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ផ្នែកទី ១ - សេចកតីសនតើម   

 

្នដិភាព និង ថ្ ិរភាពនលោបាយ លរកាមការដឹកនាំដ៏រតឹ្មរត្ូវរបកបលោយគត្ិបណ្ឌ ិត្រប្់រាជរោា -

ភិបាលកមពុជា ដដលមាន េសមេចអគ្គមហាសេនាបតីសតសោ ហ ៊ុន ផ្េន ជារបមុខ បានជាំរុញឱ្យកមពុជារកា

បានកាំលណ្ើនល្ដាកិច្បចខព្់កនុងរងវង់របមាណ្ ៧% កនុងមួយឆ្ន ាំ នរយៈលពល២០ឆ្ន ាំច្បុងលរកាយលនេះ។ កាំលណ្ើន

 វននិលោគាំាំងកនុងនិងលរៅរបលទ្្ បានជាំរុញឱ្យមានលាំហូរពាណ្ិជជកមមមកកមពុជាកានដ់ត្លរច្បើន ដដលាំមាំរ

ជាចាំបាច្ប់ឱ្យអគគនយកោា នគយនិងរោា ករកមពុជា (អគរ) រត្ូវពរងឹងនិងអភិវឌ្ឍខលួនបដនថមលទ្ៀត្ លដើមបីធាន

ត្ុលយភាពរវាងកិច្បច្រមួលពាណ្ិជជកមមនិងការអនុវត្រច្បាប់ កនុងន័យអាច្បល ល្ើយត្បបានាំាំងរប្ិទ្ធភាពការងារ 

របមូលច្បាំណូ្ល ការបងកបរនោកា្ធុរកិច្បចកាន់ដត្លអរបល្ើរ និងការបងាក រនិងបស្តងាក បបទ្លលមើ្ ល្ងដដនឱ្យ

កាន់ដត្មានរប្ិទ្ធភាពរបល្ើរល ើង។ 

ល្ងកាត្់ការអនុវត្រកមមវនធីកាំដណ្ទ្រមង់និងទ្ាំលនើបកមមគយច្បាំនួន ៤ ដាំណាក់កាលកនលងមក ក៏ដូច្បជា

ការអនុវត្រយុទ្ធសាស្ត រ្គយ រ្ ីពីការអនុវត្រច្បាប់ឆ្ន ាំ២០០៦, អគរ ្លរមច្បបានលទ្ធផលជាទ្ីលមាទ្នាំាំងកនុង

ការងាររបមលូច្បាំណូ្ល ការងារ្រមួលពាណ្ិជជកមម ការលលើកកមព្់ករមិត្អនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ 

ជាពិល្្ការងារបងាក របស្តងាក បបទ្លលមើ្គយ ដដលដ រ្ងលច្បញតាមរយៈការរបមូលច្បាំណូ្លរគប់និងលលើ្

ដផនការជាបនដបនា បក់នុងរងវង់កាំលណ្ើនជាមធយម ៩.៥% ជាលរៀងរាលឆ់្ន ាំ កនុងបរនការណ្ដ៍ដលកមពុជាកាំពុងអនុវត្រ

កាន់ដត្លពញលលញនូវកិច្បចរពមលរពៀងពាណ្ិជជកមមល្រីនន កាំលណ្ើនផលិត្ផលកនុងរ្ុកជាំនួ្ការនាំច្បូល 

និងការផរលក់ារលលើកទ្ឹកច្បិត្រពនធនិងអាករ លដើមបីរទ្រទ្ង់និងាំកា់ំញវននលិោគជាលដើម។ 

លដើមបីបនដ្លរមច្បបាននូវវឌ្ឍនភាពបដនថមលទ្ៀត្ ក៏ដូច្បជាលដើមបីល ល្ើយត្បនឹងការ វនវត្រតត្បប់បរ

ននល្ដាកិច្បចជាត្ិ ត្ាំបន់ និងសាកល, សាថ នភាព្ងគម, និងការរីកច្បលរមើនដផនកបលច្បចកវនទ្ា អគរ បានកសាង

និងោក់ឱ្យអនុវត្រនូវ “យុទ្ធសាស្ត ដ្គយ រ្ ីពីអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ឆ្ន ាំ២០២០-២០២៣” ្រមាប់

រយៈលពល៤ឆ្ន ាំ ដដលបានកាំណ្ត្់លោលលៅយុទ្ធសាស្ត រ្  ច្បលងាក ម្កមមភាព និង្កមមភាព ដដលមានលកខណ្ៈ

ជាក់ោក់និងលមអិត្បដនថមលទ្ៀត្ ល ល្ើយត្បនឹងលោលនលោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត រ្ពាក់ព័នធរប្់រាជរោា ភិបាល 

ជាពិល្្ឯកសារយុទ្ធសាស្ត រ្កាំដណ្ទ្រមង់និងទ្ាំលនើបកមមគយឆ្ន ាំ២០១៩-២០២៣។ 

ឯកសារយុទ្ធសាស្ត រ្ លនេះ ដបងដច្បកជា ៤ដផនក រួមមាន ដផនកទ្ី១-ល្ច្បកដីលផដើម, ដផនកទ្ី២-ទ្ិដាភាពរួមនន

យុទ្ធសាស្ត រ្ , ដផនកទ្ី៣-លោលលៅយុទ្ធសាស្ត រ្ , និងដផនកទ្ី៤-យនរការរគប់រគង និងវាយត្នមលការអនវុត្រ។ 



 

យុទ្ធសាស្ត រ្គយ រ្ ីពីអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ឆ្ន ាំ២០២០-២០២៣ 2 
 

 

ផ្នែកទី   ទិដ្ឋភាពរួមននយ៊ុទធសាស្តេត ២ -

 

១  ចកខុវិេ័យ -

អគរ មានច្បកខុវន្័យពរងឹងអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ លដើមបចី្បូលរមួអភិវឌ្ឍខលួនឱ្យកាល យលៅជា

រដាបាលគយទ្ាំលនើបនាំមុខលគកនុងការផរល់ល្វា លដើមបីពរងឹងកិច្បច្រមួលពាណ្ិជជកមម ច្បលូរមួអភិវឌ្ឍល្ដាកិច្បច 

និងរួមច្បាំដណ្កការពារ្ងគម របកបលោយច្បីរភាពនិងរប្ិទ្ធភាព។ 

២- សបេកកមម 

លប្កកមមរប្់ អគរ គឺ៖ 

 លលើកទ្កឹច្បិត្រនិងជាំរុញអនុលោមភាពនិងការអនវុត្រច្បាប់លោយ ម្ ័រគច្បិត្រ 

 អនុវត្រយនរការបងាក រនិងទ្បស់ាក ត្់ការរំលោភបាំពានច្បាប់ 

 បលងកើនរប្ិទ្ធភាពកនុងការបស្តងាក បអាំលពើរត្់លគច្បពនធ បនលាំពនធ និងបទ្លលមើ្ ល្ងដដនរគប់របលភទ្។ 

៣- តនមៃោមលូដ្ឋឋ ន 

លដើមបីបាំលពញលប្កកមមឈានលៅ្លរមច្បបាននូវច្បកខុវន្័យខាងលលើ មស្តនរីគយនិងរោា កររត្ូវអនុវត្រ

ឱ្យបានខាជ ប់ខជួនតាមរកម្ីលធម៌និងកិរនោមារោទ្មស្តនរីរាជការគយនិងរោា ករកមពុជា និងរ្បតាម រ្ង់ោរ

អងគការគយពិភពលោក ដចូ្បខាងលរកាម៖ 

 ត្មាល ភាព 

 គណ្លនយយភាព 

 ្ុច្បរនត្ភាពនងិការលោរពវនន័យ 

 ជាំនញវនជាជ ជីវៈ 

 ការងារជារកមុ 

 សាមគគីភាព 

 គាំនិត្នច្បនរបឌ្តិ្ និងការផរួច្បលផរើមគាំនិត្។ 

៤- លទធនលេំខាន់ៗននការអន៊ុវតតការងារពង្ររឹអន៊ុសោមភាពនិរការអន៊ុវតតចាប ់

ល្ងកាត្ក់ារអនុវត្រកមមវនធីកាំដណ្ទ្រមង់និងទ្ាំលនើបកមមគយ និងការពរងឹងអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រ

ច្បាប់ជាបនរបនា ប់ ាំាំងកមមវនធី្រមាប់រយៈលពលខលី និងរយៈលពលមធយមនលពលកនលងមក អគរ ្លរមច្បបាន 



 

យុទ្ធសាស្ត រ្គយ រ្ ីពីអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ឆ្ន ាំ២០២០-២០២៣ 3 
 

លទ្ធផល្ាំខាន់ៗមួយច្បាំនួន ដូច្បខាងលរកាម៖ 

 បានលរៀបច្បាំនងិោក់ឱ្យអនវុត្រជាបនរបនា ប់នូវលិខិត្បទ្ោា នគត្ិយុត្រពាក់ព័នធ លដើមបីលលើកកមព្់

អនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប ់

 បានច្បុេះលធវើ្វនកមមលរកាយលពលបលចចញទ្ាំនិញពីគយលៅតាម្ហរោ្ និងបានជាំរុញវន្័យ

ឯកជនឱ្យងាកលៅរកអនុលោមភាពនិងការអនវុត្រច្បាប់លោយ ម្ ័រគច្បិត្រ 

 បានលលើកកមព្់ការយល់ដឹងជាសាធារណ្ៈ តាមរយៈការផសពវផាយនូវបទ្បបចញត្រិ នីតិ្វនធី 

និងព័ត្៌មានពាក់ព័នធ 

 បានពរងឹងកិច្បច្ហរបត្ិបត្រិការជាត្ ិនិងអនររជាត្ិ លដើមបដីច្បករដំលកព័ត្៌មាន នងិជួយោន លៅវនញ 

លៅមក លលើការងារអនលុោមភាពនិងការអនវុត្រច្បាប់ 

 បានកសាងធនធានមនុ្សរបកបលោយគុណ្វុឌ្ឍ ិ និង្មត្ថភាពជាំនញបលច្បចកលទ្្ រពមាំាំង

បានបាំពាក់មលធាបាយបាំលពញការងារ រ្បតាមការវនវត្រតត្បប់បរននបលច្បចកវនទ្ានិង្កល

ភាវូបនីយកមម 

 បានបងាក រនិងបស្តងាក បអាំលពើរត្់លគច្បពនធ បនលាំពនធ និងបទ្លលមើ្ ល្ងដដនលផសងៗជាលរច្បើនករណ្ី។ 

ទ្នាឹមនឹងលទ្ធផល្ាំខាន់ៗខាងលលើ អគរ ក៏្លរមច្បបានការងារជាលរច្បើនលទ្ៀត្ផងដដរ រ្បតាម

លោលនលោបាយរប្់រាជរោា ភិបាល របកបលោយភាពជាមាច ្ក់នុងការដឹកនាំ។ 

    

    

ការពរងឹងកិច្បច្ ហរបតិ្បត្រកិារ នងិការចុ្បេះអនុ្ សរណ្ៈននការលោគយល់ោន ជាមួយនដគូអនររជាត្ ិ  



 

យុទ្ធសាស្ត រ្គយ រ្ ីពីអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ឆ្ន ាំ២០២០-២០២៣ 4 
 

 

    

    

កិច្បចរបជុាំកិច្បច្ហរបត្បិត្រកិារលទ្វភាគីជាមួយ្មភាគីរដាបាលគយ 

    

កិច្បចរបជុាំជាមួយវន្ យ័ឯកជនលដើមបីពរងឹងកិច្បច្ហរបត្បិត្រកិារកនងុដផនកធុរកិច្បច 

    

ការបាំពាក់មលធាបាយបាំលពញការងារដល់អងគភាពគយនងិរោា ករ 



 

យុទ្ធសាស្ត រ្គយ រ្ ីពីអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ឆ្ន ាំ២០២០-២០២៣ 5 
 

 

    

    

ការបស្តងាក បអាំលពើរត្ល់គច្បពនធលៅតាមមាត់្រច្បកផលវូលោក ផលវូទឹ្ក នងិផលវូអាកា្ 

    

ការបស្តងាក បការនាំចូ្បលកាក ា្ំណ្ល់បាល ា្ កិលៅកាំពង់ដផអនររជាតិ្រកុងរពេះ្ីហន ុ

    

ការបស្តងាក បការនាំចូ្បលនងិដឹកជចជូន ល្ងដដនភលុកដាំរ ីនងិ ា្ំណាក្ត្វខុ្ច្បាប់ 
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ការបស្តងាក បការជួញដូរ ល្ងដដនលរគឿងលញៀនខុ្ច្បាប់ 

    

ការបស្តងាក បការលធវើច្បរាច្បរ ល្ងដដនសាច់្បរបាក់ខុ្ច្បាប់ 

     

ការបស្តងាក បការជួញដូរ ល្ងដដនវត្ថុ្ លិបៈខុ្ច្បាប់ 

    

ការចុ្បេះរតួ្ត្ពិនតិ្យអនលុោមភាពលៅតាមអាជីវកមមោា ន 
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ការលរបើរបា្់ឧបករណ៍្បលច្បចកលទ្្កនងុការរត្តួ្ពិនតិ្យរបូវនរទ្ាំនញិ 

៥- សាា នភាពបទសលមើេគ្យ 

ឆ្ន ាំ២០១០ ដល់រយៈលពល៩ដខ ឆ្ន ាំ២០១៩ ករណ្ីបស្តងាក បបទ្លលមើ្គយ មានការដរបរបួលដូច្បកនុង

តារាងខាងលរកាម។ លាំេះបជីាផលននការបស្តងាក បបទ្លលមើ្គយ មាន្មាមារត្របមាណ្ ១% ប ុលណាណ េះលបើលរបៀប

លធៀបនឹងច្បាំណូ្ល្រុប ដដលរបមូលលោយ អគរ ប ុដនររប្ិទ្ធភាពននការងារបងាក រនិងបស្តងាក បអាំលពើរត្់លគច្បពនធ 

គឺជាមូលោា នគនលឹេះោាំរទ្ដលក់ាររបមលូច្បាំណូ្ល និងច្បូលរួមលលើកកមព្់អនុលោមភាពនិងការអនវុត្រច្បាប់។ 

 តារាងអាំពីករណី្បស្តងាក បបទ្លលមើ្ តាមឆ្ន ាំ រកាហវកិអាំពីករណី្បស្តងាក បអាំលពើរត់្លគច្បពនធតាមឆ្ន ាំ 

 

ឆ្ន ាំសារលពើពនធ ករណី្ត្ចូ្ប ករណី្ធាំ ្របុ 

2010 9,163 191 9,354 

2011 10,777 342 11,119 

2012 9,992 383 10,375 

2013 6,378 391 6,769 

2014 10,171 479 10,650 

2015 11,426 424 11,850 

2016 3,268 471 3,739 

2017 3,471 449 3,920 

2018 11,753 492 12,245 

9ដខ 2019 5,377 749 6,126 
2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     2018   9ដខ 2019  
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 រកាហវកិននច្បាំដណ្កជា % ននច្បាំណូ្លពីការបស្តងាក បកនងុច្បាំណូ្ល រ្បុ រកាហវកិអាំពីច្បាំណូ្លពីការងារបស្តងាក បអាំលពើរត់្លគច្បពនធតាមឆ្ន ាំ 

   

ទ្ាំនិញដដលជាមុខ្ញ្ញញ ននការរបរពឹត្របទ្លលមើ្រត្់លគច្បពនធ មានដូច្បជា ោនយនរ ផលិត្ផលលត្ល-

្ិោ លភ្ជជៈ រសា រសាលបៀរ លរគឿងលអ ិករត្ូនិក លរគឿងអគគិ្នី ្មាា រ្ាំណ្ង់ និងលរគឿងឧបលភាគនិង

បរនលភាគជាលដើម។ ទ្នាឹមលនេះ ទ្ាំនិញហាមឃាត្់ដដលជាមុខ្ញ្ញញ ននការរបរពឹត្របទ្លលមើ្ជួញដូរនិង ល្ងដដន

