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 តួលេខសខំាន់ៗ  
 

នផៃដីស្រុប  : ១៨១ ០៣៥គ.ម.២ 

ចំនួនរាជធានី : ១                                  
ចំនួនកេត្ត :                                                                                                      ២៤ 
ចំនួនស្សុ្ក :                                                                                                 ១៦២  
ចំនួនេណឌ  :                                                                                                     ១៤ 
ចំនួនស្កុង : ២៧ 
ចំនួនឃុ ំ:                                                                                                    ១ ៤០៥ 
ចំនួនស្ង្កា ត្់ :                                                                                                ២៤១ 
ចំនួនភូមិ(រមួទងំភូមិឧបស្មព័នធ) :                                                               ១៤ ៤៩៨
ស្បជាជនស្រុប(ជំករឿន២០១៩) :                                   ១៥ ៥៧៤ ៨១០នាក ់
ដង់សីុ្កត្ស្បជាជន(កនុង ១គ.ម.២) :              ៨៧  
ទ្ំហបឹំងទ្កនេសាប :                      ៣ ០០០គ.ម.២   
ភាគរយននស្បជាជនអាយុ០-១៤(ជំករឿន២០១៩) :                                                          ២៩%  
ភាគរយននស្បជាជនអាយុ១៥-៥៩(ជំករឿន២០១៩):                                              ៦២%    
ភាគរយននស្បជាជនអាយុ ៦០ឆ្ន (ំជំករឿន២០១៩) :                                                   ៩% 
អស្ាកំកណីនស្បជាជនស្បចឆំ្ន  ំ:                                                                                  ១,៤% 
អស្ាលទ្ធភាពបកងាីត្កូនស្រុប(ជំករឿនឆ្ន ២ំ០១៩) :    ២,៤នាក ់
ចំនួនស្គួសារស្រុប(ជំករឿនឆ្ន ២ំ០១៩) :                                                 ៣ ៥៥៣ ២៣១ 
ទំ្ហសំ្គួសារមធ្យម(ជំករឿនឆ្ន ២ំ០១៩) :                                                            ៤,៤នាក់ 
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សនេូននយទុ្ធសាស្រសតចតុលោណ គឺោរបល្កើនលេបឿនននោរកែទ្ម្រ្់អភិបាេែិចច 
កោលកៅជាយុទ្ធសាស្រស្តននអភិបាលកិចច គឺជាការកធ្វីទំ្កនីបកមមសាា ប័នរដានិងការអភិវឌ្ឍស្បកបកដ្ឋយបរយិាបនន 

ស្មធ្ម៌និងយុត្តធិ្ម៌ ាមរយៈការអនុវត្តស្ិទ្ធិអំណាចរដាខាងផ្ផនកនកយាបាយ កស្ដាកិចចនិងរដាបាល កនុងការដឹកនា ំ
ស្គប់ស្គងនិងចត់្ផ្ចងកិចចការស្បកទ្ស្ជាតិ្ ពិកស្ស្ការធានានិរនតរភាពននតួ្នាទី្និងដំកណីរការរដាបាលសាធារណៈ 
កដ្ឋយយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់កលីអត្ាស្បកយាជន៍ស្បជាជនជាស្នូលនិងការកសាងជាតិ្។ 
ទ្ី១- ោរកែទ្ម្រ្់និ្លេើែែរពសស់រតថភាពសាថ ប័ន 
 អនុកោមាមចាប់ស្តីពីការករៀបចំនិងការស្បស្ពឹត្តកៅននគណៈរដាមស្រនតី ផ្ដលស្បកាស្ឱ្យកស្បីកដ្ឋយស្ពះរាជស្កម 
កលេ នស្/រកម/០៦១៨/០១២ ចុះនងៃទី្២៨ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៨ រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា បាន
ករៀបចំស្មាស្ភាពរាជរដ្ឋា ភិបាល កដ្ឋយមានស្ពះរាជស្កឹត្យកលេ នស្/រកត្/០៩១៨/៩២៥ ចុះនងៃ៦ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ំ
២០១៨ ស្តីពីការផ្ត្ងាងំរាជរដ្ឋា ភិបាល ននស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា ផ្ដលមានដូចត្កៅ៖ 
 ែ- នាយែរដ្ឋរស្រនតី 
 សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន កសន  

 ខ- ឧបនាយែរដ្ឋរស្រនតី 
 ១- សម្តេចក្រឡាម្ហាត ស ខេង  
 ២- សម្តេចពិជ័យម្សនា ខ ៀ បាញ់ 
 ៣- ឯរឧតេត ខោ ណាំហុង 
 ៤- ម្ោរជំទាវរិតេិសង្គហបណ្ឌិត ម ៉ែន សាំអន 
 ៥- ឯរឧតេតរិតេិនីតិម្ោសលបណ្ឌិត ប ៊ិន ឈិន ប្បចាំការ 
 ៦- ឯរឧតេត យឹ  ឆៃលី 
 ៧- ឯរឧតេត មែ គឹ យ ៉ាន 
 ៨- ឯរឧតេត ប្បាែ់ សុេុន 
 ៩- ឯរឧតេតអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័នធ ុនីរ័ត្ន 
  ១០- ឯរឧតេត ជា សុផារ ៉ា 
 គ- ខ សរដ្ឋ ន្រនត ី
 ១- ឯរឧតេត ឆាយ ថន 
 ២- ឯរឧតេត ប៉ែុល សាខរឿន    (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
 ៣- ឯរឧតេត គន់ គី     (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
 ៤- ឯរឧតេត មាស សុភា    (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
 ៥- ឯរឧតេតរិតេិម្សដ្ឋាបណ្ឌិត ច  ប្បសិ ធ 
 ៦- ឯរឧតេត ញឹ  វណ្ណដា    (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
 ៧- ឯរឧតេត ស ុន ចន់ថុល 
 ៨- ឯរឧតេត ឱ  យុិនខ ៀង    (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
 ៩- ឯរឧតេត ខអៀង  ៉ែូលី    (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
  ១០- ឯរឧតេត វ ៉ា គឹ ហុង    (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
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 ១១- ឯរឧតេត យឹ  ណុ្លឡា   (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
 ១២- ឯរឧតេត ហុឹ  មៃ  
 ១៣- ឯរឧតេត ជិន ប ុនសា ៉ាន   (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
 ១៤- ឯរឧតេត ហូ សិ ធី    (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
 ១៥- ឯរឧតេត ឃុន ោាំង    (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
 ១៦- ឯរឧតេត លី ធុជ     (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
 ១៧- ឯរឧតេត អូសាម៉ាន ោសាន ់   (ទទួលបនទុរម្បសររតមពិម្សស) 
 ឃ- រដ្ឋ ន្រនតី 
 ១- ឯរឧតេតរិតេិនីតិម្ោសលបណ្ឌិត ប ៊ិន ឈិន  រដ្ឋតន្តនេីទទួលបនទុរទីសេីោរគ្ណ្ៈរដ្ឋតន្តនេី 
 ២- សម្តេចក្រឡាម្ហាត ស ខេង    រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្តហាផ្ទទ 
 ៣- សម្តេចពិជ័យម្សនា ខ ៀ បាញ់   រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ោរពារោតិ 

៤- ឯរឧតេត ប្បាែ់ សុេុន រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ោរបរម្ទសនិង្សហក្បតិបតេិោរ
អនេរោតិ 

 ៥- ឯរឧតេតអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័នធ ុនីរ័ត្ន រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ម្សដ្ឋរិចចនិង្ហិរញ្ញវតថុ 
 ៦- ឯរឧតេត ខវង សាេុន    រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្រសិរតម រុោាក្បមាញ់ និង្ម្នសាទ 
 ៧- ឯរឧតេត អ ុែ រ ៉ាប ុន     រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
 ៨- ឯរឧតេត បា ៉ាន សូរស័ែតិ    រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ពាណិ្ជជរតម 
 ៩- ឯរឧតេតរិតេិម្សដ្ឋាបណ្ឌិត ច  ប្បសិ ធ  រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ឧស្ាហរតមនិង្សិប្បរតម 
 ១០- ឯរឧតេត ស ុយ មស      រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ររ៉ែនិង្ថាតពល 
 ១១- ឯរឧតេត ឆាយ ថន    រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្រទនោរ 
 ១២- ឯរឧតេតបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ ជួន ណរ ុន រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្អប់រំ យុវជន និង្រីឡា 
 ១៣- ឯរឧតេត វង សូត្    រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្សង្គតរិចច អតីតយុទធជននិង្ 

យុវនីតិសត្បទា 
១៤- ឯរឧតេត ជា សុផារ ៉ា  រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ម្រៀបចំរដ្នដី្ នគ្រូបនីយរតម 

និង្សំណ្ង់្ 
 ១៥- ឯរឧតេត សាយ សាំអាល់   រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្បរិសាាន 
 ១៦- ឯរឧតេត លឹ  គានខោ   រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ធនធានទឹរនិង្ឧតុនិយត 
 ១៧- ឯរឧតេត ខេៀវ កាញារី ធ   រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ព័ត៌មាន 
 ១៨- ឯរឧតេត អងគ វងសវឌ្ឍនា   រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្យុតេិធត៌ 

១៩- ម្ោរជំទាវរិតេិសង្គហបណ្ឌិត ម ៉ែន សាំអន  រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ទំនារ់ទំនង្ោតួយរដ្ឋសភា-
ក្ពឹទធសភានិង្អធិោររិចច 

 ២០- ឯរឧតេត ប្រាំ អុីវត្ឹែ    រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ផ្ក្បសណ្ីយ៍និង្ទូរគ្តនាគ្តន៍ 
 ២១- ឯរឧតេត  ៉ែ  ប ុនខហង   រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្សុខាភិបាល 
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 ២២- ឯរឧតេត ស ុន ចន់ថុល   រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្សាធារណ្ោរនិង្ដឹ្រជញ្ជូន 
 ២៣- ម្ោរជំទាវ ខ ឿង សែុណ   រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្វប្បធត៌និង្វិចិក្តសិល្បៈ 
 ២៤- ឯរឧតេត ខោង េុន    រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ម្ទសចរណ្៍ 
 ២៥- ឯរឧតេត ហុឹ  មៃ     រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ធតមោរនិង្សាសនា 
 ២៦- ម្ោរជំទាវ អុឹង ែនាថ៉ាផាវី   រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្រិចចោរនារី 

 ២៧- ឯរឧតេត អុិត្ សាំខហង    រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្ោរងារនិង្បណ្្តុះបណ្តាលវីោាជិវៈ 
 ២៨- ឯរឧតេត ខពប្ជ ប ុនធិន   រដ្ឋតន្តនេីក្រសួង្តុខងារសាធារណ្ៈ 

២៩- ឯរឧតេត ខ  ៉ា ោវណណ៉ាល់ រដ្ឋតន្តនេីទទួលបនទុររដ្ឋម្លខាធិោរដ្ឋានអាោស
ចរសុីវិល។ 

១- ោរម្គប់ម្គ្ម្ែបខ័ណឌ និ្ោរអភិវឌ្ឍអាជីពរស្រនតីរាជោរសុវីិេ 
១.១- ោរម្គប់ម្គ្រស្រនតីរាជោរនិ្រស្រនតីជាប់ែិចចសនា 

ផ្ផែកកលីកោលការណ៍ស្កបេ័ណឌ ផ្ដលបាត់្បង់កដ្ឋយការចូលនិវត្តន៍ មរណភាព ការបាត់្បង់ស្មបទ 
វជិាា ជីវៈ ការកបាះបង់ការង្ករនិងកស្ចកតីស្តូ្វការពិត្ស្បាកដ ចបំាច់បំផុត្ នឹងស្តូ្វផ្ផែកកលីមុេង្ករ អងគភាព និងទី្កផ្នេង
បំកពញការង្ករចាស្់ោស្់កនុងកោលកៅបំកពញមុេតំ្ផ្ណងទំ្កនរផ្ត្ប ុកណាណ ះ។ កោលការណ៍កស្ជីស្ករសី្ចូលស្កបេ័ណឌ
ងមីកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ និងឆ្ន ២ំ០១៩ គឺការកស្ជីស្ករសី្ស្តូ្វគិត្ាមចំនួនភាគរយននចំនួនមស្រនតីរាជការចូលនិវត្តន៍ 
កលីកផ្លងផ្ត្វសិ្័យអប់រនិំងសុ្ខាភិបាលប ុកណាណ ះ។ ការកស្ជីស្ករសី្ស្តូ្វគិត្គូរផតល់អាទិ្ភាពដល់កបកខជនជាស្រស្តី
កដ្ឋយស្តូ្វកស្ជីស្ករសី្២០% កៅ៥០% កនុងចំនួនស្កបេ័ណឌ ផ្ដលស្កស្ួង សាា ប័នបានទ្ទួ្លស្បចឆំ្ន  ំ និងស្តូ្វឱ្យ
កស្ជីស្ករសី្ជនពិការផ្ដលមានស្មត្ាភាពស្មស្ស្បចូលស្កបេ័ណឌ កនុងអស្ា២%ននស្កបេ័ណឌ ស្រុបរបស្់ស្កស្ួង 
សាា ប័ននីមួយៗ។ 

ការអនុវត្តផ្ផនការស្កបេ័ណឌ និងមស្រនតីជាប់កិចចស្នា 
បរយិាយ ២០១៨ ២០១៩ កកីន/ងយ 
មស្រនតីស្កបេ័ណឌ  ៥ ០២៩ ៥ ៩៩៦ +៩៦៧ 
មស្រនតីជាប់កិចចស្នានិងបុគគលិកអផ្ណត ត្ ១៨ ១៤៦ ១៨ ២៩២ +១៤៦ 
ស្គូបកស្ងៀនជាប់កិចចស្នា ៦ ៥៨៥ ៧ ៩៩៦ +១ ៤១១ 
ស្គូបកស្ងៀនជាប់កិចចស្នាអប់រកំស្ៅស្បព័នធ ២ ៤៧២ ២ ៤៧២ ០ 
ស្គូបកស្ងៀនថ្នន ក់ពីរកវននិងថ្នន ក់គួបស្គប់កស្មិត្ ១៦ ២៦៦ ១៥ ៦១៥ -៦៥១ 

 
ស្ាិតិ្មស្រនតីរាជការសុ្ីវលិចូលនិវត្តន៍ 

បរយិាយ 
២០១៨ ២០១៩ កកីន/ងយ 

ស្រុប ស្រស្ត ី ស្រុប ស្រស្ត ី ស្រុប ស្រស្ត ី
ថ្នន ក់កណាត ល ៦៣០ ២០៧ ៥២២ ១៨២ -១០៨ -២៥ 
ថ្នន ក់រាជធានី កេត្ត ២ ៥៥៩ ១ ០៤៧ ២ ០២៩ ៨៦៣ -៥៣០ -១៨៤ 

ស្រុប ៣ ១៨៩ ១ ២៥៤ ២ ៥៥១ ១ ០៤៥ -៦៣៨ -២០៩ 
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ស្ាិតិ្ចំនួនមស្រនតីរាជការសុ្ីវលិាមស្បកភទ្ស្កបេ័ណឌ  

បរយិាយ 
ថ្នន ក់កណាត ល ថ្នន ក់រាជធានី កេត្ត ស្រុបរមួ 

ចំនួន ស្រស្ត ី ចំនួន ស្រស្ត ី ចំនួន ស្រស្ត ី
ចំនួន ភាគរយ 

ស្ាិតិ្មស្រនតីរាជការកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 
ក ២៦ ០១៩ ៦ ៨៩៩ ៣១ ៦៩៩ ៩ ១០៨ ៥៧ ៧១៨ ១៦ ០០៧ ៧,៦៧% 
េ ៧ ១៥២ ២ ៩៤៩ ៦២ ៨០០ ២៥ ៩៨៩ ៦៩ ៩៥២ ២៨ ៩៣៨ ១៣,៨៧% 
គ ៤ ១៣៦ ១ ៦០៤ ៧៦ ៨៦៤ ៣៩ ២៦១ ៨១ ០០០ ៤០ ៨៦៥ ១៩,៥៨% 
ស្រុប ៣៧ ៣០៧ ១១ ៤៥២ ១៧១ ៣៦៣ ៧៤ ៣៥៨ ២០៨ ៦៧០ ៨៥ ៨១០ ៤១,១២% 

ស្ាិតិ្មស្រនតីរាជការកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ 
ក ២៧ ១៣៩ ៧ ៣៣៣ ៣៣ ២៨៥ ៩ ៧៥២ ៦០ ៤២៤ ១៧ ០៨៥ ៨,១៨% 
េ ៧ ១៣៩ ២ ៩៤៧ ៦៣ ៦៥៦ ២៦ ៦៦៧ ៧០ ៧៩៥ ២៩ ៦១៤ ១៤,១៨% 
គ ៣ ៩៧១ ១ ៥៣១ ៧៣ ៥៨៦ ៣៧ ៩១៤ ៧៧ ៥៥៧ ៣៩ ៤៤៥ ១៨,៨៩% 
ស្រុប ៣៨ ២៤៩ ១១ ៨១១ ១៧០ ៥២៧ ៧៤ ៣៣៣ ២០៨ ៧៧៦ ៨៦ ១៤៤ ៤១,២៥% 

១.២- ោរអភិវឌ្ឍអាជីពរស្រនតីរាជោរសុវីេិ 
- សាោភូមិនៃរដាបាល គឺជាស្គឹះសាា នបណតុ ះបណាត លសាធារណៈ ចំណុះស្កស្ួងមុេង្ករសាធារណៈ 

កដីមបីកលីកកមពស្់ស្មត្ាភាពនិងស្បស្ិទ្ធភាពននការបណតុ ះបណាត លដំបូង ការបណតុ ះបណាត លបនត និងការស្ិកា
ស្សាវស្ជាវ។ សាោភូមិនៃរដាបាលមានកបស្កកមមគឺ (១)កស្ជីស្ករសី្និងបណតុ ះបណាត លស្ិស្សមស្រនតីជាន់េពស្់និង
ស្ិស្សមស្រនតីស្កមការ និងផតល់ការបណតុ ះបណាត លដំបូងដល់មស្រនតីផ្ដលកទី្បស្តូ្វបានកស្ជីស្ករសី្ងមីកនុងស្កបេ័ណឌ នន 
វសិ្័យរដាបាល (២)ករៀបចំផតល់ការបណតុ ះបណាត លបនតាមរយៈវគគវសិ្កឹត្យការ វគគសុ្ស្កឹត្យការ ការបណតុ ះបណាត ល 
រយៈកពលេេី ស្ននិស្ីទ្ ស្ិកាខ សាោ និងការករៀបចំកមមវធីិ្ផ្ចករផំ្លកចំកណះដឹងនិងបទ្ពិកសាធ្ដល់ស្ិស្ស និស្សតិ្ 
មស្រនតីរាជការ មស្រនតីសាធារណៈ និងមស្រនតីដនទ្កទ្ៀត្ផ្ដលបកស្មីការង្ករកនុង និង/ឬពាក់ព័នធនឹងវសិ្័យសាធារណៈ
និង (៣)កធ្វីការស្សាវស្ជាវ ចងស្កង និងផសពវផាយនវានុវត្តន៍ និងឧត្តមានុវត្តន៍កលីផ្ផនកកោលនកយាបាយសាធារណៈ 
ការស្គប់ស្គងសាធារណៈ រដាបាល កស្ដាកិចច ហរិញ្ាវត្ាុ និងទំ្នាក់ទំ្នងអនតរជាតិ្។ 

- វទិ្ាសាា នជាតិ្ការទូ្ត្និងទំ្នាក់ទំ្នងអនតរជាតិ្ៈ កស្កាមគំនិត្ផតួចកផតីមរបស្់ឯកឧត្តមឧបនាយក
រដាមស្រនតី ស្បាក់ សុ្េុន វទិ្ាសាា នជាតិ្ការទូ្ត្និងទំ្នាក់ទំ្នងអនតរជាតិ្ កៅកាត់្ថ្ន (NIDIR) ស្តូ្វបានបកងាីត្ក ងី
កដ្ឋយអនុស្កឹត្យកលេ២៧៤ អនស្ក.បក ចុះនងៃទី្២៨ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៦ និងអនុស្កឹត្យកលេ១០៥ អនស្ក.បក ចុះនងៃទី្
២៩ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៧ កហយីស្កមាព ធ្ជាផេូវការកៅនងៃទី្២២ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៨។ វទិ្ាសាា នកនះជាផ្ផនកមួយនន
ស្កស្ួងការបរកទ្ស្និងស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្។ វទិ្ាសាា នកនះមាននាយកដ្ឋា នស្រុបចំនួន៥ រមួមានៈ នាយកដ្ឋា ន
បណតុ ះបណាត ល នាយកដ្ឋា នទំ្នាក់ទំ្នងសាធារណៈ នាយកដ្ឋា នភាសាបរកទ្ស្ នាយកដ្ឋា នស្សាវស្ជាវនិងវភិាគ
យុទ្ធសាស្រស្ត និងនាយកដ្ឋា នកិចចការទូ្កៅ។ ស្គូឧកទ្ៃស្និងវាគមិនភាគកស្ចីន ជាថ្នន ក់ដឹកនារំបស្ស់្កស្ួងនិងសាា ប័នរដា
នដគូ កដ្ឋយផ្ កចំកពាះស្គូភាសាបរកទ្ស្ វទិ្ាសាា នបានអកញ្ា ីញពីសាា ប័នឯកជននដគូកផសងៗ។ 

- កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ វទិ្ាសាា នបានបកងាីត្វគគបណតុ ះបណាត លរយៈកពលេេីមាន៥៤វគគ មានស្ិកាខ កាម  
២ ១២២នាក់(ស្ស្ី៧៩២នាក់)  
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២- ោរកែតម្រូវសាថ នភាពរដ្ឋបាេ និ្ម្គួសាររបសរ់ស្រនតីរាជោរសុវីិេលៅែនុ្ ម្បព័នធ 
ម្គប់ម្គ្រស្រនតីរាជោរសុវីិេតារម្បព័នធមានវិទ្ា 

២.១- ោរកម្បម្បួេសាថ នភាពរដ្ឋបាេរស្រនតីរាជោរសុវីិេ 
ស្គប់ស្គងការអភិវឌ្ឍអាជីពរបស្់មស្រនតីរាជការសុ្ីវលិ ាមរយៈការស្គប់ស្គងការផ្ស្បស្បួលសាា នភាព

រដាបាលនិងសាា នភាពស្គួសាររបស់្មស្រនតីរាជការមាន ក់ៗចប់ពីការកស្ជីស្ករសី្ឱ្យចូលបកស្មីការង្ករកនុងស្កបេ័ណឌ រដា
រហូត្ដល់កពលចកកចញពីស្កបេ័ណឌ ។ ជាលទ្ធផល ស្កស្ួងបានផតល់ទិ្ដ្ឋា ការកលីការផ្ស្បស្បួលសាា នភាពរដាបាល
របស្់មស្រនតីរាជការសុ្ីវលិ ជូនស្កស្ួង សាា ប័នចំនួន២៧ ២៩៦ករណី កៅឆ្ន ២ំ០១៨ និងចំនួន៦២ ៤២៨ករណី 
កៅឆ្ន ២ំ០១៩។  

ការផ្ស្បស្បលួសាា នភាពរដាបាលមស្រនតីរាជការសុ្ីវលិ 

បរយិាយ 
២០១៨ ២០១៩ កកីន/ងយ 

ចំនួន ស្រស្ត ី ចំនួន ស្រស្ត ី ចំនួន ស្រស្ត ី
កផៃរស្កបេ័ណឌ  ៦០១ ១០៥ ៧០៦ ១០៨ +១០៥ +៣ 
ផ្ត្ងាងំ ១៥២ ៣៣ ១ ៣៩៦ ៣៦០ +១ ២៤៤ +៣២៧ 
ាងំស្៊ប់ ៣ ៧០៦ ២ ៤៤៤ ៣ ៤៤០ ១ ០២០ -២៦៦ -១ ៤២៤ 
ចូលនិវត្តន៍ាមកាលកំណត់្ ២ ៩៤៨ ១ ១៨៨ ២ ០១២ ៧២០ -៩៣៦ -៤៦៨ 
ចូលនិវត្តន៍មុនកាលកំណត់្ ៧៨ ២៩ ៧៩ ៣៥ +១ +៦ 
លុបក ម្ ះ ១ ០ ៧ ០ +៦ ០ 
ដំក ងីថ្នន ក់/ឋាននតរស្័កតិស្បចឆំ្ន  ំ ១៩ ៥៨៩ ៤ ៨១០ ៥៤ ៧០០ ១០ ០៥០ +៣៥ ១១១ +៥ ២៤០ 
ករៀបកបៀវត្សមូលដ្ឋា ន ១៧ ៤ ៥ ៣ -១២ -១ 
ករៀបស្បាក់បំណាច់មុេង្ករ ២០៤ ១១ ៨៣ ១៥ -១២១ +៤ 
ស្រុប ២៧ ២៩៦ ៨ ៦២៤ ៦២ ៤២៨ ១២ ៣១១ +៣៥ ១៣២ ៣ ៦៨៧ 

ការករៀបចំមុេតំ្ផ្ណងស្ំខាន់កៅកនុងរចនាស្ម័ពនធស្គប់ស្គងស្កស្ួង សាា ប័ន 

បរយិាយ 
២០១៨ ២០១៩ កកីន/ងយ 

ចំនួន ស្រស្ត ី ចំនួន ស្រស្ត ី ចំនួន ស្រស្ត ី
អគគនាយក ១២៦ ១២ ១១១ ៩ -១៥ -៣ 
អោគ ធិ្ការ ២០ ២ ១៩ ២ -១ ០ 
អគគនាយករង ៥៥៩ ៦៩ ៥៧១ ៨០ +១២ +១១ 
អោគ ធិ្ការរង ១០៣ ១៨ ១១៦ ២៣ +១៣ +៥ 
ស្បធាននាយកដ្ឋា ន ៧៥៦ ៧៩ ៧៦៨ ៧៩ +១២ ០ 
អនុស្បធាននាយកដ្ឋា ន ៣ ០៧៧ ៦៤៨ ៣ ១៥៨ ៦៩៥ +៨១ +៤៧ 
ស្បធានការយិាល័យថ្នន ក់កណាត ល ៣ ៣៨០ ៧៧៦ ៣ ៤៧៧ ៨០៥ +៩៧ +២៩ 
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ស្បធានមនៃីររាជធានី កេត្ត ៥៤៨ ៥១ ៥៥៤ ៥២ +៦ +១ 
អនុស្បធានមនៃីររាជធានី កេត្ត ១ ៤២៩ ២៨៥ ១ ៤៥៦ ២៩៧ +២៧ +១២ 
អនុស្បធានការយិាល័យថ្នន ក់កណាត ល ៥ ៨៩២ ១ ៨៨៦ ៦ ៣៧៧ ២ ១១២ +៤៨៥ +២២៦ 
ស្បធានការយិាល័យមនៃីររាជធានី កេត្ត ២ ២៨៩ ៥០៧ ២ ៤៣២ ៥៤៤ +១៤៣ +៣៧ 
អនុ.ការយិាល័យមនៃីររាជធានីកេត្ត ៣ ២៧២ ១ ១៣៦ ៣ ៥៨១ ១ ២៨៣ +៣០៩ +១៤៧ 
ស្បធានការយិាល័យស្ស្ុក េណឌ  ១ ៤៤៧ ២៧៥ ១ ៤៥០ ២៧៧ +៣ +២ 
អនុស្បធានការយិាលយ័ស្ស្ុក េណឌ  ៩៦៣ ២៥៥ ៩៥១ ២៥៣ -១២ -២ 

២.២- ោរល្វើទ្ំលនើបែរមបលចចែវិទ្ាព័ត៌មានវិទ្ាសម្មាបម់្គបម់្គ្រស្រនតីរាជោរ 
គិត្ស្តឹ្មផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ចំនួនមស្រនតីរាជការកៅកនុងារាងស្បាក់កបៀវត្សាមស្បព័នធព័ត៌្មានវទិ្ា

មានស្រុបចំនួន២១៥ ៩៨១នាក់ (ស្រស្តី ៨៧ ២៩០នាក់)។ មស្រនតីរាជការស្រុបកនះរាប់បញ្ចូ លទងំមស្រនតីកផសងៗ (មស្រនតី
នកយាបាយ ទី្ស្បឹកា ជំនួយការជាកដីម) ផ្ដលមិនផ្មនជាមស្រនតីមុេង្ករសាធារណៈ ប ុផ្នតមានក ម្ ះកៅកនុងារាង
ទូ្ទត់្ស្បាក់កបៀវត្សមស្រនតីរាជការ។ 

ចំននួមស្រនតីរាជការសុ្ីវលិកនុងារាងកបៀវត្សាមព័ត៌្មានវទិ្ា 

បរយិាយ 
ស្បុស្ ស្ស្ ី ស្រុប 

ចំនួន 
ភាគរយ
(%) 

ចំនួន 
ភាគរយ
(%) 

ចំនួន 
ភាគរយ
(%) 

ថ្នន ក់កណាត ល ៣២ ៤៨៥  ១៥,០៤ ១២ ៩៤៨ ៦ ៤៥ ៤៣៣ ២១,០៤ 
ថ្នន ក់រាជធានី កេត្ត ៩៦ ២០៦ ៤៤,៥៤ ៧៤ ៣៤២ ៣៤,៤២ ១៧០ ៥៤៨ ៧៨,៩៦ 
ស្រុប ១២៨ ៦៩១ ៥៩,៥៨ ៨៧ ២៩០ ៤០,៤២ ២១៥ ៩៨១ ១០០% 

៣- ោរងារកែទ្ម្រ្់លបៀវតសនិ្ម្បាែ់ឧបតថរភ 
កំផ្ណទ្ស្មង់កបៀវត្ស ស្តូ្វកធ្វីក ងីកដ្ឋយផ្ផែកកលីកោលការណ៍ស្ំខាន់ រៗមួមាន (១)ការដំក ងីកបៀវត្ស

ស្តូ្វអនុវត្តស្ស្បាមសាា នភាពននកំកណីនកស្ដាកិចច (២)ការធានាបាននូវស្មធ្ម៌ ការបកងាីនផលិត្ភាពនិង
ស្បស្ិទ្ធភាពការង្ករកនុងរដាបាលសាធារណៈ និង(៣)ការធានាស្ងគតិ្ភាពរវាងស្កបេ័ណឌ មស្រនតីរាជការសុ្ីវលិនិង
ស្កបេ័ណឌ កងកមាេ ងំស្បដ្ឋប់អាវុធ្។ 

ឯកាជាករៀល 
 បរយិាយ ២០១៨ ២០១៩ កកីន 

កបៀវត្សអបបបរមាស្ស្មាប់មស្រនតីរាជការសុ្ីវលិនិងកងកមាេ ងំស្បដ្ឋប់អាវុធ្ 
វសិ្័យរដាបាល ការទូ្ត្ និងបកចចកកទ្ស្ ១ ០១៤ ៤៥០ ១ ១០០ ១០០ ៨៥ ៦៥០ 
វសិ្័យអប់រ ំ ១ ១១៤ ៤៥០ ១ ២០០ ១០០ ៨៥ ៦៥០ 
វសិ្័យសុ្ខាភិបាល ១ ១១៤ ៤៥០ ១ ២០០ ១០០ ៨៥ ៦៥០ 
នគរបាលជាតិ្ ១ ០៩៨ ៩២៧ ១ ១៨៤ ៥៧៧ ៨៥ ៦៥០ 
កយាធិ្ន ១ ០៣៥ ០២៧ ១ ១១៤ ៣៧៧ ៧៩ ៣៥០ 
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ស្បាក់ឧបត្ាមភស្បចផំ្េស្ស្មាប់មស្រនតីជាប់កិចចស្នា ស្កមុស្បឹកាស្គប់ស្បកភទ្ និងមស្រនតីភូមិ 
មស្រនតីជាប់កិចចស្នា ៦០០ ០០០ ៦៥០ ០០០ ៥០ ០០០ 
ជំនួយការរដាបាល ៦០០ ០០០ ៦៥០ ០០០ ៥០ ០០០ 
ជំនួយការបកចចកកទ្ស្ ៦០០ ០០០ ៦៥០ ០០០ ៥០ ០០០ 
ជំនួយការថ្នន ក់ដឹកនា ំ ៦០០ ០០០ ៦៥០ ០០០ ៥០ ០០០ 
អនកបកចចកកទ្ស្ជំនាញ ៦០០ ០០០ ៦៥០ ០០០ ៥០ ០០០ 
ស្បធានស្កុមស្បឹការាជធានី កេត្ត ១ ៣៦០ ០០០ ១ ៤៤០ ០០០ ៨០ ០០០ 
ស្មាជិកស្កុមស្បឹការាជធានី កេត្ត ១ ០៨៥ ០០០ ១ ១៣៥ ០០០ ៥០ ០០០ 
ស្បធានស្កុមស្បឹកាស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  ១ ០៧៥ ០០០ ១ ១៥៥ ០០០ ៨០ ០០០ 
ស្មាជិកស្កុមស្បឹកាស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  ៨៦០ ០០០ ៩១០ ០០០ ៥០ ០០០ 
ស្បធានស្កុមស្បឹកាឃុ ំស្ង្កា ត់្  ១ ០៣០ ០០០ ១ ១១០ ០០០ ៨០ ០០០ 
ជំទ្ប់ទី្១ និងទី្២ កៅស្ង្កា ត់្រងទី្១ និងទី្២  ៨០០ ០០០ ៨៥០ ០០០ ៥០ ០០០ 
ស្មាជិកស្កុមស្បឹកាឃុ ំស្ង្កា ត់្ ៧០០ ០០០ ៧៤០ ០០០ ៤០ ០០០ 
កមភូមិ ២៥០ ០០០ ៤០០ ០០០ ១៥០ ០០០ 
អនុស្បធានភូមិ ២០០ ០០០ ២៨០ ០០០ ៨០ ០០០ 
ស្មាជិកភូមិ ១៨០ ០០០ ២៥០ ០០០ ៧០ ០០០ 

ស្បាក់តំ្បន់ស្ស្មាប់មស្រនតីរាជការសុ្ីវលិកនុងវស័ិ្យអប់រនិំងសុ្ខាភិបាល 
តំ្បន់ការជួបការលំបាក ៨០ ០០០ ៨០ ០០០ ០ 
តំ្បន់ដ្ឋច់ស្ស្យាលទី្១ ១០០ ០០០ ១០០ 000 0 
តំ្បន់ដ្ឋច់ស្ស្យាលទី្២ ១២០ ០០០ ១២០ ០០០ ០ 

របបស្នតិសុ្េស្ងគមអបបបរមាស្បចផំ្េស្ស្មាប់អតី្ត្មស្រនតីរាជការសុ្ីវលិនិងអតី្ត្យុទ្ធជន 
អតី្ត្មស្រនតីរាជការសុ្ីវលិនិងអតី្ត្យុទ្ធជន ៤៨០ ០០០ ៥៦០ ០០០ ៨០ ០០០ 

ការដំក ងីស្នៃស្សន៍កបៀវត្សមូលដ្ឋា ន 
ស្នៃស្សន៍ ២ ១៣០ ២ ៣៤០ ២១០ 
៤- ោរម្គប់ម្គ្រុខងារសាធារណៈ 
៤.១- ោរែសា្និ្ដាែ់ឱ្យអនុវតតេខិិតបទ្ដាឋ នគតិយតុត 

ស្កស្ួងមុេង្ករសាធារណៈបានករៀបចំ ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត និងផសពវផាយលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តស្ំខាន់ៗ
ពាក់ព័នធនឹងការស្គប់ស្គងមស្រនតីរាជការកៅថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ រួមមាន (១)ស្ពះរាជស្កឹត្យស្តីពីលកខនតិកៈកដ្ឋយផ្ ក
ស្ស្មាប់បុគគលិករដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ (២)អនុស្កឹត្យស្តីពីការកធ្វីស្បតិ្ភូកមមស្ិទ្ធិអំណាចកៅគណៈអភិបាល 
រាជធានី កេត្ត ស្កុង ស្ស្ុក កនុងការស្គប់ស្គងបុគគលិកបំកពញការង្ករកៅថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ (៣)កស្ចកតីផ្ណនាសំ្តីពី
កោលការណ៍និងនីតិ្វធីិ្ននការផ្ត្ងាងំ និងការបញ្ច ប់មុេតំ្ផ្ណងស្គប់ស្គងរបស្់មស្រនតីរាជការសុ្ីវលិននមនៃីរ អងគភាព 
និងការយិាល័យជំនាញនានាននស្កស្ួង ផ្ដលបានបំកពញការង្ករកៅថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ និង(៤)កស្ចកតីផ្ណនាសំ្តីពី
កោលការណ៍និងនីតិ្វធីិ្ននការស្គប់ស្គងបុគគលិករដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្។ កនុងន័យកនះ ស្កស្ួងមុេង្ករសាធារណៈ 
បានបងខិត្កស្វាស្គប់ស្គងមស្រនតីរាជការសុ្ីវលិ ាមរយៈការកផៃរអំណាចដល់រដាបាលរាជធានី កេត្ត ស្កុង ស្ស្ុក កដីមបី
ធានាស្បស្ិទ្ធភាពនិងស្កតិស្ិទ្ធិភាពកលីការង្ករវវិឌ្ឍន៍អាជីពរបស្់បុគគលិកផ្ដលកំពុងបំកពញការង្ករកៅថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្។ 
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ស្កស្ួងមុេង្ករសាធារណៈក៏បានកសាងនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្ត កដីមបបីកស្មីដល់
ការង្ករស្គប់ស្គងមស្រនតីរាជការ ការអភិវឌ្ឍវសិ្័យមុេង្ករសាធារណៈ ការផ្កទ្ស្មង់ស្បព័នធកបៀវត្ស ការផ្កលមែនិងពស្ងឹង
គុណភាពននការផតល់កស្វាសាធារណៈ កនុងកនាះរមួមាន អនុស្កឹត្យចំនួន១៤ កស្ចកតីស្កស្មច១ ស្បកាស្អនតរស្កស្ួង២ 
និងសារាចរចំនួន១ កៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ និងស្ពះរាជស្កឹត្យចំនួន១ អនុស្កឹត្យចំនួន១៣ សារាចរចំនួន១ កៅកនុងរយៈកពល
៩ផ្េ កដីមឆ្ន ២ំ០១៩។ 

ទ្នៃឹមកនះ ស្កស្ួងបានកដ្ឋះស្សាយករណីស្ំកណីកស្នីសុ្ំកធ្វីវចិរណកមមមុេង្ករ ភារកិចច និងរចនាស្មព័នធ
ស្គប់ស្គងសាា ប័ន និងការស្ស្មបស្ស្មួលអនតរសាា ប័ន កដ្ឋយកតត ត្ជាស្ំខាន់កលីការពស្ងឹងភាពជាមាច ស្់ការទ្ទួ្ល
េុស្ស្តូ្វ និងបនាៃ ត់្គណកនយយភាពចាស្់ោស្់របស្់ស្កស្ួង សាា ប័ន បានចំនួន៣៧ករណី កៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ និង
ចំនួន៣៣ករណី កៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៤.២- ោរបស្ររា បលយនឌ្័រែនុ្ វិសយ័រុខងារសាធារណៈ 
បានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តបស្រញ្ញា បកយនឌ័្រកនុងវសិ្័យមុេង្ករសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី្៣ 

ឆ្ន ២ំ០១៤-២០១៨ កនុងកោលបំណងលុបបំបាត់្វសិ្មភាពកយនឌ័្រកនុងវសិ្័យមុេង្ករសាធារណៈ ជាពិកស្ស្គឺ
បកងាីនចំនួនមស្រនតីរាជការជាស្រស្តីចំនួន៤០% កនុងចំកណាមស្រនតីរាជការសុ្ីវលិទូ្ទងំស្បកទ្ស្ និងបកងាីនឱ្កាស្ឱ្យកាន់
តំ្ផ្ណងកនុងតួ្នាទី្ជាអនកកធ្វីកស្ចកតីស្កស្មចចិត្តចំនួន២៥% ននមស្រនតីរាជការសុ្ីវលិផ្ដលមានមុេតំ្ផ្ណង។ ជាក់ផ្ស្តង
កៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩កនះ ចំនួនមស្រនតីរាជការសុ្ីវលិជាស្រស្តីកៅទូ្ទងំស្បកទ្ស្បានកកីនក ងីពី០,១៤% និងចំនួនស្រស្តី
ផ្ដលមានតួ្នាទី្ជាអនកស្កស្មចចិត្តបានកកីនក ងីចំនួន០,៨៨%។ 

បរយិាយ 
២០១៨ ២០១៩ 

បុរស្ ស្រស្ត ី បុរស្ ស្រស្ត ី
ភាគរយននចំននួមស្រនតីរាជការស្រុប 

អស្ាភាគរយ ៥៨,៨៨% ៤១,១២% ៥៨,៧៤% ៤១,២៦% 
ភាគរយននចំននួមស្រនតីរាជការផ្ដលកាន់មុេតំ្ផ្ណង 

អស្ាភាគរយ ៧៤,៨៦% ២៥,១៤% ៧៣,៩៨% ២៦,០២% 
៤.៣- ោរកែេរអគុណភាពលសវាសាធារណៈ 

ការផ្កលមែគុណភាពកស្វាសាធារណៈ ាមរយៈការកាត់្បនាយនីតិ្វធីិ្និងរយៈកពលននការផតល់កស្វា
យា ងតិ្ច៣០% និងការផតល់កស្វាកនុងទ្ស្មង់ឌី្ជីងល។ កនុងន័យកនះ ស្កស្ួងមុេង្ករសាធារណៈ បានកធ្វីបចចុបបននភាព
ព័ត៌្មានកស្វាសាធារណៈ របស្់ស្កស្ួងព័ត៌្មាន ស្កស្ួងឧស្ាហកមមនិងស្ិបបកមម ស្កស្ួងកទ្ស្ចរណ៍ អគគិស្នីកមពុជា 
ស្កស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡា និងរដ្ឋា ករទឹ្កស្វយ័ត្ស្កុងភនំកពញ កដីមបីដ្ឋក់បញ្ចូ លកៅកនុងកគហទំ្ព័រស្ចកទវ រ
កអ ចិស្តូ្និកផតល់ព័ត៌្មានកស្វាសាធារណៈ(Public Service Gateway)។ 

កដីមបកី េ្ីយត្បកៅនឹងកស្ចកតីស្តូ្វការរបស្់អនកកស្បីស្បាស្់កស្វាសាធារណៈ កៅកនុងការវវិត្តដ៏ឆ្ប់រហ័ស្
ននបរកិារណ៍ជាតិ្និងអនតរជាតិ្ ស្កស្ួងមុេង្ករសាធារណៈបាននិងកំពុងអនុវត្តគកស្មាងកស្មិត្អាស៊ាន ស្តីពីការករៀបចំ
ឯកសារផ្ណនាអំាស៊ានស្តីពីការផតល់កស្វាសាធារណៈ(ASEAN Guideline on Public Service Delivery) 
កហយីបានកស្ជីស្ករសី្ទី្ស្បឹកាតំ្បន់របស្់គកស្មាង និងបានករៀបចំជួបស្មាភ ស្និងស្បមូលទិ្ននន័យស្តីពីការអនុវត្ត
ការផតល់កស្វាសាធារណៈរបស្់ស្កស្ួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ាូ ន ស្កស្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ស្កស្ួងសុ្ខាភិបាល 
និងស្កុមស្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា។ 
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កដ្ឋយផ្ ក កៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩កនះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានផតល់រង្កវ ន់កលីកទឹ្កចិត្តចំកពាះអងគភាពផតល់
កស្វាសាធារណៈគំរូទ្ទួ្លបានងវកិាកៅាមលំដ្ឋប់ថ្នន ក់ គឺ (ទី្១)ចំនួនពីររយោនករៀល (ទី្២)ចំនួនមួយរយ
ហាស្ិបោនករៀល (ទី្៣)ចំនួនមួយរយោនករៀល (ទី្៤)ចំនួនផ្ប ត្ស្ិបោនករៀល (ទី្៥)ចំនួនហុកស្ិបោន
ករៀល និង(ទី្៦ដល់ទី្១០)ចំនួនផ្ស្ស្ិបោនករៀល។ បនាៃ ប់ពីបានកធ្វីការស្តួ្ត្ពិនិត្យ វាយត្នមេ និងចុះពិនិត្យទី្
ាងំរបស្់អងគភាពផ្ដលជាកបកខភាពជ័យោភីរចួមក គណៈកមមការវាយត្នមេអងគភាពផតល់កស្វាសាធារណៈថ្នន ក់ជាតិ្
បានវាយត្នមេអងគភាពផតល់កស្វាសាធារណៈកនុងការកស្ជីស្ករសី្ជ័យោភី អងគភាពផតល់កស្វាសាធារណៈគំរូកនុងវសិ្័យ 
អប់រនិំងសុ្ខាភិបាល រមួមាន៖  

- វសិ្័យអប់រៈំ (១)វទិ្ាល័យកពស្ជចិនាត  (២)វទិ្ាល័យហុ៊នផ្ស្នឧត្តរមានជ័យ (៣)វទិ្ាល័យ
ហុ៊នផ្ស្នស្បសូ្តិ្ (៤)វទិ្ាល័យចំកណះទូ្កៅនិងបកចចកកទ្ស្ពួក (៥)វទិ្ាល័យស្កមតចជាសុ្ីមអងគរជ័យ (៦)
វទិ្ាល័យកកាះកស្តច (៧)វទិ្ាល័យហុ៊នផ្ស្នស្បាសាទ្បាគង (៨)វទិ្ាល័យចំកណះទូ្កៅនិងបកចចកកទ្ស្អនុវត្ត
កំពង់ក ទីល (៩)វទិ្ាល័យបុ៊នរា នីវត្តភនំ និង(១០)វទិ្ាល័យអងគរកា។ 

- វសិ្័យសុ្ខាភិបាលកស្មិត្១(CPA1) : (១)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកបាកាន (២)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកស្ពះកស្តច 
(៣)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកនស្ព រ (៤)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកពួក (៥)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកកេត្តផ្កប (៦)មនៃីកពទ្យបផ្ងែក
ផ្ស្ស្អំបិល (៧)មនៃរីកពទ្យបផ្ងែកបាភនំ (៨)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកោវ ឯម (៩)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកបុ៊នរា នី ហុ៊នផ្ស្នកកាះសាេ  
និង (១០)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកជីភូ។ វសិ្័យសុ្ខាភិបាលកស្មិត្២(CPA2) : (១)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកកេត្តកកាះកុង (២)មនៃីរ
កពទ្យបផ្ងែកបាធាយ (៣)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកពារាងំ (៤)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកកេត្តឧត្តរមានជ័យ (៥)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែក
គិរវីង់ (៦)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកកំពង់ស្ត្ផ្បក (៧)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកអងគរជ័យ (៨)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកចំការកលី (៩)
មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកស្ពះនករាត្តមស្ីហនុត្បូងឃមុ ំនិង(១០)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកពញាឮ។ 

- វសិ្័យសុ្ខាភិបាលកស្មិត្៣(CPA3) : (១)មនៃីរកពទ្យកេត្តកំពង់ចម (២)មនៃីរកពទ្យកេត្តមិត្តភាព
កមពុជា ជប ុនមងគលបូរ ី(៣)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកកេត្ត១៦មករា (៤)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកកេត្តបាត់្ដំបង (៥)មនៃីរកពទ្យ 
បផ្ងែកកេត្តកំពត្ (៦)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកកេត្តនស្ពផ្វង (៧)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកកេត្តកពាធ្ិ៍សាត់្ (៨)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែក
កេត្តសាវ យករៀង (៩)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែករាជធានីភនំកពញ និង(១០)មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកកេត្តស្ពះស្ីហនុ។ 
ទ្ី២- ោរពម្្ឹ្ភាពសាអ តសអលំៅែនុ្ រដ្ឋបាេសាធារណៈ 

១- ោរម្បយទុ្ធម្បឆំ្ អំលពើពុែរេយួ  
អងគភាពស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ កស្កាមការដឹកនាពីំស្ំណាក់ស្កុមស្បឹកាជាតិ្ស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ ទងំាម

រូបភាពពិកស្ោះកយាបល់ ផតល់អនុសាស្ន៍ និងឃ្េ កំមីលដំកណីរការការង្ករ បានបនតដឹកនាកំារង្ករស្បយុទ្ធស្បឆ្ងំ
អំកពីពុករលួយ ស្បកបកដ្ឋយការនចនស្បឌ្ិត្ េ្ ស្នវ និងស្ស្បាមមាោ៌ដឹកនាសំ្បកបកដ្ឋយគតិ្បណឌិ ត្ កោល
នកយាបាយចងែុលបង្កា ញទិ្ស្ចាស្់ៗរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល ផ្ដលមានទងំកនុងយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណដំណាក់កាល
ទី្៤ (២០១៨-២០២៣) និងកនុងសារនយោបាយផ្ដលបានស្បកាស្ និងដ្ឋក់កចញជាបនតបនាៃ ប់ កដ្ឋយផតល់ពី
ស្ំណាក់ស្កមតចអគគមហាកស្នាបតី្កត្កជា ហ ុន កសន នាយករដាមស្រនតី។ 

្នៃៈនកយាបាយផ្ដលកាន់ផ្ត្មុត្ស្ស្ួច អមកដ្ឋយអភិស្កមទងំ៥ននការដឹកនា ំ( េ្ុះកញ្ច ក់ ងូត្ទឹ្ក ដុស្
ផ្កែល ពាបាល និងវះកាត់្) ការផតល់អាទិ្ភាពកលីការពស្ងឹងភាពសាែ ត្ស្ែំ កនុងរដាបាលសាធារណៈ ការបនតផ្កទ្ស្មង់
មិនកចះកនឿយហត់្ទងំកនុងស្កបេ័ណឌ ហរិញ្ាវត្ាុសាធារណៈ រដាបាលសាធារណៈ ចាប់ និងស្បព័នធយុត្តិធ្ម៌ គឺជា
កមាេ ងំរុញស្នៃុះស្បយុទ្ធស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ ឱ្យកាន់ផ្ត្រលូននិងកាន់ផ្ត្មានស្បស្ិទ្ធភាព ស្ំកៅនាមំកបផ្នាមកទ្ៀត្
នូវស្មិទ្ធផលងមីៗគួរជាទី្កមាទ្នៈ ជូនរាជរដ្ឋា ភិបាលនិងស្ងគមជាតិ្ទងំមូល។ 
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ជាមួយោន កនះ កនុងស្កបខ័ណឌ ននការបំកពញការង្ករអាទិ្ភាពស្នូលរបស្់េេួនរមួមាន (១)អប់រ ំ (២)បង្កា រ 
ទ្ប់សាា ត់្ និង(៣) អនុវត្តចាប់បស្រង្កា ប អងគភាពស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយបានបនតនាំមកនូវស្មិទ្ធផលស្ំខាន់ៗដូចជា៖ 

១- ការអប់រ ំ
ជាមួយនឹងជំកនឿកជឿជាក់ថ្ន ការស្កស្មចបាននូវការផ្ស្បស្បួលស្បកបកដ្ឋយចីរភាពនូវឥរយិាបង ការគិត្ 

ការស្បស្ពឹត្ត និងការចូលរមួរបស្់មហាជន ចំកពាះការស្បយុទ្ធស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ គឺស្តូ្វកចញពីស្គួសារ ស្កុម កទី្ប
្នកៅស្ងគមទងំមូលបាន អងគភាពស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ បានបនតជំរុញកបស្កកមមអប់រ ំ បំផុស្ និងផសពវផាយ
របស់្េេួនជាស្បចអំំពីចាប់ បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តពាក់ព័នធការស្បឆ្ងំផលវបិាកននអំកពីពុករលួយចំកពាះការអភិវឌ្ឍ 
និងចំកពាះស្ងគម ក៏ដូចជាសារៈស្ំខាន់ននការចូលរមួពីស្គប់មជឈដ្ឋា ន កដីមបឱី្យ្នកៅកាត់្បនាយនិងលុបបំបាត់្
បាននូវអំកពីពុករលួយ។ ការអប់រ ំស្តូ្វបានកធ្វីក ងីទងំកនុងសាោនិងកស្ៅសាោ ាមរយៈការដ្ឋក់កចញនូវកមករៀន
អប់រសំ្តពីីការស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ កៅស្គប់កស្មិត្ស្ិកាននថ្នន ក់ចំកណះដឹងទូ្កៅ ជូនស្ស្មាប់ទំ្ពាងំស្នងឫស្សផី្ដល
ជាធ្នធានជំនាន់កស្កាយ ការចុះផសពវផាយដល់មូលដ្ឋា ន ឃុ ំស្ង្កា ត់្ ស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  មនៃីរ និងអងគភាពជំនាញ 
ចំណុះសាោរាជធានីកេត្ត ស្គឹះសាា នឧត្តមស្ិកា និងសាលាវជិាា ជីវៈ និងទី្កផ្នេងង្កយរងកស្ោះកដ្ឋយអំកពីពុក
រលួយនិងវសិ្័យឯកជន។ ការស្បារពធទិ្វាជាតិ្ស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ ៩ធ្នូ និងការផលិត្ និងដ្ឋក់កចញនូវឧបករណ៍
អប់រផំសពវផាយ ក៏ស្តូ្វបានកធ្វីក ងីជាស្បចផំងផ្ដរ។ អ.ប.ព.កជឿថ្ន កៅកពលការអប់រកំាន់ផ្ត្ស្ជួត្ស្ជាប និងកាន់
ផ្ត្ទូ្លំទូ្ោយ កនាះការង្ករស្បឆ្ងំ អំកពីពុករលួយនឹងទ្ទួ្លបានផលកាន់ផ្ត្មានស្បស្ិទ្ធភាពនិងយូរអផ្ងវង។ 

២- ការបង្កា រទ្ប់សាា ត់្ 
ការបង្កា រ ទ្ប់សាា ត់្ ក៏ស្តូ្វបានអនុវត្តស្ស្បោន នឹងការអប់រ ំស្ំកៅលុបបំបាត់្ឱ្កាស្ចកនាេ ះស្បកហាងននការ

ស្បស្ពឹត្តអំកពីពុករលួយ។ ការង្ករស្កងាត្ការណ៍លទ្ធកមមសាធារណៈកៅាមស្កស្ួង សាា ប័នរដា ស្តូ្វបានកធ្វីជាស្បចំ
ស្ំកៅចូលរមួកាត់្បនាយចំណាយ និងកធ្វីឱ្យចំណាយរដាកាន់ផ្ត្មានស្បស្ិទ្ធភាព។ ការស្កងាត្ការណ៍ក៏ស្តូ្វបាន
អនុវត្តកលីការស្ប ងកស្ជីស្ករសី្មស្រនតីចូលបកស្មីរដាជាបនតបនាៃ ប់ ស្ំកៅធានានូវយុត្តិធ្ម៌និងភាពកស្មីភាពកនុងការស្បកួត្ 
ស្បផ្ជង ក៏ដូចជាស្បស្ិទ្ធភាពកនុងការកស្ជីស្ករសី្មស្រនតីរាជការ។ ការចូលរមួបកងាីនចំណូលរដាក៏ស្តូ្វបានអនុវត្តបនតាម
រយៈយនតការពស្ងឹងស្បស្ិទ្ធភាពននការផតល់កស្វាសាធារណៈ រមួមានៈ ការដ្ឋក់កចញនិងផ្កស្ស្មួលស្បកាស្រមួស្តីពី
ការផតល់កស្វាសាធារណៈ និងការចុះពិនិត្យការផតល់កស្វាសាធារណៈជាក់ផ្ស្តង កៅាមស្កស្ួង សាា ប័ន និងការ
ទ្ទួ្លធាតុ្ចូលពីវសិ្័យឯកជន ស្ំកៅដ្ឋក់កចញចំណាត្់ការក េ្ីយត្បកដ្ឋះស្សាយបាតុ្ភាពនិងបញ្ញា ស្ប ម
ផ្ដលមាន។ 

កស្ៅពីការចូលរមួពស្ងឹងសុ្ចរតិ្ភាព អភិបាលកិចចលែកនុងសាា ប័នសាធារណៈ ធុ្រកិចចសាែ ត្ស្ែំពីស្ំណាក់   
វសិ្័យឯកជនក៏ស្តូ្វបានជំរុញ និងោសំ្ទ្ជាស្បច។ំ ការចុះអនុស្សរណៈននការកយាគយល់ ស្តីពីកិចចស្ហការស្បឆ្ងំ 
អំកពីពុករលួយរវាងអ.ប.ព. និងវសិ្័យឯកជន ស្តូ្បានកធ្វីជាបនតបនាៃ ប់ស្គបដណត ប់ដល់រាប់រយស្កុមហុ៊ន កហយីការ
ករៀបចំកវទិ្កាពិកស្ោះកយាបល់ និងការកដ្ឋះស្សាយបញ្ញា ស្ប មនានាផ្ដលវសិ្័យឯកជនជួបស្បទ្ះកនុងធុ្រកិចចរបស្់
េេួន ក៏ស្តូ្វបានកធ្វីក ងីនិងកដ្ឋះស្សាយបញ្ញា បានជាបនតបនាៃ ប់។ 
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ការបង្កា រ ទ្ប់សាា ត់្កនុងទ្ស្មង់កាត្ពវកិចចស្បកាស្ស្ទ្ពយស្មបត្តិនិងបំណុល ផ្ដលស្តូ្វបានកំណត់្កដ្ឋយ
ចាប់ស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ ក៏បានចូលរមួចំផ្ណកដល់ស្បស្ិទ្ធភាពននការអនុវត្តចាប់បស្រង្កា បកលីបទ្កលមីស្ជាកស្ចីន
ផងផ្ដរ។ អ.ប.ព. កជឿជាក់ថ្នេណៈចំណាត់្ការបង្កា រទ្ប់ សាា ត់្កនេងមកបានចូលរមួកាត់្បនាយ ឬបិទ្ឱ្កាស្និងលទ្ធ
ភាពស្បស្ពឹត្តអំកពីពុករលួយ ក៏ដូចជាកសាងបរយិាកាស្អំកណាយផលដល់ការពស្ងឹងសុ្ចរតិ្ភាពកៅាមសាា ប័ន។ 
អ.ប.ព. ស្តូ្វស្បឹងផ្ស្បងបនតអនុវត្តនិងផ្កលមែចំណាត់្ការផ្ដលបានយ្វើ ក៏ដូចជាដ្ឋក់កចញបផ្នាមកទ្ៀត្នូវចំណាត់្
ការបង្កា រទ្ប់សាា ត់្ ស្ំកៅពស្ងឹងស្មិទ្ធផលងមីៗកទ្ៀត្។ 

៣- ការអនុវត្តចាប់បស្រង្កា ប 
ការង្ករអនុវត្តចាប់បស្រង្កា បក៏បានកដីរទ្នៃឹមោន ជាមួយនឹងការអប់រ ំ បង្កា រ និងទ្ប់សាា ត់្។ យនតការទ្ទួ្ល 

និងកដ្ឋះស្សាយពាកយបតឹងស្តូ្វបានទ្ទួ្លការវាយត្នមេជាវជិាមានជាទូ្កៅពីស្ំណាក់អនកបតឹង។ រាល់ការមកបតឹងតៃ ល ់
បតឹងាមស្បអប់ស្ំបុស្ត្ស្ ាមនស្បស្ណីយ ៍ទូ្រស្ពៃ អីុផ្ម ល និងាមបណាត ញទំ្នាក់ទំ្នងស្ងគម(Facebook) ស្តូ្វ
បានយកមកពិនិត្យនិងកដ្ឋះស្សាយកនុងកិចចស្បជំុអាហារកពលស្ពឹក (ចប់កផតីមកមា ង៧: ៣០នាទី្) កៅករៀងរាល់
ស្ពឹកនននងៃកធ្វីការ កដីមបពិីនិត្យពាកយបតឹងផ្ដលបានដ្ឋក់មកកៅមួយនងៃមុនស្តូ្វបានបនតករៀបចំក ងី កដ្ឋយមានការ
កបីកទវ រជូនដល់មាច ស្់បណតឹ ង កដីមបសីាត ប់ការជផ្ជកផ្វកផ្ញក ក៏ដូចជាការផតល់នូវធាតុ្ចូលបផ្នាមពីករណីផ្ដលស្តូ្វ
បានបតឹង។  

ឱ្កាស្កនុងការចូលរួមនិងការកមីលកឃីញតៃ ល់នូវស្កខីភាពននកិចចស្បឹងផ្ស្បងស្បកបកដ្ឋយស្មត្ាភាព 
កដ្ឋយសាម រតី្ទ្ទួ្លេុស្ស្តូ្វ វជិាា ជីវៈចាស្់ោស្់របស្់អ.ប.ព. កនុងការកដ្ឋះស្សាយបណតឹ ង ផ្ត្ងផ្ត្ទ្ទួ្លបាននូវ
ការសាទ្រពីស្ំណាក់អនកបតឹង។ យនតការកដ្ឋះស្សាយបណតឹ ងនិងកសុ្ីបអកងាត្ ក៏ស្តូ្វបានកស្បីស្បាស្់ស្ស្មាប់ព័ត៌្មាន
ផ្ដល ទ្ទួ្លបានទងំស្បភពចំហ និងចរកមម កស្កាមកោលការណ៍តឹ្ងរុងឹ និងមិនអាចកដ្ឋះដូរបាននូវការរកាការ
ស្មាៃ ត់្ននស្បភពក៏ដូចជាសាកសទីងំកៅកនុងអ.ប.ព. និងកៅកស្ៅ ជាពិកស្ស្កៅកពលស្ំណំុករឿងស្តូ្វបានបញ្ាូ នកៅ
តុ្ោការ។  

កនុងចំកណាមពាកយបតឹងផ្ដលអ.ប.ព. ទ្ទួ្លបានជាករៀងរាល់ឆ្ន  ំមស្រនតីរាជការផ្ដលផ្ត្ងាងំកដ្ឋយស្បកាស្ 
ទ្ទួ្លរងនូវបណតឹ ងកស្ចីនជាងកគ កបីកស្បៀបកធ្ៀបកៅនឹងមស្រនតីរាជការផ្ដលផ្ត្ងាងំកដ្ឋយស្ពះរាជស្កឹត្យនិងអនុស្កឹត្យ។ 

បទ្ពិកសាធ្បានចងែុលបង្កា ញពីកិចចស្ហការជាមួយស្កុមជនបកង្កគ លស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ ាមស្កស្ួង 
សាា ប័នស្បកបកដ្ឋយភាពវជិាមានកនុងការកដ្ឋះស្សាយពាកយបតឹងផ្ដលមិនទន់មាន ឬមិនអាចមាន ឬក៏មានភស្តុាង 
ផ្ត្ភស្តុាងស្តូ្វបានរលត់្ និងមិនអាចយកមកកស្បីស្បាស្់កដីមបបីញ្ាូ នស្ំណំុករឿងកៅតុ្ោការបានថ្ន ស្បស្ិទ្ធភាព
ននការកដ្ឋះស្សាយបណតឹ ងាមផ្បបរដាបាលនិងវន័ិយ ក៏អាចនាមំកនូវឥទ្ធិពលដំុស្ពិល(Snowball Effect) កពាល
គឺនាមំកនូវលទ្ធផលផ្ដលចង់បាន កនាះគឺកំហុស្ដផ្ដលៗមិនអាចកកីត្ក ីងជាងមី កហីយការផ្កលមែ និងកធ្វីឱ្យ
ស្បកស្ីរក ងីនូវរដាបាលសាែ ត្ស្ែំកៅាមសាា ប័នសាធារណៈ ក៏មានស្នៃុះវជិាមានគួរឱ្យកត់្ស្មាគ ល់។ 

៤-ការបំកពញកាត្ពវកិចចជាតិ្និងអនតរជាតិ្ 
អ.ប.ព. បានបំកពញភារកិចចកនុងនាមជាសាា ប័នតំ្ណាងឱ្យរដាភាគីននអនុស្ញ្ញា អងគការស្ហស្បជាជាតិ្

ស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ(UNCAC) កដ្ឋយអ.ប.ព. គឺជាសាា ប័នបកង្កគ លកនុងការស្ស្មបស្ស្មួលកលីដំកណីរការទ្ទួ្ល
ការស្តួ្ត្ពិនិត្យការអនុវត្តUNCAC ជំុទី្២កៅកមពុជា កដ្ឋយមានការចូលរមួពីស្គប់ភាគីពាក់ព័នធ រមួមានសាា ប័ននីតិ្
បបញ្ាត្តិ សាា ប័ននីតិ្ស្បតិ្បត្តិ សាា ប័នតុ្ោការ វសិ្័យឯកជន អងគការស្ងគមសុ្ីវលិ នដគូអភិវឌ្ឍ និងផ្ផនកស្ិកាធិ្ការ។  

អ.ប.ព. ក៏បានចូលរមួយា ងស្ស្សាក់ស្ស្សា ំយនតការស្បឆ្ងំការស្មាែ ត្ស្បាក់ និងហរិញ្ាបបទនកភរវកមម
កំណត់្កដ្ឋយអងគការFATF។ ការង្ករោសំ្ទ្ និងការបំកពញភារកិចចពីស្ំណាក់អងាភាពស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ ស្ំកៅ
រុញស្ចនកមពុជាកចញពីបញ្ា ីស្បកផះ កំណត់្កដ្ឋយអងគការ FATF គឺជាអាទិ្ភាពមួយចបំាច់នាកពលខាងមុេ។ 
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អ.ប.ព. សាវ គមន៍ចំកពាះកាត្ពវកិចចអនតរជាតិ្ទងំអស្់ផ្ដលកមពុជាមានពាក់ព័នធនឹងការង្ករស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ 
និងការស្មាែ ត្ស្បាក់ កហយីកជឿថ្ន កាត្ពវកិចចទងំកនះបាននាមំកដល់កមពុជានូវឱ្កាស្ននការអភិវឌ្ឍន៍នផៃកនុង ទងំ
កនុងស្កបេ័ណឌ ចាប់និងការអនុវត្តតួ្នាទី្របស្់តួ្អងគពាក់ព័នធទងំអស្់។ 

២- ោរអប់រ ំផ្សពវផ្ាយ និ្អ្ិោរែិចច 
   ២.១- ម្ែសួ្ ទ្ំនាែ់ទ្ំន្ជារួយរដ្ឋសភា-ម្ពឹទ្ធសភា និ្អ្ិោរែិចច 

 កដីមបកីដីមបកីលីកកមពស្់អភិបាលកិចចលែ ទ្ប់សាា ត់្ ការរកំោភកដ្ឋយអំណាច និងបាតុ្ភាព អស្កមម
នានា និងជំរុញស្បស្ិទ្ធភាព ផលិត្ភាព និងគុណភាពកស្វាសាធារណៈ កនុងកោលបំណងបកស្មីស្បជាពលរដាឱ្យ
កាន់ផ្ត្ស្បកស្ីរ ស្កស្ួងស្កស្មចបានលទ្ធផលជាកស្ចីន ជាពិកស្ស្កនុងការង្ករស្នូល ផ្ដលរមួមាន ការផសពវផាយចាប់  
ការចុះកធ្វីអធិ្ការកិចច ការាមដ្ឋនការអនុវត្តចាប់ ការទ្ទួ្លនិងកដ្ឋះស្សាយពាកយបណតឹ ង។ ាមរយៈការង្ករ
អធិ្ការកិចច ស្កស្ួងបានបានរកកឃញីកំហុស្ គ្ងមួយចំនួនកៅាមស្កស្ួង សាា ប័ន និងបានកស្នីឱ្យផ្កលមែជាហូរផ្ហ។  

 ស្មិទ្ធផលស្ំខាន់ៗរបស់្ស្កស្ួង មានដូចខាងកស្កាម៖ 
- បានចុះផសពវផាយចាប់ចំនួន១៤២កលីកគឺៈ (១)ចាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផេូវកោកចំនួន៧០កលីក

កនុងកនាះ កនុងកេត្តកំពង់ធំ្១៣កលីក ស្ពះស្ីហនុ១០កលីក ស្ៃឹងផ្ស្ត្ង៩កលីក កណាត ល៨កលីក សាវ យករៀង៨កលីក 
កំពង់ស្ពឺ៧កលីក នស្ពផ្វង៤កលីក កំពង់ចម៤កលីក បាត់្ដំបង៣កលីក បនាៃ យមានជ័យ២កលីក កំពត្១កលីក និង
ផ្កប១កលីក (២)ចាប់ស្តីពីការស្តួ្ត្ពិនិត្យកស្គឿងកញៀនចំនួន៦១កលីក កនុងកនាះ កេត្តស្កកចះ២២កលីក ាផ្កវ៩
កលីក កណាត ល៥កលីក ស្ពះស្ីហនុ៥កលីក ឧត្តរមានជ័យ៤កលីក កំពង់ចម៣កលីក សាវ យករៀង៣កលីក ត្បូងឃមុ២ំ
កលីក កំពត្២កលីក ផ្កប២កលីក កំពង់ធំ្២កលីក នស្ពផ្វង១កលីក និងកស្ៀមរាប១កលីក (៣)ចាប់ស្តីពីចរាចរណ៍
ផេូវកោក និងចាប់ស្តីពីការស្តួ្ត្ពិនិត្យកស្គឿងកញៀនចំនួន៦កលីកកនុងកេត្តនស្ពផ្វង (៤)ចាប់ស្តីពីជលផលចំនួន៣
កលីក កនុងកេត្តស្កកចះ (៥)ចាប់ស្តីពីការបង្កា រនិងការស្បយុទ្ធទ្ប់សាា ត់្ការរកីរាលដ្ឋលកមករាគកអដស្៍/ជមៃឺកអដស្៍
ចំនួន១កលីកកនុងកេត្តកំពត្ និង (៦)ចាប់ភូមិបាលចំនួន១កលីក កនុងកេត្តកស្ៀមរាប កដ្ឋយមានអនកចូលរមួចំនួន
៤៧ ៧២៤នាក់ (ស្រស្តចំីនួន១៩ ១៥៧នាក់)។ 

- បានចុះកធ្វីអធិ្ការកិចចការស្គប់ស្គងរដាបាល ហរិញ្ាវត្ាុ និងស្ទ្ពយស្មបត្តរិដា កនុងការយិបរកិចេទ្២០១៨ 
និងបណាត ឆ្ន ពំាក់ព័នធាមស្កស្ួង សាា ប័នចំនួន១៧ រាជធានីកេត្តទងំ២៥ និងមនៃីរ-អងគភាពចំនួន៧៧០ ផ្ដល
កនុងកនាះ រមួមានៈ (១)កលីវសិ្័យកស្ដាកិចច កៅស្កស្ួងចំនួន៩ អងគភាពថ្នន ក់ជាតិ្ចំនួន២ និងមនៃីរ អងគភាពកនុង
២៥រាជធានី កេត្ត កស្មីនឹង៣០៣មនៃីរ អងគភាព (២)កលីវសិ្័យរដាបាលទូ្កៅ កៅស្កស្ួងចំនួន១ និងមនៃីរ អងគភាព
កនុង២៣រាជធានី កេត្ត កស្មីនឹង២៣៧មនៃីរ អងគភាព និង(៣)កលីវសិ្័យស្ងគមកិចច កៅស្កស្ួងចំនួន៧ និងមនៃីរ អងគភាព 
កនុង២៥រាជធានី កេត្ត កស្មីនឹង២៣០មនៃីរ អងគភាព។ 

- បានចុះាមដ្ឋនការអនុវត្តចាប់ កោលនកយាបាយ និងលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តនានាចំនួន៣៨
កលីក រមួមានៈ (១)កៅបណាត ស្កស្ួង-សាា ប័នចំនួន៥(កនុងកនាះ ចាប់ចំនួន៣ និងអនុស្កឹត្យចំនួន៧) និង(២) 
កៅរាជធានី កេត្ត និងអងគភាពកផសងៗបានចំនួន៣២កលីក(កនុងកនាះ ចាប់ចំនួន៦ អនុស្កឹត្យ និងលិេិត្បទ្ដ្ឋា ន
គតិ្យុត្តនានាចំនួន៤)។ 
 ២.២- ោរងារអ្ិោរែិចចែនុ្ វិសយ័រុខងារសាធារណៈ 

ស្កស្ួងមុេង្ករសាធារណៈ បានកធ្វីអធិ្ការកិចចកលីការអនុវត្តលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តពាក់ព័នធនឹងវសិ្័យ
មុេង្ករសាធារណៈកនុងន័យពស្ងឹងស្បស្ិទ្ធភាពករៀបចំនិងអនុវត្តស្កមស្ីលធ្ម៌ការង្ករ ស្ពមទងំកោលការណ៍វសិ្មិត្ភាព
មុេង្ករ និងទំ្នាស្់ផលស្បកយាជន៍កៅកនុងកពលបំកពញការង្កររបស្់មស្រនតីសាធារណៈ កដីមបពីស្ងឹងស្បស្ិទ្ធភាពនិង
ផលិត្ភាពកលីការស្គប់ស្គងធ្នធានមនុស្សកនុងវសិ្័យមុេង្ករសាធារណៈ។ 
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ជាលទ្ធផល មស្រនតីអធិ្ការកិចចននស្កស្ួងមុេង្ករសាធារណៈបាន (១)ចុះាមដ្ឋនស្តួ្ត្ពិនិត្យនិង
វាយត្នមេពីការបំកពញការង្កររបស្់មស្រនតីរាជការចំនួន៨នាក់ (២)ចុះកធ្វីការស្តួ្ត្ពិនិត្យកលីការស្គប់ស្គងវត្តមានមស្រនតី
រាជការសុ្ីវលិនិងមស្រនតីជាប់កិចចស្នាកៅាមមនៃីរនិងអងគភាពកៅកនុងរដាបាលកេត្តនស្ពផ្វង សាវ យករៀង ត្បូងឃមុ ំស្ៃឹង
ផ្ស្ត្ង កកាះកុង កំពង់ស្ពឺ និងមណឌ លគិរ ី(៣)បានចុះស្តួ្ត្ពិនិត្យមស្រនតីរាជការផ្ដលមានមុេតំ្ផ្ណងអចិនស្រនតយក៍លីស្
ពី១ ចំនួន៥២ករណី (៤)ចុះស្តួ្ត្ពិនិត្យស្គូពុទ្ធិកជាប់កិចចស្នាចំនួន១៦០អងគ/នាក់ និងមស្រនតីរាជការចំនួន២៩
អងគ/នាក់ មានកភទ្ជាស្ពះស្ងឃ ស្ពមទងំបានកស្នីចត់្វធិានការលុបក ម្ ះកចញពីស្កបេ័ណឌ ចំនួន៣អងគ/នាក់ និង
(៥)ចត់្វធិានការចំកពាះករណីកបីកកបៀវត្សកលីស្ឱ្យបផ្ងវរងវកិាចូលរត្នាោរកេត្តវញិ។ ជាក់ផ្ស្តង ស្កស្ួងមុេង្ករ
សាធារណៈបានរកកឃីញស្បាក់កបៀវត្សកបីកកលីស្ និងចត់្វធិានការឱ្យបផ្ងវរងវកិាចូលរត្នាោរកេត្តវញិចំនួន  
៤ ៣៤៩ ០៩៧ ៦៨៩ករៀល កៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ និងចំនួន៤ ៣៤៩ ០៩៧ ៦៨៩ករៀល កៅកនុងរយៈកពល៩ផ្េ
កដីមឆ្ន ២ំ០១៩។ 
ទ្ី៣- ោរពម្្ឹ្ម្បសទិ្ធភាពអនុវតតោរងារ 

១- ោរងារវិរជឈោរនិ្វិសហរជឈោរ 
បចចុបបនន ស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជាមានរាជធានីចំនួន១កេត្តចំនួន២៤ ស្កុងចំនួន២៧ ស្ស្ុកចំនួន១៦២ 

េណឌ ចំនួន១៤ ឃុចំំនួន១ ៤០៥ ស្ង្កា ត់្ចំនួន២៤១ និងភូមិចំនួន១៤ ៣៩៤។ កៅកនុងកនាះ កៅកដីមនីតិ្កាល
ទី្៦កនះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានស្កស្មចបកងាីត្ងមីនូវស្កុងចំនួន១ ស្ស្ុកចំនួន៣ និងេណឌ ចំនួន២ រមួមាន ស្កុងកកាះរ  ុង 
ននកេត្តស្ពះស្ីហនុ ស្ស្ុកាងំកោកននកេត្តកំពង់ធំ្ ស្ស្ុកាកោផ្ស្នជ័យននកេត្តកពាធ្ិ៍សាត់្ ស្ស្ុកបុរអូីរសាវ យ
ផ្ស្នជ័យននកេត្តស្ៃឹងផ្ស្ត្ង េណឌ បឹងកកងកងនិងេណឌ កំបូលននរាជធានីភនំកពញ។ 

កនុងការអនុវត្តផ្ផនការអនុវត្តរយៈកពល៣ឆ្ន  ំដំណាក់កាលទី្៣ ឬកៅកាត់្ថ្ន ផអ៣ ទី្៣(២០១៨-២០២០) 
ផ្ដលជាផ្ផនការចុងកស្កាយននកមមវធីិ្ជាតិ្ស្ស្មាប់ការអភិវឌ្ឍាមផ្បបស្បជាធិ្បកត្យយថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ រយៈកពល១០ឆ្ន  ំ
ស្កស្ួងមហានផៃបានកតត ត្កៅកលីកិចចការគនេឹះដូចជា ១- ការពស្ងឹងយនតការដឹកនា ំ ស្គប់ស្គងការង្ករកំផ្ណទ្ស្មង់នានា
កនុងស្កបេ័ណឌ ស្កស្ួងមហានផៃ ២- ការបនតពស្ងឹងអភិបាលកិចចមូលដ្ឋា នកនុងការផតល់កស្វានិងការអភិវឌ្ឍ ៣- ការោសំ្ទ្
និងការស្ស្មបស្ស្មួលការអនុវត្តមុេង្ករនានាផ្ដលបានកផៃរកៅឱ្យរដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ ៤- ការស្គប់ស្គងនិងការ
អភិវឌ្ឍធ្នធានមនុស្ស និង៥- ការាមដ្ឋនស្តួ្ត្ពិនិត្យការអនុវត្តងវកិានិងមូលនិធិ្របស្់រដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្។ 

១.១- ោរអភិវឌ្ឍតារកបបម្បជា្ិបលតយយលៅថ្នន ែ់លម្ោរជាតិ 
ែ- ោរពម្្ឹ្យនតោរដ្ឹែនាោំរងារែំកណទ្ម្រ្ ់
ផ្ផែកាមកោលការណ៍ផ្ណនារំបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល និងគណៈកមាម ធិ្កាជាតិ្ស្ស្មាប់ការអភិវឌ្ឍាម

ផ្បបស្បជាធិ្បកត្យយកៅថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ គណៈកមាម ធិ្ការផ្កទ្ស្មង់រដាបាលសាធារណៈ គណៈកមាម ធិ្ការដឹកនាំ
ការង្ករកំផ្ណទ្ស្មង់ការស្គប់ស្គងហរិញ្ាវត្ាុសាធារណៈ និងគណៈកមាម ធិ្ការដឹកនាកំារង្ករកំផ្ណទ្ស្មង់ចាប់និងស្បព័នធ
យុត្តិធ្ម៌ ស្កស្ួងមហានផៃបានករៀបចំយនតការស្ស្មបស្ស្មួលការដឹកនាកំំផ្ណទ្ស្មង់ទងំ៤កៅកនុងស្កបេ័ណឌ របស្់
េេួន កដីមបធីានាដល់ការអនុវត្តដំកណីរការកំផ្ណទ្ស្មង់កនះ ឱ្យមានភាពសីុ្ចង្កវ ក់ោន និងមានស្បសិ្ទ្ធភាពេពស្់។ 
ជាមួយោន កនះ កនុងការផ្កទ្ស្មង់រចនាស្មព័នធអងគភាពនានាននស្កស្ួងមហានផៃ កដីមបធីានាដល់ការោសំ្ទ្និងការអនុវត្ត
កំផ្ណទ្ស្មង់វមិជឈការនិងវសិ្ហមជឈការ ស្កស្ួងមហានផៃបាននិងកំពុងស្ហការជាមួយកលខាធិ្ការដ្ឋា នគ.ជ.អ.ប 
ករៀបចំកស្ចកតសី្ពាងអនុស្កឹត្យស្តីពីរចនាស្មព័នធនិងមុេង្កររបស្់រដាបាលស្កុង ស្ស្ុក និងកស្ចកតីស្ពាងស្កបេ័ណឌ ការង្ករ
ស្ស្មាប់អនុវត្តអនុស្កឹត្យកនះ។ 
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កដីមបធីានានិរនតរភាព ស្បស្ិទ្ធភាពននកំផ្ណទ្ស្មង់រដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ កស្កាមការស្ស្មបស្ស្មួល
និងការោសំ្ទ្ពីស្កស្ួងមហានផៃ និងកលខាធិ្ការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប. ស្កស្ួង សាា ប័ននានា និងរាជធានី កេត្ត ស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  
បានបកងាីត្គណៈកមមការដឹកនាកំារង្ករកំផ្ណទ្ស្មង់វមិជឈការនិងវសិ្ហមជឈការកៅថ្នន ក់របស្់េេួន។ បចចុបបនន ស្កស្ួង 
សាា ប័ន និងរដាបាលរាជធានី កេត្ត ស្កុង ស្ស្ុក េណឌ ទងំកនះបាននិងកំពុងកស្បីស្បាស្់ងវកិារបស្់េេួនោសំ្ទ្ដល់កិចច
ស្បតិ្បត្តិការននដំកណីការកំផ្ណទ្ស្មង់កៅកនុងផ្ដនស្មត្ាកិចចរបស្់េេួន។ 

ខ- ោរពម្្ឹ្ោរងារគណលនយយភាពរបសរ់ដ្ឋបាេថ្នន ែ់លម្ោរជាតិ 
ផ្ផែកាមអនុស្កឹត្យស្តីពីការបកងាីត្ការយិាល័យស្បជាពលរដាកៅរដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ ផ្ដលបាន

ដ្ឋក់កចញនាកពលកនេងមក ស្កស្ួងមហានផៃបានករៀបចំលិេិត្បទ្ដ្ឋា នជាកស្ចីនស្ស្មាប់ោសំ្ទ្ការអនុវត្តអនុស្កឹត្យទងំកនះ 
ស្ពមទងំផតល់ការោសំ្ទ្ដល់ការកស្ជីស្ករសី្និងការអភិវឌ្ឍស្មត្ាភាពស្បធាន អនុស្បធាន និងមស្រនតីននការយិាល័យ
ស្បជាពលរដាផ្ដលបានបកងាីត្ក ងីទងំកៅថ្នន ក់រាជធានី កេត្ត និងកៅថ្នន ក់ស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  កដីមបសី្ស្មបស្ស្មួល
កដ្ឋះស្សាយបណតឹ ងត្វា នានារបស្់ស្បជាពលរដា ពាក់ព័នធនឹងការបំកពញការង្ករនិងការផតល់កស្វារបស្់រដាបាលថ្នន ក់
កស្កាមជាតិ្។ កដ្ឋយផ្ ក កៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ស្កស្ួងមហានផៃបានផដល់វគគបណតុ ះបណាត លចបំាច់នានាពាក់ព័នធ
នឹងតួ្នាទី្ ភារកិចច និងរកបៀបរបបកធ្វីការង្ករដល់មស្រនតីការយិាល័យស្បជាពលរដា ស្ពមទងំបានស្ហការស្ស្មប
ស្ស្មួលជាមួយរដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ ដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការការយិាល័យស្បជាពលរដាចំនួន៣១ស្ស្ុកកោលកៅ។ 

ជារមួ កៅកនុងរយៈកពល១ឆ្ន កំនេងកៅកនះ ការយិាល័យស្បជាពលរដាស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  ផ្ដលបាន
ដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការ ទ្ទួ្លបានពាកយបណតឹ ងនិងព័ត៌្មានកផសងៗស្រុបចំនួន៦ ៩២៥ករណី កនុងកនាះបណតឹ ងកនុង
ស្មត្ាកិចចចំនួន៨៨ករណី (កដ្ឋះស្សាយរួចរាល់) បណតឹ ងកស្ៅស្មត្ាកិចចចំនួន ២៣៧ករណី ស្ំណូមពរចំនួន 
៣១៧ករណី ការស្រកស្ីរចំនួន៣៨១ករណី និងការសាកស្ួរព័ត៌្មានកផសងៗចំនួន២ ៩០២ករណី។ ទ្នៃឹមោន កនះ 
ការយិាល័យស្បជាពលរដារាជធានី កេត្ត ផ្ដលបានដ្ឋក់ឱ្យដំកណីការ ទ្ទួ្លបានពាកយបណតឹ ងនិងព័ត៌្មានកផសងៗ
ចំនួន៣០៦ករណី កនុងកនាះបណតឹ ងកនុងស្មត្ាកិចចចំនួន៦៥ករណី (កដ្ឋះស្សាយចប់រចួរាល់ចំនួន៤៧ករណី និង
១៨ករណីកទ្ៀត្ កំពុងបនតកដ្ឋះស្សាយ) បណតឹ ងកស្ៅស្មត្ាកិចចចំនួន៩៥ករណី ស្ំណូមពរចំនួន៥៤ករណី 
ការស្រកស្រីចំនួន៨ករណី និងការសាកស្ួរព័ត៌្មានកផសងៗចំនួន៨៤ករណី។ 

គ- ោរគមំ្ទ្និ្ោរសម្របសម្រួេោរអនុវតតរុខងារនានា កដ្េបានលផ្េរលៅឱ្យ
រដ្ឋបាេថ្នន ែ់លម្ោរជាតិ 
គិត្ស្តឹ្មដំណាច់ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ មានមុេង្ករចំនួន១៦កនុងវសិ្័យអាទិ្ភាពមួយចំនួនស្តូ្វបាន

កផៃរកៅឱ្យរដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ាមផ្បបផ្ផនននការស្បគល់និងមានមុេង្ករជាកស្ចីនកទ្ៀត្ ស្តូ្វបានកផៃរាមផ្បប
ផ្ផនននការកធ្វីស្បតិ្ភូកមម ជាពិកស្ស្ាមរយៈយនតការស្ចកកចញចូលផ្ត្មួយកៅថ្នន ក់ស្កុង ស្ស្ុក េណឌ ។ កដីមបឱី្យ
រដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ស្គប់ស្គង ចត់្ផ្ចង និងអនុវត្តមុេង្ករផ្ដលបានកផៃរទងំកនះស្បកបកដ្ឋយស្បសិ្ទ្ធភាព 
ស្កស្ួងមហានផៃបានផតល់កិចចស្ហការ ោសំ្ទ្ ស្ស្មបស្ស្មួលទងំកនុងការករៀបចំដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្ត ការាមដ្ឋន ស្តួ្ត្ពិនិត្យ
ការបណតុ ះបណាត លអំពីកោលការណ៍និងនីតិ្វធីិ្ននការអនុវត្តមុេង្ករផ្ដលបានកផៃរ និងកដ្ឋះស្សាយបញ្ញា ស្ប មនានា
ពាក់ព័នធនឹងការកផៃរ ការស្គប់ស្គង និងការចត់្ផ្ចងធ្នធានហរិញ្ាវត្ាុ ស្ទ្ពយស្មបត្តិ និងធ្នធានមនុស្ស ស្ស្មាប់
អនុវត្តមុេង្ករទងំកនាះ។ កស្ៅពីកនះ ការករៀបចំនិងអនុវត្តមុេង្ករជាអាណត្តិទូ្កៅ ស្កស្ួងមហានផៃបានផតល់ការោសំ្ទ្
ផងផ្ដរ ទងំផ្ផនកបកចចកកទ្ស្ ការអភិវឌ្ឍស្មត្ាភាព និងការាមដ្ឋនស្តួ្ត្ពិនិត្យការករៀបចំនិងអនុវត្តកមមវធីិ្វនិិកយាគ
បីឆ្ន រំកិំលរបស្់រដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ កាករៀបចំនិងអនុវត្តគកស្មាងកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធ និងមិនផ្មនកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធ
កៅមូលដ្ឋា នកស្កាមស្កបេ័ណឌ ងវកិា្នាៃ នុស្ិទ្ធិរបស្់រដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្នីមួយ  ៗស្ស្មាប់កដ្ឋះស្សាយបញ្ញា ស្ប ម 
និងក េ្ីយត្បត្ស្មូវការចបំាច់និងជាក់ផ្ស្តងរបស្់ស្បជាពលរដាកៅកនុងផ្ដនស្មត្ាកិចចរបស្់េេួន។ 
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ឃ- ោរគមំ្ទ្និ្ោរតារដាន ម្តួតពិនិតយោរអនុវតតថវិោ ឬរូេនិ្ិរដ្ឋបាេ  
ថ្នន ែ់លម្ោរជាតិ 
ស្កស្ួងមហានផៃបានស្ហការជាមួយស្កស្ួងកស្ដាកិចចនិងហរិញ្ាវត្ាុ និងកលខាធិ្ការដ្ឋា នគ.ជ.អ.ប. 

កធ្វីការោសំ្ទ្ផ្ផនកបកចចកកទ្ស្ និងាមដ្ឋនស្តួ្ត្ពិនិត្យដល់រដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ កលីការករៀបចំនិងអនុវត្តគកស្មាង
ងវកិាស្បចឆំ្ន រំបស្់េេួន កនុងកនាះរមួមានដូចខាងកស្កាម៖ 

- គកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍របស់្រាជធានី កេត្ត : កៅកនុងរយៈកពល១ឆ្ន កំនេងកៅកនះ ស្កស្ួងមហានផៃបាន
កធ្វីអនុកោមភាពកលីគកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ស្ស្មាប់ជាគុណស្បកយាជន៍របស្់រាជធានី កេត្តស្រុបចំនួន៤៤៦គកស្មាង 
ទឹ្កស្បាក់ចំនួន៧៦០ ៤០៤ ២០១ ១១២ករៀល ស្មមូល ១៩០ ១០១ ០៥០ដុោេ រអាកម រកិ។ គកស្មាងទងំកនះ
រមួមាន ការសាងស្ង់អោររដាបាលកេត្ត ស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  ឃុ ំស្ង្កា ត់្ ការសាងស្ង់កហដ្ឋា រចនាស្មព័នធរូបវនត សាព ន 
ផេូវងនល់ ស្ួនចារសាធារណៈ បណាត ញអគគិស្នីបំភេឺសាធារណៈ និងស្ំណង់ស្ិលបការនានា...។ 

- គកស្មាងមូលនិធិ្ស្កុង ស្ស្កុ : គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ គកស្មាងមូលនិធិ្ស្កុង ស្ស្ុក ផ្ដលបាន
កស្ោងក ងីកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ចំនួន៤៨៨គកស្មាង បានចុះកិចចស្នាសាងស្ង់រចួចំនួន៣៧៣គកស្មាង(កនុងកនាះ
បានបញ្ច ប់ការសាងស្ង់ជាសាា ពរចំនួន៣៥៦គកស្មាង) កំពុងកស្ត្ៀមចុះកិចចស្នាសាងស្ង់ចំនួន៨គកស្មាង កំពុង
កស្ត្ៀមករៀបចំកធ្វីកិចចលទ្ធកមមចំនួន៨៣គកស្មាង និងមិនទន់ស្ិកាចំនួន២៤គកស្មាង។ កដ្ឋយផ្ ក គកស្មាងមូល  
និធិ្ស្កុង ស្ស្ុក ផ្ដលកស្ោងក ងីកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ចំនួន៤៥៩គកស្មាង បានចុះកិចចស្នាសាងស្ង់រចួចំនួន៥៧
គកស្មាង(កនុងកនាះបានបញ្ច ប់ការសាងស្ង់ជាសាា ពរចំនួន២១គកស្មាង) កំពុងកស្ត្ៀមចុះកិចចស្នាសាងស្ង់ចំនួន 
២៨គកស្មាង កំពុងកស្ត្ៀមករៀបចំកធ្វីកិចចលទ្ធកមមចំនួន១៧១គកស្មាង កំពុងដំកណីការស្ិកាចំនួន១៥៥គកស្មាងនិង
មិនទន់ស្ិកាចំនួន៤៨គកស្មាង។ 

 - គកស្មាងមូលនិធិ្ឃុ ំស្ង្កា ត់្ : គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ គកស្មាងមូលនិធិ្ឃុ ំស្ង្កា ត់្ ផ្ដល
បានកស្ោងក ងីកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ចំនួន១ ៧៥៣គកស្មាង បានចុះកិចចស្នាសាងស្ង់រចួចំនួន១ ៧៣២គកស្មាង (កនុង
កនាះបានបញ្ច ប់ការសាងស្ង់ជាសាា ពរចំនួន១ ៥៧៨គកស្មាង) កំពុងកស្ត្ៀមចុះកិចចស្នាសាងស្ង់ចំនួន៥គកស្មាង 
កំពុងកស្ត្ៀមករៀបចំកធ្វីកិចចលទ្ធកមមចំនួន១០គកស្មាង និងកំពុងដំកណីរការស្ិកា ចំនួន៦គកស្មាង។ កដ្ឋយផ្ ក 
គកស្មាងមូលនិធិ្ឃុ ំស្ង្កា ត់្ ផ្ដលកស្ោងក ងីកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ចំនួន១ ៧៩៨គកស្មាង បានចុះកិចចស្នាសាងស្ង់
រចួចំនួន៨៥៩គកស្មាង(កនុងកនាះបានបញ្ច ប់ការសាងស្ង់ជាសាា ពរចំនួន១៥១គកស្មាង) កំពុងកស្ត្ៀមចុះកិចចស្នា
សាងស្ង់ចំនួន១៩៣គកស្មាង កំពុងកស្ត្ៀមករៀបចំកធ្វីកិចចលទ្ធកមមចំនួន៣៤៧គកស្មាង កំពុងដំកណីការស្ិកាចំនួន
៣៤១គកស្មាង និងមិនទន់ស្ិកាចំនួន៥៨គកស្មាង។ 

្- ោរម្គប់ម្គ្និ្ោរអភិវឌ្ឍ្នធានរនុសសលៅរដ្ឋបាេថ្នន ែ់លម្ោរជាតិ 
កនុងការពស្ងឹងកិចចដំកណីការននការស្គប់ស្គងធ្នធានមនុស្សាមផ្បបវមិជឈការកៅរដាបាលថ្នន ក់

កស្កាមជាតិ្ ស្កស្ួងមហានផៃ បានស្ហការជាមួយស្កស្ួងមុេង្ករសាធារណៈ ករៀបចំនិងស្បកាស្កផៃរបុគគលិកស្កបេ័ណឌ
ស្កស្ួងមហានផៃផ្ដលកំពុងបំកពញការង្ករកៅរដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ចំនួនជាង ៦ ២០០រូប ឱ្យស្ាិត្កស្កាមការស្គប់ស្គង
កដ្ឋយតៃ ល់របស្់រដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៩ត្កៅ។ ទ្នៃឹមកនះ ស្កស្ួងក៏បានករៀបចំលិេិត្បទ្ដ្ឋា ននានា
ទក់ទ្ងនឹងកិចចស្បជំុចូលកាន់តំ្ផ្ណងរបស្់ស្កុមស្បឹការាជធានី ស្កុមស្បឹកាកេត្ត ស្កុមស្បឹកាស្កុង ស្កុមស្បឹកាស្ស្ុក 
ស្កុមស្បឹកាេណឌ  អាណត្តិទី្៣ និងស្ស្មបស្ស្មួលដល់កិចចដំកណីរការននការស្បកាស្ចូលកាន់តំ្ផ្ណងរបស្់ស្កុមស្បឹកា
ទងំកនាះស្រុបចំនួន៤ ១១៤រូប(ស្ស្ី៧១៦រូប) កនុងកនាះ ស្កុមស្បឹការាជធានីកេត្តចំនួន៥៥៩រូប(ស្ស្ី៩៤រូប)
និងស្កុមស្បឹកាស្កុង ស្ស្ុក េណឌ ចំនួន៣ ៥៥៥រូប(ស្ស្ី៦២២រូប)។ 
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ពាក់ព័នធនឹងការអភិវឌ្ឍស្មត្ាភាពមស្រនតីរាជការសុ្ីវលិ ស្កស្ួងមហានផៃបានដ្ឋក់កចញនូវឯកសារ
គតិ្យុត្តស្ំខាន់ៗចំនួន២ គឺស្បកាស្និងផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តរយៈកពល៥ឆ្ន  ំ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្មត្ាភាពមស្រនតីរាជការ
សុ្ីវលិកៅកនុងស្កស្ួងមហានផៃ និងធ្នធានមនុស្សកៅរដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្។ ផ្ផែកាមសាម រតី្ននឯកសារទងំ
ពីរកនះ ស្កស្ួងមហានផៃកំពុងយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់យា ងខាេ ងំ កនុងការដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការស្បព័នធអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ាភាពមស្រនតី
រាជការសុ្ីវលិមួយផ្ដលធានាបាននូវស្បស្ិទ្ធភាព គុណភាព និងភាពក េ្ីយត្បកាន់ផ្ត្ស្បកស្ីរកនុងការកលីកកមពស្់
ស្មត្ាភាពបំកពញការង្កររបស្់មស្រនតីរាជការសុ្ីវលិទងំកៅទី្ស្តីការស្កស្ួងមហានផៃនិងកៅរដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្។ 
ទ្នៃឹមកនះ ស្កស្ួងក៏កំពុងស្ហការយា ងជិត្ស្និទ្ធជាមួយនដគូនិងអនកពាក់ព័នធនានា ជាពិកស្ស្ជាមួយធ្នាោរអភិវឌ្ឍ
អាសុ្ី(ABD) កដីមបអីាចចប់កផតីមអនុវត្តបានឆ្ប់រហ័ស្នូវគកស្មាងសាោជាតិ្រដាបាលមូលដ្ឋា ន។ 

រដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្បានអនុវត្តស្កមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ាភាពដល់មស្រនតីកៅថ្នន ក់រាជធានី កេត្ត 
និងថ្នន ក់ស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  ស្រុបចំនួន១៧៥ស្កមមភាព ផ្ដលមានស្ិកាខ កាមចូលរមួចំនួនជាង៥ ០០០រូប។ 

ច- ោរលរៀបចំនិ្គមំ្ទ្ម្ចែលចញចូេកតរួយលៅរដ្ឋបាេថ្នន ែ់លម្ោរជាតិ 
កនុងការោសំ្ទ្ដល់ការយិាល័យស្ចកកចញចូលផ្ត្មួយកៅស្ស្ុកកោលកៅទងំ៣១ ផ្ដលបានបកងាីត្ក ងី

កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ស្កស្ួងបានផដល់វគគបណតុ ះបណាត លចបំាច់មួយចំនួនដល់ថ្នន ក់ដឹកនានិំងមស្រនតីននការយិាល័យទងំកនះ 
កនុងកនាះរមួមានវគគបណតុ ះបណាត លស្តីពីតួ្នាទី្ ភារកិចច និងរកបៀបរបបកធ្វីការង្កររបស្់ការយិាល័យស្ចកកចញចូល
ផ្ត្មួយ បកចចកកទ្ស្ននការផតល់កស្វាាមវសិ្័យជំនាញនីមួយៗផ្ដលបានកធ្វីស្បតិ្ភូកមមដល់ការយិាល័យស្ចកកចញ
ចូលផ្ត្មួយ និងវគគបណតុ ះបណាត លស្តីពីការកស្បីស្បាស្់ស្បព័នធស្គប់ស្គងទិ្ននន័យ(MIS)ជាកដីម។ 

កដីមបីក េ្ីយត្បនឹងត្ស្មូវការននការផតល់កស្វារដាបាលជូនស្បជាពលរដា កស្កាមការស្ស្មបស្ស្មួល
និងោសំ្ទ្បកចចកកទ្ស្ពីស្កស្ួងមហានផៃ នាកដីមឆ្ន ២ំ០១៩កនះ រដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្បានករៀបចំបកងាីត្បផ្នាមនូវ
ការយិាល័យស្ចកកចញចូលផ្ត្មួយកៅស្ស្ុកកោលកៅងមីចំនួន៣២។ 

ការផតល់កស្វារដាបាលាមរយៈអងគភាពស្ចកកចញចូលផ្ត្មួយរាជធានី កេត្តទងំ២៥ គឺបានដំកណីរការ
ចប់ពីកដីមស្តី្មាស្ទី្៤ ឆ្ន ២ំ០១៨ កដ្ឋយបានផតល់កស្វារដាបាលស្រុប៤៩២ ១៦៨កស្វា កលី១៤វស័ិ្យជូន
ស្បជាពលរដាកៅកនុងផ្ដនស្មត្ាកិចចរបស្់េេួន និងទ្ទួ្លបានចំណូលស្រុប ៣៥ ១២៥ ៨០៣ ៧៥៦ករៀល ស្មមូល
៨ ៧៨១ ៤៥១ដុោេ រអាកម រកិ។ កដ្ឋយផ្ ក ការយិាល័យស្ចកកចញចូលផ្ត្មួយស្កុង ស្ស្ុក េណឌ កោលកៅទងំ៥២ 
ផ្ដលបានដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការនាកពលកនេងមកកៅកនុងរយៈកពល១ឆ្ន កំនះ បានផតល់កស្វារដាបាលស្រុប១ ២២៦ ៨៦៩
កស្វា កល១ី៤វសិ្័យ និងទ្ទួ្លបានចំណូលស្រុប១៩ ៥៤៣ ៧៩២ ៥៦៦ករៀល ស្មមូល៤ ៨៨៥ ៩៤៩ដុោេ រ       
អាកម រកិ។ 

១.២- ោរសម្របសម្រេួនិ្សហោរអនុវតតគលម្មា្លដាយកែែនានា 
កនុងរយៈកពល១ឆ្ន កំនេងកៅកនះ ស្កស្ួងមហានផៃបានបនតស្ហការជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍចំនួន៤ ស្ស្មាប់

ោសំ្ទ្គកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍នានាកៅរដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ កនុងកនាះរមួមាន៖ 
ទី្១- គកស្មាងកលីកកមពស់្ជីវភាពស្បជាជនស្កីស្ក(LEAP) : បានោសំ្ទ្ដល់ការកលីកស្ៃួយកស្មិត្ជីវភាព 

ស្បជាជនាមរយៈការផតល់កស្វាហរិញ្ាវត្ាុ និងឱ្កាស្បកងាីនស្បាក់ចំណូល ការជួស្ជុលកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធេូចខាត្
ខាន ត្តូ្ច ក េ្ីយត្បទន់កពលកវោនិងមានស្បស្ិទ្ធភាពកនុងកពលមានកស្ោះអាស្នន ឬកិចចការបនាៃ ន់ណាមួយរបស្់
ស្គួសារស្កីស្កនិងស្ហគមន៍កោលកៅង្កយរងកស្ោះកនុងកេត្តកោលកៅកស្ៀមរាបនិងរាជធានីភនំកពញ(២០១៧-
២០២២) កស្កាមហរិញ្ាបបទនរបស្់ធ្នាោរពិភពកោកចំនួន២០,១៧ោនដុោេ រអាកម រកិ និងការចូលរមួទុ្ន
បដិភាគរបស្រ់ាជរដ្ឋា ភិបាលចំនួន២ោនដុោេ រអាកម រកិ។ 
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ទី្២- កមមវធីិ្មូលនិធិ្អងគការស្ហស្បជាជាតិ្ស្ស្មាប់កុមារ(UNICEF) : បានោសំ្ទ្ដល់ការកលីកកមពស្់
វសិ្័យកស្វាស្ងគមកៅឃុ ំស្ង្កា ត់្ កលីការពស្ងឹងស្មត្ាភាពស្ហគមន៍ កដីមបឱិ្យមានលទ្ធភាពកលីកកមពស្់ការរស្់រាន
របស្់កុមារ និងការការពារនិងអភិវឌ្ឍន៍កុមារ កដ្ឋយចំណាយងវកិាស្រុបស្បមាណ៩៤ ៥៨៤,៦៩ដុោេ រអាកម រកិ។ 

ទី្៣- វទិ្ាសាា ននបត្ងស្កល(GGGI) : បានផតល់ការោសំ្ទ្កលីគកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ទី្ស្បជំុជននបត្ង 
កដ្ឋយចំណាយងវកិាស្បមាណ៥៣៨ ៦១៨ដុោេ រអាកម រកិ។ 

ទី្៤- គកស្មាងសាងស្ង់អោររដាបាល អោរសាលស្បជំុសាោស្ស្ុក និងអោររដាបាលឃុំ ស្ង្កា ត់្
(DCOCP) : ទ្ទួ្លងវកិាចំនួន១០ោនដុោេ រអាកម រកិ កស្កាមស្កបេ័ណឌ មូលនិធិ្ស្ទ្ស្ទ្ង់ងវកិាឆ្ន ២ំ០១៦-២០១៩ 
ស្ស្មាប់ោសំ្ទ្ការសាងស្ង់អោររដាបាលនិងអោរសាលស្បជំុសាោស្ស្ុកចំនួន៧ និងអោររដាបាលឃុ ំ ស្ង្កា ត់្
ចំនួន១៥០។ បចចុបបនន គកស្មាងកនះបាននិងកំពុងដំកណីរការសាងស្ង់កៅស្ស្ុកចំនួន៧ និងឃុ ំស្ង្កា ត់្ចំនួន៩៧ 
កស្មីនឹង៦៥%។ 

២- ោរពម្្ឹ្វិសយ័យតុតិ្រ៌និ្នីតិរដ្ឋ 
២.១- ោរពម្្ឹ្វិសយ័យតុតិ្រ៌ 

២.១.១- សរិទ្ធផ្េោរងារសខំាន់ៗរបសម់្ែសួ្ យតុតិ្រ៌ ៖ 

បរយិាយ 
លចញម្ពឹតតិបម្តលថ្នក េលោស 

ទឹ្កស្បាក់(ករៀល) ស្ល់ពមុីន ចូលងម ី ស្រុប ចត្់ការរចួ កំពុងចត្់
ការ 

៩/២០១៨-៩/២០១៩ ៣៧ ២២៩ ៤៩ ៦៤៥ ៨៦ ៨៧៤ ៤៨ ៥៨៩ ៣៨ ២៨៥ ២ ៦០៦ ៣០០ ០០០ 

 
 

ការស្គប់ស្គងសាលដីកា សាលស្កមសាា ពររបស់្សាោជស្មះកតី 

បរយិាយ 
សាលស្កម សាលដីកា 

ស្រុប 
ស្ល់ពីមុន ចូលងមី 

៩/២០១៨-៩/២០១៩ ១៧ ៦១៣ ៨ ៩៤៦ ២៦ ៥៥៩ 
 

លៅម្ែរ ៩/២០១៨-៩/២០១៩ កៅស្កមអាស្នៈ៣០៥នាក់ 
(ស្ស្ី៤៦នាក់) 

កៅស្កមអយយការ១៧៩នាក់
(ស្ស្ី២៥នាក់) 

ចប់ពីនងៃទី្៧ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់នងៃទី្៧ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្ិស្សកៅស្កមកំពុងទ្ទួ្លការ បណតុ ះបណាត ល
ពីរាជបណឌិ ត្យស្ភាវជិាា ជីវៈតុ្ោការជំនាន់ទី្៧ ទី្៨ និងជំនាន់ទី្៩ ស្រុប ១៩៧នាក់ (ស្ស្ី ៤១នាក់)។ 
ម្ែឡាបញ្ា  ី ៩/២០១៨-៩/២០១៩ ស្កឡាបញ្ា ី  ៨២៤នាក់(ស្ស្ី១៨៧នាក់) 
ចប់ពីនងៃទី្៧ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់នងៃទី្៧ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្កឡាបញ្ា ី ផ្ដលបាន បញ្ច ប់ការស្ិកាកដ្ឋយ 
កជាគជ័យពីរាជបណឌិ ត្យស្ភាវជិាា ជីវៈតុ្ោការជំនាន់ទី្៥ និងជំនាន់ទី្៦ ស្រុប ២១១នាក់(ស្ស្ី៦៣នាក់)។ 

លរធាវ ី ៩/២០១៨-៩/២០១៩ កមធាវទី្ទួ្លការបណតុ ះបណាត ល១៧២នាក់ 

(ស្ស្ី៥៨នាក់) 
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ចប់ពីនងៃទី្៧ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់នងៃទី្៧ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ កមធាវសី្រុបកៅទូ្ទងំស្បកទ្ស្ ស្រុប ១ ៩៨៧
នាក់ (ស្ស្ី៤៣៤នាក់)។ 
អាជាា សាលា ២០១៨ 

 
ទ្ទួ្លការបណតុ ះបណាត ល   ២៧នាក់(ស្ស្ី២នាក់) 

សារោរ ី ទ្ទួ្លការបណតុ ះបណាត ល   ២០នាក់(ស្ស្ី៤នាក់) 
ចប់ពីនងៃទី្៧ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដលន់ងៃទី្៧ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ សារការផី្ដលបានបញ្ច ប់ការស្ិកាកដ្ឋយ

កជាគជ័យពីរាជបណឌិ ត្យស្ភាវជិាា ជីវៈតុ្ោការជំនាន់ទី្១ ស្រុប១៥នាក់(ស្ស្ី៣នាក់)។ 
 

- ោរងារអធោិររចិច៖ 
 ការកធ្វីអធិ្ការកិចចាមបណតឹ ងត្វា ពីរូបវនតបុគគលឬនីតិ្បុគគលកៅាមសាោដំបូង និងអយយការអម
សាោដំបូងកេត្តស្កកចះ កំពង់ស្ពឺ សាវ យករៀង កស្ៀមរាប និងកេត្តបាត់្ដំបង ស្រុប៧កលីក។ 

- សេវាកម្មយតុ្តធិម្៖៌ 
ការបងខិត្កស្វាយុត្តិធ្ម៌ឱ្យកៅជិត្ស្បជាពលរដាបានកាន់ផ្ត្កស្ចីន កដ្ឋយបកងាីត្នូវចំនួនមណឌ លកស្វាកមម-

យុត្តធិ្ម៌កៅាមស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  ៦៦មណឌ ល (គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩) កដីមបជួីយកដ្ឋះស្សាយវវិាទ្តូ្ច
ាចជូនដល់ស្បជាពលរដាកៅកនុងមូលដ្ឋា ន បានឆ្ប់រហ័ស្ ទន់កពលកវោ និងចំកណញងវកិា។ 

២.១.២- រដ្ឋបាេតុលាោរ៖ 
ការករៀបចំនិងដ្ឋក់ដំកណីការអងគការរដាបាលតុ្ោការ ស្ស្មាប់ស្ោសំ្ទ្ដល់កិចចដំកណីរការរបស្់អងគតុ្ោការ 

និងអងគការអយយការ កៅាមសាោជស្មះកតីស្គប់ជាន់ថ្នន ក់។ អងគភាពរដាបាលកនះ កៅថ្ន កលខាធិ្ការដ្ឋា នរដាបាល 
ផ្ដលមានតួ្នាទី្ស្ស្មបស្ស្មួល ស្គប់ស្គង និងស្តួ្ត្ពិនិត្យកិចចការសាធារណៈ រដាបាលនីតិ្វធីិ្ កិចចការហិរញ្ាវត្ាុ  
កិចចការបុគគលិក ការង្ករស្សាវស្ជាវ ផសពវផាយ បណតុ ះបណាត លចាប់កលីវសិ្័យរដាបាលតុ្ោការនិងបស្មុងការ
កស្បីស្បាស្់បកចចកវទិ្ាជាឧបករណ៍ជំនួយការង្កររដាបាល ការចុះបញ្ា ី និងការស្គប់ស្គងស្ំណំុករឿង កនុងកោលបំណង
កលីកកមពស់្និងធានានូវដំកណីការលលែននយុត្តិធ្ម៌កៅាមសាោជស្មះកតីស្គប់ជាន់ថ្នន ក់។ 

លបៀវតសសម្មាប់រស្រនតតីុលាោរ 
ល.រ បរយិាយ ស្បាក់បំណាច់(ករៀល) 

១ - ស្បធានតុ្ោការកំពូល 
- អគគស្ពះរាជអាជាា អមតុ្ោការកំពូល 

១០ ០០០ ០០០ 
 

២ 

- អនុស្បធានតុ្ោការកំពូល 
- ស្បធានស្ភាននតុ្ោការកំពូល 
- អគគស្ពះរាជអាជាា អមតុ្ោការកំពូល 
- ស្បធានសាោឧទ្ធរណ៍ 
- អគគស្ពះរាជអាជាា អមសាោឧទ្ធរណ៍ 

៤ ៨០0 ០០០ 
 

៣ 

- កៅស្កមតុ្ោការកំពូល 
- ស្ពះរាជអាជាា អមតុ្ោការកំពូល 
- អនុស្បធានសាោឧទ្ធរណ៍ 
- ស្បធានស្ភាននសាោឧទ្ធរណ៍ 
- អគគស្ពះរាជអាជាា រងអមសាោឧទ្ធរណ៍ 

៤ ៣០០ ០០០ 
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២.២- ោរពម្្ឹ្នីតិរដ្ឋ 
ទ្ីសតោីរគណៈរដ្ឋរស្រនត ី

 ១- ស្កមុស្បឹកាអនកចាប់ 
 ស្ពះរាជស្កមផ្ដលស្បកាស្ឱ្យកស្បីចាប់ 

បរយិាយ ២០១៨ ២០១៩ ស្រុប 
ស្ពះរាជស្កម(ចាប់) ១៩ ២៦ ៤៥ 

 ចាប់ផ្ដលរាជរដ្ឋា ភិបាលបានស្កាបបងគំទូ្លថ្នវ យកស្នីសូ្មស្ពះករុណា ស្ពះមហាកសស្ត្ស្ទ្ង់ ស្ពះរាជទន
ស្ពះរាជស្កមស្បកាស្ឱ្យកស្បីបនាៃ ប់ពីសាា ប័ននីតិ្បបញ្ាត្តិបានអនុម័ត្រចួចប់ពីឆ្ន ១ំ៩៩៣ ដល់ដំណាច់ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ស្រុបមាន៥៣៧ចាប់។ 

 ទ្ទួ្លស្ំណួរនិងស្ំកណីពីស្មាជិករដាស្ភានិងសាា ប័នពាក់ព័នធ  
បរយិាយ ២០១៨ ២០១៩ ស្រុប 

ស្ំណួរ ចកមេីយ (ករណី) ១៤ ១៨ ៣២ 
២- ការង្ករករៀបចំកិចចស្បជំុ 
បរយិាយ ២០១៨ ២០១៩ ស្រុប 

កិចចស្បជំុជំនាញបកចចកកទ្ស្(កលីក) ២៤ ៥៦ ៨០ 
កិចចស្បជំុអនតរស្កស្ួង(កលីក) ១៦ ២៣ ៣៩ 
កិចចស្បជំុអនតរស្កស្ួងចកងែៀត្(កលីក) ០ ១៧ ១៧ 
កិចចស្បជំុស្តួ្ត្ពិនិត្យចុងកស្កាយ(កលីក) ០ ២ ២ 
កិចចស្បជំុកពញអងគគណៈរដាមស្រនតី(កលីក) ៦ ៦ ១២ 

៣- ការង្កររាជកិចច 
នាយកដ្ឋា នរាជកិចច 

ក- ការង្ករផ្ផនកស្បមូលនិងចងស្កង 

៤ 

- កៅស្កមសាលឧទ្ធរណ៍ 
- ស្បធានសាលដំបូង 
- ស្ពះរាជអជាា អមសាោឧទ្ធរណ៍ 
- ស្ពះរាជអាជាា អមសាោដំបូង 
- ស្ពះរាជអាជាា បកស្មីការង្ករកៅស្កស្ួងយុត្តិធ្ម៌ 

៣ ៨០០ ០០០ 

៥ 
- អនុស្បធានសាោដំបូង 
- ស្បធានតុ្ោការជំនាញននសាោដំបូង 
- ស្ពះរាជអាជាា រងអមសាោដំបូង 

៣ ៥០០ ០០០ 

៦ - កៅស្កមសាោដំបូង ៣ ៣០០ ០០០ 

៧ 
- កៅស្កមកមមស្ិកា 
- ស្ពះរាជអាជាា រងកមមស្ិកា ២ ០០០ ០០០ 
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ល.រ លិេិត្បទ្ដ្ឋា ន ឯកសារគតិ្យុត្ត 
កបាះពុមពឆ្ន ២ំ០១៨ 

ឯកសារគតិ្យុត្ត 
កបាះពុមពឆ្ន ំ
២០១៩ 

ស្រុប 

១ ស្ពះរាជស្កម ៥ ៤ ៩ 
២ ស្ពះរាជស្កឹត្យ ៦០៧ ៨៥៤ ១ ៤៦១ 
៤ រដាស្ភា ១ ២ ៣ 
៥ អនុស្កឹត្យបកងាីត្ ៨៧ ៨៦ ១៧៣ 
៦ អនុស្កឹត្យផ្ត្ងាងំ ៤៣៤ ៧២៥ ១ ១៥៩ 
៧ កស្ចកតីស្កស្មច ៥៤ ១១៧ ១៧១ 
៨ សារាចរ ២ ៤ ៦ 
៩ សារាចរផ្ណនា ំ ២ ៥ ៧ 
១០ កស្ចកតីផ្ណនា ំ ០ ១ ១ 
១១ ស្កស្ួងកស្ដាកិចចនិងហរិញ្ាវត្ាុ ៣៥ ១២៤ ១៥៩ 
១២ ស្កស្ួងឧស្ាហកមមនិងស្ិបបកមម ៧៦ ៩៤ ១៧០ 
១៣ ស្កស្ួងការពារជាតិ្ ១ ០ ១ 
១៤ ស្កស្ួងយុត្តិធ្ម៌ ០ ២ ២ 
១៥ ស្កស្ួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ាូ ន ០ ១ ១ 
១៦ ស្កស្ួងផ្រ  និងថ្នមពល ០ ២០ ២០ 
១៧ ស្កស្ួងកិចចការនារ ី ០ ២០ ២០ 
១៨ ធ្នាោរជាតិ្ននកមពុជា ១ ១ ២ 

ស្រុបរមួ ១ ៣០៥ ២ ០៦០ ៣ ៣៦៥ 
េ- ការង្ករផ្ផនកកបាះពុមព 

បរយិាយ ២០១៨ ២០១៩ ស្រុប 
ចំនួនកស្ៀវកៅកនុងមួយកលេ(កាល) ១ ៧០០ ១ ៧០០ ៣ ៤០០ 
ចំនួនកស្ៀវកៅស្បចផំ្េ(កាល) ១៣ ៦០០ ៨ ៦៨៩ ២២ ២៨៩ 
ចំនួនកស្ៀវកៅស្បចឆំ្ន (ំកាល) ៥៤ ៤០០ ៧៨ ២០0 ១៣២ ៦០0 
                ៤- ការង្ករត្មាល់ឯកសារជាតិ្ 
បរយិាយ ២០១៨ ២០១៩ ស្រុប 
ចំនួនឯកសារផ្ដលបានផ្ស្គន ១ ០០០ ២៦ ៣៤៦ ២៧ ៣៤៦ទំ្ព័រ 
ចំនួនផ្ផនទី្ បេង់ផ្ដលបានជួស្ជុល ៣០ ៤៩ ៧៩តៃ ងំ 
ចំនួនកភាៀវមកស្ិកាស្សាវស្ជាវ ១០៥ ១ ១០២  ១ ២០៧នាក់ 
ចំនួនកភាៀវមកកធ្វីទ្ស្សនកិចច ៤២ ៩៤ ១៣៦នាក់ 
ចំនួនកស្ៀវកៅផ្ដលទ្ទួ្លបាន ៥២៦ ១ ៣៧៨ ១ ៩០៤កាល 
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                ៥- ការង្កររដាបាល    
បរយិាយ ២០១៨ ២០១៩ ស្រុប 

កស្ចកតីស្កស្មច ១០១ ១៦៥ ២៦៦ 
ស្បកាស្ ១០៩ ១០០ ២០៩ 
អនុស្កឹត្យផ្ត្ងាងំ ១ ២៧៩ ១ ២៥១ ២ ៥៣០ 
អនុស្កឹត្យបកងាីត្ ១៩៦ ១៥៤ ៣៥០ 
សារាចរ ៧ ៧ ១៤ 
សារាចរផ្ណនា ំ ៨ ៩ ១៧ 
កស្ចកតីផ្ណនា ំ ៣ ០ ៣ 

៦- តជឈ្តណ្ឌលតតកលឯ់រសារចា្បព់ារ់ពន័ធនឹង្អង្គជនំុំជក្តុះវិសាតញ្ញរនងុ្តោុោររតពោុ  
 មជឈមណឌ លបាន (១)កធ្វីការផ្កស្ស្មួលស្បតិ្ចរកឹ១៤ស្បតិ្ចរកឹ កស្មីនឹង១ ២៦៩ទំ្ព័រ និងកធ្វី

ការបនសុវីកីដអូជាមួយស្បតិ្ចរកឹផ្ដលបានផ្កស្ស្មួលរចួចំនួន៦៨វកីដអូ (២)ងត្ចមេងឯកសារស្ំក ងពីកាផ្ស្សត្
កៅជាទ្ស្មង់ឌី្ជីងល២១កាផ្ស្សត្ (៣)កបាះស្ាឌី្ជីងលកលីស្ំណំុករឿងកអ ចិស្តូ្និកករណី០០១ ចំនួន៧ ០២៦
ស្ំណំុ ស្រុប៧៤ ៣២៤ទំ្ព័រ ផ្ដលមាន៣ភាសាគឺ ភាសាផ្េមរ អង់កគេស្ និងភាសាបារាងំ (៤)កធ្វីារាងបញ្ចូ ល
ទិ្ននន័យចំណងកជីងសារព័ត៌្មាន ផ្ដលបានផ្ស្គនរចួជាភាសាផ្េមរ៤ ២៥៤ចំណងកជីង ភាសាអង់កគេស្១៤ ៥៥៥
ចំណងកជីង ភាសាបារាងំ១៩៥ចំណងកជីង និងភាសាជប ុន១៤ចំណងកជីង ស្រុប១ ៤៩៤ទំ្ព័រ (៥)បញ្ចូ ល
កស្ៀវកៅទងំអស្់កៅកនុងស្បកភទ្ «ស្បវត្តិសាស្រស្តទក់ទ្ងនឹងផ្េមរស្កហម សាលស្កម សាលដីកា កស្ៀវកៅទូ្កៅ» 
ផ្ផនកភាសាអង់កគេស្១២០កាល កស្មីនឹង៦៤ចំណងកជីង និងកនុងស្បកភទ្ «សាលស្កម សាលដីកា» ផ្ផនកភាសាផ្េមរ
២៩កាល កស្មីនឹង៩ចំណងកជីង កៅកនុងស្បព័នធកមមវធីិ្ស្គប់ស្គងកស្ៀវកៅនិងបណាណ ល័យ(ញូវកជនលីប) និងបិទ្
កូដកស្ៀវកៅកៅបនៃប់កដីមបណតឹ ងរដាបបកវណី៤០៦កាល (៦)ទ្ទ្ួលឯកសារសាធារណៈស្ំណំុករឿង០០២ 
ដំណាក់កាលទី្១ ជាឯកសារទ្ន់(Soft Copy) មាន៨ឌី្វឌីី្ស្រុប១៧ ២៦៧ស្ំណំុ មាន១៧៥ ២៤៦ទំ្ព័រ ពីអងគ
ជំនំុជស្មះវសិាមញ្ាកនុងតុ្ោការកមពុជា(អ.វ.ត្.ក.) និងទ្ទួ្លកស្ៀវកៅពីសាា ប័ននានាចំនួន១០កាល (៧)ទ្ទួ្ល
ការអនុម័ត្ជាផេូវការពីរដ្ឋា ភិបាលជប ុនកនុងការកស្បីស្បាស្់ងវកិា២៥១ ៩៧០ដុោេ រអាកម រកិ ពីមូលនិធិ្បដិភាគជប ុន  
(Japan V) ស្ស្មាប់ការអនុវត្តគកស្មាង «អនុវត្តអាណត្តិកករដំផ្ណលរបស្់មជឈមណឌ លត្មាល់ឯកសារចាប់ពាក់
ព័នធនឹងអងគជំនំុជស្មះវសិាមញ្ាកនុងតុ្ោការកមពុជា» រយៈកពល៣ឆ្ន  ំចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៩ ដល់ឆ្ន ២ំ០២១ និង (៨)
ចុះឧកទ្ៃស្នាមអំពីតួ្នាទី្និងភារកិចចរបស្់មជឈមណឌ លកៅរាជធានី កេត្ត ាមស្គឹះសាា នស្ិកានិងសាា ប័នពាក់ព័នធ
៤១កផ្នេង ផ្ដលមានសាស្រសាត ចរយ កោកស្គូ អនកស្គូ ស្ិស្ស និស្សតិ្ និងមហាជនចូលរមួ១២ ១៥២នាក់។ 
៣- យនតោរលដាោះម្សាយបណតឹ ្  

៣.១- ម្ែសួ្ រហានផ្េ៖ 
គិត្ចប់ពីផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្កស្ួងមហានផៃបានទ្ទួ្លពាកយបណតឹ ងចំនួន 

៣៥១ស្ំណំុករឿង និងរបាយការណ៍បំភេឺពីបណាត រាជធានី កេត្តចំនួន២៦របាយការណ៍។ បណតឹ ងទងំកនះ ភាគកស្ចីន
ពាក់ព័នធនឹងវវិាទ្រវាងស្បជាពលរដានិងស្បជាពលរដា វវិាទ្រវាងស្បជាពលរដានិងអាជាា ធ្រមូលដ្ឋា ន ស្កមស្ីលធ្ម៌វជិាា ជីវៈ
របស្់មស្រនតរីដាបាលនិងមស្រនតីនគរបាល និងវវិាទ្រវាងមស្រនតីរាជការនិងមស្រនតីរាជការ។ 
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កបីគិត្ទងំបណតឹ ងផ្ដលកៅស្ល់ពីឆ្ន មុំនចំនួន២៩ស្ំណំុករឿង បណតឹ ងស្រុបមានចំនួន៣៨០ស្ំណំុករឿង 
ផ្ដលកនុងកនាះរមួមាន៖ 

- ផ្ផនករដាបាល : បណតឹ ងស្របុចំនួន២៥៤ស្ំណំុករឿង កនុងកនាះបណតឹ ងចូលងមីចំនួន២៤១ស្ំណំុករឿង 
បណតឹ ងកៅស្ល់ពីឆ្ន មុំនចំនួន១៣ស្ំណំុករឿង និងរបាយការណ៍បំភេឺពីបណាត រាជធានី កេត្តចំនួន២៣របាយការណ៍។ 

- ផ្ផនកនគរបាល : បណតឹ ងស្រុបចំនួន១២៦ស្ំណំុករឿង កនុងកនាះបណតឹ ងចូលងមីចំនួន១១០ស្ំណំុ
ករឿង បណតឹ ងកៅស្ល់ពីឆ្ន មុំនចំនួន១៦ស្ំណំុករឿង និងរបាយការណ៍បំភេឺពីបណាត រាជធានី កេត្តចំនួន៣របាយការណ៍។ 

ជាលទ្ធផល ស្កស្ួងបានកដ្ឋះស្សាយបញ្ច ប់និងបផ្ងវរជូនសាា ប័នពាក់ព័នធនិងសាមីបណតឹ ងវញិ ស្រុប
ចំនួន ២២២ស្ំណំុករឿង (កនុងកនាះកដ្ឋះស្សាយបញ្ច ប់ចំនួន ៣១ស្ំណំុករឿង)។ រឯីបណតឹ ងចំនួន ១៥៨ស្ណំុំករឿង
កទ្ៀត្កំពុងកធ្វីការអកងាត្ស្សាវស្ជាវ និងបនតកដ្ឋះស្សាយាមនីតិ្វធីិ្។ 

៣.២-ម្ែសួ្ យតុតិ្រ៌៖ 
ការកដ្ឋះស្សាយពាកយបណតឹ ង 

ការកដ្ឋះស្សាយពាកយបណតឹ ងកផសងៗផ្ដលបានបតឹងចូលមកស្កស្ួងយុត្តិធ្ម៌ 
ក- អោគ ធិ្ការដ្ឋា នកិចចការតុ្ោការ 

បរយិាយ ស្ល់ពីមុន ចូលងមី ស្រុប ចត់្ការរចួ កំពុងចត់្ការ 
៩/២០១៨-៩/២០១៩ ១២៥ ៧៦ ២០១ ៣៩ ១៦២ 
េ- អគគនាយកដ្ឋា នកិចចការរដាបបកវណី 
៩/២០១៨-៩/២០១៩ ៣៣៧ ៤៩ ៣៨៦ ៣៣៧ ៤៩ 
គ- អគគនាយកដ្ឋា នកិចចការអយយការនិងស្ពហមទ្ណឌ  
៩/២០១៨-៩/២០១៩ ១ ៣៦៥ ២០៩ ១ ៥៧៤ ២២៦ ១ ៣៤៨ 

 
មណឌ លកស្វាកមមយុត្តិធ្ម៌(ស្នាធ នកមម) 

ក- មណឌ លកស្វាកមមយុត្តិធ្ម៌  
បរយិាយ ស្ល់ពីមុន ចូលងមី ស្រុប ចត់្ការរចួ កំពុងចត់្ការ 
២០១៨ ១៩៨ ៨៥២ ១ ០៥០ ៧៨៦ ២៦៤ 
២០១៩ ២៤០ ១ ៤២៧ ១ ៦៤៧ ១ ៣៣៧ ៣៣០ 

េ- ការផតល់ស្បឹកានិងការកដ្ឋះស្សាយវវិាទ្ 
២០១៨ ២២៥ ៣ ៩៧២ ៤ ១៩៧ ២ ៤៥៤ ១ ៧៤៣ 
២០១៩ ២៩៩ ៤ ៤៧៧ ៤ ៧៧៦ ២ ៥៨២ ២ ១៩៤ 

ការកដ្ឋះស្សាយបណតឹ ងរបស់្សាោដំបូងរាជធានី-កេត្ត 
ក- ស្ាិតិ្ស្ំណំុករឿងស្ពហមទ្ណឌ របស់្សាោដំបូងរាជធានីកេត្ត 
៩/២០១៨-៩/២០១៩ ៣០៥ ៦៦ ៣៧១ ៩៧ ២៧៤ 
 េ- ស្ាិតិ្ស្ំណំុករឿងរដាបបកវណីរបស់្សាោដំបូងរាជធានីកេត្ត 
៩/២០១៨-៩/២០១៩ ១២ ៣២២ ២ ២៣២ ១៤ ៥៥៤ ១ ៣៨៨ ១៣ ១៦៦ 
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៣.៣- ម្ែសួ្ ទ្ំនាែ់ទ្ំន្ជារួយរដ្ឋសភា-ម្ពឹទ្ធសភា និ្អ្ិោរែិចច 
- បានទ្ទួ្លពាកយបណតឹ ងចំនួន១៣៥បណតឹ ង (អគគនាយកដ្ឋា នអធិ្ការកិចចចំនួន៤៦បណតឹ ង និង

មនៃីររាជធានី កេត្តចំនួន៨៩បណតឹ ង) កដ្ឋយបានកដ្ឋះស្សាយចប់ចំនួន២៨បណតឹ ង។ 
៤- ែំកណទ្ម្រ្់ែ្ែមាល ំ្ ម្បដាប់អាវុ្ 
៤.១- េទ្ធផ្េោរងារសខំាន់ រៗបសែ់ ល្ោ្ពេលខររភូរិនេននម្ែសួ្ ោរពារជាតិ 

ែ- ែំកណទ្ម្រ្់ែ្លោ្ពេលខររភូរិនេ 
ស្កស្ួងការពារជាតិ្ បានបនតការយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់អនុវត្តការង្ករកំផ្ណទ្ស្មង់កងកយាធ្ពលកេមរ

ភូមិនៃ ស្ស្បាមផ្ផនការនិងលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្ត កដីមបកី េ្ីយត្បកៅនឹងវធិានការយុទ្ធសាស្រស្តនានាផ្ដលបាន
ដ្ឋក់កចញ រួមមាន បានផ្កស្ស្មួលពស្ងឹងការង្ករស្គប់ស្គង ដឹកនា ំ បញ្ញា កៅស្គប់លំដ្ឋប់ថ្នន ក់ ផ្កស្ស្មួលកផៃរ
ស្កបេ័ណឌ កងពលធំ្អនតរាគមន៍ចំនួន២និងកងពលតូ្ចចំនួន៣ ពីអគគបញ្ញា ការដ្ឋា នមកចំណុះតៃ ល់បញ្ញា ការដ្ឋា នកង
ទ័្ពកជីងកោក កផៃរស្កបេ័ណឌ កងពលតូ្ចចំនួន១ ពីបញ្ញា ការដ្ឋា នកងទ្័ពកជីងកោកមកចំណុះតៃ ល់កយាធ្ភូមិ
ភាគទី្៣ និងបានផ្កស្ស្មួលតួ្នាទី្ភារកិចច រចនាស្មព័នធចត់្ាងំស្កបេ័ណឌ ចំនួនទ័្ព។ ជាមួយោន កនះ បាន
បកងាីត្ផ្ផនកស្ឹករងចំនួន៤និងមូលដ្ឋា នកងរាជអាវុធ្ហត្ាចំនួន៥ ចំណុះតំ្បន់ស្បតិ្បត្តិការស្ឹករងនិងបញ្ញា ការដ្ឋា ន
កងរាជអាវុធ្ហត្ារាជធានីកេត្តមួយចំនួន និងបានផ្កស្ស្មួលទី្ាងំនិងចំណុច រកជីងរបស្់បណាតា កងឯកភាព
មួយចំនួនផងផ្ដរ។ 

ចំកពាះការស្គប់ស្គងស្ាិតិ្ចំនួនកងទ័្ព កដ្ឋយមានការអនុញ្ញា ត្ពីស្បមុេរាជរដ្ឋា ភិបាល ស្កស្ួង
ការពារជាតិ្បានកស្ជីស្ករសី្កងទ័្ពងមីបំកពញស្កបេ័ណឌ ជូនបណាត កងឯកភាពមួយចំនួន និងកស្ជីស្ករសី្និស្សិត្ 
ស្ិស្ស ាមរយៈការស្ប ងស្បផ្ជងកដីមបទី្ទួ្លការបណតុ ះបណាត លនិងហវកឹហវនឺាមផ្ផនការឆ្ន  ំជំនួស្ឱ្យកយាធិ្ន
ចូលនិវត្តន៍ បាត់្បង់ស្មត្ាភាពការង្ករ និងកយាធិ្នស្បកភទ្២(ពលី មរណៈ និងពិការ) និងកយាធិ្នផ្ដលអវត្តមាន
ោម នមូលកហតុ្។ 

កនុងកោលកៅកលីកកមពស្់ស្មត្ាភាព ស្បសិ្ទ្ធភាព និងកស្ចកតីស្តូ្វការធ្នធានមនុស្សកៅកនុង
កងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃ ស្កស្ួងការពារជាតិ្បានបនតកធ្វីការផ្កស្ស្មួល ពស្ងឹងគុណភាពហវកឹហវនឺ បណតុ ះបណាត ល 
បំប នជំនាញកផសងៗកៅាមបណាត សាោហវឹកហវឺនកនុងស្បកទ្ស្ ផ្ដលមានស្ិកាខ កាមទងំវគគចស្់និងវគគងមីស្រុប
ចំនួន៥ ៧០៤នាក់ ស្ពមទងំចត់្បញ្ាូ នកៅស្ិកាកៅកស្ៅស្បកទ្ស្ចំនួន១ ៣០៧នាក់។ កស្ៅពីកនះ បានហវកឹហវនឺ 
កៅនឹងកផ្នេងាមបណាត កងអងគភាពនិងបានចត់្ាំងកធ្វីលំហាត់្ហវឹកហវឺន៣កលីក ជាអាទ្ិ៍(១)នាគមាស្
ឆ្ន ២ំ០១៩ (២)មហារអិំល២០១៩ និង(៣)ហានុមានមាស្២០១៩ ផងផ្ដរ។ 

កងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃស្តូ្វបានទ្ទួ្លការបំពាក់បំប នអប់រចិំត្តសាស្រស្ត សាម រតី្ស្តិ្អារមមណ៍ 
ចាប់កផសងៗនិងស្ភាពការណ៍ងមីៗ ពិកស្ស្ចាប់ស្តីពីលកខនតិកៈទូ្កៅចំកពាះកយាធិ្នននកងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃ 
និងអនុស្កឹត្យស្តីពីបទ្វន័ិយទូ្កៅស្ស្មាប់កងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃ កដីមបកីលីកកមពស្់ការយល់ដឹង ការកោរពនិង
អនុវត្តចាប់ បទ្បញ្ញា  និងទឹ្កចិត្តកស្នហាជាតិ្មាតុ្ភូមិ ស្បកបកដ្ឋយសាម រតី្ទ្ទួ្លេុស្ស្តូ្វេពស្់ ស្ពមទងំការពារ
និងកសាម ះស្ត្ង់ដ្ឋច់ខាត្ចំកពាះរាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

ទ្នៃឹមនឹងកនះ កងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃក៏ទ្ទួ្លបានការដំក ងីស្បាក់កបៀវត្ស ាមរយៈការផ្ក
ផ្ស្បស្នៃស្សន៍កបៀវត្សមូលដ្ឋា ននិងស្បាក់បំណាច់មុេង្ករ។ កបីពិនិត្យចំកពាះកបៀវត្សរបស្់ពលទហានមាន ក់ៗគិត្ជា
មធ្យមកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ បានកកីនក ងីដល់ចំនួន១ ០៩០ ៩០០ករៀល (កស្បៀបកធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៨ អស្ាកំកណីន 
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៧,៨៤%)។ ជាមួយោន កនះ ក៏មានការយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់កនុងការបនតផតល់ស្បាក់ហូបបផ្នាមស្មរភូមិមុេ បកងាីនឥណទន
ងវកិាហវកឹហវនឺ លំហាត់្ស្មយុទ្ធ ផ្ងទបំកចចកកទ្ស្ កស្គឿងបំពាក់ កស្បងឥនធនៈ ងវកិាជំនាញមួយចំនួន និងស្បាក់
ឧបត្ាមភមាតុ្ភាពជូនកយាធិ្ននារកីៅាមលទ្ធភាពជាក់ផ្ស្តង គួបផសំនឹងការឧបត្ាមភពីស្បបុរស្ជននានា 
ស្បកទ្ស្នដគូ អងគភាពស្មព័នធកមស្តី្ភាពនិងការង្ករបងាបកងាីនផល បានកធ្វីឱ្យកងទ័្ពកាន់ផ្ត្មានលទ្ធភាពមួយ
កស្មិត្ផ្ងមកទ្ៀត្កនុងការបំកពញភារកិចចជូនជាតិ្ មាតុ្ភូមិ និងមានជីវភាពរស្់កៅស្បចនំងៃស្បកស្ីរក ងីជាលំដ្ឋប់។ 

ខ- ោរងារែសា្ចាប់និ្េខិិតបទ្ដាឋ នគតិយតុត 
ការកសាងចាប់និងលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្ត ផ្ដលស្កស្ួងការពារជាតិ្ស្កស្មចបាននិងកំពុង

បនត រមួមាន ១- កស្ចកដីស្ពាងចាប់ ស្ដីពីបទ្កលមីស្កយាធានិងនីតិ្វធីិ្បទ្កលមីស្កយាធា ២- កស្ចកដីស្ពាងចាប់ ស្ដីពី
ការករៀបចំអងគការតុ្ោការកយាធា ៣- កស្ចកដីស្ពាងចាប់ ស្ដីពីការការពារជាតិ្ ៤- អនុស្កឹត្យ ស្ដីពីការផ្កស្ស្មួលមាស្ា៩ 
ននអនុស្កឹត្យកលេ៤៩អនស្ក.បក ចុះនងៃទី្៥ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៣ ស្ដីពីការផដល់ឋានៈសាស្រសាដ ចរយកនុងវសិ្័យការពារជាតិ្ 
(ចុះនងៃទី្២៨ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៨) និង៥- អនុស្កឹត្យ ស្ដីពីការផ្កស្ស្មួលមាស្ា១០និងមាស្ា១១ ននអនុស្កឹត្យ
កលេ២២២អនស្ក.បក ចុះនងៃទី្១៦ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០០៩ ស្ដីពីការករៀបចំយនដការស្គប់ស្គងកស្មិត្ថ្នន ក់និងកំណត់្ស្បាក់
កនស្មកមា ងបកស្ងៀនស្ស្មាប់កយាធាចរយ (ចុះនងៃទី្១២ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩)។ 

គ- ែិចចោរអតីតយទុ្ធជន 
ស្ស្មាប់ផ្ផនការអនុវត្តឆ្ន ២ំ០១៩ ស្កស្ួងបានកបីកផតល់ស្បាក់ឧបត្ាមភកោលនកយាបាយមួយ

កលីកដំបូង ជូនកយាធិ្នចូលនិវត្តន៍ កចញពីជួរ និងកយាធិ្នស្បកភទ្២ ស្រុបចំនួន ៣ ៩១៤នាក់ (កសាធ្ននិវត្តន៍ចំនួន 
៣ ៥០៤នាក ់ កចញពីជួរចំនួន៧នាក់ ពលីចំនួន២៧៨នាក់ និងពិការចំនួន១២៥នាក់) កកីនក ងី៣៥,៧៩% 
កបីកស្បៀបកធ្ៀបនឹងផ្ផនការអនុវត្តឆ្ន ២ំ០១៨។ កដ្ឋយផ្ ក អតី្ត្មស្រនតី បុគគលិកមជឈមណឌ លស្កមមភាពកមាច ត់្មីន
កមពុជាផ្ដលបានបញ្ចូ លស្កបេ័ណឌ ចំនួន៤៧២នាក់ (កសាធ្ននិវត្តន៍២៩១នាក់ ពលី៥៣នាក់ និងពិការ១២៨នាក់) 
កផៃរកៅស្កស្ួងស្ងគមកិចច អតី្ត្យុទ្ធជន និងយុវនីតិ្ស្មបទ។ រឯីមុេស្ញ្ញា ពិការផ្ដលជាអតី្ត្យុទ្ធជនននកងទ័្ព
កមពុជាស្បជាធិ្បកត្យយកៅកយាធ្ភូមិភាគទី្៣ និងកយាធ្ភូមិភាគទី្៥ ចំនួន ២ ២៨១នាក់ នឹងបនតចុះពិនិត្យវាយត្នមេ
ជាបនតបនាៃ ប់កនុងរយៈកពលបីឆ្ន (ំ២០១៩-២០២០-២០២១)។ 

ស្មាគមអតី្ត្យុទ្ធជនកមពុជាបានទ្ទួ្លអំកណាយដ៏នងេថ្នេ របស្់ សលរតចអគគរហាលសនាបតី 
លតលជា ហ ុន កសន នាយែរដ្ឋរស្រនតី ននម្ពោះរាជាណាចម្ែែរពុជា និងជាស្បធានស្មាគមអតី្ត្យុទ្ធជន
កមពុជា និងសលរតចែិតតិម្ពឹទ្ធបណឌិ ត នូវការសាងស្ង់ផៃះកៅកលីដីស្មបទនជូនស្មាជិកអតី្ត្យុទ្ធជនកមពុជា
ផ្ដលមានជីវភាពស្កីស្កលំបាក ជស្មកសាន ក់កៅមិនស្មរមយ និងោម នដី ោម នផៃះ ស្រុបចំនួន១ ៤៩៣េនង។ ស្មាជិក 
អតី្ត្យុទ្ធជនកមពុជាផ្ដលកំពុងទ្ទួ្លរបបឧបត្ាមភកោលនកយាបាយករៀងរាល់ផ្េពីរដាមានចំនួន១០៨ ៨៧១នាក់ 
កនុងកនាះ ស្មាជិកស្មាគមអតី្ត្យុទ្ធជនផ្ដលោម នដី ោម នផៃះ មានដីោម នផៃះនិងរស្់កៅកលីដីសាធារណៈចំនួន  
៦ ១១៤នាក់។ ទ្នៃឹមកនះ បានកបីកស្បាក់កបឡាមរណៈស្កស្រង្កគ ះជូនស្គួសារស្ពស្មាជិកស្មាគមអតី្ត្យុទ្ធជន
ចំនួន១ ២៤៧ស្ព។ 

