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៍ាព័៍ីាាា 1 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

បកព��ថា
 នំៈកមឈ ធកិេរីមីកីេះះេាះ តេះ័េស ី និណ័ុត�ធិម៌េយកម�ុវ េកតបថ (ខុមែ�ហ�ល) េធ�ីកេរីមី ី
េាីកកម�សបាទ�ិ្បវធបិេត័ិ និណកចូាមមបសប្បវពារ ឆមេគាក ធំ កសណសមត�ភពបសបបណ� �ទូូបណ
្បេទស និណសហ្បតបិត�ិកវមម័រណកួវសមែិក និណវ�រនូ ង ាទ�ិ្បវធបិេត័ិមិនាមន្តាមាតកេះះេាះ ត
េេះេទ កកបបុាន�កេះះេាះ តេះ័េស ីនណិ័ុត�ិធម៌ វាក�ខ ណំ ចបះចប�នាទ�ិ្បវធិបេត័ិ ង  

 ខុមាហ�ា (COMFREL) បន�យប ណខខ បណកខ កះុណកេាីកកម�សបាទ�ិ្បវធបិេត័ិ និណកេះះេាះ តរក្តាម្តតវឥត
ាកខណបនខប និណាបប្បវធបិេត័ិ ង 

 កែម័ីិមនកាកទ្មណប�នកេះះេាះ ត ខុមាហ�ា និណភនីពកបពនន�កេះះេាះ តេផកណេទេតះនសហក
េេបចបេធ�ីករេណរត្សវ្វវេរីមីសីិកតពីភពមនិ្ប្កតី�នកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត និណសវនកមឈ
ប យ្ ី២០១១ ង េយេពាេេះ ះមិនូនបមនករេណរត្សវ្វវេរីមីេីះះ្ស័ប�� សបខនបមមម័ ចបនមនរូចវ េតីមន 
រះកមនសិទ�ិេះះេាះ តបបុេឈ នេកបារាមិនូនបះនចុះេេឈ ះេយេេី័  និណមកពីមូាេហតុរ�ីខខះារាមនិះនចុះេេឈ ះ 
េះះេាះ ត វពិេសសពីកបតិ�នភព្តាម្តតវ�នប យ្ ីេះះេាះ ត ២០១១ ង   

 េយកះុណកសកិត្សវ្វវេនះ ខុមាហ�ា (COMFREL) មនេមទនភព និណរបំនុំរក្វាេ្របបផុតរាប
្នតបេកួា រះកសេណរតក ធំ  និណរណួកមនិាមនះ តិះា�រនូមម័ ចបនមនរូចវ នំៈកមឈ ធិករព្្កាតិ នណិ័ុត�ិធម៌
េរីមីកីេះះេាះ តេះ័េស ី និណ្តាម្តតវេយកម�ុវ (និកហ�ចិ/NICFEC) មែ្ម ណំ ា្បវពារេរមីីរីតិវភិនធ និណ 
សន�ិភព (តីភីត/ីPDP) សមនម័ុវែនាខឈ (េ្ ះប័ េរ/KYA) ារាះនចូាមមយប ណសកមឈេយកះុណ្បតិបត�ិករេណរត
្សវ្វវកះុណកបេុណេពាពីាខ មិថុេ ២០១១ រាបាខ មកេ ២០១២ េហី័ ារាេធ�ីេអ័ក្សវ្វវេនះះនសបេចវ
ស� ព ង 

 ខុមាហ�ា កកសូមាថខណរបំ នុំរក្វាេ្រនូវកផ�ាបសហ្បតបិត�ិកពី្កសមណមី�ផប នំៈកមឈ ធកិវត ិ
េេបចបកេះះេាះ ត (ន.ែ.ប) នំបកកនេយះ័សបខនបមមម័ ចបនមន និណរវិធ្នបបាបះបបថះ កបារាពកបពនន� ង 
  

 ខុមាហ�ា កកសូមាថខណរបំ នុំរក្វាេ្ររាបមដ សបែបនម័រូចវ ស� នទូតរណបេនខស, Forum Syd, NPA 
(Norwegian People’s Aid) និណសហភពរុឺ បុប(EU) ង  

 វពិេសស សូមាថខណរបំនុំផណាររាប្កាមកកបសបខុមាហ�ា ារាមនេ័េម រូចវា េលក 
កន សះណក េលក សុខ ពិទូិ ក��  នណប េប វនី េលក នាម ឈន េលក កុ័  ចននបះទិ� រះក្សី េសេណ ះាីយប  រះក្ស ី
តមណ សុខក េលក បខណ េបបត េលក សុិន ទិតិសីី  េលក មស សិេីសតនំ េលក សមន ័ុធ្ និណេលក Bruno 
Smith Vasconcello de Faria េ្កមករាកេបបសប េលក នាប ប��  េ័ក្បតបិត�ិ រណកួ ខុមាហ�ា ង  

សូមាថខណរបំ នុំផណារចបេពះ េលកសស� ចិ ម្ កមប េបនប �នសកាវទិ្ាន័តូមនិបតះបេព� ារាះន
ផ�ាប្បាកតបេចដកេទស និណវធិីសស�្សវ្វវ ្ពមូបណេលក Rob Savage  ារាះនចូាមមផ�ាបេយបាប ពនិតិិ ាក  
សបមា នណិេផប�ណនប តបះ័ក ធំ េនះង  

 ះ័ក ធំ េនះ បក� �ាទ�ផា�នករេណរត ារាូកបទណេបនាណរះកេះះេាះ ត កចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ប យ្ ី
េះះេាះ ត និណសវនកមឈប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១១ ង   

 

ា
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ប�� �េឈា �ះអ�េេ�េះអ ឆា�ត ក�េឈា �េេ�េះអ ឆាះេឆសវះ�មាប�� �េឈា �ា២០១១ា

១.ាេស ��េផ��មា

កចុះេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១១ ស្មបបបេ្មីីិកេះះេាះ តេ្ែីសេសី្កាម្បាកត្ុប/សករ តប ាះ ប២០១២ះន 
ប ដ្បបេះ័នំៈកមឈ ធិកវតិេេបចបកេះះេាះ ត្កាម្បាកត្ុប/សករ តប និណេសឈ�នមម័ចបនមនធបះនខិតខប និណបបេព�   
តមេទេីះ័ចុះេេឈ ះរះកេះះេាះ តះនវណ១៩២% (ចបនមន៩១៥,១៧៨ូប) �នចបនមនះប នប្បមំទុក (៤៧៦,០៣៧ូប)ង 

 ចបនមនេនះអចពនិាបថ មនកបហុសេាសី្បាហា៩២%�នកះប នប្បមំតមេាខបសប នសែសប ចបេពះរះកមន
សិទ�េិះះេាះ តយប ណេ្ចីនង េូះបយីប ណណកសេណរតេ្�ីថ ្បវពារខខះេយមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត េហី័ កក
េយមនក្ពព័ះម� របពីនុំភពប យ្ ីផណារង ឧូហ ធំ ្បវពារះនកបពុណែមបកាបះកខខ បណកះុណស� នភពទាក
ែបននបធ�នបធ� និណ្បវពារខខះារាទទមាណេ្គះេះ័រីធខី នណិគឈ នឯកស្នបប្គនប រូចវេយ្សាករនខណបាវណ េខត� 
ឧត�មនែន័វេរមី ារាមន្បវពារមម័ចបនមនេយទីេេះមិន្តតវះនមន�ីចុះេេឈ ះេះះេាះ តីិេទ េះ័ខ�ះាក�
ខ ណំ ទីាបេយង 

 កសេណរតេ្�ីថ កកចុះេេឈ ះេះះេាះ តាះ បេនះេយាតមនបនកាបេយភពមិន្ប្កតីមម័  ារាមនូបណក 
រនុវត�នធនីតិវធិី និណកមនិទុកចិត�បសបនំបកកនេយះ័ង  

 កមិនទុកចិត�ពីសបណកបនំបកកនេយះ័ (ារាធខ បបបក� �កមិនទុកចិត�កនខណមក) កនបាតេកីនេេណីាថម 
េទេត ចបេពះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តង ្បពនន�្បតបិត�ិកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត និណកេធ�បីចដុបីនះភពប យ្ ីេះះេាះ ត ារា
្តតវះនចតបាចណេះ័សមែិក្កាម្បាកត្ុប/សករ តប  និណេសឈ�នភនេ្ចីន នឺមកពីនំបកក្បវែនកម�ុវ កនបរបណច 
(នំបកក្បវែនកម�ុវ្តពត្ឆ្បធន្កាម្បាកត្ុប/សករ តប និណ្បធនតូម៩ិ៨%) េហី័ វេបក�ែនសបខនបបសប        
នំបកក ារា្តតវ្បកមត្បាែណកះុណកេះះេាះ តង នំបកកនេយះ័មិនកនបរបណចរូចវនំបកកសមណកុ ី ះន
េាីកេេណីរបពកីមិនប ដ្ូ ាសមែិក្កាម្បាកត្ុប/សករ តប បសបនំបកកពមកេនេបកះុណកកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត នណិ 
កេធ�ីបចដុបីនះភពប យ្ ីេេឈ ះង 

 ករបប ប និណកផ�ាបពនត៌មនរាបរះកេះះេាះ តារាចតបាចណេះ័នំបកកនេយះ័ ្តតវះនបណរឧបសនួ
េះ័អវិធមូាះ នមម័ចបនមនង 

 ័ុវែន នឺវតមរណួយប ណសបខនបស្មបបកេះះេាះ តខណមុខ ៥៤%0

1 �នចបនមនរះកេះះេាះ តសុបវ័ុវែនារា
មនអ័ុចេេខ ះពី ១៨ េប ៣៥ ាះ ប េ្ពះថពមកេនមនចបនមនេ្ចីនកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត ារាអចេធ�ីី ិាទ�ផាេះះ
េាះ តមនកា្ប្បពាង េបេីូះវាទ�ផា�នកចុះេេឈ ះេះះេាះ តស្មបបាះ ប២០១១េនះ េធ�ីេាសីាផនកកធេះ័ 
បបុាន�កសេណរតបសបខុមាហ�ាះនកេ្�ីថ េយមន័ុវែន្នបបអ័ុេះះេាះ តមម័ចបនមន មិនះនេបចុះេេឈ ះេះះ
េាះ ត េះ័មូាេហតុថ ពមកេនមិនមនឯកសប�យ កបរត�ស�� ំ មិនចបបអមឈំ ធ  និណមនិ័ាបពសីៈសបខនប�នក
េះះេាះ ត ខ�ះពនត៌មន រសបែបេនបនាណកេះះេាះ ត នណិចបណក្សាកង ្ុប/សករ តបមម័ ចបនមន ារាះនេធ�កីសេណរតះនក
េ្�ីថមន័ុវែនមកចុះេេឈ ះេះះេាះ តមនចបនមនតិចមមមន សករ តបកបពណបាះ បណ ្កាណកបពណបាះ បណ េខត�កបពណបាះ បណ, សករ តប
េាខ២ ្កាណ្ពះសីហនុ េខត�្ពះសីហនុ, សករ តបះាវណក និណសករ តបកបពណបចម ្កាណកបពណបចម េខត�កបពណបចម, សករ តប  
កធប ្កាណចងមន េខត�កបពណបស�ឺ នណិសករ តបកបពណប្បណក ្កាណ្ពះវ ិី  េខត�្ពះវ ិី ង 

                                                 
1 េលក េទព នីថ រនួេាខធិក�ននែប www.cen.com.kh (២១ ធះូ ២០១១) 

http://www.cen.com.kh/
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 ខណេ្កមេនះ នឺពនត៌មនពសិ� របពីភពមិន្ប្កតីកះុណរបេំីកចុះេេឈ ះ ករបប ប និណផ�ាបពនត៌មនចុះេេឈ ះ
េះះេាះ ត បយិកសនេយះ័ របេំីកេះះ្ស័ប �ំា ណ និណកបិទផត័ប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណង 

ភពមនិ្ប្កតកីះុណរបេំីកពនិតិិប យ្ ីេេឈ ះ នណិចុះេេឈ ះេះះេាះ តា 

 កះុណចបេណម្ុប/សករ តបូបណ៧២ារាខុមាហ�ាសេណរត ខុមាហ�ា បន�កេ្�ីភពមិន្ប្កតមីម័ចបនមនង ភព
មិន្ប្កតីេយកះុណ្ុប/សករ តបូបណេនះ អចមនេ្ចីនវណទិនះនន័ារាខុមាហ�ាសេណរតេ្�ី េះ័កសេណរតបសប     
ខុមាហ�ា នឺេធ�ីវាក�ំ ៈចានត នណិមិន្បចបកេព�មម័ �ថ�េេះេទង ភពមិន្ប្កតីូបណេេះមនរូចវា 

 ័តឺយវកះុណកបទិផត័ះ័ក ធំ ស�ពីាីទ�ផា�នកេច�ាខិតិប�យ កបរត�ស�� ំស្មបបបេ្មីី ិកេះះ
េាះ តេយសល្ុប/សករ តបចបនមន ៣សករ តប េយសករ តបឆេ ឈ់  ្កាណឆេ ឈ់  េខត�កណ� ា, សករ តបាកប នណិសករ តប�្ពធប ្កាណ
ាកប េខត�ាកបង 

 េធ�កីបរេិសធនធមនិចុះេេឈ ះីិ្បវពារចបនមន៤េកប កះុណសករ តបា្ពកហូ ្កាណឆេ ឈ់  េខត�កណ� ាេះ័មន�ី
ចុះេេឈ ះះនេយណមូាេហតុថ រះកូបណេេះមិនូនបះនាុបេេឈ ះេះះេាះ តបសបខខមនពីកានខណចសបង 

 េសឈ�នមនិេគពេមប ណេធ�កីចបនមន១២្ុប មមមនមកេធ�កី័តឺ នណិេច�េបមុនេមប ណ នណិកមនិមកេធ�កីា កះុណ្ុប
មប ាិច ្សាករ �ំូ ណមស េខត�តនៈនី ីេយ�ថ�ទ១ី៣ ាខតុល ាះ ប២០១១ េសឈ�ន្ុបមនិះនមកបបេព�កក ខំៈេពា
ារាមន្បវពារ្បមំ១៩ូបណបចបចុះេេឈ ះ េហី័ ទបីបផុតមិនអចចុះេេឈ ះះនេទបី្បវពារ្តេបបេបផបះ
វ�ិ និណកំីរូចគះ េនះះនេកីតេេណីកះុណសករ តបបាណសឹណ ខ ណំ ទមាេគក េែធនីតះបេព� បបះពាប្បវពារ
្បមំ៣៥េកបង ្ុប/សករ តបេផកណមេទេតមមមនា សករ តបេាខ២ នណិសករ តបេាខ៤ ្កាណ្ពះសីហនុ េខត�្ ពះសហីនុ, 
សករ តបកធប ្កាណចងមន េខត�កបពណបស�,ឺ សករ តបឆេ ឈ់  សករ តបឆក�ុា នណិសករ តបា្ពកហូ ្កាណឆេ ឈ់  េខត�កណ� ា, 
សករ តបបាណសឹណ ខ ណំ ទមាេគក េែធនីតះបេព�, សករ តបទមាល�  និណសករ តប�បបាិន ្កាណ�បបាិន េខត��បបាិន និណ
សករ តប្កបណរបពាិ ្កាណកបពត េខត�កបពតង 

 កចុះេេឈ ះរះកេះះេាះ តេះ័មនិមនវត�មនរះកេះះេាះ តចបនមន (័កឯកសចុះេេឈ ះីិ) ៤្ុប រូចវ
សករ តបឹ ះនេសេក ្កាណះនាុណ េខត�តនៈនី ី មនកំីបបូាីសបបុស�ុរះាេរី្បមូាេេឈ ះ និណឯកសប�យ កបរត�
ស�� ំបសបរះក្នបបអ័ុេះះេាះ តមម័ចបនមន េបីិេសឈ�នចុះេេឈ ះ េះ័សមុខីខមនមិនមនវត�មនចបេពះមុខេសឈ�ន
េះ័នប ាបង ្ុប/សករ តបេផកណេទេតមមមនា សករ តបេាខ៤ ្កាណ្ពះសីហនុ េខត�្ពះសីហនុ និណសករ តបឆេ ឈ់  នណិសករ តប
ឆក�ុា ្កាណឆេ ឈ់  េខត�កណ� ាង 

កំីះតបេេឈ ះរះកេះះេាះ តកះុណប យ្ ីេះះេាះ តចុណេ្ក័ចបនមន២្ុប រូចវ េយសករ តបេាខ៤�ន្កាណ្ពះសីហនុ 
េខត�្ពះសីហនុ ្បវពារារាមកពិនិតិេេឈ ះះនះតបេេឈ ះបសបខខមនពីប យ្ ីេះះេាះ តចុណេ្ក័េ្ចីនេកបង 

 កខកខន ន័តឺយប វបទិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តចុណេ្ក័ាះ ប២០១០ ចបនមន២្ុប េយ្ុបសបេេណយ ្សាកពមក េខត�
េសេមេប នណិ្ុបាបែន ្សាករូយប ះវ េខត�តនៈនីងី 

 កំី័តឺយប វ នមិនមនកបទិផត័កមឈវធិ/ី្បតទិនិចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ចបនមន ៦្ុប/សករ តប េយសករ តបឹះន
េសេក កច� និណ័ក�េឹម �ន្កាណះនាុណ ្ុបាបែន ្សាករូយប ះវ ្ុបះឆណ ្សាកាបនតប េខត�តនៈនី ីនណិសករ តប
ទមាល�  ្កាណ�បបាិន េខត��បបាិនង 

 កំីចុះេេឈ ះរះកេះះេាះ តេះ័មនិបបេព�្នបបាក�ខ ណំ មន ២្ុប/សករ តប េយសករ តបា្ពកហូ ្កាណឆេ ឈ់  
េខត�កណ� ា និណសករ តបបាណសឹណ ខ ណំ ទមាេគក េែធនីតះបេព� ារាេសឈ�នះនចុះេេឈ ះរះកេ្បីរត�ស�� ំបន �ំ
ថតចមខណង 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 4 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

 ទឆីបណកយិាន័ ចុះេេឈ ះមនសខ កស�� នំបកក្បវែនកម�ុវ ចបនមន២កំី រូចវេយសករ តប�បបាិន ្កាណ
�បបាិន េខត��បបាិន ារាខុសនាណនតីិវធិី និណបទប�យ េះះេាះ តាះ ប២០០៨ ្បក៥ស៧ស៥ស១ ារាីមមតប កេសខ�ក
ពកប នកបិទផត័ នកនយិ័ ារាមនកពកបពនន�វមម័នំបកកនេយះ័ នេបក�ែន�ននំបកកនេយះ័
ណមម័ង 

ករបប ប នណិកផ�ាបពនត៌មនរបពកីពនិតិិប យ្ ីេេឈ ះ នណិចុះេេឈ ះេះះេាះ តា 

 េយរបណកបការបបូណ កករបប បរះកេះះេាះ តេះ័រណួកមិនាមនះ តិះា នណិនំបកកនេយះ័េយ 
្ុប/សករ តបមម័ចបនមន ្តតវអវិធមូាះ នមមូបណកមខ បណ្បះបបអវុធះនឆមះន និណបក� �អកបីកិយិមិនសហក/គប
្ទរាបសកមឈភពបសបនំបកកនេយះ័មម័ចបនមន ារាេធ�ីករបប បរះកេះះេាះ តីិេបពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត 
និណចុះេេឈ ះេះះេាះ តង វកបាស�ណហូតរាបមនកំីប�ាណប�ាបរាបរះកតបណណេស�  មូ សុខហម មកពីនំបកកសម   
ណកុ ី េះ័េយសករ តបកងាេកះ ខន ណំ មនែន័ េែធនតីះបេព�េបនសែសប េ្កមេហតុផាសណ� បបធះ បបសធំៈ ាត  
ប �ំា ណេនះ្តតវ នសែសប បរិេសធ េះ័េហតុផាថមិនាមនវសមត�កចិដបសបខខមនង  

 កសេណរតបសបខុមាហ�ាះនកេ្�ីថ ្បវពារ្ បមំ៣០% កះុណ្ុប/សករ តបារាខុមាហ�ាេធ�ីក
សេណរតមិនះនរាណរបពីពនត៌មនថកះុណតូមិបសបពមកគតបនាណមនកចុះេេឈ ះេះះេាះ តេេះេទង នមប�យ កបផណារថេបី
ឆមេសចក�ីាំេបបសប នសែសប កប្/ស និណេសឈ�ន្តតវកបំ តប និណផកព�ផត័វសធំៈពី័ៈេពាកាបេិច�ទ និណ
្បតិទិន�នកពិនតិិប យ្ ីេេឈ ះ និណចុះេេឈ ះេះះេាះ តកះុណ្ុប/សករ តបបសបខខមនថេតីខខមនេធ�េីយសល្ុប/សករ តបបបុេឈ ន�ថ� 
េយឆមតូមិបបុេឈ ន�ថ� និណតូមណិខខះកះុណ្ុប/សករ តបេេះង  

 មូាេហតុារា្បវពារមនិះនរាណពនត៌មនថ តូមិបសបខខមននាណមនកពិនតិិប យ្ ីេេឈ ះ នណិចុះេេឈ ះេះះ
េាះ តមនរូចវ គឈ នពនត៌មន(កផកព�ផត័មនិះនទូាបទូល័) មនិចបបអមឈំ ធ វបបវាប និណបទទមាូន្បចប�ថ� 
និណមនកេសីេរីណនិេះ កនំបកកនេយះ័ង វកបាស�ណកះុណសករ តបឆេ ឈ់  នណិសករ តបា្ពកហូ មនេសចក�េី័
ក ធំ ថមន�ីចុះេេឈ ះេះះេាះ តីកបមនកបិទះបណ េ្បីអកបីកិយិ ពកិសបរមីនិសមមិ មនិមនកេសីេរីណកះុណ
កផ�ាបពនត៌មនចបេពះរះកសេណរតក ធំ  និណរះកគប្ ទនំបកក្បាបណង ្ុប/សករ តបារា្បវពារះនរាណពនត៌មន
ខណេាីេនះតិចវណេនមមមន សករ តប�បបាិន នណិសករ តបរូឆេ ប េខត��បបានិ, ្ុបសបេេណយ ្សាកពមក និណសករ តបសបបម 
្កាណេសេមេប េខត�េសេមេប, សករ តបកបពណបាះ បណ ្កាណកបពណបាះ បណ េខត�កបពណបាះ បណ, និណសករ តបេាខ២ និណសករ តបេាខ៣ 
្កាណ្ពះសីហនុ េខត�្ពះសហីនុង 

បិយកសនេយះ័ា 

 កះុណរបណកបកាេនះ េបីេូះវគឈ នេសចក�ីេ័ក ធំ ពកីំីមតកមឈពកបពនន�សកមឈែននេយះ័ នណិកំី
ទមខ កប នបបផខិចចបបនខ �សខ កស�� នំបកកនេយះ័កកេះ័ បបុាន�ខុមាហ�ាេយមនក្ពព័ះម�ចបេពះកនបេម
កបាហណ នណិកេធ�ីទុក�បុកេមះ�េបេាីសកមឈែននេយះ័ ពិេសសេបេាីនំបកកែបូសបឆម័ៈ្បពនន�តុលក រ
សភ និណស� បននរមម័ចបនមនេទេតង វកបាស�ណថឈីមេនះមនកំីព មិរតន័ឯកសិទ�រិះកតបណណេស� ចនប េចណ បសប
នំបកកសមណកុ ី ារា្តតវះនេនេមីាេ្�ីថរតន័ឯកសិទ�ិបសបតបណណេស� នឺមិនខុសពី្បវពារសម �្េទ    
សូមីាីតបទាហុ និណបទមែ្មិ្សា កករតន័ឯកសិទ�ិេេះ ្តតវះនរកយប ណក័ារង 

 កះុណ័ៈេពាេនះារូកបទណកបេ ដ្�មតិខណនេយះ័ កកមនកំីចបបខខមន នណិ្ុបខខមនសកមឈែននំបកក
នេយះ័្បាបណចបនមន៣ូប ារាមកពីនំបកកសិទ�មិនុសក២ូប ារា្គនបាតផកព�ផត័ឯកសេគានេយះ័
នំបកក និណឯកស្បវត�សិស�ាខឈីិសមែកិខខមន នណិនំបកកសមណកុ១ីូបារាចូាមមកះុណសកមឈភពតះបទបេសបរី
ធខីង 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

 េះ័ាេកេយសករ តបះទី ្កាណះវតិ េខត�ស� ័េេណឯេណះវ�ិ មនេសចក�ីេ័ក ធំ ថមនកំីនបេមរាប
អ័ុែីវតិមកេាីេលក មស សផា ារាមនតមេទីវ្បធននំៈកមឈ ធិក្បតិបត�ិសករ តបះទី  �ននំបកកសិទ�ិ
មនុសក ពីសបណកបេលក ្ពប ុទ� ីែបនម័ កតូមថិះាបាកណ សករ តបះទី មកពនីំបកក្បវែនកម�ុវង ែុបវ�ិកំីេនះេបី
េូះវមនកសបុះសបមា នណិកេ្�ីថះ្គនបាតែេមខ ះពកិសម�ីេយកានខណសុីផាកកកេះ័ បបុាន�ះះនេធ�ីីិបបះពាបរាប
បយិកសនេយះ័កះុណរបណកបកាេះះេាះ តេ្ែីសេសី្កាម្បាកត្ុប សករ តបេនះផណារង 

របេំីកបទិផត័ប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណា 

 ប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណនឺះនមកពីប យ្ ីេះះេាះ តចុណេ្ក័ារាះនេធ�ីបចដុបីនះភព នណិេផប�ណនប តបមច បូកនាណប យ្ ី
េះះេាះ តបាន�មារាះនេផប�ណនប តបមចង េហី័ ប យ្ ីេនះនាណកខ ័វប យ្ ីេះះេាះ តផខូវកស្មបបកេះះេាះ តាះ ប២០១២ 
កះុណកំីគឈ នប �ំា ណែបូ សប នប �ំា ណតះប េាបី យ្ ីេនះង េបឆីម្បតិទនិបសប នសែសប ប យ្ ីេនះបទិផត័េយ�ថ�ទី១៩ តុល 
(កំីគឈ នប �ំា ណ) នបទិផត័េយ�ថ�ទី២១ វចិ�ិក (កំីមនប �ំា ណ) េហី័ ្បវពារ នណិនំបកកនេយះ័
អចេធ�ីកប�ាណតះប  នប�ាណែបូសបេាីប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណេប្កាម្បាកត្ុប សករ តបកះុណ័ៈេពា ១០�ថ� បេប បបពី�ថ�បទិប យ្ ី
េនះង កបទិផត័ប យ្ ីេនះនឺស្មបបីិ្បវពារេបេផប�ណនប តបេេឈ ះចុណេ្ក័ នណិេធ�ីកប�ាណតះប  នែបូសបេាបី យ្ ី
េនះង 

 ែុបវ�ិកបិទផត័ប យ្ ីេនះេបឆីមកសេណរតបសបរះកសេណរតក ធំ ខុមាហ�ាះនកេ្�ីថ មិនសូវមន្បវ
ពារេបពិនិតិប យ្ ីេនះេទង និតវមធិមចបេពះ្ុប/សករ តបារាខុមាហ�ាេធ�ីកសេណរតមន្បវពារ ្បមំាត 
៣១% បបុេណ� ះ�ន្បវពារារាមនេេឈ ះកះុណប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណះនេបពិនតិិេេឈ ះបសបខខមនង  

 ្ុប/សករ តបារា្បវពារេបពិនិតិតចិវណេនមមមន សករ តបកបពណបកណ� ា សករ តប្កបណរបពាិ សករ តបកបពណប

ះ័ ្កាណកបពត េខត�កបពត, សករ តបាកប និណសករ តប�្ពធប ្កាណាកប េខត�ាកប, ្ុបា្ពកកេ �ំ �ណ ្សាកពមកធ េខត��្ពាវណ, 
សករ តបកេ្េ សករ តបកកះុណ និណះេ័ ធំ  ្កាណរូនាកវ េខត�ឆាកវ, សករ តបះាវណក សករ តបកបពណបចម និណសករ តបសបបម
មស ្កាណកបពណបចម េខត�កបពណបចម, សករ តបកបពណបេទះ និណសករ តបអចិលកប ្កាណកបពណបធប េខត�កបពណបធប, សករ តបឆក�ុា 
និណសករ តបា្ពហូ ្កាណឆេ ឈ់  េខត�កណ� ា, និណសករ តបកបពណបាះ បណ ្កាណកបពណបាះ បណ េខត�កបពណបាះ បណង 

 មូាេហតុចបបណម ារាបណ� ាីិ្បវពារេបពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត មនចបនមនតិច មមមន ខ�ះពនត៌មន
របពីកបិទផត័ មិនះន័ាបរាណពីេគាបបំ ណ និណសៈសបខនបកះុណកេបពិនិតិប យ្ ីេនះ ពះិកេធ�រីបេំីេះ័ស
ប�� ទាកែបននប នតិថខខមនមនេេឈ ះេហី័ (មនិចបះចបេបេមីាកកមិនរីារ) វបបវាបកះុណក្បកបបចិ ដ្ ាមែីវតិ និណមិន
ចបបអមឈ ធំ ង វមម័ គះ េនះារេបីឆមកសេណរត នណិសកសម្បវពារារាះនេបពិនតិិេេឈ ះះនកេ្�ីថ
មិនសូវមនប�� ខុសេេឈ ះ នទិនះនន័េផកណមេ្ចីនេទ បបុាន�្បវពារមម័ចបនមនះនែមបកាបះកកះុណកាស�ណក
កយិាន័េះះេាះ តបសបពមកេន កកេ្ពះាតមនកេកីនេេណីនូវចបនមនកយិាន័េះះេាះ តង 

 ខុមាហ�ា មនក្ពព័ះម�ថ ការា្បវពារភនេ្ចីន មិនះនេបពិនតិិេេឈ ះបសបខខមនកះុណប យ្ ីេះះ
េាះ តរបបូណ ពមកេនអចែមបប�� េយ�ថ�េះះេាះ តខណមុខ រូចវកំីះតបេេឈ ះ ខុសេេឈ ះ នខុសទនិះនន័ និណក
កយិាន័េះះេាះ តមិនេ្�ីវេរីមង  

របេំីកេះះ្ស័ប �ំា ណា 

កះុណកបេុណេពាពិនតិិប យ្ ីេេឈ ះ និណចុះេេឈ ះេះះេាះ ត និណបិទប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តរបបូណេនះ ខុមាហ�ាះន
សេណរតប �ំា ណយប ណតចិចបនមន ០៥កំី ារាប �ំា ណូបណេេះប�ាណេះ័នំបកកសមណកុ ីនិណនំបកក្បវែនកម�ុវង 
ប �ំា ណូបណេេះមមមនេយេែធនីតះបេព� និណេខត�កណ� ាង កសេណរតេ្�ីថប �ំា ណូបណ០៥េេះ សុទ�ាតេធ�ីេេណី
េះ័តបណណនំបកកនេយះ័ង េយកះុណរបណកបកាេនះារេ័ណីសេណរតេ្�ីថ ្បវពារសម �្មិនះនេាីក
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ទាកចិត�ី ិះនទូាបទូល័ កះុណកេធ�ីប �ំា ណេះ័ខខមនឯណេេី័ ង នីតិវធិីប �ំា ណមនភពសឈុ្នសឈ � ័ៈេពាខខ ី្ពមគះ
េនះ្បវពារេលក័ាបថ កបន�ប �ំា ណះខតបណបេពាកទទមាូន និណ្ះកបកសេ្ចនីកះុណកេធ�បី �ំា ណបន�មក  
ន.ែ.ប ហូតមនកំីខខះ្តតវះន្បវពារេះះបណបេចាឈបបប�ាណផ�ាបាតម�ណង  

េះ័ាេកះ័ក ធំ ារាទទមាះនពី ន.ែ.ប កះុណរបណកបកាចុះេេឈ ះេះះេាះ ត កប្/ស មនចបនមន ១២ 
ប �ំា ណ (មនកេកនីេេណី ៧១% េបីេធេបេបនាណប �ំា ណាះ ប២០០៧ មន៧ប �ំា ណ) កះុណេេះ ័ាប្ពមចបនមន ០៥       
ប �ំា ណ បរិេសធចបនមន ០៤ប �ំា ណ េធ�ីកផកះផតសះវចបនមន ០១ប �ំា ណ េធ�ីកផកះផត័មនិសះវចបនមន ០១ប �ំា ណ 
និណរកពកិប �ំា ណវ�ិចបនមន ០១ប �ំា ណង ន.ែ.ប មនចបនមន ១០ ប �ំា ណ  (មនកថ័ចុះ ៨០% េបីេធេបេបនាណ      
ប �ំា ណាះ ប២០០៧ មនហូតរាប ៥២ប �ំា ណ) កះុណេេះ័ាប្ពមចបនមន ០៣ប �ំា ណ បរិេសធចបនមន ០៥ប �ំា ណ និណរក
ពកិប �ំា ណវ�ិចបនមន ០២ ប �ំា ណង កះុណរបណកបកាេនះមនប �ំា ណចបនមន២ ះនប�ាណេប្កាម្បាកតធមឈនុ �្ កះុណេេះ
បរិេសធូបណ២ប �ំា ណង ពកិប �ំា ណូបណេនះ្តតវះនប�ាណេះ័នំបកកសមណកុចីបនមន១៨ប �ំា ណ និណ្បវពារចបនមន 
០២    ប �ំា ណង  

