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េសចក�ី្របកសពត័៌មាន 
ស�ពី ី

របាយករណ៍សេង�បៃនករឃា� េំមើលរដ�សភា និងតំណាងរ�ស� ឆា� ទំ១ី ៃននីតកិលទ៥ី 
 

ចបោពីែខផីំ ឆ� ២ំ០១៤ នក្ប្ពឹាតេទកបផោកកដផសនចទ្តចោេពញេុញ េលបន់ចនកែបចែចប 
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ែកុនចអផចៈប��ចកកដផស។ នកផេច�ាេេញថ នចផបត�សពកបផោកកដផស ចនចាំណចរផតុ ង្ បេផកូច
ត�ចេ្ចច ភបោទចនកបំេពញាួនទីកបផោគណៈបត�នកបំនញប��ចនកផួកេកញេសុផនបនបរបកសដ ភនបុ។ ូតួ
ដ� េចា ាួនទីកបផោាណំចរផតប��ចបនចចិ ចតរគតច ៍ ចនចនកច�ាត៏ុសដ ច  នកច�ាេទតណ� ុបន់ចនកេបចេឡច
ផចែកក។ លចេ្នតូកបនកណ៍កបេេញចំណ� ចផំលចោម ចនចផ� ោុិច�យផច។៍ 

នកខ�ាានរ សព ចនចខ�ាចាីនី និ ៃីចនករ ផោបត៏កាណំចរផត នករ ផោបត៏កបប� ីគណបប្េសគណបប្
ចេេបៈ ច្បោបក៏់ចូចីានី និ េីបាេឆ� ា� តនចបចចចង�ុបង ញ�  បប�ាតនិពំីចាីនី និ ីៃចនករ ផោបត៏កេបបេបចូបោ
េឆ� ាេនកំណបោនុែកុគណៈបន� ិននកូានេកៀបចំនកេបាេឆ� ា (គ.ប.ប) ្បនផេបបេបចូបោេឆ� ាូាណំច
រផតេនាេទ� ក៏េច�ានកិច�ីាតចក៍បផោ� គ.ប.ប� បចរចតប� ប��ចនក្បនផេសាក៏កេបបេបចូបោេឆ� ាូាណំចរផត�
ូនកិច�ីាតចេ៍សដ� ចានរ សពេស «យត�ខីរួចផ�ំ្បោូ ្ុបេណ៍ិប្កពីផនបនបកកដផស» ែកុ
យ្កណបច នច ផោេឆ� ាតណ� ុចីតួមតនចទទួុបចពា័ន៌ច។  

គណបប្ចេេប ែាចែាកប សបោ ចនចេិ�នករ ផោបត៏កាំណចរផតេនប��ចបប� ីកបផោគណបប្ចេេប�
ចនចថ� បោកឹបនកំកដផស�ាិច�្ប្ចកកដផសដ េិ�េឡច�េសតនចនចានរ សព�ចនចតនចនចចីានី និ ីច្ផោ្ផោ។�នកខ�ា
ានរ សព�បចនតំបច៏ីនក រ្ បោច�ាផនទ�ន� ចនចិណំចិ�បាំណចរផត ែាបចផត ោុិណំចេយ ចិំេិចក ោុគណបប្
ចេេប ាថ� បោកឹបនដំ។ 

បកណីេចាបចេបាេឡចចំេេាគណបប្្បូបចបតា�ូ� េនកំណបោនុ គ.ប.ប� ្បនផេបបេបចូបោ
េឆ� ាូាំណចរផតក៏ចូបកណីេ្ប� កច� ី�ច� ចនចេ្ប� ល�ច� នយ ច ី ចនចបកណីេសាក៏កេ្ប� ផត� កច �្�ី
បំចួផេ្ប�គួ�ប�ចេកឿច�ូិ�បាំណចរផតតណ� ុបំពចោចតៃចគណបប្ផេង� ាូាន។ 

នក្ប្ពាឹតេទកបផោកកដផស ចនចផបត�សពិ�បាណំចរផត កតួភចំនក្បប�េំពញិច�កកដផសប��ចកណំបោ
នុដ� ចចាី្ច�ប៏ុៈ  ចបោពីែខប�� �ឆ� ២ំ០១៣�ក ោុែខបប�ស�ឆ� ២ំ០១៤�ាំណចរផតគណបប្្បូបចបតា�ូ
បចេកៀបចំនក្ប្ពឹាតេទៃចកកដផស� ចនចេកៀបចំនកកឹបនបំ��ចកកដផសភចំិផោ� ភចំ្ប្ច� ិច�្ប្ចកកដផស� ចនច
្ប្ចគណៈបត�នកបំនញភចំ៩។  

េនប��ចបនចច្បប�ំកកដផសកំប៏ច នុពីៃថ�ទី២៣� ែខប�� � ឆ� ២ំ០១៣� នចែាេបបេបចូបោេឆ� ាូាំណច
រផតចំចួច៦៨កប៏ តបពីគណបប្្បូបចបតា�ូេទ�បចច៏ុកតួប��ចបនចច្បប�ំកបំ៏ចេនា េសតនចនចីាតនចេបបេបច
ូបោេឆ� ាូាំណចរផតចចំួច៥៥កប៏កបផោគណបប្ផេង� ាូាន។� � ប��ចកំេណ កនកេចា� េបបេបចូបោេឆ� ា� ចចំចួ
៦៨កប៏តបពីគណបប្្បូបចបតា�ូ� បចនរ ូផនបនបូាំណចរផត ខណៈេពុែកុេបបេបចូបោេឆ� ា
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យ៖យេដ ម្បី ឱ្

យេ
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យតដន
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័
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Vision:  A dem
ocratic society that dem

ocratization in particular dem
ocratic elections are prom

oted and qualified to bring benefits to people. 
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៥៥កប៏កបផោគណបប្ផេង� ាូាន  តនចភចោនរ ូផនបនបាំណចរផតេនេឡេទ ែកុតនច្ផបន្្ ៧៦ 

ៃចកកដិត�ច�ប� ែចចថ កកដផសនចផនបនបាណំចរផតេយ ចានច១២០កប៏។ 

កកដផស ្ាតីបចបេច�ាេសដ� ចនកច៏ុកតួពីពល�បប្� ប��ចនកេ�រាបចឹចន្្០១ ចនចន្្០៨ ៃច
កកដិត�ច�ប� ែកុែចចថ�្ពារូណច្បបតា�ូ្តុទ�ន្ បូិនបេារេផកពីល�បប្។� 

ប��ចកៈេពុេនាែកក េផចបតី្េចច្បោផំលចោមតួចំចួច ្ាតីបចិច�តា័េផ�កែាតនចនចនកពនសប�ពី
ផំណបោិ �បាំណចរផតេនប��ចបនចច្បប�ំកបផោកកដផស។ ូបោែផតច េនប��ចបនចច្បប�ំកកដផសចបោពីែខតនី ក ោុែខ
តនថ�ន ឆ� ២ំ០១៤ នកផេច�ាេេញថ ប��ចចំេណតេផចបតី្េចច្បោចំចចួ៨1 នចែាេផចបតី្េចច្បោចំចចួ២2 

្ាតីបចិ�បាំណចរផតេឡចបេបចញតាន េលនកបេបចញតានេនាបច្ាឹតែា១ន្្ ប��ច១បព៏ំបែាបយ�េណា ា។ 

ទច�ឹតចចឹេចា កកដផសបប់ចិច�តា័ច្បោចំចួច៣ ភបោទចី នផ័ា�្នក។ របកសដ ភនបុ� ចនចកកដផសសបបប្តនច
បចផ្ព�ផ��ចនចេបបឱរយ្កណបចបចពនចនារ�ចនចច៏ុកតួផត ោុេេប ោុ�ត�ចចចឹបប�៏ ចេទក ោុកកដផសពនសប��
ចនចិច�តា័។�ត្យចេទៀា�នកិច�តា័េនាតនចនចនកច៏ុកតួពី្បរតាណំចរផតគណបប្្បឆចំ។ 

នក្ប្ពឹាតេទៃចនក្បប�េំពញិច�កកដផស ែកុនចទ្តចោេពញេុញពីគណបប្្បូបចបតា�ូ ចនចគណ
បប្ផេង� ាូានៈ ចបោពីែខផីំ ឆ� ២ំ០១៤ កចនផតាច័�កឹបនៃំចកកដផស�្ប្ច�ិច�្ប្ចភចំ២ៃចកកដផស កតួ
ភចំគណៈបត�នកិចនៃចត�៍ ្ប្ច� ចនចិច�្ប្ចភចំ១០� ៃចគណៈបត�នកបំនញននកបផោកកដផស� គគ្ ាតីបច
បេច�ា� ចនចែបចែចបិំណច� ប��ចចំេណតគណបប្ភចំពីកែកុនចអផចៈប��ចកកដផស។� ្ប្ច� ចនចិច�្ប្ច
ទី២ៃចកកដផស� កឹបនេំសគណបប្្បូបចបតា�ូ� េលិច�្ប្ចទី១� កឹបនេំសគណបប្ផេង� ាូាន។�
គណៈបត�នកបំនញែកុគណបប្្បូបចបតា�ូេិ�ូ្ប្ច� ចនចូេុលិននកេនា� កតួនច� គណៈបត�នកទី២�
គណៈបត�នកទី៤� គណៈបត�នកទី៥� គណៈបត�នកទី៦� ចនចគណៈបត�នកទ៩ី។� ចំែណបសគណៈបត�នកបំនញែកុ
កឹបនេំសគណបប្ផេង� ាូានេិ�ូ្ប្ច ចនចូេុលិននកកតួនចក៏ចូ� គណៈបត�នកទី១� គណៈបត�នក
ទី៣�គណៈបត�នកទី៧�គណៈបត�នកទី៨�ចនចគណៈបត�នកទី១០។ 

ប��ចកៈេពុពីែខផីំ ក ោុែខិ�៏ ឆ� ២ំ០១៤ នក្បប�ំេពញិច�កកដផសនចចចំួច១១េ ុប េផចបតី្េច/

េផចបតីេផ�ច្បោចចំួច៧� ្ាតី បចកកដផសបតបពនសប�� ចនចិច�តា័� ប��ចេនាកតួនច� ី នេយិចបត�ច្បោចំចចួ
៣ច្បោ� ាី នេយិចបត�កកដិត�ច�ប� � ចនចបទប�� ៃផ�ប��ចកកដផសូេកតដ� ិច�តា័េផចបតី្ េចច្បោចចំួច២ច្បោ� ាច្បោ
ផតីពីថី ននូាន្ គបោ្ គចឆ� ២ំ០១៥�ចនចច្បោផតីពីចរចកផរ៏ីេដបដ�ចនចនកផត ោុផចច បច័េ ុបនចច្ពតេ្ពពចចំចួច២។ 

