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ក. េសចក្តីេផ្តើម 
 
 េ្រកមករដឹកនរំបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ្របមុខ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
ទទួលបនសុខ សន្តិភព កិតយនុភព និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយ។ កមពុជែដលធ្ល ប់ែតជសមរភូមិ 
ៃនករ្របទញ្របទង់ពីសំ ក់ម អំ ច នងិជ្របេទសែដលេពរេពញេទេ យស្រងគ មសីុវលិដ៏
ុ ៃំរ ៉ ជ លពិឃដ ៃនរបប្របល័យពូជ សន៍បនែ្របក្ល យេទជទីផ រវនិិេយគ ដទ៏ក់ទញ ជ
រមមណីយ ្ឋ ន និងទីផ រេទសចរណ៍ដល៏បលីបញលំ ប់ពិភពេ ក និងជ្របេទសមួយមនេមទនភព
ជតិេសមីមុខេសមីមត់ជមួយ្របេទសដ៏ៃទេលីពិភពេ ក។ 
 េដីមបសីេ្រមចបនេគលេ ជយុទធ ្រស្តរបស់ខ្លូន ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនបន្របកន់យករបប
នេយបយ្របជធិបេតយយ ពហុបក  និងរបបេសដ្ឋកិចចែបបទីផ រេសរ ី និងេបីកចំហរ េ យេធ្វីករែក
ទ្រមង់សីុជេ្រម និង ក់េចញយុទធ ្រស្ត ែផនករ និងេគលនេយបយជេ្រចីន ជពិេសសយុទធ ្រស្ត
ចតុេកណ និងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ និងបនេធ្វីសមហរណកមមេសដ្ឋកិចចេទកនុងតំបន ់ នងិ
ពិភពេ ក។  
 េ យែឡក ្រកសួងទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកចិច ែដលជេសនធិករ
ផទ ល់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុវត្តតួនទី ភរកិចចរបស់ខ្លួន កនុងករងរចំបង គឺករេធ្វីទំនក់ទំនង 
ស្រមបស្រមួលករងររ ងរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករចូលរមួ ក់ែតង េសចក្ត្ីរពងចបប់ 
ករអប់រផំ ព្វផ យចបប់ ករទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង របស់្របជពលរដ្ឋ ករ ម ន
ករអនុវត្តន៍ចបប់ និងលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តនន និងេធ្វីអធិករកិចច េលី្រគប់វសិ័យ សំេ  បងក រ ទប់
ក ត់ ែកលម្អ និងមនវធិនករ េដីមប្ីរបឆងំនឹងអំេពីពុករលួយ កររេំ ភេ យអំ ច និង បតុភព

អសកមមននេដីមបពី្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ករពរសិទធរបស់្របជពលរដ្ឋ ករពរសុវតថិភព ធរណៈ 
និងរមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកិចច សងគម។ 
 កនុងឆន ២ំ០១៨ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចបនសេ្រមចនូវ
សមិទធផលនន ជេ្រចីនដូចេរៀប បខ់ងេ្រកម។ 
 

ខ. សមទិធផលករងរ  
 
១. រដ្ឋបលកិចចករទូេទ  
១.១. រដ្ឋបល 
 នយក ្ឋ នរដ្ឋបលបនបំេពញករងរ ដូចខងេ្រកម៖ 
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 -ទទួលលិខិតចូលពី្រកសួង ថ ប័នននចំនួន១២៧៤ ចបប ់និងបញជូ នលិខិតេចញចំនួន១៩០២
ចបប់។ 
 -្រគប់្រគងច ចរ ល់ឯក រេចញ-ចូល្រកសួង និងេរៀបចំតមកល់ទុកឯក រ។  
 -េរៀបចំ ងំប ពកយេ ្ល ក្រគប់ពិធីបុណយជតិ-អន្តរជតិ។ 
 -្រគប់្រគងសរេសរខ្លឹម រ និងថតសកមមភពករងរថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ បញចូ លកនុង
េគហទំព័រផ្លូវកររបស់្រកសួង។  
 -េរៀបចំ រលិខិតថ្វ យ្រពះពរ្រពះករុ  ្រពះបទសេម្តច្រពះនេ ត្តម សីហមុនី ្រពះម ក ្រត 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្តច្រពះម ក ្រតី នេ ត្តម មុននីថ សហីន ុ ្រពះវរ ជម
ជតិែខមរកនុងេសរភីព េសចក្តីៃថ្លថនូរ និងសុភមងគល និងេធ្វី រលិខិតជូនពរថន ក់ដឹកនជំន់ខពស់របស់
ជតិ។ 
 -េធ្វីេសចក្តីសេ្រមច េសចក្តីជូនដណឹំង លិខិតបងគ ប់ករ លិខិតអេញជ ីញ វញិញ បនប្រតរដ្ឋបល 
អត្តសញញ ណប័ណ្ណម្រន្តី ជករ និងលិខិតរដ្ឋបលេផ ងៗ បញជូ នេទ្រកសួង ថ ប័ននន។ 
 -េរៀបចំស្រមបស្រមលួ និងចូលរមួកចិច្របជុំរបស់្រកសួង្រគប់កមមពិធីជួបសវនករករងររ ងថន ក់
ដឹកន្ំរកសួងជមួយេភញ វជតិ-អន្តរជតិ។  
 -ចុះព្រងឹងករងររដ្ឋបល េន្រគប់មនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច
ជធនី េខត្ត។ 

 -បូកសរុបរបយករណ៍ របស់អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលកិចចករទូេទ និងរបយករណ៍្រកសួង្របចំ
ែខ ្រតីមស ឆមស រយៈេពល៩ែខ និង្របចឆំន សំ្រមប់ជូនទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 
 -ចុះេរៀបចំកមមវធិី និងអមដំេណីរជមួយថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ដូចជសិកខ  ករចុះសួរសុខទុកខ 
កងកម្ល ងំករពរ្រពំែដនកមពុជ-ៃថ ពធិី្របកសចូលកនមុ់ខតំែណង្របធនមនទីរ និងពធិីបុណយជតិេន
មប ្ត  ជធនី េខត្តមយួចំនួន។ 

 -ចូលរមួទទលួ និងជូនដេំណីរគណៈ្របតិភូជន់ខពស់ប ្ត ្របេទសនន ែដលមកបំេពញទស នកិចច
ផ្លូវករ េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
១.២. បុគគលកិ នងិធនធនមនុស   
 នយក ្ឋ នបុគគលកិ និងធនធនមនុស បនបំេពញករងរ ដូចខងេ្រកម៖ 
 -េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករបេងកីត្រកុមករងរសកមមភពជនពិករ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករែតង ងំ និង្របគល់ភរកិចចជូនម្រន្តី ជករចំនួន៤៨ រូប។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករេផទរ្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករ ចំននួ៦រូប ពី្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ឱយេទបេ្រមីករងរេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈចំនួន
១រូប និង្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួងម ៃផទចំនួន៥រូប។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករទទួល្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករចំនួន៤រូបពី្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសងួកសិកមម រុកខ ្របមញ់ 
និងេន ទចំនួន១របូ ្រកសួងម ៃផទចំនួន១រូប ្រកសួងែរ ៉ និងថមពលចំននួ១រូប និង្រកសួងវបបធម ៌
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និងវចិិ្រតសិលបៈ ចំនួន១រូប ឱយមកបេ្រមីករងរកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួងទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករទទួលយក្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករថមីចំនួន ៦៦រូប ឱយចូលបេ្រមីករងរកនុង្រកប
ខ័ណ្ឌ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច និង ក់ឱយេធ្វីកមមសិក កលបង
កនុង្រកបខ័ណ្ឌ រយៈេពល១២ែខ។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករេផទរភរកិចចម្រន្តី ជករចំនួន២រូប ពីមនទីរទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចចេខត្តកំពង់ធឱំយេទបេ្រមីករងរេនមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច
េខត្ត្រពះវ ិ រ និងពីនយក ្ឋ នទទួលពកយបណ្តឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ ឱយេទបេ្រមីករងរេនមនទីរ
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តក ្ត ល។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករលុបេឈម ះ និង្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករចំនួន១រូប ែដលទទួលមរណភព។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរម្រន្តជីប់កិចចសនយចំនួន២០រូប េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករអនុញញ តឱយម្រន្តី ជករចំនួន១រូប ចូលបេ្រមីករងរវញិ។ 
១.៣. ករបណ្តុ ះប ្ត ល 
 ្រកសួងចត់បញជូ នម្រន្តី ជករចំនួន១០៩រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លជំនញេផ ងៗ េនកនុង្របេទស 
និងេ្រក្របេទស កនុងេនះចំនួន២០រូប ជំនញអធកិរកិចច េន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម និង
ចំនួន៣រូបជនំញ ភ ចិន េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន។ 
១.៤. ហរិញញវតថុ នងិផគត់ផគង់  
 ្រកសួងបនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -ទក់ទងករងរជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ រតនគរជតិ និងធនគរជតិ កនុងកិចចករ
េសនីសំុថវកិនន មខទង់ជំពូក េដីមបបីេ្រមីករងរ្រកសួងឱយដំេណីរករល្អ្របេសីរ ដូចជថវកិស្រមប់
េបៀវត  ដំេណីរកររដ្ឋបលទូេទ េបសកកមមកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស។ 
 -ែកស្រមួល្រកុមករងរែកទ្រមង់ ហរិញញវតថុ ធរណៈ និងបេងកីតេលខធិករ ្ឋ ន ៃន្រកុមករងរ
ែកទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈ្រកសួង។ ្រកុមករងរបនបំេពញភរកិចចយ៉ងសកមម ជពិេសសកនុង
កមមវធិីែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ែដលមនេលខធិករ ្ឋ ន េន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ និងេធ្វីករជមួយ្រកុមករងរ្របព័នធបេចចកវទិយព័ត៌មន ស្រមប់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ (FMIS) 
ែដល្របព័នធេនះនឹង្រតូវតេម្លីងេន្រកសួងេនឆន ២ំ០២០។  
 -្រកុមករងរែកទ្រមង់ ហរិញញវតថុ ធរណៈរមួនឹងថន ក់ដឹកន ំ អងគភពថវកិរទងំអស់កនុង្រកសួង
បនចូលរមួសិកខ ផ ព្វផ យ្របព័នធបេចចកវទិយព័ត៌មនស្រមប់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ (FMIS) នងិ
ករែណនសំ្រមប់អនគត ែដលេធ្វីបទបង្ហ ញ និងេឆ្លីយសំណួរ េ យ្រកុមករងរមកពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ។ 
 -្រកសួងបន្របជំុពិភក  និងេចញេសចក្តីជូនដណឹំងេទថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ពីករចប់
េផ្តីមផ្តល់្របក់េបសកកមម និង ភករេផ ងៗ មរយៈបញចូ លេទកនុងគណនី មីជន ចប់ពីៃថងទី ១ 
ែខមក  ឆន  ំ២០២០ តេទ។ 
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 -េរៀបចំរបយករណ៍េ្របៀបេធៀបែផនករចំ យ មកមមវធិី្របច្ំរតីមស និងករអនុវត្តជក់
ែស្តង េ យឆ្លុះបញច ងំេគលេ ចំ យកនុង្រតីមសនីមួយៗ។  
 -្រកុមករងរែកទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈបនជួបពិភក ករងរ ជមួយអគគេលខធិកររង ៃន 
អគគេលខធិករ ៃនគណៈកមម ធិករដឹកនកំរងរែកទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈ េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -បេងកីត្រកុមករងរ្របព័នធ FMIS ្របច្ំរកសួងេដីមបងីយ្រសួលទំនក់ទំនង ករងរជមួយ្រកុម
ករងរ FMIS ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុបនេរៀបចំ និង្របមូលធតុចូលស្រមប់លិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តពកព់័នធនឹងបញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ  ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋឆន ២ំ០១៨។ 
 -ផ ព្វផ យពត័៌មន ស្តីពីលទធកមម ធរណៈ មរយៈកែសត បនផ ព្វផ យកិចច លទធកមម
ធរណៈដល់អនកេដញៃថ្លនិង្រកុមលទធកមមេ្រតៀមអនុវត្តេសចក្តីជូននិង ចរែណនសំ្តីពីករេ្រតៀម 

េរៀបចំែផនករ យុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២០-២០២២។ 
១.៥. ែផនករ និងសថតិិ 
 ្រកសួងបនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -េរៀបចំគេ្រមងកមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ៣ឆន រំកំិល ឆន ២ំ០១៩-២០២១ របស់្រកសួងទំនក់
ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច េផញីេទ្រកសួងែផនកររមួមន៖ (១) ករ ងសង់អគរ
ទីស្តីករ្រកសួង និងមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត (២) 
ករសិក បឋមស្តីពីករផ ព្វផ យចបប់ ទិភពទងំ១១ (៣) ករក ងចបប់អធិករកិចច (៤) ករងរ ម
នករអនុវត្តចបប់ (៥) កិចចដំេណីរករេវទិក ធរណៈេន មមូល ្ឋ ន (៦) ករ ទ បសទង់មតអិំពី

ត្រមូវករ និងកង្វល់របស់្របជពលរដ្ឋ (៧) កមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លជំនញករងរអធិករកិចច (៨) បន
ចុះែណនេំលីករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០១៩-២០២១ រដ្ឋបលក ្ត ល និងមនទីរ ជធនី
-េខត្ត ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ្រពមទងំចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួង
ក្រមិតបេចចកេទសចំនួន២េលីក និងក្រមតិនេយបយចំនួន១េលីក។ 
 -េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ២០១៩-២០២១ ស្រមប់រដ្ឋបលក ្ត ល និងមនទីរជំនញ២៥ 
ជធនី-េខត្ត ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 

 -េរៀបចំគេ្រមងែផនករថវកិ្របចឆំន ២ំ០១៩ ស្រមប់រដ្ឋបលក ្ត ល និងមនទីរជំនញ២៥
ជធនី-េខត្ត ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច និងបនចូលរមួកិចច្របជំុ 
ចរចរក្រមិតបេចចកេទស និងក្រមិតថន ក់ដឹកន្ំរកសួង និង្រកសួង េន្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ។ 
 -េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិឆន ២ំ០១៩-២០២៣ (ផយអជ) េផញីជូន្រកសួងែផនករ។ 
 -េរៀបចំេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភព ស្តីពីករអប់រផំ ព្វផ យចបប់ឆន ២ំ០១៩-២០២១ ស្រមប់
ជធតុចូលរមួចំែណកអនុវត្ត ៃនេគលនេយបយជតិ្របជជនឆន ២ំ០១៦-២០៣០។ 
 -េរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភព ស្តីពីករងរអប់រផំ ព្វផ យចបប់ឆន ២ំ០១៧ រមួចំែណកអនុវត្ត 
េគលនេយបយជតិ្របជជនឆន ២ំ០១៦-២០៣០ េផញីជូន្រកសួងែផនករ។ 
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 -េរៀបចំរបយកណ៍ស្តីពីសថិតិផ្លូវករមនករចត់ ងំរមួមន៖ ករអនុម័តចបប់ ករអប់រផំ ព្វផ យ
ចបប់ករងរអធិករកិចច ករងរ ម នករអនុវត្តចបប ់ និងករងរទទួលពកយបណ្តឹ ង និងអេងកត្រ វ 
្រជវ េផញីជូន្រកសួងែផនករ។ 
 -េរៀបចំេសៀវេភសថិតិទូេទស្រមប់្រកសួង ែដលមនបញជ ី យនមម្រន្តី ជករ និងថន កដ់កឹនំ
្រកសួង ្រពមទងំមនទីរជំនញ ជធនី-េខត្តទងំ២៥ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច (មិនទន់បនបញចប់េនេឡយី)។ 
 -្របមូល នងិបញចូ លទិននន័យ ង ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តថវកិកមមវធិីស្រមប់ករ្រគប់
្រគងឆន ២ំ០១៨ មអគគនយក ្ឋ នទងំ៣ ៃនទសី្តីករ្រកសួង និង មមនទរីទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត។ 
 -ចូលរមួសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ រ ងអនកេ្របី្របស់ទិននន័យ អំពីករេរៀបចំ ង ទិភព 
របស់ជំេរឿនទូេទ្របជជន េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឆន ២ំ០១៩ េនស ្ឋ គរកបូំឌីយ៉ ។ 
 -ចូលរមួសិកខ ស្តីពីករផ ព្វផ យេគលករណ៍ែណន ំ ស្តីពីករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្ត
អភិវឌ ន៍ មវសិ័យ េ្រកមករេរៀបចំរបស់្រកសួងែផនករ។ 
 -ចូលរមួសិកខ ពិេ្រគះេយបល់អន្តរ្រកសួង ក្រមិតបេចចកេទស េលីេសចក្តី្រពងែផនករ
សកមមភព ២០១៩-២០២១ ៃនេគលនេយបយជតិ្របជជន២០១៦-២០៣០ េនេភជនីយ ្ឋ ន
ទេន្លប ក់២ និងស ្ឋ គរកបូំឌីយ៉ ។ 
 -ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញបេចចកេទស េលីករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈស្រមប់ម្រន្តី
្រគប់្រគង ហរិញញវតថុ និងម្រន្តី្រគប់្រគងថវកិ។ 
 -បន្តែកស្រមួលធតុចូលស្រមប់េរៀបចំេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភព ឆន ២ំ០១៩-២០២១ ៃន
េគលនេយបយជតិ្របជជនឆន ២ំ០១៦-២០៣០។ 
 -បន្តស្រមបស្រមួលករងរេរៀបចំែផនករជមួយម្រន្តីជំនញ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ 
១.៦. សហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ  
 ្រកសួងបនសេ្រមចករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -ថន ក់ដឹកន្ំរកសួងបនទទួលជួបសវនករករងរជមួយ ១) េ កជំទវ ម៉នីក េចន 
(Manika Jain) ឯកអគគរដ្ឋទូត ៃន ធរណរដ្ឋឥ ្ឌ  ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ ២) ឯកឧត្តម វូ 
ក្វ ងមិញ (Vu Quang Minh) ឯកអគគរដ្ឋទូត ៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម្របច្ំរពះ ជ

ច្រកកមពុជ ៣) ឯកឧត្តម ហ៊ ង់ ប៉ ឯកអគគរដ្ឋទូត ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ែដលបន
បញចប់ ណត្តិករទូតេនកមពុជ ៤) គណៈ្របតិភូ ជញ ធរអធកិរកិចចរដ្ឋ នងិ្របឆងំអំេពីពុករលួយ ៃន
ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត វ ៥) គណៈ្របតិភូែដលដកឹនេំ យឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត 

ខេំផង យស៊មុេផង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករងរ និងសុខុមលភពសងគម ៃន ធរណរដ្ឋ
្របជធិបេតយយ ្របជមនិត វ ៦) គណៈ្របតិភូសមជិកគណៈកមម ធិករមជឈមិបក  ដឹកនេំ យ
ឯកឧត្តម ហូវ េឡញ (HAV A LENH) អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍ និងជអគគេលខធិកររណសិរ
មតុភូមិេវៀត ម ៦) ឯកឧត្តម ប៉ន់យ៉ ៉ ក់ ភូនធប ់(Panyarak PoonThup)  ឯកអគគ ជទូត
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វ ិ មញញ និងេពញសមតថភព ៃន្រពះ ជ ច្រកៃថ ៧) េ ក េអដេវើដ វលីសនឹ (EDWARD  
WILSON) េច ្វ យ្រកុង SIGNAL HILL សហរដ្ឋ េមរកិ ៨) ឯកឧត្តម េហើ ជុនេកើ (HE JUNKE) 
្របធនសហព័នធយុវជន ទូទងំ្របេទសចិន និង ៩) គណៈ្របតិភូសមគមមិត្តភពេវៀត ម-កមពុជ 
ដឹកនេំ យេ ក វូ៉ េម៉ ្របធនសមគម េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -អេញជ ីញឯកអគគរដ្ឋទូត ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ និងវទិយ ថ ន
ខុងជឺ ៃន ជបណ្ឌិ តសភកមពុជេដីមបចូីលរមួពិធី្របគល់វញិញ បនប្រតដល់សិកខ កមជម្រន្តី ជករ្រកសួង
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ែដលបនេរៀនភ ចិនក្រមិតបឋម។ 
 -ចត់បញជូ នគណៈ្របតិភូ្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចដឹកនេំ យ
ឯកឧត្តម ែប៉ន ច័នទសខុរនិ អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលកិចចករទូេទ ចូលរមួ្របជំុគណៈ
កមមករច្រមុះកមពុជ-េវៀត មេលីកទី១៦ (JC) េនទី្រកុង ណូយៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម។ 
 -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករ្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចចំនួន២០ រូប 
ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញអធិករកិចចរយៈេពល១ែខ េនទី្រកុង ណូយ ៃន ធរណរដ្ឋសងគម
និយមេវៀត ម។ 
 -ឯកឧត្តម ែប៉ន ចន័ទសខុរនិ អគគនយកៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលកិចចករទូេទ ចូលរមួ
ទស នកិចចសិក ែស្វងយល់ពីបទពិេ ធន៍កនុងករផ្តល់េស ធរណៈ េនវទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល
ម្រន្តី ជករ របស់្របេទសសឹង្ហបូរ។ី 
 
២. ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
២.១. នីតកិមម 
 នយក ្ឋ ននីតិកមមបនសេ្រមចករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -បនចូលរមួេរៀបចំកិចច្របជុំពិនិតយពិភក េលីេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចចចំនួន១១េលីក។ 
 -បនចូលរមួេរៀបចំកិចច្របជុំពិនិតយពិភក េលីេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ ស្តីពីវធិន និងនីតិវធិ ី ៃន
អធិករកិចចហរិញញវតថុ របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុចំនួន៤េលីក។ 
 -បនចូលរមួកិចច្របជុំអន្តរ្រកសួងចំនួន៤េលីក។ 
 -បនចូលរមួសិកខ វគគបណ្តុ ះប ្ត លពក់ព័នធនឹង្រកមរដ្ឋបបេវណីស្តីពីកតព្វកិចចចំនួន១េលីក 
 -បនចុះសទងម់តិ្របជពលរដ្ឋស្តីពីករយល់ដឹងេលីចបប់ភូមិបលចនំួន១៤េលីក គឺេខត្ត ្វ យេរៀង
ចំនួន៤េលីក េពធិ៍ តច់ំនួន២េលីក េសៀម បចំនួន២េលីក កំពង់ធំចនំួន២េលីក ្រពះសីហនុចំនួន
២េលីក និងេខត្តែកបចំននួ២េលីក េ យមន្របជពលរដ្ឋចូលរមួចំនួន១ ៦៩៧នក់ (្រស្តចីំនួន៩១៣
នក់)។ 
២.២. ករអប់រ ំផ ព្វផ យចបប់ 
 នយក ្ឋ នអប់រ ំផ ព្វផ យចបប់បនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
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 -ចុះផ ព្វផ យចបប់ចំនួន១២៧េលីក(អគគនយក ្ឋ នទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភចំនួន 
២២េលីក និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំននួ១០៥េលីក) គឺ ១) ចបប់ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ ន ២) 
ចបប់ស្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគក ៣) ចបបស់្តីពីករបងក រ និងករទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គ/ជំងឺេអដស៍ 
៤) ចបប់ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ និងកិចចករពរជនរងេ្រគះ និង ៥) ចបប់ស្តីពី
ករប្រងក បែលបងសីុសង េនេខត្ត្រពះសីហនុចំនួន២១េលីក េខត្ត ្វ យេរៀងចំនួន១៦េលីក េខត្តៃ្រពែវង
ចំនួន១១េលីក េខត្តសទឹងែ្រតងចំនួន១០េលីក េខត្តក ្ត លចំននួ៩េលីក េខត្ត ែកវចំនួន៩េលីក េខត្ត
កំពង់សពឺចំនួន៨េលីក េខត្តកំពង់ចមចនំួន៧េលីក េខត្តតបូងឃមុចំំនួន៦េលីក េខត្តកំពង់ធចំនំួន៦េលីក 
េខត្តកំពតចនំនួ៤េលីក េខត្តឧត្តរមនជ័យចំនួន៤េលីក េខត្តបត់ដំបងចនំនួ៣េលីក េខត្តែកបចំនួន
៣េលីក េខត្តេសៀម បចំនួន៣េលីក េខត្តបនទ យមនជ័យចំននួ២េលីក េខត្តកំពតចំននួ២េលីក េខត្ត
មណ្ឌ លគិរចីនួំន១េលីក េខត្តៃប៉លិនចនួំន១េលីក និង ជធនីភនេំពញចំនួន១េលីក េ យមនអនកចូលរមួ
ចំនួន៣៣ ៥៧៤នក់ (្រស្តីចំនួន១៤ ២៦៥នក់) និងបនទទួលសំណួរចំនួន២.៥៨៨សំណួរ ្រពម
ទងំបនបក្រ យ និងបភំ្លឺដល់មច ស់សំណួរ។ 
 -ចុះសិក ្រ វ្រជវអំពីករយល់ដឹងរបស់្របជពលរដ្ឋ មុនករផ ព្វផ យចបប់ស្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវ 
េគកេនឃុ្ំរតពងំ ងំ នងិឃុែំ្រសែចង ្រសុកជុំគិរ ី េខត្តកំពត េ យមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ និង
ជញ ធរចំនួន៨៩នក់ (្រស្តីចំនួន៤៥នក់) កនុងេនះ្របជពលរដ្ឋមនចំនួន៤ភូមិេសមីនឹង៨០នក់ និង
ជញ ធរមនចំនួន៩នក់។ 

២.៣. ទំនក់ទំនងជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល  
 ្រកសួងបនចត់តំ ងចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួង េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលីេសចក្តី្រពង
្រពះ ជ្រកឹតយចំនួន១េលីក េសចក្តី្រពងចបប់ចំនួន១៥េលីក េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយចំនួន៥េលីក និង
េសចក្តី្រពងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តចនំនួ១េលីក។ 
២.៤. ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
 -ចូលរមួ ្ត ប់សម័យ្របជំុវ ិ មញញរបស់រដ្ឋសភ េលីេសចក្តីេសនីចបប់ចំនួន១េលីក េសចក្តី្រពង
ចបប់ចំនួន ២០េលីក ករេបះេឆន តេ្រជីស ងំចំនួន២េលីក ្រពះ ជ រចំនួន២េលីក របយករណ៍
របស់រដ្ឋសភចំនួន ១េលីក ករអនុម័តបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភនីតិកលទី៦ចំនួន ១េលីក ចូលរមួអម
ដំេណីរជមួយគណៈកមមករទី៦ចំនួន ១េលីក និងចូលរមួអមដំេណីរជមួយគណៈកមមករទី៨ចំនួន ១
េលីក។ 
 -ចូលរមួ ្ត ប់សម័យ្របជំុវ ិ មញញរបស់្រពឹទធសភេលីេសចក្តី្រពងចបប់ចំនួន ១៦េលីក។ 
២.៥. ទំនក់ទំនងជមួយ្របជពលរដ្ឋ 
 ្រកសួងបនចត់្រកុមករងរេរៀបចំេវទិក ធរណៈ េដីមបទីទួលសំណូមពរពី្របជពលរដ្ឋចំនួន 
១០េលីក ែដលកនុងេនះេនេខត្តកំពង់ចមចំនួន២េលីក េនេខត្តេពធិ៍ ត់ចំនួន២េលីក េនេខត្ត
កំពង់ឆន ងំចនំនួ២េលីក េនេខត្តៃ្រពែវងចំនួន២េលីក និងេនេខត្តកំពង់សពឺចំននួ២េលីក េ យមនអនក
ចូលរមួចំនួន២.២០៨នក់ (្រស្តីចំននួ៨៥៨នក់) និងបនទទួលសំណូមពរពី្របជពលរដ្ឋចំនួន៥៤២
សំណូមពរ។ 
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៣. អធិករកិចច 
៣.១. អធិករកិចច  
 ្រកសួងបនចុះេធ្វីអធិករកិចចេលីមុខ្រពួញទងំបី គ ឺ វសិ័យេសដ្ឋកិចច រដ្ឋបលទូេទ និងសងគមកិចច 
េ យេផ្ត តេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋកនុងករយិបរេិចឆទ ២០១៦ 
និង២០១៧ េន្រកសួងចំនួន១៥ (វស័ិយេសដ្ឋកិចចចំននួ ៧្រកសួង វស័ិយរដ្ឋបលទូេទចំនួន ៤្រកសួង 
ថ ប័ន និងវសិ័យសងគមកិចចចំនួន ៤្រកសួង) នងិេន មប ្ដ ជធន ី េខត្តសរុបចនំួន ៦៣៤មនទីរ 

