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ភ�េំពញៃថ�ទី ២០ ែខមថុិន ឆ�  ំ២០១២ 

េសច��ែថ�ងការណ 
ស��ព� 

ការវាយត�ម� ង�ងលទ�ាលេក�ឃចញងេងកវរញាយឃុាេរ�ាកាេរកេរេ ាេងរឆសេាេសងលីត

ងរ�លកកញាសសង ា�តរអ�ង�ម៣ម២០១២ 
 

  គណៈកមា �ិិកខុមែមែ�ហ ល បែិកហកពដយអ�កបេង�តិកណណ  ៥,៨៥២ នក ករមមងំំុគុហិក 

 ិងបមាិកអងុិកម ិែម កហដ ភលិហបតិ  ិងអ កិបតិ េដម្េី��ិកបេង�តេទេហដំេណ កិកេលេេឆ� តេដាប

េក បដកកមដំរកឹកំុប� តងណតិិទី ៣ នៃថ�ទី ៣ ែខមថុិន ឆ�  ំ ២០១២ ។ ិកបេង�តកំបខុមែមែ�ហល កក

េកញថ ិកដំដពរតិ  ិងិករតែចងដំេណ កិកេលេេឆ� ត ម ិម អំេពែិងឹ  ិងនពម ិដំដកត�ី� ��កកែរតេ��
ឲ្យងំបងេដហដំេណ កិកេលេេឆ� ត ។  

 ិករតែចង  ិងិកដគំដគងិកេលេេឆ� តកំបគណៈកមា �ិិកបតិេកិំចំិកេលេេឆ� ត        គ.ា.ំ) 

ល នននពបម� តិ កេលេេឆ� ត  ិងនពកហរ េងៃថ�េលេេឆ� ត ។ េមេំីី យ ង៉កណេហយ ិករតែចងេ េ 

ម ិម ល ននឲ្ិកេលេេឆ� តដំដពរតិេទេហយដតរមដតទ  ិងយុតិិ�មេ៌ពញេហញេងេេយ ។ មមយងេទិតិក

រតែចងេ េកណល េ��ឲ្ំយេបហិកលតំ ងបិទបិអ�កេលេេឆ� តេហយេកិកខ�េគុណនពំរ ីេះា េេលេេឆ� ត 

។ ខុមែមែ�ហកកេកញថម  ៤៩% ៃ អ�កអតល េលេេឆ� ត  អ�កម ិម ទរកេខា េហដមមៃដម ល េទដហ

ិក ិី ហាយេលេេឆ� ត ំយុែ ពិរកេគម ិងចេលេេឆ� ត េហយេការំដំបគុ  ិងំបស មរយច ំរ ដរចប ិកកក

េះា េក�ុងំរ ីេលេេឆ� តម ិេកញ ញា  ំាណ� ពាតម៌ អ�កេលេេឆ� ត កកិក ិី ហាយម ិេកញ ញា  ាកេកំបរ ក

អតិបប� ណបដមំេដំក�ុងិកេលេេឆ� ត  ិងម ាកេកដគំដញ ែតខុបទ ិ� ាយ ។  

 ិកេេង�ងងង តកលយិកណណ កំបខុមែមែ�ហ  ិងហទបេហំឋមកំបគ.ា.ំ េកញថម គមគ តនគកយ

ខុបញ� តិចតរច ដមែកណណ  គមគ តខុបញ� ៃ អ�កេចញេទេលេេឆ� តែត ០,៥% ខុមែមែ�ហកកេកញថម  

៦៤,៥៣% ៃ អ�កម េះា េក�ុងំរ ីល េចញេទេលេេឆ� ត េហយែេកគ.ា.ំ េកញ ៦៥,០៣% ។ ចំែណក

ហទបេហបេមគងេឆ� តៃ គណំក្ េីលយ មីរយៗ ខុមែមែ�ហកកេកញគមគ តនគកយខុបពីគ.ា.ំេដច ំេុំត

ដំមណ ១,១១%  ងិតិចំេុំតដំមណ ០,០២% ។ 

 ខុមែមែ�ហកណល កកេកញនពម ិដំដកតីេងៃថ�ប ៃថ�េលេ  ិងយំប គរកេឆ� ត ែដហេកតេេងដំមណ 

១៣% ិក ិី ហាយ ក�ុងចំេ៉ម ៥៨១០ ិក ិី ហាយ ែដហម នពម ិដំដកតីដំមណបង ៣០០០កកណី។  

ខងេដិមគបិកវយតៃមគកំបខុមែមែ�ហេហដំេណ កិកេលេេឆ� តាងំពីមុ ៃថ�េលេេឆ� ត ៖ 

“េបក”ី ក�ុងិកេលេេឆ� តេងម កកំតិ 
 ដំបពហកដដមរយចំ រ េងែតម នពភាយខគ ចក�ុងិកំស ញិកញដំទដហេំកាា  ទគណំក្ដំឆងំ ទ