កះុណរបណកបកាបិទផត័ប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណវ�ិ កប្/ស មនចបនមន ៤១ប �ំា ណ (មនកថ័ចុះ ៩៤% េបី
េធេបេបនាណប �ំា ណាះ ប២០០៧ មនហូតរាប ៧៥៩ប �ំា ណ) កះុណេេះ បរិេសធចបនមន ២០ប �ំា ណ ័ាប្ពមចបនមន ០៥
ប �ំា ណ ័ាប្ពមមម័ ាផះក នណិបរិេសធមម័ាផះកេាីពកិប �ំា ណចបនមន ១៥ប �ំា ណ និណរកពកិប �ំា ណចបនមន០១ប �ំា ណង 
ន.ែ.ប មនចបនមន ៣២ប �ំា ណ  (មនកេកីនេេណី ៤៣៣% េបីេធេបេបនាណប �ំា ណាះ ប២០០៧ មនាត០៦ប �ំា ណ) កះុណ
េេះ័ាប្ពមចបនមន ០១ប �ំា ណ បរិេសធចបនមន ១៥ប �ំា ណ ័ាប្ពមមម័ាផះក នណិបរិេសធមម័ ាផះកេាីពកិប �ំា ណ
ចបនមន ១៦ប �ំា ណង កះុណរបណកបកាេនះមនប �ំា ណចបនមន២ ះនប�ាណេប្កាម្បាកតធមឈនុ �្ កះុណេេះបរិេសធ ១ប �ំា ណ 
និណេបីកសវេកេះះ្ស័ េះ័បរិេសធេាពីកិប �ំា ណចបនមន១ប �ំា ណង ពកិប �ំា ណូបណេនះ្តតវះនប�ាណេះ័
នំបកកសមណកុចីបនមន៣៧ប �ំា ណ នំបកក្បវែនកម�ុវចបនមន ០១ប �ំា ណ និណ្បវពារចបនមន០៣ប �ំា ណង 

កមឈវត�ុ�នប �ំា ណកះុណរបណកបកាចុះេេឈ ះេះះេាះ តូបណេេះ ភនេ្ចីននឺប�ាណពីបទចុះេេឈ ះីិែនវតេិវេត  
ណម ប�ាណមន�ីចុះេេឈ ះរនុវត�ផបុ័ពនីីតិវធិី នណិេសចក�ីាំេបបសប នសែសប ប�ាណតះប សុបចុះេេឈ ះ ប�ាណែបូសបសុបាុបេេឈ ះ
រះកេះះេាះ ត ប�ាណសុបកតេេឈ ះរះកេះះេាះ ត ប�ាណពីបទាុបេេឈ ះេះ័ពុបមន្បែុបរនុមនតបសប្កាម្បាកត្ុប/សករ តប នណិ
ពុបមនឯកសនតិ័ុត� និណប�ាណែបូសបេសចក�សីេ្មចបសប កប្/សង 

ែុបវ�ិប �ំា ណេនះារ រ�ីារានមចបបអមឈំ ធ េេះ នបឺ �ំា ណសុបាុបេេឈ ះរះកេះះេាះ តចបនមន ៥៨េកប េយ្ុបកបពណប

ហខមណ ្សាកពពញ េខត�កណ� ា បសបនំបកកសមណកុ ី ារាបេប បបពីកចុះ្សវ្វវនិណកេបីកសវនក នសែសបះន
សេ្មចកតេេឈ ះ ៣៩េកប និណាុបេេឈ ះ ១៩េកប េះ័ស ៤េកបសខ បប និណ១៥េកបះននខ សបទីាបេយង េាីកំី
េនះេបីសិនវគឈ នប �ំា ណបសបនំបកកសមណកុេីទ មននន័ថេេឈ ះូបណ១៩េកបេនះនាណបន�េយមនវត�មនកះុណប យ្ ី
េេឈ ះេះះេាះ ត េហី័ សមថេតីកេធ�ីបចដុបីនះភពបសបមន�ីចុះេេឈ ះកះុណ្ុបេនះយប ណណ ះនវកមិនេ្�ីកំីេនះ 
ូាបាតមន�ីពី នសែសប ចុះេបេធ�ីក្សវ្វវង  

វមម័គះ េនះេាបប �ំា ណភនេ្ចីន មិន្តតវះនអវិធេេបចបកេះះេាះ តេាីក័កមកេធ�ីកេះះ្ស័េេី័  
េនះវចបំ ុ ចមម័ប�យ កបីិេ្�ីពីភពមិនទទមាខុស្តតវបសបអវិធូបណេនះកះុណ័ន�កេះះេាះ ត ារាសមត�កិចដេនះ
មនាចណកះុណចងបបស�ីពីកេះះេាះ តេ្ែសីឆបណតបណណេស��ន្ពះេវណច្កកម�ុវង វកបាស�ណប �ំា ណចបនមន ២ បសប
នំបកកសមណកុ ី េប្កាម្បាកតធមឈនុ �្កះុណរបណកបកាចុះេេឈ ះ ្តតវះនស� បននេនះេធ�ីកបរិេសធេះ័េាកីេហតុ
ផាមិនចូាកះុណសមត�កចិដបសបខខមន បបុាន�ប �ំា ណូបណពីេនះ នសែសបទទមាេបីកសវេកមុនប�ាណបន�េប្កាម្បាកតធមឈនុ �្ង  

កេយន័ាបស្មាះស្មពា្នបបូបភពចបេពះទេណ�ីខុសចងបបណមម័េេះ ះមិនាមនវរបេណះ្ស័រក្តាម
្តតវូបណនូភនី និណរណួកមនសមត�កចិដេេបចបកេះះេាះ តេេះេទង េ័ណី្ពព័ះម�ថ កស្មបស្មពាេះ័មិនចតប
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

វធិនកផខូវចងបបាបបេនះ ះនាណកខ ័េបវ័ុទ�សស�រកអ្កកបមម័កះុណ័ន�កេះះេាះ តេយកម�ុវង វកបាស�ណេេះនឺ
អវិធមូាះ នមម័ ចបនមនមនិ្បតិបត�ិេបឆមកាំេបបសប ន.ែ.ប ះកបេច�េេះេទ  ឯីន.ែ.ប ខខមនឯណវ�ិមនិះន
ធេីិ្ះករថេាបប �្ត�ិារាខខមនះនះកបេច�េេះ្តតវះនសមត�កចិដេ្កមបកួបប (្ុប/សករ តប) េគព្បតបិត�ិីិ
ះន្តាម្តតវេេះេទង ន.ែ.ប ះនេនចេវសពីកទទមាខុស្តតវ េាីកមនិេគពឆមបទប �្ត�ិូបណេេះ ឧូហ ធំ កះុណ
កំីាុបេេឈ ះរះកេះះេាះ ត ារាត្មតវីិមនឯកសនតិ័ុត�ងិ ាតេ័ណីសេណរតេ្�ីថ អវិធមូាះ នមម័ ចបនមន
មិនះនេគពឆមកាំេបេនះេទង វមម័ គះ េនះារប �ំា ណូកបទណនាណកចុះេេឈ ះីិែនវតិេវេតណមះនេកីត
េេណីេាបេពាេះះេាះ ត េហី័ ្តតវះនបរិេសធេះ័   នសែសប េ្កមេហតុផាថ ពមកេនមនឯកស្នបប្គនបស្មបប
កចុះេេឈ ះេះះេាះ ត កកបបុាន� នសែសប មិនះនរេណរតេមីាពភីពពតិ្ះករ�នាខិិតសះ មេេះេទេយេពាមនពកិ        
ប �ំា ណ បបុាន�ាតណាតេាកីះកបេបស� បននេផកណេទេតរូចវ តុលកង ប�� ូបណេនះនវឺស�� រវែិយមនមម័  ារានមីិ
្ពព័ះម�េបេាកីធេនូវភពេស ីនិណ័ុត�ធ៌ិមកះុណកេះះេាះ តខណមុខង 

កចិដសវេកា 

ពិនិតិវមម កចិដសវេកបសប ន.ែ.ប េ្�ីថមនាក�ំ ៈវសធំៈ េះ័មនករេ យ្ ី�សធ
ំែន កករូចវរណួកមនេបសកកមឈមខ បេមីា័ន�កេះះេាះ ត ះនចូាមមសេណរតក ធំ យប ណទូាបទូល័ង 

បបុាន�រ�ីារានមចបបអមឈំ ធ េេះនឺ របេំីកសមេរ�េះាពុបះនរនុ�� តីិភនីបក� �សមសភពពកបពនន�
មកចូាមមកះុណរណសួវេកេេី័  រូចវកេចទ្បកនបថេេឈ ះកះុណប យ្ ីេះះេាះ តវែនបេទស ាតចុណចេមខី័រះអណ
ថ រះកូបណេេះវែនវតិាខឈង កំីេនះ្កាម្បាកតែបនុបែុបះ នមបកួបបីិចុណចេមខី័ បក� �តស�ុឆណវកបាស�ណ (័ក
មនុសកពកបពនន�៥-៦េកប) វវណេធ�ីេេណីាតមតបទេទេបេាី្បវត�ិបសបមនុសកេបប័េកបរូេចះ ះង 

ន.ែ.ប នម័កវធិន នីតិវធិីបសបតុលក មកេធ�ីវេគាកះុណកេះះ្ស័វះិទ េ្ពះប�� ូបណេេះសុទ�ាតះន
ប �្ត�ិកះុណចងបបស�ីពីកេះះេាះ តមចេ្សចេបេហី័ ង ចបេពះកសមេរ�េះាះណសមែិក្កាម្បាកត និណភន ី េ័ណី
សេណរតេ្�ីថ ះមនាក�ំ ៈរូចវកែាែក័កឈះះច�បាតេេណមខខមនេបវ�ិ ះីកបបីរូចវមិនាមនវកសមក
េហតុផាកះុណរណេួហតុេរមីីកីសេ្មចេសចក�ីមម័ ្បកបេះ័្តាម្តតវ តមខ ភព ័ុត�ិធ៌មេេី័ ង  

២.ាេគាប�ំ ឆាះេឆ�ធ�សាស��ះន�េេឆា

នបេេណ�នក្សវ្វវមនេគាបបំ ណែម័ផ�ាបពនត៌មន ារាអចេធ�ីីិ្បេសីេេណីេយកះុណរបេំីកចុះេេឈ ះ 
និណពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត វពិេសសូកបទណេបនាណកចូាមមបសបរះកេះះេាះ ត សបេបបកេះះេាះ តេេពា
រេនត ង 

េគាបបំ ណ�នក្សវ្វវេនះនឺេរមីីផី�ាបីិ នែប និណស� បននារាពកបពនន�នូវពនត៌មន នណិអនុសសនធារា
អចេធ�ីីិ្បពនន�ចុះេេឈ ះេះះេាះ តបចដុបីនះមនភព្បេសីេេណីង េហី័ កកសណហាមថពនត៌មនូបណេនះនាណេធ�ីី ិកនបាត
មនភពទុកចិត�េយកះុណរបេំីកេះះេាះ ត សបេបបស� បននារាមនកពកបពនន� ង 

ា

ា
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

�ធ�សាស��ះន�េេឆា

កយិាន័សបណក ៨៥០ ្តតវះនកបំ តបសបេបបេធ�ីកសិកត្សវ្វវ ង កយិាន័សបណកេនះ្តតវះន័ក 
េច�ពីរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តចបនមន ៣៩៧,៤៣៧េកប កះុណចបេណមរះកមនសិទ�ិេះះេាះ ត ៨,៨៩៤,២១៩េកប ង 
កយិាន័សបណក និណរះកេះះេាះ ត្តតវះនេ្ែីសេសីេច�ពីេខត�ូ បណ ២៣ និណេែធនីតះបេព� ង 

រះកសម� សនធារាមនអ័ុេ្កម ៥៥ ាះ ប្ តតវះនេ្ែសីេសីេច�ពីេបក�ែនារាសបេយេខត�ារាះនកបំ តប 
េហី័ ពមកេនមនបទពិេសធនធេធ�ីកិចដសម� សនធ និណក្សវ្វវពីមុនមក មិនថវមម័  ខុមាហ�ា នវមម័ រណកួារា
ពកបពនន� ង រះកសម� សនធនីមម័ ម្តតវះនផ�ាប័ៈេពា ២ �ថ�សបេបបវនួប �ំុ ះបណ� ាារាេេបចបេះ័ខុមាហ�ា ង   

ចបនមន�នរះកផ�ាបបទសម� សនធ ្តតវះនេ្ែសីេសី្សបនាណនបូេយកះុណតូមិនមីម័ម ារា្តតវកបំ តបកះុណចបេណម 
៨៥០ កយិាន័សបណក េះ័្តតវះនកបំ តបចបនមនរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ឆមសមម្តេធេបនាណកយិាន័
នីមម័ម និណវធិសីស�ចបបេាះ តេះ័�ចរនិ ្តតវះនេ្បី្ះសបសបេបបេ្ែីសេសីរះកផ�ាបបទសម� សនធ សបេបបេធ�ីក
សម� សនធ ង 

កសិកតេនះះនេធ�កីសនះះិ នថ េយកះុណផ�ះនីមម័មមន១្នពស រូេចះះេរីមីេី្ែសីេសី្នពសស្មបបេធ�ីក
សម� សនធ រះកសម� សនធបសបខុមាហ�ាះនេធ�កីែមបវមម័ ្បធនតូមិ សមែកិវនបខ�សបកះុណតូមិវមុន េរីមីបី�យ កបពី
ចបនមន្នពស ផបះ នណិ្បវែនសបេយកះុណតូម ិ ង រះកសម� សនធះនេធ�ីេាះ ត ចបនមន ១០សនខាក ារាមនពីេាខ ០១ រាប 
េាខ១០ េរមីីេី្ែីសេសីផបះារា្តតវសម� សនធេាកីទ១ី ង បេប បបមក រះកសម� សនធនាណចបបេះ័�ចរនិនូវេាះ តមម័
សនខាកកះុណចបេណមេាះ តូបណ១០េេះ េហី័ េធ�កីសម� សនធចបបពីទីឆបណផបះារាចបបះនេនះង ផបះារា្តតវសម� សនធ
បេប បបមកេទេត ្តតវេ្ែសីេសីេះ័េ្បីវធិសីស�ារាះនាចណេយកះុណឧបសម�នន� ១ា ង  

េរីមីេី្ែីសេសីសមែកិ�នផបះនីមម័ម សបេបបេធ�ីកសម� សនធ រះកសម� សនធ្តតវកបនតបេបឆមឋេនុ្កមរកក
ារាមនពិ យ្នៈមុនេន េហី័ វធិីសស�េនះេ្បសីបេបបរះការាមនសិទ�ិេះះេាះ តាតបបុេណ� ះង ្នបបទិនះនន័ារាទទមា
ះននាណ្តតវ្តពតពិនិតិេះ័្បធន្កាមកកចុះ្សវ្វវេយមូាះ ន ្បធន្កាមកកេយេខត� និណ្កាមះ័ត�មខ
បសបខុមាហ�ាសះ កបកកណ� ា្កាណតះបេព�ង ្បធន្កាមកកមូាះ ន្តតវេធ�កី្តពតពិនិតិនប ាប និណ្បមូាក្មណ 
សបនមារាបបេព�មច និណេធ�កីពិនិតិីិមនសុ្កិតិភពង ្បធន្កាម្តតវាំេបី ិរះកសម� សនធេធ�ីកសម� សនធេេណី
វ�ិ ្បសិនេបីកេ្�ីនូវកបហុសឆួណេផកណមង ្បធន្កាមកកេខត� ្តតវ្តពតពិនិតិវេាីកចុណេ្ក័េបេាកី្មណសបនម
ូបណរសប មុននាណប យ្ូ នេបីិខុមាហ�ាសះ កបកកណ� ាង  

រះកប ដ្ូ ាទិនះនន័្តតវប ដ្ូ ាីិះន្នបប្ែាណេ្វ័េបកះុណ Ms Access កះុណទ្មណបារាះនេេបចបមចង ្បធន
្កាមកកខុមាហ�ាសះ កបកកណ� ានាណ្តតវេធ�ីក្តពតពិនិតិ្បចប�ថ� ៥% �នទនិះនន័ារាះនប ដ្ូ ាេហី័ ីិះន
្តាម្តតវមុនេពារនុវត� ្បសនិេបីកបហុសឆួណ្តតវះនកេ្�ី ង  

េយកះុណកវភិនទិនះនន័ ខុមាហ�ាកកះនេ្បី Analyze Descriptive Frequency, Model Crosstab by layer, 
Model Chi-Square និណ Long Linear េរីមីេីធ�ីកវភិនពីបបាបបមា ទបេកបទបនណ និណកាបះក ថេតីចបនុចនីមម័ម 
អ្សន័គះ ារនេទង (សូមេមីាឧបសម�នន� ១) 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៣.ាាទ�ផា�ះន�េេឆា

ាទ�ផាទ ី១ 
ពី�ខមិថុេ រាបតុល ២០១១ ្កាមកកខុមាហ�ា និណរះកែបេ�ខណស�តិ ិ ះនេធ�ីក្បែុបគះ  េរមីីេីេបចប 

បេណរតីវធិសីស� និណរបេំីក�ននបេេណង ខុមាហ�ា មមវមម័�រនូ ារាមន NICFEC KYA និណPDP center ះនេធ�ី
កពិភកតវមម័  នំបកកហហ�ុនសុីនបុិច នំបកកនេេត�មំនទ� ិ នំបកកសិទ�មិនុសក នំបកកសមណកុ ី ្កសមណ
មី�ផប និណនំៈកមឈ ធិកវតិេេបចបកេះះេាះ ត (នែប) េរីមីេីេបចបកបណសបនម និណសកមឈភពចុះ្សវ្វវ ង  

នំបកកនេយះ័ូបណេេះ មមវមម័រះការាចូាមមរ�ទេទេត ះនផ�ាបនូវពត៌មនារាគប្ ទចបេពះ ក   
រេណរត និណផ�ាបនូវទិនះនន័ស្មបបក្មណសបនមារាះនេេបចបេេណីង �រនូរ�ទេទេតបសបខុមាហ�ា កកះនេេបចបកចិដ ្បែុប
វេ្ចីន េរីមីេីធ�ីកពិភកត និណទទមាះនទិនះនន័ពកបពន�នេបនាណករតិវភិនធេសេវេេប �ំុ ះបណ� ា ឧបក ធំ  ក្មណ
សបនម កមឈវធិីប �ំុ ះបណ� ា កេ្ែីសេសីរះកសេណរតក ធំ  កចតបឆបណកក របេំីក្តពតពិនតិិ នប ាប ក្បមូា
ទិនះនន័ កសបអតទិនះនន័ របេំីកទិនះនន័ កវភិនទិនះនន័ កេេបចប បទបក� � និណប�� ពកបពន�ន រ�ទេទេត េរីមីី
ទទមាះនេវនែន័េយកះុណនបេេណរេណរតេនះង 

ាទ�ផាទ ី២ 

កះុណក្សវ្វវេនះ េ័ណីមនរះករេណរតឆមមូាះ ន ២៣១េកប ារាសុទ�ាត្តតវះនប �ំុ ះបណ� ា និណ ចតប
ឆបណេអ័េធ�កីិចដសម� សនធ ១០០% េបេាីរះកេឆខី័ារាះនេ្គណទុក ារាសុបមន ៨៦៧២ �នរះកេះះេាះ ត េយ
កះុណកយិាន័សបណក នកយិាន័េះះេាះ តង កយិាន័សបណក នកយិាន័េះះេាះ តចបនមន ៨៥០ េយកះុណ 
២៤ េខត�/្កាណ ្តតវះនេ្ែីសេសីសបេបបរះករេណរតេធ�ីកិចដសម� សនធង 

ខុមាហ�ា ះនេេបចប្កាម្នតបេកួា េរីមីេីេបចបវនួប �ំុ ះបណ� ាារាមន ័ៈេពា ០២�ថ�ចបនមន ០៧រណ 
ស្មបបរះករេណរតចបនមន ២៣១ េកប (រះករេណរត័ៈេពាាវណថះ កបេខត�ចបនមន ៤៧ េកប និណរះករេណរតថះ កប្សាកចបនមន 
១៩៤ េកប)ង វនួប �ំុ ះបណ� ា េេបចបេេណីេយ្កាណតះបេព� េសេមេប ្កាណ្ពះសីហនុ េពធិសតប ះតបរបបណ តនៈនី ី
និណកបពណបចមង វនួប �ំុ ះបណ� ាេនះ កកេន� តសបខនបេបេាីក្តពតពិនិតិ�នកចុះេេឈ ះបសបរះកេះះេាះ ត និណឆេណ
រះកេះះេាះ ត ្ពមូបណករេណរតេបេាសី� នភពមុនេពាេះះេាះ តង 

រះករេណរតចបនមន ២៣១ េកប ្តតវះនចតបឆបណេអ័េធ�កី្តពតពិនតិិ និណរេណរតេបេាកីយិាន័សបណក/តូមិ 
ចបនមន ៨៥០ វមម័នាណរះការា្តតវសម� សនកចបនមន ៨៦៧២ េយកះុណ្ុប ៦៤៤ ្សាកចបនមន ១៨២ និណ២៤ េខត�/្កាណង 
ក្តពតពិនតិិ និណរេណរត នឺវប �ំុ ប �នកសម� សនធ វាក�ំ ៈ្បពន�ន និណស�ិត ិ ករេណរត និណកសេណរតេបេាកីចុះ
េេឈ ះរះកេះះេាះ ត ឆេណរះកេះះេាះ ត (ប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណ) និណស� នភពមុនេពាេះះេាះ តង ឆេណ ១ បក� �ពី
ចបនមនរះកផ�ាបបទសម� សនធឆម័ៈេតទ និណ អ័ុង 

ឆេណ ១ ចបនមនរះក្តតវផ�ាបបទសម� សនធឆម័ៈេតទ និណ អ័ុ 

រះកផ�ាបបទសម� សនធ 

៨៦៧២ េកប 

្ស ី ៦០,៥% 

្បាស ៣៩,៥% 

័ុវវ ន័ (១៨-៣០) ២៧,២% 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

េរីមីេី្ែីសេសីរះកសម� សនធេយទីឆបណសបណកេនះះនេ្បី្ះសបវធិសីស�វាក�ំ ៈ្បពនន�េះ័ ១/កបំតប
ក្មិតចេេខ ះ ២/េ្ែីសេសី្នពស ៣/កបំតបរះកសម� សនធ េយកះុណផបះនីមម័មង បេប បបពីេធ�ីកសម� សនធ រះករេណរត័ៈ
េពាាវណ នាណរេណរតេបេាសី� នភពមុនេពាេះះេាះ តមមមនរបេពហីណិត កនបេមកបាហណនបណ�តិបណ�ប និណក បេលតេប
េាី សិទិ�និណេសភីពនេយះ័ និណកខុណឆណួនូវកេ្បី្ះសបធនធនរង 

រះករេណរត័ៈេពាាវណ និណ្កាមកក ះនេធ�ីកសេណរតេបេាកីំីធបមវេ្ចីនរូចវ រេណរតេបេាីពកិ       
ប �ំា ណ ្តតវះនេាីកេេណីេះ័មន�ីេេបចបកេះះេាះ ត និណេេបចបនូវាិខតិតបណណេផកណមកះុណកំីចបះចបង ្បធន
្កាមកក្តតវះនចតបឆបណនូវកកបាន�មេះ័្តពតពនិិតិ និណសេណរតេបេាីទិនះនន័ទទមាះន ង ្កាមកកបសប          
ខុមាហ�ា និណរះករេណរត័ៈេពាាវណះនែមបវមម័្កាម្តពតពិនតិិនប ាប និណែម័េមរាកេប�ន្កាមរះករេណរតកះុណេពាេធ�ី
កិចដសម� សនកង 

ាទ�ផាទ ី៣ 

ះ័ក ធំ ចុណេ្ក័ មមប ដ្ូ ាវមម័កកេ្�ី និណអនុសសនធនាណ្តតវះនផាិត ្ពមូបណេផិីែូន
សមែិកសភ នំៈកមឈ ធកិវតិេេបចបកេះះេាះ ត (នែប) និណរះការាពកបពនន�នាណកេះះេាះ ត រូចវ នំបកក
នេយះ័ មដ សបែបនម័  និណ្បពនន�ផកព�ផត័េេ (វទិិុ និណកាសត) និណឆម័ៈាវបស័ ង  

េយាខធះូ ២០១១ រាប ាខមកេ ២០១២ ទិនះនន័ះនប ដ្ូ ាេះ័្កាមកកប ដ្ូ ាទិនះនន័ ង រះកសឈន្នចតិ� 
១៥េកប ះនេធ�ីកប ដ្ូ ាទិនះនន័ូបណរសបេបកះុណ្បពនន�កុបពិូទនង រះកបេចដកេទស និណមន�ី្សវ្វវខុមាហ�ា ្កាម
កក្សវ្វវ និណរះកែបេ�ះនែមបគះ  េរីមីវីភិនទិនះនន័ារាទទមាះន និណផាតិកកេ្�ីង េសចក�ី្ ពណាទ�
ផាកេ្�ី ្តតវះនេធ�ីេេណីនូវពកបកណ� ា ាខកុម�ៈ២០១២ ង េហី័ េយ�ថ�ទី ២៨ ាខកុម�ៈ ២០១២ ខុមាហ�ាះន
េេបចបកិចដពភិកតតុមូា េរមីីពីិភកតស�ពីីាទ�ផាសេណរត្សវ្វវ ារាូកបទណេបនាណកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត និណ
បយិកសមុនកេះះេាះ ត ង កិចដពិភកតេនះនឺេរមីីី្ បមូាពនត៌មន នណិអនុសសនធារាូកបទណះ័ក ធំ សេណរត
្សវ្វវេនះ វពិេសស នាកចបបអមឈំ ធ ពសីបណកបស� បននពកបពនន�េេរូចវ រះកកាសត នំបកកនេយះ័ និណ
ស� បននពកបពនន�រ�ទេទេត ង រះកចូាមមមកពរីណួកសណមួសុីវាិ នណិនំបកកនេយះ័សបខនបមមម័ចបនមនះន័ាប
្ពមេបេាអីនុសសនធារាខុមាហ�ាះនេាីកេេណី បបុាន�េាីកាាណនំបកក្បវែនកម�ុវ និណនែប មិន័ាប្ពម
េបនាណកកេ្�ី និណះនផ�ាបេយបាបេបនាណរ�ីារាះនកេ្�ី (សូមេមាីឧបសម�នន�ទ ី៣ សបណបឯកសេផកណម)ង     

៤.ា �ះក ខ��ខឆាះេឆ�តរ�ពេេសធះធេមេតេះព��តកតះេឆរឆា

• តូមិារា្តតវសបភសនធមម័ ចបនមនតូច្តតវះននខ សបប�ូមកតូមិារានូវាកីេេះ េហី័ កះុណ្ុបាតមម័ រូចវ តូមិេយ

កះុណេខត� ះតបរបបណ េពធុសតប ្ពះវ ិី  បេប ័មនែន័ តះបេព� េះ័សាតទាកែបននប មិនមនមេធ្ះ័ណ

មម័ារាអចេធ�ីរបេំីេបះនង សបេបបេពាេវលសបភសនធមនកពន្េពា េះ័សាតមនទាកែបននប 

ារាេធ�ីីិរះកសបភសនធ ពះិកកះុណមេធ្ះ័េធ�ីរបេំី ផខូវះចប្តតវែមាទូកឆខណ និណកានខណខខះចបះចប្តតវែមាទូក

ចុះសបភសនធឆមផបះង កះុណកេះះ្ស័កំីេនះ ខុមាហ�ាះនពន្េពាហូតរាបទាក្សក មចេទីបីិរះក

សេណរតក ធំ  ចុះេបសបភសនធង  

• ពិះកកះុណកាស�ណក្បវពារមកសបភសនធ េះ័សាតាខេធ�ីា្សនចបក េហី័ ា្សេយា� ័ពតូីមិ ត្មតវ   

េអ័រះកសេណរតក ធំ ្តតវចុះសបភសនធរាបះាា្ស នចបកេទេតកះុណកែមបគតបង ម្បណេទេត្បវពារខខះកក
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ះនេធ�ចីបណក្សាក េបេធ�កីេយេ្េតូមិមន័ៈេពា័ូ�ថ�ផណង រះកសេណរតក ធំ ្តតវសម� សនធសមែិក

េផកណ កះុណ្នពសេេះែបនមសវ�ិង 

• េបីេូះបកីះុណកបេុណេពាចុះេេឈ ះេះះេាះ ត រះកសេណរតក ធំ ខុមាហ�ាះនទទមាកតសេណរតក ធំ  ព ីន.ែ.ប 

េរីមីះីនសិទិ�កះុណកកសេណរតក ធំ  ូកបទណកចុះេេឈ ះរះកេះះេាះ ត និណកេធ�ីបចដុបីនះភពប យ្ ីេេឈ ះរះក

េះះេាះ តកកេះ័ រះកសេណរតក ធំ បសបខុមាហ�ា្តតវះនេេ បណ េះ័អវិធមិនីិចុះសបភសនធ រូចវ 

o េខត�ស� ័េេណ ្តតវះនេមតូមិ េយសករ តប រតិះា្កាណមិនរនុ�� តីិចុះសបភសនធ កះុណេេះមនែបទបប

ណសករ តបះវតិ (េលក ខាម េន) ផណ “គតបះន្ះបបរះកសបភសនធថា ្ប័នតះបបូាីសមកចបបេបី

ហី នសបភសនធ”ង កះុណកំីេនះ រះកសបភសនធ (ទបេកបទបនណ្សាក និណេាខខុមាហ�ា) មិនះនតះបរ�ី

េទ បបុាន�គតបព្យមសមហូតចបបង 

o កំីេខត� តននិ ីេមបបុស� នណិ្បធន្កាម្បាកត្ុប កាេណចុះមកីមមតបមិនីិចុះសបភសនធ េូះបី

មនកែម័រន�េនមនធពីេាខខុមាហ�ាតននិ ីនិណ្កាមកកសះ កបកកណ� ាកកេះ័ង េ្ក័មក

មនកេធ�ីបទសបភសនធឆមវទិិុអសុីេសេីះ័មនកេឆខី័ បបតខឺពីេលក ស�នី េវវ ្កាមកកខុមាហ�ា

ះនព្យមចុះសបភសនធម�ណេទេត េពាេេះមនិមនកេេ បណ នីមមតបេទេតេទង 

• េយកះុណ្សាកាកវសីមប  េខត�ម ណំ ានិ ី មនតូមិមម័វកានខណ្បមូាផ�ុ បេះ័សហនមនធ ារាមន្បធនសហនម

នធេេ បណ េះ័្ះបប្បវពារមិនីិែមបសបភសនធ ខំៈេេះរះកសបភសនធមនិអចែមបវមម័្បវពារះន 

េះ័ទទមានូវកបរិេសធនធមិនផ�ាបបទសបភសនធ េូះបីមនកពនិាប នាំេបយប ណណកកេះ័របពីេហតុ

ផា�នកសបភសនធកកេះ័ សូមីាីតអវិធកកមនិ ហី នែបូសបារង កំីេនះេធ�ីីិមនកពន្េពា េហី័   

ខុមាហ�ាះនេេបចបេាខេខត�ចុះវបបវមម័្បធនសហនមនធ េហី័ ពនិាបពីមូាេហតុ�នកសបភសនធ មចកក

េបរះកសេណរតក ធំ បសបខុមាហ�ាមនសកមឈភពចុះសបភសនធហូតចបបង 

• េយកានខណមម័ ចបនមន េះ័សាតថវកិេ្គណទុក ូបវណចបណ័វកបាស�ណ រូចវមេធ្ះ័េធ�រីបេំី ថវកិ

ហូបចុក វពិេសសេយតបបនបេខត�វ័ារន រូចវ តននិ ីម ណំ ានិ ីបេប ័មនែន័ សបាណា្តណ ្ពះវ ិី  ឧត�

មនែន័...នឺមនតប�ាខ�សបង កះុណកំីូបណេនះ ខុមាហ�ាខិតខបេះះ្ស័ថវកិេះ័ាេកពីេគាក ធំ  និណ

ថវកិេ្គណទុក េរីមីបីបេព�កកសេណរតក ធំ ្នបបឆមាផនកង 

• េយកះុណកបេុណេពាចុះសបភសនធ ្កាមកកចុះ្តពតពិនិតិ ះនពិនិតិកេ្�ីនូវប�� មម័ចបនមន ារារះក       

