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◦еĮњũ 1 

របយករណ៍សេងខប 
ករអេងកត និង យតៃម្លេលើករអនុវត្ដកមមវិធនីេយបយែដលមនសចូនករ 
ចបស់ ស ់របស់ ជរ ្ឋ ភបិល និងម្រន្តីជប់េឆន ត នីតកិលទី ៤ ៃនរដ្ឋសភ 

(របយករណ៍ឆន ៖ំ ២០០៩ - ២០១០) 
១. េសចក្តីេផ្តើម 
 កនុង ជរ ្ឋ ភបិលនីតិកលទី៣ៃនរដ្ឋសភ គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលក៏បនអនុវត្តគេ្រមង ឃ្ល េំមលីករ
អនុវត្តករសនយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលផងែដរ េហយីបនចង្រកង និងផ ព្វផ យលទធផលរកេឃញីរបស់ខ្លួនជបន្ត
បនទ ប់។  
 ជរ ្ឋ ភិបលនីតិកលទ៤ី ្រតូវបនបេងកីតេនៃថងទ២ី៥ ែខកញញ  ឆន ២ំ០០៨ េ យរលូន េ្រកមករេបះ
េឆន តជកញច ប់ែដលេ្រជសីេរសីសមជកិគណៈរដ្ឋម្រន្តរីមួទងំនយករដ្ឋម្រន្តី និង្របធន អនុ្របធនរដ្ឋសភ និង
្របធន នងិអនុ្របធនគណៈកមមកររដ្ឋសភទងំ៩ េ យសេម្លង៩៤/៩៤ មកពីគណបក ្របជជនកមពុជ គណ
បក ហ៊្វុនសុិនបុិច និងគណបក នេ ត្តមរណឫទធិ។ តំ ង ្រស្តគណបក សមរង ុ ីនិងសិទធមិនុស មិនបនចូលរមួ
សម័យ្របជុំេនះេឡយី។ 
 េបីេទះបី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ណត្តិទ៤ីេនបន្តចំរុះគណបក  (គណបក ្របជជនកមពុជ និងហ៊្វុនសុិន- 
បុិច) បុ៉ែន្តជក់ែស្តង គណបក ្របជជនកមពុជ្រតួត្រ  និងដឹកនទំងំ្រសុង បនទ ប់ពីគណបក បនឈនះេឆន ត និង
ទទួលបន សនៈេនរដ្ឋសភដ៏េ្រចីនេលីសលប់្របមណ៧៣% ឬ២/៣ ៃន សនៈរដ្ឋសភសរុប។ 
 ជរ ្ឋ ភិបល ណត្តទិ៤ី មនចំនួនម្រន្តីនេយបយ (សមជិកគណៈរដ្ឋម្រន្តី) េ្រចីនជង ណត្តិមុនៗ គឺ
សរុបចនំួន ២៤៩ រូប1។ 
 េនេពលចូលកន់តំែណង នយករដ្ឋម្រន្តីបន្របកស ក់េចញជផ្លូវករនូវកមមវធិនីេយបយរបស់ខ្លួន៤៨
ចំណុច ែដលមនករសនយជេ្រចនីេទៀតេនកនុងចំណុចនីមួយៗៃនកមមវធិីនេយបយ រមួទងំករអនុវត្តកែំណ
ទ្រមង់វស័ិយធំៗឲយសុីជេ្រមេទៀតផង។ េដីមបអីនុវត្តេគលនេយបយេនះ ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនបន្តអនុវត្តយុទធ
្រស្តចតុេកណជំ ន២ េដីមបកំីេណីន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភិពេនកមពុជ។ 

 េដីមបបីេងកីនតម្ល ភព និងឱយ ជរ ្ឋ ភបិលមនករទទួលខុស្រតវូនូវអ្វីែដលខ្លួនបនសនយ គណៈកមម ធិករ 
ខុមែ្រហ្វលបនេធ្វកីរអេងកត និងេលីកទកឹចតិ្តឲយមច ស់េឆន ត យតំៃលេលកីរអនុវត្ដកមមវធិនីេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិ
បល។ 
 េទះបីយ៉ង  ករសនយ ក៏ដូចជកមមវធិីនេយបយភគេ្រចីនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលមនលកខណៈទូលទូំ
យ និងជពិេសសមនិមនសូចនករចបស់ ស់ ែដលជេហតុនឲំយពិបកកនុងករ ម ន ថេតកីរសនយ

                                                      
1 ទិននន័យបនមកពីករគណនចំនួនសមសភព ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជផ ព្វផ យេនកនុងេវប៉ យ ទី
ស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្តី៖ http://www.pressocm.gov.kh/khmer/gov_hierachy.php 
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ទងំេនះសេ្រមចបនក្រមិត ។  
 ករអេងកតេ យខុមែ្រហ្វល និងករ យតៃម្លេ យមច ស់េឆន តេធ្វេីទេលីែតកមមវធីិនេយបយែដលមន ឬ
បនកំណត់សូចនករ ឬលកខខណ្ឌ សនទស ន៍ចបស់ ស់ែតបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 ករអេងកតរបស់ខុមែ្រហ្វលេទេលីកមមវធិនីេយបយមនេនកនុងែផនកទ៣ី ចំែណកករ យតៃម្លរបស់មច ស់
េឆន តេទេលីកមមវធិីនេយបយមនេនកនុងែផនកទ ី៤។ 
 
២. ទំហរំបយករណ៍ និងវិធី ្រស្តៃនករអេងកត 
 វធិី ្រស្តគឺនយិយេទដល់ករអេងកត និងករ យតៃម្លេទេលីកមមវធិីនេយបយែដលមន ឬបនកំណត់សូ
ចនករចបស់ ស់ ឬលកខខណ្ឌ សនទស ន៍ ច ស់ែវងបនែដលមនេនកនុងកមមវធីិនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
នីតិកលទ ី៤បុ៉េ ្ណ ះ។ 
 ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់្រតវូបនកំណត់ថ ជករសនយ ែដលមនលទធផលជក់ែស្ដង 
ច ស់បន ដូចជករអនុម័តចបប់ ករបេងកតី ថ ប័ន ឬជសកមមភព ករអនុវត្ដអ្វមីយួចបស់ ស់េ យមន

េគលេ  េពលេវ  ឬមនចនំនួកណំត់ចបស់ ស់ ឬមួយេ្របៀបេធៀបេទនងឹអ្រ មយួចបស់ ស់។  
 កនុងន័យេនះ ខុមែ្រហ្វលបនសិក  នងិរកេឃញីករសនយេនកនុងកមមវធីិនេយបយ៤៨ចំណុចេនះ ែដល
មនែតសូចនករចបស់ ស់បនចំនួន១០ដូចែដលមនេរៀប ប់េនខងេ្រកម។ 
 ករសនយេ្របកីនុងរបយករណ៍េនះ គឺសំេ េទដល់ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់។ 
 ករកំណត់សូចនករចបស់ ស់ គឺនិយយទក់ទនិករសនយ “បេងកីត ឬផ្តល់ ឬបេងកនីអ្វីមួយ” េ យបន
បង្ហ ញចំនួន ឬេ្របៀបេធៀបជមួយអ្វីជក់ ក់។  
 ករអេងកតវភិគេនះ គសឺិក ែតេលីករសនយ ែដលមនសូចនករចបស់ ស់ែតបុ៉េ ្ណ ះ។  
 េ យែឡក កនុងករ្របមូលព័ត៌មនទក់ទងនឹងករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់េនះ គឺខុមែ្រហ្វល
ពឹងែផ្អកេទេលីទិននន័យែដលមន្រ ប់ ដូចជ្របព័នធផ ព្វផ យ របយករណ៍របស់្រកសួង និង ថ ប័នរដ្ឋនន 
និងរបស់អងគករ ឬ ថ ប័នអន្តរជតិនន។ 
 ករសេងខបករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់រមួមន៖  
១. ជរ ្ឋ ភិបល...ខតិខំសំេរចនូវកំេណីនេសដ្ឋកិចចពឆីន ២ំ០០៨ ដល់២០១៣ ឲយបនជមធយម៧% កនុងមួយ

ឆន ។ំ 
២. ជរ ្ឋ ភិបលនឹងខិតខំបេងកីនផលិតផលសរុបសំ ប់មនុស មន ក់ឲយេកីនេឡងីដល់ចនំួន្របមណ៨៧០

ដុ ្ល រ កនុងឆន ២ំ០១៣។ 
៣. ជរ ្ឋ ភិបល...កត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជជនឲយបនជមធយមេលីសពី ១%កនុងមួយឆន ។ំ 
៤. ករបេងកនី្របក់េបៀវត រជូ៍នម្រន្តី ជករ និងកងកំ ងំ ្រប ប់ វុធឲយបនយ៉ងតិច ២០% កនុងមួយឆន េំលី

្របក់េបៀវត រមូ៍ល ្ឋ ន។ 
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◦еĮњũ 3 

៥. បេងកីនៃផទដេី ះមីនឲយដល់ ៤៥,០០០ ហកិ េនឆន  ំ២០១០។ 
៦. ជរ ្ឋ ភិបលបន្តអភិវឌ សមតថភពផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត.... េ យខិតខំសេ្រមចទសិេ ផគត់ផគង់ទឹក ្អ តដល់

្របជជនេនជនបទឲយបនពី៤០ េទ៤៥% េនឆន ២ំ០១២។ 
៧. ជរ ្ឋ ភិបល...ខតិខំរក កំេណីនេភញ វេទសចរបរេទស្របមណ ២០ ភគរយជេរៀង ល់ឆន ។ំ 
៨. ជរ ្ឋ ភិបលជរំុញឲយកុមរទូេទបនបញច ប់បឋមសិក េនឆន  ំ២០១០...។ 
៩. ជរ ្ឋ ភិបល...ជរុំញឲយកុមរទូេទបពច ប់ករសិក ក្រមិតមូល ្ឋ ន ៩ឆន  ំេន២០១៥...។ 
១០. ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចបំេងកីត្របព័នធសន្តសុិខសងគម ស្រមប់ម្រន្តី ជករ កងកំ ងំ្រប ប់ វុធ កមមករ 

និងនិេយជិត និង្រសទប់្របជជនេផ ងៗ...។ 
 ចំែណកចំណុចទងំ យៃនកមមវធិីនេយបយែដលមិនមនសូចនករចបស់ ស់ ខុមែ្រហ្វលបនយក
េទពិភក ជមួយ្របជពលរដ្ឋ (មច ស់េឆន ត) ទងំ២៤មណ្ឌ ល ( ជធនី/េខត្ត) េនឆន ២ំ០០៩ េដីមបកីំណត់
លកខខណ្ឌ សនទស ន៍ែដលចង្អុលបង្ហ ញេ យយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី២ របស់ ជរ ្ឋ ភបិល។  
 ្របជពលរដ្ឋកនុងមណ្ឌ លនីមួយៗ្រតូវបនេលីកទឹកចតិ្តេដីមបកីំណត់លកខខណ្ឌ សនទស ន៍ចំនួន១០ និងបន្រប
គល់ជូនម្រន្តជីប់េឆន តមនតំ ង ្រស្ត ្រកមុ្របឹក ជធនី/េខត្ត និងតំ ង េខត្ត នងិក៏េផញីជូនដល់ ជរ
្ឋ ភិបលផងែដរ។ របយករណ៍លកខខណ្ឌ សនទស ន៍ៃនវសិ័យ ទិភពេនទងំ២៤ មណ្ឌ ល ជធនី/េខត្ត ចរក
បនេនេលីេវប៉ យខុមែ្រហ្វល2។ 
 េនឆន  ំ២០១០ ខុមែ្រហ្វលបនយកលកខខណ្ឌ សនទស ន៍ទងំេនះ្រតឡប់េទឲយ្របជពលរដ្ឋេន មមណ្ឌ ល
េខត្ត (ភគេ្រចីនគឺជ អនកែដលបនកំណត់លកខខណ្ឌ សនទស នក៍លពីឆន  ំ២០០៩) េដីមបេីធ្វីករ យតៃម្ល មរយៈ
ករផ្តល់ពិនទុេលីករបំេពញរបស់ម្រន្តី ជរ ្ឋ ភិបល និងម្រន្តីជប់េឆន ត។ ជំ នដំបូងេវទកិចំននួ៨្រតវូបនេរៀបចំ
េន មមណ្ឌ លកំពង់សពឺ កំពង់ឆន ងំ កពំត រតនៈគីរ ី េសៀម ប ឧត្តរមនជ័យ ៃ្រពែវង និងៃប៉លិន ែដលឲយមច ស់
េឆន តផ្តល់ពិនទុ គឺមនេនកនុងែផនកទី ៤ ៃនរបយករណ៍េនះ។ 
  
៣. លទធផលករអេងកតករអនុវត្ដកមមវិធីនេយបយែដលមនសចូនករចបស់ ស ់
 េនកនុងករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទងំ១០ខងេលី ជរ ្ឋ ភិបលជមធយមកនុងចេន្ល ះឆន ំ
២០០៩ និង២០១០ បនសំេរចករសនយរបស់ខ្លួនទងំ្រសុងែត ៣ (៣០%) ប៉ុេ ្ណ ះ គិតមក្រតឹមចុងឆន ំ
២០១០េនះ ែដលរមួមនករេងកីនៃផទដេី ះមីន ករផគត់ផគង់ទកឹ ្អ តេនជនបទ និងករដំេឡងី្របកេ់បៀវត រ។៍ ខ
ណៈករសនយខ្លះេផ ងេទៀតបនសេ្រមចបនេ្រចីន និងខ្លះេទៀតកំពុង្រតូវបនអនុវត្ត នងិេ យ រមិនទន់ដល់
េពលកំណត់។ 
 
៣.១. ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទ១ី៖ “ ជរ ្ឋ ភបិល...ខិតខំសំេរចនូវកំេណីនេសដ្ឋកចិចពឆីន  ំ

                                                      
2 http://www.comfrel.org/newcomfrel/components/com_mypublications/files/65761106_GW_Report_Workshop_24_provinces_capital_Final_Kh.pdf  
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◦еĮњũ 4 

២០០៨ ដល់ ២០១៣ឲយបនជមធយម ៧% កនុងមួយឆន ។ំ” 
 ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមួយៃនចណុំចទី១៦ ៃនកមមវធិនីេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនតីិ
កលទី៤។ 
 ករអេងកតេឃញីថ ងំឆន ២ំ០០៩ នងិ២០១០ ជរ ្ឋ ភិបលមិនបនសេ្រមចទងំ្រសងុនូវករសនយេនះ
េទ។ 
 របយករណ៍្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុបង្ហ ញថ កំេណីនេសដ្ឋកិចចេនឆន ២ំ០០៩ គឺមនែត០.១% 
បុ៉េ ្ណ ះ ធ្ល ក់ពី៦.៧% កនុងឆន ២ំ០០៨3 ខណៈែដលករពយករណ៍របស់ធនគរពភិពេ កេនឆន ២ំ០០៩ថ 
េសដ្ឋកចិចកមពុជធ្ល ក់ដល់ -២%4 េនឆន ២ំ០០៩។ ករធ្ល ក់ចុះកំេណីនេសដ្ឋកចិច ក៏ដូចជករមិន ចសេ្រមច ម
េគលេ ៃនករសនយ ្រតូវបនបេនទ សេទេលីវបិត្តិេសដ្ឋកិចចពភិពេ កែដលប៉ះពល់ដល់កមពុជដូចជ ករធ្ល ក់
ចុះករនេំចញផលិតផលសេម្ល កបំពក់េចញេទេ្រក្របេទស ករ្រសតុចុះចំនួនេភញ វេទសចរចូលមកទស នកមពុ
ជ និងគេ្រមង ងសង់ននក៏ថយចុះផងែដរ។ 
 េទះបីយ៉ង  ជរ ្ឋ ភិបលបនខិតខំឲយវបិត្តិេសដចកិចចេនកមពុជែដល្រតូវបន្របេមលីេមលីថនឹងធ្ល ក់
ដល់េ្រកម ០ េនះ បនមកេនកំេណីន ០.១%វញិ។ 
 េ យែឡកេនកនុងឆន ២ំ០១០ អនកវភិគទងំ ជរ ្ឋ ភិបល ថ ប័នឯកជន និងមច ស់ជំនួយបនពយករ
កំេណីនេសដ្ឋកចិច្រប ក់្របែហលគន េនចេន្ល ះពី្របមណ៥% េទ៦.៥%។ ក៏បុ៉ែន្ត កំេណីនេនះេនមិនទន់េទ
ដល់ករសនយរហូតដល់៧% កនុងមួយឆន េំនះេទ។ 
 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុកមពុជប៉ន់្របមណថ កំេណីនេសដ្ឋកចិចឆន  ំ២០១០ េនះគឺ្របមណ ៥%។ 
ចំែណករបយករណ៍របស់ធនគរពភិពេ កេចញៃថងទ ី ១៩ ែខតុ  ឆន  ំ២០១០បនពយករថ កំេណីនេសដ្ឋ
កិចចកមពុជ៤.៩% កនុងឆន ២ំ០១០ េ យ រែតករនេំចញផលិតផលកត់េដរ វស័ិយេទសចរណ៍ ្រពមទងំវស័ិយ
កសិកមម5។ ថ ប័នមូលនិធិរូបិយវតថុអន្តរជតិ (IMF) បនពយករថ េនឆន ២ំ០១០ កមពុជនឹងមនកំេណីនេសដ្ឋ
កិចចចេន្ល ះពី ៤.៥% េទ៥% េ យ រែតករនេំចញវស័ិយកត់េដរ និងចំនួនអនកេទសចរបនេកីនេឡងីចេន្ល ះព ី
១០% េទ ២០% េនកនុង្រតីមសទ២ីឆន  ំ២០១០6។  
 េលីសពេីនះ វទិយ ថ នេសដ្ឋកិចចកមពុជបនប៉ន់្របមណកំេណីនេសដ្ឋកិចចកមពុជេឡងីដល់េទ ៦.៥% និងអ

                                                      
3 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញវតថុ Recent Maro-economic indicators: http://www.mef.gov.kh/  

