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អចមណក 
 

 

េសដ�កិច�កម�ុជានា ឆ២០១៨ េនែតចសេសមចរមកឆេនក មដណ នដ៏ឆកាុដំស�៧,៥%។ ផ.ស.ស 
សស៏មាមមុស្ ា៏ កាករមេកកមេកដឡ ១ ៤២៩ ដុល តេមកិកាុដនា ឆ២០១៧ ដលា ១ ៥៤៨ ដុល 
តេមកិកាុដនា ឆ២០១៨។ ទម�នមមនដេមះ ំស�ំែិផណមមធមសម្ឆនា ឆកាុដដ�ដា២,៥%កាុដនា ឆ២០១៨ មិដ
ំស�ម�ូសរកាមមធមសម្ឆនា ឆកឆរមកាុដកសមែិ៤ ០៤៥េៀល កាុដមយួដុល តេមកិ។ កឆេនក មេសដ�កិច�
កាុដនា ឆ២០១៨ សែត�រមសទសទដាេទយ�សិយសឆសមាក មួ៏ម  (១)-កឆេនក ម�សិយកសិកម�រមថយចុះឡ 
១,៧% កាុដនា ឆ២០១៧ ដលា ១,៦% កាុដនា ឆ២០១៨ (២)-�សិយឧសឆសកម�េនកឆរមកឆេនក មដណ នដ៏ឆ
កាុដដ�ដា ១២,៣% កាុដនា ឆ២០១៨ មិដ(៣)-�សិយេសវកម�េនែមម�កឆេនក មល�សមេសកកាុដដ�ដា៦,៥% កាុដ
នា ឆ២០១៨។ រទ� រិលកម�ុជមម�ំមុ�ែ�មូ�េគលមេយរយតទិិឡមសាខួមសមកមេទយេជាយ 
ដលឆុះម�� ឆដ�មយយ ១-មម�ឡសដនដយយ ដមុមដ យ៏ ែា មិដទចាសែមូ�សម�ិិឡ សសិិឡមេយរយ 
សម�ិសុខ មិដសណ� មា់ ា មាសដសម មែិដ� លទលិសមជមិមេែយធ �ម្មមវសម�ិិឡ សលមមវសដសម មិដ
កេគឡសិទលិ មិដេសចក��ថថាូមសាមមុស្ សឡម្ឆដិឡសុខដុមមាកាុដសដសម កណដូចជិឡសុខ
េក្មកឆម�មសាសមជម ២-មម�់ ាំមុ�ែ�េគលមេយរយ េដកម្ឆុញកឆេនក ម ករ សមមមវ មិដ
សមសិទលិ ឡេនកម�ុជ មិដមម�កែាមមសយិឡសកសកមសាសមជម មិដមដចកផផា �មកឆេនក មសមកម
េទយសមមមវដលាសមជមសាមាសស្មាជមាបា កា ៣-មម�់ាសេសមចរធរមមូ�កឆេនក មេសដ�កិច�ខ�សាកាុដ
ដ�ដា៧% សមកមេទយមយិមមា មិដចិឡ េដកម្មម�មេដាកែករថ�កមាែេសចកមូមសមជម ជឡិេសស
សស៏មាសស្មាយុ�ម មិដេដកម្ផ�លាលទលិ ឡកមាែេសចកមរធសមជមទទួលរមសរកាចឆនូលកមាែ
ខ�សា មិដមេដាកមចឆនូលថ�កិដ�ផដដ ៤-មម�់ ារធរមមូ�សសិិឡ យ៏ សកតេសដ�កិច� ជឡិេសសកសាមា
សាដរធរមមូ�ំែិផណ មិដសសិិឡ�មំស�ម�ូសរកា សឡម្ឆដសសិិឡសិ រិ �ែសុជទូេវ ៥-មម�ផ�លា
តទិិឡដលាកដឆេកដេមៀ�ែ្ូមមមម�រក មិដកដក ៏ ឆដសមទមាត�ុម េដកម្សេសមចរធរមេគលេេ
ជដ១លមេៀលេននា ឆ២០១៨ េដកម្េលកកកម�សាសមសិទលិ ឡ�មកផ�លាេសវ់់នយ មិដមេដាកម
កសមែិ�ិឡមសាមមម�រករធកមាែល�សមេសកេទយផឆ ិ មាេវមនដកំមុ�ែ�កម��មិជែិកឆនទសមដា
ដ�រល់់នយ ២០១៥-២០១៨ កកទសមដាកសាមាសាដសិ រិ �ែសុ់់នយ មិដកសមយុទលសមនឆដ
មនដ ឆំេឡកឡុកលួយ ៦-គឆសទដលាកំមុ�ែ�កម��មិថ�មយួចឆមមួេលក�សិយសដសមកិច�កាុដសកមខនណ េគលមេយ
រយជែិគឆាសដសម២០១៦-២០២៥ រធេចញជលទលផលផផា មេន�ក ក ជឡិេសសាកាឡមលកថ្ឆ
សុខិឡមមម�់់នយ ំែែមមម�រក មិដំែែយុទលម កផ�លា មិដមេដាកមសរកាឧមែសម�ដលា
មមម�រកសុ�លិ មិដកដក ៏ ឆដសមទមាត�ុម ដលជមស�េនេឡលសស៏លកូម មិដសស៏កលឆស
៏ែុិឡ កមេដាកមសរកាឧមែសម�មុនធសឡមមម�រកសុ�លិដលទទួលមនិឡ កផ�លាកថ្ឆ
សុខិឡសស៏មាកម�កមិេយិែ មិដកផ�លាសរកាឧមែសម�៏ ែុិឡដលាកម�កមិេយិែ សសមេឡល
ជមយួគា មនដកំមុ�ែ�េគលមេយរយជែិស�ឡមមុស្� យ្សា២០១៧-២០៣០ ៧-មម�កិច�ខិែខឆសមនដ
សមដស ឆដក ថមេទៀែកាុដកសមមូលចឆនូល �មយយកឆុញំមុ�ែ�� ិ់ មកេនកាុដយុទល់ មស�េកៀា 
ចឆនូលយយេឡលមមធម២០១៤-២០១៨ ជឡិេសសាមកឆរមចិឡចឆនូលជមយួមនដកឆេនក មខ�សា 
ដូចសេសមចរមកាុដយយេឡលមយុា� មនា ឆកមដមក ទម�នមមនដមម�កកសសមមលមែិ�មិ មិដេសវាកាឡមលមនដ



 
 

កមដាឡមលរធកមាែ៏មិឡ់ម រិ  មិដកមាែរយសសមល ៏មយុែ�ិមមវ មិដកមាែ៏មំរិលកិច�ខ�សា 
៨-ឡសដនដ មិដឡសដកលឆសថ�កិ មួ្ឆដយម�កសាមាសាដ�មិែ�ិ េដកម្ទមាទលា�មិែ�ិកលិយុា មិដហមិយ 
េផ្ដក ដលតចេកកែ៏មេកដជយបេសែុ មិដមេដាកមចឆណយ�មិិេយាផ� លាេទយថ�កិដ� េដកម្មេដាកម 
ឯករធិឡ�មថ�កិ មិដកែាមមសយជមេន�ក កមូ�កឡនដផ�កេលកសិ រិ ម្្មេសរសមេទស ៩-មម�ឆុញ 
កំ�ិវឌមម់មមមុស្ �មយយកេលកកកម�សាាុនិឡំមា ឆ កមន�ុ ះមណ� លឆាញ�ជិ �យ មិដ
មេច�កេទស កេលកកកម�សាេសវសុសរិល មិដតហូមែសម� ១០-មម��មិិេយាេលកេសទ� ចាសម�មល
ដនក ិូ ម មិដេសទ� ចាសម�មល្ ឆរចា ្ឆដផាក នដ មិដផាកទមា សស៏មាគឆសទកឆេនក ម មិដកំ�ិវឌ 
ជឡិេសសផូ�ថាលា ផូ�ដក កឆឡដាផ សមឡមល់ រ់មស� ំាសិសម ទនក �់ ែ ់លេៀម មិដមម�េឡទធជេដកម 
សឡមជមយួមនដកផ�លាតទិិឡេលកេសទ� ចាសម�មលថ�ក ជឡិេសសទូាមាាមមស៍ស៏មាក់ដមូល
ទ� មសានះកាុដកមេវំមុ�ែ�េសដ�កិច�វថលេនកម�ុជ ១១-មម�ផ�លាតទិិឡដលាសកម�ិ ឡថ្ឆេសទ�
ចាសម�មលូម� ម�ដលរមក់ដចួ ជឡិេសសផូ�ថាលា មិដសមឡមល់រ់មស�េស់ចសសឡ ១២-មម�ឆុញ
កំ�ិវឌ�សិយកសិកម� មិដ�សិយគឆសទ េដកម្ឆុញផលិែិឡ ែ�មមមសម មិដឆុញកក�ចា មិដ
កាឆេចញផលិែផលកសិ-ឧសឆសកម� មិដកសិផល កចិ �ិ នមសែ� មិដវ �ម្កម� មួ្ឆដមម�កំមុ�ែ�
េគលមេយរយឆុញផលិែកម�សសត� មិដកាឆេចញំដា មិដសកម�ិ ឡំ�ិវឌ�សិយកសិកម�ដល៏ម
ិឡមមាេវមនដផលមយះាលាឡកសមសមមលតកស់ែុ ដូចជ  ទនកឆមមា េសគះរឆដសំួែ ខធលាឡធុះ មិដ
កផ�ុះឆដម េដកម្មេ �ិ �សកខូចសែឡកសមសមមលតកស់ែុ មិដេសគះមសម�រយេវេលកកំ�ិវឌ
េសដ�កិច� ១៣-មម�ឆុញកំមុ�ែ�េគលមេយរយំ�ិវឌ�សិយឧសឆសកម�កម�ុជ នា ឆ២០១៥-២០២៥ 
១៤-មម�ំមុ�ែ�យុទល់ មស�សាមាសាដមឆនុល់់នយនា ឆ២០១៥-២០១៨ េដកម្កឆចិឡ�មមឆនុល
់់នយផដ កណដូចជេដកម្េឆកយែមេវមនដែសមត�កសិ រិ ម្្មសស៏មាគឆសទដលាកឆេនក មផលិែិឡ 
មិដិឡសមកែួសមដមសាកម�ុជ ដល៏មទឆសឆកមាែមឆ សសមេវ�មដឆណកាកល�មិឡ កចេសមកម
លូែលសាមសាេសដ�កិច�ជែិ ១៥-គឆសទដលាកំមុ�ែ�កម��មិ�មិិេយា់់នយមនា ឆ ឆកិល២០១៨-
២០២០ ១៦-គឆសទដលាកំមុ�ែ�េគលមេយរយស�ឡកំ�ិវឌយម�កិឡជ�ដាូវដដ� មិដឯកម 
សស៏មាសាមាសាដាេស៏ដ�មិិេយា់់នយ២០១៦-២០២០ ១៧-មម�់ ាកំមុ�ែ�កម��មិកទសមដា
្ឆរចាាាមសារទ� រិលរធ៏មលកននយកមាែសុេសរ មិដទទលួរមលទលផលផផា ជកាស�ដ
កមាែេសចកមថមេទៀែ មួ្ឆដកឡសដនដ ស់ មមជែិ មិដសមឡមលំរិលកិច� េដកម្់ ាសមសិទលិ ឡ 
ានេមយធិឡ មិដែ ៏ ិឡ មិដ់ារមសមមមវសដសម ជឡិេសសកេលកកកម�សាាុនិឡ មិដ
ឡសដកកទទួលរមិឡេឡញចិែ� មិដសមសិទលិ ឡ�មេសវ់់នយ កណដូចជេដកម្ផ�លាមូ�ំែសសមេយម៍
ផ� លាដលាសមជមទូេវ ១៨-់ ាិឡេជាយ�មកេរះេនា ែេសកស�ឆដស៏ិកសឡនទលសិមែិកលទ៤ 
មិដកេរះេនា ែេសកស�ឆដែឆណដរមស�មែិកលទ៦។ ជកាស�ដ ចឆនូលចម�ថ�កិបា កាជែិនា ឆ២០១៨ 
េកកមេទ្កដ ១៨,៧% មិដចឆនូល់េឡកឡមលរមេកកមេទ្កដ ១៩,១% េមៀមមនដកំ មុ�ែ�នា ឆ២០១៧ ចឆនូល
ថ�កិមសារ់ម េខែ�នា ឆ២០១៨ េកកមេទ្កដ ៦០,៣២% េមកេសម�មេមៀមេវមនដកំមុ�ែ�នា ឆ២០១៧ មិដ
ចឆនូលថ�កិមសាដ�រលសករដ សសរក នា ឆ២០១៨ េកកមេទ្កដ ១៩,៣៩% េមកេសម�មេមៀមេវមនដកំមុ�ែ�
នា ឆ២០១៧។   ឯចឆណយថ�កិបា កាជែិនា ឆ២០១៨ ំមុ�ែ�រមេកកមេទ្កដ១២,៧% េមៀមេវមនដកំមុ�ែ�
នា ឆ២០១៧ ចឆណយថ�កិរ់ម េខែ� ំមុ�ែ�រមេកកមេទ្កដ ៦០,៦២%  េមៀមេវមនដកំមុ�ែ�



 
 

នា ឆ២០១៧ មិដចឆណយថ�កិដ�រលសករដ សសរក ំមុ�ែ�រមេកកមេទ្កដ ១៩,៦៤ %  េមៀមេវមនដ
កំមុ�ែ�នា ឆ២០១៧។ កំមុ�ែ�ចឆនូល មិដចឆណយថ�កិបា កាជែិរមេម�ករធ៏មកសម្ឆំ ែិេក
ថ�កិបា កាជែិចឆមមួ ២ ៤៣៩ ១៦០,០លមេៀល។ កសាមាសាដនា ឆ២០១៨ េគឡរម្ឆដកល�់ម 
្ឆដខនម់�មច្មាស�ឡសមឡមលសិ រិ �ែសុ់់នយ សឡម្ឆដរមមរ ញរធេេកញប រទ� រិលរម
មិដកឆឡុដំមុ�ែ�យយ ដសស់កាសស ឆ់�ឆដឡេដកមមែិកលមក េសកយែសមដាែសមនម មិដឡេម�មកំមុ�ែ�
ម �ិ មាមូ�កម��មិ មិដតទិិឡេគលមេយរយសឆសមាកមសារទ� ិរលដលរមទកាេចញមូ�
េគលមេយរយ មិដយុទល់ មស�សែនមសែត�សសម�មសិឡកន៍ជកាស�ដ កាុដកសាមាសាដសិ រិ �ែសុ
់់នយសមកមេទយិឡ កចេសមកម មិដាែាមែាឡមយួនា ឆេវមយួនា ឆ ឡដឆណកាកលមយួេវដឆណកា
កលមយួេទៀែ ាិែ្ឆដកសាមាសាដចឆនូល កសាមាសាដចឆណយថ�កិ កសាមាសាដមឆនុល មិដកេម�ក
កិច�ម ិ ិកានេមយធ។ 

  សមទិលផល្ឆដេមះ ឆុះម�� ឆដឡកេម�ជា ចិែ�យយ ដមុមដ យ៏ ែា មិដឥែរកេមសារទ� រិល កាុដក
មម�កឆសុខសម�ិិឡ សសិិឡមេយរយ សម�ិសុខ មិដសណ� មា់ ា មាសដសម កមម�េលកកស�ួយ
កិែ្មុិឡកម�ុជ កការមមូ�ំ មិមេែយធជែិ មូនិឡទនកដ កមម�ឡសដនដលទលិសមជមិមេែយធ មិដ
មែិដ� កមម�កឆរធរមមូ�សសិិឡ យ៏ សកតេសដ�កិច� មិដកឆេនក មេសដ�កិច� មិដ់ារមមូ�សក�ិសិទលិ ឡ 
មិដសមសិទលិ ឡខ�សាកាុដកសាមាសាដសិ រិ �ែសុ់់នយ កាុដេគលេេឡេម�មកំ�ិវឌេសដ�កិច� មិដ
សដសមកម�ុជ។ ទម�នមគា េមះដ ថ�កិនា ឆ២០១៨ ាមឡិែជេដកែាួទជឧមកន៍�មេគលមេយរយមសា
រទ� រិលសមកមេទយសមសិទលិ ឡ មិដសក�ិសិទលិ ឡ សឡម្ឆដរមមុកសានះយយ ដ នដ៏ឆសស៏មាមេសមក
រធកំ�ិវឌមសាកម�ុជែេវមុខេទៀែ ថម្ឆដរមេឆកយែមេវមនដតទិិឡ មិដែសមត�ក្ឆរចា
មសាសកសួដ ស់ មមាាកាុដកសេសមចរមមូ�េគលមឆនដេគលមេយរយមសាខួម កណដូចជេគល
មេយរយជតទិិឡមួមសារទ� រិល។ 
 សុមមក ថ�កិនា ឆ២០១៨ ឡិែជសេសមចរម�មកសមសិទលាម បជ “ថ�កិយុទល់ មស��មកឡូម
ផ�ុ ឆក ៏ ឆដ មិដមម់មជំែិម៏ េដកម្សេសមចរធសដែរមមូ�េគលេេសឆសមាក �មកម��មិមេយរយ
មសារទ� រិលមែិកលទ៥ �មដ�សិ េនកាុដសិឡកន៍ែឆមមា មិដឡិឡេលក ដលកមាែ៏ម
សិឡស�ុា �់ ញ សឆេេមម�កឆសម�ិិ ឡ សសិិឡ កណដូចជ កសទសទដាមូ�ដឆេនក ក��ិវឌម៍មេកដមសា
កម�ុជេលក�ថិ�មកំ�ិវឌសមកមេទយាុនិឡ មិដចិឡែេវមុខឥែឈមាឈកាុដមែិកលមម�មា� មា
េទៀែ។” 

កសាមាសាដសិិ រ �ែសុ់ ់នយ ់ារមមូ�កឆេនក មេសដ�កិច�ខ�សាកាុដំស�៧,៥% ាឆមកមូ�
ចឆនូលមមធមសស៏មាសមជម ា៏ កាក កាុដនា ឆ២០១៨ េកកមេទ្កដដលា១ ៥៤៨ ដុល តេមកិ មិដំស�
ិឡសកសករម ់ កាចុះជលឆទមា។ 

តជា មស�មកម�ជែិ ជ ស់ មមស�មកម�កឆឡូលមយួ ដលសែត�រមមេដាកែេកដេទយច្មាស�ឡ
ស�មកម��មសឡះរជណចសកកម�ុជកាុដខមា នា ឆ២០០០ េសកមឆម�យ មិដកេម�ជា ដណេ៏ះមុែមសា
រទ� រិល ដ�ស  ិ សឡនទលស  ិកាុដេគលមឆនដមឆេឡញមុខរសែមែឡិមិែធ វយែ�ម មិដផ�លាំមុ់សម៍
កលម�រលាចឆនុចខ�ះសែមសាសកសួដ ស់ មម ដ�រលរ់ម េខែ� ដ�រលមូលទ� ម ំដសិ ឡាកាឡមល
ាា មិដេម�ករយកន៍ស�ឡលទលផលស�មកម�េផាកូមដ�សិ សឡនទលសិ មិដរទ� រិល សឆេេមួ



 
 

ចឆនកេលកកកម�សាកសាមាសាដសិ រិ �ែសុ់់នយ មិដកិច�សមែិមែ�ិកកររធកមាែល�សមេសក មិដ
សមកមេទយសមសិទលិ ឡខ�សា។ 

តជា មស�មកម�ជែិ ផ្ឡ�ផឆយរយកន៍ស�មកម�េមះ ជ់ ់នយេទយំមុេលម�មច្មា
ស�ឡស�មកម��មសឡះរជណចសកកម�ុជ។ រយកន៍េមះេលកកេកដមូ�លទលផល�មកេម�កស�មកម�េលកក
សាមាសាដសិ រិ �ែសុ់់នយ កំមុេលម�មមទម្ រិ ែ�ិ មិដកិច�សមែិមែ�ិកករកាុដកយិ
មេិច�ទ២០១៨ មសាសកសួដ ស់ មម ដ�រលរ់ម េខែ� ដ�រលមូលទ� ម សសសគស់់នយ 
មិដំដសិ ឡាកាឡមលាាមយួចឆមមួ។ 

កខិែខឆសមនដសមដ មិដកទទួលខុសសែត�ខ�សា កែសូ៊ ំែាម�ែា ឡុះាឆដកែាកលឆរកមសា
បា កាដនកាឆ មិដមមម�ស�មកម��មតជា មស�មកម�ជែិ សឡម្ឆដ៏មកួយ ឧមែសម�គឆសទឡសាមាម្ទ� ម
្ឆដផាក �់ ែ មិដស �៏  រមាឆរធតជា មស�មកម�ជែិ៏មសក� មុឡលកាុដកំ មុ�ែ�ករេទយសេសមច
រមមូ�សមទិលផលថ�កជេសចកមមម�មា� មាសសម�មផមកយុទល់ មស�ំ�ិវឌម៍មសាខួម។ ចឆេាះមុខ តជា ម
ស�មកម�ជែិមនដមម�ខិែខឆមមសមេទៀែ េទយេម�កកឡសដក� ិ់ លិឡស�មកម� ឡសដនដសមែសិ ឡមមម� មិដ
មេដាកមាុនិឡស�មកម� េដកម្មេវសេសមច ិកិច��មច្មាស�ឡស�មកម��មសឡះរជណចសកកម�ុជ 
មិដស�ដាទស�មកម�់ ់នយ�មសឡះរជណចសកកម�ុជ សឡម្ឆដេឆកយែមេវមនដែសមត�ក់ ស មិឡេសដ�
កិច� មិដេគលមេយរយមសាសមេទសជែិផដដ។ 

កាុដាមតជា មស�មកម�ជែិ ខាុ ឆសូមថដ ឆំនាុនយយ ដសជលេស្ចឆេាះរទ� រិល ដ�ស  ិ
សឡនទលស  ិដលជមិច�កលែដែគឆសទតជា មស�មកម�ជែិ ្ឆដ �់ ែ មិដស �៏ ។ ម យ្ដ�ញិេទៀែ ខាុ ឆកណសូម
ំាុន មិដេកែសេសកចឆេាះបា កាដនកាឆ មិដមមម��មតជា មស�មកម�ជែិ្ឆដំសាដលរមខិែខឆសមនដ

សមដមឆេឡញិកិច�សមកមេទយ �់ ែទទលួខុសសែត�ខ�សា េម�ករធសេសមចរមមូ�េជាយថ�កថមេទៀែាួរធ
កែាស ស៏ លា។ េឆ�ែកាុដរកសេមះដ ខាុ ឆសូមថដ ឆំនាុនដលាំដសិ ឡដស�មកម�ាា មិដ់ ់នយម
្ឆដងយដលរមសសក គឆសទ មិដេលកកទនកចិែ�ចឆេាះរលាករមេសមករធ�សិយស�មកម�់់នយ
ាេឡលកមដមក។ ជមយួគា េមះដ ខាុ ឆសូម ំាុនផដដដលា ស់ មមស�មកម�កឆឡូលសមេទសសុ៊យំែ �ដាូ
ំ�ិវឌម ៍ មិដ ស់ មមស�មកម�កឆឡូលាា ដលរមផ�លាកគឆសទ មិដឧមែសម�េផ្ដកកាុដកិច�ដឆេនក ក�ម
កក់ដសមែសិ ឡ មិដំ�ិវឌ់ ស មម។ 

តជា មស�មកម�ជែិ៏មសដ្នមយយ ដមុែ៏ឆប តជា មស�មកម�ជែិមនដសេសមចមូ�លទលផលថ�ក
ថមេទៀែដលមរ ញឡកចូលមួចឆនកកាុដកេលកកស�ួយ មិដកំ�ិវឌសមេទសជែិជទេគឡ មិដ
សសទ្ញា�មេយកដ្ឆដំសាគា ។ 

�ថ ំសុសក ៦េកកែ  ខ  ផលសុម   នា ឆ កុ ឯកសក ឡ.ស២៥៦៣ 

                                                             រ់មាឆេឡញ, �ថទំ  ២៨   ខ  កុម�យ   នា ឆ២០២០ 

                                                                         អគ�សវនណ 

  
 

                                                                                                េ ចិគគចសសគគ 



 
 

មាតិ 

េសជណ�គសេង�ប ................................................................................................................ ១ 
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ប�ិណនសវនណច� 

េលិ ្គប់្គងរតហិវា�រ �ណៈស្មប់ិ ត�ប តេជរទ២០១៨ 

r Y s 
 

 

េសជណ�គសេង�ប 
តជា មស�មកម�ជែិជ ស់ មម់់នយដលឯករធ ឆំឡកិច�សមែិមែសិក�មករ មិដ៏ម

ិកិច�ចឆេាះកំមុ�ែសមុខរស�មកម��ផ�េសរមសារទ� រិល។ ស់ មមេមះសែត�រមមេដាកែេកដ
េទយច្មាសសឡស�មកម��មសឡះរជណចសកកម�ុជ ដលសមកសរធេសមកេទយសឡះរសកមេលខ ស/
កម/០៣០០/១០ ចុះ�ថំទ០៣ ខមា នា ឆ២០០០។ ំមុេលម�ម៏ស�២ ៏ស�៣ ៏ស�២៩ មិដ
៏ស�៣៧�មច្មាេមះ តជា មស�មកម�ជែិ៏មកែឡ�កិច�េម�កស�មកម� មិដផ្ឡ�ផឆយលទលផលស�មកម�
ដល្ឆរចា។ 

សស៏មាកយិមេិច�ទ២០១៨ តជា មស�មកម�ជែិរមេម�កស�មកម�េលកមណ� សកសួដ ស់ មម 
ដ�រលរ់ម េខែ� ដ�រលមូលទ� ម សសសគស់់នយ ាេស៏ដេផ្ដក មិដសម្្ម�មិិេយា
មយួចឆមមួដល៏មលទលផលសេដនមសដេសកម  

ណ. ណតជ�្បាតបាតតិរវតិ កា ណ់រាត 
ចឆនូលថ�កិបា កាជែិនា ឆ២០១៨ ំមុ�ែ�រមចឆមមួ ២៤ ៩៩០ ៤៨៣,១លមេៀល េស�កមនដ

២៥,៣០% �ម ផ.ស.ស ាមរមខ�សាជដច្មាសិ រិ �ែសុ  ១១,៤% រមេកកមេទ្កដ ១៥,៥%  េមៀមេវ
មនដកំមុ�ែ�នា ឆ២០១៧។ ចឆនូលថ�កិខ�សាេមះ ាមជលទលផល�មកិច�សមនដសមដយូនា ឆមសា
រទ� រិលេលកកកទសមដាកសាមាសាដសិ រិ �ែសុ់់នយ ជឡិេសសកំមុ�ែ�� ិ់ មកជកា
ស�ដសឆសមាកកាុដយុទល់ មស�េកៀាចឆនូលយយេឡលមមធម២០១៤-២០១៨ មិដកមួចឆនកឡ
សកម�ិឡស�មកម� មិដំមិកកិច�សិ រិ �ែសុេទយ ស់ មម៏មសមែសកិច�ាកាឡមល។ កំមុ�ែ�ចឆនូល
ាយ មិដទ� កសេសមចរមលទលផលល�សមេសក �មយយ  (១).កឡសដនដសមសិទលិ ឡ�មកំមុ�ែ�
មែិ�មិាយ មិដករមេច�កេទសាយ (២).កមម�ឡសដនដសមសិទលិ ឡករមរា  មិដមមរា ម ឆំេឡក
ែាេាចឡមល (៣).កឡសដកកេសមកសរសមេច�ក�ទិ្ឡែវ៏ ម មិដមេច�ក�ទិ្សែមែឡិមិែធករាយ (៤).ក
េម�ក� ិ្ នកម� មិដឡិឡិមកម�េគលមេយរយាយ មិដ(៥).កឡសដនដំរិលកិច�ំ ដសិ ឡាយ មិដ
ំ�ិវឌម៍់ ស មម។ កំមុ�ែ�ចឆនូលឡមលទ សេសមចរមលទលផលល�សមេសក �មយយកកលម�
េគលមេយរយ់េឡកឡមល កឡសដនដដ�រល់េឡកឡមល មិដកឡសដនដំរិលកិច�ល� កាុដេគលេេ
មេដាកមចឆនូលឡមល េម�ករធសមឡមលឡមល៏មិឡ់ម រិ  ៏មសមមមវមិដយុែ�ិមមវ ៏មសសិិឡ ៏មែ ៏ ិឡ 
៏មសមសិទលិ ឡ មមសយ ឆំេឡកេាចេ�សឡមល មិដំ�ិវឌ ស់ មម។ កំមុ�ែ�ចឆនូលមិមមម់េឡកឡមល 
កណរមល�សមេសក �មយយកកលម�េគលមេយរយចឆនូលមមិមម់េឡកឡមល មិដកិច�ខិែខឆសមនដ
សមដមសាសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ មិដសកសួដ ស់ មមាកាឡមល កាុដកំមុ�ែ�� ិ់ មកសមមូល
ចឆនូល មិដែនដ្មឆនុលមុមដ យ៏ ែា ដលេម�ករធមុខស�រ ចឆនូលសឆសមាក៏មកេកកមេកដ។  
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�មយយកេម�កស�មកម�រមមរ ញរធេេកញប េន៏មកកែាស ស៏ លាមួយចឆមួមដល
្ឆរចាសែត�េម�ករធសមេសកេទ្កដថមេទៀែ ៏មជតទ  កយមែយយ �កាុដកចុះម ិ សករមសុ៊មសសសគស 
ិឡយមែយយ �កាុដកឡធួទុក��ិរ មមមសែតកេលកែ�មមមសម កេផ�សករមសុ៊ម សសសគសឡំ ាកជមា
ឡមលែូចេវំាកជមាឡមលមមធម កមមិ្មាចុះម ិ ត�កម�ចឆេាះមុាសលសមកមត�កម�ំចលមសទឡធ 
ិឡយមែយយ �កាុដកេម�កស�មកម�សស៏មាកម��មិស�មកម�នា ឆ២០១៨ កយមែយយ �កាុដកផ�លាេសវចឆេាះ
ឯក់េសាកសុឆមដាឡមលសមបមាស�មសាំាកជមាឡមលមយួចឆមមួ ិឡសសកគា មមិ្មា៏ មិឡលូមមិដ
សមទ្កាសកទ្គា វដំាសាយកទ� មឡមលទ មិដំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជ សមសិទលិ ឡ�ម
កេម�កស�មកម� កសមមូលឡែវ៏ មសសសគសមយួចឆមមួដលរមចុះម ិ �មសកសួដ ស់ មម កសាមា
សាដំាកជមាឡមល កកមាកមាកិច�ម ិ កានេមយធមសាំាកជមាឡមល រយកន៍ស�មកម�មសា
ស�មកឯករធ កេសមកសរសា�កិាយមសែ កសែមែឡិមិែធេលកលិខិែសមកសឡមល កេម�កស�មកម�េសកយ
េឡលមេ �ិញទឆមិញឡាយេន៏មកសមែិ  ទឆមិញាឆចូលជមាកសមែិកឆនែាមមិសសម�មលិខិែំមុ�រ ែ
មសាសកសួដ ស់ មម កយមែយយ �កាុដកសមះម ិ សរកាកកាសស៏មាមដាឡមលេលកថយម�ចដាូែ �់ ឆ កសែមែ
ឡិមិែធំមុេលមិឡទឆមិញាឆចូលដលទទលួរមកំមុេសគះឡធួ ឬេលកកលដឡមលតកេន៏មកសមែិ 
កកឆនែាែ�មាិែឡមលេលកទឆមិញេល�កសច្មាាយ្មជដែ�មចមដក កេទះស់យកឆនែាេសែុ
េលក�សច្មាាយ កសាមាសាដទិមាមយឡក�សមមដាេសវែមាលាសមែិេ�ទម៍មសាសករមសុ៊មមមិ្មារមសែនម
សែត� មិដេឡញេលញ ិឡយមែយយ �កាុដកមដាចឆនូលចូលថ�កិជែិ កេៀមចឆម ិ េមង់ចាសរកាេន
មាគ ិឡយមែយយ �កាុដកសមមូលចឆនូលឡផលទុមតកសចចូលថ�កិដ� កសមមូលចឆនូលេន
៏មកសមែិ កឡុឆរមកែាស�ចឆនូលកាុដរយកន៍សិ រិ �ែសុ ំាកសមមូលចឆនូលឡុឆមមជេទយធក
ចឆនូលដ កដ�ះសែក�មទម មិដេផ��ដផ� ែាចឆនូល មិដិឡយមែយយ �កាុដកេចញតជា មនជ ូម
សានះ ស់ មសិកឆ។ 

ចឆណយថ�កិបា កាជែិំមុ�ែ�រមចឆមមួ២២ ៥៥១ ៣២៣,១លមេៀល េស�កមនដ ២២,៨៣% �ម
ផ.ស.ស ាម្មជដច្មាសិ រិ �ែសុ ៣,៩% េសកយរមេកកមេទ្កដ ១២,៧% េមៀមេវមនដកំមុ�ែ�
នា ឆ២០១៧ េទយរមមឆេឡញែាួទជឧមកន៍ដណ៏ មសមសិទលិ ឡ កាុដកំមុ�ែ�េគលមេយរយ
មសារទ� រិល�មកេសគដទុក មិដេទះស់យរមមូ�តទិិឡេគលមេយរយថ�ក េឆកយ
ែមេវមនដសិឡកន៍មា� មា មិដគឆសទដលាកកទសមដាសុេសរមសារទ� ិរល កាុដេាះ 
ួម៏ម (១).សេសមចរមកំមុ�ែ�េគលមេយរយដឆេកដេមៀ�ែ្ូមមមម�រក េទយរម
ដឆេកដេមៀ�ែ្មូលទ� មកាុដំស�១២% ្មាឡខមករ នា ឆ២០១៨ ដឆេកដសរកាមឆណចាមុខរ ្មាឡ
ខេម់ នា ឆ២០១៨ ដឆេកដសរកាេ់មមមិ�ែ�មូ៍មមិ�ែ�ម សរកាមឆណចាមសាមមម�ជមាកិច�សម្ 
កណសែត�រមដឆេកដឡចឆមមួ១៦០ ាមាេៀល ដលាចឆមួម៤០០ ាមាេៀល សឡម្ឆដរមផសលាសរកាឧមែសម�
មុនធចូលនា ឆ មិដមុនធុ ឆមិនណ ។ កេមកកេមៀ�ែ្សេសមចរមេនកាុដសរស ស៍ទ៤ �មខមមយួក មិដេម�ក
េកដ�មយយសមឡមលមាគ។ (២).មេដាកមមូ�សមសិទលិ ឡចឆណយ�មយយ� ិ់ មកមេដាកមសមសិទលិ ឡ 
កាុដក� ិិ ម ៍ មិដកាុដកឡិមិែធផ�លា់ាចឆណយ េទយ់ារមមូ�ចឆណយចឆមុខស�រ  ៏មិឡ
្ឆរចា �ថសមមធ ម ិ៏ នសែនមសែត� ាុនិឡសមមធ មិដ្មាេឡលេ�ល។ (៣).េនកាុដ�សិយ
ដ�រលទូេវ កំមុ�ែ�ចឆណយរមល�ាម្មជដច្មាសិ រិ �ែសុ។ (៤).េនកាុដ�សិយកាជែិ មិដ
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សម�ិសុខំមុ�ែ�េលកសច្មាសិ រិ �ែសុ២.២% ាមចឆណយេមៀ�ែ្ មិដឧមែសម�មុនធចូលនា ឆថ� មិដមុនធ
ុ ឆមិនណ ។ (៥).កាុដ�សិយសដសមកិច� កំមុ�ែ�សែត�រមកលម�េសចកម េទយំមុ�ែ�រម៩៨.០% �មច្មា
សិ រិ �ែសុ។ (៦).កំមុ�ែ�ចឆណយកាុដ�សិយេសដ�កិច�រមល� ាមំមុ�ែ�រម៩៨.៩%�មច្មាសិ រិ �ែសុ។ 
(៧).ក�មិិេយាេទយសិ រិ ម្្មកាុដសមេទសំមុ�ែ�រម៨៦,១% �មច្មាសិ រិ �ែសុ  កាុដេាះ
ាេស៏ដ�មិិេយាកាុដសសរកំមុ�ែ�រម៨៥,៤% �មច្មាសិ រិ �ែសុ  េលកកលដែក�មិិេយាេទយ
មូលមិមិសទសទដាថ�កិដលំមុ�ែ�រម្ម េទយ់ាកាឡមលមនដមែិ�មិសដ�ដាូំ�ិវឌម។៍ (៨).កាុដ
កំ មុ�ែ�កិច�លទលកម�់ ់នយកាុដនា ឆ២០១៨ រទ� រិលសម្ឆសឆ�ចថ�កិរមចឆមួម៦៧,៥ ម៊
លមេៀល េស�កមនដ២,២% ាមរមេលកកកម�សាសមសិទលិ ឡចឆណយកាុដសាមាដឆណកាកល�មកំមុ�ែ�
មែិ�មិលទលកម�់ ់នយ្ឆដផាកចឆណយចម� មិដ្ឆដផាកចឆណយ�មិិេយា។ � ិ់ មកេលកក
កម�សាសមសិទលិ ឡចឆណយមិមសែនមែេម�ករធ៏មកសម្ឆជ់ចាសរកាមយុេណជ ះេទ ថម្ឆដរមេម�ក
រធសកសួដ ស់ មមមួយចឆមួមកសមិែក្យកាុដទឆសឆទនកសរកាដដល ែទទួលរមទឆមិញ េសវ មិដ
សឆនដា កាុដម ិ៏ នេសចកមជដមុម មិដ៏មាុនិឡល�ជដមុម សឡម្ឆដ្យកមាែចឆទិសេេដល
រមកឆនែាេនកាុដ ឆំុដេឡលេៀមចឆថ�កិេទៀែផដ។ (៩).មឆនុលមុេសម្មមសាដ�រលរ់ម
ាឆេឡញ្មាឡនា ឆ២០០៧ ដលានា ឆ២០១៤ រមទូ្ែាសមះកាុដនា ឆថ�កិ២០១៨ េទយ៏មកេម�កមិយែ
ិ�ូមមយកម��មកិច�សមែិមែ�ិកចឆណយថ�កិមមសមសស៏មាកសាមាសាដនា ឆ២០១៨ ដលចដកាុដច្មា
ស�ឡសិ រិ �ែសុសស៏មាកសាមាសាដនា ឆ២០១៩។ (១០).យម�កេផ�មុខរ មិដមម់មមសាទ� រិល
បា កាជែិរធដ�រលបា កាេសកមជែិ�មយយសកសួដមយួចឆមមួកឆឡុដដឆេនក កំមុ�ែ�។ (១១).រមិឡ
ទូេវ�មថ�កិសែត�រមកែាមមសយរធមកសសិែេនកាុដកសមិែដលតច់ាសសិិឡ យ៏ សកតេសដ�កិច� កាុដ
យយេឡលមមធម មិដយយេឡល�ដ ដលឆុះម�� ឆដឡកិច�ខិែខឆសមនដសមដមសារទ� រិល កាុដ
កមម�ំ មុ�ែ�យយ ដស មាខួមមូ�កសាមាសាដមឆនុល់់នយសសម�មយុទល់មស�ស�ឡកសាមាសាដ
មឆនុល់់នយនា ឆ២០១៥-២០១៨ មសារទ� រិល ជឡិេសស�មេគលកន៍ាមនះ្ឆដ៤ 
ាម  ១.សែត�ខ�ឥន្មកាុដទឆសឆសមសសមដល ស់ មិឡថ�កិ មិដេសដ�កិច�តចស្ឆសទរម ២.សែត�ខ�ែ
ឥន្មដល៏មកសមែិសម្្ម ឬលកនខនណ ំមុេសគះខ�សា ៣.សែត�ខ�សស៏មាែ�សិយតទិិឡ
ដលសទសទដាចិឡកឆេនក ម មិដ�សិយមេដាកមផលិែិឡេសដ�កិច� ឬផលិែិឡផលិែកម� មិដ ៤.សែត�េសមក
សរសាឥន្ម្ឆដេាះសមកមេទយែ ៏ ិឡ ានេមយធិឡ សមសិទលិ ឡ មិដសក�ិសិទលិ ឡខ�សា
មឆផុែ។  

