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រំៈលយ 1 

 

ា

បុព�កថា

 េនចឺ�ងអ រីំ២ េហេរកអជិនតីិំលរី៤ ញដលខជសញងហ�លានេេ�េំយរេិ�តរភ និិតំំិាងរសេហេរេច

យារំយ នំ ្រចងំអ យំររ្ខងួនញដល�លរ្ផលជនំយរេិ�ត និិ%ភិៈីរភ និិតំំ ិាងរកអជិចេនង ចៈីញខតជល ងអ ំ

២០០៩ ដល្ញខក��  ងអ ២ំ០១០។  

កអជិយារំយ នំ រេិ�តងអ េំនច រញន�សេតេលេំយ%ភិេតេលេំយរេង� សតយិររ្នអកតំំិាងរសេនរសលរ

្របជំេៈនិា ដំេ េំ យំយយររ្ �ឹ រលនយដរភ និិំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំ ិាងរសខជសញងហ�ល និិេេ�េំយេ្របរេេធរ

ៈីលរ្ផលងអ រំេិ�តេនច េតននិលរផ្លងអ រំេិ�តចរ្។ ខងនសឹយៈិភកង និិ ំយេដេរលេអ កអជិរសលរ្របជយំដរភ

េតេលេេរចកី្ រិចងររំ្ខន្ៗ សរួចំនួនញដល្តី%ានននជសលតកអជិងអ រំេិ�តេនច ក៏្ តី%រនង កអជិយារំយ នំ ។     

ៈលតវ៌នរំខនា្ករ្ិននិតំំ ិាងរក៏្ តី%រករនង  និិ%ភិផិញដយ។ 

 ំយរេិ�ត�យសួកអជិងអ េំនច ឺរនង ថ រ�ង ននញដលនអកតំំិាងរ្ របសរំិ ៈងីអ រំេិ�តសជន ឺសនិ្តី%

ានេរច្ឹរ ដធច�ំយកំំតច្ំនួននតិរយវរ្វរ្្ ក្សេសេិរេង� សត ិ ភៈនរ្រសលកអជិំយដកន្លរអករិរ្ិ  

និិយចនរសកលន្្ិ្ិ �ឹ រលនយដរភ�េដេស។ 

 យារំយ នំ ងអ រំេិ�តេនច ននិេនញត�្រ្ៈអកឹយ ញដលវ� រ្េងអ តនចេ្រេ្ារ្េដេស្ៃីងនិញៃងិ និិបរតជសង

រកស�ភៈតំំ ិាងរសាំិ កអជិរសលរ្របជំរភ និិំយចជចេតសធលរ ន និិ �ឹ នភៈកដ៏ធច�រយយិំរញដលេកេត

េសេិចំេរចនអកតំំិាងរស េដេស្េីេ�េំយរេ្សចចិតសាន្តនស្តី% េនេៈលេាចេងអ តេ្បេររំិ តំំិាងរសេលេក    

េ្ំរៗ និិៈ្ិនិំេនរជភៈ និិំយររួលខជរ្តី%យររ្នអកតំំិាងរស ឬំរកត�រេ្ងអ ត។ យារំយ នំ

េនចក�៏្រ្ៈៈលតវ៌នដរំ៏ខនរ្្វរន្អករិកង ឬនអក្ឹ%្�%ញដលាករ្ិនរភ និិនអកតំំ ិាងរសផិញដយ។      

�ៈិេររ ឺំយរនង ៈីននិអ ំយញ្រ្រសលជនរកស�ភៈយររ្តំំិាងរៈីសរួងអ  ំេតសរួងអ ។ំ 

 កអជិំយ%ភិលរ្ផលរេិ�ត ខជសញងហ�លានខិតខំ្រសធលរិនអនលរ និិៈលតវ៌នេដេស្%ីភិ និិេយធរចំយារំយ នំ

េនចេររបយេលេបំហយនៈ្កនត និិសនិលេស�បិ េហេរយារំយ នំ េនចកន៏ចអងជចរ�� ំិ ៈីរនិអនលរៈតិ�កញ្រិ ញដល

ររួលាន។ 

រិនអនលរាំិ េនចេយិេតរកស�ភៈយររ្នអកតំំ ិាងរ យសួវនំយចជចសធលរ ន ំយេចលិខិតននាសនន

ននកជានេ្ចេរំផជតរសញដលនចេតយចួ ករ៏បជញនចំនួនេនច ឺនចតិច�ិចំននួ�កញ្រិ ញដលតំំិាងរាំិ នរ្ាន

េេ�េរកស�ភៈ។ ្រ្ៈៈលតវ៌នញដលខជសញងហ�លររួលានាករ្ិននិរកស�ភៈននយររ្នអកតំំិាងរយសួវន  ំយ

រេិ�តេររផា ល្ ំយរកៈលតវ៌នៈីំយយិលលរតំំិាងររសាបធនីតេខត ំយរកៈលតវ៌នៈីឹខំរកត�រ្

េងអ តាំិ នរ្េនាបធនីតេខត ំយ្រសធលៈលតវ៌នៈេី% បរឹរយររ្ំរកត�រេ្ងអ ត ៈីនជីេសបល (Email) ំយ្រសធល

ៈលតវ៌នៈី្រៈលន្ផតៈ�ផងរ និិំយ្រសធលៈលតវ៌នៈីតំំិាងរផា ល្ញដលានផល្កជ។ 

 ខជសញងហ�លករ៏ធសញៃងិនំំ យជំចំេរចនាេលខេិំយរ នយដរភ រវបិក រវបិំសរួចំនួន ្ៈសាំិ នអក

តំំិាងរសសរួចំនួន ញដលានផសល្កិច�រហំយយប ិបិតរអិរក្អជិំយផសល្ៈលតវ៌នេផតិៗាករ្ិនននិ រកស�ភៈយររ្

ខងួន និិរិ�ឱជំយនយរេិ�តេនច្រ្ៈនតសេតេររេ�បលរ។ 
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រំៈលយ 2 

 

 រវរភៈ្កស្ំយនយកអជិំយ្រសធល ចិ្កិ និិ%ភិកជេច�យារំយ នំ ងអ េំនច យសួវនេលក         

រជខ ៈិរធយជ ក��  ិ ្ាប %នី េលក កន ឹបប ិត ក��  លី វប លីន េលក ស ីរជ្ង ំ  ក��  ញកស ចន�  ្ៈសាំិ នអករ្សរ

រ្សសល េលខេិំយ និិរ សំ ាបធនីតេខតសយររ្ខជសញងហ�លេនរធាំិ ្រេររ។ 

 �ចជិេ្ំរ ខជសញងហ�លរធសញៃងិនំំ យជំចំេរចវ� រ្បំនួរ�េ្ចេន ដធច� EU, , Oxfam NOVIB, Forum 

Syd, NPA និិ UNDEF ញដលានរនសបួរ េំ្ រ និិ ឧរត�ស�ញផអកហិយង� %ត�ជរ្វរដ្ំេ េំ យំយកស�%េិីរេិ�តរភ និិ

តំំិាងរស ្ៈសាំិ ំយចិ្កិំយេាចៈជសកក្សិអកឹយេនច។  

យារំយ នំ  ឺ�ំយយកេកេំយ%ភិ និិសតិយររ្ខជសញងហ�ល របជញនបសនិអងជចរ�� ំិៈីររតន និិសតិយររ្វ� រ្បំនួរ 

និិជដធនិាំយរហំយ រវបិកញដលរហំយ�សរួខជសញងហ�លេនចេរ។ 

 
 
ា
បលរប�� ា

នរក្រតិរតសិជនំកវ� េិំយខជសញងហ�ល 

ា ា
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លទ�ផលៃនករសេង�សេដរសេេបា

េនកអជិងអ រំី២ជនំយរេិ�តេនច យចនរសកលន្ជនយដរភញដល្រធន ននជ្រធនាំិ ២ជនយដរភ ំកស�ំយ  

នចិជងនរន ្រធន និិ ននជ្រធនាំិ ៩ជនំកស�ំ យបំនយររ្យដរភ ឺេនញតេ្ំសំយេ ំ រ ំ រៈ្ីំរកត

្រ�បនកសកជ�។ ឺំរកតំនន្ំំចញដលវនរេសងិភេ្ចេនេនច េនញតរនំន្ំ រត្ំញំិដនកនាំំិ នរ្េន

កអជិយដរភ េររផតេ្ចតំំិាងរញដលវនរេសងិេ្ចេនរនា រ្ៗ ។ 

រវបិកំកស�ំយាំិ ៩ជនយដរភ េនញតសនិវន%តវនយររ្តំំិាងរំរកតបំារ្ រស យិតជ ី                    

និិំរកតរិរ្ិសនជរតញដលររួលាននរនេ្ចេនលំរររ្ី២ និិរី៣។ 

រររ�្ជផាកអជិជនយដរភ ្រំយ៤៨ៃ�(ីៈីយ) េនញត�ឧររាសនិនចកជនអកតំំ ិាងរសកៈីំរកតាន   

រេសងិតិច�ិ១០ រេិ�េតាន្ក្សយររ្ខងួន១។ េហេរ្រំយ៤៨ៃ� ី (ៈីយ)េនច េនញតសនិាន្្ តី%ានេេ�េ%េិឹេនកស�ធន

រិរ្ិរេង� សតិយររ្ំរកតវននរនតចិ�ិ១០។ �លរ្ផល តំំ ិាងរំរកតរិរ្ិសនជរតេនញតសនិនច

រេង� សតាិនកអជិរសលរ្របជេំៈនិាយដរភ ចំញំកតំំ ិាងរំរកត�តិនិរស និិ ហ៊�ជនរជិនរជចិេនញតរន

ចធល�សរួ្ក្សេសេិរេង� សតិយររ្តំំិាងរសកៈីំរកត្រ�បនកសកជ�។ 

េ្េៈីំយយកេកេខិេលេ ញដលដធចននិំយយកេកេកអជិងអ រំេិ�តសជន លរផ្លរេិ�តកអជិងអ េំនច រនង ៈីំយ

េកេនេសេិជនំយរេង� សតិយររ្នអកតំំ ិាងរកអជិរសលរ្របជំេៈនិា ំយេកេនេសេិជនំយចជចសធលរ នយររ្នអក

តំំិាងរ និិ ំយេចលិខិតយររ្នអកតំំិាងរ។ 

 ំយ្របជេំៈនិាយដរភ៖ កអជិងអ រំេិ�តេនច យដរភានេរេករសលរំល្របជំរី៣ និិ រ៤ីយររ្ខងួន កអជិេនចយសួ

វន ្របជំ% ិឹ សង� ចំននួ២ដិផិញដយេររានេេ�េំយេំច្របជរំយជរចំនួន៣៧្ៈនកត្របជំ។  កអជិកិច�្របជំាំិ ៣៧្ៈនក   

យដរភានៈិភកង និិតឬននជសលតយេរធរបយរយជរចំនួនរយជរចំនួន៣៥។ កអជិេនច យេរធរបយចំនួន២៩ត្សី%កជវនំយ

ៈិភកង និិតឬំយននជសលត ដធច�េរចកី្រិចងរ ្ ំយេាចេងអ តផល្េរចក�ីរជកចតិ ំយដកន្លរអករិរ្។ិ ចញំំក

យេរធរបយចំនួន៦េរធត ាឺករ្ិននិ ំយ្រំរររលួ ាឹ ល្តំំិាងរៃ�ីតំយផង រ្រធយតំំិាងរ…ញដលេ� នំយ

ៈិភកង និិ ននជសលតេនចេរ។ល។ េនកអជិកិច�្របជំាំិ ៣៧ដិេនច �សេជសកអជិសរួកិច�្ របជំវននអកតំំិាងរចធល

យសួ្របជំ្រវំ៩៧យធរ សឺនិានរិ�ំ យខ�ចកធយ បជសរ្វរ្ំ យ្របជំេៈនិារភេនចេរ។ 

កអជិចំេំសយេរធរបយញដលត្សី%កជវនំយននជសលត ឺយដរភេរេកកជវនំយៈិភកងញតយេរធរបយចំននួ២៤

របជេ ាំ ច ាករ្ិននិ េរចកី្រិចងរ ្ យសួាំិ ំយផល្រច� រលនេលេកិច�្ ៈសេ្ៈបិ និិរន្ិរ�� ននផិញដយ។ ចំញំក

យេរធរបយ៥េផតិេរធត ឺយដរភននជសលតេររេ� នំយៈិភកងាករ្ិននិំយេាចេងអ តផល្េរចក�ីរជកចិតដល្រវបិក

ាបយរ ្ាិល និិំយដកន្លរអករិរ្រភ�េដេស។ 

ំយរេង� សតិ ំយៈិភកង និិំយននជសលតេរចកី្រិចងរយ្េរធរបយេផតិៗ៖ េនកអជិងអ រំេិ�តេនច វនយេរធរ

បយចំននួ២៤របជេ ាំ ចវនំយៈិភកង។ វននអកតំំ ិាងររយជរ៤៦យធរ សកៈីំរកត៤ ញដលានរេង� សតិាន

៣០៧ដិ េ្រេយរេៈលរយជរ៣១៣២នរី េរ�េននិ ៥២េវប ិ១២នរី ។ ចំញំកតំំ ិាងរំរកតរិរ្ិសនជរតាំិ

៣យធរ េនញតសនិនចរេង� សតិានដញដល។ 

កអជិចំេំសតំំិាងរញដលានរេង� សតិ វននអកតំំ ិាងរសកៈីំរកត្រ�បនកសកជ�ចំនួន២៧យធរ 

ឬ៥៩នជនតំំិាងរញដលានរេង� សតិាំិ ៤៦យធរ ខំំរកតេនចវននរនកអជិរភរយជរ៧៣ន (៩០
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នរន)។ ំរកតរសយិតជចីំនួន១៧យធរ ឬ៣៧នជនតំំ ិាងរញដលានរេង� សតិ ំរកតេនចវននរន 

រយជរ២១ន ឬ២៦នរន។ តំំិាងរំរកត�តនិិរស និិហ៊�ជនរជិនរជចិវន១យធរដធចេអ ជនតំំ ិាងរ២យធរដធច

េអ   ឬវអ ក២្ន។  

យរេៈលជនំយរេង� សតិ ឺ្តី%នសំជខេររតំំិាងរំរកតរសយិតជញីដលរេង� សតិាន១៨២៩នរ ី

េរ�េននិ៥៩នជនយរេៈលរេង� សតិរយជរ៣១៣២នរ។ី តំំ ិាងរ ំរកត្រ�បនកសកជ�រេង�សតិាន 

១១៩៩នរី េរ�េននិ៣៨នជនយរេៈលរយជរ ចញំំកំរកត�តិនិរសាន៩០នរី និិំរកតហ៊�ជនរជិនរជិចាន 

១៤នរី។  

 ខងនសឹយនអកតំំិាងររេង� សតិ ្តី%ានញរិញចក�នៈ្កិត %បិ្វន និិន%បិ្វនេតេលេតួនិា ឬ្រធន

ររេផតិៗញដលនអកតំំ ិាងរាននិយរេតដល្។ នអកតំំ ិាងរភេ្ចេនរេង� សតិ កអជិនលរនៈ្កតិ 

២០១៤នរី ឬ៣៣េវប ិ៣៤នរី ឬ៦៤នជនំយរេង� សតិរយជរ។ េររញសកកអជិនលរន%បិ្វន ឺ៧២៧នរី ១២

េវប ិ៧នរី ឬ២៣ន កអជិេនចភេ្ចេនេេ�េេសេិេររតំំ ិាងរំរកតរសយិតជញីដលវន៥៧៧នរី ៩េវប ិ៣៧

នរី ចំញំកតំំ ិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�្រញហល២េវប ិ១៦នរ។ី  

តំំិាងររេង� សតិកអជិនលរ%បិ្វន ចំេរចេរចកី្រិយររ្យរ ្ាិល ឺ៣៩១នរី ឬ ៦េវប ិ៣១នរ ី

កអជិេនចភេ្ចេន ឺេេ�េេសេិេររតំំ ិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�ញដលវន២៧៧នរ ី ឬ៤េវប ិ៣៧នរ ី       

ខំ ញដលតំំ ិាងរំរកតរសយិតជាីន១េវប ិ៣៦នរី រេង� សតិភេ្ចេនន%បិ្វន និិនៈ្កិត           

(េនក ំ ល)។  

េរេេេធរកិច�្របជំរយជរាំិ ៣៧េលេក និិយេរធរបយញដលានននជសលតាំិ ២៩រនង ថ �សេជសកអជិយេរធរបយ

សរួ្តី%ានននជសលតកអជិចេនង ច១ េត២កិច�្ របជំ។ 

េររញសក េរេេេធរកិច�្របជំរយជរាំិ ៣៧េលេក និិេរចកី្រិចងរ ្ យសួាំិ កិច�្ៈសេ្ៈបិាំិ ២៤ និិ យរ

េៈលរេង� សតិរនង ថ �សេជសេរចកី្រិចងរស្រួ្តី%ានៈិភកង និិននជសលតកអជិចេនង ចៈី១ េត២កិច�្ របជំ ញដល

កអជិនំសជិេៈលៈិភកងេនច វននអកតំំិាងររេង� សតិ្ រវំ១៣ដិ េ្រេយរេៈលរយជរ្រវំ១៣០ នរ ី

(២េវប ិ ១០នរី)។ 

កអជិងអ រំេិ�តងអ េំនច ដធចងអ សំជនញដយ ឺយដរភានននជសលតយេរធរបយាំិ នរ្រសខងនសឹយេដេស េររេ� នំយញក

ញ្រខងនសឹយេសេរ។ 

ំយរេិ�តយររ្ខជសញងហ�លកយ៏កេកេដធចងអ សំជនញដយថ នអកតំំិាងរភេ្ចេនេេ�េំ យេំ្ រ ឬសនិេំ្ រេតេលេ
យេរធរបយេតរសេេលបំហយររ្ំរកតយររ្ខងួន។ 

 ំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំ ិាងរ៖ កអជិងអ រំេិ�តេនចវននអកតំំិាងររយជរ១០៩យធរ កអជិចំេំស១២៣

យធរសកៈី្រ្ំរកត�រេ្ងអ តានចជចសធលរ នរយជរ១៧២១េលេក ឬ�សេជសកអជិសរួញខនអកតំំ ិាងរចជចសធលរ ន

រយជរ១៤៣េលេក ឬសរួជៃថវននអកតំំិាងរចជចសធលរ នាន្រវំ៥េលេក។ 



   ខជសញងហ�ល                          លរ្ផលរេិ�តរភ និិតំំិាងរ្ រចងំអ រំី ២ (ក��  ២០០៩-ក��  ២០១០) នីតិំលរី ៤ 

រំៈលយ 5 

 

 កអជិចំេំសតំំិាងរញដលចជចសធលរ ន វននអកតំំ ិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�ចនំួន៧៩យធរ ឬ៧២ន

ជនតំំិាងររយជរាំិ ១០៩ ញដលានចជចសធលរ ន (ំរកតេនចវននរនកអជិយដរភ៧៣ន ឬ៩០នរនតយធរ) 

ចជចសធលរ នរយជរាន៩៧៥េលេក។ តំំិាងរំរកតរសយិតជចីំននួ២៤យធរ ឬ២២ន ជនតំំ ិាងររយជរញដលចជច

សធលរ ន (ំរកតេនចវននរនរយជរ២១ន ឬ២៦នរនតយធរេលេក)។ តំំ ិាងរំរកតរិរ្ិសនជរតាំិ ៣យធរ 

ឬ្រវំ៣ន ជនតំំិាងរញដលានចជចសធលរ ន (ំរកតេនចវននរនកអជិយដរភ២ន ឬ៣នរនតយធរ) ចជច

សធលរ នរយជរាន៣៣៦េលេក។ តំំ ិាងរំរកតហ�៊�នរជិនរជចិ និិ �តិនរិសយសួេអ វន៣យធរចជចរយជរាន១៤   

េលេក។ រនិអនលរេនចរនង ថ ភយរតំំិាងរចជចសធលរ នរសំរកត និិភយរនរនតតំំិាងរញដល

ំរកតវនេនកអជិយដរភ ឺេរាេយញតរវវ្តេអ ។  

 េរេិត�សេជសភជនចនំនួតំំិាងរញដលានចជចសធលរ ន និិចំននួដិជនំយចជចសធលរ នេកេថ�សេជស

តំំិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�១យធរចជចសធលរ នរយជរាន្រវំ ១២ ដិ កអជិ១ងអ  ំ។ តំំ ិាងរ  ំរកត

រសយិតជាីន្រវំ១៧េលេក ។ តំំ ិាងរំរកតរិរ្ិសនជរតាន១១២េលេក ។ តំំ ិាងរំរកត  ហ�៊�ន 

រជីនរជិច១យធរ ចជចាន ៤េលេក ចំញំកតំំ ិាងរំរកត�តិនិរស១យធរចជចាន ៧េលេក ។   

េេលរំំ ិចជចសធលរ នយររ្នអកតំំិាងរស្ តី%ានញរិញចក�៥ ឺរ១ី  ចជចរួយរជខរជក� យសួវនំយញចក

នំេំរ រេវក េរសរិ្ផលនន រយជរាន៩៤១េលេក។ រី២  ំយចជចសធលរ នេដេស្ៈី្ិនិរ សំ ំរកតយររ្ខងួន

យសួាំិ ំយ្របជំឬេ%រិំយញដលចតញ្ចកេររំរកតខងួនអិ រយជរ៥៩៨េលេក។ រី៣  ំយចជចនសដំេ េំ យ�្ក្ស ឬនស

ដំេ េំ យថអ កដ្នកនរំយជរ១០១េលេក។ រ៤ី  ំយចធលយសួេ%រិំតរិ �ំ ឹលឹធយំ ញដលចតញ្ចិេររភីេផតិដធច

�និាំយ NGO  រយជរ៤៦េលេក។ និិ រ៥ី  ចជចបរួ ននសាសនន និិ េរច្ឹររ�ង នន (ននាសនន) រយជរ៣៥េលេក។ 

តំំិាងរាំរកត្រ�បនកសកជ� េផ តខង ំិ ំយចជចសធលរ នយររ្ខងួនកអជិេេលរំំិរួយរជខរជក�ញដល

រយជរវន៦៧៥េលេក។ ចំញំកតំំ ិាងរំរកតរសយិតជ ី និិ រិរ្ិសនជរតេផ តខង ំិ េលេំយៈ្ិនិរ ំ       

ំរកតយររ្ខងួន កអជិេនច ំរកតរសយិតជវីន១៨៩េលេក និិរិរ្ិសនជរតវន២២៣េលេក។ 

ំយចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិននាសននរ�ង បធន្រ�ៈលយដភេ្ចេនេេ�េេសេិេររតំំិាងរំរកត

រសយិតជចីំនួន២០េលេក និិតំំ ិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�១៣េលេក។ 

 ំយេចលិខតិយររ្នអកតំំ ិាងរ៖  វនតំំ ិាងរសរយជរចនំួន១៤យធរ ញដល១៣យធរសកៈីំរកតរស  

យិតជ ី និិ១យធរសកៈីំរកតរិរ្ិសនជរតានេចលិខិតរយជរចំនួន៧៤ ចងរប្ធនាបយរ ្ាិល និិបធន �ឹ រលនរកៈ្លន្ន

ន។ ចំនួនលិខិតេនច វនំយេកេនេសេិ�ិងអ រំេិ�តសជន២៨ន ឬ១៦លិខិត។ លិខិតភេ្ចេនញដលតំំិាងរាន

េចឺកអជិេេលរំំិេរអេរនកជ �ឹ រលនាបយរ ្ាិលចត%្ធិនំយ ឬននាសននេតេលេរ�ង ននញដលនអកតំំ ិ

ាងរាន្រសធលៈលតវ៌ន និិ ានររួលៈីវ� រ្េងអ តញដលលិខិតកអជិេេលរំំ ិេនច វនយហធតដល្៥៥លិខិត កអជិេេល

រំំិននាសននេររផា ល្(រឺកលិ្ខិតេតភីញដលវនរ�ង េររផា ល្) វន១០លិខិត និិ ំយេរអេកជាបយរ       

្ាិលសករំ្ងផឺា ល្វតេ្នយដរភវនចនំនួ៧លិខតិ និិ ំយរករំ្ំួយដល្ាបយរ ្ាិលវន២លិខតិ។  

កអជិងអ រំេិ�តេនច ខជសញងហ�លររួលានៈលតវ៌នថ កអជិចំេំសលិខិតាំិ ៧៤ វឺនលិខិតញត២២ (ឺ្ រវំ

៣០ន) របជេ ាំ ចញដលវនំយេអងេររតៈីាបយរ ្ាិល ឬ �ឹ រលនរកៈ្លន។្ 



   ខជសញងហ�ល                          លរ្ផលរេិ�តរភ និិតំំិាងរ្ រចងំអ រំី ២ (ក��  ២០០៩-ក��  ២០១០) នីតិំលរី ៤ 

រំៈលយ 6 

 

 នអកតំំ ិាងរងរី៖ ចនំួននអកតំំិាងរងរីសនិវនំយេកេន និិៃរចជចេរ វឺនចំនួនេៃយ២៦យធរ េរ�េននិ

២១នជនចំននួរវបិករភរយជរ១២៣យធរ ញដលកអជិេនច ៦យធរសកៈីំរកត រសយិតជ ី និិ២០យធរេរធតសកៈីំកត

្រ�បនកសកជ�។ 

េយឿិកី ំ យំររ្នអកតំំិាងរបំា% សធយ រជខហួយ និិ នរកយដសងនី្តី%ានរង� រក្អជិញខរីហ ងអ េំនច េររ   

តំយធ%កជនអកតំំិាងរងរី សធយ រជខហួយ ្តី%រិៈ្ិនលររិបំិឺចតិរេសចនរកយដសងនី ហ៊ជន ញរន និិ ាបយរ ្ាិល

ចំនួន១៦ ៥លនេយធល រសយរំយំត្្ ាកញ្ខយដរភយររ្េត។្ នអកតំំ ិាងរ សធយ រជខហួយ ្តី%យិច្យំហធតដល្ ៣

ងអ េំរេរររួលានន្លរអករិរិ្យររ្េតា្ន%ិ។  

 ចំញំកំយ្របជំេៈនិាយររ្នអក�ងរី%ិ ឺវនំយចធលយសួយប ិរកស� និិវនំយេកេនេសេិ�ិងអ សំជន ញដល

ចំនួនេនច វន៧៣ន េេធរននិតំំិាងរងរីរយជរ បតិ្រហក្្ រញហលននិ ភយរយររ្នអកតំំ ិាងររជយរ៨០ន 

ញដលានចធលយសួំយ្របជំេេធរននិចនំួនតំំ ិាងររយជរ។ 

 ំយរេង� សតិយររ្នអកតំំ ិាងរងរីកវ៏នំយេកេនេសេិញដយ ឺវននអកតំំ ិាងរ១២យធរ(៤៦នជននអក

តំំិាងរងរីរយជរ) រេង� សតិាន៩េវប ិ និិ៥៧នរីកអជិកិច�្របជំ៣៧េលេក ឺេកេនចំននួ៣ដិ។ 

 ំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំ ិាងរងរី កវ៏នំយេកេនេសេិញដយ ឺេកេន១៦នេេធរននិងអ សំជន(២០០៨-២០០៩) 

ញដលវននអកតំំ ិាងរីចនំួន២២យធរ ានចជចសធលរ នចំននួ៤៥៦េលេកេរ�េននិ២៦នជនចំននួចជចសធលរ នរយជរ១៧២១

េលេក។ 

អនុសរនន 

- យចនរសកលន្្ ិ្្ ិយដរភ៖ ខជសញងហ�លរធសរនផល្ននជឹរនន ដធចវនកអជិយារំយ នំ ងអ រំេិ�តសជន េររ

តួនរថីអ កដ្នកនយំដរភ យសួាំិ រវបិកកអជិំកស�ំ យបំនកអជិយដ ួយ្តី%ានញរិញចកកអជិចំេំសំ

រកតញដលវននរនកអជិយដរភ។ 

- ំយរេិ�េត្កស្េសេិ រេង�សតកិអជិរសលរ្របជេំៈនិា៖ នរ្យរេៈល២ងអ  ំ េហេរញដលតំំិាងរសកៈី 

ំរកតតិច�ិ១០នរន សនិនចរេិ�េត្ក្សរេង�សតិអកាបជេររខងួនអិ េហេរតំំិាងរខងច្តី%

ាតរ្ិរិ្រ្រិេង� សតិយររ្ខងួន និិ ខងចេរធត្តី%េតចធលយសួ�សរួំរកតដជរ ញដល�ធ្រកួត្រញបិ        

ដេ ំេ សនំំ ចយររ្ខងួន។ ខជសញងហ�លេនរនរធសផល្ននជឹរននកជ%េិឹេនកស�្រំយ៤៨ៃ� ី (ៈីយ) ជនរររ�្
ជផាកអជិយដរភ េររននជ�� តកជំរកតញដលររួលាននរនតិច�ិ១០ នចរេិ�េត្ក្សរេង� សតយិររ្
ខងួនាន១។ 

- តវង ភៈ និិ ំយចធលយសួៈវី� រ្េងអ តេនកអជិំកស�ំ យបនំយដរភ៖ ំយរេិ�តរនង ថ ំយៈិភកងេរច

កី្រិចងរត្េរអេចងរេ្នរសលរ្របជំេៈនិា ឺ្េនញ្ត�េ%រិំរនង កជល�េសេលញតរបជេ ាំ ច េររ្រយ្េរធរ

បយាំិ នរ្្តី%ានននជសលត�និច�។ ាំិ ថអ កដ្នកនាំបយរ ្ាិល និិយដរភរជរ្ញតានេលេកេសេិថ េរចកី
្រិចងរ ្ ្តី%ានៈិភកងយប ិរជីបេ្រេនកអជិំកស�ំ យបំនយដរភ សជនននិ ចធលដល្រសលរ្របជេំៈ

និាេដេស្យីដរភននជសលត។ េនខំញដលរសលរ្របជំេៈនិាេរេករធលរកជវនំយចធលយសួរេិ�តៈីវ� រ្

េងអ ត ំយៈិភកងេនកអជិំកស�ំយបំនញរយ�ំយរវថ តេ្ត%ិ និិសនិេរេកកជវនំយចធលយសួរេិ�ត
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រំៈលយ 7 

 

ំយ នំ េត%ិ។ខជសញងហ�លរធសផល្ននជឹរននកជយដរភេរេករធលរ កជវនំយចធលយសួរេិ�តំយ នំ  ាល្ំយ
ៈិភកងេរចកី្រិចងរត្េរអេចងរេ្នកអជិំកស�ំ យបនំយដរភ េដេស្រីេិ�េនំយចធលយសួយររ្វ� រ្េងអ ត
េតេលេេរចកី្ រិចងរ ្និិ តវង ភៈកអជិំយៈិភកង។ 
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រភាននេ�តំេាងរា

�ុលា២០០៩ាក�� ា២០១០ា

១. ដំេណ�រ�ររសម័យ្រ�ំេំេពញអរដររ� 

 ចនំនួកចិ�្ របជកំអជិរសលរ្របជេំៈនិា៖កអជិងអ រំី ២ (តជល ២០០៩ - ក��  ២០១០) ជនំយរេិ�តេនច យដរភ

ានេរេករសលរ្របជំេៈនិាយររ្ខងួនចនំួន២េលេក យសួវនរសលរ្របជំេលេករី៣(ចេនង ចៈីញខតជល ដល្េអធ ងអ ២ំ០០៩) 

និិរសលរ្របជំេលេករី៤ (ចេនង ចៈីញខេសឹ ដល្ញខសៃិជន ងអ ២ំ០១០)។ យដរភកា៏នេំច្របជ%ំ ិឹ សង� ចំនួនៈីយដិ រឺី
១ ចេនង ចរសលរ្របជំរី៣ និិ រី៤ នរ២ីចេនង ចរសលរ្របជំេលេរី៤និិរ៥ី។ យដរភវនំយ្របជំរំនតស្រួដិាករ្ិ

ននិំយដកន្លរអកររិ្នអកតំំិាងររស យិតជ។ី 

កអជិរសលរ្របជំាំិ ៈីយេលេកេនច វនកិច�្ របជំចំនួន៣៧កិច�្របជំ េររកិច�្ របជំនសីរួៗវនយរេៈល១្ៈនក0F

1។ 

 កអជិងអ រំេិ�តេនច ចនំួនកិច�្របជំេៈនិាយដរភវនំយេកេនេសេិ�ិងអ សំជន្រវំ៦១ន(ងអ សំជន៖ ក��  

២០០៨- ក��  ២០០៩ វនកិច�្របជ២ំ៣ដិ)។ កំេ េំ នជនកចិ�្របជំេនច កេ៏ររឹយកអជិងអ រំេិ�តេនច យដរភាន

ររួលេរចកី្រិចងរ ្ យសួាំិ កិច�្ៈសេ្ៈបិេ្ចេនៈីាបយរ ្ាិលញដលរភានៈិភកង និិននជសលតវន២៤នត�ររ 

(ងអ សំជនវនចំននួ១៧នត�ររ)។ 

 %តវននអកតំំ ិាងរកអជិរសលរ្របជ៖ំ េនខំចនំួនកិច�្របជវំនំយេកេនេសេិេេធរននិងអ សំជន ចនំួននអក

តំំិាងរចធលយសួកអជិកចិ�្របជំញរយ�ធង កច្ជចខងចៗកអជិងអ រំេិ�តេនច។ 

 េនកអជិងអ រំេិ�តេនច ចនំួននអកតំំិាងរ�សេជសចធលយសួកអជិសរួកិច�្ របជំវន៩៧យធរវនំយធង កច្ជច្រវំ

២ន េេធរននិ ងអ សំជនញដលវនតំំ ិាងរចធល្របជំ�សេជស៩៩ យធរ។ 

 ដធចងអ រំេិ�តសជនៗញដយ យដរភកអជិងអ រំេិ�តេនចសនិានបួរឧររាខ�ចកធយ បជសរ្វរក្ិច�្ របជំយររ្ខងួនេនចេរ

េររឹយំរកត្រ�បនកសកជ�វនតំំ ិេលេរ្រ្្ េនេ្ដេស្ដីំេ េំ ំយកចិ�្របជំយដរភ។ 

តួេលខ ១៖េ្របរេេធរចំនួនកិច�្របជំ និិចំនួននអកតំំិាងរ�សេជសចធលយសួកអជិ១កិច�្របជំ 

 
                                                 
1វនញតកិច�្របជំៈីយេលេកញដលវនយរេៈល១ជៃថេៈ៖កិច�្របជំជៃថ៣០ តជល ២០០៩ រីៈីេរចកី្រិចងរហិ្យង� %ត�ជរ្វរ្ំ យ

្រ្្ ិងអ ២ំ០១០ និិកិច�្របជំជៃថ១០សនី ២០១០ រីៈីេរចកី្រិចងរ្ំ យ្រងំិ នំេៈេៈជកយលួរ។ 

23 ្បបជុ 

38 ្បបជុ 

99 នកក 89 នកក 

០ 

២០ 

៤០ 

៦០ 

៨០ 

១០០ 

ឆា ុ២០០៩ ឆា ុ២០១០ 

ចុនួនកិច�្បបជុ 

ចុនួនអាកតុណាងរ� 
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តួេលខ ២៖ ៖ ន្រកំេ េំ ន�នជន%តវននអកតំំិាងររសំរកតចធលយសួកអជិ១កិច�្របជំេេធរននិងអ រំេិ�តសជន 

(តជល ២០០៩-ក��  ២០១០ េេធរ ក��  ២០០៨ - ក��  ២០០៩) 

កអជិចេំំស%តវនាំិ ៩៧យធរ �សេជសវន

នអកតំំិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�    

្រវំ៧៣យធរ (ងអ សំជនវន៧៦យធរ)។ នអក

តំំិាងរំរកតរសយិតជវីន្រវំ 

១៩យធរ (ងអ សំជនវន១៨យធរ) នអកតំំិាងរ

ំរកតរិរិ្សនជរតវនចំនួន២យធរ (ងអ សំជន

វន២យធរញដយ) នអកតំំ ិាងរំរកតហ�៊�ន

រជិនរជិចវន២យធរ (ងអ សំជនវន១យធរ) និិំ

រកត�តិនិរសវន១យធរ (ងអ សំជនវន២យធរ)។ 

ំយៈភិកង និិ តឬននជសលតេរចកី្ រិចងរត្េរអេចងរ ្និិ យេរធរបយេផតិ៖  យដរភានេលេកយេរធរបយរយជរចំនួន៣៥

កអជិរសលរ្របជំេៈនិាឹ សង�  និិ% ិឹ សង� េលេករី៣ និិរ៤ី។ កអជិេនចយេរធរបយចំននួ២៩ ញដលត្សី%កជវនំយ

ៈិភកង និិ តឬំយននជសលតដធច�េរចកី្រិចងរ្ំ យេាចេងអ តផល្េរចក�ីរជកចិត ំយដកន្លរអករិរ្។ិ ចំញំក

យេរធរបយចំនួន៦េរធតឺាករ្ិននិំយំយ្រំរររួល ាឹ ល្តំំិាងរៃ�ីតំយផង រ្រធយតំំិាងរ…ញដលេ� នំយ

ៈិភកង និិ ននជសលតេនចេរ។ល។ 

េាចរីយប ិំ ំយរេិ�តេកេថ កអជិចំេំសយេរធរបយញដលត្សី%កជវនំយននជសលត ឺយដរភេរេកកជវនំយ

ៈិភកងញតយេរធរបយចំននួ២៤របជេ ាំ ច ាករ្ិននិេរចកី្រិចងរ ្យសួាំិ ំយផល្រច� រលនេលេកិច�្ៈសេ្ៈបិ និិរន្ិ
រ�� ននផិញដយ។ ចំញំកយេរធរបយ ៥េផតិេរធតឺយដរភននជសលតេររេ� នំយៈិភកងកអជិ្របជំេៈនិាាករ្ិននិ

ំយេាចេងអ តផល្េរចក�ីរជកចិតដល្រវបិកាបយរ ្ាិល និិំយដកន្លរអករិររ្ភ�េដេស។ យេរធរជនំយននជសលត

ៈិត�សនិ្រររសយដេស�នជង� និិរររ�� ជផាកអជិយររ្រភ។ 

យេរធរបយកអជិងអ រំេិ�តេនចភេ្ចេន ឺាករ្ិននិេរចកី្រិចងរ ្ ញដលខជរៈីងអ សំជនញដលភចេ្ចេនាឺករ្ិននិ

ំយេាចេងអ តផល្េរចកីរជកចិត ឬសនិញសនេរចកី្រិចងរេ្ររឹយញត�ងអ ដំំរធិ ជននីតិំលរ៤ីញដលវនំយផង រ្ 

រធយតំំិាងរ និិំយញកញ្ររវបិកាបយរ ្ាិល។ 
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តួេលខ ៣៖ ៖ េ្របរេេធរយេរធរបយរស្រេ្រយបិងអ  ំ២០០៨-២០០៩ និិងអ  ំ២០០៩-២០១០ 
យេរធរបយាំិ ៣១កអជិងអ រំេិ�តេនចយសួ

