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បុព�កថ 
 

គណៈកមា �ធិករេដមិ កកេប ាេឆ�ក ម នធងឆុា�ធ�ដ៌ នកដមុុ  ិាក “ខុដែ�ហ�ល” ��េ

ិករេដមលេកកដម�ល់លធ�ិុ�ធិាឆប នធងិកនិលកដកិ��ិុបលកររបដពលិកណត  កសង 

�ដា�ភបកិ�ិណ� �់ិ ទូង�ិ់� នធង�ហ�ិាធិា�ធិកុដឆរងាិកុ�ម�ធក នធងុារគិ   

�ិុ�ធិាឆបដធនែដន�ាតដែាិកកេប ា ាិុណ៉់ កះ ាិុែន�ុិកកេប ាេឆ�ក ម នធងឆុា�ធ�ដ៌ 

ុលកកខណណ �ទកនានល់លធ�ិុ�ធិាឆប   ិែន�ដបមលេន់ៀា ិកមនគណនឆបភបកិ�គណ

ិក្ុ ិេប ា នធងដ�ន�មុ ិេប ាកបុងិក ទិប�បដិក�នកិ�ខ�ន ិកលេក�សឆ ិកិកកកិក

និលកដកបុងិក��ដននធា�តងនងកឆ នធងិករតកកទ ិក ទិប�និូាក ម់ ភកកធនក នធងិក់ ់លកន

�ធ់លធរទណនប�ល�កិ�់��មុករង�ទតន ទិបុាកបុងរងធ�កដ�ិុ�ធិាឆប   
 

កកឆិកណត ��មបម « ិកឃ� ទដេលឆននឌកែបបកនងកឆ ា    �ភ នធងាទណងា់��់ ��ម នធងិក

ប�លរទណនឲប់��ម�កកដ� តិកឹកុទ �ុំាកបុងិក ទិប�កធនកិ កនកប កដិលេរ ន »  គឺុ់�ដងានិកូ ធភគ

ទលេ ធ់នបនឌឆ នធងដាធងិលកិ�ាទណងុ ិេប ា់��មនិលកដកបុងកធនកិកនងកឆ នធងកបុង 

រទណេ កិក��ដននធា� ុបធ�� ិកបដេន នធងិកបធនធាបដេលលេស� នភបិកុកកិ� ាទណង

ុ ិេប ា់��ម ទូងកប កុាធ នធងកប កដិលេរ នកបុងកឆៈបល ១េប ទ កន�ងទន  
 

កកឆិកណត ន ិ បុ �ិកញឆាាដ�លេិកប�លរទណនឲប់��ម�កកដ� តិកឹកុទ �ុំា �ភ នធង

ាទណងា់��់ ��មកបុងរទឡុងបល ទិប�ិកុកូក់ងនតង ិកិក�ដាធងិលុិក ធមណ នធង

គុណភបកិ��ម�ធក�ភុ់��មនកបុងបល�ិ�ុទប�រងាកររ�ភ �កដាភប នធងពល ទិណង

កិ�របកាទណងា់��់ ��មនុដិលេរ នបដដណណ លខា� �កកងកក នទននាទណងា់��់ ��ម�ៀិនតង

ាទណងា់��ិ ុក�ែរលកននុិ�កកដា ភគកឆរបកាទណងា់��់ ��មែរលកននុិ�កកដា�ៀិ

នតងរបកាទណងា់��ិ ុក�ានគណិក្នមដឆម �កដាភបកិ�របកាទណងា់�� ់��មនកប កុាធ នធង

ិកនុេសឆិកស ននបដដណណ ល   ិែន�ដលេន់ៀា កកឆិកណត នកះកនិ បុ �បងែរក 

រទបម�ដធ់លបលនដងម នធងិក�ិ្ដកបុងិក ទិប�ិក�នកិ�កេរ ងធកលូក់ងនតងិ ប់ ់��ម នធង

កុមកកដ ទូងាទែណង�ម�ធក�ភ់��មនកបុងកររ�ភ   ដាង់ៀា កកឆិកណត ន កះប�លនិូល់ល

បលានិក�ធកឹលេ�កកដពលគ��មបម ិកប�លរទណនឲប់��ម�កកដ� តិកឹកុទ �ុំាកបុងិក ទិប�កធនក

ិកនកបុងាទិនពលគកិ�ខុដែ�ហ�ល នធងកកណម �ធកឹ៣ �បដ ទូងនទនន់��មកបុងកប ករតកកទ�គ ិ

លទេ ិកប កបងែរក  ុនុង�ិឆ កកឆិកណត នមនរនុស�នត�ទតនមកបុងិកលេកកដម�

�ដភបឆននឌក នធងិកប�លរទណនឲបាទណងុ ិេប ា់��ម ទូងកប កុាធ នធងកប កដិលេរ ននកបុង

�ិ់�កដមុុ   
 



ខុមែ�ហ�ល-គ.ស.ន        
របាយររ ឃា �ំ េមីំាយនឌររែផ�យំេបាបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបរខ��� បឆផ �២០១៣ប-បរខតុលបឆផ �២០១៤ប

 

 
March, 2015 

ខុដែ�ហ�ល �ង្តដក កកឆិកណត ឃ� ទដេលឆននឌកែបបកនងកឆន ុាកសករះ�ទតន 

នធងមន�ិង�នត��ម ិរបករនុូា�នត�កដាភប ុបធ��ដ�ន�មកេរ ងធកល �ម�ធក�ភ �ម�ធក

�កកដ� តិកឹកុទ �ុំា គណិក្នងកឆ ិុគាលធក�មគដ រងាិកដធនែដនកេរ ងធកល ាទណងកិ�

ារគិរងធូន្នត របកសូ�ុូ រេដម�ឆលេក�សឆ់��មនិលកដិនែា�នេនកបុងូ ធ�ឌឆនងកឆ នធងកប ក

��ដននធា�   

កកឆិកណត នកៀិកៀង នធងបលធាេឆខុដែ�ហ�ល�ហិកុដឆគណៈកមា �ធិកលេក

�សឆ់��មកបុងូ ធ�ឌឆនងកឆ(គ.�.ន)    

បទងកដឲបខុដែ�ហ�ល    ឆេងខ�ុទ�ិដែថ�ងរទណកគុណងាង�ុល�លនទកមក ��ទនឆរិនុា 

Norwegian People’s Aid (NPA), Oxfam, Daikonia, Foundation Open Society Institute (FOSI) 
especially British Embassy   

 

ុបធ�� �ិដែថ�ងរទណកគុណនទក�កកដិកុកកិ�ខុដែ�ហ�ល រិនុ លក�ម �ឺនកា 

�ធក មលកកណត  ែរលុរបក�ក�កកកឆិកណត ូ ធភគន   លក�មកះុរបករតកកទ�កកដិកុក   រិនុ 

លក កង �ុូណ៉  នធងរបក�ងាំិកណត ់��ម ែរលខធាខទរនុូា�បដែបនិក�កដាភបរេដម�ិដិល

ធ់នបនឌឆ នធងកនកិថកកឆិកណត នពទ�់េឆ�កកដិកុក�បលិកិ�ខុដែ�ហ�ល ែបបករងាំ នធង

លត�ធិកខុដែ�ហ�ល ទូង២៥ខា� �កកង ា�នម   ឆេងខ�ុទ�ិដែថ�ងរទណកគុណនទកគណៈកមា �ធិក

រតកកទានគ.�.ន ុបធ�� លក�ម �មេ កត លក គល ិ់់ លក�ម ុ � នុេែណា លក�ម 

ូន �ុូ ធក មឆត ែរលកនប�លដាធងិលលម់��េឲបកកឆិកណត និនែាមនភបល�់ិ�េកែថដ់ៀា    
 

 
ា�នមងបទប� ាថៃ់ ម២៥ ែខដមក េប ទ២០១៥ 
 

     នាកកបរបបរបបខុមែ�ហ�ល                               

               

                                                                  គល ់ប��  
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របាិររ  
 

ិររឃ ា�មេល�ានយនរែរែផន�នបាាបសភបនតិ ាាំ ិា�ស�ស� នតិិររលអ់ាំាចឲ 

�ស�្ ផកម្្រផឹកុាបសង ា់ផែុិ ិរ្ា�ំេផតាិិ រ�រែ ផ់មាលក់ន 
 

 
 

�សាផ��រេម 
 

េ្រកពីករកន� ប ��វិកមាពៃនត �នពីនងបារ��ុវ�ីសនទ�រត �នកងី�េិងវុងសេិ្កក�

លពដក� ថ់ ង�ត ពីកវដត �នពីក��ារេវនលេលនេម ិកពីសីីក��ាពៃនសក�េបថ ាទ�រងពន ថ់ ង�

សា�ត �ន ថ់ ង�វមលដដ ់េានេិក្កភវព្នៃត េានទ�រងពនេ�សេីទនពីេលុវធលព្នៃ

ខ�ស?តេពីេី ន�េនននងីដេុ?ត េាននទសពីកករបីក��ករងសា�?ត កាសីេកគកសីរ�ពៀ�កពធងាងល្ាបំ

�ទនបល�ត�នឃ� ពេវនលេដបបងយ�ារ ងុងដង�ក្កក�ិក់ង�ករវត្កេព្េលនង�ជរបតពីពី់ី ពី

យមលីរវងថងនពីេីទនេ�យងរ�េ្វយយ�ារៀនេពនបត �នពីងិង�ពត ពីកពេក ត �នុ រុលនមបារ� ុត

ិីង�យចត�ន��ុវនពៃយេក េល ីក��ទ�រតីត 
 

�្េក�ា�ពល ុ៥(បថ ព២០១៣-២០១៨)មីងដ�ិតេកនកងបេពនបយពរកីសក�េបថ ា 

េន�រេិងថងនីងដ�ិសា�កាត កនកងប្កសងវុងសត �នកនកងប�េេសង សសា�ត ីត េិបថ ព ុ១ 

(យេ�� សបថ ព២០១៣-បថ ព២០១៤)េសេនថងាពៃនកទ�រទ�រយពរ២៥�ង�ត េ�សនិនត ២០,៣៣%ត ងថងន

យពេៃវ�េ�ង�ិ១២៣�ង�ត ងថងនេ�សកនកងប្កសងវុងសយពរ១៨�ង� េ�សនិន ១៤,៦៣%

�នកនកងប�េេសង សសា�យពរ៧�ង� េ�សនិន ៥,៦៩%តី េដបែងតននារ� ុ៣ត(បថ ព២០១២-២០១៧)

ម្ងកវ្កិងឹកងពត�សំា�តេកនកងបយពរ៥នសក�េបថ ាកាតកនកងប្កសងវុងសតកនកងប�វត

ីនបង តកនកងបេការវត ីនណុវ�ត កនកងប ស្ទង�ង�កង�យត�នកនកងប��ុវ�វង�បត ងលទ�រសក�េបថ ាស

្ងកវ្កិងឹកងពត�សំា�េយពរត២០៣៨�ង� េ�សនិនត១៧,៧៨%មយពរ�ីងកត១១ត៤៥៩�ង�តី 
 

ក�ជ ក�កសក�សពនត �នខទសានងងមលិកមពីកេនំនាីងដ�ិីបរេកលកេ្ពបពីេនសេបថ ាត

ខងងដំត បថ ព២០១៣ត ងល�ខងងដំត បថ ព២០១៤  េិងថងនបថ ព ុ១មា�ពល ុ៥ត ីយ��វុរវងិង�ពមីងដ

�ិត ្ករត នង្ករងពន២មីងដ�ិ ីរវងពនកនរងវសពីនយ�មេរប្ត ្ករត �ននង្ករងពន

១០មកនរងវសពីព� ��ីក��ីងដ�ិកា្ាបំនកេនំនាត �នកនយងនពៃយងថងនយពេៃវកន

កងបងពនកីងលេន�រងថងនីងដ�ិ េិខ�ហតបថ ព២០១៤ សក�េ��្ករត �ននង្ករ ុ២

ីងដ�ិត្ាបំនងិង�ពេដបកនកងប្កសងវុងសតយពនងកនង្ករ ុ១មីងដ�ិតងិង�ពេដប

កនកងប�េេសង សសា� ី 
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ពីរ� ��ករមីាពៃនកទ�រេិងថងនកក� ីក��កនកងបេពនប �ន ថ់ ង�ងិង�ពីងដ�ិត (នង

្ករីងដ�ិ) េីទនេែននេដបវ�េាេ� ិកត �នវ�េា�ប �ី យវ��ី��េិខនរងលនថង

ាពៃនកទ�រវ�េនពៃយតក្ងរនធរល�នពៃយព្ន ពីេីនងល�្ករកនកងបេពនប ីតពី

វ�េា�ប �ី យវ��ី��េសត នេីទននរក្ស់ល�ងល�ារ� ុីក��ទ�រវងេកត ងមយសងីន េីងពងបត

កនួប សកុរ �្ាំបន�េ�ង�ិងវុងសងងាពននសនង្ករ ុ២នរេេកងី�ប � ត ងលសធ�រំម

ង�យច្ កវេ្កពន0F

1កកច ក�ពេីសេពនបីសនកងី�ត �នកងី�វងកកនកងប�េេសង សសា�ត �នកនកងប

្កសងវុងសតងលេសកាសពីកមបារ� ុងដ�ពៀ�ីក��ទ�រេិងថងនីងដ�ិតីត 

ាពៃនកទ�រទ�រងលនេែននកេកច វា�ងថងនង�យច្ កងព�ិេក ននងេយពរ៤�ង� (១៦%) 

ងថងនយពេៃវាពៃនកទ�រទ�រយពរ២៥�ង� សិកីប្កហង�្ក្លិនាពៃនកទ�រកងី�ងល

នេែននកេកច វា�េយពរ១៩�ង� (១៩,៣៨%)ងថងនយពេៃវាពៃនកទ�រកងី�យពរ៩៨�ង� ី 

កវ �ុថរបងលនថង�េនំាពីន្ខងវេ្ទលុ រុលននពក �ងវសិកយងសវមលដដ ីក��នថង

ាពៃនកទ�រ កស�  ់ ងថងនីបរេកលចក�កខងន�  បថ ព២០១៣ ងល�ខាងី បថ ព២០១៤ េាពៃន

កទ�រយពរ៩៦�ង� (៥០�ង�វងកកនកងប្កសងវុងសត ងថងនេ�សេទ�រ១៥�ង� �ន៤៦�ង�វងក

កនកងប�េេសង សសា�ត ងថងនេ�សេទ�រ៦�ង�)ងថងនយពេៃវាពៃនកទ�រ១២៣�ង�ត នយងសវមលដដ 

យពរ១២៧៤េលនង ី 

ិកីប�ីងកីក��នថងាពៃនកទ�រទ�រនយងសេក�ងងវសត េ្យនសនិកីប�ីងកីក��នថង

ាពៃនកទ�រកងី�ងលនយងសេក�ងងវសតកាត៨៤%តេ�សនិនយពរាពៃនកទ�រទ�រ២១�ង� ងថងនយពេៃវ

�េ�ង�ិទ�រ២៥�ង�ត ខ�ុ�សនិកីបីក��នថងាពៃនកទ�រកងី�ងលេយពរាត ៧៦,៥៣% 

េ�សនិន ៧៥�ង� ងថងនយពេៃវ�េ�ង�ិកងី�៩៨�ង� ី 

េកនេ្កពកេីគកកេសលកពននវរបេេេសលកពននវរបមពីយងសេក�ងងវសី ក��នថងាពៃន

កទ�រទ�រត ងដកស�  នរេកន ងី់ត េពីខង�សថ បខ បីសនារេលខមពីយងស�ពេនស�ពៃល�រី�ងខ

ងុង� យងនពេៃប �ន�េេុី�វ�ុវ�ធល��ងលេយពរ១២២េលនងត (៥១,២៦%)តសវរបិនយពរត

១២េលនងត (៥,០៤%)មពីយងសនរកកវ្ត �នេដសដេបកន� ��ម្កសកលីងដត ត ត ត ខនរងល

�ងវសិក្ស�ានវងពេនន ីនថងងិង�ពេេសតេយពរី ម្ាងល�េេ៧២េលនងត(៣០,២៥%)តី 
  

                                                      
1 លុវធលមង�យច្កវេ្កពនេិមនខ ុ២២តខងងរដតបថ ព២០១៤ ម ថ់ ង�ងិង�ពងពកមលកនកងបសក�េបថ ាងពនកីតាពននងិង�ពងពកមលីរវេត

្ករ�ិត�ននង្ករ ុ២មននារ� ុ៥ិន្ាំប្កក�្កនេដបកនកងប្កសងវុងសតី យពនងកនង្ករ ុ១មីងដ�ិ្កក�្កន

េដបកនកងប�េេសង សសា�ត 
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�ងវសិកាពៃនកទ�រទ�រេិ ថ់ ង�សា�ត �នកវវន លេិននារ� ុ៥េស េិក�ងវសករី

នរងា��េង ល�ងពនាពៃនកទ�រទ�រវងកកនកងប្កបពន �នកនកងបព�នពៃយ សក�េ��ពី

េយ វងុ រុល ារ�ក្ងកវនាងងីងលងវងីេដសដេបកន� ីក��ករងេក ពីយមលីរវេប �ុព��ត�ន

ពីយងសេេរជ ល�ាពក�ងលេកន� េងនវដេដសដេបម្កសកលីងដ ី ីងដី វសងក�ម្កសកសៃយ្ង

ងវុងសតពកមង ុ៧ េ្ក៧៧ យន់ត«ាពៃនកទ�រងថងនីងដ�ិ សាពៃន្កសសា�ខសី ងពនវមលកងពវ

្ស�ាសាពៃន្កសកលីងដងថងនវន លីក��ខ�រេ�សេុ» ី 

េិងថងនពីនងបារ�ី ី ារ ុ៣ត (២០០៩-២០១៣)1F

2 កីដដ �នលងវុងសតកវីបរ្ង�រនង�យចពី

�ី ត្ង�រនតេម ករត�នមងកម់ង�ករវ��ុ រុលនេសករបករីស ុងា��េង ល�ងថងនពីយមលីរវយពនង

េលនងងវុ��េសលេពនបត យវក�ត �នងវសប �ី េិ ថ់ ង�សា�ត �ន ថ់ ង�េ្ពវសា�នរេ្�នបាកិនេបេរីត

េងមយសតពីកេនំនិកនន�នយធថងេ�ងដង�យចងល�ទ�រតពីលងកកពនា�កល�ុ្វន�មពីេី ន�េនននេលនទ�រត

ពីយមលីរវេីទននរ្កេ�នីេែននមប�ងខិកត �ននហីមកាមវរ�្េក�ទ�រត �នេងសនដ�ត ពីុក�េំា�ពីី ង

កលដលពនាេនង�ដត ពីេលនងងវុ��ពីយមលីរវីក��ងងេី ត �នទ�រងថងនពីនក�ី ព��ងឹត �នពីកេនំនពី

យមលីរវីក��ទ�រងថងនពីេីទនេ�យងរ�េ្វយងថងនប ��របេរីនរត �នេពនបេិ្កក�ង្វ�ាត �នពីតត

កេន� កេបេរីងថងនេសលេពនបត�នប ��រប់ង�ករវតី 
  

ុជិវិនិកី ងយេ្វនករីងា��េង ល�ត ងដេិេកន� ្កភវសេ្យនងថងនពីេលនងងវុ��

�វិកេបេរីេិ្កេុ�ងវុងសតីតសង��រន ្នង�ភថរលីក��ទ�រេិេង្វ�ាងកេិេែនបត ទ�រ

ព�ាេ្យនងពកងនយពៃងដ�កងកកុវង ុ្ងកនត �នេេេ្រ្កេុ�េងនវដ�ទនីងពីសីត �នរកហ

�របេ្យនសនកងី�ីរវងពននពេកន �្នឹេលនកនពបធនងីត ីត េិេប ��វិកេបេរីេិេែនបេិ

វីរវ��ងឹ ងុា�បមវ�ត �នង្វ�ារារវ��ងឹត ពីខទសៀានថងធរល�េ�សងលេព� េិាពក�ដយ�

ដ�ពលតពីខទសៀាខ�នត��េរ ីរកី �ព� ពុេនកេិងថងនវមលដដ �ងៀ�នលតីត ទ�រត �នេងសនដ�វរប

យពរុ រុលីនេ្សសៀ� ពនមបនពេកន �្នឹធ�មបពបតធ�មបេុត�នពីី ពេីេ�ក�មបរតី កយចងកដថកងពង�េ

ពីបងយ�ារុ ងងដង�េលនពីកសំី ពីយវ�នេវេកកេនង�ដេេេលនទ�រងថងនងីន ងលេពីកព់ធ�មបេុត

�នងថងនយពេៃវទ�រងល្កភវវងខខុ��ិនពីយវ�នេវេកកេនង�ដ ី ង�យចសព់ីងល�ងងេីេិេ

ង្វ�ាសក�េ���្េក�ងងេី ងង�ុនិនពីេីទនងពេនន ីេេវងេដប�ងបាម�ិកត�ន�ងខិកន�វរបតីត

�ុថរបងលធរល�េដបីនេ្សសងង�ុនិននពេកនី ពេីេ�ក�មបរត �ននពេកន �្នឹធ�មបេុេិេ

ង្វ�ាត ខនរងលងីន េងនាេែននសង��រនកាេពីេងនេែននេ្យនត ីត េលសន�វរបយពរ ពីវ�

្កភវិនពីធរ�ជ េង�យពេ់សកុេលសន�ីក��ករងេកតីតពីេី ន�េនននយពេ់សទ�រេិករេងនាេត�នស

រក�កងងល�ពីុ រុលនពីានកពនងថងនវងខាពនន�� ីត វ�ង�េប �រពីប ��េកេៃរ ស

                                                      
2 ីនបពីន្ីក��្ង�រនង�យចពី�ី ត�រកត«�វ�ុវធលយវដនងត�នកន� ្កភវ» េិងថងនកងេី�ី ី ារ ុ៤ត ពុកី រុ ២ 
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ន�ថ�វដ�កេិេែនបត េងនវដកេ�េពីយមលីរវីក��ទ�រងថងនារ� ុេីទនេ�យងរ�េ្វយងថងនប ��របេ

រីនរត�នេពនប ីតនប �ព�្េក�នងបារពីកេន� កេបេរីីក��្ង�រនតេម ករ់ង�ករវេិេ

ង្វ�ាត ីត េសលេពនបត �នងវសប �ី េបេរីកវ្ង�រន េម ករកងព�មបេពី្ារាក��ារ កវដត

សបាមវ�េេកវា្វបំពីកេន� កេបេរីសង��រនតីលីត�នីលី 
 

ទ�រ្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�ចក�េធរនវេ្កន្ន��ឥុវ�កលីក��ខ�រ េិកេជសង�េលនខ�រកន �ន

ព� ហងថងនពីេែននកេកច វា�េពកល�ងថងនេកលេីទនពីសី �នងថងនង�យច្កងព��េកនេងសករកមប

រក�កងខ�សងងដេដបត ីត ង�យចពីត �នវា�េពកល�ីក��ទ�រិកេ្យនេររ ាេលនធល្កេព្ទ�រត �ន

ងងេីស�ពៀ�ត ខនរងលកងី�ិកេ្យនីរវងពនធថា�កព�ា�នងវ េពីករមីឥី �ពកនវងនរាមវ�ទ�រ 

បល�់ពីយមលីរវីក��ទ�រក�ាសេេីរ�ពៀ� សក�េ��ពីយមលីរវេិ ថ់ ង��េ្វយយ�ារសវរបិន

ពីសព្ុព្នេក ពុ្ិនក្ងកវ្ករេី �ន្កសកលីងដ ីត េលន�កេសតកន� ទ�រត �នងងេីតងដ្ាំបន

�េ�ង្ងកវ្កិងឹកងពត�សំា�ងពនកងី�តងពនទ�រចា�សកន� យវដនត�ន្ាបំបងយ�ារ ងុងដង�េដសដេប

សករក�ជ ក�តី 
 

េងសសព្នេសងរត ពីេី ន�េនននយពេ់សទ�រ្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�វរបយពរេិាករេេិ

េែនបងលា្វំបនរេពីបងយ�ារុ ងងដង�េដសដេបសចពនយ� ីត ី កនប �ព�្េក�ង�យចពីទ�រត �ន

ងងេីេិេពីលពនងងថងនពីងងបងវងេ្កន្ន��តបាាព្បត�នវ�្កក�្ស�កវា្វំបពីមពីសី 

្កវងពនាេ� ិកនប �ពងដេិេង្វ�ា ី 

   

I.បិររឃ ា�មេលសភបនតិ ាាំិា�ស�ស�  
១. ដា�េ រិរសមនា្្រុាសភ 

 

ពី�េនាំឃ� ពេវនល�ិីក��ននងពីខងវេ្ទល ងថងនយេ�� សេកលកខងន� ត បថ ព២០១៣ត ងល�ខ

ាងីតបថ ព២០១៤ បថ ព ុ១មេងនវា�ពល ុ៥េសត ីងដ�ិនេកនង�វរប្កងពេក ននងេវក�ីក��ខ�រ

យពរ៣េលនង �នេកនងង�យច្កងពប �េវក�តយពរ៣េលនង ី 

ពី្កងពេក ននងី ងដ�ិកងកងបត�នខទសានងងមលិកភ  ីងដ�ិា�ពល ុ៥តងថងនបថ ព ុ១េសក

ខងន� ត បថ ព២០១៣ត ងល�ខងងដំត បថ ព២០១៤ នេកនង�វរប្កងពេក ននងេវក�ីក��ខ�រយពរ២

េលនងត �ន្កងពេក ននងប �េវក�យពរត ១េលនង ីត �វរប្កងពេក ននងេលនង ុ១យេ�� សេកលកខាងីត

ងល�ខីថមតបថ ព២០១៣ត�នេលនង ុ២យេ�� សខេវេតងល�ខវ�នង�តបថ ព២០១៤ីតីងដ�ិកងកងបងលេ

ាកនកងប្កសងវុងសននងវរាយវក�ងដយ្វនំយ្េ�យពរកងង�ុនិនប ��របាងីពី �ន

យវក�នប �ពសា�្កក�្កនបថ ព២០១៤ ី  
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ពី្កងពេក ននងី ងដ�ិងលេុ្វន�េក េល  កាេិេកលងលកនកងបុ រុលន�រ

ងថងនីងដ�ិងពនកីនយមលីរវងថងនងពេនន ីពីីក��ីងដ�ិកខ�ហ ងល�ខាងី បថ ព២០១៤ ី ពី

�េនំាេកន ់ េង�យច្ កងពេក ននងយពរ៣េលនង ងលងថងនេ�ស្កងពប �េវក�យពរ២េលនង ( ុ១

ក�ិងឹ �ននងវរាប �េេីងវសកុកន� មធជងថងនីក��ីងដ�ិ �ន ុ២ ពីេនសេបថ ាេ្ន�កពននង

្ករ ុ១ �ននង្ករ ុ២មីងដ�ិ �នពីេនសេបថ ាេ្ន�កពនពរ� �នកពេក កមវ�េ�ងក

នរងវសពី��មីងដ�ិ)ត �ន្កងពេវក�យពរ១េលនង េដបនក�ិងឹ �ននងវរាីេកគកសីរ

យពរ៤ ងលងថងនេ�សតប �េេីងវសយវក�យពរកី �នធ�ល��ចច ករេលនង�យច្ កវេ្កពនយពរកី ី 

ីងដ�ិេីេកគកសីរយពរ៣៦ត ងលា្វំបបងវងក�ិងឹត ីរវងពនពីេនសេបថ ាធរល�េ�យងរ

ងុងយ�ារត ីត ងថងនីេកគកសីរងពន៣៦ត ីងដ�ិបងវងក�ិងឹត �ននងវរាេ�សីរវេត េ�យងរ្់នយវក�

យពរ១៤ត ពីធរល��ចច ករេលនង�យច្កវេ្កពនយពរ១៤យវក�ត ពីេនសេបថ ាធរល�េ�យងរ ងុងយ�ារយពរ៤

េលនងត ប �េេីងវសយវក�យពរ៣យវក�ត �នពីេ្�នបកព�ារជ ល�េា�េិងថងន�ិយពរ១េលនង ីត ងថងនបថ ព ុ១ 

ា�ពល ុ៥េសត �ិសា�វ��មបវេ ិងងថងនពី្កងពក�ិងឹត �ននងវរាយវក�េ�សេុងថងននពែងនីបរ

េកលីនបពីន្ខងវេ្ទលត ីងដ�ិនងពេនន ីពីេពសនេកច ន ាពៃនកទ�រយមលីរវង�យច្កងពន

យពរ១១េលនង ងពេនន ីពីង�យច្ កងព២០ង�យច្ កងពីត ាេកនក�ាសវីរវងថងន១ង�យច្ កងពត យពៃបេកលេបី

្ាិវា១្កិងក្ងេៃណ សងថងនពីក�ិងឹត�ននងវរាេលនេ�យងរ្់នយវក�បេ�ថនយវក���ងលយមលីងដ�ិតី2 F

3 
 

 

១.១.ប  ិរ្�េិេមាត�ន្លល់្រ តមរ្សស់មរតផសភល�ស��ផែុិ �ំល្្រុា�ំេ

អិ�រដ់សភ 
 

កកន ុ១ភតត យពរាពៃនកទ�រទ�រតេែននកេកច វា�េីគកិនកនកងបីក��ខ�រត�នាពៃនកទ�រ

កងី� 
 

គ
្ផ្ 

ាានួនាាំិា�សផែុិ គ្ផ្ ាាំិា�សបន�ឡេិ
្�េិេមាត 
តម�េភ 

៦៨�ង� ១៩ �ង� 

ទ�រ % កងី� % ទ�រ កងី� 

                                                      
3 ីនបពីន្ឃ� ពេវនល�ិត�នាពៃនកទ�រតបថ ព ុ១តា�ពល ុ៥តីក��ខងវេ្ទលតេយ ធឹបតមនខ ុ២៧តខវងកតបថ ព២០១៥ 
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្កស 