េផចបតី្េចច្បោផតីពីថី ននូាន្គបោ្ គចឆ� ២ំ០១៥�្ាតីបចកកដផសបតបពនសប��ចនចិច�តា័ េសេ្ប
្បផោកៈេពុ្ាឹតែា១ៃថ�បយ�េណា ា។ ច្បោេចា្ាតីបចិច�តា័ បយ�ែចតាំណចរផតគណបប្្បឆចំតនចបចដំ្ ទ
េនាេទ។ ាំណចរផតគណបប្្បឆចំេ ុបត៏ុេលា�ថ ច្បោេចា្ាតីបប�៏ ចក ោុៃកិ�បាំណចរផតនចកៈ
                                                      
1 ១.ច្បោផតីពីនកិច�តា័ ោុ្ពតេ ុពនិីយកៃចិត�ច�ប�អយ ច ផតីពីចតនកេសា្យបេនរ ា,� ២.ច្បោផតីពីនកិច�តា័ ោុ្ពតេ ុបនចច
្ពតេ្ពពចផតីពីប�ព�ផនទ�ន� ចនចិភ័សបផនទ�នកបផោផនគត្បូូានអផ�ីអេគ�,៍� ៣.ច្បោផតីពីនកិច�តា័ ោុ្ពតេ ុបនចច្ពតេ្ពពចអយ ច
ផតីពីគ, ៤.ច្បោផតីពីនកិច�តា័ ោុ្ពតេ ុនកផ�ំច៏ុកតួូសគីលាតេុខីកបផោ្ពារូណច្បបតា�ូេនប��ចពនិីយកៃចី នេយិចបត�េ ុ
ិច�ផ�� ិចតកូានផតីពីយតប�បត�� ចនចផ�ខក�តចីបត�ចីានី និ ីគ,� ៥.ច្បោផតីពីនកិច�តា័ ោុ្ពតេ ុបនចច្ពតេ្ពពចផតីពីនកបួ�ដ� េទី នញ
េទតបែផ�ប�ាតនិតប៌��ចី នផ័កកដប្េីណី កវច្ពារូណច្បបតា�ូ� ចនចយ្កណកកដផច�តចនតេីៀាណត,� ៦.ច្បោផតីពីនកិច�តា័ ោុ
្ពតេ ុផច�នផ�� ផតីពីបា្បច័កវច្ពារូណច្បបតា�ូ� ចនចយ្កណកកដផច�តចនតេីៀាណត,� ៧.ច្បោផតីពីនកិច�តា័ ោុ្ពតេ ុ
ែផចនក�ទ�យផតិ ភនី ឌ្ច៍ូ ាន�២០១៤-២០១៨�ចនច៨.ច្បោផតីពីនក្នរយ បោកច។ 
2 ១.ច្បោផតីពីនកិច�តា័ ោុ្ពតេ ុែផចនក�ទ�យផតិភនី ឌ្ច៍ូ ាន�២០១៤-២០១៨�ចនច២.ច្បោផតីពីនក្នរយ បោកច។ 
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េពុខរីេពប េលច្បោេចាេននចសពខ�ាចេនរ ាេ្ចច� េសយកែាសបយកែកុិ�បាំណចរផតបចេផ�ផ�ំតួ
ចំចួច តនច្ាតីបចផ� ោុប៏ចេស្បផួចេផកដបនចច�ចនចលនកប� ីាត�េនាេទ។ 

្បំបោ្ បែលុចីាននុទ៤ី ៃចកកដផស នកុំបបប��ចនកទំនបោទំចចយបផួក ចនចទទួុពា័ន៌ចផរ៏ីនកពី
ិគ�េុល និនកសដ ចកបផោកកដផស ូតួាំណចរផត ពនេផផាំណចរផតគណបប្្បូបចបតា�ូ។ ខ�ភ� ន
ុ័ ចនចិគ�េុល និនកសដ ច ែកុ្គបោ្ គចេសគណបប្ផេង� ាូាន គគនចនកង្ផ�ុប��ចនកទំនបោទំចច
ូតួាំណចរផតកបផោខរួច។ 

នក្ប្ពាឹតេទកបផោគណៈបត�នកបនំញៃចកកដផសៈ  េបេិ�នកេ្បពបេិៀបប��ចកៈេពុក៏ចដ� � ាកៈេពុ
១ឆ� ដំ� េនចចឹផបត�សពៃចគណៈបត�នកបំនញៃចកកដផសេេញថ� ខ�តែល�ុ តនចែកុបចទទួុពា័ន៌ចណតួ
េបោពច័�េទចឹចនកេនាិេប� ញាំណចកសដ ភនបុ តបយបផួកេនប��ចគណៈបត�នកេឡ។� នក្បប�ំប��ចគណៈ
បត�នកបំនញូតួាំណចកសដ ភនបុៃចកកដផសចីាននុទី៤� េិ�េឡចភបោទចែាេទចឹចនកពនសប�េ ុេផចបតី
្េចច្បោ ែកុរបកសដ ភនបុបប�៏ ចតបកកដផសេិ�នកពនសប��ចនចិច�តា័។ 

ក៏ចដ� ែកក� ប��ចកៈេពុែកុកកដផសសបបប្កឹបនេំសគណបប្្បូបចបតា�ូ� ពីែខប�� � ឆ� ២ំ០១៣ 

ក ោុែខបប�ស� ឆ� ២ំ០១៤� ្បរតាំណចរផតពីគណបប្្បូបចបតា�ូ� បចេនាិេប� ញាំណចរបកសដ ភនបុ
ចំចួច១កប៏�តបបំភរគ� ោុនាោេនប��ចបនចច្បប�ំេពញិច�កបផោកកដផស។ 

បន� បោពីនចនកែបចែចបិណំច� កវចគណបប្ទទួុអផចៈប��ចកកដផសចាីននុទី៥េចា� គណៈបត�នក
បំនញតួចំចចួ� កបឹនេំសាំណចរផតពគីណបប្ផេង� ាូាន� ចបោពីិ ំឡ�ចែខផីំ� ក ោុែខិ�៏� ឆ� ២ំ០១៤�
នកផេច�ាេេញថ�គណៈបត�នកបំនញេនានកតនញឹបប��ចេនាេុកកដតចតី�តបផួកេកញេសុ�បំភរគ� ោុនាោេន
ប��ចគណៈបត�នកបំនញកបផោខរួច។�នកេនាិេប� ញេនាកតួនច�កកដតចតី�ិភនបុេខាត ចនចិច�នកផច�តផ�ីី នុ ផក�ប
ចំចួច១៣េ ុប2

3។  

្ប្ចកកដផស (គណបប្្បូបចបតា�ូ) បចេចញបទប�� ូសបាតភ៏ា  យរចកែណនផំតីពីែបបបទ
នកងកកបផោគណៈបត�នកននៃចកកដផស ំតតនចឱរគណៈបត�នកិេប� ញផច�តផ�ីី នុ   �ិបយកពា័ន៌ចតបផេច�ា
នកណ៍។ ក៏ចេចាេលនកផួកេកញេសុពីគណៈបត�នកបំនញេទកកដតចតី គគតនចែតចូុបេណៈយ្កណៈ  
តនចនចឱរិ�បផេច�ានកណ៍ច៏ុកតួ។ 

នកច�ាត៏ុ សដ ច (នកច�ា្តតណ� ុ) កបផោិ�បាណំចរផត ចនចនកេចញ នុខនាិចតរគតចក៍បផោិ�បាណំច
រផតៈ េនប��ចឆ� ទំ១ី ចីាននុទី៥េចាាប�� ២០១៣�ក ោុា�្២០១៤ដ�នចាណំចរផតចំចួច៩៦កប៏ តបពគីណ
បប្្បូបចបតា�ូ� ចនចគណបប្ផេង� ាូាន� បចច�ាេិ�ផបត�សពប��ចត៏ុសដ ចចំចួច១២៧៤េ ុប។� េបេ្បពប

                                                      
3 គណៈបត�នកទី១ កឹបនេំសេ្ប េិច ៃ�អ ច បចេ �ិផបត�សពផបត� ប��ចនកទទួុ បញាតនពីពុបក បត�បក ្បូពុកកដែកុនច
ប� ទំនផោកី រិី ចនចបចេនាិេប� ញិភនបុៃចគណៈិភនបុេខាតចំចចួ២ក៏បគគ� ិភនបុៃចគណៈិភនបុេខាតេនាប�ច� ចនចិភនបុៃច
គណៈិភនបុរ្បចីភ�េំពញ។� េសែឡប� គណៈបត�នកទី៣ កឹបនេំសេ្ប� បយ�ុ� លំត� បចេនាិេប� ញាំណចរបកសដ ភនបុចំចចួ
៣ក៏ប�តបបំភរគ� ោុនាោេនប��ចគណៈបត�នកកបផោខរួចកតួនច�កកដតចតី្បផួចបក នយត ច�កកដតចតីិច្ចទឹប�ចនចកកដតចតី្បផួចបផនបត�។�ូតួដ�
េចា� គណៈបត�នកទី៧� កឹបនេំសេ្ប� ែយត� ប�ប�ុទ�ន� បចេនាេុកកដតចតចំីចចួ៤ក៏ប កតួនច� កកដតចតី្បផួច� ិបោក�ំ �ីបច� ចនចបីឡ�
កកដតចតី្បផួចិត�នក� ចនចយផន� កកដតចតី្បផួចេទផចកណ៍� ចនចកកដតចតី្បផួចីប្ិតច៌នចី នចន្ាផនុ្ៈ។� គណៈបត�នកទី៨� កឹបនេំស
េ្ប្ផី� ែប ផ�ីណា កាច ៍ បចេនាិេប� ញកកដតចតី៣ក៏ប កតួនចកកដតចតី្បផួចនកងក� កកដតចតី្បផួចផ�លភនបុ� ចនចកកដតចតី្បផួចផច�ត
បនចច។ ច�ចេ្ន គណៈបត�នកទី១០ កឹបនេំសេ្ប ល៏ក វយ ចោ បចេនាិេប� ញេ្ប ឱត� �នចេទៀច� ្ប្ចិច�សព្បឆចំិំេពព�ប
កុួ�ចនចិច�នកានរ សពបតា�ូតបបំភរគ� ោុនាោេនប��ចគណៈបត�នកផចែកក។ 
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េិៀបប��ចកៈេពុក៏ចដ�  េនឆ� ចំ�ចេ្នៃចចីាននុទី៤� ខ�តែល�ុ ផេច�ាេេញថ� នចនកថច�ាេយ ចេ្ចច�
ែកុប��ចកៈេពុេនា នចាំណចរផតចចំួច១០៨កប៏ច�ាេិ�ផបត�សពបចចចំួច២៧២៩េ ុប។ ត៏ុេលា�
ផំលចោមៃចនកថាច�ាេចាគគ េនេកតចីាននុទី៥ ្បរតាំណចរផតគណបប្ផេង� ាូានតនចច៏ុកកដផស េល
ផបត�សពកបផោខរួចតួចំចចួប��ចេបបេបចូបោេឆ� ាាណំចរផត េិ�ផបត�សពេ្ចចេនរប្ចីភ�េំពញភបោទច
ទំនផោចេេប ចនចត្យចេទៀាូឆ� ែំកុនចនកេកៀបចំនកេបាេឆ� ាូផបុ ែកុាំណចបចេ �ិផបត�សព
េ្ចចប��ចនកបួបផំេណាផំណុូតួនច ផោេឆ� ា ចនចព្ចឹចបណត ញគណបប្។ 