វន េរចកី្រិតេរអេចងរច្ំនួន១៨ 

កិច�្ ៈសេ្ៈបិចំនួន១០ និិ េផតិដធច

�ំយរំ្ងេឺនយដរភ និិំយេាច

េងអ តផល្េរចករីជកចិតចំននួ៣។ យដ

រភកអជិងអ រំេិ�តេនច ានៈិភកង 

និិននជសលតេរចកី្រិចងររំ្ខន្ៗ

សរួចំនួន ដធច�េរចកី្រិចងរ ្ រី
ៈីំយ្រងំិ នំេៈេៈជកយលួរ េរចកី
្រិ្កស្ៈហ�រ កំ  េរចកី្ រិ

ចងររ្ីៈីំយេេ�េាតជកស�េរររនិ%េិី េរចកី្ រិចងររ្ីៈីហិយង� %ត�ជរំារង្អ ២ំ០១០ េរចកី្រិចងររ្ីៈីនរងសកិ

យំ៌ (ំយដកហធត្រៈជ្ររចងរេ្ររយដ) និិេរចកី្រិចងររ្ីៈីំយផល្កស�រិរិ្េលេចំញំកអកបនជននេយរហ

កស�រិរិ្ដល្បនរយេររ។ 

 េាចរីយប ិំ េរចកី្រិចងរា្ំិ េនច សនិានររួលំយេំ្ រាំិ ្រ្ិៈីតំំ ិាងរសកៈី្រ្ំរកត

េនចេរ េហេរករ៏នតល្រជកនធ%ភៈច្សីិច្វរខងចៗផិញដយ កអជិនំសជិេៈលៈភិកង (ភៈច្សីិច្វរវនេនកអជិ    

ចំនជច ២ ាករ្ិននិំយរេង� សតិយររ្នអកតំំ ិាងរ)។ 

១.១.ាកបសេ��ញ�នបររអសក�តំេាងរកសេុរញ�ដងបមុតពញរភា

 ំយរេង� សតិយររ្នអកតំំ ិាងរ្ តី%ានារ�្េលេក េៈលញដលនអកតំំ ិាងរានេសេិរេង� សតិសិៗ 

េហេរនិិបរ្យរេៈលញដលេសេិរេង� សតិេនចេររិត�នរ។ី ំយរេិ�តេនច ក%៏ភិេតេលេខងនសឹយសតយិររ្

នអកតំំិាងរញដលានរេង� កអជិរសលរ្របជំផិញដយ។ 

 កអជិងអ រំេិ�តេនច វនតំំ ិាងរសកៈ៤ីំរកតេសេិរេង� សត។ិ ចំញំកតំំិាងរសកៈីំរកតរិរ្ិ
សនជរតញដលេ� ន្កស្រេង� សតិ េនញតសនិានរេង�សតិដធចងអ សំជនញដយ។ រររ�្ជផាកអជិយដរភញដលកំំ តច្នំួន

តំំិាងរយប ិតចិ១០យធរ េរេរនចរេិ�េត្ក្សេសេិរេង� សតិាន េនញត�ឧររាាាំិ ដល្ំយរេង� យររ្នអក

តំំិាងរភតិចដញដល េហេរកអជិងអ រំេិ�តេនច យដរភសនិានរកចិតរជករកញ្កញ្ររររ�្ជផាកអជិេនចកអជិេេល

រំំិំយរយតំំិាងររេសងិភតិចេនចេរ។ ខជសញងហ�លេនញតរល្េកេថ ំយញកញ្ររ�្ជផាកអជិយដរភ្រំយ

៤៨ៃ�ី(ៈីយ) េនញតចាំចេ្ររ្រេយចជិេ្ំរជនកថខ កំ រី១ជន្រំយេនច ួយដធយរកថ្ “ំរកតនេយារំ

វននរនតិច�ិដរ ្ នចរេិ�េត្ក្សាន១រ្វរត្ំំ ិាងរយររ្ខងួន”។ ំយញកញ្រ្រំយេនច េេ�េកជ្ររ �ឹ យត ី  

យររ្យដេស�នជង�វ្រ៥១ៃ�ីញដលញចិថ  “្ៈចា�ំច្កកសកជ�ននជ%តនេយរារ្រ�េិរេតរជេរយៈីហជរកត។ 

 កអជិងអ រំេិ�តេនច វននអកតំំ ិាងរេ្ចេន�ិងអ សំជនេសេិរេង� សតិឺរយជរវន ៤៦យធរ (ឬ៣៧នជនរវបិក

រភរយជរ ១២៣យធរ)។ ចនំនួេនចេកេន�ិងអ សំជន្រវំ៥៩ន(ងអ ២ំ០០៨-២០០៩ វនតំំ ិាងរេសេិរេង� សតិ
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រំៈលយ 11 

 

ញត ២៩យធរ)។ំយរេិ�តករ៏នង ញដយថ កអជិចំេំសតំំ ិាងរាំិ ២៩យធរញដលានរេង� សតិងអ សំជន វឺន២៨យធរ

ានេសេិរេង� សតកិអជិងអ រំេិ�តេនច។  

តំំិាងរាំិ ៤៦យធរ ានេសេិរេង� សតិរយជរ៣០៧ដិ និិេ្រេេៈលនរ្ ៣១៣២នរី (ឬ៥២េវប ិ១២នរី)។ 

 េរេេេធរកិច�្របជំរជយរាំិ ៣៧េលេក និិយេរធរបយញដលានននជសលតាំិ ២៩រនង ថ �សេជសកអជិយេរធរបយ

សរួ្តី%ានននជសលតកអជិចេនង ច១ េត២កិច�្ របជំ។ 

 េររញសក េរេេេធរកិច�្របជរំជយរាំិ ៣៧េលេក និិេរចក�ី្រិចងរ ្ យសួាំិ កិច�្ៈសេ្ៈបិ ាំិ ២៤ និិយរ

េៈលរេង� សតិរនង ថ �សេជសេរចកី្រិចងរស្រួ្តី%ានៈិភកង និិននជសលតកអជិចេនង ចៈ១ី េត២កិច�្ របជំញដល

កអជិនំសជិេៈលៈិភកងេនចវននអកតំំិាងររេង� សតិ្ រវំ១៣ដិ េ្រេយរេៈលរយជរ្រវំ១៣០នរ ី 

(២េវប ិ១០នរី)។ យរេៈលជនំយរេង� សតិេនចវនំយេកេនេសេិ េរេេេធរននិងអ សំជនញដលេរចកី្រិចងរស្រួ ្តី%

ានៈិភកង និិននជសលតកអជិចេនង ចៈ១ីេត២កចិ�្របជំញដយញតវនតំំិាងររេង� សតិ្រវំ៨ដិ ញដលេ្រេយរ 

េៈលរយជរ្រវំ៨៣នរ។ី 

តួេលខ ៤៖ កំេ េំ នេរចក�ី្រិចងរ ្កិច�្របជំ និិំយរេង� សតិកអជិងអ ២ំ០១០េេធរននិ២០០៩ 

េាចរីយប ិំកេំ េំ ន 

កិច�្របជំ និិំយរេង� 

សតិ េឺររឹយកំេ េំ ន

េរចកី្រិចងរ ្ �      

ៈិេររ ំយៈិភកងេត

េលេចងររំ្ខន្ៗ  ដធច�

្កស្ៈហ�រ កំ  ញដល 

្តី%ំយចំំ រ៨កិច�  

្របជំ។ 

កអជិចំេំសតំំិ

ាងរញដលានរេង� 

សតិាំិ ៤៦ វនតំំិាងរសកៈីំរកត្រ�បនចនំួន២៧យធរ(េរ�េននិ៥៩ន ជនតំំ ិាងររេង� សតិរយជរ) នអក

តំំិាងរំរកតរសយិតជ ី ១៧យធរ (េរ�េននិ ៣៧ន) តំំិាងរំរកតហ�ជនរជិនរជិច និិ�តិនិរសយសួេអ វន២

យធរ (៤ន)។ េរេេេធរននិចនំនួនរន ឬចំនួនតំំ ិាងររយជររសំរកតេនយដរភរនង ថ ំរកត្រ�បនក

សកជ�វនតំំ ិាងររេង�សតិសនិរវវ្តេតននិចំនួននអកតំំិាងរញដលខងួនវនេនកអជិយដរភ (៧៣ន ជន

នរនរយជរ) ខំំរកតរសយិតជវីន ២១ន ំរកតរិរ្ិសនជរត �តនិិរស និិហ៊�ជនរជិនរជិចវន ៧ន។ 

ចំញំកតំំ ិាងរសនិានរេង� សតិវន៧៧យធរ។ 
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តួេលខ ៥៖ ភយរតំំិាងរេសេិរេង� សតិេេធរននិតំំិាងររយជរកអជិរកតខងួន 

តំំិាងរំរកត្រ�បន   

កសកជ� វន៣០ន (េរ�េននិ២៧យធរ ជន

ចំនួនតំំិាងរំរកតេនច

រយជរាំិ ៩០យធរ) ានរេង� សតិ 

កអជិងអ រំេិ�តេនច។ តំំ ិាងរ

ំរកត រសយិតជវីន៦៥ន (េរ�េ
ននិ១៧យធរ កអជិចំេំស២៦យធរ)។ 

ំរកតហ៊�ជនរជិនរជិច និិំរកត

�តិនិរសវនចំនួន១យធរដធចេអ (េរ�េ
ននិ៥០នជន នអកតំំ ិាងរំ

រកតេនចរយជរដធចេអ )។ េររញសកតំំិាងរំរកតរិរ្សិនជរតសនិនចរេង� សតាិនេររឹយញតំរកត

េនច សនិនចវនលរភ្ៈរេិ�េត្ក្សរេង� សតយិររ្ខងួន និិសនិ្ៈសេតចធលយសួ�សរួ្ក្សំរកតដជរ។ា

១.២.ាកបសេ��ញ�និប នរិបររអសក�តំេាងរកសេុរញ�ដងបមុតសព�អេំពញរភា

 កអជិងអ រំេិ�តេនច វនតំំិាងររយជរ៤៦សកៈីំរកតនេយារចនំួន៤ ញដលានេសេិរេង� សតិរយជរ

៣១៣២នរ ី(៥២េវប ិ ១២នរី) ឬ�សេជសតំំ ិាងរសរួយធររេង� សតាិន្រវំ៦៨នរី។ 

តួេលខ ៦៖ចំននួតំំ ិាងរ និិយរេៈលរេង� សតរិសំរកត 

កអជិចំេំស ំរកតាំិ ៤ 

វនំរកត្រ�បនកសកជ�

ចំនួន២៧យធរ(េរ�េននិ៥៩ន ជន  

តំំិាងររេង� សតិរយជរ)     

រេង� សតរិយជរាន ្រវំ

៣៨ន (េរ�េននិ១១៩៩នរី ឬ

្រវំ២០េវប ិ) ជនយរេៈល

រេង� សតរិយជរ។  

ចំញំកំរកត រស យិតជវីន

តំំិាងរ១៧យធរ (េរ�េននិ

៣៧ន ជនចំនួនតំំិាងរ

ានរេង� សតរិយជរ) រេង� 

សតរិយជរេ្ចេន�ិេាន្រញហល៥៩ន (េរ�េននិ១៨២៩នរី ឬ៣០េវប ិ២៩នរ)ី។ ំរកត�តិនិរសវន១យធរ 

រេង� សតាិន្រវំ៣ន (េរ�េននិ៩០នរី) និិ ំរកតហ៊�ជនរជិនរជចិាន១៤នរី។ ំរកតហ៊�ជនរជិនរជិច កអជិងអ ំ

រេិ�តសជនសនិានរេង� សតិេនចេរ។ 
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ដធចងអ រំេិ�តសជនញដយ ចំនួនតំំ ិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�ញដលានេសេិរេង� សតិ ឺេ្ចេន�ិំ

រកតដជរេរធត (្រវំ៥៩ន) ករ៏បជញនយរេៈលរេង� សតិឺសនិានេ្ចេន�ិេេនចេរឺាន្រវំ៣៨ន ចំញំក

តំំិាងរំរកតរសយិតជេីនញតនសំជខកអជិំយរេង� សតាិនេ្ចេន�ិតំំ ិាងរដជរ។ 

ំយញដលចំនួនតំំ ិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�រេង� សតិានេ្ចេន កេ៏ររឹយំរកតេនចវន

តំំិាងរេ្ចេន (៧៣ន) និិ្កស្រេង� សតិេ្ចេន (៩្ក្ស កអជិ ១១្ក្ស)។ េាចរយីប ិំ យរេៈលរេង� សតិ
វនតិច�ិំរកតរសយិតជ ី កេ៏ររឹយេៈលរេង�សតិសិៗ នអកតំំ ិាងរំរកតេនច សនិានរេង� សតិ
េ្ចេនេនចេរ។ ំយេេ�េញររេនច ឺេដេស្ៈីេនងននដល្ំយននជសលតេរចកី្រិចងរ។្ 

នអកតំំិាងរំរកតរសយិតជ១ីយធរ (កអជិចំេំសនអកញដលានរេង� សតិរយជរ១៧យធរ) ឺរេង� សតិ�

សេជសាន្រវំ ១០៧នរី កអជិ១ងអ រំេិ�តេនច (ងអ សំជន១យធរ�សេជសាន ៧៤នរីកអជិចំេំសតំំិាងរ១០យធរ)

។ តំំ ិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�ាន្រវំ៤៤នរី (ងអ សំជន�សេជស២៦នរីកអជិចំេំស១៨យធរ)។ ំរកត

�តិនិរសាន ៩០ នរី (ងអ សំជនាន៣៩នរីកអជិចំេំស១យធរ) និិំរកតហ៊�ជនរជិនរជិចាន១៤នរី (ងអ សំជនសនិាន

រេង� សតិេរ)។ ដធចេនច កអជិងអ រំេិ�តេនច�សេជស នអកតំំិាងរានរេង� សតិេ្ចេន�ិងអ រំេិ�តសជន។ 

១.៣.ាខ�ពញសៃនកបសេ��ញ�នបររអសក�តំេាងរសធងបនពេដៀសពលរបុា

 ខងនសឹយសតិយររ្នអកតំំិាងរស ញដលានរេង� េនកអជិនំសជិេៈល្របជេំៈនិា ្តី%ាន%ភិេររញរិ

ញចក�រីរធយ(Tone) ឺ៖ នៈ្កនត%បិ្វន និិ ន%បិ្វន ចំេរច �ឹ រលនយេរធរបយឬតួនិាត �ឹ រលនយរ ្ាិល ំសរួញដល

នអកតំំិាងរសនិយររំេំេត។ ខងនសឹយនៈ្កនត ឺរំេំេលេសតិេស�រេតេលេតួនិា ឬ �ឹ រលនំសរួ។ ចំញំក

អ%បិ្វន ឺេផស តេលេំយេលេករយេរេយៈីជំរស្តស ិ េរចកី្រិចងរេ្េលនេយារ ឬតួនិា ឬ �ឹ រលនំសរួ        

យអីន%បិ្វន ឺនយិរៈីជំ%រិតសិតនួិា ឬ �ឹ រលនំសរួ។ 

 កអជិញផអកេនច ននិ %ភិៈីនត�នលរេេធរននិយរេៈលរយជរជនំយរេង� សតិ។ ដធចេនចតំំិាងរញដលសកៈីំ

រកតរេង� សតិេ្ចេន នចរេង� សតកិអជិនត�នលរនីសរួៗេ្ចេន�ិំរកតដជរេរធត។ ចញំំកំយ%ភិនត�នលរជន

រេង� សតិយររ្នអកតំំិាងររសំរកត និិវនរនង េនចំនជចរនា រ។្ កអជិងអ រំេិ�តេនច ្រ្ំរកតញដល

ានរេង� សតិឺរជរញ្តានរេង� សតកិអជិនលរនៈ្កនត %បិ្វន និិន%បិ�វន។ 

តួេលខ ៧៖ ចំនួននរី និិភយរខងនសឹយៈ្កនតរសំរកតជនំយរេង� សតិ (នៈ្កនត %បិ្វន និិន%បិ្វន) 

យររ្នអកតំំិាងរ 

ដធចងអ រំេិ�តសជនញដយ លរ្ផលរេិ�ត រនង

ថ និនអ ំយជនំយរេង� សតយិររ្នអក

តំំិាងរ្ រ្ំរកត ឺេផ តខង ំិ កអជិ

នលរនៈ្កនត ន%បិ្វន និិ%បិ្វន។ ំយ

រេង� សតញិររនៈ្កនតជ វន ៦៤ន (ឬ

េរ�េននិ២០១៤នរី ឬ៣៣េវប ិ ៣៤នរ)ី 

ជនយរេៈលរេង� សតិរយជរយររ្នអក       

អរ្្ក្ត, 

2014, 64% 

វបិ�មន, 391, 

13% 

អវបិ�មន, 

727, 23% 
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តំំិាងរសាំិ នរ្ញដលវន យរេៈលរយជរ៣១៣២នរី។ 

 ចំញំកំយរេង� សតិញររន%បិ្វន កអជិលំររេ្លខ២ញដលវនយរេៈលរយជរ ៧២៧នរី (ឬ១២េវប ិ ៧

នរី) ជនយរេៈលរេង� សតិរយជរ េរ�េននិ២៣ន។ យអីំយរេង� សតិញររ%បិ្វនវឺន១៣ន (េរ�េននិ៣៩១នរី ឬ៦

េវប ិ៣១នរី)។ 

តួេលខ ៨៖ខងនសឹយជនំយរេង� សតិយររ្តំំិាងររសំរកតេេធរននិយរេៈលរយជរយររ្ំបក្ 

និនអ ំយជនំយរេង� សតិ យររ្

នអកតំំ ិាងរ កអជិងអ រំេិ�ត

េនច ដឺធច�ងអ សំជនញដយ េររតំ

ំិាងរភេ្ចេន ឺរេង� 

សតញិររនៈ្កនត។ ចំញំកំយ

រេង� សតិញររ%បិ្វន ភឺ

េ្ចេនេេ�េេសេិ េររតំំិា

ងរ ំរកតំនន្ំំច្រ�

បនកសកជ� និិ ំយរេង� សតិ
ញររន%បិ្វន ឬំយយចិន ្ភឺ

េ្ចេនេេ�េេសេិេររតំំិ    

ាងរំរកតរសយិតជ។ី 

តួេលខ ៩៖ ចំនួននរី និិភយរជនខងនសឹយជនំយរេង� សតិញររនៈ្កនតរសំរកត 

តំំិាងរសសកៈីំរកតាំិ ៤រជរ្ ញតាន

រេង� សតិកអជិនលរនៈ្កនត។ តំំ ិាងរស

ំរកតរសយិតជ ីាននសំជខកអជិំយរេង� 

សតកិអជិខងនសឹយេនច ១៩េវប ិ១៦នរ ី(ឬេរ�េ
ននិ៥៨ន ជនយរេៈលរេង� សតរិយជរកអជិ

នលរនៈ្កនត)។ តំំ ិាងរសំរកត្រ�

បនកសកជ�េ្រេេៈល១៣េវប ិ និិ៦នរ ី(េរ�េ
ននិ៣៩ន) និិំរកត�តិនិរស៦៤នរ ី

(េរ�េននិ៣ន) និិំរកតហ៊�ជនរជិនរជិចាន៨

នរី (េរ�េននិ ១នជនយរេៈលរេង� សតិ
រយជរកអជិនលរនៈ្កនត)។  
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តួេលខ ១០៖ ចំនួននរី និិភយរជនខងនសឹយជនំយរេង� សតិញររ%បិ្វនរសំរកត 

តំំិាងរសសកៈីំរកតនេយារាំិ

៤ រជរ្ញតានរេង� សតញិររ%បិ្វន។ េាច

រីយប ិំ រធយ(Tone)ញររ%បិ្វនេនច ភឺ

េ្ចេន េេ�េេសេិេររតំំ ិាងរំរកត

្រ�បនកសកជ� ញដលរយជរវន៧១ន (េរ�េ
ននិ៤េវប ិ៣៧នរ)ី ជនយរេៈលរេង� សតិ
ញររ%បិ្វនរយជរ េឺេ�េេសេិេររតំំិ      

ាងរសំរកត្រ�បនកសកជ�។ ចញំំក

តំំិាងរសំរកតរសយិតជ ី ញដលរេង� 

សតិញររ%បិ្វនេនចញដលវនយរេៈលញត៩៦នរ ី (េរ�េននិ២៥នជនចំនួនំយរេង� សតិយររ្ខងួន)។ំរកត�តិ
និរសវន១៦នរី (៤ន) និិនអកតំំ ិាងរំរកតហ៊�ជនរជិនរជនិាន២នរី។ និនអ ំយេនច ដឺធច�ងអ រំេិ�តសជន

ញដលតំំិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�េផ តខង ំិ កអជិំយរេង� សតិញររ%បិ�វនរនា រៈ្ីនៈ្កនត។ 

តួេលខ ១១៖ ចំនួននរី និិភយរជនខងនសឹយជនំយរេង� សតិញររន%បិ្វនរសំរកត 

េាចរីយប ិំ ំយរេង� សតញិររន%បិ្វន 

ំសរួេនច េនញតេកេតវនេសេិសនិថេេ�េ
េសេិេររំរកតំនន្ំំ ច ឬំរកត

្រងំិ េនចេរ។ កអជិេនចំរកតរសយិតជ ី

ានរេង� សតិន%បិ្វនេ្ចេនយហធតដល្

៧៩ន ជនចំននួរធយរេង� សតិន%បិ្វន ាំិ

នរ្(េរ�េននិ៩េវប ិ៣៧)ជនយរេៈលរេង� 

សតិកអជិខងនសឹយន%បិ្វនរយជរ។ ចំញំក

តំំិាងរសំរកត្រ�បនកសកជ� ាន

ញៃងិកអជិខងនសឹយន%បិ្វន ្រញហល១៩ន (២

េវប ិ១៦នរី)។ តំំ ិាងរំរកត�តិនិរសានរេង� សតិយរ១០នរី េរ�េននិ ១ន និិនអកតំំ ិាងរំ

រកតហ៊�ជនរជិនរជិនាន ៤នរីេរ�េននិ ១ន។ តំំិាងរំរកតរសយិត៊ជកីអជិងអ រំេិ�តសជន រេង� សតកិអជិនលរន%បិ�វន

េ្ចេនរនា រៈ្ីនៈ្កនតផិញដយ។ 

១.៤.ាខ�ពញសកបសេ��ញ�នបររអសក�តំេាងររសធងបនពេដៀសពលរបុសញបិបក្ា

 កអជិញផអកេនច រនង ៈីំយ%ភិជននិនអ ំយរេង� សតិយររ្នអកតំំ ិាងររសំរកតថ េតេំរកតំ

េផ តកអជិំយរេង� សតិកអជិខងនសឹយញររំ។ 

 េរេេេធរខងនសឹយជនំយរេង�សតិយររ្តំំិាងរស រសំរកតេតននិ យរេៈលញដលំរកតយររ្ខងួន

ានរេង� សតិ ឺថតំំិាងរសកអជិំរកតាំិ រនួេនចរជរញ្តេផស តេតេលេំយរេង� សតិកអជិនលរនៈ្កនត។

277, 71% 

16, 4% 

96, 25% 

2, 0% 

136, 19% 

10, 1% 

577, 79% 

4, 1% 
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េាចរីយប ិំ េ្េៈីំយេផស តេតេលេខងនសឹយនៈ្កនត ំរកតរសយិតជ ី និិំរកត្រ�បនកសកជ�ដធចងអ រំេិ�ត

សជនញដយ វឺននិនអ ំយខជរេអ កអជិំយរេង� សតញិររ%បិ្វន និិ ញររន%បិ្វនេររំរកត្រ�បនកសកជ�េផស តេតេលេ
ំយរេង� សតិញររ%បិ្វន េ្ចេន�ិន%បិ្វន េហេរតំំ ិាងរសំរកតរសយិតជញីររន%បិ្វនេ្ចេន�ិ%បិ្វន។ 

តួេលខ ១២៖ ចំនួននរី និិភយរំយរេង� សតិ នៈ្កនត %បិ្វន ន%បិ្វន យររ្នអកតំំិាងរសំរកត្រ�

បនកសកជ� 

តំំិាងរសំរកត្រ�បនកសកជ�

ានរេង� សតិយររ្ខងួន កអជិនលរ      ន

ៈ្កនតេ្ចេនញដលវនយរេៈល៦៦ន 

ជនចំនួនរធយរេង� សតនិៈ្កិត ាំិ

នរ្(េរ�េ១៣េវប ិ៦នរ)ី ជនយរេៈល

រេង� សតរិយជរយររ្ំរកតេនច។

ចំញំកកអជិនលរ%បិ្វន រ�ិតេនលំររ្

រី២ វន២៣នជនចំននួរធយរេង� សតិ
នៈ្កិតាំិ នរ្ (េរ�េននិ៤េវប ិ៣៧

នរី) ខំំយរេង� សតិញររន%បិ្

វនាន១១នជនចំនួនរធយរេង� សតិនៈ្កតិាំិ នរ្ (ឬ២េវប ិ និិ១៦នរី) 

តួេលខ១៣៖េ្របរេេធរនិនអ ំយជនខងនសឹយំយរេង� សតិយររ្តំំិាងរំរកត្រ�បនកសកជ� 

ៃ�ីត្តិងអ េំនចនអកតំំិ     

ាងរំរកត្រ�បនកសកជ
� ានរេង� សតេិ្ចេន

�ិងអ សំជន ករ៏បជញននិនអ ំយ

ជនរធយ(Tone) ជន ំយ

រេង� សតិ យររ្ំរកត

េនចដឺធចងអ រំេិ�តសជនញដយ 

ញដលភេ្ចេន កឺអជិនលរ 

នៈ្កនត %បិ្វន និិ
ន%បិ្វនតិច�ិេ។ 

 

 

 

 

អរ្្ក្ត  

786, 66% 

វបិ�មន, 277, 

23% 

អវបិ�មន, 

136, 11% 

66% 

23% 

11% 

66% 

22% 

12% 
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អរ្ ្ក្ត វបិ�មន អវបិ�មន 

ឆា ុ 2009-2010 

(សយៈេរលសជប 

១១៩៩នាី) 

ឆា ុ 2008-2009 

(សយៈេរលសជប  

៤៦២នាី) 
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តួេលខ ១៤៖ ចំនួននរី និិ ភយរំយរេង� សតិ នៈ្កនត %បិ្វន ន%បិ្វនយររ្នអកតំំិាងរសំរកតរសយិតជ ី

តំំិាងរំរកតរសយិតជ ី កេ៏ផ

តំយរេង� សត ិ កអជិនលរនៈ្កនតេ្ចេន�ិ

េញដយញដលវន៦៣ន (១៩េវប ិនិិ១៦នរី) 

ជនំយរេង� សតិរយជរយររ្ំរកតេនច។ 

      ផាជរៈីតំំិាងរំរកតំនន្ំំច 

តំំិាងរសំរកតរសយិតជកីេ៏ផស តខង ំិ េត

េលេំយយចិនន្ិិរេង� សតិញររន%បិវ្ន

រំេំេតេលេ �ឹ រលន និិតួនិាសរួចំនួនញដយ

ញដលវនយហធតដល្េត៩េវប ិនិិ៣៧នរី។ 

ចំញំកំយរេង� សតិរយេរេយ ឬញររ%បិ្វនវនញត (៥ន) ៩៦នរីរបជេ ាំ ច។ 

តួេលខ១៥៖ េ្របរេេធរនិនអ ំយជនខងនសឹយំយរេង� សតិយររ្តំំិាងរំរកតរសយិតជ ី

និនអ ំយជនខងនសឹយំយ

រេង� សតិយររ្ំ

រកតរសយិតជ ីដឺធចងអ ំ

រេិ�តសជនញដយញដលភ

េ្ចេនឺកអជិនលរនៈ្កនត 

(ងអ រំេិ�តសជន៦៨ន និិ

ងអ េំនច៦៣ន) រនា រស្ក 

ឺកអជិនលរន%បិវ្នដធច�

ំយយចិន ្ឬំយេលេកេសេិ

ៈីភៈនរកស�ននយររ្

�ឹ រលន ឬរជាលយរ ្ាិល 

(ងអ រំេិ�តសជន២៦ន និិ

ងអ េំនច ៣២ន) និិ%បិ្វន

តិច�ិេ (ងអ រំេិ�តសជន

៦ន និិងអ េំនច ៥ន)។ 

 

 

 

 

អរ្ ្ក្ត, 

1156, 63% 

វបិ�មន, 96, 

5% 

អវបិ�មន, 

577, 32% 
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5% 

32% 
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អរ្ ្ក្ត វបិ�មន អវបិ�មន 

ឆា ុ 2009-2010 (ស

យៈេរលសជប

១៨២៩នាី) 

ឆា ុ 2008-2009 (ស

យៈេរលសជប

៧៣៩នាី) 
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តួេលខ១៦៖ ចំនួននរី និិភយរំយរេង� សតិ នៈ្កនត %បិ្វន ន%បិ្វន យររ្នអកតំំិាងរសំរកត�តិ

និរស 

ំរកត�តិនិរស វនតំំ

ិាងរ២យធរ េហេរានចធលយសួ 

កអជិ្កស្រេង� សតយិររ្ំ

រកត្រ�បនកសកជ�។ កអជិងអ ំ

រេិ�តេនច វនតំំិាងរ

ំរកតេនច១យធររបជេ ាំ ច ញដល

ានរេង� សត។ិ តំំ ិាងរស

ំរកត�តិនិរស ភឺេ្ចេន

រេង� សតយិររ្ខងួន កអជិនលរ    

នៈ្កនត ញដលវន៧១ន (១

េវប ិ៤នរី) ជនំយរេង� សតិ
រយជរយររ្ំរកតេនច។ចញំំកសត%ិបិ្វន១៨ន (១៦នរី) និិំយរេង� សតញិររន%បិវ្ន១១ន (១០នរ)ី។ 

តួេលខ ១៧៖ េ្របរេេធរនិនអ ំយជនខងនសឹយំយរេង� សតិយររ្តំំិាងរំរកត�តិនិរស 

និនអ ំយជនខងនសឹយរេង� សតិ
យររ្នអកតំំ ិាងរំរកត

�តិនិរស ឺដធច�តំំ ិាងរ

ំរកត្រ�បនកសកជ�ញដយ  ឺ

នៈ្កនត %បិ្វន និិន%បិវ្ន។ 

កអជិងអ រំេិ�តេនច នអកតំំ ិា

ងរំរកតេនច ានរេង� 

សតិញររន%បិ្វនខងច ញដលខជរៈី
ងអ រំេិ�តសជនញដលសនិវន។ 

 

 

 

 

 

 

អរ្ ្ក្ត, 64, 

71% 

វបិ�មន, 16, 

18% 

អវបិ�មន, 10, 

11% 

71% 

18% 

11% 
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អរ្ ្ក្ត វបិ�មន អវបិ�មន 

ឆា ុ 2009-2010 

(សយៈេរល

សជប៩០នាី) 

ឆា ុ 2008-2009 

(សយៈេរល

សជប៣៩នាី) 
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តួេលខ ១៨៖ចំនួននរី និិភយរំយរេង� សតិ នៈ្កនត %បិ្វន ន%បិ្វន យររ្នអកតំំិាងរសំរកតហ៊�ជន

រជិនរជិច 

ំរកតហ៊�ជនរជិនរជិច វន

តំំិាងរៈីយធរ េហេរតំំ ិ

ាងរាំិ ៈីយយធរេនច កច៏ធលយសួកអជិ

្ក្សរេង� សតិយររ្ំរកត

្រ�បនកសកជ�។ ករ៏បជញនកអជិងអ ំ

រេិ�តេនច វនតំំិាងរញត

សធរយធររបជេ ាំ ចរេង� សតរិយជរ

ាន១៤នរី។ កអជិេនច តំំ ិ

ាងររេង� សតិ កអជិនលរនៈ 

្កនត៨នរី %បិ្វន២នរ ី និិ

ន%បិ្វន៤នរី។ កអជិងអ រំេិ�ត

សជន នអកតំំ ិាងរំរកត

ហ៊�ជនរជិនរជិចសនិានរេង� សត ិ

១.៥.ាខ�ពញសបសេ��ញ�នបររអសក�តំេាងររសញបិបក្សបសលស�រអេំសត ប�នននេេតនុេសផ្េា

 រាិខិេ្ំសននិរនង ៈីចំ ជំ ចេផតិៗ ឬតនួិាេផតិៗញដល្តី%ាននអកតំំិាងរសេលេកេសេិេនរសលរ

្របជំេៈនិាាំិ ៣៧ដិ និិខងនសឹយញររនៈ្កនត%បិវ្ន ន%បិ្វនញដលនអកតំំិាងរាននយិររំេំតួនិា ឬ

�ឹ រលនាំិ េនច។ រាិខិេ្ំសករ៏នង ៈីនិនអ ំយជនំយរេង� សតិយររ្ំរកតនេយារ ថេតេតំំ ិាងរ

ំរកតំរេង� សតចិំេរច �ឹ រលន ឬតួនិាំ កអជិខងនសឹយញររំខងច។ 

រាិរី១៖ជំភៈំយរេង� សតិយររ្រវបិករភរសំរកតនេយារាំិ រីេលេចំ ជំ ចរំខន្ៗសួរចំនួន 

(ិត�នរី) 

រំេល្៖ ន ្កនត=នៈ្កនត              % វន=%បិ្វន                 ន វន=ន%បិ្វន 

ល យ ចំ ជំ ចរកៈ្លន្ 
 

 

 
 

រយជរ�

នរី និិ�

ភយរ ន  ្កនត 
%  

វន 
ន វន ន ្កនត % វន ន វន ន ្កនត % វន ន វន 

ន 

្កនត 

% 

វន 
ន វន 

១ យេរធរបយកំៈជិៈិភកង 310 87 2 8 2 0 54 11 10 758 45 311 1598 (51ន) 

២ ាបយរ ្ាិល 95 156 10 0 0 0 4 5 0 171 33 165 639 (20ន) 

៣ យដរភ 66 3 7 0 0 0 5 0 0 32 2 4 119 (4ន) 

៤ ្ៈនរ្រភ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 (0ន) 

អរ្ ្ក្ត, 8, 

57% 

វបិ�មន, 2, 

14% 

អវបិ�មន, 4, 

29% 
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៥ ំរកតខងួនេត ្ 43 16 
    

   47 3 
 

109 (4ន) 

៦ ំរកតដជរេរធត 39 
 

29 
   

   5 
  

73 (2ន) 

៧ តំំិាងរសខងួនអិ 39 11 
    

   28 6 4 88 (3ន) 

៨ តំំិាងរសដជរេរធត 129 2 87 
  

4    34 4 11 271 (9ន) 

៩ ស កំ លយររ្េត ្ 20 
     

   15 
 

17 52 (2ន) 

១០ ស កំ លេផតិេរធត 2 
     

   9 
 

10 21 (1ន) 

១១ តជលំយ 15 
 

1 
   

1   33 3 55 108 (3ន) 

១២ ងរី 
      

   10 
  

10 (0ន) 

១៣ រ�ង េផតិៗ 28 
     

   12 
  

40 (1ន) 

រយជរ�នរី និិភយរ 1199 (38ន) 90(3)ន) 14(0ន) 1829(59ន) 
3132 

(100ន) 

 ដធចងអ រំេិ�តសជនញដយ ចំំ ជ ចរកៈ្លនច្ំនួន៣ ញដលនអកតំំិាងរានរេង� សតិេ្ចេន ឺេលេយេរធរបយកំៈជិ

ៈិភកង ាបយរ ្ាិល និិ តំំិាងរដជរេរធតញដលរយជរវន៨០ន ឬ៤១េវប ិ៤៨នរីជនយរេៈលរេង� សតិ
រយជរយររ្នអកតំំិាងរ (ងអ សំជនរយជរវន ៧៥ន ឬ១៥េវប ិ២៩នរី)។ 

 ំយរេង� សតិេតេលេយេរធរបយកៈំជិៈិភកង (នយិរេតេលេខងនសឹយេចរ�រំំួយ ផល្ននជឹរននេលេេរចកី
្រិចងរ)្ ឺវន៥១ន (២៦នរ ី ៣៨នរី)។ ចំញំកាបយរ ្ាិល យសួននិនរកយដសងនី ្តី%ាននអកតំំ ិាងរ

េលេកេសេិេ្ចេនលំរររ្ី២ ឺ២០ន (១០េវប ិ៣៩នរី) េររឹយ �ឹ រលនេនច ឺវនរំនករ្នំិ�សរួយេរធរបយកំៈជិ

ៈិភកង េហេរ�េយឿរៗ នឺអកតំំិាងរញតភ្រយ្េរធរបយកំៈជិៈិភកង េតននិ ំយននជ%តននយររ្ាបយរ ្ាិល។  

 តំំិាងរំរកត្រ�បនកសកជ� ភេ្ចេនរេង� សតិកអជិនៈ្កនត និិ%បិ្វនាករ្ិនិិំយនយញដលេេ�េ
េសេិេររំរកតយររ្ខងួនដធច�េរចកី្រិចងរ ្ ាបយរ ្ាិល ចំញំកខងនសឹយន%បិ្វនភេ្ចេនាករ្ិននិ

ំរកតដជរេរធតយសួាំិ តំំ ិាងរផិញដយ។ ចញំំកំរកតរសយិតជ%ីិ ភេ្ចេនរេង� សតិកអជនលរនៈ្កនត 

និិន%បិ្វនាករ្ិននិំយនយយររ្ំរកតំនន្ំំ ចដធច�េរចកី្រិចងរ ្ ាបយរ ្ាិល។ �ឹ រលនតជលំយក៏

្តី%ររួលយិំយយចិនៈ្ីនអកតំំ ិាងរំរកតរសយិតជផីិញដយ។ ចំញំកំរកត�តិនិរស និិ ហ៊�ជនរជិនរជិចភ

េ្ចេនេ្រេេៈលេ%លតិចតួចយររ្ខងួនរេង� សតិាករ្ិេរចកី្រិចងរ ្និិាបយរ ្ាិលកអជិនលរៈ្កនត។ 

- ំយរេង�សតេិលេយេរធរបយកៈំជិៈភិកង៖ 

 យរេៈលភេ្ចេនជនំយរេង� សតិយររ្នអកតំំិាងរស ឺេផស តេតេលេំយរេង� សតិ េយរល្ រំំួយ ននជ

ឹរននេលេនត�ររចងរ ្និិ រ�ង ននញដលាករ្ិននិេរចកសី្ រិចងរវ្ន៥១ន (២៦នរី ៣៨នរ)ី។ 

 

 



   ខជសញងហ�ល                          លរ្ផលរេិ�តរភ និិតំំិាងរ្ រចងំអ រំី ២ (ក��  ២០០៩-ក��  ២០១០) នីតិំលរី ៤ 

រំៈលយ 21 

 