ងវុងស 

១៨�ង� ២៦,៤៧% ៥០�ង� ៧៣,៥២% ៤�ង� ១៥�ង� 

 
�េេសង ស 

សា� 
 

៥៥�ង� 
 

៤�ង� 

ទ�រ % កងី� % ទ�រ កងី� 

៧�ង� ១២,៧២% ៤៨�ង� ៨៧,២៧% ០ ៤�ង� 

 

ពីេែននកេកច វា�ីក��នថងាពៃនកទ�រក�ាសកី �េន�ីងកយពរ២៣�ង� ងថងន�វរប្កងព

េក ននងី ងដ�ិ�្េក�ីនបពីន្បថ ព ុ១មា�ពល ុ៥េសេកន ់ ពីេែននកេកច វា�េពកល�

ិកេ្យនសនថងាពៃនកទ�រី ក��កនកងប្កសងវុងសត ខនរងលពីេែននកេកច វា�ីក��នថង

ាពៃនកទ�រវងកកនកងប�េេសង សសា�េយពរា�យារយ េសងដេ្់សាាពៃនកទ�រកនកងបពង��

េស េ នុកា�េ្វយយមលីងដ�ិេិយងនបថ ពុ ១មបថ ព�េនាំពីន្3F

4 ី 
 

ភគរាយនអែផាាំិា�ស�ស��ឡេិ ្�េិេមាត�ន្ល�់បល្នរិគ្ផ្រ្សខ់ឃួន 

ងថងនយពេៃវាពៃនកទ�រកនកងប្កសងវុងស េ៦៨ន�រេិងថងនីងដ�ិ េ

ាពៃនកទ�រា១៩�ង�ក្ងេៃណ សនេែននកេកច វា��ីងកយពរ៦៣២� ុ េ�សនិនត ១០េេ្នត �ន៣២

� ុ ងលងថងនេ�ស េាពៃនកទ�រទ�រយពរ៤�ង�ត េ�សនិនត ២២,២២%ងថងនយពេៃវាពៃនកទ�រទ�រ 

១៨�ង�នេែននកេកច វា�ី ី កាពៃនកទ�រកនកងប�េេសង សសា�ងលេន�រ៥៥�ង� េិ

ងថងនីងដ�ិត េាពៃនកទ�រកងី�យពរា៤�ង�នេែននកេកច វា��ីងកយពរ៦១� ុត េ�សនិនត ១

េេ្នត�ន១� ុ ងលងថងនេ�សវ�េាពៃនកទ�រទ�រេែននកេកច វា�េុ ី 
 

ាានួនយនអែផាាំិា�ស�ស��ឡេិ ្�េិេមាត�ន្ល�់បល្នរិាាំិា�ស្ ុរស 

ខនរងលាពៃនកទ�រកងី�េយពរងល�េេ៩៨�ង�ងថងនា�ពល ុ៥េសងដេដបត ាពៃន  

កទ�រកងី�ងលនេែននកេកច វា�េយពរា១៩�ង�ក្ងេៃណ ស ីត េដបែងាពៃនកទ�រទ�រ

ងលនេែននកេកច វា�េយពរ៤�ង� ងថងនយពេៃវាពៃនកទ�រទ�រយពរ២៥�ង� ី  
 

វ�េ�េវ�នីក���េ�ង�ិទ�រវងកកនកងប�េេសង សសា�តេដបេីាងថងននពែងនេកល

មង�យច្ កងព�ិេីទនេែននវងខងន� ត បថ ព២០១៤េ�សេា�េ�ង�ិទ�រយពរ៤�ង�វងកកនកងប

្កសងវុងសយមលីរវក្ងេៃណ សត �ននេែននកេកច វា�យពរ១២េលនង េដបយពៃបីបរេកល�ីងកត

យពរ៨៦� ុេ�សនិន១២,៤០%មីបរេកលកេកច វា��ីងកត៦៩៣� ុតី 

                                                      
4 ពីយមល្កងព�ិក ង្កងបងពកមនមនខុ ០៨តខ�ហតបថ ព២០១៤ 
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  ១.២.ប គុភំមាតំតភផឹរ្សអ់ែផាាំិា�ស�ស� 
 

ខ�ិវេីវា�ីក��នថងាពៃនកទ��ងលនកេកច េិងថងននពែងនេកល្កងពេក ននងត  ្ាំបន    

ប �ិ កេដបកនយងសក�មីត(Tone)  កាភ នកន្ងិារត ប ��េត �ននប ��េយពេ់សេម ករ ីេកគកសីរ ដារ

ននងបេម ករីដដ �នលៃវរបងលនថងាពៃនកទ���ពប�ពេំេេ ីត ខ�ិវេីនកន្ងិារកា�ពេំ

េលនវា�ីវសកេេេលនារននង ដេម ករៃវរប ីត យពនងកប ��េ កាេរ� ាេលនពីេលនង�ីេ�នីកកងន   

�វដា��េ�យងរ្់នយវក�េសលេពនប ដារននង ដេម ករៃវរប ី ី ក នប ��េប � ត កា�ពបក

កងនប �កា��ីក��ារននង ដេម ករៃវរប ី 
 

កកន ុ២ភតត ពីកស�  កនថងាពៃនកទ�រទ�រេែនន�ពងនវា� 
 

ល.ី េឈស ស 

ាពៃនកទ�រ 

ទ�រ 

កនកងប យពរេែនន 

�ពងនវា� 

ពី�ពងនវា�ងថងនរប 

(ក�ាស� ុ) 

យពរ� ុ 

េែនន

�ពងន 

វា��ីងក 
នកន្ង�ារ ប ��េ នប ��េ 

១ េឡងតេខន ្កសងវុងស ៨ ៣៩ ២៧ ០ ៦៦ 

២ �តេធង ្កសងវុងស ២ ៧ ៨ ០ ១៥ 

៣ នសងត�ងក�វ  ្កសងវុងស ១ ០ ៣ ០ ៣ 

៤ ម្តនម  ្កសងវុងស ១ ០ ២ ០ ២ 
 

�ីងក 
 

១២ 
 

៤៦ 
 

៤០ 
 

០ 
 

៨៦ 
 

 

កកនៀនេលនកស�  ់ នថងាពៃនកទ�រទ�រងពន៤�ង�ងលនេែនន�ពងនវា�េ១២េលនងត

យពៃបេកល�ីងកន��ត៨៦� ុតតេ�សនិន១េេ្នត�ន២៦� ុតីតពី�ពងនវា�ងថងនរបនកន្ង�ារ េ

យពរ៤៦� ុត �នខ�ិវេីប ��េនយពរ៤០� ុមីបរេកល�ីងក េដបេររ ាេេេលនខ�ិវេីវរប

យពរងមយសតេ�យងរ្់នយវក��រកពីកេនំនា្ង�រនី ្�ន់វកល  េដបចក�នីវសនដ សក�េ��េលនប �

�របីរវង�ប ប ��របនកង�ងថងនបថ ព២០២០េដបេីទននរេនកង�េ្កន្ន��្កក�ងសថ ត ពីសព្ុ

េលនពីងុ្វន�្កក�្កនេ្សបងថងនពីកេនំនា្ង�រនវងខសីេរីនរ  េ�យងរ្់នយវក��រកពីនង

វរាបល�្កវេលនពី�ងពយមលីរវសិក្ាមេលខីក��្កសកសៃយ្ងងវុងសេិងថងនក� ីេីមប �េេី

ងវសេលននង�ន� នរីសា� �រកេវក�ងវស �ន�ងខងងងវបងវសា�ប �ី កប េ�យងរ្់នយវក��រកពី

េីគកយព �នពី្ក្កិារេេមរារវ្ងកវ្កិងឹមននងេស្ងវត �នេ�យងរ្់នយវក��រកពីេីគកយពននងពី

ាងីពីត េ�យងរ្់នយវក��រក ពីនងវរាបល�្កវេលនល�ខ�ា�ន មុងា�ីក��កីដដ �នលម្កស
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March, 2015 

កសៃយ្ងងវុងសនរ្ងកវ ស្ង�ង ីលងវេន�េន�្េក�កេ្េនប ��េពកេន�ន� េធជី  �ន្កា�ការ�ពី

ន�បេ្្េ្ដដ ីយ��វុរវ េ�សកព�ាេរីនរេិករថពេក ត េកយីីក��កីដដ �នលនង

ន� ា�នរប ��េពកេធជី �ន្កា�ការ�ពីន�បេ្្េ្ដដ ីយ��វុរវ េ�សកព�ាេរីនរេិករថពេក ត

�នេ�យងរ្់នយវក��រកពីនងវរាបល�្កវេលនធពីបងុវេទ�រន�បេ្ដសា� ២០១៤-២០១៨ ី 
 

១.៣.ប មាត�ន្លរ់្សា់ាំិា�ស�ស�បនតិ្ុរសែដលបន�លេផ�ឡេិ ងផ់ភិនរិ្�� �ស�ប

នតិផមុរ 
 

ពី�េនាំកស�  នរេកន ់តងថងនបថ ព ុ១មា�ពល ុ៥េសតកន� ទ�រត�នងងេី វ�្ាំបនេលនង

បងវងដង�ងថងនីេកគកសីរមង�យច្កងពេុ ី កមវេេេលនេ�សេុគាត កល�ង�យចក�ិងឹកងពន្�ងសកនច ពនក

ធល្កេព្ត �នធលក្ស់ល�ងល�ទ�រត �នងងេីេុត េសីរវងពននថងាពៃនកទ�រទ�រងពនកងី�ធនងីត

ីត េលន�កេសេុគា ករងសា�ងដវ�នេលនងេែនននពកទ�រត �នងងេីងលន �នងពកងនីនេ្សសមប្កក�

ុ្វន�មពីេី ន�េនននតពីី ពេីកព់សេីគនកល�មនខ សក�េ��េងនាេយ កធពីន�បេ្្ េងសកស

កនកងបសក�េបថ ាងពនកីន�ន់ ិនេដសដេបកន� ទ�រត �នងងេីេិងថងនងវសប �ី េពនប

ីក��ខ�រងដេដប ី  
 

េសកស�  នរេកន ់ត ពីេដសដេបកន� ទ�រត �នងងេីត កងពន�ម�ាេិងថងនពីចក�នីវសន្

ីក��នថងាពៃនកទ�រេែនប េ ន្បងដស្ករកុងល�ម�ាងថងនពីាវំល� ងុងេលនេីថនេចលធនងីត នទេកន

្កសកលីងដទ�រេយពរសន៥២%ត�នយពរងងេីេ៧០%ម្កសកលីងដ�ីងកងដេដបតីត 

  

២. សផម�ភំរ្សអ់ែផាាំិា�ស�ស�ាុី មាលក់នបប 
 

កកន ុ៣ ភត យពរត�នេសលកពននមពីយងសវមលដដ ីក��នថងាពៃនកទ�រងពនទ�រត�នកងី� 
 

�គល្ាិ 
យនិរាុីមាលក់ន 

ងាិ ១២៧៤�លេផ 
រ្សអ់ែផាាំិា�ស 

ងាិ �ស�-្ុរសាានួន៩៦នផ់ 

គ្ផ្ន�នបា សរ ុ្  

 
៥០នផ់ 

 
៤៦នផ ់

 

៩៦នផ ់

ទ�រ 

១៥ 

�ង� 

កងី� 

៣៥ 

�ង� 

ទ�រ 

៦ 

�ង� 

កងី� 

៤០ 

�ង� 

្ស�ប២១នផ់  

្្កសប៧៥នផ់ 
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March, 2015 

ជួបសំេណះសំណា សសួួសសុខសក 

និងែចអំេណា និងសេមា �សសិខទិិា

នន 

១០១

េា 

 

២៥៨ 

េា 

 

២១ 

េា 

 

៣២៨ 

េា 

 

៧០៨ េលក 

៥៥,៥៧% 

កួចសះះពងរងឹិៃ�សង និងបណា �ញណបក ១២

េា 

 

៤៥

េា 

 

២០ 

េា 

 

២០៩ 

េា 

 

២៦៦ េលក 

២០,៨៧% 

កួចសះអសមំេណ ួរពស្ ឬ  

អសមំេណ ួថ� កមរនំ 

៦២

េា 

 

១០៦

េា 

 

១០ 

េា 

 

៦៧ 

េា 

 

២៤៥ េលក 

១៩,២៣% 

កួចចាួសួ�សងេេខិកសួណធួបសកអង�

កួសង�សសសុេាិ 

០ 

 

៥ េា 

 

០ 

 

៣ េា 

 

៨ េលក 

០,៦២% 

 

កួអនន�ញសនម និង 

េដះ�សាប�� ននួបសកពបរះាួមរ 

៧ 

េា 

 

១៤ 

េា 

 

៥ 

េា 

 

២១ 

េា 

 

៤៧ េលក 
៣,៦៨% 

 

សួសបេគាបំណងងសញណបក 
 

១៨២

េលក 
 

 

៤២៨

េលក 
 

 

៥៦

េលក 
 

 

៦០៨ 

េលក 

 

 

១២៧៤ េលក 

១០០% 
សួសបួសួ ៦១០ េលក 

៤៧,៨៨% 

៦៦៤ េលក 

៥២,១១% 

 

 

ងសខិន�ននាែមាអ�សេង�តកួណម សុសែ�ហ�ាខខួាបនអំះុ សស�ភះចសះសចាដរ នួបសកអ�

តំណង�សា ងសួាធកួចសះសេង�តេដាៃ ាក ពបះននទិ កះ�ិ�ា្ កួ ិានាអ�តំណង�សាងស

សណ� ាេុតា្ និងងសួាធស� កកួញណបកនេ បាេាងសបណា េុតាេឃ�ថ �សងួាធេះាចបក

ះុែុ��  ឆ� ំ២០១៣ មាកែុតសល ឆ� ំ២០១៤ មនតំណង�សាចំនួន៩៦នក (៥០នកសះុញណបក

ពបរជនសាសរ្ �សងេនះមនសា១ុ៥នក និង៤៦នកសះុញណបកសេ�េ� ះរតិ្ �សងេនះមនសា៦ុ

នក)�សងចំេណសតំណង�សា១២៣នក្បនចសះសចាដរ នចំនួន១២៧៤េា ។្ពញបកសស�ភះចសះសចា

ដរ នួបសកអ�តំណង�សា ញឺបនេ��េឡង�សងេគាបំណងសំខនក់ចំនួន៥ ួសួមន កួចសះសំេណះ្្្្

សំណាសួួសសុខសក្ ែចអំេណាជចនពបរះាួមរ និងសេមា �សសិខទិិានន្្កួចសះះពងរងឹិៃ�សង 
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March, 2015 

�នកៃរ  កនកងបត ត ពីយងសនវងពេនន ី ថ់ ង�ងិង�ពត ត ពីយមលីរវងថងនេប �ុពេរីនរីក��ននងពី�ង

ប �លត�នពីយងសរបនរកកវ្ េដសដេបកន� ��ម្កសកលីងដេិកវវមលដដ ត 4ីF

5  
 

េសលកពននមពីយងសវមលដដ ីក��នថងាពៃនកទ�រ កស�  ់ ពីយងស�ពេនស�ពៃល�រី

�ងខ ងុង�ត យងនពេៃបម្កសកលីងដ �ន�េេុី�វ�ុវ�ធល��េយពរងល�េេ៧០៨េលនងត

(៥៥,៥៧%)សារេលខខុ��សនេកកពធងា  ខនរងលពីយងសក្និនមធជងថងនត �នកៃរ  កនកងបេ

យពរ២៦៦េលនងត (២០,៨៧%)ត  �នពីយងសនវងពេនន ី ថ់ ង�ងិង�ពេយពរ២៤៥េលនងត (១៩,២៣%)ត សារ

េលខខុ��ក�ជ ក�ត ីត ធជងបេេប � ត ពីយងសនរកកវ្ �នេដសដេបកន� ��ម្កសកលីងដងលស

�ងវសិកីក��នថងាពៃនកទ�រនេីទនេ�សត េិេង្វ�ាងកកពធងាយពរា៣,៦៨%(៤៧េលនង)

ក្ងេៃណ សតីត 

 

២.១.  ិរាុី�្សផផម�រ្សអ់ែផាាំិា�ស�ស� 
 

កកន ុ៤តភ  យពរត�នេសលកពននមពីយងសវមលដដ ីក��នថងាពៃនកទ�រទ�រ 

 

�គល្ាិយនិរាុីមាលក់នងាិ ២៣៨�លេផ
រ្សអ់ែផាាំិា�ស�ស� ាានួន២១នផ ់

គ្ផ្ន�នបា សរ ុ្  

 
១៥ 

នផ់ 

  
៦ 

នផ់ 

 

២១ នផ ់

រក�ពេនស�ពៃល េង�រី�ងខ ងុង� �ន 

យងនពេៃប �ន�េេុី�វ�ុវ�ធល�� 

១០១ េលនង 

 

២១ េលនង 

 

១២២ �លេផ 
៥១,២៦%) 

ពីយងសក្និនមធជងថងន �នកៃរ  កនកងប ១២ េលនង 

 

២០ េលនង 

 

៣២ �លេផ 

១៣,៤៤% 

ពីយងសនវងពេនន ីស្ងកវ ដនវងពេនន ី ថ់ ង�ងិង�ព ៦២ េលនង 

 

១០ េលនង 

 

៧២ �លេផ 
៣០,២៥% 

ពីយមលីរវងថងនេប �ុពេរីនរីក��ននងពី�នងវ�ងប �ល ០ 

 

០ 

 

០ 

០% 

ពីន�កកវ្ �នេដសដេបកន� ��ម្កសកលីងដ ៧ េលនង 

 

៥ េលនង 

 

១២ �លេផ 
៥,០៤% 

                                                      
5 ីនបពីន្ឃ� ពេវនល�ិត�នាពៃនកទ�រតបថ ព ុ១តា�ពល ុ៥តីក��តខងវេ្ទលតេយ ធឹបតមនខុ ២៧តខវងកតបថ ព២០១៥ 
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March, 2015 

 

�ីងកេសលកពននកវកនកងប 

 

១៨២ �លេផ  
៧៦,៤៧% 

 

៥៦�លេផ 

២៣,៥២% 

 

២៣៨ �លេផ 

(១០០%) 
 

 

ងថងនីបរេកលេស  នថងាពៃនកទ�រទ�រងពន២១�ង�មកនកងបងលេន�រេិងថងនីងដ

�ិនេីទន�ងវសិកេិវមលដដ �ីងកយពរត ២៣៨េលនង ងថងនេ�សត រក�ពេនស�ពៃល េង�រី

�ងខ ងុង� �នយងនពេៃប �ន�េេុី�វ�ុវ�ធល��េយពរត១២២េលនងត  ពីយងសនវងពេនន ីស្ងកវ 

ដនវងពេនន ី ថ់ ង�ងិង�ពេយពរត ៧២េលនងត ពីយងសក្និនមធជងថងន �នកៃរ  កនកងបយពរ៣២េលនងត

�នពីន�កកវ្ �នេដសដេបកន� �� េ១២េលនង ីតតី កពីយមលីរវងថងនេប �ុពេរីនរីក��

ននងពី�នងវ�ងប �លវ�េកន េនថងាពៃនកទ�រទ�រនយមលីរវេែនបតី 
 

  កវ �ុថរបងលនថង�េនាំពីន្ខងវេ្ទលុ រុលន ាពៃនកទ�រទ�រវងកកនកងប

្កសងវុងសយងសេីទន�ងវសិ កេិវមលដដ  នេ្យនសនាពៃនកទ�រទ�រវងកកនកងប�េេសង ស  

សា� ី ាពៃនកទ�រទ�រកកនកងប្កសងវុងសយពរ១៥�ង� នេីទន�ងវសិកងថងនវមលដដ យពរ

១៨២េលនង េ ន្បាពៃនកទ�រទ�រវងកកនកងប�េេសង សសា�យពរ៦�ង� នេីទន�ងវសិ កយពរ ៥៦

េលនង ី 

ពីយងសវមលដដ ីក��ាពៃនកទ�រទ�រវងកកនកងប្កសងវុងសងពន១៥�ង�េ�សត េររ ាេេ

េលនេសលកពននយងស�ពេនស�ពៃល�រី�ងខ ងុង�យងនពេៃប �ន�េេុី�វ�ុវ�ធល��នយពរ

១០១េលនង យងសនវងពេនន ី ថ់ ង�ងិង�ពីក��ខ�រនយពរ៦២េលនង យងសនរកកវ្កន� ��ីក��េច ��

េបថ ាយពរ៧េលនង �នពីយងសក្និនមធជងថងនត�នកៃរ  កនកងបនយពរ១២េលនង ី 
 

            េដបែង ាពៃនកទ�រទ�រវងកកនកងប�េេសង សសា�ងពន៦�ង�េស នយងសវមលដដ េររ ា

េលនេសលកពននយងស�រី�ងខ ងុង�្កសកលីងដងលសេច ��េបថ ានយពរ២១េលនង យងសក្និនមធជងថងន �ន

កៃរ  កនកងបនយពរ២០េលនង  យងសនវងពេនន ី ថ់ ង�ងិង�ពយពរ១០េលនង �នយងសនរកកវ្ េដស

ដេបកន� ��ីក��េច ��េបថ ាយពរ៥េលនងី 
 

 េកនេ្កពកេីគកកេសលកពននវរបេេេសលកពននវរបមពីយងសេក�ងងវសី ក��នថងាពៃន

កទ�រទ�រត ងដកស�  នរេកន ងមយសថ ងី់ត េពីខង�សថ បខ បីសនារេលខមពីយងស�ពេនស�ពៃល

�រី�ងខ ងុង�យងនពេៃប �ន�េេុី�វ�ុវ�ធល��ងលេយពរ១២២េលនងត (៥១,២៦%)ត សវរប

ិនយពរត១២េលនងត (៥,០៤%)មពីយងសនរកកវ្ត�នេដសដេបកន� ��ម្កសកលីងដត ត ត តខនរ

ងល�ងវសិក្ស�ានវងពេនន ីនថងងិង�ពេេសតេយពរី ម្ាងល�េេ៧២េលនងត(៣០,២៥%)តី 
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កកន ុ៥ ភ  យពរាពៃនកទ�រទ�រេីគកិនាពៃនកទ�រកងី�ងលនយងសេក�ងងវសក�ាសិកីប 
 
 

 

ាាំិា�សបនាុី�្សផផម�៩៦នផ ់
 

ទ�រ % កងី� % 

២១�ង� ៨៤% ៧៥�ង� ៧៦,៥៣% 

 

ីនបពីន្េសងដនកស�  ងី់ត ិកីប�ីងកីក��នថងាពៃនកទ�រទ�រនយងសេក�ងងវសត

េ្យនសនិកីបីក��នថងាពៃនកទ�រកងី�ងលនយងសេក�ងងវសត កាត ៨៤%ត េ�សនិនយពរាពៃន

កទ�រទ�រ២១�ង�ងថងនយពេៃវ�េ�ង�ិទ�រ២៥�ង�ត ខុ��សនិកីបីក��នថងាពៃនកទ�រកងី�

ងលេយពរាត៧៦,៥៣%តេ�សនិន៧៥�ង�ងថងនយពេៃវ�េ�ង�ិកងី�៩៨�ង� ី េសកស�  នរ

េកន ់ត�េ�ង�ិទ�រកាេិក�ងវសងថងនពីយងសវមលដដ សន�េ�ង�ិកងី�តីតត 

 

កកន ុ៦ ភ  ិកីបនថងាពៃនកទ�រទ�រងលនយងសេក�ងងវសេីគកិននថងាពៃនកទ�រកងី�ម

កនកងបវរបង 
 
 

កនកងប ាពៃនកទ�រនយងសេក�ងងវសេីគកិនយពរន�រេិងថងនកងបកវេុ 

្កស 

ងវុងស 

 

៥០�ង�(៧៣,៥២%) 

ទ�រ %ម�េ�ង�ិ

ទ�រ 

កងី� %ម�េ�ង�ិ

កងី� 

១៥�ង� ៨៣,៣៣% ៣៥�ង� ៧០% 

 
�េេសង ស

សា� 

៤៦�ង�(៨៣,៦៣%) 

ទ�រ %ម�េ�ង�ិ

ទ�រ 

កងី� %ម�េ�ង�ិ

កងី� 

៦ 
 

៨៥,៧១% ៤០ ៨៣,៣៣% 
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េដបេីទនពីេ្កពកេីគកេិងថងនកនកងប  ីនបពីន្ឃ� ពេវនលីក��ខងវេ្ទលីងេកន ់ត

ិកីបនថងាពៃនកទ�រទ�រវងកកនកងប្កសងវុងស នយងសេក�ងងវសេយពរត ៨៣,៣៣%ត

(១៥�ង�ងថងនយពេៃវ១៨�ង�)ត េ្យនសនិកីបីក��នថងាពៃនកទ�រកងី�មកនកងបីក��ខ�រងល 

េយពរា៧០%ត (៣៥�ង�ងថងនយពេៃវ៥០�ង�)ត ក្ងេៃណ សត ីត ងមយសថ ធនងីតិកីបនថងាពៃនកទ�រ

ទ�រវងកកនកងប�េេសង សសា�ងដេយពរេ្យនសន ិកីបីក��នថងាពៃនកទ�រកងី�មកនកងប

ីក��ខ�រងលនយងសេក�ងងវសតកាតិកីបទ�រេ�សនិនត៨៥,៧១%ត(៦�ង�តងថងនយពេៃវ៧�ង�)ត�និក

ីបកងី�េយពរា៨៣,៣៣%ត(៤០�ង�តងថងនយពេៃវ ៤៨�ង�) ី 

 

កកន ុ៧ភត យពរយងសេក�ងងវសមាពៃនកទ�រទ�រេថ ង�ង 

 នងបីពា�េសលកពននមេក�ងងវសងពន៥កា ភ 

(ង) រក�ពេនស�ពៃល េង�រី�ងខ ងុង� �នយងនពេៃប �ន�េេុី�វ�ុវ�ធល�� 

(ខ) ពីយងសក្និនមធជងថងន �នកៃរ  កនកងប 

(ក) ពីយងសនវងពេនន ីស្ងកវ ដនវងពេនន ី ថ់ ង�ងិង�ព 

(ក) ពីយមលីរវងថងនេប �ុពេរីនរីក��ននងពី�នងវ�ងប �ល 

(ន) ពីន�កកវ្ �នេដសដេបកន� �� 
 

ល.ី  េឈស សាពៃនកទ�រ ទ�រ កនកងប េសលកពននមេក�ងងវស 

(ង) (ខ) (ក) (ក) (ន) �ីងក 

១ លតកិវេលគន ្កសងវុងស ២៩ ០ ៩ ០ ២ ៤០ 

២ ងតយរជវង ្កសងវុងស ២៣ ៣ ២ ០ ២ ៣០ 

៣ វ្ត�ពន ្កសងវុងស ៦ 0 ២០ ០ ០ ២៦ 

៤ វរីត�ងខ រ្ី �េេសង សសា� ១៣ ៤ ៥ ០ ១ ២៣ 

៥ ្ាិនត់ប ត ្កសងវុងស ៨ ៣ ៥ ០ ០ ១៦ 

៦ �សងតេេជ ្កសងវុងស ៩ ៣ ១ ០ ០ ១៣ 

៧ �តេធងត ្កសងវុងស ៥ ០ ៨ ០ ០ ១៣ 

៨ មែងនត�មវរក្ �េេសង សសា� ២ ៧ ២ 0 ០ ១១ 

៩ រវត�ងរន ្កសងវុងស ៩ ០ ០ ០ ០ ៩ 

១០ កាតេព �េេសង សសា� ៣ ២ ២ ០ ២ ៩ 

១១ ករត�ងដី ត ្កសងវុងស ៤ ០ ៥ ០ ០ ៩ 

១២ ងត�ងបនណីា្ �េេសង សសា� ២ ៤ ១ ០ ២ ៩ 
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១៣ ម្តនម  ្កសងវុងស ១ ០ ៦ ០ ០ ៧ 

១៤ េឡងតេខន ្កសងវុងស ៣ ០ ១ ០ ៣ ៧ 

១៥ នតដ�វងព ្កសងវុងស ៣ ១ ០ ០ ០ ៤ 

១៦ នសងត�ងក�វ  ្កសងវុងស ១ ១ ១ ០ ០ ៣ 

១៧ លតដ�ប ៃ �េេសង សសា� ១ ២ ០ ០ ០ ៣ 

១៨ យវតេមប ្ ្កសងវុងស ០ ១ ១ ០ ០ ២ 

១៩ ងរនតបៃណ  ្កសងវុងស ០ ០ ២ ០ ០ ២ 

២០ ្ករយត�ពន ្កសងវុងស ០ ០ ១ ០ ០ ១ 

២១ ាតយរជវ �េេសង សសា� ០ ១ 0 0 0 ១ 

�ីងក ១២២ ៣២ ៧២ ០ ១២ ២៣៨ 

 