េ្ះមជកំមុ�ែសចឆណយថ�កិេមះរមល�សមេសកកណេទយ កណេន៏មចឆនុចាួរធកែា
ស ស៏ លាមយួចឆមួម ដូចជកចឆណយ មិដកកែាស�ចឆណយមមិ្មាសសម�មចឆណែាបា កាេសដ�កិច�
�ម៏ែិកថ�កិមសាដ� កចឆណយថ�កិមុេសម្មឡុឆសសមេវមនដកម��ែសុ�មកចឆណយ កេៀមចឆ
កិច�ម ិ ិកានេមយធសស៏មាកែាស�កចឆណយសរកាេទយធមុេសម្ម កេសមកសរសាសកនមសែ
ចឆណយនា ឆ២០១៧មកេម�កកទូ្ែាឥន្មថ�កិចឆណយនា ឆ២០១៨ កសមមូលសកនមសែចឆណយ 
យកមកទូ្ែាឡុឆរមសែនមសែត� កមឆមកមនជ ចឆណយេដកម្េាចេ�សមែិ�មិលទលកម� កចឆណយមុម
កេសាកសុឆកឯកិឡឡសម់មំដសិឡថ�កិជេសកយ កំមុ�ែ�កិច�លទលកម�មិមសសម�មផមក
លទលកម�សម្ឆនា ឆ កផ្ឡ�ផឆយេសចក�ូមដឆនន ដស�ឡកេដញ�ថ ិឡយមែយយ �កាុដកេៀមចឆរយ



4 

 

កន៍មូកសុមកំមុ�ែ�ចឆណយសម្ឆនា ឆ រយ ែដាមសាសករមសុ៊មចូលមួេដញ�ថឡុឆ្មាសសមមនដមុខម
ទឆមិញដលសែត�េដញ�ថ ��ិរ មមមសែចុះម ិ ំាកទទួល់ដសដាមមិសមសសមមនដទឆសឆទនកសរកាចុះកិច�
សម្ ិឡយមែយយ �កាុដក្ម្ស�ុកមក�ញិ ិឡយមែយយ �កាុដកមូកសុមចឆណយថ�កិកម��មិេវ
�មកម��មិ ំមុកម��មិ មិដចេរា មសកម�ិ ឡ កំមុ�ែ�សមកសំម�សកសួដេលខ២៦១ ស.ំ.យ មមិ្មា
រមេឡញេលញ កឡុឆ្មាមេដាកែំដសិ ឡស�មកម��ផ�កាុដ ំដសិ ឡំមុ�ែ�ាេស៏ដឡុឆ៏មឧមកន៍មឆេឡញ
ករ កមមិរមមដចក មិដ� ិិ ឥន្មថ�កិេវរធំដសិ ឡថ�កិ កដ�ះសែកាុដកទកាម �ិូ ល
ស �៏ កយិលយកាុដផមកលទលកម� ិឡយមែយយ �កាុដកទូ្ែាសរការ� មាេលកកទនកចិែ� ិឡយមែ
យយ �កាុដក្មឆនុលឡក�សមេសវេចញលិខិែំមុ�រ ែ់ដសដាចូលថ�កិជែិ ិឡយមែយយ �កាុដក
្មឆនុលឡផលទុមតកសចសុ�លិ មិដកឡុឆ៏ម� ិ់ មកែនដ្មឆនុល។ 

កិច�សមែិមែ�ិកថ�កិំមុ�ែ�េសរែាគជែិ សែត�រមេសគដទុកេទយ៏មែុលធិឡចឆនូល
សុម េស�កមនដចឆណយសុម។ កិច�សមែិមែ�ិកេមះំមុ�ែ�រមចឆមមួ ៤ ៣២២ ២១២,២ លមេៀល េស�ក
មនដ៩៥,១% �មច្មាសិ រិ �ែសុដល៏មចឆមួម ៤ ៥៤៦ ៩៣៩,០លមេៀល ាម្មជដច្មាសិ រិ �ែសុ
ចឆមួម ២២៤ ៧២៦,៨ លមេៀល។ 
ខ. ណតជ�្បាតបាតតិរវតិ ដបលកា ណ់េ្ិចរាត 

ចឆនូលថ�កិមសាដ�រលរ់ម េខែ�ំ មុ�ែ�រមចឆមមួ១ ៨៩០ ៥០៦,៤លមេៀល ាមខ�សា
ជដច្មាសិ រិ �ែសុនា ឆ២០១៨ ចឆមួម៦៨,៣% មិដកំមុ�ែ�ចឆណយថ�កិមសាដ�រលរ់ម 
េខែ�ំមុ�ែ�រម១ ៨៩០ ៥០៦,៤លមេៀល ាមខ�សាជដច្មាសិ រិ �ែសុនា ឆ២០១៨ ចឆមួម៦៨,៣%។  
ចឆនូលថ�កិមសាដ�រលសករដ សសរក ំមុ�ែ�រម ១៨៧ ៤០៥,០លមេៀល ាមខ�សាជដច្មាសិ រិ �ែសុ
នា ឆ២០១៨ ចឆមមួ១៦,៨%  មិដចឆណយថ�កិមសាដ�រលសករដសសរក ំមុ�ែ�រម១៧៦ ០៥៩,៩លមេៀល 
ាមខ�សាជដច្មាសិ រិ �ែសុនា ឆ២០១៨ ចឆមមួ៩,៨%។  ឯចឆនូលថ�កិមសាដ�រលេុឆសរា ែា ំមុ�ែ�រម 
៥៦៧ ៥៩៣,៧ លមេៀលាមខ�សាជដច្មាសិ រិ �ែសុនា ឆ២០១៨ ចឆមួម៣០,៨%  មិដចឆណយ
ថ�កិមសាដ�រលេុឆសរា ែាំ មុ�ែ�រម៤៣០ ៣៩០,៦លមេៀល ាម្មជដច្មាសិ រិ �ែសុនា ឆ២០១៨ 
ចឆមមួ០,៨%។ 

ផ�ក�មកេម�កស�មកម� តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញ៏មម� ាួរធកែាស ស៏ លា ដូចជ 
កដ�ះសែកាុដកសមមូលចឆនូលតកេលកក ា់ កាេន កសមមូលឡមលរយ ែដា កសមមូលឡមលសមបមាស� 
កសមមូលឡមលំចលមសទឡធ កដ�ះសែកាុដកសមមូលចឆនូលឡកំមុ�រ ែេមកក មិដមិទកទ� មសឆនដា 
កឡុឆរមេៀមចឆរយកន៍សមទិលកម�សម្ឆឆ៏ស មិដសម្ឆនា ឆ កមដាចឆនូលថ�កិដ�រលបា កា
េសកមជែិឆដកយិមេិច�ទ មិដកមមិរម្ែា�ឆដំាកសាមាសាដាេស៏ដេដកម្�មទមករសឆនដា។
ចឆេាះកសាមាសាដសទឡធសម្ែ�ិដ� សកសួដេសដ�កិច� មិដសិិ រ �ែសុ រមេចញសមកស មិដ់រចនាឆ
េសកកម ឆលនកជញនកញមារធសកសួដ ស់ មម មិដ់លរ់ម េខែ�េម�កកផសូផសដ�រដេសម�មេមៀមសទឡធ
សម្ែ�ិដ�េកកមេកដ ថយចុះ េទយំមុ�ែ�រមមយួចឆមមួមឆ មិដេន៏មខ�ះសែមយួចឆមមួែូច។ ចឆេាះ
កេម�កមនជ ស ស៏ លាកម�សិទលិ�ញិ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប សូែមកដលានា ឆ២០១៨ សទឡធ
សម្ែ�ិដ�មយួចឆមមួែូចេនែឡុឆ្មារមេម�កមនជ ស ស៏ លាកម�សិទលិេនេកយ។ 
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១. េសជណតគេផតច 

 ១.១. លណ�ណៈទូេទ 

ច្មាស�ឡស�មកម��មសឡះរជណចសកកម�ុជ ែសមត�រធតជា មស�មកម�ជែិ៏មិកិច� 

ំមុ�ែ�មុខរស�មកម��ផ�េសរមសារទ� ិរល េម�កស�មកម�េលកកិច�ម ិ កានេមយធ ានម 

សមឡមលសាមាសាដ កសែមែឡិមិែធកិច�សមែិមែ�ិក មិដកម��មិមសាមណ� សកសួដ ស់ មម ាិ ការ តជា ម 

មាគជែិ ស់ មមសិ រិ �ែសុដ� មិដ ស់ មមសិ រិ �ែសុចសមរះឯកម សសសគស់់នយ សានះ ស់ ម

់់នយ ដ�រលរ់មេខែ� ដ�រលមូលទ� ម ំាកេរយក ំាកផសែាផសដាទឆមិញ មិដេសវកម�ចឆេាះ

រទ� រិល�មកិច�សម្ មិដមណ� ំដសកេផ្ដកេទៀែដលរទ� រិលរមផ�លាឆមយួសិ រិ �ែសុ
មមសមេលកទុមផ� លា មិដឥន្ម មួ៏ម្ឆដកេលកកលដឡមលតកសាមាសមេទ សឡម្ឆដសម្្ម

េផ្ដកេទៀែេវំដសកដលមមិកសរកាចឆេនញ មិដសសសគស�មិិេយាឯកម។ 

េសរឡករសដេលកេមះ តជា មស�មកម�ជែិ៏មិកិច�េម�កស�មកម�ម� កាេលកេសចក�
សាដច្មាស�ឡកទូ្ែាថ�កិទូេវមសាដ�សស៏មាកសាមាសាដសម្ឆនា ឆមមយួក មិដេម�ករយកន៍

ស�មកម�ូមេវដ�សិ សឡនទលសិេទយផ� លា មិដេផាកូមេវរទ� រិល េដកម្សជមជឡែវ៏ ម 

សឡម្ឆដផ្ឡ�ផឆយមូ�លទលផលស�មកម�ដល្ឆរចា។ 

១.២. ិអនរវាត នតងែដនណំណា់សវនណច� 

្មា�ឆដឡតជា មស�មកម�ជែិរមដឆេនក កករេនចុដនា ឆ២០០១ សូែមកដលា

នា ឆ២០១៨ តជា មស�មកម�ជែិរមំមុ�ែ�ិ កិច�េម�កស�មកម�េន�មមណ� សកសួដ ស់ មម ដ�រល

រ់ម េខែ� ដ�រលមូលទ� ម សសសគស់់នយ ាេស៏ដ មិដសម្្ម�មិិេយាេផ្ដក 

ជឡិេសសាមកេម�កស�មកម�ម� កាេលកេសចក�សាដច្មាស�ឡកទូ្ែាថ�កិទូេវមសាដ�សស៏មា

កសាមាសាដនា ឆមមយួក។ សស៏មាកយិមេិច�ទ២០១៨ តជា មស�មកម�ជែិរមេម�កស�មកម� មិដ

េៀមចឆរយកន៍េមះេទយដកសសដាចឆនុចាែាស ស៏ លាសឆសមាកដូម៏មមរ ញកាុដចឆនុចទ៣ �ម

រយកន៍េមះសស៏មាផ្ឡ�ផឆយជ់់នយ។ 

តជា មស�មកម�ជែិេម�កស�មកម�េទយំមុេលម�មសសដាទស�មកម�់់នយ�ម

សឡះរជណចសកកម�ុជ ដលែសមត�រធ៏មកេៀមចឆផមក មិដំមុ�ែ�ករស�មកម�េទយផ�កេលក
មូលទ� ម�មកសែមែឡិមិែធវយែ�មេលកសមឡមលសែមែឡិមិែធ�ផ�កាុដ កសាមាសាដសិ រិ �ែសុ់់នយ ក

ំមុេលម�មមទម្ រិ ែ�ិ មិដកិច�សមែិមែ�ិកករមសាសកសួដ ស់ មម មិដំដសិ ឡាកាឡមលាា 

សឡម្ឆដកេម�កេែសសេលកឯក់េផ្ដក េដកម្ទទលួរមសសុ�ដស�មកម�សមសសមសស៏មាេម�កេសចក�
សមាិទ� ម មិដផសលាំមុ់សម៍កលម�ដលាំដសិ ឡដស�មកម�្ឆដេាះ។ 

១.៣.ិ េគលបំណងងនិផះរ្ផព� 

កផ្ឡ�ផឆយរយកន៍ស�មកម�ជ់់នយ ៏មេគលមឆនដចូលួមចឆនក

ជមយួ ស់ មមមែិម្ រិ ែសិ មិដមែិសមែិមែសិ េដកម្ឡសដនដកសាមាសាដសិ រិ �ែសុ់់នយ មិដកិច�សមែិមែិ�

កករមសាសកសួដ ស់ មម ដ�រលរ់មេខែ� ដ�រលមូលទ� ម មិដំដសិ ឡាកាឡមលាា 
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�មយយកចដ�ុលមរ ញមូ�ចឆនុចខ�ះសែកាុដកំមុ�ែសកមដមក មិដផ�លាំមុ់សម៍កលម�េលក
ចឆនុចខ�ះសែ្ឆដេាះ សឆេេេម�ករធកសាមាសាដកមាែសមេសកេទ្កដ។  

តជា មស�មកម�ជែិមិមទទលួខុសសែត� ឆំឡផលមយះាលាណមយួចឆេាះសកសួដ ស់ មម 

ដ�រលរ់ម េខែ� ដ�រលមូលទ� ម សករមសុ៊ម សសសគស ឬមុាសលាកាឡមលាា កាុដកន ដល

៏មែែយម្ឆដងយណយកខនម់កាុដរយកន៍ផ្ឡ�ផឆយជ់់នយេមះេវេម�កកមក

ស់យ ឬេសមកសរសាខុសេគលេេ។ 

២. ិ្គប់្គងរវតិ 
 ២.១. ចូលដ នគាត�រាតងនិអនរវាតរវតិ 

  កិច�ដឆេនក ក�មថ�កិនា ឆ២០១៨ សែត�រមសមសឡនែសេវេទយផ�កេលកមូលទ� មច្មា មិដ

លិខិែមទទ� មាែិយុែសមយួចឆមួម ដល៏មជតទ   

− ច្មាសសឡស�មកម��មសឡះរជណចសកកម�ុជ សមកសរធេសមកេទយសឡះរសកមេលខ

ស/កម/០៣០០/១០ ចុះ�ថទំ០៣ ខមា នា ឆ២០០០  

− ច្មាសសឡសមឡមលសិ រិ �ែសុ់់នយ សមកសរធេសមកេទយសឡះរសកម េលខមស/កម/

០៥០៨/០១៦ ចុះ�ថទំ១៣ ខឧសិ នា ឆ២០០៨ 

− ច្មាស�ឡសិ រិ �ែសុសស៏មាកសាមាសាដនា ឆ២០១៨ សមកសរធេសមកេទយសឡះរសកម

េលខមស/កម/១២១៧/០១៩ ចុះ�ថំទ០៩ ខមាូ នា ឆ២០១៧  

− ច្មាសសឡមមសិ រិ �ែសុ មិដកសាមាសាដសទឡធសម្ែសិមសាដ�រលបា កាេសកមជែិ 

សមកសរធេសមកេទយសឡះរសកមេលខ មស/កម/០៦១១/០១១ ចុះ�ថទំ១៧ ខមថុិា 

នា ឆ២០១១ 

− ច្មាសសឡកសាមាសាដដ�រលេុឆ សរា ែា សមកសរធេសមកេទយសឡះរសកម េលខស/

កម/០៣០១/១៥ ចុះ�ថទំ១៩ ខមា នា ឆ២០០១  

− ំមុសកនែធេលខ៨២ ំមសក.មក ចុះ�ថំទ១៦ ខ�ចិ�ិក នា ឆ១៩៩៥ សសឡមទម� ទូេវ�ម 

ានេមយធ់់នយ 
 ២.២. ណតជ�្បាតបា�តិរវតិ  

  កិច�សមែិមែសិកថ�កិនា ឆ២០១៨ សែត�រមេៀមចឆេកដេទយផ�ក�មលទលផល�មកំមុ�ែស

ចឆនូល ចឆណយ�មយយែាគជែិ ែាគរ់ម េខែ� មិដលទលផល�មកំមុ�ែសាេស៏ដ

�មិិេយា់់នយេទយសិ រិ ម្្មេសរសមេទសដលំមុ�ែសេសរែាគជែិ ដូច៏មមរ ញកាុដ

�រដសដេសកម   
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ក/ កចិ�សមែមិែ�កិថ�កិបា កាជែ ិ
ឯក� : លមេៀល 

មយិយ 
២០១៨ 

ច្មាសិ រិ �ែសុ ំមុ�ែស ិាយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សមុចឆនូល ២២ ៤៣៧ ១៣៨,០ ២៤ ៩៩០ ៤៨៣,១ ១១១,៤% 
  -ចឆនូលចមស ១៧ ៤៦០ ០០៦,០ ២០ ១៤៦ ៧៣៦,០ ១១៥.៤% 
  -ចឆនូលមូលមមកាុដសមេទស ១៨០ ១៩៣,០ ១៩៤ ៧៤៣,០ ១០៨,១% 
  -ចឆនូលមូលមិមិសទសទដាថ�កិ ២៥០ ០០០,០ ៣២៦ ៧៩១,៩ ១៣០,៧% 
  -ចឆនូលមូលមមសស ម៏ាាេស ដ៏េទយ 

     សិិ រ ម្្ មេសរសមេទស 
៤ ៥៤៦ ៩៣៩,០ ៤ ៣២២ ២១២,២ ៩៥,១% 

II. សមុចឆណយ ២៣ ៤៥៦ ១៤៨,០0

∗ ២២ ៥៥១ ៣២៣,១ ៩៦,១% 
  -ចឆណយចមស ១៥ ២៤៦ ០១៦,០* ១៤ ៩៧២ ៥០០,៦ ៩៨,២% 
  -ចឆណយមូលមម ៣ ៦៦៣ ១៩៣,០ ៣ ២៥៦ ៦១០,៣ ៨៨,៩% 
  -ចឆណយមូលមមសស ម៏ាាេស ដ៏េទយ 

     សិិ រ ម្្ មេសរសមេទស 
៤ ៥៤៦ ៩៣៩,០ ៤ ៣២២ ២១២,២ ៩៥,១% 

    

                                                 
∗ ែេួលខេមះមូកម �ិូ លមូ�ឥន្មចឆមមួ២៧ ៨៥០លមេៀល េទយេយដកេម�កមិយែិ�ូមមយកម��មកិច�សមែិមែ�ិកចឆណយថ�កិ   

   មមសមសស៏មាកសាមាសាដនា ឆ២០១៨ ដលចដកាុដច្មាស�ឡសិ រិ �ែសុសស៏មាកសាមាសាដនា ឆ២០១៩។ 
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  ខ-កចិ�សមែមិែសកិថ�កិដ�រលបា កាេសកមជែ ិ
 ខ១/កចិ�សមែមិែ�កិថ�កិមសាដ�រលរ់ម េខែ� 

ឯក� : លមេៀល 

មយិយ 
២០១៨ 

ច្មាសិ រិ �ែសុ ំមុ�ែស ិាយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សមុចឆនូលថ�កិ ១ ១២៣ ៣៨៣,០1

∗ ១ ៨៩០ ៥០៦,៤ ១៦៨,៣% 
  -ចឆនូលចមស ៩៤១ ៤១៩,០ ១ ៦២៨ ១៨០,៨ ១៧២,៩% 

• ចឆនូល់េឡកឡមល ៩១០ ៤៤៣,០ ១ ៥៨៦ ៥១៣,៤ ១៧៤,៣% 
• ចឆនូលឡុឆមម់េឡកឡមល ៣០ ៩៧៦,០ ៤១ ៦៦៧,៤ ១៣៤,៥% 

  -ឧមែសម�ឡថ�កិបា កាជែិ ១៨១ ៩៦៤,០2F

∗ ២៦២ ៣២៥,៦ ១៤៤,២% 
II. សមុចឆណយថ�កិ ១ ១២៣ ៣៨១,០3F

∗
4F

∗ ១ ៨៩០ ៥០៦,៤ ១៦៨,៣% 
  -ចឆណយចមស ៨៣១ ០៥៥,៥5F

∗
6F

∗ ១ ៤៦៩ ៨៤៦,៤ ១៧៦,៩% 
  -ចឆណយមូលមម ២៩២ ៣២៥,៥7F

∗
8F

∗ ៤២០ ៦៦០,០ ១៤៣,៩% 
  

 ខ២/កចិ�សមែមិែ�កិថ�កិមសាដ�រលសករដ សសរក 
              ឯក� : លមេៀល 

មយិយ 
២០១៨ 

ច្មាសិ រិ �ែសុ ំមុ�ែស ិាយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សមុចឆនូលថ�កិ ១៦០ ៤០០,០ ១៨៧ ៤០៥,០ ១១៦,៨% 
  -ចឆនូលចម� (មមិមម់េឡកឡមល) ៥ ៣៨៥,០ ២១ ៧១០,៥ ៤០៣,២% 
  -ចឆនូលឧមែសម�ឡថ�កិបា កាជែិ ១៥៥ ០១៥,០ ១៥៥ ៨៨៥,៨ ១០០,៦% 

  -ំែិេកនា ឆ២០១៧  ៩ ៨០៨,៧  
II. សមុចឆណយថ�កិ ១៦០ ៤០០,០ ១៧៦ ០៥៩,៩ ១០៩,៨% 
  -ចឆណយចមស ១៦០ ៣៥៣,០ ១៧៥ ៨០៨,៧ ១០៩,៦% 

  -ចឆណយមូលមម ៤៧,០ ២៥១,២ ៥៣៤,៦% 
 

                                                 
∗ ែេួលខេមះមូកម �ិូ លមូ�  (១)-ឥន្មចឆមមួ២៧ ៨៥០លមេៀល េទយេយដកេម�កមិយែិ�ូមមយកម�សស៏មាកសាមាសាដ 

   នា ឆ២០១៨ ដលចដកាុដច្មាស�ឡសិ រិ �ែសុសស៏មាកសាមាសាដនា ឆ២០១៩ មិដ (២)-ែេួលខមូកម �ិូ លមូ�ឥន្មចឆមមួ៥ ៣០០  

   លមេៀល េទយេយដកេម�កមិយែឥន្មថ�កិសស៏មាកសាមាសាដនា ឆ២០១៨ ូម់លេខែ�េសៀមរម។ 
∗∗ ែេួលខេមះមូកម �ិូ លមូ�  (១)-ឥន្មចឆមមួ២៧ ៨៤៨លមេៀល េទយេយដកេម�កសមកសមមសមឥន្មសស៏មាកសាមាសាដ 

   នា ឆ២០១៨ សស៏មាសមះមុេសម្មមសាដ�រលរ់មាឆេឡញ្មាឡនា ឆ២០០៧ ដលានា ឆ២០១៤ មិដ (២)-ែេួលខមូកម �ិូ លមូ�   

   ឥន្មចឆមួម៥ ៣០០ លមេៀល េទយេយដកេម�កមិយែឥន្មថ�កិសស៏ មាកសាមាសាដនា ឆ២០១៨ូម់លេខែ�េសៀមរម។ 
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 ខ៣/កចិ�សមែមិែ�កិថ�កិមសាដ�រលេុឆ សរា ែា 
              ឯក� : លមេៀល 

មយិយ 
២០១៨ 

ច្មាសិ រិ �ែសុ ំមុ�ែស ិាយ 
1 2 3 = (2/1) 

I. សមុចឆនូលថ�កិ ៤៣៤ ០៤១,០ ៥៦៧ ៥៩៣,៧ ១៣០,៨% 
  -ចឆនូលមមិមម់េឡកឡមល ០ ១៨ ៣០៦,៤  

  -ចឆនូលឧមែសម�ឡថ�កិជែិ ៤៣៤ ០៤១,០ ៤៣៤ ១៦៨,១ ១០០,០% 

  -ំែិេកនា ឆ២០១៧ ០ ១១៥ ១១៩,២  

II. សមុចឆណយថ�កិ ៤៣៤ ០៤១,០ ៤៣០ ៣៩០,៦ ៩៩,២% 
  -ចឆណយសរា ែាចឆនុះរ់ម ៣០ ៧៥២,០ ៣២ ៣០២,២ ១០៥,០% 
  -ចឆណយសរា ែាចឆនុះសករដ ៣៣ ៩៩៧,៥ ៣៥ ២០៦,៦ ១០៣,៦% 
  -ចឆណយេុឆ ៣៦៩ ២៩១,៥ ៣៦២ ៨៨១,៨ ៩៨,៣% 

 

៣. លទ�ផលសវនណច� 
 ៣.១. ិ ្គប់្គងរវតិកា ណ់រាត 

៣.១.១.  កយមែយយ �កាុដកចុះម ិ សករមសុ៊មសសសគស 

េដកម្សាមាសាដំាកជមាឡមល សមមូលឡមល មិដផ�លាេសវល�ដលាំាកជមាឡមល ដ�រល

់េឡកឡមលសែត�ចុះម ិ សសសគសដលសែត�ចុះម ិ  មិដសសសគសដលរមេសាកសុឆចុះម ិ 
រធរម្មាេឡលេ�ល។ េនកាុដនា ឆ២០១៨ ំាសាយកទ� មឡមលទរមទទួលសសសគស

េសាកសុឆចុះម ិ ឡមលទ៏មចឆមមួ១៤ ០៩៤ សសសគស កាុដេាះំាសាយកទ� មឡមលទរម

ចុះម ិ សសសគសសេសមចចឆមួម១០ ៦០៩ រមមដិេសមចុះម ិ សសសគសចឆមមួ១៦ មិដ

មមិ្មារមចុះម ិ សសសគសចឆមួម ៣ ៤៦៩។ ទម�នមគា េមះដ �មកឡិមិែធរយ

កន៍សសិែិចុះម ិ ថ�សស៏មានា ឆ២០១៨ មសា់សឡមលទខនណ ចឆមមួ៤ មិដេខែ�ចឆមួម៨ 

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប ់សឡមលទេខែ� ខនណ ្ឆដេាះរមទទលួចុះម ិ 
ំាកជមាឡមលមមធមចឆមួម៣៩៧ មិដំាកជមាឡមលែូចចឆមមួ១ ៩៤៨ េទយមមិ៏មឯក់ ិ មា

សាមាសគមាដូចជ ូមថែ   មនជ កម�សិទលិ សែសេលសេលកខាដូមថែ កិច�សម្លួជេដកម េសកយ

ម ិូ មមម��មមាមុសកម េដកម្ចុះម ិ ឡមលទ។  

េទយ់ ំាសាយទ� មឡមលទ មិដ់សឡមលទរមទទលួកេសាកសុឆចុះម ិ  

េទយមមិ៏មឯក់ ិ មាសាមាសគមាដូចសដេលក ាឆរធដឆេនក ក�មកចុះម ិ ំាកជមាឡមល

ចឆណយេឡលេ�លយូ មិដាឆរធ៏មកមិមេឡញចិែ�ឡំាកេសាកសុឆ ចុះម ិ មួយចឆមួម។ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុាួសសកជមយួសកសួដ ស់ មមាកាឡមល េដកម្ផ�លាឡែវ៏ ម

ដលាំាសាយកទ� មឡមលទកាុដកចុះម ិ សករមសុ៊ម។ ជដេមះេទៀែ សកសួដេសដ�កិច� មិដ

សិ រិ �ែសុាួនាឆដលាំាសាយកទ� មឡមលទរធឡិមិែធិឡសាមាសគមា�មឯក់្ឆរចាាា 

ដលែសមត�េទយដ�រល់េឡកឡមលកាុដកចុះម ិ ឡមលមុមេឡលទទួលសឆេនក សុឆចុះម ិ ឡមល។  
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េឆកយែមមនដម� េមះ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ មិដរមមឆម
មមសមប កមដមក កចុះម ិ ៏មកយមែយយ � េទយឯក់មយួចឆមមួសលាឡនា ឆ្ សា 

មិដឯក់មយួចឆមមួដលទទលួឡេខែ�ខនណ ឡុឆ៏មិឡច្សាលសា េទយខ�ះកសសក

ឡំាកជមាឡមល ជឡិេសសសសសគសំាកជមាឡមលែូច េទកមេម�ករធ៏មកយមែយយ �កាុដកចុះ

ម ិ សករមសុ៊ម សសសគស។  

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ។ 

ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។  

៣.១.២.ិឡយមែយយ �កាុដកឡធួទុក��ិរ មមមសែតកេលកែ�មមមសម  

េដកម្ឡសដនសមសិទលិ ឡ�មកសមមូលឡមល កណដូចជកកា មិដទមា់ ា ែាកេាចេ�ះឡមល 

ំដសិ ឡ់េឡកឡមល៏ មសិទលិឡធួទុក ឬដកសូែមក�ញិមូ���ិរ មមមសែចុះម ិ េលកែ�មមមសម 

កាុដកន សសសគសសករមសុ៊មណមយួមមិរមសមកសមូ�កផសែាផសដាជមាតកកាុដយយេឡល

៣ខជមាគា ។ �មកឡិមិែធសសិ ែិសករមសុ៊មសសសគសំាកជមាឡមលមមធមកាុដនា ឆ២០១៨ 

មសា់សឡមលទខនណ ចឆមមួ៤ មិដេខែ�ចឆមមួ១០ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប 

៏មសករមសុ៊មសសសគសចឆមមួ៨៨០ ដលរមទកាលិខិែសមកសឡមលសម្ឆខសូមធ (គ� ម

សកម�ិ ឡ) កាុដេាះ់សឡមលទេខែ� ខនណ ្ឆដេាះរមឡធួទុក��ិរ មមមសែតកេលក
ែ�មមមសមមសាសករមសុ៊មសសសគសចឆមមួ១៨៥ មិដេនសលា��ិរ មមមសែតកេលកែ�ម

មមសមមសាសករមសុ៊មសសសគសមយួចឆមមួេទៀែ មមិសែត�រមឡធួទុកេទ្កយ។ 

កខកសមកាុដកឡធួទុក��ិរ មមមសែតកេលកែ�មមមសមមសាសករមសុ៊មសសសគស

ាឆរធសករមសុ៊ម សសសគស្ឆដេាះ៏មរកសេម�កសកម�ិ ឡេសដ�កិច�េទយេាចេ�សឡមល។ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុាួនាឆំ ាសាយកទ� មឡមលទរធ៏មយម�កចឆេាះំាកជមា

ឡមលដលរមទកាលិខិែសមកសឡមលសម្ឆខសូមធ។ 

េឆកយែមមនដម� សដេលក សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ មិដរមមឆម
មមសមប ចឆេាះសសសគសាេស៏ដ�មិិេយា៏មលកននយសម្ែ�ិសាមាសគមា (ា.ល.ា) មិដ

សសសគសទឆដុះ (�សិយកសិកម�) ដលរមសមកសគ� មផលម (សមកសឡមលសម្ឆខ

សូមធ) មមិសែត�រមឡធួទុក ឬដកសូែ��ិរ មមមសែតកេលកែ�មមមសមេទ។  

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ។ 

ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.៣.កេផ�សករមសុ៊ម សសសគសឡំ ាកជមាឡមលែូចេវំាកជមាឡមលមមធម 

ំាកជមាឡមលសែត�រមេម�កចឆណែាបា កាេវ�មកសមែិ�មផលម ំាកជមាឡមល�មមម

ស�យសមកសសែត�មដចកជមសមេទ  ំាកជមាឡមលែូច ាមជសសសគស ឯកមុាសល ឬ

សសសគសសសកម�សិទិលដល៏មផលមសម្ឆនា ឆ្ មាឡ ២៥០លមេៀល ដលា៧០០

លមេៀល ឬ៏មផលមកាុដយយេឡលមខជមាគា ណមយួ ដលម �ិមាកាុដនា ឆសមែិទិមចម�... 
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ំាកជមាឡមលមមធម ាមជសសសគសដល៏មផលមសម្ឆនា ឆេលកសឡ៧០០លមេៀល ដលា

៤ ០០០លមេៀល..... ំាកជមាឡមលមឆ ាមជសសសគសដល៏មផលមសម្ឆនា ឆេលកសឡ 

៤ ០០០លមេៀល....”។ �មកេម�កេែស�េលកសករមសុ៊មសសសគសំាកជមាឡមលែូចមយួចឆមមួ 

េន់សឡមលទខនណ ចឆមមួ២ មិដេខែ�ចឆមួម១ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប ៏ម

សករមសុ៊មសសសគសមយួចឆមមួ ៏មផលមេលកសឡ៧០០លមេៀល កាុដនា ឆ២០១៨ មយុម�

់សឡមលទេខែ�ខនណ ្ឆដេាះមមិ្មារម្ែា� ិ់ មកេផ�សសសគស្ឆដេាះេវជ

ំាកជមាឡមលមមធមេនេទ្កយ។ 

េទយ់ែមុាសលដល៏មកែសមត�រធេម�កកចុះម ិ ឡមលខកសមកាុដកចុះម ិ   

រមេម�ករធដ�រល់េឡកឡមលួមកលឆរកកាុដកសាមាសាដំាកជមាឡមល សមមូលឡមល មិដ

ផ�លាេសវ។ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុាួឆុញរធំាសាយកទ� មឡមលទមម�ឡសដនដមមសម

េទៀែចឆេាះត�កម�ទ� មដលមមិរមមកចុះម ិ ឡមល។ 

កខកសមកាុដកេផ�សសសគសឡំាកជមាឡមលែូចេវំាកជមាឡមលមមធមតចេម�ករធ

កសមមូលឡមល មិដតកមសាំាសាយកទ� មឡមលទ មមិ្មាំ សាលទលិ ឡ។  ំាសាយក

ទ� មឡមលទាួនាឆ់ សឡមលទេខែ� ខនណ េផ�សសសគសឡំាកជមាឡមលែូចេវំាកជមា

ឡមលមមធមរធរម្មាេឡលេ�ល។ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ មិដទទួលយកំមុ់សម៍មសាតជា ម 

ស�មកម�ជែិ។ តជា មស�មកម�ជែិមនដមម��មទម�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.៤. កមមិ្មាចុះម ិ ត�កម�ចឆេាះមុាសលសមកមត�កម�ំ ចលមសទឡធ 