សបភសនធ មិនេគពឆមកាំេប រូចវ វធិសីស�កះុណកេ្ែីសេសីមនុសក កបបេព�សប មំ  ារាេកីតេេណី

កះុណេខត�ចបនមន ២នឺ េខត�បេប ័មនែន័ នណិតននិងី កំីូបណេនះ ខុមាហ�ាះនេ្ែីសេសីរះកសបភសនធថឈចុីះ

េបសបភសនធេេណីវ�ិង  

o កំីបេប ័មនែន័ រះកសបភសនធេយកះុណ្សាក តះប្សាក ្ុបស� ័េចក ្តតវេធ�កីសបភសនធ្បវពារ 

៦៩ទបណបេេណីវ�ិង េ្ក័ក្តពតពិនតិិេាីទបណប ខុមាហ�ាកេ្�ីថរះកសេណរតក ធំ សបភសនធ

េាបន (វធមឈឆរះកែបេ�្តតវក័ៈេពាកនខះេមប ណ) ាតសបេបបគតប្តតវកាត័ៈេពាពី១០ េប 

១៥េទេីទង ម្បណេទេតទបណបសបំ ម និមម័ ម មនពនត៌មន្បីកប្បាហាគះ ង កំីូបណេនះ្កាម
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

កកខុមាហ�ា ះនចុះរាបទីឆបណ េហី័ ាស�ណកេេឈ ះរះក្តតវសបភសនធមកសបភសនធវថឈី នណិសក

សមពនត៌មនមម័ចបនមនពីរះកមកសបភសនធមុន បេប បបមកេ្បេបេធេបចបេាី័កះុណទបណប កកេធ�ីកសនះិះ ន

េ្�ីថ ចបេាី័មនេយេាទីបណបមនប�� ង 

o កំីតននិ ីរះកសបភសនធេយ្សាកកូនមុប ខ�ះសមត�ភពកះុណកសបភសនធ េះ័បបេព�ទបណបមិន្តាម្តតវ 

(េូះបីមនកប យ្ូ នទបណបីិេធ�ីេេណីហូតរាបពីរណ) និណាថមូបណះនប យ្ូ នទបណបីិរះករ�ទបបេព�

េះ័មិនមនកសបភសនធេះ័នប ាបផណង កំីេនះ ខុមាហ�ាះនប្្បបកកបសបរះកសេណរត

ក ធំ  បបុាន�ះនីិេាខេខត� និណ្កាមកកសះ កបកកណ� ា ចុះសបភសនធេះ័នប ាបេេណីវ�ិង 

• េយេខត�ម ណំ ានិ ីមនរះកសេណរតក ធំ កះុណ្សាកាកវសមី ចបនមន ៤េកប កះុណេេះ ២េកប មិនេធ�ីកក និណ ២

េកបេទេត ះនេះះបណបេចាកកេបេធ�ីកវមម័ រណកួេផកណ បេប បបពរីះកូបណ ៤េកប ះនឆខណកតបវនបួ �ំុ ះ

បណ� ាមចេហី័  េះ័មនិមនកប�យ កបពរីប ាំ ណវមុនង េូះបីវ្កាមកកះនទបេកបទបនណវបបហូតកក

េះ័ រាបេពាប ដ្បប�នក្បមូាទបណប េទបីពមកេន្ះបបថសុបឈបបង កំីេនះខុមាហ�ាះនេសះីីិេាខេខត� 

និណរះកសេណរតក ធំ មម័ចបនមនេផកណេទេត ចុះេបេធ�ីកកែបនមសង 

• ្នតបេកួាមម័ចបនមនារាមកពីរណួក�រនូ េយមនកបតិ័ាបរាណរបពីនីតិវធិចុីះេេឈ ះេះះេាះ ត និណកេធ�ី

បចដុបីនះភពប យ្ ីេេះ ះេះះេាះ តង ្នតបេកួាបសបខុមាហ�ាទទមាេបបបណបេ្ណេនចបំ ុ ចសបខនបែបនមសង ម្បណ

េទេត វនខួខះត្មតវីិ្កាមកកបសបខុមាហ�ា ពនិាបបាន�មេយេពារះកសេណរតក ធំ ចុះសបភសនធវកបាស�ណ

និណកករូចវកះុណវនួប �ំុ ះបណ� ា រូចវេយេធនីតះបេព�សិក� កមូបណ ៣េខត� រូចវកបពណបស�ឺ ឆាកវ កណ� ាង  

• េពាេវលសបេបប្តពតពនិិតិទបណប និណប ដ្ូ ាទិនះនន័្តតវះនបាន�មេាីសាផនកកបំ តប (កះុណាផនក រះកប យ្ូ ា 

១០េកប ័ៈេពា ១០�ថ� ាតវកបាស�ណចបណ័័ៈេពា ៣២ាថ�) េះ័សាតទបណបមនសប មំ េ្ចីនេាីសព ី  

ទបណបសប មំ កនខណមក ម្បណេទេតកសបអតទិនះនន័េះ័្នតបេកួាមនក័តឺយប វ ាតវកបាស�ណពមកេនមិនមន

េពាេវលែម័ង ខុមាហ�ាះនបេ្ណេនរះកប យ្ូ ាទិនះនន័ីិគតបែម័ ្តពតពិនិតិ និណាកសបអតទិនះនន័េេះង 

• មនក័តឺយប វកះុណកវភិនទិនះនន័ េ្ពះខុមាហ�ាះនបាន�មវធិសីស�វភិនសុែីបេិវណមុន ឧូហ ធំ  េ្ប ី

វធិីសស�ប�យ កបពីទបេកបទបនណ (Chi-square)ង ខុមាហ�ាះនបេណរីត្កាមមម័ កះុណកទទមាពិនិតិ េធ�ីឆេណ 

និណកបក្ស័ទនិះនន័ក័ម មុនប យ្ូ នេបីិរះកទី្បាកតសេសះ័ក ធំ ង 

៥.ាសេឆ�បាទ�ផា្សវ្វវា

“រះកផ�ាបបទសម� សនធ” នឺសបេដេបេាីរះកេះះេាះ តារា្តតវះនសម� សនធ និណកបំ តបេះ័្កាមកក (រះកមនសិទ�ិ

េះះេាះ ត មមូបណរះកះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត)ង “ចេមខី័ ” សបេដេបេាចីេមខី័ បសបរះកផ�ាបបទសម� សនធ (រះក  

សម� សនធមះ កបមអចមនចេមខី័ េាីសព ី១)ង “ភពមិន្តាម្តតវ” នឺសបេដេបេាីពនត៌មនបសបរះកេះះេាះ ត (េេឈ ះ េតទ 

ាះ បកបេំីត នអសន័ះ ន) េយកះុណប យ្ ីេះះេាះ ត ខុសពឯីកសប�យ កបរត�ស�� ំ បសបរះកេះះេាះ តេហី័ ារាអច

េបី ិះតបបណបសទិ�ិេះះេាះ ត ង 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

• កសិកតះនបក� �ថ ៩៤.២% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តង ្បសិនេបីកះប នបសឈ ន

រះកមនសិទ�ិេះះេាះ តសុបារាេច�េះ័ នែប សបេបបាះ ប ២០១១ មនភព្តាម្តតវេេះ នែប ះនេធ�ីកចុះ

េេឈ ះរះកមនសទិ�ិេះះេាះ តចបនមន្បមំ១០៤%ង តមេាខេនះអចេធ�កីះប នប្បមំថ ្បាហាេះ័ស

ាតប យ្ ីេះះេាះ តមនេេឈ ះរះកេះះេាះ តេខឈ ច ន/និណ េេឈ ះសបមន េយកះុណប យ្ ីេះះេាះ តាះ ប ២០១១ង ម្បណ

េទេត អចបណ� ាមកពីប�� បេចដកេទសកះុណកះប នប្បមំបសប នែប ង   

• ភន័�នស� ី និណបុសារាះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តមន្បីកប្បាហាគះ ង ឯីចបនមន�នរះកចុះេេឈ ះេះះ

េាះ តវ័ុវែន (អ័ុព ី១៨ រាប ៣០) ះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តមនកបតិូបវណរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តារា

មនវ ន័ ចបណសប ង  

• កះុណចបេណមរះកផ�ាបបទសម� សនធារាមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត េ្ចីនវណ៧០% មនចបេំះរាណ្តាមាតកបតិ

បឋមសកិត នមិនេចះអន និណសេសរកកង កវភិនបក� �ពីទបេកបទបនណយប ណចងសបះណករបប ប និណកចុះ

េេឈ ះេះះេាះ ត េះ័រះកមនសទិ�ិេះះេាះ តារាមនកបតិចបេំះរាណូបមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តេ្ចីន

វណរះការាមនកបតិចបេំះរាណខ�សប ង  

• កះុណចបេណមរះកផ�ាបបទសម� សនធ ារាមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តមន ៩០.៩% វរះការាមនមុខបនប ាប

ខខមន ង  

• េហតុផាារាមនិះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តមនរូចតេបា 

- ២៣.៦% ះននិតថ ពមកគតបមនេេឈ ះេយកះុណប យ្ ីេះះេាះ តមចេហី័  (ពមកគតបអចនណមះ កបែម័

ចុះេេឈ ះេះះេាះ តីិ)   

- ១៥.១% ពុបះនទទមាពនត៌មនពីកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

- ៩.៣% មិនមនេពា្នបប្គនបេបចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

- ៩.៣% ះននខ សបប�ូទីាបេយ 

- ៩.២% មនែបណ ឺ

- ៨.៨% ខ�ះឯកសកះុណកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

- ៤.២% មិនះនរាណថមនសទិ�ិចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

- ១.៧% កយិាន័ចុះេេឈ ះេះះេាះ តស�ិតេយា� ័ 

- ១.៤% មិនមនថវកិ 

- ០.៨% ធុ�នាណកចុះេេឈ ះ និណពិនតិិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត 

- ០.៨% មន�ីចុះេេឈ ះមិនមនភពេកបូកប 

• ២.៤% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តមិនះនេធ�ីកចុះេេឈ ះេះះេាះ តេះ័ខខមនឯណេទ ែបនមសេះ័នណមះ កបចុះ

េេឈ ះេះះេាះ តីិ ង   

• យប ណេីច ២.៦% �នរះកផ�ាបបទសម� សនធះនែមបកាបះកកះុណកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត នពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះ

េះះេាះ តង េយទូូបណ ២៤ េខត�/េែធន ី តននិ ី ១៤.២៩%, ្កេចះ ១១.៤៣% និណបេប ័មនែន័ 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

១០.២៩% ះនែមបកាបះកកះុណកចុះេេឈ ះ និណពនិិតិេេឈ ះេះះេាះ តង កបតិ�នកចុះេេឈ ះេះះេាះ តេយ

េខត�ារាវបប្ពបារនេនះអចែះឥទ�ិពា េះ័សមូាេហតុ កនខ សបប�ូបសប្បវពារ នកេធ�ីរេេ�     

្បេវសនធពាកមឈកកេប្បេទសែតិខណង េយកះុណចបេណមរះការាែមបកាបះក២៨% វ័ុវែន និណ 

៧២% វរះកមនវ ន័ ចបណសប ង   

• ្បតពពនត៌មនារាូកបទណេបនាណកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ភនេ្ចីនះនមកពីេមតូម ិ និណឆម័ៈ វទិិុ និណ      

ទូទសកនធង  

• កះុណចបេណមរះកផ�ាបបទសម� សនធ ៩១.៥% មិនរាណពីប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តរបបូណង ១៥.៨% �នរះកមនសិទ�េះះ

េាះ តះន័ាបថទបណប ១០១៨ នាណេ្បី្ះសបសបេបបកេះះេាះ តេេពារេនត រូេចះះពមកេនមិនះន័ាបថ  

ទបណបេនះ្តតវះនែបនមសេះ័ាិខិតប�យ កបរត�ស�� ំសបេបបបបេ ីី ិកេះះេាះ តង ឯី ៦៦.២% មិនសួាបរ�ីេប

វទបណប ១០១៨ 

• ៦២.៤% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តះនេធ�ីកពនិិតិេេឈ ះេយកះុណប យ្ ីេះះេាះ ត ២០១០ង កះុណចបេណមរះក

ះនចុះេេះ ះេះះេាះ តារាមិនះនេបពិនិតិេេឈ ះះនេអ័េហតុផារូចតេបា 

o ៥១.៣% គតបមនេេឈ ះកះុណប យ្ ីេះះេាះ តមចេហី័  

o ២៣.៩% ពុបះនទទមាពនត៌មនពីកចុះេេឈ ះ និណពនិិតិេេឈ ះេះះេាះ ត 

o ១៨.៧% ពុបមនេពាេវល្នបប្គនបេបចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

o ១០.៣% គតបមនែបណ ឺ

o ៣.២% មន�ីចុះេេឈ ះេះះេាះ តមិនេកបូកប 

o ៣.២% នខ សបប�ូទីាបេយ 

o ២.៤% មិនរាណថមនសិទ�ិេះះេាះ ត 

o ១% ធុ�វមម័ កចុះេេឈ ះ និណពិនិតិេេឈ ះេះះេាះ ត 

o ១% គឈ នថវកិ 

o ០.១% ្តតវះនីមមតបេះ័កេសីេរីណាផះកនេយះ័ 

o ០.១% ្តតវះនីមមតបពកីចុះ និណពិនតិិេេឈ ះេះះេាះ ត   

• ៣៦.៦% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តមិនរាណថរត�ស�� ំារាផុតកបំ តបអចេ្បី្ះសបសបេបបកេះះេាះ ត 

២០១២ និណ២០១៣ង េះ័ាេកេយ�ថ�ទ ី០១ ាខកករះ ាះ ប ២០១១ នែប ះនេច�េសចក�ី្បកស ពកីបន�

សុពាភពរត�ស�� ំបន �ំារាផុតកបំ តបអចេ្បី្ះសបះនហូតរាប�ថ�ទ ី៣១ ាខធះូ ាះ ប២០១៣ ង  

• ៤.៧% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តះនបក� �ថ រត�ស�� ំបន �ំ្តតវះនេនរកហូតង រត�ស�� ំបន �ំារា

្តតវរកហូតូបណេេះ ភនេ្ចីន្តតវះន័កេះ័អវិធកះុណេគាបបំណសបេបបកចុះេេឈ ះ និណពិនតិិប យ្ ី

េេឈ ះេះះេាះ តង កះុណេេះ ៦២.២% ្តតវះន័កេះ័េមតូម ិ ១៤.៦% េះ័េម្ុប ១.១% េះ័្កាមហហុន

ឯកែន ៤.៤% ័កេះ័បបូាីស ង 

• ៩៨.៨% �នរះកចុះេេះ ះេះះេាះ ត នាណេបេះះេាះ តេ្ែសីេសី្កាម្បាកត្ុប សករ តប េយាះ ប២០១២ង  
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

• ៦.៩% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត មិនមនរត�ស�� ំបន �ំវតិាខឈ ង  

• កសិកត្សវ្វវបក� �ថ ៨៩% �នរះកផ�ាបចេមខី័ារាេ្បី្ះសបរត�ស�� ំបន �ំវតិាខឈកះុណកចុះេេឈ ះ

េះះេាះ ត ង ៣៤.៨% ះនេ្បី្ះសបេសេវេេ្នពសមនបិទូបថត ង ១៥.៤% េ្បីសបបុ្តកបេំីត ឯី ៣.៣% 

េ្បីេសេវេេ សះ កបេយនិណ២.៤% េ្បី្ះសបេសេវេេ្នពសារាេច�េះ័អវិធ ង  

• ២៤.៦% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តារាមនខុសពនត៌មនយប ណតិចណសបមម័កំីពីប យ្ ីេះះេាះ ត ២០១១ 

(ាះ បកបេំីត េេឈ ះ េតទ និណអសន័ះ ន) ង (េនះនឺវកេកីនេេណី�នភពមិន្តាម្តតវេបីេធេប វមម័ 

២១.៨% សបេបបប យ្ ីេះះេាះ ត ២០០៨ង)  

• ខុមាហ�ាះនេ្បេបេធេបទនិះនន័ារាះនមកពរីះកផ�ាបបទសម� សនធវមម័ប យ្ ីេះះេាះ ត ២០១១ េះ័កះុណ

េេះខុមាហ�ាះនកេ្�ី ១៧.២% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត (េេឈ ះមិន្តតវះនកេ្�ីេយកះុណប យ្ ីេេឈ ះ

េះះេាះ ត ២០១១ ន េេឈ ះូបណេេះ្តតវះននខ សបប�ូូបណ្សាណ) ង តមេាខេនះេ្�ីថមនកបតិូបវណប យ្ ី

េេឈ ះ ២០០៨ ារាមន ១៨.៥% ង េូះបីយប ណណ ចបនមនេនះមន្បមំ ១,៥ លនេកប�នរះកចុះេេឈ ះ

េះះេាះ ត ារាអច្បឈមនាណកះតបបណបសិទ�ិសបេបបកេះះេាះ តេេពាខណមុខ ង េយណឆមះ័ក ធំ

សេណរត្សវ្វវប យ្ ីេះះេាះ ត និណកចុះេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប ២០០៨បសបខុមាហ�ា មនរះកមនសិទ�េិះះ

េាះ ត ្បមំ ៤៤០,០០០េកប មិនអចេះះេាះ ត េះ័សាតែមបប�� កេេឈ ះមនិេ្�ីេយឯកយិាន័

េះះេាះ ត ង  

• សវនកមឈប យ្ ីេះះេាះ ត ះនកេ្�ីទិនះនន័រះកេះះេាះ តារាមនិមនកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត ារាកះុណេេះ

តះបេព� ១២.៧% មនតមេាខខ�សបវណេន ង តននិ ី ៧.៦%, ឧត�មនែន័មន ៧.៣%, េកះកុណមន 

៦.១១%, ះតបរបបណ ៥.៩៦% ឯីេខត�េផកណមេទេតមនកបតិេ្កម ៥% ង 

• ខុមាហ�ាកេ្�ីកំីពិេសសចបេពះពនត៌មនរះកេះះេាះ តមនបាន�មឋនៈកិត�ិ័ សឧូហ ធំ  “សេម�ច” 

ភយ បបវមម័េម្តកូា េយកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត ២០១១ ារាះនបេណរីត នណិបក� �េយេាីាវបស័បសប 

នែប ារាខុសពីរះកេះះេាះ តរ�ទេទេតង រូេចះះ នែប មន្បតិបត�ិកពិេសសខខះារាមិនមនាចណកះុណនីតិវធិ ី

េះ័មនរះកេះះេាះ តមនបាន�មទនិះនន័ “ឋនៈ” វពិេសសេយកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត ២០១១ង (សូម

េមីាឧបសម�នន� ៣ ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តបសបនែប)   

៦.ាះ���ធ��ះ�ត ក�េឈា �េេ�េះអ ឆា

របេំីកចុះេេឈ ះរះកេះះេាះ ត និណកបេណរីតប យ្ ីេេឈ ះរះកេះះេាះ តេះ័រនុេលមេបឆមបទះ ននតិ័ុត� 
និណនិយមវសកាីិះន្តាម្តតវ នឺវ្បតិបត�ិកយប ណសបខនបមម័កះុណចបេណម្បតិបត�ិកសបខនបមេផកណេទេត�នក
េេបចបរបេំីកេះះេាះ តេះ័េស ី និណ័ុត�ិធ៌មង ្ពះេវណច្កកម�ុវមន្កបខន ណំ ចងបបសបខនបមបី ស្មបប
ឱិ្បវពាររនុវត�សិទ�ិេះះេាះ តេនះះនារាេយកះុណេេះមន រធមឈនុ �្ ចងបបស�ីពីកេះះេាះ តេ្ែីសឆបណតបណណ
េស� និណបទប�យ  និណនីតិវធិីស្មបបកេះះេាះ តេ្ែីសឆបណតបណណេស�បសបនំៈកមឈ ធិកវតេិេបចបកេះះ     
េាះ តង រធមឈនុ �្ះនាចណរបពីសិទ�ិេះះេាះ ត នណិេគាក ធំ ្នាះស្មបបរនុវត�សិទ�េិះះេាះ ត ារា្តតវះនប ដ្ូ ាមក
ពីចងបបសទិ�ិមនុសករន�វតសិបខនបមារា្ពះេវណច្កកម�ុវះនផ�ាបសចដ បនន រូចវេសចក�ាីថខណក ធំ វសកាស�ី
ពីសិទ�ិមនុសក កតិកស�� រន�វតសិ�ីពីសិទ�ពិារ និណនេយះ័ វេរីមង ចបាំកឯចងបបស�ីពីកេះះេាះ តេ្ែីសឆបណ
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តបណណេស� ែបពូកទ៦ី ាចណាបរិតពីាក�ន ណំ ារាត្មតវឱិមន េរីមីរីនុវត�សិទ�េិះះេាះ តេះ័្សបចងបប និណស្មបប
កសុបចុះេេឈ ះេះះេាះ តង ចងបបេនះកធះនកបំ តប នណិ្បនាបភកិចដេនះេបេអ័នំៈកមឈ ធកិវតេិេបចបកេះះ
េាះ ត ារាវស� បននរព្្កិតិ និណឯកេែិង ស� បននេនះមនសិទ�ិកះុណកេធ�បីទប�ដ  និណនីតិវធិី និណេសចក�ីាំេបេេ 
េរីមីបីេណរីតនូវរបេំីកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ង 

កចុះេេឈ ះរះកេះះេាះ ត និណកេធ�ីបចដុបីនះភពប យ្ ីេះះេាះ ត ្តតវះនរនុវត�េបឆមនីតិវធិសីបខនបមរូចខណ
េ្កមៈ 

I. ករពិពិត្យប �� េី ឈិព កងកឈ� េី ឈ�ឈឈ�ះេ ិ

េយកះុណចងបបស�ីពីកេះះេាះ តេ្ែីសឆបណតបណណេស��ន្ពះេវណច្កកម�ុវ ះនត្មតវេអ័កពិនិតិប យ្ ី
េេឈ ះ និណកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត េហី័ និណកេធ�ីបចដុបីនះភព និណកផ�ាបសុពាភពេាបី យ្ ីេះះេាះ ត្តតវេធ�ីចបបព�ីថ�
ទី០១ ាខតុល ហូតរាប�ថ�ទី៣១ ាខធះូ វេេណេាបាះ បង េយាខវចិ�ិកាះ ប២០១១ មនកេធ�ីវេិសធនកមឈម្ឆ៤៩ និណ
ម្ឆ៦៤�នចងបបេះះេាះ តេ្ែីសឆបណតបណណេស�េយាះ បារាមនកេេបចបេះះេាះ តវសកា ័ៈេពាខណេាីេនះ
អចបាន�មយប ណ័ូះន៣០�ថ�េទេត រូចេនះចបនមន�ថ�េរីមីចុីះេេឈ ះពិត្ះករះនេកីនេេណីពី២០�ថ�េប៤៥�ថ�ង 

ចងបបះនាំេបរបពី្កាមទទមាខុស្តតវ្បតិបត�មិ្ឆ៥៣ នំៈកមឈ ធិកវតិេេបចបកេះះេាះ ត្តតវេធ�ី្ បតិតូ
កមឈរបណចរាប្កាម្បាកត្ុប សករ តបីិបបេព�តមេទីវតបណណខខមន កះុណកពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះ និណកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត
កះុណប យ្ ីេះះេាះ ត និណេសេវេេប យ្ ីេះះេាះ តស្មបប្ុប សករ តបនិមម័មង េរមីីរីនុវត�តមេទខីណេាី ្កាម្បាកត្ុប 
សករ តប្ តតវ្បនាបភកិចដរាបេសឈ�ន្ុប សករ តបបសបខខមនីិទទមាវមន�ីពនិិតិប យ្ ីេេឈ ះ នណិចុះេេឈ ះេះះេាះ តកះុណប យ្ ី
េះះេាះ តនិណេសេវេេប យ្ ីេះះេាះ តកះុណ្ុបសករ តបបសបខខមនង ្កាម្បាកត្ុប សករ តប្តតវរាកេបេសឈ�ន្ុប សករ តប ីិរនុវត�
ីិះន្តាម្តតវនូវចងបបស�ីពកីេះះេាះ ត បទប�យ  នណិនីតិវធិីារាកបំ តបេះ័នំៈកមឈ ធកិវតិេេបចបកេះះេាះ ត
ង ្កាម្បាកត្ុប សករ តប្តតវចតបសមែកិ្កាម្បាកត្ុប សករ តបបសបខខមនមម័(១)ូបចបេពះ្ុប សករ តបារាមនសមែិក
្កាម្បាកត្ះប(៥)ូប នណិពី(២)ូប ចបេពះ្ុប សករ តបារាមនសមែកិ្កាម្បាកតចបបពី្ះបពី(៧)ូបេេណីេបីិ្បចប
កពិនិតិេមាីកខុស្តតវេាីេសឈ�ន្ុប សករ តបកះុណកបេុណេពា�នកពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះ និណកចុះេេឈ ះេះះេាះ តង
សមែិក្កាម្បាកត្ុប សករ តបារា្បចបកេនះមិនទទមា្ះកបកប�បាន�មេេី័ ង 

នំៈកមឈ ធកិវតិេេបចបកេះះេាះ ត្តតវេធ�កីពិេ្គះេយបាបវមម័្កសមណមី�ផប របពីកេធ�ី្បតិតូកមឈ
របណច្សបឆមសមត�ភព និណធនធនបសប្កាម្បាកត្ុប សករ តបេហី័ ្តតវេធ�ីកប �ំុ ះបណ� ាកសណសមត�ភព និណ
ផួតបផួណបមេធ្ះ័ សម� ៈ ថវកិសម្សបរាប្កាម្បាកត្ុប សករ តប នណិេសឈ�ន្ុប សករ តបេរីមីរីនុវត�កទទមាខុស្តតវ
េនះង  

កះុណនន័ចងបបេនះ មនស� បននវេ្ចីនារា្តតវទទមាខុស្តតវចតបាចណ នណិ្បតបិត�ិកេាីរបេំីកចុះេេឈ ះេះះ
េាះ ត និណេធ�ីបចដុបីនះប យ្ ីេេឈ ះមមមនៈ ន.ែ.ប ្កាម្បាកត្ុប សករ តប េសឈ�ន្ុបនិណ្កសមណមី�ផបង ចងបបីកបចបបបណ�បឱិ 
ន.ែ.ប ្តតវ្បនាបសិទ�ិរបណចឱិេប្កាម្បាកត្ុប សករ តបបបេព�តមេទីវតបណណបសបខខមនកះុណកពនិិតិប យ្ ីេេឈ ះ និណ
ចុះេេឈ ះេះះេាះ ត បបុាន�េយេពាារា្កាម្បាកត្ុប សករ តបណមះ កប មមូបណេសឈ�ន្ុប ះន្ប្ពាត�ទេណ�មីិន្ប្កតធី�នបធ�
ណមម័ចងបបមិនះនេះះ្ស័របពកី្នបប្នណថេតី ន.ែ.ប អចរកសិទ�ិរបណចពី្កាម្បាកត្ុប សករ តប នេសឈ�ននេទ 
េហី័ ្តតវះកបែបនមសេះ័មន�ីណេផកណះនារនេទ? វឧូហ ធំ េយាះ ប២០០៧ និណ២០០៨មនកេច�ទបណប

១០១៨ខុសនីតិវធិីយប ណេ្ចីនេះ័េម្ុបេយសករ តប ថេត ីន.ែ.ប អចរកសិទ�ិរបណចបសបេម្ុបសករ តបូបណេេះះនារ
នេទ? 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

 
វនិចដកា កេធ�ី្បតិតូកមឈរបណចេនះ្តតវះនភនរីះកពកបពនន�កះុណរបេំីកេេបចបកេះះេាះ តមនរូចវ 

រះកេះះេាះ ត រណកួសណមួសុីវាិ នណិនំបកកនេយះ័វេរីម ះនចតបទុកថរណ�ួន្កាម្បាកតេនះមិនអចវស� បនន
រព្្កិតិកះុណកេធ�ីកិចដកេនះះនេេី័  េបីេូះបីវសមែិកូបណេេះេកីតេេណីេះ័កវបបេាះ តកធេះ័កធសមែិក
�នរណួ្កាម្បាកតេនះនាណអចះតបបណប សមែិកភពវ្កាម្បាកតបសបខខមនេបវ�ិ េយេពាារានំបកកនេយះ័
សមាីរាះនាតណឆបណ រកសមែិកភពនំបកកនេយះ័បសបគតបេច�ពនីំបកកនេយះ័ េបេីយណឆមម្ឆ
១៦�នចងបបស�ីពកី្នបប្នណរះា្ុប សករ តបង កះុណកទទមា្បតិតូកមឈរបណចពី នសែសប ្កាម្បាកត្ុប សករ តបេធ�ីក
ពិនិតិ និណ្បមូាទនិះន័េរីមីេីធ�ីបចដុបីនះភពប យ្ ីេេឈ ះ នណិកចុះេេឈ ះេះះេាះ តង ម្បណេទេតមនកពិះកស្មបបក
រះការាទទមាខុស្តតវេអ័ះនវកបលកបះណ ន.ែ.ប និណ្កាម្បាកត្ុប សករ តប េយេពាារាកបហុសេយកះុណប យ្ ីចុណ
េ្ក័ារាេះះពុម�េះ័ ន.ែ.បង 

II. ឯកស្ប� កក់ ិត�ប� �(�បប ិពិព អាក)ិព ទ�ល�ំន

រត�ស�� ំបន �ំស�យ តិាខឈ នឺវឯកសរធសបខនបស្មបប្បវពារកះុណកប�យ កបស�យ តិាខឈ និណអ័ុ មម
ូបណទីាបេយកះុណ្ុប សករ តបផណារ ្បសិនេបីកបពុណសបេយទីាបេយរចិ�ន�័ធង 

េយ្បេទសកម�ុវ្បវពារមនសទិ�ិេះះេាះ ត(អ័ុ១៨ាះ បេេណីេប) ពុបមនរត�ស�� ំបន �ំ្នបបគះ េេះ
េទង េយ�ថ�ទី២៣ ាខមិថុេ ាះ ប២០១១ េែះ តះិា ឆម័ៈ្កសមណមី�ផប ះនេច�រនុ្កិតិមម័េាខ១៣២ រន
្ក.បក េរីមីបីន�សុពាភពរត�ស�� ំបន �ំស�យ តិាខឈារាផុតកបំ តបហូតរាប�ថ�ទី៣១ ាខធះូ ាះ ប២០១៣ង កបន�
សុពាភពេនះះនែម័ឱិរះកមនសិទ�ិេះះេាះ ត្បាហាវ ៤លនេកប ក័្សពាេ្បី្ះសបរត�ស�� ំបន �ំ
ស�យ តិាខឈបសបពមកេនារាផុតកបំ តបសបេបបកេះះេាះ ត្កាម្បាកត្ុបសករ តបេយាះ ប២០១២ នណិកេ្ែីសឆបណរះក
តបណណេស�េយាះ ប២០១៣ង 

 រះកសុបចុះេេឈ ះេះះេាះ ត្តតវះនត្មតវេអ័បក� �ឯកស ារាអចប�យ កបរត�ស�� ំ(ស�យ តិ និណអ័ុ) 
និណទីាបេយង េយេពា្បវពារមនិមនឯកស(រូចវរត�ស�� ំបន �ំ នឯកសេផកណម) ពមកេនអចអចេសះីេប
េម្ុប េយសករ តបនូវឯកសប�យ កបរត�ស�� ំ រូចវ ទ្មណប១០១៨ ន១០១៩ែបនមសង េយ�ថ�ទី ១៣ ាខកករះ ាះ ប
២០១១ ន.ែ.ប និណ្កសមណមី�ផបះនេធ�េីសចក�ីាំេបនិណប�ូេេឈ ះទបណប១០១៨េបវទបណបេេឈ ះថាិខិតប�យ កបរត�
ស�� ំស្មបបបបេកីេះះេាះ តង 

ាិខិតេនះនាណ្តតវះនេច�ឱិេ្បី្ះសបស្មបបរះកសុបចុះេេឈ ះូបណឹ័ណ ារាមិនមនឯកសប�យ កបរត�
ស�� ំ អ័ុ និណទីាបេយ េះ័្គនបាតេបមកវមម័នូវសកកាីរាមនសិទ�ិេះះេាះ តេយកះុណ្ុប សករ តបេេះចបនមន០២
េកប និណូបថតពីសនខាកមកធេេយចបេពះមុខេម្ុប េយសករ តប ង េសចក�ីាំេបបសប នសែសប នណិ្កសមណមី�ផបះន
បក� �ាបបបទនិណនីតិវធិី្ នបប្គនប�នកេច�ាិខិតេនះង កេច�ាិខិតប�យ កបរត�ស�� ំស្មបបបេ្មីឱិកេះះ
េាះ តមននាបប យ្ ី្តាម្តតវ និណត្មតវឱិមនកេធ�ីះ័ក ធំ បូកសុប�នកេច�ាិខិតេនះង ឯីាិខិតប�យ កបទីាបេយ
កះុណ្ុប សករ តប(ទ្មណប១០១៩) កធវឯកសមម័កះុណចបេណមឯកសផខូវកស្មបបេ្បី្ះសបេធ�ីវឯកសស្មបបសុបចុះ
េេឈ ះេះះេាះ ត និណកេះះេាះ តះនផណារេយេពាណារារះកសុបចុះេេឈ ះេេះមិនមនឯកសប�យ កបទាីបេយកះុណ
្ុប សករ តបង 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