តួេលខ ១៩៖ចំនួននរី និិភយរជនំយរេង� សតិេតេលេយេរធរបយកំៈជិៈិភកងរសំរកត 

នអកតំំិាងរសកៈីំរកត

ាំិ ៤ រជរ្ញតានរេង� សតិ ាក្

រិននិយេរធរបយៈិភកង (េរចកី
្រិចងរ)្។ នអកតំំិាងរ 

ំរកត្រ�បនកសកជ�ាន

រេង� សតរិយជរេតេលេេរចកី
្រិចងរ ្ ៦េវប ិ៣៩នរ ី

(ឬ២៥ន)។ ំរកតរសយិតជ ី១៨

េវប ិ៣៤នរី (ឬ៧០ន)។ ំ

រកត�តិនិរស និិ ហ៊�ជនរជិនរជិចយសួ

េអ ាន១េវប ិ ២៥នរ ី(ឬ៥ន)។ 

ចំេរចំយរេង� សតិេលេេរចកី្រិចងរេ្នច ភឺេ្ចេនកអជិនលរនៈ្កនត ឺ៧១ន (ឬ១៨េវប ិ៥០នរ)ី ជន

យរេៈលរយជរញដលនអកតំំ ិាងររេង� សតិេលេចំ ជំ ចេនច។ ចំញំកំយរេង� សតកិអជិនលរ%បិ្វន ៩ឺន(២េវប ិ 

២៥នរ)ី និិ ន%បិ្វន ឺ២០ន (រយជរ ៥េវប ិ២៣នរ)ី។ 

តួេលខ ២០៖ភយរជនខងនសឹយរេង� សតិ (នៈ្កនត %បិ្វន ន%បិ្វន) យររ្នអកតំំិាងរេេធរននិយរេៈល

រយជររសំរកត េតេលេយេរធរបយៈិភកង (េរចកី្រិចងរ្) 

េរេេេ�េំយេ្របរេេធរខងនសឹយ    

(នៈ្កនត %បិ្វន ន%បិវ្ន) 

យររ្នអកតំំិាងរ រសំ

រកតេតននិយរេៈលរយជរ ញដល

តំំិាងរ ំរកតនសីរួ

រេង� សតិ េតេលេេរចកី្រិ

ចងរេ្នចរនង ថ នអកតំំ ិា

ងរសកៈីំរកតាំិ ៤�យសួ

រេង� សតិកអជិនលរនៈ្កនតេលេ
េរចកី្រិ។  

េាចរីយប ិំតំំិ

ាងរសកៈីំរកតេំៈីយ ឺំរកត្រ�បនកសកជ� និិ ំរកតរសយិតជ ី វនននិអ ំយខជរេអ កអជិំយរេង� សតិញររ

ន%បិ្វន  និិ%បិ្វន។ នអកតំំិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�ញដល�នអកដនកនាំបយរ ្ាិល និិ �នអករកញ្តិេរ

ចកី្ រិចងរ ្ រឺេង� សតិញររ%បិ្វន ដធច�រយេរេយេលេេរចកី្រិចងរថ្ វនលក�ំល�េៈេល ចងរវ្ន

ឹយរំខន្ំ រ្ រស្ររេៈល្រេររេរេិកំៈជិន្%ិឌ្នន និិយសួាំិ នយជំ និិវនេវរនភៈចំេរចាបយរ     

399, 25% 

1114, 70% 

75, 5% 

10, 0% 

78% 
68% 72% 

80% 
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អរ្្ក្ត 
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្ាិល ញដលខំ្រនិញ្រិេេ�េេរចកី្រិចងរេ្នច (២២នជនយរេៈលរយជរញដលតំំិាងរំរកតេនចរេង� សតិ
េតេលេេរចកី្រិចងរ)្។ ចញំំកកអជិនលរន%បិ្វនឺវនញត១ន។ 

 ចំញំកំរកតរសយិតជ ី ញដលេនេ្េាបយរ ្ាិលានេផ តំយរកចិតរជករកក្អជិំយរេង� សតញិររ          

ន%បិ្វន ឬយចិនេ្រចកី្រិចងរ្្ រវំ ២៨នជនយរេៈលរយជរ ញដលតំំិាងរំរកតេនចានរេង� សតិ
េតេលេេរចកី្រិចងរ។្ ចំញំកំយរេង� សតិញររ%បិ្វនឺវនញត៤ន។ 

- ំយរេង�សតយិេលេាបយរ ្ាិលយសួាំិ នរកយដសងនស៖ី 

 ាបយរ ្ាិលយសួាំិ នរកយដសងនី ្តី%ាននអកតំំិាងរេលេកេសេិេ្ចេនលំរររ្ី២ កអជិរសលរ្របជេំៈនិា

យដរភញដលវន២០ន (ឬ១០េវប ិ ៣៩នរី) ជនយរេៈលរេង� សតរិយជរយររ្នអកតំំ ិាងរាំិ នរ្។ ាបយរ    

្ាិល្តី%ានេលេកេសេិេ្ចេន កេ៏ររឹយញត� �ឹ រលនញដលានរកញ្តិេរចកី្រិចងរ ្ �នអកននជ%តចងរ ្ េហេរ

្តី%ានររួលំយយចិន ្និិរយេរេយផិញដយ។ 

តួេលខ ២១៖ចំនួននរី និិភយរជនំយរេង� សតិេតេលេាបយរ ្ិាលរសំរកត 
វនតំំ ិាងរសកៈី៣ំរកត

ញដលានរេង� សតាិករ្ិននិាប  

យរ ្ាិល។ កអជិេនចំរកតរសយ

ិតជាីននសំជខ (៥៨ន ឬ១១េវប ិ ៩

នរី ជនយរេៈលរយជរ ញដលាប យរ

្ាិល្តី%ានេលេកេសេិ)។  

ំរកត្រ�បនកសកជ� ានេលេក

៤១ន (ឬ៤េវប ិ ២១នរី) និិំ

រកត�តិនិរសាន១ន (ឬ៩នរី)។ 

ខងនសឹយជនំយរេង� សតិយររ្នអក

តំំិាងរេតេលេាបយរ ្ ិ   ាល 

កអជិនលរនៈ្កនត %បិវ្ន និិ ន%បិ្វន ឺ្រហក្្ រញហលេអ ។ កអជិេនចនៈ្កនត (៤២ន ឬ៤េវប ិ ៣០នរ)ី %បិ្វន 

(៣០ន ឬ៣េវប ិ ១៤នរី) និិន%បិ្វន (្រវំ២៨ន ឬ២េវប ិ ៥៥នរ)ី។ 

 

 

 

 

 

261, 41% 

369, 58% 

9, 1% 
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តួេលខ២២៖ ភយរជនខងនសឹយរេង� សតិ (នៈ្កនត %បិ្វន ន%បិ្វន) យររ្នអកតំំិាងរេេធរននិយរេៈល

រយជររសំរកតេតេលេាបយរ ្ិាល 

េនេៈលនិយរៈីាបយរ ្ាិល

តំំិាងរំរកត្រ�បន

កសកជ�ានរេង� សតិភេ្ចេន

ឺកអជិនលរ%បិ្វន ឬរយេរេយដល្

ាបយរ ្ាិលញដលវន៦០ន 

ជនយរេៈលរយជរញដលតំំិ

ាងរំរកត្រ�បនកសកជ�

ានេលេកេសេិាករ្ិននិាបយ

រ ្ាិល។  

ចំញំកកអជិនលរនៈ្កនត ឺ
៣៦ន និិន%បិវ្ន៤ន ាករ្ិ

ននិំយយេំល្រំរនយររ្ន�ជ េយ របធលីរ ំយ្រ្ៈនតនំេៈេៈជកយលួរយររ្សងនីាបយរ ្ាិល កជិ្តីលបបជច ំយខ�ចខត

យររ្ាបយរ ្ាិលញដលសនិានំយរយ្រ�ៈលយដៈីំយយេំល្ដីេង ី ំយរធសខងចយ្ររ្្ក្សហ៊ជនអកបន ំយេេ�េរលំ ា កស�

រិរិ្វនំយរឺតយប % ំយចំំ រេលេរំេាិកអជិហិយង� %ត�ជរំារ្្ រ្្ ិៃ% ិំ �តិយររ្ាបយរ ្ាិល�េដេស ាករ្ិ

ននិំយកំេ េំ នរី្រនកង និិននជយដេលខេិំយយររ្្ករួិនីសរួៗ ៈិេររេតេរធតំយចំំរខជររិរេំយររ្

្ករួិ ញដលវនំយចំំរេលេរកំំ ត ្ ដធច�្ករួិហិយង� %ត�ជ និិរីរីំយយដសងនី។ េហេរំយរេង� សតិ�លក�

ំន%បិ្វនេនច ក�៏ំយយចិនផ្ិ ញដលេតេលេចំ ជំ ចខ�ចខតសរួចំននួយររ្េរចកី្រិចងរ ្ ញដលរកក្ជៈិភកង 

ដធច�េរចកី្រិចងរ្ំ ញដលចំ ជំ ចខងច វនំយយ នតត្តិរិរិ្េរយភីៈយររ្្រ�ៈលយដ ដធច�ចងរា្តជកស� និិេរ

ចកីចងរន្រងសកិយ នំ ញដលរបចរល្បី%ភៈលំេនរ ន និិរំំិ�្េដេស របជញនេាចរីយប ិំ កន៏អកំយយចិន ្និិំយ

េរអេរជំញកញ្រេតេលេេរចកី្រិចងរេ្នច ក្សេកេវនំយររួលរក និិ រល្្ៈសញករសេររយរ ្ាិលំរ្។ 

ំយរេិ�តករ៏នង ថ តំំ ិាងរំរកត្រ�បនកសកជ� �េយឿរៗ ឺនយិរល�ៈីាបយរ ្ាិល និិំយរយាបយរ

្ាិល ៈីំ យចិនយ្ររ្ំរកត្រងំិ ។ 

 ចំញំកតំំ ិាងរំរកតរសយិតជ ី រេង� សតិាករ្ិននិ ាបយរ ្ាិល ភេ្ចេនកអជិនលរនៈ្កនត 

(៤៦ន) និិ ន%បិ្វន (៤៥ន) ញដល�េយឿរៗ យចិនដ្ល្រកស�ភៈ និិ ភៈនរកស�ននយររ្ាបយរ ្ាិល។ ចំញំក

ំយរេង� សតិកអជិនលរ%បិ្វន ឬរយេរេយដល្ាបយរ ្ាិលឺវនញត៤ន។ ចញំំកតំំិាងរំរកត�តិនិរស

រេង� សតិកអជិនលរនៈ្កនត៤៤ន និិ%បិ្វន៥៦ន។ 

- ំយរេង�សតយិេលេតំំ ិាងរដជរ៖  នអកតំំិាងរកា៏នរេង� សតិាករ្ិននិតំំិាងរដជរេរធត

េនកអជិយដរភផិញដយ ញដលរយជរវន្រវំ ៩ន (ឬ៤េវប ិ ៣១នរី) ឺរ�ិតកអជិលំរររ្ី៣។ 
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តួេលខ ២៣៖ ៖ចនំួននរ ីនិិ ភយរជនំយរេង� សតយិររ្តំំ ិាងររសំរកតេតេលេតំំិាងរដជរេរធត 

វនតំំ ិាងរសកៈីំរកត៣ ញដល

និយរដល្នអកតំំ ិាងរដជរ េ្េៈីខងួន

អិ។ ំរកត្រ�បនកសកជ� ាននសំជខេ

េរររេង� សតិាន៨០ន (ឬ៣េវប ិ ៣៨

នរី) ជនយរេៈលរយជរជនំយរេង� សតិ

េតេលេនអកតំំ ិាងរដជរ។ចំញំកំ

រកតរសយិតជរីេង� សតិាន១៨ន (ឬ៤៩

នរី) និិំរកតហ៊�ជនរជិនរជិច ២ន (៤

នរី)។ 

តួេលខ ២៤៖ ភយរជនខងនសឹយរេង� សតិ (នៈ្កនត %បិ្វន ន%បិ្វន) យររ្នអកតំំិាងរេេធរននិយ យៈេរល

រយជររសំរកតេតេលេនអកតំំិាងរដជរេរធត 

តំំិាងរំរកត្រ�បន

កសកជ�ានរេង� សតិភេ្ចេន

កអជិនលរនៈ្កនត និិ ន%បិ្វន

ចំេរចនអកតំំិាងរដជរ �

ៈិេររចំេរចនអកតំំិាងរ

សកៈីំរកតរសយិតជ។ី ខងនស

ឹយនៈ្កនតវន ៥៩ន (ឬ២

េវប ិ ៩នរី) ជនយរេៈលញដល

តំំិាងរំរកតេនចរយជរ

រេង� សតេិតេលេតំំិាងរ

ដជរ។ េហេរខងនសឹយន%បិ្វន ឺ
វន ៤០ន (ឬ១េវប ិ ២៧នរី) 

និិ%បិ្វនវន ១ន (២នរ)ី។ 

 ចំញំកតំំ ិាងរំរកតរសយិតជ ី រឺេង� សតិតចិតួចរបជេ ាំ ច ្តិច្ំំ ជ ចេនចរយជាន៤៩នរី។ កអជិេនច

ខងនសឹយនៈ្កនត៣៤នរី (៦៩ន) %បិ្វន ៤នរី (៨ន) និិន%បិ្វន១១នរី (២៣ន)។ តំំិាងរំរកតហ៊�ជន

រជិនរជិចរេង� សតិាន៤នរីកអជិនលរនៈ្កនត។ 

- ំយរេង�សតេិតេលេស កំ លយររ្ខងួន និិ ស កំ លេផតិេរធត៖ 

 យដេស�នជង� វ្រ៧៧ានកំំ តថ្ តំំ ិាងរកអជិយដរភ ឺ�តំំ ិ្រ��តិញខ�យាំិ សធល ៈជំញសន្េនញ្ត

�តំំ ិ្រ�ៈលយដកអជិស កំ លយររ្ខងួនេនចេរ។ នអកតំំ ិាងរនចវនលរ្ភៈេៈលៈិភកងេរចកី្រិចងរ ្

និយរៈតីួនិាេផតិៗ ដធច�ាបយរ ្ាិល ករ៏បជញនំយរេិ�តេកេថ នអកតំំិាងរសនិថសកៈីំរកតំន្

218, 80% 

49, 18% 4, 2% 
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នំំច ឬំរកតបំារ្ ានភ្រ្ំ យៈភិកងេរចកី្រិចងរេ្តននិរ�ង ស កំ លខងួន ឬស កំ លេផតិានតិចតចួ

របជេ ាំ ច ឺវន្រវំ៣ន (ឬ១េវប ិ ១៣នរី) កអជិរសលរ្របជាំំិ ៣៧េលេក។ 

- ំយរេង�សតេិតេលេចំំ ជ ចេផតិៗេរធត៖ េ្េៈីំយរេង� សតេិតេលេចំ ជំ ចខិេលេ នអកតំំ ិាងរកា៏ន

រេង� សតិេតេលេ �ឹ រលនយដរភខងួនអិ ំរកតយររ្ខងួន តំំ ិាងរខងួនអិផា ល្ និិតជលំយញដលចំំ ជ ចនីសរួៗ

្តី%ានលឺចេនង ចៈី ៣ន (ឬ្រវំ�ិ១េវប ិ) េត ៤ន (ឬ្រវំ២េវប ិ)។ ំយរេង� សតិេតេលេចំ ជំ ចាំិ េនច 

ភេ្ចេន ឺកអជិនលរនៈ្កនត និិ %បិ្វន េលេកញលិញត �ឹ រលនតជលំយញដល្តី%ានតំំិាងរំរកតរសយិតជ ី
រេង� សតិន%បិ្វនេ្ចេន។ 

 ចំញំកំយរេង� សតិាករ្ិននិ្ៈនរ្រភ ំរកតេផតិេ្េៈីំរកតខងួន ងរី និិរ�ង េផតិៗេរធតយសួេអ

វន្រវំ២េវប ិ ៧នរ។ី 

រាិរី២៖ ំយាប ន្្រវំជំភៈំយរេង� សតិយររ្តំំិាងរស ១០យធរ ញដលឈនសជខេកអជិំយរេរ� សតិ 

រសលំររៈ្ីេ្ចេនេតតិច (យរេៈល�នរី)( រធសេសេលរញន�សេនឧររសកលន្រី ១ ) 

-រំេល្អ ឧ  = អកឧតសស, ល ប  = េលកបំា% 

ល យ េឈ� ចតំំិាងរស ំរកត 
ចំនួនដិេសេិ 

និយរ 
នៈ្កនត %បិ្វន ន%បិ្វន រយជរ 

១ អ ឧ  រនស រជ% ាំ  
 

៣៨ ២៨០ ៣១ ២០៩ ៥២០ 

២ អ ឧ  រជន អលរ 
 

២២ ២៤០ ១១ ៩០ ៣៤១ 

៣ ល ប  សធយ រជខហួយ 
 

២៧ ១៩៦ ២០ ៦៩ ២៨៥ 

៤ អ ឧ  �ស េរធរ 
 

២៤ ១៩២ ៥០ ៧ ២៤៩ 

៥ អ ឧ  ឈិ %ជន 
 

២១ ១១៤ ២៣ ១៥ ១៥២ 

៦ អ ឧ  ីសរួយ ្យីរិ្ ិ
 

១១ ៦៣ ១៣ ៦១ ១៣៧ 

៧ ល ប  លី ្រី% ីំ  
 

១២ ១០៩ ៣ ១៤ ១២៦ 

៨ អ ឧ  េនិ ជអនិ 
 

១៧ ៧៧ ១ ៣០ ១០៨ 

៩ អ ឧ  ិួន ជ ិល 
 

១៦ ៧២ ១៥ ៦ ៩៣ 

១០ អ ឧ  រធ ហជក្ី 
 

១០ ៦៤ ១៦ ១០ ៩០ 
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 កអជិចំេំសតំំិាងរញដលានរេង� សតិេ្ចេន�ិេ១០យធរ ៦យធរសឺកៈីំរកតរសយិតជ ី ៣យធរសកៈីំ

រកត្រ�បនកសកជ� និិ ១យធរសកៈីំរកត�តិនិរស។ តំំ ិាងរសញដលានរេង� សតិេ្ចេន�ិេចំននួ៣យធរ ឺ
រជរ្ញតសកៈីំរកតរសយិតជ។ី ំយរេិ�តរនង ថ នអកតំំិាងរសំរកត រសយិតជ ីភេ្ចេនរេង� សតកិអជិនលរ

នៈ្កនត និិន%បិ្វន ខំញដលតំំិាងរសំរកត្រ�បនកសកជ�ភេ្ចេន កអជិនលរនៈ្កនត និិ %បិវ្ន។ 

 នអកតំំិាងរស រនស រជ% ាំ  ស កំ ល្អេំៈសកៈីំរកត រសយិតជ ីានេសេិរេង� សតេិ្រេយរេៈលេ្ចេន

�ិេ េររាន៣៨េលេក េ្រេេៈលនរ្៥២០នរី  (េរ�េនន៨េវប ិ៤០នរ)ី ញដលកអជិេនច កអជិនលរនៈ្កនតជ៤េវប ិ 

៤០នរី កអជិនលរ%បិ្វន៣១នរី និិន%បិ្វន៣េវប ិ២៩នរ។ី 

 នអកតំំិាងរស រជន អលរ សកៈីំរកតរសយិតជសី កំ ល្អេំៈដញដល ានេសេិរេង� សតេិ្ចេន�ិេ

លំរររី្២ េររានេសេិចំននួ២២េលេក និិេ្រេយរេៈលនរ្៣៤១នរ ី (េរ�េននិ ៥េវប ិ៤១ នរ)ី ញដលកអជិេនចខងនស

ឹយកអជិនលរនៈ្កនតយរេៈល ៤េវប ិ %បិ្វន១១នរី និិន%បិ្វន១េវប ិ៣០នរី។  

 នអកតំំិាងរសស កំ លកំៈត សធយ រជខហួយ សកៈីំរកតរសយិតជាីនរេង� សតិេ្ចេន�ិេលំរររ្ី ៣ ញដល

វនយរេៈលរយជរ ២៨៥នរី (៤េវប ិ ៤៥ នរ)ី។  

 ខំញដលតំំ ិាងរសំរកត្រ�បនកសកជ� ស កំ លជ្ៈញ%ិ �ស េរធរ ានេ្ចេនលំរររ្ី៤ វនយរ

េៈល ២៤៩នរី (៤េវប ិ ៩នរី) និិនអកតំំិាងរសស កំ លាតដ្ំរិ ឈិ %ជន ានលំរររ្៥ី ញដលវនយរេៈល

រយជរ១៥២នរី (២េវប ិ ៣២នរ)ី។  

 កអជិចំេំសនអកញដលរេង�សតិេ្ចេន�ិេាំិ ៥  រឺជរ្ញត�្រធន ឬននជ្រធន្ក្សរេង� សតិ។ �សរួេអ

េនច នអកតំំ ិាងរញដលរេង� សតិេ្ចេន�ិេ៧នក ្រឺជរ្ញត�នអកតំំិាងរញដលានរេង� សតិេ្ចេន�ិេ

ំលៈីងអ សំជនផិញដយ។ 

១.៦.ាបុិភពៃនកពនភកាាននេអនុញ��សបងបេៀា

 យដរភកអជិងអ រំេិ�តេនច (តជល ២០០៩ - ក��  ២០១០) ានេេ�េំយ្របជចំំនួន ៣៧ដិ (្ៈនក) េររាន

ៈិភកង ឬតនិិននជសលតយេរធរបយរយជរចំនួន ៣៥។ កអជិចេំំសយេរធរបយាំិ ៣៥ វឺន២៤ញដល�េរចកី្រិចងរ ្

និិកិច�្ៈសេ្ៈបិញដលេរេកកជវនំយៈិភកង និិននជសលត។ ចញំំកយេរធរបយចំនួន៤ឺាករ្ិននិំយេាចេងអ តផល្

េរចកីរជកចតិ និិដកន្លរអករិរ្ិរភញដលសនិវនំយៈិភកង។ ចំញំកយេរធរបយចំនួន៧េផតិេរធត សឺនិត្សី%កជ

វនំយននជសលតេនចេរ។ 

 រសំយរេិ�ត នត�ររចងរញ្ដលនអកតំំ ិាងរានររួលឺ�សេជសញត ៣ជៃថសជនជៃថ្ របជញំតរបជេ ាំ ច ញដល�

េហតជនកំជតំំិាងរខ�ចខតំយរិកង ំយៈេិ្េចេយរល្�សរួភរីកៈ្លន។្ 

 េររិតញតយេរធរបយញដល្តី%ៈិភកង និិ ននជសលតាំិ ២៤ រឺនង ថ កអជិ១យេរធរបយឺ�សេជស្តី%ាន

ៈិភកង និិននជសលតេររេ្រេចេនង ចេៈលៈ ី ១ ឬ២កិច�្របជំ េហេរយរេៈលរេង� សតេិនចឺវន្រវំ២េវប ិ ១០

នរី េររវននអកតំំិាងរេសេិរេង� សត�ិសេជស្រវំ១៣ ដិ។ 



   ខជសញងហ�ល                          លរ្ផលរេិ�តរភ និិតំំិាងរ្ រចងំអ រំី ២ (ក��  ២០០៩-ក��  ២០១០) នីតិំលរី ៤ 

រំៈលយ 27 

 

 ំយរេិ�តេកេថ រសលរ្របជំេៈនិាយដរភញដល�កញនងិញតសរួតញ្ដលំរកតច្ស្ចនចៈិភកង និិ

ៈិនិតជ និិ ផល្េយរល្េតេលេេរចកី្រិចងរ ្ ឺេេ�េេសេិរ្វរញ្តេដេស្នីនជសលតយេរធរបយញដលានេរអេេសេិញត

របជេ ាំ ច។ 

នអកតំំិាងរំរកតំនន្ំំ ច កដ៏ធច�ាបយរ ្ាិល �េយឿរៗញតិេលេកេសេិថ េរចកី្រិចងរ្

្តី%ានៈិភកង និិ រួយេដេរលយប ិៈិ ឹ យ ឬញកញ្រេនរសំកស�ំ យបំនយររ្យដរភ សជនននិឈនដល្

រសលរ្របជំេៈនិា។ ករ៏បជញនេននីតិំលរ៤ីេនច េ� នតំំ ិាងរំរកតបំារ្ំសរួេនកអជិំកស�ំយ

បំនេនចេរ។ េហេរ្រ្ំកស�ំយាំិ នរ្ ឺរជរ្ញត្រ្្ ិេររំរកតំនន្ំំច។ ដធចេនចាននលរថ 

េរចកី្រិចងរ ្ រឺកញ្តិេសេិេររាបយរ ្ាិលញដល្រ្្ ិេររំរកត្រ�បនកសកជ� េហេររកសកៈិភ

កងញតកអជិចំេំសតំំិាងរកអជិំកស�ំយញដលរជរ្ញត�ំរកត្រ�បនកសកជ�ដញដល។ 

ដធចេនចាននលរថ េរចកី្ រិចងរញ្ដល្តី%ានយដរភននជសលតេនច ភឺេ្ចេនសនិវនំយចធលយសួៈីច្ស្ច

ំរកតេនចេរ សជនននិ ្តី%ានចធលកអជិយដរភេៈនិា េហេរេៈលចធលដល្យដរភេៈនិា ឺរ្វរញ្តំយននជសលត

របជេ ាំ ច ឺវននលរថ ំយញកញ្រ ឬននជឹរននននញដលសកៈីតំំិាងរំរកតេផតិេរធត ឺសនិ្តី%ានរង�ធ ល។ 

 េាចរី� េនរសលរ្របជំេៈនិា�កញនងិញដលតំំ ិាងរសនិំនន្ំំចនចរេង� សតកិេ៏ររ ក៏ំ យចធល

យសួយររ្នអកតំំិាងរសកៈីំរកតភតិចេតេលេេរចកី្រិចងរ ្ េឺរាេយញតសនិវន ឬសនិវនាល្ញតេឹច 

េររឹយញតតំំិាងរសកៈីំរកត ភតិចសនិនចរេិ�េត្ក្សរេង� សតិយររ្ខងួនាន េហេរ្តី%ានផតេ្ចៈី
ំយរេង� សតិកអជិរសលរ្របជំេៈនិា េលេកញលិញតតំំ ិាងរេនច្តី%េតចធលយសួ�សធរ្ក្សយររ្ំរកតដជរ។ 

១.៧. េរប��យរញបងរ់រំសៃ់ងយតៗ្រៃពៃ�សមតេ �ុ័រៃមយៃ់ ន្ �ំបយសៗញបយមរ 

 កអជិងអ រំេិ�តេនច យដរភានននជសលតេរចកី្រិចងររំ្ខន្ៗ វនចំនួន១៤ចងរ ្ ដធច�េរចកី្ រិចងររ្ីៈី
ំយ្រងំិ នំេៈេៈជកយលួរ  េរចកសី្រិ្កស្ៈហ�រ កំ  េរចកសី្រិចងររ្សីៈីំ យេេ�េាតជកស�េរររនសិ%េិី េរចកសី្រិ

ចងររ្សីៈីនរងសកិយ នំ  (ំយដកហធត្រៈជរស្តិអកបនេររ្ររចងរ)្ េរចកី្រិចងររ្ីៈីហិយង� %ត�ជរំារ្

្រ្្ ិងអ ២ំ០១០ េរចកី្រិចងររ្ីៈីំយរធាតៃ្% ិំ រធេតយររ្យដរ្វរ្ំ យ្រ្្ ិងអ ២ំ០០៧ េរចកី្រិ

ចងររ្ីៈនីីតិ%េិីជនេយឿិកីយដរ្េ%ំីញដលសនិញសន�រ ំន ិ។ 

េរចកសី្ រិចងររ្សីៈីំ យ្រងំិ នេំៈេៈជកយលួរ 

 កអជិងអ រំេិ�តេនច យដរភានៈិភកង និិននជសលតេរចកី្ រិចងររ្ីៈីំយ្រងំិ នំេៈេៈជកយលួរញដលាបយរ     

្ ិាលានរន�រធយងអ សំកេហេរ។ 

 េរចកី្រិចងរេ្នច វនេេលរំំ ិរំខន្ឺេលេកកសករ្្ររិរិ្ភៈេរប្រយ្ប ិ ៈ្ិនិន្ាិលកចិ� និិ

នីតិយដេនកអជិំយដនកន ំនិិំយ្រ្្ ិយដ ្ៈសាំិ យកងភៈ �ឹ តរ�ំ និិរជតិេសញ៌ដល�សធលរ នចាំច ្កអជិំយន្%ិឌ្

នន�តិ និិំតរ្ន�រភៈ្កី្ ក      េាចរីយប ិំ ំយៈិភកង និិ ំយននជសលតេនចរនតល្នធ%ភៈច្សីិច្វរ�េ្ចេន

កអជិយិ�ិរ្វបិករភសកៈីំរកតំនន្ំំ ច និិំរកតបំារ្ ាករ្ិនិិយរេៈលដខ៏ងញីដលររួលានេរចកី
្រិចងរ ្និិ ំយៈិភកង និិខងនសឹយជនេរចកី្រិចងរា្ំិ សធល។ 
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ភៈច្សីិ ច្វរាករ្ិននិ េៈលេ%លញដលចងរច្ធលយដរភ យរេៈលញដលេរចកសី្ រិចងរេ្នច ញចកផងរ�       

ឹធយំដល្តំំ ិាងរស សជនេៈល្របជៈំិភកង ឺសនិដល្២ជៃថជនជៃថេេ�េំយេរ។ នអកតំំ ិាងរស្ រងំិ  និិ រិាស

រជី%លិានយចិនេ្តេលេយរេៈលដខ៏ងីរ្វរខ្ងួនេេ�េំយរិកងេរចកសី្រិចងរេ្នច េដេស្រិីកង និិចធលយសួផសល្             

ននជឹរននេហេរានេរអេឱជវនំយៈនយំយៈិភកងនិិននជសលត។ េាចរីយប ិំំយេរអេេនច្តី%ានរដិេរេ។ 

 េរចកសី្រិេ្រចចងរេ្នច ញចកបធននអកតំំិាងរសេនលថ ចជៃថរ៥ី ញខសនី េហេរជៃថរី១០ ញខសនី ងអ ២ំ០១០ 

�ជៃថញដលយដរភេេ�េំយៈិភកង។ េាចរយីប ិំ ៈីជៃថរី០៦ ដល្ជៃថរី០៨ ញខសនី ឺ�ជៃថបររ្្វក។ 

េនខំញដលចងរេ្នចកៈំជិៈិភកងេនយដរភ ្កស្ំយនយនិាំយរហ្រ��តិ្រចេំនកសកជ�ានេច

េរចកសីញៃងិំយ នំ េររញសកេនជៃថរី១០ញខសនី រនង ៈីកិ�ល្យររ្ខងួនថ េរចកសី្ រិចងរេ្នច្តី%ានញចកយញំលក�

ឹធយំកអជិយរេៈលដខ៏ង ីេហេរានេរអេឱជវនដំេ េំ យំយៈិេ្េចេយរល្សរួញដលវនំយចធលយសួនិិតវង ភៈ។ 

ភៈច្សីិ ច្វរកអជិនសំជិេៈលៈភិកងនិិ ននជសលត វនតំំ ិាងរសសកៈី៤ំរកតរបជេ ាំ ច ញដលានចធលយសួ

រសលរ្របជំ េដេស្ៈីិភកងេរចកសី្រិចងរេ្នចេររតំំិាងរសំរកតរិរ្ិសនជរតានេេ�េៈហិំយ។ វ្រសរួ

ចំនួនានរនតល្រជកនធ%ភៈច្សីិច្វរ ដធច�រវរភៈយររ្្ក្ស្រនកង្រងំិ នំេៈេៈជកយលួរ ំយ្រំរ្រៈជ   

រស្តសិ និិំយផសនា េារនអការំយ នំ ៈលតវ៌នសនិៈិត។ល។ 

វ្រ៦ាករ្ិននិយចនរសកលន្្កស្្រនកង�តិ្រងំិ នំេៈេៈជកយលួរ ្តី%ាននអកតំំិាងរសំរកត្រងំិ

រល្ថ នចននិសនិវនអកាបជ និិសនិវននំំ ចេៈេល។ េាចរីយប ិំ តំំិាបយរ ្ាិលានេលេក

េសេិថ ំយ្ររជរ្្រងំិ នេំៈេៈជកយលួរ ាឺសាយនធ%អនា។ 

វ្រ២០ ញដលនិយរៈីំ យ្រំរ្រៈជរស្តសិ និិ រំ ជំ ល�រវថ ត ្ ក៏្ តី%ានតំំ ិាងរសំរកត

្រងំិ រល្ថ សនិ្តនស្តី%ញដយ េហេរានេរអេឱជេេ�េំយ្រំរ�ឹធយំ%ិ េដេស្ឱីជ្រ�ៈលយដនិិ �ឹ រលនរក្

ៈលនន្នានដនិានង។ េាចរីយប ិំ តំំ ិាបយរ ្ាិលានេលេកេសេិៈរីជ%ត�ិភៈយររ្វ� រ្្រៈជថ �េហតជ

ផលសរួញដល្តី%្រំរ�រវថ ត។្ 

 ំយផសនា េារចំេរចបនញដលផសល្ៈតវ៌នសនិៈតិនំៈីនំេៈេៈជកយលួរ កា៏ន ងំ រ�្រធនររៈិភកងេអ ដច៏្សីិ

ច្វរញដយ េររតំំ ិាងរសំរកត្រងំិ ានេលេកេសេិថ ំយផសនា េារេនចនច្តនសញតំយផកៈិនលរ�្ាក្

ានេហេរ ញតកជំឱជដល្វនំយរកៈ្ន្នេយ េ្រចបននិ សនិប្ស្ឱជវនំយចធលយសួកអជិំយញ%កសជខនអក្រ្ៈនតសនំេៈេៈជក

យលួរេនចេរ។ 

 េាចរីយប ិំ តំំ ិាបយរ ្ាិល និិតំំិាងរសំរកតំនន្ំំចានេលេកេសេិថ េនចេឺដេស្ផីសល្

រជតសិេសដ៌ល្នអកញដលៈតិ� �ឹ តរ�ំ និិ ំយរយំយរសនិេចរញដលេ� ន្រសជរិ។ 

 វ្រ៤១ជនេរចកសី្រិចងរ្្ រងំិ នំេៈេៈជកយលួរញចិថ «នំេៈេរសនិរយហិយេររ្ធតកជហកដល្និាភៈ្រងំិ

នំេៈេៈជកយលួរ ឬតជលំយ      នឱំជវនំយ្ឹ%្�%េររឥត្រេយបនន ្តី%ផសនា េាររកៈ្នន្េយៈ១ីញខ េត៦ញខ

និិៈិនលរ�្ាកៈី្១០០០០០េយធលេត១០០០០០០េយធល»។ 
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 ំយរេិ�តេកេថ េនកអជិនំសជិេៈលៈិភកងេរចកសី្រិចងរេ្នច នអកតំំ ិាងរសំរកតរសយិតជាីនេរអេ
េេ�េ%េិឹេនកស�បំៈធកសរួចំននួ ករ៏បជញនសសនិររួលានេ�បលរេនចេរ។ 

 េនជៃថៈិភកងចជិេ្ំរ នអកតំំិាងរសំរកតរសយិតជាីនេេ�េៈហិំយ្របជំ េហេរេរចកសី្រិចងរេ្នចក៏្ តី%

ានននជសលតេរររំេលិននជសលត៨២ត៨២ េររនអកតំំិាងរសសកៈីំរកត្រ�បនកសកជ�ហ�៊�នរជិនរជិច និិ�តិ
និរស។ 

 េ្ំរៈីចងរេ្នចានននជសលតចរេ្នយដរភ កវ៏ន្រតិកស�ៈីខិាបយរ ្ាិលផិញដយ យហធតវនំយំាស

រេ សំ េចនអករ្សររ្សសល្រចំ្ រេររកសកជ�យររ្និាំយរហ្រ��ត ិ ញដល្ក្សេនចានេចេរចកសីញៃងិ

ំយ នំ យចិនៈ្ីយរេៈលដខ៏ងី ញដលចងរេ្នចញចកបធន�ឹធយំ និិដល្តំំិាងរស។ 

េរចកសី្ រិ្កស្ៈហ�រ កំ ៖ 

 េរចកសី្រិ្កស្ៈហ�រ កំ  ្តី%ានរភៈិភកង និិននជសលតេនញខតជលងអ ២ំ០១០។ ្កសេនចវនេេលរំំិ

េដេស្ី្ ររជរ្្រងំិ ននិរ្សិៃ្�ីជនររេលេ�រ ្ៈសាំិ ឧ្កិដកស�រសលររំេនេរេផតិៗ្រករេររ្ររិរិ្ភៈ និិវន

លក�ំ ្រ្្ ប្ិ េ្�រ កអជិេេលេំធនំយរយកជាននធ%េរយភីៈ រនិរជខរិាស និិ រ ំ រធ្អ រ្ឹ ធយំបធន

្រ�ៈលយដ �ឺយេរធរនេភិៈសរួជនកស�%េិីកំញំរ្សិច្ងរ ្ និិ្រៈលនរ្ជតិេសយ៌ររ្ខងួន និិេដេស្បីួរ រំេៈកខ�ច

ខតនធ%នី�ញដល្កសនិតិ%េិី្ ៈហ�រ កំ វនចេនង ច្រេហិ       ។ េាចរីយប ិំវ្រខងចជនេរចកសី្រិ្កសេនចាន

រនតល្រជកេនភៈច្សីិច្វរ និិំយយចិនៈ្រំីំកត្ំំិាងរស្ រងំិ និិ និាំយរិាសរជី%លិរិរ្ិសនជរត និិ

ចងរស្រួចំនួនញដលេរអេឱជវនំយញកញ្រញតសនិានរេ្សច។ 

 វ្រញដលវនភៈ្សីិច្វរខង ំិ េនច ឺេន្តិញ្ផអកនិយរៈីរររយហិយេកយ សេ និិំយេបយ្រវៃ និិំយរសនិ
រយហិយ រន� ចេ្កយ េសេឈ� ច និិំយយចិនេ្តេលេលិខិត និិេរចកសីរេ្សចយររ្តជលំយ។ 

 េាចរីេារៈីរររយហិយេកយ សេ និិំយេបយ្រវៃវនក្សតិ្តនសរិ្្ ាកៈ្ិនលរ និិ េ� ន�រៈ្នន្េយកសី កន៏អក

តំំិាងរសំរកតរសយិតជេីរអេឱជលជរវ្រាំិ េនចេចៈី្ កស្ៈហ�រ កំ  េដេស្ីំ យរយរិរ្កិអជិំយរេង� សតិ។ 

ចំញំកំយរសនិរយហិយរន� ចេ្កយ សេេឈ� ច ឺត្សី%ឱជរិ្្ ាកៈ្ិនលរផិ និិ�រៈ្ន្នេយផិ។ 

វ្រ៥២៣ជន្កស្ៈហ�រ កំ  រសីៈីំយរកេ្ារនអកយចិនត្ជលំយ ក៏្ តី%ររួលយិំយចិនៈ្រីិាសរជី%លិផិញដយ 

