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១. េសច��េផ��ម  

 
 រររធ  តបលកមលំម បរាមបុ់ិ រេ ្េ បប់្របររ់ធកភំងេគល្�ង្�េរ េដ�គ្កមរេ្បា តម

រាៈិរបេង�ុរ្ប់រភកបេង�ុិររ មុត រតងររ៍រមុតករ�ងមកបរ្កប ពន ិរេ ្េ បប់្របររ់ធេរាគ

្កមរេ្បា េយែុមគ�រូ់ គ្ មូតមាួកភំង់�េេ រិររេ្បារ្ប់ ្េទបកមលំម ែ់លេកេុេឡេងមតរ ុឹមែុកភំង

េេលិរេបបាេបះេបភ ុែុ្៉ំេតប ះេទ  ្៉ំែរ៍ែ៉មែ�ងេកេុេឡេងេយកភំងរាៈេេលមតរែមរក�ឡំងេេលៃរិរេបះ  

េបភ ុ រភកបេង�ុិររ មុត រតងររ៍រមុតបររកេាេពរូវេមតរ ្ កុី្ ៉ ងេ កេរែ់លកភំងេាះរមួ្�ូុលែ�ងិរ

េ ្េ បប់ ទេ�បមពុ៍តរ់ធ់ូកម អគរ ្រ�រតះរ្ប់រ់ធ  េមែ�ង្ំគលំតករ់ធ ែ់លរមួ្�ូុលែ�ងែារ ្៉លីូបេ្�េ
ិរគ� ទិរេបបាេបះេបភ ុ កគ់ ូកមិរេបបារ្ប់គ្កមរេ្បាែ់លមតរែមរមក�ឡំងេេលៃរិរ

េបះ   េបភ ុ ិរបេង�ុមកែ់បង៍ក�េចះិរេ ្េ បប់្របររ់ធ នុវបរដ�ផល ្េ្ររ្ ៉ ងេ កេរ រតងេលេបលំ្

ក�េចះគ្កម ្មរកមលំម រតងបរេ្�េដ�មរិរ ្កួុ ្ែងកភំងៃបេវែររេ្បាែ់លមតរេបូេេគភ  ិរ

េលេកេឡេងរូវប�រួរែ�ងេរះ នេុេ ្បតរេ្េិរេបះេបភ ុ ្ក្េរាេបរ ី រតងាំុ៍ត្មងអកេយេ ិមលកចខ េរះែ់រ

ឬេទ  

 េហុំ់ូេកភះ ខំមែ�ហ�លបរន្េ់ផ៍េមេម៍ុាកកតុ ទំ៍ករកេ់េេលេករីែ់លគួរដ� េយាបរមយេរះ រតងបរប�េរក

កតុ៍េយបភ �២០១១ េ្�េិរ ុយុេតរតុ�េេេលេបិ៍រំេលិរេ េ្ បប់្របររ្ប់រ់ធែ់លេកេុេឡេងរហូុមក តម     

រាៈរបាិររ  ិរែកទ�រង ់្ម្ត្េុា� រតងិរេបះេបភ ុបភ �២០១១0F

1 កគបរេលេកេឡេងេីិរេ េ្ បប់្របរ

រ្ប់រ់ធ គឺេ្�េដ�មរេមតរេបូេគភ កភំងិរ ្កួុ  ្ែងែផភករេ្បា រតងេ្ភេដ�្ះ៉ចល់់ល់ិរេបះេបភ ុ

 ្ក្េរាេបរ ីរតងាំុ៍ត្មង របាិររ បរឆ�ំះ្�ុ�ងរូវិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ ៉ ងល�រតុ រតងល�តុល�រេ់េេលេ
រ�ីែ់លក្្់្ ��ុ៍ត រតងែ់លេ្�េដ�ះះទទតេល់ល់ិរ ្កួុ  ្ែងរ្ប់គ្កមរេ្បា  េមែ�ង់�េេ រិរ ្ម

្ត្េុា� េរះមរបាិររ បេង�ុេលេក់�្ងូរ្ប់ខំមែ�ហ�ល ែ់លកភំងេគល្�ងដ�សបររបរាល់

់ឹង រតង ម្េេេលេ្�ប   េមែ�ងេ ងងឹិរេគរេក្្ែ់់លបរ្��ុ៍តកភំងិរាមិរេ េ្ បប់្របររ់ធែ់ល្�េរ េ
ដ�គ្កមរេ្បាតមាួ  វ ត្ ីស�បៃ៍រិរបតកិប�រ្់ិ របេង�ុតមរាៈ ្េរ័ទផមេ�ផិា ផបេង�ុ មតរ

ម� ល់់  ុនវបរេរែ្ក�េឡេង រតងេឹងែផ�កេេេលេិរវ តគ ្េរ័ទផមេ�ផិា រតងិរស� ្ប�ងេ់េេលេមុប់េបភ ុេ់េមពេី្�េិរ

បតកិ្�ប កេ់កីរីេ ្េ បប់្របររ់ធ េែះ្ីមរបាិររ េរះ រឹង ុនវ្�ូុលិរបេង�ុេរាម� ល់ៃរិរ

បេង�ុរ្ប់្ត៍ពខំមែ�ហ�លេយទូែ�ង ្េទប ្៉ំែរ៍េយេេលេរះមតរែរម់ររបាិររ បេង�ុេរាម� ល់េទ 

េរាសរែុ្�ប ្របរ ិរបេង�ុត�ងេីែខក��  បភ �២០១១ ់ល់ែខមករ បភ �២០១២ រតង កកមិរករៃរិរ

បតកិបេង�ុេរះ  ុនវបរេ្�េេឡេងេរាក��  គង ់រ៉វរី េ៉ក បំខ េតទូរ� េ៉ក ករ សងម េ៉កត�ង បំំ េ៉ក

រ៊ូ រ តទទី ក��  លី ម៉លីរែ់លរមួមរ រភកបេង�ុបូ័ គកតុ ៍រមួមរក��  កតរ ររីរបូី ក��  ង៉ំា បំខវរ័៍ ក��  បូ៊ មរ តរ 

េ៉ក លី ្៊ំរេ្ង៉ េ៉ក ា៊ង ្ីរ តទទ េ៉ក បំខ ឧុម៍  េ៉ក េហង បំប េ៉ក ឌីម ររធ  រតងេ៉ក េហង បំខហំ៊ល 

                                                           
១ ខំមែ�ហ�លៈ របាិររ  ្ន�បភ �បី៍េី ្ម្ត្េុា� ិរេបះេបភ ុ រតងក�ែទ មង់ ២០១១ ទ�េរ័ ២០-២១ 

ផwww.comfrel.org់ 
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េ ិមិរ់ឹកា�េរាេ៉ក គល់ ្��  ាាក ្ុត្ ុ៍តខំមែ�ហ�ល  

២. បទប�� ��ក�ុងករេ្រ�្្ស�ស់ធ់រាន 

 រ់ធ្មូរំ�� ៃរ េះរមតក កកមលំម បរររំ�� ុដ� ្មេលរ់ធកមលំមែ�ងរប់មរបតទទត រតងេបរីេ

រេ្បាេ់េមពកូីលរមួេយកភំងបងំម រតងកតកុិររេ្បាេរាគូរិរេរ េបេរេង េែះ្ី្៉ងត  ក្្ប់រ      

ក�រុប់តទទតរេ្បាក�េចះ កកមមាួក�រួរ ែ់លបរេម៍ុ្៉ងក្ប់េេេលេម�រ៍ីរ្ប់រ់ធ ែ់លមតររ្់្ �ូុលម�រ៍ីម្់

េបភ ុ ឬម�រ៍ីរេ្បារ្ប់ររធ  តបល កភំងរបាិររ ម�រ៍ីរ្ប់រ់ធរត្ ាេេ់ល់ម�រ៍ីរិរបីំវ តល ម�រ៍ី
ុំ៉ិរ បមតកៃរកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្  រតងរគរបលមេ េ់ម  កកមែ�ងេរះរមួមមាួ្ំេ�តុ ផ េះបងុ់ មតរ ុនវ

បរររំ�� ុដ�កូលរមួេយកភំងបកមូេគ� ទ ឬ ្ប�ងេេេលេគ្កមរេ្បាតមាួ េ្េេែះ្ីម កកមេរះមរ

បតទទតកភំងិរេបះេបភ ុ រតងមបមតកៃរគ្កមរេ្បាតមាួ ឬអកកូលរមួមេ្កចរកភំងិរេបះេបភ ុ 

្៉ំែរ៍លំះ តែុមរលកចខ ែ់លេួកេគ ុនវែុ៉ែលងេីុ�ែងមរំ ់ូកមម�រ៍ីរ្ប់រ់ធែ់លបរក�ុេ់យំងេលេ 

រតងករី េះបងុែ់ល ុនវេបះ្ងម់្ំេ�តុ ឬ េះបងុ៧ៃ៉�មំរ ៃ៉�ន្េ់ផ៍េមេបបាេបះេបភ ុផ�ូវិរ  ក្្ ់  

កមលំមកគបរាមបុគ់្កមរេ្បាកភំងិរេរែ្ក�រកាបមលរ័ទនុត់�ងេយកភំងសត ្រ័សបា ុំ៉ិរ កង

កម� �ង ្រ្អ់វំ្  រតងរគរបលម តុ  េ្េតម្��ុ៍តាមបុ់ិ រេ ្េ បប់្របររ់ធ មេតេបបេេេលេិរេ ្េ
 បប់ ទេ�បមពុ៍តរ់ធកភំងេគល្�ង្�េរ េដ�គ្កមរេ្បា    

  ម ត១៥ ៃរក្្ប់៍ីេគី្កមរេ្បា ផ១៩៩៧់ ្េំ�តុ  ម�រ៍ីុំ៉ិរ កងេ្្េលេខមរ ូមតរ� រតងកងក�
�៉ងរគរបលម តុ អកកូលរមួមបមតកគ្កមរេ្បាាាបរ ែុមតរ ុនវេ្�េបកមូេគ� ទ ឬ ្ប�ងគ

្កមរេ្បាតមាួេឡេា គ្កមរេ្បាមតរ ុនវេរែ្ក�រកាបមលរ័ទនុត់�ងកភំងសត ្រ័សបា ុំ៉ិរ 
កងេ្្េលេខមរ ូមតរ� រតងកងក �៉ងរគរបលម តុេទ រតែ់លបរ ្ េឹុ ៍េលូេប រតងក�ខ័ ទី ២ ៃរ
ម ត១៥ៃរក្្េ់រះ  ុនវផ៍ា� េែបេតរា័ម បកក់�ររួមាួ៉រេរែល ផម ត ៤០ ៃរក្្ប់៍ីេគី្កម 

រេ្បា ១៩៩៧់ 

 ម ត ៣៧ៃរក្្ប់៍ីេបីហលកចរ៍តកៈម�រ៍រីិរបីំវ តល ៃរ េះរមតក កកមលំម ម�រ៍ីរិរបីំវ តល ុនវមរ    
រេ្ កតុេកភំងបកមូេិរករ រតងាមបុរ់ក់ំ ុរូវិរេ េ្ បប់មំខកររ្ប់ខ�ួរ រតងបមយ រៈរ្ប់រ់ធេ់េមពី្ �
េរ េបកមូេរេ្បា់ូកំងេ ិម៖ 

− េ្�េិរេ់េមពផីល ្េ្ររេ្កចររេ្បា ឬ ្ប�ងរឹងេ្កចររេ្បាតមាួ 
− េ្�េិរេ់េមពផីល ្េ្ររគ្កមរេ្បា ឬ ្ប�ងរឹងគ្កមរេ្បាតមាួ 

 ិរ ្ េឹុ៍តផ�ំារឹងម តេរះនុទំ់កមក�ហំប រតងិរបំ�ឆងំកភំងវ តមប វីៈ 

 ម តទ ី៩ ៃរក្្ប់៍ីេលីកចរ៍តកៈទូេេ ក�េចះេ្្តរៃរកងេ្្េលេខមរ មូតរ� េ្ ត្រមរបតទទត រតងេបរីេ
់ូក ្មេលរ់ធ់ៃទេទែុ ករ្ ៉ំែរ៍ិរេ ្េបតទទត រតងេបរីេខ�ះ ុនវមរិរក មតុ  ប្តមល័កចខ័ ែ់លមរែកងកភំង
ក្្េ់រះ េ្្តរ ុនវមររេ្ កតុ េកភំងមំខាទ ី កភំងបកមូេិរករ រតងាមបុ់ិ រេ ្េមំខករ រតងេ ្េ
 បប់បមយ រៈរ្ប់រ់ធេ េ់មពី្ េ មេបកមូេរេ្បាតមាួ 



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី3 
 

 កមបីល្ងមប ម្េ់្្តរៃរកងេ្្េលេខមរ មូតរ� 
េ្្តរៃរកងេ្្េលេខមរ ូមតរ� គ្រ់ូ្  ុនវ៖ 

−  ្ិរ់ំ ប ្រូ់វ�ហររេ្ កតុ រុល់�េរែងកភំងមំខាទី រតងកភំង គ្ប់កមូេិរករ 

េ្្តរៃរកងេ្្េលេខមរ ូមតរ�មតរ ុនវ៖ 

− ាកមំខករ រតងបមយ រៈរ្ប់រ់ធេេេ ្េ បប់េ់េមពី្ �េរ េបកមូេរេ្បាគ្កមតមាួេឡេា 

ិរេប��កចកក់កបតធ រ៖ 

 ិរេប��កចកក់កបតធ រេ្បេេកូលរមួកភំងបកមូេកករ រតងមសបរៈកភំងិរ ្ំ�គ្កម
រេ្បា រតងិរេបបារេ្បា  ុនវាមបុរ់ក់ំ ុ 

 មតរែុ្៉ំេតប ះ គៈកមូ្តិ រមុតេរែ្ក�ិរេបះេបភ ុផគ្់ បរររំម័ុ  ឬេរែ្ក�្ទ្�ប  រតងរីុ តវ ត្ ី ែ់ល

បរាមបុម់�រ៍ីរ់ធែ់លបរក�ុ់ំ ងេលេ កូលរមួេយកភំងបកមូេគ្កមរេ្បា េ េ្េែះ្ីម្ទ្�ប  

រតងរីុតវ ត្ ីែ�ងេរះមរេមតរក្ប់ែ់លគួរែុេ្�េិរែកែ ្ េរាែផ�កេលេម ត៣៥ៃរក្្ប់៍ីិរេបះេបភ ុេ េប

ត�ងុ�តងរ�បផ៍LEMNA់ រតងម ត៤៧៉ូីៃរក្្ប់៍ីេី ិរេ េបេរ េប កកម ្ឹកិាំ�បក� ុប់រែកងន ម�រ៍ីរ់ធែ់ល

បរក�រុ់ំ ងេលេ ុនវែុ៉ែលងេីុ�ែងមំរិរ ៃ៉�ន្េ់ផ៍េមេបបាេបះេបភ ុ រតងមំរារមេ្កចរ   

  ្ិរ៧.៦ ៃរ្�ប  រតងរីុ តវ ត្ ីរ្ប់គកមូ្តិរមុតេរែ្ក�ិរេបះេបភ ុ ផគ្់ ប�រ្់ិ រេបបាេបះ

េបភ ុផប�រ្់ិ រេ េបេរ េប កកម ្ឹកិាំ�បក� ុ ់២០១២់ កគបរែកងន ម�រ៍រីិរបីំវ តល អមជ ្រែ់រ់ ីគ្ម់រន់ភ ក ់
កងេ្្េលេខមរ ូមតរ� កងរគរបលមុត រតងម�រ៍ីុំ៉ិរ មតរ ុនវ៖ 

• េ ្េះទទតេលរ�តកៃរុួាទីរ្ប់ខ�ួរេរា ្េ្ល ឬក�េចះេេេលេ់�េេ រិរេបះេបភ ុ់ូកម ិរ
រត្ាេរាម� ល់ ឬេរា ្េ្ល ឬម៉ាលកចរ រកមរ ែ់លមររា័គ�រមក�ែហង់ល់អាំវី តុ  រូ្ រងិា 
ឬិរ្៉ំរ្ង៉្�ផ�តក្�ម� ព េ្�េឱ�ខូកំុ ទេ�បមពុ៍ត ិររក់្ កប ព ឬេ ្េ បប់រូវេ គគងបច� វំ្  េ់េមពី្ � តុ ្� ា័ 

• េ ្េ បប់អគរ ឬិរ ត្ ល័ារ្ប់រ់ធ េ់េមពេីបបាេបះេបភ ុ ែប�ងរកបេម�ងេបភ ុ 
• កូលរមួបកមូកភំងិរេបបាេបះេបភ ុប ម្គ់្កមរេ្បាតមាួ 

 ្៉ងតមតព  ្ិរេរះបរែកងផ�ំាេេរឹង ្ិរេផមងេទែុេយកភំង្ទ្�ប  រតងរីុតវ ត្ ីរ្ប់គកមូ តិ្ រ

មុតេរែ្ក�ិរេបះេបភ ុផគ្់ ផ ្ិរ ៨.៧ ៃរ្ទ្�ប  រតងរតុតវ ត្ ីប ម្់ិ រេ េបេរ េប កកម ្ឹកិាំ�បក� ុប់ភ �

២០១២់ ែ់លបរររំ�� ុបកមូេគ្កមរេ្បារ្ប់ម�រ៍ីរ់ធែ់លបរក�ុ់ំ ងេលេ ្ា� ្េ់ី្�ុ្េ់ម៉ង
េ្�េិរ ឬបតតុេយេ ្េម៉ងិរករ ម�រ៍ីរិរបីំវ តល អមជ ្រែ់រ់ ីគ្ល់�រ្ន់ភ ក ់ កងេ្្េលេខមរ មូតរ� កង
រគរបលម តុ រតងម�រ៍ីុំ៉ិរអកកូលរមួកភំងបកមូេេបបាគ� ទក�េចះគ្កមរេ្បាតមាួ ឬ
េ្កចរតមភ ក ់ ្៉ំែរ៍មតរ ុនវេប��កចកក់កបតធ រ ឬ/រតងមតរ ុនវមរអវំ្ ម្រ់ឹងខ�ួរេឡេា ម�រ៍រីិរបីំវ តល 
អមជ ្រែ់រ់ ីគ្ល់�រ្ន់ភ ក ់ កងេ្្េលេខមរ ូមតរ� កងរគរបលមុតរតងម�រ៍ីុំ៉ិរែ់ល ្ េឹុ៍េលូេបរឹង
 ្ិរេរះ រតង ្ិរ៧.៦ំងេលេ  ុនវទទូលេែប់ូកមរែកងកភំងម ត១៣១ៃរក.្.ុ.រ  ្ិរេរះមតរ ុនវែកង់ូក

គភ មមាួរឹងក្្ប់៍ីេគី្កមរេ្បាផ១៩៩៧់ រតងក្្ប់៍ីេីបហលកចរ៍តកៈម�រ៍ី រិរបីំវ តល រតងក្្ប់៍ីេី
លកចរ៍តកៈកងេ្្េលេខមរ ូមតរ� ែ់លបរាមបុម់�រ៍ីរិរបីំវ តល កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្  រគរបលម តុ រតង



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី4 
 

ម�រ៍ីុំ៉ិរររំវុ៍រូវបកមូេគ� ទគ្កមរេ្បាតមាួ  

 មតរែុ្៉ំេតប ះ្ទ្�ប  រតងរីុតវ ត្ ីរ្ប់គៈកមូ្តិរមុតេរែ្ក�ិរេបះេបភ ុផគ្់ បរ្កែ ្    រេ្

 កឹុ�េមេីររត្មផឬបង៍រ់េីរ់ ែ់លមរិរខំបរងម�រ៍ីរ្ប់រ់ធ រតងរងំិរេ ្ររធ  តបល បមគមកភំង បកកេ្�េ
បកមូេែកទ់ងេេរឹងិរេបបាេបះេបភ ុ រតងបកមូេរេ្បា   ្ិរ ៨.១០ៃរ្ទ្�ប  រតងរីុតវ ត្ ី
រ្ប់គៈកមូ្តិរមុតេរែ្ក�ិ រេបះេបភ ុ ប៍ីេីិរេ េ់បេរ េប កកម ្ឹកិាំ�បក� ុប់ភ �២០១២បរែកងន រងំិរ
េ ្ររធ  តបល ឬបមគមកភំង បកក រតងបមគម ឬរងំិ រររ៍រម តុែ់ល្�េេពិរករកភំង េះរមតក កកមលំម  ុនវ
 ្ិរ់�ហររេ្ កឹុ �មតរល�េរែងេយកភំងិរេបះេបភ ុេ េបេរ េប កកម ្ឹកិាំ�បក� ុ់ ផ…់ មតរ ុនវេ្�េបកមូេត
មាួ េែះេរាម� ល់ក៍ី ឬេរា ្េ្លក៍ី ់ូកំងេ ិម៖ 

- ផ៍ួកេផ៍េម ឬកូលរមួេយកភំងិរេបបារ្ប់គ្កមរេ្បា េ្កចរឬរភកគ� ទតមាួ ផ…់ 
- េកពេបកក៍ីែ៉�ងិររ  ឬបកមូេតមាួគ� ទ ឬ្កប ពេលេម��ង ឬ ្ប�ងគ្កមរេ្

បា េ្កចរ ឬរភកគ� ទតមាួ ផ…់ ផ៍ល់មេ្្បាមបមយ រៈ ហតរ�� វុតំ ម្របរមរំបម ឬមេ្្បា េផមង្ 
េ់េមពគី� ទគ្កមរេ្បា េ្កចរ ឬរភកគ� ទតមាួ  

 មតរ់ូកេីម�រ៍ីរ្ប់រ់ធ់ូក្ទ្�ប  រតងរីុតវ ត្ ីរ្ប់គៈកមូ្តិរម តុេរែ្ក�ិរេបះេបភ ុផគ្់ មតរបរេលេក

េេលេវ៉ដ�រងំិរេ ្ររធ  តបល អកេ្�េបកមូេរេ្បា្ា� ្់្ ី្�េេពេម៉ងិរករ ឬេ ្រកតកុ  

៣. �ស�សាស�សេងង� 

 ែផ�កេលេិរេតេងា្ទ្��ុ៍តក្្់ំ ងេលេ  ្ិរែ់លែកងមតរក្ប់ខ�ះ រតងខំមែ�ហ�លបរេ្�េិរបេង�ុ   

លកចៈម ្េរ័ទ  ្បតរេ្េម�រ៍ីរ់ធែ់លក�ុ់ំ ងេលេ រតងគ្កមរេ្បាេ្�េិ រររំវុ៍រូវក្្ែ់់លមរ ិរ

បេង�ុបរេ្�េេឡេងេីៃ៉�ទ១ី ែខក��  បភ �២០១១ រហូុ់ល់ៃ៉�ទី១៥ ែខមករ បភ �២០១២ ប�រ្់ិ របេង�ុេរះែ់រ     

ខំមែ�ហ�លររំវុ៍រូវវ ត្ ីស�ប៣៍្៉ង វ ត្ ីស�បទ៍១ី គឺេ ្េវ ត្ ីស�បប៍េង�ុេរាម� ល់តមរាៈរភកបេង�ុិររ

រ្ប់    ខំមែ�ហ�លេយកភំង ្េទបកមលំម ែ់លេរះគឺមមេ្្បាដ�រភកបេង�ុិររ ែ�ងរប់មរវុ៍មរេយទីកែរ�ង 

រតងបរេាេពេរាម� ល់េីេមតរ ្ កុី េែះ្ីម្៉ងត េរាសរែុ្របរេយមរក�រ តុ  ិរបេង�ុេរា

ម� ល់មតរ ុនវបរេ្�េេឡេងេាះេទ  

 ិរបតកិែ់លមរសរៈប�ំរេ់រះ �ិ ាមិររកេាេព េរាែផ�កេលេិរបេង�ុ តមវ ត្ ីស�បទ៍ី២ ែ់លមវ ត្ ី
ស�បប៍េង�ុតម ្េរ័ទផមេ�ផិា មពឹក។្ ់ ិរ ្ំ�គ្កមរេ្បា ិរែកករ�េតារ្ប់គ្កម

រេ្បា គឺ ុនវបរផមេ�ផិាតមរាៈទូរទបមររ រតងវ តទ�ំ ឬបរេលកេឡេងេយតមសរេ័ុ ងមរមាួក�ររួ ែ់លម

មេ្្បាកភំងិរេបបរេបះេបភ ុ  ្េរ័ទផមេ�ផិា់ូកម ទូរទបមររ រតងវ តទ�ំ  ុនវបរ៉ុទំកេរាខំមែ�ហ�ល 

