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ទអេ្ 1 
 

 ួិខង ងអេីិេេបេសរបាសានធ ាតងងអេេេុករលួទករទងានងាេេួ �យ
ាតេួសអេេេនររិសេងរា ាតងិចងេកងេា្រមា ទករទងានងិេេបេសរបាសានធ

េនមពផីរេបេេយាងាេេួ ាតងិេបេេនា�តងអេេេុករលួេេួមេា�ីាេេួ ាតងមេា�ី
បសខៈរករេា្បកតចកិ ាេេួេ ួិខង េាយេារតាចងេកង តមចនសមសា្បនសច

ណងេេិមក 

១.ដេសចប�ីេផ�េព 

 េន� អ១៩៩៩ រយេធ លតរកមសុម ាបេងរាងងងភេេបអងងអេេេុករលួ ចអខុយំាទី

ស�ីិ�ខៈនធមេា�ីេ បនន បរេីងាុមា្ចតបរេបអងងអេេ េុករលួេន� អ២០១០ ងងងភេេបអង

ងអេេេុករលួ េារតាេករំ ាេនេេិមនួកនធមេា�ីេ 

 រយេធ លតរកមសុម ក�ុងាីាតិរទី៥�ានធសភ កកាេរកេកងាសតួុទបបេស�ចាុ 

េិខនអអករិ រទី៣ ាបា�េបសកកមា េនមពេីបួុទបេបអងងអេេេុករលួ ិេេងនងិ

េ�បរេ�ងហត�� តាិុបសខៈ ិេប�រាេបេសេកងាសតងលតរកតចក �យមកត� នកសអណារក�ុងិ

ិារបាិួ ភេេកីេក ាតងេរកកអេសរសុបុមរភេបសរេបមេរនធេ 

 េធ លតរកមសុមាចុយហាេិរណេរងាុស �ុ ងា�មាត ស�ីេីិេបអងងអេេេុករលួ

េន� អ២០០៧េ េនកមសុម ួុទបនិេបួុទបេបអងានងងអេេេុករលួ េារតាេ�េមរេឃញ

ថ េនមាកអ តាេប្ួេនេកួ េេួបែាិយបរបាលា ាតងប��ស ាបាលាេាុេិភ�េេចា

មមេា�ីែនរមាាាៈាលនទីាសចតចេ មេា�ីាេេួបអ្ក�ុងយលេធ លតរ បា�េេបេសរ

បាសានធ ាតងេបេេនា�ងអេេេុករលួទករទតាាេេួេ  

 ងអេេេុករលួ េនក�ុងត តស្ួបសខៈេនមាកអ តាបសសរេនេកួេ សានស័ាង�ាិ

ួររេឃញ ស�ីេីងអេេេុករលួ (CPI) �ាងងងិ ាមា ភេងា�មាត េន� អ២០១៤ ាេករចអ

អារថ� ករំ ាកមសុមេនេរបេេងទី១៥៦ ក�ុងចអេអមេបេទស១៧៥ េេួទទលរាេតានុ២១ 

េ  រទបផរេាយេារតាេ�េមរេឃញថ ងអេេេុករលួេនែាមប តុ ចអបង ែនរប យរររ

េ ងបធារបធេេរយីត តាេបយអ�កធបសរេបមេរនធ ែនរេសនែាគា ាង�ីែនរេបមេរនធអច

ទទលរា េេួគា ាិផ�ររសអខស កេកួេ  

 ងអេេេុករលួែនរប យរររយីត តាេបយអ�កធបសរេបមេរនធ អចបអ� រមកេីមសរេហាុ

�ាេុករលួទករទងានងង�កមាងអអចណងាេេួេ ងអេេេុករលួណងាេេួា

ាតេួេនររង�កមាងអអចណងាេេួ េេបេសរកត តិ មាត េេបេសរបាសាបសរនធ
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េបេេនា�ងអេេកតបេកង សអខស ក ិ អេេលងអអច ាតងិបេងរាទអនសរផរេបេេយាង េ�េប

ាតួម ាតងបក័េលកាតួមេ  

២.ដ្ទ្��ត�មបបរងយរេន្េនបសរ�ិសិររធ 

 នធបមាាុ�� �ាេេយរមអចេកកមសុម ាងាុ �ុ ាំាេបមេរនធកមសុមទអងងសរមា 

សតទបត ាតងេសភីេក�ុងាេេួ េនមពចីសរលមក�ុងសងងម ាតងកតចកិ ាេេួេេួគា ា

េេួិេ សេងងេ េទយបីេ ងអ ចតបរាកអខារសតទបតាេេួចអេរយេកេមមលួ ចអាលា 

ែនរាេេ� ាចតសរេេរមេា�ីបសរនធ េេួមតារបរប��ស រមេា�ីមបរេ� ា ាមេា�ីាេេួ

បសរេធ លតរេ  

 មេា�ីបសរនធ �យាតេួសអេេេនររមេា�ីរយិសីុត តរ មេា�ីាុេិ សមយតក�ាកង

កមា អងេបេបរអតុប ាតងា�រមេនមេ េកេមទអងេាយ លមមមលួ បុេ� យតាតេេយសងសង មតាេារត

ាងាុ �ុ ាំាចសរលមក�ុងសកមាភេគអេទ ាេបអងេេរ�ខបក័ ាេេួអមលួ  េប
េទយបីម េកេមេាយមាសតទបតក�ុងិេយេ� ា ាតងមសមយតក�ខបក័ ាេេួអមលួ  ា

អចចសរលមមេបកបយាក�ុងិេយេ� ាេ ចតបរកមសុមកកា�មជារ�ខបក័ាេេួ 

ក�ុងិេេបចអចនសមសា្បយារតអងេនក�ុងបិបា្បសន ាុេិ កងកមា អងេបេបរអតុប ាតង

ា�រមាតេ េបតមប��ា�ត�មជារិ េេបេសរបាសានធ មេតេសសេេរិេេប
េសរេទេាសមពា�តនធ ក�ុងេគរបអខងបេេមំ ា�ខបក័ាេេួេ 

 មេត១៥ �ាចតបរស�ីេី�ខបក័ាេេួ� អ១៩៩៧ មេា�ាុីេិ កងេេបេរេប
មលសមតាន ាតងកងកអេអងា�រមាត អចចសរលមមសមយតក�ខបក័ាេេួននា 
ែាមតាេារតេប�សកមាភេគអេទ ាេបអង�ខបក័ាេេរអមលួ េកួេ �ខបក័
ាេេួ មតាេារតេេបចអចនសមសា្បយារតអងក�ុងបិបា្ ាុេិ កងេេេរេបមលសមតាន ាតង
កងកអេអងា�រមាតេ យាអែនរាេបេេនា�េរាស ាតង�កាបខ្ណ ទី២�ាមេត១៥�ា
ចតបរេាយ េារតផ�នន េទសេតា្ួ មេករចអាលាមលួ េាេេរេ 

 មេត៣៧ �ាចតបរស�ីេីសហរកបា�តកៈមេា�ីរយិសីុត តរ �ាេេយរមអចេកកមសុម មេា�ី
រយិសីុត តរេារតមាងេាេកតាភេក�ុងសកមាភេិស ាតង�មជារេចរណាាសតិេេប
េសរមុបសបសរបាលា ាតងសម� ៈបសរនធេនមពបីេេមសកមា ភេាេេួនសចណងេេិមក 

- េប�ិ េនមពផីរេបេេយាងេបកបយាាេេួ ាេបអងានងេបកបយាាេេួអ 
មលួ េ 

- េប�ិ េនមពផីរេបេេយាង�ខបក័ាេេួ ាេបអងានង�ខបក័ាេេួ
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អមលួ េ 

- ិេបេេនា�ផនុួានងមេតេាយ យារទុកមកអហុស ាតងិង អឆងងក�ុងត តម� យីតៈេ 

 មេត៩ �ាចតបរស�ីេីរកបា�តកៈទសេ ចអេរយេេបតា�ាកងេេបេរេបមលសមតាន េេបតា
មាសតទបត ាតងេសភីេនសចេបមេរនធន�ទេទេាេ កកប ុែា�ិ េេបសតទបត ាតងេសភីេបាយ េារតមា
ិកេមតា េសមតមរ្កបបខ្ណ ែនរមាែចងក�ុងចតបរេាយេ េេបតាេារតមាងេាេកនាាភេក�ុង
មុបនទី ក�ុងសកមាភេិស ាតង�មជារិ េេបមុបស ាតងេេបេសរសម� ៈបសរនធេនមពី
បេេមសកមាភេាេេួអមលួ េ
 េកមសីរបមរសេមបរេេបតា�ាកងេេបេរេបមលសមតានៈ េេបតា�ាកងេេបេរេបម
លសមតានេ�បរសបេារតក 

- េបិារណ� បរាសតយអហងេាេកនាាឥារអេងេងក�ុងមុបនទី ាតងក�ុងេ�បរសកមាភេិស 
ាតងមតាេារតួកមុបស ាតងសម� ៈបសរនធេេេបេសរ េនមពបីេេមសកមាភេ
ាេេួ�ខបក័អមលួ េកួ េ 

- ិេសា�ករករកកសអធ ាក ិេសា�ករករកកសអធ ាេេសេចសរលមក�ុង
សកមាភេកកយា ាតងមបសខៈក�ុងិេបយុអ�ខបក័ាេេួ ាតងិ
េជសនាេេួ េារត�មជារេចរណាេ 

 

៣.ដ្ទ្��ត�មទបរទងិនងងអេពេពរបរលលា 

 ក�ុងួិខង េាយ ងអេេេុករលួទករទងានងាេេួ �យាតេួសអេេនររិ 

 អេេលងអអច ែប័េសខួ ាបចរាតាតួម ទអនសរផរេបេេយាងបសរមេា�ីាេេួ 

ភេមតាេបេកាី�ាសអខស ក តសសក ារ ាតងសីុសអខស កង ាកតបេកងេេួមេា�ីបសខៈក�ុង

ាអែខងបសសរ ែនរចអខុចទអងងសរេាយេារតា�មជារ ាតងមាែចងក�ុងចតបរ ស�ីេីិេបអង

ងអេេេុករលួ ាតងប��ា�តេនក�ុងេកមេេហាទខណ �ាេេយរមអចេកកមសុមេ  

 ចតបរស�ីេីិេបអងងអេេេុករលួ ា�មមេា�ីរយិបសខៈ ាតងមេា�ីមបរេ� ាេី

បទ អេេលងអអច ក�ុងិបអេេញមុបស េនមពទីទលរាេេួបុសចតបរាសតងាេិបេេយាងអ

មលួ េ  

មេត ៣៥ -បទ អេេលងអអច ងអេេេបេេនា�េេួង�ករយិបសខៈ ាេេួេរនធែនរ
ទទលរអខា�តបសខៈ តមិេយេ� ាេនក�ុងិបអេេញមុបសបសរបាលា យារត តសាិ
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ររអងិងាុតា�ចតបរ េនមពទីទលរាេេួបុសចតបរាសតងាេិបេេយាងអមលួ  េារតផ�នន េទស
េករេាបនគេី ២តេីង� អ េ៥តេអង� អ ាតងេតា្ួ មេករ៤.០០០.០០០តបលាេាងេេរ េ
១០.០០០.០០០តនបរេាងេេរេ បទេរាសេាយ េារត ផ�នន េទសេករេាបនគេី៥ តេអង
� អេ១០តនបរង� អ េបសតាេបបទេរាសេាយមាេបសតទបភេេ 

 េនក�ុងេកមេេហាទខណ �ាេេយរមអចេកកមសុម កកា�មមេា�ីរយិបសខៈ ាតង

មេា�ីមបរេ� ាេីបទសីុសអខស ក ាតងបទសសក ារេ  

មេត ៥៩៤-បទសីុសអខស ក េារតផ�នន េទសេករេា្បនគេី ៧ តេអេីង� អ េ១៥ តនបរេអ)� អ 
ងអេេេបេេនា�េេួង�ករយិបសខៈ ាេេួេរនធទទលរអខា�តបសខៈ េេួិ
េយេ� ាែនរទទលចសុអ ាួររេេមទទលរេេួគា ាសតទបតេេួេន ររ ាេេួេបេេរាសត
ងអេអួ យអាសា ិសាា ាងាិេបេេយាងអមលួ េនមពកី 

១. បអេេញកតចក�ាមុបសបសរបាលា ាកតចកែនរសេមេរេេួមុបសបសរបាលាេ 

២. មតាបអេេញកតចក�ាមុបសបសរបាលា ាកតចកែនរសេមេរេេួមុបសបសរបាលាេ 

 មេត ៦០៥-បទសសក ារ េារតផ�នន េទសេករេា្បនគេី៥ តេអង� អ េ១០តនបរង� អ  
បុ�ងរអកកេេួ គា ាសតទបតេេួេន ររ ាេេួេបេេរេប�ររងអអច ាយអាសា េប�ិ សាា
អមលួ  ាផ�ររងាេិបេេយាងង�មីលួ នររង�ករយិបសខៈ ាេរនធទទលរអខា�តបស
ខៈ េេួិេយេ� ាែនរទទលចសុអ ាួររេេមទទលរ េេួគា ាសតទបតេេួេន ររ ាេេួ
េបេេរាសតងអេអួ យអាសា ិសាា ាងាេិបេេយាងអមលួ េនមពរីាង�ករយិ ាេរនធ
េនយក    

