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ក. េសចក្តីេផ្តើម 
 
 េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យគតិបណ្ឌិ តដ៏ភ្លឺ ្វ ង និងចកខុវសិ័យ ដ៏ែវងឆង យរបស់សេម្តចអគគ 
ម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនដឹកន្ំរបេទសឱយទទួលបនេសចក្តីសុខ 
សន្តិភព កិតយនុភព នងិករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយ។ កមពុជែដលធ្ល ប់ជសមរភូមិ ៃនករ្របទញ្របទង់
ពីសំ ក់ម អំ ច កនុងភូមិ ្រស្តនេយបយ ជ លពិឃត ៃនរបប្របល័យពូជ សន៍ និងជប់
ផុងកនុងស្រងគ មសីុវលិដ៏ ុ ៃំរប៉នែ្របក្ល យេទជ្របេទសមួយ ែដលមនទីផ រេសរេីបីកចំហរ ្វ គមន៍
វនិិេយគបរេទស ដ៏ទក់ទញ ជរមមណីយ ្ឋ ន និងទីផ រេទសចរណ៍ដ៏លបលីបញលំ ប់ពិភពេ ក និង
មនេមទនភពជតិេសមីមុខេសមីមត់ជមួយ្របេទសននេលីពិភពេ ក។ 
 េ យមនយុទធ ្រស្ត និងែផនករចបស់ ស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន្របកន់យករបប
នេយបយ មែបប្របជធិបេតយយ េសរពីហុបក  និងរបបេសដ្ឋកិចចែបបទីផ រេសរ ី និងេបីកចំហ េ យ
េធ្វីករែកទ្រមង់្រគប់្រជុងេ្រជយ និងសីុជេ្រម និង ក់េចញែផនករ និងេគលនេយបយ្របទក់្រក
គន ជេ្រចីន ជពិេសសយុទធ ្រស្តចតុេកណ និងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ និងបនេធ្វីសមហរណកមម
េសដ្ឋកិចចេទកនុងតំបន់ និងពិភពេ ក។ 
  ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ែដលជេសនធិករផទ ល់របស់
ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុវត្តតួនទី និងភរកិចចរបស់ខ្លួនយ៉ងសកមម កនុងករងរចំបង គឺករទំនក់ទំនង 
ស្រមបស្រមួលរ ងរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករចូលរួម ក់ែតង េសចក្តី្រពងចបប់ 
ករអប់រផំ ព្វផ យចបប់ ករទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង របស់្របជពលរដ្ឋ ករ ម ន
ករអនុវត្តចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន និងេធ្វីអធិករកិចចេលី្រគប់វស័ិយ សំេ បងក រ ទប់ ក ត ់
ែកលម្អ និងមនវធិនករ េដីមប្ីរបឆងំនឹងអំេពីពុករលួយ កររេំ ភេ យអំ ច និងបតុភពអសកមម
នន េដីមបីព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ករពរសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ  និងករពរសុវតថិភព ធរណៈ និង
រួមចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកិចច សងគម។ 
 កនុងឆន ២ំ០១៩ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  និងអធិករកិចចសេ្រមចបន
នូវសមិទធផលនន ជេ្រចីនដូចេរៀប ប់ខងេ្រកម៖ 
 

ខ. សមទិធផលករងរ  
 
១. រដ្ឋបលកិចចករទូេទ  
១.១. រដ្ឋបល 
 នយក ្ឋ នរដ្ឋបល បនសេ្រមចករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -ទទួលលិខិតចូលពី្រកសួង- ថ ប័នននចំនួន៩៧១ចបប់ និងបញជូ នលិខិតេចញ ចំនួន១១៨៩
ចបប់។ 
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 -ថតចម្លង ល់លិខិតេចញ-ចូលកនុង្រកសួង និងេរៀបចំតមកល់ទុកជឯក រ។ 
  -ថតចម្លងរបយករណ៍្របចឆំន  ំរបស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ចប់
ពីឆន ១ំ៩៩៩ ដល់ឆន ២ំ០១៨ ជូនថន ក់ដកឹន្ំរកសួង។ 
 -ចុះទំនក់ទនំងជមួយបណ្ណ រ ្ឋ នជតិ េដីមប្ីរ វ្រជវឯក រពក់ព័នធនឹងរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន
ទំនក់ទំនងជមួយសភ និងបនថតចម្លងឯក រែដលពក់ព័នធនឹងរដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នទំនក់ទំនងសភ 
េដីមបតីមកល់ទុកជឯក រ។ 
 -េរៀបចំ ងំប ពកយេ ្ល ក ទង់ជតិ ទង់ សន ទង់្រពះម ក ្រត កនុងពិធីបុណយជតិ-
អន្តរជតិ េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -េរៀបចំ រលិខិតថ្វ យ្រពះពរ្រពះករុ  ្រពះបទសេម្តច ្រពះបរមនថ នេ ត្តម សហីមុន ី
្រពះម ក ្រត ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្តច្រពះម ក ្រតី នេ ត្តម មុននិថសហីនុ 
្រពះវរ ជម ជតិែខមរ កនុងេសរភីព េសចក្តីៃថ្លថនូរ និងសុភមងគល និងេធ្វី រលិខិតជូនពរថន ក់ដឹកនជំន់
ខពស់របស់ជតិ កនុងពិធីបុណយជតិ-អន្តរជតិ។ 
 -េរៀបចំពិធីទទួលជួបសវនករករងរ រ ងថន ក់ដឹកន្ំរកសួងជមួយគណៈ្របតិភូបរេទស និង
ឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូតមយួចំនួន េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -េរៀបចំ្របជុំ មកមមវធិី្របជុំរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -េរៀបចំេធ្វីអត្តសញញ ណបណ្ណជូនថន ក់ដកឹន ំនិងម្រន្តី ជករចំនួន២៥៩រូប និងបន្តេធ្វីជ្របច។ំ 
 -េរៀបចំលិខិតបងគ ប់ករចត់ម្រន្តី ជករ ចូលរមួពិធបុីណយជតិ-អន្តរជតិ និងទទួល-ជូនដំេណីរ
គណៈ្របតិភូជន់ខពស់បរេទស មកបំេពញទស នកិចចផ្លូវរដ្ឋ េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 -េរៀបចំបូកសរុបរបយករណ៍របស់អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលកិចចករទូេទ និងរបយករណ៍្រកសួង
្របចែំខ ្រតីមស ឆមស រយៈេពល៩ែខ និង្របចឆំន សំ្រមប់ជូនទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តី និង្រកសួង
ែផនករ។ 
 -្រគប់្រគង ពនិិតយ ម នជ្របចនូំវករសរេសរ និងរូបថត សរេសរខ្លឹម រ និងថតសកមមភព
ករងរថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករបញចូ លកនុងេគហទំព័រផ្លូវកររបស់្រកសួង www.monasri.gov.kh ។ 
 -្រតួតពិនិតយ និងែថទម៉ំសុីនេម (Server) និង្រ វ្រជវឯក រពក់ព័នធបេចចកវទិយពត័៌មន នងិ
ទូរគមនគមន៍។ 
 - ម ន ល់សកមមភពព័ត៌មនែដលេចញ មវបិ យ្រកសួង និង ម្របព័ធនធ Facebook 
page។ 
 -ចូលរមួពិធីបុណយជតិ-អន្តរជតិ ពិធី្របកសចូលកន់មុខតំែណង សននបិតបូកសរុបលទធផល
ករងរ សិកខ  មីទទញី ពិធីសេមព ធវមិនអនុស វរយី ៍សេមព ធករ ងំពិព័រណ៍ វគគផ ព្វផ យ ទទួល
-ជូនដំេណីរគណៈ្របតិភូជន់ខពស់បរេទស និងចុះសួរសុខទុកខកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ែដលឈរេជីង
ករពរ្រពំែដនកមពុជ-ៃថ កនុងភូមិ ្រស្តេខត្តេកះកុង។ 
 -ចូលរមួ្របជុំស្តីពីករេ្រតៀមលកខណៈេរៀបចំពិធីបុណយជតិ-អន្តរជតិ និងករេ្រតៀមលកខណៈទទួល-
ជូនដំេណីរ គណៈ្របតិភូជន់ខពស់បរេទស េនគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំបុណយជតិ-អន្តរជតិចំនួន១០
េលីក។ 



 

3 

១.២. បុគគលកិ នងិធនធនមនុស   
 នយក ្ឋ នបុគគលិក និងធនធនមនុស បនបំេពញករងរ ដូចខងេ្រកម៖ 
 -េធ្វីេសចក្តីសេ្រមច ស្តីពីករបេងកីតគណៈកមមករ ងំស៊ប់បំេពញសិទធិ េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ជូនម្រន្តី
ជករ។ 

 -េធ្វីេសចក្តីសេ្រមច ស្តីពីករបេងកីតគណៈកមមករដេំឡងី នន្តរស័ក្តិ ថន ក់ជូនម្រន្តី ជករ្របចឆំន ំ
២០២០។ 
 -េធ្វីេសចក្តីសេ្រមច ស្តីពីករបេងកីត្រកុម្របឹក វនិយ័ របស់្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -េធ្វី្របកស ស្តីពីករបេងកីតគណៈកមម ធិករ្របយុទធនឹងជមងឺេអដស៍ េន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច។ 
 -េធ្វីលិខិតបងគ ប់ករ ស្តីពីករចត់ ងំម្រន្តី ជករ ចូលរមួកនុងកមមវធិីនទី ្រពះពុទធ សន ផ រ
ភជ ប់នឹងសងគម។ 
 -េធ្វី្របកស ស្តីពីករែតង ងំ និង្របគល់ភរកិចចជូនម្រន្តី ជករចំនួន៥០រូប ជជំនួយករ្រកសួង
ចំនួន១រូប ជំនួយកររដ្ឋេលខធិករចំនួន១រូប នយករងវទិយ ថ នជតិអធិករកិចចចំនួន១រូប អនុ្របធន
នយក ្ឋ នចំនួន១២រូប ្របធនមនទីរចំនួន៣រូប ្របធនករយិល័យចំនួន៩រូប និងអនុ្របធន
ករយិល័យចំនួន២៣រូប។ 
 -េធ្វី្របកស ស្តីពីករទទួល្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករចំនួន១៣រូប ព្ីរកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ចំនួន
៥រូប ពីទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីចំននួ៤រូប ពី្រកសួងករងរ នងិបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈចំនួន២រូប ពី្រកសួង
ធរណករ នងិដឹកជញជូ នចនំនួ១រូប និងពី្រកសួងេទសចរណ៍ចំននួ១រូប ឱយមកបេ្រមីករងរកនុង ្រកប

ខ័ណ្ឌ ្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
  -េធ្វី្របកស ស្តីពីករេផទរ្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករចំនួន១១រូប ពី្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកចិច ឱយេទបេ្រមីករងរកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួងម ៃផទចំនួន៣រូប ្រកបខណ័្ឌ
គណៈកមម ធកិរជតិេរៀបចំករេបះេឆន តចំនួន៣រូប ្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និង
សំណង់ចំនួន១រូប ្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួងបរ ិ ថ នចំនួន១រូប ្រកបខណ័្ឌ ្រកសួងមុខងរ ធរណៈចំនួន១រូប 
្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួងពណិជជកមមចំនួន១របូ និង្រកបខណ័្ឌ ្រកសួងយុត្តិធម៌ចំននួ១រូប។ 
  -េធ្វី្របកសស្តីពីករេផទរភរកិចចម្រន្តី ជករចំនួន៦រូប ពីវទិយ ថ នជតិអធិករកិចចចំនួន ២រូបឱយ
េទបេ្រមីករងរេននយក ្ឋ នែផនករ និងនយក ្ឋ ន ម នករអនុវត្តចបប ់ ពីនយក ្ឋ នរដ្ឋបល
ចំនួន ១រូបឱយេទបេ្រមីករងរ េននយក ្ឋ ន ម នករអនុវត្តចបប់ ពីមនទីរទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តមណ្ឌ លគិរចីំនួន១រូបឱយេទបេ្រមីករងរ េនមនទីរទំនក់ទំនង
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តតបូងឃមុ ំ ពីមនទីរទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិ
អធិករកិចចេខត្ត ្វ យេរៀងចំនួន១រូប ឱយេទបេ្រមីករងរ េននយក ្ឋ ន ម នករអនុវត្តចបប់ និងពី
មនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចៃ្រពែវងចំនួន១រូបឱយេទបេ្រមីករងរេន
មនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចេខត្តេសៀម ប។ 
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 -េធ្វី្របកសស្តីពីករលុបេឈម ះម្រន្តី ជករចំនួន៦រូប ពី្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទទសភ នងិអធិករកិចច េ យ ឈប់ពីករងរចំនួន៥រូប និងទទួលមរណភពចំនួន១
រូប។ 
  -េធ្វី្របកសស្តីពីករ ក់ម្រន្តី ជករចំនួន២រូប ឱយសថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត ។ 
  -េធ្វី្របកសស្តីពីករផ្ល ស់ប្តូ រម្រន្តីជប់កិចចសនយចំនួន២រូប ឱយបេ្រមីករងរេនទីស្តីករ្រកសួង
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិអធិករកចិច។ 
១.៣. ករបណ្តុ ះប ្ត ល  
 កនុងករបណ្តុ ះប ្ត ល ្រកសួងបនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -បណ្តុ ះប ្ត លជំនញអធិករកិចចបឋមជូនម្រន្តី ជករចំនួន៣២៧រូបស្តីពីមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនករងរ
អធិករកិចច គណេនយយ ករ្រគប់្រគងករងររដ្ឋបល និងសវនកមម េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករចំនួន៥រូបេទបណ្តុ ះប ្ត លភ ចិន េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន។ 
 -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករចំនួន២រូបេទបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករេ្របី្របស់ និងេរៀបចំកមមវធិីវនិិេយគ
ធរណៈ៣ឆន រំកិំល(ករស) មអន ញ េនស ្ឋ គរអងគរប៉ ៉ ឌី េខត្តេសៀម ប។ 

 -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករចំនួន៣រូប េទសិក ក្រមិតថន ក់បរញិញ ប្រត និងថន កអ់នុបណ្ឌិ ត េន
កលវទិយល័យឯកេទសកមពុជ ខេខត្តបត់ដំបង។ 

 -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករចំនួន១៣រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីជំនញបេចចកេទសេលីករ្រគប់្រគង
ហរិញញវតថុ ធរណៈ េនវទិយ ថ នេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ 
 -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករចំនួន៤រូប ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីវគគថន លថមី ៃនកមមវធីិអភិវឌ ភព
ជអនកដឹកននំេយបយ េន គរេខម នី វថីិវចិិ្រតសិលបៈ។ 
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 ជពិេសសកនុងកមមវធិី
ែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ែដលមនេលខធិករ ្ឋ ន េន្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ 
និងេធ្វីករជមួយ្រកុមករងរ្របព័នធបេចចកវទិយពត័ម៌ន ស្រមប់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ (FMIS) ែដល
្របព័នធេនះនឹង្រតូវតេម្លីងេន្រកសួងេនឆន ២ំ០២០។  
 -្រកុមករងរែកទ្រមង់ ហរិញញវតថុ ធរណៈរមួនឹងថន ក់ដឹកន ំ អងគភពថវកិរទងំអស់កនុង្រកសួង
បនចូលរមួសិកខ ផ ព្វផ យ្របព័នធបេចចកវទិយព័ត៌មន ស្រមប់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ(FMIS) នងិ
ករែណនសំ្រមប់អនគត ែដលេធ្វីបទបង្ហ ញ និងេឆ្លីយសំណួរ េ យ្រកុមករងរមកពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហរិញញវតថុ។ 
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 -នយក ្ឋ នហរិញញវតថុ និងផគត់ផគង ់ បនេរៀបចំរបយករណ៍េ្របៀបេធៀបែផនករចំ យ ម 
កមមវធិី្របច្ំរតីមស នងិករអនុវត្តជក់ែស្តងេ យឆ្លុះបញច ងំនូវេគលេ ចំ យកនុង្រតីមសនីមួយៗ
្រកុមករងរែកទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈ្រកសួងបនជួបពិភក ករងរ ជមួយអគគេលខធិកររង ៃន 
អគគេលខធិករ ៃនគណៈកមម ធិករដឹកនកំរងរែកទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈ េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -ផ ព្វផ យពត័៌មន ស្តីពីលទធកមម ធរណៈ មរយៈកែសតែដលផ ព្វផ យកិចចលទធកមម
ធរណៈ ដល់អនកេដញៃថ្ល និង្រកុមលទធកមមេ្រតៀមអនុវត្តេសចក្តីជូននិង ចរែណនសំ្តីពីករេ្រតៀម 

េរៀបចំែផនករ យុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២០-២០២២។ 
១.៥. ែផនករ និងសថតិិ 
 នយក ្ឋ នែផនករ នងិសថិតិបនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -េរៀបចំេធ្វីែផនករកមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ៣ឆន រំកំិល ២០២០-២០២២ របស់្រកសួងទំនក់
ទំនង ជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចមនចំនួន ៧ គេ្រមងស្រមប់ ក់ជូនថន ក់ដឹកនពំិនតិយ-
សេ្រមចេដីមបេីផញីជូន្រកសួងែផនករ។ 
 -េរៀបចំព្រងងែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២០-២០២២ របស់នយក ្ឋ នែផនករ និងសថិតិ។ 
 -េរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភពលទធផលសេ្រមចបនឆន ២ំ០១៦-២០១៨ ស្រមប់ជធតុចូលស្តីពី
ករេរៀបចំរបយករណ៍្រតួតពិនិតយថន ក់ជតិ េ យសម័្រគចិត្ត ឆន ២ំ០១៩ ស្តីពីករអនុវត្តេគលេ
អភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភពកមពុជឆន ២ំ០១៦-២០៣០។ 
 -េរៀបចំកមមវធីិវនិិេយគ ធរណៈ៣ឆន រំកំិល ឆន ២ំ០២០-២០២២ របស់្រកសួងទំនក់ទំនង
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច បញជូ នេទ្រកសួងែផនករ។ 
 -េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២០-២០២២ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ
-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច េផញីជូន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ 
 -ទំនក់ទំនងជមួយម្រន្តីជំនញ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ អំពី ចរែណនេំរៀបចំ
ែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២០-២០២២។ 
  -បញចូ ល ង ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តថវកិកមមវធិីស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ២ំ០១៨ ម
អគគនយក ្ឋ នទងំ៣ នងិ មមនទីរទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត។ 
  -ចូលរមួពធិីផ ព្វផ យ្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភិវឌ ន៍ ្របកបេ យចីរភពកមពុជ ឆន ២ំ០១៦-
២០៣០ (ថន ក់ជតិ) េនស ្ឋ គរភនំេពញ។ 
  -ចូលរមួពិធី្របកសផ ព្វផ យករ ក់ឱយេ្របី្របស់ជផ្លូវករ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ
(ផយអជ) ២០១៩-២០២៣ េនស ្ឋ គរសុខភនំេពញ។ 
 -េផញីសថិតិផ្លូវករែដលមនករចត់ ងំ មវសិ័យ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច្របចឆំន ២ំ០១៨ េទវទិយ ថ នជតិសថិតិៃន្រកសួងែផនករ និងទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 
 -េរៀបចំគេ្រមងថវកិរដ្ឋស្រមប់្រគប់្រគងឆន ២ំ០២០ រដ្ឋបលក ្ត ល និងមនទីរជំនញ ជធនី-
េខត្ត ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -ែកស្រមួលបចចុបបននភពសថិតិទូេទរបស់្រកសួង និងបែ្រមប្រមួលម្រន្តី ជករ មនយក ្ឋ ន
នីមួយៗ ្រពមទងំថន ក់មនទីរ ជធនី-េខត្ត។ 
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 -េរៀបចំលិខិតេសនីសំុផ្តល់របយករណ៍សមិទធកមម ស្តីពីលទធផល ៃនករអនុវត្តថវកិឆមសទី១ ឆន ំ
២០១៩ ពីអងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួង េដីមបេីធ្វីករបូកសរុបេផញីជូន្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ។ 
 -េរៀបចំែកស្រមួលក្រមិតបេចចកេទសគេ្រមងែផនករថវកិរដ្ឋ ស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ២ំ០២០ 
របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -ចូលរមួពិនិតយ និងពិភក ែកស្រមួលចំ ត់ថន ក់រដ្ឋបល ៃនមតិកថវកិរដ្ឋបលថន ក់ជតិ និង
េ្រកមជតិ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច េន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ។ 
 -ផ្តល់គំរូស្រមប់របយករណ៍សថិតិផ្លូវករ មករចត់ ងំ មវសិ័យរបស់្រកសួង េទ្រគប់
នយក ្ឋ នេ្រកមឱ ទ្រកសួង។ 
 -ទទួលទិននន័យសថិតិផ្លូវករ ពីនយក ្ឋ នមួយចំនួនដូចជ នយក ្ឋ នអប់រផំ ព្វផ យចបប់ 
នយក ្ឋ នអធិករកិចចទី១ នយក ្ឋ នអធិករកិចចទី២ នយក ្ឋ នទទួលពកយបណ្តឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ 
និងនយក ្ឋ ននីតិកមម។ 
 -្រសង់ទិននន័យ មនយក ្ឋ នជបេណ្តី រៗ និងរង់ចទំិននន័យេនសល់មិនទន់ផ្តល់ឱយសរុបជបន្ត
បនទ ប់ និងេ្រតៀមេរៀបចំ ក់ជូនថន ក់ដឹកនពិំនិតយ-សេ្រមច និងផ្តល់របយករណ៍េទ្រកសួងែផនករ 
វទិយ ថ នជតិសថិតិ និងទសី្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីឱយទន់េពលេវ ។ 
 -ទទួលទិននន័យសថិតិផ្លូវករែដលបនចត់ ងំ មវស័ិយរបស់្រកសួង ពីប ្ត នយក ្ឋ នេនថន ក់
ក ្ត លរចួ ល់។ 
 -បញចប់ករចង្រកងសថិតិផ្លូវកររចួ ល់ និងេ្រតៀមេផញីជូន្រកសួងែផនករ និងទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 
 -ចូលរមួសិកខ  ស្តីពកីរេរៀបចំរបយករណ៍្រតួតពិនិតយថន កជ់តិ េ យសម័្រគចិត្ត ឆន ២ំ០១៩ 
ស្តីថពីករអនុវត្តេគលេ អភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភពកមពុជ ឆន ២ំ០១៦-២០៣០ េនស ្ឋ គរ
ភនំេពញ។ 
 -ចូលរមួសិកខ អន្តរ្រកសួងេលីកទី១ ស្តីពីករក ងែផនករេមជតិ ស្តពីីេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
ទិននន័យ ឆន ២ំ០២០-២០២៥ េនកមពុជ។ 
 -ចូលរួមសិកខ អន្តរ្រកសួង ស្តីពីករ ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លករអនុវត្តេគល
នេយបយជតិ្របជជន ឆន ២ំ០១៦-២០៣០ ស្រមប់ឆន ២ំ០១៩។ 
  -ចូលរមួសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ថន ក់ជតិ ស្តីពីដំេណីររបស់កមពុជេឆព ះេទសននិសីទកំពូល
្រកុងៃណរ ៉ូបី៊ (សននិសីទអន្តរជតិស្តីពី្របជជន និងករអភិវឌ ន៍ េ្រកយេពល២៥ឆន  ំ International 
Conference on Population and Development, ICPD+25) ។ 
 -ចូលរមួសិកខ អន្តរ្រកសួង ស្តីពេីសចក្តី្រពងរបយករណ៍វឌ នភព ឆន ២ំ០១៦-២០១៩ 
ៃនេគលនេយបយជតិ្របជជន ឆន ២ំ០១៦-២០៣០។ 
 -បនេរៀបចំ្របជុំ និងចូលរមួ្របជុំ ចំនួន១៣េលីក។ 
១.៦. សហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ  
 នយក ្ឋ នសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ បនសេ្រមចករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -អមេ កជំទវឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងរដ្ឋម្រន្តីេដីមបទីទួលជួបសវនករករងរជមួយ៖ 
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 ឯកឧត្តម ្រតឹង កឹមទូ េលខធិករមជឈមិបក  និងជ្របធនគណៈ្រតួតពិនិតយមជឈិមបក
កុមមុយនីស្តេវៀត ម  

 ឯកឧត្តម ៉ ង វិនធន ឯកអគគរដ្ឋទូត ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ្របច្ំរពះ ជ ច្រក
កមពុជ  

 គណៈ្របតិភូសភប ងំ ដឹកនេំ យឯកឧត្តម ្រហ្វង់សរ័ ្រកូសឌីឌេីយ (Fancois 
Crosdidier ) 

 ឯកឧត្តមឯក ឯកឧត្តម ែអលឌីន ហូៃសនី បីន ម៉ូដ សសុមី អគគ ជទូតម៉េឡសុី 
្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ 

 េ ក រ ៉សុលឹ អិម ណិលសនុ (Russell M. Nelson) ្របធន សនច្រកៃន 
្រពះេយសូ៊វ្រគីសទ ៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយសកលេ ក  

 េ កជំទវឯកអគគរដ្ឋទូតសហភពអឺរ ៉ុប និងឯកឧត្តម េឡ ជុនមុី អនុ្របធនសភៃន
េខត្តហ្វូេជៀន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន េនទីស្តីករ្រកសួង។ 

 -ចូលរួមពិធីទទួល និងជូនដំេណីរគណៈ្របតិភូជន់ខពស់ដឹកនេំ យឯកឧត្តម NGUYEN PHU 
TRONG អគគេលខធិករបក កុមមុយនីស្តេវៀត ម និងជ្របធនរដ្ឋ ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត

ម និងគណៈ្របតិភូ ជន់ខពស់ដឹកនេំ យឯកឧត្តម មូន េចអុីន ្របធនធិបតីៃន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉
េនមុខ្រពះបរម ជ ងំ។ 
 -ទទួលជួបសែម្ដងករគួរសមជមួយឯកឧត្តម វុ េចៀនថងំ ្របធនគណៈកមម ធិករ សន 
រ ្ឋ ភិបល ៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម។ 
 -ទំនក់ទំនងជមួយ ថ នទូត ៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម នងិ ថ ប័នពកព់័នធេដីមបី
េ្រតៀមទទួលគណៈ្របតិភូជន់ខពស់អធកិរកិចចរ ្ឋ ភិបល ៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម មក
បំេពញទស នកិចចផ្លូ វករេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 -ទំនក់ទនំងជមួយភគីេវៀត ម ស្តីពីដំេណីរទស នកិចចរបស់គណៈ្របតភូិ្រកសួងទំនក់ទំនង
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិអធិករកចិច េន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម។ 
 -ទំនក់ទំនងស្រមបស្រមួលជមួយវទិយ ថ នខុងជឺ ជបណ្ឌិ តសភកមពុជ កនុងករបញជូ នសិកខ កម 
ចំនួន៥រូបេទសិក េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចនិ រយៈេពល១០ែខ។ 
 -បញជូ នេ ក្រសី សូ េរន៉ អគគនយករងៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច េដីមបចូីលរមួកនុងកមមវធិីទស នកិចចសិក  េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន រយៈេពល៨ៃថង។ 
 -ចូលរមួកិចច្របជំុកំពូល សីុប៉សីុហ្វកិ ឆន ២ំ០១៩ េនកមពុជ ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង
ជរ ្ឋ ភិបល និងសងគមសីុវលិ េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 

 -េរៀបចំសំេណីសុំករអនុញញ តទទួលគណៈ្របតិភូអធិករកិចច រ ្ឋ ភិបល ៃន ធរណរដ្ឋសងគម
និយមេវៀត ម មកបំេពញទស នកិចច េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 -េរៀបចំដេំណីរទស នកិចចគណៈ្របតិភូជន់ខពស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចចេទបំេពញទស នកិចច េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន។ 



 

8 

 -េរៀបចំស្រមបស្រមួលបញជូ នសិកខ កមែដលេទសិក ភ ចិន េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 
រយៈេពល១០ែខ។ 
 -េរៀបចំស្រមបស្រមួលជូន និងទទលួគណៈ្របតិភូ្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកចិចេទបំេពញទស នកិចច េន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម។ 
 -េរៀបចំបដិស ្ឋ រកិចច និងជួប្របជុំជមួយគណៈ្របតភូិជន់ខពស់េវៀត ម ដកឹនេំ យឯកឧត្តម 
េជឿង ហរ័បិ៊ញ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របចកំរៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម មកបំេពញ
ទស នកិចចផ្លូវករ េន្រពះ ច្រកកមពុជ។ 
 
២. ករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
២.១. នីតកិមម 
 នយក ្ឋ ននីតិកមមបនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -េរៀបចំកិចច្របជុំពិនិតយ និងពិភក េលីេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធកិរកិចច េនទីស្តីករ្រកសួងចំនួន
៣៨េលីក។ 
 -េរៀបចំកិចច្របជុំឆ្លងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច េនទីស្តីករ្រកសួងចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួករពរេសចក្តី្រពងចបប់ ស្តីពីអធិករកិចចកនុងកិចច្របជុជំំនញបេចចកេទស េនទីស្តីករ
គណៈរដ្ឋម្រន្ត ីចំនួន៦េលីក។ 
 -ចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួង េដីមបពីិភក េលីេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ នងិករ្រប្រពឹត្តេទ
ៃន្រកុម្របឹក ប ្ណ រ េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួង េដីមបពីិភក េលីេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងេស សុខភិបល 
េន្រកសួងសុខភិបល ចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួ្របជុំពិភក  ស្តីពី្រកុមករងរទំនក់ទំនងវជិជ ជីវៈជមួយឯកជន េន្រកសួងករងរ និង
បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ ចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួ្របជុំ ស្តីពីករេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ ឆន ២ំ០២០-២០២២ និងនីតិវធិីៃនករអនុវត្ត
ថវកិកមមវធិី េនទីស្តីករ្រកសួង ចំនួន២េលីក។ 
 -ចូលរមួ្របជុំពិភក  និងផ្តល់េយបល់េលីេគហទំព័រថមី និងកមមវធិ ី (Application) ថមីរបស់្រកសួង
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ចំននួ១េលីក។ 
 -ចូលរមួសិកខ  ស្តីពកីរផ ព្វផ យសមិទធផល១០ឆន  ំ របស់្រកុម្របឹក េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច 
និងវបបធម៌ និងករអនុវត្តកមមវធីិ យតៃម្លេលីផលប៉ះពល់ ៃនលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត េនស ្ឋ គរសុខ
ភនំេពញ ចំនួន១េលីក។  
 -ចូលរមួេវទិក ស្តីពីនីតកិមម នងិករងរែកទ្រមង់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលេរៀបចំេ យ្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ េនស ្ឋ គរសុខភនំេពញ ចំនួន១េលីក។ 
 -បញជូ នម្រន្តី ជករ ចំនួន៥រូប ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីករក ងសមតថភព្រ វ្រជវ េន
វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច ចំនួន១េលីក។ 
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 -េរៀបចំេធ្វីបចចុបបននភព ប ្ណ ល័យចបប់េអឡចិ្រតូនិច http://www.cll-monasri.com/ ចំនួន១
េលីក។ 
 -បញចូ លអតថបទចបប់ ចំនួន៤៩៨ចបប់ េទកនុងប ្ណ ល័យចបប់េអឡចិ្រតូនិច។ 
 -បញចូ លលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត ចំនួន១៨៤លិខិត េទកនុងប ្ណ ល័យចបប់េអឡចិ្រតូនិច។ 
 -ចូលរមួមូលនិធិគនធបុបផ កមពុជជសមជិកគ្ំរទរយៈេពល១ឆន  ំ ពីៃថងទី៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩ 
ដល់ៃថងទី៧ ែខកកក  ឆន ២ំ០២០។ 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋ ស្តីពីករយល់ដឹងេលីចបប់ភូមិបល ចនំួន១០េលីក េនេខត្ត ្វ យេរៀង 
ចំនួន២េលីក ៃ្រពែវង ចំនួន២េលីក េសៀម ប ចំននួ២េលីក កពំង់ធំ ចំនួន២េលីក និងេខត្តែកប ចនំនួ
២េលីក េ យមនអនកចូលរមួ ចំនួន៩២៥នក់ (្រស្តី ចំនួន៤៤៨ នក់)។ 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋ ស្តីពីករយល់ដឹងេលីចបប់ច ចរណ៍ផ្លូវេគក េនេខត្តកំពង់ធំ ចំនួន៧
េលីក េ យមនអនកចូលរមួ ចំននួ៣៨៧នក់ (្រស្ត ីចំនួន៧៧នក់)។ 
 -ចុះសទងម់តសិិស នុសិស  ស្តីពីករយល់ដឹងេលីចបប់ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ ន េនេខត្ត
្រពះសីហនុចំនួន៤េលីក េ យមនអនកចូលរមួ ចំនួន២២០នក់ (្រស្តី ចំនួន១០៩នក់)។ 
២.២. ករអប់រ ំផ ព្វផ យចបប់ 
 ្រកសួងបនបំេពញភរកិចចដូចខងេ្រកម៖ 
 -ចុះផ ព្វផ យចបប់ សរុបចំនួន១៤៤េលីក កនុងេនះ អគគនយក ្ឋ នទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ ចំនួន២៣េលីក និងមនទីរ ជធនី-េខត្ត ចំនួន១២១េលីក េ យមនអនកចូលរមួ សរុបចំនួន
៤៨ ២៤០នក់ (្រស្តី ចនំួន១៩ ៣៧៦នក់) និងបនទទួលសំណួរ ចំនួន៤ ៦៧៤សំណួរ។ 
 -ចបប់ែដលផ ព្វផ យរមួមន៖ 

 ស្តីពចី ចរណ៍ផ្លូវេគក ចំនួន៧០េលីក (កនុងេខត្តកំពងធ់ំចនំួន១៣េលីក ្រពះសីហនុ 
ចំនួន១០េលីក សទឹងែ្រតង ចំននួ៩េលីក ក ្ត ល ចំនួន៨េលីក ្វ យេរៀង ចំនួន៨េលីក 
កំពង់សពឺ ចំននួ៧េលីក ៃ្រពែវង ចំនួន៤េលីក កំពង់ចម ចំននួ៤េលីក បត់ដំបង ចនំួន៣
េលីក បនទ យមនជ័យ ចំននួ២េលីក កពំត ចំនួន១េលីក និងេខត្តែកប ចំនួន១េលីក)។ 

 ចបប់ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ ន ចំនួន៦៣េលីក (កនុងេខត្ត្រកេចះ ចំននួ២២េលីក 
ែកវ ចំនួន១១េលីក ក ្ត ល ចំននួ៥េលីក ្រពះសីហនុ ចំននួ៥េលីក ឧត្តរមនជ័យ 

ចំនួន ៤េលីក កំពង់ចម ចំនួន៣េលីក ្វ យេរៀង ចំនួន៣េលីក តបូងឃមុ ំ ចំនួន២េលីក 
កំពត ចំនួន ២េលីក ែកប ចំនួន២េលីក កំពង់ធ ំចនំួន២េលីក ៃ្រពែវង ចំនួន១េលីក និង
េខត្តេសៀម ប ចំននួ១េលីក)។ 

 ចបប់ស្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគក និងចបបស់្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ ន ចំនួន៦េលីក (កនុង
េខត្តៃ្រពែវងចំនួន៦េលីក) ចបប់ស្តីពីជលផល ចំននួ៣េលីក (កនុងេខត្ត្រកេចះ ចំននួ៣
េលីក)។ 

 ចបប់ស្តីពីករបងក រ និងករ្របយុទធទប់ ក ត់កររកី ល លេមេ គេអដស៍/ ជមងឺេអដស៍
ចំនួន១េលីក (កនុងេខត្តកំពត ចំនួន១េលីក) និង 

