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បទបខ �សសរីីធ

“ិសនណចកម�ៃណ�រួ

តួ

លទ��លបំេរ�ភងណតជចងបសស

ាណកដ សនណចកម�ៃណ�រួ ្ណសសួ ចរុខង រងធ

ណ�រួ ងាធេរលិចសាឆ� ំិ ្្បំីំុិ”

(០៨ិសរីិ២០១៤ិដលសិ ០៦ិេច ិ២០១៦)

ដធៃិបាបបនដសផបបសងសយរសពៃ រនធ�ំយសបដ ្នដ់�សផសងសមបសង
យញននៃថទរ០៥-០៦យញសមយ២០១៦
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មាតិ

- ធិដសធដ័ដធនសវ
-យ្បញេទដធនសវ
- ា់ាទរសបដ ដធនសវនកមនៃផ�
- ភសនិ ចិសបដ ៃ់ ន ក់នារន�ំភ
- លទ�កលបរញ�ភសនិ ចិសបដ ាដនេយ ធដធនសវនកមនៃផ�
យយយសដញលយយស់ដពៃ រយ្បរបរំសយ(០៨.០៨.២០១៤យកល យ០៦.០៤.២០១៦)
- ទិដញដបធនដ្្ប នធផានបសងស
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តាច័ាសនណចក

ដធនសវគឺជបស្បសបលយធិ�នដានស�ធប
េដនផត�ញេដនឯករញជញលរា័ល្ ធ
ដនររករញងរ សបសសបដ ដធេយ ធយញករសីរ
ប�� ន រភ្ា់ស្ា្យា �្ ភយធិ�
ភទទ់លសផដ្ា្ំកលបធនធផាននៃផ�
ស់ដនរឡផ�ញលសបដ ដធេយ ធយយយយយ

្សមរ�ញសេប រិសបដបសងក ដធនសវយ
ធិ�នធផមដធន៍
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្បសបល
& 

នដានស�

េដនផត�

ធប

យន�រៗ

ដធនសវ
ជន�រ?

សនណចក

េដនផ�ត�ជ្បេនធ័ាល្ ធំកល
ដធនស្បសបលរដធេយ ធយន�ំភភន 
័ធ�ញករសីរនរងា លនកងធិិ ចិដ័នៃផ�បស
នដានស�រភិានធបសនធផានសបដ 
ដធេយ ធយ៍
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្បសបល
& 

នដានស�

េដនផត�

ធប

យន�រៗ

ដធនសវ
ជន�រ?

សនណចក ន្សិានធបសទទល់
សផដ្ា្សន�ាល្ ធយ
ធិ�លនកងធិិ ចិ័ដ
សបដ ដធេយ ធ

័ាល្ធ
នររ ដ្្ប ញ់�រ

សបដបសងន
ដធនសវ

ន�រំកល
បង �រ

ដធនសវគឺជបស្បសបលយធិ�នដានស�ធបេដនផ
ត�ញេដនឯករញជញលរ័ាល្ធដនររករញងរ ស
បសសបដ ដធេយ ធយញករសីរប�� ន រភ្ា់ស្ា្យ
ា �្ ភយធិ�ភទទ់លសផដ្ា្ំកលបធនធផ
ាននៃផ�ស់ដនរឡផ�ញលសបដ ដធេយ ធយ្សមរ�

ញសេបិរសបដបសងក ដធនសវយ
ធិ�នធផមដធន៍
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ដធនសវញលរហសិ��ា�ផ

ដធនសវញលរនិិច្បាិបានបិស

ដធនសវញលរភនធផញេស

្បេេទិ
សនណចក
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ាសទីងបសសសនណចកម�ៃណ�រួ

 ដធនសវនកមនៃផ�្ធា់ាទរ្�់�្បធ័�្គប ្ គ�នកមនៃផ�សបដ ន�ំភ

 នដានស�ញេដនឯករញលរភ្គប ្ ្ធ យធិ�្បដិទ�ភនធ្បធ័�
្គប ្ គ�នកមនៃផ�ំកល ៃ់ ន ក់នារបធបញ�ារា