កកន ុ៧ត កស�  ់ត ាពៃនកទ�រទ�រងលនយងសេក�ងងវសេ្យនសនេកកពធងា េិងថងនបថ ព

�េនំា ុ១ត េសត កាត េីងពងបត លត កិវេលគន ាពៃនកទ�រវន លនា�ងពកនវងកកនកងប្កស 

ងវុងសេយពរត ៤០េលនងត ីត នថងងលេ្យនក�ជ ក�េយពរត ៣�ង�ត ត ងថងនេ�សត ២�ង�វងកកនកងប

្កសងវុងសត �ន១�ង�វងកកនកងប�េេសង សសា�ត ី ី កនថងាពៃនកទ�រទ�រងលនយងស

េក�ងងវសងថងនង្វ�ាវីរវេយពរ១០�ង�ត ងថងនេ�ស៧�ង�វងកកនកងប្កសងវុងសត ត �ន៣�ង�

វងកកនកងប�េេសង សសា�ត ីត េដបែងនថងាពៃនកទ�រទ�រងលនយងសេក�ងងវសងថងនង្វ�ាងក

សនេកេយពរ៧�ង�ត ងថងនេ�សកនកងប្កសងវុងសេយពរ៥�ង�ត ត �នកនកងប�េេសង សសា�ត

េយពរ២�ង�តី  
 

៣.បសផម�ភំាាំិា�ស�ស��រែ ផល់ាត នតិ តមមណ ល 
  

ខង�កននារ�វងង5F

6 ាពៃនកទ�រទ�រននារ� ុ៥េសេិក�ងវសករីនរងា��េង ល�ងពន

ាពៃនកទ�រវងកកនកងប្កបពន �នកនកងបព�នពៃយ សក�េ��ពីេយ វងុ រុល ារ�ក្ងកវ

នាងងីងលងវងីេដសដេបកន� ីក��ករងេក ពីយមលីរវេប �ុព��ត�នពីយងសេេរជ ល�ាពក�ងល

េកន� េងនវដេដសដេបម្កសកលីងដ  ងលុេនទនងពនេសង្វិនេកន កវងៃ�� សក�េ��

ាពៃនកទ�រទ�រីក��កនកងប្កសងវុងស ី  

                                                      
6 ាពៃនកទ�រទ�រវ��មបេិក�ងវសតេលនងលនាេីងពងបតវរីត�ងខ រ្ីវងកកនកងប្កបពនងលរ� ក�េយ ល�ខ�ាដង�េេីដដ �នល

េងនវដនព់ប�បរបេដសដេបកន� វមបយពរមេច ��េបថ ាត សក�េ��េលនងីន ្ងកវ ស្ង ីត នត កស� ពនវង�បខង�យវក�ត �នពីយងសរក

រជ ល�ត�នរបេីទននរកកវ្នថងមវ�កងី ងឡត�នកិនងង�នពកកន� ងី�ត�នធជស�ពកនតី(ីនបពីន្ខងវេ្ទល�េនាំ�ិត�នាពៃនកទ�របថ ព

២០១១-២០១២) 
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សង��រនត ពលកមនខុ ២៧ត ខងន� ត បថ ព២០១៤6F

7 �េ�ងកនរងវសពី ុ១មីងដ�ិយពរ៤ីមកត

ងិង�ពេដបេីងពងបត �ឡផប �ខិ ាពៃនកទ�រវងកកនកងប្កសងវុងសយងស្កវមលករាតេ

កឋវេលនប �សុងី�ីសន្ងកវ ស្ង�ខ.យ�.សុ� (KDC)សវរប្កសកលីងដយពរ៤៣្ករេីងលេ នុកាស្នសេិ

មវ�ែ់នតកងពែ់នត ដ�កងងពកន�្ាឡយត េខារងពកន�បថ ពន ីត េីងពងបននងន� ានរេពីង

េង េដលសថ ីសននសង ីីត វេរ��ុវ�វង�បត �នាពៃនកលីងដងពន៤៣្ករេីេិងថងនេី្កងព

េីដ�កងងពកន�្ាឡយ ីត េងសកាពៃនិក្ងកវ ស្ងេីងដ�តលប �ខិ វ�ង�នយកន� ង�ន

់ិន្ាំបេដសដេបព្នៃយពេ់សកលីងដងពន៤៣្ករេីេសេុ ក្ងរ�េ�ងកនរងវសពី ុ១ម

ីងដ�ិនសនន់ត ខ�រិនរប�្វក�្វរលនរេពីេដសដេប្កក�្ករេីត ក�ជ ក�ក�ទនីងពី

ក�ាតី 

េីងពងប ែផបសវុ� រាន ៏នថងាពៃនកទ�រកនកងប�េេសង សសា�ត �នស្ករកនរងវស

ពី ុ៨ �ងៀ�នលត�នងវង�យចតនាាបងុវតបងបា��វដងតពីសីតកនរង សកៃរ លប �ស� បរត�នង�យចពី

�ី មីងដ�ិត�នេីងពងប �ឡផប �ខិ �េ�ងកនរងវសពី ុ១��ុវ�វង�បតុ រុល់ងរកនរិ នត

នេនំាត �ន ពុ�ង� ពុនីងដ�ិ �ន្កិុវ�ិ �នសាពៃនកទ�រវងកកនកងប្កសងវុងសត េយ 

វងុ រុល ារ�ក្កសកលីងដពលកមនខុ ០៦ ខាងី បថ ព២០១៤7F

8 ងថងនខព� �ុសលពេិេក�កេីង

េលនង ុ២៩ �្កវ្ីនេ្សសេដបពីកេន�  េយ ន្នីកវេែននេ�សត ន្កព� បកពីនកនី

េុីេេសពីងវងីនរវេរ់ង�ករវងថងនេម ករ ថ់ ង�សា�េដសដេបប �ការ�នា�ធជស�វដនងី�មករង

សា� កក្ក�ពីកេន�  េយ េដបកន�ពត �ន�ងពនរីដដ �នលេីទនពីន�បេ្្េិិនង�ន ី នថង្ី

ងដរនដ�ងីន�ចព�ាវរបេេ្នេិវងខវជីីងដ�ិេ នុកនថងាពៃនកទ�រេយ វងុ រុល ារ� ីេីង 

ពងប �ឡផប �ខិ នន�នុ រុលេង ល�់ ្កសកលីងដងពកងនរកពីលពនងក�ា្នងង ីត េីងពងប

់ត ិនេីគកយពបរពីក��ារកវដេដសដេបម្កសកលីងដងពនន��ងលេេិងថងន ារ�េសភ « 

េកនកនក�មស្កសកលីងដភាចក��នខងងពសាពៃនកទ�រភាចក�សនកនក�មេេេុគា ី នទងលកនកន

ក�ម្កសកលីងដងពកងនារកពីលពនងត េងសក្ាំបយវក�ង�ត វ�្ាំបយវក�ង�េបនន្ាំបក��ារេេកវបរពី

ងពនន��េងនវដេដសដេប ីត �ពនម វកីកនក�មងពនន��េិមនខេសត េបននិនបងេេក�ិងឹេិងថងន     

កនរងវសពី ុ១ត េ ន្បេបននកវដពីង មបកល�ពីនងបារងពនន��ត េ ន្បេបននសព្ុយពេ់សពី

ន�បេ្េិិនង�ន» ី 
 

�េ�ង�ិវងកកនកងប្កសងវុងសត �នកនកងប�េេសង សសា�ធនងលិកេ្យនស

ទ�រ នេយ វងុ រុល ារ�្កវសថ េិវងខប �េីងដ�ិត េ ន្ប�នេដសដេបកន� េិយពេ់សវងខ

ងមយនទងល្ងកវងវសងីងពកងនងវងីេិមនខុ ១២ត ខាងីត បថ ព២០១៤8F

9 ងវសងីសេ្យនីប�ង�វងកកវ

                                                      
7
 ពីធឹបីក��ប �ុ រងន�ងេ�ី  (RFA) ពលកមនខ ុ២៧តខងន� តបថ ព២០១៤ 

8 ពីធឹបីក��ប �ុ រងន�ងេ�ី  (RFA) ពលកមនខ ុ០៦តខាងីតបថ ព២០១៤ 
9 ពីធឹបីក��ប �ុ រងន�ងេ�ី  (RFA) ពលកមនខ ុ១២តខាងីតបថ ព២០១៤ 
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កៃ� េខារត�នករថពេក តនរកងពសថ េិ ុី្កស �ីកេាបរតេងនវដងវងី្នង�ភថរល�វីវរ

េ្ពវពី�្វក�្វរលកេវងិង�ព�្កយពរ៦ េ ន្បនវងពនធ�ល�ខព�នរេវងិង�ព�្កត

រកក�េ្សសេពកល�ងថងនេីជនេសកមវេិ្កិងមនខុ ១៣តខាងី បថ ព២០១៤ ករ ី  
 

ន�នេ្ពបី ពេបងដរេិវងខប �េីងដ�ិត ពលក្កិងមនខុ ១២ត ខាងី បថ ព២០១៤ េីងត

បា វបសុ�ំ  ្ករ�វុរវ�្កយល�ងវសងីតងថងនយពេៃវេវងិង�ព�្ក៥េធបនេុគាត�ពប

់ត «េបននវ�ងលេកន ាពៃនកនកងបងពនកីវងុ រុល ារ�កងវសងី�េព�ងេុីត ក្ងរេលនងេសនស

�្េក�្ងកវ�្កងលនេកន ាពៃនកនកងបងពនកីត ងលេន�រេិងថងនីងដ�ិេយ 

វងុ រុល ារ�ីត េបននី ពកិន់ករងសា�ិនេីទនពីេដសដេបេេិនកន� ងលេលនងេែននេដប�្ក

េសនរន ងលេហ់លុវធលវរបងលនយុ រុលបងន» ី 

ាពៃនកទ�រកនកងប�េេសង សសា�ត វន លេខារនា�ងពកនត េីងពងប មារប សខុហួរ ន
េីគកយពេប �ុពេរីនរាពៃនកទ�រ រកសវរប្កសកលីងដេច ��េបថ ាវងកដ�កង��្កេនសនត

២០០�ង�េិ ុេថ ង�ពីាពៃនកទ�រវន លនា�ងពកនត េិមនខុ ២៨ត ាងី បថ ព២០១៤9F10 ីត េប �ុពេ

រីនរេសសេលនងងពកមនេ ន្បងលនេីគកយពេងនវដ្កសកលីងដេិេខារនា�ងពកនត ងថងនពីធ�ល�ខព�

នរេច ��េបថ ា�វ�នវា�ក ងុង�លពនងីក��ខ�រត ងលនរក្កុសេិកវវមលដដ �េកលង�នវងត

េងនវដនរាពៃនកទ�របងេេេដសដេបករ ី 
 

េីងពងប នេ្កេ�្េេព�្កសកលីងដេច ��េបថ ាេិងថងនេប �ុពេ�ស់ត «្កស

កលីងដតកាសេច ��នពៃយងដ�ពៀ�ត ងលាពៃនកទ�រត�ន ថ់ ង�ងិង�ពេយ កពីេនសេបថ ាងពនន��្ ាបំ

បងយ�ារុ ងងដង�េេេលនករងសា�» ីត េីងពងបករ់ ត ក�ជ ក�កកកច ក�េប �ុពេសេេត នថងដ�ិន�ពង�

ងនទល�ីក��្ កសកលីងដងលន�វ�នវា�ត �ពេេនរវេរ្ងកវ្កិងឹេខារត េលនងស្ករកុ�ពៀ�

ដង�េេងថងនននង្ កងពីក��េីេខារតេងនវដេដសដេបករ ី 

ករីងា��េង ល�់ត្កសកលីងដងលយមលីរវងថងនេប �ុពតិកេ្យនេលនងក ងុង�ងនទល�់ង�ករវិនពី

ី ពេីងី�ក�ពៃង�នសង ីីេនពៃយវងេលន្កសកលីងដត កន� េ�សេរីនរីក��ីងដវ�ន

្ាិវ្ាបំត ងមយសពីេីទននារ�ន� នករនណត �នពីេីទនធ�មបនថល�សេងនវ ី េប �ុពេរីនរាពៃនកទ�រ 

�នេច ��េបថ ាេសិនេេីគកយពសេីគនកល�ខតី 
 

�ងវសិកីក��នថងាពៃនកទ�រទ�រៀនេលនត នកស�  នរេកន កពីរ� ��ករមីឥី �ពកនងថងនារ

� ុសាពៃនកទ�រត ងមយស ន ព់�ពបង�ពនម វកីត កន� ីក��្កសកលីងដបងវងក�ិងឹត

េដសដេបសវរបនថង់ង�ករវត េកនេងសកសកងពង�េយ លុវធលសង��រនេិេែនបងដេដបត ីត េដប

ែងតនពៃយត�នឥុវ�កលីក��ាពៃនកទ�រទ�រេិេង្វ�ា េដបេីករងសា��ម�ាេ្ពវេិេ្ពវ

ខបក�ជ ា�កនកងបេពនប  ី  េងសកសព្នៃងដេដប�ងវសិកីក��ករងសា�នេលនងុិង

                                                      
10 ពីធឹបីក��ប �ុ រងន�ងេ�ី ត(RFA) ពលកមនខ ុ២៩តខាងីតបថ ព២០១៤ 
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March, 2015 

យ�ារងល�ទ�រត ្ង្ងត ីនេ្សសងថងនពីា�សមេដប�រ�ប �ី េងនវដេដសដេបកន�  �នធរល�សកពីមងល�

ទ�រេធបនេុគាតីរវងពនទ�រប របេងសននពកិក�ងវសតិកព� ហេេសវងាតពីលសកន�ត�នពីា�សមិនកន�

្កភវ�� ី  

 
 

៤. ិរ្ា�ំេិរសនសរ្សរ់ក់េតបលងផភ់ិនរិ្�� �ស� នតិផមុរ 
  

ធពីបងុវេទ�រន�បេ្្ត បថ ព២០០៩-២០១៣ត ងល្ាបំនីងដ�ិនងវរា�មនខុ ៣១ត ខ

រ�ិ បថ ព២០១០ត កាសធ ុយន�ងលធ�មបងល្ាំបនងបារត �នករនងបារ�្េក�ីបរេកលៀនវងខត ីត េលន

វមលដដ េស កីដដ �នលនករនងបារេសលេពនបេបេរីត កវីបរពីនងបារធពីបងុវ

េទ�រ�ី ី ារ ុ២ េដបតតតេររ ាស�ពៀ�េេេលនប ��របន �ុិកងពន៦ ីរវេត(១)តពីន�បេ្្េ�ងដ

ង�យចងល�ទ�រត ត (២)តពីកេនំនពីនក�ី ព ងល�ទ�រត�នេងសនដ�ត ត (៣)តពីពី់ីធ�មបយវក�ងល�ទ�រត�នេងសនដ�តត

(៤)ត ពីេលនងងវុ���ងខិកទ�រត �នេងសនត ដ�  (៥)ត ពីកេនំនយពរទ�រងថងនារ� ុេីទនេ�យងរ�េ្វយយ�ារ  

(៦)តពីកេន� កេបេរីងថងនេសលេពនបត�នងវសប �ី សា�តី េលន�កេសតកងេីេសលេពនប

�ពៀ�ងសេ្យនេុគាត ងមយសត ធពី�ងវសិកន�នលង�យចត�មយ�ងីកវដីរវីសនកីដដ �នលត

�នមងកមន�បេ្្ត្ងកខន បងុវេទ�រ�្េក�ប �វ្ពីត�នប ��្វ្ពីតងវសប �ី ងពនុ្វន� �្ីក�បាមង
េរីនរត ងពនុ្វន�ីងដនលេរីនរត �ងុវានេលនងេែននព្នយវ��កពីបងយ�ារុ ងងដង�

េលនពីេលនងងវ�ុ��វិកេបេរីីក��ីដដ �នលតី ្កវសវរបេសតងវសប �ី ងពនុ្វន� �្ីក�បាមងេ

រីនរងពៃង�ពល ុ២ត ងដនេររ ាស�ពៀ�ងថងនពីេីគកយពនប �ពសា�ត េងនវដនរេពីេ្�នបាកត �ន

េដសដេបធល្កេព្ីក��ទ�រត�នកងី�10F

11 ី  
 

នសងង�នេេេសត ្ង�រនង�យចពី�ី នេីទនពីកស�  ត �នធបកទធឹបកងេីត�ី ី ារ ុ៤11F

12 កា
សធពីបងុវេទ�រេងនវដ�វិកេបេរីត �នពីកេនំនិកនន�នយងល�ទ�រេិងវុងស ីបរេកលត៥

បថ ពត(បថ ព២០១៤-២០១៨)ត ីតវមលដដ ្កិសមពីេីគកយពធពីបងុវេទ�រេសនធ�ងេលនលុវធលមពី

នងបារ្ធពីបងុវេទ�រី ក���ី ី ារ ុ៣ត (២០០៨-២០១៣) �នកងេីន្�្កេនេបេរីេិ

ងវុងស បថ ព២០១៤តី �ីី ារ ុ៤តនីរវយពនងងថងនពីសព្ុពកេន� កេបេរីងថងនងវសប �ី ងពនុ្វន�

�ពៀ�ងីក��កីដដ �នលតងមយស ងពនុ្វន�ីងដនលេរីនរតងវសប �ី ប �វ្ពីត�នប ��្វ្ពីត

ងពនុ្វន� �្ីក�បាមងេរីនរតងពនុ្វន�យវក�ត �ន្កករវបងារ�ីវតត ងពនុ្វន�ងី�ធឹ �ិ ក�សវរប

ិនពីនងបារ្េសលេពនបត �នធពីសា��ពៀ�ងងមយសត េសលេំន�បេ្្�្�បបាបីង្វុង
សត ធពីបងុវេទ�រន�បេ្្ត េសលេពនបនក�ី ព�្េក�ងពនន��សថ ត ធពីសា��រកពីុក�

                                                      
11 �ងជីង់តេីងពងប វ្ត�ពនតរក�បងីងដវេរ្កចពពីម្កសកសៃយ្ងងវុងសងថងនខព�េកនង��ង�េី�រកតពីេីទននរ�េ្វយ

នមបេសលេំ ុ៣មេសលេំន�បេ្្�្�បបាបីត្្ាិវបថ ព២០១៥តពលកខងន� តបថ ព២០១០ 
12 ពីធបកទធឹប�ី ី ារ ុ៤តីក��្ង�រនង�យចពី�ី តពលកខីថមតបថ ព២០១៤ 



ខុមែ�ហ�ល-គ.ស.ន       
របាយររ ឃា �ំ េមីំាយនឌររែផ�យំេបាបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបរខ��� បឆផ �២០១៣ប-បរខតុលបឆផ �២០១៤ប

 

 
 

March, 2015 

េំា�នពេកន �្នឹេលនទ�រ ធពីសា��រកពី្កបពនិនពីរ ងមីវង�បត �នពីេីទននបងវសធ�មបេុត

ីលីត�នីលី 
 

�ីី ារ ុ៤តេររ ា�ពៀ�េលនពីក្និនត�នក្នងវងខសីីក��្ង�រនង�យចពី�ី តកីេកគកមពី

នងបារពីសីត េងនវដឈេេពីនងបារពីសីកវន�្ងវ្កក�្កន មុងពនងវសប �ី ត �នឈសកេនរន ីង

ក ថិ ង�សីនងបាររជ ល�នរេេសនថងេលនងងវុ��កនេបរ�នងវ�្េក�ទ�រត �ននថងធរល�េ�សក�េ្សស

េពកល�ធថងេសលេពនបងល�េម ករ់ង�ករវងថងនពីេលនងងវុ���វិកេបេរីត �នកេនំនិក

នន�នយងល�ទ�រតី 
 

សមតភ�រលាម្ិងបនតិិរ្្្ម 
 

េិងថងនពីនងបារ�ី ី ារ ុ៣ត (២០០៩-២០១៣)12F

13 កីដដ �នលងវុងសតកវីបរ្ង�រនង�យចពី

�ី ត្ង�រនតេម ករត�នមងកម់ង�ករវ��ុ រុលនេសករបករីស ុងា��េង ល�ងថងនពីយមលីរវយពនង

េលនងងវុ��េសលេពនបត យវក�ត �នងវសប �ី េិ ថ់ ង�សា�ត �ន ថ់ ង�េ្ពវសា�នរេ្�នបាកិនេបេរីត

ពីកេនំនិកនន�នយធថងេ�ងដង�យចងល�ទ�រតីរវងពនពីយមលីរវងថងនពី្កក�្កនក្វក្វរលនព�រាងត

�នកី �េម ត ពីលងកកពនា�កល�ុ្វន�មពីេី ន�េនននេលនទ�រត ពីយមលីរវេីទននរ្កេ�នីេែននមប�ងខិកត

�ននហីមកាមវរ�្េក�ទ�រត �នេងសនដ�ត ពីុក�េំា�ពីី ងកលដលពនាេនង�ដត ពីេលនងងវុ��ពី

យមលីរវីក��ងងេី ត�នទ�រងថងនពីនក�ី ព��ងឹតពីេលនងងវុ���លីវត�នងវតាមវ�ទ�រត�ន្ករេីខសីត�ន

ពីកេនំនពីយមលីរវីក��ទ�រងថងនពីេីទនេ�យងរ�េ្វយ្កក�ង្វ�ាតី 
 

ិរ្�ិេនភំអិ់ងាែរែផ�សដ់ផតាិដល�់ស� 
 

ងវុងសុ រុលន�វ�ុវធលករីស ុងា��េង ល� ងថងនពីក្និនិកនន�នយធថងេ�ងដង�យចងល�  

ទ�រ ីត ត ត�ជ�ប្ប ��វិកេបេរីងថងនបថ ព២០១៣នកស�  ់ ពីយមលីរវីក��ទ�រងថងន ុធឹីពីសីត

េ៧៩,២០%ត ី េិងថងន�ជ�ប្កេ� ាេបេរី�ងលងថងនបថ ព២០១៣ងង�ុនិនពីយមលីរវងថងនធថង

េ�ងដង�យចត ងវុងសុ រុលនយពៃា� ថ់ ង�ខ�ុ�វីរវ�្េក�ពីយមលីរវីក��ទ�រងថងនងេ� ពនកលងវស13F

14 ីត

ពីី ងលមាី��មប ��រប់ន� �ងវសត េ�សងវសត ធល�ាងវស ង��ងវសត �ៃដ សីត ធជស�ពៃង�ត �ន

េិបដដ ត នធរល�ពីសី្កេនត ៨៩%មពីសី�ីងកីក��ទ�រ 14F

15 ី ខព�ពីសីេ ពុ ព្

                                                      
13 ីនបពីន្ីក��្ង�រនង�យចពី�ី ត�រកត«�វ�ុវធលយវដនងត�នកន� ្កភវ» េិងថងនកងេី�ី ី ារ ុ៤ត ពុកី រុ ២ 
14 េប �ុពក�កេីងត�រកតេ�ងដង�យចងថងនីសទ ��កេ� ាេបេរីតបថ ព២០១៤ 
15 នេនាំ្កសេទ�រយេ�� សពេីជងវុងសតបថ ព២០១៣តប �ុ នេទ�រសា��ម�ា� 
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March, 2015 

ព�ាេ្យន�្េក�ទ�រត �នកងី�ត យពនងកពីសីងលសបីនេ្សសងដេពីនបយងសត ីត ន្កម

ិក្ង្ងរ� ង�យងសកត២៩,៩០%តងថងនបថ ព២០០៨តវងេិ្ាិវត១៩,៨០%តងថងនបថ ព២០១១15F

16 ី 
 

កីដដ �នលនេររ ាេលនពីក្នងពីងបារិកេ�ងដង�យចងល�ទ�រត �នធរល�ពីសព្ុងល�ទ�រ

ងថងនពីកេនំន្នង�យពនម លងល�្ករេីត ីរវងពនពីកេនំនាវ្វន លន�បេ្្ទ�រេិងថងនេខារយពរ១៣

ងថងនពីធរល�មបព� ប �ស� បរត�នេ�សន�បេ្្នបងវសមទ�រ ីតសលុវធលតទ�រ្កេនត១៣ត១០២

�ង�ុ រុលនពីកនរង សកៃរ លប �ស� បរកវ្វន លន�បេ្្ទ�រត ីត �េកវ�្្ក�ទ�រងវុងស

នកេនំនាេែននងថងនបថ ព២០១២ងលេ�េ�ង១៥០�ង�តងថងនេសលកពននរបន�បេ្វងខីកីទ�រត្កវ

ងពនក្និន�ពេែនទ�រ�្្ក�េិងថងនប ��្បកងតី 

្ងកខន កេ�េេសលេំន�បេ្្�្�បបាបីត្ ងលេររ ាេលនពីកេនំនិកនន�នយធថង

េ�ងដង�យច�្េក�ទ�រងដនេីគកយពេែននេងនវដេងគីកីពីយមលីរវកកៃរ មងកម់ង�ករវកេម ករីងដត ប ��រប

កងត �នមងកមន�បេ្្ងថងនពី�េ្វយមបបងុវេទ�រក�ពៀ�ងត កាត (១)ត ពីក្និនប �ស� បរងល�ទ�រេេ

កវា្វំបពី ុធឹីត (២) ពីន�បេ្្�្្ស�ៀថ ាាមយត �នវីរវ�្េក�ទ�រត �ន(៣)ត ពីកេនំន

បិកី��េិកវកុតសក�េ��ងល�ទ�រ ី 
 

ិរអ្់រ ាស្ម្់�ស�បនតិ�ផ�ិ ្ស�បនតិិរ ឃិ ស់្ ារសរ តន្រ 

កេ� ាេបេរីងថងនប ��របនក�ី ពនពា�កមប្កក�ង្វ�ាត កវីបរពីកេនំនយពរនហីមកងីន្

ងល����បត��ប�ា្ង្ងតក�េ��ទ�រតកេនំនយពរ្កិសេម នក�ី ពេិវមលដដ តកេនំនយពរនេរស��ងដដ 

ងលធរល�េ�ស�វីវរត�ន�ងបាម�ិក�្េក����បដ�តី 

ចក�កពនកបថ ព២០០៨ត េបេរីនករកេន� កេេងថងនេសលេពនបត ងវសប �ី  �នធពីងថងន   

ប ��របនក�ី ពតបងបត�នកនរង សកៃរ លប �ស� បរតងមយសធពីបងុវេទ�រប ��របនក�ី ពតបថ ព២០០៩-២០១៣ត

ធពីេសល�រកពីន�បេ្្ងវសប �ី ��ងឹបថ ព២០១០-២០១៤ត ធពីន�បេ្្្កកំេ្នពបថ ព២០១០-

២០១៤ត ធពីេសល�្េក�ពីន�បេ្្�វាមិកងថងនប ��របនក�ី ពបថ ព២០១១-២០១៥ត ធពីបងុវ

េទ�រកេន� កេបេរីបថ ព២០១១-២០១៥ត េសលេពនបសា��រកពីន�បេ្្បងបត េសល

េពនប�រកីរវង�បងថងប ��របនក�ី ពត េសលេពនប�រកេីងងេីេវ្ា�្េក�នក�ី ពវមល

ដដ ត េសលេពនប�រក្កកំេ្នពត ធពីបងុវេទ�រន�បេ្្ប ��របពីសីត �នកនរង សកៃរ ល

ប �ស� បរត បថ ព២០១៤-២០១៨ត �នបងុវេទ�រ�វីវតេបេរីងថងនពីនក�ី ពកនរង សកៃរ លកេយចងេុ�ត �ន

ប �ស� បរតបថ ព២០១៤តសេងនវតី 

                                                      
16 ក�ជ ា�ន្កិក្ង្ង ថ់ ង�សា�នសេសតកាសពីន្�្កេនងដងកេលនពីយពៃប�្េក�បិកី��េិេដបធ�ងេលនពីយពៃប�្េក�

ពែមី តតតតតត២ត២០០ត�នពីយពៃបាមយងេធបនេុគាវ�វ�្េក�នហីតីតក�ជ ា�ិក្ង្ងនសីក��្កេុ�ងវុងសតកាត៣ ៨៧២តេីគលងថងនវរប

មនខត(�្េក�វង�បតេថ ង�)េិបថ ព២០០៩តន្កេសេង្វ�ាខុ��សនេិ ុ្ងកនថពេក ត�នាពក�ងពប � ុ្ងកនត�នងកសន�្េក�ាពក�ដយ�

ដ�ពលត(្ង�រនធពីបថ ព២០១៣)តី 
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យវក�ត េសលេពនបត ធពីបងុវេទ�រងពនេសត នត �នងពកងនីរវយពនងងថងនពីេលនង

ងវុ���វិកេបេរីងថងនប ��របនក�ី ពត �នកនរង សកៃរ លកវីបរពីធរល�កី �ពព�ល�ធថងីមកប ររតពី

កេនំនពីងបារិកងថងនពីុ រុលនមបពីនក�ី ពត �នកនរង សកៃរ លត ពីង្កឥី �ពកន�នងវងល

េី ន�េនននេលនទ�រត �នពីធរល�កី �ពព�នពេៃបធលងល�ពីយមលីរវីក��ទ�រេិ្កក�ធថងត �នង្វ�ាត

ី េិង្វ�ាវេារបរ��ងឹត ពីយមលីរវីក��ងងេីងពនកីេុេពីេងនេែននសករក�ជ ក�ត ងលន

ីរវយពនងងថងនពីកេនំនិកមបប� ាត �ន ពុងងយ�ារីក��ងងេីេិេកលយមលេីគេិ ថ់ ង�កឋវ��ងឹ16F

17ីត

េិកឋវ��ងឹត�នវីរវ��ងឹត េឈស សយមលេីគ���បដ�េយពរ្កហង�្ក្លសថ ិន���ប្កក�

17F

18ីត ងថងនបថ ព២០១២ត ងងេី នយងសេឈស សយមលេីគេ្យនសនងងេកត �នយពរ�ីងកេ្យនសនងងេកេិ

ង្វ�ាវីរវ��ងឹកឋវមវ� 18F

19ីតេិរារវ��ងឹត�េេ្ា��ប�ាដ�ងពកងនេពីេងនេែននសកេនរន ីង 

ក៣៣%ងថងនបថ ព២០០៨ត ងល�ត ៣៧,៦០%ងថងនបថ ព២០១១19F

20ីត ពីយមលីរវីក��ទ�រេិងថងនពីនក�ី ពត កនរង ស      

កៃរ លកេយចងេុ�ត�នប �ស� បរតងដេពីេងនេែននករីនរងា��េង ល�ធនងីតី 

កនរងេស �ីពីសា�េលនងងវុ���លីវត�នងវត ាមវ�ទ�រត �ន្ករេីខសីត ននងបារពីសីកវ

បងុវេទ�រក ង្ប ��របេលនពីសី�លីវត�នងវត ាមវ�ទ�រត �ន្ករេីខសីត ងថងនេសលកពនននីងឹ

ពីសីបកដីវតសា�តរ�ងល�ពីេសីក�លីវត�នងវត �ន�ងវនងលេិងថងន្ករេីត េដបេលនងងវុ��

េម ិការ� ុត�ន�ងខងេលិកទ�រខសីតីត្កក�េម ករ់ង�ករវតងពន ថ់ ង�សា�ត�ន ថ់ ង�េ្ពវសា�តន

�្ពីនងបារេងនវដពា�កមបិកន�លីវត�នងវត ឈងល�ពីកេសំកកុេលសន�ី ពេីកព់ងល�

��ុវ�ទ�រត�នងងេីតនពេកន �្នឹ្កក�ីមកិកតពីរ ងមីវង�បតពី្ង�ក��ត�នពី្ក្កិារេ្កេនេ ពតី 

   