4េវប៉ យទយុ សីុេសរៈី  េវប៉ យវទិយុ សីុេសរៈី WB៖ េសដ្ឋកិចចកមពុជេងើបេឡើងវញិបនទ ប់ពីធ្ល ក់ចុះេនឆន ំ២០០៩ 
ផ យៃថងទី ១៩ ែខតុ  ឆន ំ ២០១០។ 
5 ដូចេយងេលខ ៤។ 
6 េវប៉ យ រព័ត៌មនេដើមអមពិល៖ អ្រ ្រកី្រកេនកម្ដុជធ្ល ក់ចុះ ២៧.៣%កនុងឆន ំ២០១០ ។ ផ យៃថងទី ២១ ែខកញញ  ឆន ំ 
២០១០។  
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◦еĮњũ 5 

្រ អតិផរ េនក្រមតិ៤% េនឆន ២ំ០១០7។ េ យែឡកេនៃថងទ ី១៦ ែខមីន ឆន  ំ២០១១ េ កនយករដ្ឋ
ម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បនមន្រប សន៍ថ ្របេទសកមពុជមនកំេណីនេសដ្ឋកចិចរហូតដល់ ៥.៩% េនឆន ២ំ០១០ 
េធៀបនឹងឆន ២ំ០០៩ េហយីកំេណីនេនះគេឺ យ រវស័ិយកសិកមម  ឧស ហកមម េស កមម នងិេទសចរណ៍8។ 
 េទះជយ៉ងេនះក្តី ក៏អ្រ កំេណីនេសដ្ឋកិចចេនឆន  ំ២០០៩ និង២០១០ ពុំទន់ឈនដល់ករំតិ ៧% ែដល
បនេលីកេឡងីេនកនុងកមមវធិីនេយបយ។ បុ៉ែន្តកេំណីនេសដ្ឋកចិចកមពុជ្រតូវបនមូលនិធិរបូិយវតថុអន្តរជតិប៉ន់
្របមណថ េនឆន ២ំ០១១ ចនឹងមនកេំណីនចេន្ល ះពី ៦ េទ ៧%។  
 ដូចេនះ កនុងឆន ២ំ០០៩ និងឆន ២ំ០១០ រ ្ឋ ភិបលមិនបនសេ្រមចទងំ្រសុងនូវករសនយរបស់ខ្លួនេនះេទ 
ក៏បុ៉ែន្តបនសេ្រមចបនខ្លះៗបុ៉េ ្ណ ះ។ 
 
៣.២. ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទ២ី៖ “ ជរ ្ឋ ភបិលនងឹខតិខំបេងកនីផលតិផលសរុបសំ ប់
មនុស មន ក់ឲយេកីនេឡងីដល់ចំននួ្របមណ ៨៧០ ដុ ្ល រ កនុងឆន ២ំ០១៣”។ 
 ករសនយេនះក៏សថិតេនកនុង និងជែផនកមួយៃនចំណុចទី១៦ ៃនកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិ
កលទី៤ផងែដរ។ 
 េទះបីយ៉ង  ករសនយគឺេផ្ត តថនឹងេធ្វឲីយបនសេ្រមចេនឆន ២ំ០១៣ខងមុខ។ វទិយ ថ នជតិសថតិិ
បនបញជ ក់ថ កនុងឆន ២ំ០០៨ ផលិតផលសរុបស្រមប់មនុស មន ក់ (GDP per capita) មនចំនួន ៧៣៩ 
ដុ ្ល រ9។ ដូចេនះ េដីមបសីេ្រមចបនដល់ ៨៧០ដុ ្ល រ កនុងឆន ២ំ០១៣ ឬកនុងរយៈេពល៥ឆន  ំ គឺ្រតូវែថមឲយបន 
១៣១ដុ ្ល រ ឬកនុង១ឆន  ំ រ ្ឋ ភិបល្រតវូបេងកីនផលិតផលសរុបស្រមប់មនុស មន ក់ឲយបនជមធយម្របមណ ២៦ 
ដុ ្ល រ។ 
 កនុង២ឆន ដំំបូងេនះ ទិននន័យននបង្ហ ញថ រ ្ឋ ភបិល ក់ ចសេ្រមច មេគលេ របស់ខ្លួនេនកនុងឆន  ំ
២០១៣។ 
 អ្រ កំេណីនេសដ្ឋកិចចទបបនជះឥទធិផលដល់ផលិតផលសរុបស្រមប់មនុស មន ក់ៗផងែដរ។ កំេណីន
េសដ្ឋកិចច្រតឹម ០.១% កនុងឆន ២ំ០០៩ បនេធ្វីឲយផលិតផលសរបុស្រមប់មនុស មន ក់បនថយពី៧៣៨ដុ ្ល រកនុងឆន  ំ
២០០៨ ឬ្រតូវជ ៧៦៤ដុ ្ល រ (៧៣៨ + ២៦) កនុងឆន  ំ២០០៩ មក្រតមឹ៧៣១ដុ ្ល រវញិ10។ 
 ក៏បុ៉ែន្ត កំេណីនេសដ្ឋកចិចកនុងឆន ២ំ០១០ ្របមណ៥% បនេធ្វឲីយផលិតផលសរុបស្រមប់មនុស មន ក់ៗេកីន

                                                      
7 វទិយ ថ នេសដ្ឋកិចចកមពុជ៖ http://www.eicambodia.org/ ផ យៃថងទី ២២ ែខ កុមភះ ឆន ំ ២០១១។ 
8 េវប៉ យវទិយុ សីុេសរ៖ី ហុ៊ន ែសន៖កមពុជមនកំេណើ នេសដ្ឋកិចច៥.៩%កនុងឆន ំ២០១០ ផ យៃថងទី ១៦ ែខមីន ឆន ំ 
២០១១ 
9 វទិយ ថ នជតិសថិតិ: Quick Figure: http://www.nis.gov.kh/ 
10 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ៖ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម២០០៩-២០១៣។ េបះពុមពឆន ំ ២០១០។ 
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េឡងីវញិដល់ ៧៩២ដុ ្ល រវញិ11។ ចំនួនេនះគឺេលីសពេីគលេ កំណត់ែដលជមធយមផលិតផលសរបុស្រមប់
មនុស មន ក់ៗស្រមប់ឆន  ំ២០១០ គ ឺ៧៩០ ដុ ្ល រ (៧៣៨ + ២៦ +២៦)។ 
 េទះបីយ៉ង វទិយ ថ នេសដ្ឋកិចចកមពុជបនប៉ន់្របមណថ ផលិតផលសរុបស្រមប់មនុស មន ក់មន
្រតឹមែត៧៨៨12 ដុ ្ល រ េមរកិបុ៉េ ្ណ ះកនុងឆន ២ំ០១០។ េបី មទិននន័យរបស់វទិយ ថ នេសដ្ឋកចិចកមពុជ គកឺរ
សនយេនះកនុងឆន ២ំ០១០ ជរ ្ឋ ភិបលខ្វះ្របមណ២ដុ ្ល រ េមរកិេទៀតស្រមប់មនុស មន ក់ៗ។ 
 
៣.៣. ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទ៣ី៖“ ជរ ្ឋ ភបិល...កត់បនថយភព្រក្ីរករបស់្របជជនឲយបន
ជមធយមេលីសព ី១%កនុងមួយឆន ។ំ” 
 ករសនយេនះក៏សថិតេនកនុង និងជែផនកមួយៃនចំណុចទី១៦ ៃនកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិ
កលទី៤ផងែដរ។ 
 េយង មករអេងកតេសដ្ឋកិចច សងគមកចិចឆន  ំ២០០៤ អ្រ ៃនភព្រកី្រកគឺ ៣៤.៧% េនឆន  ំ២០០៤13។ 
 នយករដ្ឋម្រន្តីសេម្តច ហុ៊ន ែសន បនែថ្លងកនុងសននសីិទស្តីពី “្របេទសកមពុជ និងវបិត្តេិសដ្ឋកិចចពិភពេ ក៖ 
ឥទធិពល ករេឆ្លីយតបែបបេគលនេយបយ និងសកមមភព” េនៃថងទី១២ ែខមីន ឆន ២ំ០០៩ថ អ្រ កត់បនថយ
ភព្រក្ីរកបនធ្ល ក់ចុះពី៤៥% កនុងឆន ១ំ៩៩៤ មក្រតមឹ្របមណ ៣០% េនឆន  ំ២០០៨14។ 
 ទិននន័យៃនភព្រក្ីរកេនះ្រតូវបនស្រមលួេទវញិនូវសុនទរកថរបស់សេម្តច ហុ៊ន ែសន េនៃថងទី៤ ែខកញញ  
ឆន  ំ២០១០ េនកនុងេវទិកសនទនៃនប ្ត ញទំនក់ទំនង សុីឆន ២ំ០១០ ស្តីពី “កមពុជ ៊ ន អូ្រ ្ត លី េ្រកម
្របធនបទេធ្វកីររមួគន េដីមបសីន្តិភព សន្តិសុខ និងវបុិលភពកនុងតបំន់ និងសុខុមលភព្របជជនេយងី” ថ ភព
្រកី្រកបនកត់បនថយពី្របមណ៥០% កនុងឆន ១ំ៩៩៣ មក្រតឹម៣០% េនឆន ២ំ០០៧ វញិ េហយីបនបន្តធ្ល ក់មក
្រតឹម២៧.៤% េនឆន  ំ ២០០៩។ ដូេចនះពីឆន ២ំ០០៨ ដល់ឆន ២ំ០០៩ អ្រ ភព្រក្ីរកបនធ្ល ក់្របមណ២.៦% 
(៣០% - ២៧.៤%)។ ឬេបគីិតជមធយមកនុង១ឆន  ំគឺ្របមណ ១.៣%។ 
 េទះបីយ៉ង  ករកត់បនថយអ្រ ភព្រកី្រកស្រមប់ឆន ២ំ០១០ ក់សថតិេនកនុងករប៉ន់្របមណេន
េឡយី េហយីក៏មនតួេលខខុសៗគន ែដរ ែដលតួេលខខ្លះបង្ហ ញថ សេ្រមចជង១% និងខ្លះថ តិចជង ១%។  
 ករ្របកសព័ត៌មនរបស់អងគភពព័ត៌មន និង្របតកិមមរហ័សរបស់ទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តេីនៃថងទី២០ ែខ
កញញ  ឆន ២ំ០១០ បង្ហ ញថ តួេលខចុងេ្រកយរបស់្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុ និង្រកសួងែផនករ ្របជជន
ែដលរស់េនេ្រកមបនទ ត់ៃនភព្រក្ីរកបនធ្ល ក់ចុះមក្រតឹម ២៧.៣% េនឆន  ំ២០១០។ 

                                                      
11 ដូចេយងេលខ ១០។ 
12 វទិយ ថ នេសដ្ឋកិចចកមពុជ: Economic Indicator: ://www.eicambodia.org/ ផ យៃថងទី ២២ ែខ កុមភះ ឆន ំ ២០១១ 

13 ្រកសួងែផនករ៖ ថ នភពៃនភព្រកី្រកេនកមពុជឆន ំ ២០០៤។ េបះពុមពឆន ំ ២០០៦។ 
14 េវប៉ យខុទទកល័យសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន៖ 
http://www.cnv.org.kh/2009_releases/12mar09_cambodia_economic_crisis_outlook.htm 
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 ដូចេនះ បនន័យថ អ្រ កត់បនថយភព្រកី្រកស្រមប់ឆន ២ំ០១០ គឺមន្របមណែត០.១% បុ៉េ ្ណ ះ 
(២៧.៤% - ២៧.៣%)។ 
 បុ៉ែន្តេ កឧបនយករដ្ឋម្រន្តី គត ឈន់ រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ បនបញជ ក់ថ អ្រ ភព្រកី
្រក្របេទសកមពុជ េនឆន ២ំ០០៩ បនធ្ល ក់មក្រតមឹជង២៧% េហយីកពុំង្រតូវបនគណនថ នងឹធ្ល ក់ចុះេទៀត
មកេន្រតឹម្របមណ២៦% េនឆន ២ំ០១០។ េ យេយង មទិននន័យេនះ ជរ ្ឋ ភបិលបនកត់បនថយ
្របមណជង ១% កនុងឆន ២ំ០១០15។ 
 េទះបីយ៉ង  េនខណៈែដលភព្រកី្រក្រតូវបនកត់បនថយជ្របចឆំន  ំ វសិមភពៃនកររកចំណូលក៏កន់
ែតេកីនេឡងីផងែដរ។ របយករណ៍ធនគរពិភពេ កស្តីពីបចចុបបននភពេសដចកចិច សុីខងេកតី នងិប៉សុី◌ិហ្វកិ 
ឆន ២ំ០១១ េលខទ១ី បនបង្ហ ញថ ្របេទសកមពុជគសឺថិតេនកនុង្របេទសែដលវសិមភពៃនកររក្របក់ចណូំល 
កន់ែតេកីនេឡងី (គម្ល តៃន្របក់ចណូំល មនភពខុសគន ឆង យ)ពី្របមណជង ៤០% កនុងឆន ២ំ០០៤ េទ
្របមណជិត ៤៥% កនុងឆន  ំ២០០៧។ 
 
៣.៤. ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទ៤ី៖ “ករបេងកនី្របក់េបៀវត រជូ៍នម្រន្តី ជករ និងកងកំ ងំ 
្រប ប់ វុធឲយបនយ៉ងតចិ ២០% កនុងមួយឆន េំល្ីរបក់េបៀវត រមូ៍ល ្ឋ ន។” 
 ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមួយៃនចណុំចទី១៧ ៃនកមមវធិនីេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិ
កលទី៤។ 
 ជរ ្ឋ ភិបលបនសេ្រមចទងំ្រសុងអនុវត្តករសនយេនះទងំកនុងឆន  ំ២០០៩ និងកនុងឆន  ំ២០១០។  
 េយង មអនុ្រកតិយេលខ២១អន្រក.បក ចុះៃថងទ១ី៩ ែខមក  ឆន ២ំ០០៩ បនែកែ្របតៃម្លឯក ៃនសនទ
ស នេ៍បៀវត រមូ៍ល ្ឋ នរបស់ម្រន្តី ជករសុវីលិ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធពីចនំួន៦០០េរៀល េទ៧២០េរៀល គឺ
េកីន២០%ៃនឯក សនទស ន៍ (េបៀវត រម៍្រន្តី ជករគិត មសនទសន ន៍ គឺយកចំនួនសនទស ន៍ែដលម្រន្តី ជករ
្រតូវទទលួ គុណនឹងតៃម្លឯក សនទស ន៍)។  េហយីករតំេឡងីេនះមន្របសិទធភិពចប់ពីែខមក  ឆន ២ំ០០៩។ 
 អនុ្រកតិយេលខ២០៨អន្រក.បក ចុះៃថងទី០៣ ែខធនូ ឆន ២ំ០០៩ ក៏បនតេម្លីងតៃម្លឯក ៃនសនទស ន៍េបៀវត រ ៍
មូល ្ឋ នរបស់ម្រន្តី ជករសីុវលិពី៧២០ េរៀល េទ៨៧០ េរៀលផងែដរ។ កេំណីនេនះគឺជិត២១% ៃន្របក់ែខ
េគលឆន ២ំ០០៩។ េហយីេនកនុងែខឧសភ ឆន ២ំ០០៩ ្របក់េបៀវត រជ៍មធយមរបស់ម្រន្តី ជករសុីវលិបនេកីន
េឡងីដល់៨១.៤ ដុ ្ល រ16។ 
 ករចំ យេទេលីបុគគលិកម្រន្តី ជករបនក្ល យជបនទុកមួយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល េហយីេនេដីមឆន ំ

                                                      
15 េវប៉ យ Cambodian Express News៖  កមពុជកត់បនថយភព្រកី្រកបនជង១ភគរយកនុងមួយឆន ំផ យៃថងទី ១៣ ែខ
វចិឆិក ឆន ំ ២០១០។ www.cen.com.kh  
16 ដូចេយងេលខ ១០។ 
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២០១០ នយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន បនបញជ ឲយបញឈប់ករេ្រជីសេរសីបុគគលិកម្រន្តី ជករេលីកែលងែត្រគូេពទយ 
និង្រគូបេ្រងៀន េ យ រែតករចំ យេលីបុគគលកិម្រន្តី ជករេ្រចនីហួសកំណត់។  
 នយករដ្ឋម្រន្តី្រតវូបន្រសង់សម្តីេនែខមីន ឆន ២ំ០១០ថ “អនុញញ តឲយេរសីែត្រគ ូ នងិេពទយែតបុ៉ណ្ណឹ ង។ ឯ
ថ ប័ននន េបថី មន១០០នក់ ចូលនវិត្តន៍៣០នក់ ទុក៧០នក់េធ្វកីរ។ មនិឲយេរសីថមីេទ េ្រពះចំ យរបស់

េយងីកន្លងេទមនេលីសពីក្រមតិៃន្រកបខ័ណ្ឌ ម៉្រកូេហយី»17។  
 េនែខមីន ឆន ២ំ០១០ ជរ ្ឋ ភិបលបនេចញ ចរែណន ំ ស្តីពីករេធ្វីជំេរឿន នងិអនកែដល្រតវូលុប
េឈម ះេចញពីបញជ ី្រកបខ័ណ្ឌ រដ្ឋ និងបញជ ី្របក់េបៀវត រ្៍របចែំខែដលជម្រន្តែីដលមនែតេឈម ះ (ម្រន្តីេខម ច)។ 
េយង ម រព័ត៌មន ឌេឹខមបូ េដលីចុះផ យៃថង២១ ឧសភ ២០១០ ម្រន្តី ជករ្របមណ១០%េហយី ្រតូវ
បនេធ្វជីំេរឿន េហយីបនរកេឃញីម្រន្តីេខម ច្របមណ ២,០០០នក់។ 
 
