
 
 

 
  



 
 

អរម�ក 

ករអនុវតថុកិឆ ា២០១៧ បអរួ មាំែណដល់ករធអូុអិអតភា អិងណមិ�ដាេែ កជា ា្ណវរកអ ៃី ្សអដ ័
កណកបអអូុសអតិសនខ អងិសៃិភាអេយបប ណ ដូមជ សៃិភាមា ាណរេសដ័ណិម� ំដលធានាររ័បិល
សេាួមបអអូុសួិទ�ផលធាៗ ាស្បួេគលេេកអេ្ៀ្វរេគលអេយបប្ស់ខ�រអ ណឆនងករិុវឌ
ា្េទសជវិ អិងករអនុវតលទ�ិា្ជធិ្េវបាេនណួមនជជ េជេសបទាងេអន ាវរុបអឆ�នន្�� ាងបួបរ
ណាេែ អេសដ័ណិម�ខមស់ា្មែ៧%  កកវ់្ អៃបភាាណរាណួណេនេាកួ១០% កសេាួមបអេគលេេកអ
សូមធណេសដ័ណិម�សងងួ ធាៗ ជាិេសសណឆនងុសិសបេយរ័មធសួមសអ� ុសិសបរ្់ ា អិងសនខបិល ាាួទាងក 
ំណលួ�ា្ាសអ�របិលណិម� សួវៃភា ៃី ្សអ អងិកផតល់េសវីរែរជ ផ.ស.ស សាម្់ួ អនសុមឆ ណ់ៗ
បអេណអេេងារ ១ ៣០៨ ដនល� រេួណិណឆនងឆ ា២០១៦ ដល់ ១ ៤២៩ ដនល� រេួណិណឆនងឆ ា២០១៧ជ 
ទអ�ឹួអឹងេអន រវិផណួធាួា្្ាឆ ាណឆនងង�ង២់,៩%ណឆនងឆ ា២០១៧ អិងរាប្តូាបណ់ួ ធាួា្្ាឆ ាណកបអ
ណឆនងណាួវិ ៤ ០៤៥េៀល ណឆនងួរបដនល� រេួណិជ ណាេែ អេសដ័ណិម�ណឆនងឆ ា២០១៧ ាវរុបអាទាទងេ់របុសិសប  
សាខអ់ៗ ្រ រួ មអា (១)-ុសិសបណសិណួ�សេាួមបអណាេែ អ១,៧% (២)-ុសិសបឧសកយណួ�មអណាេែ អថួ
ថប្អតិមារ១០,៩% ណឆនងឆ ា២០១៦ ួណាវឹួ៩,៨% ណឆនងឆ ា២០១៧ អងិ(៣)-ុសិសបេសវណួ�ណ សេាួម
បអណាេែ អល�ា្េសារ៦,៨% ណឆនងឆ ា២០១៦ ដល់៧,០% ណឆនងឆ ា២០១៧ជ ររ័បិលណួមនជ្អតរអនុវតអូុ
េគលអេយបបរទិភា្ស់ខ�រអា្ណ្េរបេជេសបំដលឆ�នន្�� ាងបួបរ ១-្អតាាងឹងយា ងួនមងមា វ ់
អិងរម់ខវអូុសអតិភា សៃិ ភាអេយបប សអតិសនខ អិងសណត ្់រឆ ្់សងងួ អរវិដ័ លទ�ិា្ជធិ្េវបា 
ុ្្ធួមសអតិភា សរលធួមសងងួ អិងកេគាសិទ�ិ អិងេសមណតរកថ�ថឆូ្ស់ួអនសុ ាាួទាងភាសនខដនួួធ
ណឆនងសងងួ ណ ដូមជភាសនខេណុួណកអត្ស់ា្ជអ ២-្អតរធសេាួមនាបអអូុណាេែ អេសដ័ណិម�ខមស់ា្ណ្
េរប្យិ្សអឆ អិងមរភា ាាួទាងរធបអអូុសៃិភាមា ាណរេសដ័ណិម� អិងសៃិភាយិរ� ុវៃន ណឆនង្កិែរ កអ
រាបរវិផណទ្ អិងរាប្តូាបណម់អសៃិភា ៣-្អតរធរអនុវតេគលអេយបប េដួ្រានជណាេែ អ
ករ សួធួម អងិា្សិទ�ភាេនណួមនជ អិង្អតកវ់្ អៃបភាាណរាណ្ស់ា្ជអ អងិំ្ងំមណំផ�ផ� កអ
ណាេែ អា្ណ្េរបសួធួមដល់ាេ្ា់សទ្់ុ ែ� រកអា្ជអ ៤-្អតផតល់រទិភាដល់កវេួ�ងាបណេ់្ៀុវុ រ
ូអួ�អតររក អិងណងណម� ាងា្រ្រ់ុនធ េម នេេសេាួមេគលេេនាបអជង១លអេៀលេនឆ ា២០១៨ 
េដួ្រេលណណួមស់ា្សិទ�ភាកអកផតល់េសវីរែរ អិង្េង�អណាួវិរុភា្ស់ួ�អតររកនាកអ់ំវល�
ា្េស េរបផកភស ្េ់េអឹងករអនុវតណួ�ុ ធិរជវិណាំែទាួង់ដ័បលីរែរ២០១៥-២០១៨ កំណ
ទាួង់កាេ្់ាេងយិរ� ុវៃនីរែរ អិងកា្បនទ�ា្ាងអឹងរាេាានណលរប ៥-្អតណិម�ខិវខាា្ឹងំា្ង
ខ� ាងក� ំថួេទៀវណឆនងកា្ួូលមាែូល េដួ្រ្ អតសេាួមបអបួទិសេេរណ់េមជណឆនងបនទ�ី�សតេណៀេ
មាែូលបរេាលួធាួ២០១៤-២០១៨ ជាិេសសេមណកបអមរភាមាែូលជួរបអឹងណាេែ អខមស់ ដូម
សេាួមបអណឆនងបរេាល្ានធ� អឆ ាណអ�ងួណ ៦-ាាងឹង អិងាាងរណលាយថុកិ រួ ទាងបអតកាេ្ា់េងុ ិ្ វត ិេដួ្រ
ទ្ទ់ល់ុ ិ្ វតណិលិបនេ អិងហអិសបេផុងៗ ំដលរមេណវមអេេងជបយេយវន អិង្េង�អមាណបុអិិេយេ
ផ� ល់ េរបថុកិជវិេដួ្រ្ េង�អឯណរាភាកអថុកិ អិងកវ់្ អៃបជ្េែត ៗអូុកាឹងំផ�ណេលយិរ�្្
ទអេា្ា្េទស ៧-្អតានជករិុវឌធអរអួអនសុ បួបរកេលណណួមស់េនែភារ្់ ា ក្ែតន ន
្ណត លាធជុជិស រុរ អិង្េម�ណេទស កេលណណួមស់េសវសនខបិល រហូ្ វៃួរ អិងេសវសអតិសនខសងងួ 
៨-្អតុអិិេយេេលេយរ័មធសួមសអ�ដឹណរសូ អ អិងេយរ័មធសួមសអ�្ាបម ់ ទាងំផឆណងឹ អងិំផឆណទអស់ាម្់
គាាទណាេែ អ អិងករិុវឌ ជាិេសសផ�ូុថឆល់ ផ�ូ ុំដណ ណាាង់ំផ ា្ាសអ�ររី�សត រេងិសអរ ទឹណ �ី វ 
ីលេៀអ អងិួអ�រេាទាជេដួ ាាួជួរបអឹងកផតល់រទិភាេលេយរ័មធសួមសអ�ថ�រៗ អងិសណួ�ភា



 
 

រិុ វឌអរុ សិសបណសិណួ�ំដលមអភាធអេ់េអងឹផល្ានពល់ារកំា្ា្បលរកសរវន ដូមជ ទឹណាអអ ់េាគន
រាងស�រវ ខាល់ាានន អិងកផ�ននាងម េដួ្រ្ េរស បសកខូមខវារកំា្ា្បលរកសរវន អិងេាគនួយអតរបេេ
េលករិុវឌេសដ័ណិម� ៩-្អតផតល់រទិភាដល់សណួ�ភាំថទាេយរ័មធសួមសអ�ូ្ុអតំដលបអណីងរម 
ជាិេសសផ�ូុថឆល់ អិងា្ាសអ�ររី�សតេាីមាសា ១០-្អតានជករិុ វឌុសិសបណសិណួ� អិងុសិសបគាាទ 
េដួ្រានជផលិវភា វកួ�្ ំអៃួ អងិានជកំណកមឆ អិងធាេមជផលិវផលណសិឧសកយណួ� អិងណសិផល 
កមិរ� ឹួសវ� អិងវ រុ ្្ណួ� រួ ទាង្អតករអនុវតេគលអេយបបានជផលិវណួ�ាសរុ អិងកធាេមជរង� 
១១-្អតានជករអនុវតេគលអេយបបរិុ វឌអរុ សិសបឧសកយណួ�ណួមនជឆ ា២០១៥-២០២៥ ១២-គាាទដល់
ករអនុវតេគលអេយបបសតរារករិុ វឌបអតកភាជកដេូវងដ័ អិងឯណអសាម្ក់ាេ្ា់េងេេាមង
ុអិិេយេីរែរ២០១៦-២០២០ ១៣-្អតរធករអនុវតណួ�ុ ធិរំណទាួង់្ ាបមធ់ធ្ស់ររ័បិល
នាមអលណលែរកអ់ំ វសនរេាជ អិងទទរលបអលទ�ផលំផ�ផ� ជណ់ំ សតងកអ់ំ វេាមអំថួេទៀវ រួ ទាងកាាងឹង
ៃី ្សអជវិ អិងា្ាសអ�របិលណិម� េដួ្ររធា្សិទ�ភា េែេអបាភា អិងវម� ភា អងិរធបអ

សួធួមសងងួ ជាិេសសកេលណណ មួស់េនែភា អិងាាងរណកទទរលបអភាេាជមិវត អិងា្សិទ�ភាកអ
េសវីរែរ ណ ដូមជេដួ្រផតល់អូុរវៃា្េយអរផ� ល់ដល់ា្ជអ អិង១៤-រធភាេជេសបកអ
កេបនេឆ វេាសេ សាណរួា្ឹណក នឹា សរ� វ់ឆ ា២០១៧ជ ជសណលរភាធាួ ណអូុមាែូលមអតថុកិយឆ ណជ់វិ
ឆ ា២០១៧ េណអេទ្ង ១៨,៨% េ្េា្ប្េធៀ្េេអឹងករអនុវតឆ ា២០១៦ មាែូលីេាាអ�េណអេទ្ង ១៩,០% 
េ្េា្ប្េធៀ្េេអឹងករអនុវតឆ ា២០១៦  មាែូលថុកិ្ស់ររអរ េខវតឆ ា២០១៧ េណអេទ្ង ២៤,៣២% 
េ្េា្ប្េធៀ្េេអឹងករអនុវតឆ ា២០១៦ អិងមាែូលថុកិ្ស់ដ័បលាណរង ាសរណ ឆ ា២០១៧ េណអេទ្ង 
៣១,៣៤% េ្េា្ប្េធៀ្េេអឹងករអនុវតឆ ា២០១៦ សាេេ្អតកវ់្ អៃបភាាណរាណ្ស់ា្ជអជលារ្ជ់  
 រឯមាណបថុកិយឆ ណជ់វិឆ ា២០១៧ រអនុវតបអេណអេទ្ង ១៨,២% េធៀ្េេអឹងករអនុវតឆ ា២០១៦ មាណប
ថុកិររអរ េខវត រអនុវតបអេណអេទ្ង ២៤,៣៦%  េធៀ្េេអឹងករអនុវតឆ ា២០១៦ អិងមាណបថុកិ
ដ័បលាណរង ាសរណ រអនុវតបអេណអេទ្ង ២៥,១៣%  េធៀ្េេអឹងករអនុវតឆ ា២០១៦ជ ករអនុវតមាែូល 
អិងមាណបេអនបអេធ�នាមអកសអុារវិេណថុកិយឆ ណជ់វិមាអរអ ១ ៦២៩ ៩៧៣,៨លអេៀលជ ករអនុវត
ម្្់សតរារយិរ� ុវៃនសាម្់កាេ្់ាេងឆ ា២០១៧ បអេដវរជឧ្ណែរ េគលអេយបបដ មអា្សិទ�
ភាសាម្េ់ឆ�បវ្េេអឹង្ាែងាបយឆ ្ស់ា្ជាលដ័ អិងបអឆ�នន្�� ាងារកេ្តជា មិវតយា ងួនមងមា វ ់អិង
ឥវរណេ្ស់ររ័ិបល ណឆនងក្អតណកសៃិភាអេយបប, សអតិសនខ អិងសណត ្់រឆ ្ស់ងងួ, 
ក្អតាាងឹង អងិាាងរណករអនុវតលទ�ិា្ជធិ្ េវបា, ក្អតណកនាបអអូុសៃិភាមា ាណរេសដ័ណិម� អិងណាេែ អ
េសដ័ណិម� អិងករធបអអូុភាសសណតិសិទ� អិងា្សិទ�ភាខមស់ ណឆនងកាេ្ា់េងយិរ� ុវៃនីរែរ េដួ្រ
សេាួមបអអូុេគលេេជីុ សអតកអករិុ វឌេសដ័ណមិ� អិងសងងួ  ាាួទាងកកវ់្ អៃបភាាណរាណជ 

ថុកិឆ ា២០១៧ បអរប ្ េង�អេល្្អកអកេរនាីប្�រ  ណ ដូមជករអនុវតេគលអេយបប
ធធ្ស់ររ័បិល ាិេសសក្អតវេួ�ងាបណេ់្ៀុវុ រូអួ�អតររកទូេេ អិងកផតល់អូុួេធវបប 
អិងធអរអសួាស្ដល់ាណសរង ៃី ្សអ េដួ្រមូលរួ េលណណួមស់េសវីរែរ ាាួទាង្អតគាាទក
ុអិិេយេ្ាបមធ់ធ េដួ្រាទាទងណ់ាេែ អេសដ័ណិម� អិងផតល់លទ�ផលូអា្ជអាេ្ា់សទ្់ុ ែ� រជ 

សន្ ួណ ថុកិឆ ា២០១៧ ាិវជសេាួមបអល�ា្េស ដូមំដលររ័បិលបអា្សិទ�ធួយជ 
“ថុកិកអការវផតន ាណម� ាង អិងធអរអ អងិសាួបមុរិអកេគលអេយបប េដួ ្ រសេាួមនាខអំវបអអូុ
សួទិ�ផលសាខអ់ៗ ំដលាវរុ បអណាែវេ់នណឆនងណួ�ុ ធិរអេយបប្ស់ររ័បិល”ជ កាេ្ា់េងយិរ� ុវៃន



 
 

ីរែរ រធបអអូុណាេែ អេសដ័ណមិ�ខមស់ណឆនងរាប៧,០% ធាួ ណអូុមាែូលួធាួសាម្ា់្ជអមឆ ណ់ៗ  
ណឆនងឆ ា២០១៧ េណអេទ្ងដល់១ ៤២៩ដនល� រេួណិ រាបភាាណរាណបអរ� ណម់ននជលារ្ជ់ 

រជា ធសុអណួ�ជវិ ជ ៃី ្សអសុអណួ�ណាាូលួរប ំដលាវរុបអ្េង�វេេងេរបម្្ស់តរារសុអណួ�
កអាានរជណមាណណួមនជណឆនងំខួរធ ឆ ា២០០០ េាកួឆអ�រ អិងកេ្តជា ដ េមនួនវ្ស់ររ័ិបល 
ដ័សភ ាាឹទ�សភ ណឆនងេគល្ាែង្ាេាជួនខរាវបវាិអិវា វបវកួ� អិងផតល់រអនីសអរំ ណលួ�រល់មាែន ម
ខ�នខវ្ស់ាណសរង ៃី ្សអ ដ័បលររអរ េខវត ដ័បលួូលរ័អ រងងភាពណា់សអ�ធធ អិងេធ�បបកែរ
សតរារលទ�ផលសុអណួ�េផាូអដ័សភ ាាឹទ�សភ អិងររ័ិបល សាេេរួមាំែណាាងឹងកាេ្់ាេង
យិរ� ុវៃនីរែរ ណិម�ា្វិ្វតកិករនាកអ់ំ វល�ា្េស អិងា្ណ្េរបា្សិទ�ភាខមស់ជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិ ផុា�ផកបបបកែរ សុអណួ�េអន ជីរែរេរបរអនេលួបួម្្់
សតរារសុអណួ�កអាានរជណមាណណួមនជជ បបកែរ េអនេលណេេងអូុលទ�ផលកអកេធ�សុអណួ�េលក
ាេ្ា់េងយិរ� ុវៃនីរែរ ករអនេលួបួ្ទ្្រ�វតិ អងិណិម�ា្វិ្វតិកករណឆនងកបិ្េិម�ទ២០១៧ 
្ស់ាណសរង ៃី ្សអ ដ័បលររអរ េខវត ដ័បលួលូរ័អ សយាគសីរែរ អិងរងងភាពណា់សអ�ធធ
ួរបមាអរអជ 

កខិវខាា្ឹងំា្ង អិងកទទរលខនសាវរុ ខមស់ កវសូ៊ រវធ់�វ ់ាននពឆ�ងកវក់លាបណ្ស់យឆ ណដ់ឹណធា 
អិងួ�អតររកកអរជា ធសុអណួ�ជវិ ាាួទាងមអករប ឧ្វៃួរគាាទារាេ្់ួ ្រ័អទាងំផឆណ �ី វរ អិង
សមរ  បអធានារជា ធសុអណួ�ជវិមអសកត អនាលណឆនងករអនុវតករ អិងសេាួមបអជ្អត្ ធ� ្អូ់ុ
ំផអកបនទ�ី�សត្ស់ខ�រអជ មាេពនួនខរជា ធសុអណួ�ជវិអឹង្អតខិវខា្ំអៃួេទៀវ េរបេធ�កាាងរណ
ុ ិី លភាសុអណួ� ាាងឹងសួវៃភាួ�អតរ អិង្េង�អេនែភាសុអណួ� េដួ្រី អេេសេាួមភណិម�បួ
ម្្់សតរារសុអណួ�កអាានរជណមាណណួមនជ អិងសតង់រសុអណួ�ីរែរកអាានរជណមាណណួមនជ 
ាាួទាងេឆ�បវ្េេអឹងវាួរុ ក ៃី អភាេសដ័ណមិ� អងិេគលអេយបប្ស់ា្េទសជវិផងំដជ 

ណឆនងធួរជា ធសុអណួ�ជវិ ខាន ាសូួំថ�ងរាែេនែយា ងាជលេាលមាេពនររ័បិល ដ័សភ 
ាាឹទ�សភ ំដលជអិម�កលំវងំវគាាទរជា ធសុអណួ�ជវិ ទាង �ី វរ អិងសមរ ជ ួវាងុជិេទៀវ ខាន ាណ សូួ
រេនែ អិងេកវសេសមាេពនយឆ ណដ់ឹណធា អិងួ�អតររកកអរជា ធសុអណួ�ជវិទាងរស់ំដលបអខិវខា
ា្ឹងំា្ង្ាេាជភណិម�ា្ណ្េរប �ី វរទទរលខនសាវរុខមស់ េធ�នាសេាួមបអអូុេជេសបេរនាណវស់មង ល់ជ 
េឆ�បវណឆនងនកសេអនំដ ខាន ាសូួំថ�ងរាែេនែដល់រងងភាងសុអណួ�ធធ អងិីរែរអទាងងប
ំដលបអសយក គាាទ អិងេលណទឹណមិវតមាេពនរល់ករ្េាួនាុសិសបសុអណួ�ីរែរធេាលណអ�ងួណជ 
ជួរបគឆ េអនំដ ខាន ាសូួរេនែផងំដដល់ ៃី ្សអសុអណួ�ណាាូលា្េទសស៊នបំរវ ាាួទាងកដេូរិុ វឌអរ 
អិង ៃី ្សអសុអណួ�ណាាូលធធ ំដលបអផតល់កគាាទ អិងឧ្វៃួរេផុងៗណឆនងណិម�ដាេែ ករិុ វឌ ៃី ្សអជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិមអសង្ឹួ យា ងួនវមាយ រជា ធសុអណួ�ជវិអឹងសេាួមអូុលទ�ផលថ�រៗំថួេទៀវ
ំដល្ររ ជារកមូលរួ មាំែណណឆនងកេលណស�រប អងិករិុ វឌា្េទសជវិជទរេគា អិងាសទ្ជ់កអ
េបងទាងរស់គឆ ជ 

កថ� ររង  ៩េរម   ំខ ្នសុ  ឆ ា ម សាទឹ�ិសសណ ា.ស២៥៦២ 

 ររអរឆាេាជ, កថ�ទរ    ២៩      ំខ   ួណរ    ឆ ា២០១៩ 

                                                                     អគ�សវន� 
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បាិនសវន�រ� 

េលិ រគបគរគងរតហិវា�កស�សរមបគិ តាប តេចរទ២០១៧ 

r Y s 
 

 

េសច��គសេង�ប 

រជា ធសុអណួ�ជវិ ជ ៃី ្សអីរែរ ំដលឯណរារាារណិម�ា្វិ្ វតិកកអករ អិងមអភណិម�

មាេពនករអនុវតួ នខរសុអណួ�កផ�េា្្ស់ររ័បិលជ ៃី ្សអេអនាវរុបអ្េង�វេេងេរបម្្ស់តរារ
សុអណួ�កអាានរជណមាណណួមនជ ំដលា្កសនាេា្េរបាានរាណួេលខស/ណួ/០៣០០/១០ មននកថ�ទរ
០៣ ំខួរធ ឆ ា២០០០ជ រអនេលួបួមាប២ មាប៣ មាប២៩ អិងមាប៣៧កអម្្េ់អន រជា ធសុអ

ណួ�ជវិមអកវា�ណិម�េធ�សុអណួ� អងិផុា�ផកបលទ�ផលសុអណួ�ំ ដល្ាបមជ់ 

សាម្់កបិ្េិម�ទ២០១៧ រជា ធសុអណ �ួជវិបអេធ�សុអណួ�េល្ណត ាណសរង ៃី ្សអ ដ័បល

ររអរ េខវត ដ័បលួូលរ័អ សយាគសីរែរ េេាមងេផុងៗ អិងសួ្ទអុអិិេយេួរបមាអរអំដល

មអលទ�ផលសេងល្ខងេាកួា 

�. �តច�របាតបាអតិរវតិ កា �គ់ាត 

មាែូលថុកិយឆ ណជ់វិរអនុវតបអមាអរអ ២១ ៦៤៥ ៩៨០,៧លអេៀល េស�អឹង២៤,១២% កអ ផ.ស.ស 

េមបអខមស់ជងម្្់យិរ� ុវៃន  ៧,២% បអេណអេទ្ង ១៦,៩%  េធៀ្េេអឹងករអនុវតឆ ា២០១៦ជ 

មាែូលថុកិខមស់េអន េមជលទ�ផលកអណិម�ា្ឹងំា្ងបូឆ ា្ស់ររ័ិបលេលកំណទាួង់កាេ្់ាេង

យិរ� ុវៃនីរែរ ជាិេសសករអនុវតុ រិអកជណ់ំ សតងសាខអ់ៗ ណឆនងបនទ�ី�សតេណៀេមាែូលបរេាល

ួធាួ២០១៤-២០១៨ អិងករួ មាំែណារសណួ�ភាសុអណួ� អិងរធិកណិម�យិរ� ុវៃន  េរប ៃី ្សអមអ

សួវៃណិម�ពណា់សអ�ជ ករអនុវតមាែូលេប អងិរ័ណសេាួមបអលទ�ផលល�ា្េស បួបរា (១).ក្អត

ាាងឹងជា្្ាអូុា្សិទ�ភាកអករអនុវតអរវិុធិរេប (២).ក្អតាាងឹងា្សិទ�ភាករ្រ�  អិង្�រ� ្រាេា
វេ់េមាអ� (៣).ក្អតាាងងឹា្សិទ�ភាករ្េម�ណេទសេប (៤).ក្អតេធ�ុ ិ្ ែណួ� អងិាិាធិណួ�េគល

អេយបបេប អិង(៥).ក្អតាាងឹងរិបលណិម�រងងភាេបជ ករអនុវតមាែូលាអ�រ សេាួមបអ

លទ�ផលល�ា្េស បួបរកំណលួ�េគលអេយបបីេាាអ� ាាងឹងដប័លីេាាអ� អិងាាងឹង

របិលណិម�ល� ណឆនងេគលេេ្េង�អមាែូលាអ� េធ�នាា្ាសអ�ាអ�មអភាីួរ�  មអសួធួម អិងបនវតិធួម 

មអសៃិភា មអវម� ភា មអា្សិទ�ភា អិង្អៃបរាេាេេមេុសាអ�ជ ករអនុវតមាែូលួិអំួអីេា
ាអ�ណ បអល�ា្េស បួបរកំណលួ�េគលអេយបបមាែូលួិអំួអីេាាអ� អិងណិម�ខិវខាា្ឹង

ំា្ង្ស់ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃន  អិងាណសរង ៃី ្សអពណ់ាសអ� ណឆនងករអនុវតុរិអកា្ួូលមាែូល 

អិងវឹងទ្ាែន លួនមងមា វ់ ំដលេធ�នាួនខស�� មាែូលសាខអ់ៗមអកេណអេេងជ ជួរបេអនំដ 

េដួ្ររប សាមលដល់រុភាា្្ាកថ�្ស់ា្ជអ ររ័ិបលបអេលណំលងក្ង់ណកាួកផតល់

រវតស�� ែ្សែ�  េសៀុេភ ឆី ណ់េន េសៀុេភាេបី សា្នាវរពយរាិពែរ  សា្នាវ្�ស ណ់ណាេែ វ 

កេធ�្សែ� េ្ណ្េទមាណយអបអតំ ដលមអទាយាសនរងាងេាកួ១២៥េសេស ាាួទាងួអិបណភសនរមាេពន

រឆណលណ់បួណេរស   ល�រ  ណំ�រ� ងេនបួផកជ  
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បួលទ�ផលកអកេធ�សុអណួ�បអ្ររ ជនាេ ឹជយ េនមអកណវ់សមង ល់ួរបមាអរអំដល
្ាបមា់វរុេធ�នាា្េសេទ្ងំថួេទៀវមអជរទា កមនន្រស រររុណួ�រ័អ ា្សិទ�ភាកអកេធ�សុអណួ� 
កណាែវវ់កួ�ាិអសបេលួាូវូធាមូលេល�សម្្់ួ អិាវឹួាវរុ កណាែវវ់កួ�េិវាអ�េលទាអិជេល�សម្្់ួ អិ
សួាស្ កានាទអម់អុរិអកសួាស្មាេពនាបណណ់ណ់ាពណ់ំ ្្្ទបរេាលបូឆ ា កផតល់ឥែទអ
ួូលអិធាិទាទងអ់ិងរិុ វឌអរណសិណួ�ានាមអរធរា ្់ងរេងរសប កាេ្ា់េងមាែូលារករលទរបាងានាទអប់អ
េាជេលជ កខណខអណឆនងក្ងា់បណា់ិអសបមាេពនាណរួយ៊នអររុណួ�ំ ដលបអមនន្រស រពែិសណួ�រមំវួអិ
បអួណេធ�ករណវ់ួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ា ភាបមវយា ុណឆនងកទូទវ់្ ាែន លារកខ�រមាែូលបណេេមាណប
េា្្ ិ្ ថថុកិ កាវបវាិអិវាបួរអក្ងណ់កាួេសវេសឆសនាុ�ិ� ្អ្ាវ្�ស ណា់្ាេដួទាអិជានាទអប់អ
ាេ្ម់ាអរអ អងិទអេ់ាលេុល កណវា់បមាណវយ់ឆ ណេ់សដ័ណិម�កអមវិកថុកិមាែូលេល្រ� អក់ដ្ងា់បណ់
មាែូលួអិទអប់អាវឹួាវរុ កេមជលិខិវរអន�� វេធ�ររុណួ� ក្េាួេសវមនន្រស ររាារកេផ�ណួ�សិទ� ិ
កា្ួូលមាែូលេលុសិសបាសវមមអានារស់លទ�ភា កា្ួូលាសវមមអសយាគសួរបមាអរអំដលបអមនន្រស រ
បួាណសរង ៃី ្សអ កាេ្ា់េងរឆណជ្ា់អ� កកអក់្ណ់ិម�្រស រកេែេអបា្ស់រឆណជ្ា់អ� ក្ាេាជ
កវា�ណិម�ីេាាអ� បបកែរ សុអណួ�្ស់សុអណឯណរា កេា្ាបស់ុណិ�ប្ាវ កាវបវាិអិវា
េលលិខិវា្កសាអ� កា្ួូលាអ�រមលអាទាា កណវា់បមាែូលថុកិដ ័ កបមវយា ុណឆនងក្ងម់ាែូល
ួអិំួអីេាាអ�ជ 