១.  បអេេញកតចក�ាមុបសបសរបាលា ាកតចកែនរសេមេរេេួមុបសបសរបាលាេ 

២. មតាបអេេញកតចក�ាមុបសបសរបាលា ាកតចកែនរសេមេរេេួមុបសបសរបាលាេ 

 ទាននមានងេាយ មេត៥៩៧ �ាេកមេេហាទខណ ាែចងថ ិេកងួកេបេេយាងេេួ
បុសចតបរ �យមងអេេេបេេនា�េេួង�ករយិបសខៈ ាេេួេរនធទទលរអខា�ត បស
ខៈ េេួិេយេ� ាែនរទទលរួក ាក្ទុកេេួេន ររ ាេេួេបេេរាសតផរ
េបេេយាងង�មីលួ េនក�ុងេនយក 

១. សហេគសអមលួ  ែនរង�ករយិ ាេរនធេនយ មាភកតចករ បរ  ងទអងេសេង ា
មលួ ែផ�កាសតិជា អតមេា ិេ�បរេ�ង ាិយេមយប�� ីេ 
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២. េបាតបា�តិ អមលួ  ែនរង�ករយិ ាេរនធេនយមាភកតចករ បរ  ងទអងេសេង ា
មលួ ែផ�កាសតិជា អតមេា ាិទសទារេ េហួមេត៥៩៨ ាែចងងអេី េទស

ែនរេារតងាុតា� ិេកងួកេបេេយាងេេួបុសចតបរ េារតេករេាបនគេី២ តេីង
� អេ ៥តេអង� អ ាតងេតា្ួ មេករ៤.០០០.០០០តបលាេាងេេរ េ
១០.០០០.០០០តនបរេាងេេរេ 

 មេត ៦០១ ាែចងងអេីបទបអេា ញេេួេចាន ាតង��បអារេេួទុចក តាបសរង�ករយ
ិបសខៈ ាេរនធទទលរអខា�តបសខៈ េេួិេយេ� ាែនរេ�បរេ�ងរតបតា  
បខ្� មសរាតបតបសខៈ មសរាតបតកកយា ាតាិុង�េីផ័ង្េទេា េេួបមុបសបសរបាលា េារតផ�
នន េទសេករេាបនគេី៥តេអង� អ េ១០ តនបរង� អ េបសតាេបង�ករយិ ាេរនធេនយបអេា ញ
េយរេេួេចាន ា��បអារេេួទុចក តាាសតរតបតា បខ្�  មសរាតបតបសខៈ មសរាតបតកកយា 
ាតាិុង�េីផ័ង្េទេាេនយេ  

 មេត៥៩២ �ាេកមេេហាទខណ  ាែចងងអេីាតួមា្ួ តាីតេកម �យមងអេេបសរង�ករយិ
បសខៈ ាេរនធទទលរអខា�តបសខៈេេួិេយេ� ាែនរក 

១. ទមទ ាទទលរមសតទបត មេាប មអកាសតចអាលាេករែនរបាលាាននងថ មតាេារតបងរ 
ាែនរេរសេីចអាលាែនរេ�េារតបងរេ  

២. ួ ររេេម េេិមសបភេអមលួ  ាតងេេួមសរេហាុអមលួ កកេេួ េប�ិេរក
េកង ាិេេយេចអេរយិបងរេាប ាអកែនរបាលាននងថបុសចតបរេ េហួមេត

៥៩៣ ាែចងេីេទសែនរេារតែនរងាុតា� បទតាីតេកម េារតផ�នន េទសេករេាបនគ
េី២ តេីង� អ េ៥ តេអង� អ ាតងេតា្ួ មេករេី៤.០០០.០០០ តបលាេាងេេរ េ 
១០.០០០.០០០ តនបរេាងេេរេ  

 មតាេានមែាប ុេអ� យ រយេធ លតរកមសុមាផ�ររសយក បា្េរងាុស �ុ ងងងិសហេបម

មាតេបអងងអេេេុករលួ េន�កធទី៥ ែបក �ុ  � អ២០០៧ ែនរេគរបអខង�ាងាុស �ុ េាយ  

�យេនមពេីរកកមសសរ ាតងេេងនងត តសាិេនមពទីបរបរ ារ ាតងេបួុទបេបអងងអេេេុករលួិារែា

មាេបសតទបភេ ាតងមាេបសតទបតភេេរកកមសសរ សេមេរ ាតងគអេទនររកតចកសហេបាតបា�តិ

ងា�មាត ាតងយអាលួបេចកកេទស ក�ុងិបសរ  ាតងិេបួុទបេបអងានងងអេេេុករលួ លមទអង

ិេេបចេសងរេទេាសមពា�ត ែនរារបងរេេួបងអេេេុករលួ ាតងេនមពេីរកកមសសរ

សុច តាភេ �ខេាួាភេ ាតងិេ�បរេ�ងេានមេារត�ាកតចកិ  ាតងេទេាសមពា�តបសខៈេ 

 ងាុស �ុ ងងងិ សហេបមមាតេបអងងអេេេុករលួ ាាេមរតរានធភ�ី េារតបេងរា 
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ចតបរ ាតងត តសាិេផ័ង្ នសចមកខីែនររករេា្បានងិ អេេលាលនទី ិកតបេកងកេកង 

េបត�្ក  ាតងិសីុសអខស កបសរមេា�ីបសខៈបសរនធេរេ  

 មេត១៩ ិ អេេលាលនទីក នធភ�ីេារតបេងរាចតបរ ាតងត តសាិេផ័ង្ ែនរយអចរ 
េេួិេប�មា មបករ ក�ុងិកអខារបទេរាសេេហាទខណ  ែនររករេា្បានងងអេេ ិ អេេល
មុបស ាាលនទី នសចមិ អេេលបអរាេរិបអេេញិសកមុបស ា ាិមតាាបអេេញ
មុបស ាាលនទីំាាេានមេារត ិេបេេនា�េរាសចតបរ េេួមេា�បីសខៈអម� ករ ក�ុងប
ខៈេេរែនរបាលាកអេុងិារមុបស ក�ុងេគរបអខងេឆា�ារិសេកងចអេខញហលសេហាុ 
េនមពបីេេមផរេបេេយាងេន ររបាលា ាសេមបរយាន�ទ ាសេមបរងងងភេេ 

 មេត១៧    ិេបេេនា�ទុចក តាេេួិេកងេបត�្ក  ិេបេេនា�មតាសមមា ាិបាាអបែង�
េទេាសមពា�ត េេួមេា�ីបសខៈ នធភ�ីេារតបេងរាចតបរ ាតងត តសាិេផ័ង្ែនរយអចរ 
េេួិេប�មា មបករ េនមពកីអខារំ ាមាបទេរាសេេហាទខណ  ចអេរយិេបេេនា�ទុចក តា
េេួិេកងេបត�្ក  ិេបេេនា�មតាសមមា ាិបាាអបែង�េទេាសមពា�ត មសរាតបត ាមសរបាបេ្ា 
ាតាិុមាាអ�របសរបុ�ងរកកយា ាបសខៈ េេួមេា�បីសខៈអម� ករ េនមពបីេេមផរ
េបេេយាងេន ររបាលា បេេមផរេបេេយាងយាន�ទ ាងងងភេបសរបាលា េហួ ែនរតាិុ ាេទេា
សមពា�តទអងេាយ េារតាេ�ផ�ររេសចក�ទុីកចតា�ំ ាមេា�បីសខៈសបេនយ ក�ុងេកបបខណ �ាិ
បអេេញាលនទីបសរបាលាំាាេានមេារតេ   

 មេត១៥ ិេបេេនា�សីុសអខស កបសរមេា�បីសខៈបសរនធ នធភ�ី េារបេងរាចតបរ នធ
ភ�ីេារតបេងរាចតបរ ាតងត តសាិេផ័ង្ ែនរយអចរ េេួិេប�មា មបករ េនមពកីអខារ
ំាមាបទេរាសេេហាទខណ  ចអេរយងអេេ (ក) សាា ិេប�មងអេអួ ិផ�ររំាមស�ុខ 
នររមេា�បីសខៈសបអមលួ  េទយបីេេួេបេេរក�ី េេួេន ររក�ី ក�ុងបអខងទុចក តាេនមពី
ទញផរេបេេយាងសេមបរបាលាគារមមេា�េីន ររ ាសេមបរយាន�ទ ាងងងភេបសរបាលា េេួ
ងអេេទអងេាយាុអងំាបាលាមមេា�បីសខៈ មតាាបអេេញាលនទីបសរបាលាេ (ប) ិងានង 
ាិទទលរេេួមេា�បីសខៈ េេួេបេេរក� ី ាេេួេន ររក�ី ក�ុងេគរបអខងេឆា�ងរ
ិសទញផរេបេេយាងហលសេហាុ េនមពបីេេមផរេបេេយាងបាលាកងេន ររ ាេនមពយីាន�ទ ា
េនមពបីេេមផរេបេេយាងងងងភេបសរបាលា េេួងអេេេាយាុអងំាបាលាមមេា�បីសខៈ 
មតាាបអេេញាលនទីបសរបាលាេ 

៤.ដទអហអ ិមងនប្ខណ �ិយរេន្េនបសររបាបបរងរបាយររ ដ 

 ងអេេេុករលួាេេួ េារតារាាតួមា្ួ េេួងងងិ ាមា ភេកមសុមថ ម “ិ

េ�ងបាាអបាសា  េគរាេេួ បាសាបិបា្នធ េេួង�កាេេួែនរមាងអអច 
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តមួៈិ អេេលាលនទីបសរេលកេ� េនមពីក្ាអែខង ាតង េេងនងងអអច ាាៈ ាតងេទេា

សមពា�តបសរបាលា”េ  

 ៤.១.ិេេបេសរបាសានធមតាេានមេារត េនមពបីេេមផរេបេេយាងាេេួ (Misuse 

of State Resource for Political Interest)ក �យសអេេបទប��ា�ត ចតបរែនរាែចងងអេីិ

�មជារិ េេបេសរសអភៈំបកខង  អគ បាសាមាុស័ ាតងកត តិ បសរនធេនមពផីរ

េបេេយាងាេេួ (ចតបរស�ីេី�ខបក័ាេេួ ចតបរស�ីេីសហរកបា�តកៈមេា�ីរយិសីុ

ត តរ ចតបរស�ីេីរកបា�តកៈទសេ ចអេរយេេបតា ាតងកងេេបេរេបមលសមតាន ចតបរស�ីេីិេយ

េ� ាេេយសតអងាអអងរេស�)េ  

 ៤.២.ងអេេេុករលួទករទងានងាេេួក �យសអេេិ អេេលងអអច ិេេបេសរ

សតទបតងអអចមមេា�ីាេេួ េនមពផីរេបេេយាងនររបចរាត ាតងែប័េសខួាតួម 

(nepotism and cronyism) ិប�យាមា ភេក�ុងកត តិ មាត ភេមតាេបេកាីមមលួ សអខស ក ាតង

ិកតបេកងេេួមេា�ីាេេួ ាតងមេា�ីបសខៈក�ុងាអែខង េ 

 ៤.២ .១.ិ អេេលងអអចក �យមិេេបេសរសតទបតងអអច ាតងសមាិកតចកេេួមេា�ី
ាេេួ ាមេា�ីរយិក�ុងាអែខងេរសេី ាគា ាចតបរ ា អេេលចតបរែចង ែនរេបអង

េគរិខង សតទបតមាុស័ ាតងេបមបតបេាួា េនមពេីបេេយាងាេេួេ 

 ៤.២.២.ាអែខងសេមបរែប័េសខួ ាបចរាតាតួម (cronyism and nepotism)ក 

សអេេេរកខី ិិរ ាតងិផ�ររផរេបេេយាងេេួរេមម�ងនររែប័េសខួ បចរ

ាតបេងរានសចម ម� ួ  េុក បងបមសា បេងរា កសា លមទអងប�ី ាេបេាប មេតេសសែនរទទលរា

ាអែខង េេួគា ាាមា ភេក�ុងបិបា្ែនរបាលាមមេា�ីាេេួ ាមេា�ីបសខៈក�ុង

ាអែខង ននកនអ ាេ�បរេ�ងេ  

 ៤.២.៣.ទអនសរផរេបេេយាង(conflict of interest) ាតងត តសមតាភេ(incapability)បសរ

មេា�ីាេេួក សអេេេ មេា�ីាេេួ ែនរាេេបេសរ ឥទបតេរ ាតងាលនទីបសរបាលា

ក�ុងិសេេមចចតា� េនមពផីរេបេេយាងេន ររបាលា មែប័េសខួ ាបចរាតបាលា ាមេា�ី
ាេេួេនយមសមយតកេធ លតរេ 

 ៤.២.៤.ភេមតាេបេកាីសអខស ក(irregularity of giving or gaining bribe and 

inducement)ក សអេេិេយទេបិារ ាតងទកតីកខង ងអេីិសីុសអខស ក ាតងសសក ារ ាកតបេកង

កត តិ នធេេួមេា�ីាេេួ ាតងមេា�ីបសខៈក�ុងាអែខងេ កខីភេមតាេបេកាី�យសិតា

េនកេមតាិេយទេបិារ ាតងទកតីកខង េេួបុ�ងរបសខៈ ាង�កបេា្រមាែនរទុកម
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ិាេ 

 ៤.២.៥.មេា�ីាេេួ សអេេេរសមយតករយេធ លតរ ាតងសមយតកមេា�ីមបរេ� ា

តមាអខា�តតមិេយេ� ាង ថ� ករមាត ាតងមសរេធ ាេ មេា�ីបសខៈបសរនធក�ុងាអែខង

សអេេមេា�ីមាាាៈ ាតងាអែខង យបរេីិ តេរ្ួហសានររង�ងនួកេ 

 ិសេងរាេប�េកងេេួេនងែផមកេេរ ិេបមសរេា្រមាែនរមាេបបរ េនតម

េបេា្បផ័េ�ផ្ួ េេួែកកបេា្រមា េ�ហទអេ្បសរបិបា្រករេា្ប កកេារតាេេបេសរ

ក�ុងិេបមសរេា្រមាស�ីេីងអេេេុករលួាេេួផងែន នសចមងងងភេេបអងងអេេេុក

រលួ េកសលងួុា�តបមរ ាតងេ�ហទអេ្បសរ�ខបក័ាេេួ លមទអងួិខង បសរងងង

ិសងងមសីុត តរេ  

 