េដកម្សាមាសាដំាកជមាឡមល សមមូលឡមល មិដផ�លាេសវល�ដលាំាកជមាឡមល ដ�រល

់េឡកឡមលរមេលកកទនកចិែ�មុាសល្ឆដងយ ដលេម�កត�កម�រធមកមឆេឡញកែឡ�កិច�ចុះ

ម ិ េនដ�រល់េឡកឡមលកាុដ ឆំុដ១៥�ថ ំ េសកយឡមុាសលេាះ្មាេផ�កមសកម�ិ ឡេសដ�

កិច�។ សមសិមេមកមុាសល ដល៏មកែសមត�រធេម�កកចុះម ិ  មយុម�មមិរមេម�កកចុះម ិ េាះ 

ដ�រល់េឡកឡមលតចេម�កកចុះម ិ មុាសលេាះ។ �មកឡិមិែធសសិែិំចលមសទឡធ មិដេម�ក
េែស�សឆនុឆ ឯក់េន់សឡមលទេខែ�ចឆមួម២ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប 

៏មមុាសលសមកមត�កម�ំចលមសទឡធមួយចឆមួម ដល៏មផលមត�កម�សែត�ចុះម ិ 
េនដ�រល់េឡកឡមល េនមមិ្មារមចុះម ិ េនដ�រល់េឡកឡមលេនេកយ។ 

េទយ់ែមុាសលដល៏មកែសមត�រធេម�កកចុះម ិ ខកសមកាុដកចុះម ិ  វេម�ក
រធដ�រល់េឡកឡមលមួកលឆរកកាុដកសាមាសាដំាកជមាឡមល សមមូលឡមល មិដផ�លាេសវ។ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុាួឆុញរធំាសាយកទ� មឡមលទមម�ឡសដនដមមសមេទៀែចឆេាះ

ត�កម�ទ� មដលមមិរមមកចុះម ិ ឡមល។ 

េឆកយែមមនដម� េមះ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ មិដទទលួយក

ំមុ់សម៍មសាតជា មស�មកម�ជែិ។ ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡ

ជមម�េទៀែ។ 
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៣.១.៥.ិឡយមែយយ �កាុដកេម�កស�មកម�សស៏មាកម��មិស�មកម�នា ឆ២០១៨ 

េគលមឆនដ�មកេម�កស�មកម�់ េឡកឡមលេលកសករមសុ៊ម សសសគសាមជកឡសដនដ

កំមុេលម�មច្មា មិដមទម្ រិ ែ�ិ់េឡកឡមល មិដសមមូលឡមលឡកខកសម ឬេម�ស

សមសលឡសឆណកាំ ាកជមាឡមល។ េដកម្សេសមចេគលមឆនដសដេលក ំដសិ ឡ់េឡកឡមលសែត�

េៀមចឆកម��មិស�មកម�សម្ឆនា ឆ មិដម �ិ មាករស�មកម�ឡមលរធរម្មាេឡលេ�ល។ �មក

ឡិមិែធេលកកម��មិស�មកម�មសា់សឡមលទខនណ ចឆមមួ៨ មិដេខែ�ចឆមួម៦ តជា មស�មកម�

ជែិសេដាែេេកញប កាុដនា ឆ២០១៨ ់សឡមលទេខែ�ខនណ សដេលករមេលកកកម��មិស�មកម�

សុមចឆមមួ១ ៧២៧ កាុដេាះ់សឡមលទសដេលករមម �ិមាកេម�កស�មកម�េលកសករមសុ៊មសស

សគសចឆមមួ៩៩៨ េនសលាមយួចឆមួមេទៀែមមិ្មារមម �ិមា។ 

ិឡយមែយយ �កាុដកេម�កស�មកម�សស៏មាកម��មិស�មកម�នា ឆ២០១៨ ាឆរធំដសិឡ

់េឡកឡមលយមែយយ � កាុដកឡសដនដកំមុេលម�មច្មា មិដមទម្ រិ ែ�ិ់េឡកឡមល

ជឡិេសសសមមូលឡមលឡកខកសម ឬេម�សសមសលមមិរម្មាេឡលេ�ល។ សកសួដេសដ�

កិច� មិដសិ រិ �ែសុាួនាឆំ ាសាយកទ� មឡមលទរធេៀមចឆកម��មិស�មកម�េទយផ�កមូលទ� ម

សរកដមិយម។ 

េឆកយែមមនដម� េមះ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ មិដរមមឆម
មមសមប កយមែយយ �េមះេកកែេកដេទយម� សមឈមមួយចឆមួមាកាឡមលក�� មម់ម

មមុស្ មិដខ�ះកសសកឡំាកជមាឡមល។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ។ 

ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.៦.កយមែយយ �កាុដកផ�លាេសវចឆេាះឯក់េសាកសុឆមដាឡមលសមបមាស�មសាំាក

ជមាឡមលមយួចឆមមួ 

ំាសាយកទ� មឡមលទរមេម�ជា េម�កកឆនទសមដាកាុដំដសិ ឡឡមល ជឡិេសសកផ�លា

េសវំមា ឆ មិដេសវ់់នយ ដូចជកឆនែាឡមលសមបមាស�េលកកេផ�កម�សិទលិយយេឡល

៤-៨ �ថ ំ(�ថេំម�កក)។ �មកេម�កស�មកម� តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប  ់សឡមលទ

េខែ�ចឆមមួ១ រមផ�លាេសវេលកកេផ�កម�សិទលិចឆេាះសឆនុឆ ឯក់េសាកសុឆមដាឡមលសមបមាស�

មសាំាកជមាឡមលមយួចឆមួម៏មកយមែយយ �ឡ ១ខ ដលាេវ ២ខ ។ ិឡយមែយយ �កាុដ

កផ�លាេសវេផ�កម�សិទលិ តចាឆរធកំមុ�ែ�ករឡុឆ្មា៏ មសមសិទលិ ឡ មិដតចាឆរធ

៏មកបា ឆដបា កាឡំាកជមាឡមលមយួចឆមមួ។ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុាួនាឆ

ំាសាយកទ� មឡមលទរធសែមែឡិមិែធ�មទមកផ�លាេសវេលកកេផ�កម�សិទលិ។ 

េឆកយែមមនដម� េមះ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ មិដទទលួយក

ំមុ់សម៍មសាតជា មស�មកម�ជែិ។  ដូេចាះ តជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌម

ិឡជមម�េទៀែ។ 
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៣.១.៧. ិ ឡសសកគា មមិ្មា៏ មិឡលូមមិដសម្កាសកទ្គា វដំាសាយកទ� ម

ឡមលទ មិដំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជ 

េដកម្សមមូលឡមល មិដតករធំសាលទលិ ឡ មិដ្មាេឡលេ�ល សកសួដេសដ�កិច� 

មិដសិ រិ �ែសុរមមេដាកែសករមករចសមរះវដំាសាយកទ� មឡមលទ   មិដំាសាយកទ� មាយ

មិដទ� កកម�ុជកាុដេគលមឆនដផ�លាូមគា េវ�ញិេវមកមូ�ឡែវ៏ ម មិដទិមាមយាា្កា

ទដមនដសកម�ិ ឡាឆេចញ មិដាឆចូលមសាសករមសុ៊ម សសសគស។  តជា មស�មកម�ជែិ

សេដាែេេកញប េនកាុដនា ឆ២០១៨ ំាសាយកទ� មឡមលទ មិដំាសាយទ� មាយ មិដ

ទ� កកម�ុជរមេម�កកិច�សសកផ�លាូមគា េវ�ញិេវមកមូ�ឡែវ៏ ម មិដទិមាមយមសាសករមសុ៊ម

ឡុឆ្មារមល�េនេទ្កយ េទយ៏មកយមែយយ �កាុដកផ�លាូមគា េវ�ញិេវមកមូ�ឡែវ៏ ម 

មិដទិមាមយមសាសករមសុ៊មមយួចឆមមួ។ 

កផ�លាឡែវ៏ ម មិដទិមាមយមសាសករមសុ៊មដល៏មសកម�ិ ឡាឆេចញ មិដាឆ

ចូលមមិ្មាេឡលេ�លតចាឆរធំាសាយកទ� មឡមលទមួកលឆរកកាុដកេម�កស�មកម�

ម� កាេលកិឡសែនមសែត��មកសមកសឡមល។ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុាួនាឆំ ដសិ ឡ

្ឆដឡេមះ រធឡសដនដកិច�សសកគា រធរម្មាេឡលេ�ល េដកម្សាមាសាដសសសគស មិដ

សមមូលឡមលរធកមាែ៏មសមសិទលិ ឡ។  

េឆកយែមមនដម� េមះ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ មិដរមមឆម
មមសមប ម� េមះេកកែេកដេទយ់ិឡតកាំលួផាកមេច�កេទសខះ េទយ់មមម�
�មំាសាយកទ� ម្ឆដឡកឆឡុដសសិែកាុដដឆេនក កឡិិកឆគា េលកទសមដា មិដសមេទឡែវ៏ ម

េនេកយ ដលេម�ករធកផ សាម�ូឡែវ៏ មវដំាសាយទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជ មិដ

ំាសាយកទ� មឡមលទេនមមិ្មា៏ មិឡលូម្ឆដសសរដ។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ។ 

ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.៨. កេម�កស�មកម�េសកយេឡលមេ �ិញទឆមិញឡាយេន៏មកសមែិ 

ាយកទ� មស�មកម�ាយមឆេឡញមុខរជេសាមិករធំ ាសាយកទ� មាយ មិដទ� ក 

កម�ុជេលកករស�មកម�ាយ  េទយ៏មែាួទ មិដិកិច� ដូចជ ក់ដផមក មិដ

្ែាចដេម�កស�មកម�ាយេលកត�កម�ទ� ម�មេគលកន៍សាមាសាដហមិយ សមមូល � ិិ ា 

វយែ�ម មិដសាមាសាដឡែវ៏ ម មិដទិមាមយឡសមឡាាម ិូ លកាុដសមឡមលសាមាសាដិឡេជ

ជកាេលកមុម មិដសមឡមលសាមាសាដលកននយ�មិិច�យេសកសេ កសហមិយ។ 

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប កាុដនា ឆ២០១៨ រទ� រិលរមំមុ�រ ែ 

មណស ំដសក ស់ មទូែ �មិិេយាទុមកែាេដ ឆំេណយ ឆមួយ កាឆចូលមេណ� ះតសមា 

មិដ�មិិេយាទុមេផ្ដក ាឆចូលមូ�ស �៏  មកិន  �ែសុ់ែុេដកម មិដទឆមិញសាមាសមេទេទយ

សរកាឡមល មិដតកជមម�ុកមសាដ�ដល៏មទនកសរកាសុមចឆមមួ ៨ ៦៩២ ៨៧៤ លមេៀល។ 
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�មកេម�កស�មកម�េនាយកទ� មស�មកម�ាយ តជា មស�មកម�ជែិឡិមិែធ

េេកញប េនកាុដនា ឆ២០១៨ ាយកទ� មស�មកម�ាយរមចុះេម�កស�មកម�េសកយេឡលមេ �ិញ

ទឆមិញឡាយ (PCA) រមចឆមមួ២៩ សករមសុ៊ម កាុដេាះ សករមសុ៊ម�មិិេយាទុមកែាេដចឆមមួ

១៥ មិដសករមសុ៊ម�មិិេយាទុមមមិមមកែាេដចឆមួម៨ សឡម្ឆដរមំេ ិ កញសករមសុ៊មាឆចូល

កាុដមម ស់ ឡរមចឆមមួ៦មកមឆមករមយួចឆមមួមយុេណជ ះ។  

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ មិដរមមឆមមមសមប ំាសាយកទ� ម

ាយ មិដទ� កកម�ុជ ៏មកេៀមចឆចាសម�មលថ�សស៏មាាយកទ� មមយួចឆមមួ សសម�ម

ំមុសកនែធេលខ៧៥ ំមសក.មក ចុះ�ថទំ២៥ ខឧសិ នា ឆ២០១៧ ស�ឡកកសសមមល

ំមុសកនែធេលខ៤៨៨ ំមសក.មក ចុះ�ថទំ១៦ ខែុល នា ឆ២០១៣ ស�ឡកេៀមចឆ មិដ

កសមសឡនែ�េវ�មសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ។ ាយកទ� មស�មកម�ាយជាយកទ� ម

សាមាសាដ មិដសមែិមែ�ិេលកករសាមាសាដហមិយ មិដស�មកម�ាយ ដលេទកមមឆមកេចញ

ឡាយកទ� មកិច�កច្មា ស�មកម� មិដទឆាកាទឆមដ់់នយ េសកយេទកមែដ�ឆដសម់ម

ាយកទ� មរធទទលួខុសសែត�ាខមាូ នា ឆ២០១៨េមះ។ កេសកសេ កសសករមសុ៊មេម�កស�មកម�

េសកយេឡលមេ �ិញទឆមិញឡាយ សែត�រមេសកសេ កស�មសមឡមលសាមាសាដហមិយ ដល

រមកឆនែា�មលកននយ�មិិច�យេសកសេ កសហមិយច្សាលសា សសម�មមម់មមមុស្

ដល៏ម មិដ�មផមកសកម�ិឡេសកសេ កសសម្ឆនា ឆ។ េ្ះមករស�មកម�ាយ

រមេម�កកេសកសេ កសេម�កស�មកម�ែិចែចួេលកមណស ំដសក ស់ មទូែ �មិិេយាទុមកែាេដ 

ឆំេណយ ឆមួយ កាឆចូលមេណ� ះតសមា មិដ�មិិេយាទុមេផ្ដក ាឆចូលមូ�ស �៏  

មកិន  �ែសុ់ែុេដកម មិដទឆមិញសាមាសមេទេទយសរកាឡមល មិដតកជមម�ុកមសាដ�កណេទយ 

កណាយកទ� មមមាយ ែដែ�មទមកេសមកសរសាទឆមិញ្ឆដេាះ មា� មាឡាឆចូល

�មយយកចុះេវដលាត�កម�ទ� ម្ឆដេាះ េដកម្ឡិមិែធ មិដកែាស�កេសមកសរសាផដដ។ 

ទម�នមេមះ កាុដនា ឆ២០១៩ ាយកទ� មស�មកម�ាយ រមេៀមចឆចាសម�មលថ� មិដរមេសកស

េ កសមណ� សករមសុ៊ម�មិិេយាេសកមមម QIP មិដ Non-QIP សុមចឆមមួ ៣៥០ សករមសុ៊ម 

េដកម្េម�កស�មកម�េសកយេឡលមេ �ិញទឆមិញឡាយ។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ។ 

ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.៩.ទឆមិញាឆចូលជមាកសមែិកឆនែាមមិសសម�មលិខិែំមុ�រ ែមសាសកសួដ ស់ មម 

ំមុសកនែធស�ឡកកសសមមលេលកកឆនែាស ស៏ លាII ឧមសម�មល២ �មំមុសកនែធេលខ

២០៩ ំមសក.មក ចុះ�ថទំ៣១ ខមាូ នា ឆ២០០៧ ស�ឡទការធេសមកសរសាម ិ ទឆមិញហមិែា 

មិដទឆមិញជមាកសមែិកឆនែា រមម� កាប កំមុ�រ ែរធាឆេចញ ឬាឆចូលទឆមិញជមា

កសមែិកឆនែាេទយែសមត�៏មតជា មនជ  លិខិែំមុ�រ ែ ឬ��ិរ មមមសែេផ្ដក សឡម្ឆដ

ឯក់ាែិយុែ�ដល៏មទសមដាសមហកាសមសលជមុម ឬសសិែេសកមសមសឡនែ�ិកម�េទយទ្ក



15 

 

មយួចឆមមួឡតជា ម៏មសមែសកិច�មសារទ� រិល មួ៏ម សកសួដ ស់ មម ឬំដសិ ឡ

ឆាញ៏មសមែសកិច�ាកាឡមលសសម�មច្មា ឬមទម្ រិ ែ�ិាាជម៏ម�មសឡះរជណ

ចសកកម�ុជ។ 

�មកេម�កស�មកម�េនំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជ តជា មស�មកម�

ជែិសេដាែេេកញប សករមសុ៊មមយួចឆមមួដលាឆចូលទឆមិញជមាកសមែិកឆនែា ដូចជ យ៏ សុម

សែជការមេម�កកសមកសម ិ៏ នាឆចូល មិដយបសមេទមមិសសម�មលិខិែំមុ�រ ែ

មសាសកសួដម ិ់ ស មេនេទ្កយ។  

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ មិដរមម� កាមមសមប កាុដកំមុ�ែ�

កិច�សសមមលានិកម��មយយកសាមាសាដហមិយ ៏មមុខស�រ ដល៏មហមិយ

ខ�សាមយុេណជ ះសែត�រមេសកសេ កសេម�កកសែមែឡិមិែធលម�ែិ ្ឆដឯក់ មិដកសែមែឡិមិែធ

ូម� ម�។ េទយក ចឆេាះមុខស�រ ដលមមិសូ�៏មហមិយ កសែមែឡិមិែធជទូេវសែត�

រមេម�កេកដកាុដូមិឡេ្ះកមយុេណជ ះ។ េយដ�មំមុសកនែធ២០៩ ំមសក.មក ចុះ�ថទំ៣១  

ខមាូ នា ឆ២០០៧ ជម៏ម (កឆនែាស ស៏ លា II.៨ �មឧមសម�មល២) ៏មែឧមកន៍សែជកា

សមេទេសមកសរសា់់ែុមឆផ ញសស្មាំូស្ូមមយុេណជ ះ ដលសែត�េសាកសុឆកំមុ�រ ែឡ
សកសួដម ិ់ ស ម។ ជទូេវ យ៏ សុមសែជកា មិដទូក េស្សមេទថ�សែត�រមផលិែជមយួហស ស

ដលឡុឆមមជ់់ែុមឆផ ញសស្មាំ ូស្ូមេកយ។ ដូេចាះ យ៏ សុមសែជកា មិដទូក េស្

សមេទថ�មមិសែត�រម្ែាទុកបជមុខស�រ ៏មហមិយខ�សាផាកម ិ់ ស មេទ េទកមរមជ

មមម�ាយ៏មសមែសកិច�ឡុឆរមេម�កកសែមែឡិមិែធលម�ែិ។ ម យ្ដេទៀែ មុខទឆមិញ យ៏ សុមសែជកា 

មិដទូក េស្កណជមុខទឆមិញដលសែត�សាមាសាដេទយសកសួដម ិ់ ស មេសកយកាឆចូលផដដ 

ដលំាកាឆចូលសែត�រមែសមត�រធែមាលាសមែិេ�ទមា៍ឆចូលេនសកសួដម ិ់ ស ម េដកម្�មទម

យបសមេទមឆផ ញសស្មាំ ូស្ូម្ឆដេមះ។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ។ 

ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.១០.កយមែយយ �កាុដកសមះម ិ សរកាកកាសស៏មាមដាឡមលេលកថយម�ចដាូែ �់ ឆ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេចញសមកសស�ឡមិមុែ�ិ់ា សែដាសមក១ 

ចដប ដ�រលាយតចែសមត�រធែមាលាមូ�មិមុែ�ិ់ា េដកម្់ ាមូ�កមដាឡមល មិដតក ឬ

េដកម្់ ាបសមែិេ�ទមក៍ មិដិាទទួលខុសសែត�េផ្ដកេទៀែមឆេឡញមូ�កែឡ�កិច��មមែិ

�មិាយ ឬកំមុ�ែ�ច្មាេផ្ដកេទៀែ មិដសែដាសមក៩ �មសមកសសដេលករមម� កាប 

ដ�រលាយសែត�េទះមម�ុកមិមុែ�ិ់ារធរមនមា�មដលតចេម�កេវរមេសកយេឡលដល

មមម�ាយ៏មសមែសកិច�ឡិមិែធេេកញប កែឡ�កិច�ាា�មមិមុែ�ិ់ាសែត�រមមឆេឡញចួរលា 

រមាម �ិូ ល្ឆដកមដាឡមល មិដតក។ 
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�មកេម�កស�មកម�េនំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជ តជា មស�មកម�

ជែិសេដាែេេកញប ាិែសែនម�ថំទ៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៨ ំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជ 

៏មសមែុលធានមសរកាកកាសលាចុដនា ឆ២០១៨ ចឆមមួ១៣ ០២៤ ៥៦៧ដុល តេមកិ 

មិដសរកាកកាជេៀលចឆមួម៤១ ៦០២ ០០០ ៧៩២េៀល កាុដេាះសរកាកកាមយួចឆមមួជ

សរកាកកា សស៏មាមដាឡមលេលកថយម�ចដាូែ �់ ឆ ដលយយេឡលសស៏មាទទលួកមដាឡមលេលក
ថយម�ចដាូែ �់ ឆរមសួសសុឡលិឡ�មកមដាឡមលេវេសកយ មយុម�ំ ាសាយកទ� មាយ មិដ

ទ� កកម�ុជេនឡុឆ្មា៏ ម� ិ់ មក មិដដឆេណះស់យសរកាកកាដលេនសលា្ឆដេាះ

េនេទ្កយ។ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ មិដរមមឆមមមសម ដូចសដេសកម  

− កែមាលាមិមុែ�ិ់ាសែត�រមេកកែេកដជមម�មា� មា េសកយកេទះមម�ុក

កណសែត�រមេម�កជសូស េសកយេឡលកែឡ�កិច�ាា�មមិមុែ�ិ់ាសែត�រមមឆេឡញចួរលា 

រមាម �ិូ ល្ឆដកមដាឡមល មិដតក េទយំមុេលម�មសមកសេលខ១១២ សស�.សមក 

ចុះ�ថទំ១៥ ខកុម�យ នា ឆ២០០៨ ស�ឡមិមុែ�ិ់ា។ 

− េទយក៏មកន ខះមិមុែ�ិ់ាសែត�រមកឆទុកយូ ឬមមិតចសមះ

ចូលថ�កិជែិរមេទ (េទយ់ែលកនខនណ �មមិមុែ�ិ់ា សែត�រមែសមត�រធែមាលាេដកម្
់ាកសមកមមុកិច�េកដ់ាយសមែិមែ�ិកណណ គាយ៏មដមកឆនែា មិដសមែិមែ�ិក

ទកមដសមាិមិាយមេណ� ះតសមាជេដកម។ 

− កន មិមុែ�ិ់ា�មថយម�ចដាូែ �់ ឆសែត�រមកឆទុកយូដូចរមេលកកេកដ 

េទយតជា មស�មកម�ជែិសដេលក ាមេទយ់ �៏ សាមមិចូលខួមមកេទះមម�ុក។ កំមុ�ែ�

� ិ់ មក នមំូសជសទឡធសម្ែ�ិដ� េដកម្មដ�ថ�កិចូលថ�កិជែិ លុះស�ែំសាលទលិ ឡ

ស�ដក �៏ សា ឬ៏មកម� កាំ ះតដឡ �៏ សាប សឡមេរះមដាេ្ល  ចួ៏មកសេសមច

រធ នមំូសេទយដកមសាែុលក។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ។ 

ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.១១.កសែមែឡិមិែធំមុេលមិឡទឆមិញាឆចូលដលទទលួរមកំមុេសគះឡធួឬេលកក

លដឡមលតកេន៏មកសមែិ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេចញសមកសស�ឡកេៀមចឆ មិដកសមសឡនែ�េវ

មសាាយកទ� ម មិដំដសិឡេសកមរវទំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជ រមម� កាប 

ាយកទ� មមមាយមឆេឡញមុខរជេសាមិករធំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជេលក
ករមមាយេទយ៏មែាួទ មិដិកិច� ដូចជ សែមែឡិមិែធ មិដសាមាសាដកេចញ

លិខិែំមុ�រ ែាយាឆេចញ ាឆចូលទឆមិញ�មមមាយំមុេសគះាា�មកកឆនែាមសា

ំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជ សឡម្ឆដ៏មិកិច��មទមសែមែឡិមិែធកេសមកសរសា
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ស �៏  មកិន  មិដទឆមិញសាមាសមេទដលទទលួរមកំមុេសគះាា�មទិសេេដល

រមកឆនែា។ 

�មកេម�កស�មកម�េនាយកទ� មមមាយ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប 

េនកាុដនា ឆ២០១៨ ទឆមិញាឆចូល ដូចជ ស �៏  មកិន  �ែសុ់ែុេដកម មិដទឆមិញសាមាសមេទ

ដល៏មលកននយជ�មិិេយាទុមកែាេដ មិដ�មិិេយាទុមេផ្ដក េទយទទលួរមមូ�

មមំមុេសគះេសកមមមឡធួឡមល ឬេលកកឡមលតកដល៏មទនកសរកាចឆមមួ ៧ ៥៣០ ៦៩២ 

លមេៀល។ មយុម� កយិលយេសកមចឆនុះាយកទ� មមមាយឡុឆ៏មរយកន៍ស�ឡ
កចុះសែមែឡិមិែធ�មទមំមុេលមិឡេលកកេសមកសរសាស �៏  មកិន  �ែសុ់ែុេដកម មិដ

ទឆមិញសាមាសមេទដលទទលួរមមូ�មមំមុេសគះឡមលេនេទ្កយ។  

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ មិដសូមមឆមមមសមប ំមុ�ែ��មែាួទ
មិដិកិច� ដូច៏មចដកាុដសមកសេលខ១៤៧ សស�.សមក ាយកទ� មមមាយរម្ែា

មមម�ចូលមួជមយួានយកម�កំម� ស់ មម (សករមសមនកឆំ�ិវឌមក៍ម�ុជ) មិដសសក

ជមយួមមម��មាយកទ� មាកាឡមល�មំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជរមចុះឡិមិែធេលក
សឆេនក សុឆលកា េផ� ទទលួ កេម�ច មិដេរះមដាេ្លមូ�េសា�ដ យ៏ សុម ស �៏  មកិន  មិដ�ែសុ
់ែុេដកម ដលទទលួរមកេលកកទនកចិែ�មសាសករមសុ៊ម�មិិេយាមយួចឆមមួ។ កចុះសែមែ

ឡិមិែធេមះ ាយកទ� មមមាយរមេម�ករយកន៍ជសម្ឆូមំាសាយកទ� មាយ មិដ

ទ� កកម�ុជ។ ទម�នមមនដកចុះឡិមិែធ�មទមជមយួានយកម�កំម� ស់ មមេមះ ាយក

ទ� មមមាយ កណរមចូលមួសែមែឡិមិែធេលកំមុេលមិឡ មិដរមេម�ក� ិ្ នកម�េលកមុខ

ទឆមិញ ដលឡុឆាួទទួលរមកេលកកទនកចិែ� មិដរមែសមត�រធ ស់ មម សករមសុ៊ម ឬំដសក

មយួចឆមមួមឆេឡញកែឡ�កិច�ឡមលតកផដដ។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ។ 

ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.១២.កសាមាសាដទិមាមយឡក�សមមដាេសវែមាលាសមែិេ�ទម៍មសាសករមសុ៊មមមិ្មារម 

សែនមសែត� មិដេឡញេលញ 

េដកម្សាមាសាដកផ�លាេសវ់់នយ កណដូចជកសាមាសាដសមមូលចឆនូលឡ
ក�សមេសវ់់នយមសាដ�រធកមាែ៏មសមសិទលិ ឡ សកសួដានិកម� មិដសកសួដ

េសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមសសកគា េចញសមកសមួេលខ១២១៧ សស�.សមក ចុះ�ថទំ២៧ 

ខ�ចិ�ិក នា ឆ២០១៧ ស�ឡកផ�លាេសវ់់នយមសាសកសួដានិកម� សែដាចឆនុចេ 

េលខេៀដទ១០ េសវែមាលាសមែិេ�ទមស៍ម្ឆនា ឆ ែ�មេសវសែត�មដាចឆមមួ៨០ ០០០េៀល។ 

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប កសាមាសាដទិមាមយឡក�សមមដាេសវមសា

សករមសុ៊មានិកម� មិដត�កម�កាុដកែមាលាសមែិេ�ទមស៍ម្ឆនា ឆមមិរមេឡញេលញ មិដ
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សែនមសែត�េនេកយ េទយកាុដេាះ៏មលេម��ដខ�ះទិមាមយសករមសុ៊មដលរមទកាែមាលាសមែិ

េ�ទមស៍ម្ឆនា ឆ៏ មចឆមមួ១ ៥៥៧ សករមសុ៊មេស�កទនកសរកាចឆមមួ១២៤ ៥៦០ ០០០េៀល េទៀែ 

ឡរយកន៍ចឆនូល មិដមដាចូលថ�កិដ�។      

  តសសយេសែុេមះ សកសួដានិកម�ាួេម�កកសាមាសាដទិមាមយឡកមដាក�សម

េសវែមាលាសមែិេ�ទមស៍ម្ឆនា ឆមសាសករមសុ៊មរធរមេឡញេលញ មិដសែនមសែត�េវ�មចឆមមួ

សមែិេ�ទម៍ដលរមែមាលាសម្ឆនា ឆ។ 

េឆកយែមមនដកន េមះ សកសួដានិកម�រមេម�កកម� កាបយ សកសួដានិ

កម�រមដនដមូ�ចឆនុចខ�ះចេា ះេមះ មច�ុម្មាសកសួដានិកម�កឆឡុដសិកឆជមយួសករមសុ៊ម 

Foster Moore International Limited ដលជសករមសុ៊មផសែាផសដា មិដថ្ឆសមឡមលស�យសម�ែ�ិ
កម�ចុះម ិ ានិកម� មិដមាគ�ដាូ េដកម្េម�កកកលម�មមសមចឆេាះម� េមះ។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដានិកម�។ ដូេចាះ

តជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.១៣.កេៀមចឆម ិ េមង់ចាសរកាេនមាគ 

់រចនាឆេលខ០០១ សស� ចុះ�ថទំ០៣ ខមករ នា ឆ២០១៨ ស�ឡកិច�ម ិ ិក

ានេមយធ េទយធកចឆនូលសស៏មាដ�រលបា កាជែិ មិដដ�រលបា កាេសកមជែិ សែដា

ចឆនុចទ៩ ចដប េទយធកចឆនូលសែត�មេដាកែម ិ េមង់ចាសរកាេនកាុដ�ដ មិដម ិ 
េមង់ចាសរកាេនមាគទចាេទយកឡគា ។ 

�មកសែមែឡិមិែធឯក់ មិដក់កសួេទយធកចឆនូល តជា មស�ម

កម�ជែិរមសេដាែេេកញប េទយធកចឆនូលេនសកសួដកមេទស មិដសសសមែិមែ�ិ
កំម�ជែិ រមេៀមចឆែម ិ េមង�មទម់ចាសរកាេនកាុដ�ដ មយុម�ឡុឆ្មារមេៀមចឆ

ម ិ េមងសាមាសគមាសស៏មា�មទម់ចាសរកាេនមាគេនេកយេទ ដលក�� េមះ

តចាឆរធមយះាលាដលាកសាមាសាដេមង់ចាសរកាេនមាគ មិដកកែាស�ចឆនូល

់ចាសរកា�មយយមាគ។ 

ដូចេមះ សកសួដកមេទស មិដសសសមែិមែ�ិកំម�ជែិាួេម�កកេៀមចឆម ិ 
េមង់ចាសរកាេនមាគរធរមសែនមសែត�សសម�ម់រចនាឆមសាសកសួដេសដ�កិច� 

មិដសិ រិ �ែសុ េដកម្មេដាកមសមសិទលិ ឡ�មកសាមាសាដេមង់ចាសរកាេនមាគ។ 

សកសួដកមេទស មិដសសសមែិមែ�ិកំម�ជែិរមម� កាប សកសួដរម

កលម�ួចេសកយ ្មាឡខមករ នា ឆ២០១៩ ែេៀដមក។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដកមេទស មិដសស 

សមែិមែ�ិកំម�ជែិ។ ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 
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៣.១.១៤.ិឡយមែយយ �កាុដកេចញតជា មនជ ូមសានះ ស់ មសិកឆ     

 សមកសេលខ២៧៩២ ំយក.សមក ចុះ�ថទំ៣១ ខកកាទ នា ឆ២០១៣ ស�ឡ
កេៀមចឆ មិដសមសឡនែ�េវមសាសចកេចញចូលែមយួ មិដកមដទទួលាកធមន�ន ដែវយ េលក
កផ�លាេសវ់់នយ  មិដសមកសមួេលខ១០១១ សស�.សមក ចុះ�ថទំ២៨ ខមាូ នា ឆ

២០១២ ស�ឡកផ�លាេសវ់់នយមសាសកសួដំមា ឆ យុ�ម មិដកង សែដាសមក១ 

រមម� កាប “ំមុ�រ ែរធសកសួដំមា ឆ យុ�ម មិដកង ំមុ�ែ�កសមមូលចឆនូលឡក�សម

េសវ់់នយ េដកម្ជាុនសមេយមថ៍�កិជែិ។ ក�សម់់នយេមះ ៏មម� កា

លម�ែិ ឆំឡែ�មេសវ យយេឡលផ�លាេសវ មិដសុឡលិឡេវ�មសមេទេសវ់់នយ

មមយួក។  

�មកេម�កេែស�េលកសឆនុឆ ឯក់    មិដរយកន៍លទលផលស�ឡករសចក

េចញចូលែមយួ មិដកមដទទួលាកធមន�ន ដែវយ  �មកផ�លាេសវំមា ឆ យុ�ម មិដកង

សម្ឆនា ឆ២០១៨ មិដកេម�កេែស�េលកឯក់ទកាាកធសុឆតជា មនជ មសាសានះ ស់ ម តជា ម 

ស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប សចកេចញចូលែមយួរមទទលួឯក់ទកាាកធសុឆេមកក

សានះ ស់ មកាុដនា ឆ២០១៨ សុមចឆមមួ ១៥៨ កាុដេាះាកធេសាកសុឆេមកក់លចឆមមួ១២៦ 

(្មាឡកសមែិមេែ�យធដលាមមធមសិកឆទុែិយូម)ិ មិដសានះ ស់ ម៏មចឆមមួ១០ មិដមម�មែិ�មិ
ឯក់េនសលាឡនា ឆ២០១៧ ចឆមមួ២២។ សចកេចញចូលែមយួរមេចញតជា មនជ ូម

សានះ ស់ មកាុដនា ឆ២០១៨រមចឆមមួ១៣៥ កាុដេាះចឆមួម១០៣ ជ់ល (្មាឡកសមែិមេែ�យធ

ដលាមមធមសិកឆទុែិយូម)ិ មិដសានះ ស់ មចឆមមួ១០ មិដេនសលាចុដនា ឆ២០១៧ ចឆមមួ២២

េទៀែ សចកេចញចូលែមយួរមយកែ�មេសវសសម�មសមកសមួ េលកកលដែយយ

េឡលផ�លាេសវ�មកផ�លាតជា មនជ ូមសានះ ស់ មេន៏មិឡយមែយយ �េនេកយ។ 

ិឡយមែយយ �េមះ ាឆរធកំមុ�ែ�សមកសសដេលកឡុឆ្មាេឡញេលញ។ សកសួដ

ំមា ឆ យុ�ម មិដកង ាួនាឆសចកេចញចូលែមយួរធំមុ�ែ�ករ�មសមកសសដេលក
រធ៏មសមសិទលិ ឡ។ សកសួដំមា ឆ យុ�ម មិដកងរមឯកិឡចឆេាះចឆនុចកែាស ស៏ លា

សដេលក។ 

 តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដំមា ឆ យុ�ម មិដកទ្។ 

ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.១៥.ិឡយមែយយ �កាុដកសមមូលចឆនូលឡផលទុមតកសចមដាចូលថ�កិដ� 

ំមុសកនែធេលខ៨២ ំមសក .មក ចុះ�ថទំ១៦ ខ�ចិ�ិក នា ឆ១៩៩៥ ស�ឡមទម� �ម

ានេមយធ់់នយ សែដាចឆនុចទ៣ ៏ស�១០៦ រមចដប “ ចឆនូលថ�កិេ្ះមសសិែ

កាុដចឆនូលសមេទណកណេទយ តណមកគ� មសិទលិដកចឆនូលយកេវចឆណយ�មទឆេមកដ

ចិែ� ឬឡម្េឡលមដាចូលថ�កិដ� េដកម្ទុកេសមកសរសាជផលសមេយមណ៍មយួេកយ”។ 
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�មកឡិមិែធរយកន៍ស�ឡកំមុ�ែ�ចឆនូល មិដកមដចកសរការ� មាឡ
ក�សមេសវ់់នយ ្មាឡខមករ ដលាខមាូ នា ឆ២០១៨ មិដសលកមសែមដាចឆនូល

ចូលថ�កិដ� តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិ

េន៏មិឡយមែយយ �កាុដកមដាចឆនូលមយួចឆមមួឡផលទុមតកសចសុ�លិចូលថ�កិដ�។ 

តសសយេសែុេមះ ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិាួេម�កកមដាចឆនូលចូល

ថ�កិដ�ដលរមឡផលទុមតកសចសុ�លិរធរមសាមាចឆមួម មិដ្មាកយិមេិច�ទ�មនា ឆថ�កិ។ 

េឆកយែមចឆេាះកេលកកេកដសដេលក ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិរម

ឯកិឡេវមនដកេលកកេកដមសាតជា មស�មកម�ជែិ។ មយុម�ដ�េលសមិកទ� ម

តកសចសុ�លិរមម� កាប ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិរមខិែខឆសមមូលចឆនូល

មដាចូលថ�កិជែិេលកសផមកជេៀដរលានា ឆ។ េទយកទនកសរកាមយួចឆមមួេមះាមជទនក

សរកាដលសករមសុ៊មតកសចន៍េផ្ដកេម�កកទូ្ែាមូ�ក�សមសិទលិេហះេសកែ ន៏ ដ (Royalty 

fees) មិដក�សមេសវដ�រល មិដេសវេផ្ដក ឡេសរសមេទសចូលមកានមមសា

ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិេនមាគជែិ�មកម�ុជ េនចេា ះឡ�ថទំ២៦ ដលា