ផបត�សពច�ាត៏ុសដ ចកបផោាំណចរផតពីគណបប្្បូបចបតា�ូ ចនចគណបប្ផេង� ាូាននចចំចួច
្បំបោ្ បែលុដ� ។ េបេតុ ពីចំចចួច�ាត៏ុសដ ចកបផោាំណចរផតផក�បេទ្តគណបប្� ខ�តែល�ុ ផេច�ា
េេញថ� ចំចួចិ�បាំណចរផតពីគណបប្្បូបចបតា�ូ េិ�ផបត�សពេនត៏ុសដ ចេ្ចចូចាំណចរផតគណ
បប្ផេង� ាូាន។� ែាេបេតុ ចំចួចៃចនកច�ាត៏ុសដ ចកបផោិ�បាណំចរផតី នញេេញថ ចំចួចៃចនកច�ាត៏ុសដ ច
កបផោាំណចរផតគណបប្ផេង� ាូាន នចចំចួចេ្ចចូចាំណចរផតពីគណបប្្បូបចបតា�ូ។ ប��ចកៈ
េពុេចា ាំណចរផតពីគណបប្ផេង� ាូានច�ាត៏ុសដ ចចំចួច៦៥៤េ ុប កសីាណំចរផតតបពីគណបប្្បូ
បចច�ាត៏ុសដ ចចំចួច៦១០េ ុប។ 

នកេចញ នុខនាិចតរគតចក៍បផោាំណចរផតេនឆ� ទំ១ី ចាីននុទី៥េចា�នចាំណចរផត៧កប៏ បចេចញ
នុខនាចំចួច២៥ច្បោ� េទាណំចរបកសដ ភនបុ� ប��ចេនានច នុខនាប��ចេដុបណំចិំេីនីនេផ�ចាោី ន្ ចនក

ចំចួច១២ច្បោ� នុខនាិចតរគតចច៍ចំួច៩ច្បោ�ចនច នុខនាេនាេុកកដតចតីតបបំភរគប��ចកកដផសចំចួច៤ច្បោ។ េបេ្បពប
េិៀបប��ចកៈេពុក៏ចដ� ប��ចចីាននុទី៤ គគនចនកេបចេឡច៣៦%�ែកុនេពុេនានចាំណចរផតចំចួច៨កប៏ 

បចេចញ នុខនាចចំួច១៦ច្បោ។ 

បែំណទ្តចោកកដផសភបោទចី នេយិចបត�បទប�� ៃផ�ប��ចកកដផសៈ េនបន� បោពីេបបេបចូបោេឆ� ាាណំច
រផតៃចគណបប្ផេង� ាូាន៥៥កប៏ បចផេ្តចច៏ុកតួប��ចកកដផស ចីាននុទី៥េចា គណបប្ភចំពីកែកុនច
អផចៈប��ចកកដផស បច្ពតេ្ពពចដ� េិ�បំែណទ្តចោកកដផស។ បំែណទ្តចោកកដផសេចា ្តកៈបនចច្ ពតេ្ពពច
កំេណា្យចេេប កវចគណបប្្បូបចបតា�ូ ចនចគណបប្ផេង� ាូាន ច�ាៃថ�ទ២ី២ ែខបប�ស 

ឆ� ២ំ០១៤ បចែចចថ «គណបប្ភចំពីកសបសពដ� េិ�នកផនប� េកត្កីចេទេិ�ី នេយិចបត�បទប�� ៃផ�ប��ចៃច
កកដផស េកត្ឱីរយត បច័េចាអចបំេពញាួនទីកបផោខរួចបច្ាឹត្ាតី ចនចនចោែានច្បផនទ�សព ប��ចេនាេ ុបបពំផោ
ាួនទី ចនចផនទ�និ ំណចកបផោគណបប្នចអផចៈប��ចកកដផស ែកុតនចច៏ុកតួប��ចរបកសដ ភនបុ ្ផប្តកកដ
ិត�ច�ប�  ច្បោ ចនច នុខនាបទសដ ចគាន�ាតនូិកនច។ គណបប្ភចំពីកសបសពដ� េកៀបចំប្ុនយ ផ�ីចកកដផស 

េសែបចែចបាួនទីកឹបនេំនប��ចគណៈបន� ិននកិចនៃចតក៍កដផស»។ 

 កកដផសបចេិ�ី នេយិចបត�បទប�� ៃផ�ប��ចកបផោកកដផស ន្្ ៦ ថ� ីចនចន្្ ៤៨ ថ�ី (ពីក)។ ី នេយិច�បត�
ន្្ ៦ ថ� ីបចបប�ាតនកំេឡចចំចួចគណៈបត�នកបំនញពី៩ ក ោុ១០ ែកុូគណៈបត�នកេបផផំអា ្បឆចំ
ិំេពព�បកុួ។ ី នេយិចបត�ន្្ ៤៨ ថ�ី (ពីក) បចបេច�ាឱរនច ថ� បោកឹបនាំំណចរផតៃចគណបប្េេប 

ចំេេាគណបប្ចេេបែកុនចអផចៈប��ចកកដផសចបោព ី ៥ (្ប)ំ សគកេឡចេទ។ ថ� បោកឹបនាំណំច
រផតេចានចសកបនចចកឹបនាំណំចរផតកបផោគណបប្ េកត្េីិ�ឱរនកងកេបោពច័�ភចំឡបច្ប្ពឹាតេទ្ផប
្តបត�ី និ ីចេេប ចនចេដុនកណ៍ននកបផោគណបប្ ចនចេិ�នកផ្តបផ្ត�ុូតួថ� បោកឹបនាំណំច
រផតគណបប្ចេេបែកុនចអផចៈប��ចកកដផស េកត្េី �ិឱរនកងកេបោពច័�ភចំឡបច្ប្ពឹាតេទេស
កុ៏ច ចនច្នបចច៏ីផុ្បេេបចក៍បផោូាន ចនច្បូពុកកដ។  
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ី នេយិចបត� បប់ចផ� ោុេេប ោុថ «កកដផស្ាតីផ� ោុច៏ីតេិ្បផត្ផប េកត្ឱីរថ� បោកឹបនាំណំច
រផតៃចគណបប្ចេេប បំេពញាួនទី ចនចសកបនចចកបផោខរួចបចុងេនប��ចកកដផស»។ 

្ប្ច្បរតាំណចរផតៃចគណបប្ចេេបេ្កកសដ ភនបុ ែកុនចអផចៈប��ចកកដផស ចបោព ី២៥ 

(ៃត�្ប)ំ សគកេឡចេទ នចេក� ាេុថ ្ប្ច្បរតតានសគានចេនកកដផស។ ្ប្ច្បរតតានសគានច ូគ៏
ផច�នូតួចឹច្បត�ខរបកសដ ភនបុភបោទចេទចឹចប� ្បេទផូាន។ ្ប្ច្បរតតានសគានច នចឋចៈេផ�
នបកកដតចតី។  

នកបេច�ា្ប្ច្បរតសគានច អចច៏ុកតួេ ុបបតាផោានួទីគណបប្្បឆចំ  គណបប្ចេេបេ្ក
កសដ ភនបុ ចនចបេច�ាីប្ិតផ៌ច�ន កវចថ� បោកបឹគណបប្ចេេបែកុអចអផចៈប��ចកកដផស។  

ី នេយិចបត�្បនក៤៨ ថ�(ីពីក) គណបប្ភចំពីកតនចបច �ុបេចុុបេខណ� ា្តតីាណំចរផត១០កប៏ ប��ច
នកបេច�ា្បរត ែកុចំណ� ចបយាេ ោុក ោុនកបេបចញតានកបផោគណបប្ែកុទទួុអផចៈានចូច១០។ 

គណបប្ចេេបភចំពីកបប់ចបេច�ា្បរតនកងកបំែណទ្តចោកកដផស េលបំព�ចបចតនកងកកបផោខរួច។ 

នកចបោខរួច ចនចនកេសាែុចេបបេបចូបោេឆ� ាាំណចរផត េសយកត៏ុេលា�ចេេប។ 

េនប��ចិំឡ�ចែខបប�ស ឆ� ២ំ០១៤ េបបេបចូបោេឆ� ា្បពំីក (៧)កប៏ ៃចគណបប្ផេង� ាូានកតួនច េ្ប
្ផី ត៏ក ផ�ខលួក េ្ប ែតយច ផ�ថីក នច� េ្ប ល៏ក វយ ចោ េ្ប េកៀុ េខតក នច� េ្ប ែបី ភកីតរ េ្ប ឡ�ច ក ីចនច 

េ្ប ច�ា កកំួុ ្ាតីបចយ្កបំ៏ចរប្ចភី�េំពញចបោេ�ំខរួច ចនចេិ�នកេចទ្បនចោ។ នកចបោខរួចេនានច
េចានេកត្ចីបោបចេំឲរាំណចរផតគណបប្្បឆចំច៏ុកតួប��ចកកដផស បន� បោពីបចូបោដចំចេេបូេ្ចច
ែខេនេ្ននកេបាេឆ� ា�េលបកណីេចា្ាតីទទួុនកក នាគចោូ លរ ចំ ចនច្ាតីបចេតុ េេញថ ូេកឿចចេេប
។ េភាូេយ ចណ�ិ�បភចំេនា្ាតីបចេសាែុចី នញសរ តម េនបន� បោពីបនចចចកចៃថ�ទ២ី២ ែខបប�ស�ឆ� ២ំ០១៤  

បយ�ែចតា�្នកេនបចតចីានី និ កីបផោខរួច េសបចេនាេុិ�បភចំេនាេទបំភរគេនា�្នកេនេ្ននកេសាែុច 

ចនច្ពតភចំនចនកចបោខរួចតចតី ចនចផបត�បចគណបប្ផេង� ាូានូបចតបន� បោភបោទចបកណីក៏ចដ� េចា  

ប��ចិំឡ�ចេពុចកចកៃចនកិច�ីាតបំែណទ្តចោនកេបាេឆ� ា�ចនចកកដផស។ 

 

