
HỎI - ĐÁP 

Điều tra thu thập thông tin về thực trạng  

kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (Đọc xướng Nam – Nữ 2 lần) 

Giọng nữ hỏi – Nam đáp 

Đổi giọng (Nam – Nữ) 

Nam: លោកអ្នកនាងនិងមតិ្តអ្នកស្តត ប់ជាទីលមត្ត្ី! 

 ល ើមបលី ល្ ើយត្បត្បព័នធពត្៌មាន តួ្លេខស្ថ ិត្ិ្ ្ លុះបញ្ច ាំងអ្ាំពសី្តថ នភាព

លស្ ឋកចិ្ច - ស្ងគមនន 53 ជនជាត្ភិាគត្ិច្ បាំល ើស្កមមភាពត្គប់ត្គង បស្ ់ ឋស្ត ីពី

កា ងា ជនជាត្ ិ ក ូ៏ច្ជាវាយត្នមលនងិកស្តងបណ្តត លោេនលោបាយជូនជន មួ

ជាត្ភិាគត្ិច្ននត្បលទស្លយើង, នងៃទី 05 ខខមករា ឆ្ន ាំ 2015, លោកនាយក  ឋមន្រនត ី

 ដ្ឋឋ ភិបាេ បានត្បកាស្ឲ្យលត្បើលស្ច្កតសី្ាំល ច្លេខ 02/QĐ-TTg ស្ត ីអ្ាំពកីា ពិនតិ្យ

យេត់្ពមគាំលរាងកា ជាំល ឿន, ត្បមូេយកពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពីស្តថ នភាពលស្ ឋកចិ្ច - ស្ងគម

នន 53 ជនជាត្ភិាគត្ិច្។  

 Nữ: អ្នុវត្តលស្ច្កតសី្ាំល ច្លេខ 02/QĐ-TTg, អ្គគនាយកដ្ឋឋ នស្ថ ិត្ិ បួ មួ

ជាមួយគណៈកមាម ធកិា ជនជាត្អិ្នុវត្តកា ជាំល ឿនត្បមូេយកពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពី

ស្តថ នភាពលស្ ឋកចិ្ច - ស្ងគមនន 53 ជនជាត្ភិាគត្ចិ្លេើកទ២ីកន លងខខត្ោុឆ្ន ាំ 

2019។ 

អ្គគនាយកដ្ឋឋ នស្ថ ិត្និិងគណៈកមាម ធកិា ជនជាត្ិ សូ្មឧលទេស្នាមជូន

លោកអ្នកនាងនូវខល ឹមស្ត មួយច្ាំនួនននកា ជាំល ឿនត្បមូេយកពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពី

ស្តថ នភាពលស្ ឋកចិ្ច - ស្ងគមនន 53 ជនជាត្ភិាគត្ិច្ឆ្ន ាំ 2019 តាម យៈនិលទេស្បទ 

“ស្ាំណួ និងច្លមល ើយ”។ 

 

(Nữ hỏi – Nam đáp. Trong trường hợp giọng nữ tốt hơn có thể đổi vế) 

1. សណួំរទី១:  



 គោលបំណងនៃការជំគរឿៃប្បមូលយកពត៌មាៃសត ីអំពសី្ថា ៃភាពគសដ្ឋកិច្ច - 

សងគមនៃ 53 ជៃជាតិភាគតិច្ឆ្ន ំ 2019 គឺអវ ីគៅ? 

