
 
 

របាយររ សេង�តសភា នងតតំងាងសា ីតនយលី៤ា(ក�� ា២០០៨ា-ាមនថុនា២០១៣)ា

លទ�ផលៃនករសេង�សេដរសេេង 

 តកសេង�តឃា �េមពីដ�េណម កបស់ដ�សភ និងត�ណងងរស�ស�កងនីតិកកី៤េនះ គណៈសមា �ិកខក

ែរហ�(COMFREL)បនសេង�តេេមញ ស�កងយៈេព៥ឆ� � (ស�� ២០០៨-ថិកន២០១៣) ដ�សភាតិមន

សសាភពស�កងកេបមសងអងប ក្�ពិភសិ និងនកត័េសចស�ីងរងចងបប់េស�មចងប ់ កេបះេឆ� ត��់េសចស�ីកកសចិត�

្ូនដ់ង្រ� បិ កេបះេឆ� តេង ម្សត�ងញ� សដ់ាសន�ដ�សភាតិ និងកេបះេឆ� តកដស ឬសង៏បគ់

យ័ឯសសិក�ិសភដ់�សត�ណងងរស�។ ច�េរះស�កងកេបមសងអងប ក្�ដ�សភាតិ និែដមនក្របប�ប ា

ឧបសគអស�កងកខ�ះសូ រកងប ក្� េដម្ពិីភសិ និងនកត័េមេសចស�ីងរងចងបប់េស�មចងបេ់មក��់នកស�� បសន�ិ

ស��  និងសិច�ងពេងពរងេនះេក។ 

 ក��បស់ខកែរហ�ែដបនេង�តពីដ�េណម កសភ�សត�ណងងរស� ស�កងយៈេពរយអណត�ិស�កង

នីតិកកី៤ (ស�� ២០០៨-ថិកន២០១៣) បនបបប ឱ្េេមញ ស�កងនីតិកកី៤ ខកែរហ�បនសេង�ត

េេមញ តរនកីស�ំនន់ស�កង ងុ បន័សភងបធន នកងបធនធ�ងពីងនដ�សភ រធ�ងងបធន និងនកងបធន      

គណៈសាក �្នធ�ង៩បស់ដ�សភ ងតត�បនកនក់ប ់ េក� បក� បេ់រយសណ� បង់ដបស់សម្ិសសភសពី

គណបស្ងបា្នសនកាែតរយបរកេណ៉ះ។ 

 យ័ឯសសិក�ិសភបស់�សត�ណងងរស�េនស�កងនីតិកកី៤េនះ ាពិេសសយ័ឯសសិក�ិសភត�ណង

ងរស�គណបស្ងបឆ�ងបយងសយនាងងតត�បនព្រ ឬសដ៏សាកីប��កត ឱ្ែតមនកេស�មសក�ពីតកីក តយៈ

ងសសរងយកត�ិ� ៌ សភនីតិកកី៤ ែដងគបដណ� បេ់រយត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា ែដាគណ

បស្កន់�ណច េរយមនសេាងេមសបេ់នស�កងដ�សភ(៩០អសនៈ)។ 

ករងរបជសំេពេ�៖ េនស�កងនីតិកកី៤េនះ ដ�សភបនដ�េណម កេបមសសយ័ងប ក្�ច�នរន៩េមស េរយងប ក្�

េពងអុ ម�សកបច�នរន៩២សិច�ងប ក្� ងប ក្�ាុម�សមម តច់�នរន២សិច�ងប ក្� និងងប ក្�ា� ិុ ម�ច�នរន៦សិច�

ងប ក្� ស�កងេនះមនេសចស�ីងរងចងបប់េស�មចងបច់�នរន៤៩ចងប ់ ចងបស់�ីពី�េិុ�នសាច�នរន៧ចងប ់ សិច�ងពេងពរង

ន�ាតិននច�នរន២១ចងប ់ ចងបស់�ីពីក��់សន�ិស�� ច�នរន១ចងប ់ នកស�� ច�នរន៦ចងប ់ ពិ�ីុច�នរន៣ 

និងនកស្ណៈច�នរន១ចងប ់ រធ�ងេបៀបវៈេ�្ងនេកៀត មន៤២េបៀបវៈ ដូចាេបមសសយ័ងប ក្�េពងអ

ស�កងបយកណរ និរយន ស�ីពីសសាភពសភចេនា ះសយ័ងប ក្�ស�កងរយេមសន កេបះេឆ� ត��់េសចស�ីកកសចិត�

សម្ិសង្រ� បិ កេបះេឆ� តេង ម្សេ មសសម្ិសគណៈសាក �្ន កេបះេឆ� ត��់េសចស�ីកកសចិត�

�សត�ណងងរស� កងបគ់ ឬដសយ័ឯសសិក�ិសភត�ណងងរស� កេេាមយសប�ា�ស�កងសភ។ 

 ស�កងនីតិកកី៤ មនត�ណងងរស�ច�នរន៦០ូប បនច�ណយេពបេម�តិ ស�កងនយ័ព្ងសាត្ � ិ្  មន  

និង� ិ្  មនស់យៈេពសកបច�នរន៧៩៤៧នកី(េសាមនាង១៣២េមរ ង២៧នកី)។ ត�ណងងរស�គណបស្ងបា

្នសនកា ែដាគណបស្កន់�ណចមនច�នរន៣៨ូប បនច�ណយេពេលមងបេម�តិសកបច�នរន



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ2 

៣២៩៧នកី ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្មីនច�នរន១៨ូប បនេលមងបេម�តិសកបច�នរន៤៤១៩នកី (េសាម

នាង៧៣េមរ ង៣៩នកី) ច�េរះគណបស្ាតិនិយមនត�ណងងរស�ច�នរន២ូបេនស�កងដ�សភ មនត�ណងងរស�

ច�នរន១ូបបនេលមងបេម�តិច�នរន១៧៣នកី(េសាមនាង២េមរ ង៥២នកី) និងគណបស្ហហ�កនសកិនបកិចមន�ស

ត�ណងងរស�ច�នរន១ូប បនច�ណយេពេលមងបេម�តិសកបច�នរន១៤នកី ច�ែណសគណបស្សិក�ិនកស្

ែដមន៣អសនៈស�កងដ�សភ មនត�ណងងរស�ច�នរន២ូប បនច�ណយេពេលមងបេម�តិសកបច�នរន៤៤

នកី។ 

ករបុះមលេដ ន៖ កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�េនស�កងនីតិកកី៤េនះ តកិន�នយ័ែដខកែរហ�បន

ងបូពត័ម៌ន ស�កងយៈេពរយអណត�ិបនបបប ឱ្េេមញ មនត�ណងងរស�ច�នរន១៣៣ូប បនេ��មសសា

ភពចកះូរ� ន ស�កងេគប�ណងចកះសរសកខកកសកែចស�េណយ សេមន �សកិ��នន ចកះពងងាងបណ� ង�ាស�កង

បស្បស់ខារន ដ�េណម ញ� សដ់ាសន� ចូរេ�កិកុធណៈ រធ�ងចកះ្រយ ន�ងគនរ ឬេរះងុយប�ប នន

្ូនងបាពដ�បនច�នរន៨៧២៦េមស។ កចកះូរ� នេនះ ខកែរហ�សេង�តេេមញ មនត�ណងងរស�ច�នរន

៥ គណបស្ ែដមនអសនៈេនស�កងដ�សភរមន៖ គណបស្ងបា្នសនកា គណបស្ស ង ក្ ី គណបស្

ាតិនិយ គណបស្សិក�ិនកស្ និងគណបស្ហហ�កនសកិនបកិច សកក�ែតបនចកះេ��មសសាភពតូរ� នបស់ខារន

ធ�ងស់។ 

 កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា បនច�នរន៥០៨០េមស ច�េរះត�ណងងរស�

គណបស្ស ង ក្ ីបនចកះូរ� នសកបច�នរន១៩៩៩េមស ច�ែណសឯត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ បនចកះ

េ��មសសាភពេនូរ� នបនច�នរន១៤៤០េមស ច�េរះត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ ចកះូរ� នបនច�នរន

សកប៧២េមស និងត�ណងងរស�ហហ�កនសកិនបកិច បនចកះេ��មសសាភពេនូរ� នសកបច�នរន១៣៥េមស។ 

កចកះូរ� នបស់�សត�ណងងរស�េនស�កងអណត�ិនីតិកកី៤េនះ កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស� គ�េផ� ត

េទេមកចកះូរ� នេនស�កងណុបស់ខារន ែដចកះបនច�នរន៦០១៤េមស និងកចកះូរ� នេនេង

ណុមនច�នរន២៧១១េមស។ ស�កងេគប�ណងចកះូរ� នបស់�សត�ណងងរស� បនេផ� តេទេមេគ

ប�ណងចកះស�េណះស�ណ សរសកខកកសក ែចស�េណយដ់ងបាពដ�តូរ� ន រធ�ងសេមន �សកិ��

នន។ 

កសរេលលិ ល�៖ កេចិខិតបស់�សត�ណងងរស�េនស�កងនីតិកកី៤េនះ គណៈសមា �ិកខកែរហ�

បនកករកិន�នយ័ពីកេចិខិតបស់�សត�ណងងរស� មនត�ណងងរស�ច�នរន២៦ូប សពីគណបស្ច�នរន៤

ែដមនអសនៈេនស�កងដ�សភាតិ ស�កងេនះ មនត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកាច�នរន២ូប ត�ណង

ងរស�គណបស្ស ង ក្ចី�នរន២០ូប ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ច�នរន៣ូប និងត�ណងងរស�ាតិនិយ

ច�នរន១ូប បនេចិខិតច�នរន២១១ចងប់្ ូនេទង្រ� បិ និង្ូន ងុ បន័រសព់ន័�នន។ 

 ស�កងនីតិកកី៤េនះ ង់ិខិតែដត�ណងងរស�េចេនះ ភគេងចមន គ�ស�កងេគប�ណងេស�ម�ធិនកប



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ3 

�រ�ន�ា្ ងុ បន័ង្រ� បិ េដម្ចីត�់ធិនកន�ងគនរេទប�ប នន ែដ�សត�ណងងរស�បនងបូ 

ពត័ម៌នបន រធ�ងបនកករពីម� ស់េឆ� ត។  

រភ នលេ�ជណេងររ�សន �លកលទ ៤ 

ក��  ២០០៨-ះលថបន ២០១៣ 

១.ដជសណ ករះមដរងរបជសំេពេ�ដដរភ 

រជនួនកលរ�រងរបជកកបេរះមដរងរបជសំេពេ�៖ ស�កង�លកងេពសយ័ងប ក្�នីតិកកី៤ (ស��  ២០០៨ - ថិកន 

២០១៣)ងនកសេង�តបស់ខកែរហ�បនបបប ញ ដ�សភបនេបមសសយ័ងប ក្�េពងអបស់ខារនបនច�នរន៩

េមស េរយមនសិច�ងប ក្�ច�នរន១០០សិច�ងប ក្�។  ស�កងសយ័ងប ក្�ធ�ង៩េមសស�កងនីតិកកី៤េនះ ដ�សភមនសិច�

ងប ក្�េពាុម�សកបច�នរន៩២សិច�ងប ក្� ងប ក្�ាុម�សមម តច់�នរន២សិច�ងប ក្� និងងប ក្�ា� ិុ ម�ច�នរន៦សិច�

ងប ក្� េរយសិច�ងប ក្�និរយនេ��មេលមងា�្ែតយៈេព១ងពាសបរកេណ៉ះ។ 

 ដ�សភនីតិកកី៤េនះ េបមសសយ័ងប ក្�ុម� េពងអ និងសយ័ងប ក្�� ិុ ម� បស់ខារនសកបច�នរន

១០០សិច�ងប ក្� ងតត�បនពិភសិ និងនកត័េមេបៀបវៈសកបច�នរន១៣០ េរយស�កងេនះមន េសចស�ីងរងចងបប់

េស�មចងបច់�នរន៤៩ចងប ់ចងបស់�ីពី�េិុ�នសាច�នរន៧ចងប ់សិច�ងពេងពរងន�ាតិននច�នរន២១ចងប ់និងចងប ់

ស�ីពីក��់សន�ិស�� ច�នរន១ចងប ់នកស�� ច�នរន៦ចងប ់ពិ�ីុច�នរន៣ និងនកស្ណៈច�នរន១ចងប ់រធ�ង

មនេបៀបវៈេ�្ងេកៀត ដូចាកេបះេឆ� ត��់េសចស�ីកកសចិត�សម្ិសង្រ� បិ កេបះេឆ� តេង ម្សេ មស

សម្ិសគណៈសាក �្ន។ 

តរេខ 1៖ េងបរបេ�ៀបច�នរនសចិ�ងប ក្� នងិច�នរន�សត�ណងងរស�ា�្ចូរស�កង១សចិ�ងប ក្� 

 ស�កងនីតិកកី៤េនះ ច�នរនសិច�ងប ក្�

និងច�នរន�សត�ណងងរស�ា�្

ស�កង១សិច�ងប ក្� តកិន�នយ័បស់ខក

ែរហ�បនបបប ពី ច�នរនសិច�ងប ក្�

ស�កងនីតិកកី៤ មនកថយចកះ

ាងនីតិក៣ ែដស�កងនីតិកកី

៤េនះ មនច�នរន១០០សិច�ងប ក្�ែដ

េ�ៀបនាងសិច�ងប ក្�នីតិកកី៣ មន

ច�នរន១៦៨សិច�ងប ក្�។ េបមេមពី

ច�នរន�សត�ណងងរស�ា�្ ស�កង

១សិច�ងប ក្�េេមញ ស�កងនីតិកកី៤

ា�្ មនត�ណងងរស�ច�នរន

៨៤ូបែដេងបរបេ�ៀបេទនីតិកកី៣ មនច�នរនងបរសង់បែហនាងគ�  ែដស�កងនីតិកកី៣ (សស�រ២០០៤ 

ដ់ស�� ២០០៨) មនច�នរន�សត�ណងងរស�ច�នរន៨៩ូប។ 

168 កិច�្របជុ 

100 កិច�្របជុ 
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បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ4 

 ១.១.សកងសេ�េះ�លងរសពកក�ជណេងររ�កកបេរះមដរងរបជដដរភ 

 កបេម�តិបស់�សត�ណងងរស� ស�កងសយ័ងប ក្�ដ�សភនីតិកកី៤ (ស�� ២០០៨ -ថិកន២០១៣)

េនះ តកិន�នយ័បស់ខកែរហ�បនបបប ឱ្េេមញ ស�កងនីតិកេនះ មនគណបស្ច�នរន៥ ែដមនអស

នៈេនស�កងដ�សភែដមនត�ណងងរស�ច�នរន៦០ូប ែដបនច�ណយេពេលមងបេម�តិេយប់រសព់ន័�

ប�ប រយច�នរនេទេមេសចស�ីងរងចងបប់េស�មចងប ់ និងប�ប េ�្ងន ស់យៈេពសកបច�នរន៧៩៤៧នកី(េសាម
នាង១៣២េមរ ង២៧នកី)។ ស�កងកបេម�តិបស់�សត�ណងងរស� ខកែរហ�បនសេង�តេេមញ មន

ត�ណងងរស�ច�នរន២គណបស្ បនច�ណយេពេលមងបេម�តិេងចមនាងេគ ស�កងច�េណត�ណងងរស�ធ�ង៥

គណបស្ែដមនអសនៈេនស�កងដ�សភ។ 

 ស�កងកបេម�តិបស់ត�ណងងរស�ស�កងនីតិកកី៤េនះ ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកាមនច�នរន

៣៨ូប េរយត�ណងងរស�គណបស្េនះ មនអសនៈេនស�កងដ�សភច�នរន៩០អសនៈ បនច�ណយេពេលមង 

បេម�តិេទេមខាាុែបបនយ័ព្ងសាត្ � ិ្  មន � ិ្  មន ច�ណយេពេ�ីសកបស់៣២៩៧នកី(េសាម
នាង៥៤េមរ ង៥៧នកី)។  

 ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី ែដមនអសនៈស�កងសភច�នរន២៦ូប ស�កងេនះមនត�ណងងរស�ច�នរន

១៨ូប បនច�ណយេពស�កងកបេម�តិបស់ខារនេទេមខាាុែបបនយ័ព្ងសាត្ � ិ្  មន � ិ្  មន បន

ច�ណយយៈេពសកបច�នរន៤៤១៩នកី (េសាមនាង៧៣េមរ ង៣៩នកី)ងនយៈេពបេម�តិសកប។  

 ច�េរះត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ មនត�ណងងរស�ច�នរន១ូប បនេលមងបេម�តិ ខណៈែដ

គណបស្េនះមនអសនៈេនស�កងដ�សភច�នរន២អសនៈ បនច�ណយេពបេម�តិសកបស់យៈេព

១៧៣នកី(េសាមនាង២េមរ ង៥២នកី)។ 

 ច�ែណសត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ និងត�ណងងរស�គណបស្ហ�ហហនសកិនបកិច បនច�ណយេពស�កង

បេម�តិបនតិចតរចាងេគប��កត េរយត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ ែដមនអសនៈេនស�កងសភ

ច�នរន៣ូបមនត�ណងងរស�ច�នរន២ូប បនច�ណយេពេលមងបេម�តិ ស់យៈេពសកបែត៤៤នកី

បរកេណ៉ះ ឯីត�ណងងរស�គណបស្ហ�ហហនសកិនបកិច�ិ មនត�ណងងរស�ច�នរន១ូប ែដគណបស្េនះមនអសនៈ

េនស�កងសភច�នរន២ូបបនច�ណយេពេលមងបេម�តិសកបច�នរន១៤នកី។ 
តរេខ៤៖ ភគយត�ណងងរស�េលមងបេម�តិេ�ៀបនាងត�ណងងរស�សកបស�កងបស្ខារន 

ស�កងកបេម�តិ បស់ត�ណងងរស�

េបមគិតាភគយ ត�ណងងរស�ែដ

បនេលមងបេម�តិ េ�ៀបេទនាងច�នរ 

ន ត�ណងងរស�សកប ស�កងបស្បស់ខារន 

ខកែរហ�េេមញ ត�ណងងរស�គណ

បស្ងបា្នសនកា មនច�នរន៣៨ូប 

(េសាមនាង៤២%ងនត�ណបងរស�បស់

បស្ ែដមនអសនៈេនស�កងសភ៩០អសនៈ) ច�ែណសត�ណងងរស�គណបស្សង ក្ ី បនេលមងបេម�តិ

ច�នរន១៨ូប(េសាមនាង៦៩%) ងនអសនៈបស់ខារនស�កងសភច�នរន២៦ូប។ ច�េរះត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ 
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បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ5 

ែដមនអសនៈេនស�កងដ�សភច�នរន៣ូប បនេលមងបេម�តិច�នរន២ូប(េសាមនាង៦៧%)ងនច�នរនត�ណងងរស�

េនស�កងគណបស្ខារន េរយែលស ត�ណងងរស�គណបស្ហ�ហហនសកិនបកិច និងត�ណងងរស�ាតិនិយែដសកក�ែត

មនអសនៈសភច�នរន២ូប និងត�ណងងរស�គណបស្ហ�ហហនសកិនបកិចច�នរន១ូប(េសាមនាង៥០%) និងត�ណងងរស�

ាតិនិយច�នរន១ូប េសាមនាង៥០%ងនច�នរនអសនៈបស់គណបស្ខារន។ 
 ១.២.កងសេ�េះ�លិង លរណងរសពកក�ជណេងររ�កកបេរះមដរងរបជសំេពេ�ដដរភ 

 កបេម�តិបស់ត�ណងងរស� គិតាបមិណបស់ត�ណងងរស� ស�កងសយ័ងប ក្�េពងអដ�សភស�កង

នីតិកកី៤េនះ មនត�ណងងរស�ច�នរន៦០ូប បនច�ណយេពេលមងបេម�តិ េរយេផ� តេមខាាុែបប

នយ័ព្ងសាត្ � ិ្  មន � ិ្  មន ស់យៈេពសកបច�នរន៧៩៤៧នកី(េសាមនាង១៣២េមរ ង២៧នកី)។  

តរេខ ៥៖ច�នរនត�ណងងរស� និងយៈេពបេម�តិតគណបស្ 
េបមេមពី ច�នរនត�ណងងរស� និង

ច�នរនយៈេពបេម�តិ បស់

ត�ណងងរស� គណបស្ងបា្នសនក
ាមនច�នរន៣៨ូប បនបេម�តិ

សកបច�នរន៣២៩៧នកី (េសាមនាង៥៤

េមរ ង៥៩នកី) ត�ណងងរស�គណ

បស្ស ង ក្១ី៨ូប បនបេម�តិ

សកប៤៤១៩នកី (ឬ៧៣េមរ ង៣៩

នកី) និងត�ណងងរស�ាតិនិយ

មន១ូប បនបេម�តិសកប

១៧៣នកី េសាមនាង(២េមរ ង៥២)។ 

ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនស្ច�នរន២ូប បនបេម�តិសកប៤៤នកី និងត�ណងងរស�ហហ�កនសហកនបកិចច�នរន១

ូបបនបេម�តិសកប១៤នកី។ 

 ស�កងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន២០១៣)េនះ កបេម�តិបស់ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី
បនបេម�តិេងចមនាង ត�ណងងរស�គណបស្ដង៏កេកៀតែដមនអសនៈេនស�កងដ�សភ។ ច�នរនត�ណង

ងរស�ែដបនបេម�តិស�កងនីតិកេនះ ែបាមនកថយចកះាងនីតិកកន(ស�� ២០០៤-សស�រ២០០៨) 

ែដមន�សត�ណងងរស�ច�នរន៧៨ូប ែដបនច�ណយេពបេម�តិ។  

 េបមគិតា�្ ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា១ូប ា�្បេម�តិបនច�នរន៨៧នកី(េសាមនាង

១េមរ ង២៧នកី) ស�កងច�េណត�ណងងរស�ធ�ង៣៨ូប ែដបនេលមងបេម�តិត�ណងងរស�គណបស្ស 

ង ក្ ីា�្ស�កងត�ណងងរស�១ូប បនច�ណយេពបេម�តិា�្បនច�នរន២៤៦នកី (េសាមនាង៤េមរ ង៦

នកី) ត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ គិតា�្ស�កងត�ណងងរស�១ូប បនបេម�តិ១៧៣នកី(េសាមនាង២

េមរ ង៥៣នកី) ច�េរះត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ ា�្ត�ណងងរស�១ូប បេម�តិបនច�នរន២២

នកី ច�ែណសត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច ា�្ស�កងត�ណងងរស�១ូប េបមគិតា�្បនច�ណយ

បេម�តិស់យៈេព១៤នកី ។ 
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បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ6 

 ១.៣.សិ�ឹះសៃនកងសេ�េះ�លងរសពកក�ជណេងររ�ស�សងនឹេដឹសំលរ បង 

 កបេម�តិបស់�សត�ណងងរស� ងតត�បនងបា់េមស និងវស់យៈេពែដគិតានកី ខាាុងន

កបេម�តិបស់�សត�ណងងរស�ស�កង�លកងសយ័ងប ក្�េពងអ គ�ងតត�បនែបងែចសាបីសូ(Tone) ព្ងសា
ត្ � ិ្  មន និង� ិ្  មន។ 
តរេខ៦៖ ច�នរននក ីនងិភគយខាាុព្ងសាត្តគណបស្ងនកបេម�តិ (ព្ងសាត្ � ិ្  មន និង� ិ្  មន) បស់
�សត�ណងងរស� 

េបមេមពីច�នរននកី និងភគយងនខាាុ

បេម�តិបស់�សត�ណងងរស� បនបបប 

ឱ្េេមញ ស�កងនីតិកេនះកី៤េនះ ស�កងក

បេម�តិបស់�សត�ណងងរស� បនេផ� តេទ

េមខាាុែបបនយ័ព្ងសាត្ ែដច�ណយ

េពេ�ីេលមងបេម�តិ េទេមខាាុែបប

ព្ងសាត្ស់យៈេពសកប៤៩០៩នកី េសាមនាង៦១%ងនច�នរនបេម�តិសកប។ ច�ែណសខាាុែដ

ត�ណងងរស�េផ� តកីពីេនះ គ�ស�កងនយ័ខាាុែបប� ិ្  មនែដច�ណយេពបេម�តិបនច�នរន១៨៦៨នកី 

េសាមនាង២៤%ងនច�នរនត�ណងងរស�បេម�តិសកប។ ច�េរះស�កងខាាុែបបនយ័� ិ្  មន ងតត�បនត�ណងងរស�

ច�ណយេពេលមងបេម�តិសកប១១៧០នកី េសាមនាង១៥%ងនយៈេពបេម�តិសកប។ 
តរេខ ៨៖ ច�នរននកី និងភគយងនខាាុងនកបេម�តិែបបព្ងសាត្តគណបស្ 
គិតពីច�នរននកី និងភគយងនខាាុងនកបេម�តិែបបព្ងសាត្េទតគណបស្និរយនេេមញ ក

បេម�តិបស់ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី
បនច�ណយេពបេម�តិេងចមនាងេគ ស�កង

ច�េណត�ណងងរស�ធ�ង៥គណបស្ ែដបន

េលមងបេម�តិ។ កបេម�តិបស់ត�ណង

ងរស�គណបស្ស ង ក្ ីបនច�ណយេពេលមង

បេម�តិ េទេមខាាុែបបនយ័ព្ងសាត្

ស់យៈេពច�នរន២៧០៣នកី េសាមនាង៥៥%

ងនកបេម�តិេមខាាុេនះសកប។ កបេម�តិបស់ត�ណងងរស� គណបស្ងបា្នសនកា ស�កងក

បេម�តិេទេមខាាុែបបព្ងសាត្ ងតត�បនច�ណយេពស់២០៥៤នកី េសាមនាង៤២%ងនច�នរនយៈ

េពបេម�តិេមខាាុេនះសកប។ ត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ បនច�ណយេពបេម�តិសកប

ច�នរន១១៤នកី េសាមនាង២%ងនកបេម�តិេមខាាុេនះសកប។ ច�េរះកបេម�តិបស់ត�ណងងរស�

គណបស្សិក�ិនកស្ េទេមខាាុែបបព្ងសាត្ ច�ណយេពេលមងបេម�តិស់យៈេព៣០នកី េសាម
នាង១%ងនកបេម�តិេមខាាុព្ងសាត្សកប។ ច�ែណសត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច សប៏ន

ច�ណយេពស�កងកបេម�តិ េទេមខាាុព្ងសាត្បស់គណបស្ខារនច�នរន៨នកី វនិេសាមនាង១%ងន

កបេម�តិេទេមខាាុព្ងសាត្សកប។ 

វបិ�មនន

១១៧០នលី

,១៥% 

អវបិ�មនន

១៨៦៨នលី

,២៤% អព្្ក្ត

៤៩០៩នលី

,៦១% 

2054,42% 

2703,55% 

114,2% 

30,1% 

8,0% 
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បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ7 

តរេខ 2៖ ច�នរននកី និងភគយងនខាាុងនកបេម�តិែបប� ិ្  មនតគណបស្ 
កបេម�តិ បស់ត�ណងងរស� 

ស�កងខាាុែបប� ិ្  មន េទតគណ

បស្បស់ខារន ខកែរហ�េេមញ 

កបេម�តិ បស់ត�ណងងរស�

គណបស្ងបា្នសនកាបនបេម�

តិ ស�កងខាាុ� ិ្  មនេងចមនាងេគ

ស�កងច�េណត�ណងងរស� ែដបន

ច�ណយេពបេម�តិេមខាាុែបបនយ័� ិ្  មន ច�ណយេពបេម�តិសកបច�នរន៨៤២នកី េសាមនាង

៧១%ងនកបេម�េមខាាុែបប� ិ្  មនសកប។ ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី បនច�ណយេពេលមង

បេម�តិេទេមខាាុែបបនយ័� ិ្  មន បនច�ណយេពបេម�តិសកបច�នរន២៨៨នកី េសាមនាង២៥%ងន

កបេម�តិេមខាាុ� ិ្  មនសកប។ ច�េរះកបេម�តិបស់ត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ បន

ច�ណយេពេទេមខាាុែបប� ិ្  មនបនច�នរន៣៥នកី េសាមនាង៣%។ ច�ែណសត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិ
នកស្ និងត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច គ�បនច�ណយេពបេម�តិេមខាាុេនះ ងបរសង់បែហ

នាងគ�  េរយគណបស្ធ�ង២េនះ បូសបម�ូ គ� បនច�នរន៥នកី េសាមនាង១%ងនកបេម�តិេមខាាុេនះ។ 
តរេខ 3៖ ច�នរននកី និងភគយងនខាាុងនកបេម�តិែបប� ិ្  មនតគណបស្ 

ខាាុែបប� ិ្  មន ងតត�បនត�ណងងរស�គណបស្ស 

ង ក្ ីែដាគណបស្ �្ធស់ បនច�ណយេពេម�តិ

េងចមនាងេគ ស�កងច�េណត�ណងងរស�ធ�ង៥គណបស្

ែដមនអសនៈេនស�កងដ�សភ។ ត�ណងងរស�គណ

បស្ស ង ក្ ីបនបេម�តិេទេមខាាុែបបនយ័� ិ្  

មន១៤២៨នកី េសាមនាង៧៧%ងនច�នរនកបេម�តិេម
ខាាុែបប� ិ្  មនសកប។ ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា បនច�ណយេពបេម�តិេមខាាុ

នយ័� ិ្  មនបនច�នរន៤០១នកី េសាមនាង២១%ងនកបេម�តិសកបេមខាាុែបប� ិ្  មន។ ច�េរះត�ណង

ងរស�គណបស្ាតិនិយ បនច�ណយេពបេម�តិេមខាាុែបបេនះ � ិ្  មនបនច�នរន២៤នកីេសាមនាង

១% និងត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ បនបេម�តិសកបេមខាាុេនះបនច�នរន១១នកី េសាមនាង១%។ 

ច�ែណសត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច បនបេម�តិសកបច�នរន៤នកីេមខាាុែបបនយ័� ិ្  មន។ 

 ១.៤. ិ�ឹះសកងសេ�េះ�លងរសពកក�ជណេងរររស�សងនឹេដឹសំលរ បងសះុណ
ងក្ 

 តិខាាុងនកបេម�តិបស់ត�ណងងរស� េទតគណបស្នីរយន េ�ៀបនាងយៈេពែដគណ

បស្បស់ខារនបនបបប ឱ្េេមញ កបេម�តិបស់ត�ណងងរស�ភគេងចមន សកក�ែតបនបេម�តិេផ� ត

េទតេគប�ណងបស់គណបស្បស់ខារន។  

401,21% 

1428,77% 

24,1% 11,1% 4,០% 

842,71% 

288,25% 35,3% 3 

2 

5,1% 



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ8 

តរេខ4៖ ច�នរននកី និងភគយកបេម�តិ ព្ងសាត្ � ិ្  មន � ិ្  មនបស់�សត�ណងងរសងគណបស្
ងបា្នសនកា 
 កបេម�តិបស់ត�ណងងរស� គណបស្ងបា

្នសនកា េនស�កងនីតិកកី៤េនះ ត�ណងងរស�គណ

បស្ងបា្នសនកា បនបេម�តិសកបច�នរន៣២៩៧

នកី េសាមនាង(៥៤េមរ ង៥៩នកី) េរយកបេម�តិ

េផ� តេទេមខាាុព្ងសាត្េងចមនាងេគ ែដច�ណ

យេពស់(៣៤េមរ ង១៤នកី) េសាមនាង៦២%ងនយៈ

េពបេម�តិសកបបស់គណបស្េនះ។ ស�កងខាាុ

នយ័� ិ្  មន ងតត�បនត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា ច�ណយេពបេម�តិ(១៤េមរ ង២០នកី) េសាមនាង

២៦%ងនយៈេពបេម�តិសកបបស់គណបស្ខារន។  

 ច�េរះស�កងនយ័� ិ្  មន ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា បនេងបមយៈេព៤០១នកី(៦េមរ ង៣៨