�ថទំ៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៨ េសកយេនកាុដ ឆំុដេឡលេមះ ដ�េលសមិកទ� មតកសច

សុ�លិទទលួរមសមកសឥន្មឡមាគជែិ�មកម�ុជ ៏មកយមែយយ �ាមេនចុដខែម�ដ  

ដូេចាះកមដាចឆនូលចូលថ�កិជែិមមិតចេម�កកាុដនា ឆរមេទ។ មច�ុម្មា ទនកសរកា្ ឆដេាះ

ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិរមមដាចូលថ�កិជែិេន�ថំទ២៩ ខមករ នា ឆ២០១៩ 

ចួរលាំសាេសកយ។ 

ផ�ក�មកមឆមសដេលក តជា មស�មកម�ជែិមនដ�មទមកន េមះជមម�េទៀែ។ 

៣.១.១៦.កសមមូលចឆនូលេន៏មកសមែិ 

សកសួដឡែវ៏ ម រមកឆនែាឧមសម�មលទ១ �មសមកសេលខ២៤១ ឡ.មសមក ចុះ�ថំ

ទ២៧ ខកកាទ នា ឆ២០១៨ ស�ឡកេៀមចឆ មិដកសមសឡនែ�េវមសាមម�ឡែវ៏ ម រ់ម េខែ� 

រមចដប មម�ឡែវ៏ មរ់ម េខែ� ៏មសិទលិេចញលិខិែំមុ�រ ែសមកមត�កម�េលក
�សិយឡែវ៏ ម មិដេ់ែទស្មមូ៍�មុខមមយួចឆមួម ដូចសដេសកម   

១. េរះឡុម�េទយ�ដ (ំូស�ស្) េរះឡុម�េលកត�យមែ 

២. មណជ គ ែូមលកាកសែ ែូមលកាេសៀ�េៀ ផលិែផលេរះឡុម� មិដផលិែផល 

េ់ែទស្ម ៍

៣. ំគថែូម ថែចលែ េសវសួុល យ៏ សុមថែ យ៏ សុមថែចមដ េសវសួ

ុលកុឆឡធូទ វយកុឆឡធូទ េសវសួុល�ទិធុ ទូទស្ម ៍ យ៏ េញយ  យូេនំូ ឆំ េមសកត ។ល។ 

៤. ំគលកាឧមកន៍េ់ែទស្ម ៍

៥. េសវាឆមូផ� ឆដ ់ កយេហ មិដយេហ ។ល។ 

៦. ំុមេមកនែកេស�។ 
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  តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប សស៏មាកយិមេិច�ទ២០១៨ មម�

ឡែវ៏ មេខែ�កឆឡដាមឆ រមសមមូលចឆនូលឡេសវេ់ែទស្មេ៍លក ់ ករយ នូ តស�ស មិដ

�ទិធុ ទូទស្ម ៍ មិដទូទស្ម៍ខ្កមសម្ឆនា ឆ២០១៨ សុមទនកសរកាចឆមមួ ៥៣ ៣៨០ ៥០០

េៀល។ មយុម�មម�េនឡុឆ្មារមេម�កកសមមូលចឆនូលសស៏មាមុខស�រ ចឆនូលដ�ទេទៀែ 

េនេកយេទ។ 

តសសយេសែុេមះ េដកម្រយសសមលកាុដកសាមាសាដចឆនូល ាួឆុញរធមម�

សមមូលចឆនូលរធំសាលទលិ ឡ។ 

េឆកយែមមនដកេលកកេកដ ដ�រលេខែ�កឆឡដាមឆរមឯកិឡ�មំមុ់សម៍មសា

តជា មស�មកម�ជែិ មិដខិែខឆយួ ឆុញមម�រធខិែខឆសមមូលចឆនូលរធំសាលទលិ ឡសសម

�មសមកសមសាសកសួដឡែវ៏ ម។  ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជ

មម�េទៀែ។  

៣.១.១៧.ំាកសមមូលចឆនូលឡុឆមមជេទយធកចឆនូលដ 

មទម� េលខ០៤ មម ចុះ�ថទំ១៥ ខ�ចិ�ិក នា ឆ២០០៦ ស�ឡកឡសដនដកសាមា

សាដចឆនូលមមិមម់េឡកឡមល សែដាចឆនុច១១ រមចដប “ហមទចាសែកសមាលា

ិកិច�សមមូល ឬទទួលចឆនូល មិដកទទលួខុសសែត�សរកាកសរធមមម�ដលឡុឆមមជេទយធ 

កចឆនូល”។ 

សមកសេលខ១៨៩០ សស�.សមក ចុះ�ថំទ១៣ ខមាូ នា ឆ២០១៥ ស�ឡមែិ�មិ�ម

កសាមាសាដេទយធចឆនូលសស៏មាដ�រលបា កាជែិ មិដដ�រលបា កាេសកមជែិ សែដា

ផាកទ២ សមក៦ រមចដប “េទយធកចឆនូលតច៏មេទយធកចឆនូលដមយួ

ចឆមមួជឆមយួក�មក្ឆរចា”។ 

�មកឡិមិែធរយកន៍ចឆនូលសម្ឆនា ឆ ម ិ េមង មនជ ចឆនូល មរា មា�ដ

មដាសរកា មិដស �៏ សមជ៍មយួមមម�ដលជំាកសមមូលចឆនូលេមះផ� លា សឡម្ឆដឡិមិែធ

សមកសំម�សកសួដស�ឡកែដ�ឆដេទយធកចឆនូលេនសកសួដ់់នក មិដដនក

 ិូ ម តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប កសមមូលចឆនូលឡកំមុ�រ ែសមកមត�កម�

ដនក ិូ មឆដ ចឆនូលឡកំមុ�រ ែដនក ិូ មផូ�ទនក ចឆនូលឡកំមុ�រ ែដនក ិូ ម�ម

ាវសមុសទ មិដចឆនូលឡដ�រលកឆឡដាផ សែត�រមសមមូលេទយមមម�ដលឡុឆមមជេទយធ 

កចឆនូលដមសាសកសួដ។ 

តសសយេសែុេមះ សកសួដ់់នក មិដដនក ិូ មាួ្ែាចដរធេទយធក

ចឆនូលដេដកម្សមមូលចឆនូលសដេលករធរមសែនមសែត�។ 

េឆកយែមចឆេាះចឆនុចេមះ សកសួដ់់នក មិដដនក ិូ មរមមឆមប កមដ

មកសកសួដរមែដ�ឆដេទយធកចឆនូលដចឆមួម៦ូម កាុដេាះដ ំាសាយទ� មដនក
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 ិូ មផូ�ទនក ផូ�សមុសទ មិដកឆឡដាផ៏មេទយធកចឆនូលដចឆមួម២ូម េសកយមូលេសែុ

ដលេទយធកចឆនូលដមមិរមចុះសែសេលសេលកមរា មា�ដមដាសរកា េទយ់កមដមក 

ាយកទ� មមមយួកសមមូលចឆនូលេទយផ� លា មិដចុះសែសេលសេលកមរា មា�ដមដាសរកាផ� លា

�ឆដឡេនំាសាយទ� មដនក ិូ មមកេមយះ មយ្ ដេទៀែេទយ់កចុះសែសេលសេលកាឆូ 

(Specimen) ដលំាសាយទ� មែាគជែិផ�លារធ ាមតចចុះរមែចឆមមួ៧ូម (េទយធក

ចឆនូលចឆមួម១ូម មិដេទយធកចឆនូលដចឆមួម៦ូម) កណមយុម�មច�ុម្មាេមះសដំាសាយទ� ម

ែាគជែិរមកសមទសមដាាឆូសែសេលសថ� េទយតចរធសកសួដ់ម៏ មេទយធក

ចឆនូលដេសចកម�មក្ឆរចាមសាខួម ដូេចាះេនេដកមនា ឆ២០២០េមះ សកសួដ់់នក 

មិដដនក ិូ មមនដែដ�ឆដេទយធកចឆនូលដមមសមេទៀែេន�មាយកទ� មសមមូល

ចឆនូលផ� លា។ 

ផ�ក�មកមឆមសដេលក តជា មស�មកម�ជែិមនដ�មទមកន េមះជមម�េទៀែ។ 

៣.១.១៨.កដ�ះសែកាុដក�មទម មិដេផ��ដផ� ែាចឆនូល 

េយដកិច�សឡមេសឡ�ដ�មិិេយាBCT វដដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិ មិដ

សករមសុ៊មCATSឡុឆ៏មចឆនុចណមយួរមចដ ឆំឡយម�ក ឬមែិ�មិ�មកសែមែឡិមិែធ ឬក

ផសូផសដចឆនូលឡកេហះេសកឆដកែា មិដាឆផូ�ចុះចែ េហះេសកដលសាមាសាដសមមូល

េទយសករមសុ៊មCATS េាះេទ។ ជមយួេមះសែដា៏ ស�៤ ចឆនុច៤១ �មកិច�សឡមេសឡ�ដ 

រមចដរមប “ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិសែត�ទទួលខុសសែត�្ឆដំសាេលកសមឡមល

សមែិមែ�ិកមេច�កេទសដលំមុ�ែ�េទយមមម�មេច�កេទសមសាដ�េលសមិកទ� មតកស

ចសុ�លិ”។ 

�មកឡិមិែធជកាស�ដេលករយកន៍មសាសករមសុ៊មCATS (Cambodia  Air 

Traffic Services) ដលរមេផាកមកដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិកាុដយយេឡល១

សែ៏សម�ដ ឆំឡកមដចកសរកាចឆនូលវដដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិ មិដ

សករមសុ៊មCATS ាមដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិរមទទួលែរយកន៍មដចក

ចឆនូលដលសករមសុ៊មCATS រមេផាកូមែមយុេណជ ះ េទយឡុឆ៏មឯក់ណមយួេផ្ដ

េទៀែសស៏មាេម�កកេផ��ដផ� ែាមូ�ិឡសែនមសែត��មកមដចកចឆនូល្ឆដេមះេទ។ រយ

កន៍េហះេសកឆដកែា មិដាឆផូ�ចុះចែេហះេសកមសាសករមសុ៊មតកសចន៍្ឆដំសា

សែត�រមរយកន៍េទយមមម�មេច�កេទសូមេវសករមសុ៊មCATSជសម្ឆ មយុម�មមិរមេផាក
មកដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិេាះេទ។ 

តសសយេសែុេមះ ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិាួមេដាកែយម�ក ឬមែិ

�មិកាុដកសែមែឡិមិែធ  េដកម្េម�កកេផ��ដផ� ែាចឆនូលឡកេហះេសកឆដកែា មិដាឆផូ�ចុះ

ចែេហះេសកដលសាមាសាដេទយសករមសុ៊មCATS  េដកម្ម� កាិ ឡសែនមសែត� មិដេឡញេលញ

�មកមដចកចឆនូល។ 
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េឆកយែមមនដចឆនុចេមះ ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិរមម� កាប សករម

សុ៊មCATS រមផ�លារយកន៍ចឆមួមេកដេហះេសក ជេៀដរលាខមកដ�េលសមិកទ� ម

តកសចសុ�លិ េដកម្េម�កកផសូផសដចឆនូល េសកយមច�ុម្មាដ�េលសមិកទ� មតកសច

សុ�លិកឆឡុដេៀមចឆសករមករេដកម្ចូលមួសសកជមយួសករមសុ៊មCATS កាុដកផសូផសដ

ចឆនូលឡក�សមេសវកម�ាឆផូ�តកស។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាដ�េលសមិកទ� មតកសច 

សុ�លិ។ ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.១៩.កចឆណយ មិដកកែាស�ចឆណយមមិ្មាសសម�មចឆណែាបា កាេសដ�កិច��ម

៏ែិកថ�កិមសាដ� 

សមកសេលខ៥២៣ សស�.សមក ចុះ�ថទំ០៩ ខឧស  ិ នា ឆ២០១៧ មសាសកសួដ

េសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ ស�ឡកទការធំមុ�ែ�មូ�ចឆណែាបា កាេសដ�កិច��ម៏ែិកមសាថ�កិ

ដ�រលបា កាជែិ មិដដ�រលបា កាេសកមជែិ។ 

�មកឡិមិែធេលកតនែ�ិេមកកសរកា មិដេម�កេែស�េលកសមែិមែ�ិកចឆណយ 

តជា មស�មកម�ជែិរមសេដាែេេកញប ៏មសកសួដមយួចឆមមួ រមំមុ�ែ�ចឆណយមមិ្មា

សមសសមេវមនដចឆណែាបា កាេសដ�កិច��ម៏ែិកថ�កិទូេវមសាដ�រលកណ� ល។ 

េឆកយែមេវមនដកន សដេលកេមះ សកសួដ ស់ មមមយួចឆមមួរមឯកិឡេវមនដ

កេលកកេកដមសាតជា មស�មកម�ជែិ មិដេម�កកកលម�មូ�ចឆនុចខ�ះសែដលេនេសស

សលាេវ�មំមុ់សម៍មសាតជា មស�មកម�ជែិ។ េទយក សកសួដមយួចឆមួមេទៀែ 

រមេម�កេសចក�ម� កាចឆេាះកន េលកកេកដសដេលកប េទយ ់សមកសេលខ ៥២៣ 

សស�.សមក ចុះ�ថទំ ០៩ ឧសិ នា ឆ ២០១៧ ស�ឡកទការធំមុ�ែ� មូ�ចឆណែាបា កាេសដ�កិច�

�ម៏ែិកមសាថ�កិដ�រលបា កាជែិ មិដដ�រលបា កាេសកមជែិ មមិរមកឆនែាមុខស�រ

ចឆណយ់ដសដាែូច�ចរធរមច្សាលសា មយ្ ដេទៀែ កំមុ�ែ� ជកាស�ដ សាមាសកសួដ 

ស់ មម ែដែកែាស�មុខចឆណយេមះ កាុដំមុានម ៦១០៥២ េសែុេមះេសកយ សកសួដ

មនដឡិិកឆជមយួសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ េដកម្កឆនែា� ិ់ មកសស៏មាកែាស�

ចឆណយេមះែេវមុខេទៀែ។ 

ផ�កេលកកេឆកយមឆមសដេលក តជា មស�មកម�ជែិ មនដេម�កក�មទមកំមុ�ែ�

ំមុ់សមេ៍មះមម�េវេទៀែ។ 

៣.១.២០. កចឆណយថ�កិមុេសម្មឡុឆសសមេវមនដកម��ែសុ�មកចឆណយ 

េដកម្រធកំ មុ�ែ�ចឆណយ មិដកែាស�ចឆណយថ�កិមសាដ�រធសសមេវមនដសមកស

េលខ៥២៣ សស�.សមក ចុះ�ថំទ០៩ ខឧសិ នា ឆ២០១៧ រមកឆនែាឡកចឆណយ មិដ

កែាស�ចឆណយ ំមុានម៦១១០៣ រមកឆនែាឡកចឆណយ មិដកែាស�ចឆណយេលក
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កសមុឆ សិកន ់ល សមាិរែ ដូចជ កេៀមចឆទកមដ តហ កឧមែសម�សាតឧេទ�ស មិដ

ំាកសសមមសសមមល សម�ិសុខ មិដចឆណយេផ្ដក។ ំមុានម៦១១០៦ រមកឆនែាឡ
ចឆណយដលាកាឡមលមនដកេៀមចឆ�ឆដឡិឡន៍េនកាុដ មិដេសរសមេទស។ 

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប ាយកទ� មកិច�កឡិឡន៍រមចឆណយ

ថ�កិមុេសម្មកាុដកេៀមចឆឡិឡន៍ េៀមចឆ�ឆដមរ ញផលិែផលកាុដសមេទស មិដឡិឡន៍

ផលិែផលេផ្ដក មិដកែាស�ចឆណយថ�កិមុេសម្មេមះ ឡុឆ្មាសសមេវមនដកម��ែសុ�ម

ចឆណែាបា កាំ មុានម�ម៏ែិកថ�កិមសាដ�។ 

ក�� េមះ ាឆរធកចឆណយ មិដកែាស�ចឆណយមមិសសមេវមនដចឆណែាបា កា

េសដ�កិច��ម៏ែិកថ�កិមសាដ� មិដេម�ករធមយះាលាដលាកេៀមចឆរយកន៍សេសមចទូ

្ែាថ�កិសម្ឆនា ឆមសាដ�។ 

តសសយេសែុេមះ សកសួដានិកម�ាួេម�កកចឆណយ មិដកែាស�ចឆណយ

ថ�កិរធសសមេវ�មចឆណែាបា កាេសដ�កិច��ម៏ែិកថ�កិមសាដ�រលបា កាជែិ មិដដ�រល

បា កាេសកមជែិ ។ 

េឆកយែមមនដកន េមះ សកសួដានិកម�រមេម�កកម� កាប សកសួដានិ

កម�រមដនដមូ�ចឆនុចខ�ះចេា ះេមះេទយេសែុប ាកាឡមលមនដកេៀមចឆ�ឆដមរ ញ ាយក

ទ� មកិច�កឡិឡន៍�មំាសាយកទ� មឆុញានិកម� ៏មេៀមចឆកម��មិផ្ឡ�ផឆយ កណដូចជ

កនាឆដលាានិក ត�ក មិដតជា មមូលទ� ម ឆំឡេគលមេយរយ ផមក

សកម�ិ ឡ មិដកម��មិេផ្ដក េនមុមេឡលសរឡលកម��មិ។ មយុម�េ្ះជយយ ដេមះកស សកសួដ

ានិកម�មនដេម�កកនាឆដលាាយកទ� មឆាញ េដកម្កសសមមលម� េមះ រធសម

សសមេវ�មចឆណែាបា កាេសដ�កិច��ម៏ែិកថ�កិមសាដ�រលបា កាជែិ មិដដ�រលបា កា

េសកមជែិ។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដានិកម�។ ដូេចាះ 

តជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.២១.កេៀមចឆកិច�ម ិ ិកានេមយធ សស៏មាកែាស�កចឆណយសរកាេទយធមុេ

សម្ម 

សមកសេលខ០០២ សស� ចុះ�ថំទ០១ ខកុម�យ នា ឆ២០១៨ ស�ឡកិច�ម ិ ិក

ានេមយធ េទយធមុេសម្មសស៏មាដ�រលបា កាជែិ មិដបា កាេសកមជែិ សែដាចឆនុច៣ 

មិដចឆនុច៥ រមកឆនែាប ម ិ ានេមយធេទយធមុេសម្ម៏ម  ម ិ េមង់ចា

សរកា េសៀ�េៀទិាា មុម្�ែ�ិទូេវ េសៀ�េៀមឆ េសកយរយកន៍េទយធកមុេសម្ម

មួ៏ម �រដែុលធិឡានម។ 

�មយយកសែមែឡិមិែធឯក់េទយធមុេសម្មសស៏មានា ឆ២០១៨ តជា ម

ស�មកម�ជែិរមសេដាែេេកញប កេៀមចឆកិច�ម ិ ិកានេមយធមសាេទយធកមុេ
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សម្ម�មសកសួដកមេទស មិដសសសមែិមែ�ិកំម�ជែិ េនឡុឆ្មារមសាមាសរដេសជយ

េនេកយ ដលក�� េមះ តចាឆរធ៏មកលឆរកកាុដក�មទមសមែិមែ�ិកដលរម

កែាស�។ 

ដូចេមះ សកសួដកមេទស មិដសសសមែិមែ�ិកំម�ជែិាួេៀមចឆកិច�ម ិ ិក

ានេមយធរធរមសាមាសគមា េដកម្រយសសមលកាុដក�មទមសមែិមែ�ិក មិដរយសសមល

កាុដកផសូផសដ។ 

សកសួដកមេទស មិដសសសមែិមែ�ិកំម�ជែិរមម� កាប សកសួដកឆឡុដ

េម�កកកលម�ចឆនុចេមះរធរមសាមាសរដេសជយ�មសមកសេលខ០០២ សស� ចុះ�ថទំ០១ 

ខកុម�យ នា ឆ២០១៨ ស�ឡកិច�ម ិ ិកានេមយធេទយធមុេសម្មសស៏មាដ�រលបា កាជែិ 

មិដបា កាេសកមជែិ។ 
តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដកមេទស មិដសស 

សមែិមែ�ិកំម�ជែិ។ ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.២២. កេសមកសរសាសកនមសែចឆណយនា ឆ២០១៧មកេម�កកទូ្ែាឥន្មថ�កិ

ចឆណយនា ឆ២០១៨ 

េដកម្រធកចឆណយ មិដកទូ្ែាចឆណយថ�កិដ�រធរមសែនមសែត� មិដ្មា

េឡលេ�ល�មនា ឆថ�កិ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេចញមូ�់រចនាឆេលខ០០៩

សស� ចុះ�ថទំ១១ ខែុល នា ឆ២០១៩ ស�ឡកមិទម ិ ចឆនូលចឆណយថ�កិ មិដកេម�ក
រយកន៍មូកសុមកំមុ�ែ�ចឆនូល-ចឆណយថ�កិបា កាជែិនា ឆ២០១៨ សែដាចឆនុច ា 

ចុច១ មិដ២ រមកឆនែាប “ េទយធកមុេសម្មសែត�សមមូលសកនមសែ មិដលិខិែយុែ�ិក

ចឆណយដលរមទូ្ែាូមតណមក េដកម្េរះផឆយតនែ�ិមយែកម�ទូ្ែាសមះម ិ 
េទយធមុេសម្មរធរម្មាេឡលកាុដថ�កិនា ឆ២០១៨ មិដសរកាមុេសម្មាមជកេមកក

ផ�លាសរកាចឆណយមុមេនកាុដកន ្ឆរចាមា� មា។ កផ�លាសរកាមុេសម្មសែត�មិ្មាេន

�ថំទ២៧ ខ�ចិ�ិក នា ឆ២០១៨  េសកយកទូ្ែាសរកាមុេសម្មេមះកណសែត�ូែះសមមូល

ឯក់សុឆទូ្ែារធរមមុម�ថទំ៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៨”។  

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប សកសួដានិកម�រមេសមកសរសាសកនមសែ

ចឆណយឡនា ឆ២០១៧ មកេម�កកទូ្ែាឥន្មចឆណយថ�កិកាុដនា ឆ២០១៨។ 

តសសយេសែុេមះ សកសួដានិកម�ាួេម�កកសមមូលសកនមសែទូ្ែាចឆណយ

ថ�កិរធរម្មាេឡលេ�ល េដកម្េៀសវដកយកសមែិមែ�ិកចឆណយនា ឆ្ សាមកេម�កក

ទូ្ែានា ឆថ�ដលាឆរធមយះាលាដលាកេៀមចឆរយកន៍សេសមចទូ្ែាថ�កិដ�សម្ឆនា ឆ។ 

េឆកយែមមនដកន េមះ សកសួដានិកម�រមេម�កកម� កាប សកសួដានិ

កម�រមដនដមូ�ចឆនុចខ�ះចេា ះេមះ េទយេសែុប ឥន្មថ�កិេន៏មកសមែិ េសកយ

សកម�ិ ឡមសាសកសួដ៏មេសចកម ដលជេសែុេម�ករធខ�ះឥន្មថ�កិសស៏មាទូ្ែាកាុដ
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នា ឆ ដូេចាះ ែសមត�រធេម�កកទូ្ែាេទយេសមកសរសាឥន្មនា ឆមា� មា។ ចឆនុចេមះដ សកសួដ

ានិកម�មនដខិែខឆេម�ក� ិ្ នកម�ចឆណយ មិដំមុ�ែ�ផមកសកម�ិ ឡរធកមាែសុសកនែ

មមសមេទៀែ។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដានិកម�។ ដូេចាះ

តជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.២៣.កសមមូលសកនមសែចឆណយយកមកទូ្ែាឡុឆរមសែនមសែត� 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេចញសមកសេលខ៨២៩ សស�.សមក ស�ឡ
កកសសមមលសមក៤ សមក៥ សមក១៤ សមក១៦ មិដសមក១៧ �មសមកសេលខ

១៩៣៧សស�.សមក ចុះ�ថទំ៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៤ ស�ឡមែិ�មិចឆណយ�មេទយធមុេ

សម្ម សែដាសមក១៦ រមម� កាប ំមុ�រ ែរធេទយធកមុេសម្មយក�កិាយមសែ ឬ

សកនមសែចឆណយដលរមចុះកលមេិច�ទយយេឡលយយ ដយូ៣០�ថ ំ មុមេឡល៏ម់ចា

សរកាកាុដេមងេទយធមុេសម្មមកេម�កជលិខិែយុែ�ិកចឆណយ េដកម្េរះផឆយតនែ�ិ
មិយែកម� មយុម�មនជ ចឆណយសែត�ចុះកលមេិច�ទេនេសកយេឡលរមមឆេឡញេមង់ចា

សរកាេទយធមុេសម្ម។ កាុដកន �កិាយមសែ ឬសកនមសែចឆណយរមចុះកលមេិច�ទ

េលកសឡ៣០�ថ ំ មុមេឡល៏ម់ចាសរកាកាុដេមងេទយធមុេសម្ម េទយធមុេសម្ម

សែត�រយកន៍ូមតណមក ឬតណមកេផ�សិទលិ េដកម្សុឆេគលកន៍េទយកឡ
ំរិលសិ រិ �ែសុ ឬានេមយធក់់នយ។ 

�មកចុះេម�កស�មកម�េនំាសយកទ� មមេច�កេទស�មសកសួដសដសមកិច� ំែែ

យុទលម មិដយុ�មែិសម្្សស៏មាកយិមេិច�ទ២០១៨ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែ

េេកញប ំាសាយកទ� មមេច�កេទសរមយក�កិាយមសែ ឬសកនមសែេលកមុខទឆមិញ ដូចជ 

សួុល យ៏ សុមសែជកា ទិញកម្ដេាះេគ ស្សដុសេម�ញ ស្កេកដ េខាកយដលចុះ

កលមេិច�ទសួសយយេឡល៣០�ថ ំ មកេម�កជលិខិែយុែ�ិកចឆណយ េដកម្េរះផឆយ

តនែ�ិមិយែកម�ដល៏មទនកសរកាមយួចឆមមួ េទយឡុឆរមសុឆេគលកន៍េទយកឡ
ំរិលសិ រិ �ែសុ ឬានេមយធក់់នយេកយ។ 

េទយេសែុេមះ េដកម្សមមូល�កិាយមសែ ឬសកនមសែចឆណយមកេម�កលិខិែយុែ�ិក

ចឆណយ េដកម្េរះផឆយំនែ�ិមិយែកម�រធរមសែនមសែត� សកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម 

មិដយុ�មែិសម្្ ាួែនាឆដលាមមម�សាមាសាដសិ រិ �ែសុមសាំាសាយកទ� មមេច�កេទស

រធេម�កកលឆំរធរមសមេសក។ 

េឆកយែមចឆេាះកេលកកេកដសដេលក សកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម មិដ

យុ�មែិសម្្រមឯកិឡ�មំមុ់សមស៍�មកម� េសកយរមមឆមប សកសួដសដសមកិច� 

ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្ មនដនាឆ មិដមន�ុ ះមណ� លមម�ថមេទៀែដលាមមម�សាមា

សាដសិ រិ �ែសុមសាំដសិ ឡថ�កិ�មំាសាយកទ� មមេច�កេទសកាុដនា ឆមា� មា។ ដូេចាះ តជា ម

ស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធមូ��វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 
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៣.១.២៤.កមឆមកមនជ ចឆណយេដកម្េាចេ�សមែិ�មិលទលកម� 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេចញសមកសេលខ៨២៩ សស�.សមក ចុះ�ថំទ
៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៤ ស�ឡមែិ�មិចឆណយ�មេទយធមុេសម្ម សែដាសមក១៦ រម

ម� កាប េទយធមុេសម្មសែត�េៀសវដទចាសែមូ�កមឆមកមនជ ចឆណយ េវ�ម

ទកមដ ឬេគលេេចឆណយ េឡលេ�ល មិដទនកសរកាចឆណយ មិដស៏ស់ែុ�មមុខ

ស�រ ចឆណយកាុដេគលេេេាចេ�សកំមុ�ែ�មែិ�មិលទលកម�់ ់នយ មិដសមកសេលខ

១៨៦៦ សស�.សមក ចុះ�ថទំ២៦ ខ មាូ នា ឆ២០១៤ ស�ឡកកឆនែាកសមែិទនកសរកាសស៏មា

ំមុ�ែ��មិ់មស�លទលកម� សែដាសមក១ រមចដប សែត�កឆនែាកសមែិទនកសរកាសស៏មាំ មុ�ែ�

�មិ់មស�លទលកម�ទឆមិញ សឆនដា មិដេសវ េនសកសួដ ស់ មម រ់ម េខែ� សសសគស

់់នយ មិដសានះ ស់ ម់់នយដ�រល ដូចកាុដ�រដឧមសម�មលទ១ �មសមកសេមះ 

សស៏មាទនកសរកាេសកម២០លមេៀល សែត�ំមុ�ែ��មិ់មស�ស�ដាែ�ម ទនកសរកា្ មាឡ ២០

លមេៀលដលាេសកម១០០លមេៀល សែត�ំមុ�ែ��មិ់មស�ឡិេសគះ�ថ ្មាឡ១០០លមេៀល 

ដលាេសកម ៥ ០០០លមេៀល សែត�េសមក�មិ់មស�េដញ�ថកាុដសសរក មិដ្មាឡ ៥ ០០០ 

លមេៀលេកដ សែត�ំមុ�ែ��មិ់មស�េដញ�ថលកននយំម�ជែិ។  

�មកចុះេម�កស�មកម�េនំាសាយកទ� មមេច�េទស�មសកសួដសដសមកិច� ំែែ

យុទលម មិដយុ�មែិសម្្សស៏មាកយិមេិច�ទ២០១៨ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែ

េេកញប ំាសាយកទ� មមេច�កេទសរមេសមកសរសាថ�កិេទយធមុេសម្មកម��មិមួយចឆមួម 

ចឆណយេលកមុខទឆមិញ ដូចជ ទិញស �៏ មកិន មេច�កេទស កុឆឡធូទ មិដសឡមម ូម

ាយកទ� មសុខុ៏លិឡមមុស្្សា ឡុឆ្មាសែនមសែត��មមែិ�មិ�មកចឆណយថ�កិេទយធ

មុេសម្មេាះេទ េទយេម�កកមឆមកមនជ  ចឆណយ េដកម្េម�កកេាចេ�សឡកំមុ�ែ�មែិ�មិ
លទលកម�់ ់នយ។ 

េទយេសែុេមះ េដកម្រធកចឆណយថ�កិេទយធមុេសម្មកម��មិរធរមសែនមសែត� 

សកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្ាួែនាឆដលាេទយធកមុេសម្ម

មសាំាសាយកទ� មមេច�កេទសរធេម�កកលឆំរធរមសមេសក ។ 

េឆកយែមចឆេាះកេលកកេកដសដេលក សកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម មិដ

យុ�មែិសម្្រមឯកិឡ�មំមុ់សមស៍�មកម� េសកយរមមឆមប សកសួដសដសមកិច� 

ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្ មនដឡិមិែធេទយសមរដសមយែា មិដនាឆដលាំដសិ ឡថ�កិ

�មំាសាយកទ� មមេច�កេទស កុឆរធេកកែ៏មេនកាុដកយិមេិច�ទេលកកេសកយ។ 

ផ�ក�មកមឆមមសាសកសួដ តជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធមូ��វឌមិឡ។ 

៣.១.២៥.កចឆណយមុមកេសាកសុឆកឯកិឡឡសម់មំដសិ ឡថ�កិ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេចញសមកសេលខ១៩៣៧ សស�.សមក ចុះ�ថំ

ទ៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៤  ស�ឡមែិ�មិចឆណយ�មេទយធមុេសម្មសស៏មាបា កាជែិ សែដា
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សមក១៥ ជេគលកន៍ េទយធមុេសម្មសែត�ចឆណយជ់ចាសរកា េទយ៏មសកនមសែ

ម� កាសែនមសែត�។ មុមមនដេម�កកចឆណយជ់ចាសរកា េទយធកមុេសម្មសែត�េសាកសុឆ

េគលកន៍ចឆណយេវតណមក ឬំាកដលទទលួរមកេផ�សិទលិឡតណមក។ េសកយ

ឡទទួលរមេគលកន៍ចឆណយ េទយធមុេសម្មសែត�ំមុ�ែ�កទូ្ែាចឆណយ េទយ

ែសមត�រធំាកទទួលសរកាចុះសែសេលសម� កាំ ឆឡករមទទួលសរកាសាមាចឆមួមេលកសកនមសែ។ 

�មកចុះេម�កស�មកម�េនមូលមិមិមឡិកសស៏មាកយិមេិច�ទ២០១៨ តជា

មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប េទយធកមុេសម្មរមេម�កកចឆណយមយួចឆមមួ មុម

ទទលួរមេគលកន៍ចឆណយឯកិឡឡំដសិ ឡថ�កិ ដូចជ ចឆណយទិញស �៏ េសមកសរសា 

ទិញឧមកន៍សិម្មិម�ែិ  មិដនម ។ 

េទយេសែុេមះ េដកម្រធកចឆណយថ�កិេទយធមុេសម្មសសម�មមែិ�មិ 

សកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្ាួនាឆដលាេទយធកមសាមូលមិមិ

មឡិករធកលម�រធរមសមេសក។ 

េឆកយែមចឆេាះកេលកកេកដសដេលក សកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម មិដ

យុ�មែិសម្្រមឯកិឡ�មំមុ់សមស៍�មកម� េសកយរមមឆមប សកសួដសដសមកិច� 

ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្ មនដសរមាេវេទយធកមុេសម្ម�មមូលមិមិមឡិក 

(សានះ ស់ ម់់នយដ�រល) សែត�ំមុ�ែ��មមែិ�មិថ�កិកម��មិ។ 

ផ�ក�មកមឆមមសាសកសួដ តជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធមូ��វឌមិឡ។ 

៣.១.២៦.កំមុ�ែ�កិច�លទលកម�មមិសសម�មផមកលទលកម�សម្ឆនា ឆ 

សមកសេលខ៨៥១ សស�.សមក ចុះ�ថទំ២៨ ខសហ នា ឆ២០១៧ មសាសកសួដ

េសដ�កិច� មិដសិិ រ �ែសុ ស�ឡកេៀមចឆផមកលទលកម� សែដាសមក១៦ រមចដប “សាមា់ ស មម

ំមុ�ែ�លទលកម� មិដំដសិ ឡថ�កិ សែត�្ែាចដំមុ�ែ�កិច�លទលកម�រធរមសែនមសែត� មិដេទៀដ

្ែា�មផមកលទលកម�សម្ឆនា ឆដលរមំមុមែចួ”។ ់រចនាឆេលខ០០២ សស�.