មាណបថុកិយឆ ណជ់វិរអនុវតបអមាអរអ២០ ០១៦ ០០៦,៩លអេៀល េស�អឹង ២២,៣០% កអផ.ស.ស 

េមទ្ជងម្្យិ់រ� ុវៃន ២,៦% េយបបអេណអេទ្ង ១៨,២% េធៀ្េេអឹងករអនុវតឆ ា២០១៦ េរបបអ

្ាេាជវរធទរជឧ្ណែរ ដ មអា្សិទ�ភា ណឆនងករអនុវតេគលអេយបប្ស់ររ័បិលបួកេាគងទនណ 

អិងេរនាីបបអអូុរទភិាេគលអេយបបថ�រៗ េឆ�បវ្េេអឹងសភាកែរ ្ធ� អ ់ អិងគាាទដល់ក

ំណទាួងស់នរេាជ្ស់ររ័បិល ណឆនងេធន រួ មអា(១).សេាួមបអករអនុវតេគលអេយបបវេួ�ង

េ្ៀុវុ រូអួ�អតររក េរបបអវេួ�ងេ្ៀុវុ រួ ូលរ័អណឆនងរាប១២% ្្ា់រំខួណរ ឆ ា២០១៧ វេួ�ង

ាបណ់្ ាណម់ួ នខរ ្្ា់រំ ខេួី ឆ ា២០១៧ វេួ�ងាបណេ់ីធអអិុវតអរូអអិុវតអ ាបណ់្ ាណម់្ស់

ួ�អតរជ្ណ់ិម�សអវ ណ ាវរុបអវេួ�ងារមាអរអ១៦០ពអេ់ៀល ដល់មាអរអ៤០០ពអេ់ៀល ាាួទាងបអផតល់

ាបណឧ់្វៃួរ្ នែាមូលឆ ា អិង្នែាសន ា្ ែិ� ជ កេ ្ណេ្ៀុវុ រសេាួមបអេនណឆនងសបត យរទរ៤ កអំខអរួរបៗ 

អិងេធ�េេងបួបរា្ាសអ�ធធគជ (២).្េង�អអូុា្សិទ�ភាមាណបបួបរុរិអក្េង�អា្សិទ�ភា 

ណឆនងកុភិ អិងណឆនងកាអិិវាផតល់រធមាណប េរបរធបអអូុមាណបមាួ នខស��  មអភា្ាបម ់

កថ�សួួា ្មិែាវឹួាវរុ េនែភាសួួា អិងទអ់េាលេុលជ (៣).េនណឆនងុសិសបដ័បលទូេេ 

ករអនុវតមាណបទ្ជងម្្យិ់រ� ុវៃនជ (៤).ុសិសបកពជវិរអនុវតេលសម្្់យិរ� ុវៃន១% េមេរប

ីកេណអេេងមាណបឧ្វៃួរ្នែាមូលឆ ាថ�រ អិង្នែាសន ា្ ិែ�  ាបណឧ់្វៃួរេគលអេយបបា្េទារជ 

(៥).ណឆនងុសិសបសងងួណិម� ករអនុវតាវរុបអំណលួ�េាមអ េធៀ្អឹងឆ ា២០១៦ េរបរអនុវតបអ៩៧.៧% កអ

ម្្យិ់រ� ុវៃនជ(៦).ករអនុវតមាណបណឆនងុសិសបេសដ័ណិម� បអំណលួ�ា្េសជងួនអ េមរអនុវតបអ៩៧.៤% កអ

ម្្យិ់រ� ុវៃនជ(៧).កុអិិេយេេរបយិរ�្្ទអណឆនងា្េទសរអនុវតបអ៩១,៣% កអម្្យិ់រ� ុវៃន ណឆនង

េធនា េេាមងុអិិេយេណឆនងាសរណរអនុវតបអ៩៦,១% កអម្្យិ់រ� ុវៃន េលណំលងំវកុអិិេយេេរបួូល

អិធិាទាទងថ់ុកិំដលរអនុវតបអទ្ េរបីពណា់សអ�អឹងអរវិុធិរខងកដេូរិុ វឌអរជ (៨).ណឆនងករអនុវតណិម�

លទ�ណួ�ីរែរណឆនងឆ ា២០១៧ ររ័បិលសអុាសាកមថុកិបអមាអរអ៩៨,៥ ្៊រលអេៀល េស�អឹង៤.១% 
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េមបអេលណណួមស់ា្សិទ�ភាមាណបណឆនងាេ្ដ់ាណណក់ល កអករអនុវតអរវិុធិរលទ�ណួ�ី រែរទាងំផឆណ

មាណបមអត អិងទាងំផឆណមាណបុអិិេយេជ ុរិអកេលណណួមស់ា្សិទ�ភាមាណបួអិាវឹួំវេធ�នាមអ

កសអុាជីមា់បណ់្ ានេណ� នេទ ំថួទាងបអេធ�នាាណសរង ៃី ្សអួរបមាអរអណាួវិក្បណឆនងទាយាទឹណាបណ់

ដំដល ំវទទរលបអទាអជិ េសវ អិងសាែង ់ ណឆនង្មិែេាមអជងួនអ អិងមអេនែភាល�ជងួនអ 

ាាួទាង្បកអ់ំ វមាទិសេេំដលបអណាែវ់េនណឆនងរាេនងេាលេៀ្មាថុកិេទៀវផងជ (៩).បអតកេផ�

ួនខរ អិងធអរអ្ស់រ័បិលយឆ ណជ់វិនាដ័បលយឆ ណេ់ាកួជវិបួបរាណសរងួរបមាអរអ ណាានងដាេែ 

ករអនុវតជ (១០).នអភាទូេេកអថុកិាវរុបអកវ់្អៃបនាួណសៃិវេនណឆនងណាួិវំដលរមរធសៃិភា

មា ាណរេសដ័ណិម� ណឆនងបរេាលួធាួ អិងបរេាលំុង ំដលឆ�នន្�� ាងារណិម�ខវិខាា្ងឹំា្ង្ស់ររ័បិល

ណឆនងក្អតរអនុវតយា ងខស ្ខ់សរអអូុកាេ្ា់េង្ាែន លីរែរាស្បួបនទ�ី�សតសតរារកាេ្ា់េង្ាែន ល

ីរែរឆ ា២០១៥-២០១៨ ្ស់ររ័ិបល ជាិេសសបួេគលកែរ េអ�នឹទាង៤ េមា ១.ាវរុខ�រ
ឥែទអណឆនងទាយាសួាស្ំដល ៃី អភាថុកិ អិងេសដ័ណិម�រមាទាាទបអ ២.ាវរុ ខ�រំវឥែទអំដលមអ

ណាួវិសួ្ទអ នលណលខែ� រអនេាគនខមស់ ៣.ាវរុខ�រសាម្់ំ វុសិសបរទិភាំដលាទាទងម់រភាណាេែ អ អងិ

ុសិសប្េង�អផលិវភាេសដណ័ិម� នផលិវភាផលិវណួ� អិង៤.ាវរុេា ្ាបស់ឥែទអទាងេធនា្ណ្េរប

វម� ភា េែេអបាភា ា្សិទ�ភា អិងសសណតិសិទ�ិភាខមស់្ាផនវជ  

េទន្រជករអនុវតមាណបថុកិេអនបអល�ា្េសណ េរប ណ េនមអមាែន មេរនាណវ់សមង ល់

ួរបមាអរអ ដូមជា ភាបមវយា ុណឆនងកទូទវា់បណ់្ នេា្ទអ កបណថុកិមាណបឆ ា២០១៧ ួណេធ�ក

ទូទវា់្វិ្វតិកមាណបឆ ា២០១៦ ណង�នខវណឆនងកាវបវាិអិវាឯណីវាួរុ្ស់ាណរួយ៊នអំដលាវរុរណវ់ួ�ល់

េនាណសរងពែិសណួ� កានាមអបរងទិអឆអសបវក �ួទរផកសាម្់វបវកួ�េាសេ សរឆណេដជកថ� កមនន

ណិម�សអវជួរបាណរួយ៊នអេធ�កផងវផ់ងងទ់ាអិជ អងិេសវ ំដលមអសណួ�ភាររុណួ�ួអិាស្បួណួ�ុវៃនកអ

ណិម�សអវ(បា វង)់ ភាបមវយា ុណឆនងករអនុវតេគលអេយបបា្េល់ដរធ�រ្ស់ររ័ិបលូអរវរវួ�អតរ 

សងងួណិម�ំដលបអ ឆី ណ់េន អិងណាានងកអ់ក្់ ធបណរ័អសុអណ �ួកផ�ណឆនងរអនុវតករេនខ�នមេធ� ន 

ក្េង�វរងងភាសុអណួ�កផ�ណឆនង កដណាបណណ់ណរ់ធករអនុវតណិម�សអវួនអេាលណាែវ ់ កានាបអំមងារ
កណណា់បណរ់ធករអនុវតណិម�សអវេនណឆនងណិម�សអវ កានាបអរអនុវតេេាមងលទ�ណួ� កមាណបានាបអ

រអនុវតបួុធិរី �សតលទ�ណួ� កទូទវអ់ិងកណវា់បមាណប កាវបវាិអវិាភាាវឹួាវរុកអរែវតេិ្ណាបណ ់

កេផាបបកែរ លទ�ណួ�ួ ណាណសរងេសដ័ណមិ� អិងយិរ� ុវៃនជ 

ណិម�ា្វិ្វតិកថុកិរអនុវតេា្វធគជវិ ាវរុបអេាគងទនណេរបមអវនលាភាមាែូលសន្ 

េស�អឹងមាណបសន្ ជ ណិម�ា្វិ្វតិកេអនរអនុវតបអមាអរអ ៤ ២១៩ ៤៨៥,៨ លអេៀល េស�អឹង៩៨,៥% 

កអម្្យិ់រ� ុវៃនំដលមអមាអរអ ៤ ២៨៤ ៥៥៧,០លអេៀល េមទ្ជងម្្យិ់រ� ុវៃនមាអរអ ៦៥ ០៧១,២ 

លអេៀលជ 

ខ. �តច�របាតបាអតិរវតិ ដបលកា �គេរិរ់ាត 

មាែូលថុកិ្ស់ដ័បលររអរ េខវតរអនុវតបអមាអរអ ១ ១៧៩ ១៧២,២ លអេៀល េមខមស់ជង

ម្្់យិរ� ុវៃនឆ ា២០១៧ មាអរអ៨,៧% អិងករអនុវតមាណបថុកិ្ស់ដ័បលររអរ េខវតរអនុវតបអ

១ ១៧៧ ០០៩,៤ លអេៀល េមខមស់ជងម្្់យិរ� ុវៃនឆ ា២០១៧ មាអរអ៨,៥%ជ  មាែូលថុកិ្ស់

ដ័បលាណរង ាសរណ រអនុវតបអ ១៥៦ ៩៦៦,២ លអេៀល េមខមស់ជងម្្យិ់រ� ុវៃនឆ ា២០១៧ មាអរអ៨,២%  

អិងមាណបថុកិ្ស់ដ័បលាណរង ាសរណ រអនុវតបអ ១៤៧ ១៥៧,៥ លអេៀល េមខមស់ជងម្្យិ់រ� ុវៃន
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ឆ ា២០១៧ មាអរអ១,៥%ជ  រឯមាែូលថុកិ្ស់ដ័បល នឹា សរ� វ ់ រអនុវតបអ ៤៦៦ ៧២២,០ លអេៀល

េមខមស់ជងម្្យិ់រ� ុវៃនឆ ា២០១៧ មាអរអ២៤,៣%  អិងមាណបថុកិ្ស់ដ័បល នឹា សរ� វរ់អនុវតបអ 

៣៥១ ៦០២,៨ លអេៀល េមទ្ជងម្្់យិរ� ុវៃនឆ ា២០១៧ មាអរអ ៦,៣%ជ 

ំផ�ណបួលទ�ផលកអកេធ�សុអណួ� រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជមអ្�រ េរនាណវស់មង ល់ 

ដូមជា កា្ួូលាអ�បា វង ់កានាបអេៀ្មាបបកែរ សួទិ�ណួ�ា្្ាឆមស អងិា្្ាឆ ា កបមវយា ុណឆនង

កា្េល់ទទរលសាែង់ុ អិិេយេសាម្រ់រុណួ�ភសនរជ  

មាេពនកាេ្ា់េងាទាាសួ្វតិដ័ ាណសរងេសដ័ណិម� អងិយិរ� ុវៃន បអេមជា្កស អិងីរម

ំែធាេាណអ ាលឹណជជឹណញ្ន់ាាណសរង ៃី ្សអ អិងដ័បលររអរេខវត េធ�កផងូផងងបរងេា្ប្េធៀ្ាទាា

សួ្វតិដ័េណអេេង ថបមនន េរបរអនុវតបអួរបមាអរអធា អិងេនមអខ�នខវួរបមាអរអវូមជ មាេពនកេធ�្សែ�

សមង ល់ណួ�សិទ�ិុជិ រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ យូវួណដល់ឆ ា២០១៧ ាទាាសួ្វតិដ័ួរបមាអរអ

វូមេនំវានាទអប់អេធ�្សែ� សមង ល់ណួ�សិទ�ិរមរល់េនេេបជ 

១. េសច�អគេផអរ 
 ១.១. ល��ទូេេ 

ម្្ស់តរារសុអណួ�កអាានរជណមាណណួមនជ វាួរុនារជា ធសុអណួ�ជវិមអភណិម�រអនុវត

ួនខរសុអណួ�កផ�េា្្ស់ររ័ិបល េធ�សុអណួ�េលណិម�្រស រកេែេអបា េែអរ ា្ាសអ�ាេ្ា់េង 

កាវបវាិអិវាណិម�ា្វិ្ វតិក អិងណួ�ុធិរ្ស់្ណត ាណសរង ៃី ្សអ ភឆ ណរ់ រជា ធ ធធគជវិ ៃី ្សអយិរ� ុវៃន
ដ័ អិង ៃី ្សអយិរ� ុវៃនមាួរនឯណអ សយាគសីរែរ ាេឹន ៃី អីរែរ ដ័បលររអរេខវត 

ដ័បលួូលរ័អ រឆណេជាក រឆណផងវផ់ងងទ់ាអិជ អងិេសវណួ�មាេពនររ័បិលបួណិម�សអវ អងិ្ណត

រងងកេផុងៗេទៀវំដលររ័បិលបអផតល់ាអរបយិរ� ុវៃន្ំអៃួេលទនអផ� ល់ អិងឥែទអ រួ មអទាង

កេលណំលងាអ�រណាេ្ា់្េទ ាាួទាងសួ្ទអេផុងៗេទៀវេេរងងកំដលួអិណាបណម់ាេែជ អិង

សយាគសុអិិេយេឯណអជ 

េា្ារករខងេលេអន រជា ធសុអណួ�ជវិមអភណិម�េធ�សុអណ �ួ្�ស ណ់េលេសមណតរាពង

ម្្ស់តរារកទូទវថ់ុកិទូេេ្ស់ដ័សាម្ក់ាេ្ា់េងា្្ាឆ ាអរួរបៗ អិងេធ�បបកែរ សុអណួ�ូអេេ

ដ័សភ ាាឹទ�សភេរបផ� ល់ អិងេផាូអេេររ័បិល េដួ្រាជ្ជាសវមមអ ាាួទាងផុា�ផកបអូុលទ�ផល

សុអណួ�ំ ដល្ាបមជ់  
 

១.២. ិអនកវាអ នតងែដន�ំាគសវន�រ� 

្្ប់ាងាររជា ធសុអណួ�ជវិបអដាេែ កករេនមនងឆ ា២០០១ យូវួណដល់ឆ ា២០១៨ 

រជា ធសុអណួ�ជវិបអរអនុវតភណិម�េធ�សុអណួ�េនបួ្ណត ាណសរង ៃី ្សអ ដ័បលររអរ េខវត ដ័បល

ួូលរ័អ សយាគសីរែរ េេាមង អិងសួ្ទអុអិិេយេេផុងៗ ជាិេសសេមកេធ�សុអណួ�្ �ស ណ់

េលេសមណតរាពងម្្ស់តរារកទូទវថ់ុកិទូេេ្ស់ដ័សាម្ក់ាេ្ា់េងឆ ាអរួរបៗជ សាម្ក់បិ្េិម�ទ

២០១៧ រជា ធសុអណួ�ជវិបអេធ�សុអណួ� អិងេៀ្មាបបកែរ សន្ មាអរអ៧៦ ំដលខ�ឹួីសាខអ់ៗ

ួរបមាអរអណឆនងបបកែរ ទាងេធនាវរុបអដណាសង់ួ ណ្ររ ជណឆនងមាែន មទរ៣ កអបបកែរ សាម្ផ់ុា�ផកប

ជីរែរេអនជ 
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រជា ធសុអណួ�ជវិេធ�សុអណួ�េរបរអនេលួបួសតង់រសុអណួ�ីរែរកអាានរជ

ណមាណណួមនជ ំដលវាួរុនាមអកេៀ្មាំផអក អិងរអនុវតករសុអណួ�េរបំផ�ណេលួូលរ័អកអក

ាវបវាិអិវាវបវកួ�េលា្ាសអ�ាវបវាិអិវាកផ�ណឆនង កាេ្ា់េងយិរ� ុវៃនីរែរ ករអនេលួបួ្ទ្្រ� វតិ 

អិងណិម�ា្វិ្វតិកករ្ស់ាណសរង ៃី ្សអ រងងភាពណា់សអ�ធធ ាាួទាងកេធ�េវសតេលឯណ ីេផុង  ៗ

េដួ្រទទរលបអសតនបងសុអណួ�សួាស្សាម្េ់ធ�េសមណតរសអឆិរ័អ អិងផតល់រអនីសអរំ ណលួ�ដល់រងងភា

ងសុអណួ�ទាងេធនជ 

១.៣.ម េគលបំងននិផផរសផ�ា 

កផុា�ផកបបបកែរ សុអណួ�ជីរែរ មអេគល្ាែងមូលរួមាំែណជួរប

ៃី ្សអអរវិ្្រ�វត ិ អិងអរវិា្វិ្វត ិ េដួ្រាាងឹងកាេ្ា់េងយិរ� ុវៃនីរែរ អិងណិម�ា្វិ្វិតកករ

្ស់ាណសរង ៃី ្សអ ដ័បលររអរេខវត ដ័បលួលូរ័អ អិងរងងភាពណ់ាសអ�ធធ បួបរកមង�នល

្ររ ជអូុមាែន មខ�នខវណឆនងករអនុវតណអ�ងួណ អងិផតល់រអនីសអរំ ណលួ�េលមាែន មខ�នខវទាងេធន សាេេ

េធ�នាកាេ្ា់េងកអ់ំ វា្េសេទ្ងជ  

រជា ធសុអណួ�ជវិួិអទទរលខនសាវរុរាារផល្ានពល់ណួរបមាេពនាណសរង ៃី ្សអ ដ័បល

ររអរ េខវត ដ័បលួូលរ័អ ាណរួយ៊នអ សយាគស ន្នេងលពណា់សអ�ធធ ណឆនងណែរ ំដលមអវវរបអ

ទាងងបណបណខ�ឹួីណឆនងបបកែរ ផុា�ផកបជីរែរេអនេេេធ�ក្ណាីប នេា ្ាបស់ខនស

េគលេេជ 

២. ិរគបគរគងរវតិ 

 ២.១. រូលដ នគាតាកាអននិអនកវាអរវតិ 

  ណិម�ដាេែ កកអថុកិឆ ា២០១៧ ាវរុបអា្ាាឹវតេេេរបំផ�ណេលួូលរ័អម្្ ់ អិងលិខិវ

្ទរ័អេវិបនវតួរបមាអរអ ំដលមអជរទ ា 

− ម្្ស់តរារសុអណួ�កអាានរជណមាណណួមនជ ា្កសនាេា ្េរបាានរាណួេលខស/ណួ/

០៣០០/១០ មននកថ�ទរ០៣ ំខួរធ ឆ ា២០០០  

− ម្្ស់តរារា្ាសអ�យិរ� ុវៃនីរែរ ា្កសនាេា ្េរបាានរាណួ េលខអស/ណួ/០៥០៨/

០១៦ មននកថ�ទរ១៣ ំខឧសភ ឆ ា២០០៨ 

− ម្្់សតរារយិរ� ុវៃនសាម្់កាេ្់ាេងឆ ា២០១៧ ា្កសនាេា្េរបាានរាណួេលខ

អស/ណួ/១២១៦/០១៩ មននកថ�ទរ១៤ ំខធឆូ  ឆ ា២០១៦  

− ម្្់សតរារ្្យិរ� ុវៃន  អិងកាេ្់ាេងាទាាសួ្វតិ្ស់ដ័បលយឆ ណ់េាកួជវិ ា្កស

នាេា្េរបាានរាណួេលខ អស/ណ /ួ០៦១១/០១១ មននកថ�ទរ១៧ ំខួថិនធ ឆ ា២០១១ 

− ម្្ស់តរារកាេ្ា់េងដ័បល នឹា សរ� វ ់ ា្កសនាេា្េរបាានរាណួេលខស/ណួ/

០៣០១/១៥ មននកថ�ទរ១៩ ំខួរធ ឆ ា២០០១  

− រអនាណឹវាេលខ៨២ រអាណ.្ណ មននកថ�ទរ១៦ ំខុមិ�ិក ឆ ា១៩៩៥ សតរារ្ ទ្�ស ទូេេកអ 

េែេអបាីរែរ 
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 ២.២. �តច�របាតបា�តិរវតិ  

  ណិម�ា្វិ្វតិកថុកិឆ ា២០១៧ ាវរុបអេៀ្មាេេងេរបំផ�ណបួលទ�ផលកអករអនុវតមាែូល 

មាណបបួបរវធគជវិ វធគររអរ េខវត អិងលទ�ផលកអករអនុវតេេាមងុអិិេយេីរែរ 

េរបយិរ�្្ទអេា្ា្េទសំដលរអនុវតេា្វធគជវិ ដូមមអ្ររ ជណឆនងបរងខងេាកួ ា 

ណ/ ណមិ�ា្វិ្ វតកិថុកិយឆ ណជ់វ ិ
ឯណប : លអេៀល 

្យិប 
២០១៧ 

ម្្យិ់រ� ុវៃន រអនុវត ភេប 
1 2 3 = (2/1) 

I. សន្ មាែូល ២០ ១៨៤ ៤៥៧,០ ២១ ៦៤៥ ៩៨០,៧ ១០៧,២% 
  -មាែូលមអត ១៥ ៥០១ ៤៦៩,០ ១៦ ៩៦៦ ៦៨៦,៥ ១០៩.៥% 
  -មាែូលួូលធអណឆនងា្េទស ១៤៨ ៤៣១,០ ១៤២ ២៤០,៨ ៩៥,៨% 
  -មាែូលួូលអិធិាទាទងថ់ុកិ ២៥០ ០០០,០ ៣១៧ ៥៦៧,៦ ១២៧,០% 
  -មាែូលួូលធអសាម្េ់េាមងេរប 

     យិរ�្្ទអេា ា្ េ្ទស 
៤ ២៨៤ ៥៥៧,០ ៤ ២១៩ ៤៨៥,៨ ៩៨,៥% 

II. សន្ មាណប ២០ ៥៥៥ ៨៥៤,០0

∗ ២០ ០១៦ ០០៦,៩ ៩៧,៤% 
  -មាណបមអត ១៣ ៤២២ ០៨៣,០* ១៣ ២៣៦ ៦២៨,៨ ៩៨,៦% 
  -មាណបួូលធអ ២ ៨៤៩ ២១៤,០ ២ ៥៥៩ ៨៩២,៣ ៨៩,៨% 
  -មាណបួូលធអសាម្េ់េាមងេរប 

     យិរ�្្ទអេា ា្ េ្ទស 
៤ ២៨៤ ៥៥៧,០ ៤ ២១៩ ៤៨៥,៨ ៩៨,៥% 

   

 

  ខ-ណមិ�ា្វិ្ វតកិថុកិដប័លយឆ ណេ់ាកួជវ ិ
 ខ១/ណមិ�ា្វិ្ វតកិថុកិ្ស់ដប័លររអរ េខវត 

ឯណប : លអេៀល 

្យិប 
២០១៧ 

ម្្យិ់រ� ុវៃន រអនុវត ភេប 
1 2 3 = (2/1) 

I. សន្ មាែូលថុកិ ១ ០៨៥ ២៣៩,០ ១ ១៧៩ ១៧២,២ ១០៨,៧% 
  -មាែូលមអត ៩៥៦ ៥២៩,០ ១ ០៤៣ ៦២៦,៨ ១០៩,១% 

• មាែូលីេាាអ� ៩២៦ ៣០០,០ ១ ០០៩ ៥៩៥,៣ ១០៩,០% 
• មាែូលួអិំួអីេាាអ� ៣០ ២២៩,០ ៣៤ ០៣១,៥ ១១២,៦% 

  -ឧ្វៃ រួារថុកិយឆ ណជ់វិ ១២៨ ៧១០,០ ១៣៥ ៥៤៥,៤ ១០៥,៣% 
II. សន្ មាណបថុកិ ១ ០៨៥ ២៣៩,០ ១ ១៧៧ ០០៩,៤ ១០៨,៥% 
  -មាណបមអត ៨៦៣ ១៨០,០ ៩៦២ ៤០៥,៥ ១១១,៥% 
  -មាណបួូលធអ ២២២ ០៥៩,០ ២១៤ ៦០៣,៩ ៩៦,៦% 

