








 

◦Ūņ₣с◦Бơ 
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3 
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ...................... 
Ū О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ................. 
ũřťģŲþНе ₤Į̇ĳс.............. 
េលខ..................................	

 
ũģŎŁũ‗ч₤ŉБĮБ₤ņЊ◦ċĩŲŁũİũ 

ũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝þНе ι₤Į̇ĳс.................. 
Ζ‗ĳŉЊ◦Бư  

ЯŠ...... ĂĖ еƯƠớ
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Ю₤ş ŉ̋БЮĩŉЧņ 
ឃុំ ឬសងក ត.់................ គឺជឃុ ំឬសងក តម់យួកនុងចំេ មឃំុ សងក តស់រុប...... ៃន្រកងុ ឬ្រសុក 

ឬខណ្ឌ ............ ជធន ីឬេខត្ត................ ែដលមន្រពំ្របទល់ខងលិចទល់នឹង................... ខងេកើត
ទល់នឹង.................... ខងេជើងទល់នឹង.................... នងិខងតបូងទល់នឹង....................។ 
 ឃុំ ឬសងក ត.់..................... មន ៖ 

ល.រ ករបរយិយ សរុប ឯក  
1 2 3 4 
១ ៃផទដីសរុប  គីឡូែម៉្រតកេរ ៉
២ ចំនួនភូម ិ  ភូម ិ
៣ ចំនួន្រគួ រ  ្រគួ រ 
៤ ចំនួន្របជពលរដ្ឋសរុប  នក់ 
៥ ចំនួន្រសី្តសរុប  នក់ 

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ចនំនួភមូិគជឺចនំនួភមូិទទលួ គ លជ់ផ្លូវករទងំអសែ់ដលមនេនកនុងរដ្ឋបលឃុំ 

សងក ត។់ ចនំនួ្រគួ រសរបុ ចនំនួ្របជពលរដ្ឋសរបុ និងចនំនួ្របជពលរដ្ឋជ្រស្ត ី្រតូវ្រសងេ់ចញពី
ងកនុងចណុំច១.១ កនុងរបយករណ៍េនះ។
របយករណ៍ស្តីពីសមទិធផលករងររបស់្រកុម្របឹក ឃំុ ឬសងក ត់ ណត្តិទី៣ គឺជករបរយិយ

សេងខបអំពសីមទិធផលករងរែដលរដ្ឋបលឃុំ ឬសងក តស់េ្រមចបនកនុងរយៈេពល្រប(ំ០៥)ឆន  ំ ចបព់ី
ៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ ដល់ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦។ របយករណ៍េនះ មន២ែផនកែដលកនុង
េនះ ៖ 

 ЯĩĖ̋ ◦Бơ ៖ ₤ņЊ◦ċĩŲŁũİũ 
ែផនកទី១េនះ បរយិយសេងខបអំពីសមទិធផលករងរសំខន់ៗ ែដលរដ្ឋបលឃុំ សងក តស់េ្រមច
បនេនកនុង ណត្តិទី៣របស់្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត។់  

 ЯĩĖ̋ ◦БƯ ៖ ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤е‗РņĮũ  
ែផនកទី២េនះ បរយិយសេងខបអំពីបញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗ  អនុ សនស៍្រមបេ់ ះ្រ យ
បញ្ហ ្របឈមទងំេនះ ្រពមទងំបរយិយអំពីេយបល់ឬសំណូមពរេផ ងៗរបស់រដ្ឋបលឃុំ 
សងក ត។់ 

របយករណ៍េនះមនភជ បម់កជមយួនូវ ងឧបសមពន័ធចនំួន៣ ៖ 
 ឧបសមពន័ធទ១ី ៖ សថិតិ្របជពលរដ្ឋ 
 ឧបសមពន័ធទ២ី ៖ ករអនុវត្តគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងក ត ់
 ឧបសមពន័ធទ៣ី ៖ បញជ ី្រទពយសមបត្តិ 
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ЯĩĖ̋ ◦Бơ 
₤ņЊ◦ċĩŲŁũİũ 

ơ.ơ. ₤□ЊĳЊŪĠďĮŲũřť (ព័តម៌នលម្អិតមនេនកនុង ងឧបសមពន័ធទី១) 
លរ ករបរយិយ ចំនួន
1 2 3

១ ្រគួ រសរុប 
២ ្រគួ រអចិៃ្រន្តយ ៍
៣ ្រគួ របេ ្ត ះ សនន 
៤ ្របជពលរដ្ឋសរុប 
៥ ្របជពលរដ្ឋជ្រស្តី
៦ ្របជពលរដ្ឋែដលមន យុ១៨ឆន េំឡងី
៧ ្របជពលរដ្ឋចំ ក្រសុក 

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ្រតូវ្រសងេ់ចញពីសថិត្ិរបជពលរដ្ឋ កនុង ងឧបសមពន័ធទ១ី ែដលមនភជ បម់កជមយួ

កនុងរបយករណ៍េនះ។  
ơ.Ư. ₤□ЊĳЊŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣ĠНÐðŲЊ˝ 
លរ ករបរយិយ សរុប ្រសី
1 2 3 4

១ សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត ់  
២ សមជិក្រកុម្របឹក ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរកនុងរយៈេពល០៥ឆន  ំ  
៣ េមឃុ ំេចសងក ត់  
៤ ជំទបទ់ី១ េចសងក តរ់ងទី១   
៥ ជំទបទ់ី២ េចសងក តរ់ងទី២  
៦ េសម នឃុ ំសងក ត ់  
៧ បុគគលិកកិចចសនយ  
៨ េមភូមិ  
៩ អនុ្របធនភូមិ  
១០ សមជិកភូមិ  
១១ អនកទទួលបនទុកកិចចករនរនីិងកុមរែដលមិនែមនជសមជិក្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់  
១២ ជនបេងគ ល ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លឃុ ំសងក ត់  
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ជចនំនួសរបុជកែ់ស្តងៃនសមសភពនីមួយៗ។  
 កេូ នទ៤ី ជចនំនួ្រស្តជីកែ់ស្តងៃនសមសភពនីមយួៗ។



3 

ơ.ư. řБŁ Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş ĕЊ₣ŲЊŠЊĳ  

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ ដីកែដលបន កេ់ចញ       
២ េសចក្តីសេ្រមចែដលបន កេ់ចញ       
៣ លិខិតរដ្ឋបលែដលបន ក់េចញ       
៤ លិខិតែដលបនទទួល       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៣ីៃន ងកនុងចណុំច១.១.៣ ៃនរបយ

ករណ៍្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។  
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.̉. ˝ ЊşĆŪĠĄНеŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ◦◦УŲĠĕĀО˝˝ ЊşĆŁũĜũВ ĕЊ₣˝ НŌũ (Ð.˝.ĕ.˝) 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ កិចច្របជំុ មញញរបស់្រកុម្របឹក        
២ កិចច្របជំុវ ិ មញញរបស់្រកុម្របឹក        
៣ កិចច្របជំុសមង តរ់បស់្រកុម្របឹក        
៤ កិចច្របជំុ គ.ក.ន.ក       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៣ីៃន ងកនុងចណុំច១.១.៤ ៃនរបយ

ករណ៍្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។  
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។
ơ.̣. ÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐЯřŲŌĕŁũ₤ĕŜý еŪ◦ЮŢŎℓŷЋŁþНе ₤Į̇ĳс 

ល.រ ករបរយិយ 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

១ េសដ្ឋកិចច      
២ សងគមកិចច      
៣ ធនធនធមមជតិ 

និងបរ ិ ថ ន 
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ល.រ ករបរយិយ 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