ស្កស្ួងការពារជាតិ្មានមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍកយាធិ្នពិការចំនួន៣កផ្នេង និងមានកយាធិ្នពិការ 
ស្គួសារនគរបាលពលី និងស្គួសារបញ្ាូ នមកពីស្កស្ួងស្ងគមកិចច អតី្ត្យុទ្ធជន និងយុវនីតិ្ស្មបទ រស្់កៅស្រុប 
១ ០៥៨ស្គួសារ (១)មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍កយាធិ្នពិការ៣១៧កកាះសាេ  ស្ស្ុក ូក កេត្តកំពត្ចំនួន២៥៥ស្គួសារ 
(២)មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍កយាធិ្នពិការស្កមតចកត្កជា ហុ៊ន ផ្ស្ន គូផ្លន៣១៧ កេត្តកស្ៀមរាបចំនួន២៦៦ស្គួសារ 
និង(៣)មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍកយាធិ្នពិការ៣១៧ កត្កជាភនំ្ស្ត្ កេត្តបនាៃ យមានជ័យ ចំនួន៥៣៧ស្គួសារ)។ 
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ឃ- ោរែសា្បណាត ញផ្លូវគរនាគរន៍ សណំ្់អគរ និ្ែិចចោរស្គរ 
កស្ៅពីការបំកពញភារកិចចស្នូលខាងកលី កងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃមានកាត្ពវកិចចចូលរមួចំផ្ណក

កសាងបណាត ញផេូវគមនាគមន៍ សាព ន លូ ស្បព័នធធារាសាស្រស្ត ស្ំណង់អោរ ជំរ ំបនាៃ យ ផៃះស្ផ្មបងកងទ័្ព និង
ចូលរមួកិចចការស្ងគមជួយស្បជាពលរដាដូចជា ជួយស្កស្រង្កគ ះកស្ោះមហនតរាយនានា(កស្ោះរាងំស្ៃួត្ ពយុះ ទឹ្កជំនន់ 
អគគិភ័យ កស្ោះថ្នន ក់ចរាចរណ៍ ...) សាងស្ង់និងជួស្ជុលផៃះ ផេូវ សាព ន បងគន់អនាម័យ ជីកស្ស្ះទឹ្ក អណតូ ងទឹ្ក 
ដឹកទឹ្កផ្ចកជូនតំ្បន់េវះទឹ្ក ពិនិត្យពាបាលជំងឺ ជួយការង្ករបងាបកងាីនផល និងជួយឧបត្ាមភកផសងៗកទ្ៀត្ដល់
ស្បជាពលរដាផ្ដលជួបការលំបាកេវះខាត្។ 

លទ្ធផលស្ំខាន់ៗផ្ដលស្កស្មចបានរមួមាន៖ 
- កសាងនិងជួស្ជុលបណាត ញផេូវគមនាគមន៍ៈ ផេូវកបតុ្ង៨០ផ្េស ស្បផ្វង១៦ ៤៩១ ផ្ម ស្ត្/១០៥ផ្េស 

ស្បផ្វង៣១ ៦១៥ផ្ម ស្ត្ ផេូវកៅស្៊ូ១៩ផ្េស ស្បផ្វង៨៤ ៨០៧ផ្ម ស្ត្/៦៤ផ្េស ស្បផ្វង២៦៣ ៦៧១ផ្ម ស្ត្ ផេូវស្កួស្
ស្កហម៦៦ផ្េស ស្បផ្វង២៩២ ៣៦៥ផ្ម ស្ត្/១២០ផ្េស ស្បផ្វង៥២៨ ៨៤៧ផ្ម ស្ត្ សាព នកបតុ្ង១២កផ្នេង ស្បផ្វង 
៦៣៣ផ្ម ស្ត្/២៦កផ្នេង ស្បផ្វង១ ២១៥ផ្ម ស្ត្ លូ(U)៣កផ្នេង ស្បផ្វង៤ ១៧០ផ្ម ស្ត្/៣កផ្នេង ស្បផ្វង៤ ១៧០
ផ្ម ស្ត្ ដ្ឋ ូ៥៧កផ្នេង/៩២កផ្នេង និងលូ(O) ស្គប់ស្បកភទ្៣៥៧កផ្នេង/៦១២កផ្នេង។ 

- កសាងផេូវស្កវាត់្ស្ពំផ្ដនកមពុជា-ឡាវ កមពុជា-កវៀត្ណាម កមពុជា-នង និងផេូវត្ភាា ប់នផៃកនុងស្បកទ្ស្ៈ 
ផេូ វកៅស្៊ូស្បផ្វង២២ ៥៧០ផ្ម ស្ត្ ផេូវស្កួស្ស្កហមនិងផេូវលាយងមភនំស្បផ្វង១៨៦ ៦៣០ផ្ម ស្ត្ ផេូវកយាធាស្បផ្វង 
១៥ ៦៧០ផ្ម ស្ត្។ 

- កធ្វីការកបាស្ស្មាែ ត្ស្ោប់មីននិងយុទ្ធភណឌ មិនទន់ផៃុះស្កស្មចបាននផៃដី៣៣ ៤៤៣ ៧៤៣ម២ 
រកកឃីញស្ោប់មីននិងយុទ្ធភណឌ មិនទន់ផៃុះចំនួន២ ១១៦ស្ោប់ ស្ពមទងំអំផ្បងស្ំបកស្ោប់ កនៃុយស្ោប់ និង
កកមៃចផ្ដកចំនួន៨ ៤៩៨គី ូស្កាមនិង៥១ ៨១៧ដំុ។ 

៤.២- េទ្ធផ្េោរងាររបសែ់្នគរបាេជាតិននម្ែសួ្ រហានផ្េ 
ែ- ោរពម្្ឹ្យនតោរ 
កដីមបីធានាស្បស្ិទ្ធភាពននកិចចដំកណីរការដឹកនាំ ស្គប់ស្គងសាា ប័ន ក៏ដូចជាក េ្ីយត្បកៅនឹង

ស្ំណូមពរចបំាច់ននកិចចស្បតិ្បត្តិការការង្ករ ផ្ដលស្ាិត្កស្កាមការទ្ទួ្លេុស្ស្តូ្វរបស្់េេួននិងកដ្ឋយផ្ផែកកៅកលី
មូលដ្ឋា នននការវភិាគមុេង្ករផងផ្ដរកនាះ ស្កស្ួងមហានផៃបានករៀបចំផ្កស្ស្មួលក ងីវញិនូវអនុស្កឹត្យកលេ១០៩
អនស្ក.បក ស្ដីពីការករៀបចំនិងការស្បស្ពឹត្តកៅននស្កស្ួងមហានផៃ ស្ពមទងំលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តនានាពាក់ព័នធ
នឹងការអនុវត្តអនុស្កឹត្យកនះផងផ្ដរ។ កលីស្ពីកនះ ស្កស្ួងបានករៀបចំនិងដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជាបនតបនាៃ ប់នូវឯកសារជា
កស្ចីនផ្ដលមានលកខណៈជាកមមវធីិ្ការង្ករ ផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តាមវសិ្័យ ការត្ស្មង់ទិ្ស្ ការពស្ងឹងវន័ិយ និងស្កម
ស្ីលធ្ម៌វជិាា ជីវៈមស្រនតី បទ្បញ្ញា កផសងៗ ស្ពមជាមួយនឹងការជំរុញចុះកធ្វីអធិ្ការកិចច និងកធ្វីស្វនកមមនផៃកនុងជាស្បច ំ
កដីមបពីស្ងឹងរកបៀបរបបការង្ករស្បកបកដ្ឋយគណកនយយភាព ត្មាេ ភាព លុបបំបាត់្អំកពីពុករលួយ ស្បឆ្ងំវបបធ្ម៌
និទ្ណឌ ភាព ការធានាភាពអនុកោមាមចាប់ បទ្បបញ្ាត្តិ និងកោលការណ៍ នីតិ្វធីិ្កំណត់្។ 

នាកដីមឆ្ន ២ំ០១៩ ស្កស្ួងមហានផៃបានករៀបចំផ្កស្ស្មួលរចនាស្មព័នធអងគភាពកស្កាមឱ្វាទ្មួយ
ចំនួនដូចជា ការបំកពញបផ្នាមការយិាល័យ និងផ្ផនកជំនាញចំណុះឱ្យនាយកដ្ឋា នបុគគលិក និងនាយកដ្ឋា នត្ស្មួត្
បទ្បញ្ញា ននអគគស្នងការដ្ឋា ននគរបាលជាតិ្ បផ្នាមផ្ផនកជំនាញឱ្យអធិ្ការដ្ឋា ននគរបាលស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  និងបកងាីត្
បផ្នាមនូវវរកស្នាតូ្ចនគរបាលអនតរាគមន៍ចំនួន១វរកស្នាតូ្ចចំណុះឱ្យនាយកដ្ឋា ននគរបាលការពារស្ពំផ្ដនកោក។ 
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ខ- ោរលេើែែរពសស់រតថភាព 
ចំកពាះការស្គប់ស្គង អភិវឌ្ឍធ្នធានមនុស្ស និងកលីកកមពស្់ស្មត្ាភាព ស្កស្ួងមហានផៃបាន

យកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ទំងកលីបរមិាណនិងគុណភាព ាមរយៈការកស្ជីស្ករសី្មស្រនតីងមីកដីមបីបំកពញជំនួស្មស្រនតីចស្់
ផ្ដលបានកាត់្កចញនិងបំកពញត្ស្មូវការចបំាច់របស្់អងគភាព ការកលីកកមពស្់ការអនុវត្តចាប់និងលិេិត្បទ្ដ្ឋា ន
គតិ្យុត្ត និងចត់្បញ្ាូ នចូលរមួស្ិកាខ សាោ វគគបណតុ ះបណាត ល កមមវធីិ្ស្ិកានានាទងំកនុងនិងកស្ៅស្បកទ្ស្ និង
កធ្វីបចចុបបននភាពមស្រនតីជាស្បច។ំ 

កដីមបធីានាបាននូវភាពមាច ស្់ការកលីការអប់រ ំ បណដុ ះបណាដ លកងកមាេ ងំ ស្ពមទងំកលីកកមពស្់
ស្បស្ិទ្ធភាពននការដឹកនា ំស្គប់ស្គង និងការអនុវត្តតួ្នាទី្ ភារកិចចរបស្់មស្រនតី ស្កស្ួងមហានផៃបានបនតយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់
ជំរុញកិចចការស្ំខាន់ៗផ្ដលជាមូលដ្ឋា នស្គឹះននការបណដុ ះបណាដ លដូចជា កធ្វីការវាយត្នមេគុណភាពអប់រនំផៃកនុងជា
ស្បច ំកដីរទ្នៃឹមនឹងការេិត្េំបកងាីនកស្មិត្គុណវុឌ្ឍ ិស្មត្ាភាពស្គូបកស្ងៀន និងការអភិវឌ្ឍកមមវធីិ្ស្ិកា ពស្ងឹងការ
អនុវត្តវន័ិយ និងកលីកកមពស្់ការអភិវឌ្ឍកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធ និងមូលដ្ឋា នស្មាភ រៈរូបវន័តស្គប់ស្បកភទ្ស្ស្មាប់ស្ទ្ស្ទ្ង់
ដល់ដំកណីរការអប់របំណដុ ះបណាដ ល ។ល។ 

ជាក់ផ្ស្ដង កៅកនុងរយៈកពល១ឆ្ន ំកនេងកៅ ស្កស្ួងបានកធ្វីការបណដុ ះបណាដ លដល់មស្រនតី
នគរបាល ជាតិ្និងមស្រនតីពនធនាោរចំនួន១៤ថ្នន ក់ និង៥៣វគគ មាននិស្សតិ្ ស្ិកាខ កាម និងស្ិស្សស្រុបចំនួន៥ ៣២៤រូប 
ស្ស្ី៥៥០រូប កនុងកនាះ ថ្នន ក់វគគស្ិកាបានបញ្ច ប់ជាសាា ពរចំនួន៣ថ្នន ក់និង៣៦វគគស្ិកា មាននិស្សតិ្ ស្ិកាខ កាម 
និងស្ិស្សចំនួន៣ ២៣០រូប ស្ស្ី២៦៥រូប និងថ្នន ក់វគគស្ិកាកំពុងបនតចំនួន១១ថ្នន ក់និង១៧វគគស្ិកា មាននិស្សតិ្ 
ស្ិកាខ កាម និងស្ិស្សចំនួន២ ០៩៤រូប ស្ស្ី២៨៥រូប។ ទ្នៃឹមកនះ ក៏បានកធ្វីការកលីកកមពស្់ស្មត្ាភាពថ្នន ក់ដឹកនា ំ
និងស្គូនគរបាលជាតិ្ ាមរយៈការកបីកវគគបណដុ ះបណាដ លនផៃកនុង និងចត្់បញ្ាូ នកៅស្ិកាកៅកនុង និងកស្ៅ
ស្បកទ្ស្ចំនួន៤៦៦រូប កនុងកនាះស្គូនគរបាលជាត្ិចំនួន១៤៤រូប(កៅស្ិកាកៅកស្ៅស្បកទ្ស្ចំនួន៥៧រូប)។  

គ- ោរអនុវតតលគេនលោបាយលេើែទ្ឹែចិតតនិ្វិន័យ 
កដ្ឋយផ្ផែកកលីស្មត្ាភាព សាន នដ និងបទ្ពិកសាធ្ការង្កររបស្់មស្រនតី ស្កស្ួងបានស្កស្មចកធ្វីការ

ផ្ត្ងាងំមុេតំ្ផ្ណង ដំក ងីឋាននតរស្កតិ ថ្នន ក់ និងកលីកទឹ្កចិត្តជាបនតបនាៃ ប់។ កដ្ឋយផ្ ក ចំកពាះមស្រនតផី្ដលបាន
ស្បស្ពឹត្តផៃុយពីបទ្ដ្ឋា នកំណត់្ ស្កស្ួងក៏បានកធ្វីការដ្ឋក់វន័ិយកៅាមនីតិ្វធីិ្ផងផ្ដរ។ 

កនុងរយៈកពល១ឆ្ន កំនេងកៅ មស្រនតីនគរបាលជាតិ្ស្តូ្វបានបញ្ចូ លស្កបេ័ណឌ ងមីមានចំនួន ១ ១៣៤រូប  
កាត់្កចញពីស្កបេ័ណឌ ចំនួន១ ៦៧៨រូប ដំក ីងឋាននតរស្កតិាមមុេតំ្ផ្ណងចំនួន២ ១៤៨រូប និងផ្ត្ងាងំ
មុេតំ្ផ្ណងស្គប់លំដ្ឋប់ថ្នន ក់ចំនួន១ ៦៥៣រូប ស្ពមទងំទ្ទួ្លការបណដុ ះបណាដ លរយៈកពលផ្វង-េេី ទងំកនុងនិង
កស្ៅស្បកទ្ស្ស្រុបចំនួន៤ ៩៧៩រូប។ 
ទ្ី៤- ោរពម្្ឹ្អភិបាេែិចចវិសយ័ឯែជន 

១- ម្ែសួ្ ោរងារនិ្បណតុ ោះបណាត េវិជាា ជីវៈ 
ក- ការង្ករចុះកធ្វីអធិ្ការកិចចការង្ករនិងវធិានការផ្ដលស្បស្ពឹត្តកលមីស្ចាប់ 

បរយិាយ ឯកា កញ្ញា  ២០១៨-កកាដ្ឋ ២០១៩ 
ស្រុប ថ្នន ក់កណាត ល រាជធានី-កេត្ត 

ការចុះអធិ្ការកិចចការង្ករ កលីក ៤ ០៩៦ ៩៦៧ ៣ ១២៩ 
ចុះកធ្វីអធិ្ការកិចចការង្ករសាមញ្ា កលីក ៣ ៦១២ ៨៧២ ២ ៧៤០ 
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ចុះកធ្វីអធិ្ការកិចចការង្ករពិកស្ស្ កលីក ៣៨៨ ៧៩ ៣០៩ 
ចុះកធ្វីអធិ្ការកិចចការង្ករពិកស្ស្កស្ៅកមមវធីិ្ កលីក ៩៦ ១៦ ៨០ 

ដ្ឋក់កំហតិ្ កលីក ៧៥៥ ១៣៧ ៦១៨ 
ស្តូ្វតកពិន័យ កលីក ៧២ ២២ ៥០ 
បានកចញលិេិត្តកពិន័យ កលីក ១៨ - ១៨ 
បតឹងកៅតុ្ោការ ស្ហស្ោស្ ២ - ២ 
កដ្ឋះស្សាយស្ំណំុករឿងជាមួយតុ្ោការ កលីក ៤ - ៤ 
េ- សាា នភាពស្ហស្ោស្ ស្គឹះសាា នកបីកងមី បិទ្ផ្លងដំកណីរការ និងពយួរការង្ករ 

សាា នភាពហស្ោស្ ស្គឹះសាា ន កញ្ញា  ២០១៨-កកាដ្ឋ ២០១៩ 
ស្រុប ថ្នន ក់កណាត ល រាជធានី-កេត្ត 

ស្ហស្ោស្ 
ស្គឹះសាា ន 
កបីកងមី 

កាត់្កដរ ១៦០ ១២២ ៣៨ 

កមមករ និកយាជិត្ ស្រុប ៣៣ ៩៤០ ២៦ ៥០៦ ៧ ៤៣៤ 
ស្ស្ ី ២៨ ៥៩៥  ២២ ៥៧២ ៦ ០២៣ 

កស្ៅពីកាត់្កដរ ១ ៩៩១ ៨៩២ ១ ០៩៩ 

កមមករ និកយាជិត្ ស្រុប ៦៦ ៧៩០ ៤១ ១៥៤ ២៥ ៦៣៦ 
ស្ស្ ី ២៧ ៨៤២ ១៧ ៧៣៩ ១០ ១០៣ 

ស្រុបរមួ ២ ១៥១ ១ ០១៤ ១ ១៣៧ 

កមមករ និកយាជិត្ ស្រុប ១០១ ៧៣០ ៦៨ ៦៦០ ៣៣ ០៧០ 
ស្ស្ី ៥៦ ៤៣៧ ៤០ ៣១១ ១៦ ១២៦ 

ស្ហស្ោស្ 
ស្គឹះសាា នបិទ្ 

កាត់្កដរ ១៤៧ ១១២ ៣៥ 

កមមករ និកយាជិត្ ស្រុប ៥៨ ៨២៤ ៤១ ៥៨៤ ១៧ ២៤០ 
ស្ស្ ី ៤៦ ៨១៤ ៣៣ ០៨៤ ១៣ ៧៣០ 

កស្ៅពីកាត់្កដរ ៥៨៤ ៣៤ ៥៥០ 

កមមករ និកយាជិត្ ស្រុប ១៣ ៤៨៥ ៣ ៥២៣ ៩ ៩៦២ 
ស្ស្ ី ៥ ១៥៩ ៨៦៨ ៤ ២៩១ 

ស្រុបរមួ ៧៣១  ១៤៦ ៥៨៥ 

កមមករ និកយាជិត្ ស្រុប ៧២ ៣០៩ ៤៥ ១០៧ ២៧ ២០២ 
ស្ស្ី ៥១ ៩៧៣ ៣៣ ៩៥២ ១៨ ០២១ 

ស្ហស្ោស្ 
ស្គឹះសាា នពយួរការង្ករ 

 

កាត់្កដរ ៣៥ ១៨ ១៧ 

កមមករ និកយាជិត្ ស្រុប ២៨ ៩៦០ ១៧ ៣៩០ ១១ ៥៧០ 
ស្ស្ ី ២៤ ៧៨៥ ១៤ ៥២៤ ១០ ២៦១ 

កស្ៅពីកាត់្កដរ ៥ ២ ៣ 

កមមករ និកយាជិត្ ស្រុប ៥៥០ ២៣៥ ៣១៥ 
ស្ស្ ី ២៨១ ១៩១ ៩០ 

ស្រុបរមួ ៣៩ ១៩ ២០ 

កមមករ និកយាជិត្ ស្រុប ២៩ ៤៦៥ ១៧ ៥៨០ ១១ ៨៨៥ 
ស្ស្ី ២៥ ០៤២ ១៤ ៦៩១ ១០ ៣៥១ 
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២- ម្ែសួ្ រហានផ្េ 
ស្កស្ួងមហានផៃបានស្ហការជាមួយស្កស្ួងការង្ករនិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ បនតការង្ករចុះកធ្វី

អធិ្ការកិចចហត្ាពលករបរកទ្ស្កៅាមបណាត ករាងចស្ក ស្ហស្ោស្ និងស្គឹះសាា ននានា រកកឃីញពលករបរកទ្ស្
ោម នបណណការង្ករចំនួន៤ ៨៣១នាក់ និងកធ្វីការតកពិន័យជាទឹ្កស្បាក់ស្រុបចំនួន ២ ៤១៥ ៥០០ ០០០ករៀល។ 
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បរិសាថ៉ានប្គបដ្ណ្តប់សប្មាប់ការអនុវត្តយុ ធសាន្រសតទាំង ូល 
បរសិាា នស្គបដណត ប់លែស្បកស្ីរ គឺជាមូលដ្ឋា នស្គឹះស្ស្មាប់អនុវត្តស្បកបកដ្ឋយកជាគជ័យនូវអាទិ្ភាពកោល 

នកយាបាយាមផ្ផនកននចតុ្កកាណយុទ្ធសាស្រស្តទងំ៤ កដីមបធីានាស្កស្មចឱ្យបាននូវកោលកៅននការអភិវឌ្ឍ។ ជា
រមួកមពុជាស្តូ្វបនតពស្ងឹងស្នតិភាព ស្ាិរភាពនកយាបាយ ស្នតិសុ្េ សុ្វត្ាិភាព និងពស្ងឹងស្ណាដ ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
កដីមបបីងាលទ្ធភាពនិងការផតល់កាោនុវត្តកនុងការបនតដំកណីរអភិវឌ្ឍន៍កៅមុេ។ 
ទ្ី១- សនតិភាព សថរិភាពនលោបាយ និ្សណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 

១- ោរោរពារឯែរាជយនិ្អ្ិបលតយយជាតិ រិនឱ្យបរលទ្សេែូនដ្លម្ជៀតកម្ជែែិចចោរ
នផ្េែនុ្ ែរពុជា  

កដីមបកីាត ប់យកមកវញិនូវកមាទ្នភាពជាតិ្និងការកសាងស្ងគមជាតិ្មួយទំ្កនីប ស្កស្ួងការបរកទ្ស្និង
ស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ កនុងរយៈកពលមួយឆ្ន កំនេងមកកនះ បានត្ស្៊ូឥត្ង្កកករកៅកលីស្មរភូមិការទូ្ត្និង
សាធារណៈមតិ្ ត្បកៅនឹងការគំរាមកំផ្ហងកលីឯករាជយនិងអធិ្បកត្យយភាពរបស្់កមពុជា ផ្ដលផុស្កចញកស្កាមរូប
ភាពពហុស្ណាា នដូចជា ការចិញ្ច ឹមបំណងស្បាថ្នន និងចលនាកធ្វីបដិវត្តន៍ពណ៌ផតួលរលំំរដ្ឋា ភិបាលស្ស្បចាប់ ការ 
ញុះញុង់បំផ្បកបំបាក់សាម រតី្សាមគគភីាពស្ងគមជាតិ្ និងការកស្ជៀត្ផ្ស្ជកចូលកិចចការនផៃកនុងកមពុជាកស្កាមសាេ កលទ្ធិ
ស្បជាធិ្បកត្យយនិងស្ិទ្ធិមនុស្ស ស្ពមទងំការដ្ឋក់ស្មាព ធ្ឱ្យកមពុជាកស្ជីស្ករសី្និងកាន់កជីងផ្ត្មហាអំណាចណាមួយ 
កដ្ឋយបាន៖  

- កធ្វីការពនយល់បកស្សាយជាកស្ចីនកលីក ាមរយៈជំនួបរវាងថ្នន ក់ដឹកនាជំាន់េពស្់កមពុជា ជាមួយឥស្សរជន
បរកទ្ស្ សាា ប័នអនតរជាតិ្ ក៏ដូចជាស្ហគមន៍ផ្េមរកៅបរកទ្ស្ អំពីស្ចចភាពនិងលមានកយាបាយកៅកមពុជា និងការ
ចត់្វធិានការចាប់នានាកនុងការការពារឯករាជយ  អធិ្បកត្យយភាព និងនិរនតរភាពននការអភិវឌ្ឍរបស្់េេួន។ 

- បានវាយបកទន់កពលកវោនិងបកស្សាយយា ងចាស្់ោស្់ ាមរយៈការកចញកស្ចកតីផ្ងេងការណ៍
បំភេឺត្បកៅនឹងការកលីកក ងីរបស្់មជឈដ្ឋា ននានាចំនួន១១កលីក ផ្ដលមានកចត្នាបំភាន់សាធារណៈមតិ្អំពីធ្មាម នុ
រូបរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ដំកណីរការស្បជាធិ្បកត្យយូបនីយកមមកៅកមពុជា និងបានស្ចនកចលយា ងដ្ឋច់អហង្កា រ
អំពីព័ត៌្មានចចមអារា មស្តីពីការអនុញ្ញា ត្ឱ្យមានវត្តមានកយាធាបរកទ្ស្កៅកមពុជា។  

- បានបញ្ញា ក់ជំហរេេួនយា ងដ្ឋច់ណាត់្ កនុងការការពារឯករាជយនិងអធិ្បកត្យយភាពរបស្់េេួន កដ្ឋយ
មិនកដ្ឋះដូរជាមួយនឹងជំនួយណាមួយក យី។  

- បានបនតនូវអាណត្តិ២ឆ្ន រំបស្់ការយិាល័យស្ិទ្ធិមនុស្សអងគការស្ហស្បជាជាតិ្ស្បចកំមពុជា  និងបាន
បញ្ញា ក់ចាស្់ោស្់អំពីការកបតជាា ចិត្តរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល កនុងការស្បកាន់ភាា ប់នូវលទ្ធិស្បជាធិ្បកត្យយកស្រពីហុបកស 
ដូចផ្ដលមានផ្ចងកៅកនុងរដាធ្មមនុញ្ាននស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា កទះបីជាេេួនទ្ទួ្លរងនូវភាពអយុត្តិធ្ម៌ កស្កាមការ
អនុវត្តលទ្ធសិ្បជាធិ្បកត្យយ«ស្តង់ដ្ឋពីរ» ពីបណាត ស្បកទ្ស្កោកខាងលិចក៏កដ្ឋយ។ 

២- ែិចចោរពារជាតិនិ្កថរែាសនតិសខុជាតិ 
   កៅកនុងការអនុវត្តកិចចការការពារជាតិ្មាតុ្ភូមិ កងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃបានពុះពារជមនះស្គប់ឧបស្គគ 

រកាបាននូវអធិ្បកត្យយ បូរណភាពទឹ្កដីកៅាមផ្េសបនាៃ ត់្ស្ពំផ្ដនកៅស្គប់កាលៈកទ្ស្ៈផ្ដលមានការរកំោភ
បំពានពីស្បកទ្ស្ជិត្ខាង និងបានបនតកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការលែជាមួយស្បកទ្ស្ជិត្ខាង កដ្ឋះស្សាយបញ្ញា កផសងៗ
ផ្ដលកកីត្ក ងីកដ្ឋយស្នតិវធីិ្។ កងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃកៅផ្ត្បនតយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ពស្ងឹងស្មត្ាភាពនិងកស្ត្ៀមេេួន
ជាប់ជានិចច កដីមបកី េ្ីយត្បកៅនឹងស្ភាពការណ៍ណាមួយផ្ដលអាចកកីត្ក ងីជាយថ្នកហតុ្ ស្ពមទងំបានកធ្វីការ
ផ្កស្ស្មួលពស្ងឹងស្បព័នធការពារជាតិ្ ផ្ដលជាស្គឹះដ៏រងឹមាកំៅាមតំ្បន់ស្ពំផ្ដនកោកនិងបណាត កកាះមួយចំនួន ដូច
ជាកសាងនិងជួស្ជុលស្បព័នធកលណដ្ឋា នស្គប់ស្បកភទ្ ជំរជំស្មក បនាៃ យកងទ័្ព ភូមិឋាន ផៃះស្ផ្មបង អណតូ ងទឹ្ក 
ស្ស្ះទឹ្ក អាងស្តុកទឹ្ក កបាស្ស្មាែ ត្មីននិងយុទ្ធភណឌ មិនទន់ផៃុះ កសាងផេូវយុទ្ធសាស្រស្តកយាធាាមតំ្បន់ស្ពំផ្ដន
ជាកដីម។  
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កដ្ឋយផ្ ក កៅកនុងនផៃស្បកទ្ស្ កងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃបានមាច ស្់ការនិងស្ហការចូលរមួកនុងការពស្ងឹង
ការអនុវត្តចាប់ ការអនុវត្តកោលនកយាបាយភូមិឃុមំានសុ្វត្ាិភាព ការពារស្នតិសុ្េ ស្ាិរភាពនកយាបាយ ទ្ប់សាា ត់្ 
និងបស្រង្កា បស្កមមភាពកលមីស្ស្គប់ស្បកភទ្ ស្ពមទងំការអនុវត្តបទ្បញ្ញា របស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងការបស្រង្កា បស្កមមភាព
បំផេិចបំតេ ញធ្នធានធ្មមជាតិ្ និងស្កមមភាពកគចពនធផងផ្ដរ។ ជាក់ផ្ស្តងបានមាច ស្់ការស្សាវស្ជាវនិងបស្រង្កា បបទ្កលមីស្
ឧស្កិដា បទ្កលមីស្មជឈមិ ស្រុបចំនួន២ ១៥៥កលីក ឃ្ត់្េេួនជនស្ងសយ័ចំនួន៣ ៣៤៦នាក់ កនុងកនាះរកកឃញី
ជនពាក់ព័នធចំនួន២ ៩៥៩នាក់ និងវត្ាុាងមួយចំនួន បញ្ាូ នកៅតុ្ោការ (ពិកស្ស្ការបស្រង្កា បបទ្កលមីស្ធ្នធាន
ធ្មមជាតិ្ កដ្ឋយបានដុត្បំតេ ញកចលរងយនតបាកុង១១៦កស្គឿង រងយនតកផសងៗ១២កស្គឿង ម ូតូ្ផ្កនចន២៦កស្គឿង 
កាលស្ាក់ទ័្រ២កស្គឿង កោយនត៤កស្គឿង មា សុ្ីននរ  ៩កស្គឿង រុមឺ កម ូតូ្២កស្គឿង ផ្េសរណារ១៥ផ្េស បានរបឹអូស្ក ី
ស្គប់ស្បកភទ្ មកធ្ាបាយ ស្មាភ រៈកផសងៗយកមករកាទុ្កកៅអងគភាពកងរាជអាវុធ្ហត្ាបរសិាា ន និងកៅាមស្កុម
ហុ៊នកស្កាមការស្គប់ស្គងកដ្ឋយរដាបាលនស្ពក  ីស្ពមទងំបានស្តួ្ត្ពិនិត្យនិងបញ្ឈប់អាជីវកមមផ្រ  េុស្ចាប់ចំនួន៩៩
ទី្ាងំផងផ្ដរ)។ ជាមួយោន កនះ ក៏បានស្ហការនិងកស្ត្ៀមលកខណៈចត់្វធិានការាមផេូវចាប់ចំកពាះទ្ណឌិ ត្ ស្ម រងសុ ី
ជនកបត់្ជាតិ្និងបកខពួក ផ្ដលប ុនប ងកធ្វីរដាស្បហារបំផេិចបំតេ ញស្នតិភាពកៅកនុងស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា។ 

ទ្នៃឹមកនះ ស្កស្ួងមហានផៃបានយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ស្បមូលផតុ ំព័ត៌្មានពាក់ព័នធនឹងអងគការចត់្ាងំកភរវកមមស្គប់
ស្បកភទ្និងមុេស្ញ្ញា ផ្ដលប ុនប ងកធ្វីឱ្យប ះពាល់ដល់ស្ាិរភាពនកយាបាយ ស្នតិសុ្េ ស្ណាត ប់ធាន ប់ស្ងគម ាមរយៈ
ការពស្ងឹងបណាត ញព័ត៌្មាននផៃកនុងនិងស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ កដ្ឋយបានរកកឃញីនិងដ្ឋក់កចញវធិានការបង្កា រ 
ទ្ប់សាា ត់្ និងបស្រង្កា ប បំបាត់្ស្បស្ិទ្ធភាពជាមុន កធ្វីឱ្យកមពុជាកៅផ្ត្រកាបានយា ងរងឹមានូំវកេឿនស្នតិសុ្េជាតិ្និង
ធានាបាននូវនិរនតរភាពននដំកណីរការរបស្់សាា ប័នជាតិ្ទងំបី និងស្បស្កតី្ភាពននជីវភាពស្ងគមកលីស្គប់វសិ្័យ។ 

ជាក់ផ្ស្តងការបស្រង្កា ប បំបាត់្ស្បស្ិទ្ធភាព និងទ្ប់សាា ត់្ទន់កពលកវោនូវស្កុមចលនា «កងកមាេ ងំផ្េមររកំដ្ឋះផ្េមរ» 
កដីមបីផតួលរលំំរាជរដ្ឋា ភិបាលស្ស្បចាប់និងករណីបនងាកស្គឿងផៃុះផ្កេងកាេ យកនុងកចត្នាបងាឱ្យមានវទិ្ធងសនា។ ការ
បស្រង្កា បបទ្កលមីស្ាមស្បព័នធបកចចកវទិ្ា(ពាក់ព័នធការបកង្កា ះសារស្បមាងស្ពះមហាកសស្ត្ និងថ្នន ក់ដឹកនារំាជរដ្ឋា ភិបាល 
គំរាមស្មាេ ប់ ញុះញង់ឱ្យមានឧស្កិដាកមមកផសងៗ) ស្រុបចំនួន៣៩ករណី ឃ្ត់្េេួន៩២នាក់(ជនបរកទ្ស្១៩នាក់) 
កនុងកនាះ កសាងស្ំណំុករឿងបញ្ាូ នកៅតុ្ោការចំនួន៣៥នាក់។ 

ការការពារស្ពះរាជសុ្វត្ាិភាពថ្នវ យស្ពះមហាកសស្ត្និងសុ្វត្ាិភាពជូនថ្នន ក់ដឹកនាជំាន់េពស្់ជាតិ្ អនតរជាតិ្ 
ដំកណីរទ្ស្សនកិចចរបស្់គណៈស្បតិ្ភូនានា កមមវធីិ្បុណយជាតិ្ អនតរជាតិ្ និងស្ពឹត្តិការណ៍នកយាបាយ ជាពិកស្ស្ការ
កបាះកឆ្ន ត្កស្ជីស្ករសី្ស្កុមស្បឹការាជធានី កេត្ត ស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  អាណត្តិទី្៣ រមួទងំកោលកៅនកយាបាយ ការទូ្ត្ 
កស្ដាកិចច ពាណិជាកមម វបបធ្ម៌ វនិិកយាគ និងកទ្ស្ចរណ៍ចំនួន ៨ ០០០កលីក ស្តូ្វបានការពារស្បកបកដ្ឋយសុ្វត្ាិភាព។ 

ស្កមមភាពបាតុ្កមមនិងកូដកមមស្គប់រូបភាពស្បមាណ៨៧៧កលីក ស្តូ្វបានស្គប់ស្គងស្ភាពការណ៍ ចត់្វធិានការ
ាមកោលការណ៍នីតិ្រដា និងស្ស្មបស្ស្មួលកដ្ឋះស្សាយស្បកបកដ្ឋយកជាគជ័យ។ 

៣- ោរងារម្បជា្ិបលតយយនីយែរម 
គិត្ស្តឹ្មផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ គណបកសនកយាបាយមានចំនួនស្រុប៤២គណបកស រមួមាន (១)គណបកស

ស្បជាជនកមពុជា (២)គណបកសហ៊វុនសុ្ិនបិុច (៣)គណបកសកមពុជាកស្រឯីករាជយស្បជាធិ្បកត្យយ (៤)គណបកស
កស្ិករ (៥)គណបកសវងាត្កេមរៈមហានគរ (៦)គណបកសចំករនីនិយមផ្េមរ (៧)គណបកសមូលីណាកា (៨)
គណបកសអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា (៩)គណបកសកភេីងកទ្ៀន (១០)គណបកសផ្េមរជួយផ្េមរ (១១)គណបកសផ្េមរអងគរ (១២)
គណបកសធ្មាម ធិ្បកត្យយ (១៣)គណបកសស្បជាធិ្បកត្យយផ្េមរ (១៤)គណបកសស្រស្តីកដីមបសី្រស្តី (១៥)គណបកស
ចលនាស្បជាធិ្បកត្យយ (១៦)គណបកសជាតិ្និយម (១៧)គណបកសមហានគរ (១៨)គណបកសស្មព័នធកដីមបី
ស្បជាធិ្បកត្យយ (១៩)គណបកសស្ងគមស្បជាធិ្បកត្យយ (២០)គណបកសអំណាចស្បជាពលរដា (២១)គណបកស
ស្ិទ្ធិមនុស្ស (២២)គណបកសផ្េមរ ប់ស្ក (២៣)គណបកសផ្េមរសាធារណរដា (២៤)គណបកសស្ងគមយុត្តិធ្ម៌ 
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(២៥)គណបកសស្ញ្ញា តិ្កមពុជា (២៦)គណបកសនគរស្បជាធិ្បកត្យយ (២៧)គណបកសផ្េមរអភិវឌ្ឍន៍កស្ដាកិចច 
(២៨)គណបកសផ្េមរ នះ (២៩)គណបកសយុវជនកមពុជា (៣០)គណបកសស្ំបុកឃមុសំ្ងគមស្បជាធិ្បកត្យយ (៣១)
គណបកសផ្េមររបួរមួជាតិ្ (៣២)គណបកសជនជាតិ្កដីមស្បជាធិ្បកត្យយកមពុជា (៣៣)គណបកសស្បជាធិ្បកត្យយ
មូលដ្ឋា ន (៣៤)គណបកសសាមគគីជាតិ្ផ្េមរ (៣៥)គណបកសពនេឺងមី (៣៦)គណបកសមាតុ្ភូមិកយងី (៣៧)គណបកស
ផ្េមរផ្ត្មួយ (៣៨)គណបកសរស្មីកេមរា (៣៩)គណបកស្នៃៈផ្េមរ (៤០)គណបកសស្បជាធិ្បកត្យយងមី (៤១)
គណបកសផ្េមរកស្កាក និង(៤២)គណបកសបំណងពលរដា។ 

ទ្នៃឹមកនះ ស្កស្ួងបានករៀបចំកិចចស្បជំុពិកស្ោះកយាបល់ជាមួយគណបកសនកយាបាយផ្ដលបានចុះបញ្ា ី
កៅស្កសួ្ងមហានផៃកនុងកោលបំណង (១)ផសពវផាយនិងផ្ស្វងយល់ពីេេឹមសារចាប់ស្តីពីគណបកសនកយាបាយ 
(២)ពិនិត្យក ងីវញិនូវសាា នភាពននការអនុវត្តចាប់ស្តីគណបកសនកយាបាយ កដីមបកំីណត់្នូវបញ្ញា ស្ប មផ្ដល
បានជួបស្បទ្ះ និងផ្ស្វងរកដំកណាះស្សាយស្បកបកដ្ឋយគណកនយយភាព ត្មាេ ភាព និងស្បស្ិទ្ធភាព និង(៣)ពស្ងឹង
នីតិ្រដាកៅកមពុជាឱ្យកាន់ផ្ត្រងឹមា ំស្ស្បាមកោលការណ៍លទ្ធិស្បជាធិ្បកត្យយ កស្រពីហុបកស។ 

៣.១- គណៈែមាម ្ិោរជាតិលរៀបចំោរលបាោះលឆន ត 
បានកធ្វីការកបាះកឆ្ន ត្អស្កលកស្ជីស្ករសី្ស្កុមស្បឹការាជធានី កេត្ត ស្កុមស្បឹកាស្កុង ស្កុមស្បឹកាេណឌ  

ស្កុមស្បឹកាស្ស្ុក អាណត្តិទី្៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដលមានគណបកសចូលរមួ៧ រមួមានគណបកសស្បជាជនកមពុជា គណបកស
យុវជនកមពុជា គណបកសហ៊វុនសុ្ិនបិុច គណបកសផ្េមររបួរមួជាតិ្ គណបកស្នៃៈផ្េមរ គណបកសស្ញ្ញា តិ្កមពុជា និង
គណបកសផ្េមរសាធារណរដា។ គណបកសនកយាបាយទំង៧ បានកធ្វីយុទ្ធនាការកឃ្ស្នារកស្ំក ងកឆ្ន ត្ចប់ពី
នងៃទី្១៧ ដល់នងៃទី្២៤ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។ ការកបាះកឆ្ន ត្បានស្បស្ពឹត្តកៅកនុងបរយិាកាស្ស្ៃប់សាៃ ត់្
ោម នអំកពីហងិា កាលពីនងៃអាទិ្ត្យទី្២៦ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ ចប់ពីកមា ង៧:០០ស្ពឹក ដល់កមា ង ៣:០០រកស្ៀល 
កៅាមរាជធានីកេត្តទំង២៥ ផ្ដលមានការយិាល័យកបាះកឆ្ន ត្២០៣ និងមានអងគកបាះកឆ្ន ត្ជាស្មាជិក
ស្កុមស្បឹកាឃុ ំស្ង្កា ត់្កនុងមុេតំ្ផ្ណងចំនួន១១ ៥៧២នាក់។  

កយាងាមការស្បកាស្លទ្ធផលផេូវការ ស្មាជិកស្កុមស្បឹការាជធានី កេត្ត ស្រុប៥៥៩នាក់(ស្ស្ី៩៤
នាក់) និងស្មាជិកស្កុមស្បឹកាស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  ស្រុប៣ ៥៥៥នាក់(ស្ស្ី៦២២នាក់) កហយីមានគណបកស
នកយាបាយ រក ម្ ះកបាះកឆ្ន ត្ចំនួន៣ ទ្ទួ្លបានស្ំក ងកឆ្ន ត្និងអាស្នៈកនុងស្កុមស្បឹកា៖ 
 ១- គណបកសស្បជាជនកមពុជា 
  -  ស្កុមស្បឹការាជធានី កេត្ត ទ្ទួ្លបានស្ំក ងកឆ្ន ត្ស្រុប១១ ១២៣ស្ំក ង ទ្ទួ្លបានអាស្នៈ
ស្រុប៥៥០អាស្នៈ។ 
  -  ស្កុមស្បឹកាស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  ទ្ទួ្លបានស្ំក ងកឆ្ន ត្ស្រុប១១ ១១៣ស្ំក ង ទ្ទួ្លបាន អាស្នៈ
ស្រុប៣ ៤៨៤អាស្នៈ។  

២- គណបកសហវ៊៊ុនសុ្ិនបិុច 
  -  ស្កុមស្បឹការាជធានី កេត្ត ទ្ទួ្លបានស្ំក ងកឆ្ន ត្ស្រុប២២៦ស្ំក ង ទ្ទួ្លបានអាស្នៈស្រុប
៣អាស្នៈ។ 
  -  ស្កុមស្បឹកាស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  ទ្ទួ្លបានស្ំក ងកឆ្ន ត្ស្រុប២១៣ស្ំក ង ទ្ទួ្លបានអាស្នៈ
ស្រុប៣៣អាស្នៈ។ 
 ៣- គណបកសផ្េមររបួរមួជាតិ្ 
  -  ស្កុមស្បឹការាជធានី កេត្ត ទ្ទួ្លបានស្ំក ងកឆ្ន ត្ស្រុប១៧៥ស្ំក ង ទ្ទួ្លបានអាស្នៈស្រុប៦
អាស្នៈ។ 
  -  ស្កុមស្បឹកាស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  ទ្ទួ្លបានស្ំក ងកឆ្ន ត្ស្រុប១៩៩ស្ំក ង ទ្ទួ្លបានអាស្នៈ
ស្រុប៣៨អាស្នៈ។   
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៣.២- ឧតតរម្ែុរម្បឹែាពិលម្គោះ និ្ផ្តេល់ោបេ ់ 
ឧត្តមស្កុមស្បឹកាពិកស្ោះនិងផតល់កយាបល់ ស្ត្ូវបានបកងាីត្ក ីងាមស្ពះរាជស្កឹត្យកលេ នស្/រកត្/

០៩១៨/៩៣២ ចុះនងៃទី្៦ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ស្តីពីការករៀបចំនិងការស្បស្ពឹត្តកៅននឧត្តមស្កមុស្បឹកាពិកស្ោះនិង 
ផតល់កយាបល់។ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ឧត្តមស្កុមស្បឹកាពិកស្ោះនិងផតល់កយាបល់ បានកបីកកិចចស្បជំុចំនួន១៧កលីកកដីមបី
ពិភាកាកល៖ី 
 ១- ការចុះស្ិកាកដ្ឋយតៃ ល់ននទ្ស្សនវសិ្័យស្វ័យស្កស្មចរបស្់ស្បតិ្ភូគណបកសសាមីនីមួយៗ ដឹកនាំ
កដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម ម ម សូ្ណង់ដូ ស្បធានគណបកសស្ំបុកឃមុសំ្ងគមស្បជាធិ្បកត្យយ ជាមួយរដាមស្រនតី
ស្បតិ្ភូអមនាយករដាមស្រនតីទ្ទួ្លបនៃុកស្បធានកលខាធិ្ការដ្ឋា នឧត្តមស្កុមស្បឹកាពិកស្ោះនិងផតល់កយាបល់ កាលពីនងៃ
ទី្២៩ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ២ - ស្មិទ្ធផលរបស្់ស្កស្ួងយុត្តិធ្ម៌ ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម ហួង កធ្ៀមកទ្ៀង ស្បធាន
គណបកសផ្េមរសាធារណរដា ជាមួយស្បតិ្ភូស្កស្ួងយុត្តិធ្ម៌ ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម អងគ វងសវឌ្ឍនា រដាមស្រនតីស្កស្ួង
យុត្តិធ្ម៌ កាលពីនងៃទី្២២ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៣ - ស្មិទ្ធផលរបស់្ស្កស្ួងពាណិជាកមម ពាក់ព័នធនឹងស្បស្ិទ្ធភាពននការទ្ប់សាា ត់្នូវរាល់ការផាយ
ពាណិជាកមមននផលិត្ផលទំ្និញនិងកស្វាផ្ដលមានលកខណៈភូត្កុហក ្កបាក ក៏ដូចជាមានលកខណៈកលីកទឹ្ក
ចិត្តឱ្យស្បជាពលរដា ជាពិកស្ស្យុវជនកស្ពកស្គឿងស្ស្វងឹ ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម កពស្ជ សូ្កដថ្នា  អនុ
ស្បធានគណបកសហ៊វុនសុ្ិនបិុច ជាមួយស្បតិ្ភូស្កស្ួងពាណិជាកមម ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម បា ន សូ្រស័្កាិ រដាមស្រនតី
ស្កស្ួងពាណិជាកមម កាលពីនងៃទី្១១ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៤- ទិ្ដាភាពជាក់ផ្ស្តងចំកពាះស្បស្ិទ្ធភាពននការទ្ប់សាា ត់្ការផាយព័ត៌្មានមិនពិត្ រមួទងំស្បស្ិទ្ធភាព
ននការទ្ប់សាា ត់្ការផាយកលីកទឹ្កចិត្តឱ្យស្បជាពលរដាកស្ពកស្គឿងស្ស្វងឹ និងបងាប ះពាល់ដល់ស្នតិសុ្េជាតិ្ សុ្វត្ាិភាព
ស្ងគម និងស្ណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម កពស្ជ សូ្កដថ្នា  អនុស្បធានគណបកស
ហ៊វុនសុ្ិនបិុច ជាមួយស្បតិ្ភូស្កស្ួងព័ត៌្មាន ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម កេៀវ កាញារទី្ធ រដាមស្រនតីស្កស្ួងព័ត៌្មាន កាលពី
នងៃទី្២៥ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៥- ទិ្ដាភាពជាក់ផ្ស្តងពាក់ព័នធនឹងការផ្ស្វងរកការង្ករជូនស្បជាពលរដា ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន
ឯកឧត្តម ហួន រាជចំករនី ស្បធានគណបកសផ្េមរអភិវឌ្ឍន៍កស្ដាកិចច ជាមួយស្បតិ្ភូស្កស្ួងការង្ករនិងបណតុ ះបណាត ល
វជិាា ជីវៈ ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម អិុត្ ស្ំកហង រដាមស្រនតីស្កស្ួងការង្ករ និងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ កាលពីនងៃទី្៧ ផ្េ
ឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ៦ - ស្មិទ្ធផលការង្ករ ស្ពមទងំបញ្ញា ស្ប មមួយចំនួនននស្បស្ិទ្ធភាពកនុងការទ្ប់សាា ត់្បទ្កលមីស្នានា 
និងបរបិទ្កផសងៗកនុងស្កបេ័ណឌ ស្មត្ាកិចចរបស្់ស្កស្ួងផ្រ  និងថ្នមពល ដឹកនាំកដ្ឋយស្បធានបតូ រកវន ឯកឧត្តម 
ហួន រាជចំករនី ស្បធានគណបកសផ្េមរអភិវឌ្ឍន៍កស្ដាកិចច ជាមួយស្បត្ិភូស្កស្ួងផ្រ  និងថ្នមពល ដឹកនាកំដ្ឋយ 
ឯកឧត្តម សុ៊្យ ផ្ស្ម រដាមស្រនតីស្កស្ួងផ្រ   និងថ្នមពល កាលពីនងៃទី្២៣ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។   
 ៧- ស្មិទ្ធផលការង្កររបស្់ស្កស្ួងសុ្ខាភិបាល ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម កពស្ជ ស្ស្ស់្ 
ស្បធានគណបកសយុវជនកមពុជា ជាមួយស្បតិ្ភូស្កស្ួងសុ្ខាភិបាល ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម ម ម បុ៊នកហង រដាមស្រនតី
ស្កស្ួងសុ្ខាភិបាល កាលពីនងៃទី្៣០ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ៨- កស្ចកតីស្ពាងចាប់ស្តីពីរបបស្នតិសុ្េស្ងគម(ប.ស្.ស្.) ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម 
គង់ មុនីកា ស្បធានគណបកស្នៃៈផ្េមរ ជាមួយស្បតិ្ភូស្កស្ួងការង្ករនិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម 
អិុត្ ស្ំកហង រដាមស្រនតីការង្ករនិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ និងកស្ចកតីស្ពាងកោលនកយាបាយជាតិ្ស្តីពីភាសាផ្េមរ ជា
មួយស្បតិ្ភូរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តមបណឌិ ត្ស្ភាចរយ សុ្េ ទូ្ច ស្បធានរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
កាលពីនងៃទី្១ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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 ៩- កស្ចកតីស្ពាងចាប់ស្តីពីស្ំណង់ ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម គង់ មុនីកា ស្បធានគណបកស
្នៃៈផ្េមរ ជាមួយស្បតិ្ភូស្កស្ួងករៀបចំផ្ដនដី នគរូបនីយកមម និងស្ំណង់ ដឹកនាំកដ្ឋយ ឯកឧត្តម ជា សុ្តរា  
ឧបនាយករដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួងករៀបចំផ្ដនដី នគរូបនីយកមម និងស្ំណង់ កាលពីនងៃទី្១៣ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ១០- កស្ចកតីស្ពាងកមមវធីិ្វនិិកយាគសាធារណៈ ៣ឆ្ន រំកិំល២០២០-២០២៣ ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន
ឯកឧត្តម គង់ មុនីកា ស្បធានគណបកស្នៃៈផ្េមរ ជាមួយស្បតិ្ភូស្កស្ួងផ្ផនការ ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តមកិត្តិកស្ដ្ឋា
បណឌិ ត្ ឆ្យ ងន កទ្ស្រដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួងផ្ផនការ កាលពីនងៃទី្២៦ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ១១- កស្ចកតីស្ពាងរបាយការណ៍ស្វ័យវាយត្នមេ ស្តីពីការស្តួ្ត្ពិនិត្យក ីងវញិននការអនុវត្តអនុស្ញ្ញា  
អងគការស្ហស្បជាជាតិ្ស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម គង់ មុនីកា ស្បធានគណបកស
្នៃៈផ្េមរ ជាមួយស្បតិ្ភូអងគភាពស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម ឱ្ម យុនិកទ្ៀង កទ្ស្រដាមស្រនតី ស្បធាន
អងគភាពស្បឆ្ងំអំកពីពុករលួយ កាលពីនងៃទី្២៧ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ១២- ការធានារបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ស្ស្មាប់គកស្មាងទិ្ញថ្នមពលអគគិស្នីផលិត្កដ្ឋយធ្យូងងម
២៤០០កមហាា វា ត់្ពីស្បកទ្ស្ឡាវ ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវនឯកឧត្តម ស្ស្ូយ កេត្ តំ្ណាងគណបកសជនជាតិ្កដីម
ស្បជាធិ្បកត្យយ ជាមួយស្បតិ្ភូស្កស្ួងផ្រ  និងថ្នមពល ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម សុ៊្យ ផ្ស្ម រដាមស្រនតីស្កសួ្ងផ្រ  និង
ថ្នមពល កាលពីនងៃទី្១០ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ១៣- កស្ចកតីស្ពាងវកិសាធ្នកមមចាប់ស្តីពីស្ហជីព ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម ស្ស្យូ កេត្ 
តំ្ណាងគណបកសជនជាតិ្កដីមស្បជាធិ្បកត្យយ ជាមួយស្បតិ្ភូស្កស្ួងការង្ករនិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ដឹកនាំ
កដ្ឋយឯកឧត្តម អិុត្ ស្ំកហង រដាមស្រនតីការង្ករនិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ កាលពីនងៃទី្១៨ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ១៤-  បរបិទ្ននការកំណត់្េណឌ ស្ីមា និងដំកណីរការននការកបាះបកង្កគ លស្ពំផ្ដនកោករវាងកមពុជានិង  
កវៀត្ណាម ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម ផ្កម រទឹ្ធិស្ិត្ ស្បធានគណបកសផ្េមរផ្ត្មួយ ជាមួយស្បតិ្ភូអាជាា ធ្រជាតិ្
ទ្ទួ្លបនៃុកកិចចការស្ពំផ្ដន ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម វា  គឹមហុង កទ្ស្រដាមស្រនតី ទ្ទួ្លបនៃុកកិចចការស្ពំផ្ដន កាលពីនងៃ
ទី្១០ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ១៥- កស្ចកតីស្ពាងចាប់ស្តីពីហរិញ្ាវត្ាុស្ស្មាប់ការស្គប់ស្គងឆ្ន ២ំ០២០ និងកស្ចកតីស្ពាងចាប់ស្តីពីការ
ទូ្ទត់្ងវកិារដាស្ស្មាប់ការស្គប់ស្គងឆ្ន ២ំ០១៨ ដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម ផ្កម រទឹ្ធិស្ិត្ ស្បធានគណបកស
ផ្េមរផ្ត្មួយ ជាមួយស្បតិ្ភូស្កស្ួងកស្ដាកិចចនិងហរិញ្ាវត្ាុ ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តមអគគបណឌិ ត្ស្ភាចរយ អូន ព័នធមុនីរត័្ន 
ឧបនាយករដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួងកស្ដាកិចចនិងហរិញ្ាវត្ាុ កាលពីនងៃទី្២២ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ១៦- កិចចស្បជំុពិភាកាទូ្កៅដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម ឯក ស្ំអុល តំ្ណាងគណបកសស្បជាជន
កមពុជា ជាមួយស្បតិ្ភូស្កសួ្ងធ្នធានទឹ្ក និងឧតុ្និយម ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម លឹម ោនកហា រដាមស្រនតីស្កស្ួង
ធ្នធានទឹ្ក និងឧតុ្និយម កាលពីនងៃទី្៩ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ១៧- កិចចស្បជំុពិភាកាទូ្កៅដឹកនាកំដ្ឋយស្បធានបតូរកវន ឯកឧត្តម ឯក ស្ំអុល តំ្ណាងគណបកសស្បជា
ជនកមពុជា ជាមួយស្បតិ្ភូស្កស្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តមបណឌិ ត្ស្ភាចរយ  ហង់ជួន ណារ  ុន រដា
មស្រនតីស្កស្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា កាលពីនងៃទី្២៣ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 កស្ៅពីកនះ សលរតចអគគរហាលសនាបតីលតលជា ហ ុន កសន នាយែដ្ឋរស្រនតីននម្ពោះរាជា-
ណាចម្ែែរពុជា បានដឹកនាសំ្បជំុចំនួន៣កលីក៖ 
 ១ - កិចចស្បជំុស្បចំ្ មាស្កលីកទី្១ននឧត្តមស្កុមស្បឹកាពិកស្ោះនិងផតល់កយាបល់ កដីមបសីាត ប់របាយការណ៍
ស្កងខបនិងស្ំណូមពរ កាលពីនងៃទី្២៨ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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 ២- ដឹកនាកិំចចស្បជំុស្បចំ្ មាស្កលីកទី្២ននឧត្តមស្កុមស្បឹកាពិកស្ោះនិងផតល់កយាបល់ កដីមបីសាត ប់
របាយការណ៍ស្កងខបនិងស្ំណូមពរ កាលពីនងៃទី្២៨ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៣- បិទ្ស្ននិបាត្បូកស្រុបការង្ករឆ្ន ២ំ០១៩ និងកលីកទិ្ស្កៅការង្ករឆ្ន ២ំ០២០របស្់ឧត្តមស្កុមស្បឹកា
ពិកស្ោះនិងផតល់កយាបល់ កាលពីនងៃទី្២៧ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៤- ោរងារម្គប់ម្គ្ម្ចែោវ រម្ពំកដ្ន និ្ោរងារខណឌ សមីានិ្លបាោះបលងាគ េម្ពំកដ្ន 
 ៤.១- ការងារប្ចែទវ៉ារប្ពាំមដ្ន  

 បចចុបបនន ស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជាមានស្ចកទវ រស្រុបចំនួន៨២ កនុងកនាះស្ចកទវ រកំពង់ផ្ផអនតរជាតិ្ចំនួន
៣ ស្ចកទវ រអាកាស្យានដ្ឋា នអនតរជាតិ្ចំនួន៣ ស្ចកទវ រស្ពំផ្ដនអនតរជាតិ្ចំនួន២៦ ស្ចកទវ រស្ពំផ្ដនកទ្វភាគីចំនួន
១៤ ស្ចកទវ រតំ្បន់ស្ពំផ្ដនចំនួន២៦ និងស្ចកទវ រកំពង់ផ្ផស្មុស្ទ្ចំនួន១០។ កៅកនុងកនាះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន
ស្កស្មចដំក ងីកស្មិត្ស្ចកទវ រតំ្បន់ស្ពំផ្ដនចំនួន៣ កៅជាស្ចកទវ រអនតរជាតិ្ សាងស្ង់សាព ន េ្ងកាត់្អូរធ្មមជាតិ្កៅ
ស្ចកទវ រស្ពំផ្ដនអនតរជាតិ្ស្ពំ និងសាងស្ង់សាព នផ្ដក១កផ្នេងកៅចកនាេ ះសាព នងមនិងសាព នផេូវរងកភេីងកៅស្ចកទវ រស្ពំ
ផ្ដនអនតរជាតិ្កបា យផ្ប ត្។ 
 ចំកពាះកិចចការផតល់បណណស្ពំផ្ដន កដ្ឋយគិត្ចប់ពីនងៃទី្១ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់នងៃទី្៣០ ផ្េស្ីហា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ រដាបាលកេត្តជាប់ស្ពំផ្ដនកមពុជា-នង បានផតល់បណណស្ពំផ្ដនជូនស្បជាពលរដាចំនួន១២៥ ៩៥៥កាល 
និងរដាបាលកេត្តជាប់ស្ពំផ្ដនកមពុជា-ឡាវ បានផតល់បណណស្ពំផ្ដនចំនួន១៦កាល។ 

 ៤.២- ការងារប្ពាំមដ្ន(ការងារចរច រុែរែ និងខបាោះបខងាគ៉ាលប្ពាំមដ្ន) 
 កមពុជាបាននិងកំពុងបនតពស្ងឹងកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការ និងជំរុញការចរចជាមួយស្បកទ្ស្ជិត្ខាង កដីមបី
រកាស្នតិភាពនិងស្ាិរភាពកៅាមតំ្បន់ស្ពំផ្ដន ក៏ដូចជាការផ្ស្វងរកដំកណាះស្សាយបញ្ញា ស្ពំផ្ដនផ្ដលកៅកស្ស្ស្ល់
កដ្ឋយស្នតិវធីិ្  រកលីមូលដ្ឋា នចាប់អនតរជាតិ្និងកោលការណ៍មិនផ្កផ្ស្បផ្េសស្ពំផ្ដនកស្កាយកពលទ្ទួ្លឯករាជយ
ពីអាណានិគមបារាងំ ស្ំកៅផ្ស្បកាេ យតំ្បន់ស្ពំផ្ដន ជាតំ្បន់ស្នតិភាព មិត្តភាព កិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍ 
កដីមបផីលស្បកយាជន៍រវាងស្បកទ្ស្និងស្បជាជន៖ 
  ១- ជាមយួស្បកទ្ស្កវៀត្ណាម 
 - បានចុះហត្ាកលខាកលីឯកសារចាប់ចំនួន២ គឺស្នធិស្ញ្ញា បំកពញបផ្នាមកលីស្នធិស្ញ្ញា កំណត់្ស្ពំផ្ដនរដា
ឆ្ន ១ំ៩៨៥ និងស្នធិស្ញ្ញា បំកពញបផ្នាមឆ្ន ២ំ០០៥ និងពិធី្សារេណឌ ស្ីមានិងកបាះបកង្កគ លស្ពំផ្ដនរវាងកមពុជា និង
កវៀត្ណាម ផ្ដលទ្ទួ្លសាគ ល់ស្មិទ្ធផល៨៤% ផ្ដលស្បកទ្ស្ទងំពីរស្កស្មចបានកលីការង្ករេណឌ ស្ីមា និងកបាះ
បកង្កគ លស្ពំផ្ដនកៅតំ្បន់ផ្ដលឯកភាពកលីផ្េសស្ពំផ្ដន។ 
 - បានកបាះបកង្កគ លស្ពំផ្ដនបំកពញបផ្នាមចំនួន១ ៥១១បកង្កគ ល កៅកលីតំ្បន់ផ្ដលបានឯកភាពកលីផ្េស
ស្ពំផ្ដន។ 
 - បានកធ្វីកំណត់្ទូ្ត្ត្វា ស្បឆ្ងំនឹងស្កមមភាពសាងស្ង់នានារបស្់ស្បកទ្ស្កវៀត្ណាម កៅាមតំ្បន់
ស្ពំផ្ដន ផ្ដលស្បកទ្ស្ទងំពីរមិនទន់បានកបាះេណឌ ស្ីមានិងកបាះបកង្កគ លស្ពំផ្ដន។ 
  ២- ជាមយួស្បកទ្ស្នង 
 - បានកធ្វីការវាស្់ផ្វងនិងរុករកបកង្កគ លស្ពំផ្ដនបារាងំ-កស្ៀម បាន២បកង្កគ លបផ្នាមកទ្ៀត្ ផ្ដលរហូត្
មកដល់កពលកនះបានរកកឃញីបកង្កគ លស្រុបទងំអស្់ចំនួន៧៣បកង្កគ ល ផ្ដលកបាះកដ្ឋយបារាងំ-កស្ៀម កនុងកនាះ
ភាគីទងំពីរបានឯកភាពទ្ទួ្លសាគ ល់ចំនួ៤៥បកង្កគ ល។ 
 - បានស្កមាព ធ្ដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់សាព ន េ្ងស្ពំផ្ដនស្ៃឹងបត់្(កេត្តបនាៃ យមានជ័យ) និងបានណងកអៀន 
(កេត្តស្ស្ះផ្កវ) និងបានភាា ប់ផេូវរងកភេីងរវាងស្បកទ្ស្ទងំពីរកាលពីនងៃទី្២២ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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 - កំពុងពកនេឿនដំកណីរការកបីកស្ចកទវ រស្ពំផ្ដនអនតរជាតិ្ចំនួន៤កផសងកទ្ៀត្ កដីមបជំីរុញការត្ភាា ប់រវាង
ស្បជាជននិងស្បជាជន ការដឹកជញ្ាូ នទំ្និញ និងពាណិជាកមមជាកដីម។ 
  ៣- ជាមយួស្បកទ្ស្ឡាវ 
 - បាននិងកំពុងជំរុញការចរចកលីកស្ចកតីស្ពាងផ្បបបទ្បកចចកកទ្ស្(TOR)ស្តីពីការកស្នីអនកឯកកទ្ស្ 
បារាងំខាងផ្ផនទី្ មកជួយផ្ផនកបកចចកកទ្ស្កលីការគូស្ចមេងផ្េសស្ពំផ្ដនពីផ្ផនទី្កបាន(GSI) ខាន ត្១/១០០ ០០០ 
មកកលីផ្ផនទី្UTM ខាន ត្១/៥០ ០០០ ស្ស្មាប់កំណត់្ផ្េសស្ពំផ្ដនផ្ដលកៅកស្ស្ស្ល់ទងំ១៤%។ 
 - បានកធ្វីកំណត់្ទូ្ត្កៅភាគីឡាវ គូស្បញ្ញា ក់អំពីជំហររបស្់កមពុជាចំកពាះតំ្បន់អូរាង្ក វ ផ្ដលស្ាិត្កៅ
កនុងទឹ្កដីកស្កាមអធិ្បកត្យយភាពរបស្់កមពុជា កដ្ឋយផ្ផែកកលីផ្ផនទី្ផ្ដលគណៈកមមការទ្ទួ្លបនៃុកកិចចការស្ពំផ្ដន
ស្បកទ្ស្ទងំពីរបានទ្ទួ្លយកកាលពីឆ្ន ១ំ៩៩៨។ 

៥- ោរចាត់តា ំ្ អនុវតតលគេនលោបាយ «ភូរិ ឃុមំានសវុតថិភាព» 
កស្កាមការដឹកនារំបស្់ស្កស្ងួមហានផៃ កដ្ឋយមានការចូលរមួពីស្គប់មជឈដ្ឋា ន កោលនកយាបាយភូមិ ឃុមំាន

សុ្វត្ាិភាព បាននិងកំពុងជំរុញឱ្យកាេ យកៅជាចលនាជាតិ្ផ្ត្មួយ កដីមបកីធ្វីឱ្យស្ហគមន៍ ភូមិ ឃុ ំទ្ទួ្លបាននូវសុ្េ
ស្នតិភាព សុ្វត្ាិភាព ស្ណាត ប់ធាន ប់ រកបៀបករៀបរយលែ ស្បជាពលរដារស្់កៅនិងស្បកបរបរចញ្ច ឹមជីវតិ្មានភាពកក់កៅត
ទងំផេូវកាយនិងផេូវចិត្ត។ 

រយៈកពល១ឆ្ន កំនេងកៅកនះ ទងំការកធ្វីកវទិ្កាសាធារណៈ ទងំការផសពវផាយកោលនកយាបាយនានា
ស្តូ្វបានជំរុញកាន់ផ្ត្ស្ស្សាក់ស្ស្សារំហូត្ដល់មូលដ្ឋា ននិងេនងផៃះស្បជាពលរដា ផ្ដលកធ្វីឱ្យពួកោត់្ទ្ទួ្លបាន
ព័ត៌្មានកាន់ផ្ត្ជាក់ោក់អំពីការផតល់កស្វាសាធារណៈ កស្វាស្នតិសុ្េ ជាពិកស្ស្កោលនកយាបាយរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
ស្ពមទងំក េ្ីយត្បនិងកដ្ឋះស្សាយបានទន់កពលកវោនូវស្ំកណី ស្ំណូមពរ និងបញ្ញា ស្ប មនានា។ ជាមួយោន កនះ 
ការកសាងចលនាស្បជាការពារកស្កាមការដឹកនារំបស្់អាជាា ធ្រមូលដ្ឋា ន កដ្ឋយមាននគរបាលជាតិ្ជាកមាេ ងំស្នូល 
បានរមួចំផ្ណកយា ងស្ំខាន់កនុងការរកាស្នតិសុ្េ ស្ណាត ប់ធាន ប់ និងសុ្វត្ាិភាពស្ងគម ាមរយៈការកធ្វីស្កមមភាព
លាត្យាមកាម ការចូលរមួស្ស្មួលចរាចរណ៍ និងស្ណាត ប់ធាន ប់កៅាមទី្សាធារណៈ ការជួយស្កស្រង្កគ ះស្បជាពលរដាកនុង
កពលជួបកស្ោះអាស្នន កស្ោះអគគិភ័យ កស្ោះធ្មមជាតិ្។ល។ 

ផ្ផែកាមលទ្ធផលននការកធ្វីស្បជាមតិ្នាឆ្ន ២ំ០១៩កឃញីថ្ន ស្បជាពលរដាមានការកជឿជាក់មកកលីកមាេ ងំ
មានស្មត្ាកិចចកនុងអស្ា៨៤,៣% និងមានអារមមណ៍ថ្នមានសុ្វត្ាិភាពកនុងភូមិ ឃុ ំស្ង្កា ត់្របស្់េេួនកនុងអស្ា៨១,១%។ 

៦- េទ្ធផ្េននោរបស្រងាក បបទ្លេមើស រែាសវុតថិភាពស្គរ 
បទ្កលមីស្ស្ពហមទ្ណឌ កកីត្ក ងី៣ ០៧៧/២ ៩៥៧កលកី កកីន១២០កលីក(ឧស្កិដា៦៧៤/៦៦៨កលីក កកីន

៦កលីក និងមជឈមិ២ ៤០៣/២ ២៨៩កលីក កកីន១១៤កលីក)។ កបីកកិចចស្បតិ្បត្តិការបស្រង្កា ប២ ៦៨៧ករណីកស្មីនឹង
៨៧%ននបទ្កលមីស្ផ្ដលកកីត្ក ងី ឃ្ត់្េេួនជនកលមីស្៣ ៩២៩នាក់(ឧស្កិដា៥៦៧ករណី/៩៦០នាក់ និងមជឈមិ 
២ ១២០ករណី/២ ៩៦៩នាក់) កនុងចំកណាមជនកលមីស្ទងំកនះ មាន១ ៤៤៦នាក់ជាប់ពាក់ព័នធកស្បីស្បាស្់សារធាតុ្
កញៀន។ កដ្ឋយផ្ ក អនុវត្តដីកាឃ្ត់្េេួនជនស្ងសយ័២៨៨នាក់/២៩០ដីកា។ វត្ាុាងនិងជនកលមីស្ស្តូ្វបានកសាង
ស្ំណំុករឿងបញ្ាូ នកៅសាោដំបូងរាជធានី កេត្តអនុវត្តាមនីតិ្វធីិ្ចាប់។ 

បស្រង្កា បបទ្កលមីស្ជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកមមផេូវកភទ្១៥០ករណី ឃ្ត់្េេួនជនកលមីស្១៩៦នាក់ (ស្ស្ី
៦៦នាក់)(បញ្ាូ នកៅតុ្ោការ) រកំដ្ឋះជនរងកស្ោះ៤០២នាក់(បញ្ាូ នកៅស្ងគមកិចច១៨២នាក់ អងគការ១នាក់ 
និងបញ្ាូ នកៅអាណាពាបាលវញិ ២១៩នាក់)។ 

បស្រង្កា បកកមងទំ្កនីង១ ០០៣ករណី ឃ្ត់្េេួន២ ១០៩នាក់ កនុងកនាះអនុវត្តវធិានការរដាបាល៤៧៩ករណី/
១ ២២៤នាក់(កធ្វីកិចចស្នាអប់រ៤ំ៥៨ករណី/១ ២០២នាក់ និងបញ្ាូ នកៅមណឌ លអប់រ២ំ១ករណី/២២នាក់) 
និងអនុវត្តវធិានការចាប់ ៥២៤ករណី/៨៨៥នាក់ កសាងស្ំណំុករឿងបញ្ាូ នកៅតុ្ោការ (ពាក់ព័នធបទ្កលមីស្ស្ពហមទ្ណឌ
១៦៦ករណី/២៧០នាក់ និងពាក់ព័នធបទ្កលមីស្កស្គឿងកញៀន ៣៥៨ករណី/៦១៥នាក់)។ 
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បស្រង្កា បផ្លបងសុ្ីស្ង៨០៧ករណី ឃ្ត់្េេួន២ ៤៨៥នាក់(ស្ស្ី៩៤៨នាក់) កនុងកនាះបញ្ាូ នកៅតុ្ោការ 
៥៣៥នាក់។ 

បស្រង្កា បបទ្កលមីស្កស្ដាកិចច៣៨១កលីក (មាច ស្់ការបស្រង្កា ប៥៤កលីក) ឃ្ត់្េេួន៧៤នាក់ កនុងកនាះបញ្ាូ ន
កៅតុ្ោការ១៧នាក់។ 

បស្រង្កា បបទ្កលមីស្កស្គឿងកញៀន៧ ០៧៧ករណី ឃ្ត់្េេួន១៤ ៥៧៨នាក់ របឹអូស្បានសារធាតុ្កញៀន
ស្រុប៣៧០,០៤គី ូស្កាម កញ្ញេ កស្កៀម៣៥,៤១គី ូស្កាម និងដុត្បំតេ ញកដីមកញ្ញេ ចំនួន៣៨ ៧៨០កដីម។ 

ស្ស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៩ បស្រង្កា បបទ្កលមីស្កស្គឿងកញៀន៩ ៨០៦ករណី ចប់េេួនជនស្ងសយ័បាន២០ ៤៩០ 
នាក់ របឹអូស្សារធាតុ្កញៀនបាន១៥០គី ូស្កាម កាប់បំតេ ញកញ្ញេ ស្ស្ស្់បាន៩៨ ៥៩៩កដីម។ 

៧- សភាពោរណ៍និ្ែិចចម្បតិបតតិោររែាសណាត ប់ធាន ប់សាធារណៈ 
គិត្ពីផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ កស្ោះថ្នន ក់ស្ងគមកកីត្ក ងីចំនួន៧ ៩៨៥កលីក 

កនុងកនាះ កស្ោះថ្នន ក់ចរាចរណ៍៣ ៩២៥/៣ ៣៩០កលីក (សាេ ប់ ១ ៨៩៦/១ ៩៣៦នាក់ របួស្៥ ៧៨៤/៥ ១៩២នាក់) 
អាវុធ្ជាតិ្ផៃុះ៤១កលីក(សាេ ប់១៩នាក់ របួស្៤២នាក់) អគគិភ័យ ៦៦៩កលីក(សាេ ប់១៨នាក់ របួស្៩០នាក់ ក្ះផៃះ
៥៩៨េនង តូ្ប៣១៦)។ 

ក េ្ីយត្បកៅនឹងស្ភាពការណ៍ខាងកលីកនះ ស្កស្ួងមហានផៃបានស្បមូលផដុ ំចត់្វធិានការបង្កា រ ទ្ប់សាា ត់្ 
និងស្កស្រង្កគ ះដូចត្កៅ៖ 

- ការង្ករចរាចរណ៍ : ជំរុញ រតឹ្បនតឹងការអនុវត្តចាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផេូវកោកកៅទូ្ទងំស្បកទ្ស្ កដ្ឋយ
យកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ពស្ងឹងទងំវធិានការស្តួ្ត្ពិនិត្យាមដងផេូវ ការអប់រផំសពវផាយចាប់ និងការកលីកកមពស់្ស្កម
ស្ីលធ្ម៌វជិាា ជីវៈមស្រនតីអនុវត្តចាប់។ កត់្ស្មាគ ល់ : បានស្តួ្ត្ពិនិត្យយានយនតស្រុបចំនួន១ ៦១១ ៦៨៨កស្គឿង 
កនុងកនាះរកកឃញីយានយនតកលមីស្ចំនួន៣៩៨ ៥៤៥កស្គឿង(តកពិន័យ ២៩៨ ២២៩កស្គឿង និងអប់រ១ំ០០ ៣១៦
កស្គឿង)។ 

- ការង្ករអគគិភ័យ : ទ្នៃឹមនឹងការេិត្េំពស្ងឹងកិចចស្បតិ្បត្តិការកនុងការជួយស្កស្រង្កគ ះកហតុ្ការណ៍អគគិភ័យ 
ការផសពវផាយអប់រ ំកលកីកមពស្់ការស្បុងស្បយត័្ន និងការផ្ណនាវំធិានការបង្កា រ ទ្ប់សាា ត់្អគគិភ័យ ក៏ស្តូ្វបានអនុវត្ត
ដូចកភេៀងរលឹម កាន់ផ្ត្ទូ្លំទូ្ោយកនុងមជឈដ្ឋា នស្បជាពលរដា។ ជាមួយកនះ ក៏បានបកងាីត្ឱ្យមានស្កុមពនេត់្អគគិភ័យ
ស្ម័ស្គចិត្តកៅាមមូលដ្ឋា នកដីមបរីមួចំផ្ណកកនុងការបង្កា រ ទ្ប់សាា ត់្ និងជួយអនតរាគមន៍ពនេត់្ ស្កស្រង្កគ ះបឋមផងផ្ដរ។ 

- ការង្ករស្គប់ស្គងអាវុធ្ជាតិ្ផៃុះ : បានយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ពស្ងឹងជាស្បច ំទងំកលីការស្តួ្ត្ពិនិត្យ ការចុះបញ្ា ី
ស្គប់ស្គង និងការផសពវផាយអប់រ។ំ ជាក់ផ្ស្ដង បានផដល់បណណកស្បីស្បាស្់អាវុធ្ងមីចំនួន២ ០២៤បណណ(េេី១ ៥៤៨បណណ 
ផ្វង៤៧៦បណណ) បដូរបណណអាវុធ្ចំនួន៤ ៨៨០បណណ(េេី៤ ០៤៩បណណ ផ្វង៨៣១បណណ) ស្ហការដុត្បំតេ ញកចល
ស្ំណល់ជាតិ្ផៃុះពីស្ស្រង្កគ មចំនួន៤៤ ៧៤០ស្ោប់ ស្បគល់អាវុធ្េូចគុណភាពចំនួន១១ ៩១៥កដីម ឱ្យកៅមជឈមណឌ ល
កមាច ត់្មីនកមពុជា និងកធ្វីការផសពវផាយអប់រអំំពីស្ំណល់ជាតិ្ផៃុះពីស្ស្រង្កគ មចំនួន៣ ២៦២កលីក (មានអនកចូលរមួស្រុប
២៦៣ ១១០នាក់)។ 

៨- ោរងារម្គប់ម្គ្ពនធនាគរ 
- ស្គប់មណឌ លផ្កផ្ស្បនិងពនធនាោររាជធានី កេត្ត ស្តូ្វបានពស្ងឹងការការពារស្នតិសុ្េជាស្បច ំាមរយៈ

ការស្តួ្ត្ពិនិត្យផ្្កក រ្រាងគកាយ ស្មាភ រៈនិងបនៃប់ឃុឃំ្ងំរបស្់ជនជាប់ឃុ ំកនុងកនាះ រកកឃញីសារធាតុ្កញៀន១កញ្ច ប់
ធំ្និង២០កញ្ច ប់តូ្ច រមួទងំស្មាភ រៈហាមឃ្ត់្មួយចំនួនកទ្ៀត្។ ជាមួយនឹងការស្តួ្ត្ពិនិត្យកលីផ្ផនកទងំកនះ ក៏មាន
ការករៀបចំផ្កលមែរកបៀបរបបការង្ករជនជាប់ឃុ ំ ការវាយត្នមេកធ្វីចំណាត់្ថ្នន ក់ស្នតិសុ្េ ការអនុវត្តចាប់ស្តីពីពនធនាោរ 
និងនីតិ្វធីិ្ពនធនាោរផងផ្ដរ ស្ំកៅធានាការពារឱ្យបានរាល់ស្កមមភាពផៃុយពីផ្បបបទ្កំណត់្នផៃកនុងពនធនាោរ។ 
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- ជនជាប់ឃុចំំនួន៣ ៧៥០នាក់(ស្ស្ី៣៦៣នាក់) ទ្ទួ្លបានការបណតុ ះបណាត លកលីជំនាញ វជិាា ជីវៈដូចជា  
កាត់្កដរ កាត់្ស្ក់ ស្មាែ ងការ កស្បីស្បាស្់និងជួស្ជុលកំុពយូទ័្រ ម ូតូ្ យានយនតនិងបរកិាខ រស្ត្ជាក់ បកចចកកទ្ស្កស្ិកមម 
ស្ិបបកមម ស្ំណង់សុ្ីវលិ កអ ចិស្តូ្និក ជំនាញផលិត្កមម ... កនុងកនាះមាន៤៧៣នាក់(ស្ស្ី៥៦នាក់) ទ្ទួ្លបាន
វញិ្ញា បនបស្ត្បញ្ញា ក់ការស្ិកា។ កស្ៅពីការបណតុ ះបណាត លមុេជំនាញ ជនជាប់ឃុក៏ំស្តូ្វបានបកស្ងៀនពីបទ្បញ្ញា
នផៃកនុង អកខរកមម ថ្នន ក់បឋមស្ិកា ភាសាបរកទ្ស្ បំណិនជីវតិ្ ស្ីលធ្ម៌ អប់រកំផសង  ៗបកញ្ចញឱ្យកលងកីឡា ហាត់្ស្បាណ
និងចូលករៀនអានកស្ៀវកៅកនុងបណាណ ល័យផងផ្ដរ។ 

- ពិនិត្យនិងពាបាលជូនជនជាប់ឃុសំ្រុបចំនួន១៧៥ ៥៦៥ករណី កនុងកនាះ កៅប ុស្តិ៍សុ្េភាពពនធនាោរ 
១៧៣ ១៨០ករណី និងបញ្ាូ នកៅពាបាលនិងស្កស្រង្កគ ះបនាៃ ន់កៅមនៃីរកពទ្យខាងកស្ៅ២ ៣៨៣ករណី។ 

- កដ្ឋយការយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់េពស្់ពីរាជរដ្ឋា ភិបាល ស្កស្ួងមហានផៃនិងាមរយៈកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការនិង
ការជួយឧបត្ាមភោសំ្ទ្យា ងស្កមមពីនដគូអភិវឌ្ឍនានា អោរ កហដ្ឋា រចនាស្មព័នធនិងស្មាភ រៈបកចចកកទ្ស្កៅាមមណឌ ល
អប់រផំ្កផ្ស្បនិងពនធនាោររាជធានី កេត្ត ស្តូ្វបានសាងស្ង់ ជួស្ជុលផ្កលមែ និងបំពាក់បផ្នាមជាបនតបនាៃ ប់ កស្កាម
គកស្មាងកស្បីស្បាស្់ងវកិារដាចំនួន៤គកស្មាង គកស្មាងតៃ ល់របស្់ស្កស្ួង៤គកស្មាង គកស្មាងវនិិកយាគជាមួយវសិ្័យ
ឯកជន១គកស្មាង និងគកស្មាងស្ហការជាមួយនដគូនានា១២គកស្មាង ផ្ដលកនុងកនាះ មាន១០គកស្មាងស្តូ្វបាន
បញ្ច ប់ជាសាា ពរនិង១២គកស្មាងកទ្ៀត្កំពុងដំកណីរការ។ 

- ជាការកត់្ស្មាគ ល់កនុងរយៈកពល១ឆ្ន កំនះ សាា នភាពចំនួនជនជាប់ឃុមំានការផ្ស្បស្បួល  ជាអាទ្ិ៍ចប់ចូលងមី
២០ ០២៥នាក់(ស្ស្ី១ ៥៧៥នាក់) កដ្ឋះផ្លងចំនួន១៥ ៤១០នាក់(ស្ស្ី១ ៦៧៤នាក់) សាេ ប់១២០នាក់ (ស្ស្ី៨នាក់) 
និងរត់្រចួ៥នាក់។ 

៩- ោរងារអម្តានុែេូដាឋ ននិ្អតតសរា ណែរម 
កដីមបអីនុវត្តស្កស្មចបានកជាគជ័យនូវផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តជាតិ្រយៈកពល១០ឆ្ន (ំ២០១៧-២០២៦) ស្ដីពី

អត្តស្ញ្ញា ណកមម ផ្ដលជាស្កបេ័ណឌ កោលនកយាបាយរយៈកពលផ្វងស្ស្មាប់ធានានិរនតរភាពស្បព័នធការង្ករអត្ត-
ស្ញ្ញា ណកមម និងក េ្ីយត្បនូវកាត្ពវកិចចកនុងស្កបេ័ណឌ អនតរជាតិ្ ស្កស្ួងមហានផៃបានយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ជំរុញការកសាង
ស្កបេ័ណឌ កោលនកយាបាយ ចាប់ និងលិេិត្បទ្ដ្ឋា នពាក់ព័នធ ការបណដុ ះបណាដ លធ្នធានមនុស្ស ការពស្ងឹងស្កម
ស្ីលធ្ម៌វជិាា ជីវៈមស្រនតីរាជការ ការពស្ងីកវសិាលភាពទី្កផ្នេងផដល់កស្វា ការផគត់្ផគង់ឧបករណ៍ស្មាភ រៈ ស្បព័នធបកចចកវទិ្ា
ទំ្កនីប ការផ្កស្ស្មួលយនតការនានា កដីមបកីដ្ឋះស្សាយស្ំកណី ស្ំណូមពរ ក េ្ីយត្បត្ស្មូវការរបស្់ស្បជាពលរដា និង
ការពស្ងឹងកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍ។ 

ស្កស្ួងមហានផៃកំពុងេិត្េំជំរុញបញ្ច ប់ការករៀបចំលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តងមីៗ ពិកស្ស្កស្ចកដីស្ពាងចាប់
ស្ដីពីអស្ានុកូលដ្ឋា ន ស្ាិតិ្អស្ានុកូលដ្ឋា ន និងអត្តស្ញ្ញា ណកមម និងពិនិត្យក ងីវញិនូវចាប់និងលិេិត្បទ្ដ្ឋា ន
គតិ្យុត្តនានាផ្ដលពាក់ព័នធការង្ករអត្តស្ញ្ញា ណកមម។ ជាមួយកនះ ស្កស្ួងក៏បានដ្ឋក់កចញស្បកាស្ស្ដីពីទ្ស្មង់ 
និងនីតិ្វធីិ្ននការទ្ទួ្ល និងការពិនិត្យកលីស្ំណំុផ្បបបទ្ននការសុ្ំទមទរស្ញ្ញា តិ្ផ្េមរ ការសុ្ំចូលស្ញ្ញា តិ្ផ្េមរកដ្ឋយ
ស្ញ្ញា តូ្បនីយកមម និងការលះបង់ស្ញ្ញា តិ្ផ្េមរ។ 

៩.១- ការង្ករអស្ានុកូលដ្ឋា ន 
ចុះបញ្ា ីអស្ានុកូលដ្ឋា នស្គប់ស្បកភទ្ ២២ ៧៩២បញ្ា ី កស្មីនឹង២៥៦ ៩២៦នាក់ 

(ស្ស្ី១២៧ ៩៦២នាក់) 
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កចញកស្ចកតីចមេងស្ំបុស្ត្អស្ានុកូលដ្ឋា នស្គប់ស្បកភទ្ ៣ ៤៧៩ចាប់ កស្មីនឹង១៧ ០០៤ស្នេឹក 
កស្ចកតីស្កស្មចស្តីពីការផ្កត្ស្មូវនិងកធ្វីកមាឃភាពទិ្ននន័យនន
ចុះបញ្ា ីអស្ានុកូលដ្ឋា ន 

១៨ ៧២៦ចាប់ 

កចញកស្ចកតីស្កស្មចស្តីពីការចុះបញ្ា ីអាពាហ៍ពិពាហ៍ពលរដា
ផ្េមរនិងជនបរទ្ស្ 

២ ០៤៦ចាប់និង៣២ស្ញ្ញា តិ្ 

ផតល់កស្ៀវកៅអស្ានុកូលដ្ឋា នស្គប់ស្បកភទ្ចំនួន៨ ៦២៩កាលនិងស្ំបុស្ត្អស្ានុកូលដ្ឋា នស្គប់ស្បកភទ្ចំនួន
៩៤៣ ៥០០ស្នេឹក ជូន២៥រាជធានី កេត្ត 

៩.២- ការង្ករស្គប់ស្គងស្ាិតិ្ស្បជាពលរដា 
- គិត្ពីផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០០២ដល់ដំណាច់ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្បជាពលរដាផ្ដលបានចុះបញ្ា ីស្ាិតិ្មានចំនួន
៣ ៥៩៣ ៤៧៨ស្គសួារ កស្មីនឹង១៥ ៥៨០ ៤១០នាក់(ស្ស្ី៧ ៩៨២ ៥២៤នាក់) 
- បញ្ចូ លទិ្ននន័យចុះបញ្ា ីកនុងស្បព័នធកំុពយូទ័្រ(កេត្តផ្កបនិងកេត្តកំពត្) រមួមាន កស្ៀវកៅសាន ក់កៅចំនួន៩៩៧កាល 
កស្មីនឹង៣ ៩៥៦នាក់(ស្ស្១ី ៩៣៤នាក់)និងកស្ៀវកៅស្គួសារចំនួន៨៦៦កាល កស្មីនឹង៣ ៥៨៦នាក់(ស្ស្ី   
១ ៧៣២នាក់) 
- ផតល់កស្ៀវកៅសាន ក់កៅងមីជូនដល់ស្បជាពលរដាចំនួន៨៥ ៧៨៣កាល ទុ្តិ្យា៥១ ៨៥៩កាល និងកស្ៀវកៅ
ស្គួសារងមីចំនួន៥៤ ២៩៤កាល ទុ្តិ្យា៣៣ ៩៩១កាល 
- ផតល់កស្ៀវកៅសាន ក់កៅងមីជូនដល់ស្បជាពលរដាចំនួន៨៥ ៧៨៣កាល ទុ្តិ្យា៥១ ៨៥៩កាលនិងកស្ៀវកៅ
ស្គួសារងមីចំនួន៥៤ ២៩៤កាល ទុ្តិ្យា៣៣ ៩៩១កាល 
- កបីកផតល់ឯកសារស្ាិតិ្ស្បជាពលរដាជូនស្នងការដ្ឋា ននគរបាលរាជធានី កេត្ត រមួមានបញ្ា ីសាន ក់កៅចំនួន៥៦០កាល 
បញ្ា ីស្គួសារ៧៩កាល កស្ៀវកៅសាន ក់កៅ២៤៤ ២៩៥កាល កស្ៀវកៅស្គួសារ៥១ ៦៣១កាល ពាកយសុ្ំតេ ស្់បតូរ  
ទី្លំកៅ៥០០កាល លិេិត្តេ ស្់បតូរទី្លំកៅ៣០០កាល បញ្ា ីចុះក ម្ ះសាន ក់កៅបកណាត ះអាស្នន១៩០កាល 
និងលិេិត្អនុញ្ញា ត្សាន ក់កៅបកណាត ះអាស្នន១៧០កាល 
- ទ្ទួ្លពលរដាផ្េមរកធ្វីមាតុ្ភូមិនិវត្តន៍ពីស្ហរដាអាកម រកិ២កលីក ចំនួន៧៣នាក់(ស្ស្ី១នាក់) 

៩.៣- ការង្ករផតល់អត្តស្ញ្ញា ណបណណស្ញ្ញា តិ្ផ្េមរនិងលិេិត្ េ្ងផ្ដន 
- គិត្ចប់ពីនងៃទី្១ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០០២ ដល់នងៃទី្៣០ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្បមូលទិ្ននន័យកស្នីសុ្ំ អត្តស្ញ្ញា ណ
បណណស្ញ្ញា តិ្ផ្េមរចំនួន៤៥៧ ០៨៦នាក់ រមួមានទិ្ននន័យបានការ៤៣០ ១៧២នាក់ ទិ្ននន័យេូច២ ០៤០នាក់ 
និងទិ្ននន័យស្ៃួនស្កកៅនដ២៨ ៩៥៤នាក់ កនុងកនាះកបាះពុមពជូនស្បជាពលរដាចំនួន៤១៧ ៦៣១ស្នេឹក។ 
- គិត្ចប់ពីនងៃទី្២០ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់នងៃទី្១៩ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ផតល់លិេិត្ េ្ងផ្ដនធ្មមាជូន
ស្បជាពលរដាចំនួន៣៨៨ ៥៥៨កាល និងផតល់លិេិត្កធ្វីដំកណីរជូនពលករកមពុជាកធ្វីការកៅបរកទ្ស្ចំនួន
៦០ ៨១៦កាល។ 

៩.៤- ការង្ករស្ញ្ញា តិ្ 
ករណីកស្នីសុ្ំចូលស្ញ្ញា តិ្ផ្េមរាមលកខេណឌ នានា និងករណីលះបង់ស្ញ្ញា តិ្ 

ស្កបេ័ណឌ វនិិកយាគ 
៩០ករណី កស្មីនឹង៩៣
នាក់(ស្ស្ី១៣នាក់) 

សាន ក់កៅចប់ពី៧ឆ្ន កំ ងី
កៅ ២២ករណី កស្មីនឹង 
២៨នាក់(ស្ស្ី ៨នាក់) 

ទមទរស្ញ្ញា តិ្ាមរយៈ
អាពាហ៍ពិពាហ៍១៥ករណី 

កស្មីនឹង១៥នាក់ 

ករណីលះបង់ស្ញ្ញា តិ្
២០ករណី កស្មីនឹង  
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 (ស្ស្ី៧នាក់) ២០នាក់(ស្ស្ី១៤
នាក់) 

ស្ពះរាជស្កឹត្យ ស្តីពីការផតល់ស្ញ្ញា តិ្ផ្េមរស្រុបចំននួ៥៣៣ករណី កស្មីនឹង៥៣៩នាក់   
េ្ងនីតិ្វធីិ្ាមរយៈស្កស្ួងមហានផៃ 
៥៥ករណី កស្មីនឹង៦១នាក់  

្នាៃ នុស្ិទ្ធិរបស្់ស្បមុេរាជរដ្ឋា ភិបាល 
៤៧៨ករណី កស្មីនឹង៤៧៨នាក់  

១០- ោរងារអលនាត ម្បលវសន៍ 
១០.១- ោរម្គប់ម្គ្អនែដ្ំលណើ រលចញ ចូេម្ពោះរាជាណាចម្ែែរពុជា 

 ជនបរកទ្ស្កធ្វីដំកណីរចូល-កចញ 

ជនបរកទ្ស្ចូល ជនបរកទ្ស្កចញ ជនបរកទ្ស្ចូល 
កលងផ្លបងកាសុ្ីណូ  

អនតរជាតិ្ 
៥ ៤៦២ ៤០៣នាក់  
២០០ស្ញ្ញា តិ្ 

ស្កបេ័ណឌ តំ្បន់ 
៤០ ៣៤១នាក់  
៣ស្ញ្ញា តិ្ 

អនតរជាតិ្          
៥ ៦៧៦ ០៧៣នាក់ 
២០០ស្ញ្ញា តិ្ 

ស្កបេ័ណឌ តំ្បន់ 
១០៣ ៣០៩នាក់ 
៣ស្ញ្ញា តិ្ 

តំ្បន់ស្ពំផ្ដន 
១ ២៥៥ ៣៧៣នាក់ 

៥០ស្ញ្ញា តិ្ 
ពលរដាផ្េមរកធ្វីដំកណីរកចញ-ចូលមកវញិ 

ពលរដាផ្េមរកចញ ពលរដាផ្េមរចូល ពលរដាផ្េមរេុស្ចាប់
បញ្ាូ នមកវញិ 

អនតរជាតិ្ 
២ ១៩៣ ៤០៥នាក់  

 

ស្កបេ័ណឌ តំ្បន់ 
៦ ១៣៧  ៧១៧នាក់  

 

អនតរជាតិ្ 
១ ៧០៨ ៤៤២នាក់ 

 

ស្កបេ័ណឌ តំ្បន់ 
៧ ១២៥ ១៤៥នាក់  

 

១៨៧ ៣៧៥នាក់  
(ស្ស្ី៥ ៨២៧នាក់ 
កុមារ១ ៨៥៤នាក់)
និងពលករ៩៦ ១៩០

នាក់ 
១០.២- ោរងារម្គប់ម្គ្ជនបរលទ្ស 

អំពីជនបរកទ្ស្អកនាត ស្បកវស្ន៍ 
ជំករឿនរកកឃញី៤៩ ៦០៣ស្គួសារ កស្មីនឹង១៨២ ៦៧៣នាក់(ស្ស្ី៨២ ៤៨៨នាក់) 

កស្បីស្បាស្់ឯកសាររដាបាលមិនស្បស្កតី្ 
២០ ២១៨ស្គសួារ កស្មីនឹង៧៣ ៣៩៧នាក់  

(ស្ស្ី៣៥ ៨៨៨នាក់) 

អនកសាន ក់កៅយូរោម នឯកសារ 
២៩ ៣៨៥ស្គសួារ កស្មីនឹង១០៩ ២៧៦នាក់  

(ស្ស្ី៤៦ ៦០០នាក់) 
អនុកោមាមកោលការណ៍ផ្ណនារំបស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល  

អនុស្កឹត្យកលេ១២៩អនស្ក.បក ចុះនងៃទី្១៥ ផ្េស្ីហា ២០១៧ 
ដកហូត្ឯកសាររដាបាល 
មិនស្បស្កតី្៣៧ ៤៣៦ចាប់ 
 កស្មីនឹង២០ ១០៧ស្គួសារ  
មនុស្ស៦៩ ៩៥៧នាក់  

ទ្ទួ្លពាកយសុ្ំស្បកាស្ទ្ទួ្ល
សាគ ល់ជាជនបរកទ្ស្អកនាត ស្បកវស្ន៍ 

៣២ ៦២៧ស្គួសារ  

ទ្ទួ្លពាកយសុ្ំចាប់សាន ក់កៅ   
អចិនស្រនតយ២៍៨ ៩៤៥ស្គសួារ 
មនុស្ស៦៣ ៥៨៧នាក់ (ស្ស្ី
៣០ ៥៧៥នាក់) កនុងកនាះ
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(ស្ស្ី៣៣ ៨៧៦នាក់) មនុស្ស៧២ ១៣៤នាក់ (ស្ស្ី៣៥ 
១២៧នាក់) កនុងកនាះស្កស្ួង
ស្បកាស្ទ្ទួ្លសាគ ល់១៨ ២៧២
ស្គួសារ មនុស្ស៥៥ ៥១២នាក់ 
(ស្ស្ី២៦ ១៦៩០នាក់) 

ស្កស្ួងបានកចញបណណអចិនស្រនតយ៍
១៣ ៥១៤ស្គសួារ មនុស្ស២៥ 

២៣៦នាក់  
(ស្ស្ី១១ ១៩០៧នាក់) 

អំពីជនបរកទ្ស្មិនផ្មនអកនាត ស្បកវស្ន៍ 
ផតល់ទិ្ដ្ឋា ការចូល 
៣ ០៩១ ០៦០នាក ់

ផតល់ទិ្ដ្ឋា ការកចញ 
១១ ៤៨៤នាក ់

ពនារទិ្ដ្ឋា ការសាន ក់កៅ  
៧០៦ ៨២៩នាក់ 

- គិត្មកដល់បចចុបបននកនះ ជនបរកទ្ស្ផ្ដលទ្ទួ្លបានឋានៈជាជនកភៀស្េេួនចំនួន៦៤នាក់(ស្ស្ី១៥នាក់) 
៨ស្ញ្ញា តិ្ អនកសុ្ំស្ិទ្ធិស្ជកកកានចំនួន២១នាក់(ស្ស្១ី១នាក់) ៦ស្ញ្ញា តិ្ និងជនជាតិ្ម ុងាញា កៅស្ល់ចំនួន
២៧នាក់(ស្ស្ី២នាក់)។ កនុងរយៈកពលមួយឆ្ន កំនះ ស្កស្ួងបានអនុវត្តនីតិ្វធីិ្កលីករណីកស្នីសុ្ំឋានៈជាជនកភៀស្េេួន
ចំនួន៣នាក់(ស្ស្ី២នាក់) និងករណីកស្នីសុ្ំស្ិទ្ធិស្ជកកកានកៅកមពុជាចំនួន១៣នាក់(ស្ស្៩ីនាក់)។ 
ទ្ី២- បរោិោសអំលណាយផ្េសម្មាប់្រុែិចច ោរវិនិលោគ និ្ោរអភិវឌ្ឍ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ស្កស្ួងពាណិជាកមមបានកធ្វីការចុះបញ្ា ីពាណិជាស្ញ្ញា ៣ ៨៤១មា ក កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន មុំនមាន
៣ ៧៦១មា ក កកីនក ីង២,១៣%។ កនុងរយៈកពល១១ផ្េ ឆ្ន ំ២០១៩ ស្កស្ួងបានចុះបញ្ា ី ស្កុមហុ៊នងមី  
ការយិាល័យតំ្ណាងពាណិជាកមម និងសាខាស្កុមហុ៊នបរកទ្ស្បាន១៦ ២០៨ស្កុមហុ៊ន(ចុះបញ្ា ីកដ្ឋយនដ៧៩៥ស្កុម
ហុ៊ន) កបីកធ្ៀបនឹងរយៈកពលដូចោន ឆ្ន មុំនមាន១៣ ១១៩ស្កមុហុ៊ន កកីនក ងី២៣,៥៤% និងបានលុបក ម្ ះ
ស្កុមហុ៊ន(ាមការកស្នីសុ្ំ)១២៥ស្កុមហុ៊ន កបីកធ្ៀបនឹងរយៈកពលដូចោន ឆ្ន មុំនមាន១២៧ស្កុមហុ៊ន ងយចុះ
១,២៧%។ 

ចប់ពីឆ្ន ១ំ៩៨៨ មកដល់ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្កស្ួងពាណិជាកមមបានចុះបញ្ា ីស្កុមហុ៊ន ការយិាល័យតំ្ណាង
ពាណិជាកមម និងសាខាស្កុមហុ៊នបរកទ្ស្បាន៧៤ ៩៥៧ស្កុមហុ៊ន កហីយបានលុបក ម្ ះស្កុមហុ៊ន២ ៣០៩
ស្កុមហុ៊ន។ 
ទ្ី៣- ោរពម្្ឹ្ភាពជាមាច ស ់ភាពជានដ្គូែនុ្ ោរអភិវឌ្ឍ និ្សហម្បតិបតតិោរអនតរជាតិ 

១- ោរងារោរទ្ូត  
គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ កមពុជាបានផារភាា ប់ទំ្នាក់ទំ្នងការទូ្ត្ជាមួយបណាដ ស្បកទ្ស្ចំនួន១៧៣ 

ស្បកទ្ស្ និងមាន(១)សាា នតំ្ណាងកមពុជាស្បចកំៅបរកទ្ស្ចំនួន៦៣(សាា នឯកអគគរាជទូ្ត្ចំនួន២៧ សាា នអគគ
កុងស្៊ុលចំនួន១១ សាា នកុងស្៊ុលកិត្តិយស្ចំនួន២១ និងសាា នកបស្កកមមអចិនស្រនដយចំ៍នួន៤ (២)សាា នកបស្កកមម
បរកទ្ស្ស្បចសំ្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា ផ្ដលមាននិកវស្នដ្ឋា នកៅកមពុជាមានចំនួន៤៩(សាា នឯកអគគរាជទូ្ត្/រដាទូ្ត្
ចំនួន៣២ សាា នអគគកុងស្៊ុលចំនួន៣ សាា នកុងស្៊ុលកិត្តិយស្ចំនួន១០ និងការយិាល័យកុងស្៊ុលចំនួន៤) និង
(៣)សាា នកបស្កកមមបរកទ្ស្ស្បចសំ្ពះរាជាណាចស្កកមពុជាផ្ដលមាននិកវស្នដ្ឋា នកៅបរទ្ស្មានចំនួន៩១។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលបានបនតពស្ងឹងយនតការកទ្វភាគីផ្ដលមានស្សាប់ និងរះិរកយនតការងមីៗ កដីមបកីលីកកមពស្់កិចច
ស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយបណាត ស្បកទ្ស្ជាមិត្តកលីស្គប់វសិ្័យ ជាអាទ្ិ៍ មានគណៈកមមការចស្មុះកទ្វភាគីស្រុបចំនួន
១៣  គណៈកមមការអនតររដ្ឋា ភិបាលចំនួន២ និងបានបកងាីត្កិចចពិកស្ោះកយាបល់នកយាបាយបផ្នាមជាមួយស្បកទ្ស្
ចំនួន១១ (ស្រុបចំនួន ២៩)។ ស្កស្ួងការបរកទ្ស្ក៏កំពុងចរចបកងាីត្យនតការពិកស្ោះកយាបល់នកយាបាយកនះ 
ជាមួយស្បកទ្ស្ជាង២០បផ្នាមកទ្ៀត្ផងផ្ដរ។ 
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ជាមួយោន កនះផ្ដរ រាជរដ្ឋា ភិបាលរកាបាននូវទំ្នាក់ទំ្នងលែជាមួយស្បកទ្ស្នានា ាមរយៈការពស្ងឹងការ
តេ ស្់បតូរទ្ស្សនកិចចផេូវការនិងទ្ស្សនកិចចការង្កររបស្់ថ្នន ក់ដឹកនាជំាន់េពស្់កមពុជា កៅបរកទ្ស្ជាង៤០កលីក កដីមបី
ពស្ងឹងទំ្នុកចិត្តកៅវញិកៅមកផ្ផនកនកយាបាយ និងកលីកកមពស្់កិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការកលីវសិ្័យកស្ដាកិចច ពាណិជា-
កមម  វនិិកយាគ កទ្ស្ចរណ៍ អប់រ ំនិងវបបធ្ម៌ជាកដីម។ 

 ២- ោរចូេររួពីសហគរន៍ជាតិនិ្អនតរជាតិ 
ស្បបុរស្ជនកនុងនិងកស្ៅស្បកទ្ស្ ផ្ដលបានចូលរមួងវកិានិងស្មាភ រៈកនុងការកសាង អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋា នកលី

ស្គប់វសិ្័យ ទងំផ្ផនកពុទ្ធចស្កនិងអាណាចស្ក កនុងការកសាងរចនាស្មព័នធនានា ដូចជាផេូវ សាព ន ស្បព័នធលូទឹ្ក ស្បព័នធ
ទឹ្កសាែ ត្ ធារាសាស្រស្ត ទំ្នប់ស្បឡាយ មនៃីរកពទ្យ មណឌ លសុ្េភាព កសាងអកនតវាស្ិកដ្ឋា ន អោរស្ិកា សាោករៀន
ស្គប់កស្មិត្ មណឌ លកុមារកំស្ពា វត្តអារាម ស្ពះវហិារ កុដិ សាោបាលី សាោឆ្ន់  វហិារអិុសាេ ម សារា វជាកដីម។ 
ផ្ដលគិត្ជាទឹ្កស្បាក់៖  

បរយិាយ ស្បាក់ដុោេ រអាកម រកិ ស្បាក់ករៀល 
ឆ្ន ២ំ០១៨ ១៣ ៩២៩ ១០១ ២៧១ ១១១ ១០០ 
ដំណាច់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៣ ៨៦៧ ៤៧៧ ១៩១ ៥០០ ០០០ 

កដីមបសី្ផ្មតងការដឹងគុណចំកពាះស្បបុរស្ជនកនុងនិងកស្ៅស្បកទ្ស្បាន ផតល់កមដ្ឋយនិងកោរមយង្ករ  
បរយិាយ ឆ្ន ២ំ០១៨ ដំណាច់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ស្ពះរាជស្កឹត្យ 
ស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា  (កស្គឿង) ១១ ៩៤៤ ៣ ៨២៣ 
ស្ពះមហាកសស្តី្យានី (កស្គឿង) ៤២៣ ៧៣ 
ការពារជាតិ្ (កស្គឿង) ២២០ ៥ ៣៧១ 
ស្ហកមស្តី្ (កស្គឿង) ៨៥ ៧៩ 
សុ្វាា រា (កស្គឿង) ៨១៨ ២១៦ 
មុនីសារាភណឌ  (កស្គឿង) ១ ១៩៧ ៨០១ 
ជាតូ្បការ (កស្គឿង) ៣៧៣ ១២២ 
កស្នាជ័យស្ិទ្ធិ (កស្គឿង) ៣២៤ ៦៧ 
ឯករាជជាតិ្ (កស្គឿង) ០ ២ 
ឧកញា  (រូប) ៥៧ ៤៦ 

អនុស្កឹត្យ 
ស្ហកមស្តី្ (កស្គឿង) ២០៦ ៣៦២ 
សុ្វាា រា (កស្គឿង) ១ ២៨៥ ៩១៦ 
មុនីសារាភណឌ  (កស្គឿង) ៣ ៨៨៥ ៤ ២៣៧ 
សាា បនាជាតិ្ (កស្គឿង) ២ ០៣៥ ៣ ៨២៣ 
ការង្ករ (កស្គឿង) ១៦ ៧៩៩ ២០ ៦៩៥ 
ស្រស្តីវឌ្ឍនា (កស្គឿង) ០ ៦៥ 
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៣- ោរងារស្គរសុវីិេ 
ស្មាគម អងគការមិនផ្មនរដ្ឋា ភិបាល និងស្ហគមន៍ផ្ដលបានចុះបញ្ា ីកៅស្កស្ួងមហានផៃស្រុបចំនួន   

៥ ៦២០(ស្មាគមចំនួន២ ២០៣ អងគការមិនផ្មនរដ្ឋា ភិបាលចំនួន៣ ២៨០ និងស្ហគមន៍ចំនួន ១៣៧)។ កនុង
កនាះ រយៈកពលមួយឆ្ន នំនកដីមនីតិ្កាលទី្៦កនះ ស្កស្ួងមហានផៃបានស្កស្មចចុះបញ្ា ីស្មាគមចំនួន១៥៣ អងគការ 
មិនផ្មនរដ្ឋា ភិបាលចំនួន៩០ និងស្ហគមន៍ចំនួន១៣ ស្រុបចំនួន២៥៦ និងបានស្កស្មចលុបកចញពីបញ្ា ីនូវ
ស្មាគមចំនួន៨ និងអងគការមិនផ្មនរដ្ឋា ភិបាលចំនួន២៤។ ជាមួយោន កនះ ស្កស្ួងមហានផៃបានករៀបចំកវទិ្កាស្តីពី
ភាពជានដគូរវាងរដ្ឋា ភិបាលកមពុជានិងអងគការស្ងគមសុ្ីវលិចំនួន២កលីក កនុងកោលបំណងពិនិត្យក ងីវញិ កំណត់្នូវ
បញ្ញា ស្ប ម សាត ប់ស្ំណូមពរនិងអនុសាស្ន៍ផ្ដលបានកលីកក ីង កដីមបីផ្ស្វងរកដំកណាះស្សាយនិងអាចរួម
ចំផ្ណកដល់ការស្កស្មចបាននូវកោលកៅននកំផ្ណទ្ស្មង់ការអភិវឌ្ឍាមផ្បបស្បជាធិ្បកត្យយកៅថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្។ 

កាលពីនងៃទី្២២ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានករៀបចំពិកស្ោះកយាបល់ដំបូងជាមួយអងគការ
មិនផ្មនរដ្ឋា ភិបាលបរកទ្ស្ កនុងកោលបំណងបកងាីត្បរយិាកាស្ភាពជានដគូស្បកបកដ្ឋយសុ្េដុមនីយកមម។ គិត្ស្តឹ្ម
ដំណាច់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ អងគការមិនផ្មនរដ្ឋា ភិបាលបរកទ្ស្មានចំនួន៤០៣ បានចុះអនុស្សរណៈជាមួយ
ស្កស្ួងការបរកទ្ស្ និងស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ កដ្ឋយកនុងកនាះ បានចុះបញ្ា ីងមីចំនួន៧៦អងគការ អនុកោមាមចាប់
ស្ដីពីស្មាគម និងអងគការមិនផ្មនរដ្ឋា ភិបាល។  

អងគការស្ហស្បជាជាតិ្(UN) : កដីមបីកលីកកមពស្់ផលស្បកយាជន៍និងកិត្ានុភាពជាតិ្កមពុជាបាន
ចូលរមួយា ងស្កមមនិងទ្ទួ្លបានការោសំ្ទ្ឱ្យកដីរតួ្នាទី្យា ងស្ំខាន់កៅកនុងស្កបេ័ណឌ អងគការអនតរជាតិ្ដូចជា៖ 

- បានជាប់កឆ្ន ត្និងបំកពញតួ្នាទី្យា ងស្កមមកនុងនាមជាអនុស្បធានមហាស្ននិបាត្អងគការស្ហ
ស្បជាជាតិ្កលីកទី្៧៣ កដ្ឋយបានចូលរមួនិងដឹកនាកិំចចស្បជំុកពញអងគននមហាស្ននិបាត្អងគការស្ហស្បជាជាតិ្ជាកស្ចីន
កលីកកនុងការពិនិត្យនិងអនុម័ត្កលីកស្ចកតីស្កស្មចចិត្តនានាពាក់ព័នធនឹងបញ្ញា ស្ប មជាស្កល។ 

- បានជាប់កឆ្ន ត្និងបំកពញតួ្នាទី្ជាស្មាជិកស្កុមស្បឹកាកស្ដាកិចចនិងស្ងគមអងគការស្ហស្បជាជាតិ្ 
ស្ស្មាប់អាណត្តិឆ្ន ២ំ០១៩។ 

- កស្ៅពីកបស្កកមមដ៏ឧត្តុងគឧត្តមនិងនងេងនូរខាងកលីកនះ កមពុជាក៏បានចូលរមួវភិាគទនដល់បុពវកហតុ្
ស្នតិភាព ស្ាិរភាព និងការស្បយុទ្ធនឹងការស្ប មនានាននពិភពកោក តួ្យា ងស្បឆ្ងំនឹងកភរវកមម ឧស្កិដាកមម េ្ងផ្ដន 
ការផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្ ការជួញដូរកស្គឿងកញៀន ។ល។ និងបានដ្ឋក់កចញនូវជំហរចាស្់ោស្់កលីបញ្ញា កផសងៗ
ដូចជា បញ្ញា ឧបទ្វីបកូករ   ស្មុស្ទ្ចិនខាងត្បូង គំនិត្ផតួចកផតីមផ្េសស្កវាត់្និងផេូវ ទ្ស្សនទនឥណឌូ -បា សុ្ីហវកិ និងស្ភាព
ការណ៍កៅមជឈមិបូព៌ា ។ល។ 

អងគការអនតរជាតិ្ស្រហវង់កូហវូនី(OIF) :  ស្កស្ួងការបរកទ្ស្និងស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្បាន : ១-
ករៀបចំមហាស្ននិបាត្កលីកទី្២ននស្កុមស្បឹកាកលីកកមពស្់ការកស្បីស្បាស្់ភាសាបារាងំកៅកមពុជា កដីមបីពិភាកាអំពី
របាយការណ៍ស្កមមភាពឆ្ន ២ំ០១៨ និងគកស្មាងស្កមមភាពស្រហវង់កូហវូនីឆ្ន ២ំ០១៩ របស្់បណាត សាា ប័ននិងសាកល-
វទិ្ាល័យកស្បីស្បាស្់ភាសាបារាងំកៅភនំកពញ ២- ករៀបចំពិធី្អបអរទិ្វាអនតរជាតិ្ស្រហវង់កូហវូនី និង៣- ដ្ឋក់កបកខភាព
ជាស្មាជិកស្កុមស្បឹកាត្ស្មង់ទិ្ស្ននគណៈកមាម ធិ្ការអនតរជាតិ្កីឡាស្រហវង់កូហវូនី។ 

៤- គណៈែមាម ្ិោរនីតិសរបោនិ្អភិវឌ្ឍន៍ែរពុជា 
គណៈកមាម ធិ្ការនីតិ្ស្មបទនិងអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា(គជនា) បានទ្ទួ្លកដ្ឋះស្សាយស្ំកណីសំុ្នាំ

ចូលស្មាភ រៈបរកិាខ រកដ្ឋយការបង់ពនធនិងអាករជាបនៃុករបស្់រដា ស្ស្មាប់ការអនុវត្តគកស្មាងជាជំនួយកទ្វភាគី ពហុភាគី 
និងជំនួយអងគការមិនផ្មនរដ្ឋា ភិបាល១ ៤៦១សំ្កណី ផ្ដលមានទឹ្កស្បាក់ស្រុប៧២ ៨៨៤ ៨៧២,៤៨ដុោេ រ  
អាកម រកិ កនុងកនាះ ជំនួយកទ្វភាគី៥៩៩ស្ំកណី មានទឹ្កស្បាក់២៧ ៧១៦ ៩៦៩,៨៣ដុោេ រអាកម រកិ ជំនួយពហុភាគី
២៧៦ស្ំកណី មានទឹ្កស្បាក់១៥ ១៥១ ៣១៩,៣៣ដុោេ រអាកម រកិ និងជំនួយអងគការមិនផ្មនរដ្ឋា ភិបាល៥៨៦
ស្ំកណី មានទឹ្កស្បាក់៣០ ០១៦ ៥៨៣,៣២ដុោេ រអាកម រកិ។ 
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ទ្ី៤- ោរពម្្ឹ្សរតថភាពែរពុជា លដ្ើរបបីនតជំរញុសមារណែរមខលួនចូេែនុ្ លសដ្ឋែិចចតបំន់ 
 និ្ពិភពលលាែ 
១- ែិចចសហម្បតិបតតិោរសតីពីសមាហរណែរមរបស់ែរពុជាលម្ោរម្ែបខ័ណឌ អាសា ន  
 កមពុជាបានចូលរមួយា ងស្កមមជាមួយស្បកទ្ស្ស្មាជិកទងំអស្់ កដីមបសី្កស្មចឱ្យបាននូវកោលកៅអាស៊ាន
ជាស្ហគមន៍ផ្ត្មួយ ផ្ដលផ្ផែកកលីវធិានចាប់ និងការរកាមជឈភាពអាស៊ាន។ ជាក់ផ្ស្តង ស្កមតចអគគមហាកស្នា
បតី្កត្កជា ហ ុន កសន នាយករដាមស្រនតី ននស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា បានដឹកនាគំណៈស្បតិ្ភូអកញ្ា ីញចូលរមួ៖ 

- កិចចស្បជំុកំពូលអាស៊ានកលីកទី្៣៣ កៅសាធារណរដាស្ិងាបុរ ីកាលពីនងៃទី្១៣ ដល់នងៃទី្១៥ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០១៨ កដ្ឋយបានអនុម័ត្ឯកសារចំនួន៧ រួមមាន (១)ស្កបេ័ណឌ ទី្ស្កុងឆ្េ ត្អាស៊ាន (២)កស្ចកដី 
ផ្ងេងការណ៍ ស្ដីពីកោលការណ៍ផ្ណនាអំំពីជំនួយផ្ផនកកុងស្៊ុលកដ្ឋយសាា នកបស្កកមមការទូ្ត្នានា នន
បណាដ ស្បកទ្ស្ស្មាជិកអាស៊ានកៅកនុងបណាដ ស្បកទ្ស្ទី្បី ដល់ជនជាតិ្ននស្បកទ្ស្ស្មាជិកអាស៊ាន
ដនទ្កទ្ៀត្ (៣)ផ្ផនការកមស្ស្មាប់ការជំរុញអាស៊ានឆ្ន ២ំ០២៥ ការបស្រញ្ញា បចំណះដឹងស្ិទ្ធិជនពិការ 
(៤)កស្ចកដីផ្ងេងការណ៍អាស៊ានស្ដីពីការអនុម័ត្ទិ្វាយុវជនអាស៊ាន កនុងស្កមមភាពទ្ប់ទ្ល់នឹងការ
ផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្និងកស្ោះមហនតរាយ (៥)កស្ចកដីផ្ងេងការណ៍អាស៊ាន ស្តីពីការកលីកកមពស្់
ការង្ករនបត្ងស្ស្មាប់កំកណីនស្បកបកដ្ឋយបរយិាបនននិងស្មធ្ម៌កនុងស្ហគមន៍អាស៊ាន (៦) 
កស្ចកដីស្បកាស្រួមអាស៊ាន ស្តីពីការផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្ជូនស្ននិស្ីទ្កលីកទី្២៤ ននភាគីពាក់ព័នធ 
(COP 24)ចំកពាះអនុស្ញ្ញា ស្កបេ័ណឌ អងគការស្ហស្បជាជាតិ្ ស្តី ពីការផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្ 
(UNFCCC) និង (៧) កស្ចកដីស្បកាស្រមួអាស៊ានជូនកិចចស្បជំុកលីកទី្១៤ ននស្ននិស្ីទ្របស្់ភាគីអនុស្ញ្ញា
ស្ដីពីពិពិធ្ភាពជីវៈចស្មុះ(CBD COP 14)។  

- កិចចស្បជំុកំពូលអាស៊ានកលីកទី្៣៤ កាលពីនងៃទី្២២ ដល់នងៃទី្២៣ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅទី្ស្កុង
បាងកក ស្ពះរាជាណាចស្កនង កស្កាមមូលបទ្ “ជំរុញភាពជានដគូស្ស្មាប់ចីរភាព” កដ្ឋយបានអនុម័ត្ 
(១)កស្ចកតីស្បកាស្ចកខុវសិ្័យរបស្់ថ្នន ក់ដឹកនាអំាស៊ាន ស្តីពីភាពជានដគូស្ស្មាប់ចីរភាព (២)កស្ចកតី
ផ្ងេងការណ៍ទី្ស្កុងបាងកក ស្តីពីការទ្ប់សាា ត់្ស្ំណល់ស្មុស្ទ្កនុងតំ្បន់អាស៊ាន (៣)កស្ចកតីស្បកាស្
ថ្នន ក់ដឹកនាអំាស៊ាន ស្តីពីឆ្ន វំបបធ្ម៌អាស៊ាន២០១៩ និង (៤)ឯកសារទ្ស្សនវសិ្័យអាស៊ានស្តីពីឥណឌូ -
បា សុ្ីហវកិ ស្ពមទងំបានស្បកាស្ដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការនូវឃ្េ ងំតា យរណបអាស៊ាន កៅកនុងកេត្តន្ណាត្ 
ស្ពះរាជាណាចស្កនង ផ្ដលស្ាិត្កស្កាមស្បព័នធភស្តុភារស្កស្រង្កគ ះបនាៃ ន់កនុងកពលមានកស្ោះមហនតរាយ។ 

- កិចចស្បជំុកំពូលអាស៊ាន-ចិនកលីកទី្២១ កិចចស្បជំុកំពូលអាស៊ាន-សាធារណរដាកូករ  កលីកទី្២០ កិចចស្បជំុ
កំពូលអាស៊ាន-រុស្សុកីលីកទី្៣ កិចចស្បជំុកំពូលអាស៊ាន-ជប ុន កលីកទី្២១ កិចចស្បជំុកំពូលកស្ៅផេូវការ
អាស៊ាន-ឥណាឌ  កិចចស្បជំុកំពូលអាស៊ានបូកបីកលីកទី្២១ កិចចស្បជំុកំពូលអាសុ្ីបូព៌ាកលីកទី្១៣ និងកិចចស្បជំុ
កំពូលភាពជានដគូកស្ដាកិចចស្គប់ស្ជុងកស្ជាយកនុងតំ្បន់កលកីទី្២ ផងផ្ដរ។ 

 ឯកឧត្តមឧបនាយករដាមស្រនតី ស្បាក់ សុ្េុន រដាមស្រនតីស្កស្ួងការបរកទ្ស្ និងស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ ក៏
បានដឹកនាគំណៈស្បតិ្ភូចូលរមួកិចចស្បជំុនានាកៅកនុងស្កបេ័ណឌ អាស៊ានដូចជា៖  

- កិចចស្បជំុរដាមស្រនតីការបរកទ្ស្អាស៊ានកលីកទី្៥២ និងកិចចស្បជំុពាក់ព័នធកៅទី្ស្កុងបាងកក ស្ពះរាជាណា-
ចស្កនង កាលពីនងៃទី្២៧ ផ្េកកាដ្ឋ ដល់នងៃទី្៣ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ កដ្ឋយបានពិភាកាកលី (១)ការ
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កសាងស្ហគមន៍អាស៊ាន ផ្ដលកតត ត្ជាស្ំខាន់កៅកលីការអនុវត្តយា ងកពញកលញ និងស្បកបកដ្ឋយ
ស្បស្ិទ្ធភាពននផ្ផនការកមទងំ៣ននស្ហគមន៍អាស៊ាន និង(២)ទំ្នាក់ទំ្នងខាងកស្ៅរបស្់អាស៊ាន 
ជាពិកស្ស្និមាម បនកមមតំ្បន់ជាមួយនដគូស្នៃនាអាស៊ាន ភាពជានដគូស្នៃនាអាស៊ានាមវសិ្័យ នដគូ
អភិវឌ្ឍអាស៊ាន និងអងគការតំ្បន់និងអនតរជាតិ្។ ទ្នៃឹមនឹងកនះ ក៏បានចូលរមួកនុងស្ននិស្ីទ្កស្កាយកិចច
ស្បជំុរដាមស្រនតីការបរកទ្ស្អាស៊ានជាមួយនដគូស្នៃនារបស្់អាស៊ាន កិចចស្បជំុរដាមស្រនតីការបរកទ្ស្អាស៊ាន
បូកបីកលីកទី្២០ កិចចស្បជំុរដាមស្រនតីការបរកទ្ស្ននកិចចស្បជំុកំពូលអាសុ្ី-បូព៌ាកលីកទី្៩ និងកវទិ្កាតំ្បន់
អាស៊ានកលីកទី្២៦។ 

- កិចចស្បជំុចកងែៀត្រដាមស្រនតកីារបរកទ្ស្អាស៊ាន កៅកេត្តក ៀងនម  ស្ពះរាជាណាចស្កនង កាលពីនងៃទី្១៧ 
ដល់នងៃទី្១៨ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ កដីមបពិីភាកាកលីបញ្ញា ស្ំខាន់ៗទក់ទ្ងនឹងការបនតាមដ្ឋនលទ្ធផល
កិចចស្បជំុកំពូលអាស៊ានកលីកទី្៣៣និងកិចចស្បជំុពាក់ព័នធនានា ជាពិកស្ស្ដំកណីរការកសាងស្ហគមន៍
អាស៊ាន ទំ្នាក់ទំ្នងអាស៊ានជាមួយនដគូខាងកស្ៅ និងបញ្ញា តំ្បន់និងអនតរជាតិ្។ 

- កិចចស្បជំុរដាមស្រនតីការបរកទ្ស្អាស៊ាន-ស្ហភាពអឺរ  ុបកលកីទី្២២ កៅទី្ស្កុងស្ពុ៊ចផ្ស្ល ស្បកទ្ស្ផ្បលហសុកិ 
កាលពីនងៃទី្២១ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ កដ្ឋយលទ្ធផលស្ំខាន់រមួមាន (១)ពិនិត្យកលីកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការ
អាស៊ាន-ស្ហភាពអឺរ  ុប និងទិ្ស្កៅអនាគត្ ស្ពមទងំបានតេ ស្់បតូរកយាបល់កលីបញ្ញា តំ្បន់និងអនតរជាតិ្
នានាផ្ដលជាកងវល់រមួរបស្់ពិភពកោក (២) អនុម័ត្ “កស្ចកតីស្បកាស្រមួននកិចចស្បជំុរដាមស្រនតីការបរកទ្ស្
អាស៊ាន-ស្ហភាពអឺរ  ុបកលីកទី្២២” ផ្ដលាមរយៈកស្ចកតីស្បកាស្កនះ អាស៊ាននិងស្ហភាពអឺរ  ុប
បានឯកភាពោន ជាកោលការណ៍ដំក ងីភាពជានដគូស្នៃនាអាស៊ាន-ស្ហភាពអឺរ  ុប ឱ្យដល់កស្មិត្យុទ្ធ
សាស្រស្ត កដ្ឋយបនតចរចកលីចំណុចលមែិត្ និងកាលបរកិចេទ្ចាស្់ោស្់ និង (៣)ស្ហភាពអឺរ  ុបបាន
អះអាងជាងមនូីវការោសំ្ទ្ចំកពាះតួ្នាទី្ស្នូលរបស្់អាស៊ានកៅកនុងនិមាម បនកមមតំ្បន់ផ្ដលកំពុងវវិឌ្ឍ និង
តួ្នាទី្នាមុំេរបស្់អាស៊ានកនុងការជំរុញកិចចស្នៃនា ការស្ស្មបស្ស្មួល និងកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការកដីមបី
ស្នតិភាព ស្នតិសុ្េ ស្ាិរភាព និងវបុិលភាព កដ្ឋយ រកលីមូលដ្ឋា នចាប់កនុងតំ្បន់អាសុ្ីបា សុ្ីហវ៊ិក និង
កស្ៅតំ្បន់។ 

 កស្ៅពីកនះ មស្រនតីជាន់េពស្់របស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាកផសងកទ្ៀត្ ក៏បានចូលរមួកិចចស្បជំុកៅកស្កាមស្ស្រស្តមភ
កផសៗរបស្់អាស៊ាន ដូចជា៖  

- កិចចស្បជំុចកងែៀត្រដាមស្រនតីកស្ដាកិចចអាស៊ានកលីកទី្២៥ កាលពីនងៃទី្២២ ដល់នងៃទី្២៣ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
កៅទី្ស្កុងភូកកត្ ស្ពះរាជាណាចស្កនង កដ្ឋយបានចុះហត្ាកលខាកលីឯកសារចំនួន២ រួមមាន (១)កិចច
ស្ពមកស្ពៀងអាស៊ានស្តីពីកស្វាកមម និង(២)ពិធី្សារទី្៤ ស្តីពីវកិសាធ្នកមមកលីកិចចស្ពមកស្ពៀងវនិិកយាគ
ទូ្លំទូ្ោយអាស៊ាន កហយីបានអនុម័ត្ឯកសារវសិ្័យកស្ដាកិចចជាអាទិ្ភាពស្ស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

- កិចចស្បជំុស្កុមស្បឹកាស្ហគមន៍ស្ងគម-វបបធ្ម៌អាស៊ាន កលីកទី្២០ កាលពីនងៃទី្៣ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
កៅស្បកទ្ស្ស្ិងាបុរ ីកដ្ឋយបានអនុម័ត្ (១)កស្ចកតីស្បកាស្អាស៊ានស្តីពីការកលីកកមពស្់ការង្ករនបត្ង
ស្ស្មាប់ស្មធ្ម៌ និងកំកណីនផ្ដលស្បកបកដ្ឋយបរយិាបននស្ស្មាប់ស្ហគមន៍អាស៊ាន (២)ផ្ផនការកម
អាស៊ានឆ្ន ២ំ០២៥៖ ការបស្រញ្ញា បស្ិទ្ធិជនពិការ (៣)កស្ចកតីផ្ងេងការណ៍រមួអាស៊ាន ស្តីពីការផ្ស្បស្បួល
អាកាស្ធាតុ្ននស្ននិស្ីទ្ភាគីកលីកទី្២៤ ចំកពាះអនុស្ញ្ញា ស្កបេ័ណឌ អងគការស្ហស្បជាជាតិ្ស្តីពីការ
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ផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្ (៤)កស្ចកតីផ្ងេងការណ៍រមួអាស៊ាន ស្តីពីកិចចស្បជំុស្ននិស្ីទ្របស្់ភាគីននអនុស្ញ្ញា
ស្តីពីជីវៈចស្មុះកលីកទី្១៤ (៥)កស្ចកតីផ្ងេងការណ៍រមួអាស៊ានបូកបី ស្តីពីកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការស្បឆ្ងំនឹង
កមករាគផ្ដលសុាថំ្នន អំង់ទី្បយ  ូទិ្ក និង(៦)កស្ចកតីស្បកាស្អាស៊ាន ស្តីពីការអនុម័ត្ទិ្វាយុវជនអាស៊ានកនុង
ស្កមមភាពទ្ប់ទ្ល់នឹងអាកាស្ធាតុ្និងភាពធ្ន់ននកស្ោះធ្មមជាតិ្។ 

- កិចចស្បជំុស្កុមស្បឹកាស្ហគមន៍ស្ងគម-វបបធ្ម៌អាស៊ានកលកីទី្២១ កាលពីនងៃទី្១៧ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
កៅកេត្តក ៀងនម  ស្ពះរាជាណាចស្កនង កស្កាមស្បធានបទ្អាស៊ានឆ្ន ២ំ០១៩ ស្តីពីការជំរុញភាពជានដគូ
កដីមបីនិរនតរភាព កដ្ឋយបានអនុម័ត្កស្ចកតីស្បកាស្ទី្ស្កុងបាងកកស្តីពីការស្បយុទ្ធស្បឆ្ងំស្ំរាមកនុង
ស្មុស្ទ្កនុងតំ្បន់អាស៊ាន និងកស្ចកតីផ្ងេងការណ៍កមដឹកនាអំាស៊ានស្តីពីឆ្ន ២ំ០១៩ ជាឆ្ន វំបបធ្ម៌អាស៊ាន។ 

- កិចចស្បជំុស្កុមការង្ករចស្មុះអាស៊ាន-ចិន កលីកទី្២៩ និងការអនុវត្តកស្ចកតីផ្ងេងការណ៍ស្តីពីការស្បតិ្បត្តិ
របស្់ភាគីកនុងស្មុស្ទ្ចិនខាងត្បូង កៅស្បកទ្ស្មា ក សុ្ី កាលពីនងៃទី្២១ ដល់នងៃទី្២២ ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ំ
២០១៩។ 

 កស្ៅពីការចូលរមួយា ងស្កមមកៅកនុងកិចចស្បជំុអាស៊ានស្គប់កស្មិត្ជាន់ថ្នន ក់ កមពុជាបានរួមចំផ្ណកជាមួយ
ស្បកទ្ស្អាស៊ាន និងនដគូស្នៃនាអាស៊ាន ដូចជាអាស៊ានបូកបី កនុងការផ្កផ្ស្បនិនាន ការននរបបោពំារនិយមកនុង
តំ្បន់ និងបនតកធ្វីការកលីពាណិជាកមមកស្រ ី កដ្ឋយបានចូលរមួកនុងកិចចស្បជំុភាពជានដគូកស្ដាកិចចស្គប់ស្ជុងកស្ជាយកនុង
តំ្បន់(RCEP)កលីកទី្៦ កាលពីនងៃទី្១៣ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨ កៅស្បកទ្ស្ស្ិងាបុរ ីកិចចស្បជំុភាពជានដគូកស្ដាកិចច
ស្គប់ស្ជុងកស្ជាយកនុងតំ្បន់(RCEP)កលីកទី្៧ កាលពីនងៃទី្២ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅកេត្តកស្ៀមរាប ស្បកទ្ស្កមពុជា 
និងកិចចស្បជំុភាពជានដគូកស្ដាកិចចស្គប់ស្ជុងកស្ជាយកនុងតំ្បន់(RCEP)កលីកទី្៨ កៅនងៃទី្២ ដល់នងៃទី្៣ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ំ
២០១៩ កៅទី្ស្កុងកប កាងំ ស្បកទ្ស្ចិន កដ្ឋយស្កស្មចបានការចរចកលីការកបីកស្ចកទី្ផារកលីកផ្លងពនធស្បមាណ
២ភាគ៣ និងការចរចរកលីអត្ាបទ្កិចចស្ពមកស្ពៀងស្បមាណ៧៩,១%។ កមពុជាក៏បានចូលរមួពិធី្ស្កមាព ធ្កលខាធិ្
ការដ្ឋា នអាស៊ានងមី  និងកមមវធីិ្េួបកលីកទី្៥២ននការបកងាីត្អាស៊ានកៅស្បកទ្ស្ឥណឌូ កនសីុ្ផងផ្ដរ។ 

២- ោរអនុវតតោរទ្ូតលសដ្ឋែិចច និ្វបប្រ៌  
ស្កស្ួងការបរកទ្ស្និងស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ បាននិងកំពុងជំរុញយុទ្ធសាស្រស្តអាទិ្ភាពងមីមួយ

កទ្ៀត្ កដីមបចូីលរមួជាវភិាគទនពស្ងឹងជនៃល់កំកណីនកស្ដាកិចច កាត់្បនាយការពឹងផ្ផែកកលីជំនួយពីខាងកស្ៅ និង
កលីកកមពស្់ផលស្បកយាជន៍កមពុជាកៅកនុងតំ្បន់និងអនតរជាតិ្ កពាលគឺការផ្ស្បកាេ យពីការទូ្ត្ស្បនពណីកៅជាការ
អនុវត្តការទូ្ត្ទំ្កនីប កដ្ឋយបផ្នាមការទូ្ត្កស្ដាកិចចជាចំផ្ណកដ៏ស្ំខាន់មួយ៖ 

- បានបកងាីត្ស្កុមការង្ករការទូ្ត្កស្ដាកិចច កដីមបីកធ្វីការស្សាវស្ជាវអំពីកស្ដាកិចចការទូ្ត្ ្នកៅ
រកការកំណត់្កោលកៅចាស្់ោស្់ កនុងការករៀបចំនូវឯកសារយុទ្ធសាស្រស្តស្តីពីកស្ដាកិចចការទូ្ត្និងផ្ផនការ
ស្កមមភាពកផសង ផ្ដលបកស្មីជាស្តី្វសិ្័យស្ស្មាប់អនកការទូ្ត្កនុងការទក់ទញវនិិកយាគ ក៏ដូចជាកទ្ស្ចរណ៍ពី   
បរកទ្ស្ 

- សាា នតំ្ណាងកមពុជាស្បចកំៅបរកទ្ស្ បានេិត្េំស្ស្មបស្ស្មួលនិងស្ហការជាមួយសាា ប័ន
ពាក់ព័នធនានា កនុងការករៀបចំការាងំពិព័រណ៍ផសពវផាយពាណិជាកមម ស្កាត នុពលភាពកទ្ស្ចរណ៍ និងផលិត្ផល
នានារបស្់កមពុជា  

- បានករៀបចំចងស្កងតៃ ំងព័ត៌្មាន(Dashboard) ទូ្កៅស្តីពីកស្ដាកិចច ពាណិជាកមម វនិិកយាគ 
និងកទ្ស្ចរណ៍ កដីមបីផតល់ជូនអនកការទូ្ត្កស្បីស្បាស្់កនុងការទំ្នាក់ទំ្នងទក់ទញវនិិកយាគនិងកភាៀវកទ្ស្ចរពី    
បរកទ្ស្ 
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- បានចូលរួមយា ងស្កមមកៅកនុង «គំនិត្ផតួចកផតីមផ្េសស្កវាត់្និងផេូ វ» ផ្ដលបានផតល់ផល
ស្បកយាជន៍យា ងកស្ចីនដល់កមពុជាកនុងការអភិវឌ្ឍកស្ដាកិចចនិងស្ងគម ដូចជាការស្កស្មចបាននូវគកស្មាងសាងស្ង់
ផេូវកលបឿនកលឿនភនំកពញ-កេត្តស្ពះស្ីហនុ ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍតំ្បន់កស្ដាកិចចពិកស្ស្កៅកេត្តស្ពះស្ីហនុ។ 
 ៣- ជំនួយពីនដ្គូអភិវឌ្ឍ 

ឯកឧត្តម ហូរណូីអូ៊ជិ ហុកីដហុសី្ (Horinouchi Hidehisa) ឯកអគគរាជទូ្ត្ជប ុនស្បចកំមពុជា និងឯកឧត្តម 
ស្បាក់ សុ្េុន ឧបនាយករដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួងការបរកទ្ស្និងស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ កាលពីនងៃទី្២០ ផ្េកុមភៈ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ បានចុះហត្ាកលខាបនតោសំ្ទ្ស្ស្មាប់អនុវត្តគកស្មាងចំនួន២គឺ )១ ( ឥណទនស្មបទនផ្ដលមានទឹ្កស្បាក់
ស្បមាណ៣១,៥៦ោនដុោេ រអាកម រកិ អនុវត្តកលីគកស្មាងផ្កលមែនិងសាត រស្បព័នធកស្សាចស្ស្ពនិងស្បព័នធរកំដ្ឋះទឹ្ក
ភាគខាងលិចបឹងទ្កនេសាប និង(២)ហរិញ្ាបបទនឥត្ស្ំណងផ្ដលមានទឹ្កស្បាក់ស្បមាណ១១,៨ោនដុោេ រអាកម រកិ 
អនុវត្តកលីគកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ស្បព័នធតេ ស្់បតូរទិ្ននន័យអគគិស្នីកៅកំពង់ផ្ផ កដីមបីកធ្វីទំ្កនីបកមមកំពង់ផ្ផស្វយ័ត្ស្កុង
ស្ពះស្ីហនុ។ 

កមពុជាបានចុះហត្ាកលខាកលីកិចចស្ពមកស្ពៀង ស្តីពីកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការកលីគកស្មាងននមូលនិធី្ពិកស្ស្
កមគងគ-ឡានឆ្ង ផ្ដលមានទឹ្កស្បាក់ចំនួន៧,៦៦ោនដុោេ រអាកម រកិ កដ្ឋយស្គបដណត ប់កលីការពស្ងឹងស្មត្ាភាព
ការអប់រសំ្ិកាស្សាវស្ជាវ និងកមមវធីិ្តេ ស្់បតូរ។ កៅកនុងគកស្មាងននមូលនិធិ្កនះ កមពុជាបានទ្ទួ្លចំនួន១៩គកស្មាង 
ផ្ដលមានងវកិាស្រុបជាង៧ោនដុោេ រអាកម រកិ។ 

៤- ោរចូេររួរបសែ់្លោ្ពេលខររភូរិនេ ែនុ្ ោរបំលពញលបសែែរមរែាសនតិភាព
របសអ់្គោរសហម្បជាជាតិ 
គិត្មកដល់ឆ្ន ២ំ០១៩កនះ គឺជាឆ្ន ទីំ្១៣ ផ្ដលកមពុជាបានបញ្ាូ នកងកមាេ ងំកៅចូលរមួកនុងកបស្កកមម

រកាស្នតិភាព កស្កាម្ស្ត្អងគការស្ហស្បជាជាតិ្កៅាមស្បកទ្ស្កលីជំនាញកបាស្ស្មាែ ត្មីន កកមៃចស្ោប់មីនមិនទន់
ផៃុះ អាវុធ្ហត្ា មនៃីរកពទ្យកស្មិត្២ វសិ្វកមមស្ំណង់ វសិ្វកមមស្ពោនយនតកហាះ នាយទហានកស្នាធិ្ការ នាយទហាន
ស្កងាត្ការណ៍ ស្រុបចំនួន ៦ ៥៥៦នាក់(នារ៣ី៣៨នាក់)។ បចចុបបនន កមាេ ងំកំពុងបំកពញកបស្កកមមកៅាមបណាត
ស្បកទ្ស្មានចំនួន៧៨៨នាក់(នារ៦ី៦នាក់)កនុងកនាះកៅសាធារណរដាស្៊ូដង់ សាធារណរដាមា លី សាធារណរដា
អាស្រហវ៊ិកកណាត ល និងសាធារណរដាលីបង់។ ចំណុចផ្ដលគួរឱ្យកត់្ស្មាគ ល់ ស្តូ្វបានអងគការស្ហស្បជាជាតិ្វាយត្នមេ
បរចិច គកមាេ ងំកស្ចីនជាងកគកនុងលំដ្ឋប់ស្បកទ្ស្នាមុំេ៣០/១២២ស្បកទ្ស្ និងទ្ទួ្លបានចំណាត់្ថ្នន ក់ទី្២៦ រឯី
ការបញ្ាូ នកមាេ ងំកយាធិ្ននារ១ី៧,២% គឺកលីស្ពីផ្ផនការរបស្់អងគការស្ហស្បជាជាតិ្ផ្ដលបានកំណត់្ស្តឹ្មផ្ត្
១៥% ជាកងកមាេ ងំផ្ដលបានបនតរកាភាពសាែ ត្ស្ែំនិងកករ ត ិ៍ក ម្ ះលែជាស្បកទ្ស្មួយកនុងចំកណាម១៤/១២២
ស្បកទ្ស្ផ្ដលមិនមានជាប់ពាក់ព័នធនឹងអំកពីហិងា ការកកងស្បវញ្ច ជួញដូរផេូវកភទ្ ស្ពមទងំទ្ទួ្លបានការកកាត្
ស្រកសី្រកលីជំនាញកកមៃចនិងកដ្ឋះបំតេ ញកស្គឿងផៃុះកនុងកបស្កកមម MUNUSMA កៅសាធារណរដាមា លី កដ្ឋយ
ស្បកទ្ស្មួយចំនួនមិនចូលរមួកដ្ឋយសារស្ប មហានិភ័យ ការគំរាមកំផ្ហងកដ្ឋយកស្ោះធ្មមជាតិ្ ពយុះេាច់សាហារា  
ស្ោប់មីន កស្គឿងផៃុះផ្កនចន ការវាយស្បហារអត្តឃ្ត្ពីស្កុមកភរវកមម ជំងឺ េ្ង Ebola ជំងឺស្គុនចញ់។ល។ កៅកនុងតំ្បន់
អាស៊ាន កមពុជាស្ាិត្កនុងកលេករៀងទី្៣ននស្បកទ្ស្ផ្ដលបញ្ាូ នកងទ័្ពមួកកេៀវចូលរមួកបស្កកមមផ្ងរកាស្នតិភាពរបស្់
អងគការស្ហស្បជាជាតិ្ និងស្ាិត្កនុងកលេករៀងទី្២ននស្បកទ្ស្ផ្ដលបានបញ្ាូ នកងកមាេ ងំជានារ។ី 
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ចតុលោណយទុ្ធសាស្រសតទ្ី១ 
ោរអភិវឌ្ឍ្នធានរនុសស 

ការអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុស្ស ស្តូ្វបានចត់្ទុ្កជាអាទិ្ភាពននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណកៅស្គប់
ដំណាក់កាល ពិកស្ស្បានកាេ យជាអាទិ្ភាពទី្១ កៅកនុងដំណាក់កាលទី្៣និងទី្៤កនះ ស្ំកៅកលីកកមពស្់
ចំកណះដឹង ជំនាញវជិាា ជីវៈ ស្មត្ាភាព ស្ហស្គិនភាព ការនចនស្បឌិ្ត្ នវានុវត្តន៍ គុណធ្ម៌ ស្ីលធ្ម៌ មនស្ិការ 
កស្នហាជាតិ្ និងសាម រតី្ទ្ទួ្លេុស្ស្តូ្វ សុ្េភាពនិងកាយស្មបទរងឹមា ំតួ្នាទី្ស្រស្តីនិងកិចចោពំារស្ងគម។ 

រុំទ្ី១- ោរពម្្ឹ្គុណភាពវិសយ័អប់រ ំវិទ្ាសាស្រសត និ្បលចចែវិទ្ា 
ស្កស្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាស្កស្មចការង្ករបានដូចខាងកស្កាម៖ 

១-ោរពម្្ឹ្និ្ោរលេើែែរពសវ់ិសយ័អបរ់ ំវិទ្ាសាស្រសត បលចចែវិទ្ា ម្ពរោំ្ ោរបណតុ ោះ
បណាត េបលចចែលទ្ស (ឆន ២ំ០១៨-២០១៩) 

ស្កស្ួងនិងនដគូអភិវឌ្ឍបានរួមោន ស្កស្មចកិចចការធំ្ៗគួរឱ្យកត់្ស្មាគ ល់ ជាពិកស្ស្សិ្ស្ស និស្សិត្បាន
េិត្េំករៀនសូ្ស្ត្ជាងមុន និងស្គូបកស្ងៀនេិត្េំបំកពញការង្ករលែស្បកស្ីរជាងមុន។ ាមរយៈអនតរាគមន៍មួយចំនួន
ដូចជាការកធ្វីយុទ្ធនាការស្បមូលកុមារដល់វយ័ស្ិកា ការសាងស្ង់អោរស្ិកា ការផតល់ស្គូបកស្ងៀន ការផតល់ងវកិា
ដំកណីរការសាោករៀន ការផតល់អាហារូបករណ៍ដល់ស្ិស្សមកពីស្គួសារស្កីស្ក បានបងាលកខណៈឱ្យស្ិស្ានុស្ិស្ស 
និងនិស្សតិ្មានលទ្ធភាពកាន់ផ្ត្កស្ចីនកនុងការទ្ទួ្លបានការអប់រកំៅស្គប់កស្មិត្។ កនុងឆ្ន សំ្ិកា២០១៨-២០១៩ 
កុមារបានទ្ទួ្លកស្វាអប់រ ំ កុមារតូ្ចមាន៤២៥ ៤០៣នាក់ ស្ស្ី២១២ ៤៥៧នាក់ កស្មីនឹង៤៩,៩៤ ភាគរយ។ 
កុមារអាយុ៥ឆ្ន  ំបានទ្ទួ្លកស្វាអប់រាំមស្គប់រូបភាពមាន១៩១ ៨៣២នាក់(ស្ស្ី៩៤ ២៨៨នាក់)។ ស្ិស្សបឋម
ស្ិកាស្រុប២ ១៦៣ ១៤៣នាក់(ស្ស្ី១ ០៣៩៩៣៦នាក់)។ ស្ិស្សមធ្យមស្ិកាបឋមភូមិស្រុប៦៣៨ ៧១២
នាក់(ស្ស្៣ី៣៣ ០៣៦នាក់)និងស្ិស្សមធ្យមស្ិកាទុ្តិ្យភូមិស្រុប៣៣៩ ៨៤៧នាក់(ស្ស្ី១៨០ ៩៥០នាក់) 
ស្ិស្សបកចចកកទ្ស្២ ១០៣នាក់(ស្ស្ី៧៨៤នាក់)។ 

ស្កស្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡាមានបុគគលិកអប់រទូំ្ទងំស្បកទ្ស្ កកីនក ងីដល់១២០ ២៩៩នាក់(ស្ស្ី ៥៤ 
៩៥៨នាក់) កនុងកនាះថ្នន ក់ជាតិ្៣ ៤១៦នាក់ (ស្ស្ី ៩៣៩នាក់) និងថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្១១៦ ៨៨៣នាក់ (ស្ស្ី៥៤ 
០១៩នាក់)។ ស្កបេ័ណឌ ស្គូមកត្តយយស្ិកា៣ ៨៣៤នាក់(ស្ស្ី៣ ៧៣១នាក់) ស្គូបឋមស្ិកា៥៦ ១០៥នាក់ (ស្ស្ី 
២៨ ៥៨៩នាក់) ស្គូបកស្ងៀនកស្មិត្មូលដ្ឋា ន៤១ ៥៥៦នាក់(ស្សី្១៧ ៣៩៦នាក់) ស្គូបកស្ងៀនកស្មិត្ឧត្តម     
១៦ ៥៥៧នាក់(ស្ស្ី ៤ ៩២៦នាក់) អធិ្ការបឋមស្ិកា៥៩ នាក់(ស្ស្ី ១១នាក់) និងអធិ្ការមធ្យមស្ិកា៩២
នាក់(ស្ស្ី ១៧នាក់)។ 

កដីមបកីលីកកមពស្់គុណភាពអប់រនិំងភាពក េ្ីយត្ប ស្កស្ួងអប់រ ំ យុវជន និងកីឡាបាននិងកំពុងអនុវត្តនូវ
កិចចការដ៏ស្ំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាៈ អនុម័ត្កមមវធីិ្ស្ិកាលមែិត្ស្គប់មុេវជិាា ស្គប់ភូមិស្ិកា ផ្កលមែការបណតុ ះបណាត ល
ស្គូនិងវសិ្កឹត្ការស្គូបកស្ងៀន អភិវឌ្ឍវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ំវទិ្ាសាា នគរុកកាស្លយ និងករៀបចំផ្ផនការស្កមមភាព កដីមបី
អភិវឌ្ឍមជឈមណឌ លគរុកកាស្លយភូមិភាគនិងសាោគរុកកាស្លយ និងវសិ្កឹត្ការកេត្ត ពស្ងីកការអនុវត្តសាោករៀន
ជំនាន់ងមីបាន១១កផ្នេង (សាោបឋមស្ិកា៤ និងសាោមធ្យមស្ិកា៧) ជំរុញការផ្កលមែវធីិ្សាស្រស្តបកស្ងៀន
ជំរុញការស្ិកាមុេវជិាា វទិ្ាសាស្រស្ត បកចចកវទិ្ា វសិ្វកមម និងគណិត្វទិ្ា។ ស្កស្ួងកំពុងសាកលបងនិងពស្ងីកការ
អនុវត្តការស្គប់ស្គងសាោករៀន កឆ្ព ះកៅបកងាីនគណកនយយភាពនិងស្វ័យភាព និងការចូលរមួរបស្អ់នកពាក់ព័នធ
កនុងការស្គប់ស្គងសាោករៀន អនុវត្តរង្កវ យត្នមេការស្ិការបស្់ស្ិស្ស និងផ្កលមែវធីិ្សាស្រស្តបកស្ងៀន។ 
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១.១- ោរអប់រចំំលណោះទ្ូលៅ 
មកត្តយយស្ិកា(រដា) 

ឆ្ន សំ្ិកា ២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ 
សាោករៀន/កផ្នេង ៤ ១៧៦ ៤ ៣០១ 
ស្ិស្ស (នាក់) ២០៥ ៤៩២ ២១៧ ៥០៩ 
ស្គូបកស្ងៀន (នាក់) ៥ ៣៩៨ ៥ ៥៥៩ 

មកត្តយយស្ិកា(ឯកជន) 
សាោករៀន/កផ្នេង ៤៥៦ ៥០៩ 
ស្ិស្ស (នាក់) ៤៧ ២៥១ ៤៨ ៣១៨ 

បឋមស្ិកា(រដា) 
សាោករៀន ៧ ១៨៩ ៧ ២២៨ 
ស្ិស្ស (នាក់) ២ ០២៨ ៦៩៤ ២ ០៤០ ២៥៧ 
ស្គូបកស្ងៀន (នាក់) ៥៧ ៩១៥ ៥៧ ៨១១ 

បឋមស្ិកា(ឯកជន) 
សាោករៀន ៤៣២ ៤៨៨ 
ស្ិស្ស (នាក់) ១១១ ៧៩៨ ១២២ ៨៨៦ 

មធ្យមស្ិកាបឋមភូមិ(រដា) 
អនុវទិ្ាល័យ ១ ២៣៧ ១ ២៤៦ 
ស្ិស្ស (នាក់) ៦០៥ ១៧៣ ៦១០ ២៦១ 
ស្គូបកស្ងៀន (នាក់) ៣៣ ១៨១ ៣៣ ៦៣៨ 

មធ្យមស្ិកាបឋមភូមិ(ឯកជន) 
សាោ ៦៦ ៧៨ 
ស្ិស្ស (នាក់) ២៥ ៩២៨ ២៨ ៤៥១ 

លទ្ធផលស្ប ងស្ញ្ញា បស្ត្មធ្យមស្ិកាបឋមភូមិ 
កបកខជនមកស្ប ង (នាក់) ១៥០ ០៩៩ ១៥៤ ៦៧៩ 
កបកខជនស្ប ងជាប់ (នាក់) ១៤១ ៤១០ ១៤៤ ៣៦៥ 

មធ្យមស្ិកាទុ្តិ្យភូមិ(រដា) 
វទិ្ាល័យ ៥១១ ៥២៥ 
ស្ិស្ស (នាក់) ៣០៣ ៨៩៣ ៣២១ ១៤៥ 
ស្គូបកស្ងៀន (នាក់) ១៥ ១៧៦ ១៥ ៧៦១ 

មធ្យមស្ិកាទុ្តិ្យភូមិ(ឯកជន) 
សាោ ១២២ ១៤៧ 
ស្ិស្ស (នាក់) ១៨ ១០៧ ១៨ ៧០២ 
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លទ្ធផលស្ប ងស្ញ្ញា បស្ត្មធ្យមស្ិកាបឋមភូមិ 
កបកខជនមកស្ប ង (នាក់) ១១៣ ៣៦៥ ១១៥ ២០៦ 
កបកខជនស្ប ងជាប់ (នាក់) ៧៦ ០៣៤ ៧៩ ០៥២ 

ឧត្តមស្ិកា (រដា និងឯកជន) 
ស្គឹះសាា នរដា (១) ៤៨ ៤៨ 
ស្គឹះសាា នឯកជន (២) ៧៣ ៧៧ 
ស្រុប ១+២ ១២១ ១២៥ 
និស្សតិ្បរញិ្ញា បស្ត្រង (នាក់) ២០ ៥៧០ ១៩ ៨៧១ 
និស្សតិ្បរញិ្ញា បស្ត្ (នាក់) ១៦៥ ៣៥៩ ១៦៨ ២៤២ 
និស្សតិ្បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ (នាក់) ២០ ២៧២ ២២ ០២២ 
និស្សតិ្ថ្នន ក់បណឌិ ត្ (នាក់) ១២២ ១ ៣៤៩ 

 

និស្សតិ្កំពុងស្ិកាថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្រងស្រុប១៩ ៨៧១នាក់(ស្ស្ី៩ ៨០៧នាក់) កនុងកនាះ និស្សតិ្អាហា
រូបករណ៍២ ៨៨៥នាក់(ស្ស្ី១ ២៥៥នាក់)។ និស្សតិ្កំពុងស្ិកាថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ស្រុប១៦៨ ២៤២នាក់(ស្ស្ី៨៣ ៥៨៥ 
នាក់)។ និស្សតិ្កំពុងស្ិកាថ្នន ក់កស្កាយបរញិ្ញា បស្ត្ស្រុប២៣ ៣៧១ នាក់(ស្ស្ី៥ ២៣៨នាក់) កនុងកនាះថ្នន ក់
បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់២២ ០២២នាក់(ស្ស្ី៥ ១៦០ នាក់) និងថ្នន ក់បណឌិ ត្១ ៣៤៩ នាក់(ស្ស្ី៧៨ នាក់)។ 

១.២- ម្គឹោះសាថ នសែិាឯែជនភាសាកខមរ និ្បរលទ្ស 
ស្បកភទ្សាោ/
ភាសា 

ផ្េមរ ចិន ម ូស្េីម អង់កគេស្ ស្រុប 

សាោមកត្តយយ ៣៧៣ ១៩ ៥ ១១០ ៥០៨ 

សាោបឋមស្ិកា ៤០៦ ២៦ ១៧ ៣៧ ៤៨៧ 

អនុវទិ្ាល័យ ៦២ ១០ ១ ៥ ៧៨ 

វទិ្ាល័យ ១៣៤ 0 ៥ ៨ ១៤៧ 

១.៣- ោរសែិាតារកបបឌ្ីជីថេ 
កនុងឆ្ន សំ្ិកា២០១៨-២០១៩ សាោជំនាន់ងមីកស្មិត្មធ្យមស្ិកាមាន៧ គឺវទិ្ាល័យស្ពះសុ្ីសុ្វត្ាិ 

ស្ពះយុគនធរ ហុ៊នផ្ស្នកំពង់ចម ហុ៊នផ្ស្នផ្ស្ពកកលៀប ជាសុ្ីមផ្ស្ពកអញ្ញច ញ ហុ៊នផ្ស្នពាមជីកង និងអនុវទិ្ាល័យ 
កោកស្ពីង មានស្ិស្សស្រុប៣ ១៦៣ នាក់(ស្ស្ី១ ៥៩៨នាក់)។ សាោករៀនជំនាន់ងមីស្តូ្វបានកាេ យជាសាោករៀន
គំរូស្ស្មាប់ការបណតុ ះបណាត លស្គូ ការផ្កលមែវធីិ្សាស្រស្តបកស្ងៀន ការពស្ងឹងស្វ័យភាពនិងគណកនយយភាព ការ
ស្គប់ស្គងសាោករៀន និងការចូលរមួរបស្់ស្ហគមន៍។  
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១.៤- ោរងារយវុជន អប់រោំយ និ្ែីឡា  
ែ- សរិទ្ធផ្េសខំាន់ៗននោរងារយវុជន 
១- ស្កស្ួងបានកធ្វីបចចុបបននកមមស្កុមស្បឹកាកុមារកមពុជានិងស្កុមស្បឹកាយុវជនកមពុជា កដីមបីជំរុញ

ចលនា“បីលែ”របស្់កុមារផ្ដលបានជះឥទ្ធិពលជាវជិាមានដល់ស្ិស្ានុស្ិស្ស គណៈស្គប់ស្គងសាោ និងគណៈ
កមមការស្ទ្ស្ទ្ង់សាោ។ ជាមួយោន កនះ ស្កស្ួងបានជំរុញស្កមមភាពរបស្់ស្កុមស្បឹកាយុវជនឱ្យបានចូលរមួជួយ
ការង្ករស្វ័យស្គប់ស្គងសាោ ោសំ្ទ្កេឹបស្កុមស្បឹកាយុវជន បកងាីត្កេឹបស្ិកា និងជួយបំប នបផ្នាមដល់ស្ិស្សកស្ត្ៀម
ស្ប ងថ្នន ក់ទី្១២។ 

២- កបីកស្ិកាខ សាោស្តីពី ការស្គប់ស្គងផេូវចិត្តយុវជន ត្ស្មង់ទិ្ស្កាយរទឹ្ធិកមមនិងកោលនកយាបាយ 
កាយរទឹ្ធិកមពុជា កមមវធីិ្កាយរទឹ្ធិកមមនិងទិ្វាស្នតិភាពពិភពកោកកស្កាមស្បធានបទ្«កាយរទឹ្ធិមាន ក់កដីមក មីយួកដីម» 
ការស្គប់ស្គងមជឈមណឌ លនិងយុវជន និងស្ដីពីស្ហស្គិនកជាគជ័យ ផ្ដលមានអនកចូលរមួ៤ ៤៥១នាក់(ស្ស្ី២ ៥៩៤
នាក់) កៅកេត្តាផ្កវ កំពង់ឆ្ន ងំ កំពង់ចម កំពង់ធំ្ បនាៃ យមានជ័យ ស្ពះសី្ហនុ កស្ៀមរាប ផ្កប កកាះកុង 
បាត់្ដំបង និងកេត្តនស្ពផ្វង។ 

៣- ករៀបចំមកហាស្ស្ពវទិ្ាសាស្រស្តនិងវសិ្វកមមកមពុជាកលីកទី្៥ស្តីពីការអប់រវំទិ្ាសាស្រស្ត បកចចកវទិ្ា 
វសិ្វកមម និងគណិត្វទិ្ា កៅពហុកី ដ្ឋា នជាតិ្ កាលពីនងៃទី្២១ ដល់នងៃទី្២៣ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៤- ករៀបចំកវទិ្កាយុវជនតំ្បន់ស្តី្កកាណអភិវឌ្ឍកមពុជា កវៀត្ណាម ឡាវកលីកទី្៨ កៅកេត្តស្កកចះ 
កាលពីនងៃទី្៤ ដល់នងៃទី្៧ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ និងកមមវធីិ្ស្បារពធេួបកលីកទី្២០ ទិ្វាអនតរជាតិ្ស្ស្មាប់យុវជន១២ 
ស្ីហា ២០១៩ ផ្ដលមានអនកចូលរមួ១ ៥០០នាក់ កៅរាជធានីភនំកពញ។ 

៥- ស្កសួ្ងបានករៀបចំកោលនកយាបាយជាតិ្ស្តីពីការសិ្កាកពញមួយជីវតិ្ និងបានទ្ទួ្លការ
ស្កស្មចជាផេូវការពីគណៈរដាមស្រនតី កៅនងៃទី្៧ ផ្េមិងុនា ឆ្ន  ំ២០១៩។ 

៦- ស្បកួត្សាន នដយុវជនស្ត្វត្សទី្២១ កស្កាមស្បធានបទ្«ការស្បកួត្ស្បផ្ជងគកស្មាងផ្ផនការអភិវឌ្ឍ 
វស័ិ្យកស្ិកមមាមផ្បបវទិ្ាសាស្រស្ត» ផ្ដលមានអនកចូលរមួ៣១៥នាក់ កៅវទិ្ាសាា នបកចចកវទិ្ាកមពុជា កាលពីនងៃ
ទី្១៥ ដល់នងៃទី្១៩ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៧- កបាះជំរកំាយរទឹ្ធិករៀមចបងកលីកទី្១ផ្ដលមានអនកចូលរមួ៤៥០នាក់(ស្ស្ី២១៥នាក់)កៅរមណី
យដ្ឋា នបឹងស្ំរទឹ្ធ កេត្តកំពង់ធំ្ កាលពីនងៃទី្២២ដល់នងៃទី្២៨ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៨- បញ្ាូ នស្បតិ្ភូយុវជន៣៥នាក់(ស្ស្១ី១នាក់)ចូលរមួកមមវធីិ្នានាកៅកនុងតំ្បន់និងអនតរជាតិ្។ 
៩- បញ្ាូ នស្បតិ្ភូកាយរទឹ្ធិ៣៣នាក់(ស្ស្ី៨នាក់)ចូលរមួកមមវធីិ្នានាកៅកនុងតំ្បន់និងអនតរជាតិ្។ 
១០- កបីកវគគបណតុ ះបណាត លកមដឹកនាកំាយរទឹ្ធិជាន់េពស្់ជំនាន់ទី្២ចំនួន៦៤នាក់(ស្ស្ី៩នាក់) កាល

ពីនងៃទី្១៧ដល់នងៃទី្២៤ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ និងមូលដ្ឋា នស្គឹះកមដឹកនាកំាយរទឹ្ធិជំនាន់ទី្៦ចំនួន៧៨នាក់(ស្ស្ី
១៦នាក់) កាលពីនងៃទី្៧ ដល់នងៃទី្១៤ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅកេត្តកស្ៀមរាប។ 

១១- ពិធី្បំពាក់កផ្នសងជូនកាយរទឹ្ធិកមពុជា៤៧០នាក់(ស្ស្ី២៦០នាក់) កៅកេត្តកកាះកុង។ 
១២- កបីកវគគបំប នស្តីពីការស្ម័ស្គចិត្តកដីមបសី្ហគមន៍េាុ ំ ផ្ដលមានអនកចូលរមួ៥៧៨នាក់(ស្ស្ី២៨៤

នាក់) កៅរាជធានីភនំកពញ កេត្តកស្ៀមរាប រត្នគិរ ីកពាធ្ិ៍សាត់្ និងកេត្តកំពង់ស្ពឺ។ 
១៣- ស្បារពធទិ្វាស្ហស្គិនភាពកមពុជាផ្ដលមានអនកចូលរមួ៤ ៦៨៥នាក់(ស្ស្ី២ ៧៣៥នាក់) កៅ

ទូ្ទងំ២៥ រាជធានី កេត្ត និងស្បារពធទិ្វាអនតរជាតិ្អនកស្ម័ស្គចិត្ត៥ ធ្នូ ២០១៩ផ្ដលមានអនកចូលរមួ១ ២៥០នាក់
(ស្ស្ី៧២៥នាក់)កៅវទិ្ាសាា នបកចចកវទិ្ាកមពុជា។ 
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១៤- ករៀបចំទិ្វាជាតិ្អំណានកស្កាមស្បធានបទ្«ការអានបណតុ ះវបបធ្ម៌កពញមយួជីវតិ្» ផ្ដលមាន
អនកចូលរមួស្បកួត្ស្បផ្ជងស្ប ងការអានអត្ាបទ្ ស្មូត្កំណាពយនិងផ្ត្ងនិពនធ១៩១នាក់(ស្ស្ី១០២នាក់)មកពី២៥ 
រាជធានី កេត្ត។ 

១៥- ស្កស្ួងបានពស្ងីកកមមវធីិ្សាកលបងការអប់រសំ្ហស្គិនភាព កៅ២៥រាជធានី កេត្ត ដ្ឋក់អនុវត្ត
កមមវធីិ្ស្មមូលអប់រកំស្មិត្មូលដ្ឋា នាមអីុនធឺ្ណិត្ ដំកណីរការមជឈមណឌ លផ្ណនាអំំពីអាជីពនិងការង្ករបំប ន
ស្មត្ាភាពស្តីពីការអភិវឌ្ឍស្ហស្ោស្ាមស្ហគមន៍ដល់យុវជន បណតុ ះបណាត លវគគមូលដ្ឋា នស្គឹះកមដឹកនាកំាយ
រទឹ្ធិនិងបំប នជំនាញេេីៗដល់យុវជន។ 

ខ- សរិទ្ធផ្េសខំាន់ៗននោរងារអប់រោំយ និ្ែីឡា 
ខ.១- ោរងារសោិាសាោនងិ្បណ្្តុះបណ្តាល 

 ១- កបីកស្ិកាខ សាោស្តីពីការាក់ផ្ត្ងកស្ចកតីស្ពាងចាប់ស្តីពីការស្គប់ស្គងវសិ្័យអប់រកំាយ និង
កីឡា ការអនុវត្តកស្ៀវកៅអប់រកំាយនិងកីឡាស្ស្មាប់ស្គូកៅស្គឹះសាា នបឋមស្ិកា ការករៀបចំកត្ស្តកាយស្មបទ
កុមារពីអាយុ៦ឆ្ន ដំល់១២ឆ្ន  ំ ការករៀបចំផ្ផនការនិងស្ទឹ្ស្តីហាត់្ហវកឹហវនឺ ការស្បឆ្ងំការកស្បីស្បាស្់សារធាតុ្ដូបា 
កនុងវសិ្័យកីឡាកៅរាជធានីភនំកពញ កេត្តបាត់្ដំបង នប លិន កស្ៀមរាប កំពង់ធំ្ កំពង់ចម ឧត្តរមានជ័យ ស្ៃឹងផ្ស្ត្ង 
និងកេត្តមណឌ លគិរ ីផ្ដលមានអនកចូលរមួស្រុប១ ០៩៣នាក់(ស្ស្ី១០៦នាក់) 

 ២- កបីកវគគបំប នស្តីពីវធីិ្សាស្រស្តងមីៗកនុងការបង្កា ត់្បកស្ងៀនជូនស្គូបកស្ងៀនអប់រកំាយ និងកីឡាកៅ 
កេត្តកំពង់ចម កំពង់ឆ្ន ងំ និងកេត្តស្កកចះ ផ្ដលមានអនកចូលរមួ២១០នាក់(ស្ស្ី៣០នាក់)។ 

ខ.២-  ោរងារបណ្្តុះបណ្តាលក្គ្រូឡីា 
 ១- កបីកវគគបណតុ ះបណាត លស្គូបងវឹកកីឡាពលកមមអនតរជាតិ្កស្មិត្១ចំនួន២៥នាក់(ស្ស្ី៥នាក់) 

កៅរាជធានីភនំកពញ កាលពីនងៃទី្២៣ ផ្េឧស្ភា ដល់នងៃទី្៤ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ២- ករៀបចំស្ប ងកស្ជីស្ករសី្គរុស្ិស្សឱ្យចូលករៀនថ្នន ក់ស្គូបកស្ងៀនកស្មិត្មូលដ្ឋា នឯកកទ្ស្អប់រកំាយ

និងកីឡាជំនាន់ទី្២៩ ស្ម័យស្ប ងនងៃទី្៣ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដលមានកបកខជនដ្ឋក់ពាកយស្ប ង១ ៤៧៦
នាក់(ស្ស្ី៣០១នាក់) ជាលទ្ធផលជាប់១៥០នាក់(ស្ស្ី១៤នាក់)។ 

ខ.៣- ោរក្បរួតរឡីា 
 ១- ករៀបចំស្បកួត្កីឡាស្ិស្សបឋមស្ិកាកស្ជីស្ករសី្កជីងឯកថ្នន ក់ជាតិ្ស្បចឆំ្ន សំ្ិកា២០១៨-២០១៩ 

ផ្ដលមានស្បតិ្ភូកីឡាករ កីឡាការនីិចូលរមួស្រុប១ ៦២៦នាក់(ស្ស្ី៩២៩នាក់) កាលពីនងៃទី្២៩ ផ្េមីនា ដល់នងៃ
ទី្៤ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ និងការស្បកួត្កីឡាស្ិស្សមធ្យមស្ិកាថ្នន ក់ជាតិ្កលីកទី្១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដលមានស្បតិ្ភូ
កីឡាករ កីឡាការនីិចូលរមួស្រុប៣ ៤៥៩នាក់(ស្ស្ី១ ៣៣១នាក់)មកពី២៥រាជធានី កេត្ត កៅរាជធានីភនំកពញ 
កាលពីនងៃទី្១០ដល់នងៃទី្១៩ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ២- ករៀបចំស្បកួត្កីឡាកប ត្ង់កជីងឯកពិភពកោកយុវជន និងនារកីលីកទី្១៧ កាលពីនងៃទី្១៨ដល់
នងៃទី្២៤ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដលមាន៤៩ស្បកទ្ស្ កីឡាករ៣១៨នាក់(ស្ស្ី១១៥នាក់) ជាលទ្ធផលស្ពះរាជា-
ណាចស្កកមពុជាទ្ទួ្លបានកមដ្ឋយមាស្១កស្គឿងនិងកមដ្ឋយស្ំរទឹ្ធិ១កស្គឿង និងស្បកួត្កីឡាទញស្ព័ស្ត្កស្ជីស្ករសី្
កជីងឯកថ្នន ក់ជាតិ្ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដលមានស្មាគមចូលរមួ៧ស្បតិ្ភូ កីឡាករ១១២នាក់(ស្ស្ី៤៤នាក់)កៅពហុកី 
ដ្ឋា នជាតិ្។ 
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 ៣- ករៀបចំស្បកួត្កីឡាកៅពហុកី ដ្ឋា នជាតិ្កលីស្បកភទ្កីឡាបាល់ទត់្អាស៊ានអាយុកស្កាម២២
ឆ្ន  ំAFF U22 LG 2019 កាលពីនងៃទី្២៧ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ កីឡាបាល់ទត់្អាសុ្ីអាយុកស្កាម២៣ឆ្ន  ំកាលពី
នងៃទី្២២ដល់នងៃទី្២៦ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ កីឡាបាល់ទត់្មិត្តភាពអនតរជាតិ្កមពុជានិងម ុងកហាគ លី កាលពីនងៃទី្
១៤ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ កីឡាបាល់ទត់្ពានរង្កវ ន់ស្កមតចហុ៊ន ផ្ស្ន កាលពីនងៃទី្១៩ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ កីឡា
បាល់ទត់្ពានរង្កវ ន់ Asian Cup 2023 Qualifiers កាលពីនងៃទី្១0 ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ កីឡាកត្កាវ ន់ដូ ITF 
កស្ជីស្ករសី្កជីងឯកអាសុ្ីអាកគនយ ៍ កលីកទី្២ឆ្ន ២ំ០១៩ កាលពីនងៃទី្១៩ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងកីឡាស្បដ្ឋល់
ស្កលកស្ជីស្ករសី្កជីងឯកថ្នន ក់ជាតិ្ឆ្ន ២ំ០១៩ កាលពីនងៃទី្៨ ដល់នងៃទី្១១ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៤- ករៀបចំស្បកួត្កីឡាវ  ូវណីាមកស្ជីស្ករសី្កជីងឯកពិភពកោកកលីកទី្៦ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅពហុកី 
ដ្ឋា នជាតិ្ កាលពីនងៃទី្១៦ដល់នងៃទី្២២ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជាលទ្ធផលស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជាទ្ទួ្លបានកមដ្ឋយ
មាស្៩កស្គឿង កមដ្ឋយស្បាក់១០កស្គឿង និងកមដ្ឋយស្ំរទឹ្ធិ១២កស្គឿង។ 

 ៥- បញ្ាូ នស្បតិ្ភូ ស្គូបងវឹក ជំនួយការស្គូបងវឹក កីឡាករ កីឡាការនីិ៩០៣នាក់(ស្ស្ី១៧៥នាក់) កលី
ស្បកភទ្កីឡាសុ្ីកហគមកលីកទី្៣០ កីឡាស្ទី្យា ត្េុង បាល់ទត់្ កាយស្មព័នធ វាយស្ីថ្នន ល វូស្៊ូ ស្បដ្ឋល់ស្កល សូ្ហវ
កត្ននីស្ អត្តពលកមម កាយវបបកមម កត្កាវ ន់ដូWT បា រា ឡាពិំក វាយស្ី ការា កត្ដូ បាល់ទ្ះ បាល់កបាះ វាយកូនបាល់ 
ទូ្កស្បនពណី ស្ីដក់និង និ ូន ទូ្កកានូនិងរ  ូអីុង ស្ីដក់ កូនឃេកីលីតុ្ ផ្ហលទឹ្ក លបុកាកា កប ត្ង់ ម ូតូ្ទឹ្ក កត្កាវ ន់ដូ
ITF និងកីឡារា ំ កៅចូលរមួស្បកួត្ស្បផ្ជងកៅកនុងតំ្បន់និងអនតរជាតិ្។ ជាលទ្ធផលស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជាទ្ទួ្ល
បានកមដ្ឋយមាស្៣២កស្គឿង កមដ្ឋយស្បាក់២៦កស្គឿង និងកមដ្ឋយស្ំរទឹ្ធិ៦១កស្គឿង រមួមានកីឡាសុ្ីកហគមកលកីទី្
៣០ទ្ទួ្លបានកមដ្ឋយមាស្៤កស្គឿង កមដ្ឋយស្បាក់៦កស្គឿង និងកមដ្ឋយស្ំរទឹ្ធិ៣៦កស្គឿង កប ត្ង់កជីងឯកអាសុ្ី
អាកគនយទ៍្ទួ្លបានកមដ្ឋយមាស្៤កស្គឿង កមដ្ឋយស្បាក់១កស្គឿង និងកមដ្ឋយស្ំរទឹ្ធិ១កស្គឿង កីឡារាទំ្ទួ្លបាន
កមដ្ឋយមាស្៨កស្គឿង កមដ្ឋយស្បាក់៧កស្គឿង និងកមដ្ឋយស្ំរទឹ្ធិ៦កស្គឿង លបុកាកាទ្ទួ្លបានកមដ្ឋយមាស្៦
កស្គឿង និងកមដ្ឋយស្ំរទឹ្ធិ១កស្គឿង និងកត្កាវ ន់ដូITFទ្ទួ្លបានកមដ្ឋយមាស្១កស្គឿង កមដ្ឋយស្បាក់២កស្គឿង និង
កមដ្ឋយស្ំរទឹ្ធ២ិកស្គឿង។ 

 ៦- ស្បារពធទិ្វាកីឡាកដីមបទីងំអស្់ោន  «កីឡាកដីមបសុី្េភាព មិត្តភាព និងសាមគគីភាព» ផ្ដលមាន
មហាជនចូលរមួ៦៣៧នាក់ កាលពីនងៃទី្៦ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅពហុកី ដ្ឋា នជាតិ្ និងទិ្វាអាស៊ានហាត់្ស្បាណ
កដីមបសុី្េភាពផ្ដលមានមហាជនចូលរមួ១ ៥០០នាក់ កាលពីនងៃទី្២ដល់នងៃទី្៤ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅកេត្ត
កពាធ្ិ៍សាត់្។ 

 ស្កស្ួងការពារជាតិ្ បានបញ្ាូ នកីឡាករ កីឡាការនីិកងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃកៅចូលរមួស្បកួត្កីឡា  
ដកណតី មពានរង្កវ ន់សខ តចអគគ ោខសនាបត្ីខត្ខជា ហ ុន មសន ស្បកួត្កស្ជីស្ករសី្កជីងឯកជាតិ្ទូ្ទងំ
ស្បកទ្ស្ ស្បកួត្ដកណតី មពានរង្កវ ន់កផសងៗកៅកនុងស្បកទ្ស្ ទ្ទួ្លបានកមដ្ឋយមាស្ ៨២កស្គឿង(កមដ្ឋយមាស្កប ត្ង់
ពិភពកោក១កស្គឿង) ស្បាក់៣៤កស្គឿង ស្ំរទឹ្ធ២៤កស្គឿង(កមដ្ឋយស្ំរទឹ្ធកប ត្ង់ពិភពកោក១កស្គឿង) ពាន១(ពាន
កប ត្ង់ពិភពកោក១) ផ្េសស្កវាត់្២និងងវកិា២០ ០០០ដុោេ រអាកម រកិនិង២០ ០០០ ០០០ករៀល ស្ពមទងំទ្ទួ្ល
បានចំណាត់្ថ្នន ក់កលេ១ ស្គងកជីងឯកស្បចឆំ្ន ២ំ០១៩និងនាមុំេកនុងស្ហព័នធកីឡាចំនួន៥ កបីកធ្ៀបនឹងបណាត
ឆ្ន កំនេងមក មានស្នៃុះ្នក ងីគួរឱ្យកត់្ស្មាគ ល់។ កដ្ឋយផ្ កកៅកនុងស្ពឹត្តិការណ៍ស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជាកធ្វី
ជាមាច ស់្ផៃះស្បកួត្កីឡាកប ត្ង់កស្ជីស្ករសី្កជីងឯកពិភពកោកយុវជននិងស្រស្តីកលីកទី្១៧ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដលមាន 
៤៩ស្បកទ្ស្ចូលរួមស្ស្មាប់វញិ្ញា សាវាយសីុ្ព (ឯកត្តជននារ)ី កីឡាការនីិកងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃបានបំផ្បក



 

របាយការណ៍ស្តីពីស្មិទ្ធផលសំ្ខាន់ៗននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណ ដំណាក់កាលទី្៤ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា Page 54 

ឯកត្តកមមជាមាច ស្់កមដ្ឋយមាស្ពិភពកោកជាប់ោន ៤កលីក(ឆ្ន ២ំ០១៣កៅស្បកទ្ស្បារាងំ ឆ្ន ២ំ០១៥កៅស្បកទ្ស្
នង ឆ្ន ២ំ០១៧កៅស្បកទ្ស្ចិន និងឆ្ន ២ំ០១៩កៅស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា)។ រឯីការកៅចូលរួមស្បកួត្កៅកស្ៅ
ស្បកទ្ស្កលីវញិ្ញា សា ការា កត្ដូកជីងឯកអាសុ្ីកលីកទី្១៨ វញិ្ញា សា និ ូនកជីងឯកពិភពកោកកលីកទី្៣៤ និង
វញិ្ញា សាការា កត្ដូកជីងឯកនគរបាល ពិភពកោកកៅស្បកទ្ស្មា ក សុ្ី នង និងសាធារណរដាស្បជាមានិត្ចិនបាន
ទ្ទួ្លកមដ្ឋយមាស្៥កស្គឿង ស្បាក់២កស្គឿង ស្ំរទឹ្ធ២កស្គឿង។ 
រុំទ្ី២- ោរបណតុ ោះបណាត េជំនាញបលចចែលទ្ស 
 ១- ោរបណតុ ោះបណាត េ្នធានរនុសសរបសម់្ែសួ្  សាថ ប័ន 

ម្ែសួ្  សាថ ប័ន 

ឆន ២ំ០១៨ ឆន ២ំ០១៩ 

ស្រុប 

កនុង
ស្បកទ្ស្ 

កស្ៅ
ស្បកទ្ស្ 

ស្រុប 

កនុង
ស្បកទ្ស្ 

កស្ៅ
ស្បកទ្ស្ 

១- ទ្ីស្ដីការគណៈរដាមស្រនដ ី ៥៩៥ ៥៧២ ២៣ ២៤៤ ១៨១ ៦៣ 

២- ស្កស្ួងមហានផៃ ៤ ៣៩១ ៣ ៧៤៦ ៦៤៥ ៣ ១២៦ 
  

៣- ស្កស្ងួការពារជាត្ ិ

១ ៤៦៤ 
០៣៨ 

១  ៤៦០  ៩០១ ៣ ១៣៧ ៧ ០១១ ៥ ៧០៤ ១ ៣០៧ 

៤- ស្កស្ួងករៀបចំផ្ដនដ ីនគរូបនីយកមម  
និងស្ណំង ់

៣៦៨ ២៥៨ ១១០ ៤៣០ ៣៥២ ៧៨ 

៥- ស្កស្ួងឧស្ាហកមមនងិស្បិបកមម ៤៧៧ ៨៥ ៣៩២ ៤៧៨ ២១៥ ២៦៣ 

៦- ស្កស្ួងអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្ ៤ ៣៤៩ ៤ ៣៣១ ១៨ ១ ១១១ ១ ០៧០ ៤១ 

៧- ស្កស្ួងមុេង្ករសាធារណៈ ៧៧២ ៧២៥ ៤៧ ១ ៨២៨ ១ ៧៣១ ៩៧ 

៨- ស្កស្ួងការង្ករនិងបណដុ ះបណាដ ល
វជិាា ជីវៈ 

១ ៣១០ ៩៨០ ៣៣០ ១ ១៤៧ ៧៩៣ ៣៥៤ 

៩- ស្កស្ួងនស្បស្ណីយន៍ិងទូ្រគមនាគមន ៍ ៧ ០៨០ ៦ ៧៨០ ៣០០   ១ ៣១០ ១ ០២៩ ២៨១ 

១០- ស្កស្ួងកទ្ស្ចរណ៍ ៦៦៨ ៦១១ ៥៧ ៥៣០ ៤០៨ ១២២ 

១១- ស្កស្ួងធ្នធានទ្ឹកនងិឧតុ្និយម ៥១៥ ៤៦៥ ៥០ ៥៨៤ ៥៣៣ ៥១ 

១២.ស្កស្ងួផ្រ   និងថ្នមពល ១ ០០៩ ៨៨១ ១២៨ ២ ១១៩ ១ ៩៥៧ ១៦២ 

១៣- ស្កស្ួងស្ងគមកិចច អត្ីត្យុទ្ធជន 

និងយុវនីត្សិ្មបទ 

៧៦៩ ៦៤៦ ១២៣ ៧៤៥ ៥៥៤ ១៩១ 

១៤- ស្កស្ួងបរសិាា ន ៩១៣ ៨២១ ៩២ ១ ០៥០ ៩៦៦ ៨៤ 

១៥- ស្កស្ួងកស្ិកមម រុកាខ  ស្បមាញ់ និង
កនសាទ្ 

២ ៩១៦ ២ ២៨០ ៦៣៦ ២ ២៦៨ ១ ៣៥២ ៩១៦ 

១៦- ស្កស្ួងកចិចការនារ ី ៤៥ ២៤ ២១ ៩៥ ៤៣ ៥២ 

១៧- ស្កស្ួងពាណិជាកមម ២៤០ ២៣២ ៨ ១៧៧ ១០៧ ៧០ 

១៨- ស្កស្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ១៦១ ៦០ ១០១ ១១២ ២១ ៩១ 

១៩- ស្កស្ួងផ្ផនការ ៦០ ៥០ ១០ ១០២ ៨១ ២១ 

២០- ស្កស្ងួយុត្តធិ្ម ៌ ៥ ២ ៣ ៥៣ ២៩ ២៤ 
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២១- ស្កស្ួងទ្ំនាក់ទ្ំនងជាមយួ រដាស្ភា
ស្ពឹទ្ធស្ភា និងអធ្ិការកិចច 

   ៣៥៤ ៣៤៩ ៥ 

២២- ស្កស្ួងវបបធ្ម៌និងវចិិស្ត្ស្ិលបៈ    ១៩ ៨ ១១ 

២៤- ស្កស្ងួការបរកទ្ស្នងិស្ហ
ស្បត្ិបត្តិការអនតរជាត្ ិ

   ១ ៨៤៩ ១ ៨៤៩ 
 

២៥- ស្កស្ងួធ្មមការនិងសាស្នា    ២១ ២១ 
 

២៦- រដាកលខាធ្ិការអាកាស្ចរណ៍សុ្ីវលិ ៣៣៣ ២៨៩ ៤៤ ៦០៣ ៥០៦ ៩៧ 

២៧- ស្កមុស្បឹកាសាដ រអភិវឌ្ឍនវ៍សិ្័យ
កស្កិមមនងិជនបទ្ 

៣០ ២៨ ២ 
   

ស្រុប ១  ៤៩១  ១៤៥ ១  ៤៨៤  ៧៧១  ៦ ៣៧៤ ១៧  ៤៩៣ ១៤  ៣៤៦ ៣   ១៤៧ 

២- ោរងារបណតុ ោះបណាត េជំនាញវិជាា ជីវៈ 
២.១- ម្ែសួ្ រហានផ្េតាររយៈសាលាបណឌិ តយសភានគរបាេែរពុជា : បានកធ្វីការ

បណតុ ះបណាត លដល់មស្រនតីនគរបាលជាតិ្និងមស្រនតីពនធនាោរចំនួន១៤ថ្នន ក់និង៥៣វគគស្ិកា មាននិស្សតិ្ ស្ិកាខ កាម
ស្រុបចំនួន៥ ៣២៤រូប(ស្ស្ី៥៥០រូប) កនុងកនាះថ្នន ក់វគគស្ិកាបានបញ្ច ប់ជាសាា ពរ៣ថ្នន ក់និង៣៦វគគស្ិកា មាន
និស្សតិ្ ស្ិកាខ កាមនិងស្ិស្ស៣ ២៣០រូប(ស្ស្ី២៦៥រូប) និងថ្នន ក់វគគស្ិកាកំពុងបនតចំនួន១១ថ្នន ក់និង១៧វគគស្កិា 
មាននិស្សតិ្ ស្ិកាខ កាមនិងស្ិស្ស២ ០៩៤រូប(ស្ស្ី២៨៥រូប)។ ទ្នៃឹមោន កនះ ក៏បានកធ្វីការកលីកកមពស្់ស្មត្ាភាពថ្នន ក់
ដឹកនានិំងស្គូនគរបាលជាតិ្ាមរយៈការកបីកវគគបណតុ ះបណាត លនផៃកនុង និងចត់្បញ្ាូ នកៅស្ិកាកនុងនិងកស្ៅស្បកទ្ស្
៤៦៦រូប កនុងកនាះស្គូនគរបាលជាតិ្១៤៤រូប(កៅស្ិកាកៅកស្ៅស្បកទ្ស្៥៧រូប)។ 

២.២- ម្ែសួ្ រុខងារសាធារណៈតាររយៈសាលាភូរិនេរដ្ឋបាេ : បានេិត្េំពស្ងឹង និង
ពស្ងីកស្មត្ាភាពននការបណតុ ះបណាត លាមរយៈការផ្កស្ស្មួល អភិវឌ្ឍជាបនតបនាៃ ប់ និងបញ្ចូ លកមមវធីិ្ស្ិកាងមីៗ
មួយចំនួនដូចជាការចុះអនុវត្តការង្ករស្ងគម កមមវធីិ្មនុស្សធ្ម៌ និងកមមវធីិ្កីឡា ស្ពមទងំបកងាីនសូ្ចនាករបណតុ ះបណាត ល
មស្រនតីពីចំនួន៣ ៥០០នាក់ កៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ កៅ៤ ៥០០នាក់ កៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ កដ្ឋយផ្ កកៅកនុងរយៈកពល
៩ផ្េ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ សាោភូមិនៃរដាបាលបានស្កស្មចកោលកៅស្បមាណ១០០%ននផ្ផនការបណតុ ះបណាត ល
ស្បចឆំ្ន ។ំ ជារមួ ការកសាងស្មត្ាភាពមស្រនតីរាជការកៅសាោភូមិនៃរដាបាលកៅកនុងរយៈកពលចុងកស្កាយកនះមាន
ការកកីនក ងីគួរឱ្យកត់្ស្មាគ ល់ ដូចខាងកស្កាម៖ 

ស្ាិតិ្បណតុ ះបណាត លដំបូង 
ឆ្ន  ំ

បរយិាយ 
២០១៨ ២០១៩ ស្រុប 

ស្រុប ស្រស្ត ី ស្រុប ស្រស្ត ី ស្រុប ស្រស្ត ី
ស្ិស្សមស្រនតីជាន់េពស្់ ជំនានទ់្ី១០ 
(២០១៨-២០១៩)   ៦០ ១៥ ៦០ ១៥ 

ស្ិស្សស្កមការជំនាន់ទី្៨   ១១៩ ៣២ ១១៩ ៣២ 
ស្ិស្សមស្រនតីស្គប់ស្គងរដាបាល
ស្កបេ័ណឌ ងមី ឆ្ន ២ំ០១៧ 

៨៧៥ ៣២៧   ៨៧៥ ៣២៧ 
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ឆ្ន  ំ
បរយិាយ 

២០១៨ ២០១៩ ស្រុប 
ស្រុប ស្រស្ត ី ស្រុប ស្រស្ត ី ស្រុប ស្រស្ត ី

ស្ិស្សមស្រនតីស្គប់ស្គងរដាបាល
ស្កបេ័ណឌ ងមី ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  ៤០៩ ១៧៨ ៤០៩ ១៧៨ 

ស្រុប ៨៧៥ ៣២៧ ៥៨៨ ២២៥ ១ ៤៦៣ ៥៥២ 
ស្ាិតិ្បណតុ ះបណាត លបនត 

ឆ្ន  ំ
បរយិាយ 

២០១៨ ២០១៩ ស្រុប 
ស្រុប ស្រស្ត ី ស្រុប ស្រស្ត ី ស្រុប ស្រស្ត ី

វគគវសិ្កឹត្យការមស្រនតីជាន់េពស្់ ២៨៧ ៣៤   ២៨៧ ៣៤ 
វគគវសិ្កឹត្យការមស្រនតីមធ្យម ១១៥ ២៤   ១១៥ ២៤ 
វគគបណតុ ះបណាត លមស្រនតីស្កស្ួងបរសិាា ន ៦០ ១៧ ៤៧ ៦ ១០៧ ២៣ 
វគគស្គប់ស្គងស្គឹះសាា នស្ិកាជានាយកសាោ 
កេត្តនស្ពផ្វងនិងកេត្តកណាត ល ននស្ក .អយក  

១៥៩ ១៥   ១៥៩ ១៥ 

វគគពស្ងឹងស្មត្ាភាពមស្រនតីអគគកលខាធិ្ការដ្ឋា ន
ស្ពឹទ្ធស្ភា 

៣៧ ១១ ៣៧ ១៨ ៧៤ ២៩ 

វគគេេីជំនាញរដាបាលសាធារណៈ ៥៧៦ ៧៨ ២៤០ ៥៦ ៨១៦ ១៣៤ 
វគគេេីជំនាញស្គប់ស្គងអងគភាពសាធារណៈ ២៥៨ ៤៤ ៧៧ ១៦ ៣៣៥ ៦០ 
វគគេេីនវានុវត្តន៍ ១២៧ ២៨ ៣៩៦ ១០៨ ៥២៣ ១៣៦ 
វគគថ្នន ក់ដឹកនានិំងគណៈស្គប់ស្គងជាស្រស្តី   ១៦៤ ១៦៤ ១៦៤ ១៦៤ 
វគគបណតុ ះបណាត លស្តីពីតួ្នាទី្និងភារកិចចរបស្់ស្កុម
ស្បឹកានិងគណៈអភិបាលស្ស្ុកពាមរក៍កេត្តនស្ពផ្វង 

  ២៦ ៥ ២៦ ៥ 

វគគបណតុ ះបណាត លបណាត ញេុទ្ៃកាល័យ   ៤០ ៩ ៤០ ៩ 
ស្រុប ១ ៦១៩ ២៥១ ១ ០២៧ ៣៨២ ២ ៦៤៦ ៦៣៣ 

២.៣- វិទ្ាសាថ នជាតិោរទ្ូតនិ្ទ្ំនាែ់ទ្ំន្អនតរជាតិ  សថិតលម្ោរម្ែសួ្
ោរបរលទ្ស និ្សហម្បតិបតតិោរអនតរជាត៖ិ  

កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ វទិ្ាសាា នបានបកងាីត្វគគបណតុ ះបណាត ល ដូចខាងកស្កាម៖ 

- វគគបណដុ ះបណាដ លរយៈកពលេេី(កលីស្ពី៣ផ្េ)ចំនួន១៥វគគ អនកចូលរមួស្រុប៤៨៧រូប(ស្ស្ី១៧៦រូប) 

- វគគបណដុ ះបណាដ លរយៈកពលេេី(ពី១ផ្េដល់៣ផ្េ)ចំនួន៨វគគ អនកចូលរមួស្រុប២១៤រូប(ស្ស្ី៥៣រូប) 

- វគគបណដុ ះបណាដ លរយៈកពលេេី(តិ្ចជាង១ផ្េ)ចំនួន៣១វគគ អនកចូលរមួស្រុប១ ៤២១រូប(ស្ស្ី៥៦៣រូប)។ 

២.៤- ម្ែសួ្ សខុាភិបាេ តាររយៈម្គឹោះសាថ នបណតុ ោះបណាត េរដ្ឋនិ្ឯែជន 
១- ការបណតុ ះបណាត លមុនកពលបកស្មីការង្ករកស្មិត្ឧត្តម (បរញិ្ញា បស្ត្ក ងី)  
   - ស្ប ងថ្នន ក់ជាតិ្កស្ជីស្ករសី្ចូលករៀនថ្នន ក់មូលដ្ឋា នកស្មិត្បរញិ្ញា បស្ត្១ ៩០៥នាក់ 
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   - និស្សតិ្កំពុងស្ិកាកស្មិត្បរញិ្ញា បស្ត្ក ងីកៅកៅាមស្គឹះសាា នបណតុ ះបណាត លរដា និងឯកជនទងំ៨មាន
ចំនួន៧ ៣៣០នាក់(ស្ស្ី៣ ៦៧០នាក់) 

  - និស្សតិ្ស្ប ងកចញថ្នន ក់ជាតិ្កស្មិត្បរញិ្ញា បស្ត្កលីកទី្១ជាប់ជាសាា ពរ១ ១៤៤នាក់និងធាេ ក់១០១នាក់ កនុង
ចំកណាមកបកខជនដ្ឋក់ពាកយស្ប ងស្រុប១ ២៤៥នាក់ និងស្ប ងកលីកទី្២ជាប់ជាសាា ពរ១៣៨នាក់និងធាេ ក់
៩នាក់ កនុងចំកណាមកបកខជនដ្ឋក់ពាកយស្ប ងស្រុប១៤៧នាក់។ 

២- ការបណតុ ះបណាត លមុនកពលបកស្មីការង្ករកស្មិត្មធ្យម (បរញិ្ញា បស្ត្រង)  
 - ស្ប ងថ្នន ក់ជាតិ្កស្ជីស្ករសី្ចូលករៀនថ្នន ក់ឆ្ន ទីំ្១កស្មិត្បរញិ្ញា បស្ត្រង១ ៤៨០នាក់ 
  - និស្សតិ្កំពុងស្ិកាថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្រងកៅាមស្គឹះសាា នបណតុ ះបណាត លរដានិងឯកជនទងំ១៨ មានចំនួន
៤ ៧៤១នាក់(ស្ស្ី៣ ០១១នាក់) 
- និស្សតិ្ស្ប ងកចញថ្នន ក់ជាតិ្កស្មិត្បរញិ្ញា បស្ត្រងកលីកទី្១ជាប់ជាសាា ពរ២ ៦៥៥នាក់និងធាេ ក់៤២១នាក់ 
កនុងចំកណាមកបកខជនដ្ឋក់ពាកយស្ប ងស្រុប៣ ០៧៦នាក់ និងស្ប ងកលីកទី្២ជាប់ជាសាា ពរ២១៧នាក់
និងធាេ ក់២៩៤នាក់ កនុងចំកណាមកបកខជនដ្ឋក់ពាកយស្ប ងស្រុប៥១១នាក់។ 

៣- ការបណតុ ះបណាត លកស្កាយមូលដ្ឋា ន : កនុងស្បកទ្ស្ស្ស្មាប់ថ្នន ក់កវជាបណឌិ ត្ឯកកទ្ស្ឆ្ន សំ្ិកា២០១៨-២០១៩ 
មានចំនួន១៥៦នាក់ និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ឆ្ន សំ្ិកា២០១៨-២០២០ មានចំនួន៧៩នាក់។ 

៤- ការបណតុ ះបណាត លកពលកំពុងបកស្មីការង្ករ : បញ្ាូ នមស្រនតីសុ្ខាភិបាលកៅកស្ៅស្បកទ្ស្ចូលរមួស្ិកាខ សាោ 
និងវគគបណតុ ះបណាត លរយៈកពលតិ្ចជាង៦ផ្េចំនួន៦៤៣នាក់(ស្ស្ី១៣២នាក់) និងបណតុ ះបណាត លរយៈ
កពលកលីស្ពី៦ផ្េចំនួន២២នាក់(ស្ស្ី៧នាក់)។  

 

២.៥- ម្ែសួ្ ោរងារនិ្បណតុ ោះបណាត េវិជាា ជីវៈ តាររយៈម្គឹោះសាថ នសែិាអប់របំណតុ ោះ    
បណាត េបលចចែលទ្សនិ្វិជាា ជីវៈ៖ 

ចប់ពីផ្េកញ្ញា  ២០១៨ ដល់ផ្េកកាដ្ឋ២០១៩ ការបណតុ ះបណាត លសិ្ស្សនិស្សិត្ផ្ដលស្ាិត្កៅកស្កាម
ស្គឹះសាា នសាធារណៈមានចំនួនស្រុប៤៣ ១៧១នាក់(ស្ស្ី១៣ ៩៨៨នាក់) ផ្ដលកនុងកនាះកស្មិត្កស្កាយឧត្តម
ចំនួន១៧៨នាក់ កស្មិត្ឧត្តម១៨ ០៤៥នាក់ កស្មិត្ជាន់េពស្់បកចចកកទ្ស្/បរញិ្ញា បស្ត្រង៨ ៨៥៩នាក់ កស្មិត្ស្ញ្ញា
បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈកស្មិត្១ ២ ៣ ចំនួន៣ ៦៣០នាក់ និងកស្មិត្វញិ្ញា បនបស្ត្វជិាា ជីវៈ១២ ៤៥៩នាក់។  
ស្ិស្ស និស្សតិ្កំពុងបណតុ ះបណាត លកៅាមស្គឹះសាា នស្ិកាអប់រ ំបណតុ ះបណាត លបកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ(អ.ប.វ) 

ការអប់របំណតុ ះបណាត លបកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ 
កញ្ញា  ២០១៨ - កកាដ្ឋ ២០១៩ 

ស្រុប ស្ស្ ី
១- សាធារណៈ  
១ បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់បកចចកវទិ្ា/ឯកកទ្ស្  ១៧៨   ២៥ 
២ បរញិ្ញា បស្ត្បកចចកវទិ្ា/ឯកកទ្ស្ស្ញ្ញា បស្ត្វសិ្វករ ១៨ ០៤៥ ៤ ៤៣៥    
៣ ស្ញ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់/បរញិ្ញា បស្ត្រងបកចចកកទ្ស្/ឯកកទ្ស្ ៨ ៨៥៩    ២ ១២៨    
៤ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ៣     ៤៧២   ៧៧        
៥ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ២     ៨២៤   ១៤៩       
៦ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ១   ២ ៣៣៤    ៦០៧   
៧ វញិ្ញា បនបស្ត្វជិាា ជីវៈ  ១២ ៤៥៩     ៦ ៥៦៧  
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ស្រុប(១)  ៤៣ ១៧១ ១៣ ៩៨៨  
២- ឯកជន     
១ បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់បកចចកវទិ្ា/ឯកកទ្ស្       ៣៣៣    ១០៧     
២ បរញិ្ញា បស្ត្បកចចកវទិ្ា/ឯកកទ្ស្ស្ញ្ញា បស្ត្វសិ្វករ ៤ ០៨៣ ២ ១៩៨  
៣ ស្ញ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់/បរញិ្ញា បស្ត្រងបកចចកកទ្ស្/ឯកកទ្ស្      ៤៧៤      ១៧៤  
៤ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ៣ ០ ០ 
៥ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ២       ៥៥      ២៧   
៦ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ១        ៨០       ២៨  
៧ វញិ្ញា បនបស្ត្វជិាា ជីវៈ    ១ ១១៦     ៣៨០   

ស្រុប(២) ៦ ១៤១    ២ ៩២៤ 
៣ - អងគការ-ស្មាគម      
១ បរញិ្ញា បស្ត្បកចចកវទិ្ា/ឯកកទ្ស្ស្ញ្ញា បស្ត្វសិ្វករ ១៥       ១១  
២ ស្ញ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់/បរញិ្ញា បស្ត្រងបកចចកកទ្ស្/ឯកកទ្ស្    ១ ១៧១     ៥៨៥   
៣ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ៣       ១៦៦ ១៩  
៤ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ២        ៣១៩ ១៦១  
៥ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ១       ៤៩៧      ២០៤  
៦ វញិ្ញា បនបស្ត្វជិាា ជីវៈ ០ ០ 

ស្រុប(៣)    ២ ១៦៨ ៩៨០  
ស្រុបរមួ(១+២+៣) ៥១ ៤៨០ ១៧ ៨៩២ 

 

ស្ិកាខ កាម ស្ិស្ស និស្សតិ្បានបញ្ច ប់ការស្ិកាកៅាមស្គឹះសាា ន( អ.ប.វ.) ឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៨ 

ការអប់របំណតុ ះបណាត លបកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ 
កញ្ញា  ២០១៨ - កកាដ្ឋ ២០១៩ 
ស្រុប ស្ស្ ី

១- សាធារណៈ  
១ បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់បកចចកវទិ្ា/ឯកកទ្ស្        ២៧ ២  
២ បរញិ្ញា បស្ត្បកចចកវទិ្ា/ឯកកទ្ស្ស្ញ្ញា បស្ត្វសិ្វករ    ៤ ៦៩៦ ១ ៨៣០ 
៣ ស្ញ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់/បរញិ្ញា បស្ត្រងបកចចកកទ្ស្/ឯកកទ្ស្    ៤ ១៣៣    ១ ០២០ 
៤ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ៣       ២៣៨        ៥២  
៥ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ២       ២៧០        ៥៨  
៦ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ១    ១ ៦៦០       ៤៤០ 
៧ វញិ្ញា បនបស្ត្វជិាា ជីវៈ  ២៧ ១៣៥   ១៥ ៩៣២ 

ស្រុប(១)  ៣៨ ១៥៩   ១៩ ៣៣៤ 
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២- ឯកជន  
១ បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់បកចចកវទិ្ា/ឯកកទ្ស្       ២៤ ៥ 
២ បរញិ្ញា បស្ត្បកចចកវទិ្ា/ឯកកទ្ស្ស្ញ្ញា បស្ត្វសិ្វករ ៧៦០       ៣៥៧ 
៣ ស្ញ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់/បរញិ្ញា បស្ត្រងបកចចកកទ្ស្/ឯកកទ្ស្       ២១៧          ៦៨ 
៤ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ៣ ០ ០ 
៥ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ២        ២២ ៩  
៦ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ១ ០ ០ 
៧ វញិ្ញា បនបស្ត្វជិាា ជីវៈ ១ ៧១៥       ៤៦៨ 

ស្រុប (២)    ២ ៧៣៨      ៩០៧ 
៣- អងគការ-ស្មាគម   
១ បរញិ្ញា បស្ត្បកចចកវទិ្ា/ឯកកទ្ស្ស្ញ្ញា បស្ត្វសិ្វករ       ៦៦ ៤៤ 
២ ស្ញ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់/បរញិ្ញា បស្ត្រងបកចចកកទ្ស្/ឯកកទ្ស្      ៥៥៨        ២៤៧ 
៣ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ៣        ១៦០       ១០២ 
៤ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ២       ២២១ ៨៩ 
៥ ស្ញ្ញា បស្ត្បកចចកកទ្ស្និងវជិាា ជីវៈ១      ៣១៣       ១៤៦ 
៦ វញិ្ញា បនបស្ត្វជិាា ជីវៈ ៦ ០០០ ១ ៧២០ 

ស្រុប (៣)    ៧ ៣១៨ ២ ៣៤៨ 
ស្រុបរមួ (១+២+៣) ៤៨ ២១៥   ២២ ៥៨៩ 

២.៦- ម្ែសួ្ វបប្រន៌ិ្វិចិម្តសេិបៈ 
ែ- សាែេវិទ្ាេយ័ភូរិនេវិចិម្តសិេបៈ(គិត្ពីផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ំ

២០១៩) 
- និស្សតិ្ឆ្ន សំ្ិកា២០១៨-២០១៩ បានស្ប ងបញ្ច ប់ការស្ិកាជាសាា ពរកៅមហាវទិ្ាល័យទងំ៥

ចំនួន២៤៤នាក់(ស្ស្៩ី០នាក់) 
- ឆ្ន សំ្ិកា២០១៨-២០១៩ មាននិស្សតិ្កំពុងស្ិកាស្រុបចំនួន២ ៤៣៥នាក់(ស្ស្៩ី៧១នាក់)។ 

ខ- សាលារ្យរសែិាវិចិម្តសេិបៈ 
- ឆ្ន សំ្ិកា២០១៨-២០១៩ មានស្ិស្សកំពុងស្ិកាស្របុចំនួន៩៧១នាក់(ស្ស្៥ី១០នាក់) 
- ឆ្ន សំ្ិកា២០១៨-២០១៩ មានស្ិស្សស្ប ងយកស្ញ្ញា បស្ត្ស្ិលបៈនិងសាន ត្កបស្ត្ស្ិលបៈជាប់

ជាសាា ពរស្រុបចំនួន១៦២នាក់(ស្ស្ី៨៧នាក់) 
- ឆ្ន សំ្ិកា២០១៩-២០២០(គិត្ពីផ្េមករា-ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩) ស្ិស្សស្ប ងចូលករៀនស្រុបចំនួន

២៦៤នាក់(ស្ស្ី១១៧នាក់)។ 
២.៧- ម្ែសួ្ លរៀបចំកដ្នដ្ី នគរបូនីយែរម និ្សណំ្់ 

បរយិាយ ២០១៨ 
 (១ឆ្ន )ំ 

២០១៩ 
(តុ្ោ ២០១៨-កញ្ញា  ២០១៩) 

បណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ (រយៈកពលផ្វង) 
ថ្នន ក់ពិកស្ស្មធ្យមសុ្រកិយាដី ១វគគ មានស្ិកាខ កាម២៧នាក់ ១វគគ មានស្ិកាខ កាម១៩នាក់ 
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ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្រងករៀបចំផ្ដនដី ១វគគ មានស្ិកាខ កាម១៧នាក់ ោម ន 
បញ្ាូ នមស្រនតីចូលវគគបណតុ ះបណាត លកនុងនិងកស្ៅស្បកទ្ស្ 

កនុងស្បកទ្ស្ ២៥៨នាក់ ២៧៣នាក់ 
កស្ៅស្បកទ្ស្ ១១០នាក់ ៦៩នាក់ 

២.៨- ម្ែសួ្ ែសែិរម រោុា ម្បមាញ ់និ្លនសាទ្ 
១- សាកលវទិ្ាល័យភូមិនៃកស្ិកមមចំការដូង 

ស្ិាតិ្និស្សតិ្(អាហារូបករណ៍) 

ឆ្ន សំ្ិកា 
២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ 

ស្រុប ស្ស្ ី ស្រុប ស្ស្ ី
វទិ្ាសាស្រស្ដកស្ិកមម ១១១ ៤២ ១០៣ ៤៩ 
វទិ្ាសាស្រស្តស្ត្វ ៨១ ២២  ៧៤ ២៥ 
កវជាសាស្រស្តស្ត្វ ៧៣ ៣២ ៧៨ ៤០ 
វទិ្ាសាស្រស្តនស្ពក  ី ៥៩ ២៦ ៦៩ ២៩ 
វទិ្ាសាស្រស្តជលផល ៧៣ ៣១ ៨៣ ៣៨ 
វសិ្វកមមកស្ិកមម ៨៧ ២២ ៧៦ ២៣ 
កស្ដាកិចចកស្ិកមមនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ៨៤ ៤៥ ៨៣ ៤៤ 
កស្ិឧស្ាហកមម ១២៩ ៧៧ ១២៦ ៧៣ 
ករៀបចំផ្ដនដីនិងរដាបាលដីធ្េី ៨៣ ៤១ ១១០ ៥៥ 
វទិ្ាសាស្រស្តកៅស្៊ូ ៣២ ១៩ ២៣ ១៦ 

ស្រុបរមួ ៨១២ ៣៥៧ ៨២៥ ៣៩២ 
ស្ិាតិ្និស្សតិ្បង់នងេស្ិកា 

វទិ្ាសាស្រស្ដកស្ិកមម ៦៨៧ ២០៧ ៧០៩ ២៤៩ 
វទិ្ាសាស្រស្តស្ត្វ ៨៣ ១០ ៨៨ ១៥ 
កវជាសាស្រស្តស្ត្វ ៥៥៥ ១១០ ៤៨១ ១០៥ 
វទិ្ាសាស្រស្តនស្ពក  ី ៦ ២ ១៧ ៦ 
វទិ្ាសាស្រស្តជលផល ២៧ ៥ ២៦ ១០ 
វសិ្វកមមកស្ិកមម ១៦ ១ ២៣ ១ 
កស្ដាកិចចកស្ិកមមនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ១៥១ ៦៦ ១២៧ ៥៦ 
កស្ិឧស្ាហកមម ៣២៧ ២០៨ ៤២២ ២៦៧ 
ករៀបចំផ្ដនដីនិងរដាបាលដីធ្េី ១៣៩ ៣៩ ២២៥ ៦៦ 
វទិ្ាសាស្រស្តកៅស្៊ូ ៦ ១ ៦ ៣ 

ស្រុបរមួ ១ ៩៩៧ ៦៤៩ ២ ១២៤ ៧៧៨ 
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២- សាោជាតិ្កស្ិកមមផ្ស្ពកកលៀប 
ស្ិាតិ្និស្សតិ្ 

ឆ្ន សំ្ិកា 
២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ 

ស្រុប ស្ស្ ី ស្រុប ស្ស្ ី
វទិ្ាសាស្រស្តកស្ិកមម ១៨៩ ៦៦ ១៧១ ៧៤ 
វទិ្ាសាស្រស្តនិងកវជាសាស្រស្តស្ត្វ ២២៥ ៥០ ២០៣ ៥៤ 
វទិ្ាសាស្រស្តនស្ពក  ី ៤៥ ២០ ៤៤ ១៩ 
វទិ្ាសាស្រស្តជលផល ៥៤ ២២ ៥៧ ២៨ 
វសិ្វកមមកស្ិកមម ១៣ ១ ១២ ១ 
កស្ដាកិចចកស្ិកមម ៤៧ ២៣ ៥៤ ២៤ 
ផសពវផាយនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ៥៨ ៣០ ៦៥ ៣៧ 
កស្ិឧស្ាហកមម ៤៨ ២៧ ៤៩ ៣០ 
សុ្រកិយាដីនិងការស្គប់ស្គងដី ១០១ ៣២ ១៣៦ ៣៩ 
វទិ្ាសាស្រស្តកៅស្៊ូ ០ ០ ០ ០ 

ស្រុបរមួ ៧៨០ ២៧១ ៧៩១ ៣០៦ 
ស្ិាតិ្និស្សតិ្បង់នងេស្ិកា 

វទិ្ាសាស្រស្តកស្ិកមម ១១៦ ៣៨ ៨៣ ៣០ 
វទិ្ាសាស្រស្តនិងកវជាសាស្រស្តស្ត្វ ១៥៩ ៣៣ ១៣៨ ២៨ 
វទិ្ាសាស្រស្តនស្ពក  ី ៩ ១ ១១ ៥ 
វទិ្ាសាស្រស្តជលផល ៦ ២ ១៣ ៦ 
វសិ្វកមមកស្ិកមម ០ ០ ២ ០ 
កស្ដាកិចចកស្ិកមម ៧ ៣ ៧ ៤ 
ផសពវផាយនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ១៣ ៤ ១០ ៤ 
កស្ិឧស្ាហកមម ៩ ២ ៧ ៣ 
សុ្រកិយាដីនិងការស្គប់ស្គងដី ៥៤ ១៧ ៥៩ ១៦ 

ស្រុបរមួ ៣៧៣ ១០០ ៣៣០ ៩៦ 
ស្ិាតិ្និស្សតិ្អាហារូបករណ៍ 

វទិ្ាសាស្រស្តកស្ិកមម ៧៣ ២៨ ៨៨ ៤៤ 
វទិ្ាសាស្រស្តនិងកវជាសាស្រស្តស្ត្វ ៦៦ ១៧ ៦៥ ២៦ 
វទិ្ាសាស្រស្តនស្ពក  ី ៣៦ ១៩ ៣៣ ១៤ 
វទិ្ាសាស្រស្តជលផល ៤៨ ២០ ៤៤ ២២ 
វសិ្វកមមកស្ិកមម ១៣ ១ ១០ ១ 
កស្ដាកិចចកស្ិកមម ៤០ ២០ ៤៧ ២០ 
ផសពវផាយនិងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ៤៥ ២៦ ៥៥ ៣៣ 
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កស្ិឧស្ាហកមម ៣៩ ២៥ ៤២ ២៧ 
សុ្រកិយាដីនិងការស្គប់ស្គងដី ៤៧ ១៥ ៧៧ ២៣ 

ស្រុបរមួ ៤០៧ ១៧១ ៤៦១ ២១០ 
ស្ាិតិ្និស្សតិ្អាហារូបករណ៍ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ បានបញ្ច ប់ការស្ិកាពីឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៩ 

ឆ្ន សំ្ិកា ២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ 
ស្រុប ស្ស្ ី ស្រុប ស្ស្ ី

វទិ្ាសាស្រស្តកស្ិកមម ២២ ៨ ៣៦ ១៥ 
វទិ្ាសាស្រស្តនិងកវជាសាស្រស្តស្ត្វ ៤៦ ៦ ២៣ ៧ 
វទិ្ាសាស្រស្តជលផល ៦ ២ ១១ ៤ 
កស្ដាកិចចកស្ិកមម ៨ ៥ ៨ ៤ 

ស្រុបរមួ ៨២ ២១ ៧៨ ៣០ 
ស្ាិតិ្និស្សតិ្អាហារូបករណ៍ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្រង បានបញ្ច ប់ការស្ិកាពីឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៩ 

ឆ្ន សំ្ិកា ២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ 
ស្រុប ស្ស្ ី ស្រុប ស្ស្ ី

វទិ្ាសាស្រស្តកស្ិកមម ២២ ៩ ២១ ៦ 
វទិ្ាសាស្រស្តនិងកវជាសាស្រស្តស្ត្វ ៣៦ ៦ ២៥ ៨ 
វទិ្ាសាស្រស្តជលផល ១០ ៦ ៣ ១ 
កស្ដាកិចចកស្ិកមម ៣ ៣ ៣ ០ 

ស្រុបរមួ ៧១ ២៤ ៥២ ១៥ 
ស្ាិតិ្និស្សតិ្បង់នងេថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ បានបញ្ច ប់ការស្កិាពីឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៩ 

វទិ្ាសាស្រស្តកស្ិកមម ១៤ ៦ ២៦ ៨ 
វទិ្ាសាស្រស្តនិងកវជាសាស្រស្តស្ត្វ ២៩ ៥ ២៦ ៧ 

ស្រុបរមួ ៤៣ ១១ ៥២ ១៥ 
៣- សាោជាតិ្កស្ិកមមកំពង់ចម 

ស្ាិតិ្និស្សតិ្កំពុងស្ិកា ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្រង(អាហារូបករណ៍) 

ឆ្ន សំ្ិកា ២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ 
ស្រុប ស្ស្ ី ស្រុប ស្ស្ ី

វទិ្ាសាស្រស្តកស្ិកមម ០ ០ ៣៧ ១២ 
វទិ្ាសាស្រស្តនិងកវជាសាស្រស្តស្ត្វ ០ ០ ២៦ ៧ 
វទិ្ាសាស្រស្តដំណាកំៅស្៊ូ ០ ០ ១៦ ៤ 
វទិ្ាសាស្រស្តជលផល ០ ០ ១៥ ៥ 
វទិ្ាសាស្រស្តកស្ដាកិចចនិងស្គប់ស្គងកស្ិកមម ០ ០ ១៤ ៦ 

ស្រុបរមួ ០ ០ ៩៣ ៣៤ 
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ស្ាិតិ្និស្សតិ្កំពុងស្ិកា ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ ស្ស្មាប់ឆ្ន សំ្កិា២០១៨-២០១៩(បង់នងេ) 

ឆ្ន សំ្ិកា ២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ 
ស្រុប ស្ស្ ី ស្រុប ស្ស្ ី

វទិ្ាសាស្រស្តកស្ិកមម     ៤១ ២០ 
វទិ្ាសាស្រស្តនិងកវជាសាស្រស្តស្ត្វ     ៥៦ ៩ 
វទិ្ាសាស្រស្តជលផល     ១៩ ៨ 

ស្រុបរមួ ០ ០ ១១៦ ៣៧ 
ស្ាិតិ្និស្សតិ្កំពុងស្ិកា ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ (អាហារូបករណ៍) 

ឆ្ន សំ្ិកា ២០១៧-២០១៨ ២០១៨-២០១៩ 
ស្រុប ស្ស្ ី ស្រុប ស្ស្ ី

វទិ្ាសាស្រស្តកស្ិកមម     ៧៩ ៤៩ 
វទិ្ាសាស្រស្តនិងកវជាសាស្រស្តស្ត្វ     ៧៣ ២៧ 
វទិ្ាសាស្រស្តដំណាកំៅស្៊ូ     ៣០ ៥ 
វទិ្ាសាស្រស្តជលផល     ២៧ ១៣ 
វទិ្ាសាស្រស្តកស្ដាកិចចនិងស្គប់ស្គងកស្ិកមម     ៦១ ៤៤ 

ស្រុបរមួ 0 0 ២៧០ ១៣៨ 
២.៩ - ម្ែសួ្ ស្គរែិចច អតីតយទុ្ធជន និ្យវុនីតិសរបោ  ាមរយៈវទិ្ាសាា នជាតិ្ ស្ងគមកិចច

មានស្ិកាខ កាមផ្ដលបានបញ្ច ប់ការស្ិកាកស្មិត្វញិ្ញា បនបស្ត្ចំនួន១៨៦នាក់ កនុងកនាះ ជំនាញភាពជាអនកដឹកនាំ
៧៦នាក់ ជំនាញករៀបចំផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្ត៣០នាក់ និងជំនាញមូលដ្ឋា នស្គឹះននការផតល់កស្វាស្ងគមកិចច៨០នាក់ 
និងនិស្សតិ្កំពុងបនតការស្ិកាចំនួន៤៩០នាក់(ស្ស្ី២៦១នាក់) 

និស្សតិ្កំពុងស្ិកាាមឆ្ន និំងជំនាញ 

ល.រ បរញិ្ញា បស្ត្ 
ចំនួននិស្សតិ្(ឯកាៈនាក់) 

ឆ្ន ទីំ្១ ឆ្ន ទីំ្២ ឆ្ន ទីំ្៣ ឆ្ន ទីំ្៤ ស្រុប 
១ ស្ងគមកិចច ១៩ ៤០ ២១ ២១ ១០១ 
២ ស្ងគមវទិ្ា ៣៥ ៩ ៥ ១០ ៥៩ 
៣ កិចចោពំារស្ងគម ២៣ ១៤ ៧ ១១ ៥៥ 
៤ ស្គប់ស្គងសាធារណៈ ៤៤ ១៧ ១៧ ១២ ៩០ 
៥ រដាបាលសាធារណៈ ១៥ ៣៩ ១៩ ២៦ ៩៩ 
៦ កោលនកយាបាយស្ងគម ៩ ៥   ១៤ 
៧ កោលនកយាបាយសាធារណៈ ៦ ១០   ១៦ 
៨ អកសរសាស្រស្តអង់កគេស្ ៨ ១៥ ៦ ៨ ៣៧ 
៩ វសិ្វកមមឧស្ាហកមមស្ិបបនិមមិត្និងរណប ៨ ៥  ៦ ១៩ 

ស្រុប ១៦៧ ១៥៤ ៧៥ ៩៤ ៤៩០ 
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២.១០- ម្ែសួ្ កផ្នោរ ស្កស្ួងផ្ផនការកនុងនាមរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា បានស្ស្មបស្ស្មួលនិង
ដឹកនាកំរៀបចំផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្(ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ ផ្ដលជាឧបករណ៍យា ងស្ំខាន់
ស្ស្មាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណដំណាក់កាលទី្៤របស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា អាណត្តិទី្៦ននរដាស្ភា។ 
ផ.យ.អ.ជ. ២០១៩-២០២៣កនះ ក៏ជាឯកសារកោលស្ស្មាប់ស្កស្ួង សាា ប័ននានា ករៀបចំផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្ត
អភិវឌ្ឍន៍កនុងវសិ្័យរបស្់េេួន រមួទងំស្កស្ួងផ្ផនការតៃ ល់ក៏បានករៀបចំផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តស្កស្ួងផ្ផនការ កដីមបី
ចូលរមួអនុវត្តបណាត កោលនកយាបាយនានារបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ផ្ដលបានកំណត់្កនុងផ.យ.អ.ជ.២០១៩-
២០២៣ និងយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណដំណាក់កាលទី្៤កនះ។ ជាមួយោន កនះ ស្កស្ួងផ្ផនការបានកដីរតួ្នាទី្យា ង
ស្ំខាន់កនុងការស្ស្មបស្ស្មួលករៀបចំកធ្វីមូលដ្ឋា ននីយកមម កោលកៅអភិវឌ្ឍស្បកបកដ្ឋយចីរភាព(គ.អ.ច.)២០១៦-
២០៣០មកកនុងបរកិារណ៍កមពុជា កដីមបរីមួបញ្ចូ លជាមួយកោលនកយាបាយអាទិ្ភាពរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងការ
អភិវឌ្ឍកមពុជា និងចូលរមួកធ្វីឱ្យស្កស្មចបានកោលកៅនានារបស្់គ.អ.ច.សាកល។ មកដល់កពលកនះ ស្កស្ួង
ផ្ផនការបានស្ហការនឹងដឹកនាកំរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្ន ២ំ០១៩ននការស្កស្មចបានកោលកៅអភិវឌ្ឍ
ស្បកបកដ្ឋយចីរភាពកមពុជា(គ.អ.ច.ក.) ២០១៦-២០៣០។    

ស្កស្ួងផ្ផនការក៏បានករៀបចំកោលនកយាបាយជាតិ្ស្បជាជន កោលនកយាបាយជាតិ្ស្តីពីមនុស្សចស្់ 
ផ្ដលជាផ្ផនកយា ងស្ំខាន់ស្ស្មាប់ោសំ្ទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុស្ស។  ស្កស្ួងផ្ផនការក៏បានដំកណីរការអនុវត្ត 
កមមវធីិ្អត្តស្ញ្ញា ណកមមស្គួសារស្កីស្កនិងកមមវធីិ្កំណត់្ស្គួសារស្កីស្កាមការកស្នីសុ្ំ កដីមបីកំណត់្និងរកឱ្យកឃីញ
ស្គួសារស្កីស្កពិត្ស្បាកដកៅតំ្បន់ជនបទ្និងតំ្បន់ទី្ស្បជំុជន។ ព័ត៌្មាននិងទិ្នន័យផ្ដលជាលទ្ធផលននកមមវធីិ្កនះ 
ស្តូ្វបានកស្បីស្បាស្់ស្ស្មាប់ករៀបចំកោលនកយាបាយនានាស្ស្មាប់ោសំ្ទ្ដល់ស្គួសារស្កីស្ក ជាពិកស្ស្កមមវធីិ្កផៃរ
សាច់ស្បាក់ដល់ស្រស្តីមាននផៃកពាះនិងកុមារ និងកមមវធីិ្កបឡាជាតិ្ស្នតិសុ្េស្ងគម ស្ស្មាប់ឱ្យស្កស្មចបានមំុទី្៤នន
ចតុ្កកាណទី្១របស្់យុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណដំណាក់កាលទី្៤។ 

ស្កស្ួងផ្ផនការក៏ជាសាា ប័នស្នូលផ្ដលទ្ទួ្លបនៃុកស្បមូលនិងវភិាគទិ្ននន័យ ស្ស្មាប់បកស្មីដល់ការ
ករៀបចំកោលនកយាបាយផ្ផនការនិងការកធ្វីកស្ចកតីស្កស្មចចិត្តនានា ាមរយៈការករៀបចំជំករឿនទូ្កៅនូវស្បជាជន
កមពុជាឆ្ន ២ំ០១៩ អកងាត្កស្ដាកិចច ស្ងគមកិចចកមពុជា អកងាត្ចកនាេ ះជំករឿនកស្ិកមមឆ្ន ២ំ០១៩ និងអកងាត្កផសងៗកទ្ៀត្។  

ជាមួយោន កនះ ស្កស្ួងក៏បានចូលរមួអនុវត្តការង្ករផ្ដលមានលកខណៈអនតរវសិ្័យ ដូចជាការផសពវផាយពី
ការយល់ដឹងអំពីកមករាគកអដស្៍/ជំងឺកអដស្៍ ការបណតុ ះបណាត លពីកយនឌ័្រនិងបស្រញ្ញា បកយនឌ័្រកៅកនុងផ្ផនការ 
កោលនកយាបាយនិងស្ាិតិ្ និងបានបនតបណតុ ះបណាត លដល់និស្សតិ្ជំនាន់ទី្៣០និងទី្៣១ កៅមជឈមណឌ លបណតុ ះ
បណាត លផ្ផនការនិងស្ាិតិ្។  

២.១១- ម្ែសួ្ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ ាមរយៈមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍជនបទ្កមពុជា-កូករ   មជឈមណឌ ល 
បណតុ ះបណាត លកេត្តកំពង់ស្ពឺ ាផ្កវ កពាធ្ិ៍សាត់្ នស្ពផ្វង សាវ យករៀង កំពង់ចម កំពត្ កំពង់ធំ្ បនាៃ យមានជ័យ 
កស្ៀមរាប និងកេត្ត បាត់្ដំបងបាននិងបនតបណតុ ះបណាត លជំនាញវជីាា ជីវៈ ដូចជាៈ ការអភិវឌ្ឍស្ហគមន៍ បកចចកកទ្ស្
ចិញ្ច ឹមមាន់ បកចចកកទ្ស្ចិញ្ច ឹមស្តី្ បកចចកកទ្ស្ដ្ឋសំ្ត្ស្ក់ បកចចកកទ្ស្ចិញ្ច ឹមកផ្ងាប-អនៃង់ បកចចកកទ្ស្ផ្កនចនមាូប
អាហារ បកចចកកទ្ស្ចិញ្ច ឹមទ បកចចកកទ្ស្ផលិត្សាបូ៊ោងចន បកចចកកទ្ស្បណតុ ះផសតិ្ បកចចកកទ្ស្ដ្ឋបំផ្នេាម
ផ្បបទំ្កនីបកមម បកចចកកទ្ស្ចិញ្ច ឹមនិងភាា ស្់កូនមាន់ កាត់្កដរស្កមេៀកបំពាក់ អុ៊ត្ស្ក់និងផ្កស្មផស្ស កំុពយូទ័្ររដាបាល 
ភាសាអង់កគេស្ បកចចកកទ្ស្ចិញ្ច ឹមនិងពាបាលស្ជូក បកចចកកទ្ស្កធ្វីជីកំប ុស្ត បកចចកកទ្ស្ចិញ្ច ឹមនិងពាបាលមាន់ 
ជួស្ជុលម ូតូ្ស្គប់ស្បកភទ្ ជួស្ជុលកស្គឿងមា សុ្ីនខាន ត្តូ្ច ជួស្ជុលវទិ្យុមា កញ  និងទូ្រទ្ស្សន៍ ផលិត្កស្គឿងស្ង្កា រមឹ
ពីឫស្ស ី បកចចកកទ្ស្ដ្ឋដំំណាសំ្ស្ូវ បកចចកកទ្ស្ជួស្ជុលនិងផ្ងទអំណតូ ងស្នប់ បកចចកកទ្ស្ដ្ឋដំំណាសំ្គួសារ កាត់្
ស្ក់បុរស្ បកចចកកទ្ស្បណតុ ះកូនក និីងផាំផ្មក និងបកចចកកទ្ស្ចិញ្ច ឹមកាត មងម ផ្ដលមានស្ិកាខ កាមចូលរមួស្រុប 
៤ ៨៥៣នាក់(ស្ស្ី២ ២៥៦នាក់)។ 
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២.១២- ម្ែសួ្ នម្បសណីយន៍ិ្ទ្ូរគរនាគរន៍  
១- បណតុ ះបណាត លថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្(រយៈកពល១ឆ្ន )ំ 
ថ្នន ក់ឆ្ន សំ្ិកាមូលដ្ឋា ន ស្បុស្៤៧នាក់ ស្ស្ី៣៨នាក់ ស្រុប៨៥នាក ់
ពាណិជាកមមកអ ចិស្តូ្និក ស្បុស្៤០នាក់ ស្ស្ី៤០នាក់ ស្រុប៨០នាក់ 
ទូ្រគមនាគមន៍និងបណាត ញ ស្បុស្៥៤នាក់ ស្ស្ី២៣នាក់ ស្រុប៧៧នាក់ 
វទិ្ាសាស្រស្តកំុពយូទ័្រ ស្បុស្៧៦នាក់ ស្ស្ី៥០នាក់ ស្រុប១២៦នាក់ 

ស្រុប ស្បសុ្២១៧នាក់ ស្ស្ី១៥១នាក់ ស្រុប៣៦៨នាក់ 
២- បណតុ ះបណាត លរយៈកពលេេី(រយៈកពល១ឆ្ន )ំ 
បណតុ ះបណាត លពីចមាៃ យ ស្តីពីការកស្បីស្បាស្់ 
NerveNet System កៅកេត្តកំពង់ឆ្ន ងំ 

ស្បុស្២០នាក់ ស្ស្ី១០នាក់ ស្រុប៣០នាក់ 

បណតុ ះបណាត លមស្រនតីរាជការកលីវសិ្័យ ICT និងកលីវសិ្័យ
នស្បស្ណីយ ៍(រាជធានី កេត្ត ស្កុង) 

ស្បុស្១៧២នាក់ ស្ស្ី៦៨នាក់ ស្រុប២៤០នាក់ 

បណដុ ះបណាដ លICT ស្ស្មាប់ការង្កររដាបាលនិងកមម
វធីិ្ទូ្រស្័ពៃឆ្េ ត្នវជូនមស្រនតីរាជការនិងស្ិស្ានុស្ិស្ស 
ាមរយៈកមមវធីិ្អនកស្ម័ស្គចិត្ត ICT កមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
កៅរាជធានីភនំកពញ កេត្តកណាត ល កំពង់ចមនិងកេត្ត
កំពង់ឆ្ន ងំ 

ស្បុស្៧០៤នាក់ ស្ស្ី១ ៤១៥
នាក់ 

ស្រុប២ ១១៩
នាក់ 

បណដុ ះបណាដ លជំនាញវសិ្វករ IT កដីមបកីស្ត្ៀមស្ប ង 
ស្ញ្ញា បស្ត្ IT Passport  របស្់ IPA , Japan បណាដ
ស្កស្ួងនានា 

ស្បុស្២០៥នាក់ ស្ស្ី៣៥នាក់ ស្រុប២៤០នាក់ 

ស្រុប ស្បសុ្១ ១០១ នាក់ ស្សី្១ ៥២៨នាក់ ២ ៦២៩នាក់ 
៣- បណតុ ះបណាត លកស្ៅស្បកទ្ស្(រយៈកពល១ឆ្ន )ំ 
អាហារូបករណ៍កៅស្បកទ្ស្ឥណាឌ (មស្រនតី)       ស្បុស្៣នាក់     ស្ស្ី០នាក់ ស្រុប៣នាក់ 
អាហារូបករណ៍កៅស្បកទ្ស្ឥណាឌ (និស្សតិ្)    ស្បុស្១២នាក់ ស្ស្ី៣នាក់ ស្រុប១៥នាក់ 
អាហារូបករណ៍កៅស្បកទ្ស្ជប ុន(ស្គូបកង្កគ ល) ស្បុស្១នាក់ ស្ស្ី០នាក់ ស្រុប១នាក ់
អាហារូបករណ៍កៅស្បកទ្ស្បារាងំ(ស្គូបកង្កគ ល) ស្បុស្៣នាក់ ស្ស្ី០នាក់ ស្រុប៣នាក់ 

ស្រុប     ស្បសុ្១៩នាក ់ ស្ស្ី៣នាក់ ស្រុប២២នាក់ 
៤- បណតុ ះបណាត លមស្រនតីកនុងវទិ្ាសាា ន(រយៈកពល១ឆ្ន )ំ 
វគគបណតុ ះបណាត លស្តីពីDeveloping Government 

Policies to Promote MSME Development and 
Attract FDIs 

ស្បុស្២នាក់ ស្ស្ី១នាក់ ស្រុប៣នាក់   

បណតុ ះបណាត លស្តីពី Privatisation and Financial 

Reforms for MSME Development 
ស្បុស្០នាក់ ស្ស្ី៣នាក់ ស្រុប៣នាក់ 

បណតុ ះបណាត លជំនាញបកចចកកទ្ស្កលីការស្គប់ស្គង
ហរិញ្ាវត្តុសាធារណៈឆ្ន ២ំ០១៩  

ស្បុស្១នាក់ ស្ស្ី៥នាក់ ស្រុប៦នាក ់

ស្រុប ស្បសុ្៣នាក់ ស្ស្ី០៩នាក់ ស្រុប១២នាក់ 
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២.១៣- ម្ែសួ្ ែិចចោរនារ ី ាមរយៈមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ស្រស្តីកៅ១៤កេត្ត(កេត្តកំពង់ឆ្ន ងំ 
កំពង់ចម ត្បូងឃមុ ំ ផ្កប កំពត្ ស្ពះស្ីហនុ កំពង់ស្ពឺ នប លិន បនាៃ យមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ កស្ៀមរាប ស្កកចះ 
ស្ៃឹងផ្ស្ត្ង និងកេត្តស្ពះវហិារ) បាននិងកំពុងកធ្វីការបណតុ ះបណាត លជំនាញអុ៊ត្ស្ក់ ស្មាែ ងការ កាត់្កដរ នចនម ូដ 
ត្មាញ ផ្កនចនចំណីអាហារ និងជំនាញកនុងការកធ្វីអាជីវកមម ការផដល់កស្វានិងតួ្នាទី្ភារកិចចដល់ស្រស្តីកមមា យ 
ស្រស្តីស្កីស្ក ស្រស្តីជនជាតិ្កដីមភាគតិ្ច និងកកមងស្ស្ីកបាះបង់កចលការស្ិកា ស្រុប១៥ ៨៥៣នាក់។ 

២.១៤- ម្ែសួ្ ទ្ំនាែ់ទ្ំន្ជារួយរដ្ឋសភា-ម្ពឹទ្ធសភា និ្អ្ិោរែិចចៈ ាមរយៈវទិ្ា
សាា នជាតិ្អធិ្ការកិចច ស្កស្ួងបានផតល់ការបណតុ ះបណាត លជំនាញអធិ្ការកិចចបឋម ជូនមស្រនតីរាជការ ស្កស្ួងទំ្នាក់
ទំ្នងជាមួយរដាស្ភា ស្ពឹទ្ធស្ភា និងអធិ្ការកិចចចំនួន៨វគគ ផ្ដលមានស្ិកាខ កាមចូលរមួស្រុបចំនួន៣២៧រូប(ស្រស្តី
១២២រូប)និងបានស្ហការជាមួយអងគការមូលនិធិ្អាសុ្ ីនិងស្កុមហុ៊នស្បឹកាកយាបល់ CPS ផតល់ការបណដុ ះបណាដ ល
ស្តីពីការកសាងស្មត្ាភាពស្សាវស្ជាវជូនមស្រនតីរាជការស្កស្ួងទំ្នាក់ទំ្នងជាមួយរដាស្ភា ស្ពឹទ្ធស្ភា និងអធិ្ការកិចច
ចំនួន២០រូប(ស្រស្តីចំនួន៤រូប)។ 
រុំទ្ី៣- ោរលេើែែរពសល់សវាសខុភាពសាធារណៈនិ្អាហារបូតថរភ  

១- លហដាឋ រចនាសរព័នធសខុាភិបាេ  
គិត្ស្តឹ្មដំណាច់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ មូលដ្ឋា នសុ្ខាភិបាលសាធារណៈផ្ដលមានមុេង្ករផតល់កស្វា

ផ្ងទសុំ្េភាពទូ្ទងំស្បកទ្ស្ មានមណឌ លសុ្េភាព១ ២១៦ ប ុស្តិ៍សុ្េភាព១៣១ និងមនៃីរកពទ្យបផ្ងែក១២៥។  
ជាមួយោន កនះ ស្ំណង់កហដ្ឋា រចនាស្មព័នធរូបវនត មានមនៃីរកពទ្យមិត្តភាពកមពុជា-ចិនស្ពះកុសុ្មៈ និង

មនៃីរកពទ្យកេត្តមិត្តភាពកមពុជា-ចិនត្បូងឃមុ ំ កំពុងសាងស្ង់ផ្ដលជាជំនួយរបស្់សាធារណរដាស្បជាមានិត្ចិន។ 
មណឌ លសុ្េភាពចំនួន៤៥កផ្នេង អោរស្មភពផ្ងទទំរក១៥កផ្នេង មនៃីរកពទ្យបផ្ងែកស្ស្ុកស្បតិ្បត្តិ មនៃីរកពទ្យ
កេត្តនប លិននិងមនៃីរកពទ្យកេត្តឧត្តរមានជ័យ កំពុងដំកណីរការសាងស្ង់ផ្ដលហរិញ្ាបបទនកដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល
និងនដគូអភិវឌ្ឍ កស្កាមគកស្មាងកលីកកមពស្់គុណភាពនិងស្មធ្ម៌សុ្ខាភិបាល។ កដ្ឋយផ្ ក មនៃីរកពទ្យកេត្ត
បាត់្ដំបងក៏កំពុងសាងស្ង់កស្កាមជំនួយរបស្់ស្បកទ្ស្ជប ុន ាមរយៈទី្ភាន ក់ង្ករស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជប ុន
(JICA)។ 

២- សថតិិបុគគេែិរស្រនតសីខុាភិបាេ 
បរយិាយ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ស្ាិតិ្មស្រនតីរាជការសុ្ខាភិបាល 
មស្រនតីបកស្មីការង្ករកនុងវសិ្័យសុ្ខាភិបាលសាធារណៈ (នាក់) ២៤ ៩៤៣ ២៥ ០៣២ 
ផតល់ស្កបេ័ណឌ ងមីចូលបកស្មីការកនុងអងគភាព (កផ្នេង) ៧០០ ១ ៣០០ 

ការពស្ង្កយបុគគលិកសុ្ខាភិបាលននបុគគលិកស្រុប  
បុគគលិកសុ្ខាភិបាលបកស្មីការង្ករកៅថ្នន ក់រាជធានី កេត្ត ១៩ ២៦៧នាក់   

 កស្មីនឹង៧៧,២៤% 
១៩ ៤៤០នាក់  
កស្មីនឹង៧៧,៦៦% 

ស្បាក់កបៀវត្សអបបបរមារបស្់មស្រនតីសុ្ខាភិបាលបានកកីនក ងីពី១ ១១៤ ៤៥០ករៀល/ផ្េកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់១ ២០០ ១០០
ករៀល/ផ្េកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ 



 

របាយការណ៍ស្តីពីស្មិទ្ធផលសំ្ខាន់ៗននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណ ដំណាក់កាលទី្៤ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា Page 67 

  ៣- ោរងារនិយត័ែរមកផ្នែឱ្សថ 
១- ស្ាិតិ្ស្គឹះសាា នផ្ផនកឱ្ស្ងនិងកស្គឿងស្ំអាងៈ គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្គឹះសាា នឱ្ស្ងនិង

ឧបករណ៍បរកិាខ រកពទ្យមាន២០កផ្នេង ស្គឹះសាា នផលិត្ផលជំនួយសុ្េភាព១កផ្នេង ស្គឹះសាា នអាហរណ័នីហរណ័
ឱ្ស្ង៤២៧កផ្នេង សាខាស្គឹះសាា នអាហរណ័នីហរណ័ឱ្ស្ង៣១កផ្នេង ស្គឹះសាា នអាហរណ័នីហរណ័កស្គឿងស្មាែ ង
៤១៤កផ្នេង មជឈមណឌ លផ្ងរកាស្មផស្សមាន៥៧កផ្នេង សាខាមជឈមណឌ លផ្ងរកាស្មផស្សមាន ២កផ្នេង និង
ឱ្ស្ងសាា ន-ឱ្ស្ងសាា នរងមាន២ ៨៥១កផ្នេង។ 

២- ការង្ករចុះបញ្ា ិកា-ទិ្ដ្ឋា ការឱ្ស្ង : ផលិត្ផលឱ្ស្ងផ្ដលបានចុះបញ្ា ិកា-ទិ្ដ្ឋា ការមកដល់ផ្េកញ្ញា  
ឆ្ន ២ំ០១៩ មានចំនួន២៣ ៦៩៧មុេ កនុងកនាះ មានឱ្ស្ងស្ម័យនាចូំល២ ៦១៥មុេ  ឱ្ស្ងផលិត្កនុងស្ស្ុក
២៥១មុេ ផលិត្ផលបំប នសុ្េភាព២៩៩មុេ ឱ្ស្ងបុរាណ១១២មុេ  ស្បតិ្ករ២៤៨មុេ និងផលិត្ផលជំនួយ
សុ្េភាព៨៣មុេ។ ស្កស្ួងសុ្ខាភិបាលបានស្បកាស្ដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់ជាផេូវការស្បព័នធចុះបញ្ា ិកា-ទិ្ដ្ឋា ការឱ្ស្ង 
ាមអនឡាញកមពុជា កាលពីនងៃទី្១ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩។ ជាមួយោន កនះ ស្កស្ួងសុ្ខាភិបាលបានចូលរមួករៀបចំ
និងអនុវត្តកមមវធិ្ីស្ចកកចញចូលផ្ត្មួយកលីស្បព័នធអនឡាញស្ស្មាប់ការនាំចូលនិងនាកំចញផលិត្ផល ឱ្ស្ង 
បរកិាខ រកពទ្យនិងកស្គឿងស្មាែ ងជាមួយអគគនាយកដ្ឋា នគយនិងពនធដ្ឋរននស្កស្ួងកស្ដាកិចចនិងហរិញ្ាវត្ាុ ផ្ដលកស្ោង
ចប់កផតីមពីផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ខាងមុេ។ 

៤- ោរគពំារសខុភាពស្គរ 
គិត្ចប់ពីផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្កស្ួងសុ្ខាភិបាលបានអនុវត្តកៅកលីការ

ចំណាយការង្ករោពំារស្ងគមស្ំខាន់ៗមានដូចជា៖ 
១- ស្បាក់ឧបត្ាមភបផ្នាមស្ស្មាប់កមមករនិកយាជិត្ជាស្រស្តីកៅកពលស្ស្មាលកូន : បានផតល់ងវកិាដល់

កបឡាជាតិ្របបស្នតិសុ្េស្ងគមស្ស្មាប់ឧបត្ាមភស្រស្តីជាកមមករនិកយាជិត្កៅកពលស្ស្មាលកូនបានចំនួន៨៣ ៧៦០
នាក់ ស្រុបជាទឹ្កស្បាក់ចំនួន៣៣ ៥០៤ ០៣៣ ០០០ករៀល។ 

២- របបស្នតិសុ្េស្ងគមផ្ផនកផ្ងទសុំ្េភាព : បានផតល់ងវកិាដល់កបឡាជាតិ្របបស្នតិសុ្េស្ងគម 
ផ្ផនកផ្ងទសុំ្េភាពស្ស្មាប់មស្រនតីសាធារណៈ អតី្ត្មស្រនតីរាជការនិងអតី្ត្យុទ្ធជន ផ្ដលបានទ្ទួ្លកស្វាពិនិត្យនិង
ពាបាលជំងឺកៅាមមូលដ្ឋា នសុ្ខាភិបាលសាធារណៈ ស្រុបជាទឹ្កស្បាក់ចំនួន២៤ ៦៨៨ ៦៥៩ ៩៥៧ករៀល។ 

៣- មូលនិធិ្ស្មធ្ម៌ស្ស្មាប់កមមករកស្ៅស្បព័នធ កីឡាករ កីឡាការនីិ ស្កុមស្បឹកាឃុ ំស្ង្កា ត់្ មស្រនតីភូមិ 
ស្បតិ្បត្តិករកបាស្ស្មាែ ត្មីន កមមករសុ្ីកេូ : បានទូ្ទត់្ចំណាយងវកិាមូលនិធិ្ស្មធ្ម៌ស្ស្មាប់ស្កុមកោលកៅខាងកល ី
ផ្ដលបានមកទ្ទួ្លកស្វាពិនិត្យនិងពាបាលជំងឺកៅាមមូលដ្ឋា នសុ្ខាភិបាលសាធារណៈចំនួន ៧០ ០០២ករណី 
ស្រុបជាទឹ្កស្បាក់ចំនួន២ ១១៤ ៤១១ ០០០ករៀល។ 

៤- មូលនិធិ្ស្មធ្ម៌ស្ស្មាប់ស្បជាជនស្កីស្ក : កស្កាមគកស្មាងកលីកកមពស្់គុណភាពនិងស្មធ្ម៌កស្វា
សុ្ខាភិបាល បានទូ្ទត់្ងវកិាមូលនិធិ្ស្មធ្ម៌ស្ស្មាប់ស្បជាជនស្កីស្កផ្ដលបានមកទ្ទួ្លកស្វាពិនិត្យនិងពាបាល
កៅាមមូលដ្ឋា នសុ្ខាភិបាលសាធារណៈ ៣ ០៧១ ៦៣៨ករណី ស្រុបជាទឹ្កស្បាក់៨៤ ៦៤៦ ៥២៦ ៥០០ករៀល។ 

៥- កមមវធីិ្ឧបត្ាមភសាច់ស្បាក់ជូនស្រស្តីមាននផៃកពាះនិងកូនអាយុកស្កាម២ឆ្ន នំនស្គួសារមានបណណស្មធ្ម៌ 
ឬបណណអាទិ្ភាព : បានឧបត្ាមភសាច់ស្បាក់ជូនអនកទ្ទួ្លផលពីកមមវធីិ្កនះាមរយៈធ្នាោរឯកកទ្ស្វងី កដ្ឋយ
មានស្រស្តីចុះក ម្ ះកនុងស្បព័នធ CTP App ចំនួន៤៣ ៥៤១ករណី និងបានកស្បីស្បាស្់កស្វាស្រុប៩៤ ៤៥៧ករណី 
គិត្ជាទឹ្កស្បាក់ចំនួន៦ ១៩១ ០៨០ ០០០ករៀល។ 
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វឌ្ឍនភាពននសូ្ចនាករស្នូលកនុងការោពំារសុ្េភាពស្ងគម 

ល.រ សូ្ចនាករស្នូល 
លទ្ធផលស្កស្មចបាន 

២០១៨ កញ្ញា ២០១៨-កញ្ញា ២០១៩ 

១ ករណីផ្ដលបានមកទ្ទួ្លកស្វាពិនិត្យនិង
ពាបាលជំងឺ ស្គបដណត ប់កដ្ឋយមូលនិធិ្ស្មធ្ម៌ 

២ ៨៥៤ ៦២៩ករណី ៣ ១៤១ ៦៤០ករណី 

២ ស្រស្តមីាននផៃកពាះកៅកនុងស្គួសាស្កីស្កទ្ទួ្លបាន
ស្បាក់ឧបត្ាមភពីកមមវធីិ្ោពំារស្រស្តីមាននផៃកពាះ 

ោម ន ៤៤ ១១៣ករណី 

៣ កុមារអាយុកស្កាមពីរឆ្ន កំៅកនុងស្គួសាស្កីស្កទ្ទួ្ល
បានស្បាក់ឧបត្ាមភពីកមមវធីិ្ោពំារស្រស្តីមាននផៃកពាះ 

ោម ន ៥០ ៣៤៤ករណី 

៥- ោរផ្តេល់សវាកថោសំខុភាព 

ល.រ សូ្ចនាករស្នូល 
លទ្ធផលស្កស្មចបាន 

កញ្ញា ២០១៧- 
កញ្ញា ២០១៨ 

កញ្ញា ២០១៨- 
កញ្ញា ២០១៩ 

១ ការពិនិត្យជំងឺកស្ៅករណីងមី ១០ ៩០១ ៩១៣ករណី ១០ ៦៨០ ០៦០ករណី 
២ អស្ាកស្បីស្បាស្់ផ្ស្គ ១០១,៧៣% ១០៩,១៨% 
៣ ស្រស្តីពិនិត្យផ្ងទគំក៌កលីកទី្៤ ២៨០ ២៩០ករណី ២៨២ ៨៣៧ករណី 
៤ ស្រស្តីស្ស្មាលកូនកដ្ឋយបុគគលិកសុ្ខាភិបាល ៣១០ ៣៨៧នាក់ ៣១២ ៧២៦នាក់ 
៥ ស្ស្ីតស្ស្មាលកូនកៅមូលដ្ឋា នសុ្ខាភិបាល ២៨៩ ៤៤៤នាក់ ៣០២ ៦៥៤នាក់ 

៦ ស្រស្តីកស្កាយស្ស្មាលកូនបានទ្ទួ្លការពិនិត្យ 
ផ្ងទកំលីកទី្១ ២៤៦ ៨១៥នាក់ ២៤៥ ៨៦៨នាក ់

៧ 
កុមារអាយុកស្កាម១ឆ្ន ទំ្ទួ្លវា ក់សាងំបង្កា រជំងឺ 
ខាន់សាេ ក់-កែកមាន់-កត្ាណូស្-រោកកងេីម 
ស្បកភទ្កប-រោកស្ួត្-រោកកស្សាមេួរ៣ដូស្ 

២៤៦ ៨១៩នាក់ ៣៨០ ៦៨៣នាក់ 

៨ កុមារអាយុកស្កាម១ឆ្ន ទំ្ទួ្លវា ក់សាងំបង្កា រជំងឺ   
កស្រញ្ា ឹល-ស្ែូច ៣៣២ ៦៥៥នាក់ ៣៨០ ៥៩៦នាក់ 

៩ ទរកកកីត្រស្់បានទ្ទួ្លការបំកៅកដ្ឋយទឹ្កកដ្ឋះ
មាត យកៅកនុងកមា ងដំបូងកស្កាយកំកណីត្ ១៩៨ ៤៣៧នាក់ ២០១ ៣១៧នាក់ 

១០ កុមារអាយុ៦-៥៩ផ្េបានទ្ទួ្លស្ោប់ថ្នន ជីំវជាតិ្អា ២ ៤៧៥ ២៦៤នាក់ ២ ៥៨៣ ៣២៩នាក់ 

១១ កុមារអាយុពី១២-៥៩ផ្េបានទ្ទួ្លថ្នន  ំ           
កមបង់ដ្ឋហសុល ២ ១១៥ ២៧៩នាក់ ២ ៣១២ ៣០៨នាក់ 

១២ ស្រស្តីមានគក៌បានទ្ទួ្លស្ោប់ថ្នន ជំាតិ្ផ្ដក/ អាសុ្ីត្
ហវូលិក៦០ស្ោប់ ៣៦៥ ៦៦៨នាក់ ៣៨០ ៥៤៦នាក់ 

១៣ ស្បជាជនបានទ្ទួ្លការពិនិត្យពាបាលជំងឺ  
ស្គុនចញ់(ករណីងមី) ៤៣ ៤០១ករណី ១៩ ៤៨២នាក់ 



 

របាយការណ៍ស្តីពីស្មិទ្ធផលសំ្ខាន់ៗននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណ ដំណាក់កាលទី្៤ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា Page 69 

១៤ 
អនកជំងឺទឹ្កកនាមផ្ផែមបានមកពិកស្ោះពិនិត្យ  
ជំងឺកស្ៅករណីងមី 

៥៩ ៨៨៣នាក់ ៦៩ ១៩៥នាក ់

១៥ ការពិកស្ោះជំងឺក ងីស្មាព ធ្្មដំបូង ២២០ ៣២៩នាក់ ២២៧ ៨៧៤នាក់ 

១៦ 
ស្រស្តីអាយុតិ្ចជាង៣០ឆ្ន បំានទ្ទួ្លការស្សាវស្ជាវ
រកមហារកីមាត់្ស្បូន 

៣ ០៤១នាក ់ ១ ៨៥២នាក់ 

១៧ 
អនកជំងឺផ្ភនកក ងីបាយបានទ្ទួ្លការវះកាត់្ផ្ភនក
ក ងីបាយ 

១១ ២២៨នាក់ ១៩ ៧២១នាក់ 

 ៦- ោរលេើែែរពសស់នតិសខុលសបៀ្និ្អាហារបូតថរភ 
 ស្កមុស្បឹកាសាត រអភិវឌ្ឍន៍វស័ិ្យកស្ិកមមនិងជនបទ្បាន៖ 

 - ស្ស្មបស្ស្មួលការអនុវត្តគកស្មាងពហុវសិ្័យស្នតិសុ្េកស្បៀងនិងអាហារូបត្ាមភកៅកមពុជា(MUSEFO) 
និងបានកបីកកិចចស្បជំុគណៈកមាម ធិ្ការដឹកនាគំកស្មាងខាងកលី២កលីក គឺនងៃទី្២៨ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅភនំកពញ 
និងកៅកេត្តកំពត្ នងៃទី្២៥ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដលមានស្មាស្ភាពចូលរមួ៥០នាក់ 
  - ករៀបចំកវទិ្កាស្នតិសុ្េកស្បៀងនិងអាហារូបត្ាមភ កដីមបផី្ចករផំ្លកចំកណះដឹងនិងបទ្ពិកសាធ្កលីការ
អនុវត្តគកស្មាងកមមវធីិ្នានា កលីការកលីកកមពស្់វសិ្័យស្នតិសុ្េកស្បៀងនិងអាហារូបត្ាមភកៅកមពុជា៤កលីកគឺកលីកទី្
៦៧ នងៃទី្០៥ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ កលីកទី្៦៨ នងៃទី្២០ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ កលីកទី្៦៩ នងៃទី្១៧ ផ្េ  កកាដ្ឋ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ កលីកទី្៧០  នងៃទី្១៦ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩  ផ្ដលមានស្មាស្ភាពចូលរមួ២៦៥នាក់ 
 - កបីកស្ិកាខ សាោពិកស្ោះកយាបល់កោលនកយាបាយជាតិ្ស្តីពីគកស្មាងការបកងាីត្បរយិាកាស្ង្កយ
ស្ស្ួលស្ស្មាប់កស្បៀងនិងកស្ិកមមកដីមប ីកដ្ឋះស្សាយបញ្ញា អាហារូបត្ាមភ សាា នភាព វឌ្ឍនភាព និងទិ្ស្កៅ  ២កលីក 
គឺនងៃទី្៣០ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅស្ណាា ោរភនំកពញ និងកៅស្ណាា ោរសុ្ខាភនំកពញ នងៃទី្១៨ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ំ
២០១៩ ផ្ដលមានអនកចូលរមួស្រុប៨៧នាក់          
 - កបីកស្ិកាខ សាោពិកស្ោះកយាបល់ចុងកស្កាយផ្ផនទី្បង្កា ញផេូវ កដីមបកីរៀបចំស្បព័នធោពំារស្ងគម ផ្ដល
ក េ្ីយត្បនឹងហានិភ័យនិងវបិត្តិស្ស្មាប់ស្បកទ្ស្កមពុជា កៅរាជធានីភនំកពញ នងៃទី្២ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដល
មានអនកចូលរមួស្រុប៥៧នាក់ 
 - បានករៀបចំស្បជំុស្កុមការង្ករបកចចកកទ្ស្កលីវសិ្័យោពំារស្ងគម ស្នតិសុ្េកស្បៀង និងអាហារូបត្ាមភ 
ចំនួន ២កលីក គឺ កលីកទី្៨ និង កលីកទី្៩ កស្កាមអធិ្បតី្ភាពដ៏េពង់េពស្ន់នឯកឧត្តម យមឹ ន្លី ឧបនាយករដាមស្រនត ី
និងជាស្បធានស្កុមស្បឹកាសាត រអភិវឌ្ឍន៍វសិ្័យកស្ិកមមនិងជនបទ្ កៅនងៃទី្១៣ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ កដីមបពិីនិត្យ
ស្កស្មចកលីសូ្ចនាករាមដ្ឋនរមួោន របស្់ស្កុមការង្ករបកចចកកទ្ស្ចស្មុះកលីវសិ្័យោពំារស្ងគម ស្នតិសុ្េកស្បៀង 
និងអាហារូបត្ាមភឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ កដីមបកីផាីជូនស្កុមស្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា បូកស្រុបជូនស្កមតចអគគមហាកស្នា-
បតី្កត្កជា ហ ុន មសន នាយករដាមស្រនតីននស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា ដដលមានសមាសភាពចូលរមួប្រមាណជា៧០
នក់  
 - កិចចស្បជំុការង្ករបកចចកកទ្ស្ (TWG) កលីវសិ្័យស្នតិសុ្េកស្បៀងនិងអាហារូបត្ាមភកលីកទី្៩ ស្តីពី
យុទ្ធសាស្រស្តជាតិ្ ស្នតិសុ្េកស្បៀង និងអាហារូបត្ាមភ ២០១៩-២០២៣ កៅទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កដ្ឋយមានការ 
ចូលរមួពីស្កស្ួង សាា ប័នពាក់ព័នធ នដគូអភិវឌ្ឍ និងបណាត ញស្ងគមសុ្ីវលិ កដីមបពិីភាកាោន កលីស្បធានបទ្ចំនួន២ 
គឺ ទី្១-េេឹមសារស្កងខបយុទ្ាសាស្រស្តជាតិ្កលីកទី្២ស្តីពីយុទ្ធសាស្រស្តជាតិ្ស្នតិសុ្េកស្បៀងនិងអាហារូបត្ាមភ ២០១៩-
២០២៣ និងទី្២-សូ្ចនាករាមដ្ឋនរមួោន ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣របស្់ស្កុមការង្ករបកចចកកទ្ស្(TWG) កលីវសិ្័យ
ោពំារស្ងគម ស្នតិសុ្េកស្បៀង និងអាហារូបត្ាមភ ផ្ដលកនុងកនាះមានបញ្ចូ លសូ្ចនាករាមដ្ឋនរមួោន កលីវសិ្័យទឹ្ក
សាែ ត្ អនាម័យ និងអាហារូបត្ាមភ នានងៃទី្នងៃទី្១៣ មិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដលមានស្មាស្ភាពចូលរមួស្បមាណ៥០នាក់
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 - ដឹកនានិំងស្ស្មបស្ស្មួលករៀបចំយុទ្ធសាស្រស្តជាតិ្ស្តីពីវសិ្័យស្នតិសុ្េកស្បៀងនិងអាហាររូបត្ាមភ៥ឆ្ន ំ
(២០១៩ ដល់២០២៣)កលីកទី្២ និងបានកបីកស្ិកាខ សាោពិកស្ោះកយាបល់ថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្បាន៤កលីក កដីមបី
ស្បមូលធាតុ្ចូល កលីកទី្១ កាលពីនងៃទី្១៩ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ កលីកទី្២ នងៃទី្២៥ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ កលីក
ទី្៣ នងៃទី្៣ ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងកលីកទី្៤ នងៃទី្៩ ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដលមានអនកចូលរមួស្រុប៤៣១នាក់ 

- កបីកកិចចស្បជំុស្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ស្តីពីចលនាបកងាីនអាហារូបត្ាមភកៅកមពុជា កដីមបបីង្កា ញនិងអនុម័ត្នូវ
របាយការណ៍វាយត្នមេរមួននចលនាបកងាីនអាហារូបត្ាមភកៅកមពុជានិងផ្ស្វងរកការោសំ្ទ្ពីស្គប់ភាគីពាក់ព័នធ កនុងការ
ជួយជំរុញបកងាីនចលនាអាហារូបត្ាមភកៅកមពុជា និងបង្កា ញពីវឌ្ឍនភាពននការករៀបចំឯកសារយុទ្ធសាស្រស្តជាតិ្ស្តីពី
ស្នតិសុ្េកស្បៀងនិងអាហារូបត្ាមភ ឆ្ន ២ំ០១៩ដល់ឆ្ន ២ំ០២០ កៅទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី នងៃទី្២១ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ំ
២០១៩ ផ្ដលមានស្មាស្ភាពចូលរមួ២០០នាក់ 

 - ករៀបចំកវទិ្កាពិភាកាស្តីពីការកលីកកមពស្់ស្នតិសុ្េកស្បៀងនិងអាហារូបត្ាមភាមរយៈវសិ្័យកស្ិកមម កៅ
សាោជាតិ្កស្ិកមមកំពង់ចម កដីមបអីប់រនិំងកលីកកមពស្់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈឱ្យបានទូ្លំទូ្ោយអំពីសារៈ
ស្ំខាន់របស្់វសិ្័យកស្ិកមមនងៃទី្២ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩  ផ្ដលមានអនកចូលរមួ៣០០នាក់   
  -ស្ហការជាមួយនដគូកនុងការករៀបចំកវទិ្កាយុវជនកដីមបសី្នតិសុ្េកស្បៀងនិងអាហារូបត្ាមភ៣កលីក កលីក
ទី្១កៅសាកលវទិ្ាល័យកវកស្ៃីន នងៃទី្១៤ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ កលីកទី្២ កៅសាោជាតិ្កស្ិកមមផ្ស្ពកោភនងៃទី្
១៦ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងកលីកទី្៣ កៅសាកលវទិ្ាល័យភូមិនៃកស្ិកមម  នងៃទី្១៧ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដល
មានស្មាស្ភាពចូលរមួ៣០០នាក់ 
  - ករៀបចំទិ្វាជាតិ្អាហារូបត្ាមភកលីកទី្៦ កស្កាមស្បធានបទ្ ការបំកៅកូនកដ្ឋយទឹ្កកដ្ឋះមាត យគឺជា
ជកស្មីស្ដ៏ស្បកស្ីរស្ស្មាប់អភិវឌ្ឍមូលធ្នមនុស្សនិងកស្ដាកិចចជាតិ្កៅនងៃទី្២៥ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដលមាន
ស្មាស្ភាពពីស្កស្ួង សាា ប័នថ្នន ក់ជាតិ្ នដគូជាតិ្ អនតរជាតិ្ ស្ងគមសុ្ីវលិ កមមករ ស្រស្តីមាននផៃកពាះ និងនិស្សតិ្
សាកលវទិ្ាល័យស្រុប៨៥០នាក់ 
  - ករៀបចំទិ្វាអាហារូបត្ាមភកៅថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្២កលីក កស្កាមស្បធានបទ្ ការបំកៅកូនកដ្ឋយទឹ្កកដ្ឋះមាត យ
គឺជាជកស្មីស្ដ៏ស្បកស្ីរស្ស្មាប់អភិវឌ្ឍមូលធ្នមនុស្សនិងកស្ដាកិចចជាតិ្កលីកទី្១ កៅកេត្តកស្ៀមរាប នងៃទី្១៧ ផ្េ
ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងកលីកទី្២ កៅកេត្តកំពង់ធំ្ នងៃទី្១៩ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដលមានស្មាស្ភាពចូលរមួ៣០០នាក់ 
 - ករៀបចំទិ្វាអាហារូបត្ាមភកៅថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ កស្កាមស្បធានបទ្ ផតល់អាហារូបត្ាមភលែដល់កូនអនកគឺជា
ការវនិិកយាគដ៏ស្បកស្ីរបំផុត្កៅកេត្តចំនួន៦ គឺកេត្តកំពង់ចម កស្ៀមរាប បាត់្ដំបង បនាៃ យមានជ័យ កំពង់ឆ្ន ងំ 
និងកេត្តនស្ពផ្វង ផ្ដលមានអនកចូលរមួ៥០០នាក់  

 - បានដឹកនានិំងស្ស្មបស្ស្មួលកិចចស្បជំុ អនុស្កុមការង្ករស្តីពីទឹ្កសាែ ត្ អនាម័យ និងអាហារូបត្ាមភជា
កស្ចីនកលីក កដីមបកីរៀបចំសូ្ចនាករាមដ្ឋនរមួោន  ស្តីពីស្មាហរណកមមវសិ្័យទឹ្កសាែ ត្ អនាម័យ និង អាហារូបត្ាមភ 
ដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុងសូ្ចនាករាមដ្ឋនរមួោន របស្់ស្កុមការង្ករបកចចកកទ្ស្ចស្មុះកលីវសិ្័យោពំារស្ងគម ស្នតិសុ្េកស្បៀង 
និងអាហារូបត្ាមភ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ដដលមាន សមាសភាពចូលរមួប្រមាណជា២០០នក់ 
 - បានករៀបចំកិចចស្បជំុថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ កដីមបផីសពវផាយពីវឌ្ឍនភាពការង្ករននចលនាបកងាីនអាហារូបត្ាមភ 
កៅកមពុជា បានចំនួន២ កេត្ត គឺៈកេត្តកាំពង់ ា្ំ និងបនាៃ យមានជ័យ ដដលមានសមាសភាពចូលរួមប្រមាណ១៥០នក់ 
កនុងមួយយខត្ត។ 
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រុំទ្ី៤- ោរពម្្ឹ្សរភាពលយនឌ្័រនិ្ោរគពំារស្គរ 
 ១-  ោរពម្្ឹ្សរភាពលយនឌ្័រ 
ស្កស្ួងកិចចការនារសី្កស្មចការង្ករដូចខាងកស្កាម៖  

 ក- ការបង្កើនភាពអ្អ់ាចផែ្នកងេដ្ឋកិចចដ្លស់្តេរើ 
-ស្ិកាខ សាោនិងកវទិ្កាស្តីពីស្ហស្គិនស្រស្តីកនុងស្ហស្ោស្ខាន ត្មីស្កូតូ្ចនិងមធ្យម បានករៀបចំជា

មួយនឹងមនៃីរកិចចការនារ ី មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ស្រស្តី រមួជាមួយសាា រ័នពាក់ព័នធ និងសហប្រិនស្តសតើសរុរ១២០នាក់
(ស្ស្ី៨៧នាក់)កដីមបពីប្ងឹងរណ្ដា ញសហប្រិនស្តសតើ និងផ្ស្វងយល់អំពីត្ស្មូវការយដើមបើអភិវឌ្ឍស្ហស្គិនភាពស្តសតើនិង
អាជីវកមមស្បកបកដ្ឋយស្បស្ិទ្ធភាព  

 - កស្ចកតីស្ពាងលកខនតិកៈននបណាត ញស្ហស្គិនស្រស្តកីៅកមពុជា (CamWEN) បានករៀបចំនិងជូនដាំណឹង
ពើការដ្ឋក់ពាកយចូលជាស្មាជិកននបណាត ញស្ហស្គិនស្រស្តីកមពុជានិងពវផ្សាយយដើមបើយប្ត្ៀមរយងកើត្រណ្ដា ញជាផ្សលូវការ   

- ស្ហស្គិនស្រស្តីកមពុជាចំនួន៩នាក់ទ្ទួ្លបានពានរង្កវ ន់ស្ហស្គិនស្រស្តីក ន្ីមអាស៊ានឆ្ន ២ំ០១៩ កនុង
ចំកណាម៨៧នាក់ កៅបណាត ស្បកទ្ស្អាស៊ានទងំ១០  

- បានអភិវឌ្ឍស្មត្ាភាពកលីជំនាញទំ្នាក់ទំ្នងជាមួយវសិ្័យឯកជន ដំកណីរការផ្េសចង្កវ ក់
ផលិត្កមម និងការកស្បីស្បាស្់ស្បព័នធបកចចកវទិ្ានិងព័ត៌្មានដល់មស្រនតីមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ស្រស្តីនិងមនៃីរកិចចការនារ ី
ទងំ២៥រាជធានី កេត្ត ចំនួន១៩៧នាក់(ស្ស្ី ១៧១នាក់)   

- បាននិងកំពុងករៀបចំកស្ចកតីស្ពាងកមមវធីិ្ស្តីពីអភិវឌ្ឍន៍ស្ហស្គិនស្រស្តី កតត ត្កលីការពស្ងីកបរយិាកាស្
ក េ្ីយត្បកយនឌ័្រកនុងស្កបេ័ណឌ កោលនកយាបាយមា ស្កូកស្ដាកិចច ការបកងាីត្មជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ស្ហស្គិនស្រស្តី និង 
ការកធ្វីអាជីវកមមាមកអ ចិស្តូ្និក (E-Commerce) 

- បានករៀបចំរបាយការណ៍ស្មិទ្ធផលកមពុជា និងការក េ្ីយត្បនឹងកស្ចកតីផ្ងេងការណ៍របស្់អងគការ
ស្ហស្បជាជាតិ្ស្តីពីស្រស្តីនិងការអភិវឌ្ឍ (Cambodia Report to the General Assembly resolution A/Res/
72/234 on “Women in Development”) និងរបាយការណ៍កមពុជា ស្តីពីការកលីកកមពស្់ស្រស្តីនិងកុមារកីៅជនបទ្ 
(Cambodia Report to the General Assembly resolution A/Res/72/148 on “Women and Girls in 
Rural Areas”) 

- មនៃីរកិចចការនារនិីងមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍន៍ស្រស្តីរាជធានី កេត្ត បានអភិវឌ្ឍស្មត្ាភាពដល់ស្រស្តី
កមមា យ ស្រស្តីស្កីស្ក កកមងស្ស្ីកបាះបង់កចលការស្ិកា និងស្រស្តីជនជាតិ្កដីមភាគតិ្ចស្រុប១៥,៨៥៣នាក់កលីជំនាញ
អុ៊ត្ស្ក់ ស្ំអាងកាយ កាត់្កដរ នចនម ូដ ត្មាញ និងផ្កនចនចំណីអាហារ និងជំនាញកនុងការកធ្វីអាជីវកមម ។  

ខ- ការអបរ់ំស្តេរើ និ្ងកេ្ ស្េើ និ្ការផ្លា េប់្រូរឥរិយាបថ  
- គណៈកមាម ធិ្ការជាតិ្កលីកកមពស្់ស្ីលធ្ម៌ស្ងគម ត្នមេស្រស្តី និងស្គួសារផ្េមរ  បានករៀបចំស្ននិបាត្

បូកស្រុបលទ្ធផលននការអនុវត្តការង្ករឆ្ន ២ំ០១៧-២០១៨ និងកលីកទិ្ស្កៅឆ្ន ២ំ០១៩ កដីមបពិីនិត្យកលីវឌ្ឍន
ភាពននការអនុវត្តការង្ករ ចំណុចខាេ ងំ បញ្ញា ស្ប ម និងកលីកទិ្ស្កៅបនត កស្កាមអធិ្បតី្ភាពរបស្់កោកជំទវ
ងេជ្ជ.អ ៊ឹ្ កន្ថា ផ្លវី រដាមស្រនតីស្កស្ួងកិចចការនារ ីនិងជាស្បធានគណៈកមាម ធិ្ការជាតិ្កលីកកមពស្់ស្ីលធ្ម៌ស្ងគម 
ត្នមេស្រស្តី និងស្គួសារផ្េមរ ផ្ដលមានការចូលរមួពីស្មាជិក ស្មាជិកាស្កស្ួងសាា ប័នពាក់ពនធ័ ថ្នន ក់ជាតិ្ និងថ្នន ក់កស្កាម
ជាតិ្ស្រុប៤៥០នាក់ (ស្ស្ី ៣៩២នាក់) 
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- ឧបករណ៍ផសពវផាយស្កល(កស្មិត្ទ្ី១) និងឧបករណ៍បណតុ ះបណាត លកំណត់្កោលកៅ
(កស្មិត្ទី្២)ស្តីពីការចិញ្ច ឹមកូនផ្បបវជិាមាន ស្តូ្វបានបណតុ ះបណាត ល ដល់ស្គូបកង្កគ លថ្នន ក់ជាតិ្និងថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ 
បានចំនួន២២៦នាក់(ស្ស្ី១៧៦នាក់) និងបនតផសពវផាយដល់ាមស្ហគមន៍(ឳពុកមាត យ អាណាពាបាល ឬ
អនកផ្ងទ)ំ ស្រុបចំនួន៤ ៩៨២នាក់(ស្ស្ី៣ ៨៤៦នាក់)  

- កវទិ្កាពិកស្ោះកយាបល់ស្តីពីការកលីកកមពស្់ស្មភាពកយនឌ័្រកនុងវសិ្័យអប់រ ំ កស្កាមស្បធានបទ្ 
េាុ ំមិនភ័យខាេ ចដល់ស្ិស្សចំនួន១.៨៦៥នាក់(ស្ស្ី១.០៥៧នាក់) កៅវទិ្ាល័យចំនួន១២កនុងកេត្តាផ្កវ កំពង់ចម 
បនាៃ យមានជ័យ និងកេត្តនប លិន បានយល់ដឹងនិងផ្ស្វងរកមុេវជិាា ស្ស្មាប់អនាគត្របស្់េេួនស្ស្បាមទី្ផារការង្ករ  

- មស្រនតីស្កស្ួង និងមនៃីរមនៃីរកិចចការនាររីាជធានី កេត្តទងំ២៥ ស្រុបចំនួន១៩៦នាក់ (ស្រស្តី១៥១
នាក់) ស្តូ្វបានបណតុ ះបណាត លកលីកមមវធីិ្អប់រនិំងសុ្េុមាលភាពស្ងគមកៅកេត្តនស្ពផ្វង សាវ យករៀង និងកេត្តស្ៃឹង
ផ្ស្ត្ង កដីមបជួីយស្រស្តីនិងកកមងស្ស្ីឱ្យយល់ដឹងពីស្ិទ្ធិទ្ទួ្លបានការស្គប់ស្គងកលីអចលនស្ទ្ពយ ការចុះបញ្ា ីអស្ានុកូល
ដ្ឋា ន និងស្ិលបៈកនុងការរស្់កៅស្បកបកដ្ឋយស្មធ្ម៌កយនឌ័្រ ។ 

 គ- ការខលើែែ ពស់សុេភាព អាោរូបត្ថ ភសប្មាប់ន្រសតីនិងែុមារីនិងការ ប់សាក៉ាត្់
ការរីែរលដាល ខ ខរគខអដ្ស៍ និងជាំងឺខអដ្ស៍ 

- កវទិ្កានិងយុទ្ធនាការអប់រសំ្ហគមន៍ស្តីពីកយនឌ័្រ សុ្េភាពបនតពូជ កមករាគកអដស្៍ ជំងឺកអដស្៍ 
និងអាហារូបត្ាមភកនុងកេត្តត្បូងឃមុ ំ កស្ៀមរាប កំពត្ ស្ពះវហិារ កំពង់ឆ្ន ងំ និងកេត្តកំពង់ស្ពឺ ស្តូ្វបានករៀបចំក ងី
កដ្ឋយមានការចូលរមួពីស្បជាពលរដាចំនួន១ ៦៣៧នាក់(ស្ស្ី៩៣៣នាក់) 

- មស្រនតីស្កស្ួង មនៃីរការយិាល័យកិចចការនារសី្ស្ុក អនកទ្ទួ្លបនៃុកកិចចការនារ ីនិងកុមារឃុ ំស្ង្កា ត់្ 
ស្រុបចំនួន៦៦៩នាក់(ស្ស្ី៤៥៧នាក់) កនុងកេត្តកំពង់ឆ្ន ងំ កណាត ល  ស្ពះស្ីហនុ បាត់្ដំបង និងកេត្តស្ពះវហិារស្តូ្វ
បានទ្ទួ្លការបណតុ ះបណាត ល ស្តីពីការកសាងទំ្នាក់ទំ្នងរវាងមាានិងយុវតី្ទក់ទ្ងនឹងសុ្េភាពបនតពូជ សុ្េ
ភាពផេូវកភទ្ ការបង្កា រនិងទ្ប់សាា ត់្ការ េ្ងកមករាគកអដស្៍និងជំងឺកអដស្៍និងអាហារូបត្ាមភ កយនឌ័្រនិងសុ្េភាពផ្ភនក 

- បានកធ្វីនិងកផាីរបាយការណ៍ស្បចសំ្ពះរាជាណាចស្កកមពុជាទក់ទ្ងនឹងការអនុវត្តកស្ចកតីស្កស្មច
ចិត្តកលេ៦០២/២របស្់គណៈកមាម ធិ្ការទ្ទួ្លបនៃុកសាា នភាពស្រស្តី ននអងគការស្ហស្បជាជាតិ្ (Commission on 
the Status of Women ស្តីពី “Women, the girl child and HIV and AIDS”)។ 

ឃ- កិចចការពារ្ាូេចាប ់េស្ាបស់្តេរើនិ្ក ារ ី  
- ស្គូបកង្កគ លស្បចតំំ្បន់ ជាមស្រនតីមនៃីរកិចចការនារ ីមស្រនតីនិងភាន ក់ង្ករនគរបាលយុត្តិធ្ម៌ ទងំថ្នន ក់ជាតិ្ 

និងថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ ស្រុបចំនួន១ ២៨៨នាក់(ស្ស្ី១ ១២៩នាក់) ស្តូ្វបានបណតុ ះបណាត លស្តីពីការទ្ប់សាា ត់្អំកពី
ហងិាកនុងស្គួសារ ការរកំោភបំពានផេូវកភទ្ អំកពីជួញដូរមនុស្សនិងការកកងស្បវញ្ចនានា ស្ពមទងំចាប់និងឯកសារ
កបួននីតិ្វធីិ្ស្បតិ្បត្តិការ  
  - បានោសំ្ទ្មនៃីរកិចចការនារកីនុងករៀបចំកវទិ្កាផសពវផាយស្តីពីការទ្ប់សាា ត់្អំកពីហងិាកនុងស្គួសារ
ការរកំោភបំពានផេូវកភទ្ អំកពីជួញដូរមនុស្ស និងការកកងស្បវញ័្ចនានា ស្ពមទងំការទ្ប់សាា ត់្ការកស្បីស្បាស្់និង
ជួញដូរកស្គឿងកញៀនកៅថ្នន ក់ឃុំនិងភូមិចំនួន៣៧កលីក ផ្ដលមានស្បជាពលរដាចូលរួមស្រុបចំនួន៦ ៥៩៧នាក់ 
(ស្ស្ី៤០៤២នាក់) 
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- កស្ចកតីស្ពាងផ្ផនការស្កមមភាពជាតិ្ ស្តីពីការទ្ប់សាា ត់្អំកពីហងិាកលីស្រស្តីឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 
ស្តូ្វបានករៀបចំកដ្ឋយមានការចូលរមួពីស្គប់អនកពាក់ព័នធ ទងំថ្នន ក់ជាតិ្និងថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ ាមរយៈកិចចស្បជំុពិកស្ោះ
កយាបល់ចំនួន៧កលីក និងបានបញ្ាូ នកៅស្កុមស្បឹកាកស្ដាកិចច ស្ងគមកិចច និងវបបធ្ម៌ ស្ពមទងំបាន េ្ងកិចចស្បជំុ
អនតរស្កស្ួងកៅទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតីចំនួន២កលីក និងកំពុងរងចកំារស្កស្មចពីរាជរដ្ឋា ភិបាលាមរយៈកិចចស្បជំុ
កពញអងគគណៈរដាមស្រនតី កដីមបដី្ឋក់ឱ្យអនុវត្តជាផេូវការ  

- ស្កុមការង្ករពហុវសិ្័យក េ្ីយត្បចំកពាះអំកពីហងិាទក់ទ្ងនឹកយនឌ័្រកនុងកេត្តចំនួន៨ និងស្ស្ុក
ចំនួន២៣ ស្តូ្វបានបកងាីត្និងអភិវឌ្ឍស្មត្ាភាពពាក់ព័នធនឹងការផតល់កស្វាក េ្ីយត្បចំកពាះស្រស្តីនិងកកមងស្ស្ីផ្ដលជា
រងកស្ោះកដ្ឋយអំកពីហងិាទក់ទ្ងនឹងកយនឌ័្រ មានជាអាទ្ិ៍ជំនាញស្តីពីកិចចការពារផេូវចាប់ស្ស្មាប់ស្រស្តីនិងកកមងស្ស្ី 
បទ្ដ្ឋា នអបបបរមាស្តីពីការស្បឹកាកយាបល់ជាមូលដ្ឋា នស្ស្មាប់ជួយស្រស្តីនិងកកមងស្ស្ីជាជនរងកស្ោះ ស្ពមទងំកោល
ការណ៍ននការបញ្ាូ នជនរងកស្ោះកៅរកកស្វា និងការស្គប់ស្គងករណីអំកពីហងិាទក់ទ្ងនឹងកយនឌ័្រ 

-កផ្នេងផដល់កស្វាចស្មុះជួយជនរងកស្ោះកដ្ឋយអំកពីហងិាទក់ទ្ងនឹងកយនឌ័្រស្តូ្វបានបកងាីត្និង
អនុវត្តសាកលបងកនុងកេត្តកោលកៅចំនួន២ គឺ កេត្តកំពង់ចមនិងកេត្តស្ៃឹងផ្ស្ត្ង 

-បានផតល់កស្វាស្បឹកាកយាបល់ផ្ផនកចាប់ ផេូវចិត្ត និងស្ស្មបស្ស្មួលរកកមធាវជូីនជនរងកស្ោះកដ្ឋយ
អំកពីហងិាបានចំនួន៤៣ករណី(៣៣ករណីស្បឹកាផ្ផនកចាប់ ៦ករណីស្បឹកាផេូវចិត្ត ២ករណីបានស្ស្មបស្ស្មួលរក
កមធាវ ី និង២ករណីស្ស្មបស្ស្មួលបញ្ាូ នកៅមនៃីរកិចចការនាររីាជធានីភនំកពញ កដីមបកីដ្ឋះស្សាយវវិាទ្កស្ៅស្បព័នធ
តុ្ោការ 

- បានចុះស្បមូលទិ្ននន័យអំពីសាា នភាពរបស្់ស្រស្តីផ្ដលកំពុងជាប់កនុងពនធនាោរទងំ២៥ រាជធានី 
កេត្ត។ ជាលទ្ធផលស្រស្តីផ្ដលកំពុងជាប់កនុងពនធនាោរស្រុបចំនួន១ ៧៩៨នាក់(កនុងកនាះមានទ្ណឌិ ត្៧៨៩នាក់ 
ពិរុទ្ធជន១ ០០៩នាក់ ស្រស្តីកំពុងមាននផៃកពាះ៣០នាក់ និងស្រស្តីមានកូនតូ្ចាម១១៨នាក់) 

- បានផតល់ការោសំ្ទ្ដល់គណៈកមាម ធិ្ការពិកស្ោះកយាបល់កិចចការស្រស្តីនិងកុមារ កនុងការកធ្វីការបា ន់
ស្បមាណងវកិាស្ស្មាប់អនុវត្តផ្ផនការស្កមមភាពស្តីពីការបង្កា រទ្ប់សាា ត់្អាពាហ៍ពិពាហ៍វយ័កុមារ និងការមាននផៃ
កពាះវយ័ជំទ្ង់កៅកេត្តរត្នគិរ ី

- ករៀបចំកិចចស្បជំុស្កុមការង្ករស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ននគណៈកមាម ធិ្ការជាតិ្ស្បយុទ្ធស្បឆ្ងំ
អំកពីជួញដូរមនុស្ស (គ.ជ.ប.ជ) និងស្កុមេមមីត្កមពុជា(COMMIT) បានចំនួន៥កលីក កដីមបពិីនិត្យពិភាកាកលី
លទ្ធផលការង្ករផ្ដលស្កស្មចបាននិងកលីកទិ្ស្កៅការង្ករបនតស្ស្មាប់ដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុងផ្ផនការស្កមមភាពជាតិ្ស្តី
ពីការស្បយុទ្ធស្បឆ្ងំអំកពីជួញដូរមនុស្ស ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២៣ 

- យុទ្ធនាការ១៦នងៃ បំពាក់បូពណ៌ស្ បញ្ឈប់អំកពីហងិាកលីស្រស្តី និងកកមងស្ស្ី ទងំថ្នន ក់ជាតិ្ និងទងំ
ថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ចំនួន៤១កលីក ស្តូ្វបានករៀបចំកស្កាមស្បធានបទ្ បញ្ឈប់អំកពីហិងាកលីស្រស្តីនិងកកមងស្សី្ គឺចប់កផតីមពី
េេួ នអនក ស្ស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៨និងរមួគិត្ រមួកធ្វី រមួកដ្ឋះស្សាយ កដីមបបីញ្ឈប់អំកពីហងិាកលីស្រស្តីនិងកកមងស្ស្ី ស្ស្មាប់ឆ្ន ំ
២០១៩ កដីមបបីកងាីនការចូលរមួទ្ប់សាា ត់្និងការក េ្ីយត្បអំកពីហងិាទក់ទ្ងនឹងកយនឌ័្រ កលីកកមពស្់ការស្បស្ពឹត្ត
ផ្បបវជិាមានចំកពាះជនរងកស្ោះ ជនង្កយរងកស្ោះកដ្ឋយអំកពីហងិាកនុងស្គួសារទក់ទ្ងនឹងកយនឌ័្រ និងកលីកទឹ្កចិត្ត
យុវជនឱ្យចូលរួមបញ្ឈប់អំកពីហិងាកលីស្រស្តីនិងកកមងស្ស្ី ផ្ដលមានអនកចូលរួមស្រុបចំនួន១០ ៩៧១នាក់(ស្សី្ 
៧ ៥២៨ នាក់) 

- កវទិ្កាផសពវផាយនាររីត្នៈស្តីពីយុវជនរមួោន កាត់្បនាយអំកពីហងិា កៅវទិ្ាល័យចំនួន១២ កនុង
កេត្តកំពង់ចម នស្ពផ្វង កពាធ្ិ៍សាត់្ និងកេត្តកស្ៀមរាប ស្មាស្ភាពចូលរមួមានកោកស្គូ អនកស្គូ និងស្ិស្ានុស្ិស្ស
ចំនួន១ ៦៨០នាក់ (ស្ស្ី ៩៥៤នាក់)។ 
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្- ស្តេរើកន ្ការង្វើងេចក្តរេងស្េច និ្ការបស្តរជ បងេនឌរ័ 
- ករៀបចំរបាយការណ៍ជាតិ្ស្តីពីវឌ្ឍនភាពននការអនុវត្តកស្ចកតីផ្ងេងការណ៍ទី្ស្កុងកប កាងំ កនុងការ