ិច�យផចផំ៍លចោមន  

• េកត្េីសា្យទំនផោៃចនកបប្យ ៃចនកបេច�ាកកដផស បីា០៣ដៃថ�េ្នេពុនក្បនផុទ�ផុ
េបាេឆ� ាេ្បផ្ចំាំណចរផតូ យត ពក គណៈបន� ិននកូានេកៀបចនំកេបាេឆ� ា ្ាតីេកៀបចំបប� ីផន
បនបាំណចរផតែកុនចេយ ចានច១២០កប៏ថ� ្ពាតំប្្ា។� ាី នេយិចបត�ច្បោផតីពីនកេបាេឆ� ា
េ្បផ្ចំាំណចរផតដ 

• េកត្ាីនរ សពៃចនករ ផោបត៏កាំណចរផត, ផនបនបកកដផស ្ាតីបាោបចោផនបនបសពកបផោខរួច� េសយក
យតខីរួចផ�ំ្បោូ ្ុបេណ៍ិប្កពីផនបនបកកដផស េលប�� បោពីត៏ុេលា� ចនចផ្ព�ផ�ូ
យ្កណៈ។ យតខីរួចបាោបចោផនបនបសពពីគណបប្ចេេបកបផោខរួច ែកុនចនកផេ្តចូ
្ុបេណ៍ិប្ក ែាតនចែតចត៏ុេលា�េសយកនកបេបចញតានខ�ផ��ច។ (ន្្ ១២០ថ� ីៃចច្បោេបា
េឆ� ាេ្បផ្ចំាំណចរផត) 
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• គណៈបត�នកបំនញចីតួម�ៃចកកដផស្ាតីបំណាោេពុ�០១�ាតួដ�ៃថ��ប��ច�០១�ាតួដ�ផបត ល៍�េកត្េីិ�
ផីននកយ្កណៈ បែបបេកញេសុ�េសេនាេុបចេបោពច័�តបបំភរគេ ុេផចបតី្េច�ចនចេផចបតេីផ�
ច្បោ� ចនចនកិច�ីាតច្បោូ ិកនច។ េភាបីូេយ ចណបេ់ស� ផត័្បប�ផំ្នបោេ�រផំណួកលច
េ ុេចា តនចអចេបបុទ�សពឲរនចនកេបាេឆ� ា្បេភទណតួបចេឡ។  

• បំណាោេលា�ភចំិផោ ចនចសបយកកៃទេទៀាកបផោកកដផស ្ាតីកប�ទ�បេនប��ចិគ�េុលិននកសដ ច ចនចូ
យ្កណៈ េ ុបែុចែាូបំណាោេលា� ចនចសបយកភចំឡណែកុផំេកចេសគណៈបន� ិននក
ិចនៃចតថ៍ អចបយាេ ោុក ោុផចតនផ�ខូាន។ (្បនក១៨ ៃចបទប�� ៃផ�ប��ចៃចកកដផស)។ ិគ�េុលិននក
សដ ច្ាតីេកៀបចឲំរនចបទប�� កកដបុ េកត្ី្ នផនទ�ន្ បូពុកកដប��ចនកទទួុ បចពា័ន៌ច� ចនចច៏ុកតួ
ប��ច្ពឹាតននកណ៍យ្កណៈកបផោកកដផស។(្បនកថ�ី�បបច៏ុេទប��ចបំព៏បទី�៤ដ។ 

• ចេតរ� ោុនាោ  ្ុបេណ៍ិប្កកបផោនបកកដតចតី  កកដតចតី ្ាតីេិ�េឡចប��ចកៈេពុ(១៥)កបោ
្បៃំថ� បន� បោពីទទួុបចផំណួក។ ចំេេាចេតរ� ោុនាោាំណចរផតសបោផំណួក ចនចរបកសដ ភនបុ
នចផនទ�នទទួុបចេពុេី្េផ�ដ� ប��ចនកបែបបេកញេសុ។ ចំេេាចេតរូ្ុបេណ៍ិប្ក 
ាំណចរផតសបោផំណួកនចផនទ�នេ�រាបប��ចកកដផស ប��ចកៈេពុេផ�ដ� ចឹចនកអចចេតរូ្
ុបេណ៍ិប្កកបផោរបកសដ ភនបុ។ 

• េីទននៃចនកបែបបេកញេសុ គួកនចនកិច�� ចនចនកកទ ោុត�ខដ� កវចនបកកដតចត ីចនច្ប្ច្បរត
សគានច។ 

• �ុបេចុយរចកែណនផំតីពីែបបបទនកងក ផតីពីគណៈបត�នកននៃចកកដផស ច�ាៃថ�ទី១២ ែខប��  ឆ� ំ
២០១៤ េចញេស្ប្ចកកដផស។ 

 

ផ្នបោពា័ន៌ចបែចតតន 

 េឈ �    េលខទូរសព័� 
• េ្ប�គ ោុ�ប��  ០១២�៩៤២�០១៧ 

• េ្ប បច យវច្ ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 

• េ្ប ផ�នច ទនារផីំ ០១២ ២៥២ ៦៦១ 
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January 27, 2015 
Press Release 

On  
WATCH REPORT SUMMARY ON PARLIAMENT AND ITS MEMBERS IN THE FIRST YEAR OF THE FIFTH 

TERM OF THE NATIONAL ASSEMBLY 
 

From August 2014, the National Assembly enjoyed its legitimacy and a division of power 
between the Cambodian People’s Party (CPP) and the Cambodia National Rescue Party (CNRP) in 
the National Assembly. The recognition of the Opposition Party in the National Assembly was a 
positive step. Changes were witnessed showing that Commissions of the National Assembly have 
improved in regards to the fulfillment of their function to question members of the Royal 
Government. The number of interventions made and the fulfillment of duties as Parliamentarians to 
local communities and constituents has gradually increased. The following is a summary of key 
findings and recommendations.   

 Lack of transparency when substituting/replacing members of the National Assembly:  

 The law on the election of the members of the National Assembly and the internal regulation 
of the national assembly do not stipulate any clear and transparent procedure on changing or 
substituting the list of elected candidates or /and elected candidates declared or notified by the 
National Election Committee (NEC).   The procedure implemented by NEC regarding the changing 
and substitution of elected candidates was not transparent.  A case of losing of membership of the 
national assembly is that   “she or he resigns from membership of the National Assembly” however 
the resignation of a seat has been never publicized through a written letter in order to inform 
constituency.  

 The political parties have the power to dismiss and substitute their members of the National 
Assembly. The replacement/substitution or dismissal of members who were in the candidate lists of 
parties and the senior positions (Vice President) of the National Assembly were made without 
transparent and unambiguous legal procedure. The poor transparency in the replacement decreases 
the immunity of individual parliamentarians, while make political party (its leaders) more powerful.   

Elected candidates being replaced can be seen by the CPP in the cases of Mr. Chheang Vun, 
and Mr. Hun Many, and can also be seen by the change of CNRP Party’s candidate list in which Mr. 
Sam Rainsy replaced Mr. Kuy Bunroeun, the elected candidate of Kampong Cham. 

 

The functioning parliamentarians and the plenary sessions of the National Assembly during 
the period of its non-legitimacy 

From September 2013 to June 2014, the National Assembly was organized by the CPP’s 
Parliamentarians, whom controlled the entire organization and functioning of the National Assembly, 
including the positions of President, Vice Presidents, and all Chairmen of the nine Standing 
Committees of the National Assembly.     
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 In its first plenary session on 23rd September, there were 68 elected CPP members present 
and none of the CNRP’s 55 elected members present in the first meeting. As a result, only the CPP’s 
68 elected members became members of the National Assembly since all 55 of the CNRP’s elected 
members had refused to be sworn in and were not given any legitimacy as Parliamentarian members. 
The organization and formation of the legitimacy of the National Assembly by the single party CPP 
was heavily criticized as a contravention to Article 76 of the Constitution which states that the 
National Assembly shall consist of at least 120 members.   

 The National Assembly was held without the participation of multiple parties as required by 
the provisions of Article 1 and Article 8 of the Constitution, which state that the Kingdom of 
Cambodia follows the principles of a liberal multi-party democracy.  

 During the functioning of the National Assembly led by a single party, there were many 
important draft laws adopted with little debate by parliamentarians in meeting sessions. It has been 
observed and that in meetings from March to June 2014, amongst the eight draft laws1, only two2 
draft laws were made available to members to express their ideas or concerns.  Concerns were made 
in only one article of each chapter.  During the time of single party-control, the National Assembly 
adopted three draft laws regarding the judiciary. The ruling party and the single-party controlled 
Assembly failed to disseminate and publicize the draft laws for feedback from the public before 
submitting the drafts to the National Assembly for debate and adaptation. More seriously, the laws 
were drafted and passed without the participation of the CNRP’s elected members. 

The functioning of the plenary session of the National Assembly with full legitimacy after the 
CNRP jointed the CPP.  

From August 2014, the new organizational structure of the National Assembly includes, 
President, Vice-presidents, and Chairmen of all 10 Expert Commissions of the National Assembly, 
which has been constituted and enjoys a sharing of power between the two elected parties.  The 
President and the Second Vice-president of the National Assembly belong to the CPP and the First 
Vice-president belongs to the CNRP.  CPP controls Commissions of the National Assembly as 
Chairman and Secretary are the 2nd Commission, the 4th Commission, the 5th Commission, the 6th 
Commission, and the 9th Commission while CNRP controls  the Commissions as Chairman and 
Secretary are the 1st Commission, 3rd Commission, 7th Commission, 8th Commission and the 10th 
Commission.  

 In months of August to December 2014, there were 11 plenary sessions held and seven (7) 
proposed/draft laws brought for debate and adopted by the National Assembly, including; the 
amendment on three laws (the amendments of the Constitution and the internal regulations of the 
National Assembly), the adaptation of the two draft laws (the law on the National Financial Budget 
Management for 2015, and the law on Road Traffic), and ratification of two agreements.  

                                                      
1  1. The law on the approval on the Protocol of ASEAN Charter on Mechanisms of Dispute Settlement; 2. The law on 
the Ratification on Agreement of Privileges and Immunities of the ASEAN; 3. The Law on the ratification of the ASEAN 
Agreement on Customs; 4. The law on the approval of the State Parties to the Protocol of the Amendment of the 
International Convention on Simplification and harmonization of Customs Procedures; 5. The law on the approval of the 
Agreement of the Mutual Judicial Assistance in Civil Matters between the Socialist Republic of Vietnam and the 
Kingdom of Cambodia; 6. The law on the Covenant on Extradition between the Kingdom of Cambodia the Socialist 
Republic of Vietnam; 7. The law on the approval of National Development Strategies 2014-2018 and 8. the Law on 
Insurance.  
2 1. The law on the approval of National Development Strategies 2014-2018 and 2. the Law on Insurance. 
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 The law on the National Budget 2015 was brought to debate and adopted by the National 
Assembly in only a one day period of discussion. The law was adopted without the endorsement of 
the members of the opposition party. The CNRP lawmakers argued that the draft law was submitted 
to them only a few days prior to the meeting and the law also contained some loopholes; the 
important linked documents requested by the CNRP have not yet been provided by the Ministry of 
Economy and Finance.       