រតង្ា� ្ម់កេ្�េិរវ តគេេេលេិរេ ្េ បប់្របររ់ធ ់ូកគភ ែ់រ សរេ័ុ ងមរកគ ុនវបរេ្�េិរបេង�ុ  ិរេ ្�្

េ្ែ្ែ់លមរសរៈប�ំរប់�រ្់ិ របតកិេរះ  ុនវបររកេាេពែផ�កេលេវ ត្ ីស�បទ៍ី៣ ែ់លបរេ្�េតមរាៈិរ

បេង�ុ សវ មវ េរាេ្�េិរបមយ បររមុប់េបភ ុ  ្បតរេ្េេួកេគបរបេង�ុ េាេពមរិរេ ្េ បប់្របររ់ធរ្ប់

គ្កមរេ្បា ិរបេង�ុ សវ មវេរះែ់រ  ុនវបរររំវុ៍េយក�រ តុ មូលរធ រ់ូកម ក�រ តុ  ូមតេយ គ្២់៤េខុ៍/

របរី ប�តកៃររភកបមយ បររ ុនវបរេ ្េេ់េមពកី�ុេ់ីិរ ត្ ល័ាេបះេបភ ុេយទូែ�ងនភ កាំ់� រតង បកក េី
កែរ�ងែ់លមុប់េបភ ុ ុនវបរេ េបេរ េបេរាៃក់រ� ប�រ្់េល�រតុ ៃរវ ត្ ីស�បប៍េង�ុ សវ មវេរះអករកបរ
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េយខំមែ�ហ�ល ភ�េេព 

៤. កររកេេ�� 

 ៤.១. ិករធិគាប្រព័ន្�័សដធេិក�េេងតេដេង លតកប�តខមុែ�ហ�ល 

  ៤.១.១ដិកក រេេលបរបា្្�មត ធដធេ� មុ�នកប�តករ ្

 ន្េី់ៃ៉�ទ០ី១ ែខក��  បភ �២០១១ រហូុ់ល់ៃ៉�ទី១៥ ែខមករ បភ �២០១២ ខំមែ�ហ�លបរបេង�ុ េាេពមរិរ

រ �េ៉ ្�ចរ ទេ�បមពុ៍ត រតង្របរមរំបមរ្ប់រ់ធក�ររួ២០០ករី ែ់លកភំងេាះេំ�មរលកចៈម ្េរ័ទកភំងិ

េ ្េ បប់ ទេ�បមពុ៍តរ់ធ  ុនវបរ្�ប កក់្ប់េយកភំងក�ឡំងេេលៃរិរបេង�ុេរះេទ  កគ្ ៉ំែរ�ិរបេង�ុេាេពមរ

១៣ករី ែ់លរមួ្�ូុលែ�ងិរេ ្េ បប់អគររ្ប់រ់ធ រតងទីប� /្រ តេវរ្ប់រ់ធ ុនវបរេ េ្ បប់ប�រ្ម់

 ្េ្ររគ្កមរេ្បា ករីែ�ងេរះ រមួ្�ូុលគ្កម ្មរកមលំមកគបររកត់�ងរូវម� កប�� គ

្កមេយតមទសីបរៈ រគរររធ  តបល ស៉េរែរ រតងទសីបរៈេផមងេទែុប�រ្ក់តកុ ្ំ�គ្កម មមាួ

គភ េរះែ់រ ខំមែ�ហ�លកគបររកេាេពរូវប�� រវ តបមរមេ កេរេលេិររ �េ៉ ្�ចរ ទេ�បមពុ៍ត រតង្របរមរំបម

រ្ប់រ់ធ ករីេរះគឺខំបេី «វ តមប ីវៈម�រ៍រីិរ» ែ់លបរក�ុេ់យកភំងក្្ប់៍ីេីបហលកចរ៍តកៈម�រ៍រីិរ 

 កមបីល្មងរគរបល រតងកងេ្្តេលេខមរ ូមតរ� ខំមែ�ហ�លបរេ្�េិររេង�ុ េាេពមរក�ររួម�រ៍ីរិរបីំវ តល 

បរកូលរមួ្៉ងបកមមូមាួគ្កមរេ្បា ែ់លកភំងេាះរមួែ�ងម�រ៍រីគរបល រតងេ្បផងែ់រ គេ កេរ

បកមូេែ�ងេរះ គឺ្�េរ េដ�គ្កមិររ់�តក េហេា ្ប�ងេេរឹងគ្កមមតរិររ់�តក ម�រ៍រីិរែ�ង

េាះេ កេរមបមតករ្ប់គ្កម ្មរកមលំម រតងកូលរមួ្៉ងបកមូេេយកភំងបកមូេរេ្បាៃរគ

្កមេាះ ឧែហររ ិរកូលរមួកតកុ ្ំ�គ្កម ្មរកមលំម ិរែកករ�េតា រតងិរបរ្មាួក�ររួេេិរ់

 ្មេលរ់ធកភំងក�ឡំងេេល េឹុ៍ិររ សបរៈ ៉�ីេ្េ ្ិរ ឬ្��ុ៍តក្្់្ កុំ្ពរភែ់លបរេរែ្រ្់ំ ងេលេបរ

ាមបុ់្ ៉ ងុងឹរំងឹ ក�េចះបកមូេរេ្បារ្ប់ម�រ៍ីរ្ប់រ់ធ ្៉ំែរ៍ិរររំវុ៍ គឺគ� ទ្៉ងបកមកូ�េចះ  គ

្កម ្មរកមលំមេ់េមពរីតររ៍រេ រតងេ ងងឹិរគ� ទែផភករេ្បា េលេបេីេរះេេេទែុ បកមូេគ្កមេរះ 

គេ កេរបរ ្ េឹុ៍េយក�ឡំងេេលេម៉ងេ្�េិរែ់លបររកេាេពមរក�រួរ១២០ករី ផ៦០%់ ែ់លមរែុ៨០

ករីផ៤០%់ បរេ្�េបកមូេេយក�ឡំងេេលៃ៉�ា្ប់ មក  

 េលេបេីេរះេេេទែុ ខំមែ�ហ�លបរបេង�ុ េាេពន គ្កម ្មរកមលំមបរផ៍ល់ុ�ែងកភំងគ្កមេេ

ដ�ម�រ៍ីរិរបីំវ តល ្៉ូលតប រតងកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ ែ់លមរមំខករប�ំរ់្  ិររេង�ុកគបររកេាេពេទែុន 

រ តបលេខុ៍ រ តបល កកង/ បកក  ្បរែផភករ់ធបលបីំវ តលរ្ប់រ់ធ រតង ្បរាាករធ រកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្   ុនវ

បរេរែ្ក�មំខករមម�រ៍ីរ្ប់រ់ធ រតងបរាមេបុក់ភំងិរកូលួមបកមូេរេ្បាៃរគ្កមតមាួកគេរា 

្៉ំែរ៍េួកេគ ុនវបរផ៍ល់េរាគ្កម ្មរកមលំម ់ូកម ្បរគ្កម ្មរកមលំម ្ន�េខុ/៍ កកង/ បកក 

បមតកគៈកមូ្តិរេយនភ កេ់ខុ៍/ កកង/ បកកមេ់េម      ខំមែ�ហ�លកគបររកេាេពេទែុន ម�រ៍ីរិរែ់លមរ

ឋរៈន្េ់ី  ្បរាាករធ រ ររំ ្បរាាករធ រ  រគំាាកកគមរមំខករម ្បរ រតងររំ ្បរៃរគ្កម

 ្មរកមលំមេយតមុ�្រ ់ ែ់លេួកេគទទួលខំប ុនវមម�រ៍ីរ្ប់រ់ធផងែ់រ បមតកម�រ៍ីរិរបីំវ តលេផមងេទែុ 

ម�រ៍ីរគរបល ម�រ៍ីេ្បបរកូលរមួេយកភំងបកមូេគ្កមែ់លមរ់ូកមរ តបលេខុ/៍ កកង/ បកក រ តបលរង 
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 ្បរាាករធ រ  ្បរិរ ត្ ល័ា ម�រ៍ី្៉ូលតប ិររេង�ុេរះ គឺរកេាេពនម�រ៍ី្៉ូលីប រតងម�រ៍ីេ្បបរគ�

 ទមសបរៈក�េចះគ្កម ្មរកមលំម ឧែហររ  េ៉ក ម៉ េាេរ  ្បររ្ត ុបកមលំម រតង

េ៉ក បួរ ផ �៉  មឧុ៍មេបរីាេែ បររ�ចវាវដ� ្មរេបះេបភ ុដ�គ្កម ្មរកមលំម1

2 គ្កម

 ្មរកមលំមក្ប់តប់ បរេ្�េិរេ ងីករកាបមលរ័ទរ្ប់ខ�ួរេយតមម�រ៍ីរ់ធបលរ្ប់រ់ធ កងកម� �ង្៉លូតប     

ែារ ខំមែ�ហ�លកគបរ្ររ៍កេាេព គេ កេររ តបលេខុ ៍ រតងរ តបល បកក រតងម�រ៍សីបរៈែ់លមរ      

ុួាទីខលប់កគមរមំខករកភំងគ្កម ្មរកមលំមផងែ់រ បកមូេ រតងិរ ្ េឹុ៍តែ�ងរប់េរះ គឺបរេ្�េផ�ំាេេ

រឹងម ត៣៧ៃរបហលកចរ៍តកៈម�រ៍ីរិរបីំវ តល ែ់លាមបកមូេគ្កមរេ្បា កគ់ ូកគភ េរះែ់រ ម�រ៍ ី      

្៉ូលីប រតងកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ ែ់លកូលរមួបកមូេគ្កមរេ្បា គឺ ្ េឹុ៍ផ�ំាេេរឹងម ត១៥ៃរក្្ ់

ប�ីេីក្្គ់្កមរេ្បាបភ �១៩៩៧ ែ់លបរក�ុេ់ទែុនគ្កមរេ្បាមតរ ុនវេរែ្ក�រកាបមលរ័ទកភំង    
សត ្រ័សបា េ្ប រតងកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្  ក�េចះ២០០ករី គឺេកេុ េឡេងេ កេរមងេគកភំងេខុក៍ត� ល រតង

ទី កកង ភ�េេពែ់ល្កប ពកភំងតរងំងេ ិម2

3៖ 

េាក េកទ� ៃថ�េធងរី� ៃថ�ឈបំសទនក បរំ្  

១ បនា បនសនប ៥ ២ ៧ 

២ ុទំួុបក ៣ ១ ៤ 

៣ េពធធទំ ២ ៣ ៥ 

៤ កុបកំឆន កុ ៤ ២ ៦ 

៥ កភ� ា ៣៤ ២៦ ៦០ 

៦ ភនុេបញ ២៨ ៨ ៣៦ 

៧ តសកល ៥ ១ ៦ 

៨ កុបទ ៥ ១ ៦ 

៩ សកប ១ ២ ៣ 

១០ ៃទបសលក ១ ៤ ៥ 

១១ ធង បេ�រក ៨ ៣ ១១ 

១២ កុបកំស�ឺ ៣ ២ ៥ 

១៣ កុបកំចប ១០ ៨ ១៨ 

១៤ ទកេចរ ២ ០ ២ 

១៥ បា� ាគិ� ី ០ ១ ១ 

                                                           
2 េ៉ក ម៉ េាេរ បរេ្�េិររ�ចវាវេយៃ៉�ទី ២ ែខមករ បភ � ២០១២ េយក�េងន់ម េយេេលែ់លេ៉កបរកូលរមួខួ្ទី ៣៣ 

ៃរទតា័�ះ ៧មករ េយកសភ ក់ិ រគ្កម្កម ្មរកមលំមេខុ៍ក�េងន់ម េ៉ក បួរ ផ �៉  បរេ្�េិររ�ចវាវ់ល់រភក

េបះេបភ ុ េយៃ៉�ទី ១៥ ុំ៉ ២០១២ េយេេលេ៉កបរែកករ�េតា់ល់វុ៍បំវប គីរេីេងេយេខុ៍ក�េង់នម  
3 បូមេមេលតរងល�រតុ ៃរករីែ�ងរប់េយឧ្បមលរ័ទទី ២ ៃរិរបតកិេរះ ខំមែ�ហ�លមតរែរប់រទទួលេ័ុ ងមរេយកភំងក�

ឡំងេេលបេង�ុ ផប�ឹងែ ុង រុរគតរ ី េះបីហរំ រតងេិះកំង់  



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី7 
 

១៦ ទបរល ិិ � ០ ២ ២ 

១៧ ឧទ��នសនប ១ ០ ១ 

១៨ េសរបរប ៥ ១ ៦ 

១៩ កុបកំធ ុ ៣ ១១ ១៤ 

២០ ៃប៉ាិ ០ ២ ២ 

Total ១២០ ៨០ ២០០ 

 

  ៤.១.២ដិកេាបេាក�តមធាតិមាតតរកែតេវ កណៈ 

 រ�ឡំងេេលខំមែ�ហ�លេ្�េិរបេង�ុេាេពន ិរេ េ្ បប់ទីប� សបរៈ ុនវបរ ុនុ តេរាគ្កម ្ម

រកមលំម ផិរបេង�ុករ�ងមក ុនវបរ្កប ព់ូកគភ ែ់រ3

4់ 

 គ្កម ្មរកមលំម ុនវបរ់ឹងន មរលទទេេ ្េ បប់ទីប� សបរៈេ េ់មពេី្�េបកមូេេបបា រតង

បកមូេគ្កមរេ្បាេ កេរមងគ្កមរេ្បាេផមងេទែុ េែះ្ីមក្្េ់បះេបភ ុបរផ៍ល់ឱិបេបូេ
គភ ប�រ្់ិ រេ ្េ បប់ទីប� សបរៈ ផេលេកែលងែុកភំងរគររ់ធ់  េតុ តប់គ្កម ្មរកមលំម បររ �េ៉ 

្�ចរេេេលេមំខុ�ែងម�រ៍ីរ្ប់រ់ធ ែ់លេ្�េដ�្ះ៉ចល់់ល់គ្កមរេ្បាេផមងេទែុផងែ់រ ខំមែ�ហ�លរក

េាេពនមេរេា្េយតមទីកែរ�ង្�្មាួក�ររួ ់ូកមបួរក្រ ផ�ូវម តុ រតងមាវ ត៉ ី្ �្មាួក�រូរ គ្កម

រេ្បា់ៃទេទែុែ់លមតរែមរគ្កម ្មរកមលំមែុងែុរងិរគ�រមក�ែហង រតងមតរ ុនវបរររំ�� ុដ�រក់

្កប ពស� កគ្កម រតងរូ្ េនភ ក់់ កឹា� កែរ�ងប�រ្ប់កមូេរេ្បា  ុនវបរ្ង�េកា បនល់ល់

គ្កម ្មរកមលំម មមងគ្កមេផមងេទែុ ឧែហររ  េយៃ៉�ទី២២ ែខបីា បភ �២០១១ គ្កមបមរ

ងមំេីរែ្ក�េលេកម� កគ្កមេយកស៉េខុ៍ៃ្ល៉តរ ែ់លេយែកពរស� កគ្កម ្មរកមលំមផងែ់រេាះ ្៉ំែរ� ុនវ

បរ្៉ូលតបេ្�េិរររ�ង រតងរ ឹ្ រូប   

  ៤.១.៣ដិ្មធាតិមាតតរតាប្រព័ន្�័សវ កណៈ 

 ទរ�ឹមរងឹេរះែ់រ  ្េរ័ទផមេ�ផិា ុនវបរ គ្ ់គងេរាគ្កម ្មរកមលំម  ្េរ័ទផមេ�ផិារ្ប់រ់ធ

់ូកម ទូរទបមររម តុកមលំមផទទក់ រតងអរឹម៩១៨ បរផ៍ល់ឱិប់ល់គ្កម ្មរកមលំម  េហេា្រគូ៍រេ

បម្មងប�រ្គ់្កមេផមងេទែុ កភំងង ្េរ័ទផមេ�ផិារ់ធេរះ4

5 េ្េេែះមមរេគលិររ បម្មងប�រ្ ់គ្់

គ្កមរេ្បា្៉ងតកគេរា  កបួងេុងមរ រតងគៈកមូ្តិរម តុេរែ្ក�ិ រេបះេបភ ុមតរែរម់រវ តបរ

ិរក្ប់ េ់េមពបីាបម្មងកភំងិរេ ្េ បប់ ្េរ័ទផមេ�ផិារ់ធ ្ តុទតរេរែ្ក�ិ រេបះេបភ ុរ្ប់គៈកមូ្តិរ

មុតេរែ្ក�ិរេបះេបភ ុ ផគ្់  ្៉ំែរ៍មិរ េយាបរមយប�រ្ ់គ្គ់្កមរេ្បាែ�ងរប់កភំងក�ឡំងេេលេបះ

េបភ ុ គ្កម ្មរកមលំម ្រ៍បកមូេផមេផិាបកមូេខ�ួរែ់លរមួ្�ូុលិរផមេ�ផិារ�េកីតកុ ្ំ�

គ្កម ាំទទាិរ រតងេត្ ីកំះែកករ�េតាេផមង្ បកមូេំងេលេេរះ  ុនវបរខំមែ�ហ�លរេង�ុេយតមវ តទ�ំ 

រតងទូរទបមររម តុែ់ល្របររ្ប់រ់ធ រមួមរែ�ងបមយ រៈ រតង្របរមរំបមរ្ប់រ់ធ ុនវបរេ ្េ បប់ េ់េមពមីគំ
                                                           
4 បូមេមេលរបាិររ ខំមែ�ហ�លៈ ិរេបះេបភ ុេ េបត�ងុ�តងរ�ប៍ ២០០៨-របាិររ ាុែម�  ភ�េេព ២០០៨ 
5 បូមេមេលរបាិររ ខំមែ�ហ�ល៖  ្ម្ត្េុា� ិរេបះេបភ ុ រតងក�ែទ មង ់២០១១  ភ�េេព ែខមតា ២០១២ 



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី8 
 

 ្េ្ររប ម្គ់្កម ្មរកមលំម ិរផមេ�ផិាេីិរែកករ�េតា បរផិាកភំងទទូរទបមររ រតងវ តទ�ំ

មុត អរឹម៩១៨ គឺែ៉មែ�ង្កប ព្៉ងក្ប់ េីិរ ្ េឹុ៍ខំបរងឹវ តមប ីវៈរ្ប់ម�រ៍ីរិរបីំវ តលែ់លបរបេង�ុ

េរាខំមែ�ហ�ល ឧែហររ  ទូរទបមររមុតកមលំមប� ្ប់រផិាេ័ុ ងមរៃរេត្ីែកករ�េតារ្ប់គ្កម ្ម

រកមលំម  ប្េេលែ់លរ តបល បកកបិរកូលរមួ ប�រ្វ់ តទ�ំមុតអរឹម៩១៨ ខំមែ�ហ�លបរបេង�ុេាេពិរ

 ្ំ�រងរ តបល បកកបគង រតងបមតកគៈកមូ្តិរកត៍លរ្ប់គ្កម ្មរកមលំម របាិររ េី
 ្េរ័ទផមេ�ផិាមាួ េីិរកំះែកករ�េតារ្ប់ម�រ៍ីេ្បប�រ្ាំ់វរគ្កម ្មរកមលំមេខុ៍ក�េុផងែ់រ 

 ៤.២. ិកវង ប�ងេត�នៈមម �តេេប តកប�ត់ េងិ កខុមែ�ហ�ល 

 ខំមែ�ហ�លបរេ ការភកបេង�ុិររ ក�ររួ២៣១ាក ់ េ់េមពេី្�េស� ្ប�ងម់មាួរភកែ់លមរបតទទតេបះេបភ ុ

ក�រួរ៨,៦៧២ាក ់ េេេលេិរេ ្េ បប់្របររ់ធ េ់េមពផីល ្េ្ររគ្កមរេ្បា កភំងេាះបរេ្�េិរ

ស� ្ប�ងក់�រួរ៦០% ម�ប៍ី រតង៤០% ម្ំរប ២៨%ៃររភកផល់៍បមយ បររមរអាំកេា� ះេី១៨ េេ៣០បភ � ិរ

កំះស� ្ប�ងម់ុតមុប់េបភ ុេរះ  ុនវេ្�េេឡេងេយែខក��  ់ល់ែខ្ភូ បភ �២០១១ េយទូែ�ង េខុ/៍របរី រភកមរបតទទតេបះ

េបភ ុ ុនវបរបួរ  ្បតរេ្េេួកេគប� ្ប់រេាេពិរេ ្េ បប់្របររ់ធេ់េមពផីល ្េ្រររេ្បាែ់លម�រ៍ីរ

ិរបីំវ តល ម�រ៍ីេ្ប រតងកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ កូលរមួេយកភំងបកមូេគ្កមរេ្បា 

 ប�ួរ់�្ូងែ់លខំមែ�ហ�លេលេកេឡេង េ់េមពបួីរេេរភកេបះេបភ ុ  ្បតរេ្េេូកេគប� ្ប់េង�ុមរម�រ៍រីិរ

បីំវ តល បមតកកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្  កូលរមួកភំងេត្ែីកករ�េតា្េ មេដ�គ្កមរេ្បា រតងកូលរមួ្៉ង

បកមូកភំងិរែកករ�េតារ្ប់គ្កមន្ត់�ងេីបភ �២០០៩មក េរាេ្ងតមរូ្ េទ១ី បរ្កប ពន 

១៦,៤% ៃររភកផ៍ល់កេម�េាប� ្េ់ាេពម�រ៍ីរិរបីំវ តល ឬកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្  ផ្៉ូលតប រតងេ្ប់ កូលរមួ

បកមូេ្៉ងបកមូេយកភំង េឹុ៍តិររ េរះ េហេាេរះ គឺមប�� ែ់លកង�ំល្កប ពនមរក�ររួម�រ៍ីរិរបីំវ តល

្៉ងេ កេរកួលរមួកភំងបកមូេគ្កមរេ្បា 

រូ្ េទ១ី៖ ត�ងេបីភ �២០០៩ មក់ល់្កុំ្ពរភ េុេរភកប� ្ប់រេាេពម�រ៍រីិរ កងក�៉ �ង ្រ្អ់វំ្  ផ្៉លូតប 

ែារ េ្រ៉មឹ កងរងំរកម់ កូលរមួែកករ�េតា ឬកូលរមួបកមូេាារ្ប់គ្កមរេ្បាតមាួែ់រឬេទេ 

 

ប�ួរទី២  ុនវបរបួរន ប� ្ប់រេាេព្រ�រតះែ់លមរស� កេលខរ់ធេយកភំងេត្ីែកករ�េតាេរះែ់រឬេទ រូ្
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េទី២ ្កប ពន ៨,៣% ៃររភកផ៍ល់កេម�េាប� ្េ់ាេពឡរ ម៉ូុូមរស� កេលខរិរ រ់ធ រគរបល ឬេខមរ ូមតរ�

កូលរមួែកករ�េតា ឬកូលរមួបកមូេាា រ្ប់គ្កមរេ្បាតមាួ ់ូកេរះ    ទេង�េែ�ងេរះ គឺផ�ំាេី
ក្្ែ់់លបរាមេ ្េ្របររ់ធប�រ្ ់្េ្ររគ្កមរេ្បា េ្េ្ ែរតមេេេលេរ�ីែ់លខំមែ�ហ�លបររក

េាេពេលេិរេ េ្ បប់្របររ ធ់ក�រួរេរះ អកមរេ កេរមងរ�ីែ់លខំមែ�ហ�លបរេ្�េិរបេង�ុេរាម� ល់ ផបូម

េមេលរូ្ េទី ៩ រតង១០់ 

រូ្ េទ ី២៖ ន្ត់�ងេបីភ � ២០០៩ មក់ល់្កុំ្ពរភ េុេរភកប� ្េ់ាេព ឡរ ម៉ូុ ូមរស� កេលខ រិរ រ់ធ រគរបល ឬ

េខមរ មូតរ� កូលរមួបកមូេរ្ប់គ្កម េ 

        

ប�ួរទី៣ បរបួរនប� ្ប់រទទួលរ�េតាេីគ្កមរេ្បា ឬកគប� ្ប់រកូលរមួកភំងេត្ីែកករ�េតា រូ្

េទី៣ បរ្កប ពន មររភកផ៍ល់កេម�េា២៣,៤% ប� ្ប់រទទួលរ�េតា រតងកូលរមួកភំងេត្ីែកករ�េតារ្ប់