កលីកកមពស្់សាា នភាពស្រស្តីកៅកមពុជា (Beijing Declaration and Platform for Action) កលីកទី្២៥ និងបានកផាី
ជូនអងគការស្ហស្បជាជាតិ្កដីមបដី្ឋក់បញ្ចូ លកៅកនុងរបាយការណ៍រមួកនុងតំ្បន់ 

- ស្កុមការង្ករបស្រញ្ញា បកយនឌ័្រចំនួន៣០បានបកងាីត្និងកំពុងដំកណីរការ កនុងកនាះស្កស្ួងសាា ប័ន 
ចំនួន២៩ មានផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តបស្រញ្ញា បកយនឌ័្រាមវសិ្័យនិងទ្ទួ្លបានងវកិាជាតិ្ស្ស្មាប់ការអនុវត្ត។ កៅ
ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្កស្ួង   សាា ប័នចំនួន៧ បាននិងកំពុងកធ្វីបចចុបបននកមមផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តបស្រញ្ញា បកយនឌ័្រ 

- កោលនកយាយបាយស្តីពីការកលីកកមពស្ស់្មភាពកយនឌ័្រកនុងការអភិវឌ្ឍាមផ្បបស្បជាធិ្បកត្យយ
កៅថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ បានករៀបចំនិងអនុម័ត្កដ្ឋយគ.ជ.អ.ប។ ការស្ិកានិងរបាយការណ៍ការស្ិកាស្តីពីព័ត៌្មាន
ស្រស្តីមានស្កាត នុពល កដីមបី្ នកៅករៀបចំផ្ផនការបនតកវនស្ស្មាប់ស្រស្តីកនុងភាពជាអនកដឹកនាកំៅថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ 

- បានករៀបចំនិងស្កស្មចកផៃរស្បកភទ្មុេង្ករចំនួន៣ ដល់រដាបាលថ្នន ក់ស្កុង ស្ស្ុក េណឌ ៈ (១)ការ
ស្ស្មបស្ស្មួល ទ្ប់សាា ត់្និងកដ្ឋះស្សាយអំកពីហងិាកលីស្រស្តីនិងកុមារនិងការជួញដូរស្រស្តីនិងកុមារ (២)ការស្គប់ស្គង
និងស្បមូលទិ្ននន័យស្រស្តីនិងកុមារកៅាមមូលដ្ឋា ន (៣)ការអប់រផំសពវផាយអំពីស្ិទ្ធិស្រស្តីនិងកុមារ កដីមបកីលីកកមពស្់
ស្ីលធ្ម៌ស្ងគម និងស្មធ្ម៌កយនឌ័្រ  

- ករៀបចំនិងអនុវត្តកមមវធីិ្អភិវឌ្ឍន៍ស្មត្ាភាពដល់មស្រនតីកិចចការនារ ីនិងរដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ កលី
ការអនុវត្តការង្ករ និងជំនាញការផ្ស្វងរកការោសំ្ទ្មតិ្ ការបស្រញ្ញា បកយនឌ័្រ បរយិាបនន និងស្មធ្ម៌ស្ងគមកៅកនុង
កមមវធីិ្វនិិកយាគឃុ ំ ស្ង្កា ត់្ និងស្មាហរណកមមផ្ផនការឃុ ំ ស្ង្កា ត់្ថ្នន ក់ស្ស្ុក និងភាពជាអនកដឹកនានិំងស្គប់ស្គង 
ផ្ដលមានអនកចូលរមួស្រុបចំនួន៤៦៧នាក់(ស្ស្ី៤០៧នាក់) 

- កោលនកយាបាយ ផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្ត កមមវធីិ្កំផ្ណទ្ស្មង់ស្ំខាន់ៗរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលក េ្ីយត្ប
កយនឌ័្រនិងយនតការោសំ្ទ្កំពុងដំកណីការយា ងស្កមម ទងំថ្នន ក់ជាតិ្និងថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ 

ារាងស្ាិតិ្ស្រស្តីកនុ ងត្នួាទី្កធ្វីកស្ចកតីស្កស្មចទងំថ្នន ក់ជាតិ្ ទងំថ្នន កក់ស្កាមជាតិ្  

ល.រ បរយិាយ 

 

ឆ្ន  ំ២០១៨ ឆ្ន  ំ២០១៩ កស្បៀបកធ្ៀប 

 ចំននួ % ចំននួ % 

១ ស្រស្តីជាស្មាជិកស្ពឹទ្ធស្ភា   ១០ ១៦.១៣ កកីន១.៣៨% កធ្ៀបឆ្ន ២ំ០១៤ 

២ ស្រស្តីជាស្មាជិករដាស្ភា ២៦ ២០.៨០   កកីន០.៤៨% កធ្ៀបឆ្ន ២ំ០១៣ 

៣ ស្រស្តីជារដាមស្រនតី ៣ ១០.៣៤ ៣ ១០.៣៤ % មិនមានកកីន 

៤ ស្រស្តីជារដាកលខាធិ្ការ ៤៤ ១៥.៨៣ ៥៣ ១៦.៣៦ កកីន ០.៥៣% កធ្ៀបឆ្ន ២ំ០១៨ 

៥ ស្រស្តីជាអនុរដាកលខាធិ្ការ ៦៧ ១៥.៣៣ ៧០ ១៦.៨៧ កកីន ១.៥៤% កធ្ៀបឆ្ន ២ំ០១៨ 

៦ ស្រស្តីជាអភិបាលរាជធានី កេត្ត ១ ៤ ១ ៤ % មិនមានកកីន 

៧ ស្រស្តីជាអភិបាលរងរាជធានី កេត្ត ២៦ ១៧.៤៤ ២៦ ១៧.៤៤ % មិនមានកកីន 
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៨ ស្រស្តីជាអភិបាល ស្កុង ស្សុ្ក េណឌ  ៦ ៣.០៦ ៦ ៣.០៦ % មិនមានកកីន 

៩ ស្រស្តីជាអភិបាលរង ស្កុង ស្សុ្ក េណឌ  ១៩៤ ២៥.៥២ ១៩៤ ២៥.៥២ % មិនមានកកីន 

១០ ស្រស្តីជាស្បធានស្កុមស្បឹការាជធានី កេត្ត ១
(២០១៤) 

០.២៥ ០ ០ ងយចុះ០.២៥ កធ្ៀបឆ្ន ២ំ០១៤ 

១១ ស្រស្តីជាស្មាជិកស្កុមស្បឹការាជធានី កេត្ត ៦៤
(២០១៤) 

១៦.២៨ ៩៤ ១៧.៦០ កកីន១.៣២កធ្ៀបឆ្ន ២ំ០១៤ 

១២ ស្រស្តីជាស្បធានស្កុមស្បឹកា ស្កុង  ស្សុ្ក   េណឌ  ២ 
(២០១៤) 

១.០១ ៥ ២.៤៦ កកីន១.៤៥ កធ្ៀបឆ្ន ២ំ០១៤ 

១៣ ស្រស្តជីាស្មាជិកស្កុមស្បឹកា ស្កុង ស្សុ្ក េណឌ  ៤០៤ 
(២០១៤) 

១៣.៧៨ ៦១៧ 
(២០១៩ 

១៨.៤១ កកីន៤.៦៣ កធ្ៀបឆ្ន ២ំ០១៤ 

១៤ ស្រស្តីជាកមឃុ ំកៅស្ង្កា ត់្ ១៣០ ៧.៨៩ ១៣០ ៧.៨៩ % មិនមានកកីនក ងី 

១៥ ស្រស្តីជាជំទ្ប់ទី្ ១ ២៧២ ១៦.៥២ ២៧២ ១៦.៥២ % មិនមានកកីនក ងី 

១៦ ស្រស្តីជាជំទ្ប់ទី្ ២ ២៨៥ ១៧.៣១ ២៨៥ ១៧.៣១ % មិនមានកកីនក ងី 

១៧ ស្រស្តីជាស្មាជិកស្កុមស្បឹកាឃុ ំស្ង្កា ត់្ ១.៦១១ ១៣.៩៣ ១.៦១១ ១៣.៩៣ % មិនមានកកីនក ងី 

១៨ ស្សី្តជាកៅស្កម ៣៧ ១៤.១៧ X X  

១៩ ស្រស្តីជាស្ពះរាជអាជាា  ២៣ ១២.៩៩ X X  

២០ ស្រស្តីជាស្កឡាបញ្ា ី ១៦៥ ២១.៩៤ X X  

២១ ស្រស្តីជាមស្រនតីរាជការ  ៨៨ ៥៨០ ៤១ ៨៨ ៥៨០ ៤១ %មិនមានកកីនក ងី  

២២ ស្រស្តីជាមស្រនតីរាជការ មានមុេតំ្ផ្ណងចប់ពីថ្នន ក់
ការយិាល័យ ដល់អគគនាយក 

៧ ៦៦៩ ២៤.៣៣ X X  

២៣ ស្រស្តីកនុងកងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃ X X X X  

២៤ ស្រស្តីកនុងកងរាជអាវុធ្ហត្ា X X X X  

២៥ ស្រស្តីកនុងនគរបាលជាតិ្ ១ ៣១៣ គ្មា ន 
ទិននន័យ 

X X  

២៦ ស្រស្តីបកស្មីការង្ករកនុងស្គឹះសាា នសិ្ការដា និងឯកជន X X X X  

២៧ ស្រស្តីបកស្មីការង្ករកៅាមមណឌ ល      

សុ្េភាពរដា និងឯកជន 

X X X X  

២៨ ស្រស្តីបកស្មីការង្ករកៅាមស្គឹះសាា នស្កុមហុ៊នឯកជន X X X X  

២៩ ស្រស្តីបកស្មីការង្ករកនុងវស័ិ្យឧស្ាហកមម      

៣០ ស្រស្តីបកស្មីការង្ករកនុងវស័ិ្យកសិ្កមម X X X X  
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ច- ងេនឌរ័ និ្ការផែស្ប្ស្ប្ួលអាកាេធាត និ្ពិការភាព 
- មស្រនតីស្កស្ួង មនៃីរកិចចការនារ ី មនៃីរពាក់ព័នធសាស្រសាត ចរយ និងនិស្សិត្សាកលវទិ្ាល័យភូមិនៃ

ភនំកពញ  និងរដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ចំនួន២៤៩នាក់(ស្ស្ី១២៤នាក់) បានយល់ដឹងពីការគណនាត្នមេបផ្នាម 
កនុងការបស្រញ្ញា បកយនឌ័្រកនុងការបនាុកំៅនឹងការផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្  

- អណតូ ងទឹ្កសាែ ត្ ចំនួន ៨ កនុងស្ស្ុកអងគរជ័យ កេត្តកំពត្ ទំ្នប់បកងាៀរនិងទវ ររកាទឹ្កទុ្ក១ កនុង
ស្ស្ុកសុ្ីធ្រកណាត ល កេត្តនស្ពផ្វង និងបងគន់អនាម័យសាធារណៈចំនួន២កផ្នេង កនុងស្ស្ុករុកខគិរ ី កេត្តបាត់្ដំបង  
ស្តូ្វបានសាងស្ង់ក ីងកដ្ឋយបានគិត្គូរពីការក េ្ីយត្បចំកពាះស្មភាពកយនឌ័្រនិងអាកាស្ធាតុ្ ជាពិកស្ស្
ស្ស្មាប់ស្រស្តីាយរយៈការកលីកកមពស្់អនាម័យជនបទ្ ការចិញ្ច ឹមស្ត្វ និងដ្ឋបំផ្នេ  

- ស្ិកាខ សាោ វគគបណតុ ះបណាត លស្តីពីកយនឌ័្រនិងពិការភាព បានករៀបចំកដីមបកំីណត់្ពីបញ្ញា
ស្ប មផ្ដលស្រស្តី និងកុមារមីានពិការភាពជួបស្បទ្ះ និងដំកណាះស្សាយស្មស្ស្បនានាជាមួយស្កស្ួង សាា ប័ន
ពាក់ព័នធ ផ្ផនកឯកជន អងគការស្ងគមសុ្ីវលិ  ស្មាគមជនពិការ មនៃីរកិចចការនារ ីនិងរដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ ស្រុប
ចំនួន៨៧១នាក់(ស្ស្ី៥៩៤នាក់) កដីមបជំីរុញលុបបំបាត់្ការករសី្កអីងស្រស្តីពិការ កុមារស្គប់រូបភាព និងផលប ះ
ពាល់ននការផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្ ការបស្រញ្ញា បកយនឌ័្រ ការផ្ស្វងរកការោសំ្ទ្មតិ្ ការកលីកកមពស្់ស្ិទ្ធិស្រស្តីពិការ 
កយនឌ័្រ បរយិាប័នន និងស្មធ្ម៌ស្ងគម ។ 

- មស្រនតីស្កស្ួងកិចចការនារ ីមនៃីរពាក់ព័នធ សាស្រសាត ចរយ និងនិស្សតិ្សាកលវទិ្ាល័យភូមិនៃភនំកពញ  និង
រដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ចំនួន២៤៩នាក់(ស្ស្ី១២៤នាក់) បានយល់ដឹងពីការគណនាត្នមេបផ្នាមកនុងការបស្រញ្ញា ប
កយនឌ័្រ កនុងការបនាុកំៅនឹងការផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្  

ឆ- ការអភិេឌឍស្ថា បន័ 
- ស្មត្ាភាពមស្រនតីស្កស្ួង  មនៃីរ និងមស្រនតីការយិាល័យកិចចការនារសី្កុង ស្ស្ុក ចំនួន៦៦៨នាក់ (ស្ស្ ី

៥២៩នាក់)  មានការកកីនក ងីពាក់ពនធ័អំពីចាប់ស្ហលកខនតិកៈមស្រនតីរាជការសុ្ីវលិ  ការាក់ផ្ត្ងលិេិត្បទ្ដ្ឋា ន
គតិ្យុត្ត ការស្គប់ស្គងរដាបាល កិចចការស្រស្តីនិងអាស៊ាន និងនីតិ្វធីិ្ោសំ្ទ្ការចុះកិចចស្ពមកស្ពៀងជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍ
ទងំថ្នន ក់ជាតិ្ ទងំថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ កោលការណ៍ផ្ណនា ំ នីតិ្វធីិ្ស្វនកមម និងការង្ករស្គប់ស្គងហរិញ្ាវត្ាុ និងការ
ករៀបចំផ្ផនការ ស្ាិតិ្ ការស្តួ្ត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមេក េ្ីយត្បនឹងកយនឌ័្រ 

- ករៀបចំមិទ្ៃីញអបអរសាទ្រទិ្វាអនតរជាតិ្នារ៨ីមីនា េួបកលីកទី្១០៨ កស្កាមស្បធានបទ្ “កលីក
កមពស្់ស្មភាពកយនឌ័្រ និងការោពំារស្ងគម កដីមបអីភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានមនុស្ស ”កស្កាមអធិ្បតី្ភាពដ៏េពង់េពស្់របស្់ 
ស្កមតចអគគមហាកស្នាបតី្កត្កជា ហ ុន មសន នាយករដាមស្រនតីននស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា និង ស្កមតចកិតិ្តស្ពឹទ្ធ
បណឌិ ត្  ប ុន រ ៉ានី ហ ុន មសន ស្បធានកាកបាទ្ស្កហមកមពុជា ផ្ដលមានអនកចូលរមួ ៣ ២០០នាក់ កៅសាល
មកហាស្ស្ព និងពិព័រណ៌កកាះកពស្ជ។ 

ជ្- ការងារច ុះអន េសរណៈ និ្្សពវ្ ាេពត័ា៌ន 
- អនុស្សរណៈននការកយាគយល់ចំនួន៥ស្តូ្វបានចុះហត្ាកលខាៈ ១-គកស្មាងស្តីពីការផតល់ចំកណះ

ដឹងផ្ផនកហិរញ្ាវត្ាុដល់ស្រស្តីនិងស្រស្តីជាស្ហស្គិន កនុងការស្ស្មបស្ស្មួលផ្ស្វងរកមកធ្ាបាយទ្ទួ្លបានឥណទន
ស្មស្ស្បនិងចំកណះដឹងផ្ផនកហរិញ្ាវត្ាុ និងបកងាីនចំកណះដឹងស្ហស្គិនភាពស្ស្មាប់យុវតី្កៅថ្នន ក់បឋមស្ិកា និង
មធ្យមស្ិកា រយៈកពល១ឆ្ន (ំ២០២០)ោសំ្ទ្កដ្ឋយធ្នាោរជាតិ្ននកមពុជា ២-គកស្មាងស្តីពីការកបីកគនេឹះភាពជាអនក
ដឹកនាសំ្ស្មាប់ស្រស្តីរយៈកពល៥ឆ្ន (ំ២០១៩-២០២៤) ោសំ្ទ្កដ្ឋយអងគការវឌូី្កមពុជា ៣-គកស្មាងស្តីពីកយនឌ័្រនិង
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សុ្េភាពផ្ភនករយៈកពល៣ឆ្ន (ំ២០១៩ - ២០២១) ោសំ្ទ្កដ្ឋយមូលនិធិ្កស្រហវត្ហូ ូ  ៤-គកស្មាងស្តីពីការស្គប់ស្គង
មណឌ លព័ត៌្មានទំ្នាក់ទំ្នងនិងបកចចកវទិ្ា(WEE through ICT) ោសំ្ទ្កដ្ឋយសាា នទូ្ត្ឥណាឌ  ៥-គកស្មាងជំនួយ
ផ្ផនកសុ្េភាពស្រស្តី ោសំ្ទ្កដ្ឋយអងគការTABITHA CAMBODIA     

- ផសពវផាយស្កមមភាពនិងស្មិទ្ធផលរបស្់ស្កស្ួងាមរយៈបណាត ញស្ងគមកហវស្បុ៊ករបស្់ស្កស្ួង
កិចចការនារាីមអាស្យដ្ឋា ន www.facebook.com/mowa.gov.kh  ចំនួន២៥៨ដង មានអនកចូលចិត្ត Like  ចំនួន
៤៣ ៦២៣ ចំនួនអនកចូលរមួកយាបល់ចំនួន៥៩៥  អនកផ្ចករផំ្លកការផាយចំនួន១៦ ៩៩៦ និងអនកបានចូលកមីល 
ចំនួន ៦០១ ៣៦០ ស្មាជិកទំ្ព័រកហវកបុ៊កមានចំនួនស្រុប៩១ ៣៣០នាក់  

- ស្ិកាខ សាោផសពវផាយស្តីពីការអនុវត្តស្កមស្បតិ្បត្តិស្បព័នាផសពវផាយស្ស្មាប់ការរាយការណ៍
ព័ត៌្មានអំកពីហងិាទក់ទ្ងនឹងកយនឌ័្រ ដល់បណាត ញសារព័ត៌្មាន  ស្ិលបករ ពិធី្ករ ពិធី្ការនីិ អនកនិពនធ និស្សតិ្
សារព័ត៌្មាន ស្មាស្ភាពចូលរមួ ៥៧៥នាក់(ស្ស្ី ៣៤៥នាក់)។ 

 ២- ោរលេើែែរពសោ់រគពំារស្គរ 
ស្កស្ួងស្ងគមកិចច អតី្ត្យុទ្ធជន និងយុវនីតិ្ស្មបទ ស្កស្មចការង្ករដូចខាងកស្កាម៖ 
២.១- ោរងារស្គរែចិច 

 - ទ្ទួ្លជនអនាថ្ន១ ៦០៧នាក់ ពីរាជធានីភនំកពញ៩៦៣នាក់ និងបណាត កេត្តចំនួន១១ ស្រុប
៦៣៧នាក់ កនុងកនាះ បានកធ្វីស្មាហរណកមមកៅស្ហគមន៍វញិ២ ១០៨នាក់ ពីរាជធានីភនំកពញ១ ៣០៧នាក់ និង
ាមបណាត កេត្តចំនួន១០ ស្រុប ៨០១នាក់ 
 - ទ្ទួ្លជនរងកស្ោះកធ្វីមាតុ្ភូមិនិវត្តន៍ពីស្បកទ្ស្ចិន៧២នាក់ នង៤៣នាក់ មា ក សុ្ី៣២នាក់    
កវៀត្ណាម៩នាក់ និងស្បកទ្ស្អារា បី៊សាអូឌី្ត្២នាក់ 
 - បានដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការមជឈមណឌ លជនវបិោេ ស្សាម រតី្ស្ាិត្កៅភូមិបាគូ ឃុបំាគូ ស្ស្ុកកណាត ល
ស្ៃឹង កេត្តកណាត ល និងបានទ្ទួ្លជនវបិោេ ស្សាម រតី្ឱ្យសាន ក់កៅ៤៨នាក់ ស្ស្ី២៨នាក់ 
       - ស្បារពធទិ្វាអនតរជាតិ្ស្តីពីស្គួសារ ១៥ឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ េួបកលីកទី្២៥ កស្កាមស្បធានបទ្ “សុ្េុមាលភាព
ស្គួសារ ជាាវកាលិករកនុងការអនុវត្តស្បព័នធការពារស្ងគមកៅកមពុជា” កៅសាោកេត្តកំពង់ចម ផ្ដលមានអនកចូលរមួ ជា
តំ្ណាងស្គួសារ អាជីវករ ពាណិជាករ និវត្តជន កស្ិករ កមមករ ស្រុប៤៥០នាក់ 

 - កបីកវគគបណតុ ះបណាត លស្តីពីការង្ករស្ងគមកិចច កិចចការពារកុមារ ការពស្ងឹងគុណភាពបា ន់សាម ន 
ស្បមាណការាមដ្ឋនករណីកុមារនិងស្គួសារផ្ដលកធ្វីស្មាហរណកមមកៅកេត្តកំពង់ចមនិងកេត្តកស្ៀមរាប មាន
អនកចូលរមួ៧៥នាក់។ 

២.២- ោរងារសាត រេទ្ធភាពពេែរម 
   - ផតល់កស្វាសាត រលទ្ធភាពស្គប់ស្បកភទ្ជូនជនពិការ : បាន២៧ ៤២៦នាក់(ស្ស្ី៦ ៨៧០នាក់) និង
ជនពិការកដ្ឋយសារមីន១១ ០០៥នាក់កៅមជឈមណឌ លសាត រលទ្ធភាពពលកមមនិងករាងជាងទងំ១៥កផ្នេង។ កស្ៅ
ពីការទ្ទួ្លកស្វាកដ្ឋយឥត្គិត្នងេពីមជឈមណឌ លសាត រលទ្ធភាពពលកមម ជនពិការក៏បានទ្ទួ្លការឧបត្ាមភ
ជាស្បាក់នងេអាហារនិងស្បាក់កធ្វីដំកណីរកៅមកផងផ្ដរ។ ផលិត្ឧបករណ៍ស្ិបបនិមមិត្និងរណបស្រុប១០ ០៣៣
កស្គឿង ស្ពមទងំជួស្ជុលឧបករណ៍ស្ិបបនិមមិត្និងរណបនិងឧបករណ៍ជំនួយរាងកាយស្រុបចំនួន១៤ ៨១៧កស្គឿង 

http://www.facebook.com/mowa.gov.kh
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- សាត រលទ្ធភាពពលកមមកវជាសាស្រស្តពិនិត្យ ពាបាល វះកាត់្ដ្ឋក់ផ្កវផ្ភនកស្ិបបនិមមិត្ : ដ្ឋក់កញ្ច ក់កនុងផ្កវ
ផ្ភនក ផតល់ផ្វ  នា វះកាត់្នដកជីងនិងមុេមាត់្ ពាបាលជំងឺហង់ស្ិន និងពាបាលអនកជំងឺរបួស្េួរ ែ្ឹងេនង ៦០ ១១៦
នាក់(ស្ស្ី៣២ ៣០៩នាក់) និងជនពិការកដ្ឋយសារមីន៦៧នាក់។ ផតល់ស្បាក់ឧបត្ាមភរបបកោលនកយាបាយស្ស្មាប់
ពិនិត្យនិងផ្ងទសុំ្េភាពជូនជនពិការស្កីស្កកៅាមស្ហគមន៍ចំនួន៥ ៦៤៣នាក់ កនុងមាន ក់ទ្ទួ្លបានងវកិា 
៣០ ០០០ករៀល។ 

២.៣- ោរងារអតីតយទុ្ធជន 
- កចញស្បកាស្ដ្ឋក់មស្រនតីរាជការចូលនិវត្តន៍ និងឧបត្ាមភស្បាក់កោលនកយាបាយរបបស្នតិសុ្េស្ងគម

ចំនួន ៤ ០៥៦នាក់ និងអនកកៅកនុងបនៃុកចំនួន៣ ៦០៩នាក់ និងបានកផៃរការស្គប់ស្គងកៅាមរាជធានី កេត្ត 
- លុបក ម្ ះស្ពនិវត្តជននិងស្ពជនបាត់្បង់ស្មបទវជិាា ជីវៈ ១ ៣៩៧នាក់ និងបនតឧបត្ាមភស្បាក់កោល

ជូនអនកកៅកនុងបនៃុក៦ ៩៦៤នាក់ 
- ផ្កស្ស្មួលកាសំ្បាក់កសាធ្នជូននិវត្តជន១០២នាក់ លុបនិវត្តជននិងជនបាត់្បង់ស្មបទវជិាា ជីវៈ

១ ៥៣១នាក់ និងលុបស្ពមស្រនតីរាជការសុ្ីវលិ២៧នាក់ 
- លុបរបបស្នតិសុ្េស្ងគមអនកកៅកនុងបនៃុករបស្់ស្ពនិវត្តជននិងស្ពជនបាត្់បង់ស្មបទវជិាា ជីវៈ

៧១៦នាក់  
- កផៃរស្ិទ្ធិជូនស្ិទ្ធិវនតផ្ដលមានជំងឺកស្នីសុ្ំកផៃរស្ិទ្ធិចំនួន២២៥នាក់ 
- កបីកផតល់របបស្នតិសុ្េស្ងគមជូនស្ិទ្ធិវនតននប.ជ.ស្. ស្រុបចំនួន៩១ ០៥៥នាក់។ និវត្តជននិងជន

បាត់្បង់ស្មបទវជិាា ជីវៈ ៥៥ ៦៩៥នាក់ (និវត្តជន ៥៣ ៦៦០នាក់) កំពុងទ្ទួ្លាមស្បព័នធធ្នាោរ 
- ដំក ងីស្បាក់របបស្នតិសុ្េស្ងគមស្បចផំ្េជូននិវត្តជន ជនបាត់្បង់ស្មបទវជិាា ជីវៈពីកស្មិត្ទបដល់

៥៦០ ០០០ករៀលកនុងមួយផ្េ 
- ស្ហការជាមួយប.ស្.ស្. ផតល់បណណផ្ងទសុំ្េភាពស្ស្មាប់និវត្តជននិងជនបាត់្បង់ស្មបទវជិាា ជីវៈ

ទងំស្ស្ុង ស្ពមទងំកធ្វីបចចុបបននកមមកគហទំ្ព័ររបស្់ប.ជ.ស្ ផ្ដលមានក ម្ ះថ្ន www.nssfc.gov.kh។ 
 

ទិ្ននន័យស្ិទ្ធិវនតននប.ជ.ស្. ផ្ដលកំពុងកបីករបបាមស្បព័នធធ្នាោរកនុងផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ល.រ ស្ិទ្ធិវនត ចំនួន អនកកៅកនុងបនៃុក ទឹ្កស្បាក់ស្រុប(ករៀល) ស្បពនធ កូន 
១ និវត្តជន ៥៣ ៦៦០ ២៩ ៨១០ ៤ ៦៥៥ ៣២ ៣១២ ៨៧៥ ៥០៨ 
២ ជនបាត់្បង់ស្មបទវជិាា ជីវៈ ២ ០៣៥ ៨៨៥  ១០ ១ ១៤០ ៩៧២ ៨៩០ 

ស្រុប ៥៥ ៦៩៥ ៣០ ៦៩៥ ៤ ៦៦៥ ៣៣ ៤៥៣ ៨៤៨ ៣៩៨ 
 

អតី្ត្យុទ្ធជន និងស្គសួារផ្ដលកំពុងទ្ទ្លួស្បាក់របបស្នតិសុ្េស្ងគម គិត្ស្តឹ្មផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ល.រ មុេស្ញ្ញា  ចំនួន បនៃុកផ្ដលស្ត្ូវទ្ទ្ួលរបប ទ្ឹកស្បាក់ស្រុប 
(ោនករៀល) ឪពុក មាត យ អា.ពា ស្បពនធ កូន អនកបកស្ម ី ស្រុប 

១ ជនពលី ២៦ ២១៦ ៥ ៦៨០ ១១ ០៩២ ១៦៩ ១៩ ៤០៣ ៩ ១៤៧  ៤៥ ៤៩១ ៥៣១,១០ 
២ ជនមរណៈ ៧ ៥៣២ ១ ០០១ ១ ៩០២ ៣០ ៦ ៨៩១ ៤ ៤៥៣  ១៤ ២៧៧ ១៧៥,៨៤ 
៣ ជនពកិារ ២៧ ១៩៧    ២៣ ១២០ ១៤ ៤២០ ១ ២៨០ ៣៨ ៨២០ ១៨ ៧៥៤,៥៥ 
៤ និវត្តជន ២៨ ០០៨    ២៣ ៤៤៧ ៩ ៧៨៤  ៣៣ ២៣១ ១៩ ៥៨៨,៩១ 
៥ ជនបាត្់បង ់ ១ ៥៣៨    ១ ១៤៩ ៥១៨ ៣៧ ១ ៧០៤ ៨៦៧,៤៤ 

ស្រុប ៩០ ៤៩១ ៦ ៦៨១ ១២ ៩៩៤ ១៩៩ ៧៤ ០១០ ៣៨ ៣២២ ១ ៣១៧ ១៣៣ ៥២៣ ៣៩ ៩១៧,៨៤  
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  ២.៤- ោរងារយវុនីតសិរបោ បាន៖ 
- ចុះកធ្វីអធិ្ការកិចចកៅាមមណឌ លផ្ងទំកុមារផ្ដលបានចុះកិចចស្ពមកស្ពៀង៥០មណឌ ល មានកុមារ

សាន ក់កៅ១ ៨៧៤នាក់ មណឌ លផ្ដលកំពុងបនតចុះកិចចស្ពមកស្ពៀង មណឌ លផ្ដលកំពុងបនតកិចចស្ពមកស្ពៀងនិងោម ន
កិចចស្ពមកស្ពៀង១៥៣មណឌ ល មានកុមារសាន ក់កៅ៣ ៥៧៤នាក់។ មណឌ លកុមារកំស្ពារបស្់រដា២០មណឌ ល មាន
កុមារនិងយុវជន១ ១៣៥នាក់(ស្ស្ី៥០០នាក់)។ កផ្នេងផ្ងទផំ្បបស្ហគមន៍ស្រុប១២៨កផ្នេង មានកុមារសាន ក់
កៅ ២ ៨០០នាក់(ស្ស្ី១ ២៩៤នាក់) 
 - ទ្ទួ្លរបាយការណ៍ស្តីពីការវវិឌ្ឍរបស្់កូនសុ្ំ៦៦៤ករណី(ស្បកទ្ស្អីុាលី៦២៩ អូស្ទី្ស្១៦ បារាងំ១      
កអស្ា ញ១ ស្ហរដាអាកម រកិ៥ ហូ ង់១ និងស្បកទ្ស្មា ល់ា១១) បានបញ្ញា ក់ថ្នកូនសុ្ំទងំកនាះមានការរស្់កៅ
លូត្ោស្់និងការវវិឌ្ឍលែស្បកស្ីរ។  

សលរតចអគគរហាលសនាបតីលតលជា ហ ុន កសន នាយែរដ្ឋរស្រនតីននម្ពោះរាជាណាចម្ែែរពុជា 
និ្សលរតចែិតតិម្ពទឹ្ធបណឌិ ត ឧបតថរភជូនរណឌ េែមុារែំម្ពា 

ល.រ ក ម្ ះមណឌ ល/អងគការ ការឧបត្ាមភ 
អងារ ងវកិា ស្មាភ រៈ 

១ បុរទីរកនិងកុមារជាតិ្ស្ាិត្កៅស្ង្កា ត់្កចមកៅ 
េណឌ កពាធ្ិ៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនំកពញ  ១០ោនករៀល/ឆ្ន  ំ កស្គឿងបរកិភាគ 

២ មណឌ លសាោគងេង់ភនំកពញងមី ស្ាិត្កៅស្ង្កា ត្់
ភនំកពញងមី េណឌ ផ្ស្នសុ្េ រាជធានីភនំកពញ ១កាន ៣ោនករៀល/ឆ្ន  ំ  

៣ មណឌ លសាោគងេង់ចារអំកៅ ស្ាិត្កៅស្ង្កា ត់្ 
ចារអំកៅ េណឌ ចារអំកៅ រាជធានីភនំកពញ ១កាន ៣ោនករៀល/ឆ្ន  ំ  

៤ មណឌ លកុមារកំស្ពាភនំកពញងមី ស្ាិត្កៅស្ង្កា ត់្
ភនំកពញងមី េណឌ ផ្ស្នសុ្េ រាជធានីភនំកពញ ៥០០គ.ស្ក ១ោនករៀល/ឆ្ន  ំ  

៥ មណឌ លកុោបទី្៤ ស្ាិត្កៅស្ង្កា ត់្ទឹ្កលែក់៣ 
េណឌ ទួ្លកោក រាជធានីភនំកពញ  ៣ោនករៀល/ឆ្ន  ំ  

៦ មណឌ លតា មេិះ ស្ាិត្កៅស្ង្កា ត់្ស្ៃឹងមានជ័យ  
េណឌ មានជ័យ រាជធានីភនំកពញ ១កាន ៣ោនករៀល/ឆ្ន  ំ  

៧ ស្មាគមជនអត់្ទី្ពឹង ស្ាិត្កៅស្ង្កា ត់្កំបូល 
េណឌ កំបូល រាជធានីភនំកពញ ១កាន ៣ោនករៀល/ឆ្ន  ំ  

៨ បុរកុីមារកមពុជាបារាងំហុងស្គី ស្ាិត្កៅកេត្តកណាត
ល  ១,៩ោនករៀល/ឆ្ន  ំ  

 ៣- ោរលបើែម្បាែ់ឧបតថរភសម្មាប់ែរមោរនិសីម្មាេែនូ 
ស្កស្ួងការង្ករនិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ៖ 

ស្បាក់ឧបត្ាមបផ្នាមស្ស្មាប់កមមករនិកយាជិត្ជាស្ស្ីតកៅកពលស្ស្មាលកូន 
បរយិាយ ស្ស្ីតស្ស្មាលកូន ចំនួនកូន ទឹ្កស្បាក់ស្រុប(ករៀល) 

កញ្ញា  ២០១៨-កកាដ្ឋ ២០១៩ ៦៩ ២៩៥ ៦៩ ៧៧៤ ២៧ ៩០៩ ៦០០ ០០០ 
(កមមការនីិស្ស្មាលកូន១ទ្ទួ្លបាន៤០០ ០០០ករៀល ស្ស្មាលកូនកភាេ ះ២ទ្ទួ្លបាន៨០០ ០០០ករៀល) 
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 ៤- ោរអនុវតតលគេនលោបាយជាតិម្បជាជន 
ស្កស្ួងផ្ផនការ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ស្កស្មចការង្ករដូចខាងកស្កាម៖ 
- ចុះស្តួ្ត្ពិនិត្យ ាមដ្ឋនស្កមមភាពកស្ត្ៀមករៀបចំផ្ផនការអភិវឌ្ឍនិងកមមវធិ្ីវនិិកយាគបីឆ្ន រំកំិល

២០២០-២០២២ កៅកេត្តកំពង់ធំ្ កាលពីនងៃទី្២៦ ដល់នងៃទី្២៨ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 - អនុវត្តការង្ករអត្តស្ញ្ញា ណកមមស្គួសារស្កីស្កជំុទី្១២ ឆ្ន ២ំ០១៨-២០១៩កនះ កៅាមបណាដ រាជធានី 
កេត្តទងំ៩កោលកៅ(រាជធានីភនំកពញ កេត្តកំពង់ធំ្ កស្ៀមរាប បនាៃ យមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ កំពង់ចម ត្បូងឃមុ ំ
ស្កកចះ និងកេត្តស្ៃឹងផ្ស្ត្ង) ស្រុប១ ២៨៦ ៥៦៣ស្គសួារ កនុងកនាះស្គួសារស្ក១ មាន៦៩ ០០៣ស្គសួារ  កស្មីនឹង
៥,៨០% និងស្គួសារស្ក២ មាន១២០ ៨៩៨ស្គួសារ កស្មីនឹង១០%។ បចចុបបននកំពុងដំកណីរការផលិត្ បណណស្មធ្ម៌
ស្គួសារស្កីស្ក និងផ្ចកបណណស្មធ្ម៌បាន១៨៩ ៩០០បណណ 

 - កស្ចកដីស្ពាងផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍជាតិ្(ផ.យ.អ.ជ.) ២០១៩-២០២៣ ស្តូ្វបានស្ពះមហា-
កសស្ត្ឡាយស្ពះហស្ាកលខាស្បកាស្ឱ្យកស្បី កាលពីនងៃទី្២ ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 - កស្ចកដីស្ពាងរបាយការណ៍ស្តីពីការស្តួ្ត្ពិនិត្យថ្នន ក់ជាតិ្កដ្ឋយស្ម័ស្គចិត្តឆ្ន ២ំ០១៩ ស្តូ្វបាន
ទូ្លស្ពះបងគំជាេាុ ំពិនិត្យនិងស្កស្មចឯកភាពកាលពីនងៃទី្១៧ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ និងបានកផាីកៅអងគការ
ស្ហស្បជាជាតិ្រចួរាល់កហយី 
 - កធ្វីការផសពវផាយតួ្កលេបកណាដ ះអាស្ននជំករឿនទូ្កៅស្បជាជនកៅស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៩ 
កស្កាមអធិ្បតី្ភាពរបស្ស់លរេចម្ែឡាលហារ ស លខ្ ឧបនាយករដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួងមហានផៃ និងជាស្បធាន
គណៈកមាម ធិ្ការជាតិ្ជំករឿនទូ្កៅស្បជាជនកៅកមពុជា កៅស្ណាា ោរសុ្ខាភនំកពញ កាលពីនងៃទី្៧ ផ្េស្ីហា 
ឆ្ន ២ំ០១៩។ ការកធ្វីជំករឿនទូ្កៅស្បជាជនកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៩ បានកធ្វីក ងីកនុងរយៈកពល១១នងៃ ចប់ពីនងៃទី្៣ ដល់
នងៃទី្១៣ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩កនេងកៅ។ ជាលទ្ធផលបកណាដ ះអាស្ននមាន៣ ៣៤១ ៧៧០ស្គួសារ កស្មីនឹង
១៥ ២៨៨ ៤៨៩នាក់(ស្ស្ី៧ ៨៦៩ ៩១២នាក់) 
 - កស្ចកតីស្ពាងកមមវធីិ្វនិិកយាគសាធារណៈ៣ឆ្ន រំកិំល២០២០-២០២២ ស្តូ្វបានទ្ទួ្លការស្កស្មចកនុង
កិចចស្បជំុកពញអងគគណៈរដាមស្រនតី កាលពីនងៃទី្៣០ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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ចតុលោណយទុ្ធសាស្រសតទ្ី២ 
ោរល្វើពិពិ្ែរមលសដ្ឋែិចច 

ការកធ្វីពិពិធ្កមមកស្ដាកិចច គឺជាដំកណីរការចបំាច់ននការបកងាីត្ជនៃល់ឱ្យបានកស្ចីនស្ស្មាប់ស្ទ្ស្ទ្ង់កំកណីន 
កស្ដាកិចច ស្ំកៅពស្ងឹងការនាកំចញ ឬបកងាីត្ត្នមេបផ្នាមពីស្កមមភាពកស្ដាកិចចផ្ដលមានស្សាប់ កដីមបីអាចរកា
កំកណីនកស្ដាកិចចកៅកនុងកស្មិត្េពស្់ កនុងរយៈកពលមធ្យមនិងផ្វងនាកពលខាងមុេ។ 

រុំទ្ី១- ោរកែេរអម្បព័នធែជូីសេីែ ោរលេើែែរពស់ោរតភាា ប់កផ្នែដ្ឹែជញ្ាូ ន ថ្នរពេ 
និ្ឌ្ីជីថេ 

 ១- ោរកែេរអម្បព័នធែជូីសេែី ោរលេើែែរពសោ់រតភាា ប់កផ្នែដ្ឹែជញ្ាូន 
១.១- ោរងារដ្ឹែជញ្ាូនផ្លូវលគែ  

ផេូវជាតិ្និងផេូវកេត្តមកទ្ល់បចចុបបននមានស្បផ្វងស្រុប១៦ ២៩២គ.ម. . កនុងកនាះចក់កៅស្៊ូនិងកបតុ្ង
បានស្បផ្វង៨ ៦២០គ.ម. . កស្មីនឹង៥២,៩១%ននស្បផ្វងស្រុប កនុងកនាះ៖ 

 - ផេូវជាតិ្កស្មិត្១ចំនួន៩ផ្េស ស្បផ្វង២ ២៥៤គ.ម.(ចក់កៅស្៊ូនិងកបតុ្ងបាន២ ២៥៤គ.ម.) 
កស្មីនឹង១០០%   

 - ផេូវជាតិ្កស្មិត្២ចំនួន៦៦ផ្េស ស្បផ្វង៥ ០០៧គ.ម.(ចក់កៅស្៊ូនិងកបតុ្ងបាន៣ ៦២១គ.ម.) 
កស្មីនឹង៧២,៣០% 

 - ផេូវកេត្តមានចំនួន៥២៨ផ្េស ស្បផ្វង៩ ០៣១គ.ម.(ចក់កៅស្៊ូនិងកបតុ្ងបាន២ ៧៤៥គ.ម.)  
កស្មីនឹង៣០,៤០% 

- សាព នអាកាស្មិត្តភាពកមពុជា-ចិន ផ្ស្នសុ្េ (សាព នអាកាស្ផារដីហុយជាសាព នទី្៥ កៅរាជធានី
ភនំកពញ) មានស្បផ្វង៩០៥ម ទ្ទឹ្ង១៦,៥០ម. ផ្ដលមានទី្ាងំខាងកកីត្ ស្ាិត្កៅកនុងស្ង្កា ត់្ទឹ្កថ្នេ  និងខាងលិច
ស្ាិត្កៅកនុងស្ង្កា ត់្ភនំកពញងមី េណឌ ផ្ស្នសុ្េ រាជធានីភនំកពញ 

- សាព នកកាះផ្ប នមានស្បផ្វង៧៧៩ម. ទ្ទឹ្ង៩,២០ម. ចប់ពីកំពង់ចមេងនងវា ត្ ស្ង្កា ត់្ស្ំបួរមាស្ 
ស្កុងកំពង់ចម េ្ងទ្កនេកមគងគកៅឃុកំកាះមិត្ត(កកាះផ្ប ន) ស្ស្ុកកំពង់កស្ៀម កេត្តកំពង់ចម 

- សាព នមិត្តភាពកមពុជា-ជប ុន(សាព នកស្ជាយចង្កវ ទី្១) មានស្បផ្វង៩៧១ម. ទ្ទឹ្ង១៣ម. 
- សាព ន េ្ងកាត់្ស្ពំផ្ដនរវាងស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជានិងស្ពះរាជាណាចស្កនង ពីភូមិស្ៃឹងបត់្ ស្កុង

កបា យផ្ប ត្ កេត្តបនាៃ យមានជ័យ កៅភូមិណងកអៀន ស្ស្ុកអារញ្ាស្បាកងត្ កេត្តស្ស្ះផ្កវ មានស្បផ្វង១៣០ម.។ 
លទ្ធផលការង្ករជសួ្ជុលនិងសាងស្ង់ផេូវងនល់ចប់ពីផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េស្ហីា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

បរយិាយ 
ផេូវ (ឯកា : គ.ម.) 

កបតុ្ង AC DBST ស្កួស្ស្កហម 
ផេូវជាតិ្កស្មិត្១ ០,២៨ ៣,២៤ ៣,៤៦ ០ 
ផេូវជាតិ្កស្មិត្២ ១,៧៥ ១,២៥ ១០៤,៨៧ ០ 
ផេូវកេត្ត ២៨,៧៦ ៤,៤៧ ២៩៦,២២ ៣៦៥,៥៩ 
ស្រុបរមួ ៣០,៧៩ ៨,៩៦ ៤០៤,៥៥ ៣៦៥,៥៩ 
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បរយិាយ 
សាព ន-លូ (ឯកា : ម) 

សាព នកបតុ្ង សាព នកបក ត៍្ សាព នផ្េសកាប ស្បឡាយ លូមូល លូស្ជុង 

ផេូវជាតិ្កស្មិត្១ ០ ០ ០ ៣ ០៦០ ៣ ២៣២ ០ 

ផេូវជាតិ្កស្មិត្២ ១៦៦ ០ ០ ៤ ៧៧៧ ៣២ ២៧,៣៥ 

ផេូវកេត្ត ១ ១៩៤ ០ ០ ៦ ៦៣៧ ១២ ៤៤៦ ៦២៨,៤៤ 

ស្រុបរមួ ១ ៣៦០ ០ ០ ១៤ ៤៧៤ ១៥ ៧១០ ៦៥៥,៧៩ 
លទ្ធផលការង្ករជសួ្ជុលេបួ(ផេូវនិងសាព ន)ស្បចឆំ្ន ២ំ០១៨ ស្កស្មចបាន៩៨,៤៥% និងការង្ករជសួ្ជុលេបួ

(ផេូវនិងសាព ន)ស្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ ស្កស្មចបាន៣៤,០២% 

បរយិាយ ផេូវ (ឯកា : គ.ម.) 
ផេូវកបតុ្ង ផេូវ AC ផេូវ DBST ផេូវស្កួស្ស្កហម 

ការង្ករជួស្ជុលេួប(ជំពូក៦១) ៤,៤៨ ៣,៩៩ ១១៧,៤៦ ២១,៦០ 
ការង្ករសាងស្ង់ងមីឬកលីកកស្មិត្(ជំពូក២១) ២៦,៣១ ៥,១៧ ២៨៧,០៨ ៣៤៣,៩៩ 

ស្រុបរមួ ៣០,៧៩ ៩,១៦ ៤០៤,៥៤ ៣៦៥,៥៩ 
ការង្ករជួស្ជុលបនាៃ ន់ ៣,១៥ ០,៩០ ១៩,៨៨ ១៥៥,២៨ 
ការង្ករផ្ងទជំាស្បច ំ(ជំពូក៦១) ៨ ៩២៤ ៥ ១១៦ ៣ ១២១ 

 

បរយិាយ សាព ន ស្បឡាយ លូ (ឯកា : ម) 
សាព នកបតុ្ង សាព នកបក ត៍្ សាព នផ្េសកាប ស្បឡាយ លូមូល លូស្ជុង 

ការង្ករជួស្ជុលេួប
(ជំពូក៦១) ២៤ ០ ០ ៧ ៣៣២ ៥ ៤៧២ ៣៧ 

ការង្ករសាងស្ង់ងមីឬ
កលីកកស្មិត្(ជំពូក២១) 

១ ៣៣៦   ៧ ១៤២ ១០ ២៣៨ ៦១៨,៧៩ 

ស្រុបរមួ ១ ៣៦០   ១៤ ៤៧៤ ១៥ ៧១០ ៦៥៥,៧៩ 
ការង្ករជួស្ជុលបនាៃ ន ់ ១០ ០ ០ ៤០ ១០ ៦៨៧ ៧៧៨ 
ការង្ករផ្ងទជំាស្បច ំ
(ជំពូក៦១) ៣១ ១៩៥ ៣ ០៦៨ ០ ០ ៤ ៩១៣ ៨ ៣៦០ 

 ការង្ករគកស្មាងកនុងស្កបេ័ណឌ ហរិញ្ាបបទនស្ហស្បតិ្បត្តិការអនដរជាតិ្ 
 

ររងសខងេបអាំពីវឌ្ឍនភាពឆនគខប្មាងផ្លូវ សាព៉ាន ខប្បើប្បាស់ថវិកាអនតរជាត្ិ  

ល.រ ក ម្ ះគកស្មាង 
ស្បផ្វង  

(គ.ម.) 

ត្នមេគកស្មាង 
ដុោេ រអាកម រកិ

($) 

សាា នភាពគកស្មាង 

ស្កុមហុ៊ន 
សាងស្ង់ 

ភាគរយ 
(%) 

ឆ្ន បំញ្ច ប់ 
គកស្មាង 
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I. ការងារសខប្ ចបាន 
ែ- គខប្មាងហិរញ្ញបបទនសហប្បត្ិបត្តិការជា ួយប្បខ សចិន 
គកស្មាងបញ្ច ប់៖ 

១ គកស្មាងសាត រ និងកលីកកស្មិត្ផេូវជាតិ្កលេ៧ ៩៣,៧០ ១៣ ១២០ ០០០  ស្កុមហុ៊នកស្ៀងនហ ១០០ ២០១៨ 

២ ផេូវជាតិ្កលេ៥៨ (ស្កុងកបា យផ្ប ត្-ស្ត្ង់ផែុង/កេត្តឧត្តរមានជ័យ) ១៧៤ ១២២ ៩៨០ ០០០ SCGC 
 

១០០ ២០១៨ 

៣ 
គកស្មាងពស្ងីកកំណាត់្ផេូវជាតិ្កលេ៦ 
បួនគនេង (មុេស្កស្ួងសុ្ខាភិបាលងមី-
ងនល់ផ្កង) 

៩៦,៤៨ ៧០ ២៥០ ០០០                   ស្កុមហុ៊នចិន 
 

១០០ ២០១៨ 

៤ 
កំណាត់្ផេូវជាតិ្កលេ៧៦បនត (ផ្ស្ន
មកនារមយ-កកាះផ្ញក កេត្តមណឌ លគិរ ី
ដល់លំតត់្-ាអង់ កេត្តរត្នគិរ)ី 

១៧១,៧៨ ៩១ ៦៨០ ០០០                    ស្កុមហុ៊នចិន 
 

១០០ ២០១៨ 

៥ ផេូវភាា ប់សាព នាកមម  ១២,០៧ ៧ ៤៩០ ០០០                     ស្កុមហុ៊នចិន ១០០ ២០១៨ 

៦ គកស្មាងសាងស្ង់ផេូវជាតិ្កលេ៤៤ 
(ចារមន-ឳវា ល-ឧត្តុង) ១៣៩,១៤៤ ៨០ ៣០០ ០០០                   ស្កុមហុ៊នចិន 

 

១០០ ២០១៨ 

៧ គកស្មាងសាងស្ង់សាព នកកាះធំ្ ០,៤១៥ ១៩ ៣៨៨ ០០០                   ស្កុមហុ៊នចិន ១០០ ២០១៨ 

៨ 
គកស្មាងជួស្ជុលក ងីវញិកំណាត់្ផេូវជាតិ្
កលេ៧ (ស្ស្ុកចិស្ត្បូរ-ីស្ស្ុកស្ំបូរ កេត្ត
ស្កកចះ)  

៣៨,៨0 ១០ ៦៨០ ០០០                  ស្កុមហុ៊នចិន 
 

១០០ ២០១៨ 

ស្រុប ៧២៦,៣៨៩ ៤១៥ ៨៨៨ ០០០ 
 

 

គកស្មាងកំពុងដំកណីរការ៖ 

១  គកស្មាងសាងស្ង់ផេូវស្កវាត់្ស្កុងផ្េសទី្៣ 
និងផេូវផ្េនងស្បផ្វង ៥,៣៦គ.ម.. ៤៥,៦១ ២១៥ ៣៨៨ ០០០  SCGC ១៦,១៨ ២០២២ 

២ គកស្មាងពស្ងីកផេូវជាតិ្កលេ៣ (កចមកៅ-
ស្កុងកំពត្) ១៣៤,៨០ ២១៥ ៣៨៨ ០០០  CRBC ៥៦,៩២ ២០២២ 

៣ 

គកស្មាងសាងស្ង់ផេូវស្កវាត់្ស្កុង ផ្េសទី្២ 
(មហាវងីិស្ហព័នធរុស្ស-ីផ្ស្ពកហូរ/ផេូវជាតិ្
កលេ២) ភាគខាងលិច រាជធានីភនំកពញ 
និងសាព នអាកាស្ស្បផ្វង៦១០ ម.  

១៦,៦៨ ៦១ ៩០៣ ០០០ SCGC ៩៥,៣៩ ២០១៩ 

៤  
ការសាត រក ងីវញិនូវផេូវជាតិ្កលេ៥១ 
(ឧត្តុងគ ផេូវជាតិ្កលេ៥ ដល់ងនល់ទ្ទឹ្ង 
ផេូវជាតិ្កលេ៤) 

៣៨ ៤០ ៨៨០ ០០០ CRBC ៩៥ ២០២០ 
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៥ 

គកស្មាងសាងស្ង់សាព ន េ្ងទ្កនេកមគងគ 
ស្កូចឆ្ម រ-ស្ៃឹងស្ត្ង់ និងផេូវត្ភាា ប់កាល
សាព នទងំស្ងខាង និងផេូវផ្េនង 
(ដំណាក់កាលទី្១) 

៩,៤៣១ ៥៦ ៩៩៨ ០០០ SCGC ៦៧,៤៥ ២០២១ 

 ៦ 
គកស្មាងសាងស្ង់ផេូវជាតិ្កលេ១១ និង
ផេូវវាង(អនកកលឿង-ងនល់ទ្ទឹ្ង ផេូវជាតិ្
កលេ៧) 

៩៦,៤៨ ៩៨ ៣៨៨ ០០០ CRBC ៦៣,៩៤ ២០២១ 

 ៧ គកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ផេូវកលបឿនកលឿនភនំកពញ-កេត្តស្ពះស្ីហនុ ១៩០,០១៦ ២ ០១៩ ០០០ ០០០ CPPE ៤ ២០២៣ 

ស្រុប ៥៣១,០១៧ ២ ៧០៧ ៩៤៥ ០០០  

េ- គខប្មាងហិរញ្ញបបទនសហប្បត្ិបត្តិការជា ួយប្បខ សជប៉ែុន 
គកស្មាងបញ្ច ប់៖ 

១ 
គកស្មាងកធ្វីឱ្យស្បកស្ីរក ងីកំណាត់្ផេូវ
ជាតិ្កលេ១ ស្បផ្វង៤គ.ម.. (ចារអំកៅ-
កតីាកុយ) 

   ១០០ ២០១៨ 

២ គកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ចំណត្ពហុបំណង
កំពង់ផ្ផស្វយត័្ស្កុងស្ពះស្ីហនុ  

   
 

១០០ ២០១៨ 

៣ គកស្មាងជួស្ជុលសាព នកស្ជាយចង្កវ កមពុជា-ជប ុន ៩៧១ម. ៣០ ០០០ ០០០ Obayashi 
Corporation   

 

១០០ ២០១៩ 

ស្រុប ០,៩៧១ ៣០ ០០០ ០០០  
គកស្មាងកំពុងដំកណីរការ៖ 

១  

គកស្មាងសាងស្ង់សាព នចំនួន៧កផ្នេង 
(ាមបកណាត យផេូវជាតិ្កលេ៧៣-កេត្ត
ស្កកចះចំនួន៥ និងផេូវជាតិ្កលេ១១-កេត្ត
នស្ពផ្វងចំនួន២)  

៤ ០៩៤ ម. ១៥ ០០០ ០០០ HAC ៤៣,៦០ ២០២១ 

២  
គកស្មាងសាងស្ង់ពស្ងីកជា៤គនេង កលី
កំណាត់្ផេូវជាតិ្កលេ៥  ពីបាត់្ដំបងកៅ
ស្ិរកីសាភ័ណ 

៨៤,៧៤ ២១៥ ០០០ ០០០ 
Tekken-
TaiyoJV 
Daiho-

Asanuma 
JV 

៥៣,៣ ២០២១ 

៣ គកស្មាងសាងស្ង់ពស្ងីកជា៤គនេង កលី
កំណាត់្ផេូវជាតិ្កលេ៥ ពីផ្ស្ពកកាត ម កៅធាេ មែម 

១៣៥,២៥ ២៦៥ ១៥៧ ០០០ ស្មព័នធ SMC 
ស្មព័នធHEC ៨,១៨ ២០២៣ 

 ៤ 
គកស្មាងកធ្វីឱ្យស្បកស្ីរក ងីកំណាត់្ផេូវ
ជាតិ្កលេ៥ភាគកណាត ល (ធាេ មែម-បាត់្
ដំបង និងស្ិរកីសាភ័ណ-កបា យផ្ប ត្) 

១៤៦,០៤  
ICJV, 

OBAYAS
HI 

TEKKEN-
IKEE JV 

០,៦៥ ២០២៣ 

ស្រុប ៣៧០,១២៤ ៤៩៥ ១៥៧ ០០០  
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គ- គខប្មាងហិរញ្ញបបទនសហប្បត្ិបត្តិការជា ួយសាធារណ្រដ្ឋែូខរ  
គកស្មាងបញ្ច ប់៖ 

 ១ 
គកស្មាងសាត រក ងីវញិផេូវជាតិ្កលេ២១ 
ស្កាលកៅស្៊ូAC ជំហាន១ ស្បផ្វង៥៥គ.ម.. 
(ាកមម -នស្ជធំ្)  

៥៥   
 

១០០ ២០១៨ 

 ២ គកស្មាងសាងស្ង់ស្បព័នធលូនិងសាា នីយ
ចកស្មាះទឹ្កកេវក់ កេត្ដកស្ៀមរាប ៦ ០០០M3   

 

១០០ ២០១៨ 

ស្រុប ៥៥     
គកស្មាងកំពុងដំកណីរការ៖ 

 ១ 
គកស្មាងសាត រក ងីវញិស្បកភទ្ ស្កាលកៅស្៊ូ 
AC កលីផេូវជាតិ្កលេ២១ ជំហាន២ (គ.ម..
កលេ៥៥-ផេូវបំផ្បកសាព ននស្ជធំ្) 

៨,៦០ ១១ ៥៨៦ ០០០ HEC ៩៨,៩៥ ២០១៩ 

ស្រុប ៨,៦០ ១១ ៥៨៦ ០០០  
ឃ- គខប្មាងហិរញ្ញបបទនសហប្បត្ិបត្តិការជា ួយធនាគារអ ិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) 
គកស្មាងបញ្ច ប់៖ 

១  ផេូវជាតិ្កលេ១៣(កំចយមារ/កេត្តនស្ពផ្វង-ស្បសូ្ត្/កេត្តសាវ យករៀង) ៦២,៤០ ២២ ៧៦៨ ៥៥៨ Sinohydro  
Co., Ltd. 

 

១០០ ២០១៩ 

២ ផេូវកេត្តកលេ៣១៤D (ស្បសូ្ត្-នស្ពវលេិ៍/
ស្ពំផ្ដនកមពុជា-កវៀត្ណាម) ២៥,៥០ ១០ ៧២៨ ៩០៥ Sinohydro  

Co., Ltd. 

 

១០០ ២០១៩ 

 ៣ ផេូវជាតិ្កលេ៥៣ និងផេូវកេត្តកលេ១៥១B (ាកជស្/កំពង់ឆ្ន ងំ-អមោងំ/កំពង់ស្ពឺ) 
៧០,៦០ ១៨ ៦៧១ ២៥៩ GVJ 

 

១០០ ២០១៩ 

ស្រុប ១៥៨,៥០ ៥២ ១៦៨ ៧២២  
គកស្មាងកំពុងដំកណីរការ៖ 

 ១ 

គកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍កស្ដាកិចចស្កុងរកបៀង
ខាងត្បូង(ផ្កលមែកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធ ស្កុង
រមួមានស្កុងកបា យផ្ប ត្   ស្កុងបាត់្ដំបង 
ស្កុងបាវតិ្ និងទី្ស្បជំុជនអនកកលឿង) 

 ៩២ ៨០០ ០០០  ៦៧ ២០២០ 

ស្រុប  ៩២ ៨០០ ០០០  
ង- គខប្មាងហិរញ្ញបបទនសហប្បត្ិបត្តិការជា ួយធនាគារពិ ពខោែ (WB) 

 ១ គកស្មាងកលីកកស្មិត្ ស្កាលកៅស្៊ូ AC 
និងផ្ងទផំេូវជាតិ្កលេ៧  

១៦៤ ២០ ០៩០ ០២៥ Guanadong 
provincial ៨៤,៦៦ ២០២០ 

 ២ គកស្មាងកលីកកស្មិត្ ស្កាលកៅស្៊ូ AC 
និងផ្ងទផំេូវជាតិ្កលេ៣ ៥៤,៣០ ៨ ១៧០ ៥៥៩ SRB ៧៥,២០ ២០២០ 

ស្រុប ២១៨,៣០ ២៨ ២៦០ ៥៨៤  
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ច- គខប្មាងហិរញ្ញបបទនសហប្បត្ិបត្តិការជា ួយប្បខ សឆថ 
គកស្មាងបញ្ច ប់៖ 

 ១ 

គកស្មាងសាងស្ង់សាព ន េ្ងកាត់្ស្ពំផ្ដន
កមពុជា-នង(ស្ៃឹងបត់្-បានណងកអៀន) 
ស្បផ្វងស្រុប៦២០ផ្ម ស្ត្ ទ្ទឹ្ង១៧ផ្ម ស្ត្ 
(AC) កនុងកនាះ តួ្សាព នស្បផ្វង១៣០ផ្ម ស្ត្ 
(ផ្ផនកកមពុជាស្បផ្វង៦៥ផ្ម ស្ត្)ផេូវភាា ប់
កាលសាព នស្បផ្វង៤៩០ផ្ម ស្ត្ (ផ្ផនកកមពុ
ជាស្បផ្វង១៥០ផ្ម ស្ត្)  

៦២០ ម.   ១០០ ២០១៩ 

ស្រុប - ២៦ ៤២0 ០០០  
ៃ- សាព៉ានធាំៗៃលងកាត្់ ខនលនិងឆដ្ស ុប្ មដ្លបានសាថ៉ាបនារួច និងដាែ់ឱយខប្បើប្បាស់ 

ឯកាជាផ្ម ស្ត្ 
ល.រ ក ម្ ះសាព ន ឆ្ន  ំ ស្បផ្វង ស្បកភទ្ ផេូវជាតិ្ ទី្ាងំ េ្ងកាត់្ កផសងៗ 
១ សាព នស្ពះមុនីវងស ១៩៦០ ២៦៩ កបតុ្ង ១ ភនំកពញ ទ្កនេបាសាក ់ ជាត្ ិ
២ សាព នកស្ជាយចង្កវ ទ្១ី ១៩៦៦ ៧១០ កបតុ្ង ៦ ភនំកពញ ទ្កនេសាប ជប ុន 
៣ សាព នគីហសូណា ២០០១ ១ ៥០០ កបតុ្ង ៧ កំពង់ចម ទ្កនេកមគងគ ជប ុន 
៤ សាព នកកាះកុង ២០០២ ១ ៩០០ កបតុ្ង ៤៨ កកាះកុង នដស្មុស្ទ្ ជាត្ ិ
៥ សាព នកស្កុង ២០០៨ ១ ០៥៧ កបតុ្ង ៧ ស្ៃឹងផ្ស្ត្ង ទ្កនេកមគងគ ចិន 
៦ សាព នស្ពះមុនីវងសងម ី ២០០៩ ២៦៩ កបតុ្ង ១ ភនំកពញ ទ្កនេបាសាក ់ ជាត្ ិ
៧ សាព នផ្ស្ពកកៅន  ២០១០ ៩៩៦ កបតុ្ង ៥ ភនំកពញ ទ្កនេសាប ជាត្ ិ
៨ សាព នផ្ស្ពកកាត ម ២០១០ ៩៨១ កបតុ្ង ៥ កណាត ល ទ្កនេសាប ចិន 
៩ សាព នផ្ស្ពកាមាក ់ ២០១១ ១ ០៦៦ កបតុ្ង ៨ កណាត ល ទ្កនេកមគងគ ចិន 
១០ សាព នកកាះពស្ ់ ២០១១ ៩០០ កបតុ្ង  ស្ពះស្ីហនុ ស្មុស្ទ្ ឯកជន 
១១ សាព នាកមម  ២០១៥ ៨៥៥ កបតុ្ង ២១A កណាត ល ទ្កនេបាសាក ់ ចិន 
១២ សាព នកមកុង ២០១៥ ១ ៧៣១ កបតុ្ង ៩ ស្ៃឹងផ្ស្ត្ង ទ្កនេកមគងគ ចិន 
១៣ សាព នអនកកលឿង ២០១៥ ២ ២១៥ ផ្េសកាប ១ នស្ពផ្វង ទ្កនេកមគងគ ជប ុន 
១៤ សាព នកស្ជាយចង្កវ ទ្ី២ ២០១៥ ៧១៩ កបតុ្ង ៦ ភនំកពញ ទ្កនេសាប ចិន 
១៥ សាព នកកាះធ្ ំ ២០១៦ ៤២០ កបតុ្ង ២១ កណាត ល ទ្កនេបាសាក ់ ចិន 
១៦ សាព ននស្ជធ្ ំ ២០១៧ ២១៩ កបតុ្ង ២១ កណាត ល ទ្កនេបាសាក ់ កវៀត្ណាម 

 

លទ្ធផលការង្ករចុះបញ្ា ីយានយនតនិងការង្ករស្តួ្ត្ពិនិត្យលកខណៈបកចចកកទ្ស្យានយនត ចប់ពីផ្េសី្ហា      
ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

បរយិាយ ការង្ករចុះបញ្ា ីយានយនត 
(កស្គឿង) 

ការង្ករស្តួ្ត្ពិនិត្យលកខណៈ
បកចចកកទ្ស្យានយនត (កស្គឿង) 

រងយនតកទ្ស្ចរណ៍ ៥៤ ៥៧៤ ១៧៤ ០០៥ 
រងយនតដឹកអនកដំកណីរធុ្នតូ្ច ៧ ៤១៣ ២៨ ៥០៨ 
រងយនតដឹកអនកដំកណីរធុ្នធំ្ ១ ០៣៨ ៤ ១៧៣ 
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រងយនតដឹកទំ្និញធុ្នតូ្ច ២០ ៣០៧ ៥៥ ២៧២ 
រងយនតដឹកទំ្និញធុ្នធំ្ ១១ ៣០១ ៥៦ ៤៣៤ 
កទចស្កយានយនត ៥០០ ៦៨១  
ស្តី្ចស្កយានយនត ៣០ ៣៥៥  
ស្រុប ៦២៥ ៦៦៩ ៣១៨ ៣៩២ 

 

ការង្ករផតល់អាជាា បណណយានយនតកធ្វីអាជីវកមមដឹកអនកដំកណីរនិងដឹកជញជូនទំ្និញ (កស្គឿង) 
រងយនតាក់សុ្ី ២១២ 
រងយនតដឹកអនកដំកណីរធុ្នតូ្ច ១៣ ៣២៤ 
រងយនតដឹកអនកដំកណីរធុ្នធំ្ ២ ៤៧៩ 
រងយនតដឹកទំ្និញធុ្នតូ្ច ៣៧ ៦២៩ 
រងយនតដឹកទំ្និញធុ្នធំ្ ១៥ ៣១៣ 

ការង្ករផតល់បណណកបីកបរ (ស្នេឹក) 
បណណស្បកភទ្ ក ១២ ០៩២ 
បណណស្បកភទ្ េ ១២៣ ៦០៣ 
បណណស្បកភទ្ គ និង ឃ ១៥ ៦១២ 
បណណស្បកភទ្ ង ៦៤១ 

ការង្ករស្ត្ួត្ពិនិត្យយានយនតផ្កនចនេុស្បកចចកកទ្ស្ (កស្គឿង) 
ស្តូ្វាមបកចចកកទ្ស្ ២០៣ ៧១២ 
មិនស្តូ្វាមបកចចកកទ្ស្ ១៧ ៥៦៥ 
កាត់្ស្ទុ្ង ៥៨១ 

ការង្ករចុះបញ្ា ីយានយនត ជសួ្ជុលនិងយានដ្ឋា នផ្កនចនដំក ងីយានយនត (កផ្នេង) 
យានដ្ឋា នជួលជុល៣ ២៨១ យានដ្ឋា នផ្កនចន២៧៥  

ចាប់២ ៥៤១ អត់្ចាប់៧៤០ ចាប់២៥៤ អត់្ចាប់២១ 
ការង្ករស្ត្ួត្ពិនិត្យយានយនតដឹកជញ្ាូ នកលីស្ទ្មៃន់កស្មិត្កំណត់្ 

យានយនតបានស្តួ្ត្ពិនិត្យ ១ ៣៨៧ ០៣១កស្គឿង 
យានយនតមិនកលីស្ទ្មៃន់ ៨៨៤ ១៨៦កស្គឿង 
កលីស្កស្កាម៥% ៥០០ ០៨៧កស្គឿង 
យានយនតកលីស្ទ្មៃន់ពី៥%-១០% ចំនួន៤កស្គឿង ពី១០%-២០%ចំនួន១ ២៧៦កស្គឿង និងកស្ចីនជាង២០% 
ចំនួន១ ៤២៧កស្គឿង ស្រុបយានយនតពិន័យចំនួន២ ៧០៧កស្គឿង 
ទឹ្កស្បាក់ពិន័យ ៦ ៣៨៤ ៧៥០ ០០០ករៀល 
ការង្ករស្តួ្ត្ពិនិត្យរងយនតផ្កនចនេុស្លកខណៈបកចចកកទ្ស្ទូ្ទងំរាជធានី កេត្ត ស្រុបចំនួន២២ ៨៣១កស្គឿង 
កនុងកនាះ កាត់្ស្ទុ្ង៥៨១កស្គឿង កដ្ឋះរានត្ខាងកស្កាយ៤៤៣កស្គឿង ោម នតេ កកលេ៤១៤កស្គឿង រងយនតដឹក
ទំ្និញលកខណៈេុស្បកចចកកទ្ស្១ ៨៤២កស្គឿង រងយនតដ្ឋក់កភេីងបំភេឺេុស្បកចចកកទ្ស្៨០៩កស្គឿង េវះឯកសារ       
៩ ២៩៣កស្គឿង ោម នបណណកបីកបរ១ ៥៨៥នាក់ កស្បីបណណកបីកបរេុស្ស្បកភទ្យានយនត២ ៥៩៣នាក់ កស្បីឯកសារ
ផ្កេងកាេ យ៦៥កស្គឿង កស្បីបណណកបីកបរផ្កេងកាេ យ១១៧នាក់ បកស្គុត្កមម ២៤១កស្គឿង បញ្ាូ នកៅស្នងការដ្ឋា ន
១៥០កស្គឿង កស្បីតេ កកលេផ្កេងកាេ យ១កស្គឿង និងអនកកបីកបរផៃុកសារធាតុ្កញៀន១២នាក់ និងរងយនតបានពិនិត្យ
កឃញីថ្នស្តឹ្មស្តូ្វ២០៣ ៧១២កស្គឿង។ 
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ការង្ករស្ត្ួត្ពិនិត្យរតឹ្បនតឹងការអនុវត្តចាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផេូវកោក កៅកោលកៅកដីមទី្កនុងកំពង់ផ្ផស្វយត័្ស្កងុ
ស្ពះស្ីហនុនិងកំពង់ផ្ផស្វយត័្ភនំកពញ ជាលទ្ធផល(ចប់ពីផ្ងៃទី្១៥ ផ្េមិងុនា ដល់ នងៃទី្៣១ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
(១)ស្តួ្ត្ពិនិត្យរងយនត៧ ១៦១កស្គឿង (២)រងយនតកលមីស្៤៧១កស្គឿង (៣)រងយនតស្តឹ្មស្តូ្វ៦ ៦៨៩កស្គឿង 
(៤)មានជាតិ្អាកុលកលីស្ពីចាប់កំណត់្១ករណី (៥)ងវកិាតកពិន័យ១៤៦ ៧៧៥ ០០០ករៀល (៦)កលមសី្
លិេិត្សាន ម២៥៩ករណី(បណណកបីកបរ ក្ៀក លិេិត្អនុញ្ញា ត្អាជីវកមម) (៧)កលមីស្លកខណៈបកចចកកទ្ស្៥១៩
ករណី(កង់ស្ឹក រនាងំេវះបូ៊ ុងាកកកង់ គនេឹះកុងតឺ្ន័រ កភេីងបំភេឺ) និង(៨)ឃ្ត់្យានយនតទុ្ក១កស្គឿង។ 

ការង្ករដឹកជញ្ាូ ន េ្ងកាត់្ស្ពំផ្ដន 

កិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការ 
កូាយានយនតកនុង
កិចចស្ពមកស្ពៀង 

កូាយានយនតចុះបញ្ា ី(កស្គឿង) ស្ចក 
ស្ពំផ្ដន ទំ្និញ ដឹកអនកដំកណីរ 

កស្គឿង កស្គឿង កស្គឿង  
កមពុជា-កវៀត្ណាម(កទ្វភាគី) ៥០០ ១០៧ ៣៩៣ ៧ 
កមពុជា-ឡាវ(កទ្វភាគី) ៤០ - ២ ១ 
កមពុជា-កវៀត្ណាម-ឡាវ(ស្តី្ភាគី) ១៥០ ៣៨ ១០១ ៨ 
កមពុជា-នង(កទ្វភាគី) ១៥០ - ៥០ ១ 
មហាអនុតំ្បន់ទ្កនេកមគងគ(GMS) ៥០០ ៦ - ៥ 

 ១.២- ោរងារដ្ឹែជញ្ាូនផ្លូវទ្ឹែ ផ្លូវសរុម្ទ្ និ្ែំព្់កផ្  
ល.រ បរយិាយ ឯកា ចំនួន ឯកា(ករៀល) 

ែ- សថតិិផ្តេល់សវាែរមដ្ឹែជញ្ាូនតារផ្លូវទ្ឹែ 
១ ផតល់បណណស្មាគ ល់ជលយានស្គប់ស្បកភទ្ កស្គឿង ១៥ ៣ ៧៥០ ០០០ 
២ កផៃរមាច ស្់កមមស្ិទ្ធិ ចាប់ ៥ ៥០០ ០០០ 
៣ បតូរបណណនិងទុ្តិ្យា ចាប់ ១៩ ២ ២២០ ០០០ 
៤ ផតល់បណណកបីកបរងមី បណណ ១៥ ១ ៤៥០ ០០០ 
៥ ផតល់បណណកបីកបរបនត បណណ ១៤ ៨៤០ ០០០ 
៦ ផតល់បណណយនតការងីមី បណណ ០ - 
៧ ផតល់បណណយនតការងីមីបនត បណណ ០ - 
៨ ស្ត្ួត្ពិនិត្យលកខណៈបកចចកកទ្ស្ស្បកភទ្កទ្ស្ចរណ៍មានបនៃប់ កស្គឿង ៩ ៤ ៥០០ ០០០ 
៩ ស្តួ្ត្ពិនិត្យលកខណៈបកចចកកទ្ស្កនុងស្ស្ុក កស្គឿង ១៧៤ ២៦ ១០០ ០០០ 
១០ ស្តួ្ត្ពិនិត្យលកខណៈបកចចកកទ្ស្ដចមេង កស្គឿង ១៨ ១ ៨០០ ០០០ 
១១ ផតល់លិេិត្អាជីវកមមដឹកជញ្ាូ នកទ្ស្ចរណ៍/សាន ក់កៅ ចាប់ ២៤ ២០ ៣១០ ០០០ 
១២ ផតល់លិេិត្អនុញ្ញា ត្នាវាដឹកទំ្និញ េ្ងផ្ដន ចាប់ ១២ ៤ ៨០០ ០០០ 
១៣ ផតល់លិេិត្អនុញ្ញា ត្នាវាដឹកទំ្និញ ចាប់ ១៣១ ៧២ ០៤៣ ៥០០ 
១៤ ផតល់លិេិត្អាជីវកមមសាឡាងដឹកទំ្និញ(ោម នមា សុ្ីន) ចាប់ ៧ ២ ០៣៤ ៥០០ 
១៥ ផតល់លិេិត្អាជីវកមមដឹកជញ្ាូ នអនកដំកណីរ ចាប់ ៤២ ២ ២៧៧ ០០០ 
១៦ ផតល់លិេិត្អាជីវកមមដឹកជញ្ាូ នដចមេង ចាប់ ១៩ ១ ៣៦១ ០០០ 
១៧ ផតល់លិេិត្អនុញ្ញា ត្នាវាដឹកជញ្ាូ ន នាវាស្កណាត ង ចាប់ ៨ ១ ៨២៥ ៥០០ 

ស្រុប ៥១២ ១៤៥ ៨១១ ៥០០ 
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ខ- សថតិិផ្តេល់សវាែរមដ្ឹែជញ្ាូនតារផ្លូវសរុម្ទ្ 
១ ផតល់វញិ្ញា បនបស្ត្ស្មត្ាភាពជំនាញនាវកិថ្នន ក់ជំនួយ

ការ(អនតរជាតិ្) 
បណណ ៤ ៤៨០ ០០០ 

២ ផតល់វញិ្ញា បនបស្ត្ស្មត្ាភាពជំនាញនាវកិថ្នន ក់ទ្ី៣(ត្ំបន់ក្នរ) បណណ ៤៦ ២ ៣០០ ០០០ 
៣ បនតសុ្ពលភាពវញិ្ញា បនបស្ត្ស្មត្ាភាពជំនាញនាវកិថ្នន កទ់្ី១ បណណ ១៤ ៨៤០ ០០០ 
៤ បនតសុ្ពលភាពវញិ្ញា បនបស្ត្ស្មត្ាភាពជំនាញនាវកិថ្នន កទ់្ី៣ បណណ ១ ៣០ ០០០ 
៥ ការផតល់កស្ៀវកៅនាវកិ(ងមី/បតូរ) កាល ១៣ ៣ ៩០០ ០០០ 
៦ ពនារសុ្ពលភាពកស្ៀវកៅនាវកិ កាល ១៩ ១ ៩០០ ០០០ 
៧ ការផតល់បណណស្មាគ ល់នាវា(ពី២០កាន-១៥០កាន) បណណ ១ ២០០ ០០០ 
៨ ការផតល់បណណស្មាគ ល់នាវា(កលីស្ពី១៥០កាន) បណណ ៣៧ ១៨ ៥០០ ០០០ 
៩ បតូរទុ្តិ្យា ត្តិ្យាបណណស្មាគ ល់នាវា បណណ ១ ៣០០ ០០០ 
១០ ស្ត្ួត្ពិនតិ្យលកខណៈបកចចកកទ្ស្(២០កាន-១៥០កាន) កាល ១ ១០០ ០០០ 
១១ ស្ត្ួត្ពិនិត្យលកខណៈបកចចកកទ្ស្(ពី១៥០កាន-៣០០កាន) កាល ២៤ ៤ ៨០០ ០០០ 
១២ ស្ត្ួត្ពិនិត្យលកខណៈបកចចកកទ្ស្(ពី៣០០កាន-៥០០កាន) កាល ១៣ ៣ ២៥០ ០០០ 
១៣ ស្ត្ួត្ពិនតិ្យលកខណៈបកចចកកទ្ស្(កលីស្ព៥ី០០កាន) កាល ១០ ៣ ០០០ ០០០ 
១៤ អូប័រ នាវាជនបរកទ្ស្ នាវាពិកស្ស្ កាល ១៣ ២ ៦០០ ០០០ 
១៥ លេិិត្អនុញ្ញា ត្នាវាកធ្វីអាជីវកមម កស្គឿង ៤៨ ១២ ៣៧៨ ៥០០ 
១៦ ចាប់សាា បនានាវា(២០កាន-១៥០កាន) កស្គឿង ២ ៥២០ ០០០ 

ស្រុប ២៤៧ ៥៥ ០៩៨ ៥០០ 
គ- សថតិិផ្តេល់សវារដ្ឋបាេែំព្់កផ្ 

ផតល់លិេិត្អនុញ្ញា ត្ស្បតិ្បត្តិការកំពង់ផ្ផ ផតល់លិេិត្បនតសុ្ពលភាព 
លិេិត្អនុញ្ញា ត្ស្បតិ្បត្តិការកំពង់ផ្ផ 

១០ចាប់ ១ចាប់ 
ឃ- ែំព្់កផ្សវយត័ម្ែុ្ម្ពោះសហីនុ 

ទំ្និញ េ្ងកាត់្ (កាន) បរមិាណកុងតឺ្ន័រ 
េ្ងកាត់្(TEUs) 

បរមិាណនាវា 
េ្ងកាត់្ (កស្គឿង) 

ចំណូលអាជីវកមម(ពាន់
ករៀល) 

៥ ៥៧៥ ៨០២ ៥៤១ ៩៦៨ ១ ៤៩៤ ២៨១ ៣៥២ ១១៣ 
្- ែំព្់កផ្សវយត័ភនំលពញ 

ទំ្និញ េ្ងកាត់្ 
(កាន) 

បរមិាណកុងតឺ្ន័រ
េ្ងកាត់្(TEUs) 

បរមិាណនាវាផៃុក 
ទំ្និញ េ្ងកាត់្
(កស្គឿង) 

បរមិាណនាវាដឹកអនក
ដំកណីរ(ចំននួកជីង) 

ចំណូលអាជីវកមម
(ពាន់ករៀល) 

៣ ៣៤៦ ០៥៧ ២២៦ ៧២៦ ២ ០២៣ ៣៦២ ១៤ ៣១៦ ២៦៦ 
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១.៣- ោរងារដ្ឹែជញ្ាូនតារផ្លូវកដ្ែ 
ល.រ បរយិាយ ឯកា ស្បផ្វង ទ្មៃន់ និងចំនួន 
១ ស្បផ្វងផេូវផ្ដកភាគខាងត្បូងភនំកពញ-ស្កុងស្ពះស្ីហនុ គ.ម. ២៦៦ 
២ ស្បផ្វងផេូវផ្ដកភាគខាងកជីងភនំកពញ-កបា យផ្ប ត្ គ.ម. ៣៨៦ 
៣ បរមិាណដឹកជញ្ាូ នទំ្និញស្រុប កាន ៧៤៧ ១០៧ 
៤ បរមិាណដឹកជញ្ាូ នទំ្និញនាចូំល កាន ៧៧ ០៣០ 
៥ បរមិាណដឹកជញ្ាូ នទំ្និញនាកំចញ កាន ៦៧០ ០៧៧ 
៦ ចំនួនអនកដំកណីរស្រុប នាក់ ២១ ០៥៥ 
៧ ចំនួនអនកដំកណីរភនំកពញ-ស្កុងស្ពះស្ីហនុ នាក់ ១៦ ០៦៦ 
៨ ចំនួនអនកដំកណីរភនំកពញ-កបា យផ្ប ត្ នាក់ ១៨៩ 
៩ ចំនួនអនកដំកណីរភនំកពញ-អាកាស្យានដ្ឋា នអនតរជាតិ្ នាក់ ៤ ៨០០ 
១០ ចំនួនស្បតិ្បត្តិការដឹកជញ្ាូ នទំ្និញនាកំចញ-ចូល កជីង ២ ០៨៣ 
១១ ចំនួនស្បតិ្បត្តិការដឹកអនកដំកណីរ កជីង ៩៣០ 

- បាននាចូំលកាលរងកភេីងពីស្បកទ្ស្មា ក សុ្ីចំននួ១០កស្គឿង បចចុបបននកំពុងដំកណីរការ ផ្េសរត់្កៅផេូវ
ផ្ដកទិ្ស្ខាងកជីងផ្ងមកទ្ៀត្។ 

១.៤- ោរងារដ្ឹែជញ្ាូននិ្អាជីវែរមតារផ្លូវអាោស 
ស្ាិតិ្ដឹកជញ្ាូ នាមផេូវអាកាស្ពីផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

បរយិាយ កហាះកហរី
(កជីង) អនកកធ្វីដំកណីរ(នាក់) ដឹកអីវា ន់(គ.ស្ក.) កញ្ច ប់នស្បស្ណីយ(៍គ.ស្ក.) 

អនតរជាតិ្ ៨៨ ៧២៤ ១០ ១៩៤ ០២៧ ៧៤ ៦៨៧ ៣៩៨ ១ ២១៧ ៣០៩ 
កនុងស្បកទ្ស្ ១៤ ៤៨៨ ៦២១ ៧១៧ ២៨៩ ២៨៤ NIL 
ស្រុប ១០៣ ២១២ ១០ ៨១៥ ៧៤៤ ៧៤ ៩៧៦ ៦៨២ ១ ២១៧ ៣០៩ 
- ស្កុមហុ៊នអាកាស្ចរណ៍អនុញ្ញា ត្កហាះកហរីជាស្បស្កតី្កនុងរដូវកាលងមី(IATASummer Season)២០១៨ 

ជូនស្កុមហុ៊នអាកាស្ចរណ៍កនុងនិងកស្ៅស្បកទ្ស្ចំនួន៤៧ស្កុមហុ៊ន (កនុងស្ស្ុកចំនួន៩)។ 
- ស្កុមហុ៊នអាកាស្ចរណ៍អនុញ្ញា ត្កហាះកហរីជាលកខណៈ Charter/Extra Flights  

ល.រ ក ម្ ះស្កុមហុ៊ន    
១ Cambodia Angkor Air K6 មានចំនួន ៣៦កលីក 
២ Vietnam Airlines VN មានចំនួន ៥កលីក 
៣ China Eastern  Airlines MU មានចំនួន ៣កលីក 
៤ China Southern Airlines CZ មានចំនួន ១កលីក 
៥ Silk Air MI មានចំនួន ២កលីក 
៦ Sky Angkor Airlines ZA មានចំនួន ២កលីក 
៧ Jetstar Pacific Airlines BL មានចំនួន ១កលីក 
៨ Turkish Airlines TK មានចំនួន ១កលីក 
៩ JC Cambodia Intl. Airlines QD មានចំនួន ១៥កលីក 
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១០ Lanmei Airlines LQ មានចំនួន ៧កលីក 
១១ Xiamen Airlines MF មានចំនួន ២កលីក 
១២ Juneyao Airlines HO មានចំនួន ១កលីក 
១៣ Cambodia Airways KR មានចំនួន ៣កលីក 
១៤ Qata Airways QR មានចំនួន ៥កលីក 
១៥ Bangkok Airways PQ មានចំនួន ១កលីក 
១៦ Thaiai Air As FD មានចំនួន ២កលីក 
១៧ Lao Airlines QV មានចំនួន ២កលីក 
១៨ Lucky Air 8L មានចំនួន ១កលីក 
១៩ Nine Air AQ មានចំនួន ១កលីក 
២០ Qingdao Airlines QV មានចំនួន ១កលីក 
២១ Zhejian Loong Airlines GJ មានចំនួន ១កលីក 

២- ថ្នរពេ 
២.១- ោរអភិវឌ្ឍថ្នរពេអគគិសន ី

ថ្នមពលអគគិស្នី គឺជាគនេឹះដ៏ស្ំខាន់ស្ស្មាប់ជំរុញឱ្យមានកំកណីនកស្ដាកិចចនិងការអភិវឌ្ឍ     
វសិ្័យកផសងៗ ការអភិវឌ្ឍតំ្បន់ជនបទ្និងការបកងាីនសុ្េុដុមនីយភាពននការរស្់កៅរបស្់ស្បជាពលរដា កនុងេណៈ
កពលផ្ដលស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជាកាន់ផ្ត្មានស្ាិរភាពនកយាបាយ និងកនុងេណៈកពលផ្ដលកស្ដាកិចចជាតិ្និង
កស្មិត្ជីវភាពរបស្់ស្បជាពលរដាកាន់ផ្ត្ស្បកស្ីរក ងីពីមួយឆ្ន កំៅមួយឆ្ន  ំ កស្ចកតីស្តូ្វការនិងភាពចបំាច់ននថ្នមពល 
អគគិស្នីក៏កាន់ផ្ត្កកីនក ងីជាលំដ្ឋប់ផងផ្ដរ។ ដូកចនះស្តូ្វផ្ត្ករៀបចំកធ្វីការអភិវឌ្ឍវសិ្័យថ្នមពលអគគិស្នី កដីមបកីធ្វី
ឱ្យកមពុជាមានការផគត់្ផគង់អគគិស្នីមួយស្គប់ស្ោន់ មានចីរភាពអាចទុ្កចិត្តបាន មានគុណភាពនិងមាននងេស្មរមយ 
ស្ស្មាប់អនកកស្បីស្បាស្់ស្គប់ស្បកភទ្កៅស្គប់ទី្កផ្នេងទូ្ទងំស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា។ 

ការអភិវឌ្ឍស្បភពអគគិស្នីបានកកីនក ងីពី២ ៦៣៥កមហាគ វា ត់្ មក៣ ៣៨២កមហាគ វា ត់្ ក េ្ីយត្ប
នឹងកស្ចកតីស្តូ្វការ កនុងកនាះការផលិត្កនុងស្សុ្កកកីនពី២ ១៨៦កមហាគ វា ត់្ មក២ ៧៥៥កមហាគ វា ត់្ ការនាចូំល
ស្បភពអគគិស្នីមានការកកីនក ងីពី១៦,០៩%កៅ២៥,២% ការអភិវឌ្ឍផ្េសបញ្ាូ ននិងអនុសាា នីយបផ្នាមកធ្វីឱ្យកៅ
ឆ្ន ២ំ០១៩ កមពុជាមានផ្េសបញ្ាូ នត្ង់ស្យុងេពស្់ស្បផ្វង២ ២៦៧គ.ម. និងមានអនុសាា នីយចំ៍នួន៣៦ ស្គបដណត ប់
តៃ ល់កលីរាជធានី/កេត្តចំនួន២១ ផ្េសត្ង់ស្យុងមធ្យមមានស្បផ្វង៣៤ ០៥៦គ.ម. ស្ត្ង់ស្វូរផ្ចកចយ១៨ ៤៦២
កស្គឿង និងត្ង់ស្យុងទបមានស្បផ្វង៣៦ ៨៥៣គ.ម.. ផ្ដលស្គបដណត ប់កលីភូមិ៩២,៦៨% ការភាា ប់អគគិស្នីឱ្យអនក
កស្បីស្បាស្់ស្គប់ស្បកភទ្ បានកកីនដល់២,៨៣ោនទី្ាងំ កនុងចំកណាមកនាះមានលំកៅឋានចំនួន២,៦៨ោនេនងផៃះ 
ស្តូ្វជា៧៤,៧៨% បានភាា ប់អគគិស្នីកស្បីស្បាស្់រចួកហយី។ 

គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្បភពថ្នមពលធំ្ៗកនុងស្ស្ុកបានអភិវឌ្ឍាមផ្ផនការ កនុងកនាះ
មានវារអីគគិស្នីចំនួន៧គកស្មាងបានដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការអានុភាពស្រុប១ ៣២៩កមហាគ វា ត់្ កកីនក ងីចំនួន៨,១៤% 
កធ្ៀបនឹងផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ និងសាា នីយអ៍គគិស្នីដុត្ធ្យូងងមចំនួន២គកស្មាងមានអានុភាពស្រុប៥០៥កមហាគ វា ត់្ 
កៅកេត្តស្ពះស្ីហនុ។ 

គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ កមពុជាបានផលិត្ថ្នមពលអគគិស្នីពីស្បភពថ្នមពលកកកីត្ក ងី
វញិជីវមា ស្ស្បមាណ១២៣,៥៧កមហាគ វា ត់្ (ថ្នមពលកដីរកដ្ឋយពនេឺស្ពះអាទិ្ត្យមានអានុភាព៩៥កមហាគ វា ត់្និង
ថ្នមពលជីវមា ស្់អានុភាព២៨,៥៧កមហាគ វា ត់្) ផ្ដលស្តូ្វជា១,៣១% កធ្ៀបនឹងត្ស្មូវការថ្នមពលស្រុបទូ្ទងំ
ស្បកទ្ស្។ 
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ោរនាចំូេថ្នរពេអគគិសនីពីម្បលទ្សជិតខា្ 
ល.រ ស្បភពនាចូំល ឆ្ន ២ំ០១៨ ឆ្ន ២ំ០១៩ កកីនក ងី 
១ សាធារណរដាស្ងគមនិយមកវៀត្ណាម ២៧៧កមហាា វា ត់្ ៣២៣កមហាា វា ត់្ ១៦,៦០% 
២ ស្ពះរាជាណាចស្កនង ១៣៥កមហាា វា ត់្ ២២៧កមហាា វា ត់្ ៦៨,១៤% 
៣ សាធារណរដាស្បជាធិ្បកត្យយស្បជាមានិត្ឡាវ ៣៦កមហាា វា ត់្ ៧៦កមហាា វា ត់្ ១១១% 

ស្រុប ៤៤៨កមហាា វា ត់្ ៦២៦កមហាា វា ត់្ ៣៩,៧៣% 
ការផគត់្ផគង់ថ្នមពលអគគិស្នី 

១ ការផគត់្ផគង់ថ្នមពលអគគិស្នី(មានកៅកនុងឯកសារផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្ត 
អភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្) របស្់EDC 

១២ ០១៤ោនKWh 

២ ភាគរយននស្បភពថ្នមពលអគគិស្នីកកកីត្ក ងីវញិ(អានុភាពដំក ងី កធ្ៀប
នឹងអានុភាពស្រុប) 

១,៣១% 

៣ ចំនួននា កិាស្ៃង់ផ្ដលបានភាា ប់ចរនត ២,៨៣ោន 
៤ ភូមិផ្ដលមានការផគត់្ផគង់ថ្នមពលអគគិស្នី ៩២,៦៨% 
៥ ចំនួនេនងផៃះផ្ដលមានថ្នមពលអគគិស្នីកស្បីស្បាស្់ ៧៤,៧៨% 

  

ារាងត្នមេស្ស្មាប់ការផគត់្ផគង់ស្បភពអគគិស្នីឱ្យអនកផគត់្ផគង់បនត(បញ្ាូ នរងនិងផ្ចកចយ) 

ស្បកភទ្ននការទិ្ញរបស្់អនកផគត់្ផគង់បនត ឯកា 
អស្ានងេលក់ផ្ដលស្តូ្វអនុវត្ត 

២០១៩ 
១- អនកផគត់្ផគង់បនតផ្ដលទិ្ញពីទវ រចរនតMV ននអនុសាា នីយ $/kWh ០,១១៨០ 
២- អនកផគត់្ផគង់បនតផ្ដលទិ្ញពីទវ រចរនតMV ាមនា កិា MV $/kWh ០,១៣៥០ 
៣- អនកផគត់្ផគង់បនតផ្ដលទិ្ញកស្កាមស្ត្ង់ស្វូរ ាមនា កិា LV 

- ករណីស្ត្ង់ស្វូរវនិិកយាគកដ្ឋយអនកទិ្ញ 
- ករណីស្ត្ង់ស្វូរវនិិកយាគកដ្ឋយអនកលក់ 

 
$/kWh 
$/kWh 

 
០,១៤០៤ 
០,១៤៨៤ 

 

នងេលក់អគគិស្នីរបស់្អគគិស្នីកមពុជាស្ស្មាប់អនកកស្បីស្បាស់្ 

ស្បកភទ្ននអនកកស្បីស្បាស្់និងលកខេណឌ ទិ្ញ ឯកា 
អស្ានងេលក់ផ្ដលស្តូ្វអនុវត្ត 

២០១៩ 
១- អនកកស្បីស្បាស្់ស្គប់ស្បកភទ្ផ្ដលទិ្ញអគគិស្នីពីអនុសាា នីយ៖ 
- ទិ្ញពីទវ រចរនតត្ង់ស្យុងេពស្់ 
- ទិ្ញពីទវ រចរនតត្ង់ស្យុងមធ្យមននអនុសាា នីយកនុងភនំកពញ 
- ទិ្ញពីទវ រចរនតត្ង់ស្យុងមធ្យមននអនុសាា នីយកៅកេត្ត 

 
$/kWh 
$/kWh 
$/kWh 

 
០,១១៧០ 
០,១៣៥០ 
០,១២២០ 



 

របាយការណ៍ស្តីពីស្មិទ្ធផលសំ្ខាន់ៗននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណ ដំណាក់កាលទី្៤ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា Page 93 

២- អនកកស្បីស្បាស្់ស្បកភទ្ឧស្ាហកមម 
- ទិ្ញពីអនុសាា នីយបណាត ញជាតិ្តៃ ល់ 
- ទិ្ញពីផ្េសបណាត ញត្ង់ស្យុងមធ្យមាមនា កិា MV 
- ទិ្ញពីកស្កាមស្ត្ង់ស្វូរតៃ ល់ាមនា កិា LV ៖ 

ក- ករណីស្ត្ង់ស្វូរវនិិកយាគកដ្ឋយអនកទិ្ញ 
េ- ករណីស្ត្ង់ស្វូរវនិិកយាគកដ្ឋយអនកលក់ 

- ទិញពីខ្សែបណ្តាញខ្ែកចាយសាធារណៈត្ង់េយុងទាប 

 
$/kWh 
$/kWh 
 
$/kWh 
$/kWh 
៛/kWh 

 
ាមចំណុច១ខាងកលី 

 

០,១៤៧០ 
 

០,១៥២៩ 
០,១៦០៩ 

៧៤០ 
៣- អនកកស្បីស្បាស្់ស្បកភទ្ពាណិជាកមមនិងរដាបាល ៖ 

- ទិ្ញពីអនុសាា នីយបណាត ញជាតិ្តៃ ល់ 
- ទិ្ញពីផ្េសបណាត ញត្ង់ស្យុងមធ្យមាមនា កិា MV 
- ទិ្ញពីកស្កាមស្ត្ង់ស្វូរតៃ ល់ាមនា កិា LV ៖ 
ក- ករណីស្ត្ង់ស្វូរវនិិកយាគកដ្ឋយអនកទិ្ញ 
េ- ករណីស្ត្ង់ស្វូរវនិិកយាគកដ្ឋយអនកលក់ 

- ទិញពីខ្សែបណ្តាញខ្ែកចាយសាធារណៈត្ង់េយងុទាប 

 
$/kWh 
$/kWh 
 
$/kWh 
$/kWh 
៛/kWh 

 
ាមចណុំ១ខាងកលី 

 

០,១៥៩០ 
 

០,១៦៥៤ 
០,១៧៣៤ 

៧៤០ 
៤- អនកកស្បីស្បាស្់ស្បកភទ្លំកៅឋាន 
៤.១- ទិ្ញពីផ្េសបណាត ញផ្ចកចយសាធារណៈ 

- អនកកស្បីពី១ដល់១០គី ូវា ត់្កមា ងកនុង១ផ្េ 
- អនកកស្បីពី១១ដល់៥០គី ូវា ត់្កមា ងកនុង១ផ្េ 
- អនកកស្បីពី៥១ដល់២០០គី ូវា ត់្កមា ងកនុង១ផ្េ 
- អនកកស្បីចប់ពី២០១គី ូវា ត់្កមា ងកនុង១ផ្េក ងីកៅ 

៤.២- ទិ្ញពីផ្េសបណាត ញត្ង់ស្យុងមធ្យម 

 
 
៛/kWh 
៛/kWh 
៛/kWh 
៛/kWh 
 

 
 

៣៨០ 
៤៨០ 
៦១០ 
៧៤០ 

ាមអស្ាចំណុច៣ 
៥- អនកកស្បីស្បាស្់ស្បកភទ្អនុកស្ោះពិកស្ស្៖ 
- ការបូមទ្ឹកកធ្វីកស្ិកមមកពលយប់ពីកមា ង៩យប់ដល់កមា ង៧ស្ពឹក 
- សាោករៀន មនៃីរកពទ្យ មណឌ លសុ្េភាព កៅជនបទ្ 

 
៛/kWh 
៛/kWh 

 
៤៨០ 
៦១០ 

 
២.២- ោរងារបរមាណូសុវីិេ 

គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ការអភិវឌ្ឍផ្ផនកបរមាណូសុ្ីវលិ ស្កស្មចបានដូចខាងកស្កាម៖ 
- បានចុះស្តួ្ត្ពិនិត្យកមីលកស្មិត្វទ្យុស្កមមកៅាមការដ្ឋា នផ្រ  ចំនួន៣២ទី្ាងំ កនុងបណាត រាជធានី 

កេត្តចំនួន១៣ កដីមបធីានាថ្នមិនមានជាតិ្វទិ្យុស្កមមកកីត្ក ងីកដ្ឋយធ្មមជាតិ្ផ្ដលអាចបងាផលប ះពាល់ដល់បរសិាា ន
ជំុវញិនិងបានចុះស្ស្ង់ទិ្ននន័យការកស្បីស្បាស្់ឧបករណ៍មានការកស្បីស្បាស្់ស្បភពវទិ្យុស្កមម ឬបកញ្ចញជាតិ្វទិ្យុស្កមម 
ាមមនៃីរកពទ្យចំនួន៥ទី្ាងំ កៅកេត្តចំនួន២។ 

- បានស្ស្មបស្ស្មួលគកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការរវាងសាា ប័នពាក់ព័នធនិងភាន ក់ង្ករថ្នមពលបរមាណូ
អនតរជាតិ្(IAEA) ចំនួន៣២គកស្មាង កនុងកនាះគកស្មាងមានស្សាប់២០គកស្មាងនិងគកស្មាងងមី(ស្ស្មាប់អនុវត្តពីឆ្ន ំ
២០២០ដល់ឆ្ន ២ំ០២៤)ចំនួន១២គកស្មាង និងបានស្ហការជាមួយជំនាញការអនតរជាតិ្កស្កាមជំនួយរបស្់
ទី្ភាន ក់ង្ករ IAEA កនុងការដំក ងីឧបករណ៍ចប់កស្មិត្វទិ្យុស្កមមកនុងបរយិាកាស្ចំនួន២កស្គឿង និងស្បព័នធស្ស្មាប់
កធ្វីការទក់ទ្ងកដ្ឋយសុ្វត្ាិភាពជាមួយនឹង IAEA ចំនួន១ ុត្។  
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- បានផតល់កស្វាកមមអានកស្មិត្វទិ្យុស្កមមកលីបរធិានចប់ពីកស្មិត្វទិ្យុស្កមម TLD ស្រុបចំនួន
៣៩៥បរធិានននអនកកស្បីស្បាស្់ស្រុបចំនួន៧៩នាក់។ 

- បានករៀបចំស្ិកាខ សាោផសពវផាយកលីផ្ផនកកមមវធីិ្បរមិាណូសុ្ីវលិ ស្ពមទងំវទិ្យុស្កមមចំនួន៤
កលីក មានស្ិកាខ កាមចូលរមួ៣០០នាក់មកពីសាា ប័នពាក់ព័នធនិងមស្រនតីមនៃីរផ្រ  និងថ្នមពលទូ្ទងំ២៥រាជធានី កេត្ត 
និងបានករៀបចំស្ិកាខ សាោផសពវផាយកលីផ្ផនកបកចចកកទ្ស្ថ្នមពល(ស្តង់ដ្ឋអគគិស្នី)ចំនួន១កលីក មានស្ិកាខ កាម
ចូលរមួ១៥០នាក់ ផ្ដលជាតំ្ណាងពីសាា ប័នពាក់ព័នធនិងតំ្ណាងស្កុមហុ៊នឯកជន។ 

៣- វិសយ័ករ ៉ែ  
៣.១- ោរម្គប់ម្គ្និ្អភិវឌ្ឍន៍វិសយ័ករ ៉ែ 
ែ- ោរសែិាភូគពភសាស្រសតនិ្សោត នុពេ្នធានករ ៉ែ 
ស្កស្ួងផ្រ  និងថ្នមពលបាននិងកំពុងជំរុញឱ្យកធ្វីការស្ិកាស្សាវស្ជាវស្បមូលព័ត៌្មាន ទិ្ននន័យអំពី

ស្កាត នុពលធ្នធានផ្រ   កដីមបកីសាងផ្ផនទី្ភូគពភសាស្រស្តផ្រ  ចំនួន៣ស្បកភទ្ស្ំខាន់ៗ (១)ផ្ផនទី្ភូគពភសាស្រស្តកស្មិត្
ទបកៅកមពុជាកលីមាស្ាដ្ឋា ន១/១ ០០០ ០០០ កដ្ឋយបានស្បមូលស្ំណាក ផ្រ  ធ្មមាចំនួន១ ៧៩៥ស្ំណាកកៅទូ្ទងំ
ស្បកទ្ស្កធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៨ ផ្ដលស្បមូលស្ំណាកផ្រ  ធ្មមាបានស្តឹ្មផ្ត្៧៦៦ស្ំណាក កៅកនុងកេត្តចំនួន១៤ កកីនក ងី
២៣៤% និងស្ំណាកកោលបានចំនួន២៧ស្ំណាក កៅទូ្ទងំស្បកទ្ស្កកីនក ងី១០០% កស្ពាះកនុងឆ្ន ២ំ០១៨
ពំុបានអនុវត្ត (២)កសាងផ្ផនទី្វារភូីគពភសាស្រស្តនិងបរសិាា នភូគពភសាស្រស្តកលីមាស្ាដ្ឋា ន១ : ៥០០០ ០០០ កដ្ឋយ
បានស្បមូលសំ្ណាកគំរូចំនួន២៧២ស្ំណាក កធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៨ ផ្ដលស្បមូលបានស្តឹ្មផ្ត្៧២ កកីនក ីង
៣៧៧%។ ស្ំណាកគំរូខាងកលីស្តូ្វបានផ្បងផ្ចកជា២ស្បកភទ្គឺទី្១- ស្ំណាកទឹ្កកស្កាមដីបានចំនួន១៧៧ស្ំណាក 
កធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៨ បានចំនួន២៣ស្ំណាក និងទី្២- ស្ំណាកទឹ្កកលីដីបានចំនួន៩៥ កធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៨បាន
ចំនួន៤៩ស្ំណាកនិងាមបណាត កេត្តចំនួន១៩ កធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៨ បានចំនួន៥កេត្ត និង(៣) កសាងផ្ផនទ្ី 
ភូគពភសាស្រស្តស្មុស្ទ្និងកស្ោះអនតរាយតំ្បន់ក ន្រ កដ្ឋយបានចុះស្ិកាកៅកេត្តស្ពះស្ីហនុ និងកេត្តកកាះកុង ផ្ដល
ស្បមូលស្ំណាកេាច់ចំនួន១៦ ស្ំណាកទឹ្កស្មុស្ទ្ចំនួន៤០ ស្ំណាកពំនុះកាត់្ក ន្រចំនួន២២និងដ្ឋបំកង្កគ ល
ត្ស្មុយចំនួន៣ទី្ាងំ និងយកស្ំណាកទឹ្កស្មុស្ទ្ ស្ំណាកដីលាប់េាច់ស្កស្មចស្បផ្ហល៩០%។ គកស្មាងកនះ
ស្កុមការង្ករបានករៀបចំនិងចងស្កងកបាះពុមពលទ្ធផលស្សាវស្ជាវជាកស្ៀវកៅបានចំនួន៤០កាល។ 

គកស្មាងទំង៣ខាងកលី ស្តូ្វបានកស្បីជាស្បកយាជន៍ដល់ការអភិវឌ្ឍធ្នធានផ្រ  និងស្បកភទ្ងម
(ស្ិោសាស្រស្ត) ការអភិវឌ្ឍវសិ្័យកសិ្កមម ការអភិវឌ្ឍវសិ្័យបរសិាា ននិងសុ្េភាព ការអភិវឌ្ឍភូគពភសាស្រស្តនិង
ធ្នធានផ្រ  បាត្ស្មុស្ទ្ កដីមបយីល់ដឹងអំពីការផ្ស្បស្បួលនិងកធ្វីម ូផ្ដលភូគពភសាស្រស្តតំ្បន់ក ន្រនិងដឹងពីកស្ោះអនតរាយ
ធ្នធានធ្មមជាតិ្កៅបាត្ស្មុស្ទ្។ បផ្នាមពីកលីការកសាងផ្ផនទី្ភូគពភសាស្រស្តទងំបីខាងកលី ស្កស្ួងក៏បានចុះ
ស្ិកាទី្ាងំភូគពភសាស្រស្តផ្រ  ស្ស្មាប់អភិរកសចំនួន៣៨កផ្នេងកនុងកេត្ត ចំនួន២ គឺកេត្តបាត់្ដំបងនិងកេត្តនប លិននិង
បានចុះស្ស្ង់ទិ្ននន័យភូគពភសាស្រស្តនិងស្នៃស្សន៍ផ្រ  កៅកមពុជាបាន១៨កផ្នេងទូ្ទងំស្បកទ្ស្។ 

ខ- សាថ នភាពវិនិលោគែនុ្ វិសយ័ករ ៉ែ 
ស្កស្ួង បាននិងកំពុងជំរុញឱ្យមានការវនិិកយាគកលីការកធ្វីអាជីវកមមផ្រ  ស្បកបកដ្ឋយចីរភាព 

កដ្ឋយកធ្វីការស្តួ្ត្ពិនិត្យភាពអនុកោមជាស្បច ំ វាយត្នមេអំពីត្ស្មូវការនិងលទ្ធផលននការកធ្វីស្បតិ្បត្តិការធ្នធានផ្រ   
ផ្ដលនាឱំ្យការវនិិកយាគផ្រ  មានសាា នភាព ដូចត្កៅៈ (១)ស្បតិ្បត្តិការផ្ស្វងរកផ្រ  បានងយចុះពី៥៦មកស្តឹ្ម៣៧ 
អាជាា បណណ កដ្ឋយកធ្វីស្បតិ្បត្តិការស្ិកាស្សាវស្ជាវផ្រ  កោហៈ២៨អាជាា បណណ ផ្រ  បុកសុ្ីត្១អាជាា បណណ ផ្រ  ធ្យូងងម៥
អាជាា បណណផ្រ  េាច់ស្១អាជាា បណណ និងស្ិកាស្សាវស្ជាវផ្រ  ងមកំកបា២អាជាា បណណ (២)ស្បតិ្បត្តិការឧស្ាហកមម
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អាជីវកមមផ្រ  មានចំនួន១៧អាជាា បណណ កដ្ឋយកធ្វីអាជីវកមមផ្រ  មាស្៦អាជាា បណណ ផ្រ  ផ្ដក១អាជាា បណណ ផ្រ  េាច់ស្១
អាជាា បណណ ផ្រ  បុកសុ្ីត្១អាជាា បណណ ផ្រ  ធ្យូងងម១អាជាា បណណ និងអាជីវកមមផ្រ  ងមកំកបា៧អាជាា បណណ និង(៣)ស្បតិ្បត្តិការ
កលីការកធ្វីអាជីវកមមផ្រ  កស្កាមអាជាា បណណអណតូ ងផ្រ  កបីកនិងការដ្ឋា នវាយងម បានងយចុះពីចំនួន៣១២មកស្តឹ្ម២៩៥
អាជាា បណណ កនុងកនាះកធ្វីអាជីវកមមេាច់៨៥អាជាា បណណ អាជីវកមមស្ំណង់១១៩អាជាា បណណ អាជីវកមមងមអារ(ងមផ្កវ ងម
ស្កានីត្ ងមភក់ ងមមា ប ឡាកត្រតី្អារ)៣៤អាជាា បណណ និងអាជីវកមមអាចម៍ដីនិងេាច់បក៥៧អាជាា បណណ។ 

ាមទិ្ននន័យខាងកលីកយងីស្កងាត្កឃញីថ្ន ស្បតិ្បត្តិការធ្នធានផ្រ  ស្គប់ស្បកភទ្ស្តូ្វបានងយចុះ 
កដ្ឋយសារការពស្ងឹងស្បស្ិទ្ធភាពននការស្គប់ស្គងនិងអភិវឌ្ឍន៍ធ្នធានផ្រ   ាមរយៈការវាយត្នមេអំពីភាពអនុកោម
ផលកស្ដាកិចចនិងស្កាត នុពលននការស្បតិ្បត្តិការធ្នធានផ្រ   កដីមបកីធ្វីជាមូលដ្ឋា នកនុងការបញ្ច ប់ស្កមមភាពស្បតិ្បត្តិការ
ធ្នធានផ្រ  មួយចំនួនធំ្និងកំណត់្លកខេណឌ តឹ្ងរុងឹកនុងការអនុញ្ញា ត្ឱ្យមានស្កមមភាពស្បតិ្បត្តិការធ្នធានផ្រ  
ងមី។ ងវីត្បតិ្ផ្ត្ស្បតិ្បត្តិកាធ្នធានផ្រ  មានការងយចុះ ប ុផ្នតផលកស្ដាកិចចផ្ដលកកីត្កចញពីការកធ្វីស្បតិ្បត្តិការធ្នធានផ្រ  
មានការកកីនក ីងគួរឱ្យកត់្ស្មាគ ល់ ជាក់ផ្ស្តងការផលិត្សុ្ីម ងត៍្ ងម េាច់កៅកនុងស្បកទ្ស្អាចក េ្ីយត្បកៅនឹង
ត្ស្មូវការទី្ផារស្ំណង់ ផ្ដលកកីត្កចញយា ងគំហុកកនុងការកសាងកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធនិងស្ំណង់តូ្ចធំ្នានា។ 

គ- ោរងារអ្ិោរែិចច្នធានករ ៉ែ 
ស្បតិ្បត្តិការធ្នធានផ្រ  កនុងរយៈកពល១ឆ្ន នំនការបកងាីត្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ ស្កស្ួងបាន

ពិនិត្យនិងអធិ្ការកិចច ដូចត្កៅៈ ១-ស្កុមការង្ករអធិ្ការកិចចឧស្ាហកមមអាជីវកមមធ្នធានផ្រ  ចុះពិនិត្យចំនួន៤កលីក 
២- ស្កុមការង្ករអធិ្ការកិចចអាជីវកមមផ្រ  ងមស្ំណង់ ចុះពិនិត្យចំនួន៤កលីក ៣- ស្កុមការង្ករអធិ្ការកិចចអាជីវកមមផ្រ  េាច់
ចុះពិនិត្យចំនួន៤កលីក ៤- ស្កុមការង្ករអធិ្ការកិចចអាជីវកមមផ្រ  ស្កួស្ ឡាារតី្ េាច់បកនិងអាចម៍ដីចុះពិនិត្យចំនួន
៦កលីក និង៥- ការស្តួ្ត្ពិនិត្យកដ្ឋយមស្រនតីជំនាញអគគនាយកដ្ឋា នរដាបាលបានចំនួន៣៦កលីក ផ្ដលបានស្តួ្ត្ពិនិត្យ
ចំនួន៣០១ស្កុមហុ៊ន/ស្ហស្ោស្។ 

ឃ- ោរអភិវឌ្ឍសហគរន៍រូេដាឋ ន 
ស្កស្ួង បានករៀបចំឱ្យមានមូលនិធិ្ផ្រ  ស្ទ្ស្ទ្ង់កិចចអភិវឌ្ឍស្ហគមមូលដ្ឋា ន ផ្ដលជំរុញការអភិវឌិ្ឍ

ស្ហគមន៍ផ្ដលមានស្បតិ្បត្តិករធ្នធានផ្រ   កនុងកោលបំណងជួស្ជុលផលប ះពាល់និងកលីកកមពស្់ជីវភាពស្បជា
ជនកៅកនុងតំ្បន់ផ្ដលមានស្បតិ្បត្តិការធ្នធានផ្រ  ។ កនុងរយៈកពល១ឆ្ន នំនការបកងាីត្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ ននរដា
ស្ភា ស្កស្ួងបានអនុវត្តគកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍មូលដ្ឋា នបានចំនួន៥គកស្មាង គឺទី្១- ជួស្ជុលផេូវដីស្កដ្ឋយស្កាល
ស្កួស្ស្កហមចំនួន២ផ្េស ស្បផ្វង ១ ៤០៧ផ្ម ស្ត្និងដ្ឋក់លូមុេកាត់្៨០ស្.ម. ចំនួន៣កផ្នេង ស្ាិត្កនុងឃុជំប់ា
ស្ាវ ស្ស្ុកអងគរធំ្ កេត្តកស្ៀមរាប បកស្មីផលស្បកយាជន៍ស្បជាពលរដាស្បមាណ៨២០ស្គួសារ ចំណាយងវកិា ១៧ ៤០០
ដុោេ រអាកម រកិ។ ទី្២- ជួស្ជុលផេូវស្កាលស្កួស្ស្កហម១ផ្េស ស្បផ្វង១ ៥០០ផ្ម ស្ត្ ទ្ទឹ្ង៣ផ្ម ស្ត្ កៅឃុអូំរដំបង២ 
ស្ស្ុកស្ផ្ងា កេត្តបាត់្ដំបង បកស្មីផលស្បកយាជន៍ស្បជាពលរដាស្បមាណ១៦០ស្គួសារ ចំណាយងវកិា ៧ ១០០ដុោេ រ
អាកម រកិ។ ទី្៣- ជួស្ជុលផេូវចំនួន២ផ្េស ស្បផ្វង៦៨០ផ្ម ស្ត្ បាត្កស្កាម១០ផ្ម ស្ត្ េនងកលី៦ផ្ម ស្ត្និងកស្មាស្់២ផ្ម ស្ត្ 
ផ្ដលជាផេូវត្ភាា ប់ផេូវជាតិ្កលេ៦Aចូលកៅភូមិផ្ស្ពកាកសាម កនុងឃុឫំស្សកីស្ជាយ ស្ស្ុកមុេកំពូល កេត្តកណាត ល 
បកស្មីផលស្បកយាជន៍ស្បជាពលរដាស្បមាណ៣០០ស្គួសារ ចំណាយងវកិា២៨ ០០០ ដុោេ រអាកម រកិ។ ទី្៤- ជួស្ជុល
ផេូវដីស្កដ្ឋយស្កាលស្កួស្ស្កហមចំនួន៣ផ្េស ស្បផ្វង១ ០៥០ផ្ម ស្ត្ ទ្ទឹ្ង៤ផ្ម ស្ត្ ស្ាិត្កនុងឃុកំោកដូង ស្ស្ុកអងគរជំុ 
កេត្តកស្ៀមរាប បកស្មីផលស្បកយាជន៍ស្បជាពលរដាស្បមាណ២ ៩៩១ស្គួសារ ចំណាយងវកិា២០ ៥៣៥ដុោេ រ
អាកម រកិ និងទី្៥- ជួស្ជុលផេូវស្កាលស្កួស្ស្កហមចំនួន១ផ្េស ស្បផ្វង៣ ១៥០ផ្ម ស្ត្ ទ្ទឹ្ង៥ផ្ម ស្ត្ សាងស្ង់សាព ន
ក កីបតុ្ងស្បផ្វង២៤ផ្ម ស្ត្ ទ្ទឹ្ង៤ផ្ម ស្ត្ ដ្ឋក់លូមុេកាត់្០,៨០ផ្ម ស្ត្ ស្ាិត្កនុងឃុយំា ទុ្ង ស្ស្ុកអូរយា ដ្ឋវ កេត្ត
រត្នគីរ ីបកស្មីផលស្បកយាជន៍ស្បជាពលរដាស្បមាណ៤៦៧ស្គួសារ ចំណាយងវកិា ៤៤ ៧១៩ដុោេ រអាកម រកិ។ 
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គិត្ស្តឹ្មដំណាច់ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ មូលនិធិ្ផ្រ  ស្ទ្ស្ទ្ង់កិចចអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍មូលដ្ឋា នមាន
ស្មតុ្លយចំនួន៣ ៧១៨ ៥២៥ដុោេ រអាកម រកិ នឹងស្តូ្វយកមកកស្បីស្បាស្់ស្ស្មាប់អភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍ផ្ដលមាន
ស្បតិ្បត្តិការធ្នធានផ្រ  ទូ្ទងំស្បកទ្ស្។ 
រុំទ្ី២- ោរអភិវឌ្ឍម្បភពែំលណើ នលសដ្ឋែចិចគនលឹោះនិ្ថមីៗ  

១- ោរលែៀរគរចំណូេរិនករនសារលពើពនធពវីិសយ័ករ ៉ែ 
តារា្សល្ាបសរិទ្ធផ្េ 

ល.រ បរយិាយ ចំនួន 
១ ចំណូលងវកិាជាតិ្ ២០,៦ោនដុោេ រ 
២ បរមិាណសុ្ីម ងត៍្ផ្ដលស្តូ្វបានផលិត្ ៨,១ោនកាន 
៣ បរមិាណធ្យូងងម ៧,២ពាន់កាន 
៤ បរមិាណេាច់ស្ ១៥៥ពាន់កាន 
៥ នាកំចញងមមា បបេុក ៥១ ៩១៦,៤៤ម២ 

៦ នាកំចញងមមា បស្នេឹក ៤ ១៦៣,២២ម២ 

៧ ការអភិវឌ្ឍស្ហគមន៍កដ្ឋយកស្បីមូលនិធ្ិស្ទ្ស្ទ្ង់កិចចអភិវឌ្ឍស្ហគមន៍មូលដ្ឋា ន ៥គកស្មាង 
ម្បលភទ្អាជាា បណណ កដ្េបានលចញ 

១ អណតូ ងផ្រ  កបីកនិងការដ្ឋា នវាយងម ២៩អាជាា បណណ 
២ អណតូ ងផ្រ  កបីកនិងការដ្ឋា នវាយងមស្ស្មាប់កោលបំណងឧស្ាហកមម ៤អាជាា បណណ 
៣ លិេិត្អនុញ្ញា ត្បុករស្នា ៥លិេិត្ 
៤ លិេិត្បញ្ញា ក់ស្ំណាកធ្នធានផ្រ   ៤លិេិត្ 
២- វិសយ័លម្ប្ោត 
២.១- ោរអភិវឌ្ឍ្នធានលម្ប្ោត 
 កនេងមកស្កស្ួងបានេិត្េំអភិវឌ្ឍន៍វសិ្័យកស្បងកាត្ កដ្ឋយទ្ទួ្លបានលទ្ធផលការង្ករមួយចំនួន

ដូចខាងកស្កាម៖ 
- ចាប់ស្តីពីការស្គប់ស្គងកស្បងកាត្និងផលិត្ផលកស្បងកាត្ស្តូ្វបានស្បកាស្ដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់ នងៃទី្១២ 

ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
- ស្ស្មបស្ស្មួលការង្ករគកស្មាងបេុកA ផ្ដលនឹង្នកៅផលិត្កស្បងកៅឆ្ន ២ំ០២០ខាងមុេ 
- បញ្ច ប់ការស្ិកាស្មិទ្ធិលទ្ធភាពផ្ផនការកមកស្បងបស្មុងយុទ្ធសាស្រស្តឆ្ន ២ំ០៣០ បញ្ច ប់ការករៀបចំ

កោលការណ៍ផ្ណនាអំំពីសុ្វត្ាិភាពកនុងការកស្បីស្បាស្់និងលក់ឧស្ម័នអិុលភីជី(LPG) និងបញ្ច ប់ការចរចនិងចុះកិចច
ស្ពមកស្ពៀងកស្បងកាត្បេុកD ជាមួយស្កុមហុ៊ន Cambodian Resource Energy Development Co.,Ltd 

- ចុះពិនិត្យ វាយត្នមេកស្មិត្ហានិភ័យសាា នីយកស្បងនិងឧស្ម័នឥនធនៈបានចំនួន១៧៤សាា នីយ ចុះ
ស្ស្ង់ព័ត៌្មានទី្ាងំសាា នីយក៍ស្បងនិងឧស្ម័នឥនធនៈកនុងរាជធានីភនំកពញកដីមបបីញ្ចូ លកនុងកមមវធីិ្ ផ្ផនទី្Google Map  
បានចំនួន៥១២សាា នីយ ៍ 

- បានចុះស្ិកាស្សាវស្ជាវភូគពភសាស្រស្តកស្បងកាត្ និងកធ្វីរបាយការណ៍បឋមស្តីពីលកខណៈភូគពភសាស្រស្ត
ទូ្កៅនិងស្កាត នុពលននស្ិោផ្ស្លឬស្ិោស្បភពកនុងកេត្តបាត់្ដំបង បនាៃ យមានជ័យ និងកេត្តកស្ៀមរាប ឆ្ន ំ
២០១៩ 
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- បានកធ្វីជាមាច ស្់ផៃះករៀបចំកិចចស្បជំុស្កុមការង្ករបកចចកកទ្ស្ស្ិកាស្សាវស្ជាវនិងផលិត្កមមកស្បងកាត្
(Exploration and Production Task Force)របស្់ស្កុមស្បឹកាកស្បងកាត្អាស៊ាន កៅកាត់្ថ្ន ASCOPE កាលពី
ផ្ងៃទី្៣០-៣១ ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅទី្ស្កុងកស្ៀមរាប 

- ស្ិកាខ សាោផសពវផាយស្តីពីបចចុបបននភាពននវសិ្័យកស្បងកាត្កៅកមពុជាចំនួន៤កលីក គឺកេត្ត
បាត់្ដំបង កស្ៀមរាប កំពង់ចម និងកេត្តបនាៃ យមានជ័យ ផ្ដលមានអនកចូលរមួ៨៧៥នាក់ ស្ិកាខ សាោផសពវផាយ
ជាមួយអងគការYRDP ចំនួន៧កលីក គឺរាជធានីភនំកពញ បាត់្ដំបង កំពង់ចម ផ្ដលមានអនកចូលរមួ១ ២៤៥នាក់ និង
ករៀបចំស្ននិស្ទី្កស្បងនិងឧស្ម័នស្ស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៩កៅកមពុជារបស្់ស្កុមហុ៊ន Gas Academy កៅរាជធានីភនំកពញ 
ផ្ដលមានអនកចូលរមួ៥០០នាក់។        

២.២- ោរងារម្បរូេចំណូេរិនករនសារលពើពនធ 
ល.រ. បរយិាយ ស្រុប 
១ ចំណូលងវកិាជាតិ្(ោនករៀល) ៧ ៧៩០,៣៧ 
២ ចំនួនសាា នីយក៍ស្បងឥនធនៈនិងឧស្ម័នឥនធនៈ ៣ ៩៩៨ 
៣ ចំនួនវញិ្ញា បនបស្ត្បញ្ញា ក់បកចចកកទ្ស្សុ្វត្ាិភាពសាា នីយ ៨៣ 
៤ ចំនួនលិេិត្អនុញ្ញា ត្ដំកណីរការសាា នីយ ១១៦ 
៥ ចំនួនអាជាា បណណមណឌ លស្ននិធិ្កស្បងនិងឧស្ម័នឥនធនៈ ៤ 
៦ ចំនួនអាជាា បណណនាកំស្បងឥនធនៈ ១ 
៧ អាជាា បណណករាងចស្កចស្មាញ់កស្បងកាត្ ១ 
៣- ោរងារចុោះបញ្ា លីរា្ចម្ែ 

កនុងរយៈកពល១ឆ្ន នំនការបកងាីត្រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា កដ្ឋយគិត្ចប់ពីផ្េ
កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ មានករាងចស្កបកងាីត្ងមីចំនួន២៧៥ករាងចស្ក។ ករាងចស្កផ្ដលស្ាិត្
កស្កាមការស្គប់ស្គងរបស្់ស្កស្ួងឧស្ាហកមម និងស្ិបបកមម(បចចុបបននជាស្កស្ួងឧស្ាហកមម វទិ្ាសាស្រស្ត បកចចកវទិ្ា 
និងនវានុវត្តន៍) គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ មានចំនួន១ ៦៨៦ករាងចស្ក កនុងកនាះរមួមានៈ ផ្ផនកផលិត្កមមផលិត្
អាហារ កភស្ជាៈ និងបារ ីមានចំនួន១៥៥ករាងចស្ក ផ្ផនកវាយនភណឌ ស្កមេៀកបំពាក់ កាបូប និងផ្ស្បកកជីងមាន
ចំនួន១ ០៥០ករាងចស្ក ផ្ផនកផលិត្កមមផលិត្ស្កដ្ឋស្ ផលិត្ផលពីស្កដ្ឋស្ និងកបាះពុមពកផសងៗ (កលីកផ្លង
កបាះពុមពកលីស្កមេៀកបំពាក់) មានចំនួន៥៨ករាងចស្ក ផ្ផនកឧស្ាហកមមគីមី កៅស្៊ូ និងបាេ ស្ៃិកមានចំនួន១២៩
ករាងចស្ក ផ្ផនកឧស្ាហកមមពីផ្រ  អកោហៈមានចំនួន៤៧ករាងចស្ក ផ្ផនកឧស្ាហកមមផ្កនចនកោហៈមានចំនួន១៤១
ករាងចស្ក ផ្ផនកផលិត្កមមផលិត្កស្គឿងស្ង្កា រមឹ និងផលតិ្ផលផលិត្ពីក មីានចំនួន៥៣ករាងចស្ក និងផ្ផនកផលិត្កមម
ដនទ្កទ្ៀត្មានចំនួន៥៣ករាងចស្ក ផ្ដលមានកមាេ ងំពលកមមស្រុបចំនួន១ ០២៧ ៩៤៨នាក់។ ករាងចស្កបិទ្ទវ រ
 ប់ដំកណីរការផលិត្កមមមានចំនួន៦៧ករាងចស្ក (ផ្ផនកវាយនភណឌ  ស្កមេៀកបំពាក់ កាបូប និងផ្ស្បកកជីង មាន
ចំនួន៥៣ករាងចស្ក) និងប ះពាល់ដល់កមាេ ងំពលកមមចំនួន៦៣,៥០៦នាក់។  

ល.រ ស្បកភទ្ករាងចស្ក ចំននួករាងចស្ក 

១ ផ្ផនកផលិត្កមមផលិត្អាហារ កភស្ជាៈ និងបារ ី ១៥៥ 

២ ផ្ផនកវាយនភណឌ  ស្កមេៀកបំពាក់ កាបូប និងផ្ស្បកកជីង ១,០៥០ 
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៣ ផ្ផនកផលិត្កមមផលិត្ស្កដ្ឋស្ ផលិត្ផលពីស្កដ្ឋស្ និងកបាះពុមពកផសងៗ
(កលីកផ្លងកបាះពុមពកលីស្កមេៀកបំពាក់) ៥៨ 

៤ ផ្ផនកឧស្ាហកមមគីមី កៅស្៊ូ និងបាេ ស្ៃិក ១២៩ 

៥ ផ្ផនកឧស្ាហកមមពីផ្រ  អកោហៈ 

- ករាងចស្កផលិត្ស្មាភ រៈស្ំណង់ និងផលិត្ផលផលិត្ពីផ្រ  អកោហៈដនទ្
កទ្ៀត្ 

- ករាងចស្កផលិត្សុ្ីម ងត៍្ 

៤៧ 

៤០ 

០៧ 

៦ ផ្ផនកឧស្ាហកមមផ្កនចនកោហៈ ១៤១ 

៧ ផ្ផនកផលិត្កមមផលិត្កស្គឿងស្ង្កា រមឹ និងផលិត្ផលផលិត្ពីក  ី ៥៣ 

៨ ផ្ផនកផលិត្កមមដនទ្កទ្ៀត្ ៥៣ 

ស្រុប ១ ៦៨៦ 

- ត្នមេស្រុបបរមិាណផលិត្ផល កនុងរយៈកពលមួយឆ្ន កំនះ មានចំនួនស្បមាណ១៦ពាន់ោនដុោេ រអាកមរកិ
(កកីនក ងី ១៧% កបីកធ្ៀបរយៈកពលដូចោន កាលពីឆ្ន មុំន) កនុងកនាះរមួមានៈ ឧស្ាហកមមបកស្មីទី្ផារកនុងស្ស្ុក
មានចំនួនស្បមាណ៣.៩៤ពាន់ោនដុោេ រអាកមរកិ(កកីនក ងី១៣%) ឧស្ាហកមមនាកំចញ(ផលិត្ផលស្កមេៀក
បំពាក់ កាបូប និងផ្ស្បកកជីង) មានចំនួនស្បមាណ១០.១៤ពាន់ោនដុោេ រអាកមរកិ(កកីនក ងី១៦%) និង
ឧស្ាហកមមនាកំចញកផសងៗកទ្ៀត្ មានចំនួនស្បមាណ១.៩២ពាន់ោនដុោេ រអាកមរកិ(កកីនក ងី៣៦%)។ 

- បានស្តួ្ត្ពិនិត្យសុ្វត្ាិភាព ចំហាយ និងកស្គឿងចស្ក-កស្គឿងមា សុ្ីនបានចំនួន៦៨៤ករាងចស្កនិងបណតុ ះ
បណាត លសុ្វត្ាិភាពឧស្ាហកមមបានចំនួន២ ២៥៩នាក់ មកពី៥៦១ករាងចស្ក និងបានករៀបចំចងស្កងស្ាិតិ្ននការ
កស្បីស្បាស្់ ចំហាយកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ 

- បានស្តួ្ត្ពិនិត្យឯកសារគកស្មាងបេង់បង្កា ញទី្ាងំ បេង់រមួ បេង់ទី្ាងំកស្គឿងមា សុ្ីន កនុងការកស្នីសុ្ំស្បកាស្
បកងាីត្ករាងចស្កងមី និងកំពុងដំកណីរការបានចំនួន១៤៦ករាងចស្ក-ស្ិបបកមម 

- បានចូលរមួកិចចស្បជំុចំនួន៣០កលីក ករៀបចំកដ្ឋយគណៈកមមការស្តួ្ត្ពិនិត្យលកខណៈបកចចកកទ្ស្ករាងចស្ក
កាត់្កដរស្កមេៀកបំពាក់(OPA)ស្តីពីការកស្នីសុ្ំនាចូំលតៃ ងំអាវចក់ក ងីវញិរបស្់ករាងចស្ក 

- បានចុះអនុស្សរណៈកយាគយល់ោន ស្តីពីកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការស្បកាស្នីយបស្ត្ត្កាកមមជាមួយអងគភាព
កមមស្ិទ្ធិបញ្ញា ស្បកទ្ស្កូករ   

- បានទ្ទ្ួលស្ំណំុលិេិត្កស្នីសុ្ំផតល់ស្បកាស្នីយបស្ត្ត្កាកមមស្រុបចំនួន១៩១ និងបានផតល់ស្បកាស្  
នីយបស្ត្ត្កាកមមចំនួន៧៩ 

- បានទ្ទួ្លស្ំណំុលិេិត្កស្នីសុ្ំផតល់វញិ្ញា បនបស្ត្ម ូផ្ដលផ្ដលមានអត្ាស្បកយាជន៍ស្រុបចំនួន១១ និងបាន
ផតល់ជូនចំនួន៣ 

- បានទ្ទួ្លស្ំណំុលិេិត្កស្នីសុ្ំចុះបញ្ា ីគំនូរឧស្ាហកមមស្រុបចំនួន ១១០ (កនុងស្ស្ុក១២ និងកស្ៅស្ស្ុក
៩៨) និងបានចុះបញ្ា ីគំនូរឧស្ាហកមមចំនួន៧១ (កនុងស្ស្ុក២៩ និងកស្ៅស្ស្ុក៤២) 
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- បានចុះបញ្ា ីអងគភាពវាយត្នមេភាពអនុកោមចំនួន១០ ផ្ដលកនុងកនាះ មនៃីរពិកសាធ្ន៍ចំនួន៤ អងគភាព
អធិ្ការកិចចចំនួន៤ និងអងគភាពកចញវញិ្ញា បនបស្ត្ចំនួន២ 

- ទ្ទួ្លពាកយកស្នីសុ្ំវាយត្នមេទ្ទួ្លសាគ ល់(CABs)ចំនួន៦ រមួមានៈ មនៃីរពិកសាធ្ន៍កធ្វីកត្ស្តចំនួន៣ មនៃីរ
ពិកសាធ្ន៍ពាស្កមមចំនួន១ និងអងគភាពកចញវញិ្ញា បនបស្ត្ចំនួន២) និងពាកយកស្នីសំុ្ចុះបញ្ា ីអងគភាពវាយត្នមេ 
អនុកោមចំនួន៣ 

- រមួស្ហការជាមួយសាា ប័នPTB ននស្បកទ្ស្អាលេឺម ង់ ករៀបចំទិ្វាវាយត្នមេទ្ទួ្លសាគ ល់ពិភពកោក(World 
Accredita-tion Day) ឆ្ន ២ំ០១៨ 

- កធ្វីជាមាច ស្់ផៃះករៀបចំកិចចស្បជំុអាស៊ានACCSQ-WG2កលីកទី្៣៦ របស្់ស្កុមការង្ករផ្ផនកវាយត្នមេទ្ទួ្ល
សាគ ល់ និងវាយត្នមេអនុកោមភាព 

- រមួស្ហការជាមួយ BLA-DSS ននស្បកទ្ស្នង បានចុះកធ្វីConcurrence Assessment ដល់មនៃីរ
ពិកសាធ្ន៍កធ្វីកត្ស្តននស្កុមហុ៊ន SGS (Cambodia) Limited និងមនៃីរពិកសាធ្ន៍កធ្វីកត្ស្តននស្កុមហុ៊ន Modern 
Testing Services (Cambodia)Ltd. 

