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 លទ�ផលៃនករសេង�សេដរសេេង 

បនា បប់ ពីបបបគ់ា ងំគនងិ ពំះន តំ យ្ោន់កំលភបពគនកះភបេងនភតរព់ោ ព់ពយលតលភពីងពរក ះា កន្្នាា

រក ២់០១៣ា បោបកន្្នាា រក ២់០១៤  ពន្កតគរក ់ំ ព១កំ ពំះងលោ ពំ៥ា ភចនងសម�ំ នបឹ្នក់ំភបេងន យបបំា ន តំ

យបបំទគ់២កំភបេងន ភសួទគ់គណរ្ស�លភនចងកៃំនត ៍ យបបំ ងំគន តំយបបំទគ់១០ កំគណរ្ស�លភរ់នន

ននភបងបភបេងនគគយះត�ីំបពគនកះា ងំគកបគកច្ន់ណច្កតគច់ពណសគណប្្ទគ់ ព់ភកបោមំអងំរ្កតគភបេងន 

ពនកនងពហា រក ២់០១៤ ី ង់ពងងយបបំ ងំគន តំយបបំ ពំ២ភបេងន យះត�ីំបឹ្នព់ាតគណប្្យបីរំ

្សមតីាច់កណ្ឯន តំយបបំ ពំ១កំភបេងន បឹ្នព់ាតគណប្្ងពៃេ� ងីះងជ 

លភរផ ងបបនយភះ់ណគណៃងនពន្កតគបក� ពភបងបគណប្្ំពបីតា ងំគាក ្បបឹ្នភ់បេងនាកន តំយបបំភបេងនន 

ពធិកពឡកគពាតសងំ មំះមផ ន់ា ងំគសងំ មំ ពំះង� ងធពចវងបីងបា ពននណរកបោនក្ះ់ណគណៃងនសងំ មំន់ណចា

ប៉តកំនី ំននោបន់ណចប៉គធ់ពធគបោបយបបំគណប្្ំពបីតជ 

ពន្កតគន់ឡតគកន្្នា រក ២់០១៤ ពប្�រំីបបពរក ះយី់់ ពភ ក៧នភយប កំគណប្្ងពៃេ� ងីះងភសួមំ 

ពី្យងព សយភ ងតនហួភ ពី្ កស៉ំ  ងតា�ភ ងៃំា ពី្ ហយភ វ៉ំប ពី្ ពភៀោ ពនសភ ងៃំា ពី្ ក្� ភពភស្ ពី្ ឡតគ ភ ព 

ងំគ ពី្ តំះ ភប់ោួ យះត�ីំាីប់បយគណរប ពំភកព់់នភបបេត់នផួំ ងំគពធិកលភពភំយបលំបជ លភភបបនផួំពនង

មំលភពភំយបលំបណរភាេ ភងី ោា ីពចះនពបកស្ពភបបបគ�់ឲ្ចយោះតចភភ បនា បប់ ពីំីបបបគ់ំពបីត

ីពយចកំកនពនពយលតលភពីងពរក ះាពហកត្ភណព ពំងយះត�ំំួោលភភ ងងគំបី ាផ គ់ ងំគយះត�ីំពសកោពេកនា ីពភឿគ

ំពបីតជ ពទងីប៉គណ នក្ ទគ់ពនងយះត�ីំពាងកោគ� ងននផ សមពនបនា បប់ ព ង្ច�ចភភកថ�ំ ព២២ កន្្នាា

រក ២់០១៤  ប៉តកំនះតីលភពនបំនំ ពះង� ងធពភបងបនផួំ ពាតីំពលងពនក្ ទគ់ពនងពទប់ភផគពនះតីលភពនពយលត

លភពាងកោគ ងំគយ់សទគ់មំលភភបបនផួំសៃំនព ងំគង្ស�រំគណប្្ងពៃេ� ងីះងីបំនបនា បបទ្បំ គ្ភណព

បយចបក ពំងជ 

្កតគប់ពណក ភលភភបេងន្កតគរក ់ំ ពសតួពន បនា បប់ ពលភពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងន អណះនង ពំ៥ ា ប�ំ

សតួពំង យះត�ីំនក្ � ងនគឯ្ណរ្ ងំគនក្ ឃផ ព់សកោប់ពណក ភលភភបងបភបេងនីំពសកោពេកនា សងំ ីំពាង

យាតបយប យបបសននភបងបយបី់ោភបេ បយចីបយប បពធផព លភីនបងមផ បបយបី់ោភបេពននផយ�ព�គពយងគ ងំគ

លភភព់ីភងងំនងស តំង្ីពបកសជ ះ់ណគណៃងនសតួច់ំួំ  សងំ ីំន តំ�ះន្ សះនួ ពំភបងបនផួំពំ ពនព់ោកបោ

់ោភបេភគ តំ្� ពហកតភះបពទ់ឹគព្បះ់ណគណៃងនភបងបនផួំឲ្រតួាជ 

បនា បប់ ពយ ក្សះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងងពយសចចងះនចយោភបេងនពនកនងពហា រក ២់០១៤ ្វោ

ម៉ងតពំនបឹ់្នន់គ�ំ ពះងបក� ះនងសតួពំងា យះត�ីំពភៀបច់ពឡកគ� ងន ពាតមំលភកបគកច្ះនួ ពំពន្កតគគណរ្ម�
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ធងលភនចងកៃំនកំភបេងនា ្សភយបសំន៧ំោប៦ជ គណរ្ស�លភរ់ននថ�ពសតួពំៀះ យះត�ីំបពគនកះពយលសលភបឹ្ន់

ពាតងមរង្ភបេងន ព់គណប្្ងពៃេ� ងីះងជ 

គណរ្ស�លភរ់ននថ�ពពនងា គគគណរ្ស�លភ ពំ១០ មំពេ� ងាា គណរ្ស�លភនពគនះា ពីងង់អះា ងំគ

យបរគ់ន់ព ក់ ត់្ភោួតកបោីំប់កប្ពចន ព់គណរ្ស�លភរ់នន ពំ៤ជា ំំាឹសំឹគពំងា គណរ្ស�លភរ់នន ពំ៤ 

យះត�ីំបនយភពេ� ងីគណរ្ស�លភសហកនាាលភពភីះងា ងំគសតនេភាបភណរ ពាតះនួ ពំសតួកនក្ ា យះត�ីំលះប

បក�យ ោពទគណរ្ស�លភកបោព កំបបពគនកះថ�ពជា គណរ្ស�លភរ់ននកបោគណប្្យបីរំ្សមតីពធិកីយបបំា ងំគ

ីពោាធងលភពនងា ភសួមំា គណរ្ស�លភ ពំ២ា គណរ្ស�លភ ពំ៤ា គណរ្ស�លភ ពំា ៥ា គណរ្ស�លភ ពំ៦ា ងំគគណរ

្ស�លភ ពំ៩ជា ច់កណ្ឯគណរ្ស�លភរ់ននកបោបឹ្នព់ាតគណប្្ងពៃេ� ងីះងពធិកីយបបំា ងំគីពោា

ធងលភភសួមំបយចីា គណរ្ស�លភ ពំ១ា គណរ្ស�លភ ពំ៣ា គណរ្ស�លភ ពំ៧ា គណរ្ស�លភ ពំ៨ា ងំគគណរ្ស�លភ

ពំ១០ជា 

បនា បប់ ពគណរ្ស�លភរ់ននសតួច់ំួំ កំភបេងនយះត�ីំបឹ្នព់ាតគណប្្ងពៃេ� ងីះង គណរ្ស�

លភទគ់ពនងីំពធិកង្ស�ន់ប៉គង្ស�្ កតគលភពលងពភបេសៃំនព ឬះ់ណគណរភាេ ភងី ោស្ប់ភផគពន្កតគគណរ

្ស�លភ ពបកស្ពពធិកលភា្ងួភា ងំគ ង់ន្ិភ្ប់ពណងច់ពពងបយប ងគ�សសតួច់ំួំ  ី ង់ងងបយប ំ់នងបបពធផពជ  

យបហ្បយបកហោ ពំះងលោ ពំ៤ កំភបេងន លភោ់ី្្កតគលភំ់ន្បំ ់ំគា្ងួភ ងំគំំោួ់�ះពមំនផយ�លភ

ព់នគ�ពោាធងលភាេ ំភបងបភបេងន ីសតួះ់ណគណៃងន ង់ពងងះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីជ នតទា ល

ោ�ត ងំគនគ�ពោាធងលភាេ ំ កបោយគបបយគគពាតគណប្្ងពៃេ� ងីះង គគមំលភេតយងពោ្កតគលភំ់ន្ប

ំ់ំគីសតួះ់ណគណៃងនភបងបនផួំជ 

លភយបរតព់់ននគ�ភបេងនឯ្ប្្ា ងំគនងិ ងំះន តំ យ្ោន់៖ ភបេងន ពំះងលោ ពំ៥ ្កតគរក ់ំ ព១ពំងា ក ព់កន្យ�  

រក ២់០១៣ កន្្នា រក ២់០១៤ន ីំពបក្ងស�តយបរត់ព់ននគ�ាសក� ភបងបនផួំច់ំួំ ២ពោក្ ងំគយបរត់ព់ននគ�

� ងាសក� ច់ំួំ ា ១ពោក្ជ ងស�តយបរត់ព់ននគ�ពោក្ ពំ១ចពនផ ងព់ោ ព់កនះតី បោបកនធកយ រក ២់០១៣ ងំគពោក្ ពំ២

ចពនផ ងកនពសា បោបកនសងថតន រក ២់០១៤ជា ភបេងនឯ្ប្្កបោមំកះគណប្្យបីរំ្សមតីីំន តំស�ះ

ចវបបបច៏យសតគចយមងច់ំួំបពទ្បំ គ� ងង�តះតីលភ ងំគចវបបថ� ងលីះងយគបបយគគរក ២់០១៤ជ  

លភយបរត់ព់ននគ�ភបេងនកបោមំំយសគបព់នពោន គគពនព់ោកបោគណប្្ំំួោអងំរ្កតគភបេងន

ទគ់ ព់ភីំចយោភសួ្កតគប់ពណក ភលភភបងបភបេងន ព់កនងពហ បោបកនះតី រក ២់០១៤ជ លភងពគនះពេកនា មំ ង្ច� 

យបរត់ព់ននគ�ច់ំួំ៣ពោក្ កបោ្កតគពនងយបរត់� ងាសក� ច់ំួំ ២ពោក្ ក ពំ១. ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះ� ងពាធំ្ស�បំ

បយ� កនា្ កតគភបងបភបេងន ងំគ ពំ២.លភពីងពរក ះពយរកង្គ់ន តំយបបំ ពំ១ ងំគ ពំ២កំភបេងន ងំគលភពីងពរក ះ

ពយរកង្គ់រ់ំងួ ងំគប់ព់នបកំសងមរង្គណរ្ស�លភននកំភបេងនន ងំគយបរត់ាសក� ច់ំួំ ១ពោក្ ពាត
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ីំ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះភពបៀបវភរច់ំួំ ៤ កបោ្កតគពនង � ងពាធំ្ស�ចវបបច់ំួំ ព់ភ ងំគន�ោបងភ� ប�ំ ពោក ង្ច�យ់ស

ពយ់ពគច់ំួំ ព់ភជ 

 ភបេងនមំភពបៀបវភរច់ំួំ ៣៦ភពបៀបវភរ កបោះយសត�ត្ស្ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះ ងំគភសួទគ់លភពីង

ពរក ះននោបពងច្នព តំ្ចងះនជ ្កតគភពបៀបវភរទគ់៣៦ ភបេងនត្ស្ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះពនងភសួមំ ពងច្នពយពគ

ចវបបច់ំួំ ១៤ា លភននោបងភ� ប�ំ ពោក ង្ច�យ់សពយ់ពគច់ំួំ ១៤ចវបប លភពីងពរក ះននោបពងច្នព តំ្ចងះនច់ំួំ ៤ពោក្ 

� ងពាធំ្ស�ចវបបច់ំួំ៣ចវបប ងំគលភពេផកតប់ភផគរា ោបមះបពន្កតគងនច់ំួំ ១ពោក្ជ ្កតគរក ់ំ ព១ ពំះងលោ ពំ៥ពំងា

ភបេងនីះងសងំ ងយ�សមនឹ្្កតគលភយបរត់ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះចវបបពនងពំ ្កតគន់ឡតគភតរព់ោភីតលភណ៍

នតសកៃហិោា ភបេងនីំប់ពណក ភលភពលងនពក� កនះ់ណគណៃងនចយោភសួ ង្ច�យបរត់ីំច់ំួំ១១ពោក្ប់ពណក ភលភ ង្ច�

យបរត់២០ ង្ច�យបរត់ជា កះពបកគងះីសធ្ស្កតគ១ ង្ច�យបរត់ ច់ណតព់ោព�ីយះឹសកះ១យ់ឹ្ប៉តពណណ ង្កតគលភ ង់ន្ិ ងំគ

ន តំស�ះពោកពងច្នពយពគចវបបបពងកកចវបបននកបោចយោភបេងនជ 

 សតួរក ព់ំង ង្ច�យបរត់ភបេងន មំះ់ណគណៃងនច់ំួំ ២៣ភយប កពង�កំឹគ១៩%ន កំច់ំួំ នក្ះ់ណគណៃងនងភតប

ពន្កតគភបេងនា ីំច់ណតព់ោពឡកគបពក� នសះងច់ំួំ៨៨បគ ពយបកយីងបព់ោព�ីនងប៦៩៣ន ពំកពង�កំឹគ១១

ពម៉គ៣៣ន ពំនជ ្កតគពនងមំះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីច់ំួំ ១៩ភយប ីំពឡកគបពក� នសះងងភតប

ច់ំួំ ៦៣២ន ពំកពង�កំឹគ១០ពម៉គ៣២ន ពំន ងំគះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះង ច់ំួំ៤ភយប ីំពឡកគបពក� ន

សះងច់ំួំ ៦១ន ពំកពង�កំឹគ១ពម៉គ១ន ពំនជ ងយសបយ� ្បា ្កតគ ង្ច�យបរត់ភបងបភបេងនទគ់២០ ង្ច�យបរត់ពនង ះ់ណគ

ណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងីំចយោភសួយបរត់ច់ំួំ០៥ ង្ច�យបរត់ភបប់ ពះ់ណគណៃងនគណប្្ពំងចយោងនា ងំគីំ

ចយោភសួ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះចវបបច់ំួំ០៥ចវបប ងំគពីងពរក ះច់ំួំ ០២ពោក្ កពីងពរក ះរយំពី្ា គួំ ា នត ងោា ី

ន តំយបបំ ពំ២ា ងំគពី្ា ្ឹសា ងតាា ីន តំយបបំ ពំ១កំភបេងនា ងំគពីងពរក ះប់ព់នបកំសងមរង្គណរ្ស�

លភរ់ននកំភបេងនជ  

លភចតងសយោាេ ំភបងបះ់ណគណៃងនរ ្សភតរលភយបសយោ់�ះពមំភបងបនតសកៃហិោំំោួីំ មំនក្

ះ់ណគណៃងនចតងសយោាេ ំច់ំួំ ១២៧៤ពោក្ កបោ្កតគពនង ង្ស�ន់ភបងបនក្ ះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ង

ីះងច់ំួំ  ៦៦៤ពោក្ គណប្្យបីរំ្សមតីច់ំួំ ៦១០ពោក្ជ 

់�ះពមំន់ ព់លភចតងសយោាេ ំភបងបះ់ណគណៃងនា នក្ ងពគនះលភណ៍នតសកៃហិោីំយបសយោ ព់លភ ងបោ�ត

ះ់ណគណៃងន្សបណន ណរប ពំាពនះនា ព់ាក ្បលភគណប្្ំពបីតយបភណ់រប ពំាពនះន ព់យប់�ំ នន្់ិនិតនន 

ងំគ ព់រ់ំតួលភនក្ះ់ណគណៃងនរា ោប ពទ្សោំនន់ា ងំគសពធនីតកបោនក្ ងពគនះលភណ៍អចពធិកីំជ 

បយពចកង់�ះពមំកបោពតកគន�ត ់ំំោួីំ ព់លភចតងសយោាេ ំភបងបះ់ណគណៃងនទគ់ ព់ភគណប្្ពំងា អចះងចីគច់ំួំ

ចតងី្បកងនគា ពាតពហះតា លភចតងសយោាេ ំភបងបនក្ ះ់ណគណៃងននគពយចកំ គគសងំ ីំននោបង្ស�ន់់�ះពមំ

ី្បី ្បពទទ្សៃំនពលភ ងបោ�តះ់ណគណៃងនពន្សសណ� ោពនងពឡកត 
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ពហកតនក្ ងពគនះលភណ៍នតសកៃហិោ្រ៏បួលភោ់ី្្កតគលភយបសយោ់�ះពមំ ព់នក្ះ់ណគណៃងនសតួច់ំួំ ា ី ង់ពងង 

ភីតលភណ៍ង្ស�ន់ភបងបនក្ ះ់ណគណៃងនកំគណប្្យបីរំ្សមតីជ 

្កតគច់ពណសង្ស�ន់ចតងសយោាេ ំទគ់១២៧៤ពោក្ គគមំះ់ណគណៃងនច់ំួំ ៩៦ភយប ្កតគច់ពណស

ះ់ណគណៃងនងភតប១២៣ភយប ីំពធិកង្ស�ន់ពទពោកពបោប់ណគច់ំួំ ៥ា ភសួមំា ១.លភចតងង់ពណងង់ណោ 

ងួភងតន តំ្� កច្ន់ពណតយបី់ោភបេ ងំគលភងពមម ធងសងំ នងនោននា ២.លភចតង់យគឹគបណន នកនា្ កតគប្្ា

៣.លភចយោភសួព� ងំលាបភណរា ៤.លភនសប់ពណក ភាក ្បបឹ្នា់ ងំគ៥.លភចតងរតួានំនណគសំព៍ាងយាតបយប នន

រយំយបី់ោភបេពន្សសយោាេ ំជ 

ពបកស ពំះងលោ ពំ៥ពំង គណប្្យបីរំ្សមតីំំោួីំអងំរ្កតគភបេងនច់ំួំ ៦៨ភយប នតសកៃហិោ

ំំោួ់�ះពមំាមំះ់ណគណៃងនច់ំួំ ៥០ភយបាចតងពធិកង្ស�ន់្កតគសយោាេ ំីំច់ំួំ ៦១០ពោក្ជាពបកគងះីសធ្ស

្កតគ១ភយប ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីចតងីំ១២ពោក្ជា គណប្្ងពៃេ� ងីះងកបោមំអងំរ្កតគ

ភបេងនច់ំួំ ៥៥ភយប មំះ់ណគណៃងនច់ំួំ ៤៦ភយបា ីំចតងពធិកង្ស�ន់្កតគសយោាេ ំភបងបនផួំច់ំួំ៦៦៤ពោក្ជា

ពបកគងះីសធ្សះ់ណគណៃងន១ភយបាចតងពធិកង្ស�ន់លភេភ្កតគសយោាេ ំីំច់ំួំ ១៤ពោក្ជ 

លភចតងសយោាេ ំភបងបះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតី គគីំពរន ះពទពោកលភចតងង់ពណងង់ណោ

ងួភងតន តំ្�យបី់ោភបេ ភសួទគ់ងពមម ធងសងំ នងនោននពាតចតងីំ៣៥៩ពោក្ជា ច់កណ្ពបោប់ណគ ពំ២

ពរន ះពទពោកលភចតងនសប់ពណក ភាក ្បបឹ្ន់ី ំច់ំួំ ១៦៨ពោក្ជា ពបោប់ណគចតង់យគឹគបណន នកនា្កតគប្្ីំ

ច់ំួំ ៥៧ពោក្ា ចយោភសួព� ងំលាបភណរច់ំួំ ៥ពោក្ា ងំគរួតានំនណគសំព៍ាងយាតបយប ននីំច់ំួំ ២១

ពោក្ជ  ភ ពឯះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងចតងសយោាេ ំ ្កតគពបោប់ណគពរន ះពទពោកលភចតងង់ពណង

ង់ណោងួភងតន តំ្�យបី់ោភបេា ងំគកច្ន់ពណតបោបយបី់ោភបេម� ងបពរក ះច់ំួំ ៣៤៨ពោក្ ងំគពបោ

ប់ណគ ពំ២ះ់ណគណៃងនគណប្្ពំង ីំពរន ះពទពោកលភចតង់យគឹគបណន នកនា្ កតគប្្ីំច់ំួំ ២០៩ពោក្ជា

ច់កណ្្កតគពបោប់ណគ៣ពំៀះ គគពបោប់ណគនសប់ពណក ភាក ្បបឹ្នះ់់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងចតងីំ

ច់ំួំ ៧៧ពោក្ា ពបោប់ណគរតួាពាងយាតបយប ននីំច់ំួំ ២៧ពោក្ា ងំគ្កតគពបោប់ណគចយោភសួព� ងំល 

ីំច់ំួំ ៣ពោក្ជ 

លភពចនោងនងះនំនណគសំភ៍បងបះ់ណគណៃងនរ នតសកៃហិោីំំំោួ់�ះពមំ ព់លភពចនោងនងះភបងបះ់ណគ

ណៃងន ីំបេប នទ្ពេកនាា មំកះះ់ណគណៃងន ព់គណប្្ងពៃេ� ងីះងប៉តពណណ ង កបោីំពចនោងនងះពទ

យ្ងួគ ា ប�ំ ពំះងយបះងបះនង ន់ព�ន�ទ្មំនំនណគសំព៍ទពោកបយប ននភបងបយបី់ោភបេជ 

មំះ់ណគណៃងនច់ំួំ១១ភយប ស្ ព់គណប្្ងពៃេ� ងីះងីំពចនោងនងះច់ំួំ ១៨ចវបប កបោ្កតគពនង

មំោងនងះពបោប់ណគន់ព�ន�ច់ំួំ ១៣ចវបបា ោងនងះបពក� នសះងច់ំួំ១ចវបប ងំគោងនងះពបោប់ណគព
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ភបេសៃំនពស្ពេផកតប់ភផគច់ំួំ ៤ចវបបជ ្កតគច់ពណសោងនងះទគ់ពនង លភងពគនះពេកនា មំកះោងនងះច់ំួំ ៥ចវបប

ប៉តពណណ ង មំលភពេផកតះប ព់ណរភាេ ភងី ោជ 

់�ះពមំន់ ព់ា ំន់នក្ ះ់ណគណៃងនរ ងយមបបភបេងន ពំះងលោ ពំ៥ពំងា នតសកៃហិោីំបំនចគយ្គី

ពងៀ�ពភយប�ះនងភយបងពគ�បភបងបះ់ណគណៃងន ពបកស្ពននោបទ្ងហគសំ ៍ នគ�លភ ា ប�ំ  ី ង់ពងងយបី់ោភបេំ យ�

ឧប្ភណ៍ ងំគ់�ះពមំភ់ី ចបនន ្កតគលភពធិកទ្យបពងកភពឡកគ យំ�លភតោបបឹគន់ ព់ប់ពណក ភលភ ភចនងសម�ំ ន ះនួ ពំ 

ងងំនង ងំគន់ណចភបងបភបេងន ងំគះ់ណគណៃងនជ ់�ះពមំភ់ី ចបសតួច់ំួំ ភបងបនក្ ះ់ណគណៃងន បយចីយប�ះនង

ងពគ�ប អងតាេ ំ ពោន យំភង�់ា ្យសងះ�ប្ធសព រ់ននឯ្ពំង � ងង�តកបោនក្ ះ់ណគណៃងនមំច់ណបប

អភស�ណ៍ ងំគបំ ង់ពាធំល៍ភេភីគពបកស យះត�ពភៀបណបប្ កតគពងៀ�ពភពំង ពបកស្ពរតួាបពគនកំ យំ�លភតោបបឹគលំបកះធ់

ពធគពឡកគងយមបបម� ងបពរក ះ ងំគីាម ំំ់ន្បំ ់ំគភវគនក្ ះ់ណគណៃងនីសតួយបី់ោភបេ ងហគសំ ៍ា ប�ំ  

ងំគនគ�លភននជា 

អនសុរនន 

ពបកស្ពន តំ�ះន្់កណំយសគបភបេងន កបោយ់សពយ់ពគពាតគណប្្ទគ់ ព់ភា នបឲ្ប់ពណក ភភបេងនមំ

យបងងំនន់ ងំគះមផ ន់ យងប្សពបោលភណ៍យបីធងបពះត្ពងភ ព់ ហតប្្ ងំគភបបងន ងំតសពន្សមតី 

ន តំាងំង់៍ាំបមចយោភសួពោកលភពធិក� ងពាធំ្ស�ក្កយប ឬលភបកំសនផឹសាភមយ្ចវបបភបេធស�ំ តក�  ងំគយបលភ

បំបយ� កនា្ កតគកំភបេងន ងំគមយ្១២០ថ�ពកំចវបបពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងនបយចាគពយលស៖ 

• ងមរង្ភបេងន យះត�ីះបបគបងមរង្ន់ភបងបនផួំាពាតាភាសពនផួំងត់ីបបបី ីតោ្�ណ៍ន្្ភ

ព់ងមរង្ភបេងន ពហកតបយ� ្ប់ ពសយោពហះត ងំគន្់និិតីាបភណរជ ាសពនផួំីះបបគបងមរង្

ន់ ព់គណប្្ំពបីតភបងបនផួំ កបោមំលភងពយសចីីតោ្�ណ៍ន្្ភ កះសងំ កសំសយោពហះត

ពាតាភលភបពក� នសះងនតងេ�គជ កមយ្ ១២០ថ�ព កំចវបបពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងនន 

• ប៉គតយភបពក០៣នកថ� ពយលតព់ោលភយបលងោំននោពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងនីា ់ភ គណរ

្ម� ធងលភីះងងយមបបលភពីងពរក ះ យះត�ពភៀបច់បក� ពងមរង្ះ់ណគណៃងនកបោមំប៉គះងច១២០ភយប

ាិតយ់ងសហ្្យះជាក� ងពាធំ្ស�ចវបបងនព ព់លភពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងនន 

