
 
 

របាយររ ណ៍ឆា�៣េលខ១៦ ន�តិយលា�៤  ែខតុល-ធ៍ូ ២០១១ 

រដ�សភាជាតិក�ុងជកល ដល់ុងធិូ ឆិ�២០១១ គឺាររយៈេលសសមរយ្រក�ៈេញអ��រដ�សភៈលតទី៧ុដលស�ាជៈនតិក�

ររយៈេលៈនះ រដ�សភានអនកសមជនូវៈសចត�ីយរ�ចង្ ់ ៈសចត�ីៈសិចង្ ់ នា�តាច�យេសៈយេរ�ៈងេ�្ច�នួន១១ ឯតសរ ្៉កុន�

មន្ប� ច�រក�ច�ំ ស់ៈ់ៈលករេាភតាៈសចត�ីយរ�ចង្់វ ាករាជានា�ករដតអតមរឯតសាទ�ាអតិជ�ណ�ំរស�។ 

ៈ្ៈទះាតិក�ៈេលៈនះរដ�សភមនករសមញតតិក�ករេាភតាៈលៈសចត�ីយរ�ចង្ត់�ីតបអិតជ�ណ�ំរស�ានងាជង�

ចកះសូលដ� នៈដសមរីួ្យ្ាេលរដ�នា�រួរ អន�ំគសនប្ ប� ៈងេ�ៈ់អាជ ធរនា�រដ� តាាល ។ 

 

I -កបេ��ញមតិបសអ់�កតណំាងរស�ក�កាេងេពប្កំេងញអាញ 

 
រដ�សភតិក�ររយៈេល៣ុងៈនះ ានៈ្តសសមរយ្រក�ៈលតទី៧រ្ស់

ង�ួនច�ននួ៩យេត ានេាភតានា�អនកសមជៈលរៈ្ៀ្វរយច�នួន១៣ុដលតិក�

ៈនះមន៨ាចង្ៈ់សចត�ីយរ� ៣ាករៈាះៈឆិជង�ល់ៈសចត�ីទកតចាជ� 

នា�២ៈទៀជាយេះំរសររ្ស់យេះសះតេយជ នា�រារកររប ស�ីេីករ

ចកះសូលដ� នរ្ស់ជ�ណ�ំរស�ចៈន� ះសសមរយ្រក�ៈលតទ៦ីនា�ទី៧ មន

នមរថាសធ្សរដ�សភេាភតា នា�អនកសមជតិក�១យេតានយ្មរា� 

១រៈ្ៀ្វរយ។ 

តិក�ត�ឡក�ៈេលៈនះមនុជអិតជ�ណ�ំរស�ច�នួន២១រូ្  សតេគីរ

្តេច�នួន៣ តិក�ច�ៈណសគរ្តេច�ននួ៥មនអសនយៈនរដ�សភាន

ៈឡ�្ៈ��ញសជាមនច�នួន៥៤៤នទ ី ាេាៈសសៈ់ៈលជួអ��ំ ររដ� តាា

ល ករង�ល់អនកសសនបៈលៈសចត�យីរ�ចង្ត់�េក�េាភតារ ៈ្ៀ្វរយត�េក�

េាភតា ជួអ��រដ�សភ នា�ជួអ��ាជ�ណ�ំរស�ដបៃទ។  

ាសធ្សអិតជ�ណ�ំរស�១រូ្ ្ៈ��ញសជាាន២៦នទ ី ៈយរះថភគៈយចនយ្ចនយតរសៃនអិតជ�ណ�ំរស�ានៈឡ�

្ៈ��ញសជាេាភតាៈយចនា�ៈគ។ 

ច�ុរតង�សសរៃនករ្ៈ��ញសជាៈ់ៈលជួអ����ៈលតិក�នមរអេ្យតជមនច�នួន២៨៣នទ ី (ៈស�ន�៥២%ៃនករ

្ៈ��ញសជាសរក្ ) ង�សសរវ ារ�មន ឬសរៈសរដល់ជួអ����ៈលមនច�នួន១២១នទ ី (២២%) នា�ង�សសរអវ ារ�មន ឬរ ាះគន់

មនច�នួន១៤០ (ៈស�ន�២៦%)។ 
 អិតជ�ណ�ំរស�សតេីគរ្តេយ្ារនតសាកាានន�យទំល់យគ្ៈ់សចត�ីយរ�/ៈសិចង្់ុ ដលំររដ� តាាលៈសិៈនះ

ានៈឡ�្ៈ��ញសជាច�នួន១០រូ្  (រស�ី៣រូ្ ) ច�នួន៣៦ដ�ៈស�ន�២៩៣នទីុដលាសធ្សអិតជ�ណ�ំរស�គរ្តេៈនះ១

រូ្ ្ៈ��ញសជាាន៣០នទ។ីករ្ៈ��ញសជាភគៈយចនរ្ស់អិតជ�ណ�ំរស�សតេីគរ្តេៈនះគឺ ៈលតសរៈសរៈលករងរ

រ្ស់ំររដ� តាាលុដលានងាជង�យ្�ុយ្�ៈដសមៈីធ�ចង្ ់ រដ�សភ សរៈសរច�ៈរះ្កគ�លនរតរដ�សរន�ី ករៈឆ�រជ្ន�

ជ�ណ�ំរស�ដបៃទតិក�នមរ្�ត�នឺា�ៈលតអ�រះអ�ណ�ររួ ករររៈសចត�ីយរ�ចង្ ់ តបដូចាៈឆ�រឆ��ាសរួន�អិតជ�ណ�

ំរស�ដបៃទសតេីគរ្តេៈងេ�ង�ុដរ។  

 ច�ុរតអតិជ�ណ�ំរស�សតេីគរ្តេសសរ�េកាីនៈឡ�្ៈ��ញសជាច�នួន១០រូ្  (រស�ី២រូ្ ) ានៈឡ�្ៈ��ញសជាច�នួ

ន២២ដ� ុដលៈស�ន�២៤៥នទ។ី ាសធ្សជ�ណ�ំរស�១រូ្ ្ៈ��ញសជាាន២៥នទ។ី ករ្ៈ��ញសជារ្ស់ជ�ណ�

ំរស�គរ្តេៈនះានន� ស់្�ូរេីករនាររុដលតន��សតច� ្់ុ ជរ ាះគន�់� ��្អ�ៈេេកតរលួរៈនតិក�យ្េមន�ជកលករ សរន�ីំរ

ករ នា�រដ� តាាល ុ្រសតនាររភគៈយចនគៈឺន� ជៈលករៈលតៈឡ�ៈលកររ ាះគន ់ រុរតេីច�នកចង�ះ�ជរ្ស់ៈសចត�ីយរ�



ឃា ឆេេមលលសនិនតឆតនណាលរ ែខតុល- ធ៍ូ ២០១១ ាឆព័រ2 

 

ចង្ ់ ង�ល់អនកសសនបនា�ៈលតាស�រួរដល់ំររដ� តាាលាអិតករររៈសចត�ីយរ�ចង្ ់ រសួទ��្ប� យ្បសៈងេ�្

រ្ស់សរ� ល។ អតិជ�ណ�ំរស�គរ្តេៈនះានរាករសានចូលរសួរុរតេាភតាៈលៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីារ�� វជ�ក
សយម្យ់គ្យ់គ�វ ាក ២០១២ នា�ចង្ៈ់ងេ�ៈយករ្ៈទៀជ ៈយរះគរ្តេៈនះរល់ថរដ�សភមនអធស�នក��ភេរចួៈ់

ៈរ ៈយករេីសមរាតរ្ស់ង�ួនានលប្ច់�ននួ៣រូ្ ។ 

អិតជ�ណ�ំរស�គរ្តេនៈំជ�សររ�ទា�១រូ្ ាន្ៈ��ញសជាច�ននួ៦នទីុដលករ្ៈ��ញសជាៈនះនារររតេ់មន�ន�

