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 លបភាមត�អ�ណប ណញកអ តបច ន ញ�ា  ងស ញតថ�ណន កអ ត២០១២  លបភាកេរល�តតំុកបងណ�។  លបភាក

េរល�តប តុ ញេិតំញរំបងណ�បនបុងច ង លបភប តបញកង តណាកបរណ�បញរួេរល�តបុ�់ណពុ ញេិតំញរំ    

បងណ�។ 

 លបភាមត�អ�ណចេញ�ា  ងសចេញតណ កអ ត២០១២ ាកេរល�តប តុ ញេិញរំបងណ� ាឺាររបុងបេា�រណក រសុ ក 

បញរួេរល�តបងណ�ិក៧ ច ងប�តមបន�អ�ណររបុងុកចេម�័  ងសចេធអះកអ ត២០១១។ �អ�ណររបុងបេា�បច  លបភ ា

កេរល�តប តុ ញេិញរំបងណ�។ 

 លបភាមត�អ�ណចេបញុ  ងសចេញតថ�ណ ាកេរល�តញរំបងណ��អ�ណ់តង�ណចេបញុច ង លបភាមតពបរណ� បញរួ

េរល�តបុ�់ណពបងណ�ិក៨។ �អ�ណររបុងបចាបុងច ង លបភញា�ឹ��អ�ណកុតភ�ាបងណបប�កេកណ្រស។ 

 
I. កបេ��ញមតិបសអ់�កតំណាងរស�ក�កាេងេពប្កំេងញអាញ 

១- ករបេ��ញមតរបស អ់�មតំណាងប�អ�ណបុងេរល�តប តុ ញេិ 

 លបភ�អ�ណ់តង�ណចេញកណ ាកេរល�តប តុ ញេិ ១បុង នេុឹ�ន បូរ លបភាបរៀរេរតំ២ច ងេមតប់�ញមួ 

ិកញរំកបពចបកអ មបេលណបរតណបាលត�េុឹិកបភតំ២ះរច ងាបតបងណគតេិន៨២/១០២ន តណបប�កេកណ្រសបកុក
ក ះិូមសថប តករបស លបេារសកេារសេាណកអ ត២០១០ នបបអណុក លូ ទតពងនបូរាកេរករស ច ងាបតបងណ់�ញមួ 

៨៤/៩៩។ 

�អ�ណកុតភ�ាបប�កេកណ្រសបកុកក ះិូមសថប តករបស លបេារសកេារសេាណកអ ត២០១០ �អ�ណ់តង�ណបុងបណច

ាចមមតំណាងប៤ះរញ�ុកាេរ�តំ២នាេរ� បញ ណ� ក តណាេរ�េរាល�ញា�ាន �អ�ណតបំញាេរ�

តំ៥ច ងាភបរបន�អ�ណ លបភ។ តបកចាេរ�ូតណ២បចពបងណណរបេ��ញមតាតំ៨២ណិក ករបេ��

ញមតបផ មបេបងណមំ់ណព លូ ទតពង កួងស់�ុបមបងណបប�កេកណ្រស�ត �ុណុតភ�ាបងណបរៀរេរ ញេ� ងេបំអណ/ ន៏ិ

បិៀម តណមំ់ណពមតំណាងប ន៏ិបិៀម។ 

ាញធធញ់អ�មតំណាងប១ះររបេ��ញមតព២០ណិក បេកចភាបេណេរចេ�រញន់អ�មតំណាងបពបងណណ

របេ��ញមតុ តភ�ាបេណាណបា។ 

តចេ�េបញឹុនករបេ��ញមតរបសមំ់ណពខណបងណ ាឺាង�កេរ់ុ្េ�ឹមតំ៤១ណិកនបបលណឹណ៥0%នក

របេ��ញមតប�រនេបឹញុប តល�ា ឬបបបណ ងសមំ់ណពខណបងណាតំ៦ណិក នបបលណឹណ៧%ន តណេបឹញុ់ប តល�ា ឬ តចាស

ាតំ៣៥ នបបលណឹណ៤៣%ន។ 

 ់អ�មតំណាងបញ�ុកាេរ�េរាល�ញា�ាពគតេិបងណបប�កេកណ/បបអណ្រស ច ងាល លូ ទតពងបបអណបណចព

បងណណរបេ��ញមត២ះរតំ៣ ណបបលណឹណ២៥ណិក។ ករបេ��ញមតភាបេណរបស់អ�មតំណាងបញ� កុាេរ�បចាឺ
បងណ�ុកកងរបសាល លូ ទតពងច ងពបធណ�បណញ�។ 

 តចេ�់អ�មតំណាងបញ�ុកាេរ�បញណ� កពបងណណរបេ��ញមតតំ២ះរ តណពរបេ��ញមតតំ៣ ណច ង

បបលណឹណ៥៧ណិក។ ករបេ��ញមតរបសមតំណាងបាេរ�បច បផ មបងណកបងណ�បងណណបងណក តចាសលចល�ុកត�េចខម

របសបប�កេកណ្រស កួងស់�ុបម តណប�តបបអណ ងសាល លូ ទតពងច ងា់អ�កកបប�កេកណ្រស ញំូតណរ��

េរបញបួណងរបសញេ� ង។ 

�អ�ណកេរល�តប តុ ញេិ លបភាកេរកបផប បសរះ់អ�មតំណាងបតំ៦ះរ ញ� កុាេរ�េរាល�ញា�ាតំ១

ះរ តណាេរ�បញណ� កតំ៥ះរ       បន�អ�ណកេរល�តប តុ ញេិបចញំាកបពចបកអ មបេលណបរតណបាលត�េុឹិកបភតំ

២ះរ  បបញេុចបៀញ បាមញ រ�ពុបិប ក តណេុច់ណពា� បស ប�កប�បម�ត លកបួញ�ក� បូរាបតបងណ៨២/១០២។ 



ឃា ឆេមមលលសនិនតឆតនរាលរ ែខមករ- មិថុន២០១២ ាឆព័រ3 

 

២-ករបេ��ញមតរបស់អ�មតំណាងប�អ�ណបុងេរល�តបុ�់ណព 

  លបភាមតពបរណ�បញរួេរល�តបុ�់ណពុ ញេិបងណ�ិក៨�អ�ណររបុង១េុឹ�ន បញុ  ងសញតថ�ណន។ កបរណ�

បញរួេរល�តបុ�់ណពបច  លបភាបរៀរេរតំ៣ ប�ិកចមកបពចបកអ មបេលណបរតណបាលត��អ�ណ លបភ។ �អ�ណររ

បុងបច  លបភញតាកុតភ�ា តណ់�ញមួបងណបប�កេកណ្រស/បប�កបបអណ្រស�អ�ណ់តង�ណបុងច ង លបភះង

ប តបញកងបណចបិ។ 

  លបភបភាបរៀរេរតំ៣ �អ�ណបុងបរណ�បញរួេរល�តបុ�់ណពុ ញេិបងណ�ិក៨ បរៀរេរិកញរំ កបពច

បកអ មបេលណបរតណប័�លតូប ំំ ប�ូ ក ា់�េរច កិ២ន លបភ េមតបពបាលត� បាលតកន លបភពបពចបកអ ម

បភរាបតបងណ ៨៣/១០១។ �អ�ណកបពចបកអ មបច�ា៏បតបងណ រងសេុញ៨៣បតបងណ ញតេុញតំ ១៧បតបងណ តណ

់�រ្េិ ១បតបងណ។ �អ�ណបរៀរេរិកុក កបពចបកអ មបេលណបរតណអ�តមញ បឧ ុញក ាបាលត�ាេរ�ញលកបតិកតញ�ប

ិិំងក�ធរេឹ ណ ់បណេម តណិតណ�សិ តណ លបភ េុឹិ កបភ េមតបពបាលត� បាលតកន លបភបពចបកអ មពបតបងណ 

៨២/១០១ តណកបេលណបរតណប័�លតូប ់អ� ប�ាណក  ាបាលតកាេរ�ញលកញហនួក កកាមត ់បណេម បពបបតភម

តណញ�េងុចេរ េមតបពបាលត� បាលតកន លបភពបពចបកអ មបភរពបតបងណ ៨១/១០១។ 

តបកចបរៀរេរិករក កបេលណបរតណបាលត�េុឹិកបភកមតកងិក៣ តំ១ះរេមតបពបាលត� លបភ ពបពច

បកអ មបេលណងប ណប អ�តមញ េព�ស តប ណ ាបាលត�េុឹិ កបភកមតកង កិ៣ ច ងាបតបងណ ៩៨/១០១។ 

�អ�ណប ណញកអ តបច កបរណ�បញរួេរល�តបុ�់ណពុ ញេិរបស លបភបងណ�ិក៨ ញតាកេរល�តុតភ�ា បងណបប�ក

េកណ្រសឬ�ប៏ប�កបបអណ្រសបណចបិបូរាកបពចបកអ មបេលណបរតណចមញរំបងណ�ចមរ៉�ប ាំ ច។ កេរល�តរបស លបភ