៣.៥. ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទ៥ី៖ “ ជរ ្ឋ ភបិល....បេងកីនៃផទដេី ះមនីរចួឲយដល់ ៤៥,០០០
ហកិ  េនឆន  ំ២០១០.......”។ 
 ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមួយៃនចណុំចទី២៦ ៃនកមមវធិនីេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិ
កលទី៤។ 
 ជរ ្ឋ ភិបលបនសេ្រមចបនេជគជ័យទងំ្រសុងកនុងករបេងកីនៃផទដេី ះមីន ែដលបនសនយេនកនុងកមម
វធិនីេយបយឲយេកនីដល់ ៤៥,០០០ហកិ  េនឆន ២ំ០១០េនះ។ 
 េយង មរបយករណ៍របស់ ជញ ធរមនី គិតពីឆន ១ំ៩៩២ មកដល់ែខសី  ឆន ២ំ០១០ ៃផទដីចនំួន ៦០៤ 
គីឡូែម៉្រត្រក ែដលេសមនីឹង៦០,៤០០ ហកិ  ្រតូវបនេធ្វីករេបសសំ ត។ អងគករេបសសំ តមីនរមួមន ម
ជឈមណ្ឌ លសកមមភពកំចត់មីនកមពុជ (CMAC), អងគករែម៉ក (MAG), អងគករ ឡួ្រ ស (Halo Trust) ក៏
បនរកេឃញី និងបំផ្ល ញមីន្របឆងំមនុស មនចំនួនជង៨០៩,០០០្រគប់ មនី្របឆងំរថេ្រកះចំនួន២០,៦៧២ 
្រគប់ និងសំណល់ជតិផទុះពីស្រងគ មមនជង ២,១០០,០០០18។ 
 ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម២០០៩-២០១៣ បង្ហ ញថ សរុបៃផទដែីដលបនេបស
សម្អ តមីន និងកកសំណល់ជតិផទុះមនចនំួនរហូតដល់៤៧,៦៥០ហកិ  េនឆន ២ំ០០៨។  
 េ យែឡកចប់ ងំពីឆន ១ំ៩៧៩ មកដល់ែខកកក  ឆន ២ំ០១០ មនអនករងេ្រគះេ យ រមីន្របមណ 
៦៣,៧០៤នក់ ទងំេយធ និងសុីវលិ ែដលកនុងេនះអនករងេ្រគះេ យ រមីន្របមណ ២៤៣នក់ េនកនុងឆន  ំ

                                                      
17 េវប៉ យវទិយុ សីុេសរ៖ីហុ៊ន ែសន៖ ករចំ យេលើបុគគលិកម្រន្តី ជករេ្រចើនហួសកំណត់។ ផ យៃថងទី ១៧ ែខមីន 
ឆន ំ ២០១០ 
18 េវប៉ យវទិយុ សីុេសរ៖ី អនករងេ្រគះេ យ រមីនេកើនេឡើងេនរយៈ៩ែខឆន ំ២០១០ ផ យៃថងទី២០ ែខតុ  ឆន ំ 
២០១០ 
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២០០៩19 ែដលេធៀបនឹងឆន ២ំ០០៨ មន២៧១នក់20។ ចែំណកឯឆន ២ំ០១០ មនអនករងេ្រគះេ យ រមីន
ចំនួន២៦០នក់21។  
 ដូចេនះករសនយេនះ ជរ ្ឋ ភិបលបនបំេពញេលីសពីចំននួែដលបនសនយេនកនុងកមមវធិីនេយបយ។ 
 
៣.៦. ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទ៦ី៖ “ ជរ ្ឋ ភិបលបន្តអភិវឌ សមតថភពផគត់ផគង់ទឹក ្អ ត....
េ យខតិខំសេ្រមចទសិេ ផគត់ផគង់ទកឹ ្អ តដល់្របជជនេនជនបទឲយបនព៤ី០ េទ៤៥% េនឆន ២ំ០១២។” 
 ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមួយៃនចណុំចទី៣១ ៃនកមមវធិនីេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិ
កលទី៤។ 
 ជរ ្ឋ ភិបលបនសេ្រមចករសនយេនះេនកនុងចេន្ល ះ ងំពីឆន ២ំ០០៨ ដល់២០១០ ក៏បុ៉ែន្តមិនទន់បន
សេ្រមចទងំ្រសងុឲយបនដល់៤៥% េទេនឆន ២ំ០១០ ខណៈេពលែដលរយៈេពលស្រមប់ករអនុវត្តករសនយេនះ
ដល់ឆន ២ំ០១២។ 
 េយង មទនិនន័យជេំរឿនទូេទនូវ្របជ ្រស្តេន្របេទសកមពុជឆន ២ំ០០៨ ែដលដកឹនេំ យ្រកសួង
ែផនករ បនកំណត់ទឹក ្អ តស្រមប់ទទួលទនរមួមន ទឹកម៉សុីនប ្ត ញ អណ្តូ ងសនប់ អណ្តូ ងមនគ្រមប នងិ
ទឹកេភ្ល ង។  
 ទិននន័យជំេរឿនបនបង្ហ ញថ ជិត៤០% ៃន្របជជនកមពុជមន្របភពទឹកេ្របី្របស់េនឆន ២ំ០០៨។ េទះបី
យ៉ង  េនតំបន់ជនបទមនភគរយទបៃន្រគួ រែដលមន្របភពទឹកស្រមប់ទទលួទន។ ទិននន័យក៏បន
បង្ហ ញែដរថ េ្រចីនជងពីរភគបីៃន្របជជនេនទី្របជុជំនមន្របភពផគត់ផគង់ទឹក ្អ តស្រមប់ទទួលទនេន
បរេិវណេគហ ្ឋ នរបស់ពកួេគ។ បុ៉ែន្តេនជនបទមន្របមណែត៣០%បុ៉េ ្ណ ះ ែដលមន្របភពទឹកស្រមប់
ទទួលទនេនកនុងបរេិវណេគហ ្ឋ នរបស់ពួកេគ។ 
 េនកនុង រលិខតិរបស់សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី ហុ៊ន ែសន ចុះៃថងទី១៣ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១០ កនុងឱកស “ទិ
ជតិេលីកកំពស់អនម័យជនបទេលីកទ ី ០១” បន្រសង់ទនិនន័យពីជំេរឿនឆន ២ំ០០៨ ថ ្រគួ រេនជនបទែដល
មនលទធភពទទួលបនេស ទឹក ្អ តេ្របី្របស់មន៤១%។ 
 ចំែណកែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម២០០៩-២០១៣ បនបង្ហ ញពីកររកីចេ្រមីនៃនករ
ទទួលបនទឹក ្អ តេន មជនបទថ មន្របជពលរដ្ឋេនជនបទ្របមណ៤០.៤៩% េនឆន ២ំ០០៨ ទទួល
បនទឹក ្អ ត។ ភគរយេនះគឺធ្ល ក់េបីេ្របៀបេធៀបេទនងឹឆន ២ំ០០៧ ែដលមន៤៥.៥% និងឆន ២ំ០០៦ ែដលមន 
                                                      
19 រព័ត៌មន ឌឹេខមបូ េដលី៖ Mine Clearance Work Remains Unfinished ផ យៃថងទី១៨ ែខកុមភៈ ឆន ំ ២០១០ 
20 រព័ត៌មន ឌឹេខមបូ េដលី៖ Mine Awareness Day Brought to Cambodia’s Far corners  
េចញផ យៃថងទី២៥ ែខកុមភៈឆន ំ២០១០ 
21 រព័ត៌មន ឌឹេខមបូ េដលី៖ចំនួនអនក ្ល ប់និងរបួសេ យយុទធភណ្ឌ មិនទន់ផទុះេនឆន ំ២០១០េកើនេលើសកលពីឆន ំ
មុន េចញផ យៃថងទី១៤ ែខធនូ ឆន ំ២០១០។ 
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៤២.៦%។ 
 េ យែឡកេនឆន ២ំ០១០ ែផនករយុទធ ្រស្តអភវិឌ ន៍ជតិបចចុបបននកមម២០០៩-២០១៣ បនប៉ន់្របម
ណចំនួន្របជពលរដ្ឋេន មជនបទទទួលបនទឹក ្អ ត ចមនដល់្របមណ៤៣.៤៩%។ 
 
៣.៧. ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទ៧ី៖ “ ជរ ្ឋ ភិបល...ខិតខំរក កំេណីនេភញ វេទសចរបរេទស
្របមណ ២០ ភគរយជេរៀង ល់ឆន ។ំ” 
 ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមួយៃនចណុំចទី៣៥ ៃនកមមវធិនីេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិ
កលទី៤។ 
 កនុងរយៈេពល២ឆន េំនះ ជរ ្ឋ ភិបលមិនបនសេ្រមចបនទងំ្រសងុចំេពះករសនយរបស់ខ្លួនេនះេទ ក៏
បុ៉ែន្តសេ្រមចបនខ្លះៗ។  
 ករខិតខរំក កំេណីនេភញ វេទសចរបរេទស្របមណ ២០ភគរយជេរៀង ល់ឆន  ំ ពុំទន់បនសេំរច មទសិ
េ ែដលបនកំណត់េនកនុងកមមវធិីនេយបយេនេឡយីេទទងំកនុងឆន  ំ២០០៩ និង ២០១០។ 
 របយករណ៍ែដលេចញេ យ្រកសួងេទសចរណ៍បនបង្ហ ញថ ករមកដល់របស់េភញ វេទសចរបរេទសកនុង
ឆន ២ំ០០៩ បនេកីនេឡងីែត១.៧% េធៀបេទនងឹឆន ២ំ០០៨22។ រឯីឆន ២ំ០១០ ចំនួនេភញ វេទសចរបរេទសមក
ដល់្របេទសកមពុជបនេកនីេឡងី១៦%23។ 
 ទិននន័យេនះមនករធ្ល ក់ចុះេបីេធៀបេទនឹងឆន ២ំ០០៨ េ យ រែតវបិត្តិេសដ្ឋកចិចបនប៉ះពល់ដល់្របភព
ហរិញញវតថុរបស់េភញ វេទសចរេនជុវំញិពភិពេ ក24។ រឯីករេកនីេឡងីវញិេនឆន ២ំ០១០ ្រតូវបនេ ករដ្ឋម្រន្តី
្រកសួងេទសចរណ៍ េថង ខុន បញជ ក់ថ គឺេ យ រែតកមពុជមនេគលេ េទសចរណ៍ស្រមប់ទស នធំៗេ្រចនី 
ជពិេសសមន្របព័នធផ្លូវថនល់្រសលួ េហយីសន្តិសុខធនបនល្អ ជមួយគន េនះែដរក៏េ យ រេសដ្ឋកចិចេងីបេឡងីវ ិ
ញ។ 
 
៣.៨. ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទ៨ី៖ “ ជរ ្ឋ ភបិលជរំុញឲយកុមរទូេទបនបញច ប់បឋមសកិ េន
ឆន ២ំ០១០”  
 ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមួយៃនចណុំចទី៣៦ ៃនកមមវធិនីេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិ
កលទី៤។ 
                                                      
22 រព័ត៌មន ឌឹេខមបូ េដលី: ករមកដល់របស់េភញ វេទសចរេកើនេឡើង ១២.៣៩% ផ យ។ េចញៃថងទី០៦ ែខសី  ឆន ំ 
២០១០។ 

23 រព័ត៌មន ឌឹេខមបូ េដលី: Visitors on the rise, but spending less money។ េចញផ យ ៃថងទី០៤ ែខមក  ឆន ំ
២០១១។ 
24 ដូចេយងេលខ ២២។ 



ũģŎŁũ‗ч₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗģŎЯřŲŌĕ₤РşĜ˝ũşĤ₤сŵ₤сũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲ ĕЊ₣ņ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ аĕũřť₤ļ(ũģŎŁũ‗чĂĖ е៖ ƯƠƠ៩ - ƯƠơƠ) 

◦еĮњũ 11 

 ករសនយេនះេនឆន ២ំ០១០ ជរ ្ឋ ភិបលមិនទន់បនសេ្រមចបនទងំ្រសងុេនះេទ េទះបីយ៉ង  
ជរ ្ឋ ភិបលបនបំេពញេ្រចីនចំេពះករសនយេនះ។ 

 េដីមបី ចបេំពញនូវករសនយេនះបន គឺលុះ្រ ែតធនយ៉ងេ ច ស់ឲយកុមរទងំអស់បនចូល
សិក ្រគប់ៗគន  េហយីបនទ ប់មកគឺ្រតូវធនមិនឲយមនអ្រ េបះបង់ករសិក  និងធនឲយកុមរទងំអស់បញច ប់
ថន ក់ទី៦។ 
 ទិននន័យជំេរឿនឆន ២ំ០០៨ េ យ្រកសួងែផនករបង្ហ ញថ េនឆន ២ំ០០៨ មន្របជពលរដ្ឋ៧២.០៩%  
(៨,៩៥៩,៣៨៣នក់) ៃន្របជពលរដ្ឋែដលមន យុ៧ឆន េំឡងីេទ (ែដលមនចំនួន ១១,៤៣៤,៩៤៦នក់) 
េចះ ន និងសរេសរភ ែខមរ។ េទះបីយ៉  ្របមណ៤៩% កនុងចំេ មអនកេចះ ន និងសរេសរ គឺមិនបន
េរៀនដល់បញច ប់បឋមសិក េនះេទ។ 
 ចំែណកករអេងកតេសដ្ឋកិចចសងគមកិចចកមពុជឆន ២ំ០០៩ របស់្រកសងួែផនករបង្ហ ញថ កុមរែដលមន យុ
៥ឆន េំឡងី ែដលមនិែដលចូលេរៀនេ ះមនរហូតដល់២០.៦% េហយីអ្រ េនះមនខពស់េនតំបន់ជនបទែដល
មនរហូតដល់២៣.៥%។ អ្រ មិនបនចូលេរៀនេនះេបេី្របៀបេធៀបេទឆន ២ំ០០៤ មនករថយចុះ្របមណ ៤% 
បុ៉េ ្ណ ះ (២៤.១% កនុងឆន  ំ២០០៤)។ 
 ព័ត៌មនែដលេចញផ យេ យវទិយ ថ នសថិតៃិន្រកសួងែផនករដែដលក៏បនបង្ហ ញឲយេឃញីថ កុមរកមពុ
ជែដលមន យុចប់ពី៦ឆន  ំ ដល់១១ឆន  ំ ្របែហល៨១%បនចូល បឋមសិក កនុងឆន ២ំ០០៩25។ ដូចេនះ 
េន១៩%េទៀតែដលមិនទន់បនចូលេរៀន។ 
 េ យែឡក ្រកសួងអប់រយុំវជន នងិកី  បនបង្ហ ញទិននន័យខពស់ជងេនះេ យអ្រ ពិតចូលេរៀនថម ី
(កុមរែដលដល់ យុ្រតូវេរៀន េហយីបនចូលេរៀនថន ក់ទី១) កនុងឆន ២ំ០០៩-២០១០ មនរហូតដល់៩៣.៨%។ 
េហយីអ្រ េបះបង់ករសិក ក៏មន េ យកនុងឆន សិំក ២០០៧-២០០៨ មន៨.៨% និងបនធ្ល ក់ចុះមកេន◌ូ 
៨.៣% េនឆន សំិក ២០០៨-២០០៩26។ 
 ្រកសួងអប់រក៏ំបនឲយដឹងែដរថ អ្រ បញច ប់ករសិក េនបឋមសកិ ក៏មនករធ្ល ក់ចុះព៨ី៥.៦% កនុងឆន  ំ
២០០៨-២០០៩ មក្រតឹម៨៣.១% កនុងឆន សំិក ២០០៩-២០១០។ 
 ដូចេនះកនុងឆន ២ំ០១០ មនកុមរមយួចំនួនមិនបនចូលសិក េនះេទ េហយីកនុងចំេ មកុមរែដលបន
ចូលសិក េនបឋមសិក ក៏មិនបនបញច ប់ក្រមិតបឋមសិក ទងំអស់គន ែដរ េ យអ្រ បញច ប់បឋមសិក េនឆន ំ
សិក  ២០០៩-២០១០ មនែត៨៣.១%បុ៉េ ្ណ ះ27។ 
 
                                                      
25េវប៉ យ រព័ត៌មនេដើមអមពិល៖ អនកេចះអក រមន៧៣%។ ផ យេចញៃថងទី ២២ ែខតុ  ឆន ំ២០១០  
26 ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ៈនិងកី ៖ សននិបតបូកសរបុលទធផលករងរអប់រ ំយុវជន និងកី ឆន ំកន្លងមក និង
េលើកទិសេ ស្រមប់ឆន ំបន្ត។ េបះពុមព ែខមីន ឆន ំ ២០១០។ 