នកី) េសាមនាង១៣%ងនយៈេពបេម�តិសកបគណបស្បស់ខារន។ 
តរេខ 5៖ ច�នរននកី និងភគយកបេម�តិ ព្ងសាត្ � ិ្  មន � ិ្  មន បស់�សត�ណងងរសងគណបស្ស ង ក្ ី

 ស�កងកបេម�តិ បស់ត�ណងងរស�គណបស្

ស ង ក្ ីេទេមខាាុព្ងសាត្ � ិ្  មន � ិ្  មន។ 

ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី បនបេម�តិេផ� ត

េងចមនាងេគស�កងនយ័ព្ងសាត្ ែដស់យៈេព

(៤៥េមរ ង៣នកី) េសាមនាង៦១%ងនយៈេពបេម�

តិសកបបស់គណបស្ខារន។ ស�កងនយ័ខាាុ� ិ្  មន

ស់យៈេព(២៣េមរ ង៤៨នកី) េសាមនាង៣២%ងន    

យៈេពបេម�តិសកបបស់គណបស្ខារន។ ច�េរះស�កងខាាុ� ិ្  មន ត�ណងងរស�គណបស្េនះ ភគេងចមន

េមសសេសមដ់េសចស�ីងរងចងប ់ ែដស់យៈេព(៤េមរ ង៤៨នកី) េសាមនាង៧%ងនយៈេពែដគណ

បស្បស់ខារនបេម�តិសកប។ 
តរេខ 6៖ ច�នរននកី និងភគយកបេម�តិ ព្ងសាត្ � ិ្  មន � ិ្  មនបស់�សត�ណងងរសងគណបស្ាតិនិយ 
ច�េរះកបេម�តិ បស់ត�ណងងរស�គណបស្ាតិ

និយ បនបេម�តិស�កងនីតិកេនះ បនបេម�តិ

េទេមខាាុព្ងសាត្១១៤នកី េសាមនាង៦៦%ងន

យៈេពសកបបស់គណបស្ បនបេម�តិ។ ស�កងខាា

ុ� ិ្  មន២៤នកី េសាមនាង១៤% ងនយៈេព

បេម�តិសកបបស់គណបស្េនះ។ ច�ែណសស�កងខាា

ុ� ិ្  មន ត�ណងងរស�គណបស្េនះ បនច�ណយ

េពេលមងបេម�តិសកបច�នរន៣៥នកី េសាមនាង២០%។ 

វបិ�មន 

842, 26% 

អវបិ�មន 

401, 12% 

អព្្ក្ត

2054, 62% 

វបិ�មនន 

288,7%  

អវបិ�មនន

1428, 32%  
អព្្ក្ត

2703, 61%  

វបិ�មនន 

35,20% 

អវបិ�មនន

24, 14%  
អព្្ក្តក

12, 

114,66% 
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តរេខ ១៧៖ ច�នរននកី និងភគយកបេម�តិ ព្ងសាត្ � ិ្  មន � ិ្  មនបស់�សត�ណងងរសងគណបស្សិក�ិ
នកស្ 

កបេម�តិបស់ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ គ�
េផ� តេទេមខាាុែបបនយ័ព្ងសាត្ ែដច�ណយេព

េលមងបេម�តិេងចមនាងេគ ែដេងបមេពស់៣០

នកី េសាមនាង៦៨%ងនកបេម�តិេមខាាុេនះសកប។ 

ស�កងខាាុែបបនយ័� ិ្  មន ត�ណងងរស�គណបស្េនះ 

បនច�ណយេពបេម�តិស់យៈេព៣នកី េសាមនាង

៧% និងខាាុបេម�តិេទេមខាាុ � ិ្  មន បន

ច�ណយេពបេម�តិស់យៈេព១១នកី េសាមនាង២៥%ងនច�នរនបេម�តិបស់បស្ខារនសកប។ 
តរេខ ១៨៖ ច�នរននកី នងិភគយកបេម�តិ ព្ងសាត្ � ិ្  មន � ិ្  មនបស់�សត�ណងងរសងគណបស្ហហ�កនសកិន
បកិច 
កបេម�តិបស់ត�ណងងរស� គណបស្ហហ�កនសកិន

បកិចេនស�កងនីតិកកី៤េនះ ត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កន

សកិនបកិច បនបេម�តិ េផ� តេទេមខាាុព្ងសា
ត្េងចមនាងេគ ែដច�ណយេពស់៨នកី េសាមនាង

៥៧%ងនយៈេពបេម�តិសកប បស់គណបស្

េនះ។ ស�កងខាាុនយ័� ិ្  មន ងតត�បនត�ណងងរស�

គណបស្ងបា្នសនកា ច�ណយេពបេម�តិ២

នកី េសាមនាង១៤%ងនយៈេពបេម�តិសកបបស់

គណបស្ខារន។ ច�េរះស�កងនយ័� ិ្  មន ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា បនេងបមយៈេព៤នកីេសាមនាង

២៩%ងនយៈេពបេម�តិសកបគណបស្បស់ខារន។ 

 ១.៥. ិ�ឹះសងសេ�េះ�លងរសពកក�ជណេងរររសះុណងក្សបសល�ួពេ�សត ងមន នលេ
រជណប រសផ្េង 

 តងងំងេងកេនះ បនបបប ពីខាាុងនកបេម�តិបស់ត�ណងងរស�តគណបស្ ស�េដេទ

េមតរងអ ឬ ងុ បន័េនស�កងសយ័ងប ក្�េពងអធ�ង៩េមសស�កងនីតិកកី៤េនះ ែដ�សត�ណងងរស�បន

បេម�តិែបបខាាុនយ័ព្ងសាត្ � ិ្  មន និង� ិ្  មន។ 
តងងក១ី៖គកណភពកបេម�តិបស់សម្សិសភតគណបស្នេយបយធ�ងងប�េទេមច�ណក ចស�ំនន់រយច�នរន 
(គិតានកី) 

ស�គ់៖ .ងសាត=ព្ងសាត              �.មន=� ិ្  មន                 .មន=� ិ្  មន 
 ច�ណក ច

រសព់ន័� 
   

  

,ងស �,មន ,មន ,ងស �,មន ,មន ,ងស �,មន ,មន ,ងស �,មន ,មន ,ងស �,មន ,មន 

វបិ�មនន 

3,7%  អវបិ�មនន

11, 25%  អព្្ក្ត

30, 68%  

អវបិ�មន 

4,29% 

វបិ�មន 

2,14% 

អព្្ក្ត 

8,57% 
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១ េបៀបវ

ៈស�ពកង

ពភិសិ 
355 227 0 

54

1 
95 221 19 7 12 0 1 0 3 2  

២ នយស

ដ�រន� ី
85 124 0 30 7 12 3 3  0 0 0    

៣ ង្រ� ិ
ប 299 277 10 

46

5 
76 462 26 15  4 0 7    

៤ ងបធន

ដ�សភ 
36 14 0 24 0 1    1 0 0    

៥ ដ�សភ 
119 14 18 

12

0 
3 13 8  3 4 0 1    

៦ គណៈស

មា ក

នន

បស់ដ�

សភ 

92 12 2 23 2 2    0 0 0    

៧ ងបធន

ងពាក�ស

ភ 
5 0 0 2 0 0 1   0 0 0    

៨ ងុ បន័

ងពាក�ស

ភនិង

សម្ិស 

6 5 0 11 0 1 2   0 0 0    

៩ គណ

បស្ខារន

គត ់
137 54 1 

13

8 
16 1    3 1 0    

១០ គណ

បស្ដងក

េកៀត 
74 0 66 19 6 19    2 0 0    

១១ ត�ណង

ងរសងខារន

ឯង 
100 30 0 88 8 4    5 0 0    

១២ ត�ណង

ងរសង

ដងក

េកៀត 

290 10 290 62 17 31 2   5 0 0   4 

១៣ ណុ

បស់

គត ់
34 1 0 26 3 39    0 0 0    

១៤ ណុ

េ�្ង

េកៀត 
4 0 0 52 5 43    0 0 0    

១៥ តកីក 32 0 2 46 7 105 1   0 0 0    

១៦ ប�ប រស�ី 2 5 0 25 1 21    0 0 0    

១៧ នកុ

សនេ៏ម
ចងប់

281 69 12 
70

4 
27 427 28 10 9 3 1 3    
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ស�ពកង

ពភិសិ 

១៨ ស�ណរ ប

សក�ក

ប�ា�ចងប់

ស�ពកង

ពិភសិ 

60 0 0 
28

6 
15 25 24   3 0 0 5   

១៩ យក�្ន 0 0 0 1 0 0    0 0 0    

២០ េ�្ងន 43 0 0 40 0 1    0 0 0    

សកប ៣២៩៧ ៤៤១៩ ១៧៣ ៤៤ ១៤ 

 

 ស�កងនីតិកកី៤េនះ �សត�ណងងរស�បនបេម�តិេផ� ត ាំ �ងេមច�ណក ចរសព់ន័�ច�នរន៣េងចមនាងេគ ស�កង

ច�េណ២០ច�ណក ច គ�ង្រ� បិេមេបៀបវៈស�ពកងពិភសិ និងនកុសនរេមចងបស់�ពកងពិភសិ ែដមន

យៈេពសកបច�នរន៤៦៩៦នកី (៧៨េមរ ង១៦នកី) ងនយៈេពបេម�តិសកបបស់�សត�ណងងរស�។ ស�កង

េគប�ណងធ�ង៣ច�ណក ច ែដត�ណងងរស�បនបេម�តិេផ� តេងចមនេនះ ខកែរហ�សេង�តេេមញ  ក

បេម�តិបស់�សត�ណងងរស� គ�បនេផ� តេទេមរ� បិេងចមនាងេគ ែដ�សត�ណងងរស�ច�ណយ

េពបេម�តិសកបច�នរន១៦៤១នកី (២៧េមរ ង២១នកី) ងនយៈេពសកបបស់�សត�ណងងរស�។ ក��់

ានកុសនរែដស�ពកងពិភសិ ងតត�បនត�ណងងរស�េផ� ត�របកី់២ េរយត�ណងងរស�បនបេម�តិយៈ

េពច�នរន១៥៧២នកី (២៦េមរ ង១២នកី) ងនយៈេពសកបបស់�សត�ណងងរស�។ ច�េរះេបៀបវៈស�ពកង

ពិភសិ�សត�ណងងរស�បនបេម�តិ១៤៨៣នកី (២៤េមរ ង៤៣នកី)  ងនយៈេពសកបបស់�សត�ណង 

ងរស�។  

កងសេ�េះ�លសលងរេដ ដល�ល ះួទ ជេនដកដដះរនរ ៖ 

 ស�កងនីតិកកី៤េនះ កបេម�តិបស់�សត�ណងងរស� ភគេងចមនបេម�តិេផ� តេទេមង្រ� បិ

ែដមនយៈេព១៦៤១នកី (េសាមនាង២៧េមរ ង២១នកី) ងនយៈេពត�ណងងរស�ធ�ងស់។ 
តរេខ 18៖ច�នរននក ីនិងភគយងនកបេម�តិេទេមង្រ� បិតគណបស្ 

ស�កងនីតិកកី៤េនះ កបេម�តិបស់ត�ណង

ងរស�េទេមច�ណក ចរសព់ន័�ង្រ� បិ ខកែរហ�

េេមញ មនត�ណងងរស�ច�នរន៤គណបស្ បន

បេម�តិេទេមង្រ� បិ។ កបេម�តិ

បស់ត�ណងងរស�េមង្រ� បិេេមញ ត�ណង

ងរស�គណបស្ស ង ក្ ី បនច�ណយេពេលមង

បេម�តិ េទេមង្រ� បិច�នរន១០០៣នកី

េសាមនាង៦១% ងនយៈេពសកបេទេមរ� បិ។ 

ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកាស�កងនីតិកេនះ បនបេម�តិេទេមច�ណក ចរសព់ន័�ង្រ� បិបន

ច�នរន៥៨៦នកី េសាមនាង៣៦%ងនយៈេពសកបេទេមរ� បិ។ ច�ែណសត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្

586,36% 

1003,61% 

41,2% 11,1% 



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ12 

និងត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ ស�កងកបេម�តិេទេមង្រ� បិបនច�នរនតិចតរចបរកេណ៉ះ េរយ

ត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ បនបេម�តិេមខាាុរសព់ន័�នាងង្រ� បិបនច�នរន៤១នកី េសាម
នាង២% និងត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្បនបេម�តិ១១នកី េសាមនាង១%ងនយៈេពសកបេទេមរ�

បិ។ 
តរេខ 19៖ ភគយងនខាាុបេម�តិ (ព្ងសាត្ � ិ្  មន � ិ្  មន) បស់�សត�ណងងរស�េ�ៀបនាងយៈេពសកប
តគណបស្េទេមង្រ� បិ 

េមភគយងនកបេម�តិបស់�ស

ត�ណងងរស� េទង្រ� បិត�ណងងរស�

គណបស្ងបា្នសនកា បនបេម�តិេផ�

តេមខាាុ� ិ្  មនបនច�នរន៥១% និង

បេម�តិ េមខាាុព្ងសាត្ច�នរន

៤៩% ងនយៈេពបេម�តិសកបបស់

គណបស្ខារនេទេមង្រ� បិ។ ច�េរះ

ត�ណងងរស�ស ង ក្ ី ែដាត�ណងងរស�

គណបស្ �្ធស់ កបេម�តិេទច�ណក ច

រសព់ន័�នាងង្រ� បិ បនបេម�តិេមខាាុែបប� ិ្  មន៤៦% និងខាាុនយ័ព្ងសាត្៤៦% 

ច�ែណសខាាុ� ិ្  មន៨% ងនយៈេពបេម�តិសកបបស់គណបស្ខារនេទេមង្រ� បិ។ ត�ណង

ងរស�គណបស្ាតិនិយ បនបេម�តិែបបខាាុព្ងសាត្បនច�នរន៦៣% និងែបបខាាុ� ិ្  មនបន

ច�នរន៣៧% ងនយៈេពបេម�តិសកបបស់គណបស្ខារនេទេមង្រ� បិ។ ច�ែណសត�ណងងរស�គណ

បស្សិក�ិនកស្ បនបេម�តិេទេមង្រ� បិ ស�កងនយ័� ិ្  មនបនច�នរន៦៣% និងខាាុែបបព្ងសា
ត្បនច�នរន៣៧% ងនយៈេពបេម�តិសកបបស់គណបស្ខារនេទេមង្រ� បិ។ 

កងសេ�េះ�លសលពនបសរននកជំបេំលភកក៖សស 

 ស�កងកបេម�តិបស់ត�ណងងរស� េទេមក��់ានកុសនរស�ពកងពិភសិ ងតត�បន�សត�ណងងរស�

បនេផ� តស�ំន់�របកី់២ ស�កងកបេម�តិេងចមនាងេគស�កងនីតិកកី៤េនះ យៈេពងនកបេម�តិ

បស់ត�ណងងរស�េទេមច�ណក ច ក��់ានកុសនរែដស�ពកងពិភសិ ងតត�បន�សត�ណងងរសងច�ណយ

េពស�កងកបេម�តិស់យៈេព១៥៧៤នកី (េសាមនាង២៦េមរ ង១៤នកី)ងនកបេម�តិសកបបស់�ស

ត�ណងងរស�។ 
តរេខ 20៖ច�នរននក ីនិងភគយងនកបេម�តិេទេមនកុសនរេមចងបស់�ពកងពិភសិតគណបស្ 

កបេម�តិបស់ត�ណងងរស� ស�កងក��់ា

នកុសនរេមចងបស់�ពកងពិភសិ តគណបស្

េេមញ កបេម�តិបស់ត�ណងងរស�គណ

បស្ស ង ក្ ី ែដបនបេម�តិេទេមខាា

ុ ក��់ានកុសនរេមចងប ់ ស�ពកង
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37% 

អព្្ក្ត 

អវបិ�មន 

វបិ�មន 

362,23% 

1158,74% 

47,3% 7,0% 



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ13 

ពិភសិ ត�ណងងរស�គណបស្េនះបនច�ណយេពេលមងបេម�តិេងចមនាងេគ។ ត�ណងងរស�គណបស្

ស ង ក្ ីបនច�ណយេពស�កងកបេម�តិ ស�កងក��់ានកុសនរបនច�នរន១១៥៨នកី េសាមនាង៧៤%ងន

យៈេពសកបបស់គណបស្ខារនបេម�តិេមច�ណក ចេនះ។ ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា បេម�

តិច�នរន៣៦២នកី េសាមនាង២៣% ងនយៈេពសកបបស់គណបស្ខារន បេម�តិេមច�ណក ចេនះ។ ច�ែណស

ត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ បេម�តិ៤៧នកី និងត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ បនច�ណយ

េពបេម�តិច�នរន៧នកី ងនយៈេពសកបបស់គណបស្ខារន បេម�តិេមច�ណក ចេនះ។ 
តរេខ 21៖ភគយងនខាាុបេម�ត(ិព្ងសាត្ � ិ្  មន � ិ្  មន)បស់�សត�ណងងរស�េ�ៀបនាងយៈេពសកបត
គណបស្េទេមនកុសនរេមចងបស់�ពកងពិភសិ(េសចស�ីងរងចងប)់ 

េបមេមពី ភគយងនខាាុបេម�

តិបស់�សត�ណងងរស� េ�ៀបនាងយៈេព

សកបតគណបស្ េទេមក��់ានក

ុសនរេមចងបស់�ពកងពិភសិេេមញ ក

បេម�តិបស់ត�ណងងរស� គ�ភគេងចមន

បេម�តិេមខាាុ ែបបនយ័ព្ងសាត្។ 

ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា បន

បេម�តិខាាុ ែបបនយ័ព្ងសាត្បន

៧៨% � ិ្  មន១៩% និង� ិ្  មន៣%ងន     

យៈេពសកបបស់គណបស្ខារនបេម�តិេមច�ណក ចេនះ។ ច�ែណសត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី ក

បេម�តិភគេងចមន េផ� តេទេមខាាុែបបព្ងសាត្េរយេងបមស់៦១% ែបប� ិ្  មន៣៧% និង� ិ្  មន

ច�នរន២%ងនយៈេពសកបបស់គណបស្ខារន បេម�តិេមច�ណក ចេនះ។ ត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ 

បនច�ណយេពបេម�តិេមខាាុ នយ័ព្ងសាត្ច�នរន៦០% � ិ្  មន១៩% និង� ិ្  មន២១%ងនយៈ

េពសកបបស់គណបស្ខារនបេម�តិេមច�ណក ចេនះ។ ច�េរះត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ បនបេម�

តិេមខាាុែបបព្ងសាត្ច�នរន៤៣% � ិ្  មន៤៣% និង� ិ្  មន១៤%ងនយៈេពសកបបស់គណបស្ខារន 

បេម�តិេមក��់ានកុសនរេមចងបែ់ដស�ពកងពិភសិ។ 

កងសេ�េះ�លសលសងសងបឹកជំបេំលភកក៖ 

 យៈេពបេម�តិ ភគេងចមន�របកី់៣បស់�សត�ណងងរសង គ�េផង តេទេមកបេម�តិេយប់

េទេមតងបកចងប ់ និងប�ប ននែដធសក់ងនាងេសចសងីងរងចងប ់ ាេបៀបវៈស�ពកងពិភសិច�នរន១៤៨៣

នកី(២៤េមរ ង៤៣នកី)។ 
តរេខ 22៖ច�នរននកី និងភគយងនកបេម�តិេទេម
េបៀបវៈស�ពកងពិភសិតគណបស្ 
ស�កងកបេម�តិបស់ត�ណងងរស�េទេមេបៀបវៈ 

ស�ពកងពិភសិេទតគណបស្ ំងខកែរហ�សេង�ត

េេមញ មន�សត�ណងងរស�ច�នរន៥គណបស្ សកក� 
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582,39% 
857,58% 

38,3% 1,0% 5,0% 



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ14 

ែតបនបេម�តិធសក់ងនាងេបៀបវៈពិភសិ (េសចស�ីងរងចងប)់េនះ។ ស�កងេនះ ត�ណងងរស�គណបស្ងបា

្នសនកា បនបេម�តិសកបេទេមេសចស�ីងរងចងប៥់៨២នកី (េសាមនាង៣៩%)។ ច�េរះត�ណងងរស�គណ

បស្ស ង ក្ ី បនច�ណយេពបេម�តិស់៨៥៧នកី (េសាមនាង៥៨%)។ ច�ែណសត�ណងងរស�គណបស្

ាតិនិយ បនច�ណយេពបេម�តិស់៣៨នកី (េសាមនាង៣%%)េទេមេបៀបវៈស�ពកងពិភសិ។ េរយ

ែលស ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ និងត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច បនច�ណយេពបេម�តិ

េទេមេបៀបវៈស�ពកងពិភសិេនះបនតិចតរចបរកេណ៉ះ។ ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្១នកី និងត�ណង

ងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិចបនច�នរន៥នកី។ 
តរេខ 23៖ភគយងនខាាុបេម�តិ (ព្ងសាត្ � ិ្  មន � ិ្  មន) បស់�សត�ណងងរស�េ�ៀបនាងយៈេពសកប
តគណបស្េទេមេបៀបវៈពិភសិ(េសចស�ីងរងចងប)់ 

េបមេមខាាុ ងនកបេម�តិ

បស់ត�ណងងរស�ស�កងនយ័ (ព្ងសាត្ 

� ិ្  មន � ិ្  មន) ខកែរហ�េេមញ ក

បេម�តិបស់�សត�ណងងរស� តគណ

បស្េ�ៀបេទនាងយៈេពសកប ត�ណង

ងរស�តគណបស្នីរយន បនបេម�តិ

េទេមេសចស�ីងរងចងបប់បប ញ ស�កង

ច�េណត�ណងងរស�ធ�ង៥គណបស្ ក

បេម�តិបស់ត�ណងងរស�ភគេងចមនបន

បេម�តិេផ� តស�កងនយ័ព្ងសាត្េងចមនាងេគ។ កបេម�តិបស់ត�ណងងរស� គណបស្ងបា្នសនកា

បនបេម�តិេមេបៀបវៈស�ពកងពិភសិស�កងនយ័សូ (Tone) � ិ្  មន៣៩% េសាមនាង២២៧នកី(ងនយៈេព

សកបបស់គណបស្ខារន បនបេម�តិេមច�ណក ចេនះ) ច�ែណសស�កងនយ័ព្ងសាត្ បនបេម�តិច�នរន៦១%

េសាមនាង៣៥៥នកី។ ច�េរះកបេម�តិបស់ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី ភគេងចមនបេម�តិេផ� តេទ

េមខាាុែបបព្ងសាត្៦៣% េសាមនាង៥៤១នកី (ងនយៈេពសកបបស់គណបស្ខារន បនបេម�តិេម
ច�ណក ចេនះ) ស�កងខាាុែបបនយ័� ិ្  មន ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ីបនបេម�តិសកប២៦% (េសាមនាង

២២១នកី) និងស�កងនយ័ែបប� ិ្  មនបន១១% (េសាមនាង៩៥នកី) ងនយៈេពសកបបស់គណបស្ខារន បន

បេម�តិេមច�ណក ចេនះ។ ច�ែណសកបេម�តិបស់ត�ណងងរស� គណបស្ាតិនិយ�ិ បនបេម�តិ

ស�កងនយ័ព្ងសាត្១៩នកី េសាមនាង៥០% � ិ្  មន១២នកី េសាមនាង៣២% និង� ិ្  មន៧នកី េសាមនាង១៨%េទ

េមេបៀបវៈ ែដស�ពកងពិភសិមនខាាុងបរសង់បែហនាងត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្។ី ត�ណង

ងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច បេម�តិស�កងខាាុព្ងសាត្៣នកី េសាមនាង៦០% និង� ិ្  មន២នកី េសាមនាង

៤០% ងនយៈេពសកបបស់គណបស្ខារន បនបេម�តិេមច�ណក ចេនះ។ 
តងង 1៖ កបរ នង់បមណគកណភពកបេម�តិបស់ត�ណងងរសង ១០បូ ែដឈនកខេគស�កង កបេរ� តិ ត

�របព់ីេងចមនេទតិច (យៈេពានកី)( សូេមបែនងេនឧបសនន័�កី ២ ) 
-ស�គ់ៈឯ.ឧ. = ឯសឧតង, .្. = េីស្�ធ� 
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. េឈា ះត�ណងងរសង គណបស្ 
ច�នរនដងេលមង 

និយយ 
ព្ងសាត � ិ្  មន � ិ្  មន សកប 

១ ឯ.ឧ. យា សក�ណ៉ 
 

៩២ ៦៤៤ ១១៥ ៥២២ ១២៨១ 

២ ឯ.ឧ. សកន េយ័ 
 

៨៥ ៨២១ ៥៥ ៣០៥ ១១៨១ 

៣ ឯ.ឧ. ា េយៀប 
 

៧៨ ៥៦១ ១៣៦ ៧០ ៧៦៧ 

៤ ឯ.ឧ. ឈង �កន 
 

៧១ ៣១១ ១៤៨ ៨៥ ៥៤៤ 

៥ .្. រ សកខហរ 
 

៤៧ ៣៥៦ ៤០ ១៤៣ ៥៣៩ 

៦ ឯ.ឧ. គាសរ ីកិ�ិ  
២៥ ១៧០ ១៧ ១២៧ ៣១៤ 

៧ ឯ.ឧ. ែបរន ប��  
 

៣៧ ១៥៤ ១៤៣ ១៣ ៣១០ 

៨ ឯ.ឧ. ា ចន័ានី  
១៧ ១៧៨ ២៨ ៥១ ២៥៧ 

៩ ឯ.ឧ. ងរន ក ិ 
 

៤៥ ១៦៤ ២៥ ៣៦ ២២៥ 

១០ ឯ.ឧ. ែហ ខន  
១៩ ១៧០ ១៨ ៧ ១៩៥ 

 ស�កងនីតិកកី៤េនះ ខកែរហ�សេង�តេេមញ មន�សត�ណងងរស�ច�នរន១០ូប ែដបនេលមងបេម�

តិេងចមនាងេគ ស�កងច�េណត�ណងងរស�ែដបនេលមងបេម�តិសកប ស�កងេនះមនត�ណងងរស�៥ូប សពី

គណបស្ស ង ក្ ីនិង៥ូបេកៀត សពីគណបស្ងបា្នសនកា។ ស�កងច�េណត�ណងងរស�ធ�ង១០ូបេនះ មន

ត�ណងងរស�៥ូប បនបេម�តិេងចមនាងេគ ស�កងេនះមនត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្៣ីូប និងត�ណង

ងរស�គណបស្ងបា្នសនកា២ូប។ ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ភីគេងចមន បេម�តិស�កងខាាុនយ័     

ព្ងសាត្ និងនយ័� ិ្  មនច�េរះត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកាធ�ង៥ូប ស�កងច�េណត�ណងងរស�

ធ�ង១០ូប ែដបនេលមងបេម�តិេងចមនាងេគ ស�កងឆ� �សេង�តេនះ ភគេងចមនបេម�តិស�កងនយ័ព្ងសាត្ 

និងនយ័� ិ្  មន។ 

 �សត�ណងងរសង យា សក�ណ៉ ណុ��េពសពីគណបស្ស ង ក្ ីែដបនេលមងបេម�តិេងចមនាង

េគ េរយបនេលមងច�នរន៩២េមស និងេងបមយៈេពស់១២៨១នកី (េសាមនាង២១េមរ ង២១នកី) ែដស�កងេនះ 

ខាាុស�កងនយ័ព្ងសាត្ យៈេព(១០េមរ ង៤៤នកី) � ិ្  មន១េមរ ង៥៥នកី និង� ិ្  មន៨េមរ ង៤២នកី។  

 �សត�ណងងរសង សកន េយ័ ណុ��េពសពីគណបស្សង ក្ ីបនេលមងបេម�តិ�របកី់២ េរយ

េងបមយៈេពបន៨៥េមស ែដេងបមេពស់១១៨១នកី(េសាមនា១៩េមរ ង៤១នកី) េរយបេម�តិស�កងនយ័  

ព្ងសាត្ (១៣េមរ ង៤១នកី) � ិ្  មន៥៥នកី និង� ិ្  មន៥េមរ ង០៥នកី។ 

 �សត�ណងងរស� ា េយៀប ណុងងពែ�ង សពីគណបស្ងបា្នសនកា បនេលមងបេម�តិេងចមន

�របកី់៣ េរយបនេលមងច�នរន៧៨េមស េរយេងបមយៈេពស់៧៦៧នកី (េសាមនាង១២េមរ ង៤៧នកី) ែដ

ស�កងេនះ ខាាុស�កងនយ័ព្ងសាត្ស់យៈេព៩េមរ ង២១នកី � ិ្  មន២េមរ ង១៦នកី និង� ិ្  មន១េមរ ង

១០នកី។ 
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 �សត�ណងងរស� ឈង �កន ណុបតដ់�បង សពីគណបស្ងបា្នសនកា បនេលមងបេម�តិេងចមន

�របកី់៤ េរយបនេលមងច�នរន៧១េមស និងេងបមយៈេពស់៥៤៤នកី (េសាមនាង៩េមរ ង៤នកី) បនបេម�

តិស�កងខាាុនយ័ព្ងសាត្ យៈេព៥េមរ ង១១នកី � ិ្  មន២េមរ ង២៨នកី និង� ិ្  មន១េមរ ង២៥នកី។ 

 �សត�ណងងរស� រ សកខហរ ណុស�ពត សពីគណបស្ស ង ក្ ីបនេលមងបេម�តិេងចមន�របកី់៥

េរយបនេលមងបេម�តិច�នរន៤៧េមស និងេងបមយៈេពស់៥៣៩នកី (េសាមនាង៨េមរ ង៥៩នកី) េរយបន

បេម�តិ ស�កងខាាុនយ័ព្ងសាត្យៈេព៥េមរ ង៥៦នកី � ិ្  មន៤០នកី និង� ិ្  មន២េមរ ង២៣នកី។ 

២.សករបុះមលេដ នងរសពកក�ជណេងររ� 

 ដ��ានកម�មងត៧៧បនស�ណតញ់ ត�ណងងរសងស�កងដ�សភ ាត�ណងងបាាតិែខាធ�ងូ ពក�ែន

ងគនែ់តាត�ណងងបាពដ�ស�កងណុបស់ខារនេនះេក។ មងត៨៣ សប៏នស�ណតែ់ដញ ដ�សភងប ក្�ាស

ម� ពីដងស�កងរយឆ� � េរយសយ័ងប ក្�រយដងមនថិៈេ�ីយរ ងតិចបីែខ។  

 សម្ិសសភ អចមនេពសងមសពីកងប ក្�េពងអច�នរន៦ែខ ស�កងយៈេពរយឆ� � សងមបស់សាភព

កបេ�្ងន ស�កងនាត�ណងងបាពដ� េធះបីាេនស�កងយៈេពសយ័ងប ក្�៣ែខសេ៏រយ សក៏សេង�ត

បស់ខកែរហ�បនបបប ញ ដ�សភនិែនងប ក្�េពយៈេព៣ែខេនះែដ។ ដូចេនះត�ណងងរសងេងពី

កងប ក្�ពិភសិេន�មិនដ�សភ សអ៏ចច�ណយេពេ�ីបស់ខារនស�កងកចកះេទតូរ� ន េដម្ី្ របម� ស់

េឆ� ត�ងែដ។ 

 ច�េរះកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរសង គណៈសមា �ិកខកែរហ� ងតត�បនស�ណតង់បា់ច�នរនដង។

េធះាយរ ងណសេ៏រយ ខកែរហ�េនែតមនក្របប�ប ឧបសគអរយច�នរន ស�កងកងបូពត័ម៌នធសក់ងនាង

កចកះូរ� នបស់�សត�ណងងរសង េមសពីេនះច�េរះកចកះូរ� នបស់�សត�ណងងរសង សអ៏ចមនកចកះ

ូរ� ន េងចមនាងកិន�នយ័ែដខកែរហ�ងបូបន�ងែដ។ 
 ២.១.សរជនួនដេសនលេរជនួនពកក�ជណេងររ�របុះមលេដ ន 