ាកថរ�ចាណបញរួេរល�តបុ�់ណពុ ញេិបងណ�ិក៧ ច ងាកបកចេរល�តុតភ�ាតំ ៦ ណបេ៧ ណ។ 

រញកបបណេមរបសេ�ញចងកងពប ណំ� �អ�ណកអ តបចាកអ តច ងាកបពចបកអ មបេលណបប ណបេ�រញេរឹ�ា �ំត 

បងេ មសច ងបធណបភរ់អ�មតំ ណាងបេារសាេរ�កញរំងច ងាបាលត��អ�ណ លបភាកញា�ឹ��អ�ណក�ចញះង

លូ បេណ។ ញតចម់អ�មតំ ណាងបបិច ង�ចញះង លូ ប ណំ� ញងក�អ�ណលំ លូ ទតពង�ា៏ក�ចញះង លូ បេណួណច  

ច ងា�រ បធណឲធកេរល�តបុ�់ណពបងណ�ិក៨របស លបភ ាកថរ�ចាណ៧៥% នបបលណឹណ១បងណ�បធៀរឹណបញរួេរល�ត

បុ�់ណពបងណ�៧របស លបភេរល�តព៤បងណ�ន �អ�ណកេរល�តុតភ�ា តណ់�ញមួបប�កេកណ្រស/ បប�កបបអណ្រសរបសាល 

 លូ ទតពង។  

II. ករកុមមេលដ បសអ់�កតំណាងរស� 

 រញ តិអរួេ�ញចងកងច ងិិំងព កុាេរ�បេពរ ក តេងួរមតំណាងប តណុកេរុកួួ ុួ ារ

ពរង� �ឲធប ណំ� �អ�ណររបុង៦ចេបចនញ�ា  ងសញតថ�ណ២០១២ន ា់អ�មតំណាងប�ចញះង លូ ៩២ះរ បបលណឹណ

៧៥%នតំ់អ�មតំណាងបប�រ�អ�ណ លបភន១២៣ះរន ព�ចញះង លូ ប�រ ១៣៩១បងណ�។  
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�អ�ណ់តង�ណុកបុងប ណញកអ ត នញ�ា ងសញកណន ា់អ�មតំ ណាងប ៧១ះរ បបលណណឹ៥៨% នតំ់អ�មតំណាងបប�រ 

ន១២៣ះរន ព�ចញះង លូ ប�រ៦៦០បងណ�។ �អ�ណររបុង៣ចេ�ណបេករបច នបញុ ងសញតថ�ណន ា់អ�មតំ ណាងប

៦៩ះរបបលណណឹ៥៦%នតំ់អ�មតំណាងបប�រន១២៣ះរន ព�ច

ញះង លូ ប�រ៧៣១បងណ�។ 

បរណរញកបបណមរបសេ�ញចងកង បរណាតមុកតំ់អ�មតំ ណាងប 

ច ងព�ចញះង លូ �អ�ណររបុង៣ចេបចនបញុ ងសញតថ�ណនតំ់អ�

មតំណាងបច ងព�ចញះង លូ ាកថរ�ចាណ២៣%នតំ

់អ�មតំណាងបច ងព�ចញះង លូ �អ�ណររបុង៣ចេញ�នញ�ា ងស 

ញតណនច ងា៧១ះរ។ រ៉�ចបរណាតមាតំក�ចញះង លូ  របស់អ�

មតំណាងប�អ�ណចេ នបញុ ងសញតថ�ណន ាកប�ណបងណណ ៥%នក    

�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងប�អ�ណររបុង៣ចេញ�នញ�ា ងសញកណន

ច ងា់អ�មតំ ណាងបព�ច៦៦០បងណ�។ 

�រ៏៉�ចតបកចពរកេម �អ�ណ់តង�ណ៦ចេបចនញ�ា ងសញតថ�ណន េ�ញ

ចងកងញតពិិំងុមួតាុកក�ចញះង លូ របស់អ�មតំណាងបបន

�អ�ណញេ� ងតំ៣ញេ� ង ាឺញេ� ងមរាក ក ញេ� ងបកច��ណ តណញេ� ងច�រ ។ 

�អ�ណររបុង៣ចេបច នបញុ  ងស ញតថ�ណន ច ងាបុងច ងលតម ងសកបពចបកអ មបេលណបប ណបេ�រញេរឹ�ា �ំត/បងេ មស 

ច ងបធណបភរ់អ�មតំណាងបរបណេណក�ចញះង លូ របសេបំ�អ�ណចបណ�បបឹ�បកអ ម ច ងា�រ បធណបភរក�ចញះង លូ 

របស់អ�មតំណាងបាកប�ណបងណណាណញ�ន ញ�ា  ងស ញតណន ។ 

រ៉�ច តំ់អ�មតំណាងបាេរ� កអ�ប�តរ�ត តណមតំណាងបាេរ�បញណ� ក ចរាាកថរ�ច �អ�ណ់តង�ណ

បុងបពចបកអ មបច ់អ�មតំ ណាងបាេរ� បញ ណ� ក តណមតំណាងប ាេរ�កអ�ប�តរ�ត ាកញា�ឹ��អ�ណក

បឃបណបពចបកអ មច ងញតពរង� ��អ�ណពរកេម បច។  

េកកត�ិក១៖ ភារ�តបេណ នក�ចញះង លូ របស់អ�មតំណាងបរញាេរ�បណប ច កុចេបញុ-ញតថ�ណ ២០១២

បធៀរឹណញ�ា-ញតណ ២០១២ 

 បរណាតមុកតំ�ចញះង លូ របស

មតំណាងបប ណំ� មតំ ណាងប

ាេរ�េរាល�ញា�ា តណមតំណ

ាងបាេរ�បតិកតញ�បព�ចញះង

លូ បេណាណបា �អ�ណតបំញមតំណ

ាងបូ តណ៥ាេរ� បន�អ�ណ ល      

បភ។ 

តបកចមតំណាងបាេរ�បតិកត
ញ�ប ៣ះរ ព�ចញះង លូ  ប�រ

១៨០បងណ� ាឺាកប�ណបងណណាណ

ះរប�ិាេរ�បេរណ�អ�ណពរកេម បច៖ 

 ាេរ� េរាល�ញា�ា 

ាេរ� បញណ� ក 

ាេរ� បតិកតញ�ប 

ាេរ� កអ៊ប�តរ�ត 

ាេរ� បាមញេរិកត 
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ញ�៧១% បធៀរឹណ៣ចេញ�ន ញ�ា  ងស ញតណន �ចព១០៥បងណ�។ ក�ចញះង លូ របសមតំណាងបាេរ�េរាល

�ញា�ា ាកប�ណបងណណ១៣% ច ង�អ�ណររបុង៣ចេបចនបញុ  ងសញតថ�ណន �ចព៤៤៥បងណ� ច ងបធៀរឹណររបុង

៣ចេញ�នញ�ា ងសញតណន �ចញះង លូ ព៣៩១បងណ�។ 

មតំណាងបាេរ�បាមញេរ តិក ពរក�ចញះង លូ ាកប�ណបងណណ៥០% បូរ�អ�ណររបុង៣ចេ បច

នបញុ ងសញតថ�ណន ព�ចញះង លូ តំ៦បងណ� បរណបធៀរឹណ៣ចេញ�នញ�ា ងសញកណន �ចញះង លូ ព៣បងណ�។ 

តចេ�ក�ចញះង លូ របសមតំណាងបាេរ�បញណ� ក ាកថរ�ច ២៦% �អ�ណររបុង៣ចេបច នបញុ ងស

ញតថ�ណន ់អ�មតំ ណាងប�ចព១០០បងណ� បធៀរឹណររបុង៣ចេញ�នញ�ា ងសញតណន �ចញះង លូ  ព១៣៥បងណ�។ 

តបកចក�ចញះង លូ របសមតំណាងបាេរ�កអ�ប�តរ�ត ាកថរ�ច១០០% បូរ�អ�ណ៣ចេបច ់អ�មតំណ 

ាងបាេរ�កអ�ប�តរ�តញតាប�ញលភុ�ចញះង លូ បិ បរណបធៀរឹណររបុង៣ចេញ��ចញះង លូ ព២៦បងណ�។ 

បរណាតម�អ�ណ់តង�ណបុង៣ចេនញ�ា ងសញតណន ់អ�មតំ ណាងបាញធធញ�អ�ណាអ �ស�ចញះង លូ ប ណំ� មតំណាងប ាេ

