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ណមាភ�ស ុ�ីនណណម�ច៍សរេរ ៈីបលស ណមឆីេសមេសរកំុ ណបឹា់ស គបចនេបាស ុគាលី 

ណមគមសអ ាយរមីចែមចរេរ ៈីបលសាំណ រណ់ាបគិអៈី�ឌិចរស ចី អបងម�េុ�សនបាមសឆានលាណកាដណ៍ស 

ាិលរមយច់ែានេាាចបុ �ណ័ីាចនេបាសចី កប ់ណនេមាាីា ៍ន 

  

ណិមែ់ម អំរគុុ�ីនណណាំនវេសមយរបររណ់ខុមែ�ហ�លស បិាុស នលងណសស ណឺចនាស

ណីរ សល�រ  ែបលុអបណរនណររបាយររ នចស នស នលងណស៏ុអបបសកំេសមយរបរស បិាុព� ស ឆិស

ណុៈ័េ ព� ស អុសមស ណុស�ប�  ចី អបណន ាឹយររ ដណ៍ស ែបលបចខីាខំអចុ�ា៍បមែរចយរណមាភ� 

នបាមសេមិលិីចបច័ាស ស ែេ�សភមែខារនាអ ់នគមណស ចី រាករបាយររ នចស នេាមចយរពំេិ�ស 

េសមយរបររណ់ខុមែ�ហ�លស ចី នលន�ីយរនខាខុ៍មែ�ហ�លស នស នាា ខេុំណិមែ់ម អំរគុាំនវ នលស

គល់ស ព�  ចី នលស គសមស ្ច រ ែបរែបលបចរ៍ល់មាីពំេិន��ាំបរបាយររ នចយច់ែាមចភ� 

ល�េនណារែ់មនិយាសនសខេុំណិមអរគុាំនវនលស នខ� សចស ចិនអចស (Kevin Nauen) ែបលបចឆាែណេមរល 

ភមអ ់នគមណបុ របាយររ នចសន 
 

 
     រឆជចសៈបំន��សា់ពិ ស៣០សែខាុលសេប ំ២០១៧ 
 

         នារ�រឆរិឆផ�ិរសុយែ��                                     
 

 
គ�ល រ��
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BSDP  Beehive Social Democratic Party 
CEC  Commune Election Commission 
CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
CIPDP  Cambodian Indigenous People’s Democracy Party 
CNP   Cambodian Nationality Party 
CNRP  Cambodian National Rescue Party 
CMDGs   Cambodian Millennium Development Goals 
COMFREL  Committee for Free and Fair Elections in Cambodia 
CPP  Cambodian People’s Party 
CPWP  Committee to Promote Women in Politics 
CSO  Cooperation Committee for Cambodia 
CYP  Cambodian Youth Party 
DPA  Development and Partnership in Action  
FUNCINPEC/FCP National United Front for an Independent, Neutral, Peaceful and Cooperative Cambodia 
GADC   Gender and Development for Cambodia 
GDP  Grassroots Democracy Party 
HRP  Human Rights Party 
KNUP  Khmer National United Party 
KPP  Khmer Power Party 
LDP  League for Democracy Party 
NA   National Assembly 
NEC  National Election Committee  
NGOs  Non-Governmental Organization 
NICFEC   Neutral and Impartial Committee for Free and Fair Election in Cambodia 
PADEK  Partnership for Development in Kampuchea 
PSO  Polling Station Official 
PSC  Polling Station Commission 
PEC  Provincial Election Commission 
RDP  Republican Democracy Party 
RFA  Radio Free Asia 
RGC  Royal Government of Cambodia 
SDGs   Sustainable Development Goals 
SILAKA  SILAKA 
VOA  Voice of America 
WMC  Women Media Center 
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ិ�ីនម�ចរ ចី យរងម�េុ�រណ់បចរនកា�កស ភ�ាំរុាចែរបនាចឌ័ររ៍ល់ចិ�លិលរលល� 

េនណារុ មុចននបុ យរន��ានណា៍សណនេមាាីាែ៍របចនេបា នហាាាក សិរណ់ដណ៍សបុ បំនា រយរ 

ចនេបាូំ កប ់ុាី ចី កប ់មិលេរ ចន��ាំបលិលរលបុ េនិណមចភ�េនណារនេា យច់ែានម  ំែ់ម  

និយាន ណីិីលរណ់ដណ៍សបុ យរនប��ណំនល នណាាពប  ចី យរាិលរមបុ េចនេបាមចមិលេរ ចរ ស មំ 

ាចយរន៍ េុ ាីារ៍ណ់អចរ៍ុាី �សអចុណព� ាចយរលុំបា់រល់ិេម ់ាចនរ ាណនអា នលាដណ៍សស (CEDAW) នេម  

នាយច់ន�ិីយេស នា យំ នបាមសណមាភ� (Beijing Platform for Action) នពលនលអៈី�ឌិចរ ណហណប�ាបរ រស