27 ដូចេយងេលខ ២៦។ 
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៣.៩. ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទ៩ី៖ “ ជរ ្ឋ ភបិល...ជំរុញឲយកុមរទូេទបពច ប់ករសិក ក្រមតិ
មូល ្ឋ ន ៩ឆន  ំេន២០១៥...។”  
 ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមួយៃនចណុំចទី៣៦ ៃនកមមវធិនីេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិ
កលទី៤។ ករសនយេនះ គឺ្រតូវសេ្រមចឲយបនេនឆន  ំ២០១៥។ 
 កនុងរយៈេពល២ឆន  ំ ជរ ្ឋ ភបិលបនខ្ំរបឹងសំេរចករសនយរបស់ខ្លួន បុ៉ែន្តេទះជយ៉ង  ក៏មិនទន់សេំរ
ចបនដល់េគលេ ែដលបនសនយទងំ្រសុងេនះែដរ។ 
 េដមីបី ចសេ្រមចនូវករសនយេនះបន ជបឋម ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវសេ្រមចឲយបននូវករសនយរបស់ខ្លួន
ែដលធនឲយកុមរទូេទបញច ប់ករសិក  យ៉ងេ ច្រតឹមបឋមសិក េនឆន ២ំ០១០។ ែតករសនយេនះ ជរ ្ឋ ភិ
បលេនមិនទន់សេ្រមចបនេនេឡយីេទ។ 
 សំ ប់កំរតិសកិ ៩ឆន  ំ េបី មទិននន័យជំេរឿនឆន ២ំ០០៨ ែដលេចញេ យ្រកសួងែផនករបង្ហ ញថ េនឆន  ំ
២០០៨ ្របជពលរដ្ឋែដលេចះ ន នងិសរេសរេនកមពុជ្របមណ១៧% បនបញច ប់ករសិក ្រតមឹកំរតិមូល ្ឋ ន
បឋមភូម។ិ 
 េ យែឡក្រកសួងអប់រ ំ យុវជន នងិងកី  ក៏បនេរៀបចំែផនករយុទធ ្រស្តរបស់ខ្លួនែដលមនសូចនករ
ចបស់ ស់ផងែដរ។ 
 ចំនួនអនុវទិយល័យមនករេកីនេឡងី ១,១២២ កនុងឆន សំិក ២០០៨-២០០៩ ដល់ ១,១៧២ កនុងឆន សំកិ  
២០០៩-២០១០។ េទះបីយ៉ង  ចនំួនសិស េរៀនេនអនុវទិយល័យមនករថយចុះពី ៣៤៥,០៣០ កនុងឆន ំ
សិក ២០០៨-២០០៩ មកេន ៣៣០,៦២៥ េនឆន សំិក ២០០៩-២០១០28។ 
 ជងេនះេទេទៀត អ្រ េបះបង់ករសិក េនកនុងមធយមសិក បឋមភូមិក៏េនខពស់េនេឡយីែដរ។ ទិននន័យ
របស់្រកសួងអប់របំង្ហ ញថ កនុងឆន សំិក ២០០៨-២០០៩ មនអ្រ េបះបង់ករសិក ដល់២២.៨០% េនមធយម
សិក បឋមភូមិខណៈែដលេគលេ របស់្រកសួងឲយមន្រតឹមែត១៩% បុ៉េ ្ណ ះ។ កនុងឆន សំិក ២០០៨-២០០៩ 
មនេបកខជនចុះេឈម ះ្របលងបឋមភូមចិំនួន១៤៥,៩៥៦នក់ ែតមក្របលងចំនួន ១៤៣,២១៨នក់ និងចំនួន
េបកខជន្របឡងជប់មន្របមណ៩១.១៣% (១៣០,៥១៩នក់)។ 
 ចំែណកេនឆន សំិក  ២០០៩-២០១០ អ្រ ្របលងបឋមភូមិជប់មនជង៩០%29។  
 បរមិណចំននួកុមរបនសិក ្រតឹមក្រមិតបញច ប់ករសិក មូល ្ឋ នមិនទន់បនសេ្រមច បុ៉ែន្តបែនថមបញ្ហ គ ឺ
អំពីគុណភពៃនករអប់រេំនមនក្រមិតយ៉ងខ្ល ងំ។ បញ្ហ េនះ្រតូវបនមជឈ ្ឋ នខ្លះេលីកេឡងីទក់ទងេទនឹង្របក់
េបៀវត ររ៍បស់្រគូបេ្រងៀនែដលមនក្រមិតតិចតួច ែដលជេហតុេធ្វឲីយគុណភពៃនករអប់រមំនករធ្ល ក់ចុះ30។ 
                                                      
28 ដូចេយងេលខ ២៦។ 
29 រព័ត៌មន ឌឹេខមបូ េដលី៖ សិស ថន ក់ទី៩ ជង៩០% ្របលងជប់បឋមភូមិ។ ផ យៃថងទី ១៩ ែខកកក  ឆន ំ 
២០១០។   
30 េវប យវទិយុ សីុេសរ៖ី រ ៉ងុ ឈុន េសនើដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអប់រទំទួលយកអនុ សន៍ ផ យៃថងទី ១៦ ែខកុមភៈ ឆន ំ ២០១១ 
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១០. ករសនយែដលមនសូចនករចបស់ ស់ទ១ី០៖ “ ជរ ្ឋ ភិបលនឹងេរៀបចបំេងកតី្របព័នធសន្តិសុខសងគម 
ស្រមប់ម្រន្តី ជករ កងកំ ងំ្រប ប់ វុធ កមមករ នងិនេិយជតិ នងិ្រសទប់្របជជនេផ ងៗ...។” 
 ករសនយេនះសថិតេនកនុង និងជែផនកមួយៃនចណុំចទី៣៨ ៃនកមមវធិនីេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលនីតិ
កលទី៤។ 
 ជរ ្ឋ ភិបលបនសេ្រមចបនេ្រចីនកនុងករបេងកតីជ ថ ប័នទក់ទងនឹង្របព័នធសន្តសុិខសងគម ក៏បុ៉ែន្តដេំណី
រករេនះេនមនភពសមុគ ម ញ និងករផ្តល់េស េនមនភពមិនចបស់ ស់។ ករបេងកីត្របព័នធសន្តិសុខសងគម
ស្រមប់ម្រន្តី ជករ និងកងកំ ងំ្រប ប់ វុធ គពុឺំទន់េឃញីមនចបប់ចបស់ ស់េនេឡយី េបីេទះបជីមន
យន្តករអនុវត្តេ យែឡក ម្រកសួងនមីួយៗ។ 
 េដីមបអីនុវត្ត ចបប់ស្តីពីរបបសន្តសុិខសងគមស្រមប់ជនទងំ យ ែដលសថិតេនេ្រកមបទបញញត្តិៃនចបប់ស្តី
ពីករងរ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេនឆន  ំ២០០២។ 
 អនុ្រកតឹយ ស្តពីេីប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម េលខ១៦ អន្រក-បក ចុះៃថងទ០ី២ ែខមីន ឆន  ំ២០០៧ សំ ប់
ករធន ៉ ប់រង និភ័យករងរក៏្រតូវបនបេងកីត។ 
 េនកនុងឆន  ំ២០០៨ ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជវីៈបនេចញ្របកសេលខ ០២១ កប-្របក ស្តីពី
បញជ ីកសហ្រគស ្រគឹះ ថ ន និងកមមករ និេយជតិកនុងេប ជតិរបបសន្តសុិខសងគម ែដលត្រមូវឲយនិេយជក ឬ
មច ស់សហ្រគសមកចុះបញជ ីកសហ្រគស ្រគះឹ ថ នរបស់ខ្លួន នងិកមមករ និេយជិតកនុងេប ជតរិបបសន្តសុិខ
សងគម។ 
 េនឆន ២ំ០០៨ ដែដល ្រកសួងករងរ ក៏បនេចញេសចក្តី្របកសេលខ១០៨ កប-្របក ស្តីពកីរកំណត់
អ្រ ភគទន និងែបបបទៃនករបង់ភគទនស្រមប់ែផនក និភ័យករងរ។ ្របកសេនះត្រមូវឲយនិេយជក្រតវូ
បង់ និភ័យករងរជូនដល់េប ជតិរបបសន្តសុិចសងគម។  
 ្របកសរបស់្រកសួងករងរស្តីពី វកលិក និភ័យករងរក៏្រតូវបនបេងកតីេឡងីផងែដរ េនឆន ២ំ០០៨ 
ែដលកំណត់ពីសិទធទិទលួបន និងែបបបទ និងក្រមិតៃនករទទួលបន វកលិក និភ័យករងរ ស្រមប់្រគឹះ
ថ នែដលចុះបញជ ីកនុងេប ជតរិបបសន្តសុិខសងគម។ 

 ជបន្តបនទ ប់ េប ជតិរបបសន្តិសុខសងគមេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួងករងរ ក៏បនេចញលិខិត
ក់កំហតិដល់ ថ ប័ន សហ្រគស ្រកុមហុ៊ន និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលនន ចប់បងខំឲយចុះបញជ ី និងបង់វភិគ

ទនជមួយេប ជតិរបបសន្តសុិខសងគម។ 
 
៤. លទធផល យតៃម្លរបសម់ច សេ់ឆន តេទេលើករអនុវត្តលកខខណ្ឌ សនទស ន៍ 
 េនកនុងឆន ២ំ០០៩ គណៈកមម ធិករខុមែ្រហ្វលបនេធ្វសីិកខ ចំនួន២៤ េន្រគប់មណ្ឌ លទងំ២៤ (១ 
មណ្ឌ លមនសិកខ  ១)។ េនកនុងសិកខ េនះ មច ស់េឆន តបនពិភក  និងកំណត់លកខខណ្ឌ សនទស ន៍



ũģŎŁũ‗ч₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗģŎЯřŲŌĕ₤РşĜ˝ũşĤ₤сŵ₤сũĠ₤сŬĄũŢť ķЊģŲ ĕЊ₣ņ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ аĕũřť₤ļ(ũģŎŁũ‗чĂĖ е៖ ƯƠƠ៩ - ƯƠơƠ) 

◦еĮњũ 14 

ចំនួន១០ ែដលេឆ្លយីតបយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទ២ី និងកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល
ស្រមប់មណ្ឌ លេរៀងៗខ្លួន។ 
 េនឆន ២ំ០១០ កនុងេគលបណំងព្រងឹងករចូលរមួរបស់មច ស់េឆន ត កនុងករ ម នករអនុវត្តរបស់ម្រន្តជីប់
េឆន ត ខុមែ្រហ្វលបនយកលកខខណ្ឌ សនទស ន៍ទងំេនះ្រតឡប់េទឲយ្របជពលរដ្ឋេន មមណ្ឌ លេខត្ត (ភគ 
េ្រចនី គជឺអនកែដលបនកំណត់លកខខណ្ឌ សនទស ន៍កលពីឆន ២ំ០០៩) េដីមបផី្តល់ពិនទុេលីករបេំពញរបស់ម្រន្តី ជ
រ ្ឋ ភិបល និងម្រន្តីជប់េឆន ត។ ជលទធផលេវទិកចំនួន៨ េន មមណ្ឌ ល កំពង់សពឺ កំពង់ឆន ងំ កំពត រតនៈគីរ ី
េសៀម ប ឧត្តរមនជ័យ ៃ្រពែវង និងៃប៉លិន ែដលឲយមច ស់េឆន តផ្តល់ពិនទុ។ 
 កនុងេវទិកទងំេនះ មច ស់េឆន ត្រតូវផ្តល់ពិនទុេទេលីករសេ្រមចបនៃនលកខខណ្ឌ សនទស ន៍និមួយៗ េ យ 
“ពិនទុ១ សំ ប់ករមិនបនេធ្វីទល់ែតេ ះ ឬបនេធ្វីតិចតួច (េ្រចីនបផុំត្រតឹម២០%)” “ពិនទុ២ សំ ប់ករបនេធ្វី
ខ្លះ (២១%-៤០%)” “ពនិទុ៣ សំ ប់ករបនេធ្វមីធយម (៤១%-៦០%)” “ពិនទុ៤ សំ ប់ករបនេធ្វេី្រចីន (៦១%-
៨០%)” និង“ពិនទុ៥ សំ ប់ករបនេធ្វេីសទីរែតទងំ្រសុង ឬបនេធ្វីទងំ្រសុង (៨១%-១០០%)”។ 
 
៤.១. អនកចូលរមួ និង គមនិ 
 កនុងេវទិកទងំ៨ មណ្ឌ ល មនអនកចួលរមួសរុប ៧២៧ នក់ ែដលកនុងេនះមន្រស្តី ២១៧នក់ ែដលភគ
េ្រចនី គឺជអនកែដលបនចូលរមួកនុងសិកខ កំណត់លកខខណ្ឌ សនទស ន៍ៃនវស័ិយ ទិភពកនុងមណ្ឌ លេរៀងៗ
ខ្លួនេហយីែដលជអនកតំ ងសហគមន៍េនមូល ្ឋ ន ជកសិករ អនកលក់ដូរ ម្រន្តី ជករ សិស /និស តិ បុគគលកិ
អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល។ល។  
 េនេវទិកទងំ៨ មនករចូលរមួពី គមិនជតំ ង ្រស្ត ្របធន/សមជិ្រកុម្របឹក េខត្ត សមជិកគណៈ
អភិបលេខត្ត/តំ ង េខត្ត/មនទីរ និង្របធនអងគករ/សមគមថន ក់េខត្ត។ 
 កនុងេនះ មនតំ ង ្រស្តចំននួ៧រូប៖ មកពីគណបក ្របជជនកមពុជ១រូប គឺឯកឧត្តម ល ី សុន, គណ
បក សមរង ុ៤ីរូប គឺ ឯកឧត្តម នុត រុដំលួ ឯកឧត្តម ឃ ីវណ្ណេដត េ កជំទវ ែក សុវណ្ណរតន៍ នងិេ កជំទវ មូរ 
សុខហរួ  គណបក សិទធិមនុស ១រូប គឺ ឯកឧត្តម អូ៊ ច័នទឬទធ ិនិងគណបក នេ ត្តមរណឫទធិ១រូប គឺឯកឧត្តម េ  ៉
ន។ី  
 ្របធន និងសមជិក្រកុម្របឹក េខត្តចនំួន ១៤ រូប៖ មកពីគណបក ្របជជនកមពុជ៧រូប គឺ ឯកឧត្តម យមឹ 
ធនិ ឯកឧត្តម េកតី សុធ ឯកឧត្តម សុខ ហម ឯកឧត្តម េទព បូរ ីឯកឧត្តម េក េ ភ័ណ្ឌ  ឯកឧត្តម ឃុយ េសៀន 
និងឯកឧត្តម ឡុង ឈុនៃឡ។ សមជកិ្រកុម្របកឹ េខត្តគណបក សមរង ុ៣ី រូបគឺេ កជទំវ ែវន៉ ៉  ឯកឧត្តម នុ
ត សុផុន នងិឯកឧត្តម ទមឹ បុ៊ ្ណ ។ សមជកិ្រកុម្របឹក េខត្តមកពីគណបក នេ ត្តមរណឫទធិ៣រូបគឺឯកឧត្តម ទ ំ
រ ីឯកឧត្តម ពយ រទិធ នងិឯកឧត្តម អុ៊ក វធុ។ សមជិកប្រកុម្របឹក េខត្តមកពីគណបក ហ្វ៊ុនសុិនបុិច ១រូប

គឺ ឯកឧត្តម ឡុង វណ្ណី ។ 
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អភិប
តំ ង
សមគមចំនួ

៤.២. លទធផ
១- កពំ

កំពង់សពឺ គឺម
េ្រចនី មន៤
ចែដលមច ស់េ

លកខខណ
១. សូមជួយ
ៃ្រពេឈេីន
[ឲយបន១០
សុំបេងកតីៃ្រព
យអងគ ្រសុ
ឆន ២ំ០០៩ 
េរៀបចសំំណំុ
គមន៏ៃ្រពេឈ

₤Ю₣ šĠ ŁũΒЮ₣̨

លរងេខត្តចំ
េខត្តចំននួ

ន៨ រូប។ 

លៃនករ យ
ពង់សព៖ឺ  មច
មន១ចំនុច 
ចំនុចសំ ប់ក
េឆន តភគេ្រចី

លទធផល
េទេលចីនុំច

ណ្ឌ សនទស ន៍
យទប់ ក ត់ 
្រសុកគងពសិី
០០%] ចប់ពី
ពសហគមន៍ 
សកុថពង ចនំនួ

និងសុឲំយរ
ណឯក រ 
ឈេីនឃុទ័ំពម
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នួន៣រូបគឺ ឯ
ន៣រូបគឺ េ

យៃម្ល មមណ្ឌ
មច ស់េឆន ត
ែដលមច ស់េឆន
ករបនេធ្វីម
ចីន យតៃម្ល

លៃនករ យត
ចនមីយួៗៃន
ៃនវស័ិយ ទិ
បងក រករក

ស ីឱ ៉ ល់ ភនំ្រ
ព្ីរតមឹឆន ២ំ០
េនតំបន់ភនំ

ន៣.៨៧៩ហិ
ដ្ឋបលៃ្រពេឈ
នងិទទលួ គ
មន ្រសុកថព
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ឯកឧត្តម មុ៉ម
ក លី សំរទឹធ

ណ្ឌ ល 
យតៃម្លេទេល
ឆន តភគេ្រចី
មធយម ឬបនេ
សំ ប់ករមនិ

តៃម្លរបស់មច ស
លកខខណ្ឌ ស
ទភិព 
កប់បផំ្ល ញ
្រសចួ ថពង 
០០៩ និង
ភន្ំរពះ ឃុំ
ហកិ  េន
ឈ ី ជួយ
គ ល់សហ
ង។ 

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ម េរឿន េ
េ ក េមៀវ 

លីលកខខណ្ឌ
នផ្តល់ពិនទុថ
េធ្វីពក់ក ្ត
នបនេធ្វីទល

ស់េឆន តេទេល
សនទស ន៍ៃនវសិ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

ក្រសី ទមឹ
ៃម៉ នងិេ

សនទស ន៍ៃន
ថ សំេរចបន
ល មន៣ច

ល់ែតេ ះ ឬ

លកីរសេ្រមច
ស័យ ទភិព
លទធផលៃន

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

ម ៉ ត នងិ
េ ក ែង៉ត 

នវសិ័យ ទភិ
នទងំ្រសងុ ម
ចំនុចសំ ប់ក
ឬបនេធ្វីតិចត

ចបនរបសម់
ពទងំដប់េន
ករផ្តលព់និទុេ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

ងេ ក្រសី ឯ
េរឿន។ និង

ភពទងំ១០
មន១ចំនុច
ករបនេធ្វីខ្ល
តួច។ 

ម្រន្តជីប់េឆន ត
នកនុងេខត្តកពំ
េ យមច សេ់ឆ

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ឯក សុវណ្ណភ
ង្របធនអងគ

 េនកនុង
សំ ប់ករេធ្វី
ះ និងមន១

ត 
ង់សព ឺ
ឆន ត 
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ភរៈ។ 
ងករ/

េខត្ត
បន
 ចំនុ
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២. សុំជួយ
េនឃុអំម
ក  េនឃុំ
ក  េនឃំ
បន់  េស 
ចំករ១១៥
និងសុេំ ះ្រ
រ ងំចក 
សិទធិដី េនឃ