រ�បតិកតញ�បព�ចបេណាណបា បូរមតំណាងបញរំះរ �ចព៣៥បងណ�។ មតំណាងបាេរ� េរាល�ញា�ា

ាញធធញ�ចព ៧បងណ� មតំ ណាងបាេរ�បញណ� កាញធធញ�ចព១១បងណ� មតំណាងបាេរ� បាមញេរិតក

ាញធធញ�ចព៣បងណ� តណមតំណាងបាេរ�កអ�ប�តរ�តាញធធញ�ចព១៣បងណ�។ 

តបកច�អ�ណបុង៣ចេបចនបញុ ងសញតថ�ណន ាតមាញធធញនមតំណាងបាអ �សងច ង�ចញះង លូ រញាេរ� ប ណំ�

មតំណាងបាេរ�បតិកតញ�បបនចម�ចបេណាណបា ច ង ាតមាញធធញ�ចព៦០បងណ� មតំណាងប ាេរ�បញ  

ណ� កាតមាញធធញ�ចព១៤បងណ� មតំណាងបាេរ�េរាល�ញា�ាាញធធញ�ចព៨បងណ� តណមតំណាងបាេរ�

បាមញេរិកតាញធធញ�ចព៦បងណ�។ តចេ�មតំ ណាងបាេរ�កអ�ប�តរ�តប ត� �អ�ណ់តង�ណ៣ចេបចញតា

ប�ញលភុ�អ�ណក�ចញះង លូ បិ។ 

ាំបភរ�មសបតគងស ាធញលរលតម ងសបពចបកអ មេារសាេរ�ចមណចមរបណេណប�ញលភុ�ចញះង លូ  ចមួក�របេប ត�

ប�ញលភុ�ចញះង លូ របសាេរ�កអ�ប�តរ�ត ាកថរ�ចបូរ�អ�ណ់តង�ណបុងបពចបកអ មចរាញតាប�ញលភុ

�ចញះង លូ បេប ត�។   

េកកត�ិក២៖ ភារ�ចញះង លូ របស់អ�មតំណាងបរញាេរ�បធៀរភារនភបរបភប�ររញាេរ�   

�អ� កណ ត់ង�ណបុង កុចេ ញ�ា  ងស ញតណ ២០១២ 

ភារនក�ចញះង លូ របស់អ�មតំណាងបរញ

ាេរ�បធៀរឹណភារនភបរបភប�ររញ

ាេរ�ពរង� � តំ�ចញះង លូ របស់អ�      

មតំណាងបាេរ�បតិកតញ�ប ច ងាភបរ

េរាេ៣%ព�ចញះង លូ ពេរាេ១៦%បបលណ
ឹណ៥ ណនតំភបរប�ររបសាេរ�បច។ 

តចេ�់អ�មតំណាងបាេរ�បញណ� ក ច ងា

េរាេភបរ២១%បន�អ�ណ លបភ ព�ចញះង

លូ េរាេ២១%បាាេមបបលណឹណតំភបរ

ប�ររបសាេរ�បច។ 

មតំណាងបាេរ�បាមញេរិកត តណមតំណ   

ាងបាេរ�កអ�ប�តរ�ត ាឺបបកណចមបាាេមបេឹណភបរ លបភច ងាេរ�កញរំងិិំងព�អ�ណ លបភ ច ង
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ញំគអ ាភបរេរាេ៣%�អ�ណ លបភ�៏�ចញះង លូ ព៤%ច ។ តបកចមតំ ណាងបាេរ�េរាល�ញា�ាច ង

ាភបរ ៧១%បន�អ�ណ លបភ�ចញះង លូ ពចម ៥៩%នក�ចញះង លូ ប�រច ងតំបច ាឺបបលណឹណាណក�ស      

� ំ ងនតំភបររបសាេរ�បច�អ�ណ លបភរ៉�ប ាំ ច។ 

េកកត�ិក៣៖ ភារ�ចញះង លូ របស់អ�មតំណាងបរញាេរ�បធៀរភារនភបរបភប�ររញាេរ�   

�អ� កណ ត់ង�ណបុង កុចេ បញុ  ងស ញតថ�ណ ២០១២ 

ភារក�ចញះង លូ របសមតំណាងបរញាេ

រ�បធៀរភារនភបរបភប�ររញាេរ�

�អ�ណ់តង�ណបុង៣ចេ នបញុ ងសញតថ�ណន ប ណំ� 

មតំណាងបាេរ�បតិកតញ�បាភបរ៣%

បន�អ�ណបភ�ចញះង លូ ព ២៤% បបលណឹណ៨ ណន

ភបរាេរ�េបំ។ 

មតំណាងបាេរ�បញណ� ក ច ងាភបរ

២១% �ចញះង លូ ព១៤% នក�ចញះង លូ ប�រ

ាឺ បបលណឹណាណក�ស� ំ ងនតំភបររបសាេ

រ�បច�អ�ណ លបភ។ 

តចេ�់អ�មតំណាងបាេរ�បាមញេរិកត
ាឺបបកណចមបាាេមបេឹណភបរ លបភច ងាេ

រ�កញរំងិិំងព�អ�ណ លបភច ងញំគអ ា

ភបរ១.៥%�អ�ណ លបភ�៏�ចញះង លូ ព១%ច ។ តបកចមតំ ណាងបាេរ�េរាល�ញា�ាច ងាភបរ

៧៣% បន�អ�ណ លបភ �ចញះង លូ ព៦១%នក�ចញះង លូ ប�រ។ 

រាណ កិ១៖ បគងរតេណនក�ចញះង លូ របស អ់�មតំណាងបរញាេរ��អ�ណ ត់ង�ណបុង ញ�ា ងសញកណ ២០១២ 

េគេបំាងករកុមមេលដ 

នាំ៦៦០េេកបសត់ំណាងរសសនាំ

៧១ មប 

បក្េេយា 
ប�របគង

រតេណ 

 
៥៣ះរ 

 
២ះរ 

 
១២ ះរ 

 
៣ ះរ 

 
១ ះរ 

 

ុ�បំប�េ �ិ�កច�់តបំរតណក

បបាា ធបញតិ កួងណណ 

២២៥ 

ន៥៧%ន 

៦ 

ន២៣%ន 

៣១ 

ន២៣%ន 

៦៩

ន៦៦%ន 
0 

៣៣១ 

ន៥០%ន 

ក�ចុេណឹណនួក�អ�ណតណរ ំ �ាេរ� 
៩៨

ន២៥%ន 

១៩ 

ន៧៣%ន 

៩៩

ន៧៤%ន 

៣៥

ន៣៣%ន 

២ 

ន៦៧%ន 

២៥៣ 

ន៣៨%ន 

ក�ច់ញ តបេណ ាេ�រញឬ់ញ តបេណ អ �ស

 ឹ�ណត 

៦៤

ន១៦%ន 

១ 

ន៣%ន 
០      ០ 

១ 

ន៣៣%ន 

៦៦ 

ន១០%ន 

កះងញំ�អ�ណបប តិកុចេរ 
២ 

ន១%ន 
0 

៣ 

ន២%ន 

១ 

ន១%ន 
០ 

៦ 

ន១%ន 

ក់នាាញមតណបូចេុររ�� ណណ ២ 0 ២ ០ ០ ៤ 

73% 
61% 

2% 

1% 

21% 

14% 

3% 

24% 
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20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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អលនន មូលដ ន ភារភបរ ល

បភរញាេរ� 

ភារ�ចញះង លូ 

រញាេរ� 
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ន១%ន ន១%ន ន១%ន 

ប�របគងរតេណរញាេរ� ៣៩១ ២៦ ១៣៥ ១០៥ ៣ 
៦៦០ 

ន១០០%ន 

  

 រាណ កិ១ពរង� � ក�ចញះង លូ ភាបេណរបស់អ�មតំណាងប ាឺបផ មបេបងណបគងរតេណុ�បំប�េ

�ិ�ក ច�់តបំរ តណកបបាា ធបញតិ កួងណណច ងប�រាកះម ងស៣៣១បងណ� នឬ៥០%នក�ចញះង លូ ប�រន

ច ងាកប�ណបងណណាណរចបុង៣ចេញ�។ ក�ច់ញ តបេណ អ �ស �ឹណត ៦៦បងណ�ន១០% នក�ចញះង លូ ប�រន ក

�ចុេណឹណនួក�អ�ណ តណរ នំ �ាេរ�ា២៥៣បងណ� ន៣៨%នក�ចញះង លូ ប�រន។ បូរចង�ក�ចញះង លូ របស

់អ�មតំណាងប�អ�ណបគងរតេណះងញំបបិតក ឬបតកក ុ័ុចេរាមតមំរ៉�ប ាំ ចប�រព៦បងណ� ន១%នក

�ចញះង លូ ប�រន។ តចេ�ក�ច់ាាញមតណកបូចេុររ�� ណណលំរ េរាុង លប ត�បនចមាមតមំបនបងណរ 

ាឺេមឹញ៤បងណ�បបលណណឹ១%នក�ចញះង លូ ប�រ ច ងតំបចាកប�ណបងណណាណររបុង ៣ចេញ�។ 

- ក�ចញះង លូ របសមតំ ណាងបាេរ�េរាល�ញា�ា ន៥៣ះរ �ចពប�រ៣៩១បងណ�ន៖ ាប�រមតំ ណាងប

ាេរ�េរាល�ញា�ាព�ចញះង លូ បេណាណាេរ�បួណង។ �អ�ណបណច៥៧%នក�ចញះង លូ របស់អ�មតំណ     

ាងបាេរ�េរាល�ញា�ា ាឺ�អ�ណបគងរតេណបំប�េ �ិ�កច�់តំរ តណបបាា ធបញតិ កួ ងណណន២២៥បងណ�នក�ច

ញះង លូ �អ�ណបគងរតេណ់ាាញមបបលណ១%ន២បងណ�ន តណ�អ�ណបគងរតេណ់ញ តបេណ អ �ស ឹ�ណតរបសេបំ ១៦%ន៦៤បងណ�ន