III. ក្ពទ្យប �� េី ឈ�ឈឈ�ះេ ិ 

កះុណកបេុណេពា១០�ថ�មុនេពា�ថ�ចបបេផ�ីមកពនិិតិ នណិកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ្កាម្បាកត្ុបសករ តប នណិេសឈ�ន
្ុប សករ តប្តតវបិទផត័នូវប យ្ ីេេឈ ះ ទឆីបណកយិាន័េះះេាះ ត នណិកយិាន័ចុះេេឈ ះេះះេាះ តេយសល្ុប 
សករ តប និណេយទកីានខណណមម័ កះុណ្ុប សករ តបង 
ចបាំកកបិទប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តមនពីរបណកបកាខុសគះ  េរីមីឱីិ្បវពារ និណរះកពកបពនន�េបពិនតិិ នណិេផប�ណ
នប តបទិនះនន័ ពនត៌មន វពិេសសនឺេេឈ ះង 

កះុណកបេុណេពាចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ្កាម្បាកត្ុបសករ តប នណិេសឈ�ន្ុប្ តតវបទិប យ្ ីេះះេាះ តចុណេ្ក័ 
ឧូហ ធំ  សបេបបកចុះេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១១ ប យ្ ីេះះេាះ តចុណេ្ក័នឺប យ្ ីាះ ប២០១០ង រះកេះះេាះ ត (ន្បវ
ពារ ារាមនេេឈ ះខុសប យ្ ីេះះេាះ ត) ពិនិតិទនិះនន័េេឈ ះបសបខខមនេេណីថេតី្តាម្តតវារនេទ? េបីខុសទិនះនន័ 
(នខុសរក�េវុិទ��នេេឈ ះ) រះកេះះេាះ ត(ន្បវពារេេះ) េសះីេសឈ�នឱិាកត្មតវ ឆមឯកសប�យ កបរត�ស�� ំផខូវ
ការា័កមកបក� �ង កះុណកំីះតបេេឈ ះពមកេនេសះីេសឈ�នឱិចុះេេណីវ�ិង េយ្តណបនីតិវធិីេនះ រះកេះះេាះ ត (ន
្បវពារូបណេេះ)អចចុះេេឈ ះេកនីពីរណ េបសីិនកខុសរក�េវុិទ��នេេឈ ះបសបពមកេននឺខខ បណូបណ្សាណេពកង 
េ្ក័េពាចុះេេឈ ះេះះេាះ តភខ ម េបីគឈ នពកិប �ំា ណ ្កាម្បាកត្ុប សករ តប នណិេសឈ�ន្ុប/សករ តប្តតវបិទប យ្ ីេះះេាះ ត
របបូណង 

ប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណនឺះនមកពីកផ�ុ បប ដ្ូ ា ប យ្ ីេះះេាះ តចុណេ្ក័ ារាះនេធ�ីបចដុបីនះភពមច និណប យ្ ី
បាន�មារាះនេផប�ណនប តបមចង ្បវពារ នណិរះកពកបពនន� (នំបកកនេយះ័) អចមកពិនិតិម�ណេទេតកះុណេគា
េដាកត្មតវប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណឆម័ៈកប�ាណតះប  េះ័សមិនេ្�ីេេឈ ះ នខុសទនិះនន័ នណិរក�េវុិទ� នមនេេឈ ះ 
បបុាន�េេឈ ះេយកះុណកយិាន័េផកណង ្បវពារ នរះកពកបពនន�អចពិនតិិ និណប�ាណែបូ សប មនេេឈ ះកះុណប យ្ ីេះះេាះ ត 
ាតែនេេះគឈ នសិទ�ិរូចកះុណាក�ន ណំ ង 

IV. ករត� ិតវ ៉ ំជ�កិព ក�កឈរសា 

វេិសធនកមឈ�នចងបបេ្ែសីឆបណតបណណេស�េយាខវចិ�កិ ាះ ប២០១១ កធះនបាន�ម�ថ�ស្មបបកប�ាណតះប  នកប�ាណ
ែបូសបេាបី យ្ ីេះះេាះ តរបបូណចបនមន៥�ថ� ារាសុប័ៈេពាូបណរសបន១ឺ០�ថ�ង ័ៈេពាេនះអចែម័ធេ្បវពា
រកធរូចវនំបកកនេយះ័មនេពាេវលកះុណកពិនតិិេេឈ ះ  នណិប�ាណតះបរបពីកះតបេេឈ ះ នែបូសបកចុះេេឈ ះ 
នកតទុកេេឈ ះ មិន្សបចងបបកះុណប យ្ ីេះះេាះ តង ខណេ្កមបក� �របពនីីតិវធិីកប�ាណតះប  កះុណរបណកបកា�នកចុះ

េេឈ ះេះះេាះ ត នណិកប�ាណតះប  នកប�ាណែបូសបកះុណរបណកបកាបិទផត័ប យ្ ីរបបូង។  

1. ករត� ិតវ កេក ុំដកកកលងកឈ� េី ឈ�ឈឈ�ះេ ិ 

េយេពាារាកសុបចុះេេឈ ះេះះេាះ ត្តតវះនបរិេសធេះ័េសឈ�ន្ុប សករ តប រះកសុបចុះេេឈ ះមនសិទ�ិប�ាណតះប

េប្កាម្បាកត្ុប សករ តប�នទីកានខណារាះនសុបចុះេេឈ ះកះុណ័ៈេពា៣�ថ�យប ណ័ូ បេប បបពី�ថ�ទទមាេសចក�សីេ្មច
បរិេសធពីេសឈ�ន្ុប សករ តបង ្បសិនេបរីះកសុបចុះេេឈ ះមិនេព�ចិត�េបនាណេសចក�សីេ្មចបសប្កាម្បាកត ្ុប សករ តប រះក
សុបចុះេេឈ ះេេះអចះកបពកិប �ំា ណតះប បសបខខមនេប ន.ែ.ប កះុណ័ៈេពា៥�ថ�យប ណ័ូ បេប បបព�ីថ�ះនទទមាាិខិត
ែូនរប ាំ ណបរិេសធង កះុណកំីារារះកប�ាណតះប  េយាតមនិេព�ចិត�េបនាណេសចក�សីេ្មចបសប ន.ែ.ប រះកសុបចុះេេឈ ះ
េេះអចះកបពកិប �ំា ណតះប បសបខខមនេប្កាម្បាកតធមឈនុ �្កះុណ័ៈេពា៥�ថ�យប ណ័ូ បេប បបពី�ថ�ះនទទមាាិខិតែូន
រប ាំ ណបរិេសធពី ន.ែ.បង េសចក�សីេ្មចបសប្កាម្បាកតធមឈនុ �្នឺវេសចក�សីេ្មចចុណេ្ក័បិទផខូវតះបង  
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

2. ករត� ិតវ ៉/ិ�  ំជ�ក�េិ� ក្ពទបិា្យប ��ឈឈ�ះេ ិុំ្ ូ

េយេពាារា័ៈេពាពិនតិិប យ្ ីេេឈ ះ និណកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត េហី័ កប�ាណតះប េបនាណកចុះេេឈ ះះន
ប ដ្បប ប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណនាណ្តតវះនបទិផត័វសធំៈេយឆម្ុប សករ តបនិមម័មង ចបេពះ្ុប សករ តប ារាមន
េសចក�សីេ្មចេច�ពី ្កាម្បាកត្ុប សករ តប នសែសប និណ្កាម្បាកតធមឈនុ �្ ូកបទណេបនាណកប�ាណតះប េបនាណកចុះ
េេឈ ះេះះេាះ តេនះ ទិនះនន័ារាមនេយកះុណប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណ�ន្ុប សករ តបេេះ ្តតវាផវកេបេាីេសចក�សីេ្មចូបណ
េេះង កះុណ័ៈេពា៥�ថ�បេប បបពីកបទិផត័នូវប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណេនះមក ្បវពារ្នបបូបមនសិទ�បិ�ាណតះប  ន/និណ
ប�ាណែបូសបេបនាណទិនះនន័ារាមនេយកះុណប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណេេះេប ្កាម្បាកត្ុប សករ តប នណិវបន�បេប បបេបនសែសប 
និណ្កាម្បាកតធមឈនុ �្ង ចបេពះាះ បារាមនកេេបចបកេះះេាះ តវសកា ័ៈេពាប�ាណតះប  ន/និណប�ាណែបូសបេនះមន 
័ៈេពា១០�ថ� បេប បបពី�ថ�បិទផត័នូវប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណង េាបកមឈវត�ុ�នកប�ាណតះប  ន/និណប�ាណែបូសបេបនាណទនិះនន័
កះុណប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណ ្តតវាតរនុេលមេបឆមចងបបស�ពីកីេះះេាះ តេ្ែសីឆបណតបណណេស� នណិបទប�យ  នណិនីតិវធិី
បសប នសែសប េបពុីបរូេចះ ះេទ េាបប �ំា ណូបណេេះនាណ្តតវបរិេសធេចាេះ័្កាម្បាកត្ុប សករ តបង 

េបីេូះបីវស� បនន្កាម្បាកតធមឈនុ �្ ្តតវះនចងបបកបំតបេអ័វស� បននកបពូាកះុណកេះះ្ស័វះិទកះុណក
េះះេាះ តកធេះ័កធមនភនពីកបពនន�មម័ចបនមន័ាបថ កេះះ្ស័េះ័ស� បននេនះ េយាតមិនអចទទមា័កះន
េយេេី័  ពីេ្ពះមិនមន្កបខន ណំ ចងបបវកបលកប ស្មបបបក� �ពីតបេំីកសុបីរេណ�តេអ័ះនចងសបលសបេបេាី   
ប �ំា ណារាស� បននេនះទទមាបនបុកេះះ្ស័ រូចវប �ំា ណូកបទណេបនាណកសុបចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ប �ំា ណតះប  ន/និណ 
ប �ំា ណែបូសបេបនាណប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណវេរមី ពីេ្ពះស� បននេនះនាណវនិចិ�ន័េះ័ាផវកេបេាីរ�ាីរា្កាម្បាកត្ុប 
សករ តប និណ ន.ែ.ប ះនេធ�កីវនិិច�ន័មចមកេហី័ ង 

V. កបតលក�ករលលរ�លេ្យប ��ឈឈ�ះេ ិ

បេប បបពរីបេំីក�នប �ំា ណូបណេនះចបបវស� ពេហី័  នសែសប នាណប�យ េអ័មែ្ម ណំ ាកុបពិូទនេេបចបាកត្មតវ
ទិនះនន័ារាមនេយកះុណកុបពិូទន និណប ដ្ូ ាទិនះនន័ថឈីេបកះុណកុបពិូទន េះ័ាផវកេបេាីេសចក�សីេ្មចវស� ព�នប �ំា ណ
តះប  ន/និណប �ំា ណែបូសប នណិះ័ក ធំ បសបេសឈ�ន្ុប សករ តប កះុណកេេបចបេះះពុម�ប យ្ ីេះះេាះ តឆមកយិាន័
េះះេាះ តនមិម័ម េរីមីះីកបែូន នសែសប ផ�ាបសុពាភពវប ដ្ ីេះះេាះ តផខូវក្បចបាះ បនិណកតទុកវេសេវេេប យ្ ីេះះ
េាះ តរចិ�ន�័ ធេយ្ុប សករ តបស្មបបវកមឈវត�ុបេ្មីសធំែនង ្បក៤.២៩ �នបទប�យ  និណនតីិធិសី្មបបេះះ
េាះ តេ្ែសីឆបណតបណណេស�បសប ន.ែ.បៈ បេប បបពីកប�ាណតះប  ន/និណ កប�ាណែបូសបូកបទណេបនាណកបិទផត័ប យ្ ី
េះះេាះ តរបបូណ្តតវះនេះះ្ស័ឆមាបះបបថះ កប មចេាបវស� ពេហី័   ន.ែ.ប ្តតវចតបាចណីិមែ្ម ណំ ាកុបពិូទនាក
ត្មតវប យ្ ីេះះេាះ ត េះ័ាផវកេាីេាបេសចក�សីេ្មចេះះ្ស័ប �ំា ណតះប  ន/និណប �ំា ណែបូសប និណះ័ក ធំ បសប
េសឈ�ន្ុប សករ តបារាះនេផិែូីន រូចមនាចណកះុណចបំុច ៤.២៧.១០ ខណេាីង មែ្ម ណំ ាកុបពិូទន្តតវេេបចប និណេះះ
ពុម�ប យ្ ីេះះេាះ តឆមកយិាន័េះះេាះ តនីមម័ម មចះកបែូន ន.ែ.ប ចុះហត�េាខ កាបេិច�ទ និណេះះ្ឆផ�ាប   
សុពាភពវប យ្ ីេះះេាះ តផខូវក្បចបាះ បង 

ប�� មម័ារានមេអ័កតបសមួាបេយកះុណតបណកបកាេនះ នឺេយេពាារាមនកបហុសេយកះុណប យ្ ីេះះេាះ ត
ារា ន.ែ.ប ះនផ�ាបសុពាភព ារាប ដ្ ីេនះ្តតវះនេេបចបផាិត នណិប ដ្ូ ាទិនះនន័េះ័មែ្ម ណំ ាកុបពិូទនបសប  
ន.ែ.ប ខុសគះ វមម័នាណប យ្ ីចុណេ្ក័បសបេសឈ�ន្ុប សករ តបារាកតប្ឆេះ័�រមុននាណប យ្ូ នមកមែ្ម ណំ ាកុបពិូទន
បសប ន.ែ.ប ារាេធ�ីេអ័មនកពិះកកះុណកករះកទទមាខុស្តតវេអ័ះនពតិ្ះករ េបីេូះវមន្បតិតូកមឈ
របណចពី ន.ែ.ប កធេះ័ង វេគាក ធំ �នកេធ�ី្បតតូិកមឈរបណច ្បតិតូទទមារបណចមនសិទ�និ� ចបមុខ និណទទមា
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ខុស្តតវយប ណេព�េា�នូវរ�ាីរារះកេធ�ី្បតតូិះនេធ�ី្បតតូិរបណចមកេអ័ េហី័ រះកេធ�ី្បតតូិ មិនអចរនុវត�នូវកិចដ
ការាះនេធ�ី្ បតិតូកមឈរបណចះនេទេតេេី័ ង 

៧.ាអះកសសះធា

មនែបេសី២្បេតទ 

• ែបេសីទ១ីា សបេដេាកីនខ សបប�ូ្បពនន�ចុះេេឈ ះេះះេាះ ត កចុះេេឈ ះេះះេាះ ត និណកេធ�ីបចដុបីនះភពប យ្ ី

េេឈ ះរះកេះះេាះ ត នមាតនខ សបប�ូូបណ្សាណេរមីីីី ិកចុះេេឈ ះេះះេាះ តមនភពក័្សពា និណសម �្ 

េហី័ នាណធេនុំភព�នប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តង ្បពនន�ថឈី នឺេធ�ីេេណីេរមីីីី ិេពាេវល�នកចុះេេឈ ះេះះ

េាះ តមនាក�ំ ៈរចិ�ន�័ ធ (សបេបបរះកមនអ័ុ១៨ាះ ប នកករះការារូទីាបេយ អចចុះេេឈ ះេះះេាះ តេយកះុណ

េមប ណេធ�ីកះន)ងេែះ តះិានមេធ�ីវេិសធនកមឈេាីនតិិវធិីកះុណកេធ�ីរត�ស�� ំបន �ំសបេបបេ្បីះនរសបមម័    

ែីវតិង ្បវពារ្តតវះនែបុ�ីិប�ូូបថតបសបពមកគតបបេប បបពីេ្បី្ះសបរត�ស�� ំបន �ំ២០ាះ បមចមកង 

្កសមណមី�ផបសហ្បតិបត�កិវមម័នាណរះកែបេ� នណិមដ សបែបនម័ កបពុណ្បាណា្បណកះុណកផាិតកមឈវធិ ី េរីមីី

បេណរីត្បពនន�ទិនះនន័រត�ស�� ំែីវស�� មម័ ខំៈេពាារា្បវពារមះ កបម មនេាខរត�ស�� ំ       

បន �ំរចិ�ន�័ធមម័នប ាបខខមនងប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តនមាត្តតវះនមមប ដ្ូ ាវមម័នាណ្បពនន�ទិនះនន័រត�ស�� ំ 

ែីវស��  េហី័ នាណេាខរច�ិន�័ធ រត�ស�� ំបន ណំ បសប្បវពារមះ កបមង នំៈកមឈ ធិកវតិេេបចបក

េះះេាះ ត នមេ្បី្បពនន�ទិនះនន័បសបរត�ស�� ំបន �ំ េរីមីបីេណរីតប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តង 

• ែបេសីទ២ីា សបេដេាកីេធ�ីី ិ្បពនន�បចដុបីនះកនបាត្បេសីេេណី  

្បពនន�ចុះេេឈ ះេនះនឺកតទុករារា កកបបុាន�្គនបាតេធ�ីីិ្បេសីេេណីនូវបចដុបីនះភពប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត កាចក
ច័បន �ំពនត៌មនបសបរះកេះះេាះ ត (VIN)  កេធ�ី/េច�រត�ស�� ំបន �ំ និណាិខិតប�យ កបរត�ស�� ំសបេបបបបេ ី
ីិកេះះេាះ តង 

ក.  បចដុបីនះភពប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត 

េរីមីេីធ�ីីិនុំភពប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តកនបាត្បេសីេេណី កេធ�ីបចដុបីនះភព ប យ្ ីចុះេេឈ ះេះះេាះ ត នម្តតវ
ះនេធ�ីេេណីេះ័នំកមឈ ធិកវតិេេបចបកេះះេាះ ត េះ័សហ្បតិបត�កិវមម័ ្កាម្បាកត្ុបង 

 មុនេពាេធ�ីបចដុបីនះភព នាុបេេឈ ះរះកេះះេាះ តារាគតបះននខ សបប�ូទីាបេយេបកនប្ុបរ�ទ នសខ បបេច�ពី
ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត ្កាម្បាកត្ុប្ តតវមនឯកសប�យ កបង ផបុ័េបវ�ិ អ្សន័េះ័កេះះេាះ តេធ�ីេេណីេេណេាប ៥
ាះ បម�ណ កះុណកបេុណេពា�នាះ បេះះេាះ ត នំកមឈកវតិេេបចបកេះះេាះ តេះ័េធ�ីកសហ្បតបិត�ិកវមម័្បធន្ុប 
និណសមែិក្កាម្បាកត្ុប (សមែិក្កាម្បាកត្ុប ២េកប មកពីនំបកកនេយះ័េផកណមគះ ) េសឈ�ន្ុប និណរវិធ 
ារនរី ្តតវាតទទមាខុស្តតវកះុណកេេបចបប យ្ ីេះះេាះ តពេិសសមម័ារាេធ�បីចដុបីនះភពយប ណវកបលកបមម័ សបេបបាះ បេះះ
េាះ តង នំកមឈ ធិកវតិេេបចបកេះះេាះ ត នមាតាតណឆបណបុនួាិកបសបខខមនវ្បធនកះុណកេេបចបកចុះេេឈ ះេះះ
េាះ ត នណិកបចដុបីនះភពប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តថះ កប្ុប ចបាំកឯ្កាម្បាកតថះ កប្ុប នណិេសឈ�ន្ុប្ តតវេធ�ីវែបនម័ កបសប
្បធនង  

  របេំីកេធ�បីចដុបីនះភព ប យ្ ីេេឈ ះនម្តតវះននខ សបប�ូង នំកមឈ ធិកវតិេេបចបកេះះេាះ ត នមេ្បីប យ្ ី 
ចុះេេឈ ះេះះេាះ តចុណេ្ក័ េហី័ េធ�ីកាស�ណករះកេះះេាះ តូបណឹ័ណមិនះនេបេះះេាះ តនូវកេះះេាះ តចុណ
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

េ្ក័េនះង រូចេនះេហី័  នំកមឈ ធកិវតិេេបចបកេះះេាះ ត នមាត័កចិត�ទុកះកបខខ បណាតេាី្បវពារណ
ារាមិនះនេះះេាះ តេយេពាេះះេាះ តចុណេ្ក័ េហី័ មិនចបះចប័កចិត�ទុកះកបេាី្ បវពារូបណឹ័ណ
ារាះនេះះេាះ តកះុណេពាេះះេាះ តចុណេ្ក័េេះេទង 
ខ . សមហំកមឈ�នេាខរត�ស�� ំបនំ � 

េាខរត�ស�� ំបន �ំ នមាត្តតវះនបាន�មេយកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត ារាេធ�ីីិះក័្សពាស្មបបរះក
េះះេាះ ត កះុណកាស�ណកេេឈ ះបសបពមកេន េយកះុណកំីារាេេឈ ះ �ថ�ាខាះ បកបេំីត េតទ និណអសន័ះ នមិន្តាម    
្តតវង 

ប យ្ ីចុះេេឈ ះេះះេាះ តអច្តតវះនេធ�ីកេផប�ណនប តប (េេឈ ះ �ថ�ាខាះ បកបេំីត និណេតទ) វមម័េាខរត�
ស�� ំបន �ំង 

េាខរត�ស�� ំបន �ំេនះអចះកបែបនមសេាខបន �ំ-បករ នប�រ(ចុះេេឈ ះេះះេាះ ត) ង នមបាន�មបេប តបែមឈ 
(កូេលន) មម័េទេត េយកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តសបេបបកបនតបសបគាបកំីពិេសសចបេពះរះកេះះេាះ ត ង 
ន . បនំ �ពនត៌មនរះកេះះេាះ ត (VIN) 

បន �ំពនត៌មនរះកេះះេាះ ត (VIN) នម្តតវះនេច� និណាចកច័ែូនរះការាះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត វ
ពិេសសរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តូបណឹ័ណារាស� នី័ នទីឆបណេះះេាះ តបសបពមកេន ្តតវះននខ សបប�ូេះ័សក
េធ�ីបចដុបីនះភពប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តបសបនំៈកមឈ ធិកវតិេេបចបកេះះេាះ ត េហី័ កបក� �ពនត៌មនយប ណចងសប
លសបពីស� នី័េះះេាះ ត ្បសិនេបបីន �ំពនត៌មនរះកេះះេាះ ត្តតវះនាុបេចា ប យ្ ីចុះេេឈ ះេះះេាះ ត្តតវាតបិទ
បក� �េយកះុណតូមនិីមម័ម ង កាចកច័បន �ំពនត៌មនរះកេះះេាះ ត នមាតបន�េធ�ីេេណីេះ័នំៈកមឈ ធកិវតិេេបចប
កេះះេាះ ត េះ័សហ្បតិបតិ�កវមម័េម្ុប សមែិក្កាម្បាកត្ុប (សមែកិ្កាម្បាកត ២េកប មកពនីំបកក
េផកណគះ ) េសឈ�ន្ុប រណកួសេណរតកេះះេាះ ត  នណិនំបកកនេយះ័ចូាមមក្បកមត្បាែណកះុណកេះះេាះ ត ារា
តបូវីិទទមាខុស្តតវកះុណកកេរីមីីី ិរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តូបណ១០០%ទទមាះននូវបន �ំពនត៌មនរះកេះះេាះ ត ង   
្.  រត�ស�� ំបនំ � នណិាខិតិប�យ កបរត�ស�� ំបបេ ីី ិកេះះេាះ ត 

សបេបបសកមឈភពបេប នប នំៈកមឈ ធិកវតិេេបចបកេះះេាះ តនមាតបន�របពវេវវសធំៈ នណិវ�ាក 
ពបបរបពីេសចក�ីាំេបកះុណករនុ�� តីិេ្បី្ះសបរត�ស�� ំបន �ំារារសបសុពាភព វឯកសសបគាបកះុណ�ថ�េះះ
េាះ តង  

េម្ុបនមាត្តតវះនាំេប ីិមនតមខ ភពកះុណកេច�រត�ស�� ំបន �ំ និណាខិិតប�យ កបរត�ស�� ំបបេ ីី ិ
កេះះេាះ តង ស� បននពកបពនន�នាណកេះះេាះ តូបណរសប មមមនរណួកសេណរតកេះះេាះ ត េហី័ និណនំបកក
នេយះ័ចូាមម្បកមត្បាែណកះុណកេះះេាះ ត អច្តពតពិនិតិ េផប�ណនប តប និណេធ�សីវនកមឈេាកីេច�រត�ស�� ំ    
បន �ំ និណាិខិតប�យ កបរត�ស�� ំបបេ ីី ិកេះះេាះ តង 
ណ .  កចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

្កាម្បាកត្ុបសករ តប និណនែប ្តតវព្ណាណករនុវត�នធរបេំីក�នកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ារារះកមនសិទិ�េះះ
េាះ តនមាតេបចុះេេឈ ះេះះេាះ ត្តតវបក� �ខខមនេយកយិាន័េះះេាះ ត និណបក� �ឯកសេេារាតបូវេះ័នីតីវធិី
ចុះេេឈ ះេះះេាះ តង 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៨.ា�ភនទេះអះន័ ា

៨.១ា�ត ក�េឈា �េេ�េះអ ឆា

៨.១.១ា��ត�ឆ�ះ�ត ក�េឈអ �េេ�េះអ ឆឆមេតទាះេឆអ័កា

ឆេណទី ២ បក� �ថ ៩៤.២% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ង ្បសិនេបចីបនមន�នកះប នប
្បមំរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តេះ័ ន.ែ.ប មនភព្តាម្តតវេេះ ន.ែ.ប ះនេធ�កីចុះេេឈ ះរះកមនសិទ�ិេះះេាះ ត 
ហូតរាប្បមំ ១០៤% ង តមេាខារា ន.ែ.ប ះនេធ�ីកចុះេេឈ ះរះកមនសិទ�េិះះេាះ តេេះះន ៩,២០៣,៤៩៣
េកប ារាេាីសពចីបនមនះប នប្បមំរះកមនសិទ�ិេះះេាះ ត សុប ៨,៨៩៤,២១៩ េកប ង ូបណេនះអចេធ�ីកះប នប
្បមំថ ភពមិន្តាម្តតវេនះអចបណ� ាមកពីមនេេឈ ះេខឈ ច ន/និណេេឈ ះសបមន និណម្បណេទេតអច េះ័សាត
ប�� បេចដកេទសកះុណកះប នប្បមំបសប នែប ង 

េបីសិនវាបណាចណកចុះេេឈ ះេះះេាះ តឆមេតទវ�ិ ភន័�នស�ីារាះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ៩៤.១% 
ះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ភន័េនះមន្បីកប្បាហានាណភន័បុសារាះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ៩៤.៤% ារង  

សបេបបរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តវ័ុវែនវ�ិ (អ័ុពី ១៨ េប ៣០ាះ ប) ចបនមនរះការាមនវ ន័ ចបណសបារាះន
ផ�ាបបទសម� សនធមនេ្ចីនវណ ៣ រណ�នចបនមន័ុវែន បបុាន�កបតិភន័័ុវែនារាមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តមន 
១១.៣% េ្ចីនវណភន័�នរះការាមនវ ន័ ចបណសប ៣.៧% ង 

ឆេណទ ី២ កបតិ�នកចុះេេឈ ះេះះេាះ តឆមេតទ នណិអ័ុ  

កចុះេេឈ ះេះះ

េាះ ត 

សុប ឆមេតទ ឆមអ័ុ 

ចបនមន % 
ស� ី បុស ័ុវែន វ ន័ ចបណសប 

ចបនមន % ចបនមន % ចបនមន % ចបនមន % 

ះនចុះេេឈ ះ ៨១៧១ ៩៤,២ ៤៩៣៥ ៩៤,១ ៣២៣៦ ៩៤,៤ ២០៩៥ ៨៨,៧ ៦០៧៦ ៩៦,៣ 

មិនះនចុេេឈ ះ ៥០១ ៥,៨ ៣០៨ ៥,៩ ១៩៣ ៥,៦ ២៦៦ ១១,៣ ២៣៥ ៣,៧ 

សុប ៨៦៧២ ១០០ ៥២៤៣ ១០០ ៣៤២៩ ១០០ ២៣៦១ ១០០ ៦៣១១ ១០០ 

៨.១.២ាះអ�មះសេទ�េេេ�េះអ ឆារាមេះេះេប ក�េឈា �េេ�េះអ ឆាឆមេខឆ�ាះេឆអ័កា

ឆេណទី ៣ បក� �ពកីបតិ�នកចុះេេឈ ះេះះេាះ តេយេខត�នីមម័ម ង េខត��បបាិន មន ២១,៧% និណេខត�តន
និ ីមន ២១,១% នឺវេខត�ារាមនភន័ខ�សបវណេន�នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តារាមិនះនេបចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ង 
ផបុ័េបវ�ិ េខត�កណ� ា មន ០,៥% ស� ័េេណ ១,១% និណេខត�កបពណបចមមន ១,៣% មនកបតិភន័ូបវណេន�ន
រះកមនសិទ�ិេះះេាះ តមនិះនេបចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ង 

សេណរតេមាីពីកចូាមមបសប័ុវែនេបឆមេខត�នីមម័ម េខត�តននិ ី៤១,១% និណេខត��បបានិ ២៤,៨% នឺវ 
េខត�ារាមនភន័ខ�សប�ន័ុវែនមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត បបុាន�ភន័ារាមនកបតិូបរូចវេខត�កបពណបស� ឺ
១,៥% េខត�កណ� ា ២,៨% េខត�ាកប ២,១% េខត�កបពណបចម ០,៨% និណេខត�ឆាកវ ០,៨% ង  
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ឆេណទ ី៣ រះកមនសទិ�េិះះេាះ តារាមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត   

េាខ

 

េខត� 

រះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

�នេខត�នមីម័ ម 

រះកមនិះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

ឆមេខត�នមីម័ ម 

័ុវែនមនិះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

ឆមេខត�នមីម័ ម 

ចបនមន % ចបនមន % ចបនមន % 

១ បេប ័មនែន័ ៣៤៨ ៩២,៦ ២៨ ៧,៤ ១៥ ១៥,៨ 

២ ះតបរបបណ ៣៦០ ៩៥ ១៩ ៥ ១៤ ១៣,៧ 

៣ កបពណបចម ៣៧៧ ៩៨,៧ ៥ ១,៣ ៣ ៤,៥ 

៤ កបពណបាះ បណ ៣៦៤ ៩៧,៦ ៩ ២,៤ ៤ ៤,៤ 

៥ កបពណបស�ឺ ៣៦៦ ៩៧,៣ ១០ ២,៧ ១ ១,៥ 

៦ កបពណបធប ៣៦៩ ៩៧,១ ១១ ២,៩ ៧ ៦,៦ 

៧ កបពត ៣៦៣ ៩៥,៨ ១៦ ៤,២ ១២ ១០,៣ 

៨ កណ� ា ៣៧៩ ៩៩,៥ ២ ០,៥ ២ ២,៨ 

៩ េកះកុណ ៣៣៣ ៩៨,៥ ៥ ១,៥ ៤ ៤,៤ 

១០ ្កេចះ ៣៤៧ ៩៤,៦ ២០ ៥,៤ ១២ ១៦ 

១១ ម ណំ ានិ ី ២៤៨ ៩០,២ ២៧ ៩,៨ ១៦ ១៧ 

១២ តះបេព� ៣៧០ ៩៦,៦ ១៣ ៣,៤ ៩ ៥,៨ 

១៣ ្ពះវ ិី  ៣២៦ ៩៣,៩ ២១ ៦,១ ១៨ ១៤,១ 

១៤ �្ពាវណ ៣៥៦ ៩៣,៧ ២៤ ៦,៣ ៥ ៦,៣ 

១៥ េពធ៌សតប ៣១៩ ៨៦,៤ ៥០ ១៣,៦ ១៧ ១៣,១ 

១៦ តននិ ី ២៦៦ ៧៨,៩ ៧១ ២១,១ ៥១ ៤១,១ 

១៧ េសេមេប ៣៥១ ៩៣,១ ២៦ ៦,៩ ១១ ១២,៩ 

១៨ ្ពះសីហនុ ៣៣៨ ៩៥,៥ ១៦ ៤,៥ ៩ ១០,៥ 

១៩ សបាណា្តណ ៣៣៣ ៩២,៨ ២៦ ៧,២ ១០ ៨,៧ 

២០ ស� ័េេណ ៣៧២ ៩៨,៩ ៤ ១,១ ៤ ៤,២ 

២១ ឆាកវ ៣៧២ ៩៨,៤ ៦ ១,៦ ៣ ៣,៤ 

២២ ឧត�មនែន័ ៣៤៣ ៩៥,៣ ១៧ ៤,៧ ១២ ១១,៥ 

២៣ ាកប ៣១៨ ៩៨,៥ ៥ ១,៥ ២ ២,១ 

២៤ �បបាិន ២៥៣ ៧៨,៣ ៧០ ២១,៧ ២៥ ២៤,៨ 

៨.១.៣ាះអ�មះសេទ�េ ក�េឈា �េេ�េះអ ឆារាមេះេះ ក�េឈអ �េេ�េះអ ឆេ្ា�បេធេបវមេ័ ��ត�ឆះបកត�ា