រដ�សភអនកសសនបៈលៈសចត�ីយរ�ចង្រ់ៈ្ៀ្វរយត�េក�េាភតា រដ�សភ នា�ំររដ� តាាល។ 

ច�ុរតអតិជ�ណ�ំរស�គរ្តេសាទា�សនកសេ្ន�បនឺ្ៈ់ដរន� នសៈស��នា�សជាតិក�រដ�សភ ៈរតបសានានៈលតៃដ

ន�យទៈលៈសចត�ីយរ�ចង្ស់រួច�នួនុដរ។ ៈទះ្ីរ៉�ណតបគរ្តេៈនះៈនុជៈធ�េាករាៈរករ្ច�ៈរះៈសចត�ីយរ�

ចង្ណ់ុដលគរ្តេគាជថសានន�យទឬៈសចត�ីយរ�ចង្ៈ់នះៈនមនតង�ះ�ជៈយចនសានទនដ់ល់ៈេលយជរវអនកសមជ។ 

 

យក�ាចទ១ី៖ភគររអជិត�ណ�ំរស�ាន្ៈ��ញសជាតិក�ៈេលយ្រក�ៈេញអ��រដ�សភៈលតទ៧ី (ជកល-ធិូ)ៈធៀ្ន�ច�ននួសរក្

តសគរ្តេ 

អិតជ�ណ�ំរស�គរ្តេយ្ារនតសាក
ាច�នួន១០រូ្  ាន្ៈ��ញសជាតិក�

សសមរយ្រក�ៈលតទ៦ី ៈនះៈស�ន�១១%

ៃនច�នួនអតិជ�ណ�ំរស�សរក្រ្ស់

គរ្តេៈនះ៩០រូ្ ុដលច�នួនៈនះ

ៈយចនា�សសមរយ្រក�ៈលតទី៦ (ុងត

ត�ដ-តប� ) មនអិតជ�ណ�ំរស�ុ ជ៩

រូ្ ចូលរសួ្ៈ��ញសជាៈរ្ល់ ៈល  

ៈសចត�ីយរ�ចង្។់ 

អិតជ�ណ�ំរស�គរ្តេសសរ�េក ី
ច�នួន១០រូ្ ុដលានៈឡ�្ៈ��ញសជា
ៈស�ន�៣៨% ៃនច�នួនជ�ណ�ំរស�

សរក្ ២៦អសនយគឺៈតនា�ររយៈេលយ្រក�រដ�សភៈលតទី៦ុដលមនុជ៩រូ្ ។ៈដរុឡតតិក�សសមរយ្រក�ៈលតៈនះតបមនវជ�

មនអិតជ�ណ�ំរស�គរ្តេនៈំជ�សររ�ទា�១រូ្  តិក�ច�ៈណស២រូ្ ានៈឡ�្ៈ��ញសជា។  

តំ�ទ១ី៖ អតិជ�ណ�ំរស�ាន្ៈ��ញសជាៈយចនា�ៈគ៥រូ្  តិក�សសមរយ្រក�ៈលតទ៧ី 

លរ ៈឈ� ះអតិជ�ណ�ំរស� គរ្តេ ច�ននួដ� អេ្យតជ វ ារ�មន អវ ារ�មន សរក្  

១ ឯតឧជ�ស ាស ៈរៀ្ 
 

១២ ៦៧ ១៩ ៦ ៩២ 

២ ឯតឧជ�ស ុ្ន៉ ្ប�  
 

៩ ៥០ ៣៨ ០ ៨៨ 

៣ ឯតឧជ�ស រស សកវរ�  
 

៦ ១៩ ៦ ៣៦ ៦១ 

៤ ឯតឧជ�ស សកន ឆមរ 
 

៥ ៣៥ ៣ ១៨ ៥៦ 

៥ ឯតឧជ�ស ឈ� វកន 
 

៧ ៣១ ១៣ ៤ ៤៨ 



ឃា ឆេេមលលសនិនតឆតនណាលរ ែខតុល- ធ៍ូ ២០១១ ាឆព័រ3 

អិតជ�ណ�ំរស�  ាស ៈរៀ្ សតេគីរ្តេយ្ារនតសាកាសរ� លៃយេុវ�ាអតិជ�ណ�ំរស�ាន្ៈ��ញសជាៈយចន

ា�ៈគមនដល់ៈ់១២ៈលតៈស�ន�៩២នទី ឬ១ៈម៉�៣២នទី ុដលភគៈយចនតិក�ករ្ៈ��ញសជាៈនះគឺតិក�នមរអេ្យតជ

ៈរៈ្ៈទះាករ្ៈ��ញសជាតិក�នមរអវ ារ�មនមនុជ៦នទី ុជាច�នួនៈយចនា�ៈគៈ្ៈធៀ្ន�អិតជ�ណ�ំរស�ដបៃទាន

្ៈ��ញសជា។ 

អិតជ�ណ�ំរស� ុ្ន៉ ្ប�  សរ� លៃយេុវ�ៃនគរ្តេយ្ារនតសាកាានបរៈលងៈរៀ�ទី២ាន្ៈ��ញសជាច�នួន៩

ៈលតៈស�ន�៨៨នទី (ឬ១ៈម៉� ២៨នទ)ី ាន្ៈ��ញសជាតិក�នមរវ ារ�មនៈយចនា�ៈគច�ននួ៣៨នទ។ី 

អិតជ�ណ�ំរស�ៈលងៈរៀ�ទី៣គឺអិតជ�ណ�ំរស� រស សកវរ�  សតេីគរ្តេសសរ�េកសីរ� លតិ�ៈេញាន្ៈ��ញសជា
ច�នួន ៦ៈលតុដរគឺ៦១នទី ៈស�ន�១ៈម៉�១នទី ៈរាន្ៈ��ញសជាៈយចនា�ៈគៈលច�នួនអវ ារ�មនច�នួន ៣៦នទី។ 

អិតជ�ណ�ំរស� សកន ឆមរ ានបរៈនៈលងៈរៀ�ៈលង៤តិក�ច�ៈនសជ�ណ�ំរស�ទ��៥ុដលាន្ៈ��ញសជាៈយចនា�

ៈគានច�នួន ៥៦នទី នា�ជ�ណ�ំរស� ឈ� វកន ាន្ៈ��ញសជាៈនល�ដ្ទ់ី៥ៈយចនា�ៈគតិក�ច�ៈនសជ�ណ�ំរស�ុ ដល

ានៈឡ�្ៈ��ញសជាច�នួន ២១រូ្ ។ 

 

II- ៈសចត�យីរ�ចង្ន់ា�ៈសចត�ៈីសិចង្ន់ា�ស�ៈល�អនកសមជុដលរដ�សភានអនកសមជ�នា�េាភតាតិក�សសមរយ្រក�ៈលតទ៧ី 

 

 តំ���ៈយកសេន្ល់ថរដ�សភានេាភតានា�អនកសមជៈលៈសចត�ីយរ�ចង្ច់�នួន៨ចង្ន់ា�ករដតអតមរឯតសាទ�ា
អិតជ�ណ�ំរស� ករុជ�ត��ករស�រលួសមសភេំររដ� តាាលនា�ករៈយរសត��សមរាតគរយតស�ករ។ 

 ដ�ៈរ ករេាភតានា�ករអនកវជ�ៈលៈសចត�ីយរ�ចង្់វ ាករាជានា�ករដតអតមរឯតសាទ�ាអិតជ�ណ�ំរស�មនភេច�រ�ូ

ច�ំស់្ធាវទរ៉��� ��។��ៈយកសៈនះាឧទររប ៃនភេច�រ�ូច�ំ ស់តិក�ករេាភតានា�អនកសមជៈសចត�ីយរ�ចង្់វ ាក

រាជា(ឬៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីារ�� វជ�កសយម្ក់រយគ្យ់គ�វ ាករ២០១២)។ 

ល.រ 
ៃ�ុ ង      

អនកសមជ 
ៈសចត�យីរ�ចង្ន់ា�ៈសចត�ៈីសិចង្ ់

ច�ននួៈេល

ៃនករ

េាភតានា�

អនកសមជ 

ស�ៈល� 

អនកសមជ 

១ ១៤ ជកល 

-ករៈាះៈឆិជ៖ 

១-ទកតចាជ�ៈលករុតសយសរលសមសភេំររដ� តាាលច�នួន  ១រូ្  

២-ទកតចាជ�ៈលករុជ�ត��អគ�សវនតរច�ននួ១រូ្  នា�អគ�សវនតររ�

ច�នួន២រូ្ ៃនអា� ធរ សវនតស�ាជា  

 

