់ការគុំរទរបស្់ពួក្សគ្ ែែ់វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ។ រាជរដាា ភិបាែក្មពញជារតូវ

ផ្តែ់ហិរញ្ញទនបលនថមជាបសណត ើរៗ ជាលវទ្យកាស្រមាប់ការង្ហរស្ថ ិតិសៅក្មពញជា។ សៅទីបញ្ចបក់្នក្ិចចរបជុុំ ស្មាជិក្ក្ន      

គ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិ បានទទួែយក្នូវបទបង្ហា ញអុំពីការបណតញ េះបណ្តត ែស្ថ ិតិមែូដាា ន ស្រមាប់

បណ្តត រក្ស្ួង ោថ ប័ន ក្នញងរបពន័ធស្ថ ិតិជាតិ។ 

ក្ិចចរបជុុំគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិសែើក្ទី ១២ រតូវបានសធវើស ើងសៅក្លាទី ៧ លខ ស្ីហ ឆ្ន ុំ 

២០១២។ ឯក្ឧតតមអគ្គនាយក្វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានជូនែុំណងឹែែ់អងគរបជុុំ ចុំសពាេះស្មាជិក្ក្នគ្ណៈក្មាម ធិ

ការស្រមបស្រមួែស្ថ ិត ិ លែែសៅលខ ឧស្ភា បានស្ួររក្ការរតួតពិនិតយពាក្់ក្ណ្តត ែអាណតតិក្នលផ្នការសមស្ថ តិិ

ជាភាោលខមរ សែើមបីអាចផ្តែ់អនុោស្ន៍របស្ព់ួក្សគ្បាន។ សៅក្ិចចរបជុុំសនេះ ស្មាជិក្ទុំងអស្ក់្នគ្ណៈក្មាម ធិការ

ស្រមបស្រមួែស្ថ ិត ិ បានទទួែរបាយការណ៍ជាភាោអង់សគ្លស្ នងិភាោលខមរ សហើយនិងស្ុំណមូពរឲ្យសផ្្ើអនុ

ោស្ន៍របស្ព់ួក្សគ្ ោ៉ា ងយូរមួយស្បាត ហ៍បនាៃ បព់ីកិ្ចចរបជុុំសនេះ។ គ្ុំរូលមីមួយស្រមាប់គ្សរមាងទុំនាក្ទ់ុំនង រតូវបាន

បង្ហា ញែែស់្មាជិក្ក្នគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិត។ិ ទុំងរបាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១២ និងការរតួត

ពិនិតយពាក្់ក្ណ្តត ែអាណតតិក្នលផ្នការសមស្ថ តិិនឹងសរបើរបាស្់គ្សរមាងលមី សែើមបីធានាថារបាយការណ៍រតូវបានផ្សពវ

ផ្ាយតមែុំសណើរការែម៏ានរបស្ទិធភាព។ 
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ក្ិចចរបជុុំគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិសែើក្ទី ១៣ រតូវបានសធវើស ើងសៅក្លាទី ១៨ លខ ធន ូ ឆ្ន ុំ 

២០១២។ ឯក្ឧតតមអគ្គនាយក្វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ បានបង្ហា ញរាែ់ស្មមភាពស្ុំខាន់ៗ លែែបានអនុវតតក្នញងឆ្ន ុំ 

២០១២។ បនាៃ ប់មក្  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានរាយការណ៍អុំពីការង្ហររបាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១២ លែែមាន

ភាពរបសស្ើរជាងឆ្ន ុំមនុ។ សែើក្សនេះ រក្ស្ួង ោថ ប័ននមីួយៗ បានផ្តែ់ពត័៌មានែែ់វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ។ ប៉ាុលនត

សែើមបីសធវើឲ្យរបសស្ើរស ើងក្នញងការរបមូែទិននន័យខាងមុខ  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានបង្ហា ញអុំពីរសបៀបអនវុតតសៅឆ្ន ុំ

២០១២។ បញ្ជ ីស្ុំណរួលក្ែមអរបស្់បណ្តត រក្ស្ងួ ោថ ប័ន ស្រមាប់របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១២ រតូវបាន

បង្ហា ញ។ សគែបុំណងចមបង គ្ឺសែើមបីបនថយការែុំបាក្ែែ់បណ្តត រក្ស្ងួ ោថ ប័ន និងសែើមបីសធវើឲ្យបញ្ជសី្ុំណរួ 

កាន់លតចាស្់ោស្់។ ស្មាជិក្ក្នគ្ណៈក្មាម ធកិារស្រមបស្រមួែស្ថ ិត ិ ក្៏រតូវបានជូនែុំណឹងអុំពីលផ្នការបណតញ េះ      

បណ្តត ែស្ថ ិតិក្រមិតខពស្ ់ ស្រមាប់បណ្តត រក្ស្ងួ ោថ ប័ន សៅឆ្ន ុំ ២០១៣។ សៅទីបញ្ចប់ក្នក្ិចចរបជុុំ មានការ

ពិភាក្ាអុំពីការរតួតពិនិតយស ើងវទ្យញែែ់លផ្នការសមស្ថ តិិបចចញបបនន លែែគ្ួររតូវបានសរបើរបាស្់ក្នញងលផ្នការអនាគ្ត

សៅក្នញងរបព័នធស្ថ ិតិជាតិ។ 

 

២.៣ ស្រម្ាភារររស្វ់ិទ្យាស្ថថ ន្ជាតិស្ថតិិ ឆ្ន ាំ ២០១២ 
 វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ ជាោថ ប័នស្រមបស្រមួែក្នរបពន័ធស្ថ ិតិជាតិ និងអនុវតតស្ក្មមភាពមយួចុំនួនសៅឆ្ន ុំ 

២០១២ សែើមបីសធវើឲ្យរបសស្ើរស ើងក្នញងការស្រមបស្រមួែ។  

 

២.៣.១  ការររៀរចាំរិចចព្រជុាំរនងុព្ររន័្ធស្ថតិិជាតិ 
 វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិទទួែខុស្រតូវសែើការសរៀបចុំកិ្ចចរបជុុំក្នញងរបព័នធស្ថ ិតិជាតិ ែូចជារក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិ គ្ណៈ

ក្មាម ធិការស្រមបស្រមែួស្ថ ិតិ និងរក្ញមការង្ហរបសចចក្សទស្របស្់គ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមែួស្ថ ិតិ។ សៅឆ្ន ុំ 

២០១២  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានសរៀបចុំកិ្ចចរបជុុំរក្ញមរបឹក្ាស្ថ ិតិមួយសែើក្ និងក្ិចចរបជុុំគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមប

ស្រមួែស្ថ ិតបិួនសែើក្។ ក្ុំណត់សហតុរតូវបានសធវើស ើងសដាយ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ។ ចុំសពាេះព័ត៌មានបលនថមអុំពីក្ិចច

របជុុំ ស្ូមសមើែលផ្នក្ ២.១ និង ២.២ ។ 

សៅលខ សមោ ឆ្ន ុំ ២០១២ នីតិវីធីស្រមាប់រក្ញមរបកឹ្ាស្ថ ិតិ និងគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ តិិ រតូវ

បានសធវើបចចញបបននក្មម។ ស្មាជិក្រតូវបានជនូែុំណងឹអុំពីការផ្លល ស្ប់តរូ។ 

 

២.៣.២  ការព្តួតរិន្ិតយពារ់រណាត លអាណតតិនន្ផែន្ការរម្ស្ថតិិ 
លផ្នការសមស្ថ ិតិ ឆ្ន ុំ ២០០៨២០១៥ លែែបានរបកាស្សៅឆ្ន ុំ ២០០៧ នងិសៅឆ្ន ុំ ២០១២ រតូវែែ់សពែ

ពិនិតយស ើងវទ្យញ។ លផ្នការសមស្ថ ិតិបានក្ុំណត់លផ្នការរយៈសពែលវង ស្រមាប់របពន័ធស្ថ ិតិជាតិសៅក្មពញជា។ វារគ្ប    

ែណត ប់ទទូុំងរបពន័ធស្ថ ិតជិាតិ រួមទុំង វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ អងគភាពស្ថ ិតិលែែបានចតត់ុំងសៅតមបណ្តត រក្ស្ងួ 
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ោថ ប័ន និងធនាគរជាតិក្នក្មពញជា។ លផ្នការសមស្ថ តិិគ្ឺជាការសរៀបរាប់ែមអិតស្ុំខាន់ៗ សែើមបីបង្ហា ញតរមូវការព័ត៌មាន 

និងបង្ហា ញអុំពីអសងកត នងិជុំសរឿនលែែជាមូែដាា នក្នព័ត៌មាន។  

ការរតួតពិនិតយពាក្់ក្ណ្តត ែអាណតតិសៅឆ្ន ុំ ២០១២ គ្ឺជាលផ្នក្មួយក្ុំពុងែុំសណើរការក្នគ្សរមាងក្ោង

ស្មតថភាពោថ បន័ លែែគុំរទសដាយទីភាន ក្់ង្ហរសែើមបីអភិវឌ្ឍនអ៍នតរជាតិស្ យុលអត (Sida) សៅ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ។ 

សគែសៅរួម គ្ឺសែើមបីរតួតពិនិតយស ើងវទ្យញ នងិវាយតក្មលលផ្នការសមស្ថ ិតិ និងស្ក្មមភាពក្នញងលផ្នការសមស្ថ ិតិ រពម

ជាមួយការវាយតក្មលការអនុវតត នងិរសបៀបលែែស្ក្មមភាពទុំងសនេះ ចូែរួមក្នញងការអនុវតតលផ្នការសមស្ថ ិតិ។ ការង្ហរ

ទក់្ទងនឹងនីតិវទ្យធី អនក្សរបើរបាស្់ នងិមាច ស្់ជុំនួយ ក៏្ែូចជារក្ញមការង្ហរបសចចក្សទស្ខាងលផ្នការ នងិកាត់បនថយ

ភាពរកី្រក្ (PPR)អនុរក្ញមរបស្់ វទ្យទស្ថោថ នជាតសិ្ថ ិតិ និងគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិ។ 

សស្ចក្តីរពាងចុងសរកាយក្នការរតួតពិនិតយពាក្់ក្ណ្តត ែអាណតតិ រតូវបានបង្ហា ញែែ់គ្ណៈក្មាម ធិការ

ស្រមបស្រមួែស្ថ ិតិ សៅក្លាទី ៣០ លខ ឧស្ភា ឆ្ន ុំ២០១២។ ជាស្ននិដាា ន៖ 

 ពរងងឹតួនាទីរបស្់វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ និងរបព័នធស្រមាប់ស្ថ ិតផិ្លវូការ តមការគុំរទខាងលវទ្យកា 

 បង្ហា ញរបព័នធមយួស្រមាប់លផ្នការ និងតមដាន រួមទុំងការគ្ណនាចុំណ្តយស្រមាប់ការ    

ផ្ែិតស្ថ ិតិក្នញងរបព័នធវទ្យមជកាការមួយ 

 លផ្នការសមស្ថ ិតិគ្ួរលតជាលផ្នក្រួមបញ្ចូែគន មួយ ជាមួយលផ្នការយទុធោន្តស្ដអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ 

(NSDP) លផ្នការយុទធោន្តស្ត  និងរបាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ 

 រតួតពិនិតយស ើងវទ្យញចាប់ស្ត ីពសី្ថ ិតិ និងអនុរកឹ្តយ 

 បសងកើនការខិតខុំក្នញងការបណតញ េះបណ្តត ែ និងជុំនាញ និងការសរបើរបាស្ប់សចចក្វទ្យទស្ថ ទូរគ្មនា  

គ្មន៍ នងិព័ត៌មានវទ្យទស្ថ (ICT) ។ 

 

២.៣.៣  របាយការណ៍ព្រចាំឆ្ន ាំនន្ព្ររន័្ធស្ថតិិជាតិ 

សៅឆ្ន ុំ ២០១២  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានរបមែូទិននន័យស្រមាប់សម៉ាតទិននន័យប្របភពទិននន័យ ពីបណ្តត  

រក្ស្ងួ ោថ ប័ន សៅក្នញងរបព័នធស្ថ ិតិជាតិ ស្រមាប់សែើក្ទីពីរ និងបានផ្ែិតរបាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំមួយក្នរបពន័ធ  

ស្ថ ិតិជាតិ។ ការរបមូែពអីនក្ផ្ែិតស្ថ ិតិមានោថ នភាពរបសស្ើរជាងសៅឆ្ន ុំ ២០១១។ របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំរតូវបាន

សបាេះពុមពជាភាោអង់សគ្លស្ នងិជាភាោលខមរ សៅលខធន ូនិងរបាយការណ៍សនេះក្៏រតូវបានសបាេះផ្ាយសែើសវ៉ាបោយផ្ង

លែរ។ គ្សរមាងទុំនាក្់ទុំនងស្រមាប់របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំរតូវបានផ្ែតិ ជាមួយអនក្ជុំនួយការបសចចក្សទស្ពី

គ្សរមាង Sida ។ បនាៃ ប់មក្ របាយការណ៍នឹងរតូវបានផ្សពវផ្ាយ តមលផ្នការ។ 

បញ្ជ ីស្ុំណរួរបស្់បណ្តត រក្ស្ួង ោថ ប័ន ស្រមាប់របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១២ រតូវបានលក្ែមអ។ សគែ

សៅចមបង គ្ឺសែើមបីបនថយការង្ហរែែ់បណ្តត រក្ស្ងួ ោថ ប័ន និងសែើមបីសធវើបញ្ជ ីស្ុំណរួឲ្យបានចាស្ោ់ស្់។ បញ្ជ ី

ស្ុំណរួរតូវបានបង្ហា ញសដាយ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ សៅក្នញងក្ិចចរបជុុំគ្ណៈក្មាម ធិការស្រមបស្រមែួស្ថ ិតិ សៅលខធន។ូ            
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២.៣.៤  ការរណតុ ះរណាត លស្ថតិិម្ូលោឋ ន្ស្ព្ម្មរ់រណាត ព្រស្ងួ ស្ថថ រ័ន្ 

ការបណតញ េះបណ្តត ែមុខវទ្យជាជ ស្ថ ិតិមូែដាា ន រតូវបានផ្តែ់ឲ្យមន្តនតីក្នញងរបពន័ធស្ថ ិតិជាតិ។ វគ្គបណតញ េះបណ្តត ែ

សនេះបសរងៀនជាភាោលខមរ សដាយមន្តនតីរបក្បសដាយគ្ុណភាពរបស្់ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ លែែបណតញ េះបណ្តត ែសដាយ

ទីរបឹក្ារយៈសពែលវងរបស្់គ្សរមាង Sida ។ របមាណ ៧៥ នាក្់បានចូែរួម ពីបណ្តត រក្ស្ងួ ោថ ប័ន ក្នញងរបពន័ធ

ស្ថ ិតិជាតិ។ ក្នញងស្រទរែូវ (ចប់ពកី្លាទី ២២ លខក្ញ្ញញ  ែែក់្លាទី ២១ លខធន)ូ បានសរៀបចុំវគ្គបណតញ េះបណ្តត ែស្ថ ិត ិ

ក្រមិតខពស្់ លែែសរគងអនុវតតសៅសែើមឆ្ន ុំ ២០១៣។  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

៣. ព្ររ័ន្ធស្ថតិិជាតិ ឆ្ន ាំ ២០១២ 
 

៣.១ ការចាំណាយ ន្ិងរគុ្គលរិរនងុព្ររ័ន្ធស្ថតិិជាតិ ឆ្ន ាំ ២០១២ 
សោងតមអនុរកឹ្តយស្ត ីពសី្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចតត់ុំង រាែស់្ថ ិតិទុំងអស្់រតូវរាយការណស៍ៅ វទ្យទស្ថោថ ន

ជាតិស្ថ ិតិ រួមទុំងការចុំណ្តយក្នការរបមូែទនិនន័យស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចតត់ុំងនមីួយៗ។ ឆ្ន ុំសនេះ អងគភាពស្ថ ិតិ 

លែែបានចតត់ុំងមួយចុំនួន បានយែ់រសបៀបគ្ណនាចុំណ្តយស្រុប ចុំណ្តយសបៀវតសរ៍របស្់មន្តនតីការទ្យោែ័យ  

ក្ណ្តត ែ និងែូចជាទពវស្មាភ រៈ និងការរបមែូទិននន័យតមរយៈរបាយការណ៍រែាបាែ។ ទុំងសនេះមានោរៈ

ស្ុំខានស់្រមាប់សរបៀបសធៀបសៅនឹងឆ្ន ុំមនុ។ សស្ចក្តីស្សងខបក្នរបាយការណ៍ស្រមាបក់ារអសងកតនីមួយៗ ែូចជា

ចុំណ្តយបា៉ា ន់ោម ន ឬចុំណ្តយជាក្់លស្តង រតូវបានបង្ហា ញក្នញងឧបស្មពន័ធ ១ ។ ស្ូមក្ត់ចុំណ្តុំថា គ្ុណភាពក្ន

ចុំណ្តយរាយការណ៍ អាចទបខាល ុំង និងពិបាក្សធវើការសរបៀបសធៀបរវាងអនក្ផ្ែិតស្ថ ិតិ។ 

ចុំនួនស្រុបមន្តនតផី្ែិតស្ថ តិិផ្លវូការលែែបានចតត់ុំងមាន ៧១៧ នាក្។់ គ្ណៈក្មាម ធិការជាតិបណតញ េះ     

បណ្តត ែមិនលមនជាអនក្ផ្ែិតលែែបានលតងតុំងស ើយ សោងតមអនុរកឹ្តយអុំពីស្ថ ិតផិ្លវូការលែែបានចតត់ុំង 

ប៉ាុលនតរតូវបានលតងតុំងតមអនុរកឹ្តយសដាយល ក្។ រក្ស្ួងធមមការ និងោស្នា និងរក្ញមរបឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពញជា

មិនបានសផ្្ើព័ត៌មានណ្តមួយសៅវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ និងសហតែុូសចនេះមិនរតូវបានដាក្់បញ្ចូែស ើយ។ មានលតមន្តនតី

សៅការទ្យោែ័យក្ណ្តត ែប៉ាុសណ្តណ េះ រតូវបានដាក្ប់ញ្ចូែ។ 
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តរាងទី ១. ចុំនួនមន្តនតសី្របុ 

រក្សួ្ង* ចុំននួមន្តនតសី្របុ 

រក្ស្ងួលផ្នការ/ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិត ិ ៣២០ 

ទីស្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនត ី ៦ 

រក្ស្ងួមហក្ផ្ៃ ៣៤ 

រក្ស្ងួសស្ែាក្ិចច និងហិរញ្ញវតថញ ៣០ 

រក្ស្ងួក្ស្ក្ិមម រុកាខ របមាញ់ និងសនោទ ១០ 

រក្ស្ងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ៥ 

រក្ស្ងួពាណិជជក្មម ៣២ 

រក្ស្ងួឧស្ាហក្មម លរ៉ា និងថាមពែ ១៣ 

រក្ស្ងួអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីា ១៥ 

រក្ស្ងួស្ងគមក្ចិច អតតីយទុធជន និងយុវនីតសិ្មបទ ៥ 

រក្ស្ងួសរៀបចុំលែនែ ីនគ្រូបនីយក្មម និងស្ុំណង ់ ២៤ 

រក្ស្ងួបរទ្យោថ ន ៦ 

រក្ស្ងួធនធានទឹក្ និងឧតនុិយម ៤ 

រក្ស្ងួព័ត៌មាន ៥ 

រក្ស្ងួយុតតិធម ៌ ៣ 

រក្ស្ងួទុំនាក្់ទុំនងរែាស្ភា រពឹទធស្ភា និងអធិការក្ិចច ២០ 

រក្ស្ងួក្របស្ណីយ៍ និងទូរគ្មនាគ្មន៍ ៣ 

រក្ស្ងួស្ុខាភិបាែ ៩ 

រក្ស្ងួោធារណការ និងែឹក្ជញ្ជូ ន ៥ 

រក្ស្ងួវបបធម ៌និងវទ្យចិរតស្ែិបៈ ១៩ 

រក្ស្ងួសទស្ចរណ៍ ១៨ 

រក្ស្ងួក្ិចចការនារ ី ៥ 

រក្ស្ងួការង្ហរ និងបណតញ េះបណ្តត ែវទ្យជាជ ជីវៈ ១១ 

រែាសែខាធិការដាា នអាកាស្ចរណ៍ស្ុីវទ្យែ ៤ 

រែាសែខាធិការដាា នមុខង្ហរស្ធារណៈ ៥ 

ធនាគរជាតិក្នក្មពញជា ២២ 

គ្ណៈក្មាម ធិការជាតិបណតញ េះបណ្តត ែ ៨៤ 

ស្របុ ៧១៧ 

* ក្ុំណតស់្មាគ ែ៖់ រក្ស្ងួធមមការ នងិោស្នា និងរក្ញមរបឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពញជា មិនរតវូបានរាប់បញ្ចូែស ើយ។ 
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មានលតចុំនួនតិចប៉ាុសណ្តណ េះក្នអនក្ផ្ែិតស្ថ ិតផិ្លវូការលែែបានចតត់ុំង លែែបានទទួែការឧបតថមភពមីាច ស្់

ជុំនួយ។ រក្ស្ួងលផ្នការ/ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានទទួែការឧបតថមភសរចើន និងមានទីរបឹក្ារយៈសពែលវង រពម

ជាមួយមាច ស្ជ់ុំនួយលែែឧបតថមភជាទពវស្មាភ រៈ ឧបក្រណ៍សរបើរបាស្់ នងិការរបមូែទនិនន័យ។ រក្ស្ងួអប់រ ំយុវជន 

និងក្ីឡា និងរក្ស្ងួអភវិឌ្ឍន៍ជនបទ បានទទួែការឧបតថមភជាទពវស្មាភ រៈ ឧបក្រណ៍សរបើរបាស្់ នងិការរបមូែ

ទិននន័យ ខណៈលែែរក្ស្ួងឧស្ាហក្មម លរ៉ា និងថាមពែ បានទទួែការឧបតថមភលតទពវស្មាភ រៈប៉ាុសណ្តណ េះ។ រក្ស្ួង

ស្ុខាភិបាែ នងិគ្ណៈក្មាម ធិការជាតិបណតញ េះបណ្តត ែ លែែទុំងពីរសនេះមានទីរបឹក្ាជួយ នងិគុំរទែែ់ការ

របមូែទនិនន័យ។ រក្ស្ងួក្ិចចការនារី បានទទួែជុំនួយស្រមាប់សបាេះពុមពខតិប័ណណ លែែមានោរៈស្ុំខាន់ស្រមាប់

សយនឌ្័រ។ 

 

៣.២ ស្ថតិិផដ្លបាន្ែលតិ 

 វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិក្ុំពុងផ្ែិតពីការអសងកតស្ុំខាន់ៗ ែូចមានលចងសៅក្នញងអនុរកឹ្តយស្ត ីពីស្ថ ិតផិ្លវូការលែែ

បានចត់តុំង។ ែូចជាស្នៃស្សនម៍ួយចុំនួន ស្ថតិអិសងកតរបចុំឆ្ន ុំក្នសស្ែាក្ិចច បរទ្យោថ ន និងធនធានធមមជាតិ នងិ

ក្រមងស្ថ ិតលិែែវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិមនិអាចអនុវតត សដាយោរក្ងវេះខាតធនធាន។ សរៅពីស្ថ ិតិផ្ែតិសដាយវទ្យទស្ថ

ោថ នជាតិស្ថ ិតិ មានទិននន័យលែែបានរបមូែចុំនួន ១០២ លែែរតូវអនុវតតសដាយអងគភាពស្ថ ិតសិៅក្នញងរក្ស្ួង   

ោថ ប័ន និងធនាគរជាតកិ្នក្មពញជា។ ស្ថ ិតិភាគ្សរចើនរតូវបានផ្ែិត និងផ្សពវផ្ាយសៅកាន់ោធារណជន សដាយ

សោងតមអនុរកឹ្តយ។ សោងតមព័ត៌មានលែែរបមូែបានស្រមាប់របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ចុំនួនស្រុបក្នស្ថ ិតិ

លែែបានផ្ែិតមានចុំននួ ១១៥ សៅឆ្ន ុំ ២០១២។ ស្ថ ិតិមួយចុំននួតូចមិនរតូវបានរបមូែស្រមាប់សពែខលេះ ឬមិន

បានសោងតមសពែសវោែូចលចងក្នញងអនុរកឹ្តយ។ ស្រមាប់ព័ត៌មានបលនថម ស្ូមសមើែឧបស្មព័នធ ១ និង ២។ 

ក្នញងចុំសណ្តម ១១៥ ស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចត់តុំង លែែបានផ្ែិតសៅឆ្ន ុំ ២០១២ មានសរចើនជាង ៨០ 

ភាគ្រយក្នស្ថ ិតិ បានមក្ពីក្ុំណត់រតរែាបាែ។ 

ទនៃឹមនងឹ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានផ្ែិតស្ថ ិត ិ ក្៏មានទនិនន័យពីក្ុំណត់រតរែាបាែមួយចុំននួរតូវបានសរបើ

របាស្់ផ្ងលែរ។ សទេះបីោ៉ា ងណ្តក្៏សដាយ ទិននន័យអាចទញសចញជាពិសស្ស្ពកីាររបមូែទិននន័យតមរយៈ

អសងកត ឬជុំសរឿន។ ឯក្តស្ថ ិតិលែែសរបើសរចើនជាងសគ្ គ្ឺរគ្ួោរ។  

អនក្ផ្ែិតស្ថ ិតិែក្ទសទៀតពីរក្ស្ួង ោថ ប័ន និងធនាគរជាតិក្នក្មពញជា ក្ុំពុងរបមូែទនិនន័យស្ុំខាន់ៗ

តមរយៈក្ុំណត់រតរែាបាែ។ អនក្ផ្ែិតស្ថ ិតិមួយចុំនួនបានរមួបញ្ចូែគន  ទិននន័យរែាបាែលែែបានរបមូែជា

មួយការអសងកតតូចៗ ឬសធវើការចងរក្ង។ មានអនក្ផ្ែិតតិចតួចប៉ាុសណ្តណ េះ លែែបានសធវើអសងកត និងជុំសរឿន ែូចជា

រក្ស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងក្ីឡា របមូែទិននន័យស្រមាប់របជារាន្តស្តទុំងមែូ ែូចជុំសរឿនលែរ និងរក្ស្ួងវបបធម ៌

និងវទ្យចិរតស្ិែបៈ នងិធនាគរជាតិក្នក្មពញជា ទុំងពីរោថ ប័នសនេះបានសធវើការអសងកត។ 
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តរាងទី ២. របភពទិននន័យស្រមាប់ស្ថ តិផិ្លវូការលែែបានចតត់ុំង 

រក្សួ្ង* 
របភពទនិននយ័ស្រមាបស់្ថ តិ ិ

ក្ុំណតរ់តរែាបាែ អសងកត ជុំសរឿន សផ្សងៗ 

រក្ស្ងួលផ្នការ/ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិត ិ ៣ ៣ ៣ ១ 

ទីស្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនត ី ០ ០ ០ ១ 

រក្ស្ងួមហក្ផ្ៃ ១ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួសស្ែាក្ិចច និងហិរញ្ញវតថញ ០ ០ ០ ៥ 

រក្ស្ងួក្ស្ក្ិមម រុកាខ របមាញ់ និងសនោទ ០ ០ ០ ៨ 

រក្ស្ងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ៧ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួពាណិជជក្មម ២ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួឧស្ាហក្មម លរ៉ា និងថាមពែ ៥ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីា ២ ០ ១ ១ 

រក្ស្ងួស្ងគមក្ចិច អតតីយទុធជន និងយុវនីតសិ្មបទ ៥ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួសរៀបចុំលែនែ ីនគ្រូបនីយក្មម និងស្ុំណង ់ ៣ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួបរទ្យោថ ន ១ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួធនធានទឹក្ និងឧតនុិយម ៣ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួព័ត៌មាន ១ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួយុតតិធម ៌ ៦ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួទុំនាក្់ទុំនងរែាស្ភា រពឹទធស្ភា និងអធិការក្ិចច ៥ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួក្របស្ណីយ៍ និងទូរគ្មនាគ្មន៍ ២ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួស្ុខាភិបាែ ១ ០ ០ ២ 

រក្ស្ងួោធារណការ និងែឹក្ជញ្ជូ ន ៣ ៣ ០ ០ 

រក្ស្ងួវបបធម ៌និងវទ្យចិរតស្ែិបៈ ២ ២ ០ ០ 

រក្ស្ងួសទស្ចរណ៍ ៣ ១ ០ ១ 

រក្ស្ងួក្ិចចការនារ ី ១ ១ ១ ០ 

រក្ស្ងួការង្ហរ និងបណតញ េះបណ្តត ែវទ្យជាជ ជីវៈ ៣ ០ ០ ០ 

រែាសែខាធិការដាា នអាកាស្ចរណ៍ស្ុីវទ្យែ ៤ ០ ០ ០ 

រែាសែខាធិការដាា នមុខង្ហរស្ធារណៈ ១ ០ ០ ០ 

ធនាគរជាតិក្នក្មពញជា ៥ ១ ០ ២ 

គ្ណៈក្មាម ធិការជាតិបណតញ េះបណ្តត ែ ៤ ១ ០ ១ 

ស្របុ ៧៣ ១២ ៥ ២២ 

* ក្ុំណតស់្មាគ ែ៖់ រក្ស្ងួធមមការ នងិោស្នា និងរក្ញមរបឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពញជា មិនរតវូបានរាប់បញ្ចូែស ើយ។ 
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៣.៣  ការផរងផចរតាម្តាំរន្ ់

ស្ថ ិតិភាគ្សរចើនលែែបានផ្ែិត អាចបង្ហា ញលតស្រមាប់របសទស្ទុំងមែូប៉ាុសណ្តណ េះ។ ចុំសពាេះជុំសរឿនលែែ

ែុំសណើរការសដាយវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ អាចលបងលចក្ែទធផ្ែតមក្រមតិភូមិ។ ក៏្មានក្ុំណត់រតរែាបាែមួយ

ចុំនួន លែែរក្ស្ួងពាក្់ព័នធសរបើរបាស្់ស្រមាបស់្ថ តិិផ្លវូការលែែបានចតត់ុំង លែែបង្ហា ញតមក្រមតិសខតត។ មាន

លតរក្ស្ួងមួយចុំនួនតូចប៉ាុសណ្តណ េះ អាចបង្ហា ញស្ថ តិិតមក្រមិតទបជាងក្រមិតសខតត ឧទហរណ ៍ ក្រមិតរស្ញក្ នងិ

ឃុុំ។ តមក្រមិតភូម ិមានលតរក្ស្ួងវបបធម ៌និងវទ្យចិរតស្ិែបៈប៉ាុសណ្តណ េះ បានបង្ហា ញស្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចតត់ុំង

សដាយល ក្ពីរក្ស្ួងលផ្នការ/ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ។ ស្រមាប់ការអសងកតនីមួយៗ ការលបងលចក្តមតុំបន ់ស្ូមសមើែ

ឧបស្មពន័ធ ២។ 
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តរាងទី៣. ការលបងលចក្តមតុំបន់ស្រមាប់ស្ថ តិផិ្លវូការលែែបានចតត់ុំង 

រក្សួ្ង* 
ក្រមតិតុំបន ់

ក្មពញជា សខតត រស្ញក្ ឃុុំ ភមូ ិ

រក្ស្ងួលផ្នការ/ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិត ិ ៤ ៣ ២ ២ ២ 

ទីស្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនត ី ១ ០ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួមហក្ផ្ៃ ០ ១ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួសស្ែាក្ិចច និងហិរញ្ញវតថញ ៦ ៦ ៦ ៦ ០ 

រក្ស្ងួក្ស្ក្ិមម រុកាខ របមាញ់ និងសនោទ ៧ ៦ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ០ ៧ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួពាណិជជក្មម ២ ០ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួឧស្ាហក្មម លរ៉ា និងថាមពែ ៥ ១ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួអប់រ ំយុវជន និងក្ឡីា ៣ ២ ២ ០ ១ 

រក្ស្ងួស្ងគមក្ចិច អតតីយទុធជន និងយុវនីតសិ្មបទ ៥ ៣ ៣ ០ ០ 

រក្ស្ងួសរៀបចុំលែនែ ីនគ្រូបនីយក្មម និងស្ុំណង ់ ៣ ៣ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួបរទ្យោថ ន ៣ ៣ ៣ ០ ០ 

រក្ស្ងួធនធានទឹក្ និងឧតនុិយម ៣ ៣ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួព័ត៌មាន ១ ០ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួយុតតិធម ៌ ៦ ៦ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួទុំនាក្់ទុំនងរែាស្ភា រពឹទធស្ភា និងអធិការក្ិចច ៥ ០ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួក្របស្ណីយ៍ និងទូរគ្មនាគ្មន៍ ២ ០ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួស្ុខាភិបាែ ៣ ៣ ៣ ០ ០ 

រក្ស្ងួោធារណការ និងែឹក្ជញ្ជូ ន ៣ ៣ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួវបបធម ៌និងវទ្យចិរតស្ែិបៈ ៣ ២ ២ ២ ២ 

រក្ស្ងួសទស្ចរណ៍ ៤ ៤ ០ ០ ០ 

រក្ស្ងួក្ិចចការនារ ី ១ ១ ១ ១ ០ 

រក្ស្ងួការង្ហរ និងបណតញ េះបណ្តត ែវទ្យជាជ ជីវៈ ៣ ០ ០ ០ ០ 

រែាសែខាធិការដាា នអាកាស្ចរណ៍ស្ុីវទ្យែ ៤ ០ ០ ០ ០ 

រែាសែខាធិការដាា នមុខង្ហរស្ធារណៈ ១ ០ ០ ០ ០ 

ធនាគរជាតិក្នក្មពញជា ៦ ០ ០ ០ ០ 

គ្ណៈក្មាម ធិការជាតិបណតញ េះបណ្តត ែ ៤ ០ ០ ០ ០ 

ស្របុ ៨៨ ៤៧ ១៨ ១៣ ៥ 

* ក្ុំណតស់្មាគ ែ៖់ រក្ស្ងួធមមការ នងិោស្នា នងិរក្ញមរបឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពញជា មិនរតវូបានរាប់បញ្ចូែស ើយ។ 
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៤. ស្ថតិិែលូវការផដ្លបាន្ចតត់ា ាំង ឆ្ន ាំ ២០១២ 
 

៤.១ វិទ្យាស្ថថ ន្ជាតិស្ថតិ ិ
៤.១.១   ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

 វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិលែែជាលផ្នក្មួយក្នរក្ស្ួងលផ្នការ គ្ឺជាមជកាមណឌ ែក្ណ្តត ែស្រមាប់ការង្ហរស្ថ តិិ

សៅក្មពញជា។  វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិបានចងរក្ង នងិបរងួបបរងមួស្ថ ិតលិែែផ្តែ់សដាយការទ្យោែ័យវទ្យមជឍការ និងក្៏

របមូែទនិនន័យបឋមតមរយៈការអសងកតរគ្ួោរ និងស្ហរគស្ និងជុំសរឿនរបជារាន្តស្ត  ក្ស្ិក្មម និងសស្ែាក្ិចច។ 

រាែ់ទិននន័យលែែសចញផ្ាយសដាយ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ គ្ឺជាស្ថ ិតផិ្លវូការលែែបានចត់តុំង។ 

 វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិជាោថ ប័នស្ថ ិតិជាតផិ្លវូការរបស្រ់ាជរដាា ភិបាែ និងមានភារក្ិចចទទួែខុស្រតូវែូចតសៅ៖ 

 របមូែ លក្ក្ចន ចងរក្ង  វទ្យភាគ្ សបាេះពុមព និងផ្សពវផ្ាយស្ថ ិតិផ្លវូការ និងព័ត៌មានលែែទក្់ទងនឹង

ការង្ហរស្ថ ិតិ។ 

 រោវរជាវ ចងរក្ង វទ្យធោីន្តស្ត សផ្សងៗ អភិវឌ្ឍម៉ាលូែែស្ថ ិត ិ និងបសចចក្សទស្ស្ថ ិត ិ សែើមបីបសងកើនគ្ណុ

ភាពស្ថ ិតិផ្លវូការ។ 

 ធានាការស្រមបស្រមួែរបតិបតតិការរបស្់អងគភាពស្ថ ិតិលែែបានចត់តុំង។  

 សរៀបចុំសគែនសោបាយ និងបទដាា នស្ថ ិតសិ្រមាបក់ារអនុវតតសដាយអងគភាពស្ថ ិតិ។ 

 ផ្តែ់ការលណនាុំ និងជួយគុំរទែែ់អងគភាពស្ថ ិតិលែែបានចតត់ុំង ទក្់ទងនងឹស្ថ ិតផិ្លវូការ។ 

 ទុំនាក្់ទុំនងជាមួយបណ្តត របសទស្នានា និងអងគការអនតរជាតិនានា។ 

 

៤.១.២   អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 

ស្ថតិជិុំសរឿនស្ហរគស្ សរៀងរាែ់ ១០ ឆ្ន ុំមតង 

ស្ថ ិតរិតូវបានរបមូែស្រមាប់ផ្តែស់្ថ ិតិរគ្ឹេះ អុំពោីថ នភាពបចចញបបននក្នស្ក្មមភាពអាជីវក្មមរបស្រ់គ្ឹេះោថ ន 

និងស្ហរគស្ សដាយរាប់បញ្ចូែទែិាភាពហិរញ្ញវតថញ លែែរដាា ភិបាែក្ណ្តត ែ នងិតុំបន់រតូវការស្រមាបស់រៀបចុំ

បញ្ជ ីថាន ក្់ជាត ិ សធវើសគែនសោបាយ ស្រមាប់គ្ណនាគ្ណសនយយជាតិ។ែ។ និងស្រមាប់អនក្រោវរជាវថាន ក្់វទ្យទស្ថ

ែ័យ និងអនក្សរបើរបាស្ែ់ក្ទសទៀតរតូវការស្រមាបក់ារស្ិក្ាផ្លៃ ែ់ខលនួ។ ក៏្ស្រមាប់ផ្តែផ់្ងលែរនូវសស្ៀវសៅបញ្ជ ី

ស្ហរគស្ និងរគ្ឹេះោថ ន លែែជារក្បខ័ណឌ ស្ុំណ្តក្គ្ុំរូសមរបស្់ការអសងកតគ្ុំរូនានាអុំពីអាជវីក្មម។ 

 

ស្ថតិអិសងកតសស្ែាក្ចិច ស្ងគមក្ចិច របចុំឆ្ន ុំ 

អសងកតសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្ិចចរតូវបានែុំសណើរការជាសរៀងរាែ់ឆ្ន ុំ ចប់តុំងពឆី្ន ុំ ២០០៧ នងិអាចសរបៀប

សធៀបជាមួយអសងកតសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្ិចច ឆ្ន ុំ ២០០៤។ ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ សែើមបីផ្តែស់្ូចនាក្រទូែុំទូោយមួយ

អុំពីោថ នភាពរស្់សៅក្នញងរបសទស្ក្មពញជា សដាយរគ្បែណត ប់សែើវទ្យស្័យសស្ែាក្ិចចស្ងគមស្ុំខាន់ៗ ែូចជាស្ុខភាព 

ការអប់រំ ោថ នភាពផ្ៃេះស្លមបង ស្ក្មមភាពសស្ែាក្ចិច ភាពរងសរគេះ។ែ។ រាជរដាា ភិបាែក្មពញជាសរបើរបាស្់ទនិនន័យ
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ទុំងសនេះ សែើមបីតមដានលផ្នការយុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងសែើមបីបសងកើតសគែនសោបាយរបក្បសដាយរបស្ទិធ

ភាពស្រមាបក់ារកាត់បនថយភាពរកី្រក្សៅក្មពញជា។ 

 

ស្ថតិគិ្ណសនយយជាត ិរបចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែសែើមបីចងរក្ងរពឹតតិបរតគ្ណសនយយជាត ិ និងគ្ណនាបា៉ា ន់ោម នផ្ែិតផ្ែក្នញងរស្ញក្

ស្រុបតម វទ្យស្័យ នងិបា៉ា ន់ោម នតក្មលបលនថមស្របុ លែែសរបើរបាស្់ស្រមាបត់មដានក្ុំសណើនសស្ែាក្ិចច និងការ

អភិវឌ្ឍសៅក្មពញជា។ ការសធវើបចចញបបននក្មមគ្ណសនយយជាតរិតូវបានពស្ថោម សែើមបីរក្ានូវស្ថ ិរភាពរបស្់សស្ រីទុំងមូែ។ 

 

ស្នៃស្សន៍ក្លលទុំនិញសរបើរបាស់្ របចុំលខ រតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែស្រមាប់វាស្់លវងអតិផ្រណ្តសៅក្មពញជា សដាយសរបៀបសធៀបស្នៃស្សនក៍្លលទុំនញិសរបើ

របាស្់ពីលខមួយសៅលខមួយសទៀត នងិពីឆ្ន ុំមួយសៅឆ្ន ុំមួយសទៀត។ ស្នៃស្សនក៍្លលទុំនិញសរបើរបាស្រ់តូវបានសរបើរបាស្់

ស្រមាប់ចងរក្ងគ្ណសនយយជាត ិ និងស្រមាប់លផ្នការយុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ ស្នៃស្សនក៍្លលទុំនិញសរបើរបាស្់

ក្៏រតូវបានសរបើរបាស្់ផ្ងលែរ ស្រមាប់គ្ណនារបាក្ស់បៀវតសរ៍របស្ម់ន្តនតរីាជរដាា ភិបាែ នងិរក្ញមហ ុន។ 

 

សស្ៀវសៅស្ថ តិថិាន ក្ជ់ាត ិរាជធានី សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ និងបង្ហា ញក្នញងសស្ៀវសៅស្ថ ិត ិសែើមបី្លញេះបញ្ញច ុំងវឌ្ឍនភាពក្នញងការអភិវឌ្ឍក្មពញជា។ ស្ថ ិត ិ

ផ្លវូការរបស្់របជារាន្តស្តក្មពញជា គ្ឺជាអរតនុក្ូែដាា នស្រមាប់សធវើសស្ចក្តីស្សរមចចិតត និងវាយតក្មលសដាយរាជរដាា ភិ

បាែក្មពញជា អុំពីក្ុំសណើនសស្ែាក្ិចច និងយទុធោន្តស្តកាត់បនថយភាពរកី្រក្ សគែនសោបាយ និងក្មមវទ្យធី។ 

 

ស្ថតិអិសងកតក្មាល ុំងពែក្មម របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែទិននន័យែស៏្មបូរលបបអុំពីក្មាល ុំងពែក្មម អនក្មានការង្ហរសធវើ និងអនក្គម នការង្ហរសធវើ

ក្នរបជាជនអាយុ ១៥ ឆ្ន ុំស ើង ស្រមាប់សរបើរបាស្់សដាយរាជរដាា ភិបាែ អងគការអនតរជាតិ អងគការមិនលមនរដាា ភិ

បាែ អនក្រោវរជាវ និងែក្ទសទៀត សែើមបីផ្តែ់របស្ិទធភាពបលនថមសទៀត ែែ់ការសធវើអនតរាគ្មនត៍មសគែសៅ។  

 

ស្ថតិអិសងកតពែក្មមក្មុារ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែទិនននយ័ែ៏ស្មបូរលបបអុំពីក្ុមារស្ក្មមសស្ែាក្ិចច ពែក្មមក្ុមារ និងក្ុមារក្នញងការង្ហររប

ក្បសដាយសរគេះថាន ក្់អាយុ ៥-១៧ ឆ្ន ុំ លែែអាចសអាយរាជរដាា ភិបាែ អងគការអនតរជាតិ អងគការមិនលមនរដាា ភិបាែ 

អនក្រោវរជាវនិងែក្ទសទៀត សែើមបីផ្តែ់របស្ិទធភាពបលនថមសទៀតែែក់ារសធវើអនតរាគ្មនត៍មសគែសៅ និងសែើមបីជួយ

ោៃ បស្ៃង់ នងិសធវើការវទ្យនិចឆ័យតមកាែៈសទស្ៈលែែនាុំសអាយមានពែក្មមក្មុារសៅក្នញងរបសទស្។ 

 

អសងកតស្ងគមក្ចិចសផ្សងសទៀត របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែស្រមាប់រាជរដាា ភិបាែ អងគការអនតរជាតិ អងគការមិនលមនរដាា ភិបាែ អនក្រោវរជាវ

ស្រមាប់សធវើសគែនសោបាយនានា។ 
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ស្ថតិលិែែបានចងរក្ង សៅឆ្ន ុំ ២០១២ តមរយៈរបភពនានា  

ស្ថតិអិសងកតការអប់រ ំនិងអក្ខរភាព សរៀងរាែ់ ៥ ឆ្ន ុំមតង 

ស្ូចនាក្រមួយចុំនួនរតូវបានបញ្ចូែក្នញងអសងកតសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្ិចចក្មពញជា។ ការអសងកតរបជារាន្តស្តចសនាល េះ

ជុំសរឿននងឹែុំសណើរការសៅឆ្ន ុំ ២០១៣។ 

 

ស្ថតិអិសងកតលផ្នក្មិនសរៀបរយ និងសស្ែាក្ចិចមិនបានពិនិតយ សរៀងរាែ់ ៥ ឆ្ន ុំមតង 

បានបញ្ចូែក្នញងគ្ណសនយយជាតិ។ 

 

ស្ថតិអិសងកតឧរកិ្ែាក្មម និងយុតតធិម៌ សរៀងរាែ់ ៥ ឆ្ន ុំមតង 

ស្នៃស្សនម៍ួយចុំនួនរតូវបានបញ្ចូែក្នញងអសងកតសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្ិចចក្មពញជា។ អសងកតសដាយល ក្មួយ បចចញបបនន 

មិនទន់បានសរគងទុក្សៅស ើយ។ 

 

ស្ថតិអិសងកតរបជាោន្តស្ត  

បានបញ្ចូែក្នញងអសងកតរបជារាន្តស្តចសនាល េះជុំសរឿនលែែនឹងែុំសណើរការសៅឆ្ន ុំ ២០១៣។ 

 

ស្ថតិចិុំណែូ និងចុំណ្តយរគ្ោួរ របចុំឆ្ន ុំ 

បានបញ្ចូែក្នញងស្ថ ិតិអសងកតសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្ិចច។ 

 

ស្នៃស្សន៍ផ្ែិតក្មមក្សិ្ក្មម និងឧស្ាហក្មម របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

បានបញ្ចូែក្នញងគ្ណសនយយជាតិ។ 

 

ស្ថតិ ិនិងស្នៃស្សន៍ពាណិជជក្មមែក្រ់ាយ និងែក្ែុ់ុំ របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

បានបញ្ចូែក្នញងគ្ណសនយយជាតិ។ 

 

ស្នៃស្សន៍ចុំណ្តយពែក្មម និងក្លលឈ្នួែ 

បានបញ្ចូែក្នញងស្ថ ិតិអសងកតសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្ិចច។ 

 

សូ្ចនាក្រស្ងគមក្ចិច របជាោន្តស្ត  របចុំឆ្ន ុំ 

បានបញ្ចូែក្នញងស្ថ ិតិអសងកតសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្ិចច។ 

 

អសងកតមិនបានែុំសណើរការ សៅឆ្ន ុំ ២០១២ 

អសងកតមួយចុំនួនលែែមានលចងក្នញងអនុរកឹ្តយស្ត ពីសី្ថ ិតិផ្លវូការលែែបានចតត់ុំង មិនរតូវបានែុំសណើរការជា

សរៀងរាែ់ឆ្ន ុំស ើយ ឧទហរណ ៍ជុំសរឿន នងិអសងកតរបជារាន្តស្តចសនាល េះជុំសរឿន ឬសដាយោរក្ងវេះខាតធនធាន។ ស្ថ ិតិ

ខាងសរកាម មិនរតូវបានែុំសណើរការសៅឆ្ន ុំ ២០១២។ 

 ស្ថ ិតិជុំសរឿនរបជារាន្តស្ត  សរៀងរាែ ់១០ ឆ្ន ុំមតង 
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 ស្ថ ិតិជុំសរឿនក្ស្ិក្មម សរៀងរាែ់ ១០ ឆ្ន ុំមតង 

 ស្ថ ិតិអសងកតរបជារាន្តស្តចសនាល េះជុំសរឿន សរៀងរាែ ់១០ ឆ្ន ុំមតង 

 ស្ថ ិតិអសងកតរបជាោន្តស្ត  និងស្ុខភាព សរៀងរាែ ់៥ ឆ្ន ុំមតង 

 ស្ថ ិតិអសងកតឧរកិ្ែាក្មម និងយុតតិធម ៌សរៀងរាែ ់៥ ឆ្ន ុំមតង 

 ស្ថ ិតិអសងកតស្ហរគស្ របចុំឆ្ន ុំ 

 ស្ថ ិតិអសងកតហិរញ្ញវតថញវទ្យស្យ័ក្ស្ិក្មម របចុំឆ្ន ុំ 

 ស្ថ ិតិអសងកតរបជាោន្តស្ត  

 ស្ថ ិតិចុេះបញ្ជ ីអាជីវក្មមស្មាហរណក្មម របចុំឆ្ន ុំ 

 ស្នៃស្សនក៍្លលនីហរ័ណ នងិអាហរ័ណ របចុំលខ និងរបចុំរតីមាស្ 

 គ្ណនីរណបតមលផ្នក្ 

 ស្នៃស្សនក៍្លលអនក្ផ្ែិត និងសស្វាក្មម  

 ស្ថ ិតិបរទ្យោថ ន និងធនធានធមមជាតិ 

 គ្ណនីរណបបរទ្យោថ ន នងិធនធានធមមជាត ិ

 ស្ថ ិតិរបជាោន្តស្ត  និងរបជារាន្តស្ត  របចុំឆ្ន ុំ 

 សស្ៀវសៅស្ថ ិតិថាន ក្រ់ក្ញង រស្ញក្ ខណឌ  ឃុុំ ស្ង្ហក ត់ របចុំឆ្ន ុំ 

 ស្ូចនាក្រសស្ែាក្ិចច និងបរទ្យោថ ន របចុំឆ្ន ុំ 

 

៤.១.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ 
អនក្សរបើរបាស្់ស្ុំខាន់ៗក្នស្ថ ិតិរបស្់វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ គ្ឺរាជរដាា ភិបាែក្មពញជា បណ្តត រក្ស្ងួ អនក្

រោវរជាវ លផ្នក្ឯក្ជន អងគការជាតិ និងអនតរជាត ិ ែូចជា ធនាគរជាតិក្នក្មពញជា (NBC) ធនាគរពិភពសោក្ 

(WB) ធនាគរអភវិឌ្ឍនអ៍ាស្ុ ី(ADB) នងិមូែនធិិរូបិយវតថញអនតរជាតិ (IMF) ។ 

 

៤.១.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិជុំសរឿនរបជារាន្តស្ត   ២០០៨ ២០០៩ ជុំសរឿនទសូៅនូវរបជារាន្តស្តក្មពញជាឆ្ន ុំ២០០៨ 

ស្ថ ិតិជុំសរឿនក្ស្ិក្មម  - - - 

ស្ថ ិតិជុំសរឿនស្ហរគស្ ២០១១ ២០១២ 
ជុំសរឿនសស្ែាក្ចិចក្មពញជា ឆ្ន ុំ២០១១ របាយការណ៍ជាតិ 

អុំពែីទធផ្ែជុំសរឿនចងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិអសងកតរបជារាន្តស្តចសនាល េះជុំសរឿន  - - - 

ស្ថ ិតិអសងកតការអប់រ ំនងិអក្ខរភាព ២០១២ ២០១៣ តរាងអសងកតសស្ែាក្ចិច ស្ងគមក្ចិចក្មពញជា* 

ស្ថ ិតិអសងកតរបជាោន្តស្ត  នងិស្ខុភាព ២០១០ ២០១១ អសងកតរបជាោន្តស្ត  នងិស្ុខភាព 

ស្ថ ិតិអសងកតលផ្នក្មិនសរៀបរយ នងិសស្ែាក្ិចចមនិ

បានពិនិតយ 
២០១២ ២០១៣ 

រពឹតតិបរតគ្ណសនយយជាតិក្មពញជា ឆ្ន ុំ១៩៩៣-២០១២  

សែខ ១៦ 

ស្ថ ិតិអសងកតឧរក្ិែាក្មម នងិយុតតធិម ៌ ២០១២ ២០១៣ តរាងអសងកតសស្ែាក្ចិច ស្ងគមក្ចិចក្មពញជា* 
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ស្ថ ិតិអសងកតស្ហរគស្  - - - 

ស្ថ ិតិអសងកតក្មាល ុំងពែក្មម  ២០១២ ២០១៣ 
អសងកតក្មាល ុំងពែក្មម នងិពែក្មមក្ុមារក្មពញជា  

ឆ្ន ុំ២០១២។ របាយការណ៍ស្ត ីពីក្មាល ុំងពែក្មម។ 

ស្ថ ិតិអសងកតហិរញ្ញវតថញវទ្យស្័យក្ស្ិក្មម - - - 

ស្ថ ិតិអសងកតសស្ែាក្ចិច ស្ងគមក្ចិច ២០១២ ២០១៣ តរាងអសងកតសស្ែាក្ចិច ស្ងគមក្ចិចក្មពញជា* 

ស្ថ ិតិអសងកតរបជាោន្តស្ត  - - - 

ស្ថ ិតិអសងកតពែក្មមក្ុមារ  ២០១២ ២០១៣ 
អសងកតក្មាល ុំងពែក្មម នងិពែក្មមក្ុមារក្មពញជា 

ឆ្ន ុំ២០១២។ របាយការណ៍ស្ត ីពីពែក្មមក្ុមារ។ 

ស្ថ ិតិចុេះបញ្ជ ីអាជីវក្មមស្មាហរណក្មម  - - - 

ស្ថ ិតិគ្ណសនយយជាតិ ២០១២ ២០១៣ 
រពឹតតិបរតគ្ណសនយយជាតិក្មពញជា ឆ្ន ុំ១៩៩៣-២០១២  

សែខ ១៦ 

ស្នៃស្សនផ៍្ែិតក្មមក្ស្ិក្មម នងិឧស្ាហក្មម ២០១២ ២០១៣ 
រពឹតតិបរតគ្ណសនយយជាតិក្មពញជា ឆ្ន ុំ១៩៩៣-២០១២  

សែខ ១៦ 

ស្ថ ិតិ នងិស្នៃស្សន៍ពាណិជជក្មមែក្់រាយ នងិ

ែក្់ែុុំ 
២០១២ ២០១៣ 

រពឹតតិបរតគ្ណសនយយជាតិក្មពញជា ឆ្ន ុំ១៩៩៣-២០១២  

សែខ ១៦ 

ស្នៃស្សន៍ក្លលទុំនញិសរបើរបាស្់ ២០១២ ២០១៣ រពឹតដិបរតស្នៃស្សន៍ក្លលទុំនិញសរបើរបាស្ ់

ស្នៃស្សន៍ក្លលនីហរ័ណ នងិអាហរ័ណ  - - - 

គ្ណនរីណបតមលផ្នក្ - - - 

ស្នៃស្សនច៍ុំណ្តយពែក្មម នងិក្លលឈ្នួែ ២០១២ ២០១៣ តរាងអសងកតសស្ែាក្ចិច ស្ងគមក្ចិចក្មពញជា* 

ស្នៃស្សន៍ក្លលអនក្ផ្ែិត និងសស្វាក្មម - - - 

ស្ថ ិតិបរទ្យោថ ន នងិធនធានធមមជាតិ - - - 

គ្ណនរីណបបរទ្យោថ ន នងិធនធានធមមជាត ិ - - - 

ស្ថ ិតិរបជាោន្តស្ត  នងិរបជារាន្តស្ត  - - - 

ស្ថ ិតិចុំណែូ នងិចុំណ្តយរគ្ោួរ  ២០១១ ២០១២ 
រពឹតតិបរតគ្ណសនយយជាតិក្មពញជា ឆ្ន ុំ១៩៩៣-២០១២ 

សែខ ១៦ 

អសងកតស្ងគមក្ចិចសផ្សងសទៀត ២០១២ ២០១៣ ស្ថ ិតិស្ងគមក្ចិច 

សស្ៀវសៅស្ថ ិតិថាន ក្់ជាតិ រាជធាន ីសខតត ២០១១ ២០១២ សស្ៀវសៅស្ថ ិតិរបចុំឆ្ន ុំ 

សស្ៀវសៅស្ថ ិតិថាន ក្់សខតត - - - 

សស្ៀវសៅស្ថ ិតិថាន ក្់រក្ញង រស្ញក្ ខណឌ  ឃុុំ ស្ង្ហក ត់  - - - 

ស្ូចនាក្រសស្ែាក្ចិច នងិបរទ្យោថ ន  - - - 

ស្ូចនាក្រស្ងគមក្ចិច របជាោន្តស្ត  ២០១២ ២០១៣ តរាងអសងកតសស្ែាក្ចិច ស្ងគមក្ចិចក្មពញជា* 

*ែទធផ្ែអសងកតសស្ែាក្ចិច ស្ងគមក្ចិចក្មពញជាឆ្ន ុំ ២០១២ រតូវបានផ្សពវផ្ាយជាតរាងសៅសវ៉ាបោយ វទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ សៅឆ្ន ុំ ២០១៣។ 

 

៤.២  ទ្យីស្តកីារគ្ណៈរដ្ឋម្ន្ដន្តី 
៤.២.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តវូ 

ទីស្ត ីការគ្ណៈមន្តនតីជាសស្នាធិការឲ្យនាយក្រែាមន្តនត ី និងទទួែខុស្រតូវសែើការស្រមបស្រមួែរគ្ប់លផ្នក្

សៅក្នញងរបសទស្ក្មពញជា។ ការង្ហររបស្់ទសី្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនត ី គ្ឺការរតួតពិនិតយ និងសធវើឲ្យរបសស្ើរស ើងសែើសស្ចក្តី

រពាងអនុរកឹ្តយ ចាប់ នងិសគែនសោបាយ ការរបមូែ នងិចងរក្ងទិននន័យពីរគ្ប់រក្ស្ងួ ោថ ប័នទុំងអស្់ សធវើ

ការ វទ្យភាគ្សស្ែាក្ិចចស្ងគម និងវបបធម ៌និងសធវើការរោវរជាវនូវរបធានបទស្ុំខាន់ៗ។ 
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៤.២.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិិវទ្យភាគ្ោថ នភាពសស្ែាក្ចិច ស្ងគមក្ចិច និងវបបធម៌ របចុំលខ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីវទ្យភាគ្ និងវាយតក្មលក្នញងវទ្យស្័យចុំននួរបាុំ ទីមួយស្រមាបក់ាររតួត      

ពិនិតយស្នៃស្សនក៍្លលទុំនិញសរបើរបាស្់ អរតបតរូរបាក្់ និងអរតអតិផ្រណ្ត ទពីីរលវទ្យកាជាត ិទីបរីូបិយវតថញ ទីបួនវទ្យស្័យ

ក្ស្ិក្មម ឧស្ាហក្មម សស្វាក្មម និងវបបធម ៌ទីរបាុំតុែយភាពពាណិជជក្មម និងរបាយការណ៍សផ្្ើជូនថាន ក់្ែឹក្នាុំរដាា ភិ

បាែ។ 

 

៤.២.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ 
អនក្សរបើរបាស្់ស្ុំខាន់ៗក្នស្ថ ិតិ គ្ឺរាជរដាា ភិបាែក្មពញជា បណ្តត រក្ស្ួង ោថ ប័ន និងសផ្សងសទៀត លែែមាន