(Millennium Develoment Goals)  ចី ់ាសុនចគឺនពលនលអៈី�ឌវចរេនេាាសរភ� (Sustainable 

Development Goals) នស ាុែច៍ដណ៍សននែាច៍មចាំណ ាីាាាននេគ់ែរបាចឆស�ាីចនេបា បិាុសស

ដណ៍សននបុ គបចនេបា ដណ៍សបុ បំនា រយរន ឹាាាប់ ដណ៍សុន�ឆច្រនឈា នបនេប ា    ចី  

ាំណ ដណ៍សុ់នេប ា   នលន ចី នលន 
 

ុ់ែណ ៍ស មមុុននច៍ពប �ណីមភ�ាចាំណ  ចី យរអចុ�ា៍ណីិលីរញ ុរណស ចី ដណ៍សននបុ �ណ័ីាស

ចនេបាសនស ែរបាំ ាចពប នចស គឺនេាមរខ�ចិ�នពលចនេបាុ់ល់ុលាល�៏អបរស

ែបលុ�ជីចយរ�ីនណណនណ៍អណចបស ចី មេបមាាំចចាចាប់ុ�ីនណណាប់នបនេប ានបាមសពំេិស

ចី រល់៍ឱយណំបដណ៍ស-ុរណាិលរមនណាាពប នលាាក សិណនេមាាីា៍បុ �ណ័ីាមជរៈស ចី �ណ័ីាចនេបាស

ងណបមអចុណព� អច៍រុាីស «យរលុំបា់រល់ិេម ់ាចយរនរ ាណនអា នលាដណ៍សនៈិ(ណុស-បរ/CEDAW)» ចី ស

នពលនលអៈី�ឌិចរេនេាាសរភ�ស (SDG) ែបលមមុុបចិ ិលានស ែរបខមនិយាាចពប នចនាា 

នេា នេាមរននែាចយ៍រនរ ាណនអា ស ចី ខ�យរនលា សិាីា៍ស ស គឺុា�័ាែបលយម ាុដណគាណេម់ស

ដណ៍សបុ យរិ ិលបចចិ�ណមភ�ស ចី រលាំន��សយរាិលរមបុ �ណ័ីាចនេបាស នស អចុណព� ណុស-បរសសសស

មេប៣ែា កា «បុ េគ់�ណ័ីាស ុ�ីនណណ �ណ័ីាចនេបាស ណ ាមីា�ស នណបរីា�ស ចី ��ម៌របរេាត�ស

ចា់�ជីចយរណមងណូំ អណ់ស រមមច យរន��ាាប់រ នបាមសជកយរអៈី�ឌិចរស ចី យររ សាំនរ ាចន��នល� 

រណ់ដណ៍សស នបាមសជកំបដណ៍សនេាេបណ់ស ចី អងណ័ារលណីិលីមចុណបស ចី នណរ សភ�មិលេរ ចនេាណមភ�ុ 

មាុរណ» ន 
 

មមុុបចអចុ�ាច៍នេបា�មីឆិយរបមរាៈយរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់ ែបល 

ពំេិនេាាប់ណ៍ស�សស «យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ ចី ាប់ណ៍ស�ស�នីម�ចមាាប់ណ៍ស�ស  

យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់» ចី ាប់ណ៍ស�សស “យរេគ់េគ របរបលកំុសណបឹា់”  ណេម់ 
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អចុ�ា៍េចំា់ពរណ់ណមឆីេសមេសរកំុសណបឹា់ិិូំ ស១៦២១កំុសណបឹា់(េប ំ២០០២-២០០៧)ស១៦៣៣កំុស

ណបឹា់ស (េប ំ២០១២-២០១៦) ចី ១៦៤៦កំុស ណបឹា់ស េប ំ២០១៧ស នសច់បំ �សយរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសម 

េសរកំុសណបឹា់អា៍ី សិ១ស េប ំ២០០២ រហិាមបល់អា៍ី សិ៣ស េប ំ២០១២ ាំចចដណ៍សុ់នេប ាុេសម 

េសរកំុស ណបឹា់មចយរនាចនេា ុច៍កក ់ស នហាាដណ៍ស៏បចាិលរមបុ ីា�យរចនេបា យរនប 

នេប ាេា ណមាណងម់ងមំូំ ណនមម ស ចី ណមាភ�រ ែបរនស រកុានា��ីស ាំចចដណ៍សុ់នេប ាុេសម 

េសរកំុស ណបឹា់ស អាី សិ៤ស េប ំ២០១៧នចែរុមចយរ់ាាុនា��ីស នស គប�សរែបលមច 

េុេីាភ�នម ំ ស គឺស គបេុឆចមមុុស ចី គបណន�បា ុាីននែាច៍ �ភ�នអាន�ារណ់ 

អបបសកំគប ាំនវយរ្រនឈា ុន�ឆចរណ់ដណ៍សបុ យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស

ណបឹា់សអា៍ី សិ៤នចសន 
 

នេ បមលិលរលរមិ�យរាចយរាុបប សរណ់គបចនេបាស ចី បប សន�ឆច្រនឈា  

រណ់គៈមា �ីយរុាីនរយាំយរនបនេប ាស (គ.ឆ.)ស យល�សា់ព១៨ស ែខនមមស េប ំ២០១៧ ណេម់យរ 

នបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់អា៍ី សិ៤នចស មចន�ឆចងណស-េសណេាេែឆ ណរុាំចចស

៩៤ស ៥៩៥ស (ន�ឆចន��ណីិលី)ស បុ នកន�ឆចដណ៍សមចាំចច២៥ស ៧៨៨ក់ (២៧,២៦%) ម�សគប 

ចនេបាាំចច១២ស ចី មចែាគបេុឆចមមុុស ចី គបណន�បា ុាីាុនណ៉ែបលបច 

នរយាំបប សន�ឆច្រនឈា ននិិូំ េនិណស ១៦៤៦កំុស ណបឹា់ ាុែចប៍ចេ់ន�ឆចដណ៍សមចភគរា 

ាីាុ នគស នស ានលខនចមចស យរចរេាឆិណឆួណ ១,៦២%ស ន�យចស ស េប ំ២០១២ស មចាំចចស ២៥,៦៤%ស នស

ាំែ ន�ឆចដណ៍ស្រនឈា ននសច��ចរៀងិ់១ ណរុសាំចចស៤៨១ក់ស(៧,៨៩%)ាចន�ឆចនលខនរយ សិ១ 

េសណ-ងណសណរុស៦ស០៩២ក់សចី នលខនរយ ច់�ស សិ១សបល់ សិ៣សមចាំចចស២ស៧៣៨ក់ស(១៤,៩៨%) គឺចរេា�

៤១៦នរល ន�យចស អា៍ី សិ២ េប ំ២០០៧មចាំចចែាស ២ ៣២២ក់ស ាុនណ៉ស នស ស គបែបលមច 

អណចៈននបុ ណភស ចី មចេុេីាភ�នម ំ ស បចខីាខំេ់ន�ឆចដណ៍ស្រនឈា នននលខនរយ សិ១ 

នេាាចុ មុចគរំបា់ណមា ល់សបិាុសគបេុឆចមមុុសសចី គបណន�បា ុាីសនស 

 