ក�ុងិកំេរញមតិទេិេទិ  ។ េំេដំ�ំេ�ិំេទ រងិកេលេេឆ� តងណតិិម ុ ំក ិី ិបែដហំង�ឲ្ម នព

ភាយខគ ចដហដំបពហកដដម ិកនគ កចុេ េ េេហយេកែតញា  សតកមាមកទិ ិកេលេេឆ� ត  ងិិកនគ កចុេៃ 

អំេពែិងឹេលេេឆ� តបេដច េ�ិំិកេលេេឆ� តមុ  ។ ំយែុ ិកណេងម ដំបពហកដដេងកំុប� តមរយចំ រ  េងែត

ម នពភាយខគ ច េហយេកែតកកណីែិងឹខគេ ល ាៈ�ទបិពហេទេហំក ិី ិបមុ ិកេលេេឆ� ត ដរចបកកណី
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លញបមគ ំេ់ក ុត ទុប ីេងេខតេិិេកុង ិកលញ េែយេ��ឲ្កុមក ីេែង ចនហ  េគ ំ េងេខតិដកេចេ ិកកំុខគរ តំ៉ង

បែគម ណំ រងកកេងយាន ីភ�េំពញ  ិងបកមានពលញំម� ំលតុកមាចំេបេកមាិ ក ិីេងេខតិេ� យេកិង។  

ម គណំក្ េីលយច ំរ  ១០ ល ចុេេះា េដំករតដំែាង េែយល ហកេំកាា   ិងេំកានកចី ំរ បង ១១

មុ នក ែដហគណំក្ល ារំដំបគុតចិតរច ។ បកមាា  េំកាា   ងិេំកានកគីណំក្ េីលយេេ្ងៗល េ��
បកមានពក�ុងកំេុងេពហេសបនេលេេឆ� ត េំេមេំបីម ិកយយងំខគេ ។  

 ងបជ �ក  ិងមម ិីយាិក  គកលហ កងយាង�ុែតហ  ិងកងេខមកភរម ិងល េ��បកមានពញដំទគណំក្ិ អំ៉ ច 

 ិងដំឆងំគណំក្េេ្ងេទិត េែយំ មិ តិម មម ិីងបជ �កមរហហដ  េដម្សីគ េំមហអ�កេលេេឆ� តេងៃថ�េលេេឆ� តកណ

ល ំេង�តំក ិី ិបឲ្អ�កេលេេឆ� តភាយខគ ច  ិងម ិទុកចិតិេហដំេណ កិកេលេេឆ� ត ។ ិកំេរញមតិទេិេទិ កំបគណ

ំក្ដំឆងំ ទអ�កដំឆងំេទេហកហដ ភលិហ  ិងគណំក្ដំបា កម�ុប ដតទល េរទដំិ  ហកេមប  ិងពិ ាយេហយ

ងបជ �កេកិំចំិកេលេេឆ� ត ទតុ់ិក ។  

“យុតិ�ិម”៌ ក�ុងិកេលេេឆ� តម ិម ិកែកហំអក 
 ិកដំករតដំែាងកវងគណំក្ េីលយម ិម នពេបាញ�  េហយេកែតអតិម ថ� កដរកន ំ   គណំក្ដំឆងំ

�ំហំហំទ១ី គ េ់ក បម កង្ុ ី ក�ុងិកញដំទ  ងិេ��បកមានពេសបនងង ហេទឲ្គណំក្ខគរ   ិងគមគ ត យី ង�ំៃ ិក

ទទរហ  ិងិកេដ ំដលប� ន កវងគណំក្ិ អំ៉ ច  ិងគណំក្េេ្ងៗ ។  

 ិកទទរហល ិកេ្ព�េឹយបំយំិ កេសបនេលេេឆ� តាមេញហិកណណ បម�ម ៌ ិងបិទបិទទរហល ពាតម៌ េលេ

េឆ� តម ិកនគ កចុេេ ំេ�ិំេទ រងិកេលេេឆ� តងណតិមិុ  ។ ដំពា បេ្ព�េឹយល េ��ិករកេឹយំំេក ឲ្ ទម នព