ស្ិទធិក្នញងការសធវើសស្ចក្តីស្សរមចចិតត និងអនក្សធវើសគែនសោបាយ។ 

 

៤.២.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិវទ្យភាគ្ោថ នភាពសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្ចិច 

នងិវបបធម ៌
២០១១ ២០១២ 

ស្ថ ិតិវទ្យភាគ្ោថ នភាពសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្ចិច នងិវបបធម ៌

រពឹតតិបរត លខធនូ ឆ្ន ុំ២០១១ 

 

៤.៣  ព្រស្ងួម្ហានែៃ 
៤.៣.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តវូ 

ការង្ហរចមបងរបស្់រក្ស្ងួមហក្ផ្ៃ គ្ឺលណនាុំ និងរតួតពិនិតយរគ្ប់ក្រមិតទុំងអស្ក់្នអាជ្ាធររែាបាែសខតត 

រតួតពិនិតយប៉ាូែីស្ជាត ិ ការពារស្ណ្តត ប់ធាន ប ់ និងស្នតិស្ុខស្ងគម នងិផ្តែ់ស្ុវតថិភាពជូនរបជារាន្តស្ត ក្នរពេះរាជា

ណ្តចរក្ក្មពញជា។  

 

៤.៣.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិរិបជាពែរែា របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីរគ្ប់រគ្ងស្ថ តិិរបជារាន្តស្ត  ស្នតិស្ុខ និងសរៀបចុំស្ងគម និងរគ្ប់រគ្ង

ការសរៀបចុំស្ងគម។ 

 

ស្ថតិអិតតស្ញ្ញញណប័ណណ  របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

ស្ថតិកិារចេុះបញ្ជ អីរតនុក្ែូដាា ន របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 
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ស្ថតិបិទសែម ើស្រពហមទណឌ  និងការបន្តង្ហក ប របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

ស្ថតិជិនជាប់ឃុុំ និងការអប់រលំក្លរប របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។  

 

ស្ថតិជិនអសនាត របសវស្ន៍ របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

ស្ថតិគិ្ណបក្សនសោបាយ របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

ស្ថតិអិងគការមិនលមនរដាា ភិបាែ របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

ស្ថតិកិារបសងកើតរក្ញង រស្ញក្ ខណឌ  ស្ង្ហក ត ់ឃុុំ និងភូមិលម ី

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

៤.៣.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ 
អនក្សរបើរបាស្់ស្ុំខានក់្នស្ថ ិតិ គ្ឺរាជរដាា ភិបាែក្មពញជា រក្ស្ួងមហក្ផ្ៃ បណ្តត រក្ស្ួង នងិោថ ប័ននានា។ 

 

៤.៣.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិរបជាពែរែា ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ថ ិតិរបជាពែរែា ឆ្ន ុំ២០១២* 

ស្ថ ិតិអតតស្ញ្ញញ ណប័ណណ  ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ថ ិតិអតតស្ញ្ញញ ណប័ណណ  ឆ្ន ុំ២០១២* 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ អីរតនកុ្ូែដាា ន ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ថ ិតិការចេុះស ម្ េះស្ុំខាន់ៗ ឆ្ន ុំ២០១២* 

ស្ថ ិតិបទសែម ើស្រពហមទណឌ  នងិ 

ការបន្តង្ហក ប 
២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ថ ិតិបទសែម ើស្រពហមទណឌ  នងិការបន្តង្ហក បឆ្ន ុំ២០១២* 

ស្ថ ិតិជនជាប់ឃុុំ នងិការអបរ់ំលក្លរប ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ថ ិតិ ស្ថ ិតិជនជាប់ឃុុំ នងិការអប់រំលក្លរប ឆ្ន ុំ២០១២* 

ស្ថ ិតិជនអសនាត របសវស្ន ៍ ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ថ ិតិជនអសនាត របសវស្ន៍ ឆ្ន ុំ២០១២* 

ស្ថ ិតិគ្ណបក្សនសោបាយ  ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ថ ិតិគ្ណបក្សនសោបាយ ឆ្ន ុំ២០១២* 

ស្ថ ិតិអងគការមនិលមនរដាា ភិបាែ ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ថ ិតិអងគការមនិលមនរដាា ភិបាែ ឆ្ន ុំ២០១២* 

ស្ថ ិតិការបសងកើតរក្ញង រស្ញក្ ខណឌ  

ស្ង្ហក ត់ ឃុុំ និងភូមលិម ី
២០១២ ២០១៣ 

របាយការណ៍ស្ថ ិតិការបសងកើតោថ ប័នរក្ញង រស្ញក្ ខណឌ  ស្ង្ហក ត់ ឃុុំ 

នងិភូម ិឆ្ន ុំ ២០១២* 

* រតូវបានសបាេះពុមពស្រមាប់ការសរបើរបាស្់ក្ផ្ៃក្នញង នងិសផ្្ើសៅកាន់ទីស្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនតី។ 
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៤.៤  ព្រស្ងួរស្ដ្ឋរិចច ន្ិងហរិញ្ញវតថុ 
៤.៤.១  ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យលួែុស្ព្តូវ 

រក្ស្ួងសស្ែាក្ិចច និងហិរញ្ញវតថញ មានភារកិ្ចចបុំសពញសបស្ក្ក្មមលណនាុំ និងរគ្ប់រគ្ងសស្ែាក្ិចច នងិហិរញ្ញ

វតថញក្នរពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពញជា សែើមបីគុំរទការអភិវឌ្ឍន៍សស្ែាក្ិចច និងសធវើឲ្យរបសស្ើរស ើង នូវក្រមិតជីវភាពរបស្់

របជាពែរែាក្មពញជា សដាយលផ្អក្សែើសគែការណស៍ស្ែាកិ្ចចទីផ្ារសស្រី និងស្មភាពស្ងគម។ 

 

៤.៤.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិហិិរញ្ញវតថញរាជរដាា ភិបាែ របចុំលខ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីវទ្យភាគ្ និងវាយតក្មលោថ នភាពសស្ែាក្ចិចនិងហិរញ្ញវតថញរបស្រ់ដាា ភិបាែ។ 

 

ស្ថតិបិុំណែុោធារណៈ របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ សែើមបីវទ្យភាគ្ និងវាយតក្មលបុំណែុោធារណៈ សហើយរតួតពិនិតយរបចុំឆ្ន ុំ

នូវោថ នភាពសស្ែាក្ិចច នងិហិរញ្ញវតថញក្នញងរបសទស្។ 

 

ស្ថតិកិារអនុវតតលវទ្យការាជរដាា ភិបាែ របចុំលខ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីវទ្យភាគ្ និងវាយតក្មលអុំពីោថ នភាពសស្ែាក្ិចច និងហិរញ្ញវតថញរបស្រ់ាជ 

រដាា ភិបាែ។ 

 

ស្ថតិពិនធអាក្រ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីវទ្យភាគ្ និងវាយតក្មលពនធអាក្ររបចុំឆ្ន ុំ និងវាយតក្មលោថ នភាពសស្ែា

ក្ិចច និងហិរញ្ញវតថញរបចុំឆ្ន ុំ។ 

 

ស្ថតិទិុំនិញែឹក្ជញ្ជូនផ្លវូសគក្ ផ្លវូលែក្ ផ្លវូទឹក្ និងផ្លវូអាកាស្ របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

មិនបានរបមូែស្ថ ិតិ។ 

 

ស្ថតិចិុំណែូមិនលមនោរសពើពនធ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីវទ្យភាគ្ និងវាយតក្មលចុំណែូមនិលមនោរសពើពនធ។ 

 

ស្ថតិពិាណិជជក្មមសរៅរបសទស្ របចុំលខ របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ សែើមបីវទ្យភាគ្ និងវាយតក្មលសែើការនាុំសចញ នងិនាុំចូែរបចុំឆ្ន ុំ។ 

 

៤.៤.៣    ការរព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ 
អនក្សរបើរបាស្់ស្ុំខាន់ៗក្នស្ថ ិតិ គ្ឺរាជរដាា ភិបាែក្មពញជា បណ្តត រក្ស្ួង ោថ ប័ន អងគការមនិលមនរដាា ភបិាែ 

អនក្រោវរជាវ និងនិស្សិត។ 
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៤.៤.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិហិរញ្ញវតថញរាជរដាា ភិបាែ ២០១២ ២០១៣ TOFE: ការអនវុតតលវទ្យកាស្រមាប់ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិបុំណែុោធារណៈ ២០១២ ២០១៣ TOFE: ការអនវុតតលវទ្យកាស្រមាប់ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិការអនុវតតលវទ្យការាជរដាា ភិបាែ ២០១២ ២០១៣ TOFE: ការអនវុតតលវទ្យកាស្រមាប់ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិពនធអាក្រ ២០១២ ២០១៣ TOFE: ការអនវុតតលវទ្យកាស្រមាប់ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិទុំនិញែឹក្ជញ្ជូ នផ្លូវសគក្ ផ្លូវលែក្ ផ្លូវ

ទឹក្ នងិផ្លូវអាកាស្ 
- - - 

ស្ថ ិតិចុំណែូមនិលមនោរសពើពនធ ២០១២ ២០១៣ TOFE: ការអនវុតតលវទ្យកាស្រមាប់ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិពាណិជជក្មមសរៅរបសទស្ ២០១២ ២០១៣ TOFE: ការអនវុតតលវទ្យកាស្រមាប់ឆ្ន ុំ២០១២ 

 

៤.៥  ព្រស្ងួរស្រិម្ា រកុាេ ព្រម្មញ ់ន្ិងរន្ស្ថទ្យ 
៤.៥.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តវូ 

រក្ស្ួងក្ស្ិក្មម រុកាខ របមាញ់ និងសនោទមានមុខង្ហរ និងភារក្ិចចចត់លចង និងរបតិបតតិសគែនសោបាយ

អភិវទ្យឌ្ឍ វទ្យស្័យក្ស្ិក្មម ក្នញងសគែបុំណងបសងកើនក្រមិតជីវភាពរស្ស់ៅរបស្រ់បជាពែរែា ចូែរួមក្នញងការសរៀបចុំ

សគែនសោបាយលក្ទរមង ់និងសរបើរបាស្ែ់ីធីល និងស្ក្មមភាពក្ស្ិក្មមែក្ទសទៀត ែូចជាសែើក្ក្មពស្់ការនាុំសចញមាបូ

អាហរ នងិផ្ែិតផ្ែក្ស្ិក្មម និងក្ោងសគែនសោបាយក្លល ស្រមបស្រមួែ តមដាន និងវាយតក្មលសែើការ

អនុវតតសគែនសោបាយ និងស្ក្មមភាពស្រមាបក់ារអភិវឌ្ឍក្ស្ិក្មម តមដាន និងរគ្ប់រគ្ងធនធានធមមជាតរិបស្ ់  

 វទ្យស្័យក្ស្ិក្មម និងស្រមួែែែ់ការសធវើអាជីវក្មមធនធានធមមជាតទិុំងសនាេះ សែើមបីបុំសពញតរមូវការក្នញងរស្ញក្សដាយ

សគរពសស្ថ រភាពរបព័នធសអក្ ូូស្ុី លណនាុំក្ស្ិក្រអុំពីបសចចក្សទស្សែើមបីបសងកើនផ្ែិតផ្ែ និងបសងកើនផ្ែិតភាព និង

អភិវឌ្ឍែកី្ស្ិក្មមសផ្សងៗ សធវើការរោវរជាវ ស្ិក្ា និងពរងីក្បសចចក្សទស្  វទ្យទស្ថោន្តស្ត  និងសស្ែាក្ិចច ស្រមាបអ់នុ   

 វទ្យស្័យទុំងអស្់។ 

 

៤.៥.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិកិ្លលទុំនិញក្សិ្ក្មម របចុំលខ របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីជួយែែ់ក្ស្ិក្រ អាជីវក្រ នងិអនក្ែក្ទសទៀត ស្រមាប់សធវើសស្ចក្តី

ស្សរមចចិតតអុំពីអវី សៅសពែណ្ត ទីក្លនលងណ្ត និងផ្ែិតផ្ែប៉ាុនាម នលែែពួក្សគ្គ្ួរែក់្ ជួយក្ស្ិក្រសែើមបីសធវើ

លផ្នការផ្ែិតក្មម សដាយពឹងលផ្អក្សែើតរមូវការទីផ្ារ និងការយែែ់ឹងអុំពីសស្ែាក្ិចច បសងកើនក្រមិតជីវភាពបឋម 

និងការកាត់បនថយភាពរកី្រក្ សធវើការផ្សពវផ្ាយែែ់ក្ស្ិក្រ និងអតិលិជនអុំពីតក្មលទុំនិញ ចូែរួមក្នញងការអភិវឌ្ឍ

សដាយផ្តែ់ចុំសណេះែឹងែអៗក្នទផី្ារ និងសែើក្ស្ៃួយមន្តនតកី្ស្ិក្មម។ 
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ស្ថតិអិសងកតក្ផ្ៃែី ទិននផ្ែ និងបរទ្យមាណផ្ែែុំណ្តុំ របចុំរែូវ និងរបចុំឆ្ន ុំ  

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ិថ តិ គ្ឺសែើមបីអនុវតតលផ្នការអភិវឌ្ឍន៍យុទធោន្តស្ត  និងសគែនសោបាយពាក្់

ព័នធសផ្សងៗ សែើមបីវាយតក្មលតុែយភាពសស្បៀងរវាងតរមូវការ និងការផ្គតផ់្គង ់ និងែទធភាពការនាុំសចញ សែើមបីគ្តិ

ពិចរណ្តអុំពីផ្ែិតក្នញងរស្ញក្ស្រុប សែើមបីកាត់បនថយភាពរកី្រក្តមតុំបនជ់នបទ សែើមបីបសងកើនការអប់រំ និងការ

ផ្សពវផ្ាយបសចចក្វទ្យទស្ថែែ់ក្ស្ិក្រ។ 

 

ស្ថតិផិ្ែិតក្មម និងបសុ្ពស្ថបាែ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីវទ្យភាគ្ផ្ែតិក្មមបស្សុ្តវ ក្ុំសណើនការង្ហរ នងិរសបៀបរក្របាក់្

ចុំសណញស្រមាប់ក្ស្ិក្រ សែើមបីកាត់បនថយភាពរក្ីរក្សៅតមតុំបន់ជនបទ សែើមបីផ្ែិតនូវផ្ែិតផ្ែក្នញងរស្ញក្

ស្រុបក្នផ្ែិតផ្ែបស្សុ្តវ នងិបស្ុពស្ថបាែ សែើមបីអនុវតតលផ្នការយុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ សែើមបីសដាេះរោយ

ស្នតសិ្ុខសស្បៀង និងជាចងុសរកាយសែើមបីរក្របាក់្ចុំសណញស្រមាបក់្ស្ិក្រ និងសស្ែាក្ិចច។ 

 

ស្ថតិជិែផ្ែ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីអនុវតតលផ្នការយុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិសែើមបីកាតប់នថយភាពរកី្រក្ 

សដាេះរោយស្នតិស្ុខសស្បៀង  វទ្យភាគ្ផ្ែិតផ្ែក្នញងរស្ញក្ស្រុបក្ន វទ្យស្័យជែផ្ែ វាយតក្មលតុែយភាពសស្បៀងរវាង

តរមូវការ និងការផ្គតផ់្គង ់ជុំរុញជែវបបក្មម សនោទស្ហគ្មន ៍និងពរងងឹការពារធនធានធមមជាតិ។ 

 

ស្ថតិកិ្រពសឈ្ើ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីបង្ហា ញអុំពកីារអភិវឌ្ឍក្រពសឈ្ើ តមដាន និងវាយតក្មលលផ្នការ

យុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍ៍ជាត ិ សែើមបីវទ្យភាគ្ផ្ែិតផ្ែក្នញងរស្ញក្ស្រុបក្នក្រពសឈ្ើ សែើមបីពិចរណ្តអុំពកីារនាុំសចញក្នក្រព

សឈ្ើ និងសែើមបី្លញេះបញ្ញច ុំងអុំពីចុំសណេះែឹងរបស្់របជារាន្តស្តអុំពីការការពារធនធានធមមជាតិ។ 

 

ស្ថតិផិ្ែិតក្មមែុំណ្តុំសៅស្  ូរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីតមដានការអនុវតតផ្ែិតក្មមែុំណ្តុំសៅស្ ូ សែើមបីអនុវតតលផ្នការ

យុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ សែើមបីបង្ហា ញអុំពីការលក្ែមអែុំណ្តុំសៅស្ ូក្នញងលផ្នក្ សែើមបីវទ្យភាគ្ផ្ែិតផ្ែក្នញងរស្ញក្

ស្រុបក្ន វទ្យស្័យផ្ែិតក្មមសៅស្ ូ និងសែើមបីវទ្យភាគ្ោថ នភាពនាុំសចញ និងរូបយិវតថញ។ 

 

ស្ថតិសិរគ្ឿងយនតក្សិ្ក្មម របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីតមដានការអនុវតតលផ្នការយុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិ សែើមបីបសងកើន

ផ្ែិតក្មមក្ស្ិក្មម សែើមបីកាត់បនថយពែក្មមស្តវពាហនៈ ស្រមាប់ការកាត់បនថយភាពរកី្រក្សៅតុំបន់ជនបទ និង

សែើមបីបសងកើនការសរបើរបាស្ស់រគ្ឿងយនតក្ស្ិក្មម។ 
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ស្ថតិថិាន ុំក្សិ្ក្មម និងស្មាភ រៈក្សិ្ក្មម របចុំឆ្ន ុំ 

សគែបុំណងក្នការចងរក្ងស្ថ ិត ិ គ្ឺសែើមបីតមដានការអនុវតតលផ្នការយុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍនជ៍ាត ិ វាយ

តក្មលអុំពីការផ្គតផ់្គង ់និងតរមូវការសែើមបីជុំរុញ នងិបសងកើនផ្ែិតក្មមែុំណ្តុំ ស្រមាបក់ារការពារបរទ្យោថ ន និងស្រមាប់

ការកាត់បនថយភាពរកី្រក្សៅតុំបនជ់នបទ។ 

 

៤.៥.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ុំខាន់ៗក្នស្ថ ិតិ គ្ឺក្ស្ិក្រ អាជីវក្រ រាជរដាា ភិបាែក្មពញជា លផ្នក្ឯក្ជន អនក្រោវរជាវ 

និស្សិត អនក្សធវើសគែនសោបាយ អងគការអនតរជាតិ នងិការវទ្យភាគ្សស្ែាក្ិចចជាតិ។ែ។ 

 

៤.៥.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិក្លលទុំនិញក្ស្ិក្មម ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១១-២០១២ នងិ 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១២-២០១៣ 

ស្ថ ិតិអសងកតក្ផ្ៃែី ទិននផ្ែ នងិបរទ្យមាណផ្ែ

ែុំណ្តុំ 
២០១២ ២០១៣ 

របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១១-២០១២ នងិ 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១២-២០១៣ 

ស្ថ ិតិផ្ែិតក្មម នងិបសុ្ពស្ថបាែ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១១-២០១២ នងិ 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១២-២០១៣ 

ស្ថ ិតិជែផ្ែ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១១-២០១២ នងិ 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១២-២០១៣ 

ស្ថ ិតិក្រពសឈ្ើ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១១-២០១២ នងិ 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១២-២០១៣ 

ស្ថ ិតិផ្ែិតក្មមែុំណ្តុំសៅស្ ូ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១១-២០១២ នងិ 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១២-២០១៣ 

ស្ថ ិតិសរគ្ឿងយនតក្ស្ិក្មម ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១១-២០១២ នងិ 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១២-២០១៣ 

ស្ថ ិតិថាន ុំក្ស្ិក្មម នងិស្មាភ រៈក្ស្ិក្មម ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ ២០១១-២០១២ នងិ 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១២-២០១៣ 

 

៤.៦  ព្រស្ងួអភ្វិឌ្ឍន្៍ជន្រទ្យ 
៤.៦.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តវូ  

រក្ស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទមានមុខង្ហរ និងភារកិ្ចច ស្រមបស្រមួែ ស្ហរបតិបតតិការ អនុវតត តមដាន 

និងវាយតក្មលគ្សរមាង នងិក្មមវទ្យធកីារអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ សែើមបីោត រស ើងវទ្យញ និងជួយអភិវឌ្ឍតុំបនជ់នបទក្នរបសទស្ 

សដាយជួយែែរ់បជារាន្តស្តជនបទ ស្រមបស្រមួែែែ់ក្ិចចស្ហរបតបិតតិការរបស្់រក្ស្ួងពាក្់ពន័ធ និងក្មមវទ្យធី

ជុំនួយនានា អនុវតតោ៉ា ងស្ក្មមនូវគ្ុំនិតផ្ដចួសផ្ដើមក្នញងការរោវរជាវសដាយឯក្រាជយមាច ស្ក់ារ សែើមបីអភិវឌ្ឍតុំបនជ់ន 
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បទក្មពញជាតមរយៈទុំនាក្ទ់ុំនងោ៉ា ងទូែុំទូោយ សែើមបីទទួែបានតរមូវការ និងលស្វងរក្ែុំសណ្តេះរោយសផ្សងៗ 

លែែអាចក្ុំណត់បានជាអតិបរមានូវកាោនុវតតភាព។ែ។ 

 

៤.៦.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិផិ្លវូជនបទ របចុំឆ្ន ុំ 

 សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីសរបៀបសធៀបស្មទិធផ្ែជាមួយលផ្នការ សែើមបីវាយតក្មលនូវចុំណចុ

ខាល ុំង ចុំណចុសខាយ បញ្ញា  និងសដាេះរោយបញ្ញា ស្រមាបឆ់្ន ុំបនាៃ ប ់ សែើមបីសរៀបចុំលផ្នការយុទធោន្តស្តលវទ្យកា សែើមបី

សរៀបចុំលផ្នការវទ្យនិសោគ្បីឆ្ន ុំរំកិ្ែ និងសែើមបីសរៀបចុំលផ្នការរបចុំឆ្ន ុំស្រមាប់ឆ្ន ុំបនាៃ ប់។  

 

ស្ថតិទឹិក្ោអ តជនបទ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីសរបៀបសធៀបស្មទិធផ្ែជាមួយលផ្នការ សែើមបីវាយតក្មលនូវចុំណចុ

ខាល ុំង ចុំណចុសខាយ បញ្ញា  និងសដាេះរោយបញ្ញា ស្រមាបឆ់្ន ុំបនាៃ ប់ សែើមបីសរៀបចុំលផ្នការ វទ្យនិសោគ្ោធារណៈបីឆ្ន ុំ

រំកិ្ែ សែើមបីសរៀបចុំលផ្នការយុទធោន្តស្តលវទ្យកា នងិសែើមបីសរៀបចុំលផ្នការរបចុំឆ្ន ុំស្រមាបឆ់្ន ុំបនាៃ ប ់ និងសធវើសគែន

សោបាយ។ 

 

ស្ថតិបិងគន់អនាម័យជនបទ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីសរបៀបសធៀបស្មទិធផ្ែជាមួយលផ្នការ សែើមបីវាយតក្មលនូវចុំណចុ

ខាល ុំង ចុំណចុសខាយ បញ្ញា  និងសដាេះរោយបញ្ញា ស្រមាបឆ់្ន ុំបនាៃ ប់ សែើមបីសរៀបចុំលផ្នការ វទ្យនិសោគ្ោធារណៈបីឆ្ន ុំ

រំកិ្ែ សែើមបីសរៀបចុំលផ្នការយុទធោន្តស្តលវទ្យកា នងិសែើមបីសរៀបចុំលផ្នការរបចុំឆ្ន ុំស្រមាបឆ់្ន ុំបនាៃ ប ់ និងសធវើសគែន

សោបាយ។ 

 

ស្ថ តិិរក្ញមជនជាតិភាគ្តិច របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីសរបៀបសធៀបស្មទិធផ្ែជាមួយលផ្នការ សែើមបីវាយតក្មលនូវចុំណចុ

ខាល ុំង ចុំណចុសខាយ បញ្ញា  និងសដាេះរោយបញ្ញា ស្រមាបឆ់្ន ុំបនាៃ ប់ សែើមបីសរៀបចុំក្មមវទ្យធី  វទ្យនិសោគ្ោធារណៈ និង

លផ្នការយុទធោន្តស្តលវទ្យកា និងសរៀបចុំលផ្នការរបចុំឆ្ន ុំ និងសធវើសគែនសោបាយ។ 

 

ស្ថតិលិផ្នក្របព័នធធារាោន្តស្តខាន តតចូ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីសរបៀបសធៀបស្មទិធផ្ែជាមួយលផ្នការ សែើមបីវាយតក្មលនូវចុំណចុ

ខាល ុំង ចុំណចុសខាយ បញ្ញា  និងសដាេះរោយបញ្ញា ស្រមាបឆ់្ន ុំបនាៃ ប ់សែើមបីសរៀបចុំលផ្នការ វទ្យនិសោគ្ោធារណៈបីឆ្ន ុំ 

សែើមបីសរៀបចុំលផ្នការយុទធោន្តស្តលវទ្យកា និងសរៀបចុំលផ្នការរបចុំឆ្ន ុំស្រមាបឆ់្ន ុំបនាៃ ប ់និងសធវើសគែនសោបាយ។ 

 

ស្ថតិផិ្ារជនបទ របចុំឆ្ន ុំ 

គម នស្ថ ិតិលែែបានរបមែូ។ 
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ស្ថតិឥិណទនអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីសរបៀបសធៀបស្មទិធផ្ែជាមួយលផ្នការ សែើមបីវាយតក្មលនូវចុំណចុ

ខាល ុំង ចុំណចុសខាយ បញ្ញា  និងសដាេះរោយបញ្ញា ស្រមាបឆ់្ន ុំបនាៃ ប់ សែើមបីសរៀបចុំក្មមវទ្យធី  វទ្យនិសោគ្ោធារណៈ និង

លផ្នការយុទធោន្តស្តលវទ្យកា និងសរៀបចុំលផ្នការរបចុំឆ្ន ុំ និងសធវើសគែនសោបាយ។ 

 

ស្ថតិកិារោងស្ងោ់ោសរៀនជនបទ របចុំឆ្ន ុំ  

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីសរបៀបសធៀបស្មទិធផ្ែជាមួយលផ្នការ សែើមបីវាយតក្មលនូវចុំណចុ

ខាល ុំង ចុំណចុសខាយ បញ្ញា  និងសដាេះរោយបញ្ញា ស្រមាបឆ់្ន ុំបនាៃ ប់ សែើមបីសរៀបចុំក្មមវទ្យធី  វទ្យនិសោគ្ោធារណៈ និង

លផ្នការយុទធោន្តស្តលវទ្យកា និងសរៀបចុំលផ្នការរបចុំឆ្ន ុំ និងសធវើសគែនសោបាយ។ 

 

៤.៦.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗរួមមាន អនក្សធវើសស្ចក្តីស្សរមចចិតត អនក្រោវរជាវ អនក្សធវើលផ្នការយុទធោន្តស្ត  

និងអនក្សធវើសគែនសោបាយពាក្់ព័នធសផ្សងសទៀត។ 

 

៤.៦.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិផ្លូវជនបទ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍ស្រុបរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១៣ 

ស្ថ ិតិទឹក្ោអ តជនបទ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍ស្រុបរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១៣ 

ស្ថ ិតិបងគនអ់នាម័យជនបទ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍ស្រុបរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១៣ 

ស្ថ ិតិរក្ញមជនជាតិភាគ្តចិ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍ស្រុបរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១៣ 

ស្ថ ិតិលផ្នក្របព័នធធារាោន្តស្តខាន តតូច ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍ស្រុបរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១៣ 

ស្ថ ិតិផ្ារជនបទ* - - គម ន 

ស្ថ ិតិឥណទនអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍ស្រុបរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១៣ 

ស្ថ ិតិការោងស្ង់ោោសរៀន 

ជនបទ 
២០១២ ២០១៣ 

របាយការណ៍ស្រុបរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១៣ 

ស្ថ ិតិរក្ញមជនជាតិភាគ្តចិ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍ស្រុបរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង 

លផ្នការការង្ហរឆ្ន ុំ ២០១៣ 

* មិនបានរបមូែ។ 
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៤.៧  ព្រស្ងួពាណិជជរម្ា 
៤.៧.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តវូ  

រក្ស្ួងពាណិជជក្មមទទែួខុស្រតូវសែើការរគ្ប់រគ្ង និងសែើក្ស្ៃួយពាណិជជក្មម និងអាជវីក្មមសៅក្មពញជា។ 

រក្ស្ួងសធវើការទុំងសៅក្នញងរស្ញក្ នងិសរៅរស្ញក្ សហើយនិងក្នញងបរទ្យបទអាោ ន សែើមបីបសងកើតឱកាស្ និងបរទ្យោថ ន

ការង្ហរែអស្រមាប់អនក្ផ្ែិត នងិអនក្នាុំសចញ។ 

 

៤.៧.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ  
ស្ថតិកិារចេុះបញ្ជពីាណិជជក្មម របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីសធវើការវទ្យភាគ្សស្ែាក្ិចច និងការស្ិក្ាទីផ្ារ។ 

 

ស្ថតិកិារចេុះបញ្ជមីា៉ា ក្ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅគ្ឺចងរក្ងចុំនួនស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីមា៉ា ក្ របចុំលខ របចុំរតីមាស្ និងរបចុំ្មាស្និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សែើមបីសផ្្ើសៅរក្ស្ួង សធវើការបណតញ េះបណ្តត ែអុំពសី្ិទធអិនក្និពនធ និងការរបតិបតតិចាប់។ 

 

៤.៧.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានអាជវីក្រ អនក្រោវរជាវ អនក្រោវរជាវវទ្យភាគ្សស្ែាក្ិចច និងទីផ្ារ។ 