គ្កមន្ត់�ងេីបភ �២០០៩មក េរះបរេបកក�នី ិរកំះែកករ�េតាេរះគឺមបុំផម�់ គន�បកេ់យកភំងាំទទ

ស�បេ៍បបាៃរគ្កមរេ្បា្កុំ្ពរភ 

រូ្ េទ ី ៣៖ ន្ត់�ងេបីភ � ២០០៩ មក េុេរភកប� ្េ់េកូលរមួទទលួរ�េតា ឬបរទទលួរ�េតា េគី្កមែ់រ

ឬេទេ 
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 ខំមែ�ហ�លបរេ្�េិរបមយ បររ នេុេររតខ�ះមរភកកូលរមួែកករ�េតារ្ប់គ្កម រូ្ េទ៤ី បរ

្កប ពន ក�រួរ ៣៤,១% ៃររភកទទួលរ�េតា ឬកូលរមួកភំងិរទទួលរ�េតាបរេាេពេម ូមតកំះែកករ�េតា 

រតងកូលរមួកភំងេត្ីេាះ ខៈេេលែ់លមរ១០,៥% ៃររភកទទួលរ�េតា េាេពបមតកគ្កមរេ្បាែកក 

ឬកូលរមួកភំងេត្ីេាះ ម�រ៍រីិរបីំវ តល ម�រ៍ីេ្ប រតងម�រ៍ី្៉ូលតបកូលរមួកភំងេត្ ីែកករ�េតាេរះផងែ់រ រភក

ែ់លបរទទួលរ�េតាបររាិររ ន មរ១,៤% ្៉ូលតប១,៣% ម�រ៍ីរិរបីំវ តល រតង១,១% ម�រ៍សីត ្រ័ 

 េមែ�ង ០,៩% ែារ ៉�ីេ្េក�រួរេរះុតកុួកកគេរា ែុេ េ្េ្ងេេតមក្្ ់គឺមតរ ុនវររំ�� ុដ�មរិរកូល

រមួបកមូេែ្្េរះេឡេា       

រូ្ េទ ី ៤៖ េ្េប� ្ប់រទទលួរ�េតាេគី្កម េុេរភកតខ�ះ ផុាួទី់  មរភកផល់៍ ឬបរកូលរមួកភំងកមវូ ត្ ផីល់៍

រ�េតា់ល់រភកេ 

 

      ខំមែ�ហ�លបរេ្�េិរបួរេេេលេប�ួរទី៥ េីទកីែរ�ងែ់លគ្កមេ្�េិរផ៍ល់រ�េតា តមរូ្ េទី៥េរះ

្កប ពន កភំងក�េតមរភកផ៍ល់កេម�េាែ់លបរទទួលរ�េតា មរក�រួរ៣១,៦% បរទទួលរ�េតាេយកភំងវុ៍

១៧,៦% េយកែរ�ងកករ រតង១៥%េទែុេយទសីភ ក់ិ រគ្កម េែះម្៉ងត អគរ រតងទីកែរ�ងសបរៈ

 ុនវបរេ េ្ បប់ ក�ែក១៤,៥% បរេ្�េេយកភំងសសេរែរ១២,៨% េយកាំ�បក� ុ ់ រតង១,៥%េយកែរ�ងរ់ធ 

់ូេកភះេរះ គឺមិរ ្ េឹុ៍តផ�ំារឹងក្្ែ់់លាមមតរដ�េ ្េ បប់្របររ់ធម ្េ្ររគ្កមរេ្បា ម

េតេបបេយកភំង្ទ្�ប  រតងរីុតវ ត្ ីរ្ប់គៈកមូ្តិរមុតេរែ្ក�ិរេបះេបភ ុ ផគ្់ បរ្កប ពេយកភំងរបា

ិររ េរះផងែ់រ 
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រូ្ េទ ី៥៖ េុេរភកប� ្ទ់ទលួរ�េតាេយកែរ�ងតខ�ះេ  

                      

 ខំមែ�ហ�លបរបួរេេរភកបមយ បររ ែ់លបរកូលរមួកភំងេត្ីែកករ�េតា  ្បតរេ្េេួកេគប� ្ប់រេាេពឡរ    

ម៉ូុូ ែ់លមរស� កេលខរិរ រ់ធ េយកទីកែរ�ងែកករ�េតា រូ្ េទី៦ ្កប ពន កភំងក�េតមរភកផ៍ល់កេម�េា

ែ់លបរទទួលរ�េតា៤៦,៦%រត្ាន េួកគុម់តរបរន្អ់រមូរ ន មរ្រ�រតះែ់លមរស� កេលខរ់ធ

េយកែរ�ងែកករ�េតា ្៉ំែរ២៍០,៣% បរេាេព្រ�រតះែ់លមរស� កេលខរ់ធេយកែរ�ងែកករ�េតា េរះកគម

 ប៍ំតងមាួប�រ្់ិ រេ ្េ បប់្របររ់ធ រតង្�ប កេ់ីិរបេង�ុរ្ប់ខំមែ�ហ�ល ក�រួរេរះគឺខលប់ រតងេ កេរមង

េយកភំងរូ្ េទី២ ែ់លមុប់េបភ ុ ុនវបរបួរេីិរទទួលរ�េតា រតងកូលរមួបកមូេរ្ប់គ្កម   

រូ្ េទ ី៦៖ េុេរភកប� ្េ់ាេព្រ�រតះែ់លមរស� កេលខរ់ធេយកភំងេី្ រី្ប់គ្កមែ់រឬេទេ 
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 ្ា� ្ម់កប�ួរែ់លខំមែ�ហ�លបរបួរ នេ េុរភកផល់៍្ទបមយ បររ បរកូលរមួិរ ្ំ�រ្ប់គ្កម

រេ្បាត�ងេីបភ �២០០៩ រូ្ េទី៧ បរ្កប ពន  ុឹមែុ១៥,៨% ៃររភកផល់៍្ទបមយ បររបរកូលរមួិរ ្ំ�

រ្ប់គ្កមរេ្បាេយកភំងរាៈេេល៣បភ �ករ�ងមកេរះ ៨៤,២% ៃររភកផល់៍កេម�េា េួកេគមតរែ់លបរកូល

រមួ ្ំ�រ្ប់គ្កមរេ្បាេទ ប�ួរេរះ ុនវបរបួរេ់េមពី្ �ប កន់េុេ រភកេបះេបភ ុែ់លបរកូលរមួ ្ំ�

រ្ប់គ្កមរេ្បាបរប� ្េ់ាេពមរ ិរេ ្េ បប់្របររ្ប់រ់ធ ឬបមយ រៈរ់ធេយកភំងិរ ្ំ�េរះឬេទ  

រូ្ េទ ី៧៖ េុេរភកប� ្កូ់លរមួិរ ្ំ�រ្ប់គ្កមរេ្បាែ់រឬេទ ត�ងេបីភ � ២០០៩ មក 

                  

 

 ប�ួរ្ា� ្ ់ុនវបរបួរន ររតខ�ះបរកូលរមួិរ ្ំ�រ្ប់គ្កមេាះ រូ្ េទី៨ បរ្កប ពន កភំង

ក�េតមរភកែ់លបរកូលរមួ ្ំ� ២៩,២% បរប� ្េ់ាេពេម ូមត កភំងក�ឡំងេេលៃរិរ ្ំ�រ្ប់គ្កម

រេ្បា  េមែ�ងម�រ៍ីរ្ប់រ់ធែ់លរភកែ�ងេរះ មតរ ុនវបរររំ�� ុដ�កូលរមួកភំងេត្ីេរះេទ ែផ�កេេេលេរភកផ៍ល់

្ទបមយ បររែ់លបរកូលរមួ ្ំ�រ្ប់គ្កម ៣,៤% បរេាេព្៉ូលតប ១% បរេាេពែារ ២% បរេាេព

ម�រ៍ីរិរបីំវ តល រតង១,៨% បរេាេពម�រ៍ី កបួង ឬសត ្រ័  

រូ្ េទ ី៨ ៖ េុេមររភកតខ�ះកូលរមួិរ ្ំ�រ្ប់គ្កមេ 
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 ប�ួរ្ា� ្ខំ់មែ�ហ�លបរបួរេីទីកែរ�ង ្ំ� នេុេបរេ្�េេយកែរ�ងតខ�ះ រូ្ េទី៩ បរ្កប ពន កភំង

ក�េតមរភកែ់លបរកូលរមួ ្ំ� ២៧,៤% បរេលេកេឡេងនិរ ្ំ�បរេ្�េេយទីវុ៍អរម ២៦% បរេ្�េេយសភ ក់

ិរគ្កម ១៥%េយកកែរ�ងកករ ១៣% េយិរ ត្ ល័ាាំ�បក� ុ ់១១,២% េយស៉េរែរ រតង១,៤% េយក

អគររ្ប់រ ធ់ ករីេ ិាេរះគឺមិរ់គគួរដ�បងមា័ន េរះគឺមិរ ្ប�ងរឹងក្្ែ់់ល្�ប ក់្ ៉ ងក្ប់ន 

អគរ រតងទីប� រ្ប់រ់ធមតរអកេ ្េ បប់ប�រ្ ់្េ្ររគ្កមបរេឡេា   

រូ្ េទ ី៩៖ េុេិ រ ្ំ�រ្ប់គ្កមេ្�េេយកតេ  

 

 ប�ួរ្ា� ្ខំ់មែ�ហ�លបរបួររភកផ៍ល់្ទបមយ បររ ែ់លបរកូលរមួ ្ំ�រ្ប់គ្កមរេ្បា េីិរ

បរេាេព្រ�រតះែ់លមរស� កេលខរ់ធេយក�ឡំងេេលកតកុ ្ំ�រ្ប់គ្កម រូ្ េទី១០ បរ្កប ពន 

២៥,២% ផរភកែ់លបរន្អ់រមូរ ់ បរេលេកេឡេងន េួកេគប� ្េ់ាេព្រ�រតះែ់លមរស� កេលខរ់ធេយកភំងិរ

 ្ំ�េរះ េរះអក្កប ពេីគរា់គខលប់ែ់លម្ច់កេ់រ័ទន គ្កមរេ្បា បក់មបរទទួល ្េ្ររេី
ិរេ ្េ បប់្របររ្ប់រ់ធប�រ្ប់កមូេរ្ប់េកួេគ ែ់ល្ែរតមេេរឹងិររកេាេពរ្ប់ខំមែ�ហ�លន ករី

េរះគឺេ កេរមងខំមែ�ហ�លបេង�ុេរាម� ល់េេេទែុ ផេមេលរូ្ េទី ២់  

រូ្ េទ ី១០៖ េុេរភកប� ្េ់ាេព្រ�រតះែ់លមរស� កេលខរ់ធេយកភំងិរ ្ំ�រ្ប់គ្កមរេ្បាែ់រឬេទេ  
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៥. ស់��ដ� ់ 

 ិរបតកិ្កប ពន ិរេ េ្ បប់្របររ្ប់រ់ធ រមួ្�ូុលរ្ប់ម�រ៍ីរិរបីំវ តល រតងបមតកៃរកងកម� �ង

 ្រ្អ់វំ្  រតងរគរបលែ់លេ្�េបកមូេប�រ្គ់្កមរេ្បា ិរេ ្េ បប់ ទេ�បមពុ៍តរ់ធ គឺ �ិ ាម

េរេង្មតូ េយកភំង់�េេ រិររេ្បាេយកភំង ្េទបកមលំម ែុផ�ំាេេរងឹ្ទ្��ុ៍តាមបុប់កមូេែ�ង

េរះ   បក់តប់គ្កម ្មរកមលំម ផCPP់ គឺម្ែ់កទ់ង្៉ង �ំ �ង្�ផំុេេរឹងបកមូេ ឬិរររំវុរ៍រ

ែ់លគួររេនទបួរ េីេ ចះនម�រ៍ីមរខ់លប់គ្កមេរះ  ុនវបរេរែ្ក�លកចៈម ្េរ័ទេកពេីរ់ធបលបីំវ តល កង

កម� �ង ្រ្អ់វំ្  រតង្៉ូលតប េ់េមពី្ រ៍ិរ ុយុ តរ�តក្កុំ្ពរភេយកភំង ររធ  តបល ករីែ់លបរបេង�ុ រតង

វ តគេយកភំងិរបតកិេរះេរាខំមែ�ហ�ល បរ្កប ពែ់លមតរអក ្ែកកបរន ម�រ៍ីរ់ធបលបីំវ តល បមតកកង

កម� �ង ្រ្អ់វំ្  រតងបមតករ្ប់គ្កម ្មរកមលំមមរករីមតរេគរេេេេលេ្��ុ៍តៃរក្្ ់ រតង កកមបីល

្មងែ់លបរាមបុម់�រ៍រី្ប់ររធ  តបលកូលរមួកភំងបកមូេេបបារេ្បាប�រ្គ់្កម    

 ិរបេង�ុេរាម� ល់រ្ប់ខំមែ�ហ�ល រតងិរវ តគេលេ ្េរ័ទផមេ�ផិា  ុនវបរ្កប ពលទទផលន ិរេ េ្
 បប់្របររ្ប់រ់ធប�រ្គ់្កមរេ្បាមាួ គឺបរេកេុេឡេង្៉ងេ កេរេយេេល្កុំ្ពរភ ិរបេង�ុស� ្

ប�ងេ់េេលេរភកេបះេបភ ុកគបរ្�ប ក ់ រតង្ែរតមេេេលេិរបេង�ុាេេលំងមខំមមាួរឹង ប៍ំតង ែ់លរភកេបះ

េបភ ុខ�ួរកងមរិរបេង�ុេេេលេម�រ៍ីរ្ប់រ់ធកូលរមួបកមូេរ្ប់គ្កមរេ្បា រតងិរេ ្េ បប់ ទេ�

បមពុ៍តរ់ធប�រ្ផ់ល ្េ្ររគ្កមរេ្បា ឧ្បមលរ័ទៃរិរបតកិេរះ  ុនវបរ្�ប កេ់ីិរបេង�ុមមាួ

រឹងឧែហររ ្៉ងេ កេរ ិរេ ្េ បប់្របររ្ប់រ់ធប�រ្េ់គល្�ង ឬផល ្េ្ររគ្កមរេ្បា 

េយែុម្�ប ់គគួរដ� េយាបរមយ េីេ ចះនបររមួក�ែក ឬ្កប ពរូវេមតរេបូេគភ ប�រ្ទ់ី៉ រ ្កួុ  ្ែងរ្ប់

គ្កមរេ្បារតងកគ្ ែរតមិរមរ�តលនេុេិរេបះេបភ ុ 

 ប្តមេគលិររ ល�េបរ ីរតងាំុ៍ត្មង ប្តមែ់រឬេទ   

 ម្៉ងវ តពេទែុ ិររ �េ៉ េលេ្របររ់ធ គមឺតរ ុឹមែុមបកមូេខំបក្្េ់ាះេទ ្៉ំែរ៍អក ុនវបរេគេមេល

រ �លង ឬរកេ់េមច ងេរាមតរាកកតុទំ៍ករក់ ិរររំវុ៍ររេរះ អក្េង�េុ ្រ ត្ ិបដ�មរេ  ា័ �ំ ក រតងគ�រម

ក�ែហង់ល់ ្មេលរ់ធ មេតេបបប�រ្ ់្េទប្ា� ្េ់ីមរប�កំមបីំវ តល ែ់លក�េំងររ៍រិលេេរក ្ម ត្្េុា� 

រតងេយែុមរិរកងន�េីិរ ា័ �ំ ក រតងរ�េេេហតងិំងរេ្បាេីរុីុិល   ្មេលរ់ធបរួ្ ្�ប មមាួ

រឹងម�រ៍ីរ្ប់រ់ធ រគរបល ឬបមតកកងេ្្េលេខម មូតរ�ែ់លបរផ៍ល់ិរែា�េេ ្មេលរ់ធដ�គ� ទគ
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្កមរេ្បា រភកេបះេបភ ុកគេយេ ិមបមល ្ក�ែកម�រ៍ីរ់ធបលបីំវ តល កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្  រតងរគរបលខ�ះ

េរះអកមរអរមូរ ន  ុនវបរ្កំ្់្ �ប កភំងិរកូលរមួបកមូេគ្កមរេ្បាេ េ់មពីិ រចរុ�ែង 

បកមូេេរះ អកេ្�េដ�េបរីេៃរិរ្េ�បពមុតរ្ប់ ្មេលរ់ធមរក�រ តុ  េរាសរែុ ្មេលរ់ធមរអរមូរ

 ា័ �ំ កេយេេលែ់ល េួកេគមតរែរក់្ប់ន ម�រ៍ីរ់ធបលបីំវ តលរឹងមរេរេ្ កឹុ�ឬរុ ់ េយេេលែ់ល ្ម

េលរ់ធមរប�� តមាួែ់ល្កប ពេីិរេេពកតុ ៍ក�េចះគ្កមរេ្បាេផមង    

 ផ�ំាេីេរះ ខំមែ�ហ�លបរផ៍ល់ររំសបររេ់េមពេី្�េិរបង�ុ់្ �រេ់េរឹងិរររំវុរ៍រដ�មរ ្បតទទតេរូវក្្ ់

ែ់លមរចកេ់រ័ទេេរងឹិរេ ្េ បប់្របររ្ប់រ់ធប�រ្ផ់ល ្េ្ររគ្កមរេ្បា  ក្ប់តប់

 ្ិររ្ប់្ទ្�ប  រតងរីុ តវ ត្ ីរ្ប់គៈកមូ្តិរេរែ្ក�ិរេបះេបភ ុ ផគ្់ ាក់់ ូកមផ�ំារងឹម តៃរក្្់

ែ់លាមបុម់�រ៍ីរ្ប់រ់ធកភំងបកមូេគ្កមរេ្បា តមរាៈេរះមររា័ន   េះរមតក កកមលំម

មរ�េរ េបេគលរេ្បាេីរេផមងគភ  នេ េុ ររំ�� ុដ�ិរេ េ្ បប់្របររ្ប់រ់ធែ់លែកទ់ងេេរងឹទីប�

សបរៈ  ទេ�បមពុ៍ត ្េរ័ទផមេ�ផិារ្ប់រ់ធ រតងហតរ�� វុតំប�រ្គ់្កមរេ្បា ែ់លបាេគលិររ

បម្មងប�រ្ ់គ្គ់្កមរេ្បា ែ់លមរអបរៈេយកភំងរ់ធប ផររំវុ៍ប�រ្់ិ រររំវុ៍ររ់ គល�្ �ផំុលកចៈ

ររ៍រមុត់  ឬ្រ៍ាមបុ់ិ រេ ្េ បប់្របររ់ធេរាិររកេ់កពរូវវ តបរិរមក់៉ កេ់់េមពែីកែ ្ម ត ឬ ្ិរ

្កុំ្ពរភ ឧែហររ  ក្្ប់៍ីេីហតរ�� វុតំគ្កមរេ្បាគួរែុ ុនវបរររំម័ុ  ិរាមបុ់្ កុំ្ពរភក�េចះ

បកមូេគ្កមរេ្បាេរារងំិរ រតងបមគម ផេលេកែលងរងំិរររ៍រម តុ់ ាក់់ ូកមមរ ិរក�ុ់

បតទទតរេ្បាែ់លាក់់ ូកមមរបង៍រ់រេីរមមាួម�រ៍ីរ់ធ េហុំ់ូេកភះ ែ�ងេរះគួរែុ ុនវបរេ្�េិរេតនរត

េឡេងវ តព   

 ខំមែ�ហ�លែ៉មែ�ងបងុមឹន ិរបតកិេរះរឹងេ្�េដ�មរិរាល់់ឹងមសបរៈរូវ្�ប ែ់លបរេលេក

េឡេង រតងួា ្ េង�េរដ�មរិរេគរេប�រ្់ិ រាមបុៃ់រក្្ប់�រ្់ិ រេ ្េ បប់្របររ់ធប�រ្េ់គល្�ង

គ្កមរេ្បា ខំមែ�ហ�លកគបងុមឹេទែុន  េះរមតក កកមលំម រតងគៈកមូ្តិរម តុេរែ្ក�ិរេបះ

េបភ ុផគ្់ រឹងេ្�េបកមូេ េ់េមពទី្ស់� ុ់ិ រេ ្េ បប់្របររ្ប់រ់ធប�រ្ ់្េ្ររគ្កមរេ្បា 

វ តបរិររ្រ់ �អកមឧែហររ េេេលេេគលរេ្បាែ់លមរ ្បតទទតេ េ់េមពេីលេកទឹកកតុម៍�រ៍ីរ្ប់រ់ធ្��្េ់ី
ិរេ្�េខំបរឹងវ តមប ីវៈ គ្កម ្មរកមលំម េេលេរះអកន្េ់ផ៍េមេ្�េិរែកែ ្េគលរេ្បា្កុំ្ពរភ ែ់ល

េលេកទឹកកតុម៍�រ៍ីរ្ប់រ់ធកូលរមួកភំងបកមូេគ្កមខ�ួរ�រួបិរផ៍ួកេផ៍េមក�ែទ មង ់ ែ់លគ� ទគ្កម

រេ្បាេ ិមលកចខ ប�រ្ទ់ី៉ រ ្កួុ  ្ែងែផភករេ្បាែ់លេ្�េដ�ិរេបះេបភ ុេបរ ី រតងាំុ៍ត្មង ែផ�ក

េលេេគលិររ ររំវុ៍ក�រ តុ មុត រតងររ៍រមុត  
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របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី17 
 

ឧប�មមរពដ១៖ដរធ�មវ�� តិក�េេងត 
១.ដ់�មខតែរលាតតរ�េេងត 

 ក. ម�រ៍រីិរ រតង្គំលំតករ់ធែ�ងរប់ ផ្គំលំតករ់ធមតររ្់្ �ូុលបមតករ់ធប  េទឹទបរតងគៈរ់ធម�រ៍ ី

រតងម�រ៍មី្េ់បភ ុតមែ្្បកល ឬរបកលេផមងេទែុេាះេទ់៖ ិរកូលរមួេយកភំងបកមូេគ្កមរេ្បា់ូក

ម បមតក់កឹា�រ្ប់គ្កម កូលរមួេបបាផមេ�ផិារ្ប់គ្កម កូលរមួបកមូេែកករ�េតារ្ប់

គ្កម រតងិរកូលរមួាួ េរែ្ក�បកមូេាារ្ប់គ្កម រតងេ ងឹង  ឬ្េង�េុ្ត៍ពដ�សំ្កម  

ិកែណណរ៖ រភកបេង�ុិររ  ុនវេតរតុ� រតងេមេលន េ េុកភំងកមវូ ត្ ីរ្ប់គ្កមរេ្បាែ់លក�េំង់�េេ រិរ 
េុេមរ្ំគំលតករ់ធ ម�រ៍រីិរ់ូកមរ តបលេខុ ៍  បកក /ខ  ្បរមរ�ីរ ឬ្គំលំតកកូលរមួេយកភំងកមូវ ត្ ីេាះ ែ់រឬ
េទ 
រភកបេង�ុិររ អក់ងឹេរារភកបេង�ុិររ សំល់្ំគំលេាះែ់លម្ំគលំតករ់ធ ឬតមរាៈិរ ្ិបផិាេយ
កភំងកមវូ ត្ ី ឬរុ៍ប�� េផមង្ 
 
ខ. ទកីែរ�ងរ្ប់រ់ធ់ ូកម៖ ទីកែរ�ងរ្ប់រ់ធគឺបេម៍េលេទីត�ងរ្ប់រ់ធ់ូកម្រ តេវ ឬអគររ្ប់ កបួង មរ�ីរ ស៉

របរី/េខុ ៍ ស៉ បកក/ខ័ / កកង ស៉ាំ� រតងទីកែរ�ងេផមងេទែុែ់លមកមូបតទទតរ្ប់រ់ធ ុនវបរ គ្កម

រេ្បាាកមកេ្�េបកមូេ់ូកម  ្ំ� ែកករ�េតា ឬេបបា ឬផមេ�ផិាបកមូេេផមងេទែុរ្ប់គ

្កម់ូកមិរ ត្ទរូ្ ស� កប��  ឬកមូវ ត្ ីរេ្បារ្ប់គ្កមេាះមេ េ់ម ល  

ិកែណណរ៖ រភកបេង�ុិររ  ុនវេមេលទីកែរ�ងេផមងរ្ប់រ់ធ េហេា ុយុ េតរតុ�េមេលន េ េុទីកែរ�ងេាះមរិរ ត្ទ