េររឹយញតបរបចរល្យប ិេថនេ្ថយដល្រិរ្រិេង� សតិ និិយចិន្ឹ � រលន�តិឹធយំ។ វ្រេនចញចិថ ”នេំៈេយចិន្

លិខិត ឬេរចកសរីេ្សចយររ្តជលំយ កអជិេេលេំរិ�ឱជវនភៈ% នក%យដល្រ សំ រធ្អ រ្ឹ ធយំ ឬករ៏ិ�ឱជវន

េ្េចថអ កដ្ល្ �ឹ រលនជន្ៈចា�ំច្កកសកជ� ្តី%ផសនា េាររកៈ្ន្នេយៈី១(សរួ) ញខេត៦ (្ាសំរួ) ញខ និិៈិនលរ

�្ាកៈ្ី១០០០០០ (សរួញរន) េយធលេត១០០០០០០ (សរួលន) េយធល។   ” 

េាចរី�វនភៈច្សីិ ច្វរេនចកេ៏ររ កេ៏រចកសី្រិ្កស្ៈហ�រ កំ េនចញដលវនយហធតដល្េត៦៧២វ្រ ្តី%

ានយដរភៈិភកងយរេៈលញត៧្ៈនករបជេ ាំ ច ញដលំយៈិភកងេ្រេយរេៈលនរ្្រវំ១៣េវប ិេហេរននជសលតកអជិ

រេសងិ៩៩ត១០២។ 

េរចកសី្ រចងររ្សីៈីំ យេេ�េាតជកស�េរររនស%ិេិ៖ី 



   ខជសញងហ�ល                          លរ្ផលរេិ�តរភ និិតំំិាងរ្ រចងំអ រំី ២ (ក��  ២០០៩-ក��  ២០១០) នីតិំលរី ៤ 

រំៈលយ 30 

 

 េរកចសី្រិចងររ្សីៈីំយេេ�េាតជកស�េរររនសិ%េិី ្តី%ានយដរភៈិភកង និិននជសលតេនកអជិញខតជល ងអ ំ

២០០៩។ េរចកសី្ រិចងរេ្នច វនេេលរំំិ្តី%កំំ តន្ំៈីំ យេយធរចំ និិំយ្រ្ៈនតេតជនំយេេ�េាតជកស�េររ 

រនិ%េិីេនកអជិ្ៈចា�ំច្កកសកជ� ធនកជវនេរយភីៈខិំយរេង� សតិយររ្្រ�លយដញខ�យ រសយរំយេេ�េ
ាតជកស�េរររនិ%េិី េររសនិកជវនំយយេំល្នកំជរបចរល្ដល្រិរ្ិេរយភីៈ និិកិតិររយររ្នអកដជរ ដល្រំេនធស

រវង រល្�យររ្រិាស�តិ ដល្រ ំ រធ្អ រ្ឹ ធយំ និិដល្រនិរជខ�តិេសេរ។ េរចកី្រិចងរេ្នច្តី%ាន   

ននជសលតេរររនតល្នធ%ភៈច្សីិច្វរ�េ្ចេន យហធតវនតំំិាងរសសរួចំននួានេេ�េៈហិំយសនិេំ្ រេរចកសី្រិ

ចងរេ្នច។ 

 េរចកសី្រិចងរេ្នច ញដលវន៣០វ្រ ្តី%ានៈិភកងនរ្យរេៈល្រវំ៧េវប ិរបជេ ាំ ច េហេរននជសលត

េរររេសងិ៧៦ត១០១។ 

 េរចកសី្រិចងរេ្នច ្តី%ានតំំិាងរសំរកត្រងំិ រល្េកេថ �ំយរំរិររិរ្ិរេង� សតយិររ្្រ�

ៈលយដ េហេរសនិ្ររេតរសលរ្ិ្រ�េិរេតរជ េររឹយញតវ្រ១៤ជនេរចកសី្រិចងរេ្នច ានកំំតៈ្ីចំននួ

សនជរតេេ�េាតជកស� សនិឱជេលេរៈី២០០នកេ្នកញនងិរេង� សតិឹ ធយំ ញដលានរេិ�េតេសេិរសចងរ ្ឬេនរសរី
កញនងិ�្រៈជរស្តសិអកបន េហេរំយេេ�េាតជកស�េនចេនចេនង ចៈីេវប ិ៦្ៈនក ដល្េវប ិ៦លថ ច។ 

 កអជិកយំីេនច នអកេេ�េាតជកស�្ េនញ្តបធនដំំ ន ិ�លរលក� នំ នកតយ វនចជចហត�េលខ ឬ អឹ សផសតិេសជដ និិភ្រ្

នតសរ�� ំរលំ ា រ�្តិញខ�យ ៃតចសងិយររ្នអកដនកនេំេ�េាតជកស�េរររនសិ%េិីចនំនួ៣យធររបជេ ាំ ច េតេខតស ឬាបធនី
វនរសត�កិច�េនសធលរ នេនច។ 

 េាចរីយប ិំវ្រ៥ជនចងរេ្នច កា៏នននជ�� តឱជវនំយេេ�េាតជកស�េនរីកញនងិឹធយំេផតិេរធត និិ

ំយដញិងយក្ួនផិញដយ ញតវ្រ៦ត្សី%ឱជនអកដនកនេំេ�េាតជកស�រំេៈនធ%លក�ខ កំ �េ្ចេន ដធច�នតសរ�� ំនអកដនកនំ

ចំនួន៣យធរេេលរំំ ិជនំយេេ�េាតជកស� ំលរយេិអ�រ និិ យរេៈលេេ�េាតជកស� រកីញនងិេេ�េាតជកស� និិ ផងធ%ញដល្តី%េ្រេ
្ារ្ ចំនួននអកចធលយសួាតជកស� និិចំនួនយនបំនចិរស្រេ្រនីសរួៗ។ 

 ចំញំកវ្រ៩ ានផសល្រិរ្ិនំំចដល្ន�ជ េយេខតស និិាបធនី�នអករេ្សចថ សនិននជ�� តឱជេេ�េ ្ររិនេរេ
ំយេេ�េេនច របចចជំៃថរជំជានតបររ្្វកយររ្្រេររ    ឬវនៈលតវ៌នចងរ្ថ ំយេេ�េាតជកស�េនចននិនចរិ�េ្េច

ថអ ក្ំ សរួ ឬននិនចរបចរល្េថនេ្ថយដល្រនសិរជខរជ%ត�ិភៈ និិរ សំ រធ្អ រ្ឹ ធយំ។ 

េរចកសី្ រចងររ្សីៈនីរងសកិយ នំ ៖ 

 េរចកសី្រិចងររ្សីៈីនរងសកិយ នំ  ឬចងររ្សីៈីំយដកហធតនចលន%ត�ជ (រំំិដ្ ី  ) ្ររចងរេ្ដេស្រីេ្សេផល

្រេយបននឹ ធយំ ្តី%ានយដរភៈិភកង និិ ននជសលតេនចជិញខេអធងអ ២ំ០០៩ កអជិំយៈិភកង២្ៈនក ញដលេ្រេយរ

េៈល្រវំ៥េវប ិ េហេរននជសលតកអជិរេសងិ៧៦ត១០០។ 

 េរចកី្រិចងរេ្នច ្តី%ាននអកតំំិាងរំរកតបាំរ្រល្េកេថ សនិួយវនេនំលេររេនចេរ 

្រ�ៈលយដសនិានវ្នរលំ ា កស�រិរិ្ំន្ំ រដ្ីេង ី ផាចរញស្ិាន្រេ្អ  សបិ េរធតភៈេររឹយវនបៈំធកខងចជន

ចងរេ្នច ឺសនិានវ្នេស�នជង� ភៈ និិ សធលរ ន្តនស្តី% និិតជលំយកសកជ�សនិានវ្នអកាបជភៈ។ េហេរេរអេកជ  

ៈនយេៈលៈិភកង និិននជសលតយហធតដល្្រ�ៈលយដាំិ នរ្វនរងិ ក្ស�រិរ្។ 



   ខជសញងហ�ល                          លរ្ផលរេិ�តរភ និិតំំិាងរ្ រចងំអ រំី ២ (ក��  ២០០៩-ក��  ២០១០) នីតិំលរី ៤ 

រំៈលយ 31 

 

 េាចរីយប ិំាបយរ ្ាិល និិតំំ ិាងរំរកតំនន្ំំចានេៈចិត និិំយរយបំហយកជវនចងរ្

េនច េ្រចបរស្ររននិ ្រេររញដលកៈំជិន្%ិឌ្នន េររឹយំយន្%ិឌ្នន្ រេររ្តី%ំយកឹិេហរ យចនរសកលន�

េដេស េហេរេដេស្បីួរ ំ យរយ្រេយបនន្ រ�ៈលយដញដលយិំយរបចរល្េររំេាិនរងសកិយ នំ  និិេដេស្នី្%ិឌ្នន

្រេររ�តិកជវនំយេបឿនេលឿន។ 

 �រីរង� រ ្ ចងរេ្នច្តី%រវបិករភសកៈីំរកត្រ�បនកសកជ�េាចេងអ តកជរកសកៈិភកង និិននជសលតកអជិ

រសលរ្របជំេៈនិា េហេរវនវ្រខងចានរនតល្រជកនធ%ភៈច្សីិច្វរ យបិតំំិាងរំរកតំនន្ំំច  

និិ្រងំិ ាករ្ិននិ ំយដកហធត្រៈជ្ររចងរ ្ េរេេាចរវី� រ្្រៈជសនិរល្្ៈស និិំយរកេ្ារដល្វ� រ្្រៈជ

េៈលេេ�េំយាាំិ ។ 

 វ្រ១៩ ជនចងរេ្នចកំំតថ្ “   ំយដកហធតេនញត្រ្ៈនតេតាន េាចរីរំនរ្េនសនិានា្នេរច្ឹរ

យចួាល្េហេរកី។ វ� រ្នចលន%ត�ជ និិតឬ វ� រ្រិរ្ញិដលានររួល្ាករំ្ំិរសំយកំំ តយ្ររ្ំកវ� េិំយ

នរងសកិយ នំ  េនញតវនរិរ្ិរនំ យរនិយររ្ខងួនេតរសនីត%ិេិីជនំយបំារ្   ”។ 

 នអកតំំិាងរំរកតបំារ្ានេរអេញកញ្រេររសនិកជវនំយដកហធតចំេរចដីេងី (នចលន្រៈជ)យររ្្រ�

ៈលយដ ្ររិនេរេរំនរ្សនិ្តី%ានេរច្ឹរ និិ េេ�េយប ិំកជវនរំំិរសយសជញដលវ� រ្រិរិ្នចររួលរក

ាន និិរស្រររសតំជលរីផងយ។ របជញនខិាបយរ ្ាិលានរក្ឹរថ ំយដកហធតេនច ្តី%ញតដករបជញនវ� រ្រិរិ្

ញដលយិផលរបចរល្ៈីំយេេ�េនរងសកិយ នំ  នចេនវនរិរិ្រនិតបប ាន េហេរំយរនិ េនច ឺរនិ េដេស្ញីតានតំញលរស

យសជ និិរជតិេស ៌ញតសនិញសនរនិកជបរេ្េ�េនរងសកិយ នំ េរ។ 

 វ្រ៣៤ ានេរេករិរ្ិកជវ� រ្្រៈជេេ�េំយរនិដល្តជលំយ េររានកំំតថ្ “កអជិកយំីញដលសនិវនំយ

រល្្ៈសចំេរចេរចកីរេ្សចយររ្ំកវ� េិំយេរច្ឹររ ំន ិតបប  វ� រ្នចលន%ត�ជ និិតឬវ� រ្រិរ្ិនចរនិេត

តជលំយវនរសត�កិច� ចំេរចនីត%ិេិីនរងសកិយ នំ ញដលេេ�េេសេិសនិាន្តនស្តី% ំយដកហធតញដលសនិរកេតរេ្សេផល

្រេយបននឹ ធយំ  ផល្រេយបនន�តិ និិំយរធាតរំ្ំិញដលេេ�េេសេិសនិាន្រច្នំួនរសយសជ និិរជតិេស៌

   ។ 

 េាចរីយប ិំ តំំិាងរំរកតបំារ្រល្ថ ំយដំេ េំ យំយេតតជលំយ ឺ�េយឿិលំាករ្វរ្្ រ�

ៈលយដ្កី្ក េររឹយញត្រៈលន្តជលំយសនិវនភៈរជតិេស ៌ េហេរបនយិេ្េចភេ្ចេន ឺ�នអក្កី្ក។ េាចរីយប ិ

ំ តំំិាបយរ ្ាិលានរំ្ងថឺ ្រៈលនរ្ជតិេសក៌ំៈជិញតវនំយញកញ្រ និិន្%ិឌ្ននំ នញ្ត្រេរេយញៃសេរធតដធចេនច

េនេៈលេរចកី្រិចងរ្្ រងំិ នំេៈេៈជកយលួរេច េនចននិ�ចំញំកយសួសរួេដេស្ី្ រៈលន្រជតិេសេ៌នកសកជ�ំនញ្ត   

្រេរេយ។ 

 វ្រ៣៦ ញដលរកេ្ារដល្នអកាាំិ ដល្ំយននជ%តននំ យដកហធតយហធតដល្�រៈ្ន្នេយ ក៏្ តី%ានយចិនផ្ិ

ញដយ។ វ្រេនចកំំតថ្ «រជាលំញដលេេ�េំយាាំិ ដល្ំយននជ%តននេរចកីរេ្សចនរងសកិយ នំ េររនំតិរជច�យតិ 

េេ�េកជាំិ រាចដល្ដំេ េំ យំយជនំយននជ%តននេ្វិញដលរេ្សេកជផល្រេយបននឹ ធំ  ឬផល្រេយបនន�ត ិ ្តី%ផ

នា េាររកៈ្ន្នេយៈី១(សរួ)ញខ ដល្១ (សរួ) ងអ  ំ និិៈិនលរ�្ាកៈ្១ី០០ ០០០ (សរួញរន) េយធល ដល្    

២ ០០០ ០០០(ៈីយលន)េយធល។» នអកតំំិាងរំរកត្រងំិ ានេរអេរជំកជំកជវនេាររ កំ �រៈ្ន្េនេយ ឺរជំ
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្តនសរិៈ្ិនលររនចិរនួចានេហេរ េលេំយតបប ាាំិ សនិកជវនំយេេ�េេ្វិនរងសកិយ នំ  េ្រចេដេស្កីជំកជ្រ�

ៈលយដ ឬវ� រ្រិរិ្ំ ង រ�បនយិេ្េចសរួញៃសេរធត។ ចំញំកំយេអងេរតរយររ្យរ ្ាិល �នអកំយរយេរចកី្រិ

ចងរេ្នចសនិររួលរករំេ េំ េនចេរ េររថនអកាាំិ រិ�ចលចល រន� ក ្ យខំនដល្ដំេ េំ យំយជនេ្វិ                 

នរងសកិយ នំ  ឺ្តី% ញតររលួេារ េហេរេារេនច ឺានញផអករស្កស្ៈហ�រ កំ េនេៈលចងរេ្នចចធល�េយវន។ 

២.ាកេបុញចលេញ នបររអសក�តំេាងរា

យដេស�នជង� វ្រ ៧៧ ានកំំតថ្ តំំិាងរសកអជិយដរភ �តំំិ្រ��តិញខ�យាំិ សធល ៈជំញសន្េនញ្ត

�តំំិ្រ�ៈលយដកអជិស កំ លយររ្ខងួនេនចេរ។ វ្រ៨៣កា៏នកំំតញ្ដយថ យដរភ្របជំ�រសង� ៈីយដិកអជិ

សរួងអ  ំេរររសលរ្របជំសរួដិវនៃិយេ%លយប ិតចិរីញខ។  

 ដធចេនចាននលរថ រវបិករភនចវនេៈលរ្វកៈីំយ្របជំ៦ញខកអជិសរួងអ  ំ រ្វររ្កស�ភៈំយនយ  

េផតិៗកអជិនស�តំំិ្រ�ៈលយដ។ េាចរី�េនកអជិយរេៈលរសលរ្របជំ៣ញខកេ៏ររ ក៏ំ យរេិ�តរនង ថ យដ

រភសនិញសន្របជំេៈ៣ញខេនចញដយ។ ដធចេនចតំំ ិាងរសេ្េៈីំយ្របជំៈិភកងេន%វិនយដរភ កា៏នចំំរេៈល

េ%លយររ្ខងួនចជចេតសធលរ នបួរវ� រ្េងអ តផិញដយ។ 

 ំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំ ិាងរស្ តី%ានារ�្ដិ។ េាចរយីប ិំ ខជសញងហ�លបួរឧររាខងចកអជិំយ

្រសធលៈលតវ៌នាករ្ិននិំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំ ិាងរស។  

បយេលេសធលរ នេនច ខជសញងហ�លរល្ថ ំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំ ិាងរស ឺនចវនេ្ចេន�ិរិនអនលរ

ញដលខជសញងហ�ល្រសធលាន។ ដធចេនច ំយ%ភិេនកអជិយារំយ នំ េនច ញឺផអកេតេលេញតរិនអនលរញដលខជសញងហ�ល្រសធល

ានញតរបជេ ាំ ច។ 

២.១.ាេតនរនពេាននេេតនរនអសក�តំេាងរេុបញចលេញ នា

រសរិនអនលរខជសញងហ�លរនង ថ កអជិងអ រំេិ�តេនចវននអកតំំិាងររយជរ១០៩យធរ កអជិចំេំស១២៣យធរ 

សកៈី្រ្ំរកត�រេ្ងអ តានចជចសធលរ នរយជរ១៧២១េលេក ឬ�សេជសកអជិសរួញខនអកតំំ ិាងរចជចសធលរ ន

រយជរ១៤៣េលេក ឬសរួជៃថវននអកតំំិាងរចជចសធលរ នាន្រវំ៥េលេក។ 

តួេលខ ២៥៖ កំេ េំ នចំនួននអកតំំិាងរចជចសធលរ ន និិចំនួនចជចសធលរ ន�ន េេធិននិងអ ២ំ០០៨-២០០៩ 

េរេេេធរងអ សំជន ចនំួនចជចសធលរ ន 

ឺវនំយេកេនេសេិ ្រវំ 

៦៩ន េហេរចំនួនតំំ ិាងរ

ចជចសធលរ ន ឺវនកំេ េំ ន

្រវំ១១ន (ងអ សំជនវននអក 

តំំិាងររយជរ៩៨យធរចជចសធល

រ ន ានរយជរ១០១៨េលេក)។ 

េរេិត�សេជស ឺនអកតំំ ិ 
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ចុនួនតុណាងរ� ចជចពូល លូ ន ចុនួនចជចពូល លូ នសជប 
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ាងរសរួយធរកអជិចំេំសតំំ ិាងរញដលចជចសធលរ ន ចឺជចសធលរ នាន្រវំ១៦េលេក កអជិ១ងអ  ំ ឬកអជិសរួញខនអក    

តំំិាងរវអ កច្ជចសធលរ នានចេនង ចៈី១ ដិេត២ដិ�សេជស។ 

តួេលខ ២៦៖ចនំួន និិភយរតំំិាងរសរសំរកតចជចសធលរ នេេធរននិ ចំននួតំំ ិចជចសធលរ នរយជរ 

េរេេេធរននិចំននួតំំ ិាងរ

ញដលានចជចសធលរ នរយជរ នអក

តំំិាងរសំរកត្រ�បន

កសកជ�ានចជចសធល រ នេ្ចេន

�ិេ ញដលវន៧២ន(ឬ៧៩

យធរ) ជននអកតំំិាងរញដលចជច

សធលរ ន រយជរាំិ នរ្ ១០៩  

យធរ។ តំំិាងរស ំរកត

រសយិតជ ី េ្ចេនលំរររ្ី២ វន

២២ន(ឬ២៤យធរ) ំរកតរិរ្ិ
សនជរត៣ន(៣យធរ) ំរកត 

�តិនរិស១ន (១យធរ) និិ ំរកតហ�៊�នរជិនរជចិ ២ន (២យធរ)។ 

តួេលខ ២៧៖ភយរជននរនយដរភ និិចនំួននអកតំំ ិាងរចជចសធលរ នរយជររសំរកត 

េរេេេ�េំយេ្របរេេធរភយរជន

ចំនួននរនរយជររស ំ

រកត និិភយរជនចំនួននអក

តំំិាងរ ចជចសធលរ នរយជរ

រសំរកត េឺរាេយញតរវ

វ្តេអ ។ ដធចេនច ាននលរថ

ភយរតំំិាងររសំ

រកតចជចសធលរ ន េឺរាេយញតេរ�េ
េតននិភយរជននរនញដល

ំរកតនីសរួៗររួលានេន

យដរភ។ 

កអជិចំេំសនអកតំំ ិាងរញដលចជចសធលរ នរយជរ វនចំនួនតំំ ិាងរាំរកត្រ�បនកសកជ�៧២ន    

ខំញដលំរកតេនច វននរនេនរភ៧៣នជននរនរភរយជរ។ តំំិាងរាំរកតរសយិតជវីន 

២២ន ខំនរនកអជិរភវន២១ន តំំ ិាងរំរកតរិរ្ិសនជរតវន៣ន ខំនរនកអជិរភវន២ន 

ំរកត�តិនិរសវន១ន ខំនរនកអជិរភវន២ន និិំរកតហ៊�ជនរជិនរជិចវន២ន និិនរនកអជិរភ

វន២ន។ 

79, 72% 

2, 2% 

3, 3% 
24, 22% 

1, 1% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

ភាសយ

អនៈ 

ភាសយចជច

ពូល លូ ន 



   ខជសញងហ�ល                          លរ្ផលរេិ�តរភ និិតំំិាងរ្ រចងំអ រំី ២ (ក��  ២០០៩-ក��  ២០១០) នីតិំលរី ៤ 

រំៈលយ 34 

 

តួេលខ ២៨៖ភយរតំំិាងរសចជចសធលរ នេេធរេតននិចំនួនតំំិាងរសរយជរកអជិំរកតយររ្ខងួន 
េរេរិកងេតេលេនអក

តំំិាងរានចជចសធល

រ នេេធរននិចំនួនតំំ

ិាងរ រយជរកអជិំ

រកតយររ្ខងួន%ិ រនង 

ថ  វនញតំរកត២

របជេ ាំ ច ញដលតំំិ

ាងរយររ្ខងួនាំិ នរ្

ានចជចសធលរ ន ឺ       

ំរកតរិរ្ិសនជរត 

ញដលវនតំំ ិាងរយជរ

៣យធរ និិំរកតហ៊�ជនរជិនរជិចញដលវនតំំ ិាងររយជរ២យធរ។ 

ចំញំកតំំិាងរំរកត្រ�បនកសកជ� វនតំំ ិាងរយររ្ខងួនរយជរ៨៨ន (ជនតំំិាងរយររ្ខងួន

រយជរ ៩០យធរ) និិំរកតរសយិតជសីន៩២ន (ជនតំំ ិាងររជយរ ២៦យធរ)។ ចំញំកំរកត�តិនិរសវនញត១

យធរកអជិចំេំស២យធរ។ 

តួេលខ ២៩៖ ចំនួន ជនំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំិាងរសរយជររសំរកត 

កអជិងអ រំេិ�តេនច តំំ ិាងរ

ំរកត្រ�បនកសកជ� ចំនួន

៧៩យធរ ានចជចសធលរ នរយជរ

ាន ៩៧៤េលេក (ងអ ២ំ០០៨-

២០០៩ វននអកតំំ ិាងរ 

៦៩យធរ ចជចសធលរ នាន៨២២

េលេក)។ �សេជសនអកតំំិ

ាងរវអ ក ្ កអជិចេំំសតំំ ិ

ាងរាំិ ៧៩យធរ ានចជចសធល

រ នាន១២េលេក ឬ�សេជសចជច

សធលរ នាន១េលេកកអជិ១ញខកអជិ

តំំិាងរវអ ក្ៗ ។ 

 ំរកតរសយិតជវីន២៤យធរចជចសធលរ នានចនំនួ៣៩៧េលេក (ងអ ២ំ០០៨-២០០៩ វន២២យធរចជចសធលរ ន

រយជរាន១៥៦េលេក)។ �សេជសនអកតំំ ិាងរវអ ក ្ កអជិចំេំសតំំ ិាងរាំិ ២៤យធរចជចសធលរ នរយជរានបិត

១៧េលេកកអជិ១ងអ  ំឬកអជិ១ញខចជចានចេនង ចៈ១ីេត២េលេក។ តំំ ិាងរំរកតរិរ្ិសនជរតាំិ ៣យធរចជចសធលរ នាន
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92% 

50% 

12% 8% 

50% 

ភាសយតុណា

ងរ�ពិនបនចជច

ពូល លូ ន 

ភាសយតុណា

ងរ�ចជចពូល

លូ ន 

2 6 

79 

974 

3 

336 

24 397 

1 8 

ចុនួន តុណាងរ� ចុនួន ចជចពូល លូ ន 
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៣៣៦េលេក (ងអ ២ំ០០៨-២០០៩ វន៣យធរចជចសធលរ នាន២៤េលេក)។ �សេជសតំំិាងរំរកតរិរ្សិនជរត១

យធរចជចាន១១២េលេកកអជិ១ងអ  ំឬ�សេជសកអជិ១ញខវអ កច្ជចាន្រវំ៩េលេក។ 

តំំិាងរំរកតហ៊�ជនរជិនរជិច២យធរចជចរាន៦េលេកកអជិ១ងអ រំេិ�តេនច (ងអ រំេិ�តសជនវន២យធរចជចាន    

៩េលេក) និិតំំ ិាងរំរកត�តិនិរស១យធរចជចាន៨េលេក (ងអ រំេិ�តសជនវន២យធរចជចាន៧េលេក)។ 

២.២.ាសគលបតិេេុបញចលេញ នបររអសក�តំេាងរា

 េេលរំំ ិចជចសធលរ នយររ្នអកតំំិាងរស ្តី%ានញរិញចក�៥ ឺ ១  ចជចរួយរជខរជក� ញចកនំេំរ 

រេវក េរសរិ្ផលនន (រួយរជខរជក�)  ២  ំយចជចសធលរ នេដេស្ៈី្ិនិរ សំ ំរកតយររ្ខងួន (ៈ្ិនិំរកត) ៣  

ំយចជចនសដំេ េំ យ�្ក្ស ឬនសដំេ េំ យថអ កដ្នកន ំ(នសដំេ េំ យ) ៤  ំយចធលយសួេ%រិំតរិ �ំ ឹលឹធយំ (េ%រិំ) និិ

៥  ចជចបួរ ននសាសនន និិេរច្ឹររ�ង នន (ននាសនន)។  

តួេលខ៣០៖ ភយរជនេេលរំំិនីសួរយររ្នអកតំំិាងររសំរកត េេធរននិេេលរំំិរយជររស

ំរកត 

 

 តួេលខ៣០ រនង ៈីភយររសេេលរំំិជនំរកតនីសរួៗ េដេស្េី្របរេេធរថ កអជិចំេំសំយចជចសធល

រ នរយជរយររ្ំរកតខងួន េតេំរកតេនចេផ តេតេលេេេលរំំិំរំខន�្ិេ។ នអកតំំិាងរេរាេយ្រ្

ំរកតញដលចជចសធលរ នភេ្ចេន េឺផ តខង ំិ េតេលេំយរួយរជខរជក�ញចកនំេំរ និិ ំយរេវក េរសរិ្ផលនន 

និិេេលំំិេដេស្ៈី្ិនិជផាកអជិ និិរ សំ ំរកតយររ្ខងួន។ តំំ ិាងរំរកតំនន្ំំ ចានេផ តខង ំិ

�ិតំំ ិាងរំរកតដជរេរធតកអជិំយចជចសធលរ នកអជិេេលរំំិរួយរជខរជក�។ ចំញំកំរកតដជរេរធត ឺ

េផ តខង ំិ េតេលេំយៈ្ិនិជផាកអជិំរកតយររ្ខងួន។ (រធសេសេលៈិ ឹ យេនរាិរ៣ីខិេ្ំស)។ 
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រាិរី ៣ ៖ ចំនួនេលេកជនំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំិាងរសជនំរកតនេយារនីសួរៗរសេេលរំំិ 
 

នអកតំំិាងរានចជចសធលរ ន្រេ្េលរំំិាំិ នរ្។ កអជិចំេំសតំំ ិាងរាំិ ៥ំរកត វន

តំំិាងរសកៈីំរកត្រ�បនកសកជ� និិរសយិតជញីដលានចជចសធលរ នកអជិេេលរំំិាំិ ៥។  

េេលរំំិរួយរជខរជក� ញចកនំេំរ និិំយរេវក េរសរិ្ផលនន វន៥៥ន (៩៤១េលេក) ជនេេល

រំំិរយជរ និិេេលំំិេដេស្ៈី្ិនិជផាកអជិ និិរ សំ ំរកតយររ្ខងួនវន៣៤ន (៥៩៨េលេក)។ 

ំយចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិនសដំេ េំ យ�្ក្ស ឬនសដំេ េំ យថអ កដ្នកនវំន៦ន (ឬ១០១េលេក)។ 

ចំញំកំយចជចសធលរ នកអជិេេលរំំិចធលយសួេ%រិំឹធយំ រិ �ំ ឹលញដលេយធរចំេររភីេផតិដធច

� NGO វន៣ន (៤៥េលេក) និិកអជិេេលរំំិននសាសនន និិ េរច្ឹររ�ង បធន្រ�ៈលយដវន២ន (េរ�េននិ 

៣៥ េលេក)។ 

- ំយចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិរួយរជខរជក� ញចកនេំំរ និិ ំយរេវក េរសរិផ្លននរយជរ៩៤២េលេក 

(៥៥ន)៖ នអកតំំិាងរសសកៈីេរាេយ្រ្ំរកតាំិ នរ្ (េលេកញលិញតំរកតហ៊�ជនរជិនរចិ) រជរញ្តានចជចសធល

រ នកអជិេេលរំំិេនច។ តំំិាងរសំរកត្រ�បនកសកជ�ានចជចសធលរ នកអជិរំំ ិេនចេ្ចេន�ិេ ញដលវន

េេលរំំ ិជនំយចជចសធលរ នាំិ  

១៧២១េលេក យររ្តំំ ិាងរាំិ  

១០៩យធរ 

ំរកតនេយារ 
រយជរជនេេល 

រំំ ិ  

៧៩យធរ 

 

២៤យធរ 

 
៣យធរ 

 

២យធរ 
 

១យធរ 

រួយរជខរជក� ញចកនំេំរ និិំយ

រេវក េរសរិ្ផលនន 
៦៧៤ ១៦៨ ៩៦ ០ ៣ ៩៤១ (៥៥ន) 

ំយចជចៈ្ និិជផាកអជិ និិ រ ំ ំ

រកត 
១៨១ ១៨៩ ២២៣ ៣ ២ ៥៩៨(៣៤ន) 

ំយចជចនសដំេ េំ យ�្កស្ ឬនសដំេ េំ យ

ថអ កដ្នកន ំ
៩៨ ០ ២ ១ ០ ១០១(៦ន) 

ំយចធលយសួកអជិេ%រិំតរិ �ំ ឹលឹ

ធយំ 
៨ ២០ ១៣ ២ ៣ ៤៦(៣ន) 

ំយននាសនន និិេរច្ឹររ�ង

នន 
១៣ ២០ ២ ០ ០ ៣៥(២ន) 

រយជរ�ភយររសំរកត 
៩៧៤ 

(៥៧ន) 

៣៩៧ 

(២៣ន) 

៣៣៦ 

(២០ន) 

៦ 

(០ន) 

៨ 

(០ន) 

១ ៧២១ 

(១០០ន) 
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យហធតដល្៦៧៤េលេក ខំញដលតំំ ិាងរសំរកត រសយិតជវីនចនំួន១៦៨េលេក និិតំំិាងរសំរកតរិរ្ិ
សនជរតចំននួ៩៦េលេក។ ំរកត�តិនិរសចំនួន៣េលេកនិិំរកតហ៊�ជនរជិនរជចិចំនួន១េលេក។ ំយចជចសធលរ នយររ្

តំំិាងរស ភេ្ចេនេផស តេតេលេំយរួយរជខរជក� រំេំចរំំលៈីរ�ង េផតិៗញដលេកេតវនកអជិស កំ ល  និិញចក

នំេំរេផតិៗ។ ្ៈស�សរួេអ េនច កេ៏ដេស្ៈីិនតិជេសេលំយរិ�រេិ�េនផលយររ្្រ�ៈលយដ �ឹ នភៈេលេំយន្%ិឌ្នន

េហរ យចនរសកលន្េផតិៗ និិ េដេស្រីេវក េរសរិ្ផលញដលានឹិរិយ្ចួផិញដយ។ 

នអកតំំ ិាងរសចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិ រួយរជខរជក� ញចកនេំំរ   េ្ចេន�ិេ េេធរននិ ំរកតយររ្ខងួន 

- ំរកត្រ�បនកសកជ�៖ នអកតំំ ិាងរស េក េខិ ស កំ ល្អេំៈានចជចសធលរ ន កអជិេេលរំំ ិេនចេ្ចេន�ិ

តំំ ិាងរដជរកអជិំរកតយរខ្ងួន។ ំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំ ិាងរ េក េខិ វនចនំនួ៥៤េលេក។ ដធច�

ំលៈជីៃថរ២ី0 ញខកក�រ ងអ ២ំ០១០  នអកតំំ ិាងរសយធរេនចានផសល្េស់ឱជរិរត១០០៦នក ្េនឹល្ធស៣ិ រន� ត្

ចកន្ញ្ិេ្ំស ខ កំ វនបលរ និិ ានចជចេតរហសននបន្កី្ ក េេកយំញចកេស់ឱជ្រ�ៈលយដផាជកេាេនដរន និិ
កជវយខ�ចប%ី�តេិររេ្រេ្ ារ្ៃ% ិំ ផា ល្ខងួន។ កអជិងអ រំេិ�តេនច នអកតំំ ិាងរស េក េខិ ានចជចសធលរ នរយជរ

ចនំនួ៧០េលេក។ 

- ំរកតរសយិតជ៖ី នអកតំំ ិាងរស សធយ រជខហួយ ស កំ លកៈំត �ឺនអកនសំជខេ កអជិំរកតយររ្ខងួន កអជិំយចជចសធល

រ នេដេស្ីឹ ករួយរជខរជក�្ រ�ៈលយដ ញដលរយជរវនចនំនួ៤២េលេក។ ំលៈជីៃថរ២ី៤ ញខកជស� ងអ ២ំ០១០ នអកតំំ ិា

ងរសយធរេនច ាននេង្េបរួរំេំចរំំល�សរួ្រ�ៈលយដេនកជេំល្េក ្រ្កបធក េខតកៈំតេដេស្ ី ចជចផតៈ�ផងរ

រិរ្យិររ្ងរសីេនកអជិងកនេយារ។ កអជិងអ រំេិ�តេនច នអកតំំ ិាងរស សធយ រជខហួយ ានចជចសធលរ នរយជរចនំនួ៧៩េលេ
ក។ 

- ំរកត រិរ្សិនជរត៖ នអកតំំ ិាងរស កនស រជខ ស កំ លកៈំិច្ស សកៈីំរកត រិរ្សិនជរត ាននសំជខនអក

តំំ ិាងរសកអជិំរកតយររ្ខងួនៈយីយធរេរធត េររចជចសធលរ ន កអជិេេលរំំ ិេនចរយជរាន ៧៧េលេក។ ំលៈជីៃថរី
០៧ ញខកក�រ ងអ ២ំ០១០ នអកតំំ ិាងរសយធរេនចានចជចសធលរ នេនកជកំៈំិល្% ្រ្កជ្ៈញ%ិ េខតជ្ៈញ%ិ េដេស្ី្ របជំ

រំេំចរំំល និិ រួយរជខរជក��សរួ្រ�ៈលយដវននអកចធលយសួ្រញហល៣៦០នក។្ កអជិងអ រំេិ�តេនច នអកតំំ ិា

ងរស កនស រជខ ានចជចសធលរ នរយជរចនំនួ ១៨១ េលេកនសំជខ្រត្ំំ ិាងរាំិ នរ្។ 

- ំរកត�តនិរិស៖ ំលៈជីៃថរ១ី៧ ញខកក�រ ងអ ២ំ០១០ កនងិ េតេនច នអកតំំ ិាងរ េ� ាប ន ីសកៈីំរកត�តិ
នរិសស កំ លជ្ៈញ%ិ ាននេង្េចជចេតរួយរជខរជក�្ រ�ៈលយដ និិ ្កស្្រនកងកជេំនកជរំលួៈ្ិ ្រ្កវប ជសេហេរាន

ញចកនេំំរដល្នអកចធលយសួកអជិវអ ក្ឹ យជិ ១ ៃ% ិំ ១០០០០៛ ្ៈសាំិ ឧរត�ស�ៃ% ិំ ១០សជនឺេយធលដល្យដ    ាលេនកជំ

រលួៈ្ិ។ 

- ំយចជចសធលរ នេដេស្ៈី្ិនិ ជផាកអជិនិិ រ សំ ំរកតវនចនំនួ ៥៩៨ េលេក(៣៤ន)៖ ំយចជចសធលរ នេដេស្ី
ៈ្ិនិជផាកអជិ និិរ សំ ំរកតេនលំរររី្២ រនា រៈ្ីំយចជចរួយរជខរជក� និិញចកនំេំរដល្្រ�ៈលយដ។ តំ

ំិាងរសសកៈី្រ្ំរកតនេយារាំិ នរ្ រជរ្ញតានចជចសធលរ នកអជិេេលរំំិេនច។ ំរកតរិរ្សិនជរត

ានេេ�េរកស�ភៈេនចេ្ចេន�ិេយហធតដល្២២៣េលេក រនា រស្កំរកតរសយិតជ១ី៨៩ េលេក ំរកត្រ�បនកសកជ
�១៨១ េលេកំរកត�តនិិរស៣ េលេកនិិំរកតហ�៊�នរជិនរជិចានចំននួ២េលេក។  
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នអកតំំិាងរសចជចសធលរ នកអជិេេលរំំិ ៈ្ និិ រ សំ ំរកតេ្ចេន�ិេ េេធរននិ ំរកតយររ្ខងួន 

- ំរកត្រ�បនកសកជ�៖ នអកតំំ ិាងរស ្សច រំនន ស កំ ល្អេំៈ ាននសំជខតំំ ិាងរសកអជិំរកតយររ្ខងួន 

េដេស្ចីជចសធលរ នៈ្ិនិ រ សំ ំរកតយររ្ខងួនញដលានចជចចនំនួ១៤េលេក។ ដធច�េនជៃថរ០ី៧ ញខកករ ងអ ២ំ០១០ 

នអកតំំ ិាងរសេនច ាននេរ្េចធលយសួ រិ �ំ ឹលរសីៈរី�ង រផីងយរិាស ឧរត�ស�េររនិាំ យខជនាប ដ ញដល្រ្ៈនតសេត