                                                 
∗ វរេលខេអន្ូណ្រ�ូ លអូុឥែទអមាអរអ ៣៧១ ៣៩៧លអេៀល េរបេយងកេធ�អិបសវភុូ្អរបណ �ួកអណិម�ា្វិ្វតិក 
មាណបថុកិ្ំអៃួសាម្ក់ាេ្ា់េងឆ ា២០១៧ ំដលំមងណឆនងម្្ស់តរារយិរ� ុវៃនសាម្ក់ាេ្ា់េងឆ ា២០១៨ជ 
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 ខ២/ណមិ�ា្វិ្ វតកិថុកិ្ស់ដប័លាណរង ាសរណ 
              ឯណប : លអេៀល 

្យិប 
២០១៧ 

ម្្យិ់រ� ុវៃន រអនុវត ភេប 
1 2 3 = (2/1) 

I. សន្ មាែូលថុកិ ១៤៥ ០៧២,០ ១៥៦ ៩៦៦,២ ១០៨,២% 
  -មាែូលមអត (ួអិំួអីេាាអ�) ១០ ៩៩៩,០ ១២ ៨៧៦,៤ ១១៧,១% 
  -មាែូលឧ្វៃ រួារថុកិយឆ ណជ់វិ ១៣៤ ០៧៣,០ ១៤២ ១០៩,០ ១០៦,០% 

  -រវិេណឆ ា២០១៦  ១ ៩៨០,៨  
II. សន្ មាណបថុកិ ១៤៥ ០៧២,០ ១៤៧ ១៥៧,៥ ១០១,៤% 

  -មាណបមអត ១៤៤ ៩៩៦,០ ១៤៧ ១៥៧,៥ ១០១,៥% 

  -មាណបួូលធអ ៧៦,០ ០,០  
 

 ខ៣/ណមិ�ា្វិ្ វតកិថុកិ្ស់ដប័ល នឹា សរ� វ ់
              ឯណប : លអេៀល 

្យិប 
២០១៧ 

ម្្យិ់រ� ុវៃន រអនុវត ភេប 
1 2 3 = (2/1) 

I. សន្ មាែូលថុកិ ៣៧៥ ៤០៣,០ ៤៦៦ ៧២២,០ ១២៤,៣% 
  -មាែូលួអិំួអីេាាអ� ០ ៥ ៦៥៨,៩  

  -មាែូលឧ្វៃ រួារថុកិជវិ ៣៧៥ ៤០៣,០ ៣៧៥ ៥៤២,៥ ១០០,០% 

  -រវិេណឆ ា២០១៦ ០ ៨៥ ៥២០,៦  

II. សន្ មាណបថុកិ ៣៧៥ ៤០៣,០ ៣៥១ ៦០២,៨ ៩៣,៧% 
  -មាណបសរ� វម់ាែន នររអរ ២៥ ៣៦៥,៩ ២២ ១៩៦,១ ៨៧,៥% 
  -មាណបសរ� វម់ាែន នាណរង ២៩ ៥២៩,៧ ២៦ ៥៧៣,៧ ៩០,០% 
  -មាណប នឹា ៣២០ ៥០៧,៤ ៣០២ ៨៣៣,០ ៩៤,៥% 

៣. លទ�ផលសវន�រ� 
 ៣.១. ិរគបគរគងរវតិកា �គ់ាត  

   ៣.១.១.  កមនន្រស រររុ ណួ�រ័អ 

េដួ្រាេ្ា់េងរឆណជ្ា់អ� ា្ួូលាអ� អិងផតល់េសវល�ដល់រឆណជ្ា់អ� ដ័បលីេា
ាអ�បអេលណទឹណមិវត្ នេងលទាងងប ំដលេធ�ររុណួ�នាួណ្ាេាជកវា�ណិម�មនន្រស រេនដ័បល

ីេាាអ�ណឆនងរាេនង១៥កថ� េាកបារ្នេងលេធន្្េ់ផតួសណួ�ភាេសដ័ណិម�ជ ា្សិអេ្្នេងល 

ំដលមអកវាួរុនាេធ�កមនន្រស រ ្ានំអតួអិបអេធ�កមនន្រស រេធន ដ័បលីេាាអ�រមេធ�ក

មនន្រស រ្នេងលេធនជ បួកេធ�េវសតររុណួ�រ័អួរបមាអរអ ំដលាវរុមនន្រស រេនបួ្ណត ីខ

ាអ�រខែ�  អិងេខវតួរបមាអរអ ំដលាណរួ កររេង�វបួដងផ�ូុកអរេងធបណរ័អាអ�របអ     

ផតល់ទិអឆអសបូអីខាអ�រខែ�  អិងេខវតួ របមាអរអ េដួ្រមនន្រស រាអ� រជា ធសុអណួ�ជវិ
សេង�វេ ឹជយ ររុណួ�រ័អួរបមាអរអ េនួអិទអប់អួណមនន្រស រាអ�េនេេបជ  



8 

 

េរបីំវ្នេងលំដលមអកវាួរុ នាេធ�កមនន្រស រខណខអណឆនងកមនន្រស រ វេធ�នា

ដ័បលីេាាអ�រ្ កលាបណណឆនងកាេ្ា់េងរឆណជ្ា់អ� ា្ួូលាអ� អិងផតល់េសវជ ាណសរង

េសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនេរានជនារេងធបណរ័អាអ�រ្អតាាងឹង្ំអៃួ េទៀវមាេពនររុណួ�រ័អ

ំដលួអិបអួណមនន្រស រាអ�ជ 

េឆ�បវ្អឹង្�រ េអន ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនបអឯណភា អិង្ា�ម្ ំអៃួយ 

ណអ�ងួណ រេងធបណរ័អាអ�របអ្េង�វាណរួកររេង�វសយាគសេនបួដងផ�ូុ អិងបអ

្រសូ អទិអឆអសបារករេង�វសយាគស េដួ្រូអេេីខាអ�រេខវត-ខែ�  អងិរងងភាពណា់សអ�

្វ់ំ មងេៀ្មារេរស ជម� ស់ររុណួ�រ័អំដលមអផល្ដល់ណាួវិាវរុជ្ា់អ� េដួ្រួ ណមនន្រស រ
ាអ�េេបួម្្ស់តរារីេាាអ�ជ េរបំេណ ររុណួ�ួរបមាអរអំដលាណរួកររេង�វសយាគស

េនបួដងផ�ូុបអ្រសូ អទិអឆអសបេេេធន មអខ�នណ ួ អិមអផល្ដល់ណាួវិាវរុជ្ា់អ�េធនេទជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹាិអវិាេួលុវឌអភា្អតេទៀវជ 

៣.១.២.  ា្សិទ�ភាកអកេធ�សុអណួ� 

េដួ្រនាកេធ�សុអណួ�ា្ណ្េរបា្សិទ�ភា អិងា្សិទ�ផលណឆនងកេា្ាបស់

ធអរអសុអណាអ�រ រេងធបណរ័អាអ�របអំែធានារងងភាាអ�រេាកួនវទេាសេ ស

រឆណជ្ា់អ� ំដលមអហអិសបខមស់ជរទិភាសាម្ក់េធ�សុអណួ�ជ បួកាិអិវាេួល

បរងលទ�ផលករសុអណួ�ា្្ាឆ ា២០១៧ ្ស់ីខាអ�រខែ� មាអរអ៩ អិងេខវតមាអរអ១៤ 

(កេធ�សុអណួ�េលឯណីអិងមអណាួវិ) រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ីខាអ�រ

ខែ� មាអរអ៦ អិងេខវតមាអរអ៣ បអេធ�សុអណួ� អងិណាែវា់អ�សូអាមាអរអ ១២៨ សយាគស ណឆនង

មាេណួសយាគសមាអរអ ១ ៥៣៦ ំដលបអេធ�សុអណួ�ជ កណាែវា់អ�សូអាខងេលេរបី

កណាែវហ់អិសប្ស់សយាគសំដលាវរុេធ�សុអណួ�ានាទអប់អល�ជ 

កេៀ្មាំ ផអកសុអណួ�េលរឆណជ្ា់អ�ួអិទអប់អល� េធ�នារេងធបណរ័អាអ�រ

ួអិរមសេាួមេគលេេំដលបអេាគងទនណ ាាួទាងេា្ាបស់ធអរអំដលមអណាួវិួអិមអ

ា្សិទ�ភាជ  ាណសរងេសដណ័ិម� អងិយិរ� ុវៃនេរមអបអតក្េង�អា្សិទ�ភា្ំអៃួេទៀវមាេពនក

េធ�សុអណួ�េលឯណីអិងមអណាួវិេអនជ 

ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនបអ្ា�ម្ ំអៃួយ កុភិេហអិសបណឆនងកេធ�សុអណួ�

ួអិទអប់អសនាណិវេនេេបេរបានាទអម់អាសវមមអាេ្ា់គអ ់អិងរអនុវតេរបកដជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹាិអវិាេួលុវឌអភា្អតេទៀវជ 

៣.១.៣.  កណាែវវ់កួ�ាអិសបេលួាវូូធាមូលេល�សម្្់ួ អិាវឹួ ាវរុ  

ាណសរងេសដ័ណិម� អងិយិរ� ុវៃនបអេមជា្កសសតរារកសាួរនសាួបល្ទេល�សេប 

េរប្�ស ណយ់ ដ័បលេបមអសិទ�ិសាួរនសាួបលដូមវេេាា្រអទរ ឆី ណក់េប អិងរ័ណ

មអសិទ�ិសាួរនសាួបល្ទេល�សេបាេ្ា់្េទពណា់សអ�អឹងទាអិជំដលមអវកួ�ួិអេលសារួរប

លអាបាំ សអ(១.៥០០.០០០)េៀល ា្រអកយិលសប នា្រអីខេប អិងរ័ណមអសិទ�ិ
សាួរនសាួបល្ទេល�សេបាេ្់ា្េទពណ់ាសអ�អឹងទាអិជំដលមអវក �ួួិអេលសារ្រអលអ

(៤.០០០.០០០)េៀល រេងធបណរ័អេប អិងរ័ណណួមនជមអសិទ�ិសាួរនសាួបល្ទេល�សេប

ាេ្ា់្េទជ 
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រេងធបណរ័អេប អិងរ័ណណួមនជបអេមជលិខវិសតរារកំណសាួបលបរងទិអឆអសប

វកួ�េិវាអ�េបសាម្់ជួូលរ័អាិ្ណេល នួខទាអិជេទមាណយអបអតាេ្់ា្េទ េរប

្�ស ណ់យ មាេពនេទមាណយអបអតំដលធាមូលេរបេល�សម្្់វកួ�េិវាអ�េបាវរុ្ូណ្ំអៃួ

១០% េលវកួ�មអំមងណឆនងបរងជ  

បួកេធ�េវសតេលណាែវ់េយវនេល�សម្្់េប េនីខេប អិងរ័ណេខវតឧវត

មអសប រជា ធសុអណួ�ជវិាិអិវាេ ឹជយ ីខេប អិងរ័ណេខវតឧវតមអសបបអេធ�ក

ណាែវវ់កួ�ាិអសបមាេពនួាូវូំដលធាមូលេល�សម្្េ់ប េរបានាបអ្ណូវកួ�្ំអៃួ១០%េលវកួ�

មួ�ងកេទជ ណប� េអនធានាកណាែវវ់កួ�េិវាអ�ធាមូលេលទាអិជេល�សម្្់ួ អិាវឹួាវរុ អិងធា

នាបវ់្ ងម់ាែូលាអ�ជ 

ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនសូួឯណភាអិងសូួ្ា�ម្ ំអៃួយ េទនជយា ងណ

ណ េរបេអនជណែរ ួរបំដលបអេណវេេងណឆនងឆ ា២០១៧ េនីខេប អិងរ័ណេខវតឧវត

មអសបេរបួ�អតរេបមអសួវៃណិម�ួ អិបអ្ូណ្ំអៃួ ១០%េលវកួ�េិវាអ�េបណឆនងបរងមាេពន

ណែរ ទាអិជេល�សម្្េ់បជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអឹងាិអវិាេួលអូុុវឌអភា្អតេទៀវជ 

៣.១.៤. កណាែវវ់កួ�េវិាអ�េលទាអជិេល�សម្្់ួ អិសួាស្ 

រេងធបណរ័អេប អិងរ័ណណួមនជបអេមជលិខវិសតរារកំណសាួបលបរងវកួ�មួ�ង

កសាម្ជ់ួូលរ័អាិ្ណេលួនខទាអិជាី្េទស ាវរុរណន់ារអនុវតមាេពនទាអិជំដលមូល

ួណ្ាេាជំ្្្ទេផ�បងផ� វវ់កួ�េិវាអ�េបធាមូល ្្ា់រកថ�ទរ០១ំខធឆូ ឆ ា២០១៧េអនវេេជ 

បួកេធ�េវសតេលណាែវេ់យវនេល�សម្្េ់ប អិងឯណីេសឆសនាណាែវវ់កួ�េិវាអ�

េលទាអិជេល�សម្្េ់ប រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ធបណរ័អំផអក ្េម�ណេទស 

អិងណិម�ករអតជវិបអេធ�កណាែវវ់កួ�េលទាអិជេល�សម្្េ់ប ាីាណយួមា ណ Chateau 

PavieST.Emilion GrandCRC ២០១៣ ទ្ជងវកួ�មួ�ងកំដលបអេមជនាសាម្រ់អនុវត

្្ា់រកថ�ទរ០១ ំខធឆូ ឆ ា២០១៧ ណបត េអនធានាកណាែវវ់កួ�េិវាអ�ធាមូលួអិសួាស្ អិងធានា

បវម់ាែូលាអ�េបជ 

ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនសូួឯណភា អិង្ា�ម្ ំអៃួ យ ណែរ ទាអិជេល�សា្េទ

ាីាណយួChateau Pavie ST.Emilion Grand CRC 2013ា កណាែវវ់កួ�េលួនខទាអិជ

ាីទាងេអនេមជកសអតាមេាេរបរេមវធ្ស់ួ�អតរេបមអសួវៃណិម� ំដលេណវេេងេរប

ីវកួ�ួនខទាអិជាីា្េទេអន េទ្ំវាវរុបអាីុាជុ អិងរណ់្ រ�ូ លណឆនងបរងទិអឆអសបវកួ�

មួ�ងកសាម្ជ់ួូលរ័អាិ្ណ ំដលេធ�នាួ�អតរមអសួវៃណិម�ខណខអួអិបអេផ�បងផ� វន់ា

បអាេ្ា់រងេាជបជ រេងធបណរ័អេប អិងរ័ណណួមនជណវស់មង ល់យ ណែរ ដូមេអនេណវេេង

ណឆនងូ្ ភាវិមវរម្ានេណ� នេធៀ្អឹងទាយាសន្ កអកេផ�បងផ� វវ់កួ�េិវាអ�េបទាងួលូជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 

៣.១.៥. កានាទអម់អុរិអកសួាស្មាេពនាបណណ់ណ់ាពណ់ំ ្្្ទបរេាលបូឆ ា 

ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនបអេមជា្កសសតរារអិួនវតរិធេរបំមងយ ដ័បលេប

រមវា រួុនាវួ�ល់អូុអិួនវតរិធ េដួ្ររធអូុក្ងា់អ�អិងរណ នេដួ្ររធយ ា្វិេុទអរណ អិង
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ភេរទទរលខនសាវរុ េផុងៗេទៀវ ្ាេាជអូុកវា�ណិម�បួអរវិុធិរេប នករអនុវតម្្េ់ផុងៗេទៀវ 

អិងា្ក៩ បអ្�ស ណយ់ ដ័បលេបាវរុេរន្អ�នណអិួនវតិរធនាបអ្ប់ួំដលរមេធ�េេ

បអេាកបេាលំដលួ�អតរេបមអសួវៃណិម�ាិអិវាេ ឹជយ កវា�ណិម�ធធកអអិួ នវតិរធាវរុបអ

្ាេាជរមរល់ រ្់្ រសូ លទាងក្ងា់អ� អិងរណជ 

បួកេធ�សុអណួ�េនីខេប អិងរ័ណណាាង់ំ ផរអតជវិឆាេាជ រជា ធសុអណួ�

ជវិសេង�វេ ឹជយ ាបណណ់ណ់ំ ដលួអិទអស់ងំ្្្ទេនីខេប អិងរ័ណំផរអតជវិឆាេាជ

េិវាវឹួកថ�ទរ៣១ ំខធឆូ ឆ ា២០១៧ មអទឹណាបណម់ាអរអ ៤១៧ ៣៤២ ៦៧៨ េៀល អិងាបណដ់នល� 

មាអរអ ៣៦៩ ៨៨២ ដនល�  ំដលសល់បរេាលបូឆ ា (ឆ ា១៩៩៧ ដល់ឆ ា២០១២) ួអិទអប់អ

សងំ្្្ទ អិងួអិទអេ់ ឹជមអុរិអកេរនាីបេនេទ្បជ ណបត េអនធានាសួវនលា

េែអរាបណណ់ណជ់េៀល អិងាបណដ់នល� មអកេណអេទ្ងារួរបឆ ាេេួរបឆ ាេរបានាបអាួន

្រស របអទអេ់ាលេុលជ 

ាណសរងេសដ័ណិម� អងិយិរ� ុវៃនសូួឯណភា អិងសូួ្ា�ម្ ំអៃួយ វរេលខសួវនលាាបណ់

ណណា់វឹួកថ�ទរ៣១ ំខធឆូ ឆ ា២០១៧ ្ស់ីខេប អិងរ័ណណាាង់ំ ផឆាេាជាិវជេនសល់ដូមក

េលណេេង្ស់សុអណំួអជ ណែរ េអនរេងធបណរ័អេប អិងរ័ណណួមនជសូួេធ�ក្�ស ណ់

ដូមវេេរ(១)កវួ�ល់អិួនវតរិធាវរុបអេណវេេងជា្្ាទអ�ឹួអឹងកេរន្អ�នណណ ាវរុបអេធ�ជ

ា្្ាេរបរអនេលួបួា្កសេលខ ១១២ សយុ.ា្ណ មននកថ�ទរ១៥ ំខណនួររ ឆ ា២០០៨ សតរារ
អិួនវតិរធជ (២)េរបំេណមអណែរ ខ�ន អិួនវតរិធាវរុ បអណកទនណបូេេបួលណលខែ� កអ

អិួនវតិរធំដលួអិវាួរុនាដណុជិណឆនងបរេាលខ�រេទដូមជ កវួ�ល់អិួនវតិរធេដួ ្រា្ណ្ធនណិម�

េងីេប ា្វិ្វតណិណ� គេបមអំដអណាែវ ់ អិងា្វិ្វតិណទរណំអ�ងសអឆិធិេប្េណត ន

រសអឆជេដួជ (៣)ណែរ អិួនវតិរធាវរុបអណកទនណបូដូមបអេលណេេងេរបសុអណខងេល 

េមេរបីម� ស់ួអិមូលខ�រអួណេរន្អ�នណជ ណែរ ដូមេអនណ ួ អិរមេរនាីបបរេាលខ�របអ

ំដេមាវរុកេាលេុល េដួ្រាីុាជុណម� ស់ួណេរន្អ�នណ េយបណែរ ខ�នាវរុមអដរកសេាួម

ារវនលកេទៀវផងជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 

៣.១.៦.  កផតល់ឥែទអួលូអធិាិទាទង ់អងិរិុ វឌអរណសិណួ�ានាមអរធរា ្់ងរេងរសប 

ាណសរងេសដ័ណិម� អងិយិរ� ុវៃនបអេមជា្កសសតរារកេៀ្មា អិងកា្ាាឹវតេេ្ស់

ធបណរ័អេាកួមាែន នរេងធបណរ័អឧសកយណួ�យិរ� ុវៃន េរបបអ្�ស ណយ់ ធបណរ័អ

ទរផក អិង ៃី ្សអយិរ� ុវៃនមអភណិម�ណឆនងកាេ្ា់េង អិងាវបវាអិិវាកេា ្ាបស់ួូលអិធិាទាទង ់

អិងរិុ វឌអរណសិណួ�េរបសយកជួរបធធគរិុ វឌអរអ្ទជ 

បួកេធ�សុអណួ�េនធបណរ័អទរផក អិង ៃី ្សអយិរ� ុវៃន រជា ធសុអណួ�ជវិាិអវិា

េ ឹជយ ណឆនងឆ ា២០១៧ េែរណួ�កឥែទអកអួូលអិធិាទាទង ់អិងរិុ វឌអរុ សិសបណសិណួ�បអ

ាិអិវា អិងសេាួមេលសាេែ សនាខ�រាបណឥ់ែទអបរេាលខ�រ អិងបរេាលំុងនាដល់សមេួ

មា សនរអណិអាសរុ អិងាណរួ យ៊នអំណកមឆាសរុរង� េរបានាទអេ់ ឹជមអកទិជរធរា ្់ងេលេាគន

រេងរសបារាណរួយ៊នអរធរា ្់ងេនេទ្បេទជ 
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ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនសូួឯណភា អិងសូួ្ា�ម្ ំអៃួយរវិថិអំដលទទរលបអ

យិរ�្្ទអារួូលអិធិាទាទង ់ អិងរិុ វឌអរុ សិសបណសិណួ�េរបួអិបអេា្ាបស់េសវរធរា ្់ង

េរបី្�រ មួ្ងួរបមាអរអដូមជា (១)កវា រួុនារវិថិអទិជរធរា ្់ង អងឹេធ�នាកថ�េដួ

កអ់ំ វខមស់ណឆនងកទទរលបអឥែទអ (២)ាណរួយ៊នអរធរា ្់ងួអិមអេគលអេយបបណឆនងក

ផតល់េសវណួ�េលុសិសបណសិណួ� ជាិេសសាសរុ-រង�េរបីមអហអិសបខមស់ជងុសិសបេផុង

េទៀវ (៣)ានាទអ់មអ្ទ្្រ� វតិពណ់ាសអ�េេអឹងរធរា ្់ងេលុសិសបណសិណួ� (៤)េេាមង្ស់

ធធគរិុ វឌអររសនរជួរបាណសរងពណា់សអ�ួ របមាអរអំដលបអ្រ�ូលណួ�ុធិរ Crop insurance 

បអអិងងណាានងសិណកជ្េែត ៗជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 
៣.១.៧. កាេ្ា់េងមាែូលារករលទរបាងានាទអប់អេាជេលជ  

េដួ្រាេ្ា់េងកា្ួូលមាែូល អិងកាាងងឹក្ងម់ាែូលមូលថុកិដ័នាបអទអ ់

េាលេុលាស្បួ្ទ្�ស េលខ០៤្្ មននកថ�ទរ១៥ ំខុមិ�ិក ឆ ា២០០៦ សតរារកាាងឹងកាេ្់

ាេងមាែូលួអិំួអីេាាអ� ាវងម់ាែន ម១៤ំមងយ “ ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃន ាវរុ រណ់

េមជុរិអកជួរបាណសរង- ៃី ្សអីួរ អិងាណសរង- ៃី ្សអពណា់សអ� េដួ្ររអនុវតកវឹងទ

្ាែន លំផឆណឯណអ នាណរួយ៊នអធធាពណ់ដ័ ដូមជរ ្រ្្ក់រអន�� វធាមូល-ធាេមជ ្ង�ណ

េែអរធធគ ្រ្្រ់ជា ្សែ�   អិងណឆនងណែរ ករអនុវតវឹងទ្ាែន លេអនួអិមអា្សិទ�ភា 

ាណសរង- ៃី ្សអីួរាវរុេៀ្មាសាែនា េឿង្តឹងេេវនលក” ជ 

 រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ េនណឆនងឆ ា២០១៧ ាណសរងពែិសណួ�េនមអ

មាែូលារកថ�ឈឆរលរលរមលអាទាាមាអរអ០២ណំអ�ង ំដលាណរួយ៊នអបអ្ងខ់�ន មអទឹណាបណម់ាអរអ

១៥ ០៨០ ដនល� រេួណិជ 

រាសសបេយវនេអនាណសរងពែិសណួ�េរេធ�កបួរអ ាេ្ា់េង អិងទមាែូលារកថ�ឈឆរល

រលទរបាងខងេលនាបអេាជេលជ អិងាវឹួាវរុ េដួ្រេៀសវងខវ្ងម់ាែូលមូលថុកិដ័ជ 

េឆ�បវ្អងឹណែរ េអន ាណសរងពែិសណួ�បអេធ�ក្ �ស ណយ់រ 

- មាែូលឈឆរលទរបាងេរងមាណរេឈ្ ឹងីងងមអលេួ�បង៨០ដនល�  េមេរបី 

ណាេែ អកថ�ឈឆរលា្្ាឆ ាជ ្ានំអតេទនជយា ងណ ួ�អតរពណា់សអ�កអាណសរងពែិសណួ�បអអិងណាានង

ទណទ់ងភេររល អិងាិអិវាណិម�សអវេអនេេងុជិជ 

- មាេពនកថ�ឈឆរល ៃី អរបរេា្ងឥអ�អរួរបណឆនងាណរងាានសរយអន េយងលិខិវមននកថ�ទរ១៥ 

ំខួថិនធ ឆ ា១៩៩៨ បអណាែវក់ថ�ឈឆរលសាម្់ឆ ាដា្ងូមាអរអ ១២៥ ០០០ដនល� រេួណិ េរប

េិវ្្ា់រំខណនួររ ឆ ា១៩៩៨ ដល់ំខួណរ ឆ ា១៩៩៩ជ េយវនដូមេអនណឆនងឆ ា២០១៧ ាណរួយ៊នអាវរុ្ង់

កថ�ឈឆរលមាអរអ ១២៥ ០០០ ដនល� រេួណិ េយបយូវដល់ឆ ា២០១៨ េទ្ កថ�ឈឆរលទរបាងេអនាវរុ

្ងម់ាអរអ ១៤០ ០០០ ដនល�  ាស្បួរ�រំដលរជា ធសុអណ �ួជវិបអេលណេេងណឆនងបបកែរ

លទ�ផលសុអណួ�ជ   

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 
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៣.១.៨. កខណខអណឆនងក្ងា់បណា់អិសបមាេពនាណរួ យ៊នអររុ ណួ�ំ ដលបអមនន្រស រពែិសណួ�
រមំវួអិបអួណេធ�ករណវ់ួ�ល់ា្វេិុទអរា្្ាឆ ា 

េដួ្រាេ្ា់េងាណរួយ៊នអមនន្រស រពែិសណួ�នាបអេាជេលជ អិងាវឹួ ាវរុ ាណសរងបអ

េមជា្កសេលខ១០៤MOC/SMមននកថ�ទរ០៧ ំខេួី ឆ ា២០០៨ សតរារកវួ�ល់ា្វេិុទអរា្្ា

ឆ ា្ស់ាណរួយ៊នអពែិសណួ� ាវងា់្ក៤បអំមងយ “ាណរួយ៊នអទាងងបណំដលខណខអួអិបអ

បណា្វិេុទអរា្្ាឆ ាួ ណវួ�ល់ទនណេនដាណម់ឆ ាអរួ របៗអឹងាវរុេធ�កផណាិអសបសយាគសររុ

ណួ�ជ ាបណ់ំ ដលា្ួូលបអារកផណាិអសបាវរុ្ង់មូលថុកិដ័”ជ ា្កសេលខ ១០៧ ា.ែ.ម្ា

.ា្ណ មននកថ�ទរ០៥ ំខេួ  ីឆ ា២០១៧ សតរារកវួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ាប ាួ្ាសអ�ស�សបា ុ្វតិណួ� ាវង់