ច្គមល ើយ៖ 

ត្បលទស្លយើងមាន 54 ជនជាត្ិ កន លងលនាុះជនជាត្ ិKinh មានអ្ត្តាលត្ច្ើន, 53 

ជនជាត្ខិ េលៅលស្ស្ស្េ់គឺជនជាត្ភិាគត្ិច្។ ជន មួជាត្បិណ្តត ជនជាត្ភិាគ

ត្ិច្លៅត្បលទស្លយើង ភាគលត្ច្ើន ស្ល់ៅត្ាំបនភ់ន ាំ ត្ាំបនឆ់្ៃ យដ្ឋច្ត់្ស្ោ៉ា េ នងិ

ត្ាំបនត់្ពាំខ ន កខនលងមានទីតាាំងយុទធស្តន្រស្ត  ប៉ាុខនត ជួបកា េាំបាកខាងលស្ ឋកិច្ច-

ស្ងគម។ កន លងអ្ាំឡុងឆ្ន ាំកនលងមក បកសនិង  ឋមានលោេនលោបាយជាលត្ច្ើន ជួយ

ជន មួជាត្ភិាគត្ិច្អ្ភវិឌ្ឍនល៍ស្ ឋកិច្ច បាំបាត្ល់ត្ោុះអ្ត្ឃ់្លល ន កាត្ប់នថយភាព

ត្កីត្ក  កានិងពត្ងកីអ្ត្តស្ញ្ា ណជាត្ ិបស្ខ្់នួ។ ោ៉ា ងណ្តមិញ ពត្៌មានស្ត្មាប់

បាំល ើកា វាយត្នមលស្តថ នភាព ត្តួ្ស្ត្តាយលោេនលោបាយស្ត្មាប់កា អ្ភិវឌ្ឍន៍

លស្ ឋកចិ្ច-ស្ងគមត្ាំបនជ់នជាត្ភិាគត្ចិ្ កាត្ប់នថយភាពត្កីត្កកន លងជន មួជាត្ិ

ភាគត្ចិ្គឺលៅខវុះ។ លេត្ ូុលច្នុះលេើយ ជាំល ឿនត្បមូេយកពត្ម៌ានស្ត ីអ្ាំពសី្តថ នភាព

លស្ ឋកចិ្ច-ស្ងគមនន 53 ជនជាត្ភិាគត្ិច្ឆ្ន ាំ 2019 គលឺ ើមបតី្បមូេយកពត្៌មាន

ស្ត ីអ្ាំពតី្បជាស្តន្រស្ត  េាំលៅដ្ឋឋ ន នងិេកខណៈស្មបត្ត ិស្ល់ៅននត្គួស្ត ជនជាត្ភិាគ

ត្ិច្ និងបណ្តត េកខណៈស្មបត្តលិស្ ឋកិច្ច-ស្ងគមលសសងៗ ស្ាំលៅ្្លុះបញ្ច ាំងស្តថ នភាព

លស្ ឋកចិ្ច-ស្ងគមនន 53 ជនជាត្ភិាគត្ចិ្ ល ើមបលី ៀបល ៀងបណ្តត ស្នេស្សនស៍្ថ ិត្អិ្ាំពី

ជនជាត្ិ បាំល ើកា កស្តងនងិត្តួ្ស្ត្តាយលោេនលោបាយអ្ភវិឌ្ឍនល៍ស្ ឋកចិ្ច-

ស្ងគមឲ្យបណ្តត ត្ាំបនជ់នជាត្ភិាគត្ិច្ ាំណ្តកក់ាេ 2021 - 2025; 

 

2. សណួំរទី២:  

 គតើស្ថា បៃ័ណាទទួលខសុប្តវូអៃុវតតការជំគរឿៃប្បមូលយកពត៌មាៃសត ីអំពី

ស្ថា ៃភាពគសដ្ឋកិច្ច-សងគមនៃ 53 ជៃជាតិភាគតិច្ឆ្ន ំ 2019? 

ច្គមល ើយ៖ 



លោងតាមលស្ច្កតសី្ាំល ច្លេខ 02/QĐ-TTg ច្ុុះេត្ថលេខាកាេពីនងៃទ ី

05/01/2015  បស្ល់ោកនាយក  ឋមន្រនត  ីដ្ឋឋ ភិបាេ ស្ត ីអ្ាំពកីា ពិនិត្យយេ់ត្ពមគាំលរាង

កា ជាំល ឿនត្បមូេយកពត្៌មានស្ត ីពសី្តថ នភាពលស្ ឋកចិ្ច-ស្ងគមនន 53 ជនជាត្ភិាគ

ត្ិច្ អ្គគនាយកដ្ឋឋ នស្ថ ិត្ទិទួេខុស្ត្ត្ូវបងាគ ប់កា   បួ មួជាមួយគណៈកមាម ធិកា 

ជនជាត្ិ នងិបណ្តត ត្កសួ្ង ខសនក ស្តថ ប័នពាកព់័នធ ល ៀបច្ាំជាំល ឿនត្បមូេយក

ពត្៌មាន។ គណៈកមាម ធិកា ជនជាត្តិាមដ្ឋន ឃ្លល ាំលមើេ ទទួេយកនងិលត្បើត្បាស្

ពត្៌មាន តួ្លេខននកា ជាំល ឿនពីអ្គគនាយកដ្ឋឋ នស្ថ ិត្។ិ 

 

3. សណួំរទី៣៖ 

 គតើការជំគរឿៃបាៃអៃវុតតគោងគៅតាមដំ្ណាក់កាលៃឹងគពលគវលាណាខលះ? 

ច្គមល ើយ៖ 

ងិ លវោជាំល ឿនគឺ លមា៉ា ង 0 នងៃទី 01/10/2019 ។ 

ងិ លវោត្បមូេយកពត្៌មានលៅតាមត្គួស្ត ជនជាត្ភិាគត្ចិ្ និងលៅគណៈ

កមាម ធិកា ត្បជាជនថ្នន កឃ់ុាំ ចាប់លសតើមពីនងៃទី 01/10/2019, បញ្ច ប់នានងៃទ ី

31/10/2019 ។ 

 

4. សណួំរៈទី៤ 

 គតើអងគភាពជំគរឿៃកន ុងការជំគរឿៃប្បមូលយកពត៌មាៃសត ីអំពសី្ថា ៃភាព

គសដ្ឋកិច្ច-សងគមនៃ 53 ជៃជាតិភាគតិច្ឆ្ន ំ 2019 គឺអវ ីគៅ? 