 

៤.៧.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ការចុេះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីមា៉ា ក្ ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ការចុេះបញ្ជ ីមា៉ា ក្ 

 

៤.៨  ព្រស្ងួឧស្ាហរម្ា ផរ ៉ែ ន្ិងថាម្រល 
៤.៨.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តវូ  

រក្ស្ួងឧស្ាហក្មម លរ៉ា និងថាមពែមានភារក្ិចចស្រមបស្រមួែគ្សរមាង និងការង្ហរក្នញងរក្បខ័ណឌ

ទទួែខុស្រតូវរបស្់ខលនួ អភិវឌ្ឍ និងអនុវតតចាប ់និងសគែនសោបាយ តមដាន និងវាយតក្មលការអភិវឌ្ឍលផ្នក្

ឧស្ាហក្មម ផ្គត់ផ្គងទ់ឹក្ ស្តង់ដារជាត ិមារតោន្តស្ត  លរ៉ា និងថាមពែ។ 

 

៤.៨.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិឧិស្ាហក្មម សិ្បបក្មម របចុំលខ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ ស្រមាប់បសងកើត និងអនវុតតសគែនសោបាយរបស្់រាជរដាា ភិបាែអុំពីការផ្ែតិក្ន  

 វទ្យស្័យស្ហរគស្ខាន តមធយម និងតូច និងការក្ុំណតន់ូវឧស្ាហក្មមខាន តតូច មធយម និងធុំ ស្ិបបក្មម ការទទួែ

យក្បសចចក្វទ្យទស្ថ និងសគែនសោបាយលក្លរបលមី និងយទុធោន្តស្តក្នញងវទ្យស្យ័ឧស្ាហក្មម។ 
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ស្ថតិថិាមពែ របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ សែើមបីធានាការផ្គត់ផ្គង់អគ្គីស្នីរបក្បសដាយស្វុតថិភាព និងគ្ួរឲ្យទុក្ចិតតតមក្លលស្ម

រមយ លែែស្រមួែែែក់ារវទ្យនិសោគ្ក្នញងរបសទស្ក្មពញជា និងការអភវិឌ្ឍសស្ែាក្ិចចជាតិ សែើក្ទឹក្ចិតតែែ់ការរុក្រក្ 

និងការអភិវឌ្ឍលែែអាចទទួែយក្បានសែើបរទ្យោថ ន និងស្ងគមក្នតរមវូការធនធានថាមពែ ស្រមាប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្យ

រគ្ប់វទ្យស្័យក្នសស្ែាក្ិចចក្មពញជា។ 

 

ស្ថតិធិនធានលរ៉ា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតរិតូវបានរបមូែ សែើមបីរគ្ប់រគ្ងធនធានលរ៉ា នងិសរៀបចុំលផ្នការអភិវឌ្ឍន។៍ 

 

ស្ថតិទឹិក្ោអ ត របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍក្នលផ្នក្ផ្គត់ផ្គងទឹក្ោអ តសៅតុំបនទ់ីរបជុុំជន ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍ 

និងការអនុវតតសគែនសោបាយ និងការអនវុតតចាប់។ 

 

ស្ថតិកិារចេុះបញ្ជ កី្មមសិ្ទធឧិស្ាហក្មម  

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ សែើមបីែឹងអុំពីចុំនួនឧស្ាហក្មម ឧស្ាហក្មមលម ីនងិចុំនួនឧស្ាហក្មមបិទទវ រ។ 

 

៤.៨.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានទសី្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនត ី រក្ស្ួងឧស្ាហក្មម លរ៉ា និងថាមពែ រក្ញម

របឹក្ាសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្ចិច នងិវបបធម ៌ (ECOSOCC) រក្ស្ួងលផ្នការ ធនាគរអភិវឌ្ឍនអ៍ាស្ុ ី និងអងគការមិន

លមនរដាា ភិបាែ។ 

 

៤.៨.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិឧស្ាហក្មម ស្ិបបក្មម ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍បូក្ស្រុបការង្ហរឧស្ាហក្មម លរ៉ា នងិថាមពែ

របចុំឆ្ន ុំ២០១២ នងិ ទិស្សៅការង្ហរស្ុំរាប់ឆ្ន ុំ២០១៣ 

ស្ថ ិតិថាមពែ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍បូក្ស្រុបការង្ហរឧស្ាហក្មម លរ៉ា នងិថាមពែ

របចុំឆ្ន ុំ២០១២ នងិ ទិស្សៅការង្ហរស្ុំរាប់ឆ្ន ុំ២០១៣ 

ស្ថ ិតិធនធានលរ៉ា ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍បូក្ស្រុបការង្ហរឧស្ាហក្មម លរ៉ា នងិថាមពែ

របចុំឆ្ន ុំ២០១២ នងិ ទិស្សៅការង្ហរស្ុំរាប់ឆ្ន ុំ២០១៣ 

ស្ថ ិតិទឹក្ោអ ត ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍បូក្ស្រុបការង្ហរឧស្ាហក្មម លរ៉ា នងិថាមពែ

របចុំឆ្ន ុំ២០១២ នងិ ទិស្សៅការង្ហរស្ុំរាប់ឆ្ន ុំ២០១៣ 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីក្មមស្ិទធិឧស្ាហក្មម ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍បូក្ស្រុបការង្ហរឧស្ាហក្មម លរ៉ា នងិថាមពែ

របចុំឆ្ន ុំ២០១២ នងិ ទិស្សៅការង្ហរស្ុំរាប់ឆ្ន ុំ២០១៣ 
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៤.៩  ព្រស្ងួអរ់រ ាំ យវុជន្ ន្ិងរីឡា 
៤.៩.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តវូ 

រក្ស្ួងអប់រ ំយុវជន និងកី្ឡាមានភារកិ្ចចសែើមបីជួយគុំរទអនក្សធវើសគែនសោបាយ សដាយផ្តែ់ស្ថ តិិអប់រំ 

និងស្ូចនាក្រស្រមាប់សធវើសគែនសោបាយ តមដានក្មមវទ្យធ ី នងិវាយតក្មលការអនុវតត និងការក្ុំណតស់គែសៅ 

លែែសផ្លត តសែើការអភិវឌ្ឍស្មតថភាពមនសុ្ស រួមជាមួយទីផ្ារសស្រីស្ក្ែ សែើមបីសែើក្ស្ៃួយគ្ុណភាពអប់រំ សដាយ

ស្លើយតបនងឹការអភិវឌ្ឍសស្ែាក្ិចចស្ងគមជាត ិ និងអនតរជាតិស្រមាប់រយៈសពែនីមួយៗសែើមបីក្ោងនវូស្មតថភាព

ទុំងបនួរបស្់វទ្យស្័យអប់រ ំ គ្ឺសរៀនសែើមបីែងឹ សរៀនសែើមបីសចេះសធវើ សរៀនសែើមបីោគ ែ់ និងសរៀនសែើមបីរស្់រួមគន ក្នញងស្ងគម

របក្បសដាយស្ុខែមរមនា និងសែើមបី ផ្តែ់ព័តម៌ានែ៏ែអបុំផ្ុតក្នញងការអភវិឌ្ឍស្មតថភាព និងការអភិវឌ្ឍធនធាន

មនុស្ស ស្រមាប់អនក្សធវើសគែនសោបាយ ស្រមាប់សធវើសស្ចក្តីស្សរមចចិតត និងអនក្រោវរជាវ។ 

 

៤.៩.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិមិសតតយយសិ្ក្ា និងបឋមសិ្ក្ា របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅ គ្ឺសែើមបីចងរក្ងស្ថ ិតិវទ្យស្័យអប់រំ និងស្ូចនាក្រក្នញងការអប់រំមសតតយយស្ិក្ា និងបឋមស្ិក្ា 

សែើមបីសរបើរបាស្់ក្នញងការវទ្យភាគ្សគែនសោបាយ និងលផ្នការអភិវឌ្ឍន៍វទ្យស្យ័អប់រ ំ សែើមបី្លញេះបញ្ញច ុំងនូវរបស្ិទធភាព

ការង្ហរ នងិវឌ្ឍនភាព វទ្យស្័យអប់រ ំនិងស្រមាបជ់ាឯក្ោររោវរជាវ នងិការស្សងកតនានាក្នញងវទ្យស្យ័អប់រំ។ 

 

ស្ថតិមិធយមសិ្ក្ា បឋមភូមិ ទុតយិភូមិ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅ គ្ឺសែើមបីចងរក្ងស្ថ ិតិវទ្យស្័យអប់រំ នងិស្ចូនាក្រក្នញងការអប់រំមធយមស្ិក្ា បឋមភូមិ និងទុតិយ

ភូមិ សែើមបីសរបើរបាស្់ក្នញងការវទ្យភាគ្សគែនសោបាយ និងលផ្នការអភិវឌ្ឍន៍ វទ្យស្័យអប់រំ សែើមបី្លញេះបញ្ញច ុំងនូវរបស្ិទធ

ភាពការង្ហរ និងវឌ្ឍនភាពវទ្យស្័យអប់រំ នងិស្រមាប់ជាឯក្ោររោវរជាវ និងការស្សងកតនានាក្នញងវទ្យស្័យអប់រំ។ 

 

ស្ថតិឧិតតមសិ្ក្ា របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីសរៀបចុំស្មាជអប់រ ំ សែើមបីសរៀបចុំលផ្នការយុទធោន្តស្ត  វទ្យស្យ័ អប់រំ 

សែើមបីការអភិវឌ្ឍជាតិសដាយពរងីក្ការទទួែបានក្រមិតឧតតមស្ិក្ា ទនៃឹមនឹងគ្ុណភាពលែែរក្ាបានសែើមបីធានា 

ែែ់តរមូវការសស្ែាក្ិចច ស្ងគម និងទីផ្ាររបស្ក់្មពញជា លែែរតូវបានបុំសពញក្នញងលផ្នក្អភិវឌ្ឍន៍ស្តបិញ្ញញ  និងការ  

ផ្តែ់ធនធានមនសុ្ស។ 

 

ស្ថតិអិប់រសំរៅរបព័នធ របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានផ្ែិត សែើមបីវាយតក្មលការអនុវតតវទ្យស្យ័អប់រំសរៅរបព័នធ សដាេះរោយតមោថ ប័ន ឬបណ្តត ក្ែ

គ្ូនានាលែែទក្់ទងនងឹការអប់រំសរៅរបព័នធ។ ការអប់រំសរៅរបព័នធ មានសគែសៅធានាែែ់រគ្ប់ក្ុមារ យុវជន 

មនុស្សសពញវ័យ មនសុ្សចស្ ់ និងជនពិការយែ់ែឹងពីស្ទិធិទទួែបានការស្ិក្ាសពញមួយជីវទ្យតនូវការអប់រំមូែ

ដាា ន។ សគែសៅសផ្សងសទៀត គ្ឺការផ្តែ់ឱកាស្ស្រមាប់យុវ័យ និងមនសុ្សសពញវ័យ ទទួែបានបុំណិនជីវទ្យត នងិ

កាល យជាអក្ខរជន។ 
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៤.៩.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានរក្ស្ងួអប់រ ំយុវជន នងិក្ីឡា រាជរដាា ភិបាែក្មពញជា ក្ែគ្ូអប់រំ នាយក្ដាា ន

ក្នរក្ស្ងួអប់រ ំយុវជន និងក្ីឡា។ 

 

៤.៩.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិមសតតយយស្ិក្ា នងិបឋមសិ្ក្ា ២០១២ ២០១៣ 
ស្ថ ិតិ នងិស្ចូនាក្រអប់រំឆ្ន ុំ២០១២-២០១៣  

របាយការណ៍បូក្ស្រុបែទធផ្ែការង្ហរអបរ់ ំឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិមធយមស្ិក្ា បឋមភូមិ ទុតិយភូម ិ ២០១២ ២០១៣ 
ស្ថ ិតិ នងិស្ចូនាក្រអប់រំឆ្ន ុំ២០១២-២០១៣  

របាយការណ៍បូក្ស្រុបែទធផ្ែការង្ហរអបរ់ ំឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិឧតតមសិ្ក្ា ២០១២ ២០១៣ 
ស្ថ ិតិ នងិស្ចូនាក្រអប់រំឆ្ន ុំ២០១២-២០១៣  

របាយការណ៍បូក្ស្រុបែទធផ្ែការង្ហរអបរ់ ំឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិអប់រសំរៅរបពន័ធ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍បូក្ស្រុបែទធផ្ែការង្ហរអបរ់ំសរៅរបព័នធ

២០១២ 

 

៤.១០    ព្រស្ងួស្ងគម្រិចច អតីតយទុ្យធជន្ ន្ិងយវុន្ីតិស្ម្បទា 
៤.១០.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

ភារកិ្ចចរបស្់រក្ស្ួងស្ងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិស្មបទ គ្ឺែឹក្នាុំ និងរគ្ប់រគ្ង វទ្យស្័យស្ងគមក្ិចច 

 វទ្យស្័យអតីតយុទធជន និង វទ្យស្័យយុវនិតិស្មបទទទូុំងរពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពញជា។ 

 

៤.១០.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិសិ្ងគមក្ចិច អតតីយុទធជន និងយុវនីតសិ្មបទ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីវាយតក្មលការង្ហរស្ងគមក្ិចច អតីតយុទធជន នងិយុវនីតសិ្មបទ និង

សែើមបីបសងកើនការអភិវឌ្ឍ។ 

  

ស្ថតិចិុំនួនអងគការក្ែគ្លូែែបានចេុះអនុស្ារណៈសែើកាង្ហរស្ងគមក្ចិច អតយុីទធជន និងយុវនីតសិ្មបទ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅ គ្ឺចងរក្ងស្ថ ិតិស្រមាប់ វទ្យភាគ្ សធវើលផ្នការរបចុំឆ្ន ុំ និងរគ្ប់រគ្ងទិននន័យ។ 

 

ស្ថតិសិបឡាជាត ិស្នតសុិ្ខស្ងគមស្រមាប់មន្តនតរីាជការសីុ្វទ្យែ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅ គ្ឺចងរក្ងស្ថ ិតិស្រមាប់សធវើលផ្នការរបចុំឆ្ន ុំ និងរគ្ប់រគ្ងមន្តនតីរាជការស្ុីវទ្យែ។ 

 

ស្ថតិសិបឡាជាត ិស្នតសុិ្ខស្ងគមស្រមាប់របជារាន្តស្ត ទូសៅ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅ គ្ឺចងរក្ងស្ថ តិិស្រមាប់រគ្ប់រគ្ង តមដាន និងអនុវតតសបឡាស្នតិស្ុខស្ងគមស្រមាប់របជាជន

ទូសៅ និងការសធវើលផ្នការរបចុំឆ្ន ុំ។ 
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ស្ថតិសិបឡាជាត ិស្នតសុិ្ខស្ងគមស្រមាប់អតតីយុទធជន របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅ គ្ឺការចងរក្ងស្ថ ិតិស្រមាប់សធវើលផ្នការរបចុំឆ្ន ុំ នងិរគ្ប់រគ្ងសបឡាស្នតិស្ុខស្ងគម ស្រមាប់

អតីតយុទធជន។ 

 

៤.១០.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានរក្ស្ងួស្ងគមក្ិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិស្មបទ រាជរដាា ភិបាែ

ក្មពញជា អនក្រោវរជាវ និងអងគការមិនលមនរដាា ភិបាែ។ 

 

៤.១០.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិស្ងគមក្ចិច អតីតយុទធជន នងិ  

យុវនីតិស្មបទ 
២០១២ ២០១៣ 

របាយការណ៍ស្ត ីពីស្មិទធផ្ែរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង

លផ្នការស្ក្មមភាពឆ្ន ុំ២០១៣* 

ស្ថ ិតិចុំននួអងគការក្ែគ្ូលែែបានចុេះ អនុស្ារ

ណៈសែើកាង្ហរស្ងគមក្ចិច អតយីុទធជន និង 

យុវនីតិស្មបទ 

២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍ស្ត ីពីស្មិទធផ្ែរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង

លផ្នការស្ក្មមភាពឆ្ន ុំ២០១៣* 

ស្ថ ិតិសបឡាជាតិ ស្នតិស្ុខស្ងគមស្រមាប់  

មន្តនតីរាជការស្ុីវទ្យែ 
២០១២ ២០១៣ 

របាយការណ៍ស្ត ីពីស្មិទធផ្ែរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង

លផ្នការស្ក្មមភាពឆ្ន ុំ២០១៣* 

ស្ថ ិតិសបឡាជាតិ ស្នតិស្ុខស្ងគមស្រមាប់  

របជារាន្តស្តទូសៅ 
២០១២ ២០១៣ 

របាយការណ៍ស្ត ីពីស្មិទធផ្ែរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង

លផ្នការស្ក្មមភាពឆ្ន ុំ២០១៣* 

ស្ថ ិតិសបឡាជាតិ ស្នតិស្ុខស្ងគមស្រមាប់  

អតីតយុទធជន 
២០១២ ២០១៣ 

របាយការណ៍ស្ត ីពីស្មិទធផ្ែរបចុំឆ្ន ុំ២០១២ និង

លផ្នការស្ក្មមភាពឆ្ន ុំ២០១៣* 

* បានសបាេះពុមពផ្ាយស្រមាប់សរបើរបាស្់ក្ផ្ៃក្នញង នងិសផ្្ើសៅទីស្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនតី។ 

 

៤.១១    ព្រស្ងួររៀរចាំផដ្ន្ដ្ ីន្គ្ររូន្យីរម្ា ន្ិងស្ាំណង ់
៤.១១.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ  

រក្ស្ួងសរៀបចុំលែនែ ីនគ្រូបនីយក្មម នងិស្ុំណង ់ទទួែខុស្រតូវសរៀបចុំលែនែ ីស្ុំណង ់និងរគ្បរ់គ្ងែី

ក្នរពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពញជា។ 

 

៤.១១.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិិវទ្យស័្យស្ុំណង ់របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅចងរក្ងស្ថ ិតិស្រមាប់រក្ស្ួង អនក្វទ្យនិសោគ្ និងអនក្រោវរជាវ សែើមបីសធវើការវទ្យភាគ្វទ្យស្័យស្ុំណង់។ 

 

ស្ថ តិិវទ្យស័្យែីធល ីរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅចងរក្ងស្ថ ិតសិ្រមាប់រក្ស្ងួ អនក្វទ្យនិសោគ្ និងអនក្រោវរជាវ សែើមបីសធវើការវទ្យភាគ្វទ្យស្័យែធីលី។ 
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ស្ថ តិិវទ្យស័្យសរៀបចុំលែនែី នគ្របូនីយក្មម របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅចងរក្ងស្ថ ិតសិ្រមាប់រក្ស្ងួ អនក្វទ្យនិសោគ្ និងអនក្រោវរជាវ សែើមបីសធវើការវទ្យភាគ្ សែើវទ្យស្័យ

សរៀបចុំលែនែ ីនងិនគ្រូបនយីក្មម។ 

 

៤.១១.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានរក្ស្ងួ និងវទ្យទស្ថោថ នជាតិស្ថ ិតិ (រក្ស្ួងលផ្នការ) អងគការមិនលមន   

រដាា ភិបាែ អនក្វទ្យនិសោគ្ និស្សិត នងិអនក្រោវរជាវស្ិក្ា។ 

 

៤.១១.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិវទ្យស្័យស្ុំណង ់ ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ២០១២* 

ស្ថ ិតិវទ្យស័្យែីធល ី ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ២០១២* 

ស្ថ ិតិវទ្យស័្យសរៀបចុំលែនែី នគ្រូបនីយក្មម ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ២០១២* 

* បានសបាេះពុមពផ្ាយស្រមាប់សរបើរបាស្់ក្ផ្ៃក្នញង នងិសផ្្ើសៅទីស្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនតី។ 

 

៤.១២    ព្រស្ងួររសិ្ថថ ន្ 
៤.១២.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ  

ភារកិ្ចចរបស្់រក្ស្ួងបរទ្យោថ ន គ្ឺទទួែខុស្រតូវសែើការការពារបរទ្យោថ ន និងអភិរក្សធនធានធមមជាតិ។ 

រក្ស្ួងបរទ្យោថ នទទួែខុស្រតូវសែើតុំបន់ការពារ ក្រពែិចទឹក្ នងិក្រពសកាងកាងក្នញងតុំបន់ការពារ លែែរតូវបាន

រគ្ប់រគ្ងសដាយអគ្គនាយក្ដាា នរែាបាែអភិរក្ស នងិការពារធមមជាតិ។  អគ្គនាយក្ដាា នសនេះជាភាន ក្់ង្ហរចមបងទទួែ

ខុស្រតូវសែើការអនុវតត និងក្ិចចរពមសរពៀងសរកាមអនុស្ញ្ញញ បរទ្យោថ នអនតរជាតិ រួមមានតុំបន់លរបរបួែអាកាស្ធាតុ

សរកាមអនុស្ញ្ញញ ក្នរក្បខ័ណឌ ស្ហរបជាជាតិអុំពកីារលរបរបួែអាកាស្ធាត។ុ រក្ស្ួងបរទ្យោថ នមាននាយក្ដាា ន

ទទួែខុស្រតូវសែើការង្ហរលរបរបួែអាកាស្ធាតុ លែែសៅចុំណេុះអគ្គនាយក្ដាា នរែាបាែអភិរក្ស និងការពារធមម

ជាតិ និងជារបធានគ្ណៈក្មាម ធិការជាតិលរបរបួែអាកាស្ធាតុ។ រក្ស្ួងបរទ្យោថ នក្៏ទទួែខុស្រតូវសែើការស្រមប

ស្រមួែ នងិការអនុវតតស្ក្មមភាព សរកាមយនតការអភិវឌ្ឍន៍ោអ ត។  

 

៤.១២.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ  
ស្ថតិវិាយតក្មលសែើការលរបរបួែធនធានធមមជាត ិក្នញងតុំបន់ការពារធមមជាត ិរបចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

ស្ថតិវិាយតក្មលសែើការលរបរបួែអាកាស្ធាត ុរបចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 
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ស្ថតិវិាយតក្មលសែើការបុំពុែស្ុំណែ់រងឹ ស្ុំណែ់រាវ និងការបុំពុែខយែ់ របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

៤.១២.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

៤.១២.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិវាយតក្មលសែើការលរបរបួែធនធានធមមជាតិ ក្នញងតុំបន់

ការពារធមមជាត*ិ 
- - - 

ស្ថ ិតិវាយតក្មលសែើការលរបរបួែអាកាស្ធាតុ* - - - 

ស្ថ ិតិវាយតក្មលសែើការបុំពុែស្ុំណែ់រឹង ស្ុំណែ់រាវ នងិ

ការបុំពុែខយែ់* 
- - - 

* គម នព័ត៌មានទទួែបានពីរក្ស្ួង។ 

 

៤.១៣    ព្រស្ងួធ្ន្ធាន្ទ្យឹរ ន្ិងឧតុន្យិម្ 
៤.១៣.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

ភារកិ្ចចរបស្់រក្ស្ួងធនធានទឹក្ នងិឧតុនិយម គ្ឺសែើមបីក្ុំណត់ និងបសងកើតសគែនសោបាយនងិយុទធ

ោន្តស្តការសរបើរបាស្់ ការអភិវឌ្ឍន ៍និងអភិរក្សរបក្បសដាយនិរនតរភាពក្នធនធានទឹក្ តមថាន ក្់ជាតិ និងអនតរជាតិ

រស្បតមក្មមវទ្យធីនសោបាយរបស្់រាជរដាា ភិបាែ សែើមបីស្ិក្ា និងរោវរជាវស្កាត នុពែធនធានទកឹ្ រួមទុំងសែើ

ែី សរកាមែ ីនងិអាកាស្សែើមបីបសងកើតនូវបសចចក្សទស្ វទ្យទស្ថោន្តស្តមូែដាា ន សែើមបីក្ោងលផ្នការរយៈសពែខលី មធយម 

និងលវង ស្រមាប់សធវើអាជីវក្មម ការអភិវឌ្ឍន ៍នងិលលរក្ាការពារធនធានទឹក្ និងឧតុនិយមសែើមបីបសរមើែែស់ស្ែាក្ិចច

ជាតិ និងជីវភាពរស្់សៅរបស្រ់បជាពែរែាសៅក្មពញជា សែើមបីរគ្ប់រគ្ងការសរបើរបាស្់ធនធានទឹក្សដាយផ្លៃ ែ់ និង

សដាយរបសោែ និងកាតប់នថយជាអតិបរមានូវសរគេះមហនតរាយ សែើមបីសរៀបចុំតក្់លតងចាប ់ែិខិតបទដាា ន និង

បទបបញ្ញតតិសផ្សងៗលែែពាក្់ព័នធនងឹការរគ្ប់រគ្ងធនធានទឹក្ រពមទុំងការអនុវតត សែើមបីផ្តែ់បសចចក្សទស្ចុំបាច់ 

និងលណនាុំែែ់លផ្នក្ឯក្ជន អងគការ ស្ហគ្មន ៍ និងរគ្ប់របជារាន្តស្តទុំងអស្់លែែទក្់ទងនឹងការលក្ែមអ នងិ

ការសធវើអាជីវក្មមធនធានទកឹ្។ 

 

៤.១៣.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិឧិតនិុយម របចុំក្លា របចុំលខ របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីផ្តែ់ែុំណងឹជនូទសី្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនតី (របចុំលខ របចុំរតីមាស្ 

និងរបចុំឆ្ន ុំ) សែើមបីពស្ថក្រណ៍ នងិរពមានទុក្ជាមនុសែើមបីចត់វទ្យធានការឲ្យបានស្មរមយក្នព័ត៌មានទន់សពែសវោ 
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ែែ់របជាជន សៅសពែមានភាពមិនរបរក្តី និងជាបនាៃ ន ់សោងតមោថ នភាពឧតុនិយមសៅរបសទស្ក្មពញជា។ 

 

ស្ថតិជិែោន្តស្ត  របចុំក្លា របចុំលខ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីសរៀបចុំលផ្នការ សែើការោងស្ង់របព័នធទឹក្សែើរបភពទឹក្ស្ុំខាន់ៗ 

សែើមបីបសរមើការអភិវឌ្ឍធនធានទឹក្ និងសែើមបីសរៀបចុំលផ្នការយុទធោន្តស្ត រយៈសពែខលី មធយម និងលវង សែើការការ 

ពារស្ុំណឹក្ ក្ក្រែី និងបាតទសនលរាក់្ សែើមបីរគ្ប់រគ្ង និងផ្លល ស្ប់តរូព័ត៌មានលផ្នក្ជែវទ្យទស្ថ សែើមបីពស្ថក្រណ៍ និង

រពមានទុក្ជាមុន សែើមបីចត់វទ្យធានការឲ្យបានស្មរមយក្នព័ត៌មានទនស់ពែសវោ សែើមបីអនុវតតការតមដានគ្ុណ

ភាពទឹក្សៅោថ នីយ៍ជែោន្តស្ត។ 

 

ស្ថតិរិបព័នធសរោចរស្ព របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីរគ្ប់រគ្ងរបព័នធសរោចរស្ព និងសែើមបីសរៀបចុំលផ្នការអភិវឌ្ឍន៍។ 

 

៤.១៣.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានទសី្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនត ីអនក្រោវរជាវ និងនសិ្សិត។ 

 

៤.១៣.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិឧតុនិយម ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ត ីពីស្ក្មមភាពការង្ហរ និងស្មិទធផ្ែឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិជែោន្តស្ត  ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ត ីពីស្ក្មមភាពការង្ហរ និងស្មិទធផ្ែឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិរបព័នធសរោចរស្ព ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ត ីពីស្ក្មមភាពការង្ហរ និងស្មិទធផ្ែឆ្ន ុំ២០១២ 

 

៤.១៤    ព្រស្ងួរ័តម៌្មន្ 
៤.១៤.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

រក្ស្ួងព័ត៌មានទទួែខុស្រតូវសែើការផ្តែ់ និងផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានែែ់ោធារណជន តមមសធស្ថបាយ 

ែូចជា វទ្យទយញ ទូរទស្សន ៍ រពតឹតិបរត ោរព័ត៌មាន ទស្សនាវែត ី រូបលត និងរបព័នធផ្សពវផ្ាយ សអ ិចរតូនិច ផ្តែ់ការ

អនុញ្ញញ តស្រមាប់របតិបតតិការអាជីវក្មម និងរតួតពនិិតយការសរបើរបាស្់ឧបក្រណ៍បញ្ជូនោរ (សែើក្លែងរបពន័ធ AM 

និង SW) ការស្ហរបតិបតតិការជាមួយរក្ស្ួងក្របស្ណីយ ៍ នងិទូរគ្មនាគ្មន ៍ សែើមបីលបងលចក្សន្តហវក្ង់ឲ្យោថ     

នីយ៍វទ្យទយញ និងទូរទស្សន ៍ការរតួតពិនិតយខលឹមោរោរព័ត៌មាន រពឹតតិបរត ទស្សនាវែត ីនិងការសបាេះពុមពសផ្សងៗសទៀត 

ការរតួតពិនិតយព័ត៌មានលែែផ្សពវផ្ាយតមរបពន័ធសអ ិចរតូនិច ការរតួតពិនិតយសរាងពុមព និងសស្វាក្មមែក្ទសទៀត

លែែទក្់ទងនឹងការផ្សពវផ្ាយផ្ែិតផ្ែសោត-ចក្ខញ ការផ្តែ់អាជ្ាប័ណណស្រមាប់ការនាុំចូែ និងនាុំសចញទស្ស

នាវែត ីោរព័ត៌មាន រពឹតតិបរត និងផ្ែិតផ្ែសោត-ចក្ខញ សធវើការស្រមបស្រមួែការង្ហរែែ់អនក្ោរព័ត៌មានជាត ិ