ខុ្ច្បាប់ មានដូច្បជា លរគឿងលញៀននិង/ឬសារធាត្ុផស ាំ របលភទ្កូកាអុីន លហរ ូអុីន លមត្ាំលហវតាមីនលមៅនិងរោប់ 

ល្ ឹក Khat, ្ាំណាក្ត្វ, ផលិត្ផលពី្ត្វនិងរុកខជាត្ិករមដដលច្បាប់ហាមឃាត្់ ភលុកដាំរី កុយរមា្ ្ត្វ

អលណ្រ ើក និង្ត្វព្់, កាាំលភលើងហាគ ្, ្ាំណ្លហ់ាមឃាត្់ និងការច្បរាច្បរសាច្ប់របាក់ខុ្ច្បាប់ជាលដើម។ 

៦- ការវិភាគ្សាា នការណ៍ 

កនលងមក អគរ បានខិត្ខាំរបឹងដរបងដកលមអនិងជាំរញុអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ លដើមបទី្ទ្ួល

បាននវូលទ្ធផលការងារកាន់ដត្របល្ើរល ើងល ល្ើយត្បនឹងការវនវត្រននសាថ នភាពនលោបាយ ល្ដាកិច្បច និង្ងគម 

ប ុដនរលាំេះជាោ ងលនេះករី លៅមានបញ្ញា របបមមួយច្បាំនួនដដលរត្ូវបនរលោេះរសាយ។ លដើមបីធានបាននូវ

រប្ិទ្ធភាពននការអនុវត្រនងិោក់លច្បញនូវយុទ្ធសាស្ត រ្ច្បា្់ោ្់ និងច្បាំលោលលៅ, អគរ រត្ូវកាំណ្ត្់អាំពីដផនក

ដដលមានហានិភ័យ លដើមបីចត្់វនធានការពរងឹងនវូអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់។ ដផនកដដលមានហានភិ័យ

ដដលរត្ូវយកច្បិត្រទ្ុកោក់ រួមមាន (១)ហានិភ័យនន្កមមភាពបទ្លលមើ្ពាក់ព័នធនឹងច្បាំណូ្លពនធអាករគយ 

ដូច្បជាការរបកា្ត្នមលមិនពិត្, ការដកលងរបភពលដើមកាំលណ្ើត្ទ្ាំនិញ, ការចត្់ថ្នន ក់ទ្ាំនិញមិនរត្ឹមរត្ូវជាលដើម, 

(២)ហានិភ័យនន្កមមភាពបទ្លលមើ្ពាក់ព័នធនឹង្នរិ្ុខ ដូច្បជា្កមមភាពលភរវកមម, ការរីកសាយអាវុធ

របល័យលោក, ការរត្់ពនធអាវុធនងិជាត្ផិាុេះ, មុខទ្ាំនិញលរបើរបា្ប់ានលរច្បើនមុខ្ញ្ញញ ដដលអាច្បមានហានិភ័យ

ច្បាំលពាេះ្នរិ្ុខជាលដើម, (៣)ហានិភ័យនន្កមមភាពបទ្លលមើ្ពាក់ព័នធនឹងកមម្ិទ្ធិបញ្ញញ  ្ុខភាព និង

្ុវត្ថិភាព ដូច្បជាផលិត្ផលឱ្្ថដកលងកាល យ, ទ្ាំនិញដកលងកាល យលផសងលទ្ៀត្, ទ្ាំនិញោម នគុណ្ភាពជាលដើម, 

(៤)ហានិភ័យនន្កមមភាពបទ្លលមើ្ពាក់ព័នធនឹងលរគឿងលញៀននិងសារធាត្ុផស ាំ, (៥)ហានិភ័យនន្កមមភាព

បទ្លលមើ្ ពាក់ព័នធនឹងបរនសាថ ន ដចូ្បជាការដកឹជចជូន ល្ងដដនខុ្ច្បាប់នវូ្ត្វឬ្ាំណាក្ត្វ នងិរុកខជាត្ងិាយ
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រងលរោេះ, កាក្ាំណ្ល់លរោេះថ្នន ក់, សារធាត្ុបាំផ្លល ញរ្ាំប់អូហសូនជាលដើម, នងិ(៦)ហានិភ័យដដលអាច្បលកើត្

មានលផសងលទ្ៀត្ ដូច្បជាបទ្ឧរកិដា ល្ងដដនដដលមានអងគការចត្់តាាំងជាអនររជាតិ្, បទ្លលមើ្រត្់លគច្បពនធ

សាច្ប់របាក់ ោង្មាអ ត្របាក់ និងហិរចញបបាំនលភរវកមម, បទ្លលមើ្រត់្លគច្បពនធ្មបត្រិវបបធម៌ជាលដើម។ 

ទ្នាឹមនឹងការកាំណ្ត្់អាំពីដផនកដដលមានហានិភ័យកនុងបរនបទ្ការងារគយដូច្បខាងលលើ អគរ ក៏រត្ូវលធវើ

ការវនភាគលលើច្បាំណ្ុច្បខាល ាំង ច្បាំណ្ុច្បលខាយ កាោនុវត្រភាព និងការគាំរាមកាំដហងាំាំងខាងកនុងនិងខាងលរៅ 

ដូច្បខាងលរកាម៖ 

៦.១- កត្តត ខារសង្ៅ 

ការដរបរបួលលោលនលោបាយ និងល្ដាកិច្បច្ងគមជាសាកល ដូច្បជាការអនុវត្រលោលនលោបាយ

ោាំពារនិយម ភាពមិនច្បា្់ោ្់ននលោលនលោបាយពាណ្ិជជកមមរប្់របលទ្្មហាអាំណាច្បល្ដាកិច្បច 

បដរមបរមួលននល្ដាកិច្បចជាសាកលជាមយួនឹងការរកីច្បលរមើនោ ងឆ្ប់រហ័្ននវន្័យបលច្បចកវនទ្ា ដចូ្បជាការ

ចប់លផរើមអនុវត្រអភិរកមរោា ភិបាលឌ្ីជីថលនិងល្ដាកិច្បចឌ្ីជីថល, ភាពតានត្ឹងននភូមិសាស្ត រ្ នលោបាយ 

ការអនុវត្រនូវកិច្បចរពមលរពៀងពាណ្ិជជកមមល្រីនន, និងការអូ្បនល យភាពមិនរបាកដរបជាននសាថ នភាព

នលោបាយ ហិរចញវត្ថុ និង្នរិ្ុខាំាំងកនុងត្ាំបន់និងពិភពលោក បានបលងកើត្ឱ្កា្ឱ្យមាន្កមមភាព និង

ឧបាយកលននការរបរពឹត្របទ្លលមើ្រគប់របលភទ្កានដ់ត្ ម្ុគសាម ញ និង្កមមល ើងដថមលទ្ៀត្។ 

លដើមបីលោេះរសាយបញ្ញា របបមលលើការបងាក របស្តងាក បបទ្លលមើ្ ការការពារ្ុខមាលភាព ្នរិ្ុខ 

្ុវត្ថិភាព និង្ណារ ប់ធាន ប់្ងគមជាលដើម អគរ បាននិងកាំពុងខិត្ខាំដកទ្រមង់និងអភិវឌ្ឍខលួន លោយបលងកើនការ

យកច្បិត្រទុ្កោក់ដក្រមួលលោលនលោបាយពនធគយ, ការលធវើទ្ាំលនើបកមមនីតិ្វនធីនិងដបបបទ្បលចចញទ្ាំនិញពី

គយ, ការលធវើឱ្យរបល្ើរល ើងនូវកិច្បច្ហរបត្ិបត្រិការាំាំងជាត្ិនិងអនររជាត្ិ, ការោក់លច្បញនូវដផនការពរងឹង

ការអនវុត្រច្បាប់, នងិការពរងឹងអភិបាលកិច្បចរប្់ខលួន។ 

៦.២- កត្តត ខារកែុរ 

វបបធម៌សារលពើពនធកនុង្ងគមលៅមានករមិត្ បទ្លលមើ្រគប់របលភទ្កាន់ដត្ ម្ុ គសាម ញ កនុងខណ្ៈ 

ធនធានមនុ្ សនិងធនធានរូបវនរលៅមានករមិត្ បានបណារ លឱ្យមានបនាុកការងារកាន់ដត្លរច្បើន។ កនុងន័យលនេះ 

ត្រមូវឱ្យមានការដក្រមួលបទ្បបចញត្រ ិនិង វនធានការការងារជាកោ់ក់មួយច្បាំននួ ដដលមានភាព្ុីច្បងាវ កល់ៅ

នឹងឧត្រមានុវត្រន៍អនររជាត្ិ លដើមបីលោេះរសាយបញ្ញា របបមដដលកាន់ដត្មានទ្ាំហាំធាំនិង ម្ុ គសាម ញ។ 

អគរ រតូ្វពរងឹងដថមលទ្ៀត្នូវការអភិវឌ្ឍ្មត្ថភាពសាថ ប័ននិងធនធានមនុ្ស និងយកច្បិត្រទ្ុកោក់

ពរងឹង្ុច្ប រនត្ភាពរប្់មស្តនរី។ ការអនុវត្ររច្បន្មព័នធរគប់រគងថមីនឹងផរល់ឱ្កា្កនុងការពរងឹងរប្ិទ្ធភាព

ការងាររគប់រគងដឹកនាំ ការងារបលច្បចកលទ្្គយ ការបលងកើនកិច្បច្ហរបត្ិបត្រិការរវាងមស្តនរីគយនិងរោា ករ

ពាក់ព័នធ ការលធវើរបតិ្ភូកមមការងារកាន់ដត្លរច្បើន ការលធវើទ្ាំលនើបកមមរបព័នធបលច្បចកវនទ្ាព័ត៌្មាន្រមាប់រគប់រគង
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កិច្បចរបត្ិបត្រកិារលផសងៗ និងការរត្ួត្ពិនិត្យតាមោនវាយត្នមលលលើការបាំលពញការងាររប្់មស្តនរគីយនិងរោា ករ 

គឺជាឱ្កា្ដម៏ានត្នមលកនុងការជាំរុញរប្ិទ្ធភាពឱ្យមានអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់។ 

៦.៣- ការវិភាគ្សលើចំណ៊ុចខាៃ រំ ចំណ៊ុចសសោយ កាោន៊ុវតតភាព នរិការគ្ំរាមកំផ្ហរ 

ការវនភាគលនេះ រមួបចចូលនវូការវាយត្នមលលទ្ធភាព ្មត្ថភាព ភាពងាយរបបម និងការគាំរាមកាំដហង 

ដដលមានបច្បចយ័លលើការងាររគប់រគងនិងរបត្ិបត្រិការគយ កនុងរបត្់នន្ម័យកាលកាន់ដត្ទ្ាំលនើប។ 

៦.៣.១- ចំណ៊ុចខាៃ រំ 

- ្នធិ្ញ្ញញ  អនុ្ញ្ញញ  និងពិធីសារមួយច្បាំនួនរត្ូវបានផរល់្ចច ប័នរួច្ប នងិកាំពុងអនុវត្រ 

- ច្បាប់ រ្ ីពីគយ និងបទ្បបចញត្រិគយរត្ូវបានោក់ឱ្យអនុវត្រ 

- មានការោាំរទ្ពីរាជរោា ភិបាល និងការដឹកនាំរបកបលោយទ្្សនៈវន្័យច្បា្់ោ្់ពីរក្ួង

ល្ដាកចិ្បចនិងហិរចញវត្ថុ 

- រច្បន្មព័នធអងគភាពរត្ូវបានដក្រមួលលដើមបីល ល្ើយត្បនឹង្ភាពការណ្៍ វនវត្រថម ី

- នីត្ិវនធីរគប់រគងលលើការនាំលច្បញ ការនាំច្បូល ការដឹកជចជូន ការលធវើ្ននិធិ ការកាន់រកា និងការ

ល្ងកាត្ទ់្ាំនិញ រត្ូវបានដកលមអនិងោកឱ់្យអនុវត្រ 

- Non-Intrusive Inspection Technologies ឧបករណ្៍រត្ួត្ពិនិត្យទ្ាំនិញ មលធាបាយរបលដញ 

លហោា រច្បន្មព័នធមួយច្បាំនួន របព័នធ វ្ ័យរបវត្រិកមមននរត្ូវបានបាំពាក់បដនថម រពមាំាំងកាំពុង

អភិវឌ្ឍ និងោក់ឱ្យអនុវត្រ 

- រច្បន្មព័នធនងិយនរការននការទ្ប់សាក ត្ន់ិងបស្តងាក បបទ្លលមើ្គយរគប់របលភទ្ រត្ូវបាននិងកាំពុង

អនុវត្រ 

- កិច្បច្ហរបត្បិត្រិការកនុងករមិត្ជាត្ិនិងអនររជាត្ិ កាន់ដត្របល្ើរល ើង 

- របព័នធរគប់រគងហានិភ័យ រត្ូវបានអនុវត្រទ្នាឹមោន នឹងរបព័នធ វ្ ័យរបវត្រិកមមទ្ិនននយ័គយ 

- យនរការ្វនកមមលរកាយលពលបលចចញទ្ាំនិញពីគយ រត្ូវបានអនុវត្រលដើមបីោាំរទ្កិច្បច្រមួល

ពាណ្ិជជកមម និងពរងឹងអនលុោមភាពនងិការអនុវត្រច្បាប់ 

- យនរការលលើកទ្ឹកច្បិត្រ និងការោក់លាំ្ទ្ណ្ឌ  រត្ូវបានអនុវត្រលដើមបីពរងឹង្ុច្ប រនត្ភាព។ 

៦.៣.២- ចំណ៊ុចសសោយ 

- របត្ិបត្រិការគយ និងយនរការផ្លល ្់បរូរព័ត្៌មាន្មាា ត្់រវាង អគរ និងអងគភាពអនុវត្រច្បាប់នន 

ាំាំងករមិត្ជាត្ិនិងអនររជាត្ិ មិនាំន់មានរប្ិទ្ធភាពរគប់រោន់លៅល ើយ 

- ្មត្ថភាពជាំនញរប្ម់ស្តនរីលៅមានករមិត្ មិនាំនអ់ាច្បល ល្ើយត្បបានរគប់ទ្រមង់ននបទ្លលមើ្  
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- លហោា រច្បន្មព័នធមួយច្បាំនួន ដូច្បជាទ្ីកដនលងរត្ួត្ពិនិត្យទ្ាំនិញ ឃាល ាំង្រមាប់រកាទ្ុកទ្ាំនិញចប់

ឃាត្់ ឧបករណ្៍រត្ួត្ពិនិត្យទ្ាំនិញ និងមលធាបាយរបលដញ លៅមិនាំន់រគប់រោន់ 

- មិនាំន់មានមនាីរពិលសាធន៍លៅល ើយ 

- របព័នធបលច្បចកវនទ្ាព័ត្៌មានោាំរទ្ការងារជាំរុញការអនុវត្រច្បាប់ លៅមានករមិត្ 

- រប្ិទ្ធភាពកនងុការពរងងឹ្ុច្ប រនត្ភាពគយលៅមានករមិត្ 

- យនរការរត្ួត្ពិនិត្យនិងវាយត្នមលរប្ម់ស្តនរីលៅមានករមិត្។ 

៦.៣.៣- កាោន៊ុវតតភាព 

- កតារ ល្ដាកិច្បច ្នរិភាព ្នរិ្ុខ និង្ណារ ប់ធាន ប់្ងគម កាំពុងជាំរុញផនត់្គាំនិត្កនុងការច្បូលរួម

អនុវត្រច្បាប ់

- ការលលើកទ្ឹកច្បិត្រនិងការោាំរទ្លពញទ្ាំហឹងរប្រ់ាជរោា ភិបាល នងិរក្ួងល្ដាកិច្បចនិងហិរចញវត្ថ ុ

ច្បាំលពាេះ អគរ លលើការងាររបមូលច្បាំណូ្ល ការ្រមួលពាណ្ិជជកមម ជាពិល្្ការងាររបយុទ្ធរបឆ្ាំង

បទ្លលមើ្គយ 

- ្មាជិកភាពអាសា៊ា ន អងគការគយពិភពលោក អងគការអនររជាត្ ិរួមាំាំងការច្បលូរមួលវទ្កិាអនររ-