៣. ផ្តល់ថន
្រគប់្រគន់ 
េទស) និង
សត្តឃតជ
ពីែខេម  

៤. លុប
េន ទខុស
្របសិទធភិព
២០១០ 
បំពុលសត្វៃ
ពីឆន ២ំ០១០

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

យេ ះ្រ យ
ងំ៨ភូមិ ស

ឃុយអងគចំនួន
ឃុមំ ងំ 
អូ ៃផទដីែ្រស
.៤៧ ហកិ
្រ យវ ិ ទដី
្រសុកសំេ ង
ឃុំ ល់ ្រ

ថន ំ ៉ ក់ ងំ 
មួយឆន មំ្តង 
ង្រគប់តំបន់ 
ជេរៀង ល់ៃថង
ឆន ២ំ០០៩ 

បបំត់ ក
សចបប់(្រប
មួយរយភគ
និងលុបបំប
ៃ្រពឲយបនមួ
០។ 

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ដីសមបទន
សរបុចំនួន១ 
ន៣ភូមិ ១ ៤
និង ងំសយ
៤២៩.២៧ហ

 (១០ស
ដីេនភូមិ្រពីង
ទង។ សំុផ្ត
្រសុកឱ ៉ ល់។

បងក រជំងសឺ
(ឬ មជំន
នងិសូម្រតួត
ថង ឲយបនដតិ
តេទ។  

ករេ្របី្របស់
ប់ឆក់្រតី) 

គរយ េ
បត់ករ្របម
យរយភគរយ

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
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សងគមកិចច
៨៥០ហិ
៤០០ ហិ
យ េន តំ
ហកិ  ដី
ហគមន៍) 
ង ឃុំ
ល់ប្លង់កមម
។ 

សត្វឲយបន
នញបេចចក
តពនិតិយ ទី
តដល់ ចប់

ឧបករណ៏៍ 
ឲយមន

េនកនុងឆន  ំ
ញ់ និង 
យ ចប់ 

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

 

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ĕЊ₣ņ
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ũũģŎŁũ‗ч₤

៥. ្របមួលស
សទឹងឲយ ្អ ត
ឲយេហយីឆន ំ

៦. សុំឲយរដ្ឋ
ទីផ រស្រម
ែដលតៃម្លក
តៃម្លៃថ្លជង
       

៧. តេម្លីង្រប
េសស្រគូបេ
េឡងីេទច
ប ្ត លដល
មន ក់ៗឲយប
សិក ចប់ពី

៨. េន្រគប់
្រគន់ និង
េម៉ង ចប់ពី
បលជំងឺេ
្រក។ 

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

សំ មកនុងផ
ត និងស
 ២០០៩ តេ

ដជយួទិញកស
មប់ផលិតផល
កសិផលធ្ល ក់
ងទផី រ។ 

្របក់េបៀវត រ ៍
្រងៀន និង្រ
ប់ពីឆន ២ំ០១
ល់្រគូ មកំរ ិ
បនម្តង កន
ពីឆន  ំ២០១០

បមណ្ឌ លសុខ
ងមនបុគគលកិ
ពីចុងឆន ២ំ០
យឥតគិតៃ

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

រកំពង់សពឺ និ
្ត ប់ធន ប់េន

េទ។  

សិផល េនេព
លកសិកមម 
ចុះ េ យ

រដ៍ល់ម្រន្តី ជ
្រគេូពទយពី១០
១០ និងផ្តល់
តិ និងមុ
កនុងមួយឆន េំន
០។ 

ខភព ្រតូវម
កជំនញ្របច
០៩ និងបេងកី
ថ្លជូន្របជព

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

និងកនុងទឹក
នកនុងផ រ 

ពល គម ន
ឬេពល

យរដ្ឋ្រតវូឲយ

ជករ ជពិ
០០ដុ ្ល រ 
លវគគបណ្តុ ះ 
មុខជំនញ 
ន្រគប់ភូមិ

មនថន ្ំរគប់
ចកំរ្រគប់
ងកីនករពយ
ពលរដ្ឋ្រកី

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ĕЊ₣ņ
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ũ

 
ែ
េ
េ
 
 

ũģŎŁũ‗ч₤

៩. សុំឲយច
បនឆប់យ៉

១០. សុំ
្ឋ ន រហ
ទំនស់ដីធ្លី 
េសសដី 
ឆន ២ំ០០៩ 
ដល់តុ ក
អឹម េនទូទ
បទេលមីស្រព
រលួយ សីុសំ
១១. េតីអន
ជប់េឆន តេទ
ក្រមិត
 

២- រត
ែដលមច ស់េឆន
េធ្វីខ្លះ និងម
េឆន ត យតៃម

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

ចបប់្របឆងំអំ
យងយូរេដីមឆន

សុឲយ ជញ ធរ្រ
ហូតដល់ថន ក់
ចប់ពីែខេម
េសអូ េ
និងសុឲំយ

ករ ម្រន្តី ជក
ទងំេខត្តកំពង
ពហមទណ្ឌ  
សណូំកពីជនេ
អនកេពញចតិ្ត
ទលី លកខខ
? 

តនគរិ៖ី លកខ
ឆន ត យតៃម្ល
មន៥ចំនុចសំ
ម្លថបនេធ្វេី

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

អេំពពុីករលួយ
ឆន  ំ២០១០។

្រគប់លំ ប់ថន
េខត្តសុំឲយេ
ម ឆន ២ំ០០
ះ្រ យឲយច
យមនចបប់ផ្ត
ករ េយធ បូ៉
ង់សពឺ ែដលប
និង្រប្រពឹត

េលមីស។ 
ករអនុវត្តន៍រ
ណ្ឌ សនទស ន៏

ខណ្ឌ សនទស
ម្លសំ ប់ករប
សំ ប់ករមិនប
េ្រចីន និងប

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

យេចញឲយ
។     

ថន ក់ពីមូល
ះ្រ យ

០៩ ជពិ
ចប់េនកនុង
ផ្តនទ េទស
បូ៉លសី េប៉
បន្រប្រពឹត្ត
ត្តអំេពីពុក

របស់ម្រន្តី
ន៏ទងំ១០

ស ន៍ៃនវស័ិយ
បនេធ្វីមធយម 
បនេធ្វីទល់ែ
នេធ្វីេសទីរែតទ

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ទិភព១០
ឬបនេធ្វីព
ែតេ ះ ឬប
ទងំ្រសងុ ឬ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

០ចំនុច ែដល
ក់ក ្ត ល,
បនេធ្វីតិចតួ
បនេធ្វីទងំ្រ

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

លមច ស់េឆន តប
មន៣ចំនុច
ច េហយីពុមំ
្រសុងេទ។ 

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

បនផ្តល់ពនិទុគ
ច មច ស់េឆន ត
មនចំនុច

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

គឺ មន ២ ចំ
ត យតៃម្លថ
មួយែដលមច

ĕЊ₣ņ
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ũũģŎŁũ‗ч₤

លកខខណ
១/ ជរ ្ឋ ភិ
ពុករលួយឲយ
ែខ០១ ឆន ២ំ
ឲយមន្របសិ
នឹងចបប់្រប
មចបប់ េ

បុណយសក្តិ 
ឯក ជយ្របឆ
២០១០ ែដ

២/ ចប់ពីេ
្រប ប់ វុធ
ឯកជនមយួ
្របស់គំ ម
ល់បញ្ហ ែដ
រដ្ឋ្រតូវេ ះ្រ
ែដលមន្រ
៣/ ចង់ឲយម
មន់ ទ េគ
ែខ០៩ ចប់
អូរជុំ ភូមិកផំ្លិ
្រសកុកូនមុំ 

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

លទធផល
េទេលចីនុំ
ណ្ឌ សនទស ន៍
ភិបល្រតវូបេ
យបនេនយ៉
២០១០ េហយី
សិទធភិព េ
បឆងំអំេពពុីក

យមិនេរសី
េហយី្រតូវបេ
ឆងំអំេពពុីក
ដរ។ 

ដីមឆន ២ំ០១
ធជតិ េទ
យក្ត ប់តូច 
កំែហង្របជ
ដលេកីតមន
្រ យេ យ
ប់។ 

ម្រន្តកីសិកមមច
គ ្រជូក (១ឆន
បពីឆន  ំ២០១
ផ្លញិ ឃុលំយំង
េខត្តរតនគិរ ី

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

លៃនករ យត
ចនមីយួៗៃន
ន៍ៃនវស័ិយ
េងកតីចបប់្រប

យងយូរ ្រតឹមៃ
យ្រតូវអនុវត្ត
យជន ្រប
ករលួយ ្រតូវផ្ត
សេអីងេទេលី
េងកីតគណៈក
រលយួេន េដី

១០ សុំកុំយក
បំេរផីល្របេយ
ឬជនមនអ

ជពលរដ្ឋ កមម
នេឡងីជមយួ
យសន្តវិធិី នងិ

ចុះបេ្រងៀនពី
ឆន  ំ៣ដងៈ ែខ
០) េនភូមិ
ង ភូមិ ៣ ្រត
។ី  

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

តៃម្លរបស់មច ស
នលកខខណ្ឌ ស
ទិភព 
បឆងំអំេពី
ៃថងទ០ី១ 
ចបប់េនះ
ប្រពឹត្តផទុយ
ផ្តនទ េទស
លី នៈ 
កមម  ធិករ
ដីមឆន  ំ

កកងកំ ងំ
យជន៍្រកុម
អំ ចេ្របី
មមករ េហយី
យ្របជពល
ង មចបប់

ពី វធិ ីចិញច ឹម
ខ០១ ែខ០៤
ណងឡ ិឃុំ
តពងំ្រកហម

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ស់េឆន តេទេល
សនទស ន៍ៃនវសិ

 

ម 

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

លកីរសេ្រមច
ស័យ ទភិព
លទធផលៃន

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

ចបនរបសម់
ពទងំដប់េន
នករផ្តល់ពិនទុ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

ម្រន្តជីប់េឆន ត
នកនុងេខត្តរតន
េ យមច ស់េ

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ត 
នគរិ ី
េឆន ត 

ĕЊ₣ņ
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ũũģŎŁũ‗ч₤

៤/ តុ ក
្រកី្រក ែដល
ក់ពកយប

២០១០ តេ
អនកេទសកនុ
ចប់ពីេដីមឆន

៥/ ក ងផ្ល
ង ្រសុកល
ល់ឆន ២ំ០
លុង េទភូមិ
ឆន ២ំ០១១។
បេតឲយេហី
ផ្លូវចូលភូមពិី
ឃុតឺំន្រសុក
េ្រគះ ឬេក
េ្រគះ ឬេក
្រសកុបរែកវ
៦/ សង់
េនភូមិ អ
២០១១។ 
បនទប់) េន
ៃស។ 
ចញឲយរចួ
េរៀនបឋមសិ
្រសកុបរែកវ
្របក់េកប ង)
ឆន ២ំ០១២ 
េនឆន ២ំ០១
មុំ េនឃុ្ំរត

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

រ មិន្រតវូយក
ជជនរងេ្រគ
បណ្តឹ ងចូលតុ
េទ េហយី
កនងពនធនគរ
ឆន  ំ២០១០ 

ផ្លូវពីទីរមួ្រសុក
លំផត់ ្របេភ
១១។ ថនល់ច
មិ សុ៊យ ឃុំ
។ ្រសកុអូរយ៉
យ្រតឹមឆន ២ំ
ពផី្លូវធំ (ផ្លូវ៧
កកូនមុំ ្របែវង
កសូ៊ឲយេហយី 
កសូ៊ពីផ្លូវ ជតិ

 ៥០០ែម៉្រត
េរៀនបឋ

អង ថន ក់បឋ
សង់
ភូមិកៃឡ 
េរៀនមេត្តយ
ល់េនឆន  ំ

សិក (៥បនទប
 និង មណ្ឌ
) េនឃុ្ំរតព
និងមណ្ឌ

១១។ ជរុំញក
តពងំេ្រចស 

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ក្របក់ពី្របជ
គះ េនេពល

ករ ចប់
ល់ករេទសួ
មិន្រតូវយក្រ
តេទ។  

កលំផត់ េទ
ភទថនល់េកសូ៊
ចក់េកស៊ូពី្រ
ឃុកចញ ឲយ
យ៉ វ ដល់ភូ
០១១ ្រកល
៧៨) េទភូមិ
ង ៥០០ ែម៉្រ
្រតឹមឆន ២ំ០
តិចូលភូមិយុនឺ
ត។  
ឋមសិក ថមី 
ឋមសិក ឲយរួ
េរៀន បឋ
ពូន ឃុភំនំក

យយមួយ េនភូ
២០១២។ 
ប់)េនភូមិ
លសុខភព 
ពងំ្រកហមឲ
លសុខភពេ
ករក ងផ

(សំណង់ថម

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

ជពលរដ្ឋ
ល ពួកគត់
បពីេដីមឆន  ំ
រសុខទុកខ
្របក់េឡយី

ទភូមិប
សូ៊ ឲយរចួ
្រសកុបន
េហយីេន
ភូមិគងធំ ឃុំ
លេកសូ៊។ 
មិ អនិ 
្រត ្រកល
១១។ ផ្លូវ
ន ឃុកំក់ 

(៦បនទប់)
ចួ ល់េនឆន ំ
ឋមសិក (៤
កុក ្រសុកវុនឹ
ភូមិ ១ ឃុ ំក
សង់

 ឃុកំក់
(សំណង់ថម
ឲយរចួ ល់េន
េនឃុំ អង
រ ្រសកុកូន

ថម) ឲយេហយី

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

) 
ឆំ
៤
ន
ក

ក
ថម
ន
ង
ន
យ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ
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ũũģŎŁũ‗ч₤

េនឆន ២ំ០១
៧/ សុំឲយម្រ
្រជូក នងិសំុ
កនុងែខ០១ 
យក់៉េខ ចនំ
េនភូមិកៃឡ
ៃស និងភូមិ
េ យសុឲំយ
ទន់មន ច

៨/ សុំឲយម្រ
២ ដងកនុងមួ
ម្រន្តចុីះមន
េដីមឆន ២ំ០

៩/ សុំឲយបេ
ដូចជ េ ង
េម មី និងេ
រមួេខត្តរតន

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

១០។ 
្រន្តីកសកិមមចុ
សុពូជ្រជូកមយួ
ែខ ០៤ ែខ
ននួ ៦០កបល
ឡ ពូន ភនំ
មកិេត ឃុលំ
េមភូមជិ អ
ចប់ពីឆន  ំ២០

្រន្តេីពទយសត្វច
មយួឆន  ំែខ០៦
នគន ៣នក់ ច
១០។   

េងកតីេ ងច្រក
ច្រក្រគប់ ្វ
ងច្រកែកៃច
គរិ ីយ៉ងយូរ

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ចុះបេ្រងៀន រេ
យចនំនួ (បេ្រ
ខ ០៧) និង
ល ញី៤០ េ
ភនំកុក ឃុភំនំកុ
លុងជ័រ ្រសកុ
អនកែចកឲយអន
០១០។  

ចុះចក់ថន  ំ(
៦ និង ែខ១២
ចក់េន្រគប្់រ

កធុនតូចចំនួច
យចនទី េ ង
ចន សែណ្ត កេ
រឆន  ំ២០១២

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

េបៀបចិញច ឹម
្រងៀន៣ដង
ងសុពូំជ្រជូក
ឈម ល២០ 
កក ្រសុកវុនឺ
កអូរយ៉ វ 
អនកែដលអត់

េគ្រកបី) 
២ មន
្រសុកចប់ពី

ច ៣ មន
ច្រកែកៃចន
សៀងេនទី
២។  

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ĕЊ₣ņ
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ũ

 
 
េ
ច
ថ
េ
 

ũģŎŁũ‗ч₤

១០/ សុំ
ខនងេនភូមិ១
បនលុង។ 
េត ្រសកុអូរ

១១/ េតីអនក
ជប់េឆន តេទ
ក្រមិត

៣- ៃប
េឆន ត យតៃម
ចំនួន៤ ចំនុច
ថបនេធ្វីខ្លះ
េធ្វីតិចតួច។ 

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

បឋមសិ
១ ្រកុម
មួយខនងេទៀ
យ៉ វ ឲយប

កេពញចិត្តក
ទេលលីកខខ
? 