អងគភព (វសិ័យេសដ្ឋកិចចចំនួន ២៩៥មនទីរ អងគភព វស័ិយរដ្ឋបលទូេទចំនួន ១៣២មនទីរ អងគភព និង
វសិ័យសងគមកិចចចំនួន ២០៧មនទីរ អងគភព)។ 
 បនេធ្វីលិខិតជូនដំណឹងេទ្រកសួង ថ ប័ន ឱយជំរុញមនទីរ អងគភពេ្រកមឱ ទេដីមបែីកលម្អចំណុច
ខ្វះខតចំនួន៥១េលីក។ ្រកសួងបនទទួលលិខិតេឆ្លីយតបចំនួន១៩េលីក។ 
 មរយៈករចុះេធ្វីអធិករកិចចពិនិតយេឃញីថ ថន ក់ដកឹន្ំរកសួង មនទីរ អងគភព នងិម្រន្តី ជករ
្រគប់លំ ប់ថន ក់បនខិតខំយកចិត្តទុក ក់អនុវត្តនូវតួនទី ភរកិចចរបស់ខ្លួន និងចបប់ លិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តពកព់័នធបនល្អ្របេសីរ្របកបេ យ្របសិទធភព ្រពមទងំបនយកចិត្តទុក កប់ណ្តុ ះប ្ត ល
ធនធនមនុស  េលី្រគប់ែផនក ្រគប់ជំនញ េដីមបេីលីកកមពស់សមតថភពម្រន្តី ជករ ្រសប មយុទធ ្រស្ត
ចតុេកណដំ ក់កលទី៣ៃន ជរ ្ឋ ភិបល។ េ្រកពីេនះថន ក់ដឹកន្ំរកសួង មនទីរ អងគភពក៏បនខិតខំ
ែកលម្អនូវចំណុចខ្វះខត ែដលគណៈ្របតិភូអធិករកិចចបនពិនិតយេឃញី កនុងករយិបរេិចឆទកន្លងមក 
េហយីចំណុចែដលេសសសល់្រតូវករេពលេវ េដីមបែីកលម្អបែនថមេទៀត។ 
 ចំណុចអវជិជមនមួយចំនួនែដលគណៈ្របតិភូអធិករកិចចបនពិនិតយេឃញីនិងជំរុញឱយែកលម្អរមួមន៖ 

 ករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល 
 ្រកសួង មនទីរ អងគភពមួយចំនួនមនចណុំចខ្វះខតេលីករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបលដូចខងេ្រកម ៖ 
 -ករយិល័យរដ្ឋបលមួយចំនួនបនកត់្រ េលខលិខិតសទួន រលំង កត់្រ េលខលិខិតេ យពុំបន
បញជ ក់ខ្លឹម រ និងពុំបនបិទបញជ ីេសៀវេភចុះេលខលិខិតេចញ។  
 -ករ្រគប់្រគងវត្តមនម្រន្តី ជករពុំទន់បនហមត់ចត។់ 
 -រចនសមព័នធចត់ ងំរបស់មនទីរ ៃនអងគភពមួយចំនួន េន មករយិល័យថន ក់មនទីរ ក៏ដូចជ
ករយិល័យ ថន ក់្រសុកមនភពខ្វះចេន្ល ះ េ យករយិល័យខ្លះពុំមន្របធនដឹកន ំ ឬពុំមនម្រន្តីបំេរ ី
ករងរ ឬមនម្រន្តី តចិតួចមិនសម្រសបនឹងទំហកំរងរ ែដលពុំ្រសប ម្របកសស្តីពីករេរៀបចំ និង
ករ្រប្រពឹត្តេទរបស់មនទរីេខត្ត ្រកុង។ 
 -ករ្រគប់្រគងយន ្ឋ នជសួជុល ែកៃចន រថយន្ត េនមនករខ្វះខត េ យយន ្ឋ នមួយចំនួន
មិនបនសំុករអនុញញ ត ជីវកមម។ 
 -ករ្របកប ជីវកមមេភជនីយ ្ឋ ន- រ ្ឋ នមួយចំនួន ពុំបនសុំលិខិតអនុញញ ត ជីវកមម។ 

 ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ 
 ្រកសួង មនទីរ អងគភពមួយចំនួនមនចណុំចខ្វះខតេលីករងរ្រគប់្រគងហរិញញវតថុដូចខងេ្រកម ៖ 
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  -ករេ្របី្របស់ថវកិរជជេទយយបុេរ្របទនពុំទន់បនសម្រសប ម ចរែណន។ំ 
  -ភពយតឺយ៉វកនុងករបង់ចំណូលមិនែមន រេពីពនធចូលថវកិរដ្ឋ។ 
  -្រកសួង មនទីរមួយចំនួនបនរក ទុក ច់្របក់េលីសចំនួនកណំត។់ 
  -ករដកចំណូលថវកិរដ្ឋយកេទេ្របី្របស់ខុសេគលករណ៍ហរិញញវតថុ។ 
  -មនទីរ អងគភព្របមូលចណូំលមួយចនំួន ពុំបនេ្របី្របស់បងក ន់ៃដទទួល្របក់ែដលមនទ្រមង់
ឯកភព នងិេបះពុមពេឡងីេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ 
  -ករ ងសង់ ជួសជុលផ្លូវលំជនបទមួយចំនួនពុសំម្រសប និង្រតឹម្រតូវ មគេ្រមងែដលបន
េលីកេឡងី។ 
  -ករចុះកិចចសនយ ទទួលករមួយចំនួន េ យពុំមនលកខណៈសមបត្តិសម្រសបែដល ចបំេពញ
ករងរបនេឡយី។ 
  -ករបេញចញេ្របងឥនធនៈ និងសមភ រករយិល័យមួយចំនួន ពុំមនឯក រយុត្តិករពក់ព័នធឱយបន
្រគប់្រគន់ ចបស់ ស់ និង្រតឹម្រតូវ មនីតិវធិីហរិញញវតថុ។ 
  -ករចំ យថវកិរដ្ឋស្រមប់ទូទត់ករជួសជុលមេធយបយដឹកជញជូ ន និងបរកិខ របេចចកេទសមួយ
ចំនួន ពំុបនបញជ ក់ពអីត្តសញញ ណ និងពុំមនឯក រយុត្តិករពក់ព័នធឱយបន្រគប់្រគន់ ចបស់ ស់ 
និង្រតឹម្រតូវ មនីតិវធិីហរិញញវតថុ។ 
  -ករទូទត់្របក់ឧបតថមភ ដល់អនកជងំឺមួយចំនួន ពុំមនឯក រយុត្តិករពក់ព័នធឱយបន្រគប់្រគន ់
ចបស់ ស់ និង្រតឹម្រតូវ មនីតិវធិីហរិញញវតថុ។ 
  -ករែបងែចក្របក់រង្វ ន់េលីកទឹកចិត្តជូនម្រន្តី ពុំមនឯក រយុត្តិករពក់ព័នធឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 
  - ថ ប័នរដ្ឋមយួចំនួនពុំទន់បនចត់វធិនករតឹងទរបំណុល។ 

 ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តរិដ្ឋ 
 -ករេរៀបចំបញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ េកីនេឡងី ថយចុះ្របចឆំន មំួយចនំួន ពុំទន់េពលេវ ។ 
  -មនភពយតឺយ៉វកនុងករេសនីសំុេគលករណ៍ជ្រមះេចញពីបញជ ី រេពីភណ្ឌ  នូវ្រទពយសមបត្តិែដល
ចស់្រទុឌេ្រទម ខូចគុណភព េ្របី្របស់ែលងេកីត។ 
  -ដីកមមសិទធរដ្ឋមួយចំនួន្រតូវបន្របជពលរដ្ឋចូលកន់កប់ េ យខុសចបប់ពុំទន់្រតូវបនេ ះ
្រ យ។ 
  -្រកសួង មនទីរ អងគភពមួយចំនួន ពុំទនប់នេធ្វីវញិញ បនប្រតសមគ ល់មច ស់អចលនវតថុេនេឡយី។ 
 កនុងករងរទំនក់ទំនង នងិេធ្វីអធិករកិចចេឡងីវញិ ្រកសួងបនទទួលរបយករណ៍ និងលិខិតជូន
្រជបពី្រកសួងចំនួន៩គឺ៖ (១) ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ ចំនួន៥១េលីក (២) ្រកសួងវបបធម៌ និង
វចិិ្រតសលិបៈ ចំនួន១៦េលីក (៣) ្រកសួងករពរជតិ ចំននួ១២េលីក (៤) ្រកសួងម ៃផទ ចំនួន ១១
េលីក (៥) ្រកសួងធមមករ និង សន ចំននួ៦េលីក (៦) ្រកសួងេទសចរណ៍ ចំននួ៥េលីក (៧) 
្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  ចំនួន៤េលីក (៨) ្រកសួងពណិជជកមម ចនំួន២េលីក (៩) ្រកសួង
ព័ត៌មន ចនំនួ១េលីក ។ 
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៣.២. ករ ម នករអនុវត្តចបប់ 
 ្រកសួងបនចុះ ម ន្រតួតពិនិតយករអនុវត្តចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននេន មប ្ដ
ជធនី េខត្តចំនួន១៨ សរុបចំនួន២៩េលីក កនុងេនះករងរកំពុងបន្តចុះ ម នមនចំនួន ២ករណី 
ករងរែដលបនបញច ប់មនចំនួន ២៧ករណី រមួមន៖ (១) ចបប់ស្ដីពីៃ្រពេឈ ី (២) ចបប់ស្ដីពី
ជលផល (៣) ចបប់ស្ដីពកីរ្រគប់្រគង និងករេធ្វី ជីវកមមធនធនែរ ៉(៤) ចបប់ស្ដីពីករប្រងក បែលបងសុី
សង (៥) ចបប់ស្ដីពីករងរ (៦) អនុ្រកឹតយេលខ៦៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទ០ី៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០០១ ស្ដីពី
ករកំណត់ និងករ្រគប់្រគង្រចកទ្វ រអន្តរជតិ ្រចកទ្វ រ្រពំែដនអន្តរជតិ ្រចកទ្វ រ្រពំែដនេទ្វភគី ្រចកទ្វ រ
តំបន់្រពំែដន ្រចកទ្វ រកំពង់ែផសមុ្រទ េនទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ (៧) អនុ្រកឹតយេលខ៨៦ 
អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៧ ស្ដីពីលិខិតអនុញញ ត ងសង់ (៨) ្របកសេលខ២៤៧ 
សហវ.្របក ចុះៃថងទី២៥ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៥ របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ស្ដីពីករ្រគប់្រគង
ជីវកមមែលបងកំ ន្ត ស្លុតម៉សុីន ែលបងេអឡចិ្រតូនិច និងេមកនិច្រគប់្របេភទ (៩) ករអនុវត្ត

កិចចសនយវនិិេយគេធ្វី ជីវកមមយកភសីុ។ 
 ជលទធផល មរយៈករចុះ ម នករអនុវត្តចបប ់ េគលនេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តនន កនុងឆន ២ំ០១៨េនះ ជលទធផលបនរកេឃញីនូវចំណុចខ្វះខត នងិកំហុសឆគងេលី
ករអនុវត្តចបប់ និងបនជំរុញឱយែកលម្អរមួមន៖ 

 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈកីនុងេខត្តេសៀម ប ឧត្តរមនជ័យ មណ្ឌ លគិរ ីនិងេខត្ត្រពះវ ិ រ 
 -េ ងសិបបកមមផល អនុផលៃ្រពេឈ ី េ ងសននិផល អនុផលៃ្រពេឈ ីនិងកែន្លងលក់េ្រគឿងសង្ហ រមិ
ផល អនុផលៃ្រពេឈ ីមួយចំនួនមិនទនម់នលិខិតអនុញញ តេធ្វី ជីវកមមេនេទបយី។ 
 -ករប្រងក បបទេលមីសៃ្រពេឈ ីរបស់ខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីែផនករដ្ឋបលៃ្រពេឈ ីនិងសងក ត់រដ្ឋបល 
ៃ្រពេឈ ីេនមិនទន់អសល់ទធភពេនេឡយី។  

 ចបប់ស្តីពីជលផលកនុងេខត្តេសៀម ប និងេខត្តកពំង់ឆន ងំ 
 -កែន្លងសននិធផិល ផលិតផលជលផលមួយចំនួន មនិទន់មនលិខិតអនុញញ ត្របកប ជីវកមមេន
េឡយី។ 

 ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគង នងិករេធ្វី ជីវកមមធនធនែរ ៉ កនុងេខត្តឧត្តរមនជ័យ េខត្តមណ្ឌ លគរិ ី និង
េខត្ត្រពះវ ិ រ 

 -្រកុមហុ៊នចំននួ៣កែន្លងេនេខត្តឧត្តរមនជ័យ មិនទនប់នេបះបេងគ លកំណត់្រពំ្របទល់ែដន
េទ ម ជញ ប័ណ្ណបនរចួ ល់េនេទបយី។ 
 -្រកសួងែរ ៉និងថមពល មនភពយតឺយ៉វកនុងករផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណ បន្តពនយសុពលភព ដល់មច ស់
ជីវកមមធនធនែរ។៉ 
 ចបប់ស្តីពីករងរ មប ្ត េ ងច្រក េនេខត្ត ែកវ 

 -េ ងច្រកចំននួ៧កែន្លងេនេខត្ត ែកវ មនកមមករនិេយជិតមយួចំនួន ពុទំន់មនេសៀវេភករងរ 
ប័ណ្ណករងរ និងវញិញ បនប្័រតបញជ ក់ករពិនិតយកយសមបទេនេឡយី។ 
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 -មនេ ងច្រកចំនួន២កែន្លង េនេខត្ត ែកវពុំទន់មនសមភ រ បរកិខ រ ែ្រគ និងឱសថ្រគប់្រគន់
ស្រមប់េ្របី្របស់កនុងគិ ន ្ឋ ន្រគប់្រគន់េនេឡយី រឯី រ ្ឋ នក៏ពុំទន់េឆ្លីយតប េទនឹងចំនួន
កមមករនិេយជិតេនេឡយី។ 
 -េ ងច្រកចំននួ៧កែន្លងេនេខត្ត ែកវពុំទន់មនគិ នុបប ្ឋ កយកិ្របចកំរេនគិ ន ្ឋ នជប់
ប់េនេឡយី និងបនេ្រជីសេរសីយក្រគូេពទយមកេធ្វីករេនកនុងគិ ន ្ឋ នេ យពំុបនបំេពញ្រគប់

លកខខណ្ឌ ។ 
 ចបប់ស្តីពីករប្រងក បែលបងសុីងសង នងិ្របកសេលខ២៤៧ សហវ.្របក ចុះៃថងទី២៥ ែខឧសភ 
ឆន ២ំ០០៥ េនេខត្ត ្វ យេរៀង 

 -កសុីណូចំននួ ៨កែន្លងេនេខត្ត ្វ យេរៀង ពុំបនបិទប្រមម មជនជតិែខមរចូលេលងែលបងសីុ
សង េនកនុងកសុីណូរបស់ខ្លួនេនេឡយី។ 

 អនុ្រកឹតយេលខ៦៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទ៩ី ែខកកក  ឆន ២ំ០០១ េនេខត្តបត់ដបំង ៃ្រពែវង កំពត 
ៃប៉លិន ្វ យេរៀង ក ្ត ល តបូងឃមុ ំ ្រកេចះ ែកវ បនទ យមនជ័យ េកះកុង ឧត្តរមនជ័យ 
េសៀម ប រតនគិរ ីនិង ជធនីភនំេពញ 

 -ទី ន ក់ករ្រតួតពិនិតយ្រចកទ្វ រចំនួន ៧កែន្លង េនេខត្ត ្វ យេរៀង ក ្ត ល បត់ដំបង និងេខត្ត
ែកវ ពុំមនទីកែន្លងស្រមប់្រតួតពិនតិយទំនិញរមួគន េនេឡយី។ 

 -ម្រន្តី មប ្ត ករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករ បនបេ្រមីករងរហួស ណត្តិរមួមន៖ 
  +ម្រន្តីករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករក្អមសំណ ចំនួន៩នក់ និងម្រន្តីករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករ
ៃ្រជធំ ចំនួន១៨នក់ កនុងេខត្តក ្ត ល។ 
  +ម្រន្តីករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករដូងចំនួន១០នក់ ម្រន្តីករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករភនំដី
ចំនួន១៥នក់ ម្រន្តីករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករអូរអន្លក់ ចំននួ៥នក់ នងិម្រន្តីករយិល័យគយ នងិ
រ ្ឋ ករ អូររដួំល ចំនួន៩នក់កនុងេខត្តបត់ដំបង។ 
  +ម្រន្តីករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករបវតិចំនួន២២នក់ ម្រន្តកីរយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករ
ៃ្រពវល្លិ៍ ចំនួន២នក់ និងម្រន្តីករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករបុសមនចំនួន១នក់ កនុងេខត្ត ្វ យេរៀង។ 
  +ម្រន្តីករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករែ្រសអំបិលចំនួន៩នក់កនុងេខត្តេកះកុង។ 
  +ម្រន្តី ខគយ និងរ ្ឋ ករកំពង់ែផអន្តរជតិភនំេពញចំនួន២៨នក់ និងម្រន្តី ខគយ និង
រ ្ឋ ករ កសយន ្ឋ នអន្តរជតិភនំេពញចំនួន៥៥នក់ កនុង ជធនីភនំេពញ។ 
 -ម្រន្តី មប ្ត ប៉ុស្តិ៍នគរបល្រចកទ្វ រ បនបេ្រមីករងរហួស ណត្តិរមួមន៖ 
  +ម្រន្តីប៉ុស្តិ៍នគរបល្រចកទ្វ រ្រពំែដនអន្តរជតិក្អមសំណចំនួន៣០នក់ នងិម្រន្តីប៉ុស្តិ៍នគរបល
្រចកទ្វ រ្រពំែដនអន្តរជតិៃ្រជធំ ចនួំន២៥នក់ កនុងេខត្តក ្ត ល។ 
  +ម្រន្តីប៉ុស្តិ៍នគរបល្រចកទ្វ រ្រពំែដនអន្តរជតិដូង ចនំួន៥៩នក់ កនុងេខត្តបតដ់ំបង។ 
  +ម្រន្តីប៉ុស្តិ៍នគរបល្រចកទ្វ រ្រពំែដនអន្តរជតិបវតិ ចំនួន១៣៤នក់ ម្រន្តីប៉ុស្តិ៍នគរបល្រចក
ទ្វ រ្រពំែដនអន្តរជតិៃ្រពវល្លិ៍ ចំនួន៣៣នក់ ម្រន្តបី៉ុស្តិ៍នគរបល្រចកទ្វ រ្រពំែដនេទ្វភគីបុសមន ចំនួន១១
នក់ និងម្រន្តីបុ៉ស្តិ៍ នគរបល្រចកទ្វ រ្រពំែដនេទ្វភគីសំេ ង ចំនួន១០នក់ កនុងេខត្ត ្វ យេរៀង។ 
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  +ម្រន្តីប៉ុស្តិ៍នគរបល្រចកទ្វ រ្រពំែដនអន្តរជតិចយំម ចនំួន៣៣នក់ ប៉ុស្តិ៍នគរបល្រចកទ្វ រ
កំពង់ែផសមុ្រទែ្រសអំបិល ចំនួន៣នក់ កនុងេខត្តេកះកុង។ 
  +ម្រន្តីប៉ុស្តិ៍នគរបល្រចកទ្វ រកំពង់ែផអន្តរជតិភនំេពញ ចំនួន១៥នក់ ជធនភីនំេពញ។ 
 -កនុងភូមិ ្រស្ត្រចកទ្វ រ្រពំែដនកនុងេខត្តៃ្រពែវង េខត្តតបូងឃមុ ំ កំពត និងេខត្ត ែកវ េនមន្រចក
រេបៀង ្រពមទងំមនសកមមភពរត់ទំនញិេគចពនធេនេឡយី។ 

 អនុ្រកឹតយេលខ៨៦អន្រក.បក ចុះៃថងទ១ី៩ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៧ េនេខត្តកំពង់ចម និងេខត្តកំពង់ឆន ងំ 
 -សំណង់ផទះែល្វង ស ្ឋ គរ េ ងច្រក នងិ ថ នីយេ៍្របងឥនធនៈមយួចំនួនមិនបនសុំលិខិត
អនុញញ ត ងសង់ មនិមនលិខិតអនុញញ តេបីកករ ្ឋ ន គម នលិខិតអនុញញ តបិទករ ្ឋ ន គម ន
វញិញ បនប្រតបញជ ក់ពីភព្រតឹម្រតូវៃនសំណង់ ងសង់មុនលិខិតអនុញញ ត ងសង់ខុសពីលិខតិ
អនុញញ ត និងេ្របី្របស់្រកុមជងសំណង់ែដលពុំបនចុះបញជ ី្រសបចបប់។ 

 កិចចសនយវនិិេយគ េនេខត្ត ែកវ 
 -មច ស់ ជីវកមម្របមូលភសីុចំនួន២កែន្លងេនេខត្ត ែកវបន្របមូលៃថ្លភសីុ េលីសពី ងតៃម្ល
ែដលែចងកនុងេសៀវេភបនទុក។ 
 -មច ស់ ជីវកមម្របមូលភសីុចំនួន១កែន្លងេនេខត្ត ែកវ ពុំទន់បនអនុវត្តករ ងសង់្រតឹម្រតូវ
មកិចចសនយេនេឡយី។ 

 -ភន ក់ងរ្របមូលភសុីចំនួន២កែន្លងេនេខត្ត ែកវ ពុំបនេស្ល កពក់ឯកស ្ឋ ន និងពុំបនេ្របី
្របស់ ប័ណ្ណភសីុែដលេចញេ យមនទីរេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុេខត្ត។ 
៣.៣. ករទទួលពកយបណ្តឹ ង នងិអេងកត្រ វ្រជវ 
 ្រកសួងបនទទួលពកយបណ្តឹ ងចំននួ៩២បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធកិរកិចចចំនួន៣៤បណ្តឹ ង 
និង មនទីរ ជធនី-េខត្តចំននួ៥៨បណ្តឹ ង)។ កនុងេនះរមួមន៖ 
  -ពកយបណ្តឹ ងកំពុងពិនតិយ ចំនួន៥បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងកំពុងរង់ចកំរសេ្រមចពីថន កដ់ឹកន្ំរកសួង ចំននួ២បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងបនបញជូ នេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យ ចំនួន១៤បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងែដលជសមតថកិចច្រកសួង ចំនួន៨បណ្តឹ ង និងសមតថកិចចមនទីរ ជធនី-េខត្ត ចនំួន៥៨
បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងែដលថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកមិនចត់ករ ចំនួន២បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងែដលថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកែលងចត់ករបន្ត ចំនួន១បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងកំពុងចុះអេងកត្រ វ្រជវ ចំនួន៤០បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចនំួន២៣
បណ្តឹ ង និងមនទីរ ជធនី-េខត្ត ចនំួន១៧បណ្តឹ ង)។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងេ្រតៀមចុះអេងកត្រ វ្រជវ ចំនួន២បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងែដលបនបែង្វរេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យ ចំនួន១បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងកំពុងស្រមបស្រមួលថន ក់្រកសួង ចំននួ២បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងបនទទួលករេឆ្លីយតប ចំនួន៤បណ្តឹ ង។ 
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  -ពកយបណ្តឹ ងែដលមច ស់បណ្តឹ ងសុំជំរុញករេ ះ្រ យ ចំនួន២បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងបនេធ្វីលិខិតជំរុញករេ ះ្រ យ ចំនួន១បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងែដលបនចុះជំរុញខ្លឹម រលិខិតរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ចំនួន១បណ្តឹ ង។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងបនេ ះ្រ យចប់ ចនំួន២២បណ្តឹ ង(អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចនំួន២បណ្តឹ ង 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំននួ២០បណ្តឹ ង)។ 
 -្រកសួងបនតេម្លីងកមមវធិទីទួលពកយបណ្តឹ ងអន ញ ែដលកំពុងបន្តេរៀបចំនីតិវធិីេដីមបអីនុវត្តបន្ត 
កនុងករស្រមួលេស ទទួលេ ះ្រ យ ទទួលពកយបណ្តឹ ង នងិអេងកត្រ វ្រជវ េដីមបផី្តល់េស កន់ែត
ទន់េពល និងមន្របសិទធភពជូន្របជពលរដ្ឋ។ 
 
៤. វិទយ ថ នជតិអធិករកិចច 
 វទិយ ថ នជតិអធិករកិចចបនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -្របជុំពិភក  និងែណនអំំពីករេធ្វីែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣  របស់
វទិយ ថ ន ចនំួន៥េលីក។ 
 -្របជុំពិភក  និងែណនអំំពីករេធ្វីែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ ឆន ២ំ០១៩-២០២១ របស់វទិយ ថ ន 
ចំនួន ៨េលីក។ 
 -្របជុំពិភក  និងែណនអំពំីករេធ្វីែផនករសកមមភព ឆន ២ំ០១៩ របស់វទិយ ថ ន ចំននួ ៨េលីក។  
 -្របជុំែណនអំំពីករេធ្វីែផនករថវកិរបស់ករយិល័យចំណុះវទិយ ថ ន ចនំួន ៦េលីក។ 
 -្របជុំែណនអំំពីករេធ្វីែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៩ របស់ករយិល័យចំណុះវទិយ ថ ន ចំននួ ៤
េលីក។ 
 -្របជុំពិភក  និងែណនអំំពីករេរៀបចំកញចប់ថវកិ របស់វទិយ ថ នជតអិធិករកិចចឆន ២ំ០១៩ 
ចំនួន៣េលីក។ 
 -ចូលរមួ្របជុំ  និងទទួលករែណនពំីករករពរកញចប់ថវកិរបស់វទិយ ថ នជមួយតំ ង្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ េនៃថងអងគ រ ទី៣១ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨។ 
 -្របជុំពិភក  និងែណនអំំពីករេរៀបចំខ្លឹម រ េដមីបេី្រតៀមករពរកញច ប់ថវកិឆន  ំ២០១៩ របស់
វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច និងបញ្ហ េផ ងៗ ចនំួន២េលីក។ 
 -ចូលរមួ្របជុំបូកសរុបលទធផលករងរឆមសទី១េលីកទិសេ ករងរឆមសទី២ឆន ២ំ០១៨ របស់ 
វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច េនៃថងចនទ ទី១០ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៨។ 
 -្របជុំផ ព្វផ យពីករែបងែចកភរកិចចជូនថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្ដីថម ី ៃនវទិយ ថ នជតិអធិករកិចចេន
ៃថងចនទ ទី១៧ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៨។ 
 -្របជុំផ ព្វផ យពីរបបរបយករណ៍ និងទ្រមង់លិខតិរដ្ឋបល របស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច េន
ៃថងពុធ ទី៣១ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៨។ 
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 -េរៀបចំ្របកសស្តីពីករេ្របី្របស់្រ  និងនិមិត្តសញញ របស់វទិយ ថ នជតអិធិករកិចច បនេរៀបចំ
ែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០១៩-២០២១ របស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច េហយីថន ក់ដឹកន្ំរកសួង 
បនចុះហតថេលខឯកភពេនៃថងទី០៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨។ 
 -េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន ៍ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ របស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច េហយី
ថន ក់ ដឹកន្ំរកសួងបនចុះហតថេលខឯកភពេនៃថងទី០៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨។ 
 -េរៀបចំែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៩របស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច េហយីថន ក់ដឹកន្ំរកសួងបន 
ចុះហតថេលខឯកភពេនៃថងទី០៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨។ 
 -េរៀបចំគេ្រមងចំ យថវកិឆន ២ំ០១៩ របស់វទិយ ថ នជតិអធកិរកិចច។ 
 -េរៀបចំកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លឆន ២ំ០១៩ របស់វទិយ ថ នជតិអធកិរកិចច។ 
 -េចញេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករែបងែចកភរកិចចស្រមប់ថន ក់ដឹកនវំទិយ ថ នជតអិធិករកិចច។ 
 -េចញេសចក្តីសេ្រមចចត់ ងំម្រន្តីថមីចនំនួ ០៦រូប ឲយេទបេ្រមីករងរ មករយិល័យ នីមួយៗ
ចំណុះ វទិយ ថ នជតិអធកិរកិចច។ 
 -ទំនក់ទំនង និងបនបញជូ នម្រន្តី២រូបរបស់វទិយ ថ នេទចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លអំពីករ្រគប់្រគង 
ប ្ណ ល័យេនវទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង្រ វ្រជវេដីមបអីភិវឌ ន៍កមពុជ (CDRI)។ 
 -ទំនក់ទំនង និងបនទទួលេសៀវេភច្រមុះមុខវជិជ ចំនួន ៩៦កបល ពីអងគករេខប (KAPE)។ 
 -បណ្តុ ះប ្ត លវគគសិក ជំនញអធិករកិចចបថមស្តីពី “មូល ្ឋ ន្រគឹះ ៃនករងរអធិករកិចច”  ចំននួ 
១ វគគ រយៈេពល ៥ ៃថងចប់ពី ៃថងទ ី ២៦ ដល់ៃថងទី ៣០ ែខវចិឆិក ឆន  ំ ២០១៨ េនវទិយ ថ នជតិ
អធិករកិចច។ ពិធីេបីកវគគ ្រតូវបនឯកឧត្តម រដ្ឋេលខធិករ ចប សថុរទិធ េធ្វជីអធិបតី នងិពិធីបិទវគគ 
និងពិធីែចកវញិញ បនប្រត្រតូវបនឯកឧត្តម រដ្ឋេលខធិករ ថច់ ឃន េធ្វីជអធិបតី។ 
 