ជាត្ិនន គឺជាមូលោា នជាំរុញកិច្បច្ហរបត្ិបត្រិការគយ និងបលងកើន្មត្ថភាពរបយុទ្ធរបឆ្ាំង

បទ្លលមើ្គយ និងការអនុវត្រច្បាប ់

- ការអនុវត្រយនរការភាពជានដគូគយនិងវន្័យឯកជន កាំពុងផរល់ឱ្កា្កនុងការច្បូលរួមជាំរុញ

អនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប ់

- មានជាំនួយោាំរទ្ពីនដគូអភិវឌ្ឍន៍កនុងការពរងឹង្មត្ថភាពសាថ ប័ន ដដលកនុងលនេះមានជាំនួយលលើ

ការងាររបយុទ្ធរបឆ្ាំងបទ្លលមើ្គយ 

- ការច្បូលរួមកនុងរបត្ិបត្រិការគយរួម ដដលចត្់ដច្បងអនុវត្រលោយការនោល័យទ្ាំនក់ទ្ាំនងគយ

អា្ុីបា ្ុីហវកិ ឬអងគការគយពិភពលោកជាលដើម គឺជាឱ្កា្ដល៏អកនុងការពរងឹងបដនថម ្មត្ថ-

ភាពរបយុទ្ធរបឆ្ាំងបទ្លលមើ្ គយ។ 

៦.៣.៤- ការគ្ំរាមកំផ្ហរ 

- វបបធម៌សារលពើពនធ និងការយល់ដឹងពីបច្បច័យអវនជជមានននការរំលោភបាំពានបទ្បបបចញត្រិច្បាប់

រប្រ់បជាពលរដា លៅមានករមិត្ 

- រកុមជនរបរពឹត្របទ្លលមើ្ មានការចត្់ដច្បងជារបព័នធ និងមានខនងបដងអករឹងមា ាំ 

- ្កមមភាព នងិកលលបិច្បរត្់លគច្បពនធ នងិបនលាំពនធកានដ់ត្ទ្ាំលនើប និង ម្ុ គសាម ញ 
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- សាថ នភាព ម្ុគសាម ញននភូមិសាស្ត រ្ រពាំដដនលោកនិងរពាំដដនទ្ឹក បានផរល់ឱ្កា្កនុងការរបរពឹត្រ

បទ្លលមើ្ 

- ការវនវត្រថមីលៅកនុងវន្័យពាណ្ិជជកមម និងបលច្បចកវនទ្ា បាននិងកាំពុងកាល យជាការគាំរាមកាំដហងដល់

ការរគប់រគង នងិជាឱ្កា្ននការរបរពឹត្របទ្លលមើ្គយ 

- ភាព ម្ុ គសាម ញនននីត្ិវនធីកនុងការល ន្ ើ្ុាំការអនុញ្ញញ ត្នាំលច្បញនាំច្បូលទ្ាំនិញមួយច្បាំនួន ជាបញ្ញា

ជាំរុញឱ្យមានការរបរពឹត្របទ្លលមើ្  

- ការពិន័យ នងិោក់លាំ្ទ្ណ្ឌ  មានករមតិ្រត្ឹមរដាបាល និងជារបាក ់នាំឱ្យជនលលមើ្មិនខាល ច្បរអា 

- ការលកើនល ើងនូវឧរកិដាកមម ល្ងដដន 

- ការលកើនល ើងនវូហានភិ័យននលភរវកមមនិង្ុវត្ថិភាពដខសច្បងាវ ក់បចជូនទ្ាំនិញ។ 
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ផ្នែកទី ៣ - សោលសៅយ៊ុទធសាស្តេត   

 

អនុលោមតាមច្បាប់ រ្ ីពីគយ អគរ ជាសាថ ប័នទ្ទ្ួលបានការផរល់្ិទ្ធិរគប់រគង រត្ួត្ពិនិត្យ របមូល

ពនធអាករ  និងកនរមលផសងៗលលើទ្ាំនិញនាំលច្បញនាំច្បូល, ោក់បទ្បបចញត្រិលលើការលធវើច្បរាច្បរ  ការលធវើ្ននិធិ  ការ

កាន់រកា និងការដឹកជចជូន ល្ងកាត្,់ ជាំរុញការបងាក រនងិបស្តងាក បអាំលពើរត្់លគច្បពនធ នងិអាំលពើលលមើ្លផសងៗ, ច្បលូរមួ

អនុវត្រលោលនលោបាយពាណ្ិជជកមមអនររជាត្ិរប្់រាជរោា ភិបាល, និងជាំរុញការអនុវត្រតាម រ្ង់ោរអនររជាត្ិ 

និងការអនុវត្រលអដដលពាក់ព័នធនឹងការរត្ួត្ពិនិត្យគយ និងការ្រមួលពាណ្ិជជកមម។ លោយបរលលើសាម រត្ី

ទ្ទ្ួលខុ្រត្ូវកនុងការបាំលពញនូវត្ួនទ្ីនិងភារកិច្បចរបកបលោយភាព្កមមនិងបុលរ្កមម អគរ បានច្បូលរួម

ច្បាំដណ្កលធវើឱ្យល្ដាកិច្បចមានកាំលណ្ើនតាមរយៈការរបមូលច្បាំណូ្លរបកបលោយ្មធម៌និងត្មាល ភាព, កិច្បច្រមួល

ពាណ្ិជជកមម, និងការការពារ្នរិ្ុខ ្ុវត្ថិភាព និង្ុខមាលភាព្ងគម លោយការពរងឹងរប្ិទ្ធភាពលលើ

ការបងាក រនិងបស្តងាក ប្កមមភាពពាណ្ិជជកមមខុ្ច្បាប់ អាំលពើរត្់លគច្បពនធ បនលាំពនធ នងិអាំលពើលលមើ្ ល្ងដដនលផសងៗ។ 

 ជា្កល អងគភាពគយមានការងារជាច្បមបងកនុងការរគប់រគងព័ត្៌មាន្មាា ត្់ នងិរបភពពត័្៌មានលផសងៗ, 

ឃាល ាំលមើលលៅទ្ូាំាំងដដនគយ, លាត្តាមមាត្់រច្បកលច្បញច្បលូ តាមទ្ោីនគយ  ឃាល ាំងទ្ាំនិញ ទ្កីដនលងលធវើដបបបទ្

រត្ួត្ពិនិត្យអនកដាំលណ្ើរ និងទ្ាំនិញតាមមាត្់រច្បករពាំដដន, តាមោនអលងកត្រាល់មលធាបាយដឹកជចជូន ធុរជន 

និង្កមមភាពអាជីវកមមពាក់ព័នធ លដើមបីមានមូលោា នរបមូលព័ត្៌មាន និងវនភាគហានិភ័យលលើ្កមមភាព

ពាណ្ិជជកមម, វាយត្នមលការរបមលូច្បាំណូ្ល, ឃាត្់ទ្ាំនញិ និង/ឬឃាត្់បុគគលពាកព់័នធលដើមបីសាក្ួរជាលដើម។ 

 លដើមបីល ល្ើយត្បនឹងការវនវត្រននបទ្លលមើ្រគប់របលភទ្ដដលកាន់ដត្្កមម ទ្ាំលនើប និងមានភាព ម្ុ គ-

សាម ញលនេះ  អគរ ចាំបាច្ប់រត្ូវដត្លធវើការអភិវឌ្ឍនូវនីត្ិវនធី និងជាំនញថមីៗកនុងការដច្បកចយព័ត្៌មានដដលមាន

លកខណ្ៈរល្ើប, ការរសាវរជាវបទ្លលមើ្, ការបងាក រនិងបស្តងាក បរាល់្កមមភាពរំលោភបាំពានច្បាប់លោយ

បុគគលពាក់ពន័ធ ដចូ្បជាលជើងសាគយ ទ្ីតាាំងរបត្ិបត្រកិារអាជីវកមមមានការអនញុ្ញញ ត្លផសងៗ រកុមហ៊ាុនដឹកជចជូន

ទ្ាំនិញនិងភ រ្ុភាជាលដើម។ ការងារគនលឹេះកនុងការពរងឹងអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ មានជាអាទ្ិ៍ មាន

បទ្បបចញត្រិរគប់រោន់នងិរឹងមា ាំ, មាននីត្ិវនធីការងារច្បា្់ោ្់នងិទ្ាំលនើប, បលងកើនការលរបើរបា្់របព័នធ វ្ យ័-

របវត្រិកមម រមួាំាំង្មត្ថភាពផរល់នវូព័ត្៌មានតាមរបពន័ធលអ ិករត្ូនកិបានរហ័្និងជាក់ច្បា្់្រមាប់បលរមើ

លោលបាំណ្ងវាយត្នមលហានិភ័យ, រប្ិទ្ធភាពននការលោេះដូរព័ត្៌មានជាមួយភាគីពាក់ព័នធ, បលងកើនការលរបើរបា្់ 

Non-Intrusive Inspection Technologies, ពរងឹងកិច្បច្ហរបត្ិបត្រិការជាមួយអាជាា ធរអនុវត្រច្បាប់ 

អងគភាពមាន្មត្ថកិច្បចតាមរពាំដដន និងដផនកឯកជន។ 
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កនុងលោលបាំណ្ង្លរមច្បបាននូវច្បកខុវន្័យ និងច្បូលរួមលោេះរសាយបញ្ញា របបមនន អគរ បាន

ោក់លច្បញនូវលោលលៅយុទ្ធសាស្ត រ្ជាក់ោក់ ្ាំលៅ្លរមច្បបាននូវអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ តាម

រយៈការោក់លច្បញនវូវនធានការរបកបលោយរប្ិទ្ធភាពកនុងការបងាក រនិងបស្តងាក បបទ្លលមើ្រត្់លគច្បពនធ បនលាំពនធ 

និងបទ្លលមើ្ ល្ងដដនលផសងៗ លដើមបីធានរប្ិទ្ធភាពននការរបមូលច្បាំណូ្លពនធនិងអាករគយរបកបលោយ

្មធម៌និងត្មាល ភាព, និងការការពារ្នរិ្ុខ ្ុវត្ថភិាព និង្ុខមាលភាព្ងគម។ កនុងបរនបទ្លនេះ ច្បលងាក ម

្កមមភាពការងារច្បាំនួន ០៦ នឹងលរៀបច្បាំោក់ឱ្យអនុវត្រដូច្បខាងលរកាម៖ 

១- ការទប់សាា ត់ និរការបងាា របទសលមើេ 

លដើមបីពរងឹងរប្ិទ្ធភាពននការរបមូលច្បាំណូ្លពនធនិងអាករ ក៏ដូច្បជាធានបាននូវការរបកួត្របដជង

លោយល ម្ ើភាពកនុងការលធវើពាណ្ិជជកមម ការពារ្នរិ្ុខ ្ុវត្ថិភាព្ងគម អគរ រត្ូវលលើកកមព្់ការខិត្ខាំរបឹង

ដរបងទ្ប់សាក ត្់និងបងាក ររាល់បទ្លលមើ្រត្់លគច្បពនធ បនលាំពនធ និងបទ្លលមើ្ ល្ងដដនលផសងលទ្ៀត្ លោយោក់លច្បញ 

នូវ្កមមភាពជាក់ោកច់្បាំននួ ០៣ ដចូ្បខាងលរកាម៖ 

១.១- ច៊ុុះឃ្ៃ សំមើលតំបន់ភូមិសាស្តេតផ្ដ្លមានហានិភ័យសពេ់ 

អគរ នឹងច្បុេះឃាល ាំលមើលជារបចាំតាមលោលលៅត្ាំបន់ភូមិសាស្ត រ្ ដដលមានហានិភ័យខព្់កនុងការលធវើ

ច្បរាច្បរទ្ាំនិញ ល្ងដដនខុ្ច្បាប់។ ការច្បេុះឃាល ាំលមើលតាមត្ាំបន់ភូមិសាស្ត រ្ ដបបលនេះ ជាយនរការលដើមបីបងាក រ និង

ច្បូលរួមទ្ប់សាក ត្់ឱ្យបានជាអត្ិបរមានូវលទ្ធភាពរត្់លគច្បពនធ លហើយការអនុវត្រដបបលនេះក៏អាច្បកាត្់បនថយ

ច្បាំណាយ ្នស ាំលពលលវោ និងមានរប្ិទ្ធភាពរបល្ើរជាងមុនលលើរបត្បិត្រកិារបងាក រនិងបស្តងាក បអាំលពើរត្់លគច្ប

ពនធ។ យនរការលនេះត្រមូវឱ្យមានការអនុវត្រជារបចាំ និងរត្ូវមានកិច្បច្ហការោន រវាងអងគភាពថ្នន ក់កណាដ ល 

និងអងគភាពថ្នន ក់មូលោា ន។ 

១.២- អប់រំសលើកកមពេ់ការយល់ដឹ្រោសាធារណៈអំពីនលវិបាកននការង្បង្ពឹតតបទសលមើេ 

ការអប់រំផសពវផាយលលើកកមព្់ការយល់ដឹង ដ្ ីពីផលវនបាកនិងលាំ្ទ្ណ្ឌ  ដដលរត្ូវរងច្បាំលពាេះការ

របរពឹត្របទ្លលមើ្គយដល់សាធារណ្ជននិងភាគីពាក់ព័នធឱ្យបានទ្ូលាំទ្ូោយ គឺជាការងារដដលរត្ូវបនរលធវើ

ជារបចាំ។ ការលលើកកមព្ក់ារយល់ដឹង និងការច្បូលរមួផរល់ព័ត្៌មាន្ងស័យននការរបរពឹត្របទ្លលមើ្ពីសាធា-

រណ្ជនដល់រដាបាលគយ គឺជាយនរការរួមច្បាំដណ្កលធវើឱ្យរបល្ើរល ើងនូវ្ុវត្ថិភាព ្នរិ្ុខ្ងគម និងការងារ

របមូលច្បាំណូ្ល ដដលជាការជាំរុញអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់លោយ ម្ ័រគច្បិត្រ លដើមបីដកលមអវបបធម៌

សារលពើពនធក៏ដូច្បជាការអនុវត្រច្បាប់លៅកមពុជា។ អគរ នឹងលធវើការផសពវផាយលនេះតាមរយៈមលធាបាយមួយច្បាំនួន 

ដូច្បជាការដច្បកផាយខិត្រប័ណ្ណ ព្ ត្អប់រខំលីៗតាមវនទ្យុ ទ្ូរទ្្សន៍ បណាដ ញ្ងគម រពមាំាំង្កិាខ សាោជាលដើម។ 

១.៣- ពង្រឹរការអន៊ុវតតនីតិវិធីបំសពញផ្បបបទបសចេញទំនិញពីគ្យ 

ការលរៀបច្បាំនូវនីត្ិវនធីបាំលពញដបបបទ្បលចចញទ្ាំនិញពីគយ ដដលមានលកខណ្ៈច្បា្់ោ្់រ្បតាម  



 

យុទ្ធសាស្ត រ្គយ រ្ ីពីអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ឆ្ន ាំ២០២០-២០២៣ 15 
 

រ្ ង់ោរអនុវត្រលអជាអនររជាត្ិ មានភាពសាមចញ ត្មាល ភាព ងាយអនុវត្រ គឺជាការរួមច្បាំដណ្កកនុងការពរងឹង

អនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់។ កនុងន័យលនេះ អគរ រត្ូវលរៀបច្បាំមគគលទ្្ក៍ពាក់ព័នធនឹងការងារបលច្បចកលទ្្

គយ និងការលផាៀងផ្លា ត្់ឯកសារពាក់ព័នធលផសងលទ្ៀត្។ ទ្នាឹមលនេះ អគរ រត្ូវបលងកើត្នីត្ិវនធឱី្យមស្តនរីជាំនញបលច្បចក-

លទ្្ដដលទ្ទ្ួលខុ្រត្ូវកនុងការលច្បញលិខិត្អនុញ្ញញ ត្គយ កាំណ្ត្់ត្នមលគិត្ពនធគយ បញ្ញជ ក់លលើវនញ្ញញ បនបរត្ 