ាំចចដណ៍សុ់នេប ាុេសមេសរកំុស ណបឹា់ស អា៍ី សិ៤នច មចយរ ថាណរបរាផិណ ១,០២%ស

(៩៨ក់)  �សស១៧,៧៨%ស(២ ០៣៨ក់) េប ំ២០១២សមេាសមស១៦,៧៦%ស(១ ៩៤០ក់) េប ំ២០១៧ ាចាំចច 

អបុ់នេប ាងណស-េសណណរុស១១ស៥៧២ក់ស នសាុែច៍មចយរចរេាចឡេងាំចចនមកំុសនចណបឹា់ដណ៍ស ១,៩៦%ស

(៣៣ក់) �សស៥,៨១% (៩៥ក់) េប ំ២០១២សនាស៧,៧៧%ស(១២៨ក់)េប ំ២០១៧ន គប�សរ គឺគប 

េុឆចមមុុស ចី គបណន�បា ុាីបចិ ិលណនមម នេប ាពំេិ�សអបនបនេប ាស ចី មចដណ៍សុ់ 

នេប ាុេសមេសរសកំុសណបឹា់សន 
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របាយររ ន នេយមនចសគឺបច�សអបណន ាឹយររ នបនេប ាដណ៍សខុមែ�ហ�ល ចី ិីចបច័ានរប ុសន 

របាយររ នចគឺនយ៍ានានលាពប  ឬយរេ្មស បំនណងមាស ឬ�ជីចយរស ចី ាំចច ូ់ិ ចស ស

យរនេឆាណនរ ាណដណ៍ស្រនឈា ុន�ឆច យរាុបប សន�ឆចដណ៍សស មា��ីសចនេបារណ់គបូ់ិ  

ចស ពប ដណ៍ស ចី ុមរស ដណ៍សុ់នេប ាស ដណ៍សុម�ច៍សនរយាំយរនបនេប ាេគ់លំេ់កប ់ ដណ៍សុអប 

ណន ឹាយររ សចី អបនបនេប ាដណ៍សសសន 
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យរាិលរមចនេបារណ់ដណ៍សណេម់យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់ស អា៍ី សិ៤ស

េប ំ២០១៧ចម មស េាត�បចរនកា�កស ននែាមចភ�េ្មរ់ច់�សយរិ ិលបចឱយណបុ យរ 

្រនឈា ុន�ឆចស យរាិលរមនបនេប ាស ចី ឱយណឈចនាមុខបុ ឆស�ាីចនេបារណ់ដណ៍សុ់ 

នេប ាសន 

ច់�សយរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់អា៍ី សិ១ េប ំ២០០២ស រហិាមបល់អា៍ី 

សិ៣សេប ំ២០១២សាំចចដណ៍សុ់នេប ាុេសមេសរកំុសណបឹា់មចយរនាចនេា ុច៍កក ់សនហាាដណ៍ស៏បចស

ាិលរមបុ យរនបនេប ាេា ណងម់ណងមំស ចី ាិលរមបុ ីា�យរចនេបាេា ណមា រមូំ  

ាុ�ឆចរ ែបរស នស រកុានា��ីស ាំចចដណ៍សុ់នេប ាុេសមេសរកំុស ណបឹា់អា៍ី សិ៤នចែរុជម ់ាុ 

នា��ីស នសយរជម ់ាុាំចចដណ៍សុ់នេប ានចគឺនេាមរា (១)ខ�ចិ�នពលចនេបាុ់ល់ុលាស

ល�រ អបរែបលុ�ជីចយរ�ីនណណនណ៍អណចបស ចី មេបមាាំចចាចាប់នបនេប ានបាមសពំេិស

ចី រល់៍ឱយណំបដណ៍ស-ុរណាិលរមនណាាពប បុ �ណ័ីាចនេបា ន (២)ចយ៍រនរ ាណនអា េេំ ចស ដណ៍សបុ  

បំនា រយរនបនេប ានេឆាណនរ ាណន�ឆចននបុ គបស នស (៣)គបែបលមចណយ៍ចុ�លស ចី មច 

េុេីាភ�នម ំ ស បិាុស គបេុឆចមមុុស ចី គបណន�បា ុាីបចេ់ន�ឆចដណ៍ស 

្រនឈា ាីាុ នគ ចី េប់េែហលអា៍ី សិ៣ស ស ខៈែបលគប១០នរប និយាបចេ់ 

ន�ឆចដណ៍ស្រនឈា នេាាចគរំបា់ណមា ល់ នស (៤)ការបរម�ច៍សមមុុបចេាសមែាអំវ�ក�ុវប 

ណំបសបល់គបចនេបាូំ អណ់ំបេ់ដណ៍ស្រនឈា នននលខនរយ ន នលាស (�សនលខនរយ សិ១បល់ 

សិ៣)ស ខៈែបលមីចមចចីកប យរឆេមស�ំបន��ា�នីម�ចមានលាមេបខមាចាប់នបនេប ាណ៍ស�សយរនប 

នេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់ស ែបលយរអំវ�ក�ែនចមីចមច េណីិលភ�អ�សូំ អណ់ស នស

(៥)េណ ីា�យរករ សបចន ឹាាេសមយរបរនា�និណណ៍ស�សនាចឌ័រស ចី បចន៍ េុ ាីា៍ឆេមស�ំបមចយរ 

នាចាំចចាំណ ដណ៍សននកប ់ណនេមាាីា៍សចី ាិលរមបុ ីា�យរចនេបា ន រកុានា��ី បុ អំេុ ន�ល 

បំនា រយរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុ  ណបឹា់ស េប ំ២០១៧នចស �ំុនកា�មចណមាភ�នលានជម  

ណមាាិលរមឆេមស�នបាមស ឹលិលភ�ំបដណ៍សបចាិលរម្រនឈា ុន�ឆចំបនេាាច បិាអ�សែបលជម ់ 

បចន៍ េុ ាីា៍នេាាសសន 
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 ាំុាូំ អមបលមន នលា ុយរេ្មសចី ដណគាប៏�ំណេម់ដណ៍សែបលមចំ ាិល 