• លភន តំស�ះបំបយ� កនា្កតគ«ថ�ព» យះត�លភសះង ព់ភនគបពកំច់ំួំ ងមរង្ភបេងនទគ់សយោជា ្កតគ្ភណព សងំ មំ

បំបយ� កនា្ កតគថ�ពា បំបយ� កនា្ កតគកំអណះនងចតគពយលតយះត�ចយោីធភមំជា  កមយ្៨២ថ�ព កំភបេធស� តំក�  

ងំគយបលភ ៨២ថ�ព កំបំបយ� កនា្ កតគកំភបេងននជ 

• បំបយ� កនា្កតគកំភបេងន យះត�កចគន់ ព់លភកបគកច្ន់ណចបឹ្នភ់បេងនងមមយះ ្កតគច់ពណសគណ

ប្្មំអងំរ្កតគភបេងនភវគគណប្្យបរគ់ ងំគគណប្្លំបន់ណច នណរកបោបក�យ ោងមង
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ន់បតភង ងំគៃងនព បយចភយបសំន្ ងច�យ់សពយ់ពគប់ពណងយាតំពបីតកថ�ំ ព២២ កន្្នា រក ២់០១៤ជ 

កយបលភ ០២ថ�ព ក ព់ភនា ងំគ ១០ថ�ពក ព់ភនាកំបំបយ� កនា្កតគកំភបេងននជ 

• គណរ្ម� ធងលភនចងកៃំនតា៍ឬគណរ្ស�លភរ់នន ពំសតួមាកំភបេងនយះត�្់ណះបព់ោា០១ាកសតួនាកថ�ា្កតគា

០១ា កសតួនា ង នី ហ៍ា ពបកស្ពពធិកង�នលភាបភណរ រករ្ពបនពាោា ពាតពលងពរំព្ប់ �ំ នស្ប់ភផគ

ពោកពងច្នពយពគា ងំគពងច្នពពងកកចវបបា ងំគលភន តំ�ះនចវបបី ធភមំជ គណរ្ម� ធងលភនចងកៃំ�តម៍ំ

ន់ណចំំោួ ង់ ងំះ្បំបយ� កនា្ កតគភបងបភបេងនជ កយបលភថ�ពបសកំស្កតគរ់ យ់្៣ កំបំបយ� កនា្កតគកំភបេ

ងនន 

• ្់ណះបពហះតទគ់នងប ងំគឯ្ាភបកំពំៀះភបងបភបេងន យះត�ភ្ិ តំ្ពន្កតគនគ�ពោាធងលភាេ ំ ងំគ

ីាបភណរ ពោក្កោគកះី្់ណះបពហះត ងំគឯ្ាភទគ់ំតណកបោង់ពភចពាតគណរ្ម� ធងលភ

នចងកៃំនតា៍ អចបង៉ពោបបោបងំនងងតនីះងជ កយបលភ១៨ កំបំបយ� កនា្កតគកំភបេងននជ នគ�ពោាធងលភ

ាេ ំយះត�ពភៀបច់ឲ្មំបំបយ� ភបេី ោ ពបកស្ពបនងងំនងយបី់ោភបេ្ កតគលភំំោួីំ់�ះពមំា ងំគចយោភសួ

្កតគយ់ឹះនងលភណ៍ាបភណរភបងបភបេងនជកយបលភថ�ពាបក�យ ោពទ្កតគរ់ យ់្ ពំា៤នជ 

• គណរ្ស�លភរ់ននកំភបេងន យះត�ពលងពនក្យពគចវបប ងំគនក្ ពងកកចវបបស្ា្ងួភន់ ព់ពងច្នពយពគ 

ងំគពងច្នពពងកកចវបប្ កតគ«ង�នលភាបភណរ» ពាតមំលភចយោភសួ ព់នក្ងពគនះលភណ៍ ងំគះ់ណគ

យបី់ោភបេជ នក្ កះគពងច្នពយពគចវបប ឬនក្ កះគពងច្នពពងកកចវបប មំងងំនងចយោណតលភណ៍រយមប

គណរ្ស�លភកបោ ង់ ងំះ្ពងច្នពពងកកចវបបពនងជ កយបលភ២៣ កំបំបយ� កនា្កតគកំភបេងនន 

• ចពសផកតរា ោបមះប ឬីតោ្�ណ៍ន្្ភភបងបនត្ភបេសៃំនព ឬភបេសៃំនព យះត�ពធិកពឡកគ្កតគភតរព់ោក១៥នបបប

យីក់ថ�បនា បប់ ពំំោួីំង់ណួភជ ច់ពពងចពសផកតរា ោបមះបះ់ណគណៃងនា្បង់ណួភ ងំគណរភាេ ភងី ោ

មំងងំនងំំោួីំព់ោព�ីពង�កបក ្កតគលភរករ្ពបនពាោជ ច់ពពងចពសផកតីីតោ្�ណ៍ន្្ភ 

ះ់ណគណៃងនា្បង់ណួភមំងងំនងពេផកតះប្កតគភបេងន ្កតគភតរព់ោពង�កបក ំឹគលភអំចពសផកតីីត

ោ្�ណ៍ន្្ភភបងបណរភាេ ភងី ោជ យបបំយ ក្សនគះងចពនភបេងន ង់ន្ិ ងំគពបនពាោីសតួនត្

ភបេសៃំនពះំោបសតនបក ជ 

• នះនងបពនា ងណរភាេ ភងី ោ យះត�ីំពោក្ពឡកគរយំភបេងន ពាតះ់ណគណៃងនច់ំួំ ក៣០នាសងងបប៉គ

ះងច ព កំបភបេងនពោក្ត្ស្ ង់ន្ិីំជ យបងងំពបកមំនះនងបពនា ងងមរង្គណរភបេសៃំនព ឬណរភាេ

ភងី ោ ព់ភបគ ភបេងនយះត�ពបក្យបរត់ព់ននគ� ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះីាបភណរ្កតគលភំមផ ្បងមរង្

គណរភបេសៃំនព ឬណរភាេ ភងី ោជ កយបលភ៣៥ កំបំបយ� កនា្កតគកំភបេងនន  

• គណរប្្ំពបីតមំអងំរ្កតគភបេងនះងចីគបបប មំងងំនងបពគនកះយ ក្សភបងបនផួំច់ំួំ សតួក០១នា

យ ក្ស ពបកស្ពអចចយោភសួ ង់ន្ិចវបប្ កតគលភយបរត់ព់ននគ�ជ កយបលភ៤៨ថ�ព ក ព់ភនាបំបយ� កនា្កតគកំភបេងនន 
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ភយបងយ� គណប្្ពយបក្ កតគភីតលភណ៍ពំង៖ 

 គណប្្ាយបីរំ្សមតី 

  គណប្្ាងពៃេ� ងីះង 

 

 

• ោតបពភោាណចភកណន ់ ងនព ព់កបបបំលភេភងនព ព់គណរ្ស�លភននកំភបេងន ចតងកថ� ពំ១២ កន្យ�  

រក ២់០១៤ ពចនពាតយបបំភបេងនជ 

ដ�រភ នេិ�ំណេង�រ� 

I.ដំសណ ករងរុំងរបដ�រភ  

ភបេងន ពំះងលោ ពំ៥ ្កតគពបកសរក ់ំ ព១ពំងា្កតគចពនផ ងព់ោ ព់កនះតី ២០១៣ បោបកន្យ�  ២០១៤ ភបេងន 

ីំពបក្ងស�តយបរត់ព់ននគ�ាសក� ភបងបនផួំច់ំួំ ២ពោក្ កពោក្ ពំ១ ្កតគចពនផ ងព់ោ ព់កនះតី បោបកនធកយរក ់

២០១៣ ងំគពោក្ ពំ២ភបប់ ពចពនផ ងកនពសា បោបកនសងថតន រក ២់០១៤ន ងំគីំពបក្ ង្ច�យបរត់ី� ងាសក� ច់ំួំ ៣

ពោក្ កបោពោក្ ពំ១ពនកថ�ំ ព២៨ា្្នាា២០១៣ាពោក្ ពំ២ពនកថ�ំ ព៨ាងពហ ២០១៤ ងំគពោក្ ពំ៣ភបប់ ពកថ�ំ ព២៦ 

បោប២៧ាងពហា២០១៤ា្កតគចពនផ ងងស�តយបរត់ព់ននគ�ពោក្ ពំ២ ងំគពោក្ ពំ៣កំ ពំះងលោ ពំ៥ភបេងនីះងជ 

ភបេងនមំភពបៀបវភរច់ំួំ ៣៦ភពបៀបវភរ កបោះយសត�ត្ស្ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះ ងំគភសួទគ់ពីងពរក ះ

ននោបពងច្នព តំ្ចងះនជ ្កតគភពបៀបវភរទគ់៣៦ ភបេងនត្ស្ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះពនងភសួមំពងច្នពយពគចវបប

ច់ំួំ ១៤ចវបប លភននោបងភ� ប�ំ ពោក ង្ច�យ់សពយ់ពគច់ំួំ ១៤ចវបប លភពីងពរក ះននោបពងច្នព តំ្ចងះនច់ំួំ ៤ពោក្ 

� ងពាធំ្ស�ចវបបច់ំួំ៣ចវបប ងំគលភពេផកតប់ភផគរា ោបមះបពន្កតគងនច់ំួំ ១ពោក្ជ 

ណោប ង្ច�យបរត់ព់ននគ�ភបេងន្កតគរក ់ំ ព១ពបកស ពំះងលោ ពំ៥ពំងា ភបេងនសងំ មំលភរបួ� ងបះនង្កតគលភនងិ យ្ភ ៉តស

ងយមបប្ ងច�យបរត់ភបងបនផួំពនងពំ ពទងបពះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងពនសងំ ចយោភបេងន្ព៏ាតា ភបេងន

ពនកះអចបំន្ ងច�យបរត់ ងំគន តំសះ�ចវបបបកបភ ភបេងនប់ពណក ភលភពទសតនកះឯ្ប្្ា ពពោគគមំកះះ់ណគណៃងន 

គណប្្យបីរំ្សមតីកះសតួប៉តពណណ ង កបោីគណប្្បឹ្នា់ ប�ំ ពំះងយបះងបះនងជ 

 

ម�ិករសំនប 

I. ប់ពណក ភលភយបរត់ភបងបភបេងន   ំ់់�ភំព ៧  

II. លភចតងសយោាេ ំភបងបនក្ះណ់គណៃងន  ំ់់�ភំព ១៧ 

III. លភំ់ន្បំ ់ំ គ ំងគនំនណគសំភ៍បងបនក្  

    ះ់ណគណៃងន ំងគភបេងន   ំ់់�ភំព ២២ 

IV. ន់់ពនក្ះណ់គណៃងន    ំ់់�ភំព ២៧ 

V. លភរផ ងបបនយភាក ្បបឹ្នភ់បេងន  

    ំងគងមងន់ះ់ណគណៃងន   ំ់់�ភំពា២៨ 

VI. ងពគ�បយ់ឹះនងលភណ៍ង់ាំបមទ្បំ គងន 

     ំងគះណ់គណៃងន    ំ់់�ភំពា៣២ 
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១.១ ករងរុំសំេអេអង ករងរុំសដេសេល ឬកសេឆដងំំ ឆ� 

្កតគភតរព់ោពំងា ភបេងនីំពភបេសៃំនពស្ប់ភផគពាតរា ោបមះបពន្កតគភបេងនព្ប់ �ំ នំ ឹគលភនភង�វឌំ៍

គពយមគាគងគបំ ់ំបបវភ ពនគ�ងង ពំពងាំពយលស២ជា លភពលងពពំង គគពធិកពឡកគតពាតយ ក្សនក្ ះ់ណគណៃងន

ច់ំួំ ៤៧ភយបភបងបគណប្្យបីរំ្សមតី កបោីគណប្្បឹ្នណ់រភាេ ភងី ោជ គភួ្ះបងម� ោបាា ពំងី

ពោក្ប់បយគពហកតកបោយ ក្សះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតី ីំពលងពះ់ណគណរភាេ ភងី ោស្ពេផកត

ប់ភផគពនភបេងនជា 

លភពេផកតប់ភផគពាតរា ោបមះបពំង មំង់ណួភច់ំួំ ៥ាយះត�ីំយបបំភបេងនន តំយ� ះទ្យ ក្សះ់ណគណៃងន

គណប្្យបីរំ្សមតីា្ងួភពទភបេសៃំនពជា ីសតួបក ពំង យបបំភបេងន្ះ៏យសត�ទ្ះ់ណគណរភាេ ភងី ោពធិក

លភពេផកតប់ភផគសនគសតួង់ណួភមាពាតពយបកយីងបព់ោព�ី ៣០ន ពំជ 

្សយបលភ ៣២ាបំបយ� កនា្ កតគកំភបេងនីំកចគា« នក្ ះ់ណគណៃងនមំងងំនងា្បង់ណួភបោបណរភាេ

ភងី ោជា ង់ណួភពំងយះត�ងភពងភីីតោ្�ណ៍ន្្ភយបគោបរយំ្សភតរយបបំភបេងនជា ចពសផកតអចពធិកពឡកគ

ពាតភបេសៃំនពសតួភយប ឬពយចកំភយបអយង�តពាតបយប កបោីំពភំពឡកគ ព្ប់ �ំ នំ ឹគលភំំួោនតងយះត�ភបងប

ភបេសៃំនពសតួភយបា ឬពយចកំភយបជា ច់ពពងចពសផកតរា ោបមះបា យបបំភបេងនអចងពយសចពបក្ឲ្មំ ឬសងំ ឲ្មំលភ

រករ្ពបនពាោជា ពបកប� ំលភពបក្ឲ្រករ្ពបនពាោពំា ពនងចពសផកតភបងបភបេសៃំនពា ឬភបងបនត្ភបេសៃំនពំឹគ

បក� បបង់ណួភកះសនគជ» 

លភពលងពណរភាេ ភងី ោស្ប់ភផគរា ោបមះបពនភបេងន កបោពធិកពឡកគពាតះ់ណគណៃងនគណប្្លំប

ន់ណចា ងំគលភពធិកពាតះ់ណគណៃងនគណប្្យបរគ់ យះត�ីំងពគនះពេកនាមំងន់នតងបក  ី ង់ពងង

យះគបលភន តំយ� ះទ្មំង់ណួភ ឬ្ស៏ងំ ទ្មំង់ណួភ ព់ង់ណ្បយបបំភបេងនជ លភពលងពភបងបះ់ណគណៃងន

គណប្្លំបន់ណច យះត�ីំយបបំភបេងនន តំយ� ះទ្ងួភង់ណួភពទះ់ណគណរភាេ ភងី ោ ពននណរព់ោ

កបោះ់ណគណៃងនគណប្្យបរគ់សងំ យះត�ីំយបបំភបេងនន តំយ� ះទ្ងួភពបនពាោពទះ់ណគណរភាេ ភងី

ោកបោស្ពេផកតប់ភផគពនភបេងនពនងពឡកតជ 

ភបេងន ពំះងលោ ពំ៤ា លភពលងពភបេសៃំនពស្ពេផកតប់ភផគរា ោបមះបា គគពធិកពឡកគពាតយ ក្សនក្ ះ់ណគណៃងន

គណប្្យបរគ់កះប៉តពណណ ងជ លភស្ប់ភផគរា ោបមះបភបងបះ់ណគណរភាេ ភងី ោពនព់ោពនង គគសងំ យះត�ីំ

យបបំភបេងនពបក្ទលងទ្នក្ ះ់ណគណៃងនងួភពបនពាោពឡកត ងយស្ពកះអំង់ណួភភបងបនផួំកបោីំបក�យ ំ

ពទណរភាេ ភងី ោ្ស៏ងំ យះត�ីំយបបំភបេងនន តំយ� ះកបភជាគភួបយ� ្បា ្កតគ ពំះងលោ ពំ៤ ្ំផគពទពំង យ ក្សនក្

ះ់ណគណៃងនគណប្្យបរគ់ីំពលងពភបេសៃំនពា ងំគនត្ភបេសៃំនពស្ប់ភផគពាតរា ោបមះបពន្កតគភបេងនជ 
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១.១.១ កងសេ�េម�ិងរបអអ��ណំេង�រ��អេុរមងដរងរុំដ�រភ 

នផឹសាភកំលភបពក� នសះងះ់ណគណៃងន ងំគពបោរ់ហភភបងបះ់ណគណៃងនមក ្បមមំ ងំនក លភយងបពទំឹគ

បនា ះបំ ពបីតភបងបគណប្្នផួំជ លភបពក� នសះងភបងបះ់ណគណៃងនគណប្្លំបន់ណចនគពយចកំ កះគកះ

បពក� នសះងលភពភ ឬ្ព៏លះងភពងកភបយ់ំំឹគពបោំពបីតភបងបណរភាេ ភងី ោជ គណប្្យបរគ់ គគភ ងងពបោ

ំពបីភបងបណរភាេ ភងី ោជ 

 ពទងីប៉គណ ្កតគពបកស ពំះងលោ ពំ៥ពំង លភបពក� នសះង ង់ន្ិភបងបះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ

្សមតីីំពឡកគបពក� នសះងពនងា នគពយចកំបពក� នសះងន តំស�ះពោកពងច្នពយពគចវបបបពងកកចវបបសតួច់ំួំ ប៉តពណណ ង 

កបោមំលភរករ្ា្ងួភពបនពាោពទពោកះ់ណគណរភាេ ភងី ោ កបោីនក្ លភពភពងច្នពយពគចវបប កបោ

នាតត ព់ ពំះងលោ ពំ៤ កបោលភបពក� នសះងភបងបះ់ណគណៃងនគណប្្លំបន់ណចនគពយចកំ គគពចនសតនលភពភ

ពងច្នពយពគចវបបរ់ំងួទ្ះ់ណគណរភាេ ភងី ោ្កតគព់ោ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះជ 

 លភងពគនះី យំពទពេកនា មំះ់ណគណៃងននគពយចកំកបោសងំ ីំពឡកគបពក� នសះង ង់ន្ិពោកចវបប

ពាតងងះពន្កតគា ំន់ង�បបា� ះប សងំ ងយ�មំលភបពក� នសះងពបបោប្កតគលភ ង់ន្ិពនង មំលភពោក្ពឡកគ

ា លភបពក� នសះងស្វអចបង៉ពោបបោប ព់ះនួ ពំភបងបនផួំ យបងងំលភបពក� នសះងនតងនាតតំឹគពបោំពបីត

គណប្្នផួំីពបកសជ 

១.១.២ កងសេ�េម�ិិ ងមិណងរបអអ��ណំេង�រ��អេុរមងដរងរុំសំេអេអដ�រភ 

ភតរព់ោ១រក ព់ំង មំនក្ះ់ណគណៃងនងភតបច់ំួំ ២៣ភយប ស្ ព់គណប្្យបីរំ្សមតី ងំគគណប្្

ងពៃេ� ងីះងកបោមំអងំរ្កតគភបេងន ីំពឡកគបពក� នសះងភតរព់ោងភតប៦៩៣ន ពំក១១ពម៉គ៣៣ន ពំនជ 

លភបពក� នសះងពបកីសធ្ស្កតគះ់ណគណៃងន១ភយប ីំបពក� នសះងីំយបមណ៣០ន ពំជ 

ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីមំអងំរ៦៨ ពន្កតគភបេងន មំះ់ណគណៃងន១៩ភយបីំពឡកគ

បពក� នសះងងភតបច់ំួំ៦៣២ន ពំកពង�កំឹគ១០ពម៉គ៣២ន ពំនជ ភ ពឯះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងកបោមំ

អងំរ៥៥ភយប ពន្កតគភបេងន មំះ់ណគណៃងនច់ំួំ ៤ភយបីំពឡកគបពក� នសះងងភតបច់ំួំ ៦១ន ពំកពង�កំឹគ១

ពម៉គ១ន ពំនជ លភបពក� នសះងភបងបះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ង គគពនបនា បប់ ពះ់ណគគណប្្ងពៃេ� ងីះង

ងពយសចចយោភបេងន បនា បប់ ពមំលភចភភ ង្ច�យ់សពយ់ពគ ងនព ព់ប់ពណងយាតំពបីត ពបកស្ពបក� បបន់ីបប

ប់ំ ពបីត ពនកថ�ំ ព២២ ្្នា ២០១៤ជ  
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ះពួោន១៖ច់ំួំ ះ់ណគណៃងនា ងំគភតរព់ោបពក� នសះង្ សគណប្្ 

លភបពក� នសះងភបងបនក្ ះ់ណគណៃងនគងះ

ីបភ ងមណ ្កតគងស�តយបរត់ព់ននគ�ភបេ

ងនងយមបបភីតលភណ៍រក ់ំ ព១ កំភបេ

ងន ពំះងលោ ពំ៥ពំង ពេកនាលភបពក� ន

សះងនគពយចកំគគពធិកពាតនក្ ះ់ណគណៃងន

គណប្្យបីរំ្សមតីជ ពាតកឡ្លភ

ពឡកគបពក� នសះងពាតនក្ះ់ណគណៃងន ព់

គណប្្ងពៃេ� ងីះងមំះងចះួច ្ព៏យពង

ះ់ណគណៃងនគណប្្ពំង ងពយសចចយោ

ភបេងនពនចតគរក ់ំ ព១កំរក ង់ពគនះលភណ៍ជ 

ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីមំច់ំួំ១៩ភយប ពង�កំឹគ២៨%កំច់ំួំះ់ណគណៃងនគណប្្នផួំ 

ីំបពក� នសះងងភតបច់ំួំ៦៣២ន ពំកពង�កំឹគ៩១%នកំច់ំួំបពក� នសះងងភតបជ ះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ង

ីះងមំះ់ណគណៃងន៤ភយប កពង�កំឹគ៣%ន កំច់ំួំ ះ់ណគណៃងនងភតប្កតគគណប្្នផួំបពក� នសះងងភតបច់ំួំ

៦១ន ពំ កពង�កំឹគ៩%នកំច់ំួំ បពក� នសះងងភតបពន្កតគភបេងនជា 

១.១.៣ ខឆឹមសៃនកងសេ�េម�ិងរបអអ��ណំេង�រ�ស�សងនឹេដឹសំលរងុ 

នផឹសាភសះងភបងបនក្ ះ់ណគណៃង�កបោីំបពក� នពន្កតគន់ឡតគព់ោយបរត់ព់ននគ� យះត�ីំ� ងនគពាត

កបគកច្ីបពងយភកToneន គគ៖ា ន់នយ្ឹះ្ � ងរ�មំ ងំគន� ងរ�មំ ច់ពពងា ប�ំ  ភពបៀបវភរ ឬះនួគ�បា ប�ំ ភាេ

ភងី ោណសតួកបោនក្ ះ់ណគណៃង� ងំបតង់ពំពទជ នផឹសាភន់នយ្ឹះ្ គគង់ពំពោកសះងធស�្ ពទពោកះនួគ� 

ឬា ប�ំ ណសតួជ ច់កណ្ឯ� ងរ�មំ គគពរ� ះពោកលភពោក្ងភពងកភ ព់គតណងស្ះ�ងពងច្នពយពគចវបបពបោំពប

ីត ឬះនួគ� ឬា ប�ំ ណសតួជ ភ ពឯន� ងរ�មំ� ងន គគ ងំបត ព់គតណ� ងបះ�ងភបងបះនួគ� ឬា ប�ំ ណសតួជ 

ភតរព់ោភីតលភណ៏ពំង មំះ់ណគណៃងនច់ំួំ ២៣ភយបកំច់ំួំ ះ់ណគណៃងនងភតបពន្កតគភបេងនាីំ

បពក� នសះងងភតបច់ំួំ៦៩៣ន ពំពង�កំឹគក១១ពម៉គ៣៣ន ពំនកំភតរព់ោបពក� នសះងងភតបជ លភបពក� នសះង

ះ់ណគណៃងន នតសកៃហិោងពគនះពេកនា លភបពក� នសះងពរន ះពទពោកនផឹសាភកបបន់នយ្ឹះ្ ងំគ� ងរ�មំ ្កតគពនង

នផឹសាភកបបន់នយ្ឹះ្ីំច់ំួំ ៥១៥ន ពំកពង�កំឹគ៨ពម៉គ៣៥ន ពំនា ងំគ� ងរ�មំីំច់ំួំ១៧៥ន ពំកពង�កំឹគ

២ពម៉គ៥៥ន ពំនាច់កណ្នផឹសាភន� ងរ�មំីំច់ំួំ៣ន ពំប៉តពណណ ងជ 
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១.១.៤ ខឆឹមសៃនកងសេ�េម�ិងរបអអ��ណំេង�រ�ស�សងនឹេដឹសំលរងុសមុណង�ម 

នផឹសាភលភបពក� នសះងភបងបនក្ ះ់ណគណៃងនពធៀបំឹគភតរព់ោងភតប្សគណប្្ា លភងពគនះពេកនា 

លភបពក� នសះងភបងបនក្ ះ់ណគណៃងនពធិកពឡកគពទ្ស ងំនក លភគណប្្ំពបីតភបងបនផួំជា ះ់ណគណៃងន

គណប្្យបីរំ្សមតី គគីំពរន ះពទពោកនផឹសាភកបបន់នយ្ឹះ្ ងំគកបប� ងរ�មំជា ពាតកឡ្ ះ់ណគណៃងន

គណប្្ងពៃេ� ងីះង� ងន ពន្កតគភតរព់ោពំងលភបពក� នសះង គគពរន ះពទពោកនផឹសាភកបបន់នយ្ឹះ្ជ 

ះួពោនា២៖ាច់ំួំ នំពំងគនគភតលភបពក� នសះងាន់នយ្ឹះ្ � ងរ�មំាន� ងរ�មំាភបងបះ់ណគណៃង�គណប្្យបីរំ្សមតី 

ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីបពក� នសះង ពរន ះពទ

ពោកនផឹសាភន់នយ្ឹះ្ ងំគ� ងរ�មំជ ្កតគំ�តន់នយ្ឹះ្ 

ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតី បពក� នសះងច់ំួំ ៤៦៨

ន ពំ ឬ៧ពម៉គ៤៨ន ពំកពង�កំឹគ៧៤%នាកំភតរព់ោងភតបភបងប

គណប្្នផួំជា នផឹសាភ� ងរ�មំា បពក� នសះងីំច់ំួំ ១៦១

ន ពំ ឬ២ពម៉គ៤១ន ពំកពង�កំឹគ២៥%នកំភតរព់ោងភតបភបងប

គណប្្នផួំជា ច់ពពងនផឹសាភន� ងរ�មំះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតី ច់ណតព់ោ៣ន ពំ ពង�កំឹគ១%

កំភតរព់ោងភតបភបងបគណប្្នផួំជ 

ះួពោន៣៖ាច់ំ ួំ នំព ំងគនគភតលភបពក� នសះង ន់នយ្ឹះ្ � ងរ�មំាន� ងរ�មំាភបងបនក្ះ់ណគណៃង�គណប្្ងពៃេ� ងីះង 

 ះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះង គគបពក� នសះងពរន ះពទ

ពោកនផឹសាភន់នយ្ឹះ្កះប៉តពណណ ងជ ពាតនផឹសាភកបបន់ន

យ្ឹះ្ច់ណតព់ោ៤៧ន ពំកពង�កំឹគ៧៧%ន កំភតរព់ោ

គណប្្នផួំងភតបជា នផឹសាភកបប� ងរ�មំ ះ់ណគណៃងនគណ

ប្្ងពៃេ� ងីះងច់ណតព់ោ១៤ន ពំ កពង�កំឹគ២៣%នកំ

ភតរព់ោបពក� នសះងងភតបភបងបប្្នផួំជ 

១.១.៥ ខឆឹមសៃនកងសេ�េម�ិងរបអអ��ណំេង�រ�សមុណង�មសណសល�េអេអស ងងន និេ

ចំណុចសផមេ 

្ណគាគពយលសពំងា ីំបេប ន ព់នផឹសាភលភបពក� នសះងភបងបះ់ណគណៃងន្ សគណប្្ ពទពោកះនួគ� 

ឬា ប�ំ ននពន្កតគងស�តយបរត់ព់ននគ�ទគ់២០ ង្ច�យបរត់ជ នក្ ះ់ណគណៃងនីំបពក� នសះង្កតគនផឹសាភកបប

ន់នយ្ឹះ្ ន� ងរ�មំា ងំគ� ងរ�មំជ 

 

ន់នយ្ឹះ

468នំព, 

74% 

� ងរ�មំ 

161នំព, 

25% 

ន� ងរ�មំា3

នំព, 1% 

ន់នយ្ឹះ

47ន ពំ, 

77% 

� ងរ�មំ 

14ន ពំ, 

23% 
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្ណគំព១៖គតណន់លភបពក� នសះងភបងប ះ់ណគណៃងន្ សគណប្្ំពបីតទគ់បពចណ់ត ចង់ាំបមសតួច់ំ ួំ ា

កគងះីន ពំន 

ោ.ភ ច់ណត ចកបោព្ប់ �ំ ន 
គណប្្ងពៃេ� ងីះង គណប្្យបីរំ្សមតី 

ងភតប 
ន់នយ្ឹះ្ � ងរ�មំ ន� ងរ�មំ ន់នយ្ឹះ្ � ងរ�មំ ន� ងរ�មំ 

១ ភពបៀបវភរ្់ ត់គ់ងន្ិ ៨ ១៤ ០ ៤៥ ១១៧ ០ ១៨៤ 

២ នត្ភបេសៃំ�ព ១ ០ ០ ៤៣ ៨ ០ ៥២ 

៣ ណរភាេ ភងី ោ ២ ០ ០ ៨៥ ១៤ ០ ១០១ 

៤ យបបំភបេងន ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

៥ ភបេងន ០ ០ ០ ០ ០ ០ ៥ 

៦ គណរ្ស�លភននភបងបភបេងន ០ ០ ០ ០ ៨ ០ ១៩ 

៧ យបបំយ់ឹំនងន ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

៨ ា ប�ំ យ់ឹំនងន ំងគងមរង្ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

៩ គណប្្នផួំបះប ០ ០ ០ ៦ ០ ០ ៦ 

១០ គណប្្បកំពំៀះ ៣ ០ ០ ៦ ០ ០ ៩ 

១១ ះ់ណគណៃង�នផួំឯគ ៤ ០ ០ ៣០ ៣ ០ ៣៧ 

១២ ះ់ណគណៃង�បកំពំៀះ ១ ០ ០ ៦ ០ ០ ៧ 

១៣ សណ� ោ កពនះ�បណរបំពនភបងបបះប ០ ០ ០ ២ ០ ០ ២ 

១៤ សណ� ោ កពនះ�បណរបំពនពន្គពំៀះ ០ ០ ០ ១ ០ ០ ១ 

១៥ ះតីលភ ០ ០ ០ ៦ ២ ៣ ៨ 

១៦ បយប ៃង�ព ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

១៧ ន តំាងំ៍ពោកចវបប្ ់ ត់គ់ងន្ិ ២៨ ០ ០ ១៩៩ ៩ ០ ២៣៦ 

១៨ ង់ណួភបងត់លភប់ភផគពោកចវបប្ ់ ត់គ... ០ ០ ០ ១៣ ០ ០ ១៣ 

១៩ តត�រំ ០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

២០ បយប ពន្គម ០ ០ ០ ១០ ០ ០ ១០ 

 ៦១ ៦៣២ ៦៩៣ 

្កតគភតរព់ោពំង លភងពគនះពេកនា លភបពក� នសះងភបងបនក្ះ់ណគណៃងនកំគណប្្ំពបីតទគ់

ព់ភពរន ះង់ាំបពទពោកច់ណត ចព្ប់ �ំ នច់ំួំ៣ា ពាតយះត�ីំច់ណតភតរព់ោពយចកំីគពគ ្កតគច់ពណសះួនគ� 
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ងំគា ប�ំ ទគ់២០ជ លភបពក� នសះងភបងបនក្ ះ់ណគណៃងនីំពរន ះាផ គ់ពទពោកា លភននោបីន តំាងំព៍ោកចវបប

្់ ត់គ ង់ន្ិ ភពបៀបវភរ្់ ត់គ ង់ន្ិ ងំគះួនគ�ណរភាេ ភងី ោ កបោយះត�ីំយ ក្សនក្ ះ់ណគណៃងនច់ណត

ភតរព់ោបពក� នសះងងភតប៥២១ន ពំ ឬ៨ពម៉គ៤១ន ពំកពង�កំឹគ៧៥%នកំភតរព់ោនក្ ះ់ណគណៃងនបពក� នសះង

ងភតបជ 

លភបពក� នសះងភបងបះ់ណគណៃងនពាតពរន ះពោកន តំាងំច់៍ពពងពងច្នពយពគចវបប កបោ្់ ត់គ ង់ន្ិ 

គគង់ពំពទពោកលភត្ពទន តំ�ះនភបងបភាេ ភងី ោា យះត�ីំនក្ ះ់ណគណៃងនច់ណតភតរព់ោនងប២៣៦ន ពំ

ឬ៣ពម៉គ៥៦ន ពំ កពង�កំឹគ៣៤%នកំច់ំួំ ភតរព់ោះ់ណគណៃងនបពក� នសះងងភតបជា ច់ពពងច់ណត ចព្ប់ �ំ នពោក

ភពបៀបវភរ្់ ត់គ ង់ន្ិា យះត�ីំនក្ ះ់ណគណៃងនច់ណតព់ោបពក� នសះងនងប១៨៤ន ពំ ឬ៣ពម៉គ៤០ន ពំកពង�ក

ំឹគ២៧%នកំភតរព់ោះ់ណគណៃងនបពក� នសះងងភតបជ ច់ណត ចកបោព្ប់ �ំ នំ ឹគណរភាេ ភងី ោកបោង់ពំពទ

ពោកះនួគ�ណរភាេ ភងី ោ ឬា ប�ំ ភាេ ភងី ោ យះត�ីំះ់ណគណៃងនច់ណតភតរព់ោបពក� នសះងនងប១០១ន ពំ១

ពម៉គ៤១ន ពំកពង�កំឹគ១៥%នាកំភតរព់ោនក្ ះ់ណគណៃងនបពក� នសះងងភតបជ 

ច់ពពងនផឹសាភកំលភបពក� នសះងភបងបះ់ណគណៃងន្កតគពបកស ពំះងលោ ពំ៥ពំងា គគពរន ះពទពោកនផឹសាភកបបា

� ងរ�មំា ងំគន់នយ្ឹះ្កះប៉តពណណ ងជ 

លភបពក� នសះងភបងបះ់ណគណៃងន រត់� ងនលភននោបន តំាងំព៍ោកពងច្នពយពគចវបប្ ់ ត់គ ង់ន្ិា ះ់ណគ

ណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីីំបពក� នសះង ្កតគំ�តន់នយ្ឹះ្ច់ំួំ ១៩៩ន ពំពង�កំឹគ៣ពម៉គ១៩ន ពំា ពហកត

ះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងបពក� នសះងីំច់ំួំ ២៨ន ពំជា ច់កណ្លភបពក� នសះងពទពោកភពបៀបវភរ

្់ ត់គ ង់ន្ិា ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីីំបពក� នសះង្កតគំ�ត� ងរ�មំីំច់ំួំ ១១៧ន ពំ ១ពម៉គ

៥៧ន ពំា ពហកតះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងបពក� នសះង្កតគំ�ត� ងរ�មំីំច់ំួំ ១៤ន ពំជា ច់ពពងច់ណត ច

ព្ប់ �ំ នំ ឹគា ប�ំ ណរភាេ ភងី ោា យះត�ីំះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីបពក� នសះង ពរន ះពទពោកនផឹសាភ

ន់នយ្ឹះ្ីំច់ំួំ  ៨៥ន ពំពងកកំឹគ១ពម៉គ៣៥ន ពំា ងំគះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងីំបពក� នសះង្កតគ

ំ�តន់នយ្ឹះ្ីំច់ំួំ ២ន ពំជ 

១.១.៦ ុុណភំៃនកំិភ�ភ និេអនុមង�សងសងវឹ 

្កតគងស�តយបរត់ងនាពោក្ ពំ១ ងំគពោក្ ពំ២ ចពនផ ង ព់កន្យ�  ២០១៣ បោបះតី ២០១៤ ពំងា ភបេងន

ីំពបក្ងស�តយបរត់ច់ំួំ ១១បគ ពាតីំប់ពណក ភលភ ង្ច�យបរត់ច់ំួំ ២០ ង្ច�យបរត់ កបោ្កតគ១ ង្ច�យបរត់ ភបេងនពយបក

យីងបយះឹសកះ១យ់ឹ្ប៉តពណណ ងជ 

្កតគភតរព់ោពំងា ភបេងនមំភពបៀបវភរងភតបច់ំួំ៣៦ភពបៀបវភរ កបោ្កតគពនង ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះ

ពងច្នពយពគចវបបច់ំួំ៣០ លភពីងពរក ះននោបពងច្នព តំ្ចងះនច់ំួំ ៣ ងំគលភពេផកតប់ភផគរា ោបមះប់ ពះ់ណគភណរភាេ

ភងី ោច់ំួំ១ា ច់កណ្ភពបៀបវភរ២ពន្គពំៀះ គគយ់ងណរាភយ់ង្ភតណពបក្ងស�តយបរត់ ងំគភីតលភណ៍ងនព ព់
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ង្ស�ន់ងនចពនផ ងងស�តយបរត់ព់ននគ�ជា ពាតកឡ្ ្កតគ ង្ច�យបរត់ព់ននគ�� ងាសក� � ងនមំភពបៀបវភរច់ំួំ៥ 

ភសួមំ ពំ១. លភយបលងងត់ោន់កំនណះនងភបងបឯ្ឧះនសា ងសា ភគ ត្ ពា ពំ២. ពងច្នពពងកកចវបបងនព ព់� ងពាធំ្ស�

យបលភ៦ថ�ពកំបំបយ� កនា្កតគា ងំគភពបៀបវភរ៣ពំៀះ គគីពីងពរក ះពយរកង្គ់ន តំយបបំ ពំ១ ន តំយបបំ ពំ២ា

ងំគពីងពរក ះពយរកង្គ់រ់ំងួ ងំគប់ព់នបកំសងមរង្គណរ្ស�លភរ់ននកំភបេងនជ 

្កតគភពបៀបវភរកបោយះត�ីំត្ស្ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះពនងមំ ពងច្នពយពគចវបបច់ំួំ ១៤ លភននោប

ងភ� ប�ំ ពោក ង្ច�យ់សពយ់ពគច់ំួំ ១៤ ងំគ� ងពាធំ្ស�ចវបបច់ំួំ៣កពន្កតគងស�តយបរត់ព់ននគ�ី � ងាសក� នជ 

រក ង់ពគនះពំងា នតសកៃហិោងពគនះពេកនា ្កតគ១ភពបៀបវភរ ភបេងនីំពយបកភតរព់ោយះឹសកះ១ ង្ច�យបរត់

ប៉តពណណ ង ក១យ់ឹ្ន្កតគលភ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះជ មំពងច្នពយពគចវបបបពងច្នពពងកកចវបប ឬ្៏្ ងច�យ់សពយ់ពគសតួ

ច់ំួំ យះត�ីំភបេងនត្ស្ន តំស�ះកះសនគ ពាតសងំ មំលភ ង់ន្ិ ឬ្រ៏ករ្ងួភពបនពាោពនងពំជ 

ណោបចវបប្ កតគ ង្ច�យបរត់ភបេងនកបោសងំ មំលភ ង់ន្ិ នក្ ះ់ណគណៃងនគណប្្លំបន់ណចកះគកះ

ពោក្ពឡកគបយ� ្បពោកចវបបពំងា យះត�ីំ ង់ន្ិ ងំគីំងួភពបនពាោប៉គោ់នងះ ពន្កតគគណរ្ស�លភរ់នន

សតំំឹគា្បរយំ ង្ច�យបរត់ព់ននគ�ភបេងនភចួស្ពហកតជ 

១.១.៧ សរច��ីររេចងងបរសំនបរ�ន់ៗនអនុមង� សហដងនមលបនន់ភំចរមនេចរមរ 

រក ព់ំងពងច្នពយពគចវបបច់ំួំ ៣កបោភបេងនន តំស�ះភចួ ទ្បំ គ� ងង�តះតីលភ ពហកតពននណរកបោសងំ

មំលភចយោភសួ ព់យ ក្សះ់ណគណៃងនគណប្្យបរគ់ជា ពងច្នពយពគចវបបទគ់បព យះត�ីំយ ក្សនគ�លភងគ�សងតព� ងោ

សតួច់ំួំ យ ព់តីភសរ ងំគពងកកងត់ឲ្ងនកភបេងន ងំគយ់ឹំនងននារា ្លភ ង់ន្ិា ងំគន តំស�ះពងច្�ពយពគចវបបទគ់

ពនងជ  

ពងច្នពយពគចវបបទគ់៣ពនងា យះត�ីំយ ក្សនគ�លភងគ�សងតព� ងោសតួច់ំួំីំភ ងងគំបបោបណរភាេ ភងី ោ ត់់

ីំន្់និិតយគបបយបំប ងំគពបក្ទ្ាបភណរំីំ ង់ ងំះ្ា ងំគចយោភសួននោបពបបោបសតំំឹគបក�យ ំពទបោប

ភបេងន ង់ន្ិា ងំគន តំស�ះជា 

្សពងច្នពកថផគលភណ៍ភបងបសរ្សណ� ោងងំនងស តំង្្សមតីា ីំន់ព�ន�ឲ្ងនរា ្្កតគលភន តំស�ះពោក

ពងច្�ពយពគចវបបទគ់ពំងា ោតងណកះមំលភន្់ិនិត ងំគពបក្ឲ្មំ ង្ច�់ ងពយបងពបបោប យំោ់ យំីតីសតំា

ងំគយ់សទគ់ភហយះបោបនក្ ះ់ណគណៃងនស្ ព់គណប្្ីបបពរក ះទគ់២ចយោនគ�តត្កតគភបេងនជ 

ចវបបទគ់៣ពនងមំរ ពងច្នពយពគចវបបងនព ព់លភពភៀបច់នគ�លភះតីលភកបោមំា ៨រ់ យ់្កចគី៩១

មយ្, ពងច្នពយពគចវបបងនព ព់លភពភៀបច់ ងំគលភយបយ់ឹះនពទកំឧះនសយ ក្សយបឹ្ិកំនគ�ពអយ្សកបោមំា៦រ់ យ់្កចគ

ី៣១មយ្ ងំគពងច្នពយពគចវបបងនព ព់ោ្�ំ នង្រកំពអយ្ស ងំគយ់ងណរអ �ី ា កបោមំ៦រ់ យ់្កចគី១១១

មយ្ជ 
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ះបពទំឹគយ ក្សងគ�សងតព� ងោភ ងងគំប់ ពាបភណរំា នក្ ះ់ណគណៃងន ីសា ពតៀប សៃំនពីំបនមងបភបងប

គណប្្យបីរំ្សមតី ីំពចនសតនលភពភាាភបេងនបច�តប្ំកមំបំ ង់ពាធំា៍ ងំគមំច់ពណងបឹគយគបបយបំប

្កតគលភ ង់ ងំះ្ពោកពងច្�ពយពគចវបបទគ់បពពំង៖« ព់ពយពងនក្ ៦៨ន្បពំងា ពន្កតគភបេងនា ៣០រក ព់ហកតា ពតកគអច

មំោំនន់តោបន់ ព់ចវបបពយចកំ ណងបពទពហកតជា ះ់ណគណៃងនសតួច់ំួំ ធ់ពំៀះា ពី្មំនះពះលោ

បំ ង់ពាធំព៍យចកំ ា ពសពភៀំយគបបកបបប៉គតោប ព់ងន់លភណ៍្សមតីយគបបកបបប៉គកះស�គ»ជ នាតតពទ� ងននក្  ឃផ ់

ពសកោមំលភយ ព់តីភសរាា ពងច្�ពយពគចវបបំ ឹគសងំ យះត�ីំ ង់ ងំះ្ ង់ច�តឲ្ីំយគបបយរកគពយីតា ងំគសងំ ីំេផតង

បយ� ់គេំារភបងបយបី់ោភបេទគ់យងកគពនងពំ ពាតពហះតាា ្កតគភបេងនមំះ់ណគណៃងនកះ ព់សតួគណប្្ា

ពហកតីគណប្្បឹ្នា់ ប�ំ ពំះងយបះងបះនងាកបោីនក្ ពភៀបច់ពងច្នពយពគចវបបទគ់ពំងជ 

រត់� ងនបយប ពំងពី្ា ងត្ា ង់ពនឿំា ីយបបំលភ ងបោ�តយ ក្សនក្ ចវបបនសភ ងៃំាី ំមំយបាងំា៍ 

ពងច្�ពយពគចវបបទគ់បពពនងមំច់ណត ចោា ងំគសងំ ចវងបីងបសតួច់ំួំ ៖ «ពតកគពេកនមំបយប  គគាចវបបពំង

ពអតន់ណចពទភបេសៃំនពយ្ងួគតតះនងធសពាផ គ់ព់្ជា ពតកគពសកោពទលភេភ គគពនពយលសកបភបេសៃំនពយ្ងួគតតះនងធសព

កះស�គជា មំច់ណត ច២ កបោពសកោពទពេកនពយលសយ្ងួគតតះនងធសពា គគ ពំ១ា នគ�ពោាធងលភាេ ំគគពនពយលសយ្ងួគ

តតះនងធសពា ងំគ ពំ២ាយ ក្សនធងលភ ង្ច� ្ភ៏ះបកចគពាតភបេសៃំនពយ្ងួគតតះនងធសពបយចបក »ជ 

១.២ ករងរុំងរបុ ណឹ�មកកររំេងរងរុំសដេសេល ឬកសេឆដងំំឆ� 

 ភបេងនីះង ពំះងលោ ពំ៥ពំងា មំគណរ្ស�លភរ់ននច់ំួំ ១០ កបោ្កតគមំគណរ្ស�លភសតួព កំបំឹគ

បពគនកះថ�ព គគគណរ្ស�លភ ពំ១០ “គណរ្ស�លភនពគនះា ពីងង់អះា ងំគយបរគ់ន់ព ក់ ត់្ភោួតពាតកប្ពចន ព់

គណរ្ស�លភ ពំ៤ ពហកតបនយពេ� ងពទីគណរ្ស�លភសហកនាាលភពភីះងា ងំគសតនេភាបភណរជ 

 ្កតគភតរព់ោពំងា គណរ្ស�លភរ់ននកបោគណប្្យបីរំ្សមតីពធិកីយបបំ ងំគីពោាធងលភពនងា

ភសួមំ គណរ្ស�លភ ពំ២ាគណរ្ស�លភ ពំ៤ាគណរ្ស�លភ ពំ៥ាគណរ្ស�លភ ពំ៦ា ងំគគណរ្ស�លភ ពំ៩ជាច់កណ្

គណរ្ស�លភរ់ននកបោគណប្្ងពៃេ� ងីះងពធិកីយបបំា ងំគីពោាធងលភា ភសួមំបយចីា គណរ្ស�លភ ពំ១ា

គណរ្ស�លភ ពំ៣ាគណរ្ស�លភ ពំ៧ាគណរ្ស�លភ ពំ៨ា ងំគគណរ្ស�លភ ពំ១០ជ 

 គភួបយ� ្បា គណរ្ស�លភរ់ននភបេងនបឹ្នព់ាតគណប្្យបីរំ្សមតីា នតសកៃហិោសងំ ងយ�ំំោួ

ីំ់�ះពមំន់ ព់ង្ស�ន់លភេភភបងបគណរ្ស�លភរ់ននទគ់ពនងពំជ ង្ស�ន់លភេភភបងបគណរ្ស�លភ

រ់ននទគ់ពនង នតសកៃហិោំំោួ់�ះពមំកះ្សភតរភីតលភណ៍ងពគ�ប ងនព ព់ង្ស�ន់ភបងបភបេងនចពនផ ង

ងស�តយបរត់ភបេងនប៉តពណណ ងជ 

បនា បប់ ពមំលភកបគកច្ន់ណច្កតគភបេងន ភវគគណប្្យបីរំ្សមតីា ងំគគណប្្ងពៃេ� ងីះង 

លភងពគនះពេកនា គណរ្ស�លភរ់ននភបេងនសតួច់ំួំធ់ កបោបឹ្នព់ាតះ់ណគណៃងន ព់គណប្្ងពៃេ� ង

ីះងីំពធិកង្ស�ន់ង្ស�ី គរក ង់ពគនះសតំា ពាតមំលភពលងពភបេសៃំនពស្ប់ភផគ្ កតគគណរ្ស�លភរ់ននា
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ង្ស�ន់ំំោួព្្បណនឹ គ ព់យបី់ោភបេា ងំគលភន តំយ� ះទ្យបី់ោភបេកបោមំំ់នងបកបពធផពន ីំរួប

ង់ន្ិា បេប ន ព់បយប  ងំគះយសត�លភភបងប់ួ្ ពគពន្កតគគណរ្ស�លភរ់ននជា ង្ស�ន់កបបពំងអចបយ� ្បទ្

ពេកនប៉គចវងបា ភបេងនីះងមំលភរផ ងបបនយភឥភ ងបបំ្កតគលភប់ព់នះួន ពំនភ ង្ច�លភេភភបងបនផួំា បនា បប់ ព

មំលភចយោភសួ្កតគភចនងសម�ំ នបឹ្នភ់បងបភបេងន ពំះងលោ ពំ៥ពំងជ 

លភងពគនះពេកនាា គណរ្ស�លភរ់ននកបោបឹ្នព់ាតគណប្្ងពៃេ� ងីះងីំពធិកង្ស�ន់លភ

េភពយចកំីគគណរ្ស�លភរ់ននកបោបឹ្នព់ាតគណប្្យបីរំ្សមតីា ង់ពងង្ស�ន់លភពលងពភបេសៃំនព

ស្ប់ភផគពន្កតគគណរ្ស�លភរ់នន ងំគលភពចនស្ំំួោត្ញះនង ព់យបី់ោភបេា លភចតង ង់ ងំះ្ា ងំគពាងយាត

្ភណព ំ់នងបននាកំ់នងបបពធផពនាភបងបយបី់ោភបេជា 

្កតគភតរព់ោពំងា លភងពគនះពេកនា មំភបេសៃំនពច់ំួំ ៤ភយប ភសួមំបយចី ភបេសៃំនពយ្ងួគងតាភងី ោា

ភបេសៃំនពយ្ងួគនបបភា់ តត�រំ ងំគ ព្ំា ភបេសៃំនពយ្ងួគធស�លភ ងំគាងនា ងំគភបេសៃំនពយ្ងួគលភេភ ងំគបណនត ង

បណន ោ� ងី � រព�រាយះត�ីំពស្ប់ភផគពាតរា ោបមះបពន្កតគគណរ្ស�លភរ់ននភបេងនជ  

គណរ្ស�លភរ់នន ពំ៧កំភបេងនាបឹ្នព់ាតនក្ះ់ណគណៃងន កតស៉ បតក� ឫំនង  ស្ ព់គណប្្ងពៃេ� ង

ីះងីំនពក� កនភបេសៃំនពច់ំួំ ២ភយបស្ប់ភផគរា ោបមះបពន្កតគភបេងន បយចីពី្ ហគបា រួំ ណភ ៉តំា ភបេសៃំនព

យ្ងួគនបបភា់ តត�រំ ងំគ ព្ំា ងំគពី្ សងំ ា េងំា ភបេសៃំនពយ្ងួគធស�លភ ងំគាងនជា ពាតកឡ្ា

គណរ្ស�លភរ់នន ពំ៨កំភបេងនា ីំនពក� កនពី្ា សស៉ា បបតំពហគា ភបេសៃំនពយ្ងួគងតាភងី ោា ងំគពី្ នតងះា