  �ានយនរបនតិសខុភំ 
 

ន្កវីនិកេកេពីនបយងសេ្យនសន់ង�ងៃរ លត កាកត ៤៧២ត ងថងនយពេៃវត ១០០ត

០០០ងពេនន ាី��ងថងនបថ ព២០០៥ត វង្ាិវត ២០៦ងថងនយពេៃវត ១០០ត ០០០ងពេនន ាី��ងថងនបថ ព២០១០20F

21ីត

សវរបសថ េសងីតពីុ រុលនពីនងព�ងខិកេកងដេិក្កេ�នីេែននសលពដក� ងថងនីបរេកល

៥បថ ពង�នវងេស21F

22ី ��ថ ពីប ��េងពនេសនករេដបេីេនរកកវ្សេ្យនីក��្ង�រន�ង

ៀ�នលត្ង�រនង�យចពី�ី ត្កវងពនេម ករត�នមងកម់ង�ករវងថងនពីក្នងពីធរល�េ�សនងព�ងខិក

េិកវវន ល�ងខិកត ងវសប �ី នក�ី ពត �នធបកទធឹបេដប ថិ ង�សីនក�ី ព�ងខិកមវ�ត ីត ន្កពនា្ង�

                                                      
17 UIS online database UNESCO Institute for Statistic. Available online at: data.uis.unesco.org 
18 ្ ង�រននក�ី ពតបងបត�នងឡត្កករវករាតេ្កក�្កននក�ី ពតបថ ព២០០៨ត២០០៩ត២០១០ត២០១១ 
19 ្ង�រននក�ី ពតបងបត�នងឡត្កករវករាតេ្កក�្កននក�ី ពតបថ ព២០១២ 
20 ្ ង�រននក�ី ពតបងបត�នងឡត្កករវករាតេ្កក�្កននក�ី ពតបថ ព២០០៨ត២០០៩ត២០១០ត២០១១ 
21 នេនាំ្កសេទ�រត�ន�ងខិកងវុងសតបថ ព២០១០ 
22 Wang, Wenjuan (2013) Assessing Trends in Inequalities in Maternal and Child Health and Health Care in Cambodia. 
DHS Further analysis Report No. 86. Calverton, Maryland, USA: ICF International. 
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យពេ់សងងេីេពីនបយងសក៥០%ងថងនបថ ព២០០០តវង្ាិវត៤០%ងថងនបថ ព២០១០តីតន្ក�ងវេង ពននបយងស

កត១៧%តងថងនបថ ព២០០០តវង្ាិវត១១%តងថងនបថ ព២០១០តីតតន្កងងេីេពនាខទសុវខ�នបយងសកត៣៩%តងថងន

បថ ព២០០០តវង្ាិវត២៨%តងថងនបថ ព២០១០22F

23ី 

ករាតេ�រកត �ងខិកករកមត �ន�ងខិកធ�មបេុត កាេេីរ�ពៀ��្េក�ធរល�ងល�បងបប រប

នរបល�ងិនក��ុវ�ករកមត�ន��ុវ�ធ�មបេុីក��ករងេកតីតងថងនបថ ព២០១៣ កីដដ �នលងវុងសននងវរា

មបងវសប �ី ��ងឹងដ មុលព មុីបវរប�្េក�បងបប របេិ ថ់ ង�កឋវត �នវីរវ��ងឹត �នបងបប របេិេ្រ

េីត េដបីរវកកចម លមបករាតេ�រក��ុវ��ងខិកករកមត �ន�ងខិកធ�មបេុ �ិ ក�ិននបងត េបេរីត

នពេកន �្នឹងង�ុនិនេបេរីតេ្កេនេ ពតពីនក�ី ពកពន� ប �ាត�នេវេកកេនង�្តពនាេនង�្តី 
 

�ានយនរបនតិ�ម�ាគ�អដស ៏
 

ន្កធជងងេវេកកេនង�ដងថងនយពេៃវកងី�ត�នទ�រនបងក១៥បថ ពតេេត៤៩បថ ពតននបយងសករីនរងា�

�េង ល�កត១,៧០%ងថងនបថ ព១៩៩៨តវង្ាិវ្កេនត០,៧%តងថងនបថ ព២០១៤23F

24ីតេដបេីេពីនបយងស

មបពី្�ននសកវីីបរង�យចខ�ាខព្កិន្កនងថងនពីកសំីងលេេសលេំយវ��ី��ត សក�េ��ងថងន

យពេៃវ្ងកវងល្កភវវងខិនេ្សស ថ់ ង�ខុ��ងថងនពី្�នេវេកកេនង�្ត ពីេងនេែននន្កនថងេីទនេា

�រឈវីងេវេកកេនង�្ត ពីកននលេដបខ�ន្កបពនេវេកកេនង�្ត �និកព�ា្កេ�នីេែនន

ងថងនពីធរល�េ�សករាតេត�ន ពុ�ង� ពុនីក��្ង�រនតេម ករត�នមងកម់ង�ករវតីតងវុងស�េ្វយនមប

េសលេំងង�ុនិនលុវិ កុ រុលនេ�សស�ងល�្េក�កននលទ�រត កងី�ត េងសនដ�ត �នេងសន

្កក�ងថងនន្កវរបខុ��ត កាី ម្ាងល�េេត ៨៩,៥០%ត ម្ងកវ្កសងលេា្វំបពី24F

25ីត សលុវធល

ងលេងនាេយ ក�វ�ុវធលេស យពរនថងន្�េស នថងេ� ក�េដបេីពនាេនង�ដ �នពីយវ�នេវេកក

េនង�ដកេរ បេេងមងដេពីនបយងសករីងា��េង ល�េិងថងនក្ង�ស បថ ពយងនេ្ពបេសត ីត េដបេពី

យមលីរវក្ង�រនត េម ករ់ង�ករវត នសង ីីសា�្កបងុវិនពនាេនង�ដនេីគកយពធពីបងុវេទ�រសា�

មុលព មុីបត �នក ង្ប ��របេ្�នបាកពីកលដលេវេកកេនង�ដត �នពនាេនង�្េលនង ុ៣ត បថ ព២០១១-

២០១៥ ីរវងពនងវសប �ី កនរង សកៃរ លត�នេសលពីន្ន�ព�រកតពីកេន� កេបេរីេេងថងនពីេ្�នប

ាកេេិនេវេកកេនង�ដ �នពនាេនង�ដ ីត ្ង�រនង�យចពី�ី ងដនេីគកយពត �ននងបារធពីបងុវ

េទ�រត �រកត ទ�រត េងសនដ�ត �នេវេកកពនាេនង�ដ បថ ព២០០៨-២០១២ �នងវសប �ី កនរង សកៃរ ល�រកពី

កេន� កងវសប �ី ្កបងុវិនពនាេនង�ដេេងថងនងពេនន ីពីេលនងងវុ���វិកេបេរីតី 

 
 
 

                                                      
23 នេនាំ្កសេទ�រត�ន�ងខិកងវុងសតបថ ព២០១០ 
24 National Centre for HIV/AIDS, Dermatology and STIs, (2011). HIV Estimates and Projections of HIV/AIDS in 
Cambodia 2011-2015: Report of a Census Workshop, Phnom Penh: Ministry of Health Surveillance Unit, 2011.  
25 ីនបពីន្បេ្ិកតបថ ព២០១២ីក��នសង ីីសា�្កបងុវ្កបពនិនពនាេនង�្ 
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អា�ំេហតិ ឹ�លេ�ស�បនតិ�ផ�ិ ្ស� 
 

កវពីនេនាំ្កសេទ�រត �ន�ងខិកងវុងសបថ ព២០០៥កស�  ់ត ទ�រងលរ� ក�ុ រុលីនមប

នពេកន �្នឹេលនធ�មបពបតធ�មបេុត�នធ�មបយ�ារកមងកមីក��ខ�រតេពីនបយងសក២៥%ងថងនបថ ព២០០០តវង្ាិវ

២២%ងថងនបថ ព២០០៥25F

26 ី កវ �ុថរបកងពត �សំា�ត យពរ្ករេ 2ី6F

27ងលីនេ្សសេដបនពេកន �្នឹងថងន

្ករេីងល�ទនីងពរបកនសង ីីវមលដដ  នកស�  ់ យពរ្ករេីងលីនេ្សសេដបនពេកន

�្នឹងថងន្ករេីននបយងសក ១,៦៣%ងថងនបថ ព២០០៦ វង្ាិវ ០,៨៨%ងថងនបថ ព២០១០27F

28 ីត�ីងកវងពី

េ្កពកេីគកពីនេនំាកវដងលេីទនេែននេដប្ង�រនង�យចពី�ី ត បថ ព២០០៥ត �នបថ ព២០០៩ត ន

កស�  ់ត ្កសិកា�យនុ រុលេង ល�នពេកន �្នឹសនពេកនងលនយុ រុលបងនត �ន្កស

ិកេ្យននុ រុលេង ល�់តពី្ក្កិារនពេកន �្នឹសពីេលសន�យវក� 28F

29 ីត 

កវពីនេនាំ្កសេទ�រត �ន�ងខិកងវុងសបថ ព២០១០ នកស�  ់ ទ�រងលបល�ដ�ក់

េេ្ាងធលព្នា�យវរបងលកងី�នយសប្កកវី ក��សា�នេពីនបយងសក៥៥% ងថងនបថ ព

២០០៥ត វង្ាិវត ៤៥,៧០%ត ងថងនបថ ព២០១០29F

30 ីត ្ងកខន េសលេពនបងថងនពីេ្�នបាកិននពេកន

�្នឹេលនទ�រត�នេងសនដ�ព�ាេិក្កេ�នីេែននងថងនីបរេកលង�នវងតីតធពី�ងវសិកសា�

ុក�េំា�នពេកន �្នឹេលនទ�របថ ព២០១៤-២០១៨ត នេីគកយពេែននេដប្កកងនរ ក�េលនប ��របសបងុវ

េទ�រយពរ្នពត ីរវេត(១)តង�យចពី់ីកឋវត (២)តង�យចពី់ីក ង្ប ��របត�នេ�សធថងយវក�ត (៣)តយវក�ត

�នេសលេពនបត(៤)ពីន�បេ្្�វាមិកត�ន(៥)តពី្ារាក��ារត�នសបាមវ�តី 

េិបថ ព២០១០ត កីដដ �នលងវុងសនដង�េយ មបេសលេពនបមវ�-កងពេ�ងបាម�ិក

ងលេិងថងនយពេៃវប �រពី�ពៀ�ងតេយពនង យងល់ង�ករវិនសស នពេកន �្នឹងថងន្ករេីត�នសស 

ពីរ ងមីទ�រត�នងងេី ី 

ពីបល�ងិនកិកសបីនេ្សសីក��ទ�រត �នងងេី កនពេកន �្នឹត ដកន� ្កភវ��ត �នពី

ុ រុលនមបង�យចពី់ីត �នេ�ស�នងវេពីេងនេែននសនវងត ីត ង�នវងត ពីនេនាំដេប្សបស

េ្យននេីទនេែននត �ននរបកេនំនយពេនសងិនកនពេកន �្នឹេលនទ�រត �នេងសនដ�េិងវុងសត ីតពីបង

យ�ារុ ងងដង�នកេនំនកវីបរពីធរល�មបេ�ស�នងវក ង្ប ��របត ងដងមយសពីសព្ុធថងយវក�ត េងនវដរប

ងល�ទ�រត�នងងេីងលសីនេ្សសេដបនពេកន �្នឹតី 

 

 

                                                      
26 នេនាំ្កសេទ�រត�ន�ងខិកងវុងសតបថ ព២០០៥ 
27 The reports to the CDB are of families not individuals and therefore not disaggregated by type of violence, 
perpetrator or victim 
28 CDB Online. 2013.  http://db.ncdd.gov.kh/cdbonline/home/index.castle (accessed November, December 2013). 
29 នេនាំកវដនពេកន �្នឹេលនទ�រតបថ ព២០០៩ត្ង�រនង�យចពី�ី  
30 នេនាំ្កសេទ�រត�ន�ងខិកងវុងសតបថ ព២០០៥ 
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�ស�ផែុិ ិរ�ប�េ�សាផ�ស�្មាបផែុិ វតសនា័យរធបនតិន�នបា 
 

េងនវដេលនងងវុ���វិកេបេរីត កីដដ �នលងវុងសនដង�េយ មបប �រពីសង�ីង�ស

េ្យនងថងនពីកេន� កេបេរីត �នកេនំនារ� ុទ�រងថងនពីេីទនេ�យងរ�េ្វយត ីរវងពនពីកកចម លេេងថងន

យវក�ត្ងកខន កា�តបងារ�តេសលេពនបតល�ខ�ាកុដដ ត�នងវសប �ី េធបនងតីតង�យចខ�ាខព្កិន្កនងពន

េសត ន�ពវងមបពីេងនេែននសកេនរន ីងមប�េេ្ាទ�រសនថងងិង�ពត ងពនេិ ថ់ ង�សា�ត �ន ថ់ ង�

េ្ពវសា�ត ីត រក�កង��ងលកកពនងល�ពីយមលីរវីក��ទ�រងថងនពីេីទនេ�យងរ�េ្វយ្ាំបនងពនា�ត

�នយន្ងនេដបនថង់ង�ករវតេងនវដ�ទនីងងពេៃសដេបីរវសថ តី 

ងថងនបថ ព២០១២ត�េ�ង្កិុវ�ិសទ�រុ រុលនន�រត១៤,៧៥%ត�នាពៃនទ�រេិងថងនេម

ករីងដ�ិនេងនេែននេ្យនសនកងនងថងនីបរេកលកីុ�បាបីង្�នវងេស30F

31ីត យពរទ�រងថងនវងខ

ាពននសរក�បងីងដវេរត ីងដវេរត ីងដេលៀ �ីពីត �ននងីងដេលៀ �ីពីេពីេងនេែននងថងនបថ ព

២០១៣31F

32 េីគកិនននារ�វងងត ី យពនងក�េេ្ាទ�រងថងនេម ករាងីពីងដេពីេងនេែននធន

ងីចក�កបថ ព២០០៨វង32F

33 ីត ន�នលីនសទ�រមកនរន�នលករត េខារត េងនេែនន២០%ត ងល

េលន�កពីី ពកិន ងុងងថងនេសលេំ ុ៣មេសលេំន�បេ្្�្�បបាបីង្វុងសត ីត ទ�រស�េ�ង្ងកវ

្កិងឹករតេខារតេពីេងនេែននក១០%ងថងនបថ ព២០០៩តងល�ត១៣,២៣%តងថងនបថ ព២០១៤តី យពនងក

ទ�រស�េ�ង្ងកវ្កិងឹ្ងកនតដ�កងតខន េពីេងនេែននក១២,២៣%តងថងនបថ ព២០០៩តងល�ត១៣,៨៥%ត

ងថងនបថ ព២០១៤ត ីត ន្កទ�រស�េ�ង្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�េងនេែននកត ១៤,៦៤%ត ងថងនបថ ព២០០៧ត ងល�ត

១៧,៧៨% ងថងនបថ ព២០១២33F

34 ី 

�េេ្ាទ�រសវេរកពីេងនេែននក៣២%ងថងនបថ ព២០០៧ត ងល�ត ៣៧%ងថងនបថ ព២០១៣34F

35ី 

្ង�រនត េម ករយពរ២០ងថងនយពេៃវ្ង�រនត េម ករងពន២៧នកបពីន្នពកពីេងនេែននមបយពរ

វេរកពីសទ�រកត០,២៧%តងថងនបថ ព២០០៨តងល�ត៧,៩០%តងថងនបថ ព២០១៣តីតតកមវកេសតងដេ្កសក

្ងិារ�រកពីង�្វរលនបងយមល�បារ្ីក��វេរកពីសទ�រងល�នបងត៦០បថ ពតកវពី�សរ្កយ�ារតី 

 

ិរ្��� ្�ានយនរផែុិ �គលន�នបាបនតិវតសនាិផ់ំនន� 
 

យវក�ត �នេសលេពនបសេ្យនននងវរាត �នដង�េយ ងថងនពីពី់ី��ុវ�ីក��ទ�រេ

ងមយសត្ងវ្ក្ស្ ងវ្ក្សុ ន តយវក��រកពី្កក�្កនីងដនលករតេខារត្ងកនតដ�កងតខន តយវក��រ

កពីេនសេបថ ាេ្ន�េី ន�្ងកវ្កិងឹកសរតេខារត្ងកនតដ�កងតខន តសេងនវតី 

                                                      
31 កនរងេស �ីពីសា�េីគកយពពីេនសេបថ ាត(កក) 
32 ្កសក្ងិារេលខត�បីងាប០៩១៣ប៩០៣តមនខុ ២៤តខងន� តបថ ព២០១៣ត�រកពីានកពនកីដដ �នលម្កសកសៃយ្ងងវុងស 
33 កកន�ម�ា�វេរកពី�ងប �លតបថ ព២០១៣ត្ង�រនវងខសីេរីនរតមនខុ ៣១តខវងកតបថ ព២០១៤ 
34 កនរងេស �ីពីសា�េីគកយពពីេនសេបថ ាត(កក)តបថ ព២០០៧ត�នបថ ព២០១២ 
35 កកន�ម�ា�វេរកពី�ងប �លតបថ ព២០១៣ ្ង�រនវងខសីេរីនរតមនខុ ៣១តខវងកតបថ ព២០១៤ 
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ធពីបងុវេទ�រន�បេ្្សា�ត ២០១៤-២០១៨ត នកកចម ល�មយ�ងីងង�ុនិន�វិក 

េបេរីត�នពីង កមវេុគាងល�្ង�រនតេម ករ់ង�ករវងថងនពីកេន� កេបេរីេិកវប ��របតី 

េបេរីនកេន� កងថងនងវសប �ី ងពនុ្វន�សា��ពៀ�ង ងមយសត ងពនុ្វន�ីងដនលេរី

នរត ងពនុ្វន�ពី្កក�្កន �្ីក�បាមងេរីនរត �នេិងថងនងវសប �ី សា�១០បថ ព�្េក�ពីន�បេ្្

កវកក្កស �ីកេាបរេិ ថ់ ង�េ្ពវសា�ត�នធពីនងបារ៣បថ ពងពកមនតី 
 

ពីី ងយេ្វនករីស ុងា��េង ល�ត ងថងនពីក្និនបរពីងថងនពីកេន� កេបេរីងលីរវកកចម ល

ងពន្ងកវពីសីកេយចងេុ�េបេរីងលសធថងវរបីក��កនរងេស �ីពី�្វក�្វរលីសនកីដដ �

នលត �នមងកមន�បេ្ត �នងពេនន ីពីីក��្ងកវពីសីេបេរីកវ្ង�រនេម ករ់ង�ករវត ីត េ�ជនី្កក�

្ង�រនត េម ករនេីគកយពត �ននងបារធពីបងុវេទ�រកេន� កេបេរីកវប ��របត ីត េិ ថ់ ង�េ្ពវ

សា�តកនរងេស �ីពីក�េ្សសេពកល�ង�យចពីទ�រត�នងងេីេិ ថ់ ង�ករត្ងកនតដ�កងតខន តនកេនំនាត

�នងពកងនងពេនន ីពីតីតកនរងេស �ីពីេសងពកងនេងនីារ� ុងថងនពីធរល�េពកល�ត�នេលនងសនងេ�្

មងល�្ងកវ្កិងឹត កនរន�នលត ន�នលត �នកនរងេស �ីពី��ីក��្ងកវ្កិងឹត េលនកន� ់ង�

ករវិន�វិកេបេរីតទ�រត�នងងេីតេិងថងនង�វាមង�យចតវងខសីត�ន��ុវ�នពៃយីក��ខ�រតី 
 

បរពីងពនេសេិកងពង�េ្ក��ុវិកេិេែនប េដបខទសមបង�យច�្ពីសវរបេម ករ

ងមុេុគាត�នននងពី�នងវ�ងប �លតីតយពនងនប �ពងដេិេា�យារយ�្េក�ពីនងបារ�ងវសិកតីតសង�

�រនត នប �ព១០០ីេីគលត េិបថ ព២០១១ត �ន២០០ីេីគលត េិបថ ព២០១៣ងល ុ�រពីកនរីងដ

វេរ ពុីង�នរកនរេវរប េងនវដសពរបេ�សធថងយវក�ងល�ទ�រ ងដវ�នយេ្កន្ន��នេដបេី

េិក�សងកេស  ងថងនពីងងនប �ពវងេ្កន្ន��ត �នេដបេីនប �ពេសវ�ន ពុីង�រជ ល�នរ

្ង�រនង�យចពី�ី 35F

36 ី 

ុជិវិនិកី ងយេ្វនករីងា��េង ល� ងដេិេកន� ្កភវសេ្យនងថងនពីេលនងវ�ុ��វិក

េបេរីេិ្កេុ�ងវុងសត ីត ៀនេ្ពវេសត កាសកន� ក�ិសវរបយពរងថងនយពេៃវកន� សេ្យនងលទ�រ

ន្កភវតភ 
 

 ្នង�ភថរលីក��ទ�រេិេង្វ�ាងកេិេែនប េ ន្បពីសីីក��ករងេកេិវ�េុគន   

ងា�ត ីត សង��រនត េទ�រ្កេន៧០%ត �នកងី�យពរ៥៩%ងល្ាបំនេ្ន�េី ន�នរកេ្វនពីសីត

�នងពកងនកេ្វនពីសីវ�េុគនងា� 36F

37 ីត កមវេលនេសេុគាត េម ិកេ�ងដង�យចវ�េុគនងា�ីក��ទ�រត

សេីជបង�ពនរេពីេីទនយពៃងដ�កងត�នបដពីេីទននបងវសធ�មបេុតី 
 

                                                      
36 ីនបពីន្ីក��្ងកវននងពី�នងវ�ងប �លេកលរក្កងពសវរប្ករកនរងវសពី ុ៨ត�ន�េ�ងមីងដ�ិតេិមនខុ ១៦តខាងីតបថ ព 

២០១៤ 
37 ប �ុ នេម �ម�ា�សា�ត្ង�រនធពីតបថ ព២០១២តពីនេនាំេ�ងដង�យច�នងវងវុងសត ុ្ងកនថពេក ត្កេុ�ងវុងសតី 
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March, 2015 

 ខនរងលខព�ពីសីេិងថងនដ�កងត �នប ��រប�្្ព�ៀថ ាាមយត �នវីរវេពីេងន

េែននត ទ�រព�ាេ្យនងពកងនយពៃងដ�កងកកុវង ុ្ងកនត �នេេេ្រ្កេុ�ត េងនវដ�ទនីងពីសីត

ីតស មុេេ ករងសា�រកហ�របេ្យនសនកងី�តីរវងពននពេកន �្នឹេលនកនពបតី 
 

 េិេប ��វិកេបេរីេិេែនបេិវីរវ��ងឹ ងុា�បមវ�ត �នង្វ�ារារវ��ងឹត ីតសង�

�រនត��ប�ាដ�េីគេិេងលប �ុ នលរបេយពរាត៣៧,៥០%ក្ងេៃណ ស37F

38 ី 
 

 ង�យចសព់ីងល�ងងេីេិេង្វ�ាត សក�េ���្េក�ងងេី ត ងង�ុនិនពីេីទនងពេនន ីេេវង

េដប�ងបាម�ិកត�ន�ងខិកន�វរបតី 
 

 

 កន� វរបយពរេិាេងនាេ កាពីខទសៀានថងធរល�េ�សងលេព� េិាពក�ដយ�

ដ�ពលត ពីខទសៀាខ�នត ��េរ ីរកី �ព� ពុេនកេិងថងនវមលដដ �ងៀ�នលត �នពីបល�ងិនត �ន

ឥី �ពកនីក��ទ�រងថងនពី�ទនីងករាតេត �នេ�សកននលេង្វ�ាងកត េដបេីាងករ �នងវត

បកដីវតត�នេ�ងដង�យច ី 
 

 េសលេពនប �នេសលពីន្ន�ពក��ង�្េក�េ្�នបាកិននពេកន �្នឹងលេងនា
េេដបេីមងកមីរវេុត �ននពេកន �្នឹធ�មបេុងពកងនេីគកយពត ក្ងរកយចងកដថកងពង�េពីបងយ�ារ

ងុងដង�េលនពីកសំីត ពីយវ�នេវេកកេនង�ដេេេលនទ�រត ងថងនងីន ងលេពីកព់ធ�មបេុត �នងថងន

យពេៃវទ�រងល្កភវវងខខុ��ិនពីយវ�នេវេកកេនង�ដី  េ�សពរបធ�មបយវក��្េក�នថងធជងងេវ

េកកេនង�ដត�ននថងងល្កភវវងខខុ��ិនេវេកកេនង�ដេិេង្វ�ា ី 
 

 ទ�រត �នេងសនដ�វរបយពរុ រុលីនេ្សសៀ� ពនមបនពេកន �្នឹធ�មបពបត ធ�មបេុត �នពីី ពេី

េ�ក�មបរតេ ន្បងដសេ្ាង�ពនរ្�នេវេកកេនង�ដធនងីតី 
 

 ្ងកវេសលេំវរបយពរសបីនេ្សសងថងនពី្�នត �នយវ�នេវេកកេនង�ដត ងមយសត ទ�រកពេី នពី

កវង�នងពេរតទ�រេ្កន្ន��តដចង�េ្កេនេ ពត�នទ�រសក�កវ�សីត្ងកវដ�ឡ �េុងមយសថ ត�ន

្ងកវបងបប របត ីត ងនទសពីបល�ងិន មុលព មុីប�រកេវេកកេនង�ដត ពី្ក្កិារី រវេុ្កងកេដបេ្សស

ថ់ ង�ត ពីេ្កន្ន��េ្កេនដ�បនិត �នេ្កេនេ ពត ីរវសវរបិននពេកន �្នឹងង�ុនិនេបេរីត ន

កេនំនេ្សស ថ់ ង�មពីយវ�នេវេកកងថងនយពេៃវ្ងកវេសលេំងពនេ�សតី 
 

 �ុថរបងលធរល�េដបីនេ្សសងង�ុនិននពេកនី ពេីេ�ក�មបរត�ននពេកន �្នឹធ�មបេុ

េិេង្វ�ាត ក្ងរី នបពីន្នពកនពេកនី ពេីេ�ក�មបរត �ននពេកន �្នឹធ�មបេុងពនេិងថងន្ករេីត

�នេិង�នេធបនេុគាតកាេពីេងនេែននេ្យនតី 
 

                                                      
38 ្ង�រននក�ី ពតបងបត�នងឡត្កករវ្កក�្កនករាតេនក�ី ពតបថ ព២០១១ 
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March, 2015 

 េងសក្ងកខន យវក�ព�ាេិក្កេ�នីត ក្ងរវេីននបីក��នសង ីី់ង�ករវត ីរវងពន

ព� ត�ន�េរ ីរេ�ងនកនេនាំត�នេសលពីន្ន�ពងថងនពីនងបារ្យវក�េិេង្វ�ាតី 
 

 េ�ស�នងវង�យចត�នធ�មបយវក��្េក�ីនេ្សសេ្យនេេិា ុ្កងពត�នវ�ង�នតធរ

ល�សលង�នរ មុលព មុីបត �នស្កករវេិេែនបត េ ន្បពីធរល�េ�សត �នពីុ រុលនេ�សងដេិ

េង្វ�ាធនងីតី 
 

 េពីលពនងខ�សងយពេ់សទ�រីនេ្សសេដបនពេកន �្នឹងថងនពីុ រុលនមបេ�សត �ន

បងារ�ីវតត ខនរេកលងលេលសន�វរបយពរ ពីវ�្កភវិនពីធរ�ជ េង�យពេ់សកុេលសន�ីក��ករង

េកតី 
 

 យពរទ�រងលេារ� ុេីទនេ�យងរ�េ្វយេិេង្វ�ាងថងនប ��របេពនបត េរីនរត

�នាងីពីតី 
 

 ពីេី ន�េនននយពេ់សទ�រេិករេងនាេត �នសរក�កងងល�ពីុ រុលនពីានកពនងថងនវងខ

ាពនន��តី 
 

 វ�ង�េប �រពីប ��េកេៃរ សន�ថ�វដ�កេិេែនបតេងនវដកេ�េពីយមលីរវីក��

ទ�រងថងនារ� ុេីទនេ�យងរ�េ្វយងថងនប ��របេរីនរត�នេពនប ី 
 

 ពី�្វក�្វរលីសននថង់ង�ករវងថងនពីកេន� កេបេរីកវប ��របេិេង្វ�ាតី 
 

 ពុ�ង� ពុនីសន�បងដដ ព� ីក��្ង�រនង�យចពី�ី សវរប្ងកវពីសីេបេរីីក��

្ង�រនតេម ករ់ង�ករវតងដងមយសសវរបិន្ងកវពីសីកេយចងេុ�េធបនងេុគាេិេង្វ�ាតី 
 

 នប �ព�្េក�នងបារពីកេន� កេបេរីីក��្ង�រនតេម ករ់ង�ករវេិេង្វ�ាតី 
 

 េសលេពនបត �នងវសប �ី េបេរីកវ្ង�រនត េម ករកងព�មបេពី្ារាក��ារ កវដត

សបាមវ�េេកវា្វបំពីកេន� កេបេរីសង��រនតី 
 

 េិងថងនេសលេពនប្កក�ប ��របត ងដងមយសេសលេពនបត �នងវសប �ី �រក�វិកតតតតតត

េបេរីេិវ�ង�នេលនងេែននកា្វំបពីនរ�ងេ្សីក��ងលសបីនេ្សសសទ�រត �នេងសន

ដ�េិេែនបតី 

 