និងលិខិត្ពាក់ព័នធលផសងលទ្ៀត្ អាច្បច្បងអុលបងាា ញពីករណ្ី្ងស័យនិង/ឬភាពមិនរបរកត្ីននការនាំលច្បញនាំច្បូល 

ដល់មស្តនរីជួរមុខឱ្យយកច្បិត្រទ្ុកោក់បដនថមកនុងការពិនិត្យឯកសារនិងរត្ួត្ពិនិត្យរូបវនរ លដើមបីចត្់វនធានការ

បស្តងាក បបទ្លលមើ្របកបលោយរប្ិទ្ធភាព។ 

២- ការង្បយ៊ុទធង្បឆរំបទសលមើេ 

បដនថមលលើការងារទ្ប់សាក ត្ន់ិងបងាក របទ្លលមើ្ ការបស្តងាក បគឺជាវនធានការចាំបាច្បល់ដើមបីពរងឹងអនុលោម-

ភាពនិងការអនុវត្រច្បាប ់ជាពិល្្ការបស្តងាក បបទ្លលមើ្ លៅលដើមទ្នីមាត្់រច្បកនាំច្បលូ រមួាំាំងការដឹកជចជូន

ល្ងកាត្់ មានភាពរបល្ើរជាងការបស្តងាក បលៅកនុងនផារបលទ្្។ ការឃាត់្មធាបាយដឹកជចជូនលៅតាមដងផលូវ 

ការច្បុេះរត្ួត្ពិនិត្យឃាាំល ងទ្ាំនញិនិងអាជីវកមមោា ន និងការលដញប ផ្លបច់ប់ពភីងលៅកនុងនផារបលទ្្ជាលដើម នងឹ

អាច្បជួបរបទ្េះនូវបញ្ញា របបមនន នងិមត្ិរនេះគនជ់ាអវនជជមានពមីហាជន។  

 លដើមបីធានបាននូវរប្ិទ្ធភាពននការរបយុទ្ធរបឆ្ាំងបទ្លលមើ្ និងលច្បៀ្វាងនូវផលអវនជជមានដូច្ប

ខាងលលើ អគរ មានដផនការោក់លច្បញនូវ្កមមភាពជាក់ោកច់្បាំនួន ០៧ ដូច្បខាងលរកាម៖ 

២.១- ង្បយ៊ុទធង្បឆរំបទសលមើេរត់សគ្ចពនធ និរបទសលមើេឆ្ៃរផ្ដ្នសនេរៗ ត្តមវិធីសាស្តេតវិភាគ្

ព័ត៌មានេមាា ត់ និរវិភាគ្ហានិភយ័ 

អគរ នឹងរបយុទ្ធរបឆ្ាំងបទ្លលមើ្រត្ល់គច្បពនធ និងបទ្លលមើ្ ល្ងដដនលផសងៗ លោយអនុវត្រនូវយនរការ

ដដលមានលកខណ្ៈ វនជាជ ជីវៈបរលលើមលូោា នននការវនភាគព័ត្៌មាន្មាា ត្់និងការវនភាគហានភិយ័។ លដើមបី្លរមច្ប

បានការងារលនេះ ចាំបាច្ប់រត្វូដកលមអបណារ ញព័ត្៌មាន្មាា ត្់ និងមានរបព័នធបលច្បចកវនទ្ាព័ត្ម៌ានោាំរទ្ការអនុវត្រ

ច្បាប់ ដដលអាច្បរគប់រគងទ្ិននន័យបស្តងាក ប  វនភាគព័ត្៌មាន្មាា ត្់ និងការវនភាគហានិភ័យ។ល។ រាលក់ារអនុវត្រ

នូវយនរការខាងលលើអាច្បលធវើឱ្យមស្តនរីគយនិងរោា ករមាន្មត្ថកិច្បចទ្ទ្ួលបានព័ត្៌មានវនភាគ និងកាំណ្ត្់មុខ

្ញ្ញញ លលមើ្បានកាន់ដត្រត្ឹមរត្ូវ ច្បា្់ោ្ ់និងអាច្បចត្់វនធានការបស្តងាក បបានាំន់លពលលវោ។  

អគរ នឹងបនរចត្់ដច្បងអនុវត្រ្កមមភាពលផាៀងផ្លា ត្់អនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ លោយត្រមង់

លឆ្ព េះលៅរករកុមដដលមានហានិភ័យមធយមនិងខព្់ និង ថ្ ិត្កនុងមុខ្ញ្ញញ ដដលបានកាំណ្ត្់ តាមរយៈការ

រត្ួត្ពិនិត្យឯកសារ ការរត្ួត្ពិនិត្យរូបវនរ និងការរុករកបទ្លលមើ្ លៅជួរមុខតាមមាត្់រច្បកផលូវលោក ផលូវទ្ឹក 

ផលូវអាកា្, ការពិនិត្យនិងដកលមអបដនថមនូវដបបបទ្និងនីត្ិវនធីបលចចញទ្ាំនិញនាំលច្បញនាំច្បូល រមួាំាំងការដឹក

ជចជូន ល្ងកាត្់ ច្បរាច្បរដច្បកចយ ការលធវើ្ ននិធិ និងការកានរ់កាទ្ាំនិញ លដើមបធីានរប្ិទ្ធភាពននការទ្ប់សាក ត្់
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និងបស្តងាក បបទ្លលមើ្, និងការពរងឹងការងារបស្តងាក បមុខ្ញ្ញញ រត្់ពនធដដលមានហានិភ័យមធយមនិងខព្់លៅ

កណារ លទ្ ីនងិច្បុងទ្ី លោយអងគភាពគយនិងរោា ករពាក់ព័នធ។ 

២.២- សចញរបាយការណ៍វាយតនមៃសាា នភាពបទសលមើេ និរឯកសារនតល់ដ្ំណឹរេតីពីបទសលមើេបនាា ន់ 

អគរ រត្ូវបលងកើនរប្ិទ្ធភាពផសពវផាយរបាយការណ្៍វាយត្នមលសាថ នភាពបទ្លលមើ្ និងលច្បញឯកសារ

ផដលដ់ាំណ្ឹង ដ្ ីពីបទ្លលមើ្ បនា ន់ (Intelligence Alert) ដដលមានលកខណ្ៈជាយុទ្ធសាស្ត រ្្រមាប់ការកាំណ្ត្់

មុខ្ញ្ញញ និងការផរល់ជូនព័ត្៌មាន្មាា ត្់្រមាប់របត្ិបត្រិការបនា ន ់ដល់រគប់អងគភាពគយលរកាមឱ្វាទ្ពាក់ព័នធ

នឹងការងារបងាក រនិងបស្តងាក បបទ្លលមើ្។ អគរ នឹងលច្បញល្ច្បករីដណ្នាំអាំពី្កមមភាពជាអាទ្ិភាពននការងារ

របយុទ្ធរបឆ្ាំងបទ្លលមើ្ លោយដផអកលលើរបាយការណ្៍វនភាគបទ្លលមើ្ ដដលរត្វូលធវើរបចាំ្មា្និង/ឬរបចាំឆ្ន ាំ។ 

លោយដ កការលច្បញឯកសារផដល់ដាំណ្ឹង ដ្ ីពីបទ្លលមើ្នឹងរត្ូវលធវើរបចាំដខ និងជាលកខណ្ៈបនា ន់ អារ្័យ

លលើសាថ នភាពជាក់ដ ដ្ងននបទ្លលមើ្។ ការផសពវផាយរបាយការណ្៍លនេះមានលោលបាំណ្ងឱ្យអងគភាពគយលធវើ

ការវនភាគ និងកាំណ្ត្់មុខ្ញ្ញញ លលមើ្បានកាន់ដត្រត្ឹមរត្ូវ ច្បា្់ោ្់ និងអាច្បចត្់វនធានការបស្តងាក បបាន

ាំន់លពលលវោ និងមានរប្ិទ្ធភាព។ 

២.៣- ផ្ចករផំ្លកព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹរបទសលមើេគ្យកែុរកង្មតិសទេភាគ្ី តំបន ់និរសាកល 

កនលងមក អគរ បានច្បុេះអនុ្សរណ្ៈននការលោគយលោ់ន ជាមួយរដាបាលគយលវៀត្ណាម នថ និងឡាវ 

លដើមបីពរងឹងរប្ិទ្ធភាពននការផ្លល ្់បដូរនងិដច្បករដំលកព័ត្៌មាន្មាា ត្់ ការល្ុើបអលងកត្ និងការជួយោន លៅវនញ

លៅមក។ អគរ នឹងបនរពរងងឹការអនវុត្រអនុ្សរណ្ៈននការលោគយលោ់ន កនុងករមតិ្លទ្វភាគីដចូ្បខាងលលើ រពមាំាំង

លរៀបច្បាំដផនការលធវើអនុ្សរណ្ៈននការលោគយល់ោន ជាមួយរដាបាលគយជប ុន ហុងកុង កូលរ  និងច្បិនជាលដើម 

លដើមបីពរងីកវនសាលភាពននការផ្លល ្់បរូរនងិដច្បករំដលកព័ត្៌មាន្មាា ត្់ ការល្ុើបអលងកត្ និងការជយួោន លៅវនញ

លៅមកឱ្យកាន់ដត្ទ្ូលាំទ្ូោយ។ លលើ្ពីលនេះ អគរ នឹងបនរលធវើការដច្បករំដលកព័ត្៌មាន្មាា ត្់ និងព័ត្៌មាន

ហានិភ័យ តាមរយៈការលរបើរបា្់របព័នធ Customs Enforcement Network (CEN), Customs Enforcement 

Network Communication (CENComm), STRATComm, និងរបព័នធលផសងលទ្ៀត្ កនុងករមិត្លទ្វភាគី ត្ាំបន់ 

និង្កល។ ការដច្បករំដលកព័ត្៌មានលនេះ រត្ូវរ្បតាមបទ្បបចញត្រជិាត្ិ និងអនររជាត្ិពាក់ព័នធ។ ្កមមភាពលនេះ

នឹងលធវើឱ្យ អគរ ទ្ទ្ួលបានព័ត្៌មានាំន់លពលលវោ និងយល់ដឹងបដនថមអាំពីការវនវត្រជា្កលននមុខ្ញ្ញញ  

 វនធីសាស្ត រ្  និងលបិច្បកលននការរបរពឹត្របទ្លលមើ្គយ។ ្កមមភាពននការដច្បករំដលកព័ត្៌មានពាក់ព័នធនឹង

បទ្លលមើ្  រាបប់ចចូលាំាំងការងារដច្បករដំលកនិងផ្លល ្់បរូរព័ត្៌មាននផាកនងុអងគភាពគយ អងគភាពគយជាមួយសាថ ប័ន

អងគភាពមាន្មត្ថកិច្បចពាក់ព័នធ និងរដាបាលគយរបលទ្្លផសងលទ្ៀត្ រ្បតាមបទ្បបចញត្រិច្បាប់ជាធរមាន។ 

២.៤- ចូលរមួគ្សង្មារង្បតិបតតិការគ្យរួមោែ  

អគរ បនរច្បូលរួមអនុវត្រគលរមាងរបត្ិបត្រកិារគយរួមោន  ដដលជារបត្បិត្រិការមានលកខណ្ៈពហុសាថ ប័ន 
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ថ្នន ក់អនររជាត្ិ និងរបត្ិបត្រិការគយរពាំដដន អនុម័ត្លោយអងគការគយពិភពលោក រពមាំាំងអងគការអនររជាត្ិ

លផសងលទ្ៀត្ដចូ្បជា United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Environment 

Programme (UNEP), INTERPOL, និងរដាបាលគយជានដគូជាលដើម។ ការច្បូលរួមកនុងរកបខណ្ឌ កិច្បច្ហ-

របត្ិបត្រិការអនររជាត្ិលលើការងារអនុវត្រច្បាប់ និងការច្បូលរួមគលរមាងរបត្ិបត្រិការរួមោន រប្់ អគរ នឹងផដល់

ឱ្កា្កនុងការផ្លល ្់បដូរបទ្ពិលសាធន៍ និងលលើកកមព្់្មត្ថភាពមស្តនរី កនុងការបងាក រនិងបស្តងាក បបទ្លលមើ្

ល្ងដដនលផសងៗ។ 

២.៥- បនតសធេ ើការងារោមួយអាោា ធរផ្ដ្នដី្ និរអាោា ធរពាកព់័នធ 

អគរ នឹងបនរកិច្បច្ហការជាមួយអងគភាពមាន្មត្ថកិច្បចពាក់ព័នធរមួមាន ត្ោុការ កងរាជអាវុធហត្ថ 

នគរបាល រដាបាលនរពលបើ ភូត្ោមអនម័យ ច្បតារ  ី្័ក អាជាា ធរដដនដី និងអងគភាពពាក់ព័នធលផសងលទ្ៀត្

លលើការងារដច្បករំដលកព័ត្៌មាន ការងាររត្ួត្ពិនិត្យចប់ឃាត្់ ការចត់្ដច្បង្ាំណ្ុាំលរឿង និងកិច្បចអនររាគមន៍

ោាំរទ្ជាលដើម លដើមបីជាំរុញឱ្យការងារបងាក រនិងបស្តងាក បបទ្លលមើ្គយកាន់ដត្មានរប្ិទ្ធភាព និង្័ករិ្ិទ្ធិភាព។ 

អគរ ក៏នឹងដ វ្ ងរកកិច្បចោាំរទ្និងោាំពារដល់មស្តនរីគយលពលច្បុេះលធវើ្កមមភាព ជាពិល្្លលើការល្ុើបអលងកត្

បទ្លលមើ្គយ និងការបលបយកព័ត្៌មាន។ 

២.៦- ពង្រឹរង្បេិទធភាពននការបស្តងាា បបទសលមើេេិទធិនាចំលូផ្ចកចាយផ្តត ច់ម៊ុស និរកមមេិទធិបញ្ញា  

ការការពារកមម្ិទ្ធិបញ្ញញ អាច្បជួយជាំរុញលលើកទ្ឹកច្បតិ្រដលក់ារបលងកើត្គាំនិត្នច្បនរបឌ្ិត្ថមីៗ រពមាំាំងជួយ

ដល់ដាំលណ្ើរការពិពិធកមមផលិត្កមម និងអាច្បាំក់ាំញវននិលោគ។ លដើមបីរួមច្បាំដណ្កកនុងការងារលនេះ អគរ នឹង

ពរងឹងរប្ិទ្ធភាពននការអនុវត្រច្បាប ់តាមរយៈការបលងកើត្អងគភាពនិងនីត្ិវនធីអនុវត្រច្បាប់និងបទ្បបចញត្រិពាក់ព័នធ

នឹងកមម្ិទ្ធបិញ្ញញ  ការកសាងរបព័នធកត្់រតាព័ត្៌មានផលិត្ផលជាប់កមម្ិទ្ធិបញ្ញញ  ការបណ្រុ េះបណារ លមស្តនរីគយ

និងរោា ករ រពមាំាំងការបលងកើត្យនរការផ្លល ្់បរូរព័ត្៌មានជាមួយមាច ្់្ិទ្ធិ និងសាថ ប័នពាក់ព័នធ។  វនធានការ

ាំាំងលនេះ នឹងកាំណ្ត់្ច្បា្់ោ្់នូវត្ួនទ្ី ភារកិច្បចក៏ដូច្បជាការទ្ទ្ួលខុ្រតូ្វរប្់មស្តនរីគយនិងរោា ករមាន

្មត្ថកិច្បច និងការចូ្បលរួមរប្់វន្័យឯកជន កនុងការបស្តងាក បបទ្លលមើ្នាំលច្បញនាំច្បូលទ្ាំនិញរំលោភ្ិទ្ធិ

ដច្បកចយផ្លរ ច្ប់មុខ ពាណ្ិជជនម ្ិទ្ធិអនកនិពនធ និងត្កកកមមជាលដើម។ 

២.៧- សរៀបចំនីតិវិធ ីឬមគ្គសទេក៍ ឬសេចកតីផ្ណនា ំសលើការងារសេ៊ុើបអសរាតបទសលមើេគ្យ 

លដើមបីបលងកើនរប្ិទ្ធភាពការងារល្ុើបអលងកត្បទ្លលមើ្គយ អគរ មានដផនការលរៀបច្បាំនីត្ិវនធី ឬមគគ-