រះកផ�ាបបទសម� សនធ្តតវះនសមពីកបតិ�នកសិកតារាពមកេនសបេចះន េហី័ កសិកតបក� �ពីទបេកបទបនណ 
យប ណសបខនបះណកបតិរបប ប នណិកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត (ូបភពទី ១) ង ភន័ខ�សប�នរះការាមនិះនចុះេេឈ ះេះះ
េាះ ត នឺវរះការាមនកបតិសិកតូប ារាកះុណេេះ ៣៧,៨% �នរះការាមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តេចះអន និណ  
សេសរកក និណេេនះន្តាមបឋមសិកត (ថះ កបទី ១ រាបទី ៦) និណ៣២,៥% នឺវរះការាមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត
ារាមិនះនេបសលេេនូាបាតេសះ ង បបុាន�ផបុ័េបវ�ិ ភន័�នរះការាមនិះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ១,៨% នឺ
រះការាមនកបតិសិកតខ�សប (េេនេាីសថះ កបមធិមសិកតទុតិ័តូម ិនថះ កបឧត�ម និណេ្ក័ឧត�ម)ង 

 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 24 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ូបភពទ ី១ រះកមនសទិ�ចុិះេេឈ ះេះះេាះ តារាមនិះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តេធេបកបតិរបប ប 

ា

៨.១.៤ាះអ�ារាមះសេទ�េ ក�េឈា �េេ�េះអ ឆារាមេះេះ ក�េឈា �េេ�េះអ ឆេ្ា�បេធេបវមេ័ មកខតបតា

ូបភពទ ី២ បក� �ពីទបេកបទបនណះណ កចុះេេឈ ះេះះេាះ ត នណិមុខបកក ង កះុណចបេណមរះកមនសទិ�ិចុះ 
េេឈ ះេះះេាះ តារាមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ៩០,៩% នឺវរះការាមនមុខបនប ាបខខមន និណមន ៦% នឺវរះក
ារាមិនមនកកេធ�ីកះុណ័ៈេពា ១២ ាខចុណេ្ក័ េហី័ រះការាមនកការាមន្ះកបាខវ្បចប មន ៣%  
ឯីរះការាេធ�ីកសិកមឈ មន ២,៦% ង  

កវភិនេរីមីកីបនតបទបេកបទបនណ (Chi-Square) ះនបក� �េអ័េ្�ីថកបតិមុខបអចមនឥទ�ិពាយប ណ
ខខ បណេបេាីកចុះេេឈ ះេះះេាះ តង រ�ីារានមីិចបបអមឈ ធំ  នឺរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តារាមនមុខបកសកិមឈមនិះន
ចុះេេឈ ះេះះេាះ តតិចវណរះការាមន្ះកបាខេទេណូតបេបវ�ិ ង    

ូបភពទ ី២ រះកមនសទិ�េិះះេាះ តមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តេធេបវមម័ មុខប 

 

ា

៨.១.៥ាមាូេហឆការាមេះេះ ក�េឈអ �េេ�េះអ ឆា

 រះកមនសិទ�ិចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ារាមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត្តតវះនសមពីមូាេហតុរូចមនេយកះុណូបភព 
ទី៣ ង ២៣,៦% �នរះកមនិះនេបចុះេេឈ ះេះះេាះ តះនេែបវកបថ េេឈ ះបសបពមកគតបមនេយកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះ



 

 
៍ាព័៍ីាាា 25 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

េាះ តមចេាបេហី័  (រះកមនសិទ�ិេះះេាះ តូបណេនះអចមនរះករ�ទែម័ចុះេេឈ ះេះះេាះ តីិ) ង បេប បបពីេនះារ មន 
១៥,១% ពមកគតបថ មិនះនទទមាពនត៌មនស�ពីីកចុះេេឈ ះេះះេាះ តង កះប នបសឈ នះនេាីកេេណីថ ២៣,៦% រះក
មិនះនេបចុះេេឈ ះេះះេាះ តារាថ េេឈ ះពមកគតបមនមចេហី័ េយកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត វមូាេហតុារាមិន
ះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត អចវចបនុចារានមីិ្ពព័ះម� េ្ពះថរះកមនសទិ�ិេះះេាះ តូបណេនះអច្បឈម នាណក
មិនះនេះះេាះ សបេបបកេះះេាះ តេេពាខណមុខ ង ឯី ៤,២% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ ត មិនះនេបចុះេេឈ ះេះះ
េាះ ត េះ័សមូាេហតុមិនរាណថមនសទិ�ិចុះេេឈ ះេះះេាះ តង  

ូបភពទ ី៣ មូាេហតុារាមនិះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

 

៨.១.៦ាះអ� ក�េឈា �េេ�េះអ ឆេះ ក�េឈា �េេ�េះអ ឆេដ័មេះេះេបេដ័ដា ាកា

ូបភពទី ៤ ះនបក� �ថ ៩៧,៦% �នរះកះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ារាះនបក� �មុខេយកយិាន័េះះ
េាះ ត នេបចុះេេឈ ះេះ័នប ាបង េូះបីវយប ណណ ២,៤% �នរះកះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តះនចុះេេះ ះេះះេាះ ត 
េះ័មនរះកចុះេេឈ ះីិ ង េបីឆមនីតិវធិីះនេាីកេេណីថ រះកមនសិទ�ិចុះេេឈ ះេះះេាះ ត្តតវចុះេេឈ ះេះះេាះ ត
េះ័បក� �មុខចបេពះមុខេសឈ�ន ្ុបេយេពាចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ង  

ូបភពទ ី៤ រះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តមនិះនចុះេេឈ ះេះ័នប ាប 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៨.១.៧ាះអ�មះសេទ�េេេ�េះអ ឆារាែេប�តា�េ��អកឆ�ត ក�េឈអ �ាះេឆពេះេឆ�ប�� �េឈា �េេ�េះអ ឆ 

រះកមនសិទ�ិេះះេាះ ត្តតវះនសមពីភពាបះកបសបគតប រូចវ “មិនាបះកូាបាតេសះ, មិនាបះក, ាបះក, 
ាបះកខខះារ និណាបះកខខ បណណសប” ង ូបភពទី ៥ បក� �ថ ៩៧,៤% �នរះកផ�ាបចេមខី័ះនេ្ែីសេសី “ មិនាបះក
ូាបាតេសះ និណមិនាបះក” ង េូះបីយប ណណកកេះ័ ២,៦% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ ត ះនបក� �ពីភពាបះកខខះ
ារ ង  

ាទ�ផាមិនះនបក� �ពីេហតុផាារាមនិះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តមនភពខុសគះ ខខ បណ ះណស�ី និណបុស េេះ
េទ ង េូះបីយប ណណ ខុមាហ�ា ះនកតបសបគាបេ្�ីថ ទបេកបទបនណះណរះកមនសិទ�ិចុះេេឈ ះេះះេាះ តារាមិនះន
េបចុះេេឈ ះេះះេាះ តវមម័ នាណកបតិ�នករបប ប េហី័ កះុណេេះេ្�ីថ រ្ឆ�នរះកេចះអន និណសេស មនភពខុស
គះ  ះណស� ី នណិបុស េះ័អ្ឆេចះអន និណសេសបសបស�ីមន ៧១% និណអ្ឆ�នកេចះអន និណសេសបសប
បុសមន ៨៥,១% (UNESCO) ង ូបណេនះអចវអ្ឆារានមីិចបបអមឈំ ធ កះុណកសេណរត ថេតីស�ែីមបកាបះក
េ្ចីនវណបុសកបេុណេពារបេំីកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត េះ័សកបតិវបីធម៌មនកបតិូបង 

ូបភពទ ី៥ រះកមនសទិ�េិះះេាះ តែមបកាបះកកះុណកចុះេេឈ ះ នណិពនិតិិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត 

 

ា៨.១.៨ាះអ�មះសេទ�េេេ�េះអ ឆែ េប�តា�េ��អកឆ�ត ក�េឈា �េេ�េះអ ឆឆមេខឆ�ះ�ម េ័ មា

កាបះការារះកមនសិទ�ិេះះេាះ តះនែមបកាបះកេយឆមេខត�នីមម័ម្តតវះនេធ�ីកវភិន ង ១៤ស២៩% 
�នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តេយេខត�តននិះីនែមបកាបះកសបេបប្កាមអ័ុូបណរសបេយកះុណកចុះេេឈ ះ និណពនិតិិប យ្ ី
េេឈ ះេះះេាះ ត ង េូះបយីប ណណ េយេខត�តននិ ី ភន័ស�ីារាះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ះនបក� �ពីកាបះក
កះុណកចុះេេឈ ះ និណពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត ារាមន ៩,២៨% ូបវណ បុស ២០,៥១% ង ផបុ័មកវ�ិ េយេខត�
្កេចះ ១១,៤៣% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តះនេធ�ីកតវូ�ាតវពីរបេំីក�នកចុះេេឈ ះ នណិពិនតិិប យ្ ីេេឈ ះ ារា
កះុណេេះចបនមនរះកេះះេាះ តវស�ីះនតវូ�ាតវេ្ចីនវណបុស ង 

 

 

 

 

 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 27 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ឆេណទ ី៤ រះកមនសទិ�េិះះេាះ តែមបកាបះកកះុណកចុះេេឈ ះេះះេាះ តឆមេខត� 

េាខ

េេណ

 

េខត� 

រះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តឆមេតទ 
សុប 

ស� ី បុស 

ចបនមន % ចបនមន % ចបនមន % 

១ បេប ័មនែន័ ៧ ៧,២២ ១១ ១៤,០១ ១៨ ១០,២៩ 

២ ះតបរបបណ ៥ ៥,១៥ ៦ ៧,៦៩ ១១ ៦,២៩ 

៣ កបពណបចម ១ ១,០៣ ៤ ៥,១៣ ៥ ២,៨៦ 

៤ កបពណបាះ បណ ៥ ៥,១៥ ៣ ៣,៨៥ ៨ ៤,៥៧ 

៥ កបពណបស�ឺ ៧ ៧,២២ ៤ ៥,១៣ ១១ ៦,២៩ 

៦ កបពត ០ ០ ២ ២,៥៦ ២ ១,១៤ 

៧ កណ� ា ៣ ៣,០៩ ៣ ៣,៨៥ ៦ ៣,៤៣ 

៨ េកះកុណ ២ ២,០៦ ១ ១,២៨ ៣ ១,៧១ 

៩ ្កេចះ ១៧ ១៧,៥៣ ៣ ៣,៨៥ ២០ ១១,៤៣ 

១០ ម ណំ ានិ ី ៥ ៥,១៥ ៤ ៥,១៣ ៩ ៥,១៤ 

១១ តះបេព� ៨ ៨,២៥ ១ ១,២៨ ៩ ៥,១៤ 

១២ ្ពះវ ិី  ១ ១,០៣ ៤ ៥,១៣ ៥ ២,៨៦ 

១៣ �្ពាវណ ០ ០ ១ ១,២៨ ១ ០,៥៧ 

១៤ េពធសតប ៤ ៤,១២ ២ ២,៥៦ ៦ ៣,៤៣ 

១៥ តននិ ី ៩ ៩,២៨ ១៦ ២០,៥១ ២៥ ១៤,២៩ 

១៦ េសេមេប ៣ ៣,០៩ ២ ២,៥៦ ៥ ២,៨៦ 

១៧ ្ពះសីហនុ ៣ ៣,០៩ ៤ ៥,១៣ ៧ ៤ 

១៨ សបាណា្តណ ០ ០ ២ ២,៥៦ ២ ១,១៤ 

១៩ ស� ័េេណ ៤ ៤,១២ ១ ១,២៨ ៥ ២,៨៦ 

២០ ឆាកវ ៥ ៥,១៥ ១ ១,២៨ ៦ ៣,៤៣ 

២១ ឧត�មនែន័ ៥ ៥,១៥ ១ ១,២៨ ៦ ៣,៤៣ 

២២ ្កាណាកប ១ ១,០៣ ២ ២,៥៦ ៣ ១,៧១ 

២៣ �បបាិន ២ ២,០៦ ០ ០ ២ ១,១៤ 

សុប ៩៧ ១០០ ៧៨ ១០០ ១៧៥ ១០០ 

 ៨.២ាពនឆម៌ះ�ះ�ត ក�េឈា �េេ�េះអ ឆា

៨.២.១ា្ាតពពនឆម៌ះ�ះ�ត ក�េឈា �េេ�េះអ ឆា

រះកេះះេាះ តភនេ្ចនីះនទទមាពនត៌មនពីកចុះេេឈ ះ និណពិនតិិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តឆម័ៈ្បធនតូម ិ
មន៨០,៦% នណិវទិិុ ទូទសកនធ ៣៥,៣%ង ្បតពពនត៌មនារាទទមាះនព ីេវទិកសធំៈបសបរណួកសណមួសុីវាិ
មនតិចតមចនឺ ០,៥%ង បបុាន�ផបុ័េបវ�ិ ២១,៩% ពនត៌មនះនមកពីអវិធ ារាូបណេនះអចកតបសបគាបេ្�ីថរះក 
ផ�ាបបទសម� សនធអចផ�ាបចេមខី័ពីរណូកបទណេបនាណកទទមាពនត៌មនពី្បធនតូមិេនះ អចពិចណះនថពមកេន
និតថ្បធនតូមិវអវិធង ពនត៌មនស�ីពកីចុះេេឈ ះ និណពិនតិិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត ារាះនមកពីរះកែិតខណ និណ
្កាមសហនមនធ ១៩% និណ ឆម័ៈេម្កត ១៣,៤% កកវ្បតពពនត៌មនរកសបខនបមម័ ារ (ូបភពទ ី៦)ង  
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

កវភិនេរីមីកីបំតបទបេកបទបនណ (Chi Square) ះនបក� �ថ ្របភភព ត័៌មាមៃនករេឈ រេេរេះេ ័

មិនះនែះឥទ�ិពាេបេាីកសបេចចិត�បសបរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តកះុណកចុះេេឈ ះ និណពិនតិិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តេេះ
េទង  

ូបភពទ ី៦ ្បតពពនត៌មន�នកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត

 

៨.២.២ា្ាតពពនឆម៌ះព��តេេ�េះអ ឆា

រះកផ�ាបបទសម� សនធ ្តតវះនសមពី្បតពពនត៌មនពីកេះះេាះ តារាពមកេនះនទទមា (ឆេណទី៥) ង 
៧៨,៥% �នរះកមនសទិ�ិេះះេាះ តះនទទមាពនត៌មនពី េមតូមិ និណ ៣២,៥% ះនទទមាពីវទិិុ និណទូទសកនធ ង បបុាន� 
១,៦% ពមកេនេាកីេេណីថ មិនះនទទមាពនត៌មនពីកេះះេាះ ត នណិ ១,៥% ះនទទមាពនត៌មនពីកេមសេ ក
្បែុបសធំៈ ង  

ឆេណទ ី៥ បក� �ថ កះុណចបេណមរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ៧៩,២% ះនទទមាពនត៌មនពីេមតូមិ និណ ៣២,៥% 
ះនទទមាពីវទិិុ និណទូទសកនធង េហី័ កះុណចបេណមរះកមនិះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ៦៧,៣% ះនទទមាពនត៌មនពេីមតូម ិ
និណ ៣២.៧% ះនពីទូទសកនធ ង  

ឆេណទ ី៥ ្បតពពនត៌មនពកីេះះេាះ ត 

េា

 

្បតពពនត៌មន 

រះកមនសិទ� ិ

េះះេាះ ត 

៨៤៦៦ រះកផ�ាបបទសម� សនធ 

៨០១០ រះកចុះ

េេឈ ះេះះេាះ ត 

៤៥៦ មនិះនចុះ

េេឈ ះេះះេាះ ត 

ចបនមន % ចបនមន % ចបនមន % 

១ 
័ុទ�េកផកព�ផត័កេះះេាះ តបសបនំៈកមឈក

េេបចបកេះះេាះ តេយកះុណ្ុប/េខត� 
២០២៥ ២៣,៩ ១៩៧៨ ២៤,៧ ៤៧ ១០,៣ 

២ វទិិុ/ទូទសកនធ ២៧៥១ ៣២,៥ ២៦០២ ៣២,៥ ១៤៩ ៣២,៧ 

៣ នំបកកនេយះ័ ៤៨៤ ៥,៧ ៤៧៣ ៥,៩ ១១ ២,៤ 

៤ កាសត ៣៤៣ ៤,១ ៣២៩ ៤,១ ១៤ ៣,១ 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៥ 
ខិុ បមិនះនទទមាពនត៌មនរ�ីូបណរសបពីរបេំីក �នក

េះះេាះ ត 
១៣៥ ១,៦ ៨៦ ១,១ ៤៩ ១០,៧ 

៦ រះកែិតខណ/សមែិកសហនមនធ ្នពស/មិត�តនក�ិ ១៥៣១ ១៨,១ ១៤៥០ ១៨,១ ៨១ ១៧,៨ 

៧ ្បែុប/កិចដ្បែុបសធំៈ/័ុទ�េក ១២៨ ១,៥ ១២៨ ១,៦ ០ ០ 

៨ េមតូមិ ៦៦៤៧ ៧៨,៥ ៦៣៤០ ៧៩,២ ៣០៧ ៦៧,៣ 

៩ អវិធ ១៩៦៧ ២៣,២ ១៩៣០ ២៤,១ ៣៧ ៨,១ 

៨.២.៣ា្ាតពពនឆម៌ះព��តេេ�េះអ ឆវមេ័ �តេេ�េះអ ឆ្��ម្ាក�ម្ក�សករ ឆកា២០១២ា

កវភិនេរីមីកីបំ តបទបេកបទបនណ (Chi-Square) បក� �ថ ្បតពពនត៌មនស�ពីីកេះះេាះ តវកឆ� សបខនប
ារាមនឥទ�ិពាយប ណខខ បណេបេាី កសបេចចិត�ថេតីរះកេះះេាះ តេប នមិនេបសបេបបកេះះេាះ ត្កាម្បាកត្ុបសករ តប
េយាះ ប២០១២ នអឺ្សន័េបេាីកផកព�ផត័ រូចវ័ុទ�េកផកព�ផត័កេះះេាះ តបសបនំៈកមឈកេេបចបក
េះះេាះ តេយកះុណ្ុប/េខត� វទិិុ/ទូទសកនធ នំបកកនេយះ័ កាសត/ខិត�បន �ំ/ូបភពនប បណធប េមតូមិ អវិធ និណ
ចបំុចមម័េទេតនឺពមកគតបមនិះនទទមាពនត៌មនរ�ីូបណរសបពីរបេំីក�នកេះះេាះ ត ង 

ឆេណទី៦ បក� �ថ ពនត៌មនពីកេះះេាះ តារាទទមាះនពីេមតូមិ នវឺពនត៌មនរកសបខនបារាអចេធ�ីី ិ 
៧៧,៣២% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តេបេះះេាះ ត និណឆម័ៈវទិិុ/ទូទសកនធ ៣២,០៤% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តេប
េះះេាះ ត ង   

ឆេណទ ី៦ ្បតពពនត៌មនពកីេះះេាះ តវមម័ កេះះេាះ ត្កាម្បាកត្ុបសករ តប ២០១២ 

េា

 

្បតពពនត៌មនពកីេះះេាះ ត 

កេះះេាះ ត្កាម្បាកត្ុបសករ តប ២០១២ 

មនិេបេះះេាះ ត េបេះះេាះ ត សុប 

ចបនមន % ចបនមន % ចបនមន % 

១ 
័ុទ�េកផកព�ផត័កេះះេាះ តបសបនំៈកមឈ

កេេបចបកេះះេាះ តេយកះុណ្ុប/េខត� 
៣៥ ១៤,៨៣ ១៩៧៦ ២៣,៦៨ ២០១១ ២៣,៤៤ 

២ វទិិុ/ទូទសកនធ ៦០ ២៥,៤២ ២៦៨៩ ៣២,២២ ២៧៤៩ ៣២,០៤ 

៣ នំបកកនេយះ័ ៥ ២,១២ ៤៧៧ ៥,៧២ ៤៨២ ៥,៦២ 

៤ កាសត ៣ ១,២៧ ៣៣៩ ៤,០៦ ៣៤២ ៣,៩៩ 

៥ 
ខិុ បមិនះនទទមាពនត៌មនរ�ីូបណរសបពីរបេំីក 

�នកេះះេាះ ត 
២១ ៨,៩ ១១២ ១,៣៤ ១៣៣ ១,៥៥ 

៦ រះកែិតខណ/សមែិកសហនមនធ ្នពស/មិត�តនក�ិ ៣៨ ១៦,១ ១៤៩២ ១៧,៨៨ ១៥៣០ ១៧,៨៣ 

៧ ្បែុប/កិចដ្បែុបសធំៈ/័ុទ�េក ១ ០,៤២ ១២៧ ១,៥២ ១២៨ ១,៤៩ 

៨ េមតូមិ ១០៧ ៤៥,៣៤ ៦៥២៨ ៧៨,២៣ ៦៦៣៥ ៧៧,៣២ 

៩ អវិធ ៣១ ១៣,១៤ ១៩៣៤ ២៣,១៨ ១៩៦៥ ២២,៩០ 

សុប ២៣៦ ២,៧៥ ៨៣៤៥ ៩៧,២៥ ៨៥៨១ ១០០ 

ា



 

 
៍ាព័៍ីាាា 30 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៨.២.៤ាប�� �េឈា �េេ�េះអ ឆរ�បឆូា

ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តរបបូណ ្តតវះនេនផ�ុ បប ដ្ូ ាគះ ះណប យ្ ីេះះេាះ តចុណេ្ក័ារាេធ�ីបចដុបីនះភពមច វមម័
ប យ្ ីចុះេេឈ ះេះះេាះ តបាន�មង េហី័ ប យ្ ីេនះ ្តតវះនេនបិទផត័េយកយិាន័េយសល្ុបសករ តប និណកានខណេផកណ
េទេតេយកះុណ្ុបសករ តប បេប បបពីប ដ្បបកចុះេេឈ ះ និណពនិិតិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តេរមីីទីទមាប �ំា ណូកបទណេបនាណប យ្ ី
េេឈ ះេះះេាះ ត ង  

ូបភពទី ៧ ះនបក� �ថ ភន័�នក័ាបរាណបសបរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត េបេាីប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត
របបូណនឺមនកបតិូបង េនះកកអចចបបអមឈំ ធ ះនថ រះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តមនិមនករាណេ្ចីនេបេាីប យ្ ីេេឈ ះេះះ
េាះ តរបបូណេេះេទង ូបណេនះនាណ្តតវពិចណថ រះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត នាណនមាតអចទទមាះននូវពនត៌មនពីរបេំីក
�នកចុះេេឈ ះ នណិពិនតិិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត ង  

ូបភពទ ី៧ ប យ្ ីេះះេាះ តរបបូណ 

 

៨.២.៥ាទ�តឆកា១០១៨ាស�េបកប�េតរ���តេេ�េះអ ឆេេពាះេនឆា

ឆេណទី ៧ បក� �ថ ៦៦,២% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តមិនសួាបពទីបណប ១០១៨ ង ១៥,៨% �នរះកមនសិទ� ិ
េះះេាះ តះន័ាបរាណថ ទបណប១០១៨អចេ្បី្ះសបសបេបបកេះះេាះ តេេពារេនតង មន្តាមាត ១៨,១% �នរះក
មនសិទ�ិេះះេាះ តះននយិ័ថ ទបណប ១០១៨ នាណមិនអចេ្បី្ះសបសបេបបកេះះេាះ តេេពាខណមុខេទ ង  

មនក្ពព័ះម� ារា ៦៥,៤% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តមិនសួាបពទីបណប ១០១៨ ារាេនះវភន័ខ�សប 
េបីេធេបវមម័ រះការាះនផ�ាបបទសម� សនធូបណរសប ង ផបុ័េបវ�ិ  ១៦,១% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តរាណថ ទបណប 
១០១៨ េយាតអចេ្បី្ះសបះន នណិមន ១៨,៥% បបុេណ� ះារាថទបណបេនះមិនអចេ្បី្ះសបះនេទ សបេបបកេះះ
េាះ តេេពាខណមុខ ង  

កះុណចបេណមរះកមនសិទ�ិេះះេាះ ត មិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ៧៨,៨% មិនសួាបពីទបណប ១០១៨ ១១,៤% 
ះនេាីកេេណីថ ទបណបេនះមនិអចេ្បី្ះសបះនេទ នណិ ៩,៨% និយ័ថទបណបេនះេយាតអចេ្បី្ះសបះនសបេបបក
េះះេាះ តេេពាខណមុខ ង  

េបីេ្បេបេធេបាទ�ផាះណរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត និណរះការាមនិះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ភន័�នរះកមិន
ះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត មិនសួាបពទីបណប១០១៨ េ្ចីនវណរះការាះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តង មននន័ថរះកចុះេេឈ ះ 
េះះេាះ តះនទទមាពនត៌មនេ្ចីនវណពទីបណប ១០១៨ ង 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

េយ�ថ�ទី ១៣ ាខកករះ ាះ ប ២០១១ នែប មមវមម័្កសមណមី�ផប ះនេច�េសចក�ីាំេបពីកេ្បី្ះសប
ាិខិតប�យ កបរត�ស�� ំសបេបបបបេ ីី ិកេះះេាះ ត ែបនមសទបណប ១០១៨ ង ឯកសថឈេីនះ នឺ្តតវះនេច�ីិ្បវពារ
ណារាមិនមនឯកសប�យ កបរត�ស�� ំេផកណេទេត បបុាន�ពមកេនមនេេឈ ះកះុណប យ្ ីេះះេាះ តមចេហី័  ង 

ឆេណទ ី៧ រះកមនសទិ�េិះះេាះ ត័ាបរាណថ ទបណប ១០១៨អចេ្បសីបេបបកេះះេាះ តេេពារេនត 

េាខេេណ ចេមខី័  

រះកផ�ាបបទសម� ស

នធ 

រះកចុះេេឈ ះេះះ

េាះ ត 

មនិះនចុះេេឈ ះេះះ

េាះ ត 

ចបនមន % ចបនមន % ចបនមន % 

១ អចេ្បីះន ១៣៦៧ ១៥,៨ ១៣១៨ ១៦,១ ៤៩ ៩,៨ 

២ មិនអចេ្បី ១៥៦៥ ១៨,១ ១៥០៨ ១៨,៥ ៥៧ ១១,៤ 

៣ មិនសួាប ៥៧៣០ ៦៦,២ ៥៣៣៥ ៦៥,៤៦ ៣៩៥ ៧៨,៨ 

សុប ៨៦៦២ ១០០ ៨១៦១ ១០០ ៥០១ ១០០ 

៨.២.៦ាះឆ�ស�� ំបនំ � ារាផកឆសកពាភពា

េយ�ថ�ទី ០១ ាខកករះ ាះ ប ២០១១ នែប មមវមម័្កសមណមី�ផប ះនេច�េសចក�ីាំេបកះុណកបន�េ្បរីត�
ស�� ំបន �ំារារសបសុពាភពហូតរាប�ថ�ទី ៣១ ាខធះូ ាះ ប ២០១៣ សបេបបេគាបបំ ណ�នកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 
និណសបេបបកេះះេាះ ត ២០១២ និណ ២០១៣ ង  

ឆេណទ៨ី បក� �ថ ៥៥,៣% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ ត័ាបថ រត�ស�� ំបន �ំារារសបសុពាភពអច
េ្បីសបេបបកេះះេាះ ត ២០១២ និណ ២០១៣ ង ៣៧,១% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តនិយ័ថ រត�ស�� ំបន �ំ ារា
រសបសុពាភពមិនអចេ្បី្ះសបះនេទ វពិេសសេេះ ៧,៥% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តមនិះនរាណពីករសបសុពា
ភព�នរត�ស�� ំបន �ំេទ ង  

សបេបបរះកះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តវ�ិ ៥៦,៧% ះនរាណថ រត�ស�� ំបន �ំារារសបសុពាភពអចបន�េ្ប ី
្ះសបះន បបុាន� ៣៦,៦% ះននិយ័ថ បន �ំេនះមិនអចេ្បី្ះសបះនេទសបេបបកេះះេាះ ត ២០១២ នណិ ២០១៣ 
ង និណ ៦,៨% មិនរាណថ រត�ស�� ំបន �ំរសបសុពាភពេទ ង   

ឆេណទ៨ី រះកមនសទិ�េិះះេាះ ត័ាបរាណពរីត�ស�� ំបនំ រសបសុពាភពអចេ្បសីបេបបកេះះេាះ ត 

េាខេេណ ចេមខី័  
រះកផ�ាបបទសម� សនធ រះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត មនិះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

ចបនមន % ចបនមន % ចបនមន % 

១ អចេ្បីះន ៤៧៨៣ ៥៥,៣ ៤៦១៤ ៥៦,៧ ២៣២ ៤៦,៣ 

២ មិនអចេ្បី ៣២០៩ ៣៧,១ ២៩៧៧ ៣៦,៦ ១៦៩ ៣៣,៧ 

៣ មិនសួាប ៦៥២ ៧,៥ ៥៥២ ៦,៨ ១០០ ២០ 

សុប ៨៦៤៤ ១០០ ៨១៤៣ ១០០ ៥០១ ១០០ 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៨.៣ា�តពេះេឆ�ប�� �េឈា �េេ�េះអ ឆា

៨.៣.១ាះអ�េះ ក�េឈា �េេ�េះអ ឆេះពេះេឆ�េឈា �េយ�អកឆប�� �េឈា �ា២០១០ា

ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១០ ្តតវះនេធ�ីកបទិផត័េយសល្ុបសករ តប េរមីីីី ិ្បវពារារាះនចុះ
េេឈ ះេហី័ កាពីាះ បមុនេធ�កីពិនិតិ និណេផប�ណនប តបេេឈ ះ េបីកះុណកំីមនទនិះនន័ខុស្តណបកានខណណមម័ េេះ ្បវ
ពារអចែមបេសឈ�ន្ុប េរីមីេីធ�ីកាកសបមា ង  

ូបភពទី ៨ បក� �ថ មន ៦២,៤% �នរះកះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តះនពនិិតិ និណេផប�ណនប តបេេឈ ះេយកះុណប យ្ ី 
េេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១០ង បបុាន� ៣៧,៦% មិនះនេធ�ីកេផប�ណនប តប និណពនិិតិេេឈ ះកះុណប យ្ ី េហី័ កកអចេធ�ីក 
ពិចណះនថកះុណចបេណមរះកូបណេនះ អចមនរះកចុះេេឈ ះខខះមនទិនះនន័ណមម័ខុសកះុណប យ្ ីារាអច្បឈម
នាណកេះះបណបសិទ�ិ នែមបប�� េយកះុណកេះះេាះ តេេពាខណមុខ ង 

ូបភពទ ី៨ រះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តះនពនិតិិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត 

 

៨.៣.២ាមាូេហឆការាះអ�េះ ក�េឈា �េេ�េះអ ឆមេះេះពេះេឆ�េឈា �េយ�អកឆប�� �េឈា �ា២០១០ា

ូបភពទី ៩ បក� �ថ កះុណចបេណមរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តមិនះនេបពនិិតិេេឈ ះ មន ៥១,៣% មិនះន     
ពិនិតិេេឈ ះ នេផប�ណនប តបេេឈ ះកះុណប យ្ ីេះ័សពមកគតបនិតថ េេឈ ះបសបពមកគតបមនកះុណប យ្ ីេះះេាះ តមចេហី័ ង 
២៣,៩% មិនះនទទមាពនត៌មនពីកចុះេេឈ ះ នណិពិនតិិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត នណិ ១៨,៧% ពមកេនមិនមនេពា្នបប
្គនបកះុណកពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តង  

េូះបីវភន័េនះមនកបតិូប បបុាន�កកនមីិកតបសបគាបវមម័នាណរះការាះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ៣,២% 
្ះបបពីមូាេហតុារាមិនះនេបពិនិតិេេឈ ះេះ័សាតមន�ីចុះេេឈ ះេះះេាះ តមិនមនភពេកបូកប វមម័គះ េនះ
ារ ២,៤% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តមិនះនរាណថ ពមកគតបអចមនសទិ�ិកះុណកចូាមមពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះង 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 33 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ូបភពទ ី៩ មូាេហតុារាមនិះនពនិតិិេេឈ ះកះុណប យ្ ីេះះេាះ ត ២០១០ 