៥.បាាែិសមរតផសភ�ស� 
  

 

េកីងីន ម�េ�ង�ិទ�រ កាត េីងពងប កនួប សកុរ � ្ាំបនងងេយ កាពនន �ន

េលកជំទ មួរបសខុហួរ វ�េនសេបថ ាសព្ុេីទនស្ករកនរងវសពីមីងដ�ិតីត 
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March, 2015 

�េ�ង�ិងវុងសនងងាពននីក��ទ�រសនង្ករ ុ២នរេេកងី�ប � តតងលសធ�រំម

ង�យច្ កវេ្កពន38F

39កកច ក�ពេីសេពនបីសនកងី�ត�នកងី�វងកកនកងប�េេសង សសា�ត�នកនកងប

្កសងវុងសត ខនរងលាពៃនកទ�រទ�រេាត ២៥�ង� េ ន្បាពៃនកទ�រកងី�េងល� ៩៨

�ង� ីតពីេ្ន�កពនកងរារវតិួនបេតល សនង្ករ ុ២ មីងដ�ិ ពរ�េីងពងប កនួបសកុរ � កា

សពីកមបារ� ុងដ�ពៀ�ីក��ទ�រេិងថងនីងដ�ិ ី  
 

ីងដ�ិងវុងសវ�េា�ប �ី ៃវរបងថងនពីងងាពនននថងងិង�ពីក��ខបរេុត ក្ងរពីងង

ាពននៃវរបត ដប�ន�េ�ង�ិៃវរប្ាបំេសីកកវពី�េ្វយយ�ារីក��កនកងប ដ្ករ

កនកងបេពនប ីតពីវ�េា�ប �ី េសត នេីទននរក្ស់ល�ងល�ារ� ុីក��ទ�រវងេក ី េពន

េលនេស ីាេលនង�ជរបងល�ពីយមលីរវីក��ទ�រេិ ថ់ ង��េ្វយយ�ារត �នធ�ងេលនេសលកព�ាមេបេរីត ីងដ

�ិវ�្ាំបងងាពននេីងពងបតកនួប សកុរ � េយ កនង្ករ ុ២សដយ�ៀា េដបេីាយពរ

ទ�រេា១�ង�កា�ងថងនយពេៃវ៣�ង�ត(២�ង� សកងី�ត�ន១�ង�សទ�រ)ស ថ់ ង�ងិង�ពងពកមល ី កមវ

េលនេសេុគាត ីងដ�ិករីាេសីកេលនេសលពីន្កេនំន�េេ្ាទ�រកវីបរពីីងឹពី់ីយពរ

ទ�រតដប�នាពននីក��ទ�រ �នធរល�ខព�ងល�ទ�រពរ�កងី�តដទ�រសក�េបថ ាងលនីលន ដងង

េយ កាពនន ីត េសេរប់ េកនងីន េទ�រសក�បថ ាៃវរប្ាបំនីលនត ដងងេយ ក

ាពននតករីាេទ�រេធបនវងពរ�តធជងបវងប � តេកនងីន កងី�្ាំបនីលនតដងងេយ កាពនន

ករីាបងទ�រវងពរ�ធនងីតី 
  

េីងពងប កនួ សកុរ � សក�េបថ ាសាពៃនកទ�រី ម្ាវងងល�កយចងកដថយពរ៤ននារ� ី េីងពងប

េកុក�េេីពីសី�ពៀ�ងវងសក�េបថ ាសាពៃនកទ�រត ងមយស រ� ក�ស�េ�ងកនរងេស �ីពីង

ៃរ លពងនុ្ង្វងវុងសត សនកង�កវ�បងេីករាតេ្កសត �នសនថងងិង�ព ថ់ ង�ងពកមល

�្េក�ា�ពល ុ៤មីងដ�ិត ងលេារ� ុសនង្ករ ុ២ត ី សវរបសថ ងីត េីងពងបងដរ� ក�

នយមលីរវក�ិងឹងថងន��ព� េី�រកត «ពី�េ្វយនរនមបេសលេំ ុ៣មេសលេំន�បេវ្

�្�បបាបី ្ ្ាិវបថ ព២០១៥» ពលកខងន�  បថ ព២០១០ត ងលេីគកយពេដបេលៀ �ីពីដដ �្វក

�្វរលកេយចងេុ�ម�ិងវុងសត �្ពីសវរប្ង�រនង�យចពី�ី ត �ន�្ិកនរី�ិត (IPU) ី 

េសលេំ ុ៣េសត កាេររ ាេលនត «ពីេលនងងវុ���វិកេបេរីត �នធរល���ុវ�នពៃយងល�ទ�រ»្ាំបន

កីដដ �នលងវុងសងពនា�យពនង យេំីរវយពរ៤ត �ន�មយ�ងីយពរ២០ត ីរវេពីពា�កមបកេ� ា  

េបេរីេិង្វ�ាវីរវ��ងឹ ងុា�បមវ�ត �នរារវ��ងឹត លងកកពនា�កេ� ាេបេរី�្េក�ពីសីេ

                                                      
39 លុវធលមង�យច្កវេ្កពនេិមនខុ ២២តខងងរដតបថ ព២០១៤ ម ថ់ ង�ងិង�ពងពកមលកនកងបសក�េបថ ាងពនកីតាពននងិង�ពងពកមលីរវេត

្ករ�ិត�ននង្ករ ុ២មននារ� ុ៥ិន្ាំប្កក�្កនេដបកនកងប្កសងវុងសតី យពនងកនង្ករ ុ១មីងដ�ិ្កក�្កន

េដបកនកងប�េេសង សសា�ត 
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េកគបាបីេ្ិ្កក�ប ��របេ�ងដង�យចត លងកកពនា�កេ� ាេបេរីងថងនេម ករេរីនរត �នពា�កមបកល�

ុ្វន�មនពេកន �្នឹយពេ់សទ�រ �នងងេ 3ី9F

40 ី 
 

រណីេផ្សេេទៀ េលកជំទ មួរបសខុហួរ ្ៀតទវបឃុជខ�ួបេដយរៀែៀគវប់បានពរយរ 

េសរភី់ពបពរកួជ្ជកុជែា  បិស្ៀតទវបសមកិសភពបគណជ្ពបគនជអំណ ាគណជ្្ជ្កបនជុ

្ាេវាេេា ៀេជលគានិបែជ្េាេ)េធ្្ជាបគណធនគពរេី៨េេណដល្ពរវៀគជសគ)បាបដធមបសពម

បុ់ល ា� ជគមបជេ់ិេយ)ាសសប៉ងស�៉ជគំគេសបងសពរេលធសសួយសមីណបិសេបនឌរ ចំលរនួេលធ្គជគ

ទសិឌណណបិស្យសមីដធេេាធននួរចជេេេលធេ្ៀិណបិសនបមរ្ៀិណខណធដលសមកិសភេវាេេា ៀា�នា

េផ្សដលមបពរលគដងសណ បិសជេ់ិេយ)ជបមិំជបមួំនជ់ីេបនឌរណ បិសិំ�ពរយសមី បិសុមរណ   មប  

នចលេហៀុ ជំជសជីដលខុន�ហេលរេឃធញណ ៖  នចលេហៀុេី១ េលកជំទា� ជគមបកជេលាាសា� ជសព�

្នួសេនមំ �រដរន�បមីហ៊ុនបែសន ពល់ីខេនយណេា ជ២០០៩ េដេលកជំទ្ជពសរបងសជមងស

េល�រដរន�បមីហ៊ុនប ែសន់ីជេេ្ជធ្វសគភយ្ជមសេនធលមេលកជំទណ   ្ពរេេ�ធៀជ

េល�រដរន�បមីហ៊ុនប ែសនវបេ)េធពរេរេ្ជពបគ្ជេជសពបជេជរៃិេរ មរ្ ជេជសបងសេលកជំទ

េដវបជនប គរណ េល្កបរសេ្ែាេដយរៀែៀគនិបវបបិាសជេនេិេលកជំទណ មួរប

សខុហួរ ជ�ស ជគនេលកជំទ្ៀតទវបសភេវាេេា ៀដនេឌ�សិេ៉ិណ ណរណីេបាណមបពរជមងសែា េិ

ទញិេិនណ ជុបមៀុលពរវប្របេរលជណមង សរជសគេលកជំទណ ខណធដលជណមង ស្ជេជសបងសេល

កជំទេដេល�រដរន�បមីណ ហ៊ុន ែសន្ៀតទវបនបុនុៀេហធេេៀជបមរហចៀដលគេា ជ២០១០េេធជ

្ៀតទវបជន� ជគ 40F

41   ដចេំាាណ េដយរេលកជំទា� ជគមបកជេលាជជេបាណ ្់ន ជំសមបពរបិារាិ

គបគជន� �� ដល្េហៀុេ)េធា�សមកិសភន់ីគណជ្្ជ្កបនជុ្និបៃ� បេវាេេា ៀែជ្េ 

  នចលេហៀុេី២ េ្ពពរេវាេេា ៀេ្កធសេជសៀជអសយសមណេា ជ២០១៣ណ េលកជំទ មួរបសខុហួរវប

ដង�ជុេ�៉ពរេដធនដីេលធពរៃន្វនេេេីលប្ជ្)ិជេៀ�ណ បិសពរ់្សងសេសរភី់ពបពរកួជ

្ជកុជែា ណ  ណ នចលេហៀុេី៣ អំគណជ្ពបគនជអំណ បិសរដរ េិវល្់បវរនពនជ់ីសនគភ់ណ បិស�េ៉ិ

់លរជសគេលកជំទេេាុសរដរសភ រនួផ្ជបងសពរខេាំេ�� ាណ បិសភ់េបគេខខរជសគគណជ្សេ�មស ា

្ៀិាុសពរកជរញុា�មបពរែជ្េេលកជំទវប្ជគ្្ជាបគណធនគពរេី៨  ណ 
  

េលកជំទ មួរបសខុហួរ មបជេ់ិេយ)ាសេលធសលុជ បិសេ)េធពរៀស�ចនៀិាសសនគជជផុៀនជ់ី

ិំ�ពរយសមីណបិស្យសមីដធេេាធនេេេលធេ្ៀិណបិសេនបមរ្ៀិ  ណ េលកជំទមប្ជទៀមិណបិសជេ់ិេយ)

                                                      
40 �ងជីង់តេីងពងប វ្ត�ពនតរក�បងីងដវេរ្កចពពីម្កសកសៃយ្ងងវុងសងថងនខព�េកនង��ង�េី�រកតពីេីទននរ�េ្វយ

នមបេសលេំ ុ៣មេសលេំន�បេ្្�្�បបាបីត្្ាិវបថ ព២០១៥តពលកខងន� តបថ ព២០១០ 
41 COMFREL-2010 Report on Cambodian Democracy, Elections and Reform 



ខុមែ�ហ�ល-គ.ស.ន       
របាយររ ឃា �ំ េមីំាយនឌររែផ�យំេបាបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបរខ��� បឆផ �២០១៣ប-បរខតុលបឆផ �២០១៤ប

 

 
 

March, 2015 

ំគេសបងសពរមរេលធសសួយសមីណ ដចំ្ ្ីងដវេរ្ង�រនង�យចពី�ី ត �ននាាបងុវងថងនបថ ព១៩៩៨ត

ងល�បថ ព២០០៤តសនកងេលៀ �ីពីកនកងប�វីនបង េដបពីសីេររ ាេលនង�យចពីទ�រសយពកនតសាពៃន

កទ�រយពរ៣ននារ�តស្ករទ�រ្កស �ីកេាបរេិក្ងន�ង (CALD) Council of Asian Liberals and 

Democrats េិបថ ព២០០៩ត�នសនថងងិង�ពយល�ទ�រេិងថងនកនកងបេពនបធនងីតី េីងពងប

នបល�ព្ន�ងពេេត�នេកុក�េេីកវីបរពីេីទន�ងវសិកសេ្យនងង�ុនិនពីពី់ីតពី

េដសដេបកន� ទ�រត�នេលនង�ជរបទ�រយមលីរវងថងនប ��របេពនបត�នង�យចពីេរីនរតងមយសតន

�ព ា�រមេេេីងដ�្ ងលឡី ក�ាង នពកនថងកងី ងឡ �នកិនងង� ងល្ាំប្ងកវនសង ីី    ក្មល�ត

េក្និវនចក�ទ�រីនេ្សសសនត ១០ីមកេេកងពឃពនេដបេីីករងសា�ងវងីេនបេ�ពនន�វ

ីវរសវរប្ងកវ ស្ងរនងវង�យតងលនី ពេីបងធជស�វដនករងសា�តតី របនរកកវ្ �នុក�េំា�

យពេ់ស្ងកវ ស្ងងល�ពកលពី �េេកេ្វនពីសីេវធជសេិ្កេុ�េ្េែ�ងត ្កេុ�នេ្ទ�ងៀនាដមន 

ងល្ងកវ ស្ងវ�ៀទ បខទល�កពីលពនងយពេ់សកលងីេកលរកកន� ីខ�ីខីេិ ុេ�សត េ ន្បសក�េ��

កលងីវ�ង�្កក�នបង្ាំបន្ងកវ ស្ងង�នកងេី ុេនទនងពនេសសុេនទនខង�យវក�ងពនដ�កនត ីត

េីងពងបានាយងស�រី�ងខ ងុង�្កសកលីងដីនេ្សសេដបុិងព� េរ ក�កងនទល�ត �នេដសដេប

កន� ីក��្កសកលីងដត សក�េ��ទ�រងលេកន� ងី�េិវន លីក��ខ�រីរវងពនាពក�កិនងង�ត កងី 

ងឡេិករថពេក ត �នេរទជ ជំេទេិពយារណធៀជអសយសមកួជ្នួ្ជ្់លរដរម� សគេេា ៀ

េដធនដផី�លគឱពសា�ម� សគេេា ៀសន�សនៀិ់ីេុ�លជវរជសគខ�ួបណ ដលវបកួជ្ជេាេេេននចលដរ ប�

េ់លប�សនណេដធនដាី�ៀជអសយសម�ជេិេដាះយជបម ីលីត�នីលី 
 

េ្�នបាកេេិនងីន ងពនេសត កនរងេស �ីពីេលនង�ជរបទ�រងថងនប ��របេពនប (ក�)ត

�ន្ងកវននងពី�នងវ�ងប �លយពរ១២ននងិកតនេយ មបេ�យងរន�នពីន្ីរវវរបពលកមនខយរជ ុ២៥ 

ខ�ហតបថ ព២០១៤េដបនេ�ថននរីងដ�ិត ក�េ��កនកងប្កសងវុងសបងយ�ារុ ងងដង� យពេ់ស

�វិកេបេរីម ថ់ ង�ងិង�ពងពកមលីងដ�ិ េដបករី ងឹេកង�ិកទ�រ េីងពងប កនួបសកុរ � ស
នង្ករ ុ២ីក��ីងដ�ិងងល  ក�ជ ក�ក្ងកវននងពី�នងវ�ងប �លេវនលេកន ់ ងវលេ្�ងងិង�ព

ីងដ�ិននារ�េសេ�េ�ិក�ងុវាកងី�41F

42 ីត(�មវនេ�យងរន�នពីន្ីរវេិងថងនរក�វុរវ) 
 

េីងដ�ត ប�តប ករី  �ប�ពននងពី�លពីត �នស្ករកនរងេស �ីពីងិង�ពមក.�.ត

នេ្កេ�្់ត «ពីងងេីងពងបត ករត �ងដី  កាសេីជនវរបងលេកលកនកងបងពនកីន

េីទនពីេដសងមីារ� ុសថ ត េីទននរនា�ារ� ុត ដ�េ្វយយ�ារងងារ� ុីក��េីងពងប ករត�ងដី ត ងលេីទន

នរក្សទ�រស ថ់ ង�ងិង�ពងពកមលត �នសកពីមងល�្កសកលីងដេបនន មុងពន្កេុ�ត �នសក�េ��េេងល�ទ�រ

ងលេយពរសន៥២%ត» ី 
 

                                                      
42 ពីធឹបីក��ប �ុ រងនកពននរីសា� (RFI) ពលកមនខុ ២៦តខ�ហតបថ ព២០១៤ត�រកតពីងងាពននីក��េីងពងបតករត�ងដី តនង្ករ ុ

២មីងដ�ិ 
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March, 2015 

េីងដ�ត រសប់សភុំ �ប�ព្កា�ការ�មននងពីេបេរីត�នន�បេ្្ងវុងសត(GADC) នេ

្កេ�្់តតតត« េកន��េង�នាវរប(ាពននាវរប)កាេក�េ្វយនរេេកងី�តេសកាសពីក�ាស

ពុីក�េេេ ន្ប�្េក��នងវងវុងសតីតត វ្ននប � េុគាតសនយ់ង�ករវិនេីជនធល្កេព្សេ្យន

េធបនេុគាត កេ្់សេីជនេពនបទ�រវ�យពៃបលងបីក��ខ�រ�្េក�េីទនេពនបេុត ងលេសស

ធជងបិនយពនន�យពនម លយ�ារីក��កងី�េេប � តីតកវុ�បរខងងពបល�់ េីងពងបតកនួបសកុរ � ងពកងនា

�ម�ាងថងនប រប�ងវសត េ�ងខិកល�ត េពីបល�ងិនេ្យនត ្កវងពនេកុក�េេីនយព� បសនថង

ងិង�ពងដល�ងលនយសកពីមងល�ទ�រប របេងសនព��េ្ពបត�ននយរបយមលីរវេដសដេបកន� ទ�រន»  

េីងដ�ត រសប់សភុំ �ប�ព្កា�ការ�មននងពីេបេរីត �នន�បេ្្ងវុងសត (GADC) េវា�

់ត « កា់ង�ករវិននីវសន្ីក��នថងេពនបត នថង�េ្វយយ�ារខុ��ងលិកេ្យនសកងី�ត វ�យន�

នេុត ងមយសត េីងពងបតមួ សខុហួរ សា�សវង�បងលហស �ពបត នកច ិនេកៀ� យមបបារេីក��

សា�ងថងនារ� ុខុ��េសត ងលនយិនេីទននរក្ស់ល�ងល�ពីីងឹមបនពៃយត �នធល្កេព្ីក��េកតត

េកវ�ខទល�់នថងកនេីទនពីេងនវដសា� ដេងនវដន�បេ្្�នងវី ងយេ្វនេ�សេុត» ី 
  

  �ីងកេ�យងរវងតកល�ពី�េ្វយយ�ារានា�ម�ាេិងថងនងៃរ ក�មងកងី� ងលកនំក�េេេដបនងកដ 

ង�ី �ពេី ន�េនននយពេ់សទ�រត េ ន្ប ុកពធងាទ�រេិាសីនេ្សស ីត េសងដេ្់សាកងី�វ�េGender 

Sensitive �នខទស្ជរេពនបងថងនពីេលនង�ជរបត �ននងបារនង�ន� នរី សា��ង-ង �រកពីលងក

កពនា�កល�ុ្វន�មពីេី ន�េននន្កបពនិន�ី េុ ងលងវុងសស្កេុ�្ាមេលខត �នេសល

េពនបីក��ីដដ �នលត ីត នង�ន� េសងវងីនរេសប �រពីក�េ��ងថងនពីេលនង�ជរបងល�

ពីយមលីរវីក��ទ�រេិ្កក�លពដក� ថ់ ង�ីតេ្ក៣យន់« ងថងន្កក�ប ��របតសក�េ��ប ��របេពនបត

េ�ងដង�យចត �នងវង�យចត �នបកដីវតត ីងដ្ ាបំចា�ប �រពី�វដ�កងពនន��ត ីរវងពនពីេីទនយវក�ធនេងនវដ

រ�ពីន�បេ្្ត�នពីី ងយេ្វនេក េល ីក��ទ�រតេងនវដរ�នរទ�រេ្កន្ន��ត�ននដ�របធលក

��ុវ�វង�បត�នេ�ី ិ កវមលដដ េដប�វិកសវរបកងី�» ី 
 

 
II. ិរសតផឹ�លេ្ ផកម�គល�គបស�ំ �បិររលអ់ាំ ាចឲ�ស�្ ផកម្្រផឹកុាបសង ាផ់ែុិ ិរ 

    ្ា�ំេផតាិិ រ�ផែុិ ាា្ន់�គល�គរ្សខ់ុមែ�ហ�ល 
 

 

ងថងនាពក�េសលេំីក��ខងវេ្ទលយពរត៥េខារ ងមយសតេខារងពកន�ចវតេខារងពកន�បថ ពនតេខារងពកន�

ពីត េខារ្ កសប �ហីត�នេខារកងបតកយចងកដថេទ�រ្ងកវ្កិងឹកងពត�សំា�តយពរត៥២៦�ង� (១៥,៣៩%)ងថងន

យពេៃវ៣៤១៨�ង� ងថងនេ�សេវកងពទ�រេយពរត ២៦�ង� ី �ងវសកៃរ  ទ�រខងវេ្ទល

(CWNA)មងវសប �ី ទ�រនយេីទននយពរ៣០�ង� ្ាបំនដង�ក្សបេិាពក�េសលេំៀនេលនេសត

េដបេររ ាេលនដ�កងយពរ៨ �ន១៤កងព ី  �ងវសិកសីរវតកា�េនំាតឃ� ពេវនលេលនេម ិក �នងពេនន ី
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March, 2015 

ពីនងបារង�យចពីសីកវារ� ុ ិីង�យចី ក��ទ�រ្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�ងថងនននារ� ុ៣(បថ ព២០១២-

២០១៧)េស រក�េរ �្រជ ល�សវរបទ�រ្ងកវ្កិងឹកងព �សំា� �នេីទនងីន ��ងឹធនងី ី 

១. ំនា៌មនភា�េងផ់ភិនរិិរាាលរមួន�នបារ្ស�់ស�្ ផកម្្រផឹកុាបសង ា ់
១.១.   ំនា៌មនភា�េរ្ស�់ស�្ ផកម្្រផឹកុាបសង ា់ 
 

 

ងថងនយពេៃវទ�រស្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�ងពន៣១�ង� កាេនបង េម ិក្ករេីត �នវងក

្កកខង�ងសថ ត ងថងនេ�សទ�រប របេងសននបងយេ�� សក២០បថ ពងល�៣០បថ ពេយពរត ១�ង� ី ទ�រងថងនប របង

ៃរ លនបងយេ�� សក៣១បថ ពងល�៤០បថ ពេយពរ៣�ង� ីតទ�រងថងនក្ិវប របនបងយេ�� សក៤១បថ ពងល�៥០

បថ ពេយពរ៦�ង� �នទ�រប របយពៃ��នបងេលន�ក៥០បថ ពេយពរេ្យន២១�ង� ីត យពនងកេម 

ិក្ករេីីក��ទ�រងពនេ�ស ១៩�ង�េ្ករេី ៧�ង�សទ�រេវេ្ប �ន៥�ង�េិលបងលេ

្កកវងក�េ�ងកនកងបេពនប កេសង លកងព ្ករមវ� �េ�ងមវ�ត �េ�ងកនរងវស

ពីកងព ្ករ�េកវ�ី កងព  កងកងល�ងននរ ាង�យចពី�ី ដ�កង ្កសកលីងដី វសក នថង�សរ្កយ�ារមវ�ធថង

�ងខិក �ងវសននងពី��ុវ�វង�ប �ន�េ�ងកពីងនកងព ី កវីបរារេលខៀនេលនេសត កស�  នរ

េកន ់ត ទ�រប របេងសនេារ� ុស្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�េយពរា�យារយត ខនរងលទ�រប របយពៃ��

នត �នងពកងនេបារេងដេ្យនត �នកស�  នពក ពុ�ង� ពុនព្នៀ� ពនព� ងថងនពីយមលីរវងថងនង�យចពី

េពនប �នពីយមលស�េ�ងកនកងបេពនប �នកស�  ក្ជរេេសវងាងថងនពីេីទននរខ�រ

ព� បស�េ�ង្ងកវ្កិងឹកងព �សំា� េងសកស្កសកលីងដី វសកងដេដប ី 
 

 

១.២. ាានួនងាតរ្ស�់ស�ល្់�េែ ាល្ផកម្្រផឹកុាបសង ា់ 
 

 

ងថងនយពេៃវទ�រស្ងកវ្កិងឹកងពត�សំា�ងពន៣១�ង�  េ៥�ង�ងលេ នុកាសក�ស�េ�ព

្ងកវ្កិងឹកងព �សំា� េិននារ� ុ៣ (១ននារ�) ី ១៤�ង�នេីទនស�េ�ព្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�

យពរ ២ននារ� ( ននារ� ុ១ �ន ុ៣យពរ២�ង� �ន១២�ង�ងថងនននារ� ុ២ �ន ុ៣) �ន១២�ង�ន

េីទនស�េ�ព្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�ងពន៣ននារ� ី ារេលខកន� ង�នរេកន ់ ទ�រិកេ្យនវ�នយ

េខព�នេីទនស្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�ងពន៣ននារ�េែនប េងសកករងេកខ�ាខព្កិន្កនព្នៃ

ងដេដប េ ន្បព�ាេខព�ា�យារយេេេុគាយពេ់សទ�រងលិន្ាំបសក�េបថ ានសស្ងកវ្កិងឹកងព 

�សំា� ី េសនយវងកខទសពីបងយ�ារុ ងងដង�ក្ករកនកងបេិ ថ់ ង�េ្ពវសា�(េខារ ដ�កងតកងព)តស

ក�េ��្ករកនកងបេិ ថ់ ង�កងពត�សំា�ងលិកេ្យនេារ� ុសេវកងពតេស�សំា�កងី� �នខទស

មបេសលេពនបេលនង�ជរបទ�រេិងថងនកនកងបីក��ខ�រធនងី ី 
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March, 2015 

១.៣. ាួនភ�រ្ស�់ស�្ ផកម្្រផឹកុា សង ា់ 
 

 

ងថងនយពេៃវ�េ�ព្ងកវ្កិងឹកងពត�សំា�៣១�ង�  េ១�ង�េារ� ុស្ករ្ងកវ្កិងឹ

កងពបេវកងព ី ៣�ង�េារ� ុសពុក� ុ១  ៣�ង�េារ� ុសពុក� ុ២ �ន២៤�ង�េារ� ុស

�េ�ង្ងកវ្កិងឹកងព ងថងនេ�សិកេ្យនុ រុលកជងងង�យចពីទ�រ �នងងេី ី ារេលខកស�  ព្នយវ��

់ទ�រេខព�ា�យារយងថងនពីុ រុលនារ� ុស្ករ្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�ដសេវកងព េស�សំា�ី  
  

១.៤. មាល�ហាុយនិរាាល្្ឡាផផែុិ ផតាិិរន�នបា នតិ្ផកម្្រផឹកុាបសង ា់ 
 

 

 
 

�េ�ព្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�ងពន៣១�ង� នកស�  កវមលេ្ាងងលករងសា�យមល្កែមង

ងថងនង�យចពីេពនប �ន្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា� េ១០៩យេវ�នបងថងនេ�ស៣០យេវ�នបកស�  ់ យន�

េលនងងវុ��ទ�រ  ២៤យេវ�នបយន�រប�នងវេដបរជ ល�  ២០យេវ�នបយន�ពី់ីធល្កេព្ទ�រ  ១៨

យេវ�នបក�ាកន�កាងមេស �ន១៤យេវ�នបក�ាកបិក្ករេី្កចពមនខ ី េងសកយេវ�នបេេធបនងសថ

ខ�សងដេដបងដទ�រងពនន��េពីេករសង យ�ារយមលីរវងថងនង�យចពីេពនប ងថងនេសលកពននយមលីរវ

ន�បេ្្�នងវសា�ងមយសថ  សក�េ��របេដសដេបកន� ទ�រ �នេលនង�ជរបេម ិកទ�រនរេិក

្កេ�នីេែនន ី 
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March, 2015 

 

២. ័ នភំ�ស�្ ផកម្្រផឹកុាបសង ា់ផែុិ ិរ្ា�ំេផតាិិរ�រែ ផម់ាលក់ន 
  

២.១.  ិរ�រ េស�អេិ�ស� 

២.១.១.  ងរម�រ រ្សអ់ែផរតាតិ អែផ �័ ល ់មតាេផត នតិ្គគ័រាា�ិី�ស�្ ផកម្្រផឹកុា 

សង ា់ 

 

ទ�រស្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�ងពន៣១�ង� នកស�  ់ នុ រុលពីសព្ុងពនដ�កនក្ងកវ