 ស�កងនីតិកកី៤េនះ តកងបូពត័ម៌នបស់ខកែរហ�បនកករកិន�នយ័បបប ញ កចកះូរ� ន

បស់ត�ណងងរស�ស�កងអណត�ីកី៤េនះបនសេង�តេេមញ ច�នរនកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�មនកថយ

ចកះាងនីតិកកី៣ (២០០៤- ២០០៨) ែដមន�សត�ណងងរស�។ កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�ស�កងនីតិ

កកី៤េនះ មន�សត�ណងងរស�សកបច�នរន១៣៣ូប (ស�កងបយកណរ បស់ខកែរហ� ែដបនបបប ពី

ច�នរន�សត�ណងងរស�ែដមនកេមសេទដ់ច�នរន១៣៣ូបេនះ ស�កងចេនា ះនីតិកកី៤ ដ�សភមនក

ផា ស់ប�ូ�សត�ណងងរស�ថាីច�នរន១០ូប ែដបណ� ន�ឱ្ច�នរន�សត�ណងងរស�ចកះូរ� ន េនស�កងបយ

កណរ បស់ខកែរហ�មនកេសមនដ់េទ១៣៣ូប េរយស�កងដ�សភមនច�នរន១២៣ូប) បនចកះេ��មសសាភព

េនស�កងូរ� នបនច�នរនសកប៨៧២៥េមស េរយគិតា�្ស�កងរយឆ� � មន�សត�ណងងរស�ចកះូរ� ន

សកបច�នរន១៧៤៥េមស ឬស�កងរយែខមន�សត�ណងងរស�ចកះូរ� នបនងបមណ៧២៧េមស។ េបមគិតា

�្ស�កងរយងថម មន�សត�ណងងរស�ចកះូរ� នបនច�នរន២៤េមស។ 

តរេខ 7៖ ស�េណម នច�នរន�សត�ណងងរស�ចកះូរ� ន និងច�នរនចកះូរ� នា% េ�ៀងនាងនីតិកកី៣ (សស�រ
២០០៤-ស�� ២០០៨)  
 េបមេមពីច�នរន�សត�ណងងរស�ចកះូរ� នេនស�កងនីតិកកី៤េនះ េ�ៀបនាងនីតិកកី៣ (សស�រ២០០៤- 
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ស�� ២០០៨) តកិន�នយ័បស់ខកែរហ�បនបបប ញ ច�នរន�សត�ណងងរស�ចកះូរ� នេនស�កងនីតិកកី៤

េនះ មនកេសមនេលមងាងនីតិកកនច�នរន១៣% ែដនីតិកេនះ មន�សត�ណងងរស�ចកះច�នរន១៣៣ូប 

េ�ៀបនាងច�នរន�សត�ណងងរស�ចកះូរ� នេនស�កងនីតិកកី៣ ចកះបនច�នរន១១៤ូប។ េបមេមពីច�នរនចកះូ

រ� នបស់�សត�ណងងរស��ិ ខកែរហ�េេមញ ច�នរនចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�ស�កងនីតិកកី៤េនះ មន

កថយចកះាងកចកះូរ� នស�កងនីតិកកីកន (នីតិកកី៣៖ សស�រ ឆ� �២០០៤-ស��  ឆ� �២០០៨) ែដចកះ

បនដ់េទ៩៦១៩េមស។ 
តរេខ8៖ ច�នរន និងភគយត�ណងងរសងតគណបស្ចកះូរ� នេ�ៀបនាងច�នរនត�ណងចកះូរ� នសកប 

ស�កងកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស� តគណបស្

េ�ៀបនាងច�នរនត�ណងងរស�ចកះូរ� នសកប េេមញ 

ស�កងអណតិ�កី៤េនះ កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�

គណបស្ងបា្នសនកាចកះូរ� នបន៩៥0F

1ូប េសាម
នាង៧១% ងនច�នរនត�ណងងរស�ចកះូរ� នសកប។ ត�

ណងងរស�គណបស្ស ង ក្៣ី១២ ូប េសាមនាង២៣%ងន

ច�នរន�សត�ណងងរស�ចកះូរ� នសកប។ ត�ណងងរស�

គណបស្សិក�ិនកស្ចកះូរ� ន៣ូប េសាមនាង២%ងនច�នរន�សត�ណងងរស�ចកះូរ� នសកប។ ច�េរះត�ណង

ងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច២ូប(២%) និងត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ២ូប េសាមនាង២%។ 
តរេខ 9៖ភគយងនអសនៈដ�សភ និងច�នរន�សត�ណងងរស�ចកះូរ� នសកបតគណបស្ 

ភគយងនអសនៈដ�សភ និង

ច�នរន�សត�ណងងរស� ចកះូ

រ� ន សកបតគណបស្នីរយ

ន បនបបប ឱ្េេមញ មន

ត�ណងងរស�ច�នរន២គណបស្ 

ែដមនអសនៈ េនស�កងដ�

សភបនចកះូរ� នមនក

សមមងតគ�  ស�កងច�េណ

ត�ណងងរស�ែដចកះូរ� ន សកបមនត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ បនចកះូរ� នច�នរន១%ងនច�នរនក

ចកះូរ� នសកប ខណៈែដគណបស្េនះមនអសនៈស�កងដ�សភច�នរន២%ងនអសនៈសភសកប ច�េរះ

ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី ចកះូរ� នបន២៣%ងនកចកះូរ� នសកប ខណៈែដគណបស្េនះមន

អសនៈេនស�កងសភច�នរន២១%ងនច�នរនអសនៈសភសកប។ ត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច ែដមន

                                                 
(1) ាសែ់ស�ងត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា គ�មនសម្ិសេនស�កងសភសកបច�នរន៩០ូប េរយច�នរនេនស�កងបយកណរ បនបបប ដ់េទ

៩៥ូប េរយុស�កងអណតិ�កី៤េនះ សម្ិសសភត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា មនកផា ស់ប�ូរយច�នរនែដបណ� ឱ្ច�នរនសម្ិស

ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកាមនកេសមនេលមងេមសពីច�នរនអសនៈសភាសែ់ស�ង។ 
(២) ត�ណងរស�គណបស្ស ង ក្ ីស�កងនីតិកកី៤េនះមនកផា ស់ប�ូដូចនាងសណីត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា�ងែដ។

 

៩៥, 71% 

៣១, 22% 

២, 2% 
2, 2% 

2, 2% 
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អសនៈេនស�កងដ�សភ២%ងនអសនៈសភសកប បនចកះេ��មសសាភពស�កងូរ� នបនច�នរន២%ងនកចកះូ

រ� នសកប។ ច�ែណសត�ណងងរស�ច�នរន២ គណបស្ែដមនអសនៈេនស�កងដ�សភ ដូចាត�ណងងរស�គណ

បស្ងបា្នសនកា ែដមនអសនៈេនស�កងដ�សភច�នរន៧១%ងនអសនៈសភសកប បនចកះេ��មសសាភពស�កង

ូរ� នបនច�នរនែត៥៨%ងនច�នរនចកះូរ� នសកប។ ត�ណងងរសអគណបស្សិក�ិនកស្ ចកះូរ� ន១៧%   

ខណៈអសនៈស�កងសភមន៣%ងនច�នរនអសនៈសភសកប។ 

តរេខ 10៖ភគយត�ណងងរសងចកះូរ� នេ�ៀបេទនាងច�នរនត�ណងងរសងសកបស�កងគណបស្បស់ខារន 
ភគយកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស� ែដបនចកះូរ� នេ�ៀបេទនាងច�នរនត�ណងងរស�សកបស�កងគណ

បស្បស់ខារន េនស�កងនីតិក

កី៤ តកិន�នយ័បស់ខកែរហ�

បនបបប ញ ត�ណងងរស�

ធ�ង៥គណបស្ ែដមន 

អសនៈេនស�កងដ�សភសកក�ែត 

បនចកះូរ� នបស់ខារន ធ�ង

ស់ ដូចាគណបស្ងបា្ន

សនកា ចកះូរ� ន១០០% (ងន

ច�នរនត�ណងងរស� គណបស្

បស់ខារន៩០ូប)។ ត�ណង

ងរស�គណបស្ស ង ក្ ី បនចកះូរ� ន១០០% (ងនច�នរនត�ណងងរស�គណបស្បស់ខារន២៦ូប)។ ច�េរះ

ត�ណងងរស�៣គណបស្ ដូចាត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្(៣ូប) ត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច

(២ូប) និងត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ(២ូប) ។ 
តរេខ29៖ ច�នរនងនកចកះូរ� នបស់�សត�ណងងរសងសកបតគណបស្ 
 េបមេមពីច�នរនងនកចកះូរ� នបស់�សត�ណងងរស�សកប តគណបស្េនស�កងនីតិកកី៤េនះ សប៏ន

បបប ឱ្េេមញ កចកះូរ� ន

បស់ត�ណងងរស� គណបស្ងបា្ន

សនកាមនកចកះេងចមនាងេគ េរយ

ត�ណងងរស� គណបស្ងបា្នសនក
ា មនច�នរន៩៥ូប បនចកះេ��មសសា

ភព េនូរ� នច�នរន៥០៨០េមស។ 

ច�េរះកចកះូរ� ន បស់ត�ណង

ងរស�គណបស្ស ង ក្ ី មន�សត� 

ណងងរស�ច�នរន៣១ូប បនចកះេ��ម
សសាភពេនស�កងូរ� ន េងចមន�រ 

បកី់២ េរយបនចកះូរ� នសកប
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ច�នរន១៩៩៩េមស។ ច�ែណសកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស� គណបស្សិក�ិនកស្ច�នរន៣ូប ចកះបនដ់េទ

១៤៤០េមស។ កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច ែដមនសម្ិសច�នរន២ូបេនស�កងដ�

សភ បនចកះូរ� នតណុបស់ខារនបនច�នរន១៣៥េមស និងត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយមន២ូប

ចកះូរ� នបន៧២េមស។ 

 កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�តគណបស្នីរយន តកិន�នយ័បស់ខកែរហ� ស�កង�លកងេពរយ

អណតិ� ស�កងនីតិកកី៤ បនបបប ឱ្េេមញ េបមពិនិត្េមពីកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស� គិតា�្

ស�កងត�ណងងរស�១ូប បនឱ្េេមញ កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ បនចកះូរ� ន

េងចមនាេគ ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ីេងចមន�របកី់ពី និងត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា�របកី់

៣។ ា�្ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា ស�កងម� សប់នចកះូរ� ន៥៣េមស ច�ែណសត�ណងងរស�

គណបស្ស ង ក្ ី គិតា�្ស�កងម� ស ់ ចកះូរ� នបន៦៤េមស។ ច�េរះត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្

ែដា�្ចកះូរ� នបនច�នរន៤៨០េមស។ ត�ណងងរស�ហហ�កនសកិនបកិច ា�្ត�ណងងរស�១ូប ចកះបន

៦៧េមស និងត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយចកះូរ� ន ែដា�្ត�ណងងរស�១ូបបស់គណបស្េនះ

ចកះបន៣៦េមស។ 
 ២.២.សសគលងជណេរបុ ះមលេដ នងរសពកក�ជណេងររ� 

 ច�េរះស�កងេគប�ណងចកះូរ� នបស់�សត�ណងងរសង ំងខកែរហ� ងតត�បនស�ណតែ់បងែចសយសា

៥ច�ណក ច េដម្ីេងអតេទេមកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស� គ�១. ចកះសរសកខកកសកែចស�េណយសេមន �សកិ�ិ
�នន (សរសកខកកសក)  ២. កចកះូរ� នេដម្ពីងងាងបណង គណបស្បស់ខារន (ពងងាងគណបស្) ៣. ក

ចកះដ�េណម ាងសរ ឬដ�េណម ញ� សដ់ាសន�(ដ�េណម ) ៤. កចូរេ�កិកបសិកក ុីុធណៈ (េ�កិក) 

និង ៥. ចកះ្រយ នងងគនរ និងេរះងុយប�ប នន(ន�ងគនរ)។ 
តរេខ 29៖ ភគយងនេគប�ណងនីរយនបស់�សត�ណងងរស�តគណបស្េ�ៀបនាងេគប�ណងសកបតគណបស្ 
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 តភគយងនេគប�ណងនីរយនបស់�សត�ណងងរស� តគណបស្េ�ៀបនាងេគប�ណងសកបត

គណបស្ខារនេេមញ កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា គ�េផ� ត ាំ �ងេមេគប�ណង

ចកះសរសកខកកសក ែចស�េណយសេមន �សកិ��នន៦៣% ងនច�នូនចកះូរ� នសកបបស់គណបស្ខារន ស�កង

េគប�ណង�របកី់២ ែដគណបស្េនះេផ� តេទេមេគប�ណងចកះពងងាងបណ� ង�ាស�កងបស្បសខារនបន

១៨% និងេគប�ណងដ�េណម ញ� សដ់ាសន�១៧% ច�ែណសស�កងេគប�ណងចូរេ�កិក និងចកះន�ងគនរ

បន១%ងនច�នរនចកះូរ� នបស់បស្ខារនសកប។ 

 ច�េរះកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី េផ� ត ាំ �ងស�កងេគប�ណងចកះពងងាងបណង 

គណបស្បស់ខារន៥០%ងនច�នរនចកះូរ� នបស់គណបស្ខារន ស�កងេគប�ណងចកះសរសកខកកសកងបាពដ�បន

ច�នរន៤២% េគប�ណងចកះន�ងគនរបនច�នរន៣% េគប�ណងចូរេ�កិក៤% និងញ� សដ់ាសន�១%។ 

 កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស� គណបស្សិក�ិនកស្ បនេផ� ត ាំ �ងេទេមស�កងេគប�ណងចកះសរសកខ

កកសកងបាពដ�៦០%ងនច�នរនចកះូរ� នបស់គណបស្ខារន េគប�ណងកី២ែដត�ណងងរស�គណបស្េនះ

េផ� តេនះ គ�ស�កងេគប�ណងចកះពងងាងបណ� ង�ាស�កងបស្ខារនបន៣៨% ស�កងេគប�ណងចូរេ�កិកបនច�

នរន២%។ 

 ត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច កចកះូរ� នេផ� តេទេមេគប�ណងចកះពងងាងបណ� ង�ាស�កងបស្

ខារនបនច�នរន៤៧% េគប�ណងចកះដ�េណម ញ� សដ់ាសន�ត�ណងងរស�គណបស្េនះ បនេផ� ត�របកី់២ែដ

ចកះបន២៩%  េគប�ណងចកះសរសកខកកសកងបាពដ�បន១៨% និងេគប�ណងចូរេ�កិកុធណៈចកះ

បនច�នរន៦%ងនច�នរនចកះូរ� នបស់បស្ខារន។ កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ េផ� ត

ែត៤េគប�ណងបរកេណ៉ះ ស�កងេនះមនស�កងេគប�ណងចកះពងងាងបណ� ង�ាស�កងបស្ខារន៤៥% និងេគប�ណង

ចកះសរសកខកកសកងបាពដ�៤៥% ស�កងេគប�ណងចូរេ�កិកុធណៈបនច�នរន១៨ ងនច�នរនចកះូរ� ន

សកប និងស�កងេគប�ណងចកះដ�េណម ញ� សដ់ាសន�បនច�នរន៨%។ 

តងងកី ៣ ៖ ច�នរនេមសងនកចកះូរ� នបស់�សត�ណងងរសងងនគណបស្នេយបយនីរយនតេគប�ណង 

េគប�ណងងនកចកះូរ� នធ�ង 

៨៧២៥េមស បស់ត�ណងងរស�ធ�ង 

១៣៣ូប 

គណបស្នេយបយ 
សកបងនេគ 

ប�ណង 
 

៩៥ូប 
 

៣១ូប 
 

៣ូប 
 

២ូប 
 

២ូប 

សរសកខកកសក ែចស�េណយ នងិកសេមន �

សកិ��នន 
៣២១៣ ៨៤៧ ៨៥៨ ២៤ ២៣ 

៤៩៦៥ 
(៥៧%) 

កចកះពងងាងង�ាស�កង នងិបណ� គណបស្ ៩៣៥ ១០០៥ ៥៤៣ ៦៣ ៣២ 
២៥៧៨ 
(៣0%) 

កចកះដ�េណម ាងសរ ឬដ�េណម ញ� ស់

ដាសន� 
៨៣៩ ៨ ៦ ៤០ ៦ 

៨៩៩ 
(១០%) 

កចូរស�កងេ�កកិបសិកក ុីុធ

ណៈ 
៤៨ ៧៥ ៣១ ៨ ១១ 

១៧៣ 
(២%) 
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កចកះូរ� នស�កងេគប�ណងសរសកខកកសកែចស�េណយនិងកសេមន �សកិ��ននសកប៤៩៦៥េមស៖ ក

ចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�ភគេងចមន ស�កងេគប�ណងចកះស�េណះស�ណសរសកខកកសកែចស�េណយងបា

ពដ�រធ�ងសេមន �សកិ��នន ែដមនុងសង់រចស ែដមនហូតស៤៩៦៥េមសេរយស�កងេនះ

ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកាចកះស�កងេគប�ណងេនះបនច�នរន៣២១៣េមស ត�ណងងរស�គណបស្

ស ង ក្ ី ចកះបនច�នរន៨៤៧េមស ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្បនច�នរន៨៥៤េមស ត�ណងងរស�គណ

បស្ាតិនិយបនច�នរន២៣េមស និងត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិចបនច�នរន២៤េមស។ 

សណីខាះនងនកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស� េដម្សីរសកខកកសកែចស�េណយ និងសេមន �សកិ��ននត

គណបស្នីរយន 

- គណបស្ងបា្នសនកា៖  �សត�ណងងរស� េកស រហ  ណុបតដ់�បង បនេម មចកះូរ� នស�កងេគ

ប�ណងចកះសរសកខកកសកងបាពដ� េនស�កងណុបស់ខារនបនច�នរន២១៥េមសេងចមនាងេគ ស�កងេគប�ណង

េនះច�េណគណបស្បស់ខារន។ េនងថមកី០១ ែខថិកន ឆ� �២០១២ �សត�ណងងរស� េកស រហ  េម ម្រប

ស�េណះស�ណ សរសកខកកសកងសរងបាសិេក� េូ ិ និងងបាពដ�ច�នរន២៩៨នសេ់នូិណ�ូ ងនង េក�ត

ងគ ងសរសបណន។់ 

- គណបស្សង ក្៖ី �សត�ណងងរស� សក�ណ៉ ពិុំ ណុស�ពងច់ ចកះូរ� នស�កងេគប�ណងបន

ច�នរន១៣៨េមសេងចមនាងេគ ស�កងច�េណត�ណងងរស�េនស�កងបស្បស់ខារន។ េនងថមកី០១ ែខេុ ឆ� �២០១២ 

�សត�ណងងរស�បនេម មចកះសរសកខកកសកងបាពដ�េនស�កងងសរសថាេគ េខត�បតដ់�បង ស�កងេនះែដមន

�សចូរ២៨៥នស។់ 

- គណបស្សិក�ិនកស្៖ �សត�ណងងរស� សា សកំ ណុស�ពងច់ បនចកះេ��មសសាភពេនូរ� នស�កង

េគប�ណងេនះបនច�នរនេងចមនាងេគ បនច�នរនដ់៥៥៦េមស។ �សត�ណងងរស� សា សកំ េនងថមកី២៣ ែខ

ឧសភ ឆ� �២០១៣ បនេម មស�េណះស�ណ សរសកខកកសការយបងបបូនងបាពដ�សពីូេិក�ននេន

ូ�ិត�ថាី េក�តកាន ងសរសថាេគ ែដមន�ត�មនសកប៤១៧នស។់ 

- គណបស្ហហ�កនសកិនបកចិ៖ �សត�ណងងរស� ិស បហកនងេ ណុបនា យមន្យ័ បនចកះេ��មសសាភពស�កងេគ

ប�ណងចកះសរសកខកកសកងបាពដ�ស�កងូរ� នបស់ខារនបនច�នរន២១េមស។ �សត�ណងងរស� ាស បហកនងេ េន

ងថមកី១២ ែខ��ូ ឆ� �២០១០ បនេម មចកះស�េណះស�ណារយងបាពដ�ស់េនស�កងេខត�ណុគិ ី រ

ធ�ងមនកែចស�េណយដ់ងបាពដ�ច�នរន១៣៥នស ់ស�កងម� សន់កករបនថ�កិ៥ក�នេៀ។ 

- គណបស្ាតិនិយ៖ �សត�ណងងរស� េ  ងរ នី េនងថមកី១៥ ែខសស�រ ឆ� �២០១០ បនេម មចកះេទសរសកខ

កកសកងបាពដ� ងសរងបាសិេក� រធ�ងបនែចស�េណយដ់�សចូរ ស�កងម� សន់កករបនុកង១ ថ�កិ

១០០០០េៀ ងពធ�ងឧបតង�ថ�កិ១០ក�នេៀដ់រ� បិេនេក�ករពងង រធ�ងបនចកះេទេក�បាងេបង 

ងសរសមរ ងល បនចកះេទសរសកខកកសកងបាពដ� ងសរងបាសិេក� េហមយបនែចស�េណយដ់�សចូរស�កងម� ស់

កន�ងគនរ នងិេរះងុយប�ប នន ៤៥ ៦៤ ២ ០ ០ 
១១១ 
(១%) 

សកបាភគយតគណបស្ 
៥០៨០ 
(៥៨%) 

១៩៩៩ 
(២៣%) 

១៤៤០ 
(១៦%) 

១៣៥ 
(២%) 

៧២ 
(១%) 

៨៧២៥ 
(១០០%) 



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ22 

ុកង១ ថ�កិ១ក�នេៀ ងពធ�ងឧបតង�ថ�កិ១០ក�នេៀដ់រ� បិេនេក�បាងេបង។ 

កចកះូរ� នេដម្ពីងងាងង�ាស�កង និងបណង គណបស្មនច�នរន៧០៨េមស៖ 

 កចកះូរ� ន ស�កងេគប�ណងចកះពងងាងង�ាស�កង និងបណ� គណបស្េងចមនេន�របកី់២។ ស�កងេគ

ប�ណងេនះ ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ីចកះបនេងចមាងេគ ស�កងច�េណគណបស្ធ�ង៥ ែដមនអសនៈ

ស�កងដ�សភ។ ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី ចកះស�កងេគប�ណងេនះច�នរន១០០៥េមស ត�ណងងរស�គណ

បស្ងបា្នសនកា៩៣៥េមស ត�ណងងរស�គណបស្សិកិ�នកស្ចកះបន៥៤៣េមស ត�ណងងរស�គណបស្

ហហ�កនសកិនបកិចចកះបន៦៣េមស និងត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយចកះបន៣២េមស។ 

សណីខាះនងនកចកះូរ� នស�កងេគប�ណងពងងាងបណង គណបស្េងចមនាងេគេ�ៀបនាងគណបស្បស់ខារន 

- គណបស្ងបា្នសនកា៖ �សត�ណងងរស� បរ ់ ស�េអន ណុបនា យមន្យ័ ស�កងេគប�ណងេនះ�ស

ត�ណងងរស�បនេម មេ��មសសាភពេនស�កងូរ� នេងចមនាងេគ ស�កងច�េណត�ណងងរស�ស�កងបស្បស់ខារន 

។ េនងថមកី០១ ែខសីរ ឆ� �២០១១ �សត�ណងងរស�បរ ់ ស�េអន បនេម ម្របស�េណះស�ណារយ  

រន�ីគណបស្ូមិនច�នរន១១០នស ់ស�កងសប� តនិ់តិ� ងសរងេបរ យែបរត េខត�បនា យមន្យ័ រធ�ងបនឧបតង�

ថ�កិ១ីន៦ែសនេៀ។ 

- គណបស្ស ង ក្៖ី �សត�ណងងរស� ពត េព ណុសណ�  បនចកះស�កងេគប�ណងចកះពងងាងង�ាស�កងបស្

េងចមនាងេគ ស�កងច�េណត�ណងងរស�ស�កងបស្បស់ខារនបនច�នរន១៧០េមស។ េនងថមកី០១ ែខេុ ឆ� �

២០១១ �សត�ណងងរស� ពត េព បនេម មចកះ្របស�េណះស�ណសរសកខកកសកសសា្ នបស្ខារន និងងបា

ពដ� ងពធ�ង្រយ ពិនិត្ និងបន�ង់ាញ� �េពក្ដ់ងបាពដ�ច�នរន២៧នសស់ងិតេនស�កងេក�ងបុក ងសរស

បុ ង េខត�សណ� ។ 

- គណបស្សិក�ិនកស្៖  �សត�ណងងរស� ែយរ បកម�ឫក�ិ ណុងងពែ�ង បនចកះូរ� ន ស�កងេគប�ណងេនះ

បនច�នរន២១៣េមស។ េនងថមកី២៧ ែខេុ ឆ� �២០១០ �សត�ណងងរស� ែយរ បកម�ឫក�ិ បនេម មចូរ

ងប ក្�េនកី �ុ សក់គណបស្េខតង ស�កងេគប�ណងសរសកខកកសក និងពងងាងសសា្ នេៀបច�ែ�នកកិសេដេទ

ំងកខ ែដមនេ�រ�ចូរងបែហា២៦នស ់សសា្ នបស្សងគបង់សរសធ�ង១៣ស�កងេខត�ងងពែ�ង។ 

- គណបស្ហហ�កនសកិនបកចិ៖ �សត�ណងងរស� ិស បហកនងេ ណុបនា យមន្យ័ េនងថមកី០១ ែខឧសភ ឆ� �

២០១១ �សត�ណងងរស� ិស បហកនងេ បនេម មចកះសចូរងប ក្�ស�េណះស�ណារយញ� សដ់ាសន�គណ

បស្ សសា្ នបស្ និង�សគ�ងកបស្មនច�នរនងបមណ១០០នសេ់នកី �ុ សក់គណបស្េខតងស�ពងឆ់� �� ង។  

- គណបស្ាតិនិយ៖ �សត�ណងងរស� េ  ងរ នី ណុងងពែ�ង េនងថមកី០៩ ែខសង ឆ� �២០១២ �សត�ណង

ងរស� េ  ងរ នី បនេម មចកះស�េណះស�ណ និងសរសកខកកសកដ់ងសរងបាសិងសរស ែដមនេ�រ�ចូរ

ងបែហ៥៦នស ់សងិតេន �ុ សក់គណបស្ ស�កងេក�ស�ពង់ី � ងសរសងងពែ�ង េខត�ងងពែ�ង។ 

កចកះូរ� នេដម្ីដ�េណម ាងសរ ឬដ�េណម ញ� សដ់ាសន�មនច�នរនសកប៨៩៩េមស៖ កចកះូរ� នបស់

ត�ណងងរស� េនស�កងេគប�ណងដ�េណម ាងសរ ឬស៏ដ�េណម ញ� សដ់ាសន�ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្ន

សនកាបនេ��មសសាភពេងចមនាងេគ ស�កងច�េណគណបស្ែដមនអសនៈេនស�កងដ�សភចកះបន៨៣៩េមស 

ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី ចកះបនច�នរន៨េមស ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ចកះបនច�នរន៦េមស  

ត�ណងងរស�គណបស្ហ�ហហនសកិនបកិចបនចកះូរ� នបនច�នរន៤០េមស។ 



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ23 

សណីខាះនងនកចកះូរ� នេដម្សី�កងេគប�ណងដ�េណម ាងសរ ឬដ�េណម ញ� សដ់ាសន�បស់ត�ណងងរស�

េងចមនាងេគេ�ៀបនាងគណបស្បស់ខារន 

- គណបស្ងបា្នសនកា៖ �សត�ណងងរស� ្រ សកងេ ណុបតដ់�បង បនេម មចកះូរ� ន ស�កងេគ

ប�ណងដ�េណម ញ� សដ់ាសន�បនច�នរន៤៧េមសេងចមនាងេគ ស�កងច�េណត�ណងងរស�ស�កងបស្បស់ខារន។ េន

ងថមកី២៩ ែខតកី ឆ� �២០១២ �សត�ណងងរស� ្រ សកងេ បនេម មចកះដ�េណម ឯសឧត� ស េខង

ឧបនយសដ�រន�ី ដ�រន�ីងសសរងរង�ា េម មា�ិបតីភពស�កងពិ�ី្របស�េណះស�ណសរសកខកកសក និង

ែចសបណ៉័សាសិក�ដី�ាី្ូនងបាពដ�ច�នរន៨៣៤ងគយុ េសាមបណ៉័សាសិក�ច�នរន៨៤០បណ៉័ េនស�កងូយិកត�ិ� ៌

ូបិាងងសល ូបិាងងប� េក�បាងងប� ងអពិ�ីងបព�េន�ត��ពិងប�េដម េក��ពិងប�េដម ងសរសបេ� េខត�បតដ់�ប

ង។ 

- គណបស្ស ង ក្៖ី �សត�ណងងរស� ែរន សកញ�រិនា ណុស�ពង�់� េនងថមកី១០ ែខសស�រ ឆ� �២០០៩ �ស

ត�ណងងរស� ែរន សកញ�រិនា បនេម មចកះដ�េណម  ឯសឧតង ស ង ក្ ី ងបធនគណបស្ចកះសរសកខកកសក

សសា្ នគណបស្េនពន�នគ គ�េីសករត ុ រន �្កបកី់១ ែដាបេ់ចកពីបកេក�ឃ�ងនកស្ខកសចងប់

សងិតេនស�កងេក�ស�ពង�់� ងសរសសាាងែសន េខត�ស�ពង�់�។ 

- គណបស្សិក�ិនកស្៖ �សត�ណងងរស� ែយរ បកម�ឫក�ិ ណុងងពែ�ង េនងថមកី០៥ែខតកីឆ� �២០០៩ �ស

ត�ណងងរស� ែយរ បកម�ឫក�ិ េម មចកះដ�េណម ឯសឧតង សា សកំ េម មា�ិបតីស�កងពិ�ីងប ក្�ូយស�កង

េគប�ណងស�េណះស�ណ ងពធ�ងសរសកខកកសកងបាពដ� េរយមនចូរមនងបែហ២០០នស ់

សងិតេនស�កងូបិាងែលង េក�ងង្េាក � ងសរសសកី�សណង  េខត�ងងពែ�ង។ 

- គណបស្ហហ�កនសកិនបកចិ៖ �សត�ណងងរស� ិស បហកនងេ ណុបនា យមន្យ័ េនងថមកី២២ ែខ�ចិ�ិក ឆ� �

២០១២ �សត�ណងងរស� ិស បហកនងេ បនេម មដ�េណម សេ�ច ហហកន ែសន នយសដ�រន�ីបនេម មចូ

រា�ិបតីភពដខ៏នងខ់នស់េនស�កងពិ�ីសេមន �រសឱ់្េងបមងបស់�ាូ�ាតិេខ៨ �ាូ�ាតិេខ៨,១ និង�ាូ�ាតិេខ

៨,២ ែដមនងបែ�ងសកប១៣៣,២០គីលូែរងត េហមយរធ�ងមនកែចស�េណយដ់សិសិនកសិស្ ងសរ

កសបកងសហ យយ្ី ត្ីែដបនចូូស�កងពិ�ីេនះ�ងែដ ែដេ��មេលមងេនស�កងេក�ងសេេ ងសរសស�ចយ

ម េខតងងងពែ�ង។ 

- គណបស្ាតិនិយ៖ �សត�ណងងរស� េ  ងរ នី ណុងងពែ�ង េនងថមកី៣០ ែខឧសភ ឆ� �២០១២ �ស

ត�ណងងរស� េ  ងរ នី បនេម មដ�េណម សេងច េហង ស�និ ងបធនដ�សភេម មា�ិបតីភព ស�កងក

កករេងគគងចងស និងសម� ៈ បកិក សសិសាា �្នរយបស់េខតងសកីឈរន ុធណដ�ងបាមនិតចិន សងិតេនេក�

សស ់ងសរសពែងសស េខតងស�ពងច់។ 

កចកះូរ� នេដម្ចូីរេ�កិកបសិកក ុីុធណៈមនច�នរន១៧៣េមស៖ ស�កងចកះូរ� នបស់ត�ណង

ងរស� តកិន�នយ័បស់ខកែរហ�បនបបប ញ ច�នរនត�ណងងរស�បនចកះូរ� នេដម្ចូីរេ�កិកាុធ

ណៈ ែដអច��់ឱកសដ់ម� ស់េឆ� ត្របារយត�ណងងរស�បស់ខារនចកះបនច�នរន១៧៣េមស ស�កងេនះ

ត�ណងងរស�េនស�កងគណបស្ងបា្នសនកា ចកះបន៤៨េមស ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី ចកះបនច�នរន