។ 

 ់អ�មតំណាងបាេរ�េរាល�ញា�ា�ព៏�ចញះង លូ  �អ�ណបគងរតេណុេណឹណាេរ�របសេបំច ងប�រ

ា២៥%ន៨៨បងណ�ន។ តចេ�ក�ចញះង លូ �អ�ណបគងរតេណះងញំបបិតក តណបតកក ុ័ុចេរា១%       

ន២បងណ�ន។ 

�េក េបចងនក�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងបាេរ�េរាល�ញា�ាា ះា៖ 

់អ�មតំណាងប ល�ំ ប�នឆញ� កុញេ� ងពមស តរណ កង កុនថកិក០៥ ចេ��ញ�រ កអ ត២០១២ ព់បេ� ណ��ច

បតបេចបតំង តណបំប�េ �ិ�កេ�រញេរ�ឹា �ំតបញទះញត េរាុង លប�រតំ៥៥៥ណ�ស បនុ័ �ំតរឹណេុកណ េបរ�ថល

បគង តណតរម�ញ�ាអ �សង ថប តកតំ១០០០០ បៀង។ 

- ក�ចញះង លូ របសមតំ ណាងបាេរ�កអ�ប�តរ�ត ន២ះរ �ចពប�រ  ២៦បងណ�ន៖ ាប�រមតំណាងបាេ

រ�កអ៊ប�តរ�តព�ចញះង លូ តំ២៦បងណ� �អ�ណបណច៧៣%នក�ចញះង លូ របស់អ�មតំណាងបាេរ�កអ�ប�ត

រ�តាឺ�អ�ណបគងរតេណុេណឹណាេរ�របសេបំច ងប�រា១៩បងណ�។ តចេ��អ�ណបគងរតេណបំប�េ �ិ�កច�

់តបំរតណបបាា ធបញតិ កួ ងណណព២៣%ន៦បងណ�ន តណ�អ�ណបគងរតេណ់ញ តបេណ អ �ស ឹ�ណត១០% ន១បងណ�ន។ 

 តបកចក�ចញះង លូ �អ�ណបគងរតេណះងញំបបិតក បតកក ុ័ុចេរ តណក�ច់ាាញមបូចេុររ��

ណណ ខណាេរ�ាល ធតកេ�ញចងកងញតពិិំងុមួតាូ�សិ ណឹណក�ចញះង លូ បចបិ។ 

�េក េបចងនក�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងបាេរ�កអ�ប�តរ�តា ះា៖ 

 ់អ�មតំណាងប�ឹ� រអ�នឆ បនញេ� ងរណក រាលរួ កង កុនថកិក២៣ ចេញតណ កអ ត២០១២ ព់បេ� ណ��ចបេ �ំត

រងត េបរ�ញណពងរះ ក បេមរណក រាលរួ �អ�ណបគងរតេណបតបេចបតំង តណបំប�េ �ិ�កេរាុង ល បតរបតងំក

បធណួបះបងតរុកទះញតរឹណចបណញ�ទះញតរឹណឃប តណាេរចបណ៤០០ចញេ៉ម។ ា់អ�ះងញំ៥០០ណ�សច�ភបាអ �ស១ ថប តក១ញ�ឺបៀង

អ ត១េរ់រស។ 
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- ក�ចញះង លូ របសមតំ ណាងបាេរ�បញណ� ក ន១២ះរ �ចប�រព១៣៥បងណ�ន៖ តចេ�ក�ចញះង លូ របស់អ�

មតំណាងបនញ�ុកាេរ�បញណ� កពបំប�េ �ិ�កន២៣% ឬ៣១បងណ�នក�ចញះង លូ របសាេរ�បចប�រន ក

ុេណឹណរ ំ �ាេរ� នបបលណឹណ៧៤% ឬ៩៩បងណ�ន តណកះងញំបបិតកុចេរនបបអណឹណ២%ឬ៣បងណ�ន តណក�ច

ញះង លូ �អ�ណបគងរតេណ់ាាញមបបលណ១%ន២បងណ�ន។ តចេ�ក�ចញះង លូ របស់អ�មតំណាងបាេរ�បញណ� ក 

�អ�ណបគងរតេណ់ញ តបេណ អ �ស ឹ�ណតខណាេរ�ាល ធតកេ�ញចងកងញតពិិំងុមួតាូ�សិ ណឹណក�ចញះង លូ បច

បិ។ 

�េក េបចងនក�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងបាេរ�បញណ� កា ះា៖ 

 ់អ�មតំណាងប រ ះ បនញេ� ងរណក រាលរួ កង កុនថកិក២២ ចេញកណ កអ ត២០១២ ព់បេ� ណ��ចបន �ំត  

បតរះ េបរ�ញណពងរះ ក បេមរណក រាលរួ �អ�ណបគងរតេណ ់បេ� ណ��ចញ�់ាាញក៏ពមសរណស កធបករណរបះេរា�បត�

ច ងពពមសរណស កចេប់បស៧០០កតរាណ បូរុខណេ�បំណធចិឹ� េ�បំណ�បត�ញល �រ�ូ�សាបញ្មត ល 

។ អ�តមញ�ា៏កប្ឹណិិំងរ�បឿណូតណ់បសបចបេបូចេុរបន លបភ តណេុឹិលបភ ។ 

-   ក�ចញះង លូ របសមតំ ណាងបាេរ�បតិកតញ�ប ន៣ះរ �ចពប�រ១០៥បងណ�ន៖តចេ�ក�ចញះង លូ របស

មតំណាងបនាេរ�បតិកតញ�បពបផន មបងណ�ចបំប�េ �ិ�ក ច ងា ងសបេ៦៦%ន៦៩បងណ�ន នក�ចញះង លូ ប�រ

របសាេរ�បច។ ក�ចុេណឹណាេរ�ា៣៣% ន៣៥បងណ�ន តណះងញំាេាលតបនបបិតកុចេរ១% ន១បងណ�ន 

 ាេរ�ាល ធតកេ�ញចងកងញតពិិំងុមួតាូ�សិ ណឹណក�ចញះង លូ របស់អ�មតំណាងបាេរ�បតិកត
ញ�ប�អ�ណបគងរតេណលំរ ់ ាាញមរ�� របសេរាុង ល តណ�អ�ណបគងរតេណ់ញ តបេណ អ �ស ឹ�ណតរបសេបំបណចបិ។ 

�េក េបចងនក�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងបាេរ�បតិកតញ�បា ះា៖ 

 ់អ�មតំណាងប �ញឹ ប�ខ ញ�ុកញេ� ង�តុ ណសសញ ពណតញ�េបា�អ�ណក�ចញះង លូ �អ�ណតបំញមតំណាងបព

�ចញះង លូ  តណ�អ�ណរ�របសេបំព�ចតំ៤៨ ណ។ កងុកនថកិក១៦ ចេ��ញ�រ កអ ត២០១២ ់បេ� ណ�ះងញំេរល�តបន �ំតបលណណ

ទអតេបរ�ពទអតបេមនេុចបណ បគងរតេណបតបេចបតំង តណបំប�េ �ិ�កេរាុង លាបទនេបះងញំេរចកង១០០ណ�ស ។ 

- ក�ចញះង លូ របសមតំ ណាងបាេរ�បាមញេរិកត ន១ះរ �ចព៣បងណ�ន៖ េ�ញចងកងិិំងពុមួតាចមក�ច

ញះង លូ របស់អ�មតំណាងបប�រ៣បងណ�ននក�ចញះង លូ ប�រន។ �អ�ណបគងរតេណ�ចុេណណឹាេរ�ា៦៧%ន២

បងណ�ន តណ់ញ តបេណ អ �ស �ឹណត៣៣%ន១បងណ�ន។ �អ�ណបគងរតេណលំរ ់ ាាញមរ�� របសេរាុង ល ុ�បំប�េ �ិ�ក