េបបារ្ប់គ្កមរេ្បាតែ់រ ឬេទ េ េ្បតរមមរបកមូេេយកភំងទីកែរ�ងរ់ធ រភកបេង�ុ ិររ  ុនវ

េតរតុ�ន េ េុមបកមូេរ្ប់គ្កមរេ្បាែ់រឬេទ េ រភកបេង�ុិររ  អក់ងឹតមរាៈិរេមេលេរា

ម� ល់   

គ. �ម� កៈបក ធិ ក កកប�តករ្៖ ់ូកម្រ�រតះ គ្ ់្េ ទ ឬ្រ តិ ច ិរ ត្ ល័ាែ់លមរ្ប់រ់ធ ផេលេកែលងឡររ់ធ

ប រតង េឹទទប់ ែ់លមរស� កេលខ “ រិរ រ់ធ ររធ  តបល រគរបលផរ.្់ េខមរ ូមតរ� ផខ.ម់ ”  ុនវបរេ ្េ
 បប់កភំងបកមូេ្េ មេដ�គ្កមរេ្បា់ូកមកភំងេេលកតកុ ្ំ�គ្កម ិរែកករ�េតារ្ប់គ្កម 

ិរេបបារ្ប់គ្កម ល  

ិរែា�៖ ក�េចះ្រ�រតះេាេងអកប�គល់់ងឹតមរាៈស� កេលខ្រ�រតះេាះ ក�េចះេ គគង្តរ ចិ រេផមងេទែុ
 ្ែហលមេតបកក�ុ់ កគ្ ៉ែំរ៍ េ គគង្រ តិ ច រមាួក�ររួគមឺររករ់កមរមកមូបតទទតរ្ប់សត ្រ័ ់ូកេរះរភកបេង�ុ
ិររ  ុនវេតរតុ�េមេលបមយ រៈែ�ងេាះ 

េ គគង្រ តិ ច រ ្រ៍�រតះរ់ធែ�ងរប់មតរ ុនវេ ្េ្�េរ េដ�េគល្�ងគ្កមរេ្បាេឡេា ់ូកេរះ មតរនាាក
រ់ធម�រ៍ី ឬបមតកគ្កមរេ្បា ឬ ្មេលរ់ធ្មតូ ឬរភកតមរភកេ ្េ បប់េ គគង្តរ ចិ រ ឬ្រ�រតះរ់ធ
ប ម្់្ �េរ េដ�គ្កមរេ្បា គឺ ុនវែុកុ ់ត រតងបេង�ុ 
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ា. ហតរ�� វុតំគ្កមរេ្បា៖គេ មង ឬ៉វ តិ មុតាារ្ប់រ់ធ ុនវបរាកមក្�ៃផ� ឬេកងក�េពេេមរ្ប់

គ្កមរេ្បា ឬប ្គ់្កមរេ្បាេេរឹងបមតទទផល ឬគេ មងាារ្ប់រ់ធ ់ូកម ិរកសងស៉

េរែរែ់លម៉វ តិ រ្ប់រ់ធ ែុរកស់� កគ្កមរេ្បា ឬិរប ្េ់េរឹងិរសងបងេ់ាះេេរងឹគ្កមរ

េ្បា 

ិកែណណរ៖ េយកភំង់�តក់ិ លេរះ ិរបេង�ុបកមូេេរះមតរែរ ់ុនវបរររំវុ៍េទ 

២  .កេបៀបតិក�េេងតដធេិកាបមីល្រតម៌៖  

ិរ ្មូលេ័ុ ងមរែកទ់ងរងឹិរេ ្េ បប់្របរសត ្រ័រ់ធ ប ម្់្ �េរ េដ�គ្កម រេ្បារឹងេ្�េេឡេងតមវ ត្ ី
ស�ប៣៍្៉ងប ម្គ់េ មងេរះ៖ 

២.១.ដិក�េេងតេដេង លត 

ិរបេង�ុេរាម� ល់ គឺមិរ ្មូលេ័ុ ងមរ្ឋមែ់ល្របររ់ធ ុនវបរេ ្េ បប់ប ម្់្ �េរ េដ�គ្កម

រេ្បាេរារភកបេង�ុិររ  ុនវបតតុេយកែរ�ងេ្�េបកមូេ ឬេាេពបកមូេ ឬរូ្ េេាះមកែ់បង៍េរា

ម� ល់ែ ភក  េរាម� ល់ ុេកែក  

ិរែា�៖ រភកបេង�ុិរ ុនវែុមរភកេាេព េឹុ៍តិររ ៃរិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្�េរ េដ�គ្កមរេ្បាេរា
ម� ល់ ់ូកមិរេមេលេាេពឡរ ម៉ូុូ ឬ្រ�រតះេផមងែ់លមរស� កេលខរ់ធ ែុមរ្តទស� កគ្កមរេ្បា 
ឬឡរ ុនវកុេយកភំង្រ តេវរ្ប់គ្កមរេ្បា ឬេយកភំងកតកុ ្ំ�រ្ប់គ្កមរេ្បា ិរកូលរមួ រតង
េាេពសល ្ំ�ស៉េខុ៍ ុនវបរគ្កមេ្�េមទីកែរ�ង ្ំ� ិរ េរាម� ល់ែ់លម�រ៍ីរិររត្ ាេីគ
្កមរេ្បាល 
ក.ដិក�លក្រតម៌ 

 ួរិលរភកបេង�ុ ិររ អកទទួលបរេ័ុ ងមរេីិររ �េ៉ /េមតរ ្ កុីេរះ េយតមទីប� សបរៈ ់ូក

មិរេាេពឡរស� កេលខរ់ធ មរស� កគ្កមរេ្បាអក ត្ទម្រ់ងឹឡរ ឬរក់្ កប ព កភំងឡរេយតមទី

សបរៈ  ិរេាេពកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ ់ូកមរគរបល ឬកងរអវំ្ ហុត ផេ្រឹ៉ម់ ឬកងេ្្េលេខមរ ូមតរ� 

ផែារ់ មរចកអ់វ ឬមកួគ្កមរេ្បា ល ួលិលរភកបេង�ុ ិររ អកេ្�េ់�េេ រឆ�ងិុស់៉

េខុ៍ េហេាេាេពមរិរ បរេ�េត្ីរ្ប់គ្កមរេ្បា ល 

 េែះ្ី្៉ងត រភកបេង�ុ ិររ កគ ុនវប�ះែប�ងរកេ័ុ ងមរ ប�ំរម់ងេរះេេេទែុែ់រ ែកទ់ងរឹងិរេ្�េ
បកមូេេផមងេទែុរ្ប់គ្កមរេ្បា ់ូកមិរ ្ំ� ិរែកករ�េតា រតងេត្ីេផមង្េទែុរ្ប់គ្

កម  

 មទូេេ េ័ុ ងមរែ�ងេរះអករកបរតមរាៈគ្កម ិរផមេ�ផិាតម ្េរ័ទផមេ�ផិា អមជ ្រ  ្ម

េលរ់ធ ល ិរ ្ំ�រ្ប់គ្កមអក ុនវេ្�េេឡេងមសបរៈ ឬរសបរៈ ក�ែកិរែកក រ�េតាមេរេ

ា្ គឺរងឹ ុនវេ្�េេឡេងមសបរៈ  

 េយកភំងបកមូេរ�ីកគេរា គឺរភកបេង�ុិររ  ុនវបេង�ុ េមេល រតង ្មូលេ័ុ ងមរេរី�ីែ់លខ�ួរ ុនវបរក�រុដ់�

កងប់រ     

ិរែា�៖ េ័ុ ងមរគឺេយំ�វ តពខ�ួរេាេង ្៉ំែរ៍ ុងន់េ័ុ ងមរតែ់លេាេង ុនវាក រតងេ័ុ ងមរតែ់លេាេងមតរ ុនវ
ាក ់ូកេរះំងេ ិមគមឺប�ួរខ�ះ្ែ់លរភកបេង�ុ អកគតុកភំងកតុ ៍េ់េមព៖ី 



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី19 
 

- េុេមរបកមូេ ឬកមូវ ត្ រី្ប់គ្កមរេ្បាែ់រឬេទ េ 
 - ទីកែរ�ងែ់លេ ្េ បប់ប ម្ប់កមូេេាះ មកែរ�ងរ្ប់រ់ធឬេ 
 - រភកកូលរមួកភំងកមវូ ត្ ីេាះ ម្ំគំលតករិរ កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ េ 
 - បមយ រៈេ ្េ បប់ រតង្រ�រតះមរ្ប់រ់ធឬេ 
 -  ទេ�បមពុ៍តរ្ប់រ់ធមររកស់� កប��  ឬេបបាដ�គ្កមរេ្បាតែ់រឬេទេ 
ខ. ិរ ្មលូទំកេ័ុ ងមរែ់លបរបេង�ុ  

 រភកបេង�ុិររ រឹង ុនវ្�េេពេ័ុ ងមរ ែ់លខ�ួរបេង�ុ េាេពកភំងទ មងប់េង�ុ ែ់លរឹង ុនវផ៍ល់ដ� រូ្ ៉ុគឺ
មេ័ុ ងមរ់គប�ំរ់ រភកបេង�ុិររ  េ េ្អកេេរកួអក៉ុរូ្ េរី�ីែ់លខ�ួរបេង�ុេាេព ិរ៉ុរូ្ េរះ គឺមតរ

ន�បក់់ ល់េេេ ្េម៉បីំរ៉ុរូ្ េាះេទ ទូរប័េ�ៃ់គេ កេរគឺមរម៉បីំរ៉ុរូ្ មកមមាួ ់ូកេរះរភកបេង�ុ ិរអក

េ ្េទូរប័េ�ៃ់រ្ប់ខ�ួរ៉ុរូ្ ែ�ងេាះបរ ឬេេលខ�ះអក៉ុមវេី់រូបរេទែុ 

ិរែា�៖  េយកភំងេេលបេង�ុេយកភំង េឹុ៍ិររ  រភកបេង�ុិររ អក្�េេពទ មងប់េង�ុេយកែរ�ង េឹុ ៍ិររ  ឬ
មតរន�បកា់កទ មងប់េង�ុេេមមាួកគបរ កគ្ ៉ំែរ៍ ុនវមរ ករប/េបែវេក រតង្៊តក ប ម្ ់បងេ់័ុ ងមរាា 
ែ់លមរេយកភំងទ មងប់េង�ុ  េហេា់ល់ផ�ះ ឬកែរ�ងេ្�េិ រ គឺ ុនវកម�ងេ័ុ ងមរែ�ងេាះេយកភំងទ មងប់េង�ុ វ តព    
កភំងិរ៉ុរូ្  ឬវេី់រូ ុនវ៉ុាករូ្ ្៉ងតដ�េាេពេីបកមូេៃរិររ �េ៉ /េមតរ ្ កុ ី  ឧែហររ ៉ុរូ្

រ តបលេខុា៍រេយមំខស� កប�� គ្កម រតងមរ្រេយេីេ ិា បរេបរេីិរ ្ំ�រ្ប់គ្កម  ៉ុរូ្

ឡរេាេពស� កេលខរ់ធ រតងរូ្ ប�� រ្ប់គ្កម ល   

គ. ទ មងប់េង�ុ  

 ទ មងប់េង�ុមាួ គឺេ ្េ បប់ប ម្់ិ ររេង�ុម៍ង  

ទ មងប់េង�ុិររ េ ្េ បប់្របររ់ធតមរាៈិរបេង�ុេរាម� ល់ 

េឈូះរភកបេង�ុ ិរ

រ ៈ  ហុតេលខរភកបេង�ុ ិររ ៈ  

ទកីែរ�ងបេង�ុ ិររ / 

បកមូេេកេុ េឡេង៖  

 មូត៖ ១ ាំ�/បក� ុ៖់  

 បកក/ខ / កកង៖ ១ េខុ�/របរ៖ី  

ៃ៉� ែខ បភ �បេង�ុ ិររ /បកមូេេកេុ េឡេង៖....../......./..... 

 ៃ៉�េ្�េិ រ     ៃ៉�ា្ប់ មក

  

 ្េ ទៃរបកមូេ ផអកគូបបរេ កេរ់៖ 

ិរ ្ំ�គ្កម ិរែកករ�េតារ្ប់គ្កម ិរេបសារ្ប់គ្កម 

ិរេបបារ្ប់ម�រ៍ីរិរ/កងកម� �ង ្រ្់

អវំ្ ប ម្គ់្កម 

កមវូ ត្ ីេផមង្េទែុរ្ប់គ្កម ផបូមបរេបរ្ែរតម់៖ 

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

 ្េ ទៃរេមតរ ្ កុ ីផអកគូបបរេ កេរ់៖ 



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី20 
 

 េ ្េ បប់្រ�រតះរ់ធ ផក�រួរ ្ម៖

............់  ិរេ ្េ បប់បមយ រៈរ់ធ ផេ ្េី្រ�រតះ់ 

 ្ំគំលតកម�រ៍ីរិរ/កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ កូល

រមួ ផក�ររួ ្ម៖

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

 ទីប� /្រ តេវ/អគររ្ប់រ់ធ ផេឈូះទកីែរ�ង់៖ 

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

 កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ រត្ ា/្កប ពិរ ្

ប�ងរឹងេ្កចរ/គ្កមេផមង 

 ម�រ៍ីរិរបីំវ តលរត្ ា/្កប ពិរ ្ប�ងរឹងេ្កចរ/

គ្កមេផមង 

 កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ រត្ ា /្កប ពិរិរគ�
 ទេ្កចរ/គ្កមេផមង  

 ម�រ៍ីរិរបីំវ តលរត្ ា /្កប ពិរគ� ទរឹងេ្កចរ/គ
្កមេផមង  

បមយ រៈរ់ធមរ ត្ទ/្កប ពស� កប�� គ្កម  េផមង៖............................................................. 

គ្កមរេ្បាែ់លបរទទលួផល/ ្ េឹុ ៖៍................................................................................... 

គ្កមរេ្បាែ់លបរទទលួរងេ គះ៖.................................................................... .................. 

បេងច្ េ័ុ ងមរេ ីេឹុ ៍តិ ររ ៃរេមតរ ្ កុ៖ី 

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

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

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

- េឈូះរភកបេង�ុ ិររ ៖ ..........................  រភកបេង�ុិររ  ុនវ្�េេពេឈូះរល់ទ មងប់េង�ុ 

- ហុតេលំរភកបេង�ុ ិររ ៖ ..........................រភកបេង�ុ ិររ  ុនវកំះហុតេលំេលេទ មងប់េង�ុ 

- ទកីែរ�ងបេង�ុ ិររ /បកមូេេកេុ េឡេង៖.......................... ផរភកបេង�ុិរ ុនវ្�េេពេីអប័ារធ រ/ទីកែរ�ង

ែ់លមរេមតរ ្ កុី ឬបកមូេរ �េ៉ /េមតរ ្ កុីេកេុេឡេ  ឧ.េុេេាេពឡរស� កេលខរ់ធមរស� កគ

្កមរេ្បាេយកែរ�ងតេ អប័ារធ រ ូមត រហូុ់ល់េខុ/៍របរី ុនវ្�េេពេ្េអក, េ្េស៉េខុ៍ ុនវបរេ េ្
េរាគ្កមរេ្ប េ េុស៉េខុ៍េាះបតតុេយទតីេ    

- ៃ៉� ែខ បភ �បេង�ុ ិររ /បកមូេេកេុ េឡេង៖.............................ផរភកបេង�ុិររ  ុនវ្�េេពៃ៉�ែខបភ �

ែ់លរភកបេង�ុិររ បរេាេព រតងលឺ េឹុ៍ិររ  ឬិររ �េ៉ េាះ   ក�ត�នមតរែមរមៃ៉�បរេបរ

របាិររ េាះេទ  

-  ៃ៉�េ្�េិ រ  ៃ៉�ា្ប់ មក ផេសរ រ អទតុ � រតង្ំ�ែរ់៖ ផរភកបេង�ុិររ  ុនវេតរតុ�ន ៃ៉�ខ�ួរ្�េេព

ំងេលេគឺមៃ៉�េ្�េិរករ័�់ល់បំ ក ឬមៃ៉�ា្ប់ មកេសរ រ អទតុ� រតងៃ៉�្ំ�ែរ ់ េហេា ុនវគូប គីបកភំង

 ្រ្ ់  

-  ្េ ទៃរបកមូេ ផអកគូបបរេ កេរ់៖ ផរភកបេង�ុិររ  ុនវគូប  គីប កភំង ្រ្ម់ំខបកមូេែ់លខ�ួរបេង�ុ 

  ុនវក�ត�ន កភំង េឹុ ៍ិររ មាួអកមរបកមូេេផមង្គភ បរ  ់ូកេរះ រភកបេង�ុិររ  អកគូប គីបបរ



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី21 
 

េ កេរ  ឧ. កភំងិរ ្ំ�គ្កម គឺអកមរិរែកករ�េតា ឬអកមរម�រ៍រីិរេបបាេីគ្កមរេ្បា 

 កភំងករីបកមូេេាះមតរមរ់ូកំងេ ិម គឺរភកបេង�ុិររ  ុនវ គូប គីបេយមំខ ្រ្េ់ផមង្ េហេាបរ

េបរ្�េេព្ែរតមេីបកមូេេាះ    

ិរ ្ំ�គ្កម ិរែកករ�េតារ្ប់គ្កម ិរេបសារ្ប់គ្កម 
ិរេបបារ្ប់ម�រ៍ីរិរ/កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្
ប ម្គ់្កម 

កមវូ ត្ ីេផមង្េទែុរ្ប់គ្កម ផបូមបរេបរ
្ែរតម់៖ .................... 

-  ្េ ទៃរេមតរ ្ កុ ី ផអកគូបបរេ កេរ់៖ ផេយកភំងបកមូេមាួ ឬ េឹុ៍ិ ររ មាួអកមរេមតរ ្ កុី
េ កេរ  ់ូកេរះ រភកបេង�ុិររ អកគូបបរេ កេរតមែ់លខ�ួរបេង�ុ េាេព  ឧ. េយកភំងកតកុ ្ំ�គ្កមគឺអក

មរ្រ�រតះរ់ធ ុនវបរាកេេ់ឹកបកមូរ ម�រ៍ីរិរបីំវ តល ឬកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ កូល រមួ ្ំ� អគររ្ប់រ់ធ

 ុនវបរាកមកេ ្េ បប់ប ម្់ិ រ ្ំ� ល ់ 

 

 េ ្េ បប់្រ�រតះរ់ធ ផក�រួរ ្ម៖............់  ិរេ ្េ បប់បមយ រៈរ់ធ ផេ ្េី្រ�រតះ់ 
 ្ំគំលតកម�រ៍ីរិរ/កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ កូលរមួ 

ផក�ររួ ្ម៖............់ 
 ទីប� /្រ តេវ/អគររ្ប់រ់ធ ផេឈូះទីកែរ�ង់៖ 
..................................... 

 កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ រត្ ា/្កប ពិរ ្ប�ងរឹង
េ្កចរ/គ្កមេផមង 

 ម�រ៍ីរិរបីំវ តលរត្ ា/្កប ពិរ ្ប�ងរឹង
េ្កចរ/គ្កមេផមង 

 កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ រត្ ា /្កប ពិរិរគ� ទ
េ្កចរ/គ្កមេផមង  

 ម�រ៍ីរិរបីំវ តលរត្ ា /្កប ពិរគ� ទរឹង
េ្កចរ/គ្កមេផមង  

បមយ រៈរ់ធមរ ត្ទ/្កប ពស� កប�� គ្កម  េផមង៖............................................. 
- គ្កមរេ្បាែ់លទទលួផល ្ េឹុ ៈ៍..............................ផរភកបេង�ុិររ  ុនវ្�េេពេឈូះគ្កមែ់ល

េរែ្ក�កមូវ ត្ ី ឬែ់លម�រ៍រីិររត្ាេបបាដ� ឬែ់លមរ ត្ទរូ្ ប��  ឬកមូវ ត្ ី ឬរកមរេយេលេបមយ រៈ ឬ្រ

�រតះរ់ធ  ់ ណ
- គ្កមរេ្បាែ់លបរទទលួរងេ គះ៖ ........................... ផ រភកបេង�ុ ិររ  ុនវបរេបរេឈូះគ្កម

ែ់លម�រ៍ីរិរ ឬកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ រត្ ា ឬ្កប ពិរ ្ប�ង ់   

បេងច្េ័ុ ងមរេី េឹុ៍ិររ េីេមតរ ្ កុី៖ ណ......................................................... ណ (រភកបេង�ុ ិររ  ុនវ

បរេបរ្ែរតម រ�េីេ័ុ ងមរៃរិររ �េ៉ /េមតរ ្ កុែី់លមតរបរ្�េេពំងេលេ  ឧ. រ តបលេខុ៍ “ក”េ៉ក 

“១២៣” បរកូលរមួកភំងេត្ ី្ �ូុលបមតកគ្កម “កខគ” ៉ូីេយស៉េខុ៍ “ក” េរាមរម�រ៍ីរិរកភំងស៉

េខុ៍កូលរមួ ្ម ៥០ាក ់  

២.២. ិរ ្មូលទតរភរា័តមិរ សវ មវ 

 ិរ ្មូលេ័ុ ងមរេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធប ម្់្ េ មេផល ្េ្ររគ្កមរេ្បាមាួេទែុ គឺេ្�េ
េឡេងតមរាៈិរ សវ មវែ់ល ុនវ្�ូុលមមាួិរ សវ មវេេេលេ្�ប ីេឈូះេបះេបភ ុបភ � ២០១១     

 ក មងប�រួរែ់លរកកូ់លិរ សវ មវេរះ គឺកង់់ ឹងេ័ុ ងមរមុត ឬ្ទេតេស្ររេ ី្មេលរ់ធ ផរភកផ៍ល់្ទ



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី22 
 

បមយ បររ/ប�តក់ នេុេប� ្ប់រេាេពបកមូេ់ូកែ់លបរេរែ្រ្់ំ ងេលេែ់រឬេទ  ិរេ េ្ បប់ចក� “ិរ

េ ្េ បប់្របររ់ធប ម្់ិ រ្�េរ េដ�គ្កមរេ្បាគឺមរលកចៈរេបំេ្  ់ូកេរះ រភកកំះ ្មូលេ័ុ ងមរមតរ

 ុនវរត្ាេី្�ប េរះេទ  ក មងប�រួររឹងេនទម ្េ្លេេេលេ្ទេតេស្រររ្ប់រភកផ៍ល់្ទបមយ បររ នេ េុ
បរេាេព េឹុ៍ិររ មមងនេាះគឺមរ�ី  

ក. វ ត្ សី�បៃ៍រិរ សវ មវ 

 ិរ សវ មវេរះរឹងេ ្េ បប់វ ត្ ីស�បេ៍រាៃក់រ� ិរេ េបេរ េបប�តក គឺេម៍ុតមវ ត្ ីស�បេ៍រ េប

ិរ ត្ ល័ាេបះេបភ ុប�រ្ប់ភ �២០១១ទូែ�ង ្េទប េហេាមរក�រ តុ េេមកក់ភំងិរាុ�ៃល ផConfidence Level់ 

៩៩% រតងក�រ តុ ល�េរែង ផMargin of Error់ ០.២% 

ែផ�កតមវ ត្ ីស�បេ៍រះ ិរ ត្ ល័ាប�តកក�រួរ៨៥០ កភំងក�េតម១៨១២៦ិរ ត្ ល័ាបរំ្  ុនវបរេ េបេរ េប 

្ា� ្េ់ីក�ុប់រិរ ត្ ល័ា រភកមរបតទទតេបះេបភ ុេយកភំងិរ ត្ ល័ា ុនវបរេ េបេរ េបប ម្់ិ របមយ បររ

េរាបមយ បររ ្មេលរ់ធែ់លមមុប់េបភ ុបរំ្ ក�ររួ...........ួណផវ ត្ សី�បេ៍តស៍រមរេយទីសភ ក់ិ រខំមែ�ហ�ល់ណ
ក.ណកទបកសុជ��ជបន 

េាេពទត់ ធេកភំងិរែកករ�េតា 
េាេពទត់ ធេកភំងិរែកករ�េតា 

១. ន្ត់�ងេីបភ �២០០៩ មក់ល់្កុំ្ពរភ េុេរភកប� ្ប់រេាេពម�រ៍ីរិរ កងក�៉ �ង ្រ្អ់វំ្  ផ្៉ូលីប ែា៊រ 

េ្រ៉ឹម កងរងំរកម់ កូលរមួែកករ�េតា ឬកូលរមួបកមូេាា រ្ប់គ្កមរេ្បាតមាួែ់រឬេទេ 

  បរេាេព    មតរបរេាេព 

២. ន្ត់�ងេីបភ �២០០៩ មក់ល់្កុំ្ពរភ េុេរភកប� ្ប់រេាេព ឡរ ម៉ូុ ូមរស� កេលខ រិរ រ់ធ រគរបល ឬេខ