 ក់ដ ៃ់ ន ក់នារនៃផ�បសញ �់រញ�ដ្បញដរសញឡរ�ធបបស ិូ បដ្គប ្ គ�យតសយយ
សដសបបគរញហរ�យសបដបសងន ដធនសវយធិ�បសកនល នធផមដធនំ នលរនស

 កនល បសបាកល សកយសដធនរ្នដ់�យយ្បបធម� បធ័យ្បបធដហ្្ដមយ

បសងធិ� ៃ់ ន ក់នារន�ំភ្�់�ញលរបស្គប ្ គ�នកមនៃផ�្បនបញេដយ
ភិចដ េដ យភ្ា់ស្ា្

 នធផានធបដន� េដធនសវជាិយនធនសជាិយធិ�្នសដរល់សលជិ� ករ
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�ល្បេេយជរសីនណចកម�ៃណ�រួ

 ៃ់ ន ក់នារន�ំភធ់�ទទ់លបធករធ់ដនៃផ�បស្�់�្ប័ធ�្គប ្ គ�នកមនៃផ�យ
ធិ�បសញ �់រញ�ដធរាិ ិ់ របធ ំ ា្បញដរសញឡរ�

 ៃ់ ន ក់នារន�ំភធ់�ទទ់លធបបសបាញលរភ្គប ្ ្ធ នធបស ិូ បដ
្គប ្ គ�យធិ�បសបសភស្ទរដសីានិ

 ៃ់ ន ក់នារន�ំភធ់�ទទ់លបធធបបសំនលសរសយបា បធ�ដតធិេដ័យយ
ំកលបាបធ្បដិទ�ភបសងស

 ទទ់លបធនិានិាសនៃផ�បសក់នារយធ់�្ា្បធបសភសកល្បញូកធនសស់

 ទទ់លបធ្បដិទ�ភយភ្ា់ស្ា្នធបស្គប ្ គ�ហសិ��ា�ផយនិ ចិ្បាិបានិបសយ
ភនធផញេសយធិ�ិធញពន ំញជសនបសនធផានលរតសដន� េ
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ភងណតជចងបសស់ � ណសដ់ណនំួំភរ

ៃ់ ន ក់នារន�ំភញនតស្នដ់�យម� បធ័្ធភសនិ ចិ
 នធផានតសញ្លធញូបដសបដ សេយ េិបល
 នធផានតសំកធបសដផទ�មដដនសបដ ្នដ់�យម� បធ័
 បញ�ារាធបំកធបសដនសវភបសងសំកលនធផញេសតសំកធបសដផទ�មដដន
សបដ ្នដ់�យម� បធ័

 បញ�ារាយធិ�សន្ធបបស្គប ្ គ�នកមនៃផ�ញករសីរបាបធភ្ា់ស្ា្យធិ�ដញ្សិ
តសញ្លញដំកលបធនរងា 

 ញលរននសនដ ដសា�ភយករា�សដធនរឯកបសយតសសដបសបងនផ ំបបន លបធននៃផ�
្ដសនយធិ�ញ្្្ដសន
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ភងណតជចងបសស់ � ណសដ់ណនំួំភរ

ៃ់ ន ក់នារន�ំភញនតស្នដ់�យម� បធ័្ធភសនិ ចិ
 ដហ្បាិបានិបសជស់ដបបន សន�ំភយធិ�នកគបនេិូអធនាា
 បញ�ារាយធិ�នធផាន្បធ័�គងញធដរលរយធិ�ធរាិ ិ់ រំកលសស់ប�ចប លធបបស្គប ្ គ�
លរំ កលបាបធ្បដិទ�ភ

 ទទ់លសផដ្ា្សនដ រិញភំបសងសនៃផ�ន�ំភយធិ� រិញភំ ៃ់ ន ក់នារ្ នដ់�យ
ម� បធ័យញករសីរសន្ធប្បធ័�្គប ្ គ�នកមនៃផ�្ធភស�់្រ