ប៉លនិ៖ កនុង
ម្លថបនេធ្វេី
ចែដលមច ស់ 
ះ េហយីមនែ

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ក ចំនូន ២
សុ៊យឃុកំ
តេនភូម ិក
បនកនុងឆន  ំ២

រអនុវត្តន៍ រប
ណ្ឌ  សនទស

ងចំេ មល
េ្រចនី និងប
េឆន ត យត
ែត១ចំនុចេទ

 

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

២ខនង (មួយ
កចញ្រសុក
កងយុ ឃុប៉ំ
២០១០)។ 

បស់ម្រន្តី
ន៍ទងំ ១០ 

កខខណ្ឌ សនទ
បនេធ្វីេសទីរែត
តៃម្លថបនេធ្វី
ទ ែដលមច ស់

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ស ន៍ៃនវស័ិយ
តទងំ្រសងុ 
ធ្វីមធយម ឬប
សេឆន ត យតៃ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

យ ទិភពទ
ឬបនេធ្វីទងំ
បនេធ្វីពក់ក
ៃម្លថ ម្រន្តជី

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

ទងំ១០ ពុមំ
ង្រសងុ។ េហ
្ត ល, មន

ជប់េឆន ត មិន

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

មនចំនុច
ហយីមនលក
ន៥ ចំនុចមច
នបនេធ្វទីល

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

មួយែដលមច
កខខណ្ឌ សនទស
ស់េឆន ត យ
ល់ែតេ ះ ឬ
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ũũģŎŁũ‗ч₤

លកខខ
១/ សុំរកទផី
កសិកមមដូច
េពត…យ៉ង
មធយម ឲយប
េខត្តៃប៉លិន
េទ។  

២/ សុំឲយម
យកពនធតិច
២០០៩] 
ចប់ពីឆន ២ំ
 

៣/ ្រតូវឲយម
ល មបេចច
ពូជដំ កំ
ជងតៃម្ល ប
កសិករកនុងេ
េទ។  

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

លទធផល
េទេលចីនុំ
ណ្ឌ សនទស ន៍
ផ រេសរសីំ
ចជ ្រសូវ ដឡំ
ងេ ច
បន២៥% ៃន

 ចប់ពីែខ វចិ

មនករនេំចញ
ចជងតៃម្លបចច
្របែហល៥
០០៩។  

មនករ្រតតួពិ
ចកេទសេ យ
កសិកមម ែដល
បចចុបបនន [ែខក
េខត្តៃប៉លិន 

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

លៃនករ យត
ចនមីយួៗៃន
ន៍ៃនវសិយ័
ប់លក់ផលិត
ឡូងមី សែណ្ត
ស់មួយ គីឡូ
នតៃម្ល ងំ ១
ចឆកិ ឆន ២ំ០

ញ ចូល កស
ចចុបបនន [ែខក
០%េនកនុងេ

ពិនតិយ និង ប
យមនទីរកសកិ
លនចូំលឲយម
កកក  ឆន ២ំ០
ចប់ពឆីន ២ំ០

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

តៃម្លរបស់មច ស
នលកខខណ្ឌ ស
ទភិព 
តផល 
ណកបយ 
ឡូ្រកមជ
១លី្រតេន
០៩ េនះត

សិផល នងិ
កកក  ឆន ំ
េខត្តៃប៉លិន

បណ្តុ ះប ្ត
កមមេខត្ត។ 
មនតៃម្លទប
០០៩] ដល់
០១០ េនះត

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ស់េឆន តេទេល
សនទស ន៍ៃនវសិ

ប

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

លកីរសេ្រមច
ស័យ ទភិព
លទធផលៃន

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

ចបនរបសម់
ពទងំដប់េន
នករផ្តល់ពនិទុ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

ម្រន្តជីប់េឆន ត
នកនុងេខត្តៃប៉ល
េ យមច ស់េ

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ត 
លនិ 
េឆន ត 

ĕЊ₣ņ
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ũũģŎŁũ‗ч₤

៤/ សុំឲយម
េ្រក 

ទំហ ំមត់េល
្របជុំជនឃុសំ
២០១២។  

៥/ សុំផ្លូវ្រគួ
ចប់ពីឆន ២ំ
សងក ត់អូរ
្រកចប់េលី 
អណ្តូ ង ចប
សទឹង្រតង់ ម
៣ ពីភូមិភនំក

េ្រក 
មួយកែន្លង 

៦/ សុំតេម្លងី
បន១០០%

កក  ឆន ២ំ០
ន កនុងេខត្ត
បន៤០% 
េទ។ 

៧/ សុំឲយម
ទប(១%កន
ជកសិករខចី
ដល់ ២០១

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

ន្រប យ េ
ែដល្រប
ល ី៥ែម៉្រតពី 
សទងឹ្រតង់ ចប

សួ្រកហម និ
០១០ ដល់២
េ  ៉ពីភូមិប៉
្របែហល ១២
ប់ពីភូមិថនល់ែ
មន្របែវង ្រប
កុយ ដល់ភូមិ
្របែវង ៨ គ
េនភូមិប ំ

ង្របក់ឧបតថ
% ៃន្របក់

០០៩]។ សំ
ៃប៉លិន សុំត
ជេរៀង ល់

មនឥណទន
កនុង១ែខ) ស
េនកនុងេខត្ត 
៥។  

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

េនឃុសំទឹង្រត
យមន្របែវង
ចនុំចភូមិទំន
ប់ពឆីន  ំ២០១

និង ព នចំនួន
២០១៥។ ទី 
បងរលឹម ដល់
២គម។ ទ ី២
កង ដល់ភូមិ
បែហល ១៨ 
មែិ្រសអនទ ក់ 
គម។ នងិទី ៤
ងស៊ូ សងក ត់

មភចប់ពីេមភូ
កឧបតថមភបចចុប

ប់ម្រន្តី ជក
តេម្លីង្របក់ែ
លឆន ចំប់ពីឆន  ំ

ន ែដលមន
សំ ប់្របជព
ៃប៉លិនពឆីន

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

តង់ ្រសុក
ង ៣០គម 
នប់ ដល់ទី
១០ ដល់ 

ន៤ ែខ  
១ េនកនុង

ល់ភូមិ
២ កនុងឃុអូំរ
មកូិនដំរ ីឃុំ
គម។  ទី 
កនុងឃុំ
៤ សុំ ព ន
តបយ៉ខ។ 

ភូមិ េមឃុ ំឲយ
បបនន [ែខក
ករ្រគប់ ថ ប័
ខ្របចែំខឲយ
២០១០ ត

នករ ្របក់
ពលរដ្ឋែដល
ឆន  ំ ២០១០ 

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

យ
ក

ប័
យ
ត

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ
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ũ

 
េ
ក

 

ũģŎŁũ‗ч₤

៨/ សុំឲយម
េស ពយប
ៃប៉លិន ឬប
[ែខកកក  ឆន
២០១០។  
  

៩/ សុំឲយបេ
ឲយបន េន
េទ។  

១០/ សុំតេម
តិច៤០មុឹន
ទត់េរៀង ល
២០១០។  

១១/ ចំនុចរួ
របស់ម្រន្តជី
ទងំ១០ ក្រ

៤- កំ
េ ះ និងប
ករមិនបនេ
្ត ល សំ ប

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

នករពយប
ល កនុងមនទរីេ
បញចុ ះតៃម្ល ៥០
ឆន ២ំ០០៩] 

េងកតី ចបប់្រប
ចុងឆន ២ំ០០

ម្លងី្របក់េបៀ
េរៀលកនុងមយួ
ល់ែខ េនកនុង

រមួៈ េតីអនកេព
ជប់េឆន តេទេ
្រមិត ? 

ពត៖ មច ស់េ
នេធ្វីខ្លះ។ ក
ធ្វីទល់ែតេ
ប់ករបនេធ្វី

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

លជងំឺ េ យ
េពទយបែង្អក 
០% ពីតៃម្លប
ឲយបនេនកនុ

បឆងំអេំពីពុក
០៩ ខង មុខ

ៀវត រ ៍ ្រគបូេ្រ
យែខ េបកីឲ
ងេខត្តៃប៉លិន

ពញចិត្តករអ
េលីលកខខណ្ឌ

េឆន តភគេ្រចី
ករ យតៃម្លរប
ះ េហយីក៏
េ្រចីន និងប

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

យពុំយកកំៃរ
កនុងេខត្ត
បចចុបបនន 
កនុងឆន  ំ

ក រលួយ
ខេនះត

្រងៀន យ៉ង
ឲយបនេទៀង
ន ចប់ពីឆន  ំ

អនុវត្តន៍ 
ណសនទស ន៍

ចីន យតៃម្ល
បស់មច ស់េឆន
កគម នចំនុច
បនេធ្វីេសទរីែត

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

េទេលីលកខ
ឆន ត មន ៥ 

មួយែដល
តទងំ្រសុង ឬ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

កខខណ្ឌ សនទស
ចំនុច សំ ប់

លមច ស់េឆន តផ្ត
ឬបនេធ្វីទងំ

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

ស ន៍ទងំ១០
បករបនេធ្វីខ្ល
ផ្តល់ពនិទុថប
្រសងុ។ 

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

 កនុងកំរតិមិន
ខ្លះ និង ៥ ចំ
បនេធ្វីមធយម 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

នបនេធ្វទីល
ចនុចេទៀត សំ
ឬបន េធ្វពី

ĕЊ₣ņ
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ũũģŎŁũ‗ч₤

លកខខ
១/ ជួសជុល
មួយឆន មំ្តងកន
ទឹកឈូ ្រសុ
្រ ច ្រសកុ
អងគរជ័យ ច
យ៉ងយូរ្រតូ

២/ ផ្តល់ករ
និងបេងកីតទី
ពនធករនចូំ
េលីសពីពនធ
កំពតមន 
២០០៩ ដល

៣/ ចប់ពឆីន
ែតទទួល គ
របស់្របជព
បន ក់ព
ទងំអស់ឲយ

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

លទធផល
េទេលចីនំ

ណ្ឌ សនទស ន៍
ល និង ្ត រ្រប
កនុងចេំ ម
កឈូក ្រសកុ
បនទ យមស
ចប់ពីឆន  ំ២០
តូវ ្ត រឲយបន

របណ្តុ ះប ្ត
ទផី រដល់កស
ចូលនូវ ផលិ
បចចុបបនន) 
(្រសូវ បែន្ល 
ល់ ២០១២។

ឆន  ំ២០០៩ េ
ល់ និងចុះប
ពលរដ្ឋ ែដល
កយេទ និងប
យបន [១០០

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

លៃនករ យត
នុចនមីយួៗៃន
ន៍ៃនវសិយ័
បព័នធធ
ម៧្រសកុរមួ ម
កដងទង់ ្រស
ស ្រសុកជុគំិរ ី
០០៩ ដល់២
ន្រគប់្រសុក។

ល ទំនក់ទ
សិករ ្រពម
លតិផលកសិ
ពីខងេ្រក

ដូង េពត…
។  

េទ ជញ ធរជ
បញជ ីសហគម
លបនបេងកីតេ
ប្រងក បបទេលមី
០%]។  

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

តៃម្លរបស់មច ស
នលកខខណ្ឌ ស
ទភិព 
្រស្ត ល់
មន្រសកុ
សកុកំពង់
និង្រសកុ
០១២ 
  

ទំនងទីផ រ 
មទងំបេងកីន
កមម (ឲយ
កែដលេខត្ត
…)ចប់ពីឆន  ំ

ជលផល្រតវូ
មន៍េន ទ
េឡងី និង
លមសីេន ទ

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ស់េឆន តេទេល
សនទស ន៍ៃនវ ិ

វ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

លកីរសេ្រមច
ស័ិយ ទភិ
លទធផលៃន

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

ចបនរបសម់
ពទងំដប់េន
នករផ្តល់ពនិទុ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

ម្រន្តជីប់េឆន ត
នកនុងេខត្តកពំ
េ យមច ស់េ

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ត 
ពត 
េឆន ត 
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ũũģŎŁũ‗ч₤

៤/ ផ្តល់េមធ
ឥតគិតៃថ្លេហ
និងបណ្តឹ ងឲ
្រគប់ភគីែដ
ចប់ពីឆន ២ំ

៥/ ចត់វធិ
ម្រន្តរីដ្ឋបល
និងអនកមន
ជមួយជនេ
ខុសចបប់កនុ
តេទ ឲយប

៦/ តៃម្លេស
យៗ សូមប
មួយនទី 
២០១០ 
មន្របព័នធអី
្របស់ជ
ទងំ៧ និង
បនេន ឆន ំ

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

ធវដីល់្របជ
ហយី [១០០
ឲយបនចបស់
ដលពក់ព័នធទ
០១០ តេទ

នករ មផ្លូវ
លៃ្រពេឈ ីកង
នអំ ចមយួ
េលមីសកប់បំ
កនងេខត្តកពំត
ន [១០០%

ស ទូរស័ពទ 
បញចុ ះតៃម្លទូរ

[ឆ្លង្របព័នធ
និងេន្រគប់
អុនីធឹែណត 
ធរណៈេ
ង្រកុងកំពត 
២០១១។   

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ជពលរដ្ឋ្រក្ីរក
០%]  េសុីបអ
ស់ ស់ ដល់
ទងំអស់េនេ
។   

វចបប់មុឹងម៉
ងកំ ងំ ្រប
យចនំួន ែដល
ផ្ល ញៃ្រពេឈី
ចប់ពីឆន ២ំ០
]។  

ករេ្រប្ីរប
ស័ពទ្រតមឹែត៣
] យ៉ងយូ

្រសុក
សំ ប់្របជ
យឥតគិតៃថ្ល
េខត្តកំពត 

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

ក េ យ
អេងកតេរឿងក្តី 
លទកីែន្លង
េខត្តកំពត

មត់ ដល់
ប់ វុធ 

លឃុបឃតិ
ឈ ីែដល
០០៩ 

ស់្របព័នធនមីួ
៣េសន កនុង
យូរ ្រតឹមឆន ំ
ទងំអស់្រតវូ
ជពលរដ្ឋេ្របី
ថ្ល េន្រសកុ
យ៉ងយូរឲយ

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

មួ
ង
ឆ ំ
វ
បី
ក
យ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ
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ũũģŎŁũ‗ч₤

៧/ បេងកីន្រ
បនសមរមយ
េដីមបពី្រងឹង

៨/ បេងកីតម
ចរតឹ នងិបណ
ជួសជុលមូ៉ត
គម នករងរ
គរចំនួន

យុវជនអន

៩/ ្ត រេឡី
្រសកុទឹកឈ
២០១០ និង
២០០០េរៀល
តៃម្ល១០០០

១០/ ្រគប់
ទបជង១%
្ត លដល់

កមចមុីននឹងអ
េទ។  

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

្របក់េបៀវត
មយគឺឲយបន៤
សមតថភព្រ

មជឈមណ្ឌ ល 
ណ្តុ ះប ្ត ល
តូ) ស្រមប់េ
រេធ្វីេន្រកុងកំ
២ ខនង (ស្រ
ថ) ឲយរចួ

ងវញិនូវទនំប
ឈូ េខត្តកំពត 
ងសូមបញចុ ះត
លកនុង ១លី្រ
០ េរៀលកនុងមួ

ថ ប័នឥណ
%កនុងមួយែខ

ល្របជពលរដ្ឋ
អនុញញ តខចី 

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

រ ៍ ដល់្រគូវប
៥%ជេរៀង
្រគូបេ្រងៀន។ 

ស្រមប់អបរ់ ំ
លវជិជ ជីវៈ (ក
េកមងអនថ 
កពំតេ យក
្រមប់្របមូល
ល់កនុងឆន ២ំ០

ប់ ទ ក់ទកឹ ឃ
ឆន  ំ២០០៩
តៃម្លេ្របង ំ
្រត និងេ្របងម
មួយល្ីរត។  

ទន ្រតូវយ
ខ និង្រតូវម
ដ្ឋ ពីករេ្រប្ីរ
ចប់ពីឆន ២ំ

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

បេ្រងៀន ឲយ
ល់ឆន ំ

 

រែំកែ្រប អត្ត
កត់េដរ 
និងយុវជន
ក ង
លេកមង និង
០១២។ 

ឃុ ំេកះតូច 
៩ ដល់ឆន  ំ
ងំ្រតឹមែត 
ម៉សូតកនុង

យកករ្របក់
មនបណ្តុ ះប
្របស់លុយ
២០១០ ត

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ
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ែ
ប
ក

ũģŎŁũ‗ч₤

១១/ េតីអនក
ជប់េឆន តេទ
ក្រមិត

៥- េស
ែដលមនដល
បនេធ្វខី្លះ គឹ
ក ្ត ល ប

លកខខ
១/ ជំរុញឲយ
ចបប់ ស្តីពីក
ឆប់រហ័សេ
បន្រតឹម្រតូ
ផ ព្វផ យ 
ទូ យទូទ

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

កេពញចិត្តក
ទេលលីកខខ
? 

សៀម ប៖ មច
ល់េទ៧លកខ
គឹមនែត៣ចំ
នេធ្វេី្រចនី និ
លទធផល

េទេលចីនុំច
ណ្ឌ សនទស ន៍
យ ជរ ្ឋ ភិប
ករ្របឆងំអំេ
នេដីមឆន ២ំ
តវូ [ មចបប់
ដល់្របជព
ទងំ្របេទស។

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

រអនុវត្តន៍រប
ណ្ឌ សនទស ន

ស់េឆន តភគ
ខណ្ឌ សនទស
នុចេទ េហយី
ិងបនេធ្វេីសទី

លៃនករ យត
ចនមីយួៗៃនល
ន៍ៃនវសិយ័
ល និងសភ
េពពុីករលួយ
០១០។ ្រតវូ
បកំណត់] ្រព
លរដ្ឋឲយបន
។ 

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

ស់ម្រន្តី
ន៍ទងំ១០ 

គេ្រចនី យតៃ
ស ន៍ កនុងចំេ
យគម នចំនុច
សទរីែតទងំ្រសុ
តៃម្លរបស់មច ស
លកខខណ្ឌ សនទ
ទភិព 
 អនុម័ត

យឲយបន
វអនុវត្តឲយ
មទងំ
ទូលំ

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ៃម្លេសទរីែត្រគ
មលកខខ
មួយែដល

សងុ ឬបនេធ្វី
ស់េឆន តេទេល
នទស ន៍ៃនវស័ិ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

គប់ចំនុចថ មិ
ណ្ឌ សនទស ន
លមច ស់េឆន ត
ទងំ្រសងុ។
លកីរសេ្រមច
ស័យ ទភិព
លទធផលៃន

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

មិនបនេធ្វទី
ន៍ៃនវស័ិយ
ត យតៃម្លថ

ចបនរបសម់
ទងំដប់េនកន
នករផ្តល់ពនិទុ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

ទល់ែតេ ះ 
ទិភពទងំ១

ថបនេធ្វីមធយ

ម្រន្តជីប់េឆន ត
កនុងេខត្តេសៀម
េ យមច ស់េ

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ឬបនេធ្វីតិច
១០។ សំ ប
ម ឬបនេធ្វី

ត 
ម ប 
េឆន ត 
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ũũģŎŁũ‗ч₤

២/ -ជួយផ្ត
កសិកមម ៤
បន្រគប់្រស
៣េ ន កនុង
េនះតេទ។ 
-សុំផ្តល់ទុន
្របែហល២%
េខត្តេសៀម
-ជួយរកទីផ
យ៉ងេ ច
ងំកនុង១ល

៣/ ្រតូវទប់
មកេខត្តេសៀ
២០១០។ ល
ចបប់ឲយបន
២០០៩ តេ

៤/ ផ្តល់ដីស
ដីពិត្របកដ
េនេខត្តេសៀ
២០១០។  

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

ផ្តល់វគគបណ្តុ ះ
៤វគគកនុងមួយ
សកុេដមីបឲីយទិ
ង១ហកិ  

កមចី េ យ
%/ឆន  ំ សំ
ប ចប់ពីេដី

ផ របេងកីនតៃ
ច ស់ េសមមី
លី្រតឲយបន
ក ត់ផលិតផ

សៀម បមន ម
លុបបំបត់ ឧ
ន [១០០%]
េទ។  

សមបទនសងគ
ដ មួយ្រគួ
ៀម បឲយ ប

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ះប ្ត ល ប
ឆន  ំ កនុងមយួ
ទិននផលពី ១
ចប់ពីេដមីឆន