ា្ក៥បអំមងយ “ាណរួយ៊នអ ីខាណរួយ៊នអ្េទស អិងកយិលសបវាណងាណរួយ៊នអ្េទស

ទាងងបណ ំដលមអកខណខអួអិបអវួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ាាវឹួកថ�ផនវណាែវ ់ អឹងាវរុ

ទទរលកផណាិអសបជទឹណាបណម់ាអរអ១.០០០.០០០េៀលជ ណឆនងណែរ ាណរួយ៊នអ ីខាណរួយ៊នអ

្េទស អិងកយិលសបវាណងាណរួយ៊នអ្េទស ំដលខណខអួអិបអវួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ា

្្ា់រ១ឆ ាេេងេេ អឹងាវរុ្ងា់បណា់ិអសប ាាួទាង្ងណ់កាួេសវា្វិេុទអរា្្ាឆ ាេេបួមាអរអ

ឆ ាំ ដលខណខអ” អិងបរងឧ្សួមសអ�ទរ១ភស ្អ់ឹងា្កសរួ េលខ១៦៤៣ សយុ.ា្ណ មននកថ�ទរ១៦ 

ំខធឆូ ឆ ា២០១៤ សតរារកំណំា្ណាួងេសវីរែរកអបរងឧ្សួមសអ�ភស ្អ់ឹងា្កសរួ េលខ

៩៨៥ សយុ.ា្ណមនន កថ�ទរ២៨ ំខធឆូ ឆ ា២០១២ សតរារកផតល់េសវីរែរ្ស់ាណសរង

ពែិសណួ� ាវងប់រងឹ២ កាិអសបមាេពនកួអិវួ�ល់ទនណា្វិេុទអរា្្ាឆ ាមាអរអ១លអេៀលជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ណឆនងឆ ា២០១៧ មអាណរួយ៊នអររុណួ�ំ ដលបអ

មនន្រស ររមំវានាទអប់អួណេធ�កវួ�ល់ទនណា្វិេុទអរា្្ាឆ ា្ស់ាណរួយ៊នអ អិង្ងា់បណផ់ណាិអសប

មាេពនកខណខអវួ�ល់ទនណា្វិេុទអរា្្ាឆ ាួ ណាណសរងពែិសណួ�ណឆនងឆ ា២០១៧ សន្ មអមាអរអ

៦ ១៣៩ ាណរួយ៊នអររុ ណួ� ំដលមអទឹណាបណម់ាអរអ ៦ ១៣៩ ០០០ ០០០ េៀល(េិវបួណកាួ

េសវីរែរណឆនងឆ ា២០១៧)ជ 

 រាសសបេយវនេអន ាណសរងពែិសណួ�េរមអុរិអកនាបអួនមងមា វម់ាេពនាណរួយ៊នអ

ររុណួ�ំដលួអិាាួួណេធ�កវួ�ល់ទនណា្វិេុទអរា្្ាឆ ា្ស់ាណរួយ៊នអួណាណសរង អិង្ងា់បណ់

ផណាិអសបមូលថុកិដ័នាបអេាជេលជ អិងទអេ់ាលេុលជ 

េឆ�បវ្អឹងណែរ េអន ាណសរងពែិសណួ�បអេធ�ក្�ស ណយ់ ធបណរ័អមនន្រស រ
ពែិសណួ�ជេសធធិកបអ្វ់ុរិអកាាងឹងក្ង់ា្វិេុទអរ អិងកបណាិអសបមាេពន

ាណរួយ៊នអំដលបអមនន្រស រពែិសណួ�រម េយបាវរុមអកវា�ណិម�វួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ាជ ំផអក

ំដលធបណរ័អបអេធ�េម្ ង�លណលែររបាសបលដល់ាណរួយ៊នអ ំដលនាវួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ា

េរបេា្ាបស់ា្ាសអ�ស�សបា្ុវតិណួ�បួបរកេមជា្កសសតរារកវួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ាបួ

ា្ាសអ�ស�សបា្ុវតិណួ� ាាួទាងមអកូអដាែឹង ាលឹណដល់ាណរួយ៊នអនាបអដឹងួនអបួបរកេផា
E-mail មាអរអ៤េលណំដលមអបរេាល៤ំខ ួនអេាលផនវណាែវជ់  

បួកាិអិវា អិងាីុាជុ រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ្្ា់រករណន់ា

េា្ាបស់ា្ាសអ�មនន្រស របួា្ាសអ�ស�សបា្ុវតិណួ�រម កវួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ា២០១៧ មអមាអរអ
ា្មែ ៩ ៥១០ ាណរួយ៊នអ េស�អឹង ២៨០,៤% កអមាអរអជួធាួកអកវួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ា
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េនួអិទអេ់ា្ាបស់ា្ាសអ�មនន្រស របួា្ាសអ�ស�សបា្ុវតិណួ�ជ ួវាងេទៀវ កាិអសបេលកវួ�ល់

ា្វិេុទអរា្្ាឆ ា បអេណអេេងារ ០ ួនអឆ ា២០១៦ យូវដល់ា្មែ ១ ៣៣៩ ណែរ ណឆនងឆ ា
២០១៧ជ កេណអេេងកអកវួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ា អិងកាិអសបេលកវួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ា

ឆ ាណឆនងឆ ា២០១៧ េអនជមាំែណានជនាាណរួ យ៊នអរអនុវតម្្ ់ អិង្ាេាជកវា�ណិម�្ស់ខ�រអជ 

្ានំអតេទន្រជធបណរ័អបអខិវខា្វ់ំ ផអកដ័បលបួម្្ ់ អិងសិទ�ិជួ�អតររអនុវតម្្យ់ា ង

ណណ េរប ណ េនមអាណរួយ៊នអួរបមាអរអួអិទអប់អវួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ាេនេេបជ ណែរ
េអនធបណរ័អមនន្រស រពែិសណួ� អងឹ្អតានជនាាណរួយ៊នអវួ�ល់ា្វិេុទអរំ ដលជកវា�ណិម�្ស់

ាណរួយ៊នអជ  
េរបំេណ េដួ្រនាាណរួយ៊នអួរបមាអរអំដលខណខអណឆនងកវ �ួល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ា

២០១៧ ួ ណ្ាេាជកវា�ណមិ�្ស់ខ�រអ ធបណរ័អមនន្រស រពែិសណួ�មអុរិអកដូមខងេាកួា 
- េធ�កូអដាែឹងបួបរីេរេិមាវរមអមិ(Notification E-mail) 

- ណាានងេៀ្ មាេធ�កំ ណសាួបលនាា េ្សេេងអូ  ុReporting Tool ណឆនងា្ាសអ�ស�សបា ុ្វតណិួ� 
- វាួរុនាាណរួយ៊នអ្ាេាជកវា�ណិម�វួ�ល់ា្វិេុទអរា្្ាឆ ាួ នអអឹងេធ�កមនន្រស រំណំា្ 
 លន្េ �ី នាណរួយ៊នអ អិង្េង�វីខេផុងៗ 

- ្អតេធ�កផុា�ផកប ្ែតន ន្ណត លេនបួ្ណត ររអរ-េខវតទូទាងា្េទស 
ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 

៣.១.៩. ភាបមវយា ុណឆនងកទូទវ់្ ាែន លារកខ�រមាែូលបណេេមាណបេា្្ ិ្ ថថុកិ 
េដួ្រាេ្ា់េងមាែូលថុកិដន័ាបអាវឹួាវរុ អិងេៀសវងកដណាបណម់ាែូលបណេេ

មាណបខនសេគលកែរ  ររ័ិបលបអេមជរអនាណឹវាេលខ ៨២ រអាណ.្ណ មននកថ�ទរ១៦ 

ំខុមិ�ិក ឆ ា១៩៩៥ សតរារ្ទ្�ស ទូេេកអេែេអបាីរែរ ាវង់មាែន មភេទរ៣ អិង

មាប១០៦ បអំមងយ “ មាែូលថុកិទាងរស់េទន្រសៃិវណឆនងមាែូលា្េទណណ េរបរណ

្សណគ� អសិទ�ិដណមាែូលបណេេមាណបបួទាេអងមិវត នាអវេាល្ងមូ់លថុកិដ័េដួ្រទនណេា្
ាបស់ជផលា្េយអរណួរបេេប”ជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ាណសរងពែិសណួ�េនានាទអប់អេធ�កទូទវ់

្ាែន លារកខ�រមាែូលបណេេមាណបេា្្ ិ្ ថថុកិបាងឆ ា២០០០ ដល់ឆ ា២០០៨សន្ មអ

មាអរអ ១៨៩ ៣៥៦ ២០០ េៀល អិង ១៧៤ ៤៤៥ ដនល� រេួណិេនេេបជ 

រាសសបេយវនេអន ាណសរងពែិសណួ�េរេធ�កេរនាីប្ាែន លរន ាក ាារកខ�រមាែូល

បណេេមាណបារួនអនាបអទអេ់ាលេុល អិង្ងមូ់លថុកិដ័នាាេ្ម់ាអរអជ 

េឆ�បវ្អឹងណែរ េអន ាណសរងពែិសណួ�សូួទទរល ងី ល់្ាែន លខងេល ំដលជ

្ាែន លរន ាក ា្ ្ា់រឆ ា២០០០ ដល់ឆ ា២០០៨ជ ្ម�ន្្អឆ ាណសរងពែិសណួ� បអអិងងណាានងា្ួូល
ឯណីពណា់សអ�េផុងៗ េដួ្ររអនុវតអរវិុធិរ្អតណឆនងកេសឆសនាលន្្ាែន លទាងេអនេមជារ្រស រេ្ង 
េរបេយងបួលិខិវេលខ៩៣៦៨ សយុ.រទម មននកថ�ទរ០៨ ំខធឆូ ឆ ា២០១៤ ្ស់ាណសរង
េសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 
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៣.១.១០. កាវបវាអិវិាបួរអក្ងណ់កាួេសវេសឆសនាុ�ិ� ្អ្ាវ្�ស ណា់្ាេដួ ទាអជិ

ានាទអប់អាេ្ម់ាអរអ អងិទអេ់ាលេុល 

បរងឧ្សួមសអ�ទរ១ភស ្អ់ឹងា្កសរួ េលខ១៦៤៣ សយុ.ា្ណ មននកថ�ទរ១៦ ំខធឆូ 

ឆ ា២០១៤ សតរារកំណំា្ណាួងេសវីរែរកអបរងឧ្សួមសអ�ភស ្អ់ឹងា្កសរួ េលខ៩៨៥

សយុ.ា្ណមនន មននកថ�ទរ២៨  ំខធឆូ ឆ ា២០១២ សតរារកផតល់េសវីរែរ្ ស់ាណសរងពែិសណួ� 

ាវងម់ាែន មI.៤ មាែន ម(ណ)េលខ១បអណាែវយ់ “េសវេមជុ�ិ� ្អ្ាវា្ាេដួទាអិជ(CO)េាមអ

ជង២០០០ នេស�២០០០PCSាវរុ្ងេ់សវដប័លមាអរអ៥៨ដនល� រេួណិ អិងវិមជង២០០០PCS

ាវរុ្ងេ់សវដ័បលមាអរអ២៣ដនល� រេួណិ” អិងអរវិុធិរកអដាេែ កផតល់ុ�ិ� ្អ្ាវ្�ស ណា់្ា

េដួទាអិជ(CO)បួា្ាសអ�ស�សបា្ុវតិ្ស់ធបណរ័អធាេមជ-ធាមូល ណឆនងកផតល់េសវុ�ិ� ្អ្ាវ

្�ស ណា់រា្ាេដួទាអិជធាេមជ-ធាមូលណឆនងា្ាសអ�ស�សបា្ុវតិណួ� ាវរុេធ�កាវបវាិអិវាេេេលក

្ងា់បណ់្ស់រឆណេសឆសនា(ាិអវិា អិងេផ�បងផ� វ)់ណកាួេសវដ័បល េដួ្រនារឆណេសឆសនា្ងា់បណប់ួ

ា្ាសអ�ធធគមអភាាវឹួាវរុ អិងេាជេលជជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ធបណរ័អធាេមជ-ធាមូលបអេធ�កាវបវាអិិវា

ក្ងណ់កាួេសវដ័បលណឆនងកេសឆសនាុ�ិ� ្អ្ាវ្�ស ណ់ា្ាេដួទាអិជបួា្ាសអ�ស�សបា្ុវតិ
ណួ�ួអិទអប់អាវឹួាវរុេនេេបជ បួកាិអិវាេផ�បងផ� វេ់េងុជិជួរបធបណរ័អេែេអបា 

អិងយិរ� ុវៃនណឆនងា្ាសអ�េ ឹជយ មអក្ងណ់កាួេសវដ័បលារកេសឆសនាុ�ិ� ្អ្ាវ្�ស ណា់្ា

េដួទាអិជធាេមជ-ធាមូល្ស់ាណរួយ៊នអួអិទអា់េ្ ់ ាស្បួា្កសសតរារកំណំា្ណាួងេសវ

ីរែរណឆនងឆ ា២០១៧ មអមាអរអ១៣០ាណរួយ៊នអ ំ ដលមអទឹណាបណម់ាអរអ១៤ ៦៣៤ ៩១១េៀលជ  

រាសសបេយវនេអន ាណសរងពែិសណួ�េរេធ�កំែធាដល់ធបណរ័អធាេមជ-ធាមូល

នាេធ�កាវបវាិអិវា អងិបួរអជា្្ាារកេែធណកាួេសវដ័បលណឆនងកេមជុ�ិ� ្អ្ាវ

្�ស ណា់្ាេដួទាអិជបួា្ាសអ�ស�សបា្ុវតិណួ�ជួរបធបណរ័អេែេអបា អិងយិរ� ុវៃន េដួ្រ
នាាណរួយ៊នអួណ្ងស់ងនាបអទអេ់ាលេុល េៀសវងកបវម់ាែូលមូលថុកិដ័ជបយេយវនជ 

េឆ�បវ្អឹងណែរ េអន ាណសរងពែិសណួ�បអេធ�ក្�ស ណយ់ េាកបារធបណរ័អធា

េមជ-ធាមូលបអូអដាែឹងេេេរងមាណំដលបអ្ងណ់កាួេសវួអិទអា់េ្ម់ាអរអនាួណ្ង់្ ំអៃួ

វាណងភេរេរងមាណបអួណ្ង់ណកាួេសវទាងរស់េអនរមរល់ ាស្េេបួណកាួំដលបអ

ណាែវណ់ឆនងបរងឧ្សួមសអ�១កអា្កសរួ េលខ១៦៤៣ សយុ .ា្ណ មននកថ�ទរ១៦ ំខធឆូ ឆ ា២០១៤ ជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 

៣.១.១១. កណវា់បមាណវយ់ឆ ណេ់សដណ័មិ�កអមវកិថុកិមាែូលេល្រ� អក់ដ្ងា់បណម់ាែូលួអិ

ទអប់អាវឹួ ាវរុ  

បរងឧ្សួមសអ�ទរ១ មវិកមាែូលភស ្ជ់ួរបា្កសេលខ១៨៩ សយុ.ា្ណ មននកថ�ទរ
២២ ំខណនួររ ឆ ា២០១៣ សតរារករណន់ារអនុវតមាណវយ់ឆ ណេ់សដ័ណិម�កអមវិកថុកិ្ស់ដ័បល

យឆ ណជ់វិ អិងដ័បលយឆ ណេ់ាកួជវិ បអណាែវា់រកណវា់បមវិកថុកិកអេែអរមាែូលដូម

ខងេាកួា 
- េែអរ អិងរអនេែអរ៧៣០២៨ បអណាែវ់ារកណវ់ាបមាែូលទទរលបអារក

្�ស ណេ់លយវៃេលខ លិខិវមាលងម្្េ់ដួ ុ�ិ� ្អ្សាវ លិខវិេផុងៗអិងមាែូលារករអន�� វ
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េផុងៗដល់រឆណេា្ាបស់ំដលបអរធរនរងេរបដប័លយឆ ណេ់ាកួជវិាវរុបអណាែវេ់រប
ម្្ ់អិងលិខិវ្ទរ័អេវបិនវត អិងមាែូលារកាេ្ា់េងដ័បលេផុងៗជ 

- េែអរ អិងរអនេែអរ៧៣០២៧ បអណាែវ់ារកណវ់ាបមវិកថុកិេែអរ 
រអនេែអរមាែូលទទរលបអារកាវបវាិអិវាេនែភាទាអិជ េនែភានសថ កំសវ អិង
ភាបអត អិងកេគា្ទរ័អ អិងមាែូលារកាិអិវាបបកែរ វបវកួ�ផល្ានពល់្ ិី ៃ អ 
អិងករ� ាេួលករអនុវតេេាមងជ មាែូលទទរលបអារណកាួេសវណួ�ាវបវាិអិវារធួសបីម់
សវ� អិងផលិវផលសវ�េធ�មរម អិងេនសវតរវរ័អ...ជលជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ីខកាណនងាវរលួរបមាអរអបអេា ្ាបស់្រ� អ់

កដ្ងា់បណម់ាែូល្ស់ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃន េដួ្រា្ួូលមាែូលារេសវាវបវាិអវិា

េនែភាផលិវផល អិងកេគា្ទរ័អ អិងេសវាវបវាិអិវារធួសបសវ�ជ ណឆនង្រ� អក់ដ្ង់

ាបណម់ាែូលេធនវាួរុនាេែេអបា នភឆ ណរ់ា្ួូលមាែូលេធ�កណវា់បមវិកថុកិ (េលខ

េែអរ)នាបអាវឹួាវរុ អិងាស្បួមវិកថុកិទូេេ្ស់ដ័េនណឆនង្រ� អ់កដ្ងា់បណ់មាែូល

សាម្ផ់តល់ូអរវិថិអ០១ម្្ ់ ០១ម្្ា់វរុភស ្ជ់ួរបសាែនា ឯណី អិង០១ម្្េ់ទៀវាវរុ

ណកទនណេដួ្រេធ�កបួរអ អិង្ូណសន្ មាែូលជ ្ានំ អតជណ់ំ សតងេ ឹជយ ្ណត ីខកាណនង

ាវរលួរបមាអរអកអរេងធបណរ័អណួមនជាវបវាិអិវាទាអិជអរយ សែ-រយ សែ អងិ្�រ� ្កំណ�ង្អ�ា

(កាណនងាវរល) ្ស់ាណសរងពែិសណួ�បអេធ�កណវា់បមវិកថុកិ (េលខេែអរ) េនណឆនង្រ� អ់

កដ្ងា់បណម់ាែូលានាទអប់អាវឹួាវរុ អិងាស្បួា្កសសតរារមាណវយ់ឆ ណេ់សដ័ណិម�កអមវិក

ថុកិ្ស់ដ័បលយឆ ណជ់វិ អិងដ័បលយឆ ណេ់ាកួជវិេនេេបជ 

រាសសបេយវនេអន ាណសរងពែិសណួ�េរេធ�កំែធាដល់រេងធបណរ័អណួមនជាវបវ

ាិអិវាទាអិជអរយ សែ-រយ សែ អងិ្�រ� ្កំណ�ង្អ�ា(កាណនងាវរល) នាេធ�កំែធាដល់្ណត

ីខកាណនងាវរល អិង ឆី ណក់កាណនងាវរលេាកួនវទនាេធ�កណវា់បមវិកណឆនង្រ� អក់ដ្ងា់បណ់

មាែូលូអរវថិិអនាបអាវឹួាវរ  ុអងិាស្បួមាណវយ់ឆ ណេ់សដ័ណិម�កអមវិកថុកិទូេេ្ស់ដ័ជ 

េឆ�បវ្អឹងណែរ េអន ាណសរងពែិសណួ�សូួទទរល ងី ល់អូុមាែន មខ�នមេធ� នេអន 

េាពនមអកំណសាួបលមវិកថុកិារេែអរ៧៣២៨ ួណេែអរ៧៣០២៧ េរបួ�អតរំដល

ទទរល្អ�នណណវា់បមាែូលកអរេងធបណរ័អកាណនងាវរលភេេាមអេនបួ្ណត ាមណាាាំ ដអ េធ�នា

មអភាបមវយា ុណឆនងកទទរលាសវមមអទាងេអន ្ានំអតេទនជយា ងេអនណតរណ មាែូលទាងរស់េអន

បអ្ង ់អិង្ំង�មូលថុកិជវិបអាេ្ម់ាអរអអិងាវឹួាវរុបួរអនេែអរ ំដលបអណាែវខ់ងេលជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 

៣.១.១២. កេមជលិខវិរអន�� វេធ�ររុ ណួ� 

ាណសរងពែិសណួ�បអេមជា្កសសតរារកំណសាួបលកេៀ្មា អិងកា្ាាឹវតេេ

្ស់ួអ�រពែិសណួ�ររអរ េខវត កយិលសបាេ្ា់េងររុណួ�មអភណមិ� េមជលិខិវរអន�� វ

េធ�ររុណួ� េសវណួ� ពែិសណួ� អិងេមជលិខវិរអន�� វេធ�ររុណួ�េលយរវនវ្ូងថ�មអវកួ�

ជេាេ្ងរលរ� ជ បួកេធ�សុអណួ�េនបួ្ណត រងងភាួរបមាអរអសាម្់កបិ្េិម�ទ 

២០១៧ រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជដូមខងេាកួា  
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− ួអ�រពែិសណួ�េខវតណាាងធ់ា បអេមជលិខិវរអន�� វេធ�ររុណួ� េសវណួ� ពែិស

ណួ�បអមាអរអ៧៨១ ្ានំអតួអ�រេនានាទអា់ីុាជុណីងសៃិវិររុណួ�រ័អទាងរស់េនណឆនងេខវតេន

េទ្បជ  

− មអួូលរ័អររុណួ� េសវណួ� ពែិសណួ�េនណឆនងេខវតក្ាលិអមអមាអរអ ៩៧០

ទរបាង ្ានំអតួអ�រពែិសណ �ួេខវតក្ាលិអា្ួូលមាែូលារកេមជលិខិវរអន�� វា្ណ្ររុណ �ួ 

េសវណួ� ពែិសណួ� បអំវមាអរអ ៣៥០ទរបាង្ានេណ� នជ  

ណបត េអនធានាកាេ្់ាេងររុណួ�រ័អ អិងកា្ួូលមាែូលថុកិេនានាទអ់រស់

លទ�ភាជ 

េឆ�បវ្អឹងកេលណេេងេអន ដ័បលេខវតណាាងធ់ា អិងដ័បលេខវតក្ាលិអ សូួ

ឯណភាបួរអនីសអរ្ស់រជា ធសុអណួ�ជវិ អិងេធ�កំែធាដល់ួអ�រពែិសណួ�េខវតនា

រអនុវតាស្បួា្កស្ស់ាណសរងរាបអាវឹួាវរុជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 

៣.១.១៣. ក្េាួេសវមនន្រស ររាារកេផ�ណួ�សិទ� ិ   

ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃន អិងាណសរងេៀ្មាំដអដរ អេូ្ អរបណួ� អិងសាែងប់អ

ណាែវា់្កសរួ េលខ៦៤៨ សយុ.ា្ណ មននកថ�ទរ ០៧ ំខណណ�រ ឆ ា២០១៧ សតរារកផតល់េសវ

ីរែរ្ស់ាណសរងេៀ្មាំដអដរ អេូ្ អរបណួ� អិងសាែង ់ ាវង់ំ ផឆណ ខ-េសវីរែរ

ំដលផតល់េរបួអ�រេៀ្មាំ ដអដរ អេូ្ អរបណួ� សាែង ់ អិងសនេិយដរ ររអរ េខវត (បរង

ឧ្សួមសអ�) មាែន ម៥-កមនន្រស ររាារកេផ�ណ �ួសិទ�ិ នេភេរ នកមនន្រស ររាារកេផ�មាំែណ

ណួ�សិទ�រិុភិេ នមាំែណេភេរ (ណឆនង១ណ្លដរ/្សែ� ) ំដលមអបរេាលរវិ្មកអកផតល់

េសវ (កថ�េធ�ក) ១៥កថ�ជ បួបរកេធ�សុអណួ�សាម្ក់បិ្េិម�ទ ២០១៧ រជា ធសុអ

ណួ�ជវសិេង�វេ ឹជយ ួអ�រេៀ្មាំដអដរ អេូ្ អរបណួ� សាែង ់ អិងសនេិយដរេខវតណាាងធ់ា មអ

សាែនា ឯណីេសឆសនាមនន្រស ររាារកេផ�ណួ�សិទ�ិមាអរអ ១០០ ឯណី ណឆនងមាេណួ ២ ៧៩៤ ឯណី  

េនេាលំដលសាែនា ឯណីេសឆសនា (បអ្ងា់អ�ា្យ្ា់បេនីខាអ�រេខវតរមរល់េយប) មអ

ភាបមវយា ុណឆនងកេមជុ�ិ� ្អ្ាវសមង ល់ម� ស់រមលអុវៃន ណឆនងមេធ� នារ១៥កថ� យូវដល់១០៨

កថ� (កថ�េធ�ក)ជ 

រាសសបេយវនេអន េដួ្ររអនុវតក្េាួេសវីរែរនាបអាវឹួាវរុ ដ័បលេខវត

ណាាងធ់ាេរំែធាួ អ�រខងេលរអនុវតនាាស្បួា្កសរអតាណសរងខងេលជ 

េឆ�បវ្អឹងកេលណេេងេអន ភាបមវយា ុណឆនងក្េាួេសវមនន្រស ររាារកេផ�ណួ�

សិទ�ិ េម្ណត លួណារា្ជាលដ័ ំដលបណឯណីួណរណេ់នួអ�រួអិមអឯណីាេ្ា់គអ ់េេ

បួវាួរុ ក្ស់ួអ�រ អិងឯណីួរបមាអរអ្ាបមេ់ធ�កំណវាួរុ េយបរអកលគវប់ណេេ

ទនណេ្លបូេទ្បណួណនាួអ�រុជិជ ដ័បលេខវតណាាងធ់ា សូួឯណភាបួរអនីសអរ្ស់

រជា ធសុអណួ�ជវិ អងិេធ�កំែធាដល់ួអ�រេៀ្មាំដអដរ អេូ្ អរបណួ� សាែង ់អិងសនេិយដរ
េខវតណាាងធ់ានារអនុវតក្េាួេសវីរែរនាបអាវឹួាវរុបួេគលកែរ ណាំែទាួង់្ស់ 

ររ័បិលជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 
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៣.១.១៤. កា្ួលូមាែូលេលុសិសបាសវមមអានារស់លទ�ភា 

េដួ្រាេ្់ាេងកា្ួូលមាែូល ាណសរងាសវមមអបអេមជា្កសេលខ១៦៧/០១ 

ា.ួ.ា្ណ មននកថ�ទរ២៦ ំខួថិនធ ឆ ា២០០១ សតរារកេៀ្មា អិងកា្ាាឹវតេេ្ស់ួអ�រាសវមមអ

េខវតាានុហិ ាវងា់្ក២ បអំមងយ “ួអ�រាសវមមអេខវតាានុហិមអភណមិ�ា្ួូលមាែូល

ធធបួម្្យិ់ជុវៃន”ជ  

បួបរកេធ�សុអណួ�េនួអ�រាសវមមអេខវតាានុហិសាម្់កបិ្េិម�ទ២០១៧

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេឹជយ ួអ�រាសវមមអេខវតាានុហិបអា្ួូលមាែូលេលុសិសប