៥.ដយររបេេេ 

ិសេងរាក�ុងកអកុងេីមករ នររែបត តចិតិ � អកេឃញេ ងេ�ចអសរមា ២១៧ 

កខីេុករលួទករទតាាេេួេ េិហ�តក១ បសត ញភេមតាេបេកាីសអខស កេេួមេា�ីប

សខៈក�ុងាអែខង�យមា១៣១កខី បខៈែនរកខីមប តុ ែនររករេា្បានងិេេប
េសរបាសានធមតាេានមេារតមា៦០កខី េហួកខី អេេលងអអចមា៣កខី កខី

រករេា្បានងប តុ ែប័េសខួ បចរាតាតួមមា១៨កខី ាតងភេមតាេបេកាីសអខស ក

េេួមេា�ីាេេួមា៥កខីេ  
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េិហត�ក១. ចអាលាកខីិេេបេសរបាសានធមតាេានមេារត  

ាតងងអេេេុករលួទករទងាេេួ 

ិេេបេសរបាសានធមតាេានមេារត 

ិ អេេលងអអច 

ែប័េសខួ ាបចរាតាតួម 

ភេមតាេបេកាីសអខស កេេួមេា�ី
ាេេួ 
ភេមតាេបេកាីសអខស កេេួមេា�ី
បសខៈក�ុងាអែខង 
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៥.១.ដយរេន្េនបសរ�ិសិររធពមិនតនពនតរត 

 ិសេងរាួកចតា�ទុកេករេេរិេេបេសរបាសានធ លមទអងបាសាមាុស័ សអភៈ 

េបេា្បផ័េ�ផ្ួបសរនធ េនមពផីរេបេេយាង�ខបក័ាេេួ ាតងាមា ភេ�ាកត តិ មាតេ 

មាិេេបេសរបាសានធមតាេានមេារតបេេមរា�ខបក័ាេេួចអាលា៦០កខី ាការ

េតណងេរក�ុងេនយ �យមកខី�ាិេេបេសរបាសាមាុស័បសរនធ នសចមិចសរលមេី

សអអករកងកមា អងេបេបរអតុប ាតងមេា�ីរយិសីុត តរ ាតងិេេបេសរេបេា្បផ័េ�ផ្ួបសរ

នធ ក�ុងិេប�សកមាេបអង ាគអេទចអេរយ�ខបក័ាេេួ ាតងថ� ករននកនអ�ខបក័េផ័ងេ 

ិសេងរាកកាកេឃញថ ិេ�បរេ�ងកត តិ មាតគា ាាមា ភេេ 

 ចអាលាកខី�ាភេមតាេបេកាី�ាិេេបេសរបាសានធមតាេានមេារត ក�ុង� អ២០១៤េាយ �យ
មាិសា ករចុយ េបេេប�បេបេបានងងអកុងេេរេជសនេយេ� ា េីែបក �ុ  នររែបកករេ � អ

២០១៣កាាងមក ែនរមា៣៤៣ កខីេ សកមាភេយលបេបយុអ ាកមាត តបីននែនរេេបចអេេួ

�ខបក័ិារងអអច េេិួិេយេ� ា �ករនសចមមតាសសតមាសកមាភេផុរផុសេ  ី
កិចសរលមេីសអអករកងកមា អងេបេបរអតុប ាតងមេា�ីរយិសីុត តរក�ុងាអែខងបសសរេីកេមតា

ថ� ករមាតេនររមសរេធ ា នសចមថ� ករននកនអរយសាីេបា� េកេង េសេក បខណ  ាតងឃុអ សសរ ារ ក�ុង

សកមាភេ ាកមាត តបីននទអងេនយកកមតាសសតសកមាែនេ  

 ិកួចុយ�ាសកមាភេបសរមេា�ីរយិ ាតងកងកមា អងេបេបរអតុបក�ុងាអែខងបសសរ 

េនមពសីកមាភេ�ខបក័ិារងអអច េេិួិេយេ� ា� អ២០១៣ អចបអ� រមកេី

�ខបក័េបមយាកមសុម ាារាសតិគអេទេ ងេេចា េហួកអេុងេតាតាាេមរួុទបបេស� 

ាតងសកមាភេបសរបាលាកាាងមក េហួានសសបភេេមិេប�េតទតិបសខៈេេបចអ

េេួអមា ប ាតងេធ លតរេនតមមសរេធ ាេត តញេ 

 ិសេងរាាែបងែចកិេេបេសរបាសាមាុស័បសរនធ បេេមរា�ខបក័ាេេ 

ួមេី �យិចសរលមេប�សកមាភេក�ុង�កធេប�ិបសរបាលា ាតង�កធិ បរសេមកបសរមេា�ីប

សខៈបសរនធក�ុងាអែខងលមទអងសីុត តរ ាតងកងកមា អងេបេបរអតុប េនមពបីេេមសកមាភេ�ខ

បក័ាេេួ មេតេសស�ខបក័ិារងអអចេ ិសេងរាកេឃញថ មា១៦កខី េសា
ានង៦៧% មសកមាភេក�ុង�កធេប�ិ ាតងមា៨កខី េសាានង៣៣% មសកមាភេក�ុង�កធិ បរ

សេមកេ 

 កខីណងេរេកាមាេន១០រយសាី េបា� េេួែកកេនរយសាីល�អេេញ េបា�កអ� រ 

ាតងេបា�កអេងរបអ មាកខីេេបេសរបាសាមាុស័បសរនធ បេេមរា�ខបក័ាេេួេេចា

មងេ� េបេេប�បេបេបមមលួ េបា�េផ័ងេទេាេ 
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 សកមាភេយារតអង ាតងិេបេេនា�បសរមេា�ីរយិសីុតរ ាតងកងកមា អងេបេបរអតុប

បសរេធ លតរ ែនរគអេទ�ខបក័ិារងអអច �យផនុួេីមេត៣៧�ាចតបរ ស�ីេីសហរកបា�ត
កៈមេា�ីរយិសីុត តរ�ាេេយរមអចេកកមសុម ែនរាតេួងអេីងេាេកនាាភេបសរមេា�ីរយ

ិក�ុងសកមាភេាេេួ ាតង�មេចរណាាសតិេេបេសរមុបសបសរបាលា ាតងសម� ៈ

បសរនធ េនមពបីេេមសកមាភេាេេួ នសចមិេប�ិេនមពផីរេបេេយាងនររេបកបយា ា

េបអងានងេបកបយាាេេួអមលួ  ាតងេប�ិេនមពផីរេបេេយាង�ខបក័ាេេួ ា

េបអងានង�ខបក័ាេេួអមលួ េ 

 ៥.១.១. ភពពមិនតនពនតរត�ិន្ព្ិបផ័ព�ផ្ារ្សរររធ 

 េបេា្បផ័េ�ផ្ួនធ េេួែកកទសទស័ាងមាតកមសុម តទទកង េារតាេេបរេសរេនមពគីអ

េទ ាតងេជសនរា�ខបក័េបមយាកមសុម ាេជសន តយ�ារេបអង�ខបក័េផ័ង ាតងេនែា

បា�ភេរអេងេងក�ុងិផ័េ�ផ្ួបសរបាលា0

1េ  េន� អ២០១៤ ចអាលាេបែហរ៩០�ាេា្រមា

ែនរាសេងរា �យាផ័េ�ផ្ួសកមាភេបសរថ� ករននកនអរយេធ លតរែនរេ�បរេ�ង

េេួ�ខបក័េបមយាកមសុម េហួ ៧៥% �ាបានមប�ាសកមាភេទអងេនយ�យាតេួគអេទ 

ាតងចអខុចរមបសរេធ លតរ ាតង�ខបក័ិារងអអច ាតងមា២៥%  តយ�ារ ាេបអងេានង

�ខបក័េផ័ង មេតេសស�ខបក័សេេសង យមាតេ ថ� ករននកនអេធ លតរ�ា�ខបក័េបមយា

កមសុម ាផ័េ�ផ្ួសកមាភេបាលា តមួៈេតទតិបសខៈ ិយលបសអេខយសអអរ ាតង

ែចកងអេអួ ិសេម� បេករំ ាេេបេសរសមតទបផរ ិេបិសេផនភកតចក ាតងែាងតអងមុប

ាអែខង ញា�តគអេទ ាតងេសចក�ីេបិសេា្រមាបសរេកសលង បិបា្នធមេនមេ ិសេងរាក

េឃញថ ថ� ករននកនអ�ខបក័េបមយាកមសុម ាេេបេសរសកមាភេ ាកមាត តបីទអងេាយ�ួ

េប�  តយ�ារ ាតងេយទេបិារ�ខបក័េបអង េនមពមី�ុខេបេេយាងាេេួសេមបរ

�ខបក័បសរបាលាេ មករែស�ង េសចក�ីេបិសេា្រមាបសររយសាីល�អេេញ�កធទី០៣ ែបមករ 

� អ២០១៤ ាេយទេបិារ�ខបក័សេេសង យមាតថ ាញុយញងរ ងុចអរ ងសសទញកមាក

ំាចសរលមាុកមាេនផាសតេតងេេសង ិរេី�កធទី០២-០៣ ែបមករ � អ២០១៤ ែនរឈានររ

ិប យទងងតច �ងកងកមា អងសមាកិតចក ាតងាុក បអ� រង�កមាង�កបលស ាតងយបរបាលាេ 

 ៥.១.២.ដតមា ភព�ិយរថតមយររធ 

 បិាភេាមា ភេ�ាិេ�បរេ�ងកត តិ េនកមសុម �យេនមាកេមតាទបមណា អងេនេក 1ួ

2 

េ រយេធ លតរកមសុមមតាាផ�ររេា្រមាេ�បរេគារនររបសខយា េហួានងសមយតក�ា

                                                           
1 ួិខង បុមែេហ�រក េបមបតបេាួា ិេយេ� ា ាតងកអែខទេមងរ ២០១១ ល�អេេញ ែបមនី � អ២០១២េ 
2Open Budget Survey 2012, េេនា�តបេ្ាសេងបបងអេីាមា ភេកត តិ  េរប០៤កែបមករ � អ២០១២េ 



 

ទអេ្ 11 
 

នធសភមាត ងអេីកត តិ មាត ាតងសកមាភេហត�� តាិុបសរបាលាេនថ� ករមាត ាតងថ� ករេេិមមាតេ 

កត� េាយបងរិ រអកនររេបមេរនធ ាតងនធសភក�ុងិតមេាិយួ�ួបសររយេធ

លតរ ាតងិទមទរារយេធ លតរទទលរបុសេារត ចអេរយិេ�បរេ�ងេករិ សបស

ខៈបសរបាលាែនរលមមា ិេបមសរចអខស រ ាតងិេេបេសរមសរាតបតបសខៈនន

េបកបេេួេបសតទបភេេ េបេេងតមកអខារសអគររបសរេតទតិ�ាងងងិ មតាែមាេធ លតរ

ស�ីេីកមសុម ាបសត ញថ មាែាម�ងប ុេអ� យ �យេន� អ២០១១ ែនររយេធ លតរកមសុម ា

ផ�ររេសចក�ីេរងចតបរកត តិ មាតនររសងងមសីុត តរេនមពេីតាតាាេកងត តញេ យបរេីេេរេនយមក 

សងងមសីុត តរមតាែនរាទទលរេទេាេកួ េហួមេេួ្ ប តុ េេរេតេមតាេ�បរេគារម

េហាុផរែនររយេធ លតរាេរកេកងក�ុងិររអងិចសរលមបសរសងងមសីុត តរេ2

3 មករ

ែស�ង ចតបរស�ីេីិេ�បរេ�ងកត តិ មាតសេមបរ� អ២០១៥ េន�កធទី២៨ ែបត តចិតិ � អ២០១៤ ា

ងាុមា្េេួាអអងរេស��ខបក័េបមយាកមសុមែាប ុេអ� យ ប ុែា�ាអអងរេស��ខបក័ស

េេសង យមាតមតាគអេទេ ប តុ េាយ �យបអ� រមកេីគា ាាមា ភេ�ាេសចក�ីេរងចតបរកត តិ េាយេ 

ាអអងរេស��ខបក័សេេសង យមាត មេតេសស �ខៈកមាិ យអនញនធសភទទលរបានុក 

ហត�� តាិុ បនគ ាតងសតាកមា មតាាទទលរួិខង  ាតងកកបរអងតាទករទងកតតិ

មាត� អ២០១៥េាយ េបេទយបី�ខៈកមាិ េាយាេស�េធ លតរំាផ�ររួិខង  ាតងកក

បបែាមិកកេេួេ 

 កខីគា ាាមា ភេមលួ  �យិេ�បរេ�ងចអខស រ�ាកត តិ មាត   ែនរាេីិេបមសរ 

ចអខស រេីិរករ ិនស ាិយលរេទេាសមពាត�បសរនធ រយេធ លតរកមសុមកកមតាា    ផ�ររ

េា្រមាេ�បរេគារ ាួិខង  ាតងិេាាររចតសរេសរនររបសខយាែនេ ក�ុងចតបរ

េ�បរេ�ងកត តិ មាត ចអខស រមតាែមាបេេេាបែនរាេីិរករ ិនស ាយលរេទេាសមពាត�

បសរនធ មេតេសសផរ�ាសមពទា ាតងិយលរនីបាី តយអេសក៧២ �ខាី ៧២០០ ាតងងាុ

�ខាី៧២០០២ សមពទា�េេេិ ងាុ�ខាី៧២០០៤ សមពទាែ   ងាុ�ខាី៧២០០៥

ិយលរនីទអេា ាតងយអេសក ៧៣ ងាុ�ខាី៧៣០០៣ ផរទុា�ាសកមាភេេទសចខង  ាតងងាុ

�ខាី៧៣០០៤ ផរទុា�ាសកមាភេតបពបមរ េឃញថមាចអាលាេបែហរេានមែា ១៨៦ រារ

េាេេរ ត៤៦េានុេា ង ក�ុង� អ២០១២ ចអាលាេបែហរ ១៩៧ រារេាេេរ ត៤៩េា

នុេា ង ក�ុង� អ២០១៣  ចអាលាេបែហរ ៤១៩រារេាេេរ ត១០៤ េានុេា ង ក�ុង� អ២០១៤ 

ាតងមាចអាលាេបែហរ ៣៨៩ រារេាេេរ ( េបែហរ ៩៧ េានុេា ) ក�ុង� អ២០១៥េ  េប
េេប�បេបេបមមលួ ា�មាេតាេកនេរទីផ្ ា�មាេាយមាភេបុសគ� េ ងសេមពមេ 

