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របាយររ  

ស�ពីី 
លទ�ផលយររររ ប �រ្រឈម ទមសទិយរររក រ២០១៦ 

ររសរ់ឈ�ីររុខរររសរារណសឈីទខន� 
ទដាយ ឯកន�រាយសសឈុន ុ រដ�ទលខមយរ�ឯសរ រុខរររសរា 
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- ឯកឧត�ម េលកកជំ ទ តជតំណកង្ំ  សួង ស េភ��ទកតិ�យិង ជាទេេគារ  
- ឯកឧត�ម េលកកជំ ទ វងអេលក េលកណងទ វ ក�ំ កង ំជំ វងអជាទេមណតទរ 
 

ជងបម ខ�ុ ជងូមេេគាែថ�ំវជណគគុណចជេព ឯកឧត�ម េលកកជំទ េលក េលកណងទ វ ក�ំ 
កង ំជំ វងអ ែដលបសវេ�� ទញចូលគម្ក ុំកម�ទធិទងស ិបតងូកងគុងលា�ផលកគរគគយរេាលាទគឆ ជកស�សិំេលទក
ាិងេដករគឆ ជ២០១៦ គងងអណកង្ំមុខរគសរគណរ។ �ាកងេស ខ�ុ ជក៏ងូមចូលគម្ចជែណកេដទម្ទរយកគណរ
វជាទទឌ្សនាាសកគណគងអណគំទងិ យមុខរគសរគណរេធា កអេណកមជតិ កូសវំ�ងស បិតបសណជងផំែដគ។ 

ដូច ឯកឧត�ម េលកកជំទ េលក េលកណងទ វ ក�ំ កង ំជំ វងអ បសដអំគ្ចមកេឹទយា 
ណកង្ំមុខរគសរគណរ ជណកង្ំែដលេាទងងេំ�ទតថ�ទេដយណារកណកមេលខ សងខគកមខ១២១៣ខ០១៦ ចុាថ� 
ាទ០៩ ែខធ ូ ឆ ជ២០១៣។ ដូេច ណកង្ំ ណតតទចជតយេាលេទលមយ្គយរងណរងអកគេគរងចជគច�ងម� ស�កគរគ 
េធា កអជតិងណរងអដអក�ជ សិំ ណគងអណគំទងិ យមុខរគសរគណរ ក ុំេ�រស វសុណកអតតង�ទាទកគេគរងចជ សិំ
កគណងណាអត�េ�គងងអណកង្ំមុខរគសរគណរ ណងកងេលខ ៣១១៨ មង.ណងក ចុាថ�ាទ០៨ ែខកង  ឆ ជ២០១៤ 
ង�ទាទកគេគរងចជ សិំ កគណងណាអត�េ�ាសកគរិល យចជណុាត�យកដ ស សិំ វំ�នា��ាសវគ��យកដ ស 
សិំវេ� ធិកគដ សាសណកង្ំ មុខរគសរគណរ។  

ង�ា ងអមកណកង្ំក៏បសេគរងចជងេំ�ទតាតរសគច�ងម� ស�មសាទគមុខរគសរគណររករសទ េខត� ំជំ ២៥ 
េដទម្ទងជេាញត្�ាទសិំនគកិចចក ុំទងិ យមុខរគសរគណរេធា កអេណកមជតិ តមណងកងេលខ១៩៧៩មង.សក 
ចុាថ�ាទ១៩ ែខមិថុ� ឆ ជ២០១៤ ង�ទាទកគេគរងចជសិំកគណងណាអត�េ�ាសមសាទគមុខរគសរគណររករសទ េខត� ែដល
រសកគរិល យកជ�ញចជស្ស៣ណតតទបសងេំ�ទតេតទំ  គ ឺ (១)កគរិល យគដបលសិំឹគិ� ទតួុ (២)កគរិល យ
ណកងខណណ សិំងណ�ុ ងត� ល សិំ(៣)កគរិល យណតត្ាសិិតតគដបលសិំេងរទត្។  