ច្គមល ើយ៖ 

អ្ងគភាពជាំល ឿន មួមាន៖ 

- ត្កមុត្គួស្ត ជនជាត្ភិាគត្ិច្ (ឬលៅលៅថ្នត្គួស្ត ជនជាត្ភិាគត្ិច្)។ 

ត្គួស្ត  មួមាន មនសុ្សមាន ក ់ស្ល់ៅ ត្បជុាំជីវភាពលដ្ឋយខឡក ឬមនសុ្សមួយត្កមុ ស្់

លៅ ត្បជុាំជីវភាពជាមួយោន ។ ច្ាំលពាុះត្គួស្ត មានមនុស្សពី២នាកល់ឡើងលៅ ស្មាជិក



កន លងត្គួស្ត  អាច្មានឬោម នមូេនធិចិ្ាំណូេ ច្ាំណ្តយ មួ; មានឬោម នទាំនាកទ់ាំនង

ស្តច្ស់្ត លោេតិ្, អាពាេព៍ិពាេឬ៍ច្ិញ្ច មឹបីបាច្ខ់ង កា; ឬទាំង២ក ណខី េលទើប

ខត្លពាេមកលនុះ; 

 - គណៈកមាម ធិកា ត្បជាជនឃុាំ ស្ងាា ត្់ ទ ីមួត្ស្កុ លោងតាមលស្ច្កតសី្ាំល ច្

លេខ 582/QĐ-TTg ច្ុុះេត្ថលេខាកាេពីនងៃទ ី 28/4/2017 នងិលស្ច្កតសី្ាំល ច្លេខ 

103/QĐ-TTg ច្ុុះេត្ថលេខាកាេពីនងៃទី 22/01/2019  បស្ល់ោកនាយក  ឋមន្រនត ី

 ដ្ឋឋ ភិបាេ; បណ្តត ឃុាំមនិច្ាំណុុះត្ាំបនខ់ េលទើបខត្លពាេមកលនុះ ប៉ាុខនតមានភូមិ

ស្តន្រស្ត ត្ាំបនជ់នជាត្ភិាគត្ចិ្។ 

 

5. សណួំរទី៥៖ 

 កន ុងការជំគរឿៃគលើកគៃះ, គតើៃយិមៃយ័ភូមិស្ថស្រសត តំបៃជ់ៃជាតិភាគតិច្

បាៃយលដូ់្ច្គមតច្គៅ? 

ច្គមល ើយ៖ 

កន លងកា ជាំល ឿនលេើកលនុះ ភូមសិ្តន្រស្ត ត្ាំបនជ់នជាត្ភិាគត្ចិ្បានកាំណត្ថ់្ន 

ជាភូមសិ្តន្រស្ត មានច្ាំនួនជនជាត្ភិាគត្ចិ្កាំពុង ស្ល់ៅលដ្ឋយអ្ត្តាពី 30% លឡើង

លៅ លបើលត្បៀបលធៀបនងឹច្ាំនួនត្បជាជនននភូមសិ្តន្រស្ត លនាុះ។ 

 

6. សណួំរទី៦៖ 

 គតើោ៉ា ងណាគទើបគៅថាប្គួស្ថរជៃជាតិភាគតិច្? 

ច្គមល ើយ៖ 

កន លងកា ជាំល ឿនត្បមូេយកពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពសី្តថ នភាពលស្ ឋកចិ្ច-ស្ងគមនន 53 

ជនជាត្ភិាគត្ិច្ឆ្ន ាំ 2019, ត្គួស្ត ជនជាត្ភិាគត្ិច្បានកាំណត្ថ់្ន ជាត្គួស្ត 

ត្បជាជនល ល្ ើយត្បបានោ៉ា ងលោច្ណ្តស្់ពី១ េ៣់េកខណៈស្មបត្ត ូិច្ត្លៅលនុះ៖ 

ទ(ី1)គឺ មាច ស្ត់្គួស្ត គជឺនជាត្ភិាគត្ិច្; 



ទ(ី2)គឺ ត្បពនធឬបត ីននមាច ស្ត់្គួស្ត  ជាជនជាត្ភិាគត្ិច្; 

ទ(ី3)គ ឺ ត្គួស្ត មានច្ាំនួនស្មាជកិជាជនជាត្ភិាគត្ចិ្លដ្ឋយអ្ត្តាពី 50% 

លឡើងលៅ។ 

 

7. សណួំរទី៧៖ 

 ការជំគរឿៃប្បមូលយកពត៌មាៃសត ីពំអសី្ថា ៃភាពគសដ្ឋកិច្ច-សងគមនៃ 53 ជៃ

ជាតិភាគតិច្ឆ្ន ំ 2019 បាៃអៃុវតតកន ុងប្ទង់ប្ាយណាខលះ? 