 ចបប់ភូមិបល ចំនួន១េលីក (កនុងេខត្តេសៀម ប ចំនួន១េលីក)។  
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២.៣. ទំនក់ទំនងជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល  
 ្រកសួងបនបញចូ នតំ ងឱយចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួង េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី េលីេសចក្តី្រពង
ចបប់ ចំនួន១៧េលីក េសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយ ចំននួ១២េលីក និងេសចក្តី្រពងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 
ចំនួន១៧េលីក។ 
២.៤. ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
 ្រកសួងបនបញជូ នតំ ងឱយ៖ 
 -ចូលរួម ្ត ប់សម័យ្របជុំេពញអងគរដ្ឋសភ េដីមបីអនុម័តេលីេសចក្តីេសនីចបប់ ចំនួន២េលីក 
េសចក្តី្រពងចបប់ ចំនួន២០េលីក ករេបះេឆន តេ្រជីស ងំ ចំនួន៤េលីក ្រពះ ជ រ ចនំួន២េលីក 
របយករណ៍របស់រដ្ឋសភ ចំនួន២េលីក និងករ្របកសសុពលភព ចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួអមដេំណីរជមួយគណៈកមមករទី៧ៃនរដ្ឋសភ ចំនួន២េលីក។ 
 -ចូលរមួ ្ត បស់ម័យ្របជុំវ ិ មញញរបស់្រពឹទធសភ េលីេសចក្តីេសនីចបប ់ ចនំួន២េលីក េសចក្តី្រពង
ចបប់ចនំួន២០េលីក ករ្របកសទទួល គ ល់សមជិក្រពឹទធសភថម ី ចំននួ៤េលីក និងករេបះេឆន តេ្រជីស
ងំ ចំនួន២េលីក។ 

២.៥. ទំនក់ទំនងជមួយ្របជពលរដ្ឋ 
 ្រកសួងបនេរៀបចំេវទិក ធរណៈេដីមបីទទួលសំណូមពរពី្របជពលរដ្ឋ ចំនួន១០េលីក េន 
េខត្តបត់ដំបងចំនួន២េលីក កំពង់ចម ចំនួន២េលីក ៃ្រពែវង ចំនួន២េលីក កំពត ចំនួន២េលីក 
និងេខត្តេពធិ៍ ត់ ចំនួន២េលីក េ យមនអនកចូលរួម ចំនួន២ ៦៥៦នក់ (្រស្តី ចំនួន១ ១៨៥
នក់) និងបនទទួលសំណូមពរពី្របជពលរដ្ឋ ចំនួន២៧៣សំណូមពរ។ 
 
៣. សកមមភពករងរអធិករកិចច 
៣.១. អធិករកិចចទី ១ េលើវិសយ័េសដ្ឋកិចច 
 នយក ្ឋ នអធិករកិចចទី១ បនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -ចុះេធ្វីអធិករកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ កនុងករយិបរេិចឆទ២០១៨ 
និងប ្ដ ឆន ពំក់ព័នធេន្រកសួងចំនួន៩ អងគភពថន ក់ជតិចំនួន២ និងមនទីរ-អងគភពកនុង២៥ ជធនី-
េខត្ត េសមីនឹង៣០៣មនទីរ- អងគភព។ 
 -េធ្វីលិខិតជូនដំណឹងស្ដីពកីរជំរុញករែកលម្អចំណុចខ្វះខតេទ្រកសួង- ថ ប័នរងអធិករកិចចចំនួន
៦០ចបប់។ 
 -ទទួលលិខិតេឆ្លីយតប ស្ដីពីករជំរុញករែកលម្អចំណុចខ្វះខតពី្រកសួង- ថ ប័ន អងគភព ចំនួន៤
ចបប់។ 
៣.២. អធិករកិចចទី ២ េលើវិសយ័រដ្ឋបលទូេទ 
 នយក ្ឋ នអធិករកិចចទី ២បនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -ចុះេធ្វីអធិករកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ កនុងករយិបរេិចឆទ២០១៨ 
និងប ្ដ ឆន ពំក់ព័នធេន្រកសួង ចំននួ១ និងមនទរី-អងគភពកនុង២៣ ជធនី-េខត្ត េសមីនឹង២៣៧មនទីរ-
អងគភព។ 
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 -ចុះទំនក់ទំនង និងក្ដ ប់សភពករករងរអធិករកិចចេន្រកសួង ចនំួន១៤ គឺ្រកសួង
ឧស ហកមម និងសិបបកមម ្រកសួង ធរណករ និងដឹកជញជូ ន ្រកសួងព័ត៌មន ្រកសួងអភវិឌ ន៍ជនបទ 
្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងែរ ៉ និងថមពល ្រកសួងេទសចរណ៍ ្រកសួងធនធនទឹក និងឧតុនិយម 
្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទ្ឋជន និងយុវនីតិសមបទ ្រកសងួអប់រ ំ យុវជន និងកី  ្រកសួងពណិជជកមម 
្រកសួងវបបធម៌ នងិវចិិ្រតសិលបៈ ្រកសួងករងរ នងិបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ និង្រកសួងកិចចករនរ។ី 
 -ទទួលរបយករណ៍ និងលិខិតជូន្រជបពី្រកសួង ចំនួន១១ គ(ឺ១) ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ 
លិខិតជូន្រជប ចំនួន២៧េលីក (២) ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិ្ិរតសិលបៈ ចំនួន២៤េលីក កនុងេនះ
របយករណ៍ ចំនួន១៣េលីក និងកណំត់េហតុ ចំនួន១១េលីក (៣) ្រកសួងករពរជតិ ចំនួន១២េលីក 
(៤) ្រកសួងម ៃផទចំននួ៧េលីក (៥) ្រកសួងេទសចរណ៍ ចំនួន៦េលីក (៦) ្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ចំនួន៥េលីក (៧) ្រកសួងពណិជជកមម ចនំួន២េលីក (៨) ្រកសួងព័តម៌ន 
ចំនួន២េលីក (៩) ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ ចំនួន១េលីក (១០) ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  
ចំនួន១េលីក (១១) ្រកសួងធមមករ និង សន ចំននួ១េលីក។ 
៣.៣. អធកិរកិចចទី ៣ េលើវិសយ័សងគមកិចច 
 នយក ្ឋ នអធិករកិចចទី ៣ បនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -ចុះេធ្វីអធិករកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហិរញញវតថុ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ កនុងករយិបរេិចឆទ
២០១៨ និងប ្ដ ឆន ពំក់ព័នធេន្រកសួង ចំនួន៧ នងិមនទីរ-អងគភពកនុង២៥ ជធនី-េខត្ត េសមីនឹង២៣០ 
មនទីរ-អងគភព។ 
 -េធ្វីលិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីករជំរុញករែកលម្អចំណុចខ្វះខត ែដលគណៈ្របតិភូបនពិនិតយ
េឃីញកនុងករយិបរេិចឆទ២០១៨ ចំននួ១៣ចបប់ េទ្រកសួង- ថ បន័ ចំននួ៨ គឺ្រកសួងអប់រ ំយុវជន នងិកី  
្រកសួងសុខភិបល ្រកសួងព័ត៌មន ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ ្រកសួង
ករងរ និងបណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈ ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ ្រកសួងកិចចករនរ ី និង្រកសួង
ធមមករ និង សន។ 
 -ទទួលលិខិតេឆ្លីយតបស្ដីពីករជំរុញករែកលម្អចំណុចខ្វះខតចំនួន៥ចបប់ ពី្រកសួងអប់រ ំយុវជន 
និងកី ។ 
 

៣.៤. ករ ម នករអនុវត្តចបប់ 
 នយក ្ឋ ន ម នករអនុវត្តចបបប់នបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -ចុះ ម នករអនុវត្តចបប់ េគលនេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន ចំនួន៣៨េលីក 
កនុងេនះ មប ្ត ្រកសួង- ថ ប័នចំននួ៥ (ចបប់ ចំនួន៣ និងអនុ្រកឹតយចំនួន៧) រមួមន៖ 

 ចបប់ស្តីពីលទធកមម ធរណៈ េន្រកសួងៃ្របសណីយ ៍និងទូរគមនគមន៍។ 
 ចបប់ស្ដីពីលទធកមម ធរណៈ េន្រកសួងសងគមកចិច អតតីយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ។ 
 ចបប់ស្តីពីគយ េនអគគនយក ្ឋ នគយ និងរ ្ឋ ករកមពុជ និងអងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ 

 អនុ្រកឹតយេលខ១១៨អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១០ ស្ដីពីករេរៀបចំ នងិ
ករ្រប្រពឹត្តេទៃនមូលនិធជិនពិករ េន្រកសួងសងគមកិចច អតតីយុទធជន និងយុវនីតិសមបទ។ 
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 អនុ្រកឹតយេលខ១៩៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៧ ស្ដីពីករ្រគប់្រគង
មជឈមណ្ឌ លែថទមំនុស ចស់ េន្រកសួងសងគមកចិច អតតីយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ។ 

 អនុ្រកឹតយេលខ៧៩ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៣ ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ ស្ដពីីករបេងកីតេប
ជតិអតីតយុទធជន េន្រកសួងសងគមកចិច អតតីយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ។ 

 អនុ្រកឹតយេលខ២៣៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០១១ ស្ដីពីករបេងកីត
វទិយ ថ នជតិសងគមកិចច េន្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ។ 

 អនុ្រកឹតយេលខ៦៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទ២ី៧ ែខេម  ឆន ២ំ០១៧ ស្តីពីវធិន និងនតីិវធីិ ៃន
ករ្រគប់្រគងបញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ និង ម ន្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត ចរ
េលខ០៧.សរ ចុះៃថងទី៣០ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ ស្តីពីករេរៀបចំបញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយ
សមបត្តិរដ្ឋ េនអគគនយក ្ឋ ន្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនែមន រេពីពនធ ៃន្រកសួង
េសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ 

 អនុ្រកឹតយេលខ០៦អន្រក.បក ចុះៃថងទី៣០ ែខមីន ឆន ២ំ០០៤ ស្តីពីករ្រគប់្រគង
កសយន ្ឋ នអន្តរជតិ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េន កសយន ្ឋ នអន្តរជតិ

្រពះសីហនុ កសយន ្ឋ នអន្តរជតិេសៀម ប និង កសយន ្ឋ នអន្តរជតិភនំេពញ។ 
 អនុ្រកឹតយេលខ៨៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៩ ស្តីពីករក្រមិតកំណត់
ទំងន់អតបិរម ៃនយនយន្តដឹកជញជូ នផ្លូវេគក ែដលេបីកបរេលីប ្ត ញផ្លូវជតិ ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េន មប ្ត ថ នីយជញជ ីងអចល័ត ទូទងំ្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ េន្រកសួង ធរណករ និងដកឹជញជូ ន។ 

 ករចុះ ម នករអនុវត្តចបប់េន ជធនី េខត្ត និងអងគភពេផ ងៗបនចំនួន៣២េលីក 
(ចបប់ចំននួ៦ អនុ្រកឹតយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននចំនួន៤) រមួមន៖ 

 ចបប់ស្តីពីជលផល េនេខត្តបត់ដំបង និងេខត្តកពំត។ 
 ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈ ីេនេខត្តសទឹងែ្រតង ឧត្តរមនជ័យ េពធិ៍ ត់ នងិេខត្ត្រពះវ ិ រ។ 
 ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគង និងករេធ្វី ជីវកមមធនធនែរ ៉ េនេខត្ត្រកេចះ កំពត បត់ដំបង 
ក ្ដ ល ្រពះវ ិ រ និងេខត្តកំពង់ធ។ំ 

 ចបប់ស្តីពីេទសចរណ៍ េនេខត្តេសៀម ប។ 
 ចបប់ស្តីពីតំបន់ករពរធមមជតិ េនេខត្តឧត្តរមនជ័យ និងេខត្ត្រពះវ ិ រ។ 
 ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងឱសថ ចបប់ស្តីពីវេិ ធនកមមចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគងឱសថ េនេខត្ត
បនទ យមនជ័យ។ 

 អនុ្រកឹតយេលខ១១៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៥ ស្តីពីករ្រគប់្រគងដីរដ្ឋ 
និង្របកសេលខ០៨៧ អ.ន.ស.្របក/នីក.ចុះៃថងទ១ី១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ ស្តីពីករ
អភិវឌ ដីេនេខត្តកំពត ្រពះវ ិ រ បត់ដំបង ក ្ដ ល បនទ យមនជ័យ និងេខត្ត
ឧត្តរមនជ័យ។ 
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 អនុ្រកឹតយេលខ៨៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទ១ី៩ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៧ ស្តីពីលិខិតអនុញញ ត ងសង់ 
និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ េនេខត្តកំពង់ចម ៃប៉លិន បនទ យមនជ័យ េកះកុង 
េសៀម ប កំពង់ធំ ្វ យេរៀង និងេខត្ត ែកវ។ 

 អនុ្រកឹតយេលខ៦៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទ៩ី ែខកកក  ឆន ២ំ០០១ ស្តីពីករកំណត់ និងករ
្រគប់្រគងទី ន ក់ករ្រតួតពិនិតយ្រចកទ្វ រអន្តរជតិ ្រចកទ្វ រ្រពំែដនអន្តរជតិ ្រចកទ្វ រ្រពំែដន
េទ្វភគី្រចកទ្វ រតំបន់្រពំែដន នងិ្រចកទ្វ រកំពង់ែផសមុ្រទេនទូទងំ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
េនេខត្ត្រពះសីហនុ បតដ់ំបង តបូងឃមុ ំបនទ យមនជ័យ ក ្ត ល ែកវ ្វ យេរៀង េកះ
កុង ៃប៉លិន ៃ្រពែវង ឧត្ដរមនជ័យ កំពត និងកំពង់ែផ ជធនីភនំេពញ។  

 អនុ្រកឹតយេលខ១១ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦ ស្តីពីករបេងកីត្រគឹះ ថ ន
អងគរជ្រគឹះ ថ ន ធរណៈរដ្ឋបល អនុ្រកឹតយេលខ១៥៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៥ ែខ
កកក  ឆន ២ំ០១៦ ស្តីពីករេធ្វី្របទនកមមជកមមសិទធិជូន្របជពលរដ្ឋ ែដលបនកន់កប់
េ្របី្របស់ និង ដុំះជក់ែស្តង េនកនុងបុរសី ្ឋ គរអងគរេសៀម ប ្រកុងេសៀម ប េខត្ត
េសៀម ប។ 

 ្របកសេលខ០៨៧ អ.ន.ស.្របក/នីក ចុះៃថងទី១១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ ស្តីពីករអភិវឌ
ដី និង្របកសេលខ៩៦៥ សហវ.្របក ចុះៃថងទី២៤ ែខសី  ឆន ២ំ០១៦ ស្តីពីករ្រគប់្រគង
ជីវកមមអភិវឌ លំេន ្ឋ ន េនេខត្តបនទ យមនជ័យ។ 

 េសចក្តីជូនដណឹំងេលខ៣៦៧ សជណ.កមច ចុះៃថងទី២៩ ែខមីន ឆន ២ំ០១២ របស់
ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីស្តីពីករចុះ ម ន និងជរុំញឱយប ្ត ្រកសួង ថ ប័នែដលមន
្របភពចំណូល្រតូវបង់ចូលថវកិជតិ និង ម នករអនុវត្តកិចចសនយវនិិេយគែផសងួត េន
ជធនីភនំេពញ។ 

 ករអនុវត្តកិចចសនយវនិិេយគ្របមូលភសុី េនេខត្តេពធិ៍ ត់ បត់ដំបង ្វ យេរៀង 
្រពះវ ិ រ និងេខត្តសទឹងែ្រតង។ 

 

៣.៥. ករទទួលពកយបណ្តឹ ង នងិអេងកត្រ វ្រជវ 
 នយក ្ឋ នទទួលពកយបណ្តឹ ង នងិអេងកត្រ វ្រជវ បនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -ទទួលពកយបណ្តឹ ងចនំួន ១៣៥បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធកិរកិចចចំនួន ៤៦បណ្តឹ ង និងមនទីរ
ជធនី-េខត្តចំនួន ៨៩បណ្តឹ ង)៖ 

 -ពកយបណ្តឹ ងកំពុងពិនតិយចនំួន ៥បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៩ចំនួន ៥បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងរង់ចកំរសេ្រមចពីថន ក់ដកឹន្ំរកសួងចំនួន ៤បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៩ចំនួន ៤បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងបនបញជូ នេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យចំនួន ១៧បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៨ ចំនួន ៤
បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ចំនួន១៣បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងេ្រតៀមបញជូ នេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យមនចំនួន ២បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០១៩ចំនួន២
បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលជសមតថកិចច្រកសួងចំនួន២២បណ្តឹ ង និងសមតថកិចចមនទីរ ជធនី-េខត្តចនំួន៨៩
បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៩ចំនួន៨៩បណ្តឹ ង)។ 
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 -ពកយបណ្តឹ ងែដលមច ស់បណ្តឹ ងសំុដកវញិចំនួន១បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០១៨ចំនួន១បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងកំពុងចុះអេងកត្រ វ្រជវ ចំនួន៦៨បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចនំួន២៧
បណ្តឹ ង និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំនួន៤១បណ្តឹ ង កនុងេនះឆន ២ំ០១៤ចំនួន៣បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៦ចំនួន៣
បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៧ចំនួន៧បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៨ចំនួន១៤បណ្តឹ ង និងឆន ២ំ០១៩ចំនួន៤១បណ្តឹ ង)។  
 -ពកយបណ្តឹ ងេ្រតៀមចុះអេងកត្រ វ្រជវចំនួន៤បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០១៩ចំនួន៤បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកែលងចត់ករបន្តចំនួន១បណ្តឹ ង
(ឆន ២ំ០១៨ ចំននួ១បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលបនបែង្វរេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យ ចំននួ១បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៦ ចំនួន១
បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលបនបញចប់ករេ ះ្រ យចំនួន៦បណ្តឹ ង។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងសំុករស្រមបស្រមួលពីថន ក់ដឹកន្ំរកសួងចំនួន១បណ្តឹ ង។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងបនទទួលករេឆ្លីយតបចំនួន៨បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០១៨ចំនួន៣បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ចំនួន
៥បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលមច ស់បណ្តឹ ងសំុជំរុញករេ ះ្រ យចំនួន៨បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០១៦ចំនួន៣បណ្តឹ ង  
ឆន ២ំ០១៧ចំនួន១បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ចំនួន៤បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដល្រកសួងបនេធ្វីលិខិតជំរុញករេ ះ្រ យ ចំននួ៨បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០១៦ ចំនួន៣
បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៧ចំនួន១បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ចំនួន៤បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលបនចុះជំរុញករេ ះ្រ យចំនួន១បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៨ចំនួន១បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងបនេ ះ្រ យចប់ចំនួន២៨បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធកិរកិចចចំនួន៦បណ្តឹ ង 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំននួ២២បណ្តឹ ង កនុងេនះឆន ២ំ០១៧ចំនួន២បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៨ចំនួន៦បណ្តឹ ង 
ឆន ២ំ០១៩ ចំនួន២០បណ្តឹ ង)។ 
៣.៦. លទធផលករងរអធិករកចិច  
 ឆ្លង មករេធ្វីអធិករកិចចកនុងឆន ២ំ០១៩ ្រកសួងបនពិនិតយេឃញីថ ្រកសួង ថ ប័ន មនទរី អងគភព
មប ្ដ ជធនី េខត្តបនអនុវត្តតួនទី ភរកិចចរបស់ខ្លួន ្រសប មចបប ់និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តជ

ធរមនបនល្អ្របេសីរ។ 
 ទនទឹមនឹងេនះ ក៏េនមនចំណុចអវជិជមនមួយចំនួនែដល្រតូវបនពិនិតយេឃីញ និងបនជំរុញ
ឱយែកលម្អដូចខងេ្រកម៖ 

៣.៦.១. ករងរអធិករកិចច 

 ចំណុចខ្វះខតេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល 
 -ករយិល័យរដ្ឋបលរបស់មនទីរ-អងគភពមួយចំនួនបនចុះេលខសទួន ចុះេលខរលំង ចុះេលខមិន
មលំ ប់លំេ យ ចុះេលខលិខិតេ យពុំបនបញជ ក់ខ្លឹម រ និងពុំបនបិទបញជ ីេសៀវេភចុះេលខ

លិខិតេចញចូល្របចឆំន ។ំ 
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 -ករ្រគប់្រគងវត្តមនម្រន្តី ជករ ម្រកសួង មនទីរ-អងគភពមួយចំនួន ពំុទន់បន្រតឹម្រតូវ្រសប
មអនុ្រកឹតយេលខ៥៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៦ ស្តីពីករ្រគប់្រគងវត្តមនម្រន្តី ជករ

សីុវលិ និងម្រន្តីជប់កិចចសនយ។ 
 -ម្រន្តីេន មមនទីរ-អងគភពមួយចំនួនមនេឈម ះចុះេបសកកមម បុ៉ែន្តបនចុះហតថេលខេលីបញជ ី
វត្តមន ឬឯក ររដ្ឋបលេនមនទីរ-អងគភពកនុងកលបរេិចឆទដូចគន ។ 
 -មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនយីកមម សណំង់ និងសុរេិយដីេខត្តមួយចំនួន ពុទំន់បនជំរុញ និងមន
វធិនករចំេពះករ ្ឋ នសំណង់មួយចំននួ ែដលពុំមនលិខិតអនុញញ តេបីក និងបិទករ ្ឋ នសំណង ់ ពុំ
្រសប ម្របកសេលខ៧៦ ្របក/ដ.ន.ស ចុះៃថងទ២ី ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៩ របស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី 
នគរូបនីយកមម និងសំណង់ ស្ដីពីតួនទីភរកិចច នងិរចនសមព័នធរបស់មនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម 
សំណង់ និងសុរេិយដីេខត្ត-្រកុង និងតនួទីភរកិចចរបស់ប ្ត ករយិល័យេ្រកមឱ ទ។ 
 -ករ្រគប់្រគងយន ្ឋ នជសួជុល និងយន ្ឋ នែកៃចនតេម្លីងយនយន្តមួយចំននួេនមនក្រមិត ពុំ្រសប
មអនុ្រកឹតយេលខ១៨០ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៣ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០៨ ស្តីពីករ្រគប់្រគងយន ្ឋ នជសួ

ជុល និងយន ្ឋ នែកៃចនដំេឡងីយនយន្ត។ 
 ចំណុចខ្វះខតេលីករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ 
 -ករេ្របី្របស់ថវកិរជជេទយយបុេរ្របទន ពុំទន់បនសម្រសប ម ចរែណន។ំ 
 -ភពយតឺយ៉វកនុងករបង់ចំណូលមិនែមន រេពីពនធចូលថវកិរដ្ឋ។ 
 -បនរក ទុក ច់្របក់កនុងេប េលីសចំនួនកំណត់។ 
 -ករដកចំណូលថវកិរដ្ឋយកេទេ្របី្របស់ខុសេគលករណ៍ហរិញញវតថុ។ 
 -មនទីរ-អងគភព្របមូលចំណូលមួយចំនួន ពុំបនេ្របី្របស់បងក ន់ៃដទទួល្របក់មនទ្រមង់
ឯកភពែដលេបះពុមពេឡីងេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ  និងករេ្របី្របស់ពុំទន់សម្រសប
ម ចរែណនំេលខ០០៥ សហវ ចុះៃថងទី១៧ ែខមីន ឆន ២ំ០១១ ស្តីពីករ្រគប់្រគងបងក ន់ៃដ

បង់្របក់។ 
 -ករ ងសង់ ជួសជុលមយួចំនួន ពុំសម្រសបនិង្រតឹម្រតូវ មគេ្រមងែដលបនេលីកេឡងី។ 
 -ករបេញចញេ្របងឥនធនៈ នងិសមភ រករយិល័យមួយចំនួន ពុំមនឯក រយុត្តិករពក់ព័នធឱយបន្រគប់
្រគន់ ចបស់ ស់ និង្រតឹម្រតូវ មនីតិវធិីហរិញញវតថុ។ 
 -ករចំ យថវកិរដ្ឋស្រមប់ទូទត់ករជួសជុលមេធយបយដឹកជញជូ ន និងបរកិខ របេចចកេទសមួយ
ចំនួន ពុំបនបញជ ក់ពីអត្តសញញ ណ និងពុំមនឯក រយុត្តិករពក់ព័នធឱយបន្រគប់្រគន់ចបស់ ស់ 
និង្រតឹម្រតូវនីតិវធិីហរិញញវតថុ។ 
 -ករែបងែចក្របក់រង្វ ន់េលីកទឹកចិត្តជូនម្រន្តី ពុំមនឯក រយុត្តិករពក់ព័នធឱយបន្រតឹម្រតូវ។ 
 -ពុំទន់បនចត់វធិនករតឹងទរបណុំល ្រសប មអនុ្រកឹតយេលខ៧២ អន្រក.្របក ចុះៃថងទី៧ 
ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៨ ស្តីពីករ្រគប់្រគងចំណូលមិនែមន រេពីពនធ។ 
 -មនភពយតឺយ៉វកនុងករផ្ដល់របបេស្ល កពក ់ នងិសមភ រេ្របី្របស់ផទ ល់ខ្លួនស្រមប់ពិរុទធជន និង
ទណ្ឌិ ត ែដលជប់ឃុេំនកនុងពនធនគរ។ 
 - ដបូំង ជធនី េខត្តមួយចំនួនមនភពយតឺយ៉វ កនុងករបង់្របក់រង្វ ន់មក្រកសួងយុត្តិធម៌។ 
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 ចំណុចខ្វះខតេលីករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តរិដ្ឋ 
 -ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋេនមនក្រមិត ជពិេសស េន ម េខត្តមយួចំនួន្រតូវ្របជជន
ទ្រនទ នកន់កប់ មួយចនំួនេទៀត្រតូវបនអតីតម្រន្តី និងម្រន្តីកនុងរដ្ឋបលេខត្ត មនផទះកនុងបរេិវណេខត្ត 
និងកំពុង ន ក់េន។ 
 -្រកសួង មនទីរអងគភពមួយចំនួនពំុទន់បនអនុវត្ត្រតឹម្រតូវ ម ចរែណនេំលខ០៧ សរ ចុះៃថងទី
៣០ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីករេរៀបចំបញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ និង
អនុ្រកឹតយ េលខ៦៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទ២ី៧ ែខេម  ឆន ២ំ០១៧ ស្តីពីវធិន និងនីតិវធិ ីៃនករ្រគប់្រគង
បញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ េលីករងរមួយចំនួនមនជ ទិ៍៖  
  +ពុំបនបេងកីត្រកុមករងរបញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ េន មអងគភពេ្របី្របស់ េដីមបី
ទទួលខុស្រតូវេលីករេរៀបចំ និងករកត្់រ បញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ។ 
  +ពុំបនេធ្វីវញិញ បនប្រតសមគ ល់មច ស់អចលនវតថុ។ 
  +ករេរៀបចំបញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ េកីនេឡងី ថយចុះ ្របចឆំន ពុំំទន់េពលវរ ។ 
  +ពុំបនកត់្រ សមភ របេចចកេទស ែដលទិញ មរយៈរជជេទយយបុេរ្របទន និង្រកសួងផ្តល់ឱយ
ចូលកនុង បញជ ី រេពីភណ្ឌ ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ។ 
  +មនភពយតឺយ៉វកនុងករេសនីសំុេគលករណ៍ជ្រមះេចញពីបញជ ី រេពីភណ្ឌ នូវ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ 
ែដលចស់្រទុឌេ្រទម ខូចគុណភពេ្របី្របស់ែលងេកីត។ 

៣.៦.២. ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់  
  ្រកុមករងរ ម នករអនុវត្តចបបប់នពិនិតយេឃញីចំណុចអវជិជមន េន ម្រកសួង ថ ប័ន 
មនទីរ អងគភព មប ្ដ ជធនី-េខត្ត េហយីបនជំរុញឱយែកលម្អដូចខងេ្រកម៖ 

 ចបប់ស្តីពីគយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធេនអគគនយក ្ឋ នគយ និងរ ្ឋ ករ 
 -កំណត់េហតុបទេលមីសចបប់គយមួយចនំួនមនភពខ្វះចេន្ល ះដូចជ ពុំបនភជ ប់មកជមួយរូបថត
េលមីសចបប់គយ បញជ ីវត្តមនអងគភពែដលចូលរមួប្រងក ប លិខិតបញជ េបសកកមម និងលិខតិេផទរសិទធិ ពុំ
បនផ្តិតេមៃដកនុងលិខិតចម្លងអត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តិែខមរ កនុងករណីមួយចំនួនែដល ចកំណត់អត្ត
សញញ ណរបស់្រកុមហុ៊ន ឬ្រកុមហុ៊នដកឹជញជូ នបន ប៉ុែន្តពុំបនបំេពញកនុង ងព័ត៌មនបែនថមអមកណំត់
េហតុេលមីសចបប់គយ ករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករ ខណ្ឌ មួយចំននួ ពុំបនគូសបនទ ត់បញច ប់កនុងចណុំច
អធិបបយ ករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករ ខណ្ឌ មួយចនំួន មនករេកសលុបេលីកំណត់េហតុបទេលមីសចបប់
គយ។ 
 -មនភពយតឺយ៉វកនុងករបញជូ នកំណតេ់ហតុបទេលមីសចបប់គយមួយចំនួនេទតុ ករ។ 
 -មិនទន់មនវធិនករមឺុងម៉ត់ចំេពះ ជីវកមមអគរទំនិញរួចពនធមួយចំនួន ែដលបនប្តូរទី ងំ
េ យគម នករអនុញញ ត រក ទុកវកិកយប្រតលក់ពុំបន្រគប់្រគន់ លក់ទំនិញែដលបននចូំល មរបប
អគរលក់ទំនិញរចួពនធស្រមប់េ្របី្របស់ឱយអតិថិជនកនុង្រសុក និងករេធ្វីរបយករណ៍ជូនរដ្ឋបលគយ
មនភពយតឺយ៉វ។ 

  ចបប់ស្តីពីេទសចរណ៍ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ េនេខត្តេសៀម ប 
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 -ស ្ឋ គរ និងមគគុេទសក៍េទសចរណ៍មយួចំនួន បនេ្របី្របស់ ជញ បណ្ណផុតសុពលភព គម ន ជញ
បណ្ណ ឬ ជញ បណ្ណែដលមនភពមិន្រតមឹ្រតូវ។ 
 -្រកុមហុ៊នទភីន ក់ងរេទសចរណ៍ មគគុេទសក៍េទសចរណ៍ និងស ្ឋ គរមួយចំនួន មនភពយតឺ
យ៉វកនុងករេសនីសំុបន្តសុពលភព ជញ បណ្ណ េហយីេនបន្តេ្របី្របស់ ជញ បណ្ណផុតសុពលភព។ 
 -ករេចញ ជញ បណ្ណ ជីវកមម េស កមមេទសចរណ៍មនភពយតឺយ៉វ។ 
 -កង្វះខតកនុងករទប់ ក ត់ករ្របកប ជីវកមមទីភន ក់ងរេទសចរណ៍ នងិករេីទសចរណ៍ខុស
ចបប់។ 

  ចបប់ស្តីពីករ្រគប់្រគង នងិករេធ្វី ជីវកមមធនធនែរ ៉  និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធេន
េខត្តកំពត ក ្ត ល ្រកេចះ កពំង់សពឺ រតនគិរ ី និងេខត្តកពំង់ធំ ្របចៃំថងេនកនុងបញជ ិកឬ
េសៀវេភលក់ឱយបន្រតឹម្រតវូ 

 -្រកុមហុ៊ន និងសហ្រគសមួយចំនួនបនេ្របី្របស់វកិកយប្រតលក់ ែដលគម ន្រ បញជ ក់ករទទួល
គ ល់េ យមនទីរែរ ៉និងថមពលេខត្ត ជធនី។ 

 -្រកុមហុ៊ន និងសហ្រគសមួយចំនួនអនុវត្តមនិទន់បន្រតឹម្រតូវ មលកខខណ្ឌ េនកនុង ជញ បណ្ណ
ដូចជ មិនទន់បន ក់តមកល់្របក់ធនកតព្វកិចចករងរ(អបបបរម) មិនទន់បនទញិធន ៉ប់រង
សុវតថិភព និងសុខភពស្រមប់កមមករនិេយជិតែដលបំេពញករងរកនុង្របតិបត្តិករ ជីវកមមធនធនែរ ៉
មិនទន់បនេបះបេងគ លកំណត់្រពំែដន ជញ បណ្ណរបស់ខ្លួន និងមិនទនប់នបង់្របក់តមកល់ស្រមប់
មូលនិធិ ្ត រករ ្ឋ នែរេ៉ឡងីវញិេនេឡយី។ 
 -សហ្រគសមួយចំនួនមនិទន់បនែណនអំស់លទធភពដល់មច ស់រថយន្ត ែដលដឹកជញជូ នែរេ៉ចញពី
ករ ្ឋ ន្រគបឱយបនជិត ករពរករហុយ ឬ្រជុះធ្ល ក់ែដល ចប៉ះពល់ដល់បរ ិ ថ ន ឬបងកេ្រគះថន ក់ 
ជយថេហតុ។ 
 - ជញ ធរមនសមតថកិចចមនភពយតឺយ៉វកនុងករេចញ ជញ បណ្ណបន្តជូនមច ស់ ជីវកមម។ 

  ចបប់ស្តីពីៃ្រពេឈី និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ េនេខត្តមណ្ឌ លគីរ  ី សទឹងែ្រតង 
និងេខត្តេពធិ៍ ត់ 

 -ខណ្ឌ រដ្ឋបលៃ្រពេឈមីួយចំនួនមនចំណុចខ្វះខត កនុងករអនុវត្តចបប់ស្ដីពីៃ្រពេឈ ី ដូចជ មិន 
ទន់បន្រគប់្រគងេ ងសិបបកមមែកៃចនផល អនុផលៃ្រពេឈីឱយបន្រតឹម្រតូវ េចញលិខិតអនុញញ តបេងកីត
េ ងសិបបកមមែកៃចនផល អនុផលៃ្រពេឈី្របេភទតូចមនភពយឺតយ៉វ និងបនបញជូ នសំណំុេរឿងបទ
េលមីសៃ្រពេឈីេទតុ ករមនភពយតឺយ៉វ។ 
 -ែផនករដ្ឋបលៃ្រពេឈមីួយចំនួនមិនទនប់នជ្រមះមេធយបយេលមីសចបប់ៃ្រពេឈ។ី 
 -េ ងសននិធលិក់ែចកចយផល អនុផលៃ្រពេឈមីួយចំនួន ពុំទន់ទទួលបនេសៀវេភកត់្រ
ករច ចរផល អនុផលៃ្រពេឈ ីនិងផលិតផលេធ្វីពីេឈចូីល-េចញស្រមប់ឆន ២ំ០១៩េនេឡយី។ 
 -េ ងសិបបកមមែកៃចនផល អនុផលៃ្រពេឈ ីពុំមនកចិចសនយផគត់ផគង់េឈ្ីរសបចបប់េនេឡយី។ 
 -នយែផនករដ្ឋបលៃ្រពេឈមួីយចំនួន បនចុះហតថេលខេលីបទេលមីសៃ្រពេឈ ី េ យមិនទន់បន
ទទួលនីតិសមបទជម្រន្តីនគរបលយុត្តិធម៌េនេឡយី។ 
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  ចបប់ស្តីពីលទធកមម ធរណៈ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធ េន្រកសួងៃ្របសណីយ៍ 
និងទូរគមនគមន៍ 

 -កង្វះខតរបយករណ៍ ម នករអនុវត្តគេ្រមងចំេពះលទធកមមសំណង់។  
 -កង្វះខតេលីករ យតៃម្លលកខណៈសមបត្តិរបស់្រកុមហុ៊នែដលចូលរមួេដញៃថ្ល។ 
 -ភពយតឺយ៉វកនុងករេចញលិខិតជូនដណឹំងស្ដីពីករអនុញញ តដក្របក់កក់ធនករេដញៃថ្ល។ 
 -ករអនុវត្តកចិចលទធកមមែដលមន្របេភទនិងមុខសញញ ខុសគន េនកនុងគេ្រមងែតមួយ។ 

  អនុ្រកឹតយេលខ១១៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៥ និងលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត
ពក់ព័នធ 