លទ្្ក៍ ឬល្ច្បករីដណ្នាំអាំពីការល្ុើបអលងកត្បទ្លលមើ្គយពាក់ព័នធនឹងអាំលពើរត្់ពនធ បនលាំពនធ និងបទ្លលមើ្

ពាណ្ិជជកមម។ ឯកសារលនេះ នឹងកាល យជាឧបករណ្៍ជាំនួយដ៏្ាំខាន់ដដលអាច្បផរល់ភាពងាយរ្ួលដល់មស្តនរី

គយនិងរោា ករមាន្មត្ថកចិ្បចកនុងការអនវុត្រភារកិច្បច។ 
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៣- ការសង្បើង្បាេ់ង្បព័នធបសចេកវិទាព័ត៌មានោងំ្ទការជំរ៊ុញការអន៊ុវតតចាប់ 

លៅកនុងកាលៈលទ្្ៈដដលបទ្លលមើ្មានច្បរនត្លកខណ្ៈកាន់ដត្ ម្ុគសាម ញ ការលរបើរបា្់របព័នធបលច្បចក

 វនទ្ាព័ត៌្មាន និងឧបករណ្៍បលច្បចកវនទ្ាទ្ាំលនើប មានភាពចាំបាច់្បលដើមបីោាំរទ្ដល់របត្ិបត្រិការរុករកនិងបស្តងាក ប

បទ្លលមើ្ បដនថមលលើការវាយត្នមលហានិភ័យ ការវនភាគព័ត្៌មាន និងការលរបើរបា្់ធនធានមនុ្សលោយពឹង

ដផអកដត្លលើបទ្ពិលសាធន៍ កាយ្មបាំ និងច្បាំលណ្េះដឹងផ្លា ល់ខលួន កនុងការពរងឹងអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រ

ច្បាប់។ លដើមបីធានរប្ិទ្ធភាពរគប់រគង ងាយលរបើរបា្់ ឆ្ប់រហ័្ាំន់លពល និងរកាបាននូវការ្មាា ត្់

កនុងករមិត្្ុវត្ថិភាពខព្់ ឈានលៅរបយុទ្ធរបឆ្ាំងបទ្លលមើ្ ទ្ទ្លួបានលទ្ធផលលអ អគរ មានដផនការោក់

លច្បញនវូ្កមមភាពជាក់ោកច់្បាំនួន ០៣ ដចូ្បខាងលរកាម៖ 

៣.១- អភិវឌ្ឍង្បពន័ធង្គ្ប់ង្គ្រទិនែន័យបស្តងាា បបទសលមើេគ្យ 

 លដើមបីពរងឹង និង្រមួលបដនថមដល់ការរគប់រគងទ្ិននន័យ និងការលធវើរបត្ិបត្រិការបងាក រនិងបស្តងាក ប

បទ្លលមើ្ អគរ មានដផនការអភិវឌ្ឍរបព័នធរគប់រគងទ្ិននន័យបស្តងាក បបទ្លលមើ្ ដដលមានមុខងារកត្់រតានិង

រគប់រគងទ្ិននន័យ, និងមុខងារ វនភាគព័ត្៌មាន្មាា ត់្គយ។ ្រមាប់រយៈលពលដវង អគរ នឹងពិនិត្យលទ្ធភាព

បលងកើត្មជឈមណ្ឌ លព័ត្៌មាននិងកាំណ្ត្់មុខ្ញ្ញញ  លដើមបីបលងកើនរប្ិទ្ធភាពននការរបមូលនិង វនភាគព័ត្៌មាន 

និងកាំណ្ត់្មុខ្ញ្ញញ លលមើ្ច្បាប់ ្រមាប់ោាំរទ្របត្ិបត្រិការបស្តងាក បបទ្លលមើ្គយឱ្យបានកាន់ដត្ឆ្ប់រហ័្ 

របកបលោយរប្ិទ្ធភាព។ 

៣.២- បសរាើតង្បព័នធង្គ្ប់ង្គ្រកំណត់សហត៊ុសលមើេចាប់គ្យ 

 លដើមបីរគប់រគង និងតាមោនកាំណ្ត្់លហត្ុលលមើ្ច្បាប់គយឱ្យកាន់ដត្មានរប្ិទ្ធភាព អគរ នឹងបលងកើត្

របព័នធរគប់រគងកាំណ្ត្់លហត្ុលលមើ្ច្បាប់គយ ដដលអាច្បរគប់រគងទ្ិននន័យមួយច្បាំនួន ដូច្បជាការកត្់រតានូវ

កាំណ្ត្់លហត្ុដដលបាន្រមុេះ្រមួលច្បប់ កាំណ្ត្ល់ហត្ុមិនាំន់្រមុេះ្រមួល កាំណ្ត្់លហត្កុាំពុងរងបណ្រ ងឹ

ត្វា  កាំណ្ត្់លហត្ុកាំពុង ថ្ ិត្កនុងនីត្ិវនធីត្ុោការ កាំណ្ត្់លហត្ុរត្ូវបានត្ុោការ្លរមច្ប វននិច្ប័័យរួច្ប និងលាំហូរ

ដបបបទ្រដាបាលលលើការចត្់ដច្បងកាំណ្ត្់លហត្ុលលមើ្ច្បាប់គយ។ 

៣.៣- អភិវឌ្ឍង្បពន័ធផ្ដ្លមានម៊ុសងារផ្តៃ េ់បតូរព័ត៌មានរវារ អគ្រ នរិអគ្គនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ 

 លដើមបីោាំរទ្ដល់រប្ិទ្ធភាពននការផ្លល ្់បរូរព័ត្៌មានរវាង អគរ និងអគគនយកោា នពនធោរ, អគរ នឹង

អភិវឌ្ឍរបព័នធដដលមានមុខងារផ្លល ្់បរូរព័ត្៌មាន លដើមបីជាឧបករណ្៍ជាំនយួកនុងការរសាវរជាវព័ត្៌មានរកុមហ៊ាុន 

របវត្រិអាជីវកមម ព័ត្៌មានទ្និនន័យបទ្លលមើ្ គយនិងពនធោរ និងព័ត្ម៌ានទ្ិននន័យច្បុេះបចជ ី ដដលអាច្បលរបើរបា្់

កនុងការកាំណ្ត្់មុខ្ញ្ញញ  និងការវាយត្នមលហានិភ័យជាលដើម។  

៤- ការពង្រឹរអន៊ុសោមភាពនិរការអន៊ុវតតចាបរ់បេ់ធ៊ុរជន និរសជើរសាគ្យ 

ការលលើកទ្ឹកច្បិត្រ នងិជាំរុញអនុលោមភាពនិងការអនវុត្រច្បាប់លោយ ម្ ័រគច្បិត្រ គឺជាការងារអាទ្ភិាពកនុង 
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ច្បាំលណាមការងារពរងឹងអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ ដដល អគរ រតូ្វយកច្បិត្រទុ្កោក់។ លោលការណ៍្

រគឹេះននអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់លោយ ម្ ័រគច្បិត្រ គឺរូបវនរបុគគលនិងនីត្ិបុគគលរតូ្វលោរពច្បាប់លោយ

ខលួនឯង។  

ធុរជននិងរបត្ិបត្រិករននលៅកនុងដខសច្បងាវ ក់នាំលច្បញនាំច្បូល ដដលមានអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រ

ច្បាបល់ោយ ម្ ័រគច្បិត្រកនុងករមិត្ខព្់ នឹងអាច្បច្បលូរមួកនងុកមមវនធីរកមុធុរជនលអបាំផតុ្ (យនរការលលើកទ្កឹច្បិត្រធរុជន

លអបាំផុត្ ឬរបត្ិបត្រិករល្ដាកិច្បចមានការអនុញ្ញញ ត្ - Authorized Economic Operator) លដើមបីទ្ទ្ួលបានការ 

លលើកទ្ឹកច្បិត្រកនុងការរបកបធុរកិច្បចរប្់ខលួន។ អគរ រត្ូវពរងឹងការផសពវផាយឱ្យបានទ្ូោយដល់សាធារណ្ជន

ពាក់ព័នធនឹងគុណ្្មបត្រិននអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់លោយ ម្ ័រគច្បិត្រ និងផលប េះពាល់ននការមិន

មានអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់។ 

កនុងដាំលណ្ើរការពរងឹងអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ រត្ូវមានការច្បលូរមួជាចាំបាច្ប់ពីភាគីពាក់ព័នធ 

ជាពិល្្ពីធុរជន និងបុគគលដដលទ្ទួ្ល្ិទ្ធិកនុងការបាំលពញដបបបទ្គយ។ លដើមបីរប្ិទ្ធភាពននការពរងឹង

ករមិត្អនុលោមភាព អគរ រត្ូវមានវនធានការមយួច្បាំននួ្រមាប់អនុវត្រ ដចូ្បជាការកត្់រតាជាឯកសារនិងលធវើការ

 វនភាគករមិត្អនុលោមភាពននរបត្ិបត្រិករល្ដាកិច្បចមានការអនញុ្ញញ ត្, ការលលើកទ្ឹកច្បិត្ររបត្ិបត្រិករល្ដាកចិ្បចមាន

ការអនុញ្ញញ ត្ ឱ្យបនរមានអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់លោយ ម្ ័រគច្បិត្រ, ការកត់្រតាជាឯកសារ របាយ-

ការណ្៍ និងការវនភាគច្បាំលពាេះបទ្លលមើ្លផសងៗដដលរងការពិន័យ, ការរបរពឹត្របទ្លលមើ្ដដដលៗ និងបទ្លលមើ្

សារលពើពនធធាន់ធាររត្ូវបនរនីត្ិវនធីបចជូនលៅត្ុោការ, បទ្លលមើ្ធាន់ធារនិងផលលាំបាកននបទ្លលមើ្លនេះរត្ូវ

ផសពវផាយជាសាធារណ្ៈ, និងការោក់ពនិ័យរត្ូវមានទ្មាន់រគប់រោន់លដើមបីឱ្យអនករបរពឹត្របទ្លលមើ្នងិសាធា-

រណ្ជនមានការខាល ច្បរអា។ អគរ នឹងោក់លច្បញនូវ្កមមភាពជាក់ោក់ច្បាំនួន ០៧ លដើមបីពរងឹងការរគប់រគង

លលើការងារលនេះ ដូច្បខាងលរកាម៖ 

៤.១- ពង្រឹរការនេពេនោយអំពីអន៊ុសោមភាពនរិការអន៊ុវតតចាប់សដ្ឋយេម័ង្គ្ចិតត 

អគរ រត្ូវលរៀបច្បាំកមមវនធីផសពវផាយអាំពីផលរបលោជន៍ននអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់លោយ

ម្ ័រគច្បិត្រ និងផលប េះពាល់ពីការមិនមានអនុលោមភាពនិងការមិនអនុវត្រច្បាប់ឱ្យបានទ្ូលាំទូ្ោយដល់

សាធារណ្ជន លដើមបីបស្តញ្ញជ បការយល់ដងឹ តាមរយៈកិច្បចរបជុាំពិលរោេះលោបល ់្កិាខ សាោ របព័នធផសពវផាយ

្ងគម និងខតិ្រប័ណ្ណជាលដើម។ 

៤.២- ពង្រឹរអន៊ុសោមភាពសលើការនាសំចញនាចំលូ ឆ្ៃរកាត់ ចរាចរដឹ្កជចជូ ន សធេ ើេនែិធ ិនិរកាន់

រកោទំនិញ 

អគរ រតូ្វពរងឹងការរតួ្ត្ពិនិត្យមលធាបាយដឹកជចជូនលៅតាមដងផលូវជាត្ិ្ាំខាន់ៗ អាជីវកមមោា ន 

និងឃាល ាំងទ្ាំនញិ លៅតាមការកាំណ្ត្ម់ុខ្ញ្ញញ ដដលបរលលើការវាយត្នមលហានភិ័យ និងការវនភាគព័ត្៌មាន។  
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៤.៣- ពង្រឹរង្បេិទធភាពង្បព័នធង្គ្ប់ង្គ្រហានិភ័យ 

លដើមបីកាំណ្ត្ក់រមិត្អនុលោមភាពធុរជន ត្រមូវឱ្យមានរបព័នធរគប់រគងហានិភ័យដដលមានមុខងាររគប

ដណ្រ ប់រគប់រជុងលរជាយនិងមានរប្ិទ្ធភាព។ អគរ នឹងបនរអភិវឌ្ឍរបព័នធរគប់រគងទ្ិននន័យហានិភ័យគយ 

និងរបព័នធរគប់រគងភាពលជឿជាក់លលើធុរជន ឱ្យកាន់ដត្មានវនសាលភាពរគបដណ្រ ប់តាមត្រមូវការ, ដក្រមួល

កចចប់លកខខណ្ឌ វននិច្ប័័យលរជើ្លរី្ ហានិភ័យ (រច្បករកហម លលឿង លខៀវ និងនបត្ង) ឱ្យកាន់ដត្មានរប្ិទ្ធភាព

ខព្់, និងដក្រមួលបទ្បបចញត្រិពាក់ព័នធលដើមបីពរងឹងរប្ិទ្ធភាពអនុវត្ររបព័នធលនេះ។  

៤.៤- ពង្ររឹង្បេិទធភាពការសធេើេវនកមមសង្កាយសពលបសចេញទំនិញពីគ្យ 

ការលធវើ្វនកមមលរកាយលពលបលចចញទ្ាំនិញពីគយ ជាយនរការជាំរញុការលលើកទ្កឹច្បិត្រឱ្យមានអនុលោម-

ភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់លោយ ម្ ័រគច្បិត្រ។ កនុងន័យលនេះ អគរ រត្ូវពរងឹងបដនថមនវូរប្ិទ្ធភាពការលធវើ្វនកមម

លរកាយលពលបលចចញទ្ាំនញិពីគយ តាមរយៈការផសពវផាយលលើកកមព្់ការយល់ដឹងអាំពី្វនកមមលរកាយលពល

បលចចញទ្ាំនិញពីគយដល់ភាគីពាក់ព័នធ, លរៀបច្បាំដកលមអមគគលទ្្ក៍្ វនកមមលរកាយលពលបលចចញទ្ាំនិញពីគយ, 

ដក្រមួល្មា្ភាពអងគភាព្វនកមមលរកាយលពលបលចចញទ្ាំនិញពីគយ, អនុវត្ររបព័នធកាំណ្ត្់រតាលទ្ធផល

្វនកមមលរកាយលពលបលចចញទ្ាំនិញពីគយ, ពរងងឹរប្ិទ្ធភាពននការដច្បករដំលកព័ត្៌មាន, និងពរងឹងរប្ទិ្ធភាព

ននការរត្ួត្ពិនិត្យរបត្ិលវទ្ន៍គយល ើងវនញ។ 

៤.៥- អន៊ុវតតកមមវិធីង្បតិបតតិករសេដ្ឋកិចេមានការអន៊ុញ្ញា ត 

 បច្បចុបបនន អគរ កាំពុងអនុវត្រយនរការលលើកទ្ឹកច្បិត្រធុរជនមានករមិត្អនុលោមភាពខព្់ តាមរយៈការ

លច្បញវនញ្ញញ បនបរត្ជូន្មាជិករកុមធុរជនលអបាំផុត្ ដដលយនរការលនេះបាន្រមួលនីត្ិវនធគីយលលើការនាំលច្បញ

នាំច្បូល។ លដើមបីផរល់ជូននូវកចចប់លលើកទ្កឹច្បិត្រឱ្យកាន់ដត្របល្ើរដថមលទ្ៀត្កនុងការលធវើធុរកិច្បច អគរ មានដផនការ

លរៀបច្បាំនិងោក់ឱ្យអនុវត្រកមមវនធីរបត្ិបត្រកិរល្ដាកចិ្បចមានការអនញុ្ញញ ត្ រ្បតាមការអនវតុ្រលអជាអនររជាត្ិកនុង

កិច្បច្រមួលពាណ្ិជជកមម និងការការពារ្ុវត្ថិភាពដខសច្បងាវ ក់ពាណ្ិជជកមម។ យនរការលនេះ គឺលដើមបីជាំរុញលលើក