- ស្ហការជាមួយសាា ប័ន PTB ននស្បកទ្ស្អាលេឺម ង់ បនតកបីកវគគបណតុ ះបណាត លពីការពិនិត្យ និងកធ្វីបចចុបបនន
ភាពស្បព័នធស្គប់ស្គងគុណភាព (QMS-DA) កដ្ឋយកផៃៀងតៃ ត់្ជាមួយស្តង់ដ្ឋ ISO/IEC 17011:2017 ជូនដល់មស្រនតី
ស្កស្ួងនិងអនកជំនាញកៅកនុង Assessor & Experts Pool ចំនួន៤កលីក 

- ស្ហការជាមួយអងគភាពវាយត្នមេទ្ទួ្លសាគ ល់ SAC, NATA, JAS-ANZ, BOA, TAF ចុះអកងាត្ាមដ្ឋន 
និងវាយត្នមេទ្ទួ្លសាគ ល់ជូនមជឈមណឌ លមនៃីរពិកសាធ្ន៍ឧស្ាហកមមកមពុជា(ILCC) នាយកដ្ឋា នវញិ្ញា បនបស្ត្កមម
ននវទិ្ាសាា នស្តង់ដ្ឋកមពុជា, ស្កុមហុ៊ន Bureau Veritas Co.,Ltd, ស្កុមហុ៊ន Intertek Testing Services Co.,Ltd 
និង Modern Testing Services 

- ស្កុមហុ៊ន/ស្ហស្ោស្ចំនួន១០ បានចូលរមួអនុវត្តកមមវធីិ្ពានរង្កវ ន់ ស្៥ «ស្ស្មិត្ស្ស្មាងំ ស្ណាត ប់ធាន ប់ 
ស្មាែ ត្ ស្តង់ដ្ឋនិងស្ាិត្កស្ារ» ឆ្ន ២ំ០១៨ ផ្ដលកនុងកនាះស្កុមហុ៊ន/ស្ហស្ោស្ចំនួន0៤ ទ្ទួ្លបានពានរង្កវ ន់និង
ស្កុមហុ៊ន/ស្ហស្ោស្ចំនួន០៦ ទ្ទួ្លបានវញិ្ញា បនបស្ត្ 

- បានករៀបចំស្ិកាខ សាោផសពវផាយពានរង្កវ ន់ ស្៥ «ស្ស្មិត្ស្ស្មាងំ ស្ណាត ប់ធាន ប់ ស្មាែ ត្ ស្តង់ដ្ឋនិង
ស្ាិត្កស្ារ»  ផ្ដលមានស្ិកាខ កាមចូលរមួស្រុប៩៨នាក់ កនុងកនាះមស្រនតីស្កស្ួង១៤នាក់ និងវសិ្័យឯកជន៨៤នាក់ 

- បានករៀបចំវគគបណតុ ះបណាត ល ស្ដីពីវធីិ្សាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ផលិត្ភាពកៅទី្ស្តីការស្កស្ួង(បចចុបបននជាស្កស្ួង 
ឧស្ាហកមម វទិ្ាសាស្រស្ត បកចចកវទិ្ា និងនវានុវត្តន៍) ចំនួន៨វគគ មានស្ិកាខ កាមចូលរមួ ៤៨នាក់ (មស្រនតីស្កស្ួង២
នាក់ និងវសិ្័យឯកជន ៤៦នាក់) និងបានករៀបចំាមបណាត កេត្តចំនួន៤ រមួមានកេត្តកពាធ្ិ៍សាត់្ កំពង់ចម កំពង់
ឆ្ន ងំ និងកេត្តនស្ពផ្វង មានស្ិកាខ កាម ចូលរមួចំនួន១៣០នាក ់(មស្រនតីស្កស្ួង ៤៩នាក់ និងវសិ្័យឯកជន ៨១នាក់) 

- បានស្ស្មបស្ស្មួលនិងករៀបចំកមមវធីិ្នានាកស្កាមគកស្មាងរបស្់អងគការផលិត្ភាពអាសុ្ី កៅកនុងស្បកទ្ស្
បានចំនួន៥គកស្មាង មានស្ិកាខ កាមចូលរមួ២២២នាក់់ (មស្រនតីស្កស្ួង ១០នាក់ សាា ប័នពាក់ព័នធ ២៥នាក់ វសិ្័យ
ឯកជន ១៦៥នាក់ និងសាា ប័នផលិត្ភាពជាតិ្ហវលីីពីន ២២នាក់) និងកមមវធីិ្កស្ៅស្បកទ្ស្បានចំនួន ៣៧
គកស្មាង មានស្ិកាខ កាម ចូលរមួចំនួន៥៣នាក់ (មស្រនតីស្កស្ួង ១៩នាក់ សាា ប័នពាក់ព័នធ ១៥នាក់ និងវសិ្័យឯកជន 
១៩នាក់)។ 



 

របាយការណ៍ស្តីពីស្មិទ្ធផលសំ្ខាន់ៗននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណ ដំណាក់កាលទី្៤ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា Page 100 

 ៤- ោរងារផ្េតិទ្ឹែសាអ ត 
ការផលិត្ទឹ្កសាែ ត្របស្់អងគភាពរដ្ឋា ករទឹ្កសាធារណៈនិងឯកជនស្រុបចំនួន៣៤៦ ៩២១ ០១៦ម៣  

មានការកកីនក ងី៣៧ ៩៩៨ ២៨២ម៣ កស្មីនឹង១២,៣០% កបីកស្បៀបកធ្ៀបជាមួយបរមិាណផលិត្ឆ្ន ២ំ០១៨ 
មានចំនួន៣០៨ ៩២២ ៧៣៤ម៣ ។ គិត្ស្តឹ្មឆ្ន ២ំ០១៩ ស្បជាជនកៅទី្ស្បជំុជនបានទ្ទួ្លទឹ្កសាែ ត្កស្បីស្បាស្់
មានចំនួន៨៩៤ ៧១៨ ស្គួសារ កស្មីនឹង៤ ៩៨៩ ២៨៨ នាក់(គិត្ជាមធ្យមមានស្មាជិក ៥នាក់កនុងមួយស្គួសារ) 
គឺកស្មី ៥៦,៣៧% កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៨ ផ្ដលមានស្តឹ្មផ្ត្៨០៥ ១៩០ ស្គួសារ កស្មីនឹង៤ ៥១៦ ៦៥៣នាក់ គឺកស្មី
៥១,០៤%។ 

ការផលិត្និងផ្ចកចយទឹ្កសាែ ត្ពីបណាដ អងគភាពរដ្ឋា ករទឹ្កសាធារណៈ រដ្ឋា ករទឹ្កស្វយត័្ ស្កុមហុ៊ន
និងអាជីវករទឹ្កសាែ ត្ឯកជនកៅទូ្ទងំស្បកទ្ស្ ពីឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ ឆ្ន ២ំ០១៩ មានដូចខាងកស្កាម៖  

ារាងទិ្ននន័យផលិត្កមមទឹ្កសាែ ត្ (ឆ្ន ២ំ០១៨-ឆ្ន ២ំ០១៩)  

បរយិាយ បរមិាណផលិត្ទឹ្កសាែ ត្  (ម៣) 

-រដ្ឋា ករទឹ្កស្វយត័្ស្កុងភនំកពញ   ២២១ ៥០៩ ២១៤ ម៣ 

-រដ្ឋា ករទឹ្កស្វយត័្កស្ៀមរាប ៦ ៩៧២ ០១០ ម៣ 

-រដ្ឋា ករទឹ្កសាធារណៈ ១១ ៣៧ ៣៥១ ៣៥៨ ម៣ 

-ស្កុមហុ៊ននិងអាជីវករទឹ្កសាែ ត្ឯកជន ៨១ ០៨៨ ៤៣៤ ម៣ 

ស្រុប ៣៤៦ ៩២១ ០១៦  ម៣ 

ក េ្ីយត្បកៅនឹងកោលនកយាបាយរាជរដ្ឋា ភិបាលកលកីារកធ្វីវមិជឈមការ និងវសិ្ហមជឈការកលីវសិ្យ័ផគត់្ផគង់
ទឹ្កកៅថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ ស្ស្បាមកោលកៅស្ហស្វត្សស្បកបកដ្ឋយចីរភាព កដីមបពីស្ងីកវសិាលភាពននការផគត់្ផគង់
ទឹ្កសាែ ត្កៅទី្ស្កុង ទី្ស្បជំុជនឱ្យបាន៩០% ដល់ឆ្ន ២ំ០២៣ និង១០០% ស្តឹ្មឆ្ន ២ំ០២៥ ស្ស្មាប់បកស្មីត្ស្មូវការ
ចបំាច់របស្់ស្បជាជនក៏ដូចជាស្ស្មាប់ផលិត្កមមនិងកស្វាកមមនានា ាមរយៈការអភិវឌ្ឍពស្ងីកស្បព័នធផគត់្ផគង់ទឹ្ក
សាែ ត្ ទងំផ្ផនកសាធារណៈ និងផ្ផនកឯកជនកដ្ឋយ រកលីបុករលកខេណឌ បួនយា ងគឺ ទឹ្កស្តូ្វមានគុណភាព សុ្វត្ាិភាព 
និរនតរភាព និងត្នមេស្មរមយ ផ្ដលស្ំកៅធានាទងំផលស្បកយាជន៍ស្គប់ភាគី រមួមានភាគីរដ្ឋា ភិបាល ភាគីអនកផតល់
កស្វា និងជាពិកស្ស្ភាគីស្បជាជន កដ្ឋយជួយឧបត្ាមធ្នដល់ស្បជាជនស្កីស្ក។ ស្កស្ួង ក៏បានជំរុញការចូលរមួពី 
វសិ្័យឯកជនកនុងការបកងាីត្ស្បព័នធផគត់្ផគង់ទឹ្កសាែ ត្ដល់ស្បជាជនកៅឃុ ំស្ង្កា ត់្ ភូមិ ផ្ដលពំុទន់មានស្បព័នធផគត់្ផគង់
ទឹ្កសាែ ត្។ ទ្នៃឹមនឹងកនះ ក៏បានយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់បកងាីនការផគត់្ផគង់ទឹ្កសាែ ត្ាមស្គប់មកធ្ាបាយកផសងៗ ស្ំកៅ
ធានាឲ្យស្បជាជនស្គប់រូបកៅាមទី្ស្បជំុជនបានទ្ទួ្លទឹ្កសាែ ត្កស្បីស្បាស្់កដ្ឋយសុ្វត្តិភាព ស្ាិរភាពកៅស្គប់រដូវកាល។ 

អនុវត្តកោលនកយាបាយផគត់្ផគង់ទឹ្កសាែ ត្ដល់ស្គួសារស្កីស្ក ឬស្គួសារមានចំណូលទប និងកំពុងករៀបចំ
ផ្កស្ស្មួលការបញ្ចុ ះនងេទឹ្កសាែ ត្និងត្ភាា ប់បណាត ញទឹ្កសាែ ត្ជូនកមមករ កមមការនីិ និងស្ិស្ស និស្សតិ្ សាន ក់កៅ
បនៃប់ជួលកៅរាជធានីភនំកពញ កដ្ឋយបានចុះកិចចស្នាជាមួយមាច ស្់ផៃះជួលស្ស្មាប់ការផគត់្ផគង់ទឹ្កសាែ ត្កនុងត្នមេ 
៧០០ករៀល/ម៣ កហយីមាច ស្់ផៃះជួលអាចលក់ជូនកនុងត្នមេ ៨០០ករៀល/ម៣។ 

គិត្ស្តឹ្មផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ រដ្ឋា ករទឹ្កស្វយ័ត្ស្កុងភនំកពញ បានកធ្វីការផគត់្ផគង់ទឹ្កសាែ ត្ជូនកមមករ 
និកយាជិត្ ស្ិស្ស និស្សិត្ សាន ក់កៅាមផៃះជួលនិងបនៃប់ជួលបានចំនួនស្រុប ៩៣ ៤៥៦បនៃប់។ 
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 ៥- ោរងារសត្ ់ដា 
- ស្កស្ួងឧស្ាហកមម និងស្ិបបកមម(បចចបបននជា ស្កស្ួងឧស្ាហកមម វទិ្ាសាស្រស្ត បកចចកវទិ្ា និងនវានុវត្តន៍ 

បាននិងកំពុងពស្ងឹងនិងកលីកកមពស្់ស្មត្ាភាព និងស្មត្ាកិចចស្តង់ដ្ឋ កនុងការធានាបាននូវគុណភាព បរមិាណ 
សុ្វត្ាិភាព កស្វាកមម បរសិាា ន និងការកស្បីស្បាស្់ស្តង់ដ្ឋនីយកមម កដីមបផី្ស្បកាេ យការង្ករស្តង់ដ្ឋកនះ ឱ្យកៅជាឧបករណ៍
ស្ស្មាប់ជំរុញការស្បកួត្ស្បផ្ជងទងំទី្ផារកនុងស្ស្ុកនិងបរកទ្ស្ 

- កដីមបសី្កស្មចឱ្យបាននូវទ្ស្សនវសិ្័យកនះ ស្កស្ួង ក៏បានកធ្វីការផសពវផាយអំពីសារស្បកយាជន៍ននស្តង់ដ្ឋ 
ាមរយៈស្ិកាខ សាោនិងវគគបណតុ ះបណាត លនានា ផ្ដលជាលទ្ធផលស្ស្មាប់រយៈកពលមួយឆ្ន នំនការបកងាីត្រាជ-    
រដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ ននរដាស្ភា បានទ្ទួ្លលទ្ធផលគួរឱ្យកត់្ស្មាគ ល់ដូចខាងកស្កាម៖ 

- រហូត្មកដល់បចចុបបននកនះ ស្កស្ួងបានបកងាីត្ស្តង់ដ្ឋស្រុបចំនួន៩២៦ ស្តង់ដ្ឋ ផ្ដលគិត្ចប់ពីផ្េកញ្ញា  
ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្កស្ួងបានបកងាីត្ស្តង់ដ្ឋរចំនួន៧០ បផ្នាមកទ្ៀត្ ផ្ដលកនុងកនាះមានស្តង់ដ្ឋ
យានយនតអាកម រកិ(FMVSS) ចំនួន៣៩ ស្តង់ដ្ឋអនតរជាតិ្ផ្ផនកស្បព័នធស្គប់ស្គងសុ្វត្ាិភាពមាូបអាហារ(ISO22000:2018 
និងISO/TR 22002-1:2009)ចំនួន២ ស្តង់ដ្ឋរអនតរជាតិ្(ISO) ផ្ផនកផលិត្ផលពីកៅស្៊ូចំនួន៥ ស្តង់ដ្ឋអនតរជាតិ្
(ISO) ផ្ផនកសារធាតុ្និងផលិត្ផលគីមីចំនួន៤ ស្តង់ដ្ឋអនតរជាតិ្(IEC)ស្ស្មាប់បរកិាខ រអគគិស្នីកស្បីស្បាស្់កនុង
លំកៅឋានចំនួន១៩ ស្តង់ដ្ឋយានយនត (UNCB Regulation R28)ចំនួន១ 

- ការករៀបចំស្បព័នធកចញវញិ្ញា បនបស្ត្បញ្ញា ក់កៅកលីគុណភាពនិងសុ្វត្ាិភាពផលិត្ផល និងស្បស្ិទ្ធភាពនន
ស្បព័នធស្គប់ស្គងករាងចស្ក ស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម ឱ្យស្ស្បកៅាមស្តង់ដ្ឋជាតិ្ ស្តង់ដ្ឋតំ្បន់ និងអនតរជាតិ្
ទ្ទួ្លបានលទ្ាផល រមួមាន វញិ្ញា បនបស្ត្បញ្ញា ក់ផលិត្ផល៤៨  អាជាា បណណស្ស្មាប់កស្បីស្ញ្ញា បញ្ញា ក់ផលិត្ផល
បានចំនួន៥៤អាជាា បណណ និងវញិ្ញា បនបស្ត្បញ្ញា ក់ស្បព័នធស្គប់ស្គងគុណភាព និងស្បព័នធស្គប់ស្គងសុ្វត្ាិភាពមាូប
អាហារចំនួន៦ 

- បានកចញទិ្ដ្ឋា ការចុះបញ្ា ីបញ្ញា ក់ការទ្ទួ្លបានវញិ្ញា បនបស្ត្បញ្ញា ក់ស្បព័នធចំនួន៧ បានផតល់អាជាា បណណ
កស្បីស្ញ្ញា សុ្វត្ាិភាពស្ស្មាប់ផលិត្ផលអគគិស្នីនិងកអ ចិស្តូ្និកចំនួន៥៥១ អាជាា បណណ 

- ផតល់បណណកស្បីស្ញ្ញា ចុះបញ្ា ីផលិត្ផល(ចបផ) ចំនួន៨៣០ អាជាា បណណ បានកចញលិេិត្បញ្ញា ក់មុេ
ស្ញ្ញា និងស្តង់ដ្ឋកស្បីស្បាស្់សារធាតុ្គីមីចំនួន៥៧៩ លិេិត្និងកចញលិេិត្បញ្ញា ក់មុេស្ញ្ញា កស្បីស្បាស្់សារធាតុ្គីមី
ជាប់បញ្ាត្តិចំនួន១៧៣ លេិិត្ 

- មនៃីរពិកសាធ្ន៍ឧស្ាហកមមកមពុជា បានទ្ទួ្លកធ្វីកត្ស្តវភិាគគំរូផលិត្ផលចំនួន៨ ៤៤៦គំរូផលិត្ផល 
(កកីនក ងីចំនួន១ ៤២១គំរូផលិត្ផល កស្បៀបកធ្ៀបជាមួយឆ្ន ២ំ០១៨ ផ្ដលមានចំនួន៧ ០២៥គំរូផលិត្ផល) 
ទងំផ្ផនកគីមីសាស្រស្ត និងមីស្កូជីវសាស្រស្ត។ មជឈមណឌ លមនៃីរពិកសាធ្ន៍ឧស្ាហកមមកមពុជា មានស្មត្ាភាពកធ្វីកត្ស្ត
រហូត្ដល់១៤៥បា រា ផ្ម ស្ត្ កដ្ឋយកនុងកនាះ មានបា រា ផ្ម ស្ត្ចំនួន៥៤ ស្តូ្វបានទ្ទួ្លការវាយត្នមេទ្ទួ្លសាគ ល់ជា
អនតរជាតិ្ អនុកោមាមស្តង់ដ្ឋISO/IEC 17025។ 

៦- ោរងារមាម្តាសាស្រសត 
- ការង្ករមាស្ាសាស្រស្ត ជាកស្វាកមមោសំ្ទ្និងបំកពញឱ្យោន កៅវញិកៅមកជាមួយវសិ្័យជំនាញដនទ្កទ្ៀត្

របស្់ស្កស្ួង និងកំពុងកដីរតួ្នាទី្ស្ំខាន់កនុងការរមួចំផ្ណកកធ្វីឱ្យមានសុ្េដុមនីយកមមកនុងស្កមមភាពពាណិជាកមម 
សុ្េភាព សុ្វត្ាិភាព និងបរសិាា នធុ្រកិចច។ កនុងឆ្ន កំនេងកៅ ការង្ករមាស្ាសាស្រស្តបានពស្ងីកវសិាលភាពននការពិនិត្យ
កផៃៀងតៃ ត់្ ពាស្កមម កធ្វីកត្ស្តវភិាគ និងអនុម័ត្គំរូឧបករណ៍មាស្ាសាស្រស្ត ផ្ដលបកស្មីឱ្យវសិ្័យឧស្ាហកមមនិង
កស្វាកមម កដ្ឋយទ្ទួ្លលទ្ធផលមាន៖ 
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- ពាស្កមមឧបករណ៍មាស្ាសាស្រស្តដល់ចំនួន១ ០១០កស្គឿង ផ្ដលឆ្ន ២ំ០១៨ ស្កស្មចបានស្តឹ្មចំនួន 
៦៤៦ កស្គឿងប ុកណាណ ះ 

- ស្តួ្ត្ពិនិត្យកផៃៀងតៃ ត់្ជញ្ា ីងកានបានចំនួន១៦១កស្គឿង ផ្ដលបញ្ញា កនះក៏មានការពាក់ព័នធដល់ការកធ្វី   
អាជីវកមមទិ្ញ-លក់ផលិត្ផលកស្ិកមមរបស្់ស្បជាជនកយងី 

- ចុះបញ្ា ីមាស្ាសាស្រស្តងមីបានចំនួន២៥១ មូលដ្ឋា ន និងបនតវញិ្ញា បនបស្ត្ចុះបញ្ា ីមាស្ាសាស្រស្តបានចំនួន 
២៩៤មូលដ្ឋា ន(ស្រុបចំនួន៥៤៥មូលដ្ឋា ន) 

- ផតល់អាជាា បណណកស្បីពាណិជាស្ញ្ញា មាស្ាសាស្រស្តកមពុជាបានចំនួន១ អាជាា បណណ និងបានកចញអាជាា បណណ   
ផលិត្ និងជួស្ជុលឧបករណ៍មាស្ាសាស្រស្តជូនស្កុមហុ៊នបានចំនួន២(អាជាា បណណងមីចំនួន១ និងបនតអាជាា បណណ
ចំនួន១) 

- មនៃីរឧស្ាហកមម និងស្ិបបកមម រាជធានី-កេត្ត(បចចុបបននជាមនៃីរឧស្ាហកមម វទិ្ាសាស្រស្ត បកចចកវទិ្ា និង 
នវានុវត្តន៍) បានបកងាីនការអនុវត្តភារកិចចពិនិត្យកផៃៀងតៃ ត់្ឧបករណ៍មាស្ាសាស្រស្តបានកស្ចីនជាងមុន កដ្ឋយកកីនពី 
១៨ ៤២៨ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ចំនួន២៥ ៦៧០ កលីឧបករណ៍រង្កវ ស្់រង្កវ ល់កៅឆ្ន ២ំ០១៩ ជាពិកស្ស្កលីនដ
បាញ់កស្បងាមសាា នីយកស្បង ផ្ដលមានចំនួនដល់កៅ២៤ ៤៧៩។ កស្ៅពីកនះ កៅាមផារ ទី្ស្បជំុជនធំ្ៗ មនៃីរ
បានដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់នូវជញ្ា ីងយុត្តិធ្ម៌ ផ្ដលជួយដល់ការពស្ងឹងភាពស្តឹ្មស្តូ្វស្ស្មាប់អាជីវកមមទិ្ញលក់ទំ្និញ 
និងអតិ្ងិជនកៅកលីទី្ផារ 

កស្ៅពីការង្ករខាងកលី ស្កស្ួង ក៏បានយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ផងផ្ដរ កលីការពស្ងឹងនិងជំរុញការង្ករកិចចស្ហ
ស្បតិ្បត្តិការទងំកទ្វភាគី កនុងតំ្បន់និងស្កល កនុងការជួយអភិវឌ្ឍវសិ្័យមាស្ាសាស្រស្តាមរយៈជំនួយបកចចកកទ្ស្ 
និងធ្នធានមនុស្ស ផ្ដលជាលទ្ធផល វទិ្ាសាា នមាស្ាសាស្រស្តជាតិ្ចិន (NIM, China) បានស្បគល់ឧបករណ៍
ស្ដង់ដ្ឋ មាស្ាសាស្រស្តចំនួន៥មុេ ជាជំនួយឥត្ស្ំណងកនុងទំ្ហទឹំ្កស្បាក់ស្រុបចំនួន៩០៩ ០០០យន័ មានដូចជា 
AC Tester, Electricity Meters, Three-phase Portable Reference Standard Meter Class 0.02, 
Calibrator for Calibration of Digital Multi-meter (DMM), និង Calibrator (Three-phase Reference 
Standard Meter Class 0.01) 

- ចុះហត្ាកលខាកលីស្បកាស្រមួ ស្តីពីការបកងាីនកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការមាស្ាសាស្រស្តរវាងស្កស្ួងឧស្ាហកមម 
និងស្ិបបកមមននស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា និងសាា ប័នរដាស្ស្មាប់បទ្បបញ្ាត្តិទី្ផារននសាធារណៈរដាស្បជាមានិត្ចិន 
កៅនងៃទី្២៣ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

- ចូលជាស្មាជិកកពញស្ិទ្ធិរបស្់អងគការនីត្ានុកូលមាស្ាសាស្រស្តអនតរជាតិ្(OIML)ជាស្មាជិកកពញស្ិទ្ធិ
របស់្អងគការកមមវធីិ្មាស្ាសាស្រស្តតំ្បន់អាសីុ្បា សុ្ីហវិច(APMP) និងជាស្មាជិកកពញសិ្ទ្ធិរបស់្អងគការកវទិ្កា   
នីត្ានុកូលមាស្ាសាស្រស្តតំ្បន់អាសុ្ីបា សុ្ីហវចិ (APLMF) 

- បាននិងកំពុងអនុវត្តន៍គកស្មាងកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយវទិ្ាសាា នមាស្ាសាស្រស្តជាតិ្អាលឺេម ង់ (PTB)
ស្ដីពីពស្ងឹងកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធគុណភាពជាតិ្ (NQI) ននស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា កនុងទំ្ហទឹំ្កស្បាក់០.៨ ោនអឺរ  ូ 

៧- សាថ នភាពគលម្មា្សហម្បតិបតតិោរជារួយនដ្គូអភិវឌ្ឍ 
សាា នភាពគកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍស្ស្មាប់្មាស្ទី្១ ឆ្ន ២ំ០១៩  
ស្រុបមានចំនួន៤៦គកស្មាង(កំពុងអនុវត្ត៤៤គកស្មាងនិងតែ កស្កមមភាព២គកស្មាង 

អគគនាយកដ្ឋា ន គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍ កំពុងអនុវត្ត តែ កស្កមមភាព 
អគគនាយកដ្ឋា ន
ឧស្ាហកមម 

ស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយ WIPO,EPOS, JPO/JRTRO,
CNIPA,USA,LMEC&PRC,JICA, (ASAEAN,SCIC,

១៩  
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JCIA&ACC),រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា-ASEAN,CATTC&
PRC,ROK,MOP 

អគគនាយកដ្ឋា ន
ស្ហស្ោស្ធុ្ន
តូ្ចនិងមធ្យមនិង
ស្ិបបកមម 

១- គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយGIZ (២០១៨-
២០២១)ចំនួន១គកស្មាងមានងវកិាចំនួន៣ោនអឺរ  ូ ២-
គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយGIZ (២០១៩-២០២១)
ចំនួន១គកស្មាងមានងវកិាចំនួន៣ោនអឺរ  ូ ៣- គកស្មាង
ស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយGIZ (២០១៩-២០២៣)ចំនួន១
គកស្មាងមានងវកិាចំនួន៩,៣៥ោនអឺរ  ូ ៤- គកស្មាងស្ហ
ស្បតិ្បត្តិការជាមួយNOMI Network Cambodia 
(២០១៩-២០២១)ចំនួន១គកស្មាងមានងវកិាចំនួន៤០៧ 
៥៩០ដុោេ រអាកម រកិ និងគកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការ៥កផសង
កទ្ៀត្ជាមួយ UNICEF, GIZ, កូករ  ខាងត្បូង, 
GGGI,iBan,IFC។ 

១០  

គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយADB  
ចំនួន២គកស្មាង 

 ២ 

អគគនាយកដ្ឋា ន   
ទឹ្កសាែ ត្ 

១- គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយADB (២០១៤-
២០១៩)ចំនួន១គកស្មាង មានងវកិាចំនួន៣៧ ៤០០ 
០០០ដុោេ រអាកម រកិ ២- គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយ
ADB (២០១៨-២០២២)ចំនួន១គកស្មាង មានងវកិាចំនួន
១១៩,១៧ដុោេ រអាកម រកិ ៣- គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការ
ជាមួយ JICA (២០១៨-២០២២)ចំនួន១គកស្មាង មាន
ងវកិាចំនួន៦៥០ ០០០ដុោេ រអាកម រកិ ៤- គកស្មាងស្ហ
ស្បតិ្បត្តិការជាមួយJICA (កេត្តកពាធ្ិ៍សាត់្) ចំនួន១
គកស្មាង ចុងឆ្ន ២ំ០១៩ កទី្បរាជរដ្ឋា ភិបាលជប ុនផតល់
ហរិញ្ាបបទន ៥-គកស្មាងកមមវធីិ្វនិិកយាគកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធ
ទឹ្កសាែ ត្(3i) ចំនួន១គកស្មាង ជំនួយឥត្ស្ំណង
(២០១៥-២០២០) ៦-គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយ
JICS ចំនួន១គកស្មាង មានងវកិាចំនួន៣ ២៧១ ០០០កយ 
ន ៧-គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយWorld Bank និង 
RGC (២០១៩-២០២៤)ចំនួន១គកស្មាង មានងវកិាចំនួន 
៣២ ០០០ ០០០ដុោេ រអាកម រកិ 

៧  

វទិ្ាសាា ន 
ស្តង់ដ្ឋកមពុជា 

គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍ CNRIFFI 
Phase II 

១  

មជឈមណឌ ល    
មាស្ាសាស្រស្តជាតិ្ 

១- គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយPTB (២០១៨-
២០២០)ចំនួន១គកស្មាង ២- គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការ
ជាមួយKATS ចំនួន១គកស្មាង ៣- គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការ

៧  
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ជាមួយចិនNIM and NMC (២០១៦-២០២១)ចំនួន១
គកស្មាង ៤- គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយNMC and 
PTB (២០១៨-២០២១)ចំនួន១គកស្មាងមានងវកិាចំនួន
០,៨ោនអឺរ  ូ ៥- គកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការជាមួយNIM 
and GXQTS (២០១៧-២០២២)ចំនួន១គកស្មាងជា
ជំនួយឥត្ស្ំណង និងគកស្មាងស្ហស្បតិ្បត្តិការកនុងតំ្បន់ 
ចំនួនពីរគកស្មាង(វគគបណតុ ះបណាត ល) គឺគកស្មាងMEDEA 
(ឧបត្ាមភកដ្ឋយ PTB)របស្់អងគការ APMP និង APLMF  

 
៨- ោរជំរញុវិសយ័លទ្សចរណ៍និ្កផ្នែលសវាែរានត 
៨.១- ផ្ផនកកស្វាកមានត 
 ស្ស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៨ ស្កស្ួងកទ្ស្ចរណ៍បានផតល់អាជាា បណណកទ្ស្ចរណ៍ងមី និងបនតស្រុប ៣ ១៥១ 

អាជាា បណណ កនុងកនាះស្ណាា ោរងមីចំនួន៦០ ស្ណាា ោរបនតមាន៤៣៣ ស្រុបដំកណីរការចំនួន៤៧០ មានបនៃប់ 
៣៧ ១១៥  បិទ្ចំនួន៧ និងពិន័យ១២។ ផៃះស្ំណាក់ងមីចំនួន ១១ និងផៃះស្ំណាក់បនត ៣៩៥ ស្រុបដំកណីរការ 
៣៧៩ មានបនៃប់ចំនួន៩ ៨២៣ បិទ្ចំនួន២ និងពិន័យ ២។ អាហារដ្ឋា ន និងកភាជនីយដ្ឋា នងមីមានចំនួន៩០ ៩១ 
និងអាហារដ្ឋា ន និងកភាជនីយដ្ឋា នបនតមាន ៣៦៥ ស្រុបដំកណីរការ៤៦១ បិទ្ចំនួន២ ពិន័យ៧។ មា ស្ាងមីមាន
ចំនួន ១៩  និងមា ស្ាបនតមាន៥៦  ស្រុបដំកណីរការ ចំនួន៦៤ និងពិន័យ១។ កស្វាកមានតកទ្ស្ចរណ៍បនតមាន
៥ ស្រុបដំកណីការ៥។ ស្កុមហុ៊នដឹកជញ្ាូ នកភាៀវកទ្ស្ចរណ៍ ងមីមាន៧ និងស្កុមហុ៊នដឹកជញ្ាូ នកភាៀវកទ្ស្ចរណ៍បនត
មាន២៥ ស្រុបដំកណីរការ៣២។ មគគុកទ្ស្ក៍កទ្ស្ចរណ៍ងមីមាន ៤៥៦នាក់ និងមគគុកទ្ស្ក៍កទ្ស្ចរណ៍បនតមាន   
១ ២៨៤នាក់ ស្រុបដំកណីរការ១ ៧៤០នាក់។ 

ស្ស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្កស្ួងកទ្ស្ចរណ៍បានផតល់អាជាា បណណងមី និងបនតស្រុបចំនួន១ ៥៦៨អាជាា បណណ   
កនុងកនាះ  ស្ណាា ោរងមីមាន១០៣ និងស្ណាា ោរបនតមាន៤៥៤ ស្រុបដំកណីរការ៥៥៧ មានបនៃប់ចំនួន៤១ ២៨៦  
និងពិន័យ១៧។ ផៃះស្ំណាក់ងមីមាន២៧ និងផៃះស្ំណាក់បនតមាន៣៤៤ ស្រុបដំកណីរការ៣៧១ មានបនៃប់៩ ៦២៨។ 
កភាជនីយដ្ឋា ន និងអាហារដ្ឋា នងមីមាន៧៨ និងអាហារដ្ឋា ន និងកភាជនីយដ្ឋា នបនតមាន ៤៣២ ស្រុបដំកណីរការ
៥១០ និងពិន័យ៦។ មា ស្ាងមីមាន៣៤ និងមា ស្ាបនតមាន៩១ ស្រុបដំកណីរការ១២៥។ 
ស្ាិតិ្អាជីវកមមកទ្ស្ចរណ៍ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ល.រ ស្បកភទ្អាជីវកមម ចំនួនអាជីវកមមងមី ចំនួនអាជីវកមមបនត ស្រុប 
១ ស្ណាា ោរ ១០៣ ៤៥៤  ៥៥៨   
២ ផៃះស្ំណាក់ ២៧ ៣៤៤ ៣៧១ 
៣ កភាជនីយដ្ឋា ន និងអាហារដ្ឋា ន ៧៨ ៤៣២ ៥១០ 
៤ មា ស្ា ៣៤ ៩១ ១២៥ 

 ស្រុប ២៤២ ១ ៣២៦ ១ ៥៦៨ 
 

- ស្ាិតិ្ស្ណាា ោរមានចំណាត់្ថ្នន ក់ 

ចប់ពីកផតីមអនុវត្តមកដល់ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្ណាា ោរមានចំណាត់្ថ្នន ក់តា យស្រុប១៦០ កនុងកនាះ
តា យ៥ មាន ៣៧ តា យ៤មានចំនួន៣៩ តា យ៣ មាន៣៦ តា យ២ មាន១៧  និងតា យ១ មាន៣១។ ស្ណាា ោរ
ផ្ដលកស្នីសុ្ំចំណាត់្ថ្នន ក់ តា យងមី និងបនតស្រុបមាន ៧២ កនុងកនាះមានតា យ៥ងមីចំនួន ៦ និងបនតមាន ១៦ តា យ
៤ងមី មាន៤ និងបនតមាន១០ តា យ៣ងមីមាន៦ និងបនតមាន ១៦  តា យ២ងមីមាន៤  និងបនតមាន៣  និងតា យ១ងមី
មាន១៣ និងបនតមាន២។ 
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ារាងស្ណាា ោរផ្ដលកស្នីសុ្ំចំណាត់្ថ្នន ក់តា យងមី និងបនត 
ល.រ ចំណាត់្ថ្នន ក់ស្ណាា ោរ ងមី បនត ស្រុប 
១ ស្ណាា ោរតា យ៥ ៦ ១៦ ២២  
២ ស្ណាា ោរតា យ៤ ៤ ១០ ១៤ 
៣ ស្ណាា ោរតា យ៣ ៦  ៨  ១៤ 
៤ ស្ណាា ោរតា យ២ ៤  ៣  ៧  
៥ ស្ណាា ោរតា យ១ ១៣  ២  ១៥  

 ស្រុប ៣៣  ៣៩  ៧២   
 
 គិត្ស្តឹ្មផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩កនះ មគគុកទ្ៃស្ក៍កទ្ស្ចរណ៍ស្រុបមាន ៦ ៣៣៦ នាក់ កនុងកនាះ៖ 
 - មគគុកទ្ៃស្ក៍កទ្ស្ចរណ៍តំ្បន់រាជធានីភនំកពញមាន ១ ០៩៩នាក់(ភាសាចិន២៥៤នាក់ អង់កគេស្ 

៣៧៣នាក់ អង់កគេស្-កអស្ា ញ១នាក់ បារាងំ១៤១នាក់ បារាងំ-នង១នាក់ អាលេឺម ង់៥៤នាក់ អីុាលី១៣នាក់   
ជប ុន៨៧នាក់ កូករ  ១២នាក់ មា ក សុ្ី១០នាក់ កអស្ា ញ៣០នាក់ នង១៥នាក់ កវៀត្ណាម៨១នាក់) 

 - មគគុ កទ្ៃស្ក៍កទ្ស្ចរណ៍តំ្បន់កស្ៀមរាបមាន៥ ១៨៦នាក់(ភាសាចិន១ ១៩១នាក់ អង់កគេស្    
១ ៦៥៩ នាក់ បារាងំ៣១៤នាក់ បារាងំ-អង់កគេស្៤នាក់ អាលេឺម ង់១១២នាក់ អីុាលី២៩នាក់ ជប ុន៨៣៣នាក់ 
កូករ  ២៥៧នាក់ មា ក សុ្ី៥នាក់ រុស្សុ៨ី១នាក់ កអស្ា ញ១៤៩នាក់ នង-អង់កគេស្១នាក់ កវៀត្ណាម១២២នាក់) 

 - មគគុកទ្ៃស្ក៍កទ្ស្ចរណ៍តំ្បន់ក ន្រស្មុស្ទ្មាន៥១នាក់(ភាសាចិន៥នាក់ អង់កគេស្៣៣នាក់ នង
១នាក់ កវៀត្ណាម១២នាក់)។ 
ល.រ មគគុកទ្ៃស្ក៍

កទ្ស្ចរណ៍ភាសា 
តំ្បន់ភនំកពញ តំ្បន់

កស្ៀមរាប 
តំ្បន់ក ន្រ     
ស្មុស្ទ្ 

ស្រុប(នាក់) 

១ ចិន ២៥៤ ១ ១៩១ ៥ ១ ៤៥០ 
២ អង់កគេស្ ៣៧៣ ១ ៦៥៩ ៣៣ ២ ០៦៥ 
៣ បារាងំ ១៤១ ៣១៤ ០ ៤៥៥ 
៤ អាលេឺម ង់ ៥៤ ១១២ ០ ១៦៦ 
៥ អីុាលី ១៣ ២៩ ០ ៤២ 
៦ ជប ុន ៨៧ ៨៣៣ ០ ៩២០ 
៧ កូករ   ១២ ២៥៧ ០ ២៦៩ 
៨ រុស្សុ ី ២៧ ៨១ ០ ១០៨ 
៩ កអស្ា ញ ៣០ ១៤៩ ០ ១៧៩ 
១០ មា ក សុ្ី ១០ ៥ ០ ១៥ 
១១ នង ១៥ ៤២៩ ១ ៤៤៥ 
១២ កវៀត្ណាម ៨១ ១២២ ១២ ២១៥ 
១៣ បារាងំ-អង់កគេស្ ០ ៤ ០ ៤ 
១៤ បារាងំ-នង ១ ០ ០ ១ 
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១៥ អង់កគេស្-កអស្ា ញ ១ ០ ០ ១ 
១៦ នង-អង់កគេស្ ០ ១ ០ ១ 
 ស្រុប ១ ០៩៩ ៥ ១៨៦ ៥១ ៦ ៣៣៦ 

- កនុងចំនួនមគគុកទ្ៃស្ក៍កទ្ស្ចរណ៍ស្រុបខាងកលី គិត្ស្តឹ្មផ្េធ្នូឆ្ន ២ំ០១៩ កមពុជាមានមគគុកទ្ៃស្ក៍
កទ្ស្ចរណ៍ថ្នន ក់ជាតិ្ចំនួន១៦៩នាក់ (ភាសាចិន១៦នាក់ អង់កគេស្៥៨នាក់ បារាងំ៤០នាក់ អាលេឺម ង់៦នាក់     
អីុាលី៤នាក់ ជប ុន២៤នាក់ កូករ  ២នាក់ រុស្សុ៣ីនាក់ កអស្ា ញ៤នាក់ នង៥នាក់ កវៀត្ណាម៧នាក់) 

- ស្កស្ួងកទ្ស្ចរណ៍បានកធ្វីបចចុបបននភាពស្ាិតិ្មណឌ លកមានតកទ្ស្ចរណ៍មនុស្សកពញវយ័ កស្កាយ
កធ្វីស្បតិ្ភូកមមផ្ដលអាជីវកមមទូ្ទងំស្បកទ្ស្មានចំនួន១១៧២។ 

៨.២- ផ្ផនកកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការ និងកឃ្ស្នាផសពវផាយកទ្ស្ចរណ៍ 
- ឆ្ន ២ំ០១៨ កមពុជាទ្ទួ្លបានរង្កវ ន់ស្តង់ដ្ឋកទ្ស្ចរណ៍អាស៊ានចំនួន១៥  រង្កវ ន់ទី្ស្កុងកទ្ស្ចរណ៍

សាែ ត្ អាស៊ានចំនួន៣ (១.ទី្ស្កុងបាត់្ដំបង ២.ផ្កប ៣.កស្ៀមរាប) រង្កវ ន់ស្ណាា ោរនបត្ងអាស៊ានចំនួន៥ 
(ស្ណាា ោររសី្ត្នងៃបាងំ្ស្ត្ ២.ភូមិនបត្ងឋានស្ួគ៌ធ្មមជាតិ្ ៣.ស្ណាា ោរ រសី្ត្ Sokhalay Angkor ៤-
ស្ណាា ោរ រសី្ត្ និងកភាជនីដ្ឋា ន Nataya Round House Coral Bay ៥.ស្ណាា ោរVilla Lang Ka Boutique) 
រង្កវ ន់បនៃប់ស្បជំុអាស៊ាន(ស្បកភទ្កនុងស្ណាា ោរ)ចំនួន៥ (១-ស្ណាា ោរ រសី្ត្ Sokha កស្ៀមរាប និង Convention 
Centre  ២-ស្ណាា ោរ Garden City ៣-ស្ណាា ោរ រសី្ត្ Sokhalay និងSpa  ៤-ស្ណាធ ោរ Sofitel ANGKOR 
Phukettra  និង៥-ស្ណាា ោរ រសី្ត្ Apsara Palace) និងរង្កវ ន់កទ្ស្ចរណ៍ស្បកបកដ្ឋយ និរនតរភាពអាស៊ាន
ចំនួន២ (១.វត្តភនំ ភនំកពញ ២.កស្ិកទ្ស្ចរណ៍ចំការកស្មច ផ្កប)។ 

- ឆ្ន ២ំ០១៩ កមពុជាទ្ទួ្លបានរង្កវ ន់ស្តង់ដ្ឋកទ្ស្ចរណ៍អាស៊ានចំនួន១៨៖ រង្កវ ន់ស្ហគមន៍កទ្ស្
ចរណ៍ និងកអកូកទ្ស្ចរណ៍ស្តង់ដ្ឋអាស៊ានចំនួន៣ (១-ស្ហគមន៍កអកូកទ្ស្ចរណ៍តំ្បន់ស្ៃឹងអាផ្រ  ង កេត្តកកាះកុង     
២-ស្ហគមន៍កអកូកទ្ស្ចរណ៍បនាៃ យឆ្ម រ ៣-ស្ហគមន៍កអកូកទ្ស្ចរណ៍កំពង់ភេុក) រង្កវ ន់ផៃះសាន ក់ស្តង់ដ្ឋ អាស៊ាន 
ចំនួន៥ (១-ផៃះសាន ក់បាណាណាកនុងស្ហគមន៍កទ្ស្ចរណ៍រុនាឯក កេត្តកស្ៀមរាប ២-ផៃះសាន ក់ាងំ ងិន កនុង
ស្ហគមន៍ កទ្ស្ចរណ៍ជីតត្ កេត្តកកាះកុង ៣-ផៃះសាន ក់កេឿន ស្ស្ីមំុ កនុងស្ហគមន៍កទ្ស្ចរណ៍បនាៃ យឆ្ម រ កេត្ត
បនាៃ យមានជ័យ ៤-ផៃះសាន ក់ ទ្ន់ សារនិ កនុងស្ហគមន៍កទ្ស្ចរណ៍កំពង់ឃ្េ ងំ កេត្តកស្ៀមរាប ៥-ផៃះសាន ក់ឥសានត
បុរកីនុងស្ហគមន៍ កទ្ស្ចរណ៍ស្ំបូរនស្ពគុក កេត្តកំពង់ធំ្) រង្កវ ន់កស្វាស្ា ស្តង់ដ្ឋអាស៊ានចំនួន៥ (១-កស្វាស្ា  
So SPA with L’OCCITANCE ២-កស្វាស្ា  Spa Temple ៣-កស្វាស្ា  Sunnaline ៤-កស្វាស្ា  Jasmin 
SPA ៥-កស្វាស្ា   SPA at NAGA World) រង្កវ ន់បងគន់អនាម័យសាធារណៈស្តង់ដ្ឋអាស៊ាន ចំនួន៥ (១-បងគន់អនា
ម័យសាធារណៈ ស្ួនចារ ស្កមតចស្កឡាកហាម ស្ កេង ២-បងគន់អនាម័យ សាធារណៈសារមនៃីរស្បល័យពូជ
សាស្ន៍ទួ្លផ្ស្េង ៣-បងគន់អនាម័យ សាធារណៈស្គឹះសាា នអងគរ ៤-បងគន់ អនាម័យសាធារណៈស្ពះនាងស្បាជាា
បារមីា ៥-បងគន់អនាម័យសាធារណៈមណឌ ល ព័ត៌្មានកទ្ស្ចរណ៍)។ 

- ស្ស្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៨ កមពុជាបានចូលរមួស្ពឹត្តិការណ៍ាងំពិព័រណ៍កទ្ស្ចរណ៍អនតរជាតិ្កៅាមទី្ផារ
កទ្ស្ចរណ៍ អាទិ្ភាពស្ំខាន់ៗចំនួន២៨កលីក រមួមានទី្ផារអាស៊ានចំនួន៨កលីក ទី្ផារចិនចំនួន៧កលីក ទី្ផារ
អឺរ  ុបចំនួន៦កលីក ទី្ផារជប ុនចំនួន២កលីក ទី្ផារកូករ  ចំនួន១កលីក ទី្ផាររុស្សចំីនួន១កលីក ទី្ផារអាកម រកិចំនួន១
កលីក និងទី្ផារឥណាឌ ចំនួន២កលីក។ 
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- បានផ្ត្ងាងំសាា នតំ្ណាងកទ្ស្ចរណ៍កមពុជាកៅកស្ៅស្បកទ្ស្ចំនួន១១ស្កុមហុ៊ន ស្ម័ស្គចិត្តកៅកលី
ទី្ផារអាទិ្ភាពចំនួន១២ស្បកទ្ស្ ទី្ផារចិនចំនួន២ស្កុមហុ៊ន (កៅទី្ស្កុងកប កាងំ កាវ ងចូវ និងទី្ស្កុងសុ្ិនជិន)   
ទី្ផារជប ុន ចំនួន១ស្កុមហុ៊ន ទី្ផាររុស្សុចំីនួន១ស្កុមហុ៊ន ទី្ផារឥណាឌ  និងស្ស្ីលង្កា ចំនួន១ស្កុមហុ៊ន ទី្ផារ
មជឈិមបូព៌ាចំនួន១ ស្កុមហុ៊ន ទី្ផារកូករ  ចំនួន១ស្កុមហុ៊ន ទី្ផារអាកម រកិចំនួន១ស្កុមហុ៊ន ទី្ផារអឺរ  ុប ហុងស្គី 
ប ូ ូញ អូស្ទី្ស្ចំនួន១ ស្កុមហុ៊ន ទី្ផារអឺរ  ុប អីុាលីចំនួន១ស្កុមហុ៊ន ។ 

- ស្ហការជាមួយស្កុមហ៊ន Tourist Master កដីមបដី្ឋក់ព័ត៌្មានកទ្ស្ចរណ៍រូបភាពនិងវកីដអូកនុង 
កគហទំ្ព័រ www.tourismaster.asia កដីមបផីសពវផាយកៅកាន់ទូ្ទងំពិភពកោក។ 

- បានផលិត្ App ក ម្ ះ Cambodia Kingdom of Wonder ផ្ដលមានព័ត៌្មានកទ្ស្ចរណ៍ 
ស្ណាា ោរ កភាជនីយដ្ឋា ន និងការដឹកជញ្ាូ ន។ 

៩- កផ្នែជំរញុោរលេើែែរពស់ជំនាញវិជាា ជីវៈលទ្សចរណ៍ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ស្កស្ួងកទ្ស្ចរណ៍បានអភិវឌ្ឍធ្នធានមនុស្ស ជាពិកស្ស្ផ្ផនកជំនាញកនុងវស័ិ្យ

របស្់េេួនាមរយៈការករៀបចំវគគបណតុ ះបណាត លដូចខាងកស្កាម៖ 
- វគគបណតុ ះបណាត លជំនាញកទ្ស្ចរណ៍និងបដិស្ណាា រកិចចចំនួន១៩វគគ កៅកេត្តកកាះកុង ស្ៃឹងផ្ស្ត្ង 

រត្នគិរ ីកកាះកុង កស្ៀមរាប កំពង់ឆ្ន ងំ កំពង់ចម មណឌ លគិរ ីស្កកចះ និងរាជធានីភនំកពញ ផ្ដលមានស្ិកាខ កាមចូល
រមួចំនួន៨១០នាក់ ផ្ដលកនុងកនាះមានស្គូបកង្កគ ល ចំនួន១៣០នាក់ 

-  វគគបណតុ ះបណាត លមគគុកទ្ៃស្ក៍កទ្ស្ចរណ៍ស្ហគមន៍ចំនួន៩វគគ កៅាមបណាត ស្ហគមន៍កទ្ស្
ចរណ៍ កេត្តមណឌ លគិរ ីកពាធ្ិ៍សាត់្ បាត់្ដំបង កំពង់ធំ្ ឧត្តរមានជ័យ កកាះកុង និងកេត្តកំពង់ឆ្ន ងំ ផ្ដលមានស្ិកាខ កាម
ចូលរមួស្រុបចំនួន ២៣០នាក់  

- បានករៀបចំបកងាីត្បណាត ញអនកជំនាញនិងសាស្រសាត ចរយកនុងវសិ្័យកទ្ស្ចរណ៍ ផ្ដលមានស្មាជិក
បណាត ញស្រុបចំនួន៤០នាក់។ 

 ១០- លភាៀវលទ្សចរជាតិនិ្អនតរជាតិ  
 - ពលរដាផ្េមរកធ្វីដំកណីរកចញពីស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជាមាន២ ១៩៣ ៥៥៨នាក់ កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន ំ
មុន១ ៩៨៥ ៨៥៤នាក់ កកីនក ងី២០៧ ៧០៤នាក់ កស្មីនឹង១០,៤៥%  
 - កភាៀវកទ្ស្ចរអនតរជាតិ្ ចូលមកស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា មាន៦ ២៩៥ ០៦២នាក់ កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន មុំន
៥ ៩០០ ២៨៤នាក់ កកីនក ងី៣៩៤ ៧៧៨នាក់ កស្មីនឹង៦,៦៩% មាន២៤៦ស្ញ្ញា តិ្ នាមុំេកគជនជាតិ្ចិន 
កវៀត្ណាម នង ឡាវ កូករ  ខាងត្បូង អាកម រកិ ជប ុន មា ក សុ្ី បារាងំ និងអង់កគេស្។ 

១១- ចំណូេទ្ិដាឋ ោរ 
 ចំណូលទិ្ដ្ឋា ការស្រុបកៅាមស្ចកទវ រអនតរជាតិ្និងស្ចកទវ រស្ពំផ្ដនអនតរជាតិ្ស្បចឆំ្ន ២ំ០១៨ មាន 
៧៧ ៥១៧ ៨៧៥ដុោេ រអាកម រកិ កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន មុំន ៦៥ ៩៤១ ៩៩៥ដុោេ រអាកមរកិ កកីនក ងី ១១ ៥៧៥ ៨៨០
ដុោេ រអាកមរកិ កស្មីនឹង ១៧,៥៥%។  

 ចំណូលទិ្ដ្ឋា ការស្រុបកៅាមស្ចកទវ រអនតរជាតិ្និងស្ចកទវ រស្ពំផ្ដនអនតរជាតិ្ស្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ មាន
៧០ ៣៨៩ ៧៩៧ដុោេ រអាកម រកិ កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន មុំនមាន៧៧ ៥១៧ ៨៧៥ដុោេ រអាកម រកិ ងយចុះ៧ ១២៨ ០៧៨
ដុោេ រអាកម រកិ កស្មីនឹង៩,២០%។  

http://www.tourismaster.asia/
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១២- សថតិិលភាៀវលទ្សចរអនតរជាតិទ្ិញបណណ ចូេទ្សសនាររណីយដាឋ នអ្គរលសៀររាប  
គិត្ចប់ពីផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ រយៈកពលមួយឆ្ន កំនះ  ស្គឹះសាា នអងគរលក់

ស្ំបុស្ត្ជូនកភាៀវកទ្ស្ចរអនតរជាតិ្ចូលទ្ស្សនារមណីយដ្ឋា នអងគរកស្ៀមរាបបាន២ ៥០៨ ៦២៤នាក់ ទ្ទួ្លបាន
ចំណូល១១២ ២០៨ ៦៥៨ដុោេ រអាកម រកិ ។  

កៅកនុងចំកណាមកភាៀវកទ្ស្ចរបរកទ្ស្ទងំ២ ៥០៨ ៦២៤នាក់មាន៖ 
- កភាៀវកទ្ស្ចរបរកទ្ស្ផ្ដលបានទិ្ញបណណស្បកភទ្៣៧ដុោេ រអាកម រកិ(ទ្ស្សនា១នងៃ)មាន១ ៧៤១ ៣០៦

នាក់ កស្មីនឹង៦៩,៤១% ននចំនួនកភាៀវទងំអស្់ និងទ្ទួ្លបានចំណូល៦៤ ៤២៨ ៣២២ដុោេ រអាកម រកិ   
- កភាៀវកទ្ស្ចរបរកទ្ស្ផ្ដលបានទិ្ញបណណស្បកភទ្៦២ដុោេ រអាកម រកិ(ទ្ស្សនា៣នងៃ កនុងសុ្ពលភាព 

១ស្បាត ហ៍) មាន៧៤៦ ៦៥៦នាក់ កស្មីនឹង២៩,៧៦% ននចំនួនកភាៀវទងំអស្់ និងទ្ទួ្លបានចំណូល ៤៦ ២៩២ ៦៧២
ដុោេ រអាកម រកិ 

- កភាៀវកទ្ស្ចរបរកទ្ស្ផ្ដលបានទិ្ញបណណស្បកភទ្៧២ដុោេ រអាកម រកិ(ទ្ស្សនា៧នងៃ កនុងសុ្ពលភាព 
១ផ្េ) មាន២០ ៦៦២នាក់ កស្មីនឹង០,៨២% ននចំនួនកភាៀវទងំអស្់ និងទ្ទួ្លបានចំណូល១ ៤៨៧ ៦៦៤
ដុោេ រអាកម រកិ។  
ល.រ. ស្បកភទ្បណណ ចំនួនកភាៀវកទ្ស្ចរទ្ញិបណណ(នាក់) ចំណួលដុល (ដុោេ រ) 
១ ៣៧ដុោេ រ(១នងៃ) ១ ៧៤១ ៣០៦ ៦៤ ៤២៨ ៣២២ 
២ ៦២ដុោេ រ(៣នងៃ) ៧៤៦ ៦៥៦ ៤៦ ២៩២ ៦៧២ 
៣ ៧២ដុោេ រ(៧នងៃ) ២០ ៦៦២ ១ ៤៨៧ ៦៦៤ 
ស្រុប ២ ៥០៨ ៦២៤ ១១២ ២០៨ ៦៥៨ 

 

- អាជាា ធ្រអបសរាបានកចញលិេិត្អនុញ្ញា ត្ឱ្យអនកស្សាវស្ជាវបុរាណវទិ្ា គណៈស្បតិ្ភូជាតិ្និងអនតរជាតិ្ 
ចូលទ្ស្សនារមណីយដ្ឋា នអងគរកស្ៀមរាប កដ្ឋយឥត្គិត្នងេ១ ១៨៨នាក់។ 

 ១៣- សថតិិលភាៀវចូេទ្សសនាសាររនេីរនិ្រណឌ េវបប្រ៌(គិត្ពីផ្េមករា-ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩) 
- សារមនៃីរជាតិ្រាជធានីភនំកពញមានកភាៀវផ្ដលបង់ស្បាក់ចូលទ្ស្សនាស្រុប ២២១ ៤១១នាក់(កនុងកនាះ

មានកភាៀវជាតិ្៤៤ ៩៦៤នាក់ ទ្ទួ្លបានងវកិា២២ ៤៨២ ០០០ករៀល និងកភាៀវអនតរជាតិ្១៧៦ ៤៤៧នាក់ ទ្ទួ្ល
បានងវកិា១ ៧៤៣ ៤៣០ដុោេ រអាកម រកិ  

- សារមនៃីរឧស្កិដាកមមស្បល័យពូជសាស្ន៍ទួ្លផ្ស្េងមានកភាៀវចូលទ្ស្សនាស្រុប៥២៣ ៧៤៩នាក់ (កនុង
កនាះមានកភាៀវអនតរជាតិ្៤០២ ៥៧៩នាក់) កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន មុំន៥១៨ ៦៣៥នាក់ កកីនក ងី៥ ១១៤នាក់ កស្មីនឹង 
0,៩៨%  

- មណឌ លកជីងឯកមានកភាៀវចូលទ្ស្សនាស្រុប២៣៩ ៧១៧នាក់(កនុងកនាះមានកភាៀវអនតរជាតិ្
១៥៩ ១១០នាក់)  

- មណឌ លវបបធ្ម៌វត្តភនំមានកភាៀវចូលទ្ស្សនា២៨៨ ៦៧៤នាក់(កនុងកនាះមានកភាៀវអនតរជាតិ្២១២ ០៨៤
នាក់) កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន មុំន២៧៨ ៧៣៣អងគ/នាក់ កកីនក ងី៩ ៩១៤អងគ/នាក់ កស្មនឹីង៣,៥៦% 
 - ស្ពះបរមរាជវាងំមានកភាៀវកទ្ស្ចរចូលទ្ស្សនា៤៩៩ ៦៥៨នាក់(កភាៀវអនតរជាតិ្៤៤៦ ៦១៥នាក់)។ 



 

របាយការណ៍ស្តីពីស្មិទ្ធផលសំ្ខាន់ៗននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណ ដំណាក់កាលទី្៤ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា Page 109 

កភាៀវកទ្ស្ចរជាតិ្-អនតរជាតិ្ចូលទ្ស្សនាសារមនៃីរនិងមណឌ លវបបធ្ម៌(បង់ស្បាក់) 
បរយិាយ សារមនៃីរជាតិ្ សារមនៃីរទួ្លផ្ស្េង មណឌ លកជីងឯក រមណីយដ្ឋា នវត្តភនំ ស្ពះបរមរាជវាងំ 
 

២០១៩ 
កភាៀវជាតិ្ អនតរជាតិ្ កភាៀវជាតិ្ អនតរជាតិ្ កភាៀវជាតិ្ អនតរជាតិ្ កភាៀវជាតិ្ អនតរជាតិ្ កភាៀវជាតិ្ អនតរជាតិ្ 
៤៤ ៩៦៤ ១៧៦ ៤៤៧ ១២១ ១៧០ ៤០២ ៥៧៩ ៨០ ៦០៧ ១៥៩ ១១០ ៧៦ ៥៩០ ២១២ ០៨៤ ៥៣  ០៤៣ ៤៤៦  ៦១៥ 

១៤- សថតិិលភាៀវចូេទ្សសនាររណីយដាឋ នម្បាសាទ្ម្ពោះវិហារនិ្លោោះកែរ(គិត្ពីផ្េកញ្ញា  
ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩)  
 បានទ្ទួ្លកភាៀវចូលទ្ស្សនារមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្ស្ពះវហិារ១៦០ ៤២៨នាក់ កនុងកនាះកភាៀវអនតរជាតិ្
២៥ ៣២៧នាក់ និងចូលទ្ស្សនារមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្កកាះផ្ករ២៦៧ ៥១៣នាក់ កនុងកនាះកភាៀវអនតរជាតិ្
៣១ ១៤៦នាក់។ 

 ១៥- សថតិិលភាៀវចូេទ្សសនាររណីយដាឋ នម្បាសាទ្សបំូរនម្ពគុែ(គិត្ពីផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ដល់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩) 
 បានទ្ទួ្លកភាៀវចូលទ្ស្សនារមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្ស្ំបូរនស្ពគុក២២៧ ៤៦១នាក់ កនុងកនាះកភាៀវអនតរជាតិ្
២២ ៩៩៩នាក់។ 

១៦- ចំណូេពីវិសយ័អាោសចរសុវីិេ 
ចំណូល ៥០ ៥៣២ ៦៧៩ដុោេ រ (២០១៨) ៥៣ ៣៧៥ ៩៩៦ដុោេ រ (២០១៩) 

១៧- ចំណូេពីវិសយ័ដ្ី្លីនិ្សណំ្់ 
ឯកា(ករៀល) 

រយៈ
កពល 

កស្វាសុ្រកិយាដី កស្វាស្ំណង់ ការជួលទី្ាងំ
ករាងចស្ក 

ពនធកលីការកផៃរអចលនវត្ាុ 

២០១៨ ៥៨ ៤៦៦ ១៩៦ ៧២៦ ៣២ ១២២ ៦៩៩ ៧៧២ ២៨១៦៤៨ ៨៨៨ ៥៣៣ ៨៣៧ ៧៧៤ ៥១៤ 
២០១៩ ៥៩ ០០០ ៥៨៥ ៦៧៧ ៦៩ ៦២២ ៥៧៨ ៥៧១ ២៨០ ៤៦៦ ៦១៦  ៣៦២ ៧៥៨ ៦៨៦ ៤០៥ 

កៅឆ្ន ២ំ០១៩ ស្បមូលចំណូលងវកិាជាតិ្ គិត្ទំងពនធស្បថ្នប់ស្ាកលីការកផៃរអចលនស្ទ្ពយ
ស្រុប ៤៩១ ៦៦២ ៣១៧ ២៦៩ករៀល កកីនក ងី១៧%កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៨។ 
រុំទ្ី៣- ោរលរៀបចំខលួនសម្មាប់លសដ្ឋែិចចឌ្ជីថីេនិ្ល្លើយតបនឹ្បដ្ិវតតន៍ឧសាហែរមទ្ី៤ 

១- វិសយ័នម្បសណីយ ៍
១.១- ការង្ករកោលនកយាបាយនស្បស្ណីយនិ៍ងការអភិវឌ្ឍ 
ស្ស្បនឹងការវវិត្តឥត្ ប់ រននបកចចកវទិ្ា វសិ្័យនស្បស្ណីយក៏៍ស្តូ្វផ្ត្ផ្កទ្ស្មង់ផងផ្ដរ។ កនុងន័យកនះ 

ស្កស្ួងបានជំរុញការករៀបចំលិេិត្បទ្ដ្ឋា ននិយ័ត្កមមនស្បស្ណីយ៍និងការចុះផសពវផាយអនុវត្ត ដូចជា ១-ស្បជំុ
ពិភាកាស្តីពីការង្ករជំរុញការអភិវឌ្ឍខាងផ្ផនកពាណិជាកមមកអ ចិស្តូ្និក(E-commerce) ២-ជំរុញការផសពវផាយ
រាល់លិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តពាក់ព័នធរមួ និងការឱ្យកស្បីស្បាស្់នូវកស្ៀវកៅកលេកូដនស្បស្ណីយឆ៍្ន ២ំ០១៧ បនាៃ ប់ពី
ការផ្កស្ស្មួលនិងបំកពញបផ្នាមកលេកូដនស្បស្ណីយផ៍្ដលមិនទន់កពញកលញ) ាមរយៈកគហទំ្ព័រ(Website) 
របស្់ស្កស្ងួនស្បស្ណីយ និងទូ្រគមនាគមន៍និងាមបណាត កេត្តនានា កធ្វីឱ្យសាធារណជនផ្ដលកស្បីស្បាស្់កស្វា
នស្បស្ណីយម៍ានភាពង្កយស្ស្ួលស្ស្មាប់ស្មាគ ល់អាស្យដ្ឋា ន និងង្កយទ្ទួ្លបកញ្ាី។ មិនផ្ត្ប ុកណាណ ះ កស្ៀវកៅ
កលេកូដនស្បស្ណីយក៏៍ស្តូ្វបានកផាីជូនកៅស្ហភាពនស្បស្ណីយពិ៍ភពកោក (UPU) កដីមបផីសពវផាយកៅដល់
ស្បកទ្ស្ឬរដាជាស្មាជិកផងផ្ដរ ៣-ចុះផសពវផាយាមដ្ឋនពីការអនុវត្តបទ្បបញ្ាត្តិនិងលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្ត
ទក់ទ្ងនឹងវសិ្័យនស្បស្ណីយ៍ដល់បណាត ស្បតិ្បត្តិករនស្បស្ណីយ៍បានចំនួន២0ស្កុមហុ៊នកៅរាជធានីភនំកពញ
និងសាខាាមកេត្តនានា។ 
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១.២- ការង្ករស្គប់ស្គងនិងនិយត័្កមមនស្បស្ណីយឯ៍កជន 
កដីមបីកលីកកមពស្់កស្វាកមមឱ្យមានភាពស្ស្បចាប់និងកាន់ផ្ត្លែស្បកស្ីរពីសំ្ណាក់ស្បតិ្បត្តិករជំនាញ

បានករៀបចំដំកណីរការននការចុះស្តួ្ត្ពិនិត្យអាជាា បណណនស្បស្ណីយ(៍Controlling Process)និងបានចុះស្តួ្ត្ពិនិត្យ
កដ្ឋយបានរកកឃញីស្កុមហុ៊នចំនួន៥០ ផ្ដលោម នអាជាា បណណកស្វាបកញ្ាីឆ្ប់រហ័ស្អនតរជាតិ្ពីស្កស្ួងនស្បស្ណីយ៍
និងទូ្រគមនាគមន៍ផ្ដលមានទី្ាងំកៅរាជធានីភនំកពញនិងាមបណាត កេត្ត។ ជាមួយោន កនះ បានចុះស្តួ្ត្ពិនិត្យ   
ទី្ាងំស្កុមហុ៊នចំនួន២៧ ផ្ដលបានករៀបចំផ្បបបទ្ស្ំកណីសុ្ំបនតអាជាា បណណកស្វាបកញ្ាីឆ្ប់រហ័ស្អនតរជាតិ្ចំនួន
២១ស្កមុហុ៊ន ស្ំកណីសុ្អំាជាា បណណងមីកលីកស្វាបកញ្ាីឆ្ប់រហ័ស្អនតរជាតិ្ចំនួន៦ស្កមុហុ៊ន បានករៀបចំផ្បបបទ្ស្ំកណី
សុ្ំ ប់កធ្វីអាជីវកមមកលីកស្វា៤ស្កុមហុ៊ន និងបានករៀបចំផ្បបបទ្ស្ំកណីសំុ្កបីកសាខាអាជីវកមមបកញ្ាីឆ្ប់រហ័ស្
អនតរជាតិ្បានចំនួន៥សាខា កនះគឺជាភារកិចចមស្រនតីកនុងការជំរុញឱ្យអាជីវករពាក់ព័នធកោរពស្បតិ្បត្តិាមលិេិត្បទ្ដ្ឋា ន
ផ្ដលមានជាធ្រមាន។  
 ១.៣- ការង្ករមុេជំនាញនិងពស្ងឹងគុណភាពកស្វាកមម 

កដីមបកីលីកកមពស្់គុណភាពដឹកនានិំងស្គប់ស្គងវសិ្័យកនះឱ្យកាន់ផ្ត្ស្បកស្រី ស្តូ្វការចបំាច់ស្បមូលព័ត៌្មាន 
ពាក់ព័នធនឹងនងេកស្វានស្បស្ណីយពី៍បណាត ស្បតិ្បត្តិករ កដីមបសី្ិកានងេកដីមនិងកំណត់្នងេកស្វានស្បស្ណីយឱ៍្យបាន
ស្តឹ្មស្តូ្វកដ្ឋយផ្ផែកកលីចាប់ លិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តពាក់ព័នធនានា។ ដូចកនះស្តូ្វមានកោលនកយាបាយជាតិ្អភិ- 
វឌ្ឍវស័ិ្យនស្បស្ណីយ៍ ការកស្ត្ៀមករៀបចំអនុស្កឹត្យនិងការស្តួ្ត្ពិនិត្យកលេកូដនស្បស្ណីយ៍ក ីងវញិ ស្ស្បនឹង    
បចចុបបននភាពរចនាស្មព័នធរដាបាលងមី។ កនេងមកកនុងស្បកទ្ស្ក៏មានការស្បជំុ៤៧កលីកផ្ដលមានអនកចូលរួមចំនួន
២៣៨នាក់និងស្ិកាខ សាោចំនួន១០កលីក ផ្ដលមានអនកចូលរមួចំនួន១៤៣នាក់ ស្ពមទងំបានបញ្ាូ នមស្រនតីបាន៨នាក់ 
កៅស្បជំុកៅកស្ៅស្បកទ្ស្ចំនួន៦កលីក កដីមបអីាចផ្ស្វងយល់អំពីការអភិវឌ្ឍវសិ្យ័នស្បស្ណីយក៍ៅាមបណាត ស្បកទ្ស្
នានាមួយចំនួន។ 

១.៤- ការង្ករអាជីវកមម ស្ហស្ោស្នស្បស្ណីយក៍មពុជា 
                                                                                                               ឯកា : ដុោេ រ 

ល.រ.           សូ្ចនាករ កញ្ញា -ធ្នូ  ២០១៨ មករា-ស្ីហា  ២០១៩ ស្រុប 
១ បកញ្ាីឆ្ប់រហ័ស្ ២ ០៣៦ ៩៥៣ ៣ ៥២៨ ៩៤៩ ៥ ៥៦៥ ៩០២ 

២ នស្បស្ណីយភ៍ណឌ  ៣៦៨ ៧៨៣ ៦៩០ ៥៥១ ១ ០៥៩ ៣៣៤ 
៣ បកញ្ាីកញ្ច ប់និងលិេិត្ ១៤៣ ៨៩៤ ១៣១ ០៩៤ ២៧៤ ៩៨៨ 

៤ ផ្បងផ្ចកបកញ្ាីអនតរជាតិ្ ១ ៩៦៦ ៦៦២ ២ ៩៦៥ ២៩៦ ៤ ៩៣១ ៩៥៨ 

៥ ផលិត្ផលនស្បស្ណីយ ៍ ៣៧ ៨៤០ ៦៥ ០៣៥ ១០២ ៨៧៥ 

៦ កស្វាអាណតិ្តនស្បស្ណីយ ៍ ១១ ៩០០ ២៣ ៩៥៥ ៣៥ ៨៥៥ 

៧ រងយនតដឹកអនកដំកណីរ ៤៣ ៦៦៧ ៩៣ ៩៨៥ ១៣៧ ៦២៥ 

៨ ចំណូលកផសងៗ ៣៩៥ ៩១៦ ៣៦៨ ៩៨៩ ៧៦៤ ៩០៥ 

ស្រុប ៥ ០០៥ ៦១៥ ៧ ៨៦៧ ៨៥៤ ១២ ៨៧៣ ៤៤២ 

ផ្ផែកាមលទ្ធផលផ្ដលស្កស្មចបានកនុងឆ្ន ២ំ០១៨-២០១៩កនះ អាចវាយត្នមេបានថ្នស្កមមភាពអាជីវកមម
នស្បស្ណីយក៍មពុជាមានការរកីចកស្មីនមួយកស្មិត្គួរឱ្យកត់្ស្មាគ ល់។ កយងីស្កងាត្កឃញីថ្ន កទះបីមានផ្ផនកេេះមាន
ការរកីចកស្មីនស្មស្ស្បាមកស្មិត្អភិវឌ្ឍន៍ក៏កដ្ឋយ ក៏កៅមានផ្ផនកេេះកទ្ៀត្ពំុទន់អាចបំកពញបានស្គប់ស្ំណូមពរ
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និងចបំាច់ស្តូ្វបនតការេិត្េំបផ្នាមកទ្ៀត្ រមួមាន១- បនតបកងាីនចំណូលពីបកញ្ាីកនុងស្ស្ុក ២- បនតពស្ងឹងការផ្បងផ្ចក
បកញ្ាី ៣- ស្តូ្វបកងាីនកជីងបកញ្ាីកៅកាន់បណាត កោលកៅស្ំខាន់ៗ ៤- បកងាីនការស្គប់ស្គងចំណូលឱ្យបានលែកដ្ឋយ 
កាត់្បនាយចំណាយផ្ដលពំុចបំាច់ ៥- បនតករៀបចំកោលនកយាបាយនិងយុទ្ធសាស្រស្តចាស្់ោស្់ កដីមបជីាយនតការ
ស្តួ្ត្ពិនិត្យនិងពស្ងឹងគុណភាពការង្ករ។ សូ្មជស្មាបជូនថ្ន ស្បកទ្ស្កមពុជាកយងីកស្ៅពីនស្បណីយក៍មពុជា កៅមាន
ស្បតិ្បត្តិករនស្បស្ណីយឯ៍កជនចំនួន៤៣ កនុងកនះ ៥កៅរាជធានីភនំកពញ និង៨ស្កុមហុ៊នមាន២០សាខា កៅាម
បណាត កេត្ត។ 

២- វិសយ័ទ្ូរគរនាគរន៍ 
២.១- ការកសាងកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធបណាត ញ 
ក- ការកសាងកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធាមរយៈកោលនកយាបាយមូលនិធី្ USO 
កស្កាយពីបានដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការនូវយនតការកាត្ពវកិចចកស្វាស្កលវសិ្័យទូ្រគមនាគមន៍(USO)មានស្បតិ្បត្តិករ

ទូ្រគមនាគមន៍ភាគកស្ចីនបានចូលរមួបំកពញកាត្ពវកិចចបង់វភិាគទនចូលមូលនិធិ្ USO កដីមបរីមួចំផ្ណកពស្ងីក
ការត្ភាា ប់ឌី្ជីងលឱ្យកៅដល់ទី្ជនបទ្។ តំ្បន់អាទិ្ភាពចំនួន០៧ ផ្ដលមានលកខណៈភូមិសាស្រស្តេុស្ៗោន  ស្តូ្វបាន
កស្ជីស្ករសី្ស្ស្មាប់អនុវត្តគកស្មាងសាកលបងកនុងការពស្ងីកវសិាលភាពស្គបដណត ប់កស្វាទូ្រគមនាគមន៍ឱ្យកៅដល់
ស្បជាពលរដាកៅតំ្បន់ដ្ឋច់ស្ស្យាល ផ្ដលមិនទន់មានកស្វាទូ្រគមនាគមន៍កស្បីស្បាស្់ មានដូចជា៖ 
១- ស្ស្ុកទឹ្កផុស្ ស្ស្ុកកំពង់ផ្លង កេត្តកំពង់ឆ្ន ងំ ២- ស្ស្ុកោវ ឯម ស្ស្ុកសាែ ង កេត្តកណាត ល ៣- ស្ស្ុកកំពង់ស្ិោ 
កេត្តស្ពះស្ហីនុ ៤- ស្ស្ុកងមបាងំ(តំ្បន់អាផ្រ  ង) កេត្តកកាះកុង។ 

គិត្មកទ្ល់កពលកនះ សាា នីយអ៍ង់ផ្ត្នទូ្រស្ពៃចល័ត្ងមីចំនួន៤៤ សាា នីយទូ៍្រស្ពៃចល័ត្ ស្តូ្វបានសាង 
ស្ង់និងបំពាក់បរកិាខ រកៅកនុងភូមិសាស្រស្តខាងកលីនិងបានដ្ឋក់ឱ្យកធ្វីកស្វាកមមស្ស្មាប់ស្បជាពលរដាកស្បីស្បាស្់ កដ្ឋយ 
ោម នករសី្កអីង។ កស្ៅពីកនះ ក៏មានសាា នីយ៍ទូ្រស្ពៃចល័ត្ចំនួន ៩១កផ្នេងកផសងកទ្ៀត្ស្ាិត្កនុងភូមិសាស្រស្តននកេត្ត 
នស្ពផ្វង សាវ យករៀង កំពង់ចម ត្បូងឃមុ ំ កំពង់ធំ្ កស្ៀមរាប ស្ពះវហិារ និងឧត្តរមានជ័យស្តូ្វបានបកងាីនស្មត្ាភាព 
(Upgrading) ឬផ្កស្ស្មួលរចនាស្មព័នធក ងីវញិ(Reconfiguration)ស្ំកៅធានាអនកកស្បីស្បាស្់អាចភាា ប់កស្វា
អីុនធឺ្ណិត្បាន។ 

កដ្ឋយផ្ កសាា នីយទូ៍្រស្ពៃចល័ត្ចំនួន៩៥កផ្នេងកទ្ៀត្ កៅទូ្ទងំស្បកទ្ស្កំពុងដំកណីការការដ្ឋា នយា ង 
ស្កមមកដ្ឋយរពឹំងថ្ននឹងដ្ឋក់ឱ្យកធ្វីកស្វាកមមនាកពលឆ្ប់ខាងមុេ រមួចំផ្ណកពស្ងីកកស្វានិងកលីកកមពស្់គុណភាព 
ការត្ភាា ប់ឌី្ជីងល។     

េ- កាត់្បនាយគមាេ ត្ឌី្ជីងលនិងការកសាងស្មត្ាភាពធ្នធានមនុស្ស 
កដ្ឋយកមីលកឃញីពីសារៈស្ំខាន់ននការកាត់្បនាយគមាេ ត្ឌី្ជីងលនិងការកសាងស្មត្ាភាពធ្នធានមនុស្សគឺ 

ជាស្នូលរមួចំផ្ណកកធ្វីឱ្យវសិ្័យបកចចកវទិ្ាមានការរកីចកស្មីនស្បកបកដ្ឋយចីរភាព ស្កស្ួងបានយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់និង 
ជំរុញយា ងខាេ ងំកាេ ាមរយៈយនតការផតល់ចំកណះដឹងមូលដ្ឋា នននបកចចកវទិ្ាគមនាគមន៍ និងព័ត៌្មានដល់ស្បជាជន 
និងស្ិស្ានុស្ិស្ស និងមស្រនតីរាជការមូលដ្ឋា នកៅថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្។ ស្កស្ួងបានចត់្ាងំកមមវធីិ្អនកស្ម័ស្គចិត្តបកចចក- 
វទិ្ាគមនាគមន៍និងព័ត៌្មានកមពុជាជាករៀងរាល់ឆ្ន ។ំ ជាក់ផ្ស្តងកនុងឆ្ន ២ំ០១៩កនះ បានផតល់ការបណតុ ះបណាត ល
ចំកណះដឹងមូលដ្ឋា នននបកចចកវទិ្ាគមនាគមន៍និងព័ត៌្មាន ដល់មស្រនតីរាជការនិងស្ិស្ានុស្ិស្ស កៅស្ស្ុកកំពង់ 
ផ្លង និងស្សុ្កទឹ្កផុស្កេត្តកំពង់ឆ្ន ងំាមរយៈគកស្មាងអនកស្ម័ស្គចិត្តបកចចកវទិ្ាគមនាគមន៍និងព័ត៌្មានកមពុជា 
បានចំនួន២០៥២នាក់(ស្ស្ី១ ៤១៥នាក់)។ 
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គ- ទូ្រគមនាគមន៍កមពុជា 
កដីមបបីនតចូលរមួស្បកួត្ស្បផ្ជងជាមួយស្បតិ្បត្តិករឯកជនដនទ្កទ្ៀត្ កនុងទី្ផារទូ្រគមនាគមន៍ផ្ដលកាន់ 

ផ្ត្ទំ្កនីបកនាះកនុងការកសាង និងផ្កលមែកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធទូ្រគមនាគមន៍កមពុជាបានជំរុញការអភិវឌ្ឍកដ្ឋយបាន
ស្ហការជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍបំពង់បណាត ញផេូវកាបកស្កាមដីកនុងរាជធានីភនំកពញ កនុងគកស្មាង១៧ផេូវ កនុងកនាះ៖  

១- អនុវត្តជាក់ផ្ស្តងបានចំនួន៦ផេូវ។ ចំផ្ណកភូមិសាស្រស្តកៅកស្ស្ស្ល់នឹងស្តូ្វដ្ឋក់កស្នីជាគកស្មាងមក
កាន់ស្កស្ួងអាណាពាបាលទំងពីរកដីមបីសុ្ំការអនុញ្ញា ត្អនុវត្តបនតកទ្ៀត្។ 

ទ្នៃឹមកនះ កធ្វីការកផៃរការកស្បីស្បាស្់កលេទូ្រស្ពៃអតិ្ងិជន(Migration Switching) ពីបណាត  Legacy Switching 

ចស្់ៗមកកាន់NGN Switching ងមីបានចំនួន២ Switching កនុងចំកណាម Switching ទងំ៥របស្់ទូ្រគមនាគមន៍កមពុជា។ ជា
លទ្ធផលទ្ទួ្លបានស្កស្មចជាសាា ពរនិងកៅស្ល់ Switching បីកទ្ៀត្នឹងស្តូ្វដ្ឋក់កចញជាទិ្ស្កៅស្ស្មាប់កធ្វីការ
តេ ស្់បតូរជាបនតបនាៃ ប់កទ្ៀត្។ សូ្មបញ្ញា ក់ជូនផ្ដរថ្ន ការកផៃរបកចចកកទ្ស្កនះទូ្រគមនាគមន៍កមពុជាបានកស្បីស្បាស្់
បកចចកវទិ្ា និងធ្នធានតៃ ល់េេួនកដ្ឋយមិនបានកស្បីស្បាស្់បកចចកវទិ្ានិងធ្នធានពីខាងកស្ៅក ីយ គឺបង្កា ញពី
ភាពរងឹមា ំ និងមាច ស្់ការផ្ដលកាន់ផ្ត្កធ្វីឱ្យទូ្រគមនាគមន៍កមពុជាស្នសំស្ំនចបានមួយកស្មិត្ធំ្អំពីការកស្បីស្បាស្់ 
ថ្នមពលអគគិស្នីផងផ្ដរ។ 

 ២- សាត រកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធផ្ដលមានស្សាប់ គឺបានកំណត់្ផ្ផនការជាយុទ្ធសាស្រស្តកនុងការពស្ងឹងគុណភាព  
ផតល់កស្វាជាក់ផ្ស្តង ជូនាមបណាត ស្កសួ្ង សាា ប័ននិងអងគភាពរដា ាមកោលការណ៍បានដ្ឋក់កស្នីជាមួយកនះ      
បណាត ញ ែ្ឹងេនង(Back Bone)ជាស្បកភទ្កាបកប់កស្កាមដី ផ្ដលទូ្រគមនាគមន៍កមពុជា មានស្រុបទូ្ទងំស្បកទ្ស្មាន
ស្បផ្វង១ ៩៥៤គ.ម.ជាចំផ្ណកមួយកនុងស្បផ្វងស្រុបរមួ៤២ ៦៩៣គ.ម.។ 

 និង៣- ចំណុះមាត់្ស្ចកអីុនធឺ្ណិត្របស្់ទូ្រគមនាគមន៍កមពុជាកៅអនតរជាតិ្មានពីរមាត់្ស្ចកគឺ ទី្១-ាម 
រយៈមាត់្ស្ចកហុងកុងចំណុះកលបឿន 2 Gbps ភាា ប់ជា IP-Port (WCCW with 1Gbps) និងទី្២-ាមរយៈមាត់្ស្ចក
ស្ិងាបុរ ីចំណុះកលបឿន 2 Gbps ភាា ប់ជា IP-Port (Telstra=1Gbps and Equinix=1Gbps)។ 

២.២- ការពស្ងឹងគុណភាពកស្វាកមម កំកណីនកស្ដាកិចច/កាត់្បនាយភាពស្កីស្ក 
២.២.១- ការង្ករអាជីកមមរបស់្ទូ្រគមនាគមន៍កមពុជា 

ក- កស្វាទូ្រស្ពៃអចល័ត្និងកស្វាអីុនធឺ្ណិត្ADSLផ្ដលកំពុងផតល់ជូនអតិ្ងិជនកស្បីស្បាស់្ 
ស្បកភទ្កស្វា ខាន ត្ ផ្េកញ្ញា  ២០១៨ ផ្េស្ីហា ២០១៩ 

ទូ្រស្ពៃភនំកពញនិងកេត្ត 
ទូ្រស្ពៃ អនកកស្បីស្បាស្់ ៣០ ៦១០ ២៩ ៧០១ 

Internet ភនំកពញនិងកេត្ត 
Internet  កនុងកនាះ 

អនកកស្បីស្បាស្់ 
 

៧ ៣១១ ៧ ១៥៧ 
   -ADSL ៦ ៥២៦ ៦ ០៨៤ 

   -IP Leased ២៥៦ ៣៥៣ 
   -FTTH ៥២៩ ៧២០ 

 េ-ចរនតកស្វាទូ្រស្ពៃកៅ េ្ងកាត់្កៅវញិកៅមក                               (ឯកាៈ នាទី្) 
ស្បតិ្បត្តិករ ផ្េកញ្ញា -ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៨ 

ផ្េមករា-ស្ីហា ឆ្ន  ំ២០១៩ 
ចរនតទូ្រស្ពៃភាា ប់ចូល 

Fixed(CamGSM ,Camintel ,LATEL ,Viettel)-TC ៨៦៨ ៤៥៣   
Mobile(CamGSM ,Sea Tel ,Viettel ,CadCom ,LATEL ,XINWEI)-TC ៥ ២២៩ ៩៨០ 
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ចរនតទូ្រស្ពៃភាា ប់កចញ(ឯកា : នាទី្)    

TC-Fixed(CamGSM ,Camintel ,LATEL ,Viettel)-TC ១ ០៣៥ ៤៥៧  
TC-Mobile(CamGSM, Seatel, LATEL, Viettel,CadCom  & XINWEI) ១១ ៤៣៤ ៤៥៣ 
               គ- ចរនតទូ្រស្ពៃអនតរជាតិ្កចញ-ចូល (Gate-Way)                        ( ឯកា : នាទី្) 

ចរនតទូ្រស្ពៃត្ភាា ប់ចូល                                                                                         
In (001-VoIP 154) ៧១ ៤៨៤ ៣៨០ 
Mobile(CamGSM , LATEL ,Viettel , CadCom ,Seatel ,XINWEI)-TC ៥  ២២៩ ៩៨០   

ចរនតទូ្រស្ពៃត្ភាា ប់កចញ 
Out (001-VoIP 154) ៧៥៩ ៥៣៩     
                                     ២.២.២- ការង្ករហរិញ្ាកិចច និងគណកនយយ       ឯកា : ដុោេ រអាកមរកិ 

ចំណូល 
គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ដល់ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ៣ ៦១៤ ៥៧១ 
គិត្ស្តឹ្មផ្េមករា ដល់ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៦ ៨៥០ ៧១៤ 

ស្រុប ១០ ៤៦៥ ២៨៥ 

ចំណាយ 
គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ដល់ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ ៥ ០៦០ ៣៧៦ 
គិត្ស្តឹ្មផ្េមករា ដល់ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៨ ៨៦២ ២៧៥ 

ស្រុប ១៣ ៩២២ ៦៥១ 
ខាត្(ផ្េកញ្ញា  ២០១៨-កញ្ញា  ២០១៩) -៣ ៤៥៧ ៣៦៥  
២.៣- អាជីវកមមស្ហស្ោស្-ស្កុមហុ៊នឯកជន 

ក-ទិ្ននន័យអតិ្ងិជនកស្បីកស្វាទូ្រគមនាគមន៍ 
ស្បតិ្បត្តិករទូ្រគមនាគមន៍ ឯកា ២០១៨ ២០១៩ (ផ្េមករា ដល់ផ្េស្ីហា) 
ទូ្រស្ពៃចល័ត្ នាក់ ១៩ ៤១៧ ១២៣ ២១ ២៥៥ ៥៩១ 
ទូ្រស្ពៃអចល័ត្ នាក់ ៩៦ ២៦១ ៦៣ ៧៣៥ 
អីុនធឺ្ណិត្ចល័ត្ នាក់ ១៣ ៤៥៥ ៩៦៤ ១៥ ៨៩៤ ០៧៦ 
អីុនធឺ្ណិត្អចល័ត្ នាក់ ១៥៣ ៣៤៨ ២០០ ៤៦៧ 
បញ្ញា ក់ :   - ទូ្រស្ពៃចល័ត្មានចំនួន ៦ ស្បតិ្បត្តិករទូ្រស្ពៃអចល័ត្មានចំនួន៧ ស្បតិ្បត្តិករ 

        - អីុនធឺ្ណិត្ចល័ត្មានចំនួន៧ស្បតិ្បត្តិករ   អីុនធឺ្ណិត្អចល័ត្មានចំនួន៣៤ស្បតិ្បត្តិករ។  
េ- ទិ្ននន័យជាស្បផ្វងបណាត ញផ្េសកាបអុបទិ្ក 

ល.រ ស្បតិ្បត្តិករ គិត្ស្តឹ្មផ្េធ្នូ ឆ្ន  ំ២០១៨ 

1 CFOCN ១៨ ៣៧១គ.ម. 
2 Telecom Cambodia ២ ៣២២គ.ម. 
3 Viettel(Cambodia) ២២ ០០០គ.ម. 

ស្រុប ៤២ ៦៩៣គ.ម. 
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៣- វិសយ័សាធារណោរនិ្ដ្ឹែជញ្ាូន 
 ស្កស្ួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ាូ នបាននិងកំពុងកស្ត្ៀមគំនិត្ផតួចកផដីមដូចខាងកស្កាម៖  
 - បានដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការស្បព័នធស្វ័យស្បវតិ្តិកមមចំកពាះការផតល់កស្វាសាធារណៈកលីការង្ករដឹកជញ្ាូ នផេូវ
កោក រមួទងំការបង់ស្បាក់កធ្វីាមស្បព័នធធ្នាោរ 
 - ស្ហការបកចចកកទ្ស្ករៀបចំកមមវធីិ្ Mobile App យល់ដឹងពីស្ទឹ្ស្តីននការកបីកបរនិងចាប់ចរាចរណ៍ផេូវកោក 
ស្តួ្ត្ពិនិត្យព័ត៌្មានយានយនតនិងបណណកបីកបរស្ស្មាប់មស្រនតីស្មត្ាកិចចជំនាញជាអនកកស្បីស្បាស្់  
 - បានអនុញ្ញា ត្ឱ្យមានការដឹកជញ្ាូ នាមវធីិ្ការដឹកជញ្ាូ នផ្ចករផំ្លក(Ride Sharing) ដូចជាGrab ឬ 
PassApp 
 - បាននិងកំពុងករៀបចំនិងដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់ស្បព័នធតេ ស្់បតូរទិ្ននន័យកំពង់ផ្ផ Port EDI System 
 - បានករៀបចំដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការកមមវធីិ្ App ស្ស្មាប់ការចូលរមួកមមវធីិ្ផ្ងទផំេូវងនល់ (Road Care App) 
 - កំពុងស្ិកាករៀបចំដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការកមមវធីី្ App ស្ស្មាប់ដីចំណីផេូវ (ជប ុន)។ 

៤- វិសយ័្នាគរជាតិននែរពុជា 
  ការអភិវឌ្ឍស្បព័នធទូ្ទត់្ស្ងស្បាក់ ធ្នាោរជាតិ្ននកមពុជា បានបនតអភិវឌ្ឍស្បព័នធទូ្ទត់្ស្ងស្បាក់ស្ំកៅ
រួមចំផ្ណកជំរុញការកស្បីស្បាស្់ ការទូ្ទត់្កអ ចិស្តូ្និកនិងបរយិាបននហរិញ្ាវត្ាុ ស្ស្បាមការរកីចកស្មីនននបកចចក
វទិ្ាហរិញ្ាវត្ាុ កដ្ឋយបានដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការបឋមននស្បព័នធកេមបូឌានផ្ស្៊ស្វីច និងបនតកធ្វីស្នាធ នកមមស្បព័នធកនះ
របស្់ស្គឹះសាា នស្មាជិកដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការបឋមននស្បព័នធរផី្ងលកផ កស្កាមកិចចស្ហការជាមួយទី្ភាន ក់ង្ករកិចចស្ហ
ស្បតិ្បត្តិការកូករ   (KOICA) និងដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការសាកលបងគកស្មាងបាគង ផ្ដលកស្បីស្បាស្់បកចចកវទិ្ាបេុកផ្្ន 
(blockchain)។ 
រុំទ្ី៤- ោរជំរញុោរអភិវឌ្ឍវិសយ័ហរិញ្ាវតថុនិ្្នាគរ 
   ១- ោរជំរញុោរអភិវឌ្ឍវិសយ័ហរិញ្ាវតថសុាធារណៈ 

១.១- សាថ នភាពមា៉ែ ម្ែូលសដ្ឋែិចចលៅែរពុជា 
កៅឆ្ន ២ំ០១៩ កនះ ស្កមមភាពកស្ដាកិចចកមពុជាកៅបនតមានវឌ្ឍនភាពលែស្បកស្ីរ ជាមួយនឹងកំកណីន 

៧,១% ផ្ដលជំរុញកដ្ឋយវសិ្័យកមមនតសាល ស្ំណង់ និងកទ្ស្ចរណ៍ េណៈវសិ្័យកស្ិកមមមានកំកណីនអវជិាមាន។ 
កនុងកនាះ វសិ្័យឧស្ាហកមមបនតកំកណីនេពស្់កនុងអស្ា ១១,៣% មានចំផ្ណកកស្មីនឹង ៣៤,២% នន ផ.ស្.ស្. ស្ស្ប
កពលផ្ដលវសិ្័យកស្វាកមមបនតកំកណីនរងឹមាកំនុងរងវង់ ៦,២% កស្មីនឹង ៣៨,៨% នន ផ.ស្.ស្. េណៈវសិ្័យកស្ិកមម
មានកំកណីន -០,៥% កស្មីនឹង ២០,៧% នន ផ.ស្.ស្.។   ទ្នៃឹមកនះ អស្ាអតិ្ផរណាមធ្យមស្បចឆំ្ន  ំស្ាិត្កនុងកស្មិត្
ទប ១,៨% ស្ស្បកពលផ្ដលអស្ាបតូរស្បាក់ស្ាិត្កនុងរងវង់ ៤ ០៥៥ ករៀល កនុងមួយដុោេ រអាកម រកិ។ 

 

34.2%

38.8%

20.7%

6.3%

ការរមួចំផ្ណករបស់្វស័ិ្យនីមយួៗដល់ផ.ស្.ស្.

ឧស្ាហកមម កស្វាកមម កសិ្កមម កផសងៗ
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១.២- ោរម្គប់ម្គ្ហរិញ្ាវតថុសាធារណៈ1 
 បនាៃ ប់ពីការដ្ឋក់កចញនូវយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណដំណាក់កាលទី្៤ របស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល ការស្បមូលចំណូល 
ងវកិាជាតិ្កនុងឆ្ន ២ំ០១៨និង២០១៩ ស្កស្មចបានលទ្ធផលគួរជាទី្កមាទ្នៈ ផ្ដលជាបចច័យននជវភាពកំកណីន
កស្ដាកិចចកមពុជា ផ្ដលបានជំរុញឱ្យស្កមមភាពអាជីវកមមកលីស្គប់វសិ្័យមានភាពរកីចកស្មីនយា ងឆ្ប់រហ័ស្ ស្ពមជា 
មួយនឹងកិចចេិត្េំស្បឹងផ្ស្បងរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងការកលីកកមពស្់វបបធ្ម៌ននការបង់ពនធនិងការផ្កស្ស្មួលកោល
នកយាបាយពនធ។ កនុងន័យកនះ ការស្បមូលចំណូលកនុងស្ស្ុកស្កស្មចបានស្បមាណ ២១ ៩៧៧,៧ បី៊ោនករៀល កស្មី
នឹង ៥ ៤២៥,២ ោនដុោេ រអាកម រកិ កនុងឆ្ន  ំ២០១៨ និងបនតកកីនក ងីរហូត្ដល់ស្បមាណ ២៧ ៧៤២,៦ បី៊ោន
ករៀល កស្មីនឹង ៦ ៨៤១,៦ ោនដុោេ រអាកម រកិ កនុងឆ្ន  ំ២០១៩ ។ 

ារាងចំណូលងវកិាជាតិ្ឆ្ន  ំ២០១៨ និង ២០១៩ 

ចំណូល 
ឆ្ន  ំ២០១៨ ឆ្ន  ំ២០១៩ 

គិត្ជាបី៊ោនករៀល គិត្ជាោនដុោេ រ គិត្ជាបី៊ោនករៀល គិត្ជាោនដុោេ រ 
ចំណូលកនុងស្ស្កុ ២១ ៩៩៧,៧  ៥ ៤២៥,២  ២៧ ៧៤២,៦  ៦ ៨៤១,៦  
  ចំណូលចរនត ២១ ៧៨២,៩  ៥ ៣៧៧,២  ២៧ ៥៦១,១  ៦ ៧៩៦,៨  
    ចំណូលសារកពីពនធ ១៨ ៨៨២,៦  ៤ ៦៦១,២  ២៤ ១៥៨,៦  ៥ ៩៥៧,៧  
       ចំណូលគយ និងរដ្ឋា ករ ១០ ១០២,២  ២ ៤៩៣,៨  ១២ ៨៩៧,៤  ៣ ១៨០,៦  
       ចំណូលពនធដ្ឋរ ៨ ៧៨០,៤  ២ ១៦៧,៥  ១១ ២៦១,២  ២ ៧៧៧,១  
    ចំណូលមិនផ្មនសារកពីពនធ ២ ៩០០,៣  ៧១៦,០  ៣ ៤០២,៥  ៨៣៩,១  
  ចំណូលមូលធ្ន ១៩៤,៧  ៤៨,១  ១៨១,៤  ៤៤,៧  

 

 

ចំកពាះផ្ផនកចំណាយងវកិាជាតិ្ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានអនុវត្តកោលនកយាបាយវាិា រកមមងវកិា (expansionary 
fiscal policy) កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ កដ្ឋយកស្បីស្បាស្់ងវកិាស្រុបស្បមាណ ២៤ ២៧៧,០ បី៊ោនករៀល កស្មីនឹង   
៥ ៩៩២,៩ ោនដុោេ រអាកម រកិ ផ្ដលចំណាយងវកិាកនះ គឺជាកាាលីករដ៏ស្ំខាន់កនុងការចូលរមួចំផ្ណកជំរុញ
កំកណីនកស្ដាកិចចកមពុជាឱ្យស្កស្មចបាន រហូត្ដល់ ៧,៥% កនុងឆ្ន ២ំ០១៨។ កដ្ឋយផ្ ក កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ រាជរដ្ឋា -
ភិបាលកមពុជាបានអនុវត្តកោលនកយាបាយពស្ងឹងការស្គប់ស្គងងវកិា (fiscal consolidation) កដ្ឋយកស្បីស្បាស្់

 
១ទិ្ននន័យស្ស្មាប់ឆ្ន  ំ២០១៩ ជាតួ្កលេបកណាត ះអាស្នន គិត្ស្តឹ្មផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ ផ្ដលកស្បីស្បាស់្ស្ស្មាប់ការករៀបចំស្កបេ័ណឌ កោលនកយាបាយ
មា ស្កូកស្ដាកិចចនិងកោលនកយាបាយហិរញ្ាវត្ាុសាធារណៈឆ្ន  ំ២០២១ 

99.35%

0.65%

ចំណូលងវកិាជាតិ្ ឆ្ន ២ំ០១៩

ចំណូលចរនត ចំណូលមូលធ្ន

88%

12%

ចំណូលចរនត ឆ្ន ២ំ០១៩

ចំណូលសារកពីពនធ ចំណូលមិនផ្មនសារកពីពនធ
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ងវកិាស្រុបស្បមាណ២៨ ៣២៨,៩ បី៊ោនករៀល កស្មីនឹង៦ ៩៨៦,២ ោនដុោេ រអាកមរកិ ។ កោលនកយាបាយងវកិា
កនះមានកោលកៅកនុងការពស្ងឹងស្បស្ិទ្ធភាពចំណាយងវកិាជាតិ្ ាមរយៈការវភិាជឱ្យកាន់ផ្ត្ចំកោលកៅនិងកាត់្
បនាយចំណាយមិនចបំាច់នានា េណៈធានាបកងាីនចំណាយស្ស្មាប់កោលនកយាបាយអាទិ្ភាពស្ំខាន់ៗ។ ជា
រមួងវកិាឆ្ន ២ំ០១៩ បានកដីរតួ្នាទី្ជាឧបករណ៍កោលនកយាបាយរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលស្បកបកដ្ឋយស្បស្ិទ្ធភាពនិង
ស្កតិស្ិទ្ធិភាពកនុងការរកាការពារនិងពស្ងឹងផ្ងមកទ្ៀត្នូវស្មិទ្ធផលដ៏ធំ្កធ្ង ផ្ដលកមពុជាស្កស្មចបានកនេងមក
ក៏ដូចជាកនុងការបនតបុកស្គឹះស្ស្មាប់បកស្មីឱ្យការអភិវឌ្ឍរបស្់កមពុជាត្កៅមុេកទ្ៀត្ ។ 

ារាងចំណាយងវកិាជាតិ្ឆ្ន  ំ២០១៨ និង ២០១៩ 

ចំណាយ 
ឆ្ន  ំ២០១៨ ឆ្ន  ំ២០១៩ 

គិត្ជាបី៊ោនករៀល គិត្ជាោនដុោេ រ គិត្ជាបី៊ោនករៀល គិត្ជាោនដុោេ រ 
ចំណាយស្រុប ២៤ ២៧៧,០  ៥ ៩៩២,៩  ២៨ ៣២៨,៩  ៦ ៩៨៦,២  
  ចំណាយចរនត ១៦ ២៧៧,៣  ៤ ០១៨,១  ១៨ ៥៤៣,៥  ៤ ៥៧៣,០  
    បនៃុកបុគគលិក ៨ ៣៩៩,៥  ២ ០៧៣,៤  ៨ ៥១៧,៤  ២ ១០០,៥  
    កស្ៅបនៃុកបុគគលិក ៧ ៨៧៧,៨  ១ ៩៤៤,៧  ១០ ០២៦,១  ២ ៤៧២,៥  
  ចំណាយមូលធ្ន ៧ ៩៩៩,៧  ១ ៩៧៤,៨  ៩ ៧៨៥,៤  ២ ៤១៣,២  

 

 

ជាមួយនឹងលទ្ធផលដ៏លែស្បកស្ីរននការស្បមូលចំណូលនិងការអនុវត្តចំណាយងវកិាជាតិ្ស្បកបកដ្ឋយភាព
ស្បុងស្បយត័្ននិងស្នសសំ្ំនចេពស្់ តុ្លយភាពងវកិាជាតិ្មានភាពស្បកស្ីរក ងីជាលំដ្ឋប់ កពាលគឺឱ្នភាពងវកិាបាន
ងយចុះពីស្បមាណ២ ២៩៩,៤បី៊ោនករៀល កស្មីនឹង៥៦៧,៦ ោនដុោេ រអាកម រកិកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មកស្តឹ្មស្បមាណ 
៥៨៦,៣ បី៊ោនករៀល កស្មនឹីង១៤៤,៦ោនដុោេ រអាកម រកិកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 

ារាងតុ្លយភាពងវកិាជាតិ្ឆ្ន ២ំ០១៨ និង២០១៩ 

តុ្លយភាពងវកិា 
ឆ្ន  ំ២០១៨ ឆ្ន  ំ២០១៩ 

គិត្ជាបី៊ោនករៀល គិត្ជាោនដុោេ រ គិត្ជាបី៊ោនករៀល គិត្ជាោនដុោេ រ 
ចំណូលកនុងស្សុ្ក ២១ ៩៩៧,៧  ៥ ៤២៥,២  ២៧ ៧៤២,៦  ៦ ៨៤១,៦  
   ចំណូលចរនត ២១ ៧៨២,៩  ៥ ៣៧៧,២  ២៧ ៥៦១,១  ៦ ៧៩៦,៨  
ចំណាយស្រុប ២៤ ២៧៧,០  ៥ ៩៩២,៩  ២៨ ៣២៨,៩  ៦ ៩៨៦,២  
   ចំណាយចរនត ១៦ ២៧៧,៣  ៤ ០១៨,១  ១៨ ៥៤៣,៥  ៤ ៥៧៣,០  
អត្ិករកចរនត ៥ ៥០៥,៦  ១ ៣៥៩,១  ៩ ០១៧,៦  ២ ២២៣,៨  
ឱ្នភាពងវកិា ២ ២៩៩,៤ ៥៦៧,៦ ៥៨៦,៣ ១៤៤,៤ 

67%

33%

ចំណាយងវកិាជាតិ្ ឆ្ន ២ំ០១៩

ចំណាយចរនត ចំណាយមូលធ្ន

52%48%

ចណំាយចរនត ឆ្ន ២ំ០១៩

បនៃុកបុគគលិក កស្ៅបនៃុកបុគគលិក
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២- ោរជំរញុោរអភវិឌ្ឍវិសយ័្នាគរ 
   ២.១- សាថ នភាពម្បព័នធ្ នាគរលៅែរពុជា 

ក- សាា នភាពទូ្កៅ 
គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្គឹះសាា នធ្នាោរនិងហិរញ្ាវត្ាុ រួមមានធ្នាោរពាណិជា៤៦ 

ធ្នាោរឯកកទ្ស្១៥ ស្គឹះសាា នមីស្កូហរិញ្ាវត្ាុទ្ទួ្លស្បាក់បកញ្ាីពីសាធារណជន៧ ស្គឹះសាា នមីស្កូហរិញ្ាវត្ាុមិនទ្ទួ្ល
ស្បាក់បកញ្ាី៧៥ ស្គឹះសាា នឥណទនជនបទ្២៤៨ ស្កុមហុ៊នភតិ្ស្នាហរិញ្ាវត្ាុ១៥ និងស្គឹះសាា នផតល់កស្វាទូ្ទត់្២០។ 

ស្បព័នធធ្នាោរកៅកមពុជាមានទំ្ហនិំងវសិាលភាពកស្វាកមមកាន់ផ្ត្ធំ្កនុងកស្ដាកិចច កដ្ឋយស្ទ្ពយ
ស្កមមរបស្់ស្គឹះសាា នធ្នាោរនិងហរិញ្ាវត្ាុបានកកីនក ីង២២,៩%ដល់១៩៨,៣ ស្ទី្ោនករៀលកស្មីនឹង ៤៨,៤ 
បី៊ោនដុោេ រអាកម រកិ ផ្ដលរួមចំផ្ណកកដ្ឋយឥណទន១២៥,៨ស្ទី្ោនករៀល កស្មីនឹង៣០,៧ បី៊ោនដុោេ រ  
អាកម រកិ ស្ពមទងំោសំ្ទ្កដ្ឋយស្បាក់បកញ្ាីអតិ្ងិជន១១៤,៩ ស្ទី្ោនករៀល កស្មីនឹង២៨ បី៊ោនដុោេ រអាកម រកិ កដីម
ទុ្ន២២,៨ស្ទី្ោនករៀល កស្មីនឹង៥,៦បី៊ោនដុោេ រអាកម រកិ  និងមូលនិធិ្កមចី១៦ស្ទី្ោនករៀល កស្មីនឹង៣,៩ បី៊ោន 
ដុោេ រអាកមរកិ។ ជាមួយោន កនះ បណាត ញស្បតិ្បត្តិការ កៅាមរាជធានី-កេត្តរបស្់ស្គឹះសាា នធ្នាោរនិងហរិញ្ាវត្ាុ
បានបនតកកីនក ងីនិងរមួចំផ្ណកជំរុញបរយិាបននហរិញ្ាវត្ាុ។ ទី្សាន ក់ការរបស្់ស្គឹះសាា នធ្នាោរនិងហរិញ្ាវត្ាុបាន
កកីនដល២់ ៤៥០សាខា មា សុ្ីនដកនិងដ្ឋក់ស្បាក់ស្វ័យស្បវត្តិ(ATM) ដល់២ ៥២០មា សុ្ីន និងបានផតល់កស្វា
ស្បាក់បកញ្ាី៧ ២៩៨ ១៥៦គណនី និងកស្វាឥណទន២ ៩៧៣ ៧៨៦គណនី។ 

េ- អស្ាការស្បាក់បកញ្ាីនិងឥណទន 
អស្ាការស្បាក់បកញ្ាីជាករៀលនិងជាដុោេ រអាកម រកិរបស្់ស្គឹះសាា នធ្នាោរមានកស្មិត្៦,១៧% 

និង៤,៩៩% ករៀងោន កៅផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ កបីកធ្ៀបនឹងស្ោដូចោន ឆ្ន មុំន៦,៣៣% និង៤,៨៦%។ កដ្ឋយផ្ ក   
អស្ាការស្បាក់ឥណទនជាករៀល និងជាដុោេ រអាកម រកិមាននិនាន ការងយចុះកនុងរយៈកពលប ុនាម នឆ្ន ចុំងកស្កាយកនះ 
កដ្ឋយបានងយចុះពី១៤,៧៨% និង១១,០៦% ករៀងោន កៅឆ្ន មុំន មក១២,៧៧% និង១០,១៤%ករៀងោន ។   

   អស្ាការស្បាក់បកញ្ាីជាករៀលនិងជាដុោេ រអាកមរកិរបស្់ស្គឹះសាា នមីស្កូហរិញ្ាវត្ាុមានការផ្ស្បស្បួល
តិ្ចតួ្ច កដ្ឋយមានកស្មិត្៥,០៩% និង៤,៦៥%ករៀងោន ។ កដ្ឋយផ្ ក អស្ាការស្បាក់ឥណទនជាករៀលនិងជា
ដុោេ រអាកម រកិបានងយចុះជាលំដ្ឋប់ពី៣៤,៥% និង២៩,៦%ករៀងោន កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ មកស្តឹ្ម២២,៩% និង ២០% 
ករៀងោន កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ និងមកស្តឹ្ម១៧,១៤% និង១៧,២២%ករៀងោន កៅផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ បនាៃ ប់ពីការដ្ឋក់
កចញនូវស្បកាស្ស្តីពីការកំណត់្ពិដ្ឋនអស្ាការស្បាក់ឥណទន១៨% ផ្ដលការណ៍កនះបានផតល់ផលវជិាមានកស្ចីន 
ដល់អតិ្ងិជនមីស្កូហរិញ្ាវត្ាុ។ 

គ- អស្ាបតូរស្បាក់ 
អស្ាបតូរស្បាក់ករៀលកធ្ៀបនឹងស្បាក់ដុោេ រអាកម រកិបនតមានស្ាិរភាព ជាមធ្យមស្បមាណ ៤ ០៥៥ 

ករៀល កនុងមួយដុោេ រអាកម រកិ (តុ្ោ ២០១៨-កញ្ញា  ២០១៩) កធ្ៀបនឹងស្ោដូចោន ឆ្ន មុំន៤ ០៤៩ករៀល កដ្ឋយសារ
ការកធ្វីអនតរាគមន៍កលីទី្ផារបតូរស្បាក់ កនុងបរបិទ្ផ្ដលត្នមេស្បាក់ករៀលបានផ្ស្បស្បួលបនតិចបនតួចកៅាមកាត រដូវកាល 
ជាពិកស្ស្កំកណីនត្ស្មូវការស្បាក់ករៀលស្ស្មាប់បង់ពនធ។ ជាក់ផ្ស្ដង ធ្នាោរជាតិ្ននកមពុជាបានកធ្វីអនតរាគមន៍កលី
ទី្ផារបតូរស្បាក់កដ្ឋយបកញ្ចញស្បាក់ករៀលកស្ម១ី,៤ដងននទំ្ហ ំកនុងឆ្ន មុំន។  
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ឃ- ការស្គប់ស្គងទុ្នបស្មុងអនតរជាតិ្ 
អតិ្ករកជញ្ា ីងទូ្ទត់្បានបនតរួមចំផ្ណកបកងាីនទុ្នបស្មុងអនតរជាតិ្ដុលដល់ស្បមាណ ១៧,១

បី៊ោនដុោេ រអាកម រកិ គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ផ្ដលអាចធានាកលីការនាចូំលទំ្និញនិងកស្វាស្ស្មាប់ស្ោ
បនាៃ ប់បានស្បមាណ ៩ផ្េ េពស្់ជាងកស្មិត្អបបបរមាស្ស្មាប់ស្បកទ្ស្កំពុងអភិវឌ្ឍ(៣ផ្េ)។ 
 ៣- ោរងារអភវិឌ្ឍលសដ្ឋែិចចជនបទ្ 
  ស្បតិ្បត្តិករឥណទនជនបទ្ផ្ដលមនៃីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្កេត្តអនុវត្តតៃ ល់ និងស្ហការជាមួយនដគូ 
និងស្កមមភាពការង្ករឥណទនផ្ដលអនុវត្តកដ្ឋយស្ហគមន៍ស្នសំស្បាក់ បានផតល់ឥណទនស្រុប៣ ៩៩៣ 
៨០៤ ១៣៥ករៀល កស្មីនឹង១ ០១៧ ៦៧៧ដុោេ រអាកម រកិ មានអនកេចីស្រុប ៤ ២៥២នាក់ កៅភូមិកោលកៅ២៤៤ភូមិ 
១២០ឃុ ំ៣២ស្ស្កុ កនុងកេត្តកោលកៅ១៥ គឺកេត្តកំពង់ចម ត្បូងឃមុ ំបាត់្ដំបង ស្ពះស្ីហនុ ាផ្កវ កំពង់ស្ពឺ កំពត្ 
កកាះកុង កពាធ្ិ៍សាត់្ កស្ៀមរាប បនាៃ យមានជ័យ សាវ យករៀង កំពង់ធំ្ កំពង់ឆ្ន ងំ និងកេត្តស្ៃឹងផ្ស្ត្ង។ 
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ចតុលោណយទុ្ធសាស្រសតទ្ី៣ 
ោរអភិវឌ្ឍវិសយ័ឯែជននិ្ោរងារ 

ការអភិវឌ្ឍវសិ្័យឯកជនកៅផ្ត្បនតជាអាទិ្ភាពរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងអភិស្កមអភិវឌ្ឍន៍កស្ដាកិចចទី្ផារ និង
មានតួ្នាទី្គនេឹះ កនុងការជំរុញកំកណីននិងអភិវឌ្ឍន៍ស្ងគម កស្ដាកិចច។ កនុងសាម រតី្កនះ ការអភិវឌ្ឍវសិ្័យឯកជននឹង
ស្តូ្វអនុវត្តាមវធិានការជាកញ្ច ប់និងស្គប់ស្ជុងកស្ជាយ។ 
រុំទ្ី១- ោរអភិវឌ្ឍទ្ីផ្ារោរងារ 

១- ោរបល្កើតោរងារ 
ស្កស្ួងបនតយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់កលីការបកងាីត្បរយិាកាស្មុេរបរនិងការង្ករកាន់ផ្ត្ទូ្លំទូ្ោយ កដ្ឋយ

ការបកងាីនឱ្កាស្ការង្ករស្មរមយនិងផលិត្ភាពការង្ករេពស្់ ការពស្ងីកយនតការ វសិាលភាព និងស្បស្ិទ្ធភាពការផតល់
កស្វាមុេរបរនិងការង្ករឱ្យក េ្ីយត្បកាន់ផ្ត្ស្បកស្ីរាមត្ស្មូវការអនកកស្បីស្បាស្់កស្វា ការពស្ងឹងយនតការស្គប់ស្គង
ការកស្បីស្បាស្់កមាេ ងំពលកមមកនុងស្បកទ្ស្និងការពារពលករកទ្ស្នតរស្បកវស្ន៍ផ្េមរ ការបកងាីនផលិត្ភាពកមាេ ងំពល
កមមផ្ដលកំពុងស្ាិត្កនុងទី្ផារការង្ករនិងការពស្ងីកការផតល់កស្វារកការង្ករឱ្យកធ្វី និងការផសពវផាយ ស្ពមទងំការ
បស្រញ្ញា បអំពីព័ត៌្មានទី្ផារការង្ករទងំកនុងនិងកស្ៅស្បកទ្ស្ កដីមបបីកងាីនឱ្កាស្ការង្ករស្បកបកដ្ឋយស្មធ្ម៌និង
ការកាត់្បនាយការកធ្វីកទ្ស្នតរស្បកវស្ន៍កដ្ឋយស្បងុយស្បថ្នន និងការកលីកកមពស្់ការអភិវឌ្ឍស្ងគមនិងកស្ដាកិចចកៅ
កមពុជា។  

ស្កស្ួងការង្ករនិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ បានពស្ងឹងស្បស្ិទ្ធភាពននការអនុវត្តកោលនកយាបាយជាតិ្ស្តីពី
មុេរបរនិងការង្ករ ឆ្ន ២ំ០១៥-២០២៥  និងបានអនុវត្តកដ្ឋយកជាគជ័យនូវកមមវធីិ្ការង្ករស្មរមយស្ស្មាប់ស្បកទ្ស្
កមពុជា ឆ្ន ២ំ០១៦-២០១៨ ស្ពមទងំបានបនតការអនុវត្តកមមវធីិ្ការង្ករស្មរមយស្ស្មាប់ស្បកទ្ស្កមពុជាឆ្ន ២ំ០១៩-
២០២៣។ ជាក់ផ្ស្តង ាមរយៈការេិត្េំរបស្់ស្កស្ួង គិត្ចប់ពីផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ស្បជាពលរដាទ្ទួ្លបានការង្ករកធ្វីងមី១៨៨ ៧៥៣នាក់(ស្ស្ី១០៨ ៩៨៤នាក់) កនុងកនាះកនុងស្បកទ្ស្១២៧ ២៨៣ 
នាក់(ស្ស្ី៨៣ ១១៦នាក់) និងបញ្ាូ នកៅកធ្វីការកៅកស្ៅស្បកទ្ស្៦១ ៤៧០នាក់(ស្ស្ី២៥ ៨៦៨នាក់)។ 

ពលករ ពលការនីិផ្េមរកធ្វីការង្ករកៅកនុងស្បកទ្ស្ 

បរយិាយ ឯកា 
កញ្ញា  ២០១៨  - កកាដ្ឋ ២០១៩ 

ស្រុប ថ្នន ក់កណាត ល រាជធានី-កេត្ត 

កធ្វីការង្ករកនុងស្បកទ្ស្  
ស្រុប នាក់ ១២៧ ២៨៣ ៩៤ ៣៨១ ៣២ ៩០២ 
ស្ស្ ី នាក់ ៨៣ ១១៦ ៦៦ ១៦៦ ១៦ ៩៥០ 

 

ពលករពលការនីិផ្េមរកៅកធ្វីការកៅបរកទ្ស្ាមរយៈទី្ភាន ក់ង្ករកស្ជីស្ករសី្ឯកជន 
និងគណៈកមាម ធិ្ការបណតុ ះបណាត លនិងបញ្ាូ នពលករកៅបរកទ្ស្ 

បរយិាយ 
កញ្ញា  ២០១៨-កកាដ្ឋ ២០១៩ 

ស្រុប (នាក់) ស្ស្ី (នាក់) 
ស្បកទ្ស្នង ៥៣ ២៦៤             ២៣ ១១០            
សាធារណរដាកូករ   ៤ ៤៤៤ ៩០០ 
ស្បកទ្ស្ជប ុន                          ៣ ៤១៩   ១ ៥៤៥ 
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ស្បកទ្ស្ស្ិងាបុរ ី ១៧៣ ១៧៣ 
ស្បកទ្ស្អារា ប់បី៊សាអូឌី្ត្ ៦៣ ៦៣ 
ស្បកទ្ស្មា ក សុ្ ី ៥៦ ២៦ 
តំ្បន់រដាបាលពិកស្ស្ហុងកុង ៥១ ៥១ 

ស្រុប ៦១ ៤៧០  ២៥ ៨៦៨ 
 

២- ោរម្គប់ម្គ្ែមាល ំ្ ពេែរមែនុ្ ម្បលទ្សនិ្ពេែរលទ្សនតរម្បលវសន៍កខមរ កដ្េ
ែំពុ្សាន ែ់លៅនិ្ល្វើោរលៅបរលទ្ស  

ស្កស្ួងការង្ករនិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ បានបនតពស្ងឹងយនតការស្គប់ស្គងការកស្បីស្បាស្់កមាេ ងំពលកមមកនុង
ស្បកទ្ស្និងពលករកទ្ស្នតរស្បកវស្ន៍ផ្េមរ ផ្ដលកំពុងសាន ក់កៅនិងកធ្វីការកៅបរទ្ស្ កដ្ឋយបាននិងកំពុងកធ្វីទំ្កនីប
កមម កដីមបសី្ស្មួលការផតល់ការកស្បីស្បាស្់និងការស្គប់ស្គងកស្ៀវកៅការង្ករកមមករនិកយាជិត្ផ្េមរ ស្បកបកដ្ឋយស្បស្ិទ្ធ
ភាព និងត្មាេ ភាពាមស្បព័នធស្វ័យស្បវត្តិកមម ផ្ដលកស្ោងនឹងដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់កៅកនុងឆ្ន ២ំ០២០េកនះ។ ជាក់ផ្ស្តង 
ចប់ផ្េកញ្ញា  ២០១៨ ដល់ផ្េកកាដ្ឋ ២០១៩ កនះ ស្កស្ួងបានផតល់កស្ៀវកៅការង្ករបានចំនួនស្រុប២៤១ ៨៦៦
កាល ចុះទិ្ដ្ឋា ការចូលចំនួន២៨ ៩៧៦នាក់ ចុះទិ្ដ្ឋា ការកចញចំនួន១៨ ០៤៦នាក់ និងបានស្បមូលអាករចូលរដា
បានចំនួន២ ៤១៨,៦៦ោនករៀល។ ចុះកធ្វីអធិ្ការកិចចហត្ាពលកមមជនបរកទ្ស្បានចំនួន៣ ៦២២ស្ហស្ោស្ 
ស្គឹះសាា ន និងពិនិត្យកឃញីមានជនបរកទ្ស្ស្រុបចំនួន៣១ ១៦៥នាក់ កនុងកនាះ ៩៥,២% មានបណណការង្ករនិង
កស្ៀវកៅការង្ករជនបរកទ្ស្។ ទ្នៃឹមនឹងកនះ ស្កស្ួងបានកចញកស្ៀវកៅការង្ករជនបរកទ្ស្ងមីនិងចុះទិ្ដ្ឋា ការចូល
ដល់ជនបរកទ្ស្ស្រុបចំនួន១០៥ ២២៩នាក់ និងបានពនារសុ្ពលភាពកលីបណណនិងកស្ៀវកៅការង្ករជនបរកទ្ស្
ស្រុបចំនួន៧០ ៥៩២នាក់ កដ្ឋយស្បមូលចំណូលមិនផ្មនសារកពីពនធាមរយៈការស្បមូលអាករជនបរកទ្ស្បាន
ងវកិាស្រុបចំនួនស្បមាណជា៩៦ ១៣៦,៩៨ោនករៀល ។ 

បរយិាយ ឯកា កញ្ញា  ២០១៨ -កកាដ្ឋ ២០១៩ 
ស្រុប ថ្នន ក់កណាត ល រាជធានី -កេត្ត 

ការង្ករស្ត្ួត្ពិនិត្យកមមករនិកយាជិត្ផ្េមរ 
ផដល់កស្ៀវកៅការង្ករ នាក់ ២៤១ ៨៦៦ ១៤៣ ៦៧៦  ៩៨ ១៩០ 
ចុះទិ្ដ្ឋា ការចូល នាក់ ២៨ ៩៧៦           ៩ ៣៣២ ១៩ ៦៤៤ 
ចុះទិ្ដ្ឋា ការកចញ នាក់ ១៨ ០៤៦               ៥៤៣ ១៧ ៥០៣ 
ការង្ករស្តួ្ត្ពិនិត្យកមមករនិកយាជិត្ផ្េមរ ោន ករៀល ២ ៤១៨,៦៦ ១ ៤៣៧  ៩៨១,៩០ 

ការស្គប់ស្គងជនបរកទ្ស្ 
ផដល់បណណកស្ៀវកៅការង្ករងមី  
និងទិ្ដ្ឋា ការចូល នាក់ ១០៥ ២២៩ ៧១ ០០៦ ៣៤ ២២៣ 

ពនារសុ្ពលភាពកលីបណណ  
និងកស្ៀវកៅការង្ករ នាក់ ៧០ ៥៩២ ៣៨ ៤៧២ ៣២ ១២០ 

ស្រុប នាក់ ១៧៥ ៨២១ ១០៩ ៤៧៨ ៦៦ ៣៤៣ 
អាករស្រុបផ្ដលស្បមូលបាន ោនករៀល ៩៦ ១៣៦,៩៨ ៥៧ ៤៥២,៥៥ ៣៨ ៦៨៤,៤៣ 
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ការកធ្វីអធិ្ការកិចចហត្ាពលកមមបរកទ្ស្ 
ចំនួនស្ហស្ោស្ផ្ដលបានកធ្វីអធិ្ការកិចច ស្ហស្ោស្         ៣ ៦២២         ២ ៩៤០           ៦៨២ 
ចំនួនជនបរកទ្ស្ផ្ដលពិនិត្យកឃញី នាក់       ៣១ ១៦៥        ១៩ ៣៥៩       ១១ ៨០៦ 
ចំនួនអនកមានប័ណណនិងកស្ៀវកៅការង្ករ នាក់       ២៩ ៦៩៦ ១៨ ៧០០       ១០ ៩៩៦ 
ចំនួនអនកោម នប័ណណនិងកស្ៀវកៅការង្ករ នាក់ ១ ៣៨២            ៦៥៩ ៧២៣ 

៣- ោរពម្្ឹ្យនតោរែំណត់ម្បាែ់ឈ្នួេអបបបរមា និ្អតថម្បលោជន៍ដ្េ់ែរមែរ
និលោជិត 

កដ្ឋយផ្ផែកាមសាា នភាពននការអភិវឌ្ឍផ្ផនកកស្ដាកិចច កហីយការស្បកួត្ស្បផ្ជងកៅកនុងតំ្បន់កាន់ផ្ត្កកីន
ក ងីខាេ ងំ ការស្គប់ស្គងកលីត្នមេពលកមមនិងការជំរុញផលិត្ភាពគឺជាកាត ចំបងកនុងការរកាកំកណីនកស្ដាកិចចកនុង  
រយៈកពលេេីនិងមធ្យម។ ប ុផ្នតការស្គប់ស្គងកលីត្នមេពលកមមាមរយៈការកំណត់្ស្បាក់ នួលអបបបរមា គឺជាកាត
មួយយា ងស្ំខាន់កនុងការទក់ទញវនិិកយាគិនមកស្បកទ្ស្កមពុជា និងទមទរឱ្យមានការស្ិកាស្សាវស្ជាវជាក់ោក់ 
និងាមផ្បបវទិ្ាសាស្រស្ត កដ្ឋយងេឹងផ្ងេងពីផលវជិាមាននិងអវជិាមានននកស្មិត្ស្បាក់ នួលផ្ដលអាចជះឥទ្ធិពលដល់
កស្មិត្ជីវភាពរបស្់កមមករនិកយាជិត្និងលទ្ធភាពបកងាីត្ការង្ករកៅកនុងស្បកទ្ស្។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩កនះ ស្កុមស្បឹកាជាតិ្
ស្បាក់ នួលអបបបរមាបានស្បជំុចំនួន២០កលីកស្ស្មាប់ការកំណត់្ស្បាក់ នួលកមមករនិកយាជិត្កនុងវសិ្័យវាយនភណឌ
កាត់្កដរនិងផលិត្ផ្ស្បកកជីង កដ្ឋយបានដំក ីងស្បាក់ នួលអបបបរមាស្ស្មាប់កមមករនិកយាជិត្កនុងវសិ្័យកនះ
ចំនួន១៩០ដុោេ អាកម រកិស្ស្មាប់ឆ្ន ២ំ០២០ កហីយកបីបូកនិងស្បាក់អត្ាស្បកយាជន៍បផ្នាមកមមករនិកយាជិត្មាន ក់
អាចទ្ទួ្លបានស្បាក់ នួលពី២០៧កៅ២១៨ដុោេ រអាកម រកិកនុងមួយផ្េ។ 

តារាង ការវវិត្តនៃប្រាកឈ់្នួ លអប្បប្រមា ៃងិប្រាកអ់ត្ថប្រប្យោជៃយ៍សេង យៗៅកម្ពុជា (ជាដលុ្លា រអាយម្៉េ រកិ) 

សរុប 40 50 55 55 66 68 73 83 97 117 145 157 170 187 199 
ប្រាកឈ់្នួលអបបបរមា 40 45 50 50 61 61 61 61 80 100 128 140 153 170 182 
ប្រាករ់ង្វា នធ់្ាើការធ ៀង
ទាត ់

 5 5 5 5 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 

ប្រាកធ់ោហ ុយធ្ាើដំធ ើ រ
និងោន កធ់ៅ 

       7 7 7 7 7 7 7 7 

ប្រាកថ់ែទាសុំខភាព       5 5        

ប្រាកឧ់បតថម្ភជវីភាព                               

កាលបរធិឆេ នន ការអនុម្័
ត 

1997 
1 សីហា 

2000 
1 ម្ករា 

2007 
1 ធម្ោ 

2008 
1 តុលា 

2010 
1 ម្នីា 
2011 

1 ម្ករា 
2012 

1 កញ្ញា  
2012 

1 ឧសភា 
2013 

1 កុម្ភៈ 
2014 

1 ម្ករា 
2015 

1 ម្ករា 
2016 

1 ម្ករា 
2017 

1 ម្ករា 
2018 

1 ម្ករា 
2019 

៤- ោរអនុវតតលបឡាជាតិរបបសនតិសខុស្គរ(ប.ស.ស.) 
ស្កស្ួងការង្ករនិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ បនតយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់កលីការអភិវឌ្ឍរបបស្នតិសុ្េស្ងគមដល់

កមមករនិកយាជិត្និងមស្រនតីសាធារណៈ អតី្ត្មស្រនតីរាជការ និងអតី្ត្យុទ្ធជន កដ្ឋយបនតការពស្ងឹងនិងពស្ងីកការអនុវត្ត
របបស្នតិសុ្េស្ងគមផ្ផនកហានិភ័យការង្ករ ការបនតពស្ងឹងនិងពស្ងីកការអនុវត្តរបបស្នតិសុ្េស្ងគមផ្ផនកផ្ងទសុំ្េភាព 
ការជំរុញការករៀបចំនិងដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការរបបស្បាក់កសាធ្ន និងការពស្ងឹងការអនុវត្តរបបស្នតិសុ្េស្ងគមកលីវសិ្័យ
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កស្ដាកិចចកស្ៅស្បព័នធ ស្ពមទងំការអភិវឌ្ឍស្មត្ាភាព កដីមបីបកងាីនស្បសិ្ទ្ធភាពការផតល់កស្វា ស្ំកៅកលីកកមពស្់
សុ្េុមាលភាពនិងសាមគគីភាពស្ងគម ស្ពមទងំចូលរមួចំផ្ណកកាត់្បនាយភាពស្កីស្កជាអតិ្បរមាជាពិកស្ស្ស្បព័នធ
ោពំារស្ងគមស្ស្មាប់កមមករនិកយាជិត្ មស្រនតីសាធារណៈ អតី្ត្មស្រនតីរាជការនិងអតី្ត្យុទ្ធជន។ 
 ចប់ាងំពីដំកណីរការដំបូងនាផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ រហូត្មកដល់ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ កនះ ប.ស្.ស្.
បានចុះបញ្ា ិកាស្ហស្ោស្ ស្គឹះសាា ន ស្រុបចំនួន១៣ ៨៥១ ស្ហស្ោស្ មានកមមករនិកយាជិត្ចំនួន១ ៥៣១ ៧០៧
នាក់ (ស្ស្ី ៩២២ ៨២១នាក់)។ កដ្ឋយផ្ កចប់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ កនះ ប.ស្.ស្. 
បានទ្ទួ្លចុះបញ្ា ិកាស្ហស្ោស្ ស្គឹះសាា នចំនួន១ ៦០៨ស្ហស្ោស្ មានកមមករនិកយាជិត្ចំនួន៦១ ៥៧៩នាក់ 
(ស្ស្ី៣៥ ៩២៦នាក់)និងបានផតល់ាវកាលិកហានិភ័យការង្ករមានចំនួន១៧ ៦១២ ឯកសារ និងចំណាយអស្់
ងវកិាចំនួន១៧ ៨៧៥,៦៨ ោនករៀល។ 

ការចុះបញ្ា ីការស្ហស្ោស្ ស្គឹះសាា នផ្ផនកហានិភ័យការង្ករ 

បរយិាយ 
ស្ហស្ោស្ចុះបញ្ា ិកានិងស្មាជិកស្រុប 

ស្ហស្ោស្ ស្មាជិក ស្ស្ ី
២០០៨-កកាដ្ឋ២០១៩ ១៣ ៨៥១ ១ ៥៣១ ៧០៧ ៩២២ ៨២១ 
 ស្ហស្ោស្ចុះបញ្ា ិកានិងស្មាជិកងមី 
កញ្ញា ២០១៨-កកាដ្ឋ២០១៩ ១ ៦០៨ ៦១ ៥៧៩ ៣៥ ៩២៦ 

 កនុងការពស្ងឹងនិងការពស្ងីកការអនុវត្តរបបស្នតិសុ្េស្ងគមផ្ផនកផ្ងទសុំ្េភាព ប.ស្.ស្. បានចុះកំណត់្
អត្តស្ញ្ញា ណកមមករនិកយាជិត្ក ងីវញិឆ្ន ២ំ០១៦ដល់ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ កនះ បានចំនួន១០ ២០១ ស្ហស្ោស្ 
មានកមមករនិកយាជិត្ចំនួន២ ១៣៤ ៧៦០នាក់(ស្ស្ី១ ៣៥០ ៨៨៦នាក់) និងមានកមមករនិកយាជិត្ផ្ដលបាន
កៅកស្បីស្បាស្់កស្វាផ្ផនកផ្ងទសុំ្េភាពស្រុបចំនួន១ ៩៦៨ ៤៣៧ដង/នាក់ និងចំណាយាវកាលិកផ្ផនកផ្ងទំ
សុ្េភាពអស្់ចំនួន២២៨,៤៤បី៊ោនករៀល។ ជាមួយោន កនះ ប.ស្.ស្.ចប់ដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តរបបស្នតិសុ្េស្ងគមផ្ផនក
ផ្ងទសុំ្េភាពស្ស្មាប់មស្រនតីសាធារណៈ អតី្ត្មស្រនតីរាជការ និងអតី្ត្យុទ្ធជន កដ្ឋយចប់ពីផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់
ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ កនះ ប.ស្.ស្. បានចុះបញ្ា ីមស្រនតីសាធារណៈ អតី្ត្មស្រនតីរាជការនិងអតី្ត្យុទ្ធជនចំនួន៣៥ 
ស្កស្ួង សាា ប័ន និងមានស្មាជិកស្រុបចំនួន៣១២ ៤២៣នាក់ (ស្ស្ី៩៧ ៧៣៣នាក់) និងមានមស្រនតីសាធារណៈ 
អតី្ត្មស្រនតីរាជការនិងអតី្ត្យុទ្ធជន ផ្ដលបានកៅកស្បីកស្វាផ្ងទសុំ្េភាពស្រុបមានចំនួន៦២ ១៥៧ដង/នាក់ 
និងចំណាយាវកាលិកអស្់ចំនួន១០,១៨បី៊ោនករៀល។ ជារមួការកស្បីស្បាស្់កស្វាផ្ផនកផ្ងទសុំ្េភាពស្រុបមាន
ចំនួន២ ០៣០ ៥៩៤ ដង/នាក់ និងចំណាយាវលិកអស្់ចំនួន២៣៨,៦២បី៊ោនករៀល។ 

៥- របបសនតិសខុស្គរលេើវិសយ័លសដ្ឋែិចចលម្ៅម្បព័នធ  
អនុកោមាមស្បកាស្អនតរស្កសួ្ងរវាងស្កស្ួងការង្ករនិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ ស្កស្ួងកស្ដាកិចច 

និងហរិញ្ាវត្ាុ និងស្កស្ួងសុ្ខាភិបាល កលេ ៤០៤ ក.ប/ស្ប.ក.ប.ស្.ស្ ចុះនងៃទី្១១ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៧ ស្តីពីការ
អនុវត្តការផ្ងទសុំ្េភាពាមស្បព័នធមូលនិធិ្ស្មធ្ម៌សុ្ខាភិបាលស្ស្មាប់កមមករ និកយាជិត្កស្ៅស្បព័នធផ្ដលអាចកស្បី
ស្បាស្់កស្វាាមមូលដ្ឋា នសុ្ខាភិបាលពីថ្នន ក់បឋម កៅមូលដ្ឋា ន សុ្ខាភិបាលថ្នន ក់ទបកៅមូលដ្ឋា នសុ្ខាភិបាល
សាធារណៈផ្ដលកៅជិត្បំផុត្ និងការផតល់ស្បាក់ឧបត្ាមភបផ្នាមស្ស្មាប់កមមករនិកយាជិត្ជាស្រស្តីកៅកពលស្ស្មាលកូន។ 
ជាក់ផ្ស្តង ប.ស្.ស្.បានចុះបញ្ា ីកមមករនិកយាជិត្កស្ៅស្បព័នធ ចំនួន ៩៤៥ ស្ហស្ោស្ មានកមមករនិកយាជិត្ចំនួន 
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៨៨ ២០០នាក់(ស្ស្ី ១៧ ៥៨៣នាក់)។ កនុងការកបីកស្បាក់ឧបត្ាមភបផ្នាមស្ស្មាប់កមមករនិកយាជិត្ជាស្រស្តីកៅកពល
ស្ស្មាលកូនទងំកនុងនិងកស្ៅស្បព័នធស្តូ្វដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តកៅនងៃទី្១ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៨មក។ ស្ស្មាប់ចប់ពីផ្េ
កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ កនះ ប.ស្.ស្. បានផតល់ស្បាក់ឧបត្ាមភដល់ស្រស្តី ស្ស្មាលកូនបាន
ចំនួន ៦៩ ២៩៥នាក់ កស្មីនឹងចំនួនកូន ៦៩ ៧៧៤ នាក់  ផ្ដលគិត្ជាទឹ្កស្បាក់អស្់ចំនួន ២៧,៩បី៊ោនករៀល។   

ចំននួស្ហស្ោស្ ស្គឹះសាា ន និងកមមករនិកយាជិត្បានចុះបញ្ា ិកាកស្ៅស្បព័នធ 

បរយិាយ 
ស្រុប 

ស្ហស្ោស្ ស្មាជិក ស្ស្ ី
កញ្ញា  ២០១៨ - កកាដ្ឋ ២០១៩ ៩៤៥ ៨៨ ២០០ ១៧ ៥៨៣ 

៦- ោរពម្្ឹ្ភាពសខុដ្ុរររនាលៅែនុ្ ទ្ំនាែ់ទ្ំន្វិជាា ជីវៈ 
 ស្កស្ួងការង្ករនិងបណតុ ះបណាត លវជិាា ជីវៈ បានបនតរកាស្ាិរភាពទី្ផារពលកមម ទ្ប់សាា ត់្ និងកាត់្បនាយ
វវិាទ្ការង្ករ ការពស្ងឹងសុ្េដុមនីយកមមននទំ្នាក់ទំ្នងវជិាា ជីវៈ ការពស្ងឹងគណៈកមមការស្ស្មាប់កដ្ឋះស្សាយបញ្ញា  
កូដកមម បាតុ្កមម កៅាមស្គប់មុេស្ញ្ញា កៅថ្នន ក់កណាត លនិងថ្នន ក់រាជធានី កេត្ត ការកដ្ឋះស្សាយទន់កពលកវោ
ករណីករាងចស្កកសយ័ធ្នឬបិទ្ទវ រកដ្ឋយកៅផ្ករត់្កចល ការបនតផសពវផាយនិងការបកស្សាយទន់កពលកវោកៅ
នឹងចមៃល់នានាអំពីលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តងមីៗពាក់ព័នធវសិ្័យកាង្ករ។ ជាក់ផ្ស្តងគិត្ចប់ពីផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ 
ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ កនះ កនុងការចុះបញ្ា ិកាអងគការវជិាា ជីវៈ ស្កស្ួងបានចុះបញ្ា ិកាស្ហភាពស្ហជីពមានចំនួន៣ 
ស្ហព័នធស្ហជីពមានចំនួន២៥ ស្ហជីពមូលដ្ឋា នមានចំនួន៤០៩ និងស្មាគមនិកយាជកមានចំនួន២។ ស្កស្ួង
បានកចញលិេិត្ទ្ទួ្លសាគ ល់ថ្នន ក់ដឹកនាអំងគការវជិាា ជីវៈស្រុបចំនួន១៦៧ ផ្ដលរមួមាន ស្ហព័នធស្ហជីពចំនួន២ 
ស្ហជីពមូលដ្ឋា នចំនួន១៦២ ស្មាគមនិកយាជក៣ កហយីស្កស្ួងក៏បានបកងាីត្ស្បព័នធស្គប់ស្គងទិ្ននន័យកដីមប ី
ចងស្កងនិងស្គប់ស្គងទិ្ននន័យអងគការវជិាា ជីវៈ ស្ំកៅធានាឱ្យត្មាេ ភាពកៅកនុងទំ្នាក់ទំ្នងវជិាា ជីវៈក៏ដូចជាស្បស្ិទ្ធភាព
កនុងការអនុវត្តចាប់ស្តីពីស្ហជីព។  
 កនុងការទ្ទួ្លកដ្ឋះស្សាយវវិាទ្ការង្ករ ចប់ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ កនះ ស្កស្ួង
បានកដ្ឋះស្សាយវវិាទ្ការង្ករស្រុបចំនួន៧៨៥ ករណី កនុងកនាះ វវិាទ្បុគគលមានចំនួន៥៦១ ករណី និងវវិាទ្ការង្ករ
រមួមានចំនួន២២៤ ករណី។ ស្កស្ួងបានបនតជំរុញអនុវត្តយនតការកដ្ឋះស្សាយវវិាទ្ការង្ករកស្ៅស្បព័នធតុ្ោការកដ្ឋយ 
ស្កុមស្បឹកាអាជាា កណាត ល ផ្ដលបានទ្ទួ្លកដ្ឋះស្សាយវវិាទ្ការង្កររមួស្រុបចំនួន៩១ ស្ំណំុករឿង ផ្ដលកនុងកនាះ 
ស្ំណំុករឿងចំនួន៦២ ស្តូ្វបានកដ្ឋះស្សាយ កដ្ឋយកចញកស្ចកតីបង្កគ ប់ ស្ំណំុករឿងចំនួន២៦ ស្តូ្វបានកដ្ឋះស្សាយ
ស្ះជាកដ្ឋយស្កុមស្បឹកាអាជាា កណាត លេេួនឯង កហយីស្ំណំុករឿងចំនួន៣ ស្តូ្វបានស្ះជាកដ្ឋយភាគីទងំពីរ។ ជាមួយ
លទ្ធផលននការកដ្ឋះស្សាយវវិាទ្ការង្ករខាងកលីកនះ គណៈកមមការស្ស្មាប់កដ្ឋះស្សាយបញ្ញា បាតុ្កមម កូដកមមកៅ
ាមស្គប់មុេស្ញ្ញា  បានកធ្វីអនតរាគមន៍ កដ្ឋះស្សាយ និងផសះផាបញ្ញា កូដកមមស្រុបចំនួន៤៧ករណី ផ្ដលមាន
កូដករចំនួន២០ ៦៩៨ នាក់ និងកដ្ឋះស្សាយបាតុ្កមមចំនួនស្រុប១ករណី ផ្ដលមានបាតុ្ករ៣០០នាក់។ 
រុំទ្ី២- ោរលេើែសេយួសហម្គស្ុនតូចនិ្ រ្យរ និ្សហម្គនិភាព 

១- ោរអភិវឌ្ឍឧសាហែរមនិ្សហម្គស្ុនតូចនិ្រ្យរ 
១.១- សហម្គស្ុនតូចនិ្រ្យរនិ្សបិបែរម 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជាបានចត់្ទុ្កវសិ្័យស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម និងស្ិបបកមម គឺជាផ្ផនកមួយដ៏ស្ំខាន់

និងមានឧត្តមភាពេពស្់កនុងការរមួចំផ្ណកអភិវឌ្ឍកស្ដាកិចចជាតិ្ស្បកបកដ្ឋយចីរភាព កដ្ឋយបានកំណត់្និងដ្ឋក់កចញ
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ជាស្កបេ័ណឌ កោលនកយាបាយ ផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្ត ស្ំកៅកលីកកមពស្់និងករៀបចំផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍រយៈកពលផ្វង។ 
កនុងន័យកនះ វសិ្័យស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម មានលទ្ធភាពេពស្់និងកាោនុវត្តភាពធំ្កធ្ងស្ស្មាប់អភិវឌ្ឍ
ជំនាញ បកងាីត្ការង្ករ ជំរុញកំកណីនកស្ដាកិចចស្គួសារ ាមរយៈកធ្វីពិពិធ្កមមមុេទំ្និញ នវានុវត្តន៍ ធុ្រកិចចបកងាីត្ងមី 
ស្ិការបកគំកហញីងមីកដ្ឋយកស្បីស្បាស្់បកចចកវទិ្ាទំ្កនីប ដូចជា ភាពនវឆ្េ ត្ស្ិបបនិមិត្ត ស្បព័នធស្វ័យស្បវត្តិកមមកអ ចិ
ស្តូ្និកជាកដីម។ ការកធ្វីទំ្កនីបកមមស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម និងស្ិបបកមម និងការបកងាីនផលិត្ភាព ស្ពមទងំ
ការកធ្វីវចិរណកមមនិងឯកកទ្ស្ស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម និងស្ិបបកមម ាមរយៈការអនុវត្តនូវស្កបេ័ណឌ កោល
នកយាបាយនិងនិយត័្កមម ផ្ដលមានលកខណៈបុករស្កមម កដ្ឋយ រកលីមូលដ្ឋា នននឧត្តមានុវត្តន៍។ 

ចប់ពីកដីមផ្េកញ្ញា  ២០១៨ ដល់ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ មានមូលដ្ឋា នបកងាីត្ងមី ៦៦ មូលដ្ឋា ន ចំនួនពលកមម
កកីន៩១២នាក់ និងវញិ្ញា បនបស្ត្បនតដំកណីរការមានចំនួន៧៣មូលដ្ឋា ន។ ស្រុបមកដល់ចុងផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ចំនួនមូលដ្ឋា នស្រុប ៥២ ១៥៤និងចំនួនពលកមមស្រុប ៨២៤ ២៤៥ នាក់។ 

ារាងទិ្ននន័យស្ាិតិ្ស្ហស្ោស្ និងស្ិបបកមម ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

កលេកូដ ផ្ផនក និងអនុផ្ផនក 
កដីមឆ្ន ២ំ០១៩ ស្រុបពីកដីមឆ្ន ដំល់ចុងផ្េកញ្ញា  ស្រុបពីកដីមឆ្ន ដំល់ផ្េ

រាយការណ៍ 

ចំនួន
មូលដ្ឋា ន 

ពលកមម ចំនួនមូលដ្ឋា ន ពលកមម ចំនួន
មូលដ្ឋា ន 

ពលកមម 

កកីន បនត ងយ កកីន ងយ 

១០-១២ កស្បៀង កភស្ជាៈ 
និងថ្នន ជំក់ 

41 775 324 493  42   59  
 

 
550  

 
41 817 325 043 

១៣-១៥ 
ត្មាញ កាត់្កដរ
ស្កមេៀកបំពាក់ និង
ផលិត្ផលពីផ្ស្បក 

2 448 361 128  2   -    
 

 32  
 

2 450 361 160 

១៧-១៨ 
ស្កដ្ឋស្ ផលតិ្ផល
ពីស្កដ្ឋស្ នងិ
កបាះពុមព 

104 7 272  2   -    
 

 40  
 

106 7 312 

១៩-២២ គីមី នងិផលតិ្ផល
ពីកៅសូ៊្ 

469 14 023  9   7  
 

 
107  

 
478 14 130 

២៣ 
ឧស្ាហកមមផ្រ   
ផ្ដលមិនផ្មនជា
កោហៈ 

1 511 56 164  -     2  
 

 -    
 

1 511 56 164 

២៤ ឧស្ាហកមម     
កោហៈមូលដ្ឋា ន 

52 1 646  3   2  
 

 
129  

 
55 1 775 

២៥-៣០ ឧស្ាហកមមផ្កនចន
កោហៈ 

3 229 34 918  3   2  
 

 28  
 

3 232 34 946 
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៣២ ឧស្ាហកមមកផសង  ៗ 2 500 23 689  5   1  
 

 26  
 

2 505 23 715 

ស្រុប 52 088 823 333 66 73 
 

912 
 

52 154 824 245 
 

១.២- ោរងារកម្សអំបេិ 
ស្កស្ួងឧស្ាហកមមនិងស្ិបបកមម (បចចុបបននជា ស្កស្ួងឧស្ាហកមម វទិ្ាសាស្រស្ត បកចចកវទិ្ា និង

នវានុវត្តន៍ស្កស្មចការង្ករដូចខាងកស្កាម៖ 
- កៅឆ្ន ២ំ០១៨ ការផលិត្អំបិលកៅកេត្តកំពត្និងកេត្តផ្កប ផ្ដលមាននផៃដីកៅស្ល់ស្បមាណ

៤,៧៤៩.៥៦ ហកិា ផ្ដលមានស្ហគមន៍អនកផលិត្អំបិលជាអនកដឹកនា ំស្ស្មបស្ស្មួលដល់ការង្ករផលិត្កមម   
អាជីវកមម ស្រុបចំនួន ២០១ ស្កុមសាមគគី កដ្ឋយកស្បីស្បាស្់កមាេ ងំពលកមមស្រុបស្បមាណ ៥,០០០នាក់។ 

- បញ្ញា ស្ប មននផលិត្កមមអំបិលគឺមានកាត ជាកស្ចីន កនុងកនាះបញ្ញា កងវះខាត្កំោងំពលកមម 
កដ្ឋយសារត្នមេពលកមមផលិត្ទបកធ្ៀបនឹងផលិត្កមមដនទ្ បញ្ញា ដីធ្េី ផ្ដលស្កុមផលិត្មួយចំនួនតូ្ចចង់ផ្កផ្ស្បដី
ផលិត្អំបិលកៅជាដីស្បកភទ្លំកៅដ្ឋា ន ពាណិជាកមម កទ្ស្ចរណ៍ និងការធាេ ក់កភេៀងមិនកទ្ៀងទត់្ ផ្ដលជាកាត កធ្វី
ឱ្យកងវះខាត្អំបិលស្ស្មាប់ផគត់្ផគង់ទី្ផារ។ 

-ចំកពាះបញ្ញា ខាងកលី ស្កស្ួងបានេិត្េំរះិរកវធិានការកដ្ឋះស្សាយ កដីមបកីាត់្បនាយការស្ប ម
ននការផលិត្អំបិលកដ្ឋយកស្នីរាជរដ្ឋា ភិបាលស្បគល់ស្ិទ្ធិកាន់កាប់ដី ជូនដល់ស្ហគមន៍ផលិត្អំបិល អាចលក់ដូរ
ឬកផៃរឱ្យកូនកៅបាន ប ុផ្នតកៅផ្ត្រកាការផលិត្អំបិលដផ្ដល។ មា ងកទ្ៀត្ ស្កស្ួងបានពិភាកាជាមួយស្កស្ួង
កស្ដាកិចចនិងហិរញ្ាវត្ាុ ឧត្តមស្កុមស្បឹកាកស្ដាកិចចជាតិ្ កដីមបីរះិរកដំកណាះស្សាយស្មស្ស្បកនុងកោលកៅយុទ្ធ
សាស្រស្តជាតិ្របស្ស់្បកទ្ស្កមពុជា ផ្ដលស្តូ្វរកាផលិត្កមមអំបិល ស្បកបកដ្ឋយស្ាិរភាពនិងចីរភាព។ 