ង់ពហគា ភបេសៃំនពយ្ងួគលភេភ ងំគបណនត ងបណន ោ� ងី � រព�រស្ប់ភផគពាតរា ោបមះបពន្កតគគណរ្ស�លភរ់នន

ភបេងនជ ី្បកងនគ លោ ព់កថ� ពំ១១ាកន្យ� ារក ២់០១៤ាពី្យងពាក្ាងត�ណណ ភះំា៍យបបំគណរ្ស�លភ ពំ៨ាកំ

ភបេងនាីំរបួះំោបបក ីសតួភបេសៃំនពយ្ងួគងតាភងី ោពី្ាសស៉ាបបតំពហគា ង់ន្ិន់ ព់បយប សតួច់ំួំកបោ

ី្នព្គោិបភបងបយបី់ោភបេទ្បំ គំឹគយប់�ំ នងតាភងី ោបច�តប្ំកជ 

ំំាឹសំឹគពំង យបបំគណរ្ស�លភ ពំ១ ងំគ ពំ១០ កំភបេងន កបោបឹ្នព់ាតះ់ណគណៃងន ព់គណប្្

ងពៃេ� ងីះង ្៏ី ំពធិកង្ស�ន់គភួទ្្ះបងម� ោបកបភជ គណរ្ស�លភ ពំ១ បឹ្នព់ាតពី្ ពនគ កេអប គ ីំ

ពលងពះ់ណគយបី់ោភបេ ងំគះ់ណគយ ក្សហបតំពនវពងតពភបងប ពី្យងពី ពនគ ្កតគ្ភណព ំ់នងបបពធផពពនងហ

គសំឡ៍ពគ ពនះន្ ់់គបរក គ់ ពបកស្ព់ ងន្ិភ្ប់ពណងយាតជ ភ ពឯគណរ្ស�លភ ពំ១០ � ងន ពី្ ហយភ វ៉ំប 

ីំពលងពយបបំនគ�ន់យបរគ់ន់ព ក់ ត់្ភោួតពី្ ទស តតងំ ពំៀគ ងំគនត្យបះងបះនងនគ�លភះមផ ន់្សមតី

ពី្ យពប ត្ោ ស្ា្ងួភរត់� ងនន់ព ក់ ត់្ភោួត្កតគយបពំង្សមតីជ 

ពាតកឡ្ គណរ្ស�លភរ់ននកបោបឹ្នព់ាតគណប្្យបីរំ្សមតី លភងពគនះសងំ ពេកនមំ 

ង្ស�ន់ទគ់ពំងពំជ 
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II. កចុុមនលេ� នងរបអអ��ំណេង�រ� 

 ភបេធស� តំក� មយ្៧៧ីំ្់ណះបា ះ់ណគណៃង�្កតគភបេងនីះ់ណគយបីីះងកន�ភទគ់សយោ ត់់កសំ

យបំបកះីះ់ណគយបី់ោភបេ្ កតគសណ� ោភបងបនផួំពនងពំជា មយ្៨៣ា ្៏ី ំ្់ណះបកបភា ភបេងនយបរត់ី

ាសក� ព់ភបគ្កតគសតួរក ា់ ពាតងស�តយបរត់សតួបគមំថងភរព�ីប៉គះងចបពកនជ មយ្៨៨ ីំ្់ណះបកបភា 

ភបេងនីះងយបរត់ីាសក� ច់ំួំ ព់ភបគ្កតគសតួរក  ់ពាតងស�តយបរត់សតួបគមំថងភរព�ីប៉គះងចបពកន បយពចកង្កតគ

ចពនផ ងងស�តយបរត់កបោីភតរព់ោភបេងន� ងង្សលោ កបោអចពអតនក្ ះ់ណគណៃងនីំត្ព់ោពនងចតង

សយោាេ ំពបកស្ពរួប ងំគពាងយាតបយប ននភបងបម� ងបពរក ះជ 

្ស ងំំកំ �តកបោនក្ ងពគនះលភណ៍នតសកៃហិោា ំំួោីំន់ ព់ង្ស�ន់ចតងសយោាេ ំភបងបនក្ ះ់ណគ

ណៃងន ្សភតរលភចតងងពគនះពាតរា ោប យប់�ំ នន្់និិត លភ ងបោ�តះ់ណគណៃងន្សបណន ពនះនា ងំគ្សភតរ

ាក ្បលភគណប្្ំពបីតពន្សបណន ពនះនពេកនា ្កតគភតរព់ោ ព់កន្យ�  ២០១៣ បោបកនះតី ២០១៤ 

មំះ់ណគណៃងនច់ំួំ ៩៦ភយប ្កតគច់ពណសះ់ណគណៃងន១២៣ភយប ីំចតងសយោាេ ំ ច់ំួំ១២៧៤ពោក្ជ 

្សលភងពគនះា លភចតងសយោាេ ំះ់ណគណៃងន ព់គណប្្ងពៃេ� ងីះង ីំចតងសយោាេ ំពយចកំីគះ់ណគ

ណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីជ ះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងីំចតងសយោាេ ំច់ំួំ៦៦៥ពោក្ ពហកត

ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីចតងីំច់ំួំ ៦១០ពោក្ជ 

យគបបង្ស�ន់ចតងសយោាេ ំភបងបនក្ ះ់ណគណៃងន គគីំពធិកពឡកគ្កតគពបោប់ណគង់ាំបមច់ំួំ ៥ា ភសួ

មំរលភចតងង់ពណងង់ណោងួភងតន តំ្�កច្ន់ពណតរយំយបី់ោភបេ ងំគងពមម ធងសងំ នងនោននា លភចតង

់យគឹគបណន នកនា្ កតគគណប្្ា លភចយោភសួព� ងំលាបភណរា លភនសប់ពណក ភាក ្បបឹ្នា់ ងំគពបោប់ណគចតងរួតា

នំនណគសំព៍ាងយាតបយប ននរយំយបី់ោភបេពន្សសយោាេ ំជ 

ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតី កបោមំអងំរ៦៨្កតគភបេងន នតសកៃហិោំំួោ់�ះពមំ មំ

ះ់ណគណៃងនច់ំួំ៥០ភយបីំចតងសយោាេ ំីំច់ំួំ ៦១០ពោក្ជា កបោគងះីសធ្សះ់ណគណៃងន១ភយប ្កតគ

ច់ពណសះ់ណគណៃងនទគ់៥០ភយបចតងីំច់ំួំ ១២ពោក្ជ ណោបលភពធិកង្ស�ន់ពន្សសយោាេ ំភបងបះ់ណគ

ណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតី គគីំពរន ះពទពោកពបោប់ណគចតងង់ពណងង់ណោងួភងតន តំ្�យបី់ោភបេ ងំគ

ភសួទគ់ងពមម ធងសងំ នងនោននច់ំួំ ៣៥៩ពោក្ លភនសប់ពណក ភាក ្បបឹ្ន់ី ំច់ំួំ ១៦៨ពោក្ លភចតង់យគឹគ

បណន នកនា្កតគគណប្្ីំច់ំួំ ៥៧ពោក្ាលភចយោភសួព� ងំលាបភណរច់ំួំ ៥ពោក្ា ងំគនំនណគសំព៍ាងយាត

បយប ននភបងបយបី់ោភបេច់ំួំ២១ពោក្ជ 

គណប្្ងពៃេ� ងីះងកបោមំ៥៥អងំរ្កតគភបេងន មំះ់ណគណៃងនច់ំួំ ៤៦ភយប ីំចតងពធិកង្ស�

ន់្កតគសយោាេ ំភបងបនផួំងភតបច់ំួំ ៦៦៤ពោក្ជា ពបកគងះីសធ្សះ់ណគណៃងន១ភយប្កតគច់ពណស៤៦ភយប ីំពធិក
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ង្ស�ន់្កតគសយោាេ ំច់ំួំ ១៤ពោក្ជ ណោបង្ស�ន់ចតងសយោាេ ំភបងបះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះង 

ីំពរន ោពោកពបោប់ណគង់ាំបមបយចី លភចតងង់ពណងង់ណោងួភងតន តំ្� ងំគកច្ន់ពណតបោបយបី

់ោភបេច់ំួំ៣៤៨ពោក្ លភចតង់យគឹគបណន នកនា្ កតគគណប្្ច់ំួំ ២០៩ពោក្ លភនសប់ពណក ភាក ្បបឹ្នភ់បងប

នផួំច់ំួំ៧៧ពោក្ា នំនណគសំព៍ាងយាតបយប ននភបងបយបី់ោភបេច់ំួំ ២៧ពោក្ ងំគពបោប់ណគចយោភសួ

ព� ងំលាបភណរច់ំួំ ៣ពោក្ជ 

២.១ ចំនេនដេ និេចំនេនអអ��ំណេង�រ�ចុុ មនលេ� ន 

 ្កតគភតរព់ោកំភីតលភណ៍ពំង នតសកៃហិោលភងពគនះពេកនា មំះ់ណគណៃងនច់ំួំ ៩៦ភយប ្កតគ

ច់ពណសះ់ណគណៃងនងភតបច់ំួំ ១២៣ភយប ីំពធិកង្ស�ន់ចតងសយោាេ ំងភតបច់ំួំ ១២៧៤ពោក្ជ 

ះពួោន៤៖ ច់ំួំះ់ណគណៃង�្សគណប្្ចតងសយោាេ ំពធៀបំឹគច់ំួំះ់ណគចតងសយោាេ ំងភតប 

ពសកោ ព់ច់ំួំះ់ណគណៃង�្សគណប្្ចតងសយោាេ ំពធៀបំឹគ

ច់ំួំ ះ់ណគណៃងនចតងសយោាេ ំងភតប នតសកៃហិោពេកនាា

ច់ំួំ ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតី ចតងសយោាេ ំ

ពយចកំីគច់ំួំ ះ់ណគណៃងនះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ង

ីះងជ ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតី មំច់ំួំ ៥០

ភយបពង�កំឹគ៥២%កំច់ំួំះ់ណគណៃងន កបោីំចតងសយោាេ ំ

ងភតបជា គណប្្ងពៃេ� ងីះងច់ំួំ ៤៦ភយប ពង�កំឹគ៤៨%កំ

ច់ំួំ  ះ់ណគណៃងនកបោីំចតងសយោាេ ំងភតបជា  

ះពួោន៥៖នគភតកំអងំរភបេងន ងំគច់ំួំនក្ ះ់ណគណៃងនចតងសយោាេ ំងភតប្សគណប្្ 

 គណប្្យបីរំ្សមតី មំ

អងំរ៦៨ភយបពន្កតគភបេងន ពង�ក

ំឹគ៥៥%កំច់ំួំអងំរងភតប្កតគ

ភតរព់ោភីតលភណ៍គណប្្យប

ីរំ្សមតីមំះ់ណគណៃងនច់ំួំ

៥០ភយបពង�កំឹគ៥២%ីំចតងសយោ

ាេ ំជ គណប្្ងពៃេ� ងមំ៥៥

អងំរមំះ់ណគណៃងន៤៦ភយប

កពង�កំឹគ៤៧%នកំច់ំួំ ះ់ណគណៃងនភបងបគណប្្នផួំីំចតងសយោាេ ំងភតបជ 

50,52% 
46,48% 

CPP

CNRP
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ះពួោន៦៖នគភតះ់ណគណៃង�ចតងសយោាេ ំពធៀបពទំឹគច់ំួំះ់ណគណៃង�ងភតប្កតគគណប្្ភបងបនផួំ 

នគភតះ់ណគណៃងនចតងសយោាេ ំពធៀបពទំឹគច់ំួំ ះ់

ណគណៃងនងភតប្កតគប្្ា ីំបេប នឲ្ពេកនាា

គណប្្យបីរំ្សមតី មំះ់ណគណៃងនច់ំួំ

៧២%ីំចតងពធិកង្ស�ន់្សសយោាេ ំា ងំគច់ំួំ

២៨%ពំៀះានតសកៃហិោសងំ ំំួោីំង្ស�ន់ ព់លភ

ចតងសយោាេ ំពនងពំជា ច់កណ្លភចតងសយោាេ ំភបងប

គណប្្ងពៃេ� ងីះងា ្កតគរក ង់ពគនះពំងា មំ

ះ់ណគណៃងនចតងសយោាេ ំីំច់ំួំ ៨៣%ា

ច់កណ្១៧%ពំៀះកបោសងំ ីំចតងសយោាេ ំពនងា ាគនតសកៃហិោពនកះសងំ ំំួោ់�ះពមំ ព់លភចតងសយោាេ ំពនង

ពំជ 

ះពួោន៧៖ ច់ំួំ កំលភចតងសយោាេ ំភបងបនក្ះ់ណគណៃង�ងភតប្សគណប្្ 

ពបកពសកោ ព់ច់ំួំ ចតងសយោាេ ំភបងបះ់ណគណៃងនងភតបពទ្សគ

ណប្្នផួំកបោមំអងំរពន្កតគភបេងន នតសកៃហិោ

ងពគនះពេកនាា ច់ំួំ នក្ះ់ណគណៃងន ព់គណប្្យបីរំ

្សមតី ចតងពធិកង្ស�ន់្កតគសយោាេ ំពយចកំីគច់ំួំះ់ណគ

ណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងជា កះពបកពសកោច់ំួំ កំលភចតងសយោ

ាេ ំភបងបនក្ ះ់ណគណៃងន្ សសយោាេ ំ� ងន បេប នទ្ពេកន

ា ច់ំួំ លភចតងសយោាេ ំភបងបះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ង

ីះងមំច់ំួំ ពយចកំីគ ះ់ណគណៃងន ព់គណប្្យបីរំ

្សមតីជ ះ់ណគណៃងន ព់គណប្្ងពៃេ� ងីះងពធិកង្ស�ន់ច់ំួំ ៦៥៤ពោក្ ភ ពឯះ់ណគណៃងនស្ ព់គណប្្

យបីរំពធិកង្ស�ន់ច់ំួំ ៦១០ពោក្ជ 

២.២ សគលងណំេៃនកចុុមនលេ� នងរបអអ��ំណេង�រ� 

លភពធិកង្ស�ន់្កតគសយោាេ ំភបងបនក្ ះ់ណគណៃង�យះត�ីំកបគកច្ី៥ពបោប់ណគគគា ១. ចតងងួភងតន

តំ្�កច្ន់ពណតងពមម ធងសងំ ននោននា កងួភងតន តំ្�នា ា ២. លភចតងសយោាេ ំពបកស្ព់ យគឹគបណ� នគណប្្ 

ក់យគឹគគណប្្នា៣.លភចតងនសប់ពណក ភីយ ក្ស ឬនសប់ពណក ភាក ្បបឹ្នក់នសប់ពណក ភនា៤. លភចយោភសួព� ងំលបងងល� ា

ីាបភណរកព� ងំលន ងំគ៥.ចតងរួតានំ�ណគសំ ៍ ងំគពាងយាតបយប ននាកនំនណគសំន៍ជ 
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ះួពោន៥៖នគភតកំពបោប់ណគំពសតួមភបងបនក្ះណ់គណៃងន្ សគណប្្ពធៀបំឹគពបោប់ណគងភតប្សគណប្្ 

នគភតកំពបោប់ណគ ពំសតួមភបងបះ់ណ

គណៃងន ពទ្សគណប្្ភបងបនផួំ ពធៀប

ពទំឹគពបោប់ណគងភតប្សប្្ា លភ

ងពគនះពេកនា ពបោប់ណគច់ំួំ ២ាកបោ

ះ់ណគណៃងនទគ់២គណប្្ីំពរន ះពង�ក

បក  គគពបោប់ណគចតងនំនណគសំ ៍ ងំគពបោ

ប់ណគចយោភសួព� ងំលាបភណរជា ះ់ណគ

ណៃងនស្ ព់គណប្្យបីរំ្សមតី គគីំ

ពរន ះាផ គ់ពទពោក ពបោប់ណគចតងង់ពណង

ង់ណោងួភងតន តំ្�កច្ន់ពណតងពមម ធ

ងសងំ ននោននីំ៥៨%កំច់ យំំចតងសយោ

ាេ ំងភតបភបងបគណប្្នផួំជ លភចតងនស

ប់ពណក ភាក ្បបឹ្នច់់ំួំ២៨% លភ់យគឹគបណន នកនា្កតគគណប្្ច់ំួំ ៩%ាចយោភសួព� ងំលច់ំួំ ១% ងំគលភចតងនំន

ណគសំច់៍ំួំ៥%ជ ច់កណ្ឯះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះង� ងន ីំពរន ះាផ គ់្កតគពបោប់ណគបយចំឹគ

ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីនគកបភ គគលភចតងង់ពណងង់ណោងួភងតន តំ្�កច្ន់ពណតរយំយបី់ោ

ភបេច់ំួំ៥២%កំច់ំួំ ចតងសយោាេ ំងភតបភបងបគណប្្នផួំជ លភចតង់យគឹគបណន នកនា្កតគ្ណប្្ច់ំួំ ៣១%ា

នសប់ពណក ភាក ្បបឹ្នច់់ំួំ១២%ា នំនណគសំព៍ាងយាតបយប ននច់ំួំ ៤% ងំគចយោភសួព� ងំលាបភណរច់ំួំ

១%ជ 

២.៣ សគលងណំេៃនកចុុមនលេ� នងរបអអ��ំណេង�រ�សមុណង�មនីមេដ 

លភងពគនះពេកនា ពបោប់ណគកបោយ ក្សនក្ះ់ណគណៃងនពរន ះង់ាំបី គពគពនង គគលភចតងងួភងតន តំ្�

យបី់ោភបេកច្ន់ពណត ងំគភសួទគ់ងពមម ធងសងំ ននោនន កបោពបោប់ណគពំង នក្ ះ់ណគណៃងន ព់គណ

ប្្ងពៃេ� ងីះងពធិកង្ស�ន់ច់ំួំ  ៣៤៨ពោក្ា ពហកតះ់ណគណៃងន ព់គណប្្យបីរំ្សមតីពធិកង្ស�ន់ 

ីំច់ំួំ ៣៥៩ពោក្ជា ច់ពពងពបោប់ណគចតង់យគឹគបណន នកនា្ កតគគណប្្ ះ់ណគណៃងន ព់គណប្្ងពៃេ� ង

ីះងពធិកង្ស�ន់ីំច់ំួំ២០៩ពោក្ ពយចកំីគះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតី កបោពធិកង្ស�ន់ច់ំួំ

៥៧ពោក្ជ លភពធិកង្ស�ន់្កតគពបោប់ណគចតងនសប់ពណក ភាក ្បបឹ្ន ់ ះ់ណគណៃងន ព់គណប្្យបីរំ្សមតី

ពធិកង្ស�ន់ច់ំួំ ១៦៨ពោក្ ពហកតះ់ណគណៃងន ព់គណប្្ងពៃេ� ងីះងច់ំួំ  ៧៧ពោក្ជ លភនំនណគសំព៍ាង

យាតបយប នន� ងន ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីចតងីំ២១ពោក្ ពហកតះ់ណគណៃងនគណប្្
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ងពៃេ� ងីះងចតងីំ២៦ពោក្ជា ពបោប់ណគចតគពយលត គគលភចយោភសួព� ងំលាបភណរះ់ណគណៃងន ព់គណប្្

ងពៃេ� ងីះងពធិកង្ស�ន់ច់ំួំ  ៣ពោក្ ងំគះ់ណគណៃងន ព់គណប្្យបីរំ្សមតីច់ំួំ ៥ពោក្ជ 

្ណគំព១៖ាច់ំួំពោក្កំលភចតងសយោាេ ំភបងបនក្ ះ់ណគណៃង�កំគណប្្ំពបីត ពំសតួម្សពបោប់ណគ 

 ្កតគរក ង់ពគនះពំង ីំបេប នទ្ពេកនាា មំនក្ះ់ណគណៃងន ព់គណប្្យបីរំ្សមតី ងំគះ់ណគ

ណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងច់ំួំ ៩៦ភយប កបោពង�កំឹគ៧៨%កំច់ំួំ នក្ ះ់ណគណៃងនងភតបា ីំពធិកង្ស�ន់្កតគ

សយោាេ ំងភតប១២៧៤ពោក្ជ 

សគលងំណេៃនកចុុមនលេ� នេំ១២៧៤

សល�ងរបអអ��ំណេង�រ�េំ ៩៦ នង 

ុណង�មនសេៗដ 

រងុ 

៥០ នង ៤៦ នង 

រួបង់ពណងង់ណោ ា្ងួភងតន តំ្� 

ំងគកច្ន់ពណត ំងគងពមម ធងសងំ នងនោនន 
៣៥៩ ៣៤៩ ៧០៨(៥៥%) 

លភចតង់យគឹគកនា្កតគ ំងគបណន នគណប្្ ៥៧ ២០៩ ២៦៦(២១%) 

លភចតងនសប់ពណក ភីយ្កសឬនសប់ពណក ភាក ្បបឹ្ន ់ ១៦៨ ៧៧ ២៤៥(១៩%) 

លភចយោភសួ ក្តគព� ងំលាបភណរ ៥ ៣ ៨(១%) 

លភនំ�ណគសំ ៍ំងគពាងយាតបយប នន ២១ ២៦ ៤៧(៤%) 

ងភតបពបោបណ់គ្សគណប្្ ៦១០(៤៨%) ៦៦៤(៥២%) ១២៧៤(១០០%) 

្ណគ ពំ១ពំងាីំបេប ន ព់លភចតងសយោាេ ំភបងបនក្ ះ់ណគណៃងន នគពយចកំពរន ះពទពោកពបោប់ណគរបួ

ង់ពណងង់ណោ ា្ងួភងតន តំ្�ាកច្ន់ពណតា ងំគងសងំ នងនោននកបោចតងីំ៧០៨ពោក្ាកពង�កំឹគ៥៥%កំ

លភចតងសយោាេ ំងភតបនជា លភចតងសយោាេ ំ្កតគពបោប់ណគ ពំ២ា នក្ ះ់ណគណៃងនពរន ះពទពោកពបោប់ណគចតង

់យគឹគកនា្ កតគ ងំគបណន នគណប្្ចតងីំ២៦៦ពោក្ាកពង�កំឹគ២១%កំលភចតងសយោាេ ំងភតបនជាពបោប់ណគលភ

នសប់ពណក ភាក ្បបឹ្នគ់ណប្្ភបងបនផួំចតងីំ២៤៥ពោក្ា កពង�កំឹគ១៩%កំច់ំួំ ចតងសយោាេ ំងភតបនជា ច់កណ្

លភចតងសយោាេ ំ ្កតគពបោប់ណគចយោភសួព� ងំលា ឬងងល� ាីាបភណរចតងីំ០៨ពោក្កពង�កំឹគ១%កំលភចតង

សយោាេ ំងភតបនជាពបោប់ណគនំនណគសំា៍ ងំគពាងយាតបយប ននភបងបយបី់ោភបេចតងីំច់ំួំ ៤៧ពោក្ជ 

 លភងពគនះពេកនាា ះ់ណគណៃងន់ ពគណប្្យបីរំ្សមតីចតងសយោាេ ំ នគពយចកំពរន ះពទពោកលភចតង

ង់ពណងង់ណោងួភងតន តំ្�យបី់ោភបេា ងំគពបោប់ណគនសប់ពណក ភាក ្បបឹ្នភ់បងបនផួំជា ច់កណ្ឯះ់ណគ
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ណៃងន ព់គណប្្ងពៃេ� ងីះង� ងនពរន ះពទពោកលភចតងងួភងតន តំ្�យបី់ោភបេ ងំគចតង់យគឹគបណន នកនា្ កតគគណ

ប្្ភបងបនផួំជ 

២.៤ មណ� លងរជន ីសខ��ែដលអអ��ំណេង�រ�ៗ នចុុ 

 បព់ណក ភលភសងំ យបយ្ះពកំលភ ងបោ�តះណ់គណៃងន 

លភ ងបោ�តះ់ណគណៃង� ី ពំ្កំផគពធិកលភេភភបងបនក្ ះ់ណគណៃង� ពនព់ោកបោះ់ណគណៃង�ចតងសយោ

ាេ ំពនង ងំគី្កំផគនិភន� បបំ ់ន្បំ ់ំគភវគះ់ណគណៃង� ងំគម� ងបពរក ះជ ពោកង ព់ពំង លភ ងបោ�តះ់ណគ

ណៃងន្៏ី ពំ្កំផគសតួ កបោងយមបបបពយសកបោបនោយបពបរំយ៍បី់ោភបេ ពាតសងំ យបលំប់ ពគណប្្ំពប

ីតា ងំគី្កំផគសតួងយមបបំ ំោួត្ព្្បណនឹ គភបងបយបី់ោភបេា ពបកស្ពពន�ករយំពទនក្ះ់ណគណៃងនកបោី

នក្ ះ់ណគភបងបនផួំពធិកលភពាងយាត ង់ន្ិបក ពន្កតគភបេងនជ 

្កតគពបកស ពំះងលោ ពំ៥ពំង នក្ ងពគនះលភណ៍នតសកៃហិោយបភ់្ កតគណរប ពំ ពនះនទគ់នងប ីំងពគនះពេកន

ា ប់ពណក ភលភកំលភ ងបោ�តះ់ណគណៃងនពន្សបណន ពនះនសតួច់ំួំ ហ្បមំប់ពណក ភលភសងំ យបយ្ះព ពយពងសងំ

ីំប់ព់នះនួ ពំលភេភភបងបនផួំពឡកតាពាតីំបងំទិភសងំ ប់ពណក ភលភ ឬប់ពណក ភលភសងំ ព់នពោនជា 

ពនះនច់ំួំ ៣កបោនតសកៃហិោភ្ពេកនា ពនសងំ ទំបមំលភ ងបោ�តះ់ណគណៃងនបយចីា ពនះនក្បា ពនះន

សណ� ោគពភ ពា ងំគពនះនឧះនភមំរ�តជ 

នតសកៃហិោីំ ង់ ងំះ្ពេកនកបភាា ្កតគច់ពណសណរប ពំ ពនះនា កបោមំលភ ងបោ�តះ់ណគណៃងនា មំ

លភ ងបោ�តច់ំួំ ១៧ីំពបក្ប់ពណក ភលភ ងំគប់ព់នះនួ ពំលភេភភបងបនផួំ ភសួមំពនះនបនា តមំរ�តាពនះនី ះប