រមបុ ីា�យរចនេបា ុ�ីនណណន�ករ សែបលមចំ ្រនឈា នបាមសំ បនគនបនេប ាស ចី  

ណមាឆចដណ៍សគបចនេបាស ន នូសុេា ណនេាស នាា នកា�មចយរនាចនេា ខមែបរចិ� 

ាំចចនមកំុសនចណបឹា់ដណ៍សណេម់អា៍ី សិ៤សេប ំ២០១៧សនចសន 

 

 ១- យរច�តេដចរ េដចររបតាយដផ�់ាិងយរណរបរ ះុ ច់ររបតាគររណាចនបា 
 
 

គបចនេបាណំនច់ុែបលមចអណចៈននបុ ណភស ចី េសមេសរកំុស ណបឹា់បចនលា 

នេា ចិ�ពប ងណនបយ ពប ូ់ិ ចស យរែា បំ ន�ឆចសនស�នគបចនលានេា កសយរេ់បប សន�ឆច 

្រនឈា ស ចី លំេ់នលខនរយ សិ១ស គឺែរ�នលាណមា�ភ�ស េុេីាភ�ស យចកៈមុមុាស លិលភ�ស

ចី មចេ�ា៍ីចនេបាាិរស នស គបខម ុ�ីនណណគបេេំ ននែានលានហាុរលក �ីប 

រដណ៍ស្រនឈា ុន�ឆចស ាុែច៍យរនលានេា នចេាត�បចេសមេនិណយរបរដណ៍សរនកា�ក ញេពច់ 

ែាុនលណែាាុនណ៉ស នស រ សេគបេុឆចមមុុ ពប ់កស យរេ់ាំចចដណ៍ស្រនឈា ុន�ឆច 

នេាសែរ�នលាេុេីាភ�សចី ណមា�ភ�រណ់ដណ៍សសនសសគបខមបចនលានេា កសយរេ់ដណ៍ស្រ 

នឈា ននលំេ់នលខនរយ សិ១ស ចី េម ណ់ពប គឺុនរា លំបណេម់គបនេា�ំុូច់នមាលនកា��ស 

ណមា�ភ�រណ់ដណ៍ស ខៈែបលអបមរ�័ា៌មចសចី របា់គំចីាណ ាមមាាំចចននែានចិុណំ របែបលស

ចី េ់ភ�ណ ប័ាអំ�សស «ណមា�ភ�ស ចី មរៈណំនច់ាចយរាិលរមរណ់ដណ៍សបុ �ណ័ីាចនេបាស ចី ុ 

អបបសកំ» ន យរា�ិ�ែា�រល�ៈ�ចីីា�័ាស ចី យរនចិុណំ របែបលុូំ នចស ុដណគាមាេា  

�ំណេម់ន�ករ សែបលមចំ ្រនឈា នបាមសំ បនគនបនេប ាំបសចី ាិលរមបុ ឆស�ាីចនេបាសន 

 េាីមាចស យរនលានេា ន នលានចស េសមយរបរដណ៍សនបាមសូំ អណ់ពប ាចអ ាយរណ ាមណុស�លីសបចស

ន��ាយរ�ចបល់ននបុ ណចបីណសិមរ�័ា៌មចសណ៍ស�សសលិលរលងម�េុ�នលាន�ឆច្រនឈា សណេម់យរនបស

នេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់សអា៍ី សិ៤សយល�សា់ពិ ស០៩សែខដណភសេប ំ២០១៧ក ា  
 

«គរ្់នលាណំ រស អំ�សណមា�ភ�រណ់ដណ៍សស នហាាណយ៍ចុ�លរណ់ដណ៍សន��ាយរបចអ�សខម?ស�សនេវស

ណំ រនចុណំ រនរ ាណនអា ដណ៍សំរុាែបលុណមាភ�ប� ់បល់យរាិលរមរណ់ដណ៍សបុ េចនេបានស

នាា គរែាន ឹាាសចី អចុ�ា៍�ជីចយររ �ីនណណមាាំចចនបាមសរ៍ល់ឱយណសចី នលា សិាីា៍ដណ៍សាិលរមំប 

បចនេាាចសុុ ណរែាអំ�សណមា�ភ�សចី ណយ៍ចុ�លរណ់ដណ៍ស» ែ់ម នេាចលរ�ដ ់ដាឺចរឆ�ដរិ�់របរ  

អបណេមណេមរលមា��ីសអ់រសំចី នាចឌ័រាចអ ាយរខុមែ�ហ�លសចី ុណមឆីេសមដណ៍សនបាមសូំ អណ់ពប សន 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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ូ់ិ ចស ណយ៍ចុ�លស ចលរ�ដ�់ដាឺចរឆ�ដរិ�់របរ  បចពប ់កា «់ាសុហបស នាា បចរ 

នកា�ក នមកំុ-នចណបឹា់ដណ៍សន��ាយរ�ីាុមចេណីិលភ� នហាាាាីា៍ិ ុេ់នម ំ នានលាពប ដណ៍សសចី  

ុមរ ន មចយរំបាាមមនម ំ ែមចែិចូំ េុ�លរបរ៍ស រេរ ៈីបល៍ស ចី ណ ាមណុស�លី៍សស ាុែច៍ាំចចនច 

នាា នកា�ក នាចែាញាីាាា ែបលនាា គីាកមីចូច់ន��ាីាចិ៍�អ�សែបលបចិ ិលននបុ េនិណ 

មមុុនិ»នសររានេាសVOD ា់ពិ ស៩សែខដណភសេប ំ២០១៧   

«ខេុំនឆាុ់កស ដណ៍សណ៏នេា៏មចណយ៍ចុ�លរណ់ពា់ែបរស ាុែច៍ណយ៍ចុ�លនចន�លខមេាត� 

បចនគ់នចល នស នាា មីចនកក ណនានលាុរណកពា ចណមា�ភ�និស នលមចនហាាន ាិ្រនឈា  

ុេសមេសរស កំុស ណបឹា់បចស ៏ាុែច៍នមាលនានលាេសមេសរកំុស ណបឹា់ស ុ ស ១ ៦០០ស កំុ ណបឹា់ហបស ស