ជម្យេ េសែដគ ណកង្ំក៏បសេគរងចជធសរសមសុង្េ�តមគច�ងម� ស�គងងអមសាទគមុខរគសរគណរ 
ែដលរសណងរសមសាទគ វសុណងរសមសាទគ ណងរសកគរិល យ វសុណងរសកគរិល យ សិំម�ស�ទកជ�ញ េដទម្ទដអក�ជ 
សិំវសុទត�កគរគ ត្�ាទ សិំនគកិចចែដលណកង្ំបសណងគលអកូស។ ដូេច  េយទំ អចងេំ�តេឃទញា ចងអាទ
ែខមិថុ� ឆ ជ២០១៤ គឹូតមកដលអេាលេស គច�ងម� ស�គងងអមុខរគសរគណររករសទ េខត� ណតតទេគរងចជ
គច�ងម� ស�កគរគគងងអខ�្សផំ សិំ ណតតទវសុទត�កគរគសិំ នគកិចចែដលណកង្ំបសដកអាតវសុទត� េដទម្ទេម�ទយតងេ�
សអំេងងកកម�គងងអណកង្ំមុខរគសរគណរ ក៏ដូចជេេលសេរបយជយុា�ស�ង�គងងអរកគដ ភិបលផំែដគ។ 

�ពពររជ�ឯឯរ្ុរ 
រនម រសស �ពពរមឯ�ន 
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�ឯសរ រុខរររសរា 

3 
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ងុ៉ែស�េំងទជណតតទណងរមសអំកគេគរងចជគច�ងម� ស�កគរគ សិំ វសុទត�េងងកកម�គងងអណកង្ំែដលណតតទាណំអំ
កគណគងអណគំទងិ យមុខរគសរគណរេធា កអេណកមជតិផំក៏េដយ មសាទគមុខរគសរគណររករសទ េខត� បស
វសុទត�សូទត្�ាទសិំ នគកចិចគងងអខ�្សបសលលគ្គជាទេរាសរ។ េធក ុំាកងេសែដគ ខ�ុ ជងូមវសុង តកណរងកូស
វំ�ងស បិតំជំ មូលសូទាិដនាងជខសអ់ចជសស្៣(ងទ) ពកអា ស�សអំកគណគងអណគំទងិ យមុខរគសរគណរេធា កអ
េណកមជតិគឺិ  

(១) លា�ផលកគរគងេណមចបសក ុំគយរេាលជំ២ឆ ជកស�ំមកេស 
(២) ងង� ណងរមែដលបសក្ងណងាក ុំេាលវសុទត�កគរគ 
(៣) ាិងេដកគរគងណរងអឆ ជ២០១៦។ 

១.លទ�ផលយរររសទ�រជបឈឯ ុរាាទពលរ ពីរក រឯឈន រឯទឈព 
ក ុំគយរេាលជំាទគឆ ជកស�ំ មកេស មសាទគមុខរគសរគណររករសទ េខត�បសវសុទត�កគរគសិំងេណមច

បសលា�ផលងជខសអ់ ដូចខំេណកមិ 
(១) ាិសិតតសិំ ផ�លអាិដ កគេលទកគែណងណង្លសួសនាគដបលម�ស�ទរកកគ តមមសាទគ វំ�នា�� 

កុជទញិរករសទ េខត� ណកកំ  ណងកក ខណណ  បសំសអេាលេទលសិំរសណងងិា�នា 
(២) េធ�ទសិយ តកម�ា កអ ឋសស�គង ក� ិ កូសម�ស�ទរកកគេធតមងត� មសាទគសិំវំ�នា��កុជទញិេខត� ណកកំ 

ណងកក ខណណ  
(៣) វសុទត�ត្�ាទេង�ធកិគកូសគណរវភបិល រករសទ េខត� ក ុំកគផ�លអេរងលអេលទកគរគណគងអណគំ