 

                                                           
3 NGOs Forum, NGOs and Media Call for Detail National Budget Information, 16 October 2014. 
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�ខាី 
ងាុ

�ខាី 

េបេលទទី២ក ចអខស រមតាែមា

បេេេាប 

ចតបរហត�� តាិុ    (កកតេាេេរ) 

2012 2013 2014 2015 

7200 

  ផរ�ាសមពទា ាតងិយលរនីបា ី         

72002 សមពទា�េេេិ 20.700,0 20.400,0 39.000,0 39.545,0 

72004 សមពទាែ   8.853,3 10.215,9 82.000,0 43.747,7 

72005 ិយលរនីទអេា 13.085,3 13.282,3 14.196,7 24.206,2 

73003 ផរទុា�ាសកមាភេេទសចខង  139.774,7 150.065,0 270.952,1 256.904,5 

73004 ផរទុា�ាសកមាភេតបពបមរ 3.579,5 3.810,0 13.027,3 24.887,9 

  សុប 185.992,8 197.773,2 419.176,1 389.291,3 

េបលេក ចតបរស�ីេីហត�� តាិុសេមបរិ េ�បរេ�ង� អ២០១២,២០១៣,២០១៤,២០១៥ 

 មំទហខង  សអខល មេេចាងអេីិេបមសរកត តិ ទស័នេបទងងងតា� កកមប តុ

េរចេសា  ែនរេរកេកងេេួាអអងរេស��ា�ខបក័េបអងេ េបតមអមា បមាតងប័រ

ំាននងថ ចអខស រាមកេីិចសរទស័នេបទងងងតា�េន� អ២០១៤ ក�ុងួៈេេរ១០ែប 

មាមង ៤៧ េានុេា េ ចអែខកេនក�ុង២០១៣ ចអខស រសុបេីិរករសអបុេាទស័ន

មាេនររ ៥៧.៦ េានុេា េ �ខៈកមាិ ទីេី�ានធសភទទលរបានុកហត�� តាិុ បនគ 

ាតងសតាកមាាចុយេយលបមេា�ីអមា បងប័រេ 

 ួិខង បសរអមា បងប័រថ មាេលា�តបេទសចអាលា១េា៨ ែសានករ មកេរង

េបទ ងងងតា� េហួក�ុងងអកុងួៈេេរ១០ែបក�ុង� អ២០១៤ ចអខស រេីិរករសអបុេា     

ទស័នេបទងងងតា� �យមាចអាលា ៥២ េានុេា េ 

 េេកសុា ឆ្ួ  ងាុេបសា�ខៈកមាិ ហត�� តាិុ បនគ ាតងសតាកមានធសភាអអង

រេស��ខបក័សេេសង យមាតមតាាេា្រមារអងតាងអេីចអខស រ ចអអួ ាតងកត តិ ទស័ន

េបទងងង   តា�េ េហាុនសចេាយ មាទអនសរងអេីេារមាចអាលាេយងេ�យេហ ាិេប�នអេខ 

េទស័នេបទងងងតា�េ ាលេរបេីអមា បងប័រ មាែា៣៥ភ�ួ�ាេលា�តេទសចទអង

េនយប ុេអ� យ ែនរាេទស័នេបទងងងតា�េ 

 េេងតមេេកសុា ឆ្ួ  អមា បងប័រាងយអងេបរេេក សុា ឆ្ួ  ថ េលា�ត

េទសចចអាលា៥៨ភ�ួ ាទតញសអបុេាេានមែាា�មា២០នុេា  ែាេេក សុា ឆ្ួ  ា

ទទលរ �យថេលា�តេទសចហសាេនររ៦៥ភ�ួាទតញសអបុេាេបេលទ៤០នុេា េ 

 េេកសុា ឆ្ួ  កេឃញថ ចអេរយិេប�ររទីតអងាអបារងងងនករពរីតញ េំាេកេម



 

ទអេ្ 13 
 

ហុ៊ា សុណ បសរេេកំក  សុប �ងរ មង�កេបមសរេករ េេួេុអមាិេនញ�កាេបកលា

េបែយងេនយាែកាងថ កតចកិ បសរអមា បងប័រ �យរករេា្បានងមេា�ីេធ លតរមារបសសរេ 

អមា បងប័រាយលរនីទអហអ២៣ហតកត េនក�ុងាអបារបសរអមា បងប័រ េំាេកេមហុ៊ាបសរ

េេក សុប �ងរ លចេហួ  ក�ុងា�មា៩,៦េានុេា  ក�ុងួៈេេរ៧០� អ ក�ុងាអបារេទសច 

ែនរា�មានីក�ុងទីផ្អចេេចាមង៣នង�ាា�មាណងេរេ 

 អមា បងប័រាេចញេសចក�ីេបិសេា្រមា េបរងអេីកតចកេបយុអមមលួ �ខៈេបាតលស�ា�

ខៈកមាិ ហត�� តាិុ ាតងបនគ�ានធសភេ េទយេ ងអក�ី អមា បងប័រមតាាផ�ររាល

េរបចតសរេសរ ាតងិេាារររមមតាេនយេទ េគារែាប �ុ ករថ កតចកេតភក្េនក�ុងងងងេបយុអ �យ
េនមពនីនងសីុយេេរងអេីិងលតក័ងងង េហួេេ� ាេេរេបសាបទបី លមមា ទីមលួ  ិយលស

យុរេបទ ក�ុងមខីួេធ ាងងង ទីេី ិងលតតឌ្ាង ាតងិេេបចអចនសមសា្ប �ងមខីួ

េធ ាងងង ាតងិេេបេសរនីក�ុងាអបារិ រទីមលួ  ាតងាអបារិ រទីេី �ាមខីួេធ ាងងង 

ាតង ទីបី ិេ�បរេ�ងចអខស រ ាតងិចអអួន�ទ្េទេា ែនរអមា បងប័រាទទលរ ម

េតេសស ចអខស រទទលរាេីេលា�តេទសចែនរចសរេទស័នមខីួេធ ាងងងេ េសចក�ី
េបិសេា្រមាេនយាំាននងថក «ចអេរយកខីេាយ អមា បងប័រ ាេាារររមមតាសអរបរ

�ខៈេបាតលស�ា�ខៈកមាិហត�� តាិុ បនគ ាតងសតាកមាបសរសភ ាតងកកាផ�ររកកប

�ាិរករសអបុេាទស័នេបទងងងសេមបរ� អ២០១០-២០១១- ២០១២- ២០១៣  ាតង

េនក�ុងួៈេេរ១១ែប�ា� អ២០១៤» េាយេ 

 េរសេីេាយេេទេា កខីបអ្ �ាិ រករ យលរ ា េេយនស ចរា ាងចរាេទេាបសរ

នធែនរមតាមាេា្រមាងអេីចអខស រទអងេនយក�ុងកត តិ មាត មានសចម នីេនាអបារបនងកករ ែនរ

មា�ផនេកខ ១៣៣ ហតចត ែនរនធាយលរេរាេកេមហុ៊ា ស៊សិកស (shukaku Inc) បសរ

េេក ំ  េឡ េម ងឃតា ាតងមសមយតកេេនទបសភ �ខបក័េបមយាកមសុមួៈេេរ៩៩� អ 

ក�ុងា�មា៧៩េានុេា អេម តក  នីេនាអបារេិយេេេយ ៧៥ហតកត រករេរាំក  េង័ េបេត

ែស ិយលរាអបារយុអត តញេតហុកីខេធ ាមាតងសខអេតក នីនកបអរានងេរាួេនាអបារបនងទអេារេរេ 

ាតងចរាេទេា បិបា្នធ នសចមទីប� ករិ េកសលងមេនម ាងចរាេទេាេផ័ង្េទេា ក�ុងិត ត
ាតេេ�េប�មាអបារងលតតឌ្មេនមេរេ ា�មាទីផ្�ានីក�ុងរយសាីល�អេេញអចមាា�មាបសសរ

មងេាយ ំទហខង នីេនាអបារបនងកករមាា�មាេបែហរ១០េានុេា សហនធអេម តក ក�ុង១

ហតកតេាយេបតមេសចក�ីយសានអខន ងបសរេកេមហុ៊ា HLH Group បសរេបេទសសនងតបស ី ែនរ

ាេេមេេេ�ងទតញនីាទតញនីេនាអបារេាយេីេកេមហុ៊ា Shukaku ាតងាប�កបរកតចកសាា

ទតញេត តញ េេិួេីេកេមហុ៊ាននងថនីេនាអបារេាយមនីទអនសរែនរមតាទារាេេយេបួ 

េេមទអងមាិបេខ� ញេចញេបមេរនធមេេចាេ�េបេ េបេេងតមា�មាេេមេេេ�ងបសរ
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េកេមហុ៊ាទអងេី នសេច�យាអបារែនរមាយេមា យនករ អ�  មលួ កែាាងេាយអចមាា�មាមង ១រារេា

នុេា សហនធអេម តក3

4េ 

 ចអខស រែនរាមកេីិរករ យលរ ាេេយនស េបមេរនធមតាាននងថ េាទអហអេករ

ចអខស រ ែនរាមកេីិយលរ េេយនស រករ េទេាសមពា�តបសខៈបសរនធទអងេនយ មា

ទអហអប ុអ� ? ាថេករចអខស ររបរេានុេា ទអងេនយាេករប��ស រេក�ុងេបេលទេបលេ

ចអខស រអមលួ ំាេតាេកន�ាកត តិ មាត េហួកកគា ាួិខង រមមតាស�ីេីទអហអេករ

ចអខស រទអងេនយ តមេបលេាីមលួ េកួេ ិេស�សុអំាិផ�ររកកបួិខង រមមតា េី

េកេមងងងិ សងងមសីុត តរ ាេីសមយតកសភ �យែាងែាេារតាបនតេសបេេួមេា�ីេធ លតរ 

េេួេហាុផរេផ័ង្េ  

 េរសេីេាយេេទេា កង�យាមា ភេចអខស រសេមបរកត តិ មាត តបនន ារកត តិ ៧៥ ាតងបនន ារ

កត តិ ៥០ ែនរាមកេករកមក ីយអាលួ  ាតងិំបាមិ�បាង េារតាងាុតា�េេុានគមាតក�ុង

� អ២០១៤ េបែហរ៨៦៥ េានុេា សហនធអេម តក ាតងេបែហរ៩២១ េានុេា សហនធ

អេម តកក�ុង� អ២០១៥េ 

 ទាននមានងេនយ មាិ តយ�ារ ាតងេយទេបិារេរិេេបេសរកត តិ  ១,៥រារេានុេា

អេម តក េសាានង ៤៤ភ�ួ�ាកត តិ មាតសុប ែនរមកត តិ ចអអួមតាទារែបងែចកក�ុង� អ

២០១៤េ �មចអាលាទនកេករនកបអ ែនរមបរមានតរសង័្ួ ថាេេបេសរេេួគា ាាមា ភេ 

អចមទ� ចអហសេមបរភេមតាេបេកាី ិកតបេកង ាតងេេបេសរសេមបរផរេបេេយាងាេេ

ួេ េធ លតរ េតេសសេកសលង េសនធកតចក ាតងហត�� តាិុ ាងយអងថ ភ�េេចា�ាកត តិ
មាតែនរមតាទារាែបងែចកស�តាក�ុងេគរេេលចេហួ េេួកត តិ ទអងេនយ ានងេារត

ចអអួេរែផ�កមេេចា នសចមេហេធ ចនសមសា្បលមមាផាសតក�ររ បេេេា ាតងមានីេេទា ាតង

បេមេងទុកសេមបរិ េឆាួាបបនន ារចអេរយេេគយបមាមាត ាតងប តុ សា�តសុបមាតេ េេួែកក 

សអេខ កត តិ � អ ២០១៥ ទុកេករចអាលា ៦០៨េានុេា អេម តកមកត តិ គា ាិែបងែចកេ 

ទនកេករបេមេងទុកេាយមាិសា ករចុយមង� អ២០១៤ ប ុែា�េទយបីមេ ងេាយក�ី�មទមា បរមតា

រមមលួ  េហួមមសរេហាុែនរ�លម�េ 

 ៥.២.ដងអេពេពរបរលលាទបរទងិនងិេីបា 

 នសចែនរាបសត ញណងេរ ងអេេេុករលួទករទងានងាេេួ �យសអេេិ អេេល

ងអអច ិេេបេសរសតទបតងអអចមមេា�ីាេេួ េនមពផីរេបេេយាងនររបចរាត ាតង

ែប័េសខួាតួម ិប�យាមា ភេក�ុងកត តិ មាត ភេមតាេបេកាីមមលួ សអខស ក ាតងិកតប
                                                           
4 The CAMBODIA DAILY, JUNE 26, 2014 
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េកងេេួ មេា�ីាេេួ ិកតបេកង ាតងភេមតាេបេកាីសអខស កេេួមេា�ីាេេួ ាតង