ាសវមមអបអំវ០១ួនខស�� ្ានេណ� ន េមក្អតសនាលភាររុណួ� ៃី អរប ទូទសុអរំ ខុក្ 

េយបួអ�រណ ានាទអប់អាសងស់ៃិវិររុណួ�េលុសិសបាសវមមអ  េបនានួម អិងេីវទសុអរេនេេបជ 

េឆ�បវ្អឹងកេលណេេងខងេល ដ័បលេខវតបអឯណភាបួរអនីសអរ្ស់

រជា ធសុអណួ�ជវិ អងិានជួអ�រាសវមមអនារអនុវតករេអននាបអល�ា្េសជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 

៣.១.១៥.  ភាបមវយា ុណឆនងកទូទវា់បណ់្ នេា្ទអ 

េដួ្រសាួបលដល់ករអនុវតណួ�ុ ធិរ្ស់ាណសរងនាបអទអេ់ាលេុល ាណសរងេសដ័ណិម� 

អិងយិរ� ុវៃនបអរអន�� វនាាណសរងេ្ណាបណ់បណេេេា្ាបស់ជ នួអ រមាណសរងាវរុូវនា្ួូល 

ឯណីសនាទូទវន់ាបអួនអកថ�ទរ២៩ ំខធឆូ ឆ ា២០១៧ ំផ�ណបួីរមំែធាេលខ០០៨ សយុ.រថ 

មននកថ�ទរ១៥ ំខុមិ�ិក ឆ ា២០១៧ ្ស់ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃន សតរារក្ទិ្រស រមាែូល-

មាណប អិងេធ�បបកែរ ្ូណសន្ ករអនុវតមាែូល-មាណបថុកិយឆ ណជ់វិឆ ា២០១៧ I.េ.រាារ
កមាណប្នេា្ទអបអំែធាយ “…កផតល់ាបណ់្ នេា្ទអាវរុ្រ្្េ់នកថ�ទរ២៧ ំខធឆូ ឆ ា

២០១៧ េយបកទូទវា់បណ់្ នេា្ទអេអន ណ ាវរុវូនា្ួូលឯណីសនាទូទវន់ាបអួនអកថ�ទរ
២៩ ំខធឆូ ឆ ា២០១៧“ជ បួកាិអិវាេួលបរងវនលាភាេែអរថុកិសន្ យឆ ណជ់វិា្្ា

ឆ ា២០១៧ ្ស់រេងធបណរ័អវធគជវិបអ្ររ ជយ ាបណ់្ នេា្ទអ ំដលេនសល់ួអិ

ទអប់អទូទវណ់ឆនងឆ ា២០១៧ មអមាអរអ៣៦៣ ៨១៨ ៨៥៩ ៥១១េៀលជ 

ភាបមវយា ុណឆនងកទូទវ់ាបណ់្នេា្ទអធានាកណវ់ាបទទរល ងី ល់ា្វិ្វតិក

មាណបួអិបអេាជេលជបួឆ ាថុកិជ ាណសរងេសដណិ័ម� អងិយិរ� ុវៃនេរមអុរិអកួនមងមា វ់

មាេពនាណសរង ៃី ្សអ ំដលួអិបអទូទវា់បណ់្ នេា្ទអនាបអទអេ់ាលេុលជ 
ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនបអឯណភា អិង្ា�ម្ ំអៃួយ ីរមំែធាេលខ០០៨ 

សយុ.រថ មននកថ�ទរ១៥ ំខុមិ�ិក ឆ ា២០១៧  សតរារក្ទិ្រស រមាែូលមាណបថុកិឆ ា២០១៧ េម
បអំែធាដល់ាេ្់ាណសរង ៃី ្សអ នាូវនា្ួូលឯណីសនាទូទវ់ាបណ់្នេា្ទអំដលបអ
មាណបរមនាបអួនអកថ�ទរ២៩ ំខធឆូ ឆ ា២០១៧ េយបេ្ួអិបអទូទវទ់អណ់ឆនងឆ ាថុកិ២០១៧េទ 
េមអឹងាវរុកវឥ់ែទអថុកិេនណឆនងាណ្ខែ� ណរ�្ថ់ុកិឆ ា២០១៨ជ េ ្េទន្រជមអកំែធា
យា ងេអនណ េរប ណ ាណសរង ៃី ្សអួរបមាអរអំដលបអ្នេា្ទអីមា់បណេ់េមាណបរមេយបេធន 
េនំវួិអរសរអ់ា្ួូលសណលរ្ាវមាណបួណេបនផកបរែវតិអិបសវណួ�ាួន្រស រ្នេា្ទអ
ជួរបរេងធបណរ័អវធគជវិនាបអទអេ់ាលេុលេធនេទជ មាេពន្�រ បមវយា ុណឆនងក
ទូទវ់្ នេា្ទអេអន េមួ អិាវឹួំវមអីរមំែធាសតរារក្ិទ្រស រថុកិា្្ាឆ ាអរួរបៗ េដួ្រ
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ានជាេអ�្អករទូទវ់្ នេា្ទអេធនេទ េមំថួទាងមអរអនាណឹវាេលខ១៥៥ រអាណ.្ណ មននកថ�
ទរ១៥ ំខណ��  ឆ ា២០០៩ សតរារអរវិុធិរកអកផតល់ាបណ់្ នេា្ទអសាម្ម់ាណបថុកិមអត អិង
មាណបថុកិុអិិេយេីរែរ ំដលជុរិអកទ្់ី � វភ់ាបមវយា ុណឆនងកទូទវ់្ នេា្ទអ
ផងំដជ រេងធបណរ័អវធគជវិបអេៀ្មាលិខិវេលខ៩៤៦៩ រវអ មននកថ�ទរ២៩ ំខុមិ�កិ 
ឆ ា២០១៧  េរបភស ្ជ់ួរបបរងរបលួ�វិសួវនលា្នេា្ទអានាទអទូ់ទវេ់េរេងធបណរ័អ
ថុកិ េដួ្រមអុរិអក្អតជ ជទូេេ ្នេា្ទអួរបំផឆណធា េមជមាណបុអិិេយេេលកណីង
េយរ័មធសួមសអ�ូ្ ុអត ំដលជមាណបមអមវិាយនឆ ា េយបាវរុេធ�កទូទវឆ់�ងឆ ា េរបេា្
ឥែទអឆ ា្ ធ� ្េ់េបួុវឌអភាកអេេាមងជ ដូមេអន ្នេា្ទអមាណបុអិិេយេ ួអិំួអជ
មាណបួិអមអឥែទអទូទវ់េធនេទ េមបអេាគងឥែទអទូទវ់េនឆ ា្ ធ� ្់រមេយបជ 
ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនអឹងានជនារេងធបណរ័អថុកិ អិងរេងធបណរ័អវធគជវិ្អត
សយកជួរបគឆ េទៀវ េដួ្រណាែវេ់ �ី នាណសរងំដលួអិទអទូ់ទវ់្ នេា្ទអមាណបថុកិមអត 
េដួ្រមអុរិអកានជកទូទវ់ាួនមាណប្នេា្ទអនាបអ្់យសសជ មាេពនំផឆណមាណប
ុអិិេយេ រេងធបណរ័អពណា់សអ�អឹងបួរអានជកទូទវម់ាណប្នេា្ទអេេបួុវឌអភាកអ
ករអនុវតេេាមង្ស់ ៃី ្សអពណា់សអ�ជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 
៣.១.១៦. កបណថុកិមាណបឆ ា២០១៧ួណេធ�កទូទវា់្វិ្ វតកិមាណបឆ ា២០១៦ 

ម្្ស់តរារា្ាសអ�យិរ� ុវៃនីរែរ ាវងម់ាប១១បអំមងយ“ កបិ្េិម�ទកអឆ ាថុកិ 
្្េ់ផតួេនកថ�ទរ០១ ំខួណរ េយប្រ�្ក់ថ�ទរ៣១ ំខធឆូ” អិងីរមំែធាេលខ០០៨សយុ.រថ 
មននកថ�ទរ១៥ ំខុមិ�ិក ឆ ា២០១៧ ាវងម់ាែន មេ.១បអំមងយ “ ណឆនងបរេាលារកថ�ទរ១១ ដល់កថ�ទរ
២២ ំខធឆូ ឆ ា២០១៧ សេទបាណ្នេា្ទអវូនា្ួូលឯណីសណលរ្ាវ អិងលិខិវបនវតិកមាណប 
េដួ្រេបនផកបរែវតិអិបសវណួ�ឆ�ងទិរ័ការួ�អតរាវបវាិអិវាយិរ� ុវៃន រម្រសូ អេេវធគយឆ ណ់
ណណត លយា ងបូ្ាផនវាវឹួកថ�ទរ៣១ ំខួណរ ឆ ា២០១៨ នវធគររអរ េខវត យា ងបូ្ាផនវ
ាវឹួកថ�ទរ២៩ ំខធឆូ ឆ ា២០១៧ សាម្ថ់ុកិួអិំួអណួ�ុ ធិរ អិងាវឹួកថ�ទរ៣១ ំខួណរ ឆ ា២០១៨ 
សាម្ថ់ុកិណួ�ុធិរ”ជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ធបណរ័អេែេអបា អិងយិរ� ុវៃនកអាណសរង
ពែិសណួ�បអបណា្វិ្វតកិមាណបំដលសល់ារឆ ា២០១៦ ួអិទអប់អេធ�កទូទវ់ួ ណេធ�ក
ទូទវឥ់ែទអថុកិសាម្ម់ាណបណឆនងឆ ា២០១៧ មអ មាអរអ ១៤១ ៨២១ ០០០ េៀល េនកថ�
ទរ២១ ំខេួ  ីឆ ា២០១៧ជ 

រាសសបេយវនេអន ាណសរងពែិសណួ�េរេធ�កំែធាដល់ធបណរ័អេែេអបា អិង
យិរ� ុវៃននាេធ�កទូទវម់ាណបថុកិខងេលនាបអទអេ់ាលេុល អិងបួកបិ ្េិម�ទកអឆ ាថុកិជ  

េឆ�បវ្អឹងណែរ េអន ាណសរងពែិសណួ�សូួទទរល ងី ល់អូុមាែន មខ�នមេធ� នេអន
េរបេយវនយ ឥែទអថុកិេនមអណាួវិ េយបសណួ�ភា្ស់ាណសរងមអេាមអំដលជេយវន
េធ�នាខ�នឥែទអថុកិសាម្ទូ់ទវណ់ឆនងឆ ា ដូេមឆនវាួរុនាេធ�កទូទវ់េរបេា្ាបស់ឥែទអ
ឆ ា្ ធ� ្ជ់ ្ានំអតេទនជយា ងណ ាណសរងពែិសណួ�អឹងខិវខារអនុវតបួរអនីសអរំ ដលផតល់
េរបរជា ធសុអណួ�ជវជិ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 
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៣.១.១៧. ណង�នខវណឆនងកាវបវាអិវិាឯណីវាួរុ ្ស់ាណរួ យ៊នអំដលាវរុ រណវ់ួ�ល់េន

ាណសរងពែិសណួ� 

ា្កសេលខ១៤២ ា.ែ.ម្ា.ា្ណ មននកថ�ទរ០៣ ំខួថិនធ ឆ ា២០១៥ សតរារំ្្្ទ 

អិងអរវិុធិរមនន្រស រពែិសណួ�អូុរល់កផ� ស់្តូ អិងំណំា្្ស់សយាគសាណរួយ៊នអ ាវងា់្ក៥ 

បអំមងយ “ ឯណីវាួរុំដលធបណរ័អមនន្រស រពែិសណួ� មអដូមខងេាកួា 
១. ណាែវេ់យវន អិងេសមណតរសេាួមសួូយភាសអឆិបវ្ស់ាណរួយ៊នអ(ម្្េ់ដួ )មាអរអ
៣ម្្ ់

២. ពណាេសឆសនាេធ�កំណំា្ អិងផ� ស់្តូមាអរអ៣ម្្ ់
៣. ម្្ម់ួ�ងុ�ិ� ្អ្ាវមនន្រស រពែិសណួ�មាអរអ៣ម្្(់ុ�ិ� ្អ្ាវមនន្រស រពែិស 
ណួ�ម្្េ់ដួ ណឆនងណែរ ាណរួ យ៊នអេធ�កំណំា្ធួណែរ  ្តូស�ស វិ ន្តូាទងា់ទប
ាណរួយ៊នអ) 

៤. ម្្ម់ួ�ងលិខវិេគលកែរ ទទរលមននេ �ី នាណរួយ៊នអណឆនង្រស រពែិសណួ�មាអរអ
៣ម្្ ់

៥. ម្្ម់ួ�ងា្វិេុទអររាារី ៃ អភាសយាគសពែិសណួ�ា្្ាឆ ាមាអរអ១ម្្ ់
៦. ម្្ម់ួ�ងបា វងម់ាអរអ៣ម្្ ់
៧. ម្្ម់ួ�ងរវតស�� ែ្សែ�  នលិខវិឆ�ងំដអ អិងូ្ ថវទាយា៤x៦្ស់ម� ស់
ាណរួយ៊នអថ�រមឆ ណ់ៗ  (ណឆនងណែរ មអ្ំអៃួសមិណភេយ៊នអថ�រ)  

៨. ម្្ម់ួ�ងរជា ្សែ� ្ស់ាណសរង- ៃី ្សអពណា់សអ�(ា្សិអេ្មអ)”ជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ធបណរ័អមនន្រស រពែិសណួ�េនមអកខ�ន

មេធ� នណឆនងកាវបវាិអិវាេេេលសាែនា ឯណី្ស់ាណរួយ៊នអសយាគសររុណួ� ំដលាវរុេសឆសនា

រណវ់ួ�ល់ណឆនងកំណំា្ នផ� ស់្តូលណលអតិណរនាបអាវឹួ ាវរុ អិងេាជេលជេនេេបជ 

រាសសបេយវនេអន ាណសរងពែិសណួ�េរេធ�កំែធាដល់ធបណរ័អមនន្រស រពែិស

ណួ�ាវរុេធ�កាវបវាិអិវានាបអេាជេលជ អិងាវឹួាវរុេេេលសាែនា ឯណីណឆនងកេសឆសនារណវ់ួ�ល់

ំណំា្ នផ� ស់្តូ លណលអតិណរ្ស់ាណរួយ៊នអសយាគសររុណ �ួនាាស្េេបួខ�ឹួីកអា្កស

ខងេលជ 

េឆ�បវ្អឹងណែរ េអន ាណសរងពែិសបអ្�ស ណយ់ េនួនអឆ ា២០១៦ ធបណរ័អមនន

្រស រពែិសណួ� បអ្ាេាជករមនន្រស រេរបកដ (Paper-Based) ំដលវាួរុនាាណរួយ៊នអ ន

សយាគសទាងរស់្ាេាជំ្្្ទ អិងភស ្់ឯណីេយងជេាមអជ េយងបួា្កសេលខ

២១៣ ា.ែម្ា.ា្ណ មននកថ�ទរ២៤ ំខួថិនធ ឆ ា២០១៦ សតរារកមនន្រស រពែិសណួ�បួា្ាសអ�

ស�សបា្ុវតិណួ�ាវរុបអរអនួសវ អិងរណ់នាដាេែ កា្ាសអ�ស�សបា្ុវតិណ �ួជផ�ូ ុក្្់ារកថ�ទរ០៤ 

ំខួណរ ឆ ា២០១៦ួណ ធបណរ័អមនន្រស រពែិសណួ�បអរអនុវតករមនន្រស រពែិសណួ� អងិ

កំណំា្េផុងៗបួកំែធា្ស់យឆ ណដ់ឹណធា ាាួទាងរអនេលួបួខ�ឹួីា្កសខងេល 

េដួ្រ្ ង�ភារបាសបល ណ ដូមជ្េង�អា្សិទ�ភាកអកផតល់េសវូអីរែរអទូេេ ធបណ

រ័អបអកវ់្អៃបំ្្្ទ អិងអរវិុធិរេផុងៗំដលជេយវនវា រួុនាមអទាួង់លិខិវាវរុបអំណ

សាួបល្អ នុ រគឆ េេអឹងា្ាសអ�ស�សបា្ុវតិណួ�ជ មាេពនឯណីវាួរុណឆនងករណេ់សឆ នវួ�ល់ួរបមាអរអ
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ំដលួអិ្ាបមា់វរុបអកវ់្ អៃបណឆនងេគល្ាែងរប សាួបល អិងាេអ�្អកផតល់េសវីរែរ

ូអា្ជាលដ័នាកអ់ំ វា្េសេេងជ 

ួវាងេទៀវឯណីវាួរុំដលម្្ណ់ាែវន់ាាណរួយ៊នអ សយាគសវួ�ល់ទនណ េមាវរុបអ

ណកទនណណឆនងា្ាសអ�មនន្រស រពែិសណួ�ទាងរស់ជផ�ូុកាអរសកវ �ួល់ទនណឯណីជាណរស់ណឆនង

រ� ាងឯណីំដលួអិរមណកទនណបអបូរំង�ង អិងួអិមអណំអ�ងទនណរណា់េ្ា់គអជ់ ណឆនងអសបេអន 

ពណាេសឆសនាទាងរស់ណឆនងឯណីមនន្រស រថ�រ អិងំណំា្េផុងៗាវរុបអវួ�ល់ទនណណឆនងា្ាសអ�ស�សបា្ុវតិ
ណួ�ជទាួងេ់រេិមាវរអិណទាងរស់ េលណំលងំវឯណីេផ�ភេយ៊នអំដលមអ ឆី ួេួកដ អិង

លណលអតិណរាណរួយ៊នអំដលវាួរុនាាណរួយ៊នអបណួណវួ�ល់ទនណម្្េ់ដួ ជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹបួរអអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 

៣.១.១៨. កានាមអបរងទអិឆអសបវកួ�ទរផកសាម្វ់បវកួ�េាសេ សរឆណេដជកថ� 

ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃន បអេមជអូុីរមំែធាេលខ០០២ សយុ.រលី 

មននកថ�ទរ១៤ ំខួណរ ឆ ា២០១៤ សតរារករអនុវតណិម�លទ�ណួ�ីរែរ េរបវាួរុនា ៃី ្សអរអនុវត

ណិម�លទ�ណួ�ាវរុ្វ់ំ មងេៀ្មាបរងទិអឆអសបវកួ�ទរផកកអសមសរវនលទ�ណួ�សាម្ទ់នណជាសវមមអ 

្ំអៃួណឆនងកវបវកួ�េាសេ សរឆណេដជកថ� អិងា្េល់ណិម�សអវជ 

បួកេធ�សុអណ �ួេលឯណីលទ�ណួ�ទាអិជ  រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ 

ាណសរងសងងួណិម� រវរវបនទ�អ អិងបនុអរវិសួ្ទ ( ៃី ្សអរអនុវតណិម�លទ�ណួ�) ួអិបអេៀ្មាបរង

ទិអឆអសបវកួ�ទរផកមាេពនទាអជិ (េា្ងឥអ�អរ សមរ រធួសប សមរ ដាេែណ សមរ កយិលសប 

សមរ ្កិល ្េម�ណេទស េាេ្ងសររ  ឹួ  េាេ្ងឧ្េភេ្េិភេ ួាូវូ) េដួ្រេធ�កេា្ប្េធៀ្

ជួរបរឆណមូលរួ េដជកថ�ណឆនងកផងវផ់ងងទ់ាអិជទាងេធនេទជ 

កខណខអានាមអបរងទិអឆអសបវកួ�ទរផកេអន រមធានាវកួ�កអកេដជកថ�ខមស់ជង

វកួ�ទរផកជ ាណសរងសងងួណមិ� រវរវបនទ�អ អិងបនុអរវសិួ្ទ េរេៀ្មាបរងទិអឆអសបវកួ�ទរផក

មាេពនទាអិជំដលាវរុទិជ េដួ្រេា្ប្េធៀ្ជួរបវកួ�ំដលរឆណេដជកថ�ផតល់នាាណសរង អិងេដួ្រ

រធបអអូុកសអុាសាកមថុកិដ័ជ 

ាណសរងសងងួណមិ� រវរវបនទ�អ អងិបនុអរវិសួ្ទបអឯណភាបួកេលណេេង្ស់

រជា ធសុអណួ�ជវិ អិងបអ្ា�មយ ណឆនងរាេនងេាលាិអិវាវបវកួ�េលឯណីេដជកថ� ាណសរង

បអបណបរងវកួ�ា្្ាំ ខ ំដលេមជេរបរេងធបណរ័អេគលអេយបបកអាណសរងេសដ័ណិម� 

អិងយិរ� ុវៃនួណេា្ប្េធៀ្ជ  

ំផ�ណបួក្ា�ម្ស់ាណសរង រជា ធសុអណួ�ជវិអឹង្អតាិអិវាអូុុវឌអភាជ្អតេទៀជ 

៣.១.១៩.  កមននណមិ�សអវជួរបាណរួ យ៊នអេធ�កផងវផ់ងងទ់ាអជិ អងិេសវ ំដលមអសណួ�ភាររុ
ណួ�ួ អិាស្បួណួ�ុ វៃនកអណមិ�សអវ(បា វង)់ 

លិខិវូអដាែឹងេលខ៦១៣៥ សយុ មននកថ�ទរ១៤ ំខុមិ�ិក ឆ ា២០០៧ បអំែធា

្�ស ណម់ាេពនរឆណេដជកថ�ាវរុ្ាេាជ្ំអៃួអូុ្សែ� បា វង់ឆ ាេដជកថ�ាវរុមអ្នាាស្គឆ អឹងួនខ

្ំដលាវរុមូលរួ េដជកថ�ជ 
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បួកាិអិវាឯណីំដលាណរួយ៊នអរណព់ណាមូលរួ េដជកថ�េនណឆនងណិម�លទ�ណួ�ា្្ា

ឆ ា២០១៧ ្ស់ាណសរងសងងួណិម� រវរវបនទ�អ អងិបនុអរវិសួ្ទ រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វ

េ ឹជយ ាណសរង បអមននណមិ�សអវជួរបាណរួ យ៊នអមាអរអ០២ េរបេធ�កផងវផ់ងងទ់ាអិជ អងិេសវ 

េលកផងវផ់ងងស់មរ ដាេែណ សមរ ្េិភេ សមរ រធួសប ូអមាេពនអាណរាណ អាិក  ំដល

សណួ�ភាររុណួ� (បា វង)់ ទាងេធនមអសណួ�ភាររុណួ�ួអិាស្េេអងឹណួ�ុ វៃនកអណិម�សអវ

េធនេេបជ ណបត េអនរមធានាករអនុវតណិម�លទ�ណួ�ួ អិមអវម� ភា អិងេែេអបាភាជ 

ាណសរងសងងួណមិ� រវរវបនទ�អ អិងបនុអរវិសួ្ទ េរវាួរុនារឆណមូលរួ េដជកថ�

្ាេាជបួលណលខែ� ណឆនងលិខិវូអដាែឹងសតរារកមូលរួ េដជកថ�ផងវផ់ងងទ់ាអិជ អិងេសវជ  

ាណសរងសងងួណមិ� រវរវបនទ�អ អិងបនុអរវិសួ្ទ ទទរលបណរអនីសអរេដួ្ររអនុវតជ 

ទអ�ឹួអឹងេធន ាណសរងបអ្ា�មយ េនមនងកបិ្េិម�ទឆ ា២០១៧ ្ធ� ្ា់រេដជកថ� រមេែរណម� ធិក 

លទ�ណ �ួបអាិអិវារេង�វ អិងវបវកួ�យា ងបណមិវតទនណរណ់ េាកបួណណ សេាួមេាសេ ស

ាណរួយ៊នអណំដលមអវកួ�សួួាជងេេ ំវាណរួយ៊នអបអរណប់ា វង ់ (កលរេទសរមនងកបិ្ ិ

េម�ទ) ួអិាស្បួណួ�ុវៃនកអេសមណតរូអដាែឹងំួអជ 

ំផ�ណបួក្ា�ម្ស់ាណសរង រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹ្អតាិអិវាអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 

៣.១.២០. ភាបមវយា ុណឆនងករអនុវតេគលអេយបបា្េល់ដរធ�រ្ស់ររ័បិលូអរវរវួ�អតរ 

សងងួ ណមិ�ំ ដលបអ ឆី ណេ់ន អងិណាានងកអក់្ ់ 

កាេអ�្អករអនុវតអរវិុធិរណឆនងកាួនេមជារ្រស រីេាែ� ាទាាសួ្វតិ្ស់ដ័អូុ

រមលអុវៃន រួ មអដរ អិងណំអ�ង ឆី ណេ់ន េដួ្រា្េល់ូអា្ជាលដ័ នួ�អតររកទទរលបអ

ណួ�សិទ�ិាស្ម្្ ់ ាវរុបអាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃន េមជលិខិវូអដាែឹងេលខ៧១៧២ 

សយុ មននកថ�ទរ២៥ ំខសរហ ឆ ា២០១៦ ដល់រជា ធកអក់្ា់ទាាសួ្វតិ្ស់ដ័ ណឆនង �ី វរទទរល

ខនសាវរុ អងិបណមិវតទនណរណខ់មស់មាេពនកេលណណួមស់រុភា សនខនមលភា អងិសនខដនួួធូអ

ា្ជាលដ័ ររ័បិលបអំែធានាានជរអនុវតេគលអេយបបា្េល់ដរ អងិទរបាង្ស់ដ័

ួរបមាអរអូអា្ជាលដ ័ នួ�អតររកំដលបអអិងណាានងស់េនរស់បរេាលជបូលង់ួ ណ

េយបេលទរបាងេអន េដួ្រទទរលបអណួ�សិទ�ិាស្ម្្ជ់ ជណ់ំ សតង ួអ�រសងងួណមិ� រវរវបនទ�អ 

អិងបនុអរវិសួ្ទេខវតណាាង់ឆ ាងេនួអិទអប់អរអនុវតបួលិខិវូអដាែឹងខងេលេអនេទ េរប

រវរវួ�អតរសងងួណមិ�ណាានង ឆី ណេ់ន អិងកអក់្ដ់រទាយា២២៥ ំួាាវកេ ណឆនងួអ�រសងងួ ណិម�ជ  

ពណា់សអ�អងឹណែរ េអន ាណសរងសងងួណិម� រវរវបនទ�អ អិងបនុអរវិសួ្ទ េរានជ អងិ

ំែធាួ អ�រសងងួណិម� រវរវបនទ�អ អិងបនុអរវិសួ្ទេខវតណាាង់ឆ ាង ាេអ�្អកេរនាីបណែរ
ខងេលនាបអេលឿអជ 

ាណសរងសងងួណមិ� រវរវបនទ�អ អិងបនុអរវិសួ្ទបអ្ា�មយ ាណសរងអងឹាិអវិា អងិ

េៀ្មាាណរួករមននាិអិវាណែរ រវរវួ�អតរសងងួណិម�្ស់ួអ�រសងងួណមិ� រវរវបនទ�អ អងិបនុអរវិ
សួ្ទេខវតណាាង់ឆ ាង អិងេធ�បបកែរ ូអរជា ធសុអណួ�ជវិេនេាលេាកបជ 

បួបរក្ា�ម្ស់ាណសរង រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹ្អតាិអិវាអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 
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៣.១.២១. ធបណរ័អសុអណួ�កផ�ណឆនងរអនុវតករេនខ�នមេធ� ន 