និងអនតរជាតិ លែែក្ុំពុងសធវើការសៅក្នញងរបសទស្ក្មពញជា។ 
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៤.១៤.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិលិផ្នក្បណ្តត ញផ្សពវផ្ាយ  វទ្យទយញ ទូរទស្សន៍ ោរព័តម៌ាន របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ សែើមបីចងរក្ង នងិផ្ែិតស្ថ តិិរបចុំលខ របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ។ 

 

៤.១៤.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានទសី្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនត ីរក្ស្ួងព័ត៌មាន អនក្រោវរជាវ និងនិស្សិត។ 

 

៤.១៤.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិលផ្នក្បណ្តត ញផ្សពវផ្ាយ  វទ្យទយញ ទូរទស្សន ៍

ោរព័ត៌មាន 
២០១២ ២០១៣ 

ស្ថ ិតិបណ្តត ញផ្សពវផ្ាយតមវទ្យទយញ ទូរទស្សន៍ នងិោរ

ព័ត៌មាន 

 

៤.១៥    ព្រស្ងួយតុតធិ្ម្ ៌
៤.១៥.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

មុខង្ហរ និងភារៈក្ិចចស្ុំខាន់ៗរបស្់រក្ស្ងួយុតិតធម៌ គ្ឺសែើមបីធានាយុតតិធម៌ស្រមាបម់នសុ្សរគ្ប់រូបលែែ

ស្ថ ិតសៅសរកាមចាប់ សែើមបីធានាការបុំសពញមុខង្ហរក្នរគ្ប់លផ្នក្ និងក្រមិតក្នោថ ប័នតុោការ និងការកាត់សទស្ 

សែើមបីតមដានការរបតបិតតិចាប់ ការកាត់ក្តី នងិរគ្ប់ក្រមិតក្នតុោការ និងោថ បន័រពេះរាជអាជ្ា សែើមបីពរង្ហង

ចាប់ក្នញងការង្ហរយុតតិធម ៌ សែើមបីរគ្ប់រគ្ង និងសរៀបចុំោរាចរស្រមាប់សគែបុំណងក្នការអនុវតតចាប់ក្នញងការង្ហរ

យុតតិធម ៌ សែើមបីរោវរជាវ អប់រំ នងិផ្សពវផ្ាយចាប់ទក្់ទងនឹងការង្ហរយតុតិធម ៌ សែើមបីសរៀបចុំ និងតមដានរគ្ប់

ក្រមិតក្នែុំសណើរការរែាបាែក្នោថ ប័នតុោការ និងការកាត់សទស្ សែើមបីសធវើអធិការក្ិចចក្នញងក្រណីមានពាក្យប

ណត ឹងពនីរណ្តមាន ក្់ ឬពីអងគភាពចាប់ លែែសក្ើតស ើងសៅរគ្ប់ក្រមិតក្នោថ ប័នតុោការ នងិការកាត់សទស្ 

សែើមបីរគ្ប់រគ្ងមណឌ ែឃុុំឃុំង នងិពនធធនាគរស្រមាប់សគែសៅក្នការអនុវតតចាប់ សែើមបីពិនិតយស ើងវទ្យញ នងិ   

ផ្តែ់គ្ុំនិតអុំពីពរង្ហងចាប់របស្់រក្ស្ងួ និងោថ ប័ននានា។ 

 

៤.១៥.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិកិ្រណី វទ្យវាទបទរែាបបសវណីរគ្ប់ោោែុំបូង សខតត និងរាជធានី របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

ស្ថតិកិ្រណី វទ្យវាទបទសែម ើស្រពហមទណឌ រគ្ប់ោោែុំបូង សខតត និងរាជធានី របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

ស្ថតិកិ្រណី វទ្យវាទបទសែម ើស្រពហមទណឌ សៅសែើអនីតជិនរគ្ប់ោោែុំបូង សខតត និងរាជធានី របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 
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ស្ថតិកិ្ចិចការក្ោងចាប់ របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

ស្ថតិកិ្ចិចការផ្សពវផ្ាយចាប់ របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

ស្ថតិសិដាេះរោយពាក្យបណត ងឹ របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

៤.១៥.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

៤.១៥.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិក្រណី វទ្យវាទបទរែាបបសវណីរគ្ប់ោោែុំបូង  ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិក្រណី វទ្យវាទបទសែម ើស្រពហមទណឌ រគ្ប់ោោែុំបូង  ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ២០១២ 

តិក្រណ ីវទ្យវាទបទសែម ើស្រពហមទណឌ សៅសែើអនីតិជន ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិក្ិចចការក្ោងចាប ់ ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិក្ិចចការផ្សពវផ្ាយចាប់ ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិសដាេះរោយពាក្យបណត ឹង ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍របចុំឆ្ន ុំ២០១២ 

 

៤.១៦    ព្រស្ងួទ្យាំនារ់ទ្យាំន្ងជាម្យួរដ្ឋស្ភា ព្រឹទ្យធស្ភា ន្ិងអធ្ិការរិចច 
៤.១៦.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

ការង្ហររបស្់រក្ស្ួងទុំនាក្់ទុំនងជាមួយរែាស្ភា រពឹទធស្ភា និងអធិការក្ិចច គ្ឺការរគ្ប់រគ្ងមន្តនតរីែាបាែ 

ផ្សពវផ្ាយចាប់ និងសធវើអធិការកិ្ចច។ 

 

៤.១៦.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិកិារចេុះផ្សពវផ្ាយចាប់ របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ សែើមបីផ្សពវផ្ាយទិននន័យែែ់អនក្វទ្យនិសោគ្។ 

 

ស្ថតិកិារអនុម័តចាប់ របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ សែើមបីផ្សពវផ្ាយទិននន័យែែ់អនក្វទ្យនិសោគ្។ 

 

ស្ថ តិិស្មាជិក្រែាស្ភា រពឹទធស្ភា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ សែើមបីផ្សពវផ្ាយទិននន័យែែ់អនក្វទ្យនិសោគ្។ 
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ស្ថតិកិារចេុះសធវើអធិការកិ្ចចសៅតមរក្សួ្ង ោថ ប័ន របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ សែើមបីផ្សពវផ្ាយទិននន័យែែ់អនក្វទ្យនិសោគ្។ 

 

ស្ថតិទិទួែ និងសដាេះរោយពាក្យបណត ងឹ របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរតូវបានរបមូែ សែើមបីផ្សពវផ្ាយទិននន័យែែ់អនក្វទ្យនិសោគ្។ 

 

៤.១៦.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

៤.១៦.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិការចុេះផ្សពវផ្ាយចាប់ ២០១២ ២០១៣ ស្ថ ិតិការចុេះផ្សពវផ្ាយចាប់ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិការអនុម័តចាប់ ២០១២ ២០១៣ ស្ថ ិតិការអនុម័តចាប់ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិស្មាជិក្រែាស្ភា រពឹទធស្ភា ២០១២ ២០១៣ ស្ថ ិតិស្មាជិក្រែាស្ភា រពឹទធស្ភាឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិការចុេះសធវើអធិការក្ិចចសៅតមរក្ស្ួង ោថ ប័ន ២០១២ ២០១៣ 
ស្ថ ិតិការចុេះសធវើអធិការក្ិចចសៅតមរក្ស្ួង  

ោថ ប័នឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិទទួែ និងសដាេះរោយពាក្យបណត ឹង ២០១២ ២០១៣ 
ស្ថ ិតិទទួែ និងសដាេះរោយពាក្យបណត ឹង 

ឆ្ន ុំ២០១២ 

 

៤.១៧    ព្រស្ងួនព្រស្ណីយ ៍ន្ិងទ្យូរគ្ម្នាគ្ម្ន្ ៍
៤.១៧.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

ការង្ហររបស្់រក្ស្ួងក្របស្ណីយ ៍ និងទូរគ្មនាគ្មន ៍ គ្ឺការរគ្ប់រគ្ងរបព័នធក្របស្ណីយ៍ នងិទូរគ្មនា 

គ្មនក៍្នរបសទស្ក្មពញជា ការបសងកើតសគែនសោបាយ និងសែើក្ទឹក្ចិតតសធវើលផ្នការអភិវឌ្ឍន ៍  វទ្យស្័យក្របស្ណីយ ៍

និងទូរគ្មនាគ្មន ៍ការចូែរួមអនុវតតលផ្នការយុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិក្នញង វទ្យស្័យក្របស្ណីយ ៍និងទូរគ្មនាគ្មន ៍

ការសធវើចាប់ និងែិខិតបទដាា នក្នបសចចក្វទ្យទស្ថព័ត៌មាន។ 

 

៤.១៧.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិសិស្វាក្មមក្របស្ណីយ៍ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីផ្តែ់សស្វាក្មមលផ្នក្ក្របស្ណីយ៍ ជាមយួស្ថ ិតិគ្ួរឲ្យទុក្ចិតត និងទន់

ស្ម័យសែើមបីសធវើឲ្យរបសស្ើរស ើងនូវរបស្ិទធភាព និងភាពអាចរបក្ួតរបលជងរបក្បសដាយស្មភាព សែើមបីសែើក្ទឹក្

ចិតតែែ់ការរោវរជាវ និងការអភវិឌ្ឍសែើសស្វាក្មមលមី និងភាពសបើក្ចុំហរ វទ្យស្័យឯក្ជនរបតិបតតកិារ និងសែើមបី

អភិវឌ្ឍស្មតថភាពបសចចក្សទស្ និងជុំនាញ។ 
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ស្ថ តិិអាជីវក្មមសស្វាក្មមទូរគ្មនាគ្មន៍ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីផ្តែ់សស្វាក្មមលផ្នក្ទូរគ្មនាគ្មន៍ ជាមួយក្លលគ្ួរឲ្យទុក្ចិតត និងស្ម

រមយ សែើមបីធានាការសរបើរបាស្់របក្បសដាយរបស្ទិធភាពក្នធនធានក្រមក្នទូរគ្មនាគ្មន ៍ សែើមបីសធវើឲ្យរបសស្ើរស ើង

នូវរបស្ិទធភាព និងភាពអាចរបក្ួតរបលជងរបក្បសដាយស្មភាព សែើមបីសែើក្ទឹក្ចិតតែែ់ការចូែរួមពី វទ្យស្័យឯក្

ជន សែើមបីបសងកើតស្តង់ដារស្មរស្បស្រមាប់ការពារផ្ែរបសោជនរ៍បស្់អនក្សរបើរបាស្ ់និងសែើមបីអភវិឌ្ឍស្មតថភាព

បសចចក្សទស្ និងជុំនាញ។  

 

៤.១៧.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានទសី្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនត ី រក្ស្ួងក្របស្ណីយ៍ និងទូរគ្មនាគ្មន ៍   

អងគភាពនានាសរកាមរក្ស្ងួ រគ្ប់របតិបតតិក្រទូរស្ព័ៃទុំងអស្ ់ រក្ញមហ ុនអុនិធឺលណត រក្ញមហ ុនរបស្់រដាា ភិបាែ 

អនក្រោវរជាវ និងនិស្សិត។ 

 

៤.១៧.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិសស្វាក្មមក្របស្ណីយ៍ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍រស្ត ីពីែទធផ្ែការង្ហរវទ្យស្័យ

ក្របស្ណីយ៍ និងទូរគ្មនាគ្មន៍ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិអាជីវក្មមសស្វាក្មមទូរគ្មនាគ្មន ៍ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍រស្ត ីពីែទធផ្ែការង្ហរវទ្យស្័យ

ក្របស្ណីយ៍ និងទូរគ្មនាគ្មន៍ឆ្ន ុំ២០១២ 

 

៤.១៨    ព្រស្ងួស្ខុាភ្ិបាល 
៤.១៨.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

រក្ស្ួងស្ុខាភិបាែទទែួខុស្រតូវសែើការអនុវតត “ការចត់លចង” ស្រមាបផ់្តែស់ស្វាក្មមែែ់រគ្ប់ វទ្យស្័យ

តមរយៈលផ្នក្ស្ុខាភិបាែ និងសែើក្ស្ៃួយរបពន័ធមួយលែែ “បសងកើនតរមូវការ បសងកើនគ្ុណភាព និងអាចទទួែ

បាន” ចុំសពាេះការផ្តែ់សស្វាក្មមលលទុំស្ុខភាព លែែនងឹធានានូវបរទ្យោកាស្គុំរទ ស្រមាប់បសងកើនតរមូវការ និង  

ឱកាស្សស្ម ើភាពក្នញងការទទួែបាននូវសស្វាក្មមស្ខុភាពរបក្បសដាយគ្ុណភាព សែើមបីឲ្យរបជាជនទុំងអស្់ក្នញងរប 

សទស្ក្មពញជាមានែទធភាពទទួែបានការលលទុំស្ុខភាព និងស្ុខុមាែភាពមានក្រមិតខពស្់បុំផ្ុត។ 

 

 

 

 

៤.១៨.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិជិមាឺ្ លង របចុំលខ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីតមដានជមាឺ្លង និងសែើមបីសធវើការសស្ុើបអសងកត នងិការ វទ្យភាគ្ោថ ន

ភាពជមាឺ្លងសៅរបសទស្ក្មពញជា និងសែើមបីសរៀបចុំលផ្នការស្រមាប់ឆ្ន ុំបនាៃ ប ់នងិការស្ិក្ាពីសមសរាគ្្លង។ 
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ស្ថតិសុិ្ខាភិបាែ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីតមដានោថ នភាពស្ុខភាពរបជាជន និងែទធផ្ែស្មិទធផ្ែក្ន

 វទ្យនិសោគ្លផ្នក្ស្ុខភាព ការសធវើលផ្នអុំពីស្ុខភាពរបចុំឆ្ន ុំ ការសរៀបចុំលផ្នការអភិវឌ្ឍនស៍គែនសោបាយយុទធោន្តស្ត  

អុំពីស្ុខភាព និងការលចក្រំលែក្ព័ត៌មានស្ុខភាពែែ់អនក្សរបើរបាស្់។ 

 

ស្ថតិមូិែដាា នសុ្ខាភិបាែោធារណៈ និងឯក្ជនមានចាប់ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីយែ់ែងឹអុំពីចុំនួនមណឌ ែស្ុខភាពោធារណៈ សែើមបីសរៀបចុំលផ្ន

ស្រមាប់សស្វាក្មមស្ុខភាព និងចុំននួសស្វាក្មមស្ុខភាពឯក្ជន និងសែើមបីរគ្ប់រគ្ង និងែបុបុំបាតស់ស្វាក្មមស្ុខ

ភាពខុស្ចាប់។ 

 

៤.១៨.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ  រួមមានរក្ស្ងួស្ខុាភបិាែ រក្ស្ួងលែែពាក្់ពន័ធ និងក្ែគ្ូអភិវឌ្ឍន៍។ 

 

៤.១៨.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិជមាឺ្លង ២០១២ ២០១៣ សស្ៀវសៅស្ថ ិតិស្ុខាភិបាែឆ្ន ុំ ២០១២* 

ស្ថ ិតិស្ុខាភិបាែ ២០១២ ២០១៣ សស្ៀវសៅស្ថ ិតិស្ុខាភិបាែឆ្ន ុំ ២០១២* 

ស្ថ ិតិមូែដាា នស្ុខាភិបាែោធារណៈ នងិឯក្ជនមានចាប ់ ២០១២ ២០១៣ សស្ៀវសៅស្ថ ិតិស្ុខាភិបាែឆ្ន ុំ ២០១២* 

* ផ្ាយលតសែើសវ៉ាបោយប៉ាុសណ្តណ េះ។ 

 

៤.១៩    ព្រស្ងួស្ថធារណការ ន្ិងដ្ឹរជញ្ជូន្ 
៤.១៩.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

ភារកិ្ចចរបស្់រក្ស្ួងោធារណការ និងែឹក្ជញ្ជូន គ្ឺសែើមបីរគ្ប់រគ្ងការអនុវតតន៍សគែនសោបាយជាតិ

ទក្់ទងនឹងការង្ហរស្ុំណងោ់ធារណៈ សដាយបសងកើតនូវសគែការណច៍ាប់ និងស្ហរបតិបតតិការជាមួយអងគការ

សផ្សងៗ សែើមបីរគ្ប់រគ្ង តមដាន និងវាយតក្មលការអភិវឌ្ឍ សហដាា រចនាស្មព័នធជសួ្ជុែ និងលលរក្ាផ្លវូលនែ ់ោព ន 

ក្ុំពង់លផ្ ផ្លវូលែក្ ផ្លវូទឹក្ និងការង្ហរែក្ទសទៀតទក្់ទងនងឹ វទ្យស្័យោធារណការ សែើមបីរគ្ប់រគ្ង តមដាន និង

វាយតក្មលអាជវីក្មមែឹក្ជញ្ជូនផ្លវូសគក្ ផ្លវូលែក្ ផ្លវូទឹក្ នងិការង្ហរែក្ទសទៀតទក្់ទងនងឹ វទ្យស្័យែកឹ្ជញ្ជូន សែើមបី

សរៀបចុំ នងិអនុវតតនូវចុំណចុខវេះខាត ចាប់ នងិស្តង់ដារខុស្ៗគន ទក្ទ់ងនឹងស្ុំណង់ោធារណៈ និង វទ្យស្័យែឹក្

ជញ្ជូន សែើមបីសែើក្ទឹក្ចិតតនិងជុំរុញ វទ្យស្័យឯក្ជនសែើការអភិវឌ្ឍន៍ោធារណការ និងែឹក្ជញ្ជូន សែើមបីយែ់ែងឹ

ស្ុំណងន់ានា លែែរាជរដាា ភិបាែមានជុំសនឿទុក្ចិតតសែើ។ 
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៤.១៩.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិកិារចេុះបញ្ជោីនយនត និងនាវា របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីយែ់ែឹងអុំពីចុំនួនោនតយនត និងនាវាលែែបានចុេះបញ្ជ រីបចុំឆ្ន ុំ។ 

 

ស្ថតិោិធារណការ និងសហដាា រចនាស្មពន័ធែឹក្ជញ្ជូន របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីយែ់ែឹងអុំពីរបលវងផ្លវូលនែ់លែែបានោងស្ង់របចុំឆ្ន ុំ។ 

 

ស្ថតិសិរគេះថាន ក្ច់រាចរផ្លវូលនែ់ ផ្លវូលែក្ និងផ្លវូទឹក្ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីយែ់ែឹងអុំពីសរគេះថាន ក្់ចរាចររបចុំឆ្ន ុំ។ 

 

៤.១៩.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានរក្ស្ងួលផ្នការ ធនាគរពភិពសោក្ ធនាគរអភិវឌ្ឍនអ៍ាស្ុ ីអនក្វទ្យនិ

សោគ្សែើការែឹក្ជញ្ជូន និងសហដាា រចនាស្មព័នធ គ្ណៈក្មាម ធិការអាោ ន នងិអនក្រោវរជាវ។ 

 

៤.១៩.៤ រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីោនយនត នងិនាវា ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍បូក្ស្រុបែទធផ្ែការង្ហរ 

ឆ្ន ុំ២០១២ និងទិស្សៅឆ្ន ុំ២០១៣ 

ស្ថ ិតិោធារណការ នងិសហដាា រចនាស្មព័នធែឹក្ជញ្ជូន ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍បូក្ស្រុបែទធផ្ែការង្ហរ 

ឆ្ន ុំ២០១២ និងទិស្សៅឆ្ន ុំ២០១៣ 

ស្ថ ិតិសរគេះថាន ក្ច់រាចរផ្លូវលនែ ់ផ្លវូលែក្ នងិផ្លូវទឹក្ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍បូក្ស្រុបែទធផ្ែការង្ហរ 

ឆ្ន ុំ២០១២ និងទិស្សៅឆ្ន ុំ២០១៣ 

 

៤.២០    ព្រស្ងួវរបធ្ម្ ៌ន្ិងវិចិព្តស្លិបៈ 
៤.២០.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

រក្ស្ួងវបបធម ៌និងវទ្យចិរតស្ិែបៈ មានភារកិ្ចចទទែួខុស្រតូវសែើការអនុវតតសគែនសោបាយការពារ លល

រក្ា និងសែើក្តក្មលសបតិក្ភណឌ វបបធមជ៌ាត ិនិងស្មបតតិវបបធមទ៌ូសៅក្នរពេះរាជាណ្តចរក្ក្មពញជា សដាយរតួតពិនិតយ

រមណីយដាា នសទស្ចរណ៍ បុរាណវតថញ នគ្រូបនយីក្មម និងរបវតត ិវទ្យទស្ថ សធវើការរោវរជាវ និងសែើក្ស្ៃួយតក្មលវបបធម៌

ជាតិ នងិទុំសនៀមទមាល ប់របក្ពណ ីតមការសែើក្ទឹក្ចិតតបុំផ្សុ្នវូគ្ុណធម ៌និងអភិវឌ្ឍស្ក្មមភាពវបបធម ៌ការផ្តែ់

មូែនិធែិែ់ោក្ែវទ្យទស្ថែ័យភូមិនៃ វទ្យចិរតស្ិែបៈ ក្នញងការបណតញ េះបណ្តត ែស្ិែបក្រ តន្តនតីក្រ ោថ បតយក្រ បុរាណ វទ្យទ ូ

និងអនក្ជុំនាញសផ្សងៗសទៀតខាងវបបធម ៌សដាយស្ហរបតិបតតិការជាមួយរក្ស្ួងអប់រំ យុវជន និងក្ឡីា។ 
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៤.២០.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិកិារចេុះបញ្ជ កី្មមសិ្ទធបិញ្ញញ  និងសិ្ទធអិនក្និពនធ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីយែ់ែងឹអុំពីស្ថ ិតកិារចុេះស ម្ េះក្មមស្ិទធិបញ្ញញ  និងការរក្ាស្ិទធរិបចុំ

ឆ្ន ុំ។ 

 

ស្ថតិសិបតកិ្ភណឌ វបបធម៌របីូ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីពរងឹងការរគ្ប់រគ្ងសក្រិ៍មរតក្វបបធម៌របូី សែើមបីបសរមើផ្ែរបសោជន ៍

ស្រមាប់សគែសៅអនក្រោវរជាវ និងសែើមបីរក្ាទុក្ទិននន័យ។ 

 

ស្ថតិសិបតកិ្ភណឌ វបបធម៌អរបីូ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីពរងងឹការរគ្ប់រគ្ងសក្រិ៍មរតក្វបបធម៌អរូបី។ 

 

៤.២០.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានរក្ស្ួងវបបធម ៌ និងវទ្យចិរតស្ិែបៈ រាជរដាា ភិបាែក្មពញជា អនក្រោវ 

រជាវ និស្សិត អងគការជាត ិនិងអនតរជាតិ។ 

 

៤.២០.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីក្មមស្ិទធិបញ្ញញ  នងិស្ិទធអិនក្និពនធ ២០១២ ២០១៣ ស្ថ ិតិវបបធម៌ និង វទ្យចិរតស្ិែបៈឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិសបតិក្ភណឌ វបបធមរ៌ូប ី ២០១២ ២០១៣ ស្ថ ិតិវបបធម៌ និង វទ្យចិរតស្ិែបៈឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិសបតិក្ភណឌ វបបធមអ៌រូប ី ២០១២ ២០១៣ ស្ថ ិតិវបបធម៌ និង វទ្យចិរតស្ិែបៈឆ្ន ុំ២០១២ 

* មិនទន់សបាេះពុមព។ 

 

៤.២១    ព្រស្ងួរទ្យស្ចរណ៍ 
៤.២១.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

រក្ស្ួងសទស្ចរណ៍ទទែូខុស្រតូវសែើការែឹក្នាុំ និងរគ្ប់រគ្ងវទ្យស្័យសទស្ចរណ៍ក្នរពេះរាជាណ្តចរក្

ក្មពញជា។ ភារៈក្ិចច និងការទទួែខុស្រតូវ គ្ឺការបសងកើតសគែនសោបាយជាតិអុំពី វទ្យស្័យសទស្ចរណ៍ និងលផ្នការ

យុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍សទស្ចរណ៍ សែើក្ទឹក្ចិតតការវទ្យនិសោគ្ក្នញងវទ្យស្័យសទស្ចរណ ៍ សែើមូែដាា នក្នលផ្នការយុទធ

ោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាត ិរគ្ប់រគ្ងឧស្ាហក្មមសទស្ចរណ៍ក្មពញជា សែើក្ស្ៃួយសស្វាក្មមសទស្ចរណ៍រគ្ប់របសភទ រគ្ប ់

រគ្ង និងលលរក្ារមណីយដាា នធមមជាតិ រមណីយដាា នបសងកើតសដាយមនុស្ស មណឌ ែសទស្ចរណ៍ និងតុំបន់អភវិឌ្ឍន ៍

សទស្ចរណ៍ទូទុំងរបសទស្ សចញអាជ្ាប័ណណស្រមាប់អាជីវក្មម វទ្យស្័យសទស្ចរណ៍ សែើក្ស្ៃួយ នងិផ្សពវផ្ាយ       

 វទ្យស្័យសទស្ចរណ៍ក្មពញជា ទុំងសៅក្នញងរបសទស្ និងសរៅរបសទស្ រគ្ប់រគ្ងឯក្ោរសបាេះពុមពសទស្ចរណ៍ និង
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ព័ត៌មាន និងការលក្តរមូវការផ្តែ់សស្វាក្មមសបើចុំបាច់ បសងកើត សធវើឲ្យរបសស្ើរស ើង និងរក្ានូវស្តងដ់ារ និងគ្ុណ

ភាពក្នឧស្ាហក្មម និងសស្វាក្មមសទស្ចរណ៍។  

 

៤.២១.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិសិទស្ចរជាត ិនិងអនតរជាត ិរបចុំលខ របចុំរតីមាស្ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីយែ់ែឹងអុំពីចុំនួនសភៀ្វសទស្ចរណជ៍ាតិ និងអនតរជាតរិបចុំលខ នងិ

របចុំឆ្ន ុំ ការចុំណ្តយសែើសទស្ចរណ៍របចុំឆ្ន ុំ រយៈសពែមធយមក្នការោន ក្់សៅ និង វទ្យក្កយបរតសទស្ចរណ៍របចុំ

ឆ្ន ុំ។ 

 

ស្ថតិឧិស្ាហក្មមសទស្ចរណ៍ របចុំ្មាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីរគ្ប់រគ្ងស្ណ្តា គរ ផ្ៃេះស្ុំណ្តក្់ និងមគ្គញសទៃស្ក្ស៍ទស្ចរណ៍របចុំ

រតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ។ 

 

ស្ថតិកិ្មាល ុំងពែក្មមបសរមើឲ្យ វទ្យស័្យសទស្ចរណ៍ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីែឹងពីស្ថ ិតិក្មាល ុំងពែក្មមបសរមើឲ្យវទ្យស្យ័សទស្ចរណ៍។ 

 

ស្ថតិសិទស្ចរ វទ្យែោា ច របចុំលខ របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិមិនរតូវបានផ្ែិត។ 

 

៤.២១.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានរាជរដាា ភិបាែក្មពញជា អនក្រោវរជាវ អងគការជាត ិ និងអនតរជាត ិ    

អងគការមិនលមនរដាា ភិបាែ និងវទ្យស្័យឯក្ជន។ 

 

៤.២១.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិសទស្ចរជាត ិនិងអនតរជាតិ ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ថ ិតិសទស្ចរណរ៍បចុំឆ្ន ុំ ២០១១ 

ស្ថ ិតិឧស្ាហក្មមសទស្ចរណ ៍ ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ថ ិតិសទស្ចរណរ៍បចុំឆ្ន ុំ ២០១១ 

ស្ថ ិតិក្មាល ុំងពែក្មមបសរមើឲ្យវទ្យស្័យសទស្ចរណ៍ ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍ស្ថ ិតិសទស្ចរណរ៍បចុំឆ្ន ុំ ២០១១ 

ស្ថ ិតិសទស្ចរវទ្យែោា ច* - - - 

* មិនរតូវបានផ្ែិត។ 
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៤.២២    ព្រស្ងួធ្ម្ាការ ន្ិងស្ថស្នា 
៤.២២.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

រក្ស្ួងធមមការ និងោស្នាមានភារកិ្ចចទទួែខុស្រតូវសែើការែឹក្នាុំ នងិរគ្ប់រគ្ងរាែអ់ងគការោស្នា

សៅរបសទស្ក្មពញជា ជាពសិស្ស្រពេះពុទធោស្នាលែែជាោនារបស្់រែា ការលណនាុំ សគរព និងរតួតពិនិតយរាែ់

រគ្ឹេះោថ នោស្នា រួមមានវតត រពេះវទ្យហរ មណឌ ែរោវរជាវ ោស្នា និងស្មាគ្មោស្នា ការធានាការយែ់

ែឹង និងស្ហរបតបិតតិការរវាងអងគការោស្នាតមរយៈការស្ិក្ា និងការបណតញ េះបណ្តត ែ ការសរៀបចុំរចនាស្មពន័ធ

រែាបាែស្រមាប់រពេះស្ងឃ លផ្អក្តមរក្បខណឌ រពេះពុទធោស្នា និងជាមួយក្ិចចស្ហការរបស្អ់ាជ្ាធរពាក្់ព័នធ 

ការផ្តែ់ក្មមវទ្យធសី្ិក្ា នងិបណតញ េះបណ្តត ែស្រមាប់រពេះស្ងឃ ការរោវរជាវ និងសបាេះពុមពផ្ាយឯក្ោរអុំពីអក្សរ

ោន្តស្ត  របក្ពណ ី នងិវបបធម៌ទក្់ទងនឹងរពេះពទុធោស្នាសដាយស្របតបិតតិការជាមួយរក្ស្ងួវបបធម ៌ និងវទ្យចិរត

ស្ិែបៈ។ 

 

៤.២២.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិោិស្នា និងរគ្េឹះោថ នោស្នា របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

៤.២២.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួ។ 

 

៤.២២.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិោស្នា នងិរគ្ឹេះោថ នោស្នា * - - - 