ប់បគា ពនះន្់់គបភសា ពនះន្់់គបធ់ា ពនះន្ ់់ះា ពនះន្ ណន ោា ពនះនកបោ៉ងំា ពនះនពលង ត្គ ពនះនយ្ពចងា ពនះនយ់ង� ងហភា

ពនះនពងៀសណបា ពនះនយ់ងងពហ តំា ពនះនងាឹគកយះគា ពនះនាិតពភៀគា ពនះន្ ក្�ា ពនះន្់់គបរក គ់ា ងំគណរប ពំភ់កព់នជ 

ំំាឹសំឹគពំង្ម៏ំពងច្នពណតលភណ៍ា លភ ងបោ�តសតួច់ំួំកបោពបក្ប់ពណក ភលភពនងពនសងំ ទំបន តំ�ះនះនួ ពំ

ភបងបនផួំព់នពោនពនពឡកតជ 

ពាតកឡ្លភ ងបោ�តះ់ណគណៃងន្កតគពនះនច់ំួំ បព សងំ ងយ�ីំពបក្ប់ពណក ភលភ ងំគប់ព់នះនួ ពំលភេភ

ភបងបនផួំពំ ្កតគពនងភសួមំ លភ ងបោ�ត្កតគពនះន្ ់់គបងមគាពនះនកយ់ក�គា ងំគពនះនពពធធាះបជ  

III. កទំរ�បទំនេ និេអន�ងុមននងរបអអ��ំណេង�រ� និេដ�រភ 

៣.១ ស់ទិករេអអ��ណំេង�រ� 

ពំងីរក ់ំ ព១ពហកត កបោនតសកៃហិោីំបពគនកះ្ស�� ងធពព� ងំលងួភនក្ ះ់ណគណៃងនពបកស្ពនិភន� បប់ ពះ់ណគ

ណៃងន ងំគម� ងបពរក ះាភសួទគ់ីំននោបទលងងយមបបយបី់ោភបេកបោីម� ងបពរក ះមំទលង ្កតគននោប់�ះពមំ ព់

បយប ននសតួច់ំួំ ពន្កតគសយោាេ ំភបងបនផួំ ពបកស្ពរយំពទនក្ ះ់ណគណៃងនភបងបនផួំពធិកលភពាងយាតជ 



របាយររ ណ៍ឆា�១ ៃនន�តិយា�៥                                                             ែខក��  ២០១៣ - ែខតុល២០១៤ 

      |  23 

 

ងយមបបពបកស ពំះងលោ ពំ៥កំភបេងនពំង ្ស�� ងធពព� ងំលងួភនក្ ះ់ណគ កAsk Your MPsន មំះ់ណគណៃងន

ច់ំួំ ២គណប្្ កបោមំអងំរពន្កតគភបេងនីះងាីំចយោភសួ្កតគលភននោបចពសផកតះបស្្ស�� ងធពពំងជ 

្កតគ្ស�� ងធពព� ងំលងួភនក្ ះ់ណគ មំនក្ ះ់ណគណៃងនច់ំួំ ៣០ភយប ស្ ព់គណប្្គណប្្យបីរំ

្សមតីច់ំួំ ២ភយប កពង�កំឹគ៣%កំអងំរងភតបភបងបនផួំ្កតគភបេងនន ងំគគណប្្ងពៃេ� ងីះង២៨ភយប កពង�កំឹគ

៥១%កំអងំរងភតបភបងបនផួំ្កតគភបេងននជា ្កតគច់ពណសះ់ណគណៃង�គណប្្យបីរំ្សមតីច់ំួំ ២ភយប មំ

ះ់ណគណៃងនច់ំួំ១ភយប ីំប្នផួំពចន ព់លភចយោភសួព� ងំលងួភនក្ ះ់ណគ ពាតពហះតនោាសងំ មំថ� ងល្កតគ

លភពន�កចពសផកតះបស្្ស�� ងធព� ងនជា 

្កតគច់ពណសះ់ណគណៃងនកបោីំចយោភសួ្កតគ្ស�� ងធពព� ងំលងួភនក្ ះ់ណគា មំកះះ់ណគណៃងនច់ំួំ ៦ភយប

ភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះងប៉តពណណ ងា កបោីំ់នបស្កតគលភពេផកតះបពទំឹគង់ណួភភបងបយបី់ោភបេកបោី

ម� ងបពរក ះពន្សសយោាេ ំភបងបនផួំជានក្ះ់ណគណៃងនទគ់៦ភយប ពនងមំានក្ ះ់ណគណៃងនាក្�ាភពភស្ាសណ� ោ

យ្ពចងា នក្ះ់ណគណៃងនា ឡតគា បបត ន្ ា សណ� ោីះបប់បគា នក្ះ់ណគណៃងនា ពនគា កេអប គា សណ� ោ្ណន ោា

នក្ ះ់ណគណៃងនាតឹស ងត�ណណ ាសណ� ោភកព់់នា ងំគនក្ ះ់ណគណៃងនានបត៊ា ង់អំាសណ� ោពងៀបណបជ ្កតគច់ពណស

ះ់ណគណៃងនទគ់៦ភយបកបោីំពេផកតះបស្យបី់ោភបេកបោីម� ងបពរក ះពនងា មំះ់ណគណៃងនច់ំួំ ២ភយប

កបោីំង្ស�ពេផកតះបំឹគង់ណួភពយចកំីគពគ ្កតគពនងមំនក្ ះ់ណគណៃងនា ក្�ា ភពភស្ា ងំគនក្ ះ់ណគណៃងនា

ឡតគាបបត ន្ ជ 

្កតគន់ឡតគព់ោភបប់ ពកន្្នាា បោបកនធកយ រក ២់០១៤ នតសកៃហិោ កពបកភះួី នំនភលភ ពនា ីំំំួោង់ណួភ ព់

យបី់ោភបេកបោីម� ងបពរក ះងួភពទលំបនក្ ះ់ណគណៃងន្កតគ្ស�� ងធពព� ងំលងួភនក្ ះ់ណគ ្សភតរីាភី

ន្្ភា នតពកសោ៉ា ងំគបណន នងគ�សពហិងបបត្ីំច់ំួំ ៥០៤ង់ណួភ កបោមំលភពេផកតះបស្� ងន ្សភតរនក្

ះ់ណគណៃងនីំច់ំួំ ១៨១ចពសផកតជ 

ពបោប់ណគកំង់ណួភភបងបយបី់ោភបេកបោីម� ងបពរក ះ ពន្កតគព� ងំលងួភនក្ ះ់ណគា នគពយចកំពរន ះ

ពទពោកលភងត់ទ្ពាងយាតបយប ព្ប់ �ំ នំ់នងបបពធផពា ពធិកនផយ�ា ាន ភយបំតំឹ្ា ាគងគបនបភាី ងំគងត់ទ្នក្

ះ់ណគណៃងនចតង្សសយោាេ ំទ្ីំពយចកំីពបកសជ 

៣.២ កសចេលខិិ�អន�ងុមននងរបអអ��ណំេង�រ� 

 ្កតគរក ង់ពគនះពំងក្យ� ២០១៣ាបោបះតី២០១៤នានតសកៃហិោំំួោ ងំំកំ�ត ព់នក្ ះ់ណគណៃងនកបោីំ

ពចនោងនងះពទណរភាេ ភងី ោា មំះ់ណគណៃងនកះសតួគណប្្កបោមំអងំរពន្កតគភបេងន ីំពធិកោងនងះ

ពទណរភាេ ភងី ោា ពបកស្ព្ កតគពបោប់ណគពងកក� ងបំលភបន់ព�ន�ឲ្ា ប�ំ ណរភាេ ភងី ោ ពបកស្ពភះប� ងបំលភា

នំនណគសំព៍ទពោកបយប ននកបោនក្ ះ់ណគណៃងនីំយបសយោ់�ះពមំ ងំគីំំំោួ ព់យបី់ោភបេកបោីម� ងប

ពរក ះជ 
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នតសកៃហិោីំងពគនះពេកនា មំនក្ ះ់ណគណៃងនច់ំួំ ១១ភយបស្ ព់គណប្្ងពៃេ� ងីះងា ីំពចន

ោងនងះងភតបច់ំួំ ១៨ចវបបជា ច់ពពងះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតីមំអងំរពន្កតគភបេងនា កបោី

គណប្្លំបន់ណច្កតគភតរព់ោសតួរក ក់្យ� ២០១៣បោបះតី២០១៤នពំងា ាគនតសកៃហិោសងំ ីំំំោួ

់�ះពមំណសតួ ព់លភា្បោងនងះពទណរភាេ ភងី ោពនងពំជ 

 លភពចនោងនងះភបងបនក្ ះ់ណគណៃងនា ពន្កតគរក ់ំ ព១ពំង នតសកៃហិោំំួោីំោងនងះយបពភំលភពងកកភះប

� ងបំលភបន់ព�ន�បោបណរភាេ ភងី ោរតួានំនណគសំ ៍ ោងនងះបពក� នសះងា ងំគោងនងះពលងពណរភាេ ភងី ោស្ប់ភផគ

ពន្កតគភបេងន ច់កណ្ោងនងះ្កតគពបោប់ណគនំនណគសំព៍ាតរា ោបភបងបះ់ណគណៃងនា ាគនតសកៃហិោសងំ ីំ

ំំោួ់�ះពមំណសតួ ព់គណប្្ំពបីតទគ់ ព់ភគណប្្ពនងពំជ 

នតសកៃហិោា ងពគនះពេកនាា ោងនងះភបងបះ់ណគណៃងនទគ់១៨ចវបបា ្កតគពនងមំោងនងះ្កតគពបោប់ណគ

ន់ព�ន�បពងកកភះប� ងបំលភច់ំួំ ១៣ចវបបា ោងនងះកបបបពក� នសះងច់ំួំ១ចវបបា ងំគោងនងះពលងពភបេសៃំនពស្ប់ភផគ

្កតគភបេងនានតសកៃហិោំំោួ ងំំកំ �តីំកះ៤ចវបបប៉តពណណ ង ព់ះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងជាច់ពពងោងនងះ

ទគ់១៨ចវបបភបងបនក្ ះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងា នតសកៃហិោីំំំោួ់�ះពមំមំោងនងះច់ំួំ ៥ចវបប

មំលភពេផកតះប ព់ណរភាេ ភងី ោជ 

្ណគ១៖ាពេ� ងនក្ះណ់គណៃង�ទគ់១១ ភយបកបោីំពចនោងនងះាំងគពបោប់ណគកំោងនងះ 

ល សគ��រមនិេរម 

ុ
ណ

ង
�

ម 

រ
ងុ

 

សគលងណំេៃនលខិិ� 

កសេឆដ�ង 

នំនណ

 

ន់ព�

 

បពក�

 

ា្ប

 

ប់ភផគពន

 

១ ឯ្ឧះនសាកស៉ំ  ងតា�ភ ងៃំា 
 

៤ ០ ៤ ០ ០ ០ ០ 

២ ឯ្ឧះនសាងតំាេ�ត  
១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ 

៣ ក្ាងត�ណណ ភះំ ៍
 

១ ០ ០ ១ ០ ០ ០ 

៤ ឯ្ឧះនសាគពា�ណណ ាណ៉  
៣ ០ ៣ ០ ០ ០ ០ 

៥ ឯ្ឧះនសា្ឹសាងតា  
១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ 

៦ ឯ្ឧះនសាពនគាកេអប គ 
 

១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ 
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 ី្បកងនគពនកថ�ំ ព២៩ា កន្យ� ា រក ២់០១៤ា នក្ ះ់ណគណៃងនា កស៉ំ ា ងតា�ភ ងៃំាា សណ� ោ្់់គបធ់ស្ ព់គណ

ប្្ងពៃេ� ងីះង ីំា្បោងនងះសតួចវបបរយំភបេសៃំនពយ្ងួគលភេភ ងំគបណនត ងបណន ោ� ងី � រព�រពងកកងត់ភះប� ងបំ

លភច់ពពងយ ក្សហបតំា � ពងតពពសំរ�� �ភា ពោក្ភណព ីះបនផួំ្ស�លភ ពំពេ� ងក្សា ចំាពា កបោមំពោន យ្បងម� ោបនផួំ

២៧៦៧ា ពាតពបគ្សព្្បណនឹ គចតងពនកថ�ំ ព២៧ កនងពហ រក ២់០១៤ា ភបងបយបី់ោភបេពេ� ងា លន ំបា ក្សា

ងំគពេ� ងាភតំាឡត់ាពនភយសងពសអ ងំះ្ាេត់ាយបសាយងក្ីាំបោផ�គ�ាពនះន្ ់់គបធ់ជ 

៣.៣ ង�� លំៗ ��អេុកទំរ�បទំនេសណដ�រភ 

យបហ្បយបកហោភបេងន ពំះងលោ ពំ៤ ភបេងន ពំះងលោ ពំ៥ពំងពនកះមំលភោ់ី្្កតគលភំ់ន្បំ ់ំគ

ា្ងួភ់�ះពមំ ី ង់ពងង ង្ច�ងហលភ្កតគលភំ់ន្បំ ់ំគពទនក្ ះ់ណគណៃងនជ ី្បកងនគពនពបកស ពំះងលោពំង 

នតសកៃហិោីំំ់ន្បំ ់ំគពទភបេងន ពបកស្ពពងកក ង្ច�ងហលភន�ោប់�ះពមំពទនក្ ះ់ណគណៃងន ្កតគគពយមគចគ

យ្គពងៀ�ពភយប�ះ�ងភយបងពគ�បនក្ ះ់ណគណៃង� ពំះងលោ ពំ៤ ងំគ្ស�� ងធពព� ងំលងួភនក្ ះ់ណគ ប៉តកំនសងំ ំំួោីំ

លភពេផកតះបី� ងរ�មំ ព់ភបេងនពនងពំជ  

គភួបយ� ្បា លភចគយ្គពងៀ�ពភយប�ះនងភយបងពគ�បនក្ះ់ណគណៃងន គគពបកស្ពី យបពបរំប៍ោបយបី់ោភបេ 

ម� ងបពរក ះ្កតគលភតោបបឹគ់�ះពមំភ់ី ចបននន់ ព់ប់ពណក ភលភា ភចនងសម�ំ នា ះួន ពំា ងងំនងន់ណចភបងបភបេងន ងំគ

នក្ ះ់ណគណៃងន យ់សទគ់យប�ះនងងពគ�ប ងំគសពធនីត្កតគលភំ់ន្បំ ់ំគនក្ះ់ណគណៃងនជ ីសតួបក ពំងព� ងំល

ងួភនក្ ះ់ណគពភៀបច់ពឡកគ ្កតគពបោប់ណគទ្នក្ ះ់ណគណៃងន ងំគម� ងបពរក ះំ់ន្បំ ់ំគបក ពបកស្ពំ ំោួ់�ះពមំ 

ងំគពាងយាតបយប ននភបងបម� ងបពរក ះជ 

គពយមគទគ់ ព់ភ គណរ្ម� ធងលភនតសកៃហិោ ីំា្បោងនងះពទនក្ះ់ណគណៃងន្សភតរភបេងនពាត

ពងកកងត់ទ្ភបេងនរតួាងយសបងយសពោបក�យ ំោងនងះទគ់ពនងពទបោបកបនក្ ះ់ណគណៃងនជ លភា្បោងនងះពំងីំ

ពធិកពឡកគលោ ព់ន់ឡតគកន ត្សររ ងំគកន្យ�  រក ២់០១៤ា ប៉តកំនយះត�ីំភបេងនបបងពងធ ងំគទ្នតសកៃហិោត្ោងនងះ

៧ ឯ្ឧះនសាកតស៉ បតក� ឬំនង  
៦ ០ ២ ០ ០ ៤ ៥ 

៨ ពី្រ់ទ�ាកះាច�ំ ាសតំព  
១ ០ ១ ០ ០ ០ ០ 

៩ ឯ្ឧះនសាហយភាវ៉ំប  
០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

១០ ឯ្ឧះនសាគឹសាពនគ 
 

០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

១១ ឯ្ឧះនសាពេ៉ាគឹសីគ 
 

០ ០ ០ ០ ០ ០ ០ 

រងុ ១៨ ០ ១៣ ១ ០ ៤ ៥ 
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ទគ់ពនងស្� ងន ងំគយ់សទគ់យីបបទ្នតសកៃហិោភ្សពធនីតពាតនផួំឯគ្កតគលភបក�យ ំោងនងះទគ់ពនងពទនក្

ះ់ណគណៃងនជ 

លភោ់ី្ពន្គពំៀះ គគលភំ់ន្បំ ់ំ គពងកកងត់ពងច្នពយពគបពងកកចវបប្ កតគកបភបេងន ពបកស្ពចយោភសួ ង់ ងំះ្ ងំគ

ននោបពបបោប លភំ់ន្បំ ់ំគពងកកងត់់�ះពមំពន្គពំៀះ ងំគភីតលភណ៍ននភបងបភបេងនីពបកសជ 

៣.៤ �ំណ�បសហ�ុរងរុំសំេអេអងរបដ�រភ និេុណឹ�មកករំរេ 

 លភពភៀបច់ពធិក្់ណះបពហះត ង្ច�យបរត់ព់ននគ�ភបេងន ងំគគណរ្ស�លភននភបងបភបេងន គគីបំាត្ភបងប

នគ�ពោាធងលភាេ ំភបេងនជា ីសតួបក ពំង នគ�ពោាធងលភាេ ំ ំំួោណ៉បបភគ យំ�ណោបយគបប្ ងច�លភភបេីោា ងំគ

ពងវននរយំភបេងន ងំគគណរ្ស�លភទគ់នងបជ 

 គភួបយ� ្បា ភបេងន្ំផគពំងស្ ីំពចនភីតលភណ៍ ព់្់ណះបពហះតងពគ�ប ព់ ង្ច�យបរត់ព់ននគ�ភបេងន 

ងំគគណរ្ស�លភរ់ននភបេងនកះប៉តពណណ ងជា រត់� ងនភីតលភណ៍ោសាងះ នតសកៃហិោីំា្បោងនងះពងកកងត់ពទ

នគ�ពោាធងលភាេ ំភបេងន ្កតគពបោប់ណគពងកកងត់ឯ្ាភទគ់ពនងពបកស្ពំ ត្ី់�ះពមំា ងំគពធិកីឯ្ាភពបគ

ងយមបបភីតលភណ៍ឃផ ព់សកោងនជ  

 ីកង�គពនកថ�ំ ព១៩ា កន្យ� ា រក ២់០១៤ា គណរ្ម� ធងលភពបកស្ពលភពីងពរក ះពាតពងភ ពា ងំគតតះនងធសពពន

្សមតីកនតសកៃហិោនា ីំា្បោងនងះច់ំួំ ២ចវបបរយំយបបំភបេងនា ងពសនចនគ�សហ់ញចយ ព្ា ពហគា ង់ភ ងំ ា ្កតគ

្ស��ះតពងកកងត់លភន តំយ� ះចយោងពគនះណោបលភ ង្ច�យបរត់គណរ្ស�លភរ់នននន ងនព ព់ពងច្នពយពគចវបប ងំគពងកក

ចវបប ងំគលភពលងពសៃំនពណរភាេ ភងី ោប់ភផគន់ ព់លភន តំ�ះនចវបបា ងំគពងកកងត់្់ណះបពហះតោ់នងះកំ ង្ច�យបរត់ព់ន

នគ�ាសក� ពោក្ ពំ៩ ពំះងលោ ពំ៤កំភបេងនា ងស�តយបរត់កថ�ំ ព០៦-០៧ា កនធកយា រក ២់០១២ កះស្បោបព់ោពំងា

ភបេងនពនសងំ ទំបពេផកតះបណសតួពឡកតពំជា 

៣.៥ ម�ន�ីងសរមកសរ�អេុដ�រភ (ម�ន�ីសសក ច)  

ីពភឿតម ា ប�ំ ាបភណរភបងបភបេកះគកះំំោួភគលភពភំយបលំបា សៃំនពសតួច់ំួំ បពយសកលភពន

ា ប�ំ ទគ់ពនង សងំ ីំប់ព់នសតនេភភបងបនផួំពំៀគទះប ពធិកលភសងំ ព់នពម៉គ ពហកតសតួច់ំួំ សងំ ីំពទបពយសក

លភេភយបភក់ថ�ពំ ប៉តកំន់ ួ្ីំំំួោយី្បពបៀ�ះ្យបភក់នីធស�្ ជ ្ភណព ពំង ីំពធិកទ្ពងវាបភណរភបងប

ា ប�ំ ទគ់ពំងសងំ ងយ�មំយបងងំនន់ ងំគតគះប៉� ពហកតថ� ងលីះងយះត�ីំច់ណតពទា ប�ំ ទគ់ពនងពាត

សងំ មំយបងងំនន់កបភជ 

សងំ នតងបក ពទំឹគា ប�ំ ាបភណរភបងបនគ�ំ ពះងយបះងបះនង នគ�ំ ពះងបក� ះនង្៏ំ ំួោភគ យំ�លភ ងងគំបន់ ព់បយប

សៃំនពភបងបា ប�ំ ពំង សតួច់ំួំសងំ ីំប់ព់នលភេភភបងបនផួំីណគណោបកថ�ពឡកតជ ី្បកងនគនក្ ះ់ណគណៃងន 

ងតំ េ�ត សណ� ោភកព់់ន កំគណប្្ងពៃេ� ងីះងីំនងអគា បច�តប្ំកបតគ�ោង្បពយសកលភេភពន្កតគភបេងន 
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មំរងះ ២ពំបន្ប កះស្ពធិកលភីយបភក់ថ�កះ៣ ពទ៤ភតន្បកះប៉តពណណ ងជ ្កតគអណះនងពំង ភយបពី្ំឹគពធិក

ង្ស�ន់យបតតំនយបរគ់ំឹគន់ព ក់ ត់្ភោួត យគពាភ ងំតសពន្កតគា ប�ំ ្់ យ់ោភបងបភបេសតួពំង ងំគពយះពសក�្សតន

សៃំនពពា� ចទគ់ពនងជ ពី្ីំគយងបយ� ្បា លភក្ំយសគបទគ់ំតភបងបភបេយះត�ភបបពននកស ព់ា ប�ំ ពំះងបក� ះនង

ពំងសតំពគ កបោយះត�បេប នគ់ភយបោបា ប�ំ ីះងបកំពំៀះជ ទ្បំ គ្ភណព ពំង លោ ព់កថ�ំ ព២១ កនះតី ្ំផគពទ 

្កតគនសន តំយបបំគណរ្ស�លភហងភក� �ះតកំភបេងន នក្ ះ់ណគណៃងន ងតំ េ�ត ីំា្បោងនងះពទនគ�ពោា

ធងលភ កំនគ�ពោាធងលភាេ ំកំភបេងន ឲ្ពបក្លភពងតកបនពគនះពោក្ភណព យគពាភ ងំតសពន្កតគា ប�ំ ពំងជ ោងនងះ

ភបងបពី្ ងតំ េ�ត ីំពភំយបលំបច់មា ពី្ សងះន លពភ ៉ំ  នគ�ពោាធងលភភគកំភបេងន ីំពយបកយីងប

ន់ណចភបងបនផួំ កះគ្គ់យគពាភនផួំីពយចកំន្បឲ្បពយសកលភេភពន្កតគភបេងន កបោពធិកឲ្ាះបគបថ� ងលីះង 

ងំគមំន់ព ក់ ត់្ភោួតីយប់�ំ នពន្កតគា ប�ំ ពំងជ ពហកតយគពាភបងប ពី្ សងះន លពភ ៉ំ  ពនង នគពយចកំ់ួ្ ពគ

ីំលំបះ់កណគីនក្ ពបក្យី្បពបៀ�ះ្ះ់ណគណៃងន្ កតគភបេងន នគ�នត្ាេ ំភបេី ោ ងំគហងភក� �ះតកំភបេងន 

ងំគលំបះ់កណគីនត្ាេ ំង�ំ្ស�កនា្ កតគភបេងនជ 

រត់� ងន្ភណព ពំង ពី្ ្ឹស ងតា ្កតគនសន តំយបបំ ពំ១កំភបេងន ីំឲ្បឹគា ពី្្់ ត់គ្សាំ 

ងំគយា�យី�បយប ពំងជ ប៉តកំនយបបំភបេងន ងំគនគ�ពោាធងលភកំភបេងនសងំ ីំពេផកតះបពទំឹគង់ពណក ភបងប

នក្ ះ់ណគណៃងន ងតំ េ�តពឡកតជ 

IV. អំំីអអ��ំណេង�រ� 

៤.១ ំង�ម៌នអំំ ីស នភំអអ��ណំេង�រ�  

ងយមបបភបេងន ពំះងលោ ពំ៥ពំងានតសកៃហិោីំបំនចគយ្គីពងៀ�ពភយប�ះនងភយបងពគ�បភបងបះ់ណគណៃងន 

ពបកស្ពននោបទ្ងហគសំ ៍ នគ�លភ ា ប�ំ  ី ង់ពងងយបី់ោភបេំ យ�ឧប្ភណ៍ ងំគ់�ះពមំភ់ី ចបនន្កតគលភ

ពធិកទ្យបពងកភពឡកគ យំ�លភតោបបឹគន់ ព់ប់ពណក ភលភ ភចនងសម�ំ ន ះនួ ពំ ងងំនង ងំគន់ណចភបងបភបេងន ងំគះ់ណ

គណៃងនជ ់�ះពមំភ់ី ចបសតួច់ំួំ ភបងបនក្ ះ់ណគណៃងន បយចីយប�ះនងងពគ�ប អងតាេ ំ ពោន យំភង�់ា ្យសងះ�ប្

ធសព រ់ននឯ្ពំង � ងង�តកបោនក្ ះ់ណគណៃងនមំច់ណបបអភស�ណ៍ ងំគបំ ង់ពាធំល៍ភេភីពបកស យះត�ពភៀប

ណបប្ កតគពងៀ�ពភពំង ពបកស្ពរតួាបពគនកំ យំ�លភតោបបឹគលំបកះធ់ពធគពឡកគងយមបបម� ងបពរក ះ ងំគីាម ំំ់ន្បំ ់ំគ

ភវគនក្ះ់ណគណៃងនីសតួយបី់ោភបេ ងហគសំ ៍ា ប�ំ  ងំគនគ�លភននជា 

ភបេងន ពំះងលោ ពំ៥ពំងាមំះ់ណគណៃងនច់ំួំ ១២៣ភយបា្កតគពនងមំះ់ណគណៃងនៃងនពច់ំួំ ២៥ភយបស្ ព់

គណប្្ច់ំួំ ព់ភ គគគណប្្យបីរំ្សមតី ងំគគណប្្ងពៃេ� ងីះងជ 

៤.២.១ រ�កមមដ ុនិេ�រមិ�់ងប�ម៌ងរបអអ��ំណេង�រ� 

មំនក្ ះ់ណគណៃងនីតត�រំ អតតចពនផ ង ព់២៥រក  ់បោប៣៥រក  ់មំច់ំួំ ៣ភយបជ 
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១-យលហិង្ ្់ណះប់ ពអតតនក្ ះ់ណគណៃងន 

្ស្ណគយលហិង្ីំបេប នឲ្ពេកនាា

ទគ់ះ់ណគណៃងនគណប្្យបីរំ្សមតី

ងំគះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងា

ភបប់ ពអតត២៥រក  ់ បោប៣៩រក ម់ំ ច់ំួំ

១១ភយប អតតភបប់ ព៤០ បោប៤៩រក ា់ មំ 

ច់ំួំ ១៩ភយបា អតតភបប់ ព៥០ បោប៥៩រក ា់

មំច់ំួំ ៣១ភយបាអតតភបប៦០ បោប៦៩រក ់

មំច់ំួំ ៥០ភយប ងំគអតត៧០រក ព់ឡកគពទា

មំច់ំួំ ះ់ណគណៃងន១២ភយបជ 

ន់ ព់្យសងះ�ប្ធសពភបងបនក្ ះ់ណគណៃងនកំភបេងន ពំះងលោ ពំ៥ពំង ពបក្ស់�ះពមំកបោនតសកៃហិោយបសយោ 

ីំពេកនា ះ់ណគណៃងននគពយចកំមំ្យសងះ�ប្ធសពាក ្បបភ ងយ� ប�យះ ងំគបភ ងយ� ប�យះីំបនមងបាច់ពពងាក ្បបណ�ង ះ 

ងំគសធ្សងង្ិ្យសងះ ព់ភមំច់ំួំ សធ្សជ ច់កណ្ឯ្្យសងះ�ប្ធសពាក ្បបណ�ង ះ ង្ះនងតង ងំគយះឹសាក ្បបឋស

ងង្ិមំច់ំួំ ះងចះួចជ 

ះ់ណគណៃងនកបោមំ្យសងះ�ប្ធសពាក ្បបណ�ង ះច់ំួំ១១ភយបា ាក ្បបណ�ង ះ ង្ះនងតងច់ំួំ ៥ភយបា ាក ្បបភ ងយ�

ប�យះីំបនមងបច់ំួំ ២៩ភយបា ាក ្បបភ ងយ� ប�យះច់ំួំ ៤០ភយបា ្យសងះសធ្សងង្ិ្យសងះ ព់ភច់ំួំ ១១ភយប ងំគ្យសងះបឋស

ងង្ិច់ំួំ ១ភយបជ ីលភ ង់ះ ងយ� បយះកបោបយ� ្ប្ យសងះ�ប្ធសពពំង យះត�ីំពនាពគរា ះបា ពះក្យសងះកំលភ

ំំោួា� ោបនផយ�លភមំប៉គណពនងពំ? 