ក្េង�វនាមអបអតកា្ាសអ�ាវបវាិអិវាកផ�ណឆនង េមមអីា្េយអរខ� ាងណស់ 

សាម្ា់ណសរង ៃី ្សអ សយាគសីរែរជ ររ័បិលបអេមជអូុរអនាណឹវាេលខ៤០ 

រអាណ.្ណ មននកថ�ទរ១៥ ំខណណ�រ ឆ ា២០០៥ សតរារកេៀ្មា អិងកា្ាាឹវតេេកអសុអណួ�កផ�ណឆនង

េនបួ្ណត ៃី ្សអ ាណសរង អិងសយាគសីរែរ េដួ្ររប ា្រអ ៃី ្សអាេ្ា់េងរងងភា

េាកួនវទ រអនុវតករាធជបអល� ទអេ់ាលេុល អិងមអា្សិទ�ភាខមស់ជ 

បួបរកេធ�សុអណួ� រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ធបណរ័អសុអណួ�

កផ�ណឆនងកអាណសរងសងងួ ណិម� រវរវបនទ�អ អិងបនុអរវិសួ្ទ ួអិបអរអនុវតករសុអណួ�នាបអ

េាជេលជេធនេទេរបបអរអនុវតករសុអណួ�បអំវួអ�រសងងួណមិ�រវរវបនទ�អ អិងបនុអរវិ
សួ្ទំវ្ានេណ� នជ េលសារេអន ធបណរ័អសុអណួ�កផ�ណឆនងណ ួ អិបអេផាបបកែរ កអកមននេធ�
សុអណួ�ទាងេធនួណរជា ធសុអណួ�ជវិេធនេទជ  

ាណសរងសងងួណមិ� រវរវបនទ�អ អិងបនុអរវិសួ្ទ េរានជធបណរ័អសុអណួ�កផ�ណឆនង

រអនុវតករាធជនាបអេាជេលជ អិងេផាបបកែរ សុអណួ�ួ ណរជា ធសុអណួ�ជវិជ 

មាេពនណែរ ខងេលេអន ាណសរងសងងួណមិ� រវរវបនទ�អ អិងបនុអរវិសួ្ទបអទទរល 

បណរអនីសអរ អិងំែធាដល់ធបណរ័អសុអណួ�កផ�ណឆនងនារអនុវតករាធជនាេាជេលជ 

ាាួទាងេផាបបកែរ សុអណួ�ូអរជា ធសុអណួ�ជវិផងជ 

៣.១.២២. ក្េង�វរងងភាសុអណួ�កផ�ណឆនង 

ាានរាណឹវាេលខអស/វ/០៨១៥/៨៧២ មននកថ�ទរ០៨ ំខសរហ ឆ ា២០១៥ សតរារលណលអតណិរ

េវិបនវតកអាេឹន ៃី អីរែរដ័បល ាវង់ាាូណទរ៥ កាវបវាិអិវា អិងសុអណួ� ាវងម់ាប៤៦ 

បអំមងយ “ាេឹន ៃី អីរែរដ័បល ាវរុមអរងងភាសុអណួ�កផ�ណឆនង ំដលាវរុ្េង�វ ំវងបាង 

ផ� ស់្តូ អិង្រ�្ភ់ណមិ� េរបរណាវបល្េម�ណេទស បួសាេែ ្ស់ាណរួា្ឹណកបិល”ជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិបអេធ�សុអណួ� អងិសេង�វេ ឹជយ សាម្ក់បិ្េិម�ទ២០១៧ ុទិវ ៃី អ

ាីុាជុេ្សូ៊ណួមនជ េនានាទអប់អ្េង�វរងងភាសុអណួ�កផ�ណឆនង េដួ្រាអិិវាបួរអ អិង្េង�អ

ា្សិទ�ភាកអណិម�ា្វិ្វតិកករេនណឆនងរងងភាេនេេបជ 

រាសសបេយវនេអន េដួ្រនាមអា្សិទ�ភាកអករអនុវតករ ុទិវ ៃី អាីុាជុ

េ្សូ៊ណួមនជេរ្េង�វរងងភាសុអណួ�កផ�ណឆនងនាាស្បួាានរាណវឹាខងេលជ 

េឆ�បវ្អឹងកេលណេេង ុទិវ ៃី អាីុាជុេ្សូ៊ណួមនជ សូួឯណភាបួកេលណ

េេង្ស់រជា ធសុអណួ�ជវិ េយបុទិវ ៃី អាីុាជុេ្សូ៊ណួមនជ អឹង្េង�វរងងភាសុអ

ណួ�កផ�ណឆនងជ 

បួបរក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹ្អតាិអិវាអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 

៣.១.២៣. កដណាបណណ់ណរ់ធករអនុវតណមិ�សអវួនអេាលណាែវ ់

ា្ក៤ កអណិម�សអវសតរារកេៀ្មារសនលំណលួ�ទរបាងេធ�ករ្ស់រជា ធ 

រេងិសអរណួមនជ មននកថ�ទរ១២ ំខួថិនធ ឆ ា២០១៧ បអំមងយ “រឆណទទរលក” ាវរុណណា់បណណ់ណ ់

រធករអនុវតណិម�សអវំដលមអទឹណាបណេ់ស�អឹងដ្ ់ (១០) ភេប កអវកួ�ណិម�សអវសន្ ូអ 

“រឆណម� ស់ក” ួនអេាលមននណិម�សអវជ ាបណណ់ណេ់អនាវរុ ា្េល់ូអ “រឆណទទរលក” ុជិយា ងបូ 
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ណឆនងបរេាលដ្ា់បា (១៥) កថ� េាកបេាលផនវបរេាលរធេនែភាសាែងជ់ ា្ក៩ កអ

ណិម�សអវេអនណ បអំមងផងំដយ “រឆណទទរលក” ាវរុរធេនែភាសាែងណ់ឆនងបរេាល១២ំខ 

(ដ្ា់រំខ) េវិ្្ា់រកល្េិម�ទកអលិខិវ្�ស ណា់រក្រ�្”់ករ”ជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ កេៀ្មារសនលំណលួ�ទរបាងេធ�ករ្ស់

រជា ធរេងិសអរណួមនជាវរុបអ្្េ់ផតួរអនុវតេនកថ�ទរ១៥ ំខួថិនធ ឆ ា២០១៧ អងិាវរុបអ្រ�្់

េនកថ�ទរ៣០ ំខណណ�រ ឆ ា២០១៧ ាាួទាងបអេមជុ�ិ� ្អ្សាវ្�ស ណក់្រ�្ក់ររសនល

ំណលួ�េនកថ�ទរ២៩ ំខសរហ ឆ ា២០១៧ ្ានំអតកដណាបណណ់ណរ់ធករអនុវតណិម�សអវ បអរអនុវត

ួនអកល្េិម�ទណាែវប់ួបរលិខិវេលខ១១៦៣លទ_១៧ររណ មននកថ�ទរ០១ ំខណ��  ឆ ា២០១៧ជ 

េឆ�បវ្អឹងកេលណេេងេអន រជា ធរេងិសអរណួមនជ ទទរលបណរអនីសអរ្ស់ 

រជា ធសុអណួ�ជវិណឆនងកណកទនណាបណណ់ណរ់ធករអនុវតណិម�សអវ នាបអសួាស្បួា្ក

កអណិម�សអវជ  

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអឹង្អតបួរអេលកំណល �ួរអនុវតបួ 

រអនីសអរសុអណួ�ជ្អតេទៀវជ 

៣.១.២៤. កានាបអំមងារកណណា់បណរ់ធករអនុវតណមិ�សអវេនណឆនងណមិ�សអវ 

មាែន ម៦ កអលណលខែ� ទូេេកអណិម�សអវបអំមងយ “រឆណផងវផ់ងង”់ ាវរុណណា់បណរ់ធ 

ករអនុវតណិម�សអវ ំដលមអទឹណាបណេ់ស�អឹងដ្ ់(១០) ភេបកអវកួ�ណិម�សអវសន្េនធធគ

ជវិកអណួមនជ នីខធធគជវិររអរ េខវត នធធគពែិសំដលបអមននរអនសកែរ

ជួរបាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ណិម�សអវសតរារក្ងក់ថ�េសវំថទា អិងរសនល 

ា្ាសអ�ាេ្់ាេងររុណ �ួរេងិសអរ សាម្់ឆ ា២០១៧ មននកថ�ទរ៣០ ំខធឆូ ឆ ា២០១៦ វងរជា ធ

រេងិសអរណួមនជ អិងាណរួ យ៊នអ រនរ េ ុ ស ានាបអំមងរាារកណណា់បណរ់ធករអនុវតណិម�សអវជ 

េឆ�បវ្អឹងកេលណេេងេអន រជា ធរេងិសអរណួមនជសូួ្�ស ណយ់ ណិម�សអវេលេសវ 

ំថទា អិងរសនលា្ាសអ�ាេ្ា់េងររុណួ�រេងិសអរ វងរជា ធរេងិសអរណួមនជ អិងាណរួយ៊នអ រនរ េ ុ ស 

េមបអរអនុវតបួេគលកែរ េរបំេណំផ�ណេលុធិរី�សតកអកមននណិម�សអវផ� ល់េរបី ា 

កេដជកថ�េលណទរ១ ្្់ារឆ ា២០១៤ ានាមអាណរួយ៊នអេផុងណមូលួណទទរល្អ�នណ 

េលេសវំថទាេអនេេប េរបីណួ�ុធិរេអនជណួ�ុធិរំ ដល្េង�វេរបាណរួយ៊នអ រនរ េ ុ ស ំដល

ាវរុបអរជា ធរេងិសអរណួមនជទិជផត ម់ួ នខជ  

ណរ�្ថ់ុកិេលកំថទាេអន ជណរ�្ថ់ុកិេជាកា្្ាឆ ា សាម្ក់ំថទាណួ�ុធិរ 

ំដលេសវណរេងិសអរបអអងិណាានងេា ្ាបស់ទូទាងា្េទស អិងជណរ�្ថ់ុកិំដលមអករអនួសវ

បល់ាាួារររ័បិលរមេយបជ 

េរបេនណឆនងណិម�សអវាណរួ យ៊នអ រនរ េ ុ ស ជរឆណទទរល្អ�នណរា ្់ងទាងាសរងេលកំថ

ទាណួ�ុធិរេអន នាដាេែ កេរបលូអ េទន្រជេសវណរេងិសអរេន� បៗណ េរបជ េអនជផល

ា្េយអរ អងិភារបាសបលណឆនងកបួរអ្ស់រជា ធរេងិសអរណួមនជេលររុណួ�ា្្ាឆ ា

្ស់េសវណអរួរបៗជ កេមជមាណបួនអ ណឆនងកំថទាណួ�ុធិរំដលេសវណរេងសិអរាេ្វ់ា្អ់
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ណាានងេា្េអន ជ្អ�នណ្ស់ាណរួយ៊នអ រនរ េ ុ ស េយបរជា ធរេងិសអរណួមនជ អឹង្ងប់ួេាកបេេ

ាណរួយ៊នអុជិ ្ធ� ្ា់រាិអិវាេ ឹជយ េសវំថទាមអដាេែ កល�បួលណលខែ� កអណិម�សអវជ 

េយវនេអនេយបំដលជណបត ណឆនងកម្មននណមិ�សអវ រជា ធរេងិសអរណួមនជេបងានា

បអវាួរុនាាណរួយ៊នអ រនរ េ ុ ស វាណល់ាបណណ់ណណ់ិម�សអវួណនារជា ធរេងិសអរណួមនជេេបជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអឹង្អតបួរអេលកំណល �ួរអនុវតបួ

រអនីសអរសុអណួ�ជ្អតេទៀវជ 

៣.១.២៥. កានាបអរអនុវតេេាមងលទ�ណួ� 

ំផអកលទ�ណួ�ា្្ាឆ ា២០១៧ ្ស់រជា ធរេងិសអរណួមនជ មននកថ�ទរ០៦ ំខវនល ឆ ា

២០១៦ បអេលណេេងអូុេេាមងទិជេាេ្ងសររ  ឹួ កយិលសបំដលសៃិវេនណឆនងេេាមងលទ�ណួ� 

ទាអិជេរបុធិរី�សតា្ណរវា្ំងណឆនងាសរណជ 

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ កទិជេាេ្ងសររ  ឹួ កយិលសបជណ់ំសតង 

ានាបអរអនុវតអរវិុធិរណិម�លទ�ណ �ួីរែរ េយបណ ានាបអ្ររ ជណឆនងបបកែរ សតរារករអនុវត

ណិម�លទ�ណួ�ី រែរា្្ាឆ ា២០១៧ ្ស់រជា ធរេងសិអរណួមនជំដជ 

េឆ�បវ្អឹងកេលណេេងេអន រជា ធរេងិសអរណួមនជ ទទរលបណរអនីសអរ្ស់

រជា ធសុអណួ�ជវិណឆនងករអនុវតេេាមងំផអកលទ�ណួ�ា្្ាឆ ាា្ណ្េរបា្សិទ�ភាខមស់ជ 

ំផ�ណបួក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអឹង្អតបួរអេលកំណល �ួរអនុវតបួ 

រអនីសអរសុអណួ�ជ្អតេទៀវជ 

៣.១.២៦. កមាណបានាបអរអនុវតបួុធិរី �សតលទ�ណួ� 

បួីរមំែធាេលខ០០៦ សយុ មននកថ�ទរ២២ ំខុមិ�ិក ឆ ា២០០៧ ្ស់ាណសរង

េសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃន សតរារកេៀ្មាំ ផអកលទ�ណួ�ឆ ា២០០៨ អិងឆ ា្ អត្ធ� ្ ់ ាវងម់ាែន ម III 

បអំមងយ «ាណសរង ៃី ្សអ ាវរុា្ួូលផតន ាវាួរុកំដលសៃិវណឆនងា្េទដូមគឆ  េយបមអលណលែរ

្េម�ណេទសដូមគឆ  ាសេដៀងគឆ  ាវរុ្រ�ូ លគឆ ជាណរួធាួរបេយយណរ�្ល់ទ�ណួ�សាម្េ់ធ�ណិម�លទ�

ណួ�ំ វួរបេលណ»ជ ឧ្សួមសអ�កអីរមំែធាខងេល ណ បអណាែវទ់ឹណាបណស់ាម្ក់រអនុវត

ុធិរី�សតាិេាគនកថ�េលា្េទលទ�ណួ�ទាអិជ សាែង ់ាវរុមអទឹណាបណ់្ ្ា់រ ២០ លអេៀលដល់

េាកួ ១០០ លអេៀល អិងា្េទលទ�ណួ�េសវមអទឹណាបណេ់ាកួ ១០០ លអេៀលជ 

  រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ណឆនងកបិ្េិម�ទ២០១៧ ាេនឹ ៃី អរងងមអ

ំផអកលទ�ណួ�ា្្ាឆ ា ំដលបអរអនួសវេរបាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃន ្ានំអតមាេពនករអនុវត

មាណបថុកិជណ់ំ សតង ាេឹន ៃី អរងងបអេធ�កមននណិម�សអវផ� ល់ អិងទិជផ� ល់អូុួនខទាអិជ

ួរបមាអរអ ដូមជកទូទវក់ថ�ាកលកងូ អិងរសនលដា្ូល (សាែងរ់គដ័បល) អិង

មាណបទិជសមរ ផងវផ់ងងស់ម� វ អិងរធួសប ំដលមអទឹណាបណ់្ ្ា់រ ជង ១១ លអេៀល 

ដល់ជង៥៧លអេៀល  េរបានាបអរអនុវតនាបអាវឹួាវរុបួុធិរី�សតលទ�ណួ�ជធមអជ 

ាេឹន ៃី អរងង េររអនុវតបួីរមំែធាខងេលនាមអា្សិទ�ភាជ 

ាេឹន ៃី អរងងបអេធ�ក្ា�មយ )ណ( -កេៀ្មាាកលកូង អងិរសនលដា្ូល េរប

ករេអនជករ្ាបមអ់ិង្ធ� អ ់ េដួ្រផតល់េសវូអេាបុេទសមែរ រអតជវិេនណឆនងដូុុសក 

េាពនទរណំអ�ងំដលេៀ្មា អិងរសនលេអនេមមអទឹណេ�បងដណេ់ជណជា អិងាសណទ់ណឹេ�បងេលេាបុ
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េទសមរអតជវិំដលណាានងឈង់្ាទិជ្សែ� មូលទសុធរងងជ មាេពនករេអន ាេឹន ៃី អ

បអេធ�កម្កថ�ជួរបជងេជា កំដលមអេនណឆនងេខវតេសៀួរ្េអនមាអរអ០២ធណ់ ផងំដ 

េាពនជងួអិសូុហ៊អួណេធ�ករសនល អិងាកលកូងេនទរេអនេទ េរបវា្អេ់អនជវា្អ់

ហួរវេ់ធ�កីងសងេ់របរជា ធរ្ុរជ )ខ( -មាេពនកទិជសមរ ផងវផ់ងងស់ម� វអិងរធួសប 

េរបករេអនជករ្ាបម ់ អិង្ធ� អ ់ េដួ្រផតល់េសវូអេាបុេទសមេល្�រ ្ងងអរ់ធួសប

បួ្ណត ាបីទណឆនងួែរ បរ័អរងងេនេាលំដលមអកខ�នសមរ ទាងរស់េអន 

សាម្េ់ា្ាបស់េនណឆនងមេធ� នេាលំដលកេដជកថ�ណាានងំវរអនុវតួអិទអប់អេធ�កផងវផ់ងងទ់អ់

េាលេុលជ ជាិេសស សមរ ួរបមាអរអេអន ាេឹន ៃី អបល់េ ឹជយ ជសមរ េាមអា្េទអិង

វូមបម ដូមជ ី្៊ូេិវជកអ រាេបស េបបទឹណ រាាូលរ៊នប េអ�ឹនទ� ្ងងអ ់ា្រ្ា់ណរសរធួសប 

ជលសាមួ ថងរ់ណស់ាមួ ំដលជវាួរុកា្្ាកថ� អិងានាមអណំអ�ងបណួណសតនណទនណសាម្់

បរេាល៦ំខអូុ្ស់ទាងេអនបអេទជ ាេនឹ ៃី អអឹងខិវខារអនុវតបួរអនីសអរ្ស់រជា ធ

សុអណួ�ជវជិ 

រជា ធសុអណួ�ជវិ បអេ ឹជកេឆ�ប្ា�ម្ស់ាេឹន ៃី អរងងជ រជា ធសុអណួ�

ជវិ អឹង្អតបួរអេលកំណលួ�េលករអនុវតបួរអនីសអរសុអណួ�ជ្អតេទៀវជ 

 ៣.២.ិរគបគរគងរវតិ ដបលកា �គេរិរ់ាត 

៣.២.១.     កា្ួលូាអ�បា វង ់ 

ាអ�បា វង់ជាអ�ណាែវ់េលផល្សន្ា្្ាឆ ា ំដលរឆណជ្់ាអ�ាវរុ្ងយ់ា ងបមវ

្ាផនវេនកថ�ទរ៣១ ំខួរធ ជេៀងរល់ឆ ាជ រឆណជ្ា់អ�ធាំដលមអីខ រ� ាង េរងមាណ េរងជង 

ំដលសៃិវេនបួររអរ-េខវតេផុងគឆ  ាវរុ្ងា់អ�បា វងម់ាអរអ៣ ០០០ ០០០េៀលេនបួររអរ-

េខវតំដលររុណួ�េធនសៃិវេនជ បួកេធ�េវសតេលីខាណរួយ៊នអេនបួ្ណត ីខាអ�រ

េខវតួរបមាអរអ រជា ធសុអណួ�ជវសិេង�វេ ឹជយ មអីខាណរួយ៊នអមាអរអ៤២៤ំដលេធ�
ររុណួ�េនបួេខវតេផុងគឆ  ណឆនងេធន ីខាណរួ យ៊នអួរបមាអរអធាបអ្ងា់អ�បា វង់រម ្ានំអតី ខ

ាណរួយ៊នអួរបមាអរអេទៀវួអិទអប់អ្ងា់អ�បា វងេ់ទជ 

កខណខអណឆនងក្ងា់អ�បា វង់្ស់ាណរួយ៊នអទាងេធន ធានាកា្ួូលាអ�បា វង់ួ អិ

រស់លទ�ភាជ ាណសរងេសដណ័ិម� អងិយិរ� ុវៃនេរមអុរិអក្ំអៃួេទៀវ េដួ្រា្ួូលាអ�បា វងន់ា

រស់លទ�ភាជ 

ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនបអ ា្�ម្ំអៃួយ េនមអីខាណរួយ៊នអួរបមាអរអ

្ានេណ� នំដលួិអទអ់បអ្ង់ាអ�បា វង់ េាពនាណរួយ៊នអួរបមាអរអាវរុេផ�កវា�ណិម�ីេាាអ�ារ
រឆណជ្ា់អ�ួធាួេេជរឆណជ្ា់អ�ធា ខ�នណ បអ្ងេ់នណំអ�ងំដល ឆី ណក់ណណត ល្ស់គវប់អ

មនន្រស រ អងិួរបមាអរអេទៀវជសយាគសលទ�ណួ�ជ ាណរួ យ៊នអខ�នេធ�្ ម�ន្្អឆភាួអិទអម់្ ់ អងិ

ម� ស់ាណរួ យ៊នអខ�នួអិាាួសយកណឆនងកផតល់ឯណីពណា់សអ�ធធ ំដលជេយវនេធ�នាកា្ួូល

ាអ�បា វងា់នាបអរស់ជ បួបរកេធ�្ម�ន្្អឆភាាសវមមអសយាគស អិងករ្់ ាផុា�ផកបរាារ
កវា�ណិម�ីេាាអ� េ ឹជយ មអសយាគសជេាមអបអ្ងា់អ�បា វង់ី ខ្ស់ខ�រអ េយបណ 

េនមអសយាគសួរបមាអរអេទៀវ ណាានង្អត្ាេាជកវា�ណិម�្ងា់អ�បា វង់្ស់ខ�រអំដជ 

បួបរក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹ្អតាិអិវាអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 
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៣.២.២. កានាបអេៀ្មាបបកែរ សួទិ�ណួ�ា្្ាឆមស អិងា្្ាឆ ា 

ា្កសេលខ ១២៨២ សយុ.ា្ណ មននកថ�ទរ២៧ ំខវនល ឆ ា២០១៦ សតរារសិទ�ិរាណម 

កទទរលខនសាវរុ អិងអរវិុធិររអនុវតថុកិណ �ួុធិរ្ស់រងងភាថុកិ ាវង់ា្ក២៣ បអំមងយ 

“បបកែរ សួទិ�ណួ�េមឆ�នន្�� ាងរាារកវស់ំុងលទ�ផល អិងវបវកួ�រាារុវឌអភាកអករអនុវត 

មេរ� ួសណួ�ភា រអនណួ�ុធិរ នណួ�ុ ធិរ្ស់រងងភាថុកិ ណឆនងករួ មាំែណសេាួមេគល្ាែង

េគលអេយបប្ស់ាណសរង ៃី ្សអជ រងងភាថុកិកអាណសរង ៃី ្សអ ាវរុបួរអករអនុវត

ថុកិ្ស់ខ�រអជា្្ា អងិេធ�បបកែរ រាារុវឌអភាេលសូមធណលទ�ផលណឆនងឆ ាជ្ាបម ់អិង

សូមធណលទ�ផលមនងេាកប េរបរអនេលួេេបួទាួងប់រងេាូរួ  អិងបួទាួងក់អា្េទ

បបកែរ ្ស់ាណសរង ៃី ្សអីួរជ បបកែរ សួទិ�ណួ�ទាងរស់ ាវរុ េធ�េេងបួកល

្េិម�ទដូមខងេាកួ ា 

− បបកែរ សួទិ�ណួ�ា្្ាឆមស ណាួវិមេរ� ួសណួ�ភា អិង/នណាួវិរអនណួ�ុ ធិរ 

ាវរុេផាួណយា ងបូ្ាផនវ២០កថ� ្ធ� ្ា់រក្រ�្ក់រអនុវតកអឆមសទរ១ជ 

− បបកែរ សួទិ�ណួ�ា្្ាឆ ាដល់ណាួវិណួ�ុធិរាវរុេផាួណយា ងបូ្ាផនវាវឹួំខួរធ 

កអឆ ា្ ធ� ្ជ់ 

បួបរកមននសុអណួ�្ ្់ំ ខួរធ ឆ ា២០១៧ រងងភាថុកិកអួអ�រាធជួរបមាអរអ

ណឆនងេខវតមាអរអ៥ ានាបអេៀ្មាបបកែរ សួទិ�ណួ�ា្្ាឆមស អិងា្្ាឆ ាេេប ណឆនងេធនរួ មអា 

១. េខវតបំណុមអមាអរអ១០ួអ�រ េមួអ�រករ អិង្ែតន ន្ណត លុជិស រុរ ួអ�រ

េទសមែរ  ួអ�រធអរអទឹណ អិងឧវនអិបួ ួអ�រ្ ិី ៃ អ ួអ�រំ ា អិងយួាល ួអ�រឧសកយណួ� អិង

សិ្្ណួ� ួអ�រធួ�ក អិងីសធ ួអ�រុ្្ធួម អិងុមិិាវសិល្រ ួអ�រាសវមមអ ួអ�រណិម�កធ រជ 

២.េខវតី � បេៀងមអមាអរអ៩ួអ�រ េមួ អ�រធអរអទឹណ អិងឧវនអិបួ ួអ�រណសិណួ� 

នកល ា្មជ់ អិងេអីទ ួអ�រីរែក អិងដឹណរសូ អ ួអ�រសងងួណិម� រវរវបនទ�អ អិង

បនុអរវិសួ្ទ ួអ�រេៀ្មាំដអដរ អេូ្ អរបណួ� សាែង ់ អិងសនេិយដរ ួអ�រឧសកយណួ� អិង

សិ្្ណួ� ួអ�រំ ា អិងយួាល ួអ�រ្ ិី ៃ អ ួអ�ររិុ វឌអរអ្ទជ 

៣.េខវតេពធី វម់អមាអរអ៧ួអ�រ េមួអ�រណមិ�កធ រ ួអ�ររ្់ ា បនុអ អិងណរង 

ួអ�រករ អិង្ែតន ន្ណត លុជិស រុរ ួអ�រាសវមមអ ួអ�រេទសមែរ  ួអ�រីរែក អិង

ដឹណរសូ អ អិងួអ�រុ្្ធួម អងិុមិិាវសិល្រជ 

៤.េខវតណាាងស់មមមអមាអរអ៦ួអ�រ េមួអ�រធអរអទឹណ អិងឧវនអិបួ ួអ�ររិុ វឌអរអ្ទ 

ួអ�រករ អិង្ែតន ន្ណត លុជិស រុរ ួអ�រេទសមែរ  ួអ�រីរែក អិងដឹណរសូ អ 

ួអ�រណសិណួ� នកល ា្មជ់ អងិេអីទជ 

៥.េខវតបវដ់ា្ងមអមាអរអ៦ួអ�រ េមួអ�រពែិសណួ� ួអ�រេទសមែរ  ួអ�រ្ ិី ៃ អ  

ួអ�រំ ា អិងយួាល ួអ�រឧសកយណួ� អងិសិ្្ណួ� ួអ�រកា្សែរ បរជ 

េរបីកានាបអេៀ្មាបបកែរ សួទិ�ណួ�ា្្ាឆមស អិងា្្ាឆ ា ធានាានាមអ

សណលរណួ�ណឆនងកវស់ំុងអូុា្សិទ�ភា ា្សិទ�ផល កអករអនុវតថុកិបួណួ�ុ ធិរ្ស់រងងភាជ 

រាសសបេយវនេអន ដ័បលេខវតេរំែធាួ អ�រខងេលរអនុវតនាបអសួាស្បួ

ា្កសំែធាខងេលជ 
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េឆ�បវ្អឹងកេលណេេងេអន ដ័បលេខវតបអឯណភា អិងានជករអនុវតករេអន 