១ យេត 

១០១/១០៩ 

 

៨៨/១០៩ 

២ ១៧ ជកល 

-ករេាភតា នា�អនកសមជៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីករអនកសមជរល់

យេសៈលករចនទូទជរ់្ស់ំររដ� តាាលៃនយេះំាណចយត

តសាកាា្យតរស�កនៈងស្ូម អកានៈធៈរស្ូរល អកានៈវស�ុសន 

ឌីៈវ ឡក្ុសនយគរ្  

១ យេត ៧១/៨៩ 
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ភងពំ រាពំងសេ់េេពប់បោិកឆ�  ំ២០១២ 

 ៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីារ�� វជ�កសយម្យ់គ្យ់គ�វ ាក ២០១២ យជរវានេាភតានា�អនកសមជតិក�ររយុជសរួយេតគឺៈន

យេតៃ�ទី២៤ ុងវ ាចា�ក តន��ៈ់ៈនះៈដរគរ្តេយ្ឆ��គាជថាៃ�ុដលរដ�សភមនអធស�នក��ភេ ករេាភតាៈនតិក�

តាច�យ្រក�ៈេញអ��រដ�សភៈទៀជៈសធតបសានមនកររុរតៈដញៈដលៈយចនៈនះៈទ ៈរររះៈេលុដលរដ�សភន្ៈ់ង�សៈធ�

ករេានាជ្ៈលៈសចត�ីយរ�ចង្រ់ូជដល់ៈេលយ្រក�ៈេញអ��ៈនះតបមនររយៈេលង�ីង�ុដរ។ ុជៈទះ្ីារ៉�ណតបៈសចត�ី

យរ�ចង្ៈ់នះៈនុជអនកសមជៈដររដ�សភៈយកសសៈស��ន�យទ ៨៦/៨៦ ៈដរន� នសៈស��សតេីគរ្តេយ្ឆ��។ 

សកនករេាភតាជ�ណ�ំរស�សតេីគរ្តេសសរ�េកចី�នួន៣រូ្  ានសក�លប្ ់  េីសមរាតភេសភុដលអច

្ៈ��ជា្អធស�នក��ភេ។ ុង�តៈលមយតទី៧៦ៃនរដ�ធស�នក��   ជ�រវូា្រដ�សភមនសមរាតរ៉�ជាច១២០រូ្ ។ គឺៈដសមកីរ

៣ ៤ ជកល 
-ករេាភតានា�អនកសជមៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីករយគ្យ់គ�

អសកីជ�� �� 
២ យេត ៨១/៨៥ 

៤ ៧ ជកល -ករេាភតា នា�អនកសមជៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីេន�ននរ  ២ យេត ៩៤/៩៦ 

៥ ២៤ ជកល 
-ករេាភតា នា�អនកសមជៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីារ�� វជ�កសយម្់

យគ្យ់គ� ឆិ�២០១២   
១ យេត ៨៦/៨៦ 

៦ ២៥ ជកល 
-ករេាភតា នា�អនកសមជៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីករយជរជេានាជ្

ៈយគគ�ៈញរន  ១ យេត ៧៨/៧៩ 

៧ ២៥ ជកល 

-ករេាភតា នា�អនកសមជៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីករអនកសមជរល់

យេសៈលអនកសប� ស�ីេីររា រ�តស�អន�រាជាៈលយ្ៈតទសជ� នា�

រកត�ាជាៃយេុដលត�េក�រ�ៈយនះថិត ់ 
១ យេត ៧៨/៧៨ 

៨ ២០ ជកល 
-ករអនកសមជៈលតអតមរឯតសាទា�សភរ្ស់ឯតឧជ�ស នន ់ ៈច� 

សមរាតសភ សរ� លៈងជ�តណ� ល  
១ យេត ៨៨/៩៧ 

៩ ២០ ជកល 

-ករៈាះៈឆិជៈយរសត��ឯតឧជ�ស ុសន៉ តនួ ាសមរាតគរយ

តស�ករតាច�ករ្រៈទសសយ្ជា្ជ�ា ករអន�រាជា ៈាសនករ 

នា�េមជម៌ន  

១ យេត ៨៧/៨៧ 

១០ ២១ ជកល 
-ករេាភតា នា�អនកសមជៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីករយគ្យ់គ�ថិ�

តសាតស� នា�រីតសាតស�  
២ យេត ៧៩/៨០ 

១១ ២១ ជកល 
-ករេាភតា នា�អនកសមជៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីករត�នជច់�ននួអ

សនយរ្ស់រដ�សភៈននីជាកលទី៥  
១ យេត ៧៦/៧៩ 
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្ៈ��ជ្ប� ៈនះ “ៈដសមៈីអរមនវ ា្ ជ�ាធស�នក��សរួៈអរអន�រាជាន្អ់រស�រប អិតៈអររ�នួរន្អ់រស�រប ៈអរៈគេន្

តិក�ករៈអរ រ�នួរុដលសមរាតគរ្តេ សស រ�េក ី ស�យគមចាជ�ទ��អស់្ៈ��ជយេជ�ាកររប សរួៈដសមី្ ៈ��ជវ ា្ ជ�ាធស�នក��។” 

ៈនះៈ្តសស�ដីៈលតៈឡ�រ្ស់អជីជអតិជ�ណ�ំរស� សស រ�េក ីកលេីសនិាសីទកុសជៃ�ទី២១ ុងវ ាចា�ក ឆិ�២០១១ ៈនទី

សិតក់រគរ្តេ។  

សានយជសុជ្៉កៈណ� ះអិតជ�ណ�ំរស�គរ្តេ សស រ�េក ី នា�គរ្តេសាទា�សនកសេតបានេាកសានចូលរសួយ្រក� នា�

យ្កសសានន�យទៈសចត�ីយរ�ចង្ៈ់នះុដរ ៈដរសរគរ្តេៈនះរល់ថៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីារ�� វជ�កសយម្យ់គ្យ់គ�

វ ាក២០១២។ មនករេន្ល់ថមន ត�ៈរ ន្�រក លេី្រៈទសកន់ុ ជៈយចនុដលទសទរា្រដ� តាាលយជរវុជត�នជអ់�ៈេ

េកតរលួរតិក�យតសួ� ករច�នរង�ះ�� រ ៈសៈរ នូវតាច�សន្សសមទនុដលាជយ់្ៈររនា៌ជា។  

ច�ៈរះករសានចូលរសួ តិក�សសមរយ្រក�រដ�សភរ្ស់គរ្តេទ��េីរ��ៈលៈនះយជរវានអិតជ�ណ�ំរស� ឈ� វកន 

សតេីសរ� លាជដ់�្�រ្ស់គរ្តេយ្ារនតសាការល់ថៈនះានៈរារុដលគរ្តេយ្ឆ��ច�ា់្មនករំ��សកះ

ដល់ករអតាវឌឌនបាជាៈដសមគីរ្តេយ្ារនតសាកាានៈតនសៈស�� “តក�មនករយេររារស�រប ដូចអិតនៈរារៈគរតសត

នាររងេេ�ងាររតសតនាររៈនះៈទ។   នៈរារេួតៈគៈធ�ៈអរមនករស�េមរ ៈធ�ៈអររ៉�ណៈអរំ��សកះ

តក�ៈអរមនសា នមនិលតក�ៈអរមនសលៈរៀនតក�ៈអរមនៈត��”  

ៈសចត�ីយរ�ចង្់ុ ដលរដ� តាាលៈសិថនជទ់កតាករយ្ញ្ៈ់នះ ានច�ណរៈេលយ្រក�េាភតានា�អនកសមជ អស់រ

រយ១យេត ុដលតិក�ៈនះមនអិតជ�ណ�ំរស�ច�នួន ៤រូ្  សតុជេីគរ្តេយ្ារនតសាកា ៈឡ�្ៈ��ញសជាច�នួន៨ដ� 