កនាាេណីិលភ�ាចីា�យរបររណ់នមកំុស នចណបឹា់ុរណូំ អណ់នយមាាាចស ពប ដណ៍សស ចី េុ�លរបរ 

បចេមីាណស ?» ែ់ម នេាស រ��  ចដង� រដ ់ អបណេមណេមរលមា��ីសនលាណកាដណ៍សបុ �ណ័ីា 

ចនេបាសចី ុណមឆីេសមដណ៍សនបាមសូំ អណ់ពប សន 
 

ចលរ�ដ�់ ី់ធ�្កប�បចពប ់ែច�មកស « មចនហាុរលមាាំចចនិយាែបលនមបសកំគបស

ចនេបា�ីបេ់ន�ឆចដណ៍សនកស គឺរលេនេឆចរុគាលស ចី ាំច់ែបលមចិំកណ់ណ ាមស នស ុស

នពលយររ ស នមបសកំគបចនេបាមចំ ា ់េ់ន�ឆចដណ៍សំបបចនេាាចននបមកំុ ណបឹា់ 

មាាំចច ៏ាុែច៍យររ នចមីចអាន��ានាបចស នេានហាុុគាលំ�ុ យច់ាក សិែបលុុរណនកស

មីចេ�មាុនា�សន» ររានេា� ីិ បុណនមម ណហរបរអនមរីស(VOA) ា់ពិ ស១១ ែខដណភសេប ំ២០១៧ 
 

េសមយរបរដណ៍សមចយរបរមមរ ែបរក ាំចចដណ៍សាីាាានចចស នាាមចចន៍ិយាននបុ យរ្រ

នឈា នបនេប ានេឆាណបំ ាំណ រដណស៍ េប ំ២០១៨ ន នហាាាំចចាីាាានច ចស រ�ុេចចំបរេរ ៈីបល

រឆ័ាម� និយាាំនវនពលនលឆំរ�ុំបដណ៍ស ចី ុរណមចាំចចនណាាពប ននបុ ឆរអបបសកំ ចី ន��ានណា�ស

ណនេមាស�សនេវុនរា មាណំនច់ស នាអា់មចដណ៍សាិលរមស គឺញបា់ណំនេ ដណ៍សបា់�័ា៌មច�សណ ាមន ញន��ា

ំបយរណនេមាាីា ៍ ចី យរអៈី�ឌិរណ់នាា អា់ណិ�មចេណីិលភ� នស បិនាប គរច់នរ�ាមគីាគិរ�សនរា 

ហបស ន 
 

នាា បស នហាាកស ដណ៍សបចន��ាីា�យរនេាាចបុ រាៈន�លាុ នេយានច ណមាែមចែិចននកប ់ស

មិលេរ ចសនហាាេុ�លរបរនលបចមា ល់សចី ំបាាមមណមាភ�យរបររណ់ដណ៍សននមិលេរ ចសាុែច៍គរំបស

នមម៍ា ដណ៍សូំ នកមីចេាត�បចនលាានមឹា េ់ំប្រនឈា ុន�ឆចនននលខនរយ ន នលានបាមស 

មចឱយណយម ាុអបបសកំននបមមិលេរ ចស នស ុ់ែណ ៍ស ន�ឆចដណ៍សបចេប់ំបបស កស កក ់�សនន 

បុ បនបនេប ាំបដណ៍សនក្រនឈា នននលខនរយ សិ៥នហាាស ែណ�នេា នលខនរយ សិ៥រណ់ពា់េាត�បចស

នគបនា�នហាាេ់ឆំចណនេាុរណស នស ន�ឆចដណ៍សនរប និយា៏បចរល់៍�័ា៌មចែបរកស ខមច(ដណ៍ស)បច 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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យរនបនេប ាពំេិ្រនឈា ុន�ឆចនននលខនរយ សិ៤ែបលអាមចលិលភ�ុ់នេប ាស ខៈែបល 

ុរណែបលអា់បច្រនឈា នននលខនរយ ន នលា៏េយណនបារនា��សគបស ស បិនាបដណ៍សនកេាត� 

ណនេមាាីាប៍ខមចនា�ល ់នលខនរយ សិ៤រណ់ខមចំបនាុរណនក នហាាណុខាីា៍នា្រនឈា នន 

នលខនរយ សិ៦��ីស នេាមរែាដណ៍សនកបរមមអំ�សអកគាគបរណ់ខមច េណីចនាមចយរែប់  

ពប នស ុលិលរលស ដណ៍សូំ នកមីចបចុ់នេប ាស នស រស នចនាានេា ននកំុេជាុស ងណសអិររ ំរស

នខា៍ាិ កាុំ នស 
 

ន�ឆចដណ៍ស្រនឈា នននលខនរយ សិ៣ ននណបឹា់ណ  េស ណ  នខាា៍ិ កាុំ ម�សគប

ណន�បា ុាី រ�� �ុាស៉�វ� ុឆ ែ់ម ក «ដណ៍សុ�ីនណណដណ៍ស�ា័នា បិាព�  េាត�ាណសិមាីននបុ ឆរ

បុនេាាចនលា ន ាិអាមចយរាល់េ�មបុ ាំនណមអបបសកំបុ ប នស ន�លខមុរណែចម ែបល

ពា់ជម ់អ ាុា ពា់អា់ា ់ំបនាា អប់ាសនាអ ាុានិន អប� ស នានាា អា់ន��ាយរាញាមាី នាា អា់បច

បប ��សណមាភ�នាា  នាា អា់បប ��សណមា�ភ�នាា  គឺនាា មីចអាមចឱយណ្រុន�ឆច

បចនិ គឺនាា េាត�យរបប �ណមា�ភ� ាំនបស  ចី �សរលលំបាចដណ៍សបចពា់ំបនាា ្រ»ន 

ររានេាស� ីិ បុអណុសនណរ សស(RFA) ា់ពិ ស១១ ែខដណភសេប ំ២០១៧ 
 

  នូសុេា នច៏នេា ននកំុសណបឹា់ខម៏បចរ៍ល់ឱយណំបដណ៍សបច្រនឈា នននលខនរយ ស

ន នលានេាមីចចំចា់េាេែឆ បិាុស ិុនលខនរយ សិ៣ស ឬ សិ៥ំបដណ៍សស នស (យរររារណ់ ម� ល 

�័ា៌មចដណ៍សមមុុសែខនមមសេប ំ២០១៧សcaller Prey Veng) ន 
 

មុចយរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់អា៍ី សិ៤ស ចី មុចយរាុបប សគប 