* គម នព័ត៌មានទទួែបានពរីក្ស្ួង។ 

 

៤.២៣    ព្រស្ងួរិចចការនារ ី
៤.២៣.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

រក្ស្ួងក្ិចចការនារី មានភារកិ្ចចទទួែខុស្រតូវសែើក្ស្ៃួយស្មភាពលយនឌ្័រ និងការផ្តែស់្ិទធអិុំណ្តច

របស្់ន្តស្ត ី។ រក្ស្ួងមានតួនាទីជាអនក្ជួយជុំរុញ អនក្គុំរទ អនក្ស្រមបស្រមួែ និងអនក្ជួយស្រមែួ សែើមបីសែើក្

ទឹក្ចិតតោថ ប័នោធារណៈ ស្ងគមស្ុីវទ្យែ នងិលផ្នក្ឯក្ជន ក្នញងការបន្តញ្ញជ បស្មភាពលយនឌ្័រ សៅក្នញងសគែ

នសោបាយ និងក្មមវទ្យធីរបស្់ពួក្សគ្។ 
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៤.២៣.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិលិយនឌ័្រ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺស្រមាប់អនក្សធវើសគែនសោបាយ គ្សរមាង ក្មមវទ្យធី និងការសធវើលផ្នការ 

ការតមដាន និងការវាយតក្មលស្មភាពលយនឌ្័រ។ 

 

៤.២៣.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានរាជរដាា ភិបាែក្មពញជា រក្ស្ួង ោថ ប័ន នងិអងគភាពទុំងអស្់លែែ

ក្ុំពុងសធវើការជាមួយស្មភាពលយនឌ្័រ។ 

 

៤.២៣.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិលយនឌ្័រ  ២០១១ ២០១២ ស្ថ ិតិសយនឌ្រ័ស្ុំខាន់ៗនាុំក្មពញជា ឆ្ន ុំ២០១២ 

 

៤.២៤    ព្រស្ងួការងារ ន្ិងរណតុ ះរណាត លវិជាជ ជីវៈ 
៤.២៤.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

រក្ស្ួងការង្ហរ និងបណតញ េះបណ្តត ែវទ្យជាជ ជីវៈ មានភារកិ្ចចទទួែខុស្រតូវសែើការចូែរួមការកាតប់នថយភាព

រកី្រក្ តមរយៈការលស្វងរក្ការង្ហរស្មរស្បស្រមាប់របជាជន និងធានាក្មាល ុំងពែក្មម បចចញបបននបសរមើក្នញង

ផ្ែិតក្មម នងិឧស្ាហក្មម លែែទទួែបានស្ទិធិ នងិផ្ែរបសោជន ៍ សោងតមចាប់ការង្ហរ និងចាប់ស្នតិ

ស្ុខស្ងគម ផ្តែ់ការបណតញ េះបណ្តត ែវទ្យជាជ ជីវៈែែ់យុវវ័យលែែគម នឱកាស្ទទួែបានការអប់រមំហវទ្យទស្ថែ័យ និង

រក្ញមង្ហយសរគេះសផ្សងសទៀតសដាយគម នការសរីស្សអើង សធវើឲ្យរបសស្ើរស ើង និងសែើក្ស្ៃួយការបន្តញ្ញជ បលយនឌ្័រ ក្នញង   

 វទ្យស្័យការង្ហរ និងបណតញ េះបណ្តត ែវទ្យជាជ ជវីៈ។ 

 

៤.២៤.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិកិារង្ហរ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីយែ់ែងឹអុំពីែទធផ្ែក្នស្មិទធផ្ែស្ក្មមភាពរបស្អ់ងគភាពសរកាម

រក្ស្ួង សែើមបីស្សងខប នងិវទ្យភាគ្ស្រមាប់សរៀបចុំលផ្នការ និងសគែនសោបាយស្រមាប ់វទ្យស្័យការង្ហរ នងិបណតញ េះ    

បណ្តត ែ។ អភិវឌ្ឍមុខរបរក្នញងរបសទស្ និងសរៅរបសទស្ សែើក្ក្មពស្់ស្ទិធិជាមូែដាា នរបស្់ក្មមក្រ និសោជិត 

រក្ាែក្ខខណឌ ការង្ហរែអ  និងពរងងឹរបព័នធស្ុខភាព និងស្ុវតថិភាពសៅក្លនលងសធវើការ។ 

 

ស្ថតិកិារអប់រ ំបណតញ េះបណ្តត ែបសចចក្សទស្វទ្យជាជ ជីវៈ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីសរៀបចុំលផ្នការយុទធោន្តស្តស្រមាបក់ារបណតញ េះបណ្តត ែបសចចក្សទស្

 វទ្យជាជ ជីវៈ សោងតមសគែនសោបាយអភិវឌ្ឍនជ៍ាតិ។ សែើមបីលស្វងរក្ក្រមិតជុំនាញ/សយនឌ្័រ/អរតអនក្សបាេះបងស់ចែ
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ោោ សែើមបីសរបៀបសធៀបជាមួយទីផ្ារការង្ហរ សោងតមក្មមវទ្យធីអប់រំបណតញ េះបណ្តត ែបសចចក្សទស្វទ្យជាជ ជវីៈ និង    

ស្រមាប់ការអភិវឌ្ឍព័ត៌មានទីផ្ារ។ 

 

ស្ថតិសិបឡាជាត ិរបបស្នតសុិ្ខស្ងគម របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីយែ់ែឹងអុំពីចុំនួនការង្ហរទក់្ទងនងឹសរគេះថាន ក្់ ស្ក្មមភាពសស្ែា

ក្ិចច មូែសហតុក្នការសរគេះថាន ក្់ ក្រមិតក្នការសរគេះថាន ក្់ រក្ញមអាយុ និងសភទ សែើមបីសធវើឲ្យការសរគេះថាន ក្់ទក់្ទងនងឹ

ការង្ហរមានក្រមិតជាអបបបរទ្យមា និងសែើមបីអនុវតតរបបធានារា៉ាប់រងហនិភ័យស្រមាប់ក្មមក្រ និសោជតិ និងសែើមបី

្នសៅបសងកើតរបបធានារា៉ា ប់រងស្ុខភាព។ 

 

៤.២៤.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានរាជរដាា ភិបាែក្មពញជា ក្ែគ្ូអភវិឌ្ឍន៍ មន្តនតីពាក្់ពន័ធនងឹការសធវើលផ្នការ 

និងសគែនសោបាយ អងគការមិនលមនរដាា ភិបាែ ស្មាគ្មនិសោជក្ សបឡាជាតិស្រមាបរ់បបស្នតសិ្ុខស្ងគម 

និងអនក្រោវរជាវ។ 

 

៤.២៤.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិការង្ហរ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍ស្ត ីពីែទធផ្ែការង្ហរឆ្ន ុំ២០១២ 

និងទិស្សៅការង្ហរ ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិការអប់រ ំបណតញ េះបណ្តត ែបសចចក្សទស្វទ្យជាជ ជីវៈ ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍ស្ត ីពីែទធផ្ែការង្ហរឆ្ន ុំ២០១២ 

និងទិស្សៅការង្ហរ ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិសបឡាជាតិ របបស្នតិស្ុខស្ងគម ២០១២ ២០១៣ 
របាយការណ៍ស្ត ីពីែទធផ្ែការង្ហរឆ្ន ុំ២០១២ 

និងទិស្សៅការង្ហរ ឆ្ន ុំ២០១២ 

 

៤.២៥    រដ្ឋរលខាធ្ិការោឋ ន្អាកាស្ចរណ៍ស្ុវីិល 
៤.២៥.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

រែាសែខាធិការដាា ន អាកាស្ចរណ៍ស្ុីវទ្យែមានភារកិ្ចចទទួែខុស្រតូវសែើការផ្តែ់សស្វាក្មមអាកាស្ចរណ៍ 

របក្បសដាយស្ុវតថិភាព របស្ិទធភាព គ្ុណភាព និងចុំណ្តយស្មរស្បតមស្តង់ដារអនតរជាតិ ស្រមាប់សជើងយនត

សហេះជាត ិ និងអនតរជាតិ ការបសងកើនការរួមចុំលណក្ជាអតិបរមាែែ់ការអភិវឌ្ឍសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្មពញជា និងក្ិចច

ស្ហរបតិបតតិការជាមួយអនុតុំបន ់តុំបន់ និងអនតរជាតិ។ 

 

៤.២៥.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថ តិិរក្ញមហ នុអាកាស្ចរណ៍ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីវាស្់លវងវឌ្ឍនភាពក្នរក្ញមហ នុអាកាស្ចរណ៍ និងសែើមបីសរៀបចុំ

លផ្នការយុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍។ 
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ស្ថតិអិាកាស្ោនដាា ន របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីវាស្់លវងវឌ្ឍនភាពក្នអាកាស្ោនដាា ន និងសែើមបីសរៀបចុំលផ្នការ

យុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍។ 

 

ស្ថតិអិនក្ផ្តែ់សស្វានាុំផ្លវូអាកាស្ របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីវាស្់លវងវឌ្ឍនភាពក្នអនក្ផ្តែ់សស្វានាុំផ្លវូអាកាស្ និងសែើមបីសរៀបចុំ

លផ្នការយុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍។ 

 

ស្ថតិអិាកាស្ោនសីុ្វទ្យែលែែចេុះបញ្ជ  ីរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីវាស្់លវងវឌ្ឍនភាពក្នអាកាស្ោនស្ុីវទ្យែលែែចុេះបញ្ជ ី និងសែើមបី

សរៀបចុំលផ្នការយុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍។ 

 

៤.២៥.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានរែាសែខាធកិារដាា ន អាកាស្ចរណ៍ស្ុីវទ្យែ រក្ស្ួងពាណិជជក្មម 

រក្ស្ួងសទស្ចរណ ៍ រក្ស្ួងសស្ែាក្ិចច នងិហិរញ្ញវតថញ រក្ញមហ ុនអាកាស្ចរណ៍ស្ុីវទ្យែ រក្ញមហ ុនសទស្ចរណ៍ ទីភាន ក្់

ង្ហរស្ហរបតិបតតិការអនតរជាតិជប៉ាុន (JICA) ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាស្ុ ី(ADB) ធនាគរពភិពសោក្ (WB) នងិអនក្

រោវរជាវ។ 

 

៤.២៤.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិរក្ញមហ ុនអាកាស្ចរណ៍ ២០១២ - សស្ៀវសៅទិននន័យអាកាស្ចរណ៍ស្ុីវទ្យែក្មពញជា* 

ស្ថ ិតិអាកាស្ោនដាា ន ២០១២ - សស្ៀវសៅទិននន័យអាកាស្ចរណ៍ស្ុីវទ្យែក្មពញជា* 

ស្ថ ិតិអនក្ផ្តែ់សស្វានាុំផ្លូវអាកាស្ ២០១២ - សស្ៀវសៅទិននន័យអាកាស្ចរណ៍ស្ុីវទ្យែក្មពញជា* 

ស្ថ ិតិអាកាស្ោនស្ុីវទ្យែលែែចុេះបញ្ជ  ី ២០១២ - សស្ៀវសៅទិននន័យអាកាស្ចរណ៍ស្ុីវទ្យែក្មពញជា* 

* មិនទនស់បាេះពុមព។ 

 

៤.២៦    រដ្ឋរលខាធ្ិការោឋ ន្ម្ុែងារស្ធារណៈ 
៤.២៦.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

រែាសែខាធិការដាា នមុខង្ហរស្ធារណៈ មានភារក្ិចចទទួែខុស្រតូវសែើការរគ្ប់រគ្ងមន្តនតីរាជការស្ុីវទ្យែទុំង

អស្់។ 
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៤.២៦.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិមិន្តនតរីាជការសីុ្វទ្យែ និងសស្វាក្មម របចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីយែ់ែងឹអុំពីចុំនួនមន្តនតីរាជការស្ុីវទ្យែរបចុំឆ្ន ុំ និងសរៀបចុំលផ្នការ

យុទធោន្តស្តអភិវឌ្ឍន៍។ 

 

៤.២៦.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានរក្ស្ួងលផ្នការ ទីស្ត ីការគ្ណៈរែាមន្តនតី និងរែាសែខាធិការដាា នមុខ

ង្ហរោធារណៈ។ 

 

៤.២៦.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិមន្តនតីរាជការស្ុីវទ្យែ នងិសស្វាក្មម ២០១២ - ស្ថ ិតិមន្តនតីរាជការស្ុីវទ្យែ និងសស្វាក្មមរបចុំឆ្ន ុំ* 

* មិនទនស់បាេះពុមព។ 

 

៤.២៧    ធ្នាោរជាតិនន្រម្ពុជា 
៤.២៧.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

ធនាគរជាតិក្នក្មពញជា មានភារកិ្ចចទទួែខុស្រតូវសែើការ ក្ុំណត់ទិស្សៅសគែនសោបាយរូបិយវតថញ 

សដាយរបឹក្ាជាមួយរាជរដាា ភិបាែ នងិពិចរណ្តសែើរក្បខ័ណឌ ការង្ហរក្នសគែនសោបាយសស្ែាក្ិចច និងហិរញ្ញ

វតថញក្នក្មពញជា ការបសងកើត អនុវតដ និងតមដានសគែនសោបាយរូបិយវតថញ និងការបដរូរបាក្់រស្បតមទិស្សៅលែែ

បានក្ុំណត់ សធវើការ វទ្យភាគ្សស្ែាក្ិចច និងរបូិយវតថញឲ្យបានសទៀងទត ់ និងផ្សពវផ្ាយទូសៅនវូែទធផ្ែ និងរបគ្ែ់

ស្ុំសណើ នងិវទ្យធានការជនូរាជរដាា ភិបាែក្មពញជា ការផ្ដែ់អាជ្ាប័ណណ  នងិែក្អាជ្ាប័ណណ  សធវើចាប់ និងរគ្ប់រគ្ង

ធនាគរ និងោថ ប័នហិរញ្ញវតថញ និងរគ្ឹេះោថ នពាក្់ព័នធសផ្សងសទៀត ែូចជាស្វនក្រ នងិអនក្បិទបញ្ជ  ី ការរគ្ប់រគ្ង

របព័នធទូទត់របាក្់សៅក្នញងរបសទស្ក្មពញជា និងពរងងឹការទូទត់របាក្់សៅក្នញងធនាគរ ការសែើរតួជាអនក្បសងកើតលតមួយ

គ្ត់នូវរូបិយប័ណណជាតិ ក្នក្មពញជា ការបសងកើតជញ្ជ ងីទូទត់របាក្ ់ ការចូែរួមក្នញងការរគ្ប់រគ្ងបុំណែុ និងបណដ ឹង

ខាងសរៅ ការចូែរួមក្នញងការបសងកើត និងរគ្ប់រគ្ងទីផ្ាររូបិយប័ណណ  នងិហរិញ្ញវតថញ ការផ្ដែ់អាជ្ាបណ័ណ  និងែក្អា

ជ្ាប័ណណ  សធវើចាប់ និងរគ្ប់រគ្ងរាែរ់បតិបតដិការសៅក្នញងទផី្ារភាគ្ហ ុន និងបដរូរបាក់្អនដរជាតិ ទីផ្ារស្រមាប់តបូង 

និងសោហធាតមុានតក្មល សែើមបីក្ុំណត់អរតការរបាក្់។ 
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៤.២៧.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិជិញ្ជងីទូទត ់របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីយែ់ែងឹអុំពីែុំហូរក្នគ្ណនីពាណិជជក្មម សស្វាក្មម ចុំណែូ 

របាក់្សផ្ៃរ បុំណែុសរៅរបសទស្  វទ្យនិសោគ្ផ្លៃ ែ់បរសទស្ របាក់្បរមញងមនូធន ោថ នភាព វទ្យនិសោគ្សរៅរបសទស្ នងិ

ស្ថ ិតិបុំណែុសរៅរបសទស្។ 

 

ស្ថតិបិុំណែុសរៅរបសទស្ របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅ គ្ឺសែើមបីចងរក្ងស្ថ ិតិជញ្ជ ីងទូទត ់បុំណែុ និងស្ននិធបិញ្ចប់។ 

 

ស្ថតិរិបិូយវតថញ និងហិរញ្ញវតថញ របចុំលខ 

សគែសៅ គ្ឺសែើមបីចងរក្ងស្ថ ិតសិ្រមាប់សធវើសស្ចក្តសី្សរមចចិតតក្នសគែនសោបាយរូបិយវតថញ សែើមបីវទ្យភាគ្ 

និងសរបើរបាស្ស់្រមាបស់្ចូនាក្រសស្ែាក្ិចច។ 

 

ស្ថតិពិាណិជជក្មមអនតរជាត ិលផ្នក្ទុំនិញ របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅ គ្ឺសែើមបីចងរក្ងស្ថ ិតិស្រមាប់ វទ្យភាគ្អុំពីការបសងកើនជញ្ជ ងីទូទត់សៅក្មពញជា និងតមដានទុំនិញ

នាុំចូែ និងនាុំសចញសៅក្មពញជា និងពិភពសោក្។ 

 

ស្ថតិពិាណិជជក្មមអនតរជាត ិលផ្នក្សស្វាក្មម របចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅ គ្ឺសែើមបីចងរក្ងស្ថ ិតិស្រមាប់សធវើការវទ្យភាគ្សស្ែាក្ិចច និងស្រមាប់អនក្សធវើសគែនសោបាយ 

សែើមបីសរៀបចុំសគែនសោបាយពាណិជជក្មម សគែនសោបាយរូបិយវតថញ និងសគែនសោបាយសស្ថ រភាពរទង់រទយ

ធុំ និងសែើមបីយែ់ែងឹអុំពចីុំណែូ ចុំណ្តយក្នវទ្យស្យ័សទស្ចរណ៍ លផ្នក្សស្វាក្មម។ 

 

ស្ថតិោិថ នភាព វទ្យនិសោគ្អនតរជាត ិរបចុំរតីមាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅក្នការចងរក្ងស្ថ ិតិ គ្ឺសែើមបីយែ់ែឹងអុំពីោថ នភាពលរបរបួែរទពយស្ក្មម  និងរទពយអក្មមសៅ

ក្មពញជា និងការវទ្យនិសោគ្ផ្លៃ ែ់សរៅរបសទស្។ 

 

៤.២៧.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានរាជរដាា ភិបាែក្មពញជា អនក្សធវើសគែនសោបាយធនាគរជាតកិ្នក្មពញជា 

រក្ស្ួងលផ្នការ នងិរក្ស្ួងសផ្សងៗ ោថ ប័នជាតិ និងអនតរជាតិ (ឧទហរណ៍ មូែនធិ ិ រូបិយវតថញអនតរជាតិ (IMF) 

ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាស្ុ ី(ADB) ធនាគរពភិពសោក្ (WB) និងស្មាគ្មរបជាជាតអិាស្ុីអាសគ្នយ៍ (ASEAN) អនក្

រោវរជាវ នងិោថ ប័នហិរញ្ញវតថញ។  
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៤.២៧.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិជញ្ជ ីងទូទត ់ ២០១២ ២០១៣ 
ស្ថ ិតិជញ្ជ ីងទូទត់ក្មពញជា រពឹតតិបរតសែខ ៣៨  

រតីមាស្ទី៤ ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិបុំណែុសរៅរបសទស្ ២០១២ ២០១៣ 
ស្ថ ិតិជញ្ជ ីងទូទត់ក្មពញជា រពឹតតិបរតសែខ ៣៨  

រតីមាស្ទី៤ ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិរូបិយវតថញ នងិហិរញ្ញវតថញ ២០១២ ២០១៣ 
ស្ថ ិតិជញ្ជ ីងទូទត់ក្មពញជា រពឹតតិបរតសែខ ៣៨  

រតីមាស្ទី៤ ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិពាណិជជក្មមអនតរជាតិ លផ្នក្ទុំនិញ ២០១២ ២០១៣ 
ស្ថ ិតិជញ្ជ ីងទូទត់ក្មពញជា រពឹតតិបរតសែខ ៣៨  

រតីមាស្ទី៤ ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិពាណិជជក្មមអនតរជាតិ លផ្នក្សស្វាក្មម ២០១២ ២០១៣ 
ស្ថ ិតិជញ្ជ ីងទូទត់ក្មពញជា រពឹតតិបរតសែខ ៣៨  

រតីមាស្ទី៤ ឆ្ន ុំ២០១២ 

ស្ថ ិតិោថ នភាពវទ្យនិសោគ្អនតរជាតិ ២០១២ ២០១៣ 
ស្ថ ិតិជញ្ជ ីងទូទត់ក្មពញជា រពឹតតិបរតសែខ ៣៨  

រតីមាស្ទី៤ ឆ្ន ុំ២០១២ 

 

៤.២៨    ព្រុម្ព្រឹរាអភ្ិវឌ្ឍន្៍រម្ពុជា 
៤.២៨.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

រក្ញមរបឹក្ាអភិវឌ្ឍន៍ក្មពញជា មានភារកិ្ចចទទួែខសុ្រតូវសែើការបសរមើការង្ហរជា “អនក្ស្រមបស្រមែួ” និង 

“រចក្សចញចូែលតមួយ” ក្នញងទុំនាក្់ទុំនងរវាងរាជរដាា ភិបាែក្មពញជា និងរបសទស្នានា ោថ ប័នអនដរជាតិ និងអងគ

ការមិនលមនរដាា ភិបាែលែែជាអនក្ផ្ដែ់ជុំនួយែែក់្មពញជា និងការបសរមើការង្ហរជាអនក្ស្រមបស្រមួែ នងិ “រចក្

សចញចូែលតមួយ” ក្នញងទុំនាក្់ទុំនងចុំសណ្តមរក្ស្ួង និងោថ ប័នរាជរដាា ភិបាែសផ្សងៗ សែើមបីស្រមបស្រមួែការ

ផ្ដែ ់ និង/ឬការលចក្ចយជុំនួយការអភវិឌ្ឍន ៍ ការបសងកើត និងអនវុតដយុទធោន្តស្ដស្ដ ីពីការរគ្បរ់គ្ងក្ិចចស្ហ

របតិបតដិការអភិវឌ្ឍន៍សែើមបីពរងងឹភាពជាមាច ស្ ់ និងភាពជាអនក្ែឹក្នាុំរបស្រ់ាជរដាា ភិបាែក្មពញជា ក្នញងស្ក្មមភាព

អភិវឌ្ឍន ៍ និងសែើមបីពរងងឹភាពជាក្ែគ្ូជាមួយស្ហគ្មនក៍្ែគ្អូភវិឌ្ឍន៍ ការសក្ៀងគ្រ និងផ្ដែ់ជុំនយួការអភិវឌ្ឍន៍

ស្រមាប់ការអនុវតដជាអាទភិាពលែែមានលចងក្នញងលផ្នការយុទធោន្តស្ដអភវិឌ្ឍន៍ជាត ិនងិក្មមវទ្យធអីភិវឌ្ឍន៍តមលផ្នក្។ 

ការែឹក្នាុំស្ុខែុមក្មមក្នការអនុវតដន៍គ្សរមាង នងិក្មមវទ្យធីអភិវឌ្ឍន៍សដាយក្ែគ្អូភិវឌ្ឍន ៍ សែើមបីសែើក្ស្ៃួយរបស្ទិធ

ភាពក្នជុំនួយការអភិវឌ្ឍន៍ ក្ិចចរបតិបតដិការជាមួយរក្ស្ួង និងោថ បន័ពាក្់ព័នធលែែទក្ទ់ងនឹងមាច ស្់ជុំនយួ និង

អងគការអនដរជាតិ និងការវទ្យនិសោគ្។ 

 

៤.២៨.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិកិារសរបើរបាស់្ហិរញ្ញរបទនស្ហរបតបិតតកិារអភិវឌ្ឍន៍ របចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួពាក្់ព័នធ។ 
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ស្ថតិកិារអនុម័តគ្សរមាងវទ្យនិសោគ្ោធារណៈរបស់្រក្សួ្ង ោថ ប័ន របចុ្ំ មាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

សគែសៅ គ្ឺចងរក្ងស្ថ តិិស្រមាប់អនក្វទ្យនិសោគ្ សែើមបីវទ្យភាគ្ និងបង្ហា ញែែ់ វទ្យនសិោគ្ិនក្នញងរស្ញក្ នងិ

អនតរជាតិ។ 

 

ស្ថតិកិារអនុម័តគ្សរមាងវទ្យនិសោគ្ឯក្ជន រមួទុំងគ្សរមាងវទ្យនិសោគ្ក្នញងតុំបន់សស្ែាក្ចិចពិសស្ស្ របចុំលខ របចុំរតី

មាស្ និងរបចុំឆ្ន ុំ 

គម នព័ត៌មានពីរក្ស្ងួពាក្់ព័នធ។ 

 

៤.២៨.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ  រួមមានោថ ប័នពាក្់ព័នធនឹងការវទ្យនិសោគ្ និងោថ នទូតសៅក្នញងរបសទស្ក្មពញជា។ 

 

៤.២៨.៤    រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ស្ថ ិតិការសរបើរបាស្់ហិរញ្ញរបទនស្ហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ - - - 

ស្ថ ិតិការអនុម័តគ្សរមាងវទ្យនសិោគ្ោធារណៈរបស់្រក្ស្ួង ោថ ប័ន - - - 

ស្ថ ិតិការអនុម័តគ្សរមាងវទ្យនសិោគ្ឯក្ជន រួមទុំងគ្សរមាងវទ្យនិសោគ្

ក្នញងតុំបន់សស្ែាក្ចិចពិសស្ស្ 
- - - 

 

៤.២៩    គ្ណៈរម្មា ធ្ិការជាតិរណតុ ះរណាត ល 
៤.២៩.១    ការងារ ន្ិងការទ្យទ្យួលែុស្ព្តូវ 

គ្ណៈក្មាម ធិការជាតិបណតញ េះបណ្តត ែ មានភារៈក្ិចច និងទទួែខុស្រតូវសែើការសរៀបចុំសគែនសោបាយ 

និងលផ្នការបណតញ េះបណ្តត ែជាតិ ស្រមាប់ការអបរ់ ំ និងបណតញ េះបណ្តត ែ វទ្យជាជ ជីវៈបសចចក្សទស្ ការស្រមបស្រមួែ 

និងតរមង់ទសិ្ការង្ហរក្នការអបរំ និងបណតញ េះបណ្តត ែវទ្យជាជ ជីវៈបសចចក្សទស្ សែើមបីបុំសពញតមតរមូវការក្នសស្ែាក្ិចច

ជាតិ ក្នញងសពែបចចញបបនន និងអនាគ្ត ការសរៀបចុំគ្សរមាងមួយ សែើមបីបសងកើតលមី និងអភវិឌ្ឍរបពន័ធការអបរំ នងិបណតញ េះ

បណ្តត ែ វទ្យជាជ ជីវៈបសចចក្សទស្ ែូចជា ៖ i) គ្ុណភាព លែែមានជួយសរជាមលរជង និងមានរបស្ទិធភាព  ii) ភាជ ប់នងឹ

ការង្ហរអាទិភាពអភវិឌ្ឍនជ៍ាតិ  iii) ស្លើយតបសៅនឹងតរមូវការពាណជិជក្មម  វទ្យស្័យក្ស្ិក្មមឧស្ាហក្មម និងសស្វា

ក្មម និង  iv) ទុំនាក្់ទុំនងរវាងទីក្លនលងការង្ហរ នងិោថ ប័ន។ 

 

៤.២៩.២    អរងេតស្ថតិិ ន្ិងរោលរៅ 
ស្ថតិព័ិតម៌ានទីផ្ារពែក្មម 

សគែសៅ គ្ឺសែើមបីរបមែូ ចងរក្ងទនិនន័យ នងិសបាេះពុមពផ្ាយព័ត៌មានពែក្មមតរមូវការ អុំពីធនធាន

មនុស្សរបស្់រាជរដាា ភិបាែស្រមាប់សរបើរបាស្់សៅឆ្ន ុំ ២០១១ ែែ ់ឆ្ន ុំ ២០១៥ តមរបសភទការង្ហរ រក្បខណឌ

ការង្ហរ ស្មាស្ភាព ក្រមិតអប់រំ តរមូវការជុំនាញភាោបរសទស្ បទពិសោធន ៍និងរបាក់្ឈ្នួែ ឬសបៀវតសរ៍។ 
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៤.២៩.៣    អនររព្រើព្បាស្ស់្ថតិិ  
អនក្សរបើរបាស្់ស្ថ ិតិស្ុំខាន់ៗ រួមមានអនក្សធវើសគែនសោបាយ អនក្សធវើលផ្នការ និសោជក្ អនក្ផ្តែ់ការ

អប់រំ ទីរបឹក្ាអុំពីជុំនាញ អនក្ផ្តែ់សស្វាការង្ហរ អនក្រោវរជាវ អនក្លស្វងរក្ការង្ហរ និងោធារណជន។ 

 

៤.២៩.៤   រ ា្ ះរបាយការណ៍ ន្ិងឆ្ន ាំែសរវែាយ 

ស ម្ េះស្ថ តិ ិ រគសោង 
ទនិននយ័ 

បានសបាេះពមុព 
ស ម្ េះរបាយការណច៍ងុសរកាយ 

ព័ត៌មានទីផ្ារពែក្មម ២០១២ ២០១៣ ព័ត៌មានទីផ្ារពែក្មម 

របាយការណ៍របជាោន្តស្តក្មពញជា និងអាោ ន ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍របជាោន្តស្តក្មពញជា និងអាោ ន 

របាយការណ៍អបរ់ំក្មពញជា ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍អបរ់ំក្មពញជា 

របាយការណ៍អុំពីការខវេះជុំនាញ នងិគ្មាល តជុំនាញ ២០១២ ២០១៣ របាយការណ៍អុំពីការខវេះជុំនាញ នងិគ្មាល តជុំនាញ 
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ឧរស្ម្ព័ន្ធ ១ ៖ 
 