អស់ររយ៩០នទី ៈស�ន�១ៈម៉�៣០នទី ច�នួននទីៃនករ្ៈ��ញសជាៈនះគឺជាចា�ករេាភតាារ�� វជ�កសយម្យ់គ្យ់គ�

វ ាក ២០១១ ុដលច�ណរៈេលអស់ ២យេត នា�១ល� ច ៈរជ�ណ�ំរស�សតេី ២គរ្តេគឺគរ្តេយ្ារនតសាកា 

នា�គរ្តេសសរ�េក ីច�ននួ១២រូ្  ានៈឡ�្ៈ��ញសជាៈរ្ល់ច�ននួ ១៨ដ� ៈស�ន�  ២៤៨នទី (៤ៈម៉� ៨នទី) ។ ករ

្ៈ��ញសជារ្ស់អិតជ�ណ�ំរស�ៈលៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីារ�� វជ�កសយម្យ់គ្យ់គ�វ ាក ២០១២ ភគៈយចនៈន� ជៈលករ

សរៈសរៈលតាច�ងាជង�យ្�ុយ្�រ្ស់ំររដ� តាាលុដលៈធ�ា្មនត�ៈននៈសដ�តាច� ្រង� ្្ទៈល�សរលងល ៈយ្យាស់វ ាក

ាជាច�ទាសៈេៈ់ៈលយតសួ�តសាតស� នា�្ៈ��ជា្មនៈដ� រចនសសាមន�ៈេញៃងកយ្ៈទស។ ៈលតឧទររប ដូចអិតជ�ណ�

ំរស� ឈ� វកន ជ�ណ�ំរស� ានៈលតៈឡ�តិក�ៃ�យ្រក�ៈេញអ��ថ “ងជក �រល់ៈឃញថារ�� វជ�កស�ំ្ក់រយគ្យ់គ�២០១២

ៈនះគឺាគ�ៈំ�ចង្់ុ ដលមនឆនកះតិក�ករៈលតត�េស់រវីយភេរ្ស់យ្ាេលរដ�ដូចៈលតត�េស់យ្ៈទសាជាចង្ៈ់នះមន

សរយស��នណ់ស់ស�ំ្វ់ ាសមរករររ សន�ាសកងស��ស។” 

ៈ្ៈទះ្ីារ៉�ណតបមនករៈលតៈឡ�េី��ជ�ណ�ំរស�គរ្តេយ្ឆ�� នា�គរ្តេមនសៈស��ជាចថៈស

ចត�ីយរ�ចង្ល់� អចទទលួរតានលកះយតុជមនសៈស��ករអនកសមជសតេីយគ្គ់រ្តេចូលរសួេាភតានា�អនកសមជ។ តិក�

ករអនកសមជនា�ករេាភតា ន� នជ�ណ�គរ្តេយ្ឆ��ចូលរសួង�ៈនះន�ៈធ�ៈអរសភាជាុដលាស� ្មននាជី្ប� ជ

ន� នយ្ាធា្ៈជរ្ៈនៈទ។ អិតជ�ណ�ំរស� សរូ សកងួរ សរ� លត�េជរ្ស់គរ្តេសសរ�េកាីនមនយ្សសនថ៌រដ�

សភសានមនលត�រយយ្ាធា្ៈជរ្ៈទ រដ�សភន� នសៈស��េីគរ្តេយ្ឆ�� ឬកររុរត្ៈ��ញៈរ្ល់េីគរ្តេ
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យ្ឆ��។”ៈនៈេលណន� នជ�ណ�ំរស�សតេីគរ្តេយ្ឆ��ន� គឺអនកសមជៈដរន� នកររុរតសរួមជៈ់សះ ៈគសាន

ុដលសភណយ្ាធារៈជរ្ណ ដតច់ង្ា់្អនកសមជ អនកសមជៈដរន� នកររុរត ដ�េីៈលតៃដរត្ ្ង� ញៈឃញថ

សភតសាកាសានុសនាសភយ្ាធា្ៈជរ្ៈទ។” 

យស្និៈនះុដរអិតជ�ណ�ំរស� ុរស៉ ្ក���ទា� សរ� លៃយេុវ�សតេីគរ្តេសាទា�សនកសេតបមនគ�នាជរល់យស្ 

ៈ់ន�អិតជ�ណ�ំរស� សូរ សកងួរ ុដលថវាករ្ះ៉រល់ធ�នធ់�រស�ំ្រ់ដ�សភ យ្សានៈ្សានមនសៈស��ភគជាចចូលរសួ

អនកសមជចង្ន់ន “ៈរ�រល់ៈឃញថមនករ្ះ៉រល់ធ�នណ់ស់ ៈយរះរដ�សភាស� ្មននាជី្ប� ជាស� ្មនត�េូលរ្ស់

ាជា ៈរៈនៈេលយ្រក�ៈេញអ��រ្ស់រដ�សភគួរណស់មនសៈស��ភគជាចចូលរសួ ាេាៈសសសៈស��គរ្តេយ្ឆ��ៈន

ៈេលុដលគរ្តេសៈស��ភគជាចៈយ្រដ� តាាលទ��២គរ្តេសានចូលរសួគឺាករ្ះ៉រល់សរួ គួរុជស� ្មននីជា្ ប� ជ

គាជគូរៈឡ�វ ាញសកនន�សៈយសចតាច�ករអីសរួ”។ 

ៈដរុឡតស�ំ្ជ់�ណ�ំរស�គរ្តេកនអ់�ណចវ ាញរល់ថករអនកសមជចង្ន់�យ្យេជ�ៈ់ធស�តៈ្ៈទះា

ន� នសៈស�� ឬករចូលរសួេាភតាេីគរ្តេយ្ឆ��តបៈដរ ៈយរះៈនះាសាទា�រ្ស់ៈគ ្៉កុន�អ�ីុដលា្ប� ៈនះគឺអិតជ�ណ�

ំរស� ណុដលអវជ�មនតិក�ៈេលយ្រក�ៈដរសានមនករអនកប� ជេីយ្ចនរដ�សភ ៈនះេួតៈគន�យជរវយ្បសន�ករកជ់

យាត់ុ ង។ ាស ៈរៀ្ សរ� លៃយេុវ�សតេីគរ្តេយ្ារនតសាកាានមនយ្សសនបថ  “គឺវសានអចៈទ (សានអចថសាន

យ្កសាសចររយៈទ) ៈរវន� នអ�ី្ះ៉រល់ៈទ ៈគគាជុជច�នួនៈទ(តូរ ៉កស) ុជនជយ់ជរវុជសក�ចង្។់ អវជ�មនករប្់

តសុជអ�ៈេចាជ�  ឡូវៈគកជយ់ាត់ុ ង ៈរអិតុដលសានានចូលយជរវានអគ�ៈល�ដ� នរដ�សភសក�ៈ់គរយតស�ករអចាៃរន�

ៈដសមកីជយ់ាត់ុ ង  ឡូវិ�សៈស�ចយ្ចន នា�គរយតស�ករអចៃរន�ានឯតភេៈអរៈធ� ៈ្សានអ�� �ៈទៈចះុជប្រ់ស

វលរសកលសានចូលរសួយ្រក�”។ 

ាសរួនិៈនះុដរៈសចត�ីយរ�ចង្ៈ់នះចូលរដ�សភុជ១ៈលត ៈដរសានមនករុតុយ្យជល្ៈ់់ទីស�ីករគរយរដ�

សរន�ីវ ាញ គឺចូលត��េីៃ�ទី ២០ ុងជកល ឆិ�២០១១ គាជសតដល់ៃ�យ្រក�គឺមនររយៈេលុជ ២០ៃ� (ៃ�ៈធ�ករ )។ ររះៈេល

ៈនះគឺស�ំ្គ់រតម� កររ�នញរដ�សភៈដសមៈីធ�ករេានាជ្ សកនន�ដតរូ់នរដ�សភៈេញអ��អនកសមជ ្៉កុន�ាររះៈេលង�ី