 
៨.៤ាភពមេះ្ា្��ា

៨.៤.១ាះឆ�ស�� ំបនំ � ្ឆតវេះេនរ�ហឆូា

ូបភពទី ១០ បក� �ថ ៩៥,៣% រត�ស�� ំបន �ំវតាិខឈមិន្តតវះនេនរកហូតេទ បបុាន� ៤,៧% �នរះកមន 
សិទ�ិេះះេាះ តារារត�ស�� ំបន �ំ្តតវះនេនរកហូត ង កះុណេេះរត�ស�� ំបន �ំារា្តតវរកហូត ភនេ្ចនីេះ័
អវិធ និណកះុណេគាបបំ ណសបេបបកចុះេេឈ ះ និណពនិិតិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តង កះុណចបេណមរត�ស�� ំបន �ំារា
្តតវះនេនរកហូត ៦២,២% ្តតវះន័កេះ័េមតូមិ ១៤,៦% េះ័េម្ុប ១,១% េះ័្កាមហហុនឯកែន និណ ៤,៤% 
េះ័បបូាសី ង  

ូបភពទ ី១០ រត�ស�� ំបនំ �ារា្តតវេនរកហូត 

 
៨.៤.២ាះឆ�ស�� ំបនំ � ្ឆតវេះេនរ�ហឆូឆមេខឆ�ា

ឆេណទ៩ី បក� �ថ េខត�កបពណបស�ឺមនភន័ខ�សបវណេនារារត�ស�� ំបន �ំវតិាខឈបសបរះកមនសិទ�ិេះះ 
េាះ ត្តតវះនេនរក ១០,៣% វមម័គះ េនះារ សបាណា្តណ ៩,១% និណម ណំ ានិ ី៧,៩% ង ផបុ័េបវ�ិេខត� ឆាកវមន
ភន័ូបវណេនារារត�ស�� ំបន �ំវតិាខឈ្តតវះនេនរកហូត ង  



 

 
៍ាព័៍ីាាា 34 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

មនក្ពព័ះម�េះ័េយណេបេាីាទ�ផា�នេខត�នីមម័ មារារត�ស�� ំបន �ំវតិាខឈ្តតវះនេនរកហូត          
កះុណេេះភនេ្ចីននឺេខត�ារាេយវបប្ពបារន េបីេធេបវមម័េខត�រ�ទេទេត ង  

ឆេណទ ី៩ រត�ស�� ំបនំ �្ តតវះនេនរកហូតឆមេខត� 

េាខ

េេណ

 

េខត� 
រត�ស�� ំបន �ំ្តតវះនរកហូត 

ចបនមន % 

១ បេប ័មនែន័ ៧ ១,៧ 

២ ះតបរបបណ ៤ ១ 

៣ កបពណបចម ២៣ ៥,៧ 

៤ កបពណបាះ បណ ២០ ៤,៩ 

៥ កបពណបស�ឺ ៤២ ១០,៣ 

៦ កបពណបធប ២៤ ៥,៩ 

៧ កបពត ៤ ១ 

៨ កណ� ា ២៣ ៥,៧ 

៩ េកះកុណ ១៤ ៣,៤ 

១០ ្កេចះ ១១ ២,៧ 

១១ ម ណំ ានិ ី ៣២ ៧,៩ 

១២ តះបេព� ១៩ ៤,៧ 

១៣ ្ពះវ ិី  ២២ ៥,៤ 

១៤ �្ពាវណ ១ ០,២ 

១៥ េពធ៌សតប ២២ ៥,៤ 

១៦ តននិ ី ១៩ ៤,៧ 

១៧ េសេមេប ១២ ៣ 

១៨ ្ពះសីហនុ ៤ ១ 

១៩ សបាណា្តណ ៣៧ ៩,១ 

២០ ស� ័េេណ ២២ ៥,៤ 

២១ ឆាកវ ៧ ១,១ 

២២ ឧត�មនែន័ ១៤ ៣,៤ 

២៣ ាកប ២១ ៥,២ 

២៤ �បបាិន ២ ០,៥ 

ា



 

 
៍ាព័៍ីាាា 35 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៨.៥ាភពតន័ ខខ  ា

៨.៥.១ាភពតន័ ខខ  តបសកះអ�េេ�េះអ ឆា

ូបភពទី ១១ ះនបក� �ថ ៩៨,៩% �នរះកមនសទិ�ិេះះេាះ តពុបមនកតន័ខខ ចែុបវ�ិកចុះេេឈ ះ និណក     
ពិនិតិេេឈ ះេះះេាះ តេទ បបុាន�មន ១,២% ះនបក� �ពកី្ពព័ះម� ង  

េយណឆមះ័ក ធំ ាទ�ផារេណរត្សវ្វវប យ្ ីេះះេាះ ត នណិកចុះេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប ២០០៨ បសប       
ខុមាហ�ាះនបក� �ថ ២៣,៩% �នរះកផ�ាបចេមខី័ះនបក� �ពកី្ពព័ះម�របពសុីវត�ិភពនប ាបខខមនបសបពមកេនង  

ូបណេនះមននន័ថ រះកមនសិទ�ិេះះេាះ ត មនក្ពព័ះម�កះុណកំីារាាទ�ផា�នកេះះេាះ តះនបក� �ីិរាណ 
និណពមកេនពុបមនក្ពព័ះម�េយកះុណកបេុណកចុះេេឈ ះ និណពិនតិិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តង  

ូបភពទ ី១១ ភពតន័ ខខ ចបសបរះកេះះេាះ ត 

 

៨.៥.២ាមាូេហឆការាបណ� ា��មះ�តតន័ ខខ  ា

ូបភពទ១ី២ បក� �ពីេហតុផាារារះកមនសទិ�ិេះះេាះ តមនកតន័ខខ ចកះុណេពាចុះេេឈ ះ និណពិនិតិេេឈ ះ
េះះេាះ តង ៦៩% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តមនភពតន័ខខ ច េះ័មូាេហតុមកពីមនក្ពព័ះម�េះ័ខខមនឯណង 
៦% ះម�ថខខ ចេនរាណពីសមសភពគប្ ទនំបកក និណ ៣,៤% មនអមឈំ ធ ថមនកបបតិតបបតន័ង ២,៦% ះម�ថ
មនរបេពីហាណត និណកនបេមកបាហណ នណិ ១៩% នឺះម�ពកីំីេផកណមេទេតង 

ូបភពទ ី១២ មូាេហតុារាេបី ិតន័ ខខ ច 

ា



 

 
៍ាព័៍ីាាា 36 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៨.៥.៣ា�តសាឆកមមស��ព�្ ាពនះ� ក�េឈា �េេ�េះអ ឆា

ូបភពទី ១៣ បក� �ថ ៤១,៤% �នរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តីិអនុសសនធេបេាីកេធ�ីបចដុបីនះភព�នប យ្ ី 
េេឈ ះេះះេាះ ត នណិ ២២,១% ចណបីិមនកនខ សបប�ូ្បពនន�ចុះេេឈ ះេះះេាះ តង េូះបីយប ណណ ៣៦,៤% មនិះន
េឆខី័ូកបទណេបនាណកេធ�ីបចដុបីនះភព និណកនខ សបប�ូ្បពនន�ចុះេេឈ ះេះះេាះ តូបណ្សាណេេះេទ ង 

ូបភពទ ី១៣ កសបណបមតពិិ្ បពនន�ចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

 
៨.៦ា�ត ាូត េមតបសកះអ�េេ�េះអ ឆា

៨.៦.១ាះអ�េេ�េះអ ឆះកឆ ាូត េមេេ�េះអ ឆេ្ែតសេតរស្��ម្ាក�ម្ក�សករ ឆកា២០១២ា

ូបភពទី ១៤ បក� �ពីកចូាមមបសបរះកេះះេាះ តកះុណកេ្ែីសេសី្កាម្បាកត្ុបសករ តបសបេបបាះ ប ២០១២ង 
៩៨,៨% �នរះកេះះេាះ តនាណេបេះះេាះ តេ្ែីសេសី្កាម្បាកត្ុបសករ តបាះ ប២០១២ បបុាន� ១,២% នាណមិនេបេះះេាះ ត
េទង 

ូបភពទ១ី៤ រះកេះះេាះ តចូាមមេះះេាះ តេ្ែសីេសី្កាម្បាកត្ុបសករ តប ២០១២ 

 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 37 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៨.៦.២ាមាូេហឆការាះអ�េេ�េះអ ឆមេះ ាូត េមេេ�េះអ ឆេ្ែតសេតរស្��ម្ាក�ម្ក�សករ ឆកា២០១២ា

ឆេណទី១០ បក� �ពីេហតុផាារារះកេះះេាះ តនាណមនិេបេះះេាះ តាះ ប២០១២ង កះុណចបេណមរះកមនិេប
េះះេាះ ត ២៤,១% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តះនេាីកេេណីថ េេឈ ះបសបពមកេនមិនមនេយកះុណប យ្ ីេះះេាះ តង 
១១,៩% ខ�ះឯកសផខូវក ៨,៥% មិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ៦,៦% នខ សបប�ូទាីបេយ ៤,៤% មិនចបបអមឈំ ធ នាណ
នេយះ័ ៤,៤% មិនរាណពីប�� នេយះ័ ៥% មិនរាណថេះះេាះ តេយេពាណ, ៣,៨% េះ័សាតពិក, 
១,៩% គឈ នេហតុផាពិេសសណមម័ េទ, ១,៦% មិនរាណេបេះះេាះ តេយទណី និណ ២,៨% េែបវកបថកេះះេាះ ត
មិនេធ�ឱីិមនកនខ សបប�ូេេះេទ ង 

ឆេណទ ី១០ មូាេហតុារារះកេះះេាះ តមនិចូាមមេះះេាះ តេ្ែសីេសី្កាម្បាកត្ុបសករ តប ២០១២ 

េាខេេណ ចេមខី័  ចបនមន % 

១ មិនចបបអមឈ ធំ កះុណាផះកនេយះ័ ១៤ ៤,៤ 

២ កេះះេាះ តបសបខិុ បមិនេធ�ីីិមនកនខ សបប�ូេេះេទ ៩ ២,៨ 

៣ ខិុ បមិនមនក័ាបរាណ្នបប្គនបពីប�� នេយះ័ ១៤ ៤,៤ 

៤ មិនមនេេឈ ះេយកះុណប យ្ ីេះះេាះ ត ៧៧ ២៤,១ 

៥ មិនអចចុះេេឈ ះះន ២៧ ៨,៥ 

៦ មិនរាណពីេបេបេះះេាះ ត ១៣ ៤,១ 

៧ មិនរាណេពាណេនេះះេាះ ត ១៦ ៥ 

៨ មិនសួាបកានខណេបេះះេាះ ត ៥ ១,៦ 

៩ េះ័សាតខិុ បពិក ១២ ៣,៨ 

១០ មិនេយផបះ ននខ សបប�ូទីាបេយ ២១ ៦,៦ 

១១ មិនមនាុ័ស្មបបេធ�ីរបេំីេបេះះេាះ ត ៣ ០,៩ 

១២ គឈ នេហតុផាពិេសសណមម័ ៦ ១,៩ 

១៣ មិនមនឯកស្នបប្គនប ៣៨ ១១,៩ 

៨.៧ាឯ�សតស�េបក�ត ក�េឈា �េេ�េះអ ឆា

៨.៧.១ាះអ�មះសេទ�េេេ�េះអ ឆមះះឆ�ស�� បនំ � វមាខាតា

ូបភពទ១ី៥ បក� �ថ ៩២% �នរះកមនសទិ�ិេះះេាះ តមនរត�ស�� ំបន �ំវតិាខឈ នណិ ៨% ពុបមន      
រត�ស�� ំបន �ំ ង  

កះុណចបេណមរះកះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ៦,៩% មិនមនរត�ស�� ំបន �ំវតិាខឈ និណ ៩៣ ,១% មន            
រត�ស�� ំវតិាខឈ ង 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ូបភពទ ី១៥ រះកមនសទិ�េិះះេាះ តមនរត�ស�� ំបនំ �វតាិខឈ 

 
៨.៧.២ាះអ�េះ ក�េឈា �េេ�េះអ ឆេ្ា�្ ្សកឯ�សតស�េបក�ត ក�េឈា �េេ�េះអ ឆា

ឆេណទី១១ ះនបក� �ពីឯកសារារះកះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តះនេ្បីកះុណកបេុណេពាចុះេេឈ ះេះះេាះ តង 
៨៩% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តះនេ្បី្ះសបរត�ស�� ំបន �ំ េហី័  ៣៤,៨% េ្បីេសេវេេ្នពសារាមនបិទូប
ថត ង ១៥,៤% ះនេ្បីសបបុ្តកបេំីត, ៣,៣% េ្បី្ះសបាិខតិប�យ កបទីាបេយ និណ ១,៦% ះនេ្បី្ះសបបន �ំសបគាប
្នពសផ�ាបេះ័រកម�ុវង  

ឆេណទ ី១១ រះកះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តេ្បឯីកសសបេបបកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

េាខេេណ ឯកស ចបនមន % 

១ រត�ស�� ំបន �ំវតិាខឈ ៧២៥៣ ៨៩ 

២ ាិខិតឆខណារន ១២០ ១ 

៣ ស�� ំបន �ំមន�ីេែកសីុវាិ ១១៣ ១,៤ 

៤ ស�� ំបន �ំននះាវតិ ៣៣ ០,៤ 

៥ សុទ�ិបន្តនំៈធមឈ័ុត�ិកនិក័ ៩ ០,១ 

៦ បន �ំសបគាប្នពសផ�ាបេះ័រកម�ុវ ១៩៤ ២,៤ 

៧ សបបុ្តកបេំីត នសបបុ្តប�យ កបកបេំីត ១២៥៨ ១៥,៤ 

៨ េសេវេេ្នពសមនូបថត ២៨៣៨ ៣៤,៨ 

៩ រត�ស�� ំបន �ំកណេយធពាេខមតូមិនប ២៦ ០,៣ 

១០ បន �ំសមួាបខខមនេច�េះ័្កសមណស� បននរ ៣៥ ០,៤ 

១១ ាយនំៈមីនិក័ ៥ ០,១ 

១២ សណហរីក ១៩ ០,២ 

១៣ ាិខិតប�យ កបទីាបេយ ២៧០ ៣,៣ 

១៤ ាិខិតប�យ កបរត�ស�� ំស្មបបបេ្មីីិកេះះេាះ ត ១០៤ ១,៣ 

១៥ េផកណម ១០៧ ១,៣ 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៨.៨ាភព្្ម្ឆតវេយ�អកឆប�� �េេ�េះអ ឆា២០១១ា

៨.៨.១ា�តេផា�ឆដា ឆកទេះអះន័ ះអ�េេ�េះអ ឆេយ�អកឆប�� �េេ�េះអ ឆា២០១១ាេធេបះកឆាប�� �េេ�េះអ ឆា២០០៨ា

កេផប�ណនប តបឯកសរត�ស�� ំរះកេះះេាះ តេនះ នឺសបេដេបេាកីេធ�ីសវនកមឈេផប�ណនប តបទិនះនន័បសបរះក
េះះេាះ ត និណទនិះនន័ារាមនេយកះុណប យ្ ីេះះេាះ តាះ ប២០១១ និណេធ�កីេ្បេបេធេបទិនះនន័េនះវមម័ប យ្ ីេះះេាះ ត
ាះ ប២០០៨ ង  

ឆេណទី១២ បក� �ថ ភពមិន្តាម្តតវ ២៤,៦% �នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ារាមនខុសពនត៌មនយប ណតចិមម័  
កំីេយកះុណប យ្ ីេះះេាះ តាះ ប ២០១១ េបីេធេបេបនាណប យ្ ីេះះេាះ តាះ ប ២០០៨ មន ២១,៨%ង ភន័េនះេ្�ីថ
ភពមិន្តាម្តតវ�នប យ្ ីេះះេាះ តាះ ប២០១១ មនកេកនីេេណី េបីេធេបនាណប យ្ ីេះះេាះ តាះ ប២០០៨ ង  

ខុមាហ�ាះនកេ្�ីថ ១៧,២% រះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តារាមិនមនទនិះនន័កះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប
២០១១ (េេឈ ះបសបពមកេនមិនអចកេ្�ី ន េេឈ ះេេះះននខ សបប�ូូបណ្សាណ) ង បបុាន�ភន័េនះមនកបតិូបវណ 
េបីេធេបេបនាណ ១៨,៥% ារារះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តមនិមនទនិះនន័កះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០០៨ង េូះបីវ
យប ណណ ចបនមនេនះ ារា្បាហា ១,៥ លនេកប�នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ារាអច្បឈមនាណកះតបបណបសិទ�េិយ
កះុណកេះះេាះ តេេពាខណមុខ ង  

េយណឆមះ័ក ធំ ាទ�ផារេណរត្សវ្វវប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត និណកចុះេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០០៨
េះ័ខុមាហ�ា េ្�ីថ ៤៤០,០០០ �នរះកមនសិទ�េិះះេាះ ត ពុបះនេះះេាះ តេះ័សប�� េផកណមារាេ្ចីនាត
វកំីារារះក េះះេាះ តពុបអចកេេឈ ះ នកយិាន័េះះេាះ តេ្�ី ង  

ភព្តាម្តតវ�នប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១១ មនភព្បេសីវណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០០៨ ្បសិនេបី
និតាតេបេាី �ថ�ាខាះ បកបេំីត េតទ នណិអសន័ះ ន ង េូះបីវយប ណណប យ្ ីេនះមនភព្តាម្តតវេ្ចីន ្បសនិេបីនិត
ាតេបេាីេេឈ ះ និណ�ថ�ាខាះ បកបេំីត ង  

េូះបីយប ណណ េបពីិនិតិេមាីទិនះនន័ េេឈ ះ �ថ�ាខាះ បកបេំីត និណេតទ េះ័មិននតិពីអសន័ះ នវ�ិ េ្�ី
ថប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០០៨ មនភពមនិ្តាម្តតវ ១៨,១% េធេបនាណ ២១,៥% ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប ២០១១ង 
េះ័េយណឆមនិតិវធិីបសប នែប េបសីិនទនិះនន័ណមម័កះុណចបេណមទិនះនន័ូបណបមនមនភពមិន្តាម្តតវ (េេឈ ះ  
អសន័ះ ន �ថ�ាខាះ បកបេំីត និណេតទ) រះកេះះេាះ តេយាតមនសទិ�ិេះះេាះ ត ង  

វទូេប ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១១ មនភព្បេសី េបីេធេបវមម័ ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០០៨ ចបេពះ
ភន័រះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តមនភពមិន្ប្កតី (មិនមនទិនះនន័កះុណប យ្ ី) ះនធខ កបចុះ ង 

កេធ�ីសវនកមឈះនកេ្�ីថ ទិនះនន័ារាមនិមនកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១១ តះបេព�មនភន័
ខ�សបវណេន ១២,៧% ង តននិ ី៧,៦% , ឧត�មនែន័ ៧,៣%, េកះកុណ ៦,១% និណះតបរបបណ ៥,៩% ង ចបាំកឯ
េខត�េផកណេទេតនឺភពមិន្តាម្តតវេ្កម ៥%ង 

សបេបបាះ ប ២០១២ នែប ះនេេបចបបក� �ពីប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តះកបកះុណាវបស័បសបខខមន ារាេនះអចផ�ាប
ភពក័្សពារាបមដ សបេាះ តេធ�ីកាស�ណកេេឈ ះបសបខខមន នណិទីកានខណេះះេាះ តឆម័ៈាវបស័េនះង ខុមាហ�ាក
េ្�ីកំីពិេសសចបេពះពនត៌មនរះកេះះេាះ តមនបាន�មឋនៈកតិ�ិ័សឧូហ ធំ  “សេម�ច” ភយ បបវមម័េម្តកូា 
េយកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត ២០១១ ារាះនបេណរតី នណិបក� �េយេាីាវបស័បសប នែប ារាខុសពីរះកេះះេាះ ត
រ�ទេទេតង រូេចះះ នែប មន្បតិបត�ិកពិេសសខខះារាមិនមនាចណកះុណនតីិវធិី េះ័មនរះកេះះេាះ តមនបាន�ម
ទិនះនន័ “ឋនៈ” វពិេសសេយកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត ២០១១ ង (សូមេមីាឧបសម�នន� ៣ ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត) 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 40 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ឆេណទ ី១២ កេផប�ណនប តបទនិះនន័ រះកេះះេាះ តេយកះុណប យ្ ីេះះេាះ ត ២០១១ េធេបនាណប យ្ ីេះះេាះ ត ២០០៨ 

េា

 
នុំភព 

ប យ្ ីេះះេាះ ត 

ប យ្ ីេះះេាះ ត ២០០៨ ប យ្ ីេះះេាះ ត ២០១១ 

ភព្តាម្តតវ 

% 

ភពមនិ្តាម្តតវ 

% 

គឈ នកះុណប យ្ ី 

% 

ភព្តាម្តតវ 

% 

ភពមនិ្តាម្តតវ 

% 

គឈ នកះុណប យ្ ី 

% 

១ េេឈ ះ ៧៣,៣ ៧,២ ១៨,៥ ៧២,៩ ៩,៩ ១៧,២ 

២ �ថ�ាខាះ បកបេំីត ៦៦,៤ ១៣,៨ ១៨,៥ ៦៨,៥ ១៤,៣ ១៧,២ 

៣ េតទ ៧៧,៩ ០,៤ ១៨,៥ ៨២,៥ ០,៣ ១៧,២ 

៤ អសន័ះ ន ៧៤,៦ ៥,៦ ១៨,៥ ៧៨,៨ ៣,៩ ១៧,២ 

៥ % រះកផ�ាបចេមខី័ ៥៩,៧ ២១,៨ ១៨,៥ ៥៨,២ ២៤,៦ ១៧,២ 

៦ 
%រះកផ�ាបចេមខី័ 

(មិននិតអសន័ះ ន) 
៦៣,៤ ១៨,១ ១៨,៥ ៦១,៣ ២១,៥ ១៧,២ 

៦.ាសះអេដា ះា

កសិកតះនបក� �ពកី្ពព័ ះម� ូកបទណេបនាណកបតិ�នកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត និណភព្តាម្តតវ�នប យ្ ី
េេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១១ង  

េូះបីវភន័�នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តខ�សប ៩៤,២% បបុាន�កកេយមនបនកាបរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តពុបូ នប
ះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តេយេេី័ ង ផបុ័មកវ�ិ ្បសិនេបីកះប នប្បមំរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តសុបាះ ប ២០១១ 
េះ័ នែប មនភព្តាម្តតវ ចបនមនរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តនមាតមនកបតិូបវណ បបុាន� នែប ខខមនឯណះនេធ�កីចុះ
េេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១១ ះនហូតរាប ១០៤% ារាចបនមនេនះអចេាសីពីកះប នប្បមំ អចេះ័សាតមន
ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តមនេេឈ ះ “េេឈ ះេខឈ ច” ន/និណ “េេឈ ះសបមន” នម្បណេទេតអចមកពីប�� បេចដកេទសកះុណកះប នប
្បមំង 

ក្ពព័ះម�ពចីបនមនរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តវ័ុវែនមនកបតិូបវណចបនមនរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ារាមន   
វ ន័ ចបណសបង េហតុផាូបណេនះកកអចបណ� ាមកពីខ�ះពនត៌មន មិន័ាបពសីៈសបខនប�នកេះះេាះ តង ចបាំកកបតិ
�នករបប បកកអចូកបទណេបនាណកបតិ�នកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត ពីេ្ពះថរះកមនសទិ�ិេះះេាះ តារា មនកបតិវបីធម៌
ូបមិនះនេបចុះេេឈ ះេះះេាះ តេ្ចីនវណរះការាមនកបតិវបីធម៌ខ�សបង  

ចបេពះចបេំះរាណារាូកបទណវមម័កេះះេាះ ត ភនេ្ចីនរះកមនសទិ�ិេះះេាះ តពុបះនរាណពីប យ្ ីេេឈ ះេះះ
េាះ តរបបូណ វពិេសសកេ្បី្ះសបាខិិតប�យ កបរត�ស�� ំសបេបបបបេ ីី ិកេះះេាះ តែបនមសទបណប១០១៨ង រូចគះ ារ 
កេ្បី្ះសបរត�ស�� ំបន �ំារារសបសុពាភពសបេបបកេះះេាះ តខណមុខ កក្បវពារមិនះនរាណពីពនត៌មនេនះ
ារង ូបណេនះអចវចបនុចារានមីិ្ពព័ះម� េបីសនិរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តពុបះនរាណពីនតិិវធិី �នកេ្បី្ះសបឯកស
សបេបបកេះះេាះ តេេះ ្បវពារអចនាណះតបបណបសទិ�ិសបេបបកេះះេាះ ត ង  

វមម័គះ េនះារ ភន័�នរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តារាមនខុសពនត៌មនយប ណតិចមម័កំីារាមនេយកះុណ 
ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១១ មនកបតិខ�សបវណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០០៨ង បបុាន�ភន័រះកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 
ារាទិនះនន័មនិមនេយកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១១ ១៧,២% មនកបតិូបវណ ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប
២០០៨ ១៨,៥% ង ចបនមនេនះអច្បាហា ១,៥លនេកប អច្បឈមនាណកះតបបណបសទិ�កិះុណកេះះេាះ តេេពា
ខណមុខ ង       
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ឧបសម�នះ�ា១ា�ធេសាស��ះ�ត្សវ្វវាា

១- វិធីស��ស�ៃនករេ្�ក�្នកកិលរិ �ាល័ (Polling Station Sample Size Method) 

 វធិីសស��នកេ្ែីសេសីសបណក នឺេ័ណីេន� តឆមវធិសីស�េសីកយិាន័េះះេាះ ត េះ័ាផវកេាកី
សិកតវធិីសស�ារាធខ បបះនរនុវត�កនខណមករូចវ កសកាីណាទ�ផាេះះេាះ ត២០០៧ កេះះេាះ តាះ ប២០០៨ ”
ប យ្ូ នាទ�ផាេាះ តេាបន២០០៨ េកតបថ តវីធី”ី និណកសិកត្សវ្វវប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត និណកចុះេេឈ ះេះះ
េាះ ត២០០៨ង 
 សបេបបាះ ប២០១១ េ័ណី្តតវកេ្បី្ះសបនូវកយិាន័សបណក េច�ពីរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តកះុណប យ្ ីេេឈ ះ
េះះេាះ តសបេបបាះ ប២០១១ង 
ែបី នទ១ី 

កេ្ែីសេសីរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តសបណក េ័ណីះនកបំតប័កម ណំ ាចបនមន ២៤ េែធន/ីេខត� េរមីីេីធ�ីកិចដ
កកេនះង ារាមនកបតិេែបវកបកះុណកះ័តប�ា (Confidence Level) ៩៩% និណកបតិាបេរេណ (Margin of Error) 
០.២%ង 

435,397
)1(

)1(
22

2

=
−+

−
=

ppzNE
ppNzn េកប 

កបំតបសបគាប 

រកកតបណណ រត�នន័ តប�ា 

N ចបនមនរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តវតបណណ (Sample) 397,435 

N ទិនះនន័សុបរះកេះះេាះ តារាមនកះុណប យ្ ី២០១០ 8,894,219 

E កបតិាបេរេណារាកបំតប័ក 0.002 

P វតប�ា Assumed heterogeity or Variance 0.5 

Z វតប�ាកបតិេែបវកប 99% 2.58 

 

ែបី នទ២ី 

សិកតកចបនមនរះកះនចុះេេឈ ះេះះេាះ ត កះុណមម័កយិាន័វមធិម ខណេ្កមវចបនមនកយិាន័ និណរះក
ចុះេេឈ ះសុបឆមម ណំ ានមីម័ម រូចខណេ្កមៈ 

េេឈ ះេែធន/ីេខត� 

សុបាទ�ផាប យ្ ីេេឈ ះ២០១០ 

កយិាន័ 
 

ចុះេេឈ ះថឈ ី
 

ចបនមនរះកចុះេេឈ ះកះុណក.ិ 
មធិម 

Banteay Mean Chey 919 432457 471 

Batt Dambang 1303 662059 508 

Kampong Cham 2464 1178148 478 

Kampong Chhnang 659 299803 455 

Kampong Speu 1025 465047 454 

Kampong Thom 880 419136 476 
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Kampot 798 394355 494 

Kandal 1427 760119 533 

Koh Kong 158 67908 430 

Kratie 386 190053 492 

Mondul Kiri 81 31262 386 

Phnom Penh 1576 888382 564 

Preah Vihear 244 108960 447 

Prey Veng 1555 754660 485 

Pursat 607 260715 430 

Rattanak Kiri 159 75585 475 

Siem Reap 1105 548613 496 

Preah Sihanouk Ville 230 117745 512 

Stung Treng 144 60232 418 

Svay Rieng 766 374344 489 

Takeo 1263 625049 495 

Otdor Mean Chey 240  120884 504 

Krong Keab 54 22225 412 

Pailin 83 36478 439 

Total 18126 8894219 11343 

កសិកតះនបក� �នូវចបនមនរះកមនសិទ�ិេះះេាះ តសុប ារាតិចបបផុតកះុណមម័ កយិាន័មន ចបនមន ៣៨៦
េកប េ្ចីនបបផុតមនចបនមន ៥៦៤េកប នណិវមធិមកះុណមម័ កយិាន័មនចបនមន ៤៧៣េកបង 

តចិបបផុតកះុណមម័ កយិាន័  
 

េ្ចនីបបផុតកះុណមម័ កយិាន័  
 

វមធិមកះុណមម័ កយិាន័  
 

386 564 473 

ែបី នទ៣ី 

កសិកតកចបនមនកយិាន័ារាតបណណទិនះនន័ (Sample) សបណការាមនចបនមន ៣៩៧,៤៣៥េកបង េយ
កះុណែបីនទី២ កសិកតមនចបនមនរះកចុះេេឈ ះវមធិមចបនមន ៤៧៣េកប រូេចះះកនំេកយិាន័សបណកនៈឺ 

កយិាន័សបណក 840
473

435,397
== កយិាន័ 

ឆមកសកិតេះ័សាតកបេំីនកយិាន័មនកា្ប្បពាពមីម័ាះ បេបមម័ាះ ប េេះេ័ណីសនឈតប័កទនិះនន័វ
ចបនមនកយិាន័សបណក សបេបបកសិកតកះុណកចុះេេឈ ះ កះុណប យ្ ីេេឈ ះរះកេះះេាះ ត២០១១ ចបនមន ៨៥០កយិាន័
សបណកង 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 43 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ែបី នទ៤ី 

កសិកតកកបតិាបេរេណសបេបបកយិាន័ ឆមូបមន�រូចខណេ្កមៈ 

ភន័�នកបតិាបេរេណកយិាន័ = z
n

pp
*

)1(* − = 4ស42% 

ចបណបៈ 

រកកតបណណ រត�នន័ តប�ា 

កបតិាបេរេណ 
កយិាន័ 

វកបតិាបេរេណ�នកយិាន័េះះេាះ តារា័កមកសកិត 
េបីេ្បេបេធេបវមម័កយិាន័សុប 

៤.៤២% 

P វតប�ា Assumed heterogeity or Variance ០.៥ 

N វកយិាន័សបណការា័កមកសិកត ៨៥០កយិាន័ 

រូេចះះកបតិាបេរេណសបេបបកយិាន័សបណការា័កមកសិកតមនកបតិាបេរេណ្តាមាត ៤.៤២%ង 

ែបី នទ៥ី 

សិកតកចបនមនកយិាន័សបណក ឆមេែធនីេខត�នមីម័ មង េះ័កយិាន័សបណក ារាេ័ណីះនេ្បីមន
ចបនមន ៨៥០កយិាន័ ារាេសឈីនាណ ៤.៦៩% េបីេធេបនាណកយិាន័សុបកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១១ មន
ចបនមន សុប ១៨,១២៦កយិាន័ង 

កយិាន័ សបណក 0469.0
126,18

850
==  

 រូចេនះកយិាន័សបណការាេ័ណី័កមកេ្បីសបេបបសិកត មនចបនមន ៤.៦៩ភន័ �នកយិាន័សុប
ូបណមូាង  

រូេចះះចបនមនកយិាន័សបណកឆមម ណំ ានិមម័មះវផានុំ�នតប�ាសមម្តះណភន័�នកយិាន័     
សបណក និណកយិាន័ឆមម ណំ ានមិម័ម រូចខណេ្កមៈ   

េេឈ ះេែធន/ីេខត� កយិាន័ សុប តប�ាសមម្ត កយិាន័ សបណក 

បេប ័មនែន័  919 

0.0469 

43 

ះតបរបបណ  1303 61 

កបពណបចម  2464 116 

កបពណបាះ បណ  659 31 

កបពណបស� ឺ 1025 48 

កបពណបធប  880 41 

កបពត  798 37 

កណ� ា  1427 67 

េកះកុណ  158 7 

្កេចះ  386 18 

ម ណំ ានិ ី 81 4 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 44 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