មេា�ីបសខៈក�ុងាអែខងេ 

 ៥.២.១.ដយររ អេេលងអអច 

 មាកខី អេេលងអអចេេួេធ លតរ ាតងអមា ប េនមពបីអេ ផរេបេេយ ាង

ាេេួ ក�ុងេនយមាិេចញ បទប �ុ ែនរេរសេីចតបរកអខារ ាគា ាចតបរែចងេ ម

ំទហខង  ិេចញបរចែខនអ ស�ីេីែបបបទិសបសរ�ខៈកមាិ នន�ានធសភ 

ចុយ�កធទី១២ ែបក �ុ  � អ២០១៤ េេួេបសានធសភេ      ិេចញបរចែខនអេាយ �យមតា

េសបតមេគរិខង េបមបតបេាួា ាមា ភេ េបសតទបភេ  ាតងនធបមាាុ��  ាតងបទប �ុ �ផន

ក�ុង�ានធសភេ 

 នធបមាាុ��  បទប �ុ �ផនក�ុងសភ ាតងចតបរអមលួ  មតាមាែចងមេតអមលួ ផ�ររ

ងអអចំាេបសាសភេចញ «បរច ាបទប �ុ កកា�លសា» េនមពកីអខារសតទបតងអអច ាតងែបប

បទិស�ផនក�ុងបសរ�ខៈកមាិ យអនញនន�ានធសភេ  

 បរចែខនអបសរេបសានធសភេាយ នកសតទបត�ខៈកមាិយអនញបសរនធសភ ែនរ

ែចងថ «�ខៈកមាិ េុអេារតងេ�� ញសងងមសីុត តរ ាបសខយាមកចសរលមេបយុអបសរបាលា

េកួ»េ  

 បរចែខនអបសរេបសានធសភាែចងថ ក�ុងិេបយុអសុអិបអលាយយុអត តញិងាុតា�ាង

ចតបរ �ខៈកមាិ េុអេារតងេ�� ញសងងមសីុត តរ  ាង�កបេា្រមាមកសេងរាិខង េទ ាពតាមា

ែានធមេា�ី ាាអអងរយេធ លតរែាប ុេអ� យ ែនរមាភកតចកមកបអលាយ�ខៈកមាិ េ បនន បរេី

�ខបក័សេេសង យមាតាននកនអ�ខៈកមាិ យអនញ�ានធសភចអាលា៥ បរចេាយមា

បអខងររអងិចសរលមសេងងាិខង  ក�ុងិេបយុអេនញេេរម «បសខៈ» �ង�ខៈកមា

ិយអនញ�ានធសភ ាតងនធមេា�ី ាាអអងរយេធ លតរេ  

 កខីមលួ េទេា �យកខីេម កបេអ� យអសា� ាសតិេេបេសរទីេាេបមបតបេាួា

េេួអមា បបេរយសាីល�អេេញេនេនមែបមករ� អ២០១៤េ គា ាចតបរមលួ អែនរផ�ររ

ងអអចរាបេរយសាីល�អេេញេប�ិេម កេសភីេេបមសរផ�ុ អ ាតងិេប�ាុកមាេេួសា�តត តបី

េនទីេាេបមបតបេាួាេនយេទេ អមា បបេរយសាីល�អេេញាេបិសបតទទីេាេបម

បតបេាួាមបេអ� យអសា� មតាងាុ �ុ ាំាេបមេរនធេេបេសរសអរបរសអែនងមាត យបរតអងេី

�កធទី៤ ែបមករ � អ២០១៤ េេិមេរសថ សអរបរទុកេប�ិេសុបងេងរា កខីែនរកងកមា អង

េបេបរអតុប េធ លតរាេេបេសរងអេេហនង្េេរកមាក េនេរផាសតេត  ងេេសង ាតងេនណង
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មុបេរងចេក េ ករយីា ិរេី�កធទី២ ាតងទី៣ ែបមករ � អ២០១៤ កាាងមកេ 

 ទីបអផុាេន�កធទី ២២ ែបកករេ � អ២០១៤ មេា�ីាេេួេកសលងម��ផន�ា�ខបក័

េបមយាកមសុមាែកាងថ េប�ខបក័សេេសង យមាតចសរនធសភេនយ ទីេាេបមបតបេាួា

ានងេារតាេបកេកងត តញេ 

 មាកខី  អេេលបអរាងអអចេេួិេេបេសរា អសា�តសុបេេុេកបបខណ  េេួ

គា ាិបខ�ុ យបអ� រេានមេារតេេួអមា បរយសាីល�អេេញ ក�ុងិបេសរ បេេួហតង្េ

េរេកេមង�កា�  បខៈែនរកងកមា អងេបេបរអតុបបសរមាត េារតាេ�េេបេសរេនមពីិ រ

េទេាសមពា�តកកយា ានីបសរេកេមហុ៊ា ាតងង�កមាងអអច េាយេបេេងតមួិខង បសរ 

ងងងិ សតទបតមាុស័េ 

 កខីេចរេេួែកកមលួ េទេា �យរករេា្បិ េចញរតបតាបសរេេក ខួ តខ� ៈ  

ងលតរេបា�តែកត េចញរតបតាេិយេេេបសាបេនអបសង ាតងេេយរយអមា ងមបេនអបសង

ំាចសរបាលាេបអលាយរករេា្បេានងសអខុអ េេងេេហាទខណ មលួ  ិរេី�កធទី០៧ ែបាុេ � អ

២០១៤ ែនរមទេង�បុសនធបមាាុ��  ាតងចតបរេ េេងតមនធបមាាុ�� �ាេេយរមអចេកកមសុ
ម ាែចកេចរេសកយេីគ�  �ងងអអចាីាតេបាតបា�ត ាតងងអអចាុេិេ  ិយារតអង ា

ិេករត តា្ួ  ាេិយេេេហេកមមកសលនអា �យមាែាំា�មេកេមេបនក្�ាងងងេហេកមែា

ប ុេអ� យេ 

 កកំា�ម ស េបង ំបនួកនធមេា�ី នធមេា�ីេកសលងម��ផន ាតងមនួកនធមេា�ីស�ីទី ក�ុង

រិសែនរេេកងេ�� ញចសរលមេបយុអបសកសុបិសេបយអែបត តចិតិ ាតងេរកទតសេេិសែប

ប�ស នេេនក�កធទី១២ ែបប�ស � អ២០១៤ េាយេនេកសលងម��ផន ាស�ីបេនន សេេរេេក ខួ 

តខ� ៈ ងលតរេបា�តែកត កខីេេបេសរកមា អងេបេបរអតុបេេករអងររអង ាតង�មជារ 

េបមេរនធ េេយសងង តយី េួយី មតាំាេនែហកពលាបមាេេត េេួេចញនអេខ េីេសេក�ី ី
តង័ េបា�តែកត េស យមកិាររយសាីល�អេេញ េនមពចីសរលមក�ុងទត�សតទបតមាុស័ងា�មាត ១០ ប�ស 

ិរេី�កធទី០៥ ែបប�ស � អ២០១៤ ថម ◌ មេា�ីេប�ិគា ាននងទតសាអបារ េប�ិងា�េនមា្ែាបាលា

កង គា ាសុអេេបររថ� ករេរ◌ េ េាងរេាយប �ុ ករថ អមា ប ាតងមេា�ីរយិក�ុងាអែខង មតា

ាេប�តមចតបរេទ ែាេារតេស� ាេប�តមបទប �ុ បសរមេា�ីាេេួថ� ករេរ ក�ុងា្ួ ិរ 

ាតងិបអេ ផរេបេេយាងាេេួេត តញេ  

 េេួបែាគា ាបទប��ា�ត�ាចតបរែចងកអខារងអេីចអាលាេកសលង សមយតក�ខៈនធមេា�ី 

ងាុនធេរណបតិ ាតងទីេបនក្រយេធ លតរ  រយេធ លតរាីាតិរទី៥ ាកាតងនួកនធមេា�ី 

ននកនអេេួ�ខបក័េបមយាកមសុមាបេងរា ាតងបេងរាេកសលងនររចអាលា២៨ េេួរុប
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អមា បមាតមលួ ចអាលាេ េហួរយេធ លតរេាយ េនែាមាចអាលាេេចាហសានររេបមខ 

៦០០នករ  ក�ុងេនយសមយតករយេធ លតរមាចអាលា២៤៤សប ាតង ងាុនធេរណបតិមាចអាលា

២៣៨ សប េេមទអងទីេបនក្រយេធ លតរចអាលាេបមខមង ២០០សប ាតងមេា�ីាេេួមារ

បមសរេេចាសបេទេាផងេ ចអាលាសមយតកេធ លតរនកបអែបបេាយេារតាេេបេសរេនមពផីរ

េបេេយាងបសរ�ខបក័ិារងអអចេ  

 ៥.២.២.ដតអែងសនម្របចរតម ែខ័នសសាិមាព (Nepotism, 

Cronyism)  ិមងទអនសរផលន្េីេិរ (Conflict of Interest) 

 ាអែខងសេមបរបចរាត ែប័េសខួាតួម �យមកខីរេមម�ងផរេបេេយាង េ

សមយតក�ាបចរាត េ�េប ាតងែប័េសេួេេួមេា�ីាេេួ មេតេសសិយលួ  

េេមមែេយងេរកបា�ុប ាែាងតអង រាសមយតកបចរាត េ�េប ាតងែប័េសខួិារាអែខង

ក�ុងបិបា្បសរបាលាេេួិេេយសេ សគា ាាមា ភេេ 

 ាអែខងសេមបរបចរាត ែប័េសខួាតួម េារតាេមរេឃញថ េកាមាេនេសន

ែា េ�បរេកសលង បិបា្ នួកេធ ា ាតងមានីតមបអ� រយសាី េបា�ននក�ុងេបេទសកមសុមេ 

េបេទយបីម កមសុមមតាទារមាចតបរេបអងានងងអេេបក័េលកាតួម ែប័េសខួបចរាត
ាតួម ាេ�េបាតួមកកេេួ ែាេប�តាេីងលតរកតចករម ិេបេេនា�ងអេេបក័េលក ែប័េសខួ

បចរាត ាេ�េបាតួម �យមេេងែនរមតាអចទទលរួកា េហួ�មទអនសរផរ

េបេេយាង មតាអចេេងនងងលតរកតចករម�ាួុទបបេស�ស�សរបសរេធ លតរ ចតបរេបអងងអេេ
េុករលួ ាតងមតាេសបតមកាតិស �ុ ងងងិ សហេបមមាត ស�ីេីិេបអងងអេេេុករលួ

ផងែនេ ិេបេេនា�ងអេេបក័េលក ែប័េសខួ បចរាតាតួម ាេ�េបាតួមក�ុងបិបា្ 

អចឈាេេបេេនា�ងអេេេុករលួាេ ងសួ េេួបេលកេ�មាឥទបតេរេត តញេមក 

េហួ�កកមប តុ េបិមេ ងបអសេមបរិ េបអងងអេេេុករលួេ 

 ិយារតអង ាិែាងតអងមរកបខៈបក័េលក ែប័េសខួបចរាត ាេ�េបាតួម

េេួគា ាាមា ភេ ែនរាបតទរិស ាតងររអងិចសរលមេេួេេញេរញេ កខីម

េេចាកអេុងាេកាមាេនក�ុង�ខបក័ាេេួ ាតងតមបិបា្នធេេួគា ាិេាេាេតាត
ាាេ េេកនួកនធមេា�ី ហុ៊ា ែសាកកសា បរាេេមានររមេា�ីមតារាេកសលង ាបិបា្ាីមលួ ្

ាិ ួមទីកែាាងសេមបរេេបចអរាមាបក័េលក ែប័េសខួ បចរាត ាេ�េបាតួម4

5 ាតងថ 

                                                           
5 http://khmer.voanews.com/archive/hello-voa/latest/2292/2687.html  េហកសតងីសេង, ិិារបាិួប តុ

េ�េបាតងបក័េលកាតួមេនកមសុម, �កធ១៤ ែបត តចិតិ � អ២០១៤ 

http://khmer.voanews.com/archive/hello-voa/latest/2292/2687.html
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ិសបសរេលកេ�មតាែមាមយមធយាេសយកកេេ 5ួ