ច�ៈរះៈសចត�ីយរ�ចង្ស់��ន់ុ ្្ៈនះ រតេ់មន�ន�វ ាកាជា ។  

 ៈសចត�ីយរ�ចង្ស់�ីេីារ�� វជ�កសយម្យ់គ្យ់គ�វ ាក ២០១២ មន ៥រ�េូត នា�១៣ មយត គឺៈដសមអីនកសមជា្រដ� តា

ាលនូវទតយាត ់ ១០ ៧៦៧ ៩៨២លនៈរៀល យ្មរន� ២៦០០លនដកល� អៈសរ ាចៈដសមីុ ្�ុច�តសយតសួ� ស� ្មន

ននតិក�ករ្�ៈេញជួនទីអតាវឌឌនបយ្ៈទសៈលយគ្វ់ ាសមរ។  

III  កពកុមរេលដ បសអ់�កតំណាងរស� 

តសទានិនមរងកសុរ�លុដលទទួលាន្ង� ញថ តិក�ររយៈេល៣ុងៈនះ(ជកល ដល់ធិូ ២០១១) ុដលាៈេលុដលអិត

ជ�ណ�ំរស�ត�េក�សមញតន�អនកសមជៈសចត�ីយរ�ចង្ៈ់ងេ�្ៈនះ ច�នួនៃនករចកះសូលដ� នរ្ស់ជ�ណ�ំរស�មនច�ននួ 

រចកះា�យជមីសសកន (តត�ដ-តប� ២០១១ ាៈេលចកះសូលដ� នរ្ស់អិតជ�ណ�ំរស�)។ 

តិក�ររយៈេលៈនះ មនអិតជ�ណ�ំរស�រ៉�ជាច៦៣រូ្  (ឬ៥១% ៃនអិតជ�ណ�ំរស�សរក្ ១២៣រូ្ ) ានចកះសលូដ� ន
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សរក្ ានរ៉�ជាច៤២៧ៈលត គឺជាចា�ររយៈេល៣ុងសកនយ្មរ១៨% (េីុងតត�ដ ដល់តប�  ២០១១ អិតជ�ណ�

ំរស�ចកះសូលដ� នានសរក្  ៥១៩ៈលត)។  

ៈទះ្ីរ៉�ណ ងកសុរ�លសានានទទួលេមជម៌នេីករចកះសូលដ� នរ្ស់អិតជ�ណ�ំរស�ៈនតិក�សរ� លច�នួន៤ គឺ
សរ� លុត្ សរ� លៈកះតក� សរ� លៃ្ល៉ាន នា�សរ� លសរ� លគីរ ីៈនះៈទ។ 

យក�ាទ២ី៖ ភគររត�ៈរ នៃនករចកះសលូដ� នរ្ស់អតិជ�ណ�ំរស�តសគរ្តេចៈន� ះេីុ ងជកល-ធិូ ២០១១ ៈធៀ្ន�      
តត�ដ-តប�  ២០១១ 

ៈ្គាជាច�ននួចកះសូលដ� នសរក្

តសគរ្តេ ជ�ណ�ំរស�គរ្តេ

យ្ារនតសាកានា�អិតជ�ណ�ំរស�គរ

្តេសាទា�សនកសេ ានចកះសូលដ� នៈយចន

ា�ៈគ។ 

ច�ុរតជ�ណ�ំរស�គរ្តេ    

សាទ�ាសនកសេទ��៣រូ្ តបាន្ៈ��នករចកះ

សូលដ� នរ្ស់ង�ួនរូជដល់ ១៤៩ៈលត 

គឺៈតនៈឡ�យ្មរ៤% ៈធៀ្ន�៣ុង

សកន (េតីត�ដដល់តប�  ឆិ�២០១១ អិត

ជ�ណ�ំរស�សតេគីរ្តេសាទ�ាសនកសេ 

ានចកះសូលដ� នច�នួន១៤៣ៈលត)។ 

ករចកះសូលដ� នរ្ស់អតិជ�ណ�ំ

រស�គរ្តេយ្ារនតសាកាានរចកះជាចជចួគឺដល់១២% ុដលមនច�នួន២០៨ៈលតតិក�យជីមសៈនះ គជឺាចា�យជីមស

សកនុដលអិតជ�ណ�ំរស�គរ្តេៈនះចកះសូលដ� នាន ២៣៧ៈលត នា�ច�នួនជ�ណ�ំរស�ានរេី៥៥ រូ្ ដល់៤៦រូ្

ង�ុដរ។  

ករចកះសូលដ� នរ្ស់អតិជ�ណ�ំរស�គរ្តេសសរ�េកមីនកររចកះៈយចនា�តិក�យជីមសសកនគឺរ៤១% ុដល

មនច�នួន១១៧ៈលតៈនយជីមសសកនសតយជសុជ៦៩ៈលតតិក�យជីមសៈនះ។ 
 អិតជ�ណ�ំរស�គរ្តេ នៈំជ�សររ�ទា�ានចកះសូលដ� ន ១ដ� (ុដលយជមីសសកនចកះាន២ៈលត) ។  

  តិក�ច�ៈណសជ�ណ�ំរស�ទ��៦៣រូ្ ុដលានចកះសូលដ� ន មនជ�ណ�ំរស�គរ្តេយ្ារនតសាកាសរក្ ៤៦រូ្  

(ៈស�ន�៥១%ៃនជ�ណ�ំរស�គរ្តេៈនះសរក្ ៩០រូ្ )។ ជ�ណ�ំរស�គរ្តេសសរ�េកសីរក្ ១៣រូ្ (ៈស�ន�៥០%ៃនជ�

ណ�ំរស�គរ្តេៈនះសរក្ ២៦រូ្ )។ ច�ុរតជ�ណ�ំរស�គរ្តេសាទ�ាសនកសេច�នួន៣រូ្  ានចកះសូលដ� នទ��អស់  

នា�ជ�ណ�ំរស�គរ្តេនៈំជ�សររ�ទ�ា១រូ្ ានចកះសលូដ� នៈស�ន�(៥០%ៃនជ�ណ�ំរស�សរក្ តិក�គរ្តេ២រូ្ )  ។ 

  ៈទះ្ីរ៉�ណៈ្គាជាសធ្សៃនជ�ណ�ំរស�មិត់្ ុដលចកះសូលដ� នតសគរ្តេវ ាញៈឃញថជ�ណ�ំរស�

គរ្តេសាទា�សនកសេាសធ្សចកះានៈយចនា�ៈគ ៈដរតិក�ជ�ណ�ំរស�សរួរូ្ ចកះសូលដ� នាសធ្សាន៥០ៈលត ជ�ណ

�ំរស�គរ្តេយ្ារនតសាកាាសធ្សាន៥ៈលតជ�ណ�ំរស�គរ្តេសសរ�េកាីសធ្សមិតា់ន៥ៈលត នា�គរ្តេ

នៈំជ�សររ�ទ�ា១រូ្  ាន១ៈលត។ 
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យក�ាតទ២ី៖ ភគររចកះសលូដ� នរ្ស់អតិជ�ណ�ំរស�តសគរ្តេៈធៀ្ភគររៃនអសនយសភសរក្ តសគរ្តេ 
ៈ្គាជតសសមមយជភគររៃនជ�ណ�ំ