ច�់តបំរ តណបបាា ធបញតិ កួង តណ�អ�ណបគងរតេណ់ញ តបេណ អ �ស ឹ�ណតរបសេបំាេរ�ាល ធតកេ�ញចងកងញតព

ិិំងុមួតាូ�សិ ណឹណក�ចញះង លូ របស់អ�មតំណាងបាេរ�បាមញេឬិកតបណចបិ។ 

�េក េបចងនក�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងបាេរ�បាមញេរិកតា ះា៖ 

់អ�មតំណាងប បស ា៉ក  ញ�ុកញេ� ងនេុចបណ កង កុនថកិ ក២៦ ចេ��ញ�រ កអ ត២០១២ ់បេ� ណ��ច់ញ តបេណ េណ

របសបបញនេ�រញេុចបាមនញេឬ តិក�ចញ�លំរបតបេចបតំងាញរំេរាុង ល់អ�គតេិបន�អ�ណេបរ�រ តរះេត បេមន�តុ ណស

កអ តណ។ 
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រាណ កិ២៖ បគងរតេណនក�ចញះង លូ របស អ់�មតំណាងបរញាេរ��អ�ណ ត់ង�ណបុង បញុ  ងសញតថ�ណ ២០១២ 

េគេបំាងករកុមមេ

លដ នាំ៧៣១េេកបសត់ំណាង

រសសនាំ៦៩ មប 

បក្េេយា 
ប�របគង

រតេណ  
៥៨ មប 

 
៧  មប 

 
៣ទ មប 

 
១  មប 

ុ�បំប�េ �ិ�កច�់តបំរតណក

បបាា ធបញតិ កួងណណ 

៣០១ 

ន៦៨%ន 

៦៨ 

ន៦៨%ន 

១២៥

ន៦៩%ន 

6 

ន១00%ន 
៥០០ន៦៨%ន 

ក�ចុេណឹណនួក�អ�ណតណរ ំ �ាេរ� 
១១៣

ន២៥%ន 

៣១

ន៣១%ន 

៥៤

ន៣០%ន 
០ 

១៩៨

ន២៧%ន 

ក�ច់ញ តបេណ ាេ�រញឬ់ញ តបេណ អ �ស

 ឹ�ណត 

២៩ 

ន៦%ន 
០      ០ ០ 

២៩ 

ន៣%ន 

កះងញំ�អ�ណបប តិកុចេរ 
0 

 

១ 

ន១%ន 

១ 

ន១%ន 
០ 

២ 

ន១%ន 

ក់នាាញមតណបូចេុររ�� ណណ 
២ 

ន១%ន 
0 ០ ០ 

២ 

ន១%ន 

ស កបេគេបំាងមបក្ ៤៤៥ ១០០ ១៨០ ៦ 
៧៣១

ន១០០%ន 

 

 រាណ កិ២ពរង� � ក�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងបភាបេណបផ មបេបងណបគងរតេណុ�បំប�េ �ិ�ក 

ច�់តបំរ តណបបាា ធបញតិ កតួងណណច ងក�ចាកះម ងស ៥០០បងណ�នបបលណឹណ៦៨%នក�ចញះង លូ ប�រន។ 

តចេ��អ�ណបគងងតូរសិ កុក ច ង់អ�មតំណាងបពបផ មបេបងណក�ចុេណឹណនួក�អ�ណ តណរ ំ �ាេរ�របសេបំ

ព១៩៨បងណ� នបបលណឹណ២៧% នតំ�ចញះង លូ ប�រន។ តបកច�អ�ណបគងរតេណ�ច់ញ តបេណ អ �ស ឹ�ណតពេមឹញ ២៩

បងណ� នបបលណឹណ៣%នតំ�ចញះង លូ ប�រន។ បូរចង�ក�ចញះង លូ របស់អ�មតំណាងប�អ�ណបគងរតេណះងញំ

បបិតក ឬបតកក ុ័ុចេរាមតមំរ៉�ប ាំ ចប�រព២បងណ� ន១%នក�ចញះង លូ ប�រន។ តចេ�ក�ច

់ាាញម តណកបូចេុររ�� ណណលំរ េរាុង លប ត�បនចមាមតមំបនបងណរ ាឺេមឹញ២បងណ�បបលណឹណ១%នក

�ចញះង លូ ប�រ។  

-ក�ចញះង លូ របសមតំ ណាងបាេរ�េរាល�ញា�ា ន៥៨ះរ �ចពប�រ៤៤៥បងណ�ន៖ ក�ចញះង លូ របស់អ�

មតំណាងបាេរ�េរាល�ញា�ាភាបេណបផ មបងណក�ចបំប�េ �ិ�កច�់តបំរ តណបបាា ធបញតិ កតួងណណ ព

៦៨% នបបលណឹណ៣០១ ណននតំ�ចញះង លូ ប�ររបសាេរ�េបំ។ �អ�ណបគងរតេណ�ចុេណឹណនួក�អ�ណ តណរ ំ �ាេ

រ� ១១៣ ណន បបលណណឹ២៥%ន។ តចេ�ក�ច លូ �អ�ណបគងរតេណ ់ញ តបេណ អ �សណត ២៩ ងស នបបលណណឹ ៦%ន តណក់ន

ាាញម តណបូចេុររ�� ណណ ២ ណ នបបលណណឹ១%ននតំ�ចញះង លូ ប�ររបសាេរ�េបំ។ តបកច�អ�ណបគង

រតេណះងញំបប តិកុចេរ ខណេ�ញចងកងញតពិិំងុមួតាបិ។ 

�េក េបចងនក�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងបាេរ�េរាល�ញា�ាា ះា៖ 

 ់អ�មតំាងប ព៉ងស បតប់ឿ ញេ� ងរណក រាលរួ  កងុកនថកិក១៤ ចេតបភ កអ ត២០១២ ព់បេ� ណ��ច

បតបេចបតំងបំប�េ �ិ�កបនរ តបបេបមេពុិខ បងត ច ងា់អ�ះងញំប�រតំ៣៩៩ណ�ស �អ�ណបណចពច�
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់តបំរាអ �សង រអកបណ ១ថណស តរ�ណួ ិ�ឹប�ិក តចេ�់អ�បឆបណរបតេំ៤ណ�ស ាអ �សងិិំងពថប តក ១០០០០បៀង ប�តមបន 

�ំត ងំបេបរ� ុ រប� បេមរណក រាលរួ។ 

-ក�ចញះង លូ របសមតំ ណាងបាេរ�បញណ� កន៧ះរ �ចពប�រ១០០បងណ�ន៖ក�ចញះង លូ របសាេរ�បចព

បផ មបេបងណក�ចបំប�េ �ិ�ក តណបតបេចបតបេចេរាុង លព ៦៨បងណនបបលណឹណ៦៨%ននក�ចញះង លូ ប�ររបស

ាេរ�េបំ។ �អ�ណបគងរតេណ�ចុេណឹណនួក�អ�ណតណរ ំ �ាេរ� ៣១បងណ� នបបលណឹណ៣១%ន តណក�ចញះង លូ �អ�ណ

បគងរតេណ�ចះងញំបបិតកបតកក ុ័ុចេរពេមឹញ១បងណ� បបលណឹណ១%នក�ចញះង លូ ប�ររបសរ�េបំ។   

តចេ�អ�ណបគងរតេណ �ច់ញ តបេណ អ �សណតាេរ�េបំ តណបគងរតេណ់ាាញមតណបូចេុររ�� ណណ ខណេ�ញ

ចងកងញតពិិំងុមួតាបណចបិ ច ង់អ�មតំណាងប�ចញះង លូ ។ 

�េក េបចងនក�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងបាេរ�បញណ� កា ះា៖ 

 ់អ�មតំណាងប ប�ប ាំ  ុតុ ខ ញេ� ង�តុណសសញ ព�ចញះង លូ ពន៦៤បងណ�នបេណាបា�អ�ណតបំញ់អ�

មតំណាងបាេរ�របសេបំ ។ កងុកនថកិ ក ១៩ ចេបញុ កអ ត២០១២ព់បេ� ណ��ចបតបេចបតំង តណបំប�េ �ិ�ក

េរាុង លច ង�អ�ណបណចា់អ�ះងញំ២៨៥ណ�ស េបរ�ថលបគង បេមពមស តរណ។ 

-  ក�ចញះង លូ របសមតំ ណាងបាេរ�បតិកតញ�ប ន៣ះរ �ចពប�រ១៨០បងណ�ន៖ តចេ�ក�ចញះង លូ របស

មតំណាងបនាេរ�បតិកតញ�បពបផន មបងណ�ចបំប�េ �ិ�ក ច ងា ងសបេ៦៩%ន១២៥បងណ�ន នក�ចញះង លូ 

ប�ររបសាេរ�បច។ ក�ចុេណឹណាេរ�ា៣០% ន៥៤បងណ�ន តណះងញំាេាលតបនបបិតកុចេរ១%      

ន១បងណ�ន។  

 ាេរ�ាល ធតកេ�ញចងកង ញតពិិំងុមួតាូ�សិ ណណឹក�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងបាេរ�បតិកត
ញ�ប�អ�ណបគងរតេណលំរ ់ ាាញមរ�� របសេរាុង ល តណ�អ�ណបគងរតេណ់ញ តបេណ អ �ស ឹ�ណតរបសេបំបណចបិ។ 