6េ  

 មិេតា បចរាត កសា ប�ី េបេាប�ាង�កាេេួ ាសមយតក�ខបក័ាេេួ 

េារតាមបរេ� ា មតាែមាមប តុ េនយេទ ប ុែា�ប តុ េនេាងរថ េបេបែនរេលកេ� ាិ ួម

េបកបយាិេឈា យមាអអងរេស�តមាីាតត តបីគា ាាមា ភេេ េនកមសុមេមននកនអ�ខបក័ម

ង�កមាងអអចសេេមចែាងតអងេបកបយា េករេក�ុងប�� ីេបកបយាបសរ�ខបក័េ េកេមេម

ននកនអ�ខបក័សអណារ្  ាេករ ាេេយសេ បចរាត កសា ប�ី េបេាប បសរបាលារាិម

េបកបយាេ ិេេយសេ សែាងតអងេាយ �យគា ាាមា ភេ ែនររាមាិេបកលាេបែយងក�ុង�ខ

បក័េនយេកួេ ិេយេ� ាេេយសតអងាអអងរេស�� អ២០១៣ កសាមេា�ីមារបសសរ�ខបក័

េបមយាកមសុមចអាលា១៤កខី េារតាេេយសេ សំាិេឈា យមេបកបយាាអអងរេស�

សេមបរិ េយេ� ាេ មំទហខង  េបកបយាត ្ួ េកាងទអងេនយ មាេេក ហុ៊ា ម ាី អួុ

៣១� អ កសាេបេសេេកនួកនធមេា�ី ហុ៊ា ែសា ិេឈា យេនមខណ រកអេងរសសយេ េេក សុប 

សសិា អួុ៣០� អ កសាេបេសេេកំបនួកនធមេា�ី សុប អា ិេឈា យេនេបា�តែកតេ 

េេក ស សុណ អួុ៣១� អ កសាេបេសេេកំបនួកនធមេា�ី ស េបង ិេឈា យេនេបា��េេ

ែតង េេក បួ សអអររ អួុ៣៤ � អ កសាេបេសេេកបួ ិុអ ងាុេបសាេេនទបសភ ិ

េឈា យេនេបា�កអេងរយមេ េេក ឌតា ទីអ កសាេបេសបសរ េេក ឌតា មានី េបសាាុេិ

កអេសរិេឈា យេនេបា�កអ� រ េេក �ីម  តទបី អួុ ៣៣ � អ កសាេបេសង�ងេមប �ុ ិងកង

េេេរេបមលសមតានេេក �ារ �ីម ិេឈា យេនេបា� កអ� រេ េេក មម ចា្នេបលខ្ 

អួុ៤០� អ កសាេបេសេេក មម េួេប ិេឈា យេនេបា�ារនអបង ាតងេេក ឌី ត តម�  អួុ

៣២ � អ មកសាេបបបសរេេក ហុ៊ា ែសា ិេឈា យេនេបា�ប� ួេេងេ  

 កកមា ៥កខី �ាបចរាត កសាបសរថ� ករននកនអ ាតងមេា�ីមារបសសរបសរថ� ករននកនអ�ា

�ខបក័សេេសង យមាត េារតាេេយសតអងំាិេឈា យមេបកបយាាអអងរេស� អខា�តទី៤េ

មំទហខង  កាាងមកែននសចម េេក �ងរ បសរ  អួុ៣៧� អ ាតងេេក �ងរ សភ អួុ ៣៨

� អ មកសាេេក �ងរ គអ សមយតកេេនទបសភ ាតងមេបសា�ខបក័សម ង័ ី ែនររាិ

េឈា យេនេបា��េេែតង ាតងប� ួេេងេ េរសេីេាយេេទេា កកមាបងបមសាបេងរា ាតងមា

ល តេបសរថ� ករននកនអមលួ ចអាលា�ា�ខបក័ាេេួមលួ េាយ េារតាេេយសតអងរាិ

េឈា យមេបកបយាាអអងរេស�េនមខណ រល�អេេញ ាតងមខណ រេសេមរបផងែនេ 

 មាកខីមេេចាទករទងានងិយារតអង ាតងែាងតអងសមយតកេ�េប បចរាត 

បេងរា លមទអងប�ី ាេបេាប ាកសា េនមពីិ ា ួមមេា�ីបសខៈបសរនធក�ុងមុបាអែខងក�ុងបិបា្

នធេ 
                                                           
6 http://www.phnompenhpost.com/lift/nepotism-family-problem 
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 ំទហខង កខី�ាបិបា្នធសភមាត េេក សុ៊ា ឆ្ួ  ាអអងរេស�មខណ រល�អេេញ

�ា�ខបក័សេេសង យមាត ាតងមងាុេបសា�ខៈកមាិ  េសនធកតចក ហត�� តាិុ បនគ ាតងសតា

កមា�ានធសភ ាេស�ំាង�ងេរណបតិនធសភ េេក េកង េប ងកុង ផ�ររប�� ីេឈា យ

បុ�ងរតកទអងងសរ�ាង�ងេរណបតិេធ ាេាយ លមទអងេាាររេីិេ�បរេ�ងបុ�ងរតក ាតងេា្រមាថ 

េេក មតា� ិេ  ា ង�ងេរណបតិង�ានធសភ ែនរសា បរមាាលនទីមង�ងនួកនធរ ាតង

ហត�� តាិុាែាងតអងេកេមេ�េបបាលាមេេចានករ លមមា កសាបេងរា កសាេបប បមសាបេងរា បមសា

�កា ាតងកាលួមេនម ំាបេេមិ ក�ុងង�ងនួកេធ ាបសរបាលា6

7េ 

 មិេឆាួាបេានងសអេខ ណងេរ េេក ឈង តុា ង�កនអរកានធសភ ាតងម

េបសា�ខៈកមាិ ទី៥ �ានធសភ ាយារទុកសអខុអ េេងេ�េបាតួម ែនរកអេុងេប�ិ េន

ក�ុងនធសភបសរេេក មតា� ិេ  ា ង�ងេរណបតិងនធសភមេេងេានមេារតតមចតបរ េេួ

េេកាែកាងេនក�ុងសា�តសីទិែសានត តមានធសភថ "េកេមេ�េបេប�ិេនក�ុងនធសភ

មតាមេេងបុសចតបរេនយេទ ំាែាេលកេ�ទអងេនយមាសមាភិេ"7

8េ 

 ំទហខង េផ័ងេទេា កខីេ�េប ែប័េសខួ ាតងបចរាតាតួមក�ុងបិបា្

េកសលងបសរបាលា មង�កមាងអអចនធមេា�ី ែនរែាងតអងកសា ាកាតងេបេាប ាតងសមយតកេកេម

េ�េបបសរបាលា េារតាយារតអង ាែាងតអងមមេា�ីបសខៈបសរនធក�ុងមុបាអែខងសិតាេន

េេិមិេ�បរេ�ងបិបា្បសរបាលា មាេេក សុប អា នធមេា�ីទីស�ីិ�ខៈនធមេា�ី េេក 

េ� អអហុង នធមេា�ីេកសលងិបេទស េេក ចម េបសតទប ងាីានធមេា�ីេកសលងរខត យ�កមា 

ែនរេនេេរេាយេារតប�សេេប�មនធមេា�ីេកសលងំស្ហកមា ាតងសតបពកមា េេក សុ៊ួ ែសម 

នធមេា�ីេកសលងែ   ាតងថមេរ េេក ម យារាស ង�ងេទបលតរបនគមាត�ាកមសុម េេកងល

ា ញុតរងាុេបសាទីេី�ានធសភ េេមទអងនធមេា�ីេនតមបអ� េកសលង មានីមេេចាេផ័ង

េទេា សសមពែីាេេក រម ួុតាេទេង េបសាងងងភេេបអងងអេេេុករលួ កកមាកសាេសីម� ករ

ិារិ សេនេេិមបសង បរបសរេេកេេួេន ររផងែន8

9េ 

 មមលួ គ� េាយ មាកខីមេេចាទករទងានងត តសមតាភេមេា�ីបសខៈបសរនធ ែនរ

                                                           
7 បុតច សុស ី and Kevin Ponniah, សេេសង យមាតេស�ង�ងេរណបតិសភេាាររេីិេ�បរេ�ងបុ�ងរតកនកេេចា
សេមពម http://www.postkhmer.com/; Thu, 23 October 2014 

8 េេក ឈង តុា េចញមុបិរ េេងេ�េបាតួម ក�ុងនធសភ, េ�ហទអេ្េនមងមសតរ �កធងសង  ទី១១ ែបត តចិតិ 

� អ២០១៤  
9 បុតច សុស ី and Kevin Ponniah, សេេសង យមាតេស�ង�ងេរណបតិសភេាាររេីិេ�បរេ�ងបុ�ងរតកនកេេចា
សេមពម http:កកwww.postkhmer.comក; Thu, 23 October 2014 
 

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/98709-2014-11-11-02-31-56.html
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មេា�ីបសខៈក�ុងាអែខង មេតេសសសមយតករយេធ លតរ ិារិ បរ ាេ�បរេ�ងេកេមហុ៊ា

កកយា ែនរកខី ាសកមាភេទអងេាយ�យមិ អេេលបអរា នធបមាាុ�� �ាេេយរមអចេក

កមសុមមេត ១២០ ែនរាែចងថ ◌ មុបស�ាសមយតករយេធ លតរមាត តសមតាភេានង
សកមាភេណងត តម� យីតៈែផ�ករខត យ�កមា ាំស្ហកមា េហួ ានងិិារាអែខងអមលួ ក�ុង
មុបសបសខៈ◌  ាតងផនុួេីមេត៣៥ �ាចតបរស�ីេីសហរកបា�តកៈមេា�ីរយិសីុត តរ�ាេេយ

រមអចេកកមសុម ាែចងថ ◌ េារត�មជារមេចរណានររង�ករយិាសតិចសរម
សមយតកក�ុងេកេមេបនក្លតរ ាេ�បរេ�ងេកេមហុ៊ាកកយាេេួេន ររាេេួេបេេរ◌ េ 

ំទហខង កខីេយទេបិារ ស�ីេីត តសមតាភេថាេបេេនា�ផនុួេានងមេតណងេរ កក

ំា�ម ងសា េា្បមុាីា្� នធមេា�ីេកសលងេសនធកតចក ាតងហត�� តាិុ មសមយតករយ    េធ លតរ ាតងម

េកេមេបនក្លតរ�ាបករត តទារ្ួកមសុមែនរមបករត តទារ្ួកកយាមលួ េ ចអែខក

កកំា�មេុ �នមហលា មនធមេា�ីេបាតលសងមនួកនធមេា�ី ែនរមសមយតករយេធ លត

រ  េហួមាាលនទីមបករត តទាបតិ�ាបករត តទារ្ួកមសុមេ បករត តទាបតិ�ា

បករត តទារ្ួកមសុម�យមបិបា្កកយាកកនសចមែផ�ក�ាត តម� យីតៈែផ�ករខត យ�កមា 10េ 

 េបតមួិខង  ស�ីេីិ�ួា�មាេបេា្បសុច តាភេថ� ករមាត � អ២០១៤ ែនរា

េចញផ្ួិរេីេេរកាី្េាយ ាេរកេកងថ ប តុ បកបេលកាតួម ាតងងអេេេុករលួ មា

ិមបរទករទងគ� េ ងេេរ េហួាកីររេរក�ុងត តស្ួបសខៈ ាតងតមបិបា្

សអណារ្ បសររយេធ លតរ ែនរាេប�ំាមាភេងា�រួនររេបេា្បាីាតនធ ភេេបា យេាងរ 

ាតងេេរបាយាបសម ករកតចកបតាបអេបនងែេបងបសរងងងភេេបអងងអេេេុករលួេ 

៥.២.៣.ដភពពមិន្នបតីសអូប ិមងយរបម្េបងេេាព�ិ�ីិេីបា 

 េន� អ២០១៤ ងងងភេេបអងងអេេេុករលួាេបមសរ ិេបិសេទេាសមពា�ត�ាមេា�ី
ាេេួ ាតងមេា�ីបសខៈក�ុងាអែខងា៩៩.៩% �ាចអាលា ៥២៥៥ សប មេា�ីរយិ

ែនរមបរិ ាេ�កតចកេារតេបិសេទេាសមពា�ត ាតងបអខុរ� អ២០១៤ សេមបរបប២� អេបិស  

ម�ងេ មិេតាមេា�ីមលួ ចអាលាាេបិសេទេាសមពា�ត ប ុែា�ិ េបិសេទេាសមពា�ត�លេារតេបក

ចអហ េេរយថេលកេ�មាេទេា សមពា�តេេចា�លរាសង័្ួ  េហួងងងភេេបអងងអេេេុករលួ

�លងេងងាងអេីេទេាសមពា�តទអងេនយេ មេា�ីាេេួ ាតងមេា�ីក�ុងាអែខងមេេចាមាេទេា 

សមពា�តេេចាេរសរបរមតាបមាតេ 

 មាិេយទេបិារ ាតងទកតីកខង ងអេីភេមតាេបេកាីសអខស ក ាតងិកតបេកងេេួមេា�ី
ាេេួ ែនរក�ុងេនយ រករេា្បានងកខីកតបេកងកត តិ  ិ អេេលនីបាី ាតងិបេខ� ញេចញ

                                                           
10 េ�ហទអេ្េនមេត� ា �កធទី ០៩ ែបកុម�ៈ � អ២០១៥ 
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េេួបងបអ ភេមតាេបេកាីក�ុងិេេយនសទីតអងេកសលង មានី ិ តេរ្ួបសខៈមេនមេ 