- ចំកពាះមុេ កងវះខាត្អំបិលកនេងមកកនះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា បានអនុញ្ញា ត្ឱ្យស្ហគមន៍អនក  
ផលិត្អំបិលនាចូំលអំបិលចំនួន៣០ ០០០កាន ពីស្បកទ្ស្ចិននិងនង កដីមបបំីកពញកងវះខាត្បកណាត ះអាស្នន។ 

ារាងទ្ិននន័យនផៃដីផ្ស្ស្អំបលិកេត្តកំពត្-ផ្កប 

ល  .រ  ក ម្ ះមណឌ ល ទំ្ហផំ្ស្ស្ហាល ទំ្ហផំ្ស្ស្បណតុ ះ អ៊ូ ទំ្ហដីំស្រុប 
ស្មត្ាភាពផលិត្ 

កាន  /ឆ្ន ំ  

ចំននួ
ស្កមុ 

១ មណឌ លបឹងរូង១ 648,40 92,64 69,26 810,29 13 262,00 37 

២ មណឌ លបឹងរូង២ 406,62 78,87 159,69 645,18 9 970,00 30 

៣ មណឌ លកស្ះស្ 307,10 33,92 97,22 438,24 6 203,00 18 

៤ មណឌ លបឹងទូ្ក 254,27 14,64 8,97 277,87 4 953,00 08 

៥ មណឌ លកំពង់ស្ាច 213,40 24,34 167,07 404,81 8 004,00 07 

៦ មណឌ លកស្តី្យកកាះ 633,34 103,94 388,70 1 125,98 12 377,00 78 
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ស្រុបកេត្តកំពត្ 2 463,12 348,35 890,90 3 702,38 54 769,00 178 

៧ មណឌ លផ្កប 586,67 170,45 264,97 1 047,18 15 795,60 23 

ស្រុបកំពត្និងផ្កប 3 049,79 518,80 1 155,87 4 749,56 70 564,60 201 

- កៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ការផលិត្អំបិលពំុបានទ្ទួ្លលទ្ធផលលែ កដ្ឋយកាត អាកាស្ធាតុ្ផ្ដលមិនអាច
ធានាការផគត់្ផគង់កនុងស្ស្ុកបានស្គប់ស្ោន់។ កដីមបរីកាតុ្លយភាពននការផគត់្ផគង់ាមត្ស្មូវការ ស្កស្ួងបានោសំ្ទ្ឱ្យ
មានការនាចូំលអំបិលចំនួន៣០ ០០០កាន ពីស្បកទ្ស្ចិននិងស្បកទ្ស្នង។ កដ្ឋយផ្ ក គិត្ស្តឹ្មចុងផ្េឧស្ភា 
ឆ្ន ២ំ០១៩កនះ ការផលិត្អំបិលស្រុបបានចំនួន១៨ ៤៣០កាន កលីនផៃដីទំ្ហ៤ំ ៧៤៩,៥៦ហកិា កនុងកេត្ត
កំពត្និងកេត្តផ្កបនិងមានស្កុមសាមគគីចំនួន២០១ ស្កុមសាមគគីផ្ដលបានបកងាីត្ការង្ករស្រុបស្បមាណ៥ ០០០
នាក់។ 

 កដីមបធីានាឱ្យការស្គប់ស្គងនិងអភិវឌ្ឍន៍វសិ្័យស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម និងស្ិបបកមម មានស្បស្ិទ្ធ
ភាពលែស្បកស្ីរ ស្កស្ួង បានេិត្េំជំរុញការង្ករកសាងចាប់ និងលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្ត ការបណតុ ះបណាត ល និង
ការង្ករស្គប់ស្គងទិ្ននន័យពាក់ព័នធវសិ្័យកនះ ដូចខាងកស្កាម៖ 

- ករៀបចំកោលនកយាបាយជាតិ្ ស្តីពីការអភិវឌ្ឍវសិ្័យស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម 
- បានបកងាីត្កោលការណ៍កំណត់្ផលិត្ផលកមពុជាមានគុណភាពេពស្់ កដីមបីជំរុញការស្បកួត្ស្បផ្ជង

កនុងផលិត្កមម ការកលីកកមពស្់គុណភាពផលិត្ផល និងការកធ្វីពាណិជាកមមកលីទី្ផារផលិត្ផលកមពុជា 
- បាននិងកំពុងករៀបចំអនុស្កឹត្យ ស្តីពីការបកងាីត្និងស្គប់ស្គងស្ួនស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម 
- កចញស្បកាស្រមួរវាងស្កស្ួងឧស្ាហកមមនិងស្ិបបកមម ជាមួយស្កស្ួងផ្ផនការ ស្តីពីការដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់

សាេ កស្ញ្ញា ជាតិ្ស្មាគ ល់អំបិលផ្ដលបានបញ្ចូ លជាតិ្អីុយ ូដ 
- កស្ចកតីស្កស្មចបកងាីត្ស្កុមការង្ករជំរុញចលនាភូមិមួយ ផលិត្ផលមួយរបស្់ស្កស្ួងឧស្ាហកមមនិង

ស្ិបបកមម (បចចុបបននជា ស្កស្ួងឧស្ាហកមម វទិ្ាសាស្រស្ត បកចចកវទិ្ា និងនវានុវត្តន៍) 
- កស្ចកតីផ្ណនា ំស្តីពីនីតិ្វធីិ្និងផ្បបបទ្ស្ស្មាប់ការផតល់អាជាា បណណកស្បីស្បាស្់សាេ កស្ញ្ញា ជាតិ្ស្មាគ ល់

អំបិល ផ្ដលបានបញ្ចូ លជាតិ្អីុយ ូដ 
- បានចុះអនុស្សរណៈកយាគយល់ោន ជាមួយអងគការ NOMI ស្តីពីការោសំ្ទ្និងពស្ងឹងស្មត្ាភាពស្ហស្ោស្

ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម កលីវសិ្័យកាត់្កដរ ាមរយៈកិចចោសំ្ទ្កមមវធីិ្បណតុ ះបណាត លដល់ស្ិបបករកាត់្កដរស្កមេៀកបំពាក់
ចងស្កងកស្ៀវកៅស្ាិតិ្ស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម និងស្ិបបកមមផ្ដលបានចុះបញ្ា ី 

- កបាះពុមពកស្ៀវកៅឆ្ន  ំស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យមកមពុជា 
- ករៀបចំនិងស្គប់ស្គងទិ្ននន័យស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម និងស្ិបបកមមាមស្បព័នធ Database 
- បានករៀបចំចងស្កងកស្ៀវកៅទិ្ននន័យននស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម និងស្ិបបកមម ាមមូលដ្ឋា ន

រាជធានី កេត្ត និងាមស្បកភទ្ ស្បចឆំ្ន ២០១៨ 
- កស្ៅពីកនះ ស្កស្ួងបានកធ្វីស្បតិ្ភូកមមមុេង្ករដល់ថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្(ស្កុមស្បឹការាជធានី កេត្ត ស្កុង ស្ស្ុក េណឌ  

និងមនៃីរជំនាញ) ស្ំកៅកធ្វីឱ្យការផតល់កស្វាផ្ដលពាក់ព័នធនឹងវសិ្័យឧស្ាហកមមនិងស្ិបបកមម ស្តូ្វបានពស្ង្កយ 
និងបងខិត្ជិត្កៅដល់អនកផ្ដលស្តូ្វការកស្វា កដ្ឋយអនុវត្តាមកោលការណ៍ត្មាេ ភាព គណកនយយភាព ស្បស្ិទ្ធភាព 
និងភាពឆ្ប់រហ័ស្។ ការចុះបញ្ា ីករាងចស្ក ស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម និងស្ិបបកមម ផ្ដលធាេ ប់ផ្ត្អនុវត្តកៅ
ថ្នន ក់កណាត ល ស្តូ្វបានកផៃរស្មត្ាកិចចឱ្យកៅមនៃីរឧស្ាហកមមនិងស្ិបបកមមរាជធានី កេត្ត។ 
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២- គណៈែមាម ្ិោរជាតិជំរញុចេនាភូរិ១ផ្េតិផ្េ១ 
 - ចូលរមួស្ននិស្ីទ្អនតរជាតិ្ចលនាភូមិ១ផលិត្ផល១ និងការាងំពិព័រណ៍ផលិត្ផលភូមិ១ ផលិត្ផល១ 
មកពី១០ស្បកទ្ស្ ផ្ដលស្ននិស្ីទ្កនះករៀបចំកដ្ឋយស្កស្ួងកស្ិកមមនិងស្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ កៅទី្ស្កុងហូជីមិញ 
ននសាធារណរដាស្ងគមនិយមកវៀត្ណាម នងៃទី្១៧ ដល់ នងៃទី្២០ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 - កបីកស្ិកាខ សាោពិកស្ោះកយាបល់ចុងកស្កាយជាមួយនឹងអនតរស្កស្ួង សាា ប័នពាក់ព័នធ កលីផ្ផនការ
យុទ្ធសាស្រស្តស្តីពី ការជំរុញចលនាភូមិមួយ ផលិត្ផលមួយ ៥ឆ្ន  ំ(២០១៩-២០២៣) កលីកទី្១ កៅទី្ស្តកីារគណៈ
រដាមស្រនតី ផ្ដលមានអនកចូលរមួ១៤៣នាក់ កាលពីនងៃទី្១៩ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩  
 - ស្ហការជាមួយនឹងស្កស្ួងពាណិជាកមម អងគការ APCICT-ESCAP អងគការត្មាេ ភាពកមពុជា (TIC) 
អងគការទី្ភាន ក់ង្ករស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជប ុន (JICA) អងគការមូលនិធិ្ោសំ្ទ្ការអប់រអំនតរជាតិ្កៅកមពុជា 
(CIESF) អងគការ RESOLVO ស្កុមហុ៊នកូកាកូឡាកមពុជា (Coca-cola) និងស្គឹះសាា នមីស្កូហរិញ្ាវត្ាុទ្ទួ្លស្បាក់
បកញ្ាី (LOLC) កដីមបកីបីកវគគបណតុ ះបណាត លរយៈកពល១នងៃ  ស្តីពីស្ហស្គិននិងការផតួចកផតីមឱ្យស្រស្តីកស្បីស្បាស្់បកចចកវទិ្ា 
គមនាគមន៍ ព័ត៌្មាន កនុងបរបិទ្ចលនាភូមិ១ផលិត្ផល១ និងការអភិវឌ្ឍកស្ដាកិចចមូលដ្ឋា នដល់មាច ស្់អាជីវកមម 
ស្មាគម ស្ហគមន៍ និស្សតិ្ ជាពិកស្ស្ស្រស្តី កៅាមបណាត កេត្តចំនួន១១កេត្ត គឺកេត្តបាត់្ដំបង បនាៃ យមានជ័យ 
សាវ យករៀង កំពង់ចម នស្ពផ្វង កំពង់ធំ្ កស្ៀមរាប កំពង់ឆ្ន ងំ កពាធ្ិ៍សាត់្ ាផ្កវ និងកេត្តកំពត្ ផ្ដលមានស្ិកាខ កាម
ចូលរមួស្បមាណ៨៤៩នាក់(ស្ស្ី៤២១នាក់)  
 - ស្ហការជាមួយគណៈកមាម ធិ្ការជំរុញចលនាភូមិ១ផលិត្ផល១ កេត្តកំពង់ចម ករៀបចំទ្ស្សនៈកិចច 
កលីកទី្២ ននស្កុមកបស្កកមមទី្ភាន ក់ង្ករស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ននស្បកទ្ស្នង កដីមបចុីះពិនិត្យនិងស្ិកាផ្ស្វងយល់
ពីចង្កវ ក់ផលិត្កមមផលតិ្ផលផ្េមរ បានចំនួន៤ស្ស្ុក រមួមានស្ស្ុកកកាះសូ្ទិ្ន កងមាស្ កជីងនស្ព និងស្ស្ុកចំការកលីពី
នងៃទី្១២ ដល់នងៃទី្១៤ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 - ស្ហការជាមួយនឹងមនៃីរកស្ិកមម រុកាខ ស្បមាញ់ និងកនសាទ្កេត្តស្ពះវហិារ និងមនៃីរឧស្ាហកមមនិង
ស្ិបបកមមកេត្តស្ពះវហិារ កដីមបីកបីកវគគបណតុ ះបណាត លជូនកយាធិ្នកនុងអងគភាពអភិវឌ្ឍន៍កជីងកោកកេត្តស្ពះវហិារ 
កលីស្បធានបទ្ ការផ្កនចនផលិត្ផលកស្ិកមម កនុងស្កបេ័ណឌ ចលនាភូមិ១ ផលិត្ផល១ ផ្ដលមានស្ិកាខ កាមចូលរមួ
១០០នាក់ នងៃទី្១០ ផ្េស្ហីា ឆ្ន ២ំ០១៩  
 - ស្ហការជាមួយនឹងទី្ភាន ក់ង្ករស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្នង (TICA) កនុងការដឹកនាសំ្បតិ្ភូកមពុជា
២០នាក់ កៅកធ្វីទ្ស្សនៈកិចចស្ិកាកលីការស្គប់ស្គងនិងស្ហស្បតិ្បត្តិការននគកស្មាង «ឃុមំយួ ផលិត្ផលមួយ» 
(OTOP) កៅកេត្តសុ្រនិៃ ចប់ពីនងៃទី្២៥ ផ្េស្ីហា ដល់នងៃទី្២ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 - ស្ហការជាមួយវសិ្័យឯកជនករៀបចំពិព័រណ៍ផលិត្ផលផ្េមរនិងផលិត្ផលកស្បីស្បាស្់ទូ្កៅកៅកេត្ត
ស្ពះស្ីហនុ  កដ្ឋយមានការករៀបចំស្តង់ចំនួន២០០ស្តង់ ចប់ពីនងៃទី្២០ ដល់នងៃទី្២៦ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 - ចូលរមួពិព័រណ៍ផលិត្ផលផ្េមរនិងទំ្និញនាកំចញ នាចូំលកមពុជាកលីកទី្១៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ករៀបចំកដ្ឋយ
ស្កស្ួងពាណិជាកមម កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រយៈកពល៤នងៃ ចប់ពីនងៃទី្១៥ ដល់នងៃទី្១៨ 
ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។   
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រុំទ្ី៣- ោរលរៀបចំនិ្ោរអនុវតតភាពជានដ្គូរវា្វិសយ័សាធារណៈនិ្វិសយ័ឯែជន 
   រាជរដ្ឋា ភិបាល បានស្កស្មចបកងាីត្ស្កុមការង្ករាមវសិ្័យស្ស្មាប់កធ្វីជានដគូពិភាកាការង្ករជាមួយ
វសិ្័យឯកជនកដីមបកីដ្ឋះស្សាយស្ំកណីនានា រមួមាន១- ស្កុមការង្ករផ្ផនកកស្ិកមម កស្ិឧស្ាហកមម ដឹកនាកំដ្ឋយឯក
ឧត្តម កវង សាេុន រដាមស្រនតីស្កស្ួងកស្ិកមម រុកាខ ស្បមាញ់ និងកនសាទ្ ២- ស្កុមការង្ករផ្ផនកកទ្ស្ចរណ៍ ដឹកនាំកដ្ឋយ
ឯកឧត្តម កថ្នង េុន រដាមស្រនតីស្កស្ួងកទ្ស្ចរណ៍ ៣- ស្កុមការង្ករផ្ផនកកមមនតសាល ស្ហស្ោស្ធុ្នតូ្ចនិងមធ្យម 
និងកស្វា ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម ចម ស្បសិ្ទ្ធ កទ្ស្រដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួងឧស្ាហកមម និងស្ិបបកមម ៤- ស្កុម
ការង្ករផ្ផនកនីតិ្កមម ពនធដ្ឋរ និងអភិបាលកិចច ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម អូន ព័នធមុនីរត័្ន ឧបនាយករដាមស្រនតី រដាមស្រនតី
ស្កស្ួងកស្ដាកិចចនិងហរិញ្ាវត្ាុ ៥- ស្កុមការង្ករផ្ផនកកស្វាធ្នាោរនិងហរិញ្ាវត្ាុ ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម ជា ចន់តូ្ 
កទ្សាភិបាលធ្នាោរជាតិ្ននកមពុជា ៦- ស្កុមការង្ករផ្ផនកដឹកជញ្ាូ ននិងកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធ ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម 
សុ៊្ន ចន់ងុល កទ្ស្រដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ាូ ន ៧- ស្កុមការង្ករផ្ផនកផលិត្កមមផ្កនចន
ស្ស្មាប់នាកំចញនិងកិចចស្ស្មួលពាណិជាកមម ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម បា ន សូ្រស័្កតិ រដាមស្រនតីស្កសួ្ងពាណិជាកមម ៨- 
ស្កុមការង្ករផ្ផនកទំ្នាក់ទំ្នងវជិាា ជីវៈ ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម អិុត្ ស្ំកហង រដាមស្រនតីស្កស្ួងការង្ករនិងបណតុ ះបណាត ល
វជិាា ជីវៈ ៩- ស្កុមការង្ករផ្ផនកស្ស្ូវ អងារ ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម កវង សាេុន រដាមស្រនតីស្កស្ួងកស្ិកមម រុកាខ ស្បមាញ់និង
កនសាទ្ ១០- ស្កុមការង្ករផ្ផនកថ្នមពលនិងធ្នធានផ្រ   ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម សុ៊្យ ផ្ស្ម រដាមស្រនតីស្កស្ួងផ្រ  និង
ថ្នមពល ១១- ស្កុមការង្ករផ្ផនកអប់រ ំដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម ហង់ ជនួណារ  ុន រដាមស្រនតីស្កស្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា 
១២- ស្កុមការង្ករផ្ផនកសុ្ខាភិបាល ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម ម ម បុ៊នកហង រដាមស្រនតីស្កស្ួងសុ្ខាភិបាល និង១៣- 
ស្កុមការង្ករផ្ផនកស្ំណង់និងអចលនស្ទ្ពយ ដឹកនាកំដ្ឋយឯកឧត្តម ជា សុ្តរា  ឧបនាយករដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួង
ករៀបចំផ្ដនដី នគរូបនីយកមម និងស្ំណង់។    

កវទិ្ការាជរដ្ឋា ភិបាលនិងផ្ផនកឯកជនកលីកទី្១៨ នានងៃទី្២៩ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅវមិានស្នតិភាពនន   
ទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនត ី កស្កាមអធិ្បតី្ភាពរបស្់ស្កមតចអគគមហាកស្នាបតី្កត្កជា ហ ុន កសន នាយករដាមស្រនតីនន 
ស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា បានសាត ប់របាយការណ៍ស្តីពីស្កមមភាពអភិវឌ្ឍន៍ផ្ផនកឯកជន ធុ្រកិចច និងការវនិិកយាគនា
កពលកនេងមក និងពិនិត្យកដ្ឋះស្សាយនូវបញ្ញា ជាកងវល់មួយចំនួនរបស្់ធុ្រជននិងវនិិកយាគិន ផ្ដលបាននិងកំពុង
កធ្វីស្កមមភាពបណាត ក់ទុ្នកៅស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា។  

រាជរដ្ឋា ភិបាលននស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជាបានស្កស្មចអនុញ្ញា ត្ឱ្យស្កមុហុ៊នកធ្វីការវនិិកយាគ 

បរយិាយ 
គកស្មាងងមី និង
ពស្ងីកផលិត្កមម 

ទុ្នវនិិកយាគ បកងាីត្ការង្ករកធ្វី 

កញ្ញា  ២០១៨-ស្ីហា ២០១៩ ៣៣៧គកស្មាង 
៨ ៦៣៤ ៥១០ ៧១០

ដុោេ រអាកម រកិ 
៣០៧ ៩០៦កផ្នេង 

១.១- ការវនិិកយាគកៅកស្ៅតំ្បន់កស្ដាកិចចពិកស្ស្ 

កញ្ញា  ២០១៨-ស្ីហា ២០១៩ ចំនួន (គកស្មាង) 
ទុ្នវនិិកយាគ  

(ដុោេ រអាកម រកិ) 
បកងាីត្ការង្ករកធ្វី 
(កផ្នេង) 

គកស្មាងវនិិកយាគងមី ២០៥ ៧ ៦៤៤ ៤៤៥ ១៩២ ២៣៨ ២៥៥ 
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ពស្ងីកផលិត្កមម ៣៤ ២៣៧ ៥១៨ ៨៦៤ ៣៤ ៥៣១ 
១.២- ការវនិិកយាគកៅកនុងតំ្បន់កស្ដាកិចចពិកស្ស្ 
គកស្មាងវនិិកយាគងមី ៩៨ ៧៥២ ៥៤៦ ៦៥៤ ៣៥ ១២០ 
រុំទ្ី៤- ោរពម្្ឹ្ោរម្បែតួម្បកជ្ 

១- ពាណិជាែរមែនុ្ និ្លម្ៅម្បលទ្ស  
 ១.១- ការនាាំខចញអងករ 

 បរមិាណនាំកចញអងារាមស្ចកកចញចូលផ្ត្មួយកនុងឆ្ន ២ំ០១៩មានចំនួន៦២០ ១០៦កានងយ
ចុះ៦ ១១៩កាន កស្មីនឹង០,៩៨% តិ្ចជាងបរមិាណនាកំចញអងារកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ចំនួន៦២៦ ២២៥កាន។ ចំកពាះការ
នាកំចញអងារកៅទី្ផារកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ មានចំនួន៥៩ស្បកទ្ស្ ងយចុះ២ស្បកទ្ស្ កស្មីនឹង៣,២៨% តិ្ចជាងការនាំ
កចញអងារកៅទី្ផារកនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មានចំនួន៦១ស្បកទ្ស្។ ចំផ្ណកឯការនាកំចញអងារកៅកាន់ទី្ផារនាមុំេកគកនុង
ឆ្ន ២ំ០១៩កនះ រមួមានស្បកទ្ស្ចិន រលំដ្ឋប់ទី្១ មានចំនួន២៤៨ ១០៥កាន ស្បកទ្ស្បារាងំ រលំដ្ឋប់ទី្២ 
មានចំនួន៨១ ៩០៥កានស្បកទ្ស្ហាា បុង រលំដ្ឋប់ទី្៣ មានចំនួន ៣៦ ៦៦៣កាន ស្បកទ្ស្មា ក សុ្ី រ
លំដ្ឋប់ទី្៤ មានចំនួន៣៦ ៣៩៧កាន ស្បកទ្ស្អូស្រសាត លី រលំដ្ឋប់ ទី្៥ មានចំនួន២៣ ៧៥០កាន ស្បកទ្ស្
ហូ ង់ រលំដ្ឋប់ទី្៦ មានចំនួន២១ ៣៩០កាន ស្បកទ្ស្ស្ពុយកណ រលំដ្ឋប់ទី្៧ មានចំនួន១៩ ៣៩៩
កាន ស្បកទ្ស្អង់កគេស្ រលំដ្ឋប់ទ្ី៨ មានចំនួន ១៤ ៨៣៦កាន ស្បកទ្ស្កអស្ា ញ រលំដ្ឋប់ទី្៩ មាន
ចំនួន១៣ ៨៧១កាន និងស្បកទ្ស្ផ្បលហសុកិ  រលំដ្ឋប់ទី្១០ មានចំនួន១២ ៨៧៦កាន។ បចចុបបននស្កុមហុ៊ន
ផ្ដលបាននាកំចញអងារកៅកាន់ទី្ផារអនតរជាតិ្មានចំនួន ៨៩ស្កមុហុ៊ន។ 

១.២- ការនាាំខចញ នាាំចូល(១ដុោេ រអាកម រកិ= ៤ ០៥៥ករៀល)  
(ាមតួ្កលេគយនិងរដ្ឋា ករកមពុជា ចប់ពីផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
១- ការនាកំចញមានត្នមេស្បមាណ ៥៨ ០៨៨,៧៤ បី៊ោនករៀល កស្មីនឹង ១៤ ៣២៥,២១ ោនដុោេ រអាកម រកិ 
កកីនក ងី១៦,៩៨% កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន មុំនកនុងកនាះការកកីនក ងីននទំ្និញកនុងស្កបេ័ណឌ ចាប់វនិិកយាគ១៦,៣៩% 
ផលិត្ផលកនសាទ្១១,១៣% កៅស្៊ូ៨,៩៦%និងវាយនភណឌ និងផ្ស្បកកជីង១៦,១១%។ រឯីការងយចុះ
ននទំ្និញមានផលិត្ផលក ផី្កនចន៤២,៩២% ។ 

២- ការនាចូំលមានត្នមេស្បមាណ ៧៨ ៤៩១,១៧ បី៊ោនករៀល កស្មីនឹង១៩ ៣៥៦,៦៤ ោនដុោេ រអាកម រកិ 
កកីនក ងី២៨,២៩% កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន មុំន កនុងកនាះការកកីនក ងីននទំ្និញជីកស្ិកមម៨៣,២០% ថ្នន កំស្ិកមម
១៤៨,១៥%ផ្ដកស្ំណង់៤៤,០២% សុ្ីម ងត៍្២,៧០% ផ្ផេក និីងបផ្នេ១៥,១៣% និងការនាចូំលកនុង
ស្កបេ័ណឌ ចាប់វនិិកយាគ៩,០៣%។ រឯីការងយចុះននទំ្និញ ស្ស្ូវសាលី២១,៣១%ស្ាក់ទ័្រនិងកោយនត
១៣,១៧%និងអងារ៥,២៤%។ 

៣- ស្បតិ្បត្តិការជញ្ា ីងពាណិជាកមមអនតរជាតិ្របស់្កមពុជាមានឱ្នភាព២០ ៤០២,៤២បី៊ោនករៀល កស្មីនឹង
៥ ០៣១,៤២ោនដុោេ រអាកម រកិ។ 
១.៣- ការងារពាណិ្ជជែ ម 

 ស្កស្ួងពាណិជាកមមរកចំណូលបាន១០៧ ៩៨៥ ៦៩៣ ៣៧៦ករៀល កស្មីនឹង៦២,៧០%ននផ្ផនការឆ្ន ំ
២០១៩ ផ្ដលមាន១៧២ ១៦៧ ០០០ ០០០ករៀល។       
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ការផដល់វញិ្ញា បនបស្ត្ស្បភពកដីមទំ្និញដូចជាទំ្និញវាយនភណឌ  ផ្ស្បកកជីង កាបូប និងមកួ ស្ពមទងំ 
អាជាា បណណកផសងៗស្ស្មាប់នាកំចញកៅកាន់ទី្ផារពិភពកោក 

ឯកា : គិត្ជាដុោេ រអាកម រកិ 
ល.រ បរយិាយ ២០១៨ ២០១៩ ភាគរយ (%) 
១ ទី្ផារទ្វីបអាកម រកិ ៣ ២២០ ៩៧៣ ៨០៨ ៣ ៩៣៤ ៥៧៥ ៧៧១ កកីន២២,១៥  
២ ទ្ីផារស្ហគមអឺរ  ុប ៣ ៣៤០ ៦២៩ ៤៥៤ ៣ ២៩៤ ០៥៤ ៩០២ ងយចុះ១,៣៩ 
៣ ទី្ផារចស្កភពអង់កគេស្ ៩២២ ០៣៨ ៤១៤ ៨៦៣ ២០១ ៣៨១ ងយចុះ៦,៣៨ 
៤ ទី្ផារទ្វីបអាសុ្ី និងអូកស្អានី ៣ ៣៤១ ៥២៥ ៦០៥ ៣ ៥៧០ ២៨៨ ៨៤៧ កកីនក ងី ៦,៨៤ 

៥ ទី្ផារទ្វីបអាស្រហវ៊ិក មជឈមិបូព៌ា
និងស្បកទ្ស្កផសង  ៗ ១៨២ ០៣១ ៤២៩ ២០៣ ០៧០ ៨៩៣ កកីនក ងី១១,៥៦ 

 ស្កស្ួងពាណិជាកមមបានចូលរមួពិព័រណ៍កៅកស្ៅស្បកទ្ស្បាន៣៣កលីក និងអនុញ្ញា ត្ឱ្យករៀបចំពិព័រណ៍ 
និងចូលរមួពិព័រណ៍ពាណិជាកមមកនុងស្បកទ្ស្បាន៥៧កលីក។ 

២- ោរម្តួតពិនិតយសត្ ់ដា គុណភាព សវុតថិភាព និ្ផ្េតិផ្េទ្ំនិញ 
២.១- ស្កស្ួងឧស្ាហកមមនិងស្ិបបកមម ផ្ដលមានវទិ្ាសាា នស្តង់ដ្ឋកមពុជាជាកស្នាធិ្ការ 
- ចុះស្តួ្ត្ពិនិត្យផ្េសចង្កវ ក់ផលិត្កមមករាងចស្កធុ្នតូ្ចផលិត្ទឹ្កពិសាដបចំនួន៣៧មូលដ្ឋា នផលិត្កមម 
- កចញវញិ្ញា បនបស្ត្ផលិត្ផលនិងអាជាា បណណកស្បីស្ញ្ញា បញ្ញា ក់ផលិត្ផលស្ស្មាប់ស្ិបបកមមផលិត្៦៦មូលដ្ឋា ន
ផលិត្កមម និងកចញវញិ្ញា បនបស្ត្បញ្ញា ក់ភាពអនុកោមកស្បីស្ញ្ញា ស្តង់ដ្ឋកមពុជា ស្ស្មាប់ទឹ្កពិសាដបចំនួន
៥០មូលដ្ឋា នផលិត្កមម 
- កចញកស្ចកតីជូនដំណឹងស្តីពីភាពមិនអនុកោមទឹ្កពិសាដបចំនួន១០មូលដ្ឋា នផលិត្កមម 
- កចញអាជាា បណណកស្បីស្បាស្់ស្ញ្ញា សុ្វត្ាិភាពផលិត្ផល៦៨៧ចាប់។ 

២.២- ស្កសួ្ងពាណិជាកមមផ្ដលមានអគគនាយកដ្ឋា នកាកុំងស្ត្ូលជាកស្នាធិ្ការ (បចចុបបននជាអគគនាយកដ្ឋា ន
ការពារអនកកស្បីស្បាស់្កិចចការស្បកួត្ស្បផ្ជងនិងបស្ង្កបការផ្កេងបនេំ) 

  - ចុះអកងាត្ាមទី្ផារកៅទូ្ទងំស្បកទ្ស្បាន៥៤៩ផារ កហីយរកកឃីញនិងដកហូត្ទំ្និញហួស្កាល
បរកិចេទ្កស្បីស្បាស្់បានមួយចំនួន។  
- រកចំណូលបាន១៤ ៦១៨ ៦៥៨ ០០០ករៀល ងយចុះ១១២ ៥០២ ៩៤៣ ៩៦៩ករៀល កស្មីនឹង៨៨,៥០% 
កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន មុំន។  

២.៣- ការង្ករឧស្ាហកមម 
- ស្កស្ួងបានចុះបញ្ា ីករាងចស្កធុ្នធំ្បានចំនួន១ ៦៨៦ករាងចស្ក និងកស្បីស្បាស្់កមាេ ងំពលកមមស្រុប ចំនួន      
១ ០២៧ ៩៤៨នាក់ 

- កនុងរយៈកពលមួយឆ្ន (ំកញ្ញា  ២១០៨-កកាដ្ឋ ២០១៩) មានករាងចស្កកកីត្ងមីចំនួន២៧៥ករាងចស្ក កកីន
ក ងី៣៨% កបីកធ្ៀបរយៈកពលដូចោន កាលពីឆ្ន មុំនមានករាងចស្កកកីត្ងមីចំនួន១៥៦ករាងចស្ក 
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- ផ្ផនកឧស្ាហកមមត្មាញ កាត់្កដរ ចក់ស្កមេៀកបំពាក់ ផ្ស្បកកជីង និងកាបូប កៅផ្ត្មានស្កាដ នុពលនិង
កមាេ ងំននការបកងាីត្អនុបាត្និងកំកណីនវសិ្័យឧស្ាហកមម។ 
៣- ោរម្តួតពិនិតយសវុតថិភាពនិ្សនតិសខុលៅតារអាោសោនដាឋ នអនតរជាតិ 

៣.១- អាកាស្យានដ្ឋា នអនតរជាតិ្ភនំកពញ៖ 
- ពិនិត្យកឃញីបទ្កលមសី្ចាប់អកនាដ ស្បកវស្ន៍មាន៩៥៣កលីក ពាក់ព័នធអនកដំកណីរ១ ៨១០នាក់ (ស្ស្២ី៩៣
នាក់) មាន៦៧ស្ញ្ញា តិ្ តែ កដំកណីរមិនឱ្យចូលស្បកទ្ស្កមពុជានិងបញ្ាូ នស្ត្ ប់កៅវញិមាន៩៩កលីក ពាក់
ព័នធអនកដំកណីរ ៩៣០នាក់(ស្ស្ី៦៥នាក់) មាន៥៣ស្ញ្ញា តិ្ និងបញ្ាូ នជនបរកទ្ស្កចញពីស្បកទ្ស្កមពុជា
៣៧១កលីក មានមនុស្ស១ ១៣៤នាក់ (ស្ស្ី១៥៧នាក់) មាន១១ស្ញ្ញា តិ្ 
- ទ្ទួ្លស្បជាពលរដាផ្េមរឱ្យស្ត្ ប់មកមាតុ្ភូមិវញិ២៩៧កលីក មានមនុស្ស៧៧៧នាក់ (ស្ស្ី៣១៥នាក់) 
- ចប់ឃ្ត់្បកណាត ះអាស្នននូវកស្គឿងបនាេ ស្់មា សុ្ីនផ្លបង២ករណី 
- បស្រង្កា បរូបិយបណណរត់្ពនធ៨៦ករណី កស្មីនឹងស្បាក់ពិន័យ៥ ៦៨៥ ៩០៩ដុោេ រអាកម រកិ បស្រង្កា បកស្គឿង
កញៀនចំនួន១ករណី កស្មីនឹង១ ៦២៨ស្កាម និងបស្រង្កា បអាហារបំប នកនុងទ្ស្មង់ស្ោប់ (Food Supplement 
Product)១ករណី ផ្ដលមាន ១៤៣កកស្  កស្មីនឹង៨៥៥គី ូស្កាម ទងំស្ំបកកវចេចប់ 
- បស្រង្កា បស្ំណាក ែ្ឹងស្ត្វ១ករណី មាន៥កកស្កស្មីនឹង២៨២គី ូស្កាម។ 

៣.២- អាកាស្យានដ្ឋា នអនតរជាតិ្កស្ៀមរាប  
- ពិនិត្យកឃីញបទ្កលមីស្ចូលស្បកទ្ស្កមពុជា៨៨កលីកចំនួន៨០នាក់ និងពិនិត្យកឃីញបទ្កលមីស្កចញ
ពីស្បកទ្ស្កមពុជា២៤កលីក ចំនួន៦៦នាក់ 
- ទ្ទួ្លស្បជាពលរដាផ្េមរឱ្យស្ត្ ប់មកមាតុ្ភូមិវញិ៨ករណី ចំនួន២៦នាក់ 
- បដិកស្ធ្ផតល់ទិ្ដ្ឋា ការនិងបញ្ាូ នកចញស្រុប៤០នាក់ 
- បស្រង្កា បអំកពីរត់្ពនធសារធាតុ្កញៀន២ករណី ស្បកភទ្កមតំ្កហវាមីន ផ្ដលករណីទី្១ មានទ្មៃន់៤៦៥១
ស្កាម និងករណីទី្២ មានទ្មៃន់២៣,៣០គី ូស្កាម និងបស្រង្កា បរូបិយបណណរត់្ពនធ២ករណី ផ្ដលមានទឹ្ក
ស្បាក់ ២ ២៣៦ ០០០ដុោេ រអាកម រកិ។ 
៤- ោរម្តួតពិនិតយភូតគរអនារ័យលៅអាោសោនដាឋ នអនតរជាតភិនំលពញ 

៤.១- ការស្ត្តួ្ពិនិត្យការនាចូំលបផ្នេនិងផ្ផេក  ី: ស្តួ្ត្ពិនិត្យផ្ផេសាឡាក់៦៣កលកីមានបរមិាណ២៩២ ១៩៧
គី ូស្កាមនិងស្តួ្ត្ពិនិត្យកូនកចក១២កលីក មានបរមិាណ១៤ ០៤១គី ូស្កាម (២ ៩៣៧ ៦០០កដីម)។ 

៤.២- ការស្ត្តួ្ពិនិត្យការនាកំចញបផ្នេនិងផ្ផេក  ី: ស្តួ្ត្ពិនិត្យបផ្នេនាំកចញកៅកាន់ស្បកទ្ស្បារាងំ អង់កគេស្
និងស្បកទ្ស្ក្ក មានបរមិាណ១៥៧ ១៩៤គី ូស្កាម និងស្តួ្ត្ពិនិត្យផ្ផេសាវ យនាកំចញកៅកាន់ស្បកទ្ស្
បារាងំ សាធារណរដាកូករ   រុស្សុ ីនិងទី្ស្កុងហុងកុង មានបរមិាណ១៣០ ៤៨៤គី ូស្កាម។ 
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ចតុលោណយទុ្ធសាស្រសតទ្ី៤ 
ោរអភិវឌ្ឍម្បែបលដាយចីរភាពនិ្បរោិបនន 

ទ្នៃឹមនឹងការជំរុញកំកណីនកស្ដាកិចចេពស្់ រាជរដ្ឋា ភិបាលកតត ត្ការយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់បផ្នាមកទ្ៀត្កលីការអភិវឌ្ឍ
ស្បកបកដ្ឋយចីរភាពនិងបរយិាប័នន ជាពិកស្ស្ផារភាា ប់កៅនឹងកោលកៅអភិវឌ្ឍន៍ស្បកបកដ្ឋយចីរភាពកមពុជា។ 
រុំទ្ី១- ោរលេើែសេយួវិសយ័ែសែិរមនិ្អភិវឌ្ឍជនបទ្ 

១- ោរលេើែសេយួវិសយ័ែសែិរម 
រ- ទលតិរតមក្សវូ ដ្ណំ្តំរតួទស្ ំនងិ្ឧសា្ហរតមរតួទស្ ំ

ផ្េតិែរមម្សូវ 
១- ការង្ករបងាបកងាីនផលដំណាសំ្ស្វូរដូវវស្ា 

បរយិាយ ២០១៨ ២០១៩ 
នផៃដីភាួររាស្ ់ ៣ ០០៦ ៥៣៩ ហ.ត្. ២ ៨១៥ ៩៩១ ហ.ត្. 
នផៃដីសាប (ហ.ត្.) ៣៦ ៦៧៣ ហ.ត្. ២៣ ៧១៥ ហ.ត្. 
នផៃដីស្ៃូងនិងកស្ពាះ ២ ៧៣៩ ៤៤៦ហ.ត្កស្មីនឹង

១០៨,៩៧% ននផ្ផនការ  
២ ៥១៣ ៨៩៥ហ.ត្. 

២ ៧៣១ ៣៣៨ហ.ត្. 
កស្មីនឹង១០៥,៦១% ននផ្ផនការ 

២ ៥៨៦ ១៥២ហ.ត្. 
ភាួររាស្់កដ្ឋយកោស្កបី  ១០៧ ១១៤ហ.ត្. 

កស្មីនឹង៣,៥៦% 
៣២ ៧៧៩ហ.ត្. 
កស្មីនឹង១,១៦% 

កដ្ឋយកស្គឿងយនត ២ ៨៩៩ ៤២៥ហ.ត្. 
កស្មីនឹង៩៦,៤៣% 

២ ៧៨៣ ២១២ហ.ត្.  
កស្មីនឹង៩៨,៨៤% 

២- ការង្ករស្បមូលផលស្ស្វូរដូវវស្ា 
ស្បមូលផលស្ស្ូវរដូវវស្ា ២ ៦៥៤ ៣១៤ហ.ត្. បរមិាណ

ផលស្រុប ៨ ២១២ ៨៩៣កាន 
២ ៥១៧ ២៦៦ហ.ត្. បរមិាណ
ផលស្រុប៧ ៩១២ ០៤១កាន 

ទិ្ននផលគិត្ជាមធ្យម  ៣,០៩៤កាន/ហ.ត្. ៣,០៩៥កាន/ហ.ត្.  
៣- ផលិត្កមមស្ស្វូស្បាងំ 

បរយិាយ ២០១៨-២០១៩ ២០១៩-២០២០ 
នផៃដីភាួររាស្់ ៦៣២ ០៥៦ហ.ត្. ៦០៣ ៣១២ហ.ត្. 
នផៃដីសាប ១៧២ហ.ត្. ៧៤ហ.ត្. 
នផៃដីស្ៃូងនិងកស្ពាះ(ហ.ត្.) ៥៩៦ ៤៨៣ហ.ត្. កស្មីនឹង 

១៣៣,២៩% ននផ្ផនការ  
៤៤៧ ៥០០ហ.ត្. 

៥៩៧ ៥០៨ហ.ត្. កស្មីនឹង
១៣០,០១% ននផ្ផនការ 
៤៥៩ ៥៩៤ហ.ត្. 
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ស្បមូលផលស្ស្ូវរដូវស្បាងំ ៤២៥ ៨៥៣ហ.ត្. បរមិាណផល
ស្រុប ១ ៩០២ ៦៤២កាន 

៤៧៨ ៨២៣ហ.ត្. បរមិាណផល
ស្រុប២ ១៥០ ១០៨កាន 

ទិ្ននផលគិត្ជាមធ្យម  ៤ ៤៦៨កាន/ហ.ត្. ៤ ៤៩០កាន/ហ.ត្.  
ដ្ំណារំរួផ្សនំិ្ដ្ំណាឧំសាហែរម 

ដំណារំមួផសមំាន កពាត្ស្ ដំ ូងជាវ  
បផ្នេ កមៃស្ និងឳ កឹ(រដូវវស្ា) 

៥០ ៤៣៤ហ.ត្. 
 កស្មីនឹង ១១០,៥៣% ននផ្ផនការ  

៤៨ ៧៣១ហ.ត្. 

៥៦ ៩១៧ហ.ត្. កស្មីនឹង
១១០,៥៣% ននផ្ផនការ 
៥១ ៤៩២ហ.ត្. 

ដំណាឧំស្ាហកមមមាន កពាត្ស្កហម 
ដំ ូងមី ស្ផ្ណត កដី ស្ផ្ណត កបាយ
ស្ផ្ណត កកស្ៀង លៃ អំកៅ ថ្នន ជំក់ 
 ូកនិងស្កកៅ(រដូវវស្ា) 

៩១៧ ៧០៣ហ.ត្.  
កស្មីនឹង ១១១,៧៥% ននផ្ផនការ  

៨២១ ២១៧ហ.ត្. 

៨៨៣ ១៧០ហ.ត្.  កស្មីនឹង
១០៥,៣៦% ននផ្ផនការ 
៨៣៨ ២២០ហ.ត្. 

គិត្ស្តឹ្មឆ្ន ២ំ០១៩កនះ ការង្ករបងាបកងាីនផលរដូវស្បាងំទូ្ទងំស្បកទ្ស្ ស្កស្មចបាន៥៩៧ ៥០៨ ហ.ត្. 
កស្មីនឹង១៣០,០១% ននផ្ផនការ៤៥៩ ៥៩៤ហ.ត្. និងការង្ករបងាបកងាីនផលរដូវវស្ាទូ្ទងំស្បកទ្ស្ស្កស្មចបាន
២ ៧៣១ ៣៣៨ហ.ត្. កស្មីនឹង១០៥,៦១% ននផ្ផនការ២ ៥៨៦ ១៥២ហ.ត្។ ភាួររាស្់កដ្ឋយកោស្កបី ៣២ ៧៧៩
ហ.ត្ កស្មីនឹង១,១៦% និងកដ្ឋយកស្គឿងយនត២ ៧៨៥ ៥៤៤ហ.ត្ កស្មីនឹង៩៨,៨៤%។ ដំណារំមួផសរំដូវស្បាងំមាន 
កពាត្ស្ ដំ ូងជាវ  បផ្នេ កមៃស្ និងឳ កឹ អនុវត្តបាន៣៧ ៦២៦ហ.ត្. កស្មីនឹង១១៦,១២%ននផ្ផនការ៣២ ៤០៣
ហ.ត្. កលីស្ឆ្ន មុំន២ ៧១៥ហ.ត្. និងដំណាឧំស្ាហកមមរដូវស្បាងំមានកពាត្ស្កហម ដំ ូងមី ស្ផ្ណត កបាយ    
ស្ផ្ណត កដី ស្ផ្ណត កកស្ៀង លៃ អំកៅ ស្កកៅ ថ្នន ជំក់ និង ូកអនុវត្តបាន ៧៩ ២៧៤ហ.ត្. កស្មីនឹង៧៤,៨៨%នន
ផ្ផនការ១០៥ ៨៧៣ហ.ត្. តិ្ចជាងឆ្ន មុំន១០ ៣៦៧ហ.ត្.។ 

ខ- ទលតិរតមដ្ំណ្តមំ្ៅស  ូ
ផលិត្កមមដំណាកំៅស្៊ូ ២០១៨ ២០១៩ 

នផៃដីចមាា រកៅស្៊ូ ៤៣៦ ៦៨២ហ.ត្. ៤០៥ ៦១៧ហ.ត្. 
នផៃដីអាជីវកមម ២០១ ៩៥០ហ.ត្. ២៥០ ៤៧៧ហ.ត្. 
ផលិត្ផលអនុវត្តបាន ២២០ ១០០កាន ២៨៧ ៦៣៨កាន 
បរមិាណបកញ្ចញលក់ ២១៧ ៥០០កាន ២៨២ ០៧១កាន 
ជ័រកៅស្៊ូមានត្នមេជាមធ្យម  ១ ៣៣៦ដុោេ រអាកម រកិ/កាន 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៩កនះ ស្រុបនផៃដីចមាា រកៅស្៊ូរដារបស្់វទិ្ាសាា នស្សាវស្ជាវកៅស្៊ូកមពុជានិងឯកជនចំនួន
៩ស្កុមហុ៊ន គឺ ១- ស្កុមហុ៊នសុ្ភកដិនីកាអិុនកវស្កមនស្គុប ២- ស្កុមហុ៊នចមាា រកៅស្៊ូាបា វ ៣- ស្កុមហុ៊នចមាា រកៅស្៊ូ
កមមត់្េូអិលធី្ឌី្ ៤- ស្កុមហុ៊នស្វីហវរា ប់កបី៊លីមីធី្ត្ កេត្តរត្នគិរ ី៥- ស្កុមហុ៊នស្វីហវរសី្ស្ស្៍ (ស្នួល) ៦- ស្កុមហុ៊ន
ចមាា រកៅស្៊ូ ុងកស្ស្ង (បឹងកកត្) ៧- ស្កុមហុ៊នអានមា ឌី្ស្គុប (ចមាា រអណតូ ង) ៨- ស្កុមហុ៊នអានមា ឌី្ស្គុប (ពាមជាំ
ង រមាស្ផ្ហក) និង៩- ស្កុមហុ៊នផ្ស្កក(កេមបូឌា េូអិលធី្ឌី្) ស្កុមហុ៊នវនិិកយាគកលីស្មបទនដីកស្ដាកិចច ស្ពមទងំ
ស្កុមហុ៊នវនិិកយាគកលីស្មបទនដីកស្ដាកិចច និងចមាា រកៅស្៊ូស្គួសារ មាននផៃដីចមាា រកៅស្៊ូ៤០៥ ៦១៧ហ.ត្. កនុងកនាះ 
នផៃដីអាជីវកមម២៥០ ៤៧៧ហ.ត្.កស្មីនឹង៦២% ផលិត្ផលអនុវត្តបាន២៨៧ ៦៣៨កាន កកីនក ងី៦៧ ៥៣៨
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កាន កស្មីនឹង៣១% កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន មុំន។ បរមិាណបកញ្ចញលក់២៨២ ០៧១កាន កកីនក ងី៦៤ ៥៧១កាន កស្មី
នឹង៣០%កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន មុំន។ ជ័រកៅស្៊ូមានត្នមេជាមធ្យម១ ៣៣៦ដុោេ រអាកម រកិ/កាន កកីនក ងី១៩ដុោេ រ
អាកម រកិ/កាន កស្មីនឹង១% កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន មុំន។ 

គ្- លទធទលផ្នោរម្បាសសមាាតតនី នងិ្សណំ្លោ់តទិទុុះពសីន្តងាាត 
ស្កមមភាពកបាស្ស្ំអាត្មីនកដ្ឋយស្បតិ្បត្តិករធំ្ៗ៧ រមួមាន កងកយាពលកេមរភូមិនៃ អងគភាពសុ្ីមា ក់ 

(CMAC) អងគការហា ូស្ាស្់ អងគការអាប ូប ូ អងគការផ្ម ក អងគការកដ្ឋះមីនកមពុជា និងអងគការអិនភីកអ។ 
បរយិាយ ២០១៨ ២០១៩ កស្បៀបកធ្ៀប 

មីនស្បឆ្ងំមនុស្ស(ស្ោប់)  ១៤ ៧៨៨ ១៥ ៨០៨ កកីន ១០២០ 
មីនស្បឆ្ងំរងកស្កាះ (ស្ោប់)  ១៩១ ៣៤២ កកីន ១៥១ 
ស្ំណល់ជាតិ្ផៃុះពីស្ស្រង្កគ ម (ស្ោប់)  ៥២ ១៦៥ ៥៥ ៣០៦  កកីន ៣ ១៤១ 
នផៃដីស្កស្មចបាន (ម២) ១២៤ ៣២៣ ០២១ ១៣០ ០៨៤ ៧៣៥ កកីន ៥ ៧៦១ ៧១៥ 
ជនរងកស្ោះកដ្ឋយសារមីន(នាក់) ៥៨ ៧៧ កកីន ១៩ 

គិត្ចប់ពីឆ្ន ១ំ៩៩២ មកដល់ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្បតិ្បត្តិករទងំ៧ បានកធ្វីការកបាស្ស្មាែ ត្មីនស្កស្មច
នផៃដី១ ៩៧៩ ៤៧៦ ៦២៣ម២ រកកឃញីមីនស្បឆ្ងំមនុស្ស១ ០៨០ ៨១៤ស្ោប់  មីនស្បឆ្ងំរងកស្កាះ២៥ ១៨៦
ស្ោប់ និងស្ំណល់ជាតិ្ផៃុះពីស្ស្រង្កគ ម ២ ៨៣២ ៦២៦ស្ោប់។ 

ឃ- អាជវីរតមវសិយ័ជលទលនិង្ោរងារវារវីបប្រតម 
១- ោរងារអាជវីរតមវសិយ័ជលទល 

បរយិាយ ២០១៨ ២០១៩ 
ក- អាជីវកមមកនសាទ្ទឹ្កសាប 
ដ្ឋយស្តី្  ១៦ ៩៧៥កាន កស្មីនឹង១៤១,៤៦% 

ននផ្ផនការ ១២ ០០០កាន 
១៤ ៣២០កាន កស្មីនឹង១១៩,៣៣% 

ននផ្ផនការ១២ ០០០កាន 
ការកនសាទ្ស្គួសារ 
កនុងផ្ដនកនសាទ្ 

៣៦០ ៧៣០កាន កស្មីនឹង១០៤,៥៦%  

ននផ្ផនការ ៣៤៥ ០០០កាន 
៣២៦ ៥០០កានកស្មីនឹង៩៤,៦៤% 
ននផ្ផនការ៣៤៥ ០០០កាន 

ការកនសាទ្ស្គួសារ 
ាមវាលផ្ស្ស្ 

១៥៧ ៣០០កាន កស្មីនឹង១០៨,៤៨% 
ននផ្ផនការ ១៤៥ ០០០កាន 

១៣៨ ០៣០កានកស្មីនឹង៩៥,១៩% 
ននផ្ផនការ១៤៥ ០០០កាន 

េ-  អាជីវកមមកនសាទ្ស្មុស្ទ្ 
ការកនសាទ្ស្មុស្ទ្ ១២១ ១០០កាន កស្មីនឹង១០០,០៩% 

ននផ្ផនការ ១១០ ០០០កាន 
១២២ ២៥០កាន កស្មនីឹង១១១,១៤% 
ននផ្ផនការ១១០ ០០០កាន 

២-  ោរងារវារវីបប្រតម 
ការចិញ្ច ឹមស្តី្និង
បង្កគ  

២៥៤ ០៤៨កានកស្មីនឹង ១០១,៦២% 
ននផ្ផនការ ២៥០ ០០០កាន 

៣០៧ ៤០៨កាន កស្មនីឹង១០២,៤៧% 
ននផ្ផនការ៣០០ ០០០កាន 

ការចិញ្ច ឹមស្កកពី ៤១០ ០០០កាល កស្មីនងឹ ១៣៦,៦៧% 
ននផ្ផនការ ៣០០ ០០០កាល 

៤១២ ៨១១កាល កស្មីនឹង១៣៧,៦០% 
ននផ្ផនការ៣០០ ០០០កាល 
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ការភាា ស្់កូនស្តី្ពូជ ២១០ ០០០ ០០០កូន កស្មីនងឹ៩៥,៤៥% 
ននផ្ផនការ ២២០ ០០០ ០០០កូន 

២២២ ០០០ ០០០កូន កស្មនីឹង១០០% នន
ផ្ផនការ២២២ ០០០ ០០០កូន 

៣- ោរររផ្ចន និង្នាមំ្ចញទលម្នសាទ 
ក- ការផ្កនចនផលកនសាទ្ 
ផលកនសាទ្ទឹ្កសាប
កនុងរដូវកនសាទ្ 

៧៣ ០០០កាន កស្មីនឹង ៨៩,០២%    
ននផ្ផនការ ៨២ ០០០កាន 

៧២ ០៧៥កាន កស្មីនឹង៨៧,៩០%នន
ផ្ផនការ ៨២ ០០០កាន 

ផលកនសាទ្ស្មុស្ទ្ ១០ ៧៣៥កានកស្មីនឹង ១១៩,២៨%   
ននផ្ផនការ ៩ ០០០កាន 

៧ ១០៥កាន កស្មីនឹង៧៨,៩៤% នន
ផ្ផនការ៩ ០០០កាន     

ការផលិត្ទឹ្កស្តី្ ៥៨ ០០០ ០០០លីស្ត្ កស្មនីងឹ៩៦,៦៧% 
ននផ្ផនការ ៦០ ០០០ ០០០ លីស្ត្ 

៤៥ ០០០ ០០០លីស្ត្ កស្មនីឹ៧៥,០០% នន
ផ្ផនការ៦០ ០០០ ០០០លីស្ត្ 

េ- ការនាកំចញផលកនសាទ្ 
ផលកនសាទ្ស្ស្ស្់ 
នាកំចញ 

៩ ៥០០កាន កស្មីនឹង ៦៣,៣៣%      
ននផ្ផនការ ១៥ ០០០កាន 

៩ ១៩០កាន កស្មីនឹង៦១,២៧%   នន
ផ្ផនការ១៥ ០០០កាន 

ផលកនសាទ្ផ្កនចន ៥ ០០០កាន កស្មីនឹង ១០០%          
ននផ្ផនការ ៥ ០០០កាន 

៤ ៩១០កាន កស្មីនឹង៩៨,២០%  
ននផ្ផនការ៥ ០០០កាន 

៤- ោរក្តតួពនិិតយ្នងិ្បន្តងាាបបទម្លមើសម្នសាទ 
ស្ំណំុករឿងបទ្កលមីស្ 

ជលផល 
៣ ២០៤ករណី (បទ្កលមីស្ទឹ្កសាប    
២ ៩៧០ករណី និងស្មុស្ទ្ ២៣៤ករណី) 

៣ ១០១ករណី (បទ្កលមីស្ទឹ្កសាប     
២ ៨៧៣ករណី នងិស្មុស្ទ្២២៨ករណី) 

ង្- ោរងារសខុភាពសតវនងិ្ទលតិរតមសតវ 
ង្.១- ោរងារសខុភាពសតវ :  ការចក់ថ្នន បំង្កា រជំងឺ េ្ងស្ត្វ កៅរាជធានីនិងកេត្តចំនួន២៥ បាននិងកំពុង

អនុវត្តជីវសុ្វត្ាិភាពកដ្ឋយបានបាញ់ថ្នន រំងំ្កប់កមករាគ២៣៤ ៦២៥កលីក កៅាមកស្ិដ្ឋា នចិញ្ច ឹមស្ត្វ ទី្កផ្នេង 
ចិញ្ច ឹមស្ត្វ ស្ត្តឃ្ត្ដ្ឋា ន ទី្កផ្នេងលក់បកស ីនិងកផ្នេងផៃុះជំងឺស្ត្វ។ បទ្កលមីស្ស្ត្វនិងផលិត្ផលមានកដីមកំកណីត្
ពីស្ត្វស្តូ្វបានស្តួ្ត្ពិនិត្យនិងបស្រង្កា បយា ងស្កមមកដ្ឋយស្កុមអនតរាគមន៍របស្់អគគនាយកដ្ឋា នសុ្េភាពស្ត្វ
និងផលិត្កមមស្ត្វនិងមនៃីរកស្ិកមម រុកាខ ស្បមាញ់ និងកនសាទ្ រាជធានី កេត្តទូ្ទងំស្បកទ្ស្បាន៤១០ករណី កនុង
កនាះចប់ឃ្ត់្េេួន៦២ករណី ស្តួ្ត្ពិនិត្យមានលិេិត្អនុញ្ញា ត្ស្តឹ្មស្តូ្វ៣៤៨ករណី និងបានផ្ណនាដំល់អាជីវករផ្ដល 
ដឹកជញ្ាូ នស្ត្វរស្់ឱ្យស្បតិ្បត្តិជីវសុ្វត្ាិភាពកពញកលញកដីមបកីារពារការ េ្ងរាលដ្ឋលននជំងឺកផសងៗ។ 

ង្.២- ទលតិរតមសតវ 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ ផលិត្កមមស្ត្វមានការកកីនក ងីជាពិកស្ស្ការចិញ្ច ឹមស្ត្វស្ស្មាប់ឧស្ាហកមម។ 

ជាក់ផ្ស្តង ស្ត្វចិញ្ច ឹម(ជាលកខណៈស្គួសារនិងលកខណៈពាណិជាកមម)ស្រុបបានកកីនក ងីដល់៤៥,៨៥ោនកាល 
គឺកកីនកលីស្ឆ្ន ២ំ០១៨ ចំនួន៣,៣% ផ្ដលកធ្វីឱ្យកមពុជាមានស្មត្ាភាពផលិត្សាច់ស្ស្មាប់បកស្មីត្ស្មូវការកនុងស្ស្ុក 
បានស្បមាណ២៣៩ពាន់កានឬកស្មីនឹង៨២% ននត្ស្មូវការសាច់ស្រុបស្បមាណ២៩០ពាន់កានកនុងមួយឆ្ន ។ំ 
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បរយិាយ 
ការចិញ្ច ឹមស្ត្វជាលកខណៈស្គសួារ ការចិញ្ច ឹមស្ត្វជាលកខណៈពាណិជាកមម 

២០១៨ ២០១៩ កស្បៀបកធ្ៀប  ២០១៨ ២០១៩ កស្បៀប
កធ្ៀប 

កោ ២ ៩១៧ ៣០២ ២ ៧៦៩ ៨៨៥ -៥% ១១ ២៣២ ៩ ៨៧៧ -១២,១% 
ស្កប ី ៥០០ ៧៧៨ ៤៤៧ ១៦៧ -១០,៧% ២១៧ ២១៨ ០,៥% 
កមាេ ងំ 
អូស្ទញ 

៨៣៦ ៣០១ ៧១៧ ៩០២ -១៤,១% - - - 

ស្ជូក ១ ៩៣៤ ៩១៧ ១ ០៣០ ៤៩៤ -៤៦,៧% ៨១២ ៩៣៨ ១ ១៥៥ ៤៣១ ៤២,១% 
បកស ី ២៨ ៩៥៦ ៣៤២  ២៧ ៧៦៣ ៤៧៩ -៤,១% ៩ ២១០ ៤០៩ ១២ ៦៣១ ៩៧៤ ៣៧,១% 
កស្ះ ៤ ២០៧ ៣ ៧៧១ -១០,៤% ៨៩  ៣០ -៦៦,៣% 
កចៀម ៤៥៩  ៦៤៨ ៤១,២%    
ពផ្ព ២៥ ៧៤៧ ២៧ ៧៤០ ៧,៧% ៧០០   

ដំរ ី ៥៨ ១៨ -៧១,៤%    
សាវ      ១៤ ០៧៩ ១០០% 
ស្រុប ៣៤ ៧២៦ ១១១ ៣២ ៧៦១ ១០៤ -៦,៨៧% ១០ ០៣៥ ៥៨៥ ១៣ ៨១១ ៦០៩ ៣៧,៦% 

ការជំរុញផលិត្កមមស្ត្វនិងបកងាីនផលិត្ភាពស្ត្វ ជាកោលកៅអាទិ្ភាពស្ស្មាប់ការកធ្វីពាណិជាកមម 
ស្ត្វ។ កនុងរយៈកពល៥ឆ្ន ចុំងកស្កាយកនះ ផលិត្កមមស្ត្វមានលកខណៈពាណិជាកមមមានអស្ាកកីនក ងីគួរឱ្យកត់្
ស្មាគ ល់ គឺកកីនក ីងពី៨,២៦ោនកាលកៅឆ្ន ២ំ០១៥ កកីនដល់១៣,៨១ោនកាលកៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ 
កដ្ឋយផ្ កកៅឆ្ន ២ំ០១៩កនះ ផលិត្កមមស្ត្វមានលកខណៈពាណិជាកមមមានកំកណីន៣៧,៦%កនុងកនាះផលិត្កមម
ស្ជូកមានលកខណៈពាណិជាកមមមានកំកណីន៤២,១%និងផលិត្កមមបកសមីានកំកណីន៣៧,១%។ អស្ាននកំកណីន
ផលិត្កមមស្ត្វមានលកខណៈពាណិជាកមមកនះ បាន េ្ុះបញ្ញច ងំឱ្យកឃីញពីការតេ ស្់បតូរផ្បបផ្ផនផលិត្កមមស្ត្វជា
វជិាមាន កដីមបី្ នកៅផ្កលមែផលិត្ភាពស្ត្វនិងស្បស្ិទ្ធភាពកស្ដាកិចចកាន់ផ្ត្ស្បកស្ីរក ងី។ អស្ាចិញ្ច ឹមស្ត្វ
មានលកខណៈពាណិជាកមមបានកកីនពី២៣%កៅឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់៣០%កនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ កដ្ឋយផ្ ក អស្ាចិញ្ច ឹម
ស្ត្វជាលកខណៈស្គួសារបានងយចុះពី៧៧%កៅឆ្ន ២ំ០១៨មក៧០%កនុងឆ្ន ២ំ០១៩។ 

ផ្បបផ្ផន 
ផលិត្កមមស្ត្វ 

ស្ាិតិ្ផលិត្កមមស្ត្វស្រុប ាមផ្បបផលិត្កមមពីឆ្ន ២ំ០១៨-២០១៩ កស្បៀបកធ្ៀប២០១៩/
២០១៨ 

២០១៨ ២០១៩  
លកខណៈស្គសួារ ៣៤ ៣៣៩ ៨១០ ៣២ ០៤៣ ៥៣៥ -៦,៧% 

លកខណៈពាណិជាកមម ១០ ០៣៥ ៥៨៥ ១៣ ៨១១ ៦០៨ ៣៧,៦% 
ស្រុប ៤៤ ៣៧៥ ៣៩៥ ៤៥ ៨៥៥ ១៤៣ ៣,៣% 

ង្.៣- តក្តវូោរសតវនងិ្សាច់ 
ផ្ផែកាមរបាយការណ៍របស្អ់ងគការកស្បៀងនិងកស្ិកមមននអងាការស្ហស្បជាជាតិ្ ការបរកិភាគសាច់

ស្ត្វកៅកមពុជាកនុងមនុស្សមាន ក់កនុងមួយឆ្ន ហូំបសាច់ជាមធ្យមស្បមាណ១៧,៦០គ.ស្ក. កនុងកនាះសាច់កោ សាច់ស្កបី៥
គ.ស្ក. សាច់ស្ជូក៩,២៩គ.ស្ក. សាច់បកស៣ី,៣គ.ស្ក. និងសាច់ស្ត្វកផសងៗកទ្ៀត្០,០១គ.ស្ក.។ 
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ត្ស្មវូការកស្បីស្បាស់្ ការផគត់្ផគង់ និងការបំកពញបផ្នាមឆ្ន ២ំ០១៩ 

ស្បកភទ្ស្ត្វ ត្ស្មូវការកស្បីស្បាស្ ់ លទ្ធភាពផគត់្ផគង់កនុងស្ស្ុក កងវះខាត្(ផ្ផនការ) 
 កាន ពាន់កាល កាន ពាន់កាល កាន ពាន់កាល 

កោ ស្កបី ៨២ ៤៥០ ៧៥០ ៨៩ ៣៩៥ ៨១២ ៦ ៩២៥ ៦៣ 
ស្ជូក ១៥៣ ១៩២ ៣ ០៦៤ ១០២ ៧៨៦ ២ ០៥៦ -៥០ ៤០៦ -១ ០០៨ 
បកស ី ៥៤ ៤១៧ ៤៥ ៣៤៨ ៤៦ ៩៥៤ ៣៩ ១២៩ -៧ ៤៦៣ -៦ ២១៩ 
កផសងៗ ១៦៥ ១៤ - - -១៦៥ -១៤ 
ស្រុប ២៩០ ២២៤  ២៣៩ ១៣៥  -៥១ ១០៩  

ង្.៤- ោរនាមំ្ចញសតវនិង្ទលិតទលសតវ 
កមពុជាមានលទ្ធភាពកធ្វីការនាកំចញកោ ស្កបី ស្ជូក មាន់ សាវ កាត ម សាច់ ផលិត្ផលស្ត្វ ចំណីអាហារ 

និងទឹ្កកដ្ឋះកោមួយចំនួនកៅបរកទ្ស្ផងផ្ដរ។  
នាកំចញស្ត្វ សាច់ ផលិត្ផលស្ត្វ និងចំណីស្ត្វ 

ស្បកភទ្ស្ត្វនិងផលិត្កមមស្ត្វ ឯកា ២០១៨ ២០១៩ 
កោ ស្កបី កាល ៦ ៧៨៦ ៥៦ ២១៨ 
ស្ជូកពូជ(កម កបា) កាល ៥០៥ ២០០ 
ស្ជូកពូជ(កូន) កាល ៥ ០០០  
សាវ កាត ម កាល ១០ ៤៧២ ១៦ ១៩៦ 
សាច់កោ កាន ១២  
ទឹ្កកដ្ឋះកោ កាន ៧ ៥៥៨ ៣ ៩៨៤ 
ចំណីផ្ ា្ កាន ១ ៤៩៤ ១ ០១១ 
ករាមស្ត្វ កាន ២៤ ៨ 
ផ្ស្បកកោ ស្កប ីស្ជូក កាន ១ ២៧៥ ១ ៤៤០ 

ង្.៥- អពំចីំណ្សីតវ 
ការង្ករចំបង គឺការករៀបចំកមមវធីិ្ផ្កលមែចំណីស្ត្វ ផសពវផាយពូជកមម  ផ្ដលស្ំបូរកៅកដ្ឋយសារធាតុ្

ចិញ្ច ឹមនិងផតល់ទិ្ននផលេពស្់។ បចចុបបននបានពស្ងីកកមមវធីិ្ដំណាចំំណីស្ត្វកៅទូ្ទងំ២៥រាជធានី កេត្ត ស្រុបមាន
កផ្នេងកធ្វបីង្កា ញចំនួន១ ០៣២កផ្នេង កលីនផៃដីចំនួន៣៨៤,៣៨ហកិា។ 

បចចុបបនន ស្កុមហុ៊នផ្ដលបានវនិិកយាគសាងស្ង់ករាងចស្កផលិត្ចំណីស្ត្វកៅកនុងស្បកទ្ស្កមពុជាមានចំនួន
១៦ស្កុមហុ៊ន និងមានករាងចស្កផលិត្ចំណីស្ត្វស្រុប១៨កផ្នេង ផ្ដលមានស្មត្ាភាពផលិត្ចំណីស្ត្វបានស្បមាណ 
ជាង២ោនកានកនុងមួយឆ្ន ។ំ 

ង្.៦- សតេឃាតដ្ឋាន : គិត្មកដល់ដំណាច់ឆ្ន ២ំ០១៩កនះ ស្ត្តឃ្ត្ដ្ឋា នទូ្ទងំស្បកទ្ស្មានចំនួន
២២៥កផ្នេង។ 
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ច- ោរអភវិឌឍ្សហគ្តន៍រសរិតម 
ច.១- ការបកងាីត្និងចុះបញ្ា ីស្ហគមន៍កស្ិកមម 
 គិត្ចប់ពីឆ្ន ២ំ០០៣ ដល់ដំណាច់ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩កនះ កដ្ឋយអនុកោមាមស្ពះរាជស្កឹត្យ

ស្តីពីការបកងាីត្និងការស្បស្ពឹត្តកៅរបស់្ស្ហគមន៍កស្ិកមមឆ្ន ២ំ០០០ និងអនុកោមាមចាប់ស្តីពីស្ហគមន៍
កស្ិកមមឆ្ន ២ំ០១៣ ស្កស្ួងកស្ិកមម រុកាខ ស្បមាញ់ និងកនសាទ្ បានស្ស្មបស្ស្មួលចងស្កងបកងាីត្ជាស្ហគមន៍
កស្ិកមម១ ១៩០ស្ហគមន៍ ផ្ដលមានមាច ស្់ភាគហុ៊នស្រុប១៤០ ០៥១នាក់ កនុងកនាះមានស្មាជិកនារ ី៨៧ ៨៩២
នាក់ កស្មីនឹងស្បមាណ៦២%ននស្មាជិកស្រុប ស្បាក់ភាគហុ៊នស្រុប៤០ ៧៧២ ៨៦៥ ៤០០ករៀល(ស្បមាណ១០
ោនដុោេ រអាកម រកិ) ផ្ដលជាងវកិាតៃ ល់របស្់ស្បជាកស្ិករដ្ឋក់ភាគហុ៊នវនិិកយាគកនុងស្ហគមន៍កស្ិកមមរបស្់
េេួន និងកដីមទុ្នស្រុប៩១ ០៨៣ ៦៥២ ៦០៩ករៀល(ស្បមាណ២២,៧ោនដុោេ រអាកម រកិ)។    

ច.២- ការបកងាីត្និងចុះបញ្ា ីស្ហភាពស្ហគមន៍កស្ិកមម 
ស្ហភាពស្ហគមន៍កស្ិកមម គឺជាកស្មិត្ឬថ្នន ក់ទី្២ននស្ហគមន៍កសិ្កមមផ្ដលស្តូ្វបានបកងាីត្

ក ងីកដ្ឋយស្ម័ស្គចិត្តចប់ពីស្ហគមន៍កស្ិកមមពីរក ងីកៅកដីមបសី្បមូលផតុ ំកមាេ ងំផលិត្កមម មកធ្ាបាយផលិត្កមម និង 
ពស្ងីកស្មត្ាភាពកៅកនុងផលិត្កមមកស្ិកមម កស្ិឧស្ាហកមម កស្ិពាណិជាកមម ឬកស្វាកមមពាក់ព័នធវសិ្័យកស្ិកមម។  

គិត្ស្តឹ្មឆ្ន ២ំ០១៩កនះ ស្ហភាពស្ហគមន៍កស្ិកមមមានចំនួន១០ កៅកនុងកេត្តចំនួន៩ រមួមាន 
កេត្តកស្ៀមរាប២ កំពត្១ ត្បូងឃមុ១ំ ាផ្កវ១ ស្ពះវហិារ១ នប លិន១ បាត់្ដំបង១ កំពង់ស្ពឺ១ និងកេត្តសាវ យករៀង១។ 
ស្ហភាពស្ហគមន៍កស្ិកមមមានស្មាជិកស្ហគមន៍កស្ិកមមស្រុប១៦៨ស្ហគមន៍ និងមានកដីមទុ្នស្រុប
១ ៦៤០ ៦១៥ ០៨២ករៀល(ស្បមាណ៤១មឺុនដុោេ រអាកម រកិ)។  

ច.៣- ការបកងាីត្និងចុះបញ្ា ីស្មព័នធស្ហគមន៍កស្ិកមមកមពុជា 
ស្មព័នធស្ហគមន៍កស្ិកមម គឺរចនាស្មព័នធចត់្ាងំកំពូលរបស្់ស្ហគមន៍កស្ិកមមនិងស្ហភាព

ស្ហគមន៍កស្ិកមមកៅកមពុជា ផ្ដលរាល់ស្ហគមន៍កស្ិកមមនិងស្ហភាពស្ហគមន៍កស្ិកមមទំងអស្់កៅ
ស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជាជាមាជិករបស្់ស្មព័នធស្ហគមន៍កស្ិកមមកមពុជា។  

ស្ហគមន៍កស្ិកមមចំនួន១ ១៩០ និងស្ហភាពស្ហគមន៍កស្ិកមមចំនួន១០ បានកាេ យជាស្មាជិក
ស្មព័នធស្ហគមន៍កស្ិកមមកមពុជា។ ស្មព័នធស្ហគមន៍កស្ិកមមកមពុជា ស្តូ្វបានចុះបញ្ា ីទ្ទួ្លសាគ ល់ជាផេូវការកដ្ឋយ
ស្កស្ួងកស្ិកមម រុកាខ ស្បមាញ់ និងកនសាទ្ កាលពីនងៃទី្២៣  ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០២០។    

ច.៤- មុេរបរនិងការចុះកិចចស្នាផលិត្កមមកស្ិកមមរបស់្ស្ហគមន៍កស្ិកមម 
 មុេរបរស្ំខាន់ៗរបស្់ស្ហគមន៍កស្ិកមម រមួមាន ១-មុេរបរទី្ផារ(ទិ្ញផលិត្ផលពីស្មាជិក

លក់ ដូចជាស្ស្ូវ ពូជស្ស្ូវ កស្មច កពាត្ ដំ ូង ស្ផ្ណត ក សាវ យ កមៀននប លិន បផ្នេស្គប់ស្បកភទ្ ស្ជូក មាន់ ទ) 
(២)- មុេរបរផគត់្ផគង់ធាតុ្ចូលកស្ិកមម(ទិ្ញធាតុ្ចូលកស្ិកមមពីខាងកស្ៅមកលក់ឱ្យស្មាជិក ដូចជាជីកស្ិកមម 
ថ្នន កំស្ិកមម ចំណីស្ត្វ ថ្នន ពំាបាលស្ត្វ ពូជដំណា ំទឹ្កបរសុិ្ទ្ធ និងស្មាភ រៈកស្ិកមម។ល។ ៣- មុេរបរកស្បីស្បាស្់រួម
ោន ផ្ដលបកស្មីឱ្យកស្វាកមមរួមមាន  ស្មៃួត្ស្ស្ូវ ផ្កនចនចំណីស្ត្វ កិនស្សូ្វ ភាួររាស់្កដ្ឋយកស្គឿងយនតកស្ិកមម 
ស្ចូត្ស្សូ្វកដ្ឋយមា សីុ្នស្ចូត្ និង៤-មុេរបរឥណទនកស្ិកមម(ផតល់ស្បាក់កមចីនិងទ្ទួ្លកស្វាស្នសំស្បាក់របស់្
ស្មាជិកស្ហគមន៍កស្ិកមម)។  

 កៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ កនេងមកកនះ ស្ហគមន៍កស្ិកមមចំនួន១៦៥ ។ ស្ហគមន៍កស្ិកមមបានចុះ
កិចចស្នាផលិត្កមមកស្ិកមមជាមួយស្កុមហុ៊នឯកជនកៅាមស្បកភទ្មុេដំណាំកស្ិកមម រួមមានស្ស្ូវស្កអូប
៩៣ស្ហគមន៍ ស្ស្ូវស្ររីាងគ៤៣ស្ហគមន៍ បផ្នេសុ្វត្ាភិាព១៦ស្ហគមន៍ ដំទ្បូងមីស្ររីាងគ៩ស្ហគមន៍ កស្មច២
ស្ហគមន៍ ស្ារកាន ត្១ស្ហគមន៍ និងស្ផ្ណត កកេៀវស្ររីាងគ១ស្ហគមន៍។   
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ឆ- វទិា្សាានក្សាវក្ោវនិង្អភវិឌឍ្វសិយ័រសិរតមពជូដ្ណំ្តំ 
កៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ វទិ្ាសាា នស្សាវស្ជាវនិងអភិវឌ្ឍវសិ្័យកស្ិកមមពូជដំណាបំាន៖ 
- ចុះស្បមូលស្ំណាកតា អ័រគីកដនិងដំណាំកផសងៗ១៩៧ស្ំណាក និងបនតអភិរកសពូជដំណាំ៣៨

ស្បកភទ្ រមួមានស្ស្ូវ៦ ៧៣១បញ្ា ិកា/ស្ំណាក និងដំណាកំផសងៗ៣៧ស្បកភទ្ចំនួន២ ២៧៨បញ្ា ិកា/ស្ំណាក ស្ពមទងំ
ដ្ឋ ំនិងវាយត្នមេកំណត់្លកខណៈស្ំណាកស្ត្ស្ក់ស្សូ្វ៥៣សំ្ណាក កមៃស្៥៨ស្ំណាក កពព ២៤សំ្ណាក និង
ស្ផ្ណត កនស្ព៤៣ស្ំណាក 

- កធ្វីការពិកសាធ្ពូជ៩៤ស្បកភទ្ កៅ៦៥៥កផ្នេង ផ្ដលកនុងកនាះមានពិកសាធ្ន៍បនាំុពូជកលីផ្ស្ស្
កស្ិករនិងផ្ស្ស្បង្កា ញ៤៣៩កផ្នេង កធ្វីការបណតុ ះបណាត លមស្រនតីបកចចកកទ្ស្៥វគគ មានអនកចូលរមួ១៥១នាក់ កធ្វី
ការបណតុ ះបណាត ល៤០ដង ជូនដល់កស្ិករ១ ៦៣៥នាក់(ស្ស្ី៥៥%)និងកធ្វីទិ្វាផ្ស្ស្៨កលីក មានកស្ិករចូលរមួ
៣៧៦នាក់(ស្ស្ី៥១%) 

- បកញ្ចញស្បកភទ្ពូជស្ស្ូវ១ពូជជាឯកត្តៈជកស្មីស្កចញពីស្កុមស្បកភទ្ពូជផ្ស្នស្កអូប កហីយគណៈ
កមមការបកញ្ចញស្បកភទ្ពូជដំណាដំ្ឋក់ក ម្ ះផ្ស្នស្កអូប១។ ផ្ស្នស្កអូប១ ជាស្បកភទ្ពូជស្ស្ូវស្សាលមិនស្បកាន់រដូវ
មានអាយុកាលមធ្យម១០៥នងៃ(កស្ពាះ)និង១១៥នងៃ(ស្ៃូង) ស្ោប់អងារ ស្ថ្នេ មានស្បផ្វង៧,១៥ម.ម. បនាៃ រ១,៩៥ម.ម. 
អាមី ូស្១៦% ផតល់ទិ្ននន័យមធ្យម៣,៩កាន/ ហ.ត្. និងអាចដល់៥,៨កាន/ហ.ត្.កហយីមានកេិនស្កអូបស្សាល។ 
ពូជស្ស្ូវកនះមិនមានលកខណៈធ្ន់ស្ទកំៅនឹងជំងឺនិងស្ត្វលែិត្ចនស្ងក ីយ។ ទ្នៃឹមនឹងកនះបានជំរុញការទ្ទួ្ល
យកស្បកភទ្ពូជស្ស្ូវងមីតា មាលតី្និងដំកណីបនស្បមងគល ាមរយៈការកធ្វីផ្ស្ស្បង្កា ញជាមួយកស្ិករ១០០កផ្នេង/
មួយពូជ និងយកអងារដំកណីបនស្បមងគលដ្ឋក់លក់ផសពវផាយកៅាមសាខាផារទំ្កនីបឡាក់គីមួយចំនួន 

- បកងាីត្ផ្ផនទី្ស្កុមដ្ឋដុំះស្ស្ូវ២ស្ស្ុក គឺស្ស្ុកបារាយណ៍និងាងំកោក កេត្តកំពង់ធំ្ កហយីស្ិកា
រកកឃញីបកចចកវទិ្ាស្គប់ស្គងដំណា៨ំ និងលទ្ធផលអកងាត្ស្ងគមកស្ដាកិចចមួយចំនួន 

- ផ្ចកស្ោប់ពូជស្ស្ូវជូនកស្ិករ៣៤០ស្គួសារ កៅកេត្តត្បូងឃមុ ំឧត្តរមានជ័យ ាផ្កវ និងកេត្តនស្ពផ្វង
១ ៧០០គ.ស្ក. ស្ស្មាប់ផលតិ្កនុងរដូវវស្ានិងរដូវទឹ្កស្ស្កឆ្ន កំនះទុ្កជាស្ោប់ពូជស្ស្មាប់កស្បីស្បាស្់ឆ្ន បំនាៃ ប់ កដ្ឋយ
កនុងរដូវវស្ាកនះកស្ិករ២១០ស្គួសារ កៅកេត្តត្បូងឃមុ ំ និងកេត្តឧត្តរមានជ័យ ផលិត្បានស្ោប់ពូជស្រុប៣៣កាន។ 
ផលិត្ស្ោប់ពូជស្ស្ូវស្គឹះ ចុះបញ្ា ីនិងវញិ្ញា បនបស្ត្បានស្បមាណ៦៤កាន ស្ពមទងំបានលក់និងផ្ចកចយដល់
អនកកស្បីស្បាស្់នូវស្ោប់ពូជស្ស្ូវជាង១៣កាន 

 - កបាះពុមពឯកសារ៣០ ៣៤០ចាប់ និងផ្បងផ្ចកឯកសារស្រុប១៩ ៨៣៣ចាប់ និងអត្ាបទ្វទិ្ា
សាស្រស្ត២អត្ាបទ្។ ចំនួនអនកកស្បីស្បាស់្ព័ត៌្មានបកចចកវទិ្ារបស្់វទិ្ាសាា នកាឌី្ាមរយៈកគហទំ្ព័រhttp://www.
cardi.org.kh ស្រុប១ ០៥៧ ៣៨៣នាក់ គិត្ជាមធ្យម២ ៩០៥នាក់/នងៃ កលីស្ឆ្ន ២ំ០១៨ ផ្ដលមាន២៧៤
នាក់/នងៃ។ 

២- ោរងារ្នធានទ្ឹែនិ្ឧតុនិយរ 
លទ្ធផលស្ំខាន់ៗរបស្់ស្កស្ួងធ្នធានទឹ្កនិងឧតុ្និយម ស្កស្មចបាន៖ 
រ- ោរក្គ្បក់្គ្ង្និង្ោរអភិវឌ្ឍធនធានទរឹនិង្ោរអនវុតេក្បព័នធធារាសាន្តសេ 
ទី្១- ការសាត រនិងការសាងស្ង់ស្បព័នធធារាសាស្រស្ត 

ក- ការជួស្ជុលសាត រក ងីវញិនិងការសាងស្ង់ស្បព័នធធារាសាស្រស្តបកងាីនលទ្ធភាពកស្សាចស្ស្ព 
បរយិាយ គកស្មាង ស្ស្ូវវស្ា(ហ.ត្.) ស្ស្ូវស្បាងំ(ហ.ត្.) ស្រុប(ហ.ត្.) ដំណា(ំហ.ត្.) 
២០១៩ ៥២ ២២ ៣១៥ ១០ ៧៤៨ ៣៣ ០៦៣ ៤១២ 

http://www.cardi.org.kh/
http://www.cardi.org.kh/
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េ- ការផ្ងទសំ្បព័នធធារាសាស្រស្តជាស្បចនិំងេួប រកានិរនតរភាពកស្សាចស្ស្ព 
២០១៩ ១៩៩ ៤០៩ ២៦៧ ៩០ ៤៧៣ ៤៩៩ ៧៤០ ១ ៩២៤ 

ទី្២- ការជួស្ជុល-ផ្ងទសំ្ំណង់ស្ិលបៈការ  
បរយិាយ ទវ រទឹ្ក(កផ្នេង) លូទឹ្ក(កផ្នេង) សាៃ ក់ទឹ្ក(កផ្នេង) បកងាៀរ(កផ្នេង) 
២០១៩ ៣៤ ៤២ ៣៧ ៣ 

ទី្៣- ការជួស្ជុល-ផ្ងទសំ្បព័នធធារាសាស្រស្តកដ្ឋយមានស្បជាពលរដាចូលរមួ 
ក- ការជួស្ជុលនិងផ្ងទទំំ្នប់ 
បរយិាយ ចំនួន(កផ្នេង) ស្បផ្វង សាច់ដី  កស្គឿងចស្ក 
២០១៩ ១៥ ២៦ ៧២៤ម៣ ១ ០៤៤ម៣ កស្គឿងចស្ក 
េ- ការង្ករជីកនិងសាត រស្បឡាយ 
២០១៩ ៥២ផ្េស   ៩៨ ៦០៧ម៣ ២៦ ៧២៤ម៣ កស្គឿងចស្ក 

ទី្៤- ការករៀបចំស្ហគមន៍កស្ិករកស្បីស្បាស្់ទឹ្ក 
ក- ការករៀបចំស្ហគមគមន៍កស្បីស្បាស្់ទឹ្ក 

បរយិាយ ចំនួន 
ស្ហគមន៍ 

នផៃដីដំណាសំ្ស្ូវ (ហ.ត្.) ឯកា 
ស្គួសារ ស្ស្ូវវស្ា ស្ស្ូវស្បាងំ ស្រុប 

២០១៩ ១៣ ២៨ ៩៥៤ ៤ ៤០៣ ៣៣ ៣៥៨ ២១ ៣០៨ 
ខ- ោរក្គ្បក់្គ្ង្និង្ោរោត់បនថយម្ក្រុះទរឹជនំនន់ងិ្ទឹរផ្ក្ប  
ទី្១- ការស្គប់ស្គងនិងកាត់្បនាយកស្ោះទឹ្កជំនន់-ទឹ្កនស្ប 

- ការទប់សាាត្់ទឹកជំនន់  
ក- ការសាងេង់ទនំប់ការពារទឹកជំនន់  
បរយិាយ ចំនួនគកស្មាង ការពារលំកៅដ្ឋា ន 
២០១៩ ១ ១០០ហ.ត្. 

ស- ជួេជុលខ្ែទាជំាប្បចា ំ
 

បរយិាយ 
 

ចំនួនគកស្មាង បកងាីនលទ្ធភាពការពារ(ហ.ត្.) 
លំកៅដ្ឋា ន ស្ស្ូវវស្ា ស្រុប 

២០១៩ ២ ៣ ៤២០ ១ ៤៨១ ៤ ៩០១ 
- ការទប់សាាត្់ទឹកប្ប្ប  

ក- ការសាងស្ង់ទំ្នប់ការពារទឹ្កនស្ប 

បរយិាយ ចំនួនគកស្មាង 
បកងាីនលទ្ធភាពការពារ(ហ.ត្.) 

ស្ស្ូវ ដំណា ំ ស្រុប 
២០១៩ ២ ៦៥៥ ២០ ៦៧៥ 
េ- ការជួស្ជុល-ផ្ងទជំាស្បច ំកដីមបរីកានិរនតរភាពការពារទ្ប់សាា ត់្ទឹ្កនស្ប 
បរយិាយ ចំនួនគកស្មាង រកានិរនតរភាពននលទ្ធភាពការពារ(ហ.ត្.) 
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លំកៅដ្ឋា ន ស្ស្ូវវស្ា ដំណា ំ ស្រុប 
២០១៩ ១៦ ៣៨៦ ១៥ ៤០៣ ១១០ ១៥ ៨៩៩ 

ទី្២- ការអនតរាគមន៍ស្កស្រង្កគ ះស្ស្ូវកពលមានកស្ោះរាងំស្ៃួត្ 
បរយិាយ ការកស្បីស្បាស្់កស្បង (លីស្ត្) នផៃដីស្ស្ូវស្កស្រង្កគ ះ (ហ.ត្.) 

កស្បងមា ស្៊ូត្ កស្បងរអិំល ស្ស្ូវស្បាងំ ស្ស្ូវវស្ា ស្រុប 
២០១៩ ១ ១៤០ ០០០ ៥ ៦០០ ៤៧ ៨៩២ ៤២ ២៩៧ ៩០ ១៨៩ 

កស្ៅពីការង្ករអនតរាគមន៍ស្កស្រង្កគ ះស្ស្ូវកដ្ឋយមា សុ្ីនបូមទឹ្ក ក៏មានការស្កស្រង្កគ ះស្ស្ូវកដ្ឋយស្បព័នធធារា
សាស្រស្ត(បងាូរ) ។ 

បរយិាយ 
លទ្ធផលបងាូរស្កស្រង្កគ ះ (ហ.ត្.) 

ស្ស្ូវស្បាងំ ស្ស្ូវវស្ា ស្រុប 
២០១៩ ៥៨២ ៨៣៩ ១ ៤២១ 

ទី្៣- ការសាងស្ង់ដំក ងីសាា នីយបូមទឹ្កនិងជួស្ជុលមា សុ្ីនបូមទឹ្ក  
បរយិាយ សាងស្ង់សាា នីយ(កផ្នេង) ជួស្ជុលសាា នីយ(កផ្នេង) ជួស្ជុលមា សុ្ីន(កផ្នេង) 
២០១៩  ៣ ៤៩ 

ទី្៤- ការង្ករជលសាស្រស្ត  

បរយិាយ 
សាា នីយជលសាស្រស្ត(កផ្នេង) កាត រផ្ម ស្ត្វាស្់កមពស្់ទឹ្ក(កផ្នេង) 

ដំក ងី ជួស្ជុល ដំក ងី ជួស្ជុល 
២០១៩  ១ ១ ១ 

ទី្៥- ការង្ករឧតុ្និយម 
 

បរយិាយ សាា នីយឧតុ្និយម(កផ្នេង) ប ុស្តិ៍ត្ស្មងទឹ្កកភេៀង(កផ្នេង) 
ជួស្ជុល ដំក ងី ជួស្ជុល 

២០១៩ ៧ ២០ ៥ 
ជាក់ផ្ស្តងកៅឆ្ន ២ំ០១៩កនះ ស្កស្ួងស្កស្មចបាន៖ 

- បកងាីនលទ្ធភាពកស្សាចស្ស្ពកលីនផៃដីដំណាសំ្ស្ូវស្រុបចំនួន៣៣ ០៦៣ហ.ត្. កនុងកនាះ រមួមាន (ស្ស្វូរដូវ
វស្ាចំនួន២២ ៣១៥ហ.ត្. និងស្ស្ូវរដូវស្បាំងចំនួន១០ ៧៤៨ហ.ត្.)កស្សាចស្ស្ពដំណាំរួមផសំបានចំនួន
៤១២ហ.ត្.។ កស្ៅពីបកងាីនលទ្ធភាពកស្សាចស្ស្ពខាងកលី ក៏បានរកានិរនតរភាពននការកស្សាចស្ស្ពដំណាសំ្ស្ូវស្រុប
ចំនួន៤៩៩ ៧៤០ហ.ត្. កនុងកនាះ (ស្ស្ូវវស្ាចំនួន៤០៩ ២៦៧ហ.ត្. និងស្ស្ូវរដូវស្បាងំចំនួន ៩០ ៤៧៣ហ.ត្.) 
កស្សាចស្ស្ពដំណារំមួផសចំំនួន១ ៩២៤ហ.ត្. ាមរយៈការជួស្ជុល ផ្ងទសំ្បព័នធធារាសាស្រស្តជាស្បចនិំងេួប 

- ពស្ងឹងស្ចងំទ្កនេកំុឱ្យបាក់កៅកេត្តកណាត ល កំពង់ចម និងកេត្តស្កកចះបានស្បផ្វង១៣ ៥៩៥ផ្ម ស្ត្។ 
ការពារទ្ប់សាា ត់្ទឹ្កជំនន់កំុឱ្យលិចលំកៅឋានចំនួន១០០ហ.ត្. និងរកានិរនតរភាពការពារទ្ប់សាា ត់្កំុឱ្យទឹ្កជំនន់
លិចលង់ចំនួន៤ ៩០១ហ.ត្. 

- បកងាីនលទ្ធភាពការពារទ្ប់សាា ត់្ទឹ្កនស្បកំុឱ្យហូរចូលកលីនផៃដីស្ស្ូវនិងដំណារំមួផសចំំនួន៦៧៥ហ.ត្. និង
រកានិរនតរភាពការពារទឹ្កនស្បបានចំនួន១៥ ៨៩៩ហ.ត្. ាមរយៈការជួស្ជុល ផ្ងទជំាស្បច ំ

- បានពាករនិងជូនដំណឹងសាា នភាពអាកាស្ធាតុ្និងជលសាស្រស្ត ជូនស្បជាពលរដាផងផ្ដរ។ 
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៣- ោរអភិវឌ្ឍជនបទ្ 
េទ្ធផ្េោរងារសខំាន់ៗរបសម់្ែសួ្ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្́៖ 

ល.រ បរយិាយ ឯកា ឆ្ន ២ំ០១៨ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ការង្ករផេូវលំជនបទ្ 

១ ជួស្ជុលបនាៃ ន់ផេូវស្កាលស្កួស្ស្កហម កបតុ្ង និង
កៅស្៊ូ គ.ម. ២៦៧,៩៥ ២៨៥,១៤ 

២ ការសាា បនានងិផ្កលមែរផេូវជនបទ្(ជំពូក២១)     
- ផេូវស្កាលកៅស្៊ូ  
- ផេូវស្កាលកបតុ្ង                                         
- ផេូវស្កាលស្កួស្ស្កហម 

គ.ម. 

 
៥៥៣,៩៨         
១៥,៨០    

១០១៣,៦១ 

                 
១០១,១៦       
២៩,៩១   

៣៨៧,១២ 

៣ ការជួស្ជុលនិងផ្ងទផំេូវជាលកខណៈស្គួសារ ស្បច ំនិង
េួប គ.ម. ២ ០២៥,២៨ ៣ ២២០,៣៨ 

៤ ផ្កលមែរផេូវជនបទ្ធ្ន់នឹងការផ្ស្បស្បួលអកាស្ធាតុ្ 
(DBST) គ.ម. ៨៣,២៦ ៣,៦២ 

៥ ទ្ំបន់បកងាៀរ កផ្នេង ៣ ២១ 
៦ ការជួស្ជុលផ្ងទសំាព ននងិស្ណំងស់្ិលបការ កផ្នេង ៧៣០ ៥៨៥ 
៧ ការសាងស្ង់ និងពស្ងីកផេូវងម ី គ.ម. ៣៩០,៤៦ ១៦,៥០ 
៨ ដ្ឋកូំនក ាីមផេូវជនបទ្ កដីម ៣៣ ៨៥០ ៨៨ ០០៤ 

ការង្ករផគត់្ផគង់ទ្ឹកជនបទ្ 
១ ការសាងស្ង់/សាត រស្បពនធកស្សាចស្ស្ពខាន ត្តូ្ច អណតូ ង ១ ៦២៥ ១៨ 
២ សាងស្ង់ជួស្ជុលអណតូ ងស្គប់ស្បកភទ្ អណតូ ង ២ ៧៧៧ ៤៧៦៣ 
៣ ការស្ស្ង់ទ្និនន័យនងិបញ្ា ីសារកពីភ័ណឌ អណតូ ង អណតូ ង   ៣០៨ ១០៥ 
៤ ផតល់ពាងចណុំះ ១ ០០០លីស្ត្ ពាង ២៨ ៧២២ ៥៩៩៣១ 
៥ ពាង ពាង ២៨ ៨៨៨ ២៩៩ 
៦ ធុ្ងចស្មះុ ធុ្ង ៥ ៣៩៨ ២១៣០៦ 
៧ អាងស្ត្ងទ្កឹកភេៀងចណុំះ ១០ ០០០ លីស្ត្ អាង ១ ០៥២ ៩០៩ 
៨ សាា នីយទ្កឹសាែ ត្ កផ្នេង ៤៣ ២៩២ 
៩ សាងស្ង់/ជសួ្ជុលស្បពនធផ្ចកចយទ្ឹក ស្ស្ះ ៣៧៤ ២១៣ 
១០ សាងស្ង់/សាត រស្ស្ះស្ហគមន៍ ស្ស្ះ ១២៩  ២២២ 
១១ សាងស្ង់អាងចកស្មាះសាធារណៈ អាង ២  ៤ 

១២ កមមវធិ្ីផសពវផាយការកស្បីស្បាស្់ទ្ឹកសាែ ត្ាមស្ហ
គមន៍ វគគ 0 ៤៥ 

១៣ ករៀបចំស្បារពវទ្ិវាទ្កឹពិភពកោក កលីក 0 ២១ 
ការង្ករផ្ងទ ំអនាម័យជនបទ្ 

១ សាងស្ង់បងគន់អនាមយ័ បងគន ់ ៤៣ ៦៧៤ ៣ ៤៣០ 
២ កផ្នេងោងនដ នងិសាងស្ងរ់ានហាលចន កផ្នេង ១២ ៩៧៥ ៥ ១៦៧ 
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៣ សាងស្ង់ ស្ស្មាម/ធុ្ង   ៧៩ ៣០៨ 
៤ ធុ្ងដ្ឋកទ់្ឹក ធុ្ង ០ ៧ ៥៤៧ 
៥ សាេ កបា ណូ សាេ ក ២០២ ៣២០ 

៦ ពស្ងឹងស្មត្ាភាពកនុងការកលីកកមពស្់អនាម័យ 
ជនបទ្ដល់ជនបកង្កគ ល 

វគគ 
 

០ 
 

៤៥ 

៧ ការអប់រផំសពវផាយអនាមយ័ស្គសួារនងិស្ហគមន ៍ វគគ ០ ២ ៩៤០ 
ការង្ករអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍ 

១ ការអភិវឌ្ឍភូមិចស្មះុ វគគ ០ ៥ 

២ បស្រញ្ញា បការយល់ដឹងពីការកស្ត្ៀមបងាការ និង 
កាត្់បនាយកស្ោះមហនតរាយកនុងស្ហគមន ៍

វគគ 
០ 

 ១៩ 

៣ ការកលីកកមពស្់ស្នតិសុ្េកស្បៀងលកខណៈស្គសួារ វគគ ០ ១០ 
៤ ការង្ករទ្ីផារនិងការផតលគ់ំនតិ្អាជីវកមមខាន ត្តូ្ច វគគ ០ ១២ 
៥ ផតល់កបចចកកទ្ស្និងបកងាីនមុេរបរអាជីវកមម វគគ ០ ៣០ 
៦ បណតុ ះបណាត ល និងពស្ងងឹស្មត្ាភាព គ.អ.ភ វគគ ១១១វគគ ចំនួន៥៤៣៧ ២៥៨ 
៧ ការផសពវផាយនងិជំរុញឲ្យស្ហគមនឥ៍ណទន វគគ ៤ ៦៥ 

៨ ការអភិវឌ្ឍនិងការអភិរកសជនជាត្ិកដីមភាគត្ិចកនុងស្ហ
គមន៍ ភូម ិ ១៣ ៧០ 

៩ ពស្ងឹងមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្កេត្តាផ្កវ 
និងកំពង់ស្ព ឺ

វគគ ១៦ ៥៩ 

១០ ពស្ងឹងមជឈមណឌ លអភិវឌ្ឍនជ៍នបទ្កមពុជា កូករ   វគគ ១៨ ១០ 
១១ ករៀបចំទ្ិវាជនជាត្ិកដីមភាគត្ចិ កលីក ៤ ១០ 

ការករៀបចំផ្ផនការ និងហរិញ្ាវត្ាុ(បណតុ ះបណាត លធ្នធានមនុស្ស) 
១ បណតុ ះបណាត លនិងពស្ងឹងស្មត្ាភាពមស្រនតីថ្នន ក់កេត្តស្សុ្ក វគគ ៣ ០៨៦នាក ់ ៩១ 
២ ការាមដ្ឋននិងស្ត្ួត្ពិនិត្យវាយត្នមេការអនុវត្តងវកិាកមមវធិ្ី កលីក ០ ៧៧ 
៣ សាងស្ង់ទ្ីទ្ួលសុ្វត្ាិភាព កផ្នេង ០ ៤ 
៤ ពស្ងឹងកិចចការរដាបាលនិងកិចចការទូ្កៅ កលីក ០ ៥៧ 
៥ ការពស្ងឹងស្មត្ាភាពស្គប់ស្គងបញ្ា ីសារកពីភណឌ  កលីក ០ ១៦ 

៦ ការអនុវត្តកោលនកយាបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍធ្នធាន
មនុស្ស 

វគគ 
០ ៤ 

៧ ការអភិវឌ្ឍស្មត្ាភាពមស្រនតីស្កសួ្ងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ វគគ ០ ១២ 
៨ ការស្សាវស្ជាវនិងផលិត្ស្ពឹត្តបស្ត្ព័ត្៌មាន កលីក ០ ២ 

៩ ចុះាមដ្ឋននិងវាយត្នមេការង្ករស្គប់ស្គងរដាបាល  
ការចរាចរលិេិត្សាន មការករៀបចំទុ្កដ្ឋក់ឯកសារ 

កលីក 
 

២៥ 
 

២៥ 
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១០ 

កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ បានផតលអ់ាហារូបករណ៍១ ៩៩៦នាក់ កស្ៀវកៅ៦ ២៦៧កាល ស្ង់ផៃះ/សាោ១០២េនង 
បកងាីត្ផារចល័ត្១២េនង បកងាីត្ស្ួនដ្ឋបំផ្នេ៦៧កផ្នេង ស្ង់ស្ទ្ុងជកីំប ុស្ត/ស្ទ្ុង៥៦ស្ទ្ុង ផតល់ស្ជូក១១៣កាល 
មាន់/ទ១ ៣៩៦លាល កោ១០២កាល ផតល់ម ូតូ្ចំនួន៤៣កស្គឿង ស្គរចំនួន៥២កស្គឿង ត្ង់ចំនួន៩៨២ត្ង់ ហវតឺ្
ចំនួន៣៥ ុត្ ផ្ទ្ម ូផ្មស្ត្ចំននួ៥៩កដីម ផតល់អាហារ៧ ១៤៦នាក់ ផតល់រ  ូប៊ីកន២៨ស្ោប់ ផតល់ពូជដណំា/ំស្គួសារ
៣១១ស្គសួារ ។ 

១១ មជឈមណឌ លបណតុ ះបណាត លជំនាញមូលដ្ឋា ន វគគ ១៩៣ ២៣២ 
១២ ពស្ងឹងស្វនកមមនិងអធ្ិការកិចច វគគ ៤ ៣ 
១៣ ស្បត្ិបត្តិការស្វនកមមនផៃកនុង កលីក ២៥ ២៥ 
១៤ ស្ឡា/បនៃះ បនៃះ ៥០ ១៨៧ 
១៥ ផតល់មា សុ្ីនបូមទ្ឹក/កស្គឿង កស្គឿង ១០ ២៣ 
១៦ ផតល់ម ូទ្័របូមទ្កឹ កស្គឿង ១០ 0 
១៧ ផ្ចកកង ់ កស្គឿង ២០០ 0 
រុំទ្ី២- ោរម្គប់ម្គ្្នធាន្រមជាតិនិ្វបប្រ៌ម្បែបលដាយចីរភាព 

១- ្នធាន្រមជាតិ 
១.១- ោរម្គប់ម្គ្្នធាន្រមជាតិ 
ស្មិទ្ធផលស្ំខាន់ៗរបស្់ស្កស្ួងបរសិាា នស្កស្មចបាន៖ 
- ករៀបចំបកងាីត្តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្បផ្នាមពីចំនួន២៥កៅ៦៥កផ្នេងនិងរកបៀងអភិរកសជីវចស្មុះផ្ដល 

មាននផៃដីស្រុបចំនួន៧,២ោនហកិា កស្មីនឹង៤១%នននផៃដីស្រុបទូ្ទងំស្បកទ្ស្ 
- បាននិងកំពុងករៀបចំផ្កស្ស្មួលការកំណត់្និងផ្បងផ្ចកតំ្បន់ស្គប់ស្គងកដីមបបីកងាីនស្បស្ិទ្ធភាពស្គប់ 

ស្គងកៅតំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្ មានជាអាទ្ិ៍ផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពកស្ៀមបា ងខាងលិច ផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ព នស្ព ង់ 
ផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពានត្ ឧទ្ានជាតិ្បុទុ្មសាគរ ឧទ្ានជាតិ្ស្ពះជ័យវរ មន័នករាត្តម ភនំគូផ្លន តំ្បន់កស្បីស្បាស្់
កស្ចីនយា ងដងផ្ពង។ល។ 

- ករៀបចំបកងាីត្ស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្បាន១៦៨ស្ហគមន៍ មានស្បជាពលរដាចូលរួមចំនួន 
៤៥ ២៦៧ស្គួសារ និងមាននផៃដីស្រុប២៨៦ ០៥២ហកិា កស្មីនឹង៤% នននផៃដីស្រុបននតំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្ នន
ស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជានិងករៀបចំបកងាីត្រចនាស្មព័នធស្គប់ស្គងស្ហគមន៍ជាបណាត ញ រមួមានបណាត ញស្ហគមន៍
មូលដ្ឋា ន(ស្ស្មាប់តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្) បណាត ញស្ហគមន៍ជាបណាត ញស្ហគមន៍ថ្នន ក់តំ្បន់(ស្ស្មាប់តំ្បន់ 
ខាងកជីងនិងខាងត្បូងបឹងទ្កនេសាបនិងខាងកកីត្ទ្កនេកមគងគ) និងបណាត ញស្ហគមន៍ថ្នន ក់ជាតិ្ 

- បាននិងកំពុងស្គប់ស្គងគកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍កទ្ស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ កស្ិ-កទ្ស្ចរណ៍ តំ្បន់កស្ដាកិចច ពិកស្ស្ 
និងគកស្មាងអភិរកសនស្ពក និីងស្ត្វនស្ពចំនួន១៨គកស្មាង មាននផៃដីស្រុប៩១ ៣០០ហកិា កនុងកនាះ ៥គកស្មាង
បានដំកណីរការស្បកស្រី កហយី១៣គកស្មាងកទ្ៀត្ កំពុងបនតអនុវត្តនិតិ្វធីិ្ាមកោលការណ៍ផ្ណនារំបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
និងស្កស្ួងបរសិាា ន 

- បាននិងកំពុងស្គប់ស្គងគកស្មាងវនិិកយាគអភិវឌ្ឍន៍កទ្ស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ខាន ត្តូ្ច(កស្កាម១០ហកិា) 
ចំនួន១១៥គកស្មាង មាននផៃដីស្រុបទំ្ហ១ំ០៧ ៧៧៦ហកិា កនុងកនាះ ៧៦គកស្មាង បានកបាះបកង្កគ លស្ពំស្បទ្ល់ 
រចួរាល់ កហយី៨គកស្មាងកទ្ៀត្បានករៀបចំបេង់កមរចួកហយី 
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- បានករៀបចំកវទិ្កាថ្នន ក់តំ្បន់ស្តីពីការការពារនិងអភិរកសធ្នធានធ្មមជាតិ្ ចំនួន២កលីក កស្កាមស្បធាន 
បទ្កផសងៗោន  កដីមបីបនតស្បមូលព័ត៌្មាន ពិភាកា និងរកដំកណាះស្សាយពាក់ព័នធនឹងកិចចការពារនិងអភិរកស
ធ្នធានធ្មមជាតិ្ 

 - បានចងស្កងឯកសារនិងទិ្ននន័យស្តីពីបុរាណដ្ឋា ននិងកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌ចំនួន៧កផ្នេង ស្ាិត្កនុង 
កេត្តបនាៃ យមានជ័យ និង១០៨កផ្នេង ស្ាិត្កនុងផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពគូផ្លន-ស្ពហមកទ្ព កេត្តស្ពះវហិារ កដីមបបីកងាីត្ 
តំ្បន់កបតិ្កភណឌ ។ 

១.២- ោរងារោរពារនិ្អភិរែស្នធាន្រមជាតិ  
- បានករៀបចំបកងាីត្តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្បផ្នាមពីចំនួន២៣កៅ៥៦កផ្នេង និងរកបៀងអភិរកសជីវៈចស្មុះ
ផ្ដលមាននផៃដីស្រុបចំនួន៧,២ោនហកិា កស្មីនឹង៤១% នននផៃដីស្រុបទូ្ទងំស្បកទ្ស្  

- បាននិងកំពុងករៀបចំផ្កស្ស្មួលការកំណត់្និងផ្បងផ្ចកតំ្បន់ស្គប់ស្គង កដីមបីបកងាីនស្បស្ិទ្ធភាពស្គប់
ស្គងកៅតំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្ ជាអាទ្ិ៍ ផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពគូផ្លន-ស្ពហមកទ្ព ផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពផ្ស្ស្
ពក ផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពកស្ៀមបា ងនិងកស្ៀងបា ងខាងលិច ផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពផ្កវស្ីមា ផ្ដនជស្មក
ស្ត្វនស្ព«នស្ពទ្បង់» ផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពានត្ ឧទ្ានជាតិ្បុទុ្មសាគរ ឧទ្ានជាតិ្ស្ពះជ័យវរ ័មននករាត្តម 
«ភនំគូផ្លន» តំ្បន់កស្បីស្បាស្់កស្ចីនយា ងដងផ្ពង ។ល។ 

- បានបកងាីត្តំ្បន់ការពារកទ្ស្ភាព«ភនំស្កាងំដីមាស្»កេត្តកំពង់ឆ្ន ងំ និងកំពុងករៀបចំកស្ចកតីស្ពាងអនុស្កឹត្យ
ស្ដីពីការបកងាីត្តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្ចំនួន៦តំ្បន់កទ្ៀត្ គឺតំ្បន់ការពារកទ្ស្ភាព«ភនំក ៃ្ ក-ភនំនាង 
កស្ដ្ឋឱ្ន» តំ្បន់ការពារកទ្ស្ភាព«ភនំដំរ-ីភនំតែ វ» តំ្បន់ការពារកទ្ស្ភាព«ភនំកំពង់ស្ាច» តំ្បន់ការពារ
កទ្ស្ភាព«ភនំោែ ង» តំ្បន់កស្បីស្បាស្់កស្ចីនយា ង «នស្ពកផ្ស្ស្អំបិល» កេត្តកំពត្ 

- បានបញ្ច ប់ការករៀបចំយុទ្ធសាស្រស្តករដបូកជាតិ្និងកស្មិត្កយាងនស្ពក ជីាតិ្ កដ្ឋយបានដ្ឋក់ជូនកលខា- 
ធិ្ការដ្ឋា នននអនុស្ញ្ញា ស្កបេ័ណឌ ស្ហស្បជាជាតិ្ ស្តីពីការផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្និងបានដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្ ់
ស្បព័នធាមដ្ឋនស្តួ្ត្ពិនិត្យនស្ពក ជីាតិ្ និងបញ្ច ប់ការករៀបចំស្បព័នធព័ត៌្មានធានាសុ្វត្ាិភាពនិងកស្ចកតី
ស្កងខបព័ត៌្មានស្តីពីស្បព័នធធានាសុ្វត្ាិភាពករដបូក 

- បានបញ្ច ប់ការកបាះបកង្កគ លស្ពំស្បទ្ល់ផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ព«ពាមស្កកសាប» កេត្តកកាះកុង និងផ្ដនជស្មក 
ស្ត្វនស្ព«ភនំកស្ពច» កេត្តមណឌ លគិរ ីនិងបានដ្ឋក់កស្នីសុ្ំចុះបញ្ា ីដីរដាកៅស្កស្ួងករៀបចំផ្ដនដី នគរូបនីយកមម 
និងស្ំណង់ ស្ពមទងំបានបនតកបាះបកង្កគ លស្ពំស្បទ្ល់ផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ព «ផ្កវស្ីមា» ផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ព 
«ផ្ស្ស្ពក» និងផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ព«នស្ព ង់» កេត្តស្ៃឹងផ្ស្ត្ង 

- បានដ្ឋក់តំ្បន់ការពារកទ្ស្ភាព«អនេង់ស្ពីង» ជាតំ្បន់ផេូវកហាះកហរីស្ត្វសាេ បអាសុ្ីខាងកកីត្អូស្រសាត លី 
ស្ពមទងំកធ្វីជំករឿនស្ត្វសាេ បកៅកមពុជា និងករៀបចំកបាះពុមភកស្ៀវកៅស្ត្វសាេ បកមពុជាផ្ដលចងស្កងលទ្ធផល
ននការស្ិកា និងស្សាវស្ជាវអំពីលកខេណឌ ជីវសាស្រស្តលមែិត្របស្់ស្ត្វសាេ បចំនួន៦២៩ស្បកភទ្  

- បានស្ហការយា ងជិត្ស្និទ្ធជាមួយស្កស្ួង សាា ប័នពាក់ព័នធ កនុងស្កបេណឌ គណៈកមាម ធិ្ការជាតិ្កដីមបី
ទ្ប់សាា ត់្និងបស្រង្កា បបទ្កលមីស្ធ្នធានធ្មមជាតិ្ កនុងការទ្ប់សាា ត់្ បស្រង្កា បបទ្កលមីស្ ការកសុ្ីបអកងាត្អនក
ស្បស្ពឹត្តបទ្កលមីស្ និងអនកពាក់ព័នធ និងការចងស្កងស្ំណំុករឿងបញ្ាូ នកៅតុ្ោការាមនីតិ្វធីិ្ស្បកប
កដ្ឋយស្បស្ិទ្ធភាព និងគណកនយយភាព  
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- បានស្ស្មបស្ស្មួលនិងស្ហការជាមួយស្កសួ្ងយុត្តិធ្ម៌ កនុងការផដល់នីតិ្ស្មបទជាមស្រនតីនគរបាល
យុត្តិធ្ម៌និងភាន ក់ង្ករនគរបាលយុត្តិធ្ម៌ដល់ថ្នន ក់ដឹកនា ំមស្រនតីននអគគនាយកដ្ឋា ន និងមស្រនតីននមនៃីរបរសិាា ន
រាជធានី កេត្តស្រុប១ ៤៣៩រូប និងស្ហការជាមួយអគគនាយកដ្ឋា នស្មាភ របកចចកកទ្ស្ ននស្កស្ួងការពារ
ជាតិ្ កនុងការស្បគល់អាវុធ្ស្បកភទ្ CKC ចំនួន ១ ២១០កដីម ដល់មនៃីរបរសិាា ន កេត្ត កស្បីស្បាស្់ស្ស្មាប់
ការលាត្ និងបានចត់្បញ្ាូ នមស្រនតីឧទ្ានុរកសចូលរមួវគគបណដុ ះបណាដ លពស្ងឹងស្មត្ាភាពការកស្បីស្បាស្់ 
ផ្ងទនិំងស្គប់ស្គងអាវុធ្ជាតិ្ផៃុះាមបកចចកកទ្ស្ពីស្គូបងវឹកជាកយាធាចរយកៅាមបណាត ភូមិសាស្រស្ត
ករៀងៗេេួនផងផ្ដរ 

- បានករៀបចំបកងាីត្ស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្បាន ១៦៨ស្ហគមន៍ មានស្បជាជនចូលរមួចំនួន
៤៤ ៦៥៩ស្គួសារ និងមាននផៃដីស្រុបចំនួន ២៨៥ ៦០៩ហកិា ផ្ដលកនុងកនាះមានស្ហគមន៍ងមី 
ចំនួន២១កទី្បបានករៀបចំបកងាីត្ងម ី និងស្បកាស្ទ្ទួ្លសាគ ល់កដ្ឋយស្កស្ួងបរសិាា ន ស្ាិត្កៅកនុងផ្ដន
ជស្មកស្ត្វនស្ព«នស្ព ង់» និងរកបៀងអភិរកសជីវៈចស្មុះ កនុងកេត្តស្កកចះ ស្ពះវហិារ កំពង់ធំ្ ស្ៃឹងផ្ស្ត្ង 
និងស្ាិត្កៅកនុងតំ្បន់កស្បីស្បាស្់កស្ចីនយា ងបឹងយកខកឡាមរត្នគិរ ី និងស្ាិត្កៅកនុងតំ្បន់ការពារកទ្ស្ភាព 
អនេង់ស្ពីង កេត្តកំពត្ 

- បានផតល់វគគបណតុ ះបណាត លស្តីអំពី «តួ្នាទី្និងភារកិចចរបស្់មស្រនតីអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍» ដល់មស្រនតី
អភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍កេត្តកោលកៅចំនួន២៤កេត្ត ស្ពមទងំផតល់វគគបណតុ ះបណាត លស្តីអំពី «ការស្តួ្ត្
ពិនិត្យនិងាមដ្ឋនការអនុវត្តផ្ផនការស្គប់ស្គងស្ហគមន៍» ដល់មស្រនតីអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍កេត្តកោល
កៅចំនួន១៧កេត្តនិងស្កុមស្បឹកាឃុកំោលកៅចំនួន៣៨ឃុ ំ

- បានផតល់វគគបណតុ ះបណាត លស្តីអំពី «តួ្នាទី្និងភារកិចចរបស្់បណាត ញស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្» 
ដល់គណៈកមមការស្ហគមន៍និងគណៈកមមការបណាត ញស្ហគមន៍កនុងឧទ្ានជាតិ្ស្ពះជ័យវរ ័មននករាត្តម 
ភនំគូផ្លន 

- ាមរយៈងវកិារបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល បានផតល់ពូជកោ ស្ជូក មាន់ និងស្មាភ រៈស្ស្មាប់បកស្មីការង្ករ
កទ្ស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ដល់ស្មាជិកស្ហគមន៍ ចំនួន៣៧៦ស្គួសារ ននស្ហគមន៍ចំនួន២០ កនុងឆ្ន ំ
២០១៧ និងឆ្ន ២ំ០១៨ កដីមបផីតល់ជកស្មីស្មុេរបរងមីដល់ស្មាជិកស្ហគមន៍កនុងការបកងាីនចំណូល 

- ាមងវកិារបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល បានបកងាីត្សាា នីយបង្កា ត់្ស្ជូកពូជឦសាន ២កផ្នេងកៅកេត្តកពាធ្ិ៍សាត់្ 
និងកេត្តមណឌ លគិរ ី កដីមបកីស្ត្ៀមលកខណៈករៀបចំជាសាា នីយបនសុទ្ធពូជ ផ្ដលអាច្នកៅធានាដល់
ការផគត់្ផគង់ពូជស្ជូកផ្ដលមានផលិត្ភាពេពស្់ 

- បានត្ទឹ្កនិងកសាងស្បព័នធទឹ្កពីធ្មមជាតិ្ ចំនួន២កផ្នេង គឺកៅស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្ទំ្ព័រ 
កនុងកេត្តកពាធ្ិ៍សាត់្និងកៅស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្នស្ពក កីភេីងកនុងកេត្តស្ពះវហិារ ស្ស្មាប់កស្បី
ស្បាស្់កនុងជីវភាពស្បចនំងៃ ស្ស្មាប់ដ្ឋបំផ្នេ និងស្ស្មាប់ចិញ្ច ឹមស្ត្វ 

- ស្ហការជាមួយគកស្មាងភាពធ្ន់កៅនឹងការផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្(UNEP) បានដ្ឋសំាត រនស្ពក កី ងី
វញិកនុងតំ្បន់ស្ហគមន៍ សាោករៀន និងទី្សាធារណៈ មានកូនក  ី ស្រុបស្បមាណជា៤៨មឺុនកដីម 
និងផ្ចកកូនក ីហូបផ្ផេស្បមាណជា៣៧មុឺនកដីម ដល់ស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារធ្មមជាត្ិ ចំនួន១៤
ស្ហគមន៍ 
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- ស្ហការជាមួយគកស្មាងរកបៀងអភិរកសជីវៈចស្មុះ(BCCP) បានបំពាក់តៃ ងំកញ្ច ក់ពនេឺស្ពះអាទិ្ត្យចំនួន
៦៥៤ ុត្ ដល់ស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្ កនុងកេត្តមណឌ លគិរនិីងកេត្តកកាះកុង និងបានផតល់
ធុ្ងចកស្មាះទឹ្កចំនួន១០០ ដល់ស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្កៅកេត្តកកាះកុង 

- ស្ស្មបស្ស្មួលការចុះកិចចស្នានិងបកងាីត្ឱ្យមានកិចចស្ហការណ៍រវាងស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្
ាសាល ជាមួយស្កុមហុ៊ន TEAK FARM ដ្ឋកំដីមនម សាក់កលីនផៃដីករចរលឹរបស្់ស្ហគមន៍ ផ្ដលផតល់
ចំណូលស្បាក់ដល់ស្ហគមន៍ចំនួន ១ ៣៦៥ោនករៀល ស្ស្មាប់រយៈកពល១៥ឆ្ន  ំ ស្ស្បាមចាប់ស្តី
ពីតំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្  

- បានស្ហការជាមួយគកស្មាងនស្ព ង់នបត្ងរបស្់ USAID កនុងការជួយោសំ្ទ្ដល់ដំកណីរការករៀបចំ
ស្ហគមន៍កៅផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ព «នស្ព ង់» ននកេត្តកំពង់ធំ្ កេត្តស្ពះវហិារ កេត្តស្ៃឹងផ្ស្ត្ង និងកេត្ត
ស្កកចះ។ កិចចស្ហការក៏កតត ត្ផងផ្ដរកៅកលីការង្ករលាត្និងកលីកកមពស្់ជីវភាពស្ហគមន៍ ាមរយៈ
កស្ិកមម និរនតរភាពននអនុផលនស្ពក  ីនិងការចិញ្ច ឹមស្ត្វ  

- អនុវត្តាមកស្ចកតីស្កស្មចរបស្់រាជដ្ឋា ភិបាល កលេ៩៦៨ ស្ជណ.កស្ ចុះនងៃទី្១៦ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ំ
២០១៦ ស្កស្ួងបរសិាា ន បានករៀបចំបកងាីត្រចនាស្មព័នធស្គប់ស្គងជាបណាត ញស្ហគមន៍ គឺបណាត ញ
ស្ហគមន៍មូលដ្ឋា ន បណាត ញស្ហគមន៍ថ្នន ក់តំ្បន់(ខាងកជីង និងខាងត្បូងបឹងទ្កនេសាប និងខាង
កកីត្ទ្កនេកមគងគ) និងបណាត ញស្ហគមន៍ថ្នន ក់ជាតិ្ ផ្ដលបណាត ញស្ហគមន៍មូលដ្ឋា នចំនួន៣៥
បណាត ញ មានស្មាជិកចំនួន២២៨រូប ស្រស្តី៣១រូប ស្ាិត្កៅកនុងតំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្ ចំនួន២៤ កនុង
កេត្តចំនួន១៧ មានកស្ចកតីស្កស្មចទ្ទួ្លសាគ ល់ពីរដាបាលកេត្តសាមី បណាត ញស្ហគមន៍ថ្នន ក់តំ្បន់
(៣តំ្បន់) មានស្មាជិកចំនួន២៣រូប ស្រស្តី៤រូប និងបណាត ញថ្នន ក់ជាតិ្ មានស្មាជិកចំនួន១១រូប 
មានកស្ចកតីស្កស្មចទ្ទួ្លសាគ ល់ កដ្ឋយស្កស្ួងបរសិាា ន  

- ាមរយៈការកលីកទឹ្កចិត្តដល់សាា ប័ននិងស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្ កដីមបវីាយត្នមេជាអងគភាព 
និងស្ហគមន៍ក ន្ីម ផ្ដលបានផតល់កស្វាសាធារណៈគំរូកនុងវសិ្័យបរសិាា ន មានស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារ
ធ្មមជាតិ្ ចំនួន៥ ផ្ដលទ្ទួ្លបានចំណាត់្ថ្នន ក់ជ័យោភី រមួមានៈ កលេ១ស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារធ្មម
ជាតិ្នស្ពកាត  ស្ាិត្កនុងផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពគូផ្លនស្ពហមកទ្ព កេត្តស្ពះវហិារ កលេ២ស្ហគមន៍បឹងការ
ឆ្ង ស្ាិត្កនុងផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពពាមស្កកសាមកេត្តកកាះកុង កលេ៣ស្ហគមន៍ទឹ្កធាេ ក់ចំបក់ ស្ាិត្ 
កនុងឧទ្ានជាតិ្គិររីមយ កេត្តកំពង់ស្ពឺ កលេ៤ ស្ហគមន៍ជាធំ្េក ស្ាិត្កនុងផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពបឹងផ្ពរ
កេត្តកំពង់ធំ្ និងកលេ៥ ស្ហគមន៍តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្ទឹ្កធាេ ក់ស្ចកកលែៀង ស្ាិត្កនុងផ្ដនជស្មកស្ត្វ
នស្ពឱ្រា ល់ កេត្តកពាធ្ិ៍សាត់្ 

- បាននិងកំពុងស្គប់ស្គងគកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍កទ្ស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ កស្ិ-កទ្ស្ចរណ៍ តំ្បន់កស្ដាកិចចពិកស្ស្ 
និងគកស្មាងអភិរកសនស្ពក  ីនិងស្ត្វនស្ពស្រុបចំនួន ១៨គកស្មាង មាននផៃដីស្រុប ៩១ ៣០០ ហកិា កនុង
កនាះ ៥គកស្មាងបានដំកណីរការលែស្បកស្ីរ កហីយ១៣គកស្មាងកទ្ៀត្កំពុងបនតអនុវត្តនីតិ្វធីិ្ាមកោល
ការណ៍ផ្ណនារំបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលនិងស្កស្ួងបរសិាា ន 

- បាននិងកំពុងស្គប់ស្គងគកស្មាងវនិិកយាគអភិវឌ្ឍន៍កទ្ស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ខាន ត្តូ្ច (កស្កាម១០ហកិា) 
ចំនួន១១៥គកស្មាង មាននផៃដីស្រុបទំ្ហ១ំ០៧ ៧៧៦ហកិា កនុងកនាះ ៧៦គកស្មាង បានកបាះបកង្កគ ល
ស្ពំស្បទ្ល់រចួរាល់ កហយី៨គកស្មាងកទ្ៀត្បានករៀបចំបេង់កមរចួកហយី 
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- បាននិងកាំពុងប្ររ់ប្រងសប្មរសប្មួលសហរមន៍ត្ាំរន់ការពារ្មាជាតិ្ ដដលមានរាំយរ ើយសវាកមាយទសចរណ៍
្មាជាតិ្ចាំនួន៣២ទូទាំងប្រយទស ដដលមានផ្ផ្សៃដើទាំហាំ៣៩ ៩៥៣ហកិតា (សហរមន៍ចាំនួន៨/៣២
មិនទន់បានកំណត់្ទាំហាំផ្ផ្សៃដើយៅយ ើយ) 

- បានករៀបចំកវទិ្កាថ្នន ក់តំ្បន់ស្តីពី «ការការពារនិងអភិរកសធ្នធានធ្មមជាតិ្» ចំនួន៣កលីក កស្កាមស្បធាន
បទ្កផសងៗោន  កដីមបបីនតស្បមូលព័ត៌្មាន ពិភាកា និងរកដំកណាះស្សាយពាក់ព័នធនឹងកិចចការពារនិងអភិរកស
ធ្នធានធ្មមជាតិ្ 

- បានករៀបចំស្ិកាខ សាោបកចចកកទ្ស្ស្តីពី «ជំរុញការចូលរមួកនុងការស្គប់ស្គងនិងកស្បីស្បាស្់ធ្នធានធ្មម
ជាតិ្កដ្ឋយចីរភាព» 

- បានយរៀរចាំស្ននិបាត្ថ្នន ក់ជាតិ្ស្បចឆំ្ន កំលីកទី្១ស្តីពី«ស្ហព័នធស្ហភាព ស្ហគមន៍អភិរកសធ្នធាន
ធ្មមជាតិ្» 

- បានចងស្កងឯកសារនិងទិ្ននន័យស្តីពីបុរាណសាា ននិងកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌ចំនួន៧កផ្នេង ស្ាិត្កនុងកេត្ត
បនាៃ យមានជ័យនិង១០៨កផ្នេងស្ាិត្កនុងផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពគូផ្លន-ស្ពហមកទ្ព កេត្តស្ពះវហិារ កដីមបី
បកងាីត្ជាតំ្បន់កបតិ្កភណឌ ធ្មមជាតិ្ 

- បានស្ិកាស្សាវស្ជាវផូសុ្ីល េយង ង្កវ ស្គំ ស្ត្វស្មុស្ទ្ និងផូសុ្ីលក  ី(Petrified Wood) កៅទី្ាងំ
មួយចំនួនកៅាមបណាត កេត្តចំនួន៦ រមួមាន កេត្តបាត់្ដំបង បនាៃ យមានជ័យ ស្ពះវហិារ ស្ៃឹងផ្ស្ត្ង រត្ន
គិរ ីនិងកេត្តមណឌ លគិរ។ី បផ្នាមពីកនះ បានចុះកធ្វីកំណាយផូសុ្ីលក  ីកដ្ឋយបានរកកឃញីផូសុ្ីលក ី
ចំនួន២កដីម ១- កដីមទី្មួយ មានអងគត់្ផចិត្៨០-១០០ស្.ម. មានស្បផ្វង១៤ផ្ម ស្ត្ និង២-កដីមទី្ពីរ ជីក
បានស្បផ្វង៥ផ្ម ស្ត្ ផ្ដលកំណាយកនះកធ្វីក ងីកៅកនុងភូមិសាស្រស្តភូមិសាយ ស្ ឃុកំាផ្ ង ស្ស្ុកលំតត្់ 
កេត្តរត្នគិរ ីកៅកនុងផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ពលំតត្់ ផ្កបរទ្កនេផ្ស្ស្ពក។ 

១.៣- ែិចចគពំារបរសិាថ ន  
- បានអនុវត្តការវាយត្នមេកហតុ្ប ះពាល់បរសិាា នជាលកខណៈស្បព័នធ កស្ៃីរស្គប់គកស្មាងវនិិកយាគ ទំង
សាធារណៈនិងឯកជនចំនួន ១១៧គកស្មាង ផ្ដលបានជួយកាត់្បនាយយា ងកស្ចីននូវផលប ះពាល់មក
កលីបរសិាា ននិងស្ងគម 

- បានករៀបចំចំណាត់្ថ្នន ក់គកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ ផ្ដលត្ស្មូវឱ្យមានកិចចស្នាការពារបរសិាា នចំនួន២៧៦
គកស្មាងឬរបាយការណ៍វាយត្នមេកហតុ្ប ះពាល់បរសិាា ន និងស្ងគមដំបូងចំនួន៦៨គកស្មាងឬក៏
របាយការណ៍វាយត្នមេកហតុ្ប ះពាល់បរសិាា ននិងស្ងគមកពញកលញចំនួន៤៩គកស្មាងកដីមបសី្ស្មួលនិង
កាត់្បនាយកពលកវោ ឱ្យស្ស្បនឹងរយៈកពលត្ស្មូវចំនួន២៨នងៃ ឬ៣០នងៃ របស់្ស្កុមស្បឹកាអភិវឌ្ឍន៍
កមពុជា 

- បានពស្ងឹងការអនុវត្តមុេង្ករស្គប់ស្គងស្ំរាម ស្ំណលរ់ងឹ ស្បព័នធលូនិងស្បស្ពឹត្តកមមទឹ្កកេវក់កនុងស្កបេ័ណឌ
ននកោលនកយាបាយវមិជឈការនិងវសិ្ហមជឈការដល់រដាបាលស្កុង ស្ស្ុក និងបានជួយអនតរាគមដល់
ស្កុងស្ស្ុកមួយចំនួន ផ្ដលស្ប មនឹងកំកណីនស្ំរាមស្ំណល់រងឹកស្ចីន ាមរយៈការផដល់ការោសំ្ទ្ងវកិា 
បកចចកកទ្ស្ ស្មាភ រៈដឹកជញ្ាូ នស្ំរាម និងការផតល់ ដុត្ស្ំរាមកៅាមទី្ាងំកោលកៅស្ំខាន់ៗ 

- បានពស្ងឹងការអនុវត្តវធិានការចាប់ចំកពាះទី្ាងំបងាការបំពុលនិងការស្គប់ស្គងការស្មាែ ត្ស្ំណល់
កស្ោះថ្នន ក់ផ្ដលបងាកដ្ឋយស្ំណល់យុទ្ធភណឌ មិនទន់ផៃុះ  
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- បានដំកណីរការសាា នីយាមដ្ឋនគុណភាពេយល់សាធារណៈចំនួន៤៩ទី្ាងំ កៅទូ្ទងំស្ពះរាជាណា-
ចស្កកមពុជា និងបានដំកណីរការសាា នីយាមដ្ឋនគុណភាពទឹ្កទ្កនេចតុ្មុេចំនួន១ទី្ាងំ ស្ពមទងំកធ្វី
ការាមដ្ឋនគុណភាពស្បភពទឹ្កសាធារណៈ កៅរាជធានីភនំកពញ និងកេត្តកោលកៅចំនួន១១ជាស្បច ំ
កហយីកំពុងជំរុញការបំពាក់ឧបករណ៍ស្វ័យស្តួ្ត្ពិនិត្យ និងរាយការណ៍អំពីការបកញ្ចញ និងការបំភាយ
សារធាតុ្ពុលកៅកនុង បរសិាា ន ទឹ្ក ដី េយល់ ចំកពាះទី្ាងំគកស្មាង ផ្ដលអាចបងាហានិភ័យបរសិាា នេពស្់។ 

១.៤- ោរែសា្រដ្ឋបាេទ្ំលនើប  
- បានបំពាក់ស្មាភ រៈនិងមកធ្ាបាយបំកពញការង្ករស្មស្ស្ប កហយីកំពុងកធ្វីផ្ផនការពស្ងីកអោរទី្ស្តីការ
ស្កស្ួង កដីមបីក េ្ីយត្បនឹងត្ស្មូវការនិងវសិាលភាពការង្ករផ្ដលកាន់ផ្ត្កកីនក ីងខាេ ងំ ស្ស្បនឹង
ដំកណីរការវវិឌ្ឍន៍ននកស្ដាកិចចជាតិ្ 

- បានអនុវត្តផ្ផនការកសាងធ្នធានមនុស្ស ាមរយៈវគគបណតុ ះបណាត លពស្ងឹងស្មត្ាភាពមស្រនតីរាជការ 
មស្រនតីឧទ្ានុរកស ជាពិកស្ស្កៅបណាត ការយិាល័យស្កុង ស្ស្ុក មនៃីរបរសិាា នរាជធានី កេត្ត កលីការស្គប់ស្គង
ធ្នធានធ្មមជាតិ្ ការង្ករស្គប់ស្គងរដាបាល វធីិ្សាស្រស្តលាត្កនុងតំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្ និងស្កបេ័ណឌ ចាប់ 
និងលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តពាក់ព័នធ 

- បានស្ស្មបស្ស្មួលនីតិ្វធីិ្ កនុងការអនុវត្តសាកលបងងវកិាកមមវធីិ្កពញកលញរបស្់ស្កស្ួងបរសិាា ន និង
បកងាីត្អងគភាពងវកិាចំនួន៣១ (អគគកលខាធិ្ការដ្ឋា នចំនួន១ អគគនាយកដ្ឋា នចំនួន៥ និងមនៃីរបរសិាា ន
រាជធានី កេត្តចំនួន២៥) ជាអងគភាពងវកិាអាណាប័កកផៃរស្ិទិ្ធ 

- បានស្ហការជាមួយស្កស្ួងមុេង្ករសាធារណៈករៀបចំបកងាីត្ និងអនុវត្តយនតការវាយត្នមេអងគភាព
ផដល់កស្វាសាធារណៈគំរូកនុងវសិ្័យបរសិាា ន កៅាមអងគភាពផតល់កស្វាសាធារណៈចំនួន៤ស្បកភទ្រមួមាន 
នាយកដ្ឋា នចំណុះទី្ស្តីការស្កស្ួង មនៃីរបរសិាា នរាជធានី កេត្ត តំ្បន់ការពារធ្មមជាតិ្ និងស្ហគមន៍
មូលដ្ឋា ន កដីមបីពស្ងឹងស្មត្ាភាពសាា ប័ន ស្បសិ្ទ្ធភាពការង្ករ និងគណកនយយភាព កនុងការផតល់កស្វា
សាធារណៈកនុងវសិ្័យបរសិាា នឱ្យកាន់ផ្ត្ស្បកស្ីរក ងី 

- បានផសពវផាយនិងបស្រញ្ញា បចំកណះដឹងបរសិាា នឱ្យបានដល់សាធារណជនស្គប់មជឈដ្ឋា ន ជាពិកស្ស្
ដល់យុវជននិងស្ិស្ានុស្ិស្ស ាមរយៈការផលិត្ព័ត៌្មានបរសិាា នស្បចនំងៃ ស្ិកាខ សាោស្ដីពីចំកណះ
ដឹងននកិចចោពំារបរសិាា ន និងការស្គប់ស្គងធ្នធានធ្មមជាតិ្ កវទិ្កាយុវជនជផ្ជកពិភាកាអំពីបរសិាា ន 
ទិ្វាបរសិាា នជាតិ្និងបរសិាា នពិភពកោក  

- បានស្ស្មបស្ស្មួលស្បជំុពិកស្ោះកយាបល់ជាមួយស្កសួ្ង សាា ប័ន និងអងគភាពពាក់ព័នធ នដគូអភិវឌ្ឍ   
វសិ្័យឯកជន អងគការមិនផ្មនរដ្ឋា ភិបាល កនុងការផ្ស្វងរកការោសំ្ទ្ដល់អាទិ្ភាពរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាល
កនុងវសិ្័យបរសិាា ន កដ្ឋយបានចុះកិចចស្ពមកស្ពៀងនិងអនុស្សរណៈននការកយាគយល់ស្រុបចំនួន១១ 
បផ្នាមកទ្ៀត្កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ កហយីបចចុបបននស្កស្ួងបរសិាា នមានកិចចស្ពមកស្ពៀងនិងអនុស្សរណៈននការ
កយាគយល់ស្រុបចំនួន២៥កំពុងមានសុ្ពលភាព 

- បានស្ស្មបស្ស្មួលជាមួយអងគភាពពាក់ព័នធចំណុះស្កស្ួងបរសិាា ន និងអគគកលខាធិ្ការដ្ឋា នស្កុមស្បឹកា
ជាតិ្អភិវឌ្ឍន៍កដ្ឋយចីរភាព កធ្វីបចចុបបននភាពបញ្ា ីគកស្មាងស្ហការជាមួយនដគូអភិវឌ្ឍ អងគការមិនផ្មន    
រដ្ឋា ភិបាល ផ្ដលបានបញ្ច ប់គកស្មាងផ្ដលកំពុងដំកណីរការ និងគកស្មាងផ្ដលកំពុងករៀបចំស្រុប៧០ ផ្ដល
កនុងកនាះគកស្មាងផ្ដលបានបញ្ច ប់មានចំនួន២៥ បានចំណាយងវកិាស្រុបអស់្ចំនួន២៥ោនដុោេ រ
អាកម រកិ គកស្មាងកំពុងដំកណីរការចំនួន៣២ មានងវកិាស្រុប១២៧ោនដុោេ រអាកម រកិ និងគកស្មាង
ផ្ដលកំពុងករៀបចំចំនួន១៣ ផ្ដលមានងវកិាជាង៩០ោនដុោេ រអាកម រកិ 
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- កៅកនុងអាណត្តិទី្៥និងបនតដល់អាណត្តិទី្៦កនះ កដ្ឋយទ្ទួ្លបានការយល់ស្ពមពីស្កមតចកត្កជា នាយក
រដាមស្រនតី ស្កស្ួងបរសិាា នបានផតួចកផតីមគំនិត្ករៀបចំកស្ចកតីស្ពាងស្កមបរសិាា នកដ្ឋយធ្នធានធ្មមជាតិ្និង
កស្ោងបញ្ច ប់កៅ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
១.៥- សរិទ្ធផ្េសខំាន់ៗែនុ្ កផ្នែនម្ពលឈ្ើ  
ស្កស្ួងកស្ិកមម រុកាខ ស្បមាញ់ និងកនសាទ្ ស្កស្មចបានកនុងឆ្ន ២ំ០១៩៖ 
ក- ការង្ករនស្ពក  ី

 - ផសពវផាយចាប់ស្តីពីនស្ពក និីងលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តពាក់ព័នធនឹងនស្ពក ៣ី៨កលីក កៅកេត្ត
កំពង់ស្ពឺ កកាះកុង ផ្កប បនាៃ យមានជ័យ ឧត្តរមានជ័យ ស្កកចះ មណឌ លគិរ ីកំពត្ ាផ្កវ ស្ៃឹងផ្ស្ត្ង រត្នគិរ ីកំពង់ឆ្ន ងំ 
កពាធ្ិ៍សាត់្ កស្ៀមរាប ស្ពះវហិារ និងកេត្តកំពង់ធំ្ មានអនកចូលរមួ១ ៤៦៣នាក់(ស្ស្ី៥៦៦នាក់) 

 - កចញកស្ចកតីស្បកាស្ស្តីពីការបកងាីត្និងការស្គប់ស្គងតំ្បន់នស្ពស្ហគមន៍១១កផ្នេង មាននផៃដី
ទំ្ហ៧ំ ៣៤៩,៩៥ហ.ត្. កៅកេត្តកំពង់ធំ្១កផ្នេង មាននផៃដីទំ្ហ១ំ ២៧៥,៤៦ហ.ត្. និងកេត្តបាត់្ដំបង១០កផ្នេង 
មាននផៃដីទំ្ហ៦ំ ០៧៤,៤៩ហ.ត្. 

 - ចុះកិចចស្ពមកស្ពៀងនស្ពស្ហគមន៍១២កផ្នេង កលីនផៃដីទំ្ហំ៧ ៥០១,៤៩ហ.ត្. កនុងកនាះកេត្ត
បាត់្ដំបង១០កផ្នេង មាននផៃដីទំ្ហ៦ំ ០៧៤,៤៩ហ.ត្. កកាះកុង១កផ្នេង មាននផៃដីទំ្ហ៣ំ២៣ហ.ត្. និងកេត្ត
មណឌ លគិរ១ីកផ្នេង មាននផៃដីស្រុបទំ្ហ១ំ ១០៤ហ.ត្.  