 -្រកុមករងរដីរដ្ឋ្រកុង្រពះវ ិ រ និង្រកុមករងរដីរដ្ឋ្រសុកែឆប មិនទន់បនអនុវត្តតួនទី
ភរកិចចមួយចំនួនែដលមនែចងកនុងអនុ្រកតឹយេលខ១១៨ អន្រក.បក ចុះៃថងទី៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០០៥ េន
េឡយី រមួមនករ្របមូល និងចង្រកងឯក រ ព័ត៌មនេដមីបេីធ្វីអត្តសញញ ណកមម និងេធ្វីែផនទដីីរដ្ឋ 
សេងខបមតិេយបល់ ធរណៈែដលបនទទួល និងេរៀបចំទិននន័យ នងិឯក រចបំច់រមួទងំែផនទដីីរដ្ឋ
ែដលមនបញជ ក់ព័ត៌មនទងំអស់ជូនគណៈកមម ធកិរ្រគប់្រគងដរីដ្ឋថន ក់េខត្ត ្រកងុ ចូលរមួេធ្វីែផនករេ្របី
្របស់ដីធ្លី នងិផ្តល់មតិេយបល់កនុងករេធ្វីចំ តថ់ន ក់ដរីដ្ឋេឡងីវញិ។ 
 -គណៈកមម ធកិរ្រគប់្រគងដីរដ្ឋេខត្ត្រពះវ ិ របន និងកំពុងេរៀបចំេធ្វីែផនទីដីរដ្ឋ ចុះបញជ ីដីរដ្ឋ និង
េធ្វីចំ ត់ថន ក់ដីរដ្ឋ មករែណនរំបស់្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ បុ៉ែន្តមិន
ទន់បនរចួ ល់េនេឡយី។  
 -ដីរដ្ឋចំនួន៦កែន្លង េសមីនងឹ៦កបលដីកនុងឃុមំ្លូៃ្រពមួយ ឃុមំ្លូៃ្រពពីរ ្រសុកែឆប េខត្ត្រពះវ ិ រ និងដី
ប្រមុងរដ្ឋ សថិតេនភូមិហមែសត សងក ត់ប៉ល ល ្រកុង្រពះវ ិ រ េខត្ត្រពះវ ិ រ ្រតូវបន្របជពលរដ្ឋកនុង
សហគមន៍ផទ ល់ នងិអនកចំ ក្រសុកពីតំបន់េផ ងៗ មកេធ្វីករចូលទ្រនទ នកន់កប់ដីរដ្ឋេធ្វីជកមមសិទធិ
ផទ ល់ខ្លួន។ 

  អនុ្រកឹតយេលខ៦៤ អន្រក.បក ចុះៃថងទ៩ី ែខកកក  ឆន ២ំ០០១ េនេខត្តមណ្ឌ លគិរ ី  ក ្ត ល 
ែកវ បនទ យមនជ័យ ្វ យេរៀង ្រពះសីហនុ តបូងឃមុ ំ េកះកុង ៃ្រពែវង កពំត េសៀម ប 

បត់ដំបង សទឹងែ្រតង និង ជធនីភនំេពញ 
 -ទី ន ក់ករ្រតួតពិនិតយ្រចកទ្វ រមួយចំនួនមិនទន់មនទី ងំ្រតួតពិនិតយទំនិញរមួគន ។ 
 -ទី ន ក់ករ្រតួតពិនិតយ្រចកទ្វ រមួយចំនួនមិនទន់បនអនុវត្តរបប្របជុំ្របចែំខ េរៀបចំរបយករណ៍
បូកសរុបករងរ្របចែំខ ្រតីមស ឆមស ៩ែខ និងពុំទន់មនបទបញជ ៃផទកនុង ស្រមប់អនុវត្តកនុង
ទី ន ក់កររបស់ខ្លួនេនេឡយី។ 
 -ម្រន្តីជំនញ្របចកំរេន មទី ន កក់រមួយចំនួនបនបេ្រមីករងរហួស ណត្តិ។ 
 - មប ្ដ ទី ន ក់ករ្រតួតពិនិតយ្រចកទ្វ រមួយចំនួន មិនទន់មនករ្រគប់្រគងសថិតិមេធយបយ
ដឹកជញជូ ននេំចញ-នចូំលឱយបន្រតឹម្រតូវេនេឡយី។ 
 -ករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករមួយចំនួន មនភពយតឺយ៉វ កនុងករបញជូ នសំណំុេរឿងបទេលមីសចបប់
គយេទតុ ករ។ 
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 -ករយិល័យគយ និងរ ្ឋ ករមួយចំនួន ពំុទន់បន្រ វ្រជវប្រងក បអំេពីរត់េគចពនធឱយបនទងំ
្រសុងេនេឡយី។ 

  អនុ្រកឹតយេលខ៨៦ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៩ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៩៧ េនេខត្តកំពង់ឆន ងំ កំពត 
ក ្ត ល កំពង់ធំ ្វ យេរៀង កំពង់ចម និងេខត្តេសៀម ប 

 -សំណង់មួយចំនួនបន ងសង់រចួ ល់េ យគម នលិខិតអនុញញ ត ងសង់។ 
 - ជញ ធរមនសមតថកិចចមនភពយតឺយ៉វកនុងករេចញលិខិតអនុញញ ត ងសង់។ 
 -សំណង់មួយចំនួនបន ងសង់រចួ ល់ និងមួយចំនួនេទៀតកពុំងដំេណីរករ ងសង់េ យពុំ
មនលិខិតអនុញញ តេបីកករ ្ឋ ន និងបិទករ ្ឋ ន។ 
 -សំណង់េ ងច្រកមួយចំននួ ពុំទន់បនេធ្វីរបយករណ៍ យតៃម្លេហតុប៉ះពល់បរ ិ ថ ន(EIA) រចួ
ល់េនេឡយី។ 

  អនុ្រកតឹយេលខ៨៣ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៥ ែខកញញ  ឆន ១ំ៩៩៩ និងលខិិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត
ពក់ព័នធ 

 -្របពន័ធ្រគប់្រគងជញជ ីងថ្លឹងរថយន្ត េន ថ នីយជញជ ីងអចល័តទងំអស់ជេរឿយ  ៗ មនភពរ ក់រអួល
បេចចកេទសកនុងករថ្លឹងរថយន្តែដលប ្ត លមកពីមូលេហតុេផ ង  ៗ (្របព័នធ្រគប់្រគងជញជ ីងខូច ច់េភ្លីង េភ្លីង
េខ យ េភ្ល ង ផគររនទះ...)។ 
 -ករទប់ ក តប់ទេលមីសរថយន្តដឹកេលីសទមងន់ក្រមតិកំណត់ របស់ម្រន្តី េន ម ថ នីយជញជ ីង
អចល័តមួយចំនួនមិនទនប់នអស់លទធភពេនេឡយី (េ យ រទី ងំជញជ ីងឯកទិស មនករពិបកឱយ
រថយន្តចូល ថ នីយ និងមនករកកសទះច ចររថយន្តខ្លះមិនចូលថ្លឹង)។ 
 - ថ នីយជញជ ីងអចល័តបវតិ ែ្រពកឯង ្រក ងំ ឃ្ល ងំសមបត្តិ ថនលទ់ទងឹ ថនល់ែកង មនជ័យ កំពង់
ទួល ែខលជ័យ ែ្រពកេពន  អងគសនួល អូរចំ រ លែង្វក ជនុកូល ឃ្ល ងំេមឿង ពួក កូនដំរ ីរលួស ្រតពងំ
ផ្លុង និង ថ នីយ្រតពងំ្រកហម មនផ្លូវ ងែដលបងកលកខណៈឱយរថយន្តដឹកេលីសទមងន់ក្រមិតកំណត់ េធ្វី
ច ចរេគចពី ថ នីយថ្លឹង។ 

  ្របកសេលខ០៨៧ ដ.ន.ស.្របក/នីក. ចុះៃថងទី១១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ ស្តីពីករអភិវឌ ដ ី
េនេខត្តេកះកុង 

 -គេ្រមងអភិវឌ ដីមួយចំនួន មិនទន់មនលិខិតអនុញញ តអភិវឌ ដីែដលេចញេ យ ជញ ធរមន
សមតថកិចច។ 

  េសចក្តីជូនដណឹំងេលខ៣៦៧ សជណ.កមច នងិកិចចសនយវនិិេយគែផសងួតេន មប ្ត ែផ
សងួត កនុង ជធនីភនំេពញ 

 -ែផសងួតមួយចំនួនពុំបន ក់ជញជ ីងស្រមប់ថ្លឹងទំនិញនចូំល មករែណនរំបស់អគគនយក ្ឋ ន
គយ និងរ ្ឋ ករ េដីមបសុី្រកឹតភពៃនករបង់ពនធ។ 
 -្របតិេវទន៍គយមួយចំនួន មិនមនចុះហតថេលខរបស់េជីង រគយ ឬហតថេលខរបស់អនកបំេពញ
ែបបបទបេញចញទំនិញពីគយមនភពមិន្រតឹម្រតូវ។ 
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 -ម្រន្តគីយេន មប ្ដ ែផសងួតមួយចំនួនបនេ្របី្របស់លិខិតេផទរសិទធិ េ យពុំបនចុះកល
បរេិចឆទ ហតថេលខ និងេ្របី្របស់បណ្ណ េជីង រគយហួសសុពលភព កនុងករបំេពញែបបបទបេញចញ
ទំនិញពីគយ។ 

  កិចចសនយវនិិេយគ ជីវកមម្របមូលភសុីេនេខត្តៃ្រពែវង កំពត ្វ យេរៀង សទឹងែ្រតងេពធិ៍
ត់ និងេខត្ត្រកេចះ  

 -្រកមុហុ៊នវនិិេយគ ជីវកមមភសីុផ រ ចំណតយនយន្ត ចំណតជលយន នងិសត្តឃត ្ឋ ន មួយ
ចំនួនពុំទន់បនអនុវត្តឱយបន្រតឹម្រតូវ មកិចចសនយ និងេសៀវេភបនទុកដូចជ ងសង់េហ ្ឋ រចន
សមព័នធមិនទន់បនរចួ ល់ យកភសីុេន មទី ងំេផ ងខុសពីករកំណត់ ពុំបនបិទផ យជ
ធរណៈនូវេសចក្តីជូន ដំណឹងស្តីពីៃថ្លភសីុែដល្រតូវ្របមូលពំុទន់បនេរៀបចំស ្ត ប់ធន ប់ឱយមន

រេបៀបេរៀបរយ េ យេនមន ជីវករមួយចំនួន ក់ ងំលក់របស់របរេនេ្រកបរេិវណតូប និងេលីផ្លូ វ
េដីរ ភន ក់ងរ្របមូលភសីុមិនបនេស្ល កពក់ឯកស ្ឋ នឱយបន្រតឹម្រតូវ នងិេទៀងទត់េនេពលបំេពញ
ករងរ នងិមនិបនេ្របី្របស់ប័ណ្ណទរភសុីែដលេចញេ យមនទីរេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុេខត្ត។ 
 -អនក្របកប ជីវកមមពិឃតសត្វ េនសត្តឃត ្ឋ នមួយចំនួនពុមំនលិខិតអនុញញ ត្របកប ជីវកមម
ពិឃតសត្វ្របចឆំន  ំពំុ្រសប មេសៀវេភបនទុក។ 

៣.៦.៣. ករងរទទួលពកយបណ្ដឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ  

 ្រកសួងបនទទួលពកយបណ្ដឹ ង នងិអេងកត្រ វ្រជវបនផ្ដល់េស ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋ 
ែដលបនចូលរមួចំែណក កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក និងកត់បនថយទនំស់េ្រក្របព័នធតុ ករជូន
្របជពលរដ្ឋេ យបនទទួលពកយបណ្ដឹ ងសរុបចំនួន១៣៥បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធកិរកិចចចំនួន
៤៦បណ្តឹ ង និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចនំួន៨៩បណ្តឹ ង) កនុងេនះបណ្ដឹ ងែដលជសមតថកិចចរបស់្រកសួង
ចំនួន២២បណ្តឹ ង នងិសមតថកិចចមនទរី ជធនី-េខត្ត ចំនួន៨៩បណ្តឹ ង បនបញជូ នេទ ថ ប័នេផ ង
េ ះ្រ យមនចំនួន១៧បណ្តឹ ង កពុំងចុះអេងកត្រ វ្រជវចំនួន៦៨បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចច
ចំនួន២៧បណ្តឹ ង និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំនួន៤១បណ្តឹ ង) បនទទួលករេឆ្លីយតបចនំនួ៨បណ្តឹ ង នងិ
បនបញចប់ករេ ះ្រ យចំនួន២៨បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចំននួ៦បណ្តឹ ង និងមនទីរ ជធនី
-េខត្តចំនួន២២បណ្តឹ ង)។ 
 បណ្តឹ ងែដលបនេ ះ្រ យរួច ល់ទងំ២៨ ករណី រមួមន៖ 
 ១-េ កឧកញ៉ សូ ងួន អគគនយកែផសងួត សូ ងួន េសនីសុំបញជូ នម្រន្តីអគគនយក ្ឋ ន
អធិករកិចចជួយស្រមបស្រមួលករណីករេបីកផ្លូវទំហំទទឹង៥ែម៉្រត បេ ្ត យ៨៥ែម៉្រត ឱយ្របជពល
រដ្ឋឆ្លងកត់កនុងបរេិវណដីែផសងួតរបស់គត់េនភូមិេចមេច៣ សងក ត់េចមេច២ ខណ្ឌ េពធិ៍ែសនជ័យ 
ជធនីភនំេពញ។ ករណីទំនស់េនះ្រតូវបនេ ះ្រ យបញច ប់ជ ថ ពរ េ យឈរេលីយុទធ ្រស្តឈនះ 
ឈនះ ែដលកនុងេនះភគីេ កឧកញ៉ សូ ងួន បនយល់្រពម ទទួលយក មសំេណីសុំរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ គឺេរៀបចំ្របព័នធលូ និងផ្លូ វេបតុង មលកខណៈស្តង់ រេនេដីមែខមក  ឆន ២ំ០២០ ជំនួស
ករេសនីសុំេបីកផ្លូ វទំហំទទឹង៥ែម៉្រត បេ ្ត យ៨៥ែម៉្រតកនុងបរេិវណែផសងួតរបស់គត់។ េ យែឡកបង
ប្អូន្របជពលរដ្ឋបនឯកភពគន យល់្រពមដកពកយបណ្តឹ ង ែដលពួកគត់បនប្តឹងកន្លងមកេន្រគប់
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ថ ប័ន និងបញឈប់ករប្តឹង្រពមទងំទទួលយក មករអភិវឌ របស់េ កឧកញ៉ សូ ងួន េដីមបីបញច ប់
ទំនស់េនះ។ 
 ២-េឈម ះ សួន សុភ តំ ងឱយេឈម ះ េនត ៉ ន់លី និងេឈម ះ េនត ចន់េធឿន សុំប្តឹង ជញ ធរ
ែដនដីែដលបនឃុបឃិតគន យកដីរបស់គត់េទលក់ឱយឈមួញ េនភូមិេកះផុស ឃុំដីឥដ្ឋ ្រសុកេកៀន
្វ យ េខត្តក ្ត ល។ ករណីេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យបញច ប់ េ យេឈម ះ សួន សុភ យល់្រពមទទួល

យកដីែដល ជញ ធរ្រសុកេកៀន ្វ យ្របគល់ជូន។ 
 ៣-េឈម ះ សុទធ សិរវីចិិ្រត ប្តឹងេឈម ះ ហុក ចិន្ត  ជនជតិែខមរ និងេឈម ះ លី យ៉ុង ំ ជនជតិ
កូេរ ៉ សញជ តិែខមរ ពីបទរេំ ភបំពនដីគត់ទំហំ១ហិក  េនភូមិកូនសត្វ ឃុំកូនសត្វ ្រសុកទឹកឈូ 
េខត្តកំពត ្រតូវបនេ ះ្រ យរួច េ យ ជញ ធរេខត្តកំពតអនុញញ តឱយេ ក្រសី សុទធ សិរវីចិិ្រតមន
សិទធិ ្រស័យផលេនេលីទី ងំដីែដលេ ក្រសីបនប្តឹងទមទរ។ 
 ៤-េឈម ះ ប៊ុន ប៉ក់ រស់េនភូមិទួលច ឃុំសំេ ង ្រសុកសំេ ង េខត្ត ែកវ ប្តឹងេ ក ែកវ េធឿន 
និងេ ក្រសី វ ឃីម ថបនេធ្វីតូបលក់ដូរេនពីមុខតូបរបស់គត់។ ករណីេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យ
ស្រមបស្រមួលបញច ប់ េ យភគីេ ក ែកវ េធឿន និងេ ក្រសី វ ឃីម្រពមផ្តល់ចំែណកដីខ្លះជូន
េឈម ះ ប៊ុន ប៉ក់។ 
 ៥-្របជពលរដ្ឋចំនួន៩្រគួ រ ែដលមនដីទំហំ៦៨.១៣ហិក  សថិតេនភូមិែ្រសរនម ឃុំឃ ឹម 
្រសុកសនួល េខត្ត្រកេចះ ប្តឹង ជញ ធរេខត្តែដលរបឹអូស និងបេណ្ត ញពួកគត់េចញពីផទះ។ ជេម្ល ះេនះ្រតូវ
បនេ ះ្រ យបញច ប់ េ យ្របជពលរដ្ឋែដលបនប្តឹងេនះបនយល់្រពមទទួលយកដី ែដល
ជញ ធរេខត្ត្រកេចះផ្តល់ជូន។ 

 ៦-េឈម ះ េគ ហុង ្របធនអងគករ CHESSED ប្តឹងេឈម ះ ៊ ង ៃឆលី និងបកខពួកែដលបន
រេំ ភយកដីរបស់គត់ទំហំ៣.៣៤៩ហិក  (បីហិច  មសិបបួន  ្របបំួនសង់ទី ) ែដល
មនទី ងំេនភូមិពូ ងំ សងក ត់មេនរមយ ្រកុងែសនមេនរមយ េខត្តមណ្ឌ លគិរ។ី ករណីទំនស់េនះ្រតូវ
បនេ ះ្រ យស្រមបស្រមួលបញច ប់ េ យភគីេ ក ៊ ង ៃឆលី យល់្រពម្របគល់ដីទំហំែដល
មនទំនស់ជូនភគីេ ក េគ ហុង វញិ។ 
 ៧-េ ក េម៉ សំេអឿន េនភូមិក ្ដ ល សងក ត់កំពង់ឆន ងំ ្រកុងកំពង់ឆន ងំ េខត្តកំពង់ឆន ងំប្ដឹង
ទមទរភជួរព្រងបដីែ្រសទំហំ៧៣.០៦ហិក  េនភូមិថមែកវ និងភូមិកំពង់ ងំ ឃុំ ្វ យ្រជុំ ្រសុករ
េប្អ រ េខត្តកំពង់ឆន ងំ។ ្រកុមករងរបនពិនិតយេឃីញថទី ងំដីេនះជដីែ្រស្របជពលរដ្ឋធ្ល ប់េធ្វីែ្រស
េឡីងទឹកកនុងរដូវវស  ងំពីសម័យេដីម េហីយសថិតកនុងតំបន់២ ែដល្រតូវ មឃត់មិនឱយេចញប័ណ្ណ 
និងតំបន់ែដនៃ្រពលិចទឹកេនជុំវញិបឹងទេន្ល ប (អនុ្រកឹតយ១៩៧ អន្រក.បក ចុះៃថងទី២៩ ែខសី  
ឆន ២ំ០១១) ែដល្រតូវករពរ ប៉ុែន្ត្របជពលរដ្ឋ ចមនសិទធិ ្រស័យផលមុនចបប់កំណត់ែត ម
តដីបែនថម និងកប់បំផ្ល ញៃ្រពលិចទឹក។ ជក់ែស្តងទី ងំេនះ មិនមនៃ្រពលិចទឹកេទ មនេ ម ែ្រតង
ដុះមួយចំនួន មន ន មភ្លឺែ្រស និង្រប យចស់ៗ ែដល្របជពលរដ្ឋធ្ល ប់ ្រស័យផលយូរេហីយ 
ប៉ុែន្តបនេបះបង់េចលេនឆន ២ំ០១៦ េ យ រខ្វះ្របព័នធេ្រ ច្រសព។ េនជុំវញិទី ងំដីេសនីសំុ
សុទធែតជដីែ្រស របស់្របជពលរដ្ឋ េហីយ កែន្លងខ្លះមនប័ណ្ណសំគល់សិទធិ កនុងឆន  ំ១៩៩៥។ េ យ
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ែឡកដីេនះមិនទន់មនប័ណ្ណេ យ រមនទំនស់្រពំ្របទល់ភូមិ។ ករណីបណ្តឹ ងេនះ្រតូវបនស្រមប
ស្រមួលបញច ប់ទំនស់រួចេហីយ។ 

 ៨-េឈម ះ ភួន ផនីេសនីសុំេទរដ្ឋសភជួយអន្ត គមន៍េទឯកឧត្តមអភិបលេខត្តកំពង់ឆន ងំ េដីមបី
ឱយេ កអភិបល្រសុកទឹកផុស េខត្តកំពង់ឆន ងំ ្របគល់្រ ក់ទ័រ ែដល្រតូវសមតថកិចចេមៃ្រព និងប៉ូលីស 
្រសុកទឹកផុស េខត្តកំពង់ឆន ងំ ចប់យករក ទុកេន ន ក់ករេមៃ្រព្រសុកទឹកផុស េខត្តកំពង់ឆន ងំជូន
គត់វញិ។ ្រកុមករងរបនពិនិតយេឃីញថ ទី ងំដីែដលេឈម ះ ភួន ផនី បនយក្រ ក់ទ័រេទភជួ រ 
និងឈូសព្រងបេនះ ជដីរបស់េឈម ះ ជ វណ្ណ  ែដលបនទិញពីេឈម ះ ឡុង សុភព េ យមន
ករបញជ ក់ទទួល គ ល់ពី ជញ ធរភូមិ-េមឃុំ។ ែតដីេនះសថិតេនកនុងគ្រមបៃ្រព ឆន ២ំ០០២ បចចុបបននជ
ដីៃ្រពរចិរលិ េហីយេនជំុវញិតំបន់េនះសុទធែតែ្រស ចំកររបស់្របជពលរដ្ឋេ្របី្របស់ ្រស័យផលយូរ
េហីយ នឹងេនជិតផទះរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងភូមិេយតែដរ។ េឈម ះ ភួន ផនី ្រគន់ែតសុីឈនួលភជួរដីឱយ
េគប៉ុេ ្ណ ះ េ យភគីមច ស់ដីមនឯក របញជ ក់ទទួល គ ល់កមមសិទធិ េ យ ជញ ធរភូមិ-ឃុំ 
េហីយគត់ក៏ពុំបនដឹងថ ដីេនះជដីរបស់រដ្ឋេនះែដរ។ រដ្ឋបលៃ្រពេឈីគួរកំណត់ឱយបនចបស់ 
កែន្លង ែដលជដីៃ្រពែដល្រតូវរក ទុកកែន្លង ជដី ែដល្របជពលរដ្ឋ ចេ្របី្របស់ ្រស័យ
ផលបន។ យកែផនទីគ្រមបៃ្រព២០០២ មកអនុវត្ត សូមបីែតវត្ត ម េរៀន និងភូមិ នរបស់
្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនធំ ក៏សថិតេនកនុងដីរបស់រដ្ឋែដរ។ ែតករណីេនះ ្រតូវបនរដ្ឋបលៃ្រពេឈីេខត្ត
កំពង់ឆន ងំ បនក ងសំណំុេរឿង បញជូ នេទេ ក្រពះ ជ ជញ អម ដំបូងេខត្តកំពង់ឆន ងំ េចទ
្របកន់ពីបទឈូសឆយដីៃ្រពកនុងែផនទីគ្រមបៃ្រព ឆន ២ំ០០២ គឺផុតពីសមតថកិចចរបស់រដ្ឋបលៃ្រពេឈី 
និង្រកុមករងរ្រកសួងេទេហីយ។ 

 ៩-មនទីរ ធរណករ និងដឹកជញជូ នេខត្តកំពង់ឆន ងំប្ដឹង្របជពលរដ្ឋ ងសង់លូស្ដុកទឹកស្អុយ
ចំនួន៤អណ្ដូ ងលូ េនេលីដីចំណីផ្លូ វេលខ៦៩ (េ្រករបងរបស់មច ស់ផទះ) ខងេជីង ងអងគរធំសថិតេន
ភូមិទួល្រក ញ់ សងក ត់កំពង់ឆន ងំ ្រកុងកំពង់ឆន ងំ។ ្រកុមករងរពិនិតយេឃីញថ មច ស់ផទះេឈម ះ េន 
៉ ែរន៉ពិតជបន ងសង់លូស្ដុកទឹកស្អុយចំនួន៤ អណ្ដូ ងលូ េនេលីដីចំណីផ្លូ វេលខ៦៩(េ្រករបង
ផទះ)។ ដូេចនះ ្រកុមករងរ្របគល់ភរកិចចជូន ជញ ធរ្រកុងេធ្វីេសចក្ដីជូនដំណឹងដល់មច ស់ េដីមបីរុះេរលូី
ស្ដុកទឹកស្អុយែដលសង់េលីចំណីផ្លូ វជបនទ ន់ េ យទុករយៈេពល៩ៃថង គិតចប់ពីៃថងទី២៨ ែខមីន 
រហូតដល់ៃថងទី៥ ែខេម  ឆន ២ំ០១៩។ កនុងករណីមិនអនុវត្ត មេសចក្ដីជូនដំណឹង ្រកុមករងរ 
នឹងអនុវត្ត មចបប់។ បចចុបបននគត់បនរុះេររីួចេហីយ។ 

 ១០-េឈម ះ ងំ សំុ េ  ែកវ សំុ េនភូមិដំបូកេកះ ឃុំ ្វ យ្រជុំ ្រសុករ េប្អ រ េខត្តកំពង់
ឆន ងំប្តឹងឱយមនទីរអធិករកិចចេខត្តអន្ត គមេសនីឱយមនទីរេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ េខត្ត
កំពង់ឆន ងំ ផ្ដល់សំណំុឯក រ ៃនករចុះបញជ ីដីធ្លីមនប័ណ្ណសំគល់សិទធិកន់កប់អចលនវតថុ េលខក
ឆ០០៣២៦១ ចុះៃថងទី៧ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០០០ និងេលខកឆ០០៣២២២ ចុះៃថងទី៧ ែខកញញ  
ឆន ២ំ០០០ ែដលមនអនកកន់កប់េឈម ះ ពត ផ េភទ្រសី ជ្របពនធ អុី ្រទី។ េមភូមិដំបូកកេកះ 
និងេមឃុំ ្វ យ្រជុំ បនផ្ដល់ឯក រៃនករទិញ-លក់ដី ពីេឈម ះ ពត ផ ឱយេទេឈម ះ ចយ សមបត្តិ 
កនុងឆន  ំ២០១៧។ ករណីេនះ្រតូវបនបញច ប់េ យអនកប្តឹងបនទទួលអ្វីែដលគត់ចង់បន។ 
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 ១១-េឈម ះ វន សំបូរ េនភូមិសនទូច ឃុំែ្រសថមី ្រសុករ េប្អ រ េខត្តកំពង់ឆន ងំ ប្ដឹងេឈម ះ ហុឹម 
បុរ ីបចចុបបននរស់េនភូមិេ្រ កលិច ឃុំែ្រសថមី ្រសុករ េប្អ រ េខត្តកំពង់ឆន ងំ ពីបទរេំ ភេលីទំនុកទុក
ចិត្ត។ ភគីទងំពីរបន្រពមេ្រពៀងគន  េ យភគី ហុឹម បូរ ី បនជំពក់លុយភគី វន សំបូរ ចំនួន
២០០០ដុ ្ល រ េមរកិ ែតសំុសង្រតឹមចំនួន១៥០០ដុ ្ល រ េមរកិ។ ភគី វន សំបូរ យល់្រពម ម
ករេសនីសុំរបស់ភគី ហុឹម បូរ ីនិងបនទទួលលុយពីភគី ហុឹម បូរ ី េ យផទ ល់ៃដចំនួន១៥០០ដុ ្ល រ
េមរកិ េដីមបីបញច ប់ទំនស់។ 

 ១២-ពកយបណ្តឹ ងេឈម ះ លី សី  េនភូមិចេន្ល ះេរន ឃុំ ្វ យ្រជុំ ្រសុករ េប្អ រ េខត្ត
កំពង់ឆន ងំប្ដឹងធនគរ េអសុីលី  េលីបញ្ហ ដក្របក់លក់ដីពីគណនីរបស់គត់មិនបន។ ម
របយករណ៍ធនគរ េនៃថងទី២៥ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៩ េឈម ះ លី សីុ  បន ក់លុយកនុងគណនី
របស់ខ្លួនចំនួន១០០ដុ ្ល រ េមរកិ េនធនគរេអសីុលី េខត្តកំពង់ឆន ងំ និងដកមកវញិចំនួន១០០
ដុ ្ល រ េមរកិ មេអធីអុឹមកនុងៃថងែតមួយ េហីយយកលុយចំនួន១០០ដុ ្ល រ េមរកិ ដែដលេនះ េទ
ក់េនធនគរេអសុីលី ខេផ ងេទៀតេនភនំេពញ េនសទឹងមនជ័យ េនេចមេច និងេនកំបូល

ចំនួន៤េលីក មនន័យថ ក់ដក ក់ដកចំនួន៤ដង គឺេ្របីែតលុយចំនួន១០០ដុ ្ល រ េមរកិ
ដែដល។ េ្រកយមកេឈម ះ លី សី  បន រភពថ ករណីខ្លួនជអនក្របឌិតេឡីង េ យ រគត់
សតិមិន្រគប់េភ្លចភ្ល ងំេ្រចីន ពីេ្រពះេនេពលគត់េធ្វីករេន្របេទសម៉េឡសុីេគឱយេ្របីថន េំញ ន េហីយ
ប្ដីគត់បនេ្របីអំេពីហិង មកេលីគត់េទៀត។ គត់បនេធ្វីករសុំេទសដល់ឯកឧត្តមអភិបលេខត្ត និង
ធនគរេអសុីលី  ជពិេសស្រកុមករងរច្រមុះេខត្ត។ 
 ១៣-េឈម ះ ស៊ន ថុន និង្របពនធេឈម ះ វង េវឿន េនភូមិ្រចកសែងក ឃុំ ្វ យជុក ្រសុក
មគគីមនជ័យ េសនីសំុអន្ត គមន៍ និងជួយរកយុត្តិធម៌ជូនគត់ េ យេឈម ះ ឈឹម វ ីបនប្ដឹងគត់ 

ពីរនក់ប្ដី្របពនធ និងេឈម ះ ្រសីុម េឆងគ័ង េន ដំបូងេខត្តកំពង់ឆន ងំ ពីបទលួចលក់អចលនវតថុ 
និងទទួលផលេចរកមម។ ករណីេនះេ ក ស៊ន ថុន ភគីក ទទួល គ ល់ថេ ក ្រសីុម េឆងគ័ង 
អនកទិញដីពីគត់ បនឈូសឆយ និងជីកកយ្រក ៉ ត់្រពំដី ចូលកនុងដីកមមសិទធិរបស់េ ក្រសី ឈឹម 
វ ី ែផនក្រពំខងេជីងទំហំ២០ែម៉្រតx៣២០ែម៉្រត និង្រពំខងតបូងទំហំ៥ែម៉្រតx៣២០ែម៉្រត។ 

ករណីេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យចប់េ យេ ក្រសីុម េឆងគ័ងបន្របគល់ដីែដលបនជីកកយហួស្រពំ
េនះឱយេទេ ក្រសី ឈឹម វ ី វញិ ្រពមទងំឈូសលុប្រពំដីែដលបនជីកេលីសកន្លងមក។ េ ក
្រសី ឈឹម វ ីភគីខ បនយល់្រពមដកពកយបណ្ដឹ ងពី ថ ប័នតុ ករ។ 
 ១៤-េ ក្រសី បិុច េ ភី េនភូមិដំ ក់អំពិល ឃុំក្ដុលែសនជ័យ ្រសុកទឹកផុស េខត្ត
កំពង់ឆន ងំប្ដឹងេឈម ះ យ េរត៉ និងេឈម ះ េម៉ង សុធ ៉  បនឃុបឃិតគន រេំ ភយកដីកមមសិទធិ
គត់ទំហំ៦៤.៧៥៨ ែម៉្រតកេរ ៉ េនភូមិដំ ក់អំពិល ឃុំ្រកងំ គ រ ្រសុកទឹកផុស េខត្តកំពង់ឆន ងំ 
ែដលមនវញិញ បនប្រតសមគ ល់អចលនវតថុេលខ ០៤០៨០៦០៨-០៨៨៧។ ជលទធផលេនៃថងទី២៥ 
ែខកុមភះ ឆន ២ំ០១៩ េឈម ះ បុិច េ ភី បនមកដកពកយបណ្ដឹ ង េ យអះ ងថេឈម ះ េម៉ង សុធ ៉  
បនេ ះ្រ យេគលនេយបយជូនគត់ ជ្របក់ ចំនួន១០០០ដុ ្ល រ េមរកិ េហីយគត់ក៏យល់
្រពមទទួលយកេគលនេយបយេនះ េដីមបីបញច ប់ទំនស់ ្រពមទងំេផទរប័ណ្ណកមមសិទធិជូនេឈម ះ េម៉ង 
សុធ ៉ ។ 
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 ១៥-េឈម ះ ជុំ សូល និង្របពនធេឈម ះ ជ ផល្លី េនភូមិ ៃន ឃុំេជៀប ្រសុកទឹកផុស េខត្តកំពង់
ឆន ងំប្ដឹងេឈម ះ េក េអឿន និងេឈម ះ ឈុន េបឿន េនភូមិ្រតពងំ ងំ ឃុំអភិវឌ ន៍ ្រសុកទឹកផុស េខត្ត
កំពង់ឆន ងំេលីបញ្ហ ថតរូបេគ និងគំ ម្របមថសម្ល ប់។ ករណីេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យបញចប់ទំនស់ 
េ យភគីទងំពីរបនេធ្វីកិចចសនយ ឈប់ប្ដឹងផ្ដល់ និងបរ ិ េករ ្ដ ិ៍គន េទៀតេ យសន្ដិវធិី មិនទមទរ
សំណងពីគន េទវញិេទមក។ 
 ១៦-េឈម ះ មិន ម៉ុន ជ្របជពលរដ្ឋេនភូមិ្រតពងំចិក  សងក ត់កំពង់ឆន ងំ ្រកុង កំពង់
ឆន ងំ េខត្តកំពង់ឆន ងំប្តឹងេឈម ះ យឹម ឌីម ្របពនធេឈម ះែកវ េឈឿន និងេឈម ះ េម៉ សុខេហង ្របពនធ
េឈម ះេហង ច័នទថនសថិតេនភូមិ ឃុំជមួយគន េ យេចទថពួកេគរេំ ភបំពនចក់ដីបិទ្របព័នធលូ     
រេំ ះកកសំណល់ េចញពីេ ងច្រកMV និងសង់ផទះេលីដីចំណីផ្លូ វ េនមុខដីរបស់គត់។ ្រកុមករងរ
បនចុះ្រតួតពិនិតយ េហីយរកេឃីញថ េឈម ះ យឹម ឌីម និង្របពនធេឈម ះ ែកវ េឈឿន ពិតបនសង់ផទះ
េលីដីចំណីផ្លូវែមន។ ្រកុមករងបនអប់រែំណន ំ និងេធ្វីកិចចសនយឱយគត់រុះេរផីទះេនះេចញ េ យ
គម នលកខខណ្ឌ ។ ពួកគត់បនយល់្រពម និងយល់្រពមរុះេរផីទះេចញ។ 
 ១៧-្របជពលរដ្ឋចំនួន៣០្រគួ រ េនភូមិៃ្រពេបង ឃុំសគុះ ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹង
េ ក អ៊ុង ែចម ជេមភូមិ និងេ ក្រសីេព សំេពន ជអនុភូមិ េនភូមិៃ្រពេបង ឃុំសគុះ ្រសុក
សំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺែដល បនយកដី្រតពងំទឹករួមភូមិេទលក់ឱយអនកេផ ង។ ករណីេនះ្រតូវបន
ស្រមបស្រមួលបញច ប់ទំនស់។ 
 ១៨-េឈម ះ បូ៊ ម៉ន េនភូមិថមី ឃុំរ ងំចក ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹងេឈម ះ ្វ យ ហួន 
េនភូមិ ប៉ង ឃុំរ ងំចក ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ េឈម ះ យយ ជូ(េ យយ្រសួច) េនភូមិ
ដក់ពរ សងក ត់ ្វ យ្រក ៉ ន់ ្រកុងចបរមន េខត្តកំពង់សពឺ េឈម ះ អ៊ុយ េភឿក ជេមភូមិថមី និងេឈម ះ ឡុង 
សុភព ជម្រន្តីសុរេិយដី្រសុកសំេ ងទង បនឃុបឃិតគន ចុចGPSកំណត់្រពំចូលកនុងប្លង់ដីរបស់គត់ 
ែដលមនកបលដីេលខ៣៩៩។ ករណីេនះ្រតូវបនស្រមបស្រមួលបញចប់ទំនស់។ 
 ១៩- េឈម ះ ្រពំ សុភី េនភូមិ ្វ យ្រក ៉ ន់ សងក ត់ ្វ យ្រក ៉ ន់ ្រកុងចបរមន េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹង
េឈម ះ សូវ វុទធី េនភូមិជមួយគន  ែដលបនចក់ដីរេំ ភចូល្រពំដីរបស់គត់។ ករណីេនះ្រតូវបន
ស្រមបស្រមួលបញច ប់ទំនស់។ 
 ២០- េឈម ះ សុខ ទូច និងេឈម ះ េសឿន សុភី (កូន) េនភូមិអំែពភនំ សងក ត់ ្វ យ្រក ៉ ន់ 
្រកុងចបរមន េខត្តកំពង់សពឺប្តឹងេឈម ះ េទៀង េសៀន ្របពនធេឈម ះ ឌុច េសរ  ី និងេឈម ះ េសៀង 
សុឌី  (កូន) េនភូមិជមួយគន  ែដលបនជំទស់មិនឱយ្រកុម ស់ែវងជ្របព័នធេចញកមមសិទធិ ែដល
មនកបលដីេលខ១៦៨។ ករណីេនះ្រតូវបនស្រមបស្រមួលបញច ប់ទំនស់។ 
 ២១- េឈម ះ េសឿន េ ភ័ណ្ឌ  េនផទះេលខ៦៦ ភូមិ្រតពងំឈូក សងក ត់ទឹកថ្ល  ខណ្ឌ ែសនសុខ 
ជធនីភនំេពញ តំ ងឱយេដីមបណ្តឹ ងមន៤្រគួ រ្រតូវជបងប្អូនបេងកីត ប្តឹងេឈម ះ ស៊ុំ សុផន 