៥. សវនកមមៃផទកនងុ 
 នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុង្រកសួងបនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -ចុះ ម នអនុ សន៍របស់សវនករកនុងករយិបរេិចឆទ២០១៦ េន មប ្ត សវន ្ឋ នបន
ចំនួន១២មនទរី គឺមនទីរទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តកំពត ្រកេចះ កំពង់ចម 
ែកប កំពង់ឆន ងំ កំពង់ធំ ែកវ តបូងឃមុ ំៃប៉លិន បត់ដបំង េសៀម ប និងេខត្តេពធិ៍ ត់។ 
 -ចុះេធ្វីសវនកមមៃផទកនុង កនុងករយិបរេិចឆទ២០១៧ េន មទីសវន ្ឋ ន បនចំនួន១៦មនទីរ គឺមនទីរ
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្ត ែកវ ៃប៉លិន បត់ដំបង រតនគិរ ីមណ្ឌ លគិរ ី
ៃ្រពែវង ្វ យេរៀង បនទ យមនជ័យ ឧត្តរមនជ័យ កំពង់សពឺ ្រពះសីហនុ កំពង់ឆន ងំ កំពងច់ម េកះកុង 
្រពះវ ិ រ និងេខត្តសទឹងែ្រតង។ 
 -េធ្វីរបយករណ៍ស្តីពីករចុះេធ្វីសវនកមម េនមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចចេខត្ត ែកវ ៃប៉លិន បត់ដបំង រតនគិរ ី មណ្ឌ លគិរ ី ៃ្រពែវង ្វ យេរៀង បនទ យមនជ័យ 
ឧត្តរមនជ័យ កំពង់សពឺ ្រពះសីហនុ កំពងឆ់ន ងំ កំពង់ចម េកះកុង ្រពះវ ិ រ និងេខត្តសទឹងែ្រតង។ 
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 -ផ្តល់អនុ សន៍ ែចករែំលកបទពិេ ធន៍ នងិេធ្វីករែណនដំល់មនទីរទងំអស់ ឱយអនុវត្តករងរ
បេចចកេទស ករដឹកន្ំរគប់្រគងម្រន្តី ជករ ករងរហរិញញវតថុ ជពិេសសករចំ យេផ ងៗ េនកនុង
មុីមនទីរឱយបន្រតឹម្រតូវ មនលកខណៈសម្រសប អនុេ មេទ មចបប់ ចរែណនេំផ ងៗ និង

នីតិវធិីហរិញញវតថុ មប ្ត ឆន នំីមួយៗ។ 
  

៦. ករងរេផ ងេទៀត 
៦.១ េយនឌ័រ 
 ្រកសួងបនបេងកីត្រកុមករងរេយនឌ័រ និងបនសេ្រមចករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -កនុងឱកសទិ អន្តរជតិនរ៨ីមីន ឆន ២ំ០១៨ មករអេញជ ីញរបស់្រកសួងកិចចករនរ ីសមជិក
្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ចំនួន៣រូបបនចូលរមួ្រកបបងគំគល់ ្រពះករុ  ្រពះបទសេម្តច 
្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមនីុ ្រពះម ក ្រត ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្តច្រពះម
ក ្រតី នេ ត្តម មុនិនថ សហីនុ ្រពះវរ ជម ជតិែខមរ កនុងេសរភីព េសចក្តីៃថ្លថនូរ នងិសុភមងគល 
្រពះ្របធនកិត្តិយស ៃន្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្តី ចូលរមួសែម្តងករគួរសមជមួយសេម្តចវបុិល
េសនភក្តី យ ឈុ ំ្របធន្រពឹទធសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសែម្តងករគរួសមជមួយសេម្តច
អគគម ពញច្រកី េហង សរំនិ ្របធនរដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 -្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ និងសមជិកចំនួន៥៤រូប បនចូលរមួអបអរ ទរខួបេលីកទី
១០៧ ទិ អន្តរជតិនរ៨ីមីន ឆន ២ំ០១៨ េ្រកមអធិបតីភពដខ៏ពង់ខពស់របស់ សេម្តចអគគម េសនបតី
េតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េន លសននិសីទ និងពិព័រណ៍េកះ
េព្រជ។ 
 -ចូលរមួពិធីមទីទីញអបអរ ទរខួបអនុស វរយីេ៍លីកទី៣៩ ទិ ជ័យជមនះ៧មក  (៧/១/១៩៧៩-
៧/១/២០១៨) េ្រកមអធិបតីភព សេម្តចអគគម េសនបតី េតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េន លមេ ្រសពពិព័រណ៍េកះេព្រជ។ 
 -េរៀបចំកមមវធិីខួបេលីកទី១០៧ ទិ អន្តរជតិនរ៨ីមីន ឆន ២ំ០១៨ េ្រកម្របធនបទ «្រស្តីេដីមបី
សន្តិភព និងវឌ នភព» េ្រកមអធិបតីភព េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
  -ចូលរមួចុះសួរសុខទុកខកងកម្ល ងំនគរបលជតិករពរ្រពំែដនកមពុជ-ៃថ កនុងភូមិ ្រស្តេខត្តេកះ
កុង េ្រកមអធិបតីភព េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទំនកទ់ំនង
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -ចូលរមួេរៀបចំសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៧ និងទិសេ អនុវត្តស្រមប់ឆន ២ំ០១៨ 
របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច េ្រកមអធិបតីភព េ កជំទវ
កិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី េនសណ្ឋ គរសុខភនំេពញ។ 
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 -ចូលរមួកចិច្របជំុ្របចឆំន  ំរបស់្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ្រកសួង ថ បន័ េរៀបចំេ យ្រកសួង
កិចចករនរ ី និងៃដគូរអភិវឌ ន៍ េដីមបពិីនិតយេលីវឌ នភព បញ្ហ ្របឈម បទពិេ ធន ៍ នងិទសិេ
ែផនករបន្តស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០១៩ ស្តីពីករប្រញជ បេយនឌ័រ េនេខត្តេសៀម ប។ 

 -ចូលរមួពិធីមទីទីញម ជន េន រមនទីរជតិ ៃន្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ េដីមបី
អបអរ ទរ «េ ខ នេខល» ែដលជ ន ៃដសិលបៈបុ ណដ៏វេិសសវ ិ លអ ច រយរបស់កមពុជ្រតូវបន
អងគករយូនីសកូសេ្រមច ក់កនុងបញជ ីេបតិកភ័ណ្ឌ ពិភពេ កអរូបី ៃន មនុស ជតិ កនុងឱកសកិចច្របជុំេលីក
ទី១៣ េនទី្រកុងព័រល្វី (Port Louis) ៃន ធរណរដ្ឋម៉ូរសី (Mauritius) េនៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក ឆន ំ
២០១៨ និងករបង្ហ ញ្រកម៉កមពុជ ែដលែវងជងេគបង្អស់កនុងពិភពេ ក ។ 

 -ចូលរមួពិធីមទីទីញម ជនអបអរ ទរខួបេលីកទី៤០ (២ធនូ ១៩៧៨-២ធនូ ២០១៨) ទិ
កេំណីតរណសិរ  មគគីអភិវឌ ន៍មតុភូមិកមពុជ េ្រកមអធិបតភីពដ៏ខពង់ខពស់ សេម្តចអគគម ពញច្រកី 
េហង សរំនិ ្របធន្រកុម្របឹក ជតិរណសិរ មគគីអភិវឌ ន៍មតុភូមិកមពុជ េនវមិនអនុស វរយី២៍ធនូ 
សថិតេនភូមិេជីងឃ្លូ ឃុ២ំធនូ ្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ។ 

 -ចូលរមួយុទធនករ «៤០គីឡូែម៉្រតេទកន់្របវត្តិ ្រស្ត» ែដលេធ្វីដំេណីរពីភនំេពញេទេខត្ត្រកេចះ 
ជមួយសហភពសហព័នធយុវជនកមពុជ េនៃថងទី៩ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៨ េដីមបអីបអរ ទរ និង
ជកររលឹំកដល់ខួបអនុស វរយីេ៍លីកទី៤០ ទិ កំេណីតរណសិរ  មគគីអភិវឌ ន៍មតុភូមកិមពុជ។ 

 -ចូលរមួកមមវធិីជ័យជមនះ៧មក  េ្រកមនេយបយ «ឈនះឈនះ» របស់សេម្តចអគគម េសនបតី
េតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េនៃថងទី២៨-២៩ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៨ េន
វមិនឈនះឈនះ។ 

 -បនចុះសួរសុខទុកខ នងិឧបតថមភដល់ម្រន្តី ជករ ែដលមនជមងឺ ្រកលំបក លំែហមតុភព  

 -ចូលរមួេគរពវញិញ ណកខនធសពឥស រជនដឹកនបំក  រ ្ឋ ភិបល និងឥស រជនកំពូលបរេទសជមតិ្ត 
ែដលទទួលមរណភព។ 

 -េ្រកពីករងរសនូល្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ និងថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី ជករទងំ្រស្តី និងបុរស 
បនអនុវត្តករងរ្របចៃំថង េន មអគគនយក ្ឋ ននីមួយៗដូចជ៖ ករងររដ្ឋបលកិចចករទូេទ ករងរ
ហរិញញវតថុ ករងរអធិករកិចច ករងរអប់រផំ ព្វផ យចបប់ ករងរនីតិកមម ករងរទំនក់ទំនងជមួយ
ជរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករងរសហ្របតិបត្តិករ អន្តរជតិ ករងរសវនកមមៃផទកនុង ករងរ
ថន ក់ជតិ នងិករងរេផ ងៗេទៀត ែដល្រកសួង និងង ជរ ្ឋ ភិបល បន្របគល់ជូនកពុំងដំេណីរករ
្របកបេ យ្របសិទធភព។ 

 ជមួយលទធផល និង ន ៃដែដលសេ្រមចបនខងេលី ថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី ជករជ្រស្តីចំនួន១២៥រូប 
្រតូវទទួលបនករេលីកទឹកចិត្តកនុងករតេម្លីង នៈ និងតួនទ ី កនុងេនះ ចំនួន២៨រូបបនទទួលបន
េ្រគឿងឥស រយិយស្រគប់្របេភទពី ជរ ្ឋ ភិបល និងចំននួ៣៣រូប្រតូវបនបញចូ នេទចូលរូមវគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លជំនញ និងសមតថភពែថមេទៀតទងំកនុង នងិេ្រក្របេទស។ 
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៦.២. ករចងសមព័នធេម្រតីភព 
 ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច េ យសហករជមួយ្រកុមហុ៊នម៉ុង 
ឬទធី្រគុប ្រកមុហុ៊នគូហូ៊ឡុង នងិប ្ដ សមបុរសជន រមួទងំថន កដ់ឹកន្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ នងិម្រន្ដី ជករ 
ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកចិច បនចូលរមួបរចិច កធនធនមនទងំ
សមភ រៈ និងថវកិ េដីមបរីមួចំែណក ជយួគ្ំរទ និងេលីកទឹកចិត្ដដល់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធយ៉ងអង់ ច
ក្ល នរបស់េយងី ែដលកំពុងឈរេជីង្របចកំរ បំេពញភរកិចចដ៏ឧត្តមករពរបូរណភពទឹកដ ី កនុង
ភូមិ ្រស្ដេខត្ដេកះកុងេនះកន់ែតមនកម្ល ងំចិត្ត នងិភពកក់េក្ដ ែថមេទៀត។ 
 កលពីៃថងទី ២៤ ែខមីន ឆន  ំ ២០១៨ ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រកសួងបនចុះជួបសំេណះ
សំ ល ជមួយកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធអងគភពនគរបលជតិ វរេសនតូចេលខ៨២៧ និងវរេសនតូច
េលខ២៦៩ ែដលឈរេជីងកនុងភូមិ ្រស្តេខត្តេកះកុង េ យបននយំកថវកិ និងអំេ យជ
េ្រគឿងឧបេភគបរេិភគែចកជូនដល់អងគភពទងំពីរ សរុបជថវកិចំនួន១១៤ ៧៩៧ ០០០េរៀល (មួយ
រយដប់បួន ន្របពំីររយេកសិប្របពំីរពន់េរៀល)។ កនុងេនះបនឧបតថមភដល់វរេសនតូចេលខ៨២៧ 
នគរបលករពរ្រពំែដនេគកចំនួន១២៣នក់ ថវកិចំនួន ៦ ០០០ ០០០ េរៀល (្របមួំយ នេរៀល) 
ស័ងកសីចំនួន៣០០សន្លឹក និងបនជួសជុលរបងអស់ថវកិ ៧.០៥៤ ដុ ្ល រ េមរកិ (្របពំីរពន់ សិប
បួនដុ ្ល រ េមរកិ) វរេសនតូចេលខ២៦៩ នគរបលករពរ្រពំែដនទឹកចនំនួ១១០នក់ ថវកិចំនួន ៥
០០០០០០េរៀល (្របំ នេរៀលគត់) ទីបញជ ករ្របចទំិសភូមិភគ៣ចនំួន១៦នក់ ថវកិចំនួន២ 
០០០០០០េរៀល (ពីរ នេរៀលគត់) និងពលនគរបលមន ក់ៗទទួលបនអងករ៥០គីឡូ្រកម មីេយងី
១េកស ្រតីខកំប៉ុង១យួរ េសៀង១យួរ ៃឆប៉ូវែផ្អម២គីឡូ្រកម ទឹកសុទធ១េកស ទឹក្រតី១យួរ ទឹកសីុអុីវ១យួរ 
នំបុ័ងបក់យ៉ុង១េដីម និងឃតី១កញច ប់(ថន េំពទយ ្រកម េ្របងកូ  ប៊ូ ថន ដុំសេធមញ)។ 

៦.៣. ករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍្របព័នធព័ត៌មន 
 ្រកសួងបនបេងកីត្រកុមករងរ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍្របព័នធព័ត៌មន។ ្រកុមករងរបន្របជំុជេ្រចីន
េលីក េដីមបេីធ្វីែផនករ និងេរៀបចំក ងេគហទំព័រថមីរបស់្រកសួង េ យេធ្វីបចចុបបននភពព័តម៌ន 
បែនថមសុវតថិភពទប់ទលន់ឹងករេ្រជៀតចូល (Hacking) នងិតេម្លីងកមមវធិថីមី (Application) ស្រមប់
ក់ពកយបណ្តឹ ងអន ញ។ ្រកសួងបនែកស្រមួលេគហទំព័រផ្លូវកររបស់ខ្លួន េ យបែនថមប៊ូតុង ១) 

“ករ ក់ពកយបណ្តឹ ង” ២) ប ្ណ ល័យេអឡចិ្រតូនិក (E-Library)។ 
 ្រកសួងក៏បនបេងកីត្រកុមកនុងកមមវធិី េតេឡ្រកម េដីមបបីងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងករ្រប្រស័យ
ទក់ទងគន ឱយបនឆប់រហ័ស។ 
៦.៤. អនកនពំកយ្រកសងួ 
 ្រកសួងបនបេងកីតអនកនពំកយ េដីមបបីំេពញករងរ្របតិកមមរហ័ស េឆ្លីយតបេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍ 
សំខន់ៗ របស់្រកសួង និងបញជូ នព័ត៌មនទន់េហតុករណ៍នន ក់កនុងប ្ត ញផ ព្វផ យ និង
េគហទំព័រ្រកសួង។ 
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គ. ករ្របឈម 
  
 ទនទឹមនឹងលទធផលទទួលបនខងេលី ្រកសួងេនជួបបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនដូចជ៖ 
 -ពុំទន់មនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រគប់្រគន់ពក់ព័នធនឹងវស័ិយអធិករកិចច ជពិេសសេសចក្តី្រពង
ចបប់ស្តីពីអធិករកិចច េនមិនទន់បនអនុម័តេនេឡយី។ 
 -ករអនុវត្តករងរ មតួនទីភរកិចច មអងគភពនីមយួៗមិនទនប់នល្អ្របេសីរ ម ននុ្រកម 
និងនីតិវធិីេនេឡយី។ 
 -េនមនករលំបក កនុងករចុះេធ្វីេបសកកមម េ យកង្វះថវកិបុេរ្របទន្រគប់្រគន់ និងខ្វះ
មេធយបយេធ្វីដំេណីរ និងសមភ របេចចកវទិយស្រមប់ចុះេបសកកមម។ 
 -សមតថភពជនំញរបស់ម្រន្តី ជករអធកិរកិចចមួយចំនួនតូចេនមនក្រមិតេនេឡយី។ 
 -ពុំទន់មនៃដគូរអភិវឌ ជតិ និងអន្តរជតិ ជួយគ្ំរទេលីវសិ័យអធិករកិចចឱយបនទូលំទូ យ។ 
 -កិចចសហករជមួយអងគភពអធិករកិចច ម្រកសួង- ថ ប័នេនមនក្រមិត។ 
 -ចំនួនម្រន្តី ជករតិចតួចមិនទន់េឆ្លីយតបេទនឹងទំហកំរងរជក់ែស្តង។ 
 -កិចចសហកររបស់អងគភពរងអធិករកិចច និងអនកពកព់័នធមួយចំនួនេនមនក្រមិត។ 
 -របយករណ៍អធិករកចិចមិនទន់ឯក ជយ េ យត្រមូវឱយឆ្លង្របធន ថ ប័ន ឬ្របធនអងគភពរង
អធិករកិចច ចុះហតថេលខយល់្រពមេលីលទធផលអធកិរកិចច។ 
 -ករចុះផ ព្វផ យចបប់េនមនករខ្វះខតមេធយបយេធ្វីដំេណីររមួ (រថយន្តរដ្ឋ) ។ 
 -ករទទួលពកយបណ្តឹ ង និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងេនមនករខ្វះខត េ យកង្វះថវកិ និង
មេធយបយេផ ងៗ។ 
 -ករបណ្តុ ះប ្ត ល មរយៈវទិយ ថ នជតិ អធិករកិចចមនករលំបកេ យមនទីរ ជធន ី េខត្ត
មនករខ្វះខតថវកិ េដីមបបីញជូ នសិកខ កមមកេរៀន។ 
 

ឃ. ទសិេ ករងរបន្ត 
  

 េដីមបចូីលរមួគ្ំរទ និងអនុវត្ត មយុទធ ្រស្តចតុេកណតំ ក់កលទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
កមពុជ ្រកសួងមនទិសេ  េគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចបស់ ស់អនុវត្ត មេបសកកមមតួនទី 
ភរកិចច ករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន្រសប មសភពករជក់ែស្តង ្របកបេ យ្របសិទធភព េ យ្រតូវ 
េផ្ត តេលីសកមមភព ទិភពដូចខងេ្រកម៖ 
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១.រដ្ឋបលកិចចករទូេទ  
១.១. រដ្ឋបល 
  -បន្តអនុវត្តចរន្តករងររដ្ឋបលរមួមនលិខិតេចញ និងចូល និងករជូនដំណឹងេផ ងៗៃផទកនុងឱយ
កន់ែត្របេសីរ។ 
 -បន្តទំនកទ់នំងជមួយគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំបុណយជតិ-អន្តរជតិ កនុងករចូលរមួពិធីបុណយ
ជតិ អន្តរជតិ និងពិធីបុណយេផ ងៗេទៀត។ 
១.២. បុគគលកិ នងិធនធនមនុស  
 -បន្តទំនកទ់នំង នងិស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួងមុខងរ ធរណៈេលីករងរបុគគលិក និងធន
ធនមនុស ។ 
 -បន្តអនុវត្តនូវ ល់្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកតឹយ ចរែណន ំ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងៗរបស់
ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 -បន្តេធ្វីទំនកទ់ំនងជមួយ្រកសួងសងគមកិចច អតតីយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ ពក់ព័នធនឹង
ករ ក់ម្រន្តី ជករឱយចូលនិវត្តន៍ និងម្រន្តីបត់បងស់មបទវជិជ ជីវៈ ឬបត់បងស់មតថភពករងរ។ 
 -ព្រងឹងករងរពិនិតយផ្តល់ទិ ្ឋ ករេលីរបយករណ៍ស្តីពី ថ នភពរដ្ឋបល នងិ ថ នភពែ្រប្របួល
របស់ម្រន្តី ជករថន ក់ ជធនី-េខត្តឱយបនទន់េពលេវ ។ 
១.៣. ហរិញញវតថុ និងផគត់ផគង់  
 -បន្តទំនកទ់នំងករងរជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ រតនគរជតិ និងធនគរជតិ 
កនុងកិចចករេសនីសំុថវកិនន មខទង់ ជំពូក េដីមបបីេ្រមីករងរ្រកសួងឱយដំេណីរករល្អ្របេសីរដូចជថវកិ
ស្រមប់េបៀវត  ដំេណីរកររដ្ឋបលទូេទ េបសកកមមកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស។ល។ 
 -បន្តទំនក់ទំនងករងរជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ រតនគរជតិ និងធនគរជតិ 
កនុងកិចចករេសនីសុំថវកិនន មខទង់ មជំពូក មសកមមភព ចេងក មសកមមភព អនុកមមវធិី ៃនកមមវធិី 
េដីមបបីេ្រមីករងរ្រកសួងឱយដំេណីរករល្អ្របេសីរ ដូចជថវកិស្រមបក់រងរេបៀវត ដំេណីរកររដ្ឋបល
ទូេទ និងេបសកកមមកនុង្របេទស ។ល។ 
 -ចុះកិចចបញជ ិកគណេនយយជ្របច  ំ និង្រគប់្រគងព័ត៌មនវទិយ ជពិេសសកនុងសកមមភព
ហិរញញវតថុ ្រគប់្រគងចំ យឱយបនសម្រសប។ 
 -្របមូលផ្តុ ំ និងស្រមបស្រមួលជំពូកថវកិឱយសម្រសប មគេ្រមងថវកិរដ្ឋ ្របមូលផ្តុ ំត្រមូវករ 
និងស្រមបស្រមួល ល់ករចំ យ។ 
 -្រតួតពិនិតយបេចចកេទសនូវករអនុវត្តលទធកមម ធរណៈ។ 
 -្រគប់្រគង និង្រតួតពិនិតយជ្របចនូំវសននិធិ។ 
 -ទទួលែបងែចក និងជួសជុល សមភ រ បរកិខ រ ជូនប ្ត អងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួង។ 
 -្រគប់្រគង និងែបងែចកេ្របងឥនធនៈ និង្របក់េបសកកមម។ 
 -្រគប់្រគងចលន្រទពយ អចលន្រទពយ និងេធ្វីបញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ ្រទពយរដ្ឋ។ 
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១.៤. ែផនករ និងសថតិិ 
 -បន្តេរៀបចំគេ្រមងកមមវធីិវនិិេយគ ធរណៈ៣ឆន រំកិំល២០២០-២០២២របស់្រកសួងទនំក់ទំនង 
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច េផញីជូន្រកសួងែផនករ។ 
 -បន្តចុះែណនេំលីករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងថវកិ្របចឆំន  ំស្រមប់រដ្ឋបលក ្ត ល 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តៃន្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច។ 
 -បន្តេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២០-២០២២ ស្រមប់រដ្ឋបលក ្ត ល និងមនទីរ
ជំនញ ជធនី -េខត្តទងំ២៥ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -បន្តេរៀបចំគេ្រមងែផនករថវកិ្របចឆំន ២ំ០១៩ ទងំរដ្ឋបលក ្ត ល និងមនទីរ ជធនី-េខត្ត
ទងំ២៥ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច (េហយីចូលរមួកិចច្របជំុចរច
ក្រមិតបេចចកេទស និងចរច ក្រមិតថន ក់ដឹកន្ំរកសួង និង្រកសួង េន្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ)។ 
 -បន្តេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិឆន ២ំ០១៩-២០២៣ (ផយអជ) េផញជូីន្រកសួងែផនករ។ 
 -បន្តេរៀបចំេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភព ស្តីពកីរអប់រផំ ព្វផ យចបប ់ ឆន ២ំ០២០-២០២២ 
ស្រមប់ជធតុចូលរមួចំែណកអនុវត្ត ៃនេគលនេយបយជតិ្របជជនឆន  ំ២០១៦-២០៣០។ 
 -បន្តេរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពីសថិតិផ្លូវករមនករចត់ ងំរមួមន៖ ករអនុម័តចបប ់ ករងរ
អប់រផំ ព្វផ យចបប់ ករងរអធិករកិចច ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់ និងករងរទទួលពកយបណ្តឹ ង 
និងអេងកត្រ វ្រជវ េផញីជូន្រកសួងែផនករ ទន់េពលេវ ។ 
 -បន្តេរៀបចំេសៀវេភសថិតិទូេទម្រន្តី ជករ និងថន កដ់ឹកនរំដ្ឋបលក ្ត ល និងមនទីរជំនញ ជធនី
-េខត្តទងំ២៥ៃន្រកសួងទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -បន្តអនុវត្តករងរ មតួនទីភរកិចចរបស់នយក ្ឋ នែផនករ និងសថិតិ ែដលថន ក់ដឹកន្ំរបគល់
ជូន។ 
១.៥. សហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ  
 -បន្តទំនកទ់នំង និងសហ្របតិបត្តិករជមួយ ថ នទូតចិន និង្រកសួង្រតួតពនិិតយៃន ធរណរដ្ឋ
្របជមនិតចិន   នងិអធកិរកិចចរ ្ឋ ភិបល ៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម   េដីមបេី្រតៀមជំរុញ
អនុវត្តអនុស រណៈ ៃនករេយគយល់គន រ ង ថ ប័នទងំពីរ។ 
 -បន្តសហករជមួយវទិយ ថ នសនទនេមគងគ(MDI)និងវទិយ ថ នខុងជឺៃន ជបណ្ឌិ តសភកមពុជ។ 
 -បន្តទំនកទ់នំងព្រងឹងភពជៃដគូជមួយៃដគូអភិវឌ ន។៍ 
 -បន្តទំនកទ់នំងជមួយ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 
 -បន្តករសិក ្រ វ្រជវប ្ត ្របេទសជសមជិក ៊ ន និងអងគករអន្តរជតិ។ 
 -េ្រតៀមចូលរមួអនុវត្តករងរែដលថន ក់ដឹកន្ំរបគល់ជូន។ 
 -បេងកីនទំនកទ់ំនងជមួយ ថ នទូត ៃន្រពះ ជ ច្រកៃថ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ េដីមបី
ជំរុញទំនក់ទំនងកិចចសហ្របតិបត្តិករ រ ង្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
ជមួយករយិល័យ OMBUDSMAN ៃន្រពះ ជ ច្រកៃថ េលីវស័ិយអធិករកិចច។ 
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២. ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
២.១. នីតកិមម 
 -ចូលរមួេរៀបចំ ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធកិរកិចច និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងៗ។ 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋ េន មប ្ត េខត្តេគលេ ែដលបនេ្រគងទុក។ 
 -សិក ្រ វ្រជវ និង្របមូលឯក រចបប់។ 
 -េរៀបចំសិកខ បំពកប់ំប៉នជំនញសទង់មតិ នងិបញចូ លទិនននយ័ ម្របព័នធកំុពយូទ័រ។ 
 -េរៀបចំបញចូ លទិនុនន័យជចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិកនុងប ្ណ ល័យេអឡចិ្រតូនិច។ 
២.២. ករអប់រផំ ព្វផ យចបប់  
 -ទំនក់ទំនងជមួយប ្ត ជធនី-េខត្ត េដីមបចុីះផ ព្វផ យចបប់។ 
 -សិក ្រ វ្រជវឯក រ ឬលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធនឹងចបប់។  
 -ចុះ ម ន្រតួតពិនិតយ នងិ យតៃម្លមុន និងេ្រកយករផ ព្វផ យចបប់។ 
 -ចុះផ ព្វផ យចបប់េន មប ្ត េខត្តេគលេ ។ 
២.៣. ទំនក់ទំនងជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
 -ចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួង និង ម្រកសួង ថ ប័ន។ 
 -ចូលរមួ ្ត បស់ម័យ្របជំុេពញអងគវ ិ មញញ េនមនទីររដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ។ 
 -ចុះអមដំេណីរជមួយគណៈកមមករននៃនរដ្ឋសភ និង្រកុមសមជិក្រពឹទធសភ មភូមិភគ។ 
 -ចុះេធ្វីេវទិក ធរណៈ។ 
 