មរ ូមតរ� កូលរមួែកករ�េតា ឬកូលរមួបកមូេាា រ្ប់គ្កមរេ្បាតមាួែ់រឬេទេ 

 បរេាេព    មតរបរេាេព    មតរន្អ់រមូរ  

ិរកូលរមួកភំងេត្ ែីកករ�េតារ្ប់គ្កមរេ្បា 

៣.ន្ត់�ងេីបភ �២០០៩មក េុេរភកប� ្ប់រេេកូលរមួទទួលរ�េតា ឬបរទទួលរ�េតាេីគ្កមែ់រឬេទេ 

 ប� ្ ់    មតរប� ្ ់ 

៤.េ្េរភកប� ្ប់រទទួលរ�េតា េុេបរទទួល ្ែហល្៉ំាូរេលេកេហេាន្េ់បីភ �២០០៩មកេ 

ក�រួរ...................................... េលេក 

៥.េ្េប� ្ទ់ទួលរ�េតាេគី្កម េុេរភកតខ�ះ ់ុាួទីផមរភកផ៍ល់ ឬ បរកូលរមួកភំងកមវូ ត្ ីផ៍ល់រ�េតា់ល់រភក េ

ផកេម�េាមរេ កេរ់ 

 េម ូមត   កកម ្ឹកិាំ� /បក� ុ់   
អមជ ្រ បកក / កកង/ខ /េខុ៍ /រ

បរី 

  ្មេលរ់ធ  មរ�ីរផម�រ៍ីរ្ប់មរ�ីរ់   កបួងផម�រ៍ីរ្ប់ កបួង់ 

 រគរបល  ែារ /េ្រ៉ឹម   
ុ�តងរ�ប/៍បមតករររធ  តបល 

ផាាករ់ធម�រ៍ី ់ល់រ់ធេលំ ត្ិរ់ 

 បមតកគ្កម 



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី23 
 

 េផមង្បូម្�ប ក ់

៦. េ្េប� ្ទ់ទួលរ�េតាេគី្កម េុេរភកប� ្េ់េទទលួេយកែរ�ងតខ�ះេ ផកេម�េាមរេ កេរ់ 

 េយសភ ក់ិ រគ្កម  េយទីវុ៍អរ៉ម  េយស៉េរែរ /មរ�ីរេេទ� 

 
េយស៉ាំ� / បកក/េខុ៍/

មរ�ីរ/ស៉េខុ៍ /របរ ី
 េយកែរ�ងរ់ធេផមងេទែុ  

េយទីកែរ�ងកករ ់ផ�ះ ្មេលរ់ធ 

កភំង ូមត េរីរធ រផ  

 េផមង្បូម្�ប ក ់

៧ .ន្ត់�ងេីបភ �២០០៩ មក់ល់្កុំ្ពរភ េ្េរភកប� ្កូ់លរមួទទួលរ�េតា េ េុរភកប� ្េ់ាេព ឡរ ម៉ូុូ មរស� ក

េលខ រិរ រ់ធ រគរបល ឬេខមរ ូមតរ�េយកែរ�ងែកករ�េតាែ់រឬេទេ 

 ប� ្េ់ាេព   មតរប� ្េ់ាេព   មតរ់ងឹ ់មតរន្អ់រមូរផ  

ិរកូលរមួ ្ំ�មមាួ ឬកមវូ ត្ ីេផមង្រ្ប់គ្កមរេ្បា 

៨. ន្ត់�ងេីបភ � ២០០៩ មក់ល់្កុំ្ពរភ េុេរភកប� ្ប់រកូលរមួ ្ំ� ឬកូលរមួេត្ីេផមង្រ្ប់គ្កមែ់រឬេទេ 

 ប� ្ ់   មតរប� ្ ់ផរ �លងប�រួរទ ី៩,១០,១១,១២់ 

៩. េ្េប� ្ប់រកូលរមួ ្ំ� ឬេត្ីេផមង្ េុេបរក�រួរ្៉ាូំរេលេកន្េ់ីបភ � ២០០៩ មកេ 

ក�រួរ...............................េលេក 

១០. េ្េប� ្ប់រកូលរមួ ្ំ� ឬេត្ីេផមង្ េុេមររភកតខ�ះកូលរមួេ ផកេម�េាមរេ កេរ់ 

 េម ូមត   កកម ្ឹកិាំ� /បក� ុ់   
អមជ ្រ បកក / កកង/ខ /េខុ៍ /រ

បរី 

  ្មេលរ់ធ  មរ�ីរផម�រ៍ីរ្ប់មរ�ីរ់   កបួងផម�រ៍ីរ្ប់ កបួង់ 

 រគរបល  ែារ /េ្រ៉ឹម   
ុ�តងរ�ប/៍បមតករររធ  តបល 

ផាាករ់ធម�រ៍ី ់ល់រ់ធេលំ ត្ិរ់ 

 េផមង្ បូម្�ប ក ់

១១. េ្េប� ្េ់េកូលរមួ ្ំ� ឬេត្ីេផមង្រ្ប់គ្កម េ េុេត្ីេាះេ្�េេយកែរ�ងតខ�ះេ ផកេម�េាមរេ កេរ់ 

 េយសភ ក់ិ រគ្កម  េយវុ៍អរ៉ម  េយស៉េរែរ /មរ�ីរេេទ� 

 
េយស៉ាំ� / បកក/េខុ៍/

មរ�ីរ/ស៉េខុ៍ /របរ ី
 េយកែរ�ងរ់ធេផមងេទែុ  

េយទីកែរ�ងកករ ់ផ�ះ ្មេលរ់ធ 

កភំង ូមត េរីរធ រផ  

 េផមង្បូម្�ប ក 

១២. េ្េរភកប� ្កូ់លរមួ ្ំ� ឬកមូវ ត្ ីេផមងរ្ប់គ្កម េ េុរភកប� ្េ់ាេព ឡរ ម៉ូុូ មរស� កេលខ រិរ រ់ធ 

រគរបល ឬេខមរ ូមតរ�េយកភំងកមូវ ត្ ីេាះែ់រឬេទេ 

 ប� ្េ់ាេព    មតរប� ្េ់ាេព    មតរ់ងឹ ់មតរន្អ់រមូរផ  

 

២.៣. ិរ ្មលូេ័ុ ងមរតមរាៈិរបេង�ុ  ្េរ័ទផមេ�ផិា 

 ្ំគលំតកម�រ៍ីរិរគេ កេរ គឺមបមតកគ្កមរេ្បា មេតេបបគ្កមិររ់�តក មេរេា្ 

បកមូេរ្ប់ម�រ៍ីែ�ងេរះកភំងិរេ ងឹង្ត៍ពគ្កម ិរ្�ូុលបមតក៉ូីកភំងគ្កម ឬែកករ�េតា ុនវ



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី24 
 

បរផមេ�ផិាតម ្េរ័ទផមេ�ផិា មេតេបបតមទូរទបមររ រតងវ តទ�ំ រតងិែបុកភំងេគល្�ងផមេ�ផិាេីគ

្កមរ្ប់ខ�ួរដ�បរទូ៉ាែ៉មេទែុ 

  ់ូកេរះ ្េរ័ទផមេ�ផិារឹងផ៍ល់េ័ុ ងមរេីបកមូេរ្ប់គ្កមរេ្បា រតងិរកូលរមួរ្ប់ម�រ៍ីគ

្កមេាះ   

 មែផភកមាួៃរគេ មងិរបេង�ុេេេលេ ្េរ័ទផមេ�ផិាេេេលេេេលេវ៉ ែ់លគ្កមរេ្បា ុនវបរ

ផមេ�ផិាខំមែ�ហ�លរឹង្ែរតមិរបេង�ុេេេលេិរេ ្េ បប់្របររ់ធប ម្គ់្កមរេ្បាែ់លផមេ�ផិា

េរា ្េរ័ទផមេ�ផិា 

 ខំមែ�ហ�លរឹងេ្�េិរបេង�ុេេេលេទូរទបមររ រតងវ តទ�ំ រ្ប់រ់ធ កករ រតងរ្ប់គ្កមរេ្បាេ េ់មពី

 ្មូលបរេ័ុ ងមរែ�ងេរះ    

៣. ្េរ័ទផមេ�ផិាែ់ល ុនវបេង�ុ ៖ ទូរទបមររមុតកមលំមផទទក់ ទូរទបមររបីំ្រីតរ ទូរទបមររបារ័េ័ុ ងម វ តទ�ំមរ

ក�ររួ៧ ផFM 96, AM918, FM105, VOA, RFI, RFA, FM 106.5់ 

ក.វ ត្ សី�បប៍េង�ុ  

វ ត្ ីស�ប�ែ់លខំមែ�ហ�លបរេ េ្ បប់់កភំងិរតមបេង�ុ ្េរ័ទផមេ�ផិាេរះ រមួមរៈ កមវូ ត្ ីផិាេរា ្េរ័ទ

ផមេ�ផិា ុនវបរ៉ុទំក េហេា្ា� ្ម់កេ័ុ ងមរ ឬកមូវ ត្ ីែ�ងេាះ ុនវបរវ តគេរា កកមបេង�ុេ័ុ ងមរ ែ់ល ុនវ

េមេលែ�ងរូ្ េ ស៍្ប់�េលងខ�ឹមសរ នេុេេ័ុ ងមរេាះែកទ់ងរឹងិរេ ្េ បប់្របររ់ធប ម្់ិ រ្�េរ េដ�គ

្កមរេ្បាឬរុ់ េ្េមរ េាះរភកបេង�ុិររ  ុនវកុ ់តទតរភរា័ែ�ងេាះេយកភំងទ មងប់េង�ុ 

 កភំងករី បកមូេ ឬ េឹុ ៍ិ ររ ែុមាួ គឺអក ុនវបរផមេ�ផិាេរា ្េរ័ទផមេ�ផិាេផមង្គភ   េែះ្ី

្៉ងត គឺរឹង �ិ ាមមាួកររី្៉ំេតប ះ ែុរភកបេង�ុ ិររ  ុនវេមេលិរផមេ�ផិាែ�ងរប់េ់េមព ី្មូលេ័ុ ងមរ

ដ�បរមរ តុ្រ តម  ្ា� ្ម់ក រភកបេង�ុ ិររ  ុនវ្�េេពេយកភំងទ មងប់េង�ុ  េរាមរ្�ប កេ់ី ្ េែ�ងរប់

ែ់លបរផមេ�ផិាកភំងករីេាះ    

ឧែហររ ៖ េ័ុ ងមរកភំងទូរទបមរ្៉ំប៍រ “ក” ផិាេគី្កម “១២៣”  បរេទេត្ី្�ូុលបមតកគ្កម៉ូីេយ

ស៉េខុ៍ “ក១៥”  ក�ែក្៉ំប៍រ “ខ”ផិាេ័ុ ងមរេីេរេងេរះែ់រ  ់ូកេរះរភកបេង�ុិររ  ុនវេមេល្៉ំប៍រែ�ងេីរ 

េហេា បង់មករីមាួ េហេា ្ េគឺេី “្៉ំប៍រក” រតង “្៉ំប៍រខ”   

ខ. ទ មងប់េង�ុ   

 ទ មងប់េង�ុេរះ រឹង ុនវ្�េេពេរារភកបេង�ុិររ ប ម្ក់រីរីមាួ្ ិរែា�េីិរ្�េេពទ មង់

បេង�ុរឹងមរេយកភំងេគលិររ ែា�ែ់លមរប ្ម់កមមាួ 

ទ មងប់េង�ុិររ េ ្េ បប់្របររ់ធតមរាៈ ្េរ័ទផមេ�ផិា 

េឈូះរភកបេង�ុ ិររ ៈ  ហុតេលំ  

ទកីែរ�ងបេង�ុ ិររ / 

បកមូេេកេុ េឡេង៖ 

 មូត៖ ១ ាំ�/បក� ុ៖់  



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី25 
 

 បកក/ខ / កកង៖ ១ េខុ�/របរ៖ី  

ៃ៉� ែខ បភ �បេង�ុ ិររ /បកមូេេកេុ េឡេង៖....../......./.....  ៃ៉�េ្�េិ រ 

    ៃ៉�ា្ប់ មក

  

 ្េ ទៃរបកមូេ ផអកគូបបរេ កេរ់៖ 

ិរ ្ំ�គ្កម ិរែកករ�េតារ្ប់គ្កម ិរេបសារ្ប់គ្កម 

ិរេបបារ្ប់ម�រ៍ីរិរ/កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្

ប ម្គ់្កម 

កមវូ ត្ ីេផមង្េទែុរ្ប់គ្កម ផបូមបរេបរ្ែរតម់៖ 

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

 ្េ ទៃរិររ �េ៉ /េមតរ ្ កុ ីផអកគូបបរេ កេរ់៖ 

 េ ្េ បប់្រ�រតះរ់ធ ផក�រួរ ្ម៖............់  ិរេ ្េ បប់បមយ រៈរ់ធ ផេ ្េី្រ�រតះ់ 

 ្ំគំលតកម�រ៍ីរិរ/ម�រ៍សីបរៈកូលរមួ ផក�រួរ

 ្ម៖..................................................់ 

 ទីប� /្រ តេវ/អគររ្ប់រ់ធ ផេឈូះទកីែរ�ង់៖ 

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

 កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ រត្ ា/្កប ពិរ ្ប�ងរឹង

េ្កចរ/គ្កមេផមង 

 ម�រ៍ីរិរបីំវ តលរត្ ា/្កប ពិរ ្ប�ងរឹងេ្កចរ/

គ្កមេផមង 

 កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ រត្ ា/្កប ពិរិរគ� ទ

េ្កចរ/គ្កមេផមង 

 ម�រ៍ីរិរបីំវ តលរត្ ា/្កប ពិរគ� ទរឹងេ្កចរ/

គ្កមេផមង 

បមយ រៈរ់ធមរ ត្ទ/្កប ពស� កប�� គ្កម  េផមង៖............................................................... 

គ្កមរេ្បាែ់លបរទទលួផល/ ្ េឹុ ៖៍................................................................................... 

គ្កមរេ្បាែ់លបរទទលួរងេ គះ៖.................................................................... .................. 

បេងច្ េ័ុ ងមរេ ីេឹុ ៍តិ ររ េីិ ររ �េ៉ /េមតរ ្ កុ៖ី 

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

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

 ្ េ១៖ េឈូះ ្េរ័ទផមេ�ផិា៖................................................................................................. 

កមូវ ត្ ី/ក�ងេេង៖............................................................... ិល្រ តេកចទផិា៖......./........../........ 

 ្ េ២៖ េឈូះ ្េរ័ទផមេ�ផិា៖................................................................................................. 

កមូវ ត្ ី/ក�ងេេង៖............................................................... ិល្រ តេកចទផិា៖......./........../........ 

 ្ េ៣៖ េឈូះ ្េរ័ទផមេ�ផិា៖................................................................................................. 

កមូវ ត្ ី/ក�ងេេង៖............................................................... ិល្រ តេកចទផិា៖......./........../........ 

ិរែា�៖ រភកបេង�ុ ិររ មាួរូ្ រងឹ ុនវ ុយុេតរតុ �បកមូេេរះេយតម ្េរ័ទផមេ�ផិា កគ្ ៉ំែរ៍ រភកបេង�ុ

ិររ េាះ គឹមតរេមេល ្េរ័ទផមេ�ផិាែ�ងមូលេាះេទ 

រភកបេង�ុិររ េរះ ុនវេឹងែផ�កេែះេលេទ មងរ់េង�ុរ្ប់រភករេង�ុ ្េរ័ទផមេ�ផិា  រភករេង�ុ ្េរ័ទផមេ�ផិា

រឹងមរ្�េេពកភំងទ មងរ់េង�ុរ្ប់ខ�ួរន “មរករីរ �េ៉ េកេុេឡេងែ់រឬរុក់ភំង ្េរ័ទផមេ�ផិាែ់លខ�ួររេង�ុ ” 

 ់ូកេរះរភកបេង�ុិររ ្របររ់ធ គឺ គរែ់ុបេង�ុ េលេទ មងែ់�ងរប់ែ់ល រភកបេង�ុេ័ុ ងមរបរ្�េេព េ េ្
េាេពមរនមរករីរ �េ៉ /េមតរ ្ កុី េាះរភកបេង�ុិររ េាះ ុនវេមេលេ័ុ ងមរេាះដ�បរេតស៍រេហេា



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី26 
 

្�េេពកូលកភំងទ មងរ់េង�ុ រ្ប់ខ�ួរ   

ិរ្�េេពទ មង ់

- េឈូះរភកបេង�ុ ិររ ៖.......................... រភកបេង�ុិររ  ុនវ្�េេពេឈូះរល់ទ មងប់េង�ុ 

- ហុតេលំរភកបេង�ុ ិររ ៖ ..........................រភកបេង�ុ ិររ  ុនវកំះហុតេលំេលេទ មងប់េង�ុ 

- ទកីែរ�ងបេង�ុ ិររ /បកមូេេកេុ េឡេង៖.......................... ផរភកបេង�ុិរ ុនវ្�េេពេីអប័ារធ រ/ទីកែរ�ង

ែ់លមរេមតរ ្ កុី ឬបកមូេរ �េ៉ /េមតរ ្ កុីេកេុេឡេ  ឧ.េុេេាេពឡរស� កេលខរ់ធមរស� កគ

្កមរេ្បាេយកែរ�ងតេ អប័ារធ រ ូមត រហូុ់ល់េខុ/៍របរី ុនវ្�េេពេ្េអក, េ្េស៉េខុ៍ ុនវបរេ េ្
េរាគ្កមរេ្ប េ េុស៉េខុ៍េាះបតតុេយទតីេ    

- ៃ៉� ែខ បភ �បេង�ុ ិររ /បកមូេេកេុ េឡេង៖.............................ផរភកបេង�ុិររ  ុនវ្�េេពៃ៉�ែខបភ �

ែ់លរភកបេង�ុិររ បរេាេព រតងលឺ េឹុ៍ិររ  ឬិររ �េ៉ េាះ   ក�ត�នមតរែមរមៃ៉�បរេបរ

របាិររ េាះេទ  

-  ៃ៉�េ្�េិ រ  ៃ៉�ា្ប់ មក ផេសរ រ អទតុ � រតង្ំ�ែរ់៖ ផរភកបេង�ុិររ  ុនវេតរតុ�ន ៃ៉�ខ�ួរ្�េេព

ំងេលេគឺមៃ៉�េ្�េិរករ័�់ល់បំ ក ឬមៃ៉�ា្ប់ មកេសរ រ អទតុ� រតងៃ៉�្ំ�ែរ ់ េហេា ុនវគូប គីបកភំង

 ្រ្ ់  

-  ្េ ទៃរបកមូេ ផអកគូបបរេ កេរ់៖ ផរភកបេង�ុ ិររ  ុនវគូប  គីប កភំង ្រ្ម់ខំបកមូេែ់លខ�ួរបេង�ុ 

  ុនវក�ត�ន កភំង េឹុ ៍ិររ មាួអកមរបកមូេេផមង្គភ បរ  ់ូកេរះ រភកបេង�ុិររ  អកគូប គីបបរ

េ កេរ  ឧ. កភំងិរ ្ំ�គ្កម គឺអកមរិរែកករ�េតា ឬអកមរម�រ៍រីិរេបបាេីគ្កមរេ្បា 

 កភំងករីបកមូេេាះមតរមរ់ូកំងេ ិម គឺរភកបេង�ុិររ  ុនវ គូប គីបេយមំខ ្រ្េ់ផមង្ េហេាបរ

េបរ្�េេព្ែរតមេីបកមូេេាះ  

ិរ ្ំ�គ្កម 
ិរែកករ�េតារ្ប់គ
្កម 

ិរេបសារ្ប់គ្កម 

ិរេបបារ្ប់ម�រ៍ីរិរ/កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្
ប ម្គ់្កម 

កមវូ ត្ ីេផមង្េទែុរ្ប់គ្កម ផបូមបរេបរ
្ែរតម់៖ .................... 

-  ្េ ទៃរិររ �េ៉  ផអកគូបបរេ កេរ់៖ ផេយកភំងបកមូេមាួ ឬ េឹុ៍ិររ មាួអកមរេមតរ ្ កុ/ីរ �េ៉ 

េ កេរ  ់ូកេរះ រភកបេង�ុិររ អកគូប គីបបរេ កេរតមែ់លខ�ួរបេង�ុេាេព  ឧ. េយកភំងកតកុ ្ំ�គ្កមគឺ
អកមរ្រ�រតះរ់ធ ុនវបរាកេេ់ឹកបកមូរ ម�រ៍រីិរបីំវ តល ឬកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ កូល រមួ ្ំ� អគររ្ប់

រ់ធ ុនវបរាកមកេ ្េ បប់ប ម្់ិ រ ្ំ� ល ់ 

 េ ្េ បប់្រ�រតះរ់ធ ផក�រួរ ្ម៖............់  ិរេ ្េ បប់បមយ រៈរ់ធ ផេ ្េី្រ�រតះ់ 
 ្ំគំលតកម�រ៍ីរិរ/កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ កូលរមួ 

ផក�ររួ ្ម៖............់ 
 ទីប� /្រ តេវ/អគររ្ប់រ់ធ ផេឈូះទីកែរ�ង់៖ 
..................................... 



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី27 
 

 កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ រត្ ា/្កប ពិរ ្ប�ងរឹង
េ្កចរ/គ្កមេផមង 

 ម�រ៍ីរិរបីំវ តលរត្ ា/្កប ពិរ ្ប�ងរឹង
េ្កចរ/គ្កមេផមង 

 កងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ រត្ ា/្កប ពិរិរគ� ទ
េ្កចរ/គ្កមេផមង 

 ម�រ៍ីរិរបីំវ តលរត្ ា/្កប ពិរគ� ទរឹង
េ្កចរ/គ្កមេផមង 

បមយ រៈរ់ធមរ ត្ទ/្កប ពស� កប�� គ្កម  េផមង៖............................................. 
 