(ម្ត យបេងកីត) និងេឈម ះ េសឿន ប៊ុនេហង (ប្អូនបេងកីត) ែដលបនបដិេសធនូវលិខិតេធ្វីអំេ យ
ផ្ត ច់ដីសង់លំេន ្ឋ ន និងដីែ្រស ឱយកូនៗចំនួន៤នក់។ ករណីេនះ្រតូវបនេ ះ្រ យសេ្រមចរួច
ល់េហីយ។ 
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 ២២- េឈម ះ ផន់ សុភវន័្ត និងេឈម ះ ផន់ សុធរ ី េនភូមិៃ្រពក្តី សងក ត់ ្វ យ្រក ៉ ន់ ្រកុងចបរ
មន េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹងេឈម ះ ហុ៊យ េវឿន េ យយ្រសួច និងេឈម ះ េឡង តិចយូ (កូន) េនភូមិ
សគុះ សងក ត់ ្វ យ្រក ៉ ន់ ្រកុងចបរមន េខត្តកំពង់សពឺ ពីបទមិនឱយពួកគត់ឈូសឆយេលីដីកមមសិទធិេលី
កបលដីេលខ៦៤៩ និងកបលដីេលខ៦៥៧។ ករណីេនះ្រតូវបនស្រមបស្រមួលបញច ប់ទំនស់។ 
 ២៣- េឈម ះ េភឿង ឧត្តម និង្របពនធេឈម ះ េព សុធវ  ី បចចុបបននរស់េនជមួយេឈម ះ េព 
េ ភ ្រតូវជបង និងជមច ស់កបលដីេលខ១៦១ េនភូមិកប់ទូក សងក ត់កេ ្ត លដុ ំ ្រកុងចបរមន 
េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹងេឈម ះ ែសម យីម េនភូមិជមួយគន  និងជមច ស់កបលដីេលខ១៦២ ែដលបន
ក់លូេលី្រប យ ធរណៈ េធ្វីរបងបិតលូទឹក និងសុំេផទ ងផទ ត់េជីងែម៉្រតរ ងកបលដីេលខ

១៦១ និងកបលដីេលខ១៦២។ ករណីេនះ្រតូវបនស្រមបស្រមួលបញច ប់ទំនស់។ 
 ២៤- េឈម ះ ែចម យុិល េនភូមិែតបង ឃុំវល្លិ៍ស ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹងអនកគួកេជ
ដីចំនួន៣នក់ មនេឈម ះ សុិន សូយ េឈម ះ សុិន រុន េនភូមិែតបង និងេឈម ះ ឱ េវឿន េនភូមិចំករ
រដ្ឋ ឃុំវល្លិ៍ស ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺែដលមិន្រពម្របគល់ ប្លង់ដីែដលេនសល់មួយចំែណក
ទំហំ២ ៧៦៦ែម៉្រតកេរ  ៉ ែដលយយរបស់គត់េឈម ះ សុឹម ្របង បនលក់ឱយពួកគត់ទងំ៣នក់។ 
ករណីេនះ្រតូវបនស្រមបស្រមួលបញច ប់ទំនស់។ 
 ២៥- េឈម ះ ឈុន េម៉ត េនភូមិកប់ចិន ឃុំសំបូរ ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹងេឈម ះ 
ឈូ េម៉ងទី េនផទះ៥៨A ផ្លូ វលំ ភូមិបឹង ង សងក ត់ឫស ីែកវ ខណ្ឌ ឫស ីែកវ ជធនីភនំេពញ 
េឈម ះ បុិច បុឹល េនភូមិថមេគល ឃុំសំបូរ និងេឈម ះ េម៉ គួង េនភូមិ្រតពងំកនទួត ឃុំសំបូរ ែដល
មិន្រពម្របគល់្របក់សរុប មកិចចសនយទិញ-លក់ដី េនភូមិ្រតពងំកនទួត ឃុំសំបូរ ្រសុកសំេ ងទង 
េខត្តកំពង់សពឺ។ ករណីេនះ្រតូវបនស្រមបស្រមួលបញច ប់ទំនស់។ 
 ២៦- េឈម ះ ខុម សុខខន និងេឈម ះ េខង ន  េនភូមិថមេគល ឃុំសំបូរ ្រសុកសំេ ងទង 
េខត្តកំពង់សពឺប្តឹងេឈម ះ ឈូ េម៉ងទី េនផទះ៥៨A ផ្លូវលំ ភូមិបឹង ង សងក ត់ឫស ីែកវ ខណ្ឌ ឫស ី
ែកវ ជធនីភនំេពញ និងេឈម ះ បុិច បុឹល េនភូមិថមេគល ឃុំសំបូរ ែដលមិន្រពម្របគល់្របក់សរុប
មកិចចសនយទិញ-លក់ដី េនភូមិថមេគល ឃុំសំបូរ ្រសុកសំេ ងទង េខត្តកំពង់សពឺ។ ករណីេនះ្រតូវ

បនស្រមបស្រមួលបញច ប់ទំនស់។ 
 ២៧- េឈម ះ ឈុំ សុផល ភូមិរេំ ង្របឃ្លះ សងក ត់សុព័រេទព ្រកុងចបរមន េខត្តកំពង់សពឺ ប្តឹង
េឈម ះ ន ចននី េនភូមិរកធំ ្រកុងចបរមន េខត្តកំពង់សពឺ មិន្រពម្របគល់កិចចសនយទិញ-លក់ដីមក
ឱយគត់វញិ។ ករណីេនះ្រតូវបនស្រមបស្រមួលបញចប់ទំនស់។ 
 ២៨- េឈម ះ ែយ៉ម េយ៉ត និង្របពនធេឈម ះ េ  ឡូន េនភូមិៃ្រពទទឹង ឃុំេ ងសំណំ ្រសុក
ឱ ៉ល់ េខត្តកំពង់សពឺប្តឹងេឈម ះ សុន ៃថ បនឃុបឃិតគន  និងរេំ ភយកដីេទលក់ឱយេឈម ះ េន ស 
និងេឈម ះ េសម បុិច េនភូមិពមរស់ ឃុំរសមី មគគី ្រសុកឱ ៉ល់ េខត្តកំពង់សពឺ។  ករណីេនះ្រតូវបន
ស្រមបស្រមួលបញច ប់ទំនស់។ 

៤. សវនកមមៃផទកនងុ 
 នយក ្ឋ នសវនកមមៃផទកនុងបនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
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 -ចុះ ម នអនុ សន៍របស់សវនករ កនុងករយិបរេិចឆទ២០១៧ េន មប ្ត សវន ្ឋ នបន
ចំនួន១១មនទរី គឺមនទីរទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកចិចេខត្ត ្វ យេរៀង ៃ្រពែវង 
រតនគិរ ី មណ្ឌ លគិរ ី ឧត្តរមនជ័យ បនទ យមនជ័យ េកះកុង កំពងច់ម ែកវ បត់ដំបង និង
េខត្តៃប៉លិន។ 
 -ចុះេធ្វីសវនកមមៃផទកនុងករយិបរេិចឆទ២០១៨ េន មទីសវន ្ឋ ន បនចំននួ១៥មនទីរ គឺមនទរីទំនក់
ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្តកំពត ែកប ្រពះសីហនុ េកះកុង កពំង់ចម ែកវ 
បត់ដំបង ៃប៉លិន ឧត្តរមនជ័យ េសៀម ប ៃ្រពែវង មណ្ឌ លគិរ ីរតនគិរ ីកំពងធ់ំ និងេខត្ត្រពះវ ិ រ។ 
 -េធ្វីរបយករណ៍ស្តីពីករចុះេធ្វីសវនកមម េនមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចចេខត្តកំពត ែកប ្រពះសីហនុ េកះកុង កពំង់ចម ែកវ បត់ដំបង ៃប៉លិន ឧត្តរមនជ័យ 
េសៀម ប ៃ្រពែវង មណ្ឌ លគិរ ីរតនគិរ ីកំពងធ់ំ នងិេខត្ត្រពះវ ិ រ។ 
 -េរៀបចំេសចក្តីជូនដណឹំង ដល់មនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចេខត្ត
ឧត្តរមនជ័យស្តីពីករែកលម្អកំហុសឆគងេលីករអនុវត្តនីតិវធិីហរិញញវតថុ ែដល្របតិភូសវនកមមៃផទកនុងរបស់
្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចបនរកេឃញីេលីករដឹកន ំករ្រគប់្រគងធន
ធនមនុស  ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ និងករេ្របី្របស់ចំណូល-ចំ យថវកិរដ្ឋ ស្រមប់ករយិបរេិចឆទ២០១៨។ 
 -ផ្តល់អនុ សន៍ ែចករែំលកបទពិេ ធន ៍ និងេធ្វីករែណនដំល់មនទីរទងំអស់ ឱយអនុវត្តករងរ
បេចចកេទស ករដឹកន្ំរគប់្រគងម្រន្តី ជករ ករងរហរិញញវតថុ ជពិេសសករចំ យេផ ងៗ េនកនុង
មុីមនទីរឱយបន្រតឹម្រតូវ មនលកខណៈសម្រសប អនុេ មេទ មចបប់ ចរែណនេំផ ងៗ និង

នីតិវធិីហញិញវតថុ មប ្ត ឆន នំីមួយៗ។ 
 -នយក ្ឋ នបនសននិ ្ឋ នថ មរយៈករចុះបំេពញភរកិចច ករ្រគប់្រគង និងេ្របី្របស់សមភ រ 
បរកិខ របេចចកេទស សង្ហ រមឹ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋដៃទេទៀត របស់មនទីរទងំអស់ មនលកខណៈល្អ្របេសីរ
ជងប ្ត ឆន កំន្លងមក។ ករងរដឹកន ំ ្រគប់្រគង នងិែបងែចកតនួទីភរកិចច ៃនករទទួលខុស្រតូវរបស់
ម្រន្តី ជករ េន មប ្ត មនទីរ បនល្អ្របេសីរ។ េលីសពីេនះេទៀត ករ្រគប់្រគង និងេ្របី្របស់កញចប់
ថវកិរបស់មនទីរនន អនុវត្តបន្រតឹម្រតូវ មនករសន សំំៃច េហយីសេ្រមចបនល្អ្របេសី។ 
 
៥. វិទយ ថ នជតិអធិករកិចច 
 វទិយ ថ នបនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
 -េសនីសំុ និងទទួលបនករអនុម័តយល់្រពម េលី ចរស្តីពីករចត់ ងំម្រន្តីចូលរមួវគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លជំនញអធិករកិចចេនវទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
 -េសនីសំុ និងទទួលបនករអនុម័តយល់្រពម េលី្របកសស្តីពីករកំណត់ភរកចិចរបស់ ្រ ្ត ចរយ 
និង្រគូឧេទទសស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈអធិករកិចច។ 
 -េសនីសំុ និងទទួលបនករអនុម័តយល់្រពម េលីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករបេងកីតគណៈកមមករកណំត់
អំពីក្រមិត នងិ្របធនបទ ស្រមប់បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈអធិករកិចច។ 
 -េរៀបចំែផនករថវកិ និងែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២០ របស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
 -េ្រជីសេរសី្រគូបេងគ លជំនញវជិជ ជីវៈអធិករកិចចស្រមប់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
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 -ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញអធិករកិចចបឋម ជូនម្រន្តី ជករ ្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចចំនួន៨វគគ ែដលមនសិកខ កមចូលរមួសរុបចំនួន៣២៧រូប (្រស្តីចំនួន 
១២២ រូប)។ 
 -សហករជមួយអងគករមូលនិធិ សីុ និង្រកុមហុ៊ន្របឹក េយបល់ CPS ផ្តល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល
ស្តីពី ករក ងសមតថភព្រ វ្រជវជូនម្រន្តី ជករ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង 
អធិករកិចចចនំួន២០រូប (្រស្តីចំនួន៤រូប)។ 
 -ចុះសិក ្រ វ្រជវអំពីត្រមូវករៃនករបណ្តុ ះប ្ត លកនុងវសិ័យអធិករកិចច េនមនទរីទំនក់នងជ
មួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចចំនួន២០េខត្ត។ 
 -បនចុះសទងម់តិអំពីករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ ន៍ករងរអធិករកិចច េនមនទីរទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច មប ្ត េខត្តចំននួ៧េខត្ត។ 
 -បនេរៀបចំសំេណីសំុបេងកីតគណៈកមមករកំណត់អំពីក្រមិត នងិ្របធនបទស្រមប់បណ្ដុ ះប ្ដ ល
វជិជ ជីវៈអធិករកិចច និងបនេរៀបចំ្របជុំគណៈកមមករចនំួន២េលីក។ 
 -បនេរៀបចំបញជ ីេឈម ះអងគករ និង ថ នទូត្របចេំនកនុង្របេទសកមពុជ េដីមបទីំនក់ទំនងេសនី
សំុកិចចសហ្របតិបត្ដិករ។ 
 -បនេធ្វីលិខិតទំនក់ទំនង ថ នទូត កូេរ ៉ អូ្រ ្ត លី ឥ ្ឌ  សឹង្ហបូរ ី ឡម៉ឺង់ ្របចេំនកមពុជ និង
អងគករ UNDP, Konrad Adenauer Stiftung, The Asia Foundation, Asian Development 
Bank។  
 -បនជួបពិភក ករងរជមួយេ ក MANOJ KUMAR PUJARI េលខទី២ ៃន ថ នទូតឥ ្ឌ
្របចេំនកមពុជ េដីមបេីសនីសុំសហ្របតិបត្ដិករ និងករគ្ំរទដល់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
 -បនទនំក់ទនំង និងទទលួេសៀវេភចំនួន៣២៦កបល ពីសកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ មរយៈ
ជំនួយពីអងគករមូលនិធិ សុី។ េសៀវេភទងំេនះ្រតូវបនេរៀបចំ ក់បញចូ លកនុងប ្ណ ល័យ ៃនវទិយ ថ ន
ជតិអធិករកិចច។ 
 -បន នងិកំពុង្រ វ្រជវ េរៀបចំចង្រកង អនុ្រកឹតយ ្របកសស្ដីពីករេរៀបច ំនិងករ្រប្រពឹត្ដេទរបស់
្រកសួង មនទីរ និងវទិយ ថ ននន េដីមបទុីកជឯក រ។ 
 -បន្របជុំពភិក ជមួយអងគករមូលនិធិ សុី េដីមបេីសនីសុំកិចចសហ្របតិបត្តិករ និង ករគ្ំរទ។ 
 -បនជួប្របជុពំិភក ជមយួអងគករមូលនិធិ សុី េដីមបេីធ្វីកិចចសហ្របតិបត្ដិករ និងករគ្ំរទេលី
ករបណ្ដុ ះប ្ដ ល ស្តីពីករក ងសមតថភព្រ វ្រជវ ជូនម្រន្តី ជករ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច។ 
 -បន្របជុំជមួយអងគករមូលនិធិ សុី េដីមបេី្រជីសេរសី្រកុមហុ៊ន្របឹក េយបល់ ស្រមប់ផ្តល់
ករបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីករក ងសមតថភព្រ វ្រជវចំនួន២េលីក។ 
 
៦. ករងរេផ ងេទៀត 
៦.១ េយនឌ័រ 
 ្រកុមករងរេយនឌ័រ្រកសួងបនបំេពញករងរដូចខងេ្រកម៖ 
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 -ម្រន្តី ជករសរុបចំនួន១ ០៧៧រូប កនុងេនះថន ក់ក ្ត ល ចំនួន៥១៩រូប (្រស្តី ចំនួន១៥៦រូប 
េសមីនឹង៣៨%) ថន ក់មនទីរ ជធនី-េខត្ត ចំនួន៤៥៨រូប (្រស្តី ចំនួន១១៣រូប េសមីនឹង១៥%)។ ស្រមប់ឆន ំ
២០១៩ រដ្ឋេលខធិករជ្រស្តី ចំនួន១រូប ្រតូវបនែតង ងំ និងបនែតង ងំម្រន្តី ជករជ្រស្តី កនុងមុខ
តំែណងជអគគនយករង ចំនួន៣រូប អនុ្របធននយក ្ឋ ន ចំនួន៨រូប ្របធនករយិល័យ ចំនួន៣រូប 
អនុ្របធនករយិល័យ ចំនួន៣រូប និង្រស្តីចូលនិវត្តន៍ ចំនួន២រូប។ 
 -បនេរៀបចំអបអរ ទរទិ អន្តរជតិនរ ី៨មីន េ្រកម្របធនបទ «េលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និង
ករគពំរ សងគមេដីមបីអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស »។ 
 -បន្របជំុផ ព្វផ យេសចក្តីសេ្រមច ស្តីពីករែកស្រមួលសមសភព្រកុមករងរបេចចកេទសេយនឌ័រ
្របច្ំរកសួង។ 
 -បនេរៀបចំស្រមបស្រមួល និងចុះហតថេលខរួមគន េលីអនុស រណៈ ៃនករេយគយល់គន ស្តីពីករេលីក
កមពស់សុខុមលភពជូនម្រន្តី ជករ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចជមួយមនទីរ
េពទយ្រពះេកតុម  ជលទធផលៃនករអនុវត្តអនុស រណៈេនះ បនជួយដល់ម្រន្តី ជករ និង ច់ញតិបន
ចំនួន៥រូប។ 
 -បនែស្វងយល់អំពីបញ្ហ ្របឈម និងឧបសគគននចំេពះករអនុវត្តភរកិចចកនុងតួនទី ្រកុមករងរ
បេចចសេទសេយនឌ័រ្រកសួង បនេរៀបចំេវទិក ធរណៈស្តីពីត្រមូវករ និងបញ្ហ ្របឈមរបស់ម្រន្តី ជករជ
្រស្តីេលីកទី១ចំនួន១េលីក េ យមនម្រន្តី ជករជ្រស្តីចូលរួម ចំនួន៨២នក់។ 
 -ម្រន្តី ជករជ្រស្តីែដលទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល និងព្រងឹងសមតថភពកនុង្របេទសមន ចំនួន
១១៥រូប និងេ្រក្របេទស ចំនួន១រូប។ 
 -បនេរៀបចំវគគអប់រផំ ព្វផ យ ស្តីពីករែស្វងយល់អំពីជមងឺទឹមេនមែផ្អម េ យមនម្រន្តី ជករជបុរស 
និង្រស្តីចូលរួម ចំនួន៨៤រូប។ 
 -ឧបតថមភថវកិ ចំនួន៤៥មឺុនេរៀល ដល់ម្រន្តី ជករជ្រស្តីរងេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ ចំនួន១រូប។ 
 -ឧបតថមភថវកិ ចំនួន៦០មឺុនេរៀល ដល់ម្រន្តី ជករជ្រស្តីស្រមលមតុភព ចំនួន៣រូប។ 
 -ចូលរួមពិធីបុណយសពឯកឧត្តម សុខ ផ ្ល  ទី្របឹក ្រកសួង និងជ្របធននយក ្ឋ នអធិករកិចចទី២ 
នូវថវកិ ចំនួន៥០មឺុនេរៀល និង៤០មឺុនេរៀល ស្រមប់ក្រមងផក ។ 
 -ចូលរួមសិកខ ពក់ព័នធនឹងករងរេយនឌ័រ ចំនួន៥េលីក។ 
 -បនេរៀបចំកមមវធីិផ ព្វផ យ ស្តីពីករែស្វងយល់ទស នទនេយនឌ័រជូនថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ
្រកសួង េ យមនករចូលរួម ចំនួន១៨០រូប។ 
 -បនេរៀបចំែផនករសកមមភពករងរប្រញជ បេយនឌ័រ្របចឆំន ២ំ០២០។ 
៦.២. ករចងសមព័នធេម្រតីភព 
 កលពីៃថងទី ៧ ែខេម  ឆន  ំ២០១៩ គណៈ្របតិភូ្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកចិច ដឹកនេំ យឯកឧត្តម េឆង េរឿន រដ្ឋេលខធិករ្របចកំរ តំ ងេ កជំទវ
កិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន នងិ្រកុមហុ៊នម៉ុង ឬទធី្រគុប និង្រកុមហុ៊ន គូ ហូ៊ឡុង ែដលជសមព័នធេម្រតី 
បនចុះជួបសំេណះសំ ល ជមយួអងគភព នគរបលជតិ ៃនវរៈេសនតូចេលខ៨២៧ និងវរៈេសន
តូចេលខ ២៦៩ ែដលកំពុងឈរេជីងេនភូមិ ្រស្ដ េខត្ដេកះកុង។ 
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 ករចុះ កសួរសុខទុកខកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេនេពលេនះ គឺជភស្តុ ងបញជ ក់ពីករយកចិត្តទុក
ក់ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងវស័ិយឯកជន ែដលែតងែត្រស ញ់កងទ័ព កងនគរបលជតិេយងី 

និងបញជ កព់ចីលនេសន ជតិ និងករពរជតិ របស់្របជជនេយងីទងំមូល ែដលកំពុងក្ល យជចលន
ជតិមួយយ៉ងខ្ល ងំក្ល ។ 
 កនុងឱកសេនះគណៈ្របតិភូ្រកសួងបនឧបតថមភជេ្រគឿងឧបេភគបរេិភគ និងថវកិមួយចំនួនែដល
បនមកពីវភិគទនពីថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រកសួង និងសបបុរសជនជូនដល់កងកម្ល ងំនគរបលែដល
បនឈរេជីង្របចទំិសភូមិភគេខត្តេកះកុង ចនំួន១២៧នក់។ 
៦.៣. ករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍្របព័នធព័តម៌ន 
 ្រកសួងបនបេងកីត្រកុមករងរ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍្របព័នធព័ត៌មន។ ្រកុមករងរបន្របជំុជេ្រចីន
េលីក េដីមបេីធ្វីែផនករ និងេរៀបចំក ងេគហទំព័រថមីរបស់្រកសួង េធ្វីបចចុបបននភពព័តម៌ន ែដលមន
បញចូ លឯក រសមិទធផល្រកសួង ២០ ឆន  ំឯក រសននិបត ្របចឆំន  ំចប់ពីឆន  ំ២០១៨ េទ និងតេម្លីង
កមមវធិីថមី (Application) ស្រមប់ ក់ពកយបណ្តឹ ងអន ញ នងិអុីប ្ណ លយ័។ 
 ្រកសួងក៏បនបេងកីត្រកុមកនុងកមមវធិី េតេឡ្រកម េដីមបបីងកលកខណៈងយ្រសួលកនុងករ្រប្រស័យ
ទក់ទងគន ឱយបនឆប់រហ័ស។ 
៦.៤. អនកនពំកយ្រកសងួ 
 ្រកសួងបនបេងកីតអនកនពំកយ េដីមបបីំេពញករងរ្របតិកមមរហ័ស េឆ្លីយតបេទនឹង្រពឹត្តិករណ៍ 
សំខន់ៗ របស់្រកសួង និងបញជូ នព័ត៌មនទន់េហតុករណ៍នន ក់កនុងប ្ត ញផ ព្វផ យ និង
េគហទំព័រ្រកសួង។ 
៦.៥. ករែកទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈ 
 ្រកសួងបនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករែកទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈ ដូចខងេ្រកម៖ 
 -ចូលរមួ្របជុំជ្របច ំ និងសកមម ជមួយគណៈកមម ធិករដឹកនកំរងរែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគង
ហរិញញវតថុ ធរណៈ ែដលមនទី ងំេន្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ។ 
 -អនុវត្តេសចក្តីជូនដណឹំង និង ចរែណនសំ្តីពីករេ្រតៀម និងេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ំ
២០២០ -២០២២ និងែផនករថវកិរបស់្រកសួង។ 
 -េធ្វីសិកខ ្រតួតពិនិតយពិនតយករអនុវត្តន៍ថវកិកមមវធិីរយៈេពល៩ែខ េនស ្ឋ គរភនំេពញ។ 
 -សហករជមួយអនកបេចចកេទស ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ កនុងករបំពក់ និងតេម្លីងប ្ត ញ
្របព័នធបេចចកវទិយព័ត៌មន ស្រមប់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ (FMIS) រមួមនប ្ត ញ សឺរេវរី 
និងកុំពយូទ័រ េន្រកសួង។ 
 -ទំនក់ទំនងជ្របចជំមួយ្រកុមករងរ្របព័នធ FMIS ៃន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ងំពីចប់
េផ្តីមបេងកីត។ 
 -បញជូ ន្រកុមករងរ្របព័នធFMIS្រកសួង េទចូលរមួបណ្តុ ះប ្ត ល ករេ្របី្របស់្របព័នធ FMIS 
មមុខងរ នីមួយៗ េហយីចប់េផ្តីមអនុវត្ត ងំពីៃថងទី២ ែខមក  ឆន ២ំ០២០។ 

 -េ្រតៀមខ្លួនអនុវត្តថវកិកមមវធិីេទ មកមមវធិីែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ។ 
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គ. ករ្របឈម 
 
១. ករ្របឈមកនងុែផនករដ្ឋបល កិចចករទូេទ 
 ែផនករដ្ឋបល កិចចករទូេទ េនជួប្របទះករ្របឈមដូចខងេ្រកម៖ 

 ពុំទន់បនអនុវត្តែផនករថវកិ មកមមវធិីេពញេលញេនេឡយី។ ជក់ែស្តងកនុងឆន ២ំ០១៩ 
េ្របី្របស់ថវកិកមមវធិីបនែតថវកិជំពូក៦១ប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 ថវកិបុេរ្របទន មេធយបយេធ្វីដំេណីររបស់រដ្ឋ និងសមភ របេចចកវទិយេនមិនសម្រសបស្រមប់
ចុះេបសកកមម។ 

 ករែកទ្រមង់ៃផទកនុងេនមនករលំបក េ យត្រមូវករចំ យមនេលីសពីគេ្រមងថវកិ។ 
 ថវកិ្រកសួងមនទំហតូំចែដលពិបកនងឹបំេពញភរកិចច ឱយសេ្រមចបនេជគជ័យទងំ្រសុង 
ឬ១០០ភគរយ។ 

 ចរន្តលិខិតេចញចូលេនយតឺយ៉វ។ 
 ករផ ព្វផ យព័ត៌ននមនេនមនភពយតឺយ៉វ។ 
 កង្វះករែថទ ំអនម័យ និងស ្ត បធ់ន ប់។ 
 វនិ័យករងរេនមនកំរតិ េ យេនមនអវត្តមនេ្រចីន។  
 ករែបងែចកភរកិចចៃផទកនុង្រកសួង េនមិនទន់មនសមភព េ យែផនកខ្លះរវល់ខ្ល ងំ និងែផនក
ខ្លះមិនសូវមនករងរេធ្វីេ្រចីន។ 

 មគគី នងិឯកភពៃផទកនុង េនមនបញ្ហ ខ្លះ។ 
 ពុំទន់មនៃដគូរអភិវឌ ជតិ និងអន្តរជតិ ជួយគ្ំរទេលីវស័ិយអធិករកិចចឱយបនទូលំ
ទូ យ។ 

 
២. ករ្របឈមកនងុែផនកទំនក់ទំងនជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 

 ខ្វះមេធយបយេធ្វីដំេណីរ ជពិេសសកនុងេបសកកមមផ ព្វផ យចបប់។ 
 ្របក់េបសកកមម នងិេ្របង ងំេនមនកំរតិ។ 
 សមតថភពវភិគ ៃនករសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋទក់ទងនឹងករយល់ដឹងពីចបបជ់េដីម េនមន
កំរតិ។ 

 សមតថភព ក់ែតងេសចក្តី្រពងចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្ត ននទក់ទងនឹងវសិ័យ
អធិករកិចច េនមនកំរតិ។ 

 ចបប់អធិករកិចចេនមិនទន់បនអនុមត័ េ យ រ្រកសួង ថ ប័នមួយចំនួនជទំស់នឹងបញ្ហ
ខ្លះែដលជន់ភរកិចចគន ។ 

 ប ្ណ ល័យេអឡចិ្រតូនិកបនដំេណីរករបេណ្តី រៗេហយី ែតេនខ្វះសមភ រៈ បេចចកវទិយ កំុពយូទ័រ 
តុ និងេកអសីម្រសប។  
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៣. ករ្របឈមកនងុែផនកអធិករកិចច 
 

 ខ្វះកិចចសហករពី ថ ប័នពក់ព័នធ ជពេិសស ថ ប័នែដលរងអធិករកិចច។ 
 ជន់ភរកិចចគន ជមួយ ថ ប័នមួយចំននួ ែដលបងកឱយមនករលំបកកនុងករបំេពញភរកិចច។ 
 ករគ្ំរទ និងករេលីកទឹកចិត្តេលីករងរអធិករកិចច ពីថន ក់ដឹកនកំំពូល េនមន
កំរតិេនេឡយី។ 

 ករអនុវត្ត្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈរបស់្រកុមករងរអធិករកិចច នងិ្រកុមេបសកកមមេផ ងេទៀតេន
មិនទន់បនល្អ្រតឹម្រតូវ។ 

 កង្វះមេធយបយេធ្វដីំេណីររមួ។ 
 ករេបីក្របក់េបសកកមម នងិេ្របងឥនធនៈេនមនមនភពយតឺយ៉វ និងភពរ ក់រអួលខ្លះ។ 
 ករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងេនមនករលំបក េ យកង្វះកចិចសហករពី ថ ប័នពក់ពន័ធ 
មនអន្ត គមន៍ ពីអនកមនអំ ច នងិកង្វះមេធយបយ សមភ រៈ និងករេលីកទឹកចិត្ត។ 

 សមតថភពរបស់ម្រន្តី ជករអធិករកិចច និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងមួយចនំួនតូចេនមន
ក្រមិត។ 

 កិចចសហករជមួយអងគភពអធិករកិចច ម្រកសួង រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន េនមនក្រមិត។ 
 សមភ របរកិខ មួយចំនួន េន មនយក ្ឋ ន ដូចជ តុ េកអី ម៉សុីនថតចលំង ចប់េផ្តីម
ដំេណីរកររ ក់រអួល និងចស់្រទុឌេ្រទមជបន្តបនទ ប ់ េហយីករេ ះ្រ យេនមន
ភពយតឺយ៉វ។ 

 របយករណ៍អធិករកិចចមនិទន់ឯក ជយ េ យត្រមូវឱយឆ្លង្របធន ថ ប័ន ឬ្របធនអងគភព
រងអធិករកិចច ចុះហតថេលខយល់្រពមេលីលទធផលអធិករកិចច។ 

 

ឃ. ទសិេ ករងរបន្ត 
  
 េដីមបចូីលរមួអនុវត្ត មយុទធ ្រស្តចតុេកណតំ ក់កលទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង
ែផនករសកមមភពរបស់ខ្លួន ្រកសួងមនទិសេ  េគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចបស់ ស ់
េ យបំេពញភរកិចច មេបសកកមមតនួទី ភរកិចច ករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួន្រសប មសភពករណ៍
ជក់ែស្តង ្របកបេ យ្របសិទធភព និង ម រតទីទួលខុស្រតូវខពស់េ យ្រតូវេផ្ត តេលីសកមមភព ទិភព 
ដូចខងេ្រកម៖ 
 
១.រដ្ឋបលកិចចករទូេទ  
 

១.១. រដ្ឋបល 
  េលីែផនករដ្ឋបល ្រកសួង្រតូវ៖ 
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 -បន្តទំនកទ់នំងកិចចសហករជមួយរដ្ឋបលថន ក់ក ្ត ល ្រគប់្រកសួង- ថ បន័ពក់ព័នធ ជពិេសស
ជមួយរដ្ឋបលទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 
 -បន្ត្រគប់្រគងកិចចករររដ្ឋបល្រកសួងឱយកន់ែតមន្របសិទធភពខពស់ និងបន្តែកលម្អ េ យស្រមប
ស្រមួល្រគប់ប ្ត អងគភព និងមនទរី ជធនី-េខត្ត ជពិេសសបន្តចូលរមួ្រគប់កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល
ធរណៈ្រសប មេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