នាបអធេាលខងួនខជ 

បួបរក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹ្អតាិអិវាអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 

៣.២.៣. កបមវយា ុណឆនងកា្េល់ទទរលសាែង់ុ អិេិយេសាម្រ់រុ ណួ�ភសនរ 

ណិម�សអវ អិងេសៀុេភ្អ�នណសតរារកេធ�ុអិិេយេបអណាែវយ់ ភេរ “ខ” ាវរុរធទាង

ាសរងរាារេនែភា សនុវិៃភាកអកីងសងស់ាែង ់ េរបរអនុវតបួ្ទរ័អ្េម�ណេទស អិង

មអកបួរអាវបវាអិិវាារេែរណួ�កមាួរន្ស់េខវត ្ធ� ្ា់រីងសងម់្ស់ា�ាេ្ ់ ាវរុមអ

ណាែវេ់យវនវបវកួ�ារេែរណួ�កមាួរន ំដលមអកមូលរួ ារវាណងាណសរងេសដ័ណិម� អិង

យិរ� ុវៃន េដួ្រាវបវាិអិវាេលេនែភា អិង្មិែ េរបេផ�បងផ� វប់ួេេាមងណាែវជ់ 

បួបរកេធ�សុអណួ�េនេខវតមាអរអ០៣េម េខវតេសៀួរ្ �ី បេៀង អិងវអេិ រ 

សាម្ក់បិ្េិម�ទ២០១៧ កវបវកួ�េលករអនុវតណិម�សអវ អិងេសៀុេភ្អ�នណសាម្់

ករីងសងស់ាែង់ុ អិិេយេ េដួ្រទទរលបអកេធ�ររុណួ�ភសនរារេែរណួ�កមាួរន េដួ្រ
េធ�កា្េល់ទទរល មអកបមវយា ុ ជណ់ំ សតងមអេនា 

១េខវតេសៀួរ្ា ផកេលធាថ�រ ផកេាកួាណរងេសៀួរ្ ផការណាសរណារណ ផក

ាណងជ់ាសរណាណងជ់ ផកលរស ផករ�ង�ងាសរណាបីទបេង អិងផកណាាងណ់តរាសរណរំាណងជ 

២េខវត �ី បេៀងា មាែវថបអតផកវលបអត ាណរង �ី បេៀង ផករ ូ ាណរងបុវិ 

ផកថ�រា្សូវិ ាសរណ �ី បទ្ជ  

៣េខវតវអេិ រា ផកបអលនងជ 

េរបីកបមវយា ុណឆនងកា្េល់ទទរលសាែង់ុអិិេយេទាងេអន ធានាសាែង់

ុអិិេយេរមរអនុវតានាបអាវឹួ ាវរុេេបួលណលខែ� កអណមិ�សអវ អងិេសៀុេភ្អ�នណជ  

រាសសបេយវនេអន ដ័បលេខវត េរានជួអ�រេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃន អិងសួវៃណមិ�

ពណា់សអ� មននាិអវិាវបវកួ�េលករអនុវតណិម�សអវ អិងេសៀុេភ្អ�នណនាបអាវឹួាវរុ  េដួ្រនាមអ

សួភាគឆ សាម្រ់ឆណុអិិេយេដកទេផុងេទៀវ ជ 

េឆ�បវ្អឹងកេលណេេងេអន ដ័បលេខវតខ�នួអិបអេឆ�ប្ា�មេទ ខ�នេទៀវបអទទរល

បណរអនីសអរ្ស់រជា ធសុអណួ�ជវិួណំណលួ� អិងានជរងងភានាខិវខារអនុវតបួអរវិុធិរ
ម្្ន់ាបអាវឹួ ាវរុជ 

បួបរក្ា�មេអន រជា ធសុអណួ�ជវិអងឹ្អតាិអិវាអូុុវឌអភាជ្អតេទៀវជ 
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៤.  ិរតនតា្េេេលវវន្រននិអនកវាអអនកសសននសវន�រ� 

ំផ�ណបួលទ�ផលកអកេធ�សុអណួ�សាម្់កបិ្េិម�ទ២០១៧ ធេាលណអ�ងួណ រជា ធ

សុអណ �ួជវិណវស់មង ល់េ ឹជយ មាែន មខ�នខវ អិងរអនីសអរសុអណួ�ួ របមាអរអំដលរជា ធសុអណួ�

ជវិបអេលណេេង ាវរុបអាណសរង ៃី ្សអ ដ័បលររអរ េខវត ដ័បលួូលរ័អ អិងរងងភាពណា់សអ�

ធធខិវខារអនុវតំ ណលួ�េររាណវស់មង ល់ អិងេកវសេស  រឯមាែន មួរបមាអរអេទៀវេនំវ្អតេណវមអ

េនេេប ជរទ ា 

 ៤.១. កា្ួូលាសវមមអសយាគសួរបមាអរអំដលបអមនន្រស របួាណសរង ៃី ្សអរ េដួ្រាេ្់ាេង

កា្ួូលាអ�នាកអ់ំ វមអា្សិទ�ភា ាណសរងេសដ័ណមិ� អិងយិរ� ុវៃនបអេមជលិខិវ្ទរ័អ អិងអរវិុធិរ
ទណទ់ងេេអឹងកា្ួូលាសវមមអរឆណជ្ា់អ� កា្ួូលាសវមមអសយាគសំដលបអមនន្រស របួ្ណត

ាណសរង ៃី ្សអធធ ូអេេធបណរ័អធធ អិងីខាអ�រេខវត ខែ� ជ រេងធបណរ័អាអ�របអ

្េង�វាណរួករួរបមាអរអ អិងបអសយកេធ�ករជួរបាណសរងពែិសណួ� រងងភាេសន្កែរ

យិរ� ុវៃនណួមនជ រេងធបណរ័អេប អិងរ័ណណួមនជ ាណសរងក្េទស អិងសយា្វិ្វតិករអតជវជិ 

្ានំអតរេងធបណរ័អាអ�រួអិទអប់អា្ួូលាសវមមអសយាគសំដលបអមនន្រស របួាណសរង ៃី ្សអួរប

មាអរអេទៀវជ កខណខអណឆនងកា្ួូលាសវមមអរាារសយាគសំដលបអមនន្រស រេនប ាួណសរង ៃី ្សអ ធានា

ធបណរ័អធធ អិងីខាអ�រេខវត ខែ�  ំដលជរងងភារអនុវតកា្ួលូាអ�ួអិមអាសវមមអរាារ
រឆណជ្ា់អ�ំដលខ�រអាេ្ា់េង េដួ្រាិអិវា្�ស ណេ់លកា្កស្ងា់អ�ជ រេងធបណរ័អាអ�របអ្ា�មយ 

រេងធបណរ័អាអ�របអេធ�កសយកជួរបាណសរង ៃី ្សអពណា់សអ� អិងបអ្េង�វាណរួករួរប

មាអរអរមួណេយប េដួ្ររបាសបលណឆនងកាេ្ា់េង អងិេផ�បងផ� វ ់ណ ដូមជា្ួូលាសវមមអ្ស់រឆណជ្ា់អ� 

េដួ្រាិអិវា្�ស ណេ់លក្ាេាជកវា�ណិម�ាអ�រ្ស់រឆណជ្ា់អ�ជ  

 ៤.២. កាេ្ា់េងរឆណជ្ា់អ�រ ររ័បិលណួមនជបអផតល់េ្សណណួ�ូអរេងធបណរ័អាអ�រអូុ

ភណិម� ដូមជា ផតល់េសវដល់រឆណជ្ា់អ� ា្ួូលមាែូលាអ�  អិងរអនុវតណួ�ុ ធិរ្្់្ ងលាមាេពនរឆណជ្ា់អ� 

ំដលួអិេគាម្្ ់អងិ្ទ្្រ�វតិសតរារីេាាអ�ជ ំផ�ណបួសៃិវិសយាគសា្្ាំ ខ ឆ ា ្ស់កយិលសប

សៃិវិសយាគសកអរេងធបណរ័អាអ�រ រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ សយាគសួរបមាអរអវូម 

ានាបអរណលិ់ខវិា្កសាអ�េទជ កខណខអ្ស់រឆណជ្ា់អ�ណឆនងករណលិ់ខិវា្កសាអ�េេបួទាួង ់

អិងទរណំអ�ងណាែវ ់ បអផតល់ផលលាបណមាេពនដ័បលីេាាអ�ណឆនងកា្ួូលាអ� អិងជ្ម�សបួរបកអ

កេេមេុសាអ�ជ រេងធបណរ័អាអ�របអ្ា�មយ សយាគសំដលួអិបអួណរណលិ់ខិវា្កស េមរួ

មអទាងសយាគសំដលបវខ់�រអផងំដជ ្ម�ន្្អឆ រេងធបណរ័អាអ�របអ្េង�វអូុា្ាសអ� Auto Printout 

េដួ្រាារអលិខិវូអដាែឹងសាម្រ់ឆណជ្ា់អ� ំដលខណខអួអិបអ្ាេាជកវា�ណិម�ីេាាអ�ទអេ់ាល

េុល អិងេដួ្រេធ�កំមណូអេេដល់ាណរួ យ៊នអ សយាគសទាងេធននាួណ្ាេាជកវា�ណិម�ី េាាអ�ជ 

េាកបារេមជលិខិវ ាលឹណរមេយប េ្ាណរួយ៊នអសយាគសទាងេធន េនំវួអិមូលខ�រអួណ្ាេាជកវា�ណិម�

ីេាាអ� រេងធបណរ័អាអ�រអឹង្វ់ុ រិអក េរបេធ�កដណយូវុ�ិ� ្អ្ាវរណេលវកួ�្ំអៃួ

ជេដួជលជ 

 ៤.៣. កកអក់្ណ់មិ�្ រស រកេែេអបា្ស់រឆណជ្ា់អ�រ ម្្ស់តរារីេាាអ�បអណាែវន់ារឆណជ្់

ាអ�ាវរុកអក់្ ់ ណវា់ប អងិំថណកទនណ្រស រ លិខិវបនវតិក អិងឯណីយិរ� ុវៃនេផុងៗ ណឆនងណែរ ំដល

រឆណជ្់ាអ�ួិអបអណកទនណនាបអាវឹួាវរុអូុ្រស រេែេអបា នួិអបអផតល់ាសវមមអ្ាបម់ូអដ័បល
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ីេាាអ� េធនរឆណជ្ា់អ�ាវរុងអូុកណាែវា់អ�ជឯណេបភេរារដ័បលីេាាអ�...”ជ បួកេធ�សុអ

ណួ�េលសាែនា ឯណីសុអណួ�កអកណាែវា់អ�េេងុជិ្ស់ធបណរ័អសុអណួ�សយាគសកអរេងធបណ

រ័អាអ�រេលរឆណជ្ា់អ�មាអរអ១៤០ាណរួយ៊នអសយាគស ណឆនងកបិ្េិម�ទ២០១៧ រជា ធសុអណួ�ជវិ
សេង�វេ ឹជយ មអរឆណជ្ា់អ�មាអរអ៩៦ាណរួ យ៊នអសយាគស (ាណរួយ៊នអសយាគសសៃិវេនេាកួកាេ្់

ាេងរឆណជ្ា់អ�ធាមាអរអ៣៤  អិងសៃិវេនេាកួកាេ្ា់េងរឆណជ្ា់អ�ួធាួមាអរអ៦២) ួអិបអកអក់្ ់

ណវា់ប អិងំថណកទនណ្រស រកេែេអបា អិងលិខិវបនវិតកនាបអាវឹួាវរុបួកណាែវ់្ស់ម្្េ់ធនេទ 

ំដលជេយវនធានាងអូុកណាែវា់អ�ជឯណេបភេរារដ័បលីេាាអ�ជ រេងធបណរ័អាអ�របអ្ា�ម
យ ណែរ េអន ណអ�ងួណធបណរ័អសុអណួ�សយាគស ណ ដូមជរងងភាេាកួនវទរេងធបណរ័អាអ�រ 

ំវងំវបអរប ាអាល់ំែធាដល់សយាគសទាងទ្ប ាិេសសេនេាលមននេធ�សុអណួ� េធ�យា ងណនា

រឆណជ្់ាអ�េធ�កកអ់ក្់្រស ិកេែេអបានាបអាវឹួាវរុាស្បួម្្់ អិង្ទ្្រ� វតិជធមអជ 

េលសារេអនេទៀវ រេងធបណរ័អាអ�រំវងំវេធ�ករ្់ ា ផុា�ផកប អិងំែធាដល់រឆណជ្ា់អ�ទាងរស់

បួបរកេធ�សិកល ីល េដួ្រានជករ្់ ារឆណជ្ា់អ�នាមអកបល់ដឹងនាបអម្ស់លស់រាារកវា�

ណិម�ី េាាអ� ករអនុវតម្្ា់អ�រ អិងកកអក់្់្ រស ិកេែេអបានាបអាវឹួាវរុជ 

 ៤.៤. ក ា្េាជកវា�ណិម�ីេាាអ�រ ម្្់សតរារុេិីធអណួ�កអម្្់ីេាាអ�បអណាែវ់នារឆណ

ជ្ា់អ� នភឆ ណរ់កវទ់នណាវរុរណលិ់ខិវា្កសីេាាអ�េេបួទាួង ់ េាលេុល អិងទរណំអ�ងំដល

ដ័បលីេាាអ�បអណាែវ់ជ បួកេធ�សុអណួ�េល្រស រេ �ី នាណរួយ៊នអ សយាគសំដលបអមនន្រស រ 

អិងលិខិវូអដាែឹង្ស់ដប័លីេាាអ�មាេពន េលណ េលណាសរ ធបណាណរួយ៊នអ សយាគសអរួរបៗ

នាួណរណលិ់ខវិា្កសាអ� អិង្ងា់បណា់អ�ា្្ាំ ខ ា្្ាឆ ាេនរងងភាាអ�រជ រជា ធសុអណួ�ជវិ
សេង�វេ ឹជយ ណឆនងឆ ា២០១៧ មអាណរួយ៊នអួរបមាអរអួអិបអួណរណលិ់ខវិា្កសាអ�ា្្ាំ ខ អិងា្្ា

ឆ ា២០១៧េធនេទជ ណែរ ាណរួយ៊នអួអិបអួណ្ាេាជកវា�ណិម�ី េាាអ�េអន រេងធបណរ័អាអ�របអ

ខិវខាានជំែធាដល់ធបណរ័អពណា់សអ� អិងីខាអ�រេខវត-ខែ�  ្អតកេធ�សុអណួ�នាបអួនងឹមា វ ់

អិងរណ់ទែ� ណ �ួាិអសបបួម្្់មាេពនាណរួយ៊នអសយាគសំដលខណខអួិអបអួណ្ាេាជកវា�ណិម�

ីេាាអ�ជ មាេពនកួអិបអរណេ់ទសទែ� បួមាប១២៩ ្ទេល�សំផឆណាាយ�ទែ� េល្ទ្្រ�វតិ
សតរារាអ�រ រេងធបណរ័អាអ�រេនំវាវយួេា ្ាបស់ុរិអកទអ់�អ ់ អិង្អតរ្់ ាដល់រឆណជ្ា់អ�នា 

្ាេាជកវា�ណមិ�ីេាាអ� ាស្បួម្្ស់តរារី េាាអ�សិអជ ណអ�ងួណរេងធបណរ័អាអ�របអេា្
ាបស់ុរិអកដ័បលជេាមអ ដូមជ ករវទ់នណកេផ�ណួ�សិទ�ិ ួអិនាេ្ណាណរួ យ៊នអថ�រ អិងួអិនាលណ់

ភេយ៊នអជេដួជលជ 

 ៤.៥. បបកែរ សុអណួ�្ស់សុអណឯណរារ សយាគសុអិិេយេទាងងបំដលបអេធ�សណួ�

ភាររុណួ� មអកវា�ណិម�រណ់បបកែរ យិជុវៃនា្្ាកបិ្េិម�ទអរួរបៗ្ស់ខ�រអូអសុអណ

ឯណរាសាម្េ់ធ�សុអណួ�ាស្េេបួម្្់ំ ដលបអណាែវម់ាេពនសយាគសំដលមអលណលែរុអិិម�សប

ារណឆនងមាេណួលណលែរុអិិម�សប្រេម (១) ផល្ា្្ាឆ ា្ស់សយាគសមអមាអរអ្្ា់រ្រពអល់អេៀល

េេងេេ (២) ាទាាសណួ�សន្ មអវកួ�្្ា់រារពអល់អេៀលេេងេេ (៣) អិេយិណ្េាួករមអ

មាអរអ្្ា់រួរបបធណេ់េងេេ អិងរល់េេាមងុអិិេយេំដលមអលណលែរសួ្វតិាេ្ា់គអ ់ េយបបអ

មននេ �ី នេនាណរួា្ឹណករិុ វឌអរណួមនជ េពលេមសយាគសំដលមអលណលែរុអិមិ�សបដូមេអនាវរុមអបប

កែរ សុអណួ�្ស់សុអណឯណរាជ ណឆនងឆ ា២០១៧ បួកេធ�េវសតេលសាែនា ឯណីួរបមាអរអេន
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ធបណរ័អសុអណួ�សយាគសកអរេងធបណរ័អាអ�រំដលបអមននេធ�សុអណួ�េលសយាគសំដលមអ

លណលែរុអិិម�សប ាវរុមអបបកែរ សុអណួ�្ស់សុអណឯណរាមាអរអ១២៧ ណឆនងេធនមអសយាគស

មាអរអ៧ មអបបកែរ សុអណួ�្ស់សុអណឯណរា  រឯាណរួយ៊នអសយាគសេផុងេទៀវេនានាេ ឹជមអ

បបកែរ សុអណួ�្ស់សុអណឯណរាេេបជ ណែរ េអន ាណរួ ា្ឹណកជវេិែេអបាណាានងផុា�ផកប

ករេអនដល់ភេរពណា់សអ� េយបណអ�ងួណរេងធបណរ័អាអ�រខិវខាានជយា ងសណួ�បួបរកមនន

េធ�សុអណួ� អងិាអាល់ារី រសាខអម់ាេពនសយាគសំដលាវរុភស ្់ួ ណជួរបបបកែរ សុអណួ�ារ
សុអណំដលមអុជិស រុរជ េលសារេអនណ មអកេលណទឹណមវិតមាេពនាណរួយ៊នអសយាគសំដលមអបប

កែរ សុអណួ�ារសុអណឯណរាផងំដជ 

៤.៦. កេា្ាបស់ុណិ�ប្ាវរ បួម្្ស់តរារី េាាអ�េមវាួរុរាមអកេា ្ាបស់ នេមជុណិ�ប

្ាវមាេពនរល់ណិម�កាអរជវងរឆណជ្ា់អ� អិង្នេងលដកទេទៀវជ មាេពនុណិ�ប្ាវរណេលវកួ�្ំអៃួ 

េមាវរុមអមននេលខេៀងាវឹួាវរុរាេេរឆណទិជ អិងាវរុមអមននអិេទ�ស ដូមជ េ �ី ន អិងេលខមនន្រស រ្ស់

រឆណលណ ់ កល្េិម�ទេមជុណិ�ប្ាវ េ �ី នរឆណទិជ នអិេយណិ នភឆ ណរ់រឆណទិជ ្មិែ េសមណតរ
្យិប អងិកថ�លណទ់ាអិជ នេសវជ ជងេអនេេេទៀវ ុណិ�ប្ាវសាម្រ់ឆណជ្ា់អ�បួ្្ស�សបា្កស

ាវរុមអរសបរ័អ េលខរវតស�� ែណួ� “រវ្”  េលខុណិ�ប្ាវ កថ�ំខឆ ាេមជុណិ�ប្ាវ របួនខទាអជិ 

នេសវ ្មិែ កថ�ឯណប កថ�សន្  េគវតធួ អិងធួរឆណេមជុណិ�ប្ាវ...ជ បួបរកេធ�សុអណួ� 

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ  ររុណួ�្្ស�សបា្កសួរបមាអរអបអេា្ាបស់ អិងេមជុណិ�ប

្ាវានាទអ់ាវឹួាវរុបួកំែធាេេនារវិថិអ្ស់ខ�រអ ដូមជ ុណិ�ប្ាវគ� អេលខរវតស�� ែណួ�  

“រវ្” គ� អេលខុណិ�ប្ាវ គ� អេគវតធួ អិងធួរឆណេមជុណិ�ប្ាវ..ជ កេា ្ាបស់ នេមជុណិ�ប្ាវ

េរបួិអបអ្ាេាជាសវមមអម្ស់លស់រមានា្�ស ណ់បអារភាាវឹួាវរុ  អិងរមនឥទ�ិាលដល់ក

ា្ួូលាអ� អិងកេធ�សុអណួ�ជ រេងធបណរ័អាអ�របអ្ា�មយ រេងធបណរ័អាអ�របអអិងណាានង្វ់

ុរិអកជ្អត្ធ� ្ ់ េរបបអេធ�កផុា�ផកបបួបរា្ាសអ�ផុា�ផកប េៀ្មាសិកល ីលំែធាដល់

រឆណជ្ា់អ� េផាលិខិវូអដាែឹងពណា់សអ�អឹងកេា ្ាបស់ុណិ�ប្ាវូអដល់សយាគស អិងំែធាដល់ួ�អតរ
ាអ�រពណា់សអ�ាេ្់ំ ផឆណាិអវិាេួលនាបអួនងឹមា វ ់ អងិ្វ់ុ រិអកួរបមាអរអ ដូមជា េធ�ណាែវេ់យវន

ជួរបវាណងសយាគសនាេធ�កំណសាួបលេេងុជិអូុកេមជុណិ�ប្ាវនាបអាវឹួាវរុបួកំែធា

្ស់រេងធបណរ័អាអ�រ អិងួអិរអន�� វនាឥែទអរណេលរវនមូល នាារកេសឆសនា្ង�ិលសង 

ណឆនងណែរ ួអិរអនុវតបួុរិអុណិ�ប្ាវជ 

៤.៧. កាវបវាអិវិាេលលិខវិា្កសាអ�រ  ករណលិ់ខិវា្កសាអ�រណា្្ាំ ខ ា្្ាឆ ាេន

ដ័បលីេាាអ�ាវរុេធ�េេងេរបភាាវឹួាវរុ អិងម្ស់លស់ េយប្ណ� ធិកសយាគសជរឆណ

ទទរលខនសាវរុទាងាសរងមាេពនួនខម្្ ់ា្សិអេ្ាសវមមអណួរបមអកំណ�ង្អ�ា  រឯកាវបវាិអិវាលិខិវ

ា្កសាអ� ជភណិម�្ស់ួ�អតរាអ�ជ បួកេធ�សុអណួ� រជា ធសុអណួ�សេង�វេ ឹជយ ាណរួយ៊នអ 

សយាគសួរបមាអរអបអា្កសាអ�ួអិាវឹួ ាវរុ អិងសួាស្ ដូមជ េែធាអ�េលាបណេ់្ៀុវុ រួ អិាវឹួ

ាវរុ ួអិបអា្កសាអ�កវទ់នណេលេសវ ា្កសាអ�កវទ់នណេលកថ�ឈឆរលទរបាងួអិាស្អឹងទិធឆ អន្្ុវតិទិជ 

ា្កសមាែូលេថ ា្កសកថ�ឈឆរលទរបាងទ្ នួអិា្កសឈឆរលទរបាង ា្កសេ្ៀុវុ រអ្េទសទ្ 

ួអិ្ររ ជួូលរ័អេិវរណ្ា�មី រែរ ួអិបអា្កសរណេលវកួ�្ំអៃួ អងិួអិា្កសមាណប

ទឹណ �ី វ រេងិសអរ អិងហង សមារិអរហជ ណែរ េអន រេងធបណរ័អាអ�របអ្ា�ម្ ំអៃួ យ ា្ាសអ�
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ាអ�រ្្ស�សបា្កស រឆណជ្ា់អ�ាវរុរណលិ់ខិវា្កសអិង្ងា់បណា់អ�េនធធគពែិស េយប

្ធ� ្ា់រ្ងា់អ�រម រឆណជ្ា់អ�បណលិខវិា្កសួណរណេ់នដ័បលីេាាអ�េរបខ�រអឯងជ េរបមអ

កំែធាជ្ជ់ា្្ា អិងបួបរសិកល ីលផុា�ផកបដល់រឆណជ្ា់អ�នាមអកបល់ដឹងនាបអ

ម្ស់លស់រាារកវា�ណិម�ី េាាអ� ករអនុវតម្្ា់អ�រ អិងកកអក់្់្ រស ិកេែេអបានាបអ

ាវឹួាវរុ ជណ់ំ សតងសយាគសួរបមាអរអបអទទរលបណកំែធា អិងេធ�កំណវាួរុ បអា្េសជងួនអជ 

ួវាងុជិេទៀវ រឆណជ្ា់អ�ំវងំវសាួរណួណរណលិ់ខវិា្កសាអ�ា្្ាំ ខ េនកថ�ផនវណាែវក់ទទរល

លិខិវា្កសំដលេធ�នាមអភាណណស�ន ធានាួ�អតរទទរលលិខិវា្កសួអិរមាអិិវាទិអឆអសបេលលិខវិ

ា្កសាអ�្ស់រឆណជ្ា់អ�បអាេ្ា់រងេាជបេធនេេបជ ្ានំអត្ ធ� ្ា់រទទរលលិខិវា្កសរមេយប 

ួ�អតរទទរល្អ�នណលិខិវា្កសបអេធ�កាវបវាិអិវាបួេាកប ណែរ លិខិវា្កសាអ�ណំដលមអភា

ួអិា្ាណវរ ួ�អតរទទរល្អ�នណបអរេរស ជវាណងួណេធ�កំែធានាេធ�កំណវាួរុលិខិវា្កសេេងុជិ 

អិងរណណ់ួ�ុធិរេធ�សុអណួ�មអណាួវិជ 

៤.៨. កា្ួលូាអ�រមលអាទាារ េគលកែរ កអកា្ួូលាអ�េលរមលអាទាាបអវាួរុនា

ម� ស់រមលអាទាា្ាេាជាសវមមអរមលអាទាា មនន្រស រ រណលិ់ខិវា្កស អងិ្ងា់អ�ជ ករអនុវតា្ួូល

ាអ�រមលអាទាាេនមអណាួិវេនេេប េរបីរឆណជ្ា់អ�ួ របមាអរអួអិបអផតល់ាសវមមអរាាររមលអ

ាទាា ួអិួណមនន្រស រាអ�រមលអាទាា ួអិួណា្កស្ងា់អ�េលរមលអាទាា អងិរឆណជ្ា់អ�ួ របមាអរអ

េទៀវបអមនន្រស រាអ�រមលអាទាារមេយប ្ានំអតួអិាាួួណ្ងា់អ�ជ រេងធបណរ័អាអ�របអ ា្�មយ 

រេងធបណរ័អាអ�រេនមអ្�រ ា្ឈួួរបមាអរអដូមជ ណង�នខវទិអឆអសបរមលអាទាា អិងខ�នួ�អតរេដួ្រ
មននាវបវាិអិវាាេ្រ់មលអាទាាជ ម� ស់រមអលាទាាួរបមាអរអេនំវួអិបណមិវតទនណរណ ់ នងឹសូណឆនងក