ចនេបាស ចី ន�ឆច្រនឈា នបនេប ាស ការបរម�ច៍សាចរឆរេរ ៈីបលមមុុស បចច៍អំវ�ក�ុស

វបណំបសនណបានាគបចនេបាេ់ន�ភ�ដណ៍ស្រនឈា នបនេប ានននលខនរយ ន នលា ំបបច 

ុ់នេប ានស ុមាពប នចែបរស េសមអ ាយរណ ាមណុស�លីែបលបចន��ាយរបរណមាអំ�សដណ៍សមចនឈា កស

“គៈមា �ីយរនលាណកាដណ៍សបុ �ណ័ីាចនេបាស ចី េសមដណ៍សនបាមសូំ អណ់ពប ” មចបិាុស

ណសលយរ(SILAKA)  ខុមែ�ហ�ល(COMFREL) ចីហ�ីា(NICFEC) អ ាយរនាចឌ័រស ចី អៈី�ឌិនបាមសមមុុស

(GADC)  ម� ល�័ា៌មចដណ៍សមមុុ(WMC)  បា ឌី(PADEK) ឌសៈសនអ(DPA) ចី អ ាយរ-ណមគមស អ ាយរ 

ាបគិអៈី�ឌិចរមាាំចចនិយាស បចនណបាន��ា�នីម�ចមាាប់ណ៍ស�សស យរនបនេប ានេឆាណបំ ាំណ រដណស៍

ឆំ�ិ សិ៤ស មេប៣៧់ាស «រ ះុ ច់ររបតាឈរ� ចឈ បះសសម �ា់សួាួ� �ឆ្វមាចររបតាយដផ�់ ាិង 

ចររបតារររដះា ដល់ េ ះស�អធរលច��ចរៀងេ់ច�េា�លច�យស» ចី ាប់ណ៍ស�សស យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណ 

េសមេសរកំុស ណបឹា់ស ឆំ�ិ សិ៧ស មេប៤៩់ាស «រ ះុ ច់ររបតាៃាគររណាចនបាា់សួាួ �ឆ្វមា 

ចឈ បចររបតាះស�អធរលច��ចរៀង� ាិងះា ដល់ េ រ់ងយដផ�់ ាិងរររដេ់ច�េា�លច�យស» បុ ំ ជកកស
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ន�ភ�ដណ៍សេាត�បច្រនឈា បុ បប សន�ឆច្រនឈា នបនេប ារណ់គបចនេបា នេា 

េ់េម ណ់ពប រញ ដណ៍សស ចី ុរណបមលំេ់នលខនរយ �សនលាបល់នេយមស ែបលុ�ជីចយរណមងណស ចី មច 

េណីិលភ�ំរុាបុ យរន��ាំបមចណមភ�នាចឌ័រ�ីាេបបសន 
 

ុមាពប នចែបរស ណមឆីាចគៈមា �ីយរនលាណកាដណ៍សបុ �ណ័ីាចនេបាស បិាុស អ ាយរស

ណសលយរ(SILAKA) ណហយរុមាអ ាយរណមឆីមាាំចចស មចខុមែ�ហ�លបចរ៍ល់�គាុ៍ណ៍ល 

បល់ណមាឆចគបែបលមចអណចៈននបុ ណភស គឺស គបេុឆចមមុុ (CPP) ចី គបស

ណន�បា ុាីស (CNRP) បុ នពលំ អៈី�ឌអចរណមា�ភ�រណ់ដណ៍សស ចី ន ឹាចភ�អ ់អាយម បចាិលស

រមេាេែឆ បុ យរនបនេប ាកំុ-ណបឹា់សអា៍ី សិ៤នចសន 
  

 

បរ សិ១ាស ាំចចន�ឆចដណ៍ស្ រនឈា នបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់�សអា៍ី សិ១ស 

បល់អា៍ី សិ៤ 

 

ះេ អ       ២០០២  ២០០៧   ២០១២  ២០១៧ 

ណអាួាគររណ     ៨   ១២   ១០   ១២  

ចររបតាយដផ ់         ១២ស៣៧៥  ២១ស៨៤០  ២៨ស៤៨១  ២៥ស៧៨៨ 

ចេញដិិ �ិ      ១៦,២៨%  ២១,៣៦%  ២៥,៦៤%  ២៧,២៦% 

 

 
បរ សិ២ា ាំចចន�ឆចដណ៍ស្ រនឈា នបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់សអា៍ី សិ៤សេប ២ំ០១៧សសស 

      ូំ ១២គប 
 

�.រ  

គររណ 

 

ចររបតាឈរចឈ បចេញដិិ � ិ ចររបតាឈរចឈ បរ�សង ណអាាួ 

្រអ�ដ ស្ ឆល ចររបតា 

ដរ ររ 
(�ដ-់�រដស 

យដផ ់ ចររបតា 

ដរ ររ 
(�ដ-់�រដស 

យដផ ់

ណអាួា % ណអាួា % 

១ េុឆចមមុុ ២៧ ១១៤ ៦ស០១៧ ២២,១៩% ១៥ស៥៤២ ៣ស៣៧៣ ២១,៧០% ១ស៦៤៦ 

២ ណន�បា ុាី ២៥ស៤៨៧ ៤ ០៩១ ១៦,០៥% ១៣ស៩១៥ ២ ៤៤៤ ១៧,៥៦% ១ស៦៤៦ 

៣ ហស�ុចណីុចីុា ១២ស៧៦២ ៤ស៨៥៨ ៣៨,០៦% ៦ស៥៥៨ ៣ស១៨៦ ៤៨,៥៨% ៨៤៦ 

៤ ណមម័ចលនបាមសេុ�ីនា

ាប 

១២ស៦៧៤ ៤ស២៣៣ ៣៣,៣៩% ៦ស៣៨៤ ២ស៨៩៣ ៤៥,៣១% ៨៤៤ 

៥ ែខារររមុាី ១០ស៤១៧ ៤ស១៨០ ៤០,១២% ៥ស៣៤៨ ២ស៥៦៥ ៤៧,៩៦% ៧១៣ 

៦ ណំុកាុំណ ាមេុ�ី ៣ស៩៩១ ១ស៥២៩ ៣៨,៣១% ២ស០៨៣ ១ស០២៦ ៤៩,២៥% ២៥០ 
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េប ំ២០១៧ 
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នាាប 