  -បន្តអនុវត្តចរន្តករងររដ្ឋបលឱយកន់ែត្របេសីរ។ 
 -បន្តទំនកទ់នំងជមួយគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំបុណយជតិ-អន្តរជតិ កនុងករចូលរមួពិធីបុណយ
ជតិ អន្តរជតិ និងពិធីបុណយេផ ងៗេទៀត។ 
១.២. បុគគលកិ នងិធនធនមនុស  
  េលីែផនកបុគគលិក ្រកសួង្រតូវ៖ 
 -បន្តទំនកទ់នំង និងស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួងមុខងរ ធរណៈេលីករងរបុគគលិក និងធន
ធនមនុស ។ 
 -បន្តអនុវត្តនូវ ល់្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកតឹយ ចរែណន ំ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តេផ ងៗរបស់
ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 -បន្តេធ្វីទំនកទ់ំនងជមួយ្រកសួងសងគមកចិច អតីតយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ ពក់ពន័ធនឹង
ករ ក់ម្រន្តី ជករឱយចូលនិវត្តន៍ បត់បង់សមបទវជិជ ជីវៈ ឬបត់បង់សមតថភពករងរ។ 
 -ព្រងឹងករងរពិនិតយផ្តល់ទិ ្ឋ ករេលីរបយករណ៍ស្តីពី ថ នភពរដ្ឋបល និង ថ នភពែ្រប្របួល
របស់ម្រន្តី ជករថន ក់ ជធនី-េខត្តឱយបនទន់េពលេវ ។ 
១.៣. ហរិញញវតថុ និងផគត់ផគង់  
 េលីែផនកហរិញញវតថុ និងផគតផ់គង់ ្រកសួង្រតូវ៖ 
 -បន្តទំនកទ់នំងករងរជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ រតនគរជតិ និងធនគរជតិ 
កនុងកិចចករេសនីសំុថវកិនន មខទង់ ជំពូក េដីមបបីេ្រមីករងរ្រកសួងឱយដំេណីរករល្អ្របេសីរដូចជថវកិ
ស្រមប់េបៀវត  ដំេណីរកររដ្ឋបលទូេទ េបសកកមមកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស។ល។ 
 -បន្តទំនកទ់នំងករងរជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ រតនគរជតិ និងធនគរជតិ 
កនុងកិចចករេសនីសំុថវកិនន មខទង់ មជំពូក មសកមមភព ចេងក មសកមមភព អនុកមមវធិី ៃនកមមវធិី 
េដីមបបីេ្រមីករងរ្រកសួងឱយដំេណីរករល្អ្របេសីរ ដូចជថវកិស្រមប់ករងរេបៀវត ដំេណីរកររដ្ឋបល
ទូេទ និងេបសកកមមកនុង្របេទស ។ល។ 
 -ចុះកចិចបញជ ិកគណេនយយជ្របច ំ និង្រគប់្រគងព័ត៌មនវទិយសកមមភពហរិញញវតថុ ្រគប់្រគង
ចំណូល ចំ យ ឱយបនសម្រសប។ 
 -្របមូលផ្តុ ំ និងស្រមបស្រមួលជំពូកថវកិឱយសម្រសប មគេ្រមងថវកិរដ្ឋ ្របមូលផ្តុ ំត្រមូវករ 
និងស្រមបស្រមួល ល់ករចំ យ។ 
 -្រតួតពិនិតយបេចចកេទសនូវករអនុវត្តលទធកមម ធរណៈ។ 
 -្រគប់្រគង នងិ្រតួតពិនិតយជ្របចនូំវសននិធិ។ 
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 -ទទួលែបងែចក និងជសួជុល សមភ រ បរកិខ រ ជូនប ្ត អងគភពេ្រកមឱ ទ្រកសួងឱយបនសម
្រសប និងទន់េពលេវ ។ 
 -្រគប់្រគង និងែបងែចកេ្របងឥនធនៈឱយបនសម្រសប និងទនេ់ពលេវ  ជពិេសសស្រមប់
េបសកកមម ឱយបនមុនេពលេចញដំេណីរ។ 
 -្រគប់្រគងចលន្រទពយ អចលន្រទពយ និងេធ្វីបញជ ី រេពីភ័ណ្ឌ ្រទពយរដ្ឋ។ 
 -អនុវត្តកមមវធិពី័ត៌មនវទិយ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ (FMIS)  
១.៤. ែផនករ និងសថតិិ 
 េលីែផនកែផនករ និងសថិតិ ្រកសួង្រតូវ៖ 
 -បន្តេរៀបចំែផនករថវកិ្របចឆំន ២ំ០២០ របស់្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច។ 
 -េ្រតៀមេរៀបចំរបយករណ៍សមិទធកមមស្តពីីលទធផលៃនករអនុវត្តថវកិឆមសទី១ឆន ២ំ០១៩ េដីមបី
បូកសរុបជូន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ 
 -ចុះែណនកំរេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងែផនករថវកិ្របចឆំន ២ំ០២០ របស់្រកសួង
ទំនក់ទំនង ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -បន្តបញចូ លទនិនន័យសថិតិផ្លូវករែដលមនករចត់ ងំ មវសិយ័ និងពិនិតយេឡងីវញិជបេណ្តី រៗ។ 
 -ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តថវកិកមមវធិីស្រមប់ករយិល័យេដីមបអីនុវត្តឆន ២ំ០១៩។ 
 -េរៀបចំ ង ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តថវកិកមមវធីិស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ២ំ០១៩។ 
 -េ្រតៀមចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លេលីករងរក ងែផនករឱយកន់ែតមន្របសិទធភព។ 
 

១.៥. សហ្របតិបត្តកិរអន្តរជតិ  
 េលីែផនកសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ ្រកសួង្រតូវ៖ 
 -បន្តទំនកទ់នំង និងសហ្របតិបត្តិករជមួយ ថ នទូតចិន និង្រកសួង្រតួតពនិិតយៃន ធរណរដ្ឋ
្របជមនិតចិន និងអធកិរកិចចរ ្ឋ ភិបលៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េដីមបេី្រតៀមជំរុញ
អនុវត្តអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន រ ង ថ ប័នទងំពីរ។ 
 -បន្តសហករជមួយវទិយ ថ នសនទនេមគងគ(MDI) និងវទិយ ថ នខុងជ ឺ ៃន ជបណ្ឌិ តយសភ
កមពុជ។ 
 -បន្តទំនកទ់នំងព្រងឹងភពជៃដគូជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍។ 
 -បន្តទំនកទ់នំងជមួយ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 
 -បន្តករសិក ្រ វ្រជវប ្ត ្របេទសជសមជិក ៊ ន និងអងគករអន្តរជតិ។ 
 -េ្រតៀមចូលរមួអនុវត្តករងរែដលថន ក់ដឹកន្ំរបគល់ជូន។ 
២. ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
២.១. នីតកិមម 
 េលីែផនកនីតិកមម ្រកសួង្រតូវ៖ 
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 -េរៀបចំែផនករសកមមភពករងរេដីមបចុីះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋស្តីពីករយល់ដឹងេលីចបប់ េន ម
ប ្ត េខត្តនន។ 
 -្រ វ្រជវ្របមូលឯក រចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េដីមបបីញចូ លកនុងេគហទំព័រប ្ណ ល័យ
េអឡចិ្រតូនិច្រកសួង។ 
 -ចូលរមួេរៀបចំ ក់ែតងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តរបស់្រកសួង និងអន្តរ្រកសួង។ 
 
២.២. ករអប់រផំ ព្វផ យចបប់  
 េលីអប់រ ំផ ព្វផ យចបប់ ្រកសួង្រតូវ៖ 
 -េរៀបចំែផនករសកមមភព និងទំនក់ទំនងជមយួ ជញ ធរ ជធនី-េខត្ត េដីមបេីធ្វីករផ ព្វផ យ
ចបប់។ 
 -េរៀបចំែផនករសកមមភពេដីមបចុីះ ម ន ្រតួតពិនិតយ នងិ យតៃម្លមុន និងេ្រកយករផ្វផ យ
ចបប់។ 
 -សិក ្រ វ្រជវឯក រ ឬលខិិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធនិងចបប់។ 
 -សហករជមួយនយក ្ឋ នហរិញញវតថុ និងផគត់ផគង ់េដីមបេីរៀបចំេបះពុមពអតថបទចបប់។ 
២.៣. ទំនក់ទំនងរ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
 េលីែផនកទំនក់ទំនងរ ង ជរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ្រកសួង្រតូវ៖ 
 -ចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួង និង ម្រកសួង- ថ បន័។ 
 -ចូលរមួ ្ត បស់ម័យ្របជំុេពញអងគ វ ិ មញញ េនមនទីររដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ។ 
 -ចុះអមដំេណីរជមួយតំ ង ្រស្ត និងគណៈកមមករននៃនរដ្ឋសភជតិ។ 
 -ចុះអមដំេណីរជមួយគណៈកមមករនន ្រកុមសមជិក្រពឹទធសភ មភូមិភគ និង្រកមុសមជិក 
សមជិក ៃន្រពឹទធសភ។ 
 -េរៀបចំែផនករសកមមភពចុះេធ្វីេវទិក ធរណៈ េដីមបទីទួលសំណូមពរពី្របជពលរដ្ឋ។ 
៣. អធិករកិចច  
៣.១. អធិករកិចច (េលើវិសយ័េសដ្ឋកិចច រដ្ឋបលទូេទ និង សងគមកិចច) 
 េលីែផនកអធិករកិចច ្រកសួង្រតូវ៖ 
 -បន្តអនុវត្តករងរអធិករកិចចែដលពុំទន់បនេធ្វីចប់កនុងឆន ២ំ០១៩។ 
 -អនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២០។ 
 -ព្រងឹងករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបល និងចង្រកងគំរូឯក រស្រមប់េ្រតៀមលកខណៈសមបត្តិេដីមបអីនុវត្ត
ថវកិ មកមមវធិី។ 
 -េរៀបចំ និងែកស្រមួលែផនករ្របតិបត្តិករអធិករកិចចឱយ្រសប ម ថ នភពករងរជក់ែស្ដង។ 
 -្របមូលចង្រកងឯក រគតិយុត្តទងំ យែដលមន្របេយជន៍ដល់ករងរអធិករកិចច។ 
 -េរៀបចំែផនករសកមមភព និងែផនករថវកិឆន ២ំ០២១។ 
 -បណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្តីអធិករកិចច មរយៈករផ្ល ស់ប្ដូរបទពិេ ធន៍គន ។  
 -អនុវត្តករងរេផ ងេទៀត មករសេ្រមចរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
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៣.២.ករ ម នករអនុវត្តចបប់ 
 េលីែផនក ម នករអនុវត្តចបប់ ្រកសួង្រតូវ៖ 
 -បន្តចុះ ម ន្រតួតពិនតិយ ល់ករអនុវត្តចបប់ េគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត លិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តពកព់័នធ នងិអនុ សន៍របស់នយករដ្ឋម្រន្តី ែដលមិនទន់បនេធ្វីចប់កនុងឆន ២ំ០១៩។ 
 -្រ វ្រជវ ្របមូល និងចង្រកងចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្រមប់ចុះ ម ន។ 
 -អនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២០។ 
 -េ្រតៀមេរៀបចំេសចក្តីជូនដណឹំងស្តីពីករជំរុញែកលម្អេលីចំណុចខ្វះខត េទប ្ត ្រកសួង និង
ថ ប័ន។ 

 -អនុវត្តភរកចិចេផ ងៗេទៀត មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
៣.៣. ករទទួលពកយបណ្ដឹ ង នងិអេងកត្រ វ្រជវ 
 េលីែផនកទទួលពកយបណ្តឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ ្រកសួង្រតូវ៖ 
 -បន្តទទួលពកយបណ្ដឹ ងពី្រគប់មជឈ ្ឋ ននន រមួទងំពកយបណ្ដឹ ងកនុង រព័តម៌នផងែដរ។ 
 -េ្រតៀមខ្លឹម រឯក រ “នីតិវធិីៃនករ ក់ពកយបណ្តឹ ង និងករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង” េដីមបី
ក់ឆ្លងថន កដ់ឹកន្ំរកសួង និងបេង្ហ ះកនុងវបិ យ្រកសួង។ 

 -រង់ចកំរអនុញញ តពីថន ក់ដកឹន្ំរកសួង េដីមបជីំរុញករអនុវត្តលទធផលពកយបណ្ដឹ ង ែដលបន
បញជូ នេទ្រគប់ ថ ប័ន និងប ្ដ ជធនី-េខត្តកន្លងមក។ 
 -បន្តនងឹេ្រតៀមចុះអេងកត្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ងែដលជសមតថកិចច្រកសួង។  
 -អនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភព ឆន ២ំ០២០។  
 -អនុវត្តភរកចិចេផ ងៗេទៀត មករសេ្រមចរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
៣.៤.ករព្រងឹង ថ បន័ និង្រគប់្រគងម្រន្តី ជករ 
 េលីែផនកព្រងឹង ថ ប័ន និង្រគប់្រគងម្រន្តី ជករ ្រកសួង្រតូវ៖ 
 -បន្តករងរបញច ប់េសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច។ 
 -បន្តព្រងឹងករ្រគប់្រគងវត្តមន និងអវត្តមនម្រន្តី ជករ។ 
 -បន្តព្រងឹងរេបៀបរបបេធ្វីករងរ។ 
 -បន្តចូលរមួ្របជុំករងរកនុង្រកសួង នងិអន្តរ្រកសួង មករអេញជ ីញ និងចត់ ងំរបស់ថន ក់ដឹកនំ
្រកសួង។ 
 -បន្ត្របជុំព្រងងឹរេបៀបរបបករងរ្របចែំខ ្រសប មេសចក្ដីកំណត់ស្ដីពីករែបងែចកភរកិចច និង
រេបៀបរបប ករងររបស់អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចច។ 
 -បន្តបណ្តុ ះប ្ត លៃផទកនុងអគគនយក ្ឋ នទងំអស។់ 
 
៤.សវនកមមៃផទកនងុ 
 ្រកសួង្រតូវបន្តអនុវត្តករងររបស់ខ្លួន្រសប មអនុ្រកឹតយេលីេលខ៤០ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៥ ែខ
កុមភៈ ឆន ២ំ០០៥ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទ ៃនសវនកមមៃផទកនុងេន ម ថ ប័ន 
្រកសួង និងសហ្រគស ធរណៈ និង្របកសេលខ០៧៣ ទរពអ.្របក ចុះៃថងទី១៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥ 
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ស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ករយិល័យ ចំណុះនយក ្ឋ នៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ
-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 
៥. វិទយ ថ នជតិអធិករកិចច 
 េដីមបឈីនេឆព ះេទរកករសេ្រមចឲយបនែផនករ្រកសួង  វទិយ ថ នជតិអធកិរកិចចកំណត់យក 
ទិសេ ករងរជយុទធ ្រស្តចំនួន៨ដូចខងេ្រកម៖  
 -ក ងលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងយន្តករពក់ព័នធ៖ 
 +េរៀបចំបទបញជ ៃផទកនុងរបស់វទិយ ថ នជតិអធិកតកិចច។ 
 +េរៀបចំវធិី ្រស្តៃនករេ្រជីសេរសីសិកខ កម ្រគូឧេទទស និង ្រ ្ត ចរយ។ 
 +េរៀបចំ្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ្រគូបេ្រងៀនអធិករកិចច។ 
 +េរៀបចំយន្តករ ម ន្រតួតពិនិតយ នងិ យតៃម្ល។ 
 +េរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ នេផ ងៗេទៀតែដលចបំច់។ 
 -អភិវឌ ថ បន័ និងរចនសមព័នធ្រគប់្រគង៖ 

+ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ជករវទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
+េសនីសំុសមភ របរកិខ រស្រមប់និរន្តរភពវទិយ ថ នជតអិធិករកិចច ប ្ណ ល័យ និងេ ងពុមព។ 
+េសនីសំុមេធយបយេធ្វីដំេណីរស្រមប់វទិយ ថ នជតអិធិករកិចច។ 
+េរៀបចំបេងកីត្របព័នធព័ត៌មនវទិយរបស់វទិយ ថ នជតអិធិករកិចច។ 
+បេងកីត្រកុម្របឹក ភិបលរបស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
+េរៀបចំ្រកុម្រគូបេងគ លជំនញវជិជ ជីវៈអធិករកិចចស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត ល។ 
+េសនីសំុេ្រជីសេរសី្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករ 

និងម្រន្តីជបក់ិចចសនយស្រមប់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
 -ព្រងឹងករ្រគប់្រគងករងររដ្ឋបល និងហរិញញវតថុ៖ 
  +ព្រងឹងករ្រគប់្រគងចំណូល ចំ យ ផ្តត់ផគង់សមភ របរកិខ រ និង រេពីភ័ណ្ឌ របស់វទិយ ថ នជតិ
អធិករកិចច។ 
  +ព្រងឹងករ្រគប់្រគងបុគគលកិ ្របក់េបៀវត  និង្របក់ឧបតថមភរបស់ ្រ ្ត ចរយ និង្រគូ។ 
  +ព្រងឹងករ្រគប់្រគងសន្តិសុខ សុវតថិភព ស ្ត ប់ធន ប់ និងអនម័យរបស់វទិយ ថ នជតិ
អធិករកិចច។ 
 -ព្រងឹងករងរែផនករ និង្រ វ្រជវ៖ 
  +េធ្វីបចចុបបននភពែផនករយុទធ ្រស្តរបស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
  +េរៀបចំែផនករសកមមភពរបស់វទិយ ថ នជតិអធកិរកិចច។ 
  +េរៀបចំែផនករថវកិរបស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
  +្របមូលផ្តុ ំចង្រកងឯក រពក់ព័នធនឹងវសិ័យអធិករកិចច។ 
  +បកែ្របឯក រសំខន់ៗពក់ព័នធនឹងវសិ័យអធិករកិចច។ 
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  + ម នអំពវីឌ នភព និង្របសិទធភពករងរម្រន្តី ជករ ែដលទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល
ជំនញវជិជ ជីវៈអធិករកិចច។ 
  +សទង់មតិអំពកីរ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ ន៍ករងរអធិករកិចច។ 
  +សិក ្រ វ្រជវអំពីយន្តករ និងរចនសមព័នធអធិករកិចច( មលទធភពជក់ែស្តង)។ 
  +សិក ្រ វ្រជវអំពីករេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  និងបណ្តឹ ងបរ ិ រ( មលទធភពជក់ែស្តង)។ 
  +សិក ្រ វ្រជវអំពីទស នៈទូេទពក់ព័នធនឹងករងរអធិករកិចច( មលទធភពជក់ែស្តង)។ 
  +សិក ្រ វ្រជវអំពីករអនុវត្តេគលនេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន ( ម លទធភព 
ជក់ែស្តង)។ 
  +េរៀបចំសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ និងផ ព្វផ យែផនករ យុទធ ្រស្ត របស់វទិយ ថ នជតិ
អធិករកិចច( មលទធភពជក់ែស្តង)។ 
  -ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល៖ 
  +េរៀបចំ និងែកលម្អកមមវធីិបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈអធិករកិចច។ 
  +ផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈអធិករកិចចដល់ម្រនី្ត ជករទងំថន ក់ជតិ 
និងថន ក់េ្រកមជតិ។ 
  -ករងរទំនក់ទំនង ធរណៈ៖ 
  +ព្រងីក និងព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយប ្ត ្របេទសនន។ 
   +ព្រងីក និងព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយអងគករជតិ អងគករអន្តរជតិ និងៃដគូអភិវឌ ន៍។ 
   +ព្រងីក និងព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ្រគឹះ ថ នសិក ។ 
 
៦. ករងរេផ ងៗ  
៦.១. េយនឌ័រ 

 េលីែផនកេយនឌ័រ ្រកសួង្រតូវ៖ 
 -បន្តផ ព្វផ យអនុសញញ សីុ-ដ និងអនុ សន៍ជគន្លឹៈរបស់សេម្តចេតេជ នយករដ្ឋម្រន្តី។ 
 -េធ្វីបចចុបបននភពែផនករយុទធ ្រស្ត ប្រញជ បេយនឌ័រ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -បន្តផ ព្វផ យអំពីែស្វងយល់ទស នទនេយនឌ័រ។ 
 -ផ ព្វផ យអពំីករប្រញជ បេយនឌ័រ។ 
 -ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លព្រងឹងសមតថភពដល់្រស្តីែដលមនតួនទី។ 
 -បន្តេរៀបចំេវទិករ ធរណៈស្តីពីត្រមូវករ និងបញ្ហ ្របឈមរបស់ម្រន្តី ជករជ្រស្តី។ 
 -បន្តេរៀបចំេវទិករសុខភព េ យសហករជមួយមនទីរេពទយ្រពះេកតុម ។ 
 -បន្តជំរុញករអនុវត្តែផនករប្រញជ បេយនឌ័រ 
ឱយកន់ែតមន្របសិទធភព មវសិ័យទងំបីេនថន ក់្រកសួង និងេន មមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត។ 
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 -េរៀបចំផ្តល់ប័ណ្ណសរេសីរ និងរង្វ នជូ់នម្រន្តី ជករ ែដលជប់ចំ តថ់ន ក់េឆនីមកនុងករជ្រមុញ
េយនឌ័រ។ 
 -បន្តសហ្របតិបត្តិករជមួយ្រកសួងកិចចករនរ ី ្រកុម្របឹក ជតកិមពុជេដីមប្ីរស្តី និងង្រកសួង-
ថ ប័នពក់ព័នធ េដីមបជីំរុញករងរេយនឌ័រឱយដំេណីរករទទលួលទធផលខពស់។ 

៦.២.ករចងសមព័នធេម្រតីភព 
 ្រកសួងនឹងចូលរមួយ៉ងសកមមែថមេទៀត កនុងករព្រងឹងសមព័នធេម្រតីភព ជមួយកងវរេសនតូច
នគរបល្រពំែដន ទងំពីរអងគភព ឱយកន់ែតជិតសនិទធ កនុងន័យផ្តល់កម្ល ងំចតិ្ត នងិសមភ រ េដីមបបីេងកីន 
ជីវភពរស់េនរបស់គត់ឱយកន់ែតមនភព្របេសីរេឡងី និងេដីមបរីមួចំែណកែថរក ករពរទឹកដីរបស់
េយងីឱយមនសុខសន្តិភពយូរអែង្វងតេរៀងេទ។ 
៦.៣. ករែកទ្រមងក់រ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ 
 -េ្រតៀមខ្លួនអនុវត្តថវកិកមមវធិីេទ មកមមវធិីែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ។ 
 -បន្តករែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈបេណ្តី រៗជជំ នៗ េដមីបអីនុវត្តកមមវធិីែកទ្រមង់
ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈឱយបនេជគជ័យ។ 
 -អនុវត្តករ្រគប់្រគងថវកិ្រកសួង ម្របព័នធបេចចកវទិយព័ត៌មន ស្រមប់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ
ធរណៈ (FMIS) ែដលចប់េផ្តីមអនុវត្តពីៃថងទី ២ ែខមក  ឆន ២ំ០២០។ 

 

ង.េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
 
 េ យ រមនែផនករ ចបស់ ស់ ្រកសួងបនបំេពញភរកិចច ្របកបេ យទទួលខុស្រតូវខពស់ 
និងមន្របសិទធភព និងេជគជ័យ េទះជករងរខ្លះមនករលំបក សមុគ ម ញមនភពរេសីប និង
ភពចំរូងច្រមស់ក្តី។ សមិទធផលករងរ ដូចបនេរៀ ប់ខងេដីមបនមកេ យ រមនករដឹកន ំ
្របកបេ យបញញ ញណដ៏ភ្លឺ ្វ ង និង ងៃវ របស់េ កជំទវឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងជរដ្ឋម្រន្តី និង
េ យ រថន ក់ដឹកន  ំ ម្រន្តី ជករ មនសមតថភពេពញេលញ និងជំនញចបស់ ស់ និងមន
ករយល់ដឹងែផនកចបប់ ្រពមទងំ្រកមសីលធម៌ ្អ តស្អំ។ 
 ជករពិត បុគគល និង ថ ប័នមួយចំនួនមិនចូលចិត្ត មិនសបបយចិត្ត  និងមិនផ្តល់កិចចសហករេពញ
េលញដល់្រកុមករងរ្រកសួង ជពិេសស្រកុមករងរអធិករកិចច ែដល្រតូវចុះេទបំេពញេបសកកមម េន
ម ថ ប័នថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េ្រពះទី១ េគខ្ល ចខតេពលេវ ដ៏មមញឹករបស់េគ និង

គម នេពល្រគប់្រគន់ ទទួល្រកុមេបសកកមមេយងី ទី ២ េគមនចំណុចខ្វះខត ែដលនឱំយេគខ្ល ចេយងីរក
េឃញីកំហុសឆគងនន ែដល ចនបំញ្ហ ធំដល់ពួកគត់។ ទនទឹមនឹងេនះ ្រកសួងេនមនករ្របឈមជ
េ្រចីន ដូចជេន ម ថ ប័នរដ្ឋមួយចំនួន មិនទន់ឱយតៃម្លករងរអធិករកិចច និងមិនចង់សហករ និងមន
្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋមួយចំនួន មនភរកិចច្រសេដៀងគន  ឬជន់គន  ដូចជគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យទំនស់
ដីធ្លី អងគភព្របឆងំអំេពីពុករលួយ ជញ ធរសវនកមមជតិ  និងអគគ ធិករ ្ឋ ន ៃន្រកសួង ថ ប័នមួយ
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ចំនួនេទៀត។ មយង៉េទៀតករអនុវត្ត្រកមសីលធម៌របស់្រកុមករងរចុះេធ្វីេបសកកមមអធិករកិចចមួយចំនួន
តូច េនមនករខ្វះខត និងជួបបញ្ហ ខ្លះ។ 
 េទះជយ៉ងេនះក្តី ក៏្រកសួងបនជមនះ និងបំេពញតួនទីេទ មចបប់អនុញញ ត េហយីេយងីបន
េឃញីចបស់ថ ករងររបស់េយងី ពិតជជួយធនករព្រងឹង្របសិទធភពករងរ ថ ប័ន អងគភពរដ្ឋ ធន
សុវតថិភព និងសិទធិេសរភីពជូន្របជពលរដ្ឋ និងនមំកនូវតម្ល ភព  កត់បនថយបននូវបតុភពអសកមម
នន ដូចជត្រមូវឱយអនុវត្តកិចចសនយ រ ង្រកុមហុ៊ននន ជមួយរដ្ឋបនល្អ ជួយកត់បនថយ និងលុប
បំបត់ករកឹបេកង និងករេ្របី្របស់្រទពយសមបត្តិរដ្ឋខុសទិសេ ជេដីម។ 
 ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចបនត្រមង់ទិស និងែណនឱំយ្រកសួង 
ថ ប័ន និងអងគភពរដ្ឋ បេងកីនករ្របុង្របយត័ន និងទទួលខុស្រតូវខពស់ កនុងសកមមភពករងររបស់ខ្លួន ្រសប
មករែកទ្រមង់សីុជេ្រម ករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ និងអភិបលកិចចល្អ។ ដូេចនះករងរអធិករកិចច ពិតជមន
រៈសំខន់មិន ចខ្វះបន េដីមបបីេ្រមីឱយផល្របេយជន៍ជតិ និង្របជពលរដ្ឋេយងី កនុងេពលែដល

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  ទទួលបនសន្តិភពយ៉ងពិត្របកដ និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយ េ្រកម
ករដឹកនរំបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលមន សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខ។ 
 លទធផលែដលសេ្រមចបនកន្លងមកេនះបនេធ្វីឱយតួនទីភរកិចច ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងមន
រៈសំខន់ និងរមួចំែណកដល់ករជំរុញអភិបលកិចចល្អ។ ក ្ត ជគឹន្លះែដលនឱំយសេ្រមចបននូវ 

លទធផលខងេលី គឺេ យ រមនករគ្ំរទ  និងករដឹកន្ំរបកបេ យបញញ ញណដ៏្រតឹម្រតូវ និងភ្លឺ ្វ ង 
របស់េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ែដលែតងែតផ្តល់េយបល់ ករែណន ំត្រមង់ទិសល្ៗអ  
និងេនជិតសនិទធ ជមួយថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ្រកសួង។ 
 េលីសពីេនះ្រកសួងដំេណីរករេទ្របកបេ យ្របសិទធភព និងេជគជ័យ ្រស័យេ យមន
ករដឹកន ំ្របកបេ យភពឈ្ល សៃវរបស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលែតងែតគ្ំរទ ល់សកមមភពករងររបស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
និងអធិករកិចច ខិតខំពុះពរ ល់ករលំបក ្របឹងែ្របងអនុវត្តករងរ្របកបេ យ្របសិទធភព សមតថភព 
និងមនសិករទទួលខុស្រតូវ ខពស់ ក៏េ យ រមនករគ្ំរទ និងកិចចសហករល្អពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន ទងំ
ថ ប័នរដ្ឋ  ថ ប័នមិនែមនរដ្ឋ ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់ និង្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស។ 

 កនុងឆន ២ំ០២០ខងមុខ ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច ្រគប់លំ ប់ថន ក់ នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងជបន្តេទៀត េដីមបេី ះ្រ យ និងកត់បនថយឱយបន
ជ អតិបរម នូវចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង ក៏ដូចជបតុភពអសកមមននែដលេកីតមនកនុងសងគម។ 
្រកសួងសូមេសនី ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួង ថ ប័ននន រដ្ឋបលែដនដី្រគប់លំ ប់ថន ក់
សហគមន៍ និង្របជពលរដ្ឋ សូមបន្តចូលរមួសហករ ឱយកន់ែតល្អ្របេសីរែថមេទៀត េដីមបសីេ្រមចបន
េជគជ័យ និងសមិទធផលថមីៗ បែនថមេទៀត ជូនជតិមតុភូមិៃនេយងី។ 
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ឧបសមព័នធ ១. កមមវធិសីននិបត 
 

កមមវិធី 
 សននិបតបូកសរបុលទធផលករងរឆន ២ំ០១៩ និង ទិសេ ករងរ ឆន ២ំ០២០  

របស្់រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
ស ្ឋ គរសុខភនំេពញ ៃថងច័នទទី២០ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ 

 

េម៉ង កមមវិធី គណៈអធិបតី/ថន ក់ដឹកនំ
េពល្រពឹក 

៧:៣០ - ៨:០០ សមជិក សមជិក សននិបតមកដល់ និងចុះេឈម ះ  

៨:០០ - ៨:៣០  ថន ក់ដឹកន ំេភញ វកិត្តិយសអេញជ ីញដល់  

៨:៣០ 
 េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទរពអ អេញជ ីញដល់  

៨:៣០ - ៩:១៥ 

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

 - នរបយករណ៍សេងខបស្តីពីលទធផលករងរឆន ២ំ០១៩  
និងទិសេ ករងរឆន ២ំ០២០របស់្រកសួងទរពអ េ យ   
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ចប សុថរទិធ រដ្ឋេលខធិករ 

-េ 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 
េ កជំទវ វង់ មយូ  
ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង- ថ ប័ន ( មជក់ែស្តង) 

៩:១៥ - ៩:៣០ ស្រមក ពិ េភសជជៈនិង រស្រមន់  

 
 
៩:៣០ - ១១:០០ 
  
 
 

១១:០០- ១២:០០ 
 
 

- បទអន្ត គមន៍ របស់តំ ង្រកសួង ថ ប័ន 
ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង- ថ ប័ន ជធនី-េខត្ត 
និងតំ ងមនទីរទរពអ ជធនី-េខត្ត 

- ពិភក េលីបទអន្ត គមន៍  
 

ឯកឧត្តម េឆង េរឿន 
(អនកស្រមបស្រមួល) 
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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េ កជំទវ វង់ មយូ  

១២:០០- ១៣:៣០ ស្រមក រៃថង្រតង់ Buffet េនស ្ឋ គរ  
េម៉ង កមមវិធី គណៈអធិបតី/ថន ក់ដឹកនំ

េពលរេសៀល   
១៣:៣០ - ១៤:៣០ ពិភក ម្រកុម (ែចកជ ៣ ្រកុម) 

េលីរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងរឆន  ំ ២០១៩ 
និងទិសេ ករងរឆន ២ំ០២០ េ យេផ្ត តេលី 
្របធនបទ៣ ដូចខងេ្រកម៖ 

 

 

្រកុមទី១៖ ្របធនបទ 
“ករ្របឈមកនុងករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ ករ ក់ែតងចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ 
និងករផ ព្វផ យចបប់” 

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

្រកុមទី២៖ ្របធនបទ “ករ្របឈមកនុងករងរ 
 អធិករកិចច េ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង និងករ ម ន  
ករអនុវត្តចបប់” 

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

្រកុមទី៣៖ ្របធនបទ “ករ្របឈមកនុងករងរ រដ្ឋបល 
ែផនករ បណ្តុ ះប ្ត ល ហិរញញវតថុ និងផគត់ផគង់” 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត ចប សុថរទិធ 
(អនកស្រមបស្រមួល) 
េ កជំទវ សុភ័ក្ត ថវ ី
អនុរដ្ឋេលខធិករ 
អគគនយក និងសមសភពេផ ងេទៀត 
(ដូចមនកនុង ងែបងែចក) 

១៤:៣០ - ១៥:១៥ 

្រកុមនីមួយៗ យករណ៍ ពីលទធផល ម្រកុម៖ 
-្រកុមទី១ េ យឯកឧត្តម ែកវ គង់  
-្រកុមទី២ េ យឯកឧត្តម ឈួរ រសមីឬទធិ៍ និង 
-្រកុមទី ៣ េ យ ឯកឧត្តម ែប៉ន ច័នទសុខរនិ 
(មួយ្រកុមមនរយៈេពល១០នទី) 

ឯកឧត្តម េឆង េរឿន 
(អនកស្រមបស្រមួល) 
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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េ កជំទវ វង់ មយូ  
១៥:១៥ - ១៥:៣០ ស្រមក ពិ េភសជជៈនិង រស្រមន់  

        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 
-បិទកមមវធីិ។ 

-េ 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 
េ កជំទវ វង់ មយូ  
តំ ង្រកសួង- ថ ប័ន ( មជក់ែស្តង)

១៧:៣០ - ២២:៣០  -ពិធីជប់េលៀង រ មគគី (ថន ក់ដឹកន ំសមជិក 
សមជិកសននិបតទងំអស់ចូលរមួ) 
េនេភជនីយ ្ឋ នកដូ សងក ត់ែ្រពកេលៀប 
ផ្លូវជតិេលខ៦  

 

កំណតសំ់គល់៖  
១) គណៈកមម ធិករ េរៀបចំសននិបត សូមរក សិទធិែកែ្របកមមវធិីកនុងករណីចបំច់។ 
២) សេម្ល កបំពក់៖ បុរស៖ វធំ ្រក ៉ត់ក នរ៖ី ្របៃពណី ។ 
៣) សូម្របប់មុន (Confirm) ចំេពះករចូលរមួជប់េលៀងេពល ង ច ទី២០ ែខមក  ឆន  ំ២០២០ 
ដល់្រកុមេលខធិករ ្ឋ នេរៀបចំសននិបត េដីមបងីយ្រសួលដល់ករេរៀបចំ និងេចៀស ងករខជះខជ យថវកិ។ 
៤) ថវកិជប់េលៀងបនមកពីករចូលួមវភិគទនេ យសម័្រគចិត្តពី ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី 
ែដលជថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ្រកសួង  
៥) សូមទក់ទងទូរស័ពទ ឯកឧត្តម កឹម សុខជ៖ ០១៧៤៦៩៦៩៩ និង េ ក ្រស៊ុន រន៉៖ ០៨៩៧២៩២៩២ 
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ឧបសមព័នថ ២. របយករណ៍សេងខបករងរ ២០១៩-២០២០ 
 

របយករណ៍សេងខប 
ស្តពីី 

ករបូកសរបុលទធផលករងរឆន ២ំ០១៩ និងេលើកទសិេ ករងរឆន ២ំ០២០ 
របស្់រកសងួទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 

3 
 

ក. េសចក្តីេផ្តើម 
 

 

 ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចបនអនុវត្តតួនទី ភរកិចចរបស់ខ្លួន
កនុងករងរចំបង គឺករទំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួលរ ងរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករចូល 
រួម ក់ែតង េសចក្តី្រពងចបប់ ករអប់រផំ ព្វផ យចបប់ ករទទួល និងេ ះ្រ យ ពកយបណ្តឹ ង
របស់្របជពលរដ្ឋ ករ ម នករអនុវត្តចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន និងេធ្វីអធិករកិចចេលី
្រគប់វស័ិយ សំេ  បងក រ ទប់ ក ត់ ែកលម្អ និងមនវធិនករ េដីមប្ីរបឆងំនឹងអំេពី ពុករលួយ កររេំ ភ
េ យអំ ច និងបតុភពអសកមមនន េដីមបីព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ករពរ សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ  
និងករពរសុវតថិភព ធរណៈ នងិរួមចំែណកដល់ករអភិវឌ ន ៍េសដ្ឋកិចច សងគម។ 
 កនុងឆន ២ំ០១៩  ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  និងអធិករកិចច  បនសេ្រមច
នូវ សមិទធផលនន ជេ្រចីនដូចេរៀប ប់ខងេ្រកម៖ 
ខ. សមទិធផលករងរ 
១. ករងររដ្ឋបលកិចចករទូេទ 
១.១. ករងររដ្ឋបល 
 -ទទួលលិខិតចូលពី្រកសួង- ថ ប័នននចំនួន៩៧១ចបប់ និងបញជូ នលិខិតេចញចំនួន១ ១៨៩
ចបប់។ 
 -េរៀបចំ ងំប ពកយេ ្ល ក ទង់ជតិ ទង់ សន ទង់្រពះម ក ្រត កនុងពិធីបុណយជតិ-
អន្តរជតិ េន ទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -េរៀបចំ រលិខិតថ្វ យ្រពះពរ និងជូនពរដល់ ្រពះម ក ្រត និងសេម្តច្រពះម ក ្រតី ថន ក់
ដឹកនជំតិននកនុងពិធីខួបកំេណីតនិង កនុងពិធីបុណយជតិ។ 
 -េរៀបចំពិធីទទួលជួបសវនករករងរ រ ងថន ក់ដឹកន្ំរកសួងជមួយគណៈ្របតិភូបរេទស និង
ឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូត េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -េរៀបចំ្របជុំ មកមមវធីិ្របជុំរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -េរៀបចំេធ្វីអត្តសញញ ណប័ណ្ណជូនថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ។ 
 -េរៀបចំលិខិតបងគ ប់ករចត់ម្រន្តី ជករ ចូលរួមពិធីបុណយជតិ-អន្តរជតិ និងទទួល-ជូនដំេណីរ
គណៈ្របតិភូជន់ខពស់បរេទស មកបំេពញទស នកិចចផ្លូ វរដ្ឋ េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
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 -្រគប់្រគង ពិនិតយ ម នជ្របចនំូវករសរេសរ និងរូបថត សរេសរខ្លឹម រ និងថត
សកមមភពករងរថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករបញចូ លកនុងេគហទំព័រផ្លូ វកររបស់្រកសួង។ 
 - ម ន ល់សកមមភពព័ត៌មនែដលេចញ មេវប យ្រកសួង និង ម្របព័ធនធ Facebook 
page។ 
 -ចូលរួម្របជុំស្តីពីករេ្រតៀមលកខណៈេរៀបចំពិធីបុណយជតិ-អន្តរជតិ និងករេ្រតៀមលកខណៈ
ទទួល-ជូនដំេណីរ គណៈ្របតិភូជន់ខពស់បរេទស េនគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំបុណយជតិ-អន្តរជតិ
ចំនួន១០េលីក។ 
១-២-ករងរបុគគលកិ និងធនធនមនុស  
 េធ្វីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពី ១) ករបេងកីតគណៈកមមករ ងំស៊ប់បំេពញសិទធិ េនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ជូន 
ម្រន្តី ជករ ២) ករបេងកីតគណៈកមមករដំេឡងី នន្តរស័ក្តិ ថន ក់ ជូនម្រន្តី ជករ្របចឆំន ២ំ០២០ ៣) 
ករបេងកីត្រកុម្របឹក វនិ័យរបស់្រកសួង៤) ករបេងកីតគណៈកមម ធិករ្របយុទធនឹងជមងឺេអដស៍ េន្រកសួង 
៥) ករែតង ងំ និង្របគល់ភរកិចចជូនម្រន្តី ជករចំនួន៥០រូប ៦) ករទទួល្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករ
ចំនួន១៣រូប ពី ថ បន័េផ ងឱយមកបេ្រមីករងរកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួង ៧) ករេផទរ្រកបខ័ណ្ឌ ម្រន្តី ជករ
ចំនួន១១រូប ពី្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួង ឱយេទបេ្រមីករងរកនុង្រកបខណ័្ឌ ្រកសួងេផ ង ៨) ករេផទរភរកិចចម្រន្តី
ជករចំនួន៦រូប កនុង្រកសួង ៩) ករលុបេឈម ះម្រន្តី ជករចំនួន៦រូប ពី្រកបខ័ណ្ឌ ្រកសួង ១០) 
ករ ក់ម្រន្តី ជករចំនួន២រូប ឱយសថិតកនុងភពទំេនរគម នេបៀវត  និង ១១) ករផ្ល ស់ប្តូរម្រន្តីជប់កិចច
សនយចំនួន២រូប។ 
១-៣-ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល 
 -បណ្តុ ះប ្ត លជំនញអធិករកិចចបឋម ជូនម្រន្តី ជករ ចំនួន៣២៧រូប ស្តីពីមូល ្ឋ ន្រគឹះៃន
ករងរអធិករកិចច គណេនយយ ករ្រគប់្រគងករងររដ្ឋបល និងសវនកមម េនវទិយ ថ នជតិ
អធិករកិចច។ 
  -ចត់បញជូ នម្រន្តី ជករចំនួន៥រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លភ ចិន េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 
២ រូបេទបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីករេ្របី្របស់ និងេរៀបចំកមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ៣ឆន រំកំលិ (ករស) ម
អន ញ េនស ្ឋ គរអងគរប៉ ៉ ឌី េខត្តេសៀម ប ៣រូប េទសិក ក្រមិតថន ក់បរញិញ ប្រត និងថន ក់
អនុបណ្ឌិ ត េន កលវទិយល័យឯកេទសកមពុជ ខេខត្តបត់ដំបង ១៣រូប េទបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពី
ជំនញបេចចកេទសេលីករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ េនវទិយ ថ នេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ និង ៤រូប 
ចូលរួមវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីវគគថន លថមី ៃនកមមវធិីអភិវឌ ន៍ភពជអនកដឹកននំេយបយ េន
គរេខម នី វថិីវចិិ្រតសិលបៈ។ 

 

១-៤-ករងរហរិញញវតថុ និងផគត់ផគង់  
 -ទំនក់ទំនងករងរជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច  និងហរិញញវតថុ  រតនគរជតិ និងធនគរជតិ កនុង
កិចចករេសនីសំុថវកិនន មខទង់ ជំពូក េដីមបីបេ្រមីករងរ្រកសួងឱយដំេណីរករល្អ ដូចជថវកិស្រមប់
េបៀវត  ដំេណីរកររដ្ឋបលទូេទ េបសកកមមកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស។ល។ 
 

១-៥-ករងរែផនករ និងសថតិិ 
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 -េរៀបចំេធ្វីែផនករកមមវធិីវនិិេយគ ធរណៈ៣ឆន រំកិំល២០២០-២០២២ របស់្រកសួងែដលមន
ចំនួន៧គេ្រមងស្រមប់ ក់ជូនថន ក់ដឹកនពំិនិតយ-សេ្រមចេដីមបេីផញីជូន្រកសួងែផនករ។ 
 -េរៀបចំព្រងងែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២០-២០២២ របស់នយក ្ឋ នែផនករ និងសថិតិ។ 
 -េរៀបចំរបយករណ៍វឌ នភពលទធផលសេ្រមចបន ឆន ២ំ០១៦-២០១៨ ស្រមប់ជធតុចូល
ស្តីពីករ េរៀបចំរបយករណ៍្រតួតពិនិតយថន ក់ជតិេ យសម័្រគចិត្តឆន ២ំ០១៩ ស្តីពីករអនុវត្តេគលេ
អភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភពកមពុជឆន ២ំ០១៦-២០៣០។ 
 -េរៀបចំកមមវធីិវនិិេយគ ធរណៈ៣ឆន រំកំិល ២០២០-២០២២ របស់្រកសួងបញជូ នេទ្រកសួង
ែផនករ។ 
 -េរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ ឆន ២ំ០២០-២០២២ របស់្រកសួងជូន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង
ហរិញញវតថុ។ 
 -ទំនក់ទំនងជមួយម្រន្តីជំនញ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 
និងហិរញញវតថុអំពី ចរែណនេំរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ២ំ០២០-២០២២។ 
  -ចូលរួមពិធីផ ព្វផ យ្រកបខ័ណ្ឌ េគលេ អភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភពកមពុជឆន ២ំ០១៦-
២០៣០  
(ថន ក់ជតិ) េនស ្ឋ គរភនំេពញ។ 
  -ចូលរមួពិធី្របកសផ ព្វផ យករ ក់ឱយេ្របី្របស់ជផ្លូវករែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ
(ផយអជ)២០១៩-២០២៣ េនស ្ឋ គរសុខភនំេពញ។ 
 -េផញីសថិតិផ្លូវករែដលមនករចត់ ងំ មវសិ័យរបស់្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច្របចឆំន ២ំ០១៨ េទវទិយ ថ នជតិសថិតិៃន្រកសួងែផនករ និងទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី។ 
 -េរៀបចំគេ្រមងថវកិរដ្ឋស្រមប់្រគប់្រគងឆន ២ំ០២០ រដ្ឋបលក ្ត ល និងមនទីរជំនញ ជធនី-
េខត្ត ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -ែកស្រមួលបចចុបបននភពសថិតិទូេទរបស់្រកសួង 
និងបែ្រមប្រមួលម្រន្តី ជករ មនយក ្ឋ ននីមួយៗ ្រពមទងំថន ក់មនទីរ ជធនី-េខត្ត។ 
 -េរៀបចំែកស្រមួលក្រមិតបេចចកេទសគេ្រមងែផនករថវកិរដ្ឋស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ២ំ០២០ 
របស់្រកសួង។ 
 -បនេរៀបចំ្របជុំ និងចូលរមួ្របជុំ ចំនួន១៣េលីក។ 
 

 ១-៦-ករងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
  ថន ក់ដឹកន្ំរកសួងបនទទួលជួបសវនករករងរជមួយ៖ 
 -ឯកឧត្តមេលខធិករមជឈមិបក  និងជ្របធនគណៈ្រតួតពិនិតយមជឈមិបក កុមមុយនីស្តេវៀត ម  
 -ឯកឧត្តម  ឯកអគគរដ្ឋទូត ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ  
 -គណៈ្របតិភូសភប ងំ  
 -ឯកឧត្តមឯកអគគ ជទូតម៉េឡសីុ  
 -េ ក ្របធន សនច្រកៃន្រពះេយស៊ូវ្រគីសទៃនពួកបរសុិទធៃថងចុងេ្រកយសកលេ ក  
 -េ កជំទវឯកអគគរដ្ឋទូតសហភពអឺរ ៉ុប  
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 -េ កជំទវ អនុ្របធនសភៃនេខត្តហ្វូេជៀន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន េនទីស្តីករ្រកសួង។ 
 -រមួពិធីទទួល និងជូនដំេណីរគណៈ្របតិភូជន់ខពស់ដឹកនេំ យឯកឧត្តម អគគេលខធិករបក
កុមមុយនីស្តេវៀត ម និងជ្របធនរដ្ឋ ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម  
 -គណៈ្របតិភូជន់ខពស់ដឹកនេំ យឯកឧត្តម ្របធនធិបតីៃន ធរណរដ្ឋកូេរ ៉ េនមុខ្រពះបរម
ជ ងំ។ 

 -ចត់ែចង និងស្រមបស្រមួលជមួយភគីេវៀត ម េដីមបេីរៀបចំដំេណីរទស នកិចចរបស់គណៈ
្របតិភូជន់ខពស់ ្រកសួងេទ ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម។ 
 -ទំនក់ទំនងស្រមបស្រមួលជមួយវទិយ ថ នខុងជឺ ៃន ជបណ្ឌិ តសភកមពុជ េដីមបបីញជូ ន
សិកខ កមចំនួន៥រូបេទសិក េន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន រយៈេពល១០ែខ។ 
 -ចត់បញជូ នម្រន្តីជន់ខពស់១រូប េដីមបចូីលរមួកនុងកមមវធិីទស នកិចចសិក  េន ធរណរដ្ឋ្របជ
មនិតចិន រយៈេពល៨ៃថង។ 
 -េរៀបចំស្រមបស្រមួលកមមវធិីបដិស ្ឋ រកិចច ជូនគណៈ្របតិភូជន់ខពស់ ដឹកនេំ យឯកឧត្តម 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របចកំរៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម មកបំេពញទស នកិចចផ្លូវករ េន
្រពះ ច្រកកមពុជ។ 
២-ករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
២-១-ករងរនីតិកមម 
 -បនេរៀបចំកិចច្របជុំពិនិតយ និងពិភក េលីេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច េនទីស្តីករ្រកសួង
ចំនួន៣៨េលីក។ 
 -បនេរៀបចំកិចច្របជុំឆ្លងេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច េនទីស្តីករ្រកសួងចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួករពរេសចក្តី្រពងចបប់ ស្តីពីអធិករកិចចកនុងកិចច្របជុំជំនញបេចចកេទស េនទីស្តីករ
គណៈរដ្ឋម្រន្តី ចំនួន៦េលីក។ 
 -ចូលរមួ្របជំុអន្តរ្រកសួង េដីមបពីិភក េលីេសចក្តី្រពងអនុ្រកឹតយស្តីពីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទ
ៃន្រកុម្របឹក ប ្ណ រ េនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី ចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួ្របជំុអន្តរ្រកសួង ជេ្រចីនេលីក 
 -ចូលរមួសិកខ  និងេវទិកននជេ្រចីនេលីក  
 -បញជូ នម្រន្តី ជករ ចំនួន៥រូប ចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល ស្តីពីករក ងសមតថភព្រ វ្រជវ 
េនវទិយ ថ នជតិអធិករកិចច ចំនួន១េលីក។ 
 -បនេរៀបចំប ្ណ ល័យចបប់េអឡចិ្រតូនិច ចំនួន១េលីក។ 
 -បញចូ លអតថបទចបប់ ចំនួន៤៩៨ចបប់ េទកនុងប ្ណ ល័យចបប់េអឡចិ្រតូនិច។ 
 -បញចូ លលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ចំនួន១៨៤លិខិត េទកនុងប ្ណ ល័យចបប់េអឡចិ្រតូនិច។ 
 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋ ស្តីពីករយល់ដឹងេលីចបប់ភូមិបល ចំនួន១០េលីក េនេខត្ត ្វ យេរៀង 
ចំនួន២េលីក ៃ្រពែវង ចំនួន២េលីក េសៀម ប ចំនួន២េលីក កំពង់ធំ ចំនួន២េលីក និងេខត្តែកប 
ចំនួន២េលីក េ យមនអនកចូលរមួ ចំនួន៩២៥នក់ (្រស្តី ចំនួន៤៤៨ នក់)។ 
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 -ចុះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋ ស្តីពីករយល់ដឹងេលីចបប់ច ចរណ៍ផ្លូវេគក េនេខត្តកំពង់ធំ ចំនួន៧
េលីក េ យមនអនកចូលរមួ ចំនួន៣៨៧នក់ (្រស្តី ចំនួន៧៧នក់)។ 
 -ចុះសទង់មតិសិស នុសិស  ស្តីពីករយល់ដឹងេលីចបប់ស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេ្រគឿងេញ ន េនេខត្ត
្រពះសីហនុចំនួន៤េលីក េ យមនអនកចូលរមួ ចំនួន២២០នក់ (្រស្តី ចំនួន១០៩នក់)។ 
២-២-ករងរអប់រផំ ព្វផ យចបប់ 
 -ចុះផ ព្វផ យចបប់ ចនំួន១៤៤េលីក (អគគនយក ្ឋ នទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
ចំនួន២៣េលីក និងមនទីរ ជធនី-េខត្ត ចំនួន១២១េលីក) េ យមនអនកចូលរមួ ចំនួន៤៨ ២៤០នក់ 
(្រស្តី ចំនួន១៩ ៣៧៦នក់) និងបនទទួលសំណួរ ចំនួន៤ ៦៧៤សំណួរ។ 
២-៣-ករងរទំនក់ទំនងជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល 
 -ចូលរមួ្របជំុអន្តរ្រកសួងេនទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តីេលីេសចក្តី្រពងចបប់ ចំនួន១៧េលីក េសចក្តី្រពង
អនុ្រកឹតយ ចំនួន១២េលីក និងេសចក្តី្រពងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ចំនួន១៧េលីក។ 
២-៤-ករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
 -ចូលរមួ ្ត បស់ម័យ្របជុំេពញអងគរបសរ់ដ្ឋសភ េលីេសចក្តីេសនីចបប់ ចំនួន២េលីក េសចក្តី្រពង
ចបប់ចនំួន២០េលីក ករេបះេឆន តេ្រជីស ងំ ចនំួន៤េលីក ្រពះ ជ រ ចំននួ២េលីក របយករណ៍របស់
រដ្ឋសភ ចនំនួ២េលីក និងករ្របកសសុពលភព ចំនួន១េលីក។ 
 -ចូលរមួអមដេំណីរជមួយគណៈកមមករទី៧ៃនរដ្ឋសភ ចំននួ២េលីក។ 
 -ចូលរមួ ្ត បស់ម័យ្របជុំវ ិ មញញរបស់្រពឹទធសភ េលីេសចក្តីេសនីចបប ់ ចនំួន២េលីក េសចក្តី្រពង
ចបប់ចនំួន២០េលីក ករ្របកសទទួល គ ល់សមជិក្រពឹទធសភថម ី ចនំួន៤េលីក និងករេបះេឆន តេ្រជីស
ងំ ចនំួន២េលីក។ 

២-៥-ករងរទំនក់ទំនងជមួយ្របជពលរដ្ឋ 
 -េរៀបចំេវទកិ ធរណៈេដីមបទីទួលសំណូមពរពី្របជពលរដ្ឋ ចំនួន១០េលីក េនេខត្តបត់ដំបង
ចំនួន២េលីក កំពង់ចម ចំនួន២េលីក ៃ្រពែវង ចំនួន២េលីក កំពត ចំនួន២េលីក និងេខត្តេពធិ៍ ត ់
ចំនួន២េលីក េ យមនអនកចូលរមួ ចំនួន២ ៦៥៦នក់ (្រស្តី ចំនួន១ ១៨៥នក់) និងបនទទលួ
សំណូមពរពី្របជពលរដ្ឋ ចំនួន២៧៣សំណូមពរ។  
៣-ករងរអធិករកចិច 
៣-១-ករងរអធិករកិចចទី ១ េលើវិសយ័េសដ្ឋកិចច 
 ១-ចុះេធ្វីអធកិរកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ នងិ្រទពយសមបត្តិរដ្ឋកនុងករយិបរេិចឆទ
២០១៨ និងប ្ដ ឆន ពំក់ព័នធេន្រកសួងចំនួន៩ អងគភពថន ក់ជតិចំនួន២ និងមនទីរ-អងគភពកនុង២៥ 
ជធនី-េខត្ត េសមីនឹង៣០៣មនទីរ- អងគភព។ 

 ២-េធ្វីលិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីករជំរុញករែកលម្អចំណុចខ្វះខត េទ្រកសួង- ថ ប័នរងអធកិរកិចច
ចំនួន៦០ចបប់។ 
 ៣-ទទួលលខិិតេឆ្លីយតប ស្ដីពីករជំរុញករែកលម្អចំណុចខ្វះខតពី្រកសួង- ថ ប័ន អងគភព ចំនួន
៤ចបប់។ 
 

៣-២-ករងរអធិករកិចចទី ២ េលើវិសយ័រដ្ឋបលទូេទ 
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 ១-ចុះេធ្វីអធិករកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហិរញញវតថុ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋកនុងករយិបរេិចឆទ
២០១៨ និងប ្ដ ឆន ពំក់ព័នធេន្រកសួង ចំនួន១ និងមនទីរ-អងគភពកនុង២៣ ជធនី-េខត្ត េសមីនឹង
២៣៧មនទីរ-អងគភព។ 
 ២-ចុះទំនក់ទំនង និងក្ដ ប់សភពករករងរអធិករកិចចេន្រកសួង ចំនួន១៤ ។ 
 ៣-ទទួលរបយករណ៍ និងលិខិតជូន្រជបពី្រកសួង ចំនួន១១ ។ 
៣-៣-ករងរអធិករកិចចទី ៣ េលើវិសយ័សងគមកិចច 
 ១-ចុះេធ្វីអធិករកិចចេលីករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ហិរញញវតថុ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋកនុងករយិបរេិចឆទ
២០១៨ និងប ្ដ ឆន ពំក់ព័នធ េន្រកសួង ចំនួន៧ និងមនទីរ-អងគភពកនុង២៥ ជធនី-េខត្ត េសមីនឹង
២៣០មនទីរ-អងគភព។ 
 ២-េធ្វីលិខិតជូនដំណឹងស្ដីពីករជំរុញករែកលម្អចំណុចខ្វះខត ែដលគណៈ្របតិភូបនពិនិតយ
េឃីញកនុងករយិបរេិចឆទ២០១៨ ចំនួន១៣ចបប់ េទ្រកសួង- ថ ប័ន ចំនួន៨ ។ 
 ៣-ទទួលលិខិតេឆ្លីយតបស្ដីពីករជំរុញករែកលម្អចំណុចខ្វះខត ចំនួន៥ចបប់ ។ 
៣-៤-ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់ 
 ចុះ ម នករអនុវត្តចបប់ េគលនេយបយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន ចំនួន៣៨
េលីក រមួមន៖ ករចុះ ម នករអនុវត្តចបប់ មប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន ចំនួន៥ (ចបប់ ចំនួន៣ 
និងអនុ្រកឹតយចំនួន៧) នងិករចុះ ម នករអនុវត្តចបប់េន ជធនី េខត្ត និងអងគភពេផ ងៗបន
ចំនួន៣២េលីក (ចបបច់ំននួ៦ អនុ្រកឹតយ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននចំនួន៤)។ 
៣-៥-ករងរទទួលពកយបណ្តឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ 
 ្រកសួងបនទទួលពកយបណ្តឹ ងចំននួ១៣៥បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធកិរកិចចចំនួន៤៦បណ្តឹ ង 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំននួ៨៩បណ្តឹ ង) ែដលកនុងេនះ រមួមន៖  
 -ពកយបណ្តឹ ងកំពុងពិនតិយ ចំនួន៥បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៩ចំនួន៥បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងរង់ចកំរសេ្រមចពីថន ក់ដកឹន្ំរកសួង ចំនួន៤បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០១៩ចំនួន៤បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងបនបញជូ នេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យ ចំនួន១៧បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៨ ចំនួន៤
បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ចំនួន១៣បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងកំពុងេ្រតៀមបញជូ នេទ ថ ប័នេផ ងេ ះ្រ យ ចំននួ២បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៩ចំនួន២
បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលជសមតថកិចច្រកសួងចំនួន២២បណ្តឹ ង និងសមតថកិចចមនទីរ ជធនី-េខត្តចនំួន៨៩
បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៩ចំនួន៨៩បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលមច ស់បណ្តឹ ងសំុដកវញិចំនួន១បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០១៨ចំនួន១បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងកំពុងចុះអេងកត្រ វ ្រជវចនំួន៦៨បណ្តឹ ង(អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចចចំននួ២៧
បណ្តឹ ង និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំនួន៤១បណ្តឹ ង កនុងេនះឆន ២ំ០១៤ចំនួន៣បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៦ចំនួន៣
បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៧ចំនួន៧បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៨ចំនួន១៤បណ្តឹ ង និងឆន ២ំ០១៩ចំនួន៤១បណ្តឹ ង)។  
 -ពកយបណ្តឹ ងេ្រតៀមចុះអេងកត្រ វ្រជវចំនួន៤បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០១៩ចំនួន៤បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលថន ក់ដឹកន្ំរកសួងសេ្រមចតមកល់ទុកែលងចត់ករបន្ត ចំនួន១បណ្តឹ ង។ 
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 -ពកយបណ្តឹ ងែដលបនបែង្វរ េទ ថ បន័េផ ងេ ះ្រ យ ចំននួ១បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៦ ចំនួន១
បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលបនបញចប់ករេ ះ្រ យចំនួន៦បណ្តឹ ង។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងសំុករស្រមបស្រមួលពីថន ក់ដឹកន្ំរកសួងចំនួន១បណ្តឹ ង។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងបនទទួលករេឆ្លីយតបចំនួន៨បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៨ចំនួន៣បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ចំនួន
៥បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលមច ស់បណ្តឹ ងសំុជំរុញករេ ះ្រ យចំនួន៨បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៦ចំនួន៣បណ្តឹ ង  
ឆន ២ំ០១៧ ចំនួន១បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ចំនួន៤បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដល្រកសួងបនេធ្វីលិខិតជំរុញករេ ះ្រ យចំនួន៨បណ្តឹ ង (ឆន ២ំ០១៦ ចំនួន
៣បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៧ ចំនួន១បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៩ ចំនួន៤បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងែដលបនចុះជំរុញករេ ះ្រ យចំនួន១បណ្តឹ ង(ឆន ២ំ០១៨ចំនួន១បណ្តឹ ង)។ 
 -ពកយបណ្តឹ ងបនេ ះ្រ យចប់ចំនួន២៨បណ្តឹ ង (អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចច ចំននួ៦បណ្តឹ ង 
និងមនទីរ ជធនី-េខត្តចំននួ២២បណ្តឹ ង កនុងេនះឆន ២ំ០១៧ចំនួន២បណ្តឹ ង ឆន ២ំ០១៨ចំនួន៦បណ្តឹ ង 
ឆន ២ំ០១៩ ចំនួន២០បណ្តឹ ង)។ 
៤. សវនកមមៃផទកនងុ 
 -ចុះ ម នអនុ សន៍របស់សវនករ កនុងករយិបរេិចឆទ២០១៧ េន មប ្ត សវន ្ឋ នបន
ចំនួន១១មនទរី ករយិបរេិចឆទ២០១៨ េន មទីសវន ្ឋ ន បនចំនួន១៥មនទីរ  
 -េធ្វីរបយករណ៍ស្តីពីករចុះេធ្វីសវនកមមេន ១៥មនទីរ។ 
 -េធ្វីេសចក្តីជូនដំណឹងដល់មនទីរទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចេខត្តឧត្តរមន
ជ័យស្តីពីករែកលម្អកំហុសឆគង េលីករអនុវត្តនីតិវធិីហរិញញវតថុស្រមប់ករយិបរេិចឆទ២០១៨។ 
៥. ករងរវិទយ ថ នជតិអធិករកិចច 
 -បនេសនីសុំ និងទទួលបនករអនុម័តយល់្រពម េលី ចរស្តីពីករចត់ ងំម្រន្តីចូលរមួវគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លជំនញអធិករកិចចេនវទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
 -បនេសនីសុំ និងទទលួបនករអនុម័តយល់្រពម េលី្របកសស្តីពីករកំណត់ភរកចិច របស់
្រ ្ត ចរយ និង្រគូឧេទទសស្រមប់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈអធិករកិចច។ 

 -បនេសនីសុំ និងទទលួបនករអនុម័តយល់្រពមេលីេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករបេងកីតគណៈកមមករ
កំណត់អពំីក្រមិត នងិ្របធនបទ ស្រមប់បណ្ដុ ះប ្ដ លវជិជ ជីវៈអធិករកិចច។ 
 -បនេរៀបចំែផនករថវកិ និងែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២០ របស់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
 -បន នងិកំពុងេ្រជីសេរសី្រគូបេងគ លជំនញវជិជ ជីវៈអធិករកិចចស្រមប់វទិយ ថ នជតិអធិករកិចច។ 
 -បនផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត លជំនញអធិករកិចចបឋម ជូនម្រន្តី ជករ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចចំនួន៨វគគ ែដលមនសិកខ កមចូលរមួសរុបចំនួន៣២៧រូប (្រស្តីចំនួន
១២២រូប)។ 



 

50 

 -បនសហករជមួយអងគករមូលនិធិ សុី និង្រកុមហុ៊ន្របឹក េយបល់ CPS ផ្តលក់របណ្ដុ ះ
ប ្ដ លស្តីពី ករក ងសមតថភព្រ វ្រជវ ជូនម្រន្តី ជករ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធ
សភ និងអធកិរកិចចចំនួន២០រូប (្រស្តីចំនួន៤រូប)។ 
 -បនចុះសិក ្រ វ្រជវអំពីត្រមូវករៃនករបណ្តុ ះប ្ត លកនុងវស័ិយអធិករកិចច េនមនទីរទំនក់
ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចចំនួន២០េខត្ត។ 
 -បនចុះសទងម់តិអំពីករ្រគប់្រគង និងករអភិវឌ ន៍ករងរអធិករកិចច េនមនទីរទំនក់ទំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច មប ្ត េខត្តចំននួ៧េខត្ត។ 
៦-ករងរេផ ងៗេទៀត 
៦-១-ករងរេយនឌ័រ 
 -បនេរៀបចំអបអរ ទរទិ អន្តរជតិនរ៨ីមីនេ្រកម្របធនបទ«េលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ 
និងករគពំរ សងគមេដីមបអីភិវឌ ន៍ធនធនមនុស »។ 
 -បន្របជុំផ ព្វផ យេសចក្តីសេ្រមចស្តីពីករែកស្រមួលសមសភព ្រកុមករងរបេចចកេទស
េយនឌ័រ្របច្ំរកសួង។ 
 -បនេរៀបចំស្រមបស្រមួល និងចុះហតថេលខរមួគន េលីអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន ស្តីពីករ
េលីកកមពស់សុខុមលភពជូនម្រន្តី ជករ្រកសួង ជមួយមនទីរេពទយ្រពះេកតុម  ជលទធផលៃន
ករអនុវត្តអនុស រណៈេនះ បនជួយដល់ម្រន្តី ជករ និង ច់ញតិបនចំនួន៥រូប។ 
 -ម្រន្តី ជករជ្រស្តីែដលទទួលបនករបណ្តុ ះប ្ត ល និងព្រងឹងសមតថភពកនុង្របេទសមន ចំននួ
១១៥រូប និងេ្រក្របេទស ចំនួន១រូប។ 
 -បនេរៀបចំវគគអប់រផំ ព្វផ យ ស្តីពីករែស្វងយល់អំពីជមងឺទឹមេនមែផ្អម េ យមនម្រន្តី ជករ
សរុប ចំនួន៨៤រូប។ 
 -ឧបតថមភថវកិ ចំនួន៤៥មុនឺេរៀល ដល់ម្រន្តី ជករជ្រស្តីរងេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ ចំននួ១រូប។ 
 -ឧបតថមភថវកិ ចំនួន៦០មុនឺេរៀល ដល់ម្រន្តី ជករជ្រស្តីស្រមលមតុភព ចំនួន៣រូប។ 
 -ចូលរមួសិកខ ពក់ពន័ធនឹងករងរេយនឌ័រ ចំនួន៥េលីក។ 
 -បនេរៀបចំកមមវធិីផ ព្វផ យ ស្តីពីករែស្វងយល់ទស នទនេយនឌ័រជូនថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី
ជករ្រកសួង េ យមនករចូលរមួ ចំនួន១៨០រូប។ 

 -បនេរៀបចំែផនករសកមមភពករងរប្រញជ បេយនឌ័រ្របចឆំន ២ំ០២០។ 
៦.២. ករងរចងសមព័នធេម្រតីភព 
 ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជ្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច បនចុះសួរ
សុខទុកខ និងសំេណះសំ លជមួយកងកម្ល ងំ ជួរមុខវរេសនតូចនគរបលករពរ ្រពំែដនទឹកេលខ
២៦៩ និងវរេសនតូចនគរបលករពរ្រពំែដនេគកេលខ៨២៧ ៃនគណៈបញជ ករនគរបលជតិ
្របចទំិសភូមិភគ៣។ កនុងឱកសេនះក៏មនករឧបតថមភជេ្រគឿងឧបេភគបរេិភគ និងថវកិមួយចំនួន 
ែដលបនមកពីសបបុរសជន ស្រមប់ជូនដល់កងកម្ល ងំនគរបលែដលបនឈរេជីង ្របចទំិសភូមភិគ
េខត្តេកះកុង។ 
៦.៣. ករែកទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈ 
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 ្រកសួងបនចូលរមួយ៉ងសកមមកនុងករែកទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈ ដូចខងេ្រកម៖ 
 -ចូលរមួ្របជុំជ្របច ំជមួយគណៈកមម ធិករ ដឹកនកំរងរែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ។ 
 -អនុវត្តេសចក្តីជូនដណឹំង និង ចរែណនសំ្តីពីករេ្រតៀម និងេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិឆន ំ
២០២០ -២០២២ និងែផនករថវកិរបស់្រកសួង។ 
 -េធ្វីសិកខ ្រតួតពិនិតយពិនតយករអនុវត្តន៍ថវកិកមមវធិីរយៈេពល៩ែខ េនស ្ឋ គរភនំេពញ។ 
 -សហករជមួយអនកបេចចកេទស ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ កនុងករបំពក់ និងតេម្លីងប ្ត ញ
្របព័នធបេចចកវទិយព័ត៌មន ស្រមប់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ (FMIS) រមួមនប ្ត ញ សឺរេវរី 
និងកុំពយូទ័រ េន្រកសួង។ 
 -បញជូ ន្រកុមករងរ្របព័នធFMIS្រកសួង េទចូលរមួបណ្តុ ះប ្ត ល ករេ្របី្របស់្របព័នធ FMIS 
មមុខងរ នីមួយៗ េហយីចប់េផ្តីមអនុវត្ត ងំពីៃថងទី២ ែខមក  ឆន ២ំ០២០។ 

គ. បញ្ហ ្របឈម 
 ទនទឹមនឹងលទធផលទទួលបនខងេលី ្រកសួងេនជួបបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនដូចជ៖ 
 -ពុំទន់មនលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត្រគប់្រគន់ពក់ព័នធនឹងវស័ិយអធិករកិចច។ 
 -ពុំទន់បនអនុវត្តែផនករថវកិកមមវធិីេពញេលញ ជក់ែស្តងកនុងឆន ២ំ០១៩ េ្របី្របស់បនែតថវកិ
ជំពូក៦១ប៉ុេ ្ណ ះ។ 
 -ពុំទន់មនថវកិបុេរ្របទន មេធយបយេធ្វីដំេណីររបស់រដ្ឋ និងសមភ របេចចកវទិយមនិសម្រសប
ស្រមប់ចុះេបសកកមម។ 
 -សមតថភពរបស់ម្រន្តី ជករអធិករកិចចមួយចំនួនតូចេនមនក្រមិត។ 
 -ពុំទន់មនៃដគូរអភិវឌ ជតិ និងអន្តរជតិ ជួយគ្ំរទេលីវស័ិយអធិករកិចចឱយបនទូលំទូ យ។ 
 -កិចចសហករជមួយអងគភពអធិករកចិច ម្រកសួង រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ ន េនមនក្រមិត។ 
 -សមភ របរកិខ មួយចំនួន េន មនយក ្ឋ ន ដូចជ តុ េកអី ម៉សុីនថតចំលង ចប់េផ្តីមដេំណីរករ
រ ក់រអួល និងចស់្រទុឌេ្រទមជបន្តបនទ ប់។ 
 -កិចចសហកររបស់អងគភពរងអធិករកិចច និងអនកពកព់័នធមួយចំននួេនមនក្រមិត។ 
 -របយករណ៍អធិករកចិចមិនទន់ឯក ជយ េ យត្រមូវឱយឆ្លង្របធន ថ ប័ន ឬ្របធនអងគភពរង
អធិករកិចច ចុះហតថេលខយល់្រពមេលីលទធផលអធកិរកិចច។  
ឃ. ទិសេ ករងរបន្ត 
១. ករងររដ្ឋបលកិចចករទូេទ 
១.១. ករងររដ្ឋបល 
 -បន្ត្រគប់្រគងកិចចករររដ្ឋបល្រកសួងឱយកន់ែតមន្របសិទធភពខពស់ និងបន្តែកលម្អ េ យេធ្វីករ
ស្រមបស្រមួល្រគប់ប ្ត អងគភព និងមនទីរ ជធនី-េខត្ត ជពិេសសបន្តចូលរមួ្រគប់កំែណទ្រមង់រដ្ឋបល
ធរណៈ្រសប មេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