- គ្កមរេ្បាែ់លទទលួផល ្ េឹុ ៈ៍..............................ផរភកបេង�ុិររ  ុនវ្�េេពេឈូះគ្កមែ់ល

េរែ្ក�កមូវ ត្ ី ឬែ់លម�រ៍រីិររត្ាេបបាដ� ឬែ់លមរ ត្ទរូ្ ប��  ឬកមូវ ត្ ី ឬរកមរេយេលេបមយ រៈ ឬ្រ

�រតះរ់ធ  ់  

- គ្កមរេ្បាែ់លបរទទលួរងេ គះ៖ ...........................ផ រភកបេង�ុ ិររ  ុនវបរេបរេឈូះគ្កម

ែ់លម�រ៍ីរិរ ឬកងកម� �ង ្រ្អ់វំ្ រត្ ា ឬ្កប ពិរ ្ប�ង ់   

បេងច្េ័ុ ងមរេី េឹុ៍ិររ េីេមតរ ្ កុី៖  .........................................................  ផរភកបេង�ុិររ  ុនវបរ

េបរ្ែរតម រ�េីេ័ុ ងមរៃរិររ �េ៉ /េមតរ ្ កុីែ់លមតរបរ្�េេពំងេលេ  ឧ. រ តបលេខុ៍ “ក”េ៉ក 

“១២៣” បរកូលរមួកភំងេត្ី្ �ូុលបមតកគ្កម “កខគ” ៉ូីេយស៉េខុ៍ “ក” េរាមរម�រ៍ីរិរកភំងស៉

េខុ៍កូលរមួ ្ម ៥០ាក ់ 

-  ្ េ១៖ េឈូះ ្េរ័ទផមេ�ផិា ផទូរទបមររ វ តទ�ំ សរេ័ុ ងមរ េវ ៉្ សា់៖.....ផរភកបេង�ុិររ  ុនវ ្�េេព ្ េ

េ័ុ ងមរែ់លខ�ួរ ្មូលបរេហេាបរេបរ្�េេព  ់  

កមូវ ត្ ី/ក�ងេេង៖.............................រភកបេង�ុិររ  ុនវ្�េេពក�ងេេង ផក�ងេេងគឺ ុនវបរេបរកមូវ ត្ ី់

ិល្រ តេកចទផិា៖ ........................................ផរភកបេង�ុិររ  ុនវបរេបរ រតង្�េេពិល្រ តេកចទែ់ល ្េរ័ទ

ផមេ�ផិា ផិាេីបកមូេរ �េ៉ /េមតរ ្ កុីេាះ  ក�ត�៖ មៃ៉�ែខបភ �ែ់ល ្េរ័ទផមេ�ផិា ផិាេី

បកមូេេាះ គឺមតរែមរមៃ៉� ែខ បភ � បកមូេេាះេកេុ េឡេងេាះេទ     



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី28 
 

ឧប�មមរពមដ២៖ដឯកវកេ័នេសដធេដង េ�កមាិ្កប�តម� មករ្�ីលក �ម�កមាិ្
គណបកនេយក 
កកសរេផមង្

 



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្ េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                       ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី29 
 

 

 



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                                                                                    ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី30 
 

តរងបកមូេរ្ប់ម�រ៍រី់ធកូលរមួបកមូេរ្ប់គ្កមរេ្បា 

េខុក៍ត៍ល 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

៥,៦ ក��  ២០១១ កកឩុ៍ម ៃផ ្៊ំរេាេរ រ តបលេខុ៍កត� ល 
N/A 

ួ្ប�េះប�តលរតងបួរបំខទំកចបមតក

 កកម ្ឹកិាំ�CPPេយទីសភ ក់ិ រ្កម បកក 

០៦ ក��  ២០១១ េ៉ក�ែវ ខ�ួុ ្ីត  ្បររ្ត ុប

កមលំម 
N/A 

កំះួ្បកមូរCPPេយ បកកេិះ្� 

០៨ ក��  ២០១១ េ៉ក មក៉ ់ីុូ  ្បរាាករធ រ

កត� លរគរបល

ាំុ៍ត្មង កបួងមាៃផ� 

ររំ ្បរគៈេ ងងឹមូលរធ រ

 បកកេកែរស� ាCPP 

ួ្ប�េះប�តលមមាួ ្បរ្កម មូតាំ�

CPPេរាេ៉កបរចកស់� ក គ្កមម្់

រឹងអវេទែុផង 

១២ ក��  ២០១១ េ៉ក េណ ្ួក  ្ុត ូរររធ  តបល

ទទួល្រ�ំកម ្បររ់ធ

បលលផល 

N/A 

រេ�ប េពកូលរមួ ្ំ�គ្កម ្មរ កមលំម 

រតងែកករ�េតាូរបមតក្កម េយ បកកេលេ
ែ់កេយទីសភ ក់ិ រ្កម 

១៨ ក��  ២០១១ េ៉ក ឌី វ តមប  ររំ ្បរាាករធ រ ក

ត៍លបរ៍តបំខ  កបួង

មាៃផ� 
N/A 

រមួមមាួរ តបលេខុស៍� ាេរែង រប់ បា 

ែ់លម ្បរ កកមិរករាំវរ គ្កម

 ្មរកមលំមបរួ្េតកិ មមាួាំវរ

ែ់លមបមតកបមគម ាំវរកមលំម 

២៨ ក��  ២០១១ េ៉ក មក៉ ់េេបរ តទទ ម�រ៍ីទទួល្រ�ំករគំ

ាាករធ រិ�កំង ុនល

 កបួងចត បកម ូ

ររំ ្បរ កកមិរករCPP បកក

េកែរស� ា 

ា�ាករ�េតារតងបួរបំខទំកច ្មេលរ់ធរង

ិរលតកទឹកេយ បកកេគែរស� ា 

០២ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ុឹក េមង៉  ្បរិរ ត្ ្មូិររតង N/A កូលរមួមមាួកកឩុ៍ម មតរ ាតរ ា�រ�េតា



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                                                                                    ខំមែ�ហ�ល 
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សបា បកកេគែ

រស� ា 

CPPែកកូររតង ្េគរ េះបងុវុ៍កភំង បកកេគែ

រស� ា 

០៣ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក េា៉ុ  ករ ត្   េះរអមជ រមស៉ 

់�្ូងរបរី ភ�េេព 
N/A 

កូលរមួមមាួ កកមិរករគៈកមូ្តិរ ក

ត៍លគ្កម ្មរកមលំមបរកំះ បួរបំខ

ទំកច រតងផ៍ល់រ�េតាូរេលរ់ធ រងេ គះ

េរាសរទឹក�ររ ់

០៤ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ឌំល េគេរ រគំាាកៃររគំាាក

រធ រ ប៍ំររតងហតរ�� វុតំ
 កបួងមាៃផ� 

ររំ ្បរទ១ីគៈរកតៃ�រ៍ារ គ

ៈេ ងឹងមូលរធ រគ្កម

 ្មរកមលំម 

ា�ាករ�េតាCPPែកកូរ្ង្�ូរេលរ់ធរង

េ គះេរាទឹក�ររេ់យ បកកេគែរស� ា 

០៥ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក នរ ់ាំតត  ាាខំទ�ិល័ា កបួង

្របរទឹក N/A 

រម់�េេ រមមាួេ៉ករ់ធម�រ៍ី្របរទកឹ លឹម 

គរេា រតងម�រ�ីនភ ក់់ កឹា�CPPែកករ�េតា

់ល់ ្មេលរ់ធេ គះ 

០៦ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក េទេ ងរ រគំាាកៃររគំាាក

រធ ររុាគម តុ 

បមតករកតៃ�រ៍ារគកមូ្ត
ិរកត៍ល CPP  

បរួ្ប�េះប�តលមមាួបមតក  កកម

 ្ឹកិាំ� 

០៩ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ឡំង បម រ តបល បកកេ��  

ែ កក N/A 

កូលរមួ ្ំ�្ូកបរំ្ បកមូេិរករកំះ ួា 

 បកកេរាេ៉កបររាិររ េីក�ររួ ្ម

េលរ់ធែ់លបរកំះ្�ប ីេបះេបភ ុ 

០៩ ុំ៉ ២០១១ កកឩុ៍ម េហង រុា រគំាាកម�ម ល

CMAC 

 ្បរ កកមិរករCPPកំះាួ 

 បកក �៉ កម 

់ឹកា� កកមិរករកំះ ុយុេតរតុ �សត រេទឹក

�ររេ់យតមាំ�មាួក�រួរកភំង បកក �៉ កម 

០៩ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ត�ង េមង៉៉រ រ តបល បកកមំខក�េូល 

N/A 

រមួមមាួេ៉ក វងម ី វ តបមំុ ម ្បរគៈរ

កតៃ�រ៍ារគៈេ ងងឹមូលរធ រ បកក ៃរគ្កម

 ្មរកមលំម បរា�រ�េតាែកកូរ ្ម
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េលរ់ធ 

១២ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក មំ ី៉រ ់  ្បរាាករធ រឩបិ

ហកមូ ហតរ�� វុតំៃរ

 កបួងេប់ធកតកុរតង

ហតរ�� វុតំ 

 ្បរ កកមិរករCPPកំះាួ 

ាំ�ស� ា ក� 

ា�ាករ�េតាែកកូរ់ល់ ្មេលរ់ធរង

េ គះេរាទឹក�ររេ់យាំ�ស� ា ក� 

១៣ ុំ៉ ២០១១ កកឩុ៍ម មក៉ ់េេបរ តទទ រគំាាករធ រិ�កំង

 ុនលៃរ កបួងចត ប

កម ូ

ររំ ្បរ កកមិរករCPP បកក

េកែរស� ា 

ា�រ�េតាែកកូរ ្មេលរ់ធក�រួរ១៦៨

 គយសរកភំងាំ� មូត្ � បកកេកែរស� ា 

១៦ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក បឹំម េរែង រគំាាករគំាាក

រធ រេរទររ 

ររំ ្បរគៈេ ងងឹមូលរធ រ

 បកកខិកក់ត� លCPP 

កំះបួរបំខទំកចរតងា�ាករ�េតាែកកូរ្ង

្�ូរ ្មេលរ់ធរងេ គះទឹក�ររ ់

២០ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ហីំង ្៊ំរេហែង រគេំម្�ប ិររងៃរកង

េ្្េលេខមរ មូតរ� 
N/A 

ួ្ប�េះប�តលមមាួ កកមាំវរគៈ

្កមCPPមកេីេខុ៍ក�េុ រតង េមែ�ង េលេក

បរេបេរ ្វុ៍ុបូ៊ រតងិរ់កឹា�រ្ប់ គ្កម

 ្មរកមលំម 

២៦ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ងតរ ារ រគំាាកៃររគំាាក

រធ ររុាគរម តុ 

ររំ ្បរគៈេ ងងឹ បកក

កត� លប�ឹងCPP 

ា�ាករ�េតាេ៉កាាករ់ធម�រ៍ីហំ៊រ ែបរ 

ែកកូរ ្មេលរ់ធរងេ គះេរាទឹក�ររ ់

២៤ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក គង ់េរែង ាាករងាាករធ រ

វ តប�កមូ កបួងិរចរ

មុត 

 ្បរគៈេ ងឹងាំ�ែ េក

រ�ុពៃរ្កមCPP 

ា�ាករ�េតាែកកូរ ្មេលរ់ធរងេ គះ

េរាទឹក�ររក់ភំងឋរៈមបមតកមាួរូ្ កភំង

្កមCPP 

២៤ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក អ៊វ ក�េរ េរ បភងិររគរបលេខុ៍

កត� ល 

 ្បរគៈេ ងឹង បកកស� ងៃរ

្កមCPP 

ា�ាករ�េតាែកកូរ ្មេលរ់ធរងេ គះ

ទឹក�ររម់កេី ូមតក�រួរ៧ 

២៤ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក វងម ីវ តបមំុ រគំេលំ្តិរ កបួង  ្បរគៈរកតៃ�រ៍ារគៈ  ្ំ�ាុ�ៃលផល្ះ៉ចល់ខូកំុេរាទឹក
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េប់ធកតកុរតងហតរ�� វុតំ េ ងឹង បកកមំខក�េូលៃរ្កម

CPP 

�រររ់តងា�ាករ�េតាមាួក�រួរូរេលរ់ធ 

២៩ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក វងម ីវ តបមំុ រគំេលំ្តិរ កបួង

េប់ធកតកុរតងហតរ�� វុតំ 

 ្បរគៈរកតៃ�រ៍ារគៈ

េ ងឹង បកកមំខក�េូលៃរ្កម

CPP 

កំះ ុយុេតរតុ�សត រេខូកំុបមទទតផលាា

េយាំ�ែ េក់�្ងេ់េមពីួបំលម្ា� រក់ភំងាម

បមតក្កម 

២៩ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក កា បំ្តរ មរ តបល បកក

កត� លប�ឹង 

 ្បរ្កមCPP បកក

កត� លប�ឹង 

កូលរមូកតកុ ្ំ�មមាួម�រ៍ី្កមមូលរធ រេយទី

សភ ក់ិ រ្កម បកកកត� លប�ឹង 

០៤ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក ម៉ េាេរ  ្បរ្ត ុប

រគរបលកមលំម 

 ្បរគៈេ ងឹង បកកេេងៃ េ

ៃរCPP 

់ឹកា� កកមិរករCPPេេងៃ េ ្ំ� 

០៤ វ តកចតិ ២០១១ េ៉ក រប់ វតប   ្បររគំាាកភ ក ់

ករកមលំមាករ 
N/A 

បរកូលរមួេមទ�តពមមាួបមតកគ្កម

 ្មរកមលំម រតងាករ�េតារ្ប់គ

្កមែកកូរ ្មេលរ់ធ រតបមតកគ្កម

 ្មរកមលំម 

០៧ វ តកចតិ ២០១១ េ៉ក ឌំល េគេរ រគំាាកៃររគាំាក

រធ រ ប៍ំតង រតងហតរ��

វុតំ កបួងមាៃផ� 

ររំ ្បរទ១ីគៈរកតៃ�រ៍ារ គ

ៈេ ងឹងមូលរធ រគ្កម

 ្មរកមលំម 

មមាួេ៉ក េហង េគែម រ តបល បកក

េកែរស� ា ា�ាករ�េតាែកកូរ េលរ់ធរង

េ គះេរាទឹក�ររ ់ 

០៧ វ តកបតិ២០១១ េ៉ក ឌំល េគេរ រគំាាកៃររគំាាក

រធ រ ប៍ំររតងហតរ�� វុតំ
 កបួងមាៃផ� 

ររំ ្បរទ១ីគៈរកតៃ�រ៍ារ គ

ៈេ ងឹងមូលរធ រគ្កម

 ្មរកមលំម 

ា�ាករ�េតារ្ប់ររធ  តបលរតងិកបទ

 កហមែកកូរ ្មេលរ់ធរងេ គះ 

០៧ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក ឈង រ៉ រគំាាកមរ�ីរេេទ�

ិល់ែម ៉ុ 

ររំ ្បរគរកតៃ�រ៍ារគៈ

េ ងឹងមូលរធ រCPP 

់ឹកា� កកមកកេទបម�ទូឺេេរតងកកេទបកកចំ
េរគ េមែ�ងែកកូរ់ល់ ្មេលរ់ធេរាះុ

គតុៃ៉� 



របាិររ ប៍ីេីិរេ ្េ បប់្របររ់ធ្េ មេដ�គ្កមរេ្បា                                                                                                    ខំមែ�ហ�ល 
 

ក�ឡំងេេលបេង�ុ៖០១ ក��  ២០១១-១៥ មករ ២០១២ ទ�េរ័ទ ី34 
 

០៨ វ តកចតិ ២០១១ េ៉ក ឌំល េគេរ រគំាាកៃររគំាាក

រធ រ ប៍ំតង រតងហតរ��

វុតំ កបួងមាៃផ� 

ររំ ្បរទ១ីគៈរកតៃ�រ៍ារ គ

ៈេ ងឹងមូលរធ រគ្កម

 ្មរកមលំម 

បរា�ាករ�េតាែកកូរ ្មេលរ់ធ រង

េ គះេរាទឹក�ររ ់ 

០៨ វ តកចតិ ២០១១ េ៉ក ារ បំេ រគេំលំរងឧុ៍ម កកម

 ្ឹកិេប់ធកតកុមុត រតង

ម ្បរាាករធ រ

េរះ សាផល្ះ៉ចល់ 

 ្បរ កកមិរករគ្កម 

 ្មរកមលំមកំះួា ាំ�េំក 

ឬបម ី 

បរកំះួា ាំ�េំកឬបម ី រតងួ្េតកិិរករ

មមាួអមជ ្រាំ�  ូមត 

០៨ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក ឌំល េគេរ រគំាាកៃររគំាាក

រធ រ ប៍ំររតងហតរ�� វុតំ
 កបួងមាៃផ� 

ររំ ្បរទ១ីគៈរកតៃ�រ៍ារ គ

ៈេ ងឹងមូលរធ រគ្កម

 ្មរកមលំម 

ា�ាករ�េតាែកកូរ ្មេលរ់ធរងេ គះ

ទឹក�ររ ់

០៩ វ តកចតិ ២០១១ េ៉ក ឌំល េគេរ រគំាាកៃររគាំាក

រធ រ ប៍ំតង រតងហតរ��

វុតំ កបួងមាៃផ� 

ររំ ្បរទ១ីគៈរកតៃ�រ៍ារ គ

ៈេ ងឹងមូលរធ រគ្កម

 ្មរកមលំម 

បរា�ាករ�េតាររធ  តបល រតងិកបទ

 កហមែកកូរររងេ គះ េរាទឹក�ររ ់

១១ វ តកចតិ ២០១១ េ៉ក មំតព បរកំបល រគំាាកៃរគៈកមូ

ិរមូល្ ុកមលំម 

 ្បរ កកមិរករCPP  កំះួា ាំ�េិះកូរ៉មបរា�ាករ�េតាម បន

វេូែកកូរ ្មេលរ់ធែ់លទទួល រងេ គះ

ទឹក�ររ ់

២០ វ តកចតិ ២០១១ េ៉ក ឈង រ៉ ាាកមរ�ីរេេទ�ិល់

ែម ៉ុ N/A 

មមាួ កកមិរករគ្កម ្មរកមលំមា�

ាករ�េតាែកកូរ ្មេលរ់ធ រងេ គះ

េរាទឹក�ររ ់ 

២១ វ តកចតិ ២០១១ េ៉ក រប់ វតប   ្បររគំាាកិ�

ស្ N/A 

បរួ្ប�េះប�តលមមាួបមតក្កម

 ្មរកមលំមាំ� រតងបរេិុបរេបេរគៈក

មូ្តិរ្កមាំ� េហេាកគបរា�រ�េតាូរ
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 ្មេលរ់ធ 

២៦ វ តកចតិ ២០១១ េ៉ក ខឹម ករ័�គតរ ី រ តបល បកកស� ង 

N/A 

រមួមមាួេ៉ក ម រុា ររំ ្បរេ ងឹងមូល

រធ រ បកកស� ង ផ៍ល់រ�េតា បនវេូ ូរ ្ម

កបតករេយ ទីសភ ក់ិ រគ្កម ្មរកមលំម 

២៦ វ តកចតិ ២០១១ េ៉ក ្៊ូ មរស់រ ី ាាករងាាករធ រ

វ តប�កមៃូររគំាាករធ រ

 ប៍ំតង រតងហតរ�� វុតំ
 កបួងិរចរម តុ 

N/A 

រមួមមាួេ៉ក នរ ់ បំ្ី ម ្បរ កកម 

ិរករគ្កម CPP កំះួា ាំ�ា័្� េ់េមពី
សកបួរបំខទំកច ្មកបតករ 

០៤ ្ភូ ២០១១ េ៉ក ហីំង ្៊ំរេហែង រគេំម្�ប ិររងកង

េ្្េលេខមរ មូតរ� 

ររំ ្បរគៈេ ងងឹមូលរធ រ

េខុ៍កត៍ល 

ួ្ប�េះប�តលមមាួេ ងឹងមូលរធ រ

 បកកាំ�សំ្កម ូមតមកេ១ី០ាំ� រ្ប់ គ

្កម ្មរកមលំម  

០៤ ្ភូ ២០១១ េ៉ក ្៊ូ មរស់រ ី ាាករធ រវ តប�កមូ

 កបួងិរចរម តុ N/A 

រមួមមាួ ្បរ កកមិរករ្កម ្មរកមលំម

បរកំះេតរតុ�េមេលិរករួា បេ�កំះ បនវ 

បរ�ូង រតង បនវេេ កះរ្ប់ ្មកបតករ 

០៦ ្ភូ ២០១១ េ៉ក ឌំល េគេរ រគំាាកៃររគំាាក

រធ រ ប៍ំតង រតងហតរ��

វុតំ កបួងមាៃផ� 

ររំ ្បរទ១ីគៈរកតៃ�រ៍ារ គ

ៈេ ងឹងមូលរធ រគ្កម

 ្មរកមលំម 

រេ�ប េពកូលរមួមមាួបមតក្កមCPP ួ្

ប�េះប�តលមមាួបកមូរេយទសីភ ក់

ិរ្កម បកកេកែរស� ា 

០៨ ្ភូ ២០១១ េ៉ក ងតរ ារ រគំាាកៃររគំាាក

រធ ររុាគរម តុ 

បមតកគៈកមូ ត្ិរកត៍

លគ្កម ្មរកមលំម  

ួ្ប�េះប�តលមមាួបមតក កកម 

 ្ឹកិាំ�មកេីគ្កម ្មរកមលំម 

០៩ ្ភូ ២០១១ េ៉ក ា៊្ ស្ំី្ រគំេលំ្តិរងៃរ

 កបួងេប់ធកតក ុ រតង

ហតរ�� វុតំ  

N/A 

កូលរមួមមាួេ៉ក កង េស ័   ្បរគ

្កម ្មរកមលំម បកកខិកក់ត៍ល បរ

់ឹកា� កកម គនេេទ�បូ័ គកតុ  ៍ េ្បលម�េឺរា
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ះុគតុៃ៉� 

១០ ្ភូ ២០១១ េ៉ក ឈង ៉  ាាកមរ�ីរេេទ�ិល់

ែម ៉ុ 

ររំ ្បរគៈរកតៃ�រ៍ារគៈ

េ ងឹងមូលរធ រ បកករ្ប់ CPP 

មមាួេ៉ក គង ់ បរ្ ាាករងមរ�ីរេេទ�

ិល់ែម ៉ុ កំះេតរតុ�េ្បលម� ឺរតងែកកនភ �ូរ

 ្មេលរ់ធេរាះុគតុៃ៉� 

១០ ្ភូ ២០១១ េ៉ក ហីំង ្៊ំរេហែង រគេំម្�ប ិររងកង 

េ្្េលេខមរ មូតរ� 

ររំ ្បរគេ ងងឹមូលរធ រ 

គ្កមCPP  បកករងំបភួល 

បរផ៍ល់រ�េតា កំ�េ�ូទរ័  េីរ្រ័ រតងម៉បីំរេ �េ
ងូរគ្កម ្មរកមលំម បកករងំបភួល   

១០ ្ភូ ២០១១ េ៉ក សមំុ េ្េរ រ តបល បកករងំបភួល  ្បរគៈកមូ្តិរ្កម ្ម

រកមលំម បកករងំបភួល 

ា�ាករ�េតាគ្កម ្មរកមលំម ែកក

ូរគៈកមូ្តិរ្កម បកក 

១២ ្ភូ ២០១១ េ៉ក រប់ វតប   ្បររគំាាក

ភ កក់រកមលំមាករ N/A 

កូលរមួមមាួគកមូ្តិរគ្កម ្មរ

កមលំម បកករងំបភួលកភំងិរ បរេទេត្ី ្ិប

ែុងត�ងម�រ៍ីគេ ងងឹមលូរធ រាំ�ែ្កនរ   

១៣ ្ភូ ២០១១ េ៉ក ៃផ ្៊ំរេេរ រ តបលរងេខុ៍កត៍ល 

N/A 

កូលរមួកតកុេតកិេ្កចរុ�តងរ�ប ៍ េ ិម

រ្ត្ុីេេ៉ក េទេ ងរ មបមតករកតៃ�រ៍

ារគកមូ្តិរកត៍លគ្កម ្មរ

កមលំម   

១៨ ្ភូ ២០១១ េ៉ក រប់ វតប   ្បររគំាាក

ភ កក់រកមលំមាករ N/A 

កូលរមួ ្ំ�្ូកបរំ្ ិរករគ្កម CPP េយ

ទីសភ ក់ិ រគ្កម ្មរកមលំម បកករងំ

បភួល    

២៣  ្ភូ ២០១១ េ៉ក ប�ូុ ប�្ូរ ាាកខំទ�ិល័ា 

 កបួងសបរិរ 

រតង់ឹក�បូ រ 

N/A 

រមួមមាួម�រ៍ី្កម ្មរកមលំម កូលរមួ េ្�េ
ិរ្ូកបរំ្ ិរករកំះេ ងឹងមូលរធ រ រតង េលេក

បរេបេរេីសភ ៃ់រ្ប់គ្កម  ្មរកមលំម 

២៥ ្ភូ ២០១១ េ៉ក រប់ វតប   ្បររគំាាក N/A ួ្ប�េះប�តលមមាួបមតក បមតិ
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ភ កក់រកមលំមាករ  ្កម ្មរកមលំម 

២៨ ្ភូ ២០១១ េ៉ក ហីំង ្៊ំរេហែង រគេំម្�ប ិររងៃរកង

េ្្េលេខមរ មូតរ� 
ររំ ្បរេ ងងឹមូលរធ រេខុ៍   

កត៍ល 

ួ្ប�េះប�តលមមាួម�រ៍ី រតងបមតក

បមតិ្កម CPP េយ បកកេលេកែ់កេយទី
សភ ក់ិ រ្កម បកក 

៣០ ្ភូ ២០១១ េ៉ក ប�ូុ ប�្ូរ ាាកខំទ�ិល័ា

 កបួងសបរិរ 

រតង់ឹក�បូ រ 

N/A 

់ឹកា� កកមិរករ កបួងសបរិរួ្ 

មមាួបមតក្កមាំ� េរាេកេុបរេបេរ 

សភ ៃ់រ្ប់គ្កម ្មរកមលំម 

០៣ មករ ២០១២ េ៉ក កា បំ្តរ រ តបល បកកកត៍

លប�ឹង 

 ្បរគ្កមគ្កម  ្ម

រកមលំម បកក 

កំះ ្ំ�ប�េតះប�តលមមាួនភ ក់់ ឹកា�

គ្កម ្មរកមលំម គ្ម់ូលរធ រ រតងបរ

េនទ ្ិរគ់្កម ្ប�ង េ្�េិរេបបា

េផមងខំបេីិរេតុេេេលេ គ្កម ្មរ

កមលំម 

០៤ មករ ២០១២ េ៉ក រប់ វតប   ្បររគំាាក

ភ កក់រកមលំមាករ N/A 

បររេ�ប េពកូលរមួេមេទ�ពមមាួបមតក

បមតិរ CPP  េមែ�ងាករ�េតា រ្ប់ 

CPP ែកកូរ ្មេលរ់ធ រតងបមតក្កម  

០៤ មករ ២០១២ េ៉ក នរ ់បំខំម រ តបល កកងតេតូ  ្បរគ្កម ្មរកមលំម

 កកងតេតូ 

ួ្ប�េះប�តលមមាួបមតក កកម 

 ្ឹកិ េរាមរិរកូលរមួេីបមតក្កម 

 ្មរកមលំម  

០៦ មករ ២០១២ េ៉ក រ ័ុ ភ វរីៈ រគេំលំ កកម ្ឹកិស៍រ 

រ តវឌ្ររវ តប័ាកបតកម ូ

រតងរ្ទ 

ររំ ្បរគៈេ ងឹង្កម កំះួា  បកកប�េរងេលេ រតងបរកូលរមួេត្ ី រ្

ររសទរខួ្ទ ី៣៣ ៃ៉� ៧ មករ  

២៣ មករ ២០១២ េ៉ក ប�ូុ ប�្ូរ ាាកខំទ�ិល័ា N/A កំះបួរបំខទំកច ផ៍ល់៉វ តិ  រតង្ូកបរំ្ ិរ ករ
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 កបួងសបរិរ 