ហំេអិងេទកកេំកាា   ងិគណំក្ដំបា កម�ុប បពិេបបទរកទប្ ណាកា េបងែតមងំអប  បីុ � ី អិ   ិងលយា 

ពាតម៌ ម ល េសបនឲ្ែតគណំក្ដំបា កម�ុប  ិងទិេេតិ     គណំក្ដំករតដំែាងបំខ ៗ យី ងខគ ងំ ។ ដំពា ប

េ្ព�េឹយមងំេ េល កេំ់ភ ំទំបរ   ិង តីិ�ិី  ិងេញហិកណណ កំបគ.ា.ំ បំយំដំពា បេ្ព�េឹយពាតម៌  ។ ខុបពី
ៃថ�េលេេឆ� តៃ ងណតិិម ុ ដកបរងពាតម៌ ល ហមសតិ កេ្ព�េឹយទិ្ុាកយា្មរយចំ រ អំពីពាតម៌ ិកេលេេឆ� តក�ុង

ៃថ�េលេេឆ� ត ខណៈែដហដំពា បេ្ព�េឹយទរកទប្ ណកដដ  ិងាកា មរយចំ រ ែដហញដំទគណំក្ ដំបា កម�ុបម ិដតទល 

ហមសត េែយំ ិិកេឹយពាតម៌ ិកេលេេឆ� ត េែយហំេអិងេទកកគណំក្ដំបា កម�ុបក�ុងៃថ�េលេេឆ� ត ។  

 ម ិកេដំដលប� ន កដដ មងំ� ន ម ុប្  ងិបមា កៈេដម្ីំ ំេក បកមានពគណំក្ដំបា កម�ុប េែយកណ

ដំឆងំគណំក្េេ្ងែដហដំដពរតិេងុយ រងចងំបិីពីគណំក្ េីលយ ចងំបិីពីបែហកា ិិកៈមម ិីយាិកបីុហិ  ិង

ចងំបិីពីហកា ិិកៈកងេី�ពហេខមកភរម ិង ។ ិកចរហករមកំបមម ិីយាិក កងកមគ ងំដំហំង�ុ ក�ុងិកញដំទគណំក្

ិ អំ៉ចម ិកេក េេង  ែដហេ��ឲ្លតំ ក ិី ិបអពមដកិត្នព ។  

 ម ិកេិហបមា កៈ  ិងថ ិិ ដហអ�កេលេេឆ� តេហយមម ិីយាិក អបជ �ក ែដហម ហកាណៈបដំពា ប ម ុិក

េសបនេលេេឆ� ត េែយខុមែមែ�ហម ិកេេកេិយែដហចងំេលេេឆ� តម ិរតទុកកកណីេ េបំទេហាបទិញប គរក

េឆ� ត ។  

 ិកេដ ំដលបមរហ ិ�ិគណំក្ េីលយក�ុងិកដំករតដំែាងម គំ់ តខុបញ� យី ងខគ ងំកវង   គណំក្ិ 

អំ៉ច  ងិគណំក្ម ិិ អំ៉ចក�ុងេពហេសបនេលេេឆ� ត ។ គណំក្ដំបា កម�ុបម ហទបនពេដំដលបថ ិិ
ចំ៉យដណេដច េហបហំ ខណៈេពហែដហគណំក្េេ្ងៗម ហទបនពតចិតរចេហយេកញា  ចងំកណំតិ កចំ៉យ ។ 

េហយម ិគិតពចីំ៉យថ� កបតិកំបគណំក្ េីលយ ខុមែមែ�ហល ដំមណថគណំក្ដំបា កម�ុប ក�ុងកំុ

ប� ត ីមរយៗ ចំ៉ យិកេសបនេលេេឆ� តបម�្មដំមណាតិ ៩,០០០ ដុ គ់ កបែកដដងេមកកិ, គណំក្បមកង្ុី
ចំ៉យបម�្មដំមណា ិ ១,៥០០ ដុ គ់ កបែកដដងេមកកិ, គណំក្បិទបម ុប្ល ចំ៉យបម�្មដំមណាតិ 

៣០០ ដុ គ់ កបែកដដងេមកកិ, គណំក្ េយតិមកណទទបិបម�្មដំមណ ២០០ ដុ គ់ កបែកដដងេមកកិ  ិងគណំក្ែ�សហ 