៣. អធិករកិចច  
៣.១. អធិករកិចច  
 -េ្រតៀមឆ្លងរបយករណ៍ែដលបនបញចប់ករចុះេធ្វីអធិករកិចច េលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ 
និងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ កនុងករយិបរេិចឆទ២០១៧ និងប ្ត ឆន ពំក់ព័នធ េន្រកសួង និង ម
ប ្ត មនទីរ-អងគភព ែដលេនេសសសល់កនុងឆន ២ំ០១៨។ 
 -េ្រតៀមខ្លឹម រឯក រ “នីតិវធិីអធិករកិចច” េដីមបី ក់ឆ្លងថន កដ់ឹកន្ំរកសួង។ 
 -បន្តចុះេធ្វីអធិករកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ កនុង
ករយិបរេិចឆទ ២០១៧ និងប ្ត ឆន ពំក់ព័នធ េន្រកសួង និងប ្ត មនទីរ-អងគភព មួយចនំួនកនុង ជធនី
ភនំេពញមិនទន់េធ្វីចប់កនុងឆន ២ំ០១៨។ 
 -េរៀបចំេធ្វីេសចក្តីជូនដណឹំងេទប ្ត ្រកសួង- ថ បន័ពក់ព័នធែដលេនេសសសល់ពីឆន ២ំ០១៨។  
 -អនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៩។ 
 -អនុវត្តភរកចិចេផ ងៗេទៀត មករសេ្រមចរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
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៣-២-ករ ម នករអនុវត្តចបប់ 
 -េ្រតៀមឆ្លងរបយករណ៍លទធផល ៃនករចុះ ម ន្រតួតពិនតិយករអនុវត្តចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តពកព់័នធ ែដលេនេសសសល់កនុងឆន ២ំ០១៨។ 
 -េ្រតៀមខ្លឹម រឯក រ “នីតិវធិីនកំរ ម នអនុវត្តចបប់” េដីមបី ក់ឆ្លងថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
 -េ្រតៀមេរៀបចំេធ្វីេសចក្តជូីនដំណឹងស្តីពកីរែកលម្អេលីចំណុចខ្វះខត េទ មប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន។ 
 -អនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៩។ 
 -អនុវត្តភរកចិចេផ ងៗេទៀត មករសេ្រមចរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
៣-៣-ករទទួលពកយបណ្ដឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ 
 -បន្តទទួលពកយបណ្ដឹ ងពី្រគប់មជឈ ្ឋ ននន រមួទងំពកយបណ្ដឹ ងកនុង រព័ត៌មនផងែដរ។ 
 -េ្រតៀមខ្លឹម រឯក រ “នីតិវធិីៃនករ ក់ពកយបណ្តឹ ង នងិករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង” េដីមបី
ក់ឆ្លងថន កដ់ឹកន្ំរកសួង។ 

 -រង់ចកំរអនុញញ តពីថន ក់ដកឹន្ំរកសួង េដីមបជីំរុញករអនុវត្តលទធផលពកយបណ្ដឹ ង ែដលបន
បញជូ នេទ្រគប់ ថ ប័ន និងប ្ដ ជធនី-េខត្តកន្លងមក។ 
 -បន្តនងឹេ្រតៀមចុះអេងកត្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ងែដលជសមតថកិចច្រកសួង។  
 -អនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៩។  
 -អនុវត្តភរកចិចេផ ងៗេទៀត មករសេ្រមចរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
 
៤. វិទយ ថ នជតិអធិករកិចច 
 វទិយ ថ នជតិអធិករកិចចកំណត់យក ទិសេ ករងរជយុទធ ្រស្តដូចខងេ្រកម៖   
 -ក ងលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងយន្តករពក់ព័នធ េរៀបចំលកខន្តិកៈ និងបទបញជ ៃផទកនុងរបស់
វទិយ ថ ន េរៀបចំវធីិ ្រស្ត ៃនករេ្រជីសេរសីសិកខ កម ្រគូឧេទទស និង ្រ ្ត ចរយ េរៀបចំ្រកមសលីធម ៌
វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រងៀនអធិករកិចចេរៀបចំយន្តករ ម ន្រតួតពិនិតយ នងិ យតៃម្ល។ 
 -អភិវឌ ថ បន័ និងរចនសមព័នធ្រគប់្រគងេសនីសំុទី ងំវទិយ ថ ន អគរសិក  ករយិល័យ និង 
សមភ របរកិខ រ។ 
 -េសនីសំុប ្ណ ល័យ េ ងពុមព និងសមភ របរកិខ រ មេធយបយេធ្វីដំេណីរស្រមប់វទិយ ថ ន។ 
 -េរៀបចំបេងកីត្របព័នធព័ត៌មនវទិយ។ 
 -េរៀបចំរចនសមព័នធ្រគប់្រគងវទិយ ថ នមួយចបស់ ស់មួយែដលមនករែបងែចកភរកិចច េទឱយ
្រគប់ថន ក់ដឹកន ំរមួមន្របធន អនុ្របធន វទិយ ថ ន និងករយិល័យចំណុះ។ 
 -បេងកីត្រកុម្របឹក ភិបលស្រមប់វទិយ ថ ន។ 
 -ក ងសមតថភព និងព្រងឹង្របសិទធភពភពជអនកដឹកនវំទិយ ថ ន ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់
ម្រន្តីមរបស់វទិយ ថ នអំពកីរ្រគប់្រគង និងភពជអនកដឹកន។ំ 
 -ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តីរបស់វទិយ ថ នអំពីករ្រ វ្រជវ និងព័តម៌នវទិយ។ 
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 -ព្រងឹងករ្រគប់្រគងករងររដ្ឋបល និងហរិញញវតថុ ្រគប់្រគងករងរចំណូល ចំ យ ផ្តត់ផគង់សមភ រ 
បរកិខ រ និង រេពីភ័ណ្ឌ របស់វទិយ ថ ន ្រគប់្រគងករងរបុគគលិក ្របក់េបៀរវត  និង្របក់ឧបតថមភរបស់
្រ ្ត ចរយ និង្រគូ ្រគប់្រគងករងរសន្តិសុខ សុវតថិភព ស ្ត បធ់ន ប់ និងអនម័យរបស់វទិយ ថ ន។ 

 -ព្រងឹងករងរ្រគប់្រគងែផនករ និង្រ វ្រជវ។ 
 -េធ្វីបចចុបបននភពែផនករននរបស់វទិយ ថ ន។ 
 -េរៀបចំ ចង្រកងេសៀវេភ ឯក រ និងអតថបទននទក់ទងនឹងជនំញអធិករកិចច។ 
 -បន្តផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញអធិករកិចចរយៈេពលខ្លី េលីអធិករកិចចក្រមិតបឋម ដល់ម្រនី្ត
ជករទងំេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។ 

 -ព្រងឹង និងព្រងីកទំនកទ់ំនង និងកចិចសហ្របតិបត្តិករ ជមួយប ្ត ្របេទសនន ជមួយ
អងគករជតិ អងគករអន្តរជតិ ៃដគូអភិវឌ ន៍  និងជមួយ្រគឹះ ថ នសិក  េផ ងៗេដីមបអីភិវឌ សមតថភព
វទិយ ថ ន។ 
 
៥. សវនកមមៃផទកនងុ 
 បន្តអនុវត្តករងររបស់ខ្លួន្រសប មអនុ្រកឹតយេលីេលខ៤០ អន្រក.បក ចុះៃថងទ១ី៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០០៥ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនសវនកមមៃផទកនុងេន ម ថ ប័ន-្រកសួង 
និងសហ្រគស ធរណៈ និង្របកសេលខ០៧៣ ទរពអ.្របក ចុះៃថងទី១៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ករេរៀបចំ នងិករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ករយិល័យ ចំណុះនយក ្ឋ នៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 
៦. ករងរេផ ងេទៀត 
៦.១. េយនឌ័រ  
 -េរៀបចំេសៀវេភែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រឆន ២ំ០១៨-២០២៣។  

 -េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិេយនឌ័រ្រកសួងឆន ២ំ០១៩ ្រសប មែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ  
របស់្រកសួង និងេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 -េរៀបចំអបអរ ទរខួបេលីកទី១០៩ទិ អន្តជតិនរ៨ីមីនជបន្តបនទ ប់។ 
 -ផ ព្វផ យអនុសញញ សុី-ដ អនុ សន១៍២ចំនុចរបស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន 
ែសន នយករដ្ឋម្រន្ត ី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងអនុ សន៍៦ចំនុច របស់ សេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត 
ប៊ុន ៉ នី ហ៊ុន ែសន ្របធនកិត្តយិសៃនគណៈកមមករជតិេលីកកមពស់សីលធម៌សងគម តៃម្ល្រស្តី និង
្រគួ រែខមរ េន្រកសួង និងេន មមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -ជួបសំេណះសំ លជមួយម្រន្តី ជករេដីមប ី «ែស្វងយល់ពីត្រមូវករ និងករ្របឈមរបស់ម្រន្តី
ជករ្រស្តីកនុង្រកសួង»។ 

 -ផ ព្វផ យែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រ។ 
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 -ផ្តល់វគគបំពក់បំប៉នសមតថភព្រស្តីកនុងភពជអនកដកឹន។ំ 
 -ពិនិតយ ម នករអនុវត្តករងរប្រញជ បេយឌ័រ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមកនុងករអនុវត្ត។ 
 -ែស្វងរកៃដគូរជួយឧបតថមភកមមវធិីននែដលទក់ទងនឹងេយនឌ័រ។  
៦.២. ករចងសមព័នធេម្រតីភព 
 ្រកសួងនឹងចូលរមួយ៉ងសកមមែថមេទៀត កនុងករព្រងឹងសមព័នធេម្រតីភព ជមួយកងវរេសនតូច
នគរបលករពរ្រពំែដនទងំពីរអងគភព ឱយកន់ែតជិតសនិទធ កនុងន័យផ្តល់កម្ល ងំចិត្ត និងសមភ រ េដីមបី
បេងកីនជីវភពរស់េនរបស់គត់ឱយកន់ែតមនភព្របេសីរេឡងី និងេដីមបរីមួចំែណកែថរក ករពរទឹកដី
របស់េយងីឱយមនសុខសន្តិភពយូរអែង្វងតេរៀងេទ។ ្រកសួងនឹងរមួសហករជមួយ ្រកុមហុ៊ន ម៉ុង ឬទធី 
្រគុប និង្រកមុហុ៊ន គូ ហូ៊ឡុង េដីមបបីន្តចុះជួបសំេណះសំ ល ជមយួអងគភពនគរបលទងំពីរ ជ
េរៀង ល់ឆន ។ំ 
៦.៣. ករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍្របព័នធព័ត៌មន 
 ក់ឱយដំេណីករេគហទំព័រថមីរបស់្រកសួង េ យ រេគហទំព័រចស់របស់្រកសួង ្រតូវបនគងំមនិ
ដំេណីករអស់េពលជេ្រចីនែខ។ ្រតូវចត់ ងំ្រកុមករងរជំនញសម័្រគចិត្តជួយអភិវឌ  េគហទំព័រ្រកសួង
េធ្វីបចចុបបននភព ជ្របច ំនិងមនេ ភ័ណភព ខ្លមឹ រ គុណភព និងសុវតថភិពល្អជងមុន។  
 តេម្លីង និងបញចូ លកមមវធិី (Application) ថមី ែដល្រកុមករងរបនេរៀបចំរចួជេ្រសចនូវកមមវធិថីមី
ភជ ប់កនុងេគហទំព័រថមីរបស់្រកសួង ស្រមប់ ក់ និងទទួលពកយបណ្តឹ ងអន ញ និងអុីប ្ណ ល័យ ែដល
្របជពលរដ្ឋ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងបន មរយៈទូរស័ពទៃដ ចូលកនុងកមមវធីិេមលីឯក រចបប់ និងលិខតិ
បទ ្ឋ នគតយុិត្តិ េផ ងៗបនយ៉ងងយ។ 
 ្រកុមករងរ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍្របព័នធព័ត៌មន្រតូវេ្រជីសេរសីយកបុគគលិកែដលមនជំនញែផនក
បេចចកវទិយពត័៌មន និង្រតវូែកស្រមួលេសចក្តីសេ្រមចេលខ ០១៣/១៨ េដីមបែីកស្រមួលសមសភព នងិ
ភរកិចច និង ក់បែនថម ម្រន្តីជំនញខ្លះ (ម្រន្តីជប់កិចចសនយ) េដីមបី ម ន និងេធ្វបីចចុបបននភព     
េគហទំព័រ និងកមមវធិីនន ឱយកន់ែតមន្របសិទធភព។ 
៦.៤. អនកនពំកយ្រកសងួ 
 ព្រងឹងករងរអនកនពំកយ្រកសួងែថមេទៀត មរយៈបណ្តុ ះប ្ត ល ចូលរមួកិចច្របជុំនន េដីមបី
ក្ត ប់ឱយបននូវករងរ្រកសួង នងិករងរពក់ព័នធេផ ងេទៀត និងបំពក់មេធយបយ បេចចកេទសេផ ងៗ
េដីមបេីចញេសចក្តី្របកសព័ត៌មន ផ ព្វផ យ និងបក្រ យព័ត៌មនរបស់្រកសួង និង ជរ ្ឋ ភិបលឱយ
ទន់េហតុករណ៍។ 
 
ង. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
  
 ្រកសួងបនបំេពញភរកិចច ្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវខពស់ និងមន្របសិទធភព និងេជគជ័យ
េទះជករងរខ្លះមនករលំបក សមុគ ម ញមនភពរេសីប និងភពច្រមូងច្រមស់ក្តី។ សមិទធផល
ករងរ ដូចបនេរៀប ប់ខងេដីមបនមកេ យ រមនករដឹកន ំ ្របកបេ យបញញ ញណដ៏ភ្លឺ ្វ ង
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និង ងៃវរបស់េ កជំទវ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងេ យ រថន ក់ដឹកន ំម្រន្តីមនសមតថភពេពញេលញ 
និងជំនញចបស់ ស់ និងករយល់ដឹងែផនកចបប់ ្រពមទងំ្រកមសីលធម៌ ្អ តស្អំ។  
 េ យ រេនមនទស នៈខុសឆគងអពំីតួនទីរបស់្រកសួង បុគគល និង ថ ប័នមួយចំនួនបនសែម្តង
ភពមិនេពញចិត្ត មិនសបបយចិត្ត នងិមិនផ្តល់កចិចសហករេពញេលញដល់្រកុមករងរ្រកសួង ជ
ពិេសស្រកុមអធិករកិចច ែដល្រតូវចុះេទបំេពញេបសកកមម េន ម ថ ប័នថន ក់ជតិ នងិថន ក់េ្រកមជតិ 
េ្រពះេគខ្ល ចេយងីរកេឃញីកំហុសឆគងនន ែដលនមំកនូវបញ្ហ េផ ងៗដល់ពួកគត់។  
 ទនទឹមនឹងេនះ ្រកសួងេនមនករ្របឈមជេ្រចីន ដូចជេន ម ថ ប័នរដ្ឋមួយចំនួនមនិទន់ឱយ
តៃម្លករងរអធិករកិចច និងមិនចង់សហករ និងមន្រកសួង។ ម៉យងេទៀត េនមនភពមិនចបស់ ស់
កនុងតួនទីរបស់្រកសួង េ យ រមន ថ ប័នរដ្ឋមយួចំនួនមនភរកិចច្រសេដៀងគន  ឬជន់គន  ដូចជ
្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ គណៈកមម ធិករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី អងគភព្របឆងំអំេពីពុករលួយ 
ជញ ធរសវនកមមជតិ នងិអគធិករ ្ឋ ន ៃន្រកសួង ថ ប័នមួយចំនួនេទៀត។ មយង៉េទៀត ករអនុវត្ត្រកម

សីលធម៌របស់្រកុមករងរចុះេធ្វីេបសកកមមអធិករកិចច ក៏េនមនករខ្វះខត និងជបួបញ្ហ ខ្លះ។ 
 េទះជយ៉ងេនះក្តី ក៏្រកសួងបនជមនះ នងិបេំពញតួនទីរបស់ខ្លួនយ៉ងសកមមេទ មចបប់
អនុញញ ត នងិ មបញជ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េហយីេយងីបនេឃញីចបស់ថករងររបស់េយងី ពិតជ
មនតៃម្លយ៉ងៃថ្លថ្ល  េ យបនជួយធនករព្រងឹង្របសិទធភពករងរ របស់ ថ ប័ន-អងគភពរដ្ឋ ធន
សុវត្តិភព និងសិទធេសរភីពជូន្របជពលរដ្ឋ និងនមំកនូវតម្ល ភព កត់បនថយបននូវបតុភពអសកមម
នន ដូចជត្រមូវឱយអនុវត្តកិចចសនយ រ ង្រកុមហុ៊ននន ជមួយរដ្ឋឱយបនល្អ ជួយកតប់នថយ និងលុប
បំបត់ ករកឹបេកងថវកិ និងករេ្របី្របស់្រទពយសមបត្តិរដ្ឋខុសទិសេ  ជេដីម។ 
 ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយ្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចចបនត្រមង់ទសិ និងែណនឱំយ្រកសួង ថ បន័ 
និងអងគភពរដ្ឋ បេងកីនករ្របុង្របយត័ន និងទទួលខុស្រតូវខពស់កនុងសកមមភពករងររបស់ខ្លួន ្រសប ម
ករែកទ្រមង់សីុជេ្រម ករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ និងអភបិលកិចចល្អ។ ដូេចនះករងរអធិករកិចច ពតិជមន 
រៈសំខន់មិន ចខ្វះបន េដីមបបីំេរឱីយផល្របេយជន៍ជត ិ និង្របជពលរដ្ឋេយងី កនុងេពលែដល 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជទទួលបនសន្តិភពយ៉ងពតិ្របកដ នងិករអភិវឌ ន៍េលី្រគបវ់ស័ិយ េ្រកម ករដឹក
នរំបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលមន  សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខ។  
 លទធផលែដលសេ្រមចបនកន្លងមកេនះបនេធ្វីឱយម្រន្តី ជករ ្រកសួងកន់ែតមនេមទនភព 
េហយីតួនទីភរកិចច ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងកន់ែតមន រៈសំខន់ និងរមួចំែណកដល់
ករជ្រមុញអភិបលកិចចល្អ។ ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ របស់្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចខតិខំពុះពរ ល់ករលំបក ្របឹងែ្របងអនុវត្តករងរ្របកបេ យ
្របសិទធភព សមតថភព នងិមនសិករទទួលខុស្រតូវខពស់។  
 ក ្ត ជគន្លឹះែដលនឱំយសេ្រមចបននូវលទធផលខងេលី គឺេ យ រមនករគ្ំរទ និងករដឹកនំ
្របកបេ យបញញ ញណដ៏្រតឹម្រតូវ នងិភ្លឺ ្វ ងរបស់េ កជទំវ កិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ែដល
ែតងែតែណន ំត្រមង់ទិស និងែកត្រមូវ និងេនជិតសនិទធជមួយ ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ្រកសួងជប់ជ
្របច។ំ េលីសពីេនះ ្រកសួងដំេណីរករេទបនេ យ្របសិទធភព នងិេជគជ័យ ក៏ ្រស័យេ យមន 
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ករដឹកន ំ្របកបេ យភពឈ្ល សៃវ និងបុិន្របសព្វ របស់ សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី 
ែដលែតងែតគ្ំរទ ល់សកមមភពករងរ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច។ ម៉យងេទៀតេជគជ័យខងេលីក៏េ យ រមនករគ្ំរទ និងកចិចសហករល្អពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន 
ទងំ ថ ប័នរដ្ឋ ថ ប័នមិនែមនរដ្ឋ ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់ និង្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស។ 

 េយងីសងឃមឹថ កនុងឆន ២ំ០១៩ ខងមុខេនះ ថន កដ់ឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនង
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ្រគប់លំ ប់ថន ក់ នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងជបន្តេទៀត េដីមបេី ះ
្រ យ និងកត់បនថយឱយបនជអតិបរម នូវចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង ក៏ដូចជបតុភពអសកមមនន 
ែដលេកីតមនកនុងសងគម។ ្រកសួងសូមេសនីថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួង- ថ បន័នន រដ្ឋបល
ែដនដី្រគប់លំ ប់ថន ក់ សហគមន៍ និង្របជពលរដ្ឋ សូមបន្តចូលរមួសហករឱយកន់ែតល្អ្របេសីរែថម
េទៀត េដីមបសីេ្រមចបនេជគជ័យ និងសមិទធផលថមីៗ  បែនថមេទៀត ជូនជតិមតុភូមិៃនេយងី៕ 
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ឧបសមព័នធ ទី ១. កមមវធិសីននិបត 
 

កមមវិធី 
 សននិបតបូកសរបុលទធផលករងរឆន ២ំ០១៨ និង ទិសេ ករងរ ឆន ២ំ០១៩  

របស្់រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
ៃថង្រពហសបតិ៍១៥េ ច ែខផលគុន  ឆន ចំ សំរទឹធស័ក ព.ស ២៥៦២ 

ស ្ឋ គរសុខភនំេពញ ៃថងទី៤ ែខេម  ឆន ២ំ០១៩ 
 

េម៉ង កមមវិធី គណៈអធិបតី/ថន ក់ដឹកនំ
េពល្រពឹក   
៧:៣០- ៨:០០ សមជិក សមជិក សននិបតមកដល់ និងចុះេឈម ះ  

៨:០០- ៨:៣០ 
 ថន ក់ដឹកន ំេភញ វកិត្តិយស និងសមជិក   
ៃនអងគសននិបតអេញជ ីញដល់

 

៨:៣០ 
 េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ អេញជ ីញដល់   

៨:៣០- ៩:១៥ 

 ពិធីេបើកសននិបត 
 - ្របកសេហតុ(គណៈអធិបតី និងសមជិកសននិបត) 
- េគរពេភ្លងជតិ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
- សុនទរកថេបីកសននិបតេ យ េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត 
   ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ 

 - នរបយករណ៍សេងខបស្តីពីលទធផលករងរឆន ២ំ០១៨   
និងទិសេ ករងរឆន ២ំ០១៩របស់្រកសួងទរពអ េ យ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ចប សុថរទិធ រដ្ឋេលខធិករ 

-េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  
ឯកឧត្តម េឆង េរឿន  
ឯកឧត្តម កង ែណម  
ឯកឧត្តម ថច់ ឃន 
ឯកឧត្តម ឌុច សុវ ្ណ រ ី 
េ កជំទវ សុភ័គគ ថវ ី 
េ កជំទវ សុខ វ ិ យ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហួត ក់  
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ចប សុថរទិធ 
តំ ងជន់ខពស់្រកសួង- ថ ប័ន 

៩:១៥- ៩:៣០ ស្រមក ពិ េភសជជៈនិង រស្រមន់  
 
 
៩:៣០-១១:០០ 
  
 
 
 

១១:០០-
១២:០០ 
 
 

 
 
 
 
 

- កិចច្របជំុេពញអងគ (បទអន្ត គមន៍ របស់តំ ង្រកសួង 
ថ ប័ន ថន ក់ដឹកន ំ ជធនី-េខត្ត និងតំ ងមនទីរទរពអ 
ជធនី-េខត្ត និងពិភក េលីរបយករណ៍្រកសួង និង
សំណួរេផ ងៗ) 

- ពិភក េលីបទអន្ត គមន៍ និងបក្រ យចេម្លីយ 
 

ឯកឧត្តម េឆង េរឿន (្របធន) 
ឯកឧត្តម កង ែណម  
ឯកឧត្តម ថច់ ឃន 
ឯកឧត្តម ឌុច សុវ ្ណ រ ី 
េ កជំទវ សុភ័គគ ថវ ី 
េ កជំទវ សុខ វ ិ យ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហួត ក់  
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ចប សុថរទិធ 
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១២:០០-
១៣:៣០ ស្រមក រៃថង្រតង់ Buffet េនស ្ឋ គរ  

េម៉ង កមមវិធី គណៈអធិបតី/ថន ក់ដឹកនំ
េពលរេសៀ
ល   

១៣:៣០-
១៤:៣០ 

ពិភក ម្រកុម (ែបងែចកជ ៣ ្រកុម) េលីរបយករណ៍
បូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៨ និងទិសេ ឆន ២ំ០១៩ 
េ យេផ្ត តេលី្របធនបទ៣ ដូចខងេ្រកម៖ 

 

 

្រកុមទី១៖ “ករ្របឈមកនុងករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ” 

ឯកឧត្តម កង ែណម (្របធន្រកុម) 
េ កជំទវ សុខ វ ី យ 
អនុរដ្ឋេលខធិករ 
អគគនយក និងសមសភពេផ ងេទៀត 
(ដូចមនកនុង ងែបងែចក) 

្រកុមទី២៖ “ករ្របឈមកនុងករងរ អធិករកិចច” 

ឯកឧត្តម េឆង េរឿន (្របធន្រកុម)  
ឯកឧត្តម ឌុច សុវ ្ណ រ ី
ឯកឧត្តម ថច់ ឃន 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហួត  ក់  
អនុរដ្ឋេលខធិករ  
អគគនយក និងសមសភពេផ ងេទៀត 
(ដូចមនកនុង ងែបងែចក) 

្រកុមទី៣៖ “ករ្របឈមកនុងករងររដ្ឋបល ហិរញញវតថុ 
និងផគត់ផគង់” 

ឯកឧត្តម បណ្ឌិ ត ចប សុថរទិធ 
(្របធន្រកុម) 
េ កជំទវ សុភ័ក្ត ថវ ី
អនុរដ្ឋេលខធិករ 
អគគនយក និងសមសភពេផ ងេទៀត 
(ដូចមនកនុង ងែបងែចក) 

១៤:៣០-
១៥:១៥ 

-្រកុមនីមួយៗ យករណ៍ពីលទធផល ម្រកុម 
(មួយ្រកុមៗមនរយៈេពល១០នទី) 