រតង់ឹក�បូ រ 

កំះេ ងឹងមូលរធ រ ្ន�បភ � ២០១១  បរេលេក

បរេបេរេីសភ ៃ់រ្ប់គ្កម 

របរ ីភ�េេព 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

០១ ក��  ២០១១ េ៉ក បំខ បមពុ៍ត រ តបលខ ់ូរេេព  ្បរគ្កម ្មរ 

កមលំមខ  

ួ្ប�េះប�តលមមាួបមតក្កម

បក� ុក់ុំមខំេ់េមពេីលេកទឹកកតុ៍រតងេ ងឹង

ិរករេយសល ្ំ�ខ ់ូរេេព 

០៣ ក��  ២០១១ េ៉ក េបង រុរៈ រ តបលខ ទួលេគក  ្បរគៈកមូ្តិរCPP កូលរមួកភំងកមវូ ត្ ីផមេ�ផិាលទទផលមាប

រភតបុវ តសម��បមគមារកីមលំមេយទីសភ ក់

CPP 

០៨ ក��  ២០១១ េ៉ក បំខ បំគរទ  ្បរមរ�ីរបំំ តបល 

N/A 

បរកូលរមួកភំងេត្ីផមេ�ផិាលទទផល បរភតបុ

គៈកមូ្តិរកត៍លេលេកទ ី ៣៦ រុ៍តទី 

៥ រ្ប់គ្កម ្មរ កមលំម 

១១ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក េរ បា សកលវ តទ្្តិររងៃរ

បកលវ តទ្ល័ា ូមតរ�

 ភ�េេព N/A 

រមួមមាួ ររំ ្បរទ ី១  កកមបកមូរាំវរ 

ក៧៧ គ្កម ្មរកមលំមបរា�ាក

រ�េតាCPPែកកូរកំមរក� ចេយ

ម�ម លបេ�កំះកំមររតងរ តវឌ្ររបហគម

ររ 

១៣ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក គួក ក�េរ េរ រ តបលខ មរា័ 

N/A 

កូលរមួមមាួេ៉ក ឡំង ែង៉ុ  ាាករ់ធបល

ស៉ខ  រមួមមាួេ៉ក បីុ�តងរ�ប៍

CPPេឡក េខង កំះែកករ�េតា់ល់ ្ម

េលរ់ធរងេ គះេរាទឹក�ររ ់
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១៥ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ប៉ បំមុតវងម រ តបលរងរបរី
 ភ�េេព 

N/A 

រតងេ៉ក គួក ក�េរ េរ រ តបលខ មរា័

បរា�ាករ�េតាបេ�កំះរតងេរាទទួល

បរ បកឩ់្ុតមយក�រួរ១៥០០០០០េរែលេី
សំបកមូរCPPេេែកកូរ ្មេលរ់ធរង

េ គះេរាទឹក�ររ ់

០៣ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក រំុ េំ្ររ៉ រ តបលរងខ ឬបមី
ែកវ 

ររំ ្បរCPPខច ឬបមែីកវ ា�រ�េតាCPPែកកូរ ្មេលរ់ធរងេ គះ

េរារគំី ា័េយបក� ុទ់លួបែង� 

០៨ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក បំខ បមពុ៍ត រ តបលខច ់ូរេេព 

 ្បរគ្កម ្មរកមលំម

ខ  

រមួមមាួេ៉ក លឹម ឌីត ាាករ់ធបលស

៉ខ ់ូរេេពា�រ�េតាេេែកកូរ ្ម

េលរ់ធរងេ គះទឹក�ររេ់ ិមម� កប�� ៃរ

CPP 

១៨ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក បំខ បមពុ៍ត រ តបលខ ់ូរេេព  ្បរគ្កម ្មរកមលំម

ខ  

រមួែ�ងម�រ៍ីេ ិមឱទមេ កេររូ្ កូលកភំងេត្ី
 ្ិប្�បូ របមតក៉ូCីPPខ ់ូរេេព 

១៩ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក គួក ក�េរ េរ រ តបលខច មរា័ 
N/A 

រមួមមាួបកមូរCPPេ្�េរាមា័េយ្ឋម

បតកិក�ប៉ 

២១ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក គួក ក�េរ េរ រ តបលខ មរា័ 
N/A 

រមួមមាួ កកមបកមូរCPPកូលរមួប�អុ្

រ តសត រេយស៉្ឋមបតកិក�ប៉ 

២១ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក រំុ េំទទររ៉ រ តបលរងខច ឬបមី
ែកវ 

ររំ ្បរគ្កម ្មរកមលំ
មខច ឬបមែីកវ 

រមួមមាួនភ ក់់ ឹកា�្ កមេផមងេទែុេ្�េិរ

ផមេ�ផិាខ�ឹមសររតងេបកក�ីប�េរកបរភតបុ

 កកម ្ឹកិមុត់ ល់ម�រ៍ី្កមនភ កេ់ ិមខ�ួរ 

២១ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក បំខ បមពុ៍ត រ តបលខច ់ូរេេព  ្បរគ្កម ្មរកមលំម

ខ  

កូលរមួកភំងកតកុ ្ំ�CPPេយស៉ខច ់ូរ

េេព 
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២២ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក េបង រុរៈ រ តបលខច ទួលេគក  ្បរគ្កម ្មរកមលំម

ខ  

រមួ់�េេ រមមាួរ តបលរងរតងម�រ៍ីរិរ

េ ិមឱទកំះបួរបំខទំកចរតងា�ាករ�េតា

េេ ្គល់ូរ ្បរ ររំ ្បរែ់លមរ�ង ឺ

២២ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក េបង រុរៈ  រ តបលខ ទួលេគក 
 ្បរគ្កម ្មរកមលំម

ខ  

កូលរមួកភំងេត្ ីផមេ�ផិាលទទផលបរភតបុ កម

 ្ឹកិមុតរ តវឌ្ររមុំ មូតកមលំមេយទីសភ ក់ិ រ

CPPខច ទួលេគក 

២៥ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក គួក ក�េរ េរ រ តបលខ មរា័ គៈកមូ្តិរ្កមខ មរ

ា័ 

ា�រ�េតាែកកូរ ្មេលរ់ធរងេ គះរតង

បរេលេកបរេបេរេីេគលរេ្បា រ្ប់

គ្កម ្មរកមលំម  

០៩ ឆភូ ២០១១ េ៉ក គតុ បំម រ តបលខច ់េក�  

N/A 

កូលរមួមរ្ត្ុីេកភំងេត្ាំីទទាិររក

ប�េឡងេបភ ុប�រ្គ់្កម ្មរកមលំមកភំង

ខច េច្ធែបរា័ 

១០ ឆភូ ២០១១ េ៉ក គឹម បំវប   ្បរមរ�ីរសបរ

ិររតង់ឹក�បូ រេខុ ៍ N/A 

កូលរមួ ្ិបបមតកេគ្កម ្មរ

៉ូី េមែ�ងេលេកបរេបេរេីគ្កម ្មរកមលំ
ម 

១៦ ឆភូ ២០១១ េ៉ក បំខ បមពុ៍ត រ តបលខច ់ូរេេព  ្បរគ្កម ្មរកមលំម

ខ  

ប�េះប�តលមមាួបមតកCPPក�រួរ៨

 ូមតកភំងបក� ុក់ុំមំខ 

១៦ ឆភូ ២០១១ េ៉ក ប� �ង ហួុ រ តបលខច ឬបមែីកវ 
N/A 

កូលរមួកភំងេត្ ី ្ិបែុងត�ងម�រ�ី្កមេយទី
សភ ក់ិ រខច CPP 

១៦ ឆភូ ២០១១ េ៉ក េបង រុរៈ រ តបលខច ទូលេគក  ្បរគៈកមូ្តិរCPP

ខ ទួលេគក 

កួលរមួ ្ិប្�ូុលបមតក៉ូCីPPបក� ុ់

្ឹងសឡង 

១៧ ឆភូ ២០១១ េ៉ក េា េ្ង៉ សកលវ តទ្្តិរៃរ N/A មមាួរឹង កកមបកមូរCPPេ្េកវគំ្�ំ ះ
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បកលវ តទ្ល័ាម តុ
 គ្ ់គង 

្ត� លប�ីេីបតលពះៃរិររត្ ាមសបរ

ៈ់ល់បមតក៉ូីរ្ប់ខ�ួរ 

១៨ ឆភូ ២០១១ េ៉ក គួក ក�េរ េរ  រ តបលខ មរា័ 
N/A 

ប�េះប�តលមមាួបមតកCPPេយខ

ច មរា័ 

១៩ ឆភូ ២០១១ េ៉ក បំខ បមពុ៍ត រ តបលខច ់ូរេេព  ្បរគ្កម ្មរ 

កមលំមខ  

ប�េះប�តលមមាួបមតកCPPេយ

ស៉ខច ់ូរេេព 

២៣ ឆភូ ២០១១ េ៉ក ាួរ េ បង រ តបលខ ែបរបំខ 

N/A 

ា�ាករ�េតារ្ប់CPPែកកូរ ្មេលរ់ធ

ួ្ិរល�បកេរាទឹក�ររេ់យទីសភ ក់ិ រ្កម

េយខ ែបរបំខ 

២៣ ឆភូ ២០១១ េ៉ក េឡក បា រគំាាកៃររគ�ាាក

រធ ររ់ធបលរតងហតរ��

វុតំៃររគំេលំ្តិររធ រ

 េឹទទប 

N/A 

កូលរមួកភំងេត្ ី្�ូុលបមតក៉ូីរ្ប់CPP 

២៤ ឆភូ ២០១១ េ៉ក ាំរ បីំររំ រ តបលេខុ៍កត� ល N/A កូលរមួប�េះប�តលមមាួម�រ៍CីPP 

២៥ ឆភូ ២០១១ េ៉ក ហំ៊រ េង រ តបលេខុ៍ក�េងន់ម បមតកគៈកមូ ត្ិរ

កត� លCPP 

កូលរមួកភំងេត្ ីា�េ្កចរCPPប�រ្ា់រេឈូះ

េបះេបភ ុេ េបេរ េបបមតក េឹទទបដ� កកម

 ្ឹកិាំ�បក� ុសំ់ល់មំខ 

៣០ ឆភូ ២០១១ េ៉ក េបង រុរៈ រ តបលខ ទួលេគក  ្បរគៈកមូ្តិរCPP

ខ ទួលេគក 

កួលរមួ ្ិប្�ូុលបមតក៉ូCីPPបក� ុ់

្ឹងសឡង 

០៤ មករ ២០១២ េ៉កេបង គរទ រ តបលរងខ េច ត្
ែបរា័ N/A 

រមួមមាួេ៉កវរេបរីាេែ ហំ៊រ ម៉រី់ឹកា�

 កកមាំវរបូ័ គកតុC៍PPេេរកក់ មងម� រ �លឹក

វ ត�� កចរទូរររងេ គះកភំងរ្្្៉ំលេុេយ
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េេងកក 

០៥ មករ ២០១២ េ៉ក បា ឬទទីែបរ ាាកមរ�ីរេរែ្ក�ែ់រ់ី
រគររូ្ រីាកមរូតង

បំរ តេ្់ីរបរ ីភ�េេព 

ររំ ្បររកតៃ�រ៍ារគៈេ ងឹង

មូលរធ រខ CPP 

បរកូលរមួ ្ំ� បរេ�េត្ីរ �លឹកខួ្ររំបិវរាីរ

េលេកទី៣៣េយទីសភ ក់ិ រCPPខ ់ូរេេព 

០៦ មករ ២០១២ េ៉ក រ៊ំង ប�អរ  ្បរវ តទ្សត រមុតបំ

ំ តបល 

 ្បរសំ្កមCPP កូលរមួេី្ី្�ូុលបមតកគ្កម៉ូី សំ

គ្កមវ តទ្សត រមុតបំខេសបរៈេយ

ទីសភ ក់ិ រ្កមែបរបំខ 

១៥ មករ ២០១២ េ៉ក បំខ បមពុត ៍ រ តបលខ ់ូរេេព  ្បរគ្កម ្មរ កមលំម

ខ  

កូលរមួមមាួបមតកCPPប�េះប�តល

រតង្កប ពគ�រូបបរ�ឹកេបភ ុេយេេលំងមំខ

់ល់ កកម ្ឹកិាំ�បក� ុខ់ ់ូរេេព 

តែកវ 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

០៦ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក បំខ ផល រគំបភងិររងរគរបល

មុត 

N/A 

មមាួេ៉ក លី  ្កប  ្បរ កកមិរករ កំះួា 

ាំ�រ �េ់ងៃរគ្កម ្មរកមលំមបររេ�ប េព

កូលរមួកភំងេត្ ី ្គល់ូរ 

អារូ្ កររ ូរបតបមេយទីសភ ក់ិ រ្កម ្ម

រកមលំម 

១៤ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក ម បំខម រគំេលំ្តិរេរែ្ក�

្ំ�ម តុ N/A 

កូលរមួ្�ចកម់� កប�� CPPចក�េស� ករតងបមយ

រៈិរ ត្ ល័ាមាួក�រួរ់ល់ទីសភ ក់ិ រ រតងសល

 ្ំ�៉ូីៃរសភ ក់ិ រCPP 

០៣ មករ ២០១២ េ៉ក េបង បក�រ រគំាាកៃររគំាាក

រធ រ កបួងិរករ 
N/A 

កូលរមួ ្ំ�រ �លឹកខួ្េលេកទ៣ី៣ៃ៉�៧មករមមាួ

បមតកCPPេយទីសភ ក់ិ រ្កម 
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០៨ មករ ២០១២ េ៉ក េាែវ ហ៊ រ តបល បកករងំរ្ំរ ី  ្បរគកមូ្តិរគ្កម

 ្មរកមលំម 

កូលរមួកភំងេត្ ីួ្ំ�ប�េះប�តលមមាួ

បមតក្កមរតង ្បរ កកមិរករនភ កក់ត� លាំ�

េៃរ� 

ៃ េែវង 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

៣០ ក��  ២០១១ េ៉ក េរុ សេវេរ រគំបភងិររគរបល

មុត 

បមតកគៈរកតៃ�រ៍ារគៈក

មូ្តិរCPP រតងម  ្បរ កកម

ិរករ្កម 

កំះួា  បកកស� ាររ�ររតងួ្ ម�រ៍ីរិរ្កម

CPPកភំងាមគ្កម ្មរកមលំម 

១៥ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក េនង វលកចរ  ាារងេបា្តិរ

 កបួងមាៃផ� 

N/A 

រមួមមាួេ៉ក គឹម បរ៍តេ រគំាារង កបួង

ាំុ៍ត្មង រតងកកឧុម៍ មម េាែ្ បមតករកតៃ�រ៍

ារគៈកមូ្តិរកត៍លៃរគ្កម ្មរ 

កមលំម បរា�ាករ�េតាកំះែកកូរ់ល់េលរ់ធ

រងេ គះទឺក�ររ ់

២៩ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក េតរ េតបត់ធ  ្បរាាករធ ររេា៍

 ្េវបររ្ ៉ំប៍ីរររ�រម តុម�

កិរ ៍

 ្បរ កកមិរករាំវរCPP

 បកកស� ាររ�រ 

រមួមមាួ កកមិរករនភ កក់ត៍ល្កមា�ាក

រ�េតារតង៉វ តិ មាួក�រួរែកកូរ្ង្�ូរ ្ម

េលរ់ធខ�ះំុរតងទទួលរងេ គះេរាទឹក�ររ ់

០៦ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក រ៊ំង សម ី រ តបលេខុ៍ៃ េែវង 

N/A 

បរកូលរមួមមាួ េ៉ក ហីំ បវ ី ្បរ កកម

ិរករនភ កក់ត៍លគ្កម ្មរកមលំមកំះ

ួា  បកក េះេបក៍កភំងិរែកករ�េតាិកបទ

 កហមកមលំម់ល់ ្មេលរ់ធរងេ គះេរាទឹក

�ររ ់

៣១ ្ភូ ២០១២ េ៉ក េរុ សេវេរ រគំបភងិររគរបល បមតកគៈរកតៃ�រ៍ារគៈក ួ្ប�េះប�តលមមាួម�រ៍ី្កមCPPេខុ៍ៃ េ
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មុត មូ្តិរCPP ែវង 

្ា� ាមរា័ 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

០៨ ក��  ២០១១ េ៉ក  ទី តរ តរ រ តបលរងេខុ៍្ា� ា

មរា័ N/A 

រមួមមាួេ៉ក េក៉ េមង៉ យរ រ តបល បកកេប៉ា

ែ្៉ុ  បរកូលរមួកភំងកមូវ ត្ ី ្ិបបមបេ កកម

ិរករបកមូរគ្កម ្មរកមលំម 

១៥ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក រ៊ំង េរេរ  រ តបលេខុ៍្ា� ាមរ

ា័ 

 ្បរគ្កមCPPេខុ៍ ា�ាករ�េតាមេ កេរេរារមួមរែ�ង

រ�េតារ្ប់ កកមិរករCPPេេែកក ្ម

េលរ់ធរងេ គះេរាទឹក�ររ ់

២៩ ុំ៉ ២០១១ ឧុ៍មេបរីាេែ រ ័ុ ភ 

 ស៊ង 

េម្�ប ិររងកងរ 

អវំ្ ហុតេលេៃផ� ្េទប 

រតងមេម្�ប ិរេខុ ៍
N/A 

បរកូលរមួទទួលស� គមររេ៉ក បី ាឹម ៃឆលី 

ហំ៊រ មរ ីបរ់ឹកា� ្ុត ាំូវរគ្កម ្ម

រកមលំម បួរបំខទំកច រតងែកករ�េតា់ល់ាំវ

រម៍កស់របុំេព�រ េយទី្�ប ិររធ រេខុ ៍

២៩ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក រ៊ំ� រ ុ ី រ តបល កកងបតរ ី

េស ័ 
N/A 

បរកូលរមួមមាួេ៉ក បី ាឹម ៃឆលី ហំ៊រ មរ ី

 ្បរ កកមិរករាំវរគ្កម ្មរកមលំម 

បរា�ាករ�េតាេេែកកូរ ្មេលរ់ធរង

េ គះេរាទឹក�ររ ់

២៩ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក រំី ឡំង រ តបល បកកមងំល្ំរ ី

N/A 

មមាួេ៉ក ែក គឹម្៉រ ម ្បរ កកមិរករក

ត៍លគ្កម ្មរកមលំមកំះួា េខុ៍បរា�

រ�េតាែកកូរ ្មេលរ់ធរងេ គះេរាទឹក

�ររ ់

១២ ឆភូ ២០១១ េ៉ក ាំ� វប រ តទទ រ តបលរងេខុ៍្ា� ា N/A បរេ្�េិរេលេកបរេបេរេីគ្កម ្មរកមលំម
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មរា័ កភំងឳិបា�ាករ�េតាូរ ្មេលរ់ធ កី ករង

េ គះេរាទឹក�ររ ់

០៥ មករ ២០១២  េ៉ក រ៊ំង េរេរ រ តបលេខុ៍្ា� ាមរ

ា័ 

 ្បរគ្កម ្មរកមលំម

េខុ៍ 

កូលរមួកភំងេត្ ីប�េះប�តលមមាួបមតក

្កមកភំងសភ ក់ិ រ្កមេខុ ៍

១២ មករ ២០១២ េ៉ក  ទី តរ តរ រ តបលរងេខុ៍្ា� ា

មរា័ 
N/A 

កូលរមួប�េះប�តលមមាួបមតក្កមCPP 

ែក្ 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

១៣ ក��  ២០១១ េ៉ក ាប់ សេរ ៉ុ  រ តបលេខុ៍ែក្  ្បរគ្កមCPPេខុ៍ែក្ េ្�េមរ្ត្ុីេកភំងេត្ី ្ំ�េតកិិរករ ិរកំះ

្�ប ីេបះេបភ ុេខុ៍ែក្រ្ប់គ្កម ្មរកមលំ
ម 

០១ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក េទេ ាំទទ ី រ តបល បកករេក� ល 

N/A 

កូលរមួែកករ�េតារ្ប់CPPូរ់ល់

បតបិរំបតបម េ៉ក គនរភក គនររំវ តទ្ល័ារ

េកំល 

០៨ មករ ២០១២ េ៉ក ាប់ សេរ ៉ុ  រ តបលេខុ៍ែក្  ្បរគ្កមCPPេខុ៍ែក្ កូលរមួ បរេទទត៧ មករេ្�េេឡេងេរាCPP 

ៃ្ល៉តរ 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

០៤ ក��  ២០១១ េ៉ក រំី ឈរ រ តបលេខុ៍ៃ្ល៉តរ បមតកគកមូ្តិរកត� ល

CPP 

កូលរមួេត្ីរ �លឹកខួ្ េលេកទី៣៣ៃ៉�៧មករមមាួ

បមតកCPP 

០៧ មករ 

២០១២ 

េ៉ក រំី ឈរ រ តបលេខុ ៍ បមតកគៈកមូ ត្ិរកត៍

លគ្កម ្មរកមលំម 

រេ�ប េពកូលកភំងេត្ ីរ �លឹកខួ្េលេកទី ៣៣ ៃ៉� ៧ 

មករ េយទីសភ ក់ិ រ្កមេខុ៍ 

េច្ីរសុ ់
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១១ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ខូា បំំ រ តបលេខុ ៍

N/A 

រមួមមាួេ៉ក ទីម សរ តរ រ តបល បកក កគរ 

មមាួ កកមិរករនភ កក់ត៍ល គ្កម ្មរ

កមលំម បកក កគរ បរា�រ�េតាេេែកកូរ ្ម

េលរ់ធរងេ គះេរាសរទឹក�ររ ់

១១ ឆភូ ២០១១ េ៉ក ខួា បំំ  រ តបលេខុ៍េច្ីរសុ ់ N/A រមួរឹង កកមិរករគៈកមូ្តិរកត� លCPPកំះ

ួា េខុ៍ េតរតុ �ប�ងស់៉បរវ់ុ៍ៃ េេរង 

០១ មករ ២០១២ េ៉ក សររំ នរ់្  ី បភងិររគរបលេខុ៍

េច្ីរសុ ់

 ្បរ កកមិរករCPPកំះាួ 

ាំ�រូរតេប៉ង 

ា�ាកេ គគងក កេេស� រ ្ឡាកភំងរូរមាួកែរ�ង

បតតុកភំង មូតរូរ្ុ ់

០២ មករ 

២០១២ 

េ៉ក ខួា បំំ  រ តបលេខុ៍េច្ីរសុ ់
N/A 

មមាួរ តបលរងេខុកូ៍លរមួេត្ី្�ូុលបមតក៉ូី
CPPេយទីសភ ក់ិ រCPP 

 កេកះ 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

០៩ មករ ២០១២ េ៉ក ំ� េ េរ រ តបលេខុ៍ កេកះ  ្បរគ្កម ្មរ 

កមលំម ្ន�េខុ៍ កេកះ 

រេ�ប េពកូលរមួមមាួបមតក បមតិគ្កម

 ្មរកមលំម បរេទេលេកទ៣ី៣ៃ៉�៧មករ 

ក�េង់្ � 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

០៣ ក��  ២០១១ េ៉ក េសម បំ៊រ េម្�ប ិរុ�្រ ់្ុ៍ត 

្ុ៍តិរបឹងរងេខុ៍ក�េង់

្� 
N/A 

រមួមមាួេ៉ក េឹម ររធ  រ តបល បកកេស� ងកូល

រមួប�េះប�តលមមាួបកមូរ្កមគ

្កម ្មរកមលំមមេ កេរេយកភំងទសីភ ក់ិ រគ

្កម 

០១ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ម នរ់ុ ូ េទស តបល្ាគរ

មុតកមលំម 

បមតករកតៃ�រ៍ារគៈកមូ្ត
ិរកត� លCPP 

រមួមមាួរគរបលម តុា�ាករ�េតាែកកូរ

 ្មេលរ់ធរងេ គះេរាទឹក�ររក់ភំង បកកបរ�ំក 
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០២ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ម នរ់ុ ូ េទស តបល្ាគរ