 - ផតល់បណណស្មាគ ល់ស្ិទ្ធិកស្បីស្បាស្់រណារយនត៧១កស្គឿង និងយានយនត១០៧កស្គឿង ជូនស្កុមហុ៊ន៦  
 - ផតល់លិេិត្កបីកផេូវដឹកជញ្ាូ នផល អនុផលនស្ពក ីជូនស្កុមហុ៊ន១៣ស្កុមហុ៊ន និងអនកកស្នីសុ្ំ     

៥នាក់ មានក ហុីបមូល៣៣ ១០៣ម៣ ក អីារ៤ ១៨៤ម៣ ក សី្បណីត្១០៨ម៣ និង៧៤៣គី ូស្កាម ក សី្ជុង
២ ៧៩០ម៣  កូនក ២ី០០ ០១៨កដីម អុស្ចស្មុះ៥៣ ១៨១ផ្ស្ៃរ ជនេង់កស្មច២៣៩កដីម ស្ស្រ៥៦កដីម ធ្យូង
១៨ ២១៧គី ូស្កាម ស្ោប់ផ្ស្េង៥៣៧គី ូស្កាម គល់ធ្នង់និងគល់កបង៥៩០គី ូស្កាម ពកកបង៣៩៤គី ូស្កាម 
និងជ័រទឹ្ក៤៨២កាន និងផតល់លិេិត្កបីកផេូវដឹកជញ្ាូ នផល អនុផលនស្ពក សីាជាងមីជូនស្កុមហុ៊ន១ស្កុមហុ៊ន។ 

 េ- ការដ្ឋកំដីមក  ី
 - ផ្ងទចំមាា រក ីចស់្ ចមាា រពូជក ី  ូត្ិ៍បង្កា ញកស្ិរុកខកមមកៅសាា នីយផសពវផាយ និងសាត រ

នស្ពក ៤ីកផ្នេង ស្ាិត្កៅកេត្តកស្ៀមរាប កំពង់ធំ្ ស្ពះស្ីហនុ និងកេត្តសាវ យករៀង នផៃដីទំ្ហ៩ំ៨០ហ.ត្. 
 - បកងាីត្ ូត្ិ៍បង្កា ញកស្ិរុកខកមមកនុងស្ហគមន៍ចំបក់កហាះ ស្ាិត្កៅស្ស្ុករកវៀង កេត្តស្ពះវហិារ និង

ដ្ឋរំចួកលីនផៃដីទំ្ហ១ំ២ហ.ត្. ាមផ្ផនការស្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ មានកូនសាវ យចនៃី២ ៥០០កដីម កចក១ ៣៥០កដីម និង
កូនក សី្បកភទ្ស្គញូង កបងនិងធ្នង់២ ៧០០កដីម   

 - ផ្ងទចំមាា ររុកខទិ្វា ស្ាិត្កៅកេត្តកំពត្ កណាត ល ាផ្កវ កំពង់ធំ្ និងកេត្តស្កកចះ ស្រុប៦០ហ.ត្.  
 - ស្បារពធពិធី្រុកខទិ្វាថ្នន ក់ជាតិ្ ៩កកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្ាិត្កៅភូមិផ្ស្ស្ផ្ស្ត្ង ឃុកំាលដំរ ីស្ស្ុកស្មបូរណ៌  

កេត្តស្កកចះ កលីនផៃដីទំ្ហ១ំ០ហ.ត្. កដ្ឋយបានដ្ឋកូំនក កីកកាះ គគីរ ធ្នង់ អង្កា ញ់ និងស្គញូង១០ ៦៩៥កដីម 
ស្ពមទងំបានកបាះបកង្កគ លងមនិងព័ទ្ធរបងលួស្ស្បផ្វង១ ៥០០ផ្ម ស្ត្។ 

 គ- ការនាកំចញ នាចូំលក  ី
 - ផដល់ការអនុញ្ញា ត្ឱ្យស្កុមហុ៊ន៧កធ្វីការនាកំចញផលិត្ផលរានកទ្វា កស្គឿងស្ង្កា រមិ កជីងសា ុង 

និងក ីអារផ្កនចនកៅកស្ៅស្បកទ្ស្រួមមាន ស្បកទ្ស្ជប ុន អាកម រកិ ចិន កវៀត្ណាម និងស្បកទ្ស្នង មានបរមិាណ
២ ១៧៨ម៣ និងផលិត្ផលជ័រទឹ្ក២៩១កាន           
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 - អនុញ្ញា ត្ឱ្យស្កុមហុ៊ន៤កធ្វីការនាចូំលផលិត្ផលក និីងក ផី្កនចនពីស្បកទ្ស្ចិន កុងកហាគ  កាកមរូន 
និងអូ៊ហាង់ដ្ឋមានបរមិាណ១ ៦៨១ម៣ 

 - ផតល់ទិ្ដ្ឋា ការអាជាា បណណឱ្យស្កុមហុ៊ន១៣ នាកំចញផលិត្ផលក ផី្កនចន កាត រការ  ូស្កាល កស្គឿងស្ង្កា រមិ 
និងកជីងសា ុង២ ៨៣០ម៣ ក ីអាកាស្ា១ ៦៣២ផ្ស្ៃរ និងអនុផលនស្ពក ីដូចជាផលិត្ផលជ័រទឹ្ក កស្គឿង
ស្ង្កា រមិផ្កនចនពីឫស្សី ក ចីនៃន៍ស្កឹសាន ផ្កនចនស្រុប២៦៨កាន ស្ពមទងំបានផតល់ទិ្ដ្ឋា ការអាជាា បណណនាចូំលផល
អនុផលនស្ពក ៤ីស្កុមហុ៊ន មានបរមិាណក ផី្កនចន១ ៧៥២ម៣។ 

 ឃ- លទ្ធផលននការបស្រង្កា បបទ្កលីមស្នស្ពក  ី
 - ចប់ឃ្ត់្និងដកហូត្ក និីងស្ត្វនស្ពមានក ហុីបមូលស្ជុងស្រុប៣៩៧ម៣ ក អីារ២ ៩៦៧ម៣ 

ក សី្ោក់ស្គញូង២ម៣ ស្ស្រ១ ៥៩៧កដីម កូនក ៣ី ២៧៣កដីម ជំកនៀកស្ទ្ៀក១ ៦២៤ស្នេឹក ទវ រ៦វង់ អុស្    
១ ១៧១ផ្ស្ៃរ ធ្យូង១៦១ ៦៧៦គី ូស្កាមនិង១៧០ការុង ផៃះស្បក់ស្័ងាស្ី១េនង ស្ំបកក ីនាងនួន១ ៣០០
គី ូស្កាម ស្ត្វនស្ពរស្់ង្កប់៤ ៤៨១កាលនិងសាច់ស្ត្វនស្ពទ្មៃន់៨៧៦គី ូស្កាម ស្កពះសាវ កស្កៀម២បនៃះ ស្កចកខាេ
ឃមុតូំ្ចកស្កៀម១៤គូ ចងាូមខាេ ឃមុ១ំ០គូ ផ្ចស្ជូកនស្ព៦គូ ស្ំណាកផ្ចស្ជូកនស្ព៥គី ូស្កាម ភេុកដំរ៨ីគី ូស្កាម ស្ំណាក
កកមៃចភេុកដំរ៤ីគី ូស្កាម ផ្ស្នង េូស្៣ផ្ស្នង ឫស្សនីឃេ១៣ ៨០០កដីម បកង្កគ លងម១១៨កដីម ផ្ស្បកស្ត្វពស្់ស្តី្ 
១ ០១៣បនៃះ ស្ពមទងំបស្រង្កា បការកាប់រានដុត្  ូស្ឆ្យដីនស្ព១ ៧៧៣ហ.ត្. ស្ាិត្កៅកេត្តកំពង់ឆ្ន ងំ ស្កកចះ   
ស្ពះវហិារ ស្ៃឹងផ្ស្ត្ង រត្នគិរ ីមណឌ លគិរ ីកំពង់ស្ពឺ ស្ពះស្ីហនុ កពាធ្ិ៍សាត់្ និងកេត្តបាត់្ដំបង 

 - ស្ំណំុករឿងបទ្កលមសី្នស្ពក  ីស្ត្វនស្ព និងបទ្កលមសី្កាប់រានទ្ស្រនាៃ នដីនស្ព១ ២០១ករណី កនុងកនាះ
៦០៣ករណីចត់្ថ្នន ក់ជាករណីកំពុងផ្ត្កធ្វីការកដ្ឋះស្សាយកៅតុ្ោការ និង៥៩៨ករណីចត់្ថ្នន ក់ជាករណីផ្ដល
បានបញ្ច ប់ស្ំណំុករឿងាមនីតិ្វធីិ្ននចាប់ស្ដីពីនស្ពក ី 

 - ចប់ឃ្ត់្រងយនត៥៣៦កស្គឿង កោយនត១៩០កស្គឿង ម ូតូ្១០៣កស្គឿង ម ូទ័្រ៥០កស្គឿង រុមឺ ក៣៨កស្គឿង 
មា សុ្ីន២៨កស្គឿង តុ្ ូស្២៦កស្គឿង ស្ាក់ទ័្រ១១កស្គឿង រណារយនត៩កស្គឿង បុ៊លដូស្័រ៨កស្គឿង ឌី្ណាម ូ៦កស្គឿង 
កអសាា វា ទ័្រ៤កស្គឿង ទូ្ក១៥កស្គឿង រណារថ្នស្១២កស្គឿង បងគុ ំស្ក ងឹ១១កស្គឿង និងវត្ាុាងមួយចំនួនកទ្ៀត្។  

២- វបប្រ៌ សាសនា និ្ព័ត៌មាន 
២.១- េទ្ធផ្េោរងារសខំាន់ៗរបសម់្ែសួ្ វបប្រ៌និ្វិចមិ្តសេិបៈ   
រ- ោរងារអភរិរស្ម្បតរិភណ្ឌវបប្ធត៌ 
ស្កស្ួងបានបនតពស្ងឹងកិចចការពារផ្ងរកានិងអភិវឌ្ឍន៍កបតិ្កភណឌ ជាតិ្ទងំរូបីនិងអរូបី កដ្ឋយបាន

និងកំពុងកស្ត្ៀមឯកសារចុះបញ្ា ីកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌ជាតិ្កៅកនុងបញ្ា ីកបតិ្កភណឌ ពិភពកោក ស្ពមជាមួយោន កនះ
ស្កស្ួងបានបនតផ្ងរកាជួស្ជុលទ្ល់ស្ទ្ស្បាសាទ្ វត្ាុស្ិលបៈបុរាណ សាព នបុរាណ ស្គប់ស្គងសាា នីយបុរាណនិង
បនតស្បមូលវត្ាុបុរាណផ្ដលស្ាិត្កៅរាយបា យកនុងមូលដ្ឋា នទូ្ទងំស្បកទ្ស្។ ទ្នៃឹមកនះស្កស្ួងបានពស្ងឹងយនតការ
និងបទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្តនានារាងំសាា ត់្រាល់ការរកំោភនិងបំតេ ញកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌។ 

រ.១- សតប្តេវិប្បធតោ៌តចិុុះរនុង្បញ្ជមី្បតិរភណ្ឌពិភពម្ោរនិង្បញ្ជមី្បតរិភណ្ឌវប្បធតអ៌រូបផី្ន
តនសុស្ោត ិ
- ស្កុមការង្ករស្កស្ួងបានករៀបចំចងស្កងឯកសារកោខ នកខាលកដីមបកីស្នីសុ្ំចុះបញ្ា ីកបតិ្កភណឌ  

វបបធ្ម៌អរូបីននមនុស្សជាតិ្។ ាមរយៈកិចចស្បជំុកលីកទី្១៣ននគណៈកមមការអនតររដ្ឋា ភិបាលស្ស្មាប់ការការពារ
កបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌អរូបីរបស្់អងគការយូកណស្ាូ បានអនុម័ត្យល់ស្ពមាមកស្ចកតសី្កស្មច Decision13.COM.10.a.3 
ចុះកោខ នកខាលចូលកនុងបញ្ា ីកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌អរូបីននមនុស្សជាតិ្របស្់អងគការយូកណស្ាូកៅនងៃទី្២៨ ផ្េវចិេិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៨ កៅទី្ស្កុងព័រលវី សាធារណរដាម ូរសី្ 
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- បានផ្កស្ស្មួលឯកសារកាច់គុនលបុកាកាាមការកស្នីសុ្ំរបស្់អងគការយូកណស្ាូ និងបាន
ដ្ឋក់ជូនកៅវញិកៅកនុងផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ កដីមបីដ្ឋក់បញ្ចូ លកៅកនុងបញ្ា ីតំ្ណាងកបត្ិកភណឌ វបបធ្ម៌អរូបីនន
មនុស្សជាតិ្របស្់អងគការយូកណស្ាូ 

- ស្កុមការង្ករស្កស្ួងក៏បាននិងកំពុងករៀបចំចងស្កងឯកសារកស្នីសុ្ំចុះបញ្ា ីស្បាសាទ្កកាះផ្ករ
កៅកនុងបញ្ា ីកបតិ្កភណឌ ពិភពកោករបស្់អងគការយូកណស្ាូ 

- ស្ិកានិងាមដ្ឋនការកស្នីសុ្ំចុះបញ្ា ីកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌និងធ្មមជាតិ្កនុងបញ្ា ីកបតិ្កភណឌ
ពិភពកោកកនុងស្ម័យស្បជំុកលីកទី្៤៣ កៅទី្ស្កុងបាគូ ស្បកទ្ស្អាផ្ស្៊នបហសង់ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

- ស្ិកាកលីអនុសាស្ន៍និងឯកសារស្ំកណីដ្ឋក់បញ្ចូ លកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌និងធ្មមជាតិ្ របស្់
រដាភាគីននអនុស្ញ្ញា កបតិ្កភណឌ ឆ្ន ១ំ៩៧២ ស្ស្មាប់កិចចស្បជំុកលីកទី្៤៣កៅទី្ស្កុងបាគូ ស្បកទ្ស្អាផ្ស្៊នបហសង់ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 

- ស្ិកានិងផ្ស្វងយល់បផ្នាមពីមុេង្ករស្នូលននគណៈកមាម ធិ្ការអនតររដ្ឋា ភិបាលស្ស្មាប់ 
ការពារកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌អរូបី។ 

រ.២- ោរងាររំពារនិង្អភិររស្ម្បតិរភណ្ឌវប្បធត៌រូបី 
 ការអភិរកសនិងជសួ្ជុល : ស្កស្ួងបានកធ្វីការជួស្ជុលទ្ល់ស្ទ្ស្បាសាទ្បនាៃ យឆ្ម រចំនួន

៦៦ចំណុច ជួស្ជុលស្បាសាទ្ចំនួន៧ ដូចជាស្បាសាទ្ឯកភនំ ស្បាសាទ្បាផ្ស្ត្ ស្បាសាទ្បនាៃ យទ័្ព ស្បាសាទ្
បាកាន ស្បាសាទ្ចតុ្មុេ ស្បាសាទ្ស្ពះកថ្នា ល និងស្បាសាទ្ស្ពះស្មតី ជួស្ជុលស្ពះវហិារចំនួន៤ គឺវត្តរកាជនេឹង វត្ត
កំពង់ស្ពះ វត្តស្ស្ីទួ្ល និងវត្តអដារស្ស(កំពុងជួស្ជុល) ជួស្ជុលសាព នបុរាណចំនួន១ គឺសាព នទ័្ព កេត្តឧត្តរមានជ័យ
និងបានជួស្ជុលវត្ាុបុរាណកៅសារមនៃីរជាតិ្បានចំនួន១០៤រូប។ 

 កំណាយបុរាណវទិ្ា : ស្កស្ួងបានកធ្វីកំណាយស្កស្រង្កគ ះចំនួន៦សាា នីយ គឺ ទួ្លស្បាសាទ្ 
ភូមិមូលកជីងឯក(រាជធានីភនំកពញ) សាា នីយោែ ងសាព ន(កេត្តបាត់្ដំបង) ទួ្លកី(កេត្តនស្ពផ្វង) លផ្ងវក(កេត្ត
កំពង់ឆ្ន ងំ)និងវត្តអដារស្ស(កេត្តកណាត ល)និងបានវភិាគស្មុចច័យបុរាណវទិ្ាកៅផេូវ៦០ផ្ម ស្ត្(កេត្តកណាត ល)។ 
ស្កស្ួងបានស្ហការជាមួយមនៃីររាជធានីភនំកពញនិងមជឈមណឌ លស្បល័យពូជសាស្ន៍កជីងឯកកបីកគកស្មាងកំណាយ 
បង្កា រមុនកពលសាងស្ង់រូបស្ំណាកស្តីពីកសាកនាដកមមរបស្់ស្បជាជនផ្េមរកនុងរបបកមពុជាស្បជាធិ្បកត្យយកៅទី្ាងំ
មជឈមណឌ លស្បល័យពូជសាស្ន៍កជីងឯក។ 

 ស្កស្ួងបានករៀបចំបញ្ា ីសារកពីភណឌ និងកធ្វីផ្ផនទី្កំណត់្ធ្នធានវបបធ្ម៌ កដ្ឋយបាន
ស្ហការជាមួយអងគការពាក់ព័នធ អាជាា ធ្រផ្ដនដី កដីមបចុីះពិនិត្យនិងស្ស្ង់ទិ្ននន័យភនំបានចំនួន៧ទី្ាងំកៅកេត្តកំពត្ 
និងបានទ្ទួ្លវត្ាុស្ិលបៈស្រុបចំនួន២៤៦រូប/ដំុ/តៃ ងំ កនុងកនាះមានស្មុចច័យ១១៥ដំុ។  

 ស្កស្ួងបានស្ហការផសពវផាយស្តីពីបុរាណដ្ឋា នផ្ដលបានចុះបញ្ា ីនិងកធ្វីសាោកបស្ត្មាន
ចំនួន១៦២ចាប់កៅស្ស្ុកបាភនំកេត្តនស្ពផ្វង និងបានចូលរមួកដ្ឋះស្សាយផលប ះពាល់វវិាទ្ដីធ្េីកៅសាា នីយបុរាណ
ចំនួន៣កេត្ត គឺកេត្តកណាត ល កេត្តនស្ពផ្វង និងកៅភនំគូផ្លន(កេត្តកស្ៀមរាប) ស្ពមទងំបានបនតចុះស្ិកាស្សាវស្ជាវ
ស្ស្ង់ទិ្ននន័យស្បាសាទ្ សាា នីយ ទួ្លនិងស្ស្ះបុរាណកៅរាជធានីកេត្ត កដីមបកីរៀបចំកំណត់្ផ្ដនការពារទី្ាងំកបតិ្ក
ភណឌ វបបធ្ម៌។ 
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រ.៣- ោរអភិររស្ម្បតិរភណ្ឌវបប្ធត៌អរូបី 
កដីមបធីានាការរកាការពារកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌អរូបីឱ្យបានគង់វងស ស្កស្ួងបានកលីកកមពស្់

ធ្នធានមរត្កមនុស្សរស្់ជាយនតការមួយជំរុញឱ្យមានការកផៃរចំកណះ ជំនាញ កទ្ពកកាស្លយដល់យុវជនជំនាន់
កស្កាយ។ ស្កស្ួងក៏បានោសំ្ទ្និងកលីកទឹ្កចិត្តដល់អនកនិពនធ អនកដឹកនាកំរឿង ស្ិលបករ ផលិត្ករ វចិិស្ត្ករនិងត្ស្រនតីករ 
ផ្ដលបានបកងាីត្សាន នដងមីៗកលីស្គប់ផ្ផនកបកចចកកទ្ស្វបបធ្ម៌ ស្ំកៅអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ឱ្យកាន់ផ្ត្ស្មបូរផ្បបនិងអភិរកស
ទ្ស្មង់ស្ិលបៈមួយចំនួនផ្ដលកស្ៃីរផ្ត្បាត់្បង់ឱ្យរស្់ក ងីវញិ កដ្ឋយបនតករៀបចំបញ្ា ីសារកពីភណឌ វបបធ្ម៌អរូបីបចចុបបនន
កមមថ្នន ក់ជាតិ្ាមស្បព័នធកំុពយូទ័្រ ទុ្កជាឯកសារកោលស្ស្មាប់ជាវធិានការស្គប់ស្គងនិងអភិរកសកបតិ្កភណឌ អរូបី
និងកដីមបជីាស្បកយាជន៍ដល់ការស្ិកា  ស្សាវស្ជាវនិងអប់រផំសពវផាយ។ ចត់្មស្រនតីជំនាញចុះកៅកេត្តមណឌ លគិរនិីង
កេត្តរត្នគិរ ី កដីមបីអភិរកសស្ិលបៈរបស្់ជនជាតិ្កដីមភាគតិ្ច។ ដំក ីងសាន នដកោខ នបាសាក់ យីកក របាបុំរាណ 
ស្បនពណីនិងកោខ នស្ស្កមាលផ្ស្បក(ធំ្-តូ្ច) និងបានយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់កនុងការស្គប់ស្គងស្ាិតិ្ធ្នធានវបបធ្ម៌ កដ្ឋយ
បាននិងកំពុងចុះស្សាវស្ជាវស្បមូលឯកសារស្ាិតិ្វបបធ្ម៌ជាតិ្កៅាមរាជធានី កេត្ត កដីមបីចងស្កងទុ្កជាឯកសារ
កោលដល់ការអភិរកសនិងអភិវឌ្ឍន៍វបបធ្ម៌។ 

ខ- ោរងារម្លើរសទយួតផ្តៃវបប្ធតោ៌តិ 
ស្កស្ួងបានពស្ងឹងនិងពស្ងីកវសិាលភាពននការផសពវផាយវបបធ្ម៌ជាតិ្កាន់ផ្ត្ទូ្លំទូ្ោយាមរយៈ

សារមនៃីរ ការាងំពិព័រណ៌ ការស្ិកាស្សាវស្ជាវ ការករៀបចំស្ពឹត្តការណ៍ វបបធ្ម៌ ការជំរុញការនចនស្បឌិ្ត្បកងាីត្សាន នដងមី
និងពស្ងីកឧស្ាហកមមវបបធ្ម៌។ 

ខ.១- សារតនទរីនិង្តណ្ឌលវបប្ធត ៌
កភាៀវចូលសារមនៃីរ(សារមនៃីរជាតិ្និងសារមនៃីរទួ្លផ្ស្េង) និងមណឌ លវបបធ្ម៌(មណឌ លកជីងឯក 

និងមណឌ លវត្តភនំ) ចប់ពីផ្េមករា ដល់ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ មានចំនួន១ ២៧៣ ៥៥១នាក់ ។ 
កភាៀវកទ្ស្ចរជាតិ្និងអនតរជាតិ្ចូលទ្ស្សនាសារមនៃីរ និងមណឌ លវបបធ្ម៌ 

បរយិាយ សារមនៃីរជាតិ្ សារមនៃីរទួ្លផ្ស្េង មណឌ លកជីងឯក រមណីយដ្ឋា នវត្តភនំ 
កភាៀវជាតិ្ អនតរជាតិ្ កភាៀវជាតិ្ អនតរជាតិ្ កភាៀវជាតិ្ អនតរជាតិ្ កភាៀវជាតិ្ អនតរជាតិ្ 

២០១៩ ៤៤ ៩៦៤ ១៧៦៤៤៧ ១២១១៧០ ៤០២៥៧៩ ៨០៦០៧ ១៥៩១១០ ៧៦៥៩០ ២១២០៨៤ 

ខ.២- ោរងារទស្ពវទា្យវបប្ធត៌ 
- តំ្បន់រមណីយដ្ឋា នកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌កៅឧទ្ានអងគរ ស្បាសាទ្ស្ពះវហិារ និងស្បាសាទ្ស្ំបូរ

នស្ពគុក គឺអាជាា ធ្រទងំ៣(បី)តំ្បន់ ក៏ដូចជារមណីយដ្ឋា នកបតិ្កភណឌ ាមបណាត កេត្តមួយចំនួនកទ្ៀត្បានបកងាីន
ការស្គប់ស្គងការផសពវផាយអំពីត្នមេជាស្កលននស្មបត្តិកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌ ាមស្គប់រូបភាពកដីមបទីក់ទញកភាៀវ
កទ្ស្ចរចូលទ្ស្សនានិងចូលរមួផ្ងរកាការពារស្ពមទងំពស្ងឹងគុណភាពកស្វាកមម ក៏ដូចជាការជំរុញឱ្យមានផលិត្ផល
កទ្ស្ចរងមីដូចជាវត្ាុស្ិលបៈផ្ដលធានាគុណត្នមេនិងវត្ាុននអនុស្ាវរយីផ៍្ដលស្មាគ ល់អត្តស្ញ្ញា ណជាតិ្ 

- ការអភិវឌ្ឍផ្កលមែកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធកៅតំ្បន់រមណីយដ្ឋា នកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌មានការវវិត្ត
្នក ងីជាលំដ្ឋប់(កបីកធ្ៀបនឹងឆ្ន ២ំ០១៨) ស្ំកៅកាត់្បនាយផលប ះពាល់អវជិាមានពីការទ្ស្សនារបស្់កភាៀវ
កទ្ស្ចរនិងបានផតល់បទ្ពិកសាធ្លែៗ ពីការទ្ស្សនាស្ស្មាប់កភាៀវ ក៏ដូចជាការជួយកលីកកមពស្់កស្មិត្ជីវភាពស្បជា-
ពលរដាកនុងតំ្បន់ 
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- ករៀបចំការាងំពិព័រណ៌មិនអចិនស្រនតយចំ៍នួន៥កលីក និងករៀបចំាងំពិព័រណ៌ស្មិទ្ធផលវបបធ្ម៌
កនុងពិធី្ស្កមាព ធ្វមិាន នះ នះ 

- កបីកស្ិកាខ សាោចំនួន២(ពីរ) គឺស្ិលបៈចមាេ ក់ផ្ស្បកនិងរបាកំាច់បុរាណផ្េមរ ស្ពមទងំកបីក
មកហាស្ស្ពស្ិលបៈកោខ នស្ស្កមាលផ្ស្បកធំ្ 

- ចូលរួមស្ផ្មតងកនុងឱ្កាស្មកហាស្ស្ពស្ិលបៈអាស៊ាន កៅាមស្បកទ្ស្ជាស្មាជិកអាស៊ាន 
និងបានករៀបចំស្ពឹត្តកិារណ៍ស្ិលបៈវបបធ្ម៌ស្ំខាន់ៗ ដូចជាមកហាស្ស្ពស្ិលបៈយុវជនទូ្ទងំស្បកទ្ស្ ទិ្វាវបបធ្ម៌ជាតិ្  
៣មីនា មកហាស្ស្ពភាពយនត មកហាស្ស្ពបកងាីរផ្េេងផ្េមរ ពិព័រណ៌កស្ៀវកៅថ្នន ក់ជាតិ្ ស្ប ងសាន នដផ្ត្ងនិពនធស្បកោម
កោកនិងកំណាពយករឿង។ 

ខ.៣- ោរងារក្សាវក្ោវនិង្ម្បាុះពតុព 
- បានស្ហការជាមួយសាា ប័នជាតិ្និងអនតរជាតិ្កនុងការស្ិកាស្សាវស្ជាវរុករកកំណត់្ទី្ាងំ និង

កស្ត្ៀមចុះបញ្ា ីទី្ាងំននសាា នីយបុករស្បវត្តិសាស្រស្តផ្ដលកប់កនុងដី កដ្ឋយបានកធ្វីកំណាយបុរាណវទិ្ាកៅាមសាា នីយ 
បុរាណនិងបុរាណដ្ឋា នចំនួន៧សាា នីយ កៅរាជធានីភនំកពញ កេត្តកណាត ល បាត់្ដំបង នស្ពផ្វង និងកេត្តកំពង់ឆ្ន ងំ 

- បានស្ិកាស្សាវស្ជាវ ចងស្កងផ្លបងស្បជាស្បិយផ្េមរ ស្បនពណីទំ្កនៀមទ្មាេ ប់ជនជាតិ្កដីមភាគតិ្ច 
ត្ស្រនតីបុរាណមកហារ ីកាច់ចមាេ ក់បុរាណផ្េមរ ត្មាញសូ្ស្ត្ និងបានស្រកស្រអត្ាបទ្ទ្ស្សនាវដតីស្ស្មាប់កបាះពុមព
ស្បចឆំ្ន ។ំ ទ្នៃឹមកនាះនាយកដ្ឋា នជំនាញកំពុងស្សាវស្ជាវស្បមូលទិ្ននន័យស្ាិតិ្វបបធ្ម៌ទូ្ទងំស្បកទ្ស្ កដីមបចីងស្កង
ជាឯកសារស្ស្មាប់កបាះពុមពផាយ 

- បានករៀបចំកបាះពុមពឯកសារជាកស្ៀវកៅផនត់្ស្តីពីដំកណីរការបញ្ចូ លកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌ចូលកនុង
បញ្ា ីកបតិ្កភណឌ ពិភពកោកនិងនីតិ្វធីិ្ ស្ពមទងំកបាះពុមពឯកសារស្តីពីការដ្ឋក់បញ្ចូ លកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌អរូបីកៅ
កនុងបញ្ា ីអភិរកសបនាៃ ន់និងបញ្ា ីតំ្ណាងកបតិ្កភណឌ អរូបីននមនុស្សជាតិ្។ 

ខ.៤- ោរងារជរំញុោរររផ្ចនក្បឌតិបម្ង្កើតថ្មនីិង្ឧសា្ហរតមវបប្ធត៌ 
- បាននិងកំពុងផលិត្កមមវធីិ្វបបធ្ម៌ វកីដអូឯកសារវបបធ្ម៌ និងភាពយនតផ្េមរខាន ត្ផ្វង ស្ស្មាប់

កមមវធីិ្ភាពយនតកនុងស្ស្ុកបានចំនួន១១ចំណងកជីង និងផលិត្ខារា អូកេចំនួន៨កលេ 
- បានស្ិកានិងបកងាីត្សាន នដទ្ស្មង់របាបុំរាណ ស្បនពណី កោខ ននិងបកងាីត្សាន នដគំនូរនិងចមាេ ក់ 
- បានស្បគំុត្ស្រនតីនិងស្ផ្មតងស្ិលបៈមហាជននិងអាជីពស្រុបចំនួន៣ ១០៣កលីក និងបាន

កចញស្ផ្មតងកៅកស្ៅស្បកទ្ស្ចំនួន១៤កលីក 
- អងគភាពជំនាញបានបញ្ាូ នស្គូជំនាញស្ិលបៈចុះបង្កា ត់្ាមសាោករៀន អងគការ ស្ងគមសុ្ីវលិ

និងកៅមនៃីរាមបណាត កេត្ត 
- បានស្ិកាបកងាីត្សាន នដងមីៗនូវទ្ស្មង់របាបុំរាណស្បនពណីជាស្ទ្ង់ស្ទយតៃ ងំទ្ស្សនីយភាព

ស្ស្មាប់ស្ផ្មតងកនុងពិធី្បុណយជាតិ្ អនតរជាតិ្និងទ្ទួ្លគណៈស្បតិ្ភូអនតរជាតិ្។ 
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គ្- ោរងារទេលម់្សវាសាធារណ្ៈ(គ្តិពរីខរញ្ញា ឆ្ន២ំ០១៨ ដ្ល ់រខរញ្ញា ឆ្ន២ំ០១៩) 
១- ការង្ករផតល់កស្វាសាធារណៈ 

បរយិាយ ឯកា ២០១៩ 
ការផតល់លិេិត្អនុញ្ញា ត្ផ្ផនកស្ិទ្ធិអនកនិពនធនិង
ស្ិទ្ធិស្បហាក់ស្បផ្ហលកលីសាន នដោម នមរត្ក
សាស្ន៍ តូ្រយត្ស្រនតី និងអកសរសាស្រស្ត 

សាន នដ 
៣១៤ 

ផតល់អាជាា បណណភាពយនត-វកីដអូ ចាប់ ១៣ 
ផតល់ទិ្ដ្ឋា ការចកស្មៀងខារា អូកេផ្េមរ កលេ ២២ 
ផតល់ទិ្ដ្ឋា ការភាពយនតបរកទ្ស្ករឿងដំុ ចំណងកជីង ២០៨ 
ផតល់ទិ្ដ្ឋា ការភាពយនតផ្េមរករឿងដំុ ចំណងកជីង ២៩ 
ផតល់ទិ្ដ្ឋា ការភាពយនតបរកទ្ស្(ភាគ) ចំណងកជីង ៨០ 
បានស្តួ្ត្ពិនិត្យអនុញ្ញា ត្នាកំចញ    
នាចូំលវត្ាុស្ិលបៈអនុស្ាវរយី ៍

រូប 
២ ៥០៩ 

អនកស្សាវស្ជាវចូលអានកៅបណាណ ល័យ នាក់ ២១ ៣០៩ 
ផតល់កលេ ISBN ដល់អនកកបាះពុមព កលេ ៣៧១ 

 

២- ចំណូលងវកិាបានពីការផតល់កស្វានិងបកស្មីកស្វាសាធារណៈ                   ឯកា : គិត្ជាស្បាក់ករៀល 
បរយិាយ ២០១៩ 

លិេិត្អនុញ្ញា ត្ផ្ផនកស្ិទ្ធិអនកនិពនធនិង
ស្ិទ្ធិស្បហាក់ស្បផ្ហល 

១១ ៣៣៧ ០០០ 

អនុញ្ញា ត្ចាប់ផតល់អាជាា បណណទិ្ដ្ឋា ការ
អនកអាជីវកមមភាពយនត-វកីដអូ ៨៣៣ ០៨៩ ៦០០ 

អនុញ្ញា ត្នាកំចញ នាចូំលវត្ាុស្ិលបៈ ៥៥ ៩៧៧ ០០០ 
២.២- ោរងារអភិរែសនិ្អភិវឌ្ឍន៍ររណីយដាឋ នលបតិែភណឌ ពិភពលលាែ  
២.២.១- សរិទ្ធផ្េោរងារសខំាន់ៗរបសអ់ាជាា ្រជាតិអបសរា 
ែ- ោរងារអភិរែសនិ្ជួសជុេម្បាសាទ្  
- ការជសួ្ជុល : កដីមបអីភិរកសនិងជួស្ជុលស្បាសាទ្កៅកនុងតំ្បន់ឧទ្ានអងគរនិងតំ្បន់កស្ៅ

ឧទ្ានអងគរ អាជាា ធ្រអបសរាបានស្ហការជាមួយអងគការនិងនដគូនានា ដូចជាអងគការមូលនិធិ្ស្បាសាទ្ពិភពកោក
(WMF) គកស្មាងអភិរកសអាលេឺម ង់-អបសរា(GACP) វទិ្ាសាា នស្សាវស្ជាវស្មបត្តិវបបធ្ម៌(NARA), Archaeogohy 
Survey of India(ASI), Japan APSARA Safegaurding Angkor(JASA), The Deutsche Gesellschaft fur 
Internationale Zusammenarbeit(GIZ), Sophia Mission(SOPHIA), TOBUNKEN, ITALIA និងសាា នទូ្ត្
បារាងំ បានជួស្ជុលសាា នីយមួយចំនួនដូចជា  ជួស្ជុលសាព នចំនួន២ គឺសាព នហាលស្បាសាទ្អងគវត្តខាងលិចស្បផ្វង
៣០ផ្ម ស្ត្និងសាព នហាលខាងកជីងកខាេ ងទវ រដីឆ្ន ងំ។ ជួស្ជុលស្បាសាទ្ចំនួន១៧ គឺកំផ្ពងអងគរធំ្ស្បផ្វង២០ផ្ម ស្ត្ 
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រុះករកីខាេ ងទវ រស្បាសាទ្ាននខាងកកីត្ដំណាក់កាលទី្១ ម ូស្បុរាណកៅស្បាសាទ្បនាៃ យស្ផ្ស្មបានចំនួន១តួ្ប ម
កលេ៨និងបណាណ ល័យស្ជុងអាកគនយស៍្បាសាទ្បាគង ស្បាងគខាងកជីងស្បាសាទ្បាត្ជំុ រុះករសី្បាសាទ្ទ្កនេស្ៃួត្ដំណាក់
កាលទី្១ ស្បាសាទ្បាផ្េង ស្បាសាទ្ស្ពះេ័ន ស្បាសាទ្អងគរវត្ត ស្បាសាទ្បាគង ស្បាសាទ្ាស្ពហម ស្បាសាទ្បាយន័ 
ស្បាសាទ្តុ្បលិច ស្បាសាទ្ផ្ស្បរូប ស្បាសាទ្បនាៃ យស្ផ្ស្ម ស្បាសាទ្កមបុណយខាងលិច និងស្បាសាទ្អកយ(ំបាន
បញ្ច ប់ដំណាក់កាលកស្ិនធុទី្១)។ ជួស្ជុលស្ចងំខាងលិចស្បាសាទ្អងគរវត្តស្បផ្វង៥០ផ្ម ស្ត្និងស្ស្ះទឹ្កខាងមុេ
ស្បាសាទ្អងគរវត្តដំណាក់កាលទី្១ ស្បផ្វង១៥ផ្ម ស្ត្។ 

- ការអភិរកសនិងទ្ល់ស្ទ្ :  ស្កុមការង្ករបានបំកពញការង្ករកៅ Laboratory កនុងអភិរកសដ្ឋា នអងគរ 
ស្បាសាទ្បាយន័ កខាេ ងទវ រដីឆ្ន ងំ សារមនៃីរកុោលភាជន៍ភូមិានី និងបានទ្ល់ស្ទ្និងស្កស្រង្កគ ះបនាៃ ន់បាន១៥ចំណុច
កៅស្បាសាទ្ឥដាកៅខាងមុេស្បាសាទ្បាគង ស្បាសាទ្កបងមាោ និងស្បាសាទ្កៅស្ស្ីវបុិល។ 

- កំណាយបុរាណវទិ្ា បានកំណាយស្កស្រង្កគ ះចំនួន១៥កផ្នេង រមួមានកំផ្ពងអងគរធំ្ផ្ផនក 
ខាងត្បូង កៅខាងលិចស្បាសាទ្អងគរវត្ត កខាេ ងទវ រដីឆ្ន ងំ ស្ត្ពាងំកជីងស្គុស្និងស្ត្ពាងំាកជា កៅតំ្បន់ភនំកស្កាម 
ស្បាសាទ្អកយ ំនិងកៅាមបកណាត យផេូវសាងស្ង់ងមីក ងីេនងភនំគូផ្លនពីទី្ស្បជំុស្ស្ុកសាវ យកលីដល់ស្ពះអងគធំ្។ 

- ការកបាះបកង្កគ លតំ្បន់ការពារ : បានកបាះបកង្កគ លការពារស្ពំតំ្បន់ការពារចំនួន៥៤កផ្នេងនិង
ដ្ឋក់សាេ កស្ញ្ញា ចំនួន៣ ផេូវបុរាណពីបាគងកៅអងគរនិងស្បាសាទ្កាលបី ស្ពមទងំដ្ឋក់បកង្កគ លរបារកបតុ្ងចំនួន៧៥កដីម។ 

- បានស្ហការជាមយួសាោបារាងំចុងបូព៌ា(EFEO) កដីមបសី្សាវស្ជាវកៅកនុងបរកិវណស្កុង
អងគរធំ្ ស្ពមទងំបានស្ហការជាមួយអងគការសុ្ីមា ក់កធ្វីការកដ្ឋះមីនចំនួន១ស្ោប់ផ្ដលភាន ក់ង្ករបានស្បទ្ះកឃញី
កហយីបានយកកចញនិងបនតរុករកស្ោប់មីនមិនទន់ផៃុះកៅកនុងតំ្បន់ស្បាសាទ្កៅស្ស្វីបុិលជាបនតកទ្ៀត្។ 

- បានបញ្ច ប់ការសាងស្ង់ជកណតី រចំនួន១២កផ្នេងនិងសាព នក ីស្ស្មាប់កភាៀវកដីរទ្ស្សនា
ស្បាសាទ្កបងមាោ ស្បផ្វង១៨៥ផ្ម ស្ត្ និងទ្ទឹ្ង១,៥ផ្ម ស្ត្ ស្ពមទងំបានសាងស្ង់កាត រស្កាលទំ្ហ១ំ,៥ផ្ម ស្ត្x១,៨
ផ្ម ស្ត្ចំនួន១កផ្នេង កដីមបបីកញ្ច ៀស្កស្ោះថ្នន ក់ជាយថ្នកហតុ្ដល់កភាៀវកទ្ស្ចរផ្ដល េ្ងកាត់្កៅស្បាសាទ្កបងមាោ 

- ចុះហាមឃ្ត់្ស្ពះស្ងឃគង់កៅវត្តចស្់កលីេនងភនំគូផ្លន ផ្ដលសាងស្ង់កុដិកៅផ្កបរ
ស្ិោចរកឹ បានចុះហាមឃ្ត់្ស្កមមភាពទ្ស្រនាៃ នដីបុរាណដ្ឋា នចំនួន២១ករណី និងចុះពិនិត្យស្ំកណីសុ្ំសាងស្ង់
របស្់ស្បជាពលរដាបានចំនួន៣២ករណី។ ជាមួយោន កនះផ្ដរ បានចុះពិនិត្យកាលដីរបស្់ស្បជាពលរដា កដីមបសី្ិកា
ពីផលប ះពាល់ដល់បុរាណដ្ឋា នាមស្ំកណីរបស្់មនៃីរករៀបចំផ្ដនដី នគរូបនីយកមម និងស្ំណង់ ស្ពមទងំសុ្រកិយាដី
កេត្តបានចំនួន៦០កាលដី កស្មីនឹង៣៨៦ ៧៧៣,១១ហកិា 

- ចុះបញ្ា ីសារកពីភណឌ វត្ាុស្ិលបៈកៅកនុងបរកិវណស្បាសាទ្វត្តស្ពះធាតុ្ស្ាិត្កនុងឃុំខាវ វ និងវត្ាុ
ស្ិលបៈកៅកនុងវត្តជីផ្ស្កងស្ាតិ្កនុងឃុជីំផ្ស្កង ស្ស្ុកជីផ្ស្កង កេត្តកស្ៀមរាបបានរចួរាល។់ 

ខ- សណំ្់អគរលៅររណីយដាឋ នអ្គរ-លសៀររាប 
ការករៀបចំស្ំណង់និងកហដ្ឋា រចនាស្ម័ពនធ៖ 
- បានពិនិត្យការង្ករសាងស្ង់អោរកភាជនីយដ្ឋា ននិងសាលមកហាស្ស្ពននគកស្មាងឧទ្ាន

វបបធ្ម៌កមពុជា-ចិន របស្់ស្កុមហុ៊នAngkor International Culture Investment & Development (CAMBODIA)
Co.,LTD កនុងបរកិវណដីទំ្ហ២ំ៣ហកិាផ្ដលជាការវនិិកយាគរយៈកពលផ្វងរបស្់ស្កុមហុ៊នសុ្ខាអូផ្ត្លស្ាិត្កនុងដីបុរ ី
វបបធ្ម៌និងកទ្ស្ចរណ៍កនុងស្កុងកស្ៀមរាប ស្ពមទងំចុះពិនិត្យគកស្មាងសាត រស្ៃឹងកស្ៀមរាបជំហានទី្២ ចប់ពីសាព ន
ផេូវស្កវាត់្ស្កុងចមាៃ យ៥គី ូផ្ម ស្ត្កៅផ្ផនកខាងកស្កាម កដីមបបីកញ្ច ៀស្ការលិចលង់កៅផ្ប កខាងកលី កដ្ឋយស្ហការ
ជាមួយសាោកេត្ត ស្បធានមនៃីរ និងអងគភាពពាក់ព័នធ 
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- បនតស្ិកាបេង់កមនិងបេង់សាា បត្យកមម Welcome Center កដីមបសីាងស្ង់អោរមជឈមណឌ ល
បដិស្ណាា រកិចចកភាៀវកទ្ស្ចរផ្ដលស្ាិត្កៅបុរវីបបធ្ម៌និងកទ្ស្ចរណ៍ និងបានស្ិកាគកស្មាងបេង់ផ្កលមែផេូវនិងស្បឡាយ
ទឹ្កកៅផេូវបុរវីបបធ្ម៌និងកទ្ស្ចរណ៍អងគរ(ផេូវស្កមតចវបុិលបញ្ញា សុ្េ អាន) ចប់ពីមនៃីរកពទ្យគនធបុបាផ ដល់រងវង់មូល
អបសរា។ 

គ- ោរងារម្បព័នធធារាសាស្រសត(គ្តិពរីខរញ្ញា ឆ្ន២ំ០១៨ ដ្ល ់រខរញ្ញា ឆ្ន២ំ០១៩) 
ល.រ បរយិាយ ឯកា លទ្ធផល 
១ សាងស្ង់ស្ំណង់ទវ រទឹ្ក កផ្នេង ៣ 
២ ជួស្ជុលស្ំណង់ទវ រទឹ្ក កផ្នេង ៨ 
៣ ស្ំណង់បកងាៀរទឹ្ក កផ្នេង ១ 
៤ ស្ំណង់សាព នកបតុ្ង កផ្នេង ៣ 
៥ ស្ំណង់លូស្ជុងនិងលូមូល កផ្នេង ២០ 
៦ ផេូវស្កួស្ស្កហម ផ្ម ស្ត្ ២ ៧៤០ 
៧ សាត រស្បឡាយនិងស្ៃឹង ផ្ម ស្ត្ ១១ ២៧២ 
៨ សាត រស្បព័នធរកំដ្ឋះទឹ្កាមស្បាសាទ្ ផ្ម ស្ត្ ៤៥ ២៦៣ 
៩ សាងស្ង់និងជួស្ជុលទំ្នប់ ផ្ម ស្ត្ ៨ ៣៣០ 
១០ ដ្ឋកូំនក កីារពារកជីងកទ្រតំ្បន់ស្បឡាយ កដីម ៣០ ៦៨២ 
១១ ផគត់្ផគង់ទឹ្កជូនកស្ិករកស្បីស្បាស្់ស្ស្មាប់កស្ិកមមកៅរដូវស្បាងំ ហកិា ៥ ០០០ 

ឃ- ោរងារអភិវឌ្ឍន៍សហគរន៍ែនុ្ ឧទ្ានអ្គរ 
- បនតកមមវធីិ្អប់រកំបតិ្កភណឌ ស្ស្មាប់កុមារកៅសាោបឋមស្ិកាលនលនិងស្ិស្សវទិ្ាល័យ

ហុ៊ន ផ្ស្នស្បាសាទ្បាគង និងបានចុះអប់រកំបតិ្កភណឌ កដ្ឋយស្ហការជាមួយអងគការ Heritage Watch ដល់
ស្ិស្ានុស្ិស្សកៅាមសាោនានាកៅកនុងតំ្បន់អងគរ 

- បានចុះពិនិត្យការកស្នីសុ្ំសាងស្ង់និងជួស្ជុលតូ្បចំនួន២ ៨៦៧ករណី កនុងកនាះបាន
អនុញ្ញា ត្ជូនស្បជាពលរដាកៅកលីទី្ាងំចំនួន១ ៧៩៩ករណី និងបនតចុះពិនិត្យនិងាមដ្ឋននូវស្កមមភាពនានាផ្ដល
បានអនុវត្តកៅាមភូមិកោលកៅចស្់ទងំ១៨គកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ស្ហការជាមួយ New Zealand កៅថ្ន ACHA  

- ការង្ករកទ្ស្ចរណ៍ : ស្ហគមន៍កទ្ស្ចរមកកស្បីស្បាស្់កស្វាកមមរកទ្ះកោដឹក កៅស្ហគមន៍
កទ្ស្ចរណ៍បឹងទ្ទឹ្ងនងៃបាន៣៧កលីក កៅស្ហគមន៍កទ្ស្ចរណ៍បនាៃ យស្ស្ីបាន៨កលីក និងកៅស្ហគមន៍កុដិសូ្រ
បាន៣៥កលីក។ 

្- ោរងារនម្ពលឈ្ើ លទ្សភាពវបប្រ៌ និ្បរសិាថ ន 
ការង្ករអភិរកសនិងអភិវឌ្ឍន៍នស្ពក  ី៖ 
- បានដ្ឋកូំនក ចីស្មុះស្រុប៤០ ៥១១កដីម និងផ្ចកចយកូនក ជូីនដល់សាា ប័នពាក់ព័នធ

ស្រុបចំនួន៧៥ ៨២២កដីម និងបានទ្ប់សាា ត់្និងបស្រង្កា បបទ្កលមីស្នស្ពក កីៅកនុងតំ្បន់ឧទ្ានអងគរចំនួន៣៦ករណី 
កដ្ឋយបានស្ហការជាមួយមស្រនតីឧទ្ានុរកសននមនៃីរបរសិាា នកេត្តកស្ៀមរាបនិងអាជាា ធ្រមូលដ្ឋា នពាក់ព័នធ។ សាា នីយ
បណតុ ះកូនក ទីងំបីកផ្នេងបានស្បមូលស្ោប់ពូជក ចំីនួន៦៣គី ូស្កាម និងបណតុ ះកូនក ចំីនួន៧៧ ៤៩១កដីម 
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- បានពាបាលជំងឺកដីមក ីកៅកនុងឧទ្ានអងគរចំនួន៧ទី្ាំង មានកដីមក ីស្រុប
ចំនួន២៨៣កដីម និងបញ្ចូ លទិ្ននន័យកដីមក ផី្ដលបានពាបាលរចួចំនួន៣២៨កដីម ក៏ដូចជាបានវាស្់ការលូត្
ោស្់សាច់ក ផី្ដលបានពាបាលរចួចំនួន៤៤៣កដីម ស្ពមទងំបានអប់រផំសពវផាយអំពីសារៈស្ំខាន់នននស្ពក ី
ជូនដល់ស្ហគមន៍រស្់កៅកនុងតំ្បន់ឧទ្ានអងគរស្រុប២៧កលីក មានអនកចូលរមួ១ ៧៣៩អងគ/នាក់ ស្ស្ី១ ១០៥
នាក់។ 

ការង្ករស្គប់ស្គងហានិភ័យកដីមក និីងករៀបចំកទ្ស្ភាពវបបធ្ម៌ : បានចុះអកងាត្កដីមក ផី្ដល
មានហានិភ័យេពស្់ស្រុប១ ៧៤៦កដីម កដ្ឋយបានកាត់្ស្កីផ្មកក និីងកាត់្ដកហូត្កដីមក ផី្ដលមានហានិភ័យ
ស្រុបចំនួន៧៩៩កដីម ក៏ដូចជាបានកធ្វីសារកពីភណឌ កដីមក សី្រុប៣៦៩កដីម កស្មីនឹង៨១ស្បកភទ្ក  ីស្ពមទងំបាន
ករៀបចំស្ួនតា ស្កវាន់កៅមុេអងគរខាងលិច(អតី្ត្ចំណត្រងយនតចស្់) កដ្ឋយបានដ្ឋកំមម ១១ ០០០ផ្ម ស្ត្កាករ   កដីម
ស្កវាន់៥០០កដីម កដីមធ្នង់១៧០កដីម រមួទងំកធ្វីការផ្កលមែដ្ឋកំមម កៅខាងត្បូងស្បាសាទ្អងគរវត្តចំនួន១ ០០០ផ្ម ស្ត្
កាករ  និងកដីមធ្នង់៣៦កដីម។ 

ការង្ករបរសិាា ន៖ 
- បានកំណត់្ទី្ាងំស្ស្មាប់ចុះស្ិកាពីបញ្ញា បរសិាា ន ស្ិកាចាប់បរសិាា នងមីទក់ទ្ងនឹង

កិចចការការពារអភិរកសបរសិាា នកនុងតំ្បន់ឧទ្ានអងគរ និងផសពវផាយដល់ស្ហគមន៍ឱ្យយល់ដឹងអំពីកបស្កកមមរបស្់
អាជាា ធ្រអបសរា និងបានចុះស្តួ្ត្ពិនិត្យការង្ករបរសិាា នកៅាមទ្ីាំងតៃ ល់កនុងឧទ្ានអងគរកដីមបីកធ្វីឱ្យបរសិាា ន
កនុងតំ្បន់ឧទ្ានអងគរមានលកខណៈលែស្បកស្ីរ ស្ពមទងំបនតចុះអប់រផំសពវផាយនិងាមដ្ឋនវាយត្នមេអំពីបរសិាា ន
ដល់កុមារកៅសាោបឋមស្ិកាដូនឪ ស្ត្ពាងំសាវ យ និងកោកកស្គីលស្រុបចំនួន៣៥០នាក់ និងអប់រផំសពវផាយ
បរសិាា នដល់អនកលក់ដូរនិងស្ពះស្ងឃ 

- បានជួបជាមួយសាា ប័នធានាគុណភាពជប ុនJQA អងគភាពស្បព័នធស្គប់ស្គងបរសិាា នអងគរ
និងអនកជំរុញការង្ករបរសិាា នស្បចនំាយកដ្ឋា នទងំ១៥ ស្តីពីការស្គប់ស្គងបរសិាា នស្ពមទងំបានករៀបចំកធ្វីស្វនកមម
នផៃកស្ៅកលីស្បព័នធស្គប់ស្គងបរសិាា នរបស្់អាជាា ធ្រអបសរា កដ្ឋយសាា ប័នធានាគុណភាពជប ុនJQA និងករៀបចំទ្ទួ្ល
ស្វនករជប ុន។ 

ច- ោរងារម្សាវម្ជាវ តរកេឯ់ែសារ និ្ផ្សពវផ្ាយ 
ការង្ករស្សាវស្ជាវ៖ 
- ចុះអកងាត្ស្សាវស្ជាវអំពីផេូវបុរាណ ពិនិត្យការផ្ស្បស្បួលននការកស្បីស្បាស្់ដីផ្ស្ស្ កបាះបកង្កគ ល

ស្ពំផេូវាមបកណាត យផេូវបុរាណពីអងគរកៅរលសួ្ ងត្រូបកទ្ស្ភាពវបបធ្ម៌កៅភនំបូក បនាៃ យស្ស្ី បនតស្ិកាពីភាពផ្ស្បស្បួល
កទ្ស្ភាពវបបធ្ម៌ ស្ពមទងំចុះអកងាត្និងងត្រូបកទ្ស្ភាពវបបធ្ម៌ ស្ិកាអំពីមុេរបរអនកស្ស្ុកផ្ដលរស្់កៅាមបកណាត យ
ផេូវបុរាណពីអងគរកៅកបងមាោ។ ជាមួយោន កនះផ្ដរ ក៏បានចុះស្ិកាពីផលប ះពាល់ននការកធ្វីផេូវបុរាណពីស្ង្កា ត់្នគរ
ភនំកៅឃុអំំពិល ស្ស្ុកស្បាសាទ្បាគង 

- ចូលរមួកំណាយជាមួយសាា ប័នណារា កៅសាា នីយ កោកស្ទល និងចូលរមួកំណាយ ស្សាវស្ជាវ
កៅតំ្បន់អងគរជាមួយសាកលវទិ្ាល័យតូ្រ  ុនតូ្ ស្បកទ្ស្កាណាដ្ឋ ស្ពមទងំចូលរមួស្ហការជាមួយសាា ប័នJASA កដីមប ី
ចុះកធ្វីការស្ិកាពីស្បភពអាចម៍ផ្រ  ផ្ដកនិងវាស្់ស្ៃង់ងមភក់កៅករាងផ្ងវខាងកកីត្និងតួ្ប មកលេ៤២ កៅស្បាសាទ្បាយន័ 

- ស្ិកាពីភាជន៍និងគូររូបផ្ដលបានមកពីស្បជាពលរដាស្បគល់ឱ្យពីភូមិរហាល ស្ង្កា ត់្នគរធំ្ 
ស្កុងកស្ៀមរាប កដ្ឋយស្ហការស្ិកាវត្ាុបុរាណជាមួយសាោបារាងំចុងបូព៌ា 
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- បានគូស្ផ្ផនទី្គកស្មាងផេូវនានារបស្់អាជាា ធ្រជាតិ្អបសរាចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៥-២០១៩ និង
ផ្កស្ស្មួលផ្ផនទី្ព័ត៌្មានភូមិសាស្រស្តកៅកនុងឧទ្ានអងគរកដីមបីផសពវផាយនិងកស្បីស្បាស្់កនុងអាជាា ធ្រអបសរា កំពុង
ចុះបញ្ា ីបំផ្ណកកុោលភាជន៍ពីតំ្បន់កកាះកករបានចំនួន៧០កលេករៀង  បកង្កា ងបានចំនួន១៦កកស្និងទ្ទួ្ល
កុោលភាជន៍ពីវទិ្ាសាា ន NARA ចំនួន៨០កកស្និង៣០ការុង។ ចុះបញ្ា ីវត្ាុស្ិលបៈផ្ដលបានមកពីកំណាយ
ស្សាវស្ជាវកៅស្បាសាទ្ទ្កនេស្ៃួត្ដល់កលេករៀង២៦៨ គូរបំផ្ណកភាជន៍ផ្ដលយកមកពី បកង្កា ងនិង ខាន រកពាធ្ិ៍
បានចំនួន៣៣៩បំផ្ណក 

- បានទ្ទួ្លវត្ាុស្ិលបៈរបស្់សាា នីយងមជល់ពីនាយកដ្ឋា នអភិរកសស្បាសាទ្កនុងឧទ្ាន
អងគរនិងបុរាណវទិ្ាបង្កា របានចំនួន៣៥ការុង ១៣កកស្ បំផ្ណកកែម១ និងបំផ្ណកស្ក ១ ស្ពមទំងបាន
បញ្ចូ លទិ្ននន័យភាជន៍ផ្ដលបានគូររចួកៅកនុងកំុពយូទ័្រចំនួន២៥បំផ្ណក ករៀបចំកុោលភាជន៍ក ងីវញិផ្ដលបាន
មកពី ងមជល់បានចំនួន១៨កកស្ និងកផៃៀងតៃ ត់្កុោភាជន៍ផ្ដលបានចុះបញ្ា ីរចួក ងីវញិ។ 

ការង្ករត្មាល់ឯកសារ៖ 
- បានករៀបចំបញ្ចូ លរបាយការណ៍បង្កា ញពីស្កមមភាពស្តីពីការង្ករអភិរកសរបស្់អងគការ GACP 

ចប់ពីផ្េមករាដល់ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ និងចប់ពីផ្េមករាដល់ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ និងបានករៀបចំស្សាវស្ជាវឯកសារ
ផ្ស្គនបានចំនួន១០ឯកសារនិងបានបញ្ចូ លឯកសារMOU ឆ្ន ២ំ០០២ដល់ឆ្ន ២ំ០១៨ ាមរយៈកមមវធីិ្ATOM ចំនួន
៣០ចាប់ 

- ផតល់កយាបលក់លីស្ំកណីសុ្ំនាយំកស្ំណាកកៅវភិាគកៅកស្ៅស្បកទ្ស្កដ្ឋយសាា ប័នអនតរជាតិ្
ចំនួន១១ និងផតល់កយាបល់កលីសំ្កណីសុ្ំសិ្កាស្សាវស្ជាវរបស់្សាា ប័នអនតរជាតិ្ចំនួន១៦ និងបានពិនិត្យផតល់
កយាបល់ សុ្ំកោលការណ៍ចុះហត្ាកលខាអនុស្សរណៈកយាគយល់ោន  កិចចស្ពមកស្ពៀងោន រវាងអាជាា ធ្រជាតិ្អបសរា 
សាា ប័នពាក់ព័នធ សាា ប័នអនតរជាតិ្ ចំនួន៨ករណី។ 

ការង្ករផសពវផាយ៖ 
- ផលិត្ព័ត៌្មានស្តីពីស្កមមភាពនិងស្មិទ្ធផលរបស្់អាជាា ធ្រជាតិ្អបសរាបានចំនួន៣៨៩

អត្ាបទ្ និងផលិត្ឯកសាររូបភាព ការង្ករាមស្បាសាទ្ ការដ្ឋា ននិងស្កមមភាពថ្នន ក់ដឹកនាអំាជាា ធ្រជាតិ្អបសរាបាន
ចំនួន៩៣កមមវធីិ្ងត្វកីដអូបាន១១២កមមវធីិ្ និងបានផលិត្អត្ាបទ្យកការណ៍ជាវកីដអូស្ពមទងំផាយកចញបាន
៥៥កមមវធីិ្ 

- ផសពវផាយាមវទិ្យុចំនួន៣ ាមកគហទំ្ព័រអាជាា ធ្រជាតិ្អបសរាបានចំនួន៣៧៥អត្ាបទ្ មាន
អនកបានកឃញីចំនួន៩០២ ១២២ដង និងផសពវផាយាមកហវស្បុ៊ក(facebook) គណនីផេូវការអាជាា ធ្រជាតិ្អបសរា
បានចំនួន៤១៦ស្កមមភាព បានផាយតៃ ល់ចំនួន៥កមមវធីិ្ និងផាយាមទូ្រទ្ស្សន៍អាជាា ធ្រជាតិ្អបសរា ាមកគហទំ្ព័រ
កហវស្បុ៊ក(facebook)ចំនួន២៦៦កមមវធីិ្។ 

្- គលម្មា្អភិវឌ្ឍនភ៍ូរិ្រមជាតិរនុតាឯែ 
- ការង្ករដ្ឋដុំះស្ស្មាប់បង្កា ញកៅផៃះគំរូ ផ្ងទដំំណាហូំបផ្ផេ១៤ស្បកភទ្ មានចំនួន១៣៧កដីម 
- ចប់ពីផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨ ដល់ផ្េកញ្ញា ឆ្ន ២ំ០១៩ បានស្បមូលផលពីដំណាសំ្មំុ បាន

ងវកិា៣១ ៧៧៨ ៦០០ករៀល និងចំណូលពីការលក់បផ្នេ ផ្ផេក ី និងស្ត្វរបស្់ស្បជាពលរដា បានងវកិាចំនួន
៨ ៥៦៧ ៤០០ករៀល 

-ការអប់រ ំ : អោរសិ្កា១េនង មាន៥បនៃប់ ស្ិស្ានុស្ិស្ស៦០នាក់(ស្ិស្សស្ស្ី៣១នាក់) 
ស្គូបកស្ងៀន៥នាក់(ស្ស្ី៤នាក់) និងថ្នន ក់មកត្តយយ១ថ្នន ក់ មានស្ិស្សចំនួន៣១នាក់ ស្ពមទងំបានសាងស្ង់សាោ១េនង
មាន៥នៃប់ ស្កស្មចបាន១០០% ផ្ដលជាជំនួយស្បបុរស្ជនជប ុននិងបានដ្ឋក់ស្កមាព ធ្ឱ្យកស្បីស្បាស្់កាលពីនងៃទី្២៣ 
ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 



 

របាយការណ៍ស្តីពីស្មិទ្ធផលសំ្ខាន់ៗននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណ ដំណាក់កាលទី្៤ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា Page 160 

ជ- ោរងារម្គប់ម្គ្ដ្ី្លី សណំ្់និ្ម្គប់ម្គ្ទ្ិននន័យ 
- ស្ហការជាមួយមជឈមណឌ លស្កមមភាពកមាច ត់្មីនកមពុជា(CMAC) កធ្វីការកបាស្ស្មាែ ត្មីន

និងស្ំណល់ជាតិ្ផៃុះពីស្ស្រង្កគ មកៅតំ្បន់រមណីយដ្ឋា នអងគររយៈកពល៣ផ្េ(ឧស្ភា-កកាដ្ឋ)ឆ្ន ២ំ០១៩ បាននផៃដី
ទំ្ហ៩ំ៥៧ ៤៨៦ផ្ម ស្ត្ស្កឡា និងបានស្ហការជាមួយអាជាា ធ្រមូលដ្ឋា ន អាជាា ធ្រមានស្មត្ាកិចច និងមស្រនតីជំនាញចុះ
ទ្ប់សាា ត់្បទ្កលមីស្កផសងៗចំនួន២៥ករណី ស្ពមទងំទ្ប់សាា ត់្បទ្កលមីស្នស្ពក កីៅកនុងតំ្បន់រមណីយដ្ឋា នអងគរ
ស្រុបចំនួន៣៧ករណី 

- ចុះស្តួ្ត្ពិនិត្យកធ្វីកំណត់្កហតុ្កិចចស្នាបញ្ឈប់មិនឱ្យសាងស្ង់ស្ំណង់បនតនិង ផ្ណនាឱំ្យ
មាច ស្់រុះករកីដ្ឋយេេួនឯងចំនួន៤៣ករណី និងចុះកធ្វីកំណត់្កហតុ្កំណត់្កាលដី កបាះបកង្កគ ល កធ្វីការ ូស្ឆ្យ ស្ពម
ទងំកធ្វីរបងការពារកាលដីរដាស្បផ្វង២ ៩៧៥ផ្ម ស្ត្ កៅភូមិផ្ស្ពគុយ ឃុអំំពិល ស្ស្ុកស្បាសាទ្បាគង កេត្តកស្ៀមរាប។ 
ជាមួយោន កនះផ្ដរ បានកដ្ឋះស្សាយបណតឹ ងត្វា របស្់ស្បជាពលរដាកលីកាលដីចំនួន១៣ករណី ក េ្ីយត្បកៅនឹងការ
ទមទររបស្់ស្បជាពលរដា១៣ករណី។ 

 ២.២.២- សរិទ្ធផ្េោរងារសខំាន់ៗរបសអ់ាជាា ្រជាតិម្ពោះវិហារ 
ែ- ការងារអ ិរែស 
ការកលីកត្នមេកបតិ្កភណឌ វបបធ្ម៌៖ 
- ករៀបចំ ចងស្កងឯកសារកស្នីសុ្ំចុះបញ្ា ីរមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្កកាះផ្ករចូលជាស្មបត្តិកបតិ្ក

ភណឌ ពិភពកោករបស្់អងគការយូកណស្ាូ។ 
+ ការង្ករអភិរកសនិងជសួ្ជុល៖ 
- ជួស្ជុលបំផ្ណកេនងនាគផ្ផនកខាងកកីត្ននបង្កា ន់នដនាគខាងកជីងកោបុរៈទី្៥ និងបានផគុ ំ

បំផ្ណកេនងភាា ប់ជាមួយេេួននាគវញិនិងបិទ្បំកពញកផ្នេងផ្ដលបានបាត់្បំផ្ណក 
- ជួលជុលបកង្កគ លតា  ូកចំនួន១កដីម ោងស្មាែ ត្ផ្ស្េបកង្កគ លតា  ូកផ្ដលស្តូ្វ ជួស្ជុល

បកង្កគ លទី្៣/៥/៦/១០/១១ បាញ់ថ្នន ពំស្ងឹងកលីគល់បកង្កគ លទី្១ផ្បកជាពីរ និងបាញ់ថ្នន ពំស្ងឹងបកង្កគ លទី្៥ជា៥បំផ្ណក 
ជីកយកកាលបកង្កគ លទី្១១ោបជាប់គល់កដីមស្ស្កៅ ជួស្ជុលត្ភាា ប់ ដ្ឋក់បញ្ឈរវញិចំនួន២បកង្កគ លគឺទី្៨និងទី្៩ 
និងស្ស្មង់បេង់បញ្ចូ លបំកពញបផ្នាមងម(កៅសាព នហាលចកនាេ ះកោលបុរៈទី្៤និងកោបុរៈទី្៥) បានចងស្កងឯកសាររូប
ងត្3D ស្ិកាកំណត់្ផ្ផនទី្ហានិភ័យកដ្ឋយលមែិត្កលីបេង់បាត្របស្់សាព នហាល 

- អភិរកសនិងជួស្ជុលជកណតី របុរាណខាងកជីងស្បាសាទ្ស្ពះវហិារាមរយៈងវកិាមូលនិធិ្
ឯកអគគរដាទូ្ត្ស្ហរដាអាកម រកិស្ស្មាប់ការអភិរកសស្មបត្តិកបតិ្កភណឌ ពិភកោកឆ្ន ២ំ០១៨-២០១៩ កដ្ឋយបាន
កធ្វីកំណាយស្ិកាស្សាវស្ជាវផ្ផនកបុរាណវទិ្ា កធ្វីស្បព័នធបងាូរទឹ្កកភេៀងកាត់្ទ្ទឹ្ងជកណតី រ 

- បានទ្ល់ស្ទ្ក និីងរងឹផ្េសកាបាមវធីិ្សាស្រស្តកផសងៗកៅស្បាសាទ្ងមបាយកស្កៀម 
- បានតេ ស្់បតូរស្បូវងមីស្បក់ដំបូលស្គបតួ្ស្បាសាទ្ឥដាកៅស្បាសាទ្រមួកនុងបរកិវណស្បាសាទ្ធំ្

កដីមបីការពារជញ្ញា ងំស្បាសាទ្ផ្ដលមានគំនូរបុរាណកៅាមជញ្ញា ងំកនាះ ាមដ្ឋនបផ្ស្មបស្មួលងមកៅស្បាសាទ្ធំ្
កដ្ឋយកស្បីស្បាស្់បនៃះកញ្ច ក់និងផ្ម ស្ត្ស្កិត្បានចំនួន១៣បនៃះ ដំក ងីរនាៃ កាត់្កដីមស្នួលង្កប់ចំនួន១កដីម 

- ជួស្ជុលជកណតី រក កី ងីភនំស្បាសាទ្ស្ពះវហិារស្បផ្វង១ ៥០០ផ្ម ស្ត្ កដ្ឋយបានជួស្ជុល
សាោដំណាក់ទី្១ ជួស្ជុលកាជំកណតី រ ជួស្ជុលថ្នស្ជកណតី រ បតូរបកង្កគ លបង្កា ន់នដ បតូររបារបង្កា ន់នដ ដ្ឋក់កជីងផ្ស្ជង
និងបតូរកមជកណតី រ ចក់កជីងាងងមីនិងោបថ្នន កំារពារស្ត្វលែិត្ ផ្ដលស្តូ្វអនុវត្តបនាៃ ប់ផុត្រដូវវស្ា 

- ជួស្ជុលដំបូលអោរពិព័រណ៌មិនអចិនស្រនតយ៍កៅសារមនៃីរធ្មមជាតិ្ស្កលស្កមតចកត្កជា 
ហុ៊ន ផ្ស្ន ស្ពះវហិារ ករាងដ្ឋក់ទូ្កង និងជួស្ជុលេនងទំ្នប់បារាយណ៍ខាងលិចស្កស្មចបាន១០០%។ 
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+ កំណាយបុរាណវត្ាុវទិ្ាចំនួន១៥រកតត  : កំណាយអនតរាគមន៍ស្កស្រង្កគ ះនិងអភិរកសស្បាសាទ្
កនុងបរកិវណស្បាសាទ្ធំ្១រកតត  កំណាយស្កស្រង្កគ ះកៅរហាលចំនួន៥រកតត និងរកិំលងមចំនួន៣ដំុកចញ កំណាយ
ស្កស្រង្កគ ះកៅស្ស្ះបុរាណស្ត្ពាងំស្ាចចំនួន១រកតត  កំណាយស្សាវស្ជាវ បុរាណកោកដីឆ្ន ងំចំនួន៣រកតត និង
កំណាយស្ិកាផ្ស្វងរកស្បព័នធបងាូរទឹ្កបុរាណចំនួន៥រកតត  

+ចុះបញ្ា ីចមាេ ក់កាងមបុរាណចំនួន១២កា : ផគុ ំសាកលបងបំផ្ណកកាចំនួន៦កា ស្បមូលចមាេ ក់
កាចំនួន២បំផ្ណកនិងបំផ្ណកកាបាត់្ចំនួន១២បំផ្ណក ជួស្ជុលសាកលបងចមាេ ក់កាផ្ដលកៅស្ល់ចំនួន៣ ស្តូ្វ
ស្បមូលកជីងទ្ស្មចំនួន៤កទ្ៀត្និងផ្ស្វករកបំផ្ណកបនតកទ្ៀត្ 

+ បានកធ្វីការបញ្ចូ លទិ្ននន័យស្បាសាទ្រមួកនុងគកស្មាងផ្ផនទី្ហានិភ័យ និងចុះស្ិកាបេង់ទ្ល់ស្ទ្
កៅស្បាសាទ្កាលកខាម ច និងករៀបចំចងស្កងឯកសារននរមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្កកាះកករកដីមបកីស្ត្ៀមដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុង
បញ្ា ីកបតិ្កភណឌ ពិភពកោក។ 

- ស្ិកាករៀបចំឯកសារហានិភ័យស្បាសាទ្កនុងរមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្កកាះកករ និងករៀបចំឯក
សារផ្ផនការស្គប់ស្គង និងរមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្ស្ពះវហិារ 

 - ធ្នធានធ្មមជាតិ្និងកទ្ស្ភាពវបបធ្ម៌ ផ្ដលមានទី្ាងំស្ាិត្កៅាមស្កវាត់្ស្ពំស្បទ្ល់តំ្បន់
២និងតំ្បន់៣េ ជូនស្បជាពលរដា១១២ស្គួសារ កដីមបបីញ្ញា ក់ពីការេណឌ ស្ពំតំ្បន់អភិវឌ្ឍន៍និងតំ្បន់ការពារ កដ្ឋយ
ស្ពះរាជស្កឹត្យមានសាេ កស្រុបចំនួន១៦សាេ ក និងចុះកបាះសាេ កស្ញ្ញា កំណត់្ស្ពំស្បទ្ល់តំ្បន់អភិរកសរបស្់សារមនៃីរ
ធ្មមជាតិ្ស្កលស្កមតចកត្កជា ហុ៊ន ផ្ស្ន ស្ពះវហិារចំនួន២៨សាេ ក ស្ពមទងំចូលរមួកដ្ឋះស្សាយបញ្ញា ដីធ្េីរវាង
ស្បជាជនកនុងភូមិធ្មមជាតិ្ស្កមតចកត្កជាចំនួន៤ស្គួសារ។ 

េ- ការងារអ ិវឌ្ឍន៍ខ សចរណ៍្និងសហគ ន៍  
ការង្ករអភិវឌ្ឍន៍កទ្ស្ចរណ៍(គ្ិតពរីខរញ្ញា ឆ្ន២ំ០១៨ ដ្ល ់រខរញ្ញា ឆ្ន២ំ០១៩) 
- រមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្ស្ពះវហិារបានទ្ទួ្លកភាៀវកទ្ស្ចរជាតិ្និងអនតរជាតិ្ស្រុបចំនួន១៦០ ៤២៨

នាក់(កភាៀវជាតិ្ចំនួន១៣៥ ១០១នាក់ កភាៀវអនតរជាតិ្ចំនួន២៥ ៣២៧នាក់) 
- រមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្កកាះផ្ករបានទ្ទួ្លកភាៀវកទ្ស្ចរជាតិ្និងអនតរជាតិ្ស្រុបចំនួន២៦៧ ៥១៣

នាក់(កភាៀវជាតិ្ចំនួន២៣៦ ៣៦៧នាក់ កភាៀវអនតរជាតិ្ចំនួន៣១ ១៤៦នាក់) 
- ចំនួនកភាៀវចូលទ្ស្សនាសារមនៃីរធ្មមជាតិ្ស្កលស្កមតចកត្កជា ហុ៊ន ផ្ស្ន ស្ពះវហិារស្រុបចំនួន  

១ ៥៧៦នាក់(កភាៀវជាតិ្ចំនួន១ ៨០៩នាក់ កភាៀវអនតរជាតិ្ចំនួន៩៤នាក់) 
- បានចុះដ្ឋក់សាេ កស្ញ្ញា កៅកនុងរមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្ស្ពះវហិារចំនួន៦សាេ ក និងករៀបចំសាេ កក ម្ ះ

ស្បាសាទ្កៅកនុងរមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្កកាះផ្ករចំនួន២៦សាេ ក ស្ពមទងំស្ិកាករៀបចំឯកសារផ្ផនការការស្គប់ស្គង
រមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្កកាះផ្ករ 

- បានចក់កបតុ្ងផេូវកចញចូលចំណត្កភាៀវកទ្ស្ចរកៅចំណុចគ១ និងបានជួស្ជុលបញ្ា រស្តួ្ត្ពិនិត្យ
ស្ំបុស្ត្កៅចំណុចច១និងកលីភនំស្បាសាទ្ស្ពះវហិារ 

ការង្ករអភិវឌ្ឍន៍ស្ហគមន៍៖ 
- បានសាងស្ង់ករាងដ្ឋបំផ្នេស្ររីាងគគំរូចំនួន២ករាង េួងអណតូ ងស្នប់១អណតូ ង ដំក ងីកជីងសុ្ីផ្ទ្នងមី១ 

ត្ស្បព័នធ(Springkle) ត្ភាា ប់បណាត ញអគគិស្នី ដំក ងីស្បព័នធកភេីងស្ស្មាប់កស្បីស្បាស្់ទូ្កៅកៅកនុងស្ួនកស្ិកមមគំរូ
របស្់ស្ហគមន៍ភូមិធ្មមជាតិ្ស្កមតចកត្កជា។ ស្សាវស្ជាវ អនុវត្តបកចចកកទ្ស្ងមីៗកៅកនុងការផលិត្ជីបំប នដំណា ំថ្នន ំ
កដញស្ត្វលែតិ្ាមធ្មមជាតិ្ស្ស្មាប់ដំណាបំផ្នេស្ររីរាងគ បាចកំកបារស្កដីមបសី្មាេ ប់កមករាគកនុងស្ស្ះមុននឹងបញ្ចូ ល
ទឹ្កក ងីវញិ ស្ពមទងំផតល់បកចចកកទ្ស្កស្ិកមម ចុះជួយករៀបចំស្ួនបផ្នេលកខណៈស្គួសារដល់កស្ិករ 
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- អប់របំណតុ ះបណាត លស្ិស្សអនុវទិ្ាល័យ វទិ្ាល័យស្ស្ផ្អម និងកៅតំ្បន់រមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្
ស្ពះវហិារចំនួន១៦ស្បធានបទ្ ដឹកនាសំ្ិស្ានុស្ិស្សទ្ស្សនកិចចស្ិកាស្រុប១២០នាក់ ចំនួន៣កលីក ស្ហគមន៍
ចំនួន៧ ភូមិចំនួន៥ស្បធានបទ្។ 
  ២.២.៣- សរិទ្ធផ្េោរងារសខំាន់ រៗបសអ់ាជាា រ្ជាតិសបំូរនម្ពគែុ(គ្ិតពរីខរញ្ញា 
ឆ្ន២ំ០១៨ ដ្ល ់រខរញ្ញា ឆ្ន២ំ០១៩) 

ស្បាសាទ្ស្ំបូរនស្ពគុក បានទ្ទួ្លកភាៀវកទ្ស្ចរជាតិ្និងអនតរជាតិ្ស្រុបចំនួន២២៧ ៤៦១
នាក់ កនុងកនាះកភាៀវអនតរជាតិ្ចំនួន២២ ៩៩៩នាក់)។ 

ែ- ោរងារររណីយដាឋ នបុរាណវិទ្ានិ្អភិរែស  
- ជួស្ជុលស្បាសាទ្S11 ពស្ងឹងកខាេ ងទវ រS5 ស្កស្រង្កគ ះបនាៃ ន់រចនាស្មព័នធផ្ដលកស្បះរផ្ហកនន

ស្បាងគS10 ជួស្ជុលចមាេ ក់លមែកៅកលីជញ្ញា ងំនិងចមាេ ក់ស្បាសាទ្អផ្ណត ត្ ននស្កុមស្បាសាទ្យាយព័នធ 
- គកស្មាងស្កស្រង្កគ ះបនាៃ ន់ចមាេ ក់លមែកៅកលីជញ្ញា ងំនិងចមាេ ក់ស្បាសាទ្អផ្ណត ត្ដំណាក់កាល  

ទី្១និងដំណាក់កាលទី្២ គកស្មាងអភិរកសោពំារ ាមដ្ឋនហានិភ័យាមបណាត ស្បាសាទ្ស្បាងគS7, S10 ស្បាសាទ្
ស្ត្ពាងំរពាក់(Z1, Z2) និងស្បាសាទ្ដូនកមាង  (D2) ស្បាសាទ្ាម ុម(T1) ស្ពមទងំគកស្មាង ជួស្ជុលកខាេ ងទវ រខាង
លិច(S5) និងកខាេ ងទវ រខាងកកីត្ននស្កុមស្បាសាទ្យាយព័នធ។ 

ខ- ោរងារលរៀបចំកដ្នដ្ី េលំៅឋាននិ្ម្បជាសាស្រសត  
- បានស្ស្ង់េនងផៃះកនុងតំ្បន់ទី្១ និងបានចុះទ្ប់សាា ត់្ការសាងស្ង់ស្ំណង់កដ្ឋយមិនសុ្ំការ

អនុញ្ញា ត្ចំនួន១៧ទី្ាងំ 
- ចុះពិនិត្យ ាមដ្ឋនការអនុវត្តសាងស្ង់ផៃះ ជួស្ជុលនិងចក់ដីចំនួន៤០ទី្ាងំ ស្ពមទងំបាន

ចុះពិនិត្យការកស្នីសុ្ំជួស្ជុលផេូវលំចក់ដីស្កួស្ស្កហម៤ផ្េស គឺផេូវលំកៅភូមិស្ំបូរស្បផ្វង២៥៨ផ្ម ស្ត្ ផេូវកៅភូមិកំពង់ក ី
ទលស្បផ្វង៩៩២ផ្ម ស្ត្ ផេូវចូលស្ហគមន៍បឹងជីកកាយស្បផ្វង៣៧២ផ្ម ស្ត្ និងកៅភូមិតយស្ំកៅស្បផ្វង៨០២ផ្ម ស្ត្។ 

២.៣- ការងារសាសនា   
  រ- សថតិពិុទធសាសនា 

វតតអារារនិ្ម្ពោះស្ឃ 
សូ្ចនាករ ២០១៨ ២០១៩ កស្បៀបកធ្ៀប 

វត្តអារាមទងំ២គណៈ ៤ ៩៨៥វត្ត ៥ ០២៤វត្ត កកីន៣៩វត្ត 
គណៈមហានិកាយ ៤ ៧៤៤វត្ត ៤ ៧៧២វត្ត កកីន២៨វត្ត 

គណៈធ្មមយុត្តិកនិកាយ ២៤១វត្ត ២៥២វត្ត កកីន១១វត្ត 
ស្ពះស្ងឃទងំ២គណៈ ៧០ ៨៥៣អងគ ៧១ ៦១០អងគ  កកីន៧៥៧អងគ 

គណៈមហានិកាយ ៦៦ ០៣៦អងគ ៦៦ ៦៥៨អងគ កកីន៦២២អងគ 
គណៈធ្មមយុត្តិកនិកាយ ៤ ៨១៧អងគ ៤ ៩៥២អងគ កកីន១៣៥អងគ 
អាចរយនិងអាចរនីិ  ១៥ ៩៦៣នាក់ ១៦ ៦៣០នាក់ កកីន៦៦៧នាក់ 



 

របាយការណ៍ស្តីពីស្មិទ្ធផលសំ្ខាន់ៗននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណ ដំណាក់កាលទី្៤ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា Page 163 

គណៈកមមការវត្ត ៤០ ១៥២នាក់ ៣៨ ៤០១នាក់ ងយ១ ៧៥១នាក់ 
ាជី ៤ ៣៤៨នាក់ ៣ ១៥០នាក់ ងយ១ ១៩៨នាក់ 
យាយជី ១២ ០២២នាក់ ១១ ៦៣០នាក់ ងយ៣៩២នាក់ 

សាលាពុទ្ធិែសែិានិ្សរណសសិស-និសសតិ 
ធ្មមវន័ិយ 

ចំនួនសាោ ៤៩១សាោ ៤៥៦សាោ ងយ៣៥សាោ 
ចំនួនស្មណស្ិស្ស ៩ ៨៥០អងគ/នាក់ ៩ ២៣៥អងគ/នាក់ ងយ៦១៥អងគ/នាក់ 

ពុទ្ធិកបឋមស្ិកា 
ចំនួនសាោ ៧៩៦សាោ ៩១៥សាោ កកីន១១៩សាោ 
ចំនួនស្មណស្ិស្ស-ស្ិស្ស ២២ ៩៣០អងគ/នាក់ ២៤ ២០៩អងគ/នាក់ កកីន១ ២៧៩អងគ/នាក់ 
ស្គូបកស្ងៀនស្កបេ័ណឌ  ១៨៦អងគ/នាក់ ១៧៧អងគ/នាក់ ងយ៩អងគ/នាក់ 
ស្គូជួល ១ ៤៦២នាក់ ១ ៤៦២អងគ/នាក់  

ពុទ្ធិកមធ្យមស្ិកាបឋមភូមិ 
ចំនួនសាោ ៤០សាោ ៤០សាោ  
ចំនួនស្មណស្ិស្ស-ស្ិស្ស ៥ ៥៥១អងគ/នាក់ ៥ ៦៤២អងគ/នាក់ ងយ៩១ 
ស្គូបកស្ងៀនស្កបេ័ណឌ  ១៤៧នាក់ ១២៥អងគ/នាក់ ងយ២២អងគ/នាក់ 
ស្គូជួល ៤២១នាក់ ៣៨៨អងគ/នាក់ ងយ៣៣នាក់ 

 
ពុទ្ធិកមធ្យមស្ិកាទុ្តិ្យភូមិ 

ចំនួនសាោ ១៤សាោ ១៤សាោ  
ចំនួនស្មណស្ិស្ស ១ ៨៧២អងគ/នាក់ ១ ៧២៧អងគ/នាក់ ងយ១៤៥អងគ/នាក់ 
ស្គូបកស្ងៀនស្កបេ័ណឌ  ៣៥នាក់ ៤០អងគ/នាក់ កកីន៥នាក់ 
ស្គូជួល ២១០នាក់ ២០២អងគ/នាក់ ងយ៨នាក់ 

ពុទ្ធិកឧត្តមស្ិកា 
ពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យ    
ស្ពះស្ីហនុរាជភនំកពញ 

១ ១  

ចំនួនស្មណនិស្សតិ្ ៤២០អងគ/នាក់ ៥១៧អងគ/នាក់ កកីន៩៧អងគ/នាក់ 
ស្គូស្កបេ័ណឌ  ៣៧នាក់ ៤៦នាក់ ងយ៩នាក់ 
ស្គូជួល ៧៦នាក់ ៤៨នាក់ ងយ២៨នាក់ 
ស្មណនសិ្សតិ្បានបញ្ចប់ឆ្ន  ំ ៩៤អងគ/នាក់ ៥៧អងគ/នាក់ ងយ៣៧អងគ/នាក់ 
ពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យ    
ស្ពះស្ីហនុរាជ សាខាកេត្ត
កំពង់ឆ្ន ងំ 

១ ១  
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ចំនួនស្មណនិស្សតិ្ ៤០៣អងគ/នាក់ ៤៥៦អងគ/នាក់ កកីន៥៣អងគ/នាក់ 
ស្គូស្កបេ័ណឌ  ១នាក ់ ១នាក ់ ០នាក ់
ស្គូជួល ៦១នាក់ ៥២នាក់ ងយ៩នាក់ 
ស្មណនសិ្សតិ្បានបញ្ចប់ឆ្ន  ំ ១៤១អងគ/នាក់ ៨៩អងគ/នាក់ ងយ៥២អងគ/នាក់ 
ពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យ    
ស្ពះស្ីហនុរាជ សាខាកេត្ត
បាត់្ដំបង 

១ ១  

ចំនួនស្មណនិស្សតិ្ ២៦២អងគ/នាក់ ៣៨២អងគ/នាក់ កកីន១២០អងគ/នាក់ 
ស្គូស្កបេ័ណឌ  ៦នាក ់ ៨នាក ់ កកីន ២នាក់ 
ស្គូជួល ៤២នាក់ ៤៤នាក់ កកីន ២នាក់ 
ស្មណនសិ្សតិ្បានបញ្ចប់ឆ្ន  ំ ៥៥អងគ/នាក់ ៤៤អងគ/នាក់ ងយ១១អងគ/នាក់ 
ពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យ    
ស្ពះស្ីហមុនីរាជា ភនំកពញ 

១ ១  

ចំនួនស្មណនិស្សតិ្ ៨៣០អងគ/នាក់ ១ ៦២៤អងគ/នាក់ កកីន៧៩៤អងគ/នាក់ 
ស្គូស្កបេ័ណឌ  ៦នាក ់ ៦នាក ់  ០នាក ់
ស្គូជួល ៩១នាក់ ៨៨នាក់ ងយ៣នាក់ 
ស្មណនសិ្សតិ្បានបញ្ចប់ឆ្ន  ំ ១៣៥អងគ/នាក់ ១៦៥អងគ/នាក់ កកីន៣០អងគ/នាក់ 
ពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យ    
អគគមហាកស្នាបតី្កត្កជា
ហុ៊នផ្ស្ន កេត្តកំពង់ចម 

១ ១  

ចំនួនស្មណនិស្សតិ្ ៦១៧អងគ/នាក់ ៦៣៤អងគ/នាក់ កកីន១៧អងគ/នាក់ 
ស្គូស្កបេ័ណឌ  ៥នាក ់ ៥នាក ់ ០នាក ់
ស្គូជួល ៤៥នាក់ ៤៥នាក់ ០នាក ់
ស្មណនសិ្សតិ្បានបញ្ចប់ឆ្ន  ំ ៣៦អងគ/នាក់ ៧៤អងគ/នាក់ កកីន៣៨អងគ/នាក់ 

ពុទ្ធិកកស្កាយឧត្តមស្ិកា 
ពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យ    
ស្ពះស្ីហនុរាជ ភនំកពញ 

១ ១  

ចំនួនស្មណនិស្សតិ្ ៦៣អងគ/នាក់ ៦៦អងគ/នាក់ កកីន៣អងគ/នាក់ 
ស្គូស្កបេ័ណឌ  ១១នាក់ ១១នាក់ ០នាក់ 
ស្គូជួល  ៤៨នាក់ ០នាក ់
ស្មណនសិ្សតិ្បានបញ្ចប់ឆ្ន  ំ ៣៨អងគ/នាក់  ៣៨អងគ/នាក់ 
ពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យ    
ស្ពះស្ីហនុរាជា ភនំកពញ 

១ ១  
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ចំនួនស្មណនិស្សតិ្ ១៤៦អងគ/នាក់ ៣៦២អងគ/នាក់ កកីន២១៦អងគ/នាក់ 
ស្គូជួល ១៦នាក់ ២៥នាក់ កកីន៩នាក់ 
ស្មណនសិ្សតិ្បានបញ្ចប់ឆ្ន  ំ ៥៦អងគ/នាក់  ១០៥អងគ/នាក់ កកីន៤៩អងគ/នាក់ 
ពុទ្ធិកសាកលវទិ្ាល័យ    
អគគមហាកស្នាបតី្កត្កជា
ហុ៊នផ្ស្ន កេត្តកំពង់ចម 

០ ១ ១ 

ចំនួនស្មណនិស្សតិ្ ០អងគ/នាក់ ៧៤អងគ/នាក់ កកីន៧៤អងគ/នាក់ 
ស្គូស្កបេ័ណឌ  ០នាក ់ ៣២នាក់ កកីន៣២នាក់ 

  ខ-សថតិពិាហរិសាសនា 
សូ្ចនាករ ២០១៨ ២០១៩ កស្បៀបកធ្ៀប 

អិុសាេ មសាស្នា 
វហិារ ៥១៦កផ្នេង ៥៦៨កផ្នេង កកីន៥២កផ្នេង 
សាន ក់ការថ្នវ យបងគំ/ស្៊ូរា វ ៦៧៥កផ្នេង ៧៦២កផ្នេង កកីន៨៧កផ្នេង 
សាោបកស្ងៀនសាស្នា ៥១៨កផ្នេង ៥២៩កផ្នេង កកីន១១កផ្នេង 
អងគការស្មាគម ១៥កផ្នេង ២១កផ្នេង កកីន៦កផ្នេង 
បរសិ្័ទ្ ៤៤៧ ៩៨៧នាក់ ៤១៤ ៧៥៤នាក់ ងយ៣៣ ២៣៣ 

 
ស្គិស្តសាស្នា 

វហិារ ៦៥៣កផ្នេង ៦៩៤កផ្នេង កកីន៤១កផ្នេង 
សាន ក់ការថ្នវ យបងគំ/ស្៊ូរា វ ១ ៣៩១កផ្នេង ១ ៣៧៩កផ្នេង ងយ១២កផ្នេង 
សាោបកស្ងៀនសាស្នា ៨២៧កផ្នេង ៨៩០កផ្នេង កកីន៦៣កផ្នេង 
បរសិ្័ទ្(កាតូ្លិក  
និងស្បូកត្ស្ដង់) 

១០៩ ៧១៤នាក់ ១០៩ ៩៩៩នាក់ កកីន២៨៥ 

អងគការស្មាគម(កាតូ្
លិក និងស្បូកត្ស្តង់)  

១១៧កផ្នេង ១១៥កផ្នេង ងយចុះ២ 

១- កាតូ្លិក 
វហិារ ៦៤កផ្នេង ៦៨កផ្នេង កកីន៤កផ្នេង 
សាន ក់ការថ្នវ យបងគំ/ស្៊ូរា វ ៤៤កផ្នេង ៣៩កផ្នេង ងយ៥កផ្នេង 
សាោបកស្ងៀនសាស្នា ៦០កផ្នេង ៦១កផ្នេង កកីន១កផ្នេង 
២- ស្បកូត្ស្តង់ 
វហិារ ៥៨៩កផ្នេង ៦២៦កផ្នេង កកីន៣៧កផ្នេង 
សាន ក់ការថ្នវ យបងគំ/ស្៊ូរា វ ១ ៣៤៧កផ្នេង ១ ៣៤០កផ្នេង ងយ៧កផ្នេង 
សាោបកស្ងៀនសាស្នា ៧៦៧កផ្នេង ៨២៩កផ្នេង កកីន៦២កផ្នេង 
បរសិ្័ទ្ ៩៧ ៣៧៤នាក់ ៩៦ ៥៩២នាក់ ងយ៧៨២នាក់ 
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មហាយាន 
វហិារ ១៤៨កផ្នេង ១៤៩កផ្នេង កកីន១កផ្នេង 
សាន ក់ការថ្នវ យបងគំ/ស្៊ូរា វ ៣៦កផ្នេង ២៩កផ្នេង ងយ៧កផ្នេង 
សាោបកស្ងៀនសាស្នា ៣៦កផ្នេង ៤៥កផ្នេង កកីន៩កផ្នេង 
បរសិ្័ទ្ ១៦ ៩៦៩នាក់ ១៧ ៩៨៦នាក់ កកីន១ ០១៧នាក់ 

បានហ 
វហិារ ៥កផ្នេង ៣កផ្នេង ងយ២កផ្នេង 
សាន ក់ការថ្នវ យបងគំ/ស្៊ូរា វ ១៥កផ្នេង ១៥កផ្នេង  
សាោបកស្ងៀនសាស្នា ៤កផ្នេង ៣កផ្នេង ងយ១កផ្នេង 
អងគការស្មាគម  - - - 
បរសិ្័ទ្ ៤ ០០៣នាក់ ២ ៥៣១នាក់ ងយ១ ៤៧២នាក់ 

កៅដ្ឋយ 
វហិារ ៣កផ្នេង ២កផ្នេង ងយ១កផ្នេង 
សាន ក់ការថ្នវ យបងគំ/ស្៊ូរា វ - ១កផ្នេង កកីន១កផ្នេង 
សាោបកស្ងៀនសាស្នា ១កផ្នេង - ងយ១កផ្នេង 
បរសិ្័ទ្ ១ ៨២៨នាក់ ៤៨៩នាក ់ ងយ១ ៣៣៩នាក់ 
២.៤- ការងារព័ត្៌មាន  

ស្បកភទ្អាជាា បណណផ្ដលបានអនុញ្ញា ត្ឱ្យផសពវផាយឬកឃ្ស្នា 
២០១៨ ២០១៩ 

ភនំកពញ កេត្ត ភនំកពញ កេត្ត 
ស្បព័នធផសពវផាយព័ត៌្មានរដា 

សាា នីយទូ្រទ្ស្សន៍រដា(ទ្.ទ្.ក.)     
ផសពវផាយកនុ ងស្បកទ្ស្(ភាសាផ្េមរ បារាងំ អងក់គេស្) 
ផសពវផាយកស្ៅបរកទ្ស្(ភាសាផ្េមរ បារាងំ អងក់គេស្) 

៨ ៣៣៧កមា ង 
១ ៦១៣កមា ង 

៨ ៧៤៤កមា ង 
១ ៦៣០កមា ង 

សាា នីយវទិ្យុរដា     
AM 918MHz និង FM 105.70MHz 

(ភាសាផ្េមរ បារាងំ អងក់គេស្) 
FM 96MHz 

(ភាសាផ្េមរ  អងក់គេស្ ចិន កវៀត្ណាម ឥសាេ ម)   

 
៦ ២២៩កមា ង 

 
៦ ៨៤០កមា ង 

 
៥ ១១៩កមា ង 

 
៦ ៨៤០កមា ង 

ទី្ភាន ក់ង្ករ សារព័ត៌្មានរដា     
ទី្ភាន ក់ង្ករសារព័ត៌្មាន AKP បានចុះយកព័ត៌្មាន 

កបាះពុមពស្ពឹត្តិបស្ត្ស្បចនំងៃ 
៤ ៩៥៥កលីក 

១៤ ៥៥៩ចាប់ 
៤ ៩៣៣កលីក 
១៣ ១៩១ចាប់ 
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២.៥- ការងារចុោះបញ្ជីអងគភាពសារព័ត្៌មានខៅប្ែសួងព័ត្៌មាន  
ការយិាល័យស្ចកកចញចូលផ្ត្មួយកៅអគគនាយកដ្ឋា នព័ត៌្មាននិងកសាត្ទ្ស្សន៍ ននស្កស្ួងព័ត៌្មាន 

បានចុះបញ្ា ីអងគភាពសារព័ត៌្មាន ដូចខាងកស្កាមៈ 
១-កគហទំ្ព័រនិងTV Online ស្រុបចំនួន៦៦៩អងគភាព(កគហទំ្ព័រចំនួន៥៨៨ និងTV Onlineចំនួន

៨១អងគភាព)។ 
២ - ការផ្ស្ត្ចំនួន៤៥០អងគភាព កនុងកនាះចងហាវ ងជាជនបរកទ្ស្២៨អងគភាព។ 
៣ -ស្មាគមសារព័ត៌្មាន៥១អងគភាព កនុងកនាះចងហាវ ងជាជនបរកទ្ស្១អងគភាព។ 
៤ -ទ្ស្សនាវដាីចំនួន១៩៦អងគភាព កនុងកនាះចងហាវ ងជាជនបរកទ្ស្៣១អងគភាព។ 
៥ -ស្ពឹត្តិបស្ត្ចំនួន២២អងគភាព កនុងកនាះចងហាវ ងជាជនបរកទ្ស្៧អងគភាព។ 
៦ - ករាងពុមពចំនួន១១៤អងគភាព កនុងកនាះចងហាវ ងជាស្រស្ត៤ីនាក់(លុប១អងគភាព)។ 
៧- កស្ៀវកៅចំនួន២២អងគភាព កនុងកនាះចងហាវ ងជាជនបរកទ្ស្៥អងគភាព។ 
៨- ភាន ក់ង្ករសារព័ត៌្មានបរកទ្ស្ចំនួន២៤អងគភាព អនកក េ្ីយ េ្ងព័ត៌្មាន១អងគភាព។ 
៩- ភាន ក់ង្ករផសពវផាយពាណិជាកមមចំនួន១។  
១០- សាា នីយវទិ្យុFM ចំនួន៨៣សាា នីយ កៅមានបណាត ញាមកេត្តចំនួន១៣៧សាា នីយ និងវទិ្យុAM

ចំនួន១សាា នីយកៅរាជធានីភនំកពញ។ 
១១- ទូ្រទ្ស្សន៍អាណា ុកចំនួន១៩សាា នីយ។ 
១២- ទូ្រទ្ស្សន៍Digitalចំនួន៨សាា នីយ។ 
១៣- ទូ្រទ្ស្សន៍ផ្េសកាបកៅរាជធានីភនំកពញ២សាា នីយនិងាមកេត្តចំនួន២១០សាា នីយ។ 
១៤- ស្បព័នធOTT ចំនួន៧។ 
១៥- ស្បព័នធSatellite ចំនួន២(DTV,SKYOne)។ 

រុំទ្ី៣- ោរពម្្ឹ្ោរម្គប់ម្គ្នគរបូនីយែរម 
េទ្ធផ្េោរងារសខំាន់ៗរបសម់្ែសួ្ លរៀបចំកដ្នដ្ី នគរបូនីយែរម និ្សណំ្់៖  
១- ោរចុោះបញ្ាដី្ី្លី   

បរយិាយ 
ការចុះបញ្ា ីដី 
លកខណៈជា
ស្បព័នធ 

ការចុះបញ្ា ីដី 
លកខណៈដ្ឋច់
កដ្ឋយដំុ 

ការចុះបញ្ា ីដី 
ស្ហគមន៍ជនជាតិ្ 
កដីមភាគតិ្ច 

ស្រុបាមឆ្ន  ំ

២០១៨(១ឆ្ន )ំ ២៣២ ១១៩ ២ ២៨៤ ១៦៥បណណ 
 កស្មីនឹង៥ស្ហគមន៍ 

២៣៤ ៥៦៨បណណ កស្មីនឹង
៥៨,៦៤% ននផ្ផនការ
ស្រុបចំនួន៤០មឺុនកាលដី 

២០១៩ 
(តុ្ោ ២០១៨-
កញ្ញា ២០១៩) 

៣៤២ ១០៩ ១ ៦៥១ ៣០បណណ 
 កស្មីនឹង១ស្ហគមន៍ 

៣៤៣ ៧៩០បណណ កស្មីនឹង
៤៣% ននផ្ផនការស្រុប
ចំនួន៨០មឺុនកាលដី 

លទ្ធផលស្រុបននការចុះបញ្ា ីដីធ្េី គិត្ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្កស្មចកចញបណណបានចំនួន៥ ៤០០ ៣៧១
បណណ(កស្មីនឹង៧៧,១៥%ននកាលដីបា ន់សាម ន៧ោនកាលដី)។ កនុងកនាះការចុះបញ្ា ីដីជាលកខណៈស្បព័នធស្កស្មច
បាន៤ ៧៨៣ ៣៨០បណណ(ាមបទ្បញ្ញា កលេ០១បប បានចំនួន៦៤២ ៦០៣បណណ)និងការចុះបញ្ា ីដីមានលកខណៈ
ដ្ឋច់កដ្ឋយដំុស្កស្មចបាន៦១៦ ៩៩១បណណ(ដីរដាបាន១ ៧៧៧បណណ ទំ្ហ៧ំ៣៦ ៥៦៥ហ.ត្. ដីឯកជនបាន
៦១៤ ៥០០បណណ និងដីស្ហគមន៍ជនជាតិ្កដីមភាគតិ្ចបាន២៥ស្ហគមន៍ កស្មីនឹង៧១៤បណណ ទំ្ហ២ំ៣ ៣៣៨,២៥
ហ.ត្. ស្ស្មាប់២ ៦៨៣ស្គួសារ។ 
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២- េទ្ធផ្េោរងារ 
២.១- សរតថែិចចរបសអ់ាជាា ្រជាតិលដាោះម្សាយទ្ំនាសដ់្ី្លី(អ.ជ.ដ្) 

បរយិាយ ទ្ទួ្លពាកយ 
បណតឹ ង 

ចំណាត់្ការ 
បផ្ងវរ កដ្ឋះស្សាយរចួ កំពុងកដ្ឋះស្សាយ 

២០១៨(១ឆ្ន )ំ ១ ៨១៥ ០ ១ ៧៦៤ ៥១ 
២០១៩ 

(តុ្ោ ២០១៨-កញ្ញា  ២០១៩) ៧៩ ១ ១ ៧៧ 

២.២- សរតថែិចចរបសម់្ែសួ្ លរៀបចំកដ្នដ្ី នគរបូនីយែរម និ្សណំ្់ 
 ការកដ្ឋះស្សាយចប់នីតិ្វធីិ្កដ្ឋយយនតការគណៈកមមការសុ្រកិយាដី និងស្កុមកដ្ឋះស្សាយវវិាទ្របស់្ស្កសួ្ង

ករៀបចំផ្ដនដី នគរូបនីយកមម និងស្ំណង់៖ 

បរយិាយ 
ករណី

ទ្ទួ្លបាន 
កដ្ឋះស្សាយ
បញ្ច ប់ 

ស្ចន
កចល 

ដក 
បណតឹ ង 

បផ្ងវរកៅស្មត្ាកិចចពាក់ព័នធ 
និងក េ្ីយកៅសាមីស្ំកណី 

២០១៨(១ឆ្ន )ំ ១ ១១៥ ៣៤៤ ១៧៦ ៤៧ ៧៣ 
២០១៩ 

(តុ្ោ ២០១៨-កញ្ញា  ២០១៩) 
១ ៣៥០ ៣០០ ១៥០ ៣៧ ៤៨ 

លទ្ធផលស្រុបននការកដ្ឋះស្សាយទងំបីយនតការ ចប់ពីដំកណីរការរហូត្ដល់ផ្េកញ្ញា ឆ្ន ២ំ០១៩ ទ្ទួ្ល
ពាកយបណតឹ ងបានចំនួន១២ ៤៤៣ករណី កនុងកនាះកដ្ឋះស្សាយរចួបាន៩ ៧៦១ករណី (កនុងកនាះកដ្ឋះស្សាយបញ្ច ប់
ចំនួន៦ ០៦៤ករណី ស្ចនកចលចំនួន២ ៨០០ករណី ដកបណតឹ ងចំនួន៨៩៧ករណី និងកធ្វីលិេិត្ក េ្ីយត្បកៅ
មាច ស្់បណតឹ ងនិងបផ្ងវរស្ំណំុករឿងកៅស្មត្ាកិចចពាក់ព័នធចំនួន២៦៤ករណី។ 

៣- ោរងារលរៀបចំកដ្នដ្ីនិ្នគរបូនីយែរម 
ការង្ករស្ិកាករៀបចំផ្ផនការរូបវនត 

បរយិាយ ថ្នន ក់រាជធានី-កេត្ត ថ្នន ក់ស្កុង-ទី្ស្បជំុជន ថ្នន ក់ឃុ-ំស្ង្កា ត់្ 

២០១៨(១ឆ្ន )ំ 

-បេង់កោលកស្បីស្បាស្់ដី
កេត្តស្ពះស្ីហនុ 
-បេង់កោលកស្បីស្បាស្់ដី
កេត្តបាត់្ដំបង 

-បេង់កោលកស្បីស្បាស្់ដីស្កុងផ្កប 
-បេង់កោលកស្បីស្បាស្់ដីស្កុងកំពត្ 
-បេង់កោលកស្បីស្បាស្់ដីស្កុងាកមម  
-បេង់កោលកស្បីស្បាស្់ដីស្កងុកស្ៀមរាប 
-បេង់កោលកស្បីស្បាស្់ដីស្ស្ុកនស្ជធំ្ 

-ផ្ផនការកស្បីស្បាស្់ដី 
 ឃុរំាម កេត្តស្ពះស្ីហនុ 
-ផ្ផនការកស្បីស្បាស្់ដី
ឃុអូំរឧកញា កហង 
កេត្តស្ពះស្ីហនុ 

២០១៩ 
(តុ្ោ ២០១៨- 
កញ្ញា  ២០១៩) 

 
-បេង់កោលកស្បីស្បាស្់ដីស្កុងបូកកោ 
-បេង់កោលកស្បីស្បាស្់ដីស្កុង 
 កេមរភូមិនៃ 

 

លទ្ធផលគិត្ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៨ មកដល់ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ បានស្កស្មចដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់បេង់កោល
កស្បីស្បាស្់ដីថ្នន ក់រាជធានី កេត្តចំនួន២ ថ្នន ក់ស្កុង-ទី្ស្បជំុជនចំនួន៧ និងផ្ផនការកស្បីស្បាស្់ដីថ្នន ក់ឃុ-ំស្ង្កា ត់្ចំនួន២។ 
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៤- ោរអភិវឌ្ឍេលំៅឋាន 
៤.១- េលំៅឋានតនរលសរររយ 

បរយិាយ 
ចំនួន 
គកស្មាង 

ចំនួនលំកៅឋាន ចំនួនចំផ្ណកឯកជន 
ត្នមេកស្កាម  
៣០ ០០០
ដុោេ រ 

ត្នមេចប់ពី 
៣០ ០០០
ដុោេ រ 

ត្នមេកស្កាម  
៣០ ០០០
ដុោេ រ 

ត្នមេចប់ពី  
៣០ ០០០ 
ដុោេ រ 

២០១៨(១ឆ្ន )ំ ៤ ៣ ៣៤១ ៤ ៩៩០ ១៥២០ ១ ៤៤០ 
២០១៩ 

(តុ្ោ ២០១៨-កញ្ញា  ២០១៩) ១ ០ ០ ៤ ១៤០ ១៥៦ 

លទ្ធផលស្រុបគិត្ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៨ មកដល់ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ មានគកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍លំកៅឋាន
ត្នមេស្មរមយមានចំនួន៥គកស្មាង សាងស្ង់លំកៅឋានចំនួន៨ ៣៣១េនង និង៧ ២៥៦ ចំផ្ណកឯកជន។ 

៤.២- េលំៅឋានបនាុនំឹ្ោរកម្បម្បួេអាោសធាតុ 

បរយិាយ ចំនួនគកស្មាង ចំនួនលំកៅឋាន
សាងស្ង់ងមី 

ចំនួនលំកៅឋាន 
ជួស្ជុលពស្ងឹង 

២០១៨ (១ឆ្ន )ំ ១ ១០ ១២ 
២០១៩ 

(តុ្ោ ២០១៨-កញ្ញា  ២០១៩) ១ ១០៤ ៩៨ 

លទ្ធផលស្រុបគិត្ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៨ មកដល់ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ មានគកស្មាងលំកៅឋានបនាុនឹំង
ការផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្មានចំនួន២គកស្មាង សាងស្ង់លំកៅឋានងមីចំនួន១១៤េនង និងជួស្ជុលពស្ងឹងចំនួន
១១០េនង។ 

៤.៣- ោរអភិវឌ្ឍលដាយចីរភាព 
- បានករៀបចំការអនុវត្តក េ្ីយត្បកពញកលញកៅនឹងស្នធិស្ញ្ញា  អនុស្ញ្ញា  កិចចស្ពមកស្ពៀង និងពិធី្សារ 
ទងំអស្់ពាក់ព័នធនឹងការផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្ កិចចោពំារបរសិាា ន ការអភិរកសជីវៈចស្មុះ និងការអភិវឌ្ឍ
កដ្ឋយចីរភាព ផ្ដលកមពុជាជាហត្ាកលេី 

- បានករៀបចំនិងស្បកាស្ដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស់្ នូវផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ទី្ស្កុងនិរនតរភាពឆ្ន ២ំ០១៨-២០៣០ 
ស្ស្មាប់រាជធានីភនំកពញ និងកំពុងជំរុញការករៀបចំផ្ផនការកនះស្ស្មាប់បណាត ស្កុងស្ំខាន់ៗកផសងកទ្ៀត្ 
ដូចជាកេត្តផ្កប ស្ពះស្ីហនុ បាត់្ដំបង កស្ៀមរាប កំពង់ចម ត្បូងឃមុ ំនិងស្កុងបាវតិ្ 

- បានស្ហការនិងស្ស្មបស្ស្មួលជាមួយស្កស្ួង សាា ប័នពាក់ព័នធ កនុងការករៀបចំកោលនកយាបាយ 
ផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្ត ផ្ផនការស្កមមភាព និងលិេិត្បទ្ដ្ឋា នគតិ្យុត្ត ស្ស្មាប់អនុវត្តកមមវធីិ្និងគកស្មាង
នានាពាក់ព័នធនឹងការផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្ កស្ដាកិចចនបត្ង និងជីវៈចស្មុះ ដូចជាបានដ្ឋក់បញ្ចូ លទ្ស្សនា
ទនទំងកនះ កៅកនុងយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណដំណាក់កាលទី្៤ ផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្
២០១៩-២០២៣ និងកោលកៅអភិវឌ្ឍន៍ស្បកបកដ្ឋយចីរភាពកមពុជា២០១៦-២០៣០  

- បានករៀបចំកោលការណ៍ផ្ណនាបំកចចកកទ្ស្ និងឯកសារស្ស្មាប់ផសពវផាយស្តីពីការជំរុញការកស្បីស្បាស្់
អំពូលស្បស្ិទ្ធភាពថ្នមពល CFLs និង LEDs ស្ស្មាប់សាា ប័នរដា កដ្ឋយស្ហការជាមួយស្កស្ួងផ្រ  និង
ថ្នមពលនិងសាកលវទិ្ាល័យភូមិនៃភនំកពញ 
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- បានស្ិកា និងបានកលីកអនុសាស្ន៍កោលនកយាបាយពាក់ព័នធនឹងយានយនតជូនស្កស្ួងកស្ដាកិចចនិង
ហរិញ្ាវត្ាុ កដីមបពិីនិត្យលទ្ធភាពអនុវត្ត និងដ្ឋក់បញ្ចូ លកនុងកោលនកយាបាយសារកពីពនធឬយុទ្ធសាស្រស្ត
កកៀរគរចំណូលរយៈកពលមធ្យម២០១៩-២០២៣ 

- បានស្ហការជាមួយស្កស្ួងកស្ដាកិចចនិងហរិញ្ាវត្ាុ កនុងការស្ិកានិងចងស្កងរបាយការណ៍ស្តីពីផល
ប ះពាល់ននការផ្ស្បស្បួលអាកាស្ធាតុ្កលីកំកណីនកស្ដាកិចចកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៦-២០៥០ 

- បានបកងាីត្ស្កុមការង្ករបកចចកកទ្ស្វាយត្នមេស្កាត នុពលថ្នមពលពនេឺស្ពះអាទិ្ត្យ កដីមបពិីនិត្យផតល់កយាបល់
កនុងការករៀបចំនិងអនុវត្តកោលនកយាបាយ យុទ្ធសាស្រស្ត និងផ្ផនការស្កមមភាព ស្តីពីថ្នមពលកកកីត្
ក ងីវញិ កដ្ឋយបានកបាះពុមពផាយរបាយការណ៍ស្តីពីការកាត់្បនាយហានិភ័យ កលកីារវនិិកយាគថ្នមពល
កកកីត្ក ងីវញិកៅកមពុជា កស្កាមកិចចស្ហការជាមួយUNDP ។ 

៥- ោរអភិវឌ្ឍលហដាឋ រចនាសរព័នធទ្ីម្ែុ្លៅតាររាជធានី-លខតត 
១- រាជធានីភនំលពញ 
ស្មិទ្ធផលនិងសាន នដការង្ករស្ំខាន់ៗរបស់្រដាបាលរាជធានីភនំកពញកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ 

- ករៀបចំផ្ផនការអភិវឌ្ឍន៍ស្បាឆំ្ន ២ំ០២០-២០២៤ និងគកស្មាងវនិិកយាគបីឆ្ន រំកិំល២០២០-

២០២២ កនុងកនាះ គកស្មាងស្កមមភាពរបស្់រដាបាលរាជធានីភនំកពញចំនួន២១៧ គកស្មាងស្កមមភាពរបស្់រដាបាល
េណឌ ស្ង្កា ត់្ចំនួន៤០៩  និងគកស្មាងស្កមមភាពរបស្់មនៃីរ អងគភាពចំនួន៨១ ស្រុបមានងវកិាោសំ្ទ្ស្បមាណ
៩៨៥ ពាន់ោនករៀល 

- អនុវត្តគកស្មាងសាដ រក ីងវញិស្បឡាយកមនាំទឹ្កស្ៃឹងមានជ័យ និងកោលការណ៍ស្បទន
កមមរបស្់ស្កមដចកត្កជា នាយករដាមស្រនតី ស្ស្មាប់កដ្ឋះស្សាយបញ្ញា ស្ំណង់មិនករៀបរយកលីនផៃស្បឡាយ និងអភិវឌ្ឍ
លំកៅឋានកៅនឹងកផ្នេងជូនស្បជាពលរដាស្កីស្កកនុងស្ហគមន៍ស្ៃឹងមានជ័យ។ ផ្ផែកាមកោលនកយាបាយស្បទនកមម
របស្់ស្កមដចកត្កជា នាយករដាមស្រនតី ចំនួនស្ហគមន៍ស្កីស្កកនុងរាជធានីភនំកពញបានងយចុះពី៣៣៥ ស្ហគមន៍
កនុងឆ្ន ២ំ០០៣ មកស្តឹ្មផ្ត្១៥១ ស្ហគមន៍កនុងឆ្ន ២ំ០២០ ផ្ដលមានមូលដ្ឋា នកនុងស្ង្កា ត់្ចំនួន៤៥ ននេណឌ
១៣(កលីកផ្លងេណឌ ៧មករា ផ្ដលស្ហគមន៍បុរកីីឡាស្តូ្វបានលុបកចញពីបញ្ា ីស្ហគមន៍ស្កីស្កកនុងឆ្ន ២ំ០១៤) 
ស្រុបមានេនងផៃះស្រុប១២ ៨៧៦េនង កស្មីនឹង១៣ ៩៦៣ស្គួសារ និងមានស្បជាពលរដាស្រុប៦១ ៧១៥ នាក់។ 

ជារមួមកទ្ល់កពលកនះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា ាមរយៈរដាបាលរាជធានីភនំកពញបានកធ្វីស្បទនកមម
ស្រុបបានចំនួន២៩ទី្ាងំ កលីនផៃដីទំ្ហ៨ំ២ហកិា កដ្ឋយបានស្បគល់ដីធ្េីជូនស្បជាពលរដាស្បមាណ១៨.០០០
ស្គួសារ។ 

- បិទ្បញ្ច ប់ទងំស្ស្ុងស្ំណំុករឿងទ្ំនាស្់ដីធ្េីរុានំរ  អូស្បនាេ យរយៈកពលជាកស្ចីនឆ្ន កំនុងតំ្បន់
អភិវឌ្ឍន៍បឹងកក់និងស្ហគមន៍បុរកីីឡា កដ្ឋយបានស្បកាន់ខាា ប់នូវកោលការណ៍ចាប់ ស្ិទ្ធិលំកៅឋាន និងកោល
ការណ៍មនុស្សធ្ម៌ ស្ពមទងំកំពុង្នកៅបនតកដ្ឋះស្សាយបញ្ច ប់បញ្ញា តំ្បន់អភិវឌ្ឍន៍ឫស្សផី្កវ តំ្បន់អភិវឌ្ឍន៍
បឹងទំ្ពន់កជីងឯក តំ្បន់អតី្ត្ផេូវផ្ដក តំ្បន់សាា នីយបូ៍មទឹ្កទួ្លកោក តំ្បន់សាា នីយស៍្ដុកទឹ្កបឹងស្ត្ផ្បក និងពិនិត្យ
ករៀបចំតំ្បន់មិនករៀបរយមួយចំនួនកទ្ៀត្ 

- បានផដល់កស្វារបស់្រដ្ឋា ករស្វយ័ត្ដឹកជញ្ាូ នសាធារណៈរងយនតស្កុង កដ្ឋយបានករៀបចំផ្ក
ស្ស្មួលផ្េសរត់្ពី៣ផ្េសរហូត្ដល់១៣ផ្េស កដ្ឋយកស្បីស្បាស្់រងយនតស្កុងចំនួន២៣៥កស្គឿង កហយីជាបកណដី រៗបងបែូន
ស្បជាពលរដាស្គប់មជឈដ្ឋា នកាន់ផ្ត្មានការោសំ្ទ្និងនិយមកស្បីស្បាស្ក់ស្វាកនះ ជាមធ្យមមានស្បជាពលរដា៣មឺុន
នាក់ បានកស្បីស្បាស្ក់ស្វារងយនតស្កុងជាករៀងរាល់នងៃ  



 

របាយការណ៍ស្តីពីស្មិទ្ធផលសំ្ខាន់ៗននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណ ដំណាក់កាលទី្៤ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា Page 171 

- បានស្កមាព ធ្ដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់ជាផេូវការនូវស្មិទ្ធផលគកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ស្បព័នធស្គប់ស្គងចរាចរណ៍ 
កនុងរាជធានីភនំកពញ កស្កាមហរិញ្ាបបទនឥត្ស្ំណងរបស្់រដ្ឋា ភិបាលជប ុន ផ្ដលការអនុវត្តគកស្មាងកនះ គឺជាផ្ផនក
មួយដ៏ស្ំខាន់ននការកធ្វីឱ្យស្បកស្ីរក ីងនូវសាា នភាពចរាចរកនុងរាជធានីភនំកពញ និងកំពុងបនតយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់
កសាងកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធរូបវនតដូចជាគកស្មាងករៀបចំស្បព័នធផេូវឯកទិ្ស្កនុងេណឌ កណាដ លរាជធានីភនំកពញ គកស្មាង
សាា បនាសាព នអាកាស្ និងផេូវកស្កាមដីស្ត្ង់ចំណុចរងវង់មូលកចមកៅ គកស្មាងផ្កលមែស្បព័នធចរាចរណ៍មដុ ំស្ួនចារ
កាដ ន់ពីរ និងតំ្បន់ខាងមុេសាកលវទិ្ាល័យភូមិនៃភនំកពញ គកស្មាងសាព នកបតុ្ង េ្ងកាត់្ទ្កនេសាប គកស្មាងសាព ន
កបតុ្ង េ្ងកាត់្ទ្កនេបាសាក់ គកស្មាងសិ្កាផេូវកស្កាមដីកនុងេណឌ ចារអំកៅ គកស្មាងស្ិកាផេូវកស្កាមដីកនុងេណឌ
ឫស្សផី្កវ គកស្មាងសាព នអកាស្កងមីរកជីងកនុងតំ្បន់ស្បជំុជន គកស្មាងផេូវកងមីរកជីងាមបកណាដ យមាត់្ទ្កនេបាសាក់ និង
គកស្មាងផេូវអមស្ងខាងផេូវផ្ដកកឆ្ព ះកៅអាកាស្យានដ្ឋា នអនតរជាតិ្ភនំកពញជាកដីម។  

ជារមួ កស្កាមដំបូលននស្នតិភាពរបស្់ស្កមដចកត្កជា នាយករដាមស្រនតី ជីវភាពរស្់កៅរបស្់ស្បជាពលរដា
មានភាពលែស្បកស្ីរជាបកណដី រៗ កហយីគកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ជាកស្ចីនទងំផ្ផនករដានិងផ្ផនកឯកជន បាននឹងកំពុងដំកណីរ
ការយា ងស្ស្សាក់ស្ស្សាកំៅរាជធានីភនំកពញ កនុងកនាះ ស្មិទ្ធផលកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធរូបវនតនិងស្ំណង់ស្ិលបៈការ 
ផ្ដលកយងីស្កស្មចបាន រមួមាន៖ 

- មហាវងីិ វងីិ និងផេូវងនល់ផ្ដលបានសាា បនាងមី និងពស្ងីកបផ្នាមចំនួន៣៨ផ្េស មានស្បផ្វងស្រុប
ស្បមាណ៥៨០គី ូផ្ម ស្ត្ កលីស្បផ្វងផេូវស្រុប១ ៨៨៣គី ូផ្ម ស្ត្ 

- សាព នអាកាស្មានចំនួន៥កផ្នេង ផេូវកស្កាមដី៣កផ្នេង សាព នកបតុ្ងសាា បនាងមីចំនួន១៣កផ្នេង 
និងផេូវអាកាស្កងមីរកជីង៥កផ្នេង និងកំពុងបនតស្ិកាសាងស្ង់សាព នអាកាស្កងមីរកជីងងមីចំនួន២៧កផ្នេងបផ្នាមកទ្ៀត្ 
កនុងកោលបំណងកាត់្បនាយហានិភ័យននការកដីរ េ្ងផេូវរបស្់បងបែូនស្បជាពលរដា និងកាត់្បនាយការកកស្ៃះចរាចរណ៍
ផងផ្ដរ 

- សាា នីយបូមទឹ្កសាា បនាមានចំនួន១៤កផ្នេង ស្បឡាយជញ្ញា ងំកបតុ្ង៨ផ្េស បណាដ ញលូស្បផ្វង
៩០១,២គី ូផ្ម ស្ត្ និងអណដូ ងលូស្គប់ស្បកភទ្ស្រុបចំនួន៥៤.៧៥៦អណដូ ងលូ 

- ស្ួនចារសាងស្ង់ងមីនិងផ្កលមែកសាភណភាពក ងីវញិមានចំនួន១១៣កផ្នេង  
- ស្ំណង់បុរនិីងបណដុ ំ ផៃះផ្លវងមានចំនួន២៤៤កផ្នេង  
- អោរេពស្់ៗចប់ពីស្បាជំាន់ក ងីកៅមានចំនួន១ ៤២៤អោរ  
- កភាជនីយដ្ឋា ន-អាហារដ្ឋា ន៤៩៧ទី្ាងំ ផៃះស្ំណាក់៥២៨ទី្ាងំ និងស្ណាា ោរស្បណីត្

ផ្ដលមានចំណាត់្ថ្នន ក់ពីតា យ១ ដល់តា យ៥ ចំនួន១៨២ទី្ាងំ 

- កស្វាកមមសុ្េភាពនិងកីឡាមាន១៣៤ទី្ាងំ កស្វាកមមមណឌ លកមានតកទ្ស្ចរណ៍មនុស្ស
កពញវយ័១៣៥ទី្ាងំ កស្វាកមមការកីទ្ស្ចរណ៍និងភាន ក់ង្ករកទ្ស្ចរណ៍៣៩៩ស្កុមហុ៊ន។ 

២-ខេត្តែណត៉ាល 
- ផេូវជាតិ្ស្ំខាន់ៗ េ្ងកាត់្កេត្តកណាត ល រមួមានផេូវជាតិ្កលេ១ កលេ២ កលេ៣ កលេ៤ កលេ៥ 

កលេ៦ និងកលេ៨ ផេូវស្កវា ត់្ស្កុងទី្២ ផេូវស្កវា ត់្ស្កុងទី្៣ ផេូវកលបឿនកលឿនភនំកពញ ស្ពះស្ីហនុ និងផេូវកេត្តស្ំខាន់ៗ
មួយចំនួនកទ្ៀត្ 
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- សាព នធំ្ៗកនុងភូមិសាស្រស្តកេត្តកណាដ ល រមួមានសាព នត្សបឹាហា(សាព នអនកកលឿងមិត្តភាពកមពុជា-
ជប ុន) សាព នមិត្តភាពកមពុជា-ចិន សាព នផ្ស្ពកាមាក់ សាព នមិត្តភាពកមពុជា-ចិនផ្ស្ពកកាដ ម សាព នមិត្តភាពកមពុជា-ចិន 
ាកមម (សាព នផ្ស្ពកស្ំករាង) សាព នមិត្តភាពកមពុជា-ចិន កកាះធំ្ 

 - ជួស្ជុល ផ្ងទផំេូវជាតិ្ ផេូវកេត្ត កនុងភូមិសាស្រស្តកេត្តកណាត ល មានផេូវកៅស្៊ូ៤៤៧គី ូផ្ម ស្ត្ ផេូវ
ស្កួស្ស្កហម៤៣គី ូផ្ម ត្ និងសាដ រស្បឡាយរកំដ្ឋះទឹ្កស្ែុយ៦ ៦២៣ផ្ម ស្ត្ សាងស្ង់សាា នីយបូមទឹ្កស្ែុយចំនួន
១កផ្នេង 

 - សាងស្ង់សាព នចំនួន៤កផ្នេង(សាព នោភ សាព នផ្ស្ពកស្បូវ សាព នផ្ស្ពករាងំទី្១ និងសាព នផ្ស្ពករាងំ២) 
 - ការង្ករជួស្ជុលផ្កលមែស្បឡាយ១ ៤០០ផ្ម ស្ត្ ផេូវស្កាលកៅស្៊ូ(DBST)១៥គី ូផ្ម ស្ត្ លូស្បផ្វង

ស្រុប១២ ៧១៣ផ្ម ស្ត្ រហីាគ ៤៤៤ផ្ម ស្ត្ និងស្ចងំផ្ស្ពកនស្ជធំ្ ការពារបកង្កគ លស្ពំផ្ដនកលេ២៤៦/២(១) ស្បផ្វង
១០០ផ្ម ស្ត្ 

- ការង្ករវនិិកយាគកេត្ត ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៩ រហូត្ដល់បចចុបបនន រដាបាលកេត្តបានស្កស្មចនូវស្មិទ្ធផល
កលីការង្ករវនិិកយាគ កលីការង្ករផ្កលមែ និងជួស្ជុលផេូវ១៣៣ផ្េសស្រុប១២៧,៦៨៨គ.ម. ស្ពមទងំការករៀបចំ
ស្បឡាយ ស្បព័នធលូ សាព ន ទវ រទឹ្កនិងស្បព័នធគមនាគមន៍ជាកស្ចីនកទ្ៀត្ 

- ការដ្ឋក់កភេីងបំភេឺសាធារណៈកនុងកេត្ត២០១៩-២០២០រមួមានបកង្កគ លដងកោម៣៥២ នដកោម
៤៣០នដកោម អំពូល៨០៨អំពូល ស្បអប់បញ្ញា ២៧ស្បអប់បញ្ញា ស្បផ្វងស្រុប២៧ ៧៩០ផ្ម ស្ត្ 

- បានស្ហការជាមួយអគគិស្នីកមពុជា កនុងការសាងស្ង់ករាងចស្កអគគិស្នីកមាេ ងំ៤០០ កមហាគ វា ត់្ 
កលីនផៃដី៤៣ហកិា ស្ាិត្កៅកនុងភូមិកកាះរះកស្កាម ឃុកំកាះរះ ស្ស្ុកោវ ឯម កេត្តកណាត ល 

 - ស្កុមហុ៊នផគត់្ផគង់ និងផ្ចកចយអគគិស្នី(រដានិងឯកជន) ចំនួន៦២ស្កុមហុ៊ន មានអាជាា ប័ណណ
អគគិស្នី១ ០១០ ភូមិ កស្មីនឹង១០០%និងមានបណាដ ញអគគិស្នីស្គបដណដ ប់កលីភូមិ១០០៨ភូមិ កស្មីនឹង៩៩.៨០% 

- បានស្ស្មបស្ស្មួល កដ្ឋះស្សាយបញ្ច ប់ និងករៀបចំចុះបញ្ា ីស្មាគ ល់វញិ្ញា បនបស្ត្អចលនវត្ាុដីរដា 
ទំ្ហ៥ំ០ហកិា ស្ាិត្កៅភូមិផ្ស្ពកងីម ស្ង្កា ត់្រការេពស្់ ស្កុងាកមម  កេត្តកណាត ល ស្ស្មាប់សាងស្ង់អាងស្បស្ពឹត្តិកមម
រកំដ្ឋះទឹ្កកេវក់កចញពីស្កុងាកមម  កដីមបចីកស្មាះទឹ្កកងវក់បានទន់កពលកវោ ស្ពមទងំកំុឱ្យហូរចូលកៅកនុងទ្កនេ
ផ្ដលជាកហតុ្នាឱំ្យមានការបំពុលទឹ្ក និងធានាបានសុ្េមាលភាពជូនស្បជាពលរដា 

  -  ដុត្ស្ំរាមចំនួន៤កស្គឿង(ត្កមេីងកៅទី្ោនចក់ស្ំរាមផ្ស្ពកហូរ១កស្គឿង ត្កមេីងកៅស្សុ្ក
អងគស្នួល១កស្គឿង និងត្កមេីងកៅស្ស្ុកពញ្ញា ឮចំនួន២កស្គឿង)  

 - ទី្ោននិងរកតដ ចក់ស្ំរាមចំនួន៣ទី្ាងំ(១ទី្ាងំកៅស្កុងាកមម  ១ទី្ាងំកៅស្ស្ុកសាែ ង និង
១ទី្ាងំកៅស្ស្ុកេាច់កណាដ ល) 

- បានករៀបចំស្ហការនិងជំរុញឱ្យបកងាីត្រមណីយដ្ឋា នកទ្ស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ផ្កនចន កៅរមណីយ
ដ្ឋា នចំការកស្នហ៍ សាា យផ្លន(7NG) ស្ពីនមា ន័រនិងរមណីយដ្ឋា នភនំស្ពះរាជស្ទ្ពយ ភនំស្បស្ិទ្ធ វត្តកកៀនសាវ យកស្ៅ 
សាែ ងភនំ ស្ស្មាប់ចូលទ្ស្សនាកមានត និងលផ្មាកាយ ស្ពមទងំបកងាីនចំនួនស្ណាា ោរ ផៃះស្ំណាក់ កភាជនីយដ្ឋា ន  
អាហារដ្ឋា ន កៅទូ្ទងំកេត្ត និងកាសុ្ីណូកៅាមតំ្បន់ស្ពំផ្ដន 



 

របាយការណ៍ស្តីពីស្មិទ្ធផលសំ្ខាន់ៗននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណ ដំណាក់កាលទី្៤ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា Page 173 

- បានយកចិត្តទុ្កដ្ឋក់ករៀបចំកសាភណភាពស្កុង ស្ស្ុកឱ្យកាន់ផ្ត្ទ្ទួ្លបានភាពទក់ទញ ផ្ដល
ទី្ស្កុងាកមម បានទ្ទួ្លពានរង្កវ ន់ទី្ស្កុងកទ្ស្ចរណ៍សាែ ត្អាស៊ានកលីកទី្២។ 

៣- លខតតម្ពោះសហីនុ 
- ផេូវផ្ដកមានស្បផ្វង៦៩គ.ម.(ស្ត្ពាងំរកៅ-ស្កុងស្ពះស្ីហនុ) 
- ផេូវជាតិ្កលេ៤មានស្បផ្វង១១៩,២០គ.ម.(កពស្ជនិល-កំពង់ផ្ផស្វយត័្ស្កុងស្ពះស្ីហនុ) 
- ផេូវជាតិ្កលេ៣មានស្បផ្វង២១,៥០គ.ម.(ស្ត្ពាងំរកៅ-វាលករញ) 
- ផេូវជាតិ្កលេ៤៥មានស្បផ្វង១១,៥គ.ម.(RN4សាម ច់ផ្ដង-ឃ្េ ងំកស្បងPTTរាម)  
- ផេូវកេត្តកលេ១៤៦ អា មានស្បផ្វង១៥,៦ គ.ម.(RN4ានន-ផ្ផម ុងឬទ្ធី) 
- ផេូវកេត្តកលេ១៤៦ កប មានស្បផ្វ ២៤,៥គ.ម.(RN4កជីងកោ ស្ស្ុកនស្ពនប់ ដល់ស្ស្កុស្ៃឹងហាវ)  
- ការសាា បនាផេូវស្កុងចំនួន៣៤ផ្េស មានស្បផ្វងស្រុប៨២.៥០៥ផ្ម ស្ត្ កនុងកេត្តស្ពះស្ីហនុ គិត្

ចប់ពីនងៃកបីកការដ្ឋា នសាា បនាផេូវនានងៃទី្១៦ ផ្េវចិិេកា ឆ្ន ២ំ០១៩ កស្កាមអធិ្បតី្ភាពដ៏េពង់េពស្់របស្់ស្កមតចអគគ
មហាកស្នាបតី្កត្កជា នាយករដាមស្រនតី រហូត្មកដល់បចចុបបននស្កស្មចបានស្បមាណ៩៤% កដ្ឋយមិនគិត្បញ្ចូ ល
ការង្ករអុ៊ត្កៅស្៊ូ គំនូស្ស្ញ្ញា ចរាចរណ៍ ដ្ឋកំដីមក ី បំពាក់កាកមរា សុ្វត្ាិភាព បកង្កគ លកភេីងបំភេឺផេូវនិងការករៀប
កស្មាលងមស្កានីត្ កនុងកនាះរមួមាន៖ 

+ មហាវងីិមាន៣ផ្េស គឺមហាវងីិរាម មហាវងីិក ន្ររាម និងមហាវងីិជំទវក  ស្បផ្វង២២.៧៣១ផ្ម ស្ត្ 
ទ្ទឹ្ង៥០ផ្ម ស្ត្ ស្ទូ្ងផេូវ២៥.៧៥ផ្ម ស្ត្ ផេូវរងយនត៦គនេង ផេូវកទចស្កយានយនត២គនេង ។ 

+ វងីិមាន១៤ផ្េស ស្បផ្វង៤៩.៩៥៧ផ្ម ស្ត្ ទ្ទឹ្ង២០ផ្ម ស្ត្ កៅ៤០ផ្ម ស្ត្ ស្ទូ្ងផេូវ១៧.២៥ផ្ម ស្ត្ 
ផេូវរងយនត២កៅ៤គនេង ផេូវកទចស្កយានយនត២គនេង ។ 

+ អនុវងីិមាន១៧ផ្េស ស្បផ្វង១១.៨១៧ផ្ម ស្ត្ ទ្ទឹ្ង៨ផ្ម ស្ត្កៅ៤០ផ្ម ស្ត្ ស្ទូ្ងផេូវ៨.២៥ ផ្ម ស្ត្កៅ
១២ផ្ម ស្ត្ មានផេូវរងយនត២គនេង និងផេូវកទចស្កយានយនត២គនេង។ 
            - មានកំពង់ផ្ផធំ្ៗមានចំនួន៣ គឺកំពង់ផ្ផស្វយត័្ស្កុងស្ពះស្ីហនុ កំពង់ផ្ផឧកញា ម ុង និងកំពង់
ផ្ផអនតរជាតិ្ស្ៃឹងហាវ ស្ាិត្កៅកនុងស្ស្ុកស្ៃឹងហាវ និងមានអាកាស្យានដ្ឋា នអនតរជាតិ្កេត្តស្ពះស្ីហនុ 

- ករាងចស្កអគគិស្នីដំកណីរការកដ្ឋយធ្យូងងមមានចំនួនពីរស្កុមហុ៊ន កស្មីនឹង៤ករាងចស្កគឺ៖ស្កុមហុ៊ន 
CELI+II(ស្កុមហុ៊នកេមបូឌាន កអកនីជី លីមីត្ធី្ត្)ស្ាិត្កៅឃុអូំរកស្ត្ះ ស្ស្ុកស្ៃឹងហាវ កេត្តស្ពះស្ីហនុ ផលិត្បាន
២៣៥កមហាគ វា ត់្ និងស្កុមហុ៊នCIIDG I+II(កអ ិចស្តូ្និចកៅកវ ី េូអឺលធី្ឌី្)ស្ាិត្កៅឃុំអូរកស្ត្ះ ស្សុ្កស្ៃឹងហាវ 
កេត្តស្ពះស្ីហនុផលិត្បាន៣៧៧កមហាគ វា ត់្ 

-  មានបេុកកស្បងកាត្ចំនួនបួនបេុក គឺបេុក A, B, C, និងD។ កនុងកនាះករាងចស្កចស្មាញ់កស្បងកាត្
កៅកេត្តស្ពះស្ីហនុមាន០១កផ្នេង ស្ាិត្កៅភូមិផ្ស្ពកស្បស្់ ឃុំទឹ្កថ្នេ  ស្សុ្កនស្ពនប់ កេត្តស្ពះស្ីហនុ(កំពុងសាង
ស្ង់)។ កផ្នេងស្ននិធិ្កស្បងធំ្ៗ(កផ្នេងស្តុកកស្បងធំ្ៗ) មានចំនួន៥កផ្នេង រួមមាន (១)ស្កុមហុ៊នសូ្គីមិុច ស្ាិត្
កៅឃុំអូកស្ត្ះ ស្ស្ុកស្ៃឹងហាវ (២)ស្កុមហុ៊នកត្ោ ស្ាិត្កៅឃុំអូកស្ត្ះ ស្ស្ុកស្ៃឹងហាវ (៣)ស្កុមហុ៊នកាល់តិ្ច 
ស្ាិត្កៅឃុំអូកស្ត្ះ ស្ស្ុកស្ៃឹងហាវ (៤)ស្កុមហុ៊នអិល.កអច.អរ.ស្ាិត្កៅឃុំកំកពញ ស្ស្ុកស្ៃឹងហាវ និង(៥)ស្កុម
ហុ៊នភី.ធី្.ធី្.ស្ាិត្កៅឃុំរាម ស្ស្ុកនស្ពនប់។ 
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- ស្ាិតិ្អាជីវកមមកនុងវសិ្័យកទ្ស្ចរណ៍ស្រុបមានចំនួន៨៧៧ទី្ាងំ កនុងកនាះ (១)ស្ណាា ោរ
១០៧កស្មីនឹង៧ ៥១៥បនៃប់ (២)បឹងហាគ  ូ៣៣កស្មីនឹង៤៦២ (៣)បនៃប់ផៃះស្ំណាក់២៣០កស្មីនឹង២ ៧៧៥
បនៃប់ (៤)កភាជនីយដ្ឋា ន /អាហារដ្ឋា ន៣១២កស្មីនឹង១៣ ៨៩២កៅអី (៥)ខារា អូកេ៣៨កស្មីនឹង៤៤៨បនៃប់ (៦)
ឌី្ស្ាូផ្ត្ក ចំណុះ៨៩៨នាក់ (៧)កបៀរហាគ ឌិ្ន៣កស្មីនឹង៣៩០កៅអី (៨)ទូ្កដឹកកភាៀវកទ្ស្ចរ៣០មាច ស្់កស្មីនឹង
៥៤ទូ្ក (៩)កីឡាកទ្ស្ចរណ៍២០ និង (១០)ទី្ភាន កង្ករកទ្ស្ចរណ៍២៣។ រមណីយដ្ឋា នធ្មមជាតិ្និងផ្កន ន្៦ 
(មិនរាប់បញ្ចូ លរមណីយដ្ឋា នក ន្រ)។ 

៤- ខេត្តខកាោះែុង 
- ផេូវជាតិ្កលេ៤៨និងសាព នធំ្ៗចំនួន៤ ជាស្រនស្្មដ៏ស្ំខាន់ត្ភាា ប់កៅតំ្បន់និងកេត្តនានា

ទូ្ទងំស្បកទ្ស្  
- សាព នកកាះកុង  ត្ភាា ប់ពីស្កុងកេមរភូមិនៃកៅកាន់ស្ស្ុកមណឌ លស្ីមា  មានស្បផ្វងស្រុប១៩០០

ផ្ម ស្ត្ 
- ផេូវអុ៊ត្កៅស្៊ូ  AC ាមផេូវស្កុងកលេ៩០០ កនុងស្កុងកេមរភូមិនៃ កេត្តកកាះកុង មានស្បផ្វងស្រុប

២,២២គី ូផ្ម ស្ត្ 
  - វារអីគគិស្នីទងំ៣ទី្ាងំ មាន(១)វារអីគគិស្នីគិររីមយ៣ អានុភាព១៨កមហាា វា ត់្ ស្ាិត្កៅឃុំ

ដងផ្ពង ស្ស្ុកផ្ស្ស្អំបិល (២)វារអីគគិស្នីឬស្សសី្ជំុកស្កាមមានអានុភាព៣៣៨កមហាា វា ត់្ និង(៣)វារអីគគិស្នី  
ានត្មានអានុភាព២៤៦កមហាា វា ត់្ 
 - មានតំ្បន់វសិ្សមកាល តំ្បន់កអកូកទ្ស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ នស្ពកកាងកាង ទឹ្កធាេ ក់ តំ្បន់ក ន្រ តំ្បន់
តា ងម និងតំ្បន់កកាះមួយចំនួន និងមានកស្វាកមមកទ្ស្ចរណ៍ ដូចជាស្ណាា ោរ ផៃះស្ំណាក់ កភាជនីយដ្ឋា ន មណឌ ល
កមានត កនុងកនាះ ស្ណាា ោរ១០មាន៣១៦បនៃប់ ផៃះស្ំណាក់៩៦កផ្នេងមាន១១៩៧បនៃប់ កភាជនីយដ្ឋា ន អាហារ
ដ្ឋា ន៩៩កផ្នេង ។ 

៥- ខេត្តមែប 
- បានករៀបចំផ្កលមែកសាភណភាពទី្ស្កុងផ្កបមានផេូវ ស្ួនចារ និងការបំពាក់អំពូលកភេីង 
- មានផេូវជាតិ្ េ្ងកាត់្២ផ្េស គឺផេូវជាតិ្កលេ៣៣ និងផេូវជាតិ្កលេ៣៣អា មានស្បផ្វង៣៧,២៤គ.ម. 