៧ ណពប ាីមមុុ ៧៩៦ ៤២០ ៥២,៧៦% ៤០៦ ២៤៩ ៦១,៣៣% ៥២ 

៨ េុ�ីនាាបមិលេរ

ច 

៤១១ ១០៩ ២៦,៥២% ២២៤ ៦៦ ២៩,៤៦% ២៧ 

៩ ាុ�ឆចមមុុ ៣៣៨ ១៦១ ៤៧,៦៣% ១៦៩ ៩១ ៥៣,៨៤% ១៩ 

១០ ឆចុាីនបាមេុ�ីន

ាាបមមុុ 

១៨០ ៣៨ ២១,១១% ៩១ ២០ ២១,៩៧% ១៧ 

១១ អំណាែខារ ២១៨ ៦៨ ៣១,១៩% ១១០ ៤៣ ៣៩,០៩% ១៦ 

១២ មជររបរេុ�ីន

ាាប 

២០៧ ៨៤ ៤០,៥៧% ១០៥ ៥៥ ៥២,៣៨% ១៤ 

                                     

              ណរុ 

 

៩៤ស៥៩៥ 

 

២៥ស៧៨៨ 

 

២៧,២៦% 

 

៥០ស៩៣៥ 

 

១៦ស០១១ 

 

៣១,៤៣% 

 

 

នេ បមលិលរលរមិ�យរាចយរាុបប សន�ឆចាចគបចនេបារណ់គ.ឆ.ស យល�សា់ព១៨ស

ែខនមមស េប ំ២០១៧ណេម់្រនឈា នបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់អា៍ី សិ៤នចស មចស

ន�ឆចងណស-េសណេាេែឆ ណរុាំចចស ៩៤ស ៥៩៥ស (ន�ឆចន��ណីិលី)ស បុ នកន�ឆចដណ៍សមចាំចចស

២៥ស ៧៨៨ក់ (២៧,២៦%) ខៈែបលន�ឆចដណ៍ស្រនឈា ំរ ុមចភគរានេាាចុ ស គឺស ៣១,៤៣% 

ម�សគបចនេបាាំចច១២ស ចី មចែាគបេុឆចមមុុស ចី គបណន�បា ុាី 

ាុនណ៉ែបលបចនរយាំបប សន�ឆច្រនឈា ននិិូំ េនិណស១៦៤៦កំុសណបឹា់នសានលខនច មចយរ 

នាចាីាាា ១,៦២%សន�យចស េប ំ២០១២សមចាំចចស២៥,៦៤%សន 
 

គរា់ណមា ល់កសណេម់យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់អា៍ី សិ៤សេប ំ២០១៧នចស

គបយច់អំណាស(គបេុឆចមមុុ)ស ចី គបេេំ ស(គបណន�បា ុាី)សបចេ់ស

ន�ឆចដណ៍ស្រនឈា ភគរាាីាុ នគែបលណុិលណស ុគបមចេុេីាភ�នម ំ ស នស ុ់ែណ ៍ស

គបណន�បា ុាីមចន�ឆចដណ៍សាំចចែាស ១៦,០៥% ចី គបេុឆចមមុុស មចន�ឆចដណ៍ស 

ាំចចស ២២,១៩% គឺេប់េែហលអា៍ី សិ៣សេប ំ២០១២ស ាំចច២២,៤៦%ស នស ាំែេ គបែបល   

�ំុណិ�មចេុេីាភ�បចខីាខំេ់ន�ឆចដណ៍ស្រនឈា នេាាចបិាុស គបណពប ាីមមុុាំចចស

៥២,៧៦%   គបាុ�ឆចមមុុាំចច៤៧,៦៣%  គបមជររបរេុ�ីនាាបាំចច 

៤០,៥៧% គបែខារររមុាីាំចច៤០,១២% គបណំុកាុំេុ�ីនាាបាំចច៣៨,៣១% 

គបហស�ចុណីុចីុាាំចច៣៨,០៦%  គបណមម័ចលនបាមសេុ�ីនាាប ាំចច៣៣,៤០%  ចី  

គបអំណាែខារាំចច៣១,១៩%ន 
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េប ំ២០១៧ 
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នខា៍ស រឆជចសែបលមចភគរាន�ឆចដណ៍សនេាាចុ នគស បិាុស រឆជចសៈបំន��ាំចច៣២,៧៩% 

នខាា៍ាលីចាំចច៣១,៥៣% នខាែ៍ាំចច៣០,៨០% នខាប៍ា់បំ ាំចច៣០,៦២% ចី នខាា៍ិ កាុសំ

ាំចច៣០,៣៩% នស(ណិមនមាលដណមម័ចលស១ណ៍ស�សសាំចចន�ឆចដណ៍ស្រនឈា បមនខា)៍ 
 

បរ សិ៣ាសាំចចន�ឆចដណ៍ស្ រនឈា �សនលខនរយ សិ១សបល់ស សិ៣សណេម់យរនបនេប ាស 

        នេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់សអា៍ី សិ៤សេប ២ំ០១៧ 
 

 