ឯកឧត្តម េឆង េរឿន (្របធន) 
ឯកឧត្តម កង ែណម  
ឯកឧត្តម ថច់ ឃន 
ឯកឧត្តម ឌុច សុវ ្ណ រ ី 
េ កជំទវ សុភ័គគ ថវ ី 
េ កជំទវ សុខ វ ិ យ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហួត ក់  
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ចប សុថរទិធ 

១៥:១៥-
១៥:៣០ ស្រមក ពិ េភសជជៈនិង រស្រមន់  
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        ១៥:៣០   េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ អេញជ ីញដល់

 

 ១៥:៣០- 
១៦:៤៥ 

 ពិធីបិទសននិបត 
 - នរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលៃនអងគសននិបតេ យ    
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ចប សុថរទិធ រដ្ឋេលខធិករ 

-សុនទរកថបិទសននិបតេ យ េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត 
   ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ 

 -ពិធីបំពក់េ្រគឿងឥស រយិយសជូនថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី ជករ 
-បទិកមមវធីិ។ 

-េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ 
ឯកឧត្តម េឆង េរឿន  
ឯកឧត្តម កង ែណម  
ឯកឧត្តម ថច់ ឃន 
ឯកឧត្តម ឌុច សុវ ្ណ រ ី 
េ កជំទវ សុភ័គគ ថវ ី 
េ កជំទវ សុខ វ ិ យ 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ហួត ក់  
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ចប សុថរទិធ 
តំ ងជន់ខពស់្រកសួង- ថ ប័ន

១៧:៣០-
២២:៣០           

-ពិធីជប់េលៀង រ មគគី(េភជនីយ ្ឋ នបឹងមស)   
(ថន ក់ដឹកន ំសមជិក សមជិកសននិបតទងំអស់        
ចូលរមួ)  

-កមមវធិីកំ ន្ត (មនករ្របគុំត្រន្តី ករ េំលងកំ ន្ត 
និងចប់េឆន តយករង្វ ន់)។ 

 

កំណតសំ់គល់៖  
១) គណៈកមម ធិករ េរៀបចំសននិបត សូមរក សិទធិែកែ្របកមមវធិីកនុងករណីចបំច់។ 
២) សេម្ល កបំពក់៖ បុរស៖ វធំ នរ៖ី ្របៃពណី។ 
៣) សូម្របប់មុន (Confirm) ចំេពះករចូលរមួជប់េលៀងេពល ង ច ទី៤ ែខេម  ឆន  ំ២០១៩ 
ដល់្រកុមេលខធិករ ្ឋ នេរៀបចំសននិបត េដីមបងីយ្រសួលដល់ករេរៀបចំ និងេចៀស ងករខជះខជ យថវកិ។ 
៤) ពិធីជប់េលៀង្រតូវបន្របរព្វេឡងីេ យ រករចូលវភិគទនេ យសម័្រគចិត្តពីថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ
្រកសួង 
៥) សូមទក់ទងទូរស័ពទ ឯកឧត្តម កឹម សុខជ៖ ០១៧៤៦៩៦៩៩ និង េ ក ្រស៊ុន រន៉៖ ០៨៩៧២៩២៩២ 
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ឧបសមព័នធ ទី ២. របយករណ៍សេងខបលទធផលករងរ ២០១៨
និងទសិេ  ២០១៩ 

 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 
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         នងិអធិករកិចច 
 

របយករណ៍សេងខប 
ស្តពីី 

ករបូកសរបុលទធផលករងរឆន ២ំ០១៨ និងទិសេ ឆន ២ំ០១៩ 
របស្់រកសងួទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 

 
 
 

3 
 

 
ក. េសចក្តីេផ្តើម 
 ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ែដលជេសនធិករផទ ល់របស់
ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុវត្តតួនទី ភរកចិចរបស់ខ្លួន កនុងករងរចំបង គឺករេធ្វទីំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួល
ករងររ ងរ ្ឋ ភិបល នងិរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករចូលរមួ ក់ែតង េសចក្តី្រពងចបប ់ករអប់រផំ ព្វផ យ
ចបប់ ករទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង របស់្របជពលរដ្ឋ ករ ម នករអនុវត្តន៍ចបប ់ នងិ
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន និងេធ្វីអធិករកិចច េលី្រគប់វសិ័យ សំេ  បងក រ ទប់ ក ត់ ែកលម្អ និងមន
វធិនករ េដីមប្ីរបឆងំនឹងអំេពីពុករលួយ កររេំ ភេ យអំ ច និង បតុភពអសកមមននេដីមបី
ព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ករពរសិទធរបស់្របជពលរដ្ឋ ករពរសុវតថិភព ធរណៈ និងរមួចំែណកដល់
ករអភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកិចច សងគម។ 
 កនុងឆន ២ំ០១៨ េនះ ្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច បនសេ្រមចនូវ
សមិទធផលនន ជេ្រចីនដូចេរៀប ប់ខងេ្រកម។ 
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ខ. សមទិធផលករងរ  
១. រដ្ឋបលកិចចករទូេទ  
១.១. រដ្ឋបល 
 -ទទួលលិខិតចូល និងបញជូ នលិខតិេចញ េរៀបចំ ងំប ពកយេ ្ល ក្រគប់ពិធីបុណយជតិ-អន្តរជតិ 
្រគប់្រគងសរេសរខ្លឹម រ និងថតសកមមភពករងរថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ បញចូ លកនុងេគហទំព័រ
ផ្លូវកររបស់្រកសួង។ 
 -េរៀបចំ រលិខិតថ្វ យ្រពះពរ ជូនពរដល់្រពះម ក ្រត និងសេម្តច្រពះម ក ្រតី ្រពះវរ ជម  
និងេធ្វី រលិខិតជូនពរថន ក់ដឹកនកំំពូលៗ របស់ជតិ េធ្វីេសចក្តីសេ្រមច េសចក្តីជូនដំណឹង លិខិត
បងគ ប់ករ លិខិតអេញជ ីញ វញិញ បនប្រតរដ្ឋបល អត្តសញញ ណបណ័្ណម្រន្តី ជករ និងលិខិតរដ្ឋបលេផ ងៗ 
បញជូ នេទ្រកសួង ថ បន័នន បនចុះព្រងឹងករងររដ្ឋបល េន្រគប់មនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី េខត្ត។ 
 -បូកសរុបរបយករណ៍ របស់អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលកិចចករទូេទ និងរបយករណ៍្រកសួង្របចំ
ែខ ្រតីមស ឆមស រយៈេពល៩ែខ និង្របចឆំន សំ្រមប់ជូនទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 
 -ចូលរមួសិកខ  ករចុះសួរសុខទុកខ កងកម្ល ងំករពរ្រពំែដនកមពុជ-ៃថ ពិធី្របកសចូលកន់
មុខតំែណង្របធនមនទីរ នងិពិធីបុណយជតិេន មប ្ត  ជធនី េខត្តមួយចនួំន នងិបនចូលរមួទទួល 
និងជូនដំេណីរគណៈ្របតិភូជន់ខពស់ប ្ត ្របេទសនន ែដលមកបំេពញទស នកិចចេនកមពុជ។ 
១.២. បុគគលកិ នងិធនធនមនុស   
 -េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករបេងកីត្រកុមករងរេផ ងៗ បនេធ្វី្របកសស្តីពីករែតង ងំ និង្របគល់
ភរកិចចជូនម្រន្តី ជករចំននួ៤៨ រូប បនេធ្វី្របកសស្តីពីករេផទរ្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករចំននួ៦រូបេចញពី
្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួង និងបនេធ្វី្របកសស្តីពីករទទួល្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករចំនួន ៤រូប មកពី្រកបខណ័្ឌ
្រកសួងេផ ង ឱយមកបេ្រមីករងរកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួង។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករទទួលយក្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករថមីចំនួន ៦៦រូប ឱយចូលបេ្រមីករងរកនុង្រកប
ខ័ណ្ឌ ្រកសួង និង ក់ឱយេធ្វីកមមសិក កលបងកនុង្រកបខ័ណ្ឌ រយៈេពល១២ែខ។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករេផទរភរកិចចម្រន្តី ជករចំនួន២រូប កនុងអងគភព េ្រកមឱ ទ្រកសួង។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករលុបេឈម ះ និង្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករចំនួន១រូប ែដលទទួលមរណភព។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូរម្រន្តីជប់កិចចសនយចំនួន២០រូប េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -េធ្វី្របកសស្តីពីករអនុញញ តឱយម្រន្តី ជករចំនួន១រូប ចូលបេ្រមីករងរវញិ។ 
១.៣. ករបណ្តុ ះប ្ត ល  
 ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករចំននួ១០៩រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លជំនញេផ ងៗ េនកនុង្របេទស និងេ្រក
្របេទស កនុងេនះចំនួន២០រូប ជំនញអធិករកិចច េន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម និងចំនួន៣
រូបជំនញ ភ ចិន េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន។ 
១.៤. ហរិញញវតថុ នងិផគត់ផគង់  
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 -ែកស្រមួល្រកុមករងរែកទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈ និងបេងកីតេលខធិករ ្ឋ ន ៃន្រកុមករងរែក
ទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈ្រកសួង។ ្រកុមករងរបនបំេពញភរកិចចយ៉ងសកមម ជពិេសសកនុងកមមវធិីែក
ទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ែដលមនេលខធិករ ្ឋ ន េន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 
និងេធ្វីករជមួយ្រកុមករងរ្របព័នធបេចចកវទិយព័តម៌ន ស្រមប់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ (FMIS) ែដល
្របព័នធេនះនឹង្រតូវតេម្លីងេន្រកសួងេនឆន ២ំ០២០។   
១.៥. ែផនករ និងសថតិិ 
 -េរៀបចំគេ្រមងកមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ៣ឆន រំកំិល ឆន ២ំ០១៩-២០២១ របស់្រកសួងទំនក់
ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច េផញីេទ្រកសួងែផនករ។ 
 -េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ២០១៩-២០២១ ស្រមប់រដ្ឋបលក ្ត ល និងមនទីរជំនញ ២៥ 
ជធនី-េខត្ត ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 

 -េរៀបចំគេ្រមងែផនករថវកិ ្របចឆំន ២ំ០១៩ ស្រមប់រដ្ឋបលក ្ត ល និងមនទីរជំនញ ២៥
ជធនី-េខត្ត ៃន្រកសួងទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចច និងបនចូលរមួកិចច្របជុំ
ចរចរក្រមិតបេចចកេទស និងក្រមិតថន ក់ដឹកន្ំរកសួង េន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ 
 -ចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិឆន ២ំ០១៩-២០២៣ (ផយអជ) េផញីជូន្រកសួងែផនករ។ 
 -ចំរបយកណ៍ស្តីពីសថិតិផ្លូវករមនករចត់ ងំរមួមន៖ ករអនុម័តចបប ់ ករអប់រផំ ព្វផ យ
ចបប់ករងរអធិករកិចច ករងរ ម នករអនុវត្តចបប ់ និងករងរទទួលពកយបណ្តឹ ង និងអេងកត្រ វ
្រជវ េផញីជូន្រកសួងែផនករ។ 
 -្របមូល នងិបញចូ លទិននន័យ ង ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តថវកិកមមវធិីស្រមប់ករ្រគប់
្រគងឆន ២ំ០១៨ មអគគនយក ្ឋ នទងំ៣ ៃនទសី្តីករ្រកសួង និង មមនទរីទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត។ 
 -ចូលរមួសិកខ ជេ្រចីនេលីក ស្តីពីករពិេ្រគះេយបល់ ករផ ព្វផ យ ពេីគលករណ៍ែណនំ
ស្តីពីករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ មវស័ិយ។ 
 -ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញបេចចកេទស េលីករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈស្រមប់ម្រន្តី
្រគប់្រគង ហរិញញវតថុ និងម្រន្តី្រគប់្រគងថវកិ។ 
១.៦. សហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ  
 ្រកសួងបនសេ្រមចករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -ថន ក់ដឹកន្ំរកសួងបនទទួលជួបសវនករករងរជមួយ ១) េ កជំទវ ម៉នីក េចន 
(Manika Jain) ឯកអគគរដ្ឋទូត ៃន ធរណរដ្ឋឥ ្ឌ  ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ ២) ឯកឧត្តម វូ 
ក្វ ងមិញ (Vu Quang Minh) ឯកអគគរដ្ឋទូត ៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម្របច្ំរពះ ជ

ច្រកកមពុជ ៣) ឯកឧត្តម ហ៊ ង់ ប៉ ឯកអគគរដ្ឋទូត ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ែដលបន
បញចប់ ណត្តិករទូតេនកមពុជ ៤) គណៈ្របតិភូ ជញ ធរអធកិរកិចចរដ្ឋ នងិ្របឆងំអំេពីពុករលួយ ៃន
ធរណរដ្ឋ្របជធិបេតយយ្របជមនិត វ ៥) គណៈ្របតិភូែដលដកឹនេំ យឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត 

ខេំផង យស៊មុេផង រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករងរ និងសុខុមលភពសងគម ៃន ធរណរដ្ឋ
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្របជធិបេតយយ ្របជមនិត វ ៦) គណៈ្របតិភូសមជិកគណៈកមម ធិករមជឈមិបក  ដឹកនេំ យ
ឯកឧត្តម ហូវ េឡញ (HAV A LENH) អនុ្របធនអចិៃ្រន្តយ ៍ និងជអគគេលខធិកររណសិរ
មតុភូមិេវៀត ម ៦) ឯកឧត្តម ប៉ន់យ៉ ៉ ក់ ភូនធប ់(Panyarak PoonThup)  ឯកអគគ ជទូត
វ ិ មញញ និងេពញសមតថភព ៃន្រពះ ជ ច្រកៃថ ៧) េ ក េអដេវើដ វលីសនឹ (EDWARD  
WILSON) េច ្វ យ្រកុង SIGNAL HILL សហរដ្ឋ េមរកិ ៨) ឯកឧត្តម េហើ ជុនេកើ (HE JUNKE) 
្របធនសហព័នធយុវជន ទូទងំ្របេទសចិន និង ៩) គណៈ្របតិភូសមគមមិត្តភពេវៀត ម-កមពុជ 
ដឹកនេំ យេ ក វូ៉ េម៉ ្របធនសមគម េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -អេញជ ីញឯកអគគរដ្ឋទូត ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ និងវទិយ ថ ន
ខុងជឺ ៃន ជបណ្ឌិ តសភកមពុជ េដីមបចូីលរមួពិធី្របគល់វញិញ បនប្រតដល់សិកខ កមជម្រន្តី ជករ
្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច ែដលបនេរៀនភ ចិនក្រមិតបឋម។ 
 -ស្រមបស្រមួលចត់បញជូ នគណៈ្របតិភូ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច េទទស នកិចច េនេវៀត ម េដីមបចូីលរមួ្របជំុគណៈកមមករច្រមុះកមពុជ-េវៀត មេលីកទី
១៦ (JC) េនទី្រកុង ណូយៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម។ 
 -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករ្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ២០រូប
ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញអធិករកិចចរយៈេពល១ែខ េនទី្រកុង ណូយ។ 
 -ស្រមបស្រមួល ជូនឯកឧត្តម ែប៉ន ច័នទសុខរនិ អគគនយក ៃនអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលកិចចករទូេទ 
ចូលរមួទស នកិចចសិក ែស្វងយល់ពីបទពិេ ធន៍កនុងករផ្តល់េស ធរណៈ េនវទិយ ថ នបណ្តុ ះ
ប ្ត លម្រន្តី ជករ របស់្របេទសសឹង្ហបូរ។ី 
 
២. ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
២.១. នីតកិមម 
 -ចូលរមួេរៀបចំកិចច្របជុំពនិតិយពិភក េលីេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចចចំននួ១១េលីក។ 
 -ចូលរមួេរៀបចំកិចច្របជុំពនិតិយពិភក េលីេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពីវធិន និងនីតិវធិី ៃនអធិករកិចច
ហរិញញវតថុ របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុចំនួន៤េលីក។ 
 -ចូលរមួកិចច្របជុំអន្តរ្រកសួងចំនួន៤េលីក។ 
 -ចូលរមួសិកខ វគគបណ្តុ ះប ្ត លពក់ព័នធនងឹ្រកមរដ្ឋបបេវណីស្តីពីកតព្វកិចចចំនួន១េលីក 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋស្តីពីករយល់ដឹងេលីចបប់ភូមិបលចំននួ១៤េលីក គឺេខត្ត ្វ យេរៀងចំនួន
៤េលីក េពធិ៍ ត់ចំននួ២េលីក េសៀម បចំនួន២េលីក កំពងធ់ំចំនួន២េលីក ្រពះសីហនុចំនួន២េលីក 
និងេខត្តែកបចំនួន២េលីក េ យមន្របជពលរដ្ឋចូលរមួចំនួន១ ៦៩៧នក់ (្រស្តីចំនួន៩១៣នក់)។ 
២.២. ករអប់រ ំផ ព្វផ យចបប់ 
 -បនចុះផ ព្វផ យចបប់ចនំួន១២៧េលីក (អគគនយក ្ឋ នទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ
ចំនួន ២២េលីក និងមនទរី ជធនី-េខត្តចំនួន១០៥េលីក) គឺ ១) ចបប់ស្តីពកីរ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ ន 
២) ចបប់ស្តពីីច ចរណ៍ផ្លូវេគក ៣) ចបប់ស្តីពីករបងក រនិងករទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍/ 
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ជំងឺេអដស៍ ៤) ចបប់ស្តីពីករទប់ ក ត់អំេពីហងិ កនុង្រគួ រ នងិកិចចករពរជនរងេ្រគះ និង ៥) ចបប់
ស្តីពីករប្រងក បែលបងសីុសង េនេខត្តជេ្រចីន េ យមនអនកចូលរមួចំនួន៣៣ ៥៧៤នក់ (្រស្តីចំនួន
១៤.២៦៥នក់) និងបនទទួលសំណួរចំនួន២.៥៨៨សំណួរ ្រពមទងំបនេឆ្លីយជូនដល់មច ស់សំណួរ។ 
 -បនចុះសិក ្រ វ្រជវអំពីករយល់ដឹងរបស់្របជពលរដ្ឋ មុនករផ ព្វផ យចបប់ស្តីពីច ចរណ៍
ផ្លូវេគកេនឃុ្ំរតពងំ ងំ និងឃុែំ្រសែចង ្រសុកជុំគរិ ីេខត្តកំពត េ យមនករចូលរមួពី្របជពលរដ្ឋ និង
ជញ ធរចំនួន៨៩នក់ (្រស្តីចំនួន៤៥នក់) កនុងេនះ្របជពលរដ្ឋមនចំនួន៤ភូមិេសមីនឹង៨០នក់ និង
ជញ ធរពក់ព័នធចំនួន៩នក់។ 

២.៣. ទំនក់ទំនងជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល  
 ចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួងេនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលីេសចក្តី្រពង្រពះ ជ្រកឹតយចំនួន១េលីក 
េសចក្តី្រពងចបប់ចំនួន១៥េលីក េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយចំនួន៥េលីក និងេសចក្តី្រពងលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តចំននួ១េលីក។ 
២.៤. ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
 -ចូលរមួ ្ត ប់សម័យ្របជំុវ ិ មញញរបស់រដ្ឋសភ េលីេសចក្តីេសនីចបប់ចំនួន១េលីក េសចក្តី្រពង
ចបប់ចំនួន២០េលីក ករេបះេឆន តេ្រជីស ងំចំនួន២េលីក ្រពះ ជ រចំនួន២េលីក របយករណ៍របស់
រដ្ឋសភចំនួន១េលីក ករអនុម័តបទបញជ ៃផទកនុងរដ្ឋសភនីតិកលទី៦ចំនួន១េលីក ចូលរមួអមដំេណីរ
ជមួយគណៈកមមករទី៦ចំនួន១េលីក និងចូលរមួអមដំេណីរជមួយគណៈកមមករទី៨ចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួ ្ត ប់សម័យ្របជំុវ ិ មញញរបស់្រពឹទធសភេលីេសចក្តី្រពងចបប់ចំនួន១៦េលីក។ 
២.៥. ទំនក់ទំនងជមួយ្របជពលរដ្ឋ 
 េរៀបចំេវទិក ធរណៈ េដីមបទីទួលសំណូមពរពី្របជពលរដ្ឋចំនួន១០េលីក េនេខត្តកំពង់ចម
ចំនួន២េលីក េខត្តេពធិ៍ ត់ចំនួន២េលីក េខត្តកពំង់ឆន ងំចំននួ២េលីក េខត្តៃ្រពែវងចំនួន២េលីក នងិ
េខត្តកំពង់សពចឺំនួន២េលីក េ យមនអនកចូលរមួចនួំន២.២០៨នក់ (្រស្តីចំនួន៨៥៨នក់) និងបន
ទទួលសំណូមពរពី្របជពលរដ្ឋចំនួន៥៤២សំណូមពរ។ 
 
៣. អធិករកិចច 
៣.១. អធិករកិចច (វិសយ័េសដ្ឋកិចច រដ្ឋបលទូេទ និងសងគមកិចច) 
 ចុះេធ្វីអធិករកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ កនុង
ករយិបរេិចឆទ ២០១៦ និង២០១៧ េន្រកសួងចំនួន១៥ (វស័ិយេសដ្ឋកិចចចំនួន៧្រកសួង វសិ័យរដ្ឋបល
ទូេទចំនួន៤្រកសួង ថ បន័ និងវសិ័យសងគមកិចចចំននួ៤្រកសួង) និងេន មប ្ដ ជធនី េខត្តសរុប
ចំនួន៦៣៤មនទីរ អងគភព (វសិ័យេសដ្ឋកិចចចំនួន២៩៥មនទីរ អងគភព វស័ិយរដ្ឋបលទូេទចំនួន១៣២
មនទីរ អងគភព និងវសិ័យសងគមកិចចចនំួន២០៧មនទីរ អងគភព)។ 
៣.២. ករ ម នករអនុវត្តចបប់ 
 ចុះ ម ន្រតួតពិនិតយករអនុវត្តចបប ់ និងលិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្តននេន មប ្ដ ជធនី 
េខត្តចំនួន១៨ សរុបចំនួន២៩េលីក កនុងេនះករងរកំពុងបន្តចុះ ម នមនចំនួន ២ករណី ករងរ
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ែដលបនបញចប់មនចំននួ២៧ករណី រមួមន៖ (១) ចបប់ស្ដីពីៃ្រពេឈ ី(២) ចបប់ស្ដីពីជលផល (៣) 
ចបប់ស្ដីពីករ្រគប់្រគង នងិករេធ្វី ជីវកមមធនធនែរ ៉ (៤) ចបប់ស្ដីពីករប្រងក បែលបងសុីសង (៥) 
ចបប់ស្ដីពីករងរ (៦) អនុ្រកឹតយេលខ៦៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទ០ី៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០០១ ស្ដីពីករកំណត់ 
និងករ្រគប់្រគង្រចកទ្វ រអន្តរជតិ ្រចកទ្វ រ្រពំែដនអន្តរជតិ ្រចកទ្វ រ្រពំែដនេទ្វភគី ្រចកទ្វ រតំបន់្រពំែដន
្រចកទ្វ រកំពង់ែផសមុ្រទ (៧) អនុ្រកឹតយ េលខ៨៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៧ ស្ដីពីលិខតិ
អនុញញ ត ងសង់ (៨) ្របកសេលខ២៤៧ សហវ.្របក ចុះៃថងទី២៥ ែខឧសភ ឆន ២ំ០០៥ របស់
្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ ស្ដីពីករ្រគប់្រគង ជីវកមមែលបងកំ ន្ត ស្លុតម៉សីុន ែលបងេអឡចិ្រតូនិច 
និងេមកនិច្រគប់្របេភទ (៩) ករអនុវត្តកិចចសនយវនិិេយគេធ្វី ជីវកមមយកភសុី។ 
៣.៣. ករទទួលពកយបណ្តឹ ង នងិអេងកត្រ វ្រជវ 
 ្រកសួងបនទទួលពកយបណ្តឹ ងចំននួ៩២បណ្តឹ ង(អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចនំួន៣៤បណ្តឹ ង និង 
មនទីរ ជធនី-េខត្តចំនួន៥៨បណ្តឹ ង)៖  
  -ពកយបណ្តឹ ងកំពុងពិនតិយចនំួន៥បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងកំពុងរង់ចកំរសេ្រមចពីថន ក់ដឹកន្ំរកសួងចំនួន២បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងបនបញជូ នេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យចំនួន១៤បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងែដលជសមតថកិចច្រកសួងចំនួន៨បណ្តឹ ង នងិសមតថកិចចមនទីរ ជធនី-េខត្តចំននួ៥៨
បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងែដលថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកមិនចត់ករចំនួន២បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងែដលថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកែលងចត់ករបន្តចំនួន១បណ្តឹ ង។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងកំពុងចុះអេងកត្រ វ្រជវចំនួន៤០បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចំននួ២៣
បណ្តឹ ង និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំនួន១៧បណ្តឹ ង)។ 
  -ពកយបណ្តឹ ងបនេ ះ្រ យចប់ចំនួន២២បណ្តឹ ង(អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចំនួន២បណ្តឹ ង 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំននួ២០បណ្តឹ ង)។ 
 
៤. វិទយ ថ នជតិអធិករកិចច 
 -្របជុំពិភក  និងែណនអំពំីករេធ្វីែផនករសកមមភព ឆន ២ំ០១៩  របស់វទិយ ថ ន ចនំួន ៨ េលីក 
និងបន្របជំុែណនអំំពីករេធ្វីែផនករថវកិរបស់ករយិល័យចំណុះវទិយ ថ ន ចំននួ ៦េលីក។ 
 -ចូលរមួ្របជុំ និងទទួលករែណនពំីករករពរកញចប់ថវកិរបស់វទិយ ថ នជមួយតំ ង្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ េនៃថងអងគ រ ទី៣១ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨។ 
 -្របជុំពិភក  និងែណនអំំពីករេរៀបចំខ្លឹម រ េដមីបេី្រតៀមករពរកញច ប់ថវកិឆន  ំ២០១៩ របស់
វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច និងបញ្ហ េផ ងៗ ចនំួន២េលីក។ 
 -េរៀបចំ្របកសស្តីពីករេ្របី្របស់្រ  និងនិមិត្តសញញ របស់វទិយ ថ នជតអិធិករកិចច បនេរៀបចំ
ែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០១៩-២០២១ របស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច េហយីថន ក់ដឹកន្ំរកសួង 
បនចុះហតថេលខឯកភពេនៃថងទី០៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨។ 
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 -េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ របស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច េហយី
ថន ក់ ដឹកន្ំរកសួងបនចុះហតថេលខឯកភពេនៃថងទី០៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨។ 
 -េរៀបចំែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៩របស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច េហយីថន ក់ដឹកន្ំរកសួងបន 
ចុះហតថេលខឯកភពេនៃថងទី០៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨។ 
 -េរៀបចំគេ្រមងចំ យថវកិឆន ២ំ០១៩ របស់វទិយ ថ នជតិអធកិរកិចច។ 
 -េរៀបចំកមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លឆន ២ំ០១៩ របស់វទិយ ថ នជតិអធកិរកិចច។ 
 -េចញេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករែបងែចកភរកិចចស្រមប់ថន ក់ដឹកនវំទិយ ថ នជតអិធិករកិចច។ 
 -េចញេសចក្តីសេ្រមចចត់ ងំម្រន្តីថមីចនំួន ៦រូប ឲយេទបេ្រមីករងរ មករយិល័យនីមួយៗ
ចំណុះ វទិយ ថ នជតិអធកិរកិចច។ 
 -ទំនក់ទំនង និងបនបញជូ នម្រន្តី០២របស់វទិយ ថ នេទចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លអំពីករ្រគប់្រគង 
ប ្ណ ល័យេនវទិយ ថ នបណ្តុ ះប ្ត ល និង្រ វ្រជវេដីមបអីភិវឌ ន៍កមពុជ (CDRI)។ 
 -ទំនក់ទំនង និងបនទទួលេសៀវេភច្រមុះមុខវជិជ ចំនួន ៩៦កបល ពីអងគករេខប (KAPE)។ 
 -បណ្តុ ះប ្ត លវគគសិក ជំនញអធិករកិចចបថម ស្តីពី “មូល ្ឋ ន្រគឹះៃនករងរអធិករកិចច”  ចំននួ 
១ វគគ រយៈេពល ៥ៃថងចប់ពីៃថងទី២៦ ដល់ៃថងទី៣០ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៨ េនវទិយ ថ នជតិអធិករកចិច។ 
 