េនំរកត្រ�បនកសកជ�ខ កំ ចំំ យសន។ 

- ំរកតរស យិតជ៖ី នអកតំំ ិាងរស ប%ី ករ   ស កំ ល្អេំៈាននសំជខតំំ ិាងរសកអជិំរកតយររ្ខងួន េដេស្ចីជច

សធលរ នៈ្ិនិ រ សំ ំរកតយររ្ខងួនញដលានចជចចនំនួ ២២េលេក។ ដធច�េនជៃថរ២ី៩ ញខេសឹ ងអ ២ំ០១០ នអកតំ

ំិាងរសយធរេនច ាននេរ្េចធលយសួ បរួរំេំចរំំល�សរួបរំរ ្ ្កស្្រនកងកជ ំ ្កស្្រនកង្រ្កយររ្ំរកត

េន្ធសរិសីេលេ កជញំ្ៈកហងួិ ្រ្កអក្អ ំេខតាតដ្រំិ %តសវនរយជរចនំនួ១៤នក ្ានឧរត�ស�ៃ% ិំ វអ ក៥្០០០៛។ 

- ំរកតរិរ្សិនជរត៖ នអកតំំ ិាងរស កនស រជខ  ស កំ លកៈំិច្ស ាននសំជខតំំ ិាងរសកអជិំរកតយររ្ខងួន 

េដេស្ចីជចសធលរ នៈ្ិនិ រ សំ ំរកតយររ្ខងួនញដលានចជចចនំនួ ១០៣េលេក។ ដធច�េនជៃថរ៣ី០ ញខេអធ ងអ ២ំ០១០ 

នអកតំំ ិាងរសេនច ាននេរ្េចធលយសួេ%រិំ យញដលេយធរចេំររំរកតខងួនអិ បរួ្របជរំំេំចរំំល�សរួ្កស្

ំយនយ រកស�បន និិ ្រ�ៈលយដញដលេំ្ រំរកត េនកជរំយ  កជេំរេិ  ្រ្កកៈំិញ្លិ េខតសកៈំិង្អ ំិ ។ 

- ំរកត�តនិរិស៖នអកតំំ ិាងរស េ� ាប នី  ស កំ លជ្ៈញ%ិ ាននសំជខតំំ ិាងរសកអជិំរកតយររ្ខងួន េដេស្ី
ចជចសធលរ នៈ្ិនិ រ សំ ំរកតយររ្ខងួនញដលានចជចចនំនួ២េលេក។ េនជៃថរ៣ី០ ញខេអធ ងអ ២ំ០១០ នអកតំំ ិាងរស

េនចាននេរ្េចធលយសួ ្របជ�ំសរួេសំរកតាំិ ២ (ំរកតហ�ជនរជិនរជចិនិិ ំរកត�តនិរិស) េេលរំំ ិំយ

រង�ជ ចរង�ធ លរសកលនភ្ៈយបិំរកតាំិ ២ ញដលកអជិេនចវនេ្ជប%ចធលយសួ្រញហល៣៧០នកផ្ិញដយ។ 

- ំរកតហ៊�ជនរជិនរជចិ៖ នអកតំំ ិាងរសំរកតេនចានចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិេនចចនំនួ ៣េលេកេររនអក

តំំ ិាងរសនក រ៊ជនជអ ស កំ លរនា រវនបលរ ំលៈជីៃថរ១ី៤ ញខ%ចិ�ិំ  ងអ ២ំ០០៩ ានចធលយសួរួយរជខរជក�នអកេំ្ រ

េនំយយិលលរំរកតហ�៊�នរជិនរជចិេខតសរនា រវនបលរ េររវននអកចធលយសួចនំនួ២៩៣នក ្ផសល្ៃ% ិំ ២សជនឺេយធល ្ក

ំត១្ដជ ំឹយ បជិ ១ េស់រ៊ជរ១សីធ្ំស នរំលិ១០សីធ្ំស ថអ ាំប ាប ១ដរ ថអ %ំតីរសនី១ដរកអជិសរួនក្ៗ ។ 

- ំយចជចសធលរ នេដេស្នីសដេំ េំ យ�្កស្ឬនសដេំ េំ យថអ កដ្នកនវំនចនំនួរយជរាំិ នរ្១០១ េលេក (៦)៖ំយចជច

សធលរ នេដេស្នីសដំេ េំ យ ថអ កដ្នកនយំររ្ខងួនេររតំំ ិាងរស ភេ្ចេនេលេរលជរេឺេ�េេសេិេររតំំ ិាងរសសកៈី
ំរកត ្រ�បនកសកជ� ញដលវនយហធតដល្ ៩៨ េលេក ដធច�នសដំេ េំ យថអ កដ្នកនេំនកអជិំរកត ្រធនយដរភ 

និិកអជិាបយរ ្ាិលដធច� នរកយដសងនសី �េដេស។ ចំញំកតំំ ិាងរសសកៈីំរកត រិរិ្សនជរត ានចជចសធលរ ន

េដេស្នីសដំេ េំ យថអ កដ្នកនយំររ្ខងួនចំនួន២េលេក និិំរកតហ៊�ជនរជិនរជចិចនំនួ១េលេក។ ខជសញងហ�លសនិានររួលៈលត៌

វនាករ្ិននិំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំិាងរំរកតរសយិតជកីអជិេេលរំំិេនចេរ។ 

នអកតំំ ិាងរសចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិ ៈ្ិនិ រ សំ ំរកតេ្ចេន�ិេ េេធរននិ ំរកតយររ្ខងួន 

- ំរកត្រ�បនកសកជ�៖ នអកតំំ ិាងរស លី នសេលធិ ស កំ លាតដ្រំិ ាននសំជខតំំ ិាងរសកអជិំរកតយររ្

ខងួន េដេស្នីសថអ កដ្នកនយំររ្ខងួនញដល ានចជចចនំនួ ៩េលេក។ ដធច�េនជៃថរ១ី២ ញខកករ ងអ ២ំ០១០ នអកតំំ ិាងរសយធរ
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េនច ាននេរ្េចធលយសួ នសដេំ េំ យអកឧតសស រ េខិ នេង្េ�នេរិតកីអជិៈេិី្ រេនេរធន្ៈច%រង េររជ%ត�ជបធនចនំនួ

១៤%តសកអជិកជរំ្េស ្រ្កាំនេ្ន%តសចនរ្្េស និិ ៈេិី្ រល្ររលួផងធ%ចក្្ ំលេេរ៊ធេលខ១៥៧០ញដល�

នេំំរដជ៏ៃងថង យយររ្រេសសចនាសហេរនរតេីតេ� ហ៊ជន ញរន និិ េលកបាំ%។ 

- ំរកតរិរិស្នជរត៖ ជៃថ០៥ ញខតជល ងអ ២ំ០០៩ នអកតំំ ិាងរ ញរបស រជង��រិ ្ស កំ លជ្ៈញ%ិយររ្ំរកតរិរិ្

សនជរតានចជចនសដេំ េំ យនអកតំំ ិាងរ កនស រជខ ្រធនំរកតរិរិស្នជរតចធលយសួ�នេរិតកីអជិៈេិី្ របជសំធរេន 

្ធសរិនិ ញសិ កជជំ្បក�ជ ំ ្រ្ករជីេយក សំ ល េខតជ្ៈញ%ិ កអជិេេលរំំ ិរំេំចរំំល ្ៈសាំិ រួយរជខរជក�្ រ�

ៈលយដ ្រញហល២០០នក។្ 

- ំរកតហ៊�ជនរជិនរជចិ៖ នអកតំំ ិាងរសំរកតេនច ានចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិេនចចនំនួ ១េលេកេររនអក

តំំ ិាងរសនក រ៊ជនជអ ស កំ លរនា រវនបលរំលៈជីៃថរ២ី៧ ញខសកា ងអ ២ំ០១០ ានាននេង្េនសរេសសចេតេ� 

ហ៊ជន ញរន �នេរិតភីៈកអជិៈេិេីរេករេវក េំយរ នឹិរិផ្ងួ%�តេិលខ៦២ ្រញ%ិ១២៨សួីញសប្ ត ចរៈ្ផីងធ%រញំរក្ធសិ
ៃអល្ញរក កជំ្ តំិ�រត ី ្រ្កកៈំិ្ឹ � រ េខតសកៈំិេ្ ំ ដល្្រ្កញត្ិវនបលរ េខតស្ ៈច%ហិយ  កអជិេនចនអកចធលយសួវន

រវបកិរភ ្ៈនររ្ភ ំ្រតិ្ ធ�េ្ចេនយធរ វនថអ កដ្នកនេំខតស ្រ្ក សងនសាីបំយ សនាយី �ឹ រលន ្រីេ្ិបន 

រិរងនជរិរត និិ ្រ�ៈលយដ�េ្ចេននក។្ 

៤  ំយចជចសធលរ នេដេស្ចីធលយសួេ%រិំ តរិ �ំ ឹលឹធយំវនចនំនួ ៤៦េលេក (៣ន)៖ េនកអជិងអ រំេិ�តេនច រស 

ៈលតវ៌នញដលខជសញងហ�លានររួលរនង ថ ចំនួនេលេកញដលនអកតំំិាងរសានចជចសធលរ នេដេស្ចីធលយសួេ%រិំ និិ

រិ �ំ ឹលឹធយំ ញដលេយធរចំេររNGO និិភីេផតិេរធត ឺវនតិចតួចរផំជតេរេេ្របរេេធរេតននិំយចជចសធល 

រ ន កអជិេេលរំំ ិ៣ខិេលេ។ េាចរីយប ិំតំំ ិាងរស្ រ្ំរកតាំិ នរ្រជរ្ញតានចធលយសួេនកអជិេ%រិំ 

និិរិ �ំ ឹល។ កអជិងអ រំេិ�តេនច ចនំួនេលេកញដលតំំិាងរសសកៈីំរកតាំិ ៥ ចធលយសួេ%រិំឹធយំ និិ
រិ �ំ ឹលរយជរ ៤ឺ៦េលេក (េរ�េននិ៣ន ជនំយចជចសធលរ នរយជរ) កអជិេនច ំរកតបំារ្ ឺំរកតរសយិតជាីន

នសំជខេ ឺរយជរាន២០េលេក ំរកតរិរ្ិសនជរតចំនួន១៣ ំរកត្រ�បនកសកជ�ចនំួន៨េលេក ំរកត�តិ
និរស៣េលេក ំរកតហ�៊�នរជិនរជិចចំនួន២េលេក ។ 

នអកតំំ ិាងរសចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិ ៈ្ិនិ រ សំ ំរកតេ្ចេន�ិេ េេធរននិ ំរកតយររ្ខងួន 

- ំរកត្រ�បន៖  នអកតំំ ិាងរសស កំ ល កៈំិង្អ ំិ  ញក ចលនាសជន ីនសំជខនអកតំំ ិាងរកអជិំរកតយររ្ខងួនកអជិ

ំយចធលយសួេ%រិំ ាន២ដិេររេេ�េ�ប�និេនេ%រិំ ្រ�ៈលយដ និិ វ� រ្េងអ តយររ្និាំ យ នជនិ ឌ ី នរ  េន្ធសិ្ ចក

េរអ ត កជឈំនេសេិ  ្រ្កឹសាវីនបលរ េខតកៈំិង្អ ំិ េនជៃថរ២ី៧ ញខកជស� ងអ ២ំ០១០។ 

- ំរកតរសយិតជ៖ី វននអកតំំ ិាងរៈយីយធរ ញដលនសំជខនអកតំំ ិាងរសដជរេរធតកអជិំរកតរសយិតជ។ី នអក

តំំ ិាងរស កំ លកៈំិរ្កឺនជត យដំលួ និិ នអកតំំ ិាងរស កំ លកៈំត សធយ រជខហួយ ានចធលយសួ�ប�និកអជិេ%រិំ ៣ដិ

ដធចេអ ។ ដធច�ំលៈជីៃថរ២ី៨ ញខរីហ ងអ ២ំ០១០ នអកតំំ ិាងរ នជត យដំលួានចធលយសួេេ�េ�ប�និេនកអជិរិ �ំ ឹល 

រសីៈរី�ង រជខភៈ្រ�ៈលយដ រនំរ្ដីេងី្ រ�ៈលយដយររ្និាំ យ នជនិ ឌ ី នរ េនកជំ្ កស ី ្រ្ករេរដ េខតសកៈំិរ្កឺ។ 

នអកតំំ ិាងរ សធយ រជខហួយ ស កំ លកៈំតំរកតរសយិតជ ីានចធលយសួេ%រិំ ឹធយំញដលេយធរចេំររនិាំ យនជនិឌី
នរ ្រធនររ រីៈតីំំ ិាងរ និិ វ� រ្េងអ តញដលវន្រ�ៈលយដចធលយសួ៩២១នកេ្នកជញំ្រ�ខិេបេិ ្រ្កដិ
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រិេ្ខតសកៈំត ំលៈជីៃថរ១ី០ ញខកក�រ ងអ ២ំ០១០។ 

- ំរកតរិរិស្នជរត៖  ភេ្ចេនជនំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំ ិាងរសំរកតរិរ្សិនជរត េដេស្ចីធលយសួេ%រិំ ឹ

ធយំភេ្ចេនេេ�េេសេិ េររនអកតំំ ិាងរស កំ លជ្ៈញ%ិ ញរបស រជង��រិ ្ ញដលានចធលយសួរយជរចនំនួ១០េលេក ដធច

�ចធលយសួេ%រិំ រិរ្សិនជរត និិ ំយន្%ិឌ្ននេន្រ្ករអធល េខតស្ កេចចំលៈីជៃថរ ី១៩ញខ រីហ ងអ ២ំ០១០។ 

- ំរកតហ៊�ជនរជិនរជចិ៖ នអកតំំ ិាងរសំរកតេនច ានចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិេនចចនំនួសរួ២េលេក េររ

នអកតំំ ិាងរសនក រ៊ជនជអ ស កំ លរនា រវនបលរ១េលេក និិ នអកតំំ ិាងរ ជប សបធលី ស កំ លកៈំិេ្១ំេលេក។ នអក

តំំ ិាងរ ជប សបធលី ាននេង្េចធលយសួ�ប�និេ%រិំ ឹធយំរិរ្សិនជរត ាករ្ិន�ជ េយនរតា និិ ្រ�ៈលយដ

េន%តសននងិ ្្ កេវល កជលំិជដ ្រ្កនិាយេ ំេខតសេរធសារញដលេយធរចេំររនិាំ យ ននិ ឌ ីនរ េនជៃថរ២ី៥ ញខសនី ងអ ំ

២០១០។ 

- ំរកត�តនិរិស៖ នអកតំំ ិាងរស េ� ាប ន ីានចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិេនចចនំនួ៣េលេក ដធច�េត្ធសៃិអល្

ររកជនំសលំិ ្រ្កៃកិ  េខតសកៈំិរ្កឺ េដេស្ចីធលយសួេ%រិំ ឹធយំ រសីៈរិីរ្សិនជរត និិ ំយន្%ិឌ្ននេររវនំយចធល

យសួៈី្ រ�ៈលយដ្ រញហល៥០០នក្ំ លៈជីៃថរ២ី០ ញខឧរភ ងអ ២ំ០១០ ។ 

៥  ំយចជចសធលរ នេដេស្នីនសាសនន និិ េរច្ឹររ�ង ននវនចនំនួ ៣៥េលេក (២ន)៖ ំយចជចសធលរ នយររ្តំំិា

ងរសកអជិេេលរំំ ិននសាសនន និិេរច្ឹររ�ង ននវនចំនួនតិច�ិេឺ២ន (េរ�េននិ៣៥េលេក) ជនំយចជចសធល

រ នរយជរយររ្តំំិាងរស។ វនតំំ ិាងរសសកៈី៣ំរកត ញដលានចជចសធលរ នេដេស្នីនសាសនន និិ េរច

្ឹររ�ង បធន្រ�ៈលយដ។ នអកតំំិាងរំរកតរសយិតជាីននសំជខេររចជចានចនំួន២០េលេក និិរនា រស្ក

តំំិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�ចំនួន១៣េលេក និិ ំរកតរិរ្ិសនជរតចំននួ២េលេក។  

ខជសញងហ�លសនិានររួលៈលតវ៌នាករ្ិនិិំយចជចននាសននយររ្តំំ ិាងរំរកតហ៊�ជនរជិនរជចិ និិ �តិ
និរសេនចេរ។ 

នអកតំំ ិាងរសចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិ ៈ្ិនិ រ សំ ំរកតេ្ចេន�ិេ េេធរននិ ំរកតយររ្ខងួន 

-ំរកត្រ�បនកសកជ�៖ នអកតំំ ិាងរ រួរ ំំន ស កំ ល្ៈចរីហនជ ាននសំជខនអកតំំ ិាងរដជរកអជិំ

រកតយររ្ខងួនកអជិំយចជចបរួ ននាសនន ឬេរច្ឹររ�ង បធន្រ�ៈលយដេររចជចានរយជរចនំ៥ួេលេក កអជិេេលរំំ ិ

េនច។ ដធច�ំយចជចបរួ្រ�ៈលយដ និិ រនា រស្កេេ�េននាសននរសយរលិខតិេលខ០២៥ត១០កតយខរន ចជចជៃថរ២ី១ ញខ

កក�រ ងអ ២ំ០១០ បធនេតអកឧតសន្ាិលេខត្ ៈចរីហនជ េដេស្បីរួ េរច្ឹររ�ង រកជរ ំន ិ្រ�ៈលយដចនំនួ៩២

្សឹ យ ញដលវនរនំរ្ដេីងេីន្ធស៤ិ កជនំធយេ្តច ្រ្ករានិហ% េខត្ ៈចរីហនជ �សរួេលក រ រជនិ េយធរនកយិ 

េខត្ ៈចរីហនជ និិ ្កស្ហ៊ជនចេំយ េន�ត ិញដលេកេតវនចររ្ំិ ៈជីៃថរ២ី៥ ញខឧរភ ងអ ២ំ០០៧ យហធតសកដល្រច�ជរ្នអេនច 

េនសនិានា្នេរច្ឹរានេ�បលរេនេសេរេរ។ 

-ំរកតរសយិតជ៖ី តំំ ិាងរសហធយ បប នស្ កំ ល្អេំៈ ាននសំជខតំំ ិាងរកអជ ថិ ំរកតខងួនេររានចជចចនំនួ៧

េលេក ដធច�ំលៈជីៃថរ២ី៧ញខរីហងអ ២ំ០១០ ានចជចននសាសននបធន្រ�ៈលយដ ្ធស៨ិ រន� តរ្េនងាឹក ្ខ កំ ចំំ យ

សន ាបធនី្ អេំៈ ញដល្ត%ី្កស្ហ៊ជនររិផអធ%សនិឱជៈកួេតេ្េ�េដេំ េំ យអងិ ំត ្ ញតេ្ំរសក្កស្ហ៊ជនានរល្្ៈសយកងផអធ%
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េនច%ិ។ 

-ំរកតរិរិស្នជរត៖ ខជសញងហ�លានររលួៈលតវ៌នញតនអកតំំ ិាងរស នធយ ចលនា�រិ ្ ស កំ លក ំ លសរួត ្ កអជិំ

រកតរិរ្សិនជរតញដលានចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិននាសនន និិ េរច្ឹររ�ង បធន្រ�ៈលយដចនំនួ២េលេក ដធច

�ចជចននសាសននំ យរកក្ជិ្តលីរកលជរេន្រ្ក �ឹ ិ េខតសក សំ លេនជៃថរ០ី១ ញខសនី ងអ ២ំ០១០។ 

តួេលខ៣១៖កំេ េំ ន�ភយរចំនួនចជចសធលរ នយររ្នអកតំំិាងររសេេលរំំិេេធរននិងអ ២ំ០០៨-២០០៩ 

 

េរេេេ�េំយេ្របរេេធរននិងអ រំេិ�តសជន (២០០៨-២០០៩) រនង ថ កអជិងអ រំេិ�តេនច �យធសនអកតំំិាងរ

ានរេិ�េនំយចជចសធលរ ន្រេ្េលរំំិ។ កអជិេនចំយរួយរជខរជក�វនកំេ េំ ន៤៩នេេធរននិងអ រំេិ�តសជន 

(២០០៨-២០០៩) នសដំេ េំ យេកេន២២ន និិ ំយចធលយសួេ%រិំវន២១ន។ ំយចជចសធលរ នកអជិំយៈ្ិនិរកតវន

កំេ េំ ន១៣៩ន (ឬេ្ចេន�ិ២ដិ)។ ចញំំកំយចជចសធលរ នកអជិេេលរំំិននាសនន ៃ�ីត្តិវនតិច�ិេ ករ៏បជញន

េរេេេធរននិងអ សំជនវឺនកំេ េំ នដល្១៥០ន (ឬេ្ចេន�ិ២,៥ដិ)។ 

រាិរី៤៖ ារនសនអកតំំិាងរសរកស��ិេ១០យធរញដលានចជចសធលរ នេ្ចេន�ិេ (េយធររសលំររ្ៈីេ្ចេន

េតតិចចរ្ៈីជៃថរី០១តជល២០០៩ដល្ជៃថរី៣០ក�� ២០១០)  

រវា ល្៖ អ ឧ  =អកឧតសស, ល ប =េលកបំា% 

លយ េឈ� ច តំំិាងរ ំរកត 

េេលរំំិ 

រយជរ 
ននាសន ៌ រួយរជខរជក� 

ៈ្ិនិំ

រកត 
េ%រិំ នសដំេ េំ យ 

១ អ ឧ កនស រជខ 
 

០ ៧៧ ១០៤ ១ ០ ១៨២ 

២ អ ឧ ញរបស រជ�� �រិ្ 
 

០ ៧ ៩៦ ១០ ២ ១១៥ 

៣ ល ប សធយ រជខហួយ 
 

២ ៤២ ៤៤ ៣ ០ ៧៩ 

49% 

139% 

22% 21% 

150% 
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20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

ួជខាជក� រ្ា្ាបក្ អពដុេណ ស េវាិក អន�ងាពនន 
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លយ េឈ� ច តំំិាងរ ំរកត 

េេលរំំិ 

រយជរ 
ននាសន ៌ រួយរជខរជក� 

ៈ្ិនិំ

រកត 
េ%រិំ នសដំេ េំ យ 

៤ ល ប េក េខិ 
 

០ ៥៤ ១៣ ០ ៣ ៧០ 

៥ អ ឧ ំេរេ តធេរបរ 
 

២ ៤៩ ៥ ០ ២ ៥៨ 

៦ អ ឧ េររ ហ៊ 
 

០ ៣៨ ២ ០ ៨ ៤៨ 

៧ ល ប លី នសេលធិ 
 

០ ៣៨ ១ ០ ៩ ៤៨ 

៨ ល ប បួ រជជអ 
 

០ ៣៧ ២ ១ ៧ ៤៧ 

៩ ល ប ្តនិ ថ% ី
 

៣ ៣២ ៧ ០ ៤ ៤៦ 

១០ អ ឧ រន ថយធ 
 

២ ២០ ១៩ ១ ០ ៤២ 

 តំំិាងរញដលចជចសធលរ នានេ្ចេន�ិេ១០យធរ ភឺេ្ចេនេេ�េេសេិេររតំំិាងរំរកត្រ�

បនកសកជ� េាចរយីប ិំ តំំ ិាងរញដលនសំជខេ៣នក្សឺកៈីំរកតរិរ្សិនជរត និិ រសយិតជ។ី 

 ំរកតរិរ្ិសនជរតញដលវនតំំិាងររយជរ៣យធរ វន២យធរឺានចជចសធលរ នេ្ចេន�ិតំំិាងរសកៈី

ំរកតដជរេរធតឺនអកតំំ ិាងរស កំ លកៈំិច្ស កនស រជខ ចជចសធលរ នរយជរាន១៨២េលេក និិនអកតំំិ

ាងរ ញរបស រជ�� �រិ្ ចជចសធលរ នរយជរាន១១៥េលេក។ នអកតំំ ិាងរាំិ ៈីយេផ តខង ំិ េដេស្ចីជចេតៈ្ិនិ រកត។ 

 នអកតំំិាងរ សធយ រជខហួយ ស កំ លកំៈតយររ្ំរកតរសយិតជបីយលំរររ្ី៣ ចជចាន៧៩េលេក។       

(រធសេសេលលស�តិេឈ� ចនអកតំំិាងរសាំិ នរ្ញដលានចជចេតំនស្ធលរ នេត្រស្ កំ លាបធន-ីេខតសកអជិ

ឧររសកលនរ្ី៣)។ 

២.៣.ាសគលបតិេេុបញចលេញ នបររ�តំេាងរសញបិបក្នសិរដន�ញរដា

 េនកអជិញផអកេនច និិ រនង រនិអនលរ និិ%ភិេតេលេំយចជចសធលរ នរសំរកតនីសរួៗ េររេផ តថ េតេំ

រកតនីសរួៗេៈលចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិន�ីេ្ចេន�ិេ េេធរននិំយចជចសធលរ នរយជរយររ្ំរកតេនច។ 
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តួេលខ ៣២៖ ចំនួនដិនិិភយរចជចសធលរ នយររ្តំំិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�រសេេលរំំិនីសួរៗ 

និនអ ំយជនំយចជចសធលរ នយររ្

នអកតំំ ិាងរំរកត្រ�

បនកសកជ� កអជិងអ រំេិ�តេនចឺ
្រហក្្ រញហល ដធចននិងអ ំ

រេិ�តសជនញដយ។ នអកតំំ ិាងរ 

ំរកត្រ�បនកសកជ�ាន   

េផ តខង ំិ  ំយចជចសធលរ នកអជិ

េេលរំំ ិ រួយរជខរជក� ញចក

នំេំរ និិរេវក េរសរិ្ិផល

នន ញដលវន ៦៩ន (៦៧៤៤

េលេក) ជនំយចជចសធលរ នរយជរ

យររ្ំរកតេនច៩៧៤។ ចំនួន

ចជចសធលរ ន កអជិេេលរំំ ិេនចយររ្នអកតំំ ិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�វនំយេកេនេសេិ្រវំ១៧នេេធរ

ននិងអ រំេិ�ត២០០៨-២០០៩ ញដលវន៥៧៨េលេក។ ចំញំកំយចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិៈ្ិនិំរកតវន

១៩ន (ឬ១៨១េលេក ឺវនំយេកេនេសេិ្រវំ២៤នេេធរននិងអ សំជនវន១៤៦េលេក)។ ចញំំកំយចជចសធលរ នកអជិ

េេលរំំ ិចធលយសួេ%រិំ និិននាសននយសួេអ វន២ន (២១េលេក) ដធចងអ សំជនញដយ ញដលំយចជចសធលរ នកអជិេេលរំំិ

េនចយសួេអ វន២១េលេកញដយ។ 

តួេលខ ៣៣៖ ចំនួនដិនិិភយរចជចសធលរ នយររ្តំំិាងរំរកតរសយិតជរីសេេលរំំិនីសួរៗ 

ំយចជចសធលរ ន យររ្ំរកត 

រសយិតជកីអជិងអ រំេិ�តេនចឺេផ ត 

កអជិំយៈ្ិនិរ ំ ញំរកត 

និិរួយរជខរជក�ដធចងអ រំេិ�តសជន 

ញដយ។ 

ំយចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិ

ៈ្ិនិរ ំ  ំរកត

នេយារយររ្ខងួន វន៤២ន 

(១៦៨េលេក) ជនំយចជចសធលរ ន

រយជរយររ្ំរកតេនច ាំិ

៣៩៧េលេក។  

ចំនួនេនចវនំយេកេនេសេិ្រវំ១៣៣ន េេធរននិងអ រំេិ�តសជន (២០០៨-២០០៩ វន៨១េលេក)។ 

អន�ងាពនន, 13

េលក, 1% 

រ្ា្ាបក្, 

181, 19% 

េវាិក, 8េលក, 

1% 

អពដុេណ ស, 98

េលក, 10% 

ួសជខាជក�, 

674េលក, 

69% 

អន�ងាពនន, 20

េលក, 5% 

រ្ា្ាបក្, 

189េលក, 

48% 

េវាិក, 20

េលក, 5% 

ួសជខាជក�, 

168េលក, 

42% 
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 ំយចជចសធលរ នកអជិេេលរំំ ិរួយរជខរជក� ញចកនំេំរវន៤២ន (ឬ១៦៨េលេក េកេន�ិងអ សំជន២៥០ន ឬ

�ិ២ដិ ញដលងអ សំជនវន៤៨េលេក)។ ំយចជចសធលរ នកអជិេេលរំំិននាសនន និិចធលយសួេ%រិំវន៥ន (២០

េលេក) ដធចេអ  ឺចំននួេកេនេសេិ្រវំ៤ដិ (ងអ សំជនវន៤ដិដធចេអ )។ 

 ខជសញងហ�លសនិានររួលៈលតវ៌នំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំិាងរំរកតរសយិតជ ី កអជិេេលំំិនស

ថអ កដ្នកនយំររ្ខងួនេនចេរ។ 

តួេលខ ៣៤៖ ចំននួដិនិិភយរចជចសធលរ នយររ្តំំ ិាងរំរកតរិរ្ិសនជរតរសេេលរំំិនីសរួៗ 

ដធចងអ រំេិ�តសជនញដយ តំំ ិាងរ

ំរកតរិរ្ិសនជរត ភេ្ចេនចជច

សធលរ ន េដេស្ៈី្ិនិ  រ ំ ញរកត

វន៦៦ន (ឬ២២៣េលេក ឺវន

កំេ េំ ន�ិងអ សំជន្រវំ១៥ដិ 

ញដលងអ សំជនវន១៤េលេក)។ ំយចជច

សធលរ ន េដេស្រួីយរជខរជក�្រ�

ៈលយដវន២៨ន (ឬ៩៦េលេក ឺេកេន

�ិងអ សំជន ្រវំ១៥ដិញដយ ញដល

ងអ សំជនវន៦េលេក)។  

ំយចជចសធលរ ន កអជិេេល

រំំិចធលយសួេ%រិំវន៤ន (ឬ១៣េលេក េឺកេន�ិងអ សំជន្រវំ៣ដិ ញដលងអ សំជនវន៣េលេក)។ ចញំំកំយចជច

សធលរ នកអជិេេលរំំ ិននាសនន និិនសដំេ េំ យថអ កដ្នកនវំន២េលេកដធចេអ ។ 

តួេលខ ៣៥៖ ចំននួដិនិិភយរចជចសធលរ នយររ្តំំ ិាងរំរកត�តិនរិសរសេេលរំំិនីសរួៗ 

ខជសញងហ�លានររួលៈលតវ៌ន ៈី
ំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំ ិ

ាងរំរកត�តិនិរសញតសធរ

យធររបជេ ាំ ចឺនអកតំំ ិាងរ េ� 

ាប នីចជចាន៨េលេក កអជិេនចំយចជច

សធលរ នកអជិេេលរំំ ិរួយរជខ

រជក� ចធលយសួេ%រិំវន៣េលេកដធច

េអ  និិំយចជចសធលរ នកអជិេេល

រំំិ ៈ្ិនិំរកតវន២  

េលេក។ 

 

អន�ងាពនន, 2, 

1% 

រ្ា្ាបក្, 

223េលក, 

66% 

េវាិក, 13

េលក, 4% 

អពដុេណ ស, 2

េលក, 1% 

ួសជខាជក�, 

96េលក, 28% 

រ្ា្ាបក្, 2

េលក, 25% 

េវាិក, 3េលក, 

37% 

ួសជខាជក�, 3

េលក, 38% 
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កអជិងអ រំេិ�តសជន នអកតំំិាងរំរកតេនចចជចសធលរ នរយជរាន៧េលេក កអជិេនចំយចជចៈ្ិនិរកតវន៣េលេក ំយ

ចធលយសួេ%រិំវន២េលេក ំយរួយរជខរជក� និិនសដំេ េំ យយសួេអ ាន២េលេក។ 

តួេលខ ៣៦៖ ចំននួដិនិិភយរចជចសធលរ នយររ្តំំ ិាងរំរកតហ៊�ជនរជិរជិចរសេេលរំំ ិនសីរួៗ 

តំំិាងរំរកតហ៊�ជនរជិនរជិចវនៈីយ

យធរានចជចសធលរ នរយជរ៦េលេក កអជិេនចំយ

ចជចៈ្ិនិជផាកអជិំរកតវន៣េលេក ំយ

ចជចនសដំេ េំ យ១េលេក និិំយចធលយសួេ%រិំ

វន២េលេក។ កអជិងអ ំិ រេិ�តសជន (២០០៨-

២០០៩) នអកតំំ ិាងរំរកតេនចចជច

សធលរ នាន៩េលេក កអជិេនចំយៈ្ិនិរ

ំ រកតវន៦េលេក និិ ំយចធលយសួ

េ%រិំវន៣េលេក។ 

២.៤.ា ញ ិ លាមមន�-សខ�រននបពលអសក�តំេាងរររនេុបា

 យដេស�នជង� វ្រ៧៧ កំំតថ្ តំំិាងរកអជិយដរភ �តំំិយ្រ��តិញខ�យាំិ សធល ៈជំញសន្េនញ្ត�

តំំិ្រ�ៈលយដកអជិស កំ លយររ្ខងួនេនចេរ។ ខជសញងហ�លកេ៏េ�េំយ%ភិញដយេនេៈលញដលតំំិាងរចជចសធលរ ន

ថេតេនអកតំំិាងរចជចសធលរ នកអជិស កំ លយររ្ខងួន ឬស កំ លដជរេរធត។ 

 រិនអនលរយររ្ខជសញងហ�លររលួានរនង ថ នអកតំំិាងរភេ្ចេន ឺចជចសធលរ នកអជិស កំ លយររ្ខងួន។ កអជិ

ងអ រំេិ�តេនចញដលវននអកតំំ ិាងរចជចសធលរ នរយជរ១៧២១េលេក វឺន១២៣៤េលេក (ឬ្រវំ៧២ន) ឺ�ំយ

ចជចសធលរ នកអជិស កំ ល ចំញំកំយចជចសធលរ នេ្េស កំ ល%ិវន៤៨៧េលេក (្រវំ ២៨ន)។ ំយចជចសធលរ ន

េ្េស កំ លេេ�េេសេិេររំរកត្រ�បនកសកជ�វនចំននួ១០៦េលេក  ំរកតរសយិតជរីយជរវន១២៦េលេក ំ

រកតរិរ្ិសនជរតរយជរវន២៤៨េលេក ំរកត�តនិិរសវន៣េលេក និិំរកតហ៊�ជនរជិនរជិចរយជរវន៤េលេក។ 

តួេលខ ៣៧៖ ភយរចជចសធលរ នកអជិ និិ េ្េស កំ លេេធរននិចនំួនចជចសធលរ នរយជររសំរកត 

េរេេេធរននិេតននិ ំយចជចសធល

រ នកអជិំរកត%ិ េកេថ 

នអកតំំិាងរំរកតញដល

វននរនេ្ចេនកអជិយដរភ ឺ
ំរកត្រ�បនកសកជ� និិ

ំរកតរសយិតជ ី ភេ្ចេន  

េផ តំយចជចសធលរ នកអជិស កំ ល

យររ្ខងួន ចញំំកំរកតញដល

វនរេសងិតិច (�រេ្ងអ តកអជិ

រ្ា្ាបក្, 

3េលក, 50% 
េវាិក, 2

េលក, 33% 

អពដុេណ ស, 

1េលក, 17% 

89% 

68% 

26% 

63% 

33% 

11% 

32% 

74% 

38% 

67% 
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កាជាពណម ល 
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ស កំ លតចិ) ភឺេ្ចេនចជចសធលរ នេ្េស កំ ល។ 

តួេលខ ៣៨៖ ស កំ លាបធនី-េខតសញដលតំំ ិាងរសានចជច 

 

 ដធចងអ រំេិ�តសជនញដយ ាតដ្រំិញដលវនតំំិាងរកអជិស កំ លចនំួន៨យធរ េនញត�ស កំ លញដលវននអកត ំំ

ិាងរចជចេ្ចេន�ិេ ញដលរយជរវន២៧០េលេក ញតតិច�ិងអ សំជនញដលវន៣២៣េលេក។ ស កំ លកំៈិច្សញដលវន

តំំិាងរេ្ចេន�ិេយហធតដល្១៨យធរ វននអកតំំិាងរចជចសធលរ នេ្ចេនលំរររ្ី២រយជរ២២៩េលេក។ ស កំ ល

្អេំៈលំរររី្៣ វន២២៦េលេក។ 

 ចំញំកស កំ លញដលវននអកតំំិាងរចជចតចិតចួ ឺ�ស កំ លញដលវនតំំិាងរតិច ឺ១យធរ យសួវន

េំចកជិ១េលេក ឧតយវនបលរ១េលេក ជរបលិន១េលេក រានិញ្តិ៣េលេក ្ៈច%ហិយ ៨េលេក។ ចញំំកស កំ ល៣េរធត       

ខជសញងហ�លសនិានររួលៈលតវ៌នៈីំ យចជចសធលរ នយររ្នអកតំំ ិាងរេនចយសួវន ស កំ លីយ ីយតនីយ ីនិិញករ។ 

២.៥.ក និ ល�ដ�តំេាងររស�សញញ ិ លាមមន�-សខ�រា

 ំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំ ិាងរស កន៏្រលរេតេលេំយយិលលរតំំិាងរសេនស កំ លាបធន-ីេខតសផិ  

ញដយ។ ំយយិលលរតំំ ិាងរស �ឺរីកញនងិេេ�េំយយររ្នអកតំំិាងរស េនេៈលញដលតំំ ិាងរសចជចសធលរ នេនច

េហេរក�៏ កឹ នរំនករ្ំនិយបិតំំិាងរស និិវ� រ្េងអ តេនកអជិស កំ លេនចញដយ។ ំយយិលលរតំំិាងរស�រ ី  

កញនងិញដល្រ�ៈលយដសកបួរតំំ ិាងរសរយេរយ និិរករ្កជរ សំន ិបធនតំំិាងរស បួរ ននសាសននរ�ង េផតិៗ

និិបួរ រ្សសលដល្តំំិាងរសកអជិំយរំេៈភយកិច�េផតិៗកអជិស កំ លេនច។ យហធតសកដល្េៈលេនចវនំយយិ    

លលរតំំិាងរសញតកអជិ២៤ាបធន-ីេខតសរបជេ ាំ ច ចំញំក៣េខតសេរធត ឺញករជរបលិន និិឧតសយវនបលរ ឺេនញតសនិាន្

វនំយយិលលរតំំិាងរសេនចេរយហធតសកដល្េៈលេនច។ 
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 �សរួេអ េនចញដយ ំយរេិ�តេតេលេំយយិលលរតំំិាងរសរនង ថ ំយយិលលរតំំិាងរសសរួចំនួនសនិ

ដំេ េំ យំយ ឬេរេកដំេ េំ យំយសនិេរធិាត ្ រជាលិករំេៈំយនយសនិេរធិាតេ្ៈលេ%ល ំយយិលលរតំំិាងរខងច