ស្ថថ ន្ភាររចចរុបន្ន ន្ិងចាំណាយស្ររុនន្ការអរងេត 
រនងុព្ររ័ន្ធស្ថតិិជាត ិ

 
 
១. វិទ្យាស្ថថ ន្ជាតិស្ថតិ ិ

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិជុំសរឿនរបជារាន្តស្ត* មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិជុំសរឿនក្ស្ិក្មម* មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិជុំសរឿនស្ហរគស្ មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិអសងកតរបជារាន្តស្តចសនាល េះជុំសរឿន មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិអសងកតការអប់រ ំនងិអក្ខរភាព* របមូែ - - 

ស្ថ ិតិអសងកតរបជាោន្តស្ត  នងិស្ខុភាព មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិអសងកតលផ្នក្មិនសរៀបរយ នងិសស្ែាក្ិចចមនិបានពនិិតយ** របមូែ - - 

ស្ថ ិតិអសងកតឧរក្ិែាក្មម នងិយុតតធិម*៌ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិអសងកតស្ហរគស្ មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិអសងកតក្មាល ុំងពែក្មម  របមូែ ២៨៤.៣៨៣  

ស្ថ ិតិអសងកតហិរញ្ញវតថញវទ្យស្័យក្ស្ិក្មម មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិអសងកតសស្ែាក្ចិច ស្ងគមក្ចិច របមូែ ២៧២.៥២០  

ស្ថ ិតិអសងកតរបជាោន្តស្ត  មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិអសងកតពែក្មមក្ុមារ*** របមូែ - - 

ស្ថ ិតិចុេះបញ្ជ ីអាជីវក្មមស្មាហរណក្មម មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិគ្ណសនយយជាតិ របមូែ ៤.៦០០  

ស្នៃស្សនផ៍្ែិតក្មមក្ស្ិក្មម នងិឧស្ាហក្មម** របមូែ - - 

ស្ថ ិតិ នងិស្នៃស្សន៍ពាណិជជក្មមែក្់រាយ នងិែក្់ែុុំ** របមូែ - - 

ស្នៃស្សន៍ក្លលទុំនញិសរបើរបាស្់ របមូែ ៦.៤៨០  

ស្នៃស្សន៍ក្លលនីហរ័ណ នងិអាហរ័ណ មិនរបមូែ - - 

គ្ណនរីណបតមលផ្នក្ មិនរបមូែ - - 

ស្នៃស្សនច៍ុំណ្តយពែក្មម នងិក្លលឈ្នួែ* របមូែ - - 

ស្នៃស្សន៍ក្លលអនក្ផ្ែិត និងសស្វាក្មម មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិបរទ្យោថ ន នងិធនធានធមមជាតិ មិនរបមូែ - - 

គ្ណនរីណបបរទ្យោថ ន នងិធនធានធមមជាត ិ មិនរបមូែ - - 
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ស្ថ ិតិរបជាោន្តស្ត  នងិរបជារាន្តស្ត* មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិចុំណែូ នងិចុំណ្តយរគ្ោួរ ** របមូែ - - 

អសងកតស្ងគមក្ចិចសផ្សងសទៀត របមូែ ៣.០០០  

សស្ៀវសៅស្ថ ិតិថាន ក្់ជាតិ រាជធាន ីសខតត មិនរបមូែ - - 

សស្ៀវសៅស្ថ ិតិថាន ក្់សខតត មិនរបមូែ - - 

សស្ៀវសៅស្ថ ិតិថាន ក្់រក្ញង រស្ញក្ ខណឌ  ឃុុំ ស្ង្ហក ត់ មិនរបមូែ - - 

ស្ូចនាក្រសស្ែាក្ចិច នងិបរទ្យោថ ន មិនរបមូែ - - 

ស្ូចនាក្រស្ងគមក្ចិច របជាោន្តស្ត* របមូែ - - 

* ស្រុបចុំណ្តយ រួមបញ្ចូែជាមួយស្ថ ិតិអសងកតសស្ែធក្ចិច ស្ងគមក្ិចច។ 

** ស្រុបចុំណ្តយ រួមបញ្ចូែជាមួយស្ថ ិតិគ្ណសនយយជាតិ។ 

*** ស្រុបចុំណ្តយ រួមបញ្ចូែជាមួយស្ថ ិតិអសងកតពែក្មម។ 
 

២. ទ្យីស្តកីារគ្ណៈរដ្ឋម្ន្ដន្តី 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$)* 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិវទ្យភាគ្ោថ នភាពសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្ចិច នងិវបបធម ៌ របមូែ - - 

* គម នព័ត៌មាន។ 

 

៣. ព្រស្ងួម្ហានែៃ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$)* 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិរបជាពែរែា របមូែ - - 

ស្ថ ិតិអតតស្ញ្ញញ ណប័ណណ  របមូែ - - 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ អីរតនកុ្ូែដាា ន របមូែ - - 

ស្ថ ិតិបទសែម ើស្រពហមទណឌ  នងិការបន្តង្ហក ប របមូែ - - 

ស្ថ ិតិជនជាប់ឃុុំ នងិការអបរ់ំលក្លរប របមូែ - - 

ស្ថ ិតិជនអសនាត របសវស្ន ៍ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិគ្ណបក្សនសោបាយ  របមូែ - - 

ស្ថ ិតិអងគការមនិលមនរដាា ភិបាែ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិការបសងកើតរក្ញង រស្ញក្ ខណឌ  ស្ង្ហក ត់ ឃុុំ នងិភូមលិម ី របមូែ - - 

 * គម នព័ត៌មាន។ 
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៤. ព្រស្ងួរស្ដ្ឋរិចច ន្ិងហរិញ្ញវតថុ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$)* 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិហិរញ្ញវតថញរាជរដាា ភិបាែ របមូែ  ១០១.៣០០ 

ស្ថ ិតិបុំណែុោធារណៈ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិការអនុវតតលវទ្យការាជរដាា ភិបាែ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិពនធអាក្រ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិទុំនិញែឹក្ជញ្ជូ នផ្លូវសគក្ ផ្លូវលែក្ ផ្លូវទឹក្ នងិផ្លូវអាកាស្ មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិចុំណែូមនិលមនោរសពើពនធ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិពាណិជជក្មមសរៅរបសទស្ របមូែ - - 

* របាុំមួយអសងកតរួមចូែគន  នងិបង្ហា ញក្នញងស្ថ ិតិហិរញ្ញវតថញរាជរដាា ភិបាែ។ 

 

៥. ព្រស្ងួរស្រមិ្ា រកុាេ ព្រម្មញ ់ន្ិងរន្ស្ថទ្យ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិក្លលទុំនិញក្ស្ិក្មម របមូែ ៤៤.៥០០  

ស្ថ ិតិអសងកតក្ផ្ៃែី ទិននផ្ែ នងិបរទ្យមាណផ្ែែុំណ្តុំ របមូែ ៣៤.០០០  

ស្ថ ិតិផ្ែិតក្មម នងិបសុ្ពស្ថបាែ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិជែផ្ែ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិក្រពសឈ្ើ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិផ្ែិតក្មមែុំណ្តុំសៅស្ ូ* មិនរបមូែ - - 

ស្ថ ិតិសរគ្ឿងយនតក្ស្ិក្មម របមូែ - - 

ស្ថ ិតិថាន ុំក្ស្ិក្មម នងិស្មាភ រៈក្ស្ិក្មម របមូែ - - 

* គម នព័ត៌មាន។ 

 

៦. ព្រស្ងួអភ្វិឌ្ឍន្៍ជន្រទ្យ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិផ្លូវជនបទ របមូែ ៣៧.២០០  

ស្ថ ិតិទឹក្ោអ តជនបទ របមូែ ៣៧.២០០  

ស្ថ ិតិបងគនអ់នាម័យជនបទ របមូែ ៣៧.២០០  

ស្ថ ិតិរក្ញមជនជាតិភាគ្តចិ របមូែ ៣៧.២០០  

ស្ថ ិតិលផ្នក្របព័នធធារាោន្តស្តខាន តតូច របមូែ ៣៧.២០០  

ស្ថ ិតិផ្ារជនបទ មិនរបមូែ - - 
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ស្ថ ិតិឥណទនអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ របមូែ ៣៧.២០០  

ស្ថ ិតិការោងស្ង់ោោសរៀនជនបទ របមូែ ៣៧.២០០  

 

៧. ព្រស្ងួពាណិជជរម្ា 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម របមូែ ៥៤.៤៨០  

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីមា៉ា ក្* របមូែ - - 

* គម នព័ត៌មាន។ 

 

៨. ព្រស្ងួឧស្ាហរម្ា ផរ ៉ែ ន្ិងថាម្រល 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិឧស្ាហក្មម ស្ិបបក្មម របមូែ  ១៨.៣៥០ 

ស្ថ ិតិថាមពែ របមូែ ៧.០៩៥ ៦.៥៩៥ 

ស្ថ ិតិធនធានលរ៉ា* របមូែ - - 

ស្ថ ិតិទឹក្ោអ ត របមូែ  ៤.៥០០ 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីក្មមស្ិទធិឧស្ាហក្មម* របមូែ - - 

* គម នព័ត៌មាន។ 

 

៩. ព្រស្ងួអរ់រ ាំ យវុជន្ ន្ិងរីឡា 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិមសតតយយស្ិក្ា នងិបឋមសិ្ក្ា របមូែ ១៨.០០០  

ស្ថ ិតិមធយមស្ិក្ា បឋមភូមិ ទុតិយភូម*ិ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិឧតតមសិ្ក្ា** របមូែ - - 

ស្ថ ិតិអប់រសំរៅរបពន័ធ** របមូែ - - 

* ចុំណ្តយស្រុបរួមបញ្ចូែជាមួយគន ក្នមសតតយយស្ិក្ា នងិបឋមស្ិក្ា នងិមធយមស្ិក្ា បឋមភូមិ នងិទុតិយភូម។ិ 

** គម នព័ត៌មាន។ 
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១០. ព្រស្ងួស្ងគម្រិចច អតីតយទុ្យធជន្ ន្ិងយវុន្ីតិស្ម្បទា 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិស្ងគមក្ចិច អតីតយុទធជន នងិ យុវនីតិស្មបទ របមូែ  ៩៩១ 

ស្ថ ិតិចុំននួអងគការក្ែគ្ូលែែបានចុេះ អនុស្ារណៈសែើ កាង្ហរ

ស្ងគមក្ចិច អតីយុទធជន នងិយុវនីតិស្មបទ 
របមូែ  ៨៦៩ 

ស្ថ ិតិសបឡាជាតិ ស្នតិស្ុខស្ងគមស្រមាប់ មន្តនតីរាជការស្ុីវទ្យែ របមូែ  ៨៩២ 

ស្ថ ិតិសបឡាជាតិ ស្នតិស្ុខស្ងគមស្រមាប់ របជារាន្តស្តទូសៅ របមូែ  ១.២២១ 

ស្ថ ិតិសបឡាជាតិ ស្នតិស្ុខស្ងគមស្រមាប់ អតីតយុទធជន របមូែ  ១.១៩១ 

 

១១. ព្រស្ងួររៀរចាំផដ្ន្ដ្ ីន្គ្ររូន្ីយរម្ា ន្ិងស្ាំណង់ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$)* 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិវទ្យស្័យស្ុំណង ់ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិវទ្យស័្យែីធល ី របមូែ - - 

ស្ថ ិតិវទ្យស័្យសរៀបចុំលែនែី នគ្រូបនីយក្មម របមូែ - - 

* គម នព័ត៌មាន។ 

 

១២. ព្រស្ងួររសិ្ថថ ន្ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$)* 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិវាយតក្មលសែើការលរបរបួែធនធានធមមជាតិ ក្នញងតុំបន ់ 

ការពារធមមជាត ិ
របមូែ - - 

ស្ថ ិតិវាយតក្មលសែើការលរបរបួែអាកាស្ធាតុ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិវាយតក្មលសែើការបុំពុែស្ុំណែ់រឹង ស្ុំណែ់រាវ នងិ ការ

បុំពុែខយែ់ 
របមូែ - - 

* គម នព័ត៌មាន។ 

 

១៣. ព្រស្ងួធ្ន្ធាន្ទ្យឹរ ន្ិងឧតនុ្ិយម្ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិឧតុនិយម របមូែ ៤.៨០០  

ស្ថ ិតិជែោន្តស្ត* របមូែ - - 

ស្ថ ិតិរបព័នធសរោចរស្ព* របមូែ - - 

* ចុំណ្តយស្រុបរួមបញ្ចូែជាមួយគន ក្នឧតុនិយម ជែោន្តស្ត  នងិរបពន័ធសរោចរស្ព។ 
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១៤. ព្រស្ងួរ័ត៌ម្មន្ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$)* 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិលផ្នក្បណ្តត ញផ្សពវផ្ាយ  វទ្យទយញ ទូរទស្សន៍ ោរព័ត៌មាន របមូែ - - 

* គម នព័ត៌មាន។ 
 

១៥. ព្រស្ងួយតុតិធ្ម្ ៌

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$)* 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិក្រណី វទ្យវាទបទរែាបបសវណីរគ្ប់ោោែុំបូង  របមូែ - - 

ស្ថ ិតិក្រណី វទ្យវាទបទសែម ើស្រពហមទណឌ រគ្ប់ោោែុំបូង  របមូែ - - 

តិក្រណ ីវទ្យវាទបទសែម ើស្រពហមទណឌ សៅសែើអនីតិជន របមូែ - - 

ស្ថ ិតិក្ិចចការក្ោងចាប ់ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិក្ិចចការផ្សពវផ្ាយចាប់ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិសដាេះរោយពាក្យបណត ឹង របមូែ - - 

 * គម នព័ត៌មាន។ 
 

១៦. ព្រស្ងួទ្យាំនារ់ទ្យាំន្ងរដ្ឋស្ភា ព្រឹទ្យធស្ភា ន្ិងអធ្ិការរិចច 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិការចុេះផ្សពវផ្ាយចាប់ របមូែ ២.៧៥០  

ស្ថ ិតិការអនុម័តចាប់ របមូែ ២.៧៥០  

ស្ថ ិតិស្មាជិក្រែាស្ភា រពឹទធស្ភា របមូែ ២.៧៥០  

ស្ថ ិតិការចុេះសធវើអធិការក្ិចចសៅតមរក្ស្ួង ោថ ប័ន របមូែ ២.៧៥០  

ស្ថ ិតិទទួែ និងសដាេះរោយពាក្យបណត ឹង របមូែ ២.៧៥០  

 

១៧. ព្រស្ងួនព្រស្ណីយ ៍ន្ិងទ្យូរគ្ម្នាគ្ម្ន្ ៍

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិសស្វាក្មមក្របស្ណីយ៍ របមូែ ៩.១៥០  

ស្ថ ិតិអាជីវក្មមសស្វាក្មមទូរគ្មនាគ្មន ៍ របមូែ ៩.១៥០  
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១៨. ព្រស្ងួស្ខុាភ្ិបាល 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិជមាឺ្លង* របមូែ - - 

ស្ថ ិតិស្ុខាភិបាែ របមូែ ១០៦.៣៥៤  

ស្ថ ិតិមូែដាា នស្ុខាភិបាែោធារណៈ នងិឯក្ជនមានចាប*់ របមូែ - - 

* គម នព័ត៌មាន។ 
 
១៩. ព្រស្ងួស្ថធារណការ ន្ិងដ្រឹជញ្ជូន្ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីោនយនត នងិនាវា របមូែ ៦៨.៨៨០  

ស្ថ ិតិោធារណការ នងិសហដាា រចនាស្មព័នធែឹក្ជញ្ជូន* របមូែ - - 

ស្ថ ិតិសរគេះថាន ក្ច់រាចរផ្លូវលនែ ់ផ្លវូលែក្ នងិផ្លូវទឹក្* របមូែ - - 

* ស្រុបចុំណ្តយ រួមបញ្ចូែជាមួយស្ថ ិតិចុេះបញ្ជ ីោនយនត នងិនាវា ោធារណការ នងិសហដាា រចនាស្មព័នធែឹក្ជញ្ជូន នងិស្ថ ិតសិរគេះថាន ក្់

ចរាចរផ្លវូលនែ ់ផ្លូវលែក្ នងិផ្លូវទកឹ្។ 

 

២០. ព្រស្ងួវរបធ្ម្ ៌ន្ិងវិចិព្តស្លិបៈ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីក្មមស្ិទធិបញ្ញញ  នងិស្ិទធអិនក្និពនធ របមូែ  ៣.១៨៣ 

ស្ថ ិតិសបតិក្ភណឌ វបបធមរ៌ូប ី របមូែ ៦៣.១៥៨,៣៥៤ ១៤២.៦៣៤ 

ស្ថ ិតិសបតិក្ភណឌ វបបធមអ៌រូប ី របមូែ ៤៧៦.៨៣៥ ២០៨.២៤៦ 

 
២១. ព្រស្ងួរទ្យស្ចរណ៍ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិសទស្ចរជាត ិនិងអនតរជាតិ របមូែ ១២.០០០ ២៨.៣០០ 

ស្ថ ិតិឧស្ាហក្មមសទស្ចរណ ៍ របមូែ ១២.០០០ ២៨.៣០០ 

ស្ថ ិតិក្មាល ុំងពែក្មមបសរមើឲ្យវទ្យស្័យសទស្ចរណ៍ របមូែ ១២.០០០ ២៨.៣០០ 

ស្ថ ិតិសទស្ចរវទ្យែោា ច របមូែ ១២.០០០ ២៨.៣០០ 
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២២. ព្រស្ងួធ្ម្ាការ ន្ិងស្ថស្នា 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$)* 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិោស្នា នងិរគ្ឹេះោថ នោស្នា  - - - 

* គម នព័ត៌មាន។ 
 

២៣. ព្រស្ងួរិចចការនារ ី

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិសយនឌ្័រ  របមូែ  ៣.៤៦០ 

 

២៤. ព្រស្ងួការងារ ន្ិងរណតុ ះរណាត លវិជាជ ជីវៈ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិការង្ហរ របមូែ  ១៤.៦៦៤ 

ស្ថ ិតិការអប់រ ំបណតញ េះបណ្តត ែបសចចក្សទស្វទ្យជាជ ជីវៈ របមូែ  ១៤.៦៦៤ 

ស្ថ ិតិសបឡាជាតិ របបស្នតិស្ុខស្ងគម របមូែ  ១៤.៦៦៤ 

 

២៥. រដ្ឋរលខាធ្ិការោឋ ន្អាកាស្ចរណ៍ស្ុវីិល 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$)* 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិរក្ញមហ ុនអាកាស្ចរណ៍ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិអាកាស្ោនដាា ន របមូែ - - 

ស្ថ ិតិអនក្ផ្តែ់សស្វានាុំផ្លូវអាកាស្ របមូែ - - 

ស្ថ ិតិអាកាស្ោនស្ុីវទ្យែលែែចុេះបញ្ជ  ី របមូែ - - 

* គម នព័ត៌មាន។ 
 

២៦. រដ្ឋរលខាធ្ិការោឋ ន្ម្ុែងារស្ធារណៈ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិមន្តនតីរាជការស្ុីវទ្យែ នងិសស្វាក្មម របមូែ ២៧.៧០០ ១៩.២០០ 
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២៧. ធ្នាោរជាតិនន្រម្ពុជា 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិជញ្ជ ីងទូទត ់ របមូែ ២៥.៥០០  

ស្ថ ិតិបុំណែុសរៅរបសទស្ របមូែ ៥.០០០  

ស្ថ ិតិរូបិយវតថញ នងិហិរញ្ញវតថញ របមូែ ១៩.៥០០  

ស្ថ ិតិពាណិជជក្មមអនតរជាតិ លផ្នក្ទុំនិញ របមូែ ៨.៥០០  

ស្ថ ិតិពាណិជជក្មមអនតរជាតិ លផ្នក្សស្វាក្មម របមូែ ៦.០០០  

ស្ថ ិតិោថ នភាពវទ្យនិសោគ្អនតរជាតិ របមូែ ៤.៥០០  

 

២៨. ព្រុម្ព្រឹរាអភ្វិឌ្ឍន្៍រម្ពុជា 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$)* 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ស្ថ ិតិការសរបើរបាស្់ហិរញ្ញរបទនស្ហរបតិបតតិការអភិវឌ្ឍន៍ - - - 

ស្ថ ិតិការអនុម័តគ្សរមាងវទ្យនសិោគ្ោធារណៈរបស្់រក្ស្ងួ  

ោថ ប័ន 
- - - 

ស្ថ ិតិការអនុម័តគ្សរមាងវទ្យនសិោគ្ឯក្ជន រួមទុំងគ្សរមាងវទ្យនិ

សោគ្ក្នញងតុំបន់សស្ែាក្ចិចពិសស្ស្ 
- - - 

* គម នព័ត៌មាន។ 
 

២៩. គ្ណៈរម្មា ធ្ិការជាតិរណតុ ះរណាត ល 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
ទិននន័យរបមូែ 

សៅឆ្ន ុំ២០១២ 

ចុំណ្តយស្រុប (US$) 

លវទ្យកាបា៉ា ន់ោម ន លវទ្យកាជាក់្លស្ត ង 

ព័ត៌មានទីផ្ារពែក្មម របមូែ  ២៩.០០០* 

របាយការណ៍របជាោន្តស្តក្មពញជា និងអាោ ន របមូែ - - 

របាយការណ៍អបរ់ំក្មពញជា របមូែ - - 

របាយការណ៍អុំពីការខវេះជុំនាញ នងិគ្មាល តជុំនាញ របមូែ - - 

* ស្រុបចុំណ្តយ រួមបញ្ចូែព័ត៌មានទីផ្ារពែក្មម របាយការណ៍របជាោន្តស្តក្មពញជា និងអាោ ន របាយការណអ៍ប់រកំ្មពញជា និងរបាយ

ការណ៍អុំពីការខវេះជុំនាញ នងិគ្មាល តជុំនាញ 
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ឧរស្ម្ព័ន្ធ ២ ៖ 
 

ព្ររភ្ទ្យព្រភ្រទ្យិន្នន្័យ ឯរតារាយការណ៍  
រព្ម្ិតតាំរន្ ់ន្ិងររលរចញែាយ 

 

 

១. វិទ្យាស្ថថ ន្ជាតិស្ថតិ ិ

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ 
របភព 

ទនិននយ័ 
ឯក្តរាយការណ*៍ 

ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិជុំសរឿនរបជារាន្តស្ត  ២០០៨ ជុំសរឿន បុគ្គែ នងិរគ្ួោរ 
ក្មពញជា សខតត 

រស្ញក្ ឃុុំ 

សរៀងរាែ់ 

១០ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិជុំសរឿនក្ស្ិក្មម សទ     

ស្ថ ិតិជុំសរឿនស្ហរគស្ ២០១១ ជុំសរឿន 

ស្ហរគស្ រដាា ភិបាែ 

អងគការ នងិោថ ប័នរដាា  

ភិបាែ រួមទុំងសមភូមិ 

អងគការមនិលមនរដាា  

ភិបាែ និងអនក្ែក្ ់

ក្មពញជា សខតត 

រស្ញក្ ឃុុំ 

សរៀងរាែ់ 

១០ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអសងកតរបជារាន្តស្តចសនាល េះជុំសរឿន  សទ     

ស្ថ ិតិអសងកតការអប់រ ំនងិអក្ខរភាព ២០១២ អសងកត បុគ្គែ នងិរគ្ួោរ ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអសងកតរបជាោន្តស្ត  នងិស្ខុភាព ២០១០ ជុំសរឿន បុគ្គែ នងិរគ្ួោរ 
ក្មពញជា សខតត 

រស្ញក្ ឃុុំ 

សរៀងរាែ់ 

១០ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអសងកតលផ្នក្មិនសរៀបរយ នងិសស្ែាក្ិចច

មិនបានពនិិតយ 
២០១២ 

ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

អសងកត នងិជុំសរឿន 

រគ្ួោរ នងិស្ហរគស្ 

អងគការ នងិោថ ប័នរដាា  

ភិបាែ រួមទុំងសមភូមិ 

ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអសងកតឧរក្ិែាក្មម នងិយុតតធិម ៌ ២០១២ អសងកត CSES បុគ្គែ នងិរគ្ួោរ ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអសងកតស្ហរគស្  សទ     

ស្ថ ិតិអសងកតក្មាល ុំងពែក្មម  ២០១២ អសងកត CSES រគ្ួោរ ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអសងកតហិរញ្ញវតថញវទ្យស្័យក្ស្ិក្មម សទ     

ស្ថ ិតិអសងកតសស្ែាក្ចិច ស្ងគមក្ចិច (CSES) ២០១២ អសងកត CSES បុគ្គែ នងិរគ្ួោរ ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអសងកតរបជាោន្តស្ត  សទ     

ស្ថ ិតិអសងកតពែក្មមក្ុមារ  ២០១១ អសងកត CSES រគ្ួោរ ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិចុេះបញ្ជ ីអាជីវក្មមស្មាហរណក្មម  សទ     

ស្ថ ិតិគ្ណសនយយជាតិ ២០១២ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

អសងកត នងិជុំសរឿន 

រគ្ួោរ នងិស្ហរគស្ 

អងគការ នងិោថ ប័នរដាា  

ភិបាែ រួមទុំងសមភូមិ 

ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្នៃស្សនផ៍្ែិតក្មមក្ស្ិក្មម នងិឧស្ាហ

ក្មម 
២០១២ 

ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

អសងកត នងិជុំសរឿន 

រគ្ួោរ នងិស្ហរគស្ 

អងគការ នងិោថ ប័នរដាា  

ភិបាែ រួមទុំងសមភូមិ 

ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 
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ស្ថ ិតិ នងិស្នៃស្សន៍ពាណិជជក្មមែក្់រាយ 

នងិែក្់ែុុំ 
២០១២ 

ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

អសងកត នងិជុំសរឿន 

រគ្ួោរ នងិស្ហរគស្ 

អងគការ នងិោថ ប័នរដាា  

ភិបាែ រួមទុំងសមភូមិ 

ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្នៃស្សន៍ក្លលទុំនញិសរបើរបាស្់ ២០១២ អសងកត បុគ្គែ ក្មពញជា សខតត 
របចុំលខ  

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្នៃស្សន៍ក្លលនីហរ័ណ នងិអាហរ័ណ  សទ     

គ្ណនរីណបតមលផ្នក្ សទ     

ស្នៃស្សនច៍ុំណ្តយពែក្មម នងិក្លលឈ្នួែ ២០១២ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

អសងកត នងិជុំសរឿន 

រគ្ួោរ នងិស្ហរគស្ 

អងគការ នងិោថ ប័នរដាា  

ភិបាែ រួមទុំងសមភូមិ 

ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិបរទ្យោថ ន នងិធនធានធមមជាតិ សទ     

គ្ណនរីណបបរទ្យោថ ន នងិធនធានធមមជាត ិ សទ     

ស្ថ ិតិរបជាោន្តស្ត  នងិរបជារាន្តស្ត  សទ     

ស្ថ ិតិចុំណែូ នងិចុំណ្តយរគ្ោួរ  ២០១២ អសងកត CSES បុគ្គែ នងិរគ្ួោរ ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

អសងកតស្ងគមក្ចិចសផ្សងសទៀត ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

សស្ៀវសៅស្ថ ិតិថាន ក្់ជាតិ រាជធាន ីសខតត ២០១១ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

អសងកត នងិជុំសរឿន 

រាជរដាា ភិបាែ 

អងគការ 
ក្មពញជា សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

សស្ៀវសៅស្ថ ិតិថាន ក្់សខតត សទ     

សស្ៀវសៅស្ថ ិតិថាន ក្់រក្ញង រស្ញក្ ខណឌ  ឃុុំ 

ស្ង្ហក ត់*  
សទ     

ស្ូចនាក្រសស្ែាក្ចិច នងិបរទ្យោថ ន សទ     

ស្ូចនាក្រស្ងគមក្ចិច របជាោន្តស្ត  ២០១២ អសងកត CSES បុគ្គែ នងិរគ្ួោរ ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

២. ទ្យីស្តកីារគ្ណៈរដ្ឋម្ន្ដន្តី 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ 
របភព 

ទនិននយ័ 
ឯក្តរាយការណ*៍ 

ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិវទ្យភាគ្ោថ នភាពសស្ែាក្ិចច ស្ងគមក្ចិច 

នងិវបបធម ៌
២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - ក្មពញជា របចុំលខ ឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន 

 

៣. ព្រស្ងួម្ហានែៃ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិរបជាពែរែា ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអតតស្ញ្ញញ ណប័ណណ  ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ អីរតនកុ្ូែដាា ន ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិបទសែម ើស្រពហមទណឌ  នងិការបន្តង្ហក ប ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 
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ស្ថ ិតិជនជាប់ឃុុំ នងិការអប់រំលក្លរប ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិជនអសនាត របសវស្ន ៍ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិគ្ណបក្សនសោបាយ  ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអងគការមនិលមនរដាា ភិបាែ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិការបសងកើតរក្ញង រស្ញក្ ខណឌ  ស្ង្ហក ត់ ឃុុំ 

នងិភូមិលម ី
២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

៤. ព្រស្ងួរស្ដ្ឋរិចច ន្ិងហរិញ្ញវតថុ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិហិរញ្ញវតថញរាជរដាា ភិបាែ ២០១២ 
មា៉ា រក្ូសស្ែាក្ិចច ចុំណែូ 

នងិចុំណ្តយជាតិស្រុប 
- ក្មពញជា 

របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិបុំណែុោធារណៈ ២០១២ 
មា៉ា រក្ូសស្ែាក្ិចច ចុំណែូ 

នងិចុំណ្តយជាតិស្រុប 
- ក្មពញជា 

របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិការអនុវតតលវទ្យការាជរដាា ភិបាែ ២០១២ 
មា៉ា រក្ូសស្ែាក្ិចច ចុំណែូ 