ទ្ឹកច្បិត្រធុរជនឱ្យច្បូលរួមអនវុត្រច្បាប ់និងមានអនុលោមភាពលោយ ម្ ័រគច្បិត្រកានដ់ត្របល្ើរល ើង។ 

៤.៦- ពង្ររឹអន៊ុសោមភាពនិរការអន៊ុវតតចាប់របេស់ជើរសាគ្យ 

លជើងសាគយ ជានដគូរប្់ អគរ កនុងការបាំលពញដបបបទ្គយ ដដលជាអនកច្បូលរួមលោយផ្លា ល់និងជា

របចាំកនុងការងារពរងឹងអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់។ កនុងន័យលនេះ អគរ នឹងលធវើការពរងឹងបដនថមលទ្ៀត្

នូវច្បាំលណ្េះដឹងជាំនញវនជាជ ជីវៈ និងរកម្ីលធម៌រប្់លជើងសាគយលដើមបីកាល យលៅជាអនកមានជាំនញអាជីព 

តាមរយៈការបណ្រុ េះបណារ លលជើងសាគយ, ការពរងងឹវនន័យកនងុការលរបើរបា្់ឯក្ណាា នលជើងសាគយឬបុគគល

ទ្ទ្ួលបានការអនុញ្ញញ ត្ឱ្យបាំលពញដបបបទ្បលចចញទ្ាំនិញពីគយកនុងនមមាច ្់ទ្ាំនិញ លដើមបីឱ្យមានការឯកភាព
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កនុងការ្មាគ ល់អត្រ្ញ្ញញ ណ្, ការអនុវត្រយនរការវាយត្នមលករមិត្អនុលោមភាពលជើងសាគយ, និងការអភិវឌ្ឍ

របព័នធព័ត្៌មានវនទ្ា្រមាប់រគប់រគងលជើងសាគយ។ 

៤.៧- ពង្រឹរការអន៊ុវតតកង្មិតដ្ឋក់ពិន័យ និរនតនាា សោេ 

ការពិន័យ និងការផរនា លាំ្ច្បាំលពាេះការមិនលោរពច្បាប់ រតូ្វអនុវត្រតាមដាំលណ្ើរនិងដាំណាក់កាល 

ពីការលរកើនរលំឹក ការរពមាន ការលុប និងការពយួរនងិ/ឬការបិទ្្ិទ្ធិនាំលច្បញ នាំច្បលូ ដឹកជចជូន លធវើអាជីវកមម 

និងការអនុញ្ញញ ត្លផសងៗលទ្ៀត្ រហូត្ដល់ការពិន័យរដាបាល ពិន័យជារបាក់ និងការោក់លាំ្ទ្ណ្ឌ  តាមផលូវ

ត្ុោការលៅតាមសាថ នទ្មាន់លាំ្ននការរំលោភបាំពាន។ កនុងន័យលនេះ អគរ នឹងពិនិត្យដក្រមួលការអនុវត្រ

ករមិត្ោក់ពិន័យ និងផរនា លាំ្ ដដលជាឧបករណ្៍ដ៏្ាំខាន់កនុងការោាំរទ្ការជាំរុញឱ្យមានការលោរពច្បាប់

កាន់ដត្ខាជ ប់ខជួន លោយបរលលើលោលការណ្៍ល ម្ ើភាពនិងត្មាល ភាព។ ទ្មាន់ននការោក់ពិន័យ និងផរនា លាំ្ 

នឹងលធវើឱ្យបុគគលរបរពឹត្រលលមើ្ មានការខាល ច្បរអានិងលោរពច្បាប់។ 

៥- ការពង្ររឹកិចេេហង្បតិបតតិការោតិនិរអនតរោតិ 

កិច្បច្ហរបត្ិបត្រិការជាត្ិនិងអនររជាត្ិ ជាដផនកមួយដ៏្ាំខាន់្រមាប់ជួយោាំរទ្ដល់កិច្បចរបតិ្បត្រិការ

រប្់ អគរ កនុងការរគប់រគងការនាំលច្បញនាំច្បូល, ការដច្បករំដលកព័ត្៌មាន, ការងារបងាក រនិងបស្តងាក បអាំលពើរត្់

លគច្បពនធ បនលាំពនធ, កិច្បច្រមួលពាណ្ិជជកមម, ការធានអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប,់ និងការលលើកកមព្់

កិត្ានុភាពកមពុជា លៅលលើឆ្កអនររជាត្ិ។ កនលងមក អគរ បានអនុវត្រការងារលនេះលោយទ្ទ្ួលបានលទ្ធផល

គួរឱ្យកត្់្មាគ ល ់ប ុដនរលៅមានបញ្ញា របបមមួយច្បាំនួន ដដលរត្ូវពុេះពារលោេះរសាយនិងដកលមអបដនថម។ កនុង

ន័យលនេះ អគរ មានដផនការោក់លច្បញនវូ្កមមភាពជាក់ោកច់្បាំនួន ០៣ ដូច្បខាងលរកាម៖ 

៥.១- ពង្រឹរកិចេេហង្បតិបតតិការោមួយង្កេួរ/សាា ប័ន/អរគភាពមានេមតាកិចេ  

លដើមបីធានរប្ិទ្ធភាពននអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ អគរ នឹងពរងឹងបដនថមលទ្ៀត្នវូកិច្បច្ហ-

របត្ិបត្រកិារជាមួយសាថ ប័នពាក់ព័នធលរកាមឱ្វាទ្រក្ួងល្ដាកចិ្បចនិងហិរចញវត្ថ,ុ អាជាា ធរដដនដីរគប់លាំោបថ់្នន ក់, 

រក្ួង-សាថ ប័នពាក់ព័នធ និងរកុម្រមប្រមួលអនររសាថ ប័នននកិច្បច្រមួលពាណ្ិជជកមមតាមរយៈការរគប់រគង 

ហានិភ័យ។ កចិ្បច្ហរបត្បិត្រិការលនេះ រត្វូ ថ្ ិត្លលើរកបខ័ណ្ឌ ការងារមួយច្បាំនួន ដចូ្បជាការដច្បករដំលកឬផ្លល ្ប់រូរ

ព័ត្៌មាន, ការកាំណ្ត្់លកខណ្ៈបលច្បចកលទ្្ទ្ាំនិញ, ការជួយោន កនុងដផនកបលច្បចកលទ្្និងផលូវច្បាបក់នងុការងារបស្តងាក ប

បទ្លលមើ្ ជាលដើម។ 

៥.២- ពង្រឹរកិចេេហង្បតិបតតិការអនតរោត ិ

កិច្បច្ហរបតិ្បត្រិការលនេះ រត្ូវអនុវត្រជាមួយរដាបាលគយនន អងគការគយពិភពលោក អាសា៊ា ន 

និងអងគការអនររជាតិ្មួយច្បាំនួន កនុងករមិត្លទ្វភាគី ពហុភាគី ថ្នន ក់ត្ាំបន់ និងថ្នន ក់្កល កនុងរកបខ័ណ្ឌ ននការ
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ផ្លល ្់បរូរនងិការដច្បករដំលកព័ត្៌មាន ការកសាង្មត្ថភាពសាថ ប័ននិងមស្តនរី ការជួយោន លៅវនញលៅមក នងិការ 

ច្បូលរួមរបត្ិបត្រិការរួមជាលដើម។ អគរ នឹងពរងឹងការអនុវត្រការងារលនេះបដនថមលទ្ៀត្ តាមរយៈការលរៀបច្បាំអនុ-

្សរណ្ៈននការលោគយល់ោន ជាមួយរបលទ្្ជានដគូពាណ្ិជជកមម្ាំខាន់ៗ, ការផ្លល ្់បរូរ ថ្ ិត្និិងព័ត្៌មាន្មាា ត្់

ជាមយួរដាបាលគយននរបលទ្្ជិត្ខាង, យនរការជួបរបជុាំលទ្វភាគីជាមយួរដាបាលគយលផសងលទ្ៀត្, ការពរងឹង

កិច្បច្ហរបត្បិត្រិការគយាំាំងកនុងត្ាំបនន់ិងពហុភាគី, ការពិនិត្យលទ្ធភាពកនុងការលរៀបច្បាំកិច្បចរពមលរពៀងទ្ទ្លួ

សាគ លោ់ន លៅវនញលៅមកននរបត្ិបត្រិករល្ដាកិច្បចមានការអនុញ្ញញ ត្, ការពរងឹងកិច្បច្ហរបត្ិបត្រិការកនុងរកបខ័ណ្ឌ

កិច្បចរពមលរពៀងពាណ្ិជជកមមល្រ,ី និងការបនរកិច្បច្ហរបត្ិបត្រកិារជាមួយអងគការអនររជាត្ិលផសងលទ្ៀត្។ 

៥.៣- ពង្រឹរកិចេេហង្បតិបតតិការគ្យនិរវិេយ័ឯកជន 

អគរ នឹង្រមប្រមួលឱ្យមានការច្បូលរួមរប្់ដផនកឯកជនកនុងដាំលណ្ើរការកសាង ការដក្រមួល 

និងការអនុវត្រនីត្ិវនធីគយននតាមបទ្បបចញត្រិជាធរមាន និងតាមការអនុវត្រលអជាអនររជាត្ិ។ កិច្បច្ហរបត្ិ-

បត្រិការគយនិងវន្័យឯកជន មានលោលបាំណ្ងលលើក ា្ួ យ្ីលធម៌សារលពើពនធនិងកិច្បច្រមួលពាណិ្ជជកមម 

តាមរយៈការលលើកកមព្់ (១)ការយល់ដឹងនូវបទ្បបចញត្រិជាធរមាន (២)អនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ 

(៣)ការលធវើសាមចញកមមនីត្ិវនធីគយ និង (៤)ការកាត្ប់នថយការច្បាំណាយនិងលពលលវោកនុងការបាំលពញដបបបទ្

គយ។ កនុងន័យលនេះ អគរ នឹងពរងឹងរប្ិទ្ធភាពយនរការលោេះរសាយបញ្ញា ជាមយួវន្័យឯកជន, ច្បុេះអនុ្ ស-

រណ្ៈននការលោគយលោ់ន ជាមយួវន្័យឯកជនកនងុការផ្លល ្ប់រូរព័ត្ម៌ាន នងិច្បាំលណ្េះដឹងពាកព័់នធនឹងផលិត្កមម 

និងការលធវើពាណ្ិជជកមម, នងិបលងកើនការយល់ដឹងរប្់វន្័យឯកជនអាំពីច្បាបន់ិងបទ្បបចញត្រិពាក់ព័នធនឹងគយ។ 

៦- ការអភិវឌ្ឍសាា ប័ន និរធនធានមន៊ុេេ 

ការអភិវឌ្ឍសាថ ប័ន និងធនធានមនុ្ស ជាកតារ ច្បមបងដដលរត្ូវពរងឹងបដនថម និងរត្ូវលធវើជារបចាំឱ្យ

រ្បតាមការវនវត្រថមីៗននបលច្បចកវនទ្ា និងសាកលភាវបូនីយកមម លដើមបីជួយពរងឹងរប្ិទ្ធភាពននកិច្បចដាំលណ្ើរការ

រប្់អងគភាពាំាំងមូល។ ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុ្ស និងការបាំពាក់មលធាបាយោាំរទ្កនុងការបាំលពញការងារ 

គឺលដើមបីលធវើឱ្យរបល្ើរល ើងនវូ្មត្ថភាពរប្់មស្តនរីគយនិងរោា ករលលើការងារជាំនញបលច្បចកលទ្្ ការរគប់រគង 

កាយ្មបាំ និងច្បាំលណ្េះដងឹពាក់ព័នធ ជាពិល្្លលើការងារពរងឹងអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់។ ទ្នាឹម

លនេះ ភាពលជាគជ័យកនុងការបាំលពញមុខងារ និងលប្កកមមរប្់សាថ ប័ន ាំមាំរឱ្យមានធនធានមនុ្សដដល

របកាន់ខាជ ប់នូវ្ុច្បរនត្ភាពកនុងការអនុវត្រតួ្នទី្និងភារកិច្បចរប្់ខលួន។ អគរ នឹងោក់លច្បញនូវ្កមមភាព

ជាក់ោក់ច្បាំននួ ០៣ លដើមបីអភិវឌ្ឍសាថ ប័ន ពរងឹង្ុច្បរនត្ភាព និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុ្ស ដូច្បខាងលរកាម៖ 

៦.១- បំពាកម់សធាបាយបំសពញការងារ 

 អគរ រត្ូវបាំពាក់មលធាបាយបាំលពញការងារដដលមានលកខណ្ៈទ្ាំលនើបនិងចាំបាច្ប ់ ដល់អងគភាពលរកាម

ឱ្វាទ្ ្ាំលៅជាំរុញរប្ិទ្ធភាពននការរបមូលច្បាំណូ្លនិងការបាំលពញដបបបទ្បលចចញទ្ាំនិញពីគយ កិច្បច្រមួល
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ពាណ្ិជជកមម ការងារបងាក រនិងបស្តងាក បអាំលពើរត្់លគច្បពនធ ការការពារ្នរិ្ុខ្ុវត្ថិភាព និងការផរលល់្វាសាធា-

រណ្ៈ។ ឧបករណ្៍ចាំបាច្ប់ដដលរត្ូវបាំពាក់ មានដូច្បជាឧបករណ្៍រតួ្ត្ពិនិត្យទ្ាំនិញ (រាប់ាំាំងមា ្ុីនល ក្ននិង

ឧបករណ្៍ដនទ្លទ្ៀត្ោាំរទ្ដល់ការរត្ួត្ពិនិត្យរូបវនរទ្ាំនិញ), មលធាបាយរបលដញ្រមាប់ករណ្ីលដញប ផ្លប់

ចប់ពភីងនិងការតាមឃាត់្មលធាបាយដឹកជចជូនទ្ាំនិញលលមើ្ច្បាប់គយ, ការនោល័យលធវើការ, ទ្ីកដនលងរត្ួត្

ពិនិត្យរូបវនរទ្ាំនិញ, និងឃាល ាំង្រមាប់ទ្ុកោក់ទ្ាំនិញដដលចប់ឃាត្ជ់ាលដើម។ 

៦.២- សរៀបចំបណតុ ុះបណ្តត លជំនាញបសចេកសទេ 

លដើមបធីានបាននូវភាពលអរបល្ើរននការអភិវឌ្ឍធនធានមនុ្ស អគរ នឹងលរៀបច្បាំបណ្រុ េះបណារ លជាំនញ

បលច្បចកលទ្្និងជាំនញពាក់ព័នធលផសងលទ្ៀត្ លដើមបីបលងកើនច្បាំលណ្េះដឹងនិងច្បាំលណ្េះលធវើ្ាំលៅជាំរុញរប្ិទ្ធភាពនន

ការអនវុត្រច្បាប់ ជាពិល្្ពរងឹង្មត្ថភាពមស្តនរលីលើការងារជាំនញល្ុើបអលងកត្បទ្លលមើ្ ការរកុរកបទ្លលមើ្ 

ការបស្តងាក បបទ្លលមើ្រគប់របលភទ្ ាំាំងរយៈលពលខលី រយៈលពលមធយម រយៈលពលដវង ាំាំងកនុងនងិលរៅរបលទ្្ 

តាមរគប់រូបភាព និងរគបក់រមិត្។ 

៦.៣- អន៊ុវតតយនតការសលើកទឹកចិតតនិរដ្ឋក់សោេទណឌ  

 ការលលើកកមព្់រប្ិទ្ធភាពការងារ និង្ុច្បរនត្ភាព គឺជាការលធវើឱ្យរបល្ើរល ើងនូវការបាំលពញការងារ 

លដើមបីទ្ទ្ួលបានផលវនជជមាន និងការរបត្ិបត្រិបានរត្ឹមរត្ូវរប្់មស្តនរីកនុងអងគភាព។ កនុងន័យលនេះ អគរ នឹង

ជាំរុញឱ្យរគប់អងគភាពគយនិងរោា ករាំាំងលៅថ្នន ក់កណារ លនិងអងគភាពមូលោា ន លរៀបច្បាំកិច្បចរបជុាំផសពវផាយ