ំលក ចុះ�ថំទ១៤ ខមករ នា ឆ២០១៤ ស�ឡកំមុ�ែ�កិច�លទលកម�់ ់នយ សែដាចឆនុច៣ 

រមចដប “ ស់ មមំមុ�ែ�លទលកម�សែត�សមមូលផ�ុ ឆាេស៏ដចឆណយដលសែត�ំមុ�ែ�កិច�លទលកម�

្ឆដងយដលមមិរមកែាស�េនកាុដផមកលទលកម�មមិំមុ�រ ែរធសុឆ ឬផ�លា់ាចឆណយ

េកយ” មិដ់រចនាឆេលខ០០៦ សស� ចុះ�ថទំ២២ ខ�ចិ�ិក នា ឆ២០០៧ ស�ឡ
កេៀមចឆផមកលទលកម�នា ឆ២០០៨ មិដមម�មា� មា សែដាចឆនុច II ចឆនុចេសែទ៣ រមចដប 

“រលាាេស៏ដចឆណយដលសែត�ំមុ�ែ��ម�មិ់មស� មិដមែិ�មិលទលកម�សែត�កែាស�្ឆដំសា

�មលឆទមាលឆេទយម �ិូ លកាុដផមកលទលកម�។ កន មមិ៏មកែាស�កាុដផមកលទល

កម�មមិសែត�រមំមុ�រ ែរធេម�កលទលកម�េកយ េសកយ់ម់ ស មមំមុ�ែ�លទលកម�សែត�ទទួល

ខុសសែត�េលករលារែុិឡំសកម� ដលមនដេកកែេកដេទយយបេសែុ”។ 
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តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប សស៏មាកយិមេិច�ទ២០១៨ មម�ករ 
មិដមន�ុ ះមណ� ល�ជិ �យេខែ�សឡះ�ហិ រមេលកកផមកលទលកម�ចឆមមួ០៥ាេស៏ដ កាុដ
េាះមម�រមំមុ�ែ�ែ០២ាេស៏ដមយុេណជ ះ។ មមសមឡេមះ េនកាុដផមកលទលកម�សម្ឆ
នា ឆ២០១៨ មសាសកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដសឆនដា ៏មាេស៏ដលទលកម�
ចឆមមួ២៥ មិដរយកន៍ស�ឡកំមុ�ែ�កិច�លទលកម�សម្ឆនា ឆរមំមុ�ែ�ាេស៏ដចឆមមួ៣៣ 
ដលេនកាុដេាះ ៏មាេស៏ដចឆមមួ០៩ មមិ៏មេនកាុដផមកលទលកម�សម្ឆនា ឆ២០១៨។ 

េឆកយែមមនដកសេដាែសដេលក មម�ករ មិដមន�ុ ះមណ� ល�ជិ �យេខែ�
សឡះ�ហិ មិដសកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដសឆនដា រមឯកិឡ�មំមុ់សម៍
មសាតជា មស�មកម�ជែិ េទយក សកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដសឆនដា
កណរមម� កាមមសមប សកសួដរមេសាកសុឆផមកលទលកម�កែសមត�មូ�ាេស៏ដ្ឆដេាះដល
៏មលកននយមា� មា មិដ្ឆរចា មយុម�មមិ្មាេឡលេ�ល ដលេម�ករធកិច�លទលកម�ិាេសចកម
មមិ៏មកាុដផមកលទលកម� េសកយសមឡថ�កិេាះរមមកឡកមិយែថ�កិមសាំដសិ ឡ
េសមកសរសា េដកម្យកមកេសមកសរសាេនចុដនា ឆ។ 

ផ�ក�មកមឆមសដេលក តជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 
៣.១.២៧.កផ្ឡ�ផឆយេសចក�ូមដឆនន ដស�ឡកេដញ�ថ 

់រចនាឆេលខ០០២ សស�.ំល់ ចុះ�ថំទ១៤ ខមករ នា ឆ២០១៤ ស�ឡ
កំមុ�ែ�កិច�លទលកម�់់នយ សែដាចឆនុចទ៧ រមកឆនែាប កផ្ឡ�ផឆយេសចក�
ូមដឆនន ដស�ឡកេដញ�ថសែត�េម�កេកដជចឆស មិដេទយទូលឆទូលយ។ ស់ មមំមុ�ែ�
លទលកម�សែត�សមកសផ្ឡ�ផឆយេសចក�ូមដឆនន ដស�ឡកេដញ�ថជ់់នយ�មយយម ិ 
ឡែវ៏ ម មិដេាសទឆឡមសាខួម មិដ់ឡែវ៏ មដលឡលដ�ទូេវមិយមតម។ កផ្ឡ�
ផឆយ់ឡែវ៏ មសែត�េម�កេកដរធរមយយ ដែិចចឆមមួ០២េលកក។ �រដផមកលទលកម�ក
ែសមត�ចុះ�ថំទ១៥ ខ�ចិ�ិក នា ឆ២០១៨ រមម� កាប កផ្ឡ�ផឆយេសចក�ូមដឆនន ដេដញ
�ថសែត�េម�កេកដចឆមមួ០២េលកក ៏មយយេឡល៣០�ថំ។ 

�មយយកសែមែឡិមិែធឯក់�មកផ្ឡ�ផឆយេសចក�ូមដឆនន ដស�ឡកេដញ
�ថសស៏មានា ឆ២០១៨ តជា មស�មកម�ជែិរមសេដាែេេកញបសកសួដកមេទស មិដ
សសសមែិមែ�ិកំម�ជែិ រមផ្ឡ�ផឆយេសចក�ូមដឆនន ដស�ឡកេដញ�ថចឆមួម៩ាេស៏ដ 
�មយយ់ឡែវ៏ ម ដលសមសឡនែ�េវែមយួេលកកាែា េសកយកាុដេាះ៏ម៣ាេស៏ដ ដល
កផ្ឡ�ផឆយ៏មយយេឡលែិចជដ៣០�ថំ េទយ់យយេឡល�មដឆេនក កកិច�លទលកម�
ខិែិែចុដនា ឆ ដលក�� េមះតចាឆរធកផ្ឡ�ផឆយេសចក�ូមដឆនន ដស�ឡកេដញ�ថឡុឆរម
ទូលឆទូលយ មិដផ�លាេឡលេ�លសាមាសគមាដលាំាកដល៏មមឆនដចូលមួេដញ�ថ។ 

ដូចេមះ សកសួដកមេទស មិដសសសមែិមែ�ិកំម�ជែិាួឡសដនដយម�ក�ម

កផ្ឡ�ផឆយេសចក�ូមដឆនន ដស�ឡកេដញ�ថេទយ៏មលកននយកមាែទូលយ េដកម្
រធដឆេនក ក�មកំមុ�ែ�កិច�លទលកម�រម្មាេឡលេ�ល មិដ៏មសមសិទលិ ឡ។ 
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សកសួដកមេទស មិដសសសមែិមែ�ិកំម�ជែិរមម� កាប សកសួដកឆឡុដ

ឡសដនដកំមុ�ែ�កាុដចឆនុចេមះរធរមសែនមសែត� មិដទូលឆទូលយ �ម់រចនាឆេលខ

០០២ សស�.ំ ល  ់ចុះ�ថំទ១៤ ខមករ នា ឆ២០១៤ ស�ឡកំ មុ�ែ�កិច�លទលកម�់់នយ។ 
តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដកមេទស មិដសស 

សមែិមែ�ិកំម�ជែិ។ ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.២៨.ិឡយមែយយ �កាុដកេៀមចឆរយកន៍មូកសុមកំមុ�ែ�ចឆណយសម្ឆនា ឆ 

់រចនាឆេលខ០០៩ សស� ចុះ�ថទំ១១ ខែុល នា ឆ២០១៨ ស�ឡកមិទ

ម ិ ចឆនូលចឆណយថ�កិ មិដកមូកសុមំមុ�ែ�ចឆនូលចឆណយបា កាជែិ សែត�េៀមចឆ

រយកន៍មូកសុមកំ មុ�ែ�ចឆនូលចឆណយថ�កិ រធរមមុម�ថំទ២៨ ខកុម�យ នា ឆ២០១៩ 

ជកឆសិែ។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមសេដាែេេកញប សកសួដកមេទស មិដសសសមែិមែ�ិ
កំម�ជែិ  សកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្ សកសួដ់់នក 

មិដដនក ិូ ម មិដដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិ យមែយយ �កាុដកេៀមចឆរយកន៍

សេសមចទូ្ែាថ�កិសស៏មានា ឆ២០១៨។ 

េឆកយែមមនដចឆនុចេមះ សកសួដកមេទស មិដសសសមែិមែ�ិកំម�ជែិ 

សកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្ សកសួដ់់នក មិដដនក ិូ ម 

មិដដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិ រមឯកិឡ�មំមុ់សម៍មសាតជា មស�មកម�

ជែិ មិដរមម� កាប ិឡយមែយយ �កាុដកេម�ករយកន៍មូកសុមកំមុ�ែ�ចឆនូល 

ចឆណយថ�កិ ាមេទយ់សែត�ដា្ ឆសមមូលទិមាមយែួេលខឡមណ� មម�្ឆដ២៥រ់ម-េខែ� 

មិដកេផ��ដផ� ែាែួេលខជមួយំាសាយកទ� មែាគជែិឡុឆសូ�សែត�គា  េសកយសកសួដ    

កមេទស មិដសសសមែិមែ�ិកំម�ជែិ កណរមម� កាមមសមេទៀែប  

១.លេម��ដែេួលខសុមកាុដតនែ�ិ មិដែេួលខកាុដសមឡមលដលសែត�កេផ��ដផ� ែាយូ 

២.៏មតនែ�ិមយួចឆមួមកកស�ះេនែាគដលាខមា នា ឆ២០១៩ 

៣.ែាគ៏ មម �ិូ លតនែ�ិមសាំដសកARMACដលសកសួដមមិរមចឆណយ 

៤.េសមកេឡលយូកាុដកផសូផសដែួេលខមសាសកសួដជមួយែាគជែិ មិដំាស

ាយកទ� មថ�កិ�មសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ។ 

ផ�ក�មកមឆមសដេលក តជា មស�មកម�ជែិ មនដេម�កក�មទមកំមុ�ែ�

ំមុ់សមេ៍មះជមម�េទៀែ។ 

៣.១.២៩.��ិរ មមមសែចុះម ិ ំាកទទលួ់ដសដាមមិសមសសមមនដទឆសឆទនកសរកាចុះកិច�សម្ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេចញេសចក�នាឆស�ឡមែិ�មិ�មកេម�កចឆណែា

សមេទ មិដចឆណែាបា កាំ ាកទទួលក់ដសដា សែដាចឆនុចទ៧ សិទលិចូលមួកាុដកិច�លទល

កម�់់នយ រមម� កាប ំាកទទួលក់ដសដាដលរមចុះម ិ ចួេសកយ តច៏ម
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សិទលិចូលមួកាុដកិច�លទលកម�់់នយ�មែ�មាេស៏ដ ដូចជ ១. សមេទែូច ែ�មាេស៏ដ

ែិចជដ៥០០លមេៀល ២. សមេទមមធមែ�មាេស៏ដ មិមេលកសឡ៣ ០០០លមេៀល 

មិដ៣.សមេទមឆែ�មាេស៏ដមមិកឆនែា។ 

�មកេម�កស�មកម�េនំាសាយកទ� មលទលកម�់់នយ (ាយកទ� មលទល

កម�សឆនដា មិដេសវ មិដាយកទ� មដ�រលបា កាេសកមជែិ) តជា មស�មកម�ជែិឡិមិែធ

េេកញប សករមសុ៊មដលរមចូលមួេដញ�ថសមកែួសមដ មិដច្�ថេលកាេស៏ដ់ដសដា

មសាសកសួដ ស់ មម មិដរ់មេខែ�មយួចឆមួម ៏មសមេទ��ិរ មមមសែចុះម ិ ំាកទទួល

ក់ដសដាសមេទែូច មិដមមធម មយុម�រមំមុ�ែ�កិច�សម្ករដល៏មទឆសឆទនកសរកា

េលកសឡកសមែិ��ិរ មមមសែដលរមចុះម ិ ចឆណែាបា កាសមេទំាកទទួលកេាះ។ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ  មិដរមមឆមមមសមប  កាុដេគល

មឆនដកឆនែាសមែសិ ឡំមុ�ែ�ករ មិដលកននយសម្ែ�ិមសាំាកទទួលក់ដសដា 

មិដលកននយ�មិិច�យ មិដមែិ�មិវយែ�មលកននយសម្ែ�ិមសាំាកទទួលក់ដសដា

សស៏មាកចូលមួកាុដកិច�លទលកម�់ ់នយ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេៀមចឆ មិដ

ទការធំមុ�ែ�មូ�េសចក�នាឆេលខ០១៣ សស� ចុះ�ថំទ១២ ខមាូ នា ឆ២០១៧  ស�ឡមែិ�មិ
�មកេម�កចឆណែាសមេទ មិដចឆណែាបា កាំ ាកទទលួក់ដសដា។ ំាសាយកទ� មលទលកម�

់់នយ ាេឡលកមដមករមេៀមចឆសមុឆផ្ឡ�ផឆយេសចក�នាឆេលខ០១៣ សស� 

ចុះ�ថទំ១២ ខមាូ នា ឆ២០១៧  ស�ឡមែិ�មិ�មកេម�កចឆណែាសមេទ មិដចឆណែាបា កាំ ាកទទួល

ក់ដសដា ូមដលា ស់ មមំមុ�ែ�លទលកម� ំដសិ ឡថ�កិ សករមសុ៊ម មិដសសសគសដល

ាកាឡមល្ មាឡ�ថំទ១១-១៣ ខមថុិា នា ឆ២០១៨ មិដ�ថទំ២៧-២៨ ខក�រ  នា ឆ២០១៨។ 

ផ�ក�មកមឆមេមះ តជា មស�មកម�ជែិមនដ�មទមេមកលមូ��វឌមិឡមម�េទៀែ។ 

៣.១.៣០.រយ ែដាមសាសករមសុ៊មចូលមួេដញ�ថឡុឆ្ មាសសមមនដមុខមទឆមិញដលសែត�េដញ�ថ 

លិខិែូមដឆនន ដេលខ៦១៣៤ សស� ចុះ�ថទំ១៤ ខ�ចិ�ិក នា ឆ២០០៧ ស�ឡ
កំមុ�ែ��មិកែាទុកឡមលេទយែាគជែិេលកកិច�លទលកម�់ ់នយ សែដាចឆនុច២ រម

កឆនែាប “ េសចក�នាឆចឆេាះំាកេដញ�ថសែត�មឆេឡញមមសមចឆនុចមយួេទៀែ មនជ រយ ែដា

កាុដនា ឆេដញ�ថ សែត�៏មមុខមរធសសមគា មនដមុខមដលសែត�ចូលមួេដញ�ថ”។ 

�មកឡិមិែធសឆនុឆ ឯក់លទលកម��មកផលិែផលផ� ឆដូមិឡសុ�ែសិិឡចរ

ចន៍ផូ�េគក មិដកផសែាផសដាស �៏  មិដមកិន មេច�កេទសឡែវ៏ ម�ទិ្ តជា មស�មកម�

ជែិសេដាែេេកញប សករមសុ៊មចូលមួេដញ�ថ ដល៏មផលមមមិសសមេវមនដផលម�ម

ករលទលកម�។  

តសសយេសែុេមះ សកសួដ់់នក មិដដនក ិូ មាួនាឆដលាសករមសុ៊ម

ចូលមួេដញ�ថរធេៀមចឆលកននសម្ែ�ិសាមាសគមា ឡិេសសមនជ រយ ែដារធសសមមនដទឆមិញ

ដលសែត�េម�កកេដញ�ថ។ 
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េឆកយែមចឆេាះកេលកកេកដសដេលក សកសួដ់់នក មិដដនក ិូ មរម

មឆមដូចសដេសកម  

ក. សស៏មា “កផសែាផសដាស �៏  មិដមកិន មេច�កេទសឡែវ៏ ម�ទិ្សស៏មាេសមក
សរសាកាុដទស�កសកសួដ់់នក មិដដនក ិូ មកាុដនា ឆ២០១៨” ករេមះ មនជ រយ ែដា 

នា ឆ២០១៨ជសមេទ (ស �៏ កយិលយ) សឡម្ឆដ ិ មាមកជមយួលិខិែំមុ�រ ែេចញ

េទយមម�ឡែវ៏ មរ់មជសមេទមម�េម�កត�កម� “ទិញលកាស �៏ មកិន េំិចសែតមិច មិដ

េសវេរះឡុម�”។ សស៏មាករ “កេរះឡុម�ឯក់ាកាឡមលករសុ�ែសិិ ឡចរចន៍

ផូ�េគកមសាំាសាយកទ� មដនក ិូ មផូ�េគក �មសកសួដ់់នក មិដដនក ិូ មសម្ឆ

នា ឆ២០១៨” ករេមះ មនជ រយ ែដានា ឆ២០១៨ជសមេទ (េសវេរះឡុម�) សឡម្ឆដ ិ មាមក

ជមយួលិខិែំមុ�រ ែេចញេទយមម�ឡែវ៏ មរ់ម ជសមេទមម�េម�កត�កម� “េសវ

េរះឡុម�សាមាសមេទ” ។ 

ខ. ឡិមិែធេវេលកសឆនុឆ ឯក់លទលកម�៏ មករ “កផសែាផសដាស �៏  មិដមកិន 

មេច�កេទសឡែវ៏ ម�ទិ្ សស៏មាេសមកសរសាកាុដទស�កសកសួដ់់នក មិដដនក ិូ ម

កាុដនា ឆ២០១៨” មិដករ “កេរះឡុម�ឯក់ាកាឡមលករសុ�ែសិិឡចរចន៍ផូ�េគក

មសាំាសាយកទ� មដនក ិូ មផូ�េគក�មសកសួដ់់នក មិដដនក ិូ មសម្ឆនា ឆ២០១៨” 

ដលតជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប ៏មសករមសុ៊មចូលូមេដញ�ថ៏មផលមមមិ

សសមេវមនដផលម�មករលទលកម�េាះ សកសួដសូមម� កាប សស៏មាករ្ឆដឡាម
េម�កេកដ�មកទកាែ�មសមកួែសមដជ់់នយមសាសករមសុ៊មដលរមចូលមួ េសកយ

ានយក �៏ មិកលទលកម�រមឡិមិែធេវេលកលកននសម្ែ�ិ សឡម្ឆដេផ��ដផ� ែាេវេលកឯក់

ស�ុ�ដាាមសាសករមសុ៊ម េដកម្់ ាិឡសែនមសែត��មែសមត�ក�មផូ�ច្មា សឡម្ឆដ

ឡិមិែធេវេលក “សិ រិ �ែសុ មេច�កេទស មទឡិេ់មម”៍ េដកម្រធសមសសម�មសមកសេលខ

៣២៥ សស�.សមក ចុះ�ថំទ២៧ ខមា នា ឆ២០១៤ មសាសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ
ស�ឡកទការធេសមកសរសាាឆូឯក់េដញ�ថ ឡិេសគះ�ថ មិដស�ដាែ�មសស៏មាលទលកម�ទឆមិញ 

មិដសឆនដាផដដ េទយផ�កេវេលកមូលទ� ម្ឆដំសាេមះ េទកមានយក �៏ មិកលទលកម�

សកសួដ់់នក មិដដនក ិូ ម រមឯកិឡសេសមចសមាលាកិច�សម្ សឡម្ឆដរមេម�ក
កេសាកសុឆកឡិមិែធ មិដសេសមចឡសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុផដដ ។ 

ា. ជកាស�ដឡិមិែធេវេលកកសមាិទ� មមសាតជា មស�មកម�ជែិ េវេលក
ចឆនុចដលប កិច�លទលកម�មិម្មា៏មលកននយសមសសម�មេគលកន៍លទលកម�

់់នយ មិដទឆមិញដលសករមសុ៊មរមផសែាផសដាតច៏មែ�មខ�សា សកសួដរមម� កាប 

រលាកឡិមិែធ មិដំមុមែេវេលកសករមសុ៊មដលរមទកាេដញ�ថ ានយក �៏ មិកលទលកម�

រមឡិមិែធេវេលកលកននសម្ែ�ិ សឡម្ឆដែ�មដលសករមសុ៊មរមទកាេដញ�ថ មិដ
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េេកញប ែ�មដលរមទកាេន្មជដកផ�លា់ាចឆណយដលសកសួដេសដ�កិច� មិដ

សិ រិ �ែសុកណរមឡិមិែធ មិដឯកិឡផដដ។ 

ផ�ក�មកមឆមសដេលក តជា មស�មកម�ជែិមនដ�មទមកន េមះជមម�េទៀែ។ 

៣.១.៣១.ិឡយមែយយ �កាុដក្ម្ស�ុកមក�ញិ 

ំមុសកនែធេលខ៧២ ំមសក.មក ចុះ�ថទំ២៣ ខ�ចិ�ិក នា ឆ១៩៩៨ ស�ឡកមេដាកែ

សករមសុ៊មមសសមេសែដ ឆឡូក២ កដនកាឆ មិដសាមាសាដ សែដា៏ ស�១៣ ចឆនុច៤ រមចដប 

“ែឆណដរធសករមសុ៊មមសសមេសែដ ចឆេាះមុខែែិយម្ឆដងយកាុដកមឆេឡញលិខិែ ា់ ម

សុ�លិ ដ�រល ឬលិខិែែុលកកាុដសកមខនណ ច្មា មិដកសេសមចមសាសករមសមនកឆរិល”។ 

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប ាិែសែនម�ថំទ២៣ ខកកាទ នា ឆ២០១៩ 

សករមសុ៊មមសសមេសែដ េនឡុឆ្មារមឡេម�មកាុដក្ម្ស�ុកំដាមួយចឆមួមដលរមេផាកេន

េរដ យ៏ សុមមយួចឆមមួ។ 

តសសយេសែុេមះ េដកម្កសាមាសាដស�ុករធ៏មសមសិទលិ ឡ សករមសុ៊មមសសមេសែដ

ាួ៏មយម�កកាុដក្ម្ស�ុកំដាសែមាមក�ញិរធរមនមាសស។  

េឆកយែមមនដកេលកកេកដេមះ សករមសុ៊មមសសមេសែដកឆឡុដំមុ�ែ��មមែិ�មិែុលក 

េសកយរមសដដលាខកកាទ នា ឆ២០១៩ េនសលាមយួចឆមមួកឆឡុដទកាាកធមន�ន ដេន

ែុលក។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសករមសុ៊មមសសមេសែដ។ ដូេចាះ

តជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.១.៣២.ិឡយមែយយ �កាុដកមូកសុមចឆណយថ�កិកម��មិេវ�មកម��មិ ំមុកម��មិ មិដ

ចេរា មសកម�ិ ឡ 

សមកសេលខ១៩១១ សស�.សមក ចុះ�ថទំ៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៤ មសាសកសួដ

េសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ សសឡកទការធំមុ�ែ�េគលកន៍នាឆសសឡមែិ�មិំមុ�ែ�ថ�កិ

កម��មិ សែដាចឆនុច១ វកធខនណ ២ រមកឆនែាប “ សកសួដ ស់ មម មិដមម�ឆាញ រ់ម 

េខែ� ែសមត�រធេម�ករយកន៍ាឆូមួ មិដ�មទសមដា�មសមេទរយកន៍មមយួក ដូច៏ម

ិ មាេនកាុដ�រដឧមសម�មលទ១៦ ដលាទ២៣។ រយកន៍សិ រិ �ែសុ្ឆដំសាសែត�េៀមចឆ 

មិដេផាកមកសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ �មកយិមេិច�ទ (ាយកទ� មថ�កិ�មំាសាយក

ទ� មថ�កិ មិដំាសាយកទ� មែាគជែិ) ដូចសដេសកម  រយកន៍ចឆណយសម្ឆ

នា ឆ�មកំមុ�ែ�ថ�កិកម��មិ ំមុកម��មិ មិដចេរា មសកម�ិ ឡេវ�មឆឡូកចឆណយសែត�េផាក
មកយយ ដយូមឆផុែសែនម�ថំទ១៥ ខមករ�មនា ឆមា� មា ”។ 

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប សកសួដានិកម� សកសួដ់់នក 

មិដដនក ិូ ម ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិ មិដសកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� 

មិដសឆនដា៏ មិឡយមែយយ �កាុដកម �ិ មាកេៀមចឆមូកសុមចឆណយថ�កិកម��មិមសាខួម
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េវ�មកម��មិ ំមុកម��មិ មិដចេរា មសកម�ិ ឡសម្ឆនា ឆ�មាេស៏ដចឆណយថ�កិកម��មិ 

ំមុកម��មិ មិដចេរា មសកម�ិ ឡ មិដេគលកន៍នាឆសសឡមែិ�មិ�មកំមុ�ែ�ថ�កិកម��មិ
េនេកយ។ 

 េឆកយែមមនដកសេដាែេមះ ដ�េលសមិកទ� មតកសសុ�លិរមឯកិឡេវ

មនដកេលកកេកដមសាតជា មស�មកម�ជែិ េទយក សកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយ

កម� មិដសឆនដារមម� កាមមសមប មមម�ំមុ�ែ�ថ�កិកម��មិមសាសកសួដ ាមេន៏មកសមែិ 

ចឆនកសកសួដានិកម�កណរមមរ ញប សកសួដ៏មិឡយមែយយ �កាុដកផសូផសដែេួលខ

ជមយួែាគជែិ មិដសកសួដ់់នក មិដដនក ិូ ម ាមមមិ្មារមទទលួ

ាឆូនាឆឡសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុេនេកយ។ 
តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមសដេលក។ ដូេចាះតជា មស�មកម�

ជែិមនដមម�ឡិមិែធ�វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 
៣.១.៣៣.កំមុ�ែ�សមកសំម�សកសួដេលខ២៦១ ស.ំ.យ មមិ្មារមេឡញេលញ 

រទ� រិលរមេចញំមុសកនែធេលខ៤២៦ ំមសក.សមក ចុះ�ថទំ១៩ ខមថុិា 
នា ឆ២០១៣ ស�កេៀមចឆ មិដទការធំមុ�ែ�ំដសិ ឡថ�កិ សែដា៏ ស�១ រមចដប ំដសិ ឡ
ថ�កិាមជំដសិ ឡដលសែត�រមទទួល ស់ លាតនែ�ិកិច�ច្សាលសាកាុដកំមុ�ែ�សកម�ិ ឡ 
ករ េដកម្មេដាកែរមជលទលផលជកាលកា មិដតចវសា�ដរម មិដមួចឆនកកាុដ
កសេសមចេគលមឆនដ េគលមេយរយតទិិឡមសាសកសួដ ស់ មម មិដសកសួដ
េសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ មិដសកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្រមេចញ
សមកសំម�សកសួដេលខ២៦១ស.ំ.យ ស�ឡកទការធំមុ�ែ�ំដសិ ឡថ�កិចុះ�ថទំ១៩ ខ
មករ នា ឆ២០១៦ សែដាសមក១ ទទលួ ស់ លា មិដទការធំមុ�ែ�ំ ដសិ ឡថ�កិចឆមមួ៣០ 
ដូចសដេសកម  

១.ំាសាយកទ� មកិច�កដ�រល មិដសិ រិ �ែសុ  
២.ំាសាយកទ� មមេច�កេទស 
៣.េមងជែិសម�ិសុខសដសមសស៏មាមមម�រកសុ�លិ 
៤.េមងជែិំែែយុទលម 
៥.មូលមិមិមឡិក 
៦.មម�សដសមកិច� ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្រ់ម-េខែ�្ ឆដ២៥ 

�មកចុះេម�កស�មកម�េនសកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្
សស៏មាកយិមេិច�ទ២០១៨ តជា មស�មកម�ជែិេេកញប ំាសាយកទ� មមេច�កេទស
េនមមិ្មា៏ មតនែ�ិកិច�ច្សាលសាកាុដកំមុ�ែ�សកម�ិ ឡករមសាខួមេនេកយ។ 

េទយេសែុេមះ េដកម្រធំាសាយកទ� មមេច�កេទសក យជំដសិ ឡថ�កិេឡញ
េលញ សកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្ាួែំមុ�ែ�សសម�មសមកសមួ
សដេលក។ 
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េឆកយែមចឆេាះកេលកកេកដសដេលក សកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម មិដ
យុ�មែិសម្្រមឯកិឡ�មំមុ់សមស៍�មកម� េសកយរមមឆមប សកសួដសដសមកិច� 
ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្ មនដខិែខឆមម�មន�ុ ះមណ� លដលាមមម�សករមករសិ រិ
�ែសុមសាំដសិ ឡថ�កិ មនដមេវំមុ�ែ�សកម�ិ ឡេឡញេលញមសាខួមានា ឆសដមុខ។ 

ផ�ក�មកមឆមមសាសកសួដ តជា មស�មកម�ជែិមនដមម�ឡិមិែធមូ��វឌមិឡ។ 

៣.១.៣៤.កឡុឆ្ មាមេដាកែំដសិ ឡស�មកម��ផ�កាុដ 

សឡះរសកនែធេលខ មស/កែ/០៨១៥/៨៧២ ចុះ�ថទំ០៨ ខសហ នា ឆ២០១៥ 

ស�ឡលកនមិ�កយាែិយុែ��មសានះ ស់ ម់់នយដ�រល សែដាឆឡូកទ៥ កសែមែឡិមិែធ មិដ

ស�មកម� ៏ស�៤៦ រមចដប “សានះ ស់ ម់់នយដ�រល សែត�៏មំដសិ ឡស�មកម��ផ�

កាុដ ដលសែត�មេដាកែ ែដ�ឆដ ផ សាម�ូ មិដម �ិ មាិ កិច� េទយតណឡ្រលមេច�កេទស 

�មសឆេនក មសាសករមសមនកឆរិល” មិដំមុសកនែធេលខ៤០ ំមសក.មដ ចុះ�ថទំ១៥ ខកុម�យ 

នា ឆ២០០៥ ស�ឡកេៀមចឆមិដកសមសឡនែ�េវ�មស�មកម��ផ�កាុដេន�មមណ� សកសួដ ស់ មម 

មិដសសសគស់់នយ សែដា៏ ស�២ វកធខនណ ៣ មិដ៏ស�៣ រមចដប “បា កាដនកាឆ 

ស់ មមសកសួដ មិដសសសគស់់នយសែត�ទទលួខុសសែត�េលកកមេដាកែ មិដកឆរធ៏ម

សមឡមលសែមែឡិមិែធ�ផ�កាុដ។ ែាួទស�មកម��ផ�កាុដាមសែត�វយែ�មេទយឯករធមូ�ិឡសមសសម 

សាមាសគមា�មសមឡមលសែមែឡិមិែធ�ផ�កាុដ្ឆដេាះ មិដផ�លាមូ�ក់ាេលកិឡសាមាសគមា�មសមឡមល

សែមែឡិមិែធ�ផ�កាុដដលកឆឡុដ៏ម មិដកឆឡុដដឆេនក កេវ�មេគលមឆនដ”។ 

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប េមងជែិំែែយុទលម មិដដ�េលសមិ

កទ� មតកសចសុ�លិ មមិ្មារមមេដាកែមូ�ំដសិឡស�មកម��ផ�កាុដេនេកយេទ។ 

េឆកយែមមនដកសេដាែសដេលក េមងជែិំែែយុទលម មិដដ�េលសមិកទ� ម

តកសចសុ�លិ រមទទលួយកមូ�ំមុ់សម៍មសាតជា មស�មកម�ជែិ មិដកឆឡុដេៀមចឆ

េសាកសុឆេគលកន៍េដកម្មេដាកែាយកទ� មស�មកម��ផ�កាុដ។ 

ផ�ក�មកមឆមសដេលក តជា មស�មកម�សដ្នមប សាមាំ ដសិ ឡ្ឆដំសា មនដ

េម�កកមេដាកែមូ�ំដសិ ឡស�មកម��ផ�កាុដ េដកម្ឡិមិែធ�មទម វយែ�ម មិដមេដាកមសមសិទល

ិឡកិច�សមែិមែ�ិកករមសាខួម។ 

៣.១.៣៥. ំ ដសិ ឡំមុ�ែ�ាេស៏ដឡុឆ៏ មឧមកន៍មឆេឡញករ 

ំមុសកនែធេលខ១០៥ ំមសក.មក ចុះ�ថំទ១៨ ខែុល នា ឆ២០០៦ ស�ឡលទលកម�

់់នយ សែដា៏ ស�៦ ចឆនុចទ២ រមចដប “កចុះកិច�សម្ជមយួំដសិ ឡឆាញ

�ម ស់ មមំមុ�ែ�លទលកម� សែត�រមេសមកសរសាសស៏មា់ ស មមំមុ�ែ�លទលកម�ណដល៏មស់មា

មូ�មេច�កេទស ឆាញ ក ៏ ឆដឡលកម� មិដឧមកន៍សស៏មាមឆេឡញករកាុដាេស៏ដេាះ” 

មិដម ិ ់េឡកនណ សទឡធសម្ែ�ិដ�នា ឆ២០១៧ ចុះ�ថទំ១៦ ខមា នា ឆ២០១៨ មសា

ាយកទ� មផូ�លឆមមទ។ 
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�មកេម�កស�មកម� តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប  ាយកទ� មផូ�លឆ

មមទ�មសកសួដំ�ិវឌម៍មមទ ជំាកទទួលកេលកករ់ ស មាផូ� �់ ម មិដលូ មិដមម�

ំ�ិវឌម៍មមទរ់ម េខែ� ជំាកទទួលកេលកកថ្ឆខមួ កថ្ឆសម្ឆ មិដកសួ

ុលមា� មា។  មយុម��មកឡិមិែធម ិ ់េឡកនណ សទឡធសម្ែ�ិដ�មសាាយកទ� មផូ�លឆ

មមទ មិដមម�ំ�ិវឌម៍មមទេខែ�សឡះសសមុ េខែ�កឆឡែ មិដេខែ��សឡ�ដ  តជា មស�ម

កម�ជែិសេដាែេេកញប ាយកទ� មផូ�លឆមមទឡុឆេេកញ៏មេសា�ដចសកសាមាសគមាសស៏មា

ំមុ�ែ�ករ ស់ មាផូ� �់ ម មិដលូ។ មម�ំ�ិវឌម៍មមទេខែ�ខះ៏មេសា�ដចសកែិចែចួ

មឆផុែ (ខូចំសាេសកយ) មិដេខែ�ខះឡុឆេេកញ៏មេសា�ដចសកសាមាសគមាសស៏មាកថ្ឆខមួ 

កថ្ឆសម្ឆ មិដកួសុលមា� មាេទ។ ចឆេាះកំមុ�ែ�េលក ស់ មាផូ� �់ ម មិដលូ

មសាាយកទ� មផូ�លឆមមទ មិដកថ្ឆខមួ កថ្ឆសម្ឆ មិដកសួុលមា� មាមសា

មម�ំ�ិវឌម៍មមទឡុឆរមម� កាឡកួល ឬរមេសា�ដចសកឡសមឡណមយួច្សាលសា

េាះេទ)។ 

តសសយេទយ ំដសិ ឡំមុ�ែ�ាេស៏ដឡុឆ៏មេសា�ដចសកសាមាសគមាសស៏មាំ មុ�ែ�

ករ ស់ មាផូ� �់ ម មិដលូ ដូចេមះេសកយ មនដាឆរធកំមុ�ែ��មំមុសកនែធសដេលកឡុឆ

៏មសមសិទលិ ឡ។ 

សកសួដំ�ិវឌម៍មមទ ាួចុះកិច�សម្េលកករ់ដសដា ស់ មាផូ� �់ ម 

លូ មិដកថ្ឆផូ� រធសសម�មំមុសកនែធេលខ១០៥ ំមសក.មក ចុះ�ថទំ១៨ ខែុល 

នា ឆ២០០៦ ស�ឡលទលកម�់់នយ សែដា៏ ស�៦ ចឆនុចទ២សដេលក។ 

សកសួដំ�ិវឌម៍មមទ រមឯកិឡេលកកំេដាែ មិដំមុ់សម៍មសាតជា ម 

ស�មកម�ជែិ មយុម�រមេម�កកមឆមប កន េមះ ំដសិ ឡំមុ�ែ�ាេស៏ដរមំមុ�ែ�មែិ�មិ
លទលកម�េទយក ជមយួសកសួដំ�ិវឌម៍មមទេលកកសួុល ់ដសដា មិដថ្ឆ

ផូ�សកលសកមសសកសម មយុម�េ្ះជយយ ដណក� សកសួដំ�ិវឌម៍មមទរមទទលួ ស់ លាប 

ចឆនុចេមះ មមិសសម�មមែិ�មិលទលកម�់ ់នយេនេកយ ដូចេចាះ សកសួដំ�ិវឌម៍

មមទមនដខិែខឆមមសមេទៀែ េដកម្េម�កកកលម�ចឆនុចខ�ះសែេមះេកដ�ញិ។  

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកមឆមមសាសកសួដំ�ិវឌម៍មមទ។ ដូចេមះ 

តជា មស�មកម�ជែិមនដ�មទមកំមុ�ែ��មំមុ់សមជ៍មម�េទៀែ។ 
៣.១.៣៦.កមមិរមមដចក មិដ� ិិ ឥន្មថ�កិេវរធំដសិ ឡថ�កិ 

សមកសេលខ១៩១១ សស�.សមក ចុះ�ថំទ៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៤ ស�ឡកទការធ
ំមុ�ែ�េគលកន៍នាឆស�ឡមែិ�មិំមុ�ែ�ថ�កិកម��មិ សែដាចឆនុច III.២ កបខនណ ទ២ 
រមចដប “េដកម្រធំដសិឡថ�កិទទលួខុសសែត�េលកកំមុ�ែ�ថ�កិ មិដកំមុ�ែ�កម��មិ 
ំមុកម��មិ មិដចេរា មសកម�ិ ឡឡិេសស េដកម្មេដាកមានេមយធិ ឡចឆណយរធកមាែសមេសក 
ដ�មមម�សម់ម ស់ មម មិដសម់មំដសិ ឡ់់នយសមហកាសមសលដលជតណមក
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េដកមខ្ �មយយំដសិ ឡទទួលមម�ុកសិ រិ �ែសុសែត�� ិិ ថ�កិរធំដសិ ឡថ�កិេសកមរវទ
រធរម្មាេឡលេ�លសសម�មកយិមេិច�ទ�មនា ឆ់ េឡកឡមល�មកំមុ�ែ�ថ�កិ”។ 

សមកសំម�សកសួដេលខ៥៨៨ សមក.សក.ស� ចុះ�ថទំ២១ ខមថុិា នា ឆ២០១៨ ស�ឡ
កទការធំមុ�ែ�ំ ដសិ ឡថ�កិវដសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ មិដសកសួដ ់់នក 
មិដដនក ិូ ម សែដាសមក១ រមចដប “ទទលួ ស់ លា មិដទការធំមុ�ែ�ំដសិឡថ�កិចឆមមួ
៣៣ ដូចជយ ំាសាយកទ� មមេច�កេទស ំាសាយកទ� ម់់នក ំាសាយកទ� មដនក
 ិូ មផូ�េគក ...មិដមម�់់នក មិដដនក ិូ មរ់ម-េខែ�ចឆមមួ២៥” មិដសមក៣ 
រមចដប “សមកសេមះ៏មសមសិទលិ ឡសស៏មាកំ មុ�ែ�្ មាឡ�ថទំ០១ ខមករ នា ឆ២០១៨
ែេវ”។ 

�មកឡិមិែធរយកន៍ចឆណយថ�កិកម��មិសម្ឆនា ឆ២០១៨ មិដសមកសំម�

សកសួដស�ឡកទការធំមុ�ែ�ំ ដសិ ឡថ�កិ្មាឡ�ថទំ២១ ខមថុិា នា ឆ២០១៨ តជា ម 

ស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប កាុដនា ឆ២០១៨ សកសួដ់់នក មិដដនក ិូ មឡុឆ្មា