ច្គមល ើយ៖ 

កា ជាំល ឿនត្បមូេយកពត្៌មានស្ត ីពាំអ្សី្តថ នភាពលស្ ឋកិច្ច-ស្ងគមនន 53 ជន

ជាត្ភិាគត្ិច្ឆ្ន ាំ 2019 បានអ្នវុត្តលៅ 54 លខត្ត ត្កងុលត្កាមឱវាទមជឈឹម  មួមាន 

51 លខត្តមានឃុាំច្ាំណុុះត្ាំបនជ់នជាត្ភិាគត្ិច្នងិត្ាំបនភ់ន ាំលោងតាមលស្ច្កតសី្ាំល ច្

លេខ 582/QĐ-TTg ច្ុុះេត្ថលេខានងៃទ ី 28/4/2017 និងលស្ច្កតសី្ាំល ច្លេខ 103/QĐ-

TTg ច្ុុះេត្ថលេខានងៃទ ី 22/01/2019  បស្ល់ោកនាយក  ឋមន្រនត  ីដ្ឋឋ ភិបាេ នងិ

មូេដ្ឋឋ នច្ាំនួន 03 មានបណ្តត ឃុាំមានជន មួជាត្ភិាគត្ិច្ ស្់លៅលត្ច្ើនកុុះក  ជា

ទីត្កងុ Hồ Chí Minh, លខត្ត Long An និងលខត្ត Bình Dương។ 

 

8. សណួំរទី៨៖  

 កន ុងការជំគរឿៃគៃះ គឺប្គួស្ថរជៃជាតិភាគតិច្ាងំអសស់ុទធតតបាៃជំគរឿៃ

តមៃគទ? 

ច្គមល ើយ៖ 

ច្ាំលពាុះជនជាត្ភិាគត្ិច្មានច្ាំនួនត្បជាជនលត្កាម 10 ពានន់ាកក់ន លងទូទាំង

ត្បលទស្ និង ស្ល់ៅកន លងភូមសិ្តន្រស្ត ត្ាំបនជ់នជាត្ភិាគត្ិច្ គលឺធវ ើកា ជាំល ឿនទាំង

អ្ស្នូ់វច្ាំនួនត្គួស្ត ច្ាំណុុះត្កមុជនជាត្ភិាគត្ចិ្លនុះ; បណ្តត ជនជាត្ភិាគត្ចិ្

លសសងខ េមានមនសុ្សពី 10ពានន់ាកល់ឡើងលៅ ស្ល់ៅកន លងភូមសិ្តន្រស្ត ត្ាំបនជ់នជាត្ិ



ភាគត្ចិ្ គបឺានជាំល ឿនតាមខបបលត្ជើស្ល ើស្គាំ  ូាំណ្តង។ មានខត្ត្គួស្ត ជនជាត្ិ

ភាគត្ចិ្បានលត្ជើស្ល ើស្ជាគាំ  ូាំណ្តងលទ លទើបបានជាំល ឿន បណ្តត ត្គួស្ត ជនជាត្ិ

ភាគត្ចិ្ ស្ល់ៅលត្ៅត្ាំបនជ់នជាត្ភិាគត្ិច្ ឬកន លងត្ាំបនជ់នជាត្ភិាគត្ចិ្ ប៉ាុខនត

មិនបានលត្ជើស្ល ើស្លធវ ើជាគាំ  ូាំណ្តង គមឺនិច្ាំណុុះត្ទងត់្ទយជាំល ឿនលទ។ 

 

9. សណួំរទី៩៖ 

 កន ុងការជំគរឿៃគៃះ បណាត ឃុំ សង្កា ត់ ទីរមួប្សកុោា ៃភូមសិ្ថស្រសត តំបៃជ់ៃជាតិ

ភាគតិច្ ប៉ាុតៃតជាឃុំ សង្កា ត់ ទីរមួប្សកុចំ្ណុះតំបៃគ់លខ III, II, I តាមគសច្កត ី

សំគរច្គលខ 582/QĐ-TTg ចុ្ះហតាគលខានងៃ 28/4/2017 ៃិង គសច្កត ីសំគរច្គលខ 

103/QĐ-TTg ចុ្ះហតាគលខានងៃ ngày 22/01/2019 របសគ់លាកនាយករដ្ឋមស្រៃត ី

រដ្ឋឋ ភបិាល គតើបាៃជំគរឿៃគដ្ឋយប័ណណ ជំគរឿៃរបសឃ់ុតំដ្រឬគទ គបើបាគតើគដ្ឋយស្ថរ

មូលគហតអុវ ីគៅ? 