៤.២.២ មរដេ� នអអ��ំណេង�រ� 

នក្ ះ់ណគណៃងនច់ំួំ៦៣ភយប មំអងតាេ ំពន្កតគសណ� ោភបងបនផួំ ងំគ៨ភយបពំៀះសងំ មំអងតាេ ំ

ពន្កតគសណ� ោភបងបនផួំពនងពំជា ច់កណ្នក្ះ់ណគណៃងនច់ំួំ ៥២ភយបពំៀះ នតសកៃហិោសងំ ីំំំួោ់�ះពមំ ព់

អងតាេ ំពន្កតគសណ� ោពនងពំជ 

V. ករឆ របង�ន អូ �បដឹ�រំដ�រភ និេរមរភំ�ំណេង�រ� 

៥.១ �ណីរឆ របង�ន អូ �បដឹ�រំដ�រភ 

ពបគ្សយបលភ២ ថ�ព ក ព់ភនា ច់ណត ច ្.២ កំបំបយ� កនា្ កតគកំភបេងនីំបក� ះនងា “ពីងពរក ះពយរកង

ពភ កងាចបពាតកឡ្ ព់បក យំ� យបបំ ន តំយបបំទគ់ ព់ភភបងបភបេងន ពាតសះងនគពយចកំាចបាះកំច់ំួំងមរង្

ភបេងនទគ់សយោ”ជ បំបយ� កនា្ កតគកំភបេងនសងំ ីំបក� ះនងន់ ព់ ពំះង� ងធព្កតគ្ភណព រផ ងបបនយភាក ្បបឹ្នភ់បេងនជ  
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លោ ព់កថ�ំ ព២៦ កនងពហ រក ២់០១៤ ភបេងនីំពបក្ងស�តយបរត់� ងាសក� ភបេងន ពបកស្ពពធិកលភពីងពរក ះ

ពយរកង្គ់ពី្ ្ឹស ងតា ីន តំយបបំ ពំ១ កំភបេងនរ់ំងួពី្ គួំ  នងោជ គភួភោឹ់្ា ពនសតំះ់ណគ

ណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះងចយោភបេងន ាក ្បបឹ្នភ់បេងនបឹ្នព់ាតគណប្្យបីរំ្សមតី កបោមំ

ពី្ ពហគ ង់ភ ងំ  ីយបបំ ពី្ គគួ នងោ ីន តំយបបំ ពំ១ ងំគពី្យងព េួំ ងតាភ ព ីន តំយបបំ ពំ២ជ 

្ភណព រផ ងបបនយភាក ្បបឹ្នភ់បេងន យះត�ីំពសកោពេកនា ភបេងនសងំ មំ ពំះង� ងធពីន់ណងន់ណគពឡកត 

ពាតលភពាងបយភជ 

ពំះង� ពធពគភួពធិកទ្ះ់កណគន តំយបបំ ពំ១ ងំគន តំយបបំ ពំ២ កំភបេងនពនំ់ពំភ ពហកតបនា បបស្យះត�ពីង

ពរក ះពយរកងពភ កងប់ព់ន្កំផគកបោំ់ពំភពនងជ ្កតគ្ភណព ពំងពី្ គួំ  នងោ ន តំយបបំ ពំ១ ងំគពី្យងព េួំ 

ងតាភ ព ន តំយបបំ ពំ២ កំភបេងន យះត�ីបបប ឬយះត�ប្ ព់ះ់កណគ បនា បបស្យះត�ពធិកលភពីងពរក ះពយរកងពភ កងរ់ំងួ

ះ់កណគពនងជ ពី្ ្ឹស ងតា យះត�ីំពីងពរក ះពយរកងពភ កងពាតងមរង្ភបេងនពបកស្ពរ់ំងួះ់កណគពី្ 

គួំ  នងោ កបោីន តំយបបំ ពំ១កំភបេងន ពហកតពី្ គួំ  នងោ យះត�ីំពីងពរក ះរ់ំងួះ់កណគពី្យងព 

េួំ ងតាភ ព កបោីន តំយបបំ ពំ២កំភបេងនជ ពី្យងព េួំ ងតាភ ព យះត�ីំលផ តពទីនក្ ះ់ណគណៃងន

ធស�្ ជ គភួបយ� ្បពនន់ឡតគ ង្ច�យបរត់� ងាសក� ពនង ភបេងនសងំ ីំពោក្ន់ណងន់ណគន់ ព់ ពំះង� ងធពចវបបរត់� ងនលភ

រផ ងបបនយភពំងពំជ 

លភរផ ងបបនយភះ់កណគាក ្បបឹ្នភ់បេងនីំពធិកពឡកគពាតសងំ មំះមផ ន់ា ន តំ�ះនពាតសងំ មំ ពំះង� ងធព

ចវងបីងបជ  

៥.២ កសេុដនអអ��ណំេង�រ�  

ពបកពបគ្សមយ្ ១២០ ថ�ពា កំចវបបងនព ព់លភពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងនា ងំគចវបបងនព ព់� ងពាធំ

្ស�ចវបបងនព ព់លភពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងនីំបក� ះនងាា លោពបកងមរង្ភបេងនភយបណសតួយះត�ីះបបគប

ងមរង្ន់មំភតរព់ោយីស់តួក៦នកន ប៉គះងចា សតំចបបំ ពះងលោា ាសពគណប្្ំពបីតពនងា អចពងកក

ពយរកង្គ់ងមរង្ថ�ពរ់ំួងា ពាតពយរកងពភ កង្កតគច់ពណសពប្�រំកបោមំពេ� ងា ្សោ់ាបបពោនពភៀគ្កតគបក� ព

ពប្�រំបភពេ� ងពីងពរក ះកំសណ� ោពីងពរក ះភបងបាសពនផួំពនងស្រ់ំួងា ពាតសងំ ីចបពីងពរក ះពឡកគ

� ងនជ    ងមរង្ភបេងនយះត�ីះបបគបងមរង្ន់ភបងបនផួំាពទ្ស្ភណព ណសតួបយចាគពយលស៖ 

- ាសពនផួំំំោួសភណន់ជ 

- ាសពនផួំីះបបគបងស្ទ� ងី � រព�រាពាតមំោងនងះបយ� ្ប់ ពយ្ងួគាា ប�ំ មំងសះ្ ងច�ជ 

- ាសពនផួំងត់ីបបបី ីតោ្�ណ៍ន្្ភ ព់ងមរង្ភបេងនជ 

- ាសពនផយំយះត�ះតីលភនននា ពទងា្ប់ ំននបភ ព់បំឧយ ង្បេាឬបំសរ្សឹណសតួជ 

- ាសពនផួំីះបបគបងមរង្ន់ ព់គណប្្ំពបីតភបងបនផួំជ 
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ចវបប្ ប៏យចី ពំះង� ងធពពីងពរក ះ សងំ ីំចគាតោបេប នា ឬបក� ះនងន់ ព់ ពំះង� ងធពកំលភរផ ងបបនយភពប្�រំីបបពរក ះ

ពនប់ណ្បលោកបោា គ រ បា យបលងពប្�រំីបបពរក ះីះ់ណគណៃងនពនងពំា បយពចកងលភន តំ�ះនភបងបា គ រ បា

កបោីំយបលងពាងបយភពប្�រំីបបពរក ះីះ់ណគណៃងនីលភន តំ�ះនំ ព៍ាតប� ំះមផ ន់ពាត “ាសតពនផួំងត់

ីបបបី ីតោ្�ណ៍ន្្ភ ព់ងមរង្ភបេងន” កបោាបភណរំ ម� ងបពរក ះសណ� ោ ពំសតួមសងំ ំំោួីំ

់�ះពមំជ ពសបឹ្នគ់ណប្្លំបន់ណចកះគកះប្ ា្ប ងំគពធិកលភរផ ងបបនយភពយងចកះចងះនជ 

៥.២.១ �ណីមណ� ល�ំំ េបរ�� 

លភយបលងំំោួា� ោបីនផយ�លភា លភចតងបក� ពគណប្្ំពបីតបភពេ� ងពីងពរក ះា ងំគបក� ពពប្�រំ

បភពេ� ងភបងបា គ រ បា ីំបេប នាា ពី្ា ាតា បត ា់ បភពេ� ង្កតគពោនពភៀគ ពំ១ា ពី្ា រតា ថំា

ពោនពភៀគ ពំ២ាពី្ា្គាហប គាពោនពភៀគ ពំ៣ាពី្ាហបតំាម៉ ពំាពោនពភៀគ ពំ៤ាពី្ាកហសានំាពោនពភៀគ ពំ៥ា ងំគ

ពី្ា ងះនា �តធា បភពេ� ង្កតគពោនពភៀគ ពំ៦ា កំបក� ពពប្�រំព់នងងំនងជា ោំននោកំលភពីងពរក ះពយរកង្គ់

ះ់ណគណៃងនា ពំះងលោ ពំ៥ា ីំបេប នាា គណប្្យបីរំ្សមតីំំួោីំា ៣អងំរា ពហកតគណប្្

ងពៃេ� ងីះងំំោួីំា៣អងំរកំអងំរងភតបច់ំួំ ា៦ជា 

្កតគច់ពណសា ៣អងំរកបោគណប្្យបីរំ្សមតីំំោួីំា គ រ បា ីំបេប នពប្�រំីបបពរក ះា

៣ភយបគគាពី្ា្គាហប គាពី្ាហបតំាម៉ ពំា ងំគពី្កហសានំជាពបកពបគ្សបក� ពពប្�រំព់នងងំនងាពប្�រំីបបា

ពរក ះគគាពី្ាាតាបត  ់ពី្ារតាថំា ងំគពី្ា្គាហប គជ 

៥.២.២ �ណីមណ� លៗ�បដងំេ 

បយច្ភណព ាគពោកា លភឃផ ព់សកោងយសពោក្ភណព សតួពន្គពំៀះទ្បំ គលភរផ ងបបនយភងមងន់ពប្�រំីបប

ពរក ះីះ់ណគណៃងនពនសណ� ោីះបប់បគជា ពបគ្សោំននោកំលភពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងនា ពំះង

លោ ពំ៥ា ីំបេប នាា គណប្្យបីរំ្សមតីំំោួីំា ៥អងំរា ពហកតគណប្្ងពៃេ� ងីះងំំួោីំា

៣អងំរកំអងំរងភតប៨ជា ពប្�រំព់នងងំនងកំគណប្្យបីរំ្សមតីោ់ាបបពោនពភៀគ ពំ១គគា ពី្ា ងា

ពនគា ពំ២ាពី្ាគងំាេំា ពំ៣ាពី្ាង្បាពងាេ ា ពំ៤ាពី្ាំឹសាថយះា ងំគ ពំ៥ាពី្យងពាោពាគឹសពោៀគាប៉តកំនពនា

ព់ោាគ រ បា ពធិកលភយបលងពប្�រំីបបពរក ះីះ់ណគណៃងនគគមំា ពី្ាងាពនគាពី្ាគងំាេំាពី្យងពា

ោពា គឹសពោៀគា ពី្ា េគា �តំា ងំគពី្ា ពំ្ា ហបួភា បយពចកងលភរផ ងបបនយភាគពោកពំង គគសងំ ីំបភពោកសយោាេ ំ

ភបងបចវបបពនងពំជ 

៥.៣ �ណីអអ��ណំេង�រ�សល� រម េមុ ី

ច់ពពង្ភណព នក្ ះ់ណគណៃងនពី្ ងសា ភគ ត្ ព � ងននតងកបផ្ ព់្ភណព ទគ់ ព់ភាគពោកជា ងយសបយ� ្បាា

ពី្សងំ ីំបភពេ� ងងយមបបលភពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងនា ពំះងលោ ពំ៥ពនងពំា ពយពងពី្យះត�ីំា

គ រ បាងពយសចោតបពេ� ងពចន ព់បក� ពពេ� ងពីងពរក ះជា 
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ពី្ា ងសា ភគ ត្ ពា ីំភ្ោំនន់លផ តីនក្ ះ់ណគណៃងនា ពបកស្ពំ ំួោីំនភ�តឯ្ងងំនងភបេងនា ពន

បនា បប់ ពពប្�រំីបបពរក ះគណប្្ងពៃេ� ងីះងីំងពយសចចងះនចយោភបេា ពនពយលត ង្ច�យ់សពយ់ពគប់ពណងយាត

ំពបីតភវគគណប្្យបីរំ្សមតីា ងំគគណប្្ងពៃេ� ងីះងកថ�ំ ព២២ា កន្្នាា រក ២់០១៤ជា ទ្បំ គ

្ភណព ពំងា គណប្្ងពៃេ� ងីះងីំពងកកពទា គ រ បា ពបកស្ពបក�យ ោពី្ា ងសា ភគ ត្ ពា ីពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគ

ណៃងន្កតគសណ� ោ្់់គបភសាពហកតពនកថ� ពំ២៥ាកន្្នាារក ២់០១៤ាគ រ បាីំពចនពងច្នពងពយសចច់ំួំ ា៣ាគគ៖ 

- ងពយសចោតបពេ� ងពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងនា ងំគពប្�រំះ់ណគណៃងនា ពំះងលោ ពំ៥ា

រក ២់០១៣ាគណប្្ងពៃេ� ងីះងពចន ព់សណ� ោពនះន្ ់់គបភសាច់ំួំា២៧ន្បជ 

- ងពយសចំំួោា� ោបបក� ពពប្�រំបយសកគបកំសនផយ�លភគណប្្ងពៃេ� ងីះងា ងយមបបពប្�រំ

ះ់ណគណៃងនសណ� ោពនះន្់់គបភសា ពំះងលោ ពំ៥ារក ២់០១៣ាច់ំួំ ា២៧ន្បជ 

- ំំោួា� ោបពី្ា ងសា ភគ ត្ ពា ីពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងនា ពំះងលោ ពំ៥ា រក ២់០១៣ា ភបងប

គណប្្ងពៃេ� ងីះងពនសណ� ោ្់់គបភសជ 

ពី្ងស ភគ ត្ ព យះត�ីំភបេងនយបលងងត់ោន់អណះនងភបងបនផួំីងមរង្ះ់ណគណៃងន  ពំះងលោ

ពំ៥ ពន្កតគ ង្ច�យបរត់ព់ននគ�� ងាសក� សតួ លោ ព់កថ�ំ ព២៨ កន្្នា រក ២់០១៤ជ  ពន ង្ច�យបរត់ពនងពី្ ពហគ 

ង់ភ ងំ  យបបំភបេងន ីំអំយបលងពោន ១៧៤ ភ.ង ចតងកថ�ំ ព២៨ កន្្នា រក ២់០១៤ ភបងបភបេងនជ 

ពងច្នពយបលងពនងីំពបគភបេធស�ំ តក� កំយ់ងណីណចយ្្សមតី ចវបបពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងន 

ពងច្នពងពយសចភបងប គ.រ.ប ោងនងះពងកកងត់ភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះង ងំគលភងពយសចភបងបគណរ្ម� ធងលភ

នចងកៃំនតភ៍បងបភបេងនពនកថ�ំ ព២៥ កន្្នា រក ២់០១៤ ពាតីំងពយសចបយចពយលស៖ 

- យបលភ១ ំំួោា� ោបពី្ ងស ភគ ត្ ព ីះ់ណគណៃងនសណ� ោ្់់គបភស រ់ំួងពី្ គតួ បបតំពភឿំ 

កបោីំងត់ីកោគជ 

- យបលភ២ ះ់ណគណៃងនថ�ពកបោមំកចគ្កតគយបលភ១ យះត�ពធិកងភ� យបណង បំជ 

- យបលភ៣ នគ�ពោនធងលភ កំនគ�ពោាធងលភាេ ំកំភបេងនយះត�បងំនិតពងច្នពយបលង្កតគភបេងន 

ងំគន្់ិនិតីាបភណរជ 

ោំននោកំលភពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងនា ពំះងលោ ពំ៥ា បេប នាា គណប្្ងពៃេ� ងីះងំំួោ

ីំ១០អងំរកំអងំរងភតប១៨ា ្កតគសណ� ោ្់់គបភសជា យបំបកះយះត�លភពាងបយភ ពបកស្ពទ្ពី្ា ងសា ភគ ត្ ពា

លផ តីះ់ណគណៃងន គណប្្ងពៃេ� ងីះងា គ រ បា ងំគភបេងនីំប់ពំពទពោកងងំនងភបងបពប្�រំពន្កតគបក� ព

ពប្�រំព់នងងំនងា ងំគពប្�រំបយសកគភបងបគណប្្ពំងច់ំួំ ២៦ន្ប សងំ អចលផ តីនក្ ះ់ណគណៃងន្ស

ោ់ាបបពោនពភៀគបភពេ� ង្កតគបក� ពពប្�រំបយចមំបក� ះនង្កតគចវបបពីងពរក ះជា 
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គ.រ.ប សងំ ីំពបគមយ្ចវបប ប៉តកំនី ំពធិកពងច្នពងពយសចពាតសងំ មំះមផ ន់្កតគលភន តំ�ះន្ ស

បក� ះនងកំមយ្ ១១៨ ច់ណត ច ឃ ងំគមយ្ ១២០ កំចវបបងនព ព់លភពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងន ងំគ� ងពាធ

ំ្ស�កំចវបបពំងជ សងំ មំ ងំគភ�ំ នយចឡ់ ពំះង� ងធពភបងបគណរ្ម� ធងលភនចងកៃំនតភ៍បងបភបេ ងំគភបេនឯ្ប្្កបោនងិ

ពំះន តំ យ្ោន់ ្កតគលភយបលងងត់ោន់ពី្ ងស ភគ ត្ ព ីងមរង្ះ់ណគណៃងនជ  

VI. រសេេងរំឹ��ិកណន រសំនប�បទេរភ និេ�ំណេង�រ� 

សងចែណរំងរបរងជនដ�រភមនិររងសមរ�ងខងណ� ចងងប និេសគលកណន រងរទិ�ភំ 

�មឆ ភំ និេរងិ�ិងស�ដត 

 ាណចភកណនង់នព ព់កបបបំលភេភងនព ព់គណរ្ស�លភននកំភបេងន ចតងកថ�ំ ព១២ កន្យ�  រក ២់០១៤ 

ពចនពាតយបបំភបេងន យះត�ីំនក្ ឃផ ព់សកោប់ពណក ភលភភបងបភបេងន ពធិកលភពភំយបលំបា សងំ យងប្ស

ពបោលភណ៍យបីធងបពះត្ ះមផ ន់ យបងងំនន់ ងំគភបេធស�ំ តក�  ងំគបំបយ� កនា្ កតគកំភបេងនជ យ ក្សនក្ ឃផ ់

ពសកោីំពោក្ពឡកគ យំ�បយប សតួច់ំួំ បយចាគពយលសទ្បំ គំឹគាណចភកណន៖់ 

 បយប ពំ១៖ ភបេធស�ំ តក�  ងំគបំបយ� កនា្ កតគភបេងន សងំ មំកចគមយ្ណសតួននោបន់ណចទ្យបបំ

ភបេងនពចន “ាណចភ ឬបំបយ� ឯ្ះនភយះ” ពបកស្ព្ ់ណះបងងំនងន់ណច ងំគកបបបំលភេភកនា្ កតគភបងបគណរ្ស�លភ

រ់ននននកំភបេងនជ  

 បយប ពំ២៖ ាណចភកណនភ់បងបយបបំភបេងនពំង ប្ងងំនងគណរ្ស�លភរ់ននភបងបភបេងន កបោ

កចគា “គណរ្ស�លភ ត់់យះត�នពក� កនងគ�សងតព� ងោ ឬាបភណរំស្ចយោភសួយបរត់ភបងបនផួំពឡកត”ជ  ាណចភពំង

ំ់ំគីប្យាត យបលភ១២ កំបំបយ� កនា្កតគភបងបភបេងនកចគា គណរ្ស�លភ ពំសតួមអចពងកកងត់យបបំ

ភបេងនភះប្ គ់នក្ រ់ននចយោភសួ “ពធិកលភ” ីំជ លភចយោភសួ “ពធិកលភ” សងំ មំំ�តបយចលភចយោភសួ “យបរត់” ីសតួ

្ណរ្ស�លភរ់ននពំជ 

 បយប ពំ៣៖ ាណចភកណនភ់បងបយបបំភបេងនីំកចគា ្កតគលភយបរត់ងត់លភប់ភផគរត់� ងនលភន តំ�ះនំ ច៍វបប 

គណរ្ស�លភ ត់់យះត�នពក� កនងគ�សងតព� ងោ ឬនក្ ាភ់�ះពមំស្ងពគនះលភណ៍ពំ ះ្ងះមំកះភបេសៃំនព ឬះ់ណគណរ

ភាេ ភងី ោប៉តពណណ ងកបោមំនភ ង្ច�ស្ប់ភផគរយំគណរ្ស�លភជ ាណចភពំងា ីំណណគ់លភចយោភសួងពគ�ះលភណ៍

្កតគលភយបរត់ពបនពាោភវគគណរ្ស�លភរ់ននកំភបេងន ងំគភបេសៃំនព ឬះ់ណគណរភាេ ភងី ោជា ច់ណត ចពំង

បេប នលំបកះចវងបា ាណចភកណនព់ំង ពធិកឲ្លភពភំងួភពបនពាោភវគគណរ្ស�លភនន ងំគភបេសៃំនព ឬ

ះ់ណគណរភាេ ភងី ោសងំ មំះមផ ន់ជ លភសងំ ន តំយ� ះឲ្នក្ាភ់�ះពមំ ឬនក្ ងពគនះលភណ៍ភបងបនគ�លភ

ងគ�សងតព� ងោចយោត្់�ះពមំ ឬងពគនះ្កតគលភងួភពបនពាោពំង គគ ង់ះីភព់ីភពោកងងំនងំំួោ់�ះពមំភបងប

យបី់ោភបេជ សន៉គ� ងនពំៀះ វីលភភ់ី ចប្ កតគលភងពគនះលភណ៍ ព់ប់ពណក ភលភងួភពបនពាោ ឬពេផកតប់ភផគភវគ
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គណរ្ស�លភ ងំគភបេសៃំនព ឬះ់ណគណរភាេ ភងី ោ ពយពងវបេប ន ព់គណពំត្ន់ភបងបះ់ណគណៃងន ងំគណរភាេ