ម�ស�ទរកកគងុទទលិេធា កអេណកមជត ិ ដូចជកគទនិគមុខតជែណំែដលណតតទែតំតជំ  កគេលទក
ែផសកគណកងខណណ  កគេណកទងេគ ទងម�ស�ទរកកគ កគផ� ងអង�ូគសួសនាគដបលជេដទម ាតណតអមណតតទ
តមចចងអ លិខិតងាដ សគតិយុត� សិំសទតិទធិទជធគរស  

(៤) ចូលគម្ជតជតំណកង្ំ មុខរគសរគណរ េធក ុំគណរកម�កគណងតំេណកទងេគ ទងម�ស�ទរកកគ
ងុទទលិ េធតមរករសទ េខត�  

(៥) ណត្តាិសតិតសិំផ�លអាដិ កគេលទតរំេងរទត្ គងងអមសាទគ វំ�នា��កុជទញិរករសទ េខត� បស
ំសអេាលេទលសិំរសណងងាិ�នា 

 (៦) ចុណត្តាិសិតតសិំណងមូលាសិ ស យកគេណងទណបងអណគតងេណំរសាទគេទស ា កអគ្ង ណគតជងអកចិចងសជ សិំ
ម�ស�ទជងអកិចចងសជគងងអមសាទគវងអគ ជ យុទកស សិំកទក េធាូំជំ ២៥រករសទ េខត� 

(៧) េគរងចជទគ�ងណ�ុ ងត� ល សិំ  ងណមងងណម្លកគវសុទត�លិខិតងាដ សគតិយុត��� ែដលដកអ
េចញាតវសុទត�េដយណកង្ំ សួង ស�� សិំ រកគដ ភិបល ែដលពកអា ស�សអំទងិ យមុខរគ
សរគណរ  

(៨) ចុាិសតិតេលទកគេណងទណបងអម�ស�ទជងអកចិចងសជមិសណងណកតទគងងអមសាទគ វំ�នា��  
(៩) បសវសុទត�កជហសសកល្ំេធេខត�កជា អំង� ឺ េលទកគដកអាតេណងទណបងអសូទណងា ស�ង�ចូលាិស ស យ 

(Drag and Drop System) ង�ចូ លតរំេងរទត្ សិំ ឯកសគពកអា ស�េផ្ំ់េារត តមណងា ស�
េវតចិណតតសចិ។  

(១០) ងែំ�គថទកិគងងអមសាទគ វំ�នា��កុជទញិេខត� ចូលថទកិជតិទញិ  
(១១) វសុទត�នគកចិចេផ្ំ់េារត ែដលណកង្ំ សិំរកគដ ភិបលណងគលអកូស ជាិេងងពកអា ស�េ�សអំ

កគរគែកាណម អំងុទកេណជ ជអាិ កគែកាណម អំគដបលសរគណរ កគែកាណម អំទមិក្កគសិំ
ទងិឹមក្កគ សិំកគែកាណម អំកគណគងអណគំឹគិ� ទតួុសរគណរ ។ល។ 
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លា�ផលំជំ េស ងរ� ញាតេឃទញាទកិចចខិតខជណងអំែណងំគងងអា កអដអក�ជសិំ ម�ស�ទរកកគគងងអមសាទគ មុខរគ
សរគណរ ែដលរសចជស្សតចិ េងទេធរងសអំាជឹជកគរគ។ 
២.រ ប �រ្រ 

ក ុំេាលវសុទត�កគរគ មសាទគមុខរគសរគណររករសទ េខត� បសក្ងណងាសូទងង� ណងរមងជខសអ់ម្យ
ចជស្សដូចខំេណកមិ 

(១) ងង� ណងរមែផ កធសរសមសុង្ េដយសគមសាទគមុខរគសរគណររករសទ េខត� េាទងងេំ�ទតថ�ទ 
ម�ស�ទរកកគងេណមទកគរគេធក ុំមសាទគរសងរងនាចជគុមកាទណគងអមសាទគ វំ�នា�� ណាមំជំ
ងមតួនាេធរសកណមិត ែដលណតតទកគកគងណ�ុ ងត� លជចជបចអ។  