រស�តិក�រដ�សភតសគរ្តេនា�ភគររៃន

ករចកះសូលដ� នសរក្ តសគរ្តេ្ង� ញ

ថច�នួនចកះសូលដ� នរ្ស់អិតជ�ណ�ំរស�

គរ្តេសាទ�ាសនកសេុដលមនអសនយ

យ្មរ៣%ានចកះសូលដ� នានយ្មរ

៣៤%ៈស�ន�រាជ១២ដ�ៃនច�នួនអសនយ

សរក្ រ្ស់គរ្តេៈនះ។ 

 ច�ុរតអតិជ�ណ�ំរស�គរ្តេ

សសរ�េក ីុ ដលមនអសនយ២១%ៈនតិក�រដ�

សភានចកះសូលដ� នយ្មរ១៦%។ 

ច�ុរតអតិជ�ណ�ំរស�គរ្តេន

ៈំជ�សររ�ទ�ាគៈឺសករុជសមមយជៈ់ន�

អសនយរដ�សភុដលគរ្តេនីសរួ្

ទទួលានតិក�រដ�សភុដលរសួនិមនអសនយ១.៥%តិក�រដ�សភតបចកះសូលដ� នាន១%ុដរ។  

គរ្តេយ្ារនតសាកាុដលមនអសនយសរក្ ៧៣%ៈនរដ�សភចកះសូលដ� នានុជ៤៩%ៃនករចកះសូលដ� នសរក្

ុដលច�នួនៈនះគឺៈស�ន�ា�រតត់ណ� លៃនច�នួនអសនយរ្ស់គរ្តេៈនះតិក�រដ�សភ្៉កៈណ� ះ។ 

 
តំ�ទ២ី៖ ៈនល្�រ�ៃនករចកះសលូដ� នរ្ស់អតិជ�ណ�ំរស�តសគរ្តេ 

េគេបំំ ាងកពកុមរេ

លដ នាំ ៤២៧េេេកបសត់ំណាង

រស�នាំ៦៣ រប 

គំបក្េេយា 
សរក្ៈនល

្�រ� 

 
៤៦ រប 

 
១៣  រប 

 
៣  រប 

 
១  រប 

 

សតសួរសកងទកត�ុចតអ�ៈណរនា�ករ

សៈមា ធសសាទ�ងលនន 

១៣៥ 

(៦៥%) 

៣៦ 

(៥២%) 

១១៧

(៧៩%) 

១          

(១00%) 
២៨៩ (៦៧%) 

ករចកះេយ��ៃងកតិក�នា�្ណ� ញគរ្តេ 
៤១   

(២០%) 

២៩ 

(៤២%) 

៣១

(២១%) 
០ ១០១ (២៤%) 

ករចកះអសដ�ៈរ រាយតរសឬអសដ�ៈរ រថិត់

ដតន� 

២៨  

(១៣%) 
០      ០ ០ ២៨ (៦%) 

ករចូលរសួតិក�ៈវទាកសចររយ ៤ (២%) ២(៣%) ១(១%) ០ ៧ (២%) 

ករអននំគសនបនា�ៈដះយសរ្ប� នន ០ ២(៣%) ០ ០ ២ (១%) 
ស កបេគេបំំាងមគំ

បក្ 
២០៨ ៦៩ ១៤៩ ១ 

៤២៧ 

(១០០%) 

ភគររអសនយរដ�សភ

តសគរ្តេ 

ភគររចកះសូលដ� នតស

គរ្តេ 
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 តំ�ទ២ីាន្ង� ញថ ករចកះសូលដ� នភគៈយចនរ្ស់អិតជ�ណ�ំរស�គឺៈន� ជៈ់ៈលៈនល្�រ�សតសួរសកងទកត�

ុចតអ�ៈណរនា�ករសៈមា ធសសាទ�ងលននុដលសរក្ មនរូជដល់២៨៩ៈលត (ឬ៦៧%ៃនករចកះសូលដ� នសរក្ )ុដល

មនករៈតនៈឡ�ា�ររះៈេល៣ុងសកនៈយរះុជាៈេលៈតៀតន�ករៈាះៈឆិជយេទ�សភ ៈនៈដសុងសតំ ឆិ�២០១២ នា�

ឃក�សង� ជ២់០១២��សកងៈនះុដលគរ្តេយជរវចកះរួ្យ្ារនៈដសមី្ ៈ��នយ្ាយ្ារភេរ្ស់េួតនជ។់ ករចកះអស

ដ�ៈរ រថិតដ់តន�៦% ករចកះេយ��ៃងកតិក�នា�្ណន ញគរ្តេមន២៤%។ ៈដរុឡតករចកះសូលដ� នរ្ស់អិតជ�ណ�

ំរស�តិក�ៈនល្�រ�ចូលរសួៈវទាក ឬសាក� សលសចររយមនជាចជចួ្៉កៈណ� ះសរក្ ាន ៧ៈលត (២%ៃនករចកះសូល

ដ� នសរក្ )។ ច�ុរតករចកះអន�ំ គសនបវ ាញៈនុជមនជាចជួចៈនៈឡរគឺយជស២ៈលត ៈស�ន�១%ៃនករចកះសលូដ� នសរក្  

ុដលច�នួនៈនះានរចកះជាចា�ររយៈេល ៣ុងសកនៈទៀជ ៈ្ៈទះាសរួររយៈយករ្ៈនះតសាកាត�េក�យ្បសន�រ�ៈលះ

ដីធ�ី នា�ករ្ៈរ� ញៈចញយ្ារនៈចញេីល�ៈនដ� នអណធា្ៈជរ្តបៈដរ។ 

- ករចកះសលូដ� នរ្ស់ជ�ណ�ំរស�គរ្តេយ្ារនតសាកា (៤៦រូ្  ចកះានសរក្  ២០៨ៈលត)៖ាសរក្ ជ�ណ�ំរស�

គរ្តេយ្ារនតសាកាានចកះសូលដ� នៈយចនា�គរ្តេៈងេ�្។ តិក�ៈនះ៦៥%ៃនករចកះសូលដ� នរ្ស់អិតជ�ណ�ំ

រស�គរ្តេយ្ារនតសាកាគឺតិក�ៈនល្�រ�សួរសកងទកត�ុ ចតអ�ណរនា�សៈមា ធសសាទ�ងលនន(១៣៥ៈលត) នា�តិក�

ៈនល្�រ�អសដ�ៈរ រថិតដ់តន�រ្ស់ង�ួន (១៣%)។ 

 អិតជ�ណ�ំរស�គរ្តេយ្ារនតសាកាតបានចកះសូលដ� នតិក�ៈនល្�រ�េយ��គរ្តេរ្ស់ង�ួនុដលសរក្ មន

២០%។ ច�ុរតករចកះសូលដ� នតិក�ៈនល្�រ�ចូលរសួៈវទាក នា�សាក� សលសចររយមន២% (៤ៈលត)។ 

តររីង�ះ្ៃនករចកះសលូដ� នរ្ស់អតិជ�ណ�ំរស�គរ្តេយ្ារនតសាកាមនដូចា៖ 

អិតជ�ណ�ំរស� យគរច ស�អន ានអៈ�� ញចកះុចតអ�ៈណរយ្ាេលរដ�រ�ៈយនះៈដរទតរ�ននៈ់នតូសាៈកះនៈំ 

ច�នួន៣៥៧យគរសរនា�ឧ្ជ�ស�វ ាក្ុន�ស១យគរសរ១០០០០ៈរៀលសរក្ អស់វ ាកច�ននួ ៣៥៧០០០០ៈរៀល កលេីៃ�ទី១១

ុងជកលឆិ�២០១១។ 

- ករចកះសលូដ� នរ្ស់ជ�ណ�ំរស�គរ្តេសសរ�េក ី (១៣រូ្  ចកះសរក្ ាន៦៩ៈលត)៖ ច�ុរតករចកះសូលដ� នរ្ស់អិតជ�

ណ�ំរសនសតេគីរ្តេសសរ�េកាីនសួរសកងទកត�(៥២% ឬ៣៦ៈលតៃនករចកះសូលដ� នរ្ស់គរ្តេៈនះសរក្ )  ករ

េយ��្ណ� ញគរ្តេ (ៈស�ន�៤២% ឬ២៩ៈលត)នា�ករចូលរសួៈវទាកសចររយ(ៈសិន�៣%ឬ២ៈលត) នា�ករចកះសូល

ដ� នតិក�ៈនល្�រ�អន�ំគសនបៈស�និុដលសរក្ រសូមន៣%(២ៈលត)។ ច�ុរតករចកះសូលដ� នរ្ស់អិតជ�ណ�ំរស�គរ

្តេសសរ�េក ី តិក�ៈនល្�រ�អសដ�ៈរ រថិតដ់តន���គរយតម� ធាករងកសុរ�លសានានទទួលេមជម៌នទតទ់�ន�ករចកះ