និងផេូវកេត្ត៤ផ្េសមានស្បផ្វង៤៦,០៥គ.ម.  
- មានសាា នីយរងកភេីង១កផ្នេង និងផេូវផ្ដក េ្ងកាត់្១៨គ.ម.មានផ្ផកទ្ស្ចរណ៍១កផ្នេង 
- មានស្ណាា ោរ១៣(បនៃប់៣២៧) ផៃះស្ំណាក់៥៧(បនៃប់៥៧) បង់ហាគ  ូ រសី្៊ត្២២(បនៃប់

២៧៨) 
- រមណីយដ្ឋា នទក់ទញកទ្ស្ចរមាន៣៥កផ្នេងនិងបានករៀបចំអាងស្បស្ពឹត្តកមមទឹ្កកេវក់កៅតំ្បន់

ក ន្រកលងទឹ្ក ផារកាត ម ទី្កផ្នេងស្ស្មាប់ចក់ស្ំរាមកដីមបកីដ្ឋះស្សាយបញ្ញា បរសិាា ន។ 
 ៦- ខេត្តែាំពត្ 

- ករាងចស្កផលិត្សុ្ីម ង់ត៍្៤ កំពុងដំកណីរការផ្ដលអាចផលិត្សុ្ីម ង់ត៍្បានចំនួន៦ោនកាន
កនុងមួយឆ្ន  ំ 

- វារអីគគិស្នីកំចយអានុភាពតំ្ក ងី១៩៤.១កមហាគ វា ត់្ អាចផលិត្អគគិស្នីបានកនុងមួយឆ្ន ំ
ជាង៤០០ោនគី ូវា ត់្ 

- កំពង់ផ្ផស្មុស្ទ្ចំនួន៤កផ្នេង មានកំពង់ផ្ផកទ្ស្ចរណ៍ចំនួន១កផ្នេង ផ្ដលស្ពវនងៃកំពុង
សាងស្ង់បានស្បមាណ៣០% និងរពឹំងបញ្ច ប់កៅពាក់កណាដ លឆ្ន ២ំ០២០ 
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 - មានតំ្បន់កទ្ស្ចរណ៍ពិកស្ស្កៅរមណីយដ្ឋា នឋានស្ួគ៌បូកកោ និងរមណីយដ្ឋា នចំនួន១៦
កផ្នេងកទ្ៀត្ ស្ហគមន៍កទ្ស្ចរណ៍ចំនួន៤កផ្នេងនិងកោលកៅទក់ទញចំនួន៤កផ្នេង(ចំការកស្មច ផ្ស្ស្អំបិល 
ស្ំណង់កបតិ្កភណឌ និងស្កាដ នុពលកទ្ស្ភាពដងផ្ស្ពក) 

 - មានកំពុងផ្ផកទ្ស្ចរណ៍ទឹ្កកស្ៅ ផ្ដលអាចផតល់លទ្ធភាពដល់ការចូលចត្របស្់នាវាកទ្ស្-    
ចរណ៍ធំ្ៗ។ 

៧- លខតតលសៀររាប 
- សាងស្ង់និងជួស្ជុលផេូវងនល់កនុងកេត្តស្រុបចំនួន២៧ផ្េស ផ្ដលមានស្បផ្វងស្រុប១៦,៤៥០

គី ូផ្ម ស្ត្បានដ្ឋក់លូនិងលូស្បអប់ាមបកណាត យផេូវ។ ជួស្ជុលផេូវស្ក ុក(ស្ំបុកមាន់ ប ះ) កៅកលីកំណាត់្ផេូវ
រងការេូចខាត្នានាកនុងស្កុងបានទំ្ហំ២ ៧៨៤,២ផ្ម ស្ត្កាករ  និងបានគូស្គំនូស្ស្ញ្ញា ចរាចរណ៍ចំនួន៤ ០៥៨
ផ្ម ស្ត្កាករ    

- បានសាងស្ង់កស្មាល និងចិកញ្ច ីមផេូវកបតុ្ងស្ជាបទឹ្ក កដីមបកីារពារទឹ្កជំនន់ ទឹ្កដក់កលីផេូវ 
និងចិកញ្ច ីមផេូ វាមបកណាត យផេូវ២ធ្នូស្បផ្វង៩៣ផ្ម ស្ត្ពីចំណុចស្បស្ពវPub Streetដល់មុេកកាេ ងទវ រមនៃីរកពទ្យ
បផ្ងែកកេត្តកស្ៀមរាប រួមមានកស្មាលផេូវ ចំណត្និងចិកញ្ច ីមផេូវផ្ដលជាជំនួយរបស់្អងគការJICA។ កេត្តក៏បាន
ករៀបចំផ្កលមែកសាភណភាពស្ួនចារមាត់្ស្ៃឹងខាងកជីងសាព នងមស្ពះរាជដំណាក់ កដ្ឋយបំពាក់នូវឧបករណ៍ហាត់្
ស្បាណជាមួយោន កនះ ស្កស្ួងស្ពះបរមរាជវាងំក៏បានកំពុងដំកណីរការករៀបចំកសាភណភាពសួ្នចារមុេស្ពះរាជ
ដំណាក់ផងផ្ដរ 

- បានដ្ឋក់បញ្ចូ លននផ្ផនការស្កមមភាពទី្ស្កុងឆ្េ ត្នវអាស៊ាន កដ្ឋយកតត ត្កលីវសិ្័យពីរជា
ចមបង គឺស្នតិសុ្េនិងបរសិាា ន។ កៅកនុងវសិ្័យស្នតិសុ្េ រដាបាល កេត្តកតត ត្កៅកលីការបំពាក់កាកមរា សុ្វត្ាិភាព 
និងកភេីងស្ញ្ញា ចរាចរណ៍កដ្ឋយផ្ កកនុងវសិ្័យបរសិាា ន រដាបាល កេត្តកតត ត្កៅកលីការស្គប់ស្គងសំ្ណល់រងឹនិង
ស្ំណល់រាវកៅកនុងស្កុងកស្ៀមរាប 

- ស្កុងកស្ៀមរាប បានអនុវត្តនូវគកស្មាងកភេីងបំភេឺសាធារណៈឆ្េ ត្នវផ្ដលជាស្បកភទ្អំពូលLED 
ស្គប់ស្គងកដ្ឋយស្បព័នធឆ្េ ត្នវ ផ្ដលស្បតិ្បត្តិការកដ្ឋយស្កុមហុ៊នចំនួនពីរ គឺស្កុមហុ៊នមីនីកបៀរ(Minebea)របស់្
ស្បកទ្ស្ជប ុន ផ្ដលអំពូលស្រុបចំនួន១ ៩៥០អំពូលនិងស្កុមហុ៊នវសីាន់(Visun) ស្បកទ្ស្ចិនផ្ដលមានអំពូល
ស្រុបចំនួន២ ៥៩៤អំពូល 

- បានពស្ងីកស្មត្ាភាពរហូត្ដល់ផលិត្ទឹ្កសាែ ត្មានចំនួន៣០ ០០០ម៣កនុងមួយនងៃ កស្មីនឹង 
៥០% ននត្ស្មូវការរបស្់ស្បជាជនកនុងទី្ស្បជំុជនស្កុងកស្ៀមរាប ផ្ដលមានរហូត្ដល់ស្បមាណ៦០ ០០០ម៣ កនុងមួយនងៃ 
និងមានអតិ្ងិជនកស្បីស្បាស្់ទឹ្កសាែ ត្កនុងស្កុងស្រុប១១ ០២៨ស្គួសារ។ ស្ហការជាមួយទី្ភាន ក់ង្ករបារាងំកដីមបអីភិវឌ្ឍន៍ 
(AFD) កនុងការកសាងរចួរាល់នូវករាងចស្កផលិត្ទឹ្កសាែ ត្បផ្នាម១៥ ០០០ម៣ កនុងមួយនងៃនិងពស្ងីកបណាត ញកម
ចំនួន៦ ០៨៧ផ្ម ស្ត្។ អនុវត្តគកស្មាងបណាត ញទឹ្កសាែ ត្រចួរាល់ ផ្ដលជាងវកិាកមចីពីធ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុ្ី(ADB) 
មានស្បផ្វងស្រុប១០០គី ូផ្ម ស្ត្និងបានភាា ប់បណាត ញចូលផៃះចំនួន៥ ០០០ត្ំណ 

- អគគិស្នីកនុងកេត្តឆ្ន ២ំ០១៩ បានផ្ចកចយទូ្ទងំឃុ ំស្ង្កា ត់្១០០ឃុ-ំស្ង្កា ត់្របស្់កេត្ត ផ្ដល
អាចផគត់្ផគង់បានអតិ្ងិជនស្រុប១៥៩ ៣៤៤ កកីនក ងី១៣ ៥៩៦កស្មីនឹងភូមិចំនួន៨៦៦ភូមិកកីនក ីង៥៥ភូមិ 
ននភូមិទូ្ទងំកេត្តស្រុប៩២៧ភូមិ។ 

៨- លខតតែំព្់្ំ 
- ស្បព័នធធារាសាស្រស្តចំនួន២៦១(បានសាត រ ជួស្ជុល ផ្កលមែ និងសាងស្ង់ងមីចំនួន៦៧កផ្នេង) 

ស្បភពទឹ្កស្ំខាន់ៗ មានស្ៃឹងផ្ស្នហូរកាត់្កេត្តកំពង់ធំ្២៦៥គ.ម. ស្ៃឹងកសាៃ ង១៥៣គ.ម. ស្ៃឹងាងំស្កសាងំ១០៣
គ.ម.និងស្ៃឹងជីនិត្២៩៣គ.ម. 
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- មានអនុសាា នីយអគគិស្នីចំនួន១ ផ្ដលអគគិស្នីកមពុជាបានដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការ កដ្ឋយភាា ប់កនុង
ជំហានដំបូងផ្ផនកផ្េសបញ្ាូ នត្ង់ស្យុង១១៥KV ពីកេត្តស្ពះវហិារមានអានុភាព២២MW និងមកពីកេត្តកំពង់ចម
មាន៤MW។ ចំនួនសាា នីយផលិត្និងផ្ចកចយថ្នមពលអគគិស្នីទូ្ទងំកេត្តមាន២១សាា នីយ កនុងកនាះបាន
ភាា ប់ជាមួយបណាដ ញជាត្ិរួចកហីយចំនួន១៩សាា នីយ និងថ្នមពលអគគិស្នីកដីរកដ្ឋយកស្បីឌី្កដយផ្ស្លចំនួន២
សាា នីយ 

គិត្ស្តឹ្មផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ ឃុ/ំស្ង្កា ត់្ ផ្ដលមានផ្ដនអាជាា បណណអគគិស្នីស្គបដណដ ប់ចំនួន
៧៩ ឃុ/ំស្ង្កា ត់្ កស្មី៩៧,៥៣%នន(ឃុ/ំស្ង្កា ត់្ទូ្ទងំកេត្តចំនួន៨១) ភូមិផ្ដលមានបណាដ ញអគគិស្នីកស្បីស្បាស្់
រួចកហីយចំនួន៧៣១ភូមិ កស្មី៩៥,៣០%ននភូមិទងំអស្់ទូ្ទងំកេត្ត 

- មានរមណីយដ្ឋា នកទ្ស្ចរណ៍ស្ំខាន់ៗចំនួន៦កផ្នេងគឺ រមណីយដ្ឋា នស្បវត្តិសាស្រស្ត រមណីយ
ដ្ឋា នវបបធ្ម៌ស្បវត្តិសាស្រស្តស្បាសាទ្ស្ំបូរនស្ពគុក រមណីយដ្ឋា នវបបធ្ម៌ធ្មមជាត្ិភនំស្នៃុក រមណីយដ្ឋា នធ្មមជាតិ្
ស្ៃឹងនស្ពស្បស្់ រមណីយដ្ឋា នផ្កនចនបឹងស្ំរទឹ្ធិ និងរមណីយដ្ឋា នផ្កនចនស្ៃឹងជីនិត្។ 

៩- លខតតបាត់ដ្ំប្ 
- កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ រដាបាលកេត្តបាត់្ដំបង បានសាងស្ង់ផេូវងមីស្រុប៣ផ្េសស្បផ្វង១៧គី ូផ្ម ស្ត្ 

សាងស្ង់សាព នបាក ១ស្បផ្វង១៥ផ្ម ស្ត្ និងបានជួស្ជុលផ្ងទផំេូវជាតិ្ផេូវកេត្តបានស្បផ្វង៩៦៣គី ូផ្ម ស្ត្។ 
ទ្នៃឹមកនះ កេត្តក៏បានសាងស្ង់លូរកំដ្ឋះទឹ្កកភេៀងស្បផ្វង៩,១៤គី ូផ្ម ស្ត្ និងបានជួស្ជុលផ្ងទសំាត រស្បព័នធលូ
បងាូរទឹ្កាមចិកញ្ច ីមផេូវ ស្ស្ះរងទឹ្កកេវក់ ស្បឡាយកមនិងផ្ងទសំាត ររហឺាគ ។ ជាមួយោន កនះ សាា នីយស្បស្ពឹត្តិកមម
ទឹ្កស្ែុយមួយកៅផ្ប កខាងកកីត្ស្ៃឹងស្ផ្ងាកំពុងសាងស្ង់ រឯីសាា នីយស្បស្ពឹត្តិកមមទឹ្កស្ែុយមួយកទ្ៀត្កៅផ្ប កខាង
លិចស្ៃឹងកំពុងស្ិកាគកស្មាងកហយីទី្ោនចក់ស្ំរាមងមីក៏កំពុងស្ិកាគកស្មាងផ្ដរ។   

- អងគភាពរដ្ឋា ករទឹ្កបាត់្ដំបងផគត់្ផគង់ទឹ្កសាែ ត្កនុងស្កុងបាត់្ដំបងនិងពីរស្ស្ុកកទ្ៀត្ផ្ដលមាន 
ស្គួសារស្បជាពលរដាចំនួន៥៦.៨% ភាា ប់កៅនឹងបណាត ញទឹ្កសាែ ត្  

- កេត្តបាត់្ដំបង បានទ្ទួ្លការផគត់្ផគង់ថ្នមពលពីស្បព័នធផ្េសបញ្ាូ នជាតិ្ ១១៥ គី ូវ  ុល ាមរយៈ
អនុសាា នីយ ៍CPTL(ផ្ដលភាា ប់ពីស្បកទ្ស្នង)និង២៣០គី ូវ  ុល ាមរយៈអនុសាា នីយ ៍CPG (ផ្ដលភាា ប់ពីភនំកពញ)និង
មា សុ្ីនកភេីងបស្មុងស្រុបចំនួន៣កស្គឿង កមាេ ងំស្រុប៣កមហាគ វា ត់្។ កស្ៅពីអងគភាពអគគិស្នីបាត់្ដំបង កេត្តមានកស្វាករ
អគគិស្នីចំនួន២៩ កទ្ៀត្ 
 - បានករៀបចំនិងតេ ស្់បតូរអំពូលកភេីងបំភេឺាមដងផេូវសាធារណៈទងំអស្់កនុងស្កុងបាត់្ដំបង ឱ្យកៅ
ជាអំពូលLED។ កេត្តក៏បានផ្កលមែស្ួនចារាមដងស្ៃឹងស្ផ្ងា កដ្ឋយករៀបចំឱ្យមានទី្ធាេ បផ្នាម បំពាក់ឧបករណ៍
ស្ស្មាប់ហាត្់ស្បាណបផ្នាម និងករៀបចំកផ្នេងអនកលក់ដូរចំណីអាហារាមចិកញ្ច ីមផេូវឱ្យកាន់ផ្ត្មានការទក់ទញ 
និងអនាម័យ  
 - មានស្ណាា ោរនិងផៃះសំ្ណាក់មានការកកីនក ីងពី៧០ទី្ាងំ(ស្រុប២ ២៧៥បនៃប់)កនុងឆ្ន ំ
២០១៤ដល់១៥១ទី្ាងំ(ស្រុប៣ ៥៣៩បនៃប់) ។  

១០-ខេត្តឆប៉ែលិន 
- បចចុបបននផេូវជាតិ្កលេ៥៧ ជាផេូវកៅស្៊ូលែសាែ ត្កហយីមិនស្តឹ្មផ្ត្ប ុកណាណ ះ ផេូវគមនាគមន៍កៅកនុងកេត្ត

ស្តូ្វបានកសាងជាផេូវខាវ ត់្ផ្េវង កនុងកនាះផេូវកៅស្៊ូDBSTមានស្បផ្វង១១០.១៥៤គី ូផ្ម ស្ត្ ផេូវអុ៊ត្កៅស្៊ូAC ស្បផ្វង 
២ ៤៥០គី ូផ្ម ស្ត្ ផេូវកបតុ្ង១២ ២៤៥គី ូផ្ម ស្ត្ ផេូវស្កួស្ស្លាយងមភនំស្បផ្វង៣៤១ ១៦១គី ូផ្ម ស្ត្ អមកៅ
កដ្ឋយស្ំណង់ស្ិលបៈការ។ កនុងកនាះឆ្ន ២ំ០១៩និងកដីមឆ្ន ២ំ០២០ កយងីបានពស្ងីកផេូវឲ្យកាន់ផ្ត្ធំ្ស្កាលកៅស្៊ូ
DBST និងផេូវអុ៊ត្កៅស្៊ូAC៣ផ្េស ស្ពមទងំបានកសាងក ងីវញិនូវស្ួនចារមុេសាោកេត្តករៀបចំដ្ឋក់បកង្កគ លកភេីង
បំភេឺផេូវឲ្យកាន់ផ្ត្ទំ្កនីបសុ្ីវលិ័យនិងមានកសាភណភាព ស្ស្បាមផ្ផនការអភិវឌ្ឍ៥ឆ្ន និំងផ្ផនការវនិិកយាគបីឆ្ន ំ
រកិំលរបស្់រដាបាលកេត្តផ្ដលបានអនុម័ត្កដ្ឋយស្កុមស្បឹកា។ 
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១១- លខតតែំព្់សព ឺ
-ការង្ករផ្ងទជំាស្បចផំេូវជាតិ្ ផេូវកេត្ត ស្រុបចំនួន២៤ផ្េស មានស្បផ្វងស្រុប៥៤៥,០៥គ.ម. 
-ការង្ករជួស្ជុលេួប ស្រុបចំនួន៣ផ្េស មានស្បផ្វងស្រុប៧,១០០គ.ម. 
-ការង្ករផ្ងទផំេូវជាលកខណៈេួបឆ្ន ២ំ០១៩ មានចំនួន៤ផ្េស ស្បផ្វង២០,៥០គ.ម.អនុវត្តបាន 

១០០% 
-ការង្ករផ្ងទផំេូវជាលកខណៈស្បចឆំ្ន ២ំ០១៩ មានចំនួន៩ផ្េស ស្បផ្វង១០០,៦០គ.ម.អនុវត្ត

បាន១០០%  
-ការង្ករជួស្ជុលបនាៃ ន់ជំហានទី្១និងទី្២ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន៤ផ្េស ស្បផ្វង១២,៧៥ គ.ម.អនុវត្ត

បាន ១០០% 
- មានរមណីយដ្ឋា នស្បវត្តិសាស្រស្ត៤កផ្នេង(រមួមានោែ ងបុរាណវទិ្ាភនំចស្់ បុរាណវទិ្ាភនំស្ពះ

រមណីយដ្ឋា នស្បវត្តិសាស្រស្តកត្ទឹ្កពុះនិងរមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្ភនំផ្កែកពង)។ រមណីយដ្ឋា នធ្មមជាតិ្មាន៨កផ្នេង
រមួមានឧទ្ានជាតិ្ស្ពះសុ្រាស្មិត្កុស្មៈគីររីមយ មណឌ លកំសានតគីររីមយ ស្ហគមន៍កទ្ស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ចំបក់ ស្ហ
គមន៍កទ្ស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ស្ជាវ រមណីយដ្ឋា នអំផ្ពភនំគីររីមយតញរសី្ត្ កីឡាដ្ឋា នវាយកូនកហាគ ល រមណីយដ្ឋា នឫទ្ធី
គីរផី្ស្នមកនារមយនិងសារមនៃីរនរៈបុរ១ីកផ្នេង។ តំ្បន់កទ្ស្ចរណ៍ផសងកស្ពងមាន២ទី្ាងំគឺភនំឱ្រា ល់និងភនំេនងផារ។ 

១២- លខតតលពា្ិ៍សាត់ 
- សាា បនាផេូវជាតិ្និងផេូវកេត្ត៣ផ្េស ជួស្ជុលផេូវស្កាលស្គួស្ស្កហម១ផ្េស ជួស្ជុលកជីងកទ្រកាល

សាព ន និងកជីងកទ្រផេូវស្បផ្វងស្រុប៣៦គី ូផ្ម ស្ត្ ដ្ឋក់លូកបតុ្ងាមបកណាដ យផេូវជាតិ្កលេ៥  និងការជួស្ជុល ផ្ងទំ
ផេូវ កដីមបកីធ្វីឱ្យស្បកស្រីក ងីវញិ។ 

- សាា បនាទំ្នប់បកស្រងាៀរកាលហុងស្ៃឹងកពាធ្ិ៍សាត់្ស្បផ្វង៩៤ម ទ្ទឹ្ង៤៦,៣៥ម កមពស្់១,៣ម 
ជំហានទី្២(អនុវត្តបាន១០០%)។ 

- ដ្ឋបំកង្កគ លកភេីងសាធារណៈចំនួន១៥១កដីម និងត្បណាត ញស្បផ្វង៥ ៨៨០ផ្ម ស្ត្ ស្ងខាងផេូវ
កនុងស្កុងកពាធ្ិ៍សាត់្(កំពុងអនុវត្ត)។ 

- សាា បនាទំ្នប់បកស្រងាៀរកាលហុងស្ៃឹងកពាធ្ិ៍សាត់្ស្បផ្វង៩៤ម ទ្ទឹ្ង៤៦,៣៥ម កមពស្់១,៣ម 
ជំហានបញ្ច ប់(កំពុងអនុវត្ត)។ 

- កនុងកេត្តមានស្បព័នធធារាសាស្រស្តតូ្ចធំ្ចំនួន២៩ស្បព័នធ ស្ំណង់បកងាៀរចំនួន៥កផ្នេង ស្បឡាយកម 
និងស្បឡាយរងចំនួន១២៦កផ្នេង ផ្ដលអាចផគត់្ផគង់ស្ស្មាប់កស្សាចស្ស្ពដំណាទំងំរដូវស្បាងំ និងរដូវវស្ាកលីនផៃ
ដីចំនួន៨០ ០៦០ហ.ត្។ 

- បណាត ញផេូវផ្ដលស្ាិត្កៅកនុងការស្គប់ស្គងរបស្់មនៃីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ាូ នកេត្តកពាធ្ិ៍សាត់្
មានចំនួន៣៨ផ្េសស្បផ្វងស្រុប៨៩៣,១៦គ.ម. រមួមានផេូវជាតិ្១កលេចំនួន១ផ្េសស្បផ្វង៨៦,៣០គ.ម. ផេូវជាតិ្២
កលេចំនួន៥ផ្េសស្បផ្វង៣៣០,៧៨គ.ម. ផេូវកេត្តចំនួន៣២ស្បផ្វង៤៧៦,០៨គ.ម. និងសាព នស្រុបចំនួន១៩០ស្បផ្វង
៤ ៧៤៦ម លូស្គប់ស្បកភទ្ស្បផ្វង៩ ២៧៨ម។ ផេូវកនុងស្កុងកពាធ្ិ៍សាត់្មានចំនួន៧៦ផ្េសស្បផ្វង៥៧,៥៤គ.ម.(ស្កាល
កៅស្៊ូស្បផ្វង៣៥,៣៧គ.ម.)និងលូស្គប់ស្បកភទ្ចំនួន២ ៣៩៥ម។ 

- កៅមានតំ្បន់កទ្ស្ចរណ៍ ស្ណាា ោរ៦កផ្នេង ផៃះស្ំណាក់៣៨កផ្នេង ផៃះមានបនៃប់ជួល៨កផ្នេង 
កភាជនីយដ្ឋា ន២៣កផ្នេង អាហារដ្ឋា ន/ហាងលក់គុយទវកាកហវ៦៥កផ្នេង ការា អូកេ២១កផ្នេង កេឹបកមានត១កផ្នេង 
កបៀកាដិន១កផ្នេង មា ស្ា២០កផ្នេង ទូ្កដឹកកភាៀវកទ្ស្ចរ២៥កស្គឿង រមណីយដ្ឋា ននិងតំ្បន់កទ្ស្ចរណ៍៣៤កផ្នេង 
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កនុងកនាះមានរមណីយដ្ឋា នវបបធ្ម៌ស្បវត្តិសាស្រស្តចំនួន២កផ្នេង រមណីយដ្ឋា នធ្មមជាតិ្ផ្កនចន១កផ្នេង រមណីយដ្ឋា ន   
កស្ិកទ្ស្ចរណ៍២កផ្នេង និងរមណីយដ្ឋា នធ្មមជាតិ្២៩កផ្នេង។ មូលដ្ឋា នអាជីវកមមមកបនតអាជាា បណណ៩៤កផ្នេង 
និងកបីកងមី២៩កផ្នេង។ ចំកពាះរមណីយដ្ឋា ននិងតំ្បន់កទ្ស្ចរណ៍ទងំ៣៤កផ្នេង កយងីមានរមណីយដ្ឋា នមួយចំនួន
ផ្ដលបានករៀបចំរួចនិងមានដំកណីរការ(រមណីយដ្ឋា នទឹ្កធាេ ក់ស្ចកកលែៀង ស្ហគមន៍ភូមិអផ្ណត ត្ទឹ្កកំពង់លួង  
បូជនីយដ្ឋា នស្បវត្តិសាស្រស្តកោកឧកញា ឃ្េ ងំកមឿង រមណីយដ្ឋា នលាក់កំករាញ ស្ហគមន៍កទ្ស្ចរណ៍រាងំទិ្ល
ស្គួសារេាុ ំ)។ កដ្ឋយផ្ ករមណីយដ្ឋា ននិងតំ្បន់កទ្ស្ចរណ៍មួយចំនួនកទ្ៀត្ បាននិងកំពុងករៀបចំឱ្យមានដំកណីរការ
ដូចជាស្ហគមន៍រាងំខាវ វ ស្ហគមន៍ទំ្ព័រ កអកូកទ្ស្ចរណ៍តំ្បន់អូកសាម និងរមណីយដ្ឋា នអូរដ្ឋ។ 

១៣-លខតតតាកែវ 
- ផេូវជាតិ្មាន៦ផ្េស(ផេូវជាតិ្កលេ២កលេ៣ កលេ២២ កលេ២៣ កលេ៣១ និងផេូវជាតិ្កលេ

៤១) ផ្ដលមានស្បផ្វងស្រុប១៦៥,៩២០ គ.ម. 
 - ផេូវកេត្តមានចំនួន២៥ផ្េសផ្ដលមានស្បផ្វងស្រុប៣៩៦,៩៩០គ.ម. កនុងកនាះស្បកភទ្កស្មាលកៅស្៊ូ

២៤៣,៨៩១គ.ម. ស្បកភទ្កស្មាលផេូវកបតុ្ង១៧,៨០០គ.ម. និងស្បកភទ្កស្មាលដីោយងម៣៥,២៩៩ គ.ម. 
- ផេូវកនុងស្កុងមានចំនួន៤៧ផ្េស(ជាស្មត្ាកិចចរបស្់រដាបាលថ្នន ក់កស្កាមជាតិ្ស្គប់ស្គង) ផ្ដលមាន

ស្បផ្វងស្រុប៦១,៦៣៨គ.ម. 
- មានរតណី្យដ្ឋានម្ទសចរណ៍្៩ររនៃង្ រនុង្ម្នាុះ រតណី្យដ្ឋានម្ទសចរណ្៍វប្បធត៌ក្បវតេិសាន្តសេ 

និង្ធតមោតិមាន៥ររនៃង្ រួតមានភនំដ្ឋ ភនំបាយ៉ង់្ម្ោរ ភនំជីសូរ្យ ភនំតាម្ ៉ៅ និង្ទម្នៃបាទី។ រតណី្យដ្ឋានម្ទសចរណ៍្
វប្បធត៌និង្ធតមោតិមាន២ររនៃង្ រួតមានភនំរខៃង្និង្ភនំជីតាម្ពក្ជ។ រតណី្យដ្ឋានម្ទសចរណ្៍ធតមោតិមាន១ររនៃង្ 
គឺ្ម្ក្ោុះម្អារនិង្រតណី្យដ្ឋានម្ទសចរណ៍្ធតមោតិររផ្ចនមាន១ររនៃង្ គឺ្រំពូលម្ពក្ជ។ ក្បាសាទបុរាណ្២ររនៃង្ 
រដ្លតិនទាន់ម្ធវើោរសាារ និង្អភិវឌ្ឍន៍ឲ្យោាយោរតណី្យដ្ឋានម្ទសចរណ៍្ម្ៅម្ ើយ គឺ្ក្បាសាទនាង្ម្មៅ និង្
ក្បាសាទជប់ពល។ សារតនទីរ២ររនៃង្ គឺ្សារតនទីរម្ខតេ និង្សារតនទីរអង្គរបូរីនិង្តណ្ឌលឧក្រិដ្ឋរតម១ររនៃង្ (ក្ោំង្
តាចាន់) ោតណ្ឌលឧក្រិដ្ឋរតមក្បល័យពូជសាសន៍។ ោតួយម្នាុះរដ្លរតណី្យដ្ឋានរដ្លល្បីនិង្មានភាពទារ់
ទាញម្ភញៀវម្ទសចរ មានចំនួន៦ររនៃង្ រួតមានរតណី្យដ្ឋានម្ទសចរណ្៍ភនំជីសូរ្យ ភនំតាម្ ៉ៅ ទម្នៃបាទី រំពូលម្ពក្ជ  
ភនំដ្ឋ និង្ម្ក្ោុះម្អារ។ 

១៤- ខេត្ត ណ្ឌលគិរី 
- ស្បផ្វងផេូវកនុងកេត្តស្រុប៨៥១,៣៧គ.ម.កនុងកនាះផេូវកនុងកេត្តមានចំនួន៨ផ្េសស្បផ្វង៥៣០,៥    

គ.ម. ផេូវកនុងស្កុងផ្ស្នមកនារមយមានចំនួន៥៩ផ្េស ស្បផ្វង ៦៥,៨៧ គ.ម. និងផេូវលំស្រុប៣២ផ្េស ស្បផ្វង២៥៥ គ.ម. 
- មានសាា នីយវ៍ារអីគគិស្នីខាន ត្តូ្ចចំនួន២កផ្នេង គឺសាា នីយ ៍អូររមីស្ និងសាា នីយអូ៍រផ្មេង ស្ស្មាប់ 

ផតត់្ផគង់ថ្នមពលដលស់្បជាពលរដាកនុងស្កុងផ្ស្នមកនារមយមានថ្នមពលផគត់្ផគង់ចំនួន៣៧០KWH និងបានត្ភាា ប់  
បណាត ញពីរផ្េសពីស្បកទ្ស្កវៀត្ណាម 

- មានកោលកៅកទ្ស្ចរណ៍ចំនួន៣៦កផ្នេង កនុងកនាះមានតំ្បន់រមណីយដ្ឋា នទឹ្កធាេ ក់ តំ្បន់
រមណីយដ្ឋា នវបបធ្ម៌ជនជាតិ្កដីមភាគតិ្ច តំ្បន់ភនំ តំ្បន់កទ្ស្ភាព ភូមិជនជាតិ្ ស្មុស្ទ្ក  ីស្ហគមន៍កទ្ស្ចរណ៍ 
ផ្ដនជស្មកស្ត្វនស្ព និងមានអាកាស្ធាតុ្ស្ត្ជាក់។ កេត្តមានស្កុមហុ៊នវនិិកយាគកលីវសិ្័យកទ្ស្ចរណ៍កដ្ឋយឯកជន
ស្រុបមានចំនួន១១ទី្ាងំ កនុងកនាះមាន ទឹ្កកស្ជាះបូ៊ស្សា អូរតេ យ រមនា១ រមនា២ នស្ជយស្់ ចមាា រកាកហវ  អូររមីស្ 
នស្ជធំ្ ដំណាក់កស្តច និងកាលស្ពះ។ 
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១៥- ខេត្តរត្នគិរី 
- ជួស្ជុល សាា បនា និងពស្ងីកផេូវស្បកភទ្DBST ចំនួន១៥ផ្េស ស្បផ្វង៧ ០៣៧ផ្ម ស្ត្ ជួស្ជុលនិង

សាា បនាផេូវស្កាលស្កួស្ស្កហម៤ផ្េសស្បផ្វង២០ ៣៣៩ផ្ម ស្ត្ សាងស្ង់សាព ន ករៀបការ  ូឡាចិកញ្ច ីមផេូវ កប់លូរកំដ្ឋះ
ទឹ្កកភេៀង ស្ួនចារសាធារណៈ  

 - ស្ស្មាប់អគគិស្នីកេត្តមាន៣ស្បភព កនុងកនាះរមួមានផលិត្កដ្ឋយវារអីគគិស្នីតៃ ល់េេួនមានអានុ-
ភាព១.២៦Mw (វារអីគគិស្នីអូរជំុ)ទិ្ញថ្នមពលពីស្បកទ្ស្កវៀត្ណាមមានអានុភាព១២Mw និងស្បភពវារអីគគិស្នី
កស្សានកស្កាម២មានអានុភាព១២Mw។ ស្បជាពលរដាផ្ដលទ្ទួ្លបានអគគសិ្នីកស្បីស្បាស្់ស្រុប១៩ ៥៩២េនងផៃះ។ 
ស្ស្មាប់ការង្ករទឹ្កសាែ ត្កៅកនុងកេត្តមានស្កុមហុ៊នវនិិកយាគនិងកស្វាករឯកជនចំនួន៤ទី្ាងំកនុងស្កុង ស្ស្ុកចំនួន៣ 
ផ្ដលមានអានុភាពផលិត្ទឹ្កសាែ ត្១ ២៩២ ១៩០ម៣ កនុងមួយឆ្ន  ំស្មត្ាភាពផលិត្ជាមធ្យម៣ ៥៤០ម៣/នងៃ 
កហយីបានភាា ប់បណាត ញទឹ្កសាែ ត្ស្រុបចំនួន៦ ២០៥េនងផៃះ។ បចចុបបននកេត្តបានកសាងបេង់កោលកស្បីស្បាស្់ដីបាន 
១ស្កុង  

- មានរមណីយដ្ឋា នកទ្ស្ចរណ៍កនុងកេត្តស្រុបមានចំនួន ១៤កផ្នេង កនុងកនាះរមណីយដ្ឋា នធ្មមជាតិ្
ចំនួន១២កផ្នេង និងរមណីយដ្ឋា នវបបធ្ម៌ធ្មមជាតិ្ចំនួន២កផ្នេង រមណីយដ្ឋា នកទ្ស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ចំនួន៨កផ្នេង 
ស្គប់ស្គងកដ្ឋយស្ហគមន៍ជនជាតិ្កដីមភាគតិ្ច។  

១៦- ខេត្តសទឹងមប្ត្ង 
- ពស្ងីកការផគត់្ផគង់ទឹ្កសាែ ត្ស្ស្មាប់ស្បជាពលរដាកស្បីស្បាស្់កនុងទី្ស្បជំុជនស្កុង និងមូលដ្ឋា នស្ស្ុក 

ផ្ដលបចចុបបននមានអងគភាពរដ្ឋា ករទឹ្កកនុងស្កុងស្ៃឹងផ្ស្ត្ង និងកៅាមបណាដ ឃុ ំស្ង្កា ត់្មួយចំនួនមានបណាដ ញទឹ្ក
ស្ហគមន៍បចចុបបននមាន៩បណាដ ញទឹ្កស្ហគមន៍  

- ករៀបចំការង្ករផ្ងទបំរសិាា នអនាម័យកនុងស្កុង កដ្ឋយបានបកងាីត្ទី្ោនចក់ស្ំរាម១កផ្នេង និង
ករៀបចំឱ្យមានយនតការកស្វាស្បមូលស្ំរាមជាស្បច ំ

- ទំ្នប់វារអីគគិស្នីកស្សានកស្កាម២ មានអនុភាព៤០០កមហាា វា ត់្ បចចុបបននកំពុងស្បតិ្បត្តិការ  
- សាព ន េ្ងកាត់្ទ្កនេធំ្ៗ៤កផ្នេង មានសាព ន េ្ងទ្កនេកស្កុងស្បផ្វង១ ០៥៧ផ្ម ស្ត្ សាព ន េ្ងទ្កនេ 

កមគងគស្បផ្វង១ ៧៣១ផ្ម ស្ត្ សាព ន េ្ងទ្កនេកុងផ្ស្នជ័យស្បផ្វង២៦០ផ្ម ស្ត្ និងសាព នកកាះទ្នាយផ្ស្នជ័យ េ្ងកាត់្
ទ្កនេកុងផ្ផនកខាងកលីស្បផ្វង២៤០ផ្ម ស្ត្ 

- ករៀបចំការចក់ជស្មាលស្ចងំទ្កនេ កដីមបកីារពារស្ចងំនិងកលីកកមពស្់កសាភណភាពកនុងទី្ស្បជំុជន
ស្កុងស្កស្មចបាន២៧០ផ្ម ស្ត្ 

- ករៀបចំសាា បនារងវង់មូលកនុងទី្ស្បជំុជនស្កុងស្ៃឹងផ្ស្ត្ង២កផ្នេងនិងស្ួនចារ៧កផ្នេង 
- ករៀបចំបកងាីត្រមណីយដ្ឋា នកអកូកទ្ស្ចរណ៍ចំនួន២០កផ្នេង ាមតំ្បន់មូលដ្ឋា នដងទ្កនេកមគងគ 

កស្កុង កស្សាន ផ្ស្ស្ពក និងកៅាមស្ហគមន៍ជនជាតិ្កដីមភាគតិ្ច។ 
១៧- លខតតម្ែលចោះ 

- មានកហដ្ឋា រចនាស្ម័ពនធកនុងកេត្តស្រុបស្បផ្វង៩៨៨,១០គី ូផ្ម ស្ត្ កនុងកនាះផេូវស្កាលកៅស្៊ូស្បផ្វង
៣៨៣,៧៦គី ូផ្ម ស្ត្ ស្កួស្ស្កហមស្បផ្វង៥៩១,១០គី ូផ្ម ស្ត្ ផេូវកនុងស្កុងស្កកចះ(កៅស្៊ូកបតុ្ង)ស្បផ្វង៨,៥២
គី ូផ្ម ស្ត្ សាព នចំនួន១០៩កផ្នេងកស្មីនឹង៤ ២៥១ផ្ម ស្ត្ លូ៣៧៤កផ្នេងកស្មីនឹង១៧ ២៦៨ផ្ម ស្ត្និងដ្ឋ ូ៧៨
កផ្នេងកស្មីនឹង១ ០៩៩ផ្ម ស្ត្ 
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- កំពុងសាងស្ង់ផេូលស្កាលកៅស្៊ូស្បផ្វង២២,៨៧គី ូផ្ម ស្ត្ ផេូវស្កាលកបតុ្ងស្បផ្វង៣១៧ផ្ម ស្ត្។ 
សាា បនាសាព នកបតុ្ង៦កផ្នេង សាព ន៥កផ្នេងកលីកំណាត់្ផេូវជាតិ្កលេ៧៣ស្បផ្វង៤៦០ផ្ម ស្ត្ជាជំនួយឥត្ស្ំណង
របស្់ទី្ភាន ក់ង្ករស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ជប ុន និងសាព នអផ្ណដ ងដូនកលីកំណាត់្ផេូវកេត្តកលេ៣៧៧ ជាអំកណាយ
របស់្សាធារណរដាស្ងគមនិយមកវៀត្ណាមផ្ដលស្កស្មចបាន៩០% 

- មានបណាត ញអគគិស្នីស្គបដណដ ប់កលីភូមិ២១៤ភូមិ កស្មីនឹង៨២,៩៥% ននភូមិស្រុប២៥៨ភូមិ
ទូ្ទងំកេត្ត  

- មានអាជីវកមមទឹ្កសាែ ត្ឯកជន១៦មូលដ្ឋា ន ផ្ដលស្គបដណដ ប់កលីស្កុង១ ស្ស្ុក៥ បណាដ ញផ្ចក
ចយស្បផ្វង៤៤១គី ូផ្ម ស្ត្ 

- មានតំ្បន់រមណីយដ្ឋា នកទ្ស្ចរណ៍ទងំ១៩កផ្នេង កនុងកនាះរមណីយដ្ឋា នវបបធ្ម៌ស្បវត្តិសាស្រស្ត៥
កផ្នេង រមណីយដ្ឋា នធ្មមជាតិ្១៣កផ្នេង និងរមណីយដ្ឋា នវបបធ្ម៌ធ្មមជាតិ្១កផ្នេង។ 
 ១៨- ខេត្តប្ពោះវិោរ 

- ទៃូវថ្នល់មានក្បរវង្សរុប៧៦៤.៥៥គ្ី ូរត៉ក្ត រដ្លសថិតម្ៅរនុង្ភូតិសាន្តសេម្ខតេ មានដូ្ចោទៃូវ
ក្ោលម្ៅស ូDBSTក្បរវង្៤៨៥.៩១គ្ី ូរត៉ក្ត រនុង្ម្នាុះ ទៃូវោតិក្ោលម្ៅស ូDBSTក្បរវង្សរុប២៣២,៥៣គី្ ូ
រត៉ក្ត។ ទៃូវម្ខតេក្ោលម្ៅស ូDBSTក្បរវង្សរុប១៦២,៣៨គ្ី ូរត៉ក្ត 
    - សាង្សង្់សាានម្បតុង្សរផ្សរដ្រចំនួន២ររនៃង្ សថិតរនុង្ក្សុររឆបរដ្លមានក្បរវង្៦៣រត៉ក្ត  

  - ជួសជុលពក្ងី្រទៃូវចំនួន៣រខ្ស ម្ដ្ឋយក្ោលម្ៅស ូDBST ក្បរវង្៥,៩៩៦រត៉ក្ត ោរងារជួសជុល
ទៃូវចារ់ម្បតុង្ចំនួន២រខ្ស ក្បរវង្៧៦០រត៉ក្ត សថិតរនុង្ក្រុង្ក្ពុះវិហារ 

  - ជួសជុលសួនច្ាររណ្តាលក្ទូង្ទៃូវម្ោុះរររក្បរវង្១ ៥៦៤រត៉ក្តនិង្របំាង្ក្ទូង្ទៃូវក្បរវង្សរុប 
៣ ៩២២រត៉ក្ត និង្ដ្ឋំបម្ងាាលម្ភៃើង្បំភៃឺទៃូវចំនួន២៤០ម្ដ្ើត តាតបម្ណ្តាយទៃូវម្ោុះរររ សថិតម្ៅរនុង្ក្រុង្ក្ពុះវិហារ។ 

- រចរចាយអគ្គិសនីសរុប១៥តូលដ្ឋាន ម្សវាររលរ់រចរចាយក្បភពអគ្គិសនីពីក្បម្ទសឡាវ
មានចំនួន៧.៥ម្តហាាវា៉ៅត់ 
    - តូលដ្ឋានអាជីវរតមម្សវារតមម្ទសចរណ៍្សរុបរនុង្ម្ខតេក្ពុះវិហារសក្មាប់ឆ្នំ២០១៩ រួតមាន
សណ្តាររចំនួន៤ទីតាំង្ តូ៉រតល២ទីតាំង្ ទទុះសំណ្តរ់៣៩ទីតាំង្ម្សមើនឹង្៦៩៦បនទប់ ម្ភាជនីយដ្ឋាន អាហារដ្ឋាន
សរុបចំនួន៥០ទីតាំង្។ 

១៩- ខេត្តឧត្តរមានជ័យ 
- ករៀបចំផ្កលមែកសាភ័ណភាពកនុងទី្ស្បជំុជនកេត្ត ស្កុង(ផ្កស្ស្មួលនិងសាា នាបផ្នាមស្ួនចារ ដ្ឋក់ 

បកង្កគ លកភេីងបំភេឺផេូវ និងតុ្ផ្ត្មលមែកពលរាស្តី្។ល។) សាត រស្បព័នធលូ និងសាត របណាត ញសាព ន ផេូវនានា កដ្ឋយផ្ស្បកាេ យ 
ពីផេូវស្កួស្ស្កហមកៅជាផេូវកបតុ្ង និងផេូវស្កាលកៅស្៊ូជាបនតបនាៃ ប់ 

- មានកទ្ស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្៧កផ្នេង កទ្ស្ចរណ៍វបបធ្ម៌មាន១៤៤កផ្នេង កនុងកនាះស្បាសាទ្ាមាន់ 
ស្បាសាទ្ាស្កបី សាព នបុរាណ ទួ្លបុរាណជាកដីម  និងតំ្បន់ស្បវត្តិសាស្រស្តចំនួន១៤កផ្នេង។ 
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២០- ខេត្តត្បូងឃមមាំ 
- ដ្ឋក់កភេីងបំភេឺសាធារណៈកនុងកេត្ត២០១៩ កនុងត្ំបន់រដ្ឋបាលសសត្ត១ ៥១០ បសគោលនិងាម 

បណាត ស្កុងស្ស្ុកចំនួន៣៣៩បកង្កគ ល  
- មានអគគិស្នីចំនួន៨៤២/៨៧៣ភូមិ កស្មីនឹង៩៦%, និងមានបណាដ ញអគគិស្នីស្គបដណដ ប់កលី

ភូមិ៨៤២ភូមិ កស្មីនឹង៩៦% 
- មានផេូវជាតិ្ធំ្ៗចំនួន៥ផ្េស គឺផេូវជាតិ្កលេ៧ កលេ៨ កលេ១១ កលេ៧២ កលេ៧៣ និងផេូវ

ស្ំខាន់ៗផ្ដលត្ភាា ប់ពីទី្រមួកេត្តកៅស្កុង ស្ស្ុក ឃុសំ្ង្កា ត់្ និងភូមិស្រុបស្បផ្វងស្បមាណ៧៥១គ.ម. កនុងកនាះផេូវ
ចក់កៅស្៊ូមានស្បផ្វងស្បមាណ៥២៦គ.ម. ផេូ វកបតុ្ងមានស្បផ្វង៥០គ.ម. ផេូ វស្កាលស្គួស្ស្កហមមានស្បផ្វង
ស្បមាណ១៧៥គ.ម. មានសាព ន េ្ងកាត់្ទ្កនេកមគងគចំនួន២ផ្េស គឺសាព នមិត្តភាពកមពុជាជប ុន(គីហសូណា)និងសាព ន
ស្ៃឹងស្ត្ង់-ស្កូចឆ្ម រ(ផ្ដលនឹងស្ង់រចួកៅឆ្ន ២ំ០២១) 

- មានរមណីយដ្ឋា នស្ពះធាតុ្បាស្ស្ី រមណីយដ្ឋា នហេួងស្ពះកស្តចកន ចមាា រកៅស្៊ូ រមណីយដ្ឋា ន
ទឹ្កធាេ ក់កហាង រមណីយដ្ឋា នភូមិអភិវឌ្ឍអនេង់នស្ជ រមណីយដ្ឋា នអូរកតុង រមណីយដ្ឋា នាផ្ស្ដូងស្កអូប រមណីយដ្ឋា ន
ចំការ ូករត័្ន និងសារមនៃីរកមមត់្  

- មានស្ណាា ោរចំនួន៦កផ្នេង កស្មីនឹង២៤១បនៃប់ ផៃះស្ំណាក់ចំនួន៥៤កផ្នេង កស្មីនឹង
៧៩២បនៃប់ កភាជនីយដ្ឋា ន  និងអាហារដ្ឋា ន៣៣កផ្នេង។ 

២១-  លខតតបនាេ យមានជ័យ  
 - បានបំពាក់បកង្កគ លកភេីងសាធារណៈចំនួន៤០០កដីម និងជួស្ជុលបណាត ញបកង្កគ លកភេីង២ 
៤០០ម. ផេូវកបតុ្ងមានស្បផ្វង១៩ ០៨០ម.  ផេូវកៅស្៊ូកបទី្មស្បផ្វង១ ២៣៨ម. ផេូវកៅស្៊ូDBSTស្បផ្វង៧ ៣០៦ម. 
លូរកំដ្ឋះទឹ្កស្បផ្វង៣ ៨៨៨ម. សាា បនាកភេីងបញ្ញា ចរាចរចំនួន៥កផ្នេង  សាា បនាស្ួនសាធារណៈទំ្ហ៧ំ៩ ៤១០ម២ 
និងស្ួនមុេសាោកេត្ត ៣៣.៦២៧ម២ 

- មានបណាត ញផេូវងនល់ ផេូវជាតិ្ ផេូវកេត្តស្រុប២១ផ្េស ផ្ដលមានស្បផ្វងស្រុប៧០០,២៩០គ.ម.
ស្បកភទ្ស្កាលកៅស្៊ូA/Cស្បផ្វង១០១,០៨០ ស្កាលកៅស្៊ូស្បកភទ្DBSTស្បផ្វង៣៨០,១១គ.ម.ស្កាលកបតុ្ងស្បផ្វង 
១,៨៨០គ.ម.  
 - ផគត់្ផគង់អគគិស្នីបានកស្បីស្បាស្់ថ្នមពលពី២ស្បភព គឺស្បភពកនុងស្ស្ុក(បណាត ញជាតិ្)និងពី
ស្បកទ្ស្នង ផ្ដលមានអាជាា បណណអគគិស្នីមាន២៣អាជាា បណណកនុង៦៥៨ភូមិមាន៦៤៥ភូមិកស្មីនឹង៩៨%មានអគគិ-  
ស្នីកស្បីស្បាស្់និង១៣ភូមិកទ្ៀត្បាននិងកំពុងដ្ឋបំកង្កគ លនិងបំពាក់បណាត ញកភេីង  
             - ករៀបចំផ្ផនទី្កហដ្ឋា រចនាស្មព័នធ ផ្ផនទី្រដាបាល និងផ្ផនទី្កស្បីស្បាស្់ដីធ្េី៨ស្កុង ស្ស្ុក បាន
១០០%  កដ្ឋយផ្ កស្កុងកបា យផ្ប ត្បានករៀបចំបេង់កោលបាន១០០% 
 - តំ្បន់កស្ដាកិចចពិកស្ស្អូរនាង មានករាងចស្ក៥ កាត់្កដរ ផលិត្ស្បអប់តេ ស្ៃិក និងបងគំស្មាភ រៈ 
បរកិាខ កអ ចិស្តូ្និក ស្បអប់កស្គឿងអលង្កា រ 
 - តំ្បន់កស្ដាកិចចពិកស្ស្សានកូ មានករាងចស្ក១២ ផលិត្ហាត្ឌី្ស្ កស្គឿងបំពាក់រងយនត  
ផលិត្កាលចងាឹះកលេរងយនត ផ្ស្បកអំស្បី៊យា ម ូតូ្ បងគំផ្េសកភេីង បំពង់ផ្ដក កស្គឿងបនាេ ស្់អគគិស្នី 
 - តំ្បន់កស្ដាកិចចពិកស្ស្កបា យផ្ប ត្ភីភីមានករាងចស្ក២ ផលិត្បងគំផ្េសកភេីង កស្វាជួលឃ្េ ងំ 
និងករាងចស្ក 
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 - ស្ួនឧស្ាហកមមស្ិរកីសាភ័ណមានករាងចស្ក៣ករាងចស្កកាត់្កដរស្កមេៀកបំពាក់ 
 -ករាងចស្កផ្ដលស្ាិត្កៅកស្ៅពីតំ្បន់កស្ដាកិចចពិកស្ស្និងស្ួនឧស្ាហកមមមានករាងចស្ក៥ 
 - ឧស្ាហកមមកទ្ស្ចរណ៍មាន២៦៩កផ្នេង ស្ណាា ោរ២៥កផ្នេង ផៃះស្ំណាក់៨៣កផ្នេង 
ផៃះសាន ក់៧កផ្នេង កភាជនីយដ្ឋា ន៣៤កផ្នេង អាហារដ្ឋា ន៦៥កផ្នេង ខារា អូកេ២៤កផ្នេង កេិបកមានត៣កផ្នេង មា ស្ា
និងស្ ា២៨កផ្នេង។ មានរមណីយដ្ឋា នស្បវត្តិសាស្រស្ត២កផ្នេង រមណីយដ្ឋា នធ្មមជាតិ្៥កផ្នេង និងរមណីយដ្ឋា ន
ផ្កន ន្៤កផ្នេង។ រដាបាលកេត្តបានកធ្វីការស្ប ងស្បណាងំទី្ស្កុងសាែ ត្  បរសិាា នសាែ ត្ បដិស្ណាា រកិចចលែ និងកធ្វីការ
ផ្កលមែកស្វាផ្ផនកស្ណាា ោរ ផ្ផនកបដិស្ណាា រកិចច ស្បាសាទ្បនាៃ យឆ្ម រ ស្បាសាទ្បនាៃ យទ័្ព បារាយណ៍កមបុណយ 
ស្កុងកបា យផ្ប ត្ និងទី្រមួកេត្តបនាៃ យមានជ័យឱ្យមានកសាភណភាពស្ស្មាប់កភាៀវកទ្ស្ចរកធ្វីដំកណីរ េ្ងកាត់្។ 
 ២២- ខេត្តែាំពង់ច    

- មានផេូវជាតិ្ េ្ងកាត់្ចំនួន៣ផ្េស ស្រុបស្បផ្វង១១៦,៩៧គ.ម. កនុងកនាះ ផេូវជាតិ្កលេ៦ ចប់ពី
ចំណុចស្ពំស្បទ្ល់ស្ស្ុកមុេកំពូល កេត្តកណាត ល ដល់ស្ពំស្បទ្ល់ស្ស្ុកាងំកោក កេត្តកំពង់ធំ្ស្បផ្វង៥៦,០៨គ.ម. 
ផេូវជាតិ្កលេ៧ ចប់ពីរងវង់មូលស្គន់ស្ស្ុកកជីងនស្ពដល់គល់សាព នគីហសូណាស្បផ្វង៤៩,០០គ.ម. និងផេូវជាតិ្កលេ៦១ 
ចប់ពីស្ពំស្បទ្ល់ស្ស្ុកពញាឮ កេត្តកណាត លដល់ងនល់ផ្កងស្ស្ុកបាធាយស្បផ្វង១១,៨៩គ.ម. 

- មានអនុសាា នីយអគគិស្នី១កផ្នេងកៅឃុសំ្កឡា ស្ស្ុកកំពង់កស្ៀម១០០MWផ្ដលមានស្កុមហុ៊ន
ផគត់្ផគង់និងកស្វាករផ្ចកចយអគគិស្នីមានចំនួន៣៧ស្កុមហុ៊ន ផ្ដលមានផ្ដនអាជាា បណណអគគិស្នីស្គបដណដ ប់កលី
ភូមិចំនួន៩១៦ភូមិកលី៩១៦ភូមិកស្មីនឹង១០០%។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ បានភាា ប់ចរនតអគគិស្នីចំនួន១៧២ ៣០៣េនង
ផៃះ ផ្ដលស្គបដណដ ប់ទូ្ទងំ១០ស្កុង ស្ស្ុក ននភូមិចំនួន៨៨៥ភូមិកលី៩១៦ភូមិកស្មីនឹង៩៦,៦២% 

- រមណីយដ្ឋា នកៅកនុងកេត្តកំពង់ចម មានចំនួន១២កផ្នេង។ កដ្ឋយផ្ ក រមណីយដ្ឋា នមាន  
ស្កាដ នុពលទក់ទញកទ្ស្ចរស្ំខាន់ៗមានចំនួន៦កផ្នេង រមួមានភនំស្បុស្ភនំស្ស្ី នគរបាជ័យ ភនំហាន់ជ័យ ភនំកជីងនស្ព 
ទឹ្កឆ្ និងរមណីយដ្ឋា នក ន្រេាច់កកាះផ្ប ន។ ជាមួយកនះ អាជីវកមម កស្វាកមមកទ្ស្ចរណ៍កនុងកេត្តកំពង់ចម ស្រុប 
៧៥៩កផ្នេង។ រឯីស្ណាា ោរ ផៃះស្ំណាក់ បង់ហាគ  ូផ្បមបូ៊រសី្ត្ មានចំនួន១២២កផ្នេង កស្មីនឹង២ ១៨៧បនៃប់ 
កនុងកនាះ ស្ណាា ោរ១៨កផ្នេង មាន៩២២បនៃប់ ផៃះស្ំណាក់១០៤កផ្នេងមាន១ ១៨២បនៃប់ បង់ហាគ  ូផ្បមបូ៊រសី្ត្
១កផ្នេងកស្ម១ី៣បនៃប់ កភាជនីយដ្ឋា នចំនួន១២កផ្នេងនិងអាហារដ្ឋា នចំនួន១០៥កផ្នេង។ 

 ២៣- លខតតនម្ពកវ្ 
- មានផេូវជាតិ្៥ផ្េស ស្បផ្វង១៩៧,៥៥គ.ម. ផេូវកេត្តចំនួន៣០ផ្េស ស្បផ្វង៥៧៣,៩២៥គ.ម. និង

ផេូវជនបទ្ស្រុបចំនួន១ ០៩៧ផ្េសមានស្បផ្វង៣ ៥៧០គ.ម.។ ឆ្ន ២ំ០១៩ បានសាា បនាផេូវកៅស្៊ូDBST ចំនួន២
ផ្េស ស្បផ្វង៧,៤០គ.ម.។ ជួស្ជុលផេូវស្កាលកៅស្៊ូ(DBST)ចំនួន៥ ផ្េសស្បផ្វង១២,០៣គ.ម.។ ជួលជុលផេូវស្កាលស្កួស្
ស្កហមចំនួន១៣ផ្េស ស្បផ្វង៧៣,០៦គ.ម.។ ជួស្ជុលផេូវបនាៃ ន់ចំនួន៦ផ្េស ស្បផ្វង២២,៩៨០គ.ម. 

- ផេូវគមនាគមន៍ពីទី្រមួកេត្តកៅបណាត ស្កុង/ស្ស្ុក ជាផេូវស្កាលកៅស្៊ូ និងផេូវពីស្កុង/ស្ស្ុក 
កៅបណាត ឃុ/ំស្ង្កា ត់្ ជាទូ្កៅជាផេូវស្កាលកៅស្៊ូ ផេូវកបតុ្ង ផេូវស្កាលស្កួស្ស្កហម និងផេូវស្កាលេាច់ភនំ។ កដ្ឋយ
ផ្ កការសាងស្ង់អណតូ ងទឹ្ក និងអនាម័យជនបទ្មានអណតូ ង១៩៥ ៩៣០អណតូ ងកស្មីនឹង៨៧% និងបានសាង
ស្ង់បងគន់អនាម័យចំនួន២១២ ១៨៩បងគន់កស្មីនឹង៩៣,០២% ផ្ដលជាការស្កស្មចកោលកៅេពស្់កនុងការអនុវត្ត
កមមវធីិ្ជាតិ្ 
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- មានថ្នមពលអគគិស្នីកស្បីស្បាស្់២៤កមា ងកលី២៤កមា ង ស្គបដណដ ប់ស្គប់ស្កុង/ស្ស្ុកនិង
ស្បជាពលរដាមានអគគិស្នីកស្បីស្បាស្់ចំនួន១៨១ ២០១េនងផៃះ កស្មីនឹង៧៥%ននេនងផៃះស្រុប 

- មានបណាត ញទឹ្កសាែ ត្ស្គបដណត ប់តំ្បន់ទី្ស្បជំុជនទងំ១៣ស្កុង/ស្ស្ុក កស្មីនឹង៥៤ឃុ/ំ
ស្ង្កា ត់្(៤៣៤ភូមិ) ផ្ដលមានស្បជាពលរដាកស្បីស្បាស្់ស្រុប២៨ ៧៦៦ស្គួសារ  

- មានទី្ាងំកទ្ស្ចរណ៍ដូចជា រមណីយដ្ឋា នស្បវត្តិសាស្រស្តនគរភនំ ស្ាិត្កនុងស្ស្ុកបាភនំរមណីយ
ដ្ឋា នធ្មមជាតិ្ចំនួន៣កផ្នេង គឺរមណីយដ្ឋា នទួ្លព័នធា បឹីងកស្នហ៍"ស្ត្វសាេ ប"(ស្ស្ុកបាភនំ) រមណីយដ្ឋា នស្ៃឹងចរ
(ស្ស្ុកកំចយមារ) និងរមណីយដ្ឋា នដីដុះ(ស្ស្ុកពាមជរ) រមណីយដ្ឋា នវបបធ្ម៌ចំនួន៣កផ្នេង គឺរមណីយដ្ឋា ន
ទួ្លបារាយអផ្ណត ត្ រមណីយដ្ឋា នទួ្លអស្់កោកស្បធាតុ្ ស្កុងនស្ពផ្វង និងរមណីយដ្ឋា នស្បាសាទ្នស្ពកដីមស្ស្ុក 
(ស្ស្ុកសុ្ីធ្រកណាត ល) 

-ស្ណាា ោរ ផៃះស្ំណាក់ទូ្ទងំកេត្តស្រុប៨៥កផ្នេង កស្មីនឹង៨៥៧បនៃប់  កភាជនីយដ្ឋា ន និង
អាហារដ្ឋា នមានចំនួន៥៥កផ្នេង។  

២៤- លខតតសាវ យលរៀ្ 
- មានតំ្បន់កស្ដាកិចចពិកស្ស្ចំនួន១១កផ្នេង កំពុងដំកណីរការ៨កផ្នេងស្រុបទូ្ទងំកេត្តមាន

ស្កុមហុ៊ន ករាងចស្ក ស្ហស្ោស្ ស្កុមហុ៊នឯកជន ធ្នាោរ ស្គឹះសាា នមីស្កូហរិញ្ាវត្ាុស្រុបចំនួន២១៦កផ្នេង កនុងកនាះ
ករាងចស្កស្ហស្ោស្ចំនួន១១៣កផ្នេង ស្កុមហុ៊នកាសុ្ីណូនិងស្ណាា ោរ២៣កផ្នេង ស្ពមទងំស្កុមហុ៊នឯកជន 
ធ្នាោរ និងស្គឹះសាា នមីស្កូហរិញ្ាវត្ាុចំនួន៨០កផ្នេង  

- មានផេូវងនល់ស្រុប៥០ផ្េស ស្បផ្វងស្រុប៧៧១គ.ម. កនុងកនាះផេូវអុ៊ត្កៅស្៊ូ AC/DBST ស្បផ្វង
៣០៣គ.ម. ផេូវមា កាដ្ឋមស្បផ្វង៣ ៥០០ផ្ម ស្ត្ ផេូវកបតុ្ងស្បផ្វង៥ ១៥០ផ្ម ស្ត្ និងផេូវស្កាលស្កួស្ស្កហមស្បផ្វង៤៦០
គ.ម.។ ផេូវជាតិ្មាន៣ផ្េស គឺផេូវជាតិ្កលេ១ ស្បផ្វង៦៥គ.ម. ផេូវជាតិ្កលេ១៣ និងកលេ១៨ ស្បផ្វង៨៤គ.ម.។ ផេូវ
កេត្តមាន៤៧ផ្េស ស្បផ្វងស្រុប៦៤៤គ.ម.។ សាព នមាន៤១កផ្នេង ស្បផ្វងស្រុប១ ៣០៨ផ្ម ស្ត្ 
   -មានស្បភពអគគិស្នីស្ំខាន់ៗ៣ គឺពីរាជធានីភនំកពញ ផលិត្តៃ ល់េេួននិងពីស្បកទ្ស្កវៀត្ណាម 
ផ្ដលមានស្បជាពលរដាកស្បីស្បាស្់ស្បមាណ៨០ ៩៩៥ស្គួសារ កស្មីនឹង៥៤%  
  - មានតំ្បន់កទ្ស្ចរណ៍មណឌ លកមានត៣៥កផ្នេង ផៃះស្ំណាក់៧១កផ្នេង ស្ណាា ោរ២៦
កផ្នេង កភាជនីយដ្ឋា ន៧៨កផ្នេង ផាររាស្តី្១កផ្នេង និងមជឈមណឌ លកមានតមនុស្សកពញវយ័៣៥កផ្នេង។  

២៥- លខតតែំព្់ឆន ំ្  
- មានផេូវស្រុបស្បផ្វង៣ ៤៦៩,៥៧គ.ម. កនុងកនាះផេូវស្កាលកៅស្៊ូស្បផ្វង៥០០,៤២គ.ម. ផេូវ

ស្កាលស្គួស្ស្កហមស្បផ្វង២ ០៣៩,១៣គ.ម. ផេូវដីស្ស្បផ្វង៩១៨,២៤គ.ម. ផេូវកបតុ្ង១១,៧៩គ.ម. សាព ន៧៥
កផ្នេងស្បផ្វង១ ៩៧១ម និងដ្ឋ ូ១០០កផ្នេង ស្បផ្វង៦៧៦ម លូស្គប់ស្បកភទ្ស្បផ្វង៣៣ ១៨៩ម 

- មានតំ្បន់ស្កាដ នុពលកទ្ស្ចរណ៍ចំនួន២៣កផ្នេង កនុងកនាះតំ្បន់កទ្ស្ចរណ៍១៣កផ្នេង និង
តំ្បន់កទ្ស្ចរណ៍ស្បវត្តិសាស្រស្ត១០កផ្នេង និងស្ួនចារកំសានត៥  

- ស្មបត្តិវបបធ្ម៌ជាកស្ចីនដូចជា ស្បាងគស្បាសាទ្បុរាណ អាោរស្បវត្តិសាស្រស្ត សាា នីយបុករស្បវត្តិ 
រមណីយដ្ឋា នស្បវត្តិសាស្រស្ត ផៃះបុរាណ ទី្ទួ្លបុរាណ ផ្ដលទងំអស្់កនះគឺជាផ្ផនកមួយ ននកបតិ្កភណឌ រូបីរបស្់ជាតិ្ 
និងរបស្ក់េត្ត។ ស្បាសាទ្បុរាណកៅមានរូបរាង និងគុណភាពពី៤០ កៅ៥០% មានចំនួន៦កផ្នេងកស្មីនឹង៩ស្បាងគ
ស្បាសាទ្ សាា នីយបុករស្បវត្តិសាស្រស្តមាន៣កផ្នេង ស្បាសាទ្ផ្ដលផ្បកបាក់កៅស្ល់ផ្ត្ស្គឹះមាន៧កផ្នេង រមណីយដ្ឋា ន
ស្បវត្តិសាស្រស្តមាន៥កផ្នេង ផៃះបុរាណ១០កផ្នេង ស្ពះវហិារបុរាណ៤កផ្នេង ស្ស្ះទឹ្កបុរាណ៥កផ្នេង ទី្ទួ្លបុរាណ 
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៤៤កផ្នេង វត្ាុបុរាណរកាទុ្កកនុងសារមនៃីរមាន៨៥មុេ កស្មីនឹង១០២ដំុ-តៃ ងំ។ ស្ិបបកមមចមាេ ក់១៩កផ្នេង (ចមាេ ក់សុ្ី
ម ង់ត្ិ៍៥ ងម២ និងក ១ី២កផ្នេង)  ដុត្កុោភាជន៍១២កផ្នេង ស្មូនកែម ឆ្ន ងំ និងកធ្វីកុោភាជន៍ជាលកខណៈ
ស្គួសារ១ ៩២៥ស្គួសារ ត្មាញកកនៃល៣១៥ស្គួសារ ផលិត្វត្ាុពីកៅដ  ោព ក់ ឬស្ស ីស្េឹកកាន ត្១ ៧១៦ស្គួសារ និង
ត្មាញស្កមា មាន២កផ្នេង។ 

៦- ោរកប្កចែដ្ីែនុ្ លគេលៅសរបោនដ្ីស្គរែិចចនិ្ម្បោនែរម 
ស្កស្ួងករៀបចំផ្ដនដី គរូបនីយកមម និងស្ំណង់ 

បរយិាយ 
ទំ្ហនំផៃដី 

បានផ្បងផ្ចក 
ចំនួនស្គួសារ
ទ្ទួ្លដី 

ចំនួនផៃះ 
បានសាងស្ង់ 

ចំនួនបណណ
កមមស្ិទ្ធិ 

២០១៨(១ឆ្ន )ំ ២ ២០១ហកិា ៨២៤ ៥៣៧ ២ ៤០២ 
២០១៩ 

(តុ្ោ ២០១៨-កញ្ញា ២០១៩) ៦ ១១៦,៤២ហកិា ២ ៦៥៤ ៥៣៧ ២ ៤១២ 

លទ្ធផលស្រុបននការផ្បងផ្ចកដីគិត្ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៨ មកដល់ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ គណៈកមាម ធិ្ការ
ស្មបទនដីស្ងគមកិចចថ្នន ក់ជាតិ្ បានផ្បងផ្ចកដីជូនស្គួសារស្រុបចំនួន៣ ៤៧៨ស្គួសារ មាននផៃដីស្រុបទំ្ហំ
៨ ៣១៧,៤២ហ.ត្. (កនុងកនាះជូនអតី្ត្កងកមាេ ងំស្បដ្ឋប់អាវុធ្ ស្គួសារកងទ័្ពនិងនគរបាលជាតិ្ាមបកណាត យ
ស្ពំផ្ដន ស្គួសារពលរដាស្កីស្កសុ្ីវលិទូ្កៅនិងគកស្មាងផ្បងផ្ចកដីកដីមបីស្ងគមកិចចនិងការអភិវឌ្ឍកស្ដាកិចច) បាន
សាងស្ង់ផៃះស្រុបចំនួន១ ០៧៤េនង និងបានផតល់វញិ្ញា បនបស្ត្ស្មាគ ល់អចលនវត្ាុចំនួន៤ ៨១៤បណណ។ 

៧- ោរម្គប់ម្គ្និ្ោរអភិវឌ្ឍវិសយ័សណំ្់ 

បរយិាយ 
ចំនួន
គកស្មាង 

នផៃស្កឡា 
ស្ំណង់(ម២) 

ត្នមេបា ន់សាម ន 
(ដុោេ រអាកម រកិ 

កស្បៀបកធ្ៀបទុ្ន 
វនិិកយាគ(%) 

២០១៨(១ឆ្ន )ំ ៣ ២៩០ ១២ ៣៧៨ ១១៩ ៥ ៧៥៥ ០៧០ ១២០  
២០១៩ 

(តុ្ោ ២០១៨-កញ្ញា
២០១៩) 

៤ ១៨២ ១៤ ៥៨៧ ៣២៥  ៧ ៤២៩ ០៤១ ៦៤៥ កកីនក ងី 
២៩,០៩% 

លទ្ធផលស្រុបគិត្ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៨ មកដល់ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ មានគកស្មាងចំនួន៧ ៤៧២ នផៃស្កឡា 
ស្ំណង់ចំនួន២៦ ៩៦៥ ៤៤៤ម២ ផ្ដលមានត្នមេបា ន់សាម នចំនួន១៣ ១៨៤ ១១១ ៧៦៥ដុោេ រអាកម រកិ។ 

បរយិាយ ស្ហស្ោស្ស្កុមហុ៊ន 
ចំនួន 
ស្កុមហុ៊ន 

ស្បកភទ្៣ ស្បកភទ្២ ស្បកភទ្១ ស្រុបរមួ 

២០១៨  
(១ឆ្ន )ំ 

ស្កុមហុ៊នសាងស្ង់ ៣២១ ២១៥ ៤៦ ៦០ 
៣៣៤ 

ស្កុមហុ៊នស្ិកាគកស្មាងបេង់ ១៣ ៩ ៣ ១ 
២០១៩ 

(តុ្ោ ២០១៨-
កញ្ញា ២០១៩) 

ស្កុមហុ៊នសាងស្ង់ ៤៣២ ២៨៦ ៦៣ ៨៣ 
៤៥៤ 

ស្កុមហុ៊នស្ិកាគកស្មាងបេង់ ២២ ១៤ ៣ ៥ 

លទ្ធផលស្រុបគិត្ចប់ពីឆ្ន ២ំ០១៨ មកដល់ស្តឹ្មផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ មានស្កុមហុ៊នសាងស្ង់ចំនួន៣៣៤ 
និងស្កុមហុ៊នស្ិកាគកស្មាងបេង់ចំនួន៤៥៤។ 
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៨- ទ្ិននន័យអគរសាន ែ់លៅររួនិ្បុរ ី
បរយិាយ អោរសាន ក់កៅរមួ បុរលីំកៅឋាននិងលំកៅឋានមានលកខណៈបុរ ី

២០១៨ (១ឆ្ន )ំ   
២០១៩ 

(តុ្ោ ២០១៨-កញ្ញា ២០១៩) ១៥២គកស្មាង ៤០គកស្មាង(កស្មីនឹង១៦ ៥៨៩េនង) 

រុំទ្ី៤- ោរធានាចីរភាពបរសិាថ ននិ្ោរលរៀបចំខលួនល្លើយតបនឹ្ោរកម្បម្បេួអាោសធាតុ 
១- ម្ែសួ្ បរសិាថ ន សលម្រចោរងារដ្ូចខា្លម្ោរ ៖ 

 - បានកផៃរមុេង្ករស្គប់ស្គងស្ំរាម ស្ំណល់រងឹ ស្បព័នធលូ និងស្បស្ពឹត្តិកមមទឹ្កកេវក់កនុងស្កបេ័ណឌ ននកោល
នកយាបាយវមិជឈការនិងវសិ្ហមជឈការ ដល់រដាបាលស្កុង ស្ស្ុកមួយចំនួន និងបានជួយអនតរាគមន៍ដល់ស្កុងស្ស្ុក
មួយចំនួន ផ្ដលស្ប មនឹងកំកណីនស្ំរាមស្ំណល់រងឹកស្ចីន ាមរយៈការផតល់ ដុត្ស្ំរាមកៅាមទី្ាងំកោលកៅ
ស្ំខាន់ៗ 

 - បានពស្ងឹងការស្គប់ស្គងស្ំណល់កស្ោះថ្នន ក់ាមរយៈការអនុវត្តវធិានការចាប់ ចំកពាះទី្ាងំបងាការបំពុល 
ការស្គប់ស្គង និងការស្មាែ ត្ស្ំណល់កស្ោះថ្នន ក់ផ្ដលបងាកដ្ឋយស្ំណល់យុទ្ធភណឌ មិនទន់ផៃុះ 

 - បានដំកណីរការសាា នីយាមដ្ឋនគុណភាពេយល់និងទឹ្ក ស្ពមទងំកធ្វីការាមដ្ឋនគុណភាពស្បភពទឹ្ក
សាធារណៈកៅរាជធានីភនំកពញនិងកេត្តកោលកៅកហយីកំពុងជំរុញការបំពាក់ឧបករណ៍ស្វ័យស្តួ្ត្ពិនិត្យនិងរាយការណ៍
អំពីការបកញ្ចញនិងការបំភាយសារធាតុ្ពុលកៅកនុងបរសិាា ន ទឹ្ក ដី េយល់ ចំកពាះទី្ាងំគកស្មាងផ្ដលអាចបងាហានិភ័យ
បរសិាា នេពស្់។ 

 ២- ម្ែសួ្ សាធារណោរនិ្ដ្ឹែជញ្ាូនសលម្រចោរងារបានដ្ូចខា្លម្ោរ៖  
២.១- សហការជា ួយសាធារណ្រដ្ឋែូខរ អនុវត្ត៖ 

  - គកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ស្បព័នធស្បស្ពឹត្តិកមមទឹ្កកេវក់កៅស្កុងាកមម  កេត្តកណាត ល បចចុបបននកំពុងស្ិកា
គកស្មាងលមែិត្ ស្កស្មចបាន៥៥% 
  - គកស្មាងផ្កលមែស្ៃឹងកស្ៀមរាប ជំហានទី្២(ការសាត រស្ៃឹងកស្ៀមរាបផ្ផនកខាងកស្កាមការទ្ប់ស្ចងំ 
និងការករៀបចំកហដ្ឋា រចនាស្ម័ពនធ)បចចុបបននកំពុងស្ិកាគកស្មាងលមែិត្ ស្កស្មចបាន៨០%។ 

២.២- សហការជា ួយធនាគារអ ិវឌ្ឍន៍អាសុី (ADB) អនុវត្ត៖   
- គកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍កស្ដាកិចចស្កុងរកបៀងខាងត្បូង(ផ្កលមែកហដ្ឋា រចនាស្មព័នធស្កុង រួមមានស្កុង

កបា យផ្ប ត្ ស្កុងបាត់្ដំបង ស្កុងបាវតិ្ និងទី្ស្បជំុជនអនកកលឿង)ស្កស្មចបាន៧៤%  
- គកស្មាងអភិវឌ្ឍន៍ស្កុងរកបៀង២ កតត ត្កលីការអភិវឌ្ឍស្កុងាមតំ្បន់ក ន្រ គឺស្កុងកំពត្(សាងស្ង់

ស្បព័នធលូចកស្មាះទឹ្ក ស្ំណល់ និងទី្ោនកប់ស្ំរាម) និងស្កុងស្ពះស្ីហនុ(សាងស្ង់ស្បព័នធលូរកំដ្ឋះទឹ្កកភេៀង 
និងទី្ោនកប់ស្ំរាម)ស្កស្មចបាន៤៥,៦០%  

- គកស្មាងផ្កលមែស្គប់ស្គងបរសិាា នស្កុងជំុវញិបឹងទ្កនេសាប រមួមានស្កុងកំពង់ឆ្ន ងំ(សាងស្ង់ទំ្នប់
ការពារទឹ្កជំនន់និងទី្ោនកប់ស្ំរាម) ស្កុងកពាធ្ិ៍សាត់្(សាងស្ង់បណាត ញលូនិងទី្ោនកប់ស្ំរាម) ស្កស្មច
បាន២៥%  
  - គកស្មាងផគត់្ផគង់ទឹ្កសាែ ត្និងអនាម័យាមបណាត កេត្ត រមួមានសាងស្ង់បណាត ញលូស្បមូលទឹ្ក
កេវក់ និងសាា នីយស្បស្ពឹត្តិកមមកៅស្កុងបាត់្ដំបង សាងស្ង់បណាត ញលូស្បមូលទឹ្កកេវក់កៅស្កុងកស្ៀមរាប ស្បព័នធ
ស្គប់ស្គងអាងស្តុកទឹ្កកេវក់កៅស្កុងកំពង់ចម ស្កុងស្ពះស្ីហនុ និងសាងស្ង់ផ្កលមែសាា នីយស្បស្ពឹត្តិកមមកៅស្កុង
ស្ពះស្ីហនុ ស្កស្មចបាន៣៥%។  
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សែរមភាពោរងារសំខាន់ៗរបស់ថ្នន ែ់ដ្ឹែនារំាជរដាឋ ភិបាេ 
សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតីម្តម្ោ ហ ុន មសន នាយររដ្ឋតន្តនេីផ្នក្ពុះរាោណ្តចក្ររតពុោ អម្ញ្ជើញ

ោអធិបតីដ៏្ខពង់្ខពស់បំទុតរនុង្រតមវិធីសំខាន់ៗ ដូ្ចតម្ៅ៖ 
 ១- ពិធី្កបីកកិចចស្បជំុកពញអងគគណៈរដាមស្រនតីកលីកដំបូង នីតិ្កាលទី្៦ ននរដាស្ភា កៅវមិានស្នតិភាព  
ននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៧ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨។  
 ២- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយនិកយាជិត្ កមមករ កមមការនីិ ២៧ ៤៤៤នាក់ កៅឃុពំកពល ស្ស្ុកគងពិស្ី 
កេត្តកំពង់ស្ពឺ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៩ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៨។  
 ៣- ពិធី្កោរពវញិ្ញា ណកខនធស្ពឯកឧត្តម នន លប៉ែណា អនុស្បធានទី្១ ស្ពឹទ្ធស្ភាននស្ពះរាជាណាចស្កមពុជា 
កៅភូមិស្គឹះបុរកីប ងហួត្ ស្ង្កា ត់្និករាធ្ន៍ េណឌ ចារអំកៅ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨។  
 ៤- ពិធី្អបអរសាទ្រទិ្វាស្គូបកស្ងៀន ៥តុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨ កៅវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ំរាជធានីភនំកពញ កាលពី
ស្ពឹកនងៃទី្៥ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨។  
 ៦- ពិធី្ចូលជួបស្ផ្មតងការគួរស្មនិងផតល់អនុសាស្ន៍ដល់ស្បតិ្ភូនាវាយុវជនអាសុ្ីអាកគនយក៍មពុជា ២៩នាក់ 
មុននឹងកៅចូលរួមកមមវធិ្ីនាវាយុវជនអាសុ្ីអាកគនយ៍និងជប ុន កលីកទី្៤៥ កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការគណៈ
រដាមស្រនតី កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៦ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 ៧-ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយនិកយាជិត្ កមមករ កមមការនិី ៦ ៧៨៥នាក់ កៅឃុំផ្ស្ពកអញ្ញច ញ ស្ស្ុក
មុេកំពូល កេត្តកណាត ល កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៣១ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 ៨- ពិធី្កបីកស្ននិស្ីទ្អនតរជាតិ្ថ្នន ក់តំ្បន់ស្តីពីការស្បយុទ្ធស្បឆ្ងំឱ្ស្ងផ្កេងកាេ យនិងអន់គុណភាព កៅ 
ស្ណាា ោរសូ្ហវីផ្ត្ល ភនំកពញភូគីស្ា រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៦ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៨។   
 ៩- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយនិកយាជិត្ កមមករ កមមការនីិ ២៣ ០០0នាក់ កៅឃុពំត់្ស្រ ស្ស្ុកបាទី្  កេត្ត
ាផ្កវ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៧ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៨។  
 ១០- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលនិងផតល់ស្បាក់រង្កវ ន់ កលីកទឹ្កចិត្តដល់ស្ិស្សស្ប ងជាប់មធ្យមស្ិកាទុ្តិ្យភូមិ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ ទ្ទួ្លបាននិកទ្ៃស្A មាន៤០៨នាក់(ស្ស្ ី១៩៤នាក់) កៅវមិានស្នតិភាព ននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៨ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៨។   
 ១១- ពិធី្ចុះសួ្រសុ្េទុ្កខនិងស្ំកណះស្ំណាលជាមួយកុមារពិការផ្ភនក គ ងេង់ កៅអងគការស្គួសារងម ី
េណឌ ផ្ស្នសុ្េ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៨ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 ១២- ពិធ្ីបិទ្មហាស្ននិបាត្តំ្ណាងទូ្ទំងស្បកទ្ស្កលីកទី្៤ របស្់ស្ហភាពស្ហព័នធយុវជនកមពុជា 
កៅស្ណាា ោរសុ្ខា រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៧ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 ១៣- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយនិកយាជិត្ កមមករ កមមការនីិ ១៧ ៩១២នាក់ កៅឃុំកស្ៀមរាប 
ស្ស្ុកកណាត លស្ៃឹង កេត្តកណាត ល កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៨ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 ១៤- ពិធី្អបអរសាទ្រេួបកលីកទី្២៥ឆ្ន  ំ ននការបកងាីត្គណៈកមាម ធិ្ការអនតរជាតិ្ស្ស្មបស្ស្មួលកិចចោពំារ 
និងអភិវឌ្ឍន៍តំ្បន់រមណីយដ្ឋា នស្បវត្តិសាស្រស្តអងគរ(ICC) កៅស្ណាា ោរសុ្ខាអងគរ ស្កុងកស្ៀមរាប កេត្តកស្ៀមរាប  
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៤ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨។  

១៥- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយនិកយាជិត្ កមមករ កមមការនីិ ១៧ ៦២១នាក់ កៅឃុសំ្ត្ពាងំគង ស្ស្ុក
ស្ំករាងទ្ង កេត្តកំពង់ស្ពឺ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១២ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨។  
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 ១៦- ពិធី្កបីកបុណយស្មុស្ទ្ឆ្ន ២ំ០១៨ កលីកទី្៧ កស្កាមស្បធានបទ្ “ក ន្រសាែ ត្ ពលរដា រមណីយ” កៅ
កេត្តកកាះកុង កាលពីោៃ ចនងៃទី្១៥ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 ១៧- ពិធី្ស្កមាព ធ្ដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់ជាផេូវការវារអីគគិស្នីកស្សានកស្កាម២ មានអានុភាព៤០០កមហាគ វា ត់្ 
កៅឃុផំ្ស្ស្គ និងឃុកំាលរមាស្ ស្ស្ុកកស្សាន កេត្តស្ៃឹងផ្ស្ត្ង កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៧ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨។  
 ១៨- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយនិកយាជិត្ កមមករ កមមការនីិ១៥ ៦០៦នាក់ កៅឃុផំារផ្ដក ស្ស្ុកពញាឮ 
កេត្តកណាត ល កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៦ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨។  
 ១៩- ពិធី្ស្កមាព ធ្វមិានអនុស្ាវរយីន៍កយាបាយ នះ  នះ និងេួបកលីកទី្២០ ននការបញ្ច ប់ស្ស្រង្កគ មសុ្ីវលិ
កៅកមពុជា និងការអនុវត្តស្បកបកដ្ឋយកជាគជ័យនកយាបាយ នះ  នះ កៅស្ង្កា ត់្ផ្ស្ពកាកស្ក េណឌ កស្ជាយចង្កវ  
រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៩ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 ២០- ពិធី្ស្បគល់ពានរង្កវ ន់ដល់ជ័យោភីកីឡាវាយកូនកហាគ ល កៅស្ណាា ោរហាគ ឌិ្នសុ្ីធី្ ស្ង្កា ត់្
ផ្ស្ពកាកស្ក េណឌ កស្ជាយចង្កវ  រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៣០ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

២១- ពិធី្អបអរសាទ្របុណយចូលឆ្ន សំ្កលឆ្ន ២ំ០១៩ កៅវមិានអនុស្ាវរយីន៍កយាបាយ នះ  នះ ស្ង្កា ត់្ 
ផ្ស្ពកាកស្ក េណឌ កស្ជាយចង្កវ  រាជធានីភនំកពញ កាលពីរាស្តី្នងៃទី្៣១ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

២២- ពិធី្ចូលជួបស្ផ្មតងការគួរស្មននស្មាគមស្គឹះសាា នឧត្តមស្ិកាកមពុជា១០៥នាក់ កៅវមិានស្នតិភាព
ននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ២៣- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយនិកយាជិត្ កមមករ កមមការនីិ១៨ ២៧៣នាក់ កៅឃុំពកពល ស្ស្ុក
ស្ាកំក់ កេត្តាផ្កវ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៩ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ២៤- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលនិងពិសាបាយសាមគគីកលីកទី្៣ ជាមួយអនកសារព័ត៌្មានស្បមាណ៤ ៥០០នាក់ 
កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីរាស្តី្នងៃទី្១១ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ២៥- ពិធី្កបីកការដ្ឋា នសាងស្ង់ផេូវស្កវាត់្ស្កុងផ្េសទី្៣(ផេូវជាតិ្កលេ៤ ផេូវជាតិ្កលេ១) ស្បផ្វង ៥០,៩៧
គ.ម. ចំណាយងវកិាស្បមាណ២៧៣ោនដុោេ រអាកម រកិ ផ្ដលជាហិរញ្ាបបទនស្មបទនពីសាធារណរដា
ស្បជាមានិត្ចិន និងងវកិាបដិភាគរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា កៅផេូវជាតិ្កលេ២ ស្ង្កា ត់្រលួស្ េណឌ ដកង្កា  រាជធានី
ភនកំពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៤ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ២៦- ពិធី្ស្បកាស្ជាផេូវការស្កុមស្បឹកាវបបធ្ម៌អាសុ្ី កៅទី្ោនជល់ដំរ ីស្កុងកស្ៀមរាប កេត្តកស្ៀមរាប កាលពី
រាស្តី្នងៃទី្១៥ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ២៧- ពិធី្ស្បារពធេួប២០ឆ្ន  ំ នននងៃបកងាីត្បញ្ញា ការដ្ឋា នកងទ័្ពកជីងកោកននកងកយាធ្ពលកេមរភូមិនៃ 
កៅបញ្ញា ការដ្ឋា នកងទ័្ពកជីងកោក ស្ង្កា ត់្កកនាៃ ក េណឌ កពាធ្ិ៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៤ ផ្េ
មករា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ២៨- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយនិកយាជិត្ កមមករ កមមការនីិ១១ ៧៣៨នាក់ កៅឃុកំំពង់ស្ាចខាងលិច 
ស្ស្ុកកំពង់ស្ាច កេត្តកំពត្ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៥ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ២៩- ពិធី្បិទ្ស្ននិបាត្បូកស្រុបលទ្ធផលការង្ករឆ្ន ២ំ០១៨ និងកលីកទិ្ស្កៅការង្ករឆ្ន ២ំ០១៩របស្់ស្កស្ួង
មហានផៃ កៅទី្ស្តីការស្កស្ួងមហានផៃ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៤ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៣០- កិចចស្បជំុបូកស្រុបលទ្ធផលការង្ករឆ្ន ២ំ០១៨ និងកលីកទិ្ស្កៅការង្ករឆ្ន ២ំ០១៩ របស្់ស្កុមស្បឹកា
ជាតិ្កមពុជាកដីមបីស្រស្តី កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៨ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។    
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៣១- ពិធី្សំ្កណះស្ំណាលជាមួយនិកយាជិត្ កមមករ កមមការនីិ១១ ២២៧នាក់ កៅឃុំ្ក់ក ីនាង 
ស្ស្ុកអងគស្នួល កេត្តកណាត ល កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២០ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។  

៣២- ពិធី្អបអរសាទ្រទិ្វាទី្ស្កុងសាែ ត្កលីកទី្៧ ឆ្ន ២ំ០១៩ កស្កាមស្បធានបទ្ «ទី្ស្កងុសាែ ត្ ទី្ស្កុងផតល់
ភាពកក់កៅត » កៅស្ណាា ោរសុ្ខាភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៥ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៣៣- ពិធី្កបីកកិចចស្បជំុឧត្តមស្កុមស្បឹកាពិកស្ោះនិងផតល់កយាបល់កលីកទី្១ កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការ
គណៈរដាមស្រនតី កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៨ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។    

៣៤- ពិធី្បញ្ចុ ះបឋមស្ិោសាងស្ង់មនៃីរកពទ្យមិត្តភាពកមពុជា-ចិន ត្បូងឃមុ ំចំណាយងវកិាស្បមាណ៥០ោន 
ដុោេ រអាកម រកិ ផ្ដលជាជំនួយឥត្ស្ំណងរបស្់សាធារណរដាស្បជាមានិត្ចិន កៅស្កុងស្ួង កេត្តត្បូងឃមុ ំកាលពី
ស្ពឹកនងៃទី្១ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

៣៥- ពិធី្កបីកកិចចស្បជំុថ្នន ក់រដាមស្រនតីកលីកទី្៧ ស្តីពីកិចចស្ពមកស្ពៀង ភាពជានដគូកស្ដាកិចចស្គប់ស្ជុងកស្ជាយ
ថ្នន ក់តំ្បន់ កៅស្ណាា ោរសុ្ខា ស្កុងកស្ៀមរាប កេត្តកស្ៀមរាប កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៣៦- ពិធី្កបីកការដ្ឋា នសាងស្ង់ស្ំណង់កផសងៗកនុងគកស្មាងការពារទឹ្កជំនន់និងផ្កលមែស្បព័នធស្បឡាយ 
លូ កនុងរាជធានីភនំកពញជំហានទី្៤ ចំណាយងវកិាស្បមាណ៣០ោនដុោេ រអាកម រកិ ផ្ដលជាជំនួយឥត្សំ្ណង
របស្់រដ្ឋា ភិបាលជប ុន កៅេណឌ ដូនកពញ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៤ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។     

៣៧- ពិធី្អបអរសាទ្រទិ្វាអនតរជាតិ្នារ៨ីមីនា េួបកលីកទី្១០៨ កស្កាមស្បធានបទ្ «កលីកកមពស់្កយនឌ័្រ 
និងការោពំារស្ងគមកដីមបអីភិវឌ្ឍធ្នធានមនុស្ស» កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៥ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

៣៨- ពិធី្អបអរសាទ្រទិ្វាវបបធ្ម៌ជាតិ្៣មីនា កលីកទី្២១ កស្កាមស្បធានបទ្ «យុវជនកដីមបវីបបធ្ម៌ជាតិ្» 
និងពិធី្បិទ្មកហាស្ស្ពស្ិលបៈយុវជនទូ្ទងំស្បកទ្ស្ឆ្ន ទីំ្៥ កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានី
ភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្៦ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៣៩- ពិធី្បិទ្ស្ននិបាត្បូកស្រុបលទ្ធផលការង្ករការបរកទ្ស្ឆ្ន ២ំ០១៨ និងកលីកទិ្ស្កៅការង្ករឆ្ន ២ំ០១៩ 
របស្់ស្កស្ួងការបរកទ្ស្ និងស្ហស្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ កៅទី្ស្តីការស្កស្ួងការបរកទ្ស្ និងស្ហស្បតិ្បត្តិការ
អនតរជាតិ្ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៧ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៤០- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលនិងពិសាអាហារជាមួយអនកស្បកបមុេរបរធាក់សុ្ីកេូ៣២០នាក់ កៅមជឈមណឌ ល
ស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៨ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ៤១- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលស្ួរសុ្េទុ្កខជាមួយស្គូ យុវនារ ីនិងកុមាររីងកស្ោះកៅ «មជឈមណឌ លបណតុ ះបណាត ល
វជិាា ជីវៈ និងសាត រនីតិ្ស្មបទយុវនារ ីអាកហវសុ្ីប (AFESIP) ទំុ្ឌី្» កៅស្ង្កា ត់្នស្ពស្ េណឌ ដកង្កា  រាជធានីភនំកពញ 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១០ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ៤២- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ដល់និស្សិត្៣ ០៤៣នាក់
(ស្សី្១ ៤១២នាក់)ននសាកលវទិ្ាល័យភូមិនៃនីតិ្សាស្រស្ត និងវទិ្ាសាស្រស្តកស្ដាកិចច កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្
និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១១ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ៤៣- ពិធី្បិទ្ស្ននិបាត្បូកស្រុបលទ្ធផលការង្ករសុ្ខាភិបាលឆ្ន ២ំ០១៨និងកលីកទិ្ស្កៅការង្ករឆ្ន ២ំ០១៩ 
របស្់ស្កស្ងួសុ្ខាភិបាល កៅស្ណាា ោរសូ្ហវផី្ត្លភនំកពញភូគីស្ា រាជធានីភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្១២ ផ្េមីនា 
ឆ្ន ២ំ០១៩។  
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 ៤៤- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយនិកយាជិត្ កមមករ កមមការនីិ១៣ ៨៦៦នាក់ កៅតំ្បន់កស្ដាកិចច
ពិកស្ស្ ឃុបំា ក់េេង ស្ស្ុកមណឌ លស្ីមា កេត្តកកាះកុង កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៣ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ៤៥- ពិធី្បិទ្ស្ននិបាត្បូកស្រុបលទ្ធផលការង្ករកស្ិកមម រុកាខ ស្បមាញ់ និងកនសាទ្ ឆ្ន ២ំ០១៨ និងកលីក
ទិ្ស្កៅការង្ករឆ្ន ២ំ០១៩ របស្់ស្កស្ួងកស្ិកមម រុកាខ ស្បមាញ់ និងកនសាទ្ កៅទី្ស្តីការស្កស្ួងកស្ិកមម រុកាខ ស្បមាញ់ 
និងកនសាទ្ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៤ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។    

 ៤៦- ពិធី្កបីកជាផេូវការបុណយទ្កនេកលីកទី្៥ កស្កាមស្បធានបទ្ «ទ្កនេផារភាា ប់ស្នតិភាព ស្បជាជន និង
កទ្ស្ចរណ៍» កៅកេត្តកំពង់ឆ្ន ងំ កាលពីោៃ ចនងៃទី្១៦ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ៤៧- ពិធី្ស្បគល់វញិ្ញា បនបស្ត្ ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្រង បរញិ្ញា បស្ត្ និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស់្ដល់និស្សតិ្
១ ៧០៩អងគ/នាក់(ស្ស្៦ី៧៦នាក់)ននវទិ្ាសាា នផ្េមរជំនាន់ងមី កៅវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ំរាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹក
នងៃទី្១៨ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ៤៨- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយនិកយាជិត្ កមមករ កមមការនីិ១០ ៦៨៩នាក់ កៅឃុសំាន អនា ស្ស្ុកស្កគរ 
កេត្តកពាធ្ិ៍សាត់្ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២០ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៤៩- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្រង បរញិ្ញា បស្ត្ បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ និងថ្នន ក់បណឌិ ត្ដល់
និស្សតិ្១ ៥៧៨នាក់(ស្ស្ី៦៤០នាក់)ននសាកលវទិ្ាល័យអាសុ្ីអឺរ  ុប កៅវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ំរាជធានីភនំកពញ កាល
ពីស្ពឹកនងៃទី្២១ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៥០- ពិធី្កបីកការដ្ឋា នសាងស្ង់ផេូវកលបឿនកលឿនភនំកពញ-ស្កុងស្ពះស្ីហនុ មានស្បផ្វង១៩០.០១គ.ម. ត្ភាា ប់ពី
ភូមិ១ ស្ង្កា ត់្ស្ំករាងកស្កាម េណឌ កពាធ្ិ៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនំកពញ ដល់ភូមិ១ ស្ង្កា ត់្កលេ៣ ស្កុងស្ពះស្ីហនុ 
កេត្តស្ពះស្ីហនុ ចំណាយងវកិាស្បមាណ២ ០០០ោនដុោេ រអាកម រកិ កស្កាមរូបភាពសាងស្ង់ កធ្វីអាជីវកមមកផៃរ 
(BOT) ផ្ដលជាទុ្នវនិិកយាគរបស្់ស្កុមហុ៊នសាជីវកមមសាព ននិងងនល់ចិន កៅឃុវំលេិស្ ស្ស្ុកស្ំករាងទ្ង កេត្តកំពង់ស្ពឺ 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២២ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៥១- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្រង បរញិ្ញា បស្ត្ និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ដល់និស្សិត្
១ ២៤៥នាក់(ស្ស្ី៥៧២នាក់)ននសាកលវទិ្ាល័យភនំកពញអនតរជាតិ្ កៅវទិ្ាសាា នជាត្ិអប់រ ំរាជធានីភនំកពញ 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៥ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ៥២- ពិធី្កបីកស្ននិស្ីទ្ចកខុវសិ្័យកមពុជាកលីកទី្១៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ កស្កាមស្បធានបទ្ «ការផ្ស្បកាេ យផ្ផនកឌី្ជីងល
កឆ្ព ះកៅកាន់ឧស្ាហកមមទី្៤.០» កៅស្ណាា ោរកស្រហគត្ ឌូ្ក រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៦ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។         

 ៥៣- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ដល់គរុនិស្សិត្និងគរុស្ិស្ស១ ៩១៨នាក់(ស្សី្៧១៣នាក់) កៅវទិ្ាសាា ន
ជាតិ្អប់រ ំរាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៧ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ៥៤- ពិធី្បិទ្ស្ននិបាត្បូកស្រុបលទ្ធផលការង្ករអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ឆ្ន សំ្ិកា២០១៧-២០១៨ និងកលីក
ទិ្ស្កៅការង្ករឆ្ន សំ្ិកា២០១៨-២០១៩ របស្់ស្កស្ួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា កៅវទិ្ាសាា នបកចចកវទិ្ាកមពុជា   រាជធានី
ភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្២៧ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ៥៥- ពិធី្អបអរសាទ្រេួប១០០ឆ្ន (ំ១៩១៩-២០១៩) របស់្អងគការអនតរជាតិ្ខាងការង្ករ (ILO) និង
េួប៥០ឆ្ន (ំ១៩៦៩-២០១៩)ននស្មាជិកភាពរបស្់កមពុជា កៅអងគការអនតរជាតិ្ខាងការង្ករ កស្កាមស្បធានបទ្   
«បកងាីន យុត្តិធ្ម៌ស្ងគម កលីកកមពស់្ការង្ករស្មរមយ» កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីស្ពឹកនងៃ
ទី្២៨ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។   
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 ៥៦- កវទិ្ការាជរដ្ឋា ភិបាលនិងផ្ផនកឯកជន កលីកទី្១៨ ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៩ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ៥៧- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្រង បរញិ្ញា បស្ត្ និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ដល់និស្សតិ្  
៣ ២១៣នាក់(ស្ស្ី២ ៧០៤នាក់)ននវទិ្ាសាា នវា ន់ដ្ឋ កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានី
ភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៥៨- ពិធី្ស្កមាព ធ្ដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់ជាផេូវការនូវស្បព័នធផគត់្ផគង់ទឹ្កសាែ ត្កេត្តកំពត្ ចំណាយងវកិាស្បមាណ
២៧ោនដុោេ រអាកម រកិ ផ្ដលជាជំនួយឥត្ស្ំណងរបស្់រដ្ឋា ភិបាលជប ុន កៅស្ង្កា ត់្កំពង់បាយ ស្កុងកំពត្ 
កេត្តកំពត្ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៥៩- ពិធី្ស្កមាព ធ្ដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់ក ងីវញិសាព នមិត្តភាពកមពុជា-ជប ុន (សាព នកស្ជាយចង្កវ ទី្១) ចំណាយ
ងវកិាស្បមាណជាង៣០ោនដុោេ រអាកម រកិ ផ្ដលជាជំនួយឥត្ស្ំណងរបស្់រដ្ឋា ភិបាលជប ុន កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៣ 
ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៦០- ពិធី្ពិសាបាយសាមគគីឆ្ន ២ំ០១៩ ជាមួយកីឡាករ កីឡាការនីិ ស្គូបងវឹក៤ ០៩៦នាក់ កៅមជឈមណឌ ល
ស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីរាស្តី្នងៃទី្៤ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ៦១- ពិធី្ស្កមាព ធ្ជាផេូវការសារមនៃីរកស្ដាកិចច និងរូបិយវត្ាុ «ស្ពះស្ស្ីឦសានវរ មន័» កៅស្ង្កា ត់្វត្តភនំេណឌ ដូនកពញ 
រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៨ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៦២- ពិធ្ីពិសាបាយសាមគគីជាមួយស្មាគមស្មព័នធផ្េមរ-ចិន៥ ៥០០នាក់ កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្
និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីរាស្តី្នងៃទី្៩ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
   ៦៣- ពិធី្ចក់កបតុ្ងត្ភាា ប់សាព នមិត្តភាពកមពុជា-នង(ស្ៃឹងបត់្-បានណងកអៀង) ចំណាយងវកិាជាង១៩ោន
ដុោេ រអាកម រកិ ផ្ដលជាជំនួយឥត្ស្ំណងរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលនងនិងងវកិាបដិភាគរបស្់រាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និង
ពិធី្កបីកការដ្ឋា នសាងស្ង់អោរស្ចកទវ រស្ពំផ្ដនអនតរជាតិ្ស្ៃឹងបត់្ និងផេូវត្ភាា ប់កៅផេូវជាតិ្កលេ៥ ចំណាយងវកិា
២៦,៤២ោនដុោេ រអាកម រកិ ផ្ដលជាហិរញ្ាបបទនស្មបទនពីរាជរដ្ឋា ភិបាលនង កៅស្កុងកបា យផ្ប ត្ កេត្ត
បនាៃ យមានជ័យ កដ្ឋយមានការអកញ្ា ីញចូលរមួពីឯកឧត្តម ម្បាយទុ្ធ ចាន់អូចា នាយករដាមស្រនតីននស្ពះរាជាណាចស្ក
នង កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២២ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៦៤- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ដល់និស្សិត្២ ២៨៧នាក់ 
(ស្ស្ី១ ១៩៤នាក់)ននសាកលវទិ្ាល័យជាតិ្ស្គប់ស្គង  កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានី
ភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៣ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៦៥- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលនិងពិសាបាយសាមគគីជាមួយនិកយាជិត្ កមមករ កមមការនីិ៣ ៧០០នាក់ កដីមបី
អបអរសាទ្រទិ្វាពលកមមអនតរជាតិ្ ១ឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ កលីកទី្១៣៣ កៅឃុំក ីទល ស្ស្ុកកកៀនសាវ យ 
កេត្តកណាត ល កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ៦៦- កិចចពិភាកាការង្ករជាមួយគណៈស្បតិ្ភូ ននស្កុមទី្ភាន ក់ង្ករអងគការស្ហស្បជាជាតិ្កៅកមពុជា២០នាក់ 
កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីស្ពឹកនងៃទ្ី៦ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ៦៧- ពិធី្ពិសាអាហារស្សាយបួស្ផ្េរា មា ឌ្នននសាស្នាអិុសាេ មកមពុជា៤ ៧៥០នាក់ កៅមជឈមណឌ ល
ស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីរាស្តី្នងៃទី្៧ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 



 

របាយការណ៍ស្តីពីស្មិទ្ធផលសំ្ខាន់ៗននការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រស្តចតុ្កកាណ ដំណាក់កាលទី្៤ របស់្រាជរដ្ឋា ភិបាល នីតិ្កាលទី្៦ននរដាស្ភា Page 191 

 ៦៨- ពិធី្ស្បារពធទិ្វាកាកបាទ្ស្កហមពិភពកោក អឌ្ឍចនៃស្កហម៨ឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ កលីកទី្១៥៦ កស្កាម
ស្បធានបទ្ «េាុ ំស្ស្ឡាញ់កាកបាទ្ស្កហមកមពុជា» កៅទី្សាន ក់ការកណាត លកាកបាទ្ស្កហមកមពុជា រាជធានីភនំកពញ 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៨ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៦៩- កវទិ្កាធុ្រកិចចកមពុជា-កនបា ល់ កៅស្ណាា ោរសុ្ខាភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្១៤ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៧០-ពិធី្ពិសាអាហារស្សាយបួស្ផ្េរា មា ឌ្នននសាស្នាអិុសាេ មកមពុជា៧២៥នាក់ កៅវហិារបឹងកក់ ស្ង្កា ត់្
បឹងកក់១ េណឌ ដូនកពញ រាជធានីភនំកពញ កាលពីរាស្តី្នងៃទី្២ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ៧១- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ដល់និស្សតិ្៣ ១៦១នាក់(ស្សី្  
១ ៤៨៥នាក់)ននសាកលវទិ្ាល័យភូមិនៃភនំកពញ កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៣ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៧២- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្រង បរញិ្ញា បស្ត្និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ដល់និស្សតិ្១ ៣៥៦
នាក់(ស្ស្ី៨៧១នាក់)ននសាកលវទិ្ាល័យពុទ្ធិសាស្រស្ត កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានី
ភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៦ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
  ៧៣- ស្ននិស្ីទ្កំពូលសារព័ត៌្មានអាសុ្ីឆ្ន ២ំ០១៩ កលីកទី្១៦ កៅស្ណាា ោរសុ្ខា ស្កុងកស្ៀមរាប កេត្ត
កស្ៀមរាប កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១២ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៧៤- ការចុះពិនិត្យការដ្ឋា នតៃ ល់ និងជួបស្ំកណះស្ំណាលស្ួរសុ្េទុ្កខជាមួយជនរងកស្ោះកនុងឧបទ្ៃវកហតុ្
បាក់រលំអោរកមពស្់៧ជាន់ កៅស្ង្កា ត់្កលេ៤ ស្កុងស្ពះស្ីហនុ កេត្តស្ពះស្ីហនុ កាលពីរាស្តី្នងៃទី្២៤ ផ្េមិងុនា 
ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៧៥- ពិធី្កផៃរការស្គប់ស្គងសាោកុមារពិការផ្ភនកនិងកុមារគងេង់ ននអងគការស្គួសារងមឱី្យស្ាិត្កស្កាមស្កស្ួង
អប់រ ំយុវជន និងកីឡា និងការដ្ឋក់ឱ្យដំកណីរការវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រពិំកស្ស្ កៅស្ង្កា ត់្ភនំកពញងមី េណឌ ផ្ស្នសុ្េ 
រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១ ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៧៦- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយកមមករ កមមការនីិ កីឡាករ កីឡាការនីិ កនុងឱ្កាស្ចុះពិនិត្យការដ្ឋា ន
សាងស្ង់ពហុកី ដ្ឋា នជាតិ្មរត្កកត្កជា ផ្ដលបាននិងកំពុងសាងស្ង់ កៅស្ង្កា ត់្ផ្ស្ពកាកស្ក េណឌ កស្ជាយចង្កវ  
រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៩ ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ៧៧- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្វទិ្ាសាស្រស្តនគរបាលថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ដល់និស្សិត្
នាយនគរបាលបនតកវននិងស្ិកាខ កាមថ្នន ក់វញិ្ញា បនបស្ត្ស្រុប១ ៤៦៥នាក់(ស្ស្ី១០២នាក់) ននបណឌិ ត្យស្ភា
នគរបាលកមពុជា កៅបណឌិ ត្យស្ភានគរបាលកមពុជា ស្ស្ុកកកៀនសាវ យ កេត្តកណាត ល កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៥ ផ្េស្ីហា 
ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៧៨- កវទិ្កាធុ្រកិចចកមពុជា ស្ស្ីលង្កា  កៅស្ណាា ោរសូ្ហវីផ្ត្ល ភនំកពញភូគីស្ា រាជធានីភនំកពញ កាលពី
ោៃ ចនងៃទី្៧ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ៧៩- ពិធី្កបីកកិចចស្បជំុជាមួយឧត្តមស្កុមស្បឹកាពិកស្ោះ និងផតល់កយាបល់ស្បចំ្ មាស្កលីកទី្២ កៅវមិាន
ស្នតិភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៨ ផ្េសី្ហា ឆ្ន ២ំ០១៩។   
 ៨០- ពិធី្កបីកស្ននិស្ីទ្ថ្នន ក់រដាមស្រនតីការង្ករកលីកទ្ី៣ ស្តីពីកិចចស្ហស្បតិ្បត្តិការកលីវសិ្័យការង្ករ កនុង
ស្បកទ្ស្កមពុជា ឡាវ មីយា ន់មា  នង និងកវៀត្ណាម(CLMTV) កៅស្ណាា ោរអបសរាតកលស្ស្កុងកស្ៀមរាប កេត្ត
កស្ៀមរាប កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៧ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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 ៨១- ពិធី្អបអរសាទ្រេួប៧០ឆ្ន  ំ ននការបកងាីត្សាធារណរដាស្បជាមានិត្ចិន កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្
និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្២៥ ផ្េកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៨២- ពិធី្ស្បគល់វញិ្ញា បនបស្ត្និងស្ញ្ញា បស្ត្ដល់ស្សិ្សថ្នន ក់វជិាា ជីវៈគរុកកាស្លយ និងនិស្សតិ្ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ 
និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់១ ១៨៣នាក់(ស្ស្ី៦៣៥នាក់)ននសាកលវទិ្ាល័យផ្ប៊លធី្អនតរជាតិ្ និងស្បកាស្
ផសពវផាយជាផេូវការកស្ៀវកៅ «ហ ុន កសន ែរពុជា» កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានី
ភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៨៣- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយកបកខជនស្ប ងជាប់ស្ញ្ញា បស្ត្មធ្យមស្ិកាទុ្តិ្យភូមិ «និកទ្ៃស្A» 
៤៤៣នាក់(ស្ស្ី២២៣នាក់) ស្ម័យស្ប ងនងៃទី្១៩ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការ
គណៈរដាមស្រនតី កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៧ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។   
 ៨៤- ពិធី្ចូលជួបស្ផ្មតងការគួរស្មនិងពិភាកាការង្កររបស្់គណៈស្បតិ្ភូស្ហស្គិនចិនផ្ដលដឹកនាកំដ្ឋយ
កោក ហុ៊ន េឺជូ ស្បធានស្ហស្គិនចិន កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៨ ផ្េតុ្ោ 
ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៨៥- ពិធី្ស្បារពធេួបអនុស្ាវរយី៍កលីកទ្ី៤០ ននការបកងាីត្ធ្នាោរជាត្ិននកមពុជាក ីងវញិ(១០តុ្ោ 
១៩៧៩-១០ តុ្ោ ២០១៩) កៅសាលស្ននិស្ីទ្ចតុ្មុេ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១០ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។   
 ៨៦- ពិធី្ចូលជួបស្ផ្មតងការគួរស្មរបស្ស់្បតិ្ភូយុវជនកមពុជា២៩នាក់ ននកមមវធីិ្នាវាយុវជនអាសុ្ីអាកគនយ ៍
និងជប ុនកលីកទ្ី៤៦ ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីោៃ ចនងៃទ្ី១០ ផ្េតុ្ោ 
ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៨៧- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយស្បជាពលរដាផ្េមរជាស្គិស្តបរសិ្័ទ្ កដីមបីសុ្េដុមនីយកមមវសិ្័យ
ស្គិស្តសាស្នានិងពិសាកភាជនាហារ កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពី
ោៃ ចនងៃទី្១២ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៨៨- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ដល់និស្សិត្៤ ០៣៨នាក់(ស្ស្ី
១ ៣៤៤នាក់)ននសាកលវទិ្ាល័យកបៀលស្បាយ កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២២ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៨៩- ពិធី្កបីកស្ននិស្ីទ្អគគស្ពះរាជអាជាា អាស៊ាន-ចិន កលីកទី្១២ កស្កាមស្បធានបទ្ «តួ្នាទី្ស្ពះរាជ
អាជាា កនុងការស្បយុទ្ធស្បឆ្ងំអំកពីជួញដូរមនុស្សកនុងតំ្បន់» កៅស្ណាា ោរសុ្ខា ស្កុងកស្ៀមរាប កេត្តកស្ៀមរាប 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៦ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៩០- ពិធី្ផសពវផាយនិងស្បកាស្ដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់ជាផេូវការ «ផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្ ២០១៩-
២០២៣» កៅស្ណាា ោរសុ្ខាភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៧ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៩១- ពិធី្ស្កមាព ធ្ដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស្់ជាផេូវការករាងចស្កផលិត្សុ្ីម ងត៍្ របស្់ស្កុមហុ៊ននងបុ៊នរ  ុង  ចំណាយ
ងវកិាស្បមាណ១១០ោនដុោេ រអាកម រកិ កៅឃុំោែ ង ស្ស្ុកដងទ្ង់ កេត្តកំពត្ កាលពីស្ពឹកនងៃទ្ី១៤ ផ្េវចិេិកា 
ឆ្ន ២ំ០១៩។   
 ៩២- ពិធី្កបីកការដ្ឋា នសាា បនាផេូវចំនួន៣៤ផ្េស ស្បផ្វង៨៤,៥០គ.ម.. កៅស្កុងស្ពះស្ីហនុ កេត្តស្ពះស្ីហនុ 
ចំណាយងវកិាជាតិ្ស្បមាណជិត្៣០០ោនដុោេ រអាកម រកិ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៦ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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៩៣- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ថ្នន ក់បរញិ្ញា រង បរញិ្ញា បស្ត្ និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ដល់និស្សតិ្១ ៩៥៨
នាក់(ស្ស្ី៤៤៧នាក់) ននសាកលវទិ្ាល័យធ្នធានមនុស្ស កៅវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ំរាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹក
នងៃទី្១៨ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។   

 ៩៤- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយអត្តពលិកនិងស្បតិ្ភូកីឡាកមពុជា ផ្ដលស្តូ្វកៅចូលរមួស្បកួត្កីឡាហវ៊ីកហគម
កលីកទី្៣០ កៅស្បកទ្ស្ហវ៊ីលីពីន កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីោៃ ចនងៃទី្១៨ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ំ
២០១៩។  

 ៩៥- ពិធី្កបីកកិចចស្បជំុកំពូលអាសុ្ីបា សុ្ីហវុ iកកលីកទី្២ កស្កាមស្បធានបទ្ «ការក េ្ីយត្បចំកពាះបញ្ញា ស្ប ម
គនេឹះនាកពលបចចុបបនន: ស្នតិភាព ការបស្ងួបបស្ងួមជាតិ្ ការពឹងពាក់ោន កៅវញិកៅមក វបុិលភាពកៅវញិកៅមក 
និងគុណត្នមេស្កល» កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៩ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៩៦- ពិធី្កោរពស្ពះវញិ្ញា ណកខនធស្ពះស្ពស្កមតចរាជបុស្តី្ស្ពះរាមនលរាតតរ បុបាា លទ្វី កទ្ពនាដវដតី
ឯកឧត្តមស្បឹកាតៃ ល់ស្ពះមហាកសស្ត្ននស្ពះរាជាណាចស្កកមពុជា និងជាស្មាជិកាស្កុមស្បឹកាធ្មមនុញ្ា កៅវត្តបទុ្មវតី្  
រាជរារាម ស្ង្កា ត់្ចតុ្មុេ រាជធានីភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្២០ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ៩៧- ពិធី្ស្កមាព ធ្ «អោរឥស្រនៃកទ្វ»ី របស្់រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា និងអបអរសាទ្រេួប២០ឆ្ន  ំននការបកងាីត្
រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា កៅរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២១ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។   

 ៩៨- ពិធី្កបីកមហាស្ននិបាត្ស្ហព័នធអតី្ត្យុទ្ធជនអាស៊ានកលីកទី្១៩ កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការ
គណៈរដាមស្រនតី កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១០ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ៩៩- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្រង បរញិ្ញា បស្ត្ និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ ដល់និស្សិត្ 
៦ ៧៦២នាក់(ស្ស្ី២ ៧៦១នាក់) ននសាកលវទិ្ាល័យឯកកទ្ស្ននកមពុជា កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍
កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១១ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ១០០- ពិធី្ស្កមាព ធ្ពិព័រណ៍ផលិត្ផលផ្េមរនិងទំ្និញនាកំចញ នាចូំលកមពុជាកលីកទី្១៤ កស្មិត្អនតរជាតិ្
ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្១៥ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ១០១- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ដល់និស្សិត្២ ៥៨៨នាក់(ស្ស្ី១ ៥២២នាក់)ននសាកលវទិ្ាល័យ
វទិ្ាសាស្រស្តសុ្ខាភិបាល កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៦ 
ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ១០៣- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្រង បរញិ្ញា បស្ត្ និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស់្ ដល់និស្សិត្    
២ ៨៣១នាក់(ស្ស្ី១ ៦១៤នាក់)ននសាកលវទិ្ាល័យកវកស្ៃីន កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ 
រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៨ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 ១០៤- ពិធី្ជួបស្ំកណះស្ំណាលជាមួយស្បតិ្ភូស្មាគមស្គឹះសាា នឧត្តមស្ិកាកមពុជា កៅវមិានស្នតិភាពនន
ទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីោៃ ចនងៃទី្១៨ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ១០៥- ពិធី្កបីកបុណយស្មុស្ទ្កលីកទី្៨ ជំុទី្២ កៅកេត្តកំពត្ កាលពីោៃ ចនងៃទី្២១ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ១០៦- ពិធី្ស្កមាព ធ្ផារគំរូស្ពំផ្ដន ចំណាយងវកិាស្បមាណ២ោនដុោេ រអាកម រកិ ផ្ដលជាហរិញ្ាបបទន

ឥត្ស្ំណងរបស្់រដ្ឋា ភិបាលកវៀត្ណាម កៅឃុដំ្ឋរ ស្ស្ុកកមមត់្ កេត្តត្បូងឃមុ ំកាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៤ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។   
 ១០៧- ពិធី្ស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ និងថ្នន ក់បរញិ្ញា បស្ត្ជាន់េពស្់ដល់និស្សតិ្២ ៧៩០នាក់(ស្ស្ី

១ ៣៨០នាក់)ននសាកលវទិ្ាល័យភូមិនៃនីតិ្សាស្រស្ត និងវទិ្ាសាស្រស្តកស្ដាកិចច កៅវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ំរាជធានី
ភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៦ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។  
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 ១០៨- ពិធ្ីបិទ្ស្ននិបាត្បូកស្រុបការង្ករឆ្ន ២ំ០១៩ និងកលីកទ្ិស្កៅការង្ករឆ្ន ២ំ០២០ របស្់ឧត្តម
ស្កុមស្បឹកាពិកស្ោះ និងផតល់កយាបល់ កៅស្ណាា ោរសុ្ខាភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្២៦ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ១០៩- ពិធី្កបីកការស្បកួត្វាយកូនកោល «ពានរង្កវ ន់ស្កមតចកត្កជា នាយករដាមស្រនតីកលីកទី្៤» កៅទី្ោន
វាយកូនកោលវឌ្ឍនកហាគ លរសី្ត្ ឃុំក ីទល ស្ស្ុកកកៀនសាវ យ កេត្តកណាត ល កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៨ ផ្េធ្នូ  
ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 ១១០- ពិធី្បិទ្ការស្បកួត្វាយកូនកោល «ពានរង្កវ ន់ស្កមតចកត្កជា នាយករដាមស្រនតីកលីកទី្៤» កៅទី្ោនវាយ
កូនកោលវឌ្ឍនកហាគ លរសី្ត្ ឃុកំ ទីល ស្ស្ុកកកៀនសាវ យ កេត្តកណាត ល កាលពីោៃ ចនងៃទី្២៨ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។  

សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតមី្តម្ោ ហ ុន រសន នាយររដ្ឋតន្តនេ ីផ្នក្ពុះរាោណ្តចក្ររតពុោ បានទទលួ៖ 
 ១- ស្ញ្ញា បស្ត្បណឌិ ត្កិត្តិយស្ផ្ផនកទំ្នាក់ទំ្នងនកយាបាយពីសាកលវទិ្ាល័យកស្គីកននស្ពះរាជាណាចស្កនង 

ស្បារពធកធ្វីកៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីនងៃទី្១៩ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
២- កោរមង្ករជាសាស្រសាត ចរយកិត្តិយស្ផ្ផនកទំ្នាក់ទំ្នងអនតរជាតិ្ ពីសាកលវទិ្ាល័យកប កាងំ កៅទី្ស្កុង 

កប កាងំ ននសាធារណរដាស្បជាមានិត្ចិន កាលពីនងៃទី្២៥ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
៣- ពានរង្កវ ន់ «ភាពជាអនកដឹកនានិំងអភិបាលកិចចលែ» ពីស្ហព័នធស្នតិភាពស្កល (UPF) កៅវមិាន 

ស្នតិភាព ននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីនងៃទី្២០ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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 ម្ក្ៅពមី្នុះ សម្តេច ឯរឧតេត ម្ោរជទំាវ ឧបនាយររដ្ឋតន្តនេ ីរដ្លោតណំ្តង្ សម្តេចអគ្គតហាម្សនាបតី
ម្តម្ោ ហ ុន រសន នាយររដ្ឋតន្តនេ ីផ្នក្ពុះរាោណ្តចក្ររតពោុ៖  
 ែ- ស្កមតចស្កឡាកហាម ស លខ្ ឧបនាយករដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួងមហានផៃ បានអកញ្ា ីញចូលរមួជា
អធិ្បតី្កនុង៖ 
 ១- ពិធ្ីបញ្ចុ ះេណឌ ស្ីមា ស្ពះវហិារវត្តអងគរជ័យ កៅឃុំអងគររាជយ ស្ស្ុកស្ពះកស្តច កេត្តនស្ពផ្វង កាល
ពីស្ពឹកនងៃទី្២៧ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ២- ពិធី្ស្បកួត្កីឡាវាយកូនកោល «ពានរង្កវ ន់ស្កមតចស្កឡាកហាម ស្ កេង» កៅទី្ោនកស្រហគនភនំកពញ 
ស្ង្កា ត់្ស្ចងំចំករះ១ េណឌ ឫស្សផី្កវ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៨ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៣- ពិធី្ជប់កលៀងស្បកាស្ជ័យោភីការស្បកួត្កីឡាវាយកូនកោល «ពានរង្កវ ន់ស្កមតចស្កឡាកហាម 
ស្ កេង» កៅស្ណាា ោរសុ្ខាភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្១៨ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៤- ពិធី្បញ្ចុ ះេណឌ ស្ីមានិងស្កមាព ធ្ស្មិទ្ធផលនានា កនុងវត្តនទី្កជាត្តនារាម (កៅវត្តកេាកកជីង) កៅឃុំ
ពពឹស្ ស្ស្ុកសាវ យអនៃរ កេត្តនស្ពផ្វង កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៥ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៥- ពិធី្អបអរសាទ្រទិ្វាអនតរជាតិ្ស្បយុទ្ធស្បឆ្ងំកស្គឿងកញៀន កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្ និងពិព័រណ៍
កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៦ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៦- ពិធី្អបអរសាទ្រទិ្វាស្គូបកស្ងៀន កស្កាមស្បធានបទ្ «គុណភាពស្គជូាមូលដ្ឋា នស្គឹះននយុគស្ម័យឌី្ជីងល» 
កៅវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ំរាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៥ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៧- ពិធី្កបីកកវទិ្កាជាតិ្កអកូកទ្ស្ចរណ៍កលីកទី្១ កៅស្ណាា ោរហាគ ឌិ្នសីុ្ធី្ ស្ង្កា ត់្ផ្ស្ពកាកស្ក 
េណឌ កស្ជាយចង្កវ  រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៩ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ៨- ពិធី្កបីកស្ននិបាត្បូកស្រុបការអនុវត្តផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តជាតិ្ស្តីពីពិការភាព២០១៤-២០១៨ និង
ស្បកាស្ដ្ឋក់ឱ្យកស្បីស្បាស់្ជាផេូវការផ្ផនការយុទ្ធសាស្រស្តជាតិ្ស្តីពីពិការភាព២០១៩-២០២៣ ស្ពមទងំទិ្វាជន
មានពិការភាពកមពុជាកលីកទី្២១ និងអនតរជាតិ្កលីកទី្៣៧ កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានី
ភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៣ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៩- ពិធី្ស្បារពធទិ្វាជាតិ្ស្បឆ្ងំការជួញដូរមនុស្ស ១២ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និង
ពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្១២ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ខ- ស្កមតចពិជ័យកស្នា លទ្ៀ បាញ ់ឧបនាយករដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួងការពារជាតិ្ បានអកញ្ា ីញចូល
រមួជាអធិ្បតី្កនុង៖ 
 ១- ពិធី្ទ្ទួ្លដំកណីរនិវត្តន៍កងវសិ្វកមមកលេ៩៥៤ ផ្ដលបានបញ្ច ប់កបស្កកមមរកាស្នតិភាពរបស់្
អងគការស្ហស្បជាជាតិ្ កៅសាធារណរដាអាស្រហវ៊ិកកណាត ល កៅអាកាស្យានដ្ឋា នទ័្ពអាកាស្កពាធ្ិ៍ចិនតុ្ង រាជធានី
ភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៥ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 ២- ពិធី្កហាះកហរីបង្កា ញឧទ្ធមាភ គចស្ក កៅអាកាស្យានដ្ឋា នទ័្ពអាកាស្កពាធ្ិ៍ចិនតុ្ង រាជធានីភនំកពញ 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២០ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

៣-  ពិធី្បញ្ចុ ះបឋមស្ិោកបីកការដ្ឋា នគកស្មាង ូងស្មុស្ទ្ារា កៅតំ្បន់អភិវឌ្ឍន៍ារាសាគរ ស្ស្ុក
គិរសីាគរ កេត្តកកាះកុង កាលពីោៃ ចនងៃទី្២០ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។  

៤- ពិធី្ទ្ទួ្លដំកណីរនិវត្តន៍កងកមាេ ងំវសិ្វកមមកលេ៩៦៣ ផ្ដលបានបញ្ច ប់កបស្កកមមរកាស្នតិភាពរបស្់
អងគការស្ហស្បជាជាតិ្កៅសាធារណរដាលីបង់ ស្បារពធកធ្វីកៅអោរមិត្តភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពី
ស្ពឹកនងៃទី្២១ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
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៥- ពិធី្េួប៤២ឆ្ន  ំ«ទិ្វាចងចដំំកណីរកឆ្ព ះកៅការផតួលរលំរបបស្បល័យពូជសាស្ន៍ ប ុល ពត្ ២០-៦-
១៩៧៧/២០-៦-២០១៩» កៅសាោបឋមស្ិកា ប ុន រា៉ែ នី ហ ុន កសន កកាះងម ឃុទំ្នេូង ស្ស្ុកកមមត់្ កេត្តត្បូងឃមុ ំ
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២០ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៦- ពិធី្កបីកជាផេូវការកិចចស្បជំុរដាមស្រនតីសុ្ខាភិបាលអាស៊ានកលីកទី្១៤ និងកិចចស្បជំុពាក់ព័នធ កៅស្ណាា ោរ
សុ្ខាកស្ៀមរាប ស្កុងកស្ៀមរាប កេត្តកស្ៀមរាប កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៩ ផ្េស្ីហា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

៧- ពិធី្អបអរសាទ្រេួបអនុស្ាវរយី២៍៥ឆ្ន  ំ នងៃបកងាីត្កងពលតូ្ចកលេ៧០(១៥ តុ្ោ ១៩៩៤-១៥ 
តុ្ោ ២០១៩) កៅបញ្ញា ការដ្ឋា នកងពលតូ្ចកលេ៧០ ស្ង្កា ត់្កចមកៅ េណឌ កពាធ្ិ៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនំកពញ 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៤ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។   

៨- ពិធី្ស្កមាព ធ្អោរបឋមស្ិកា១េនង អោរអនុវទិ្ាល័យ១េនង និងទី្ចត់្ការ១េនង កនុងអនុវទិ្ា
ល័យសាព នកាន ត្ កៅឃុកំាន ត្ ស្ស្ុកជីផ្ស្កង កេត្តកស្ៀមរាប កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៣១ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៩- ពិធី្ទ្ទួ្លដំកណីរនិវត្តន៍កងវសិ្វកមមកលេ៥៩៤ ផ្ដលបានបញ្ច ប់កបស្កកមមរកាស្នតិភាពរបស្់
អងគការស្ហស្បជាជាតិ្កៅសាធារណរដាអាស្រហវកិកណាត ល ស្បារពធកៅអោរមិត្តភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពី
ោៃ ចនងៃទី្៤ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

គ- ឯកឧត្តម លហា ណាហុំ្ ឧបនាយករដាមស្រនតី បានអកញ្ា ីញចូលរួមជាអធិ្បតី្កនុងពិធី្កបីក
មហាស្ននិបាត្កលីកទី្៣៩ របស្់ស្មាគមអនតរជាតិ្ននអភិបាលស្កុងកស្បីស្បាស្់ភាសាបារាងំ កៅស្ណាា ោរសុ្ខា
ភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៤ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ឃ- ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិ្កកាស្លបណឌិ ត្ ប ិន ឈ្និ ឧបនាយករដាមស្រនតីស្បចកំារ រដាមស្រនតីទ្ទួ្លបនៃុក  
ទី្ស្ដីការគណៈរដាមស្រនតី បានអកញ្ា ីញចូលរមួជាអធិ្បតី្កនុង៖ 

១- ពិធី្ទិ្វាជនមានពិការភាពកមពុជាកលីកទី្២០ និងជនមានពិការភាពអនតរជាតិ្កលីកទី្៣៦ ឆ្ន ២ំ០១៨ 
កស្កាមស្បធានបទ្ “កលីកកមពស់្ស្ិទ្ធិជនមានពិការភាពធានាដល់ការកធ្វីបរយិាបនន និងស្មភាព” កៅមជឈមណឌ ល
ស្ននិបាត្ និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៦ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 ២-ពិធី្បិទ្អនុស្ំវចេរៈមហាស្ននិបាត្មស្រនតីស្ងឃទូ្ទងំស្បកទ្ស្កលីកទី្២៧ កៅសាលស្ននិស្ីទ្ចតុ្មុេ 
រាជធានីភនកំពញ កាលពីរកស្ៀលនងៃទី្២២ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨។   
 ៣- ពិធី្កបីកស្ននិបាត្បូកស្រុបលទ្ធផលការង្ករអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ឆ្ន សំ្ិកា២០១៧-២០១៨ និង
កលីកទិ្ស្កៅការង្ករឆ្ន សំ្ិកា២០១៨-២០១៩ កៅវទិ្ាសាា នបកចចកវទិ្ាកមពុជា រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៥ 
ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ៤- ពិធី្ស្កមាព ធ្ស្មិទ្ធផលនានានិងកាត់្ឫស្ស្ីមាស្ពះវហិារវត្តអងគនិស្សយ័ កៅស្ង្កា ត់្ឪកឡាក េណឌ
កពាធ្ិ៍ផ្ស្នជ័យ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៨ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ៥- ពិធី្វបបធ្ម៌និងកទ្ស្ចរណ៍កមពុជា-ចិន កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានី
ភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្៥ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ៦- ពិធី្បិទ្អនុស្ំវចេរៈមហាស្ននិបាត្មស្រនតីស្ងឃទូ្ទងំស្បកទ្ស្កលីកទី្២៨ កៅសាលស្ននិស្ីទ្ចតុ្មុេ 
រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៧ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។  
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 ្- កោកជំទវកិត្តិស្ងគហបណឌិ ត្ ករ៉ែន សអំន ឧបនាយករដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួងទំ្នាក់ទំ្នងជា
មួយរដាស្ភា ស្ពឹទ្ធស្ភា និងអធិ្ការកិចច បានអកញ្ា ីញចូលរមួជាអធិ្បតី្កនុង៖ 

១- ពិធី្បិទ្ការស្ប ងសូ្ស្ត្គមពីរអាល់គួរអានទូ្ទំងស្បកទ្ស្កលីកទ្ី២៨ ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅវហិារធ្ំ 
គី ូផ្ម ស្ត្កលេ៩ ស្ង្កា ត់្ស្ចងំចំករះ១ េណឌ ឫស្សផី្កវ រាជធានីភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្១៧ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

២- ទិ្វាជាតិ្អំណានឆ្ន ២ំ០១៩ កស្កាមស្បធានបទ្ «ការអានបណតុ ះវបបធ្ម៌ការស្ិកាកពញមយួជីវតិ្» 
កៅវទិ្ាសាា នបកចចកវទិ្ាកមពុជា រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១១ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

៣- ពិធី្បិទ្មកហាស្ស្ពស្ិលបៈចកស្មៀងផ្េមរជាស្កលកលីកទី្៥ ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្ 
និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីោៃ ចនងៃទី្២៦ ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៤- ពិធី្ចូលជួបស្ផ្មតងការគួរស្មរបស្់កោក រុផ្ស្ល អឹម ណិលសុ្ន (Russel M. Nelson) ស្បធាន
សាស្នាចស្កននស្ពះកយស្៊ូស្គិស្តកៅទី្ស្តីការស្កស្ួងទំ្នាក់ទំ្នងជាមួយរដាស្ភា ស្ពឹទ្ធស្ភា និងអធិ្ការកិចច កាលពី
ោៃ ចនងៃទី្១៩ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។  

៥- ពិធី្ស្ំកណះស្ំណាលជាមួយតំ្ណាងអាចរយ អាចរនីិ មកពីទូ្ទងំស្បកទ្ស្ កៅសាលស្ននិស្ីទ្
ចតុ្មុេ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២០ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

៦- ពិធី្ស្បកគននិងស្បគល់ស្ញ្ញា បស្ត្ដល់ស្មណនិស្សតិ្និងនិស្សតិ្១ ១០៦អងគ/នាក់ ននពុទ្ធិកសាកល
វទិ្ាល័យស្ពះស្ីហនុរាជ កៅវទិ្ាសាា នជាតិ្អប់រ ំរាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៥ ផ្េធ្នូ  ឆ្ន ២ំ០១៩។  

ច- ឯកឧត្តម យរឹ ន្េ ីឧបនាយករដាមស្រនតី បានអកញ្ា ីញចូលរមួជាអធិ្បតី្កនុង៖ 
១- ពិធី្បញ្ចុ ះបឋមស្ិោសាងស្ង់អោរមនៃីរកពទ្យមិត្តភាពកមពុជា-ចិន ស្ពះកុសុ្មៈ ចំណាយងវកិា 

៥៥០ោនយន័ កស្មីនឹងស្បមាណ ៨០ោនដុោេ រអាកម រកិ ផ្ដលជាជំនួយឥត្ស្ំណងរបស្់សាធារណរដាស្បជាមានិត្
ចិន កៅកនុងបរកិវណមនៃីរកពទ្យមិត្តភាពកមពុជា-ចិន ស្ពះកុសុ្មៈ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៣០ ផ្េតុ្ោ 
ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

២- ទិ្វាពិភពកោកស្បយុទ្ធស្បឆ្ងំជំងឺកអដស្៍ ១ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ កស្កាមស្បធានបទ្ “កយងីកបតជាា រមួោន
បញ្ច ប់បញ្ញា កអដស៍្កៅឆ្ន ២ំ០២៥” កៅសាលស្ននិស្ីទ្ចតុ្មុេ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
  ៣- ពិធី្បិទ្ស្ននិបាត្បូកស្រុបលទ្ធផលការង្ករអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ឆ្ន ២ំ០១៨ និងកលីកទិ្ស្កៅការង្ករ
ឆ្ន ២ំ០១៩ របស្់ស្កស្ួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ្ កៅស្ណាា ោរសុ្ខាភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៣០ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
  ៤- ស្បារពធទិ្វាមចេជាតិ្ ១កកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅអាងទឹ្កបឹងកសាន  ស្ង្កា ត់្ស្ំករាង ស្កុងស្ំករាង 
កេត្តឧត្តរមានជ័យ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១ ផ្េកកាដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩។  
  ៥- ពិធី្បិទ្បញ្ច ប់គកស្មាងការលុបបំបាត់្ភាពពិការផ្ភនកកដ្ឋយសារជំងឺផ្ភនកក ងីបាយ ផ្ដលជាជំនួយ
ឥត្ស្ំណងរបស្់សាធារណរដាស្បជាមានិត្ចិន កៅកេត្តកំពង់ចម កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៧ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ្- ឯកឧត្តម កែ គឹរោ៉ែ ន ឧបនាយករដាមស្រនតី ស្បធានអាជាា ធ្រជាតិ្ស្បយុទ្ធស្បឆ្ងំកស្គឿងកញៀន 
បានអកញ្ា ីញចូលរមួជាអធិ្បតី្កនុង៖ 
  ១- ពិធី្ស្បារពធេួបកលីកទី្៧០ ទិ្វាកុមារអនតរជាតិ្ ១មិងុនា និងេួបកលីកទី្១៨ ទ្ិវាពិភពកោក
ស្បឆ្ងំពលកមមកុមារ១២មិងុនា និងទិ្វាកុមារកមពុជាឆ្ន ២ំ០១៩ កៅមជឈមណឌ លស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ  
រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។   
  ២- ពិធី្ស្បារពធេួបកលីកទី្១២ ទិ្វាអតី្ត្យុទ្ធជនកមពុជា ២១មិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ កៅមជឈមណឌ ល
ស្ននិបាត្និងពិព័រណ៍កកាះកពស្ជ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៨ ផ្េមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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   ៣- ស្បារពធទិ្វាពិភពកោកស្បយុទ្ធស្បឆ្ងំជំងឺកអដស្៍១ធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ កលីកទី្២៦ កស្កាមស្បធានបទ្ 
«ទងំអស់្ោន ចូលរួមជាចរនតជាតិ្មួយកនុងការទ្ប់សាា ត់្ការរកីរាលដ្ឋលននកមករាគកអដស៍្និងជំងឺកអដស៍្» កៅ
សាលស្ននិស្ីទ្ចតុ្មុេ រាជធានីភនំកពញ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ជ- ឯកឧត្តមអគគបណឌិ ត្ស្ភាចរយ អូន ព័នធរុនីរត័ន ឧបនាយករដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួងកស្ដាកិចច
និងហិរញ្ាវត្ាុ  បានអកញ្ា ីញចូលរួមជាអធិ្បត្ីកនុង៖ 
  ១- ពិធី្បិទ្ស្ននិបាត្បូកស្រុបលទ្ធផលការង្ករសាធារណការនិងដឹកជញ្ាូ ន ឆ្ន ២ំ០១៨ និងកលីក
ទិ្ស្កៅការង្ករឆ្ន ២ំ០១៩ របស្់ស្កស្ួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ាូ ន កៅសាលស្ននិស្ីទ្ចតុ្មុេ រាជធានីភនំកពញ 
កាលពីោៃ ចនងៃទ្ី១០ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
  ២- ពិធី្អបអរសាទ្រទិ្វាពលកមមអនតរជាតិ្១ឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩ កលីកទី្១៣៣ ជាមួយនិកយាជិត្ 
កមមករ កមមការនីិននកំពង់ផ្ផស្វយត័្ស្កុងស្ពះស្ីហនុ កេត្តស្ពះស្ីហនុ កាលពីស្ពឹកនងៃទី្១ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។      
  ៣- ពិធី្កបីកកិចចស្បជំុកលីកទី្១៥ រដាមស្រនតីបរសិាា នអាស៊ាន និងកិចចស្បជុំពាក់ព័នធឆ្ន ២ំ០១៩ កៅ
ស្ណាា ោរសូ្ហវីផ្ត្ល អងគរភូគីស្ា កហាគ ហវ និងស្ា រហីសត្ ស្កុងកស្ៀមរាប កេត្តកស្ៀមរាប កាលពីស្ពឹកនងៃទី្៨ 
ផ្េតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩។  
  ៤- ពិធី្ស្កមាព ធ្ករាងចស្កផលិត្ផល មីជាតិ្ កៅស្ង្កា ត់្កោករកា េណឌ ផ្ស្ពកកៅន  រាជធានីភនំកពញ 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២ ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
  ៥- ពិធី្ចូលជួបស្ផ្មតងការគួរស្មរបស្់គណៈស្បតិ្ភូននស្ហព័នធពាណិជាករចិនទជីវស្កល និង
ថ្នន ក់ដឹកនាសំ្មាគមស្មព័នធផ្េមរ ចិន កៅកមពុជា កៅវមិានស្នតិភាពននទី្ស្តីការគណៈរដាមស្រនតី កាលពីោៃ ច នងៃទី្២៩ 
ផ្េវចិេិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
  ៦- ពិធី្បិទ្ស្ននិបាត្បូកស្រុបលទ្ធផលការង្ករឆ្ន ២ំ០១៩ និងកលីកទិ្ស្កៅការង្ករឆ្ន ២ំ០២០ របស្់
ស្កស្ួងពាណិជាកមម កៅទី្ស្តីការស្កស្ួងពាណិជាកមម កាលពីោៃ ចនងៃទី្១៩ ផ្េធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩។  
 ឈ្- ឯកឧត្តម ជា សផុារា៉ែ  ឧបនាយករដាមស្រនតី រដាមស្រនតីស្កស្ួងករៀបចំផ្ដនដី នគរូបនីយកមមនិងស្ំណង់ 
បានអកញ្ា ីញចូលរមួជាអធិ្បតី្កនុង៖ 
  ១- ពិធី្ស្កមាព ធ្ េ្ងស្មិទ្ធផលនានាកនុងវត្តរត្នមុនីាបា វ(កៅវត្តពងទឹ្ក) កៅឃុរំកាពស្បា ំ ស្ស្ុក
ត្បូងឃមុ ំកេត្តត្បូងឃមុ ំកាលពីស្ពឹកនងៃទី្១២ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
  ២- ពិធី្ស្កមាព ធ្ េ្ងស្មិទ្ធផលនានាកនុងវត្តគិរគីង្កគ (កៅវត្តស្បតត់្) កៅឃុរំកាពស្បា ំ ស្ស្ុកត្បូងឃមុ ំ
កេត្តត្បូងឃមុ ំកាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៩ ផ្េមករា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
  ៣- ពិធី្ស្កមាព ធ្ េ្ងស្មិទ្ធផលនានាកនុងវត្តបនាៃ យជ័យមងគល កៅឃុកំំពង់ស្ទស្ ស្ស្ុកស្កូចឆ្ម រ កេត្ត
ត្បូងឃមុ ំកាលពីស្ពឹកនងៃទី្២១ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
  ៤- ពិធី្ស្កមាព ធ្ េ្ងស្មិទ្ធផលនានាកនុងវត្តសារកពស្ជពណណរាយ កៅស្ង្កា ត់្សួ្ង ស្កុងស្ួង កេត្ត
ត្បូងឃមុ ំកាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៤ ផ្េកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
  ៥- ពិធី្កស្សាចសុ្គនធវារសី្ពះកៅអធិ្ការវត្តនិងស្កមាព ធ្ េ្ងស្មិទ្ធផលនានាកនុងវត្តពាមមងគល កៅ
ឃុពំាមជីោងំ ស្ស្ុកត្បូងឃមុ ំកេត្តត្បូងឃមុ ំកាលពីស្ពឹកនងៃទី្៣ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
  ៦- ពិធី្ស្កមាព ធ្អោរស្ិកា១េនង មាន៣ជាន់ ១៥បនៃប់ និង េ្ងស្មិទ្ធផលនានាកនុងសាោបឋមស្ិកា
ភាសាផ្េមរ ចិន កស្ង កម ង កៅស្ង្កា ត់្ស្ួង ស្កុងស្ួង កេត្តត្បូងឃមុ ំកាលពីស្ពឹកនងៃទី្៣ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
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  ៧- ពិធី្បញ្ចុ ះេណឌ ស្ីមាស្ពះវហិារនិងស្កមាព ធ្ េ្ងស្មិទ្ធផលនានាកនុងវត្តច័នៃរងសី(កៅវត្តស្ពះអងគ) 
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  ៨- ពិធី្ស្កមាព ធ្ េ្ងកុដិងមនិងស្មិទ្ធផលនានាកនុងវត្តស្ពះពុទ្ធមហាសាស្រស្តរាម កៅឃុរំកំចក ស្ស្ុកកមមត់្ 
កេត្តត្បូងឃមុ ំកាលពីោៃ ចនងៃទី្៩ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។  
  ៩- ពិធី្ស្កមាព ធ្ េ្ងឧបដ្ឋា នសាោនិងស្មិទ្ធផលនានាកនុងវត្តកពាធិ្សាល(កៅវត្តអំពិល) កៅឃុំ
បឺុស្២ ស្ស្ុកស្កូចឆ្ម រ កេត្តត្បូងឃមុ ំកាលពីស្ពឹកនងៃទី្១៥ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
  ១០- ពិធី្បញ្ចុ ះេណឌ សី្មាស្ពះវហិារវត្តគិរវីណាណ រាម កៅឃុំជាាំក   ស្សុ្កកមមត់្ កេត្តត្បូងឃមុ ំ 
កាលពីស្ពឹកនងៃទី្២២ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
  ១១- ពិធី្បញ្ចុ ះេណឌ ស្ីមាស្ពះវហិារវត្តជ័យមុនី កៅឃុទួំ្លស្នួល ស្ស្ុកស្កូចឆ្ម រ កេត្តត្បូងឃមុ ំកាលពី
ស្ពឹកនងៃទី្២៦ ផ្េមីនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
  ១២- ពិធី្បញ្ចុ ះេណឌ ស្ីមាស្ពះវហិារវត្តបទុ្មរងស ី កៅឃុងំមកពស្ជ ស្ស្ុកត្បូងឃមុ ំ កេត្តត្បូងឃមុ ំកាលពី
ស្ពឹកនងៃទី្៥ ផ្េកមសា ឆ្ន ២ំ០១៩។   

១៣- ពិធី្ស្កមាព ធ្ េ្ងស្មិទ្ធផលនានាកនុងវត្តកពាធិ្គយា(កៅវត្តវហិារេពស្់) កៅស្ង្កា ត់្ស្ួង ស្កុង
ស្ួង កេត្តត្បូងឃមុ ំកាលពីស្ពឹកនងៃទី្២៩ ផ្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០១៩។    