បីុ ំុិចចំ៉ យបម�្មដំមណាិត ២០០ ដុ គ់ កបែកដដងេមកកិ ។   



 
 

 គ.ា.ំ ម ិម តមគ នព ក�ុងិកេហេដេយំណិរ ង ែដហេ��ឲ្ម នពម ិទុកចិតពិីបំ៉កគណំក្ េីលយ

មរយច ំរ  ។  ីតិ�ិកី�ុងិកេហេដេយំណិរ ងពុំល េ��ិ កែកហំអ េហយែេកេងៃថ�េលេ  ិងយំប គរកេឆ� តម ដំមណ 

៨០% ក�ុងចំេ៉មដំមណបង ១០០ំណិរ ងដតទល ំដិេប� េដិមេែតុេហខ�េ    ាកេក ភបិុាង ទំណិរ ងម ិដគំ

ហកាណៈ េហយពុំម ិកចុេេបុំអេង�តឲ្ល បីុាំេុ កក រអ�ីែដហបិកខ�េខតេនេេទ ។ េំេមេំគី.ា.ំ ល េដាបេក ប

ិកេហេដេយំណិរ ងាមកយៈិកបំកំបំករហ ំយុែ ិ ីតិ�ិីៃ ិកបំកំបំករហំណិរ ងមងំេនេម ិម តមគ នព ។  

បំយំិ កេលេេឆ� តេ េយាកហដ ភលិហ  ិងគ.ា.ំ ម ិម ន ងេ េីលយេពញេហញក�ុងិកែកហំអ  តីិ�ិី  ងិិក

រតែចងេលេេឆ� តឲ្ល េបក ីដតរមដតទ  ិងយុតិិ�ម ៌ាមបងិហ   ិី មម អ ិកបតេិទ េំេមេំីម អ ុេប ណី យ ងេដច ពី
អ�កបកពា បក�ុងិកែកហំអក ដរចបង ុេប ណកំបេំបកកមាអ�កបេង�តិកណណ អ ិកបតិកំបបែនពអក យុំ បេដម ។    

 បិកប �ិហដ   ហទបេហៃ ិកេលេេឆ� តេ េ  រងចរហករមំែ ហមេដម្ពីដងរងដំប�ិំេតយ្េងមរហហដ   បពិេបប

អភលិហកិចចមរហហដ   េហយម ិកចរហករមពីបមាិកដកកមដំរកឹកំុប� ត េចញពីគណំក្េេ្ងៗេងបង ៩៥% ៃ កំុ

ប� តទរមងំដំេទប េែយកណម ិកេក េេងចំ រ េមកំុមបិី  ិងបមាិិដកកមដំរកឹេក បងមុ តិចតរច ។  

 បំយំិ កេលេេឆ� តខងមខុ ខុមែមែ�ហេប� យី ងទទរច  ិងបំនង  ដហយាកហដ ភលិហ គណំក្ េីលយ មច ប

ាំ រយ  ងិអងុិកបងមុបីុហិេហយដតទរំេេិមពិនកឹែកហំអ កចនបម�ា ប បមបនពគ.ា.ំ  ីតិ�ិ ី ងិយ ិិកណណ បំខ

 ៗ មរយច ំរ ដរចបិកចុេេះា េេលេេឆ� ត  ិងិកេ��ំចចុំ្ �នពំរ ីេះា េេលេេឆ� ត ិកេហេដេយំណិរ ងេលេេឆ� ត ិក

ិកបកេបកនីពំេរញមតិ េបកនីពខងពាតម៌  ិកទទរហល ិកេ្ព�េឹយ បំយំគណំក្ េីលយ ិងិកំេង�ត

ំក ិី ិបអពមដកិត្េហយមម ិីយាិក  ិងកងកមគ ងំដំហំង�ុក�ុង ាយពដងរងនពដតរមដតទ បុចចកតិនព  ិងយុតិិ�មក៌�ុង

ដំេណ កិកេលេេឆ� ត ។ 

 
ពាតម៌ ំែ ហមបរមមកទង  

េ់ក �  េយយ  ដំន គណៈកមា �ិិកនយកខុមែមែ�ហ  ិងបដំន បមគមងដែុក       ទរកបាពង  ០១៦ ៤៤ ០០ ៤៤ 

េ់ក គហ ំប�     នយកដំតិំតិិខុមែមែ�ហ                                                          ទរកបាពង ០១២ ៩៤ ២០ ១៧ 
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