៧២េមស ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ ចកះស�កងេគប�ណងេនះបនច�នរន៣១េមស ត�ណងងរស�គណបស្
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ហហ�កនសកិនបកិច ចកះបនច�នរន៨េមស និងត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយចកះូរ� ន ស�កងេគប�ណងេនះច�នរន

១១េមស។ 

សណីខាះនងនកចកះូរ� នស�កងេគប�ណងចូរេ�កិកាុធណៈបស់ត�ណងងរស�ចកះេងចមនាងេគេ�ៀប

នាងគណបស្បស់ខារន 

- គណបស្ងបា្នសនកា៖ �សត�ណងងរស� ងតាង ញ� ី ណុងសេចះ បនេម មចកះូរ� ន ស�កងេគ

ប�ណងេនះបនេងចមនាងេគ ស�កងច�េណគណបស្បស់ខារន។ កពីងថមកី២៣ ែខេុ ឆ� �២០១១ �សត�ណង

ងរស� ងតាង ញ� ីបនេម មចកះណុបស់ខារនស�កងេក� �ុ យង្ះ ងសរសស�រ េខត�ងសេចះ េដម្ចូីរងប ក្�េ�កិក

ុធណៈែដេៀបច�េលមងេរយងអក កិន ឌី អយ ែដមនងបាពដ�ច�នរន៧៧៥នស។់ 

- គណបស្សង ក្៖ី �សត�ណងងរស� លកង  ី ណុងសេចះ បនចកះូរ� នន�កខេគ ស�កងច�េណត�ណង

ងរស�គណបស្បស់ខារនចកះបនច�នរន១២េមស។ ពីងថមកី១១ ែខ�ចិ�ិក ឆ� �២០១១ �សត�ណងងរស� លកង  ីបន

េម មចកះូរ� នេនស�កងូិ្ រងសតច េក�ថាេណ�ម ស ងសរសចិងតបក ី េដម្ចូីរេនស�កងសា��ីិេ�កិកុធណៈ

ែដេៀបច�េលមងេរយងអក កិន ឌី អយ មនងបាពដ�ងបមណ៣៨០នស។់ 

- គណបស្សិក�ិនកស្៖ �សត�ណងងរស� ែយរ បកម�ឫក�ិ ណុងងពែ�ង បនចកះេងចមនាងេគ ស�កងេគប�ណង

េនះច�េណគណបស្បស់ខារន។ កពីងថមកី១៨ ែខឧសភ ឆ� �២០១២ �សត�ណងងរស� ែយរ បកម�ឫក�ិ បន

េម មចូរបេ�កិកុធណៈែដេៀបច�េរយ ងអក កិន ឌី អយ េនស�កងេក�ច ងសរសស�ពងង់តែបស េខត�

ងងពែ�ង ែដមនេ�រ�ាេងចមនចូរ�ងែដ។ 

- គណបស្ហហ�កនសកិនបកចិ៖ �សត�ណងងរស� គក្ រូី ណុស�ពង�់� េនងថមកី២៥ ែខនី ឆ� �២០១០ េម ម

ចូរាវគាិនេ�កិកសិក�ិនកស្ េៀបច�េរយងអកសិក�ិនកស្ ែដធសក់ងអា� �ប្ង និងងបាពដ�

េន�តងនាងង់សេម េក�ីងងដ ងសរសងអ�� េខតងេសៀងប។ 

- គណបស្ាតិនិយ៖ �សត�ណងងរស� េ  ងរ នី ណុងងពែ�ងបនេម មចកះូរ� ន ស�កងេគប�ណងេនះ

ច�នរន១១េមស។ កពីងថមកី៣០ ែខថិកន ឆ� �២០១១ �សត�ណងងរស� េ  ងរ នី បនេម មចូរេ�កិកុ

ធណៈ ែដេៀបច�េលមងេរយ្ជណុសិកិ�នកស្សនកា ស�ី�ពីដ�េណះងុយងបាពដ� និងអា� � 

ប្ង េនេក� �ំ សណ� យ ងសរសបនា យងសី េខត�េសៀងប។  

កចកះូរ� នេដម្ីនងងគនរ និងេរះងុយប�ប ននមនច�នរន១១១េមស៖ ស�កងកចកះូរ� នបស់ត�ណង

ងរស�េទេមេគប�ណងចកះេ��មន�ងគនរ និងេរះងុយប�ប ននបនច�នរន១១១េមស េរយស�កងេគ

ប�ណងត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា ចកះបនច�នរន៤៥េមស ត�ណងងរស�ស ង ក្ ី ចកះបនច�នរន៦២

េមស និងត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ ចកះស�កងេគប�ណងេនះបនច�នរន២េមស។ ច�ែណសត�ណងងរស�

គណបស្ហ�ហហនសកិនបកិច និងត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ ំងខកែរហ�និបនកករពត័ម៌នណរយរស់

ពន័�នាង�សត�ណងងរស�ូរ� នស�កងេគប�ណងេនះេក។ 

សណីខាះនងនកចកះូរ� នស�កងេគប�ណងេរះងុយប�ប ននបស់ត�ណងងរស�ចកះេងចមនាងេគ េ�ៀប

នាងគណបស្បស់ខារន 

- គណបស្ងបា្នសនកា៖ �សត�ណងងរស� សរស កណន ណុងពះសីហនក េនងថមកី១៥ ែខសីរ ឆ� �
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២០១២ �សត�ណងងរស�បនេម ម្រយ េ��មន�ងគនរេរយផា ់េទនាីុធណកេខត� និងអា� �

ងសរងងពះសីហនក េខត�ងពះសីហនក េដម្ី្ រយ ពិនិត្េរះងុយ  ច�េរះស�ណូពបស់ងបាងរស�ែដស់េន

តដង�ាូ�េខ២០៧  សងិតស�កងសប� តេ់ខ២ ងសរងងពះសីហនក  ធ�ងពីច�ណក ចរមន៖ សក�េបមស�ាូ�េនះកកាង 

០៨ែរងត និងបង�ាះែដេ��មចូសេម�ាូ� សក�ឱ្កះេ មធ�ងស់គ� ។ 

- គណបស្សង ក្៖ី �សត�ណងងរស� ហហូ វរ ន ់ ណុ��េព បនចកះូរ� នស�កងេគប�ណង្រយ 

ន�ងគនរ េរះងុយប�ប នន្ូនងបាពដ�បនច�នរន១៣េមស េងចមនាងេគ ស�កងច�េណត�ណងងរស�

េនស�កងគណបស្បស់ខារន។ �សត�ណងងរស�េនងថមកី១០ ែខសង ឆ� �២០១១ បនេម មចកះ្រយ េ��មន�ង

គនរដ់ងបាពដ�ែដស់េន�ិេដមថ�ូ� ែដងតត�បនអា� �េ��មកឈូសឆយ ែដបណ� ឱ្បរះ

រ់ដី�ាី និង�ដ�ណ�បស់ពរសគតស់ងិតេនស�កងខណុច�កន ង្ធនី��េព។ 

- គណបស្សិក�ិនកស្៖ �សត�ណងងរស� ហូ ចន័ាឫក�ិ ណុសណ�  េនងថមកី០១ ែខនី ឆ� �២០១០ �ស

ត�ណងងរស� ហូ ចន័ាឫក�ិ បនេម មចកះេ��មន�ងគនរេមករសស់កងងតតយសកយស�កងងសរស បុ ង េខត�សណ�

។ 

តរេខ៣០៖ស�េណម នាភគយច�នរនចកះូរ� នបស់�សត�ណងងរស�តេគប�ណងេ�ៀបនាងនីតិកកី៣សស�រ
២០០៤ ដ់ ស�� ២០០៨ 

ស�េណម ន ាភគយ

ច�នរនចកះូរ� នបស់

ត�ណងងរស� ត

េគប�ណង េ�ៀបនាង

នីតិកកី៣ ខកែរហ�

េេមញ មនេគ

ប�ណងច�នរន៤ មន

កថយចកះ ាងនីតិ

កកី៣។ កចកះ

ូរ� នបស់�សត�ណងងរស� ស�កងេគប�ណងចកះសរសកខកកសកងបាពដ�មនកថយចកះច�នរន១% េរយស�កង

នីតិកកី៤េនះ �សត�ណងងរស�ចកះបនច�នរន៤៩៦៥េមស េ�ៀបនាងនីតិកកន៤៩៧៤េមស។ ស�កងេគ

ប�ណងដ�េណម ញ� សដ់ាសន� មនកថយចកះច�នរន២៨% េនស�កងនីតិកកន េរយនីតិកេនះចកះបន៨៩៩

េមសេ�ៀបនាងនីតិកកនចកះបន១២៧២េមស។ ច�េរះេគប�ណងចូរេ�កិកុធណៈ ចកះបនច�នរន

១៧៣េមស មនកថយចកះាងនីតិកកន៧២% េរយចកះបនច�នរន៦២៦េមស។ ច�ែណសកចកះូរ� នស�កង

េគប�ណងន�ងគនរេរះងុយប�ប នន�ិ ចកះបនច�នរន១១១េមស មនកថយចកះដ់េទ៨០% េបម
េ�ៀបនាងនីតិកកនចកះបន៥៦៦េមស។ េរយែលស ស�កងេគប�ណងចកះពងងាងបណ� ង�ាស�កងបស្ �សត�ណង

ងរស�ចកះបនច�នរន២៥៧៨េមស មនកេសមនេលមងាងនីតិកកនច�នរន១៨% េរយស�កងនីតិកកនចកះបន

ច�នរន២១៨១េមស។ 
តងងកី៤៖ ងយន�សត�ណងងរសងសសាាងេគ១០ូបែដបនចកះូរ� នេងចមនាងេគ (េៀបត�របព់ីេងចមនេទតិចចបព់ីងថមកី

-1% 

18% 

-28% 

-72% 

-80% -80%

-60%

-40%

-20%

%

20%

40%
ួរជខលជក�   ព្ា្ារកក   អញដុបណ រ   បវលិក អន�ងាញនន 
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ស��  ២០០៨ ដ់ងថមកីថិកន២០១៣) 

 េឈា ះ ត�ណងងរស� គណបស្ 
េគប�ណង 

សកប 
ន�ងគន ៌ សរសកខកកសក 

ពងងាងគណ

បស្ 
េ�កិក ដ�េណម  

១ ឯ.ឧ សា សកំ 
 

0 ៥៥៦ ២០២ ២ 0 ៧៦០ 

២ ឯ.ឧ ែយរ បកម�ឫកិ� 
 

០ ១៤៦ ២១៣ ១៧ ៤ ៣៨០ 

៣ ឯ.ឧ ហូ ចន័ាឫក� ិ
 

២ ១៥៦ ១២៨ ១២ ២ ៣០០ 

៤ ឯ.ឧ េកស រហ  
 

០ ២១៥ ១២ ៣ ៤១ ២៧១ 

៥ .្ ្រ សកងេ 
 

០ ១៩៩ ៥ ២ ៤៧ ២៥៣ 

៦ ឯ.ឧ ស េខង  
 

0 ១៧៥ ១៨ ០ ៣៦ ២២៩ 

៧ ឯ.ឧ កេកម តូេយរប 
 

២ ១៧១ ៣៦ ២ ៨ ២១៩ 

៨ .្ ី គាេៀង 
 

0 ១៤៨ ១៣ ០ ៤៥ ២០៦ 

៩ ឯ.ឧ ចន ់េចង 
 

៦ ២២ ១៥៧ ៣ ០ ១៨៨ 

១០ .្ ពត េព 
 

៥ ១៩ ១៦០ 0 ០ ១៨៤ 

 ស�កងនីតិកកី៤េនះ ត�ណងងរស�១០ូប ែដចកះូរ� នបនេងចមនាងេគ មនសពីត�ណងងរស�ច�នរន

៣គណបស្ ែដមនអសនៈេនស�កងដ�សភ។ ស�កងច�េណត�ណងងរស�១០ូប ែដបនចកះូរ� នេងចមន

ាងេគេនះ មន�សត�ណងងរស�សពីគណបស្ងបា្នសនកាចកះេងចមនាងេគ។ ត�ណងងរស�គណបស្ងបា

្នសនកាច�នរន៥ូប ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ច�នរន៣ូប ត�ណងងរស�គណបស្សង ក្ចី�នរន២ូប។  

 េបមេមពីច�នរនកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�េេមញ កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�គណបស្

សិក�ិនកស្បនចកះេងចមនាងេគ ស�កងត�ណងងរស�១០ូប ែដចកះបនេងចមនាងេគស�កងច�េណត�ណងងរស�ែដ

បនចកះេនស�កងនីតិកកី៤។  

 ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ច�នរន៣ូប បនចកះូរ� នមន�សត�ណងងរស� សា សកំ ចកះបន

៧៦០េមស ចកះេងចមនាងេគស�កងច�េណ�សត�ណងងរស�ធ�ង១០ូប ។ �សត�ណងងរស�ែយរ បកម�ឫក�ិ ចកះបន

៣៨០េមស និង�សត�ណងងរស� ហូ ចន័ាឫក�ិ ចកះបន៣០០េមស។ 

 ច�ែណស�សត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា៥ូប បនចកះូរ� ន មន�សត�ណងងរស� េកស រហ  

ចកះូរ� នបន២៧១េមស �សត�ណងងរស� ្រ សកងេ ចកះូរ� នបន២៥៣េមស �សត�ណងងរស� ស េខង 

ចកះូរ� នបនច�នរន២២៩េមស �សត�ណងងរស� កេកម តូេយរប ចកះូរ� នបនច�នរន២១៩េមស និង�ស

ត�ណងងរស� ី គាេៀង ចកះូរ� នបនច�នរន២០៦េមស។ 

 ច�េរះក�សត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ីចកះបន២ូប មន�សត�ណងងរស� ចន ់ េចង ចកះបនច�នរន

១៨៨េមស និង�សត�ណងងរស� ពត េព ចកះូរ� នបនច�នរន១៨៤េមស។ 
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 ២.៣. សគលងជណេរបុះមលេដ នងរស�ជណេងរររសះុណងក្នសប�ដន ះួដង 

 ស�កងនីតិកកី៤ កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស� សកក�ែតេផ� តេទេមេគប�ណងនីរយនតគណ

បស្បស់ខារន។ ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា ស�កងនីតិកកី៤េនះបនចកះូរ� ន េផ� តេទេមេគ

ប�ណងកចកះសរសកខកកសកែចស�េណយ រធ�ងសេមន �សកិ��ននបនច�នរន៣២១៣េមសងនច�នរនចកះូ

រ� នបស់គណបស្ខារនសកប។ ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី ស�កងនីតិកកី៤េនះ គ�ចកះេផ� តេទេមេគ

ប�ណងកចកះពងងាងបណ� ង�ាស�កងគណបស្ខារន ែដស�កងេគប�ណងេនះចកះបនច�នរន១០០៥េមសងនច�នរនក

ចកះូរ� នបស់បស្ខារន។ ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ បនចកះូរ� នស�កងេគប�ណងេផ� តេទេមក

ចកះស�េណះស�ណ សរសកខកកសកងបាពដ�បនច�នរន៨៥៨េមសងនច�នរនចកះូរ� នបស់បស្ខារនសកប។  

 ច�ែណសកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�គណបស្ហ�ហហនសកិនបកិច និងត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ គ�
េផ� តដូចនាងគណបស្ស ង ក្ ី�ងែដ េផ� តេទេមកចកះពងងាងបណ� ង�ាស�កងបស់បស្ខារនត�ណងងរស�គណ

បស្ហហ�កនសកិនបកិច ចកះបនច�នរន៦៣េមស និងត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយចកះបនច�នរន៣២េមសងនច�នរនក

ចកះូរ� នបស់បស្ខារន។ 

តរេខ 31៖ច�នរនដងនិងភគយចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកាតេគប�ណងនីរយន 

កចកះូរ� នបស់

ត�ណងងរស� គណ

បស្ ងបា្នសនកា

មនកេសមនេលមង

ាង ឆ� �សេង�តកន។

ត�ណងងរស� គណ

បស្ ងបា្នសនកា 

គ� េផ� ត ាំ �ងេទេម
កចកះស�េណះ ស�

ណសរសកខកកសកែចស�េណយងបាពដ� និងសេមន �សកិ�ិ�នន បន៣២១៣េមស េសាមនាង៦២%ងន

ច�នរនចកះូរ� នសកបបស់គណបស្ខារន។ កចកះពងងាងង�ាស�កង និងបណ� បស្បស់គណបស្ងបា្នសនកា

បន៩៣៥េមសេសាមនាង១៨%។  េគប�ណង�របកី់៣បស់គណបស្េនះ គ�កចកះដ�េណម ញ� សន់�បន

៨៣៩េមសេសាមនាង១៧%។ ច�ែណសកចកះន�ងគនរបន៤៥េមស េសាមនាង១% និងចូរេ�កិក និងសិកក

ុី�ិ ចកះបន៤៨

េមសេសាមនាង១%។ 
តរេខ 32៖ ច�នរនដងនិង

ភគយចកះូរ� នបស់
ត�ណងងរស�គណបស្ស
ង ក្តីេគប�ណងនីរយន 
ច�នរនដង និងភគយ

កចកះូរ� ន បស់
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ត�ណងងរស� គណបស្ស ង ក្ ី េទតេគប�ណងនីរយេេមញ ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ីបនចកះ

ូរ� នេផ� តេមេគប�ណងចកះពងងាងបណ� ង�ាស�កងបស្ខារនបនច�នរន១០០៥េមស េសាមនាង៥០%ងនច�នរនចកះ

ូរ� នបស់បស្ខារន សកប។ ច�េរះស�កងេគប�ណង�របកី់២ ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ីបនចកះេផ� ត

េទេមេគប�ណងចកះសរសកខកកសកងបាពដ�បនច�នរន៨៤៧េមស េសាមនាង៤២%ងនច�នរនចកះូរ� នបស់បស្

ខារនសកប។ ស�កងេគប�ណងចកះដ�េណម ញ� សដ់ាសន� េគប�ណងេ�កិក និងេគប�ណងន�ងគនរ ត�ណង

ងរស�គណបស្ស ង ក្បីនចកះេ��មសសាភពតិចតរចប��កត េរយស�កងេគប�ណងដ�េណម ញ� សដ់ាសន�ចកះបន

ច�នរន៨េមស េសាមនាងែត១% េគប�ណងចូរេ�កិកុធណៈចកះបនច�នរន៧៥េមស េសាមនាង៤% និងេគ

ប�ណងន�ងគនរចកះបនច�នរន៦៤េមស េសាមនាង៣%ងនច�នរនចកះូរ� នបស់បស្ខារនសកប។ 
តរេខ 33៖ ច�នរនដង នងិភគយចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្តេគប�ណងនីរយន 

កចកះូរ� ន បស់

ត�ណងងរស� គណ

បស្សិក�ិនកស្ ស�កង

នីតិកកី៤េនះ គ�
េផ� តេទេមែតេគ

ប�ណងបរកេណ៉ះេគ

ប�ណង ចកះសរសកខ

កកសកងបាពដ� និង

ចកះពងងាងបណ� ង�ា

ស�កងបស្។ ត�ណង

ងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ បនចកះស�កងេគប�ណងសរសកខកកសកងបាពដ�បនច�នរន៨៥៨េមស េសាមនាង៦០%

ងនច�នរនចកះូរ� នបស់បស្ខារនសកប។ ស�កងេគប�ណងចកះពងងាងបណ� ង�ាស�កងបស្ ចកះបនច�នរន៥៤៣េមស

េសាមនាង៣៨%  ច�េរះស�កងេគប�ណងចូរេ�កិកុធណៈ ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ចកះបនច�នរន

៣១េមស េសាមនាង២% ច�ែណសស�កងេគប�ណងដ�េណម ញ� សដ់ាសន� និងេគប�ណងន�ងគនរ ងតត�បន

ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ចកះបនតិចតរចណស់ េសាមែតនិបនចកះស�កងេគប�ណងដ�េណម ញ� ស់

ដាសន� ចកះបនច�នរន៦េមសនិេសាមនាង១%�ងេនះ និងេគប�ណង្រយ ន�ងគនរ និងេរះងុយប�ប នន

ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ចកះបនច�នរន២េមស។ 
តរេខ34៖ ច�នរន
ដង និងភគយចកះ
ូរ� នបស់ ត�
ណងងរស� គណ
បស្ ហហ�កនសកិនបកិច
តេគប�ណងនី
រយន 
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ត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច ចកះូរ� នេផ� តេទេមសកពងងាងបណ� ង�ាស�កងបស្បស់ខារន។ ស�កង

េគប�ណងពងងាងបស្ចកះបន៦៣េមស េសាមនាង៤៧%ងនច�នរនចកះូរ� នបស់បស្ខារន។ ច�េរះេគប�ណងកី

២បស់គណបស្េនះ េផ� តេទេមកចកះដ�េណម ញ� សដ់ាសន�បនច�នរន៤០េមស េសាមនាង៤៧%ងនច�នរនចកះូ

រ� នសកបបស់គណបស្ខារន។ ច�ែណសកចកះសរសកខកកសកងបាពដ� សងិតេនស�កងេគប�ណងកី៣បស់គណ

បស្េនះ ត�ណងងរស�ចកះបន២៤េមស េសាមនាង២៩%។ កចូរេ�កិក និងសិកក ុីុធណៈបស់គណ

បស្េនះបន៨េមស េសាមនាង៦%ងនកចកះូរ� នបស់គណបស្ខារន។ 
តរេខ 35៖ ច�នរនដង និងភគយចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយតេគប�ណងនីរយន 
កចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�គណបស្េនះ គ�បនេផ� តេទេមកកចកះពងងាងបណ� ង�ាស�កងបស្ខារនេងចមន

ាងេគ។ ស�កងេគប�ណងចកះពងងាងបណ� ង�ាស�កងបស្បស់ខារនេនះ ចកះបន៣២េមស េសាមនាង៤៥%ងនច�នរនចកះ

ូរ� នសកប បស់

គណបស្ខារន។ ចកះ

ូរ� ន េគប�ណង

ចកះសរសកខកកសក ងបា

ពដ� បន២៣េមស

េសាមនាង៣២% និងចកះ

ចូរ េ�កិកុធ

ណៈ បនច�នរន១១

េមស េសាមនាង១៥%ងន

ច�នរនចកះូរ� នសកបគណបស្ខារន។ ច�ែណសស�កងេគប�ណងដ�េណម ញ� សដ់ាសន� ចកះបន៦េមស េសាមនាង៨%

ងនច�នរនចកះូរ� នសកបបស់គណបស្ខារន។ 
 ២.៤. ះណ� លងរជន  សិ�រនននដលពកក�ជណេងរររ�នរបុ 

 េនស�កងនីតិកកី៤េនះ កចកះូរ� នបស់�សត�ណងងរស� ខកែរហ�បនសេង�តេេមញ កចកះូ

រ� នបស់�សត�ណងងរស� គ�សកក�ែតបនចកះូរ� នស�កងណុបស់ខារន និងេងណុបស់ខារន។ នីតិក

អណត�ិកី៤េនះ �សត�ណងងរស�ភគេងចមនចកះូរ� នេនស�កងណុបស់ខារន េងចមនាងកចកះូរ� នេនេង

ណុបស់ខារន។ 

 នីតិកកី៤េនះ �សត�ណងងរស�ចកះូរ� នសកប៨៧២៥េមស ស�កងេនះ�សត�ណងងរស�បនចកះូ

រ� នេនស�កងណុបស់ខារនបនច�នរន៦០១៤េមស។ ច�ែណសកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស�េនេងណុ

បស់ខារនមនច�នរន២៧១១េមស។ 

តរេខ 36៖ ភគយចកះូរ� នស�កង និងេងណុេ�ៀបនាងច�នរនចកះូរ� នសកបតគណបស្ 
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េបមពិនិត្េមពី ភគយងនកចកះូរ� នបស់�សត�ណងងរស�េនស�កងណុបស់ខារននិងេងណុ េ�ៀប

នាងច�នរនកចកះូរ� នសកបតគណបស្ ខកែរហ�េេមញ កចកះូរ� នបស់�សត�ណងងរស�គណបស្

ងបា្នសនកា និង 

�សត�ណងងរស�គណ

បស្ស ង ក្ ី ភគ

េងចមន គ�ចកះូរ� ន 

េនស�កងណុ បស់

ខារនេងចមនាងកចកះ

ូរ� ន េនេង

ណុ បស់ខារន។ 

ច�េរះ ត�ណងងរស�

គណបស្ សិក�ិនកស្ 

ត�ណងងរស� គណ

បស្ាតិនិយ និង

ត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច គ�ភគេងចមនចកះូរ� នេនេងណុបស់ខារន េងចមនាងេនស�កងណុ

បស់ខារន។ ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា ចកះូរ� នេនស�កងណុបស់ខារនបន៨២% និងចកះូ

រ� នេនេងណុបស់ខារនបនែត១៨% ងនច�នរនកចកះូរ� នសកបបស់គណបស្ខារន។ ច�ែណសត�ណង

ងរស�គណបស្ស ង ក្ ីចកះូរ� នេនស�កងណុបស់ខារន៦៥% និងបនចកះូរ� នេនេងណុបស់ខារន

៣៥%។ ច�េរះត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ បនចកះូរ� នេនេងណុ៦៧% និងចកះស�កងណុ

៣៣%ងនច�នរនចកះូរ� នសកបបស់គណបស្ខារន។ �សត�ណងងរស�គណបស្ាតិនិយ ចកះូរ� នេនេង

ណុ៥៤%ចកះេនស�កងណុបស់ខារន៤៦%។ �សត�ណងងរស�គណបស្ហហ�កនសកិនបកិច ចកះេនេងណុ

បស់ខារនបន៦៤% ចកះេនស�កងណុបស់ខារនបន៤៦%។ 

តរេខ37៖ ណុង្ធនី-េខតងែដត�ណងងរសងបនចកះ 
 តកសេង�តស�កងនីតិកេនះ (ស�� ២០០៨-ថិកន២០១៣) ខកែរហ�បនេេមញ មនណុច�នរន

៣ែដមន�សត�ណងងរស�ចកះេងចមនាងេគគ� ណុបតដ់�បង ណុបនា យងងពែ�ង និងណុសណ� ។  

 ណុច�នរន៣ ែដមនត�ណងងរស�ចកះេងចមនាងេគេនះ ណុបតដ់�បង ែដមនអសនៈ�សត�ណ

ងងរស�េនស�កងសភច�នរន៨ូប ងតត�បនត�ណងងរស�ចកះេងចមនាងេគបនច�នរន១៥៦៩េមស។ ណុ�របកី់២ 

ែដងតត�បនត�ណងងរស�ចកះេងចមនាងេគេនះ គ�ណុងងពែ�ង ែដមនអសនៈត�ណងងរស�េនស�កងសភ

ច�នរន១១ូប មនត�ណងងរស�ចកះបនច�នរន៨២៨េមស។ ណុសណ� ែដមនអសនៈច�នរន១១ូប ងតត�បន

ត�ណងងរស�េងចមន�របកី់៣ចកះបនច�នរន៨០៩េមស។ 

 ស�កងកចកះូរ� នបស់ត�ណងងរស� េទតណុនីរយនេនស�កងនីតិកកី៤េនះ ខកែរហ�សេង�ត

េេមញ មនណុច�នរន៣ សងិតេនស�កង�រប់�សត�ណងងរស�បនតិចតរចាងេគប��កត េសាមែតនិមន�ស

ត�ណងងរស�ចកះ ស�កងេនះមនណុតនគី ីណុែសប និងណុណុគី។ី 
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 ណុែសប ែដមនអសនៈេនស�កងសភច�នរន១ូប មនត�ណងងរស�ចកះូរ� នស�កងណុេនះ បន

ច�នរន៤េមស ច�េរះណុតនគីែីដមនអសនៈសភច�នរន១ូប ងតត�បនត�ណងងរស�ចកះូរ� នស�កង

ណុេនះបនច�នរន៧េមស និងណុណុគីែីដមនអសនៈសភ១ូប ែដេនះមនត�ណងងរស�ចកះ

បនច�នរន១៤េមស។ 
 
 

 
 

 
 

៣.កសរេលលិ ល�ពងរសពកក�ជណេងរររ 

 នីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន២០១៣) ខកែរហ�បនសេង�តេេមញ មន�សត�ណងងរស�ច�នរន២៦

ូបសពីគណបស្ច�នរន៤ ែដមនអសនៈេនស�កងដ�សភបនេចិខិតសកបច�នរន២១១ចងប ់រស់្ ូនេទង្
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រ� បិ។ 

 កេចិខិតបស់ត�ណងងរស�ធ�ង៤គណបស្េនះ ខកែរហ�េេមញ ច�នរនត�ណងងរស�ែដបន

េចិខិតស�កងនីតិកកី៤ ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី មនច�នរនត�ណងងរស� ែដបនេចិខិតបន

េងចមនាងេគ និងត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្ ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកា និងត�ណងងរស�

គណបស្ាតិនិយ។ ស�កងច�េណត�ណងងរស�២៦ូប មនត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី ច�នរន២០ូប 

ត�ណងងរស�គណបស្សិក�ិនកស្មន៣ូប ត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកាច�នរន២ូប និងត�ណងងរស�

គណបស្ាតិនិយច�នរន១ូប។ 

 ច�នរនេចិខិតបស់ត�ណងងរស�ស�កងនីតិកកី៤េនះ ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី បនេចិខិត

េងចមនាងេគ ស�កងច�េណត�ណងងរស�ធ�ង៤គណបស្ ែដបនេចិខិត។ ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី

បនេចិខិតច�នរន១៩១ិខិត ត�ណងងរស�គណបស្សិកិ�នកស្ េចិខិតបនច�នរន១២ិខិត ត�ណង

ងរស�គណបស្ាតិនិយបនេចិខិត៦ និងត�ណងងរស�គណបស្ងបា្នសនកាបនេចិខិតច�នរន៣

ិខិត។ 

 កេចិខិតបស់ត�ណងងរស�ស�កងនីតិកេនះ ខកែរហ�កករបនញ កេចិខិតភគេងចមនរស់

ស�កងេគប�ណងេស�មសក��រ�ន� ចត�់ធិនកដ់ង្រ� បិ េដម្ី្ រយ េរះងុយប�ប ននែដ�ស

ត�ណងងរស�កករបនពត័ម៌នតូរ� ន តយៈម� ស់េឆ� ត។ ស�កងកេចិខិតសកប ខកែរហ�េេមញ

ត�ណងងរស�បនេចិខិតស�កងេគប�ណងន�ងគនរ២៣ិខិត ស�កងេគប�ណង�រ�ន�េស�មសក�ចត�់ធិន

កច�នរន១៦៣ិខិត េគប�ណងបេម�តិបនច�នរន៣ រសា់ស�ណរ ៨ិខិត េេាមយប�ា�េនសភ១៤ិខិត។ 

ស�កងនីតិកេនះ ខកែរហ�សេង�តេេមញិខិតែដ�សត�ណងងរស�រសេ់ទ្ូនង្រ� បិេេមញមន

ិខិតច�នរន៥៣ែដង្រ� បិបនេេាមយតបស�ិ។ 

តងង១៖ េឈា ះ�សត�ណងងរសងធ�ង២៦ូបែដបនេចិខិត និងេគប�ណងងនិខិត 
ស�គ់ៈ ឯ.ឧ. = ឯសឧតង, .្. = េីស្�ធ�  

 េគត�ននងិន 
គណ

 