នងិចុំណ្តយជាតិស្រុប 
- ក្មពញជា 

របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិពនធអាក្រ ២០១២ 
មា៉ា រក្ូសស្ែាក្ិចច ចុំណែូ 

នងិចុំណ្តយជាតិស្រុប 
- ក្មពញជា 

របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិទុំនិញែឹក្ជញ្ជូ នផ្លូវសគក្ ផ្លូវលែក្ ផ្លូវ

ទឹក្ នងិផ្លូវអាកាស្ 
គម ន គម ន គម ន គម ន គម ន 

ស្ថ ិតិចុំណែូមនិលមនោរសពើពនធ ២០១២ 
មា៉ា រក្ូសស្ែាក្ិចច ចុំណែូ 

នងិចុំណ្តយជាតិស្រុប 
- ក្មពញជា 

របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិពាណិជជក្មមសរៅរបសទស្ ២០១២ 
មា៉ា រក្ូសស្ែាក្ិចច ចុំណែូ 

នងិចុំណ្តយជាតិស្រុប 
- ក្មពញជា 

របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

៥. ព្រស្ងួរស្រមិ្ា រកុាេ ព្រម្មញ ់ន្ិងរន្ស្ថទ្យ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិក្លលទុំនិញក្ស្ិក្មម ២០១២ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

នងិអសងកត 

បុគ្គែ រគ្ួោរ ស្ហ

រគស្ នងិរដាា ភិបាែ 
ក្មពញជា សខតត 

របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអសងកតក្ផ្ៃែី ទិននផ្ែ នងិបរទ្យមាណ ផ្ែ

ែុំណ្តុំ 
២០១២ 

ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

នងិអសងកត 

បុគ្គែ រគ្ួោរ ស្ហ

រគស្ នងិរដាា ភិបាែ 
ក្មពញជា សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិផ្ែិតក្មម នងិបសុ្ពស្ថបាែ ២០១២ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

នងិអសងកត 

បុគ្គែ រគ្ួោរ ស្ហ

រគស្ នងិរដាា ភិបាែ 
ក្មពញជា សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិជែផ្ែ ២០១២ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

នងិអសងកត 

បុគ្គែ រគ្ួោរ ស្ហ

រគស្ នងិរដាា ភិបាែ 
ក្មពញជា សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិក្រពសឈ្ើ គម ន គម ន គម ន គម ន គម ន 
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ស្ថ ិតិផ្ែិតក្មមែុំណ្តុំសៅស្ ូ ២០១២ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

នងិអសងកត 

បុគ្គែ រគ្ួោរ ស្ហ

រគស្ នងិរដាា ភិបាែ 
ក្មពញជា សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិសរគ្ឿងយនតក្ស្ិក្មម ២០១២ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

នងិអសងកត 

បុគ្គែ រគ្ួោរ ស្ហ

រគស្ នងិរដាា ភិបាែ 
ក្មពញជា សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិថាន ុំក្ស្ិក្មម នងិស្មាភ រៈក្ស្ិក្មម ២០១២ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

នងិអសងកត 

បុគ្គែ រគ្ួោរ ស្ហ

រគស្ នងិរដាា ភិបាែ 
ក្មពញជា សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

៦. ព្រស្ងួអភ្វិឌ្ឍន្៍ជន្រទ្យ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិផ្លូវជនបទ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - សខតត រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិទឹក្ោអ តជនបទ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - សខតត រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិបងគនអ់នាម័យជនបទ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - សខតត រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរក្ញមជនជាតិភាគ្តចិ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - សខតត រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិលផ្នក្របព័នធធារាោន្តស្តខាន តតូច ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - សខតត រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិផ្ារជនបទ គម ន គម ន គម ន គម ន រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិឥណទនអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - សខតត រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិការោងស្ង់ោោសរៀនជនបទ ២០១១ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - សខតត ឃុុំ ភូមិ រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

៧. ព្រស្ងួពាណិជជរម្ា 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីពាណិជជក្មម ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំលខ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីមា៉ា ក្ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

៨. ព្រស្ងួឧស្ាហរម្ា ផរ ៉ែ ន្ិងថាម្រល 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិឧស្ាហក្មម ស្ិបបក្មម ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំលខ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិថាមពែ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំលខ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិធនធានលរ៉ា ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំលខ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិទឹក្ោអ ត ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំលខ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីក្មមស្ិទធិឧស្ាហក្មម ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំលខ ឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 
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៩. ព្រស្ងួអរ់រ ាំ យវុជន្ ន្ិងរីឡា 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិមសតតយយស្ិក្ា នងិបឋមសិ្ក្ា ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - ក្មពញជា សខតត របចុំរតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិមធយមស្ិក្ា បឋមភូមិ ទុតិយភូម ិ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ  - ក្មពញជា សខតត របចុំរតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិឧតតមសិ្ក្ា ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត របចុំរតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអប់រសំរៅរបពន័ធ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត របចុំរតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

១០. ព្រស្ងួស្ងគម្រិចច អតីតយទុ្យធជន្ ន្ិងយវុន្ីតិស្ម្បទា 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ 
រយៈ

សពែ 
របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 

ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិស្ងគមក្ចិច អតីតយុទធជន នងិ យុវនីតិស្មបទ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិចុំននួអងគការក្ែគ្ូលែែបានចុេះ អនុស្ារណៈសែើកាង្ហរ

ស្ងគមក្ចិច អតីយុទធជន នងិយុវនីតិស្មបទ 
២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិសបឡាជាតិ ស្នតិស្ុខស្ងគមស្រមាប់មន្តនតីរាជការស្ុីវទ្យែ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិសបឡាជាតិ ស្នតិស្ុខស្ងគមស្រមាប់ របជារាន្តស្តទូសៅ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិសបឡាជាតិ ស្នតិស្ុខស្ងគមស្រមាប់ អតីតយុទធជន ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

១១. ព្រស្ងួររៀរចាំផដ្ន្ដ្ ីន្គ្ររូន្ីយរម្ា ន្ិងស្ាំណង់ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិវទ្យស្័យស្ុំណង ់ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិវទ្យស័្យែីធល ី ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិវទ្យស័្យសរៀបចុំលែនែី នគ្រូបនីយក្មម ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

១២. ព្រស្ងួររសិ្ថថ ន្ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិវាយតក្មលសែើការលរបរបួែធនធានធមម

ជាតិ ក្នញងតុំបន់ការពារធមមជាត*ិ 
២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

- ក្មពញជា សខតត

នងិរស្ញក្ 
របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិវាយតក្មលសែើការលរបរបួែអាកាស្ធាតុ* ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ 
- ក្មពញជា សខតត

នងិរស្ញក្ 
របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិវាយតក្មលសែើការបុំពុែស្ុំណែ់រឹង 

ស្ុំណែ់រាវ នងិការបុំពុែខយែ់* 
២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

- ក្មពញជា សខតត

នងិរស្ញក្ 
របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 
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១៣. ព្រស្ងួធ្ន្ធាន្ទ្យឹរ ន្ិងឧតនុ្ិយម្ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិឧតុនិយម ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត 
របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិជែោន្តស្ត  ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត 
របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិរបព័នធសរោចរស្ព ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត 
របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

១៤. ព្រស្ងួរ័ត៌ម្មន្ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិលផ្នក្បណ្តត ញផ្សពវផ្ាយ  វទ្យទយញ ទូរទស្សន៍ 

ោរព័ត៌មានស្ថ តិហិិរញ្ញវតថញរាជរដាា ភបិាែ 
២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - 

ក្មពញជា 

សខតត 

របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

១៥. ព្រស្ងួយតុតិធ្ម្ ៌

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិក្រណី វទ្យវាទបទរែាបបសវណីរគ្ប់ោោែុំបូង  ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត 
របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិក្រណី វទ្យវាទបទសែម ើស្រពហមទណឌ រគ្ប់ោោ

ែុំបូង  
២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត 

របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

តិក្រណ ីវទ្យវាទបទសែម ើស្រពហមទណឌ សៅសែើអនីតិជន ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត 
របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិក្ិចចការក្ោងចាប ់ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត 
របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិក្ិចចការផ្សពវផ្ាយចាប់ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត 
របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិសដាេះរោយពាក្យបណត ឹង ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត 
របចុំលខ 

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 
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១៦. ព្រស្ងួទ្យាំនារ់ទ្យាំន្ងរដ្ឋស្ភា ព្រឹទ្យធស្ភា ន្ិងអធ្ិការរិចច 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិការចុេះផ្សពវផ្ាយចាប់ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិការអនុម័តចាប់ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិស្មាជិក្រែាស្ភា រពឹទធស្ភា ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិការចុេះសធវើអធិការក្ិចចសៅតមរក្ស្ួង ោថ ប័ន ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិទទួែ និងសដាេះរោយពាក្យបណត ឹង ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

១៧. ព្រស្ងួនព្រស្ណីយ ៍ន្ិងទ្យូរគ្ម្នាគ្ម្ន្ ៍

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិសស្វាក្មមក្របស្ណីយ៍ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអាជីវក្មមសស្វាក្មមទូរគ្មនាគ្មន ៍ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

១៨. ព្រស្ងួស្ខុាភ្ិបាល 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិជមាឺ្លង ២០១២ របព័នធជមាឺ្ លង  - 

ក្មពញជា សខតត 

រស្ញក្ មណឌ ែ

ស្ុខភាព 

របចុំស្បាត ស៍្ 

លខ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិស្ុខាភិបាែ ២០១២ 
របព័នធស្ថ ិត ិ

ស្ុខាភិបាែ  
- 

ក្មពញជា សខតត 

រស្ញក្ 
របចុំលខ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិមូែដាា នស្ុខាភិបាែោធារណៈ នងិ

ឯក្ជនមានចាប ់
២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - 

ក្មពញជា សខតត 

រស្ញក្ មណឌ ែ

ស្ុខភាព 

របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

១៩. ព្រស្ងួស្ថធារណការ ន្ិងដ្រឹជញ្ជូន្ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីោនយនត នងិនាវា ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិោធារណការ នងិសហដាា រចនាស្មព័នធែឹក្

ជញ្ជូ ន 
២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិសរគេះថាន ក្ច់រាចរផ្លូវលនែ ់ផ្លវូលែក្ នងិផ្លូវទឹក្ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 
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២០. ព្រស្ងួវរបធ្ម្ ៌ន្ិងវិចិព្តស្លិបៈ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិការចុេះបញ្ជ ីក្មមស្ិទធិបញ្ញញ  នងិស្ិទធអិនក្និពនធ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា 

របចុំលខ  

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

 

ស្ថ ិតិសបតិក្ភណឌ វបបធមរ៌ូប ី ២០១២ អសងកត នងិជុំសរឿន 

បុគ្គែ រគ្ួោរ  

អងគការ នងិោថ ប័នរដាា

ភិបាែ រួមទុំងភូមិ  

ក្មពញជា សខតត 

រស្ញក្ ឃុុំ 

ភូម ិ

របចុំលខ  

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

 

ស្ថ ិតិសបតិក្ភណឌ វបបធមអ៌រូប ី ២០១២ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

នងិអសងកត 

បុគ្គែ រគ្ួោរ  

អងគការ នងិោថ ប័នរដាា

ភិបាែ រួមទុំងភូមិ  

ក្មពញជា សខតត 

រស្ញក្ ឃុុំ 

ភូម ិ

របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

២១. ព្រស្ងួរទ្យស្ចរណ៍ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិសទស្ចរជាត ិ ២០១២ 

ក្ុំណត់រតរែាបាែ ស្ហរគស្ រមណីយ

ដាា ន នងិស្ហគ្មន៍

សទស្ចរណ ៍

ក្មពញជា សខតត របចុំលខ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិសទស្ចរជាត ិនិងអនតរជាតិ ២០១២ 

ក្ុំណត់រតរែាបាែ ស្ហរគស្ រមណីយ

ដាា ន នងិស្ហគ្មន៍

សទស្ចរណ ៍

ក្មពញជា សខតត របចុំលខ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិឧស្ាហក្មមសទស្ចរណ ៍ ២០១២ 

ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

ស្ហរគស្នងិ

រក្ញមហ ុន 

- ក្មពញជា សខតត 
របចុំលខ  

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិក្មាល ុំងពែក្មមបសរមើឲ្យវទ្យស្័យសទស្ចរណ៍ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា សខតត របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិសទស្ចរវទ្យែោា ច គម ន គម ន គម ន គម ន គម ន 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

២២. ព្រស្ងួធ្ម្ាការ ន្ិងស្ថស្នា 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិោស្នា នងិរគ្ឹេះោថ នោស្នា  គម ន គម ន គម ន គម ន គម ន 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 
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២៣. ព្រស្ងួរិចចការនារ ី

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិសយនឌ្័រ  ២០១២ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

អសងកត នងិជុំសរឿន 

រែខបាែថាន ក្់ជាតិ នងិ

សរកាមថាន ក្់ជាតិ 

ក្មពញជា សខតត 

រស្ញក្ ឃុុំ ភូម ិ

របចុំឆ្ន ុំ 

 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

២៤. ព្រស្ងួការងារ ន្ិងរណតុ ះរណាត លវិជាជ ជីវៈ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិការង្ហរ ២០១២ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

សរកាមអងគភាព 
- ក្មពញជា 

របចុំរតីមាស្ 

ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិការអប់រ ំបណតញ េះបណ្តត ែបសចចក្សទស្វទ្យជាជ ជីវៈ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិសបឡាជាតិ របបស្នតិស្ុខស្ងគម ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

២៥. រដ្ឋរលខាធ្ិការោឋ ន្អាកាស្ចរណ៍ស្ុវីិល 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិរក្ញមហ ុនអាកាស្ចរណ៍ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអាកាស្ោនដាា ន ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអនក្ផ្តែ់សស្វានាុំផ្លូវអាកាស្ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិអាកាស្ោនស្ុីវទ្យែលែែចុេះបញ្ជ  ី ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

២៦. រដ្ឋរលខាធ្ិការោឋ ន្ម្ុែងារស្ធារណៈ 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិមន្តនតីរាជការស្ុីវទ្យែ នងិសស្វាក្មម ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 
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២៧. ធ្នាោរជាតិនន្រម្ពុជា 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិជញ្ជ ីងទូទត ់ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា 
របចុំលខ  

រតីមាស្ 

ស្ថ ិតិបុំណែុសរៅរបសទស្ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា IMF របចុំរតីមាស្ 

ស្ថ ិតិរូបិយវតថញ នងិហិរញ្ញវតថញ ២០១២ 
 វទ្យទស្ថោថ នធនាគរ នងិ

ហិរញ្ញវតថញ 
- គម ន 

របចុំលខ 

 

ស្ថ ិតិពាណិជជក្មមអនតរជាតិ លផ្នក្ទុំនិញ ២០១២ 
ការស្ិក្ាអុំពីពាណិជជក្មម

អនតរជាត ិ
- ក្មពញជា 

របចុំលខ  

រតីមាស្ ឆ្ន ុំ 

ស្ថ ិតិពាណិជជក្មមអនតរជាតិ លផ្នក្សស្វាក្មម ២០១២ 
ក្ុំណត់រតរែាបាែ 

អសងកត ោថ ប័នរដាា ភិបាែ 
បុគ្គែ ក្មពញជា 

របចុំលខ  

រតីមាស្ 

ស្ថ ិតិោថ នភាពវទ្យនិសោគ្អនតរជាតិ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំរតីមាស្ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

២៨. ព្រុម្ព្រឹរាអភ្វិឌ្ឍន្៍រម្ពុជា 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថតិកិារសរបើរបាស្ហិ់រញ្ញរបទន 

ស្ហរបតបិតតកិារអភវិឌ្ឍន ៍
គម ន គម ន គម ន គម ន គម ន 

ស្ថតិកិារអនមុត័គ្សរមាងវទ្យនសិោគ្ោធារណៈ 

របស្រ់ក្ស្ងួ ោថ បន័ 
គម ន គម ន គម ន គម ន គម ន 

ស្ថតិកិារអនមុត័គ្សរមាងវទ្យនសិោគ្ឯក្ជន រមួទុំង 

គ្សរមាងវទ្យនសិោគ្ក្នញងតុំបនស់ស្ែាក្ចិចពសិស្ស្ 
គម ន គម ន គម ន គម ន គម ន 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 

 

២៩. គ្ណៈរម្មា ធ្ិការជាតិរណតុ ះរណាត ល 

ស ម្ េះស្ថ ិតិ រយៈសពែ របភពទនិននយ័ ឯក្តរាយការណ*៍ 
ក្រមតិ 

តុំបន ់

សពែសចញ 

ផ្ាយ 

ស្ថ ិតិព័ត៌មានទីផ្ារពែក្មម ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

របាយការណ៍របជាោន្តស្ត ក្មពញជា និងអាោ ន ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

របាយការណ៍ការអប់រំសៅក្មពញជា ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

របាយការណ៍ ២០១២ ក្ុំណត់រតរែាបាែ - ក្មពញជា របចុំឆ្ន ុំ 

* រគន់លតបង្ហា ញ សបើរបភពទិននន័យជាអសងកត ឬជុំសរឿន។ 
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ឧរស្ម្ព័ន្ធ ៣ ៖ ចារ់ស្ព្ម្មរ់ព្ររ័ន្ធស្ថតិជិាតិ 
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ឧរស្ម្ព័ន្ធ ៤ ៖ រញ្ជសី្ាំណួររម្៉ែតាទ្យិន្នន្យ័ស្ថតិិែលូវការ 
ផដ្លបាន្ចត់តា ាំង 

 

 
 

 
 

viTüasßanCatisßiti 
RksYgEpnkar 

3 

em:taTinñn½ysßitipøÚvkarEdl)ancat;taMg 
Metadata Designated Official Statistics 

   

qñaM 
Year 

2 0 1 2 

 

 

I. rdæ)al nigFnFan (Administration and Resource) 

1.1. eQµaHRksYg b¤sßab½n  
           Name of the Ministry or Government Institution 

 
 

1.2. Parkic©cm,grbs;RksYg b¤sßab½n   
         Main task of the ministry or Government Institution  

 

 

 

 

 
 

1.3. eQµaHGgÁPaBsßitiEdl)ancat;taMg sRmab;plitsßitipøÚvkarEdl)ancat;taMg enAkñúgRksYg b¤sßab½nrbs;Gñk   
       What is the name of the designated statistical unit for producing designated official statistics in your ministry or government institution 

 
 

1.4. eQµaHnaykdæanEdlGgÁPaBsßitiEdl)ancat;taMg enAeRkam»vaT     
            Name of Department this designated statistical unit belongs to 

 
 

1.5. eQµaHGKÁnaykdæanEdlGgÁPaBsßitiEdl)ancat;taMg enAeRkam»vaT     
           Name of Directorate Department this designated statistical unit belongs to 

 
 

1.6. eQµaHGñkTTYlxusRtUvsRmab;sRmbsRmYlCamYyviTüasßanCatisßiti GMBIsßiti   
        Contact person responsible for coordination with the NIS on statistical issues 

 

1. eQµaH  Name _____________________________________________________________________ 

2. zan³¼tMENg  Designation/title __________________________________________________________ 

3. elxTUrs½BÞ  Telephone/Mobile No. _________________________________________________________ 

4. GIuEml  E-mail ____________________________________________________________________ 

 

Epñk 1 
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1.7. etIGñk)anTTYlm©as;CMnYysRmab;]btßmÖGgÁPaBsßitiEdl)ancat;taMg kñúgqñaM 2012 Edrb¤eT?   

¬KUscemøIy  ¦ Have you received any development partners for the designated statistical unit in 2012? (tick  an         

answer) 

     

)aT 
Yes 

 eT 

No 
  

  

 

      ebI eT  sUmbMeBj sMnYr 1>8. if No, please go to 1.8 

      ebI )aT  sUmKUscemøIy  xageRkam. Gacpþl;cemøIyeRcIn ebIman.   
         if yes, please tick  the answers below. Give multiple answers if possible. 
 

 

1. TIRbwkSasRmab;karRbmUlTinñn½y viPaKTinñn½y    

    nigkarbNþúHbNþal nigskmµPaBepSg²   
      Advisor assistance for data collection, data analysis and  
      training or other activities 

  3. CMnYykarhirBaØvtßúsRmab;smÖar³eRbIR)as;kñúg 

kariyal½y     
 Financial assistant for office supplies (paper, envelop ,etc.) 

 

 

  
 

       

 

2. CMnYykarhirBaØvtßúsMrab;eRKOgbrikçar  

    ¬kMuBüÚT½r m:asIunftcmøg rfynþ¦  
       Financial assistant (computer, photo copy machines, cars) 

  4. CMnYykarhirBaØvtßúsRmab;karRbmUlTinñn½y  
       Financial assistant  for data collection  

 

 
 

  

 5.epSgeTot ¬sUmbBa¢ak;¦  Other (specify)      
   

 

1.8. cMnYnm®nþIsrubkñúgGgÁPaBsßitiEdl)ancat;taMg qñaM 2012     
        Total number of staff in designated statistical unit in 2012 

    
   

 

1.9. cMnYnm®nþIkñúgGgÁPaBsßitiEdl)ancat;taMgTTYlR)ak;elIkTwkcitþ nig¼b¤R)ak;cMNayRbtibtiþGaTiPaB qñaM 2012  
            Number of staff in designated statistical unit receiving incentive payment and/or POC payment (priority operating costs ) in 2012 
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viTüasßanCatisßiti 
RksYgEpnkar 

3 

em:taTinñn½ysßitipøÚvkarEdl)ancat;taMg  

Metadata Designated Official Statistics 
   

qñaM 
Year 

2 0 1 2 

 

II. B½t’manGMBIsßitipøÚvkarEdl)ancat;taMgkñúgGgÁPaBsßitiEdl)ancat;taMg  
  (Information on Designated Official Statistics in Designated Statistical Unit) 

¬sUmemIlGnuRkwtüsþIBIsßitipøÚvkarEdl)ancat;taMg CMBUkTI 3¦ 

(Please, see the Sub-Decree on Designated Official Statistics, Chapter 3) 
 

  2.1. eQµaHsßitipøÚvkarEdl)ancat;taMg  Name of designated official statistics 

 
 

  2.2. eQµaHGñkTMnak;TMng  Contact person            
         elxTUrs½BÞ nigGIuEml  Telephone/Mobile No. and E-mail   

 

   2.3. etIGñk)anRbmUlTinñn½y kñúgqñaM 2012 Edrb¤eT? ¬KUscemøIy  ¦                    
             Did you collect data in 2012?   (tick  an answer) 

     )aT Yes         eT No   

 
 

  

 

  ebI )aT  sUmbnþeTAsMNYr 2.4           If  Yes, continue question 2.4 

  ebI eT  etImUlehtuGVI EdlGñkmin)anplitsßiti kñúgqñaM 2012.  ¬sUmbnþeTAsMNYr 2.4 rYcbBa©b;karsmÖasn_¦ 
    If  No, What are the reasons for not producing the statistics in 2012.  (continue question 2.4 and Finish) 

      1. minmanfvika¼fvikaminRKb;RKan;  
       Not/ Not enough budget 

   3. déTeTot ¬sUmbBa¢ak;¦ Other (specify) 

   

  

  
        

        

 2. minTan;dl;eBlplit  Not supposed to be 

      Produced  this year   

      

 
        

 2.4. eQµaHr)aykarN_sßiti nigqñaMEdl)ane)aHBum<cugeRkay?  Name of the report and year of the latest published statistics: 

        

 
 

Epñk 2 
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2.5. Tinñn½yEdlGñk)anRbmUlkñúgqñaM 2012 etIsRmab;qñaM¼ry³eBlNa? 
              For what period/year did you collect data in 2012? 
 1. RbcaMEx  Monthly   3. RbcaMqñaM  Annually   

       

 2. RbcaMRtImas  Quarterly   4. déTeTot ¬sUmbBa¢ak;¦ Other (specify)   

       
 

2.6. etImanRbPBTinñn½yGVI EdlGñkeRbIsRmab;sßitirbs;Gñk ? sUmKUscemøIy  xageRkam.  Gacpþl;cemøIyeRcIn ebIman ¬ebIsinCa 

kMNt;Rta rdæ)al sUmrMlgeTAsMnYr 2>8¦. 
            What data sources do you use for your statistics? Please tick  an answer below. Give multiple answers if possible.( If tick  Administrative record please  

go to 2.8) 
      1. kMNt;Rtardæ)al  Administrative record       3. CMerOn  Census   

        

 2. Gegát  Survey    4. déTeTot ¬sUmbBa¢ak;¦ Other (specify)   

        

        

 

 2.7. ebIRbPBCaGegát b¤CMerOn etIGñkRbmUlsßitiBIGñkNaxøH? sUmKUscemøIy  xageRkam. Gacpþl;cemøIyeRcIn ebIman.   
         If survey or census who do you collect statistics from? (What is the reporting unit?) Please tick  the answers below. Give multiple answers if possible. 
        

      1. buKÁl  Individual    4. sßab½nrdæ rYmbBa©ÚlTaMgemPUmi Government 

organizations and institutions including village chief 

  

  
        

      2. RKYsar  Household    5. GgÁkarminEmnrdæaPi)al  Non-Government 

Organization 

  

  
        

 3. shRKas  Enterprise/Company    6. déTeTot ¬sUmbBa¢ak;¦ Other (specify)   

        

        

 2.8. etIsßitiGacbgðajtamkRmittMbn;NaxøH? sUmKUscemøIy  xageRkam. Gacpþl;cemøIyeRcIn ebIman.   
        For what regional level can the statistics be presented? Please tick  the answers below. Give multiple answers if possible. 
        

 1. RbeTskm<úCa  Cambodia    4. fñak;XMu  Commune   

        

 2. fñak;extþ  Province    5. fñak;PUmi  Village   

        

 3. fñak;Rsuk  District    6. déTeTot ¬sUmbBa¢ak;¦ Other (specify)   

        
        

 2.9. etICaFmµtaGñkRbmUlsßitierogral;eBlNa? sUmKUscemøIy  xageRkam. Gacpþl;cemøIyeRcIn ebIman.      
        How often is the statistics presented ? Please tick  the answers below. Give multiple answers if possible. 
        

 1. RbcaMEx  Monthly    3. RbcaMqñaM  Annually   

        

 2. RbcaMRtImas  Quarterly    4. déTeTot ¬sUmbBa¢ak;¦ Other (specify)   

        

        

 2.10. etIGñkmanKeRmage)aHpSayTinñn½yEdl)anRbmUlenAqñaM 2012 enAeBlNa? When do you plan to publish the data collected in 2012? 
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 2.11. eQµaHr)aykarN_sßiti nigqñaMEdl)ane)aHBum<bc©úb,nñ?  Name of the report and year of the current published statistics: 

        

        

 2.12. etIGñkNaCaGñkeRbIR)as;d¾sMxan; sRmab;sßitiEdl)anRbmUl?  Who are the main users of the collected statistics? 

        
        
        

   2.13. etIsßitiEdl)anRbmUlmaneKaledAcm,gGVInigFatuGVIxøH?  What are the main objectives and variables of the collected statistics?  

        

        

        
        

 

 2.14. etIGñk)anepJIsUcnakr¼tarag¼mIRkUTinñn½y BIsßitiEdl)anRbmUl eTA[ ³ 

            sUmKUs  cemøIyxageRkam.  Gacpþl;cemøIyeRcInebIman.        
                  Did you deliver indicators/tables/micro data from the collected statistics to: Please tick  the answers below. Give multiple answers if possible. 
        

 1. viTüasßanCatisßiti  National Institute of Statistics    3. GgÁkarGnþrCati  International Organizations   

        

 2. TIsþIkarKN³rdæm®nþI  Council of Ministers    4. eT  No   

        

 2.15. fvikasRmab;sßiti  Budget for the Statistics 

           bMeBjEtmYy sRmab;fvika):an;sµan b¤fvikaCak;Esþg. ¬ÉktaKitCaduløarGaemrik¦   
            Only fill in estimated or actual budget. (Unit in US$). 

fvika  
Budget Items 

fvika)a:n;sµan 
Estimated Budget 

fvikaCak;Esþg 
Actual Budget 

ebovtSr_mRnþIraCkar  
Government salary staff 

  

R)ak;elIkTwkcitþmRnþIraCkar ¬rdæaPi)al¼édKUGPivDÆn_¦  
Incentive staff (Government/Donor) 

  

cMNayelIbrikçar ¬rdæaPi)al¼édKUGPivDÆn_¦  
Equipment expenses (Government/Donor) 

  

cMNayelIkarbNþúHbNþalsRmab;karRbmUlTinñn½y ¬rdæaPi)al¼édKUGPivDÆn_¦  
Training for data collection expenses (Government/Donor) 

  

cMNayelIkarRbmUlTinñn½y ¬rdæaPi)al¼édKUGPivDÆn_¦ 
Data collection expenses (Government/Donor)    

  

cMNayelIkarviPaK sresrr)aykarN_ ¬rdæaPi)al¼édKUGPivDÆn_¦ 
Analysis, report writing expenses (Government/Donor)    

  

cMNayelIkarpSBVpSay ¬e)aHBumÖ ftcmøgr)aykarN_ kardak;bBa©Úlkñúgev:bsay. l.¦ 

¬rdæaPi)al¼édKUGPivDÆn_¦ 

Dissemination expenses (publishing, printing reports, website etc.) (Government/Donor)    

  

cMNaydéTeTot rYmTaMgsmÖar³kariyal½y ¬rdæaPi)al¼édKUGPivDÆn_¦ 
Other costs including office supplies (Government/Donor)    

  

srub 
Total 

  

   
 

sUmGrKuNEdl)anshkarCamYyviTüasßanCatisßiti¡ 
Thanks for your cooperation with the National Institute of Statistics! 



http://www.nis.gov.kh/