៤ េស រដ្ឋបល និង
សនិ្តសុខ  

     

៥ េយនឌ័រ      
សរុប      

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី និងទ១ី១ ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៣ីៃន ងកនុងចណុំច១.២.១ ៃនរបយ

ករណ៍្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។  
 កេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ និងទ១ី២ ្រសងេ់ចញពីកូេ នទ៤ីៃន ងកនុងចំណុច១.២.១ ៃនរបយ

ករណ៍្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។  
 កេូ នទ១ី៣ ជផលបកូៃនកេូ នទ៣ី ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី និងទ១ី១ ។ 
 កេូ នទ១ី៤ ជផលបូកៃនកេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ និងទ១ី២។
ơ.̀. ÐЮŪŌ₣ ŷЋĕЊЮŗÐЯřŲģĕΒĕНŷĳŉď˝ сЯ₤ŉ₣ (ព័តម៌នលម្អិតមនេនកនុង ងឧបសមពន័ធទី២) 

ល.រ ករបរយិយ 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

១ េសដ្ឋកិចច      
២ សងគមកិចច      
៣ ធនធនធមមជតិ 

និងបរ ិ ថ ន 
     

៤ េស រដ្ឋបល និង
សនិ្តសុខ  

     

៥ េយនឌ័រ      
សរុប      

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី និងទ១ី១ ជចនំនួគេ្រមង មែផនកនីមួយៗែដលបនអនវុត្តជកែ់ស្តង 

ពីឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។  
 កេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ និងទ១ី២ ជតៃម្លគេ្រមង មែផនកនីមយួៗ ែដលបនចំ យជកែ់ស្តង 

ពីឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។  
 កេូ នទ១ី៣ ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី និងទ១ី១ ។ 
 កេូ នទ១ី៤ ជផលបូកៃនកេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ និងទ១ី២។
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ơ.́. ŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ  

ឆន  ំ
ចំណូល (គិត នេរៀល) ចំ យ (គិត នេរៀល)

អនុមត័ ជកែ់ស្តង ភគរយ អនុមត័ ជកែ់ស្តង ភគរយ
1  2 3 4 5 6 7

២០១២   
២០១៣   
២០១៤       
២០១៥       
២០១៦       
សរុប       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ១ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។  
 កេូ នទ២ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៣ីៃន ងកនុងចណុំច១.៣ ្រតងជ់រួសរបុចណូំលៃនរបយករណ៍

្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។    
 កេូ នទ៣ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៤ីៃន ងកនុងចណុំច១.៣ ្រតងជ់រួសរបុចណូំលៃនរបយករណ៍

្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។  
 កេូ នទ៤ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៥ីៃន ងកនុងចណុំច១.៣ ្រតងជ់រួសរបុចណូំលៃនរបយករណ៍

្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។  
 កេូ នទ៥ី ្រសងេ់ចញពីកូេ នទ៣ីៃន ងកនុងចំណុច១.៣ ្រតងជ់រួសរុបចំ យៃនរបយ

ករណ៍្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។ 
 កេូ នទ៦ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៤ីៃន ងកនុងចណុំច១.៣ ្រតងជ់រួសរបុចំ យៃនរបយករណ៍

្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។  
 កេូ នទ៧ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៥ីៃន ងកនុងចណុំច១.៣ ្រតងជ់រួសរបុចំ យៃនរបយករណ៍

្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។ 

ơ.៨. ŁũŪÐĠсŪÐ₣Ū◦Įŏ₤ņġĳŉЊ (ពត័៌មនលម្អិតមនេនកនុង ងឧបសមពន័ធទី៣) 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ ្រទពយសមបត្តិែដលបនទិញ ឬទទួល(ថមី)       
២ ្រទពយសមបត្តិែដលបនកតេ់ចញ       
៣ ្រទពយសមបត្តិសរុប       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៣ីៃន ងកនុងចណុំច១.៤ ៃនរបយករណ៍
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្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.៩. ŁũΒķЊŷűΘ₤ņĳ□ļĮ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ វគគសិក         
២ សិកខ កមសរុបែដលបនចូលរមួវគគសិក        
៣ សិកខ កមជ្រស្តីែដលបនចូលរមួវគគសិក        

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៤ី និងទ៥ីៃន ងកនុងចណុំច១.៥ ្រតងជ់រួ

សរបុ ៃនរបយករណ៍្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។ 
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.ơƠ. ₤˝ņŊļĮЮ₤ǻ₤₣ ðņ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ មេត្តយយសិក សហគមន៍កំពុងដំេណីរករ
ែដលគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់       

២ ្រគួ រងយរងេ្រគះគ្ំរទពីឃុសំងក ត់ស្រមប់
ែកលម្អអនម័យ(ករ ងៃដនឹង បូ៊)       

៣ ្រគួ រងយរងេ្រគះគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់
េដីមបទីទួលបនទឹក ្អ តេ្របី្របស់       

៤ ្រគួ រងយរងេ្រគះគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់
េដីមបទីទួលបនបងគន់អនម័យេ្របី្របស់       

៥ ្រគួ រងយរងេ្រគះែដលឃុ ំសងក ត់ចុះ
កំណតអ់ត្តសញញ ណ       

៦ ្រស្តីរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ
ែដលទទួលករគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៣ីៃន ងកនុងចណុំច១.៦ ៃនរបយករណ៍

្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។ 
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។



7 

ơ.ơơ. Łũ₤ŪņОй₤ŪņФŲ◦еĜ₤с  

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ ករណីែដលបនេ ះ្រ យ ឬស្រមុះ
ស្រមួលរចួ 

      

២ ករណីែដលបនបញជូ នេទ ថ បន័ពក់ពន័ធ       
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៣ីៃន ងកនុងចណុំច១.៧ ៃនរបយករណ៍

្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។ 
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.ơƯ. ŁũİũΒŪ″ĕН˝ РŲŢť ĕ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ សំបុ្រតកំេណីត       
២ សំបុ្រតបញជ ក់កំេណីត       
៣ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតកំេណីត       
៤ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតបញជ ក់កំេណីត       
៥ សំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍       
៦ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍       
៧ សំបុ្រតមរណភព       
៨ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតមរណភព       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៣ីៃន ងកនុងចណុំច២.១  ៃនរបយករណ៍

្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។ 
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.ơư. ŁũşНйЮěŊ й ĕЊ₣ŁũĮЊĕЊĳŏĠŃą БЮěŊ йΒĖ̋ ЮģйЮĂĖ ĳ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

1  2  3 4 5 6 7

១ ្របជពលរដ្ឋែដលបនចុះេឈម ះថមី      
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ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

1  2  3 4 5 6 7

២ ្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបនលុបេឈម ះេចញពី
បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត 

     

៣ ្របជពលរដ្ឋសរុបែដលមនេឈម ះេបះេឆន ត
(ចស់ និងថមី) 

     

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី ្រសងេ់ចញពីកេូ នទ៣ីៃន ងកនុងចណុំច២.២ៃនរបយករណ៍

្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដលឆ់ន ២ំ០១៦។

ơ.ở. ŁũĩŉŲсЮ₤ǻũřťģŲ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ េស រដ្ឋបលែដលឃុ ំសងក តប់នផ្តល់       
២ ចំណូលែដលទទួលបនពីករផ្តល់េស

រដ្ឋបល(េរៀល) 
      

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី ជចនំនួែដលបនអនវុត្តជកែ់ស្តង មឆន នីំមយួៗ។ 
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.ợ. Łũİũ₤ĕŉЊ₤НŠ ₤₧ŉ ĠсēĖ Ġс ĕЊ₣ũЮĠЬĠЮũЬĠũŎ⅜ēũ‗к 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
បរយិយសេងខបពីចណុំច១.៨.១ៃនរបយករណ៍្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដល់