 ក�ុង� អ២០១៤ កខីែនរបា�េរចេសា  រករេា្បានងភេមតាេបេកាីក�ុងិេេបេសរ

បាសាយអាលួមតាេានមេារត គា ាាមា ភេ ាតង�ខេាួាភេ �យិេេបេសរហត��បពទាែនរ

ាផ�ររេេួងងងិ មសរាតបតសករ តGlobal Fundង េនមពេីបួុទបេបអងានងយមធយេងនសង េបង 

ាតងេ�េាយញរ េ េនចុង� អ២០១៣ ងងងិ មសរាតបតសករ តGlobal Fund) ាកេឃញិ

រលចបាាអ ាតងិេសរកត តិ មតាេានមេារត ក�ុងយអាលួ ហត�� តាិុែនរផ�ររេេួមសរាតបតសករនររ

េបេទសកមសុម េនមពេីបួុទបេបអងានងយមធយេងនសង េបង ាតងយមធយេ�េាយញរេ ួិខង ា

ការសមង ររថ ក�ុងចអេអមទនកេករចអអួ២២០,៣េានុេា  ែនរិ តេរ្ួងបតិ

កតចកទសេបសរងងងិ មសរាតបតសករ ាេស�សុអេាេាេតាតាាេនយ មាែាកកបេរទនកេករ

ចអអួ៨៦,៩េានុេា ប ុេអ� យ10

11េ 

 មំទហខង  កខីិេយទេបិារ ាតងទកតីកខង  ចអេរយនធេរណបតិេកសលង

បសខិ ាតងននកយ��ស ា ទទលរែផាងបតិកតចកេ�បរេ�ងបិាីួកានងកួា� ាតងបក័េលករករ

េា្បិ កតបេកងេករ ែនរាមកេីិេកេតា្ួ កួា�ននកយ��ស ាេរសទមធារេនបិាីួងកានង

កួា�កសានអ ីក�ុងេបា�បនន ួមាយ្ួ 11

12េ  

 កខីយេមា យនីបាីនករ អ�  េនាអបារបនងកករ �យមប តុ ែនរេរចេសា  ក�ុងចអេអមកខី អេេល

បអរានីបាី ាតងិបេខ� ញេចញ�ាាអបារេផ័ង្េទេាក�ុងរយសាីល�អេេញេ េបមេរនធមង

២០០នករ មកេីសហ�មាងបនងកករ បុកីីខ កាេគរ ាតងសហ�មាងមលួ ចអាលាេទេា ាេករ

រកាបខ�ន ងេងងងភេេបអងងអេេេុករលួ ំាេបកិេសុបងេងរាងអេេេុករលួទករទងានង

កខីេាយេ ងងងភេេបអងងអេេេុករលួ ាងាុ �ុ ាំាាអអងង�កលសមតចអាលា៧នករចសរយលប 

ាតងេេមទទលរួកាសតរកាបខ�ន ងេនយ ប ុែា�មតាទារមាិេឆាួាបអមលួ េនេកួេទេ12

13 

ផនុួេត តញ ាអអងង�កលសមតបនងកករចអាលា៧នករ េារតាយបរឃុអបាលា ាតងផ�នន េទស បនន បរេីា

ា� េនមុបបេរយសាីល�អេេញ ិរេី�កធទី១០ ែបត តចិតិ � អ២០១៤ រករេា្បានងប តុ រសបងតស

ទនកសមុួក�ុងមសរេធ ាបសរេលកេ� ែនរមិទទលរបុសេារតបសរអមា បរយសាីល�អេេញ13

14េ 

 ភេមតាេបេកាី ក�ុងិេេយនសទីតអងេកសលងសុណលតរ ាតងិផ�រររុួេគរ
                                                           
11 េ�ហទអេ្ល�អេេញប ុស�ិ �កធទី ០៣ ែបមករ � អ២០១៤ 
12 េ�ហទអេ្េនមងមសតរ �កធទី ២៨ ែបំសភ � អ២០១៤ ាតងេ�ហទអេ្ំា�ម�ាតែបា �កធទី ២ ែបមតកុន � អ ២០១៤ 

13 ង�កលសមតបនងកករេកររកាបខ�ន ងេងងងភេេបអងងអេេេុករលួ, ត តទាុរអងងា�មាត តRFIង,ផ្ួ�កធទី ៧ ែបក

ករេ � អ២០១៤ 

14 េសចក�ីែកាងិខង លមសងងមសីុត តរេថរ រេទសិយបរ ាតងឃុអបាលាាអអងសហ�មាងបនងកករទអងេអេីនករ �កធទី
១២ ែបត តចិតិ � អ២០១៤ 



 

ទអេ្ 22 
 

ាេេួេេួគា ាចតបរ ែនរមាទីតអងេនត តកីកមសុមេេិមក�ុងសសរ ារមេនមា បខណ ៧មក

រ រយសាីល�អេេញ េារតេេយនសេទីតអងកាីក�ុងបខណ ទលរេគក សិតាក�ុងប តេតខត តទាបិាមាតសុប

ភេបសខៈ ែនរិេេយនសទីតអងេាយ េារតាែបងែចករុួេីិរករេទេាសមពា�តប

សខៈេ បុ�ងរតកចអាលាយតា៦០០នករ ាេបករុួេគរាេេួ េេួេបសានួក

េធ ាទទលរាក�ុងម� ករ្ ៣០០០នុេា  ងាុេបសានួកេធ ាទទលរា២០០០នុេា  

េបសាិ តេរ្ួទទលរា១០០០នុេា  ងាុេបសាិ តេរ្ួទទលរា៨០០នុេា  

ាតងបុ�ងរតកបមាតា៥០០នុេា  បខៈែនរថ� ករននកនអេកសលង�តាេីនធមេា�ី នធេរណបតិ 

ងាុនធេរណបតិ ាតងង�ងនួក េេមទអងង�ងនួកង�ាង�ងនួកេធ ាននេនក�ុងេកសលង

េាយ ាទទលរចអែខកេ ងេេចា14

15េ  

៥.២.៤.ភពពមិន្នបតីសអូបដិមងយរបម្េបងេេាព�ិ�ីបសរៈ
បបរងតអែង 

 ួិខង ាសាាារថេសនែាទអងងសរ�ាមេា�ីបសខៈក�ុងាអែខង កកមមេា�ី
ាេេួថ� ករេេិមបសរ�ខបក័ិារងអអចេ ��ករមេបេា្បេេហួែនរមេា�ីបស

ខៈបសរនធក�ុងាអែខងមាាលនទីក�ុងចនសមសា្ប�ខបក័ ែនរអចមេបសា ាថ� ករននកនអ

េកេមិស�ខបក័�ាអមា បមសរេធ ា ាតងបិបា្មានី ាិ តេរ្ួាីមលួ ្ ាសមយតក

េកេមិសចុយេេងនងមសរេធ ា�ខបក័មេនមេ េលកេ�មមេា�ីបក័ ាតងេប�សកមាភេ�ខបក័

ិារងអអចេ មលួ ចអែខករុួេីភេមតាេបេកាី េារតាេេបេសរេនមពបីអេេញិស ាតង

សកមាភេបសរ�ខបក័ ាផ�ររេំា�ខបក័ េេរយមេា�ីបសខៈបសរនធទអងេនយមតា

មាេករែបេ�បរេគារ េនមពផីងារផងងរយីតភេេបយអ�កធ បសរេលកេ�ាផងេ  

 ក�ុងចអេអមទកតីកខង  ាតងិេយទេបិារងអេីភេមតាេបេកាីសអខស កេេួមេា�ីបស

ខៈក�ុងាអែខងមា១៣១កខី ក�ុងេនយកខីមបររករេា្បមមលួ មេា�ីសីុត តរបសខៈក�ុង

ាអែខងមា ៨៣កខី បិបា្ាុេិ ៥កខី កងកមា អងេបេបរអតុប ៣៨ កខី ាតងអមា

បមសរេធ ា ៥កខីេ  
 

                                                           
15 Cambodia Daily, 29 August, 2014 
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 មេា�ីសីុត តរបសខៈក�ុងាអែខង េារតាេយទេបិារថ ាេបេេនា�ភេមតាេបេកាីលម

មា េបសា ងាុេបសាមានី  េបសាិ តេរ្ួ ាតងងាុេបសាិ តេរ្ួេសេកេ ម

ំទហខង  កខីេយទេបិារេរេបសាមានីសុ តេេនីកាីេបា�េេយសីហាុ ែនរាសីុេញ េចញ

បាងរកមាសតទបតនីបសខៈបសរនធមតាេបេកាីមេេចានសចម នីាអបារបនងែេេកទបរបអរាេរេសចក�ី
យសានអខន ង តស.យ.ខ) ាតងរតបតាបសរនធមេា�ី ងុនម ិុារនម េេមទអងនីចតេ�ក មផាសតបសខៈ 

សេមបរេប�សលាចត15

16 ាតងកខីងអេេេុករលួ រលចបាាអកត តិ មាតេនក�ុងមានីងបរ អេបា�តែកត ម

េតេសសរករេា្បមមលួ េេកេបសាមានីងបរ អែាម�ង េហួកខីេាយ េារតាេសុបងេងងាេេួ

ងងងភេេបអងងអេេេុករល 1ួ6

17 េ 

 មេា�ីកងកមា អងេបេបរអតុប កកមាេា្រមាេយទេបិារទករទងានងិកតបេកង ាតងភេ

មតាេបេកាីសអខស កែន ំទហខង  កខីេយទេបិារ ាតងយបរបាលាេេួងងងភេេបអងងអេេ
េុករលួ េរមេា�ីា�រេកសលងម��ផនម� ករ ាតងេកសលងួុាត�បមរម� ករ ិរេី�កធទី១ ែបមតកុ

ន � អ២០១៣ មបររករេា្បសអខស កមេករចអាលា២.៥០០នុេា អេម តកេ យាមបរេយទទអង២

នករ េារតាិារេទសំាមបរេាបនគួៈេេរ៣� អ ែាងាុតា�េទស២� អ េនក�ុងេាបនគ 

ាតងបសង បរំ ាសងយមធយចតា�េយាងេេគយ ែនរមភ�ីេនមបខ�ន ងម� ករ្  ចអាលា ១២០០នុេា អ

                                                           
16  េ�ហទអេ្េនមងមសតរ �កធចា្ន ទី៥ ែបំសភ � អ២០១៤  
17 េ�ហទអេ្េនម ងមសតរ �កធទី៧ ែបកុម�ៈ � អ២០១៤ 
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េិហ�តក២. េបេលទមេា�បីសខៈក�ុងាអែខងែនរេារតាេយទេបិារ 

ងអេភីេមតាេបេកាសីអខស ក 

http://www.dap-news.com/2011-06-14-02-39-55/85946-2014-05-05-08-00-29.html
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េម តក17

18េ 

 េេុេីេាយ មេា�ីអមា បមសរេធ ា មេា�ីបេេមិ េនត តស្ួយរផរ ាតង�េេេិនសចម 

នួបខណ កសសរ ារនធរយរផរ ាតង�េេេិ កកមាមបររករេា្បានងងអេេភេមតាេបេកាី

សអខស ក ក�ុងេេរបអេេញាលនទីភកតចកបសរបាលាែននសចមកខីរករេា្បានងបទកអែហងួកបសរ

នួសសរ ារ ាតងនួងសសរ ារនធរ�េេេិេេមួបនន ួេ មេា�ីទអងេីនករេាយ េារតា

េារតាយបរបាលាប��ស ាេងងងភេេបអងងអេេេុររល 1ួ8

19េ  

 មាកខីេយទេបិារេេយរយអមា ងងមបេនអបសងរយសាីល�អេេញ ាតងេកខប�� ី�ា 

ងួាិងមបេនអបសងរយសាីល�អេេញ េីបទេនញ�កធមតាេានមេារត ាតងបទសីុសអខស កែនរមបរ 

រករេា្បាតងកខីេនញ�ការករេេួបងបអាសតនី-ផនយមលួ កែាាងក�ុងសសរ ារបនងកករ២ បខណ ទលរេគ� 

រយសាីល�អេេញ19

20េ 

 

 ក�ុងចអេអមកខី�ាងអេេេុករលួរករេា្បមមលួ មេា�ីបសខៈក�ុងាអែខង មា៦

កខី ាយារត តសាិ តមួៈកបងសអខុអ េេងប��ស ាេាុេិ១៣កខី កអេុងេសុប

ងេងរា ាតងមា១៣ កខីេផ័ងេទេា ាយារត តសាិេេួងងងភេេបអងងអេេេុករលួ តង.