្ករេី �នេពីនកនីេុីក្កសកលីងដយពេ់សករងសា� េក យ�ារពីសីីក��ករងសា� េ�វាម

ិករបេីទនពីសី ្កសកលីងដុ ងងយ�ារ  ្កសកលីងដេក យ�ារនរេីទនករ េ្់ស្កសកលីងដនយកិន់ង�

ន យន�នរេបារេទ�រេ្យនេិងថងនកងព �សំា�ីក��សា� ី  

ពីនរាមវ� �នពីសព្ុព្នេក ពុ្ិនក្កសកលីងដ �ន្ងកវ្ករេីយពេ់សេីរ�ពៀ�ម

ពីយមលីរវីក��ទ�រសនថងងិង�ព �នងថងនប ��របេពនបេស សងព ពីនពីង េលនងុិងយ�ារងល�ពីយមល

ីរវីក��ទ�រព�ាេិក�ងវសនវវរបង្វ�ាេុគា ី 

 

២.១.២. ងផ្្ផតរ តនសមរតផ្ផកម្្រផឹកុា សង ា់ល្ុរសែដល្ា�ំេផតាិិរលមួា�ស� 
 

 
 

 

ងថងនយពេៃវទ�រស្ងកវ្កិងឹកងពត�សំា�ងពន៣១�ង�  េ២៥�ង�កន� ង�់ េពីសព្ុ �ន

េលនងុិងយ�ារកកងី�ស្ងកវ្កិងឹកងព �សំា� �នេពីរ� ��ករមីនងកដង�ី �ពនរាមវ�ទ�រេដបបល�់ 
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March, 2015 

ទ�រស មងកមងដ�ពៀ�វ�នយខទសន ទ�រេីទនពីសី�េ្វយនងមយកងី�ងី ី ៦�ង�េុគា្នក�់ 

កងី�េិាេី ន�េននន �នវ�យន��្ពីសទ�រេែនប ី កយចងកដថ េបនន�េនាំេកន ់ កងី�ិកេ្យន

ីរវងពនធថា�កព�ា�នងវធនងី ចក�េធរនវករមីនងកដង�ី �ពីក��ខ�រវងនរាមវ�ទ�រ បល�់ពីយមលីរវីក��

ទ�រក�ាសេេីរ�ពៀ� សក�េ��ពីយមលីរវេិ ថ់ ង��េ្វយយ�ារ ី 
 

  

២.២. ិរភភួលបនភរផតាិិរងរ សតភ�តអាំា�ំេ�លេរ្ស�់ស�តមាច្់ 

២.២.១.ប ិរ្្គលា់ួនភ� ភរផតាិរ្ស់្ ្យន្ផកម្្រផឹកុា សង ា់ប�េសមរតផ�ស� 

   រ្សខ់ឃួន 
 

   

 

ងថងនយពេៃវ�េ�ព្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�៣១�ង� េ២៦�ង� េ្�នប់្ករ្ងកវ្កិងឹ

ន្កកល� ារ� ុ ិីង�យចមករងសា�ងលស�េ�ង្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�ងមយេយនងថងនយវក� ី ៥

�ង� េ្�នប់េពី្កកល�ិីង�យចមខ�សងងី ី ខនរងល�េ�ងទ�រិកេ្យនុ រុល នារ� ុ 

ិីង�យច្ ាិវ្ាំបកវយវក� យពនងក�េ�ងទ�រវរបយពរេុគានុ រុលិីង�យចខ�សងក្ងេៃណ ស ងល

េសកាសពីកស�  មបិកេី ន�េននន �នេិាសកន� ងល្ាំបាបងយ�ារុ ងងដង�េដសដេបយពេ់ស

�េ�ង្ងកវ្កិងឹៃងលវ�នុ រុលារ� ុ ិីង�យចីក��ខ�រេក េល េងនវដនងបារពីសីដ�ក

កវយវក� �រក « ពី្កក�្កនីងដនលកងព �សំា� » ងលនរ�ងល��េ�ង្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�

ងពនន��្ាំបាេិីង�យចេេកវារ� ុេីគនងខ�រ ី 

26 

5 

្កកល�ារ� ុ

នរងពនដ�កនតតត 

្កកល�ារ� ុនរខ�សង 
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March, 2015 

២.២.២.  �ាេ�ាា្ន់រ្ស�់េផ្ស�បនិផ�ា បយឃ ្់ដរិរបមន�គ្េម្់សមរតផ�ស�្ ផកម 

      ្្រផឹកុាែដរែ�ភឬ 

    

  ងថងនយពេៃវ�េ�ព្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�៣១�ង�  េ២៩�ង�េ្�នប់វ�េេកកក្ក�

�េ�ង្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�សទ�រេិងថងនាពក�ីក��ករងសា�េុី  ២�ង�េ្�នប់តវ�ងិនតី 

 

២.៣.  ិរ្ា�ំេិរងរងផ់ភិនរិ�ស�បនតិផមុរ នតិភំសផម�រ្ស�់ស�  

 

�ម�ាងថងនារ� ុីក��ខ�រ ្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�ទ�រងពន៣១�ង� ងពកងនេីទនពីសីព្ន�ងវស�

េកលកយចងកដថ ី សង��រន ទ�រងលេារ� ុសពុក� ុ១ �ន ុ២ ងពកងនីបល�សវរបិនពីេដសដេប

កន� ពុ���ងថងនវមលដដ ងមយស នពេកន្ិនឹងថងន្ករេី ពុ���ងី� �នកន� ន្កងងមលដដ តី យពនងក

ទ�រងលេារ� ុស�េ�ងីវសកងលិកេ្យនុ រុលកជងងង�យចពីទ�រត �នងងេីត ងពកងនសក�ីបល�

សវរបិនពីយងស�រី�ងខ ងុង�ទ�រ្ង្ង  នថងេពនាត ទ�រ្�នុេ�ត  របពីង ្ករេី្ង្ងនរកកចម ងងេី

េេេីេីគ ពរ ក��ម�ា�្កំេីទ�រ្ង្ង �នរប�ីេ�ី�ពកង្ាងពេនន ាត �នល�ខ�ាេធបនង ី េដប

ែង ទ�រងលេារ� ុស្ករ្ងកវ្កិងឹកងពត�សំា�បេវកងពត ងពកងន្កា�ការ�ពីងមយស េីគកយព ចា�យន

ង�យចពី�រ��ងខងថងនមវ� កងព  េីគកយពនថង�ស្ ករយ�ារពី់ីមវ�ត យេ�� សកត៤ េេ ៥�ង�តដត៧ េេ៨�ង�ងថងន

វរបមវ�តេដបេពី�្ពីសវរបកីនលកងពត�សំា�ត�នពីយមលីរវងវសប �ី ីក��ននងពីវរបយពរ

ងលេ�ងវសិកន�បេ្្មវ�ត កងព �នេីទនពី�្ពីសថ ព្ន�ាង�ាេងនវដេដសដេបកន� ីក��

្កសកលីងដ ី 

 

២.៤.  ិរាាលរមួ�ប�េ�សាផ�ស�្មាាតា 

២.៤.១.  �ស�្ ផកម្្រផឹកុា សង ា់ នតិផតាិ្្រុា្្ចាាែខ 

   

  ងថងនយពេៃវ�េ�ព្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�៣១�ង� េ២៣�ង�នយមលីរវ្កងពវរបងនងថងន១

ខសេុគនងា� �ន៨�ង�នយមលីរវ្កងពកីងនងថងន១ខ ី កវារេលខេសកស�  ់ ទ�រេខព�

យមលីរវ្កងពេដបេក េល ដ�កកវយវក� �នកុកន� មធជងថងន�្េក�្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�  ក្ងរ

េបននេិាេពី្ករបនីវរ �នហង�កងមយសកងពង�េ ពុងងយ�ារេិេែនបនពកពីយមលីរវពីកេកច 

វា�តេពកល�ត�នពីេីទនេ�យងរ�េ្វយីក��ដ�រ្ ងកវ្កិងឹកងព �សំា�សវរបកងី�ិកេ្យន ី ស មុេេ 

កងព �សំា� មុងពន្កសកសៃយ្ងងវុងស កងព �សំា�ខ�សេ្ងកវ្កិងឹទ�រសនា�កីេ ៤�ង�  កងព 

�សំា�ខ�សេទ�រ៣�ង�  កងព �សំា�ខ�សេុគាេទ�រ២�ង�  កងព �សំា�ខ�សេទ�រ១�ង� �ន កងព 
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March, 2015 

�សំា�ខ�សេុគាកងពេទ�រេេស ី េសសងករ េីទននរពីយមលីរវ�េ្វយយ�ារីក��ទ�ររកមបពីលពនង �ន

្ាំបីនឥុវ�កលកពី�េ្វយយ�ារីក��កងី�ងលសវា�ិកេ្យន ី 
 

 

២.៤.២. ិរ្�េិេមាត�ន្លប់ែបសា�េ ររ្ស�់ស�្ ផកម្្រផឹកុា សង ា់�ផែុិ ផតាិ្្រុាប    

ងថងនយពេៃវ�េ�ព្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�៣១�ង�ងលនយមលីរវ្កងព េ២៧�ង�ព� ហ

ងថងនពីកេកច េពកល� �នេលនង�ពេនន ីេងនវដនរេពីេដសដេប �ន៤�ង�េុគាវ�រ� ក�ន

កេកច េពកល� ដ�ពេនន ីនទេេស ី លុវធលេសកន� ង�់ ទ�រចក�េធរនវកស�  កឥុវ�កលីក��ខ�រ 

ិកេជសង�េលនខ�រកន �និកព� ហងថងនពីេែននកេកច វា�េពកល�ងថងនេកលេីទនពីសី �នងថងនង�យច

្កងពងលិកេ្យនេររ ាេលនកន�  ទ�រ ងងេី �ននពេកនកងងីលរប ី េងសសព្នេសងរ េបននយន�េកន 

ទ�រ្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�ងពនន��យមលីរវកេកច វា� េពកល�ងថងនននង្ កងពនរន្កក�ងសថ  េដបេ

ពីេលនងុិងយ�ារ �នធរល�ខព�កេវកងពកងី� �ន�េ�ងកងី�ិកេ្យន �នធរល�នពៃយនរទ�រយមលីរវ

េដបេក េល  ី 

 
 

 

 
សា�េ  នតិ�ន្លរ់្ស�់ស�្ ផកម្្រផឹកុា សង ា់�ផែុិ អិ�្្រុា �ដេម្ ��កី្័ា 

 

 

នប �ព�ពកក�ទ�រេមធជេ់សត�ន�ពកលកង្ា្ង្ងត�នកន� ទ�រេមធជេ់ស្ង្ង 

នពកកពេកនរបទ�រេមធជេ់សេេវន ល�ងខិក 

នពកកពេកនរបងងេី្ង្ង �នងងេីងព្់េេេីេីគ �នពីរកាមវរ�េរ ីរ��ងឹ  ងមយសត 

េ�គបេភតកស�យតេេស មងតននំីត�ននប �ពវរបយពរី 

នពកកពេកននប �ព�ពកក�របទ�រត�នងងេី្ករេី្ង្ង ករនណ្ង្ង�ពកក��ពកលកង្ាតី 

នពកពីយមលីមវកេកច វា�េពកល�ីក���េ�ង្ងកវ្កិងឹ េងនវដ�ទនីងកព�ាល��ពកក�ន�បេ្្ 

កងព �សំា�ី 

នពកកពេកននប �ពេងនវដេលនង�ជរបទ�រតងមយសងវសប �ី ត �ុស�ី នរីសា� ី 

នពកកន� េីទនធ�មបនថល�តេពីង�កេងននប �ពត(កងងីលរប)តេ�ថននរេពីកវដេ�ងនកនេនាំត 

េ្់សកពេកនេីទនធ�មបកវធពីត្ាបំេីទនងពក��៣ាិងតក្ងរសង��រនតេីទនា១ាិងង�សីត 

នពកកន� ្ិនឹងថងន្ករេីតទ�រីនេ្សសត្ង្ងតត 

នពកកន� ្ិនឹងថងន្ករេីតទ�រីនេ្សស ្ង្ងតពនាេនង�្នរេពរប 

នពកន�វរបត�នុិងេ� ា 

នពកពីធបកទធឹបកមវកកន� ទ�រត�នងងេីត�នតេីទនន្កងងមលដដ ី 
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March, 2015 

កន� �រ��ងខតមវ�កងពេ�ងបាមិ ក 

កន� េុ េីេីគ ធ�មបនថល� �នវជី�ងខិកេងនវដសបដ�រលងិងេិកធលងពៃព �ន

េីទនងពេនន ីនសបដ�រលី 

 

២.៤.៣.  ិរ�េឃេាា្�េ�លេ�ន្ល ់ែសា�េ រ្ស�់ស�្ ផកម្្រផឹកុា សង ា់ផែុិ អិ�្្រុា 

ងថងនយពេៃវទ�រ្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�ត ២៧�ង�នេលនង�ពេនន  �នេពកល�ត  េ២៤�ង�

េ្�នប់ �ពេនន  �នេពកល�ីក��ករងសា�្ាំបនេក�េ្វយងថងនននង្កងព �នបងេេេដសដេប ី ១

�ង� េ្�នប់ ន្ាិវាបង�ពេនន  �នេពកល�ីក��សា�េេ ងុងក�ចីៃេងនវដ�េ្វយេកលេ្ពប

េដបកងពេងពនា�េកលេបីយវ��ី�� �ន២�ង�េុគា កន� ង�់ វ�នបង�ពេនន  �នេពកល�

ីក��ករងសា�េេេដសដេបេុ ី 

សា�េ  នតិ�ន្ល�់ស�្ ផកម្្រផឹកុា សង ា់ែដលបនស�្មាផែុិ អិ�្្រុា នតិ�កី្័ា ា  

សា�េ  នតិ�ន្លរ់្ស�់ស� 
្ផកម្្រផឹកុា សង ា ់

ិរស�្មា នតិដា�ំី្័ា 

នប �ព�ពកក�ទ�រេមធជេ់សត �ន�ពកលកង្ា្ង្ងត

�នកន� ទ�រេមធជេ់ស្ង្ង 

-្កវកងិករកាមវរសននំី �ន�េរ ីរ��ងឹ

វរបយពរងល�ងងេី្ង្ងតងងេីងព្់ ី  

-របសករនណ្ង្ង�្េក�្ករេី្ង្ង�ពកល

ងមងថងន១ងន យពរ៦វងាេីគល �នធរល�ស ងីន  

យពេកស ី 

-របសនប �ពងល�ទ�រេមធជេ់ស្ង្ងត 

ងថងន១�ង� យពរត៥វងាេីគល ី 

-នេយ សល�ខ�កន� ង�ត�ពកក�របងល�ទ�រេ

មធជេ់សេេវន ល�ងខិកតងងេីងព្់ត�នងងេី

្ង្ងត េេេីេីគងថងនវរប្ករេីយពរត ៤វងា

េីគលត�នននំី យពរត១០កងងថងន១ខី 

កពេកនរបងងេី្ង្ង �នងងេីងព្់េេេី

េីគ �នពីរកាមវរ�េរ ីរ��ងឹ ងមយសតេ�គបេភត

កស�យតេេស មងតននំីត�ននប �ពវរបយពរី 

កពេកននប �ព�ពកក�របទ�រត �នងងេី ្ករេី្ង្ងត

�នករនណ្ង្ង�ពកក��ពកលកង្ាតី 

កពេកន�ពកក�របទ�រេមធជេ់សេេ 

វន ល�ងខិក 

កពេកននប �ពេងនវដេលនង�ជរបទ�រតងមយសងវសប �ី ត �ុស

�ី នរី សា� ី 

បល�្កវធរល�នប �ពេងនវដេីគកយពកវកពេកន 

នពកន�វរបត�នុិងេ� ា 

 

បល�្កវ �នយងសេីទន�ម�ា�កវមវ�្ង្ងតេងនវដ�ទនត 

ីងពរបតដីងននងពីរបីលី 

នពកពីធបកទធឹបកមវកកន� ទ�រត �នងងេីត�ន

េីទន  ន្កងងមលដដ ី 

បល�្កវកវ�ពេនន ត 
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March, 2015 

នពកកន� ្ិនឹងថងន្ករេីត ទ�រីនេ្សសត ្ង្ងត

ពនាេនង�្នរេពរបី 

 

- បល�្កវធរល�ពរបស ថ់ ពតនប �ពត �នននំីីលី 

- យងសធបកទធឹប្កសកលីងដកវមវ� ធបកទ ធឹប

យវក� ុក�េំា�នពេកន្ិនឹងថងន្ករេី �នង�យច

ពី់ីីនេ្សសី 

នពកពីយមលីមវកេកច វា�េពកល�ីក���េ�ង

្ងកវ្កិងឹ េងនវដ�ទនីងកព�ាល��ពកក�ន�បេ្្

កងព �សំា�ី 

វ�េពីេដសដេប 

នពកកន� េ�សពេលពេិដដ េិកងពេធបនកកងព

នងបារពីសីត �ពនរេពីលពនងងថងនពីសីងមយ

សតេនស្កតកងេីេធបនងីលី 

នពកកន� េីទនធ�មបនថល�ត េពីង�កេងននប �ពត (កងង

ីលរប)ត េ�ថននរេពីកវដេ�ងនកនេនំាត េ្់ស

កពេកនេីទនធ�មបកវធពីត ្ាំបេីទនងពក��៣ាិងត ក្ងរ

សង��រនតេីទនា១ាិងង�សីត 

កន� េុ េីេីគ ធ�មបនថល� �នវជី�ងខិក

េងនវដសបដ�រលងិងេិកធលងពៃព �នេីទន

ងពេនន ីនសបដ�រល 

េីទនេុងង ធ�មបនថល� ននរម ន េីេីគ វជី

េកុរ  

 

កន� �រ��ងខតមវ�កងពេ�ងបាមិក ងពកងនេដសដេបកន� មវ�កងពេ�ងបាម�ិក 
 

 
 
៣.បាមឃ ភំរវតិ ស្ម្់ផតា�ិរ�ស�បនតិផមុរ�កុាបសង ា ់
  ីនបពីន្ឃ� ពេវនលីក��ខងវេ្ទលត កស�  ់ត ាេ� ិកនប �ពេិេង្វ�ា�្េក�ង�យចពី

ទ�រត �នងងេីេិកងពត �សំា� ី ពីវ��មបេាេ� ិកនប �ពេសត េដបេីងកច ក�នប �ពងពនេ�សេិ

េពីីង�នពនខ�សងត ងមយសត ពីយពៃបីក��កងពវ�ននរងិនសវងត សក�េ��ទ�រ្ងកវ្កិងឹកងព

ងលវងកកនកងប្កបពនត កាេកលងលយពៃបីរយកល�េ ន្បត េ នុកេ�ថននរេពីយងស្ាមេលៀងិន

ាក្ងេៃណ សេដបវ�េពី្�នេពកល�នទេែនបត ីត កមវេលនេសេុគាត នប �ព�្េក�ង�យចពីទ�រត �ន

ងងេីេពីលពនងងថងនពីងងបងវងេ្កន្ន��ត បាាព្បត �នវ�្កក�្ស�កវា្វំបមពីសីេដប

េិងថងនកងព �សំា�យពរទ�រ �នងងេីេេ្យនត េ ន្បកន� ីក��ករងសា�ងដេេ្យនងលា្វំបនរេ

ពីេដសដេបសចពនយ�តីរវងពនងករ មវ�េទ�រកមវ�វរបេេមវ�វរបេិបខ បដយ�កសថ ីត   



ខុមែ�ហ�ល-គ.ស.ន       
របាយររ ឃា �ំ េមីំាយនឌររែផ�យំេបាបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបរខ��� បឆផ �២០១៣ប-បរខតុលបឆផ �២០១៤ប

 

 
 

March, 2015 

  ីនបពីន្ីងេកន េុគា់ត នប �ព�ីងក្កចពបថ ព�្េក�ង�យចពីទ�រត �នងងេីងលទ�រ្ងកវ

្កិងឹកងពត �សំា�នងិនត កាេយពរខង�ងសថ មកងពវរបងេដបធ�ងេលនងករ មវ�េទ�រត �ន្កស

េទ�រ ភ 

  - ១៤ត០៥០ត០០០   េីគលតត (ងក�ករីត្នពវងាេីគល) 

  -    ២ត៥០០ត០០០   េីគលតត (កីីត្នព�េីគល) 

  -    ១ត៥០០ត០០០   េីគលតត (វរបីត្នព�េីគល) 

  -                  ៥០០   ងង �ី ីត (្នពីបងង �ី ីនេវី �ង) 

  -                  ២០០  ងង �ី ីត (កីីបងង �ី ីនេវី �ង) 

   

�ីងកេ�យងរវងតទ�រ្ងកវ្កិងឹកងពត�សំា�ចក�េធរនវេ្កន្ន��ឥុវ�កលីក��ខ�រ េិកេជសង�

េលនខ�រកន �នព� ហងថងនពីេែននកេកច វា�េពកល�ងថងនេកលេីទនពីសី �នងថងនង�យច្ កងព��េកន

េងសករកមបរក�កងខ�សងងដេដបត ីត ង�យចពីត �នវា�េពកល�ីក��ទ�រិកេ្យនេររ ាេលនធល្កេព 

្ទ�រត �នងងេីស�ពៀ�ត ខនរងលកងី�ិកេ្យនីរវងពនធថា�កព�ា�នងវ េពីករមីឥី �ពកនវង

នរាមវ�ទ�រ បល�់ពីយមលីរវីក��ទ�រក�ាសេេីរ�ពៀ� សក�េ��ពីយមលីរវេិ ថ់ ង��េ្វយ

យ�ារ សវរបិនពីសព្ុព្នេក ពុ្ិនក្ងកវ្ករេី �ន្កសកលីងដ ងលសងព ពីនយលងីងថងនពី 

្វក ត េលនងុិងយ�ារព្នៀ� ពនងល�ពីយមលីរវីក��ទ�រនរេិកព�ា�ងវសនវវរបង្វ�ាេុគា ីត

េលន�កេសតកន� ទ�រត�នងងេីងដ្ាបំន�េ�ង្ងកវ្កិងឹកងពត�សំា�ងពនកងី�តងពនទ�រ ចា�សកន�

យវដនត�ន្ាបំបងយ�ារ ងុងដង�េដសដេបសករក�ជ ក�តី 

េងសសព្នេសងរត ពីេី ន�េនននយពេ់សទ�រ្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�វរបយពរេិាករេេិ

េែនបងលា្វំបនរេពីបងយ�ារុ ងងដង�េដសដេបសចពនយ� ីត ី កនប �ព�្េក�ង�យចពីទ�រត �ន

ងងេីេិេពីលពនងងថងនពីងងបងវងេ្កន្ន��តបាាព្បត�នវ�្កក�្ស�កវា្វំបពីមពីសី 

្កវងពនាេ� ិកនប �ពងដេិេង្វ�ា ី 
 

 
៤. ផរ�សតផឹ  

៤.១ប«សផម�ភំ�លា�យឃ រ្ស�់ស��រែ ផ់មាលក់ន» 
 

ផរ�សតផឹភ�១ 
េីងដ�តែផវបសុិ ា ស�េ�ងកនកងប្កសងវុងសត�នល្្យន្ផកម្្រផឹរ�ឹ

សង ា់ងពកន�បថ ពនត្ងកនងពកន�បថ ពន េខារងពកន�បថ ពន  ននារ� ុ៣តងលេ�េ�ិក�ីងកយពរ៧�ង� 

វងកកនកងប្កសងវុងសត�នកនកងប�វតីនបង  ងថងនេ�សេទ�រយពរ២�ង�តី  
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េីងដ�េនបង៥៧បថ ព �ននេីគកន់្្ក�់្្កពនកបថ ព១៩៨១  េងម៤�ង�ត ្កក�១

�ង�ត ដ�៣�ង� ី យពនង្ករេីសវេរកពីយមល�បារ្ ីត េីងដ�េងពី �ាបកដីវត ថ់ ង� ុ៧ត

(�វរប�នងវច��ត�នេព� សសនពា�េងី) ីតេីងដ�េ្កបារ�ត�នកុក�េេីពីសីងមយា

េេភ 

- បថ ព១៩៧៩  យមលីរវ្កវរលធរងពសថ េិននងិ កវរប ី ម្ាងល�បថ ព១៩៨១  

- បថ ព១៩៨៤  សនង្ករ�េកវ�ី  កងព ី ម្ាងល�បថ ព១៩៨៩  

- បថ ព១៩៩៧ ស្ករ�េកវ�ី  កងព ី ម្ាងល�បថ ព២០០២ 

- បថ ព២០០២ត ស�េ�ព្ងកវ្កិងឹ�សំា�ងពកន�បថ ពនត្ងកនងពកន�បថ ពន  (ននារ� ុ១) 

- បថ ព២០០៧  ស�េ�ព្ងកវ្កិងឹ�សំា�ងពកន�បថ ពន ្ងកនងពកន�បថ ពនត(ននារ� ុ២) 

- បថ ព២០១០-២០១១ យមលីរវបកងកនរង សកៃរ លមងវសប �ី ទ�រនយេីទននីក��ននងពីខងវេ្ទល 
 

វមលេ្ាងងលេីងដ��េ្វយយ�ារយមលីរវងថងនបងេពនបេិ ថ់ ង�វមលដដ ត

កេ្់សក�ា់ត ទ�រនយេីទននងមយកងី�ងី ីត ងថងននពែងនេកលងពកងនេីទន�ងវសិកេពនបត

េីងដ�នុ រុលយពេនសងិនវរបយពរកននងពីខងវេ្ទល ងមយសត ារ� ុេបេរីត �វិក

េបេរី �វីវតេបេរី េ ន្បនទងលេីងដ�េយពៃក�នីវសន្េ�ស កាពីកេន� កេបេរីត

េេងល�កងី�ងថងនមវ�តកងពតតេ្់ស់េកន��សករងសា�េពីបល�ងិនត�នេយពេនសងិននពកេប

េរីត េ�សិននយពា�កមប ពុ��� �្នឹងថងន្ករេីងដងមយស ពុ���េធបនង េ ន្បេីងដ�

នេីទនពីធបកទធឹបករយពរ៣េេត៤បកងងីី 
  

 េីងដ�នេ្កេ�្់ត «យពនង យៀ� ពនងលកៃរ លនរខងងពសក�េបថ ាក�េ�ង្ងកវ

្កិងឹីវសកត វងស្ករ្ងកវ្កិងឹកងពបេវកងព កាត េដបេីពីយងសវមលដដ ត ពីេដសដេបកន� ម

្កសកលីងដត នទងលសងនទល�ីក��្កសកលីងដកាខងងពេដសដេបម» ី វមលេ្ាងងល្ករ្ងកវ

្កិងឹកងពបេវកងពសកងី�នរ� ង�េេស�េ�ងីវសកត េ ន្បកីសេីងដ�ស�េ�ងីវសកត ន
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សក�េបថ ាស្ករ្ងកវ្កិងឹកងពទ�រេិងថងនននារ� ុ៣េសនយកៃរ លវងកយពនង យកីព្នភ ( ុ១) 

កន� �ងខិក្ករ្ងកវ្កិងឹ�សំា�កងី�េ�សវ��មបល� វ�នយយមលីរវេីទនង�យចពីសីនេក 

េល ត�ន( ុ២)កល��ងវសិក��ត្ករ្ងកវ្កិងឹ�សំា�កងី�េ�សានាធរល�ខព�នរេីងដ�

េងនីារពរ�សា�ស�យច ី 
 

  កវពីបល�េកន រជ ល�ីក��េីងដ�ត នពកិកខង�សថ ីសនត ពីងិង�ពេដបកងី�ត �នពីងិង�ព

េដបទ�រត (េីងដ��មវេលនាងថងន�សំា�ខ�មរជ ល�)ត កា់ត �ពកក�សា�សទ�រត សា�េីទនពីយងសវមលដដ ស

 ិងញក� យពនងកនាាេស�សំា�កងី� នា��មបនយងសវមលដដ  ី ងមេយថសតកន� ងលេងនាេយពេ់ស

្កសកលីងដត េកលខ�សនយងិនត េកលខ�សងដនា�ងិនត េដបេីានា�យងសវមលដដ ត នក� ិនពីេដសដេប

កន� ងដងមយសពីន�បេ្្�សំា�េកលខ�សនា�ុ រុលនេសករប ីត េីងដ�នកស�  ពីសីសង�

�រនវរប់ « ពីកេនំនាងនងេ� ពន្កសពី់ីេិងថងនមវ�តងង� �ុិនមវ�តកងពេ�ងបាម�ិកងថងនននារ�

េស�សំា�កងី�ត េបនន្ាបំេងព ពីនក�មង្កសពី់ីយមលីរវត ខងងពរ� ក�ាេស�សំា�កងី�់ត េិមវ�

េសេេឈស សេសតេឈស សេ�សក្ងេនណសងត ក្ងរសង��រនងពេនន ីពី�ងវសិកនា�េ» ី 
   

ងថងនននារ� ុ៣េសត ងថងនារ� ុសេស�សំា�ទ�រ េីងដ�នេររ ាេេេលន�ងវសិកច��ង

ងលេដេក� ីត សង��រនត េងនវដកេនំនាងព ពីន្កសពី់ីនរេងពេនន ីពីនល� េីងដ�ន

ដង�េយ មបធពី�ងវសិកងលេ្ក��ុវិកកវីបរពីេពស្កងព�េ�ង្ងកវ្កិងឹ�សំា�ត

េដប�្ពីស វរប�វាមង�យច់ ថ ង�្ងកនត ថ់ ង��សំា� ី សលុវធលតឥែមប្កសពី់ីមវ�េិ�សំា�

ងពកន�បថ ពនេសត េ្នពវរប្ងកវេ ន្បត េ ន្បងថងនវរបមវ�ត នយេ៤្ងកវ នយេ៥្ងកវ នយេ៦

្ងកវនដ�របេលនមវ�ត�នងពកងនេងពេនន ីពីល�ករីនរងា��េង ល�ី  
 

េីងដ�នកន� ង�ព្នយវ��់ត ពីនសក�ស្ករ្ងកវ្កិងឹបេស�សំា�ត េដបេី

េីងដ�ភីេឈស សេិេលខេីគន ុ១ត �នេពីសព្ុេ្យន ី េីងដ�បល�េកន ់ត �្េក�

ននារ� ុ៤ៀនវងខត  កានដ�របេេេលនពីសព្ុីក��្កសកលីងដ ងថងនរប់ត េកន្កសកលីងដេិា

េនសេបថ ានរេីងដ�សក�សេស�សំា�េុគាត កាត េីងដ�ិនខ�ាខពកពេក ង�យចពីសីម្កសកលីងដ

ប � េដបវ�ក�ាកមនខភក��ពកងេុីត 
  

េីងដ�េ�ពនម វកី់ត េដបេី�េ�ងេិងថងន្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�េសិកេ្យនស