ច្គមល ើយ៖ 

បណ្តត ឃុាំ ស្ងាា ត្់ ទី មួត្ស្កុោម នភូមសិ្តន្រស្ត ត្ាំបនជ់នជាត្ភិាគត្ិច្ ប៉ាុខនតជាឃុាំ 

ស្ងាា ត្់ ទី មួត្ស្កុច្ាំណុុះត្ាំបនល់េខ III, II, I តាមលស្ច្កតសី្ាំល ច្លេខ 582/QĐ-TTg 

ច្ុុះេត្ថលេខានងៃ 28/4/2017 និងលស្ច្កតសី្ាំល ច្លេខ 103/QĐ-TTg ច្ុុះេត្ថលេខានងៃ 

22/01/2019  បស្ល់ោកនាយក  ឋមន្រនត  ីដ្ឋឋ ភិបាេ គបឺានជាំល ឿនលដ្ឋយប័ណណ ជាំល ឿន

 បស្ឃ់ុាំ ល ើមបកីាត ប់យកពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពសី្តថ នភាពលេដ្ឋឋ  ច្នាស្មពន័ធ លស្ ឋកចិ្ច - 

ស្ងគមននបណ្តត ត្ាំបនជ់នជាត្ភិាគត្ិច្នងិត្ាំបនភ់ន ាំ ជួយឲ្យបកសនងិ  ឋកស្តង

លោេនលោបាយអ្ភិវឌ្ឍនល៍ស្ ឋកចិ្ច-ស្ងគមលៅបណ្តត មូេដ្ឋឋ នខ េជួបកា េាំបាក

លត្ច្ើនលនុះ។ 

 

10. សំណួរទី១០៖ 

 ការជំគរឿៃប្បមូលយកពត៌មាៃសត ីអំពសី្ថា ៃភាពគសដ្ឋកិច្ច-សងគមនៃ 53 ជៃ

ជាតិភាគតិច្ឆ្ន ំ 2019 ប្បមូលយកពត៌មាៃអវ ីខលះ? 



ច្គមល ើយ៖ 

ជាំល ឿនត្បមូេយកពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពសី្តថ នភាពលស្ ឋកចិ្ច-ស្ងគមនន 53 ជនជាត្ិ

ភាគត្ចិ្ឆ្ន ាំ 2019 នងឹត្បមូេយកពត្៌មាន ូច្ត្លៅ៖ 

ចំ្គ ះប្គួស្ថរជៃជាតិភាគតិច្ ៃឹងប្បមូលយកបណាត ប្កមុពត៌មាៃសំខាៃ់ៗ ដូ្ច្

តគៅ៖ 

ទ1ី. ពត្៌មាន មួស្ត អី្ាំពតី្បជាជន  មួមាន៖ ច្ាំនួនមនសុ្ស លភទ វយ័អាយ ុ

ជនជាត្ិ ស្តស្នា ស្តថ នភាពលត្បើត្បាស្ធ់ានារា៉ា ប់ ងស្ុខាភិបាេ ចាកវ់ា៉ា កស់្តាំង

បងាា  ឲ្យកុមា  ស្តថ នភាពពិកា  ស្តថ នភាពច្ាំណ្តកត្ស្កុ ច្ាំលណុះ ឹងអ្ប់ នំងិបណ្ល ុះ

បណ្តត េ េទធភាពនោិយស្ត ីនងិលច្ុះស្ លស្ អ្កស ស្តកេ អ្កស ជនជាត្ ិស្តថ នភាព

អាពេព៍ិពាេ៍ ពេកមមកា លធវ ើ; 

ទ2ី. ពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពតី្បវត្ត ិបូចាប់កាំលណើត្ បស្ន់ា ើលភទជាអ្នតី្ិជន មាន

អាយពីុ 10-14 ឆ្ន ាំ នងិនា ើលភទមានអាយុពី 15-49 ឆ្ន ាំ; 

ទ3ី. ពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពីច្ាំនួនមនុស្សស្តល ប់ននត្គួស្ត ; 

ទ4ី. ពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពីេាំលៅដ្ឋឋ ន នងិេកខណៈត្បជុាំជីវភាពននត្គួស្ត ; 

ទ5ី. ពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពីច្ាំនួននងិស្ត្វច្ិញ្ច ឹមត្គប់ត្បលភទននត្គួស្ត ;  

ទ6ី. ពត្៌មានស្ត ីអ្ាំព ីីេាំលៅដ្ឋឋ ននងិ ីបងាបលងា ើនសេននត្គួស្ត ; 

ទ7ី. ពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពីត្ត្មូវកា បុេទុនអ្នុលត្ោុះននត្គួស្ត ; 

ទ8ី. ពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពីស្តថ នភាពវបបធម-៌ស្ងគម និងបងខតិ្ចូ្េជិត្បណ្តត

លស្វាកមមស្តធា ណៈននត្គួស្ត ។ 

ចំ្គ ះគណៈកមាា ធិការប្បជាជៃថាន ក់ឃុំ ៃឹងប្បមូលយកពត៌មាៃដូ្ច្តគៅ៖ 

- ពត្៌មាន មួស្ត ីអ្ាំពេីកខណៈស្មបត្ត ិបស្ឃ់ុាំ; 

- ពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពលីេដ្ឋឋ  ច្នាស្មព ័នធនងិពត្៌មាន;  

- ពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពសី្តោល ៀននងិច្ាំលណុះ ឹង បស្ត់្គបូលត្ងៀន; 

- ពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពសីា  មណឌ េស្ុខភាព នងិអ្នាម័យប សិ្តថ ន;  



- ពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពចី្ាំនួនកមាម ភិបាេ និលោជកិថ្នន ក់ឃុាំ; 

- ពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពសី្តស្នា នងិជាំលនឿស្តស្នា។ 

 

11. សំណួរទី១១៖ 

  ជំគរឿៃប្បមូលយកពត៌មាៃសត ីអំពសី្ថា ៃភាពគសដ្ឋកិច្ច-សងគមនៃ 53 ជៃជាតិ

ភាគតិច្ឆ្ន ំ 2019 ចំ្ណុះប្បគភទជំគរឿៃសា តិិណាគៅ? 

ច្គមល ើយ ៖ 

ជាំល ឿនត្បមូេយកពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពសី្តថ នភាពលស្ ឋកចិ្ច-ស្ងគមនន 53 ជនជាត្ិ

ភាគត្ចិ្ឆ្ន ាំ 2019 ជាកា ជាំល ឿនលត្ជើស្ល ើស្គាំ  ូាំណ្តង។ ត្ទងត់្ទយគាំ  ូាំណ្តងបាន

ខបងខច្កធានាកាំ តិ្ ាំណ្តង េថ់្នន កត់្ស្កុស្ត ីអ្ាំពសី្នេស្សនត៍្បជាស្តន្រស្ត មួយច្ាំនួន

ននបណ្តត ជនជាត្និោិយ មួ នងិជនជាត្ភិាគត្ចិ្និមួយៗជាស្ាំខានក់ន លងត្ស្កុ

និោយលដ្ឋយខឡក។ លដ្ឋយខឡកច្ាំលពាុះបណ្តត ជនជាត្ភិាគត្ចិ្មានច្ាំនួន

ត្បជាជនលត្កាម 10.000 នាកក់ន លងទូទាំងត្បលទស្ នងឹលធវ ើកា ជាំល ឿនទាំងអ្ស្នូ់វ

ច្ាំនួនត្គួស្ត ច្ាំណុុះត្កមុជនជាត្ភិាគត្ចិ្លនុះលៅភូមសិ្តន្រស្ត ត្ាំបនជ់នជាត្ភិាគ

ត្ិច្។ 

 

12. សំណួរទី១២៖ 

 បណាត  វ ធធីស្ថស្រសត ប្បមូលយកពត៌មាៃកន ុងការជំគរឿៃប្បមូលយកពត៌មាៃ

សត ីអំពសី្ថា ៃភាពគសដ្ឋកិច្ច-សងគមនៃ 53 ជៃជាតិភាគតិច្ឆ្ន ំ 2019 គឺអវគីៅ? 

ច្គមល ើយ៖ 

ជាំល ឿងត្បមូេយកពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពសី្តថ នភាព លស្ ឋកចិ្ច-ស្ងគមនន 53 ជនជាត្ិ

ភាគត្ចិ្ឆ្ន ាំ 2019 លត្បើត្បាស្ ់វធិសី្តន្រស្ត ២ោ៉ា ងល ើមបតី្បមូេយកពត្៌មាន  ូច្ត្លៅ៖ 

ទី១(*) ច្ាំលពាុះត្គួស្ត ត្បជាជន: អ្នុវត្ត វធិីស្តន្រស្ត ស្ាំភាស្ន៍ផ្ទេ េ។់ បុគគេកឹ

ជាំល ឿនស្ថ ិត្ិនងិច្ុុះលៅ េត់្គួស្ត និមួយៗ ល ើមបសី្តកសួ្ អ្នកសគត្ស់គងព់ត្៌មាន នងិ



កត្ត់្តាត្គប់ត្ោននូ់វច្លមល ើយទាំងអ្ស្ចូ់្េលៅកន លងប័ណណ ជាំល ឿនលអ្ឡកិត្ត្នូកិខ េ

មានកន លងឧបក ណទូ៍ ស័្ពេច្េត័្ – កុាំពយូ ទ ័ ឬទូ ស័្ពេឈ្លល ស្នវ។ 

ទ២ី(*) ច្ាំលពាុះគណៈកមាម ធិកា ត្បជាជនឃុាំស្ងាា ត្ទ់ី មួត្ស្កុ: អ្នវុត្ត វធិី

ស្តន្រស្ត សគត្ស់គងព់ត្៌មានតាមបណ្តត ញ។  ាំណ្តងគណៈកមាម ធិកា ត្បជាជនឃុាំស្ងាា ត្់

ទី មួត្ស្កុ ឬអ្នកយេ់ច្ាស្ព់ត្៌មាន បស្់ឃុាំ ស្ងាា ត្់ ទី មួត្ស្កុ នងឹសគត្ស់គង់

ពត្៌មានលដ្ឋយខ្នូឯងតាម យៈប័ណណ ជាំល ឿន បស្ឃ់ុាំលៅលេើទាំព ័ពត្៌មានលអ្ឡកិត្ត្ូ

និកននកា ជាំល ឿនជនជាត្ភិាគត្ិច្។ អ្នកសគត្ស់គងព់ត្៌មានចូ្េប័ណណ ជាំល ឿន បស្់ឃុាំ 

នឹងបានជូនគណននីិងលេខស្មាៃ ត្ល់ ើមបចូី្េបណ្តត ញនងិសគត្ស់គងព់ត្៌មាន។ 

 