សកប

 

េគប�ណងងនិខតិ 

កេេាមយត 

ន�ង

 

�រ

 

បេម�

 

រស់

 

ប�ា�េន

 

១ ឯ.ឧ. ា បរចូ  ៤ ០ ៤ ០ ០ ០ ២ 

២ ឯ.ឧ ា ចន័ាន ី  ២ 0 ២ 0 0 0 ០ 
៣ ឯ.ឧ ា េយៀប  ១ ១ ០ ០ ០ ០ 0 

៤ ឯ.ឧ ចន ់េចង  ៣ ០ ៣ 0 0 0 ០ 

៥ ឯ.ឧ េង ងេអហ ង  ៣ ១ ២ ០ ០ ០ 0 
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៦ .្ ែស សក�ណ៉តនរ  ៩ ២ ៦ ០ ១ 0 ១ 
៧ ឯ.ឧ េមរ  កន�ីណ៉  ៤ ០ ៣ ០ ១ 0 0 
៨ ឯ.ឧ ែរន សកញ�រិនា  ៥៣ ៩ ៤១ ០ ០ ៣ ២០ 
៩ ឯ.ឧ េ  ងរ ន ី  ៦ ១ ៥ ០ ០ ០ ០ 

១០ ឯ.ឧ ែយរ បកម�ឫក� ិ  ៦ ០ ៥ ០ ១ ០ ១ 
១១ ឯ.ឧ ហ ូចន័ាឫក� ិ  ៤ 0 ៤ ០ ០ ០ ០ 
១២ ឯ.ឧ ហូ វរ ន ់  ២៩ ៣ ២៦ 0 0 0 ១៤ 

១៣ ឯ.ឧ គ ី�ណ៉រងរ   ១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ 
១៤ ឯ.ឧ សា សកំ  ២ ០ ០ ២ ០ ០ ០ 
១៥ ឯ.ឧ គរយ បហកនេអន  ១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ 

១៦ .្ ី ងសី�ណី 
 ១ ០ ១ ០ ០ ០ ១ 

១៧ ឯ.ឧ លកង  ី  ៤ ០ ៤ ០ ០ ០ ១ 

១៨ .្ រ សកខហរ 
 ៧ ២ ៣ ០ ០ ២ ២ 

១៩ ឯ.ឧ នកត  �ដរ 
 ១ ០ ១ ០ ០ ០ ១ 

២០ ឯ.ឧ ស ង ក្ ី  ១០ ០ ៦ ១ ១ ២ ៣ 

២១ ឯ.ឧ សកន េយ័ 
 ៣៣ ០ ២៣ ០ ៣ ៧ ៥ 

២២ ឯ.ឧ សក�ណ៉ ពិុ ំ 
 ១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ 

២៣ ឯ.ឧ េី ឡគ ី
 ៩ ១ ៨ ០ ០ ០ ០ 

២៤ .្ េរន សករ ី  ១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ 

២៥ ឯ.ឧ យន� ញូ 
 ១២ ២ ១០ ០ ០ ០ ០ 

២៦ ឯ.ឧ យា សក�ណ៉ 
 ៤ ១ ២ ០ ១ ០ ២ 

សកប ២១១ ២៣ ១៦៣ ៣ ៨ ១៤ ៥៣ 
 កេចិខិតបស់ត�ណងងរស�ធ�ង២៦ូប ខកែរហ�សេង�តេេមញ មនត�ណងងរស�៣ូបបនេច

ិខិតេងចមនាងេគ ស�កងច�េណត�ណងងរស�ធ�ង៤គណបស្ែដេនស�កងដ�សភ។ កេចិខិតភគេងចមន

សកក�ែតសពីគណបស្ស ង ក្ ីស�កងេនះ�សត�ណងងរស� ែរន សកញ�រិនា ណុស�ពង�់� បនេចិខិតេងចមន

ាងេគ េនស�កងច�េណត�ណងងរស�ែដបនេចិខិតស�កងនីតិកកី៤។ �សត�ណងងរស� ែរន សកញ�រិនា 

បនេចិខិតច�នរន៥៣ិខិត(េសាមនាង២៥%ងនច�នរនិខិតសកប)។ �សត�ណងងរស� សកន េយ័ ណុ��េព 

បនេចិខិតេងចមនាងេគ �របកី់២ស�កងនីតិកេនះបនេចិខិតច�នរន៣៣ិខិត(េសាមនាង១៦%ងនច�នរន

េចិខិតសកប)។ �សត�ណងងរស� ហូ វរ ន ់បនេចិខិតេងចមនាងេគ�របកី់៣ បនេចិខិតច�នរន២៩

ិខិត(េសាមនាង១៤%ងនច�នរនេចិខិតសកប)។ 

 ស�កងច�េណត�ណងងរស�៣ូប ែដបនេចិខិត្ូនង្រ� បិេងចមនាងេគស�កងឆ� �េនះ េយមងេេម

ញ មន�សត�ណងងរស�២ូបេក ែដង្រ� បិបនេេាមយតបស�ិ។ 
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 កេចិខិតបស់�សត�ណងងរស�េនស�កងនីតិកកី៤េនះ ខកែរហ�បនកករកិន�នយ័ពីកេច

ិខិតបស់�សត�ណងងរស�ច�នរនធ�ង២១១ិខិត ្ូនេទង្រ� បិ េេមមនកកេេាមយតបស�ិបន

ែត៥៣ិខិតបរកេណ៉ះ េសាមនាង២៥%ងនច�នរនិខិតែដ�សត�ណងងរស�រស់្ ូនង្រ� បិសកប។ 

 �សត�ណងងរស� ែរន សកញ�រិនា ណុស�ពង�់� សពីគណបស្ស ង ក្ ីបនេចិខិតច�នរន៥៣ចងប់

(េសាមនាង២៥%ងនច�នរនិខិតសកប) ងតត�បនង្រ� បិេេាមយតបស�ិបនែត២០ិខិតបរកេណ៉ះ។ �ស

ត�ណងងរស� សកន េយ័ ណុ��េពបនេចិខិតច�នរន៣៣ចងប ់ ងតត�បនង្រ� បិបនេេាមយតបស

�ិច�នរន៥ិខិត។ ច�េរះ�សត�ណងងរស� ហូ វរ ន ់ ណុ��េព សពីគណបស្ស ង ក្ ី បនេចិខិត

២៩ចងប ់ងតត�បនង្រ� បិេេាមយតបស�ិច�នរន១៤ចងប។់ 
កសេ�ដ�ងិ�ុងសំ សត ងមន័កសំមន�រជស័ុលលិ ល�ននងរសពកក�ជណេងរររ៖ 

- កេេាមយតបច�េរះ�សត�ណងងរស� ហូ វរ ន៖់ ងថមកី២១ ែខេុ ឆ� �២០១១ �សត�ណងងរស� ហូ វរ ន ់

ណុ��េព បនេចិខិត្ងមប្ូនឯសឧត�ឧបនយសដ�រន�ី ដ�រន�ីងសសរងរង�ា េរយេស�មសក�

ន�ងគនរា្អ្ី�ស�ិមនអ់�ងាង១០០នស ់បនសដូ់េមចិេម� ម�ាូ�៣១៥ដូច�ាត�ិ។ េនងថមកី០៥ ែខ

សស�រ ឆ� �២០១១ ឯសឧត�ឧបនយសដ�រន�ី ស េខង ដ�រន�ីងសសរងរង�ា និង ឯសឧត� ែសប ក្តិម បិ

ង្ធនី��េព បនេេាមយតបសស�េណម បស់�សត�ណងងរស� ហូ វរ ន ់ញ នក�ត�តុងចេខ ០៣ស ចកះ

ងថមកី៣១ ែខឧសភ ឆ� �២០១១ បស់ង្រ� បិ ស�ីពីកេរះងុយស�ណងប់េណ� ះអសន� េមដីបស់ដ� 

ែដងតត�បនករនា នកនក់បេ់រយខកសចងប ់ តង្ធនី កីងសរង និងកីងប ក្�្ន អា� �ូរ� នបនេៀបច�    

សណ� បធ់� ប់ុ ធណៈ េរយែណន�ា្អ្ី�សែដសដូ់េមចិេម� ម�ាូ�េខ១៣៥ ច�ណក ច�ិមនអ់�ងា្

េទសេ់នដីលូតរែដបនេៀបច�ថាី េរយម� ស់ដីលូតរយ់ងពកករយសធ�ងស់ បរកែន�អ្ី�សរយច�នរនេន

និងពនក�ត�តក្ូនដ�ណា ងបស់អា� �ូរ� ន េរយស�អងញ ធា បប់នសដូ់ស់យៈេពាង២០

ឆ� �សេហមយ។ េដម្េីៀបច�សណ� បធ់� បេ់ៀបយុធណៈ ុីខណុ័ករេគសបនចកះនក�ត��ធិនកដ�ប

 កះេ មកសដូ់េមចិេម� ម�ាូ�េខ៣១៥ ច�ណក ចកខ�ិមនអ់�ងបនរចង់ា ងុ ព េរយនិនក�� តឱ្

សដូ់បន�េកៀតបនេលមយ។ 

- កេេាមយតបនាង�សត�ណងងរស� សកន េយ័៖ េនងថមកី២៨ ែខថិកន ឆ� �២០១១ �សត�ណងរស� សកន េយ័ 

ណុ��េពគណបស្ស ង ក្ ីបនេចិខិត្រនឯសឧត� ឯស ស�ក ងបធនងសរងបាសិ�ានកម�  េរយេសម�

ចត�់ធិនកច�េរះនយសដ�រន�ី និងដ�រន�ីស�កងង្រ� បិ ែដបនប�រនមងត៩៦ងនដ��ានកម�  េរយ

និេេាមយនាងស�ណូបស់�សត�ណងងរស� េដម្ធីនករេគពដ��ានកម�។  

- ងបធនងសរងបាសិ�ានកម�បនតបនាងិខិតបស់�សត�ណងងរស� សកន េយ័ បនេេាមយប�ា�ញ ខ�ក �សូ

្ងមបឯសឧត� េីស �្ធ�េត� ងាបញ ស�កងសិច�ងប ក្�នងថមកី០៦ ែខសស�រ ឆ� �២០១១ ងសរងបាសិ�ានកម�បន

ពិនិត្ស�េណម បស់ឯសឧត� េីស �្ធ�រចេហមយ។ ងសរងបាសិ�ានកម�យ់េេមញ ស�េណម សក�ចត�់ធិនក

ច�េរះនយសដ�រន�ី និងដ�រន�ីស�កងរ� បិែដនិបនេេាមយនាងស�ណរ បស់�សត�ណងងរស� និចូស�កង

សតងសិច�បស់ងសរងបាសិ�ានកម� េក។ 
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រំឹ��លកណនរជសនសងទកសទេរភ នលេ�ជណេងររ� 

បន�កនក�ត�នរកេមស និងកងបគ់យ័ឯសសិក�ិសភ ែដនិសកីសប� សត់ចងបែ់ដមនងុប ់

 កសេង�តសភនីតិកកី៣ និងកី៤ ាពិេសសស�កង២ឆ� �ដ�បូងងននីតិកកី៤ េនះបបប ញ កេមស និង

កងបគ់យ័ឯសសិក�ិសភដ់ត�ណងងរស� មនភពខកសគ� េទតកស�េចបស់ញ� សដ់ាសន�ុ ង បន័េនះ។ 

 កេមស និងកងបគ់យ័ឯសសិក�ិសភបស់�សត�ណងងរស�មនែចងេនស�កងដ��ានកម�  ចងបស់�ីពី

សកន�ិសៈត�ណងងរស� និងបកប� ង�ាស�កងដ�សភ។ 

 ដ��ានកម�មងត៨០ បនេមសេលមងពីយ័ឯសសិក�ិសភបស់�សត�ណងងរស�េរយស�ណតញ់ កេចក

ងបកន ់ កចបខ់ារន...អចេ��មេទបន កះងតែតមនកយ់ងពពីដ�សភ ឬពីគណៈសមា �ិកចិងរន�យរបស់

ដ�សភស�កងចេនា ះសយ័ងប ក្�ងនដ�សភ...។  

 មងតេនះ សប៏នបន�េកៀតែដញ កសេងចបស់គណៈសមា �ិកចិងរន�យរដ�សភ (េនចេនា ះសយ័

ងប ក្�) ងតត�រស់្ ូនសយ័ងប ក្�ដ�សភំងកខ េដម្ីនកត័ តតិភគេងចមនពីភគបីងនសម្ិសដ�សភ

ធ�ងូ។ េបៀបងនកេមសយ័ឯសសិក�សភ ពី�សត�ណងងរស�បនេមសេលមងពិ �ុ ែថេកៀតេនស�កងចងប ់

ស�ីពីសកន�ិសៈត�ណងងរស� ពីមងត៧ ដ់មងត១៦ ាពិេសសេផ� តេទេមបកេាមសងពហាកណុ ែដស�កងេនះ

តងត�ា្មនិខិតេស�មសក�ពីដ�រន�ីងសសរងយកត�ិ�។៌ េធះបីយរ ងណ កនក�ត�នរស�កងនីតិកកី៤េនះ មនភព

និសកីសប� សគ់� េទនាងនីតិ��ីិែដស�ណតេ់រយចងបេ់នះ ាពិេសស កនក�ត�នរកេមសយ័ឯសសិក�ិេន

ចេនា ះសយ័ងប ក្�ដ�សភ។ 

 មងត១០ងនចងប ់ស�ីពីសកន�ិសៈត�ណងងរស�បនេមសេលមងញ កេមសយ័ឯសសិក�ិសភេនស�កងចេនា ះ

សយ័ងប ក្�ដ�សភ គណៈសមា �ិកចិងរន�យរដ�សភ ងតត�ងប ក្� និងនកត័ងសបតបកប� ង�ាស�កងដ�សភ។ 

េធះបីយរ ងណ បកប� ង�ាស�កងដ�សភ និបនេមសេលមងពីេបៀបធសក់ងនាងកនកត័េនះេក។  

 មងត១១បនបន�ញ េសចស�ីសេងចបស់គណៈសមា �ិកចិងរន�យរដ�សភ ងតត�រស់្ ូនសយ័ងប ក្�ដ�

សភំងកខ េដម្ីនកត័តតិភគេងចមន ពីភគបីងនច�នរនសម្ិសដ�សភធ�ងូ។ េធះបីយរ ងណ ចងប់

េនះស៏និមនែចងែដញ េតមកសេងចបស់គណៈសមា �ិកចិងរន�យរដ�សភ គ�ងតត�ចូា�មនេនេព

សេងចេនះ ឬសង៏តត�ចូា�មនេនេពមនកសេងចបស់សម្ិសសភ ភគេងចមនពីភគបីងនច�នរនសម

្ិសសភធ�ងូ។ 

 កសេង�តេេមញ ស�កងនីតិកកី៤េនះ ដ�សភធា បប់នេមសយ័ឯសសិក�ិសភ ងតាែតគណៈសមា �ិ

កចិងរន�យរដ�សភបរកេណ៉ះ េហមយកសេងចេនះនិបនរស់្ ូនសយ័ងប ក្�ដ�សភ េដម្ីនកត័តមងត

១១ ងនចងប ់ស�ីពីសកន�ិសៈត�ណងងរស�េលមយ។ 

 កនក�ត�នរេនះបនេ��មេលមង ច�េរះកេមសយ័ឯសសិក�ិ�សត�ណងងរស� ស ង ក្។ី គណៈសមា �ិក

ចិងរនងយរងនដ�សភ បនស�េចេមសយ័ឯសសិក�ិសភបស់�សត�ណងងរសងស ង ក្ ី ងថមកី២៦ ែខសក�ៈ ឆ� � 

២០០៩ ស�កងចេនា ះសយ័ងប ក្�េមសកី១ និងកី២ េដមី្ េបមស�ាូ�ឱ្តកីកអចេ��មកេចកងបកនពី់បកេ្ងបមថ

ញ� សដ់ាសន�គណបស្ងបា្នសនកា ស�កង�លកងេពយកក�នកេឃសនេបះេឆ� តេង ម្សត�ងត�ណងងរសងឆ� �

២០០៨។ 

 េងកយពីកសេងចបស់គណៈសមា �ិកចិងរន�យរ កេមសយ័ឯសសិក�ិេនះ សប៏នចូា�មន  



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ36 

េហមយតកីកសប៏នេ��មកេចកងបកនភ់ា នែដ េរយនិច�បច់ងច់�កនកត័យ់ងពពីសម្ិសសភដូច

ែចងស�កងមងត១១ងនចងប ់ស�ីពីសកន�ិសៈត�ណងងរស�េនះេក។ 

 សម្ិសគណៈសមា �ិកចិងរនងយរងនដ�សភ �សត�ណងងរសងឈង �កន ធា បង់តត�បនងបពន័��្ព��ិយ

ងសងស់ងកីរកសេងចបស់គណៈសមា �ិកចិងរនងយរញ «...សភឈបស់ងមសេហមយ គណៈសមា �ិកចិ 
ងរនងយរមន�ណចព្រយ័ឯសសិក�បស់េីសស ង ក្ ី េរយគា នតងត�កសេាងេឆ� តបស់សភធ�ងូ
តដ��ានកម� េលមយ»។ 

 ាងេនះេទេកៀត េនេពសយ័ងប ក្�ដ�សភកី២ចបេ់��ម គណៈសមា �ិកចិងរន�យរ និបនរស់្ ូន

សយ័ងប ក្�ដ�សភ េដម្ីនកត័កសេងចេទេមកព្រេនះេក។ 

 កនក�ត�នរែបបេនះ បនេចកាស�ណរ ញ េតមគណៈសមា �ិកចិងរន�យរែដមនសម្ិស១២ូប ស�ពកងែត

េដមតរនកី �្នរសសម្ិសសភ ពីភគបី(៨២ូប) ស�កងកេមសយ័ឯសសិក�ិសភែដសេាងេនះ គ�មនេងចមន

ាងតងត�កនកត័ចងប ់ និងេបះេឆ� ត��់េសចស�ីកកសចិត�ដ់ង្រ� បិេទេកៀត ែដងតត�កសេាង

សម្ិសសភេងចមនរច់ំ តែត៦៣ូបបរកេណ៉ះ។ 

 �ស�ភិគខាះេមសេលមងញ «គណៈសមា �ិកចិងរនងយរេ��មហរសមឌបស់គត ់ េងរះខារនងគនែ់តា�សស�េច
េមសយសេបៀបវៈដសយ័ឯសសិក�េិទរសស់�កងសយ័ងប ក្�េពងអបរកេណ៉ះ និែនមនសិក�សិ�េចដសែតងង
េក។ គណៈសមា �ិកចិងរនងយរងគនែ់តាដ�បស�ងបធ់សក់ងេនសយ័ដ�សភ�សិ្កបរកេណ៉ះ»។ 
 េបមេមស�កងកិដ�ភពនេយបយ ងបសិនេបមកនក�ត�នរែបបេនះ េនែតបន�េកៀតេរយកេមសយ័ឯសសិក�ិ
សភ ងតាគណៈសមា �ិកចិងរន�យរដ�សភ េនះយ័ឯសសិក�ិសភែដចតក់កសញ ាអ�េងកះសងមប់

ករត�ណងងរស�នាងបយងតត�ដសេច េរយគណបស្ណែដមនសេាងងគបដណ� បស់�កងគណៈសមា �ិក

ចិងរន�យរដ�សភ េរយនិងតត�កកនកត័ពីត�ណងងរស�យរ ងតិច៨២ូប ែដអចសពីគណបស្ចេងមះេនះ

េក។ 

 ងបកេនះ នាងេ��មា្បរះរ់យរ ង ាំ �ងដ់កប�េពកបបស់�សត�ណងងរស� ែដនិកន់�ណច

ស�កងកឃា �េម ែដរធ�ងកបេម�តិះិគនក់បបស់ង្រ� បិ�ងែដ ែដ្រនកងតត�បនេចក

ពីបកបរិេស �។ិ។ 

 កនាានាងេនះ កងបគ់យ័ឯសសិក�ិសភដ់ត�ណងងរស��ិ សម៏នកនក�ត�នរពក�ធនច់ងស់ែដ េហមយ

មននិយយតិចតរចបរកេណ៉ះ េនស�កងចងបស់�ីពីសកន�ិសៈត�ណងងរស� មងត១៥ ែដញ�សត�ណងងរស�ណ

រយាកណិុត ងតត�បនងពះរស្ងតេមសែងេធស េនះត�ណងងរស�េនះនាងបនយ័ឯសសិក�ិេលមង�ិ  

និងមងត១៦ែដញ ត�ណងងរស�ែដមនុងស ងុ ព ឬុដីកសេងចញ ា្នគា នេធស ត�ណង

ងរស�េនះបនកករាស�័យងប�ត�ិនូ�យ័ឯសសិក�ិ...េពេេលមង�ិ។ 

 េធះបីយរ ងណ កនក�ត�នរាសែ់ស�ងេដម្បីនយ័ឯសសិក�ិស�ិ គ�ធធេននីតិ��ីិែដបសងុយ

ខកសនគ�  េទេមមងត១៥ និង១៦ េនះ េហមយាកូេទ�សសេងច គ�គណៈសមា �ិកចិងរន�យរបស់ដ�សភ។  

 ស�កងនីតិកកី៤ កសេង�តេេមញ កងបគ់យ័ឯសសិក�ិសភ គ�េដមតនីតិ��ីិដូចក «េមស» ែដ 

េហមយនីតិ��ីិែបបេនះ ងតត�បនករេរយសម្ិសគណៈសមា �ិកចិងរន�យរបស់ដ�សភ។ បននយ័ញ   

ងបសិនេបមតកីកា�សេស�មេមសយ័ឯសសិក�ិ េហមយកេមសយ័ឯសសិក�ិ តយៈកេបះេឆ� តេរយ



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ37 

សម្ិសដ�សភ េនះកងបគ់យ័ឯសសិក�សភ�ិ កះងតែតមនិខិតពីតកីក តយៈងសសរង

យកត�ិ� ៌េហមយងតត�េ��មកេបះេឆ� ត��់យ័ឯសសិក�ិេរយសម្ិសសភ�ិ�ងែដ។ 

 ស�ណរ ញ ងបសិនេបមត�ណងងរស�ែដងតត�បនេមសយ័ឯសសិក�ិ ងតត�បនតកីកសេេមញ គា ន

េធស សប៏រកែន�តកីក ឬងសសរងនិបនបម ូ និខិតសដ�សភេកេនះ (េងរះនិមនចងប ់ ឬឯសុណា្

ងសសរងយកត�ិ�ប៌ម ូ និខិតស�ិ ដូចកេស�មេមសយ័ឯសសិក�ិេនះេក) េនះត�ណងងរស�េនះនាងនិបន

កករយ័ឯសសិក�ិបស់ខារន�ិេនះេក។ 

 ប�ប សអ៏ចេចកែដញ ងបសិនេបមងតត�េបះេឆ� តតសេាង ពីភគបី េដម្បីនយ័ឯសសិក�ិស�ិ ចកះេបម
សិនាសម្ិសសភនិេបះេឆ� តា្ េនះញេតមយ័ឯសសិក�ិសភបស់�សត�ណងងរស�េនះសេ៏នែតនាងនិ

បន�ិេកឬ? គា នចងបណ់ែដស�ណតញ់ យ័ឯសសិក�ិបស់ត�ណងងរស�ងតត�បនងបគ់�ិ តយៈក

េបះេឆ� តគ�ងកពី�សត�ណងងរស�េនះេក។  

 កបសងុយ សដូ៏ចាកនក�ត�នរែបបេនះ និមនែចងេនស�កងដ��ានកម�  ចងបស់�ីពីសកន�ិសៈត�ណងងរស� 

ឬបកប� ង�ាស�កងដ�សភេនះេក។ េហមយវរសដូ់ចាមនភពចងតងចងមស់េទនាងមងត១៥ និង១៦ងនចងប់

ស�ីពីសកន�ិសៈត�ណងងរស� ែដធនដ់កបនយ័ឯសសិក�ិាស�័យងប�ត�ិេនេពគា នេធស ឬងតត�បន

េមសែងេធស។ 

 ភពនិូននូ�កនក�ត�នរែបបេនះ បនេសមតមនេនស�កងឆ� �សេង�តេនះេនស�កងសណី�សត�ណងងរស� ហូ វរ

ន ់ណុ��េព សពីគណបស្ស ង ក្ ីែដងតត�បនេមសយ័ឯសសិក�ិ េដម្ាី្តកីកេ��មកេចកងបកន ់

សប៏រកែន�ងតត�បនតកីកេមសែងកេចកងបកន�់ិ េនចកងែខស��  ឆ� �២០០៩។ េធះបីយរ ងណ យ័ឯស

សិក�ិសភបស់�សត�ណងងរស�ូបេនះ ងតត�បន��់សា្�ិេនេដមែខនី ឆ� �២០១០ គ�យៈេពងបមណ៦ 

ែខ បនា បពី់កេមសែងកេចកងបកន។់ 

 ារយគ� េនះ េបមេមតកិដ�ភពនេយយបយ�ិ ក��់យ័ឯសសិក�ិ�ិ តយៈកេបះេឆ� តស�

េងភគេងចមនពីភគបីសអ៏ចាប�ប �ងែដ េនេពែដបកគអមន�ណចស�កងគណបស្ឈ�ះេឆ� តចងេ់��មបប 

គូងបឆ�ងបស់ខារន តយៈនិេបះេឆ� ត��់យ័ឯសសិក�ិសភា្�ិ។  

 នកងបធនគណបស្ងបា្នសនកា សេ�ចនយសដ�រន�ី ហហកន ែសន ធា បប់ននិយយាុធណៈេន

ែខថិកន ឆ� �២០០៩ េទដ់កេមសយ័ឯសសិក�ិសភបស់�សត�ណងងរស�ច�នរនពីូប េរយនិបេម�

េឈា ះញ «ខ�ក �សកណងពយយណស់ ងពយយញ ដសរយហ�ាង៩១�ស [សេាង][ត�ណងងរស�ណុ] េន��េព  [និង 
ត�ណងងរស�] ស�ពត៩០ [សេាង] ដ់ា្េទ�ិ ា្វនិេសមត»។ 
 ដូចេនះ កនក�ត�នរែបបេនះ តយៈ «កេមសតណ ��់តហ�ាង» គ�ស�ពកងែតអច �េីេទេម័សក

ខណុ័កករបនយ័ឯសសិក�ិេរយស�័យងប�ត�ិ�ិ េហមយវនាងកា យាឧបសណរ នេយយបយរយ េនេព

ណែដមន�ណចចងេ់ងបមងបស់វ។ 

 ាសែ់ស�ង កសេងចបស់គណៈសមា �ិកចិងរន�យរស�កងនីតិកកី៤េនះ ស៏និសកីសប� សគ់� ែដ ែដញ 

យ័ឯសសិក�ិេមសតណ ងតត�ងបគ់ា្�ិតេនះែដ។ 

 �សត�ណងងរស� ហូ វរ ន ់ ងតត�បនសភដសយ័ឯសសិក�ិ តយៈកេបះេឆ� ត សប៏រកែន�េនេពងបគ់

យ័ឯសសិក�ិ�ិ គ�គណៈសមា �ិកចិងរន�យរដ�សភា�សសេងចងបគ់ា្ េរយគា នកេបះេឆ� តពី
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សម្ិសដ�សភេនះេក។ 

 គណៈសមា �ិកខកែរហ�យ់េេមញ នីតិ��ីិងនកេមសយ័ឯសសិក�ិមនែចងពិ �ុ េនស�កងចងប ់ស�ីពី

សកន�ិសៈត�ណងងរស� សប៏រកែន� គ�សង�ះំតកនក�ត�នរា្បនេពេេទតមងត សដូ៏ចាតងនយ័េនស�កង

ចងបេ់នះ ធសក់ងនាងកេមសយ័ឯសសិក�ិត�ណងងរស� េនចេនា ះសយ័ងប ក្�ែដតងត�ា្កសេងចបស់ 

គណៈសមា �ិកចិងរន�យរដ�សភធសក់ងនាងកេមសយ័ឯសសិក�ិ ងតត�ែតកករបនកនកត័ពីសម្ិសសភ 

ពីភគបី េហមយគណៈសមា �ិកខកែរហ�េស�មសក�បមជបក់នក�ត�នរកេមសយ័ឯសសិក�ិសភ ងតាែតគណៈស

មា �ិកចិងរន�យរងនដ�សភ។ 

 ារយគ� េនះែដ គណៈសមា �ិកចិងរន�យរដ�សភ សគ៏របមជបក់នក�ត�នរកងបគ់យ័ឯសសិក�ិត

កបសងុយេរយខារនឯងញ កងបគ់យ័ឯសសិក�ិ�ិ គ�េ��មតនីតិ��ីិងនកដស។ ែតងតត�ពងងាងកនក�ត�នរ

មងត១៥ និង១៦ងនចងប ់ ស�ីពីសកន�ិសៈត�ណងងរស�ែដធនដ់កបនយ័ឯសសិក�ិសភស�ិ េរយ

ស�័យងប�ត�ិច�េរះត�ណងងរស�ណែដគា នេធស ឬងពះរស្ងតេមសែងេធស។ 
ពកក�ជណេងររ�ររ�  រេសងសេង�រកកះ�ជណេងររ�ររ�  

 េនចកងឆ� �សេង�តេនះ (ែខស�� ២០១០) មនក្រប ក្�គ�  វងរស�ីាញ� សដ់ាសន�ស�កងងបេកស និងេងងបេកស

រយច�នរនេនស�កងសិកក ុី សងីពីេគកណរ សហស្�ត្ រ សងីពីកសេងចឱ្បនេគេដ�ិឌ្នរសហ

ស្�ត្ រកី៣េនឆ� �២០១៥ េដម្សី�េចឱ្មនរសងីចូរេនស�កង�ស័ិយនេយបយឱ្បនេងចមន េរយស�កងេនះ

មនក �្កឱ្មនកបេង�មតងសរត�ណងងរស�រស�ី�ងែដ ែដកករ អុ ់េរយដ�សភខារនឯងផា ់ េដម្ី
េមសសនស់កប និងករ�ងបេយ្នររស�ី។  

 �សត�ណងងរស�រស�ី សពីគណបស្កន់�ណច និងគណបស្ �្ធស់ រសប់បប កគ�ងកច�េរះក

បេង�មតងសរត�ណងងរស�រស�ី ស�កងេគប�ណងករ�ងបេយ្នររស�ី សប៏រកែន�កសេង�តេេមញ និន� ក

នេយបយ រសេ់��មា្ត�ណងងរស�ស�កងគណបស្ធ�ងពីេនះពិបសេ��មការយគ� ។ 

 �សត�ណងងរស�រស�ី គណបស្កន់�ណចេមសេលមងញ ត�ណងងរស�រស�ីគណបស្ងបឆ�ង និសហក

េ��មការយខារន ខណៈែដត�ណងងរស�រស�ីគណបស្ងបឆ�ងញ មនកេ មសេមងច�េរះខារន េនេពចកះនក�ត�

កបរគ� ។ 

 �សត�ណងងរស� េឡស េខង ណុ��េព សពីគណបស្កន់�ណចងបា្នសនកា បនេមសេលមង

ស�កងឱកសសិកក ុីំងេមញ «សភនងខ�ក �បច�កប្ន�មនក�បសណស់ ច�េរះកចូរបស់រសងី េរយ
េយមងសងិតេនស�កងគណបស្កន់�ណចារសងី មនតិភគេងចមនស�កងសភេ��ម�ីរយន ចងឱ់្េគចូរធ�ងស់គ�
ែតសងេេមេគចូរណស់ ពីគណបស្ែដមនស�េងភគតិចេនស�កងសភ េងរះខ�ក �មនប�ប ញ េម មេគ
សតែ់ដេគចូរ�ង។» 

 េធះបីយរ ងណ �សត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ីណុេសៀងប ែស សក�ណ៉ត័នរ បនេមសេលមងពី

កនិា្តងាដ់ត�ណងងរស�រស�ី សពីគណបស្សេាងភគតិចញ «គា នតមា ភព។ ខ�ក �ធា បប់នចូរារយ
ងសររសងីគណៈសាកតេខតងរយច�នរនេទែចស�ណយ។េ��ម សនាសញឱ្ងបធនងសរមនសិក�និិយយ។ 
ងបធនសពីគណបស្កន់�ណចេកៀត េហមយេយមងេទបនងអកយប េមកចតែ់ចងនិេសាមភព។» 
 �សត�ណងងរស�ូបេនះ និមន �្េនអចិតងញ ងសរត�ណងងរស�រស�ី េបមេធះបីាងតត�បនបេង�មតនាងនិេាគ



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ39 

្យ័ស�កងកេ��មកសហក េដម្កីរ�ងបេយ្នររសងីបនេនះែដ េរយបបប ញ «សនាងស រសងីគ� ឯង
ធា បេ់មសងដដសយ័ឯសសិក�គិ� ឯង។  រ្ងេកៀត រសងីេនស�កងគណបស្កន់�ណច និរហ នេចកខនងងគនរ
្រយ រសងីគ� ឯង ដូចសណីេីស �្ធ� ូ សកខហរ�ង។» 
 ងសរត�ណងងរសងរសងីបេង�មតេលមង េដម្ី្ �កឱ្រសងីមន�ណច និងេមសកាសចិតងេដម្ចូីរស�កងកស�េច

ចិតងញ� សា់តិ ញ� សត់�បន ់ និង �្កឱ្រសងីកនែ់តមនភពកា រន ស�កងកស�ែដងតិបស់ខារន េរយនិមនក

េសៀបសង�ត ់េហមយដ�សភ គរមនច�ែណសថ�កិ និងយនងកេដម្សី�រស�កងកេ��មយរ ងណ េដម្បី��កសឱ្រសងីេ��ម
សសាភព��នញ� សា់តិ។ 

 សប៏រកែន� កងបកននិ់ន� កនេយបយេៀងនខារន រសា់ឧបសគអស�កងកបេង�មតងសរេនះេលមង ា្មនងបសិក�ិ
ភព។ 

ុណងក្ ជំ ដសយរនឹ�ជណេងររ���សងេស 

 ស�កងឆ� �ង�តេនះែដ ស�កងែខសីរ ឆ� �២០១០ ងសរងបាសិ�ានកម� ែដា ងុ បន័បសងុយចងបស់�ពូ បន

ស�ណតភ់ពា ត�ណងងបាពដ�បស់�សត�ណងងរស�កនែ់តេខិយែថេកៀត បនា បពី់ងសរងបាសិ�ានកម�  

បនបសងុយស�ណរ បស់�សត�ណងងរស� ធសក់ងនាងភពត�ណងេនះញ សម្ិសភពសភនាងងតត�បតប់ង ់

េបមសិនា គណបស្នេយបយែដ�សត�ណងងរស�ាសម្ិសេនះងតត�បន �ី យ។ 

 កបសងុយេនះ ាកេេាមយតបេទនាងស�ណរ បស់�សត�ណងងរស� េ  ងរ នី សពីគណបស្ាតិនិយ

ែដចងង់ចបចប់ម�ូ គ� ារយគណបស្ហហ�កនសកិនបកិច េទងសរងបាសិ�ានកម�បសងុយមងត៣៦ងនចងប ់ស�ីពី

គណបស្នេយបយ េនេពគណបស្នេយបយរបម�ូ គ�  េតមសម្ិសសភនាងបតប់ងអ់សនៈែដឬេក? 