 ញសេប រិសបដបសងន ដនរនររ រិងប ល- រិបដយ្ទរដសីានិយធិ�បរងផ លំកល
្ធភញកេជន បធ

 បសិធិារញឡរ��ិយធិ�បស្ារាិធិារញលរបស្គប ្ គ�យញករសីរបាបធធបបសំន
លសរំកល្ធ្បដិទ�ភសនដ យ៍ល៍
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លទ�កលបរញ�ភសនិិ ចសបដ ាដនេយ ធដធនសវនកមនៃផ�
យយយសដញលយយសដ់ពៃ រយ្បរបរំ សយ(០៨.០៨.២០១៤យកល យ០៦.០៤.២០១៦)

ាដនេយ ធដធនសវនកមនៃផ�្នដ់�សផសងសមបសងយបធរប ញកនរសបរញ�ភសនិ ចិសបដ យ
ស�់ធរប រនៃថទរយ០៨យំសដរតយពៃ រ២០១៤យសនទល ប ចិផបីធៃយញេដនធផញេសតស
 ្ំឯក្នសញលសយកដ/សនស/០៣០០/១០យ ផិំនៃថទរ៣០យំសសរាយពៃ រ២០០០យយយំកល្បបដ
ញ�ដញ្បរិចប ដោររដធនសវនធ្ំឯជបិ្ននសនផជ

 ្ំឯក្នសយញលសយធដ/សនស/១២១៣/០១៦យ ផិំនៃថទរ០៩យំស់ៃបយពៃ រ២០១៣យយយំកល្បបដយ
ញ�ដញ្បរិចប ដោររបសបញ�ារា្នដ់�សផសងសមបសង

 នធផ្ន់ារញលសយ៦២យនធ្ន/បន ផិំយនៃថទរ១៣យំសនផស�យពៃ រ២០១៤យយយដោររបសញសេបិរយធិ�បស្បយ
្់ានញជសបដ ្នដ់�សផសងសមបសង

 នធផ្ន់ារញលសយ៤០យ ផិំនៃថទរ១៥យយំសនផស�យពៃ រ២០០៥យយដោររបសញសេបិរធិ�បស្ប្់ានញជនធយ
ដធនសវយនកមនៃផ�ញនតសបបន ម� ប័ធយ្នដ់�យធិ�ដហ្្ដមបសង
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លទ�កលបរញ�ភសនិិ ចសបដ ាដនេយ ធដធនសវនកមនៃផ�
យយយសដញលយយសដ់ពៃ រយ្បរបរំ សយ(០៨.០៨.២០១៤យកល យ០៦.០៤.២០១៦)

 មឯិសំងារញលសយ០១យដសងធយ ផិំនៃថទរ២០យំសសនឯយពៃ រ២០០៩យដនររបស្�់�សផស
ងសយដធនសវតសបបន ម� ប័ធយ្នដ់�យធិ�ដហ្្ដមបសង

 មឯិសំងារញលសយ១២យដសងធយ ផិំនៃថទរ២៥យំស ិិ ចិបយពៃ រ២០១១យដនររបសបធន
្�់�យសផសងសដធនសវតសបបន ្នដ់�យម� ប័ធយធិ�ដហ្្ដមបសង

 ្បបដញលសយ៣១១៨យ ផិំនៃថទរ០៨យយំសន�� យពៃ រ២០១៤យដោររបសញសេប រិធិ�បស្ប្់ាន
ញជនធបស ិូ ល័ដ រិងផ ំញ�ដាដនេយ ធយធិ�ន�ំភាានធនគំាដនេយ ធយ

ធិ�ន្ំ់ិបសេយ ធនធ្នដ់�សផសងសមបសង

 ញ្លបសងន ំងាររធិាិ ិ់ រនធបសនធផានដធនសវនកមនៃផ�សបដ នគំាដនេយ ធដធនសវ
្នដ់�ញដកយនិ ចិយធិ�ហសិ��ា�ផយំកលជ្គ្បញងំល
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លទ�កលបរញ�ភសនិិ ចសបដ ាដនេយ ធដធនសវនកមនៃផ�
យយយសដញលយយសដ់ពៃ រយ្បរបរំ សយ(០៨.០៨.២០១៤យកល យ០៦.០៤.២០១៦)