13. សំណួរទី១៣៖ 

 ចំ្គ ះអនកអវតតមាៃកន ុងអំឡុងគពលជំគរឿៃ គតើប្បមូលយកពត៌មាៃគដ្ឋយ

 វ ធធីណាគៅ? 

ច្គមល ើយ៖ 

មាច ស្ត់្គួស្ត ឬអ្នកយេច់្ាស្អ់្ាំពសី្មាជកិកន លងត្គួស្ត  នឹងសគត្ស់គងព់ត្៌មាន

អ្ាំពអី្នកអ្វត្តមាន េ់បុគគេកឹជាំល ឿនស្ថ ិត្ ិ លបើមាច ស្ត់្គួស្ត មនិកាត ប់បានពត្៌មាន

អ្ាំពមីុខ ប  ច្ាំលណុះ ឹងអ្ប់ ំ បណ្ល ុះបណ្តត េ ជាំនាញបលច្ចកលទស្ ឬកខនលងលធវ ើកា នន

អ្នកអ្វត្តមាន នងិពត្៌មានលសសងៗលទលនាុះ គបុឺគគេឹកជាំល ឿនស្ថ ិត្អិាច្ទាំនាកទ់ាំនង

ជាមួយអ្នកអ្វត្តមានលនាុះតាម យៈទូ ស័្ពេល ើមបតី្បមូេយកពត្ម៌ាន។ 

 

14. សំណួរទី១៤៖ 

 ច្ាបជ់ាធរមាៃនៃប្បគទសគយើង បញ្ញា តិអំពសីិទធៃិិងកាតពវកិច្ចរបស់

អងគការ បុគគលបាៃជគំរឿៃសា ិតិដូ្គមតច្គៅ? 

ច្គមល ើយ៖ 



 លោងតាមមាត្តា 33 ននច្ាប់ស្ថ ិត្បិញ្ា ត្អិ្ាំពសី្ិទធនិិងកាត្ពវកចិ្ច បស្់

អ្ងគកា  បគុគេបានជាំល ឿនស្ថ ិត្ិ ូច្ត្លៅ ៖ 

ទ1ី. អ្ងគកា  បគុគេបានជាំល ឿនស្ថ ិត្ិមានបណ្តត ស្ិទធ ូិច្ត្លៅលនុះ៖ 

ក) បានជូន ាំណងឹអ្ាំពលីស្ច្កតសី្ាំល ច្ លោេបាំណង ស្ាំណូមព  ត្ទងត់្ទយ 

ខល ឹមស្ត ជាស្ាំខាន់ នងិលពេកាំណត្ន់នកា ជាំល ឿន; 

ខ) បានធានាពត្ម៌ានខ េសគត្ស់គងឲ់្យបុគគេឹកជាំល ឿនស្ថ ិត្តិាមបញ្ា ត្តិ្ត្ង់

មាត្តា 57 ននច្ាប់លនុះ; 

គ) ត្វា៉ា  លថ្នា េលទស្អ្ាំលពើបាំពានច្ាប់ជាំល ឿនស្ថ ិត្ិ។ 

ទ2ី. អ្ងគកា  បគុគេបានជាំល ឿនស្ថ ិត្ិមានកាត្ពវកិច្ច ូច្ត្លៅ៖ 

ក) សគត្ស់គងព់ត្៌មានលស្តម ុះត្ត្ង់ ត្បាក ត្បជា ត្គប់ត្ោនន់ងិត្ត្ឹមត្ត្វូតាម

លពេលវោស្ាំណូមព  បស្បុ់គគេឹកជាំល ឿនស្ថ ិត្ិ ឬស្តថ ប័នលធវ ើកា ជាំល ឿនស្ថ ិត្;ិ 

ខ) មិនត្ត្ូវប ិលស្ធន៍ ឬរារាាំងកា សគត្ស់គងព់ត្៌មានជាំល ឿនស្ថ ិត្;ិ 

គ) យេ់ត្ពមនូវកា ជាំល ឿន បស្ស់្តថ ប័នលធវ ើកា ជាំល ឿនស្ថ ិត្ិ នងិអ្ធិកា កិច្ច

ជាំនាញស្ថ ិត្អិ្ាំពពីត្ម៌ានខ េបានសគត្ស់គង់។ 

 

15. សំណួរទី១៥: 

រាលព់ត៌មាៃបុគគលតដ្លប្បជាជៃផ្គត់ផ្គងឲ់្យបុគគលឹកជំគរឿៃសា តិិ បាៃរកា

សមាៃ ត់តដ្រឬគទ គតើមាៃគប្បើប្បាសគ់ដ្ើមបគីោលបំណងគផ្េងតដ្រឬគទ? 