្ាេាជកវា�ណិម�ាអ� ្ានំអតម� ស់រមលអាទាាានារមេធ�កេផ�សិទ�ិកអ់ក្់រមលអាទាាេធនបអេេប 

េ្សិអរមលអាទាាេធនេនានាទអប់អ្ងា់អ�េលរមលអាទាាជ រមលអាទាាួរបមាអរអួអិជ្ា់អ� (វកួ�

េាកួ១០០លអេៀល) អិងួរបមាអរអបអមនន្រស រស�រអ េយបា្ាសអ�ាេ្ា់េងរមលអាទាាានាបអ្ររ ជ

ទិអឆអសបលួ�ិវរាាររមលអាទាាទាងេធនជ ្ានំអត រេងធបណរ័អាអ�រួិអបអទនណ្�រ េអន្ំែត វ

្េណត បេធនេទ េមបអ្េង�វាណរួករមននផតល់េសវមនន្រស រ អិងេធ�្ម�ន្្អឆភាបួបរកេធ�រេង�វ

រមលអាទាាេនររអរ អិងបួ្ណត េខវតជ ណបត េអនរមរប ដ័បលីេាាអ�របាសបលណឆនងកាវបវ

ាិអិវា អិងានជក្ាេាជកវា�ណិម�ាអ�្ស់ម� ស់រមលអាទាាបអាេ្គ់ឆ ជ 

៤.៩. កណវា់បមាែូលថុកិដរ័ ្ទ្�ស ទូេេកអេែេអបាីរែរណាែវយ់ កណវា់ប

មាែូលថុកិាវរុំផ�ណេលួូលរ័អសលណ្ាវ នដរកមាែូល្ស់រណ្សណាណសរង ៃី ្សអ ររអរ េខវត

ំដលបអេៀ្មា្រសូ អេេនារេងធបណរ័អវធគជវិ េដួ្រេធ�កេផ�បងផ� វជ់ ្ានំអតបួកេធ�សុអណួ� 

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ មាែូលួរបមាអរអួអិាវរុបអណវា់បេរបំផ�ណេលួូលរ័អសលណ

្ាវ នដរកមាែូល្ស់រណ្សណេនេទ្ប េរបីាណសរង ៃី ្សអួរបមាអរអវូមួអិាាួេធ�សលណ្ាវ

មាែូលួណនារេងធបណរ័អវធគជវិជ ណែរ េអន ណអ�ងួណ រេងធបណរ័អវធគជវិ បអខិវខា

ានជំែធាដល់ាេ្ា់ណសរង ៃី ្សអ អិងរងងភាា្ួលូមាែូលួអិំួអីេាាអ�ណឆនងកេធ�សលណ្ាវ

មាែូលថុកិដ័បួបរសិកល ីល ុេង្ែតន ន្ណត ល ា្ាសអ�ទាធណទ់ាអងេវេេាកួ(Telegram) អិង

បអេៀ្មា្រសូ អលិខិវេសឆសនាេេីួរាណសរង ៃី ្សអផ� ល់ េដួ្រនាកណវា់បមាែូលថុកិដ័មអភាាវឹួ

ាវរុ ម្ស់លស់ អិងទអេ់ាលេុលជ ជណ់ំ សតង ណឆនងឆ ាថុកិ២០១៧ រេងធបណរ័អវធគជវិ បអ



32 

 

េៀ្មាលិខិវេដួ្រេសឆសនាានជករខងេលមាអរអ៣េលណ ណឆនងេធនា (១) លិខិវេលខ១០៥៨៣ សយុ.រវអ 

មននកថ�ទរ១៣ ំខធឆូ ឆ ា ២០១៦ េសឆសនាេេាេ្ា់ណសរង ៃី ្សអ (២) លិខិវេលខ៨៧៧៣ សយុ.រវអ 

មននកថ�ទរ១៤ ំខណ��  ឆ ា២០១៧ េសឆសនាេេាណសរងកពជវិ អិង(៣)លិខិវេលខ០៥១ សយុ.រវអ 

មននកថ�ទរ០៨ ំខួណរ ឆ ា២០១៨ េសឆសនាេេាណសរងកពជវិជ ជលទ�ផល ាណសរង ៃី ្សអភេេាមអបអ

ខិវខាាវយួរអនុវតបអាវឹួាវរុ ្ានំអតាណសរង ៃី ្សអួរបមាអរអេទៀវេនានាទអ់បអរអនុវតនាបអាវឹួាវរុ

បួម្្ណ់ាែវេ់នេេបជ ជណ់ំ សតង កណវា់បមាែូលួអិំួអីេាាអ�ំ ដលួអិមអដរកមាែូល

ណឆនងឆ ាថុកិ២០១៧ ំដលមអមាអរអ ៦ ៤៥៧,៥លអេៀល េមមអកថបមននា្មែ ៣៥ ៦៤៨,១

លអេៀល េធៀ្អឹងឆ ាថុកិ២០១៦ ំដលមអទឹណាបណម់ាអរអ ៤២ ១០៥,៦ លអេៀលជ េ្ាអិិវាវរេលខ

ណវា់បមាែូលួអិំួអីេាាអ�ំ ដលួអិមអដរកមាែូលណឆនងបរេាល៣ឆ ាមនងេាកប េ ឹជមអុវឌអ

ភាល�ា្េស ដូមវេេា (១) ឆ ា២០១៧ មអមាអរអ៦ ៤៥៧,៥លអេៀល  (២) ឆ ា២០១៦ មអមាអរអ ៤២ 

១០៥,៦លអេៀល អិង(៣) ឆ ា២០១៥ មអមាអរអ ១ ០០៦ ៩៧២,៨លអេៀលជ 

៤.១០. កទូទវ ់ អងិកណវា់បមាណបរ ជេគលកែរ  ក្រសូ អរែវតេិ្ណាបណេ់េរេង

ធបណរ័អវធគជវិាវរុបអណាែវន់ីអវទាវឹួកថ�ទរ៣១ ំខួណរ ឆ ា២០១៨ជ បួកេធ�សុអណួ� 

រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ ក្រសូ អរែវតិេ្ណាបណ់ួ របមាអរអវូមេេរេងធបណរ័អវធគ

ជវិេនំវមអភាបមវយា ុ ានាទអេ់ាលេុលំដល្ង�នាមអកលាបណណឆនងក្ូណសន្ ្ិទ្រស រា្្ាឆ ាជ 

រែវតិេ្ណាបណទ់ាងេធន េមមអរែវតអិិបសវណួ�ួ របមាអរអ (រែវតិទូទវា់បណ់្ នេា្ទអ អិងរែវតិ
ទូទវា់បណ់សេទបា្នេា្ទអ) ំដល្ាបមា់វរុទូទវ់ាួន្រស រណឆនងឆ ាថុកិ២០១៧ េដួ្រ្ ិទ្រស រេរប

ណវា់បមាណបថុកិនាបអេាជេលជ អិង្រ� ណនានាមអកលាបណេាមអដល់ណិម�ទូទវ់ាួន្រស រេនឆ ា

្អត្ធ� ្ជ់ ួវាងេទៀវបរេាលេអនេមសៃិវេនណឆនងបរេាល្ាេាជ្ំអៃួសាម្ា់្វិ្វតិកអិបសវណួ�កអ

វធគជ ្ំអៃួារេលេអន ឆ ាថុកិ២០១៧ មអាណសរង ៃី ្សអសន្ មាអរអ ៣៦ ំដលបអរអនុវតថុកិ

ណ �ួុធិរេាជេលជ មអករអនុវតមាណបថុកិធេដួឆ ាថុកិមអភាបមវយា ុជ ដូេមឆនណឆនងឆ ាថុកិ

២០១៧ ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃន បអណាែវក់ល្េិម�ទ្រ្្ក់ទទរលរែវតិេ្ណាបណ ់ េន

រេងធបណរ័អវធគជវិ ាវឹួេុលេមា ង១៧ អិង៣០ធទរ ធកថ�ទរ៣០ ំខួរធ ឆ ា២០១៨ េដួ ្ រ
សាួបលដល់កទូទវ់មាណប្ាបម់ អិងកទូទវ់ាួន្រស រសាម្់ា្វិ្វតិកមាណបណឆនងឆ ាថុកិ

២០១៨ អិងេដួ្រេៀសវងក្ងង្អ�នណមាណបេេឆ ាថុកិ២០១៨ អិងឆ ា្ អត្ធ� ្ជ់ 

៤.១១. កាវបវាអិវិាភាាវឹួ ាវរុ កអរែវតេិ្ណាបណរ់ េដួ្ររធបអអូុកទទរលខនសាវរុណឆនង

ករអនុវតមាណបថុកិដ ័ រេងធបណរ័អវធគជវិ ំដលជេែេអបាណីរែរ មអវរធទរ
យា ងសាខអណ់ឆនងកាវបវាិអិវាភាាវឹួាវរុកអករអនុវតមាណបថុកិដ័ជ េដួ្ររអនុវតវរធទរេអនបអេវ់ួ នវ 

ាណសរងេសដ័ណិម� អងិយិរ� ុវៃន បអេមជីរមំែធាេលខ០០៦ សយុ មននកថ�ទរ១១ ំខេួី ឆ ា២០១៦ 

សតរារលិខិវបនវតិកភស ្រ់ែវតិ េ្ណាបណស់ាម្ក់ទូទវម់ាណបថុកិំដលរអនុវតបួអរវិុធិរលទ�ណួ�

ីរែរ វាួរុនាាណសរង ៃី ្សអ រងងភាដ័បលយឆ ណជ់វ ិអងិដ័បលយឆ ណេ់ាកួជវិាវរុភស ្លិ់ខវិបនវតិ
កជួរបអឹងរែវតិេ្ណាបណស់ាម្ទូ់ទវម់ាណប ំដលរអនុវតបួអរវិុធិរលទ�ណួ�ី រែរ ដូមជា 

ណិម�សអវលទ�ណួ� ំដលមអាអ�ា្យ្ា់ប អិង្សែ� បា វង់ំ ដលា្េទររុណួ�ាវរុាស្បួកផងវផ់ងង់

ជេដួជលជ បួកេធ�េវសតេលរែវតិេ្ណាបណ់ួ របមាអរអ្ស់ាណសរងួរបមាអរអ ំដលទទរលបអ

កបល់ាាួទូទវេ់របរេងធបណរ័អវធគជវិ រជា ធសុអណួ�ជវិសេង�វេ ឹជយ រែវតិេ្ណ
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ាបណ់ួ របមាអរអ ួអិបអភស ្អូ់ុឯណីគាាទាវឹួាវរុ ដូមជ ា្េទររុណួ�្ស់រឆណផងវផ់ងង់ួ អិសួាស្

បួណួ�ុវៃនកអកមាណប (ា្េទររុណួ�ួ អិាវរុបួកផងវផ់ងង)់ ណិម�សអវលទ�ណួ�ា្យ្ា់បេាកប

កល្េិម�ទំដលរេងធបណរ័អវធគជវិបល់ាាួទូទវជ់ កខណខអ្ស់រេងធបណរ័អវធគ

ជវិេលកាវបវាិអិវាភាាវឹួាវរុកអករអនុវតមាណបថុកិដ័ េធ�នាកទូទវរ់ែវតិេ្ណាបណ់ួ អិបអ

ាវឹួាវរុបួេគលកែរ េែេអបាជ េឆ�បវ េ្េអងឹ្�រ ខងេល ាណសរងេសដ័ណិម� អងិយិរ� ុវៃនបអ

្ា�មយ  រាសសបេរបកបណមិវតទនណរណ់េលុរិអកាាងឹងា្សិទ�ភាមាណបារាណសរងេសដ័ណិម� អិង

យិរ� ុវៃន ឥែទអថុកិំដលសអុាបអាវរុបអេលណទណឹមិវតនាាណសរង ៃី ្សអបណេេ្េង�អកមាណប

្ាបម់ួ របមាអរអ ំដលភេេាមអរអនុវតេនមនងឆ ា ំដលជេយវនេធ�នាអរវិុធិរ អងិំ្្្ទកទូទវរ់ូស

្ធ� បឆ�ងឆ ាជ ណឆនងអសបេអន េដួ្រនាា្វិ្វតិកមាណប្រ�្់ួ អិនាឆ�ងឆ ា ាណសរង ៃី ្សអួរបមាអរអ 

ាវរុបអរអន�� វនា្ាេាជឯណីលិខិវបនវតិកភស ្់ំ ដលេនខ�នមេធ� នបួេគលកែរ  

អិងអរវិុធិរយិរ� ុវៃនបួេាកបជ  

៤.១២.កបមវយា ុណឆនងក្ងម់ាែូលួអិំួអីេាាអ�រ ាណសរងេសដ័ណិម� អងិយិរ� ុវៃនបអេមជ

ា្កសសតរារក្ិទ្រស រមាែូល មាណបថុកិ អិងកេធ�បបកែរ ្ូណសន្ ករអនុវតមាែូល មាណប

ថុកិយឆ ណជ់វិឆ ា២០១៧ េរប្�ស ណយ់ កបិ្េិម�ទកអឆ ាថុកិាវរុ្្េ់ផតួារកថ�ទរ០១ ំខួណរ េយប

្រ�្េ់នកថ�ទរ៣១ ំខធឆូ (មាប១១កអម្្ស់តរារា្ាសអ�យិរ� ុវៃនីរែរ) អងិាបណម់ាែូលទាងរស់េទន

្រសៃិវណឆនងា្េទមាែូលណណ េរប រណ្សណគ� អសិទ�ិដណមាែូលបណេេមាណប នាអវេាល្ង់

មូលថុកិយឆ ណជ់វិ េដួ ្ រទនណេា្ាបស់ជផលា្េយអរណួរបបអេទ្ប (ភេទរIII អិងមាប១០៦ កអ

រអនាណឹវាេលខ ៨២ រអាណ.្ណមននកថ�ទរ១៦  ំខុមិ�ិក ឆ ា១៩៩៥)ជ ដូមេអនាបណម់ាែូលទាងរស់ាវរុំវ

ា្ួូល្ងមូ់លថុកិយឆ ណជ់វិយា ងបមវ្ាផនវាវឹួកថ�ទរ២៩ ំខធឆូ ឆ ា២០១៧ ជណាយិវជ បួកេធ�សុអណួ� 

រជា ធសុអណួ�ជវិាិអិវាេ ឹជយ រេងធបណរ័អាទាាសួ្វតិដ័ អិងមាែូលួិអំួអីេាាអ� 

(ធបណរ័អមាែូលីរែរ) មអសួវនលាវរេលខមាែូលួិអំួអីេាាអ�ួរបមាអរអ (ដ័បល

ណណត ល) េនសល់មនងឆ ា២០១៧ ួអិទអប់អ្ំង�មូលថុកិដ័េនេទ្បេទជ 

៤.១៣. កេផាបបកែរ លទ�ណួ�ួ ណាណសរងេសដណ័មិ� អងិយិរ� ុវៃនរ រអនាណវឹា្ស់ររ័បិល

ណួមនជសតរារលទ�ណួ�ី រែរ បអ្�ស ណយ់ “ ៃី ្សអរអនុវតលទ�ណួ�ាវរុេផាបបកែរ លទ�ណួ�ា្្ាំ ខ

ួណាណសរងេសដ័ណមិ� អិងយិរ� ុវៃន“ជ ីរមំែធាសតរារករអនុវតណិម�លទ�ណួ�ី រែរ ាវងម់ាែន មទរ២៤ 

បអ្�ស ណយ់ ៃី ្សអរអនុវតលទ�ណួ�ាវរុ េផាបបកែរ រអនុវនតលទ�ណួ�្ស់ខ�រអា្្ាាវរមស ឆមស អិងឆ ា 

(បួេាូំ ដលបអណាែវ)់ ួណាណសរងេសដ័ណិម� អងិយិរ� ុវៃននាបអេទៀងទវេ់នេៀងរល់មនងសបត យរទរ១

ំខេួី ំខណណ�រ ំខវនល អិងំខួណរជ បួកេធ�សុអណួ� រជា ធសុអណួ�ជវាិិអិវាេ ឹជយ េនណឆនង

ឆ ា២០១៧ មអសយាគសីរែរ អិងាេឹន ៃី អីរែរសន្ មាអរអ៣៧ ណឆនងេធនសយាគស

ីរែរ អិងាេឹន ៃី អីរែរមាអរអ៣៥បអេផាបបកែរ រអនុវតណិម�លទ�ណួ�ា្្ាាវរមស ឆមស 

អិងឆ ា ្ានំអតេនសល់មាអរអ០២ រងងភាេទៀវេនួអិទអប់អេផាបបកែរ រអនុវតណមិ�លទ�ណួ�ា្្ាាវរមស 

ឆមស អិងឆ ាួ ណរេងធបណរ័អលទ�ណួ�ី រែរេនេទ្បជ 

៤.១៤. កេធ�្ រស រីេាែ� ាទាាសួ្វតិដរ័ រ័បិលបអេមជីរមំែធាសតរារកេៀ្មា

្រស រីេាែ� ាទាាសួ្វតិដ័េរបបអ្�ស ណយ់ រជា ធកអ់ក្់ាទាាសួ្វតិដ័ាវរុទទរលខនសាវរុ

មាេពនួនខររ័បិល ណឆនងកេៀ្មា្រស រីេាែ� ាទាាសួ្វតិដ័ជេៀងរល់ឆ ានាបអាវឹួាវរុាេ្់
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មាអរអ អិងម្ស់ា�ាេ្េ់នណឆនងាវរមសទរ១កអឆ ា្ ធ� ្ជ់ កេៀ្មា្រស រីេាែ� ាទាាសួ្វតិដ័ាវរុរអនុវត

បួទាួង ់ ដូមជបរងេណអេទ្ង អិងថបមននអូុាទាាសួ្វតិដ័ំដលាវរុេធ�េទ្ងណឆនងឆ ាអរួរបៗ ណឆនងមេធ� ន

បរេាល០៥(ាបា)ឆ ាកអឆ ាេគលជ បួកេធ�សុអណួ� រជា ធសុអណួ�ជវសិេង�វេ ឹជយ រងងភា

េា្ាបស់ាទាាសួ្វតិដ័ួរបមាអរអេនំវមអកបមវយា ុណឆនងកេធ�្រស រីេាែ� ឆ ាេគល េយបខ�ន

េទៀវបមវយា ុណឆនងកេៀ្មាបរងេា្ប្េធៀ្កេណអេេង អិងថបមននកអាទាាសួ្វតិដ័ជ 

៤.១៥. កេធ�្ សែ� សមង ល់ណួ�សិទ�េិលាទាាសួ្វតិដរ័ ររ័បិលបអេមជីរមំែធាសតរារ
កេៀ្មា្រស រីេាែ� ាទាាសួ្វតិដ័ េរប្�ស ណយ់ រជា ធកអក់្ា់ទាាសួ្វតិដ័ ាវរុេៀ្មាេធ�
ុ�ិ� ្អ្ាវសមង ល់ម� ស់រមលអុវៃនេលាទាាសួ្វតិដជ័រមលអុវៃនទាងរស់ សៃិវេនេាកួកកអក់្ ់

អិងេា្ាបស់្ស់ខ�រអនាបអ្់យសស អិងបួេាលេុលណាែវេ់របសយកជួរប ាណសរងេៀ្មា

ំដអដរ អេូ្ អរបណួ� អិងសាែងជ់ ាេ្រ់ជា ធកអក់្ា់ទាាសួ្វតិដទ័ាងរស់ាវរុ្រសូ លុ�ិ� ្អ្ាវ

សមង ល់ម� ស់រមលអុវៃន ំដលេៀ្មារមេេណឆនង្រស រីេាែ� ាទាាសួ្វតិដ័ េដួ្ររធបអអូុភា

េង់ុ ងុ អិងភាាស្ម្្ក់អាទាាសួ្វតិទាងងបេធនជ បួកេធ�សុអណួ� រជា ធសុអណួ�ជវិ
សេង�វេ ឹជយ យូវួណដល់ឆ ា២០១៧ ាទាាសួ្វតិដ័ួរបមាអរអេនំវានាទអា់វរុបអេធ�្សែ� សមង ល់

ណួ�សិទ�ិរមរល់េនេេបជ 

៥.  េសច��គសនាតដ ន 

 លទ�ផលកអករអនុវតម្្យិ់រ� ុវៃនសាម្ក់ាេ្ា់េងឆ ា២០១៧ បអ្ររ ជនាេ ឹជអូុកខិវខាា្ឹង

ំា្ង ាននព្ស់ររ័ិបល ំដលបអរណ់េមជអូុេគលអេយបប អិងបនទ�ី�សតាវឹួាវរុាស្

បួសភាកែរ ជណ់ំសតង ណឆនងកាេ្ា់េងយិរ� ុវៃនីរែរា្ណ្េរបភា រណមេាួអ អិងេវ់ួវ់

ារួរបឆ ាេេួរបឆ ា ារដាណណ់កលួរបេេដាណណ់កលួរបេទៀវជ សួទិ�ផលទាងេអន មអា្សិទ�ភា

្ាផនវសាម្់េឆ�បវ្េេអឹង្ាែងាបយឆ ្ស់ា្ជាលដ័ អិងបអឆ�នន្�� ាងារកេ្តជា មិវតយា ងួនមងមា វ ់

អិងឥវរណេ្ស់ររ័បិល ណឆនងក្អតណកអូុសអតភិា សៃិភាអេយបប សអតិសនខ អិងសណត ្រ់ឆ ្់

សងងួ ក្អតាាងឹង អិងាាងរណករអនុវតលទ�ិា្ជធិ្េវបា ក្អតណកនាបអអូុសៃិភាមា ាណរេសដ័ណិម� 

អិងណាេែ អេសដ័ណិម� អងិករធបអអូុភាសសណតិសិទ�ិ អងិា្សិទ�ភាខមស់ ណឆនងកាេ្ា់េងយិរ� ុវៃនីរែរ 

េដួ្រសេាួមបអអូុេគលេេជីុ សអតកអករិុ វឌេសដ័ណិម� អិងសងងួ ាាួទាងកកវ់្ អៃបភាាណរាណ 

អិងបអផតល់អូុួេធវបប អិងធអរអសួាស្ដល់ាណសរង ៃី ្សអ ជាិេសសក្េង�អេល្្អកអករិុ វឌ 

កេលណណួមស់ា្សិទ�ភាេសវីរែរ អិងកមូលរួ េរនាីប្�រ ជេាមអេទៀវ្ស់ជវិ អិងា្ជអ 

រួ មអក្អតវេួ�ងេ្ៀុវុ រូអួ�អតររកទូេេ ក្អតគាាទកុអិិេយេ្ាបមធ់ធ េដួ្រាទាទងណ់ាេែ អ

េសដ័ណិម�េរបឈេលេគលកែរ ា្សិទ�ភា ទាងណឆនងណាួវិុភិអរ អិងទាងណឆនងណាួវិា្វិ្វតិក អិង

្េម�ណេទសជ 

បួបរកផតល់រអនីសអរំ ណលួ�អូុមាែន មខ�នខវធធ អិងកេមជផកបបបកែរ សុអណួ�ជ

ីរែរជ្អត្ធ� ្់ួ ណេអន រជា ធសុអណួ�ជវិណវស់មង ល់េ ឹជយ រងងភាងសុអណួ�ធធបអបណ

មិវតទនណរណខ់ិវខារអនុវតំណលួ�អូុរអនីសអរសុអណួ�បអា្េសជ រជា ធសុអណួ�ជវិសង្ឹួ យ រងងភាង

សុអណួ�ទាងងបអឹង្អតខិវខារអនុវតំ ណលួ�អូុរល់ណង�នខវធធនាបអល�ា្េស អិងទអេ់ាលេុល េយប

េៀសវងបអអូុក្អតេណវមអណង�នខវដំដលៗជ្អតេេេទៀវ េដួ្រមូលរួមាំែណយា ងសណ �ួណឆនងក

ាាងឹងកាេ្ា់េងយិរ� ុវៃនីរែររាបអកអ់ំ វងឹមា អិងា្ណ្េរបា្សិទ�ភាខមស់ជ 
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ណឆនង្ ិ្ ទេអនំដ ាណសរងេសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនបអេធ�បបកែរ េគាូអ សេរអចអគ�រហេសន

បាគេាេ់មរហកនម ែសន នា�ដរមនអគននរររព់រចរ��រចក់ េលលទ�ផលកររធិកណិម�

យិរ� ុវៃន ំដលបអណេ ឹជអូុណាយនសឆងង្ស់ាណសរង ៃី ្សអ សយាគសីរែរ អិងួអ�រាធជ អិង

បអេធ�លិខិវ្វ់ុ រិអកុអិសបដ័បល េដួ្រំ ណលួ�ណាយនសឆងងេលករអនុវតអរវិុធិរយិរ� ុវៃន ំដលាណសរង

េសដ័ណិម� អិងយិរ� ុវៃនបអណេ ឹជណឆនងកាេ្ា់េង កេា ្ាបស់មាែូល មាណបថុកិដ័ មាែូលួអិំួអ

ីេាាអ� កវា�ណមិ�្ងម់ាែូលមូលថុកិដ័ អិងកាេ្ា់េងាទាាសួ្វតិដ័្ស់ាណសរង ៃី ្សអ សយាគស

ីរែរ អិងួអ�រាធជ េដួ្ររអនុវតនាមអា្សិទ�ភាបួអរវិុធិរយិរ� ុវៃន  ម្្់សតរារា្ាសអ�យិរ� ុវៃន
ីរែរ អិងម្្់សតរារយិរ� ុវៃនសាម្ក់ាេ្់ាេងា្្ាឆ ា េយបបអម �ួងូអាណសរង ៃី ្សអពណា់សអ� 

ដូមជ ាណសរងទាធណ់ទាអងជួរបដ័សភ-ាាឹទ�សភ អិងរធិកណិម� រងងភាា្ាងរាេាានណលរប អិង

រជា ធសុអណួ�ជវិ េដួ្រ្ វក់្អតជ 

ទអ�ឹួអឹងេអនំដ រជា ធសុអណួ�ជវិមអាេអឿយា ងួនវមាយ ាណសរង ៃី ្សអ រងងភាពណ់ាសអ�ធធ 

អិងីរែអទាងងបអឹង្អតមូលរួ ផតល់ួវិ ៃី ្ធេលបបកែរ េអន ាាួទាងផតល់កេលណទឹណមិវត

មាេពនលទ�ផលសេាួមបអ ំដលជណបត ានជរារជា ធសុអណួ�ជវិ្អតខិវខា្ េង�អសួវៃភាករ្ស់

ខ�រអា្ណ្េរបសរលធួមុ ជិស រុរ សាេេេលណណួមស់េនែភាសុអណួ�រាាស្បួសតងរ់សុអណួ�ី រែរ

កអាានរជណមាណណួមនជ ាាួទាងសតងរ់វា្ អ ់អិងរអតជវិ េដួ្រមូលរួ មាំែណណឆនងកណីង អងិរិុ វឌ

ា្េទសជវិា្ណ្េរបមរភាជ 
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