  -បន្តអនុវត្តចរន្តករងររដ្ឋបលឱយកន់ែត្របេសីរ។ 
 -បន្តទំនកទ់នំងជមួយគណៈកមម ធិករជតិេរៀបចំបុណយជតិ-អន្តរជតិ កនុងករចូលរមួកនុងពិធី
បុណយជតិ អន្តរជតិ និងពធិីបុណយេផ ងៗេទៀត។ 
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១.២. ករងរបុគគលកិ និងធនធនមនុស  
 -បន្តទំនកទ់នំង និងស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួងមុខងរ ធរណៈេលីករងរបុគគលិក និងធន
ធនមនុស ។ 
 -បន្តអនុវត្តនូវ ល់្រពះ ជ្រកឹតយ អនុ្រកតឹយ ចរែណន ំ លិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តេផ ងៗ របស់
ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 -បន្តេធ្វីទំនកទ់ំនងជមួយ្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន នងិយុវនីតិសមបទ ពក់ពន័ធនឹង
ករ ក់ម្រន្តី ជករឱយចូលនិវត្តន៍ បត់បង់សមបទវជិជ ជីវៈ ឬបត់បង់សមតថភពករងរ។ 
 -ព្រងឹងករងរពិនិតយផ្តល់ទិ ្ឋ ករេលីរបយករណ៍ស្តីពី ថ នភពរដ្ឋបល  និង ថ នភពែ្រប្របួល
របស់ម្រន្តី ជករថន ក់ ជធនី-េខត្តឱយបនទន់េពលេវ ។ 
១.៣. ករងរហរិញញវតថុ និងផគត់ផគង់  
 -បន្តទំនក់ទនំងករងរជមួយ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ រតនគរជតិ  និងធនគរជតិ កនុង
កិចចករេសនីសំុថវកិនន មខទង់ ជំពូក េដីមបបីេ្រមីករងរ្រកសួងឱយដំេណីរករល្អ្របេសីរដូចជថវកិ
ស្រមប់េបៀវត  ដំេណីរកររដ្ឋបលទូេទ េបសកកមមកនុង្របេទស និងេ្រក្របេទស។ល។ 
១.៤. ករងរែផនករ និងសថតិិ 
 -បន្តេរៀបចំែផនករថវកិ្របចឆំន ២ំ០២០ របស់្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច។ 
 -េ្រតៀមេរៀបចំរបយករណ៍សមិទធកមម ស្តីពីលទធផល ៃនករអនុវត្តថវកិឆមសទី១ ឆន ២ំ០១៩ 
េដីមបេីធ្វីករបូកសរុបជូន្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ។ 
 -ចុះែណនកំរេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ និងែផនករថវកិ្របចឆំន ២ំ០២០ របស់្រកសួង
ទំនក់ទំនង ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -បន្តបញចូ លទនិនន័យសថិតិផ្លូវករែដលមនករចត់ ងំ មវសិ័យ និងពិនិតយេឡងីវញិជបេណ្តី រៗ។ 
 -ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តថវកិកមមវធិីស្រមប់ករយិល័យេដីមបអីនុវត្តឆន ២ំ០១៩។ 
 -េរៀបចំ ង ម ន និង យតៃម្លករអនុវត្តថវកិកមមវធីិស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ២ំ០១៩។ 
 -េ្រតៀមចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត លេលីករងរក ងែផនករឱយកន់ែតមន្របសិទធភព។ 
១.៥. ករងរសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ  
 -បន្តទំនកទ់នំង និងសហ្របតិបត្តិករជមួយ ថ នទូតចិន និង្រកសួង្រតួតពនិិតយៃន ធរណរដ្ឋ
្របជមនិតចិន និងអធកិរកិចចរ ្ឋ ភិបលៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម េដីមបេី្រតៀមជំរុញ
អនុវត្តអនុស រណៈៃនករេយគយល់គន រ ង ថ ប័នទងំពីរ។ 
 -បន្តសហករជមួយវទិយ ថ នសនទនេមគងគ(MDI) និងវទិយ ថ នខុងជ ឺ ៃន ជបណ្ឌិ តយសភ
កមពុជ។ 
 -បន្តទំនកទ់នំងព្រងឹងភពជៃដគូជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍។ 
 -បន្តទំនកទ់នំងជមួយ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ។ 
 -បន្តករសិក ្រ វ្រជវប ្ត ្របេទសជសមជិក ៊ ន និងអងគករអន្តរជតិ។ 
 -េ្រតៀមចូលរមួអនុវត្តករងរែដលថន ក់ដឹកន្ំរបគល់ជូន។ 
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២. ករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
២.១. ករងរនីតិកមម  
 -េរៀបចំែផនករសកមមភពករងរេដីមបចុីះសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋស្តីពីករយល់ដឹងេលីចបប់។ 
 -្រ វ្រជវ្របមូលឯក រចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត េដីមបបីញចូ លកនុងេគហទំព័រប ្ណ ល័យ
េអឡចិ្រតូនិច។ 
 -ចូលរមួេរៀបចំ ក់ែតងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តរបស់្រកសួង។ 
២.២. ករងរអប់រផំ ព្វផ យចបប់  
 -េរៀបចំែផនករសកមមភព និងទំនកទ់ំនងជមួយ ជញ ធរ ជធនី-េខត្ត េដមីបផី ព្វផ យចបប់។ 
 -េរៀបចំែផនករសកមមភពេដីមបចុីះ ម ន ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្ល មុន និងេ្រកយករផ ព្វ
ផ យចបប់។ 
 -សិក ្រ វ្រជវឯក រ ឬលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តពក់ព័នធនិងចបប់។ 
 -សហករជមួយនយក ្ឋ នហរិញញវតថុ និងផគត់ផគង ់េដីមបេីរៀបចំេបះពុមពអតថបទចបប់។ 
២.៣. ករងរទំនក់ទំនងជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ  
 -ចូលរមួ្របជុំអន្តរ្រកសួង និង ម្រកសួង- ថ បន័។ 
 -ចូលរមួ ្ត បស់ម័យ្របជំុេពញអងគ វ ិ មញញ េនមនទីររដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ។ 
 -ចុះអមដំេណីរជមួយតំ ង ្រស្ត និងគណៈកមមករននៃនរដ្ឋសភជតិ។ 
 -ចុះអមដំេណីរជមួយគណៈកមមករនន ្រកុមសមជិក្រពឹទធសភ មភូមិភគ និង្រកមុសមជកិ 
សមជិក ៃន្រពឹទធសភ។ 
 -េរៀបចំែផនករសកមមភពចុះេធ្វីេវទិក ធរណៈ េដីមបទីទួលសំណូមពរពី្របជពលរដ្ឋ។ 
៣. ករងរអធិករកចិច  
៣.១. ករងរអធិករកិចច (វិសយ័េសដ្ឋកិចច រដ្ឋបលទូេទ និងសងគមកិចច) 
 -បន្តអនុវត្តករងរអធិករកិចចែដលពុំទន់បនេធ្វីចប់កនុងឆន ២ំ០១៩។ 
 -អនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២០។ 
 -ព្រងឹងករងរ្រគប់្រគងរដ្ឋបល និងចង្រកងគំរូឯក រស្រមប់េ្រតៀមលកខណៈសមបត្តិេដីមបអីនុវត្ត
ថវកិ មកមមវធិី។ 
 -េរៀបចំ និងែកស្រមួលែផនករ្របតិបត្តិករអធិករកិចចឱយ្រសប ម ថ នភពករងរជក់ែស្ដង។ 
 -្របមូលចង្រកងឯក រគតិយុត្តទងំ យែដលមន្របេយជន៍ដល់ករងរអធិករកិចច។ 
 -េរៀបចំែផនករសកមមភព និងែផនករថវកិឆន ២ំ០២១។ 
 -បណ្ដុ ះប ្ដ លម្រន្តីអធិករកិចច មរយៈករផ្ល ស់ប្ដូរបទពិេ ធន៍គន ។  
៣.២. ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់ 
 -បន្តចុះ ម ន្រតួតពិនតិយ ល់ករអនុវត្តចបប់ េគលនេយបយ យុទធ ្រស្ត លិខិតបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តពកព់័នធ នងិអនុ សន៍របស់នយករដ្ឋម្រន្តី ែដលមិនទន់បនេធ្វីចប់កនុងឆន ២ំ០១៩។ 
 -្របមូលចង្រកងចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តស្រមប់ចុះ ម ន។ 
 -អនុវត្តករងរ មែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២០។ 
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 -េ្រតៀមេរៀបចំេសចក្តីជូនដណឹំងស្តីពីករជំរុញែកលម្អេលីចំណុចខ្វះខតេទប ្ត ្រកសួង 
និង ថ ប័ន។ 
 -អនុវត្តភរកចិចេផ ងៗេទៀត មករចង្អុលបង្ហ ញរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
៣.៣. ករងរទទួលពកយបណ្ដឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ 
 -បន្តរង់ចទំទលួពកយបណ្ដឹ ងពី្រគប់មជឈ ្ឋ ននន រមួទងំពកយបណ្ដឹ ងកនុង រព័ត៌មនផងែដរ។ 
 -បន្ត និងេ្រតៀមចុះអេងកត្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ងែដលជសមតថកិចច្រកសួង។ 
 -េ្រតៀមអនុវត្តែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២០។ 
 -អនុវត្តភរកចិចេផ ងៗេទៀត មករសេ្រមចរបស់ថន ក់ដឹកន្ំរកសួង។ 
៣.៤. ករងរព្រងឹង ថ ប័ន និង្រគប់្រគងម្រន្តី ជករ 
 -បន្តចូលរមួេរៀបចំេសចក្តី្រពងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច។ 
 -បន្តព្រងឹងករ្រគប់្រគងវត្តមន និងអវត្តមនម្រន្តី ជករ។ 
 -បន្តព្រងឹងរេបៀបរបបេធ្វីករងរ។ 
 -បន្តចូលរមួ្របជុំករងរកនុង្រកសួង នងិអន្តរ្រកសួង មករអេញជ ីញ និងចត់ ងំរបស់ថន ក់ដឹកនំ
្រកសួង។ 
 -បន្ត្របជុំព្រងងឹរេបៀបរបបករងរ្របចែំខ ្រសប មេសចក្ដីកំណត់ស្ដីពីករែបងែចកភរកិចច និង
រេបៀបរបប ករងររបស់អគគនយក ្ឋ នអធិករកិចច។ 
 -បន្តបណ្តុ ះប ្ត លៃផទកនុងអគគនយក ្ឋ ន។ 
៤. ករងរសវនកមមៃផទកនងុ 
 -បន្តអនុវត្តករងររបស់ខ្លួន្រសប មអនុ្រកឹតយេលីេលខ៤០ អន្រក.បក ចុះៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ
២០០៥ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្តពីីករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទៃនសវនកមមៃផទកនុងេន ម ថ ប័ន ្រកសួង 
និងសហ្រគស ធរណៈ និង្របកសេលខ០៧៣ ទរពអ.្របក ចុះៃថងទី១៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៥ ស្តីពី
ករេរៀបចំ និងករ្រប្រពឹត្តេទរបស់ករយិល័យ ចំណុះនយក ្ឋ នៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
៥. ករងរវិទយ ថ នជតិអធិករកិចច 
 -ក ងលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងយន្តករពក់ព័នធ 
 -អភិវឌ ថ បន័ និងរចនសមព័នធ្រគប់្រគង 
 -ព្រងឹងករ្រគប់្រគងករងររដ្ឋបល និងហរិញញវតថុ 
 -ព្រងឹងករងរែផនករ និង្រ វ្រជវ 
  -ព្រងឹងករងរបណ្តុ ះប ្ត ល 
 -ព្រងឹងករងរទំនក់ទំនង ធរណៈ 
៦. ករងរេផ ងៗ  
៦.១. ករងរេយនឌ័រ 

 -បន្តផ ព្វផ យអនុសញញ សុី-ដ ។ 
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 -េធ្វីបចចុបបននភពែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ 
 -បន្តផ ព្វផ យអំពីែស្វងយល់ទស នទនេយនឌ័រ។ 
 -ផ ព្វផ យអពំីករប្រញជ បេយនឌ័រ។ 
 -ផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លព្រងឹងសមតថភពដល់្រស្តីែដលមនតួនទី។ 
 -បន្តេរៀបចំេវទិករ ធរណៈស្តីពីត្រមូវករ និងបញ្ហ ្របឈមរបស់ម្រន្តី ជករជ្រស្តី។ 
 -បន្តេរៀបចំេវទិករសុខភព េ យសហករជមួយមនទីរេពទយ្រពះេកតុម ។ 
 -បន្តជំរុញករអនុវត្តែផនករប្រញជ បេយនឌ័រឱយកន់ែតមន្របសិទធភព មវស័ិយទងំបី េនថន ក់
្រកសួង និងេន មមនទីរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ជធនី-េខត្ត។ 
 -េរៀបចំផ្តល់ប័ណ្ណសរេសីរ និងរង្វ ន់ជូនម្រន្តី ជករ ែដលបនជប់ចំ ត់ថន ក់េឆនីមកនុងករជ្រមុញ 
ករងរេយនឌ័រ។ 
 -បន្តសហ្របតិបត្តិករជមួយ្រកសួងកិចចករនរ ី ្រកុម្របឹក ជតកិមពុជេដីមប្ីរស្តី និងង្រកសួង-
ថ ប័នពក់ព័នធ េដីមបជីំរុញករងរេយនឌ័រឱយដំេណីរករទទួលលទធផលខពស់។ 

៦.២. ករងរចងសមព័នធេម្រតីភព 

 ្រកសួងនឹងចូលរួមយ៉ងសកមមែថមេទៀត កនុងករព្រងឹងសមពន័ធេម្រតីភព ជមួយកងវរេសនតូចនគរបល
្រពំែដន ទងំពីរអងគភព ឱយកន់ែតជិតសនិទធ កនុងន័យផ្តល់កម្ល ងំចិត្ត នងិសមភ រ េដីមបបីេងកីន ជីវភពរស់
េនរបស់គត់ឱយកន់ែតមនភព្របេសីរេឡងី និងេដីមបរីមួចំែណកែថរក ករពរទឹកដីរបស់េយងីឱយមន
សុខសន្តិភពយូរអែង្វងតេរៀងេទ។ 
៦.៣. ករែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ 
 -េ្រតៀមខ្លួនអនុវត្តថវកិកមមវធិីេទ មកមមវធិីែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ។ 
 -បន្តករែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈបេណ្តី រៗ ជជំ នៗ េដីមបអីនុវត្តកមមវធិីែក
ទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈឱយបនេជគជ័យ។ 
 -អនុវត្តករ្រគប់្រគងថវកិ្រកសួង ម្របព័នធបេចចកវទិយព័ត៌មន ស្រមប់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ
ធរណៈ (FMIS) ែដលចប់េផ្តីមអនុវត្តពីៃថងទី ២ ែខមក  ឆន ២ំ០២០។ 

 
ង. េសចក្តីសននិ ្ឋ ន 
 
 ្រកសួងបនបំេពញភរកិចច ្របកបេ យទទួលខុស្រតូវខពស់ និងមន្របសិទធភព និងេជគជ័យ 
េទះជករងរខ្លះមនករលំបក សមុគ ម ញមនភពរេសីប និងភពចំរូងច្រមស់ក្តី។ សមិទធផលករងរ 
ដូចបនេរៀ ប់ខងេដីមបនមកេ យ រមនករដឹកន ំ ្របកបេ យបញញ ញណដ៏ភ្លឺ ្វ ង និង ងៃវ 
របស់េ កជំទវ រដ្ឋម្រន្តី និងេ យ រថន ក់ដឹកន  ំ ម្រន្តី មនសមតថភពេពញេលញ និងជំនញ
ចបស់ ស់ និងមនករយល់ដឹងែផនកចបប់ ្រពមទងំ្រកមសីលធម៌ ្អ តស្អំ។ 
 ្រកសួងេនមនករ្របឈមេ្រចីន ជពេិសសគឺកង្វះលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ិ និង្រកមសីលធម៌ទន់
េខ យ និងភពអសកមមរបស់ម្រន្តីមួយចំនួន។ េទះជយ៉ងេនះក្ត ី ក៏្រកសួងបនជមនះ និងបំេពញតួនទីេទ



 

56 

មចបប់អនុញញ ត េហីយេយីងបនេឃីញចបស់ថ ករងររបស់េយីងពិតជជួយធនករព្រងឹង្របសិទធភព
ករងរ ថ ប័ន អងគភពរដ្ឋ ធនសុវតថិភព និងសិទធិេសរភីពជូន្របជពលរដ្ឋ និងនមំកនូវតម្ល ភព  
កត់បនថយបននូវបតុភពអសកមមនន ដូចជត្រមូវឱយអនុវត្តកិចចសនយ រ ង្រកុមហុ៊ននន ជមួយ
រដ្ឋបនល្អ ជួយកត់បនថយ និងលុបបបំត់ ករកឹបេកង និងករេ្របី្របស់្រទពយសមបត្តិរដ្ឋខុសទិសេ
ជេដីម។ 
 ្រកសួងបនត្រមង់ទិស និងែណនឱំយ្រកសួង ថ ប័ន និងអងគភពរដ្ឋ បេងកីនករ្របុង្របយត័ន និង
ទទួលខុស្រតូវខពស់ កនុងសកមមភពករងររបស់ខ្លួន ្រសប មករែកទ្រមង់ សុីជេ្រម ករព្រងឹងនីតិរដ្ឋ 
និងអភិបលកិចចល្អ។ ដូេចនះករងរអធិករកិចច ពិតជមន រៈសំខន់មិន ចខ្វះបន េដីមបបីេ្រមីឱយ
ផល្របេយជន៍ជតិ និង្របជពលរដ្ឋេយងី កនុងេពលែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  ទទួលបនសន្តិភព
យ៉ងពិត្របកដ និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយ េ្រកមករដឹកនរំបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលមន សេម្តច
អគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខ។ 
 ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  និង
អធិករកិចច ខិតខំពុះពរ ល់ករលំបក ្របឹងែ្របងអនុវត្តករងរ្របកបេ យ្របសិទធភព សមតថភព និង
មនសិករទទួលខុស្រតូវ ខពស់ ក៏េ យ រមនករគ្ំរទ នងិកិចចសហករល្អពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន ទងំ ថ បន័
រដ្ឋ  ថ ប័នមនិែមនរដ្ឋ ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់ និង្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស។ 
 កនុងឆន ២ំ០២០ ខងមុខ ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ្រគប់លំ ប់ថន ក់ នឹងខិតខំ្របឹងែ្របងជបន្តេទៀត េដីមបេី ះ្រ យ និងកត់
បនថយឱយបនជ អតិបរម នូវចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង ក៏ដូចជបតុភពអសកមមនន ែដលេកីតមន
កនុងសងគម។ ្រកសួងសូមេសនី ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួង ថ ប័ននន រដ្ឋបលែដនដី្រគប់
លំ ប់ថន ក់ ្របជសហគមន៍ និង្របជពលរដ្ឋ សូមបន្តចូលរមួសហករ ឱយកន់ែតល្អ្របេសីរែថមេទៀត 
េដីមបសីេ្រមចបនេជគជ័យ និងសមិទធផលថមីៗ បែនថមេទៀត ជូនជតិមតុភូមិៃនេយងី។ 
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ឧបសមព័នធ ៣. របយករណ៍បូកសរបុសននបិត 
 

របយករណ៍សេងខប 
ស្តពីី 

ករបូកសរបុលទធផលសននិបត ឆន  ំ២០១៩-២០២០ 
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 នយកខុទទកល័យ 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី  
អងគសននិបតទងំមួយ ជទីេម្រតី 
 កនុងរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច
បន្របរពធសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរ ឆន  ំ២០១៩ និងេលីកទិសេ ឆន  ំ២០២០ ែដលេ្រគង
បញច ប់េនេពល ង ចនៃថងេនះ។  
 អងគសននិបតែដលចូលរួម េ យថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់ ជធនី-េខត្ត និង 
េភញ វកិត្តិយសមកពីប ្ត ្រកសួង ថ ប័ន និង ជធនី េខត្តទងំអស់ែដលមនអនកចូលរួមសរុបចំនួន 
៦០៥ នក់ បន្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន មកមមវធិីែដលបនេ្រគងទុក។ 
 េនេពល្រពឹកបនទ ប់ពី ខញុ ំបន នរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងរ ឆន  ំ២០១៨ និងទិស
េ ឆន  ំ២០១៩សេងខបមក េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី បនែថ្លង
សុនទរកថេបីកសននិបត េ យបនបញជ ក់ពី្របវត្តិសេងខបរបស់្រកសួង និងតួនទីភរកិចចរបស់
្រកសួង។ េ កជំទវបនសែម្តងនូវេមទនភព េកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកន ំក៏ដូច
ជម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច និង
ប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ ែដលបនខិតខំរមួចំែណក កនុងកិចចសហករជមួយ្រកសួង 
េដីមបបីំេពញករងរជូន ជរ ្ឋ ភិបល និងបំេរ្ីរបជជន េលីវស័ិយករងរទំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួលជ
មួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករផ ព្វផ យចបប់ ករងរអធិករកិចច ករ ម នករអនុវត្តចបប ់ករទទួល 
អេងកត និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងនន េដីមបរីមួចំែណកព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ែដលជឧត្តម្របេយជន៍
របស់សងគមជតិទងំមូល។ េ កជំទវក៏បនផ្តល់ករែណន ំ ដល់អងគសននិបត េដីមបីបន្តករពិភក  
េលីរបយករណ៍ និងពិភក ម្រកុម។ 
 េ្រកយពីស្រមកពិ រស្រមន់េពល្រពឹក អងគសននិបតបនេធ្វីកិចច្របជុំរួម (Planary 
Session) េ យេបីកទូ យ ឱយមនករចូលរួមជបទអន្ត គមន៍ ជករេលីកេយបល់ និងសំណួរ 
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ននពីអងគសននិបតទងំមូល។ ជករេឆ្លីយតប គណៈអធិបតី ែដលជឯកឧត្តម េ កជំទវ 
រដ្ឋេលខធិករ្រកសួង និងស្រមបស្រមួលេ យឯកឧត្តម រដ្ឋេលខធិករ្របចកំរ េឆង េរឿន 
បនកត់្រ ទុកជធតុចូល និងបនេឆ្លីយតប ពនយល់ និងបក្រ យជូនអងគសននិបតេទ មវស័ិយ
ទទួលខុស្រតូវេរៀងៗខ្លួនបនយ៉ងចបស់ និងេកបះកបយ។ 
 េ្រកយពីស្រមកពិ បយៃថង្រតង់េនស ្ឋ គរសុខ អនកចូលរួមសននិបត្រតូវបនែបងែចកជ
បី្រកុម េដីមបីពិភក េលី្របធនបទ ដូចខងេ្រកម៖  

 ្រកុមទី១ ដឹកនេំ យឯកឧត្តម កង ែណម មន្របធនបទ “ករ្របឈមកនុងករងរទំនក់
ទំនងជមួយរដ្ឋសភ -្រពឹទធសភ ករ ក់ែតងចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ិនិងករផ ព្វ
ផ យចបប់” ។ 

 ្រកុមទី២ ដកឹនេំ យឯកឧត្តម េឆង េរឿន មន្របធនបទ “ករ្របឈមកនុងករងរ
អធិករកិចច េ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង នងិករ ម នករអនុវត្តចបប់” នងិ 

 ្រកុមទី៣ ដកឹនេំ យឯកឧត្តម ចប សថុរទិធ មន្របធនបទ “ករ្របឈមកនុងករងរ
រដ្ឋបល ែផនករ ករបណ្តុ ះប ្ត ល ហរិញញវតថុ និងផគត់ផគង់” 

 េ្រកយពីពិភក រចួ ្រកុមនមិួយៗបន េលីកេឡងីពីករ្របឈមដូចខងេ្រកម៖ 
្រកុមទី១៖ 

 ខ្វះមេធយបយេធ្វីដំេណីរ ជពិេសសកនុងេបសកកមមផ ព្វផ យចបប់។ 
 ្របក់េបសកកមម និងេ្របង ងំេនមនកំរតិ។ 
 សមតថភពវភិគៃនករសទង់មតិ្របជពលរដ្ឋទក់ទងនឹងករយល់ដឹងពីចបប់ជេដីម េន
មនកំរតិ។ 

 សមតថភព ក់ែតងេសចក្តី្រពង ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ននទក់ទងនឹង
វស័ិយអធិករកិចច េនមនកំរតិ។ 

 ចបប់អធិករកិចចេនមិនទន់បនអនុម័ត េ យ រ្រកសួង ថ ប័នមួយចំនួនជំទស់នឹង
បញ្ហ ខ្លះែដលជន់ភរកិចចគន ។ 

្រកុមទី២៖ 
 ខ្វះកិចចសហករពី ថ ប័នពក់ព័នធ ជពិេសស ថ ប័នែដលរងអធិករកិចច។ 
 ជន់ភរកិចចគន ជមួយ ថ ប័នមួយចំនួន ែដលបងកឱយមនករលំបកកនុងករបំេពញភរកិចច។ 
 ករគ្ំរទ និងករេលីកទឹកចិត្តពីថន ក់ដឹកនកំំពូល េនមនកំរតិេនេឡីយ។ 
 ករអនុវត្ត្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈរបស់្រកុមករងរអធិករកិចច និង្រកុមេបសកកមមេផ ង
េទៀតេនមិនទន់បនល្អ្រតឹម្រតូវ។ 

 កង្វះមេធយបយេធ្វីដំេណីររួម។ 
 ្របក់េបសកកមម េនមនភពរ ក់រអួលខ្លះ។ 
 ករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងេនមនករលំបក េ យកង្វះកិចចសហករពី ថ ប័នពក់ព័នធ 
និងកង្វះមេធយបយ សមភ រៈ និងករេលីកទឹកចិត្ត។ 

្រកុមទី៣៖ 
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 ករែកទ្រមង់ៃផទកនុងេនមនករលំបក។ 
 ថវកិ្រកសួងមនទំហំតូច ែដលពិបកនឹងបំេពញភរកិចចឱយបនេជគជ័យទងំ្រសុង ឬ
១០០ភគរយ។ 

 ចរន្តលិខិតេចញចូលេនយឺតយ៉វ។ 
 ករផ ព្វផ យព័ត៌ននមនេនមនភពយឺតយ៉វ។ 
 កង្វះករែថទ ំអនម័យ និងស ្ត ប់ធន ប់។ 
 វនិ័យករងរេនមនកំរតិ េ យេនមនអវត្តមនេ្រចីន ។ 
 ករែបងែចកភរកិចចៃផទកនុង្រកសួង េនមិនទន់មនសមភព េ យែផនកខ្លះរវល់ខ្ល ងំ និង
ែផនកខ្លះមិនសូវមនករងរេធ្វីេ្រចីន។ 

 មគគី និងឯកភពៃផទកនុង េនមនបញ្ហ ខ្លះ។ 
 េទះជមនករ្របឈមខ្លះក្តី ក៏ជរមួ សននបិតបន យតៃម្ល ខពស់ចំេពះេជគជ័យ ៃនឆន  ំ២០១៩ 
េ យថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  និង
អធិករកិចច ខិតខំពុះពរ ល់ករលំបក ្របឹងែ្របងអនុវត្តករងរ្របកបេ យ្របសិទធភព សមតថភព និង
មនសិករទទួលខុស្រតូវខពស់ និងេ យ រមនករគ្ំរទ និងកិចចសហករល្អពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន ទងំ ថ ប័ន
រដ្ឋ  ថ ប័នឯកជន ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់ និង្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស។ 
 កនុងឆន  ំ២០២០ ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច ្រគប់លំ ប់ថន ក់ េប្តជញ ខិតខំ្របឹងែ្របងជបន្តេទៀត េដីមបេី ះ្រ យ និងកត់បនថយឱយបន
ជ អតិបរម នូវចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង ក៏ដូចជបតុភពអសកមមននែដលេកីតមនកនុងសងគម។  
 ្រកសួងសូមេសនី ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ ៃន្រកសួង ថ ប័ននន រដ្ឋបលែដនដី្រគប់លំ ប់ថន ក់ 
្របជសហគមន៍ និង្របជពលរដ្ឋ សូមបន្តចូលរមួសហករ ឱយកន់ែតល្អ្របេសីរែថមេទៀត េដីមបសីេ្រមច
បនេជគជ័យ និងសមិទធផលថមីៗ បែនថមេទៀត ជូនជតិមតុភូមិៃនេយងី។ 
 កនុងឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះ ខញុ ំបទសូមេគរពអេញជ ីញ េ កជំទវកិត្តសងគហបណ្ឌិ ត េម ្ត ៃថ្លង
សុនទរកថបិទសននិបត សូមេគរពអេញជ ីញ។ 
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ឧបសមព័នធ ៤. សនុទរកថ េបើកសននិបត 
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន  

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច  
កនុងពិធីេបីកសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៩ និងទិសេ ករងរស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០២០ 

 របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
ស ្ឋ គរ សុខភនំេពញ ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី២០ ែខមក  ឆន  ំ២០២០ 

8 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី សមជិក សមជិក ៃនអងគសននិបត  ជទីេម្រតី! 

ជបថម េ យេសចក្តីរកី យ និងេមទនភព ខញុសូំម ្វ គមនឯ៍កឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសី ែដលជថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ្រកសួង រមួនឹងេភញ វកិត្តិយសទងំអស់ ែដលបនចូលរមួ
កនុងពិធីេបីកសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៩ និងទិសេ ករងរស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០២០ 
របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចនេពលេនះ។  

េយងីជួបជុំគន កនុងសននិបត ែដលមនរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះមនេគលបំណង្រតតួពិនិតយ 
យតៃម្ល និងបូកសរុបលទធផលករងរែដល្រកសួងសេ្រមចបនកនុងឆន ២ំ០១៩កន្លងមក េ យេលីក
េឡងីពីករ្របឈមនន នងិផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ េ យ ក់េចញ
វធិនករណ៍ និងទិសេ ថមីៗ ស្រមប់អនុវត្តបន្តកនុងឆន ២ំ០២០ េដីមបសីេ្រមចបនលទធផលេទ ម 
ែផនករ និងយុទធ ្រស្តដូចែដល ជរ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ជូន។ 

សននិបតេនះ មនករចូលរមួពីសំ ក់ថន ក់ដកឹន ំ ម្រន្តី ជករ្រកសួង ទងំេន ថន ក់ក ្ត ល 
ទងំថន ក់ ជធនី េខត្ត និងឯកឧត្តម េ កជំទវ ជេភញ វកិត្តិយសែដលអេញជ ីញមកពី ថ ប័នរដ្ឋេផ ងៗ 
ទងំថន ក់ក ្ត ល និងថន ក់ ជធន ី េខត្តជេ្រចីនផងែដរ ជពិេសសតំ ងពីអគគ ធិករ ្ឋ ន ៃន្រកសួង 
ថ ប័នរដ្ឋ។ ខញុ ំសូមយកឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះែថ្លងអំណរគុណ ចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី

ទងំអស់ែដលមនបនចំ យេពលដ៏មនតៃម្លមកចូលរមួកនុងពិធីេនះ។ 
មរយៈរបយករណ៍ែដលែចកជូនអងគសននិបត និងរបយករណ៍សេងខបែដល នេ យ

ឯកឧត្តមរដ្ឋេលខធិករ ចប សុថរទិធ ខញុ ំពិតជមនេមទនភព និងសូមេកតសរេសីរថន ក់ដឹកន ំនងិជ
ម្រន្តី ជករកនុង្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច រមួទងំមនទីរទងំអស់ ែដល
បនខិតខំបំេពញករងរយ៉ងសកមម ្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវខពស់កនុងឆន  ំ២០១៩កន្លងេទ។ ខញុ ំក៏
សូមអរគុណដល់ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករេនប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ ែដលបន
ខិតខំរមួចំែណក កនុងកិចចសហករជមួយ្រកសួង េដីមបបីំេពញករងរជូន ជរ ្ឋ ភិបល និងបំេរ្ីរបជជន 
េលីវស័ិយករងរទំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួលជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករងរ ផ ព្វផ យចបប់ ករងរ
អធិករកិចច ករទទួល នងិេ ះ្រ យបណ្តឹ ងនន េដីមបរីមួចំែណកព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ែដលជឧត្តម
្របេយជន៍របស់សងគមជតិទងំមូល។ 
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ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីអងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី! 
្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច គជឺ ថ ប័នរដ្ឋែដលជេសនធិករ

ផទ ល់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលមន្របវត្តិយូរយមកេហយី និងបនវវិត្តេទ ម ថ នករណ៍នេយបយេន
កមពុជ។ េយងីពិតជេនចងចបំនថ កលពីឆន  ំ ១៩៨១ េនសម័យ ធរណរដ្ឋ្របជមនិតកមពុជ 
“្រកសួង្រតតួពិនិតយកិចចកររដ្ឋ” ែដលជ ថ ប័ន្រគប់្រគងករ្រតួតពិនិតយ នងិអធិករកិចច ្រតូវបនបេងកីត
េឡងីេដីមប្ីរតួតពិនិតយករអនុវត្តចបប់ និងេ ះ្រ យបតុភពអសកមម ននជពិេសសេ ះ្រ យ
បណ្តឹ ងត ៉  និងបណ្តឹ ងបរ ិ ររបស់ ្របជជន។ េ្រកយមក េនឆន  ំ១៩៨៧ ្រកសួង្រតួតពិនិតយកិចចកររដ្ឋ 
្រតូវប្តូរេឈម ះជ “្រកសួង្រតតួពិនិតយ” វញិ។ េពលេនះគម ន ថ ប័ន ទទួល បនទុក វសិ័យ ទំនក់ ទំនង ជមយួ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភេទ។  

្រកសួង្រតួតពិនិតយ សថិតេន   ចំណុះ ្រកុម្របឹក រដ្ឋម្រន្តី (ែដលបចចុបបននេយងីេ ថរ ្ឋ ភិបល ឬ
គណៈរដ្ឋម្រន្ត)ី និងមនប ្ត ញរបស់ខ្លួនេន ម្រកសួង េខត្ត ្រកុង ខណ្ឌ  ្រសុក ្រសុកទីរមួេខត្ត ែដល
មនេឈម ះថ គណៈកមម ធិករ្រតួតពិនិតយ្រកសួង េខត្ត ្រកុង ខណ្ឌ  ្រសុក ទរីមួេខត្ត េដីមបេីធ្វីករងរ្រតួត
ពិនិតយ និងេ ះ ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  និងបណ្តឹ ងបរ ិ ររបស់ពលរដ្ឋ ែដលសថិតកនុងរង្វង់សមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 

េ្រកយពីករេបះេឆន តសកលឆន ១ំ៩៩៣ ជរ ្ឋ ភិបលច្រមុះ កនុងនីតិកលទី ១ ៃនរដ្ឋសភ 
(១៩៩៣-១៩៩៨) ថ ប័នទទួលបនទុកទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ និង ថ ប័នទទួលបនទុកអធិករកិចច ្រតូវបន
បេងកីតេឡងី ច់េ យែឡកពីគន ។ “រដ្ឋេលខធិករ ្ឋ នទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ” (េពលេនះេយងីមិន
ទន់មន ថ ប័ន្រពទឹធសភេទ) ជ ថ ប័នមួយ នងិ “អគគេលខធិករ ្ឋ នអធិករកិចច” ជ ថ ប័នេផ ងមួយ
េទៀត។ ថ ប័នទងំពីរ សថិតេ្រកមចំណុះទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តដូីចគន ។ េ្រកយមកេនឆន  ំ ១៩៩៩ 
ថ ប័នទងំពីរខងេលី ្រតូវបន្រចបច់បញចូ លគន េទជ “្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ- ្រពឹទធសភ 

និងអធិករកចិច” ែដលកំពុងដំេណីរកររហូតមកដល់សព្វៃថង។ 

្រកសួងមនភរកិចច ដឹកន្ំរគប់្រគង ស្រមបស្រមួលករងរ មរយៈទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងេធ្វីអធិករកិចច េលី្រគប់វស័ិយកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េបសកកមមចំបងរបស់្រកសួង 
គឺ្រតួតពិនិតយ ម នករអនុវត្តចបប ់ ទប់ ក តអ់ំេពពុីករលួយ ភពអយុត្តិធម៌កនុងសងគម និងកររេំ ភ
បំពនេ យេ្របីអំ ច េដីមបបីំេរ្ីរបេយជន៍បុគគល និងបក ពួក ្រគួ រ នងិករពរសិទធរបស់ពលរដ្ឋ 
និងសុវតថិភព ធរណៈ េពលគឺព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ែដលជសនូល ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ 
េដីមបកីំេណីន ករងរ សមធម៌ នងិ្របសិទធភព របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

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 ភិបល េលីកកមពស់ករយល់ដឹងពីចបប់ 
និងករអនុវត្តន៍ចបប់ េ យេធ្វីករផ ព្វផ យចបប់យ៉ងទូលំទូ យ ជូនដល់្របជពលរដ្ឋេនទូទងំ
្របេទសឱយបនយល់ដឹង។ េ្រកពីករងរខងេលី ្រកុមករងរ្រកសួងបនចុះេទដល់្រគប់េខត្ត ្រកុង ្រសុក 
ទី្របជុំជន ជនបទ ច់្រសយល និងសហគមន៍នន េដីមបេីបីកេវទិក ធរណៈ អប់រ ំផ ព្វផ យចបប់ 
េធ្វីករ ទ បសទង់មតិ េដមីបែីស្វងយល់ពីទុកខលំបករបស់្របជពលរដ្ឋ ផ ព្វផ យ ល់អនុ សន៍ ដ៏ៃថ្លថ្ល



 