រកម្លីធម ៌និងកិរនោមារោទ្មស្តនរីគយនិងរោា ករកមពុជា, និងអនុវត្រកមមវនធលីលើកទ្ឹកច្បិត្រ និងការោក់លាំ្

ទ្ណ្ឌ មស្តនរី លោយរត្ូវតាមោន រត្ួត្ពិនិត្យ និងវាយត្នមលឱ្យបានខាជ ប់ខជួនរបកបលោយត្មាល ភាពលលើរលបៀបបាំលពញ

ការងារ ការលោរពបទ្បញ្ញជ  ការលោរពរកម្លីធម៌កិរនោមារោទ្គយ និងការអនុវត្រខាជ ប់ខជួនតាមបទ្បបចញត្រិ

ច្បាប់។ ការោក់ពិន័យនិងលាំ្ទ្ណ្ឌ  រត្វូអនុវត្រឱ្យបានត្ឹងរុឹង មានអនុលោមភាព ត្មាល ភាព នងិល ម្ ើភាព។ 
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ផ្នែកទ ី៤ -  យនតការង្គ្ប់ង្គ្រ និរវាយតនមៃ    

ការអន៊ុវតត 

 

អគរ នឹងលរៀបច្បាំផសពវផាយយុទ្ធសាស្ត រ្គយ រ្ ីពីអនុលោមភាពនិងការអនវុត្រច្បាប់ឱ្យបានទ្លូាំទ្ូោយ

ដល់ភាគីពាក់ព័នធ និងលរៀបច្បាំយនរការដឹកនាំ តាមោន និងវាយត្នមលលទ្ធផលការងារឱ្យបានខាជ ប់ខជួន លដើមបី

ធានបាននវូរប្ិទ្ធភាពននការអនវុត្រ។ 

យុទ្ធសាស្ត រ្ លនេះ អាច្បពិនិត្យល ើងវនញជារបចាំឆ្ន ាំ ឬពាក់កណារ លអាណ្ត្រិ លដើមបីល ល្ើយត្បនឹង្ភាព-

ការណ្ផ៍្លល ្ប់រូរ បញ្ញា របបម និងការគាំរាមកាំដហងថមីៗជាយថ្នលហត្។ុ យុទ្ធសាស្ត រ្ លនេះ ក៏អាច្បបនរអនវុត្រនិង

លៅមាន្ុពលភាព រប្ិនលបើពិនិត្យល ើញលៅមានភាព្មរ្បតាមសាថ នភាព បរនោកា្ និងត្រមូវការ។ 

១- ការសរៀបចំអន៊ុវតតសោលសៅនិរេកមមភាពោយ៊ុទធសាស្តេត 

 រគប់្កមមភាពននលោលលៅយុទ្ធសាស្ត រ្  នឹងរត្ូវលរៀបច្បាំជាក់ោក់កនុងតារាង (Matrix)  មួយ លោយ

មានការកាំណ្ត្់រយៈលពលអនុវត្រ អនកអនុវត្រ ្ូច្បនករវា្់ ា្ ង់ និងអនកឃាល ាំលមើល លដើមបីងាយយល់ អនុវត្រ 

តាមោន និងវាយត្នមល។ តារាងលនេះនឹងភាជ ប់ជាឧប្មព័នធននយុទ្ធសាស្ត រ្។ 

២- ការសរៀបចំរចនាេមពន័ធង្គ្ប់ង្គ្រការអន៊ុវតតយ៊ុទធសាស្តេត 

២.១- គ្ណៈកមាម ធិការដឹ្កនាកំារអន៊ុវតត  

 គណ្ៈកមាម ធិការដឹកនាំលនេះ រត្ូវដឹកនាំលោយអគគនយកនន អគរ និងមាន្មា្ភាពជាថ្នន ក់ដឹកនាំ 

រពមាំាំងមស្តនរីពាក់ព័នធលរកាមឱ្វាទ្។ គណ្ៈកមាម ធិការលនេះ មានភារកិច្បចច្បមបងកនុងការពិនិត្យល ើងវនញ និង

្លរមច្បលលើភាពចាំបាច្ប់ននការដក្រមួលដផនការយុទ្ធសាស្ត រ្កនុងលពលកាំពុងអនុវត្រ រពមាំាំងទ្ទ្ួលខុ្រត្ូវ

ដ វ្ងរក និង្រមប្រមលួជាមយួនដគូអភិវឌ្ឍលដើមបីឈានលៅអនុវត្រឱ្យបានលជាគជ័យ។ 

នយកោា នបងាក រនិងបស្តងាក បបទ្លលមើ្ នឹងរត្ូវលដើរត្ួនទ្ីជាអនក្រមប្រមួលការអនុវត្រ និងជា

ល្នធិការឱ្យគណ្ៈកមាម ធិការដឹកនាំ។ រគប់អងគភាពគយនិងរោា ករាំាំងអ្់ រត្ូវមាច ្់ការអនុវត្រ និងរត្ូវ

ច្បលូរមួអនវុត្រយុទ្ធសាស្ត រ្ លនេះឱ្យបានលជាគជ័យ។ រគប់អងគភាពគយនិងរោា ករាំាំងអ្់រត្ូវផរល់របាយការណ្៍

លទ្ធផលននការអនវុត្រឱ្យបានលទ្ៀងាំត្់របចាំរត្ីមា្ ្មា្ នងិឆ្ន ាំ។ 

២.២- ង្កុមការងារត្តមដ្ឋននិរវាយតនមៃការអន៊ុវតត 

 រកុមការងារលនេះរត្ូវដឹកនាំលោយមស្តនរីគយនិងរោា ករជាន់ខព្់មួយរូប និងមាន្មា្ភាពច្បូលរួម 
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លោយមស្តនរីជាំនញពាក់ព័នធមួយច្បាំនួន ដដលមានភារកចិ្បច្ាំខាន់ៗដូច្បខាងលរកាម៖  

 លរៀបច្បាំ្ូច្បនករគនលឹេះ វា្់ ា្ង់លទ្ធផលការអនវុត្រការងារ 

 ទ្ទ្ួលខុ្ រត្វូឃាល ាំលមើល នងិវាយត្នមលលទ្ធផលការអនវុត្រការងារលធៀបនឹងលោលលៅដដលបាន

កាំណ្ត្់លោយដផអកលលើ្ ូច្បនករវា្់ ា្ង់ខាងលលើ 

 រាយការណ្៍វឌ្ឍនភាពននការអនុវត្រយុទ្ធសាស្ត រ្ លោយលលើកល ើងនូវបញ្ញា របបម និងអនុសា្ន៍

លដើមបីដកលមអរប្ិទ្ធភាពការងារជូនគណ្ៈកមាម ធកិារដកឹនាំការអនវុត្រ 

 ្រមប្រមួលរវាងអងគភាពអនុវត្រដផនការយុទ្ធសាស្ត រ្ននលរកាមឱ្វាទ្ អគរ។ 

អគរ រត្វូរបកាន់យកអភិរកមរគប់រគងនិងវាយត្នមលការងាររបកបលោយភាពទ្នភ់លន់ នងិអាច្បដក្រមលួ

ជាយថ្នលហត្ុ លដើមបីឱ្យរ្បតាមការវនវត្រជាក់ដ រ្ ងពីលពលមួយលៅលពលមួយលោយរកាបាននូវ្ងគត្ិភាព

នឹងបទ្បបចញត្រិនិងលោលនលោបាយរប្់រាជរោា ភិបាល ឧត្ដមានុវត្រន៍អនររជាត្ិ និងល ល្ើយត្បនឹងត្រមវូការ។ 
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ឧបសម្ព័ន្ធ 

តារាងសកម្មភាពនន្យុទ្ធសាស្តសរគយសរីពីអន្ុលោម្ភាពន្ិងការអន្ុវត្រច្បាប់ឆ្ន ាំ២០២០-២០២៣ 

លោលលៅយុទ្ធសាស្តសរ, លោលលៅ/ច្បលកោ ម្សកម្មភាព ន្ិងសកម្មភាព លពលលវោ អនកអន្ុវត្រ សចូ្បនាករ អនកឃ្ល ាំលម្ើល 

លោលលៅយុទ្ធសាស្តសរ៖ ការ្លរមច្បបាននវូអនលុោមភាពនងិការអនវុត្រច្បាប់ លោយការោក់លច្បញនូវវធិានការរបកបលោយរប្ិទ្ះភាពកនងុការបង្កា រ និងបស្តង្កា បបទ្ល ម្ើ្ រត់្លគច្បពនះ 

នងិបទ្ល ម្ើ្ ឆ្លងដែនលសេងលទ្ៀត្ លែើមបី្ លរមច្បបាននវូលោ្បាំណងននការរបមូ្ច្បាំណូ្ពនះនងិអាករគយរបកបលោយ្មំម៌នងិត្ម្លល ភាព, នងិការការពារ្នរិ្ ខុ ្ុវត្ថភិាព 

នងិ្ុខម្ល្ភាព្ងគម ា្ំលៅចូ្ប្រមួអភិវឌ្ឍល្ែឋកិច្បចនងិ្ងគម របកបលោយចី្បរភាពនងិរប្ិទ្ះភាព។ 

១. ច្បលកោ ម្សកម្មភាពទ្ី I - ការទ្ប់សាោ ត្់ ន្ិងការបកោ របទ្លលមើស  

 ១.១. ច្បុុះឃ្ល ាំលមើ្ត្ាំបន់ភូមិសាស្ត រ្ ដែ្ម្លនហានភិ័យខព្់ ជារបចាំ -ន.បប 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

របាយការណ៍ច្បុុះឃ្ល ាំលមើ្ អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ១.២. អប់រលំ្ើកកមព្់ការយ្់ែឹងជាសាធារណៈអាំពីស្វិបាកននការ

របរពឹត្របទ្ល ម្ើ្ 

របចាំរត្ីម្ល្ -ន.ហប 

-ន.បប 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

របាយការណ៍សេពវសាយ អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ១.៣. ពរងឹងការអនុវត្រនីត្ិវិំីបាំលពញដបបបទ្បលចចញទ្ាំនិញពីគយ របចាំឆ្ន ាំ 

 

ជារបចាំ 

-ន.សប 

-ន.្គ 

-ន.រគ 

-ន.រក 

-ន.គព 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

 ច្បាំនួនមគគលទ្្ក៍ននការង្ករបលច្បចកលទ្្គយ 

និងការលសទៀងផ្ទទ ត្់ឯកសារ ដែ្បានលរៀបច្បាំរួច្ប 

 ច្បាំនួនការជូនែាំណឹងអាំពីករណី្ងេ័យលៅ 

មស្តនរីជួរមុខលែើមបីពរងឹងការរត្ួត្ពិនិត្យឯកសារ

និងរូបវនរ 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 



យុទ្ះសាស្ត រ្គយ រ្ ីពីអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ឆ្ន ាំ២០២០-២០២៣ 27 
 

លោលលៅយុទ្ធសាស្តសរ, លោលលៅ/ច្បលកោ ម្សកម្មភាព ន្ិងសកម្មភាព លពលលវោ អនកអន្ុវត្រ សចូ្បនាករ អនកឃ្ល ាំលម្ើល 

២. ច្បលកោ ម្សកម្មភាពទ្ី II - ការប្បយុទ្ធប្បឆ្ាំងបទ្លលមើស 

 ២.១. របយុទ្ះរបឆ្ាំងអាំលពើរត្់លគច្បពនះ និងបទ្ល ម្ើ្ឆ្លងដែនលសេងៗ    

តាមវិំីសាស្ត រ្  វិភាគព័ត្៌ម្លន្ម្លត ត្់ និងវិភាគហានិភ័យ 

ជារបចាំ -ន.បប 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

របាយការណ៍្ទ្ះស្បស្តង្កា បបទ្ល ម្ើ្ អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ២.២. លច្បញរបាយការណ៍វាយត្នមលសាថ នភាពបទ្ល ម្ើ្ និងឯកសារសរ្់

ែាំណឹង រ្ ីពីបទ្ល ម្ើ្បនាទ ន់ 

របចាំដខ 

របចាំឆ្ម្ល្ 

ន.បប  ឯកសារសរ្់ែាំណឹង រ្ ីពីបទ្ល ម្ើ្បនាទ ន់ 

 របាយការណ៍វាយត្នមលសាថ នភាពបទ្ល ម្ើ្ 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ២.៣. ដច្បករំដ្កព័ត្៌ម្លនពាក់ព័នះនងឹបទ្ល ម្ើ្គយកនុងករមិត្លទ្វរភាគី 

ត្ាំបន់ និងសាក្ 

២០២០ 

 

ជារបចាំ 

-ន.បប 

-ន.្គ 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

  វិធានននការដច្បករដំ្កព័ត្៌ម្លន រត្វវបាន

លរៀបច្បាំនិងោក់ឱ្យអនុវត្រ 

 ច្បាំនួនែងននការដច្បករំដ្កព័ត្៌ម្លន 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ២.៤. ច្បូ្រួមគលរម្លងរបត្ិបត្រិការគយរួមោន  ជារបចាំ -ន.បប 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

ច្បាំនួនគលរម្លងរបត្ិបត្រិការដែ្បានច្បូ្រួម អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ២.៥. បនរលំវើការង្ករជាមួយអាជាា ំរដែនែី និងអាជាា ំរពាក់ព័នះ ជារបចាំ -ន.បប 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

ច្បាំនួនអងគភាពដែ្បានលំវើការជាមួយ អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ២.៦. ពរងឹងរប្ិទ្ះភាពននការបស្តង្កា បបទ្ល ម្ើ្្ិទ្ះិនាាំច្បូ្ ដច្បកចយ    

ផ្ទរ ច្ប់មុខ និងកមម្ិទ្ះិបញ្ញា  

២០២០ 

 

២០២១ 

 

ជារបចាំ 

-ន.សប 

-ន.បព 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

 អងគភាព/នីត្ិវិំីអនុវត្រច្បាប់កមម្ិទ្ះិបញ្ញា  

រត្វវបានលរៀបច្បាំរួច្ប 

 របព័នះកត្់រតាព័ត្៌ម្លនស្ិត្ស្ដែ្ជាប់  

កមម្ិទ្ះិបញ្ញា  រត្វវបានអភិវឌ្ឍរួច្ប 

 របាយការណ៍្ទ្ះស្បស្តង្កា បបទ្ល ម្ើ្ 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ២.៧. លរៀបច្បាំនីត្ិវិំី ឬមគគលទ្្ក៍ ឬល្ច្បករីដណនាាំ ល្ើការង្ករល្ុើបអលងាត្

បទ្ល ម្ើ្គយ 

២០២០ -ន.បប 

-ន.ច្បទ្ 

នីត្ិវិំី ឬមគគលទ្្ក៍ ឬល្ច្បករីដណនាាំ រត្វវបាន

លរៀបច្បាំរួច្ប 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 
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លោលលៅយុទ្ធសាស្តសរ, លោលលៅ/ច្បលកោ ម្សកម្មភាព ន្ិងសកម្មភាព លពលលវោ អនកអន្ុវត្រ សចូ្បនាករ អនកឃ្ល ាំលម្ើល 

៣. ច្បលកោ ម្សកម្មភាពទ្ី III - ការលប្បើប្ាស់ប្បព័ន្ធបលច្បេកវិទ្ាព័ត្៌មាន្ោាំប្ទ្ការជាំរុញការអន្ុវត្រច្បាប់ 

 ៣.១. អភិវឌ្ឍរបព័នះរគប់រគងទ្ិននន័យបស្តង្កា បបទ្ល ម្ើ្គយ ២០២០ 

 

២០២១ 

-ន.បព 

-ន.បប 

 មុខង្ករកត្់រតានិងរគប់រគងទ្ិននន័យ រត្វវ

បានអភិវឌ្ឍរួច្ប 

 មុខង្ករវិភាគព័ត្៌ម្លន្ម្លត ត្់គយ រត្វវបាន 

អភិវឌ្ឍរួច្ប 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ៣.២. បលងាើត្របព័នះរគប់រគងកាំណត្់លហត្ុល ម្ើ្ច្បាប់គយ ២០២០ -ន.បព 