ឆន ២ំ០១៦ េ យរេំលចឱយេឃើញនវូសចូនករសំខន់ៗ ។ 

ơ.ờ. ŁũİũЮ₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ˝ ЊşĆ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
បរយិយសេងខបពីចណុំច១.៨.២ៃនរបយករណ៍្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដល់

ឆន ២ំ០១៦ េ យរេំលចឱយេឃើញនវូសចូនករសំខន់ៗ

ơ.ớ. ŁũİũŪÐĠсŪÐ₣ĊĕēĕĊņŊďĳЊ ĠũЋ⅜□ ĕ ŷĠġĊņх ЮĠĳЊ˝ķ‗Ź ďĳЊ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
បរយិយសេងខបពីចណុំច១.៨.៣ៃនរបយករណ៍្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដល់

ឆន ២ំ០១៦ េ យរេំលចឱយេឃើញនវូសចូនករសំខន់ៗ

ơ.ơ៨. Łũİũ₤΅ŁũďņУŎΒ₣ ðļĮĵ˝ сĮњĕċ Β₣ ðŁũ₤₣ ðņ₤НБŷЋŲ ĕЊ₣ЯĩĖ̋ υ˝Ąĕ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
បរយិយសេងខបពីចណុំច១.៩ៃនរបយករណ៍្របចឆំន រំបសរ់ដ្ឋបលឃុំ សងក តពី់ឆន ២ំ០១២ដល់

ឆន ២ំ០១៦ េ យរេំលចឱយេឃើញនវូសចូនករសំខន់ៗ  
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ЯĩĖ̋ ◦БƯ 
ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤е‗РņĮũ 

Ư.ơ. ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤еЮ‗ЧřеЮ₧йŪ⅜Ŏ 
ល.រ បញ្ហ ្របឈមសខំន់ៗ  សេំណីដំេ ះ្រ យ 
1 2 3 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ពិពណ៌នសេងខបអំពីបញ្ហ ្របឈមចមបងៗែដលរដ្ឋបលឃុំ សងក តប់នជបួ្របទះ កនុង

ករអនវុត្តតនួទ ីភរកចិចរបសខ់ ្លនួ េហើយែដលពុំទនប់នេ ះ្រ យ។  
 កេូ នទ៣ី ពិពណ៌នសេងខបអំពីសំេណើ ដំ ះ្រ យៃនបញ្ហ ្របឈមនីមយួៗ ែដលបនេលើក 

េឡើង។ 
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Ư.Ư. ЮŗĠŲс ĕЊ₣₤е‗РņĮũ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 ពិពណ៌នអំពីេយបល ់ ឬសំណូមពរេផ ងៗែដលរដ្ឋបលឃុំ សងក តម់នបំណងបញជ កប់ែនថម 
ពកព់ន័ធករអនវុត្តតនួទ ី ភរកចិចរបសខ់ ្លនួ េដើមបឱីយ ថ បន័ ឬអងគភពមនសមតថកចិចននជយួគ្ំរទ 
ជំរញុ ស្រមបស្រមួល ឬេ ះ្រ យ។  

 

របយករណ៍ស្តីពីសមទិធផលករងររបស់្រកុម្របឹក ឃំុ ឬសងក ត់ ណត្តិទី៣េនះ ្រតូវបនពិនិតយ 
និងអនុមត័េនកនុងកិចច្របជុំ.................េលើកទី.....របស់្រកុម្របឹក ឃំុ ឬសងក ត.់.............. នៃថងទី....... 
ែខ............. ឆន ២ំ០.....។ 

 ៃថងទី......... ែខ............... ឆន ២ំ០.... 
ЮņþНе Юč₤Į̇ĳс 

 
ΧĠ₤ņįњĕċ ៖ 

 ឧបសមពន័ធទ១ី ៖ សថិតិ្របជពលរដ្ឋ 
 ឧបសមពន័ធទ២ី ៖ ករអនុវត្តគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងក ត ់
 ឧបសមពន័ធទ៣ី ៖ បញជ ី្រទពយសមបត្តិ 
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Бơ 
₤□ЊĳЊŪĠďĮŲũřť  

ល.រ េឈម ះភូមិ 
ចំនួន្រគួ រ 

្របជពលរដ្ឋទូេទ ្របជពលរដ្ឋ១៨ ឆន េំឡងី
ចំ ក្រសុក 

សរុប ្រស ី
អចិៃ្រន្តយ៍ បេ ្ត ះ សនន

សរុប ្រស ី
អចិៃ្រន្តយ៍ បេ ្ត ះ សនន

សរុប អចៃិ្រន្តយ ៍ ប. សនន សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រសី សរុប ្រស ី
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

សរុប                  
កំណតស់មគ ល ់៖ សថិតិ្របជពលរដ្ឋៃនឆន ២ំ០១៦។   
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦БƯ  
ŁũΒĕНŷĳŉÐЮŪŌ₣ņРŲĕЊĊЊþНе ₤Į̇ĳс 

ល.រ េឈម ះគេ្រមង ឆន  ំ ចំនួនលទធផល តៃម្លគេ្រមង 
( នេរៀល) 

ក). ែផនកេសដ្ឋកិចច 
   
   
   

ខ). ែផនកសងគមកិចច 
   
   
   

គ). ែផនកធនធនធមមជតិ និងបរ ិ ថ ន 
   
   
   

ឃ).ែផនកេស រដ្ឋបល និងសនិ្តសុខ  
   
   
   

ង). ែផនកេយនឌរ័ 
   
   
   

សរុប  
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ΧĠ₤ņįњĕċ◦Бư 
ĠŃą БŪ◦Įŏ₤ņġĳŉЊ 

ល.រ េឈម ះសមភ របរកិខ រ ្របេភទ េលខសមគ ល ់ កលបរេិចឆទ
ទិញ ឬទទួល តៃម្លេដីម ទី ងំ េផ ងៗ 

        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
កំណតស់មគ ល ់៖ បញជ ី្រទពយសមបត្តិៃនឆន ២ំ០១៦។  



 

◦Ūņ₣с◦БƯ 
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3 
ŬĄēĕБ ЮŠĳŉ........................... 
ũřťģŲŪ О̋₣ Ū₤О˝ Š‗Ź .......... 
េលខ...................................... 
 

ũģŎŁũ‗чĠР˝₤ũНĠ₤ņЊ◦ċĩŲŁũİũ 
ũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝þНе ₤Į̇ĳсΖ‗ĳŉЊ◦Бư 

ЮĝŪ˝ О₣ Ū₤О˝ Š‗Ź ..............  

ЯŠ......... ĂĖ еƯƠớ 



 

ŌĳЊŁ 
ros 

 

េសចក្តីេផ្តើម ..........................................................................................................................  
ែផនកទី១ ៖ សមទិធផលករងរ ..................................................................................................  