62 

របស់ថន ក់ដឹកន ំពិេសសកមមវធីិនេយបយ ែផនករ និងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ជូនដល់្របជពលរដ្ឋ 
េហយីពនំនូំវសំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋ ជូន ជរ ្ឋ ភិបលេដីមបេី ះ្រ យ។ 

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

េ្រកពីករងរខងេលី ្រកសួងេនមនភរកិចចេ្រចីនេទៀត ដូចជករ ម នករអនុវត្តចបប់ 
ករទទួលពកយបណ្តឹ ង នងិអេងកត្រ វ្រជវ េ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង បណ្តុ ះប ្ត លជំនញអធិករកិចច
មរយៈវទិយ ថ នជតិអធកិរកិចច និងរដ្ឋបលកិចចករទូេទេដីមប្ីរទ្រទង់ដំេណីរករ និងព្រងងឹ្របសិទធភព

ករងរ្រកសួង។ 
 
អងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី

ករេធ្វីអធិករកិចច នងិករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ និងបេងកីន្របសិទធភពករងរេពលគឺសំេ េទ
េលីករកត់បនថយ និងទប់ ក ត់អំេពីពុករលួយ េ្រពះអំេពីពុករលួយេធ្វីឱយប៉ះពល់ជអវជិជមនយ៉ងធងនធ់ងរ

ស់ដល់្របេទសជតិ ដូចជបងកករខតបង់ថវកិរដ្ឋ ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ ងំសទះដល់ករអភិវឌ
ន៍េសដ្ឋកិចច បងកឧបសគគដល់ធុរកិចច នងិករបត់បង់ដល់ករ្របកួត្របែជង េ យេសរ ី និងយុត្តិធម៌ នងិ
រខំនដល់ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ និងេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋបត់បង់ជំេនឿមកេលី ជរ ្ឋ ភិបល។  

អភិបលកិចចល្អជែផនកមួយ យ៉ងសខំន់ កនុងករជ្រមុញ និងគ្ំរទដំេណីរករៃនករ្រគប់្រគង
ធនធនរបស់ ថ ប័ន អងគភព និងករអភិវឌ នមួយ្របកបេ យនិរន្តរភព។ អភិបលកិចចែដល្របកប
េ យសុភវនិិចឆ័យ គឺជអភបិលកិចចល្អេ យករចត់ែចង និងករ្រគប់្រគងបញ្ហ  និងធនធន ធរណៈ
្របកបេ យ្របសិទធភពេហយីេឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវករ និងផល្របេយជន៍របស់សងគមជតិទងំមូល។ 
េ យយល់េឃញីពី រៈសំខន់ ៃនអភិបលកិចចល្អ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន្របកសថ “អភិបលកិចច
ល្អគឺជបុេរល័កខ័ណ្ឌ សំខនប់ំផុតស្រមប់េដីមបធីនឱយមនករអភិវឌ សងគម េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព 
សមធម៌ នងិយុត្តិកនុងសងគម” នងិយកពកយេនះ ក់ជសនូលៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ។ 

ករទប់ ក ត់ និង្របឆងំអំេពីពុករលួយ និងករជ្រមុញអភិបលកិចចល្អទមទឱយមនករចូលរមួពី
្រគប់្រកសួង ថ ប័ន អងគភព ទងំវស័ិយរដ្ឋ និងឯកជន។ េ យ រករទប់ ក ត ់ នងិ្របយុទធ្របឆងំ
អំេពីពុករលួយ ្រតូវេផ្ត តេទេលីអភិ្រកមជ រវន្ត័ចំនួន ៣ គឺ៖ ករអប់របំងក រទប់ ក ត់ជមុន ករអនុវត្ត
ចបប់ នងិករចូលរមួគ្ំរទពីម ជន។ ដូេចនះករងរអធិករកិចច និងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ មិន ច
ផ្ត ច់េចញពីករអប់រផំ ព្វផ យចបប់ជូនដល់ម ជន និងករចូលរមួរបស់្របជជនបនេឡយី។ ដូេចនះ 
ករងរសនូលដ៏សំខន់របស់្រកសួង គឺធនករដឹកន្ំរគប់្រគងរដ្ឋ្របកបេ យ្របសិទធភព តម្ល ភព 
គណេនយយភព និងនតីិរដ្ឋ េដីមបពី្រងឹងអភិបលកចិចល្អ និងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច សងគម។ 

ចប់ ងំពីករបេងកីត ថ ប័នេនះមក ្រកសួងសេ្រមចបនលទធផលជេ្រចីន ជពិេសសកនុងករងរ
សនូលដូចជ អធិករកិចច ករទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង (បណ្តឹ ងត ៉  និងបណ្តឹ ងបរ ិ រ) ករចុះ
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េសុីបអេងកតករណីបណ្តឹ ងពក់ព័នធទំនស់ដីធ្លី ករស្រមបស្រមួលបញចប់ទំនស់ ុ ៃំរ បនជេ្រចីនករណី 
ករ ម នករអនុវត្តចបប់ ករែកលម្អរចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង- ថ ប័ន អងគភព ធរណៈ េលី
កិចចកររដ្ឋបល ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ េដីមបេីលីកកមពស់អភិបល
កិចចល្អ ជ្រមញុ្របសិទធិភព 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។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខ បន
ក់េចញ នូវយុទធ ្រស្តចតុេកណ េដីមបកំីេណីន ករងរ សមធម៌ និង ្របសិទធភព ែដល

មនបួនដំ ក់កល។េ យែឡក ជរ ្ឋ ភិបលនីតិកលទី៦ ៃនរដ្ឋសភបន្របកស ក់េចញយុទធ
្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ ែដលជរេបៀប រៈេគលនេយបយស្រមប់ដឹកន ំ ្រគប់្រគង និង

អភិវឌ ្របេទសជតិស្រមប់រយៈេពល៥ឆន ជំបន្តេទៀត។ យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ 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 និងយន្តករអនុវត្តមួយ
ចំនួនឲយកន់ែតល្អ្របេសីរេឡងី េដីមបកី ងមូល ្ឋ ន្រគឹះចបំចទ់ងំ យ កនុងចកខុវស័ិយែ្របក្ល យ
នៈរបស់្របេទសកមពុជ ពី្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមតិទប េទជ្របេទសមនចំណូលមធយម

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

េដីមបអីនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍
ជតិ ២០១៩-២០២៣ េដីមបអីនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ េ យមនកំណត់នូវ
ទិភព សូចនករ និង្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ ចបស់ ស់ ស្រមប់អនុវត្ត និងយន្តករស្រមប់ ម ន 

្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លែផ្អកេលីកលទធផលករងរ ្រពមទងំមនកំណត់ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង-
ថ ប័ន េទ មមុំ ឬវស័ិយនីមួយៗ េដីមបទីទលួបនេជគជ័យេទ មែផនករ។ េលីសពីេនះេទៀត 
ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនេ្រតៀមលកខណៈជេ្រសច េដីមបេីធ្វីកំែណទ្រមង់នន កនុងេគលបំណងព្រងឹង
សមតថភពម្រន្តី ជករសុីវលិ និងវសិ័យឯកជន េដីមបទីទួលបនផលចំេណញជអតបិរមិ ពីករេធ្វី
សមហរណកមមេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ េទកនុងសហគមេសដ្ឋកិចច ៊ ន កនុងតំបន់េផ ងេទៀត និងកនុង
សកលេ ក។ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ក៏មនសងគតិភពផងែដរ ជមយួនឹងឯក រ
េគលនេយបយ មវស័ិយដ៏ៃទេទៀត របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ ដូេចនះយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កល
ទី៤ គឺជឯក រមគគុេទទសក៍ចបស់ ស់ ស្រមប់តែ្រមត្រមង់សកមមភពរបស់្រគប់តួអងគអភិវឌ នទ៍ងំ
អស់ កនុងេគលេ បន្ត និងព្រងងឹកិចចអភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព ស្រមប់រយៈេពលែវងសំេ ជំរុញ
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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 នងិអភិបលកចិច ៃន ថ បន័រដ្ឋ ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េដមីបី
ធនបននូវ្របសិទធភពៃនេស ធរណៈ សំេ បំេរ្ីរបជជនឱយបនកន់ែត្របេសីរេឡងី ក៏ដូចជ
េលីកកមពស់បរយិកសធុរកិចច នងិ ថ នភពអំេ យផលស្រមប់វនិិេយគ។ 

ជរមួ េនឆន  ំ២០១៩ ្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចសេ្រមចបន
េជគជ័យ និងសមិទធផលជេ្រចីន កនុងករបំេពញភរកិចចែដល ជរ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ជូន ដូចែដល
បនេលីកេឡងីកនុងរបយករណ៍ែដលបនែចកជូនអងគសននិបត និង្រតវូបនសេងខបេ យឯកឧត្តម
រដ្ឋេលខធិករ។ េយងីពិតជមនេមទនភព នងិអណំរ រទរ ចំេពះលទធផលករងរ្រគប់ែផនក ្រគប់
វសិ័យ ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ែដលម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ខិតខំសេ្រមចបន េហយី
េយងីេប្តជញ នឹងបន្តករងរឱយមន្របសិទធភព និងទទួលបនេជគជ័យថមីៗែថមេទៀត។ 

ជករពិត ស់ សមិទធផលទងំេនះ េកីតេឡងីេចញជែផ្លផក បន េ យ រករមនករដឹកនំ
ដ៏្រតឹម្រតូវ នងិែផនករ នងិយុទធ ្រស្តចបស់ ស់ រមួនឹងករចូលរមួយ៉ងសកមមពីថន ក់ដកឹន ំ និងម្រន្តី
ជករ្រកសួង ែដលសុទធែតជតួអងគសំខន់ៗមិន ចខ្វះបន និងករគ្ំរទ 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 ។  

ទនទឹមេនះ ម្រន្តី ជករក៏្រតូវមនលកខណៈសមបត្តិៃថ្លថនូ ស័ក្តិសមជអនកបេ្រមីដ៏ល្អ របស់្របជជន 
េ យផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបទ ែ្របក្ល យខ្លួនេទជអនកផ្តល់េស ដ៏មន្របសិទធភព និងជៃដគូរអភិវឌ ន៍ែដល
ចទុកចិត្តបន សំេ បេ្រមី្របជពលរដ្ឋឱយកន់ែត្របេសីរេឡងី មរយៈករបេងកីន្របសិទធផលេស កមម
ធរណៈ។ ជមួយគន េនះ ម្រន្តី ជករ្រកសួងទងំអស់្រតូវយកចិត្តទុក ក់អនុវត្តឱយបនល្អ ម

អភិ្រកមទងំ្រប ំ របស់សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្ត ី គឺ៖ “ឆ្លុះកញច ក់ ងូតទឹក ដុសែក្អល ពយបល និងវះ
កត់” ែដលេយងី្រតូវចងច ំកុំឲយេភ្លចខ្លួន។ 

កនុងឱកសសននិបតរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ ខញុ ំសូមអំពវនវសូមឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសីែដលចូលរមួទងំអស់េម ្ត បេងកីន ម រតីយកចិត្តទុក ក ់ េ្របី្របស់េពលេវ ដ៏មន្របេយជន៍
េនះ ជ ពេិសស កនុងកិចចពិភក ម្រកុម ែដលបនែបងែចក មវស័ិយសំខន់ៗទងំ បី្រកុម គ ឺ
្រកុមទី១ “ករ្របឈមកនុងករងរទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ ករ ក់ែតងចបប់ និងលិខិត
បទ ្ឋ នគតយុិត្តិ និងករផ ព្វផ យចបប់” ្រកុមទ២ី) “ករ្របឈមកនុងករងរអធិករកិចច េ ះ្រ យ
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ពកយបណ្តឹ ង និងករ ម នករអនុវត្តចបប់” និង្រកុមទី៣) “ករ្របឈមកនុងករងររដ្ឋបល ែផនករ 
ករបណ្តុ ះប ្ត ល ហរិញញវតថុ និងផគត់ផគង់” េនេពលរេសៀល េដីមបផី្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍ េលីកេឡងីពី
ចំណុចល្ៗអ  និងចំណុចមនិទន់បនែកលម្អ បញ្ហ ្របឈមទងំ យ ្រពមទងំេលីកនូវដំេ ះ្រ យដ៏
សម្រសប និង្របកបេ យ្របសិទធភព េដីមបពីិនតិយសេ្រមច ក់ចុះទិសេ  និងែផនករ ស្រមប់អនុវត្ត
បន្ត។  

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

ជទីបញចប់ ខញុ ំសូមជូនពរឲយអងគសននិបត សេ្រមចបនេជគជ័យ និងសូម្របកសេបីកសននិបត
បូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៩ និងទិសេ ករងរស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០២០ របស់្រកសួងទំនក់
ទំនង ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច ឆន ២ំ០១៩-២០២០ ចប់ពីេពលេនះតេទ។ 

សូមអរគុណ ! 
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ឧបសមព័នធ ៥. សនុទរកថបិទសននបិត 
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច  

កនុងពិធីបទិសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៩ និងទិសេ ករងរស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០២០ 
របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

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 កនុងពធិីបទិសននិបត្របចឆំន ២ំ០១៩-២០២០ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ និងអធិករកចិចនេពលេនះ។ កនុងេគលបំណងបូកសរុបលទធផលករងរែដល្រកសួងបន
សេ្រមចកនុងឆន ២ំ០១៩កន្លងមក នងិ ក់េចញនូវទិសេ ថមីៗ ស្រមប់អនុវត្តបន្តកនុងឆន ២ំ០២០ សននិបត
ែដលមនរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ 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
្រកសួង និងេលីកេឡងីនូវបទពិេ ធន៍ល្ៗអ  ករ្របឈមនន និងដំេ ះ្រ យ ្របកបេ យភពជក់
ែស្តង និងលទធភពែដលមន និងទទលួបននូវលទធផលជែផ្លផក គួរឱយេកតសរេសីរ។ 

េនះបញជ ក់ឲយេឃញីយ៉ងចបស់ពី ម រតី មគគី និងករខិតខបំំេពញករងររបស់ ឯកឧត្តម  
េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ែដលជថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ ទងំថន ក់ជតិ នងិ ជធនី-េខត្ត ែដល
បនខិតខំ ្របងឹែ្របងបំេពញករងរ រមួគន យ៉ងស្រ ក់ស្រ  ំេរៀបចំ និងចូលរមួេធ្វីបទបង្ហ ញ ពិភក  
ផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ល្ៗអ  េ យេ្របី្របស់ចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន៍ ករងរជក់ែស្តងកនុងេគលបំណង
ែស្វងរកឲយេឃញីបញ្ហ ្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
េមទនភព និងកិត្តិយសដ៏ធំេធង ែដល្រកសួងទទួលបនេជគជ័យេលីករងរជេ្រចីន កនុងេបសកកមមដ៏
ឧត្តុងគឧត្តមរបស់ខ្លួន។ 
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ខញុ ំក៏សូមែថ្លងនូវអំណរគុណ និងករេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះគណៈកមម ករេរៀបចំ
សននិបតែដលដឹកនេំ យឯកឧត្តមរដ្ឋេលខធិករ្របចកំរ េឆង េរឿន ែដលបនបំេពញករងរ
យ៉ងសកមមេ យបនេរៀបចំសននិបតឆន េំនះបនល្អ្របេសីរ េជគជ័យ និងករទទួលខុស្រតូវខពស់។ 

ខញុ ំសូមអបអរ ទរ និងគ្ំរទរបយកណ៍បូកសរុបករងរ ឆន ២ំ០១៩ និងទិសេ  ស្រមប់ឆន ំ
២០២០ ែដលអងគសននិបតបនសេ្រមច។ 

 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញយុទធ ្រស្តចតុេកណ ែដលមនបួនដំ កក់ល និងែផនករ
យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ២០១៩-២០២៣ េដីមបអីភិវឌ ្របេទសជតិ េលី្រគប់វស័ិយ េ យកំណត់
ទិភព សូចនករ និង្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ ចបស់ ស់ ស្រមប់អនុវត្ត និងយន្តករស្រមប់ ម ន 

្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លែផ្អកេលីកលទធផលករងរ ្រពមទងំមនកំណត់ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង-
ថ ប័ន េដីមបទីទួលបនេជគជ័យ។ 

ែផនករយុទធ- ្រស្តអភិវឌ ជតិ២០១៩- ២០២៣ គឺជករឆ្លុះបញច ងំនូវករេប្តជញ ចិត្តជមួយ
នឹង ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករសេ្រមចឱយបននូវចកខុវសិ័យកមមវធិីនេយបយ
ភិវឌ ជតិ ្របកបេ យចីរភព េឆ្លីយតបេទនឹងបរកិរណ៍អភិវឌ សងគម- េសដ្ឋកិចច បញ្ហ ្របឈម និង
ក នុវត្តភពទងំ យ ែដលជបញ្ហ រមួរបស់សងគមជតិេយងី េដីមបឈីនេទសេ្រមចបននូវ
េគលេ ឤទិភពរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលនីតិកលទី ៦ ៃនរដ្ឋសភ។  

ករអនុវត្តែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ជតិ ២០១៤- ២០១៨ កន្លងមក បនេធ្វីឱយកមពុជសេ្រមច
បននូវសមិទធផលជេ្រចីន េលី្រគប់វសិ័យជមួយនឹងកំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស់កនុងរង្វង់អ្រ  ៧%កនុងមួយឆន  ំ
ែដលេធ្វីឱយកមពុជសេ្រមចបន នៈជ្របេទសមនចំណូល មធយមក្រមិតទប េហយីមូល ្ឋ ន ៃនកំេណីន
េសដ្ឋកិចចជតិក៏កន់ ែតមនពិពិធកមមេ្រចីនេឡងី ភព្រកី្រក្រតូវបនកត់បនថយមកេន ្រតឹមេ្រកម ១០% 
និងគម្ល ត ៃនចំណូលកនុងចំេ ម្របជជនសថិត កនុងក្រមិតទប មរយៈករែបងែចកផល ៃនកំេណីន
េសដ្ឋកិចចដល់ ្របជជន្រគប់្រសទប់ ជពិេសសករអនុវត្តេគលនេយបយ ដំេឡងីេបៀវត ម្រន្តី ជករ 
និង្របក់ឈនួលអបបបរមជមួយនឹងករ គិតគូរពីសុខុមលភពរបស់កមមករ ករតភជ ប់ប ្ត ញអគគិសនី
និង ប ្ត ញទឹក ្អ តកនុងតៃម្លទប ករព្រងីកវ ិ លភពេប ជតិ របបសន្តិសុខសងគម និងមូលនិធិ
សមធម៌ ។ 

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 ែដលេគរពគុណធម៌ តៃម្លមនុស  េសរភីព ្របជធិបេតយយ នីតិរដ្ឋ និងយុត្តធិម៌សងគម។ 
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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 និងជំរញុេលីកកមពស់ករអប់របំណ្តុ ះ
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 និងទន់ ករេរៀបចំអភិវឌ ធនធនមនុស  និងជំនញ្រសប មបរកិរណ៍ថមី្រពមទងំ
ករបេងកីត្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ និងបទបបញញត្តិគ្ំរទែដលមនករពក់ព័នធ។ 

េ យែឡក ្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចេនកនងដំ ក់កលៃន
កវវិត្តន៍វស័ិយឌីជីធល និងេដីមបបីំេរេីស កមមឱយកន់ែតល្អ្របេសីរជូន្របជពលរដ្ឋ ្រកសួងបនតេម្លីងក
មមវធិីទទួលពកយបណ្តឹ ងអន ញ និងេ្រគង ក់ឱយេ្របី្របស់អុីប ្ណ ល័យ ែដល្របជពលរដ្ឋ ច ក់
ពកយបណ្តឹ ង និងេមីលឯក រចបប់នន មកុំពយូទ័រ និងទូរស័ពទៃដបនយ៉ងងយ្រសួល។ ្រកសួងបន
រមួចំែណកកនុងករអនុវត្តយុទធ ្រស្ត និងេគលនេយបយជតិជេ្រចីនសំេ ព្រងឹង អភបិលកិចចល្អ និង
រមួចំែណក្របយុទធ្របឆងំអំេពីពុករលួយ និងករពរសិទធ្របជពលរដ្ឋ េ យសេ្រមចបនលទធផលគួរឱយ
កត់សមគ ល់ ដូចមនកនុងរបយករណ៍ែដល ក់ជូនសននិបត។ 
   
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 និងចបប់ពក់ព័នធមួយចនំនួេទៀត
កំពុងសថិតេនជេសចក្តី្រពង និងមនិទន់្រតូវបនអនុម័តេនេឡយី។ ្រកុមករងរេរៀបចំេសចក្តី្រពង
ចបប់របស់្រកសួង បនខតិខំបំេពញភរកិចចយ៉ងមុះមុត ្របកបេ យចំេណះដឹង នងិជំនញេ យមិន
បនពឹងែផ្អកជំនញករបរេទសេឡយី។ េ យឆ្លងកត់ករ្របជុំ ប់សិបដង មកទល់េពលេនះ ចបប់េនះ
កំពុងសថិតកនុងកិចច្របជុំចេង្អ ត មុននឹង ក់ចូលអន្តរ្រកសួងពិនិតយ និងពិភក ។ េយងីពតិជមនករ
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លំបកកនុងករ ក់ែតងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច េ យ រកង្វះធនធន បេចចកេទស និងករស្រមបស្រមួល
ជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធមួយចំនួន។ ខញុ ំក៏សូមេឆ្ល តឱកសេនះ សូមែថ្លងអំណរគុណដល់្រកុមករងរ ក់
ែតងចបប់េយងីែដលដឹកនេំ យេ កជំទវ សខុ វិ យ។ 

េទះជេយងីទទួលបនេជគជ័យ ជេ្រចីនកនុងករងរក្តី កី្រកសួងេនមនករ្របឈមជេ្រចីន ដូច
ជ៖ ទី១) េន ម ថ ប័នរដ្ឋមួយចំននួមិនទន់ឱយតៃម្លករងរអធិករកិចច និងមិនចង់សហករ េ យ
រេគយល់ថ ្រកុមេបសកកមមេយងី េទរកចប់កំហុសេគ ទី២) ្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋមួយចំនួនមន

ភរកិចច្រសេដៀងគន  ឬជន់គន  ដូចជគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី អងគភព្របឆងំអំេពី
ពុករលួយ ជញ ធរសវនកមមជត ិ អគគ ធិករ ម្រកសួង នងិ្រកសួង ថ ប័ន ែដលេធ្វឱីយមន្រកុម
េបសកកមមេ្រចីន្រតួតគន  ែដលេធ្វីឱយេគពិបកទទួល និងខតេពលេវ  ទី៣) ្រកសួងេនខ្វះខតធនធន 
និងមេធយបយេធ្វីដំេណីរ េដីមបបីំេពញេបសកកមម ទី៤) សមជិក្រកុមករងរចុះេធ្វីេបសកកមមខ្លះមនិ
បនអនុវត្ត ម្រកមសីលធមវ៌ជិជ ជីវៈ េពញេលញ េនេឡយី េ យអនកខ្លះបនេឆ្ល តឱកសយកចំេណញ 
េ យមនករលំេអៀងខ្លះ ឬេ យមនករេយគយល់។ ទ ី ៥) ករងរអធិករកិចច ជពេិសសករេ ះ
្រ យពកយបណ្តឹ ង គឺជករងរែដលលំបក សមុគ ម ញមនភពរេសីប និងភពចំរូងច្រមស់េ្រចីន ែដល
ទមទរករតសូ៊ សមតថភព និងជំនញចបស់ ស់ ពីបេចចកេទសអធិករកិចច និងសមតថភពែផនកចបប់ 
្រពមទងំ្រកមសីលធម៌របស់ម្រន្តី ឬភន ក់ងរអធិករកិចច។ 

េទះជមនករ្របឈមខ្លះយ៉ង ក្ត ី ្រកសួងបនអនុវត្ដភរកិចចរបស់ខ្លួនយ៉ងសកមម េ យ
ទទួលខុស្រតូវកនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល ែដលបន្របគល់េបសកកមមឲយដឹកន ំ និង្រគប់្រគង ល់កិចចករ
ស្រមបស្រមួល និងេធ្វីទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិេធ្វីករងរអធកិរកិចច េល្ីរគប់វស័ិយេន
កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ករងរកនុងវស័ិយអធិករកិចច ជចបំងរមួមន៖ ករ្រតួតពិនិតយេលីករ្រគប់
្រគងរដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និងករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ េន មប ្ត ្រកសួង ថ ប័ននន ករងរ ម
នករអនុវត្តចបប់ លិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្ត និងអនុ សន៍របស់្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល សំេ ជួយកត់

បនថយបតុភពអសកមមនន និងករងរទទួលពកយបណ្តឹ ង ករងរអេងកត្រ វ្រជវ េដីមបទីប់ ក ត ់
កររេំ ភេ យអំ ច និងរមួចំែណក្របយុទធ្របឆងំអំេពីពុករលួយ។ ្រកសួងបនចុះេធ្វីករងរ
អធិករកិចច និងអេងកត្រ វ្រជវ េន ម្រកសួង ថ ប័ន អងគភពថន ក់ជតិ និងេនថន ក់េ្រកមជត ិ និង
បនេធ្វីរបយករណ៍ជូន្របមុខ ជរ ្ឋ ភបិល ពិនិតយ និងសេ្រមច។  

្រកសួងសេ្រមចបនលទធផលជេ្រចីន កនុងករងរអធិករកិចច ដូចជ៖ ករងរទទួលពកយបណ្តឹ ង 
(បណ្តឹ ងត ៉  និងបណ្តឹ ងបរ ិ រ) ករងរេសីុបអេងកតករណីបណ្តឹ ងពក់ព័នធទំនស់ដីធ្លី ករងរស្រមប
ស្រមួលបញចប់ទំនស់ ុ ៃំរ បនជេ្រចីនករណី ករងរ ម នករអនុវត្តចបប់ ករែកលម្អរចំណុចខ្វះខត
របស់្រកសួង- ថ ប័ន អងគភព ធរណៈ េលីកិចចកររដ្ឋបល ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ករ្រគប់
្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ េដីមបេីលីកកមពស់អភិបលកិចចល្អ ជ្រមុញ្របសិទធិភព ផលិតភព និងគុណភពេស
ធរណៈ េដីមបបីេ្រមី្របជពលរដ្ឋឱយកន់ែត្របេសីរ។ េលីសពីេនះ្រកសួងកប៏នអប់រ ំែណន ំបងក រ ទប់
ក ត់ និងែកលម្អរកំហុសឆគង កនុងករអនុវត្តករងររបស់្រកសួង- ថ ប័ន អងគភព ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ 

ថន ក់ជតិ នងិថន ក់េ្រកមជតិមួយចំននួ េដីមបែីកលម្អរ និងេលីកកមពស់អភិបលកិចចល្អែដលជសនូល ៃន
យុទធ ្រស្តចតុេកណទងំដំ ក់កលទី១ ទី២ ទ៣ី និងទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។  
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ជរមួ ្រកសួងទំនក់ទំនង ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចបនផ ព្វផ យករយល់ដឹង
និង ករអប់រដំល់្របជពលរដ្ឋ ឱយយល់ដឹងពីចបបេ់គលមួយចំនួន ជួយព្រងឹង្របសិទធភពករងររបស់
ថ ប័ន-អងគភពរដ្ឋ ធនសុវត្តិភព ធរណៈ និងសិទធជូន្របជពលរដ្ឋ នមំកនូវតម្ល ភព និងកត់

បនថយបននូវបតុភពអសកមមនន ដូចជករអនុវត្តមិន្រតឹម្រតូវ ៃនចបប់ លខិិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និង
កិចចសនយរ ង្រកុមហុ៊នឯកជនជមួយរដ្ឋ ជួយកតប់នថយ នងិលុបបំបត់ករកឹបេកងថវកិ និងករេ្របី
្របស់្រទពយសមបត្តិរដ្ឋខុសទិសេ  និងចូលរមួចំែណកកនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹងអំេពីពុករលួយ។ 

 
ឯកឧត្តម  េ កជំទវ  េ ក  េ ក្រសី !  
 េ យែផ្អក មករពិភក កនុងសននិបត និងេដីមបឲីយសេ្រមចបននូវេគលេ ែដល្រកសួងចង់
បន ខញុ ំសូមេសនី ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី ម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ ្រតូវេផ្ត តេលី
អនុ សន៍ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 ១. េ យ រករផ ព្វផ យចបប់ ជត្រមូវករចបំច់ ្រកមុករងរ្រកសួង្រតូវបន្តយុទធនករអប់រ ំ
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. ្រតូវខិតខកំរពរ េសចក្តី្រពងចបបអ់ធិករកិចច េ យបន្តស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួង ថ ប័ន
ពក់ព័នធ ពនយល់ពី រៈសំខន់ៃនករងរអធិករកិចច េដីមបកីរពរឱយបនជអតិបរមិ នូវតួនទី ភរកិចចសនូល
របស់្រកសួង ្រសប មចបប់ែដលអនុញញ ត។ 
 ៣. ្រតូវអនុវត្តបន្តនូវកមមវធិី ទទួលពកយបណ្តឹ ងអន ញ និងប ្ណ ល័យ េអឡចិ្រតូនិក (e-
Library) ែដល មរយៈកមមវធិីទងំេនះ ្របជពលរដ្ឋ ច កព់កយបណ្តឹ ង និង ចេមីលឯក រចបប់ 
និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនិន មកុំពយូទ័រ និងទូរស័ពទៃដបនយ៉ងងយ្រសួល។ ករអនុវត្តកមមវធិគីឺជ
ករស្រមួលករផ្តល់េស ធរណៈជូន្របជពលរដ្ឋ។ 
 ៤. ្រតូវព្រងឹង្របសិទធភព កនុងេបសកកមមចុះេធ្វីអធកិរកិចច ករអេងកត ្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ង នងិ
ករ ម នករអនុវត្តចបប់ មរយៈកររកព័ត៌មនឲយមនតុលយភពចបស់ ស់ មនភស្តុ ង នងិ
ឯក រសំ ង្រគប់្រគន់ទងំអងគេហតុ និងអងគចបប់។ ល់ពកយបណ្តឹ ងែដលបញជូ នេទសមតថកិចចពក់
ពន័ធពិនិតយេ ះ្រ យ ្រតូវ ម ន េសីុបសួរព័ត៌មនអំពីវឌ ភព ៃនករេ ះ្រ យឲយបនចបស់ ស់ និង
ទន់េពលេវ  រចួជូនពត័៌មនេទេដីមបណ្តឹ ងវញិ។ ទេង្វីេនះបង្ហ ញពីករទទួលខុស្រតូវរបស់ ថ ប័នរដ្ឋ 
ែដលជអនកផ្តល់េស ជូន្របជពលរដ្ឋ។ 

៥. ម្រន្តី ជករ្រកសួង ជពិេសសម្រន្តី ឬភន ក់ងរអធិករកិចច្រតូវបន្តព្រងឹងសមតថភពេដីមបផី្តល់
េស ្របកបេ យ្របសិទធភព េដីមបជីរុំញវបបធម៌តម្ល ភព និងគណេនយយភព និងេរៀបចំ នងិអនុវត្ត
យុទធ ្រស្ត អភិវឌ សមតថភពឱយបនទូលំទូ យ េដីមបធីននូវ្របសិទធភព ៃនេស ធរណៈឱយកន់
ែត្របេសីរេឡងី ។ 
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៦. ម្រន្តី ជករកនុង្រកសួង និងមនទីរទងំអស់្រតូវែស្វងយល់អំពីចបប់ នងិបទបញញត្តិននែដល
ពក់ព័នធនឹងករងរសនូលរបស់្រកសួង េដីមបបីេងកីនសមតថភព និងមនលទធភព បក្រ យ ពនយល់ 
ពិភក ែវកែញក កនុងករបំេពញភរកិចច ជពិេសសកនុងករងរអធិករកិចច េ ះ្រសយពកយបណ្តឹ ង ម
នករអនុវត្តចបប់និងផ ព្វផ យចបប់។ 

៧. វទិយ ថ នជតិអធិករកចិច្រតូវចំខ្លឹម រ កមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត លថន ក់បថម ថន ក់មធយម និងថន ក់
ឧត្តម េលីជនំញអធិករកិចច និងជំនញពក់ព័នធ។ វទិយ ថ ន ក៏្រតូវបណ្តុ ះប ្ត លមុខជំនញេផ ងបែនថម 
េ្រកពីអធកិរកិចច ដូចជ ជំនញអប់រផំ ព្វផ យចបប់  ជំនញករសិក ្រ វ្រជវ ជំនញ យតៃម្ល ជំនញ
ែផនក ទ បសទង់មតិ និងជនំញេផ ងៗេទៀត ែដលជត្រមូវករចំបំច់របស់្រកសួង។  

៨. ្រតូវបន្តេធ្វីករែកទ្រមង់ៃផទកនុង្រកសួងជបេណ្តី រៗ េដីមបអីនុវត្តថវកិ មកមមវធិី និងអនុវត្ត្របព័នធ
បេចចកវទិយពត័៌មន ស្រមប់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ (FMIS) េដីមបពី្រងឹងករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ  
្រតូវេធ្វីឲយបនហមត់ចត់  ចបស់ ស់ ជពិេសសករេ្របី្របស់កញចប់ថវកិ ឱយមន្របសិទធភព គណេនយយភព 
និងសម្រសប មបទ ្ឋ នគតិយុត្ត។ 

៩. កនុងេពលបំេពញេបសកកមមចុះេធ្វីអធិករកិចច ម្រន្តី ឬភន ក់ងរអធិករកិចច ្រតូវេគរពឲយបនខជ ប់
ខជួន និងមុងឺម៉ត់ នូវ្រកមសីលធម៌ម្រន្តី ជករអធិករកិចច ែដលបន ក់េចញរចួេហយី។ ្រតូវមនភពទន់
ភ្លន់ែតមុឺងម៉ត់ េ យយកចបប់ជធំ។ ្រតូវមនឯកស ្ឋ ន ដូចែដល្រកសួងបនែណនរំចួេហយី 
និង្រតូវអនុវត្តឱយបនល្អ មអភិ្រកមទងំ្រប ំ របស់សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី គឺ៖ “ឆ្លុះកញច ក់ ងូតទឹក 
ដុសែក្អល ពយបល និងវះកត់” ែដលេយងី្រតូវចងចជំនិចច។ 

១០. េទះជមន ថ ប័នេ្រចីន មនភរកិចច្រសេដៀងគន  ឬ្រតួតគន ក៏េ យ េយងី្រតូវែតពនយល់ពី
រៈសំខន់ៃនករងរអធិករកិចច ែដលជ ថ ប័ន្រតួតពិនិយ ជ្រមុញអភិបលកិចចនិង្របសិទធភពករងរ 

ដល់ ថ ប័នេផ ងៗេទៀតឱយយល់ និង្រតូវែកទស នៈែដលខុសឆគងពី “ករងរ្រតតួគន “ េទជ “ករងរ
បំេពញបែនថមគន េទវញិេទមក” េដីមបី ជរ ្ឋ ភិបលែតមួយ។  

ខញុ ំពិតជមនេមទនភព និងសូមេកតសរេសីរ យតៃម្លខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកន ំ ក៏ដូចជម្រន្តី
ជករ ្រកុមករងរៃនគណៈកមមករេរៀបចំសននិបត ែដលបនខិតខំបំេពញករងរយ៉ងសកមម និងេ យ
ម រតទីទួលខុស្រតូវខពស់េធ្វីឱយសននិបត្រកសួងឆន េំ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  
េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីទងំអស់នឹងបន្តអនុវត្តភរកិចច មតួនទីេរៀងៗខ្លួន េ យយកចិត្តទុក ក់
ខពស់ បេងកីតនូវសមិទធផលថមីៗ ែថមេទៀត ជូន ជរ ្ឋ ភិបលេដីមបរីមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍របស់ជតិ។  
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ខញុ ំសូមជូនពរដល់ ឯកឧត្តម  េ កជំទវ  េ ក  េ ក្រសី និងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ សូម
្របកបេ យពុទធពរទងំបួន្របករគឺ យុ  វណ្ណៈ  សុខៈ  ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
 ជទីបញចប់ ខញុ ំសូម្របកសបិទសននិបត ្រកសួងទនំក់ទំនង ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច ឆន ២ំ០១៩-២០២០ចប់ពីេពលេនះតេទ។  

                សូមអរគុណ ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