មនអ្រ ក
សំ ប់ករងរក
ដីមឆន ២ំ០១០
ម្ល្រសូវ ១
មយួភគបីៃន
េនេដីមឆន  ំ២
ផលេ្រក្រសុក
មន់ ទ ្រតី 
ឧបករណ៍េន
 ចប់ពីែខ ១

ងគមកិចចដល់អន
រឲយបន ៣ 

បនេនេដីមឆន

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

បេចចកេទស
យ្រសកុ ឲយ
េ ន ដល់ 
ឆន  ំ២០១០ 

ករ្របក់ទប
កសកិមមេន
០តេទ។ 
១គឡូី្រកម
នតៃម្លេ្របង
២០១០។ 
ក កុំឲយចូល
ចប់ពឆីន ំ
ទខុស

១០ ឆន  ំ

អនក្រកី្រកខ្វះ
ហកិ

ឆន  ំ

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ĕЊ₣ņ
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ũũģŎŁũ‗ч₤

៥/ សុំតេម្លងី
្រពមទងំកង
តិច ១៥០ដ
០១០ តេទ

៦/កំែណទំរ
ពយ្រកឹត និ
២០១០។  

៧/សុំឲយចត
េសៀម បេ
ៃនតៃម្លេ្របង

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

ង្របក់េបៀវត
ងកំ ងំ្រប
ដុ ្ល រកនុង១ែ
ទ។  

រង់្របព័នធតុ
និងយុត្តិធម៌ 

ត់វធិនករត
យ ១គឡូី

ង ងំ ចប់

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ត រ ៍ដល់ម្រន្តី
ប់ វុធ ឲយ
ខ េឡងីេទច

ករ ឲយម
១០០% ច

ៃម្លអគគីសនេី
ឡូ ៉ តេម៉ង េ
ពី ឆន ២ំ០១០

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

ជករ 
យបនយ៉ង
ចប់ពីឆន ២ំ

នឯក ជយ អ
ចប់ពីេដីមឆន ំ

នេខត្ត
សម១ីភគ៤ 
០។  

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

អ
ឆំ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ĕЊ₣ņ
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ũ

 

ũģŎŁũ‗ч₤

៨/ផ្តល់សំណ
( មតៃម្លទី
ៗេនះបនច
េ្រប្ីរបស់កំ
ពលរដ្ឋ កនុង
េទ។  

៩/សុំឲយ ជញ
កែន្លងថមីែដល
បងកបេងកីនផ
ឲយបញឈប់ក
របស់្របជព
អប  ចប់

១០/ លុបប
ឲយបន ១០
េដីមឆន  ំ២០

១១/ េតីអនក
ជប់េឆន ត េ
ក្រមិត

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

ណងៃថ្លដី េន
ទីផ រ) ែដល
ចប់ពីឆន  ំ២
ងំ ្រប ប

េខត្តេសៀម

ជញ ធរអប  េ
លេនជិតភូមិ
ផលបនចប់
ករដកហូតដី
ពលរដ្ឋបន្តេទ
ពីែខសី  ឆន

បំបត់េស បំ
០០% េនកនុង
០១០។  

កេពញចិត្តក
ទេលលីកខខ
? 

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ន្រសុក រនិទប
ល ចទិញដកី
០១០ និងប
ប់ វុធេទគំ
បចប់ពីឆន  ំ

េ ះដូរដីែ្រស
ម្ិរបជពលរដ
ពីឆន  ំ២០១០
ែ្រស ែដលេន
ទេទៀត េនកន
ឆន ២ំ០០៩ ត

បេំរផី្លូវេភទ ្រ
ងេខត្តេសៀម

រអនុវត្តន៍រប
ខណ្ឌ  សនទស

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

បនសមរមយ 
កែន្លងែកបរ
បញឈប់ករ
ម្របជ
២០០៩ ត

ស (ដី
ដ្ឋ) ច
០។ េសនសុីំ
នសល់
កនុងតំបន់
តេទ។  

្រគប់រូបភព
ម ប ចប់ពី

ស់ម្រន្តី
ន៍ទងំ១០ 

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

 

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ĕЊ₣ņ
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ũ

 
ភ
េ

ũģŎŁũ‗ч₤

៦- កំ
ភគេ្រចនី យ
េធ្វខី្លះ និង៣ 

លកខខ
១/ សូមឲយរ
ទ និងករក
កំពង់ឆន ងំច

២/ សូមឲយរ
កិចចសំ ប់ក
ពលរដ្ឋ្រកី្រក
ឲយបន្រតមឹ

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

ពង់ឆន ងំ៖ កនុ
យតៃម្លថ ប
ចំនុចមច ស់េ
លទធផល

េទេលចីនុំច
ណ្ឌ សនទស ន៍
រ ្ឋ ភិបលទ
កប់ៃ្រពេឈឲី
ចប់ពីឆន  ំ២០

រ ្ឋ ភិបល ផ្ត
ករ ដំំ  ំដ
កែដលខ្វះខ
មឆន  ំ២០១០

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

កនុងចំេ មល
បនេធ្វីមធយម 
េឆន តភគេ្រចី
លៃនករ យត
ចនមីយួៗៃនល
ន៍ៃនវសិយ័
ប់ ក ត់បទេ
ឲយបន១០០
០១០ តេទ។

ផ្តល់ដសីមបទ
ដល់្រគប់្រគួ
តដីកនុងេខត្ត
។ 

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

លកខខណ្ឌ ស
ឬបនេធ្វីព
ចនី យតៃម្លថ
តៃម្លរបស់មច ស
លកខខណ្ឌ សនទ
ទភិព 
លមីសេន
០%កនុងេខត្ត
។ 

ទនសងគម
រ្របជ

កំពង់ឆន ងំ

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

នទស ន៍ៃនវសិ
ក់ក ្ត ល។
ថមិនបនេធ្វី
ស់េឆន តេទេល
នទស ន៍ៃនវស័ិ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

ស័យ ទភិព
។      ៥ ចនំ
ធ្វីទល់ែតេ
លកីរសេ្រមច
ស័យ ទភិព
លទធផលៃន

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

ពទងំ១០ ម
នុចមច ស់េឆន
ះ ឬបនេធ្វី
ចបនរបសម់
ទងំដប់េនកន
នករផ្តល់ពនិទុ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

មន២ចំនុច 
តភគេ្រចីន
ធ្វីតិចតចួ។ 
ម្រន្តជីប់េឆន ត
កនុងេខត្តកពំង់
េ យមច ស់េ

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ែដលមច ស់េ
យតៃម្លថ 

ត 
ងឆន ងំ 
េឆន ត 
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េឆន ត
បន



ũũģŎŁũ‗ч₤

៣/ ្រតូវមន
ករផគត់ផគង់ថ
កំពង់ឆន ងំ ច
សនមីក្រតមឹ
បនចប់ពីឆន

៤/ រ ្ឋ ភិប
រលួយឲយេច

៥/ សូមជយួ
េចញប្លង់កមម
កំពង់ឆន ងំយ

៦/ សូមផ្តល
សកិមម ដល់
កនុងមួយឆន ឲំ
ចប់ពីឆន  ំ២

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

នករេដញៃថ្ល
ថមពលអគគី
ចប់ពីឆន  ំ២០
ម ៨០០េរៀល
ឆន  ំ២០១០ 

ល្រតូវេចញច
ញេនេដីមឆន

យជំរុញករេ
មមសិទ្វិឲយបន
យ៉ងយូរ្រតឹម

ល់វគគបណ្តុ ះប
ល្របជកសិក
ឲយបន្រគប់ភ
២០១០ តេទ

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ជ ធរណ
សនសី្រមប់
០១១ និងប
ល កនុង១គឡូី
តេទ។ 

ចបប់្របឆងំ
ឆន  ំ២០១០។

ះ្រ យដធី្លី
ន្រគប់ៗគន  ទូ
ឆន  ំ២០១៣

ប ្ត ល ពីប
ករកនុងេខត្តឲយ
ភូមិកនុងេខត្តកំ
ទ។ 

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

ណៈ ចេំពះ
បទូទងំេខត្ត
ញចុ ះតៃម្លអគគី

ឡ ៉ ត់េម៉ងឲយ

អំេពីពុក
។ 

ធ្លី េ យ
ទូទងំេខត្ត
។ 

បេចចកេទសក
បន១០ វគគ
កំពង់ឆន ងំ

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ក
គគ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ
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ũũģŎŁũ‗ч₤

៧/ សូមឲយ
ស័យ្រគឹះ ថ
ឆន ងំ េ យ
១.៥%/ែខ 
្រកចប់ពីឆន ំ

៨/ សូមឲយរ
ដល់េ ងច្រ
េ យតេម្លងី
្រសបេទនងឹ

ស់ចប់
ចប់ពីឆន  ំ២

៩/ បញចុ ះតៃ
ប់អនក្រកឲយ
កញញ  ២០០
មនទីរេពទយប
េទ។ 

១០/ រ ្ឋ ភិ
និង្រពះ ជ
២០១០។ 

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

រ ្ឋ ភិបល 
ថ នមី្រកូហរិញញ
យបញចុ ះតៃម្ល
េដីមប ី ជួយ

ឆ ២០១០ ត

រ ្ឋ ភិបល ជួ
្រកនន េនកន
ង្របក់ែខ ដ
ងត្រមវូករទី
បពី ៧០ដុ ្ល
២០១០តេទ

ៃម្លសុខភពឲ
ឲយបន៨០%
០៩] េន ម
បែង្អក ឲយបន

ភិបល ្រតូវប
ជញ ឲយេចញ

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ជយួេធ្វីអន្ត
ញញវតថុ េនកនុង
ករ្របក់មក
យសំរលួ្របជ
េទ។ 

ជួយេធ្វីបទអន្ត
កនុងេខត្តកពំង
ល់កមមករ ឲយ
ផ រ យ៉ងេ
រ/ែខ (្របក់
។ 

ឲយទប ឬមនិ
%ៃន តៃម្លបចចុប
មមណ្ឌ លសុខ
ន េនឆន  ំ២០

បេងកីតលកខន្តិ
ញ េនពក់ក

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

គមន៍ដល់វ ិ
ងេខត្តកំពង់
កេន្រតឹមែត 
ជពលរដ្ឋ្រកី

ន្ត គមន៍
ង់ឆន ងំ
យបនសម
ច

កែខេគល) 

នគតិៃថ្លសំ
បបនន [ែខ
ខភព និង
០១០ ត

នកិៈេច្រកម 
ក ្ត លឆន  ំ

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ
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ũ

 
 
ត
ល

១/ 
ែលប
កុម
៧០
ចប

២/ 
ទីផ
ែណ្ត
្រសុ
្រតែ
ឆន  ំ
នចំ
ចប

ũģŎŁũ‗ч₤

១១/ េតីអនក
ជប់េឆន តេទ
ក្រមិត

  
៧- ៃ្រព

តៃម្លថ បនេ
ល មន ១ចំ

េ
លកខខ

សុំកត់បនថ
បងសុីសង 
មរ រេំ ភកុ
០%ៃនឆន  ំ ២
ប់េផ្តីមកនុងឆន  ំ

សុំឲយ្រកសួង
រសហគម

ណក លង ចំនួន
កសុីធរក ្ត
ែបក ្រសកុ ្វ
២០១១។ ស
ចូលកនុង្របេទ
ប់ពីឆន  ំ២០១

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

កេពញចិត្តក
ទេលលីកខខ
? 

្រពែវង៖ មច ស់
េធ្វីេសទីរែតទំ
នុច, សំ ប់ក
លទធផលៃន

េទេលចីនុំចន
ណ្ឌ សនទស ន
យ ល់បទេល
្រកុមេកមងទំេ
មរ និងបទ
២០០៩ េន
២០០៩ តេ

ងពណិជជកមម
ន៍ េដីមបលីក
ន ៦ កែន្លង 
ល ្រសកុព
្វ យអនទរ និ
សុឲំយ ជរ ្ឋ
ទសទបជង
១០ តេទ។ 

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

រអនុវត្តន៍រប
ណ្ឌ សនទស ន

សេឆន ត យត
ង្រសងុ ឬប
ករបនេធ្វខី្ល
នករ យតៃម្ល
នមួីយៗៃនល
ន៍ៃនវសិយ័
លមីសសងគមដូ
នីង េ្រគឿង
ទេលមីសេន
ទូទងំ េខត្ត
េទ  

មម និង្រកសួង
ក់ផលិតផល

 សំ ប់្របជ
ពមរ ្រសកុប
ង្រកងុៃ្រពែវង
ភិបល បនថ
ង ៥០% 
និងសុឲំយមនទី

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

ស់ម្រន្តី
ន៍ទងំ ១០ 

តៃម្លលកខខណ្ឌ
បនេធ្វីទងំ្រស
ះ មន៦ចំនុ
ម្លរបស់មច ស់េ
លកខខណ្ឌ សនទ
ទភិព 
ដូចជ ឆក់ 
េញ ន ជួញ
ទឆក់្រតីឲយប
ត្តៃ្រពែវង េ

ងកសកិមមជួយ
្រសូវ េពត 
ជពលរដ្ឋេន
បភនំ ្រសកុកំ
ងឲយបនេន
យករយកព
ៃនតៃម្លបចចុប
នទីរកសិកមមជួយ

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ណសនទស ន៍ទ
សុង។  មច ស់េ
ច និងសំ ប់
េឆន តេទេលី
នទស ន៍ៃនវស័ិយ

ប្លន់ 
ញដូរ
បន 
យ

យរក
ស
កនុង
កពង់
កនុង
នធជី
បបនន 
យផ្ត

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

ទងំ១០ ែដល
េឆន ត យតៃ
បករមិនបន
ករសេ្រមចប
យ ទភិពទ
លទធផល

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

លកនុងេនះ ម
ៃម្លថបនេធ្វី
េធ្វីទល់ែតេ
បនរបសម់្រន្តី
ទងំដប់េនកនុ
លៃនករផ្តលព់ិ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

មន ១ ចំនុច
មធយម  ឬប
ះមន ២ 

្រន្តជីប់េឆន ត 
កនុងេខត្តៃ្រពែវង
ពនិទុេ យមច ស

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ចមច ស់េឆន ត
បនេធ្វីពក់ ក
ចំនុច។ 

ង 
សេ់ឆន ត 
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ũ

ល់ប
្របជ
៣/ 
ដល
-សុំ
អនក
-សុំ
-សុំ
បចចុ

៤/ 
េដីម
មន
ទូទ

៥/ 
ពុក

ũģŎŁũ‗ч₤

បេចចកេទសស
ជពលរដ្ឋកនុង
សុំ្របធនម
ល់មនទីរេពទយប
ឲយ្រគេូពទយព
កជំងឺ។ 
ឲយមនថន ្ំរគ
កត់បនថយេ
ចបបននចប់ពីច

សុំឲយ្រកសួង
មបបីេងកីតសហ
ន់ និងផ្តល់ពូ
ទងំេខត្តៃ្រពែវ

សុំឲយមនក
ករលួយឲយប

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

សម្រសប(េធ្វី
ងេខត្ត ៃ្រពែវង
នទីរសុខភិប
បែង្អកៃ្រពែវង
ពយបលសិន 

គប់្រគន់សំ
ស ពយបល
ចុងឆន  ំ២០០

ងកសិកមមសហ
ហគមន៍ ចិញច ឹ
ជេ ម  ចំណី
វង ឲយបនេន

ករពេន្ល ន ក
ន្រតឹមឆន ២ំ០

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ធ្វីជីកបុ៉ំស និ
ង។ 
បលេខត្តៃ្រពែ

 និងអនកេលឿ
េទីបយក្រប

ប់ពយបល 
លឲយបន ៥
០៩ តេទ។  

ហករ ជមួយ
ញឹមសត្វ ដូចជ
ណ សត្វដល់ [
នកនុងឆន  ំ២០

រអនុម័តចបប
០១០។ 

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

ង បំែន្ល) ដ

ែវងជួយ សរំលួ
ឿង ដូចជ៖
បក់ជ េ្រកយ

៥០%ៃន ៃថ្ល

យ អងគករន
ជ េគ ្រជកូ
សហគមន៍]
០១០។     

ប់្របឆងំអំេពី

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ដល់

ល

យពី

េស

នន
ក ្រត ី
េន

ពី

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ
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ũ

៦/ 
១០
េខត្ត
េដីម
-សុំ
ពន
្រសុ
កនុង
-សុំ
េល
្រសុ
១០
៧/ 
បន
ៃ្រព
 

៨/ 
េភ្លីង
ែវង
២០

ũģŎŁũ‗ч₤

សុំឲយ ជរ
០០ម ទទឹង 
ត្តៃ្រពែវង (ផ្លូ
មឆន ២ំ០១០
ជួសជុលផ្លូវ្រ
ន ឃុអំំពិល
កសុីធរក ្ត
ឆន ២ំ០១១។
ជួសជុលផ្លូវ្រ
ខ១១ កនុងភូ
កពមរ េខ
០០%កនុងឆន ២ំ
សុំ ជរ ្ឋ ភ

ន្រគប់្រសកុ 
ែវងឲយបនច

សុំឲយអភបិ
ង្រគបដងវថិី
ចប់ពីេដមីឆន
០១០។     

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

្ឋ ភិបលជួយ
៨ម េនភូម

ផ្លូវេ្រកយវត្តស
 និងបញច ប់េ
្រគួស្រកហម
លេ្រក ដល់
ល ចប់ពី

។  
្រគួស្រកហម
ភូមិនគិម្រពះ
ខត្តៃ្រពែវង 
២០១១។    
ភិបលជួយប
(មួយ្រសកុ 
ចប់ពីឆន  ំ២០