ប.េងេ  

                                                           
18 ិែសាល�អេេញប ុស�ិ �កធចា្ន ទី១៧ ែបកុម�ៈ � អ២០១៤ 
19 ិែសាេិយសា�តភេចុយផ្ួិរេី�កធទី១៩ ែបសី� � អ២០១៤ 
20 េ�ហទអេ្េនម ងមសតរ �កធទី៨ ែបកករេ � អ២០១៤ 

កបងសអខុអ េេង

ប��ស ាេាុេិ 

៦កខី 

កអេុងេសុបងេងរា 

១៣កខី 
យារត តសាិេេួ 

ង.ប.េ 

១៣កខី 

មតាមាេា្រមា 

99 កខី 

េិហ�៊តច៣. ចអាលាកខីែនរាយារត តសាិ ាងា�រ�មាង 
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៥.៣.ដគា ិតមា ភព�ិនទពាសពត�មដិមងហមរ��តត�ររ្សរគ្ប័សអំ ិរន 

គា ាេា្រមា ាួិខង ងអេីេទេាសមពា�ត ាតងហត�� តាិុបសរ�ខបក័ាេេួ ម

េតេសស�ខបក័ិារងអអចេ មតាថបសខៈយាេទ សសមពែីាសមយតកបសរ�ខបក័ មតា

ែនរាទទលរួិខង ហត�� តាិុេបយអ� អេកួ េ េបេប�ៈ�ាកតចកេបយុអ ាតងសា�តាបសរ

�ខបក័េុអែនរាេរកេកងេីិេប�ួិខង ហត�� តាិុេបយអ� អ ាបចកុបពា� ភេបិា

ភេហត�� តាិុ�ខបក័េ �ខបក័ាួកេរសថាេប�ួិខង េបយអ� អេេកសលង

ម��ផន ាេកសលងេសនធកតចក ាតងហត�� តាិុេ �ខបក័ាេេួបាយ មេតេសស�ខបក័ិារ

ងអអចារករ ាតងយលរអគកប� ករិ �ខបក័េ 

មិេតា �មា�ខបក័ាេេួមលួ ចអាលាាែចកយួួិខង ហត�� តាិុនររ

បសខៈយាក�ុងងអកុងេេរួុទបនិេយេ� ា ាតងតមេេនា�តិខង មករេករេ កាាងមក 

�ខបក័សេេសង យមាតារួិខង េីចអខស រ ចអអួែនរាមកេីិ�ងសង ស សេមបរ

េេនា�ិ ខង មលួ ្ នសចមក�ុងកអកុងេេរេប�ាុកមាមេនមេ   

េទយបីមេ ងេាយក�ី ិរេី�កធទី២៧ ែបប�ស � អ២០១៤ កកមាប តុ មលួ �ាហត�� តាិុ�ខ

បក័ េេួមេា�ីមារបសសរមលួ សប�ា�ខបក័សេេសង យមាត ាេយទេបិារថ� ករននកនអបសរបាលា

រករេា្បានងភេមតាេបេកាីងអេីហត�� តាិុ ាតងសអខស កេ ប ុែា�ង�កនអរកា�ខបក័សេេសង យមាត 

ាបនតេសបថមេេងេបឌតាេ �ខៈកមា បតិត តា្ួ �ខបក័សេេសង យមាត ាេិយេបយុអម

បនន ារមលួ  េនេសេរ�កធអទតាា ទី២៨ ែបប�ស � អ២០១៤ េាយ េនមពេីប�ិេបយុអេករត តា្ួ នកេរ
រេេកេសី ខករ សុភេ េីសមយតក�ខៈកមាិ នួក ែនរមយអាលួ ិេេក កនម សុណ 

ងាុេបសា�ខបក័សេេសង យមាត ាតងមងាុេបសាទី១ �ានធសភ20

21េ 

ួិខង សេងរាបសរបុមែេហ�រ េីិចអអួបសរ�ខបក័ាេេួក�ុង សកមា 

ភេ�ាិេជសនេយេ� ាិរេី� អ២០១៣ កាាងមក  (មតាលមប��ស រា�មាចអអួេរ
េបេា្បផ័េ�ផ្ួ ិផ�ររមងអេអួ ាតងិទតញសាានកេ� ា)  ាកេឃញថ �ខបក័

េបមយាកមសុម ាចអអួមមបាម ១៥,០០០,០០០ នុេា សហនធអេម តកសេមបរួ ុទបន

ិេជសនេយេ� ាទសទអងេបេទសេ ចអែខក�ខបក័សេេសង យមាតចអអួេបមខ

៣,៥០០,០០០ នុេា សហនធអេម តក បខៈែនរ�ខបក័ហ�៊ហាសុតាបុតចចអអួេបមខ

៥០០,០០០ នុេា សហនធអេម តក21

22េ  

                                                           
21 េ�ហទអេ្ Cambodia Express News តCENង  ល�អេេញ. �កធទី ២៨ ែបប�ស � អ២០១៤ 
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េេិួេីាសេងរាេេរិចអអួក�ុងួុទបនិេយេ� ា បុមែេហ�រ ាសេងរា

ែកមេទេា េរិបា�ផ�ររេករិ សបសរបុ�ងរកកយាសេមបរមងអេអួ ាិកបងេហនធ

ចនសមសា្ប េេួេមននកនអ�ខបក័ិារងអអច បខៈែនរកខីទអងេាយ ាិ ួមិទតញ

សាានកេ� ាក�ុងួុទបនិេយេ� ាេ 

 

៦. សិបមេធ ិដិមងងិរបសិរ 

ិសេងរាក�ុងកអកុងេីមករ នររែបត តចិតិ � អកេឃញេ ងេ�ចអសរមា ២១៧ 

កខីេុករលួទករទតាាេេួេ ភេមតាេបេកាីសអខស កេេួមេា�ីបសខៈក�ុង

ាអែខង�យមា១៣១កខី បខៈែនរកខីមប តុ ែនររករេា្បានងិេេបេសរបាសានធ

មតាេានមេារតមា៦០កខី េហួកខី អេេលងអអចមា៣កខី កខីរករេា្បានងប តុ ែប័

េសខួ បចរាតាតួមមា១៨កខី ាតងភេមតាេបេកាីសអខស កេេួមេា�ីាេេួ

មា៥កខីេ 

មាិេេបេសរបាសានធមតាេានមេារត បេេមរា�ខបក័ាេេួចអាលា៦០កខី 

ាការេតណងេរក�ុងេនយ �យមកខី�ាិេេបេសរបាសាមាុស័បសរនធ នសចមិចសរ

លមេីសអអករកងកមា អងេបេបរអតុប ាតងមេា�ីរយិសីុត តរ ាតងិេេបេសរេបេា្បផ័េ�ផ្ួ

បសរនធ ក�ុងិេប�សកមាេបអង ាគអេទចអេរយ�ខបក័ាេេួ ាតងថ� ករននកនអ�ខបក័

េផ័ងេ 

ចអាលាកខី�ាភេមតាេបេកាី�ាិេេបេសរបាសានធមតាេានមេារត ក�ុង� អ២០១៤េាយ �យ

មាិសា ករចុយ េបេេប�បេបេបានងងអកុងេេរេជសនេយេ� ា េីែបក �ុ  នររែបកករេ � អ

២០១៣កាាងមក ែនរមា៣៤៣ កខីេ កខីណងេរេកាមាេន១០រយសាី េបា� េេួ

ែកកេនរយសាីល�អេេញ េបា�កអ� រ ាតងេបា�កអេងរបអ មាកខីេេបេសរបាសាមាុស័

បសរនធ បេេមរា�ខបក័ាេេួេេចាមងេ� េបេេប�បេបេបមមលួ េបា�េផ័ងេទេាេ 

េបេា្បផ័េ�ផ្ួនធ េេួែកកទសទស័ាងមាតកមសុម តទទកង េារតាេេបរេសរេនមពគីអ

េទ ាតងេជសនរា�ខបក័េបមយាកមសុម ាេជសន តយ�ារេបអង�ខបក័េផ័ង ាតងេនែា



 

ទអេ្ 27 
 

បា�ភេរអេងេងក�ុងិផ័េ�ផ្ួបសរបាលា22

23េ  េន� អ២០១៤ ចអាលាេបែហរ៩០�ាេា្រមា

ែនរាសេងរា �យាផ័េ�ផ្ួសកមាភេបសរថ� ករននកនអរយេធ លតរែនរេ�បរេ�ង

េេួ�ខបក័េបមយាកមសុម េហួ ៧៥% �ាបានមប�ាសកមាភេទអងេនយ�យាតេួគអេទ 

ាតងចអខុចរមបសរេធ លតរ ាតង�ខបក័ិារងអអច  ាតងមា២៥%  តយ�ារ ាេបអងេានង

�ខបក័េផ័ង មេតេសស�ខបក័សេេសង យមាតេ 

បិាភេាមា ភេ�ាិេ�បរេ�ងកត តិ េនកមសុម �យេនមាកេមតាទបមណា អងេនេកួេ 

រយេធ លតរកមសុមមតាាផ�ររេា្រមាេ�បរេគារនររបសខយា ាតងសមយតកសភ ងអេី

កត តិ មាត ាតងសកមាភេហត�� តាិុបសរបាលាេនថ� ករមាត ាតងថ� ករេេិមមាតេ កត� េាយបងរិ 

រអកនររេបមេរនធ ាតងនធសភក�ុងិតមេាិយួ�ួបសររយេធ លតរ ាតងិ

ទមទរារយេធ លតរទទលរបុសេារត ចអេរយិេ�បរេ�ងេករិ សបសខៈបសរបាលា

ែនរលមមា ិេបមសរចអខស រ ាតងិេេបេសរមសរាតបតបសខៈននេបកបេេួេបសតទប

ភេេ 

 កខីគា ាាមា ភេមលួ  �យិេ�បរេ�ងចអខស រ�ាកត តិ មាត   ែនរាេីិេបមសរ 

ចអខស រេីិរករ ិនស ាយលរេទេាសមពាត�បសរនធ រយេធ លតរកមសុមកកមតាា    ផ�ររ

េា្រមាេ�បរេគារ ាួិខង  ាតងិេាាររចតសរេសរនររបសខយាែនេ  

 មាកខី អេេលងអអចមលួ ចអាលា េេួេធ លតរ ាតងអមា ប េនមពបីអេ ផរ

េបេេយាងាេេួ ក�ុងេនយមាិេចញរតបតា បទប �ុ ែនរេរសេីចតបរកអខារ ាគា ា

ចតបរែចងេ មំទហខង  ិេចញបរចែខនអ ស�ីេីែបបបទិសបសរ�ខៈកមាិ 

នន�ានធសភ ចុយ�កធទី១២ ែបក �ុ  � អ២០១៤ េេួេបសានធសភេ 

 មិេតា បចរាត កសា ប�ី េបេាប�ាង�កាេេួ ាសមយតក�ខបក័ាេេួ 

េារតាមបរេ� ា មតាែមាមប តុ េនយេទ ប ុែា�ប តុ េនេាងរថ េបេបែនរេលកេ� ាិ ួម

េបកបយាិេឈា យមាអអងរេស�តមាីាតត តបីគា ាាមា ភេេ េនកមសុមេមននកនអ�ខបក័ម

ង�កសេេមចែាងតអងេបកបយា េករេក�ុងប�� ីេបកបយាបសរ�ខបក័េ េកេមេមននកនអ�ខបក័

សអណារ្  ាេករ ាែាងតអងបចរាត កសា ប�ី េបេាប បសរបាលារាិមេបកបយាេ ិេេយស

េ សែាងតអងេាយ �យគា ាាមា ភេ ែនររាមាិេបកលាេបែយងក�ុង�ខបក័េនយេកួេ ិ

េយេ� ាេេយសតអងាអអងរេស�� អ២០១៣ កសាមេា�ីមារបសសរ�ខបក័េបមយាកមសុមចអាលា

                                                           
23 ួិខង បុមែេហ�រក េបមបតបេាួា ិេយេ� ា ាតងកអែខទេមងរ ២០១១ ល�អេេញ ែបមនី � អ២០១២េ 
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១៤ កខី  េារតាេេយសេ សំាិេឈា យមេបកបយាាអអងរេស�សេមបរិ េយេ� ាេ  

កកមា ៥ កខី�ាបចរាត កសាបសរថ� ករននកនអ ាតងមេា�ីមារបសសរបសរថ� ករននកនអ�ា

�ខបក័សេេសង យមាត េារតាេេយសតអងំាិេឈា យមេបកបយាាអអងរេស� អខា�តទី៤េ

មាកខីមេេចាទករទងានងិយារតអង ាតងែាងតអងសមយតកេ�េប បចរាត បេងរា លម

ទអងប�ី ាេបេាបេនមពីិ ា ួមមេា�ីបសខៈបសរនធក�ុងមុបាអែខងក�ុងបិបា្នធេ  

 ក�ុងចអេអមទកតីកខង  ាតងិេយទេបិារងអេីភេមតាេបេកាីសអខស កេេួមេា�ីបស

ខៈក�ុងាអែខងមា១៣១កខី ក�ុងេនយកខីមបររករេា្បមមលួ មេា�ីបសខៈក�ុង

ាអែខងមា ៨៣កខី បិបា្ាុេិ ៥កខី កងកមា អងេបេបរអតុប ៣៨ កខី ាតងអមា

បមសរេធ ា ៥កខីេ ក�ុងចអេអមកខី�ាងអេេេុករលួរករេា្បមមលួ មេា�ីបសខៈក�ុង

ាអែខងបអេ ផរេបេេយាងាេេួ មា៤% េារតាយារត តសាិ តមួៈកបងសអខុអ

េេងប��ស ាេាុេិ១០%កអេុងេសុបងេងរា ាតងមា១០%េផ័ងេទេា ាយារត តសាិ

េេួងងងភេេបអងងអេេេុករលួ តង.ប.េងេ  

  

ងាុបសាងមលួ ចអាលា ក 

១. ងាុមា្ចតបរ ស�ីេីសតទបតទទលរាេា្រមា េនមពសីនំាមាិេបកចអហេា្រមាម

ងាតបម ាតងងាុ �ុ ាំាបសខយាទទលរាេា្រមាផាសតិ ាតងសនថ ចតបរ

េាយេារតងាុតា�ចអេរយយាេ�បរសប េេួគា ាិេ សេងង េហួេា្រមាេារតផ�ររយសាតម

សអេខ  េេួឥា�តា�កា ាា�មាទបេ 

២. បេងរាចតបរស�ីេីហត�� តាិុ�ខបក័ាេេួ ាតងប��ា�តស�ីេីហ ត�� តាិុបសរ�ខបក័

ួុទបនិេជសនេយេ� ា 

៣. ិេប�ត តេបបាកមាមេតមលួ ចអាលា ក�ុងចតបរេបអងងអេេេុករលួនសចណងេេិមក 

- េករកអហតាេេរបក័េលកាតួម ាតងែប័េសខួាតួម ាតងទអនសរផរ

េបេេយាងក�ុងេធ លតរ ាតងបិបា្នធន�ទេទេាេ  

- បសត ញមបសខៈ ិេបិសេទេាសមពា�តបសរសមយតកេធ លតរ ាតង

សមយតកសភមាតេ 
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៤. បេងរាបា�តស�ីេីិកអខារចអាលាេធ លតរ ាតងទីេបនក្បសរេធ លតរ ទីេបនក្

បសរនួកនធមេា�ី ាតងបសរថ� ករននកនអសភេ 

៥. បេងរាួា�ិ ខង  បសរនធសភក�ុងិសលេនញេេរ ងអេីិ អេេលងអអចេ 
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