៥. សវនកមមៃផទកនងុ 
 -ចុះ ម នអនុ សន៍របស់សវនករកនុងករយិបរេិចឆទ២០១៦ េន មប ្ត សវន ្ឋ នបន
ចំនួន១២មនទរី គឺមនទីរទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តកំពត ្រកេចះ កំពង់ចម 
ែកប កំពង់ឆន ងំ កំពង់ធំ ែកវ តបូងឃមុ ំៃប៉លិន បត់ដបំង េសៀម ប និងេខត្តេពធិ៍ ត់។ 
 -ចុះេធ្វីសវនកមមៃផទកនុងករយិបរេិចឆទ២០១៧ េន មទីសវន ្ឋ ន បនចំននួ១៦មនទីរ គឺមនទរីទំនក់
ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចេខត្ត ែកវ ៃប៉លិន បត់ដំបង រតនគិរ ីមណ្ឌ លគិរ ីៃ្រពែវង 
្វ យេរៀង បនទ យមនជ័យ ឧត្តរមនជ័យ កំពង់សពឺ ្រពះសីហនុ កំពង់ឆន ងំ កពំង់ចម េកះកុង ្រពះវ ិ រ 

និងេខត្តសទឹងែ្រតង។ 
 -េធ្វីរបយករណ៍ស្តីពីករចុះេធ្វីសវនកមម េនមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចចេខត្ត ែកវ ៃប៉លិន បត់ដបំង រតនគិរ ី មណ្ឌ លគិរ ី ៃ្រពែវង ្វ យេរៀង បនទ យមនជ័យ 
ឧត្តរមនជ័យ កំពង់សពឺ ្រពះសីហនុ កំពងឆ់ន ងំ កំពង់ចម េកះកុង ្រពះវ ិ រ និងេខត្តសទឹងែ្រតង។ 
 
៦. ករងរេផ ងេទៀត 
៦.១ េយនឌ័រ 
 -កនុងឱកសទិ អន្តរជតិនរ៨ីមីនឆន ២ំ០១៨ សមជិក្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រចំនួន៣រូប 
បនចូលរមួ្រកបបងគំគល់ ្រពះករុ  ្រពះបទសេម្តច ្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុនី នងិសេម្តច
្រពះម ក ្រតី ្រពះវរ ជម ជតិែខមរ នេ ត្តម មុនិនថ សហីនុ និងចូលរមួសែម្តងករគួរសម
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ជមួយសេម្តចវបុិលេសនភក្តី យ ឈុ ំ ្របធន្រពឹទធសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្តច
អគគម ពញច្រកី េហង សរំនិ ្របធនរដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 -្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ ចំននួ៥៤រូប បនចូលរមួអបអរ ទរខួបេលីកទី១០៧ ទិ
អន្តរជតិនរ៨ីមីន ឆន ២ំ០១៨ េ្រកមអធិបតភីព សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 
នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េន លមេ ្រសពពិព័រណ៍េកះេព្រជ។ 
 -ចូលរមួកមមវធិីខួបេលីកទ១ី០៧ ទិ អន្តរជតិនរ៨ីមីន ឆន ២ំ០១៨ េ្រកម្របធនបទ «្រស្តីេដីមបី
សន្តិភព នងិវឌ នភព» េ្រកមអធិបតីភព េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី េន
ទីស្តីករ្រកសួង។ 
  -ចូលរមួកិចច្របជំុ្របចឆំន  ំរបស់្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ្រកសួង ថ បន័ េរៀបចំេ យ្រកសួង
កិចចករនរ ី និងៃដគូរអភិវឌ ន៍ េដីមបពិីនិតយេលីវឌ នភព បញ្ហ ្របឈម បទពិេ ធន៍ នងិទសិេ
ែផនករបន្តស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០១៩ ស្តីពីករប្រញជ បេយនឌ័រ េនេខត្តេសៀម ប។ 
 ជមួយលទធផល និង ន ៃដែដលសេ្រមចបនខងេលី ថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី ជករជ្រស្តីចំនួន១២៥រូប 
្រតូវទទួលបនករេលីកទឹកចិត្តកនុងករតេម្លីង នៈតួនទី នងិទទួលបនេ្រគឿងឥស រយិយស្រគប់្របេភទ
ពី ជរ ្ឋ ភិបល ចំនួន២៨រូប ្រតូវបនបញចូ នេទចូលរូមវគគបណ្តុ ះប ្ត លជនំញ និងសមតថភពែថម
េទៀតទងំកនុង និងេ្រក្របេទសចនំួន ៣៣រូប។ 
៦.២. ករចងសមព័នធេម្រតីភព 
 កលពីៃថងទី ២៤ ែខមីន ឆន  ំ២០១៨ េ យសហករជមួយ្រកុមហុ៊នមុ៉ង ឬទធី្រគុប ្រកុមហុ៊នគូហូ៊
ឡុង និងប ្ដ សមបុរសជន រមួទងំថន ក់ដឹកន្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ និងម្រន្ដី ជករ គណៈ្របតិភូនដកឹនំ
េ យេ កជំទវ កិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត បនចុះជួបសំេណះសំ លជមួយកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ
អងគភពនគរបលជតិ វរេសនតូចេលខ៨២៧ និងវរេសនតូចេលខ២៦៩ ឈរេជីងកនុងភូមិ ្រស្តេខត្ត
េកះកុង េ យបននយំកថវកិ និងអំេ យជេ្រគឿងឧបេភគ បរេិភគែចកជូនដល់អងគភពទងំពីរ 
សរុបថវកិចំនួន១១៤.៧៩៧.០០០េរៀល (មួយរយដប់បួន ន្របពំីររយេកសិប្របពំីរពន់េរៀល)។ 
៦.៣. ករ្រគប្់រគង និងអភិវឌ ន៍្របព័នធព័ត៌មន 
 ្រកសួងបនបេងកីត្រកុមករងរ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍្របព័នធព័តម៌ន្រកសួង។ ្រកុមករងរបន្របជុំ
ជេ្រចីនេលីក េដីមបេីធ្វីែផនករ និងេរៀបចំក ងេគហទំព័រថមីរបស់្រកសួង េធ្វីបចចុបបននភពព័ត៌មន នងិ
តេម្លីងកមមវធិថីមី (Application) ស្រមប់ ក់ពកយបណ្តឹ ងអន ញ និងអុីប ្ណ ល័យ។ 
៦.៤. អនកនពំកយ្រកសងួ 
 ្រកសួងបនបេងកីតអនកនពំកយ េដីមបបីំេពញករងរ្របតិកមមរហ័ស េឆ្លីយតបេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍ 
សំខន់ៗ របស់្រកសួង និងបញជូ នព័ត៌មនទន់េហតុករណ៍នន ក់កនុងប ្ត ញផ ព្វផ យ និង
េគហទំព័រ្រកសួង។ 
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គ. ករ្របឈម 
 -ពុំទន់មនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រគប់្រគន់ពក់ព័នធនឹងវស័ិយអធិករកិចច ជពិេសសេសចក្តី្រពង
ចបប់ស្តីពីអធិករកិចច េនមិនទន់បនអនុម័តេនេឡយី។ 
  -ករអនុវត្តករងរ មតួនទីភរកិចចមិនទន់បនល្អ្របេសីរ ម ននុ្រកម និងនីតិវធិីេនេឡយី។ 
  -េនមនករលំបក កនុងករចុះេធ្វីេបសកកមម េ យកង្វះថវកិបុេរ្របទន្រគប់្រគន់ និងខ្វះ
មេធយបយេធ្វីដំេណីរ និងសមភ របេចចកវទិយស្រមប់ចុះេបសកកមម។ 
  -សមតថភពជនំញរបស់ម្រន្តីអធិករកិចច ឬភន ក់ងរអធិករកិចចមួយចំនួនេនមនក្រមិតេនេឡយី។ 
  -ពុំទន់មនៃដគូរអភិវឌ ជតិ និងអន្តរជតិ ជួយគ្ំរទេលីវសិ័យអធកិរកិចចឱយបនទូលំទូ យ។ 
  -កិចចសហករជមួយអងគភពអធិករកិចច ម្រកសួង- ថ ប័នេនមនក្រមិត។ 
  -ចំនួនម្រន្តី ជករតិចតួចមិនទន់េឆ្លីយតបេទនឹងទហំកំរងរជក់ែស្តង។ 
  -កិចចសហកររបស់អងគភពរងអធិករកិចច និងអនកពកព់័នធមួយចំននួេនមនក្រមិត។ 
  -របយករណ៍អធិករកចិចមិនទន់ឯក ជយ េ យត្រមូវឱយឆ្លង្របធន ថ ប័ន ឬ្របធនអងគភពរង
អធិករកិចច ចុះហតថេលខយល់្រពមេលីលទធផលអធកិរកិចច។ 
 

ឃ. ទសិេ ករងរបន្ត 
 េដីមបចូីលរមួគ្ំរទ និងអនុវត្ត មយុទធ ្រស្តចតុេកណតំ ក់កលទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
កមពុជ ្រកសួងមនទិសេ  េគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចបស់ ស់អនុវត្ត មេបសកកមមតួនទី 
ភរកិចច ករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន្រសប មសភពករជក់ែស្តង ្របកបេ យ្របសិទធភព េ យ្រតូវ 
េផ្ត តេលីសកមមភព ទិភពដូចខងេ្រកម៖ 
១. រដ្ឋបលកិចចករទូេទ  
១.១. រដ្ឋបល 
  -បន្តអនុវត្តចរន្តករងររដ្ឋបលឱយកន់ែត្របេសីរ និងឆប់រហ័សទន់េពលេវ ។ 
 -បន្តទំនកទ់នំង នងិសហករជមួយគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំបុណយជតិ-អន្តរជត ិ កនុង
ករចូលរមួពិធីបុណយជតិ អន្តរជតិ និងពិធីបុណយេផ ងៗេទៀត។ 
១.២. បុគគលកិ នងិធនធនមនុស  
 -បន្តទនំកទ់នំង នងិស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួងមុខងរ ធរណៈេលីករងរបុគគលិក និងធន
ធនមនុស ។ 
 -បន្តអនុវត្តនូវ ល់្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកតឹយ ចរែណន ំ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងៗរបស់
ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 -បន្តេធ្វីទំនកទ់ំនងជមួយ្រកសួងសងគមកិចច អតតីយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ ពក់ព័នធនឹង
ករ ក់ម្រន្តី ជករឱយចូលនិវត្តន៍ និងម្រន្តីបត់បងស់មបទវជិជ ជីវៈ ឬបត់បងស់មតថភពករងរ។ 
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 -ព្រងឹងករងរពិនិតយផ្តល់ទិ ្ឋ ករេលីរបយករណ៍ស្តីពី ថ នភពរដ្ឋបល នងិ ថ នភពែ្រប្របួល
របស់ម្រន្តី ជករថន ក់ ជធនី-េខត្តឱយបនទន់េពលេវ ។ 
១.៣. ហរិញញវតថុ នងិផគត់ផគង់  
 -បន្តទំនក់ទំនងករងរជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ រតនគរជតិ និងធនគរជតិ 
កនុងកិចចករេសនីសុំថវកិនន មខទង់ ជំពូក មសកមមភព ចេងក មសកមមភព អនុកមមវធីិ ៃនកមមវធិី េដីមបី
បេ្រមីករងរ្រកសួងឱយដំេណីរករល្អ្របេសីរ ដូចជថវកិស្រមប់ករងរេបៀវត ដំេណីរកររដ្ឋបលទូេទ 
និង េបសកកមមកនុង្របេទស ។ល។ 
 -ចុះកិចចបញជ ិកគណេនយយជ្របច ំ និង្រគប់្រគងព័ត៌មនវទិយសកមមភពហិរញញវតថុ ្រគប់្រគង
ចំណូល ចំ យ ឱយបនសម្រសប។ 
 -្របមូលផ្តុ ំ និងស្រមបស្រមួលជំពូកថវកិឱយសម្រសប មគេ្រមងថវកិរដ្ឋ ្របមូលផ្តុ ំត្រមូវករ 
និងស្រមបស្រមួល ល់ករចំ យ។ 
 -្រតួតពិនិតយបេចចកេទសកនុងករអនុវត្តលទធកមម ធរណៈ។ 
 -្រគប់្រគង និង្រតួតពិនិតយជ្របចនូំវសននិធិ។ 
 -ទទួលែបងែចក និងជួសជុល សមភ រ បរកិខ រ ជូនប ្ត អងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួង។ 
 -្រគប់្រគង និងែបងែចកេ្របងឥនធនៈឱយទន់េពល ជពិេសសស្រមប់្រកុមេបសកកមមចុះបំេពញ
ភរកិចច មេខត្ត។ 
 -្រគប់្រគងចលន្រទពយ អចលន្រទពយ និងេធ្វីបចចុបបននភពបញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ ្រទពយរដ្ឋ។ 
១.៤. ែផនករ និងសថតិិ 
 -បន្តេរៀបចំគេ្រមងកមមវធីិវនិិេយគ ធរណៈ៣ឆន រំកំិល២០២០-២០២២របស់្រកសួងទំនក់ទំនង 
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច េផញីជូន្រកសួងែផនករ។ 
 -បន្តចុះែណនេំលីករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងថវកិ្របចឆំន  ំស្រមប់រដ្ឋបលក ្ត ល 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តៃន្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច។ 
 -បន្តេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២០-២០២២ ស្រមប់រដ្ឋបលក ្ត ល និងមនទីរ
ជំនញ ជធនី -េខត្តទងំ២៥ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -បន្តេរៀបចំគេ្រមងែផនករថវកិ្របចឆំន ២ំ០១៩ ទងំរដ្ឋបលក ្ត ល និងមនទីរ ជធនី-េខត្ត
ទងំ២៥ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច (េហយីចូលរមួកិចច្របជំុចរច
ក្រមិតបេចចកេទស និងចរច ក្រមិតថន ក់ដឹកន្ំរកសួង និង្រកសួង េន្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ)។ 
 -បន្តេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ (ផយអជ) េផញីជូន្រកសួង
ែផនករ។ 
 -បន្តេរៀបចំេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភព ស្តីពកីរអប់រផំ ព្វផ យចបប ់ ឆន ២ំ០២០-២០២២ 
ស្រមប់ជធតុចូលរមួចំែណកអនុវត្ត ៃនេគលនេយបយជតិ្របជជនឆន  ំ២០១៦-២០៣០។ 



 

40 | P a g e  

 

 -បន្តេរៀបចំរបយករណ៍ស្តីពីសថិតិផ្លូវករមនករចត់ ងំរមួមន៖ ករអនុម័តចបប ់ ករងរអប់រ ំ
ផ ព្វផ យចបប់ ករងរអធិករកិចច ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់ និងករងរទទួលពកយបណ្តឹ ង និង
អេងកត្រ វ្រជវ េផញីជូន្រកសួងែផនករ ទន់េពលេវ ។ 
១.៥. សហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ  
 -បន្តទំនកទ់នំង នងិសហ្របតិបត្តិករជមយួ ថ នទូតចិន និង្រកសួង្រតួតពនិិតយ ៃន ធរណរដ្ឋ
្របជមនិតចិន   និងអធកិរកិចចរ ្ឋ ភិបលៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម   េដីមបេី្រតៀមជំរុញ
អនុវត្តអនុស រណៈ ៃនករេយគយល់គន រ ង ថ ប័នទងំពីរ។ 
 -បន្តសហករជមួយវទិយ ថ នសនទនេមគងគ(MDI)និងវទិយ ថ នខុងជឺៃន ជបណ្ឌិ តសភកមពុជ។ 
 -បន្តទំនកទ់នំងព្រងឹងភពជៃដគូជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍។ 
 -បន្តទំនកទ់នំងជមួយ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 
 -បេងកីនទំនកទ់ំនងជមួយ ថ នទូតៃន្រពះ ជ ច្រកៃថ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ េដីមបី
ជំរុញករទំនក់ទំនងកចិចសហ្របតិបត្តិករ រ ង្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកចិច ជមួយករយិល័យទទួលពកយបណ្តឹ ង (OMBUDSMAN) ៃន្រពះ ជ ច្រកៃថ េលីវសិ័យ
អធិករកិចច។ 
២. ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
២.១. នីតកិមម 
 -ចូលរមួេរៀបចំ ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធកិរកិចច និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងៗ។ 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋ េន មប ្ត ជធនី េខត្ត។ 
 -សិក ្រ វ្រជវ និង្របមូលឯក រចបប់ែដលពក់ព័នធ។ 
 -េរៀបចំសិកខ បំពកប់ំប៉នជំនញសទង់មតិ នងិបញចូ លទិនននយ័ ម្របព័នធកំុពយូទ័រ។ 
 -េរៀបចំប ្ណ ល័យេអឡចិ្រតូនិច។ 
២.២. ករអប់រផំ ព្វផ យចបប់  
 -ទំនក់ទំនងជមួយប ្ត ជធនី-េខត្ត េដីមបចុីះផ ព្វផ យចបប់។ 
 -សិក ្រ វ្រជវឯក រ ឬលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធនឹងចបប់។  
 -ចុះ ម ន្រតួតពិនិតយ នងិ យតៃម្លមុន និងេ្រកយករផ ព្វផ យចបប់។ 
 -ចុះផ ព្វផ យចបប់េន មប ្ត េខត្តេគលេ ។ 
២.៣. ទំនក់ទំនងជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
 -ចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួង និង ម្រកសួង ថ ប័ន មករអេញជ ីញ។ 
 -ចូលរមួ ្ត បស់ម័យ្របជំុេពញអងគ នងិវ ិ មញញ េនមនទីររដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ។ 
 -ចុះអមដំេណីរជមួយគណៈកមមករននៃនរដ្ឋសភ និង្រកុមសមជិក្រពឹទធសភ មភូមិភគ។ 
 -ចុះេធ្វីេវទិក ធរណៈ។ 
៣. អធិករកិចច  
៣.១. អធិករកិចច (េលើវិសយ័េសដ្ឋកិចច រដ្ឋបលទូេទ និង សងគមកិចច) 
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 -េ្រតៀមឆ្លងរបយករណ៍ែដលបនបញចប់ករចុះេធ្វីអធិករកិចច េលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ 
និងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ កនុងករយិបរេិចឆទ២០១៧ និងប ្ត ឆន ពំក់ព័នធ េន្រកសួង និង ម
ប ្ត មនទីរ-អងគភព ែដលេនេសសសល់កនុងឆន ២ំ០១៨។ 
 -បន្តចុះេធ្វីអធិករកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ កនុង
ករយិបរេិចឆទ ២០១៧ និងប ្ត ឆន ពំក់ព័នធ េន្រកសួង និងប ្ត មនទីរ-អងគភព មួយចនំួនកនុង ជធនី
ភនំេពញែដលមិនទន់េធ្វីចប់កនុងឆន ២ំ០១៨។ 
 -េរៀបចំេធ្វីេសចក្តីជូនដណឹំងេទប ្ត ្រកសួង- ថ បន័ពក់ព័នធែដលេនេសសសល់ពីឆន ២ំ០១៨។  
 -អនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៩។ 
 -អនុវត្តភរកចិចេផ ងៗេទៀត មករសេ្រមចរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
៣.២. ករ ម នករអនុវត្តចបប់ 
 -េ្រតៀមឆ្លងរបយករណ៍លទធផលៃនករចុះ ម ន្រតួតពិនតិយករអនុវត្តចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តពកព់័នធ ែដលេនេសសសល់កនុងឆន ២ំ០១៨។ 
 -េ្រតៀមេរៀបចំេធ្វីេសចក្តីជូនដំណឹងស្តីពកីរែកលម្អេលីចំណុចខ្វះខត េទ មប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន។ 
 -អនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៩។ 
 -អនុវត្តភរកចិចេផ ងៗេទៀត មករសេ្រមចរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
៣.៣. ករទទួលពកយបណ្ដឹ ង នងិអេងកត្រ វ្រជវ 
 -បន្តទទួលពកយបណ្ដឹ ងពី្រគប់មជឈ ្ឋ ននន រមួទងំពកយបណ្ដឹ ងកនុង រព័ត៌មនផងែដរ។ 
 -រង់ចកំរអនុញញ តពីថន ក់ដកឹន្ំរកសួង េដីមបជីំរុញករអនុវត្តលទធផលពកយបណ្ដឹ ង ែដលបន
បញជូ នេទ្រគប់ ថ ប័ន និងប ្ដ ជធនី-េខត្តកន្លងមក។ 
 -បន្តនងឹេ្រតៀមចុះអេងកត្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ងែដលជសមតថកិចច្រកសួង។  
 -អនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៩។  
 -អនុវត្តភរកចិចេផ ងៗេទៀត មករសេ្រមចរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
 
៤. វិទយ ថ នជតិអធិករកិចច 
 -អភិវឌ ថ បន័ និងរចនសមព័នធ្រគប់្រគងេសនីសំុទី ងំវទិយ ថ ន អគរសិក  ករយិល័យ និង 
សមភ របរកិខ រ។ 
 -េសនីសំុប ្ណ ល័យ េ ងពុមព និងសមភ របរកិខ រ មេធយបយេធ្វីដំេណីរស្រមប់វទិយ ថ ន។ 
 -េរៀបចំបេងកីត្របព័នធព័ត៌មនវទិយ និងេរៀបចំរចនសមព័នធ្រគប់្រគងវទិយ ថ នមួយចបស់ ស់។ 
 -បេងកីត្រកុម្របឹក ភិបលស្រមប់វទិយ ថ ន នងិគណៈកមម ករ េរៀបចំខ្លឹម រ កមមវធិីបណ្តុ ះ
ប ្ត ល។ 
 -ក ងសមថភព ែផនកករ្រ វ្រជវ និងភពជអនកដឹកនដំល់ម្រន្តីវទិយ ថ ន។ 
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 -ព្រងឹងករ្រគប់្រគងករងររដ្ឋបល និងហរិញញវតថុ ្រគប់្រគងករងរចំណូល ចំ យ ផ្តត់ផគង់សមភ រ 
បរកិខ រ និង រេពីភ័ណ្ឌ របស់វទិយ ថ ន ្រគប់្រគងករងរបុគគលិក ្របក់េបៀរវត  និង្របក់ឧបតថមភរបស់
្រ ្ត ចរយ និង្រគូ ្រគប់្រគងករងរសន្តិសុខ សុវតថិភព ស ្ត បធ់ន ប់ និងអនម័យរបស់វទិយ ថ ន។ 

 -ព្រងឹងករងរ្រគប់្រគងែផនករ និង្រ វ្រជវ។ 
 -េរៀបចំ ចង្រកងេសៀវេភ ឯក រ និងអតថបទននទក់ទងនឹងជនំញអធិករកិចច។ 
 -បន្តផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញអធិករកិចចរយៈេពលខ្លី េលីអធកិរកិចចក្រមិតបឋម ដល់ម្រនី្ត
ជករទងំេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ។ 

 -ព្រងងឹ និងព្រងីកទំនកទ់ំនង និងកចិចសហ្របតិបត្តិករ ជមួយប ្ត ្របេទសនន ជមួយ
អងគករជតិ អងគករអន្តរជតិ ៃដគូអភិវឌ ន៍  និងជមួយ្រគឹះ ថ នសិក  េផ ងៗេដីមបអីភិវឌ សមតថភព
វទិយ ថ ន។ 
 
៥.សវនកមមៃផទកនងុ 
 បន្តអនុវត្តករងររបស់ខ្លួន្រសប មអនុ្រកឹតយេលីេលខ៤០ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ 
ឆន ២ំ០០៥ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនសវនកមមៃផទកនុងេន ម ថ ប័ន-
្រកសួង និងសហ្រគស ធរណៈ និង្របកសេលខ០៧៣ ទរពអ.្របក ចុះៃថងទី១៨ ែខវចិឆិក ឆន ំ
២០១៥ ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ករយិល័យ ចំណុះនយក ្ឋ នៃន្រកសួងទំនក់ទំនង
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 
៦. ករងរេផ ងេទៀត 
៦.១. េយនឌ័រ  
 -េរៀបចំេសៀវេភែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រឆន ២ំ០១៨-២០២៣។  

 -េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិេយនឌ័រ្រកសួងឆន ២ំ០១៩ ្រសប មែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ  
របស់្រកសួង និងេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 -េរៀបចំអបអរ ទរខួបេលីកទី១០៩ទិ អន្តជតិនរ៨ីមីន ឆន ២ំ០២០។ 
 -ផ ព្វផ យអនុសញញ សុី-ដ អនុ សន១៍២ចំណុចរបស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន 
ែសន និងអនុ សន៍៦ចំនុច របស់សេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ប៊ុន ៉ នី ហ៊ុន ែសន ្របធនកិត្តិយស
ៃនគណៈកមមករជតិេលីកកមពស់សីលធម៌សងគម តៃម្ល្រស្តី និង្រគួ រែខមរ េន្រកសួង និងេន មមនទីរ
ទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -ជួបសំេណះសំ លជមួយម្រន្តី ជករេដីមប ី «ែស្វងយល់ពីត្រមូវករ និងករ្របឈមរបស់ម្រន្តី
ជករ្រស្តីកនុង្រកសួង»។ 

 -ផ ព្វផ យែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រ។ 
 -ផ្តល់វគគបំពក់បំប៉នសមតថភព្រស្តីកនុងភពជអនកដកឹន។ំ 



 

43 | P a g e  

 

 -ពិនិតយ ម នករអនុវត្តករងរប្រញជ បេយឌ័រ និងេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមកនុងករអនុវត្ត។ 
៦.២. ករចងសមព័នធេម្រតីភព 
 ្រកសួង េ យរមួសហករជមួយ ្រកុមហុ៊ន ម៉ុង ឬទធី ្រគុប នងិ្រកុមហុ៊ន គូ ហូ៊ឡុងបន្តចូលរមួ
យ៉ងសកមមែថមេទៀត កនុងករព្រងឹងសមព័នធេម្រតីភព ជមួយកងវរេសនតូចនគរបលករពរ្រពំែដនទងំ
ពីរអងគភព ឱយកន់ែតជិតសនិទធ កនុងន័យផ្តល់កម្ល ងំចិត្ត និងសមភ រ េដីមបរីមួចំែណកែថរក ករពរ
បូរណភពទកឹដីរបស់េយងីឱយមនសុខសន្តិភពជេរៀងរហូត។ 
៦.៣. ករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍្របព័នធព័ត៌មន 
 -ចត់ ងំ្រកមុករងរជំនញអភិវឌ េគហទំព័រ្រកសួង េធ្វីបចចុបបននភពជ្របច ំ និងមនខ្លឹម រ 
គុណភព េ ភ័ណភព និងសុវតថិភពល្អជងមុន។  
 -តេម្លីង និងបញចូ លកមមវធិី (Application) ថម ី ែដល្រកុមករងរបនេរៀបចំរចួជេ្រសចនូវកមមវធិីថមី
ភជ ប់កនុងេគហទំព័រថមីរបស់្រកសួង ស្រមប់ ក់ និងទទួលពកយបណ្តឹ ងអន ញ និងអុីប ្ណ លយ័ ែដល
្របជពលរដ្ឋ ច ក់ពកយបណ្តឹ ងបន មរយៈទូរស័ពទៃដ ចូលកនុងកមមវធីិេមលីឯក រចបប់ និងលិខតិ
បទ ្ឋ នគតយុិត្តិ េផ ងៗបនយ៉ងងយ។ 
៦.៣. អនកនពំកយ្រកសងួ 
 -ព្រងឹងករងរអនកនពំកយ្រកសួងែថមេទៀត មរយៈបណ្តុ ះប ្ត ល បំពក់មេធយបយ បេចចក 
េទសេផ ងៗេដីមបអីនុវត្តករផ ព្វផ យ និងបក្រ យព័ត៌មនឱយទន់េហតុករណ៍។ 
 