សូលដ� នៈនះៈទ។ 

តររីង�ះ្ៃនករចកះសលូដ� នរ្ស់អតិជ�ណ�ំរស�គរ្តេសសរ�េកមីនដូចា៖ 

 អិតជ�ណ�ំរស� គសីសួរ តរី ាទា� ៈនសរ� លត�េ�ន់ស ានន�សកងៈគតិក�ករចកះសូលដ� នតិក�ច�ៈណសជ�ណ�ំរស�ាន

ចកះសូលដ� នានចកះច�ននួ១២ដ� កលេីៃ�ទី៨ ុងជកល ឆិ�២០១១ ានចកះរួ្ តស�តរៈំ�ចយត អស នា� ៈវ ៉ យ្មរា�

២០០០នត់ុ ដលានៈធ�តូដតស� ទសទរៈអរៈំ�ចយត្ន�ករងរដល់យតរសសរី្ ុដលៈំ�ចយតាន្�េ្ៈ់ដរសរ

ករៈរ សៈអ�នា�ទសទរសក�ា្ៈំ�ចយតទទួលរតនូវៈសចត�ីៈសិសក�៧ច�នកចៈទៀជុដលាលត�ងរ� ស�រលួដល់តស�តរតស�ករនីី។ 

- ករចកះសលូដ� នរ្ស់ជ�ណ�ំរស�គរ្តេសាទ�ាសនកសេ (៣រូ្  ចកះានសរក្  ១៤៩ៈលត)៖ ជ�ណ�ំរសនគរ្តេសាទ�ា
សនកសេានៈនន ជៈលចកះសួរសកងទកត� ុចតអ�ៈណរុដលមនដល់ៈ់៧៩% (១១៧ៈលត) ៃនករចកះសូលដ� នសរក្ រ្ស់គរ

្តេៈនះ។ ករចកះេយ��គរ្តេមន២១% (៣១ៈលត) នា�ចូលរសួាវគ�ានៈនៈវទាកសចររយ១% (១ៈលត)។  
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 គរយតម� ធាករងកសុរ�លសានានទទួលេមជម៌នទតទ់�ន�ករចកះសូលដ� នរ្ស់អិតជ�ណ�ំរស�គរ្តេសាទ�ា
សនកសេតិក�ៈនល្�រ�រួរ អន�ំគសនប្ ប� រ្ស់យ្ាេលរដ� នា�តិក�ៈនល្�រ�អសដ�ៈរ រថិតដ់តន�រ្ស់ង�ួនៈនះៈទ។ 

តររីង�ះ្ៃនករចកះសលូដ� នរ្ស់អតិជ�ណ�ំរស�គរ្តេសាទ�ាសនកសេមនដូចា៖ 

 អិតជ�ណ�ំរស� តស សក� សតេីសរ� លត�េ�ន់ស ានន�សកងៈគតិក�ករចកះសូលដ� នតិក�ច�ៈណសជ�ណ�ំរស�ាន

ចកះសូលដ� ននា�តិក�្តេរ្ស់ង�ួនានចកះច�ននួ៧១ដ�។ កលេីៃ�ទី១៧ ុងវ ាច�ាក ឆិ�២០១១ អៈ�� ញចូលរសួយ្រក�ៈនឃក�ត�េ�់

យា��យសរតរំ�� ៈនល្�រ�ស�ៈរះស�ណល នា�សួរសកងទកត�ៈតជរវចូលរសួយ្ុល៥០០នត។់ 

-  ករចកះសលូដ� នរ្ស់ជ�ណ�ំរស�គរ្តេនៈំជ�សររ�ទ�ា (១រូ្  ចកះាន១ៈលត)៖ងកសុរ�លទទួលានេមជម៌នុជ

ករចកះសូលដ� នរ្ស់អតិជ�ណ�ំរស�សរក្ ១ៈលតតិក�ៈនល្�រ�ចកះសួរសកងទកត�យ្ារន(១ៈលត) ។  

តររីង�ះ្ៃនករចកះសលូដ� នរ្ស់អតិជ�ណ�ំរស�គរ្តេនៈំជ�សររ�ទ�ាមនដូចា៖ 

អិតជ�ណ�ំរស� ៈស ំ៉ន ី ានអៈ�� ញស�ៈរះស�ណល នា�សួរសកងទកត�យ្ាេលរដ�មនៈតជរវចូលរសួ៦០០នត់

តិក�ៈនះមនុចតៈស�ករ្ន�ាច្ន�ូចង�ៈនឃក�ស� រអនករយសរតស� រអនករៈងជ�ៃយេុវ� កលេីៃ�ទ២ី២ ុងជកល ឆិ�

២០១១។ 

IV សេា�បពងពត�ិក រំ សសំ់នក់ទាសភ ាិតំណាងរស� 

 

សភេេនតមិន់មតោិតិមពសច់សក់�កាកងក�អកាពកសទិិភអ�កតណំាងរស� 

រដ�សភ ុដលុជ�ុជស�រលួដល់ករៈសិសក�រ្ស់យតសួ�រកវជ�ាធសត៌ិក�ករៈសិសក�េ្ួរអតមរឯតសាទា�រ្ស់អិតជ�ណ�

ំរស�ៈដសមអីចា្ជកលករអចៈកះៈអជ�ណ�ំរស�ៈ់សតសួរទតទ់�ន�្រ� �ានៈនះ ៈនុជសានទនម់ននាជីវ ាធី

ណសរួចងស់លស់តិក�ករេ្ួរអតមរឯតសាទា�សមរាតសភរ្ស់ង�ួន ុច�ា្ចងស់េីករេ្ួរ នា�ករយ្គល់អតមរឯតសាទា�

សតវ ាញ។ ករេ្ួរអតមរឯតសាទា�ៈនះុជ�ុជៈធ�ៈឡ�ៈដរសានមនករេាភតា សតសួរ ង�ល់កកសដល់ជ�ណ�ំរស�ុ ដល

ន�យជរវដតអតមរឯតសាទា�ាន្តយសររតេ់មន�ន�្រ� � សកនា្សមរាតសភៈងេ�្ៈទៀជានរល់ សកនន�ៈធ�ករស�ៈរច

ចាជ�េ្ួរអតមរឯតសាទា�។  

ៈនតិក�ករចង្ល់ត�ន�ាតយស�ីេីជ�ណ�ំរស�ានុច�ថ ៈសចត�ីសក�ៈលតអតមរឯតសាទា�សភរ្ស់ជ�ណ�ំរស�រូ្

ណសរួយជរវៈធ�ៈឡ�ៈដររដ�សរន�ីយតសួ�រកជ�ាធស ៌ៈដរមនភ� ្ៈ់សចត�ីុ��ៈជកសតាសរួង�ៈងជរូនយ្ចនរដ�សភ។ 

ករេ្ួរអតមរឯតសាទា�ៈនះទសទរា្មនសៈស��ភគៈយចនរ៉�ជាច ២/៣ៃនសមរាតរដ�សភទ��សូល។ ៈនះតបមន

នមរថសមរាតរដ�សភទ��អស់អចមនសាទា�សានៈលតៃដយជរវុជរល់យេសេ្ួរអតមរឯតសាទា�ៈនះុដរ ៈ្ៈទះាមនករៈសិ

សក�េីយតសួ�រកជាធសត៌បៈដរ។ 

ៈទះ្ីរ៉�ណតបអតិជ�ណ�ំរស� ាស ៈរៀ្ មនយ្សសនរ៌តេ់មន�ន�នាជាវ ាធីៃនករដតអតមរឯតសាទា�ៈនះថរដ�

សភយជរវុជេ្ួរអតមរឯតសាទា�តសករៈសិរសក�រ្ស់យតសួ�រកជាធសៈ៌ដសមៈី្តង�ូវា្ជកលករៈនទសួរអិតជ�ណ�ំរស�ាន “គ

រយតម� ធាករអចាៃរន�របានឯតភេន�ាចយ់ជរវុជៈលតអតមរឯតសាទ�ាសភរ្ស់ៈលត នន ់ ៈច� ៈដសមអីចា្ជកលករ