លទ�កលបរញ�ភសនិ ចិសបដ ាដនេយ ធដធនសវនកមនៃផ�សដញលយយសដ់ពៃ រយ្បរបរំ សយ

(០៨.០៨.២០១៤យកល យ០៦.០៤.២០១៦)យ្ធកបិាញជ

 ញសេប រិំកធបសដផទ�មដដនដធនសវនកមនៃផ�បរពៃ រស រនិលយ២០១៥-២០១៧យធិ�ំកធបស

ដធនសវនកមនៃផ�យំកធបសនធផានដធនសវនកមនៃផ�យនសវ ិ់ រដធនសវនកមនៃផ�្បររពៃ រ២០១៥យ
ធិ�ពៃ រ២០១៦យ្ធបសនធផស័ាញេដនយានសនិានិបងិិាសកយសដធនរ

 ញសេប រិំកធបសដនសវភបសងស្បររពៃ រ២០១៥យធិ�ពៃ រ២០១៦យសបដ បស ិូ ល័ដ
ធរសដ់ៗយធិ�ាដនេយ ធ

 ញសេប រិញ្លបសងន ំងារដ្្ប ៃ់ ន ក់នារយធិ�ដធនសនកមនៃផ�ញករសីរនធផានដធនសវយ
បា្ធគផងភយ្បដិទ�ភយធិ�បសទទល់សផដ្ា្
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លទ�កលបរញ�ភសនិិ ចសបដ ាដនេយ ធដធនសវនកមនៃផ�
យយយសដញលយយសដ់ពៃ រយ្បរបរំ សយ(០៨.០៨.២០១៤យកល យ០៦.០៤.២០១៦)

 ប��ប ធដធនសនកមនៃផ� បិលញសេធគំបងនផ ំបបន លករា�នៃផ�្ដសនធិ�ញ្្្បញទដកបិ
ជ(១)ិចប ដនររដធនសវធិ�ដន� េញដនមបសងយ(២)ដធនសវញលរនសវ ិ់ រយយយយយយយយយ
បញ ចិនទិ្័ាល្ ធយ(៣)បស្�់�បសនធផានដធនសវជន ំដន�យ(៤)បសញ �់រដធនសវ
ញលរដសិទ�ិនសវយ(៥)ដន� េនធបសញសេប រិសបបសងន ដធនសវបកសយធិ�សបដបសញ�
ញល�យ(៦) បិលសស់គំបងនផ ំបបន លាាតសបសរា ប��ប ធសបដ ្នដ់�

 ផិំដិន្្ម្ជតធិេ័ដសបដ ដធេយ ធយញករសីរញ �់រប ចិផបីធៃភំកធបសដផទ�មដដន
ដធនសវនកមនៃផ�បរពៃ រស រនិលយ២០១៥-២០១៧យធិ�ំកធបសដធនសវនកមនៃផ�យំកធបសនធផាន
ដធនសវនកមនៃផ�យធិ�នសវ ិ់ រដធនសវនកមនៃផ�្បររពៃ រ

 ផិំ្បសបល័ាល្ ធធិ�ញ �់រដធនសវបធ រិធធ់យ១១សធមរសសផសងសមបសងកបិជូយញសាន
បាម ដ្ធក័ដយបា ករប�យ្ំតិសយ្នញិំយនរ� ពៃ រ�យញភ �់មា យន្ំ�យសងិលគរស រយ
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លទ�កលបរញ�ភសនិិ ចសបដ ាដនេយ ធដធនសវនកមនៃផ�
យយយសដញលយយសដ់ពៃ រយ្បរបរំ សយ(០៨.០៨.២០១៤យកល យ០៦.០៤.២០១៦)

ម� ដញសេ�យំនបយធិ�នរាយធិ�បធញសេប រិសបដបសងន ដធនសវដញ�កបកបធ ៃ់ ន ក់នារ
្នដ់�យ្សមរ�សបដបសងន ញ�ញល�កបធ�ជជ ់សដធនសវជាិយ៍