 The same difficulties were present in the 4th term of the National Assembly, regarding poor 
communication and release of official primary information and documents from the Secretariat-
General of the National Assembly, and from Parliamentarians, especially CPP lawmakers. The 
Secretariat-General and the Cabinet, which are under the management of the CNRP, has an effective 
and easy line of communication between their own Parliamentarians.   

 The functioning of the Commissions of the National Assembly: in comparison with activities 
of the Commissions of the 4th term and 5th term of the National Assembly in the same period of year, 
the observation found that in the 4th term, there was no available information regarding matters of 
invitations and questioning representatives of the Government as was available in this term. The 
meetings of the Commissions of the National Assembly in its 4th term with the representatives of the 
Government were made only to discuss particular matters such as discussion on draft laws which 
were submitted by the Government to the National Assembly for debate and adaptation.   

 The same thing happened in the period when the National Assembly was entirely under the 
controll of a single party, the CPP.  From September 2013 to July 2014, the group of CPP’s 
lawmakers only invited a representative of the Government to make a direct confirmation in the 
plenary session of the National Assembly.   

 After the sharing of powers between the two elected parties in the 5th term of the National 
Assembly, from August to December 2014, the watch found that some Commissions which are 
under the control of the CNRP were very active  in calling/inviting Ministers of different ministries 
to confront questions and answer to commissions. The commissions summonsed ministers, 
provincial governors and Civil Society organizations to have hearings, totaling 13 times in all.3     

Field/Constituency Visits and Intervention letter of Member of the National Assembly 

COMFREL found that to compare with the last legislature, the number of parliamentarian 
field visits was dramatically decreased.  During the first year of this legislature, 96 parliamentarians 
from the Cambodian People Party (CPP) and Cambodian National Rescue Party (CNRP) conducted 
1274 field visits while 2729 field visits were conducted during the last year of the previous 
legislature by 108 parliamentarians. The decreased number of field visits resulted from the CRNP’s 
boycott early in the legislature. CNRP elected candidates conducted many political conflict activities 

                                                      
3  The first commission led by Mr. Eng Chhay Eang and has conducted his activities on receiving petition from workers, 
people who were suffered of land grabbing and summonsed two provincial governing boards of Kah Kong and Phnom 
Penh capital. Apart from this, the 3rd commission led by Mr. Pol Horm, summonsed three Government representatives to 
confront explain before the Commission such as the Minister of Water resources, and the Minister of Agriculture and 
Fishery. Meanwhile, the 7th Commission led by Mr. Yem Bonharith, summonsed four ministers including minister of the 
Ministry of Education Youth and Sports, Minister of the Ministry of Cult and Religious Affairs, minister of the Ministry 
of Tourism, and Minister of the Ministry of Culture and Arts. The 8th Commission led by Mrs. Ke Sovannaraoth, 
summonsed three ministers, minister of the Ministry Labor and Vocational Training, minister of the Ministry of Health, 
and minister of the Ministry of social affairs veterans and youth rehabilitation. The last one, the 10th commission led by 
Mr. Ho Vann, summonsed Mr. Om Yentieng, the president of the Anti-Corruption Unit (ACU) and the Director of the 
International Transparency of Cambodia.  
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in Phnom Penh. The last year of the fourth legislature was the time of the general election when 
parliamentarians held many field visits for political benefit. 

The number of parliamentarian field visits made by both parties is quite similar. In general, 
however, the number of CPP parliamentarians who visit the field is greater than the number of CNRP 
parliamentarians. However, the CNRP has more parliamentarian field visits than the CPP’s. CNRP 
parliamentarians conducted 654 field visits while CPP parliamentarians conducted 610. 

Seven parliamentarians have issued 25 intervention letters to the royal government 
representatives during the first year of the legislature. Twelve letters were a call to action, nine letters 
called for immediate intervention and four other letters invited government ministers to clarify 
important issues. During the same time in the fourth mandate, eight members of the National 
Assembly issued only 16 letters. The number of letters issued by members of the National Assembly 
has increased by 36%.   

National Assembly Reform:  Amendments on Internal Regulation of the National Assembly  

After 55 CNRP parliamentarians entered the National Assembly, the CPP and CNRP agreed 
to reform the National Assembly following the 22nd July agreement on the political solution of the 
two parties, with the aim of restoring the National Assembly to function properly and effectively. 
The agreement says that “the two political parties agreed to review the internal regulations of the 
National Assembly for possibility of amendment promoting the role and recognition of the political 
party having seats in the National Assembly but not joining the government following the spirit of 
the constitution and other existing laws. The two political parties agree to restructure the leadership 
of the National Assembly with division of leadership in permanent committee of the National 
Assembly”.  

The National Assembly amended principle 06 (NEW) and 48 (NEW II) of internal regulation. 
The principle 06 (NEW) was amended to add a new commission on anti-corruption into the 
commission of the National Assembly. The principle 48 (NEW II) was amended to establish the 
leadership of  the  member of the National Assembly of the political party have seat from 5% ( five 
percentage) of total seats in the National Assembly. The leadership of member of the national 
assembly of the political party shall lead members of the National Assembly of their political party to 
practice any relevant jobs following the platform and principles of the political party. He/ she shall 
facilitate with other party leaders within the National Assembly so that any relevant legislation can 
be passed smoothly and in the best interest of the nation. The amendment is also stated that the “The 
National Assembly shall provide any mechanism for the leadership of the member of the National 
Assembly of the political party to play their role properly in the National Assembly.” 

 

The leader of non-ruling political party (or opposition party) holding at least 25% of seats in 
the National Assembly government is called a minority leader in the National Assembly. The 
minority leader is a dialogue partner on national issue with the head of the government and he/ she is 
in equal position of the Prime Minister. The creation of minority leader will promote the role of the 
opposition or political party that is not in the government and the culture of dialogue between leaders 
of political parties having seats in the National Assembly.  
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The provision 48 (NEW II) still keep  requirement of 10 members of the National Assemly 
for creating a group of member in order to have rights to speech in National Assembly plennary.  
This provision affects to less under 10-seat political party’s freedom of expression. 

A working group on National Assembly Reform  established by the two winning political 
parties is carrying out its task. 

Political deadlock In the post 2013 election resulted in the  detainment and subsequent release 
of CNRP elected candidates. 

 In July 2014, seven CNRP elected candidates: Mrs. Mu Sochua, Mr. Men Sothavarin, Mr. Ho 
Vann, Mr. Real Kamerin, Mr. Keo Phirum, Mr. Long Ry, and Mr. Nuth Romdoul were arrested and 
detained by the Phmon Penh Monicipal court. The detainment aimed to force CNRP elected 
candidates to enter the National Assembly because there was political deadlock for several months 
after the election. It was severely criticized and considered as political move. However, the seven 
elected candidates were released soon after the 22nd July 2014 agreement. Although they are now 
free, the court is carrying out the procedure. They have been summoned and there has been a steady 
arrest of CNRP activists charged with the same crimes during the negotiation of election and national 
assembly reform. 

 KEY RECOMMENDATIONS ON NATIONAL ASSEMBLY REFORM 

• To avoid future deadlock on the formation of the National ssembly, the National Election 
Committee shall make a list of at least 120 members of the National Assembly and submitt it 
to the King within three days of the official results of the election. (This amends the law on 
Election of the Member of the National Assembly (LEMNA)). 

• To ensure transparency in replacing members of the National Assembly, she or he loses her 
or his membership in the National Assembly in the following cases: He/she resigns from the 
National Assembly publicly. She or he shall write a letter with clear reason. Another case 
he/she shall not loses his/her membership from political party and membership of NA with a 
reason for expression of wrong opinion.  This would amend Article 120 (NEW) of Law on 
Election of Members of the National Assembly (LEMNA). 

• Commissions of the National Assembly shall designate one day per week to conduct public 
hearings by inviting relevant stakeholders and experts to testify regarding draft laws, 
proposed laws, and the enforcement of existing laws. These hearings would not allow for the 
possibility of any kind of voting. 

• All records and documents of the NA must be kept in the General Secretariat and must be 
made public except for records and documents decided by the Permanent Committee that 
harm national security. This would amend Provision 18 of the internal regulations of the 
National Assembly. The General Secretariat of the National Assembly shall prepare 
administrative regulations to ensure the rights of citizens to access information and to attend 
public events of the National Assembly. This would be a new principle added to Chapter 4 of 
the internal regulations of the National Assembly. 

• The Prime Minister or the Minister‘s oral and written responses shall be made within fifteen 
days after receiving questions from members of the National Assembly. Members of the 
National Assembly, who raise questions, and the Royal Government, are entitled to equal 
time in debate. For written responses, members of the National Assembly who raise questions 
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are entitled to respond orally to written responses in the National Assembly, with time equal 
to the time it takes to read the written answer by the government. This would amend principle 
32 of the Internal Regulations of the National Assembly. There shall be a stage for the prime 
minister and minority leader to sit or stand opposite one another to conduct a debate or 
discussion.  

• The circular issued on 12 September 2014 by the National Assembly President’s   on working 
methods and commissions of the National Assembly must be dissolved.  