តះបេព�  1576 74 

្ពះវ ិី   244 11 

�្ពាវណ  1555 73 

េពធុសតប  607 28 

តននិ ី 159 7 

េសេមេប  1105 52 

្ពះសីហនុ  230 11 

សបាណា្តណ  144 7 

ស� ័េេណ  766 36 

ឆាកវ  1263 59 

ឧត�មនែន័  240 11 

ាកប  54 4 

�បបាិន  83 4 

សុប  18126 850 

២- វិធីស��ស�ៃនករេ្�ក�្ីទ ាតទមមត លៃីមួិ ៗ (Station Sampling Method) 

 វធិីសស�េនះេះ័ពាណាផវកេាីកមឈវធិ២ី សបេបបេធ�ីកេ្ែសីេសី រូចខណេ្កមៈ 

 ២.១.ប ដ្ូ ាេាបកយិាន័សុបូបណរសបកះុណម ណំ ានីមម័ ម កះុណកមឈវធិីទិនះនន័ (Ms. Access) ារាមន
ពនត៌មនរូចវទីឆបណេែធន/ីេខត� ខ ណំ /្សាក សករ តប/្ុប េាខកូរកយិាន័ ចបនមនរះកេះះេាះ តសុប ម�ណមម័ កយិ
ាន័មង 

 ២.២.ពនត៌មនកយិាន័ កះុណកមឈវធិទីិនះនន័ ្តតវបបាាណះេបវឯកសបសបកមឈវធិី SPSSង បេប បបមកេ្បី្ះសប
កមឈវធិីវភិនទិនះនន័ (SPSS) េ្ែីសេសីនូវកយិាន័សបណកនូវចបនមនារា្តតវ័ក (ចបនមនកយិាន័ារា្តតវ័ក 
េមីាកះុណឆេណ�ន ែបី នទ៥ី កះុណែមកយិាន័ សបណក) េច�ពីកយិាន័សុបកះុណម ណំ ានិមម័ ម (Random 
Station Sampling)ង 

 ២.៣. បេប បបពីទទមាះននូវទីឆបណ េាខកូរកយិាន័ និណរះកចុះេេឈ ះសុបកះុណកយិាន័ ឆមចបនមន
កយិាន័ បេប បបមក្តតវបបាាណះ េបវឯកសបសបកមឈវធិី Ms. Access វ�ិង េយកះុណកមឈវធិីទិនះនន័្តតវាស�ណកចបនមន
រះកេះះេាះ តសុប កះុណកយិាន័សបណការាេ័ណី័កមកេ្បងី 

២.៤. េះ័ាផវកេាីកមឈវធិីទនិះនន័ េ័ណីអចកបំតបនូវទីឆបណេែធនីេខត� ខ ណំ /្សាក សករ តប/្ុប ចបនមនរះកេះះ
េាះ តសុបកះុណកយិាន័សបណកង 

េេឈ ះេែធនី/េខត� 
ចបនមនសុប�នទនិះនន័សបណក 

្សាក/ខ ណំ  សករ តប/្ុប កយិាន័  រះកចុះេេឈ ះ 

បេប ័មនែន័  9 31 43 18561 

ះតបរបបណ  14 45 61 27921 

កបពណបចម  16 81 116 55503 

កបពណបាះ បណ  8 26 31 12519 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 45 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

កបពណបស�ឺ  7 36 48 22704 

កបពណបធប  8 34 41 17330 

កបពត  7 32 37 19354 

កណ� ា  11 50 67 38508 

េកះកុណ  6 6 7 2910 

្កេចះ  6 14 18 8972 

ម ណំ ានិ ី 4 4 4 936 

តះបេព�  9 52 74 39918 

្ពះវ ិី   5 10 11 3449 

�្ពាវណ  13 52 73 33887 

េពធុសតប  6 19 28 10626 

តននិ ី 7 7 7 2638 

េសេមេប  12 38 52 21709 

្ពះសីហនុ  4 8 11 4422 

សបាណា្តណ  4 7 7 3737 

ស� ័េេណ  8 30 36 18797 

ឆាកវ  10 47 59 23909 

ឧត�មនែន័  4 8 11 5452 

ាកប  2 3 4 2025 

�បបាិន 2 4 4 1976 

សុប  182 644 850 397663 

៣- វិធីស��ស�ៃនករេ�្ក�្ចាៃួៃអ�័ររតវ�សម �ៃសទមមត លៃមីួិ ៗ (Stratified Sampling 
Method) 

៣.១. កេ្ែសីេសីរះក្តតវសបភសនធសុបកះុណម ណំ ានមីម័ ម  

េះ័ាផវកេាចីបនមនរះកេះះេាះ តកះុណកយិាន័សបណក េ័ណីមនូបមន�កបំ តបកចបនមនរះកសបភសនធសបណក
ឆមម ណំ ានិមម័ម កះុណកបតិេែបវកប (Confidence level) 95% និណកបតិាបេរេណ (Margin of error) 5%  រូចខណ
េ្កមៈ 

2
2/

2

2
2/

)1(4 α

α

ZEN
NZn

+−
=  

កបំតបសបគាប 

n ចបនមនរះកសម� សនធ្តតវ័កមកសម� សនធ (Sample Size) 

N ទិនះនន័រះកចុះេេឈ ះសុបកះុណកយិាន័សបណក 

E កបតិាបេរេណ ៥% 
2

2/αZ  េមនុំ�នះ័ទនិះនន័ធមឈឆ (Coefficient of Normal Distribution) 

 
 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 46 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ខណេ្កមេនះ វឆេណបក� �ពីទិនះនន័រះក្តតវសម� សនធឆមម ណំ ានិមម័ម 

េេឈ ះេែធន/ីេខត� 
ចបនមនសុប�នទនិះនន័ សបណក ចបនមន 

សម� សនធ ្សាក/ខ ណំ  សករ តប/្ុប កយិាន័  រះកចុះេេឈ ះ 

បេប ័មនែន័  9 31 43 18561 376 

ះតបរបបណ  14 45 61 27921 379 

កបពណបចម  16 81 116 55503 382 

កបពណបាះ បណ  8 26 31 12519 373 

កបពណបស� ឺ 7 36 48 22704 378 

កបពណបធប  8 34 41 17330 376 

កបពត  7 32 37 19354 377 

កណ� ា  11 50 67 38508 380 

េកះកុណ  6 6 7 2910 339 

្កេចះ  6 14 18 8972 368 

ម ណំ ានិ ី 4 4 4 936 273 

តះបេព�  9 52 74 39918 381 

្ពះវ ិី   5 10 11 3449 346 

�្ពាវណ  13 52 73 33887 380 

េពធុសតប  6 19 28 10626 371 

តននិ ី 7 7 7 2638 335 

េសេមេប  12 38 52 21709 377 

្ពះសីហនុ  4 8 11 4422 354 

សបាណា្តណ  4 7 7 3737 353 

ស� ័េេណ  8 30 36 18797 376 

ឆាកវ  10 47 59 23909 378 

ឧត�មនែន័  4 8 11 5452 359 

ាកប  2 3 4 2025 323 

�បបាិន 2 4 4 1976 322 

សុប 182 644 850 397,663 8656 

៣.២. វធិសីស�េ្ែសីេសីសបណកកះុណកយិាន័ នមីម័ ម  

 េ្ក័ពីទទមាះនចបនមនរះកសបភសនធសុបឆមម ណំ ានមីម័ម េ័ណីេ្បី្ះសបវធិសីស� Stratified Sampling 
Method េរីមីីកចបនមនរះកសម� សនធឆមកយិាន័និមម័ ម ារាអ្សន័េាីកចុះេេឈ ះបសប្បវពារ ារាេ
ថ (Strata) ង  
  



 

 
៍ាព័៍ីាាា 47 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ខណេ្កមេនះ វវធិីនំេកចបនមនរះកេះះេាះ តឆមកយិាន័កះុណេែធនីេខត� ារាសមម្តេបនាណរះកេះះេាះ ត
សុបកយិាន័សបណកកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត២០១១ (Proportion of the Interviewee) ង 

ni = n* Pi , ( i=1,2,3,…,24) 

 ni វចបនមនរះក្តតវសម� សនធកះុណកយិាន័សបណកនិមម័ ម ារាទទមាះនពីតប�ាសមម្ត Pi  

 n វចបនមនរះក្តតវសម� សនធសុបកះុណកយិាន័សបណកសុបកះុណម ណំ ានីមម័ម ារាះនពីកនំេ
(ចបំុច៣) 

 Pi វតប�ាសមម្ត�នរះកមនេេឈ ះេះះេាះ តកះុណកយិាន័សបណកនិមម័មឆមម ណំ ា 
i=1,2,3,… វចបនមនកយិាន័កះុណម ណំ ានិមម័ ម ារា័កមកសិកត (Strata) 

ចបណបៈ  Pi  វតប�ាមម័ារាេ័ណីេ្បី្ះសបូបមន� Proportion សបេបបតប�ាសមម្តឆមកយិាន័កះុណម ណំ ា                   
និមម័ម 

Pi=Ni/N 

Pi វតប�ាសមម្តចបនមនរះកេះះេាះ តកះុណកយិាន័សបណកឆមម ណំ ានីមម័ ម  
Ni វចបនមនរះកះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តសុបឆមកយិាន័សបណកនិមម័ មកះុណម ណំ ា 
N វចបនមនរះកេះះេាះ តសុបកះុណម ណំ ានិមម័ម (កយិាន័សបណក) 

េាបពនត៌មនាបរតិារាូកបទណចបនមនរះក្តតវសបភសនធកះុណកយិាន័សបណកនិមម័ម ឆមម ណំ ានីមម័ ម 
និណទីឆបណកយិាន័ សូមេមីាឆេណភយ បបវមម័  ារាះនសិកតេច�ពីកមឈវធិីទនិះនន័ (Ms. Access)ង 

៤- វិធីស��សរេ�្ក�្អ�័សៃ�ិសិ�ិប� រឆ្មត�ីសម �ៃស  

្កាមកកសម� សនធូបណរសប ្តតវាតកបំ តប័កចបនមនមនុសកមកសម� សនធ ឆមចបនមនារាះនកបំ តបកះុណតូម ិ
និណ្តតវេគព ឆមេគាក ធំ ង  

សបេបបវធិីសស�កះុណកេ្ែីសេសីេនះខុមាហ�ាះនេ្បី្ះសបវធិីសស�មម័ារា េថ “កេ្ែសីេសីេះ័
បេណរតី្បពនន� �ចរនិ (Systematic Random Sampling Method)”  ារាមន ៣របណកបកា រូចខណេ្កមៈ 

៤.១. វធិសីស�កបំ តបចបនមនខះណផបះសបេបបេ្ែសីេសី (Interval Scale) 

េរីមីកីបំ តប័កផបះារា្តតវសបភសនក ះអ្សន័េាចីបនមនខះណផបះ (មម័ផបះមម័្នពស) ារាមនេយកះុណតូម ិ
រូចេនះេរីមីេី្ែីសេសី័កផបះ វរបបូណរះកសម� សនធ្តតវាតែមបវមម័េមតូមិ នសមែិកតូមិណមម័ េរីមីសីមពចីបនមន
្នពសេយកះុណតូមិេនះង បេប បបមករះក្តតវរាណថ េតីតូមិេនះ្តតវកេ្ែសីេសីមនុសកសម� សនធបបុេឈ នេកប?ង កះុណកំី
មនពនត៌មនូបណរសបេនះេហី័  រះក្តតវកបំតប ក ចេេខ ះ�នកេ្ែីសេសី Interval Scale រូចខណេ្កមៈ 

i

i

n
N =(Int) Scale Interval  

           Ni វចបនមនខះណផបះសុបកះុណតូមិ 

           ni វចបនមនរះក្តតវេធ�កីសម� សនធកះុណតូមិ 

ឧូហ ធំ ៈ កះុណតូមិេនះមនចបនមន ៥០្នពស ម្បណេទេតកះុណតូមិេនះ្តតវកសម� សនធ ៥េកប រូចេនះកេបបផបះេរីមីេីធ�ី
កសម� សនធនឺ េបប្នបប ១០ផបះ ័កមម័ ពីេ្ពះ ៥០ផបះ/៥េកប = ១០ផបះង  
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ចបណបៈ កំីរគមនចបនមនេ្ចីនវនប េហី័ ្នពសសបេយ មនាតមម័្នពស េេះរគេ្ចីនវនបេ័ណីនិតមម័េទង 

៤.២. កេ្ែសីេសីផបះេរមីីចូីាសម� សនធរបបូណ (Selection of the first household) 

េរីមីេី្ែីសេសីផបះរបបូណ រះក្តតវេធ�ីកចបបេាះ តេះ័�ចរនិ (សនខាកេាះ តមនេាខ ១ រាបេាខ ៥)ង េពា
ចបបះនេាខណមម័  ចូរះកេបបផបះពីទឆីបណរបបូណេនារារះកចបបេផ�ីមរេណរតរាបទឆីបណផបះារាវេាខ ារារះកចបប
ះន (សនខាកេាះ ត) េហី័ ចតបទុកថផបះ េេះវផបះទមីម័ កះុណកសបភសនធ ង ផ�ះារា្តតវសបភសនកបន�េទេត នវឺទីឆបណ
ផបះារារះកេ្ែសីេសីេះ័េនខ ះេបឆមតប�ាចេេខ ះ (Interval Scale) ារាះនកបំ តប ង 

៤.៣.កេ្ែសីេសីសមែកិ្នពសេរមីីសីម� សនធ (Selection the Interview in Household) 

• ែបីនទ១ី េយេពាចូារាប្នពសារា្តតវេធ�ីកសម� សនធ វរបបូណរះក្តតវសមេេឈ ះ សមែិក្នពស 
ារាមនអ័ុ ចបបពី ១៨ាះ ប េេណី េហី័ កតប្ឆះចូាេបកះុណឆេណប យ្ ីង 

• ែបីនទ២ី រះក្តតវេមាីេេឈ ះណមម័ ារាមនពិ យ្នៈទី១ វពិ យ្នៈេរីមេន ្តតវ័កេេឈ ះរះកេេះ មក
សម� សនធង ាតេបីសនិវពិ យ្នៈទ១ី រូចគះ  រះក្តតវេមាីបន�េប្សៈ នពិ យ្ នៈទី២ េទេតង េបីសនិវ្សៈ 
នពិ យ្ នៈណេរីមេន រះក្តតវសម� សនធ រះកេេះង  

ឧូហ ធំ វចបេំះរាណកះុណកេ្ែសីេសី 

េយកះុណតូមិ “ក” មនផបះចបនមន ៦០ខះណង កះុណតូមិេនះខិុ ប្តតវកសម� សនធមនុសក ១០េកបង រូចេនះេរមីីះីនរះក
្តតវសម� សនធមះ កប រះក្តតវរនុវត�វែបីនម រូចខណេ្កមៈ 

• ែបីនទ១ី វរបបូណខិុ បនំេកចេេខ ះ�នកេ្ែីសេសី (៦០ផបះ/១០េកប=០៦ផបះ) ខិុ បទទមាះន ០៦ផបះ
េបបមម័ 

• ែបីនទ២ី េ័ណីមនសនខាកេាះ ត ៥សនខាក ារាសនខាកនមីម័មសេសេាខ១ ហូតរាបេាខ៥ះកប កះុណ
េីេេប ងេយេពា េេះខិុ បាូក�រចបប័កសនខាកេាះ តេះ័�ចរនិពកីះុណេីេេប  ១សនខាក (ចបបចបេាខ៣)ង  

• ែបីនទី៣ វរបបូណខិុ បេបបផបះេរីមតូម ិារាខិុ បកបំ តបថវផបះទី១ េបបហូតរាបផបះទី៣ េហី័ ខិុ បចូាសម� សនធ
សមែិក កះុណផបះេេះាតម�ណង 

• ែបីនទ៤ី ែមបសមែិក្នពសណមម័ មចសមេេឈ ះសមែិក្នពសេេះ េះ័កតប្ឆចូាប យ្ ី “ប យ្ ី
េេឈ ះសមែិក ្នពស”  រូចខណេ្កមៈ 

ា. 
េេឈ ះសមែកិ

្នពស 
េតទ អ័ុ រះក្តតវសម� សនធ មនវត�មន 

១ ចនបសឈ ី ្បាស ២០   

២ ឆេ ្បាស ៣០   

៣ បុះា  ្សី ២២   

 ក័កេេឈ ះ “ចនបសឈ”ី េះ័សាតេេឈ ះគតប មនពិ យ្ នៈេយេរីមេនង 

• ែបីនទ៥ី េះ័េយណេាីកនំេកះុណែបីនទ១ី រះកសម� សនធ្តតវេបប៦ផបះបន�េទេតចបបពីផបះរះក
សម� សនធទី១ េរីមីសីម� សនធរះកទី២ និណេធ�រីារាម ហូត្នបបចបនមន ១០េកប ារា្តតវ័កពីកះុណតូមិេនះង 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៥. នកររររ�ៃិិរិ�័មសក��សម �ៃស ៃិតរ មិលាកតូ  

 េយកះុណេពាេធ�ីកសម� សនធ េរីមីេីធ�ីក្តពតពិនិតិ េាីសកមឈភពកក េ័ណីះនេេបចប្ កាម្តពតពិនតិិរូចវៈ 

្កាមកកសះ កបកកណ� ា ្កាមកកេខត�្កាណ ្បធន្កាមកកមូាះ នង ្កាមូបណេនះមនសកមឈភព រូចខណ
េ្កមៈ 

 ៥.១. ្បធន្កាមកកមូាះ នៈ ចុះេប្តពតពិនិតិសមែិក្កាមបសបខខមន ារាកបពុណេធ�ីក បេប បបមក្បមូាទប
ណបសបំ ម  ារាសមែកិ្កាមះនេធ�ីេហី័  ័កមក្តពតពនិិតិេមីាកបបេព�ទបណបសបំ ម ថេតី្តាម្តតវនរតបង េបសីិនវ
ក្តពតពិនតិិេមីាេ្�ីថមិន្តាម្តតវេទ ្តតវាតឱិសមែិក្កាមេធ�កីសម� សនធម�ណេទេត នកវធិីេះះ្ស័ឆមប��
េកីតមនង 

ចបណប េពាសម� សនធចបប ្បធន្កាមកក្តតវាត្បមូាទបណបសបំ ម ពសីមែកិ្កាម បសបខខមនមច នណិាកឱិមចេាបេះ័ 
ប ដ្ូ ាេេឈ ះ នណិចុះហត�េាខ្បធន្កាម និណ្តតវប យ្ូ នេេឈ ះេេះមកេាខេខត�្កាណ នរះកទទមាខុស្តតវេខត�ង 

៥.២. ្កាមកកេខត�្ កាណ ា ្តតវេធ�ីក្តពតពនិិតិេាីទបណបះ័ក ធំ ារាទទមាះនពី្បធន្កាមកកមូា
ះ នម�ណេទេតង ក្តពតពិនិតិេនះែម័កតបបន�័ ភពមិនេព�េា� នកបហុសារាេកតីេេណីពីកមិនបបេព� នកេមីា
េះ័មិន ័កចិត�ទុកះកបពី្បធន្កាមកកមូាះ ន បេប បបមកេទីប្បមូាទបណបេនះប យ្ូ នមកសះ កបកកណ� ាខុម
ាហ�ាតះបេព�ង 

៥.៣.្កាមកកសះ កបកកណ� ាៈ េេបចបេធ�សីកមឈភពរូចខណេ្កមៈ 

៥.៣.១.្តតវទូសនពបទបេកបទបនណវ្បចបកះុណមម័�ថ� ០២រណ (្ពាក និណល� ច) េប្បធន្កាម កកមូាះ ន ន
េាខេែធនីេខត� េរីមីសីកសមពីប�� ារាេកតីមន នផាវះិកេផកណមង 

៥.៣.២.េយកះុណេពាចុះសម� សនធ ្កាមកកេនះអចចុះេបេមីា េខត�ណមម័ារាះនចតបឆបណ េរមីីឱីិេប
េមីារះកសម� សនធ េរីមីសីកិតថេតីរះកសម� សនធ បបេព�កិចដកក្តតវឆមវធិសីស�? ចបទីឆបណារាះន
កបំតបឱិនរតប? គតបចុះេធ�កីាមននរតប?ង 

៥.៣.៣.េយេពាទទមាទបណបសបំ ម  ពីេែធនីេខត� ្កាមេនះ្តតវេធ�ីក្តពតពនិិតិេាទីបណបសបំ ម ម�ណេទេត  

៦.នកររររ�ៃិិរិល្ាកតូ�ាតួក័�តុ័មសវិធី ធិីលិៃ�ៃរិ  

 សកមឈភពប ដ្ូ ាទិនះនន័្តតវឆខណកតបក្តពតពនិិតិ នណិកេសីរូចខណេ្កមៈ  

៦.១.េ្ែីសេសីរះកប ដ្ូ ាទនិះនន័ 

- រះកប ដ្ូ ាទិនះនន័វរះការាេចះេ្បី្ះសបកុបពិូទន កមឈវធិី Ms. Access 

- អចប ដ្ូ ាទិនះនន័ះន មម័ ទបណប កះុណមម័័ៈេពា ៥-៧េទ ី

៦.២.រះកប ដ្ូ ា្តតវឆខណកតបកបេ្ណេនពកីមឈវធិីប ដ្ូ ាេនះ 

៦.៣សេពាប ដ្ូ ាទិនះនន័្តតវេ្ែីសេសីមនុសក ០២េកប ពី្កាមកកសះ កបកកណ� ា េរីមីី្ តពតពិនតិិេាកី
ប ដ្ូ ាទនិះនន័ 

៦.៤.េេណេាប�ថ�្តតវ្តពតពិនតិិ រូចខណេ្កមៈ 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

- េ្ែីសេសីទនិះនន័ារាះនប ដ្ូ ា ចបនមន ៥% កះុណមម័�ថ� េរីមីេីមាី នណិេផប�ណនប តបរះកប ដ្ូ ាថ្តាម
្តតវ ារនេទ? 

- កះុណេពា្តពតពនិិតិ េបសីិនវះនកេ្�ីថ រះកប ដ្ូ ាណមះ កបមនកបហុសកះុណ ៥% របបូណ េពា
េេះ្តតវេ្ែីសេសី ទនិះនន័រះកប ដ្ូ ាេេះចបនមន ៥% បាន�មេទេត េរីមីេីមាីង កះុណកំីកបហុសេកីត
េេណីេាីសពី ៥% ្តតវេមីាេេណីវ�ិ ូបណរសបង 

៦.៥.េ្ក័េពាប ដ្ូ ាចបបូបណរសប្តតវេមីា ទិនះនន័ ៥% េេណីវ�ិេទេតេរីមីឱីិ្ះករថ ទិនះនន័ារាះន
ប ដ្ូ ា មននុំ ភពាវ នណិវភិនអចទទមា័កះន ង 

៧.វធិិស��សវកិភៃិ�ៃរិ 

េយកះុណកវភិន េ័ណីះនេ្បី្ះសបនូវវធិសីស�ស�ិតិមម័ ចបនមន ឆមឆេណារា្តតវវភិន រូចខណេ្កមា 

៧ស១.សិកតកភន័�នទនិះន័សបេបបវភិន េះ័េ្បី Analyze Descriptive Frequencyង ឧូហ ធំ ៈ េតីមន
រះកមនសិទ�ិេះះេាះ ត េបចុះេេឈ ះេះះេាះ តបបុេឈ នេកប (សប មំ ទ១ី)ង  

៧ស២.សិកតេ្បេបេធេបទិនះនន័ឆមាផះកេផកណមគះ �នចបេាី័  េះ័េ្បី្ះសប Model Crosstab by layer      
សបេបបវភិនចបេាី័ង កះុណេេះេ័ណីះនសិកតេាីឆេណបសប Model crosstab layer េរីមីចីណបរាណថរះកេបចុះេេឈ ះ
េះះេាះ ត នណិមិនេបចុះេេឈ ះេះះេាះ ត (សប មំ ទ៨ី) វមម័េខត�េែធនីនមិម័ម (សប មំ ទី៣) េតីស�ីនណិបុសមន
ចបនមនភន័រូចគះ ារនេទ? (សប មំ ទី១)ង   

៧ស៣.កេ្បី្ះសបវធិីសស�កទបេកបទបនណ�នចបេាី័ារាវ ចបេាី័ាបបនុំភព (Quality answer) ឆម  
័ៈ Crosstab data វមម័ Model Chi-square េរីមីសីិកតព ីកបតិា្ប្បពា បសបះ ថេតីះអ្សន័គះ ារនេទង េយ
កះុណនបេេណ្សវ្វវ េ័ណីចណបរាណថ េតីមុខបបសបរះកមនសិទ�ិេះះេាះ ត (សបំ ម ទ៧ី) ះពិតវេហតុផាារាេធ�ីីិរះក
មនសិទ�ិេះះេាះ តេប នមនិេប ចុះេេឈ ះេះះេាះ តាមននេទ?ង 

៧ស៤.កសិកត និណេ្បី្ះសប  Log-linear សបេបបសិកតកភពបបាបបមា�នអ �្ត�ិ (Varible) វេ្ចីន ថេតីះ
មនទបេកបទបនណះណ គះ ារនេទ នណិេរីមីកី័្សពាកសណឆេណាទ�ផាថឈីមម័ ារាមនទបេកបទបនណអចេែបវកប     
សបេបបវភិនះ័ក ធំ ង កះុណនបេេណ្សវ្វវេនះ េ័ណីះន សិកតេាីសបំ ម មម័ចបនមនេរីមីេីមីាភពបបាបបមា�នទបេកប
ទបនណបសបះ ថេតីកាបះកបសប្បវពារកះុណកេបពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តវេេណេាបាះ ប (សប មំ ទ៣ី១) ស� ី
នបុស (សបំ ម ទី២) េកឈណនចសប (សបំ ម ទ១ី) មនកាបះករូចេម�ចារ េបីេ្បេបេធេបឆមេខត�េែធននីិមម័ម 
(សប មំ ទី៣)ង  

ា
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ឧបសម�នះ�ា២ា�្មឆស�ះ េតស្មបក�តះេឆរឆា

ា

ា

ា

 

ែផ�័ី១ រមតូរសវរវអា�ី ធ� ីឈស ិ�ិប� រ ៃិតនកចុិឈស ិ�ិប� រ 
 

េេឈ ះរះកេបសម� សនធៈ  ហត�េាខរះកេបសម� សនធៈ  

ទីឆបណរះក្តតវសម� សនធ តូមិៈ  ្ុប-សករ តបៈ  

្កាណ-្សាក-ខ ណំ ៈ  េែធនី-េខត�ៈ  

�ថ�/ាខ/ាះ ប បបេព�ទ្មណបៈ �ថ�      ាខ       ាះ ប ២០១១ េពាេវលចបបេផ�ីម និណប ដ្បបៈ   

េេឈ ះ្បធន្កាមកកៈ  ហត�េាខ្បធន្កាមកកៈ  

េេឈ ះរះក្តពតពិនិតិថះ កបេខត�ៈ  ហត�េាខរះក្តពតពិនិតិថះ កបេខត�ៈ  

I. �ររ៌សៃ�ស�ីីរ ស��ស 

១. េតទរះកផ�ាបបទសម� សនធ (រះកសម� សនធ្តតវេមីាវកបាស�ណ) 

  ្សី    ្បាស 

២. េតីរះកមនអ័ុបបុេឈ ន?………………………ាះ ប(រះកសម� សនធ្តតវសមវកបាស�ណ) 

៣. ទីកានខណកបេំីត តូមិ.........................្ុប/សករ តប.........................្សាក/ខ ណំ .........................េខត�/េែធនី.......................ង 

៤. ែនវតិេរីម និណភសកបេំីត.......................... (១=ាខឈ, ២=ចិន, ៣=ចម, ៤=េវេតណម ៥=េផកណម.....................) 

៥. េតីរះកេចះអន និណ/នេចះសេសភសាខឈារនេទ? (ចេមខី័មនាត១) 

  េចះអន   េចះសេស   មិនេចះអន និណសេស( បាណទី៦)  បរិេសធនធេឆខី័ 

៦. េតីរះកះនសិកតរាបកបតិណ? (ចេមខី័មនាត ១) 

 មិនារាះនេបេេនេសះ  ឧត�មសិកត 

 កបតិបឋមសិកត (ថះ កបទី ១-៦)  េ្ក័ ឧត�មសិកត 

 កបតិរនុវទិ្ាន័ (ថះ កបទី ៧-៩)   របប បេ្េ្បពនន� 

 កបតិវទិ្ាន័ (ថះ កបទី ១០-១២)  បរិេសធនធេឆខី័ 

៧. េតីរះក្បកបមុខប (មុខបចុណេ្ក័) រ�ីារ កះុណ័ៈេពាមម័ាះ បចុណេ្ក័េនះ? (ចេមខី័មនេ្ចីន) 

 
កសីុខខមនឯណ (េបបប ដ្ូ ាូបណ កសិក  រះកចបក

រះកេនសទ និណរះកតបមបូតូភុប) 
 

កកមនមន្ះកបាខេយកះុណវសិន័ឯកែនមិនាមនកសិកមឈ 

(ឧសតហកមឈ េសះកមឈ ងាង) 

 កកមន្ះកបាខ េយកះុណវសិន័កសិកមឈឯកែន  កកមន្ះកបាខេយកះុណ្កបខ ណំ រ (រះាសធំៈ) 

 
កមឈកកចបំូា្បចប�ថ�កះុណ វសិន័កសិកមឈ/ុក�  

្បម�ប/េនសទ 
 កមឈកកចបំូា្បចប�ថ� កះុណវសិន័ឧសតហកមឈ េសះកមឈ ងាង 
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កកមន្ះកបាខេយរណួកមិនាមនះ តិះា 

សមនម នសហនមនធ 
 មិនមនកកេធ�ីេទកះុណ័ៈ១ាះ បចុណេ្ក័េនះ 

 ែបនម�ាក�ំៈ្នពស   បរិេសធេឆខី័ 

 េផកណម (សូមប�យ កប)ា_______________________________________________________________ 

II. នកចុិឈស ិ�ិប� រ 

កេធ�ីបចដុបីនះភពប យ្ ីេេឈ ះ្បចបាះ ប២០១១ 

៨. េតីរះកធខ បបះនេបចុះេេឈ ះេះះេាះ តារនេទែ  

 ធខ បបះនេប ( បាណសប មំ ទី៩)   មិនះនេប  

៩. េតីមកពីមូាេហតុរ�ី ះនវរះកមិនេបចុះេេឈ ះេះះេាះ ត? (ចេមខី័មនេ្ចីន  បាណសប មំ ពីទី១០ រាប ២៩) 

 
មិនមនពនត៌មនពីកពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះ និណ ចុះេេឈ ះ 

រះកេះះេាះ ត 
 មិនមនឯកស្គបប្គនប  

 ធុ�នាណកពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះ និណចុះេេឈ ះេះះេាះ ត  កយិាន័ចុះេេឈ ះេយា� ័េពក  

 ទីកានខណចុះេេឈ ះ មិនបណរាក�ំៈក័្សពា  ខិុ ប្ តតវះនេនេេ បណមិនីិេបពិនិតិ និណចុះេេឈ ះ 

 េ្ពះធខ បបមនេេឈ ះកះុណប យ្ ីរះកេះះេាះ តម�ណេហី័   មិនមនេពា្នបប្គនប កះុណកចុះ េេឈ ះ/េផប�ណនប តបេេឈ ះ 

 កាេេះខិុ បឈ ឺ  ខិុ បមិនះនរាណថ មនសិទ�ិចូាមម  

 េទីបាតនខ សបប�ូទីាបេយថឈី  រតបាុ័  

 បណរឧបសនរ េះ័្បកនបនំបកកនេយះ័  បរិេសធេឆខី័ 

សូមប�យ កបបាន�មកំី បណរឧបសនរ នេេ បណមិនីិេបចុះេេឈ ះ ..............................................................................................

....................................................................................................................................ង 

៩ក. េតីរះកមនេេឈ ះេះះេាះ តកះុណប យ្ ីេេឈ ះ េះ័មិនះនេបចុះេេឈ ះេះ័ខខមនឯណារេទ? 

 មន    មិនាមនេទ  

េបីមនេតីរះកណវរះកចុះេេឈ ះេអ័........................................................................................................ង 

១០. េបីះនចុះេេឈ ះ េតីរះកេបចុះេេឈ ះេះះេាះ តចុណេ្ក័បបផុតឆបណពីាះ បណ? 

 
ាះ ប២០១១ (ខិុ បេទីបចុះេេឈ ះថឈី)(សមបន�ហូតរាបសប មំ ទី១៧ េហី័  

 បាណពីសប មំ ទី១៨ ហូតរាបទី២៦) 
 ាះ ប២០០៨ 

 ាះ ប២០១០  មុនាះ ប២០០៨ 

 ាះ ប២០០៩   

១១. េតីរះកចុះេេឈ ះេយកះុណ្ុប សករ តប ារារះកកបពុណសបេយេនះាមននេទែ 

  ាមន ( បាណសប មំ ទី១២)   មិនាមនេទ  

១២. េបីមិនាមនេទ សូមប�យ កបទីកានខណារាះនចុះតូមិសសសសសសសសសសសសសសស្ុបសសសសសសសសសសសសសសសសស្សាកសសសសសសសសសសសសសសសសសសេវធនី/េខត�................. 