្តី%ានលក ្ ខ�ចរវ� យរេច�កេររញដលសនិនចរំេៈភយកិច�រេ្សេដល្នអកតំំ ិាងរស និិបធនវ� រ្េងអ ត។ េាចរី
យប ិំកវ៏នំយឹិរិន្េយៃ�ីចំនួន៤ ដធច�េខតេរេេឹ ត ្េខតរនា រវនបលរ េខតេំចកជិ និិេខតរានិញ្តិ

កអជិចំេំសនេយចរ្ៗាំិ ២០ំយយិលលរ កំសជិងអ រំី២យររ្រភនំតិរ៤ីេនច។ 

 នអកតំំិាងរសរួចនំួន សនិថសកៈីំរកតំនន្ំំ ច ឬបំារ្េនចេរ េៈលចជចសធលរ នសិៗ ឺេ្ចេន

យលំិេររសនិានចធលកអជិំយយិលលរនអកតំំ ិាងរេដេស្ៈីិនិតជំយនយាករ្ិ និិលិខិតរ ំន ិយររ្្រ�បនក៏

ដធច�រំ ធំ សៈយយររ្្រ�ៈលយដរជំំយបួរ ននាសននៈីតំំ ិាងរេរ េហេរខងចកស៏និានផល្ដំ នំ ិៈី%តវននៈំី
ំយចជចសធលរ នយររ្េតេ្តសងនីេនំយយិលលរតំំិាងរញដយ។ 

 េនចនចផល្នធ%វង តយបិតំំ ិាងរ និិ្រ�ៈលយដ យសួាំិ េេ�េកជំយយិលលរតំំិាងរេនចំនញ្ត        

នរកស�ភៈេតៗ។ 

 �សរួេអ េនច តំំ ិាងរសជនំរកតសរួចំនួន �ៈិេររំរកត្រងំិ េនសនិានវ្នភៈេបឿ�កេ្តេលេ
អកាបជភៈយររ្រជាលិករំេយ េំ យេនំយយិលលរតំំិាងរសសរួចំនួន។ 

 រ សំ ខជសញងហ�លេនរស២៤ាបធនី-េខតស �េយឿរៗ្តី%េតំយយិលលរតំំិាងរសេនកអជិស កំ លេដេស្ី
្រសធលៈលតវ៌នននាករ្ិននិនអកតំំិាងរស ញដលកអជិសរួញខរ សំ ខជសញងហ�ល្តី%ចជចេតចេនង ចៈី២ េត៤ដិ ឬ

េ្ចេនដិេតរស្ៈនតសិំយ នំ �កញ្រសិ េដេស្នីចបួររជាលិករំេយ េំ យេនរីេនច។ 

 ំយយិលលរតំំិាងរកអជិេខតចំននួ៩ ញដលរ ំ ខជសញងហ�លរេិ�តថ សនិវនរ�ង េវប ិ និិជៃថេេ�េំ យ 

(វនរជាលិក្រចំំ យេនជៃថេេ�េំយ និិេវប ិេេ�េំយ) យសួវន៖ ាបធនី្អេំៈ េខតរនា រវនបលរ េខតាតដ្ំរិ េខត

កំៈិច្ស េខតកំៈិង្អ ំិ  េខតកំៈិេ្ំ េខតកៈំត េខតក ំ ល េខត្ៈច%ហិយ និិេខត្ៈចរីហនជ។ 

 ចំញំកេខតសសរួចំននួ ញដលំយយិលលរតំំិាងរសសនិរធ%ដំេ េំ យំយេវប ិេេ�េំយសនិចងរ្លរ្ និិរជាលិក

សកេេ�េំយសនិរធ%េរធិាតវ្នដធច�៖ 

១- េខតសេរេេឹ ត៖្ នេយរិរា� យ េហេរេេ�េំយេនតធរលកន្ខំិសជខំយយិលលរតំំិាងរស។ តំំិាងរ អស

របជ ាំ  រកសប្ស កំ លយររ្េលកបំា%រ៊ជនាប នី ហ៊ជនញរន (ំការ្កហស) �កញនងិរំនករ្ំនិ�សរួ្រ�បន។  

២- េខតសយតនីយ៖ី ំយយិលលរតំំិាងរសានលក ្ និិ ានរិដីរំាររ្ិន្េយេនកញនងិេផតិ%ិេហេរឥសធ%រក

ផាចយររ្សងនីំយយិលលរ�ំយយិលលររេ ំ ចនរនអ។ 

៣- កំៈិរ្កឺ៖ ំយយិលលរតំំ ិាងរសសនិេរេកា� យេេ�េំយ។ 

៤- េំចកជិ៖ េេ�េំយញតេៈល្ៈនកេៈលជៃថ បួនំលេរេក បួនំលរិរ។ 

៥- ជ្ៈញ%ិ៖ រជាលិកសនិរធ%្រចំំ យេរំយយិលលរ េៈលខងចេរេក េៈលខងចរិរា� យ។ 

៦- េរធសារ៖ ំយយិលលរេៈលខងចេរេក េៈលខងចរិរា� យ វនញខខងចេេ�េំយ វនញខខងចសនិេេ�េំយ។ 

៧- រានិញ្តិ៖ ំយយិលលរេេ�េំយញតសរួ្ៈនកេរ េៈលជៃថរិរ។ 

៨- �ឹ រេយធិ៖ រជាលិកវនសក្រចំំ យសិវ� លេនំយយិលលរ។ 
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៩- រញក%៖ េេ�េំយញតេៈល្ៈនកេរេៈលជៃថ បួនសក បួនសនិសក។ 

៣.ា កសេ�លនខន�អបររអសក�តំេាងររា

 ខជសញងហ�លនេិ�តរកស�ភៈយររ្នអកតំំ ិាងរ យសួាំិ ំយេចលិខិតយររ្នអកតំំិាងរ។ លិខិតញដល     

ខជសញងហ�លនេិ�តេនច យសួវនលិខិតននាសនន (េចលិខិតដល្ភីបេវង ចេដេស្េីរច្ឹររ�ង ) លិខតិេរអេ ឬនំរ%ន%

កជចត%្ធិនំយ (េរអេកជភីសធរេរធតនន សនន) លិខតិរករំ្ំួយដល្ាបយរ ្ាិល លិខិតេរអេកជាបយរ ្ាិលសករំ្ងន
េនយដរភ លិខិតរេង� សតិ។ ខជសញងហ�លករ៏សរនំយេអងេរតរេតេលេលិខិតតំំ ិាងរ%ិផិញដយ។ 

រសៈលតវ៌នញដលខជសញងហ�លានររួលកអជិនសំជិងអ រំេិ�តេនច  វនតំំ ិាងរសរយជរចំនួន១៤ យធរ សកៈ២ី

ំរកតញដលវននរនកអជិយដរភ ានេចលិខិតរយជរចំនួន៧៤ចងរ ្បធនាបយរ ្ាិល និិបធន �ឹ រលនរកៈ្លន្ន

ន។ ចំននួលិខិតេនចវនំយេកេនេសេិ�ិងអ រំេិ�តសជន២៨ន ឬ១៦លិខិត។ កអជិចេំំសតំំិាងរាំិ ១៤ វន

១៣យធរសកៈីំរកតរសយិតជេីររេចលិខិតរយជរាន៧២លិខិត និិ ១យធរសកៈីំរកតរិរ្ិសនជរតេររេច

លិខិតាន២លិខិត។ ខជសញងហ�លសនិានររួលៈលតវ៌នាករ្ិននិ ំយេចលិខិតេនចៈីតំំ ិាងរំរកត្រ�បន

កសកជ� ហ៊�ជនរជិនរជិច និិ�តនិិរសេសេរ។ 

រាិរី ៥ ៖ េឈ� ចនអកតំំ ិាងរសាំិ  ១៤ យធរញដលានេចលិខិត និិ េេលរំំ ិជនលិខិត 

រំេល្ អ ឧ  = អកឧតសស, ល ប  = េលកបំា% 

លា សគ�នញននេនញា

ប
ិ

ប
ក
្ា

រ
បុ
ា

សគលបតិេៃនលនខន�ា

ំយេអងេរតរ 

អ
ន
ា
ប
ញ
ន
នា

អ
តរ

ន

ា

ប
សេ

��
ញ
�
នា

េ
ក
ររ
តិ
រ
ា

ប
តភ
�ឺស�

រ
ភ
ា

១ អ ឧ  ញសបន រជថ%យងិនា 
 

២៥ ៥ ១៨ ០ ០ ២ ១០ 

២ អ ឧ  ហធយ  បប ន្ 
 

១១ ៣ ៨ ០ ០ ០ ៤ 

៣ អ ឧ  រជន អលរ 
 

១១ ០ ៦ ០ ២ ៣ ២ 

៤ អ ឧ  រន ថយ បធ 
 

៥ ១ ៤ ០ ០ ០ ០ 

៥ ល ប  សធយ រជខហួយ 
 

៤ ០ ២ ០ ០ ២ ១ 

៦ អ ឧ  � របធច 
 

៣ ០ ៣ ០ ០ ០ ២ 

៧ ល ប ញក រជ% ាំ យ លតអ 
 

៣ ១ ២ ០ ០ ០ ០ 
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 កអជិងអ រំេិ�តេនច លិខិតភេ្ចេនញដលតំំ ិាងរានេច ឺកអជិេេលរំំិេរអេរនកជ �ឹ រលនាបយរ ្ាិល

ចត%្ធិនំយ ឬននាសននេតេលេរ�ង ននញដលនអកតំំ ិាងរាន្រសធលៈលតវ៌ន និិានររួលៈីវ� រ្េងអ តញដល

លិខិតកអជិេេលរំំ ិេនចវនយហធតដល្៥៥លិខតិ (្រវំ៧៤ន ជនលិខិតរយជរ)។ 

 ចំញំកលិខតិយររ្នអកតំំ ិាងរ កអជិេេលរំំ ិននាសននេររផា ល្ (រឺកលិ្ខិតេតភីញដលវនរ�ង

េររផា ល្) វន១០លិខតិ។ េហេរំយេរអេកជាបយរ ្ាិលសករំ្ងផឺា ល្វតេ្នយដរភវនចំនួន៧លិខិត និិំយរក្

រំំួយដល្ាបយរ ្ាិលវន២លិខិត។  

 សនិញសនាល្លិខិតញដលនអកតំំិាងរេចេត រជរ្ញតររួលានំយេអងេរតរេនចេរ។ កអជិងអ រំេិ�តេនច       

ខជសញងហ�លររួលានៈលតវ៌នថ កអជិចំេំសលិខតិាំិ ៧៤ ឺវនលិខតិញត ២២ (ឺ្រវំ៣០ន) របជេ ាំ ចញដលវន

ំយេអងេររតៈីាបយរ ្ាិល ឬ �ឹ រលនរកៈ្លន្។ 

 នអកតំំិាងរញដលានេចលិខិតេ្ចេន�ិេ៣យធរ ឺរជរ្ញតសកៈីំរកតរសយិតជយីសួវននអកតំំិាងរ

ស កំ លកៈំិេ្ ំ ញសបន រជថ%យងិនាានេចលិខិតរយជរ ២៥លិខិត េហេរានររួលំយេអងេរតរ%ិចំនួន១០លិខិត។ នអក

តំំិាងរ ហធ បប ន ្ស កំ ល្អេំៈានេច១១លិខិត និិានររួលំយេអងេរតរចំននួ៤លិខតិ និិនអកតំំ ិាងរ 

រជន អលរ ស កំ ល្អេំៈានេច១១លិខិតញដយ ញតានំយេអងេរតរញត២លិខិតរបជេ ាំ ច។ 

កសេ�សដ�បខ�បាព�សត ប�នរករព�ន�េតសរបលនខន�ននបររអសក�តំ េាងររាាា

- ំយេអងេរតរចេំរចនអកតំំ ិាងរ ញសបន រជថ%យងិនា៖ ជៃថរី៣ ញខកក�រ ងអ ២ំ០០៩ នអកតំំ ិាងរស ញសបន         

រជថ%យងិនា ស កំ លកំៈិេ្ ំ ានេចលិខិតប្វរបធនរេសច ហ៊ជន ញរន នរកយដសងនសីជនាបយរ ្ាិលកសកជ� 

េររេរអេរជំរេសសចេេ�េំយររ្ឹ � តក្ជំកជេឈ� ច ហ៊ិ ហធរ េ្រ្រ្រ �្រធនញដនរហសននេនឹរ្ធសិ
្រេរ រ�ិតេនកជំសង្កិ ្រ្កេ ាឹ ិ េខតសកំៈិេ្ំ លកញ្ដនរហសននេនឹរ្ធសិ្ រេរេតកជប�ួផស ចស្ជខ 

ចរៈ្ងីអ ២ំ០០៩េនចតេត។ េនជៃថ២៣ ញខក��  ងអ ២ំ០០៩ រេសសចនរកយដសងនីហ៊ជន ញរន និិ អកឧតសស ចលនា 

៨ អ ឧ  េរប  សជនី% ាំ  
 

៣ ០ ៣ ០ ០ ០ ០ 

៩ អ ឧ  ចន្ េចិ 
 

២ ០ ២ ០ ០ ០ ០ 

១០ អ ឧ  ន៊ធ ចលនរឬរិ្ 
 

២ ០ ២ ០ ០ ០ ០ 

១១ អ ឧ  សជិ យ ី 
 

២ ០ ២ ០ ០ ០ ១ 

១២ អ ឧ  �ស ចលនានី 
 

១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ 

១៣ ល ប  លី ្រី% ីំ  
 

១ ០ ១ ០ ០ ០ ១ 

១៤ អ ឧ  នជត យដំួល 
 

១ ០ ១ ០ ០ ០ ១ 

រយជរ ៧៤ ១០ ៥៥ ០ ២ ៧ ២២ 
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ឹយជន យដសងនសី្ករួិករិកស�យជំ � ្រវ្ និិេនឹរ ានេអងេរតររំេ េំ យររ្នអកតំំ ិាងរស ញសបន រជថ%យ ិ
ងនា ថ កយំីេនច្តី%ាន្ករួិករិកស� យជំ � ្រវ្ និិ េនឹរ ចជច្ឹ%្�% និិេរច្ឹររ�ង បធន្រ�

ៈលយដឱជានររួលានំយេនឹរ�លក�ំ្សឹយេហេរ។ 

- ំយេអងេររតចេំរចនអកតំំ ិាងរ ហធយ បប ន៖្ នអកតំំ ិាងរហធយបប នស្ កំ ល្អេំៈយររ្ំរកតរសយិតជ ី
ានរកលិ្ខិតេតយដសងនី្ករួិរជតិេស៌ំ លៈីជៃថរ១ី៩ ញខកករ ងអ ២ំ០១០ េដេស្េីរអេរជំំយននាសននេលេ
កយំីននជ%តឹ លដីំយររ្តជលំយកំៈធល េររានយេំល្េលេលំេនរ នយររ្េលកេរិេ និិៈីយ្សឹយ

េរធតេររេលក្ៈចាបន�ជ យិអក េអិហួត។ លិខតិានេរអេកជផនា េារេលក្ៈចាបន�ជ យិ េររកជ 

រិំយខធចខត និិ ្រល្ដីបធននអកាំិ នរ្។ 

- យដសនងនី្ករួិរជតេិសា៌នេេ�េំយេអងេររំ្ងន%ិ រសយរលិខិតចជចជៃថរី២០ ញខសកា ងអ ២ំ០១០េររានេេ�េំយ

រំ្ងថឺរំំិផ្ាចរំហំ៧ ៦៥សជំ១០ស ញដលេឈ� ចេរិេឹិរិរ្ញន�សញរបកខិេកេត�រ្្ ៈំយរិ%ត វន

រំំិផ្ាចរលិ�រីចនំួន១ខអិេនខិត្ួិផាចយររ្េឈ� ចេរិេ និិរំំិរ្លិ�រីចំនួន១ខអិ េនខិេបេិផាច

យររ្េឈ� ចេរិេ េហេររំំិា្ំិ េនចឹិរិេ្លេ្ររឹធយំផិញដយ ឺ�រំំិខ្ជរចងរ។្ 

៤.ា អសក�តំេាងររងររ�ា

 កអជិងអ រំេិ�តេនច នអកតំំ ិាងរងរីសនិវនំយៃរចជច ឬេកេនេសេិ�ិងអ រំេិ�តសជនេនចេរ ឺនអកតំំ ិ     

ាងរវន២៦យធរ (២១ន ជនតំំិាងររយជរ)។ 

ចងរេ្ាចេងអ តញដលផល្នំំ ចដល្ំរកតនេយារ កអជិំយផង រ្រធយតំំិាងរ ឺាននលរថ ចនំនួ

តំំិាងរងរីេកេន ឬៃរតិច ឬេ្ចេន ឺន្រលរេតេលេេេលនេយារ ឬអនាយររ្ំរកតនេយារេនចផា ល្

កអជិំយេលេកតេស�េិ ងរី។ 

 កអជិងអ រំេិ�តេនចញដយ ំយតរំិ យបិនអកតំំិាងរងរីស កំ លកៈំត សធយ រជខហួយ សកៈីំរកតរសយិតជ ី�សរួ

នអកតំំិាងររជយរស កំ លក ំ ល និិ�នរកយដសងនីរេសច ហ៊ជន ញរន កអជិរ ំន ិរយហិយេកយ ន រនិ េរររេសច

ហ៊ជន ញរន េនឹលឧរ្យ នំ  និិតជលំយកៈំធល ឺានរង� រេ្ហេរ េររតជលំយកំៈធលរេ្សចយកងតស�ល្ឹល្កស

តជលំយដំរធិ ញដលត្សី%កជនអកតំំិាងរ សធយ រជខហួយ រិ្្ ាកៈ្ិនលរ ១៦,៥លនេយធលដល្រេសច ហ៊ជន ញរន និិ

ាបយរ ្ាិល។ 

 ំយរេ្សចញររេនច ានររលួំយ្រងំិ ៈីនអកតំំ ិាងរ សធយ រជខហួយ េររសនិ្ៈសរិ្្ ាកៈ្ិនលរ។ េាចរី
យប ិំ េនញខរីហ ងអ ២ំ០១០ តជលំយាបធនី្អេំៈានរេ្សចយ នរនធរ្ាកញ្ខរភយររ្នអកតំំ ិាងរ      

សយួ រជខហួយ។ 

 េនកអជិេយឿិកីេនច ានេេ�េកជនអកតំំិាងរងរីយធរេនច ្តី%ាតរ្ិន្្លរអករិរ្រិភយររ្ខងួន យហធតដល្�ិ៣

ងអ  ំេររនអកតំំិាងរយធរេនច ្តី%ដកន្លរអករិររ្ំិ ៈីញខរីហ ងអ ២ំ០០៩ និិនចានន្លរអករិរ្ិ%ិេនចជិ

ងអ ២ំ០១១។ 

 កយំីរ ំន ិយររ្រេសច ហ៊ជន ញរន្រងំិ ននិ នអកតំំ ិាងរ សយួ រជខហួយ េឺកេតេសេិកអជិងអ ២ំ០០៩ េររ

េនញខេសឹ ងអ ២ំ០០៩ ្តី%ានឹលដំរធិាបធនី្ អេំៈយកេកេថ នអកតំំិាងរ សយួ រជខហួយ វនេាររយហិយ
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េកយ េរេសច ហ៊ជន ញរន េហេរៈិនលរ�្ាក១្៦,៥លនេយធល េររឹយញតនអកតំំិាងរយធរេនចេេ�េរនអរីិរឹយ

ៈលតវ៌នៈរីំំិរនិរេសច ហ៊ជន ញរន ញដលាននយិរៈីងរីេបេិខង ំិ វអ កេ្នស កំ លកំៈតថ ានេតឱរេ ញតញរយ�

ថ េ្រេសចេស%ន%ខងួន%ិ។  

នអកតំំិាងរ សយួ រជខហួយ រល្ថ ឺរំេំេតេលេខងួន េហេរានរករ្កជរ ំន ិេតតជលំយ ញតសនិ្តី%

ានតជលំយចត%្ធិនំយេនចេរ។ 

៤.១.ាកេចល រញងបមុតសព�អេំបររអសក�តំេាងរងរ�ា

 េនកអជិរសលរ្របជំកអជិងអ រំេិ�តេនច វនងរីចធលយសួ្របជ�ំេសជស្រវំ១៩កអជិ១កិច�្របជ ំ ចំញំកនអកតំំ ិ

ាងររជយរ�សេជស៧៨យធរកអជិ១កចិ�្របជ។ំ 

េរេិត�ភយរ េេធរននិ ចំនួនតំំ ិាងរងរីរយជរកអជិយដរភ ឺនអកតំំិាងរងរី�សេជស្រវំ 

៧៣ន (ជនចំនួននអកតំំ ិាងរងរីរយជរ២៦ យធរ) ានចធលយសួ១កចិ�្របជ។ំ ចំញំកនអកតំំិាងររជយរ�សេជសវន

៨០ន ជនចនំួនតំំ ិាងររជយររយជរ។ 

 - ំយរេង�សតយិររ្នអកតំំ ិាងរសងរសីេនរសលរ្របជេំៈនិា កអជិងអ ំិ រេិ�តេនច ចនំួននអកតំំិាងរងរី
េសេិរេង� សតិវនំយេកេនេសេិ�ងអ ំិ សជន៣ដិ។ េនកអជិរសលរ្របជំេៈនិាាំិ ៣៧េលេក វនតំំ ិាងរសងរសី
េសេិរេង� សតិចំននួ១២យធរ ឬ៤៦នេេធរននិចំនួននអកតំំិាងរងរីាំិ នរ្េនកអជិរភ ខំងអ សំជនវនញត៤យធរ

របជេ ាំ ច។ 

 កំេ េំ នេនច ឺេររឹយតំំ ិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�ានេសេិរេង� សតិចំនួន៨យធរ ញដលងអ សំជនវន

ញត១យធរ េសេិរេង� សត ិចំញំកតំំ ិាងរំរកតរសយិតជវីន៤យធរ ញដលងអ សំជនវនញត៣យធរេសេិរេង� សតិ។ 

 នអកតំំិាងរងរីាំិ ១២យធរានរេសតិរយជរ៥៩៧នរី (៩េវប ិ ៥៧នរី)។ េាចរយីប ិំ វនញតនអក

តំំិាងរងរីៈីយយធររបជេ ាំ ច ឺនអកតំំិាងរ ស កំ លកំៈត សយួ រជខហួយ និិស កំ ល្អេំៈ លី ្រី% ីំ  សកៈីំ

រកតរសយិតជញីដលរយជររេង�សតិានដល្៤១១នរី។ ចំញំកតំំិាងរ១០យធរេផតិេរធត រេង� សតិយសួេអ ានញត

១៨៦នររីបជេ ាំ ច។ 

 - ំយចជចសធលរ នយររ្នអកតំំ ិាងរងរី៖ កអជិងអ រំេិ�តេនច វននអកតំំិាងរងរីចំនួន ២២យធរានចជចសធល

រ ន វនំយេកេនេសេិ្រវំ ១៦ន េេធរននិងអ សំជនញដលវន (១៩យធរ)។ េរេិត�ភយរេេធរននិតំំ ិាងរងរី
រយជរ ឺ្រវំ៨៥ន ជននអកតំំ ិាងរងរីានចជចសធលរ ន េេធរននិតំំ ិាងររជយរវន្រវំ៩០ន (៨៧យធរ 

ជនតំំិាងររជយររយជរ៩៧យធរ)។ 

តំំិាងរងរីាំិ ២២យធរ ចជចសធលរ នរយជរាន៤៥៣េលេក។ កអជិចំេំសតំំ ិាងរងរីាំិ ២២យធរ នអក

តំំិាងរងរីាំិ ៦យធរ សកៈីំរកតរសយិតជរីជរ្ញតានចជចសធលរ នរយជរាន១២៦េលេក  ឬវអ កច្ជចសធលរ នាន 

២១េលេក ចំញំកតំំិាងរំរកត្រ�បនកសកជ�វន១៦យធរ (េរ�េននិ៨០នជនតំំ ិាងរងរីំរកតេនច

រយជរ) ានចជចសធលរ នរយជរ៣២៧េលេក ឬ១យធរចជចាន្រវំ២០េលេក។ 
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នអកតំំិាងរសងរសីចំនួន៥យធរ ករ៏�ិតេនកអជិចំេំសតំំ ិាងរសញដលចជចសធលរ នានេ្ចេន�ិេ កអជិចំេំស១១ 

យធរផិញដយ ញដលតំំ ិាងរសងរសីាំិ ៥យធរ សកៈីំរកត្រ�បនកសកជ� (៤យធរ) និិំរកតរសយិតជ(ី១យធរ)។ កអជិេនច

យសួវន នអកតំំិាងរស សយួ រជខហួយ ស កំ លកំៈតំរកតរសយិតជ ីានចជចសធលរ នរយជរ៧៩េលេករ�ិតេនលំរររ្៣ី 

នអកតំំិាងរសសកៈីំរកត្រ�បនកសកជ�៤យធរេរធត ឺនអកតំំ ិាងរេក េខិ ស កំ ល្អេំៈ ាន៧០       

លំររេ្លខ៤ នអកតំំ ិាងរ លី នសេលធិាន៤៨ េលេក រ�ិតេនរលំរររ្៧ី នអកតំំិាងរស បួ រជជអស កំ ល

ាតដ្ំរិាន៤៧េលេករ�ិតេនលំរររ្ី៨ និិ នអកតំំិាងរស ្តនិ ថ% ីាន៤៦េលេក រ�ិតេនលំរររ្៩ី។ 

- ំយេចលិខតិយររ្នអកតំំ ិាងរងរី៖ កអជិចំេំសតំំិាងរងរីាំិ ២៦យធរ វនតំំ ិាងរងរីញត៣យធរ

របជេ ាំ ចសកៈីំរកតរសយិតជញីដលេចលិខិតេតំន្ឹ � រលនននេដេស្េីរអេននាសនន និិកជសករំ្ងេឺន%វិនយដ      

រភ។ នអកតំំិាងរងរីាំិ ៣យធរ យធសវននអកតំំិាងរ សធយ រជខហួយ នអកតំំ ិាងរ ញក រជ% ាំ យ លតអ និិនអក

តំំិាងរ លី ្រី% ីំ  ានេចលិខិតរយជរ៨លិខតិ ញតានររួលំយេអងេរតរញត២លិខិត%ិរបជេ ាំ ច។ 

៥.ាងពព�នក និ រតសនរនករទេរភាននេ�តំេាងរា

បនកអនុ�ននកសលសកាននេកងបបលរអភ�ដ័ករនទ�នរភបពលញននរុ�រ �ុ ករសញេងបរបពលរនងសបរា

 ំយរេិ�តរភនីតិំលរី៣ និិរ៤ី �ៈិេររកអជិ២ងអ ដំំរធិជននតីិំលរ៤ី េនចរនង ថ ំយេលេក និិំយ

្រល្ន្លរអករិរ្ិរភដល្តំំ ិាងរ វនភៈខជរេអ េតរសំយរេ្សចយររ្ថអ កដ្នកនំឹ � រលនេនច។ ំយេលេក 

និិំយ្រល្ន្លរអករិរ្រិភយររ្នអកតំំ ិាងរវនញចិេនកអជិយដេស�នជង� ចងរ ្រីៈីលក�និកតំំិាងរ និិ

រររ�្ជផាកអជិយដរភ។ 

 យដេស�នជង� វ្រ៨០ ានេលេកេសេិៈីន្លរអករិរ្ិរភយររ្នអកតំំិាងរេររកំំ តថ្ ំយេចរ្រំន ្

ំយចរខ្ងួន   នចេេ�េេតាន លជច្រញតវនំយរល្្ៈសៈីយដរភ ឬៈីំកវ� េិំយនចជិងនរនយររ្យដរភកអជិ

ចេនង ចរសលរ្របជំជនយដរភ   ។  

 វ្រេនចកា៏នរនេរធតញដយថ ំយរេ្សចយររ្ំកវ� េិំយនចិជងនរនយដរភ (េនចេនង ចរសលរ្របជំ) ្តី%

រកប្ធនរសលរ្របជយំដរភខិសជខ េដេស្នីនជសលតរសសតិភេ្ចេន ៈីយភរីជនរវបិកយដរភាំិ សធល។ 

 យេរធរជនំយេលេកន្លរអករិរ្រភៈីនអកតំំិាងរ ានេលេកេសេិៈិឹ  យញៃសេរធតេនកអជិចងរ ្ រីៈលីក�   

និកតំំិាងរ ៈីវ្រ៧ ដល្១៦ �ៈិេររេផ តេតេលេររេល�េរ្ៈហ�រ កំ  ញដលកអជិេនចត្សី%កជវនលិខិតេរអេ
រជំៈីយដសងនី្ ករួិរជតិេស។៌ 

 េាចរីយប ិំ ំយននជ%តននកអជិនតីិំលរ៤ី េនចវនភៈសនិរជីរន� កេ្អ េតននិ នីតិ%េិី ញដលកំំតេ្ររចងរ្

េនច �ៈិេររំយននជ%តននំ យេលេកន្លរអករិរ្ិេនចេនង ចរសលរ្របជំយដរភ។ 

 វ្រ១០ជនចងរ ្រីៈីលក�និកតំំិាងរានេលេកេសេិថ ំយេលេកន្លរអករិរ្ិរភេនកអជិចេនង ចរសលរ

្របជំយដរភ ំកវ� េិំ យនចិជងនរនយដរភ្តី%្របជំ និិននជសលត្រររសរររ�្ជផាកអជិយដរភ។ េាចរយីប ិំ 

រររ�្ជផាកអជិយដរភសនិានេលេកេសេិៈីយេរធរាករ្ិននិំយននជសលតេនចេរ។  



   ខជសញងហ�ល                          លរ្ផលរេិ�តរភ និិតំំិាងរ្ រចងំអ រំី ២ (ក��  ២០០៩-ក��  ២០១០) នីតិំលរី ៤ 
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 វ្រ១១ានរនថ េរចកីរេ្សចយររ្ំកវ� េិំយនចិជងនរនយដរភ ្តី%រកប្ធនរសលរ្របជយំដរភខិ

សជខ េដេស្នីនជសលតរសសតភិេ្ចេន ៈីយភរីជនចំនួនរវបិកយដរភាំិ សធល។ 

 េាចរីយប ិំ ចងរេ្នចកស៏និវនញចិញដយថ េតេំយរេ្សចយររ្ំកវ� េិំយនចិជងនរនយដរភ ឺ្តី%ចធល

�េយវនេនេៈលរេ្សចេនច ឬក៏្ តី%ចធល�េយវនេនេៈលវនំយរេ្សចយររ្រវបិករភ ភេ្ចេនៈីយភរជីន

ចំនួនរវបិករភាំិ សធល។ 

 ំយរេិ�តេកេថ កអជិនីតិំលរ៤ីេនច យដរភធង រា្នេលេកន្លរអករិរ្ិរភ្តនសញតំកវ� េិំយ           

នចិជងនរនយដរភរបជេ ាំ ច េហេរំយរេ្សចេនចសនិានរកប្ធនរសលរ្របជំយដរភ េដេស្នីនជសលតរសវ្រ១១ជន

ចងរ ្រីៈីលក�និកតំំិាងរេសេរ។ 

 ំយននជ%តននេនចានេេ�េេសេិចំេរចំយេលេកន្លរអករិរ្ិនអកតំំ ិាងរ រស យិតជ។ី ំកវ� េិំយនចិជងនសរន

ជនយដរភានរំេយចេលេកន្លរអករិរ្ិរភយររ្នអកតំំ ិាងរសរសយិតជជីៃថរ២ី៦ ញខកជស� ងអ ២ំ០០៩ កអជិចេនង ច

រសលរ្របជំេលេករ១ី និិ រ២ី េដេសី្ េរេកផងធ%ឱជតជលំយនចេេ�េំយេចរ្រំន ្ ៈីររេបយ្រវៃថអ កដ្នកនំំរកត្រ�

បនកសកជ� កអជិនំសជិេៈលរជរ្នំយេឃរនយេាចេងអ តេ្បេររំិ តំំិាងរសងអ ២ំ០០៨។ 

 េ្ំរៈីំយរេ្សចយររ្ំកវ� េិំយនចិជងនរន ំយេលេកន្លរអករិរ្េិនចកា៏នចធល�េយវន េហេរ

តជលំយកា៏នេេ�េំយេចរ្រំនភ្ង សៗញដយ េររសនិចាំចយ្ិច្ំំ យននជសលតរល្្ៈសៈីរវបិករភដធចញចិកអជិ

វ្រ១១ជនចងររ្ីៈីលក�នកិតំំិាងរេនចេរ។ 

 រវបិកំកវ� េិំយនចជិងនសរនជនយដរភ នអកតំំ ិាងរសឈិ%ជន ធង រ្្ តី%ាន្រៈលនផ្តៈ�ផងរ្រិរ្សសី
ំយរយំយរេ្សចយររ្ំកវ� េិំយនចជងនសរនថ “   រភបររ្្វកេហេរំកវ� េិំយនចិជងនសរនវននំំច
ៈជួយន្លរអករិរ្យររ្េលករសយិតជេីររេ� នត្សី%ំយរេសងិេងអ តយររ្រភាំិ សធលរសយដេស�នជង� េសេរ។” 

 �ិេនចេតេរធត េនេៈលរសលរ្របជំយដរភរី២ចរេ្ផេស ំកវ� េិំយនចិជងនរនសនិានរកប្ធនរសលរ្របជំ

យដរភេដេស្នីនជសលតំយរេ្សចេតេលេំយៈជួយេនចេរ។ 

 ំយននជ%តននញររេនចានេចរ�រំំួយថ េតេំកវ� េិំយនចិជងនរនញដលវនរវបិក១២យធរ កៈំជិញតេដេយតួ

នរីបំនួររវបិករភ ៈីយភរី (៨២ យធរ) កអជិំយេលេកន្លរអករិរ្រិភញដលរេសងិេនច វឺនេ្ចេន�ិត្សី%ំយ

ននជសលតចងរ ្ និិេាចេងអ តផល្េរចករីជកចិតដល្ាបយរ ្ាិលេតេរធត ញដល្តី%ំយរេសងិរវបិករភេ្ចេនរច្

ខតញត៦៣យធររបជេ ាំ ច។ 

 នអក%ភិខងចេលេកេសេិថ “ំកវ� េិំយនចិជងនសរនេេ�េហួរវឌយររ្េត ្ េ្រចខងួន្េនញ្ត�នអករំេយចេលេក
រកយេរធរបយដកន្លរអករិរ្ិេតរកក្អជិរសលរ្របជេំៈនិារបជេ ាំ ច សនិញសនវនរិរ្រំិេយចដកញតសសិេរ។ ំ    
    កវ� េិំយនចិជងនសរន្ េនញ្ត�យដាលរំារា្ករ្ិេនរសលរយដរភ%រិតសំលរបជេ ាំ ច។” 

 េរេេសេលកអជិរិដភៈនេយារ ្ររិនេរេំយននជ%តននញររេនចេនញតរនេរធត េររំយេលេកន្លរអករិរ្រិភ

្តនសំកវ� េិំយនចិជងនរនយដរភ េនចន្លរអករិរ្ិរភញដលចតរ្ជកថ� ន%េ្ំចរ្វរ្ំ យរយតំំិាងរ



   ខជសញងហ�ល                          លរ្ផលរេិ�តរភ និិតំំិាងរ្ រចងំអ រំី ២ (ក��  ២០០៩-ក��  ២០១០) នីតិំលរី ៤ 
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ននិនរ្តី%ដកេច េររំរកតំញដលវនរេសងិ្រដ ំ រក្អជិំកវ� េិំយនចិជងនរនយដរភ េររសនិ

្តី%ំយំយននជសលតៈតីំំិាងរយប ិតិច៨២យធរ ញដលនចសកៈីំរកតចេ្វចេនចេរ។ 

 ្រំយេនចននិេេ�េកជរបចរល្យប ិខង ំិ ដល្ំយរំេៈំយនយយររ្នអកតំំ ិាងរ ញដលសនិំនន្ំំចកអជិំយ

ឃង េំសេល យសួាំិ ំយរេង� សតយិចិន្ំ យនយយររ្ាបយរ ្ាិលផិញដយ ញដលបួនំល្តី%ានេចរៈរីររយហិយេកយ េ 

។ល។ 

 រនានសននិ េនច ំយ្រល្ន្លរអករិរ្ិរភដល្តំំិាងរ%ិកវ៏នំយននជ%តៈជំានច្ងរ្ញដយ េហេរវន

និយរតិចតួចរបជេ ាំ ចេនកអជិចងរ ្ រីៈីលក�និកតំំិាងរវ្រ១៥ ញដលថ នអកតំំិាងរំ សរួ�រ កំិ ត

្តី%ាន្ៈចសហកត្តេលេកញលិេារ េនចតំំ ិាងរេនចននិានន្លរអករិរ្ិេសេិ%ិ និិវ្រ១៦ញដលថ 

តំំិាងរញដលវនឹល្កស �ឹ ៈយ ឬឹលដីំរេ្សចថ �បនេ� នេារ តំំិាងរេនចានររលួ�រ�លរ

្រ%តិនធ%ន្លរអករិរ្ិ…េៈេលេសេិ%ិ។ 

 េាចរីយប ិំ ំយននជ%ត�កញ្រិ េដេស្ាីនន្លរអករិរ្ិសក%ិ ឺាសាយនធ%នីត%ិេិីញដលរក្ឹរខជរៗេអ  

េតេលេវ្រ១៥ និិ១៦េនច េហេរ�រធេតនអករេ្សច ឺំកវ� េិំយនចិជងនរនយររ្យដរភ។  

 កអជិនីតិំលរី៤ ំយរេិ�តេកេថ ំយ្រល្ន្លរអករិរ្ិរភឺេដេយរសនតីិ%េិដីធចំយ «េលេក» ញដយ េហេរនីតិ
%េិីញររេនច ្តី%ានំយរយេរររវបិកំកវ� េិំ យនចិជងនរនយររ្យដរភ។ ាននលរថ ្ររិនេរេតជលំយ�

នអកេរអេេលេកន្លរអករិរ្ិ េហេរំយេលេកន្លរអករិរ្ិរសយរំយេាចេងអ តេរររវបិកយដរភ េនចំយ្រល្

ន្លរអករិររ្ភ%ិ លជច្រញតវនលិខិតៈីតជលំយ រសយរ្ករួិរជតិេស ៌ េហេរ្តី%េេ�េំយេាចេងអ តផល្ន្លរ

អករិរ្ិេរររវបិករភ%ិផិញដយ។ 

 រំំួយថ ្ររិនេរេតំំិាងរញដល្តី%ានេលេកន្លរអករិរ្ិ្ តី%ានតជលំយយកេកេថ េ� នេារ ករ៏បជញន

តជលំយ ឬ្ករួិសនិានរង្ធ នលិខិតសកយដរភេរេនច (េ្រចសនិវនចងរ ្ ឬអកឹយំកជ្ករួិរជតិេសរ៌ង្ធ ន

លិខិតសក%ិ ដធចំលេរអេេលេកន្លរអករិរ្ិេនចេរ) េនចតំំិាងរេនចននិសនិានររួលន្លរអករិរ្យិររ្ខងួន

%ិេនចេរ។ 

 រ�ង កន៏ចេចរញដយថ ្ររិនេរេ្តី%េាចេងអ តរសរេសងិៈីយភរ ីេដេស្ាីនន្លរអករិរ្ិសក%ិ ចជចេរេរិន�

រវបិករភសនិេាចេងអ តកជេនច ថេតេន្លរអករិរ្ិរភយររ្នអកតំំិាងរេនចកេ៏នញតននិសនិាន%ិេរឬ? 