            For further information: 

Name     Tel: 

• KOUL Panha     012 942 017 
• KORN Savang              011 884 840 
• SIN Tithseiha                  012 252 661 
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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



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

      |  18 

 

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% 
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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 
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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 



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

      |  26 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបសម�័ន� 
 

 



ឧបសម�័ន�ទី១  

វិេសននមម�បរបក៦ថមី ៃនបទប�� ៃផ�ន�ងុៃនបដ�សភ 
 

 





 
 
 



វិេសននមមជំពូនទីក១២ក�បរបក៤៨កថមី (ពីប)កៃនបទប�� ៃផ�ន�ងុៃនបដ�សភ 

 





 



ឧបសម�័ន�ទី២ 

ករចុះផ្បសរបប់័ន�ះ័់�ះផ្ 
 

 របាយររ ណ៏សេងរតរណ� និសងំណសងរណ�៏ នេ ្ងត�បនានេុះា៏សោយនសណ� ុរបណង�សនរពាាំនពន
តូាជា �ទិ ន្ុណនស៏ណរ ស (FRA), ៏គហទបំណរ CEN, �ទិ ន្ណ៏រមសណហរតរុ៏ររោិ (VOA) និស៏គហទបំណរ VOD។ 

 

ខចមែ�ហ�លកេឃញភ់មិនបបបករមីួ្ រំនួនៃនដំេណ កបសរសភនីរកិលទ៥ី 

៏ដាយទសនយហះយរ សក  
2015-01-28 

�ទិ ន្ុណនស៏ណរ ស (RFA) 

គាោសា �ិយរ៏តរ្សយរ៏បេ៏ឆយ ង៏ដា៏ណរ សយ និសានង�ិ�រ�៏ សោរ�នជយ ៏េយងតថយ  នរមរហហ�យ (Comfrel) បន
៏��ញរបាយររ ឃម ំ៏ រ�រតរណ�យនិសងំណសងរណ�ឆយ ទំស១យៃននសងិយ�ទស៥យរោ៏ឃញថយណ�សនយរមោទ្រសត
��្ ៏ណរជសុង�រិននៗ។យោរនមន� អស�យរ នរមរហហ�យរោ៏ឃញថយតំ៏ រយររណតណ�រពាឆយ រំោ៏នេយសន�ប
រនិ្្ោងសរពាាំនពនយមត�ជរំនញឲ្សនយរមោម្មន�រ៏ទៀង។ 

ររន�សអស�យរណស�រណនស��ិ៏�ោ៏ឡសថយយរមោទ្រសតរតរណ�៏សោយនសុង�ទិស៥យ ៏នេយ ៏�ហ៏ឡស៏ទតរឆន�ារណតអយោ
ន៏កបាយ៏ �គយឺរទញាោ្៏កជនរគោ្៏រៀសៗ មពន។ 

ទន�ឹរនឹស៏នេយ គាោសា �យិរ៏តរ្សយរ៏បេ៏ឆយ ង៏ដា៏ណរ សយ និសានង�ិ�រ�៏ សោរ�នជយ ៏េយងតថយ  នរមរហហ�យ បន
៏��ញរបាយររ ឃម ំ៏ រ�ណ�រាា៏ប�យ១ឆយ ណំ្សតនសងិយ�ទស៥យ ៏នេយ ៏ឃញសន�បរនិ្្ោងសរពាាំនពន
៏ោង៏ឡស។ 

នាោ្ងិង�គិាោសា �យិរ៏តរ្សយរ៏បេ៏ឆយ ង៏ដា៏ណរ សយនិសានង�ិ�រ�៏ សោរ�នជយ៏េយងតថយ នរមរហហ�យ៏េោយ
គ�តយ �� យ មថមស៏សោយនសយរបិ�ោះងនរូ�៏�ោទស២យណ�សបសយរមោទ្រសតណ�៏ស្បឹោៃថ�ទស២៧យ រោងយថយយរ៏ដេតូរ
ងំណសងរណ�រណតគោ្ជត៏ ឆយ ងទសំបសរ ហេងសម �បយ និស ហេនសងិ��ិសយ ៏្ េា្តយ និសនសងិ��ិស៏បេ៏ឆយ ងរនិបន
ាស�ន�ង ញយ ��ង�និសងិ��ិសៃនយរផម ណត�ូរ៏ោ�ជនជត៏ ឆយ ង៏សតំណោតយ�យមត�គាោសា �ិយរជងិ៏ រៀាំយរ
៏បេ៏ឆយ ងយ ្យណ៏ោ�ជនជត៏ ឆយ ងងំណសងរណ�៏ នេ៏ទ៖យ «ឥឡូ�៏នេ៏ឃញថយ គោ្ទសំបសរោំបនស៏�ហយរមោ
ទ្រសតយ ៏ហា៏ាសណស្រឹាំ៏  េយរមោទ្រសត៏ នេយ ុង�ទិស៤យ ោនមសរោយ  ោ្មោទ្រសតយ គជឺយរន�ាអណំា
រណតអយោងំណសងរណ�៏ ទ�ញិ៏ទ»។ 

យរ៏ដេតូរងំណសងរណ�៏ ដាគា នងសម �ប៏នេយ តូាជគោ្្ជជនោរ�នជយ បន៏ដេតូរយ ៏េោយ សយ �ននយ
និស៏េោយហហននយស នសយ៏សតំណោតយ�យគ.ជ.យ្យណ៏ោ�ជនជត៏ ឆយ ងជងំណសងរណ�យនិសោរស យ៏េោយណរយរ
ស ន្ សយ្រនគោ្ណ៏រង� េជងិយជំនពណយ៏េោយគពាយហនន៏រេន ជងំណសងរណ�រ� �ោំបសតចរ។ 

http://www.rfa.org/khmer/news/politics/comfrel-found-irregularity-of-national-assembly-01282015040435.html


៏េោយ គ�តយ �� យ �� ោតថយ  នរមរហហ�យ រោ៏ឃញថយ គោ្ន៏កបាមងសមងតោដោតយ និស៏�ហយរផម ណត�ូរ
ងំណសងរណ�៏ សោយនស�� សរណតគោ្ ន៏កបាយនិសថយ ោតតឹោនណំ�យ៏�ហ៏ ឡស៏ដាគា នងសម �បយនិសរនិសន
នសងិ��ិសា្ណតេណត។យយរ ហេងសម �បយបននរំោនូ�យររម ោតានេណិទ�ិយនិសអំណាងំណសងរណ�យមងុ��តអំណាក ស
�ំ៏�សត�ត្រនគោ្។ 

របាយររ រណត នរមរហហ�យោ្សណតជសយ៤០ទំបណរយបនណរ៏ណរ៏រៀងត�រ�ងិបសណោរា�បរណតណ�៏ស៏្យា
៏ប�៏បេ៏ឆយ ង។យ របាយររ ៏នេបនណរ៏ណរបស�បរនិ្ណា្តរណតណ�ឯោោ្យ មត�តឹោនំ៏ ដាគ
ោ្្ជជនោរ�នជយ តរសន�បា្រតសា្សណយ មត�ណ�្ងត�បន៏សេង៏ឡស៏ដាគា នយរាូ�រពរបសបហនោ្ុ�នា
បសស្ត១យនិសស្ត៨យ ៃនរតរ�រានន�� យ មត�មាសថយ ្បេងជណា្ោោរ�នជយ ្យនតរ�ទ�ិ្ជ�ិ៏ងា្៏ណរ សប
ហនោ្។ 

ចតបសម ោ�� យឆយ ២ំ០១៣យត�តម ោោេដយឆយ ២ំ០១៤យគោ្្ជជនោរ�នជយបន៏យ� យ� តុ � ណនណ�ទសំរូ�យ
សនទសំ្រនណ�យអនន្រនណ�យរពរទសំគាោរាយរជំនញទសំ៩យុស។ 

ោយនសរាា៏ប�៏នេយ ៏ណាោ�ស្  សា្តណំខនតៗ រពាាំនពនយ ្ងត�បនអននរណង៏ណ�រមងរនិសនយរបិ�ោះបសងំណសងរណ�
៏សោយនសយោិា�្ ជនំរណតណ�។យយរ្ជនំណ�គិងចតបសម រសនយត�តម រថិននយឆយ ២ំ០១៤យគឺ៏ណាោ�ស្  សាំនពន៨យសន
មង៏ណាោ�ស្ សា្ត២យ្ងត�បនងំណសងរណ�៏ ឡស៏��ញរងិយ៏ហាយរ៏��ញរងិ៏ នេយបន្ងឹរមងយ១ស្តោយនសយ
១ជំបូោយនិសោរស ៏ុ្សៗ៏ទៀង។ 

មងក ស៏នេោ�សយ �ុ ណនណ�យរមោទ្រសត្ ៏ណរ៏ឡស�ញិយ៏ស៏្យាបស្ ោករងំណសងរណ�បននគំយ ណ៏្រាាូ�ណ�យ
ន� តបសសនោិា�្ បរ៏្បរសន៏កបាយ�បសៃថ�ទស២២យម ោោេដយឆយ ២ំ០១៤។ 

៏ទេសជ �ុ ណនណ�យ សនយរមោទ្រសតោ្�ស ណនសនយ និសយរមសមាោគាោរាយរជំនញណ�សនគោ្
ជត៏ ឆយ ងទសំបសរោ�សយោរនមន�តំ៏ រយររណតណ�៏នេយ៏សមងសន� រពាាំនពន។ 

្រនយរកិ�ណា៏ររ� ស្ ោករអយោា្តអរររិន�យ ៏េោ៏ររ� សយ ណនោយ ណំ៏អេនយ សន្ុណនរថយ �ុ ណននសងិ្��ង�ិ
៏នេយ ្ងត�ប្សឹសរតរ�រានន��ជោត� ណំខនតយ ៏តរ្សឲ្ោរ�នជយយម ាជនសងិរតរ។យរ្ស�ញិ៏ទៀងយងំណសងរណ�ា�ន្នយ៏ នេយ
ោររនិទនតសនឯោងជ្�បបស៏រោ្មតរ៖យ«ឯោងជ្រណតអយោងំណស ងរណ�រនិទនតសន៏បញ៏�ញ៏ទយ៏ហាវុា
 ោតបណន�នឹសា្តយយរតោអភណាឯោណិទ�រិណតអយោងំណសងរណ�ជ៏តរ»។ 

្រនអស�យរងសម �បោរ�នជយ ៏េោយ ្ យ ោន�យ សន្ុណនរថយ យរមោទ្រសតុ � ណនណ�យ ណំខនតណ�្ងត�
៏សេងា្ត៏ តរ្សយរ រទំនណតុ�្៏កជនរយ ៏ �គឺយរដោតុ ាត់ ងិ៏ សោយនសអគ�៏ �ខ�ិយរដរ នរតរណ�យ តូា
មត�ងំណសងរណ�គោ្ណ៏រង� េជងិយ៏េោយណននយឆណាយបនរោ៏ឃញ។ 

៏្របស៏ នេ៏ទៀងយ ៏សោយនសរបាយររ រណត នរមរហហ�យ ោងតណស� �តថយ ន� តបសសនយរមសមាោអំណារវសគ
ោ្ណ៏រង� េជងិយ និសគោ្្ជជនោរ�នជយ ោយនស �ុ ណនណ�៏នេយ គាោរាយរជំនញរពាាំនពនតឹោនំ៏ ដា
ងំណសងរណ�បសគោ្ណ៏រង� េ ជងិយចតបសម ណសហយត�តម �យូយឆយ ២ំ០១៤យគគឺាោរាយរជំនញ៏នេរសញឹោ



ោយនសយរ៏យេ៏េរតរររន�សរោណពរ ៏តញ៏ដ�យំភមផឺ� �តសងត៏ សោយនសគាោរាយរជំនញរណត មពន។យយរ៏យេអ៏�� ញ
៏នេរពរសនយរតរររន�សយអភបិ�៏ ង�យនិសររន�សអស�យរណស�រណនស��ិណរនាំនពនយ១៣៏�ោ។ 