  រ្ងេកៀត ចងបេ់បះេឆ� តសប៏នចងសម្ិសភព�សត�ណងងរស� េទនាងគណបស្នេយបយ ែដបន

នយ័ញ ត�ណងងរស�ណែដបតស់ម្ិសភពពីគណបស្នេយបយេនះ សម្ិសសភសង៏តត�បតប់ង�់ងែដ

។ 

 កបសងុយបស់ងសរងបាសិ�ានកម�  ស៏និបនេាកះប�� �ងស�កងងសបខណុ័�ានកម�ភព និងេគកណរ

ស�ំន ់ភពាត�ណងបស់�សត�ណងងរស� េងរះញ ដ��ានកម�និបននិយយញ ត�ណងងរស� គ�េសាមត�ណង

គណបស្េនះេក។ 

 កបសងុយបស់ងសរងបាសិ�ានកម�  េទេមមងត៣៦េនះ ែដតងត�ា្អសនៈបស់គណបស្នេយប

យាបេ់ឆ� តងតត�ីយេនេព១) គណបស្នេយបយណ ែដបម�ូ ខារនារយគណបស្េ�្ងេកៀត  

ត�ណងងរស�គណបស្ែដេទចូរារយេគ នាងងតត�បតប់ងអ់សនៈែដបនសពីកាបេ់ឆ� តធ�ងស់ ឬ

២) ងបសិនេបមគណបស្បម�ូ គ� េហមយ បេង�មតាគណបស្ថាី េនះគណបស្េដមបនងបកស �ី យ េនះ�ស

ត�ណងងរស�បស់ខារន ងតត�បតប់ងអ់សនៈែដបនសពីកេបះេឆ� តធ�ងស់។ 

 កបសងុយេនះ ងតត�បន�ស�ភិគខាះយ់ញ រសច់ងង់ពមនដ់គណបស្ �្ធស់ធ�ងឡយែដមន

ប�ណងរបម�ូ គ�  បេង�មតគណបស្េ�្ង េដម្ងីបសរតងបែ្ងកេបះេឆ� តពីគណបស្កន់�ណច ឬគណបស្

េនះងតត�បន �ី យេរយុងស ឬុដីកបស់តកីក អចនាងឈនដ់កបតប់ងអ់សនៈេនដ�

សភ ងពាក�សភ និងងសរងបាសិញ� សេ់ងកាតិ េហមយសប៏នបបប ា្េេមយរ ងចងស់នូ�េចតនងបែហស ឬ

ចេនា ះសងមបប់សងុយ ពីភពនិងបងសតីងនបម� តិ�ធ�ងឡយ ែដបនតសែ់តង និងនកត័េលមង េដម្រីស់
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គ�នប  ាតបន�ាងភពាត�ណង។ 

 ខកែរហ�យ់េេមញ េដម្ធីនដ់េគកណរ បស់ដ��ានកម�  ាពិេសសេគពដ់មងត៧៧ 

ែដស�ណតញ់ �សត�ណងងរស�ាត�ណងងបាពដ�កូធ�ងងបេកស សម្ិសសភ គរេ��ម�េិុ�នសាចងប់

េបះេឆ� ត េរយនិងតត�ចងសម្ិសសភព�សត�ណងងរស�េទនាងគណបស្នេយបយ និងេ��ម�េិុ�នសា

មងត៣៦ងនចងប ់ ស�ីពីគណបស្នេយបយេរយប� សា់្ចងស់ញ គណបស្ែដ �ី យ ឬបម�ូ ារយ

គណបស្ដងកេកៀត នាងនិងតត�បតប់ងអ់សនៈបស់ខារនេនះេក ហូតដ់ចបអ់ណត�ិបស់ខារន។ 

ពកក�ជណេងររររះ េ្ប   រ�ត��បំកក�សសទរ់េិងសំន�នគ១២ឆក ជ 

 �សត�ណងងរស�ណុស�ពងច់ ស ង ក្ ី និងាងបធនគណបស្ស ង ក្ ី ងតត�បនតកីកកតេ់ធស

ា្ាបព់ន�នគសកប១២ឆ� � េនស�កងស�ណក� េអងពីេ�្ងគ�  ារយង្រ� បិែដដាសន�េរយគណបស្

ងបា្នសនកា។ 

 កកតេ់ធសេនះ បនេ��មេលមង បនា បពី់សម្ិសសភសពីគណបស្កន់�ណចេបះេឆ� តព្រយ័ឯស

សិក�ិសភាេមសកី២េនស�កងែខ�ចិ�ិក ឆ� �២០០៩ េដម្េីបមស�ាូ�ឱ្តកីកេខតងុ � យេៀងេ��មកេសកមបសេង�ត និង

េចកងបកន់�សត�ណងងរសងូបេនះ ពីបកងបងពាតង�េពមដសប�ផា តងរយបេបអ ងព�ែដនសនកាេ�ៀតណ និង

ក ះងឱ់្ងបងពាតងបកេាមសឧងសិដ� និង្ជា េរយពក�បនស�េច�េនងសរសចរនា  េខតងុ � យេៀង េហមយេនងថម

កី២៧ ែខសង ឆ� �២០១០ តកីកេខត� �ុ យេៀង សប៏នកតេ់ធសា្�សត�ណងងរស�ូបេនះ ាបព់ន�នគ   

យៈេព២ឆ� � និងផសពិនយ័ាងបសា់ង៦០ីនេៀ។ 

 ែថេកៀត េរយុប�ប ងព�ែដន ង្រ� បិបនរសរ់ស្បណងា ងេនះេទតកីក ងថមកី២៦ ែខសក�ៈ 

ឆ� �២០១០ េរយេចកងបកនពី់បកែសាងបនា�ឯសុុធណៈ និង�្ព��ិយពតម៌ននិពិត ែដ�សត�ណង

ងរស�ូបេនះ បនបេបប ះឯសុធសក់ងនាងងព�ែដនសនកា េ�ៀតណតកីន��ែណត។ 

 េនងថមកី២៣ ែខស��  ឆ� �២០១០ តកីកង្ធនី��េព សប៏នកតេ់ធសា្�សត�ណងងរស�ស ង ក្ ី

ាបព់ន�នគ១០ឆ� �េកៀត ពីបក�ិយពត័ម៌ននិពិត និងែសាងបនា�ឯសុុធណៈ តកប�ាងបស់ង្រ� ិ
ប។ 

 ដូចេនះ ស�កងឆ� �សេង�តេនះ �សត�ណងងរស�ូបេនះ ងតត�បនតកីកកតេ់ធសសកបយៈេព១២ឆ� �។ 

េធះបីយរ ងណ �សត�ណ�ងងរស�ូបេនះបននិេកសខារនេនេងងបេកស េហមយស�ណក� េអងេនះ សស៏�ពកងប�ាង

ឧក�ណរ បន�េកៀត។ 

 ខកែរហ�យ់ញ ប�ប ្េមា ះងព�ែដន វងត�ណងងរសងារយនាងង្រ� បិេនះ គរមនដ�េណះ

ងុយែបបនេយបយ េងរះ�សត�ណងងរសង គ�ាបកគអែដត�ណងឱ្ងបាពដ�ធ�ងូ េហមយែដមន

តរនកីងតយតពិនិត្កបបស់ង្រ� បិ េហមយសម្ិសសភសហគនរ�កបខាះ សប៏ន�រ�ន�ឱ្មន

ដ�េណះងុយែបបនេយបយេនះែដ។ 
ឱករព� �ពកក�ជណេងររ�សរះសេ្ប  សនលេករមលររកក�លេ 

 តីតត�ណងងរស� ស ង ក្ ី ែដបនេៀសខារនេនេងងបេកស្ិត២ឆ� � េងរះេគចពីក��នា េធសបស់

តកីកងសរង��េពនាងងតត�ាបព់ន�នគច�នរន១២ឆ� �េនះ អចមនសងសាញ អចចូងសរស�ិបន ងបសិនេបម
បសសបនានឥ់យិបថកន់ានច់�េរះង្រ� បិ និងមនក្រយ ន�ងគនរពីំងសហគនរន�ាតិ ែដ
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មនឥកិ�ពនិឈបឈ់សេមដ�សភ និងង្រ� បិ។ 

 េហមយក�ត�មនបស់�សត�ណងងរស� សូ្ែីត១ូប ស�កងច�េណ�សត�ណងងរស�១២៣ូប ស៏និែនា

ុប ច�េរះ ងុ បន័ដ�សភស�កងកងតយតពិនិត្ ងុ បន័ងបតិបតិ�បស់ង្រ� បិ កចកះ្រប និងន�ងគនរ

ច�េរះម� ស់េឆ� ត ែដ្របប�ប ងបឈ ដូចាេអងដី�ាីាេដម េហមយម� ស់េឆ� តស៏និសបងយចិត� េនេព

េេម�សនេយបយនិសហកគ� ែដ។ 

 សនាងស កសងបសងយនេយបយធា បេ់សមតមន េដម្អីចា្�សនេយបយែដមនេធស អចនាង

រចេធស�ិ តយៈកេស�មបស់ង្រ� បិេទងពះរស្ងត េដម្េីងបមងពះង្សិកិ�េមសែងេធស ត
�្ពូស២ មងតកី២៧ងនដ��ានកម�  «ងពះរស្ងតងកងម់នងពះង្សិកិ�បន�ូបនងយេធស និងេមសែងេធស» 

បរកែន�ស�កងេនះ ងតត�មនកេរះដូ ាថ�ូនាងសត� េ�្ងនារយនាងង្រ� បិ។ 

 ថាីនេនះ ស�� � ិ្  មនែដ�សត�ណងងរស� ា េយៀប ាងបធនគណៈសាកកី២ងនដ�សភ និងា�ស

ន�រស្បស់គណបស្ងបា្នសនកា បន��់ា្តីតត�ណងងរស� ស ង ក្ ីសដូ៏ចាសម្ិសសភសពីគណ

បស្ស ង ក្ ីតងបពន័��្ព��ិយញ តីតត�ណងងរស� ស ង ក្ ីអចនាងមនដ�េណះងុយ េដម្ាី្តីត

ត�ណងងរស�ូបេនះ អចនាងចូងសរស�ិបន េរយនិច�បច�់�នា េធស ងបសិនេបមតីតត�ណងងរស�ឈប់ះិ

គន ់វយងបរ េហមយបសសសងបឥយិបថារយនាងង្រ� បិ «ងចសពី ែដគតេ់ចពីេពំងកខ
ែដគតស់ក�បន។ ដូចកន ស ង ក្ ី ធា បប់នេគដសយ័ឯសសិក�ិធា បា់បគ់កសបរកនា នដង។ បរកែន�រចខារន េរយ
ុែតងពះសកណនក�ត�ត �្ពូស២ ងពះរស្ងតមនងពះង្សិក�េិមសែងេធស និងបន�ូបនងយេធស ឬស៏ដ�
សភមនសិក�េិ��មចងបេ់មសែងេធស»។ 

 ាកេបមស�ាូ� សេ�ចេតេា ហហកន ែសន នយសដ�រន�ី និងាត�ណងងរស�សណ� បស់គណបស្ងបា្ន

សនកា បនែថាងប� សពី់ �្ហា�សចស់កក�ែ��សនេយបយ េរយចងា់្មនកេរះងុយហាងិ វង�ស

នេយបយែខា និងបណ�ក ះា្មនុគអីភពវងគ� និងគ�  ែដេនះាកប� សង់បប់តីត�សត�ណងងរស�

គណបស្ស ង ក្ ីញ ដ�េណះងុយ តយៈកចចែបបសន�ិភព និងកបនានឥ់យិបថ ាេបៀប�សចស់

កក�ែ��សនេយបយ គរេងបមរសគ់� េទ�ិេទស «េយមងគ�ងកច�េរះ�សនេយបយែដមនេនាៈនេយបយបងងយប 
បងងយគ�  ុគអីភពគ�  ឯសភពគ�  ស�កងច�ណក ចែដបេងម�ងបេយ្នរាតិបស់េយមង ពីេងរះេយមងនិចងប់ង� 
ា្មនភពតនតាង�ីធ�ងស់»។ េីសនយសដ�រន�ីហហកន ែសន បនែថាងដូចេនះ កពីងថមចន័ា កី១៣ ែខថិកន 

ឆ� �២០១១ ស�កងពិ�ីងបគ់ស�� បង័តដ់រន�ីង្កេនុីូនិាដ�ប។  

 េនះងសបេពែដសម្ិសសភសហភព� រកប េីសងសី េសសកី្ �សីរសងក បនេស�មង្រ� បិសនក
ា ស�កងកស�រា្តីត�សត�ណងងរស� ស ង ក្ ី អចនាងចូងបេកស�ិ េដម្ចូីរស�កងយកក�នកេបះ

េឆ� តឆ� �២០១២ និងឆ� �២០១៣ំងកខេនះ េដម្បីបប ពីភពឈនេលមងងនក�ិងបា�ិបេតយ្បស់សនកា។ 

និែតបរកេណ៉ះ ែថធ�ងបនសន្ញ នាងន�េីស ស ង ក្ ី ចូសស�កងងបេកសសនកា�ិ �លកងេពឆបន់ 

កនកេបះេឆ� តសសបស់ងបេកសេនះ «វងបសដចងស់េហមយញ ខ�ក �នាងេ��មបយកណរ ងបប់ងអសភ សងីពី
េងគះញ� សច់�េរះដ�េណម កនក�ត�នរក�ិងបា�ិបេតយ្ស�កងងបេកសសនកា។ េហមយេនេពេឃសនេបះេឆ� ត
សស �ត�មនបស់េីស ស ង ក្ ី នាងេនស�កងងបេកសសនកា»។ �ីែដាគនាាះេនះ គ�ករសស់មន � ាក

យសពន�ងថា និងព្រេមកន��ិត�បស់សនកាចូេទងបេកសសហគនរ�កប ែ�បសេមកងយកណរ ពីក
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 �េីសិកិ�នកស្ ប�ប ដី�ាីេនសនកា។  

 ដូចគ� េនះែដ �សងយកណរ ពិេសសងអកសហងបាាតិកករបនាកសសិក�ិនកស្ងបច�េនសនកា េីស 

សកយិ សហូែបហឌី (Surya Subedi) ស�កងេបសសសាបស់គត់យៈេព៥ងថម េនចកងែខឧសភ  ឆ� �២០១១ ខណៈ

ែដមនឱកសស�ែដងកគរសារយនាងងបធនដ�សភសនកា និងសម្ិសដ�សភ បនេស�មសក�ា្មនក

ចត�់ធិនក េ��មយរ ងណ��់ និងករច�េរះេងបមងបស់សិកិ�បេម�តិបស់�សត�ណងងរស�ា្បនងគបូ់ប  

និងរធ�ងនីតិ��ីិងនកដសយ័ឯសសិកិ��សត�ណងងរស� «� ិុ ភពសងមបស់ម្ិសសភ ស�កងកចូរ
្ែ្សេដេរ ងតត�បនសងតិ និងមនសម្ិសសភរយច�នរនងតត�បនដសយ័ឯសសិក� ិ សូ្ែីតកបេម�
តិ�ពីប�ប ននែដា�ងបេយ្នរាតិស�»ី។ 

 េងពីេនះ សម៏នសម្ិសសភត�ណងងរស�ឯសង្្រយូប ែដនិេនស�កងគណបស្ ឬងសរនេយបយ

ណរយ គ�េីស នីសូឡ ឌកបបរន ់អបន ់(Nicolas Dupont-Aignan) បនសេសិខិតេទដ�រន�ីកបេកស

បង�ង និងសិច�ក� រកប េីស Alain Juppe សក�ា្េ��មន�ងគនរ តីតត�ណងងរស� ស ង ក្ ីែដស�ពកងនិេកស

ខារនស�កងងបេកសបង�ងបនចូងសរស�ិេរយសក�តងិភព «សក�ា្សហភព� រកប សក�ងពេងមយសេន�មយច�េរះកេសៀប
សង�ត់្ នងេងគះ ែដាត�ណងងរស�បស្ �្ធស់ និងសក�ា្េគមនសិក�បិ�េពកប េហមយមនសិក�និិយយ
សងីដូចេដម»។ 

 សនាងស សភ� រកបធា បប់នេ��មេសចសងីសេងចចិត�េនងថមកី២១ ែខតកី ឆ� �២០១០ េញ� េធសកេ��មកកសក 

បកសេ�េទេមតីតត�ណងងរស� ស ង ក្ ី និងងសរ�ស �្ធស់ាកូេទ េហមយញ ុងសបស់តកីក គ� 

បនងង�ងដ់តីតត�ណងងរស�េនះ និបនចូរស�កងកេឃសនេបះេឆ� តឆ� �២០១៣ េហមយសណីតីត

ត�ណងងរស�ស ង ក្ ីសេ៏��មា្បរះរ់ដ់�សត�ណងងរស�ងបឆ�ងដង៏កេកៀតស�កងកបេម�តិ និងេ��មសសាភព 

េដម្កីរងបេយ្នរងបា្ន�ងែដ េងរះែតសព�ងថមេនះ កកតេ់ធសេមកបេម�តិបស់ត�ណងងរស�

ងបឆ�ង បនេ��មា្�ហនេយបយកនែ់តតូចេទ និងន�េទដ់កេ��មា្ខូចងបេយ្នរដ់ដ�េណម កិ�ងបា�ិប

េតយ្េនសនកា�ងែដ។ 
រ� រសសឆក �សទ នលេករននងរស�ជណេងររ�ុ ណងក្កនសពជណរ 

កកបេកសេុរសដង�� ះុ�បសទរកនរនិ�លកមស រសេររកកនិក 

 ម� ស់េឆ� ត ាគអកេកសសរភុសូេ រ (�សន�េ�រ�េកសចណរ េដមស�ុន�និយយភុសូេ រ) បនុកច�េរះ

កសន្បស់�សត�ណងងរស� ែដញនាងេ��មន�ងគនរេទងសសរងេកសចណរ  ច�េរះេអងែដ�សេកសច្ន

ាតិសូេ រយសគអកេកសសរ្ នាតិសូេ រខារនឯង ែដដេណ�ម កបគអកេកសសរ្ នាតិែខា។ េធះបីយរ ងណ ម� ស់

េឆ� តធ�ងេនះសស៏�ពកងែតតរនកនក�ត�នរកសន្េនះែដ។ 

 �សត�ណងងរស� ា េយៀប សពីគណបស្ងបា្នសនកា ណុងងពែ�ងញ េងគងនាងេកះេដ�រន�ី
ងសសរងេកសចណរ សប�ា�េនដ�សភ ពីប�ប េរយុែត្នាតិសូេ រាគអកេកសសរភុសូេ រ បនដេណ�ម 

កបគអកេកសសរែខានិយយភុសូេ រ េ��មា្គអកេកសសរែខាតក់បេ��មេនះ ំងងសរគអកេកសសរែខាេចះភុ 

សូេ របនុកពត័ម៌នែដត�ណងងរស�បនេមេេមពី ក�បសបស់ខារន និងក្រយ ន�ងគនរ ខណៈ

ងសរេនះស�ពកងងេងគះតក់បេ��ម ែដេគនិា្ត�ង េហមយបសក់ាសចិត� និងធា សខ់ារនា�សកនេ់ង័ត និងែស្ស

េ ម្ងា្�សេកសចណរ សូេ រេដមពីេងកយគអកេកសសរ្ នាតិសូេ រេទ�ិ។ ំងគអកេកសសរសូេ រ្ នាតិែខា ស៏ �ពាង
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ច�េមពីសិច�ន�ងគនរ និងច�ណតក់បន�បនា ប ់ េដម្ី្ រយ ស�រា្គតម់នកបេ��ម និងងបសបេរយេសចស�ី
ងថាថ�ូ�ិ។ 

 �សគអកេកសសរ្ នាតិែខាែ��សភុសូេ រម� ស ់ សក�និបេម�េឈា ះ បនេេាមយធ�ងសេាងសបងយចិត� 

ីយល�នាងកប�ញ គតពិ់តាសបងយចិត� និងមនេមកនភពា ាំ �ង ែដត�ណងងរស�បនេមេេមពី

ក�បសបស់ពរសគត ់ ែដសបេ់ងរស�កងចិត�ស់សងសាយូសេហមយ ែបាងតត�គស់សកយ  �េចេរយ

ត�ណងងរស� េដម្ាី្ុធណ្នកូេទបនដាងឮ�ងែដ «ខ�ក �សបងយចិត�ែនែកនេនេពឯសឧត�ា េយៀប 
មនងបតិសាេទដ�រន�ី ា្្រយ គិតគូដ់ពរសខ�ក �។ ខ�ក �សេសមគតប់នដាងពីក�បសបស់ងបា្ន មនេមកន
ភពេពេេម�សដាសន�(�សត�ណងងរស�)េចះ្រយ សងមកកសក�បសបស់ងបា្ន។ េយមងខ�េៀនបនេងចមន 
ែតគា នកី�ិេនះាប�ប ។ េយមងនិសបងយចិត� ែដមនគអកេកសសរ្ នាតិសូ រ សបសែងបា្េ�រ�េកសចណរ
្នាតិសូេ រ ែដវេ��មា្ច�េណះដាងបស់េយមងថយចកះេទពីរយងថមេទរយងថម។ េបម��់ឱកសា្ពរសេយមង�ិ 
េយមងអចនាងព្យបសែងបបន�ចិ�ងន េយមងនាងអចងបបេ់�រ�េកសចណរ  ពី�ីែដងបេកសេយមងមនេងចមនាង
្នាតិសូេ រ េបមេធះាភុ េយមងេនមនស�តិពិេសស ្នាតិបេកសេគចងឮ់ផា ់ពីស�ដីបស់ម� ស់កាសដី
ផា ់»។ 

 គអកេកសសររស�ី េ្ៀប�ណ៉វរ ត ់សប៏នេរធ�ងសេាងេសមចតិចនែបប �េមបញ «សបងយចិត�ណស់ និងសូ
គកណគត ់ េចះគិតគូដ់ងបា្ន ដាងពី��បិសសនាងស ងសសរងធា បង់បបញ់ ខ�ះ�សេចះភុសូេ រ ងតត�ងធ�
សិន”។ ស�� បនបែនងេកៀតញ ស�� មនស�ីសងសាញ ត�ណងងរស�នាងអច្រយ ងសរគអកេកសសរែខាភុសូេ រ

បន ខ�ក �គិតញ គតអ់ច្រយ បនខ�ក �នាងច�េមក��េនះ»។ 
 កនាានាងេនះ េីសុេអ ាគអកេកសសររយូប សប៏នេមសេលមងែដញ ាកងបេសមណស់ច�េរះក

េមសេលមងបស់�សត�ណងងរស�េយមង បរកែន�ាសែ់ស�ងវពិបសនាងេ��មច�ណតក់ េងរះេរយុែខាេយមង និ

មនងសរហហកនេកសចណរ កករេ�រ�សូេ រេ��មដ�េណម ស�ុន�សសនកា េកមបេយមងពិបសបរ� បគអកេកសសរ្ នាតិែខា

េយមងស�កងកន�េ�រ� «គ�បញ ្នាតិែខាមនកបេ��ម ែតាេអងពិបស េងរះញ្នាតិសូេ រ េគមនងសរហហកនេគ
ផា ់ មនកយេងចមនអចធសធ់េកសចណរ សូេ របនេងចមន េយមងនិមន�រែខាផា ់េ��មកេអងហ�ាង»។ 

 ារយគ� េនះែដ �សគអកេកសសរបនស�ណូពារញ សូ្រយ ពងងាង�ាិ ្ី�ៈបែនងដ់គអកេកសសរែខា

ាគអកេកសសរភុសូេ រ សូបេង�មតុី��់ច�េណះដាងភុសូេ របនេងចមន និងមនបករ� នងតាងតត� េហមយគរ

មន�ាិ ្ី�ៈចងស់ីស់ និងសូង្រ� បិ្រយ េៀបច�យរ ងណា្ងសរគអកេកសសរែខា មនសិកិ�បនេដមផា ់

និបច់េគ។ 

 េធះបីយរ ងណ ំងដ�រន�ីងសសរងេកសចណរ ឯសឧត� េញង ខកន ធា បប់នេេាមយតបតងបពន័��្ព��ិយ 

ញសនកានិេ មសេមងច�េរះ្នាតិណសេ��មកសសកីេនសនកាេក េហមយ រ្ងេកៀតសនកា ពិតាខ�ះគអកេកសសរ

ភុសូេ រែន ដូចេនះេកមបេយមងសេងចចិត�ា្គអកេកសសរ្ នាតិសូេ រេ��មកសហការយគអកេកសសរ្ នាតិ

ែខា គ�េដម្េី��មយរ ងណសិា្េ�រ�េកសចសូេ រសកស្នសនកាបនេងចមនបន�េកៀត។ 
បទងបដលបទកកបេកផ�លសពដមដអករលទ�ល 

 េនេដមឆ� �២០១១េនះ មនងពាត�ិកណរ ស�ំនច់�នរន២ ែដបនេសមតេលមង និងអចមនឥក�ិព� ិ្  មន

ដ់កប�េពតរនកីបស់�សត�ណងងរស� គ�កបតប់ង់យ័ឯសសិក�ាង២ឆ� � (្ិតរសស់ណ� អណត�ិ) និង
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កបតប់ងស់ម្ិសភពសភ េរយុកបេម�តិ និងកប�េពតរនកី។ 

 �សត�ណងងរស� ូ សកខហរ ែដងតត�តកីកកតស់�ីា្ច់នយសដ�រន�ី ហហកន ែសន ស�កងបណ�ា ងបរិ

េស � ិ ែដេសមតេលមងេរយកបេម�តិបនប�េពេធសបស់ខារន េរយសង្ម�ចិត�ាកាសងបសង់បមណ១៦

ីនេៀដ់េីសនយសដ�រន�ី និងរ� បិកពីចកងែខតកី ឆ� �២០១០។ 

 �សត�ណងងរស�ូបេនះ  �ពាងញខារននាងបនយ័ឯសសិក�ិសភបស់ខារន�ិ ែដបនព្រាង១ឆ� � (ត�ងពី

ែខថិកន ឆ� �២០០៩) បនា បពី់ខារនបននក�ត�េធសរច។ 

 េនេដមែខសង ឆ� �២០១១ �សត�ណងងរស� ូ សកខហរ បនធធសភា្��់យ័ឯសសិក�សភ

បស់ខារនេលមង�ិ។ កននាងមនកេេាមយតបា�ាូ�ក ញ� សដ់ាសន�ដ�សភ និង ងុ បន័តកីក និងងសសរងយកត�ិ�៌

បស់ង្រ� បិបនែថាងាុធណៈតងបពន័��្ព��ិយេមសរសគ់�  ពី�សកករខកសងតត�ស�កងែបបបក��់

យ័ឯសសិក�ិ ដ់�សត�ណងរស�េនះ�ិ។ 

 សម្ិសគណៈសមា �ិកចិងរន�យរដ�សភ ែដា ងុ បន័ដាសន�ដ�សភ �សត�ណងងរស� ា េយៀប 

ងតត�បនងបពន័��្ព��ិយងសងស់�ញី ដ�សភាតិងតត�កស�េណម បស់េចងស និងងសសរងយកត�ិ� ៌ េកមបអចដ�

សភ�ង់យ័ឯសសិក�ិា្េីសងសី ូ សកខហរ េហមយុខីារនគតេ់ទសរតកីក។ 

 េរយែលស ដ�រន�ីងសសរងយកត�ិ� ៌ឯសឧត� ងអ �ង្�ឌ្ន ងតត�បនងបពន័��្ព��ិយងសងស់�ែីដញ  «ដ�

សភងតត�សេសិខិតសងសសរងយកត�ិ� ៌េហមយងសសរងយកត�ិ�ស៌�ពកងងច់�ិខិតពីដ�សភ»។ 

 េធះបីយរ ងណ េីស សកស ស�េអន ងបធនងអកងសរ�សចងបក់រសិក�ិសនកា បនងតត�ងបពន័��្ព�

�ិយងសងស់�ញី «ងសសរងយកត�ិ�ម៌នសិក�ិ និងសតងសិច�េ��មិខិត្ូនដ�ណា ងេទដ�សភ �ពីសណីបស់េីស

ងសីូ សកខហរ»។ 

 �សត�ណងងរស�ា េយៀប សប៏នែថាងែដញ សនាងសដូចសណី�សត�ណងងរស� ហូ វរ ន ់គ�ងច់�ិខិតពី

ងសសរងយកត�ិ�។៌ េងកយសេកៀត ដ�សភសប៏នេ��មកេេាមយតបា�ាូ�ក បដិេស�ស�េណម ��់យ័ឯសសិក�ិ
េងកេហតក�ញ �សត�ណងងរស�ពក�ធនប់នកករនីតិស្ធេពេពីតកីកេនេលមយ ែដងតត�ក   