ភងី ោបោបយបី់ោភបេីម� ងបពរក ះជ 

 បយប ពំ៤៖ា នផឹសាភាណចភកណនព់ំង គគសងំ យងបំឹគ ង្ច�យ់សពយ់ពគងនព ព់ប់ពណងយាតំពបីត

លោ ព់កថ�ំ ព ២២ កន្្នា រក ២់០១៤ កបោគណប្្យបីរ្សមតី ងំគគណប្្ងពៃេ� ងីះង ីំយ់សពយ់ពគ

បក ា បនឲ្ប់ពណក ភលភា ប�ំ ភបេងនមំយបងងំនន់ ះមផ ន់យងប្សពបោលភណ៍យបីធងបពះត្ពងភ ព

់ហតប្្ ងំគភបបងន ងំតស ងំគពោក្្់់ងបះនួ ពំគណប្្យបរគ់្កតគភបេងនជ គណប្្ទគ់ ព់ភ្៏ី ំយងកង

យងពោបក ា បំន់ ងន្ិប់ណ្បលោ ពំ ព់ភពបកស្ពពធិក� ងពាធំ្ស� ងំគក្ោ់នបំបយ� កនា្ កតគភបេងនជ 

 សន៉គពំៀះ យ ក្សនក្ ឃផ ព់សកោីំង់កបគលភន្ចងះនច់ពពងឥភ ងបបថ ងំគភពបៀបភបបលភ ងបធងបពះត្ភបងប

ភបេី ោកំភបេងន ងំគនគ�ពោាធងលភាេ ំកបោប� ំលភរផ ងបបនយភ្គ់ ព់ ពំះងលោសតំម ្កតគលភបគនលភោ់ី្លភ

ំ់ន្បំ ់ំគឯ្ាភ ងំគោងនងះននីសតួះ់ណគណៃងនជ 

 គណរ្ស�លភរ់ននសតួច់ំួំ បឹ្នព់ាតគណប្្យបរគ់ កគណប្្ងពៃេ� ងីះងន ីំនងះន់ពធិក

ង្ស�ន់ភបងបនផួំ្កតគលភពលងពយបរត់ងួភពបបោប ងំគពបនពាោ  នណរព់ោកបោយបបំភបេងនស្ ព់គណ

ប្្លំបន់ណច ងំគនគ�ពោាធងលភាេ ំហ្បមំពចះនយះពះយ្ពោកគណរ្ស�លភរ់នននន ្សភតរលភ

ពចនាណចភពំង ងំគលភណណគ់ភបងបភបេី ោ ងំគនគ�ពោាធងលភាេ ំន់ ព់លភទ្បំ គីសតួះ់ណគណៃងនគណប្្

យបីរំ្សមតីជ  

ដំសណ កងរបដ�រភ�អេុដឹសំលែដល�ណំេង�រ�ុ ណង�មរស��អ ុិ�ិស��ំ ហកិមនិ 

ចនល េម 

�.ដ�រភា�ង�មទទេលេក ិុ ុនប 

ភបប់ ពកន្យ� ា រក ២់០១៣ា បោបកន្្នាា រក ២់០១៤ា គណប្្យបីរំីំពភៀបច់នគ�លភ ពំះងបក� ះនងកបោ

យគបបយគគះនួ ពំបឹ្ន់្ កតគភបេងនទគ់នងបាទគ់យបបំាន តំយបបំភបេងនា ងំគយបបំគណរ្ស�លភរ់ននទគ់៩ជ 

កថ�ំ ព២៣ា កន្យ� ា រក ២់០១៣ា គគីលោបភ ងពច�ំ កំ ង្ច�យបរត់ប់បយគកំលភបពគនកះភបេងន ពំះងលោ ពំ៥ជា

វ្្នណ� ពំ០១ាមយ្ា៨២ាភបេធស�ំ តក� កំយ់ងណីណចយ្្សមតីីំកចគាាភបេងនពបក្ងស�តយបរត់ប់បយគ៦០កថ�

ប៉គតយភ«ពយលតព់ោពីងពរក ះ» ្សលភពលងយបរត់ភបងបយ់ងសហ្្យះជា នតសកៃហិោតោបាា ីបពច�្ពំងពន

មំភតរពយចកំ្កតគលភន តំ�ះនំ ា៍ មយ្៨២ាគពោកា ពយពងាា «ពយលតលភពីងពរក ះ» គគ ងំបតពទបោបព់ោបក� បប

លភពីងពរក ះា ឬព់ោយបលងោំននោពីងពរក ះចតគពយលតជា បយចពំងពយលតព់ោពីងពរក ះគគា ភបប្ គ់ ព់ពយលត

កថ�ំ ព០៨ា កន្យ� ា រក ២់០១៣ា កបោគណរ្ម� ធងលភីះងពភៀបច់លភពីងពរក ះីំយបលងោំននោនផយ�លភកំលភ

ពីងពរក ះពនងជា ង្ច�យបរត់ភបេងនប់បយគកបោពេផកតះបា ្សមយ្៨២ាគពោកា អចយះត�ីំ់ំនភព់ោភហយះបោប
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ពបកសកន� ងច�ងលជា ា លភ់ំនភព់ោពំងគគ តំ្ព់ោព�ីឲ្គណប្្ា យបីរំ្សមតីា ងំគគណប្្ងពៃេ� ងីះងមំ

ព់ោព�ីយគបបយបំបពបកស្ពចភភកងិគភ្ប់ពណងយាតរពមផ ងពយលតលភពីងពរក ះជ មយ្ចវបបាគពោកីំ

ងភពងភាា ភបេងនពបក្ងស�តយបរត់ប់បយគ៦០កថ�ប៉គតយភពយលតព់ោពីងពរក ះជា ពយលតព់ោពីងពរក ះង់ពំ

ពទពោកព់ោកបោប់ពណក ភកំលភពីងពរក ះទគ់សយោីំបក� បបា មំំ�តាា ពយលតលភពីងពរក ះំំោួីំោំន

នោនផយ�លភាសងំ កសំង់ពំពទពោកពយលតលោបភ ងពច�ំ ណសតួកបោីំ្់ណះប្ កតគយបះង ងំំពីងពរក ះបយចីកថ�ពីងា

ពរក ះីពបកសពនងពំជា 

ពន្កតគ ង្ច�យបរត់ភបេងនប់បយគលោ ព់កថ�ំ ព២៣ា កន្យ� ា រក ២់០១៣ា មំកះពប្�រំីបបពរក ះីះ់ណគ

ណៃងនច់ំួំ ៦៨ភយប ស្ ព់គណប្្យបីរំ្សមតីពំា ីំចយោភសួ្កតគ ង្ច�យបរត់ប់បយគពនង ពាតសងំ មំ�ះនមំ

ពប្�រំីបបពរក ះីះ់ណគណៃងនច់ំួំ ា ៥៥ភយបភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះងជា ា ្កតគប់ពណក ភលភពំងា ពប្�រំីបប

ពរក ះាច់ំួំ ៦៨ភយបស្ ព់គណប្្ាយបីរំ្សមតីាីំលផ តីងមរង្ីះ់ណគណៃងន នណរព់ោកបោពប្�រំ

ីបបពរក ះា៥៥ភយបភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះង  សងំ ទំបលផ តីងមរង្ះ់ណគណៃងនពនពឡកតពំជ 

សន៉គ� ងនពំៀះ ពំងបេប នាា ភបេងនយះត�ីំបពគនកះពាតប� ំលភចយោភសួ ព់់ហតប្្ា ្កតគលភពេផកតះប

ំឹគមយ្០១កំភបេធស� តំក� កបោកចគាា យ់ងណីណចយ្្សមតី្សោំនងយបីធងបពះត្ពងភ ព់ ហតប្្ជា សន៉គ� ងន

ពំៀះ លភពបក្យបរត់បពគនកះភបេងនប់បយគពយលសយ់ងណីធងបះពន់ភបងបយ់ងសហ្្យះាកបោសងំ ទំបមំឯ្ន់ីះងា

បយពចកងគគ ង់ះីសងំ ីំន តំ�ះន្ សមយ្០៨កំភបេធស� តំក� កបោីំកចគយះគបវ្្ន�ណ� ពំ១ា យ់ងសហ្្យះយ់ងនគ�

ី ងំសងះនភយបកំឯ្ន់ីះងជ 

ប់ពណក ភលភា ងំគ ពំះង� ពធពនព់ោបច�តប្ំកា គគ់ឹគកនា្ទគ់យងកគពទពោកេំារគណប្្ំពបីតកះសតួគះបា

ពហកត្កតគបភ ងបំំពបីតយបពំង្សមតីា គណប្្ំពបីតមំន់ណចា ងំគមំឥំនង់ោ្កតគលភយគបបយគគ

ពប្�រំីបបពរក ះាឬះ់ណគណៃងនភបងបគណប្្នផួំជ 

ខ. រំុមម�មរ� និេដ�រភ 

្កតគងស�តយបរត់ភបងបនផួំពោក្ ពំ២ ពំះងលោ ពំ៥ យ់ងសហ្្យះ្ប៏េប ន ព់យ់ងណរហឫំ�តភបងបយ់ងនគ� 

្សភតរយ់ងណរាភភបងបយំគប ពាតងគ្សឹា ភបេងន កបោះ់ណគយបី់ោភបេកន�ភទគ់សយោំឹគបំននងះន់យបឹគ

កយបគពាងយាតបយប យបបសនន ពបកស្ពងពយសចឲ្ីំ យំ� ងំងពំភសួភបងប្សមតីីរ់ហំម បនីំ យំ�ងគ�ស

្សមតីសតួកបោភគឹម ់មំងំនងន់ ងងភន់ំពបីត ងំនងងតន ងំគងណន បបបក បបងគ�ស មំលភនភង�វឌំយ៍ប្ប

ពាតចពភន់ ងំគងសធសពជ យ់ងណរាភបំនា ីសតួំឹគលភយបលំបា� បបប៉គសតគគម៉ះបំ យ�ពបោលភណ៍ោំនង

យបីធងបពះត្ពងភ ព់ ហតប្្ លភពបភ់ងងំនង ងំគពងច្នពកថផថកយភភបងបស តំង្ ីងគ�សសតួកបោមំពលងងល
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និភន� បបបក  ងំគយះត�់យគឹគពបកស្ពបនា យបីរំ្សមតីមំច់ពណងបឹគនមងប ងំគមំ�ប្ធសពោាយបពងកភ កថផថកយភមំ

រព�ន់ងសភស្ ងំគមំលភភងបពនយប្បពាតងតនបតសភសនទគ់្កតគភគគិបយគពាភ ងំគងគ�សីះងជ 

ចំណ�បកងរប�ុលកសលូ អ �បដឹ�រ ំនិេសង�េរនិងបសេអ �ុណង�មរស��អ ុិ� ិ

�.�ុលកសកុសហសមដឹ�រំុ ណង�មរស��អ ុិ� ិ

ាីប់បយគណរប ពំភ់កព់ន ីំពលងពពសបឹ្នគ់ណប្្ងពៃេ� ងីះងពី្ា ងសា ភគ ត្ ពា ងំគពី្ា ្ឹសា

ងតា កបោីពប្�រំីបបពរក ះា ងំគីន តំយបបំគណប្្ងពៃេ� ងីះងឲ្ចយោប់ភផគរត់� ងនីះត្ស�នហឹគិភបងប

្ស�្ ភជាទ្បំ គនភ�តឯ្ងងំនងពំងមំច់ពណំងួភាាពះកពប្�រំីបបពរក ះាពី្ា្ឹសាងតាាមំនភ�តឯ្ងងំនង

ីនក្ ះ់ណគណៃងនកបភឬពំេ 

ពបក្ភណព ប្យាតភបងបគណប្្យបីរំ្សមតីលភពលងពពី្ា ្ឹសា ងតាា ឲ្ចយោនផួំស្ប់ភផគពន្កតគ

ះតីលភពនងា មំលភប្យាតា ីឧបងគ�នផយ�ចវបប ី ង់ពងងទ្បំ គនភ�តឯ្ងងំនងា ពយពងា លោ ព់កថ�ំ ព

២៣ា កន្យ� ា រក ២់០១៣ ភបេងនមំះ់ណគណៃងនទគ់នងបច់ំួំ ១២៣ភយប កបោ្កតគពនងមំពេ� ងពី្ា ្ឹសា

ងតាជ ពបកពបគ្សមយ្៨០កំភបេធស�ំ តក� ្សមតីកចគា «ះ់ណគណៃងនកន�ភមំនភ�តឯ្ងងំនងជា ះ់ណគណៃងន

ភយបណ្ព៏ាត សងំ អចយះត�ីំពភំយបលំបា ភបបនផួំា ឃះបនផួំា ឬេត់នផួំា ពាតពហះត ពី់ ំងកសនគពបបោបា ឬ

បពក� នសះង្កតគប់ព់នសតនេភភបងបនផួំពាងពឡកតជា លភពភំយបលំបា លភភបបនផួំា លភឃះបនផួំា ឬលភេត់នផួំា

ងមរង្ណសតួកំភបេងនំឹគអចពធិកពទព ក្ះ ោតងយ្កះមំលភតោបយ់ស ព់ភបេងនា ឬ ព់គណរ្ម� ធងលភ

នចងកៃំនតភ៍បងបភបេងន្កតគចពនផ ងងស�តយបរតក់ំភបេងនា ព�ៀភកោគកះ្កតគ្ភណព បំពោ�កងយ់ហ�ំណ� ី្បកងនគជា

្កតគ្ភណព ាគពោកពំងា យ្ងួគមំងសះ្ ងច�យះត�ពធកពិងច្នពណតលភណ៍រយំភបេងនា ឬរយំគណរ្ម� ធងលភនចងកៃំនត៍

ភបងបភបេងនីបនា ំប ពបកស្ពងពយសចជា ពងច្នពងពយសចភបងបគណរ្ម� ធងលភនចងកៃំនតភ៍បងបភបេងនា យះត�ា្បរយំ

ងស�តយបរត់ភបេងនាគសតនា ពបកស្ពន តំស�ះ្សសះងនគពយចកំ ព់ភនគបពកំងមរង្ភបេងនទគ់សយោជា ្កតគ្ភណព
ទគ់នងបាគពោកពំងា លភេត់នផួំា លភពភំយបលំបះ់ណគណៃងនណសតួយះត�រា ្ យបងងំពបកភបេងនីំបពក� នសះង
ឲ្រា ្្សសះងនគពយចកំបពនគបួំ កំច់ំួំ ងមរង្ភបេងនទគ់សយោជ» 

្កតគ្ភណព ាគពោកពី្ា ្ឹសា ងតាា ំំោួីំនភ�តឯ្ងងំនងា ពហកតយះត�ីំះតីលភពលងពឲ្ចយោនផួំ

ស្ប់ភផគាពាត ត់់មំលភពងកកងត់ពទភបេងនពបកស្ពងត់ប្នភ�តឯ្ងងំនងបយចពំងគគលភភព់ីភចវបបជា 

លភន តំ�ះនំ ភ៍បងបាីប់បយគណរប ពំភកព់់នពំងា បយ� ្បា ពប្�រំីបបពរក ះភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះង

សងំ យះត�ីំននោបនភ�តឯ្ងងំនងពនងពំ ពហកតមំំ�តា ពប្�រំីបបពរក ះភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះង្ស៏ងំ ទំប

លផ តីនក្ ះ់ណគណៃងនកបភ បយពចកងពគអច ងំបតីំាា ប់ពណក ភលភភបេងន ពំះងលោ ពំ៥ពំងា ពនសងំ ទំបយងប

ចវបបពនពឡកត ពយពងា ពបក ង់ ងំះ្ពទពោកមយ្៧៦កំភបេធស� តំក� កបោកចគា«ភបេងនមំងមរង្ះ់ណគណៃងន

ប៉គះងច១២០ភយប»ជ 
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ខ.ករងបខឆេនសង�េរន�ំណេង�រ� 

 ពប្�រំីបបពរក ះយី់់ ពភ ក៧នភយប កំគណប្្ងពៃេ� ងីះងភសួមំ ពី្យងព សយភ ងតនហួភ ពី្ កស៉ំ  ងតា

�ភ ងៃំា ពី្ ហយភ វ៉ំប ពី្ ពភៀោ ពនសភ ងៃំា ពី្ ក្� ភពភស្ ពី្ ឡតគ ភ ព ងំគ ពី្ តំះ ភប់ោួ លោ ព់កថ�ំ ព១៥ 

កន្្នា រក ២់០១៤ ងំគកថ�បំនបនា បប យះត�ីំាីប់បយគណរប ពំភកព់់នភបបេត់នផួំ ងំគយះត�ីំពភំយបលំប់ ព

បំពន�កសគ់ ងំះឲ្មំ ត្ប្ស� បឹ្នព់ធិក ត្ប្ស�ហឹគិមំា ំំស�ំ បពទង ងំគបំនត ងនគបឲ្យបយ់ឹះនបំឧយ ង្បេជ 

លភភបបនផួំ ងំគលភពភំយបលំបពំងពធិកពឡកគពនបនា បប់ ពពប្�រំីបបពរក ះទគ់ពនងីំបឹ្ន់ី ះត្ស�ទសទភទ្

មំលភពាងកោគ ពំីំយបីធងបពះត្ ពហកតមំលភបង៉ំគ�ងចពាតន់ព ក់ហឹគិសតួីំព ក្ះពឡកគ កបោ

បណន ោទ្យ ក្សងំនងងតនភបងបនណ� បយំព់ន ងំគង្ស�រំគណប្្ងពៃេ� ងីះងយបមណីគ៥០ន្បី ំភគ

ភបងួជ 

រត់� ងនលភភបបនផួំពំង មំលភពភំយបលំបណរភាេ ភងី ោា ីពចះនពបកស្ពភបបបគ�់ឲ្ចយោះតចភភ បនា បប

ព់ីំីបបបគ់ំពបីតីពយចកំកនពនពយលតលភពីងពរក ះជ នក្ ឃផ ព់សកោងងំនងស តំង្្៏ី ំភ ងងគំបា ប់ពណក ភ

លភោំនងយបីធងបពះត្ពន្សមតី ្់ ត់គបផ ្បចតងប៉គគ់ហត្ ងំគមំា ំន់ធ�ំ បធ�ភកយ្កោគ ងំគីំភតនយភំ

ា ំន់ំពបីតពន្សមតីឲ្លំបកះមំន់្ំះឹគបកំសពំៀះ ពហកតលភភបបនផួំពំងីពភឿគំពបីតជ 

ពាតកឡ្ាក ្បបឹ្នគ់ណប្្ងពៃេ� ងីះង ីំបយ� ្បា លភភបបនផួំពំងគគីពភឿគំពបីត ពហកតវ

នតតះនងធសពាផ គ់ណងបច់ពពងគណប្្យបរគ់ជ ីសតួបក ពំង្ម៏ំលភពោក្ពឡកគន់ ព់នភ�តឯ្ងងំនងងនភបងប

ពប្�រំីបបពរក ះទគ់ពនង ពបក់ួ្ពគមំនភ�តឯ្ងងំនង លភន តំ�ះនំ ពះង� ពធពភបងបះតីលភ គគភព់ីភចវបប ប៉តកំន្កតគ

ំ�តពំង់ួ្ពគសងំ មំនភ�តឯ្ងងំនងពំ បយពចកងលភបពគនកះភបេងនពនពយលតលភពីងពរក ះ គគសងំ យងបចវបបជ  

លភភបបនផួំពំងីំពធិកទ្មំលភភបបអភស�ណ៍ ព់ង់ណ្បឯ្នគ�ភបេ យំះយបភព់ន្សមតី នគ�លភងហយបី

ីះង ងំគងហគសំន៍គភ ៉តបជ គភួបយ� ្បា ឯ្នគ�ភបេំ យះ ះ់ណគនគ�លភងហយបីីះង ងំគងហគសំន៍គភ ៉តបងភតប

ច់ំួំ ២៤ភយប ីំចយោភសួាន បបលភ់ំ្ោបភបងបយ្ងួគតតះនងធសព ងំគយ្ងួគសហកនា រត់� ងនន់ព ក់ហឹគិ ងំគលភភបបនផួំ

ពប្�រំីបបពរក ះទគ់ពំងជ ីសតួបក ពំង្៏ី ំរ់ភតនឲ្គណប្្យបីរំ្សមតី ងំគគណប្្ងពៃេ� ងីះង

បក� បបរពមផ ង ពហកតំ យំចឲ្មំលភពាងកោគពប្�រំីបបពរក ះ ងំគសៃំនពគណប្្ងពៃេ� ងីះងកបោយះត�ីំេត់

នផួំទគ់ពនងជ ីសតួបក យបី់ោភបេ នគ�លភីះង ងំគនំនភីះង ្៏ី ំទសទភទ្មំលភពាងកោគនគកបភជ 

នក្ ទគ់ពនងយះត�ីំពាងកោគ� ងននផ សម ពនបនា បប់ ព ង្ច�ចភភកថ�ំ ព២២ កន្្នាារក ២់០១៤ ភវគាក ្បបឹ្

ន់្ ់ យ់ោកំគណប្្យបីរំ្សមតី ងំគគណប្្ងពៃេ� ងីះង ងំគីំឯ្ន់បក ំមផ តន់ីបបបគ់ំពប

ីត ពាតពប្�រំីបបពរក ះភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះងចយោភសួ្កតគភបេងនជ ពបកពទងីមំលភពាងកោគ្៏

ពាត ្ះ៏តីលភពនបំន ពំះង� ងធពភបងបនផួំ ពាតីំពលងពនក្ ទគ់ពនពទប់ភផគពនះតីលភពនពយលតលភពាង

កោគ ងំគយ់សទគ់មំលភភបបនផួំសៃំនព ងំគង្ស�រំគណប្្ងពៃេ� ងីះងីបំនបនា បបទ្បំ គ្ភណព បយចបក ពំងជ 
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រ�មកភំងរបសង�េរនិងបសេអ ��ណំេង�រ�រ�ន់ ៗនងងេំ 

លោ ព់កថ�ំ ព០៨ា កនសងថតនារក ២់០១៤ាមំពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងន ព់គណប្្ងពៃេ� ងីះងច់ំួំ៤ 

ភយបយះត�ីំ្គ្មផ គ់ងសះ្ ងច�ចយសកងយងក្នំផគបក�គ ីំពធិកលភណណគ់សងំ ឲ្ពធិកប់ពណក ភពទចយោភសួព� ងំលង់ពណង

ង់ណោីសតួយបី់ោភបេពន្កតគពនះ�ឧះ�ភមំរ�តជ ពនយងបព់ោពនងកបភ ្មផ គ់ងសះ្ ងច�្ ៏ី ំប្ហយះ

យំ�ងមរ ភសតួច់ំួំ ព់ពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងនទគ់ពនងនគកបភជ  

្ភណព ពំងីំរងឥំនង់ោន� ងរ�មំពទពោកយ ក្សពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងន ្កតគលភប់ព់នះនួ ពំភបងប 

នផួំ ី ង់ពងងង្ស�ន់របួង់ពណងង់ណោីសតួយបី់ោភបេ កបោីម� ងបពរក ះ ពបកស្ពំ ំួោាន បបន់ ព់បយប

្គោិបនន ងំគនំនណគសំព៍បកស្ពភ្ប់ពណងយាតជ 

ពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងនច់ំួំ ៤ភយបពនងភសួមំ ពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងនា ប៉តោា ហ់សា សណ� ោ

្ក្�ាពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងនា ង់ំ ភះនាសណ� ោីះបប់បគាពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងនានបតចាពងភ ពតតំនា

សណ� ោ្់់គបភសា ងំគពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងនា យំះា ពតឿះា សណ� ោកយ់ក�គជ គភួបយ� ្បា ពប្�រំីបប

ពរក ះះ់ណគណៃងនទគ់៤ភយប យះត�ីំយ ក្សងសះ ង្ច�ចយសកង ងំគភសួទគ់រំងតព� ងោីពយចកំភតន្បកបោមំលំប� ងំ ត្
ទ្បំ គា យបាបបប់បគា ងំគលព់ភផកគកបោីំយបសយោននត ់បក ្សបគនផយ� ងំគបគនបបពន្កតគភយសងាៃងនកយ់ាា ្ ពធិកង្ស�

ន់ណណគ់ ងំគីំប្ហយះ យំភង�់ាកបច់ំួំ ៨ពយគគគា ងំគអតពនះកiPadនច់ំួំ ៥ពយគគគ ពននណរព់ោកបោ

ពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងនទគ់ពនង ងំគយ ក្សលភេភភបងបនផួំពធិកប់ពណក ភពទរបួង់ពណងង់ណោីសតួា

យបី់ោភបេកបោីម� ងបពរក ះជ 

 ្សយបាងំភ៍បងបយបបំគណប្្ងពៃេ� ងីះងយបភព់នះនឧះនភមំរ�ត ្កតគាភ់�ះពមំីំបយ� ្បទ្ 

បឹគាាមំរំងតព� ងោីពយចកំភតន្បកបោា្បពន្សបគនផយ�ាយបាបបពាតលព់ភផកគាប់បគា ងំគមំលំប� ងំ ត្ទ្បំ គ

នគពនង ី្គ្មផ គ់ពបបពងផព្ព្បងតព� ងោស្ ព់្គ់ោះយចពថ�កភពរកគពោន៤១ ងំគស្ ព់យីាំ្មំបា ពបកស្ព

ភគបភណ់ណគ់យបបំគណប្្ងពៃេ� ងីះងាពី្ាងសាភគ ត្ ពា ងំគន តំយបបំាពី្ា្ឹសាងតាាសងំ ឲ្ង់ពណងណោ

ីសតួង្ស�រំ ងំគនក្ បយ់ំភបងបគណប្្ជ 

្ភណព ប្ហយះងមរ ភទគ់ពំង យះត�ីំងមរង្យ់ឹំនងនភយសងនគ ពំ៤ភបងបគណប្្ងសា ភគ ត្ ពា ពី្ា ហតគា