�េក េបចងនក�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងបាេរ�បតិកតញ�បា ះា៖ 

 ់អ�មតំណាងប �ឹញ ប�ខ ញេ� ង�តុ ណសសញ ព�ចញះង លូ ណតញ�េបា�អ�ណតបំញ់អ�មតំណាងបាេរ�េបំ 

�ចព ៩៤បងណ� ។ កងុកនថកិក ០៩ ចេតបភ កអ ត២០១២ ព់បេ� ណ��ចបតបេចបតំង តណបំប�េ �ិ�កេរាុង ល 

ា់អ�ះងញំ៣៣០ណ�ស ប�តមបន�អ�ណេបរ� ុកចេ�� បេម�តុណសសញ។ 

- ក�ចញះង លូ របសមតំ ណាងបាេរ�បាមញេរិកត ន១ះរ �ចព៦បងណ�ន៖ ក�ចញះង លូ របសាេរ�បច 

ខណេ�ញចងកងិិំងពក�ចបតបេចបតំង តណបំប�េ �ិ�កេរាុង លចមញរំរ៉�ប ាំ ច ៦បងណ�នបបលណណឹ១០០%ន 

តបកច�អ�ណបគងរតេណតំ ៤បិៀម  ះា ក�ចុេណណឹនួក�អ�ណតណរ ំ �ាេរ� ក�ច់ញ តបេណ អ �ស �ឹណត ក�ច

់ាាញម តណបូចេុររ�� ណណ តណបគងរតេណះងញំបប តិក តណបតកក ុ័ុចេរ ខណេ�ញចងកងញតព

ិិំងុមួតាច ងក�សុ ួកឹណ់អ�មតំណាងប�ចញះង លូ បណចបិ។ 

�េក េបចងនក�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងបាេរ�បាមញេរិកត ា ះា៖ 

 ់អ�មតំណាងប រះ ក��េាក ញេ� ង�តុណសសញ �ចញះង លូ ព៦បងណ�។ កងុកនថកិ ក១១ ចេតបភ កអ ត២០១២ ់អ�

មតំណាងប រះ ក��េាកព់បេ� ណ��ចបតបេចបតំង តណបំប�េ �ិ�កេរាុង លច ងបសបន�អ�ណេបរ�បកចបះិត 

បេម�តុណសសញ ។ 
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េកកត�ិក៤៖ ភារ�តបេណ ក�ចញះង លូ របស អ់�មតំណាងប�អ�ណបគងរតេណកញរំង បណប ច កុចេ បញុ  ងស     

ញតថ�ណ ២០១២ បធៀរឹណ បណប ចចេ ញ�ា  ងស ញតណ ២០១២ 

ភារ�តបេណ ក�ចញះង លូ របស់អ�មតំ ណាងប �អ�ណបគងរតេណកញរំង បណប ចុកចេបញុ ងសញតថ�ណ បធៀរតណ

បណប ចចេនញ�ា ងសញតណន េ�ញ

ចងកងពប ណំ�  ក�ច

ញះង លូ  របសមតំ ណាងប

�អ�ណបគងូតណេពតបគង

រតេណ ច ង់អ�មតំ ណ

ាងប�ច ប ណំ�ាចមញរំ

បគងរតេណបិច ងាក

ប�ណបងណណ តចេ��អ�ណបគង

រតេណរំបិៀមប ណំ� ាកថរ�ចាណររបុង៣ចេញ�។ �អ�ណរតេណ�ចបំប�េ �ិ�កច�់តបំរ តណ

បតបេចបតំងាញរំេរាុង លាកប�ណបងណណ៥១% ន៥០០បងណ�ន បធៀរឹណររបុង៣ចេញ�ន ញ�ា  ងសញតណន 

�ចព៣៣១បងណ�នក�ចញះង លូ �អ�ណបគងរតេណបច។ �អ�ណបគងរតេណ�ចុេណណឹនួក�អ�ណ តណរ ំ �រ� បរណណប ណំ�

�អ�ណររបុង៣ចេបច ាកថរ�ច២១% នបបលណឹណ១៩៨បងណ�នន់អ�មតំណាងប�ចញះង លូ  បធៀរណឹក�ចញះង

លូ �អ�ណររបុង៣ចេញ��ចព២៥៣បងណ�។ តចេ��អ�ណបគងរតេណ �ច់ញ តបេណ អ �ស ឹ�ណតាល លូ ទតពង ឬ�៏អ �ស

 ឹ�ណតាេរ�របសេបំាកថរ�ច៥៦% បរណបធៀរឹណក�ចញះង លូ �អ�ណ់តបុង៣ចេញ� ច ង�ចព៦៦បងណ�។ 

តបកចក�ច�អ�ណបគងរតេណបបិតកុចេរ តណបតកក ុ័ាកថរ�ច៦៦% បរណបធៀរឹណររបុង៣ចេញ� �ច

ព៦បងណ�។ ក�ចញះង លូ �អ�ណបគងរតេណ់ាាញមតណបូចេុររ�� ណណលំេរាុង លាកថរ�ចាណ     

ររបុង៣ចេញ�៥០% នច ង�ចព២បងណ�ន បធៀរឹណ៣ចេញ��ចព៦បងណ�។ 

 
III. កេរញេខិិតអ�ងមនបសអ់�កតំណាងរស� 

�អ�ណ់តង�ណប ណញកអ តបចនញ�ា  ងស ញតថ�ណ ន េ�ញចងកងពបបណេមប ណំ� ា់អ�មតំ ណាងប ៣ះរ �អ�ណតបំញ 

២ាេរ�ច ងាភបរបន�អ�ណ លបភ ពប�ងតេតម់ាាញមប�រតំ៩្រសូ �សលះបេាល លូ ទតពង។  

�អ�ណតបំញមតំណាងប៣ះរ ាមតំ ណាងបាេរ�បញណ� កតំ២ះរ តណមតំ ណាងបាេរ�បតិកតញ�បា១

ះរ ច ងពូ�សងតេតមបេាល លូ ទតពង។ �អ�ណបណច មតំណាងបាេរ�បញណ� ក ២ះរ ពប�ងតេតមតំ៥្រស 

ច ងងតេតមូតណបណចប�ិកចមាងតេតមបបអណបេាល លូ ទតពង�អ�ណកបូចេុររ�� ណណ ះារិកញរំ កបបអណេរញ�េាល លូ

ទតពង់បេ� ណ�ញ�បឆបណររតទបបឺូរផក ងសាមសបនញកក លបភបងណកងបពចរបងព ងេុតច េណេុចាាំេ��ញា�ា តណ

ុចេ លបណពញតរញបបៀមំញ។ ិកុ ក កបបអណបេ លូ ទតពង��តបភរ់��ិមឲធ�ុណមតរសេ ក់ ាពកបកបន “ភចណ”

តណប�តាប តចករេ�រសកករសបបណភណធតរបមរធបនមតរសិ តរសេ ក់ ាពកបក រនម �អ�ណេបរ�ថលពតណ បេមបកច��ណ។ ិករក 

បបណ អប�តសមសប តចករណក សរតួ �មញរំ ប ណញ្កបធណបភរ តងះណញករបសេរា�បត�ចេលាមនញបបងណណប ត� តណិករំ ាកបបណអ  

51% 

-21% 

-56% 
-66% 
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40%
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លួរលុខាុក�        ព្នងនងកក្្្្្្្្ មអឆេម រ្្្្្្្្្្្្្េ ាិយ្្ ្្្្្្្្្្្្្្ ន រនមន 
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បប�កេកណ្រសបកុក “ បប កភុ�អ�ណកិិំងុមួតា”។ង។  តណមតំ ណាងបាេរ�បតិកតញ�ប ពប�ងតេតមលំ 