បលៃនគណៈ
ទងំអស់ េ
ឆន  ំ ២០១០

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

យជួសជុលផ្ល
មិេលខ៣ ស
សំសមី ចូលផ
នឆន  ំ២០១
ម្របែវង១៣គ
លភូមិេដីមថនងឹ
ឆន  ំ ២០១០

ម្របែវង១៨០
សុ ្រមឹតសហី
ចប់ពីឆន ២ំ
  
បេងកីតេ ងច
មយួកែន្លង

០១០ ដល់ ឆន

ៈអភិបលេខ
នកនុង្រកុងៃ្រ
០ បញច ប់ 

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

ផ្លូវេកស៊ូ ្រប
សងក ត់ កំពង់
ផ រ) ចប់េផ
០។ 
គម ពីចំនុច 
ង ឃុៃំ្រពេដមី
០ បញច ប់១០

០០គម ពីផ្លូវជ
ហនុ ឃុបំេប
២០១០ បញ

្រកកត់េដរ 
) េន កនុងេ
ឆន ២ំ០១២។

ត្ត បំពក់អំព
្រពែវង េខត្ត
កនុងេនចុង

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

្របែវង
ង់ វ
ផ្តីមពី

ភូមិ
មថនឹង
០០%

ជតិ
បង 
ញច ប់ 

ឲយ
េខត្ត
  

ពូល
ត្តៃ្រព
ងឆន  ំ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ĕЊ₣ņ
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ũ

៩/ 
ជួយ
ចំនួ
២០

១០
បេ្រ
េឡី
ទូទ

១១
េលី

 
 
ទ
ល
េ
 
 
 
 
 
 

ũģŎŁũ‗ч₤

េពលបេងកតី
យបេងកីន្របក់
ួន ១០០ដ
០១០ ដល់ឆន ំ

០/ សុំតេម្លងី
្រងៀន នងិ្រគ
ងេទ ចប់េផ
ទងំេខត្តៃ្រពែវ

១/ អនកេពញចិ
លកខខណ្ឌ ស

 
៨- ឧត្ត

ទងំ្រសងុ ឬ
ល។ ៤ចំនុច
េធ្វីតិចតួច។ 

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

េ ងច្រកបន
កេបៀវត រដ៍ល
ដុ ្ល រ កនុង 
ឆ ំ២០១២។ 

ង្របក់េបៀវត
គូេពទយ) ឲយ
ផ្តីមេនែខ១១
វង។   

ចិត្តករអនុវត្ត
សនទស ន៍ទងំ

ត្តរមនជ័យ៖
ឬបនេធ្វីទងំ
ច មច ស់េឆន ត

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

នេហយី សុឲំ
ល់កមមករេ ង
១ែខេឡងី

 

ត រ ៍ ដល់ម្រ
យបនចប់ពី 
១ ឆន  ំ២០០

ត្តន៍របស់ម្រន្តី
១០ក្រមិត

៖ គម នលកខខ
្រសុងេនះេទ
យតៃម្លថប

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

ឲយ ជរ ្ឋ ភបិ
ច្រកឲយបន
ងេទ ចប់ពី

្រន្តី ជករ 
៤០ មុឺនេរៀ
៩ េនះតេទ

នីជប់េឆន ត េ
? 

ខណ្ឌ សនទស
ទ។  ២ ចំនុ
បនេធ្វីខ្លះ និ

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

បល

ពីឆន  ំ

(្រគូ 
រៀល 
ទេន

ទ

ន៍ មយួ ែ
នុចមច ស់េឆន ត
និង៤ចំនុចមច

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

ែដលមច ស់េឆន
តភគេ្រចីន
មស់េឆន ត យ

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

ឆន តភគេ្រចី
យតៃម្លថ ប

យតៃម្លថ មិន

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

ន យតៃម្ល ថ
បនេធ្វីមធយម
នបនេធ្វីទល

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ថបនេធ្វេីសទី
ម ឬពក់ ក
ល់ែត េ ះឬ

ĕЊ₣ņ
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សទរីែត
្ត

បន



ũ

ល

១/ 
្រសុ
េខត្ត
ឲយ
ែខមរ
គីឡ
ត
ចប

២/ 
ែខ
្រក
បនទ
ែខ
ន
ចប
គម
២០
 ៣/
េទស
េព
ជតិ
េខត្ត

ũģŎŁũ‗ч₤

លទធផលៃនករ

លកខខ
សុំឲយរ ្ឋ ភិប
ក កនុងេខ
ត្ត េ យចប
ក់េទសដ

 និងសុំឲយកំ
ឡូ ៉ ត់េម៉ងច
េភ្លីងចូលផទះ
ប់ពីឆន  ំ២០១

សុំ ជរ ្ឋ ភិ
៖ ែខ ទ១ីពី
ញ់ កនុងេ

នយឆម រ ្រសុ
ទី២ ពី្រកុង
យ ក់ ្រកុង
ប់ពី្រសុកអន្ល
ម េ យេផ្តមី
០១២។ 
/ សុំបេងកតីម
សកសិកមម និ
ត ដំឡូង ដំ
តិឲយបនមយួ
ត្ត ចប់ពឆីន ២ំ

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

រ យតៃម្លរប

ណ្ឌ សនទស ន៏
បលជួយតប
ខត្តឧត្តរមនជ័
ប់េផ្តីមេរៀបចំ
ល់្រកុមហុ៊ន 
កំណត់តៃម្លអ
ចប់ពីឆន ២ំ០១

 ឲយបន៥០
១០ តេទ។ 

ភិបល ជួយ
សងក ត់ អូរ
ខត្តេសៀម ប

សុកថមពួក េខ
ងសេំ ង េ
សេំ ង មន
ង់ែវង ដល់្រស
មក ងកនុងឆន

ជឈមណ្ឌ លស
និងផ្តល់ពូជផ

 ំេផ ងៗ
យកែន្លង កនុងម
២០១០ ដល់

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ស់មច ស់េឆន ត
សនទស ន៏ៃន
ន៏ៃនវសិយ័
ប ្ត ញអគគិ
ជ័យជូនដល់្រ
ឲយបនេនឆន
មិនទទួល

អគគីសនី៥០០
១០តេទ។ ស
០% ៃនតៃម្ល

្រកលេកសូ៊
ម ច់ ្រកងុស

ប និងព្ីរកងុ
ត្តបនទ យមន
ទភូមិេជីងភនំ
ន្របែវង ៤០
្រសកុសំេ ង 
ឆន ២ំ០១០ ន

សំ ប់បណ្តុ ះប
ផលិតផលដូច

 និងផ្តល់បេ
មួយ្រសុក ដ
លឆន ២ំ០១១។

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

តេទេលកីរស
នវសិយ័ ទិភ
ទភិព 
សនីឲយបន្រ
្របជពលរដ្ឋ
ឆន ២ំ០១២។ 
លយករូបិយប័
០េរៀល កនុងម
សុបំញចុ ះតៃម្ល
ម្លបចចុបបននឲយប

សូ៊េលីផ្លូវចំននួ
សេំ ង េទ្រស
ងសំេ ង េទ
នជ័យ១៧៥
ភន កនុងសងក
គម និងែខ
មន្របែវង 
និងបពច ប់កនុង

ប ្ត លបេចច
ចជ ្រសូវ្រ
ចចកេទសេធ្វីជី
ល់កសិករទូទ
។ 

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

សេ្រមចបនរ
ភពទងំដប់េ

្រគប់
កនុង
សុំ

ប័ណ្ណ
មួយ
ម្លេស
បន

 ៣
្រសកុ
ទឃុំ
៥គម 
ងតប់
ទី៣ 
៨២
ងឆន ំ

ចចក
ល 
ជធីមម
ទងំ

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

របសម់្រន្តជីប
េនកនុងេខត្តឧ
លទធផល

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

ប់េឆន តេទេល
ឧត្តរមនជ័យ
លៃនករផ្តលព់ិ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

លចីនុំចនីមយួ
យ 
ពនិទុេ យមច ស

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

យៗៃនលកខខ

សេ់ឆន ត 
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ណ្ឌ



ũ

៤/ 
ច្រក
បន
ទិញ
េ

៥/ 
២ម
េន
ឆន ២ំ

 ៦/
ជ 
បេងកី
បន

៧/ស
េម
េន
មី្រស
កនុង

ũģŎŁũ‗ч₤

សុំឲយ ជរ ្ឋ
កសករស (យ៉
នេនឆន ២ំ០១
ញអំេព មត
នអំេព េសម២ី

សុំ្រប យទ
ម (ៃផទបតេល
សងក ត់បន
២០១០      

/ សុំឲយសភ
េពត ្រសូវ 
ងកីនតៃម្លឲយប
នចប់ពីឆន  ំ២

សុំឲយ ជរ ្ឋ
មី (យ៉ងេ
ឆន ២ំ០១០ 
សស់៤០០េរៀ
មួយគីឡូ្រក

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

ភិបល ជួយ
យងេ ច១ក
១០ េហយីម
តៃម្លទីផ រ ឬ
២០ដុ ្ល រ

ទឹក ១ែខ  ម
លី) គុណ ១
យ ក់ ្រកុង
បពច ប់កនុងឆន ំ

ភពណិជជកមម
សែណ្ត ក ដំ

បន២០% ៃ
២០០៩តេទ

ភិបល ជួ
ច១កែន្លង

និងមនឈមួ
រៀលកនុង១គីឡ
កម។ 

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

យរកវនិិេយគិ
កែន្លង) េន្រ
មនឈមួញ ឬអ
ឬមនកិចចកុង
េមរកិ។  

មន្របែវង ២
.៥០ម (ៃផទប
សេំ ង េ យ
ឆន ២ំ០១១។ 

មម ្របកសត
ដឡូង…៣ដង
នតៃម្លផលតិ
ទ។ 

ួយរកវនិិេយ
ង) េន្រកងុ

ឈមួញ ឬវនិិេយ
ឡូ្រកម និង

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

គិនមកេធ្វេី ង
្រកុងសំេ ងឲយ
អនកវនិិេយគ
្រ ទិញ ១

០០០ម គុណ
បតេ្រកម) 
យចប់េផ្តីមេ

ៃម្លផលិតផល
ងកនុងមួយឆន ំ
តផលបចចុបបនន

យគិនេធ្វីេ ងច
ងសំេ ង ឲយប
យគិនទិញដំឡ
សងួត៨០០េរៀ

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ង
យ
គ

ណ 
 
ន

លដូច
 និង
នន ឲយ

ច្រក
បន
ឡូង
រៀល 

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ĕЊ₣ņ
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ũ

៨/ 
(្រប
ៃថងទី

៩/ 
្របជ
ទូទ
២ហ
បពច

១០
បេ្រ
កនុង
២០

១១
េទ
 

 
៤
 
ភ
មច

ũģŎŁũ‗ч₤

សុំមនទីរសុរេិយ
បព័នធ) បពឈ
ទី០១ ែខមក

សុំជួយេ ះ
ជពលរដ្ឋ្រក្ីរ
ទងំេខត្តឧត្តរ
ហកិ  កនុង១
ពប់េនកនុងឆន ំ

០/ សុំឲយរ ្ឋ
្រងៀនជអបបប
មួយែខ និ
០១០តេទ។

១/ េតីអនកេពញ
េលីលកខខណ្ឌ

៤.៣. ករស
េនកនុង

ភពម្រន្តីជប់
មច ស់េឆន តប

₤Ю₣šĠ ŁũΒЮ₣̨

យដីេខត្ត ចុ
ប់ករយកតៃ
ក  ឆន ២ំ០១

្រ យដីសម
្រក គម នដី្រប
មនជ័យ យ៉
១្រគួ រ េ
ឆ២ំ០១១។ 

្ឋ ភិបលតេ
បរម ឲយ
និងបែនថម២
 

ញចិត្តករអន
ណ្ឌ សនទស ន៍ទ

នយរបស់ម្រន្តី
ងេវទកិ សី
ប់េឆន ត ជពិ
បនផ្តល់ពិនទុ 

₣ĳ ĕЊ₣ŁũǻŎĳ
ūĕŉБďĠсЮĂĖ ĳ 

ះបញជ ីដធី្លីដល
ៃម្លេស  េ
០តេទ។ 

មបទនសងគម
បែហលចំននួ
យងេ ច
យចប់េផ្តមីេ

ម្លីង្របក់េបៀ
បនចំននួ៤
០%ៃន្របក់

នុវត្តន៍របស់ម
ទងំ១០ក្រមិ

ន្តជីប់េឆន តចំ
ស្តីពីលទធផល
ពិេសសតំ
និងេធ្វីករ

ŎĳаņųЮŲЧŁũΒĕН
ĳ ĕБĳЊŁŲ◦Б ̉ а

ល់្របជជន 
យចប់អនុវត

មកិចចជូនដល់
១៥០០្រគួ
ស់ឲយបន 

េនឆន ២ំ០១

ៀវត រ ៍ ដល
០០,០០០េរៀ
ែខ ចប់ពី

ម្រន្តីជប់េឆន ត
មត ?  

ចេពះលកខខណ
ល យតៃម្លរប

ង ្រស្តក៏ប
យតៃម្លពីករ

ĕНŷĳŚ˝ņŊŷЋĊБĕЮŗ
аĕũřť₤ļ(ũģ

ត្តពី

ល   
រ   

       
០     

ល់្រគូ
រៀល
ពីឆន ំ

ត

ណ្ឌ សនទស ន៍
ស់មច ស់េឆន ត
បនេធ្វីករែថ្ល
រអនុវត្តន៍របស

ŗģŎЯřŲŌĕ
ģŎŁũ‗чĂĖ е៖ 

ន៍មនិទន់បន
តេទេលកីរអ
ងពីចំ ប់
ស់ម្រន្តីជប់េឆ

Ōĕ₤РşĜ˝ũşĤ
ƯƠƠ៩ - ƯƠơ

នអនុវត្ត 
អនុវត្តន៍លកខ
រមមណ៍េទ

ឆន ត។ ្រគប់

Ĥ₤сŵ₤сũĠ₤сŬ
ơƠ) 

ខណ្ឌ សនទស
េលីលកខខណ្ឌ
ភគីម្រន្តីជប

₤ŬĄũŢť ķЊģŲ 

◦еĮњ

ស ន៍ៃនវស័ិយ
ណ្ឌ សនទស ន៍ែ
ប់េឆន ត តំ

ĕЊ₣ņ
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យ ទិ
ែដល
ង
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េខត្តែដលបនចូលរមួកនុងេវទិកសុទធែតបនសនយថ នឹងពយយមេលីកយកលកខខណ្ឌ សនទស ន៍ ែដលមិន
ទន់សេ្រមចបន១០០% ក់កនុងរេបៀប រៈៃនកិចច្របជុំរបស់ខ្លួន និងជ្រមុញឲយ ថ ប័ននីត្ិរបតិបត្តពិិចរ  និង
អនុវត្ត។ 
 
៥. សននិ ្ឋ ន 
 របយករណ៍េនះមនិ ចសននិ ្ឋ នអពំកីរបំេពញ និងករអនុវត្តន៍របស់ ជរ ្ឋ ភបិលេទេលីកមមវធិ ី   
នេយបយទងំ្រសងុេនះេទ។ េទះបយ៉ីងេនះក្តី ែផនកទី៣ៃនរបយករណ៍េនះែដលជករអេងកតរបស់ខុមែ្រហ្វល
ចសននិ ្ឋ នបនថ ជរ ្ឋ ភិបលបនបំេពញ និងអនុវត្តសនទស ន៍ចបស់ ស់ៃនកមមវធិីនេយបយរបស់ខ្លួន

ទងំ្រសងុបន៣០%។ ចំែណកសនទស ន៍េផ ងៗេទៀតកំពុង្រតូវបនអនុវត្ត ែតមិនទន់បនសេ្រមចបនទងំ្រសងុ
េនេឡយី។ 
 ែផនកទី៤ៃនរបយករណ៍េនះ គឺជករ យតៃម្លរបស់មច ស់េឆន តេទេលីលកខខណ្ឌ សនទស ន៍ៃនកមមវធិនីេយ
បយេន៨មណ្ឌ ល (១០ សនទស ន៍ៃនមណ្ឌ លនីមយួ x ៨ មណ្ឌ ល)។ 
 េបីគិតជមធយមវញិ មនែត២.៥% (េសមីនឹង២សនទស ន៍/ចនុំច) ៃនសនទស ន៍ទងំអស់ ែដល្រតូវបនមច ស់
េឆន តភគេ្រចនី យតៃម្លថ បនសេ្រមច ឬបំេពញបនភគេ្រចីន ឬេសទីរែតទងំ្រសងុ។ ១.២៥% (េសមីនងឹ១សនទ
ស ន/៍ចំនុច) ៃនសនទស ន៍ទងំអស់្រតូវបនមច ស់េឆន ត យតៃម្លថ បនេធ្វេី្រចីន។  
 ១៨.៧៥% (េសមនីឹង ១៥សនទស ន៍/ចនុំច) ៃនសនទស ន៍ទងំអស់្រតូវបនមច ស់េឆន តភគេ្រចីន យតៃម្លថ 
បនេធ្វមីធយម ឬបនេធ្វីពក់ក ្ត ល។  
 ៧៧.៥% (េសមីនឹង ៦២សនទស ន៍) ៃនសនទស ន៍ទងំអស់ ្រតូវបនមច ស់េឆន តភគេ្រចីន យតៃម្លថបន េធ្វី
ខ្លះ (៤២.៥%) និងមិនបនេធ្វីទល់ែតេ ះ ឬបនេធ្វីតចិតួច (៣៥%)។  
 ជសរុប េនះគឺជសញញ វជិជមនែដល ជរ ្ឋ ភិបលបនបំេពញសនទស ន៍ចបស់ ស់ៃនកមមវធិីនេយបយ ខ
ណៈែដល ជរ ្ឋ ភិបលេនមនរយៈេពល៣ឆន បំន្តេទៀត។ បុ៉ែន្ត មច ស់េឆន តេន មមណ្ឌ លមិនទន់េពញចិត្តករ
បំេពញរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលចេំពះករែកលំអេគលនេយបយេលីបញ្ហ ដីធ្លី តៃម្លេស ពយបល (េពទយ) តៃម្លអគគិ
សនី កំែណទ្រមង់្របព័នធយុត្តិធម៌ និងរដ្ឋបល ធរណៈ។ 