ងតនហួភា ីំា្បោងនងះពន�ករយំា ពី្ា ងា ា� ពា នភងី ោកំគណរនភងី ោពនះនឧះនភមំរ�ត ពបកស្ពងត់រតួានំន

ណគសំទ៍្្មផ គ់ងសះ្ ងច�យងក្នំផគបក�គា យបគោប� ងន យំ�ងមរ ភរកបោីំប្ហយះពាតនតងចវបបទគ់ពនង ស្

ព់ោពំងពនសងំ ទំបំ ំួោ់�ះពមំណសតួ ព់លភពធិកនំនណគសំភ៍បងបពី្នភងី ោពនះនពនងពំជ 

ពំតកឡ្ ពន្កតគកថ�ំ ព១១ កនសងថតន រក ២់០១៤ា ពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងនា ្ឹសា ងតាា សណ� ោ

្់់គបភស ព់គណប្្ងពៃេ� ងីះង ភសួទគ់ាក ្បបឹ្នគ់ណប្្ងពៃេ� ងីះងា យះត�ីំយ ក្សនក្ ះវ៉យបមណ១០០

ន្បី ំពធិកង្ស�ន់ណណគ់យ ក្សពី្សងំ ទ្ចយោរបួយបី់ោភបេម� ងបពរក ះ ្កតគគពយមគង់ពណងង់ណោសតួ
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្កតគយ ក្គពនសភភយសងំ ាា ពនះនពលង ត្គជ យ ក្សនក្ះវ៉ទគ់ពនងីំង់អគពហះតនោា លភណណគ់ពំងស្ ព់យបី់ោភបេ

ពន្កតគពនះនពំងសងំ យះត�លភ�ះនមំនក្ បឹ្នប់្្យបរគ់ពន្កតគះ់បំបភងបពនភបងប់ួ្ ពគពឡកតជ រត់� ងនបយប ពំង

មំលភពោក្ពឡកគា មំនក្ ពន ព់ពយលតលភះវ៉ពំង ីំនត ងនគបទ្យ ក្សនក្ះវ៉នក្ពនងពធិកង្ស�ន់ណណគ់ពំង

ពបកស្ពបំាចបបេា ្បង្ស�ន់ភបងបាក ្បបឹ្នគ់ណប្្យបរគ់ជ 

កអនុមង�ចងងប�បទេ់រិងដ�ុលកងរបដ�រភែដលខ�ុ ភំររងចងងប 

ពងច្នពយពគចវបបច់ំួំ៣កបោភបេងនីះងឯ្ប្្ា ប� ំ ពំះន តំ យ្ោន់ត្ស្ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះ្កតគ

ងស�តយបរត់ពោក្ ពំ២ ពំះងលោ ពំ៥ពំងា យះត�ីំយ ក្សនគ�លភងគ�សងតព� ងោសតួច់ំួំ មំលភយ ព់តីភសរ ងំគពងកកងត់ឲ្

ភបេងនរា ្លភ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះភហយះបោបមំលភន្់និិតា ងំគពបក្ឲ្មំ ង្ច� ង់ពយបងពបបោបីសតួនគព

ព្ប់ �ំ នា ងំគភហយះបោបះ់ណគណៃងន់ ពគណប្្ងពៃេ� ងីះងចយោភបេងនជ 

ពងច្នពយពគចវបបព្ប់ �ំ ន� ងង�តះតីលភទគ់បពពនង យះត�ីំភបេងនត្ស្ ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះពនកថ�ំ ព

២២ ងំគ២៣ កនឧងន រក ២់០១៤ជ យ ក្សនគ�លភងគ�សងតព� ងោីះងា ងំគនំនភីះងីំភ ងងគំបា ប់ពណក ភបពគនកះចវបប

ទគ់ពំងភបងបណរភាេ ភងី ោ ត់ ់មំលភន្់និិតា ងំគពបក្ទ្នគពព្ប់ �ំ ន់ ងពយបងពបបោប សតំបក�យ ំពទភបេងន

ង់ន្ិ ងំគន តំស�ះជា ីសតួបក ្ម៏ំលភភ ងងគំបា ចវបបទគ់បពពំងីំពធិកទ្បង៉ពោបបោបឯ្ណរ្ន់ះតីលភា

ងំគីំននោបទ្ា ប�ំ ពំះងយបះងបះនងមំឥំនង់ោពទពោកា ប�ំ ះតីលភបកំសពំៀះនគជ 

សៃំនពនគ�លភងគ�សងតព� ងោពធិកលភទ្បំ គ� ងង�តះតីលភីំពោក្ពឡកគាា ពងច្�ពយពគចវបបទគ់បពពនងមំ

ច់ណត ចោាា ងំគច់ណត ចសងំ ចវងបីងបសតួច់ំួំបយចីា លភននោបន់ណចពទភបេសៃំនពយ្ងួគតតះនងធសពាផ គ់ព់្ា កបោ

ពអយ្សា ងំគយ់ងណរអ �ី ហ្បពនពយលសភបេសៃំនពយ្ងួគតតះនងធសពា ពហកតមំច់ណត ច ព់ភពំៀះា កបោភះបកចគពាត

យ្ងួគតតះនងធសពា កបោ ពំ១ា គគនគ�ពោាធងលភាេ ំា ងំគ ពំ២យ ក្សនធងលភ ង្ច�ជា ំំាឹសំឹគពំង នគ�លភឃផ ព់សកងងំនងស តំង្

នំនភីះង្៏ី ំន់ព�ន�ឲ្ណរភាេ ភងី ោ្សមតីប្ពងច្នពយពគចវបបទគ់ពំង� ងន ងំគពងកកឲ្ម� ងបរ់ំតួភះប� ងបំ

លភពបកស្ពបនា យប់�ំ នះតីលភ ង់ះីមំន់ឯ្ណរ្ជ 

ពងច្នពយពគចវបបទគ់៣ពនងភសួមំ៖ា ពងច្នពយពគចវបបងនព ព់លភពភៀបច់នគ�លភះតីលភកបោមំា ៨រ់ យ់្

កចគី៩១មយ្, ពងច្នពយពគចវបបងនព ព់លភពភៀបច់ ងំគលភយបយ់ឹះនពទកំឧះនសយ ក្សយបឹ្ិកំនគ�ពអ្ស�កបោមំា

៦រ់ យ់្កចគី៣១មយ្ ងំគពងច្នពយពគចវបបងនព ព់ោ្�ំ នង្រកំពអយ្សា ងំគយ់ងណរអ �ី ាកបោមំ៦រ់ យ់្កចគី

១១១មយ្ជ 

រត់� ងនបយប ពំង សៃំនពីំបនមងបភបងបគណប្្យបីរំ្សមតីា ពី្ា ីសា ពតៀបា នក្ ះ់ណគណៃងនសណ� ោ

កយ់ក�គីំមំយបាងំា៍ា « ពបកងងំីងគ�សងតព� ងោាគងងំនងស តំង្ងត់រា ្ពនងា ឲ្បះបពភៀបច់ពធិកយចវ្បកប្

កថបឲ្ំបបាន ះបពធិកប៉គពសច៉ពបកស្ព្ ត ់ឲ្កនំបព� ងោា ពហកតកនំបពហកគឹពបកភា អហកគឹអចពធិកីំា ពយពងពំងីចភំ�សតួ

ភបងបភបេធស� តំក� មះតភយសង្ សមតីា សងំ អចស្ណគ់ងាងីំពំ»ជ ីសតួបក ពី្ ្៏ី ំនងអាងនបច�តប្ំកមំ
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បំ ង់ពាធំា៍ ងំគមំច់ពណងបឹគយគបបយបំប្ កតគលភ ង់ ងំះ្ពងច្�ពយពគចវបបពំង៖« ព់ពយពងនក្ ៦៨ន្បពំងា ពន្កតគ

ងនា៣០រក រ់ផ តពហកតាពតកគអចមំោំនន់តោបន់ ព់ចវបបពយចកំ ណងបពទពហកតជាះ់ណគណៃងនសតួច់ំួំ ធ់

ពំៀះា ពី្មំនះពះលោបំ ង់ពាធំព៍យចកំ ា ពសពភៀំយគបបកបបប៉គតោប ព់ងន់លភណ៍្សមតីា យគបបកបបប៉គ

កះស�គ»ជ 

ីសតួបក ពំងយបសតនបឹ្នណ់រភាេ ភងី ោីំកថផគលភពភាា នក្ ននួចពននកសពធិកចវបបី ំាន បបពយចកំពហកត ព់

យបី់ោភបេា ពហកតបក� ះនងចវបបា កបោមំកចគ្កតគភបេធស�ំ តក� ា គគសងំ ចគាតោបេប នឲ្គណរភបេសៃំនពា យបគោបពងច្នព

យពគចវបបពទំភណមក ្បា គគមំកះនក្ យពគចវបបបក�យ ំពទគណរភបេសៃំនពា ងំគពទភបេងនពបកស្ពន តំស�ះជា ពី្

បយ� ្បាា គណរភបេសៃំនពា សងំ មំ្កំផគពទងត់ពបបោបងគ�សងតព� ងោា ពហកតងគ�សងតព� ងោា ត្់អោទសទភងងំនងហួង

ព់ោា ងំគងត់ឲ្មំលភពនៀំា� ងប ងំគ ត្់ទសទភ ង្ច�លភភបងបពគស្ពធិកជ 

ភំចរមនេចរមរ�អេុកសកុរងរុរំភដំងនេងរបរំុមម�មរ� 

យ់ងសហ្្យះមំយ់ងណរះនួ ពំង់ាំបណងបពន្កតគលភពាងយាតន់ទោបយច្ំពបីតជាយ់ងនគ�

មំះនួ ពំីឧះ�សយ ក្សយបឹ្ិកំនគ�ពអយ្សា ីឧះ�សយ ក្សយបឹ្ិលភពភីះងា ង់ពងងពទពំៀះពនងា ពនព់ោ

យបពំងមំបយប កនក្ ំពបីត យ់ងនគ�មំះនួ ពំនមគបនមងបីអ �ី ្ណ� ោា ពបកស្ពបនលភយបយ់ឹះនពទកំ

ន់ណចាបភណរឲ្មំន់ពំៀគទះបជ 

ពនពយលតលភពីងពរក ះពយរកង្គ់ះ់ណគណៃងន ពំះងលោ ពំ៥ពំង គណប្្យបីរំ្សមតីា ងំគគណប្្

ងពៃេ� ងីះងកបោំំោួីំអងំរ្កតគលភពីងពរក ះពំងសងំ ចតងងយសកគបក ច់ពពងោំននោកំលភពីងពរក ះា ងំគ

លភចយោភសួបពគនកះភបេងនីពបកសជា បយប ពំងយះត�ីំពគងគេសឹាា នគ�យ់ងសហ្្យះា អចំឹគពបកភះនួ ពំពបកស្ពពាង

យាតលភីបបបគ់ំពបីតជា សងំ ទំបមំលភពាងយាតបយប ប់ពណង ងំគីបបបគ់ំពបីត ប៉តកំនយ់ង

សហ្្យះាងពស�ចា យ់ងបភសនថាំពណះនសាងពហសត ពំា យំគបី ំពលងនពក� កនពប្�រំីបបពរក ះទគ់ា១២៣ភយបា ពបកស្ព

ចយោភសួយបរត់ភបេងនីពោក្ប់បយគាពនកថ� ពំ២៣ាកន្យ� ារក ២់០១៣ជ 

នផឹសាភយ់ងណរាភភបងបយ់ងសហ្្យះយ់ងីំា ំពណះនសា ងពហសត ពំា ីំបយ� ្បាា យ់ងនគ�ងយសឯ្ឧះ�សា

ងំគពី្រ់ទ�ា ងមរង្គណប្្ងពៃេ� ងីះងា ពស ន្ នពក� កនចយោភសួ្កតគងស�តយបរត់ងនប់បយគា ពបកស្ពបេប ន យំ�

លភភបួភសួីះង ងំគឯ្ន់ីះងជ  

ពេផកតះបពទំឹគលភពលងនពក� កនពំង ពប្�រំីបបពរក ះភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះង យបលងរ់ហភសងំ ចយោ

ភសួងស�តយបរត់ងនប់បយគពឡកតជ  
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រត់� ងនលភពបក្ ង្ច�យបរត់ងនលោ ព់កថ�ំ ព២៣ា្យ� ា ពាតឯ្ប្្ា ពពោគគមំកះគណប្្យបីរំ្សមតីា

យះត�ីំពគពសកោពេកនាា្សមតីីំពបកភនាតត ព់ោំនងយបីធងបពះត្ា ងំគភព់ីភភបេធស�ំ តក� ា ងំគីំពធិកឲ្្សមតីីំ

របួ� ងបះនងំពបីតនងបភតរព់ោីគ៦កនស្ពហកតភបប្ គ់ ព់បពគនកះភបេងនជ 

កចរ�ដំសណុរសដសរសរកដកសៗុសេអ �ងរបុ ណង�មិងបសេអ � 

 បនា បប់ ពបណរ�ត្កតគលភចភភ ីពយចកំពោក្ពយចកំាភចួស្ គណប្្ងពៃេ� ងីះង ងំគគណប្្យបីរំ

្សមតីីំ� ងោយះឡបបស្ភ្ះតចភភាីថ�ព លោ ព់កថ�ំ ព១៨ កន ត្សររ ងំគកថ�ំ ព០៣ កនសពន រក ២់០១៤ពំង កបោី

រ់ំបួចភភពោក្ ពំ០៨ពហកតពនកថ�ំ ព០៩ ងំគកថ�ំ ព២០កនងពហរក ២់០១៤ា ពនកថ�ំ ព១៤កន្យ� រក ២់០១៤ា ពនកថ�

ពំ៥កន� ងច�ងលរក ២់០១៤ា ពនកថ�ំ ព១០កនសងនរក ២់០១៤ា្កតគពនងមំរ់ំបួាក ្បបឹ្ន់្ ់ យ់ោច់ំួំ ព់ភពោក្នគកបភពន

កថ�១៦ា ងំគ១៧ា កន្យ� ា រក ២់០១៣ជ ពបកពទងីមំលភយ់សពយ់ពគពោកលភក្ំយសគបលភពីងពរក ះ យំ�លភចភភ

ចតគពយលតពំង លភសងំ ចតងងយសកគបក ្ំផគស្ យះត�ីំពសកោពេកនា ព ក្ះស្ ព់លភសងំ តំ្ចងះនបក  ងំគលភប្យាត

ភបេធស� តំក� នាតតបក ជ 

 រពមផ ងំពបីតព ក្ះពឡកគ ពនបនា បប់ ពគណរ្ម� ធងលភីះងពភៀបច់លភពីងពរក ះ កគ.រ.បនាីំយបលង

ា គណប្្យបីរំ្សមតីបកងពរក ះពាតំំោួីំអងំរច់ំួំ ៦៨ ភ ពឯគណប្្ងពៃេ� ងីះងំំួោីំ៥៥

ពកនពជ រពមផ ងពំងីំពធិកឲ្្សមតីីំរបួ� ងបះនងំពបីតនងបភតរព់ោីគ៦កនស្ពហកតជ 

 រត់� ងនោំននោពំង គណប្្ងពៃេ� ងីះងកះគកះនងអគា គណប្្ភបងបនផួំីនក្ បកងលភពីងពរក ះ

ពំង ពពោគគបកង៦៣អងំរ្កតគច់ពណសអងំរងភតប ១២៣ជ រពមផ ងំពបីតពនពយលតលភពីងពរក ះពំង

វកះគកះព ក្ះមំពឡកគ ពហកតងយមបបអណះនង ពំ៥ពំងីំ ងំគបំននយងបនផ ត ពហកតប់ពណងយាតកំ

បយប ពំងហ្បពនក�គរ� តពនពឡកតជ  

 អ �ី ធភីំភះប� ងបំលភប់កប្លភះវ៉ ងំគីំា្បប់ណសហសឃះបលភរតួារត់ះវ៉នន ភបបលភប់កប្

លភះវ៉បឹ្នព់ាតគណប្្ងពៃេ� ងីះងពន ពំីំយបីធងបពះត្លោ ព់កថ�ំ ព០៤ កនស្ណ ពហកតីំពចន

ប់ណសសងំ ឲ្មំលភយបសយោននត ់ពោកង ព់១០ន្បជ 

 ពបកស្ពំ មផ តន់ទោបយច្ពំង គណប្្ទគ់ ព់ភគភួពោក្ភពបៀបវភរទ្បំ គ្់កណំយសគបលភពីងពរក ះ 

ក្់កណំយសគបចវបបពីងពរក ះ បក� ពពីងពរក ះ ងំគអ �ី ធភពភៀបច់លភពីងពរក ះីពបកសនា ងំគ្់កណំយសគបបយប ីះង

សតួច់ំួំ ពំៀះ ពាតគណប្្យបរគ់យះត�ចយោភបេងន ពបកស្ពចយោភសួ ង់ ងំះ្ ងំគន តំស�ះចវបបព្ប់ �ំ នននជ 

ពោកង ព់ពំង លភកបគកច្ន់ណច កះតោ្ន់ន់ណចនា ពន្កតគភបេងនីះង្៏ី យបបំបំកបោគណប្្ទគ់ ព់ភ

គភួបំនពោកស្ ង់ន្ិពបកស្ពបនា ្់កណំយសគបទគ់ពំងអចំំួោត្ីំភវគគណប្្ទគ់ ព់ភ ងំគប់ពភ កឲ្

យបពបរំ៍ី ះងជ 
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រំហមិនចនល េម�អេុរភងរបុ ណង�មរស��អ ុិ� ិ

 ពនបនា បប់ ពលភយបរត់ងនប់បយគ គណប្្ងពៃេ� ងីះងីំបយ� ្បរ់ហភា ពបកសងំ មំលភនពគនះឯ្ណរ្

សតួ ពបកស្ពភ្លភ ង់ះទ្បំ គោំននោលភពីងពរក ះ ងំគលភក្ំយសគបបយប ីះងង់ាំបមពំ ពប្�រំគណប្្ពំង

ំឹគសងំ ចយោភបេងនពឡកតជ  

 បកំសពោកពំងពំៀះ ្ំផគស្គណប្្ងពៃេ� ងីះងីំបឹ្នព់ធិកលភះវ៉ីះត្ស�យំគបយទតធ់ មំណបប

កងំន្បឲ្ពី្នត្ភបេសៃំនពហបតំ កងំ ចតងពចន ព់ះ់កណគ ឬយះត�មំលភពីងពរក ះពឡកគ� ងនជ ីសតួបក ពំង

្៏ី ំន់ព�ន�ងត់ងហគសំន៍ំនភីះង ត្ ់ំំួោា� ោបភាេ ភងី ោអណះនង ពំ៥ពំង ងំគីំយ់មំច់ពពងយ ក្សហបតំ

នំនភីះងធ់មា ងត់ ត្ ់ចតង ត្គយ្រ់ំនួីសតួភាេ ភងី ោពំងា ព់ពយពង ត្គយ្ទគ់ពនងអចយះត�បបងពងធពនព់ោ

ននគះីពបកសជ 

ុណង�មកនបអំណចំិរណលទ�ភំដ�ហន�មរនឹុណង�មរស��អ ុិ� ិ

លភសងំ ចយោភបេងនភបងបពប្�រំីបបពរក ះទគ់៥៥ភយបភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះង ីំបគនឲ្មំយបះង្ស�

ព់គណប្្យបីរំ្សមតីជ ទ្បំ គលភពធិក់ហងលភសងំ ចយោភបេងនពំង យះត�ីំពី្នត្ភបេសៃំនព ហបតំ កងំ 

ងំគសៃំនពីំបនមងបគណប្្យបីរំ្សមតីប្យាតា ីលភពីងបគបអងំរ ពហកត្សចវបបពីងពរក ះ គ.រ.ប 

អចត្ពទកបគកច្ឲ្គណប្្ពន្គជ 

ពន្កតគន់ឡតគកនធកយ រក ២់០១៣ សៃំនពីំបនមងបគណប្្យបីរំ្សមតីីំបយ� ្បឲ្បឹគា នផួំីំ ង់ន្ិ

ន់ ព់ោំនន់ពងកកឲ្មំលភទះបពភោអងំរច់ំួំ ៥៥ភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះង ងំគពយបគពងកកឲ្មំលភពធិក

� ងពាធំ្ស�ចវបបពីងពរក ះ ពបកស្ពបពក� ពង� ងបះនង្កតគភបេងនពយលត ព់លភពីងពរក ះា ប៉តកំនស្បោបព់ោពំងពនសងំ

មំលភបេប នីនផយ�លភប៉គណពនងពំច់ពពងបយប ពំងជ 

ពោកង ព់ពំង គណរ្ម� ធងលភនចងកៃំនតភ៍បងបភបេងន ីំពធិកភីតលភណ៍រត់� ងនន�ះនមំភបងបពប្�រំ

ះ់ណគណៃងនកំគណប្្ងពៃេ� ងីះងា ពបកស្ពំ យោាិតយ់ងសហ្្យះា បក�យ ំពទា គ រ បា ងំគយ ក្សយបឹ្ិធស�ំ តក�

នគកបភជា្ព៏នសងំ ទំបមំលភបយ� ្បី នផយ�លភប៉គណពំច់ពពង្ភណព ពំងជ 

រត់� ងន្ភណព ពំងកបភ នព់ោថ�ពមពំងនក្ះ់ណគណៃងន ីសា ពតៀបា យបបំគណរ្ស�លភហភ ងក� �ះតា ធនបភា

ងំគង�ំ្ស�កំភបេងនា ីំបយ� ្បឲ្បឹគាា យី្បកនពប្�រំីបបពរក ះភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះងន់ឡតគព់ោ៦

កន្ំផគស្ពំងា គគយះត� តំ្ីងស្ះនងភបេជា ពប្�រំីបបពរក ះទគ់ា ៥៥ភយបា ំឹគំំោួីំយី្បកនពនបនា បប់ ពពធិកងភ�

យប ងំបំលផ តីះ់ណគណៃងនព់នងងំនងាពហកតច់ពពងយី្បកនភងប គគងងះពនពោកនត្ភបេសៃំនពីនក្្់ណះបជ 

ច់ពពងគពយមគប្ហយះអងំរពំងា សៃំនពីគនមងបគណប្្ងពៃេ� ងីះងីំប្យាតា ីន់ព ក់នតង

ចវបប ងំគអចំឹគភតនយភំឲ្្សមតីបផ ្ប្ កតគ� ងបះនងំពបីតលំបកះធ�ំ បធ�ភជាំំាឹសំឹគពំង សៃំនពនគ�លភងគ�សងតព� ងោ
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្៏ី ំពធិកលភប្យាតាា គពយមគណសតួ្កតគប្ហយះអងំរភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះង គគីន់ព ក់នតងចវបបា

ពយពងាចវបបពីងពរក ះីំកចគាាពបកមំលភយបលងពីងបគបពភោអងំកាព កំប គ រ បាអចត្ពទកបគកច្ឲ្

គណប្្ពន្គាប៉តកំនគណប្្ងពៃេ� ងីះងសងំ កបោយបលងពីងបគបពភោអងំរពនងពំជ 

រ�មកភំសង�េរនិងបសេអ �ងរបុ ណង�មរស��អ ុិ�ិសរកដអេំេុសំលសៗុសេអ � 

ពយលត ព់ងនីះង ពំះងលោ ពំ៥ ីំបពគនកះពឡកគពាតលភពបក្យបរត់ប់បយគពយលស�ះនមំយ់ងសហ្្យះ ងំគា

ពប្�រំីបបពរក ះគណប្្យបីរំ្សមតីលោ ព់កថ� ពំ២៤ាកន្យ� ា២០១៣ាពគងពគនះពេកនា ពប្�រំីបបពរក ះ

ស្ ព់គណប្្ងពៃេ� ងីះងកបោពធិក់ហងលភសងំ ចយោភសួយបរត់ងនសតួច់ំួំ ា ីំពធិកង្ស�ន់ប៉គង្ស�្ កតគលភ

ចយោភសួពភៀបច់ា ងំគបឹ្ន់ី ះត្ស�ជា ភបបព់ោបពគនកះងនឯ្ប្្ា ភហយះបោបកនស្ណា រក ២់០១៤ា ពគងពគនះពេកន

មំីះត្ស�ច់ំួំ ២៥ពោក្ពនណរប ពំភកព់់នកបោចយោភសួ ឬកបោយះត�ីំពភៀបច់ា ងំគបឹ្នព់ាតពប្�រំីបប

ពរក ះភបងបគណប្្ងពៃេ� ងីះងជាីះត្ស�ទគ់ពនងពធិកពឡកគ្កតគពបោប់ណគបធ់៍ គគពបកស្ពភ្តតះនងធសពរយំយបី់ោ

ភបេកបោីម� ងបពរក ះពាតទសទភឲ្មំលភពងតកបនពគនះន់សងំ យបយះពកំលភពីងពរក ះា ឬទសទភឲ្មំលភពីង

ពរក ះពឡកគ� ងនជា ពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងនសតួច់ំួំ ្៏ី ំចយោភសួ្កតគីះត្ស�ទសទភះ់ពឡកគយី្បពបៀ�ះ្ង៍

នគកបភជា ពប្�រំីបបពរក ះះ់ណគណៃងនគណប្្ងពៃេ� ងីះង កបោចយោភសួប៉គង្ស�ភសួមំ៖ ពប្�រំា ្ឹសា

ងតាាសណ� ោ្់់គបភសាពប្�រំាគតួាបបតំពភឿំាសណ� ោ្់់គបភសាពប្�រំាងតំាេ�តាសណ� ោភកព់់នាពប្�រំាហយភា

វ៉ំបា សណ� ោភកព់់នា ពប្�រំា សភួា ងតនហួភា សណ� ោីះបប់បគា ពប្�រំតសឹា ងត�ណណ ា សណ� ោភកព់់នា ពប្�រំា ក្ា

ងត�ណណ ភះំ ៍ពប្�រំារយឡតគាងយស៉យណ៉ាសណ� ោភកព់់នជ 

 