 លូ ទតពងតំ ៤្រស។ 

បន�អ�ណររបុង៣ចេន ញ�ា  ងសញតណន ប ណំ� ា់អ�មតំណាងបពប�ងតេតមតំ ៨្រសូ �សបេាល

លូ ទតពង។ តចេ�ររបុង៣ចេបេករបច នបញុ ងស ញតថ�ណន ប ណំ�ាមតំ ាងប១ះរពូ�សងតេតមតំ១្រស

ូ�សបេាល លូ ទតពង។ 

កូ�សងតេតមរបស់អ�មតំ ណាងបូ តណ៩ងតេតមបច បេាល លូ ទតពងប�ិកចមាងតេតមបបអណ តណ់តកបណប ងសាល   

 លូ ទតពង�អ�ណកបូចេុររ�� ណណ ។ 

�អ�ណកបបណេមបច េ�ញចងកងិិំងព ងតេតមច ង់អ�មតំណាងបូ �សបេលះាល លូ ទតពង ញតូប ណំ�

ាកបឆបណរមរ កុបតំ�សាល លូ ទតពងបិ។ 

VI. សេា�បពងពត�ិករសសំ់នក់ទាស់ ិាតំណាងរស� 

�ារចុ ះេធ��អន�រាអមា៍រប�អ់�កតំ�ារនរ�៍អគណបកកំ្�ំ្�ំង៍ ត៍ររជ 

កបេរណេពបសរកម�័ក�អ�ណកគរបណេមស់ អ�មតំ ណាងបញ� កុាេរ�ញតកស់ តំ ឹណណតឲធមណំិក                                

�ុ រួបភ�អ�ណកឃប តបញណងាល លូ ទតពង តណភុាមតំណាងប�អ�ណកកកួងេរបេលម ងសា� បសបកអ មកសចម

បេារចថញបិៀម ។  

បនប ណញកអ ត២០១២បច នញ�ា ងសញកណន ាេុមឹតកេ៏បតខសង ច ងពប�ណមបងណណបងណ់អ�មតំណាងប តណភ

ានិកតុង់ប តល�ា�អ�ណករតបុ�មំណិករបស់អ�មតំណាងប។ ា់អ�មតំ ណាងបាេរ�េរកតណ១ះរ េមតបពណ

ករឹណបេម�័កុករិព តបូច់អ�ទះញតរ� ក�កឡ ១៨ណ�ស �អ�ណបណចា��ា ៤ណ�សួ ណ ប�ុកក �ំតឃតណ។ តបកច់អ�

មតំណាងបនាេរ�េរកតណបន�អ�ណ លបភ ក�ច់ាាញមចមណចមលំរ តរបាពបូរាកាតាញ�តចកណុកបតំ�ស

ភាន ធ។ ា�សចបណ ប័�លតូប ញំ ប�េកំ  ់អ�មតំណាងបាេរ�បញ ណ� ក  ពាេរុប៏ “ កងកអឹណេុច
ាលភាន  ចញនាបារឹណន រ៉�ចញតាតំ មសក រ៉�ចេុចាលភាន ពិិំងក�ធរេឹ ណចញ បកណរញតាកសមស
កបិ”។ 

ករឹណ់អ�មតំ ណាងបាេរ�េរកតណះរបច បេម�័កបូរេគសចម �ចបតបេចបតំង តណបធណ់ាាញម

បភរេរាុង លច ងាមំណិករបស់អ�មតំ ណាងប ចរាេមតបភាន ធរឹណបេប ត� បចាបកម�បធណបភរ់អ�មតំ ណាងប

ញតភរតបុ�មំណ កិរបសេបំពបុ�បង�។ 

ប័�លតូប ញំ ប�េកំ់អ�មតំណាងបញេ� ង�តុ មរបស ាេរ�បញ ណ� ក េមតបពេរចញេ� ងបណពញ�ត�

នេុបាឺពរឹណ បូរាបកម�ួង «រញបគងកេម  បរណប័�េបកញះ ប�េកំ ញតចញាុសកមតរបសុង លូតណ
បណចបិ ាឺេមតបប�តក់��ិម តណួងសុមួតាាញ� បិណរភ់��ិមឱធះងបេ�អ�ណញេ� ងព ។ បនបុងបណចុង ល
ូតណ១៨ណ�សប ណំ�ប័�េបក ញះ ប�េកំ បេ ងស�ស៏រសបួណញេលជងេរងសបធណឱធពមសប ំ រសចអ រស »។ 

ករតបុ�ភ�ត�ា់អ�មតំ ណាងបចមណចមលរំតរបាពរច៉កងស ងសេបំអណ បនបុងច ងរតបុ�មណំិក។ បច

បកណរាបកម�បធណបភរ់អ�មតំ ណាងបច ងមតំណបភរាងបូ តណញះងាួងប តព� តណាក កុ �សបបកណ�អ�ណក�ច
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រតបុ�មំណិក តណភ�ត�ា់អ�មតំណាងប។ ់អ�មតំណាងប  ញះ ប�េកំាេរុបម៖ «េន� តរតបុ�ភ�ត� 
កមុ�ត�របសេន� ត រញបញ្លេិររបសេន� ត រញ់កច ងេន� តរងសប ណំ� ាកមុ�ត�ន់អ�មតំណាងបបេុធងស បេលំរ    
ាងប។ បរណបតាកច ងេន� តរ�េុរ់តុក្រស បេាករ តហប�  ិកច ងេន� តលំរ ាងបប ណញ្កឲធប�ុកក �ំតឃតណបេា
កេ�បឹណ្រស េន� តបះញរ�្រសញ�បញណងបញណងម។ ់កច ងេន� តរងសប ណំ� ាកភា៉បសរត �ួមបណច បរណបតា់អ�មតំណ  
ាងបាតមចមុការសបូបបរៀរបច ាឺុ � រួបភា់អ�េមតបេរបញញ�េឹណកភា៉បសញ�េបច។ បមណមនញបន់អ�មតំណាងប
បនអំ? បមណ �ុ រួបភ១កអ តសរារស័  � ប័ ប ណញ្ក់ ក»។ 

រ��រ្អបច់អ�េបក ញះ ប�េកំ ញតូសិ ិំងព់ទរួអ�បតិកតមតំណាងបបិ។ បញម��ត�ភសរសេបំ់អ�េបក
ពបូរញតសតពសបបអណប�ត �់ទរួអ�បតិកត។  

តបកច់អ�មតំ ណាងប សស បណ ញ�ុកញេ� ង� ំ ងាេរ�បញ ណ� ក េមតបពបាេ�ញបប�ណរបំរបស

ម�័កុ័ តរះណបេម� ំ ង រឹណបសិេរកសុ ករិួងសញបធ្ពរ តណបេញជងឲធុត�ិ កលច ងាប�ញលលP0F

1
Pាេ

រ�បញណ� ក មសបាេបំប�ុកុកណគបេម� ំ ង កង កុនថកិក២៣ ចេ��ិ កអ ត២០១១។ 

ាងិកួងបន�អ�ណចេញកណ ់អ�មតំណាងប សស បណ េមតបពម�័កបកចបបភរះងេបំញ�រតទបបឺនម�័ក

ុ័ តរះណបេម� ំ ង�អ�ណ�េក ច ងអ�តមញ សស បណ ពួងសញបធ្ពរ តណបេញជងឲធុត�ិ កលពបាេបំប�

ុកុកណគ។ េេរបុង់អ�មតំណាងប សស បណ ញ�រតទបបឺនម�័ក េមតបពបាេ�ញបបេញញត �ំតេបំមតំ ណាងប 

សស បណ បិ បូរបាេ�ញបប�ណរ់បណេមពូ�សង�កេេ� តំ៣ ិកញរំ ាឺញតឲធប�បេបេរេរបិប ិកុក បរណាក

ផប បសរះភបួរ លូ េមតបារកេ៏ញ�ម�័ក តណិករក េមតបចមរង� �េបំបនបុងច ងាកបកចបុាថលកបិៀម។ 

�អ�ណក�ចបធណ់ាាញម តណក�ចលំរ េរាុង លរបសមតំណាងបាេរ�េរកតណចមណចមលំរតរបាព�អ�ណករឹណួងសុក

បតំ�សភាន ធាត�។  

�អ់�កតំ�ារន្ �ំំង៍ ួបផលពអអ់ចំ�ាងងងប�ទលួអអរលងកលផ�ណបផអួក�ច័ �ា 

 ់អ�មតំណាងប ញំ ប�េកំញ�ុកញេ� ង�តុមាេរ� បញ ណ� ក េមតបព លបភ �់ទរួអ�បតិកត កងុកក�ស

� ំ ង ចេបញុ កអ ត២០០៩ បនបុងប័�េបក ាបឿណរឹណួងសាញរំ បបញ ណរ� លញងក កអ� ចប ។  បននថកិក

១៧ ញ�ា ២០១២ ់អ�មតំ ណាងបាេរ�េរកតណញ� កុញេ� ង�តុ ម ប័�េបក ញំ ប�េកំ ពូ�សអ�ុក�សុ ួក

ណណ បេកសុ ័ តរះណាលចកទអតបុ�ប�តឲធម�័ួងសះបកមតបញ្ូ ប ណញ្កិ ិងំ់ទរួអ�បតិកតា់អ�មតំ ណាងបញ�   