ង. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
 ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចបនបំេពញករងរេទ មតួនទ ី
និងភរកិចចែដល ជរ ្ឋ ភិបល្របគល់ជូន្របកបេ យ្របសិទធភព នងិេជគជ័យ េនឆន ២ំ០១៨ និងមន
ទិសេ ករងរចបស់ ស់ស្រមប់ឆន ២ំ០១៩។ 
 ក ្ត ជគន្លឹះែដលនឱំយសេ្រមចបននូវលទធផលខងេលី គឺេ យ រករ្របឹងែ្របងបំេពញករងរ
របស់ថន ក់ដឹកន ំ ម្រន្តី ជករ ្រគប់លំ ប់ថន ក់ នងិករដឹកន្ំរបកបេ យបញញ ញណដ៏្រតឹម្រតូវ និង
ភ្លឺ ្វ ង របសេ់ កជំទវ កិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ែដលែតងែតេនជិតសនិទធជមយួថន ក់ដឹកន ំ
និងម្រន្តី ជករ្រកសួង និងកិចចសហករ និងគ្ំរទពសំី ក់្រកសួង ថ ប័ន និងអងគភពរដ្ឋ និងឯកជន
នន។ 
 េលីសពីេនះ ្រកសួងដំេណីរករេទ្របកបេ យ្របសិទធភព និងេជគជ័យ ្រស័យេ យ មនករ 
ដឹកន្ំរបកបេ យភពឈ្ល សៃវ និងចកខុវសិ័យែវងឆង យរបស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហ៊ុន ែសន នយក រដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលែតងែតគ្ំរទ ល់សកមមភពករងររបស់
្រកសួងទំនក់ទំនង ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច។ 
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ឧបសមព័នធ ទី ៣. របយករណ៍បូកសរបុលទធផលសននបិត 
 

របយករណ៍បូកសរបុលទធផលសននិបត ឆន  ំ២០១៨-២០១៩ 
របស្់រកសងួទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 

3 
 
 

 

( នេ យឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ចប សថុរទិធ រដ្ឋេលខធិករ) 
 

សូមេគរពេ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន នយករដ្ឋម្រន្តី  
ឯកឧត្តមរដ្ឋេលខធិករ អនុរដ្ឋេលខធិករ 
ឯកឧត្តម្របតិភូ ជរ ្ឋ ភិបល ទទួលបនទុកអគគនយក ្ឋ នទងំបី 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី  
អងគសននិបតទងំមួយ ជទីេម្រតី 
 កនុងរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច
បន្របរពធសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរ ឆន  ំ ២០១៨ និងេលីកទិសេ ឆន  ំ ២០១៩ ែដលបន
បញច ប់េនរេសៀលៃថងេនះ។  
 សននិបតែដលចូលរួម េ យថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់ ជធនី-េខត្ត ែដលមន
អនកចូលរួមសរុបចំនួន ៦០៣ នក់ បន្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន មកមមវធិីែដលបនេ្រគងទុក។ 
 េនេពល្រពឹកបនទ ប់ពី ខញុ ំបន នរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងរ ឆន  ំ ២០១៨ 
និងទិសេ ឆន  ំ ២០១៩មក េ កជំទវឧបនយករដ្ឋម្រន្តី បនែថ្លងសុនទរកថេបីកសននិបត េ យ
បនបញជ ក់ពី្របវត្តិសេងខបរបស់្រកសួង និងតួនទីភរកិចចរបស់្រកសួង។ េ កជំទវបនសែម្តងនូវ
េមទនភព និងករេកតសរេសីរ យតៃម្លខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកន ំ ក៏ដូចជម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់
របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច និងប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន ជញ ធរ
ថន ក់េ្រកមជតិ ែដលបនខិតខំរមួចំែណក កនុងកិចចសហករជមួយ្រកសួង េដីមបបីំេពញករងរជូន
ជរ ្ឋ ភិបល និងបំេរ្ីរបជជន េលីវស័ិយករងរទំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួលជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ 
ករងរ ផ ព្វផ យចបប់ ករងរអធិករកិចច ករទទួល និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងនន េដីមបរីមួចំែណក
ព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ែដលជឧត្តម្របេយជន៍របស់សងគមជតិទងំមូល។ េ កជំទវក៏បនផ្តល់
ករែណន ំដល់អងគសននិបត េដីមបីពិភក ម្រកុម។ 
 េ្រកយពីស្រមកពិ សំរន់ អងគសននិបតបនេធ្វីកិចច្របជុំរួម (Planary Session) 
េ យេបីកទូ យ ឱយមនករចូលរួមជបទអន្ត គមន៍ ជេយបល់ និងសំណួរ ពីអងគសននិបតទងំ
មូល។ ជករេឆ្លីយតប គណៈអធិបតីែដលជរដ្ឋេលខធិករ្រកសួង សេ្រមបស្រមួលេ យឯកឧត្តម 
រដ្ឋេលខធិករ្របចកំរ េឆង េរឿន បនកត់្រ ជធតុចូល និងបនេឆ្លីយតប ពនយល់ និងបក
្រ យបនេកបះកបយ។ 
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 េ្រកយពីស្រមកពិ បយៃថង្រតង់េនស ្ឋ គរសុខ េនេពលរេសៀលអងគសននិបតបនែបង
ែចកអនកចូលរួមជបី្រកុម េលី្របធនបទ ្រកុមទី១) “ករ្របឈមកនុងករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ 
-្រពឹទធសភ ករ ក់ែតងចបប ់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ិ និងករផ ព្វផ យចបប”់ ្រកុមទី២) 
“ករ្របឈមកនុងករងរអធិករកិចច េ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង និងករ ម នករអនុវត្តចបប់” នងិ
្រកុមទី៣) “ករ្របឈមកនុងករងររដ្ឋបល ែផនករ ករបណ្តុ ះប ្ត ល ហរិញញវតថុ និងផគតផ់គង់”។ 
 េ្រកយពីពិភក រចួ ្រកុមនមិួយៗបន េលីកេឡងីពីករ្របឈមដូចខងេ្រកម៖ 
្រកុមទី១៖ 

 ខ្វះមេធយបយេធ្វីដំេណី 
 ្របក់េបសកកមមេនមនកំរតិ 
 សមតថភពវភិគៃនករសទង់មតិេនមនកំរតិ 
 ចបប់អធិករកិចចេនមិនទន់បនអនុម័ត េ យ រ្រកសួង ថ ប័នមួយចំនួន
ជំទស់នឹងបញ្ហ ខ្លះែដលជន់ភរកិចចគន   

្រកុមទី២៖ 
 ខ្វះកិចចសហករ 
 ជន់ភរកិចចគន  
 កង្វះកិចចសហករពី ថ ប័ន អងគភពរងអធិករកិចច 
 ្រកុមករងរអនុវត្ត្រកមសីលធម៌មិនទន់បន្រតឹម្រតូវ 
 កង្វះមេធយបយេធ្វីដំេណីររួម 
 ករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងេនមនករលំបក េ យកង្វះកិចចសហករពី ថ ប័នពក់ព័នធ 
និងកង្វះមេធយបយ សមភ រៈ 

្រកុមទី៣៖ 
 ករែកទ្រមង់ៃផទកនុងេនមនករលំបក 
 ចរន្តលិខិតេចញចូលេនយឺតយ៉វ 
 ករផ ព្វផ យព័ត៌ននមនេនមនភពយឺតយ៉វ 
 កង្វះករែថទ ំអនម័យ និងស ្ត ប់ធន ប់ 
 វនិ័យករងរេនមនកំរតិ 
 មនអវត្តមនេ្រចីន 

 ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  និង
អធិករកិចច ខិតខំពុះពរ ល់ករលំបក ្របឹងែ្របងអនុវត្តករងរ្របកបេ យ្របសិទធភព សមតថភព និង
មនសិករទទួលខុស្រតូវ ខពស់ ក៏េ យ រមនករគ្ំរទ និងកិចចសហករល្អពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន ទងំ ថ បន័
រដ្ឋ  ថ ប័នឯកជន ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់ និង្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស។ 
  កនុងឆន ២ំ០១៨-២០១៩ ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ្រគប់លំ ប់ថន ក់ នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងជបន្តេទៀត េដីមបេី ះ្រ យ និងកត់
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បនថយឱយបនជ អតិបរម នូវចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង ក៏ដូចជបតុភពអសកមមននែដលេកីតមន
កនុងសងគម។ ្រកសួងសូមេសនី ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួង ថ ប័ននន រដ្ឋបលែដនដី្រគប់
លំ ប់ថន ក់ ្របជសហគមន៍ និង្របជពលរដ្ឋ សូមបន្តចូលរមួសហករ ឱយកន់ែតល្អ្របេសីរែថមេទៀត 
េដីមបសីេ្រមចបនេជគជ័យ និងសមិទធផលថមីៗ បែនថមេទៀត ជូនជតិមតុភូមិៃនេយងី។ 
 អងគសននិបតទងំមូលបនគ្ំរទរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងរ ឆន  ំ២០១៨ និងទិសេ ឆន  ំ
២០១៩ទងំ្រសុង េ យមនសំេណីខ្លះសំុែកស្រមួល អកខ វរុិទធ និងបំេពញបែនថមខ្លឹម រខ្លះែដល្រកុម
ករងរនឹងេធ្វីបចចុបបននភព រចួេហយីនឹង ក់បញចូ លកនុងេគហទំព័រផ្លូវករ ្រកសួង មេ្រកយ។ 
 ជរមួសននិបត្រកសួងឆន េំនះ ទទួលបនលទធផលល្អគួរជទីគប់ចិត្ត េ យអនកចូលរមួទងំអស់
េពញចិត្ត យកចិត្តទុក ក់ ្ត ប់ នងិចូលរមួជេយបល់ល្ៗអ  នងិមនសកមមភពរស់រេវកី និងសកមម។ 
ជលទធផល ថន ក់ដឹកន ំ ម្រន្តី ជករទងំអស់មនេមទនភព និងេប្តជញ ចតិ្តបំេពញករងរដ៏មនតៃម្ល
របស់ខ្លួន េដីមបជី្របេយជន៍ ដល់ករអភិវឌ ន៍ ថ ប័ន ករអភិវឌ សមតថភព នងិបេងកីន្របសិទធភព
ករងរ េដីមបទីទួលបនសមិទធផល នងិេជគជ័យថមីៗេទៀតជូន ជរ ្ឋ ភិបល។ 
  កនុងឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះ ខញុ ំបទមនកិត្តិយសសូមេគរពអេញជ ីញ េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត 
េម ្ត េឡីងែថ្លងសុនទរកថបិទសននិបត សូមេគរពអេញជ ីញ។ 
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ឧបសមព័នធទី ៤. សនុទរកថេបើកសននិបត 
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច  

កនុងពិធីេបីកសននិបតឆន ្ំរកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច  
ឆន ២ំ០១៨-២០១៩  

ស ្ឋ គរ សុខភនំេពញ ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី៤ ែខេម  ឆន  ំ២០១៩ 
8 

ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី សមជិក សមជិក ៃនអងគសននិបត  ជទីេម្រតី! 
 ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យៃ្រកែលង េ យបនចូលរមួជមួយឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសី កនុងពិធីេបីកសននិបត្របចឆំន  ំ ២០១៨- ២០១៩ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ -
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចនេពលេនះ។ សននិបតេនះមនេគលបំណង្រតួតពនិិតយ យតៃម្ល និងបូក
សរុបលទធផលករងរែដល្រកសួងសេ្រមចបនកនុងឆន ២ំ០១៨កន្លងមក េ យេលីកេឡងីពីករ្របឈម
នន និងផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ េហយី ក់េចញនូវវធិនករណ៍ 
និងទិសេ ថមីៗ ស្រមប់អនុវត្តបន្តកនុងឆន ២ំ០១៩ េដីមបសីេ្រមចបនលទធផលដូចែដល្រកសួងបន ក់
េចញ និងេដីមបអីនុវត្ត មភរកិចច ែផនករ និងយុទធ ្រស្តែដល ជរ ្ឋ ភិបលត្រមូវឱយ្រកសួងបំេពញ។ 

ពិធីដ៏អធកិអធមេនះ មនករចូលរមួពីសំ ក់ថន ក់ដឹកន ំ ម្រន្តី ជករ្រកសួង ទងំេន ថន ក់
ក ្ត ល ទងំថន ក់ ជធនី េខត្ត និងឯកឧត្តម េ កជំទវ ជេភញ វកិត្តិយសែដលអេញជ ីញមកពី ថ ប័នរដ្ឋ
េផ ងៗជេ្រចីនផងែដរ។ ខញុ ំសូមយកឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះែថ្លងអំណរគុណ និងសូម ្វ គមយ៉ងកក់េក្ត  
ចំេពះឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសីទងំអស់ែដលមនវត្តមននេពលេនះ។ 

ខញុ ំពិតជមនេមទនភព និងសូមេកតសរេសីរ យតៃម្លខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកន ំ ក៏ដូចជម្រន្តី
ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកចិច និងប ្ត
្រកសួង- ថ បន័ ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ ែដលបនខិតខំរមួចំែណក កនុងកិចចសហករជមួយ្រកសួង េដីមបី
បំេពញករងរជូន ជរ ្ឋ ភិបល និងបំេរ្ីរបជជន េលីវសិ័យករងរទំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួលជមួយ
រដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករងរ ផ ព្វផ យចបប់ ករងរអធិករកិចច ករទទួល និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងនន 
េដីមបរីមួចំែណកព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ែដលជឧត្តម្របេយជន៍របស់សងគមជតិទងំមូល។ 
 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីអងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី! 

ខញុ ំសូមរលំឹកបន្តិចអំពី្របវត្តិរបស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចច។ 
េ្រកយពីករេបះេឆន តសកលឆន ១ំ៩៩៣ ជរ ្ឋ ភិបលច្រមុះ កនុងនីតិកលទី ១ ៃនរដ្ឋសភ (១៩៩៣-
១៩៩៨) ថ ប័នទទួលបនទុកទំនកទ់នំងរដ្ឋសភ និង ថ ប័នទទួលបនទុកអធកិរកិចច ជ ថ ប័នពីរ ច់ពី
គន ។ “រដ្ឋេលខ-ធិករ ្ឋ នទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ” ជ ថ ប័នមួយ និង “អគគេលខធិករ ្ឋ ន
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អធិករកិចច” ជ ថ ប័នមួយេទៀត។ ថ ប័នទងំពីរសថិតេ្រកមចំណុះទសី្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីដូចគន ។ 
េ្រកយមក េនឆន  ំ១៩៩៩ ថ ប័នទងំពីរខងេលី្រតូវបន្រចបច់បញចូ លគន េទជ “្រកសួងទំនក់ទំនង
ជមួយរដ្ឋសភ- ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច” ែដលកពុំងដំេណីរកររហូតមកដល់សព្វៃថង។ 

្រកសួងមនភរកិចច ដឹកន្ំរគប់្រគង ស្រមបស្រមួល េធ្វីទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងេធ្វីអធិករកិចច េលី្រគប់វសិ័យកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េបសកកមមចំបងរបស់្រកសួង គឺ ម ន
ករអនុវត្តចបប់ ទប់ ក ត់អេំពីពុករលួយ ភពអយុត្តិធម៌កនុងសងគម និងកររេំ ភបំពនេ យេ្របីអំ ច 
េដីមបបីំេរ្ីរបេយជន៍បុគគល និងបក ពួក ្រគួ រ និងករពរសិទធរបស់ពលរដ្ឋ េពលគឺព្រងឹងអភិបលកិចច
ល្អ ែដលជសនូល ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ េដីមបកីំេណីន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភព របស់
ជរ ្ឋ ភិបលែដលមនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខ។ 

ដូេចនះ ករងរសំខន់ទី ១ របស់្រកសួងគឺ ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពទឹធសភ ែដល្រកសួង
មនភរកិចចស្រមបស្រមួល េធ្វីទំនកទ់ំនងរ ង ជរ ្ឋ ភិបល ជមួយ ថ ប័នរដ្ឋសភ នងិ្រពឹទធសភ និង
ចូលរមួ ក់ែតងចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េលីកកមពស់ករយល់ដឹងពីចបប់ 
និងករអនុវត្តន៍ចបប់ េ យេធ្វីករផ ព្វផ យចបប់យ៉ងទូលំទូ យ ជូនដល់្របជពលរដ្ឋេនទូទងំ
្របេទសឱយបនយល់ដឹង។ េ្រកពីករងរខងេលី ្រកុមករងរ្រកសួងបនចុះេទដល់្រគប់ េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ទី្របជុជំន ជនបទ ច់្រសយល និងសហគមន៍នន េដីមបេីបីកេវទិក ធរណៈ អប់រ ំ ផ ព្វ
ផ យចបប់ េធ្វីករ ទ បសទង់មត ិ េដីមបែីស្វងយល់ពីទុកខលំបករបស់្របជពលរដ្ឋ ផ ព្វផ យ ល់
អនុ សន៍ ដ៏ៃថ្លថ្ល របស់ថន ក់ដឹកន ំ ពិេសសកមមវធិីនេយបយ ែផនករ នងិយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ 
ជូនដល់្របជពលរដ្ឋ េហយីពនំនូំវសំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋ ជូន ជរ ្ឋ ភបិលេដីមបេី ះ្រ យ។ 

ចំែណកករងរសំខន់ទី២គឺ ករងរអធិករកិចច ែដល្រតូវអនុវត្ត ម ថ ប័ន និងអងគភពនន
ជ្របច ំែដលេនះជភរកិចចដ៏សំខន់ទក់ទងនឹងករព្រងឹងករអនុវត្តន៍ចបប ់សំេ ធន្របឆងំអេំពីពុករលួយ 
កររេំ ភេ យអំ ច និងបតុភពអសកមមនន េនកនុងជួររដ្ឋបល ធរណៈ ក៏ដូចជែផនកមិនែមន
រដ្ឋ េដីមបធីនករេ្រប្ីរបស់្របកបេ យ្របសិទធភពៃនថវកិ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ ករពរសុវតថិភព
ធរណៈ និងករពរសិទធរបស់្របជពលរដ្ឋ។  

េ្រកពីករងរខងេលី ្រកសួងេនមនភរកិចចេ្រចីនេទៀត ដូចជករ ម នករអនុវត្តចបប់ 
ករទទួលពកយបណ្តឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ េ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង និងបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ
អធិករកិចច មរយៈវទិយ ថ នជតិអធកិរកិចច។ 

ករេធ្វអីធិករកិចច និងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប ់គឺសំេ េទេលីករទប់ ក ត់អំេពពុីករលួយ េ្រពះ
អំេពីពុករលួយេធ្វីឱយប៉ះពល់ជអវជិជមនធងន់ធងរ ស់ដល់្របេទសជតិ ដូចជបងកករខតបង់ថវកិរដ្ឋ 
ងំសទះដល់ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច បងកឧបសគគដលធុ់រកិចច និងករបត់បង់ដល់ករ្របកួត្របែជង េ យ
េសរ ីនិងយុត្តិធម៌ នងិរខំនដល់ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ និងេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋបត់បង់ជំេនឿមក
េលី ជរ ្ឋ ភិបល។ ករព្រងឹងករ្របយុទធ្របឆងំអំេពីពុករលួយ ្រតូវេផ្ត តេទេលីមេធយបយជ រវន្ត័
ចំនួន ៣ គ៖ឺ ករអប់របំងក រទប់ ក ត់ជមុន ករអនុវត្តចបប់ នងិករចូលរមួពីម ជន។ ដូេចនះករងរ
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អធិករកិចច និងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ មិន ចផ្ត ច់េចញពីករអប់រផំ ព្វផ យចបប់ជូនដល់ម ជន 
និងករចូលរមួរបស់្របជជនបនេឡយី។ 

ចប់ ងំពីករបេងកីត ថ ប័នេនះមក ្រកសួងសេ្រមចបនលទធផលជេ្រចីន ជពិេសសកនុងករងរ
សនូលដូចជ អធិករកិចច ករទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង (បណ្តឹ ងត ៉  និងបណ្តឹ ងបរ ិ រ) ករចុះ
េសុីបអេងកតករណីបណ្តឹ ងពក់ព័នធទំនស់ដីធ្លី ករស្រមបស្រមួលបញចប់ទំនស់ ុ ៃំរ បនជេ្រចីនករណី 
ករ ម នករអនុវត្តចបប់ ករែកលម្អរចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង- ថ ប័ន អងគភព ធរណៈ េលី
កិចចកររដ្ឋបល ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ េដីមបេីលីកកមពស់អភិបល
កិចចល្អ ជ្រមុញ្របសិទធិភព ផលិតភព និងគុណភពេស ធរណៈ េដីមបបីេ្រមី្របជពលរដ្ឋឱយកន់ែត
្របេសីរ។ េលីសពីេនះ្រកសួងក៏មនភរកិចចេធ្វីករអប់រ ំ បងក រ ទប់ ក ត ់ នងិែកលម្អរកំហុសឆគង កនុង
ករអនុវត្តករងររបស់្រកសួង- ថ ប័ន អងគភព ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េដមីបី
ែកលម្អរ ជ្រមុញេលីកកមពស់អភិបលកិចចល្អែដលជសនូល ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ្រគប់ដំ ក់កល ពី
ដំ ក់កលទី១ ដល់ទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 
 
អងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខ 
បន ក់េចញ នូវយុទធ ្រស្តចតុេកណ េដីមបកីំេណីន ករងរ សមធម៌ និង ្របសិទធភព ែដលមន
បួនដំ កក់ល។េ យែឡក ជរ ្ឋ ភិបលនីតិកលទី៦ ៃនរដ្ឋសភបន្របកស ក់េចញយុទធ ្រស្ត
ចតុេកណដំ ក់កលទី៤ ែដលជរេបៀប រៈេគលនេយបយស្រមបដ់ឹកន ំ ្រគប់្រគង និងអភវិឌ
្របេទសជតិស្រមប់រយៈេពល៥ឆន ជំបន្តេទៀត។ យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី៤ មន
អភិបលកិចចល្អជសនូល និងមនមុំបួនគ ឺ១) ករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  ២) ករេធ្វីពិពិធកមមេសដ្ឋកិចច 
៣) ករអភិវឌ ន៍វស័ិយឯកជន និងករងរ និង ៤) ករអភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព នងិបរយិប័នន។ 
យុទធ ្រស្តថមីេនះបនព្រងីកនូវវ ិ លភព ស្រមិតស្រមងំបែនថម នងិេធ្វី ទិភពវូបនីយកមមមុំនីមួយៗ
ៃនចតុេកណយុទធ ្រស្តទងំ៤ ្រពមទងំែកលម្អរេបៀប រៈ េគលនេយបយ និងយន្តករអនុវត្ត
មួយចំនួនឲយកន់ែតល្អ្របេសីរេឡងី េដីមបកី ងមូល ្ឋ ន្រគឹះចបំច់ទងំ យ កនុងចកខុវស័ិយែ្របក្ល យ
នៈរបស់្របេទសកមពុជ ពី្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតទប េទជ្របេទសមនចំណូលមធយម

ក្រមិតខពស់េនឆន ២ំ០៣០  ្រពមទងំន្ំរបេទសជតិេយងី េឆព ះេទកន់ នៈជ្របេទសមនចំណូលខពស់
េនឆន ២ំ០៥០ខងមុខ។  

េដីមបអីនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍
ជតិ ២០១៤-២០១៨ ែដលេទីបនឹងបញចប់ និងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ២០១៩-២០២៣ 
ែដលនឹង្រតូវអនុម័ត កនុងឆន េំនះ េដីមបអីនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ េ យមនកំណត់នូ
វ ទិភព សូចនករ នងិ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ ចបស់ ស់ ស្រមប់អនុវត្ត និងយន្តករស្រមប់ ម ន 
្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លែផ្អកេលីកលទធផលករងរ ្រពមទងំមនកំណត់ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង-
ថ ប័ន េទ មមុំ ឬវស័ិយនីមួយៗ េដីមបទីទលួបនេជគជ័យេទ មែផនករ។ េលីសពីេនះេទៀត 
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ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនេ្រតៀមលកខណៈជេ្រសច េដីមបេីធ្វីកំែណទ្រមង់នន កនុងេគលបំណងព្រងឹង
សមតថភពម្រន្តី ជករសុីវលិ និងវសិ័យឯកជន េដីមបទីទួលបនផលចំេណញជអតបិរមិ ពីករេធ្វី
សមហរណកមមេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ េទកនុងសហគមេសដ្ឋកិចច ៊ ន កនុងតំបន់េផ ងេទៀត នងិ
កនុងសកលេ ក។ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ក៏មនសងគតិភពផងែដរ ជមួយនឹងឯក រ
េគលនេយបយ មវស័ិយដ៏ៃទេទៀត របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ ដូេចនះយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កល
ទី៤ គឺជឯក រមគគុេទទសក៍ចបស់ ស់ ស្រមប់តែ្រមត្រមង់សកមមភពរបស់្រគប់តួអងគអភិវឌ នទ៍ងំ
អស់ កនុងេគលេ បន្ត និងព្រងឹងកិចចអភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភពស្រមប់រយៈេពលែវងសំេ ជំរុញ
កំេណីនេសដ្ឋកិចច បន្តបេងកីតករងរ ែបងែចកផល ៃនកំេណីនេសដ្ឋកិចច្របកបេ យសមធម៌ និងធនឱយ
បននូវ្របសិទធភពៃន ថ ប័ន ធរណៈ និងករ្រគប់្រគងធនធន្រគប់្របេភទរបស់ជតិ ។ 

េ យែឡក ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច បនរមួចំែណកកនុង
ករអនុវត្ត យុទធ ្រស្តចតុេកណ សំេ ព្រងឹង អភិបលកិចចល្អ និងរមួចំែណក្របយុទធ្របឆងំអំេពីពុក
រលួយែដលពិតជ ្រសប មេគលេ យុទធ ្រស្តទី ៤ ៃន“យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤”  គឺ
”បន្តព្រងឹងសមតថភព និងអភិបលកិចច ៃន ថ ប័នរដ្ឋ ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបធីនបន
នូវ្របសិទធភពៃនេស ធរណៈ សំេ បំេរ្ីរបជជនឱយបនកន់ែត្របេសីរេឡងី ក៏ដូចជេលីកកមពស់
បរយិកសធុរកិចច និង ថ នភពអំេ យផលស្រមប់វនិិេយគ។ 

្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចចសេ្រមចបនេជគជ័យ និង
សមិទធផលជេ្រចីន កនុងករបំេពញភរកិចចែដល ជរ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ជូន។ េយងីពិតជមន
េមទនភព និងអំណរ រទរ ចំេពះលទធផលករងរ្រគប់ែផនក ្រគប់វស័ិយ ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកម
ជតិ ែដលម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ខិតខំសេ្រមចបន េហយីេយងីេប្តជញ នឹងបន្តករងរឱយមន
្របសិទធភព និងទទួលបនេជគជ័យថមីៗែថមេទៀត។ 

ជករពិត ស់ សមិទធផលទងំេនះ េកីតេឡងីេចញជែផ្លផក បន េ យ រករមនករដឹកន ំ
នងិចូលរមួរបស់ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រកសួង ែដលសុទធែតជតួអងគសំខន់ៗមិន ចខ្វះបន និង
ករគ្ំរទ និងកិចចសហករពី្រកសួង ថ ប័ន នងិអងគភព នន។ 
  
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីអងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី! 