មុតកមលំម 

បមតករកតៃ�រ៍ារគៈកមូ្ត
ិរកត� លCPP រតងម ្បរ

 កកមិរករកំះួា  បកកបរ�ំក 

បរកំះបួរបំខទំកចរតងែកករ�េតាូរ ្ម

េលរ់ធរងេ គះេរាទឹក�ររក់ភំង បកកបរ�ំក 

០៨ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ាំរ ារ ់ រ តបលេខុ៍ក�េង់្ � N/A រមួមមាួេ៉ក គង ់វ តមរ រ តបលរងេខុ៍រម

់�េេ រេរា កកឧុម៍ ងួរ ពតល មបមតករ

កតៃ�រ៍ារគៈកមូ្តិរកត៍លគ្កម ្ម

រកមលំមកំះបួរបំខទំកចរតងា�រ�េតាែកកូរ

 ្មេលរ់ធរងេ គះេរាទឹក�ររ ់

១៣ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក េសម បំមុ រ តបលរងេខុ៍ក�េង់្ � ររំ ្បរគ្កម ្មរ 

កមលំមេខុ៍ក�េង់្ � 

បរកូលរមួកភំងកតកុ ្ំ�្ ូកបរំ្  ្ន�ែខ រ្ប់គ

្កម ្មរកមលំម រតងេលេកទតបេដរកតកុប�រ្់

ាំទទាិរេបះេបភ ុ េឹទទប 

២២ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក មរ ់បំេផង បភងិររគរបលេខុ៍

ក�េង់្ � 

ររំ ្បរ កកមិរករកំះាួ 

 បកកេស� ង រតង បកកបត៍រ ់

បរួ្ប�េះប�តល រតងបួរបំខទំកច រតង

េ ងឹងបមបេនភ ក់់ ឹកា�គ្កម ្មរកមលំ
ម 

០១ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក ាំរ ារ ់ រ តបលេខុ៍ក�េង់្ � N/A កំះបួរបំខទំកចម�រ៍ីប�ំរក់ភំងួរគ្កមCPPកភំង

 បកក បសទប�្ូរ 

០៦ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក ម នរ់ុ ូ េទស តបល្ាគរ

មុតកមលំម 

បមតករកតៃ�រ៍ារគៈកមូ្ត
ិរកត� លCPP រតងម ្បរ

 កកមកំះួា  បកកបរ�ំក 

ា�ាករ�េតាបេម�កហំ៊រ ែបរ ែកកូរ ្ម

េលរ់ធរងេ គះេរាទឹក�ររ ់

២០ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក មុត បំវតត   ្បរមរ�ីរ្របរទឹក

រតងឩុំរតាមេខុក៍�េង់្ � 

 ្បរគៈេ ងឹងាំ�េ ងCPP បរា�ាករ�េតាម បនវេូែកកូរ ្ម

េលរ់ធរងេ គះេរាទឹក�ររ ់

០១ ្ភូ ២០១១ េ៉ក ាំរ ារ ់ រ តបលេខុក៍�េង់្ � N/A រមួមមាួេ៉ក មរ ់បំេផង ាាបភងិរ
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រគរបលេខុ៍ក�េង់្ � បររេ�ប េពកូលរមួកំះបួរ

បំខទំកចម�រ៍ ី

ប�ំរ់្ កភំងួរគ្កម ្មរកមលំម 

កភំង បកក បសទប�្ូរ 

១៨ ឆភូ ២០១១ េ៉ក  េីម ររធ  រ តបល បកកេស� ង 

N/A 

រមួមមាួរភក បី មូល ឡរ រ តបលរង បកកេស� ង

បរកូលរមួកភំងេត្ី ្ិបេបកក�ីបេ មករ្ប់គ

ៈរកតៃ�រ៍ារគៈកមូ្តិ រកត� លេខុ ៍

០៣ មករ ២០១២ េ៉ក មរ ់បំេផង បភងិររធ ររគរបល

េខុ៍ក�េង់្ � N/A 

រមួមមាួរ តបល បកកេស� ង រតងេ៉កេម្�បិរ

កងរអវំ្ ហុតេខុ៍ក�េង់្ � បរេ្េករងំ ្ំ�

េ ងឹងម�រ៍ីកភំង្កមេយទីសភ ក់ិ រCPP 

ក�េងប់ភ �ង 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

០៥ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ទូក ម៉រមី រ តបលេខុ៍ក�េងប់ភ �ង 

N/A 

រមួមមាួ កកមិរករគ្កម ្មរកមលំមបរ

ា�រ�េតាបេ�កំះ្ា� រែ់កកូរ្ង្�ូររងេ គះ

េរាទឹក�ររ ់

០៩ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ម៉រ ់អ៊រលី រ តបល បកកក�េងែ់លង 

N/A 

បររេ�ប េពកូលរមួមមាួេ៉ក រំឹង ្៊ំរហូវ

 ្បរគៈេ ងឹង បកកក�េងែ់លងរ្ប់គ្កម

 ្មរកមលំម ា�រ�េតាែកកូរ ្មេលរ់ធរង

េ គះេរាទឹក�ររ ់

២៩ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក េសម វរី រ តបលរង បកក

រ៉េ្��រ 
N/A 

ា�ាករ�េតារ្ប់បមតកCPPែកកូរ់ល់

េ៉ក្ាកូរស� ្េ់រាឱមល់ទតក 

០៦ ឆភូ ២០១១ េ៉ក រ៊ូ សខរ រ តបល បកកទឹកផំប N/A រមួមមាួបមតកCPPកូលរមួស� ្រូ់វិរ
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ផមេ�ផិាទតបេដិរករប�ំរ់្ េយ 

ទីសភ ក់ិ រគ្កម ្មរកមលំម 

ក�េុ 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

០៨ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ខូា ាំរហួ៊ រ តបលេខុ៍ក�េុ  ្បរគ្កម ្មរកមលំម

 ្ន�េខុ៍ក�េុ 

កូលរមួេត្ីប�េះប�តលមមាួបមតកាំវ

រគ្កម ្មរកមលំមេខុ៍ 

ក�េុ េមែ�ងបរែ៉�ងេីេគលរេ្បា់ឹកា�

រ្ប់្កមរតងបររ�ចវាវដ�េបះេបភ ុូរគ

្កម 

១៣ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ម នរលី់ រ តបល បកក

្ា� ាមប 

 ្បរគៈកមូ្តិរ បកក

្ា� ាមបCPP 

កំះបួរបំខទំកចរតងា�រ�េតាែកកូរ ្មេលរ់ធ

រងេ គះេរាទឹក�ររ ់

២០ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ហីំង ្៊ំរេហែង រគេំម្�ប ិររងកង

េ្្េលេខមរ មូតរ� 

ររំ ្បរគៈេ ងងឹមូលរធ រ

េខុ៍កត៍ល 

ួ្ប�េះប�តលរតងា�ាករ�េតាែកកូរ

 កកមាំវរCPPេខុ៍ក�េុ 

២៩ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក ខួា ាំរហួ៊ រ តបលេខុ៍ក�េុ  ្បរគៈកមូ្តិរ្កមេខុ ៍ រមួមមាួ កកមិរករគ្កម ្មរកមលំមេខុ៍

បរកូលរមួ ្ំ�្កូបរំ្ ិរកររតងេលេកទតបេដ

្រC៍PP 

០៥ មករ ២០១២ េ៉ក ខួា ាំរហួរ រ តបលេខុ៍ក�េុ  ្បរគៈកមូ្តិរ្កមេខុ ៍ បរ បរេ�េត្ី្ំ�រ �លតកខួ្ េលេកទី៣៣ៃ៉�៧មករ

េយទីសភ ក់ិ រCPP 

ក�េងប់លឺ 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

២៤ ឆភូ ២០១១ េ៉ក ែ្រ៉ ប�្ូរ រ តបលរងេខុ៍ក�េងប់លឺ 
N/A 

ួ្ប�េះប�តលមមាួបមតក បមតិ

 កកម ្ឹកិាំ� បកកឱរ៉ល់េយទីសភ ក់ិ រគ្កម
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 ្មរកមលំម 

០៣ មករ ២០១២ េ៉ក េទេ មរ រ តបល បកក ភ� បយក  ្បរគ្កម ្មរកមលំម

 បកក ភ� បយក 

កូលរមួកភំងេត្ ីរ �លឹកខួ្េលេកទី៣៣ៃ៉�៧មករេយទី
សភ ក់ិ រគ្កម ្មរកមលំម 

០៥ មករ ២០១២ េ៉ក ែ្រ៉ ប�្ូរ រ តបលរងេខុ៍ក�េងប់លឺ 

N/A 

រមួមមាួេ៉ក ែក្ សរមឹ រ តបល បកកឳរ៉ល់ 

បរេ្�េិរេលេកបរេបេរេីសភ ៃ់រ្ប់គ្កម

 ្មរកមលំមេយកភំងេត្ីរ �លឹកខួ្េលេកទី៣៣ៃ៉�៧

មករេយស៉ បកកឳរ៉ល់ 

០៦ មករ ២០១២ េ៉ក បរ្ វំ្  រ តបលរងេខុ៍ក�េងប់លឺ  ្បរគៈ ្ន�ិ រគៈ    

រកតៃ�រ៍ារCPP ្ន�េខុ៍ក�េងប់លឺ 

បរ បរេ�េមេទ�ពរ្ររសទរខួមររំបិវរាីរ

េលេកទី ៣៣ទីា័�រៈ៧មករ     េយទីសភ ក់ិ រ

CPP 

ក�េងន់ម 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

០៤ ក��  ២០១១ េ៉ក លូ គមឹាំរ រគំាាកក�េងែ់ផ

ប�ា័ុ  កកង េះបីហរំ 

 ្បរគៈេ ងឹងមូលរធ រ

 ្ន� បកក បីបរទរ 

កូលរមួេត្ី ្ិប កកមិរករកំះួា  បកក បី

បរទរៃរគ្កម ្មរកមលំម 

០៣ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក រំី សាក ់ រ តបល បកក កនកបូ 

N/A 

រមួមមាួេ៉ក�ែវ គីង នរឌ់ ីមបមតករ

កតៃ�រ៍ារគកមូ្តិកត៍លគរ្កម ្មរកមលំ
មកូលរមួែកករ�េតា់ល់ ្មេលរ់ធែ់លរង

េ គះ 

០៨ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ហំ៊រ េង រ តបលេខុ៍ក�េងន់ម បមតកគៈកមូ្តិរ         

កត៍លគ្កមរ ្មរកមលំ
ម 

រេ�ប េពកូលរមួេយកភំងេត្ី្ កូបរំ្ ិរករគ្កម

 ្មរកមលំម 

១៤ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក លូ គមឹាំរ រគំាាកក�េងែ់ផ N/A ា�ាករ�េតាបេម�ក ហំ៊រ ែបររតងេ៉ក�ែវ
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ប�ា័ុ  កកង េះបីហរំ ែកកូរ ្មេលរ់ធរងេ គះេរាទឹក�ររក់ភំង

 បកក បីបរទរ 

១៥ ុំ៉ ២០១១ ឧុ៍មេបរីាេែ  

បួរ ផ �៉  

 

N/A 

បរែ៉�ងិរគ� ទ រតងរ�ចវាវដ�មរិរេបះ

េបភ ុូរគៈ្កម ្មរកមលំម កភំងខៈែ់ល

េ៉កា�ាករ�េតាេេែកកូរ់ល់វុ៍បំវប គតរ ី
េេងកភំង 

២០ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ប�េហង ្ំរប រគំ ត្ិរ  ្បរ កកមាំវរCPP កំះបួរបំខទំកចរតងា�រ�េតាផ�ល់ូរកំមរក� ច

េខុ៍ក�េងន់ម 

៣០ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ម៉ េាេរ  ្បរ្ត ុប

រគរបលកមលំម 

 ្បរគៈេ ងឹងមូលរធ រ

គ្កម ្មរ 

កមលំម បកកេេងៃ េ 

រមួមមាួេ៉ក បី រ៊ំក ម៉លី េទស តបលរង

្ាគរមុតៃរកមលំមបរា�ាករ�េតាែកកូរ

 ្មេលរ់ធរងេ គះេរាទឹក�ររក់ភំង បកក

េេងៃ េ 

០៦ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក គឹម ឌី រ តបល បកកក�េង់

េបែម 
N/A 

រមួមមាួេ៉ក នា ្ូរ តរ  ្បរ កកមិរករកំះ

ួា ្ កម ្មរកមលំម បកកក�េងេ់បែមកូលរមួ

 បរេទេត្ីផមេ�ផិាេបកក�បី�េរកែផរិររមួេបល ះ

េេិរ់ិ រេបះេបភ ុ កកម ្ឹកិាំ� បក� ុ ់

២៦ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក លូ គមឹាំរ រគំាាកក�េងែ់ផ

ប�ា័ុ  កកង េះបីហរំ 
N/A 

ូ្ប�េះប�តលមមាួម�រ�ីCPPាំ�ែ េកេច

្ីរ 

៣០ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក ម៉ េាេរ  ្បរ្ត ុប

រគរបលកមលំម 

 ្បរគៈេ ងឹង បកកេេងៃ េ

CPP 

កូលរមួរ �លឹកខួ្េលេកទី៣៣ៃ៉�៧មកររតងៃ៉�្ េង�េុរ

បតរមបេ�កំះមុតកមលំម២ឆភូ 

២៦ ឆភូ ២០១១ េ៉ក លូ គមឹាំរ រគំាាកក�េងែ់ផ កកង

 េះបីហរំ 
N/A 

រមួមមាួេ៉ក េហង វប រី រ តបល បកក បី

បរទរ ួ្ប�េះប�តលមមាួម�រ៍ីសំ្កម
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 ្មរកមលំម ូមត ាំ� 

២ មករ ២០១២  េ៉ក ម៉ េាេរ  ្បរ្ត ុប

រគរបលកមលំម 

 ្បរគៈេ ងឹង បកកេេងៃ េ

CPP 

កូលរមួរ �លឹកខួ្េលេកទី៣៣ៃ៉�៧មករេយទីសភ ក់

ិរCPP 

០៥ មករ ២០១២ េ៉ក ហំ៊រ េង  រ តបលេខុ៍ក�េងន់ម 
N/A 

កូលរមួរ �លឹកខួ្េលេកទី៣៣ៃ៉�៧មករេយទីសភ ក់

ិរCPP 

០៦ មករ ២០១២  េ៉ក ហំ៊រ ម៉ែុ ាារងេបា្តិរ

ក មកះកងេ្្េលេខ

មរ ូមតរ� 

 កូលរមួរ �លឹកខួ្េលេកទី៣៣ៃ៉�៧មករេយទីសភ ក់

ិរគ្កម ្មរកមលំម 

េបែមរ្ 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

១៨ ឆភូ ២០១១ េ៉ក បូ៊  តរ តរ� រ តបលេខុ៍េបែមរ្ បមតកគៈកមូ ត្ិរ

កត� លគ្កម ្មរកមលំ
ម 

កូលរមួេ្េកវគំផមេ�ផិាេបកក�ីប មករ្ប់គៈ

កមូ្តិរកត� លេយសល ្ំ�ទីសភ ក់ិ រគ

្កម ្មរកមលំមេខុ៍េបែមរ្ 

១៩ ឆភូ ២០១១ េ៉ក  ូ ប�អុ រ តបល បកកបគង 

N/A 

កូលរមួមមាួេ៉ក បំ៊� ប�តង គៈកមូ្តិរ

កត៍លគ្កម ្មករកមលំមកភំងេត្ី្�ំុះ

្ឋមបតកិសងបងវ់ តទ្ល័ាហំ៊រ ែបររលួប 

២៣ ្ភូ ២០១១ ហួង ប�អក រ តបល បកកបគង 

N/A 

រមួមមាួេ៉ក គង ់ប�តង  ្បរគៈកមូ្ត
ិរកត៍លគ្កម ្មរកមលំមបររេ�ប េព

កូលរមួេ្េកិរ្�ំុះ្ឋមបតកិកសងស៉

្ឋមបតកិតរ ឺ

០៦ មករ ២០១២  េ៉ក បូ៊  តរ តរ� រ តបលេខុ៍េបែមរ្  ្បរគកមូ្តិរគ្កម

 ្មរកមលំមេខុ ៍

បរ់ឹកា� កកមិរករគ្កម ្មរកមលំមបួរ

បំខទំកចរតងែកករ�េតា់ល់រភក�ងឺេយមរ�ីរ្ែង�ក
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េខុ៍ 

ស� ាេរែង 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

០៩ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក េស បំំ រគេំម្�ប ិររងកង

េ្្េលេខមរ មូតរ� 

រតងេម្�ប ិរកងរ

អវំ្ ហុតេលេៃផ� ្េទប 

N/A 

បរា�ាករ�េតារ្ប់ កកមិរករគ្កម

 ្មរកមលំមកំះួា េខុ៍ែកកូរ ្មេលរ់ធរង

េ គះទឹក�ររ ់

៣១ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក េេ  តរំ រគំាាកៃរាាករធ រ

បមយ រៈ្េកុកេទបប

 កបួងិរចរម តុ 

 ្បរ កកមិរករកំះួា  បកក

ស� ា �គ្កម ្មរកមលំ
ម 

ា�រ�េតាបេ�កំះ្ា� រូ់រររងេ គះទឹក�ររ ់

១៣ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក េែង រ� រ តបលេខុ ៍

ស� ាេរែង 

N/A 

រមួមមាួេ៉ក មំងឹ ប�ផរ បមតកគៈកមូ្ត
ិរកត៍លគ្កម ្មរកមលំមកំះួា េខុ៍

ស� ាេរែង បរា�ាករ�េតាបេម៍កហំ៊រ ែបរ 

ែកកូរ ្មេលរ់ធរងេ គះេរា 

ទឺក�ររ ់

០៣ វ តកបតិ ២០១១ េ៉ក ែ្រ៉ រ ័ុ ភ បភងិររងរបរី
 ភ�េេព 

 ្បរ កកមិរករគ្កម

 ្មរកមលំម 

កំះួា ាំ�ែខមម 

ា�ាករ�េតាែកកូរ ្មេលរ់ធរងេ គះទឹក

�ររ ់

១២ វ តកចតិ ២០១១ េ៉ក េែង រ� រ តបលេខុ ៍

ស� ាេរែង 

បមតកគៈកមូ ត្ិរកត៍

ល រតងម ្បរគ្កមេខុ៍

ស� ាេរែង 

រេ�ប េពកូលរមួមរ្ត្ុីកភំងេត្ីបេមយ ្ទសីភ ក់ិ រ

គ្កម ្មរកមលំម 

២៧ វ តកចតិ ២០១១ េ៉ក េែង រ� រ តបលេខុ ៍  ្បរគៈកមូ្តិរគ្កម រមួមមាួ កកមិរករគៈ ្មរកមលំមួា 
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ស� ាេរែង  ្មរកមលំមេខុ ៍  បកកស� ា ក�េ្េកិររធ របួំលផ�ូវមាួែខម  

១៩ ឆភូ ២០១១ េ៉ក ាូ ្៊រំភ ី រ តបល កកងស� ាេរែង  ្បរគៈកមូ្តិរគ្កម

 ្មរកមលំម ្ន� កកងស� ា

េរែង 

រេ�ប េពកូលរមួមមាួបមតកគ្កម ្មរ

កមលំមបក� ុស់� ាេរែងបរេរែ្ក�េ្�េេត្ី្�ូុល

បមតក៉ូីៃរCPP 

១៩ ្ភូ ២០១១ េ៉ក េែង រ� រ តបលេខុ ៍

ស� ាេរែង 

បមតកគៈកមូ្តិរកត៍

លគ្កម ្មរកមលំម 

បរា�ាករ�េតារ្ប់បមតក្កមេេែកកូរ

បមតកគ្កមទូែ�ងេខុ៍ 

០៧ មករ ២០១២ េ៉ក េែង រ� រ តបលេខុ ៍

ស� ាេរែង 
បមតកគៈកមូ ត្ិរកត៍

លគ្កម ្មរកមលំម 

រេ�ប េពកូលរមួកមូវ ត្ ីរ �លឹកខួ្  ៧មករេលេកទ ី៣៣ 

មមាួបមតកគ្កម ្មរកមលំមេខុ៍ស� ា

េរែង 

បុ់់ �្ ង 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

១៤ ក��  ២០១១ េ៉ក ងតរ ារ  ្ុត ូររធ  តបលទទួល

្រ�ំកមរគ ំ

ាាកៃររគំាាករធ រ

រុាគរម តុ 

បមតកគៈកមូ ត្ិរ

កត� លគ្កម ្មរកមលំ
ម 

កូលរមួកមូវ ត្ ី ្ិប្�ូុលបមតក៉ូីគ្កម

 ្មរកមលំម 

២១ ក��  ២០១១ កកឩុ៍ម រប់ វតប   ្ុត ូរររធ  តបល 

កមលំមទទួល្រ�ំកម

 ្បររគំាាក

ភ កក់រកមលំមាករិ�

ស្ 

N/A 

ា�ាករ�េតាគ្កម ្មរកមលំមេេែកក

ូរេយរងំេវរៈេបាុូកេលខ៥២៥ 

០៥ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ឌំល េគេរ រគំាាកៃររគំាាក

រធ រ ប៍ំររតងហតរ�� វុតំ

ររំ ្បរទី ១ គៈរកតៃ�រ៍ារ

គៈេ ងងឹមូលរធ រគ្កម

បរា�ាករ�េតាែកកូរ ្មេលរ់ធរងេ គះ

ទឹក�ររេ់យ្រ តេវទីសភ ក់ិ រគ្កម ្មរ
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 កបួងមាៃផ�  ្មរកមលំម កមលំម 

០៩ ុំ៉ ២០១១ េ៉ក ឡំ� េសម រ តបល បកកេមង 

ឬបម ី

 ្បរគ្កមមរកមលំម 

 បកកេមងឬបម ី

រមួមមាួេ៉ក រងំវងម វឌ្ា  ្បរ កកមិរករ

កំះួា  បកកេមងឬបមកីភំងិរែកករ�េតា់ល់

 ្មេលរ់ធរងេ គះទឹក�ររ ់

ឩុរ៍មរា័ 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

០៥ ក��  ២០១១ េ៉ក ៉រ ់ប៉រ៉ររី  ្បររ់ធបលស៉

េខុ៍ឩុ៍រមរា័ 

N/A កូលរមួួ្ប�េះប�តលមមាួ ្បរ កកមកម 

រតង កកមិរករកំះួា បក� ុរ់ូសូកគ់្កម

 ្មរកមលំម 

 េះវ តារ 

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

១១ ក��  ២០១១ េ៉ក ហំ៊រ ម៉ែុ  N/A បរ់ឹកា� ្ុត ូាំវរគ្កម ្មរកមលំម

កំះបួរបំខទំកចកងទេ័េយុ�្រ ់បសទ េះវ តារ 

២៥ ឆភូ ២០១១ េ៉ក ប នវ ី រ តបលរងេខុ៍ េះ

វ តារ 

N/A ួ្ប�េះប�តលមមាួបមតក្កម ្មរ

កមលំមេយទីសភ ក់ិ រ្កមម�កិរ៍េទេ្សងបង់៉ ូ ី

ម លគតរ ី

ៃ៉�េ្�េបកមូេ េឈូះ ុាួទរី់ធ ុាួទកីភំង្កម បកមូេ 

០៨ មករ ២០១២ េ៉ក េរង ្៊ំរេហែ

ង 

 ្បរមរ�ីរកបតកមូ រំិ ច

 ្មព់រតងេរសទេខុ៍

ម លគតរ ី

 ្បរគ្កមCPPេខុ៍

ម លគតរ ី

រេ�ប េពកូលរមួិរន្េ់ផ�េមេបបាេបះេបភ ុ

 េឹទទបអុ៍តទី៣ែ់លមរបមតកគ្កម

កូលរមួមេ កេរចរា់ក ់
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