តសបស ផិំ្បសបលា័ល្ ធធ�ិញ �់រដធនសវយគង្បាេិបដធនសវិធិារញនរ�យ
់ូយ ៃ់ ន ក់នារយធិ�សដធនរឯកបសញនតសសធមរសបធសិាសរដនិិានទផនេន បរញ�
បសងសបធលរយញ��រដាបញជធ់�ំកធបសដផទ�មដដនសបដ ្ នដ�់យធ�ិំកធបស
ដនសវភសបដ សធមរសយទធមស់ធ់�បសសិាសរយនកញន្ធ រិងផ ិស�ំ ចាស់ដ រិធ់ធ
ំកលបធញនរាញឡរ�ញនតសបបន សសធមរសយញហាផញធំញដៃរដផរញ�ដ ៃ់ ន ក់នារយធិ�យ
សដធនរឯកបសយ្�់�ដសា�ភយបញ�ារានិ ចិដហ្បាិបានបិសយធិ�នធផានតសនធផ
មដធនដធនសវំ កលបធកនល កបធនធ��សន៍យយ
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ទដិញដបធនដ្្ប នធផានបសងសពៃ រ២០១៦

 ញសេប រិំកធបសដធនសវនកមនៃផ�យំកធបសនធផានដធនសវនកមនៃផ�យនសវ ិ់ រដធនសវនកមនៃផ�
្បររពៃ រ២០១៧យធិ�ញសេប រិនសវ ិ់ រក្�ក្ដកបធកល ន�ំភ ៃ់ ន ជាិយធិ�ញ្បសជាិ

 ប��ប ធដធនសនកមនៃផ� បិលញសេធគំបងនផ ំបបន លករា�នៃផ�្ដសនធិ�ញ្្្បញទដ

 ផិំ្បសបល័ាល្ ធយធិ�ញ �់រដធនសវញជតសំកធបសដធនសវញនតសបបន សន�ំភ

 ផិំ្បសបល័ាល្ ធយធិ�តសេធនធផមដធនដធនសវិ រញភំន�ំភំកលបធញ �់រដធ
នសវញហរដ

 ផិំដិន្្ម្ជតធិេ័ដសបដ ដធេយ ធយញករសីរញ �់រប ចិផបីធៃភំកធបសដផទ�មដដន
ដធនសវនកមនៃផ�បរពៃ រស រនិលយ២០១៥-២០១៧យ៍
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នរងសគផង

នៃផ�ាស ៃ់ ន កន់ារយ ធិ�ដធនសមរ�នដ នធាដនេយ ធដធនសវនកមនៃផ�ដបសំៃ��យយយយយយ
នរងសគផង ាូ �្ជលញ្លបរកផាយ កបធិរញភំនយានសនិានិបងិិាសកយសដធនរ្នដ�់
សផសងសមបសងយ ំកលបធនធផស័ាធបំកធបសដផទ�មដដនដធនសវនកមនៃផ�បរពៃ រ
ស រនិលយ ២០១៥-២០១៧យ ំកធបសដធនសវនកមនៃផ�្បររពៃ រធរស់ដៗយ ធិ�កនល ធបករយយយយ
បបាវ ធលរៗ ្បនបញេដគាបិងិិាយ្សមរ�នធផមដធនយធិ�ដបសំៃ��នរងសគផង
ិរញភំ ៃ់ ន ក់នារ្ នដ់�យ ធិ� ៃ់ ន ក់នារន�ភំមរ�នដ ំ កល្ធនិិចដហ្បាយិ
បានិបសលរជស់ដញដរ�សជផ រយ៍

យទរប�ចប យ សជផ របទដបសញ្សកបធសយ នយានសនិានិបងិិាសកយសដធនរយ នយានសយ ញេន
ករមយញេនយញេន្ដរយា�ន�� យទទ់លបធធបញដិននរដផសយញដិននរិញ្សរធយដផស
ភលរបសបិបសយធ�ិ្ធបសនេិូអជញសេ�សហបាយ៍

យយដបសនសគផងិរញភំបស បិលសស់មន ប !
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