-ន.ច្បទ្ 

-ន.បប 

របព័នះរគប់រគងកាំណត្់លហត្ុល ម្ើ្ច្បាប់គយ 

រត្វវបានអភិវឌ្ឍរួច្ប 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ៣.៣. អភិវឌ្ឍរបព័នះដែ្ម្លនមុខង្ករផ្ទល ្់បរវរព័ត្៌ម្លនរវាង អគរ       

និងអគគនាយកោឋ នពនះោរ 

២០២១ -ន.បព 

-រកុមការង្ករច្បរមុុះ 

មុខង្ករផ្ទល ្់បរវរព័ត្៌ម្លន រត្វវបានអភិវឌ្ឍរចួ្ប អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

៤. ច្បលកោ ម្សកម្មភាពទ្ី IV - ការពប្ងឹងអន្ុលោម្ភាពន្ិងការអន្ុវត្រច្បាប់របស់ធុរជន្ ន្ិងលជើងសាគយ 

 ៤.១. ពរងឹងការសេពវសាយអាំពីអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់លោយ

ម្ ័រគច្បិត្រ 

របចាំរត្ីម្ល្ 

២០២០ 

-ន.ហប 

-ន.បប 

-ន.ច្បទ្ 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

 ច្បាំនួនែងននការសេពវសាយ 

 ខិត្រប័ណណ ឬទ្រមង់សេពវសាយលសេងលទ្ៀត្ 

រត្វវបានលរៀបច្បាំរួច្ប 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ៤.២. ពរងឹងករមិត្អនុលោមភាពច្បាប់ល្ើការនាាំលច្បញនាាំច្បូ្  ឆ្លងកាត្់ 

ច្បរាច្បរែឹកជចជវន លំវើ្ននិំិ នងិកាន់រកាទ្ាំនិញ 

ជារបចាំ 

 

ជារបចាំ 

ជារបចាំ 

-ន.បប 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

 ច្បាំននួមលំោបាយែឹកជចជវន ដែ្បានឃ្ត្់

រត្ួត្ពិនិត្យ 

 ច្បាំននួអាជីវកមមោឋ នដែ្បានរត្ួត្ពិនិត្យ 

 ច្បាំនួនករណីអ្កមមដែ្បានរកល ើញ 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 



យុទ្ះសាស្ត រ្គយ រ្ ីពីអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់ឆ្ន ាំ២០២០-២០២៣ 29 
 

លោលលៅយុទ្ធសាស្តសរ, លោលលៅ/ច្បលកោ ម្សកម្មភាព ន្ិងសកម្មភាព លពលលវោ អនកអន្ុវត្រ សចូ្បនាករ អនកឃ្ល ាំលម្ើល 

 ៤.៣. ពរងឹងរប្ិទ្ះភាពរបព័នះរគប់រគងហានិភ័យ (CRMDS) ២០២០ 

 

២០២២ 

 

 

របចាំឆ្ន ាំ 

-ន.្វ 

-ន.បព 

 កចចប់្កខណៈវិនិច្បឆ័យលរជើ ល្រើ្ ហានិភ័យ 

រត្វវបានដក្រមួ្ 

 របាយការណ៍្ិកា្ ទ្ះភាពបរវររបព័នះ CRMDS 

លៅលរបើរបា្់របព័នះរគប់រគងហានិភ័យលៅ

កនុងរបព័នះ វ្ ័យរបវត្រិកមមគយ ASYCUDA 

 ច្បាំនួនបទ្បបចាត្រិពាក់ព័នះនឹងរប្ិទ្ះភាព

អនុវត្រហានិភ័យ ដែ្បានដក្រមួ្ 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ៤.៤. ពរងឹងរប្ិទ្ះភាពការលំវើ្វនកមមលរកាយលព្បលចចញទ្ាំនិញពីគយ 

(PCA) 

របចាំឆ្ន ាំ 

របចាំឆ្ន ាំ 

របចាំឆ្ន ាំ 

 

២០២០ 

 

២០២១ 

-ន.្វ 

-ន.បព 

 ច្បាំនួនអងគភាព PCA រត្វវបានដក្រមួ្រួច្ប 

 ច្បាំននួវគគបណរុ ុះបណ្តរ ្ PCA ជូនមស្តនរីគយ 

 ច្បាំនួនែងននការសេពវសាយពរងឹងការយ្់ែឹង 

PCA ជនូវិ្័យឯកជន  

 របព័នះកត្់រតា្ទ្ះស្ PCA រត្វវបាន

អភិវឌ្ឍរួច្ប 

 មគគលទ្្ក៍ PCA រត្វវបានលរៀបច្បាំរួច្ប 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ៤.៥. អនុវត្រកមមវិំីរបត្ិបត្រិករល្ែឋកិច្បចម្លនការអនុញ្ញា ត្ ២០២២ ន.ច្បទ្ កមមវិំីរបត្ិបត្រិករល្ែឋកិច្បចម្លនការអនុញ្ញា ត្ 

រត្វវបានោក់ឱ្យអនុវត្រ 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ៤.៦. ពរងឹងអនុលោមភាពនិងការអនុវត្រច្បាប់រប្់លជើងសាគយ ជារបចាំ 

 

របចាំឆ្ន ាំ 

-ន.ហប 

-ន.ច្បទ្ 

-ន.បព 

 ឯក្ណ្តឋ នលជើងសាគយ រត្វវបានលរបើរបា្់

លៅរគប់អងគភាពគយនិងរោឋ ករ 

 ច្បាំននួវគគបណរុ ុះបណ្តរ ្លជើងសាគយ 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 
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លោលលៅយុទ្ធសាស្តសរ, លោលលៅ/ច្បលកោ ម្សកម្មភាព ន្ិងសកម្មភាព លពលលវោ អនកអន្ុវត្រ សចូ្បនាករ អនកឃ្ល ាំលម្ើល 

របចាំឆ្ន ាំ 

២០២១ 

 

២០២១ 

-រគប់អងគភាព គ.រ.  ច្បាំននួលជើងសាគយអាជីព 

 យនរការវាយត្នមលករមិត្អនុលោមភាព

លជើងសាគយ រត្វវបានោក់ឱ្យអនុវត្រ 

 របព័នះរគប់រគងលជើងសាគយ រត្វវបាន

អភិវឌ្ឍរួច្ប 

 ៤.៧. ពរងឹងការអនុវត្រករមិត្ោក់ពិន័យ និងសរនាទ លោ្ ២០២០ 

 

ជារបចាំ 

-ន.ហប 

-ន.ច្បទ្ 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

 ករមិត្ោក់ពិន័យ និងសរនាទ លោ្ រត្វវបាន

ដក្រមួ្ 

 ច្បាំនួនលជើងសាគយដែ្ទ្ទ្ួ្រងពិន័យ 

និង/ឬ សរនាទ លោ្ 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

៥. ច្បលកោ ម្សកម្មភាពទ្ី V - ការពប្ងឹងកិច្បេសហប្បតិ្បត្រិការជាតិ្ន្ិងអន្ររជាត្ិ 

 ៥.១. ពរងឹងកិច្បច្ហរបត្ិបត្រិការជាមយួរក្ងួ/សាថ ប័ន/អងគភាពម្លន

្មត្ថកិច្បច 

របចាំឆ្ម្ល្ 

របចាំឆ្ម្ល្ 

-ន.បប 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

 ច្បាំនួនកិច្បចរបជុាំ 

 ច្បាំននួែងននការផ្ទល ្់បរវរព័ត្៌ម្លន/ទិ្ននន័យ 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ៥.២. ពរងឹងកិច្បច្ហរបត្ិបត្រិការអនររជាត្ិ របចាំឆ្ម្ល្ 

របចាំឆ្ន ាំ 

 

របចាំឆ្ន ាំ 

-ន.្គ 

-ន.បប 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

 

 ច្បាំនួនកិច្បចរបជុាំ 

 ច្បាំនួនអនុ្េរណៈននការលោគយ្់ោន  

ដែ្បានបលងាើត្ជាមួយនែគូអនររជាត្ិ 

 ច្បាំននួកិច្បចរពមលរពៀងទ្ទ្ួ្ សាគ ្់ោន លៅវិញ

លៅមកនន AEO ដែ្បានបលងាើត្ 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ៥.៣. ពរងឹងកិច្បច្ហរបត្ិបត្រិការគយ និងវិ្័យឯកជន របចាំឆ្ម្ល្ 

២០២២ 

 

-ន.បប 

-រគប់អងគភាព គ.រ. 

 ច្បាំនួនកិច្បចរបជុាំ 

 ច្បាំនួនអនុ្េរណៈននការលោគយ្់ោន  

ដែ្បានបលងាើត្ជាមួយវិ្័យឯកជន 

អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 
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លោលលៅយុទ្ធសាស្តសរ, លោលលៅ/ច្បលកោ ម្សកម្មភាព ន្ិងសកម្មភាព លពលលវោ អនកអន្ុវត្រ សចូ្បនាករ អនកឃ្ល ាំលម្ើល 

៦. ច្បលកោ ម្សកម្មភាពទ្ី VI - ការអភិវឌ្ឍសាា ប័ន្ ន្ិងធន្ធាន្ម្ន្ុសស 

 ៦.១. បាំពាក់មលំោបាយបាំលពញការង្ករ របចាំឆ្ន ាំ ន.ហប ច្បាំនួនមលំោបាយដែ្បានបាំពាក់ និងច្បាំនួន

អងគភាព គ.រ. ដែ្បានទ្ទ្ួ្ 

អគគនាយក 

 ៦.២. លរៀបច្បាំបណរុ ុះបណ្តរ ្ជាំនាញបលច្បចកលទ្្ របចាំឆ្ន ាំ ្.ជគ ច្បាំននួវគគបណរុ ុះបណ្តរ ្ អគគនាយករង 

ទ្ទ្ួ្ បនទុក 

 ៦.៣. អនុវត្រយនរការល្ើកទ្ឹកច្បិត្រ និងោក់លោ្ទ្ណឌ  របចាំឆ្ន ាំ 

 

របចាំឆ្ន ាំ 

របចាំឆ្ន ាំ 

ន.ហប  ច្បាំនួនែងននការសេពវសាយរកម្ី្ំម៌ 

និងកិរិោម្លរោទ្ 

 ច្បាំនួនមស្តនរីដែ្បានទ្ទ្ួ្ការល្ើកទ្ឹកច្បិត្រ 

 ច្បាំនួនមស្តនរីដែ្បានទ្ទ្ួ្លោ្ទ្ណឌ  

អគគនាយក 

 សមាា ល៖់ 

ន.បប នាយកោឋ នបង្កា រនិងបស្តង្កា បបទ្ល ម្ើ្ ន.គព នាយកោឋ នរគប់រគងត្ាំបន់រួច្បពនះ 

ន.ហប នាយកោឋ នហិរចាវត្ថុនិងបុគគ្ិក ន.បព នាយកោឋ នបលច្បចកវិទ្ោព័ត្៌ម្លន 

ន.សប នាយកោឋ នដសនការនិងបលច្បចកលទ្្ ន.្គ នាយកោឋ ន្ហរបត្ិបត្រិការគយអនររជាត្ិ 

ន.ច្បទ្ នាយកោឋ នកិច្បចការច្បាប់និងទ្ាំនាក់ទ្ាំនងសាធារណៈ ន.គច្ប នាយកោឋ នរគប់រគងការនាាំលច្បញ 

ន.្វ នាយកោឋ ន្វនកមមគយ ្.ជគ សាោជាត្ិគយ 

ន.រក នាយកោឋ នរោឋ ករ អងគភាព គ.រ. អងគភាពគយនិងរោឋ ករពាក់ព័នះ 

ន.រគ នាយកោឋ នរបបគយ រកុមការង្ករច្បរមុុះ រកុមការង្ករច្បរមុុះរវាង អគរ និង អគគនាយកោឋ នពនះោរ 



 

សមាសភាពថ្នា ក់ដឹកនាំ និងមន្តនរីគយនិងរដ្ឋា ករ 

ដដលបានចូលរួមររៀបចាំយុទ្ធសាន្តសរគយសរីពីអនុរោមភាពនិងការអនុវត្រចាប់ឆ្ា ាំ២០២០-២០២៣ 

&' 
 

1> ឯកឧត្តមបណ្ឌ តិ្ គណុ ញឹម ប្បត្ិភូរាជរដ្ឋា ភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក  

 នន្អគ្គនាយកដ្ឋា ន្គ្យន្ងិរដ្ឋា ករកមពុជា  

2> លោក នួន ចន័ទរិទ្ធ អគ្គនាយករង 

3> លោកជំទាវ រេង សាំអូន អគ្គនាយករង 

4> លោក ផា រអងរវ៉េង អគ្គនាយករង 

5> លោក ដកវ សុខឃាង អគ្គនាយករង 

6> លោក រកើត្ សុទ្ធធ រ៉េ  ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្បង្កា រន្ិងបង្ក្ង្កា បបទលលមើស 

7> លោក ដស សឃុន ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្រដ្ឋា ករ 

8> លោក សុខ សុវិទ្ា ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្ផែន្ការន្ិងបលចេកលទស 

9> លោក វ៉េូ វណ្ណា  ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្ហិរញ្ញវត្ថុន្ិងបគុ្គលិក 

10> លោក ប ូរ ប នុណ្ណរ៉េ  ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្កិចេការចាប់ន្ិងទំនាកទំ់ន្ងសាធារណ្ៈ 

11> បណ្ឌ ិត្ សង ់សុីណ្ណវិទ្យ ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្សហប្បត្បិត្តកិារគ្យអន្តរជាត្ិ 

12> បណ្ឌ ិត្ ឈន រវឿន ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្បលចេកវិទាពត័្៌មាន្ 

13> លោក ររសង សាំណ្ណង ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្សវន្កមមគ្យ 

14> លោក ប ុន ជវី ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្របបគ្យ 

15> លោក សុខ សុដ្ឋរ៉េ  ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្ប្គ្ប់ប្គ្ងត្ំបន្់រចួពន្ធ 

16> លោក ភិន សុភារកស ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្ប្គ្ប់ប្គ្ងការនំាលចញ 

17> លោក គាំ ចន័ទកុសល ប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្លលាធិកិារដ្ឋា ន្ 

18> លោក រថ្នង សុខាំភ ូ នាយកសាោជាត្ិគ្យ 

19> លោក លោកប្សី របធានសាខគយនិងរដ្ឋា ករ 

20> លោក ត្ចិ រសៀកងន អន្ុប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្បង្កា រន្ិងបង្ក្ង្កា បបទលលមើស 

21> លោក េួរ សុរមធ អន្ុប្បធាន្នាយកដ្ឋា ន្រដ្ឋា ករ 

22> លោក រោ សុីណ្ណត្ ជំន្ួយការនាយកដ្ឋា ន្រដ្ឋា ករ 

23> លោក ប ូ សុធារិទ្ធ ប្បធាន្ការយិាល័យលោលន្លយាបាយរដ្ឋា ករន្ងិប្គ្ប់ប្គ្ង 



 

24> លោក រយ៉េត្នី ភារ៉េ ន ់ អន្ុប្បធាន្ការិយាល័យប្គ្ប់ប្គ្ងវិភាគ្ព័ត្ម៌ាន្ន្ិងលសុើបអលងាត្បទលលមើសគ្យ 

25> លោក អប់ ថៃសួគ ៌ ភាា ក់ង្ករនាយកដ្ឋា ន្រដ្ឋា ករ 

26> លោក បា៉េ ង ឈុនរសង ភាា ក់ង្ករនាយកដ្ឋា ន្រដ្ឋា ករ 

27> មង្ក្ន្តីគ្យន្ិងរដ្ឋា ករនន្បណ្តត អងគភាពគ្យន្ងិរដ្ឋា ករលប្កាមឱវាទអគ្គនាយកដ្ឋា ន្គ្យន្ិងរដ្ឋា ករកមពុជា។ 
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អគ យក នគយនងិរ ករកមុ

សយ នេលខ ៦-៧ ម វិថីពះនេតម ស ត់ផ រថីទី៣ ខណ ដូនេពញ ជ នីភំេពញ
ទូរសព/ទូរ រេលខ: +៨៥៥   ២៣ ២១៤ ០៦៥
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