យៈេព១ឆ� � បនា បពី់កនក�ត�នរេធសរចេហមយ គ�េនចកងឆ� �២០១១។ 

 �សត�ណងងរស� ូ សកខហរ ងតត�បនដសយ័ឯសសិក�ិកពីែខ ថិកន ឆ� �២០០៩ ដូេច�ះ�សត�ណងង

រស�ូបេនះ ងតត�បតប់ង់យ័ឯសសិក�ិសភបស់ខារនាង២ឆ� � េរយុែតកបេម�តិ ែដធនេរយដ�

�ានកម�។ 
�ជណេងររ�ុ ណងក្រងឆជេ រ�ត��នងេ�ងសរររលកភំ នលេងបំ�រលទ�ល 

 �សត�ណងងរស�ស ង ក្ ីបនបតប់ងស់ម្ិសភព និងបកព�សិក�ិ បនា បពី់កសេងចបស់តកីកស�ពូ

េនងថមកី១ ែខនី ឆ� �២០១១ញ ា្មនេធស និងា្ាបព់ន�នគ ស�កងបណ�ា ងែដេ��មេលមងេរយង្រ� បិ

ងបឆ�ង�សត�ណងងរស�ូបេនះ (េនេព�សត�ណងងរស�ូបេនះបនចកះន�ងគនរ្ រយ ងបាពដ�ែដះអង

ញ បតប់ងដី់េរយុកេបះបេបអ ងព�ែដនារយេ�ៀតណ េហមយឈនេទដ់កដសបេបអ ត�កយងព�

ែដន)  និងិខិតបស់ងបធនដ�សភចកះងថមកី១៥ ែខនី ឆ� �២០១១ ស�ីពីកបម�បសិ់ក�ិបកព�សិក�ិ និងសម្ិសភព

បស់�សត�ណងងរស�ូបេនះ។ 

 េបមគា នកេរះងុយនេយបយ ឯសឧត� ស ង ក្នីាងនិមនសិក�ិេបះេឆ� ត និងឈេឈា ះា្េគេបះ
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េឆ� តា្បនេក េនឆ� �េបះេឆ� ត២០១៣ំងកខ។ 

 សណីេនះន�សនូ�វកប្ដិវកស�កងនីតិក និងដ�េណម កត�ងពីកដសយ័ឯសសិក�ិកសស�កតង និងដ�

េណម កកតេ់សចស�ីបស់តកីក។  

 កេងបមងបស់យន�កតកីកែដងតត�បនេគចតក់កសញ េននិធនម់នឯសង្្ធ�ងងសរងងបឆ�ងនាង�ស

ត�ណងងរស� េរយុែតកបេម�តិនាងន�ា្តរនកី ងុ បន័សភស�កងកឃា �េមង្រ� បិនិងភពា

ត�ណង ស�កងកករ ��់ងបេយ្នរដ់ម� ស់េឆ� តកនែ់តេខិយែថេកៀត។ 

 ស�កងនីតិកកី៤េនះ យ័ឯសសកិ�សភែដងតត�បន��់ា្សម្ិសដ�សភ េដម្កីរខារនស�កងក

ប�េពភសិច�បស់ខារន ាពិេសសកបេម�តិពីកគ�ងស�ែហងេរយ�ាូ�ចងបេ់នះងតត�បនេមេេមញ និ

មនងបេយ្នរធ់ែតេុះស�កងកករត�ណងងរស�។ េនះសេ៏រយុែតមនភពបយងសយ ាំ �ងេពស ស�កង

កដសយ័ឯសសិក�ិសភពី�សត�ណងងរស�។ 

 ចបពី់េដមនីតិកកី៤ ដ�សភបនេ��មកដសយ័ឯសសិក�ិសភពី�សត�ណងងរស�ច�នរន៤េមស តក

េស�មសក�បស់តកីកច�នរន៤ដង ឬមននយ័ញ ា្ែតមនកេស�មសក�ដសយ័ឯសសិក�ិពីតកីក គ�ដ�សភបន

យ់ងពធ�ងស់។ សម្ិសដ�សភេនស់១២២ូប ែតកនកត័េ�្ងន េនែតេ�ៀបនាងសម្ិសសភ 

១២៣ បនា បពី់តីត�សត�ណង ស ង ក្ ី ងតត�បនដសសម្ិសភពសភ េរយុងបធនដ�សភសពី

សម្ិសសភសកបសនកាេនស់ែត១២២ូប េរយគណបស្ស ង ក្ ី និងពបម�ូ សម្ិសថាី �្នរស ែដ

េ��មា្អសនៈ១ ែដាបស់គណបស្ស ង ក្ ី ងតត�េនក�េន។ ងបកេនះ បនេ��មា្ម� ស់េឆ� តខាះនិចងស់ញ  

េរយុែតសម្ិសដ�សភេនស់ែត១២២ូប េតមកនកត័ចងប ់ និងពិភសិេ��មេសចស�ីសេងចេមសណី

េ�្ងន ងតត�ស�ណតច់�នរនសេាងនកត័ងនច�នរនសម្ិសសភសកប១២២ ឬ១២៣ូប? ស�កងនយ័េនះ គ�ញសេាងស�

ងបក់នកត័ែដងតត�ក៥០%+១ េតមញ៥០%+១ងន១២២ូប ឬ១២៣ូប? េបមប�ប និបនពិភសិេរះ

ងុយា្ចងស់ីស់ វអចបន�កបសងុយនិចងស់ីស់រយ ស�កងសណី�សត�ណងងរស�តិចាង១២០

នស ់ែដមងត៧៦ងនដ��ានកម�បនែចងញ ដ�សភមនសម្ិសត�ណងងរស�យរ ងតិច១២០ូប។ 

 ដ��ានកម�សនកា មងត៤៨ថាីបនស�ណតច់�នរនាភគយចងស់ីស់សងមបដ់�េណម កងប ក្�និងកនកត័ 

េ�្ងនងនដ�សភ។ ដូចាកស�ណតសូ់ រកងប ក្� (ច�នរន�សមន�ត�មនស�កងេពងប ក្�សកប) េមសពីរសស់ណ�   

និងេពខាះេមសពី២ប៣ងនសម្ិសដ�សភសកប។ សងមបក់នកត័សដូ៏ចគ� ែដ កនកត័ខាះងតត�ក៥០%+

១ ខាះេកៀត២ប៣ងនច�នរនសម្ិសសភសកប។  

 ដូចេនះប�ប ញ ច�នរនសម្ិសសភសកបងតត�យស១២៣ ស�ណតេ់រយចងប ់ ស�ីពីកស�ណតច់�នរនអសនៈ

ដ�សភនីតិកកី៤ យសច�នរនាសែ់ស�ងែដសភស�ពកងមន(១២២ូប) េងរះកស�ណតច់�នរនសម្ិសសភ

សកប គ�បរះរ់ដ់ច�នរនសូ រក និងសេាងសងមបក់នកត័េ�្ងន ដូចាេបមច�នរនសម្ិសសភសកប១២៣ូប 

កនកត័ែដងតត�កច�នរនតិេងចមនរច់ំ តងន៥០ភគយបូសរយ គ�៦៣សេាង។ បរកែន�ងបសិនេបម ដ�សភយស

ច�នរនេគ១២២ (ខណៈែដ�សត�ណងងរស� ស ង ក្ ីបតប់ងស់ម្ិសភព) េនះតិភគេងចមនរច់ំ តមន

ងន៥០%+១ មនច�នរនងតា៦២សេាង។ េនះាសកខណុរយែដនាងអចងបឈ េនេពែដតិគ�ងក 

(េបៀបវៈ) ភគេងចមនរច់ំ តមនច�នរនងតា៦២សេាង។ 

 កសេង�តសនាងសបបប ញ ដ�សភេនែតសិសេាងនកត័ និងច�នរនសូ រកេ�ៀបនាងច�នរន១២៣ូប ែដ
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ស�ណត ់ េរយចងបស់�ីពីកស�ណតច់�នរនអសនៈដ�សភនីតិកកី៤ ែដមងត១បនែចងញ ច�នរនអសនៈដ�

សភនីតិកកី៤ ងតត�ស�ណតង់តារយយង�បី (១២៣)។ 

 �សត�ណងងរស� ា េយៀប ាសម្ិសគណៈសមា �ិកចិងរន�យរងនដ�សភ និងាត�ណងងរស�ណុ 

ងងពែ�ងបស់គណបស្ងបា្នសនកា បនពន្់នូ�នីតិ��ីិេនះញ ដ�សភេនយសសូ រក១២៣ ាេគងនតិ

េងចមនរច់ំ តស�កងកនកត័េ�្ងន េងរះច�នរនេនះ ងតត�បនស�ណតពី់ដ�បូងបស់គណៈសមា �ិកាតិេៀបច�ក

េបះេឆ� តេនសនកា(គ.្.ប) និែសែងបេក «ងតត�យស១២៣ េងរះងតត�យស៦៣េលមងេទ សម្ិសដ�សភមនច�នរន
បរកណ៉ា ង... េងរះកេបះេឆ� ត គ.្.ប កករ អុ ់១២៣ូបេហមយ ។»  

 �សត�ណងងរស� យា សក�ណ៉ ត�ណងងរស�សពីណុ��េពគណបស្ស ង ក្ ី យ់ញ ដ�សភ

ស�ណតយ់សច�នរនសូ រកសកប១២៣ េរយុែតេនះាច�នរនស�ណតយ់សត�ងពីេដមអណតិ�ដ�បូងស «�ាតេគ
យស១២៣  េយមងយសច�នរនែដេគងបកសសកពភពត�ងពីេដមម� ាង»។  

 គណបស្ស ង ក្ ី ងបកន់្ �ហនិេរះដូសមសភពត�ណងងរស� �្នរសតីត�សត�ណងងរស�ណុ 

ស�ពងច់ េីស ស ង ក្ ី េក េងរះញ គណបស្ស ង ក្ ីនិកករ អុ ់កកតេ់ធសបស់តកីកេនះេក 

េរយយ់ញ េនះាេអងនេយបយ និែនាេអងងពហាកណុេនះេក េហមយេីស ស ង ក្ ី សេ៏នែតា

ត�ណងងរស�ស�ងបគ់ណបស្ស ង ក្ ី និងស�ងបង់បាពដ�ែដបនេបះេឆ� តា្គត។់ តមងត១២០ថាីងន

ចងប ់ ស�ីពីកេបះេឆ� តេង ម្សត�ងត�ណងងរស� បន��់សិកិ�ដ់គណបស្នេយបយ អចេស�មេង ម្សត�ង

សម្ិសថាី �្នរសសម្ិសសភណែដបតប់ងស់ម្ិសភពសភ។  
�ជណេងររ�ិ ររ� ះលនទនសរនរកកះន�េន�រួងងងរុ� 

 កេមសសនស់រស�ីចូរស�កងនេយបយ បនកា យាសសាភពរយដស៏�ំន់បស់ងបេកសសនកា ែដរ

មនស�ណតេ់នស�កងេគេដសហ�ត្ រក��់សូតេង�ាូ�ក េរយង្រ� បិស�ងបត់រនកីដ� និងគណបស្

រយច�នរនមន ចនរស�ីបស់ខារនេកៀត។ ត�ណងងរស� គ�ាតរនកីដស៏�ពូរយេនស�កងងបេកសសនកា។ 

េធះបីយរ ងណ�សត�ណងងរស�រស�ីមនតិចតរចច�នរន២៦ូប (២១% ងនត�ណងងរស�សកប១២៣ូប) េបមេងបរប

េ�ៀបនាងច�នរនងបា្នារស�ីសនកាសកបងបមណ៥២%។ 

 េនខណៈច�នរនត�ណងងរស�រស�ីេនតិចតរច �សត�ណងងរស�ខាះេនែត្របឧបសគអស�កងកប�េពភសិច�ងតត�

េគគ�ងនិា្េ��មសសាភព និងតត�បនេមសកាសចិត�េរយ��់ភពបយងសយ ាពិេសសរន�ីេនូរ� នែដ

បនេ��មកេ មសេមងច�េរះ�សនេយបយសពីគណបស្េ�្ងន។ េហមយ�សត�ណងងរស�រស�ីសនកាេនែតនិ

អចបេង�មតងសររស�ី េដម្កីរ និងេមសកាសចិត��ងបេយ្នររស�ីែដេពេនះសភមនយៈេពាង១៩ឆ� �

េហមយ េធះបីាថាីនេនះ មនកេងាែង្ង និងេមសកាសចិត�ពី ងុ បន័ន�ាតិសេ៏រយ។ ែដងបេកសស�កងត�បន់

េនះ ដូចាងបេកសេ�ៀតណបនបេង�មតា្មនងសររស�ីេនះរេទេហមយ។ 

 េនខណៈែដខារនមនច�នរនតិច េហមយនិអចចងាងសរបន េនះត�ណងងរស�រស�ីនាងពិបសសេងច

កបេដម្�ីងបេយ្នរបស់ខារន ាពិេសសរស�ី េហមយកប�េពតរនកីបស់ខារននាងេនែតបន�្ របឧបសគអ

េរយគា នកេរះងុយ ែដអចបង�ា្ាកបនាកចបបប សដ់់តរនកីរស�ីាគណបស្ងបឆ�ង ងែស យ័ ាំ ច

ស�កងកប�េពតរនកីបស់ត�ណងងរស�រស�ី ា�សឃា �េមសសាភពនក�ត�ចងប់បស់ង្រ� បិ េហមយា

ស�� � ិ្  មនស�ងបស់នកាស�កងកេមសស�ពស់សិកិ�រស�ីស�កង�ស័ិយនេយបយ។ 
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 េនស�កងដ�សភសនកា បច�កប្ន�មនគណបស្ែត២បរកេណ៉ះ ែដមនត�ណងងរស�រស�ីែតនិន� ក

នេយបយេនែតាឧបសគអ េដម្បីេង�មតងសរត�ណងងរស�រស�ីេសមតេលមង។ ាងេនះេទេកៀត �សត�ណងងរស�រស�ី
ែដសពីបស្េ�្ងគ� រស់និ្រយ គ� េទ�ិេទស េនេព�សត�ណងងរស�រស�ី្របឧបសគអ។ 

 �សត�ណងងរស� ូ សកខហរ សពីគណបស្ស ង ក្ីណុស�ពត គ�ា�សត�ណងងរស�សសារយូបធ�ង

កចកះូរ� ន និងបេម�តិ េធះបីយរ ងណ �សត�ណងងរស�ូបេនះាេអយនងតត�បនេ មសេមងពីេពខាះ�ស

ត�ណងងរស�រស�ីសពីគណបស្េ�្ងន។ សសាភព�សត�ណងងរស�ូបេនះ េពខាះសង៏តត�បនងង�ង និងគ�ងគ�

ែហពីអា� �ូរ� នែដ។ 

 ឧបសគអថាីនែដ�សត�ណងងរស�ូបេនះ្រប គ�កបរកនបរង ងង�ងកបចកះប់ �ងបាពដ�ពីកពិនិត្បម ី
េឈា ះនិង កចកះេឈា ះេបះេឆ� តបស់�សត�ណងងរស� ូ សកខហរ េនសប� តស់ងេកះ ង្ធនី��េព ពី

ស�ណស់រន�ីបរូិស និងេចសប� តេ់រយេចកញ បនេ��មេឃសននេយបយ។ េហមយសនាងសថាីនែដ �ស

ត�ណងងរស�ូបេនះ សង៏តត�បនអា� �េនតូរ� ន និងាសម្ិសគណបស្ងបា្នប�តិប�យ័េរយេងបម
រស្ស�ដីគ�ង តយយី�សរដ�េណម ារយនាង�សត�ណងងរស�ូបេនះ ខណៈែដ�សត�ណងងរស�ូបេនះ

បនចកះ្របងបាពដ�ស�កងកប់ ��សងសរសពីសិកិ�កករបនកែថសិសកខភព េនងថមកី២៨ ែខសស�រ ឆ� �

២០១១េនងសរងបតដ់�បង។ 

 �សត�ណងងរស� ូ សកខហរ មនងបុសនរញ វបរះរ់សិកិ�ាត�ណងងរស�ស�កងកប�េពតរនកី និង

សក�តងិភព េហមយាេអងបង�េរយេចតននេយបយ «វ �េីដ់សិកិ�ាត�ណងងរស� វាេអងគណបស្ងបា
្នគតញ់ ារន�ីសពីគណបស្ងបា្ន...ងបា្ននាងនិរហ នស្របងី បរះរ់សិកិ�ងបា្ន បរះរ់ដ់
សក�តងភិពបស់ងី» ។  

 េធះបីយរ ងណ ��បិសធ�ងេនះរសបី់ដូចា និងតត�បនកករ អុ ់េរយត�ណងងរស�រស�ីសពី

គណបស្កន់�ណច �សត�ណងងរស� េរន សករ ីាត�ណងរស�រស�ីណុសណ�  សពីគណបស្ងបា្ន

សនកាបនមនងបុសនរញ េអងែដបនេសមតេលមងំងេមច�េរះ�សត�ណងងរស� រ សកខហរ េនះាេអងនិ

ពិត។ 

 េងពីសត� និន� កនេយបយ អចមនសត� ងនកែបងែចសតរនកីា្មនស� ៌េនស�កងងសរត�ណងងរស�

រស�ីែដងតត�បេង�មត។ និែននិមនសណីែដ�សត�ណងងរស�រស�ីសពីគណបស្េ�្ងនគ�  ចកះូរ� នរគ�

េនះេក វមន សប៏រកែន� គ�មនតិចតរច។ �សត�ណងងរស�រស�ី េរន សករ ីបនចបអ់ាណរ ច�េរះកបេង�មតងសរ

រស�ីេនដ�សភសនកាញ ាក�បសស�កងកបេង�មតា្មនងសររស�ីេនះណស់ េងរះធធា្មនេនាៈចូរ 

ពីងសររស�ីសពីគណបស្ងបឆ�ង�ងែដ «ចងច់ងងសងងសររស�ីែដ ែតតម់នរស�ីគណបស្ងបឆ�ងចូរ ពិបស
េចូណស់...េហមយស៏និអចត�េនត័េក [េដម្បីេង�មតងសររស�ីបស់ដ�សភេនះ]  េងរះងតត�កងប ក្�នកត័
ពិភសិ»។  

 ារយេនះែដ �សត�ណងងរស� ែស សក�ណ៉តនរ សពីគណបស្ស ង ក្ ីធា បប់នេមសេលមងញ «គា នតមា
ភព [ស�កងកែបងែចសតរនកីស�កងងសររស�ីបស់ដ�សភ]។ [ឧធហណរ ] ខ�ក �ធា បប់នចូរារយងសររសងីគណៈសា
កតេខតងរយច�នរនេទែចស�ណយ។ េ��មសនាសញឱ្ងបធនងសរមនសិក�និិយយ។ ងបធនសពីគណបស្
កន់�ណចេកៀត េហមយេយមងេទបនងអកយបេមកចតែ់ចងនិេសាមភព។»  



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ48 

 ធ�ង�សត�ណងងរស�រស�ីកន់�ណច និងងបឆ�ង សកក�ែតចងប់េង�មតងសររស�ី សប៏រកែន�សកក�ែតេមេេមញ 

និន� កខកសគ�  គ�ាឧបសគអដ�៏�។ ដូចេនះកចងប់េង�មតងសរត�ណងងរស�រស�ីបន គ�វពាងែ�បសេទេមេនាៈបស់ត� 

ណងងរស�រស�ីផា ់ ែដយសប�ប រស�ីរសេ់មនិន� កនេយបយបស់គណបស្ែដងគបង់គងេរយបកសន។  

ារយគ� ែដ ចងបេ់បះេឆ� តែដស�ណតស់ម្ិសភពត�ណងងរស� ងតត�បតប់ងេ់នេពបតប់ងស់ម្ិសភពពី

គណបស្ គរកបេដម្�ី�់�ណចត�ណងងរស�ស�កងកតសហូតិារយនគណបស្។  
រសេេងរំឹ�ល�កណន រងរបជរភយសា ន (AIPA)នដលដដរភកះមបិិរ� រសផ�ុ  

 សិច�ងប ក្�សភអ ហុ ន ែដេ��មេលមងស�កងងបធនបក «តរនកីអយបរ  ស�កងកសុងសហគនរអ ហុ នរយ

ងបសបេរយ�បិកភព» បនេ��មេលមងស�កងយៈ៧ងថម េន�មិនសន�ិភពងនគណៈដ�រន�ី។ កងប ក្�េនះេដម្េីរះ

ងុយប�ប េ�្ងន ស�កងត�បន់រគ� បស់ងបេកសាសម្ិសអ ហុ ន និងេគេដេដម្បីេង�មតសហគនរអ ហុ ន

េដម្ីសា្បននូ�េរះងុយែដមនេសងភពរយ។ សន�ិបតេនះ មនកចូរពីសម្ិសសភសពី

ងបេកសាសម្ិសអ ហុ ន និងងបេកសេង�តេ�្ងនេកៀត ដូចា្បរកន សភ�កប  ងបេកសូរ �ុ ី កណរ 

ចិន ឥណុ និងកស ក្ ី  េហមយស�កងេនះែដ សនកាាងបធនអយបរ េមកី៣២។ ស�កងេនះសេង�តេេមែដញ មន

ត�ណងងរស�សែត៣គណបស្បរកេណ៉ះ ែដបនចូរស�កងកងប ក្�សភអ ហុ ន គ�គណបស្ងបា្នសនកា 

គណបស្ស ង ក្ ីនិងគណបស្សិកិ�នកស្ាសម្ិស និងងបធនគណៈសាកងនសិច�ងប ក្�អយបរ ។ 

 ក��ងនកងប ក្�សភអយបរ េមសកី៣២េនះ គ�បនស�េចេមកងរងេមដ�េណះងុយងបសបេរយ

េចភពនូ�ប�ប ងបឈថាី និងបនឯសភពេមបយកណរ រយច�នរន ែដប�េពយៈេពរយឆ� �ែដសនកា

ាងបធនអយបរ  និងបននកត័េសចស�ីស�េចច�នរន២៥ច�ណក ច ែដមនដូចាសន�ិសកខ នេយបយ េសដ�សិច� 

សងអ និង�ប្� ៌ ប�ប ងបា្ន និងក�ិឌ្នរេរយេចភព ប�ប ប ិុ ង ន កងគបង់គង�នធនកាស ក

ងគបង់គងេងគះហន�ងយ �្ង�េាងនន េងគះញ� សេ់រយុងគប់នី និងផា ស់ប�ូបកពិេុ�នរ ងពធ�ងសិច�សហ

ងបតិបតិ�ការយងបេកសសេង�តកណរ  និងេសចស�ីែថាងកណរ រ។ 

 តស�ដី�សត�ណងងរស� ឈង �កន ាងបធនងនសិច�ពិភសិគណៈសាក បនមនងបុសនរញ សិច�

ពិភសិេនះនាង �្កេ��មា្សនកាសុងសតងភព េដម្េី��មសមហណសាេសចស�ីចូអ ហុ ន និងពិភសិពីក

េងតរខារនបស់អ ហុ នស�ងបស់�បនាងប�ែប�រប ិុ ង ន «េដម្ាី្អ ហុ នថាី គ�េ�ៀតណ ឡ� សនកា អចេ��មស
មហណសាេសចស�ខីារនេទស�កងអ ហុ នបន េដម្េីងតរខារនេៀបច�រច�ែណសសុងសហគនរអ ហុ នេនឆ� �
២០១៥។ ច�ណក ចរយេកៀតា្យ់ញ ប ិុ ង នវខូចំតធ�ងូ ពិេសសូេហតកសពីងបេកសឧសិហសា
��ន សក�ា្មនកេចកគ� សពីងបេកសតូច កបង់ងពេឈម ឬងបេកស��នបេម�ឧសា័ន េហមយប�ប េនះាប�ប �� 
េយមងកករ អុ ់ប�ប  េយមងងតត�យសចិត�កកសរសញ់ េតមប ិុ ង នខូចេហមយេនះ េតមេយមងងតត�បន �ិខារនេយមងែដា
ពដ�បស់អ ហុ នងតត�េ��មយរ ងេច។ » 

 ថ�កិស�ងបច់�ណយេមកច�ណយកូេទ េមកេៀបច�េ��មាម� ស់�ាះងនសិច�ងប ក្�អយបរ េនះច�នរន១,៣ 

ីនដក ាី អេសិ��់េរយង្រ� បិ ែដគេងមងេស�មបស់ដ�សភមនច�នរន១,៩ីនដក ាី ។ សនាងស  

មនកះិគនពី់ត�ណងងរស�សពីគណបស្ងបឆ�ងញ កច�ណយេនះមនសកណៈខ ះ  ំ យ និងសសាភព �្ក

ា្មនេរះងុយប�ប រយច�នរន អយបរ េននិធនប់នប�េពតរនកីា្ងបសិកិ�ភពេនេលមយេក និងញ ក

េៀបច�េនះ គ�ងគនែ់តេដម្េីមស�ពស់កខមតគ់ណបស្កន់�ណចបរកេណ៉ះ។ �សត�ណងងរស� សកន េយ័ បន



បយកណរ សេង�តសភ និងត�ណងងរសងនីតិកកី៤(ស�� ២០០៨-ថិកន ២០១៣)ា លតព័រ49 

មនងបុនរញ «សិច�ងប ក្� AIPAេនះ តសា��ីិេៀបច� គ�ងគនែ់តាកេៀបច�េដម្ាី្�សសចូរកករបនក
េ��មដ�េណម សិន� គ�ស់កាសងបសេ់ងចមនណស់។ » 
 សភអយបរ  (AIPA) ែដមនងបេកសច�នរន១០េនះ បន��ិត�ពីេឈា ះសនន័�ភពបស់សមគន�សភ 

(AIPO) បនបេង�មតេលមងត�ងពីឆ� �១៩៧០ ែដមនងបេកសសម្ិសអ ហុ នច�នរន៥ ដូចាងបេកសឥណូុេនសកី 

ហ�ីីពីន មរ េលសកី សិងបបក ី ងថា ងុ បនិស ែដស�កងេនះសភងបេកសឥណូុេនសកី ាងបេកស��រចេ��មគ�និត។ 

េហមយសនកាចូាសម្ិសន�សភ(អយបរ ) ត�ងពី១៩៩៩។ េគប�ណងងនន�សភអ ហុ នេនះ គ�េដម្ី
ងបតិបត�ិកេមក�ិឌ្នរ�ស័ិយេសដ�សិច� សងអសិច� និង�ប្�ស៌�កងត�បន ់តយៈសា��ីិងនកសហងបតិបត�ិក

េ�្ងន េដម្កីរេសងភពនេយបយ និងេសដ�សិច�ស�កងត�បន ់ ងបឆ�ងនាងកងបសរតងបែ្ងពីរ�ណច  

េហមយសា៏េ�កិករយេដម្េី��មេសចស�ីស�េចចិត�ច�េរះប�ប េ�្ងនស�កងត�បន។់ ង់កងប ក្�បស់ន�សភអ ហុ ន

េកតញ់ អយបរ េនះ គ�ែតងែតមនកចូរពីំងគណៈងបតិូេង�តកណរ ាងបេកសាងដគូ�ងែដ។ 
�ជណេងររ�ុ ណងក្រងឆជេ សេន�ំល�ករួសដេសេល កកបេកសេ�ដងជដ��កកបេរភ 

 េនងថមងពហស្តកីិ០៩ ែខសីរ ឆ� �២០១២េនះ ដ�សភបនបន�សយ័ងប ក្�បស់ខារនែដបនេម ម

េីសនយសដ�រន�ី ហហកន ែសន សេេាមយប�ា��ពីកបេបះបេបអ ងព�ែដន វងងពះងាណចងសសនកា និង

ុធណដ�សងអនិយេ�ៀតណ ែដាកេេាមយតបនាងិខិតបស់េីស សកន េយ័ �សត�ណងងរស�គណ

បស្ស ង ក្ីណុ��េព។ 

 ស�កងកសេេាមយប�ា�បស់េីសនយសដ�រន�ីេនស�កងដ�សភ ងតត�បនងបធនដ�សភបនងបកសស�កងងអ

ងប ក្� េរយនិនក�� តា្�សត�ណងងរស�មនកសរេដេរ ាស�ណរ េទងបកខង្រ� បិ េរយ

ងគនែ់តនក�� តា្ងបកខង្រ� បិនិយយេេាមយតបនាងស�ណរ  ែដ�សត�ណងងរស�បនសរេនេពរស់

ិខិតបរកេណ៉ះ ពីប�ប េបះបេបអ ងព�ែដន វងងពះងាណចងសសនកា និងុធណដ�សងអនិយេ�ៀតណ។  

 កនិា្សរេដេរេនះ និែនាេមសកីរយេក ែដដ�សភនិឱ្�សត�ណងងរស�គណបស្

ងបឆ�ង ស�កងកសរេដេរសនាងេទ�សត�ណងងរស� សកន េយ័ គណបស្ស ង ក្បីនរសិ់ខិតេទដ�រន�ី
ងសសរងកបា្សេេាមយប�ា�េនស�កងដ�សភ ពីប�ប រយច�នរនរសព់ន�ន័ាងកត�េមងងបសែ់ខបស់សាស សង៏តត�

បនងបធនងអងប ក្�ដ�សភងបកសរនិឱ្មនករសា់ស�ណរ  ឬសរេដេរពីស�ណសត់�ណងងរស�

គណបស្ងបឆ�ងែដាម� ស់ស�ណរ ។  

 តងបក៣២ បកប� ង�ាស�កងងនដ�សភបនែចងញ «ច�េរះចេាមយផា ់មត ់ងបធនដ�សភអចសេងច
េបមសា្មន ឬនិា្មនក្ែ្សេដេរ។ េបមគា នកេបមសា្្ែ្សេដេរេក េនះចេាមយបស់ដ�រន�ី 
ឬបស់នយសដ�រន�ីនាងបម�បស់�ណរ ែត�ង។» 

 េបមេមស�កងមងត៩៦ងនដ��ានកម�  សដូ៏ចគ� េទនាងងបក៣២ បកប� ង�ាស�កងងនដ�សភ ែដបនែចង

ំងេមញ ច�េរះចេាមយផា ់មតង់បធនដ�សភអចសេងចេបមសា្មន ឬនិា្មនក្ែ្សសរេដេរ

ច�េរះស�កងងបកេនះែដ េយមងេេមញ វរសដូ់ចាយកត�ិ�ច៌�េរះ�សត�ណងងរស�គណបស្ងបឆ�ងែដា

ម� ស់ស�ណរ  ែបានិអចសរេដេរបន េរយដ�សភគរែត��់សិក�ិេទា្�សត�ណងងរស�ែដាម� ស់

ស�ណរ អចអនស�ណរ បស់ខារន េរយអចា្ងបាពដ�ែដាម� ស់េឆ� តដាងពីស�ណរ ែដសរេទង្រ� ិ
ប និងេដម្ឱី្ដាងញ កេេាមយបស់ង្រ� បិងតត�នាង�ីែដម� ស់ស�ណរ សរែដឬេក?។ 
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 �សត�ណងងរស� សកន េយ័ គណបស្ស ង ក្ ីណុ��េពបនមនងបុសនរញ «រ� បិរសដូ់ច
ានិមនេសចស�កីា រន ស�កងកប�ា�ពីប�ប ាតិដស៏�ំនេ់នះេក េបមសិនគតប់បប កពិតច�េរះប�ប ងព�ែដនា
ស�ណរ ហ�ាង គត់និងតត�រេគនិឱ្សរេក េដម្បី� សញ់ចេាមយបស់គតហ់�ាងវងតត�និងតត�ី ងតត�មនកសរ
ប� សី់ែថេេមញ រ� បិដូចមន័សកខណុ័ស�ប�ងីដូចនិមនចងស់ីស់ខារនឯងេក ស�កងកេេាមយប�ា�
ារយនាង�សត�ណងងរស�»។  