១៣. េបីសិនវរះកះនេបចុះេេឈ ះេះះេាះ ត េតីេសឈ�នះនចុះេេឈ ះីិារនេទ? 

  ះនចុះេេឈ ះ ( បាណសប មំ ទី១៤)   មិនះនចុះេេឈ ះេទ 
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១៤. េតីមកពីមូាេហតុរ�ី ះនវេសឈ�នមិនះនចុះេេឈ ះេះះេាះ តីិ? (ចេមខី័មនេ្ចីន) 

 េ្ពះធខ បបមនេេឈ ះកះុណប យ្ ីរះកេះះេាះ តម�ណេហី័   មិនមនឯកស្គបប្គនប  

 េទីបាតនខ សបប�ូទីាបេយថឈី  រតបាុ័  

 បណរឧបសនរ េះ័្បកនបនំបកកនេយះ័  បរិេសធេឆខី័ 

សូមប�យ កបបាន�មកំី បណរឧបសនរ នេេ បណមិនីិចុះេេឈ ះ .................................................................................................

................................................................................................................................ង 

១៥. េតីរះកមនផាាបះកកបតិណ កះុណកេបចុះេេឈ ះេះះេាះ តកនខណេប? 

មនផាាបះកខខ បណណសប មនផាាបះកេ្ចីន ាបះក មិនសូវាបះក 
មិនាបះកូាបាតេសះ 

( បាណសប មំ ទី១៦) 
     

១៦. េបីសិនវមនផាាបះក េតីផាាបះកេេះវរ�ី? (អចេ្ែីសេសីះនេ្ចីន)  

 ពិះកេធ�ីរបេំីេ្ពះកានខណេយា� ័េពក  ណបចប័ៈេពារក័ូកះុណកចុះេេឈ ះ 

 វបបវាបកក ពិះកកះុណកេបពិនិតិ នចុះេេឈ ះ  
េសះកមឈេយកានខណេះះេាះ តមិនបណរ ាក�ំៈក័្សពា 

និណេកបូកប  

 មនកនបេមកបាហណ និណ បខនមិនីិេបចុះេេឈ ះ  មិនេចះអន/សេស  

 ចបេពាខខមនមនែបណឺ  ខខមនវែនពិក 

 េផកណម (សូមប�យ កប)ា........................................................................................................................... 

១៧. េតីឯកសសបគាបរត�ស�� ំណមម័ ារារះកេ្បីស្មបបចុះេេឈ ះេះះេាះ តែ (ចេមខី័េាីសពី១) 

 រត�ស�� ំបន �ំស�យ តិាខឈ  េសេវេេ្នពសមនូបថត 

 ាិខិតឆខណារន  រត�ស�� ំបន �ំកណេយធពាេខមតូមិនប 

 រត�ស�� ំបន �ំមន�ីេែកសីុវាិ  បន �ំសមួាបខខមនេច�េះ័្កសមណស� បននរ 

 រត�ស�� ំបន �ំននះាវតិ  ាយនំៈមីនិក័ 

 សុទ�ិបន្តនំៈធមឈ័ុត�ិកនិក័  សណហរីក 

 បន �ំសបគាប្នពសផ�ាបេះ័រកម�ុវ  ាិខិតប�យ កបទីាបេយ 

 សបបុ្តកបេំីត នសបបុ្តប�យ កបកបេំីត  ាិខិតប�យ កបរត�ស�� ំស្មបបបេ្មីីិកេះះេាះ ត 

 េផកណម សូមប�យ កបៈ _________________________________________________________________ 

១៨. េតីរះកះនេបពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះចុណេ្ក័ាះ ប២០១០ កាពីកបេុណចុណាខសីី រាប តុល ាះ ប២០១១ កនខណមការនេទ? 

 ះន( បាណសប មំ ទី១៩)   មិនះន  

១៩. េបីមិនះន េតីមកពីមូាេហតុរ�ី ះនវរះកមិនេបេមីាប យ្ ីេេឈ ះចុណេ្ក័ាះ ប២០១០? (ចេមខី័មនេ្ចីន  បាណសប មំ ទី 

២០,២១,២២,២៣,២៤,២៥,២៦) 

 
មិនមនពនត៌មនពីកពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះ និណ ចុះេេឈ ះរះក

េះះេាះ ត 
 កយិាន័ចុះេេឈ ះេយា� ័េពក  

 ធុ�នាណកពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះ និណចុះេេឈ ះេះះេាះ ត  ខិុ ប្ តតវះនេនេេ បណមិនីិេបពិនិតិ និណចុះេេឈ ះ 

 ទីកានខណចុះេេឈ ះ មិនបណរាក�ំៈក័្សពា  មិនមនេពា្នបប្គនបកះុណកចុះ េេឈ ះ/េផប�ណនប តប
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េេឈ ះ  

 េ្ពះធខ បបមនេេឈ ះកះុណប យ្ ីរះកេះះេាះ តម�ណេហី័   ខិុ បមិនះនរាណថ មនសិទ�ិចូាមម  

 កាេេះខិុ បឈ ឺ  រតបាុ័  

 នខ សបប�ូទីាបេយ  បរិេសធេឆខី័ 

 បណរឧបសនរ េះ័្បកនបនំបកកនេយះ័ (សូមសេសប�យ កបបាន�មខណេ្កម) 

សូមប�យ កបបាន�មកំីបណរឧបសនរនេេ បណមិនីិេបពិនិតិនិណេផប�ណនប តបេេឈ ះ.....................................................................

.......................................................................................................................................................................ង 

២០. េបីះនេបពិនិតិេេឈ ះ េតីទិនះនន័ (េេឈ ះ, េតទ, ាថ�ាខាះ បកបេំីត…) បសបរះកកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តេេះ ្តាម្តតវារ

នេទ? 

 ្តាម្តតវ ( បាណសប មំ ទី២១,២២,២៣,២៤,២៥)   មិន្តាម្តតវេទ  

២១. េបីមិន្តាម្តតវ សូមប�យ កបថេតីខុសទិនះនន័ណខខះខណេ្កមេនះ (ចេមខី័មនេ្ចីន)ា 

 េេឈ ះ  �ថ�ាខាះ បកបេំីត 

 េតទ  អស័ះ នបចដុបីនះ 

 េផកណម (សូមប�យ កប)………………………………………………………………………………………………………………..ង 

២២ស េបីសិនមិន្តាម្តតវ េតីរះកះនេសះីីិមន�ីចុះេេឈ ះេះះេាះ តេធ�ីកាកត្មតវីិារនេទ? 

 ះនេសះី ( បាណសប មំ ទី២៣)   មិនះនេសះី  

២៣. េបីមិនះនេសះីីិាកត្មតវ េតីមកពីមូាេហតុរ�ី? ( បាណសប មំ ទី២៤,២៥) 

 មិនរាណថខខមនមនសិទ�ិ  មិនរាណពីេបេបាកត្មតវ 

 រតបែមបមន�ី  រតបមនឯកសរះអណ 

 េផកណម (សូមប�យ កប)………………………………………………………………………………………………………………..ង 

២៤ស េបីះនេសះីីិាកត្មតវ េតីមន�ីេេះះនេធ�ីកាកត្មតវារេទ? 

 ះនេធ�ីកាកត្មតវ ( បាណសប មំ ទី២៥ )   មិនះនេធ�ីកាកត្មតវ  

២៥. េបីមិនះនេធ�ីកាកត្មតវ សូមប�យ កបពីមូាេហតុរូចខណេ្កម (ចេមខី័េាីសពីមម័)ា 

 មន�ីេេះ្ះបបថមិនមនឯកសសបអណ្នបប្គនប  មនកេរីសេរីណនិេះ កនេយះ័ 

 មន�ីចុះេេឈ ះមិនមនេពាេវលាកត្មតវីិ  មន�ីថខុសតិចតមចកកអចេះះេាះ តះន 

 េផកណម (សូមប�យ កប)………………………………………………………………………………………………………………..ង 

២៦ស េតីទីឆបណកយិាន័េះះេាះ តបសបរះក្តតវះននខ សបប�ូារេទ? (ស្មបបរះកចុះេេឈ ះេះះេាះ តមុនាះ ប២០១១) 

 ះននខ សបប�ូ    មិនះននខ សបប�ូេទ 

២៧. រះករាណថ េតីរ�ីវប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តរបបូណ ារនេទ? 

 រាណ     មិនរាណេទ ( បាណសប មំ ទី២៨, ២៩) 

២៨. េបីរាណ េតីេនបិទប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តរបបូណេរីមីរី�ី? (ចេមខី័េាីសពីមម័) 

 េរីមីេីផប�ណនប តបេេឈ ះចុណេ្ក័  េរីមីីី ិមនកប�ាណតះប  (កំីខុសេេឈ ះ) នប�ាណែបូសប 

 េផកណម (សូមប�យ កប)………………………………………………………………………………………………………………ង 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 55 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

២៩. េបីរាណ េតីេនបិទេយេពាណ? (ចេមខី័មនាតមម័) 

 េ្ក័េពាចុះេេឈ ះ�ថ�ទី ១៩ តុល ២០១១  បិទមុន នកះុណកបេុណេពាចុះេេឈ ះ  មិនរាណ 

 េផកណម (សូមប�យ កប)………………………………………………………………………………………………………………..ង 

៣០ស េតីរះកះនទទមាពនត៌មនពីកចុះេេឈ ះេះះេាះ តពី្បតពណារ? (ចេមខី័មនេ្ចីន) 

 វទិិុ/ទូទសកនធ   រះកែិតខណ/សមែិកសហនមនធ ្នពស/មិត�តនក�ិ 

 នំបកកនេយះ័   កចុះបេ្ណេន និណផកព�ផត័ពីមន�ីមូាះ ន 

 កាសត/ខិត�បន �ំ/ូបភពនប បណធប (poster)  េមតូមិ  

 ខិុ បមិនះនទទមាពនត៌មនរ�ីូបណរសបពីរបេំីក �នកេះះេាះ ត  អវិធ  

 េវទិកសធំៈបសបរណួកសណួមសីុវុាិ  បរិេសធេឆខី័ 

 កចកបផត័ឆមេម្កត  

 េផកណម (សូមប�យ កប)ា.....................................................................................................................................ង 

៣១. េតីរះក័ាបយប ណរូចេម�ច ចបេពះកពិនិតិប យ្ ីេេឈ ះ និណចុះេេឈ ះេះះេាះ ត វេេណេាបាះ ប? 

ាបះក 
មិនាបះក  

( បាណសប មំ ទី៣២,៣៣) 

គឈ នេយបាប 

( បាណសប មំ ទី៣២,៣៣) 

   

៣២. េបីាបះក េតីចបះចបេធ�ីកនខ សបប�ូ នាកាបរ ារនេទ? 

  ចបះចប    មិនចបះចប           មិនរាណ 

៣៣. េបីចបះចបេធ�ីកនខ សបប�ូ ន ាកាបរ សូមេ្ែីសេសីចបេាី័ណមម័ខណេ្កម (ចេមខី័មនាតមម័ ) 

 ាកាបរេាីប យ្ ីេះះេាះ តបចដុបីនះ  នខ សបប�ូប យ្ ីេះះេាះ តូបណ្សាណ មននន័ថរូ្បពនន�ចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

 េផកណម...........................................................................................................................................................ង 

៣៤. េតីរះកមនអមឈ ធំ យប ណរូចេម�ច កះុណកបេុណេពាចុះេេឈ ះ និណេ្ក័កចុះេេឈ ះេះះេាះ តាះ ប២០១១េនះង 

 តន័ខខ ច    គឈ នតន័ខខ ចរ�ីេទ ( បាណសប មំ ទី៣៥) 

៣៥. េបីសិនវមនកតន័ខខ ច េតីមកពីមូាេហតុរ�ីែ (ចេមខី័មនាតមម័ )   

 េះ័មនកបបតិតបបតន័  របេពីហាណត និណកនបេមកបាហណ 

 រាណពីសមសភពខិុ បគ្ទនំបកក  េចះាត្ពព័ះម� ធំ ខខមនឯណ 

 េផកណម...........................................................................................................................................................ង 

 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 56 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ឯកសប�យ កបរត�ស�� ំ 

៣៦ស េតីរះករាណថ្តតវបបេព�ាក�ខ ណំ រ�ីខខះ េរីមីីី ិរះកមនសិទ�ិេបចុះេេឈ ះេះះេាះ តះន? (ចេមខី័មនេ្ចីន) 

 អ័ុចបបពី ១៨ ាះ ប េេណីេប  វែនមិនវកិាចតិ នស�ិតេ្កមអណព្ះា 

 ្តតវមនស�យ តិាខឈ  រះកមិនស�ិតកះុណស� នភពវបបពន�េគ 

 មនអស័ះ នកះុណ្ុបសករ តបារាខខមនសបេយ  ខិុ បរតបរាណ 

 មនឯកសប�យ កបរត�ស�� ំ  បរិេសធេឆខី័ 

 េផកណម (សូមប�យ កប)ា 

 

៣៧ស េតីទ្មណប១០១៨ អច័កេបេ្បី្ះសបសបេបបកចុះេេឈ ះ និណេះះេាះ តេពាខណមុខះនារនេទែ 

  ះន    មិនះន  មិនសួាប 

៣៨. េតីរះកមនរត�ស�� ំបន �ំស�យ តិាខឈ កះុណេពាបចដុបីនះេនះារនេទ? 

   មន     មិនមន  

៣៩. េតីរត�ស�� ំបន �ំផុតកបំតបេពាេ្បី្ះសប អចេ្បីកះុណេពាេះះេាះ តាះ ប២០១២ និណ២០១៣ខណមុខះនារនេទ? 

 ះន     មិនះន  មិនរាណ 

៤០. េតីរះក្តតវះនេនរកហូត កតបេាខរត�ស�� ំបន �ំ នឯកសប�យ កបរត�ស�� ំារារះកេ្បីសបេបបកចុះេេឈ ះេះះេាះ ត 

និណេផប�ណនប តបេេឈ ះកះុណាះ ប២០១១េនះ ារនេទ? 

 មន    គឈ នេទ ( បាណសប មំ ទី៤១) 

េបីមនសូមប�យ កបពីមូាេហតុកះុណករកៈ

.....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................ង 

៤១. េតីនណវរះករកហូត កតបេាខរត�ស�� ំបន �ំ នឯកសប�យ កបរត�ស�� ំបសបរះក? (ចេមខី័មនាតមម័) 

 ្កាមហហុន  េមតូមិ 

 េម្ុប  បបូាីុស 

 េផកណម...........................................................................................................................................................ង 

៤២. កនខណមក េតីរះកះនទទមាពនត៌មនរបពីកេះះេាះ តពី្បតពណារ? (ចេមខី័មនេ្ចីន) 

 
័ុទ�េកផកព�ផត័កេះះេាះ តបសបនំៈកមឈកេេបចបក

េះះេាះ តេយកះុណ្ុប/េខត�  
 រះកែិតខណ/សមែិកសហនមនធ ្នពស/មិត�តនក�ិ 

 វទិិុ/ទូទសកនធ   ្បែុប/កិចដ្បែុបសធំៈ/័ុទ�េក 

 នំបកកនេយះ័   េមតូមិ  

 កាសត/ខិត�បន �ំ/ូបភពនប បណធប (poster)  អវិធ  

 ខិុ បមិនះនទទមាពនត៌មនរ�ីូបណរសបពីរបេំីក �នកេះះេាះ ត  បរិេសធេឆខី័ 

 េផកណម (សូមប�យ កប)ា......................................................................................................................................ង 

 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 57 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

 III. នក�ិប� រ��លេតមុខ 

៤៣. េតីរះកនាណេបេះះេាះ ត េ្ែីសេសីសមែិក្កាម្បាកត្ុបសករ តបាះ ប២០១២ ខណមុខេនះារនេទ? 

  ខិុ បនាណេបេះះេាះ ត ( បាណសប មំ ទី៤៤)   ខិុ បនាណមិនេបេះះេាះ តេទ  

៤៤. េបីសិនរះកមិនេបចូាមមេះះេាះ ត្កាម្បាកត្ុប/សករ តប២០១២ េពាខណមុខេទ េតីមកពីមូាេហតុរ�ី? (ចេមខី័មនេ្ចីន) 

ហរុផល�ាេៃូ 

 មិនចបណបបអមឈ ធំ កះុណាផះកនេយះ័  ខិុ បមិនអចេបកានខណេះះេាះ តេេះះន 

 កេះះេាះ តបសបខិុ បមិនេធ�ីឱិមនកនខ សបប�ូេេះេទ  េះ័សាតខិុ បពិក  

 ខិុ បមិនមនក័ាបរាណ្នបប្គនបពីប�� នេយះ័  មិនេយផបះ ននខ សបប�ូាបេយះ ន 

 មិនមនេេឈ ះេយកះុណប យ្ ីេះះេាះ ត  មិនមនាុ័ស្មបបេធ�ីរបេំីេបេះះេាះ ត 

 មិនអចចុះេេឈ ះះន  េនឱិាុ័/របេណ័ េរីមីកុីបឱិខិុ បេបេះះេាះ ត 

 មិនរាណពីេបេបេះះេាះ ត  គឈ នេហតុផាពិេសសណមម័េទ 

 មិនរាណេពាណេនេះះេាះ ត  មិនមនឯកស្នបប្គនប 

 មិនសួាបកានខណេបេះះេាះ ត  បរិេសធេឆខី័ 

 េផកណម (សូមប�យ កប)ា...................................................................................................................................ង 

៤៥. ស្មបបកេះះេាះ តេ្ែីសេសី្កាម្បាកត្ុបសករ តបាះ ប២០១២ខណមុខ េតីរះកនាណេ្ែីសេសីនំបកករារាារនេទ? 

  នំបកករារា   េ្ែីសេសីនំបកកថឈី   មិនចណបនិយ័   មិនូនបសបេចចិត� 

សូមប�យ កបពីមូាេហតុណមម័ េបីសិនវអច

.....................................................................................................................ង 

៤៦. េតីរះកចណបះនេម្ុប/េយសករ តប វបុស នវស�ី ស្មបបកេះះេាះ ត្កាម្បាកត្ុប/សករ តបាះ ប២០១២ខណមុខ? 

 បុស   ស�ី   បុស នស�ីរូចគះ   មិនរាណ/មិនមនេយបាប 

សូមប�យ កបពីមូាេហតុណមម័.....................................................................................................................ង 

៤៧. េតីរះកចណបះន្បពនន�េះះេាះ តវេបេបេះះយប ណរូចេម�ច ារេយេពាខណមុខ? 

 េះះីិបុនួាារារះកេព�ចិត�      េះះីិនំបកការាខខមន្សឹ�ប  

 េះ័ចបុះ (បុនួាផណ និណនំបកកផណ)   មិនរាណ 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

កេផប�ណនប តបឯកសវមម័ ប យ្ ីេេឈ ះផខូវក 

៤៨. សូមកតប្ឆទិនះនន័�នរះកផ�ាបបទសម� សនធ ពីឯកសេ្បីេពាចុះេេឈ ះ  នពិនិតិេេឈ ះ នាកេេឈ ះចុណេ្ក័េន 

ណ. 

េ៍ះ
ឆះ័
ួ
ស
ា ខ
ះ
ន ់ា

ែដ
ណ
ផឆ
ត្ផ
ស
ឆ
ន  េ៍ះឆះ័ួពី�ឆុឆឯ�លសាំ ណនាះឆអ

ស�� ះឆ�ទអណនប៍សមា សះរាេផបរ

េពណ ុ�េឈ �ា េប�េ ឆ ឆ 

(បាេពញេដួះឆ�សមា សះរ) 

េ៍ះឆះ័ួពី�ឆុឆប��ី េឈ �េប�

េ ឆ ឆាទ�ូ ្ក ឆ ាា២០១១ 

(បាេពញេដួលឆ �នក�កអ ណ) 

�ូដៈា(បាេពញេដួលឆ �នក�កអ ណ) 

១=ដូ ឆំ  

២=ាេះដូ ឆំ ា ាាេះេពញេណញ 

៣= ំ ះ េ៍ះឆះ័ួេេ�ឆុឆប��ី ះឆ�េប�េ ឆ ឆ 

៤៨-១ 

េឈ
�
∗ នាផឆ�ូណៈ នាផឆ�ូណៈ 

១ ២ ៣ 
នាខ�មះៈ នាខ�មះៈ 

៤៨-២ 

ៃថ
�ាែខ
ា 
ឆា  

�
ា េ
រឆ

 ៃថ�ៈ ៃថ�ៈ 

១ ២ ៣ ែខៈ ែខៈ 

 ឆ ាៈ  ឆ ាៈ 

៤៨-៣ េភ៍ ផបបសាា ផសីាាា ផបបសាា ផសីាា ១ ២ ៣ 

៤៨-៤ 

 

អ
ស
ួ
ដ
ដះ

 

ប
 
� ុប
្ះ
ឆ ភូាេៈ ភូាេៈ ១ ២ ៣ 

ឃុាៈ ឃុាៈ 
១ ២ ៣ 

េខឆអៈ េខឆអៈ 

∗ ខុមាហ�ា សន្ថេ្បី្ះសបេេឈ ះបសបរះកផ�ាបចបេាី័ស្មបបាតេផប�ណនប តប វមម័ប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តាតបបុេណ� ះ មិនបក� �រាបរះករក�ទេទេតេទង 

សបំ ម សបេបបាតរះកពនិតិិប យ្  ី

៤៩. េតីរះកផ�ាបបទសម� សនធ មនេេឈ ះកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ ត សបេបបាះ ប ២០១១ ារនេទ? (បបេព�េះ័សះ កបកកណ� ា) 

  មន    មិនមន  

៥០. េបីមនេេឈ ះកះុណប យ្ ីេេឈ ះេះះេាះ តស្មបបាះ ប ២០១១ េតីមនេាខេេណទីបបុេឈ ន? (បបេព�េះ័សះ កបកកណ� ា) 

មនេាខេេណទី  ា ___________________________ 

 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 59 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ឧបសម�នះ�ទ�ា៣ាប�� �េឈា �េេ�េះអ ឆនាែាបាតបូភពស�មាភពាះេឆស�តឆកឯ�សតេផកឆម 

�.ាប�� �េឈា �េេ�េះអ ឆតបសកនាែាបាេយេា�ាវបស័ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ា

ខ.ាតបូភពស�មាភពា
ូបភពខណេ្កម វសកមឈភព្កាមកក បសបរណួកខុមាហ�ា មនរណួក�រនូ ចបនមន ៣ រូចវ KYA, 

PDP-Center និណ NICFEC ែមបវមម័នំៈបកកនេយះ័ ្កសមណមី�ផប និណ ន.ែ.ប េរីមីពីីេ្គះេយបាប នណិសហ
្បតិបត�ិក េាីនបេេណ្សវ្វវ និណទបណបសបំ ម ង 

១.័ិចីរ េុាមួិ ភត ័បៃក�ិ 

  

ែមបវមម័  ្បធននំបកកសិទ�ិមនុសក រាកេបេះ័ 

ឯកឧត�ម នាម សុខ េយឯសះ កបកនំបកក 

�ថ�ទី ២៨ ាខកករះ ាះ ប២០១១ 

ែមបវមម័ ឯកឧត�ម �ាក បហុន�ឆ ្បធននំបកក           

ហ�ហ�នសុិនបុិច េយឯសះ កបកនំបកក 

�ថ�ទី ២៧ ាខកករះ ាះ ប២០១១ 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

  

ែមបវមម័ នំបកកនេេត�មំមទ� ិរាកេបេះ័ 

ឯកឧត�ម េស េបន ីេយឯសះ កបកនំបកក 

�ថ�ទី ២៩ ាខកករះ ាះ ប២០១១ 

ែមបវមម័ ្បធននំបកកសមណកុ ីរាកេបេះ័ 

ឯកឧត�ម សុន ឆន័  េយឯសះ កបកនំបកក 

�ថ�ទី ២៧ ាខកករះ ាះ ប២០១១ 

២. ័ិចីរ េុាមួិ រ័�តួមួ�ផហ ៃតិ ភ.េ.   

  

ែមបវមម័  តបណណ្កសមណមី�ផប រាកេបេះ័ 

ឯកឧត�ម សកប េសះ  េយឯសះ កបក ្កសមណមី�ផប 

�ថ�ទី ០២ ាខសីី ាះ ប២០១១ 

ែមបវមម័ តបណណ ន.ែ.ប រាកេបេះ័ 

ឯកឧត�ម ារម សុនត េយឯសះ កបក ន.ែ.ប 

�ថ�ទី ២៧ ាខកករះ ាះ ប២០១១ 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៣. រ េុារ័រមនកកក�កិ័ពភាកត ៃតិល្័  និ័្រសៃ័�តុភាកត 
 

 
 

កពិភកត នណិេ័ក ធំ នូវប�� ារាេកតីមនេេណីរាបនបេេណ បសបេាខ េខត�/េែធនី វមម័ េលក នាប ប��  

េ័ក្បតបិត�ិរណួកខុមាហ�ា េយ�ថ�ទី ២១ ធះូ ាះ ប២០១១ង 

 

 
កែាែកគះ ះណមន�ីកមឈវធិ ីវមម័ និណេាខ េខត�/េែធនី បសបខុមាហ�ា េរីមីាីស�ណកចបំុចខខ បណ ចបំ ុ ចេខត័ និណ

កផ�ាបរនុសសនធ រាបនបេេណកាពី�ថ�ទី ២១ ធះូ ាះ ប២០១១ េយឯសះ កបកខុមាហ�ាង 

. 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

៤. វភ� តសុ ិ លស ល�និក នមទមខរស/កេជៃ ី

 
សកមឈភពបេ្ណេនរះកសេណរតក ធំ  មុនចុះសបភសនធ្បវពារ េយេខត�កបពណបចម ារាមនរះកសេណរតក ធំ ចូាមម 

ចបនមន ៣៣េកប មកពីេខត�ចបនមន៣ មនស� ័េេណ �្ពាវណ និណកបពណបចម េយ�ថ�ទី ២០-២១ ាខ តុល ាះ ប២០១១ ង 

  

សកមឈភពបេ្ណេនេយកះុណេខត� េសេមេប េយ�ថ�ទី ២០-២១ តុល ២០១១  

មនរះកសេណរតក ធំ ចបនមន ៣៧េកប មកពីេខត� ្ពះវ ិី  ឧត�មនែន័ េសេមេប នណិកបពណបធបង 

៥. �័មសក�អ�័�ត�រនកតស  ចុិ�ាក�ៃសរ �លកឆពទមមលិព ៃ

 
េលក េាក េ័បន វរះកសេណរតក ធំ  ះនចុះសបភសនធ្បវពារេយកះុណតូមិ ព្ណ ្ុប កេប បណ ្សាក្ះសទះនណ 
េខត�េសេមេ នណិ េលក ឈាម វន វរះកសេណរតក ធំ ខុម�ហ�ា ះនសបភសនធ្បវពារេយេខត�កបពណបចម កាពី�ថ�
ទី ៩ ាខ វចិ�ិក ២០១១ង 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

 
សកមឈភព េលក េ្ចណ នាមសហ ន ះនេធ�ីរបេំីឆមតូមិ ចុះសបភសនធ្បវពារកះុណ្សាកសនបុក េខត�កបពណបធប 

 ារាកបពណបាតាិចទាក េយ�ថ�ទី ២៨ វចិ�ិក ាះ ប២០១១ង 
 

 

 
កេធ�ីរបេំីែុបះមបូតូ បសប េលក ហុក េហណ ឆមផខូវាចិ

ទាករកាបះកពីថះាបវតិេបតូមិ ្សះ្ពីណ ្ុបះធ័            
្សាកះធ័ េខត�កបពណបចម 

 

 
កេធ�ីរបេំីែិះទូក បសបេលក ហុណ េហណ េរីមីសីបភសនធ្បវពារ ពីផបះមម័  

េបផបះមម័ ារាកបពណបាិចទាកេយកះុណតូមិ ចងរបេរ ្ុប ចងរបេរ ្សាកះធ័ េខត�កបពណបចម 
 េយ�ថ�ទ ី២៩ វចិ�កិ ២០១១ 
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

 

 
តូមិេពធុេេណេែណី ្ុបេពធុេេណ ្សាកកបពណបលវ េខត��្ពាវណ រកាសនា� ័ ត្មតវីិរះកសេណរតក ធំ  

េលក្សី បហុត បុះា ថូ កែមាទូក ចុះេបសបភសនធ្បវពារេយ�ថ�ទី ២៨ វចិ�កិ ២០១១ង 

៦ា.ស�មាភពប��ូាទេះអះន័ ា
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ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

 
ន.ាស�តឆកឯ�សតេផកឆម

ា
 



 

 
៍ាព័៍ីាាា 66 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ា



 

 
៍ាព័៍ីាាា 67 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

ា ា



 

 
៍ាព័៍ីាាា 68 

ា ខុាែ�ហ�ណ បួករ ណ៍លទណផល្ផជ្ប��ី េឈ �ះឆ�េប�េ ឆ ឆាក ុ�េឈ �េប�េ ឆ ឆាះេឆស្ះ�ាប��ី េឈ � ឆ ា ២០១១ា
 

 
ា


	មាតិកា
	បុព្វកថា
	១. សេចក្តីផ្តើម
	២. គោលបំណង និងវិធីសាស្រ្តនៃគំរោង
	៣. លទ្ធផលនៃគំរោង
	៤. ចំនុចខ្វះខាត និងការដកពិសោធន៍មេរៀនពីការងារអង្កេត
	៥. សង្ខេបលទ្ធផលស្រាវជ្រាវ
	៦. នីតីវិធីនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
	៧. អានុសាសន៍
	៨. វិភាគទិន្នន័យ
	៨.១ ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
	៨.១.១ កំរិតនៃការចុះឈ្នោះបោះឆ្នោតតាមភេទ និងអាយុ
	៨.១.២ អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលមិនបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត តាមខេត្ត និងអាយុ
	៨.១.៣ អ្នកមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមិនបានចុះឈ្នោះបោះឆ្នោតប្រៀបធៀបជាមួយកំរិតអប់រំ
	៨.១.៤ អ្នកដែលមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រៀបធៀបជាមួយមុខរបរ
	៨.១.៥ មូលហេតុដែលមិនបានចុះឈ្នោះបោះឆ្នោត
	៨.១.៦ អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមិនបានទៅដោយផ្ទាល់
	៨.១.៧ អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលជួបការលំបាកក្នុងការចុះឈ្នោះ និងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត
	៨.១.៨ អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជួបការលំបាកក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមខេត្តនីមួយៗ
	៨.២ ព័ត៌មាននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
	៨.២.១ ប្រភពព័ត៌មាននៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
	៨.២.២ ប្រភពព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោត
	៨.២.៣ ប្រភពព័ត៌មានពីការបោះឆ្នោតជាមួយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ២០១២
	៨.២.៤ បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដំបូង
	៨.២.៥ ទំរង់ ១០១៨ សំរាប់បំរើឲ្យការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគត
	៨.២.៦ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលផុតសុពលភាព
	៨.៣ ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត
	៨.៣.១ អ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានពិនិត្យឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ ២០១០
	៨.៣.២ មូលហេតុដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនបានពិនិត្យឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះ ២០១០
	៨.៤ ភាពមិនប្រក្រតី
	៨.៤.១ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវបានគេដកហូត
	៨.៤.២ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវបានគេដកហូតតាមខេត្ត
	៨.៥ ភាពភ័យខ្លាច
	៨.៥.១ ភាពភ័យខ្លាចរបស់អ្នកបោះឆ្នោត
	៨.៥.២ មូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានការភ័យខ្លាច
	៨.៥.៣ ការស្ទង់មតិស្តីពីប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
	៨.៦ ការចូលរួមរបស់អ្នកបោះឆ្នោត
	៨.៦.១ អ្នកបោះឆ្នោតនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ២០១២
	៨.៦.២ មូលហេតុដែលអ្នកបោះឆ្នោតមិនចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ ២០១២
	៨.៧ ឯកសារសំរាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
	៨.៧.១ អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមានអត្តសញ្ញាប័ណ្ណជាតិខ្មែរ
	៨.៧.២ អ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់ឯកសារសំរាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
	៨.៨ ភាពត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ២០១១
	៨.៨.១ ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ២០១១ ធៀបនឹង បញ្ជីបោះឆ្នោត ២០០៨
	៦. សន្និដ្ឋាន
	ឧបសម្ព័ន្ធ ១ វិធិសាស្រ្តនៃការស្រាវជ្រាវ
	ឧបសម្ព័ន្ធ ២ កម្រងសំនួរសម្រាប់ការអង្កេត
	ឧបសម្ព័ន្ធទី ៣ បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតគ ជ ប រូបភាពសកម្មភាព និងសំរង់ឯកសារផ្សេងៗ