េ� នចងរ្ំ ញដលកំំ តថ្ ន្លរអករិរ្យិររ្តំំិាងរ្ តី%ាន្រល្%ិ រសយរំយេាចេងអ តេំ្ រៈីនអក

តំំិាងរេនចេរ។  

 ំយរក្ឹរកដ៏ធច�ំយននជ%តននញររេនច សនិវនញចិេនកអជិយដេស�នជង�ចងរ ្ រីៈីលក�និកតំំិាងរ ឬររ

រ�្ជផាកអជិយដរភេនចេរ។ េហេរបហកដ្ធច�វនភៈច្សីិច្វរេតននិវ្រ១៥ និិ១៦ជនចងររ្ីៈីលក�និក 

តំំិាងរញដលធនដល្ំយានន្លរអករិរ្�ិរ�លរ្រ%តិេនេៈលេ� នេារ ឬ្តី%ានេលេកញលិេារ។ 

 ភៈសនិយលធននធ%ំយននជ%តននញររេនចានេកេតវនេនកអជិងអ រំេិ�តេនច េនកអជិកយំីនអកតំំ ិាងរ ហធ បប ន ្

ស កំ ល្អេំៈ សកៈីំរកតរសយិតជញីដល្តី%ានេលេកន្លរអករិរ្ិ េដេស្កីជតជលំយេេ�េំយេចរ្រំន ្ ករ៏បជញន្ តី%

ានតជលំយេលេកញលិំយេចរ្រំន%្ិេនចជិញខក��  ងអ ២ំ០០៩។ េាចរយីប ិំ ន្លរអករិរ្រិភយររ្នអក



   ខជសញងហ�ល                          លរ្ផលរេិ�តរភ និិតំំិាងរ្ រចងំអ រំី ២ (ក��  ២០០៩-ក��  ២០១០) នីតិំលរី ៤ 
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តំំិាងរយធរេនច ្តី%ានផល្សកកជ%ិេនេដេសញខសនី ងអ ២ំ០១០ ឺយរេៈល្រវំ៦ញខ រនា រៈ្ីំយេលេកញលិ

ំយេចរ្រំន។្ 

 �សរួេអ េនច  េរេេសេលរសរិដភៈនេយរារ%ិំយផល្ន្លរអករិរ្%ិិ រសយរំយេាចេងអ តរេសងិ

ភេ្ចេនៈីយភរីកន៏ច�រ�ង ផិញដយ េនេៈលញដលរជាលវននំំ ចកអជិំរកតបអចេងអ តចិេ្េ�េារួ្រងំិ

យររ្ខងួន រសយរសនិេាចេងអ តផល្ន្លរអករិរ្ិរភកជ%ិ។  

 ននជ្រធនំរកត្រ�បនកសកជ� រេសចនរកយដសងនី ហ៊ជន ញរន ធង រា្ននិយរ�ឹធយំេនញខសៃិជន

ងអ ២ំ០០៩ េតដល្ំយេលេកន្លរអករិរ្រិភយររ្នអកតំំ ិាងរចំនួនៈីយយធរ េររសនិរេង� េឈ� ចថ “ខជជ ំកយជំ
្ៈសរំរ្ ្ៈសរថដកសរួហអនិ ៩១នអក [រេសងិ][តំំិាងរស កំ ល] េន្អេំៈ  [និិ តំំ ិាងរ] កំៈត៩០  
[រេសងិ] ដល្កជេត%ិ កជបសនិេកេត។ 

 ដធចេនច ំយននជ%តននញររេនចរសយរ «ំយេលេករសំ ផល្រសហអនិ » ឺកំៈជិញតនចយេំល្េតេលេលលក�ខលំ ក  

ានន្លរអករិរ្ិេរររ�លរ្រ%តិ%ិ េហេរបននិ ងំ រ�ឧរកយ នំ នេយរារសរួ េនេៈលំញដលវននំំ ច

ចិេ្្រេ្ារ្ប។ 

 �កញ្រិ ំយរេ្សចយររ្ំកវ� េិំយនចិជងនរនកអជិនីតិំលរី៤ េនចកស៏និរជីរន� កេ្អ ញដយញដលថ ន្លរ  

អករិរ្ិេលេករសំ្តី%្រល្កជ%ិរសេនចញដយ។ 

 នអកតំំិាងរ ហធ បប ន្្ តី%ានរភដកន្លរអករិរ្ិរសយរំយេាចេងអ ត ករ៏បជញនេនេៈល្រល្ន្លរអក

រិរ្ិ%ិឺំកវ� េិំយនចិជងនរនយដរភ�នអករេ្សច្រល្កជេររេ� នំយេាចេងអ តៈរីវបិកយដរភេនចេរ។ 

 ខជសញងហ�លរល្េកេថ នីតិ%េិីជនំយេលេកន្លរអករិរ្ិវនញចិៈិ ឹ យេនកអជិចងរ ្ រីៈីលក�និកតំំិាងរ 

ករ៏បជញនឺកិ�ចខតំយននជ%តននកជានេៈេលេតរសវ្រ កដ៏ធច�នត�នលរេនកអជិចងរេ្នចាករ្ិននិំយេលេក

ន្លរអករិរ្តិំំិាងរេនចេនង ចរសលរ្របជំ ញដលត្សី%កជំយរេ្សចយររ្ំកវ� េិំយនចិជងនរនយដរភាក្

រិននិំយេលេកន្លរអករិរ្ិ្តី%ញតររួលានំយននជសលតៈីរវបិករភ ៈីយភរី េហេរំកវ� េិំយខជសញងហ�ល

េរអេរជំរង្រ្ំ យននជ%តននំ យេលេកន្លរអករិរ្រិភ្តនសញតំកវ� េិំយនចិជងនរនជនយដរភ។ 

 �សរួេអ េនចញដយ ំកវ� េិំយនចិជងនរនយដរភ ក៏ួរង្រ្ំ យននជ%តំ យ្រល្ន្លរអករិរ្រិសំយរក

្ឹរេររខងួនអិថ ំយ្រល្ន្លរអករិរ្ិ%ិ េឺេ�េរសនីតិ%េិីជនំយដក។ ញត្តី%ៈ្ និិំយននជ%តវ្រ១៥ និិ

១៦ ជនចងររ្ីៈលីក�និកតំំិាងរញដលធនដល្ំយានន្លរអករិរ្រិភសក%ិេរររ�លរ្រ%តិ ចំេរច

តំំិាងរំ ញដលេ� នេារ ឬ្ៈចសហកត្តេលេកញលិេារ។ 

អសក�តំេាងរងរ�េេរបសេងស�ងក្ញ�តំេាងរងរ�ា

 េនចជិងអ រំេិ�តេនច (ញខក�� ២០១០) វនំយបរួបជេំអ យបិងរី�ថអ កដ្នកនកំអជិ្រេររ និិេ្េ្រេររសរួ

ចំនួនេនកអជិរិ �ំ ឹល រសីៈីេេលំយ នំ រហរត%តតយ នរសីៈីំយរេ្សចឱជានេេលេំន្%ិឌ្ននរហរត%តតយ នរី៣េន

ងអ ២ំ០១៥េដេស្រំីេយចឱជវនងរសីចធលយសួេនកអជិ%រិលរនេយារឱជានេ្ចេន េររកអជិេនចវនំយបំយជឱជវនំយ

រេិ�េត្ក្សតំំ ិាងរងរីផិញដយញដលររួល ាឹ ល្េររយដរភខងួនអិផា ល្េដេស្េីលេកកសករ្ំយនយ និិំយរយផល

្រេយបននងរី។  



   ខជសញងហ�ល                          លរ្ផលរេិ�តរភ និិតំំិាងរ្ រចងំអ រំី ២ (ក��  ២០០៩-ក��  ២០១០) នីតិំលរី ៤ 
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 នអកតំំិាងរងរីសកៈីំរកតំនន្ំំច និិំរកតបំារ្ហករ្នង ំយេំ្ រចំេរចំយរេិ�េត្ក្ស  

តំំិាងរងរី កអជិេេលរំំ ិំយរយផល្រេយបននងរី ករ៏បជញនំយរេិ�តេកេថ និនអ ំយនេយារហកេ្េ�េកជ  

តំំិាងរកអជិំរកតាំិ ៈីយេនចៈិាកេេ�េំយ�សរួេអ ។ 

 នអកតំំិាងរងរីំរកតំនន្ំំចេលេកេសេិថ តំំិាងរងរីំរកត្រងំិ សនិរហំយេេ�េំយ�

សរួខងួន ខំញដលតំំ ិាងរងរីំរកត្រងំិ ថ វនំយេយ េរេនេិចំេរចខងួនេនេៈលចជចននជ%តំយនយយសួេអ ។ 

 នអកតំំិាងរ េក េខិ ស កំ ល្អេំៈសកៈីំរកតំនន្ំំ ច្រ�បនកសកជ�ានេលេកេសេិកអជិឱំរ

រិ �ំ ឹលខិេលេថ «រភនិខជជ ំរច�ជរ្នអវនំយលំាកំរ្ចំេរចំយចធលយសួយររ្ងរសីេររេរេិរ�ិតេនកអជិ
ំរកតំនន្ំំ ច�ងរសីវនសតិភេ្ចេនកអជិរភេេ�េនសីរួៗចិឱ្ជេចធលយសួាំិ នរ្េអ ញតកំយេកេេចធលយសួ
ំរ្ៈីំរកតញដលវនរំេលិភតិចេនកអជិរភេ្រចខជជ ំវនរ�ង ថ នេង្េេសកនតញ្ដយេចធលយសួផិ។» 

 េាចរីយប ិំ នអកតំំិាងរំរកតរសយិតជសី កំ លេរធសារ ញក រជ% ាំ យ លតនន ានេលេកេសេិៈីំយសនិកជ

តជសងដល្តំំិាងរងរីសកៈីំរកតរេសងិ ភតិចថ «េ� នតវង ភៈ។ ខជជធំង រា្នចធលយសួ�សរួ្ក្សងរសីំ  
កស�ំ យរសេខតសសរួចំនួនេតញចកនំំរ។ េេ�េរនាយកថឱជ្រធន្ក្សវនរិរនិិយរ។្រធនសកៈីំរកតំន្
នំំចេរធតេហេរេរេិេតាននិាជរល�េសេលំយចតញ្ចិសនិេរ�េភៈ។» 

 នអកតំំិាងរយធរេនចសនិវនបំេនឿចិតសថ ្ក្សតំំ ិាងរងរី េរេេាចរី�្តី%ានរេិ�េតននិសនិេ�បលរកអជិ

ំយេេ�េំយរហំយេដេស្ីំ យរយផល្រេយបននងរសីានេនចញដយេរររនង ថ «កនងិ សកងរសីេអ អិធង រេ្លេកជដដក
ន្លរអករិរេិអ អិ។ សបិ េរធតងរសីេនកអជិំរកតំនន្ំំចសនិហ៊នេចសជខននសាសននបួរ ងរសីេអ អិដធចកយំី
េលកបាំ%សធយរជខហួយផិ។» 

 ្ក្សតំំិាងរសងរសីរេិ�េតេសេិេដេស្បីំយជឱជងរសីវននំំ ច និិ េលេករនកចិតសេដេស្ចីធលយសួកអជិំយរំេយចចិតសថអ ក្

�តិតំរនន្ិិបំយជឱជងរសំ នញ្តវនភៈ ងំ ហនកអជិំយរំញដិសតិយររ្ខងួនេររសនិវនំយេររិ�តេ្ហេរយដរភ

ួយវនចំញំកៃ% ិំ និិរនសំយេដេស្រំីយលួកអជិំយេេ�េយប ិំេដេស្រីំផជរឱជងរសីេេ�េរកស�ភៈេំៗថអ ក�្តិ។ 

 ករ៏បជញន ំយ្រំនន្ិនអ ំយនេយារេយធិៗខងួន ហក�្ឩររាកអជិំយរេិ�េ្កស្េនចេសេិ កជវន្ររិរ្ភិៈ។ 

ា

បិបក្ តលដអរនៀ�តំេាងររ�របេរា

កអជិងអ នំិ�តេនចញដយ កអជិញខរីហ ងអ ២ំ០១០ ្ក្ស្រនកងេស�នជង� ញដល� �ឹ រលនរក្ឹរចងរក្ំៈធលានកំំត្

ភៈ�តំំិ្រ�ៈលយដយររ្នអកតំំ ិាងរំ នញ្តេខងរញៃសេរធត រនា រៈ្ី្ក្ស្រនកងេស�នជង�ានរក្ឹរ

រំំួយយររ្នអកតំំិាងរាករ្ិននិភៈតំំិេនចថ រវបិកភៈរភននិ្តី%ាតរ្ិ ្ េរេរិន�ំរកត

នេយារញដលនអកតំំ ិាងរ�រវបិកេនច្តី%ានយលំរ។ 

ំយរក្ឹរេនច �ំយេអងេរតរេតននិរំំួយយររ្នអកតំំ ិាងរ េ� ាប នី សកៈីំរកត�តនិិរសញដល

ចិ្្ ចាចរ្ង�ធ លេអ �សរួំរកតហ៊�ជនរជិនរជិច េត្ក្ស្រនកងេស�នជង�រក្ឹរវ្រ៣៦ជនចងរ ្ រីៈីំរកត

នេយារ េនេៈលំរកតនេយារយសួរង�ធ លេអ េតេរវបិករភននិាតរ្ិន្រនញដយឬេរ? 
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សបិេរធត ចងរេ្ាចេងអ តកា៏នចិរវបិកភៈនអកតំំិាងរេតននិំរកតនេយារ ញដលាននលរ

ថ តំំិាងរំ ញដលាតរ្វបិកភៈៈីំរកតនេយារេនចរវបិករភក៏្ តី%ាតរ្ិផ្ិញដយ។ 

ំយរក្ឹរយររ្យ្ក្ស្រនកងេស�នជង� កស៏និានអងជចរ�� ំិកអជិ្ករខ កំ េស�នជង�ភៈ និិេេលំយ នំ រំខន្

ភៈ�តំំិយររ្នអកតំំ ិាងរ េ្រចថ យដេស�នជង�សនិាននិយរថតំំិាងរ ឺេរ�េតំំិំរកតេនច

េរ។ 

ំយរក្ឹរយររ្្កស្្រនកងេស�នជង� េតេលេវ្រ៣៦េនច ញដលត្សី%កជនរនយររ្ំរកតនេយារ

�រេ្ងអ ត្តី%យលរេនេៈល ១) ំរកតនេយារំញដលរង�ធ លខងួន�សរួំរកតេផតិេរធត តំំ ិាងរ

ំរកតញដលេតចធលយសួ�សរួេ ននិ្តី%ាតរ្ិន្រនញដលានសកៈីំយ�រេ្ងអ តាំិ នរ្ ឬ២) ្ររិនេរេំ

រកតរង�ធ លេអ េហេរ រេិ�េត�ំរកតៃ�ីេនចំរកតេដេសាន្រំរយលំរ េនចនអកតំំិាងរយររ្ខងួន្តី%ាត្

រិន្រនញដលានសកៈីំ យេាចេងអ តាំិ នរ្។ 

ំយរក្ឹរេនច្តី%ាននអក%ភិខងចរល្ថ ហកច្ិ្្ ៈវនដល្ំរកតបាំរ្ាំិ រញដលវនរំំ ិ

យសួរង�ធ លេអ រេិ�េតំរកតេផតិ េដេស្ី្ រកួត្រញបិំយេាចេងអ តៈីំរកតំនន្ំំច ឬំរកតេនច្តី%ាន

យលំរេររឹល្កស ឬឹលដីំយររ្តជលំយនចននិឈនដល្ំយាតរ្ិន្រនេនយដរភ ្ៈនរ្រភ និិ

្ក្ស្រនកងថអ កេ្្ំស�តិ េហេរកា៏នរនង កជេកេយប ិចងរ្នធ%េចតន្រញហរ ឬចេនង ចរ្វររ្ក្ឹរៈីភៈ

សនិ្រ្កតីជនរង� តិាំិ រញដលានរកញ្តិ និិ ននជសលតេសេិេដេស្រីក្ំនរ យ នតរននិភៈ�តំំិ។ 

ខជសញងហ�លរល្េកេថ េដេស្ធីនដល្េេលំយ នំ យររ្យដេសនជង�  �ៈិេររេេយៈដល្វ្រ៧៧ ញដល

កំំតថ្ នអកតំំិាងរ�តំំិ្រ�ៈលយដរធាំិ ្រេររ រវបិករភ ួយេេ�េ%េិឹេនកស�ចងរេ្ាចេងអ តេររ

សនិ្តី%ចិរវបិករភៈនអកតំំិាងរេតននិំរកតនេយារ និិ េេ�េ%េិឹេនកស�វ្រ៣៦ជនចងររ្ីៈី ំ

រកតនេយារេរររ�្កក្ជចងរ្ថ ំរកតញដលយលំរ ឬរង�ធ ល�សរួំរកតដជរេរធតននិ សនិ្តី%ាតរ្ិ្

នរនយររ្ខងួនេនចេរ យហធតដល្ចរន្ំតិយររ្ខងួន។ 

អសក�តំេាងរររញេ្ុ �ង�ត�ុលកក�រសនរ់េិបរពន�ធនគ១២ឆស តា

នអកតំំិាងរស កំ លកំៈិច្ស រស យិតជ ី និិ�្រធនំរកតរសយិតជ ី្ តី%ានតជលំយំតេ្ារកជ�រ្

ៈន្នេយរយជរ១២ងអ  ំេនកអជិរំ ជំ ំ េយឿិៈីយេផតិេអ �សរួាបយរ ្ាិលញដលដនកនេំររំរកត្រ�បនកសកជ�។ 

ំយំតេ្ារេនច ានេេ�េេសេិរនា រៈ្ីរវបិករភសកៈីំរកតំនន្ំំចេាចេងអ តៈជួយន្លរអករិរ្ិ
រភ�េលេករី២េនកអជិញខ%ចិ�ិំ ងអ ២ំ០០៩ េដេស្េីរេកផងធ%ឱជតជលំយេខតស �ឹ រេយធិេេ�េំយេរជេររេិ�ត និិេចរ្រំន្

នអកតំំិាងរសយធរេនចៈីររ្រ្ៈនតសនំេៈេដករំផង ត្ស្ររេនា ល្ៈំញដនកសកជ� េ%ធតំស និិ ជ ចិឱ្ជ្រ្ៈនតសររ

េល�េរឧ្កិដ និិសប្នសេររៈជំានរំេយចផលេន្រ្កចងនា  េខតស �ឹ រេយធិ េហេរេនជៃថរី២៧ ញខសកា ងអ ២ំ០១០ 

តជលំយេខតឹ � រេយធិកា៏នំតេ្ារកជនអកតំំិាងរយធរេនច�រៈ្ន្នេយយរេៈល២ងអ  ំ និិផកៈិនលរ�្ាក្

�ិ៦០លនេយធល។ 
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ញៃសេរធតេររឹយរ�ង ្ៈញំដនាបយរ ្ាិលានរករ្កជរ សំន ិេនចេតតជលំយ ជៃថរី២៦ ញខកជស� ងអ ំ

២០១០ េររេចរ្រំនៈ្ីររញកងិរនងំអកឹយឹធយំ និិផតៈ�ផងរៈលតវ៌នសនិៈិតញដលនអកតំំ ិាងរយធរេនច 

ានរេនង ចអកឹយាករ្ិននិ ្ៈំញដនកសកជ� េ%ធតំសរសនជីនេឺញំត។ 

េនជៃថរី២៣ ញខក��  ងអ ២ំ០១០ តជលំយាបធនី្ អេំៈកា៏នំតេ្ារកជនអកតំំ ិាងររសយិតជ�ីរ្

ៈន្នេយ១០ងអ េំរធត ៈីររផងរៈលតវ៌នសនិៈិត និិ ញកងិរនងអំកឹយឹធយំរសំយរនិយររ្ាបយរ ្ាិល។ 

ដធចេនចកអជិងអ េំនចរេិ�តេនច នអកតំំ ិាងរយធរេនច្តី%ានតជលំយំតេ្ាររយជរយរេៈល១២ងអ ។ំ េាចរី
យប ិំ នអកតំំ ំិ ាងរយធរេនចាននិយេររខងួនេនេ្េ្រេររ េហេររំ ជំំ េយឿិេនចកក៏ំៈជិរនិឧរ្យ នំ រនេរធត។ 

 ខជសញងហ�លរល្ថ រ�ង បេវង ច្ៈំញដនយបិតំំ ិាងរស�សរួននិាបយរ ្ាិលេនច ួយវនដំេំច្ឹរញររ

នេយារ េ្រចនអកតំំិាងរស �ឺរជាលញដលតំំ ិឱជ្រ�ៈលយដាំិ សធល េហេរញដលវនតួនរី្តសតៈិនតិជ

ំយនយយររ្ាបយរ ្ាិល េហេររវបិករភរហសនននឺយជរខងចកា៏ននំរ%ន%ឱជវនដំេំច្ឹរញររនេយារ

េនចញដយ។ 
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ឧបរញ��ន�ទ�១ា:ាករប នរងបរិបុិភពៃនកបសេក�ញ�នបររ�តំេាងរាា

(សញលតេបរព�សងេសនសប�នេា

- រំេល្ អ ឧ  = អកឧតស , ល ប = េលកបាំ% 

ល យ េឈ� ចតំំិាងរស ំរកត 
ចំនួន 

េលេក 

នៈ្កិតជ �

នរី 

%បិ្វន �

នរី 

ន%បិ្វន �

នរី 

រយជរ 

�នរី 

១ អ ឧ រនស រជ% ាំ  
 

៣៨ ២៨០ ៣១ ២០៩ ៥២០ 

២ អ ឧ រជន អលរ  
 

២២ ២៤០ ១១ ៩០ ៣៤១ 

៣ ល  ប  សយួ រជខហួយ 
 

២៧ ១៩៦ ២០ ៦៩ ២៨៥ 

៤ អ ឧ �ស េរធរ 
 

២៤ ២០៣ ៥៥ ៧ ២៦៥ 

៥ អ ឧ ឈិ %ជន 
 

២១ ១១៤ ២៣ ១៥ ១៥២ 

៦ អ ឧ នសរួយ ្យីរិ្ិ 
 

១១ ៦៣ ១៣ ៦១ ១៣៧ 

៧ ល  ប  លី ្រី% ីំ  
 

១២ ១០៩ ៣ ១៤ ១២៦ 

៨ អ ឧ េនិ ជអន៊ិ 
 

១៧ ៧៧ ១ ៣០ ១០៨ 

៩ អ ឧ ិួន ជ ិល 
 

១៦ ៧២ ១៥ ៦ ៩៣ 

១០ អ ឧ រធ ហជក្ី 
 

១០ ៦៤ ១៦ ១០ ៩០ 

១១ អ ឧ �ស ចលនានី 
 

៥ ៥៦ ៦ ២២ ៨៤ 

១២ អ ឧ នរ ខន 
 

៦ ៤០ ១២ ៣១ ៨៣ 

១៣ អ ឧ ញហស ខន  
 

១០ ៧៧ ៥ ០ ៨២ 

១៤ អ ឧ រជិក រ៊ជនហជក 
 

៦ ៤៩ ៣ ២៨ ៨០ 

១៥ អ ឧ ញរបន រ��  
 

៩ ២៧ ២៨ ៨ ៦៣ 

១៦ អ ឧ រស យិតជ  ី
 

៣ ២៩ ២ ២៩ ៦០ 

១៧ អ ឧ បប ន ្េរិលី 
 

៥ ២៦ ២០ ១២ ៥៨ 

១៨ អ ឧ េហិ រំយនិ 
 

៩ ៣៧ ២ ៨ ៤៧ 

១៩ ល  ប  ្សច រំនន 
 

៣ ១៨ ១៥ ៥ ៣៨ 
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២០ ល  ប  បធសជិ រធសធាប  
 

២ ១៧ ២ ១៤ ៣៣ 

២១ ល  ប  និន រជផជន 
 

៣ ៨ ១៩ ៤ ៣១ 

២២ អ ឧ នជត យដំួល 
 

៣ ១៣ ១០ ៧ ៣០ 

២៣ អ ឧ េឹស ចិន 
 

៤ ១២ ០ ១៨ ៣០ 

២៤ អ ឧ សនន ឹ៊ន 
 

២ ១៥ ១២ ០ ២៧ 

២៥ ល  ប  ញសបន រំនន 
 

៤ ២០ ៥ ១ ២៦ 

២៦ អ ឧ ហធយ បប ន្ 
 

២ ២៣ ០ ០ ២៣ 

២៧ អ ឧ រន ថយធ 
 

៣ ១៥ ៤ ៣ ២២ 

២៨ អ ឧ នជិច ឹយ បធ 
 

១ ០ ២១ ០ ២១ 

២៩ អ ឧ សបជស បនសហ៊ជរ 
 

១ ១១ ៩ ០ ២០ 

៣០ ល  ប  េឹស ីសរួន 
 

៣ ៥ ១២ ០ ១៧ 

៣១ ល  ប  ញក រជ% ាំ យតន៏ 
 

២ ១១ ០ ៥ ១៦ 

៣២ អ ឧ ួរ រ៊ជនេយឿន 
 

៣ ១៣ ៣ ០ ១៦ 

៣៣ អ ឧ នក រ៊ជនជអ 
 

៤ ៨ ២ ៤ ១៤ 

៣៤ ល  ប  ហធ ធំ ន 
 

១ ៨ ៣ ០ ១១ 

៣៥ អ ឧ រ៊និ បនិ 
 

៣ ៥ ៤ ២ ១១ 

៣៦ អ ឧ �ឹ ន េរធត 
 

២ ១០ ១ ០ ១១ 

៣៧ អ ឧ េរប  សជនី% ាំ  
 

១ ៣ ០ ៧ ១០ 

៣៨ អ ឧ េរធ ា្ 
 

១ ១០ ០ ០ ១០ 

៣៩ អ ឧ កី % ាំ េដត 
 

១ ៨ ០ ១ ៩ 

៤០ អ ឧ ញសបន រជថ%យងិនា 
 

១ ៦ ១ ២ ៩ 

៤១ អ ឧ រជខ ឥឹន 
 

១ ៤ ០ ៥ ៩ 

៤២ ល  ប  កួន រជរយ ី
 

១ ៦ ២ ០ ៨ 
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៤៣ អ ឧ នន រ៊ជ � 
 

១ ៧ ០ ០ ៧ 

៤៤ អ ឧ � ចំេយ េន 
 

១ ២ ២ ០ ៤ 

៤៥ ល  ប  េក េខិ 
 

១ ២ ២ ០ ៤ 

៤៦ ល  ប  លី នសេលធិ 
 

១ ២ ០ ០ ២ 

រយជរ 

 =២៧យធរ  =១៣៩េលេក  = ១២១០នរី 

 =១៧យធរ  = ១៥៤េលេក  =១៨២៩នរី  

 =១យធរ  = ៤េលេក  =១៤នរី  

 =១យធរ  = ១០េលេក  =៩០នរី  

៣០៧

េលេក 

២០២១នរី 

)៦៤ន (  

៣៩៥នរី 

)១៣ន (  

៧២៧នរី 

)២៣ន (  

៣១៤៣នរី 

)១០០ន(  

ា

ឧបរញ��ន�ទ�២ា:ាសរេក�ងរេេងបរាននេសបងបេៀបពលរនពនភកាននេអនុញ��កសេុរញ�ដងបមុតរភា

 េនកអជិរសលរ្របជំាំិ ៣៧ដិ យដរភានៈិភកង ឬតនិិននជសលត យេរធរបយាន ៣៥ចងរក្អជិេនចវនយេរធរ

បយ២៩ ញដលត្សី%កជវនំយៈិភកង យសួវននត�ររចងរ ្ េរចកី្រិចងរត្េរចកីេរអេចងរយ្សួាំិ ំយផល្រច� រលន 

េលេកិច�្ៈសេ្ៈបិ និិ រន្រិ�� ននវនចនំនួ ២៤ចងរ ្។ ចំញំកយេរធរបយ ចនំួន ៦េរធត ឺាករ្ិននិំយ្រំរ 

ររួល ាឹ ល្តំំិាងរៃ�ីតំយផង រ្រធយតំំិាងរញដលេ� នំយៈិភកង និិ ននជសលតេនចេរ ។ល។     

ល.ាា ៃថ�បខឆស តា សបងបេៀា រតសលេា

១ ១២-១០-០៩ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈី្កស្ៈហ�រ កំ  ៩៩ត

១០២ 

២ ១៤-១០-០៩ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយហសឃតន្%ជេីស ីន%ជេនជរេកងញន៊យ ន%ជេបី%ឹងរស និិន%ជេ

%រិជជរកស� 
១០២ត

១០៥ 

៣ ១៥-១០-០៩ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយននជសលតរល្្ៈសេលេកិច�្ៈសេ្ៈបិ%និិេយរធលំរធលរនឹ៊ន ១០១ត

១០២ 

៤ ១៥-១០-០៩ 

ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយននជសលតរល្្ៈសេលេកិច�្ៈសេ្ៈបិរសីៈីភៈ�ជដធេរដកិច�រធលំ

រធលរយបិយដ�រវបិករវសន្រ��តិនរជីនេអរន និិបរបជន ៩៩ ត៩៩  
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៥ ១៦-១០-០៩ 

ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយននជសលតរល្្ៈសេលេកិច�្ៈសេ្ៈបិរសីៈីរំិប្កស�េរបកស� ជន

កិច�្ៈសេ្ៈបិ្ករខ កំ រសីៈីរហ្រតិរតសិំយេរដកិច�រធលំរធលរយបិរវស្រ��តិនរជីនេអ

រន និិឹធយំយដ្រ�វនិតចិន ៩៦ ត៩៨  

៦ ១៦-១០-០៩ 

ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីរសីៈីំយននជសលតរល្្ៈសេលេកិច�្ៈសេ្ៈបិរសីៈីរំិប្កស�េរបកស�

េ្ំស កិច�្ៈសេ្ៈបិ្ករខ កំ រសីៈីរហ្រតិរតសិំយេរដកិច�រធលំរធលរយបិយរ ្ាិលជន្រេររ

រវបិករវស្រ��តិនរជីនេអរន និិឹធយំយដកធេយ ប ៩៨ ត៩៨  

៧ ២១-១០-០៩ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយេេ�េាតជកស�េរររនសិ%េិី ៧៦ត

១០១ 

៨ ២៣-១០-០៩ ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈី រ�ំកធនននសយ្រេររ ៧២ ត៧២  

៩ ០១-១១-០៩ 
ននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីហិយង� %ត�ជរំារ្្ិ្្ ិៃ% ិំ �តិ ២០១០ ៨១ត

១០៣ 

១០ ១៦-១១-០៩ ្របជំេលេកន្លរអករិរិនអកតំំិាងរស រស យិតជ ី  

១១ ២៥-១២-០៩ 
ំយេអងេររំ្ងយឺររ្អកឧតសស បប  ីសហជិ េលេរំនួយយររ្អកឧតសស  រជន អលរ ាករ្ិននិរ�ង េាច

រេនា ច្ៈំញដនកសកជ�-េ%ធតំស 

សិនត្សី%

កជននជសលត 

១២ ២៩-១២-០៩ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីនរងសកិយ នំ  ៧៦ត

១០០ 

១៣ ៣០-១២-០៩ ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយរធាតៃ្% ិំ រធេតយររ្យដរ្វរ្ំយ្រ្្ កិងអ ២ំ០០៧ ៧៦ ត៩៤  

១៤ ៣០-១២-០៩ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយននជសលតរល្្រសេលេរន្ិរ�� រសីៈីំយបួរ េអ េត%ិេតសកញផអក

ចងរក្អជិ %រិលរ្ៈហ�រ កំ  
៩៣ ត៩៤  

១៥ ១១-០៣-១០ ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយ្រងំិ នំេៈេៈជកយលួរ  ៨២ត៨២ 

១៦ ០៥-០៤-១០ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយផសល្រិរ្ិេលេចំញំកអកបនជននេយរហកស�រិរ្ិដល្បន

រយេររ 
៨៥ ត៩៦  

១៧ ០៥-០៤-១០ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយននជសលតរល្្ៈសឱជ្ៈចា�ំច្កកសកជ�ចធល�ភីជនននជរ

ញជ នឹ៊នរសីៈីំយ្រងំិ នំេៈេេ្យ%កស� 
៨៩ ត៩០  

១៨ ២៦-០៤-១០ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីនីតិ%េិីរ សំន ិាករ្ិននិ់នរជាល ១០០ត

១០០ 

១៩ ២៧-០៤-១០ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយននជសលតរល្្ៈសេលេកិច�្រសេ្ៈបិៈហជនីរកស�ំនិតផសួចេផសេស

េបធិជស 
៨១ ត៩១  
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២០ ០៦-០៥-១០ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយននជសលតរល្្ៈសេលេននជរ�� កជិរ៊ជលយបិ្ៈចា�ំច្កកសកជ
� និិឹធយំយដ ្រ�វនិតចិន 

៨៩ ត៨៩  

២១ ០៦-០៥-១០ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីកិច�្រសេ្ៈបិយបិាបយរ ្ាិលកសកជ� និិយរ ្ាិលជនឹធយំ

យដរិាសនិរស េយធតំសរសីៈីំយដនកបង្ធ នរសផងធ%រនក 
៨១ ត៩១  

២២ ២៧-០៥-១០ 
ំយេាចេងអ តេ្បេររំិ រវបិក្ក្ស្រនកងេស�នជង�  ១យធរ រ្វរន្ំតសិៃ�ីងអ  ំ២០១០-២០១៩ ៩៧ត

១០៨ 

២៣ ២៧-០៥-១០ 
ំយេាចេងអ តរជកចិតសេលេរវរភៈាបយរ ្ាិលញករ្សសលចំនួន ១១យធរ ៨៧ត

១០៨ 

២៤ ២៧-០៥-១០ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយននជសលតេរចកសី្រិចងរ្រសីៈីំយននជសលតរល្្ៈសេលេំយធន

រធាត ្យររ្ាបយរ ្ាិលជន្ៈចា�ំច្កកសកជ�ឱជេត្ក្សហ៊ជនេខសរធកន ញ្រនសរិីន លីសេីីត 

៨៤ត

១០៤ 

២៥ ២៧-០៥-១០ នអកតំំ ិាងរស រជខ ឹរ ្តី%ានេ្បេររំិ �រវបិកំកវ� ំយរី៨ ៨៥ ត៩៥  

២៦ ៣១-០៥-១០ 
ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយននជសលតរល្្រសេលេញផនំយរជរ្ឹងរសន្%ិឌ្នន�តិរច�ជរ្ន�កស� 

២០០៩-២០១៣ 
៨៦ ត៨៩  

២៧ ០៨-០៦-១០ 
ំយេាចេងអ តេ្បេររំិ រវបិក្ក្ស្រនកង�តិ្រងំិ នំេៈេៈជកយលួរ ៨៣ត

១០៦ 

២៨ ០៩-០៦-១០ ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីនីតិ%េិីជនេយឿិកសីយដរ្េ%ំីញដលសនិញសន�រ សំន ិ ៨០ ត៨២  

២៩ ០១-០៧-១០ 

ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយននជសលតរល្្ៈសេលេកិច�្រសេ្ៈបិ%និិេយេ្ំសកិច�្ៈសេ្ៈបិ 

្ករ 

ខ កំល រសីៈីកិច�រហ្រតិរតសិំយេរដកិច�រធលំរធលរយបិរវស្ៈ��តិនរជីនេអរននិិ

ឹធយំយដ្រ�វនិតចិន 

៨០ ត៨១  

៣០ ០១-០៧-១០ 

ំយននជសលតេរចកសី្រិចងររ្សីៈីំយននជសលតរល្្ៈសេលេកិច�្ៈសេ្ៈបិ%និិេយេ្ំសកិច�្ៈសេ្ៈបិ

្ករ 

ខ កំល រសីៈី កិច�រហ្រតិរតសិំយេរដកិច�រធលំរធលរ យបិរវស្រ��តិនរជីនេអរន និិ

ឹធយំយដ្រ�វនិតកធេយ ប 

៨៣ ត៨៣  

 

ា

ា

ា

ា

ា
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ឧបរញ��ន�ទ�៣ា:ានញអសក�តំេាងររស ករបពលរនេុបញចលេញ នា

  (េយធររសលំររៈ្ីេ្ចេនេតតិចេររិតចរៈ្ីជៃថរី ០១ តជល ២០០៩ ដល្ ក��  ២០១០) 

- រំេល្ អ ឧ  = អកឧតស , ល ប  េលកបំា% 

 

យរ េឈម ុតំណញងររ� ុណរកម 

េគយរំណញ 

ររ�រ ពៃ�ងុសៃន រ�ររ�ខទ�ក� ំយញ�ញ

ុណរកម 

េ្ទា� ពស

ដំេណ�រ 

១ អ ឧ កនស រជខ 
 

០ ៧៧ ១០៤ ១ ០ ១៨២ 

២ អ ឧ ញរបស រជង� ឬរិ្ 
 

០ ៧ ៩៦ ១០ ២ ១១៥ 

៣ ល ប  សធយ រជខហួយ 

 

២ ៤២ ៣២ ៣ ០ ៧៩ 

៤ ល ប  េក េខិ 

 

០ ៥៤ ១៣ ០ ៣ ៧០ 

៥ អ ឧ ំេរេ តធេរបរ 

 

២ ៤៩ ៥ ០ ២ ៥៨ 

៦ អ ឧ េររ ហ៊ 

 

០ ៣៨ ២ ០ ៨ ៤៨ 

៧ ល ប  លី នសេលធិ 

 

០ ៣៨ ១ ០ ៩ ៤៨ 

៨ ល ប  បួ រជជអ 

 

០ ៣៧ ២ ១ ៧ ៤៧ 

៩ ល ប  ្តនិ ថ% ី

 

៣ ៣២ ៧ ០ ៤ ៤៦ 

១០ អ ឧ រន ថយធ 

 

០ ២០ ២១ ១ ០ ៤២ 

១១ អ ឧ សជរ ចត 

 

០ ២៩ ៤ ១ ៦ ៤០ 

១២ អ ឧ ន៊ធ ចលនាឬរិ្ 
 

២ ១២ ២៣ ២ ០ ៣៩ 

១៣ អ ឧ បី% ករ  

 

០ ១៤ ២២ ០ ០ ៣៦ 

១៤ អ ឧ ាប ល្ រំេនឿន 

 