៏៏្រ៏�ៀ៏ទនឹសយរតឹោនគំាោរាយរជំនញ៏ដាឯោោ្យ គគឺោ្្ជជនោរ�នជយ ចតបសម ោ�� យ ឆយ ំ
២០១៣យ ត�តម ោោេដយ ឆយ ២ំ០១៤យ ្ោករងំណសងរណ�គោ្្ជជនោរ�នជយ បន៏យេអ៏�� ញងំណសរដរ ភបិ
�ាំនពនយ១រូរោំភមផឺ� �តសងត៏ សោយនសោិា�្ជនំ៏ បញអស�រណតណ�។ 

ុងារមនណំ�សបសមទយរងរណ�សបសគាោរាយរននៃនរតរណ�យយ�បសៃថ�ទស១២យ ម ោ�� យឆយ ២ំ០១៤យ ៏ដាយ
៏េោយ ៏ហសយ ណំរនិយ ្រនរតរណ�៏នេយ ្ងត�បនអយោឃម ំ៏ រ�តំ៏ រយរណ�៏ចទ្យនតថយរនិ្ណតរ៏គ�
យររ ្ជ�ិ៏ងា្យ ងសម �បយ ្ណិទ��បយ រតរ�រានន�� យ និសទ�� ៃុ�ោយនសរតរណ�យ ៏្ េថយ ុងារ៏នេបន
ងងសំយរាូ�រពរណ៏សេងយររ ោយនសយរ្ជនំ៏តញ៏ដ� រវសគាោរាយរជំនញៃនរតរណ�យ រតរររន�សយ  ងំណសងជរ
ដរ ភបិ�។ 

រ្ស៏ទៀងយ យរ៏សេងឲ្សន្រន្ោករ�គងិា៏សោយនសណ�មត�សនឋនា៏ណា នាោរតរររន�ស៏ នេយ ៏ទេជរងត
រពាថាសមត�គោ្្ឆសំចងតទនោថជយរមោទ្រសតតរ �ំរពាយ ៏ដាាោ�្�រ�ណន�ន៏ដាផ� �តរវស្រន
្ោករ�គងិាយនិសនាោរតរររន�សយោយនសយរ៏ដេ្ុា� ្៏ទណជងោិ�សយ មងអយោឃម ំ៏ រ�មុយោអភ�ិឌ្នរណស�រយ ៏េោ
�ិ ងយ មោរយឡសយបន្�តថយណ�្ងត�មងប្សឹសគាោរាយរជំនញ៏នេ�ញិ្៏ណរជស៖យ«ណំខនត៏ ស ោយនសណ�យគឺ
សនគាោរាយរជនំញយ៏ហាយរប្សសឹគាោរាយរជនំញ៏នេជ៏រេសណំខនតយមត�គាោរាយរ៏នេ្ងត�៏�ហយរ
្ុ�្ជ�ឲ្បន�រ�ងិយ៏ហាយរ៏សេង្រន្ោករ�គងិាយគជឺនត៏ �យរងរមត�សន្ុត៏ នេ»។ 

ងំណសងរណ�គោ្ណ៏រង� េជងិយ៏េោយគសរណពរយភរិទិ�យសន្ុណនរថយ៏េោនឹស នំយំរ៏�ោ៏ឡសរណតអស�
យរណស�រណនស��ិ៏នេ៏ទថយ ោតតឹោ នណំ�៖យ«យរចត៏ ុ�រយនិស៏�ហបនោនមសរោ៏នេយជ៏រេសរពា��យ៏ហាឥឡូ�គ
ោ្ណ៏រង� េជងិយសនោសម សំ្ហោត្ មហ�គោ្្ជជនោរ�នជយតូ៏ាយេ៏គចត៏ ុ�រ៏�ហយរមោទ្រសត៏ ហា»។ 

មន�របស៏នេ៏ទៀងយ ៏តរ្សអនន�ង�ោំមទ្រសតរតរណ�មត�គោ្ទសំបសរបន្បរ៏្បរសថ រនឲ្តំ៏ រយររតរ
ណ�ឲ្សន្ណិទ��បយ នសិងសម �បយ ្ណតរ៏គ�យររ ្ជ�ិ៏ងា្៏ណរ សបហនោ្យ និសរណ�និារ៏ស
ោរ�នជយ ៏នេយ ្ោករអស�យរណស�រណនស��ិយបនអននុណនរថយ ្ងត�៏�ហ� ិ៏ុ�នោរាា្ត៏ បេ៏ឆយ ងក សាូរសៃថ�យ ៏្យា
៏ប�៏បេ៏ឆយ ង៏្ជណតសំងំណសងរណ�ជ �ុ បរយ គាោសា �ិយរជងិ៏ រៀាំយរ៏បេ៏ឆយ ងយ ្ងត�៏រៀាំណសជិោ
ងំណសងរណ�មត�សនក សងិាយ១២០រូយថហ ា្បេរហោ្្ង។ 

ទ�� ៃុ�ោយនសៃនរតរណ�យ្ងត�មសមាោអំណាតឹោនរំតរណ�ណសស្ងោយនសាំ៏ណរោ្សនុណនា ោយនសរតរណ�
រវសោ្្ឆសំយនិសោ្យនតអំណាយ ាមត���ូ�ណសណ�បនរណយនិសរណ�សយ តូារូរន�ោិា�្បរ៏្បរសយ�
បសៃថ�ទស២២យ ម ោោេដយ ឆយ ២ំ០១៤។យ គោ្ន៏កបាសនុណនាោយនសរតរណ�ងាិជសយ ១០ុណនាយ សនណិទ�ិ
៏សេង្ោកររណត មពនាំនពនយ ១្ោករយ ៏តរ្សុ ាាូ�រពរបិ�ោះា្តោយនសយរ្ជនំ៏បញអស�យ នសិអននុណនរជ៏្ាន៏ទៀ
ង៕ 

 



ខចមែ�ហ�លៈគណបក័បបបជនេធ�សកម�ភ់េនមលូដ នេបរនបជគណបក័សេ�ង ុបរ ិ

(ៃថ�ទសយ28 រោងយ2015, ៏ស សយ10:45:AM) | ៏ដា: រននសងជយ 

Cambodia Express News (CEN) 

ភយំ៏ បញ: គាោសា �ិយរ៏តរ្សយរ៏បេ៏ឆយ ង៏ដា៏ណរ សយ និសានង�ិ�រ�៏ សោរ�នជយ ( នរមរហហ�)បន៏�ហយរុបហុះា
របាយររ ឃម ំ៏ រ�រតរណ�យ និសងំណសងរណ�យ ឆយ ទំស១យ នសងិយ�ទស៥យ និស៏ណៀ�៏ភ្�ង�ិរូណ៏ស�ងំណសងរណ�យ
នសងិយ�ទស៥យៃនរតរណ�យយ�បស្បឹោៃថ�ទស២៧យម រោង  ៏ស៏�ជនសាដរ នយម ារណនរនិ�។ 

 

របាយររ ណ៏ស�យ ៃនយរឃម ំ៏ រ�រតរណ�យ និសងំណសងរណ�យ ឆយ ទំស១យ ៃននសងិយ�ទស៥យ បនង ញថយ ចតបស
តំណាតម ណសហយឆយ ២ំ០១៤យរ្្បឹង�៏ទរណតរតរណ�យសនទ្រសត៏ បញ៏�ញយ ៏ហាោរសនយរមសមាោអំណាយ
ោយនសរតរណ�យ រវសគោ្្ជជនោរ�នជយ នសិគោ្ណ៏រង� េជងិយ និសយរទទព� �ុ �ត៏រោ្្ឆសំយ មត�យ
សនុណនាយ៏សោយនសរតរណ�។ 

 

យរណ៏សេងយ ៏ឃញថយសនណោរា�បរណតរតរណ�យនិសងំណសងរណ���្ ៏ណរយជសរនន៏្ានយទោតទសយរំ៏បញងព
នទសយរណតគាោរាយរជំនញយោយនសយរណពរ៏តញ៏ដ�យណសជិោរដរ ភបិ�។យជរពាគយ ៏នេយងពនទសរណតងំណសង
រណ�យោយនសោិា�អន�ងគរនរយនិសយរានេរូ�ដរ ន យរានេ៏ទរ� �យោរសនយរ៏ោន៏ឡសុសមតរ។ 

 

៏សោយនសរបាយររ រណត នរមរហហ�បន៏�ោ៏ឡសថយ ណោរា�បានេរូ�ដរ នរណតងំណសងរណ�គោ្្ជ
ជនោរ�នជយ និសគោ្ណ៏រង� េជងិយ សនាំនពន្ហោតយ ្មហ�គយ យ នមន�ាំនពនាូ�ដរ នរណតងំណសងរណ�គ
ោ្្ជជនោរ�នជយគបឺន៏�ហណោរា�ប៏សរូ�ដរ ន៏្ានជសគោ្ណ៏រង� េជង៕ិM/S 

 

ខចមែ�ហ�ល៖ សភបរជ័្ េលប�� ដីធ�ី កសស� បរកម�កនិជេំលសទិ�មិនចស័ 

គសតយណនឋនរទិ� ិ
27 រោងយ2015 

� សអូ៏ អម ារ (VOA) 

រតរណ�រនិបនជពាយ៏ដេ្ុាទំនណតតស�មសរណត្ជប�រតរយយរបញតណសម ត្ ជប�រតរ៏ ស៏�ុមូ�៏� ស៏្ណស និស
យររ ំ៏េភណិទ�ិរននណ្៏នេ៏ទ។ 

៏នេគឺជយរោងតណស� �តរណតអស�យរឃម ំ៏ រ�យរ៏បេ៏ឆយ ងរពា មត�៏េថ នរមរហហ�យ ៏សោយនសរបាយររ
អ៏សេងតំ៏ រយររតរណ�មត�៏ាញុះាជុររា៏សយៃថ�អង� រ៏នេ។ 

http://khmer.voanews.com/content/report-shows-more-activity-by-opposition-lawmakers/2615375.html


៏នេគឺជរបាយររ ៏�ោតំូសរណតអស�យរតមត�៏នេ៏្យាបសរតរណ� មត�តឹោនំ៏ ដាគោ្្ជជនោរ�ន
ជនិសគោ្ណ៏រង� េជងបិន តំ៏ ររពរគយ យ�បសានសឆយ រំននន� តបស��ត�ិង�ិន៏កបារាាយ ៏ប�រពាឆយ ំ
៏្យាបសយរ៏បេ៏ឆយ ងម ោោេដឆយ ២ំ០១៣។ 