១.១. សថិតិ្របជពលរដ្ឋ ................................................................................................  
១.២. សថិតិ្រកុម្របឹក  និងបុគគលិក .................................................................................  
១.៣. ដីក េសចក្តីសេ្រមច និងលិខិត .............................................................................   
១.៤.  កិចច្របជុំ្រកុម្របឹក  នងិគណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកិចចករនរ ីនិងកុមរ ......................  
១.៥.  គេ្រមងវនិិេយគែដលមនករសនយគ្ំរទេ យថវកិឃុ ំសងក ត់ .................................  
១.៦.  គេ្រមងវនិិេយគែដលបនអនុវត្តជក់ែស្តង .............................................................  
១.៧.  ករអនុវត្តថវកិ ..................................................................................................   
១.៨.  ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិ .....................................................................................  
១.៩.  ករអភិវឌ សមតថភព .........................................................................................  
១.១០. សកមមភពេស សងគម.........................................................................................  
១.១១. ករស្រមុះស្រមួលទំនស់ .....................................................................................   
១.១២. ករងរអ្រ នុកូល ្ឋ ន .......................................................................................  
១.១៣. ករចុះេឈម ះ និងករពិនិតយបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត .................................................  
១.១៤.  ករផ្តល់េស រដ្ឋបល ..........................................................................................  
១.១៥. ករងរសន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់ និងរេបៀបេរៀបរយ ធរណៈ ......................................  
១.១៦. ករងរេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច ..................................................................................  
១.១៧. ករងរ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ បរ ិ ថ ន វបបធម៌ េបតិកភណ្ឌ ជត ិ..............................  
១.១៨. ករងរសហករជមួយអងគភពពក់ព័នធ អងគករសងគមសីុវលិ និងែផនកឯកជន .................  

ែផនកទី២ ៖ បញ្ហ ្របឈម និងសំណូមពរ  ....................................................................................  
២.១. បញ្ហ ្របឈម និងសំេណីដេំ ះ្រ យ ...................................................................  
២.២. េយបល់ និងសំណូមពរ .........................................................................................  
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Ю₤ş ŉ̋БЮĩŉЧņ 
្រកុង ឬ្រសុក ឬខណ្ឌ ................ គឺជ្រកុង ឬ្រសុក ឬខណ្ឌ មយួកនុងចំេ ម្រកុង ្រសុក ឬខណ្ឌ  

សរុប...... ៃន ជធនី ឬេខត្ត............. ែដលមនឃុំ សងក តច់ំនួន........... កនុងេនះរមួមនឃំុ ឬសងក ត់
....................................................................... និងមន្រពំ្របទល់ខងលិចទល់នឹង................... 
ខងេកើតទល់នឹង................... ខងេជើងទល់នឹង.................. និងខងតបូងទល់នឹង..................។ 
 ្រកុង ឬ្រសុក ឬខណ្ឌ ...................... មន ៖ 

ល.រ ករបរយិយ សរុប ឯក  
1  2 3 4 
១ ៃផទដីសរុប  គីឡូែម៉្រតកេរ ៉
២ ចំនួនឃុ ំឬសងក ត់  ឃុ ំឬសងក ត់ 
៣ ចំនួនភូម ិ  ភូម ិ
៤ ចំនួន្រគួ រ  ្រគួ រ 
៥ ចំនួន្របជពលរដ្ឋសរុប  នក់ 
៦ ចំនួន្រសី្តសរុប  នក់ 

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ីៃន ងកនុងេសចក្តេីផ្តើម កនុងរបយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ 

សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ។

របយករណ៍បូកសរុបសមទិធផលករងររបស់្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ ណត្តិទី៣េន្រកុង ្រសុក 
ឬខណ្ឌ  គឺជករបរយិយសេងខបអំពសីមទិធផលករងរែដលរដ្ឋបលឃុំ ឬសងក តទ់ងំអស់កនុង្រកុង ្រសុក 
ឬខណ្ឌ .........ៃន ជធនី ឬេខត្ត......... សេ្រមចបនកនុងរយៈេពល្រប(ំ០៥)ឆន  ំចបព់ីៃថងទី០១ ែខមក  
ឆន ២ំ០១២ ដល់ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦។ របយករណ៍បូកសរុបេនះ មន២ែផនកែដលកនុងេនះ ៖ 

 ЯĩĖ̋ ◦Бơ ៖ ₤ņЊ◦ċĩŲŁũİũ 
ែផនកទី១េនះ បរយិយសេងខបអំពសីមទិធផលករងរសំខន់ៗ ែដលរដ្ឋបលឃុំ សងក តក់នុង
្រកុង ឬ្រសុក ឬខណ្ឌ ..............ៃន ជធនី ឬេខត្ត................ សេ្រមចបនេនកនុង ណត្តិ
ទី៣របស់្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត។់  

 ЯĩĖ̋ ◦БƯ ៖ ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤е‗РņĮũ  
ែផនកទី២េនះ បរយិយសេងខបអំពីបញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗ  អនុ សនស៍្រមបេ់ ះ្រ យ
បញ្ហ ្របឈមទងំេនះ ្រពមទងំបរយិយអំពីេយបល់ឬសំណូមពរេផ ងៗរបស់រដ្ឋបលឃុំ 
សងក ត ់កនុង្រកុង ឬ្រសុក ឬខណ្ឌ ............ៃន ជធនី ឬេខត្ត............។ 
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ЯĩĖ̋ ◦Бơ 
₤ņЊ◦ċĩŲŁũİũ 

ơ.ơ. ₤□ЊĳЊŪĠďĮŲũřť  
ល.រ ករបរយិយ ចំនួន
1 2 3

១ ្រគួ រសរុប 
២ ្រគួ រអចិៃ្រន្តយ ៍
៣ ្រគួ របេ ្ត ះ សនន 
៤ ្របជពលរដ្ឋសរុប 
៥ ្របជពលរដ្ឋជ្រស្តី
៦ ្របជពលរដ្ឋែដលមន យុ១៨ឆន េំឡងី
៧ ្របជពលរដ្ឋចំ ក្រសុក 

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ីៃន ងចណុំច១.១ កនុងរបយករណ៍្រកមុ្របកឹ ឃុំ សងក ត់

ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ។
ơ.Ư. ₤□ЊĳЊŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣ĠНÐðŲЊ˝ 
ល.រ ករបរយិយ សរុប ្រសី
1 2 3 4

១ សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត ់  
២ សមជិក្រកុម្របឹក ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរកនុងរយៈេពល០៥ឆន  ំ  
៣ េមឃុ ំេចសងក ត់  
៤ ជំទបទ់ី១ េចសងក តរ់ងទី១   
៥ ជំទបទ់ី២ េចសងក តរ់ងទី២  
៦ េសម នឃុ ំសងក ត ់  
៧ បុគគលិកកិចចសនយ  
៨ េមភូមិ  
៩ អនុ្របធនភូមិ  
១០ សមជិកភូមិ  
១១ អនកទទួលបនទុកកិចចករនរនីិងកុមរែដលមិនែមនជសមជិក្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់  
១២ ជនបេងគ ល ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លឃុ ំសងក ត់  
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ីៃន ងចណុំច១.២ កនុងរបយករណ៍្រកុម្របឹក ឃុំ សងក ត់

ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
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 កេូ នទ៤ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៤ីៃន ងចណុំច១.២ កនុងរបយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់
ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ។

ơ.ư. řБŁ Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş ĕЊ₣ŲЊŠЊĳ  

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ ដីកែដលបន កេ់ចញ       
២ េសចក្តីសេ្រមចែដលបន កេ់ចញ       
៣ លិខិតរដ្ឋបលែដលបន ក់េចញ       
៤ លិខិតែដលបនទទួល       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.៣ កនុង

របយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.̉. ˝ ЊşĆŪĠĄНеŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ◦◦УŲĠĕĀО˝˝ ЊşĆŁũĜũВ ĕЊ₣˝ НŌũ (Ð.˝.ĕ.˝) 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ កិចច្របជំុ មញញរបស់្រកុម្របឹក        
២ កិចច្របជំុវ ិ មញញរបស់្រកុម្របឹក        
៣ កិចច្របជំុសមង តរ់បស់្រកុម្របឹក        
៤ កិចច្របជំុ គ.ក.ន.ក       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបកូរ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.៤ កនុង

របយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។  
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។
ơ.̣. ÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐЯřŲŌĕŁũ₤ĕŜý еŪ◦ЮŢŎℓŷЋŁþНе ₤Į̇ĳс 

ល.រ ករបរយិយ 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

១ េសដ្ឋកិចច      
២ សងគមកិចច      
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ល.រ ករបរយិយ 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

៣ ធនធនធមមជតិ 
និងបរ ិ ថ ន 

     

៤ េស រដ្ឋបល និង
សនិ្តសុខ  

     

៥ េយនឌ័រ      
សរុប      

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី ទ១ី១ ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី  ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី ទ១ី១ ៃន ងចណុំច១.៥ 

កនុងរបយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
 កេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ ទ១ី២ ជផលបូករ ងកេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ ទ១ី២ ៃន ងចណុំច១.៥ 

កនុងរបយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
 កេូ នទ១ី៣ ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី និងទ១ី១ ។ 
 កេូ នទ១ី៤ ជផលបូកៃនកេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ និងទ១ី២។
ơ.̀. ÐЮŪŌ₣ ŷЋĕЊЮŗÐЯřŲģĕΒĕНŷĳŉď˝ сЯ₤ŉ₣  

ល.រ ករបរយិយ 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

១ េសដ្ឋកិចច      
២ សងគមកិចច      
៣ ធនធនធមមជតិ 

និងបរ ិ ថ ន 
     

៤ េស រដ្ឋបល និង
សនិ្តសុខ  

     

៥ េយនឌ័រ      
សរុប      

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី ទ១ី១ ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី  ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី ទ១ី១ ៃន ងចណុំច១.៦ កនុង

របយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
 កេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ ទ១ី២ ជផលបូករ ងកេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ ទ១ី២ ៃន ងចណុំច១.៦ 

កនុងរបយករណ៍្រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។
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 កេូ នទ១ី៣ ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី និងទ១ី១ ។
 កេូ នទ១ី៤ ជផលបូកៃនកេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ និងទ១ី២។
ơ.́. ŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ  

ឆន  ំ
ចំណូល (គិត នេរៀល) ចំ យ (គិត នេរៀល)

អនុមត័ ជកែ់ស្តង ភគរយ អនុមត័ ជកែ់ស្តង ភគរយ
1  2 3 4 5 6 7

២០១២   
២០១៣   
២០១៤       
២០១៥       
២០១៦       
សរុប       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ១ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។  
 កេូ នទ២ី ជផលបូកៃនកេូ នទ២ីៃន ងចណុំច១.៧ កនុងរបយករណ៍្រកមុ្របកឹ ឃុំ សងក ត់

ណត្តទិ៣ីៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ។     
 កេូ នទ៣ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ីៃន ងចណុំច១.៧ កនុងរបយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់

ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ ។  
 កេូ នទ៤ី ជចនំនួភគរយៃនករអនវុត្តចណូំលជកែ់ស្តង មឆន នីំមយួៗ។  
 កេូ នទ៥ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៥ីៃន ងចណុំច១.៧ កនុងរបយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់

ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
 កេូ នទ៦ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៦ីៃន ងចណុំច១.៧ កនុងរបយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់

ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។  
 កេូ នទ៧ី ជចនំនួភគរយៃនករអនវុត្តចំ យជកែ់ស្តង មឆន នីំមយួៗ ។  

ơ.៨. ŁũŪÐĠсŪÐ₣Ū◦Įŏ₤ņġĳŉЊ  

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ ្រទពយសមបត្តិែដលបនទិញ ឬទទួល(ថមី)       
២ ្រទពយសមបត្តិែដលបនកតេ់ចញ       
៣ ្រទពយសមបត្តិសរុប       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.៨ កនុង
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របយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។
ơ.៩. ŁũΒķЊŷűΘ₤ņĳ□ļĮ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ វគគសិក    
២ សិកខ កមសរុបែដលបនចូលរមួវគគសិក  
៣ សិកខ កមជ្រស្តីែដលបនចូលរមួវគគសិក  

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបកូរ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.៩ កនុង

របយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។
ơ.ơƠ. ₤˝ņŊļĮЮ₤ǻ₤₣ ðņ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ មេត្តយយសិក សហគមន៍កំពុងដំេណីរករ
ែដលគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់       

២ ្រគួ រងយរងេ្រគះគ្ំរទពីឃុសំងក ត់ស្រមប់
ែកលម្អអនម័យ(ករ ងៃដនឹង បូ៊)       

៣ ្រគួ រងយរងេ្រគះគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់
េដីមបទីទួលបនទឹក ្អ តេ្របី្របស់       

៤ ្រគួ រងយរងេ្រគះគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់
េដីមបទីទួលបនបងគន់អនម័យេ្របី្របស់       

៥ ្រគួ រងយរងេ្រគះែដលឃុ ំសងក ត់ចុះ
កំណតអ់ត្តសញញ ណ       

៦ ្រស្តីរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ
ែដលទទួលករគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.១០ កនុង

របយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។
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ơ.ơơ. Łũ₤ŪņОй₤ŪņФŲ◦еĜ₤с  

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ ករណីែដលបនេ ះ្រ យ ឬស្រមុះ
ស្រមួលរចួ 

      

២ ករណីែដលបនបញជូ នេទ ថ បន័ពក់ពន័ធ       
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.១១ កនុង

របយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.ơƯ. ŁũİũΒŪ″ĕН˝ РŲŢť ĕ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ សំបុ្រតកំេណីត       
២ សំបុ្រតបញជ ក់កំេណីត       
៣ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតកំេណីត       
៤ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតបញជ ក់កំេណីត       
៥ សំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍       
៦ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍       
៧ សំបុ្រតមរណភព       
៨ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតមរណភព       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបកូរ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.១២ 

កនុងរបយករណ៍្រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.ơư. ŁũşНйЮěŊ й ĕЊ₣ŁũĮЊĕЊĳŏĠŃą БЮěŊ йΒĖ̋ ЮģйЮĂĖ ĳ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

1  2  3 4 5 6 7

១ ្របជពលរដ្ឋែដលបនចុះេឈម ះថមី      
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ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

1  2  3 4 5 6 7

២ ្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបនលុបេឈម ះេចញពី
បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត 

     

៣ ្របជពលរដ្ឋសរុបែដលមនេឈម ះេបះេឆន ត
(ចស់ និងថមី) 

     

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.១៣ 

កនុងរបយករណ៍្រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។

ơ.ở. ŁũĩŉŲсЮ₤ǻũřťģŲ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ េស រដ្ឋបលែដលឃុ ំសងក តប់នផ្តល់       
២ ចំណូលែដលទទួលបនពីករផ្តល់េស

រដ្ឋបល 
      

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបកូរ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.១៤ 

កនុងរបយករណ៍្រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.ợ. Łũİũ₤ĕŉЊ₤НŠ ₤₧ŉ ĠсēĖ Ġс ĕЊ₣ũЮĠЬĠЮũЬĠũŎ⅜ēũ‗к 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 បូកសរបុពីចណុំច១.១៥ៃនរបយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីៃនឃុំ សងក តទ់ងំអស់
េនកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។  
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ơ.ờ. ŁũİũЮ₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ˝ ЊşĆ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 បូកសរបុពីចណុំច១.១៦ៃនរបយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីៃនឃុំ សងក តទ់ងំអស់
េនកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។  