០ ២៧ ៥ ០ ២ ៣៤ 

១៥ អ ឧ រ េខិ 

 

០ ២៦ ៣ ០ ៣ ៣២ 
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១៦ អ ឧ ញសបន រជថ%យងិនា 

 

០ ១៩ ១៣ ០ ០ ៣២ 

១៧ ល ប  ្សច រំនន 

 

១ ១៦ ១៤ ០ ១ ៣២ 

១៨ អ ឧ ហធយ បប ន ្

 

៧ ៨ ១៣ ២ ០ ៣០ 

១៩ ល ប  ញក រជ% ាំ យតនន 

 

០ ១១ ១៥ ២ ០ ២៨ 

២០ អ ឧ នន រ៊ជ � 

 

០ ១៨ ៦ ១ ១ ២៦ 

២១ អ ឧ ឹយ ីេំរលជ 

 

០ ២០ ២ ០ ១ ២៣ 

២២ អ ឧ នជត យដំលួ 

 

៥ ១ ១៣ ៣ ០ ២២ 

២៣ ល ប  ញសបន រំនន 

 

០ ១៤ ២ ០ ៤ ២០ 

២៤ អ ឧ រនស ជអលី 

 

០ ១៤ ៣ ០ ០ ១៧ 

២៥ អ ឧ កី % ាំ េដត 

 

០ ២ ១៤ ១ ០ ១៧ 

២៦ អ ឧ ហ៊ធ ្រ្ី 

 

០ ៤ ១៣ ០ ០ ១៧ 

២៧ អ ឧ េបធរ រជី%ន 

 

០ ៤ ១២ ១ ០ ១៧ 

២៨ រេសច ហ៊ជន ញរន 

 

០ ១៦ ០ ០ ០ ១៦ 

២៩ ល ប  បធសជិ រធសធាប  

 

០ ១០ ៦ ០ ០ ១៦ 

៣០ អ ឧ រនស រជ% ាំ  

 

០ ៨ ៨ ០ ០ ១៦ 

៣១ អ ឧ ឈិ %ជន 

 

០ ៧ ០ ០ ៨ ១៥ 

៣២ អ ឧ រជន អលរ 

 

០ ២ ១២ ១ ០ ១៥ 

៣៣ អ ឧ លី ំយជន 

 

០ ១៣ ១ ០ ១ ១៥ 

៣៤ អ ឧ រួរ ំំន 

 

៥ ៩ ០ ០ ១ ១៥ 
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៣៥ អ ឧ ននស ចលនារា 

 

០ ១៣ ១ ០ ០ ១៤ 

៣៦ អ ឧ យន ហ៊ជនលី 

 

០ ៩ ៤ ០ ១ ១៤ 

៣៧ ល ប  និន ឹផជន 

 

១ ៧ ៣ ០ ២ ១៣ 

៣៨ អ ឧ ្រី ឈិហ៊ួត 

 

០ ៩ ១ ០ ២ ១២ 

៣៩ រេសច េហិ រំយនិ 

 

០ ១១ ១ ០ ០ ១២ 

៤០ រេសច ិ ្រំនជល 

 

០ ៦ ៦ ០ ០ ១២ 

៤១ ល ប  េឹស ីសរួ ៌

 

០ ៨ ៣ ០ ១ ១២ 

៤២ អ ឧ ឹេសច េរន 

 

០ ១២ ០ ០ ០ ១២ 

៤៣ អ ឧ សជិ យ ី

 

០ ៧ ៣ ២ ០ ១២ 

៤៤ អ ឧ ន៊ជ� រជខន 

 

០ ៥ ៦ ០ ១ ១២ 

៤៥ ល ប  ញក ចលនាសជនី 

 

០ ៣ ៦ ២ ០ ១១ 

៤៦ អ ឧ � របធច 

 

០ ៨ ២ ១ ០ ១១ 

៤៧ អ ឧ ្ាក ្េជច 

 

០ ៧ ៣ ០ ១ ១១ 

៤៨ អ ឧ ិ ្រធា 

 

០ ៨ ២ ០ ០ ១០ 

៤៩ អ ឧ �ឹ ន េរធត 

 

០ ៧ ២ ០ ១ ១០ 

៥០ អ ឧ លី រជន 

 

០ ៧ ២ ០ ០ ៩ 

៥១ អ ឧ នស % ាំ រ 

 

០ ៣ ៤ ០ ២ ៩ 

៥២ អ ឧ េច រធផជន 

 

០ ៥ ២ ០ ២ ៩ 

៥៣ អ ឧ នសរួយ ្យីរិ្ិ 

 

០ ១ ៧ ០ ០ ៨ 
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៥៤ អ ឧ រ៊ជក េនិ 

 

០ ៥ ១ ០ ២ ៨ 

៥៥ អ ឧ រ៊និ បនិ 

 

០ ៤ ៣ ០ ១ ៨ 

៥៦ អ ឧ េ� ាប នី 

 

០ ៣ ២ ៣ ០ ៨ 

៥៧ អ ឧ រជខ នន 

 

០ ៥ ២ ០ ១ ៨ 

៥៨ អ ឧ �ស េរធរ 

 

០ ២ ៣ ០ ២ ៧ 

៥៩ អ ឧ ញរបន រ��  

 

០ ២ ៤ ០ ១ ៧ 

៦០ អ ឧ េរធ ា្ 

 

០ ៤ ០ ០ ៣ ៧ 

៦១ អ ឧ ចរ រធយនិ 

 

០ ៦ ០ ០ ០ ៦ 

៦២ ល ប  ញចស ឹជ% ប 

 

០ ៦ ០ ០ ០ ៦ 

៦៣ អ ឧ �ស ចលនានី 

 

២ ០ ៤ ០ ០ ៦ 

៦៤ អ ឧ ញក% រធឹក ្

 

០ ១ ៥ ០ ០ ៦ 

៦៥ អ ឧ ន៊ជន ននិ 

 

១ ៣ ១ ០ ១ ៦ 

៦៦ អ ឧ ញបស ថ% ី

 

០ ៥ ០ ០ ១ ៦ 

៦៧ អ ឧ ជន េរបំ  

 

០ ៣ ២ ០ ១ ៦ 

៦៨ អ ឧ រួ រ៊ជនេយឿន 

 

០ ៤ ០ ២ ០ ៦ 

៦៩ អ ឧ នក រ៊ជនជអ 

 

០ ០ ៣ ១ ១ ៥ 

៧០ អ ឧ ញខក រំនជន 

 

០ ៥ ០ ០ ០ ៥ 

៧១ អ ឧ ិនួ ជ ិល 

 

០ ៣ ១ ០ ១ ៥ 

៧២ អ ឧ េឹស ចិន 

 

០ ៥ ០ ០ ០ ៥ 
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៧៣ ល ប  ហធ ធំ ន 

 

០ ៣ ១ ០ ១ ៥ 

៧៤ អ ឧ � រជរ្ 

 

០ ២ ៣ ០ ០ ៥ 

៧៥ ល ប  សជិ ឹខន 

 

០ ១ ៣ ០ ១ ៥ 

៧៦ អ ឧ � ចំេយ េន 

 

០ ៣ ១ ០ ០ ៤ 

៧៧ អ ឧ េត បន ្

 

០ ១ ២ ០ ១ ៤ 

៧៨ អ ឧ ន៊ជ� ញប ្ 

 

០ ០ ៤ ០ ០ ៤ 

៧៩ អ ឧ អស រ៊ជ ាំ  

 

០ ២ ១ ០ ១ ៤ 

៨០ អ ឧ េរធិ ំំ 

 

០ ៤ ០ ០ ០ ៤ 

៨១ អ ឧ រជខ ឥឹន 

 

០ ១ ១ ១ ០ ៣ 

៨២ ល ប  ដួិ  % ាំ  

 

០ ១ ១ ០ ១ ៣ 

៨៣ អ ឧ រន នជិនៃយ 

 

០ ៣ ០ ០ ០ ៣ 

៨៤ អ ឧ តជ បប នច្ន ្

 

១ ១ ០ ១ ០ ៣ 

៨៥ អ ឧ េនិ ជអន៊ិ 

 

០ ១ ១ ០ ០ ២ 

៨៦ អ ឧ េហ ំំហជិ 

 

០ ១ ០ ០ ១ ២ 

៨៧ អ ឧ េរប  សជនី% ាំ  

 

១ ០ ១ ០ ០ ២ 

៨៨ អ ឧ ឹរ បជ  ំ

 

០ ១ ១ ០ ០ ២ 

៨៩ អ ឧ ញហស ខន 

 

០ ២ ០ ០ ០ ២ 

៩០ អ ឧ រជិក រ៊ជនហជក 

 

០ ០ ០ ០ ២ ២ 

៩១ អ ឧ សបជស បនសហ៊ជរ 

 

០ ១ ០ ០ ១ ២ 
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៩២ អ ឧ នជិច ឹយ បធ 

 

០ ២ ០ ០ ០ ២ 

៩៣ អ ឧ សនន ឹ៊ន 

 

០ ១ ០ ០ ១ ២ 

៩៤ ល ប កួន រជរយ ី

 

០ ១ ១ ០ ០ ២ 

៩៥ អ ឧ បប ន ្េរិលី 

 

០ ១ ០ ០ ០ ១ 

៩៦ ល ប  ថក ្នី 

 

០ ១ ០ ០ ០ ១ 

៩៧ ល ប  នជនស ឹេ%ឿន 

 

០ ១ ០ ០ ០ ១ 

៩៨ អ ឧ ជប សបធលី 

 

០ ០ ០ ១ ០ ១ 

៩៩ អ ឧ ហតំយយីប  នរស 

 

០ ១ ០ ០ ០១  

១០០ អ ឧ ន៊ជក រសយ ី

 

០ ១ ០ ០ ០ ១ 

១០១ អ ឧ ចន ្េចិ 

 

១ ០ ០ ០ ០ ១ 

១០២ ល ប  ៈត េ 

 

១ ០ ០ ០ ០ ១ 

១០៣ អ ឧ នរ ខន 

 

០ ០ ១ ០ ០ ១ 

១០៤ អ ឧ េន រំ 

 

០ ១ ០ ០ ០ ១ 

១០៥ ល ប  លី ្រី% ីំ  

 

០ ០ ០ ១ ០ ១ 

១០៦ អ ឧ បនស វប  

 

០ ១ ០ ០ ០ ១ 

១០៧ អ ឧ រំ ហ៊ិ 

 

០ ០ ០ ១ ០ ១ 

១០៨ អ ឧ ហ៊ជល ឹ% លន 

 

០ ១ ០ ០ ០ ១ 

១០៩ អ ឧ េ� េសិ 

 

០ ១ ០ ០ ០ ១ 

រយជរ 
 =៧៩ យធរចជចាន ៩៧៤េលេក 

៣៣៥៥ ៩៤១ ៥៩៨ ៤៦ ១០១ ១៧២១ 
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 =២៤យធរ ចជចាន ៣៩៧េលេក 

 =២យធរ ចជចាន ៦េលេក 

 =១យធរ ចជចាន ៨េលេក 

 ៣៣៦ = ៣យធរ ចជចាន ៣៣៦េលេក 
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ឧររស�មៃ�ទ� ៤៖ េគយរំណញ កសម្តួ�  ��សររ� 

១.េគយរំណញ 

កអជិ �ឹ យតីេលេកតេស�េិ លរ្ិ្រ�េិរេតរជេនកអជិ្ៈចា�ំច្កកសកជ� ំយេាចេងអ ត�េយឿិដរំ៏ខនស្រួញដល

ំកវ� េិំយេដេស្ីំ យេាចេងអ តេររេរយ ីនិិរជតិេសេ៌នកសកជ� (ខជសញងហ�ល) េផ តរកចិតរជករក�្ខង ំិ  ។  

្ៈស�សរួេអ េនច េយឿិដរំ៏ខនស្រួេរធត ឺំយរេិ�តេលេំយននជ%តននតួនរីភយកចិ�យររ្សងនី�រេ្ងអ ត1F

2 និិំយរំេៈ

ំយរនកអជិេៈលេាចេងអ ត េ្រចំយររួលខជរ្តី%យររ្សងនី�រេ្ងអ ត ឺ�រនារតននដច៏ស្ិសរួកអជិចំេំសរនារត

ននននជនេ�បលរយររ្ដំេ េំ យំយ្រ�េិរេតរជ។  

 ំយផល្នធ%តវង ភៈកអជិំយននជ%តំយនយយររ្សងនី�រេ្ងអ ត ននិ្តី%ៈនិ ញផ�កផិញដយេតេលេរំហំជនំយរេិ�តញដល

វន្ររិរ្ិភៈ និិំយចធលយសួយប ិរកស�ៈី្រ�ៈលយដថអ កស្ធលរ នេលេដំេ េំ យំយ្រ�េិរេតរជភ%ធរនីរកស� កអជិំយ

រសរន រេិ�តេសេលៈីរកស�ភៈននយររ្នអកតំំិាងរញដល�ត្សី%ំយដច៏ាំច។្ ដធេចអចំយរេិ�ត្រករ េររ

ចីយភៈនិិ�ឧរកយ នំ ដរំ៏ខនស្រួរ្វរផ្ល្ៈលតវ៌នដល្ស កំ លាបធនី េខត នំៈីំយរំេៈំយរននន និិំយ

ររួលខជរ្តី%យររ្សងនី�រេ្ងអ តាំិ េនចចំេរច្រ�ៈលយដ�វ� រ្េងអ តាំិ នរ្។  

េដេស្រីេ្សចនធ%េេលរំំិេនច ខជសញងហ�លានេេ�េំ យរេិ�តឃង េំសេលនធ%រកស�ភៈននយររ្សងនី�រេ្ងអ ត

ាំិ នរ្ រនា រៈ្ីំយេាចេងអ តយធចសក និិ ានចិ្កិ�យារំយ នំ រេិ�តរភ និិតំំ ិាងរេនចេសេិ។  
២.ាកញ��តុា

 កស�%ត�ជជនយារំយ នំ រេិ�តរភ និិតំំិាងរេនច ឺេដេស្េីេ�េកជ្រេរេយេសេិនធ%តវង ភៈជនរកស�ភៈយររ្

នអកតំំិាងរ និិំយននជ%តននំ យរននេៈលេាចេងអ តយររ្ខងួនេ្ំសយធរភៈ៖ 

- រេិ�េនំយរល្ដនិយររ្្រ�ៈលយដចំេរចតំំ ិយររ្ខងួននំៈីដំេ េំ យំយញចកយញំលកនំំចេនកអជិយដរភ ។  

- បួរ ផល្ៈលតវ៌ន រីៈតីំំិាងរ និិរភេតដល្្រ�ៈលយដ ញដលេនចនច�ំយេលេករនកចិតតំំ ិាងរ

កអជិំយរំេៈេតរសំយរនយររ្ខងួននេៈលកនងិសក។  

- រនង នធ%រំនករ្នំិយបិ្រ�ៈលយដេនរសស កំ ល�សរួននិតំំ ិយររ្ខងួន។ 

- រនង នធ%េេលរំំិយររ្នអកតំំិាងរ កអជិំយចជចេរររកស�េតរសស កំ លនន។ 

- រនង នធ%ំយេលេកេសេិនធ%កិ�ល្ និិំយ្ៈសរាយស�ននយររ្្រ�ៈលយដេនកអជិស កំ ល េដេស្កីជតំំិាងរ

យររ្ខងួនេផ តំយរកចិតរជករកច្ំេរចរ�ង ាំិ េនច។  
៣.ានធ�សងរា

 កអជិំយចិ្កិនធ%យារំយ នំ េនច ខជសញងហ�លានរេិ�េត្ក្សំយនយសរួ ញដលវនរវភៈសកៈីញផអកនេិ�តខជស

ញងហ�ល នអករ�ល្ចិតខជសញងហ�ល ្ៈសាំិ នអករ្សររ្សសល និិេលខាបធនី-េខត យររ្ខជសញងហ�លេនរធាំិ ្រេររ

កសកជ�។  

 %េិីឹងរញដលរជាលិកខជសញងហ�លានេ្រេ្ារ្កអជិំយរកៈលតវ៌នរ្វរយ្ារំយ នំ េនច យសួវនដធច�៖ ចធល

យសួរេិ�តេនកអជិ%វិនយដរភ េេ�េំយាករ្ិ�សរួតំំ ិាងរ និិរជាលិកនាេលខេិំយរ នយដរភ េេ�េំយាករ្ិ

                                                 
2 សងនី�រេ្ងអ តរំេំេលេនអកតំំិាងរ ឬរវបិកយដរភ 
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�សរួរជាលិកជនំយយិលលរតំំិាងរេនរសស កំ លនីសរួៗ ចជចរេិ�តេសេលំយចជចេតំនស្ កំ លយររ្តំំិ

ាងរ ឹ រន្ធ%ំយេលេកេសេិៈីរំ ធំ សៈយ ឬំយេរអេរជំយររ្្រ�ៈលយដ និិៈិនិតជេសេលអកឹយននផល្េររតំំ ិ 

ាងរ។ �លរផ្លយារំយ នំ រេិ�តរភេនច ្តី%ានចិ្កិៈលតវ៌នញដល្រសធលានេររ%េិី២យប ិ ឺំយរេិ�ត

េសេលៈីដំេ េំ យំយរសលរ្របជំរភ និិំយចជចសធលរ នយររ្តំំិាងរេនរសស កំ លនន។  
៣.១.ាករសេង�រញ�ដងបមុតរភា

 រជាលិកខជសញងហ�ល និិនអករ�ល្ចិតយររ្ខជសញងហ�ល២យធរ ានចធលយសួរេិ�តេសេលាល្រសលរ្របជំរភ។ នអក

រេិ�តំយ នំ ត្សី%កជរំេៈនធ%រ្សិរ្េិ�តរភ (យេរធរបយ្របជំ និិំយរំញដិសតិយររ្រវបិករភនេៈល្របជំ)2F

3  

និិៃតរេសងិ នអកតំំ ិាងរៈិភកងេអ េនរសលរ្របជេំៈនិានីសរួៗ។  

 រសខីងនសឹយយររ្តំំ ិាងរកអជិរសលរ្របជំរភេៈនិា្ តី%ាន%ភិថ េតេនយិររំេំេតេលេរ�ង ន� ី

�ឹ រលន ឬរជាលំ េហេរខងនសឹយនៈ្កនត%បិ្វន ឬកន៏%បិ្វន។ ខងនសឹយនៈ្កនតជ ឺរំេំេតេលេសតិេស�រេតតួ

និា ឬ �ឹ រលនំសសរួ ចំញំកអខងនសឹយ%បិ្វន ឺេផ តេតេលេំយេលេករយេរេយៈីជំរស្តតិួនិា ឬ �ឹ រលនំសរួ 

យអីន%បិ្វន ឺនយិរៈីជំ%រិតិតនួិា ឬ �ឹ រលនំសរួ។ �សរួេអ េនច យរេៈលរេង� សតិយររ្នអកតំំ ិាងរ

នីសរួៗក៏្ តី%ានិតផិញដយ។  
៣.២.ាករសេង�កេុបញចលេញ នបររអសក�តំេាងរា

 នអករេិ�តំយ នំ រ�ល្ចិតយររ្ខជសញងហ�លេនរសាបធនី-េខតាំិ ២៣3F

4 ្តី%ានកជរេិ�តេសេលាល្រកស�ភៈ

យររ្នអកតំំិាងរេនេៈលចជចសធលរ នេនរសស កំ លនន។ នអករេិ�តំយ នំ រសស កំ លត្សី%កជរំនករ្ំនិ

ៈលតវ៌ន�សរួននិរជាលិកញដលេេ�េំយរសំយយិលលរនអកតំំិាងរ និិរី អឹ ក្ំ យំរកត�រេ្ងអ តាំិ នរ្េន

រសស កំ លាំិ េនច ឬរំនករ្ំនិេររផា ល្�សរួនអកតំំិាងរ ឬបំនួរំយ និិត្សី%កជរំេៈនធ%រ្សិរ្េិ�ត4F

5

យររ្ខជសញងហ�ល េហេររនា រស្កៈលតវ៌នាំិ េនចានរង�ធ លេតកអជិ្រៈលន្្ រ្្ ិរិនអនលរ5F

6 ។  
៣.៣.ាងបភពព��នរនា

 យារំយ នំ េនច េេ�េេសេិេររវនភៈនៈ្កនត សនិលេស�បិ េហេររិនអនលរញដល្រសធលាន ញផ�កេលេំយននជ%ត

នន និិំយរំេៈតួនរី�កញ្រិ យររ្តំំ ិាងរនសីរួៗ។ េាច�យប ិំកេ៏ររ កវ៏នរី អឹ ក្ំ យំរកត ឬ

ំយយិលលរតំំិាងរខងចៈិាកកអជិំឹករួយៈលតវ៌ន។  

 កអជិកយំីញដលតំំ ិាងរសនិានផល្ៈលតវ៌នដល្នអករេិ�តំយ នំ  ខជសញងហ�លានញផ�កេតេលេរិនអនលររៈីីយ  

ឺៈលតវ៌នដក្រិរ្កេចៈី្រៈលន្ផតៈ�ផងរ ឧាហយ នំ ដធច�ំញរត និិនជីនេេេញំតយររ្ំរកតនេយារ�

េដេស។ េាចរី�ខជសញងហ�ល ខិតខំេដេស្ចីិ្កិយារំយ នំ េនចកជវនរជ្កនតភៈយប ិំកេ៏ររ កវ៏នរកស�ភៈ

                                                 
3 រួសេសេលរ្សិរ្េិ�តេនឧររសកលន្រី ៥ 

4 ខជសញងហ�លវននអករេិ�តំយ នំ ញតវអ ករ្្វរ្េខតកំៈត និិញករ ។ 

5 រធសេសេលរ្សិរ្េិ�តេនឧររសកលន្រី ៦ ។ 

6 ឺ�្រៈលន្ញដលខជសញងហ�ល េ្រេរ្វរ្យកងរជកនធ%ៈលត៌វនាំិ រញដលាករ្ិននិនអកតំំិាងរ យសួាំិ រ្សិរ្េិ�តំយចជច

េតំនស្ កំ ល រ្សិរ្េិ�ត្របជំរភ រងី្្រ%តិយធររេិ�រនអកតំំិាងរ ។  
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ចជចសធលរ នយររ្តំំ ិាងរសរួចំនួន សនិ្តី%ានរង�ធ លកអជិយារំយ នំ េនចញដយ េររឹយខកខនសនិានផល្

ៈលតវ៌ន។ 

 �ំយៈិត កអជិំយរំេៈំយនយេនច នអករេិ�តំយ នំ ខជសញងហ�លានបរួ្ររចនធ%ំយលំាកសរួចំនួនដធច� 

ៈិាករកៈលតវ៌នេនរសំយយិលលរតំំិាងរ និិ អឹ ក្ំ យំរកតនេយារេនរសស កំ លេខតសរួចំនួន។  
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ឧររស�មៃ�ទ� ៥៖ ទយសញ់រេញងតរសម័យ្រ�ំរដររ� 
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រំៈលយ 77 

 

ឧររស�មៃ�ទ� ៦៖ ទយសញ់រេញងត�រប�ុ ស នយលរ ៃរររ់ព�កតំណញងររ� 
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- 1 - 

បញជ ី យនមអនកតំ ង ្រស្ដ ណ ្ដទី ៤ និងេលខទរូសព័ទទំនកទំ់នង មមណ្ឌ ល (កកក  ២០១២) 
មណ្ឌ ល របូថត េគត្ដនម នមខ្លួន គប 

 

មណ្ឌ ល របូថត េគត្ដនមនមខ្លួន គប

1

មណ្ឌ ល របូថត េគត្ដនមនមខ្លួន គប

1 

បន
ទយ

ម
នជ័

យ
 (៦

 
ស

នៈ
) 

 

ឯកឧត្តម យឹម ៃឆលី     
០១២ ៩៥៨ ៩៩៩ 

 

ក
្ដល

 (១
១ 

ស
នៈ

) 

 សេម្ដច ហុ៊ន ែសន         
០១២ ៨៨៨ ៧៧៧ 

ៃ្រព
ែវង

 (១
១ 

ស
នៈ

) 

 

ឯកឧត្ដម ជម េយៀប        
០១២ ៧៦៩ ៩៩៩ 

 

ឯកឧត្តម ប៉ល់ សំេអឿន
០១២ ៥៥១ ៦១១ 

 
 

ឯកឧត្ដម មុ៉ម ជឹមហុ៊យ 
០១២ ៥៨៧ ០១៦  

 

 

ឯកឧត្ដម បិ៊ន ឈិន     
០១២ ៩៩៩ ៩៨៦ 

 

 
េ កជំទវ ញឹក ៉             
 N/A 

 
 េ កជំទវ ហូ ណូន      

០១២ ៩១៥ ៥៨៨ 

 
 ឯកឧត្ដម ែប៉ន បញញ         

០១២ ៦៥៣ ៩១៩ 

 

 

ឯកឧត្តម ្រទី ឈងហ៊តួ 
០១២ ៨៤៦ ៣០៧  

 
 េ កជំទវ ឃួន សុ រ ី  

០១២ ៥៦៨ ៨៩៩ 
 

ឯកឧត្ដម ញឹម វណ្ណ         
០១២ ៩៨៦ ៩៩៩ 

 

ឯកឧត្តម យន្ត ថរ ូ      
០១២ ៤៨១ ១៦១ 

 
 ឯកឧត្ដម ហ ករយ៉ី ម 

០១២ ៨០៩ ៤៥៦ 

 

ឯកឧត្ដម េព មី     
០១២ ៨២៩ ១៨០ 

 

 

ឯកឧត្តម ញឹក បុ៊នៃឆ      
០១២ ២៥២ ១១១ 

 
 

ឯកឧត្ដម អុ៊ក មរ ី
០១២ ២៨៩ ៥៥៨ 

 
 

ឯកឧត្ដម សុខ ឥ ន       
០១២ ៩៤៩ ៤១៤ 

ប
ត់ដំ

បង
 (៨

 
ស

នៈ
) 

 

ឯកឧត្តម ស េខង         
០១២ ៨៥៨ ៨៥៨ 

 
 

ឯកឧត្ដម ជ ចំេរ ើន 
០១២ ៩០០ ០០០ 
០១៥ ៨៨៨ ៨៨៣

 

 

ឯកឧត្ដម សុខ យ   
០១២ ៦៣៨ ៥៧៧          

 

 

ឯកឧត្តម ឈង វនុ       
០១២ ៨៤៤ ៦៦៨ 

 
 ឯកឧត្ដម ចន់ េចង           

០១២ ៨៩០ ៩៨៤ 

 

 

ឯកឧត្ដម ជ បូ៉ច             
០១២ ៧៧៩ ៨១៩ 

 

 

េ កជំទវលី គឹមេលៀង 
០១២ ៨២៥ ៣៨៩ 

 
 ឯកឧត្ដម ឃីម គី       

០១២ ៩៥៤ ៦០៦ 

 

 

ឯកឧត្ដម គង់ បូ ៉            
០១២ ៩៣៩ ៣៧៤ 

 

 

េ កជំទវ  ជួញសៃុឆ 
០១២ ៨៧៨ ៤៥៤ 

 
 េ កជំទវ ពត េព         

០១២ ៦២៩ ៩៥០ 
 

ឯកឧត្ដម ែយ៉ម បុញញឫទធិ      
០១៦ ៤៣៥ ១០៦ 

 

ឯកឧត្តម េទស ៊ ញ   
០១២ ៨៨២ ០៥០ 

 
 ឯកឧត្ដម អូ៊ ច័នទឫទធី          

០១៧ ៥៧០ ១២៧ 

 

 

ឯកឧត្ដម េ  ៉ នី  
០១៦ ៦៦៤ ២៤២ 
០១៦ ៤៨១ ៦១៦

 

 

ឯកឧត្តម មុយ ចត       
០១២ ៨៥៩ ៥៨១ 

 

កំព
ង់ឆ

នំង
 (៤

 
ស

នៈ
)  

សេម្ដច គង់ សំអុល 
០១២ ៨០០ ០០១ 

 

េព
ធិ

ត់ 
(៤

 
ស

នៈ
)  

ឯកឧត្ដម លី រនុ 
០១២ ៩៦២ ៩០៩           
០១១ ៧៧៧ ៦៧៧

 

 

ឯកឧត្តម ៉ ន់ រទិធិ 
០១៧ ៤៣៤ ៣២២ 

 
ឯកឧត្ដម ែកវ សូ ក 
០១៦ ២៦០ ០២១ 

 

ឯកឧត្ដម ម ន េទៀត        
០១២ ៨៨៥ ៩៣៤ 

 

ឯកឧត្តម ជីវ ក ្ត          
០១២ ៥៧៥ ៧៥៣ 

 
េ កជំទវ ែក ច័នទមុនី 
០១៦ ២៦០ ០១៤ 

 

 

េ កជំទវ ឯម បុ៉ ្ណ       
០១២ ៨២៤ ៦៦៣ 

 

េស
ៀម

ប 
(៦

 
ស

នៈ
) 

 

ឯកឧត្តម េទៀ បញ់      
០១២ ៨១០ ០៧៧ 

 
ឯកឧត្ដម ឃី វណ្ណេដត 
០១២ ៨៣៩ ២៨៣ 

  ឯកឧត្ដម រ ីេកសលយ       
០១២ ៤៧១ ៦៦៩ 

 

 

ឯកឧត្ដម េសៀង  ំ       
០១២ ៥៥៥ ៤៥៥   

 

កំព
ង់ស

ពឺ ( 
៦

ស
នៈ

) 

 

ឯកឧត្ដម បិ៊ន េរត៉        
N/A 

 

កំព
ង់ធំ

 (៦
 

ស
នៈ

) 

 

ឯកឧត្ដម ងួន ញិុល        
០១២ ៨១១ ៨៥១ 

 

 

េ កជំទវ េព េវឿន         
០១២ ៨៧៣ ៩២២ 

 
ឯកឧត្ដម ែហម ខន  ០១២ 
៨៣០ ៧៣៥ 

 

 

ឯកឧត្ដម អុ៊ន នឹង         
០១២ ៩៤២ ២៥៨ 

 

 

ឯកឧត្ដម សំ ៊ ង           
០១២ ៦៨៨ ៦២៦ 

 

ឯកឧត្ដម លី សុន           
០១១ ៦៣៤ ០៦២ 

 

 

ឯកឧត្ដម ែញ៉ម ថថ វ ី      
០១៦ ៨១៤ ៧៣១ 

 

 

ឯកឧត្ដម ឈឹម ម៉           
០១៦ ៩៦៦ ៤៦៦ 

 ឯកឧត្ដម សុក ប៊ន         
០១២ ៨៩១ ៥៤៨ 

 

ឯកឧត្ដម សិុក បុ៊នហុក    
០១២ ៩៨៩ ០៩៨ 

 

ឯកឧត្ដម គី ៉ ន់ ៉          
០១២ ៨៨០ ០៦៩ 

 

 

េ កជំទវ អឹុម េវឿន           
០១២ ៨៩១ ០៧០ 

 

ឯកឧត្ដម េកើត ឃ ី         
០១២ ៣៧២ ៨២៨ 
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ែក
ប 

 

ឯកឧត្ដម ន េហ           
០១២ ៣៣០ ១៣៣ 

 

ឯកឧត្ដម សុខ អំុ៊ ៊        
០៩២ ៩៨២ ២២២  

 
 ឯកឧត្ដម គុជ មូ៉លី        

០១២ ៩០៦ ៦៤៦ 
 

កំព
ង់ច

ម 
(១
១ 

ស
នៈ

) 

 

សេម្ដច េហង សំរនិ      
០១២ ៨២២ ២២២ 

 

ែក
វ (
៨ 

ស
នៈ

) 

ឯកឧត្ដម សុខ ន          
០១២ ៨៨៨ ៨៨៨ 

 

្វយ
េរៀ

ង 
(៥

 
ស

នៈ
) 

 

េ កជំទវ ែម៉ន សំអន     
០១២ ៩១២ ០៤២ 

 

 

ឯកឧត្ដម េ  ហំងុ 
០១២ ៨០៩ ២៩១ 

 
េ កជំទវ និន ផុន 
០១២ ៩៩៨ ១១៨ 

 

 

ឯកឧត្ដម ហុ៊ល វន័្ដ       
០១២ ៧២៣ ២២៤ 

 

 

ឯកឧត្ដម យស់ សុន      
០១២ ៤៩៧ ៦៣០ 

 
ឯកឧត្ដម ្របក់ ធុច          
០១២ ៧៥៧ ៧៥៧ 

 

 

េ កជំទវ ដួង វ ្ណ        
០១១ ៨១០ ២៩៧ 

 

 

ឯកឧត្ដម ជិន គឹមេ្រសង 
០១២ ៧៧៦ ១៥៧ 

 
ឯកឧត្ដម េច សផុូន         
០១២ ៩៨៩ ២៣៤ 

 

េ កជំទវ ឈុន រមឹ    
០១១ ៨៧៥ ៩២៨ 

 

ឯកឧត្ដម ៉ ន់ េសងលី  
០១២ ៧៨៧ ៩១៤ 

 
េ កជំទវ យន ហុនលី   
០១១ ២៩៨ ៤៤២ 

 

 

ឯកឧត្ដម េ  េឡង        
០១១ ៨៥០ ១២៧ 

 

 

ឯកឧត្ដម ែខក សំអុន     
០១២ ៨៣២ ៨២៣ 

 

 

ឯកឧត្ដម អំុ៊ សុខន           
០១៦ ៣៨៩ ១២៦ 

 

កំព
ត 

(៦
 

ស
នៈ

) 

 

 

ឯកឧត្ដម ឃួន សកុ        
N/A 

 

 

េ កជំទវ ែចម ៃវ 
០១២ ៩៤០ ៩១៩ 

 

ឯកឧត្ដម គួយ បុ៊នេរឿន      
០១២ ៩១៧ ០៧០ 

 
 េ កជំទវ អុ៊ន សុគនធ  

០១២ ៩៣៦ ៤០១ 

 

 

ឯកឧត្តម ែម៉ន កួន       
០១២ ៧១៤ ០១១ 

 

 

ឯកឧត្ដម ន ង      
០៨៩ ៤៧៥ ៦៨៨ 

 
 ឯកឧត្ដម េ ម ចិន 

០១២ ៨០៤ ៥៧២ 

 

 

ឯកឧត្ដម ចយ បូរនិ      
០១២ ៧០៨ ៧៧៧ 

 

ភមំេ
ពញ

 (១
២ 

ស
នៈ

) 

 
ឯកឧត្ដម េព្រជ គឹម្រ ៊ ង  
N/A       

 ឯកឧត្ដម នឹម ច័នទ  
០១២ ៨៧៨ ៣៤៥ 

 

ឯកឧត្ដម េ្រតស រ ៉មុ 
០១២ ៣០០ ៩៨៥ 

 
 ឯកឧត្ដម គត ឈន់       

០១២ ៨០៨ ០៧០ 

 
 ឯកឧត្ដម េទបះ េសន 

០១៥ ៥០១ ៦៨៣ 

 

 

ឯកឧត្ដម ងួន សឹុម ន 
០១២ ៤២០ ០៤១ 

 
 ឯកឧត្ដម អំុ៊ ញ៉ញ ់         

០១២ ៧២១ ៥២០ 
 េ កជំទវ មូរ សុខហួរ         

០១២ ៨៣១ ០៤០ 

 

ឯកឧត្ដម សម រង ុ  ី      
០៩២ ៨៨៨ ០០១ 

 

 

 
ឯកឧត្ដម ហូ៊ ្រស៉ ី           
០១២ ៩៤៤ ២៤៦ 

្រក
េច

ះ (
៣

 
ស

នៈ
) 

 េ កជំទវ ្រតឹង ថវ ី   
០១២ ៩២៤ ០១៤ 

 

ឯកឧត្ដម សុវ ្ណ  ពិ ខ    
០១២ ៨៥៣ ១២១ 

 
 េ កជំទវ ្រគួច សំ ន           

០១៦ ៨៩៨ ៥៤០ 
 

 ឯកឧត្ដម កេទើ តូេយ៉ប    
០១២ ៤៩៦ ៨៥១ 

 
 

 

ឯកឧត្ដម ជម ច័នទនី     
០១២ ៨៦៨ ៨៧៦ 

 
 

េ កជំទវ េ ក េខង 
០១៦ ៩៩៩ ៩៨៦ 
០១២ ៦០០ ០៨៥

 
 

 ឯកឧត្ដម ឡុង រ ី          
០១២ ៤៤៤ ៤៣៨ 

 

 

ឯកឧត្ដម នួន វទុធី          
០១២ ៤៦៥ ០៤៥ 

 
 ឯកឧត្ដម េជៀប សុវីន      

០១២ ៣១៥ ៥៩៩ 

 

 

រត
នគី

រ ី

 ឯកឧត្ដម បូ  ំ              
 

 

 

ឯកឧត្ដម គឹមសួរ ភីរទិធិ   
០១២ ៨៥៨ ៤៤៥ 

 
 េ កជំទវ ជូឡុង សូមួ ៉  

០១២ ៩២៤ ៦៦៦              
០៩២ ៨៨៨ ០០២ 

 

 

មណ
្ឌល

គី
រ  ី

 េ កជំទវ េបង ែរន៉      
០១២ ៩៦០ ០៣៨ 

 

 

 

ឯកឧត្ដម កឹម សុខ      
០១១ ៧៧៧ ៧៥០ 

 
 ឯកឧត្ដម យឹម សុវណ្ណ    

០១២ ៧៨៨ ៩៩៩ 

 

 

េក
ះកុ

ង  ឯកឧត្ដម យ ខន        
០១៦ ៨២២ ៧២៧ 

 
 

 

 

ឯកឧត្ដម យូ ហុក្រគី     
០១២ ៨០០ ៨៨៨ 

 
 ឯកឧត្ដម សុន ឆ័យ        

០១២ ៨៥៨ ៨៥៧ 
 

្រព
ះវ
ិ

រ 

 

ឯកឧត្ដម សុ៊ក សេំអង       
០១២ ២៧៧ ៧៥៤ 

 

ៃប៉
លិ

ន 

 

ឯកឧត្ដម អិុច រ ូ        
០៩៩ ២៧២ ៧២៧          

  ឯកឧត្ដម  ំសិទិទ           
០១២ ៩៩០ ៧៧៧ 

 

ស
ទឹងែ

្រត
ង 

 

ឯកឧត្ដម សន អិុនថរ        
០១១ ៩០៣ ២១១ 

 

 

ឧត
្ដរម

ន 
ជ័យ

 

 

ឯកឧត្ដម េន សំ             
០១២ ៨៨៤ ១៩៨     

 
 

 

េ កជំទវ លី ្រសីវ ី  
០១២ ៩៩០ ៩៨៨           
០៩២ ៨៨៨ ០០៣ 

 

្រកុ
ង្រ

ពះ
សី

ហ
ន

 

ឯកឧត្ដម សួស ក ន 
០១២ ៧១៩ ៦៨៦  
០១៦ ៧៩៨ ០៨១ 
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