ប ត�។រ៉�ច�អ�ណ�េក ប�តកមតបញ្ូបច េមតបពម�័កេ�រណទអតបុ�ពរ តបបធញតេុញិិំងរ�ងតេតមបបអណប�តរបស់អ�

មតំណាងប ញំ ប�េកំ ។ 

 ប័� ប�េ បឿេុចាលភាន ណនម�័កេ�រណទអតបុ�ពតេរ ក�ធបបអណប�ត �ុ តាអ�ុេារសេគសបិបិណរ

ម�័កបបេញញតិិំងរ�។ ប័�ប�េបឿ របិៀម «�អ�ណក�ធប�តកអឹណ គមសូ �សាបេណបកណរតណាអ�ុ

ក�សុ ួក បកណរ ងស់េ� ឹណខណ លពងគមស ងតេតមច ងូ�សបណច ាអ�ុបេណតណាអ�ុក�សុ ួកកអឹណចមេនម

                                                 
1 បាលត�េ�រញេរឹ�ា �ំតរណក រច �បេម� ំ ងណកបសិេរកសុ ករិរណេ ត់ប ណុកឹណាបេបងណ អ់�កសករស់ ងបម�� បកណរេមតបពបាេ�ញបប�ណរបំ

ុ័ តរះណបេម� ំ ង �ំតេបំបូរ �ុតពរង� � កក �ំតេបំ បកណរេមតបពបញចប កកក�កប័� លណំ លះណក បតបណតេបំ�ះ�កេមងរសបេ កួចប ត�បូរ

ុ �ុតា កក �ំតេបំ បូរបបអណឲធ អ់�មតំណាងប សស បណ លរំ  ឹ�េមងរសញ� កួចប ត� ។  



ឃា ឆេមមលលសនិនតឆតនរាលរ ែខមករ- មិថុន២០១២ ាឆព័រ14 

ប ណំ� ។ ញងកច ងកសញ�កអឹណ នមពូ�សញ� ់េ� ឹណបាប�តរ�រេឹ ណកអឹណប�តបេប ត� ប ណញ្កេរញះងអ�ុបេណក�ស

ុួកតណងតេតក�ធប�តកអឹណ ងំ »។ 

់អ�មតំណាងប ញំ ប�េកំ បនញតូសព់ទរួអ�បតិកតុក លបភបនបងណរបិ ញ� ងសបុងបច បូរ លបភ

ញតូសិ ិំងងតេតមុកម�័ក �អ�ណកឲធ លបភួងស់ទរួអ�បតិកត ។  

 តចេ�់អ�មតំណាងប ាញ បរៀរ ញេ� ងនេុចបណញ�ុកាេរ�េរាល�ញា�ាាេរុបម «រញ�បណ
បេបរណណប ណំ� បរណបា់�បមបកណរ បកណរបាបបអណប�ត  ះបចម�័កាំចមលេារេពរសញ� លបភប ត� ប ណញ្កឲធបភកអឹណ
ព ណឹ បា់�បម បកណរបាាកមតបញ្ូេារសេគសបងណណប ត� »។ 

�អ់�កតំ�ារនរ�៍អគរាាំគច�ះសង នលអារដាាអន� អលំអ�ាណបា៍�ន ាកះ័ទារដេាមអចុ �  

 �អ�ណ់តង�ណបុង៦ចេបច បននថកិក១៤ ចេតបភ កអ ត២០១២ ់អ�មតំណាងបាេរ�បញណ� ក ពបសិេរកស  

ណរ� លញងក កអ� ចប ព តប័ទ លធញល�េិនេុចាាំេ��ញា�ា បេកចបាញតះងេបំញ�បឆបណររតទបឺតបកចញ�េ ល

បភ។ ់អ�មតំណាងបាេរ�បញណ� ក �ព៏បសិេរកសបេបងណេរច លបភ ញតពរេ�ះ បតេំបាលត�បភ

របសេបំច ងបបអណបកចបណរ� លញងក តណកមតេរមតរម បេបឆបណររតទប�ឺអ�ណ លបភ។ 

 ់អ�មតំណាងប ប� ឆរួ ញេ� ងទអតបុ� ាេរ�បញណ� ក ពបសិេរកស  ណរ� លញងក ព តប័ទ ល

ធញល�េិនេុចាាំេ��ញា�ាបូរញះងបកម�ញតះងេបំញ�រតទបបឺន�អ�ណ លបភ។ ់អ�មតំណាងប ប� ឆរួ ពូ�ស

ងតេតមាួបះបកបេេរញ�េាល លូ ទតពង បបអណប�តបភរញ�រតទបឺុ ធងសុក�ត�េរល�តភ អុ  ប តណប�ញលនេុបបណតណរ�� បួណង

បិៀមច ងាប�ណមបងណណ�អ�ណេរបិប�ញា�ា។ 

 ់អ�មតំណាងប ប� ឆរួ ញេ� ងទអតបុ� ាេរ�បញណ� ក ពាេរុប៏ « មំណ កិរបស លូ ទតពងាឺេមតប
ចមញ�បឆបណរតបកចបតេំរបស់អ�មតំណាងប បកណរបុង់អ�មតំណាងបបញ�បឆបណរបនបភេមតបញ�បឆបណរ បកណរ
ាេរ៩៦ ច ងពចណកអណឹ បកណរនងះបកអឹណ បរណណបគមសង់មសញ� បកណរបរណណបំបតេំគមស �ប៏ាញតបឆបណរ ភកអឹណាឺ
 តប័ទ លធញល�េិ »។ 

 បរណរញកបា� បរបសប តិ ធ�ភប�កបប កបេ់អ�មតំណាងប ប� ឆរួ ពបភរ ឹណ�អ�ណ់តង�ណកអ ត២០១១ �អ�ណ

តបំញងតេតម ឬបតបេណ របសបាលត�រ�េរកតណច ងពបបអណឲធណរ� លញងក កអ� ចប បឆបណររតទបបឺងណរ�� ាមតធតងាណ 

១៥០�េក  ច ងាកបឆបណររតទបញឺតព ៥០ភារួណ ាុតបបបកបឆបណរមរាករឺមេ៉បញតេបររញ លធញល    

�េិបណចបិ។ 

 

់អ�មតំណាងប ាញ បរៀរ ញេ� ងនេុចបណ ាេរ�េរាល�ញា�ា ពេរុបម « រញ្រស លធញល�េិ
ពចណ មតំណាងបូ �សបតេំបេ លូ ទតពង េមតបបបបា័រង�កេម ់�េរាងសលះរញររ េរច លបភ  
បកណររញរិរ�� នួក�អ�ណន លបភ បញបណររបស លញងក ឬរបសណរ� លញងកភបធណបូរផក ងសាមស ឬបបបា
័រង�កេម ់� បនបុងច ងណរ� លញងកាកញា�ឹ� តណារសបងសភុ្បុង�អ�ណកបឆបណរមរ បកណរ់ក
ច ងប័� ប� ឆរួ បងណ�បងណណបណច ាឺបរ្ធញតរបសាេរ�កតណ ច ងចមណចមេរកតណឹណ លូ ទតពង»។ 

 តចេ�ប័� នួ ប�កផ  លបងខធតក តណាញងកណតក�ធិកបកកាេរ លញងក ពបឆបណរមរ�អ�ណប តិ ធ�ភប�កបប ក 

 េរញ�េ �ឹណត លូ ទតពងបុនថកញតបធបេរចកបតបកចងតេតម ឬបតបេណ រ�េរកតណបិ។ ប័�រ ាបតបេណ ញងក
រ�េរកតណាណ ៩០ភារ េមតបពេរញ�េ ឹ�ណតរ�េុរ�អ�ណភេមតិ ក៤ ន លបភ។  



ឃា ឆេមមលលសនិនតឆតនរាលរ ែខមករ- មិថុន២០១២ ាឆព័រ15 

 រញាេរ ៩៦ ន្រស លធញល�� ពចណ « មតំណាងបាបតិកតូ�សបតេំ ងសាល លូ ទតពង។ បតេំ

បចេមតបបបបា័រង�កេម ់�េរាងសលះរញររេរច លបភ »។ 

 េរបតបរណបញណង�អ�ណ េរក ៣២ រិរ�� នួក�អ�ណន លបភ ពចណ « បញបណររបស លញងក ឬរបសណរ� លញងក
ភបធណបូរផក ងសាមស ឬបបបា័រង�កេម ់�។» �អ�ណ េរក ៣២ រិរ�� នួក�អ�ណន លបភ ព�តេមបិៀម  
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