រមមដចក ឬ� ិិ ថ�កិេវរធំដសិ ឡថ�កិ េដកម្ទទួលខុសសែត�េលកកំមុ�ែ�ថ�កិ

កម��មិ េសកយរលាសមែិមែ�ិក�មកចឆណយថ�កិកម��មិរមំមុ�ែ�ែេនកាុដំដសិ ឡទទលួ

មម�ុកសិ រិ �ែសុ (ំាសាយកទ� មដ�រល មិដសិ រិ �ែសុ) មយុេណជ ះ។ 

តសសយេសែុេមះ សកសួដ់់នក មិដដនក ិូ មាួេម�កកមដចដ មិដ� ិិ 

ឥន្មថ�កិេវរធំដសិឡថ�កិមសាខួម។ 

េឆកយែមមនដចឆនុចសដេលក សកសួដ់់នក មិដដនក ិូ មរមមឆមប កាុដ

នា ឆ២០១៨ សកសួដរម� ិិ ថ�កិេវរធំដសិ ឡថ�កិមូ�ខ�ដាចឆណយេសមដឥមលមយ ស �៏ 

កយិលយ កេរះឡុម� មិដេមសកកម�កាុដសមេទស។ ចឆេាះក� ិិ មេ៍លកមុខចឆណយ

េផ្ដកេទៀែាមសែត�៏មកសេសមចឡបា កាដនកាឆសកសួដ់់នក មិដដនក ិូ ម។ 

ផ�ក�មកមឆមសដេលក តជា មស�មកម�ជែិមនដ�មទមកន េមះជមម�េទៀែ។ 

៣.១.៣៧.កដ�ះសែកាុដកទកាម �ិូ លស �៏ កយិលយកាុដផមកលទលកម� 

 ជទូេវ កេម�កលទលកម�់់នយ េាែដែំមុ�ែ��មិ់មស�លទលកម�េទយ

ច្�ថ ឡិេសគះ�ថ េដញ�ថកាុដសសរក មិដេដញ�ថជលកននយំម�ជែិ ផ�កេវ�ម

ច្មាស�ឡលទលកម�់់នយ ទម�នមមនដេមះ សែត�សមមូលផ�ុ ឆស �៏ មកិន  ឬស �៏ ដល

ដូចកគា ទកាចូលេវកាុដផមកលទលកម�សម្ឆនា ឆ។ �ម់រចេលខ០០៧ សស� 

ំល់ ចុះ�ថំទ១៤ ខមករ នា ឆ២០១៤ ស�ឡកំមុ�ែ�កិច�លទលកម�់ ់នយ សែដា

ចឆនុចទ៤ រមែសមត�រធ ស់ មមំមុ�ែ�លទលកម�សែត�សមមូលផ�ុ ឆាេស៏ដចឆណយដលសែត�

ំមុ�ែ�កិច�លទលកម�្ឆដំសាកែាស�ម �ិូ លកាុដផមកលទលកម�។ 
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តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប កាុដនា ឆ២០១៨ តជា មំាសិសមកម�ុជ

ចឆណយទិញស �៏ កយិលយមួយចឆមួម េទយឡុឆ្មារមទកាម �ិូ លកាុដផមកលទលកម�

សម្ឆនា ឆ២០១៨។ តជា មំាសិសមកម�ុជាួែំមុ�ែ�រធរមសមសសម�ម់រចសដេលក។ 

េឆកយែមចឆេាះកេលកកេកដសដេលកេមះ តជា មំាសិសមកម�ុជ ទទលួយកំមុ

់សម៍មសាតជា មស�មកម�ជែិ កាុដកទកាម �ិូ លស �៏ កយិលយកាុដផមកលទលកម�។ 

ផ�ក�មកមឆមសដេលក តជា មស�មកម�ជែិមនដ�មទមកន េមះជមម�េទៀែ។ 
៣.១.៣៨. ិ ឡយមែយយ �កាុដកទូ្ែាសរការ� មាេលកកទនកចិែ� 

់រចនាឆេលខ០០១ សស�.ចមឡ ចុះ�ថំទ២៦ ខកុម�យ នា ឆ២០១៣ ស�ឡ
េគលកន៍ មិដមែិ�មិផ�លារ� មាេលកទនកចិែ�េលកកផ�លាេសវ់់នយ សែដាផាកទ១ 
ចឆនុចទ៥ រមចដប “សរកាមុេសម្មេលករ� មាេលកកទនកចិែ� សែត�េម�កកទូ្ែាសម្ឆខ 
(ម�ដកាុដមយួខ ឬសែ៏សម�ដ) េលកកលដែកាុដខេាះមមិ៏មកសមមូលចឆនូល”  មិដ
សែដាផាកទ២ ចឆនុចទ៧.៥ រមចដប “ជេៀដរលាខ េទយធកចឆនូល�ម
ដ�រលកណ� ល មិដមម�ឆាញរ់ម េខែ��មសកសួដ ស់ មមមមយួកសែត�េម�កកមូកសុម
ចឆមមួទនកសរកាមុេសម្ម េទយាិែសែនម�ថំទ២៥ �មខមមយួក មិដាិែសែនម�ថំទ៣១ចឆេាះ
ខមាូ �មយយកេសមកសរសា�រដស�ឡកានាសរការ� មា ដលចឆមមួទនកសរកាសុមេមះ
សែត�េសមកជមូលទ� មសស៏មាកចុះេនសលកមសែចឆនូលថ�កិជែិ មិដចុះកាុដតនែ�ិេមកក
សរកា (តនែ�មិិយែកម�)ផដ” មិដចឆនុចទ៨ រមចដប កន ដលសកសួដ ស់ មម ឬ
មម�ឆាញរ់ម េខែ�ណមយួ មមិយកចិែ�ទុកទកាកាុដកំមុ�ែ�មែិ�មិទូ្ែាសរកាមុេ
សម្មេលកសរការ� មាេលកកទនកចិែ�រធរម្មាេឡលេ�ល  ឬមមិរមេៀមចឆសឆនុឆ ឯក់ 
េដកម្េម�កកទូ្ែាេទេាះមនដសែត�សមឈមមុខេវមនដកឡិមយដ�រលឡសមមុខរទ�
រិលជយបេសែុ។ 

�មកឡិមិែធ មិដេម�កេែស�េលករយកន៍ចឆណយសរការ� មាេលកកទនកចិែ�ឡ
ក�សមេសវតកសចសុ�លិ មិដតនែ�ិទូ្ែាសរការ� មាេលកកទនកចិែ�នា ឆ២០១៨ មសា

ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប ដ�េលសមិកទ� ម

តកសចសុ�លិរមេម�កកទូ្ែាសរការ� មាេលកកទនកចិែ�មួយចឆមួមេទយ៏មិឡយមែយយ �។ 

តសសយេសែុេមះ ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិាួេម�កកទូ្ែាចឆណយ

សរការ� មាេលកកទនកចិែ�រធរម្មាេឡលេ�ល មិដកយិមេិច�ទ�មនា ឆថ�កិ មិដសសម�ម

ខនម់�ម់រចនាឆសដេលក។ 

េឆកយែមមនដចឆនុចេមះ ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិរមឯកិឡេវមនដ
កេលកកេកដមសាតជា មស�មកម�ជែិ។ មយុម� ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិរម
ម� កាប ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិរមំមុ�ែ�េវ�មមែិ�មិទូ្ែាសរការ� មា
ដល៏មចដកាុដ់រចនាឆេលខ០០១ សស�.ចឡម ចុះ�ថទំ២៦ ខកុម�ះនា ឆ២០១៣ 
ស�ឡេគលកន៍មិដមែិ�មិផ�លាសរការ� មាេលកកទនកចិែ�។ េទយក ទនកសរកាមយួចឆមមួ 
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ាមជសរការ� មាដលទទួលរមឡកសមមូលចឆនូលឡសករមសុ៊មតកសចន៍េផ្ដកេម�កក
ទូ្ែាមូ�ក�សមសិទ�ិេហះេសកែ ន៏ ដ (Royalty fees) មិដក�សមេសវដ�រល មិដេសវ
េផ្ដកឡេសរសមេទសចូលមកានមមសាដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិេនមាគ
ជែិ�មកម�ុជ េនចេា ះឡ�ថំទ២៦ ដលា�ថំទ៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៨ េសកយេនកាុដ ឆំុដ
េឡលេមះ ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិទទលួរមសមកសឥន្មឡមាគជែិ
�មកម�ុជ៏មកយមែយយ �ាមេនចុដខែម�ដ ដូេចាះេសកយកទូ្ែាសរការ� មាមមិតចេម�ក
មែិ�មិទូ្ែាកាុដនា ឆរមេទ។ 

 ផ�ក�មកមឆមសដេលក តជា មស�មកម�ជែិមនដ�មទមកន េមះជមម�េទៀែ។ 
៣.១.៣៩. ិ ឡយមែយយ �កាុដក្មឆនុលឡក�សមេសវេចញលិខិែំមុ�រ ែ់ដសដា

មដាចូលថ�កិជែិ 
េដកម្ឡសដនដកសាមាសាដមឆនុល់់នយរធកមាែ៏មសមសិទលិ ឡ សកសួដ

េសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេចញមូ�សមកសមួេលខ៦៤៥ សស�.សមក ចុះ�ថទំ០៧ ខ 
កកាទ នា ឆ២០១៧ ស�ឡកផ�លាេសវ់់នយមសាសកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� 
មិដសឆនដា សែដាសមក៩ វកធខនណ ២ រមចដប “េនេឡលំមុ�ែ�ចឆនូល ដ�រល
កណ� លសកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដសឆនដា មិដមម�េៀមចឆដមដ មាូមមយ
កម� សឆនដា មិដសុេិយដរ់ម េខែ� សែត�ទទលួខុសសែត�សរកាកសេលកសរកាចឆនូល
ដលសមមូលរមមដាសរកាចឆនូល មិដេម�កសលកមសែចឆនូលថ�កិជែិ សឡម្ឆដចុះ
ម ិ កានេមយធស�ឡកិច�សមែិមែ�ិកចឆនូល មិដកែាស��មទមចឆនូលេនកាុដឆឡូក 
ានម ំមុានម�ម៏ែិកចឆនូលថ�កិ”។ 

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប  សកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដ
សឆនដាេន៏មិឡយមែយយ �កាុដក្មឆនុលមយួចឆមួមឡក�សមេសវេចញលិខិែំមុ�រ ែ
់ដសដា ាិែ្មាឡនា ឆ២០១៤ ដលានា ឆ២០១៨។ 

តសសយេសែុេមះ សកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដសឆនដាាួេម�កក្
មឆនុលឡក�សមេសវ់់នយឡកេចញលិខិែំមុ�រ ែ់ដសដាមដាចូលថ�កិជែិរធ
រមសាមាចឆមមួ មិដ្មាេឡលេ�ល។ 

េឆកយែមមនដកន េមះ សកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដសឆនដារមេម�ក
កម� កាប េយដ�មសមកសេលខ០៧៥ សមក.មក ចុះ�ថទំ១២ ខកុម�យ នា ឆ២០១៣ 
ស�ឡកមដចកិកិច�េលកកសមមូល កសាមាសាដ មិដកមដចកចឆនូលឡកផ�លា
េសវ់់នយមសាសកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដសឆនដា សែដាសមក៦ 
ចដប “កមដាសរកាក�សមេសវ់់នយេទយំាកេសមកសរសាេសវសែត�េម�កេនេឡលដល
សឆេនក សុឆេសវសែត�រមផ�លាូម” េសវសែត�រមផ�លាូម �៏ សាសឆេនក មយួចឆមមួមមិរមមក
មដាេសវ េមកេ្ះជសកសួដរមេម�កលិខិែទសាេែជមចឆមួម៣ដដចួេសកយក� េទយ �៏ សា
សឆេនក ៏មេសែុផល ដូចសដេសកម   
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-ឡុឆ៏មថ�កិសាមាសគមាសស៏មាកមដាេសវ(េសាកសុឆឡម្េឡល១នា ឆ) 
-រមលកាទ�ឆដេសាកសុឆេសចកមែឆន េសកយំាកទិញចុដេសកយគែាមមិសឡមមដាេសវ 
-រមមដាេសវ�មំាកែាក េសកយំាកែាកយមែយយ �មកមដាេសវ។ 
ផ�កេលកកមឆមេមះ តជា មស�មកម�ជែិសដ្នមប សកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយ 

កម� មិដសឆនដាាួេសមកសរសាយម�ក ឬ� ិ់ មករធរមមុមដ យ៏ ែាចឆេាះសឆនដា្ ឆដងយ
ណដលខកសមកាុដកមដាេសវសឆនដារធេម�កកមដាសរកាេសវរធរមសាមាចឆមមួ មិដ្មា
េឡលេ�លចូលថ�កិជែិ។ 
៣.១.៤០. ិ ឡយមែយយ �កាុដក្មឆនុលឡផលទុមតកសចសុ�លិ 

មទម� េលខ០៤មម ចុះ�ថទំ១៥ ខ�ចិ�ិក នា ឆ២០០៦ ស�ឡកឡសដនដកសាមា
សាដចឆនូលមមិមម់េឡកឡមល សែដាចឆនុច១៤ ចដប សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុសែត�
ទកាេចញ� ិ់ មកជមយួសកសួដ ស់ មម់ម មិដសកសួដ ស់ មមាកាឡមល េដកម្ំ មុ�ែ�ក
ែនដ្មឆនុលដលផាកឯកម ឬសករមសុ៊មាាឆាកាដ� ដូចជយ មិ្មាកំមុ�រ ែាឆ
ចូល-ាឆេចញ មដាកានមមាគ មិ្មាតជា មនជ   មិដកាុដកន កំមុ�ែ�ែនដ្
មឆនុលេមះមមិ៏មសមសិទលិឡ សកសួដ ស់ មម់មសែត�េៀមចឆសឆនុឆ េជដម�នដេវែុលក។ 

�មកឡិមិែធ មិដេផ��ដផ� ែា�រដសសមដាចឆនូលឡេសវកម�ដលសែត�ទូ្ែា មិដ
រមទូ្ែា ាិែឡ�ថទំ០១ ខមករ ដលា�ថំទ៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៨ មិដ�រដមឆនុលរុឆ� យ
មសាដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិសស៏មានា ឆ២០១៨ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែ
េេកញប ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិេន៏មិឡយមែយយ �កាុដក្មឆនុលចម� 
មិដមឆនុលរុឆ� យមយួចឆមមួឡផលទុមតកសចន៍សុ�លិដលសករមសុ៊មតកសចមមិ្មា
រមមដាចូលថ�កិដ�ាិែមកដលា�ថទំ៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៨។   

តសសយេសែុេមះ ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិាួ្ែា� ិ់ មករធរម
មុមដ យ៏ ែា្ មឆនុលឡសករមសុ៊មតកសចេនឆាការធរមសាមាចឆមមួ មិដ្មាេឡលេ�ល។ 

េឆកយែមចឆេាះកេលកកេកដសដេលក  ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិរម
ឯកិឡេវមនដកេលកកេកដមសាតជា មស�មកម�ជែិ។ កណមយុម� ដ�េលសមិកទ� ម
តកសចសុ�លិម� កាប ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិរមសមនដសមដសមមូលចឆនូល
រមេកកមេកដជេៀដរលានា ឆ។ េទយក ចឆេាះមឆនុលដលេនសលាចុដនា ឆមមយួក
ជមឆនុលចម�ែមយុេណជ ះ។ ទម�នមមនដេមះ ដ�េលសមិកទ� មតកសចសុ�លិរមមមសម
ផដដប មែិ�មិ�មកទូ្ែាាម    

- កេចញ�កិាយមសែទូ្ែាាមេនេដកមខថ�មា� មាឡខសមែិមែ�ិក 
- សករមសុ៊មិាេសចកមេម�កកទូ្ែាឡកយិលយកណ� លមសាសករមសុ៊មដល
៏មទ�ឆដេនេសរសមេទស។  

េសែុដូេចាះេសកយេទកមេនចុដកយិមេិច�ទ�មនា ឆមមយួកែដែ៏មមឆនុលចុដ
សគជេៀដរលានា ឆ។ 

ផ�ក�មកមឆមសដេលក តជា មស�មកម�ជែិមនដ�មទមកន េមះជមម�េទៀែ។ 
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៣.១.៤១.កឡុឆ៏ ម� ិ់ មកែនដ្មឆនុល 
តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប សស៏មាកយិមេិច�ទ២០១៨ សករមសុ៊ម

មសសមេសែដ ៏មមឆនុលមួយចឆមួមសែត�្ឡំែិថិម្មា�ឆដឡនា ឆ១៩៩៨មក។ 
តសសយេសែុេមះ េដកម្កសាមាសាដមឆនុល៏មសមសិទលិ ឡ សករមសុ៊មមសសមេសែដ

ាួ៏មយម�កកាុដក្ម្មឆនុលរធ៏មសមសិទលិ ឡ។  
េឆកយែមមនដកេលកកេកដេមះ េយដំដសសមុឆសករមសមនកឆរិលេគឡូម ឯកឧែ�ម 

ំាសមនណិ ែសិ្ធ ឧមាយកដ�មមម� ដ�មមម�សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ េទយរម
ឆដសករមសមនកឆរិលសករមសុ៊មមសសមេសែដ រមេម�ករយកន៍ស�ឡ�វឌមិឡ មិដម�
សមឈម�មសមែិមែ�ិកករមសាសករមសុ៊មមសសមេសែដ្មាឡខមថុិា  នា ឆ២០១៦ ដលាខ
មា នា ឆ២០១៨ េដកម្េសាកសុឆំមុ់សម។៍ ជលទលផលរមេលកកេកដឡម� មឆនុល មិដ
សឆេនក សុឆំម�រាមមេ៍វឯកឧែ�មដ�មមម�សកសួដយុែ�ិមមវ យួ សសមមលមែិ�មិ�មកម�នដ្ម
្មឆនុលមសាសករមសុ៊មមសសមេសែដេន់លដឆមូដរ់ម េខែ�កឆឡដានា ឆដ េខែ�េសៀមរម 
មិដេខែ��សឡ�ដ។ 

ផ�ក�មកមឆមេមះ តជា មស�មកម�ជែិសដន្មប សករមសុ៊មមសសមេសែដ មនដ
៏មយម�កកាុដក្ម្មឆនុល។ 

 ៣.២.ិ្គប់្គងរវតិដបលកា ណ់េ្ិចរាត 
៣.២.១. កដ�ះសែកាុដកសមមូលចឆនូលតកេលកក ា់ កាេន 

សមកសេលខ១២៣២ សស�.សមក ចុះ�ថំទ៣០ ខ�ចិ�ិក នា ឆ២០១៧ ស�ឡក
េៀមចឆ មិដកសមសឡនែ�េវ�មំាសាយកទ� មឡមលទ សែដាឆឡូកទ២ សមក៥ ចឆនុចទ៣ រម
ចដប “ំាសាយកទ� មឡមលទ៏មិកិច�សមមូលសរកាឡមលសាមាសមេទមដាចូលថ�កិជែិ” 
មិដសែដាឆឡូកទ១៤ សមក១០៩ រមចដប “់សឡមលទេខែ� ខនណ  មឆេឡញមុខរជ
េសាមិករធំាសាយកទ� មឡមលទ េលកករសាមាសាដំាកជមាឡមលែូច មិដមមធមសសិែកាុដ
មនណ លដមដមសាខួម”។ 

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប កាុដនា ឆ២០១៨ ់សឡមលទេខែ��មយលិម
រមេៀមចឆសសិែិ ឆេជមផ�ះសឆណកា មិដសណ� គ ៏មចឆមមួសុម២៩ទ�ឆដ មយុម�់ ស
ឡមលទេខែ�សមមូលចឆនូលរមែ១២ទ�ឆដ ដល៏មចឆមមួទនកសរកា១៤ ០៥៧ ០៣៩េៀល។ 

េឆកយែមមនដកេលកកេកដេមះ ់សឡមលទេខែ��មយលិម សូមទទលួ ស់ លា

កំមុ�ែ�សមមូលចឆនូលតកេលកក ា់ កាេនឡិែជេន៏មកខ�ះសែ េទយ់េនកាុដ

េខែ��មយលិម ៏មត�កម�សមេទផ�ះសឆណកា មិដសណ� គ កាុដម ិ៏ នែិច ជេសែុេម�ករធ

ចឆនូលតកសមេទេមះ៏មកសមែិ្មេនេកយ។ ទម�នមមនដេាះដ ាេដកមនា ឆ២០១៩

់សឡមលទេខែ� កណរមខិែខឆយកចិែ�ទុកទកាខ�សា កាុដកសមមូលចឆនូលតកេលក
ក ា់ កាេន េទយេម�កកចុះសសដាសសិែិផ�ះសឆណកា សណ� គ�មមណ� មុខសឡមញ្ឆដឡ 

(សករដ�មយលិម មិដសសរក់លេសរ) សឡម្ឆដរមេម�កលិខិែូមដឆនន ដដលា �៏ សាផ�ះសឆណកា 
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ដល៏មផលមដលាកសមែិ េដកម្ចូលខួមមកមឆេឡញកែឡ�កិច�ចុះម ិ  មិដសមកសមដា

សរកាឡមលរធសសម�មច្មា់ េឡកឡមល ។ 
ផ�ក�មកមឆមេមះ តជា មស�មកម�ជែិមនដមម��មទមេលកកកលម�ំ មុ�ែ�

�មំមុ់សមស៍�មកម�ជមម�េទៀែ។ 

៣.២.២.  កសមមូលឡមលរយ ែដា  
សមកសេលខ១៩៨ សស�.សមក ចុះ�ថទំ២៦ ខកុម�យ នា ឆ២០១៨ ស�ឡកក

សសមមល� ិ់ ម មិដមែិ�មិសាមាសាដសមមូលឡមលរយ ែដា សែដាសមក៥ ចឆនុច៤ រមែសមត�រធ
ំាកជមាឡមលដល៏មសកម�ិឡត�កម�េនកាុដរ់មេខែ�េផ្ដគា សែត�មដាឡមលរយ ែដាេវ
�មរ់ម េខែ�ដលត�កម�េាះសសិែេន។ សែដាសមក៧ �មសមកសសដេលក រមចដប 
ឡមលរយ ែដាសែត�មដាកាុដ ឆំុដេឡល្មាឡ�ថំទ០១ ខមករ ដលា�ថទំ៣១ ខមា ជេៀដ
រលានា ឆ។ 

េសចក�ូមដឆនន ដេលខ៣៦២១ ំឡដ ចុះ�ថំទ១៦ ខមា នា ឆ២០១៨ ស�ឡក 

ទកាលិខិែសមកស មិដមដាឡមលរយ ែដាសម្ឆនា ឆ២០១៨ សែដាចឆនុចទ១ រមចដប “ំាកជមា

ឡមល្ ឆដំសា មួ្ឆដំាកជមាឡមលដលមមិ្មារមេម�កមច�ុម្មាិ ឡ មិដំាកជមាឡមលដលេម�ក
មច�ុម្មាិ ឡចួរលាេសកយ សែត�៏មកែឡ�កិច�ទកាលិខិែសមកស មិដមដាឡមលរយ ែដាកាុដ ឆំុដ

េឡល្មាឡ�ថទំ០១ ខមករ ដលា�ថទំ៣១ ខមា នា ឆ២០១៨” មិដសែដាចឆនុចទ៩ រម

កឆនែាប “ំាកជមាឡមលសែត�៏មកែឡ�កិច�មដាសរកាឡមលរធរមសែនមសែត�េវ�មេឡលេ�លដល

ច្មារមកឆនែា...”។ 

�មកេម�កេែស�សករមសុ៊ម ់សសករមសុ៊មចឆមួម៦ ៦១៧ (់សសករមសុ៊មចឆមមួ

៣១២ សករមសុ៊មមមស�យសមកសំាកជមាឡមលមមធមចឆមមួ៣ ៧១៦ សករមសុ៊មមមស�យសមកស

ំាកជមាឡមលែូចចឆមមួ២ ៥៨៩) ដលចុះម ិ េន�មមណ� ់សឡមលទខនណ ចឆមមួ៨ មិដ

េខែ�ចឆមមួ១២ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប ៏មសករមសុ៊ម ់សសករមសុ៊មិាេសចកម 

ដលរមេម�កត�កម�េន�មេខែ�េផ្ដគា  រមមដាឡមលរយ ែដាចួ មយុម�សករមសុ៊ម ់ស

សករមសុ៊មែិចែួចេទៀែមមិ្មារមមដាឡមលរយ ែដាេនេកយ។ កខកសមកាុដកមដាឡមលរយ ែដា

មសាសករមសុ៊ម្ឆដេាះ ាឆរធកសមមូលឡមលរយ ែដាមមិំសាលទលិ ឡ។ សកសួដេសដ�កិច� មិដ

សិ រិ �ែសុាួ៏ម� ិ់ មកមមសមេទៀែ េដកម្ឡសដនដយម�កសមមូលឡមលរយ ែដារធំសាលទលិ ឡ។ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុសូមឯកិឡ មិដរមមឆមមមសមប េន៏ម់ស

សករមសុ៊មមយួចឆមួមមយុេណជ ះ ដលមមិ្មារមមដាឡមលរយ ែដា េសាះសករមសុ៊មមយួចឆមមួសែត�េផ�

ឡំាកជមាឡមលមមធមេវជំាកជមាឡមលមឆ ខះកណរមមដាេនកមដដល ា់ កាកកណ� លមសា

សសសគសដលរមចុះម ិ  មិដមយួចឆមមួេទៀែជសសសគសលទលកម�។ សករមសុ៊មខះេម�ក
មច�ុម្មាិ ឡមមិ្មាចមា មិដ �៏ សាសករមសុ៊មខះ មមិសឡមសសកកាុដកផ�លាឯក់ាកាឡមល

ាា ដលជេសែុេម�ករធកសមមូលឡមលរយ ែដាឡុឆរមំសា។ 
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តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមេមះ។ ដូេចាះតជា មស�មកម�ជែិ

មនដ�មទមមូ��វឌមិឡជមម�េទៀែ។ 

៣.២.៣.កសមមូលឡមលសមបមាស� 

ំមុសកនែធេលខ៤៨៨ ំមសក.មក ចុះ�ថទំ១៦ ខែុល នា ឆ២០១៣ ស�ឡកេៀមចឆ មិដ

កសមសឡនែ�េវ�មសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ ឆឡូកទ១០ ំាសាយកទ� មឡមលទ សែដា

៏ស�៣៦ រមចដប “ំាសាយកទ� មឡមលទ៏មិកិច�េៀមចឆលិខិែមទទ� មាា កឆនែា

ម ិ ឯក់្ឆរចាាា មិដលិខិែយុែ�ិកដលំាកជមាឡមល ឬ ាិ ការកែាទុកសែត�កមា

កមា មិដកឆទុក មិដផ�លាូមដ�រល់េឡកឡមល...។” 

សមកសេលខ១២៣២ សស�.សមក ចុះ�ថទំ៣០ ខ�ចិ�ិក នា ឆ២០១៧ ស�ឡកេៀមចឆ 

មិដកសមសឡនែ�េវ�មំាសាយកទ� មឡមលទ សែដាឆឡូកទ៦ សមក៣៩ ាយកទ� មឡមលចលម

សទឡធ មិដំចលមសទឡធ៏មិកិច�េៀមចឆេគលមេយរយ មែិ�មិ មិដស�ដាទករដល

ាកាឡមលមនដកសមមូលឡមលសមបមាស�េលកកេផ�សិទលិ ឬសិទលិកមាកមាចលមសទឡធ មិដំចលម

សទឡធ។ សមកសេលខ៥០៧ សស�.សមក ចុះ�ថទំ២៦ ខេម់ នា ឆ២០១៧ ស�ឡកសមមូល

ឡមលសមបមាស� សែដាសមក៨ រមនាឆប  ំាកជមាឡមលសែត�៏មកែឡ�កិច�ទកាលិខិែសមកស 

មិដមដាឡមលសមបមាស�រធរមសាមាេទយ ិ មាជមយួមូ�ឯក់ាកាឡមលមនដកេផ�កម�សិទលិ ឬ

សិទលិកមាកមាំ ចលមសទឡធ។ 

�មកឡិមិែធសឆនុឆ ឯក់សមបមាស�េលកំចលមសទឡធចឆមួម២ ៣៨១ េន់ស

ឡមលទេខែ�ចឆមមួ១២ សស៏មាកយិមេិច�ទ២០១៨ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប

៏មសឆនុឆ ឯក់សមបមាស�មយួចឆមមួេន់សឡមលទេខែ�ចឆមួម៤ ៏ម ិ មាជមយួ ដូចជ 

ដកម ិូ មមសាេមេុឆ ឬំរិល�មានយំរិលសករដ សសរក ឯក់ម� កាំ ែ�ស�រ ន

ំាកេផ�សិទលិ ឬំាកទទួលសិទលិ ាឆមូសមដាទ�ឆដ មិដលិខិែសមកសឡមលសមបមាស�េលកកេផ�

សិទលិកមាកមាំ ចលសទឡធេទយមឆេឡញឡែវ៏ មមយួចឆមមួេនមមិ្មារមេឡញេលញ េទយ

ខ�ះឯក់ម� កាសម�ែ�ិំចលមសទឡធចឆេាះកេផ�សិទលិកមាកមាំ ចលមសទឡធមមិ្មាចុះម ិ ។ 

កខ�ះសម�ែ�ិំចលមសទឡធ ចឆេាះកេផ�សិទលិកមាកមាំ ចលមសទឡធមមិ្មាចុះម ិ មយួចឆមួម

ាឆរធកសមបមាស�េលកសឆនុឆ ឯក់ំចលមសទឡធឡុឆ្មាច្សាលសា។ 

េឆកយែមមនដម� េមះ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមឯកិឡ មិដរមមឆម
មមសមប កំមុ�ែ�កសមមូលឡមលសមបមាស� េន៏មម� សមឈមមយួចឆមួមកាុដកកឆនែា

មូ�ឡែវ៏ មឡតយុកលសឆនដា មិដទ�ឆដមសាំចលមសទឡធ ដល្ម្រធ៏មក

សសកឡសកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដសឆនដាកាុដកផ�លាមិយមករធរម

ច្សាលសា េដកម្ជឯក់គឆសទកាុដកសមមូលឡមលសមបមាស�រធរមសែនមសែត�។ 

តជា មស�មកម�ជែិរមេេកញកេឆកយមឆមមសាសកសួដ។ ដូេចាះ តជា មស�ម

កម�ជែិមនដមម��មទមមូ��វឌមិឡជមម�េទៀែ។  
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៣.២.៤.កដ�ះសែកាុដកសមមូលចឆនូលឡកំមុ�រ ែេមកក មិដមិទកទ� មសឆនដា 

ំមុសកនែធេលខ៨៦ ំមសក.មក ចុះ�ថទំ១៩ ខមាូ នា ឆ១៩៩៧ មសារទ� រិល

កម�ុជ ស�ឡលិខិែំមុ�រ ែ់ដសដា រមែសមត�រធ �៏ សាសឆនដាមុម្មាដឆេនក កកទ� ម 

�៏ សាសឆនដាសែត�៏មលិខិែំមុ�រ ែ់ដសដា េមកកកទ� ម មិដមិទកទ� មឡមម�េៀមចឆ

ដមដ មាូមមយកម� សឆនដា មិដសុេិយដ ឬកយិលយេខែ� សករដ មិដសមកសំម�សកសួដ

េលខ៩៩៥ សស�.សមក ចុះ�ថំទ២៨ ខមាូ នា ឆ២០១២ មសាសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ 

មិដសកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដសឆនដា ស�ឡកផ�លាេសវ់់នយមសា

សកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដសឆនដា រមកឆនែាមូ�ដមសមែសកិច�ូមមម�

េៀមចឆដមដ មាូមមយកម� សឆនដា មិដសុេិយដេលកកសាមាសាដកផសលាលិខិែំមុ�រ ែ

់ដសដា លិខិែំមុ�រ ែេមកកកទ� ម មិដលិខិែំមុ�រ ែមិទកទ� មសឆនដាលឆេនមម

ដូចជូមសិានះ ផ�ះល�ដ ផ�ះថ�េសកមេឈកេលក ្ឆដេនេសរសករដ កាុដសករដ មិដរ់ម 

សឡម្ឆដរមកឆនែាមូ��ថេសវេលក�សិយសឆនដាសែត�សមមូលផដដ។ 

�មកេម�កស�មកម�នា ឆ២០១៨ េនមម�េៀមចឆដមដ មាូមមយកម� សឆនដា មិដ

សុេិយដរ់ម េខែ�ចឆមមួ១១ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប មម�្ឆដេាះរម

ផសលាលិខិែំមុ�រ ែ់ដសដាូម �៏ សាសឆនដា មិដរមសមមូលចឆនូលឡេសវេមះចួេសកយ 

មយុម�មម�្ឆដេាះខកសមមមិរមសមមូលចឆនូលឡេសវេមកក មិដមិទកទ� មរមសាមា�ម

ចឆមមួលិខិែំមុ�រ ែ់ដសដាេកយ។  

េទយ់កដ�ះសែកាុដកមឆេឡញកែឡ�សមមូលចឆនូលឡកំមុ�រ ែេមកក មិដ

មិទកទ� មសឆនដាេមះ ាឆរធរែាចឆនូលជាុនសមេយមថ៍�កិរ់ម េខែ� មិដតច

េកកែ៏មសឆនដាមមិេៀមយ មទទ� មមេច�កេទសសឆនដាឡុឆសមសសម។ 

តសសយេសែុេមះ ដ�រលេខែ�ាួនាឆដលាមម�្ឆដេាះរធខិែខឆំមុ�ែ��ម

េគលកន៍នាឆសដេលករធ៏មសមសិទលិ ឡ។ 

េឆកយែមមនដកេលកកេកដេមះ ដ�រលេខែ�រមរធមម�េៀមចឆដមដ មាូមមយ
កម� សឆនដា មិដសុយិដជំាកមឆម េសកយមម�រមមឆមប មា� មាឡរមផសលាលិខិែំមុ�រ ែ
់ដសដាូម �៏ សាសឆនដាចួ េទកមមម�រធ �៏ សាសឆនដាទកាលិខិែេសាកសុឆេមកកកទ� ម ។ ជ
មយួគា េមះ កណ៏ ម �៏ សាសឆនដាខះរមេាចេ�ះឡុឆសឡមទកាាកធេទ មយ្ ដេទៀែេទយ់ឡុឆ
៏មច្មាផកឡិមយេលកសឆនដា់ ដសដាខុសច្មា េសកយមមម�សាមាសាដសឆនដាមមិមមជ
ដ�រលយុែ�ិមមវេទកមមម�ឡុឆតច្ែា� ិ់ មកណមយួចឆេាះឡួកគែា េសរឡំេ ិ កញឡកួ
គែាមកេសាកសុឆេមកក មិដមិទកទ� មមយុេណជ ះ។ មយុម� េននា ឆ២០១៩ មម�រមសមុឆឡិិកឆប 
េនេឡល �៏ សាសឆនដាទកាាកធេសាកសុឆ់ដសដា ាមមម�េសាកសុឆរធគែាមឆេឡញមមមទេមកក
កទ� ម់ដសដាជមយួគា ែម�ដេៀសវដគែាេាចេ�ះដូចនា ឆកមដមក។ ចឆេាះលិខិែមិទ
កទ� ម មម�មនដេសាកសុឆឲធគែាមដាសរកាេនមម�ជមុមេនេឡលគែា់ ដសដាម �ិ មា មម�
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មនដេចញលិខិែំមុ�រ ែមិទកទ� មឲធែម�ដ។ មម�េផ្ដេទៀែប ខ�ះមមម�ឆាញមឆេឡញ
ករេមះ។ 

ផ�ក�មកមឆមេមះ តជា មស�មកម�ជែិសូមរធដ�រលេខែ�យួ ឆុញករ
េមះរធរមសមេសកាេឡលសដមុខ េសកយតជា មស�មកម�ជែិមនដ�មទមេលកកំមុ�ែ�
ករេមះមម�េទៀែ។ 

៣.២.៥. កមដាចឆនូលថ�កិដ�រលបា កាេសកមជែិឆដកយិមេិច�ទ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ រមកឆនែាកាុដសមកសេលខ១៨៩០ សស�.សមក 
ចុះ�ថំទ៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៥ ស�ឡមែិ�មិ�មកសាមាសាដេទយធចឆនូល សស៏មាដ�រល
បា កាជែិ មិដដ�រលបា កាេសកមជែិ ផាកទ២-កមដាសរកាេទយធចឆនូល សែដាសមក
១១ រមចដប “េៀដរលា�ថំទ២៥ �មខមមួយក ាមឡខមករ ដលាខ�ចិ�ិក មិដ�ថំ
ទ៣១ ខមាូ េទយធកចឆនូល សែត�េម�កសលកមសែចឆនូលេវ�ម៏ែិកថ�កិមូ�ចឆមួម
ទនកសរកាចឆនូលដលខួមរមសមមូល។ េទយធកចឆនូលសែត�េម�កសលកមសែមដ�ចឆនូល
ថ�កិជម (៣) ច្មា េដកម្ទកាូមតណមកចុះសែសេលស េសកយម ិូ មេវានេមយធក
់ ់នយ យយ ដយូសែនម�ថទំ២៦ េៀដរលាខ មិដ�ថទំ៣១ ខមាូ។ េសកយឡឡិមិែធប
សែនមសែត� ានេមយធក់់នយសែត�េៀមចឆមដ�ចឆនូលចូលថ�កិជែិ ចុះសែសេលសេលក
សលកមសែចឆនូល មិដម ិូ ម២ច្មា មកេទយធកចឆនូល�ញិ”។ 