កងី�េ ន្បេប របយពៃ��ត ងមេយថស់ង�ករវិនង�យចពីវរបយពរងលលពនងត កាេីងដ�វ�នយេ្កន

ករងសា�នេុតនក� ិនេាេីងដ� ្ាំបេេេដបខ�រកនតតដ�េ�ងៃងលេងសនងេេ ី យពនង យ

វរបេុគាកាេកពនន្ន ថ់ យន�នងវរបង�នេងនវដេន�ន��សំា� េ្់សកយចងកដថរលង�នេកេុី 
 
 
 



ខុមែ�ហ�ល-គ.ស.ន       
របាយររ ឃា �ំ េមីំាយនឌររែផ�យំេបាបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបបរខ��� បឆផ �២០១៣ប-បរខតុលបឆផ �២០១៤ប

 

 
 

March, 2015 

 ផរ�សតផឹភ�២ 
េីងដ� រួ្បសេុឺនបស�េ�ងកនកងប�វត ីនបង  �នលរាភ្់ភ�១េិកងព្ពពនេង ីត ដ�កងុិង

ធង�ត េខារងពកន�បថ ពនម្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�តននារ� ុ៣ ងលេ�េ�ិក�ីងកយពរ៩�ង�វងក

កនកងប្កសងវុងស កនកងប�វ ីនបង  �នកនកងប��ុវ�វង�ប ងថងនេ�សេទ�រយពរ៤�ង� �ន

េវកងពសកងី�ី 

 

 
កយចងកដថេីងដ�េនបងត៥២បថ ពត ីត េីងដ�នេីគកន់្្ក�់្្កពនកបថ ព១៩៨៥ត តេ

ងមយពរ៣�ង�ត �នេេរ បច��កនបង៨៣បថ ពី��េិងថងនកជងង យពនងករីក��េីងដ�េវងខ

ីកីស្កំ ថ់ ពកងកនខសី ពក��ពកងេភនលង�ត ី េីងដ�េងពី �ាបកដីវត ថ់ ង� ុ១០ត (�វរប�នងវច��)ត

ីតេីងដ�េ្កបារ�ត�នកុក�េេីពីសីងមយាេេភ 

- បថ ព១៩៧៩ កពេី នពីងថងនកនកងប្កសងវុងសតងថងនារ� ុស្ករបងបមវ� 

- កបថ ព១៩៨១ ងល� បថ ព១៩៨៤តសនង្ករ�េកវ�ី កងព្កងប្់ល 

- បថ ព២០០៧-២០១២តសពុក� ុ២េិកងព្ពពនេង ីត ដ�កងុិងធង� ងថងនននារ� ុ២ម្ងកវ្កិងឹ

កងពត�សំា� វងកកនកងប�វតីនបង តី 

វមលេ្ាងងលកៃរ លយ�ារនរេីងដ�យមល្កែមងងថងនបងេពនប េីងដ�នេលនង

េែនន់ភ «ខងងពេវនលេេពីសីងលខងងពេីទន្ថិននា�េធល្កេព្ន�ពកក�ទ�រខសីេុត េកន��សនថងេ

លងបងរសវរបេកភថសត នថងនា�លងបកា្ាបំាច �េកត នកច ិនេ ន្បខងងពកវដី ម្ាេកន ់វ�េាេ�

ិក» ីតេិបថ ព២០០១េីងដ�ងដនវងី��េិងថងនកងព្ពពនេង ីតេដបេវនលេកន ់តកនកងប�វ ី

នបង េពីរបកទ�រល�ត�នេននងពី��ុវ�វង�បវងេ�ថននរេីងដ�យមលសវរបននងពីីក��ខ�រងល

េេីង ងិវ �ងៀស្ករត ងមេយថសេ ន្បេីងដ�ងដ�ពេីយយ�ារយមល �ននេេយមលីរវបកងកនរង សក

ៃរ ល �នុ រុលនប �ន� ករនណក្ាកន� ង�ពី��ងឹីត ក�ជ ក�វងត េីងដ�ចក�េធរនវរបងល�ទ�រីន

េ្សសត �នីនេ្សសវរបយពរវ�់ទ�រត ដកងី�េុី េីងដ�នកន� ង�់ត « ពីរបីក��ខងងពវ�

េសារ� ុនទេុត ាខងងពនន់តខងងពេេឈស សេិងថងនននងពីវ្វន ល��ុវ�វង�បតនក� ិនេ ន្បងលខងងព
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នយរបកវីបរននងពីតដនសង ីីធនងីត េងសសនយមបនខ�សត�នវ�នខ�សងដេដបត ាខងងពេិា

កនពវរបី ខងងពេវនលេេពីសីីក��្ងកវ្កិងឹកងពតីក��េវកងពតីក��ក្ង�រសតីក��ក្មល�ន្ថិនតងមយសេីទន

ពីវ�េាេ� ិកតវ�បងារ�ីវតេេស»ី  

េិយងនបថ ព២០០៤ េីងដ�្ាំបនសក�េបថ ាស្ករាពៃនយល�ទ�រីក��កនកងប�វតី

នបង ត េដបុ រុលនពីយមលីរវត �ន�ពេលនសព្ុក្កសកលីងដេលន�ា្វំបពីី ចក�កេកលេ�សវង 

េងី រសេឈស សីក��េីងដ�ចក�េធរនវលដត �នេពីសព្ុក្កសកលីងដព្នៀ� ពន េងសកេពីេវនល 

សបី�សក�ខ�សកកនកងបេធបនងដេដបតីត 
 

េដបេពីេលនងុិងយ�ារក្ងកវទ�រយល� ថ់ ង�កងពត កាពៃនកនកងប�វ ីនបង  ថ់ ង�ដ�កងត �ន

កករធនត េីងដ�ងដ�េ្វយយ�ារភីេឈស សសេកង�សករក�ជ ក�ងថងនពីេនសេបថ ាេ្ន�េី ន�្ងកវ

្កិងឹកងពតននារ� ុ២តបថ ព២០០៧ �នននារ� ុ៣ បថ ព២០១២  ីតងថងនពីភីេឈស សសេកង�តេីងដ�

្ាំបរកមបរក�កងខ�សេកនេងសកនថងងិង�ពកនកងប�វត ីនបង  ថ់ ង�ដ�កងយន�នរេីងដ�ភីេិេលខេីគន

ុ១ងដេដបត ក្ងរេដបេីេកង�កងី�េថ ង�ាស្ងវងីភីេិេលខេីគន ុ១ងីត េ នុកេីងដ�្ាបំ

ភីេិេលខេីគន ុ២ប � េិននារ� ុ២តីតសលុវធលតកងី�េ�សនសក�សពុក� ុ២ ាវ�េក យ�ារ

េីទនងដេធជី ារ� ុីក��ខ�រនរវងេីងដ�ងថងន�វសពុក� ុ២ត�្េក�ននារ� ុ២ត(បថ ព២០០៧-២០១២) ីត

េីងដ�្ាបំុ រុលមបវា�ី �សក�់ត វ�នយេីទននេុងថងនារ� ុេសត េដបេីាេីងដ�េបិក

្ង្ងតី��េិងថងនខជវាមយ ី ក្ងរេដបេីាេីងដ�បល�ក��ុវ�ត�នយន�យមលីរវរបេដសដេបកន�

្កសកលីងដត �នរបន�បេ្្េិងថងនកងពីក��ខ�រងលសងករ ពីង នរេីងដ�្ាំបាេីទនមបង�យចពីេសត

ីត  េីងដ�ងដនភីេឈស សសេកង�េិេលខេីគន ុ១�្េក�ពីេនសេបថ ាេ្ន�េី ន�្ងកវ្កិងឹ

កងពត �សំា�ត ននារ� ុ៣ បថ ព២០១២ េដបេពីកងិកសថ ក្ងកវទ�រកវីបរពី្កងពក�ិងឹេ្ន�

េី ន�ានកពនត ីត េីងដ�នកន� ង�ព្នយវ��់ « ខងងពនភីេឈស សេិេលខេីគន ុ១ត េដបេី

េពី ងុងយ�ារេលន�ងវសិ កពីសីង�នវងីក��ខងងព ខងងពេេស ស្ាន�សវរបករងសា�ត  ងមយសាេ� ិកេលន

ពីេ្កន្ន��នប �ពត លងបកងបនរវងេយពរក្ង�ស ត ខងងពានាេហករងសា�វង្កងពត ក�ិងឹត �នកន

យងង�យចពីសីេដបេេកឡ្ាិវ្ាំបតចបេលននត យពៃបេលននតេពនវ្មាមត េសបរីលី» ី ុជិវ

ិនពីយមលីរវព្ន�ងវសងថងនង�យចពីេពនប េីងដ�ងដរ� ក�រកមបពីកពកវងព្នេដប្កេពលត

ងមយសពីពក�កពរ�  េ� ង�ន� កនកងបតពី�ពបេាងនសេងនវ ី 
 

កពីី��េិងថងនខជវាមយត វងី��េិងថងនធជសេភន�វីវរត �នេបិក្កេ�នីសនវងត េដប 

េីាេពីខ�ាខព្កិន្កនងពនកី�ង�ករ្កកវត កវីបរពីក្និនវងខីកីីក��ករេដបពីលង�ត �ន

កននលពនាកវកក ថ់ ពខសីកងកនត �នពីយ�កច ិវ្ំងសលង�នរ្ករេីត េដបវ�េនពេកនកងងីលរប

ងថងនេកលកពេក ពីសីេែនបត ីត ងថងនារ� ុសពុក� ុ១ េិននារ� ុ៣េស េីងដ�កពេក ង�យចពី

ីក��ខ�រព្ន�ងវស �ននរបង�យចពីេធបនងេុគាេដបវ�េី ន�េននននពការ� ុ �ន��ថ ពីកន
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កងបេពនបកវពីេ�ថន�ងពកេវកងព �ន �េ�ង��េិងថងនកងព ីតសវរបសថ េសងី េីងដ�ន

�្ពីព្ន�ា�ថ�ុសវរបននងពី�នងវ�ងប �ល ងមយស េលៀ �ីពីេខារី ក��ខងវេ្ទលេលនងីន នពេកន

្ិនឹ �នីងដកដេបន កវីបរពី្កិងឹេពកល�េងនវដេដសដេបម្កសកលីងដ �ននសងេសេីង

ដ�នយមលីរវងវសប �ី ទ�រនយេីទននីក��ខងវេ្ទល េដប េីងដ�បងយពេនសងិនងពនេសវងេដស

ដេបកន� ្កសកលីងដធនងី ី 

េីងដ�ន�ពងនមបេថ មងីក��ខ�រ់ «នទងលខងងពននងបារេលយេរ� តកាេដបេីេ្កស

កលីងដវងកិន់ង�ខងងព េ ន្បខងងពនយេដសដេបកន� ម្កសកលីងដន ីត យពនង យេសេ ន្បងលក

ៃរ លនរេពី្យនយពេ់សខងងព់តខងងពេីទនពីេងនវដបង�ពេលនេបថ ា»ី  សវរបិនិកេសករបងថងន

ពីសីីក��ខ�រ េីងដ�នរក្កុសពីលពនងធនងី�្េក�ីងប �ី េដសដេបពេីស �នកន�

ីក��្កសកលីងដងលនេងនាេែនន េ្់សវ��មបេសថ េីទនពី �នខទសពីីរវ�្ពីកេវកងព �ន

�េ�ងេធបនេុគា សក�េ��កងី� ី 
 

េីងដ�ន�ពនម វកី់ត «េកលេបននសក�េបថ ាេ ន្បត ត ត េបននងងព្កព�់នថងេសេិកន

កងបេសត នថងេ�សេិកនកងបេ�សត ៀ� យេ្កស្ក�បិកសនត ៀ� យ្កសសព្ុសន កាេបននកពេី ន

ងថងនកីដដ �នលាវរប ី ងមេយថសត�មវ�េ�ង្ងកវ្កិងឹកងពតេីងេវកងពតេីទនពីេដបេពីក�ិងឹ

សថ ត យងារ� ុសថ ត េីទនពី�្ពីសថ  ីរវសថ េីទនពីសីេងនវដេដសដេបកន� មកទ�រត ីត េិេកលេ

ពីសីនងលលពនងងេបនន្ាបំរបសថ ត វ�្ាបំ្កេននបងេរនបត េ ន្បងថងនពីក�ិងឹ្ថិនតសា�សេវកងព

្ាំបយងវងខ�ន� ់តឥែមបនថងេស្ាបំេីទនេសតនថងេ�ស្ាំបេីទនេ�ស» ី 
   

េីងដ�ន�ពនម វកីេុគា់  «េបននករីេ្ងកវីងងីងត្ងកវេ�ងនកនេនាំ ី សង��រន នសងេស

េកលេកន� េ្សសវ្រកបត កន� ្ថិនងង�ុនិន្កសកទ�រត ្កសកទ�រេ ងុង�លពនង េានកនរ

ងវសពីេ្សសវ្រកបេិកៃ? ងង�ុនេេេវកងពងេិកេៃសត ងល�នក� ិនេបននវ�េ្ងកវពីសី

�ពកក�យងស» ីត 
 

�េកលន�កា េីងដ�េពីកពនយ�ារព្នវងាេព់ត «ខងងពេីទនងល�ានារ� ុស

្ករ្ងកវ្កិងឹកងពបេវកងពទ�រត េកនវ�នេុពីសីេិាីបងីពងងមយ�កទមនខនកច ិន» ី េិននារ�

េ្ពប ្ក��េកនេីងដ�សក�ស្ករ្ងកវ្កិងឹកងព សេវកងពទ�រត េីងដ�េធពីសេ្យនងមយ

សត េីគកយពីយ��វុរវីក��កងពនរេារ� ុ ពីសីេីគនងខ�រត ពីសីងលលពនង្ាបំាីរវសថ រប 

កេនំនាកនរងវសពី្ុ្ុន�េីត កេនំនាកនរងវសពី្ុ្ុន�ធ�មប ពី់ីធ�មបងលខមយ កេនំនាកនរងវស

ពីេ្សសវ្រកបេងនវដរបកទ�រតក្និនកេសង លទ�រត�នងងេីត  ្ាំបេីគកយពេវនលវជីេកុរតវន ល

�ងខិក ីត 
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៤.២.  « ភំ្ារនារ្ស�់ស�្ ា�ំេផតាិិរ�រែ ផ់មាលក់ន» 

 ផរ�សតផឹភ�៣ 
 

 
េីងដ�ត�សលិបសុ�ន ស�េ�ងកនកងប�វ ីនបង ត �នសរាភ្់ភ�២កងពាដមន្ងេកនតដ�កង�ជិន

�តេខារងពកន� ពីតននារ� ុ៣តងលេ�េ�ិក�ីងកយពរត៥�ង�តវងកកនកងប�វតីនបង តត�ន

កនកងប្កសងវុងសតតងថងនេ�សទ�រេយពរ២�ង�តី 

េីងដ�េនបង៥៨បថ ពតនេីគកន់្្ក�់្្េិបថ ព១៩៧៣តេងមយពរ២�ង�តដ�១ត�ន

្កក�១�ង� ីត យពនងេទ វេប របយពៃ��េិធជស ី េីងដ�េងពី �ាបកដីវត ថ់ ង� ុ៧ត (�វរប

�នងវច��)តីតេីងដ�េ្កបារ�ត�នកុក�េេីពីសីងមយាេេភ 
 

្កបារ�ពីសី 

១៩៧៩ត សកងកងល�ង់ន� �ងវសេខារតៀនធថងកនេបរត 

១៩៩០  សនបងីលង�ននំី  

២០០០ នងីលង�ងមីេកន� តេីទននាងងវសសវរបនថង្កក�្កនធឹីងពកន� ពីតងលងថងនខនរេកលេ�សត

េីងដ�សេវខរល�សនថងងិង�ពេីទននាងងវសតី 
 

  ក្កសកលីងដី វសកព� បសពុក� ុ២ម្ងកវ្កិងឹកងពត េីងដ�នេីគកកក�កងពេនន ីេងនវេ្ាង

ងលកៃរ លនរេីងដ�យមល្កែមងងថងនបងេពនបត កាេដបេីេីងដ�សវង�បងលេ

ិកព� ហតសនថងហស េ្ពងភីា�សមតងវងី �នងិង�ពនាងងវសត ាស្ងថងន�វសនបងីធឹីងពកន� ពី 

េដបេពី�្ពីយមលីរវីក��ាពៃនកទ�រវរបយពរកកនកងប�វីនបង ធនី ម្ាងល�េពី

ដ�ី �េក យ�ារកកនកងប�វីនបង ងដ�ពនម វកីនរេីងដ�យមលស�េ�ងត ត ត�ននរភីេឈស សេិ

េលខេីគន ុ២ ពលកពីេនសេបថ េ្ន�េី ន�្ងកវ្កិងឹកងពត�សំា�តបថ ព២០០២ ននារ� ុ១ ងថងនកងពងពកន� ពីត

ក្ងរវ�នសក�េបថ ាេុតី 

   េីងដ�នរ� ��ករមី ុលពេិត េដបនភីេឈស សេិេលខេីគន ុ១ត �ននសក�េបថ ាសពុក� ុ 

២េិកងពាដមន្ងេកនត ដ�កង�ជិន� �្េក�ននារ� ុ២ត បថ ព២០០៧ (េដបេីេិ ុេ�សវ�េនថង
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ភីេឈស ស) ី ននារ� ុ៣ត បថ ព២០១២ត េីងដ�នភីេឈស សេិេលខេីគន ុ១េុគាត �ននសក�

េបថ ាសពុក� ុ២ងងលតី 
  

  េីងដ�នកន� ង�់ត វមលេ្ាងេីងដ�យមល្កែមងងថងនេពនប េដបេីេីងដ�េ

ពីក្សុនង�យធថង�ា�នីវសន្េ្យន សង��រនត ( ុ១)ត េកលងលេីងដ�េកន� នទងៀនីងដនពៃយ

(នសង ីី)ត េកវ�នេដសដេបមេីងដ�េុត �ន( ុ២)ត េីងដ�សនបងីលង�ននំីេិធឹីត ីត

សវរបសថ េសងីត ីងដនពៃយនបងធឹីេសលង�នរ្ងកវ ស្ងងលេីទនេនបករងសា�សនបងីវ�េ

ុង�នលង� េ ន្បេយ វងខាស្ងល�នសង ីីេខារត ី ម្ាងល�ធជស�េវរយ ស្ង �ងលសលុវធលកា

ុ រុលនងពកន្ង�តី  
 

េីងដ�ងដនកន� ង�ធនងី់ « វមលេ្ាងងលខងងពវងភីេឈស ស �នសក�េបថ ាេិកងពាដមន

្ងេកនេស េដបេីាខងងពេពីា�សមេងនវដ្កស្ក�បិកកាត ខងងពនេងនី�រី�ងខ ងុង�្កសកលីងដកវធជស 

កេនំន ពុ�ង� ពុនល�ងថងនេសលកពនន�ងព��ិងេបថ ាសព្ុតេ ន្បនទងល�ពៀ�កា់តកងពាដមន្ងេកនេសតស

ដ�កងងពេនន ាីក��ខងងពត » ីតនទងល ងិ ង�េធ�នលេ�សកាត េិងថងនកងពាដមន្ងេកនេសននារ� ុ១តកនកងប�វត ី

នបង  វ�ុ រុលន�ពេលនសព្ុេុ (សក�ាកីកនកងប កាកនកងប្កសងវុងសត�នតកនកងប ស្ទង

�ង�កង�យ)ត េ នុកាននារ� ុ២ងលេីងដ�វងភីេឈស ស េពីសព្ុកនថងេនសេបថ ាភថសយពរ១

ន�រ ងថងនាម� ុសពុក� ុ២ី 
 

ពីេី ន�េនននយពេ់សេីងដ�េិកងពាដមន្ងេកនេសត កា នសង ីីេីទនពីកព�ាកពរបយពេ់ស្កស

កលីងដៃងលសព្ុេីងដ�តេដបេចុ់ករងកនកងប�វីនបង ត�នេីងដ�្ាំបនេកវ�កក�ីងត

េិេកលេក� ីកងនរតដវនងលពីងរតវ�េពីនេក� ន េីងដ�នរយមលីរវេុីតយពនងកីងដនពៃយ

ប � េិេកលងលេកន េ្កសកលីងដៃយមលវងសព្ុៀនកនកងប�វីនបង ត េកលនរបងមយស

នពេៃបត�នេកលេពីកិន់ង�វរនេំលេក់េេនរ�វីនបង របេេី 
  

ងថងនារ� ុសពុក� ុ២វងកកនកងប�វ ីនបង ត េីងដ�ុ រុលមបពីេី ន�េនននកនកងបត េដប 

េីេវកងពកងី�សកនកងប្កសងវុងសត ី េីងដ�នកន� ង�់ត សីវសក្ងកវ្កិងឹកងពេពី

្កងព្កចពខសេុគនងា�ត ីរវសវរបិនពី្កងពកនរងេស �ីពីុ រុលកជងងង�យចពី�ី ត �នងងេីត (កង

ង)ងលេេីងដ�ត �នទ�រស�េ�ងេថ ង�េុគាវងកកនកងប្កសងវុងសសនថងុ រុលកជងង 

ងដក្ងរេីងដ�រជ ល�វ�នងិនេីជននទេុត កាេកក�ុករាតេវ�នរងិន  សង��រនេកេីទន�ងវសិកេិ

ង�នៃងត កាេកវ�្នក�េីងដ�េែនប ី េីងដ�កន� ង�់ «េីទនងមេចថ សកា ុនេេនសសថ  ីតសស 

នពីនេុត េករា�េចលេ ន្ប»ីត េីងដ�ងដករេុគា់ត យពេ់សពីានកពននាេឈស ស «ខងងព្ាំប

េវកងពានកពនសនថងុ រុលខងល្ាបំៀនវេារបរ�្កវ្ ីតេកលេេេីទនវេារបរ�្កវ្តេកេធបនស

នថងុ រុលខង�្ាំបត�នេីទនេេសតីតេីជនវរបេុគាតេីងេវកងពានកពនខងងពស្ករ�្កវ្តដ�ំប ននំីត

េ់ាត�នរ ងត ងល�េកលេេេវនល េេេីទនត េកេធបនស្ករប �  ្ថិនេ ន្បន់តេេី់ត ា
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March, 2015 

េីេីទននា�េ»ីតកមវេលនេសេុគា េិេកលេង�យច្កងព្កចពខតវា�តេពកល�ីក��េីងដ�វ�

្ាំបនេកបងយ�ារុ ងងេរ ក�កាកនកងប្កបពនងមយេីងដ�តេកនរនពៃយា២០%េុី 
   

ងង� �ុិនកន� នប �ពតយពនម លយពៃបីក��កងពត េីងដ�់តេកវ�នរងិនេុតនទងលេីងដ�

ងិនត កាេកលងលីរយកល�េ ន្បត �មវនរេពី្កវេ្កពនយងស្ាមេលៀាក្ងេៃណ សត កាវ�េពី្�ន

េពកល�នទេែនបតី ី ក នប �ព�ពកក�ង�យចពីទ�រត�នងងេី្កចពបថ ពត�ន�ពកក�វរបននារ�តេីងដ�ងិន់

េនប �ពរកាមវរកៀនបមេ�្ទត ន១បថ ពត ២ត ០០០ងង �ី ីនេវី �ងត �្េក�ង�យចពី់ីក�េ��ត ងងេី

ីនេ្សស ដត េងងេីនមេប ន�ងត េងនាពនាេនង�ដ   ងងេីនា�េ ុកិនត ច��នា�េ ុកិនត ទ�រេមធជ

េ់សនា�េ ថ់ ពកននលត ច��កនា�េធជស�ពកន ី េីងដ�កន� ង�់ត នប �ពងពនេ�សត បងេេ

របនថងៃតន ដវ�នេីងដ�វ�នងិនេុតងមយសពីងងនប �ពបងេេេ្កន្ន��សេងនវតេ្់ស

នប �ពេ�សត េ�សពសនថងព�សវរបេវកងពត េ ន្បេ�សពសនថងេីទនង�យចពីេ�សសវរបីនេ្សសរជ ល� ី 

េីងដ�េ្កេ�្់ «ពីចបនប �ពវ�េាេ� ិកតេី ន�េនននកងបករង�បវតតចបសបីរយេ នុក

កបពីន្កវេ្ពប» ីត 
 

រក�កងយពេ់សេីងដ�ងថងនេកលកពេក ពីសីេិ្ងកវ្កិងឹកងពកា ុ១ត េកក�ា់េីងដ�ស

ទ�រវ�នយេីទននេងនា ុ២េក់េីងដ�សកនកងប្កបពន ុ៣ពីេី ន�េនននវ�យន�នរេីទនង�យចពីសី

នទងតកាយន�នរាននងងបេរន្កក�ងមី ្ងវ្កងពតងងពនរេកេវនលេកន ់តកងពេសេកនកងបកី ីតកន� ងពនេស

េ ន្បត េីទននរេីងដ�នង�ុិងយ�ារត វ�េ�ា�នីវសន្េីទនពីត កាយន�ងងខ�រេេស្កសកលីងដី វសក

ប �  ីតក្ងរេដបេីានន� ាតដ�ឡ �កនកងប�វតីនបង ងលានាធរល�ខព�នរេីងដ�ន

ភីេឈស សត �នសក�េបថ ាសពុក� ុ២ត  �នយន�្កែមងងថងនង�យចពីេពនប េ នុកេីងដ��េ្វយយ�ារ

េីទនពីករត ីតសង��រនត េកល្កងពវរនងត េីងដ�នេេពកល�ត ដេ�ពនម វកីនត�េ�ង្ងកវ

្កិងឹកងពេធបនេុគា្ស�ាេរ ក� េិេ�ខពវាេកនា�េីទនកវ វ�ងលបងកព�ាីក��េីងដ�វង

ក�ិងឹេង េដលតដក�ចីៃនទេុ ី សវរបសថ េសងីតងង�ុនិនធថង�រ��ងខងថងនកងពត េីងដ�ស

ពុក� ុ២សនថងុ រុលកជងង�ៃរ ក�េរីនរត�នង�យចពីេធបនងេុគាតក្ងរ្ករ្ងកវ្កិងឹកងពវ�នរ

េីងដ�េីទនេុ ី ងមេយថសត ងថងនពីេីគកយព្កសពី់មវ�ត េកវ�នងន� ាត�នវ�នរេីងដ�ងិនេុ សង�

�រន េិេកលេពីនេក� ន វងងល�ីក��កនរ្កា�ម��េីងដ�ងដនា�ងិនសវង វ�នរយមលីរវ

ងថងនកនរងវសពីេដសដេប ពុ���ីក��្កសកលីងដ ីលីត�នីលី 
 

េីងដ�នីទពីេករសង យ�ារ់ « ងថងនននារ�េសត ខងងពិនខព្កិន្កនងថងនប ��របេពនបេសត

នរនី ងយពេី នសនវងត េ ន្បខងងពបងពីភាចក�ីក��ខងងពេស ងុងវរបែង��ត េងនវដេលនង�ជរបទ�រងថងន

បងេពនប ី ទ�រេបនន្ាបំេននកភីេែននេងនវដ្កបពនិនពីេី ន�េនននត ងងពនង�ុិងយ�ារេងសរកបក

�កងងដេដបត េបននសព្ុកនកងបងលេពីសព្ុេបនននរនសក�េបថ ាត េារ� ុី ម្ាន

ក្ងេនណស »ី 
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March, 2015 

េីងដ�នេ�ពនម វកីងល�ីដដ �នលត �មវរបទ�រធន �មវរបន�ពងល�មវ� កងព 

�សំា�ៃងលេដ�រស្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�វងកកនកងបេធបនងសថ ត សក�េ��ទ�រវងកកន

កងប្កបពនត េងនវដធរល�ខព�នរទ�រេលុវិកេីទនពីេដបេក េល ត �នធរល�បងារ�ីវតងល�ទ�រធនត

កេ្់សទ�រនសក�េបថ ាតេីទនពីកពេី នមវ� កងពត�សំា�នា�េ្កព� ដេី ន�េនននកនកងបេុតកាកេ្វន្កស

កលីងដខសាវរបតីត 
 

 

III.បាាននួ�ស�ផែុិ រែ ផ់ដរផនា្ គ្់លាក្រ់ែ ផ់បាសតាតបនតិាានភ�ី 
 

 