ơ.ớ. ŁũİũŪÐĠсŪÐ₣ĊĕēĕĊņŊďĳЊ ĠũЋ⅜□ ĕ ŷĠġĊņх ЮĠĳЊ˝ķ‗Ź ďĳЊ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 បូកសរបុពីចណុំច១.១៧ៃនរបយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីៃនឃុំ សងក តទ់ងំអស់
េនកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។  

ơ.ơ៨. Łũİũ₤΅ŁũďņУŎΒ₣ ðļĮĵ˝ сĮњĕċ Β₣ ðŁũ₤₣ ðņ₤НБŷЋŲ ĕЊ₣ЯĩĖ̋ υ˝Ąĕ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 បូកសរបុពីចណុំច១.១៨ៃនរបយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីៃនឃុំ សងក តទ់ងំអស់
េនកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។  
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ЯĩĖ̋ ◦БƯ 
ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤е‗РņĮũ 

Ư.ơ. ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤еЮ‗ЧřеЮ₧йŪ⅜Ŏ 
ល.រ បញ្ហ ្របឈមសខំន់ៗ  សេំណីដំេ ះ្រ យ 
1 2 3 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ជករបកូសរបុពីកេូ នទ២ីៃន ងចណុំច២.១ កនុងរបយករណ៍្រកុម្របឹក ឃុំ 

សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ។ 
 កេូ នទ៣ី ជករបកូសរបុពីកេូ នទ៣ីៃន ងចណុំច២.១ កនុងរបយករណ៍្រកុម្របឹក ឃុំ 

សងក ត់ ណត្តទិ៣ី ៃនឃុំ សងក តទ់ងំអសេ់នកនុង្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ។។ 
 

Ư.Ư. ЮŗĠŲс ĕЊ₣₤е‗РņĮũ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 បូកសរបុពីចណុំច២.២ៃនរបយករណ៍្រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីៃនឃុំ សងក តទ់ងំអស់
េនកនុង្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ។ 

 

 ៃថងទី......... ែខ............... ឆន ២ំ០.... 
ΒķЊģŲ 

 
 



 

◦Ūņ₣с◦Бư 
ŪĮйŬď₧şŪ˝˝ņįОď 
ďĳЊ ⅜₤Ĝ ŪĮйņΉ˝℮Ūĳ 

3 
ũřťģŲŬĄēĕБ ЮŠĳŉ........ 
េលខ................................ 
 

ũģŎŁũ‗чĠР˝₤ũНĠ₤ņЊ◦ċĩŲŁũİũ 
ũĠ₤сŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝þНе ₤Į̇ĳсΖ‗ĳŉЊ◦Бư 

ЮĝŬĄēĕБ ЮŠĳŉ................  

ЯŠ......... ĂĖ еƯƠớ 



 

ŌĳЊŁ 
ros 

 

េសចក្តីេផ្តើម ..........................................................................................................................  
ែផនកទី១ ៖ សមទិធផលករងរ ..................................................................................................  

១.១. សថិតិ្របជពលរដ្ឋ ................................................................................................  
១.២. សថិតិ្រកុម្របឹក  និងបុគគលិក .................................................................................  
១.៣. ដីក េសចក្តីសេ្រមច និងលិខិត .............................................................................   
១.៤.  កិចច្របជុំ្រកុម្របឹក  នងិគណៈកមម ធិករទទួលបនទុកកិចចករនរ ីនិងកុមរ ......................  
១.៥.  គេ្រមងវនិិេយគែដលមនករសនយគ្ំរទេ យថវកិឃុ ំសងក ត់ .................................  
១.៦.  គេ្រមងវនិិេយគែដលបនអនុវត្តជក់ែស្តង .............................................................  
១.៧.  ករអនុវត្តថវកិ ..................................................................................................   
១.៨.  ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិ .....................................................................................  
១.៩.  ករអភិវឌ សមតថភព .........................................................................................  
១.១០. សកមមភពេស សងគម.........................................................................................  
១.១១. ករស្រមុះស្រមួលទំនស់ .....................................................................................   
១.១២. ករងរអ្រ នុកូល ្ឋ ន .......................................................................................  
១.១៣. ករចុះេឈម ះ និងករពិនិតយបញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត .................................................  
១.១៤.  ករផ្តល់េស រដ្ឋបល ..........................................................................................  
១.១៥. ករងរសន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់ និងរេបៀបេរៀបរយ ធរណៈ ......................................  
១.១៦. ករងរេសដ្ឋកិចច សងគមកចិច ..................................................................................  
១.១៧. ករងរ្រគប់្រគងធនធនធមមជតិ បរ ិ ថ ន វបបធម៌ េបតិកភណ្ឌ ជត ិ..............................  
១.១៨. ករងរសហករជមួយអងគភពពក់ព័នធ អងគករសងគមសីុវលិ និងែផនកឯកជន .................  

ែផនកទី២ ៖ បញ្ហ ្របឈម និងសំណូមពរ  ....................................................................................  
២.១. បញ្ហ ្របឈម និងសំេណីដេំ ះ្រ យ ...................................................................  
២.២. េយបល់ និងសំណូមពរ .........................................................................................  
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Ю₤ş ŉ̋БЮĩŉЧņ 
ជធនី ឬេខត្ត.................. គឺជ ជធនី ឬេខត្តមយួកនុងចំេ ម ជធនី េខត្តទងំ២៥ ែដល

មនខណ្ឌ  ឬ្រកុង ្រកុងចនំនួ........... កនុងេនះរមួមនខណ្ឌ  ឬ្រកងុ ្រសុក...........................................
............................ និងមន្រពំ្របទល់ខងលិចទល់នឹង................... ខងេកើតទល់នងឹ................... 
ខងេជើងទល់នឹង.................. និងខងតបូងទល់នឹង..................។ 
 ជធនី ឬេខត្ត.................. មន ៖ 

ល.រ ករបរយិយ សរុប ឯក  
1  2 3 4 
១ ៃផទដីសរុប  គីឡូែម៉្រតកេរ ៉
២ ចំនួន្រកុង ្រសុក ឬខណ្ឌ   ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
៣ ចំនួនឃុ ំឬសងក ត់  ឃុ ំឬសងក ត់ 
៤ ចំនួនភូម ិ  ភូម ិ
៥ ចំនួន្រគួ រ  ្រគួ រ 
៦ ចំនួន្របជពលរដ្ឋសរុប  នក់ 
៧ ចំនួន្រសី្តសរុប  នក់ 

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ីៃន ងកនុងេសចក្តេីផ្តើម កនុងរបយករណ៍បកូសរបុសមិទ ធ

ផលករងររបស្់រកមុ្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអស់
េនកនុង ជធនី េខត្ត។  

របយករណ៍បូកសរុបសមទិធផលករងររបស់្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត់ ណត្តិទី៣េន ជធនី ឬ
េខត្ត គឺជករបរយិយសេងខបអំពសីមទិធផលករងរែដលរដ្ឋបលឃុំ ឬសងក តទ់ងំអស់េនកនុង ជធនី ឬ
េខត្ត......... សេ្រមចបនកនុងរយៈេពល្រប(ំ០៥)ឆន  ំចបព់ីៃថងទី០១ ែខមក  ឆន ២ំ០១២ ដល់ៃថងទ៣ី១ 
ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦។ របយករណ៍បូកសរុបេនះ មន២ែផនកែដលកនុងេនះ ៖ 

 ЯĩĖ̋ ◦Бơ ៖ ₤ņЊ◦ċĩŲŁũİũ 
ែផនកទី១េនះ បរយិយសេងខបអំពីសមទិធផលករងរសំខន់ៗ ែដលរដ្ឋបលឃុំ សងក តទ់ងំ
អស់េនកនុង ជធនី ឬេខត្ត................ សេ្រមចបនេនកនុង ណត្តិទី៣របស់្រកុម្របឹក ឃំុ 
សងក ត។់  