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប សស៏មាកយិមេិច�ទ២០១៨ ំដសិ ឡសចក
េចញចូលែមយួ�មដ�រលេខែ�កឆឡដាមឆរមសមមូលចឆនូលេលក�សិយឆាញ្ឆដ១២ មួ៏ម
�សិយេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដសឆនដា �សិយកសិកម� �សិយករ មិដ
មន�ុ ះមណ� ល�ជិ �យ �សិយ់់នក មិដដនក ិូ ម �សិយសុសរិល �សិយ យ 
មិដបមឡល �សិយឧសឆសកម� មិដសិម្កម� �សិយេទសចន៍ �សិយឡែវ៏ម �សិយ
ម ិ់ ស ម �សិយានិកម� មិដ�សិយ�ម្មមវ សម្ឆខមាូ (្មាឡ�ថទំ០៣ ដលា�ថទំ៣១ ខមាូ 
នា ឆ២០១៨) សុមចឆមួម ១១១ ៦០៦ ៤០០េៀល។ ជកាស�ដ េមងក�មំដសិឡសចកេចញ
ចូលែមយួ រមេម�កកមដាចឆនូលសដេលកេមះូមេទយធកចឆនូលដ�រលេខែ�កឆឡដាមឆ 
េន�ថទំ១៦ ខមករ នា ឆ២០១៩ មា� មាមកេទកមេទយធកចឆនូលរមេម�កកេមកកផ�លា មិដ
មដ�ចឆនូលឡេសវ់់នយ្ឆដេាះូមមម�ឆាញ្ឆដ១២�សិយ េន�ថទំ២២ ខ
មករ នា ឆ២០១៩។ 

តសសយេសែុេមះ េដកម្រធរយកន៍ចឆនូលមរ ញសែនមសែត� ដ�រលេខែ�ាួ
ឆុញរធំដសិ ឡសចកេចញចូលែមយួរធមដាចឆនូលថ�កិសែនមសែត�សសម�មសមកសសដេលក។ 

េឆកយែមមនដកេលកកេកដ ដ�រលេខែ�កឆឡដាមឆរមឯកិឡ�មំមុ់សម៍មសា
តជា មស�មកម�ជែិ មិដេម�កកនាឆដលាំដសិឡសចកេចញចូលែមយួរធំមុ�ែ�សសម
�មសមកសមសាសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរធរមសែនមសែត�។ 
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ផ�ក�មកមឆមេមះ តជា មស�មកម�ជែិមនដមម��មទមកំមុ�ែ��មំមុ់សម៍ 

ស�មកម�ជមម�េទៀែ។ 

៣.២.៦.កឡុឆរមេៀមចឆរយកន៍សមទិលកម�សម្ឆឆ៏ស មិដសម្ឆនា ឆ          

សមកសេលខ១២៨២ សស�.សមក ចុះ�ថទំ២៧ ខែុល នា ឆ២០១៦ សសឡសិទលិ
ឆំណច កទទួលខុសសែត� មិដមែិ�មិំមុ�ែ�ថ�កិកម��មិមសាំដសិ ឡថ�កិ សែដាសមក២៣ 

រមចដប  “រយកន៍សមទិលកម�ាមឆុះម�� ឆដ ឆំឡកវសា�ដលទលផល មិដវយែ�មំ ឆឡ
�វឌមិឡ�មកំមុ�ែ�ចេរា មសកម�ិ ឡ ំមុកម��មិ ឬកម��មិមសាំដសិ ឡថ�កិកាុដកមួ

ចឆនកសេសមចេគលមឆនដេគលមេយរយមសាសកសួដ ស់ មម។ ំដសិ ឡថ�កិ�មសកសួដ

ស់ មម សែត��មទមកំមុ�ែ�ថ�កិមសាខួមជសម្ឆ មិដេម�ករយកន៍ ឆំឡ�វឌមិឡេលក
សូចាកលទលផលកាុដនា ឆជ្ឆរចា មិដសូចាកលទលផលចុដេសកយ េទយំមុេលមេវ

�មទសមដា�រដាឆូមួ មិដ�មទសមដា�មសមេទរយកន៍មសាសកសួដ ស់ មម់ម។ 

រយកន៍សមទិលកម�្ ឆដំសាសែត�េម�កេកដ�មកលមេិច�ទ ដូចសដេសកម   

រយកន៍សមទិលកម�សម្ឆឆ៏ស កសមែិចេរា មសកម�ិ ឡ មិដ/ឬកសមែិំមុ

កម��មិ សែត�េផាកមកយយ ដយូមឆផុែ២០�ថ ំ មា� មាឡកម �ិ មាកំមុ�ែ��មឆ៏សទ១។ រយ

កន៍សមទិលកម�សម្ឆនា ឆដលាកសមែិកម��មិសែត�េផាកមកយយ ដយូមឆផុែសែនមខមា�មនា ឆមា� មា”។ 

�មយយកេម�កស�មកម� តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប ាិែសែនមខមា 

នា ឆ២០១៩ ំដសិ ឡថ�កិ�មមម�ឆាញមយួចឆមមួកាុដេខែ�ចឆមួម៥ ឡុឆរមេៀមចឆរយកន៍

សមទិលកម�សម្ឆឆ៏ស មិដសម្ឆនា ឆេកយ មួ៏ម  

១.  េខែ�់ � យេៀដ៏មមម�ចឆមមួ៣ ាមមម�់់នក មិដដនក ិូ ម មម�

ានិកម� មម� យ មិដបមឡល។ 

២.េខែ�មា� យ៏មយ៏មមម�ចឆមមួ៤ ាមមម�ានិកម� មម�មម់មទនក មិដ

ឧែុមិយម មម�ឧសឆសកម� មិដសិម្កម� មិដមម�ឡែវ៏ ម។  

៣.េខែ�េកះកុដ៏មំដសិ ឡចឆមមួ១២ ាមដ�រលេខែ� មម�ានិកម� មម� យ មិដ

បមឡល មម�េទសចន៍ មម�សដសមកិច� ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្ មម�មម់ម

ទនក មិដឧែុមិយម មម�ឧសឆសកម� មិដសិម្កម� មម�ករ មិដមន�ុ ះមណ� ល�ជិ �យ 

មម�កិច�កា  មម�ម ិ់ ស ម មម�ំ�ិវឌម៍មមទ មម�កសិកម� ុកន សម៏ញា មិដេម់ទ។ 

៤.េខែ�កឆឡដានា ឆដ៏មំដសិឡចឆមមួ១៤ ាម ដ�រលេខែ� មម�េៀមចឆដមដ មាូម 

មយកម� សឆនដា មិដសុេិយដ  មម�សដសមកិច� ំែែយុទលម មិដយុ�មែិសម្្ មម�

ករ មិដមន�ុ ះមណ� ល�ជិ �យ មម�ឧសឆសកម� មិដសិម្កម� មម�កិច�កា  មម�

ម ិ់ ស ម មម� យ មិដបមឡល មម�ានិកម� មម�មម់មទនក មិដឧែុមិយម មម�

់់នក មិដដនក ិូ ម មម�កសិកម� ុកន សម៏ញា មិដេម់ទ មម�ំិ�វឌម៍

មមទ មិដមម�សុសិរល មិដ 
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៥.េខែ�េាម់ ែា៏ មមម�ចឆមមួ១ ាមមម�ឧសឆសកម� មិដសិម្កម� 

េទយ់កឡុឆរមេៀមចឆរយកន៍សមិទលកម�សម្ឆឆ៏ស មិដសម្ឆនា ឆ 

ាឆរធឡុឆ៏មសកនកម�កាុដកវសា�ដមូ�សមសិទលិឡ សមសិទលផល �មកំមុ�ែ�ថ�កិ�មកម��មិ 

ដលជេគលមឆនដេគលមេយរយមសារទ� រិល។ 

តសសយេសែុេមះ ដ�រលេខែ� ាួឆុញំដសិ ឡាកាឡមលេសកមរវទំមុ�ែ�រធ

រមសមសសម�មសមកសនាឆសដេលក។ 

េឆកយែមមនដកេលកកេកដេមះ ដ�រលេខែ�រមឯកិឡ មិដសម្ឆុញដលា

មម� ំដសិ ឡដលំមុ�ែ�ថ�កិកម��មិរធេៀមចឆរយកន៍េមះ ាេឡលសដមុខ។ 

ផ�ក�មកមឆមេមះ តជា មស�មកម�ជែិសដ្នមប ដ�រលេខែ�មនដយួ ឆុញ

ករេមះរធរមល�សមេសកាកយិមេិច�ទេសកយក េសកយតជា មស�មកម�ជែិមនដ�ម

ទមកំមុ�ែ�ករេមះមម�េទៀែ។ 

៣.២.៧.កមមិរម្ែា�ឆដំាកសាមាសាដាេស៏ដេដកម្�មទមករសឆនដា 

សមកសេលខ៣៨១ សមក.សស�/២០១០ ចុះ�ថទំ១៥ ខមថុិា នា ឆ២០១០ មសា

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ ស�ឡកទការធេសមកេសៀ�េៀលទលកម�ស�ឡកំមុ�ែ�ម�៍ ិ់ ម 

មិដមទម្ រិ ែ�ិ ស�ឡលទលកម�់់នយ សែដាឆឡូកទ២ ចឆនុច៣.១៤.៨ រមម� កាប 

ជទូេវកសែមែឡិមិែធកិច�សម្សឆនដា៏ មកស�ុា �់ ញ េទយ់ក�� ្ឆដងយដល

មមិតចដនដរមមុមេឡល្មាេផ�កមករ។ ដូេចាះ ែសមត�រធ៏មក្ែា�ឆដំាកសាមាសាដ

ាេស៏ដ េដកម្េម�កកសាមាសាដទ�ឆដាេស៏ដ មិដសែមែឡិមិែធសកម�ិ ឡសម្ឆ�ថំមសា “ំាក

ទទលួក”។ ំាកសាមាសាដាេស៏ដតចជមុាសលេនកាុដំដសិ ឡលទលកម� ឬជទសមនកឆឆាញ 

ឬជមុាសលដល៏មឆាញមកឡ ស់ មមំមុ�ែ�លទលកម�។ ំាកសាមាសាដាេស៏ដសែត�េម�ករយ

កន៍ជសម្ឆំ ឆឡ�វឌមិឡ មិដម� ដលេកកែ៏មេកដកាុដេឡលំមុ�ែ�ករ។ 

�មកេម�កេែស�ស�មកម�េលកសឆនុឆ ឯក់លទលកម�នា ឆ២០១៨ តជា មស�មកម� 

ជែិសេដាែេេកញប េខែ�់ � យេៀដ កណស ល ែមា   កឆឡដានា ឆដ មិដរ់មាឆេឡញ 

ឡុឆរម្ែា�ឆដំាកសាមាសាដាេស៏ដេដកម្�មទមករ់ដសដាមសាំាកទទលួក មិដ

េម�ករយកន៍�វឌមិឡេកយ។ 

េទយ់កឡុឆរម្ែា�ឆដរធ៏ មំាកសាមាសាដាេស៏ដ ាឆរធគ� មមូ�រយកន៍

�វឌមិឡករសឆនដា មិដឡុឆ៏មមូលទ� មសស៏មាានយកម�កលទលកម�េម�កកវយែ�ម 

មិដសមាលាទទលួសឆនដា មិដតចាឆរធសែមដាថ�កិដ�េនេឡលដលសឆនដាសែត�រមេកដ

មមឆមទទ� មលកននយមេច�កេទស ដូចជ ដក សុមយដាែ។ល។ 

តសសយេសែុេមះ ដ�រលរ់មេខែ�សដេលកាួនាឆានយកម�កលទលកម�

រធ្ែា�ឆដំាកសាមាសាដាេស៏ដ េដកម្េម�កក�មទមរលាសកម�ិ ឡករមសាំាកទទលួ
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ក មិដរលាម� ដលេកកែ៏មកាុដ ឆំុដេឡលំមុ�ែ�ករ សឡម្ឆដេម�ករយកន៍សសឡ
�វឌមិឡូមសម់មនយកម�កលទលកម�ជសម្ឆ។ 

េឆកយែមមនដកេលកកេកដេមះ ដ�រលេខែ�មយួចឆមមួ មិដដ�រលរ់មរម

មឆមប រមនាឆដលាមម�ឆាញចួេសកយ មិដមយួចឆមមួេទៀែប េទយ់កយលា

សចឆប ៏មសករមករចុះឡិមិែធករមសាំាកទទលួកចួេសកយ េទយសគមាែឡុឆរម

េម�ករយកន៍សសឡ�វឌមិឡមយុេណជ ះ។ ជមយួគា េមះ ដ�រលេខែ�មយួចឆមួមេផ្ដេទៀែ

កណរមសម្បឆុញករេមះមមសមេទៀែ។ 

ផ�ក�មកមឆមេមះ តជា មស�មកម�ជែិ ឆឡនដប ដ�រលេខែ�មនដនាឆ

កំមុ�ែ�ករេមះរធរមល�សមេសក េសកយតជា មស�មកម�ជែិមនដ�មទមកំមុ�ែ�

ករេមះមម�េទៀែ។ 

៣.២.៨.កវយែ�មំ ាកចូលមួេដញ�ថ មិដសមាលាកិច�សម្េទយឡុឆ៏ ម�រដទិមាមយែ�ម

ទផឆ 

ជទូេវ កេម�កកិច�លទលកម�់ ់នយ េាែដែំមុ�ែ��មិ់មស�លទលកម�េទយ

ច្�ថ ឡិេសគះ�ថ េដញ�ថកាុដសសរក មិដេដញ�ថជលកននយំម�ជែិ ផ�កេវ�មច្មា

ស�ឡលទលកម�់់នយ។ ទម�នមមនដេមះ ំដសិឡលទលកម�សែត�េម�ក�រដទិមាមយែ�មទផឆ 

េដកម្ទុកជមទទ� មមយួកាុដកេសកសេ កសំាកេដញ�ថ។ ់រចេលខ០០២ សស� ំល់ 

ចុះ�ថំទ១៤ ខមករ នា ឆ២០១៤ ស�ឡកំមុ�ែ�កិច�លទលកម�់់នយ សែដាចឆនុចទ១៣ 

រមែសមត�រធ ស់ មមំមុ�ែ�លទលកម�សែត�្ែាចដេៀមចឆ�រដទិមាមយែ�មទផឆ�មស៏ស់ែុ

លទលកម�សស៏មាទុកជឡែវ៏ មមមសមកាុដកវយែ�ម េសកសេ កសំាកេដញ�ថ មិដសមាលា

កិច�សម្។ 

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប កាុដកំមុ�ែ�កិច�លទលកម�់់នយនា ឆ

២០១៨ ៏មមម�មយួចឆមួម�មេខែ�ែ្ូដេ�ុ ឆ មិដមម�មយួចឆមួម�មេខែ�កម ឡុឆ្មារមេៀមចឆ

�រដទិមាមយែ�មទផឆ�មស៏ស់ែុលទលកម� ដលជឡែវ៏ មមមសមសស៏មាឡិ្ណ

កាុដកេសកសេ កសំាកេដញ�ថ ឡិេសគះ�ថ ឬស�ដាែ�ម មិដសមាលាកិច�សម េ្នេកយ។ ដ�រល

េខែ�ែ្ូដេ�ុ ឆ មិដដ�រលេខែ�កម ាួនាឆរធមម�ាកាឡមលសដេលក េៀមចឆ�រដទិមាមយ

ែ�មទផឆ េដកម្ជឡែវ៏មមមសមសស៏មាឡិ្ណកាុដកេសកសេ កសំាកចូលួមកិច�

លទលកម�់ ់នយ មិដសមាលាកិច�សម្។ 

េឆកយែមចឆេាះកេលកកេកដសដេលកេមះ ដ�រលេខែ�ែ្ូដេ�ុ ឆ មិដដ�រលេខែ�

កមរមឯកិឡ មនដខិែខឆកលឆំ�មំមុ់សម៍ដលរមេលកកេកដសស៏មានា ឆមា� មា។ 

ផ�កេលកកមឆមេមះ  តជា មស�មកម�ជែិមនដ�មទមេមកលមូ��វឌមិឡមម�េទៀែ។ 
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៤.ិ ិរតនតា្េទេលវវន្រងនិអនរវាតអនរ សននសវនណច� 

ផ�ក�មលទលផល�មកេម�កស�មកម�សស៏មាកយិមេិច�ទ២០១៨ ាេឡលកមដមក តជា ម

ស�មកម�ជែិកែាស ស៏ លាេេកញប ចឆនុចខ�ះសែ មិដំមុ់សម៍ស�មកម�មួយចឆមួម ដល

តជា មស�មកម�ជែិរមេលកកេកដ សែត�រមសកសួដ ស់ មម ដ�រលរ់ម េខែ� ដ�រលមូលទ� ម 

មិដំដសិ ឡាកាឡមលាាខិែខឆំមុ�ែ�កលម�ាួរធកែាស ស៏ លា មិដេកែសេសក  ឯចឆនុចមយួចឆមមួ

េទៀែមមិ្មារមំមុ�ែ�រមេឡញេលញេនេកយ ជតទ   

៤.១.  សមសិទលិ ឡ�មកេម�កស�មកម� 

  េដកម្រធកេម�កស�មកម�សមកមេទយសមសិទលិ ឡ ំាសាយកទ� មឡមលទរមនាឆរធំដសិឡ

ឡមលទេសកមរវទេសកសេ កសំាកជមាឡមលដល៏មហមិយខ�សាជតទិិឡសស៏មាកេម�កស�មកម�។ 

�មកឡិមិែធេមកល�រដលទលផលករស�មកម�សម្ឆនា ឆ២០១៨ មសា់សឡមលទខនណ ចឆមមួ៨ 

មិដេខែ�ចឆមួម១១ (កេម�កស�មកម�េលកលិខិែ ា់ ម មិដ៏មកសមែិ) តជា មស�មកម�ជែិសេដាែ

េេកញប ់សឡមលទខនណ ចឆមមួ៤ មិដេខែ�ចឆមមួ២រមេម�កស�មកម� មិដកឆនែាឡមលសសសគស

មយួចឆមមួសូមធ។ កកឆនែាឡមលសូមធេមះេទយ់កកឆនែាហមិយមសាសសសគសដលសែត�

េម�កស�មកម�ឡុឆ្មារមល� តចាឆរធកេម�កស�មកម�មមិ៏មសមសិទលិ ឡ។ សកសួដេសដ�កិច� មិដ

សិ រិ �ែសុរមមឆមមមសមប ក� ិិ ាហមិយកាុដកេម�កស�មកម�មមិ្មារមសុសកិែេនេកយ េទយ

ឡុឆ្មា៏ មឡែវ៏ មសាមាសគមា មិដំមុ�ែ�េទយ�ដ។ កាុដកន មយួចឆមមួ ំាកជមាឡមល៏ មឯក់

សាមាសគមា េដកម្េទះមម�ុក េាះតចាឆរធ៏មកកឆនែាឡមលសូមធ។ 

៤.២. កសមមូលឡែវ៏ មសសសគសមយួចឆមមួដលរមចុះម ិ �មសកសួដ ់ ស មម 

  េដកម្សាមាសាដកសមមូលឡមលរធកមាែ៏មសមសិទលិឡ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរម

េចញលិខិែមទទ� ម មិដមែិ�មិ្កាទដេវមនដកសមមូលឡែវ៏ មំាកជមាឡមល។ ំាសាយកទ� ម

ឡមលទរមមេដាកែសករមករមយួចឆមួម មិដរមសសកេម�កករជមយួសកសួដានិកម� ំដស

ិឡេសុកមកន៍សិ រិ �ែសុកម�ុជ ំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជ សកសួដកមេទស មិដ

សសសមែិមែ�ិកំ ម�ជែិ សកសួដ់់នក មិដដនក ិូ ម មិដសកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� 

មិដសឆនដា។ មយុម� ំាសាយកទ� មឡមលទ មមិ្មារមសមមូលឡែវ៏ មសសសគសេន�មមណ�

សកសួដ ស់ មមមយួចឆមមួេផ្ដេទៀែរធរមេឡញេលញ មិដ្មាេឡលេ�លេនេកយ។ តជា មស�ម

កម�ជែិរមេេកញមូ�កមេដាកែសករមករមយួចឆមួមចួេសកយ មិដេលកកទនកចិែ�ចឆេាះកសមមូលឡែវ

៏ម ឆំឡសសសគសដលរមចុះម ិ �មសកសួដ ស់ មមាាមមសមេទៀែ។ 

៤.៣. កសាមាសាដំាកជមាឡមល 

  រទ� រិលកម�ុជរមផ�លាេមសកកម�ូមំាសាយកទ� មឡមលទមូ�ិកិច� ដូចជ  ផ�លា

េសវដលាំាកជមាឡមល សមមូលចឆនូលឡមល មិដំមុ�ែ�កម��មិ្មាមដនឆចឆេាះំាកជមាឡមល ដលមមិ

េគឡច្មា មិដមទម្ រិ ែ�ិស�ឡ់េឡកឡមល។ ផ�ក�មសសិែិសសសគសសម្ឆខ នា ឆ មសាកយិលយ
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សសិែិសសសគស�មំាសាយកទ� មឡមលទ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប សសសគសមយួ

ចឆមមួែូចឡុឆរមទកាលិខិែសមកសឡមលេទ។ កខកសមមសាំាកជមាឡមលកាុដកទកាលិខិែសមកស

ឡមលេវ�មទសមដា មិដទកមដកឆនែា រមផ�លាផលលឆរកចឆេាះដ�រល់េឡកឡមលកាុដកសមមូលឡមល 

មិដជមច�យមយួ�មកេាចេ�ះឡមល។ សសសគសដលមមិរមមកទកាលិខិែសមកស ាមមួ៏ម

្ឆដសសសគសដលរែាខួមផដដ។ មច�ុម្មា ំាសាយកទ� មឡមលទរមខិែខឆឆុញនាឆដលា

ាយកទ� មាកាឡមល មិដ់សឡមលទេខែ� ខនណ  មម�កេម�កស�មកម�រធរមមុនដ យ៏ ែា មិដទកា

ទនណ កម�ឡិមយ�មច្មាចឆេាះសករមសុ៊ម សសសគស ដលខកសមមមិរមមកមឆេឡញកែឡ�កិច�

់េឡកឡមល។ ចឆេាះកមមិរមទកាេ្សទនណ �ម៏ស�១២៩ មទេល�កសផាកសឡស�ទនណ េលក
មទម្ រិ ែ�ិស�ឡឡមលទ ំាសាយកទ� មឡមលទ េនែឡ្យមេសមកសរសា� ិ់ មកទមាមា មិដមម�

ំមា ឆដលាំាកជមាឡមលរធំ មុ�ែ�មឆេឡញកែឡ�កិច�់ េឡកឡមល សសម�មច្មាស�ឡ ់េឡកឡមលសិម។ កមដ

មក ំាសាយកទ� មឡមលទរមេសមកសរសា� ិ់ មកដ�រលជេសចកម ៏មដូចជ កិែាទុកកេផ�

កម�សិទលិំចលមសទឡធ  មមិរធេមកកសករមសុ៊មថ� មិដមមិរធលកាិ ាសុ៊មជេដកម ។ល។ 

៤.៤. កកមាកមាកិច�ម ិ កានេមយធមសាំាកជមាឡមល 

  ច្មាស�ឡ់េឡកឡមលរមកឆនែារធំាកជមាឡមលសែត�កមាកមា កែាស� មិដថកឆទុកម ិ លិខិែ

យុែ�ិក មិដឯក់សិ រិ �ែសុេផ្ដក កាុដកន ដលំាកជមាឡមលមមិរមកឆទុករធរមសែនមសែត�មូ�

ម ិ ានេមយធ ឬមមិរមផ�លាឡែវ៏ ម្ឆរចាូមដ�រល់េឡកឡមល េាះំាកជមាឡមលសែត�ដមូ�

កកឆនែាឡមលជឯកេ�ិាឡដ�រល់េឡកឡមល...”។ �មកឡិមិែធសឆនុឆ ឯក់ស�មកម��មក

កឆនែាឡមលេកដ�ញិមសាាយកទ� មស�មកម�សសសគស�មំាសាយកទ� មឡមលទេលកំាកជមាឡមល

ចឆមួម៨៧សករមសុ៊មសសសគស តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប ំាកជមាឡមលចឆមួម៦០ (សករមសុ៊ម

សសសគសសសិែេនេសកមកសាមាសាដមសាាយកទ� មសាមាសាដំាកជមាឡមលមឆចឆមមួ១៦ មិដសសិែ

េនេសកមកសាមាសាដមសា់សឡមលទេខែ� ខនណ ចឆមមួ៤៤) ឡុឆ្មារមកមាកមា កែាស� មិដ

ថកឆទុកកិច�ម ិ ិកានេមយធ មិដលិខិែយុែ�ិករធរមសែនមសែត�សសម�មច្មាស�ឡ់េឡកឡមល

េនេទ្កយ ដលជេសែុាឆរធដមូ�កកឆនែាឡមលជឯកេ�ិាឡដ�រល់េឡកឡមល។ កន េមះ 

កមដមកំាសាយកទ� មឡមលទែដែេម�កកំមា ឆ ផ្ឡ�ផឆយ មិដនាឆដលាំាកជមាឡមល្ឆដំសា 

�មយយកេម�កសិកន ់ល េដកម្ឆុញកំ មា ឆំ ាកជមាឡមលរធ៏ មកយលាដនដរធរមច្សាលសា

ឆំឡកែឡ�កិច�់េឡកឡមល កំមុ�ែ�ច្មាឡមលទ មិដកកមាកមាកិច�ម ិ ិកានេមយធរធរមសែនម

សែត�សសម�មច្មា មិដមទម្ រិ ែ�ិជម៏ម។ ជមយួគា េមះ សករមសមនកឆជែិានេមយធ កណកឆឡុដ

ឆុញកកមាកមាកិច�ម ិ ិកានេមយធេមះដ។  

៤.៥. រយកន៍ស�មកម�មសាស�មកឯករធ 

  សសសគស�មិិេយា្ឆដងយ ដលរមេម�កសកម�ិ ឡត�កម� ៏មកែឡ�កិច�ទការយ

កន៍សិញ�ែសុសម្ឆកយិមេិច�ទមមយួកមសាខួមូមស�មកឯករធសស៏មាេម�កស�មកម�សសមេវ

�មច្មាដលរមកឆនែាចឆេាះសសសគសដល៏មលកននយ�មិិច�យឡកាុដចឆេណមលកននយ�មិិ
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ច�យមាម (១)ផលមសម្ឆនា ឆមសាសសសគស៏មចឆមមួ្មាឡមាមាលមេៀលេកដេវ (២) សទឡធ

សកម�សុម៏មែ�ម្ មាឡឡាមាលមេៀលេកដេវ (៣) មិេយិកមេសមកករ៏មចឆមមួ្មាឡ
មយួយាកាេកដេវ មិដរលាាេស៏ដ�មិិេយាដល៏មលកននយសម្ែ�ិសាមាសគមា េសកយរមចុះ

េ� ះេនសករមសមនកឆំ�ិវឌមក៍ម�ុជ េាលាមសសសគសដល៏មលកននយ�មិិច�យដូចេមះសែត�៏ម

រយកន៍ស�មកម�មសាស�មកឯករធ។ �មកឡិមិែធសឆនុឆ ឯក់ស�មកម� តជា មស�មកម�

ជែិសេដាែេេកញប សករមសុ៊មសសសគសមយួចឆមមួ រមមឆេឡញកែឡ�កិច�ទការយកន៍សិ រិ

�ែសុ សម្ឆកយិមេិច�ទមមយួកមសាខួមរធស�មកឯករធេម�កស�មកម� មិដសករមសុ៊មសសសគសមយួ

ចឆមមួេទៀែ មមិរមមឆេឡញកែឡ�កិច�ដូច៏មចដកាុដសមកសសដេលកេទ។ កមដមក ំាសាយក

ទ� មឡមលទ ែដែរមនាឆំ ាកជមាឡមលជសម្ឆ េសកយជមយួគា េមះ សករមសមនកឆជែិានេមយធ 

កណកឆឡុដឆុញដលាំាកជមាឡមលរធេម�ករយកន៍េមះ េទយ៏ម្ឆដឡិមយ�មច្មា េមកមមិំមុ�ែ��ម។ 

៤.៦. កេសមកសរសា�កិាយមសែ 

  �មច្មាស�ឡ់េឡកឡមលាមែសមត�រធ៏មកេសមកសរសា ឬេចញ�កិាយមសែចឆេាះរលាកិច�ក

ឆមញួវដំាកជមាឡមល មិដមុាសលដ�ទេទៀែ។ ចឆេាះ�កិាយមសែតកេលកែ�មមមសម ាមសែត�៏មចុះ

េលខេៀដសែនមសែត�រធេវំាកទិញ មិដសែត�៏មចុះមិេទ�ស ដូចជ េ� ះ មិដេលខចុះម ិ មសាំាកលកា 

កលមេិច�ទេចញ�កិាយមសែ េ� ះំាកទិញ ឬមិេយិក ឬ ាិ ការំាកទិញ ម ិ៏ ន េសចក�មយិយ 

មិដ�ថលកាទឆមិញ ឬេសវ។ ជដេមះេវេទៀែ �កិាយមសែសស៏មាំ ាកជមាឡមល�មមមស�យសមកស

សែត�៏មតសយទ� ម េលខំែ�ស�រ នកម� “ំែម”  េលខ�កិាយមសែ �ថំខនា ឆេចញ�កិាយមសែ 

រយមុខទឆមិញ ឬេសវ ម ិ៏ ន �ថឯក� �ថសុម េគែ�ាម មិដាមំាកេចញ�កិាយមសែ...។ 

�មកេម�កេែស�េលកលិខិែសមកសឡមល មិដឯក់ ិ មាេផ្ដកមសាសករមសុ៊មសសសគសមយួចឆមមួ 

តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប កាុដនា ឆ២០១៨ សករមសុ៊មសសសគសមយួចឆមួមរមេសមកសរសា 

មិដេចញ�កិាយមសែឡុឆ្មារមសែនមសែត��មកនាឆេវរធំែិថិមមសាខួម ដូចជ �កិាយមសែ

គ� មេលខំែ�ស�រ នកម� “ំែម” គ� មេលខ�កិាយមសែ គ� មេគែ�ាម មិដាមំាកេចញ

�កិាយមសែ...។ ំាសាយកទ� មឡមលទរមមិដកឆឡុដ្ែា� ិ់ មកជមម�មា� មា េទយរមេម�កកផ្ឡ�

ផឆយ�មយយសមឡមលផ្ឡ�ផឆយ េៀមចឆសិកន ់លនាឆដលាំាកជមាឡមល េផាកលិខិែូមដឆនន ដ

ាកាឡមលមនដកេសមកសរសា�កិាយមសែូមដលាសសសគស មិដនាឆដលាមមម�ឡមលទាកាឡមលសាមាផាក 

ឡិមិែធេមកលរធរមមុនដ យ៏ ែា មិដ្ែា� ិ់ មកមយួចឆមួម ដូចជ េម�កកឆនែាេសែុជមយួែឆណដសស

សគសរធេម�កកកសសមមលេកដ�ញិមូ�កេចញ�កិាយមសែ រធរមសែនមសែត��មកនាឆមសាំាស

ាយកទ� មឡមលទ មិដមមិំមុ�រ ែរធឥន្មតកេលក់ែុចូល ឬឡធួកេសាកសុឆមដ�ិលសដតក

េលកែ�មមមសម កាុដកន មមិំមុ�ែ��ម� ិ់ ម�កិាយមសែ។ 

៤.៧. កសែមែឡិមិែធេលកលិខិែសមកសឡមល 

  កទកាលិខិែសមកសឡមលតកសម្ឆខ សម្ឆនា ឆេនដ�រល់េឡកឡមលសែត�េម�កេកដេទយិឡ

សែនមសែត� មិដច្សាលសា េសកយមណជ មិកសសសគសជំាកទទលួខុសសែត�្ឆដសសរដចឆេាះមុខច្មា 
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សមសិមេមកឡែវ៏ មណមយួ៏មកកដមមឆ    ឯកសែមែឡិមិែធលិខិែសមកសឡមល ជិកិច�មសា

មមម�ឡមល។ �មកេម�កេែស�េលកកសែមែឡិមិែធលិខិែសមកសឡមលសម្ឆខ មិដលិខិែសមកសឡមលេលកសរកា

ចឆេនញសម្ឆនា ឆមសាសករមសុ៊មចឆមមួ៧៣០េនំដសិឡឡមលចឆមួម២២ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែ

េេកញប ៏មលិខិែសមកសឡមលសម្ឆខមសាសករមសុ៊មមួយចឆមួម ានាឡមលេលកសរកាេមៀ�ែ្

មមិសែនមសែត� មា� មេមៀ�ែ្មុាសលិក មមិសមកសឡមលកែាទុកេលកេសវកម�១៥% សមកសចឆនូលេថ 

សមកសចឆនូលែិចជដចឆណយជេៀដរលាខ មមិសមកសឡមលកែាទុកេលកកលួកយិលយ 

ខនយដលសសសគសមមិ៏មំគកយិលយដលជសទឡធសកម�មសាខួម។ កមដមក ំាស

ាយកទ� មឡមលទែដែេម�កកនាឆជមាជសម្ឆ មិដ�មយយសិកន ់លផដដ េដកម្េម�កកផ្ឡ�

ផឆយដលាាំាកជមាឡមលរធ៏មកយលាដនដរធរមច្សាលសា ឆំឡកែឡ�កិច�់េឡកឡមល កំមុ�ែ�

ច្មាស�ឡ់េឡកឡមល មិដកកមាកមាម ិ ិកានេមយធរធរមសែនមសែត�។ ម យ្ដ�ញិេទៀែ ំាកជមា

ឡមលែដែសសមរកមកទកាលិខិែសមកសឡមលសម្ឆខ េន�ថំផុែកឆនែាកទទួលលិខិែសមកស ដល

េម�ករធ៏មិឡកកស�ះ ាឆរធមមម�ទទួលលិខិែសមកស មមិតចឡិមិែធទិមាមយេលកលិខិែសមកសឡមល

មសាំាកជមាឡមលរមសាមាសរដេសជយេាះេកយ។ មយុម�មា� មាឡទទួលលិខិែសមកសចួេសកយ មមម�
ទទលួមម�ុកលិខិែសមកស រមេម�កកសែមែឡិមិែធ�មេសកយ កន លិខិែសមកសឡមលណមយួដល

៏មិឡមមិសមសកែ មមម�ទទលួមម�ុករមំេ ិ កញែឆណដមកេម�កកនាឆរធេម�កកកែសមត�លិខិែ

សមកសេកដ�ញិ មិដទកាកម��មិេមក�ស�មកម�៏ មកសមែិ។ 

៤.៨. កសមមូលឡមលំ ចលមសទឡធ  

  េគលកន៍�មកសមមូលឡមលេលកំចលមសទឡធរមែសមត�រធ �៏ សាំចលមសទឡធមឆេឡញឡែវ៏ ម

ំចលមសទឡធ ចុះម ិ  ទកាលិខិែសមកស មិដមដាឡមល។ �មកេម�កេែស�េន់សឡមលទខនណ �ម

រ់មាឆេឡញ មិដ់សឡមលទេខែ�ចឆមមួ១៦ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប ំចលមសទឡធ

មយួចឆមួមេនមមិ្មារមមដាឡមលំចលមសទឡធសស៏មានា ឆ២០១៨។ ំាសាយកទ� មឡមលទ េន៏ម

ម� សមឈមមយួចឆមមួ ដូចជ កដ�ះសែទិមាមយំចលមសទឡធ ខ�ះមមម� មិដខ�ះកសសកឡ �៏ សា 

ំចលមសទឡធ។ 

៤.៩. កេទះស់យកឆនែាេសែុេលក�សច្មាាយ  

   សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេចញសមកសសសឡកេៀមចឆ មិដកសមសឡនែ�េវមសា

ាយកទ� ម មិដំដសិ ឡេសកមរវទំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជ រមម� កាប ាយក

ទ� មច្មា មិដទឆាកាទឆមដ់់នយ៏មែាួទមិដិកិច�ឡិមិែធកឆនែាេសែុមទេល�កសាយ េលកក

សឆេនក សសមរះសសមមល មិដសេសមច�មិិច�យេលកមទេល�កសាយ មិដ�វិទេផ្ដេទៀែូមំាសាយក�ម

ំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជឡិមិែធ មិដសេសមច មិដសមកសស�ឡកសសមរះសសមមលមទ

េល�កសាយ សែដាសមក៤ រមម� កាប សមសិមេមកកាុដយយេឡលេរសិម(៩០)�ថ ំាិែឡកលមេិច�ទ

កាុដកឆនែាេសែុមទេល�កសាយ ឬកឆនែាេសែុាយេផ្ដេទៀែ េសចក�សេសមចជផូ�កស�ឡកសសមរះ



53 

 