េដីមបសីេ្រមចបនេជគជ័យកនុងេបសកកមមដ៏ឧត្តុងគឧត្តម ដូចបនេលីកេឡងីខងេលីេនះ ទមទរ 
ឱយម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់្រតូវព្រងឹងសមតថភព និងេគរពចបប់ និង្រកមសីលធម៌ម្រន្តី ជករ និង
ខិតខំបំេពញករងរេទ មករចត់ ងំ និងតួនទីរបស់ខ្លួន្រគប់ៗ គន ។ ទនទមឹេនះ ម្រន្តី ជករក៏្រតូវមន
លកខណៈសមបត្តិៃថ្លថនូ ស័ក្តិសមជអនកបេ្រមីដ៏ល្អ របស់្របជជន េ យផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបទ ែ្របក្ល យខ្លួនេទ
ជអនកផ្តល់េស ដ៏មន្របសិទធភព នងិជៃដគូរអភិវឌ ន៍ែដល ចទុកចិត្តបន សំេ បេ្រមី្របជពលរដ្ឋ
ឱយកន់ែត្របេសីរេឡងី មរយៈករបេងកីន្របសិទធផលេស កមម ធរណៈ។ ជមួយេនះ ម្រន្តី ជករ
្រកសួងទងំអស់្រតូវយកចិត្តទុក ក់អនុវត្តឱយបនល្អ មអភិ្រកមទងំ្រប ំ របស់សេម្តចេតេជនយក
រដ្ឋម្រន្ត ីគឺ៖ “ឆ្លុះកញច ក់ ងូតទឹក ដុសែក្អល ពយបល និងវះកត់” ែដលេយងី្រតូវចងច ំកុំឲយេភ្លចខ្លួន។ 



 

51 | P a g e  

 

កនុងឱកសសននិបតរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ ខញុ ំសូមអំពវនវសូមឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសីែដលចូលរមួទងំអស់េម ្ត បេងកីន ម រតី យកចិត្តទុក ក់ េ្របី្របស់រយៈេពលៃនករ្របជុំេនះ 
ជពិេសស កនុងកិចចពិភក ម្រកុម ែដលបនែបងែចក មវសិ័យសំខន់ៗទងំ បី គ ឺ ទី១) ករងរ
ទំនក់ទនំងជមួយ រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ ទី២) ករងរអធិករកិចច និងទ៣ី) ករងររដ្ឋបល ហរិញញវតថុ 
និងផគត់ផគង់ េនេពលរេសៀល េដីមបផី្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍ េលកីេឡងីពីចំណុចល្ៗអ  នងិចំណុចមិនទន់
បនែកលម្អ បញ្ហ ្របឈមទងំ យ ្រពមទងំេលីកនូវដំេ ះ្រ យដ៏សម្រសប និង្របកបេ យ
្របសិទធភព េដីមបពីិនិតយសេ្រមច ក់ចុះទិសេ  និងែផនករ ស្រមប់អនុវត្តបន្ត។  

មុននឹងបញចប ់ខញុ ំសូមជូនពរដល់ឯកឧត្តម េ កជំទវ ជគណៈអធិបតី នងិសមជិក សមជិក
ៃនអងគសននិបត ទងំអស់ែដលបនអេញជ ីញចូលរូមកនុងពិធី នេពលេនះសូម្របកបេ យពុទធពរទងំបួន
្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុំបីឃ្ល តេឃ្ល ងេឡយី។ 

ជទីបញចប់ ខញុ ំសូមជូនពរឲយអងគសននិបតសេ្រមចបនេជគជ័យ និងសូម្របកសេបីកសននិបត 
្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច ឆន ២ំ០១៨-២០១៩ចប់ពីេពលេនះតេទ។ 

សូមអរគុណ ! 
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ឧបសមព័នធទី ៥. សនុទរកថបិទសននិបត 
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច  

កនុងពិធីបិទសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៨ និងេលីកទិសេ
ករងរស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០១៩ របស់្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 

ស ្ឋ គរ សុខភនំេពញ ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី៤ ែខេម  ឆន  ំ២០១៩ 
8 

ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី សមជិក សមជិក ៃនអងគសននិបត  ជទីេម្រតី! 
 ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យៃ្រកែលង េ យបនចូលរមួជមួយឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសី កនុងពិធីបទិសននិបត្របចឆំន  ំ ២០១៨-២០១៩ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ នងិអធកិរកិចចនេពលេនះ។ កនុងេគលបំណងបូកសរុបលទធផលករងរែដល្រកសួង
សេ្រមចបនកនុងឆន ២ំ០១៨កន្លងមក និង ក់េចញនូវទិសេ ថមីៗ ស្រមប់អនុវត្តបន្តកនុងឆន ២ំ០១៩ 
សននិបតែដលមនរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ សេ្រមចបនលទធផលគួរជទីេមទនៈ។ 

ខញុ ំសូមយកឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះែថ្លងអំណរគុណ យ៉ង្រជលេ្រជចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ 
េ ក េ ក្រសីទងំអស់ ែដលជថន ក់ដឹកន ំ ម្រន្តី ជករ្រកសួង ទងំេន ថន ក់ក ្ត ល ទងំថន ក់
ជធនី េខត្ត នងិឯកឧត្តម េ កជទំវ ជេភញ វកិត្តិយសែដលអេញជ ីញមកពី្រកសួង ថ ប័ន ជធនី 
េខត្តេផ ងៗែដលបនចូលរមួកនុងសននិបត្រកសួងេយងីខញុ ំ។ 

េ្រកយពីដំេណីរករេពញមួយៃថងមក សននិបតេយងី បនដំេណីរករយ៉ងរលូន និងទទួលបន
ករចូលរមួយ៉ងសកមម រមួមនករពិភក ម្រកុម េ យេលីកយក្របធនបទ មវស័ិយចំបងៗ កនុង
ករងរ្រកសួង និងេលីកេឡងីនូវបទពិេ ធន៍ល្ៗអ  ករ្របឈមនន និងដំេ ះ្រ យ ្របកបេ យ
ភពជក់ែស្តង និងលទធភពែដលមន និងទទួលបននូវលទធផលជែផ្លផក គួរឱយេកតសរេសីរ។ 

លទធផេលេនះបញជ ក់ឲយេឃញីយ៉ងចបស់ ពី ម រតី មគគី និងករខិតខបំំេពញករងររបស់ 
ឯកឧត្តម  េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ម្រន្តី ជករ ទងំថន ក់ជតិ និង ជធនី-េខត្ត ែដលបនខិតខំ ្របឹ
ងែ្របងបំេពញករងរ រមួគន យ៉ងស្រ ក់ស្រ  ំ េរៀបចំ និងចូលរមួេធ្វីបទបង្ហ ញ ពិភក  ផ្ល ស់ប្តូរ
េយបល់ល្ៗអ  េ យេ្របី្របស់ចំេណះដឹង នងិបទពិេ ធន៍ ករងរជក់ែស្តងកនុងេគលបំណងែស្វងរក
ឲយេឃញីបញ្ហ ្របឈម  េហយីបន ក់េចញជែផនករសកមមភពស្រមប់អនគត។ 

ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះឯកឧត្តម  េ កជំទវ  េ ក េ ក្រសី និងម្រន្តី        
ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ែដលបន្របឹង
ែ្របងបំេពញភរកិចចសនូលរបស់ខ្លួន ្របកបេ យ ម រតី ទទួលខុស្រតូវខពស់ មន្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ  
ទទួលបនលទធផលគួរជទីេមទនៈ េដីមបសីេ្រមចភរកិចចែដល ជរ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ជូន។ េនះជ
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េមទនភព និងកិត្តិយសដ៏ធំេធង ែដល្រកសួងទទួលបនេជគជ័យេលីករងរជេ្រចីន កនុងេបសកកមមដ៏
ឧត្តុងគឧត្តមរបស់ខ្លួន។ 

ខញុ ំសូមអបអរ ទរ និងគ្ំរទរបយកណ៍សននិបត ែដលរមួមនករបូកសរុបសកមមភព ឆន ំ
២០១៨ និងទិសេ  ស្រមប់ឆន ២ំ០១៩ ែដលអងគសននិបតបនសេ្រមច។ 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញយុទធ ្រស្តចតុេកណ ែដលមនបួនដំ កក់ល និងែផនករ
យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ២០១៤-២០១៨ ែដលេទីបនឹងបញចប់ និងេ្រតៀមអនុម័តែផនករយុទធ ្រស្ត
អភិវឌ ន៍ជតិ ២០១៩-២០២៣ កនុងឆន េំនះ េដីមបអីភិវឌ ្របេទសជតិ េលី្រគប់វសិ័យ េ យកំណត់
ទិភព សូចនករ និង្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ ចបស់ ស់ ស្រមប់អនុវត្ត និងយន្តករស្រមប់ ម ន 

្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លែផ្អកេលីកលទធផលករងរ ្រពមទងំមនកំណត់ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង-
ថ ប័ន េដីមបទីទួលបនេជគជ័យ។ េលីសពីេនះេទៀត ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនេ្រតៀមលកខណៈជេ្រសច េដី

មបេីធ្វីកំែណទ្រមង់នន កនុងេគលបំណងព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ជករសុីវលិ និងវសិ័យឯកជន េដីមបី
ទទួលបនផលចំេណញជអតិបរមិ ពីករេធ្វីសមហរណកមមេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ េទកនុងសហគម
េសដ្ឋកិចច ៊ ន កនុងតបំន់េផ ងេទៀត និងកនុងសកលេ ក។ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ក៏មន
សងគតិភពផងែដរ ជមួយនឹងឯក រេគលនេយបយ មវស័ិយដ៏ៃទេទៀត របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
ដូេចនះយុទធ ្រស្តចតុេកណ នងិែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិគឺជឯក រមគគុេទទសក៍ចបស់ ស់ 
ស្រមប់ត្រមង់ទិសសកមមភពរបស់្រគប់តួអងគអភិវឌ ន៍ទងំអស់ កនុងេគលេ បន្ត និងព្រងងឹកិចច
អភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភពស្រមប់រយៈេពលែវងសំេ ជំរុញកំេណីនេសដ្ឋកចិច បន្តបេងកតីករងរ ែបង
ែចកផល ៃនកំេណីនេសដ្ឋកិចច្របកបេ យសមធម៌ និងធនឱយបននូវ្របសិទធភពៃន ថ ប័ន ធរណៈ 
និងករ្រគប់្រគងធនធន្រគប់្របេភទរបស់ជតិ។ 

ជេគលេ យុទធ ្រស្តស្រមប់ឤណត្តិថមីេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជនឹងេផ្ត តឤទិភពេទេលី      
ករែកទ្រមង់អភិបលកិចចសំេ ព្រងឹង ថ ប័ន ធរណៈ និងក ងរដ្ឋបល ្អ តស្អំ ករវនិិេយគេលី
មូលធនមនុស  ករបេងកីតបរយិកសអំេ យផលស្រមប់ធុរកិចច និងករវនិិេយគ ្រពមទងំករព្រងឹង
ភពជៃដគូកនុងករអភិវឌ ជមួយ្រគប់ៃដគូែដលមនករពក់ព័នធ ពិេសសករព្រងឹងសមតថភពកមពុជ
ស្រមប់សមហរណកមមេទកនុងេសដ្ឋកិចចតំបន ់ នងិពិភពេ ក ែដលទងំអស់េនះ នឹងេធ្វីឱយ្របជជន
្រគប់ៗរូបមនក្រមិតជីវភពកន់ែត្របេសីរេឡងីឥតឈប់ឈរ េហយីរស់េនយ៉ងសុខដុមរមនកនុងសងគម
កមពុជមួយ ែដលេគរពគុណធម ៌តៃម្លមនុស  េសរភីព ្របជធិបេតយយ នីតិរដ្ឋ និងយុត្តធិម៌សងគម។ 

ដូច្រប សន៍សេម្តចេតេជ នយករដ្ឋម្រន្តីបនេលីកេឡងី ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបន្តអនុវត្តនូវ
វធិនករមុត្រសួច និងជក់ែស្តងនន សំេ ព្រងឹងភព្របកួត្របែជងរបស់កមពុជ រមួមន៖ កត់បនថយ
ៃថ្លឡូជីសទីក ជំរុញករតភជ ប់ែផនកដឹកជញជូ ន ថមពល និងឌជីីថល កត់បនថយៃថ្លអគគិសនី និងធន
សថិរភព ៃនករផគត់ផគង ់បន្តេធ្វី មញញកមម នងិស្វ័យ្របវត្តិកមមនតីិវធីិគយ កតប់នថយចំ យៃនករេធ្វីធុរកិចច 
ទងំផ្លូវករ និងេ្រកផ្លូវករ ជំរុញករែកទ្រមង់ នងិទំេនីបកមម្របព័នធពនធ េ យឈរេលីេគលករណ៍
យុត្តិធម៌ សមធម៌េស ល្អ អភិបលកិចចល្អ និងអនុេ មភព និងជំរុញេលីកកមពស់ករអប់របំណ្តុ ះ
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ប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ។ ជងេនះេទេទៀត ជរ ្ឋ ភិបលកនុង ណត្តិថមីេនះ បនេរៀបចំខ្លួន
ស្រមប់េសដ្ឋកិចចឌីជីថល និងេឆ្លីយតបនឹងបដិវត្តនឧ៍ស ហកមមទី ៤ មរយៈ ករេរៀបចំបេងកីតមូល ្ឋ ន 
និងថន លស្រមប់ករព្រងីកែផនកវទិយ ្រស្ត និងបេចចកវទិយ េ យេផ្ត តជសំខន់េទេលីករអភិវឌ វសិ័យ
ឌីជីថល ទងំែផនករងឹ និងទន់ករេរៀបចំអភិវឌ ធនធនមនុស  និងជនំញ ្រសប មបរកិរណ៍ថមី្រពមទងំ
ករបេងកីត្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ និងបទបបញញត្តិគ្ំរទែដលមនករពក់ព័នធ។ 

េ យែឡក ្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចេនកនងដំ ក់កលៃន
កវវិត្តន៍វស័ិយឌីជីធល និងេដីមបបីំេរេីស កមមឱយកន់ែតល្អ្របេសីរជូន្របជពលរដ្ឋ ្រកសួងេ្រគងនឹង
តេម្លីងកមមវធិទីទួលពកយបណ្តឹ ងអន ញ និង កឱ់យេ្របី្របស់អុីប ្ណ ល័យ ែដល្របជពលរដ្ឋ ច
ក់ពកយបណ្តឹ ង នងិេមលីឯក រ មកុំពយូទ័រ និងទូរស័ពទៃដបនយ៉ងងយ្រសួល។ 

   
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីអងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី! 
 េដីមប្ីរតួតពិនិតយករអនុវត្តចបប់ នងិសុវត្តិភព ធរណៈ និងជ្រមុញអភិបលកិចចល្អ ្របេទស
ជេ្រចីនកនុងពិភពេ ក កពុំងេ្របី្របស់យន្តករ្រគប់្រគងវស័ិយអធិករកិចច េ យមន្រកសួង ឬ ថ ប័ន
ទទួលបនទុកអធិករកិចច នងិចបប់ស្តីពីអធិករកិចចែដលមនខ្លឹម រ និងវ ិ លភពខុសៗគន  េទ ម
ថ នភពជក់ែស្តងៃន្របេទសនិមួយៗ។  
យន្តករ ជ ថ ប័ន នងិរចនសមព័នធចត់ ងំ ្រតូវេដីរទនទឹមគន នងឹធនធនមនុស  ចបប់ នងិលិខិត

បទ ្ឋ នគតយុិត្តិ េដីមប្ីរគប់្រគងវសិ័យអធិករកិចច។ ្របេទសខ្លះមនចបប់ស្តីពីអធិករកិចច មវសិ័យ
ជំនញេផ ងៗគន  ដូចជ៖ ចបប់អធិករកិចចេលីទំនិញនចូំល អធិករកិចចេលីករ ្ឋ នសំណង់ អធិករកិចច
អចលន្រទពយ អធិករកិចចករងរ អធិករកិចចសុវត្តិភពចំណី រ អធិករកិចចេ ងច្រក អធិករកិចច
េន ទ អធកិរកិចចយនយន្ត អធិករកិចចេ្រគឿងច្រក អធិករកិចចគុណភពអបរ់ជំេដីម។ 

េ យែឡក េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចបប់ស្តីពីអធិករកិចច និងចបបមួ់យចំនួនេទៀតកំពុងសថិត
េនជេសចក្តី្រពង និងមនិទន់្រតូវបនអនុម័តេនេឡយី។ ្រកុមករងរេរៀបចំេសចក្តី្រពងចបប់របស់
្រកសួង ពិតជមនករលំបកកនុងករ ក់ែតងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច មនបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីនទក់ទង
នឹងធនធន បេចចកេទស និងករស្រមបស្រមួលជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធមួយចំនួន។ 

ទនទឹមនឹងេនះ ្រកសួងេនមនករ្របឈមជេ្រចីន ដូចជេន ម ថ ប័នរដ្ឋមួយចំនួនមនិទន់ឱយ
តៃម្លករងរអធិករកិចច និងមិនចង់សហករ និងមន្រកសួង និង ថ ប័នរដ្ឋមយួចំនួនមនភរកិចច្រសេដៀង
គន  ឬជន់គន  ដូចជគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី អងគភព្របឆងំអំេពីពុករលួយ ជញ ធរ
សវនកមមជតិ អគគ ធិករ ម្រកសួង និង្រកសួង ថ ប័នមួយចនំួនេទៀត។ មយង៉េទៀត ករអនុវត្ត្រកម
សីលធម៌របស់្រកុមករងរចុះេធ្វីេបសកកមមអធិករកិចច ក៏េនមនករខ្វះខត និងជបួបញ្ហ ខ្លះ។ 

ម៉យងេទៀត ករងរអធិករកិចចជករងរែដលលំបក សមុគ ម ញមនភពរេសីប នងិភពចំរូង
ច្រមស់ និងទមទរសមតថភព និងជនំញចបស់ ស់ ពីបេចចកេទសអធកិរកិចច និងសមតថភពែផនក
ចបប់ ្រពមទងំ្រកមសីលធម៌ ្អ តស្អំ។ 
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េទះជមនករ្របឈមខ្លះយ៉ង ក្ត ី ្រកសួងបនអនុវត្ដភរកិចចរបស់ខ្លួនយ៉ងសកមម េ យ
ទទួលខុស្រតូវកនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល ែដលបន្របគល់េបសកកមមឲយដឹកន ំ និង្រគប់្រគង ល់កិចចករ
ស្រមបស្រមួល និងេធ្វីទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិេធ្វីករងរអធិករកិចច េល្ីរគប់វស័ិយេន
កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

្រកសួងសេ្រមចបនលទធផលករងជេ្រចីន ដូចជបនផ ព្វផ យចបប់ និងជអប់រ ំ ដល់្របជ
ពលរដ្ឋ ជពិេសសេន មេខត្ត ្រសុក ទី្របជុំជន និងជនបទននឱយគត់បនយល់ដឹងពីចបប់ និងលិខតិ
បទ ្ឋ នគតយុិត្តសំខន់ៗជេ្រចីន។  

្រកសួងក៏បនចុះេធ្វីអធិករកិចច និង ម នករអនុវត្តចបប ់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត នងិ
អនុ សន៍របស់ថន ក់ដឹកន ំ ែដលកត់បនថយបននូវកររេំ ភេ យអំ ច អំេពីពុករលួយ និង
បតុភពអសកមមនន ដូចជករអនុវត្តមិន្រតឹម្រតូវៃនចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងកចិចសនយរ ង
្រកុមហុ៊នឯកជនជមួយរដ្ឋ ជួយកតប់នថយ និងលុបបំបត់ករកឹបេកងថវកិ និងករេ្របី្របស់្រទពយ
សមបត្តរិដ្ឋខុសទិសេ  និងជ្រមុញ្របសិទធភពករងរ និងេលីកសទួយអភិបលកិចចល្អ ែដលជសនូល
ៃនយុទធ ្រស្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

េលីសពីេនះេទៀត្រកសួងបនទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងនន ជពិេសសបញ្ហ ទំនស់ដី
ធ្លី និងករងរស្រមបស្រមួលបញចប់ទំនស់ ុ ៃំរ បនជេ្រចីនករណី ែដលជយួស្រមលបនទុក ជរ ្ឋ ភបិល 
និងករពរសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

 
ឯកឧត្តម  េ កជំទវ  េ ក  េ ក្រសី !  
 េ យែផ្អក មករពិភក កនុងសននិបត និងេដីមបឲីយសេ្រមចបននូវេគលេ ែដល្រកសួងចង់
បន ខញុ ំសូមេសនី ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ម្រន្តី ជករ្រគបល់ំ ប់ថន ក់ ្រតូវ េផ្ត តេលី
អនុ សន៍ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 ១. េ យ រករផ ព្វផ យចបប់ ជត្រមូវករចបំច់ ្រកុមករងរ្រកសួង្រតូវបន្តយុទធនករអប់រ ំ
និងផ ព្វផ យចបប់ឲយបនទូលំទូ យ្រគប់២៥ ជធនី-េខត្ត ជពិេសសេទ មទី្របជុំជន និង
ជនបទ ច់្រសយ៉ល និងជ្រមុញករងរសិក ទ បសទង់មត ិ (Survey) េ យបណ្តុ ះប ្ត លពី
វធិី ្រស្ត ៃនករសិក ទ បសទង់  និងករវភិគទិននន័យដល់ម្រន្តែីដលពក់ព័នធ េដីមបេីធ្វីរបយករណ៍ ៃន
លទធផលែដលរកេឃញីពីករ ទ បសទង់ទងំេនះ។ 

២. ្រតូវខិតខំបន្តស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ពន័ធ េដីមបបីញចប់ែផនកសំខន់ៗ ៃន
េសចក្តី្រពងចបបអ់ធិករកិចច និងអនុ្រកឹតយែដលពក់ព័នធចំបងៗ។ ករងរស្រមបស្រមួលេនះ្រតូវករពរឱយ
បនជអតិបរមិ នូវតួនទ ីភរកិចចសនូលរបស់្រកសួង ្រសប មចបប់ែដលអនុញញ ត។ 
 ៣. ្រតូវេរៀបចំ និងតេម្លីងកមមវធិី ទទួលពកយបណ្តឹ ងអន ញ នងិប ្ណ ល័យ េអឡចិ្រតូនិក (e-
Library) ែដល មរយៈកមមវធិីទងំេនះ ្របជពលរដ្ឋ ច កព់កយបណ្តឹ ង និង ចេមីលឯក រចបប់ 
និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន មកុំពយូទ័រ និងទូរស័ពទៃដបនយ៉ងងយ្រសួល។ ករអនុវត្តកមមវធិគីឺជ
ករស្រមួលករផ្តល់េស ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋ។ 
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 ៤. ្រតូវព្រងឹង្របសិទធភព កនុងេបសកកមមចុះេធ្វីអធកិរកិចច ករអេងកត ្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ង 
និងករ ម នករអនុវត្តចបប់ មរយៈកររកព័ត៌មនឲយមនតុលយភពចបស់ ស់ មនភស្តុ ង នងិ
ឯក រសំ ង្រគប់្រគន់ទងំអងគេហតុ និងអងគចបប់។ ល់ពកយបណ្តឹ ងែដលបញជូ នេទសមតថកិចចពក់
ព័នធពិនិតយេ ះ្រ យ ្រតូវ ម ន េសីុបសរួព័ត៌មនអំពីវឌ ភព ៃនករេ ះ្រ យឲយបនចបស់ ស់ និង
ទន់េពលេវ  រចួជូនពត័៌មនេទេដីមបណ្តឹ ងវញិ។ ទេង្វីេនះបង្ហ ញពីករទទួលខុស្រតូវរបស់ ថ ប័នរដ្ឋ 
ែដលជអនកផ្តល់េស ជូន្របជពលរដ្ឋ។ 
 ៥. ម្រន្តី ជករ្រកសួង ជពិេសសម្រន្តី ឬភន ក់ងរអធិករកិចច្រតូវែស្វងយល់អំពីចបប់ និង
បទបញញត្តិននែដលពក់ព័នធ និងករងរសនូលរបស់្រកសួង េដីមបមីនលទធភព បក្រ យ និងពនយល់ពី
កររកេឃញីភពអសកមមនន។ 

៦. វទិយ ថ នជតអិធិករកិចច្រតូវបេងកីត ្រកុម្របឹក ភិបល នងិគណៈកមម ធកិរេរៀបចំខ្លឹម រ 
កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លថន កប់ថម ថន ក់មធយម នងិថន ក់ឧត្តម េលីជំនញអធកិរកិចច និងជនំញពក់ព័នធ។ 
វទិយ ថ ន ក្៏រតូវបណ្តុ ះប ្ត លមុខជំនញេផ ងបែនថម េ្រកពីអធិករកិចច ដូចជ ជំនញអប់រផំ ព្វផ យ
ចបប់  ជំនញករសិក ្រ វ្រជវ ជំនញ យតៃម្ល ជំនញែផនក ទ បសទង់មតិ និងជំនញេផ ងៗេទៀត ែដល
ជត្រមូវករចំបំច់របស់្រកសួង។  

៧. ្រតូវេ្រតៀមអនុវត្ត្របព័នធ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ មរយៈព័ត៌មនវទិយ (FMIS) េដីមបី
ព្រងឹងករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ  ្រតូវេធ្វីឲយបនហមត់ចត់  ចបស់ ស់ ជពិេសសករេ្របី្របស់
កញច ប់ថវកិ ឱយមន្របសិទធភព គណេនយយភព និងសម្រសប មបទ ្ឋ នគតិយុត្ត។   

៨. កនុងេពលបំេពញេបសកកមមចុះេធ្វីអធិករកិចច ម្រន្តី ឬភន ក់ងរអធិករកិចច ្រតូវេគរពឲយបនខជ ប់
ខជួន និងមុងឺម៉ត់ នូវ្រកមសីលធម៌ម្រន្តី ជករអធិករកិចច ែដលបន ក់េចញរចួេហយី និង ្រតូវមន
ឯកស ្ឋ ន ដូចែដល្រកសួងបនែណនរំចួេហយី និង្រតូវអនុវត្តឱយបនល្អ មអភិ្រកមទងំ្រប ំ របស់
សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី គឺ៖ “ឆ្លុះកញច ក់ ងូតទឹក ដុសែក្អល ពយបល និងវះកត់” ែដលេយងី្រតូវចង
ចជំនិចច។ 

ខញុ ំពិតជមនេមទនភព និងសូមេកតសរេសីរ យតៃម្លខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកន ំ ក៏ដូចជម្រន្តី
ជករ ្រកុមករងរៃនគណៈកមមករេរៀបចំសននិបត ែដលបនខិតខំបំេពញករងរយ៉ងសកមម និងេ យ
ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់េធ្វីឱយសននិបត្រកសួងឆន េំនះបនទទួលេជគជ័យគួរជទីេពញចិត្ត។  

ខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណដល់ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់របស់្រកសួងទំនក់
ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច និងប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ ែដល
បនខិតខំរមួចំែណក កនុងកិចចសហករជមួយ្រកសួង េដីមបបីំេពញករងរជូន ជរ ្ឋ ភិបល និងបំេរ ី
្របជជន េលីវស័ិយទំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួលជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករងរផ ព្វផ យចបប់ 
ករងរអធិករកិចច ករទទួល និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងនន េដីមបរីមួចំែណកព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ែដល
ជឧត្តម្របេយជនរ៍បស់សងគមជតិទងំមូល។ 
 មុននឹងបញចបក់នុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមអបអរ ទរចំេពះ
លទធផលែដលអងគសននិបតសេ្រមចបនកនុងរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ និងេជឿជក់យ៉ងមុតមថំ ឯកឧត្តម  
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េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីទងំអស់នឹងបន្តអនុវត្តភរកិចច េ យយកចិត្តទុក ក់ខពស់ បេងកីតបន         
សមិទធផលថមីៗ ែថមេទៀត ជូន ជរ ្ឋ ភិបលេដីមបរីមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍របស់ជតិ។  

ខញុ ំសូមជូនពរដល់ ឯកឧត្តម  េ កជំទវ  េ ក  េ ក្រសី និងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ សូម
្របកបេ យពុទធពរទងំបនួ្របករគឺ យុ  វណ្ណៈ  សុខៈ  ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
 ជទីបញចប់ ខញុ ំសូម្របកសបិទសននិបត ្រកសួងទនំក់ទំនង ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច ឆន ២ំ០១៨-២០១៩ចប់ពីេពលេនះតេទ។ 

សូមអរគុណ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