  �សត�ណងងរស� ា េយៀប គណបស្ងបា្នសនកាណុងងពែ�ង បនមនងបុសនរស�កងងអងប ក្�ដ�

សភញ «...េយងត �្ពូសកី៧មងត៩៦ សដូ៏ចងបក៣២ងនបកប� ង�ាស�កង គ�បនប� សច់ងស់ណស់ ឯស
ឧត�យសេទេមេលមង�ិ �សី�កងេនះខ�ក �េមសស�កងវស្ខណុ័ចកងេងកយ ច�េរះចេាមយផា ់មត ់ ងបធនដ�សភ
អចសេងចេបមសេអយមន ឬនិេអយមនក្ែ្សេដេរ េបមគា នក្ែ្សេដេរេក េនះចេាមយ
បស់ដ�រន� ី ឬបស់នយសដ�រន�នីាងបម�បស់�ណរ ែត�ង និមនី�េងពីហ�ាងេក និងាេនា នកសិក�ិបស់ងបធន
ដ�សភនិែនកបិកសិក�ធិ�ងស់េក»។ 
ដដរភផ�លសពដមដអករលទ�លរួនសំកររ សះមសរបិ ហួសពកក�ជណេងររ�ុ ណងក្រះ េ្ប   

 ស�កងងថមកី២៦ ែខស��  ឆ� �២០១២េនះ ដ�សភាតិបនសេងច��់យ័ឯសសិក�ិ្ូន�សត�ណងងរស� ូ 

សកខហរ គណបស្ស ង ក្ ីណុស�ពត ា្មនយ័ឯសសិក�ិា�សត�ណងងរស�េពេ បនា បពី់ុី

ឧក�ណរ ង្ធនី��េពបន��់នីតិស្ធរចស។ ែដសេងចញ េីសងសីបនប�េពកតព�សិច�ចបស់ព�ងគប់

តកបបអ បដី់កតកីក។ 

 តមងត១៦ ងនចងប ់ស�ីពីសកន�ិសៈត�ណងងរស� «ត�ណងងរស�ណែដមនុងស ងុ ព ឬុ
ដីក ងុ ពសេងចញ ា្នគា នេធសត�ណងងរស�េនះងតត�បនកករាស�័យងប�ត�នូិ�យ័ឯសសិក� ិ និងបកព�
សិក�េិពេេលមង�ិ»។   

 គរប� ស�់ងែដញ �សត�ណងងរស�រ សកខហរ ណុស�ពតគណបស្ស ង ក្ ី សនាងេទ ងតត�បន

សម្ិសដ�សភសេងចេបះេឆ� តនកត័េរយមនស�េង៩១ប៩១ េដម្ដីសយ័ឯសសិក�ិសភា�សត�ណង

ងរស� កពីងថមកី២២ ែខថិកន ឆ� �២០០៩។ ស�កងសណីែដេីសងសីមនកប�ាង��់ារយេីសនយសដ�

រន�ីហហកន ែសន ពីបកបរិេស � ិែដេសមតេចពីកតង �ិបងយេរយងបេយបស់េីសនយសដ�រន�ី ហហកន 

ែសន េនេខត�ស�ពត កពីេដមែខេុ ឆ� �២០០៩សនាងេទ ធសក់ងេទនាងរស្ញ «រស�ីម� សេ់ ម្ង ាំ �ងេហមយ

េីសងសី ូ សកខហរ បនចតក់កសញ គ�ស�េដសេមេីសងសី។ �សត�ណងងរស� ូ សកខហរ ងតត�បនតកីក

កតស់�ីសេងចា្េីសងសីច់ស�ីេីសនយសដ�រន�ី ហហកន ែសន េរយត�ូ�ា្បងង់បសច់�នរន៤,០០០ដក ាី ។ 

 តកេមសេលមងបស់�សត�ណងងរស� ូ សកខហរ គណបស្ស ង ក្ ីបនប� សញ់ ដ�សភបន��់

យ័ឯសសិក�ិ្ូនេីសងសី េហមយក��់យ័ឯសសិក�ិេនះ ដ�សភនិបន្ងមបងបបេ់ីសងសីាកនេក

េរយដ�សភមនកងប ក្�គណៈសាកចិងរន�យរាសមម ត។់ េីសងសីបនបន�េកៀតញ ដ�សភបន��់ិខិត

រយចងបែ់ដចកះហតងេំពីសេ�ច េហង ស�និ ងបធនដ�សភ។  
ពកក�ជណេងររ�ន�េរួងផល�ល�កកកបេកទទួលពដមដអករលទ�លំ រងំមន��បំក 

 �សត�ណងងរស� ូ សកខហរ សពីណុស�ពតគណបស្ ស ង ក្ ី ងតត�បនដ�សភដសយ័ឯសសិក�ិ
កពីរសស់ណ� ែខេុ ឆ� �២០០៩ េនេពេីសងសី មនេអងប�ាង��់ារយសេ�ច នយសដ�រន�ី ហហកន 
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ែសន។ េនងថមកី១៧ ែខសង ឆ� �២០១២ �សត�ណងងរស�គណបស្ងបឆ�ងសពីណុស�ពត េីសងសី ូ 

សកខហរ បនរសឯ់សុរសព់ន័�ននេទកន់ុ ីដ�បូងង្ធនី��េព សក�ា្តកីក��់នូ�នីតិស្ធ 

េដម្កីករយ័ឯសសិក�ិា�សត�ណងងរស�ស�ិ។ បរកែន�ស�កងសណីសក�នីតិស្ធេនះ ងតត�បនតកីកងសរង

��េពបនបដិេស� និងពកករយសិខិតេស�មសក�បស់�សត�ណងងរស� ូ សកខហរ។ 

 េីស សកខ េអន ងពះង្អា� ងងនតកីកងសរង��េពបននិយយញ រស្េស�មសក�ពក�មនឯសុងគប់

ងគនេ់ក េកមបតកីកសេងចនិកករយស។ េីសសកខេអនបន�េកៀតញ «ស�កងរស្សក�ហ�ាង គតរ់សម់នេយង
េហមយនិងមនឯសុរសព់ន័� េហមយដ់ម� ាងំងដ�បគតញ់ ិខិតែដរសេ់នះ មនឯសុេយងនិង
មនឯសុរសព់ន័�ហ�ាងែតវឥតេេម។ រន�ែីដកន់សហ�ាងញ ឥតបនរស់សម� ាងេគសក�យសបណ�ា ងេនះ 
េទ�ិ េដម្ងីបូឯសុេយងរសព់ន័�នាងិខិតរស្សក�ហ�ាងណង »។ 

 �សត�ណងងរស� ូ សកខហរ េននិធនប់នយ័ឯសសិក�ិពីដ�សភេនេលមយេក សដ់េពេនះ 

េរយដ�សភនិធនក់ករិខិតពីតកីកស�កងកា្ដ�សភ��់យ័ឯសសិក�ិ។  

 ច�ែណស�សត�ណងងរស� ា េយៀប ណុងងពែ�ង សពីគណបស្ងបា្នសនកាមនងបុសនញ៏ «

តសនាងេទេយមងេេមញ េបមេគនក�ត�េហមយ េហមយេគេស�មសក�ដូចេនះ តកីកគរែត្ងមបងបប់សដ�សភ�ិ  
េដម្ាី្សភហ�ាងបនដាងញ េគនក�ត� េហមយេគមននីតិស្ធងគបង់គនេ់លមង�ិ»។ 

ពកក�ជណេងររ�ុ ណងក្រះ េ្ប   សចទនដកដដះរន�   

នលេន �លរង�លង��ល ជសំដដដ�ះកនបេ�  

 េនងថមកី១៤ ែខឧសភ ឆ� �២០១២ �សត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ីបនេចកងបកនញ់  នយសដ�រន�ី 

ហហកន ែសន បន �េីដ��ានកម� ងនងពះងាណចងសសនកា េគចនិចូខារនសេេាមយប�ា�ច�េរះកខដ�សភ។ 

�សត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្ ី សប៏នេចកងបកនេ់ទេម ងបធនដ�សភញ និបនបម ូ នស�ណរ សម្ិស

សភបស់ខារន ែដេស�មេកះេនយសដ�រន�ី និងនីតិងបតិបត�ិេទេេាមយប�ា�ស�កងដ�សភ។ 

 �សត�ណងងរស� សកន េយ័ ណុ��េពគណបស្ស ង ក្ ី បនេចកងបកនន់យសដ�រន�ីញ បន

 �េីដ��ានកម� ងនងពះងាណចងសសនកា េរយូេហតកនិចូខារនសប�ា�េនស�កងដ�សភ។ �សត�ណង

ងរស� សកន េយ័ បនរសិ់ខិតា�ាូ�កេទងបកខង្រ� បិ េស�មសក�ឱ្សប�ា�ពន្់ពីសិច�ងប ក្�អ ហុ ន ស�ី
�ពី�និសសាងងពេឈម និងប�ប េ�្ងនេកៀតែដមនេសមតេលមងស�កងងបេកសសនកា។ 

 �សត�ណងងរស� សកន េយ័ ណុ��េពគណបស្ស ង ក្ ីបនមនងបុសនរញ «តរនកីបស់រ� បិ
 គ�ងតត�ែតសេេាមយច�េរះស�ណរ បស់�សត�ណងងរស� េហមយេព�សត�ណងងរស�េសេេាមយេនសភ ងតត�
សេេាមយ េហមយមងត៩៦ ែដបនែចងហ�ាង េហមយឥលូ�ហ�ាងេយមងេគតន់ត់ស េហមយេយមងសរស�ណរ គត ់
សេ៏គនិេេាមយ អហ�ាង គ� �េីដ��ានកម�  »។ 

 េបមតកសម� សនរបស់�កិ ក្អសកីេស ីេទ�សត�ណងងរស� សកន េយ័ បនឱ្ដាងញ ស�កង�លកងឆ� �២០១១ 

ស�កងច�េណិខិត ឬស�េណម បស់សម្ិសបស្ងបឆ�ង ែដបនេស�មា្នយសដ�រន�ី ហហកន ែសនេេាមយប�ា�េម
ប�ប ាតិ��នាង១៥០សណី ែដមនកេេាមយប�ា�និបន៥០ភគយ�ង ាពិេសសកេេាមយតបមនកយ�ត

យរ � និងសបតដ��ានកម� េនះេក។ 

 �សត�ណងងរស� ា េយៀប ណុងងពែ�ង សពីគណបស្ងបា្នសនកាបនងបុសនរញ « តចងប់
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ដ��ានកម�បនែចងញ ត�ណងងរស�រសស់�ណរ េទរ� បិងតត�សេសាីយសកណរ ស្ ងបគ់្ូនត 
យៈងបធនដ�សភ េហមយតបកប� ង�ាស�កងងនដ�សភ ចេាមយបស់ដ�រន� ីឬបស់នយសដ�រន�ីអចេ��មេរយ
ផា ់មត ់ ឬសេសាីយសកណរ ស្ េនេពែដនយសដ�រន�ីមនកមាស និងាប់�់ អច
ពន្េពស�កងកេេាមយតប េហមយ�ែីដេីស សកន េយ័ េមសេលមងេនះ គ��ប្�៌បស់គណបស្ឆ�ងែដ
ែតងែតងបឆ�ងនាងរ� បិ»។ 

 ច�ែណសេីស ង� សកីផន ដ�េំ�ិក និងារន�ីន�រស្កីស�ីកគណៈដ�រន�ី បនេេាមយតបស�កង�កិ ក្
អសកីេសញី ងបកខដាសន�រ� បិសព�ងថមនិេ��សងបែហសច�េរះិខិត ឬស�េណម បស្ងបឆ�ងេក។ េីសបន�ញ 

មនស�េណម រន�ីបស្ងបឆ�ងាង៩០ភគយ ងតត�បនងបកខដាសន�បសងុយស�កងអណតិ�កី៤ងនដ�សភ។  

 តមងត៩៦ងនចងប់ដ��ានកបនែចងញ «ត�ណងងរស�មនសិក�ិរសស់�ណរ ដ់ង្រ� បិ។ 

ស�ណរ េនះងតត�សេសាីយសកណរ ស្ងបគ់្ូន តយៈងបធនដ�សភ»។ 

 ងបសិនេបមេមស�កងងបក៣២ បកប� ង�ាស�កងងនដ�សភបនែចងញ «ចេាមយបស់ដ�រន�ី ឬបស់នយសដ�

រន�ី អចេ��មេរយផា ់មត ់ ឬសេសាីយសកណរ ស្។» ស�កងងបក៣២ បកប� ង�ាស�កងងនដ�សភបន

ស�ណតេ់កៀតញ «ចេាមយំងេមេនះ ងតត�េ��មេលមងស�កងយៈេពងប�ពីងថម បនា បពី់បនកករស�ណរ »។ 

 ារយគ� េនះែដ �សត�ណងងរស� សកន េយ័ ណុ��េពបនបន�េកៀតញ េីសនាងចត�់ធិនកប�ាង

េទងសរងបាសិដ��ានកម�  ែដានីតិ��ីិសភ និងេទងពះរស្ងត េងរះាេគកណរ ង្រ� បិសង៏តត�

្របងពះរស្ងតពីអកិត្�ង េដម្ងីយកណរ េស�មា្ងពះរស្ងត �ាសរ� បិ ងតត�ែតេគពដ��ានកម�

ងតត�េេាមយង់ស�ណរ �សត�ណងងរស� េហមយនាងចូេេាមយផា ់មតេ់នស�កងដ�សភ តកស�ណតត់ដ��ានក

ម�។ 

 តកសេង�តបស់ខកែរហ� ត�ងពីអណត�ិដ�សភនីតិកកីពីស នយសដ�រន�ីនិបនចូេេាមយ

ផា ់មតេ់នស�កងដ�សភេនេលមយ។ 

រភសេន�ះលនទនសរនន �ល�ល� រិរសំ រសកកបេកំេួពដមដអករលទល�ពកក�ជណេងររ� 

 ដ�សភែដែតងែតស�រដ់កេស�មសក�បស់ងសសរងយកត�ិ� ៌ ស�កងកេស�មសក�ព្រយ័ឯសសិកិ�បស់�ស

ត�ណងងរស� េដម្អីចា្តកីកេកះេត�ណងងរស�េទុសសរធសក់ងនាងបណ�ា ងបនេនះ េនែតនិ

ធនម់ននីតី��ីិណរយចងស់ីស់ ស�កងកព្រយ័ឯសសិកិ�សម្ិសសភបស់ខារន ែចងា្ចងស់ពីកព្រ និង

កងបគ់យ័ឯសសិកិ�ស�ិ។ កព្រយ័ឯសសិកិ�េនះ ែតងែតេ��មេលមងេរយនិមនកពិភសិ ុសសរ 

��់ឱកសដ់ត�ណងងរស�ែដនាងងតត�ដសយ័ឯសសិកិ� បនបសងុយរសព់ន័�នាងបណ�ា ង កនា្សម្ិស

សភេ�្ងនេកៀតបនយ់ កននាងេ��មកស�េចចិត�ព្រយ័ឯសសិកិ�។  

 េនស�កងកចងប់សកន�ិសៈស�ីពីត�ណងងរស�បនែចងញ េសចស�ីសក�េមសយ័ឯសសិកិ�សភបស់ត�ណងង

រស�ូបណរយ ងតត�េ��មេលមងេរយដ�រន�ីងសសរងយកតិ�� ៌ េរយមនភ បេ់សចស�ីែថាងេហតកសារយ�ង េ��ម្ូន

ងបធនដ�សភ។ 

 កព្រយ័ឯសសិកិ�េនះ ធធា្មនសេាងភគេងចមនយរ ងតិច២ប៣ងនសម្ិសដ�សភធ�ងូ។ 

េនះសម៏ននយ័ញ សម្ិសដ�សភធ�ងស់អចមនសិកិ�និេមសងដ ងតត�ែតយ់ងពព្រយ័ឯសសិកិ�េនះែដ  

េបមេធះាមនកេស�មសក�ពីងសសរងយកតិ��ស៌េ៏រយ។ 
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 េធះបីយរ ងណស៏�សត�ណងងរស� ា េយៀប មនងបុសនររសព់ន�នាងនីតិ��ីិងនកដសយ័ឯសសិកិ�

េនះញ ដ�សភងតត�ែតព្រយ័ឯសសិកិ�តកេស�មសក�បស់ងសសរងយកតិ�� ៌ េដម្េីបមស�ាូ�ា្តកីកេចកសរ�ស

ត�ណងងរស�បន «គណៈសមា �ិកចិងរន�យរ បនឯសភពច�បច ់ ងតត�ែតេមសយ័ឯសសិក�ិសភបស់េីស  
ចន ់ េចង េដម្អីចា្តកីកុសសរពត័ម៌ន ឬប�ា��ពីស�ណរ បស់ងពះង្អា�  ឬបស់េចងសេសកមបេង�ត
េទត�ែីដមនែចងេនស�កងងបធនបកងនរស្បណ�ា ង។» 

 �សត�ណងងរស� ចន ់ េចង ងតត�បនដ�សភដសយ័ឯសសិកិ�កពីងថមកី២០ ែខ��ូ ឆ� �២០១១ សនាងេទ

េនះេងកសេាង៨៨ប៩៧ េរយុខីារននិបនកករិខិតា�ាូ�កណរយរសព់ន�នាងកព្រយ័ឯសសិកិ� 

េនះ។ «ខ�ក �និបនដាងេុះញ មនេគប�ាងខ�ក �េហមយ ខ�ក �ស៏និបនកករឯសុា�ាូ�កណរយពីងសសរងញ េគ
េចកខ�ក � និងិខិតសូព្រយ័ឯសសិកិ�ខ�ក �េក។» 

 សកបសមននយ័ញ និញេធះាេអងងរ �េសមតេលមងយរ ងណ យកតិ�� ៌ឬនិយកតិ�� ៌សេហតក� ឬនិ

សេហតក�យរ ងណ គ�ដ�សភងតត�ែតសេងចព្រយ័ឯសសិកិ�បស់សម្ិសខារន េទតង់កេស�មសក�បស់

តកីក េរយដ�សភនិច�បចពិ់ចណេមេហតក�ងនេដមចងនបណ�ា ងែដ។ 

 ែតងបសិនេបមេមេនស�កងមងត១៣ងនចងប ់ស�ីពីសកន�ិសៈត�ណងងរស�បនែចង�ងែដញ កេក�ខារន ឬក

េចកងបកនត់�ណងងរស�ណងតត�ផប ស ងបសិនេបមដ�សភបេម�តិា្ផប សតតិភគេងចមន ៣ភគ៤ងនច�នរន

សម្ិសដ�សភធ�ងូ។ 

 ដ�សភនិងបសដញ នាងងតត�ែតព្រយ័ឯសសិកិ�ង់ងគបក់េស�មបស់ងសសរងយកតិ��ែ៌ដ គ�ពរសគតអ់ច

មនសិកិ�បដិេស� និងចត�់ធិនកា្ផប សច�េរះកេស�មេនះ។ 

 �សត�ណងងរស�សពីគណបស្េ�្ងនេកៀតសយ៏់ញ កព្រយ័ឯសសិកិ�េនះ គ�និបន��់សិកិ�ដ់

ុខីារនបនបេម�តិស�កងកករខារន កននាងសភេពងអេមសងដដសយ័ឯសសិកិ�បស់គត ់ ពិេសសេ��ម
ា្ត�ណងងរស�េ�្ងនបនងាបាពត័ម៌នាស់ី ស�់ង និងេដម្ាី្ត�ណងងរស�ែដងតត�េគព្រយ័ឯសសិកិ�

េនះបនស់ចិត�។ 

 �សត�ណងងរស� ែយរ បកម�ឫកិ� សពីគណបស្សិកិ�នកស្ណុងងពែ�ង បនមនងបុសនរញ វមន

ភពយកតិ��ហ៌រសេហតក និែនកឯសភពគ�  «កននាងសេងចព្រយ័ឯសសិកិ�បស់�សត�ណងងរស�យរ ង
េរចណស់ ងតត�មនកពិភសិែដច�េរះ�សែដងេងគះ �សែដងតត�ដសយ័សិកិ�សនាងស េយមងសេង�ត
េេមញ និមនា្មនកពិភសិ និងសរេដេរនូ� ក្��ិកព្រយ័ឯសសិកិ�។» 

 �សត�ណងងរស� គក្ រីូ សពីគណបស្ហ�ហហនសកិនបកិចេនណុស�ពង�់� បនមនងបុសនរងសេដៀងេនះ

�ងែដញ «គរែដ គរែតម� ស់គ� ស់ចិត� កននាងដសយ័គតង់តត�េ��មយរ ងេច ងតត�បននិយយា្គ� ស់ចិត� 
េដម្ាី្ត�ណងងរស�១២២បនយ់ញ គតខ់កសីបនតកីកេគេ��មរស្សក�េចកគតេ់ទប�ា�ស�កងតកីក... 
ម� ស់ខារនែដងតត�េគដសយ័ឯសសិកិ�បនប�ា�េនកខត�ណងងរស�ធ�ងស់ា្គតដ់ាង ្រនកត�ណងងរស�ខាះ
គត់និបនដាង�ង គតដ់ាងែតគណៈចិងរន�យរបរកនា នូបស�កងដ�សភ»។ 

 �សត�ណងងរស�គណបស្សង ក្ចី�នរន៤ូប ធា បង់តត�បនដ�សភដសយ័ឯសសិកិ� ស�កងណត�ិកី៤េនះ គ�
តីត�សត�ណងងរស� ស ង ក្ ី�សត�ណងងរស� ហូ វរ ន ់�សត�ណងងរស� ូ សកខហរ និងចកងេងកយេនះ គ��ស

ត�ណងងរស� ចន ់ េចង។ ង់សណីព្រយ័ឯសសិកិ�សនាងស ម� ស់ុខីារននិែដបនេលមងប�ា�េនកខ
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សម្ិសដ�សភេក េហមយស៏និធា បម់នក្ែ្ស ពិភសិ េដេរស�កងសិច�ងប ក្�េពងអេក។ 
ស�ព� ិ�ជៃលងរសដដរភសរងរលនសងុណងក្រះ េ្ប  ស 
នលេុណងក្រលទល�ះនបរ្ស��ំហលកះលនរមលរងរបជរភ 

 ដ�សភអចងបឈនាងកគ�ងពីំងគណបស្ងបឆ�ងធ�ងពី ងបសិនេបមស�កងសណីគណបស្ធ�ងពីេនះ 

និចូរងប ក្�េពងអដ�សភ េនះច�នរនសម្ិសដ�សភសកបមនច�នរនែត៩៤បរកេណ៉ះ េហមយងបសិនេបម និ

ងបប់ម�ូ �សត�ណងងរស�ធ�ង១១ូប ែដមនននៈានយសដ�រន�ី េកសដ�រន�ី និងាដ�រន�ី�ងែដេនះ 

ច�នរនសភ សម្ិសសភសកបមនែត៨៣េនះ សេាងេនះវងប�ិតងបេផយនាងកនកត័ណែដេគយសស

េាងនកត័ ២ភគ៣ (ងតត�កសូក � ៨២សេាងយរ ងតិច)។ េនះនិងបប់ម�ូ �ត�មនបស់ត�ណងងរស� ែដ

គតម់ន�កៈ និង �្ង�។ កខមត់បស់ដ�សភ នាងអចងបឈនាងភពអបឱ់នឆសន�ាតិ េនខណៈែដដ�

សភមនែតសេាងបស់គណបស្កន់�ណច និងគណបស្មនសេាងតិចងបែហ៣% េរយបត់ស់សេាង

ងបមណ២៤%ងនច�នរនអសនៈសកប (ត�ណងងរស�គណបស្ស ង ក្២ី៦ូប និង៣ូប សពីគណបស្សិកិ� 

នកស្)។  

 ាេអយន គណបស្ងបឆ�ងធ�ងពីេនះ ែតងែតេ��មពហិកនិចូរសិច�ងប ក្�េពងអដ�សភ េដម្ពិីភសិ  

និងនកត័េមេសចស�ីងរងចងប់រយច�នរន គ�ស�កងេគប�ណងប� សង់បបង់បាពដ� និងុធណ្នាតិ  

និងន�ាតិញ ខារននិគ�ងកេសចស�ីងរងចងបធ់�ងេនះេក។ ែតេធះបីាយរ ងណ ស៏�ត�មនបស់�សត�ណង

ងរស�គណបស្ងបឆ�ងពីសនាងស េននិធនប់ង�ាប�ប ង�ងសាះដ់កងប ក្�េពងអដ�សភេនេលមយេក 

េងរះង់េពេ��មពហិក ែតងែតងបកសាុធណៈែដាកងបបា់្មនកេងតរសកណៈាកនស�ងប់

គណបស្កន់�ណចែដមនសេាងេមសកបដ់េទ៩០េី អចនកត័ និងស�េចេមកនកត័េរយ

យសសេាង៥០%+១ ឬ២ប៣ សប៏ន េនះនិធនង់បប់ម�ូ ពីសេាងសពីគណបស្ហហ�កនសកិនបកិច (២ូប) និងគណ

បស្នេងត� ណឫកិ� (២ូប)�ង។ 

 សប៏រកែនងស�ណរ សរញ េតម�ីអចបង�ា្ដ�សភ្របប�ប ង�ងសាះ ច�េរះសង�ះសូ រកងនកនកត័េនះ (ង់ក

នកត័ណ ងតត�កសេាង២ប៣យរ ងតិច)) គ�អចស�កងសណីែដកេ��មពហិកបស់គណបស្ងបឆ�ងធ�ង២េនះ  

និងតត�ងបកសាុធណៈ េដម្សីក�មនកេងតរកកសងបយត័�ងបែយងពីស�ណសគ់ណបស្ែដមនសេាងេងចមន  

សេ៏ងរះែតេរយុង់កងប ក្�េពងអសភ�ងន �សត�ណងងរស�សពីគណបស្កន់�ណច មន�ត�មន

ស�កងងប ក្�ា�្ច�នរន៧០ូប។ ងបសិនេបមមនេហតកកណរ េនះេសមតេលមងែន េនះកនកត័ណែដងតត�ក

សេាង២ប៣េនះ និអចងបងពាត�េទបនេក។ េហមយ រ្ងេកៀត េតមត�ងដ�សភេនងតងណ់ ងបសិនេបមដ�សភ

នកត័ង់េសចស�ីងរងចងប ់និមនកចូរពីគណបស្ងបឆ�ងធ�ងពីេនះ។ 

 �សត�ណងងរស� ូ សកខហរ សពីស�ពតបស់គណបស្ស ង ក្ ីបនមនងបុសនរញ ដ�សភនិមន

សកណៈងបា�ិបេតយ្េក ដ�សភព្ងសាត្ និងនិមនកខមតេ់ពេេក េនេពែដដ�សភគា ន   

សេាងពីគណបស្ងបឆ�ង ឬក្ែ្ស បេម�េយប់ពីគណបស្ងបឆ�ង «េនេពណគា នត�ណងងរស�សពី
គណបស្ងបឆ�ងហ�ាង គ�នកត័េរយគា នក្ែ្សរយមតេ់ុះ និែដមនសភងបា�ិបេតយ្ណ រស់
ចងបា់្នកត័ េរយគា នក្ែ្សគ�  គ�គិតពីេមសងដយសន បបប ឱ្េេមញ សភសនកានិែនាសភ
ងបា�ិបេតយ្េក។» 
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 ងសបគ� េនះែដ �សត�ណងងរស� ែយរ បកម�ឫកិ� ណុងងពែ�ងសពីគណបស្សិកិ�នកស្ សម៏នគ�និត

យ់ងសបនាងេទនាង�សត�ណងងរស� ូ សកខហរ ែដញ វាកបរះរ់�មន�់មស�ងប់ដ�សភ ងបសិនេបមនិ

មនសេាងភគតិចចូរនកត័ចងបន់ន «េយមងយ់េេមញ មនកបរះរ់�មនណ់ស់ េងរះដ�សភា
ងុ បន័នីតីបម�ត� ិ ា ងុ បន័ស�ពូបស់ាតិ េហមយេនេពងប ក្�េពងអបស់ដ�សភ គរណស់ែតមនសេាង

ភគតិចចូរ ាពិេសសសេាងគណបស្ងបឆ�ង េនេពែដគណបស្សេាងភគតិចេងរ� បិធ�ង២
គណបស្និចូរ គ�ាកបរះរ់រយ គរែត ងុ បន័នីតិបម�ត�គិិតគូេលមង�ិ កននាងសេងចសិច�កី�រយ»។ 

 ច�ែណស�សត�ណងងរស� គក្ រីូ សពីគណបស្ហ�ហហនសកិនបកិចណុស�ពង�់� មនងបុសនរងបរស់

ងបែហនាងត�ណងងរស�ំងេមែដ គ�និមន�ីគរា្ប� និងនិមនី�បរះរ់ច�េរះកខមត់បស់ដ�សភ 

ស�កងកេ��មពហិកបស់គណបស្ងបឆ�ង ែដេ��មា្កងប ក្�បស់ដ�សភគា ន�ត�មនបស់ត�ណងងរស�គណបស្

ងបឆ�ង «េគនិមនប�ប ី កខមតស់ភេក េនះាេអងសិកិ�បស់េគ កនកត័ីស៏និប�ប េក េងរះេគងគបសូ់ រក
បស់េគេហមយ គា នប�ប េក ស�កងនបស្ងបឆ�ងនិេពចិត�ី េគអចពហកិេហមយ។» 

 ំងខកែរហ�សយ៏់េេមែដញ ដ�សភគរែតកករ អុ ់នូ�ង់កែសែងបច�ណក ចេ�្ងន ែដាសខ�ះ

ំតស�កងេសចស�ីងរងចងប់រយច�នរន េហមយសា៏េសចស�ីេស�មសក�ែសត�ូ�ពីស�ណសត់�ណងងរស�សពីគណបស្ងបឆ�ង

�ង េដម្សីេាងគណបស្ងបឆ�ងបនចូរ េរយច�បចព់ហិក បង�ា្ដ�សភនិមនកចូរាពហកបស្ 

និងមនេពេ�ី េផ� តកចបអ់ាណរ េមកគិតគូពិនិត្ពិចយ័បនេងចមន ស�កងក្ែ្សេដេរេមេសច

ស�ីងរងចងប។់ 

 សនាងសថាីនេនះ ងបធនដ�សភបនេកះេសម្ិសបស់ខារន េដម្ចូីុងប ក្��ិ េដម្ីនកត័

េបៀបវៈបស់សយ័ងប ក្�េពងអ ខណៈែដសូ រកបស់ដ�សភេនស់ែត៦៥ូប (ងបប់ម�ូ ធ�ង�សត�ណង

ងរស�សពីគណបស្សិកិ�នកស្៣�ង) េងរះសម្ិសខាះបស់គណបស្ងបា្នសនការយច�នរន បនេចេង

ងអងប ក្�។ េនេ�ីេមរ ង៨ ងពាសងថមកី២១ ែខ��ូ ឆ� �២០១១ ដ�សភបនបន�កងប ក្�េមសេបៀបវៈកី១២ និង១៣

យសសពិភសិ ស�កងកពិភសិេមេបៀបវៈកី១២ ងតត�បនពិភសិ និងនកត័េមចងបេ់នះចប់រច ឯសឧត� ងរន 

ក ិ  នកងបធនកី១ងនដ�សភ ែដកករភសិច�ាងបធនស�ីកី បនងបកសឱ្េំដ�សភេចេទេម ម 

ឯសឧត� េីស �្ធ�ែដាសម្ិស សម្ិកដ�សភសចូរស�កងងអងប ក្��ិ េដម្ពិីនិត្សូ រកេលមង�ិ 

េដម្បីន�កពិភសិ និងនកត័េមេបៀបវៈកី១៣ ស�ីពីកស�ណតច់�នរនអសនៈបស់ដ�សភេននីតិកកី៥ 

េងកសេាងនកត័៧៦ប៧៩។ េនះាសសាភពដស៏�រយ ែដងបធនងអងប ក្�បនេកះេសម្ិសខារន េដម្ី
ចូរសុងប ក្��ិ េដម្ាី្ងគបច់�នរនសូ រកនកត័េសចស�ីងរងចងប។់ 
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