សសមមលមូ�មទេល�កសាយមមិតចេវរម ដ�រលាយសែត�ម ិូ មសឆនុឆ េជដេវែុលក៏មសមែស

កិច�។ ជកាស�ដ ាយកទ� មកិច�កច្មា មិដទឆាកាទឆមដ់់នយ ាិែសែនម�ថំទ៣១ ខមាូ 

នា ឆ២០១៨ ៏មកឆនែាេសែុេល�កសច្មាាយចឆមមួ ៤១០កន  កាុដេាះកឆនែាេសែុេល�កសច្មា 

ចឆមមួ៣៧១កន  រមេម�កេសចក�សេសមច�មិិច�យចួ (មូកមួកឆនែាេសែុសលានា ឆ២០១៧) មិដ

េនសលាកឆនែាេសែុេល�កសចឆមមួ១៦៦កន េទៀែ  េនឡុឆ្មារមេម�កកេទះស់យ មិដ៏ម

� ិ់ មកសមសសមេនេទ្កយ។ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមមឆមមមសមប ាយកទ� មកិច�ក

ច្មាមិដទឆាកាទឆមដ់់នយ�មំាសាយកទ� មាយ មិដទ� កកម�ុជែដែខិែខឆះិកមេម្រយ

សសមរះសសមមលមទេល�កសាយ ដូច៏មចដកាុដម រិ ែ�ិ៏ស�៧៧ �មច្មាស�ឡាយ ដលកសសមរះ

សសមមលេមះតចេម�កេវរម េនមុមេឡល៏ម់លសកមមសាែុលក៏មសមែសកិច�មយុេណជ ះ។ 

ទឆមិញដលេនសលាកាុដនា ឆ២០១៨ សូែមកដលាសែនមខក�រ  នា ឆ២០១៩ ិាេសចកមាម �៏ សាទឆមិញ

គ� មលទលិ ឡមដាឡមលតក មួ៏ម  យមយម�ចដាូែេឆ�ដ  េ្ចសកយមយម� យ៏ សុមេកដ ទឆមិញ

ចសមរះមយួចឆមមួ មិដទឆមិញជមាកសមែិកឆនែា ៏មជតទ ថយម�ចដាូែ �់ ឆ េឈក ជេដកម។ 

៤.១០. កយមែយយ �កាុដកមដាចឆនូលមមិមម់េឡកឡមល 

   សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេចញសមកសស�ឡកមិទម ិ ចឆណយថ�កិ មិដកេម�ក
រយកន៍មូកសុមកំមុ�ែ�ចឆនូលចឆណយថ�កិបា កាជែិនា ឆ២០១៨ សែដាចឆនុចI ឆំឡកមិទ

ម ិ ចឆនូលចឆណយថ�កិបា កាជែិនា ឆ២០១៨ រមម� កាប សរកាចឆនូល្ឆដំសា េ្ះមសសិែ

កាុដសមេទចឆនូលណកណេទយ តណមកគ� មសិទលិដកចឆនូលយកេវចឆណយ ឬឡម្េឡលមដា

ចូលថ�កិបា កាជែិ េដកម្ទុកេសមកសរសាជផលសមេយមណ៍មយួរមេទ្កយ (ិាទIII មិដ៏ស�

១០៦�មំមុសកនែធេលខ៨២ ំមសក.មកចុះ�ថទំ១៦ ខ�ចិ�ិក នា ឆ១៩៩៥)។ ដូចេមះ សរកាចឆនូល

្ឆដំសាសែត�ែសមមូលមដាចូលថ�កិបា កាជែិយយ ដយូមឆផុែសែនម�ថទំ៣១ ខមាូ នា ឆ២០១៨ ជកឆសិែ។ 

�មកេម�កស�មកម� តជា មស�មកម�ជែិឡិមិែធេេកញប ំាសាយកទ� មសទឡធសម្ែ�ិដ� មិដ

ចឆនូលមមិមម់េឡកឡមល (ាយកទ� មចឆនូល់់នយ) ៏មសមែុលធែេួលខចឆនូលមមិ

មម់េឡកឡមល (ដ�រលកណ� ល) េនសលាចុដនា ឆ២០១៨ ចឆមមួ ២ ៨០២លមេៀល មមិ្មារម

មដ�ចូលថ�កិដ�េនេទ្កយេទ។ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមមឆមមមសមប សករមសមនកឆ

ំ�ិវឌមក៍ម�ុជ ៏មកយមែយយ �កាុដកមដាចឆនូលដល៏មទនកសរកាចឆមមួ ២ ៨០២,៥លមេៀល។ 

មយុម�ចឆនូលេមះ សករមសមនកឆំ�ិវឌមក៍ម�ុជរមមដា មិដកែាស�ជចឆនូលកាុដនា ឆ២០១៩ ចួេសកយ។ 

កាុដលទលផល�មកំមុ�ែ�ចឆនូលនា ឆ២០១៨ កណ៏ មចឆនូលសមមូលរមេននា ឆ២០១៧ ដលយក

មកមដា មិដកែាស�ជចឆនូលកាុដនា ឆ២០១៨ ចឆមួម ៣ ២០៤,៥លមេៀល ផដដ។ េយដ�ម

៏ស�៤ �មំមុសកនែធេលខ១២៥ សស� ចុះ�ថទំ១៤ ខក�រ  នា ឆ២០១៤ សសឡកមេដាកែានយក �៏

មិកសែមែឡិមិែធ មិដវយែ�មចឆនូលមមិមម់េឡកឡមល រមែសមត�រធសកសួដ ស់ មមដលចឆនូល

មមិមម់េឡកឡមល សែត�្ែា�ឆដដ�េលសមិកមយួូម េដកម្ចូលួមជស៏ិក(ា.ម.ឡ.)ដលសែត�

ទទលួមម�ុកសាមាសាដ សែមែឡិមិែធ �មទម មិដមូកសុមកសមមូល កកែាស� កេកៀាចឆនូល  
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មិដក្ែា� ិ់ មក េនកាុដសកមខនណ សមែសកិច�មសា់មសកសួដ ស់ មម។ (ា.ម.ឡ.) ៏មិកិច�

ឡិមិែធ �មទម មូកសុម វយែ�ម មិដេសាកសុឆ� ិ់ មកឡសមមុខរទ� រិល។ េយដ�ម

់រចនាឆេលខ០១០ សស� ចុះ�ថំទ២៥ ខមាូ  នា ឆ២០១៧ សសឡកំមុ�ែ�ច្មាសសឡ
សិ រិ �ែសុសស៏មាកសាមាសាដនា ឆ២០១៨ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមទកាេចញមូ�� ិ់ មក

សឆសមាកមួយចឆមួមាកាឡមលមនដកសាមាសាដចឆនូលមិមមម់េឡកឡមល ដលឆុញរធ សកសួដ 

ស់ មម ំដសិ ឡដ�រលបា កាជែិ មិដដ�រលបា កាេសកមជែិ៏មកទទួលខុសសែត�កាុដកកែាស� 

ក�មទម កេកៀាចឆនូល កមដាចឆនូល មិដកែនដ្មឆនុលមិមមម់េឡកឡមល។ 

់រចនាឆេមះ កណរមេលកកេកដ ឆំឡក្ែា� ិ់ មកដ�រល មិដែុលក ចឆេាះមមម�់់នយ

ណដលរមសមសឡនែ�កឆសុសឆសដកាុដកសាមាសាដសិ រិ �ែសុ់់នយរធទទលួេ្ស�មច្មាសសឡ
សមឡមលសិ រិ �ែសុ់់នយ ច្មាសសឡសសលកនម�ិកយមមម�រកសុ�លិ�មសឡះរជណចសកកម�ុជ 

មិដទទួល�មកសមែិេ្សទនណ �មសកមមែិ�មិដ�ម្េ�ន  មិដសកមមែិ�មិសឡស�ទនណ ។ មយួ�ញិេទៀែ 

េនកាុដខក�រ  នា ឆ២០១៨ ំទច រមេៀមចឆសិកន ់លផ្ឡ�ផឆយំមុសកនែធេលខ៧២ំមសក.មក 

ចុះ�ថំទ៧ ខមថុិា នា ឆ២០១៨ ស�ឡកសាមាសាដចឆនូលមមិមម់េឡកឡមលូមដលាសាមាសកសួដ 

ស់ មម ំដសិ ឡដ�រលបា កាជែិ មិដបា កាេសកមជែិ កាុដេគលមឆនដឡសដនដកសាមាសាដចឆនូល

មមិមម់េឡកឡមលរធកមាែ៏មសមសិទលិ ឡ។ 

៤.១១.កទូ្ែា មិដកកែាស�ចឆណយ  
   ជេគលកន៍ កម ិូ មតនែសិេមកកសរកាេវំាសាយកទ� មែាគជែិសែត�មិ្មាក
ទទលួតនែសេិមកកសរកានា ឆ២០១៨ សែនមេ�លេ យ៏ ដ១៧ មិដ៣០ាទា�ថទំ៣១ ខមករ នា ឆ២០១៩។ 
តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប តនែ�ិេមកកសរកា (សស៏មាដ�រលកណ� ល) មយួចឆមួម 
សែត�រមម ិូ មមកំាសាយកទ� មែាគជែិ េដកម្េម�កកទូ្ែាេនេសកយ�ថកំឆនែាមិទម ិ  
( ឆំុដេឡលខកុម�យ នា ឆ២០១៩) េសកយរមកែាស�ជចឆណយថ�កិសម្ឆនា ឆ២០១៨ ៏មចឆមមួ      
៤ ៨៥៤តនែ�ិេមកកសរកា េស�កមនដទនកសរកាចឆមួម ២ ២០២ ៣១៩ ៩០៦ ៦៣២ េៀល (តនែ�ិ
េមកកសរកាជសរកាេៀល៏មចឆមមួ៤ ៧៥២តនែ�ិេមកកសរកា េស�កមនដ ១ ៩៦៥ ៤៧១ ៨៥៥ 
៧៧០េៀល មិដតនែ�ិេមកកសរកាជដុល ៏មចឆមួម១០២តនែ�ិេមកកសរកា េស�កមនដទនកសរកា
ចឆមួម២៣៦ ៨៤៨ ០៥០ ៨៦២េៀល)។ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមមឆមមមសមប េន
េៀដរលាដឆណចានា ឆមមយួក ាម៏មកម ិូ មតនែ�ិេមកកសរកាកាុដចឆមួមេសចកម មកំាសាយកទ� ម
ែាគជែិ េទយ៏មិឡយមែយយ � មិដមមិ្មាេឡលេ�ល�មកលមេិច�ទកឆនែា�ម់រច
នាឆស�ឡកមិទម ិ ចឆនូលចឆណយថ�កិសម្ឆនា ឆ ជឡិេសសាមេនកាុដខមាូ នា ឆ២០១៨។ 
េទយកេមកឡិមិែធសមេទតនែ�ិេមកកសរកា្ ឆដេាះាម៏មតនែ�ិមិយែកម�មយួចឆមមួ (តនែ�ិ
ទូ្ែាសរកាមុេសម្ម មិដតនែ�ិទូ្ែាសរកាេទយធមុេសម្ម) ដល្ឆរចាសែត�ទូ្ែាសមះម ិ 
កាុដនា ឆថ�កិ២០១៨ េដកម្មិទម ិ េទយកែាស�ចឆណយថ�កិរធរមេឡញេលញ មិដមរា កុឆរធ
៏មកលឆរកេសចកមដលាកិច�ទូ្ែាសមះម ិ េននា ឆមម�មា� មា។ ម យ្ដេទៀែ យយេឡលេមះាមសសិែេន
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កាុដយយេឡលមឆេឡញមមសមសស៏មាសមែិមែ�ិកមិយែកម��មែាគ។ មមសមឡេលកេមះ �មលិខិែ
េលខ៣៧៥ ំែម ចុះ�ថំទ៣០ ខមករ នា ឆ២០១៩ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ រមកឆនែា
កលមេិច�ទមិ្មាកទទួលតនែ�ិេមកកសរកាេនំាសាយកទ� មែាគជែិ សែនមេ�លេ យ៏ ដ១៧ 
មិដ៣០ាទ ា�ថំទ២៨ ខកុម�យ នា ឆ២០១៩ េដកម្សសមមលដលាកទូ្ែាចឆណយ្ឆរចា មិដ
កទូ្ែាសមះម ិ សមែិមែ�ិកចឆណយកាុដនា ឆថ�កិ២០១៨ មិដេដកម្េៀសវដកមដសមម�ុកចឆណយ
េវនា ឆថ�កិ២០១៨ មិដនា ឆមម�មា� មា។ 
៤.១២. កសែមែឡិមិែធិឡសែនមសែត��មតនែ�ិេមកកសរកា 
   េដកម្់ ារមមូ�កទទួលខុសសែត�កាុដកំ មុ�ែ�ចឆណយថ�កិដ� ំាសាយកទ� មែាគជែិ 
ដលជានេមយធក់់នយ៏មែាួទយយ ដសឆសមាកាុដកសែមែឡិមិែធិឡសែនមសែត��មកំមុ�ែ�
ចឆណយថ�កិដ�។ កំមុ�ែ�ែាួទេមះរមាែាមុែ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ រមេចញ
់រចនាឆេលខ០០៦ សស� ចុះ�ថទំ១១ ខេម់ នា ឆ២០១៦ ស�ឡលិខិែយុែ�ិក ិ មាតនែ�ិ 
េមកកសរកាសស៏មាកទូ្ែាចឆណយថ�កិដលំមុ�ែ��មមែិ�មិលទលកម�់ ់នយ ែសមត�រធសកសួដ 
ស់ មម ំដសិ ឡដ�រលបា កាជែិ មិដដ�រលបា កាេសកមជែិសែត� ិ មាលិខិែយុែ�ិកជមយួមនដ 

តនែ�ិេមកកសរកាសស៏មាទូ្ែាចឆណយ ដលំមុ�ែ��មមែិ�មិលទលកម�់ ់នយ ដូចជ  កិច�
សម្លទលកម� ដល៏មឡមលសមបមាស� មិដមនជ រយ ែដាដលសមេទត�កម�សែត�សសម�មកផសែាផសដា
ជេដកម។ល។ �មកេម�កេែស�េលកតនែ�ិេមកកសរកាចឆមួម១៧៣ មសាសកសួដ ស់ មមមយួចឆមួម ដល
ទទួលរមកយលាសឡមទូ្ែាេទយំាសាយកទ� មែាគជែិ តជា មស�មកម�ជែិសេដាែ
េេកញប តនែ�ិេមកកសរកាមយួចឆមមួមមិរម ិ មាមូ�ឯក់គឆសទសែនមសែត� ដូចជ សមេទត�កម�
មសាំាកផសែាផសដាមមិសមសសម�មកម��ែសុ�មកចឆណយ (សមេទត�កម�មមិសែត��មកផសែាផសដា) 
កិច�សម្លទលកម�មមិរមសមបមាស� មិដសមបមាស�េសកយកលមេិច�ទកណេទយ កណំ ាសាយកទ� ម
ែាគជែិឯកិឡទូ្ែារធដ។ សកសួដេសដ�កិច�មិដសិ រិ �ែសុរមមឆមមមសមប តសសយេទយ
េនេកៀកដឆណចានា ឆថ�កិ២០១៨ ៏មកម ិូ មតនែ�ិេមកកសរកាាឆសុកេសចកមមកំាសាយកទ� ម
ែាគជែិ េសកយកាុដេាះតនែ�ិេមកកសរកាទូ្ែាចឆណយលទលកម�មយួចឆមមួ ៏មម� ខ�ះ
ចេា ះមមិសែនមសែត��មមែិ�មិ�មកទូ្ែា។ ផ�ក�ម់រចនាឆេលខ០០៦សស� ចុះ�ថទំ១១ 
ខេម់ នា ឆ២០១៦ ស�ឡលិខិែយុែ�ិក ិ មាតនែ�ិេមកកសរកាសស៏មាកទូ្ែាថ�កិដលំមុ�ែ�
�មមែិ�មិលទលកម�់់នយ ំាសាយកទ� មែាគជែិរមយកចិែ�ទុកទកាឡសដនដកសែមែ
ឡិមិែធតនែ�ិេមកកសរកាទូ្ែាចឆណយលទលកម� េដកម្៏ មមូលទ� មកាុដកទូ្ែាចឆណយថ�កិ 
េទយផ�កេលកកឆនែាេសែុសមាលា ទទួល ឬកឆនែាេសែុវយែ�មលទលផលករមសាានយកម�
កលទលកម� ដលម� កាំ ឆឡិឡសែនមសែត� មិដច្សាលសាេលកទឆមិញ ឬេសវដលរមមឆេឡញចួ។ 
ទម�នមេមះ ំាសាយកទ� មែាគជែិរមនាឆដលាសកសួដ ស់ មម កណដូចជំាកផសែាផសដារធមឆេឡញ
មមសមមូ�សកនមសែចឆណយរធរមសែនមសែត� មិដសាមាសគមាដូចជ  កមដាឡមលរយ ែដាមមសមរធសសម
�មសមេទត�កម� មិដកមដាឡមលសមបមាស�េលកកិច�សម្ជេដកម។ ក�� េមះ កណរមមួចឆនក
កាុដកសមមូលឡមលមដាចូលថ�កិដ�ផដដ។ េ្ះមជយយ ដេមះកណេទយ េទយ់ក�� េឡលេ�ល 
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មិដកមមិរមេសែ�មលកននយសាមាសគមាឡេដកមទ កណ៏ មេនសលាម� ខ�ះចេា ះមយួចឆមមួដល
ែសមត�រធ៏មកិច�សសកចូលមួឡសដនដមមសមឡ់មសកសួដ ស់ មម មិដំដសិ ឡាកាឡមល្មាឡេដកមទ 
េនដឆណកាកលំមុ�ែ�កិច�លទលកម�់់នយ មិដដឆណកាកលេៀមចឆលិខិែយុែ�ិកចឆណយេរះ
ផឆយតនែ�ិេមកកសរកា។ 

៤.១៣. កេផាករយកន៍លទលកម�មកសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ 

   ំមុសកនែធេលខ១០៥ ំមសក.មក ចុះ�ថទំ១៨ ខែុល នា ឆ២០០៦ មសារទ� រិលកម�ុជ 

សែដា៏ ស�២៣ រមម� កាប “ ស់ មមំមុ�ែសលទលកម�សែត�េផាករយកន៍លទលកម�សម្ឆខមកសកសួដ

េសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ“។  ់រចនាឆេលខ០០២សស�.ំល់ ចុះ�ថំទ១៤ ខមករ នា ឆ២០១៤ 

ស�ឡកំមុ�ែ�កិច�លទលកម�់់នយ សែដាចឆនុចទ២៤ រមម� កាប ស់ មមំមុ�ែ�លទលកម�សែត�េផាក
រយកន៍ំមុ�ែុ�លទលកម�មសាខួមសម្ឆសែ៏ស ឆ៏ស មិដនា ឆ (�មាឆូដលរមកឆនែា) មក

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរធរមេទៀដ្ែាេនេៀដរលាចុដសរ� ស៍ទ១ខេម់ ខកកាទ ខ

ែុល មិដខមករ។ �មកេម�កស�មកម� តជា មស�មកម�ជែិឡិមិែធេេកញប េនកាុដនា ឆ២០១៨

៏មសកសួដ ស់ មមចឆមួម៩មិមរមេផាករយកន៍ំមុ�ែ�កិច�លទលកម�សម្ឆនា ឆ មិដសសសគស

់់នយ មិដសានះ ស់ ម់់នយចឆមមួ៦ ំដសិ ឡកាុដចឆេណមសសសគស់់នយ មិដ

សានះ ស់ ម់់នយចឆមួម៣៨ េនមិម្មារមេផាករយកន៍ំមុ�ែ�កិច�លទលកម�សម្ឆសែ៏ស 

ឆ៏ស មិដនា ឆមកំាសាយកទ� មលទលកម�់់នយេនេទ្កយ។ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរម

មឆមមមសមប �មយយសមកសេលខ៨៥១ សស�.សមក ចុះ�ថទំ២៨ ខសហ នា ឆ២០១៧ ស�ឡ
កេៀមចឆផមកលទលកម� សែដាសមក៣៧ រមកឆនែាប “ ស់ មមំមុ�ែ�លទលកម�/ំដសិ ឡថ�កិ សែត�

េម�ករយកន៍ស�ឡកំមុ�ែ�កិច�លទលកម�សម្ឆសែ៏ស ឆ៏ស មិដនា ឆមកសកសួដេសដ�កិច� មិដ

សិ រិ �ែសុ”។ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេម�កកេសកកម ឆលនកូម ស់ មមំមុ�ែ�លទលកម�រធេផាក
រយកន៍ស�ឡកំមុ�ែ�កិច�លទលកម�នា ឆ២០១៨ មកសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ �មយយ

លិខិែេលខ២១៨ សស�.ំល់ មិដលិខិែេលខ២៣០ សស�.ំល់ ចុះ�ថទំ១៥ ខមករ 

នា ឆ២០១៩ ស�ឡសឆេនក សុឆេផាករយកន៍ស�ឡកំ មុ�ែ�កិច�លទលកម�សម្ឆនា ឆ២០១៨ មកសកសួដ

េសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ។  

៤.១៤. កេម�កម ិ ់េឡកនណ សទឡធសម្ែសិដ�  

   រទ� រិលរមេចញ់រចនាឆស�ឡកេៀមចឆម ិ ់េឡកនណ សទឡធសម្ែ�ិដ�េទយ

រមម� កាប តជា មកមាកមាសទឡធសម្ែ�ិដ�សែត�ទទលួខុសសែត�ចឆេាះមុខរទ� រិល កាុដ

កេៀមចឆម ិ ់េឡកនណ សទឡធសម្ែ�ិដ�ជេៀដរលានា ឆរធរមសែនមសែត�សាមាចឆមមួ មិដចមាសឡ�សាមា 

េនកាុដសែ៏សទ១�មនា ឆមា� មា។ កេៀមចឆម ិ ់េឡកនណ សទឡធសម្ែ�ិដ�សែត�ំមុ�ែ��មទសមដា

ដូចជ �រដេកកមេទ្កដ មិដថយចុះមូ�សទឡធសម្ែ�ិដ�ដលសែត�េម�កេទ្កដកាុដនា ឆមមយួក កាុដចេា ះ

យយេឡល០៥(សរឆ) នា ឆ�មនា ឆេគល។ �មកេម�កស�មកម� តជា មស�មកម�ជែិសេដាែេេកញប 

ំដសិ ឡេសមកសរសាសទឡធសម្ែសិដ�មយួចឆមមួេនែ៏មកយមែយយ �កាុដកេម�កម ិ ់េឡកនណ នា ឆ
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េគល េសកយខះេទៀែយមែយយ �កាុដកេៀមចឆ�រដេសម�មេមៀមកេកកមេកដ មិដថយចុះ�មសទឡធ

សម្ែ�ិដ�ដល៏មដូចជ  សកសួដ ស់ មមបា កាកណ� លចឆមួម៣៦ េស�កមនដ២៤៤ំដសិ ឡ កាុដេាះ

៏មំដសិ ឡចឆមមួ១៦៣ រមេផាកម ិ ់េឡកនណ សទឡធសម្ែ�ិដ� �រដេសម�មេមៀម�មកេកកម

េទ្កដ ឬថយចុះសទឡធសម្ែ�ិដ� មយុម�េនសលាចឆមួម៨១ំដសិឡេទៀែមិមរមេផាក។ មម�ឆាញ

ុឆ�ញិរ់ម េខែ�៏ មំដសិ ឡចឆមមួ៧៦៩ កាុដេាះ៏មំដសិ ឡចឆមួម៦៦៥ រមេផាកម ិ ់េឡក
នណ សទឡធសម្ែ�ិដ� �រដេសម�មេមៀម�មកេកកមេទ្កដ ឬថយចុះសទឡធសម្ែ�ិដ� មយុម�េនសលា

ំដសិ ឡចឆមមួ១១៣េទៀែមមិរមេផាក។ ដ�រលបា កាេសកមជែិរ់ម េខែ� ៏មំដសិ ឡចឆមួម២៥ 

កាុដេាះ៏មំដសិ ឡចឆមមួ២៣ រមេផាកម ិ ់េឡកនណ សទឡធសម្ែ�ិដ� �រដេសម�មេមៀម�ម

កេកកមេទ្កដ ឬថយចុះសទឡធសម្ែ�ិដ� មយុម�េនសលាំដសិ ឡចឆមមួ២េទៀែមមិរមេផាក។ ដ�រល

សករដ សសរក ខនណ �មរ់ម េខែ� ៏មំដសិ ឡចឆមមួ២០៣ កាុដេាះ៏មំដសិ ឡចឆមមួ១១៤ រមេផាក
ម ិ ់េឡកនណ សទឡធសម្ែ�ិដ� �រដេសម�មេមៀម�មកេកកមេទ្កដ ឬថយចុះសទឡធសម្ែ�ិដ� មយុម�

េនសលាំដសិ ឡចឆមួម៨៩េទៀែមមិរមេផាក។ ដ�រលេុឆ សរា ែា�មរ់ម េខែ� ៏មំដសិ ឡចឆមមួ

១ ៦៤៦ កាុដេាះ៏មំដសិ ឡចឆមមួ៨០២ រមេផាកម ិ ់េឡកនណ សទឡធសម្ែ�ិដ� �រដេសម�ម

េមៀម�មកេកកមេទ្កដ ឬថយចុះសទឡធសម្ែ�ិដ� មយុម�េនសលាំដសិ ឡចឆមួម៨៤៤េទៀែមមិរមេផាក។ 

សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមមឆមមមសមប សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ ែដែេចញលិខិែ

ឆុញជេៀដរលានា ឆ េសកយកេៀមចឆម ិ នា ឆ២០១៨ កសស� រមេចញលិខិែស៏មេវតជា ម

កមាកមា ដលជសកសួដ ស់ មមបា កាកណ� ល �មយយលិខិែេលខ១២១០៧ សស�.ំទច មិដេវ

ដ�រលបា កាេសកមជែិ �មយយលិខិែេលខ ១២១០៨ សស�.ំទច ចុះ�ថទំ១៩ ខមាូ នា ឆ២០១៨។ 

េទយកថ�កេមះ  កសស� េទកមែេចញលិខិែឆុញជថ� (កលឡ�ថទំ២៤ ខែុល នា ឆ២០១៩) 

េវតជា មកមាកមាដលមមិ្មារមផ�លាម ិ មក កសស� ដូចជសកសួដកាជែិ សកសួដ

មហ�ផ� សកសួដឧសឆសកម� មិដសិម្កម� សកសួដយុែ�ិមមវ សកសួដសដសមកិច� ំែែយុទលម មិដ

យុ�មែិសម្្ មិដំដសិ ឡសមនឆដ ឆំេឡកឡុកលួយ សឡម្ឆដស៏មេវមម�សស� រ់មេខែ� រធ

យួ ផ្ឡ�ផឆយេនបា កាេសកមជែិ មុមមនដមេវដលាក្ែា� ិ់ មក។ 

៤.១៥. កេម�កមនជ ស ស៏ លាកម�សិទលេិលកសទឡធសម្ែសិដ�  
   រទ� រិលរមេចញ់រចនាឆស�ឡកេៀមចឆម ិ ់េឡកនណ សទឡធសម្ែ�ិដ� េទយ
ម� កាប តជា មកមាកមាសទឡធសម្ែ�ិដ�សែត�េៀមចឆេម�ក��ិរ មមមសែស ស៏ លា �៏ សាំចលម�ែសុេលក
សទឡធសម្ែ�ិដ� ជំចលម�ែសុ្ឆដំសា សសិែេនេសកមកកមាកមា មិដេសមកសរសាមសាខួមរធរម
នមាសស មិដ�មេឡលេ�លកឆនែាេទយសសកជមយួ សកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� 
មិដសឆនដា។ សាមាតជា មកមាកមាសទឡធសម្ែ�ិដ�្ឆដំសា សែត�ម ិូ ល��ិរ មមមសែស ស៏ លា �៏ សា
ំចលម�ែសុ ដលេៀមចឆចួេវកាុដម ិ ់េឡកនណ សទឡធសម្ែ�ិដ� េដកម្់ ារមមូ�ិឡាដា�ដ្ 
មិដិឡសសមច្មា�មសទឡធសម្ែ�ិ្ឆដងយេាះ។ �មកេម�កស�មកម� តជា មស�មកម�ជែិ
សេដាែេេកញប សកសួដ ស់ មមចឆមួម១០ ដល៏មំដសិឡេសមកសរសាសទឡធសម្ែ�ិដ�ចឆមួម៥០  
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៏មទ�ឆដចឆមមួ១១ (ំដសិឡេសមកសរសាចឆមមួ១១) មមិ្មា៏ មមនជ កម�សិទលិ  មិដមម�ឆាញុឆ�ញិ
រ់មេខែ�ចឆមួម៧ ៏មំដសិ ឡេសមកសរសាសទឡធសម្ែ�ិដ�ចឆមួម១២៨ ដល៏មទ�ឆដចឆមមួ៦៥៦ 
កាុដេាះទ�ឆដចឆមមួ៣០៥ េនែឡុឆ្មារមេម�កមនជ ស ស៏ លាកម�សិទលិេនេកយ។ សកសួដេសដ�កិច� 
មិដសិ រិ �ែសុរមមឆមមមសមប សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុ ែដែេចញលិខិែឆុញជេៀដរលា
នា ឆ។ ចឆនកកេៀមចឆម ិ នា ឆ២០១៨ កសស� រមេចញលិខិែស៏មេវតជា មកមាកមា ដល
ជសកសួដ ស់ មមបា កាកណ� ល �មយយលិខិែេលខ១២១០៧ សស�.ំទច មិដេវដ�រលបា កា
េសកមជែិ �មយយលិខិែេលខ១២១០៨ សស�.ំទច ចុះ�ថទំ១៩ ខមាូ នា ឆ២០១៨ េទយរម
ម� កាំ ឆឡកេៀមចឆេម�កមនជ កម�សិទលិផដដ។ ចឆេាះកយមែយយ �ាមេទយ់តជា មកមាកមាខ�ះ
ថ�កិកាុដកេៀមចឆ។ មយុម�ថ�កេមះ រទ� រិលរមសេសមចជេគលកន៍រធសកសួដេសដ�កិច� 
មិដសិ រិ �ែសុ មិដសកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយកម� មិដសឆនដា កសសមមលសមកសមួ េដកម្េលកក
លដកយកកឆ� យេសវ់់នយេលកកេម�កមនជ កម�សិទលិេលកដ់់នយមសាដ� ដឯកមមសា
ដ� ដសានះ ស់ ម់់នយដ�រល មិដាុនណ ជដ�ែ� �មយយសមកសមួេលខ៣៥៦ សស�.សមក 
ចុះ�ថទំ២៦ ខមា នា ឆ២០១៩ ស�ឡកផ�លាេសវ់់នយមសាសកសួដេៀមចឆដមដ មាូមមយ
កម� មិដសឆនដា។ 
៥.  េសជណ�គសនាតដ ន 

 លទលផល�មកំមុ�ែ�ច្មាសិ រិ �ែសុសស៏មាកសាមាសាដនា ឆ២០១៨ រមមរ ញរធេេកញមូ�ក
ខិែខឆសមនដសមដឡុះាមសារទ� រិល ដលរមទកាេចញមូ�េគលមេយរយ មិដយុទល
់មស�សែនមសែត�សសម�មសិឡកន៍ជកាស�ដ កាុដកសាមាសាដសិ រិ �ែសុ់់នយសមកមេទយ
ិឡ កចេសមកម មិដាែាមែាឡមួយនា ឆេវមួយនា ឆ ឡដឆណកាកលមួយេវដឆណកាកលមួយេទៀែ។ 
សមទិលផល្ឆដេមះ ៏មសមសិទលិ ឡមឆផុែសស៏មាេឆកយែមេវមនដមឆនដសរបា មសាសមជឡលដ� មិដ
រមឆុះម�� ឆដឡកេម�ជា ចិែ�យយ ដមុមដ យ៏ ែា មិដឥែរកេមសារទ� រិល កាុដកមម�កឆមូ�
សម�ិិឡ សសិិឡមេយរយ សម�ិសុខ មិដសណ� មា់ ា មាសដសម កមម�ឡសដនដ មិដឡសដកកំ មុ�ែ�
លទលិសមជមិមេែយធ កមម�កឆរធរមមូ�សសិ ិឡ យ៏ សកតេសដ�កិច� មិដកឆេនក មេសដ�កិច� មិដក់ា
រមមូ�ិឡសក�ិសិទលិ មិដសមសិទលិ ឡខ�សា កាុដកសាមាសាដសិ រិ �ែសុ់់នយ េដកម្សេសមចរមមូ�
េគលេេជ់� ម��មកំ�ិវឌេសដ�កិច� មិដសដសម សឡម្ឆដកកែាមមសយិឡសកសក មិដរមផ�លា
មូ�មេម្រយ មិដមម់មសមសសមដលាសកសួដ ស់ មម ជឡិេសសកមេដាកមេល្�ម�មកំ�ិវឌ 
កេលកកកម�សាសមសិទលិ ឡេសវ់់នយ មិដកចូលមួេទះស់យម� ជេសចកមេទៀែមសាជែិ 
មិដសមជម មួ៏ម កមម�ដឆេកដេមៀ�ែ្ូមមមម�រកទូេវ កមម�គឆសទក�មិិេយា្ឆរចាាា 
េដកម្សទសទដាកឆេនក មេសដ�កិច�េទយឈេលកេគលកន៍សមសិទលិឡ ្ឆដកាុដកសមិែ� ិិ  មិដ្ឆដ
កាុដកសមិែសមែិមែ�ិក មិដមេច�កេទស។ 

�មយយកផ�លាំមុ់សម៍កលម�មូ�ចឆនុចខ�ះសែាា មិដកេចញផឆយរយកន៍ស�មកម�
ជ់់នយជមម�មា� មាមកេមះ តជា មស�មកម�ជែិកែាស ស៏ លាេេកញប ំដសិ ឡដស�មកម�
ាារមយកចិែ�ទុកទកាខិែខឆំមុ�ែ�កលម�មូ�ំមុ់សមស៍�មកម�រមល�សមេសក។ តជា មស�មកម�



59 

 

ជែិសដ្នមប ំដសិ ឡដស�មកម�្ឆដងយមនដមម�ខិែខឆំមុ�ែ�កលម�មូ�រលាកដ�ះសែាារធរម
ល�សមេសក មិដ្មាេឡលេ�ល េសកយេៀសវដរមមូ�កមម�េកកែ៏មកដ�ះសែដដលកជមម�េវេទៀែ 
េដកម្ចូលមួចឆនកយយ ដសកម�កាុដកេលកកកម�សាកសាមាសាដសិ រិ �ែសុ់់នយរធរមកមាែល� 
សមេសកថមេទៀែ។ 

កាុដមមិទេមះដ សកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមេម�ករយកន៍េគឡូមសេចតជអគ�ចរ
េសបាគេាេរិ រហរនិ ែសន �ណដចមនតគងន្រពះរជ្ណណច្ររ េលកលទលផល
ករំ មិកកិច�សិ រិ �ែសុ ដលរមកេេកញមូ�កឆសុសឆសដមសាសកសួដ ស់ មម សសសគស់់នយ 
មិដមម�ឆាញ មិដរមេម�កលិខិែ្ែា� ិ់ មក�មិយដ�រល េដកម្កលម�កឆសុសឆសដេលកកំមុ�ែ�
មែិ�មិសិ រិ �ែសុ ដលសកសួដេសដ�កិច� មិដសិ រិ �ែសុរមកេេកញកាុដកសាមាសាដ កេសមកសរសា
ចឆនូលចឆណយថ�កិដ� ចឆនូលមមិមម់េឡកឡមល កែឡ�កិច�មដាចឆនូលចូលថ�កិដ� មិដកសាមា
សាដសទឡធសម្ែ�ិដ�មសាសកសួដ ស់ មម សសសគស់់នយ មិដមម�ឆាញ េដកម្ំ មុ�ែ�រធ៏ម
សមសិទលិឡ�មមែិ�មិសិ រិ �ែសុ  ច្មាស�ឡសមឡមលសិ រិ �ែសុ់់នយ មិដច្មាស�ឡសិ រិ �ែសុ
សស៏មាកសាមាសាដសម្ឆនា ឆ េសកយរមចមដូមសកសួដ ស់ មមាកាឡមល ដូចជ សកសួដទឆាកាទឆមដ
ជមួយដ�សិ-សឡនទលសិ មិដំមិកកិច� ំដសិឡសមនឆដ ឆំេឡកឡុកលួយ មិដតជា មស�មកម�ជែិ 
េដកម្្ ែាកមម�។ 

ទម�នមមនដេមះដ តជា មស�មកម�ជែិ៏មឆេមជយយ ដមុែ៏ឆប សកសួដ ស់ មម ំដសិឡ
ាកាឡមលាា មិដ់់នម្ឆដងយមនដមម�ចូលមួផ�លាមែិ ស់ មាេលករយកន៍េមះ សឡម
្ឆដផ�លាកេលកកទនកចិែ�ចឆេាះលទលផលសេសមចរម ដលជក�� ឆុញរធតជា មស�មកម�ជែិ
មម�ខិែខឆមេដាកមសមែសិ ឡករមសាខួមសមកមេទយសលមមវ�ជិ �យ សឆេេេលកកកម�សាាុនិឡ
ស�មកម�រធសសម�មស�ដាទស�មកម�់ ់នយ�មសឡះរជណចសកកម�ុជ សឡម្ឆដស�ដាទែឆមមា 
មិដំម�ជែិ េដកម្ចូលួមចឆនកកាុដកក់ដ មិដំិ�វឌសមេទសជែិសមកមេទយចិឡ។ 
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