(២) ងគរិកងកគរគមិសំសអងមណងង េដយសគាុជំសអរសវេគគដបលជកអលកអងណរងអងជេាញ
កគរគ  

(៣) េធរសកគខ�មេធជបយវសុទត�កគរគ ដូចជ ងរា គេណងទណបងអក ុំកគរិល យ មូ៉តូ សិំ គថយស� 
ែដលងំ�ជកគលជបក ក ុំកគងជេាញេងងកកម�េធតជងសអឆ� យ់  

(៤) កិចចងឹកគគងងអា កអដអក�ជតមងត� មសាទគ វំ�នា ណកកំ ណងកក មិសំសអរសនាគលូស
េធេតទយ។ 

៣.ទមសទិយរររក រ២០១៦ 
ក ុំេេលេដងេំ�ទសណងងិា�នាកគរគ សិំ  កគណគងអណគំទងិ យមុខរគសរគណរេធា កអេណកមជតិេធ

ក ុំែផសកគងកម�នាឆ ជ២០១៦គងងអខ�្ស មសាទគមុខរគសរគណរបសដកអេចញាិងេដវសុទត�កគរគរសជអាិ  
(១) ងស�ាណំអំ ណងងាិ�នាកគរគណត្តាិសតិតគដបលសិំេងរទត្ 
(២) ងស�ាណំអំ ណងងាិ�នាាសកគកសំែផសកគធសរសមសុង្េធា កអេណកមជតិ កគរគណគងអណគំ

ណកងខណណ  ម�ស�ទជងអកចិចងសជ សិំងុគ�លិកវែណ� ត 
(៣) កជគុញកគេណងទណបងអងេចចកទាិជា ត័រសទាិជេធក ុំកគវសុទត�កគរគ  
(៤) កជគុញសិំវសុទត�កគេលទកកម�ងអគុណផល សិំ កគាា្លខុងណតតទគងងអម�ស�ទរកកគងុទទលិេធា កអ

េណកមជតិ  
(៥) ងស�ាណំអំ កគណគងអណគំកគេណងទណបងអ សិំ កគេងទកផ�លអណបកអលភកគដលអម�ស�ទជងអកិចចងសជ សិំ

ងុគ�លិកវែណ� ត  
(៦) កជគុញសិំវសុទត�យុា�ស�ង�ង�ង� ងេយសឌ គក ុំទងិ យមុខរគសរគណរេធា កអេណកមជតិ  
(៧)  ាណំអំសិំ ាណំទក កគវភិទឌ្សួង ស សិំេឹដ គច�ងម� ស�គូងទ  ស� 
(៨)  ាណំអំសិំ ាណំទកចិចងឹណងតិងត�ិកគជម្យ មសាទគ វំ�នា��កុជទញិរករសទ េខត� សិំ 
(៩) េជណាសិំវសុទត�ាងិេដជយុា�ស�ង���គងងអណកង្ំ សួង ស�� សិំរកគដ ភិបល។ 
ជាទង�ចងអ ខ�ុ ជងូមេេគាែថ�ំ វជណគគុណរ៉ំណជលេណជងជផុត ចជេព ឯកឧត�ម េលកកជំទ េលក 

េលកណងទ វ ក�ំ កង ំជំ វងអ សិំវំ�ងស ិបតំជំ មូល ែដលបសយកចិត�ាុកដកអស� ងអសូទងាងរ� ញ
ង�ទាទលា�ផលកគរគ ងង� ណងរម សិំាងិេដកគរគឆ ជ២០១៦ ែដលពកអា ស�សអំ កគណគងអណគំទងិ យមុខរគ
សរគណរេធា កអេណកមជតិ។ 

ងូមវគគុណរ 
 

 