ឃា ឆេេមលលសនិនតឆតនណាលរ ែខតុល- ធ៍ូ ២០១១ ាឆព័រ11 

សតសួរេមជម៌ន ឬ្�ត�អឺ�េសី�រួររ្ស់យេះំរអាជ  ឬរ្ស់ៈចយតសៈសក្អៈ��ជៈ់តសអ�ីុ ដលមនុច�ៈនតិក�យ្ចន្ទៃន

រត្្រ� �។ ” 

អិតជ�ណ�ំរស� នន ់ ៈច� យជរវានរដ�សភដតអតមរឯតសាទា�កលេីុ�ទ២ី០ ុងជកល ឆិ�២០១១ តន��ៈ់ៈនះ

ៈយកសសៈស��៨៨/៩៧ ៈដរសសងី�ួនសានានទទួលលាងាជាង�ូវករណសរួរតេ់មន�ន�ករេ្ួរអតមរឯតសាទា�ៈនះ។ “ងជក �សាន

ានដ�ៈសះថមនៈគ្��ងជក � ៈរងជក �តបសានានទទួលឯតសរាង�ូវករណសរួេីយតសួ�ថៈគៈនទងជក � នា�លាងាជសូសេ្ួរ

អតមរឯតសាទា�ងជក �ៈទ។” 

សរក្ សតមននមរថសានថៈទះាៈរក�ំ៉វៈតជៈឡ�រ៉�ណ រកជា�ធស ៌ឬសានរកជា�ធស ៌សសៈជកងល ឬសានសសៈជក

ងលរ៉�ណ គឺរដ�សភយជរវុជសៈយសចេ្ួរអតមរឯតសាទា�រ្ស់សមរាតង�ួនៈ់តសំល់ករៈសិសក�រ្ស់ជកលករៈដររដ�

សភសានន�ាចេ់ានរណៈលៈជកងលៃនៈដសច�ៃន្រ� �ុដរ។ 

ុជយ្សានៈ្ៈសលៈនតិក�មយត ១៣ ៃនចង្ស់�ីេីលត�ន�ាតយជ�ណ�ំរស�ានុច�ង�ុដរថករឃក�ង�ួន ឬករៈនទ

យ្កនជ់�ណ�ំរស�ណយជរវន� ត យ្សានៈ្រដ�សភ្ៈ��ញសជាា្ន� តតសសជាភគៈយចន ៣ភគ៤ៃនច�នួនសមរាតរដ�សភ

ទ��សូល។ 

រដ�សភសានយាតដថន�យជរវុជេ្ួរអតមរឯតសាទា�ំ ល់យគ្ក់រៈសិរ្ស់យតសួរកជា�ធស៌ុ ដរ គឺេួតនជអ់ចមនសាទា� 

្ដាៈសធ នា�នជវ់ ាចនករា្ន� តច�ៈរះករៈសិៈនះ។ 

អិតជ�ណ�ំរស�សតេីគរ្តេៈងេ�្ៈទៀជ តបរល់ថករេ្ួរអតមរឯតសាទា�ៈនះគឺសានានង�ល់សាទា�ដល់សសងី�ួនាន

្ៈ��ញសជាតិក�ករករររង�ួនសកនន�សភៈេញអ��ៈលតៃដដតអតមរឯតសាទា�រ្ស់នជ ់ េាៈសសៈធ�ា្ជ�ណ�ំរស�ៈងេ�្

ានយា្ាេមជម៌នាតល់តង់� នា�ៈដសមាី្ជ�ណ�ំរស�ុ ដលយជរវៈគេ្ួរអតមរឯតសាទា�ៈនះានអស់ចាជ�។ 

 រដ�សភតន��សតមនករៈសិសក�េីស�ណតស់��សសកីវ ាលសរួច�នួន តបដូចាអិតជ�ណ�ំរស�សរួច�នួនុដលសតេី

គរ្តេយ្ឆ�� ានៈធ�ករៈសិសក�ា្មនករ្ៈ��ជគរយតស�ករចយសរះៈដសមៈីធ�ករៈសក្អៈ��ជតិក�ករដតអតមរឯតសាទ�ា

រ្ស់អិតជ�ណ�ំរស� ុដលតន��សតៈនតិក�រដ�សភន� នគរយតស�ករតិក�ករៈសក្អៈ��ជតិក�ករដតអតមរឯតសាទ�ាៈនះៈទ 

ករ្ៈ��ជគរយតស�ករចយសរះសតៈនះ គឺៈដសមៈីធ�ៈអរយ្ាេលរដ�តបដូចាម� ស់ៈឆិជរល់ៈឃញថរដ�សភាស� ្មនសរួ

ុដលឯតំរ្ ។ អិតជ�ណ�ំរស� សកន ឆមរ សតេគីរ្តេសសរ�េកសីរ� លតិ�ៈេញមនយ្សសនបថករដតអតមរឯតសាទ�ា

ៈលត នន ់ៈច� ៈនះាៈរក�នៈរារ។ៈលតានៈលតៈឡ�ថ រដ�សភតសាកាសានុសនាស� ្មនឯតំរ្ៈនះៈឡរ វា

ស� ្មនយ្ថ្យ់ត “ៈនតិក�ៈនលកររប ចង្ស់ានមនអតិណមនៈទសសកន ជកលករកជៈ់ទសៈទ។ ករសៈយសចរ្ស់ស

ៈស�ច ៈ� ស�រ ាន គឺងកសចង្់ុ ជស�� ដូចៈចះិៈរានាៈរ�សក�ា្ៈ��ជគរយតស�ករចយសរះៈដសមៈីធ�ករៈសក្្អៈ��ជសកន

ន�ករដតអតមរឯតសាទ�ាឯតឧជ�ស នន ់ៈច�”។ 

អិតជ�ណ�ំរស� ុរស៉ ្ក���ទា� សតេីគរ្តេសាទា�សនកសេសរ� លៃយេុវ�ានមនយ្សសនថ៌ វមនភេអរក

ជា�ធស ៌ួសជក សានុសនករឯតភេនិ “សកនន�សៈយសចេ្ួរអតមរឯតសាទា�រ្ស់អិតជ�ណ�ំរស� រ៉�ៈះចណស់យជរវមន



ឃា ឆេេមលលសនិនតឆតនណាលរ ែខតុល- ធ៍ូ ២០១១ ាឆព័រ12 

ករេាភតាុដរច�ៈរះអិតុដលរ�ៈយនះ អិតុដលយជរវដតអតមរសាទា� តន��សតៈរ�សៈ��ជៈឃញថសានមនា្មនករ

េាភតា នា�សួរៈដញៈដលនូវរក�វ ាញករេ្ួរអតមរឯតសាទា�”។ 

អិតជ�ណ�ំរស� គករ ស៉លីូ សតេីគរ្តេ��៊នសកាន្កាចៈនសរ� លត�េ�ធ់�ានមនយ្សសនយ៌សៈដៀ�ៈនះង�ុដរ

ថ “គួរុជម� ស់និអស់ចាជ� សកនន�ដតអតមរនជ ់ ម� ស់ង�ួនុដលយជរវៈគដតអតមរឯតសាទា�ាន្�ត�ៈឺនសកងជ�ណ�ំរស�ទ��

អស់ា្នជដ់�”។ 

អិតជ�ណ�ំរស�គរ្តេសសរ�េកចី�នួន ៤រូ្  យជរវច� ្យ់ជរវានរដ�សភដតអតមរឯតសាទា�តិក�អរជ�ាទ៤ីៈនះ គអឺជីជ

អិតជ�ណ�ំរស� សសរ�េក ីអតិជ�ណ�ំរស� ូរ វ៉ន ់អិតជ�ណ�ំរស� សរូ សកងួរ នា�ចក�ៈយករៈនះគឺអតិជ�ណ�ំរស� ន

ន ់ៈច�។ ំល់តររីេ្ួរអតមរឯតសាទា�តន��សត ម� ស់សសងី�ួនសានុដលានៈឡ�្�ត�ៈឺនសកងសមរាតរដ�សភៈទ ៈរតបសាន

ច� ្ម់នកររុរតេាភតាៈដញៈដលតិក�តាច�យ្រក�ៈេញអ��ៈទ។ 
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