 ЯĩĖ̋ ◦БƯ ៖ ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤е‗РņĮũ  
ែផនកទី២េនះ បរយិយសេងខបអំពីបញ្ហ ្របឈមសំខន់ៗ  អនុ សនស៍្រមបេ់ ះ្រ យ
បញ្ហ ្របឈមទងំេនះ ្រពមទងំបរយិយអំពីេយបល់ឬសំណូមពរេផ ងៗរបស់រដ្ឋបលឃុំ 
សងក តេ់នកនុង ជធនី ឬេខត្ត............។  
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ЯĩĖ̋ ◦Бơ 
₤ņЊ◦ċĩŲŁũİũ 

ơ.ơ. ₤□ЊĳЊŪĠďĮŲũřť  
ល.រ ករបរយិយ ចំនួន
1 2 3

១ ្រគួ រសរុប 
២ ្រគួ រអចិៃ្រន្តយ ៍
៣ ្រគួ របេ ្ត ះ សនន 
៤ ្របជពលរដ្ឋសរុប 
៥ ្របជពលរដ្ឋជ្រស្តី
៦ ្របជពលរដ្ឋែដលមន យុ១៨ឆន េំឡងី
៧ ្របជពលរដ្ឋចំ ក្រសុក 

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ីៃន ងចណុំច១.១ កនុងរបយករណ៍បកូសរបុសមិទ ធផល

ករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់ន
កនុង ជធនី េខត្ត។ 

ơ.Ư. ₤□ЊĳЊŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣ĠНÐðŲЊ˝ 
ល.រ ករបរយិយ សរុប ្រសី
1 2 3 4

១ សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ ំសងក ត ់  
២ សមជិក្រកុម្របឹក ែដលបនផ្ល ស់ប្តូរកនុងរយៈេពល០៥ឆន  ំ  
៣ េមឃុ ំេចសងក ត់  
៤ ជំទបទ់ី១ េចសងក តរ់ងទី១   
៥ ជំទបទ់ី២ េចសងក តរ់ងទី២  
៦ េសម នឃុ ំសងក ត ់  
៧ បុគគលិកកិចចសនយ  
៨ េមភូមិ  
៩ អនុ្របធនភូមិ  
១០ សមជិកភូមិ  
១១ អនកទទួលបនទុកកិចចករនរនីិងកុមរែដលមិនែមនជសមជិក្រកុម្របឹក ឃុសំងក ត់  
១២ ជនបេងគ ល ម ន្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លឃុ ំសងក ត់  
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ីៃន ងចណុំច១.២ កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផល
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ករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់ន
កនុង ជធនី េខត្ត។   

 កេូ នទ៤ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៤ីៃន ងចណុំច១.២ កនុងរបយករណ៍បកូសរបុសមិទ ធផល
ករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់ន
កនុង ជធនី េខត្ត។

ơ.ư. řБŁ Ю₤ş˝ ŉБ₤ЮŪņş ĕЊ₣ŲЊŠЊĳ  

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ ដីកែដលបន កេ់ចញ       
២ េសចក្តីសេ្រមចែដលបន កេ់ចញ       
៣ លិខិតរដ្ឋបលែដលបន ក់េចញ       
៤ លិខិតែដលបនទទួល       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.៣ កនុង

របយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ
ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។ 

 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.̉. ˝ ЊşĆŪĠĄНеŪ˝ ОņŪĠЕ˝⅝ ĕЊ₣Ð‗к˝ŌŊ ĊЊŁũ◦◦УŲĠĕĀО˝˝ ЊşĆŁũĜũВ ĕЊ₣˝ НŌũ (Ð.˝.ĕ.˝) 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ កិចច្របជំុ មញញរបស់្រកុម្របឹក        
២ កិចច្របជំុវ ិ មញញរបស់្រកុម្របឹក        
៣ កិចច្របជំុសមង តរ់បស់្រកុម្របឹក        
៤ កិចច្របជំុ គ.ក.ន.ក       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.៤ កនុង

របយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ
ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។  

 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។
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ơ.̣. ÐЮŪŌ₣ŷЋĕЊЮŗÐЯřŲŌĕŁũ₤ĕŜý еŪ◦ЮŢŎℓŷЋŁþНе ₤Į̇ĳс 

ល.រ ករបរយិយ 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

១ េសដ្ឋកិចច      
២ សងគមកិចច      
៣ ធនធនធមមជតិ 

និងបរ ិ ថ ន 
     

៤ េស រដ្ឋបល និង
សនិ្តសុខ  

     

៥ េយនឌ័រ      
សរុប      

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី ទ១ី១ ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី  ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី ទ១ី១ ៃន ងចណុំច១.៥ 

កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក 
ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។  

 កេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ ទ១ី២ ជផលបូករ ងកេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ ទ១ី២ ៃន ងចណុំច១.៥ 
កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក 
ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។  

 កេូ នទ១ី៣ ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី និងទ១ី១ ។ 
 កេូ នទ១ី៤ ជផលបូកៃនកេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ និងទ១ី២។

ơ.̀. ÐЮŪŌ₣ ŷЋĕЊЮŗÐЯřŲģĕΒĕНŷĳŉď˝ сЯ₤ŉ₣  

ល.រ ករបរយិយ 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល ចំននួ តៃម្ល
1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

១ េសដ្ឋកិចច      
២ សងគមកិចច      
៣ ធនធនធមមជតិ 

និងបរ ិ ថ ន 
     

៤ េស រដ្ឋបល និង
សនិ្តសុខ  

     

៥ េយនឌ័រ      
សរុប      
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Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី ទ១ី១ ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី  ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី ទ១ី១ ៃន ងចណុំច១.៦ 

កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក 
ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។  

 កេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ ទ១ី២ ជផលបូករ ងកេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ ទ១ី២ ៃន ងចណុំច១.៦ 
កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក 
ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។  

 កេូ នទ១ី៣ ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៥ី ទ៧ី ទ៩ី និងទ១ី១ ។ 
 កេូ នទ១ី៤ ជផលបូកៃនកេូ នទ៤ី ទ៦ី ទ៨ី ទ១ី០ និងទ១ី២។
ơ.́. ŁũΒĕНŷĳŉℓŷЋŁ  

ឆន  ំ
ចំណូល (គិត នេរៀល) ចំ យ (គិត នេរៀល)

អនុមត័ ជកែ់ស្តង ភគរយ អនុមត័ ជកែ់ស្តង ភគរយ
1  2 3 4 5 6 7

២០១២   
២០១៣   
២០១៤       
២០១៥       
២០១៦       
សរុប       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ១ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។  
 កេូ នទ២ី ជផលបូកៃនកេូ នទ២ីៃន ងចណុំច១.៧ កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផល

ករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់ន
កនុង ជធនី េខត្ត។    

 កេូ នទ៣ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ីៃន ងចណុំច១.៧ កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផល
ករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់ន
កនុង ជធនី េខត្ត។  

 កេូ នទ៤ី ជចនំនួភគរយៃនករអនវុត្តចណូំលជកែ់ស្តង មឆន នីំមយួៗ។  
 កេូ នទ៥ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៥ីៃន ងចណុំច១.៧ កនុងរបយករណ៍បកូសរបុសមិទ ធផល

ករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់ន
កនុង ជធនី េខត្ត។ 

 កេូ នទ៦ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៦ីៃន ងចណុំច១.៧ កនុងរបយករណ៍បកូសរបុសមិទ ធផល
ករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់ន
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កនុង ជធនី េខត្ត។ 
 កេូ នទ៧ី ជចនំនួភគរយៃនករអនវុត្តចំ យជកែ់ស្តង មឆន នីំមយួៗ ។  

ơ.៨. ŁũŪÐĠсŪÐ₣Ū◦Įŏ₤ņġĳŉЊ  

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ ្រទពយសមបត្តិែដលបនទិញ ឬទទួល(ថមី)       
២ ្រទពយសមបត្តិែដលបនកតេ់ចញ       
៣ ្រទពយសមបត្តិសរុប       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.៨ កនុង

របយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ
ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។ 

 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។
ơ.៩. ŁũΒķЊŷűΘ₤ņĳ□ļĮ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ វគគសិក         
២ សិកខ កមសរុបែដលបនចូលរមួវគគសិក        
៣ សិកខ កមជ្រស្តីែដលបនចូលរមួវគគសិក        

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.៩ កនុង

របយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ
ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។ 

 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.ơƠ. ₤˝ņŊļĮЮ₤ǻ₤₣ ðņ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ មេត្តយយសិក សហគមន៍កំពុងដំេណីរករ
ែដលគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់ 
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ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

២ ្រគួ រងយរងេ្រគះគ្ំរទពីឃុសំងក ត់ស្រមប់
ែកលម្អអនម័យ(ករ ងៃដនឹង បូ៊)       

៣ ្រគួ រងយរងេ្រគះគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់
េដីមបទីទួលបនទឹក ្អ តេ្របី្របស់ 

      

៤ ្រគួ រងយរងេ្រគះគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់
េដីមបទីទួលបនបងគន់អនម័យេ្របី្របស់ 

      

៥ ្រគួ រងយរងេ្រគះែដលឃុ ំសងក ត់ចុះ
កំណតអ់ត្តសញញ ណ 

      

៦ ្រស្តីរងេ្រគះេ យអំេពីហងិ កនុង្រគួ រ
ែដលទទួលករគ្ំរទពីឃុ ំសងក ត់ 

      
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.១០ 

កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក 
ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។ 

 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.ơơ. Łũ₤ŪņОй₤ŪņФŲ◦еĜ₤с  

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ ករណីែដលបនេ ះ្រ យ ឬស្រមុះ
ស្រមួលរចួ 

      

២ ករណីែដលបនបញជូ នេទ ថ បន័ពក់ពន័ធ       
 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.១១ 

កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក 
ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។ 

 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។
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ơ.ơƯ. ŁũİũΒŪ″ĕН˝ РŲŢť ĕ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ សំបុ្រតកំេណីត       
២ សំបុ្រតបញជ ក់កំេណីត       
៣ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតកំេណីត       
៤ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតបញជ ក់កំេណីត       
៥ សំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍       
៦ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍       
៧ សំបុ្រតមរណភព       
៨ េសចក្ដីចម្លងសំបុ្រតមរណភព       

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបកូរ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.១២ 

កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក 
ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។ 

 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.ơư. ŁũşНйЮěŊ й ĕЊ₣ŁũĮЊĕЊĳŏĠŃą БЮěŊ йΒĖ̋ ЮģйЮĂĖ ĳ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

1  2  3 4 5 6 7

១ ្របជពលរដ្ឋែដលបនចុះេឈម ះថមី      
២ ្របជពលរដ្ឋែដល្រតូវបនលុបេឈម ះេចញពី

បញជ ីេឈម ះអនកេបះេឆន ត 
     

៣ ្របជពលរដ្ឋសរុបែដលមនេឈម ះេបះេឆន ត
(ចស់ និងថមី) 

     

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបូករ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.១៣ 

កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក 
ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។
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ơ.ở. ŁũĩŉŲсЮ₤ǻũřťģŲ 

ល.រ ករបរយិយ ចំនួន 
២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ សរុប

1  2  3 4 5 6 7 8

១ េស រដ្ឋបលែដលឃុ ំសងក តប់នផ្តល់       
២ ចំណូលែដលទទួលបនពីករផ្តល់េស

រដ្ឋបល 
      

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ្រតូវរក ពត័ម៌ន មទ្រមងទ់ងំ្រសុង មិន្រតូវបែនថម ឬបនថយេឡើយ។ 
 កេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ជផលបកូរ ងកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី ទ៧ី ៃន ងចណុំច១.១៤ 

កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកុម្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក 
ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។ 

 កេូ នទ៨ី ជផលបូកៃនកេូ នទ៣ី ទ៤ី ទ៥ី ទ៦ី និងទ៧ី។

ơ.ợ. Łũİũ₤ĕŉЊ₤НŠ ₤₧ŉ ĠсēĖ Ġс ĕЊ₣ũЮĠЬĠЮũЬĠũŎ⅜ēũ‗к 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 បូកសរបុពីចណុំច១.១៥ ៃនរបយករណ៍បកូសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់

ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។  

ơ.ờ. ŁũİũЮ₤řť̋ ЊşĆ ₤₣ ðņ˝ ЊşĆ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 បូកសរបុពីចណុំច១.១៦ ៃនរបយករណ៍បកូសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់

ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។ 
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ơ.ớ. ŁũİũŪÐĠсŪÐ₣ĊĕēĕĊņŊďĳЊ ĠũЋ⅜□ ĕ ŷĠġĊņх ЮĠĳЊ˝ķ‗Ź ďĳЊ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 បូកសរបុពីចណុំច១.១៧ ៃនរបយករណ៍បកូសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់

ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។   

ơ.ơ៨. Łũİũ₤΅ŁũďņУŎΒ₣ ðļĮĵ˝ сĮњĕċ Β₣ ðŁũ₤₣ ðņ₤НБŷЋŲ ĕЊ₣ЯĩĖ̋ υ˝Ąĕ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 បូកសរបុពីចណុំច១.១៨ ៃនរបយករណ៍បកូសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់

ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។   
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ЯĩĖ̋ ◦БƯ 
ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤е‗РņĮũ 

Ư.ơ. ĠŔΆ ŪĠĘņ ĕЊ₣₤еЮ‗ЧřеЮ₧йŪ⅜Ŏ 
ល.រ បញ្ហ ្របឈមសខំន់ៗ  សេំណីដំេ ះ្រ យ 
1 2 3 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 កេូ នទ២ី ជករបូកសរបុពីកេូ នទ២ីៃន ងចណុំច២.១ កនុងរបយករណ៍បូកសរបុសមិទ ធ

ផលករងររបស្់រកមុ្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអស់
េនកនុង ជធនី េខត្ត។   

 កេូ នទ៣ី ជករបកូសរបុពីកេូ នទ៣ីៃន ងចណុំច២.១ កនុងរបយករណ៍បកូសរបុសមិទ ធ
ផលករងររបស្់រកមុ្របកឹ ឃុំ សងក ត់ ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអស់
េនកនុង ជធនី េខត្ត។ 

 

Ư.Ư. ЮŗĠŲс ĕЊ₣₤е‗РņĮũ 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

Ю₤ş ŉ̋БĮĕŏŲс ៖ 
 បូកសរបុពីចណុំច២.២ ៃនរបយករណ៍បកូសរបុសមិទ ធផលករងររបស្់រកមុ្របឹក ឃុំ សងក ត់

ណត្តទិ៣ីេន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ៃន្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ទងំអសេ់នកនុង ជធនី េខត្ត។ 
 

 ៃថងទី......... ែខ............... ឆន ២ំ០.... 
ΒķЊģŲ 

 
 