របាយររ តមត�ណសេងត��នតថ� ខស៏�គជឺ� ្បររណត្ជប�រតរោរ�នជ។ 

ោយនសរបាយររ អ៏សេងោ្សណត៤២ទបំណរគាោសា �ិយរ៏តរ្សយរ ៏បេ៏ឆយ ង៏ដា៏ណរ សនិសានង�ិ�រ�  នរមរហហ�
បនង ញថ្ោករងំណស ងរណ�រណតគោ្ណ៏រង� េជងសិន�ោ�ាណោរាជស្ោករងំណស ងរណ�រណត
គោ្្ជជនោរ�នជ។ 

 នរមរហហ�គូណ�� ោតថយ «ន� តបសគាោរាយរជំនញរពាាំនពនៃនរតរណ�្ងត�បនតឹោនំ៏ ដាយ គោ្ណ
៏រង� េជងិយ គាោរាយរទសំ៏នេបន៏�ហណោរា�បក សណោរាោយនសយរ៏យេ៏េរតរររន�សយ  ងំណសងជរដរ ភបិ�
រោំភមឺ៏ តរ្សុ ោណពរនិសបិ�ោះរោតំ៏ណេ ្ុាាំ៏ េ� ណស�ររពាាំនពនជបិ៏ណណ� ទំនណតតស�មស»។ 

៏សោយនស៏នេមតរ នរមរហហ�បន៏រៀងតថោយនសាំ៏ណរងំណស ងរណ�ជត៏ ឆយ ង៦៨រូរណតគោ្្ជជនសន
ងំណសងរណ�មង៥០រូ ន៏ណា េបនានេ៏�ហណោរា�បោយនសរ�ូដរ នបនាំនពន៦១០៏�ោយ គឺជរ�្រងំណសងរណ�
រពារូានេរូ�ដរ នបន១២៏�ោណ្សត៏ តរ អង�ទិស៥ៃនរតរណ�៏នេ។ 

៏ដាមឡោងំណសងរណ�ាំនពន៤៦រូោយនសាំ៏ណរងំណសងរណ�ណរន៥៥ រូរណតគោ្ណ៏រង� េជងបិនានេ
រូ�ដរ នបន៦៦៤៏�ោ។យ៏ �គឺ៥៤តស៏្ានជសងណំសងរណ�ៃនោ្យនតអំណា។ 

របាយររ  នរមរហហ��� ោតមន�រថយរានេរូ�ដរ នរណត្ោករ ងំណសងរណ�៏ ផ� ងណំខនត៏ �� បសរ៏នេគឺយរ 
ានេណពរណន ទនោ� ស� ណត៏ឆយ ងនិសមាោអំ៏ណារពរទសំយរណំ៏េណំណ�យ និស� ទសបសរគជឺយរានេរូ�ដរ ន៏តរ្ស
ប្សឹសណ� ញគោ្៏សយរូ�ដរ ន។ 

ជរពាគយ ៏នេមតរ នរមរហហ�បនុ��តអននុណនរថឲ្សនយរមោទ្រសតរតរណ�យ រន្ណិទ��បនិសងសម �បជ 

៏តរ។ 

៏េោគ�តយ�� យនាោ្ងិង�ៃិនអស�យរ នរមរហហ�បនគូណ�� ោតអំបសយរមោទ្រសត៏ នេ។ 

«៏ាស៏សឃម ំ៏ រ�ជនិា�អំបសោំមទ្រសត៏ នេ។យ៏�ហក សណ៏តរ្សឲ្ោំមទ្រសតរតរណ�៏នេ��ជសរនន»។ 

៏េោគឹរយណព�រទិ�យងំណសងរណ�គោ្ណ៏រង� េជងិមត�សន�ង�សនោយនសបិ�សង ញ របាយររ រណតអស�យរ
 នរមរហហ�៏នេបនណមរ�សយរគំ្ ទត�ត របាយររ តរដនរតរណ�៏នេ។ 

«៏ាសបន៏�ហោិា�យរ្៏ណរជសអង�រិននៗ។ �ន ំ៏ ជេជោតថ៏ទេ ជសនយរ ិង ំ្ ឹសម្ស្៏ណរជសរននោរ៏ ដា
ោរ៏ សសនយរ ហេ ា៏នម េ៏្ានណណត។គឺ៏ាស្ងត�គិងគូទសំអណតគយ ថ៏ាស្ងត�៏�ហ យរមោទ្រសត៏ តរ្សអនគងៃន
្ជជងិ៏ាស»។ 



ងំណសងរណ�គោ្្ជជនោរ�នជរនិសន�ង�សនោយនសបិ�សង ញរបាយររ រណតអស�យរ នរមរហហ�៏នេ៏ទ។ 

៏េោ សយ �ននយ ្រនគាោរាយរោិា�យររ៏ទណខសគោ្្ជជនោរ�នជរនិ ណ្ាាិង�នឹសរបា 

យររ ខស៏�៏នេ៏ទ។៏េោ�� ោតថ៏េោរនិ៏�ហ អត� �ិ្ាអហសរពា៏�របាយររ ៏នេ៏ទ៕ 

 

អជកខចមែ�ហ�លថេមដឹកនគំណបក័នេយា្ផ� សរបបូរំណជរ�សបខ�ុរស� ភ់ 

៏ដា៖ ណងយណន�ប 

ៃថ�អង� រយទស27 រោងយ2015 

http://vodhotnews.com 

អស�យរឃម ំ៏ រ�យរ៏បេ៏ឆយ ងរពា ៏សៃថ�អង� រ៏នេយ ៏�ោ៏ឡសថយយរផម ណត�ូរងំណសងរណ�យនិសអនន្រនទស១នសិ
ទស២រណតណ�ោនមសរោ  ហេងសម �ប ៏ដាុររសណស� �ន៏កបាបសថយ ោតតឹោនំោ្យ។ 

ោយនស៏�ទិយងនរូ�ង ញរបាយររ ណ៏ស�ៃនយរឃម ំ៏ រ�រតរណ�យ និសងំណសងរណ�ឆយ ទំស១យ ៃននសងិយ�ទស៥៏នេយ
នាោ្ងិង�រិណតអស�យរឃម ំ៏ រ�យរ៏បេ៏ឆយ ងរពា៏េយងតថ នរ មរហហ� ៏េោយគ�តយ�� យមថមសថគោ្
ន៏កបាបនតោយ និសដោតយ  ៏�ហយរផម ណត�ូរងំណសងរណ�៏ សោយនស�� សរណតគោ្ មពន និសផម ណត�ូរថយ ោតតោឹនំ
អនន្រណ�យ៏�ហ៏ ឡស៏ដារនិសនងសម �បយ៏ហារនិសននសងិ��ិសា្ណតេណតយ។ 

៏េោថយ«នសង�ិ�ិសទសំអណតហយឹស ៏ាសថ្ងត�មងសនា្ណតេណតយ៏តរ្សយរ រអភណាឯោណិទ�ិយយរយរ រណិទ�ិអំណា
រណតអយោងំណសងរណ�រពាៗហយឹសយោនឲំ្សនឥទ�ិប�គោ្ហយឹសខម សំ៏បោយោយនសយរ៏ដេតូរហយឹសយ។យ ៏នេ៏ាសាសតឲ្
សនងសម �បោយនស� ហយឹស» ។ 

 នរមរហហ�ោងតណំគ�តថយោរស ផម ណត�ូរងំណសងរណ�យនសិអនន្រនណ�យ៏ោង៏ឡសាំ៏  េគោ្្ជជនោរ�ន
ជ៏សងំណោតយ� គ.ជ.យ្យណ៏ោ�ជនជត៏ ឆយ ងជងំណសងរណ�យតូាជ ៏េោយ នយ�ននយនសិ៏េោយហហននយស
នសយោូន្កណយ៏េោយហហននយមណនយមត�រនិបនជត៏ ឆយ ង៏សោយនស៏� ៏រៀសមត�បនបរ៏ ា េយមងមរ ជបន៏�ហ ជ
ងំណសងរណ�មតរយ ។យ ាំមោ៏េោយ ណរយ រស ន្ សយ មត�រនិបនបរ៏ ា េមរជ្ងត�បន�ូរ៏ទជងំណសងរណ� 
រ� �ោបំសតចរ ៃនគោ្ណ៏រង� េជងិយជនំពណ៏េោយគពាយហនន៏រេន ៏ហា៏េោយគពាយហនន៏រេនយ�ូរ៏ទយនតងព
នទសជ្រន្ោករយរងរ៏�ហោំមទ្រសតយរ៏បេ៏ឆយ ង គ.ជ.យ�ញិយ។ 

 នរមរហហ�ោរោងតណំគ�ត៏ទៀងថយយរមត�៏េោយោឹរយណនខយឲ្៏�ហជអនន្រនទស១ៃនរតរណ�ជំនពណោមនមស៏េោយសព
នយញិ� គឺ៏ េោយសពនយញិ�យ�ូរ៏ទជអនន្រនទស២ជំនពណ៏េោយ្ណសយឃពនយណនដរ សយ។ 

ងំណសងរណ�រ� �ោបំសតចររណតគោ្ណ៏រង� េជងិ៏េោយ គសរណពរយ ភរិទិ�យ មត�ាូ�រពរងនរូ�៏នេមថមសថយ
៏េោនឹសាោណំ៏ រណតណស�រណនស��ិជមជោ៏សណ�យ៏តរ្សឲ្តំ៏ រយរ្៏ណរជរននយ។យ៏េោ�� ោតថយ«៏ាស
នឹសាោណំ៏ ៏នេ ៏ទជមជោោយនស្ោករយរងរ ៏តរ្សបិចរណថ៏ង៏ាសុា� ិ៏ុ�នោរាម៏រាយ ៏តរ្សឲ្សន
�ោ�ា��្ ៏ណរជសរនន» ។ 

http://vodhotnews.com/26967


អយោន ំោ្រតរណ�យ៏េោយ សយ�ននយអេុសថយយរផម ណត�ូរងំណសងរណ�៏ នេយគោ្ទសំបសរ ៏�ហ៏ឡសតរ ា្
ត។ 

តររបាយររ  នរមរហហ�ឲ្តឹសថយ យរមោទ្រសតរានណរ�ណន�តឹោនណំ�៏ដាុ��តងពនទស មេត�តោ្្ឆសំយ គ ឺ

្គនតមងជយរមសមាោអណំាត�តគោ្ទសំបសរ មត�សនុណនាោយនសណ�មងន៏ណា េ។ ណូរជ្សថយ
្រនយ និសអនន្រនទសបសរៃនរតរណ�តឹោនំ៏ ដាគោ្្ជជនោរ�នជ ាំមោអនន្រនទស១ៃនរតរណ�តោឹ 

នំ៏ ដាគោ្ណ៏រង� េជងិ។យគោ្្ជជនោរ�នជោរ៏ �ហជ្រនគាោរាយរជំនញាំនពន៥យ៏ហាគ
ោ្ណ៏រង� េជងិយោរជ្រនគាោរាយរជំនញាំនពន៥មតរយ៕ 
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