ច្គមល ើយ៖ 

 មាត្តា 57 ននច្ាប់ស្ថ ិត្ ិ បញ្ា ត្អិ្ាំពភីាពស្មាៃ ត្ព់ត្៌មានស្ថ ិត្ិ បស្ ់ ឋ ូច្

ត្លៅ៖ 

 ទ1ី. ពត្៌មានស្ថ ិត្តិ្គប់ត្បលភទ បស្ ់ ឋ ត្ត្ូវបាន កាលដ្ឋយភាពស្មាៃ ត្ ់

 មួមាន៖ 



 ក) ពត្៌មានភាា ប់តាមលឈ្លម ុះ អាស្យ័ដ្ឋឋ នជាកខ់ស្ត ងននអ្ងគកា  បុគគេ

និមួយៗ លវៀ ខេងខត្អ្ងគកា  បគុគេលនាុះយេត់្ពម ឬច្ាប់មានកាំណត្ល់សសង; 

 ខ) ពត្៌មានស្ថ ិត្ិមនិទនប់ានអ្នកមានស្មត្ថកចិ្ចត្បកាស្; 

 គ) ពត្៌មានស្ថ ិត្មិនិទនច់្ាំណុុះបញ្ា ីស្មាៃ ត្ ់បស្ ់ ឋ។ 

 ទ2ី. កា  កាភាពស្មាៃ ត្ ់ ពត្ម៌ានស្ថ ិត្ ិបស្ ់ ឋ បានអ្នុវត្តតាមបញ្ា ត្និន

ច្ាប់។ 

 លេត្ ូុលច្នុះលេើយ ពត្៌មានបុគគេខ េត្បជាជនសគត្ស់គងក់ន លងកា ជាំល ឿន

ត្បមូេយកពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពសី្តថ នភាពលស្ ឋកិច្ច-ស្ងគមនន 53 ជនជាត្ភិាគត្ិច្ 

បានលត្បើត្បាស្ស់្ត្មាប់បូកស្ ុបជាមួយពត្៌មានននត្គប់ជានថ់្នន ក ូ់ច្ជា៖ ត្ស្កុ 

លខត្ត និងមជឈមឹ លពាេគមឺិនលត្បើត្បាស្ស់្ត្មាប់លោេបាំណងណ្តលសសងលឡើយ។ 

 

16. សំណួរទី១៦៖ 

 គពលច្ងត់សវ ងយលប់តៃាមពត៌មាៃ ក់ព័ៃធដ្លក់ារជំគរឿៃប្បមូលយក

ពត៌មាៃសត ីអពំសី្ថា ៃភាពគសដ្ឋកិច្ច-សងគមនៃ 53 ជៃជាតិភាគតិច្ឆ្ន  ំ 2019 គតើ

អាច្សួរគៅទីណាគៅ? 

ច្គមល ើយ៖ 

ក ណចី្ងខ់ស្វ ងយេព់ត្៌មានពាកព់័នធ េក់ា ជាំល ឿនត្បមូេយកពត្៌មាន

ស្ត ីអ្ាំពសី្តថ នភាពលស្ ឋកិច្ច-ស្ងគមនន 53 ជនជាត្ភិាគត្ិច្ឆ្ន ាំ 2019 លោកអ្នក

អាច្ទាំនាកទ់ាំនងជាមួយអ្គគនាយកដ្ឋឋ នស្ថ ិត្តិាមអាស្័យដ្ឋឋ ន ូច្ត្លៅ៖ 

អាស្័យដ្ឋឋ ន: លេខ 54, Nguyễn Chí Thanh, ខ័ណឌ  Đống Đa, ត្កងុ Hà Nội។ 

ឬទូ ស័្ពេមកកានល់េខ: 18009050. 

Email: TKDSLD@gso.gov.vn. 

អ្គគនាយកដ្ឋឋ នស្ថ ិត្សិ្តវ គមនស៍្តម  ត្សី្េត្បត្ិបត្ត ិកា  នងិកា ជួយសច លងលសតើមពី

ស្ាំណ្តកត់្បជាជន   ឋអ្ាំណ្តច្ត្គប់ជានថ់្នន ក់ នងិបណ្តត អ្ងគភាពជាំល ឿន ល ើមបកីា 



ជាំល ឿនត្បមូេយកពត្៌មានស្ត ីអ្ាំពសី្តថ នភាពលស្ ឋកចិ្ច-ស្ងគមនន 53 ជនជាត្ភិាគ

ត្ិច្ឆ្ន ាំ 2019 អ្នវុត្តបានស្ាំល ច្លជាគជ័យ សូ្មអ្ គណុ៕ 