ពីេងនេែននយពរទ�រេិ ថ់ ង�េីទនេ�យងរ�េ្វយេិេង្វ�ាត  ខនរងលកងី�េិាេ

យពរេ្យនេលន�លងកងថងនារ� ុេីទនេ�យងរ�េ្វយេិ្កក�ង្វ�ាតី 
 

១.ប្ំរភ�សភ 
 

  ាពៃនទ�រេិងថងនេម ករ្កិុវ�ិវ�េពី្ក្ករលសប ��េេុត ក�ាចក�កននារ� ុ១(បថ ព

១៩៩៩)  ននារ� ុ២ត (បថ ព២០០៥) �នននារ� ុ៣ (បថ ព២០១២) កាេិាេយពរងងល ៩�ង� 

(១៤,៧៥%)មយពរ�ីងកត៦១�ង� ី 

 
២.បរដ់សភ 
 

ាពៃនកទ�រយសមមីបពរេធបេនធសេ្ ធំប្ស៣ដសាុសរធេ់ល២េស្ទៀ្រ សំ ុសេ្ពេបា 
  

ាពៃនកទ�រទ�រ េពីេងនេែននេ្យនសន៣ងនងថងនីបរេកល២ុ�បបាបីយ្ងនេ្ពបេសតកា់ី

៦%េេបីៀិពលេី១ណ េា ជ១៩៩៣ណ េិ ២០,៣៣%  បីៀិពលេី៥ណ េា ជ២០១៣ េដមបពរេធបេនធស្

ន)�នណ៦,៨៤%  ស្មជគបីៀិពលបីនួមពបរដរសភ  ជុបមស្មជគបីៀិពលេី៥ណ ជំបួបៀជអសយសមយសមី

មបពរសំុាជបមិំ ០,៨១ណា១%ាេជធេ)ទជបងសំុសបីៀិពលេី៤ណេសគធបងស២៦�គណាណ២១,១៤%ាន្ៀងនណ២៥

�គ ា២០,៣៣%ាេេបីៀិពលេី៥ណេា ជ២០១៣ពបនាៀជអសយសមសរជុ១២៣�គ  

  ាុស ជំេអនៀជអសយសមយសមី ជំស២៥�គ មប ជំបួបៀណ ១៨�គ ា២០,៤៥%ាជុេអា ាពប ជំបួបសរជុ

ជុរស-យសមី៨៨�គ្ៀតទវបដគជន�ច លេិាុសគណធនគពរ ជំស១០ពបរដរសភ បីៀិពលេី៥េបាណាុសេ�ា

មបៀួ�េី្្ជាបពបគណធនគពរេី៨ណបិសេី៩ណ ជំបួប២�គណ ា២០%ាពប ជំបួបសរជុ១០�គ   ៀួ�េី្

នបុ្ជាប ជំបួប១�គា១០%ាពប ជំបួបសរជុ១០�គណ បិសមប ជំបួបេ្ ធំបណ៦�គណ ា៦០%ាពប ជំបួបសរជុ១០

�គមបៀួ�េី្េលា)ិពរ    
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៣.បរក់េតបល 
 

 

  ជំបួបយសមីាុសនុខៀជណស្ាជ�រដរន�បមី រដរន�បមី រដរេលា)ិពរ បិសនបុរដរេលា)ិពរ 

  មបពរេធបេនធសាុសេា ជ២០១៣   

 

 

• ាជ�រដរន�បមីយសមយីពរ១�ង� (១១,១១%)ងថងនយពេៃវ៩�ង� ជុបមនិបមបយសមីាុសនុខៀជណស

្េេសរដរន�បមី ាសចប�ាុស ជំេអនេេសរដរន�បមី ជំបួប១៥�គាណ  

• ីងដវេរទ�រយពរ៣�ង� (១០,៣៤%)ងថងនយពេៃវ២៩�ង�ងលេពីេងនេែននកត ៧,១៤%ត (២

�ង�)ងថងនយពេៃវ២៨�ង� ងថងនបថ ព២០០៨ ី 

• េពីានកពនទ�រងថងនាពននីងដេលៀ �ីពីព្នា�យយពរ១�ង� �ននងីងដេលៀ �ីពីព្ន

ា�យយពរត ១�ង�េិ្កក�្ង�រនត េម ករវរបងត ី យពរីងដេលៀ �ីពីទ�រេពីេងនេែនន

១២,៤៦%ត (២២�ង�)ក៨,០៨%ត (១៦�ង�)ងថងនយពេៃវ១៩៨�ង�េិបថ ព២០០៨ត េេត ២០,៥៤%ត

(៣៨�ង�)ងថងនយពេៃវ១៨៥�ង�ត េិបថ ព២០១៣ ី យពនងកត យពរទ�រងថងនាពននសនងីងដ

េលៀ �ីពីេពីេងនេែនន្កេនត២%ត(១៥�ង�)តកត១៦,០៩%ត(៣៣�ង�)ងថងនយពេៃវ២០៥

�ង�តេិបថ ព២០០៨តេេត១៧,៥៨%ត(៤៨�ង�)ងថងនយពេៃវ២៧៣�ង� េិបថ ព២០១៣តី 
 

៤.បាុេិរ 
 

 

   សមម្ៀយសមីាុសយស ជឌបៀុលពរមបពរេធបេនធសរជគ់ីេា ជ២០០៨ណជុបមៀជណសយសមមីបៀិំាុសពរណណណ 

   ្គជគ្គស្និៀពបយស ជឌបៀុលពរ 

 
 

• ាុសរធេ់ល៥េា ជំុសេ្ពេបាណ ជំបួបយសមីមបពរេធបេនធសណ ជុបមជុរសេេមប ជំបួបេ្ ធំបាុសៀួ

�េីេ)េធេសំមីសេ្នំាុសយស ជឌបៀុលពរ  

• ាុសេា ជ២០១៣ណ េេយស ជឌបៀុលពរណមបេេ្ន្យសមីណ ១៣,៩៦% ា៣៧�គាាុស ជំេអន២៦៥

�គ ដលមបពរេធបេនធសជបមិំជបមួំ់ី១៣,២០%ាុសេា ជ២០១០  ្ជេេសនជុ្ជ់ុសុប
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េិកិៀសេ្នំវបបចទេែលេនផបពរុេរយយសម�ររីៀបធេី៣ណ ដលវបជណៀគរណ មប

េេ្ន្យសមី ជំបួប ១៥%ាុសេា ជ២០១៣  ផសុេិទញិណនិបមបៀជអសយសមី្្ជាបេនធណ  

• ្់ាកអ អ្ ្យសមីមប១០,២០% ា១៥�គាណ ាុស ជំេអន១៤៧�គ   ដចំេបា ជំបួប្់ាក

អ អ្ ្យសមីវបេធបេនធស៨%ណ រជគ់ីេា ជ២០១០ន  

• ាុស ជំេអនសមកិគណធេនាទណី បិសសមកិ្រន្ជងខនាំោជគណ សរជុ ជំបួបណ ២៧�គ 

ាអណៀមិេា ជ២០១២-២០១៥ាណ  

• ាុសរធេ់ល៣េា ជប�សេិ ជំបួបយសមីដល្ជជទ ិ្ ប កីទធេនាទមីបពរសំុា់ី១៨%ណ ា៩៨�គា

ាុស ជំេអន៥៥១�គណ េេេា ជ២០១០ណន ១៧,៦០%ណ ា១២៦�គាាុស ជំេអន៧១៦�គ េេេា ជ

២០១៣ណ   

 
 

៥.បរែ ផ់�្ិមលាត 
 

 

   ជុរសមប ជំបួបេ្ ធំបាុសៀួ�េីេ)េធេសំមីសេ្នំេេេនកាបីេខៀមណ្រសណះសរណខណង  

 
 

• ជំ�ុជដបាេបាណនិបំបគមបយសមី្នេិវលកាបី េខៀមណេេេនធ 

• នេិវលរសកាបីណេខៀម្ យសមីមបពរេធបេនធស១៤,២៨%ណា២៤�គាាុស ជំេអន១៦៨�គ 

• យសមី្នេិវល្រសណះសរណខណង  មប ជំបួបណ១,០៣%ណា២�គា ាុស ជំេអន១៩៤�គ  

• យសមី្នេិវលរស្រស ះសរណ ខណង ណ ជំបួបណ ២៥%ណ ា១៩៤�គាាុស ជំេអន៧៧៦�គ េេេា ជ

២០១៣ 

• យសមី្្រន្ជងខកាបីណ  េខៀម ្រស ះសរណ ខណង ណមបពរេធបេនធសៀិំៀួំណ ជំបួបណ ១៣,៧៧%ណ

ា៤៥៨�គាាុស ជំេអន៣៣២៤�គ ស្មជគអណៀមិេី២ណេា ជ២០១៤ណាុសេ�ា្រន្ជងខកាបី 

េខៀម្យសមីណ  មប ជំបួប ១៣,២៣%ណា៥២�គាាុស ជំេអន៣៩៣�គ េជធេ)ទជបងសអណៀមិេី១ាេា ជ

២០០៩ាមប ជំបួបៀ ១០,១៦%ណា៣៨�គាាុស ជំេអន៣៧៤�គ   ជំណ�ណយសមី្្រន្ជងខ

្រសណ ះសរ ខណង  មបពរេធបេនធសៀិំៀួំដរ ១៣,៨៥%ណ ា៤០៦�គាាុស ជំេអន២៩៣១�គ

ស្មជគអណៀមិេី២ណ េា ជ២០១៤ណ េជធេ)ទជបងសអណៀមិេី១ េា ជ២០០៩ណ យសមីមប ១២,៦៨%ណ ា៣៦៣

�គាាុស ជំេអន២៨៦១�គ   
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៦.ប្ផកម្្រផឹកុាបសង ា់ 
 

 

    ជំបួបជុរសេ្ ធំបេលធសលុជណមបនុខៀជណសសជាបគមណាុសៀួ�េីេ)េធេសំមីសេ្នំេេរា គឃុជណសម់ៀគ 

 
 

• ្រន្ជងខឃុជណសម់ៀគ្យសមីណមប ជំបួបៀណ២០៣៨�គេសគធបងសណ១៧,៧៨%ាុស ជំេអន១១ណ៤៥៩

�គ េេេា ជ២០១៤ណ  

• យសមីេេៀមបៀជអសៀិំាុសនុខៀជណសេ)េធេសំមីសេ្នំសជាបគមណ ដចំ្េនឃុជណ េេសម់ៀគណ

មប ៥,៨១% ា៩៥�គាណ  យសមី្កជេជគេី១ណ មប១១,៥៧%ណ ា១៨៩�គា បិសកជេជគេី២ មបណ

១០,០៤% ា១៦៤�គាណ   

 
 

IV.ប�សាផ�សនែតកែ នបនតិស�ិ�្ 
 
 

ាពៃនកទ�រទ�រេែននកេកច វា�ងថងនង�យច្ កងពេក ននងមីងដ�ិត េយពរា�យសននថងាពៃន

កទ�រកងី� ក្ងរនថងាពៃនកទ�រទ�រនយងសវមលដដ េ្យនសននថងាពៃនកទ�រកងី�តី 

ងថងនបថ ព ុ១ ា�ពល ុ៥មីងដ�ិេសត កន� ទ�រត �នងងេី វ�្ាបំនេលនងបងវងដង�ងថងន

ីេកគកសីរមង�យច្ កងពេក ននងី ក���ិេុ ី កល�ង�យចក�ិងឹកងពន្�ងសកនច ពនកធល្កេព្ត �ន

ធលក្ស់ល�ងល�ទ�រត �នងងេីេុត ីរវងពននថងាពៃនកទ�រទ�រ ងពនកងី�ធនងីត ីត េលន�កេសេុគា 

ករងសា�ងដវ�នេលនងេែនននពកទ�រត �នងងេីងលន �នងពកងនីនេ្សសមប្កក�ុ្វន�មពីេី ន�េនននត

ពីី ពេីកព់សេីគនកល�មនខ សក�េ��េងនាេយ កធពីន�បេ្្ េកនេងសកសកនកងបសក�

េបថ ាងពនកីន�ន់ ិនេដសដេបកន� ទ�រត �នងងេីេិងថងនងវសប �ី េពនបីក��ខ�រងដេដប 

ី េសកស�  នរេកន ់ត ពីេដសដេបកន� ទ�រត �នងងេីត កងពន�ម�ាេិងថងនពីចក�នីវសន្ីក��

នថងាពៃនកទ�រេែនប េ ន្បងដស្ករកុងល�ម�ាងថងនពីាវំល� ងុងេលនេីថនេចលធនងីតី 
  
 

 

ិកីប�ីងកីក��នថងាពៃនកទ�រទ�រនយងសេក�ងងវស េ្យនសនិកីប�ីងកីក��នថង

ាពៃនកទ�រកងី�ងលនយងសេក�ងងវសតកាត៨៤%តេ�សនិនយពរាពៃនកទ�រទ�រ២១�ង�តងថងនយពេៃវ

�េ�ង�ិទ�រ២៥�ង�ត ខុ��សនិកីបីក��នថងាពៃនកទ�រកងី�ងលេយពរាត ៧៦,៥៣%ត

េ�សនិន៧៥�ង�តងថងនយពេៃវ�េ�ង�ិកងី�៩៨�ង� ី េសកស�  នរេកន ់ត�េ�ង�ិទ�រកា

េិក�ងវសងថងនពីយងសវមលដដ សន�េ�ង�ិកងី�តីតត 
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March, 2015 

េដបេីទនពីេ្កពកេីគកេិងថងនកនកងប  ិកីបនថងាពៃនកទ�រទ�រវងកកនកងប្កស

ងវុងសនយងសេក�ងងវសេយពរត ៨៣,៣៣%ត (១៥�ង�ងថងនយពេៃវ១៨�ង�)ត េ្យនសនិកីបីក��

នថងាពៃនកទ�រកងី�មកនកងបីក��ខ�រងលេយពរា៧០%ត (៣៥�ង�ងថងនយពេៃវ៥០�ង�)ត

ក្ងេៃណ សត ីត ងមយសថ ធនងីត ិកីបនថងាពៃនកទ�រទ�រវងកកនកងប�េេសង សសា�ងដេយពរេ្យន

សនិកីបីក��នថងាពៃនកទ�រកងី�មកនកងបីក��ខ�រងលនយងសេក�ងងវសត កាត ិកីបទ�រ

េ�សនិនត៨៥,៧១%ត(៦�ង�តងថងនយពេៃវ៧�ង�)ត�និកីបកងី�េយពរា៨៣,៣៣%ត(៤០�ង�តងថងន

យពេៃវ ៤៨�ង�) ី  

េសលកពននមពីយងសេក�ងងវសី ក��នថងាពៃនកទ�រទ�រត កស�  នរេកន ់ត េពីខង�សថ

បខ បីសនារេលខមពីយងស�ពេនស�ពៃល�រី�ងខ ងុង� យងនពេៃប �ន�េេុី�វ�ុវ�ធល��

ងលេយពរ១២២េលនងត (៥១,២៦%)ត សវរបិនយពរត ១២េលនងត (៥,០៤%)មពីយងសនរកកវ្ត �ន

េដសដេបកន� ��ម្កសកលីងដតតតតខនរងល�ងវសិក្ស�ានវងពេនន ីនថងងិង�ពេេសតេ

យពរី ម្ាងល�េេ៧២េលនងត(៣០,២៥%)តី 
 

�ងវសិ កាពៃនកទ�រទ�រេិ ថ់ ង�សា�ត �នកវវន លេិននារ� ុ៥េស េិក�ងវសករី

នរងា��េង ល�ងពនាពៃនកទ�រវងកកនកងប្កបពន �នកនកងបព�នពៃយ សក�េ��ពីេយ 

វងុ រុល ារ�ក្ងកវនាងងីងលងវងីេដសដេបកន� ីក��ករងេក ពីយមលីរវេប �ុព��ត �នពី

យងសេេរជ ល�ាពក�ងលេកន� េងនវដេដសដេបម្កសកលីងដ  ងលុេនទនងពនេសង្វិនេកន ក

វងៃ�� សក�េ��ាពៃនកទ�រទ�រីក��កនកងប្កសងវុងសី 
 

សនគភ់រជសគនាៀជអសយសមយសមីណ វបជម� ញា�េឃធញ់ីពរ �ី សគជមចរ�រាិជសាុសៀួ�េី្

ៀជអសយសមណ ដចំ្ វបយជ�ជសជណច ន់រណ ជន� រជសគ្ជ្់លរដរន់ិភខណ េដាះយ

្នួនាយគ ឌ់បណ៉េជធេំាជី្់ុជំបគេំញលេផ៉ល្គសមសេេេនធធេដណ ណេដនណនជអំណ

បិស�េ៉ិ់លរជសគៀជអសយសមយសមីេេមប្និៀណេដយរ់ួែៀគសសិៀេ្ពនេេេ្ពនខ្ជ�ស ៀគគណ

ជ្បេាវ ណណេំាជី្ាសអធេដណសនគភ់រជសគ់ួែៀគវបេលធេងំិៀមដលគយសមីណកប្ី

្ណ កបរសេ្ែាាុសពរៀស�ចេដសបមិទ)ីិេដធនដេីដាះយជន� ណ បិសផមលគ្គជរចដលគយសមីេផ្សេេទៀណ រនួ

ជំសយសមីទ ឌេគសនជ់ីភ់សនគណភ់ព� ៃបេមានុៀណពរលាជសគណបិសពរៀស�ចបងសជន� ្ជបន��ណ   
 
 

េិងថងនពីនងបារ�ី ី ារ ុ៣ត (២០០៩-២០១៣)ត កីដដ �នលងវុងសត កវីបរ្ង�រនង�យចពី

�ី ត្ង�រនតេម ករត�នមងកម់ង�ករវ��ុ រុលនេសករបករីស ុងា��េង ល�ងថងនពីយមលីរវយពនង

េលនងងវុ��េសលេពនបត យវក�ត �នងវសប �ី េិ ថ់ ង�សា�ត �ន ថ់ ង�េ្ពវសា�នរេ្�នបាកិនេបេរីត

ុជិវិនេសងដេិេកន� ្កភវសេ្យនងថងនពីេលនងវុ���វិកេបេរីេិ្កេុ�ងវុងសងល

ចពនយ�្ាបំេដសដេបសក�ជ �តី 
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March, 2015 

ពីយមលីរវីក��ទ�រេិងថងនប ��របេពនបត �នពីេីទនេ�យងរ�េ្វយា្វំបនរេពីងលពន

កមវេុគាតងពនេិ ថ់ ង�សា�ត�ន ថ់ ង�េ្ពវសា�តី 
  

 

េកីងីន ម�េ�ង�ិទ�រ កាត េីងពងប កនួប សកុរ � ្ាំបនងងេយ កាពនន �ន

េលកជំទ មួរបសខុហួរ វ�េនសេបថ ាសព្ុេីទនស្ករកនរងវសពីមីងដ�ិតី 
   

កល�ពី�េ្វយយ�ារានា�ម�ាេិងថងនងៃរ ក�មងកងី�ត ងលកនកំ�េេេដបនងកដង�ី �ពេី ន� 

េនននយពេ់សទ�រត េ ន្ប ុកពធងាទ�រេិាសីនេ្សសីត េសងដេ្់សាកងី�វ�េពីបល�ងិនេបេរ

ី (Gender Sensitive) �នខទស្ជរេពនបងថងនពីេលនង�ជរបត�ននងបារនង�ន� នរី សា��ង-ង �រក

ពីលងកកពនា�កល�ុ្វន�មពីេី ន�េននន្កបពនិន�ី េុ ងលងវុងសស្កេុ�្ាមេលខត �នេសល

េពនបីក��ីដដ �នលត ីត នង�ន� េសងវងីនរេសប �រពីក�េ��ងថងនពីេលនង�ជរបងល�

ពីយមលីរវីក��ទ�រេិ្កក�លពដក� ថ់ ង�តី 
  

 

ទ�រេខព�ា�យារយងថងនពីុ រុលនារ� ុស្ករ្ងកវ្កិងឹកងព �សំា� ដសេវកងព េស

�សំា� ី ងមយេស �្េក�ពីេនសេបថ ាេ្ន�េី ន�ននារ�េ្ពប បថ ព២០១៧ ្ាំបពីចពនយ�ៃ��

្កក�កនកងបេពនបងលយមលីរវ្កងរា្កន្ាំបដង�េកង�ទ�រ �នកងី�ភីេឈស សប� ��សថ

កវលពដក�េលខេីគនកេលនងល�េ្ពវ៥០ប៥០ េងនវដរ�នរេ�វិកេបេរីងថងនិកសាពៃននថង

េនសេបថ ា ី ពីកេនំនយពរទ�រស ថ់ ង�ងិង�ព �ន ថ់ ង�េីទនេ�យងរ�េ្វយ កាសធថងវរបងដ�ពៀ�ងថងនពី

នងបារកវ នង�ន� �ង-ង,ត ធពី�ងវសិក ុ្ងកនេក្ពពន [Beijing Platformត forតActionត (BPfA)] �ន

ដ�កកវីងដី វសងក�ម្កសកសៃយ្ងងវុងស ី 
  
 

ទ�រ្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�ចក�េធរនវេ្កន្ន��ឥុវ�កលីក��ខ�រ េិកេជសង�េលនខ�រកន �ន

ព� ហងថងនពីេែននកេកច វា�េពកល�ងថងនេកលេីទនពីសី �នងថងនង�យច្កងព�� េកនេងសករកមប

រក�កងខ�សងងដេដបត ីត ង�យចពីត �នវា�េពកល�ីក��ទ�រិកេ្យនេររ ាេលនធល្កេព្ទ�រត �ន

ងងេីស�ពៀ� ខនរងលកងី�ិកេ្យនីរវងពនធថា�កព�ា�នងវ េពីករមីឥី �ពកនវងនរាមវ�ទ�រ 

បល�់ពីយមលីរវីក��ទ�រក�ាសេេីរ�ពៀ� សក�េ��ពីយមលីរវេិ ថ់ ង��េ្វយយ�ារសវរបិន

ពីសព្ុព្នេក ពុ្ិនក្ងកវ្ករេី �ន្កសកលីងដ ងលសងព ពីនយលងីងថងនពី្វក តេលនងុិង

យ�ារព្នៀ� ពនងល�ពីយមលីរវីក��ទ�រនរេិកព�ា�ងវសនវវរបង្វ�ាេុគា ីត េលន�កេសត

កន� ទ�រត �នងងេីងដ្ាំបន�េ�ង្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�ងពនកងី�ត ងពនទ�រចា�សកន� យវដនត �ន

្ាំបបងយ�ារុ ងងដង�េដសដេបសករក�ជ ក�តី 
 

 

ពីេី ន�េនននយពេ់សទ�រ្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�វរបយពរេិាករេេិេែនបងលា្វបំនរេ

ពីបងយ�ារុ ងងដង�េដសដេបសចពនយ� ី 
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March, 2015 

នប �ព�្េក�ង�យចពីទ�រត �នងងេីេិេពីលពនងងថងនពីងងបងវងេ្កន្ន��តបាាព្បត �ន

វ�្កក�្ស�កវា្វំបពីមពីសី ្កវងពនាេ� ិកនប �ពងដេិេង្វ�ា ី 

 

V.បអនុ័សនរ 
 

េងនវដនងបារងពនុ្វន�ីងដ�ិ ងល្កវេ្កពនេដបកនកងបងពនកី់ រ�នរងពេនន ីីងដ

�ិេ្ក��ុវិក �នាេ� ិក ដ�កកវេសលពីន្្កស �ីកេាបរ េ�ី  ក ង្កងប ដ�កកវនង

�ន� �ង-ង �នីកក�ិ�បវេិងវុងស នងេ�្�ពៀ�ងយមលីរវេលនពីេីទនប �េេីងវសង្ក ដ

ពីកមវខ�ិវេីេ្កយវក�ីងដី វសងក� �ន្កពីកុកន� មធជងថងនមីងដ�ិ �នេ្ក១២០នសមយវក�

េនសេបថ ាេ្ន�កពនាពៃនកទ�រ �នេ្ក៤៩នសមយវក�េនសេបថ ាេ្ន�េី ន�្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�

ពី្កក�្កនីងដនលកងពត�សំា�ងមយៀនេ្ពវភ 

រដ់សភ 
 
 

◊ កុកន� មធជងថងនមីងដ�ិ ្ាំបយននពកពីកនយងនពៃយងិង�ពីងដ�ិ�េេ្ា ងថងន
យពេៃវកនកងបេន�រងថងនីងដ�ិីសនកនកងប្កបពន �នកនកងបព�នពៃយ ខ

នរងលកកចម ល�េ�ិកកងី� �នទ�រ ងមយីមកវរង�យច្ កវេ្កពនងពេៃសដេបេពនប

មនខុ ២២ ខងងំដ បថ ព២០១៤ី (្កពី ០២នស (កី)ត�ន ១០នស(កី)តមកុកន� មធជងថងនមីងដ�ិ)ី 

◊ ករីេ្ករកនរងវសពីព� សទ�រព្នេហយត ៤០%មកនរងវសពីងពន១០ីក��ីងដ

�ិ ី 
 

◊ ាពនន ារ� ុីក��ាពៃនកទ�រទ�រេិងថងនីងដ�ិ ងពន ថ់ ង�ងពកមល �នកនរងវសពី

ព� ្ាបំេពីីងឹ ពី់ីនរនមបយពរទ�រសនា�កីេត ីត ងថងនងីន េពីេដសងមីត ដ

ីលនកាពននៃវរបត្ាំបដង�ពរ�ាពននេ�សេដបេកង�ិកទ�រតី 
 

◊ �េ�ងីងដ�ិ ្ាំបនា�កន��េ�ងិកីក��ខ�រត េដបេីេវខ�រ�ងពីភក�សី

បលង�ន្នងបីក�េ�ងីងដ�ិ េ ន្បកន� ង�កវមលេ្ាង �នធបកទធឹបសេរីនរី 

េវខ�រនា�កន��េ�ងិកកកនកងបេពនបីក��ខ�រ ងលេពី�េ្វយសីប

លង�ន្នងបី ាវ�វវមលេ្ាងេដបេីពីកេកច វា�ខង�្ងនី (េ្ក ១២០នស មយវក�

េនសេបថ ាេ្ន�កពនាពៃនកទ�រ) 
 

◊ កនរងេស �ីពីនយ�មេរប្ ដកនរងវសពីព� វរបងមីងដ�ិ្ាបំងពនា�េកលត ០១

(វរប)មនខងថងន០១(វរប)�នរ ្្ត េងនវដេីទន�ប�ពីេរីនរតងេង េដលតេដបេពសេហ

់ង�ករវវងកព�ាេលនេ�យងរ្់នត �នេ�យងរេ�ថនយវក�ត �នពីនងបារយវក�សីីេី កនរ  
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ងេស �ីពីនយ�មេ�ប្េនពៃយុ រុលក��ារកុកន� មធជងថងនីក��ីងដ�ិី (្កពីនសកមវងថងន

ពកមង៣មកុកន� មធជងថងនមីងដ�ិ) 
 

◊  ីងដ�ិ្ាំបេបរពីេដសដេបក�ជ �េលនពីក�ិងឹ្ករកុ �រក កន� ទ�រ �ន

ងងេី ដ�កកវងវសប �ី េពនបីក��កនកងបសក�េបថ ាងពនកីត ងលសពី�នន �ុិក

ងថងនយពេៃវពី�នេធបនេុគាត្កវងពននងេីវកវីងដី វសងក�ត�ននង�ន� �ង-ងតី 

◊ ីងដ�ិករីធបកទធឹបីនបពីន្្កចពខ �ន្កចព្ាេ�ក�ងវសិកីក��នថងាពៃន

កទ�រងង�ុនិនពីេដសដេបតដនរកកវ្េេេលនកន� ទ�រត�នងងេីតី 
 

 

្ផកម្្រផឹកុាបសង ា ់
 
 

 

◊  កីដដ �នលករីាេីគកយពនរេងកច ក�នប �ពេដបែង�្េក�ង�យចពីទ�រត �នងងេី �ន

្ាំបេាងលរិកិនា្វបំពីសង��រន ីត ងកច ក�នប �ពេស្ាបំនរេេកនរងេស �ីពីុ រុល

កជងងង�យចពីទ�រត�នងងេីេដបរជ ល�តង�េកលេបីត�នសេុគនងា� ី 

◊  កីដដ �នល កវីបរ្ង�រនវហមធជត ករីាក្និនបរពីមពីេ្កន្ន��នប �ពនរេ

ាេ� ិកេិងថងន្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�ត សក�េ��ត កនរងេស �ីពីុ រុលកជងងង�យចពីទ�រត �ន

ងងេី ី 
 

◊ ្ាំបកេនំន�វាមិកងល�ទ�រ្ងកវ្កិងឹកងព �សំា� សក�េ��ទ�រេិកងពដយ�ដ�ពលកតតតត

េម ករត�ននថង់ង�ករវវរបយពរតកវីបរបកងកនរង សកៃរ ល ��ព� េី�� ី 
 

◊ ករីធរល�ខព�ងល�ទ�រ្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា� េីទនុ�បរង�យច��ងឹេិាពក�េធបនងេ្រក

េខារី ក��ខ�រត្កេព្េីគ�ម្ា �នយងី ពលងមបកុក�េេី្ល�ងកសថ េេប � េេវងី 
 

◊ ្ាំបកេនំនយពរទ�រងថងនារ� ុស្ករ្ងកវ្កិងឹកងព �សំា� ដសេវកងព េស�សំា� �ន

�េ�ងទ�រ្ងកវ្កិងឹកងព �សំា�នរនេ្យន កវីបរពីេីទនប �េេីងវសយវក�េនសេបថ ា

េ្ន�េី ន�្ងកវ្កិងឹកងពត �សំា�ត ពកមង ុ៧ត េ្កត ៤៩នស េដបដង�េកង�ភីេឈស សកវ

លពដក�េលខេីគន �នប� ��សថ ីសនទ�រត �នកងី�កេលនងល�េ្ពវត េងនវដរ�នរេ�វិកេប

េរីដ�កកវនង�ន� �ង-ង,ត ធពី�ងវសិក ុ្ងកនេក្ពពន [Beijing Platform for Action 

(BPfA)] �នដ�កកវីងដី វសងក�ម្កសកសៃយ្ងងវុងសី 
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