�.រ គររណ 

ាចនបា 

ចររបតាយដផឈ់រចឈ បចេញដិិ � ិ

#ណរុ % ល.រ សិ១ % ល.រ សិ២ % ល.រ សិ៣ % 

១ េុឆចមមុុ ៦០១៧ ២២,១៩% ១៣១ ៧,៩៦% ២៨៩ ១៧,៥៦% ៤៧១ ២៨,៦១% 

២ ណន�បា ុាី ៤០៩១ ១៦,០៥% ១០៣ ៦,២៥% ១៥១ ៩,១៧% ២៤៥ ១៤,៨៨% 

៣ ហស�ុចណីុចីុា ៤៨៥៨ ៣៨,០៦% ៦៥ ៧,៦៨% ១៤០ ១៦,៥៤% ២១៤ ២៥,២៩ 

៤ ណមម័ចលនបាមសេុ 

�ីនាាប 

៤២៣៣ ៣៣,៤០% ៥៧ ៦,៧៥% ៩៨ ១១,៦១% ១៤១ ១៦,៧០% 

៥ ែខារររមុាី  ៤១៨០ ៤០,១២% ៨៣ ១១,៦៤% ១៤៥ ២០,៣៤% ១៩១ ២៦,៧៩% 

៦ ណំុកាុំណ ាមស

េុ�ីនាាប 

១៥២៩ ៣៨,៣១% ២៣ ៩,២០% ៣៧ ១៤,៨០% ៥៥ ២២% 

៧ ណពប ាីមមុុ ៤២០ ៥២,៧៦% ៧ ១២,៩៦% ១៦ ២៩,៦៣% ១៩ ៣៥,១៨% 

៨ េុ�ីនាាបស

មិលេរ ច 

១០៩ ២៦,៥២% ២ ៧,៤១% ៧ ២៥,៩៣% ៦ ២២,២២% 

៩ ាុ�ឆចមមុុ ១៦១ ៤៧,៦៣ ២ ១០,៥៣% ៦ ៣១,៥៨% ៩ ៤៧,៣៧% 

១០ ឆចុាីនបាមស

េុ�ីនាាបស

មមុ  ុ

៣៨ ២១,១១% ៤ ២៣,៥៣% ១ ៥,៨៨% ៤ ២៣,៥៣% 

១១ អំណាែខារ ៦៨ ៣១,១៩% ២ ១២,៥០% ៤ ២៥% ៣ ១៨,៧៥% 

១២ មជររបរស

េុ�ីនាាប 

៨៤ ៤០,៥៧% ២ ១៤,២៨% ៣ ២១,៤៣% ២ ១៤,២៨% 

 

ណរុ 
 

១២សគប 

 

២៥ស៧៨៨ 

 

២៧,២៦% 

 

៤៨១ 

 

៧,៨៩% 

 

៨៩៧ 

 

១៤,៧២% 

 

១៣៦០ 

 

២២,៣២% 

 
  

នានូសស ាំចចដណ៍ស្រនឈា អា៍ី សិ៤នចននែាមចាំចចាីាាាស ាុែចន៍�ឆចដណ៍ស្រនឈា ស

នននលខនរយ សិ១មចាំចចនេាាចុ មុចគរំបា់ណមា ល់ស ុ�ីនណណគបែបលមចអណចៈននបុ  

ណភ ចី មចេុេីាភ�នម ំ  បិាុ គបេុឆចមមុុបចខីាខំេ់ន�ឆចដណ៍ស្រនឈា  

នននលខនរយ សិ១ាំចច១៣១ក់ស(៧,៩៦%) គឺចរេាណអាួា�៣៨នរល ន�យចស េប ំ២០១២មចាំចចែាស៩៣ក់ស



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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(៥,៦៩%)ស ខៈែបលគបណន�បា ុាីមចាំចចស ១០៣ក់ស (៦,២៥%) គឺ ចរេា�រម� ១៥នរល 

(នេាគីាុម�បមភគរញ គបណម រ បុសស ចី គបណីិលីមចុណបេប ំ២០១២មចាំចចែា៨៧ក់)ន 

ន�ឆចដណ៍ស្រនឈា នននលខនរយ សិ១៏េាត�បចន ឹាចនេាគបនរប ុនិយារ ែបរសន 
 

គរពប ់រ ែបរស ន�ឆចដណ៍ស្រនឈា នននលខនរយ សិ១មចណរុាំចច៤៨១ក់ស (៧,៨៩%)ាចស

ន�ឆចនលខនរយ សិ១េសណ-ងណសណរុស៦ ០៩២ក់សសគឺមចភគរាចរេារាផណិ�១,១៧%  ន�យចស េប ំ២០១២ស

មចាំចចស ៦,៧២%ស នស ាំែេន�ឆចដណ៍ស្រនឈា ននលំេ់នលខនរយ ច់�ស សិ១ស បល់ សិ៣មចាំចចសសសសសស

២ស ៧៣៨ក់ស (១៤,៩៨%)ាចគបូំ ១២ស គឺ ចរេា៤១៦នរល ន�យចស អា៍ី សិ២េប ំ២០០៧ស

មចាំចចែា២៣២២ក់ស ាុនណ៉ស នស រ សេស ន�ឆចដណ៍ស្រនឈា ននលំេ់នលខនរយ ច់�ស សិ១ស បល់ សិ៥ 

មចាំចចនេាាច ារ ៨ស៨៥៦ក់ស(២៩,០៧%)
1 នស 

     

់�សនាាំចចន�ឆចដណ៍ស្រនឈា មចយរនាចនេា �សអា៍ីមានាអា៍ីមិា៏នេាស ៏ានលខស

នចននែាុាំចចាីាាាស ខៈែបលន�ឆចុរណននែាមចាំចចនេាាចនលាណលុបែបលស នស នចបប � 

ំបនកា�កសមមុុននែាច៍ពប អាុលបភ�ាចយរអចុ�ា៍ណីិលីសចី អំណាចនេបារញ ុរណសចី ដណ៍សសន 

នានូសមមុុិ ិលាចិ��ជីចយរ�ីនណណបិាុស អចុណព� អច៍រុាីណុស-បរស នពលនលអៈី�ឌិចរេ 

នេាាសរភ�សចី ែរចយរអៈី�ឌិុាីនបាមសនលាមមណ់សចី រ៍ល់ឱយណំបដណ៍សាិលរមណមាសចី នណាាភ�រញ  

ដណ៍ស-ុរណូំ រមី ចី ណីិលីអំណា៏នេាន 
 

 នេ បមរបាយររ ញាាាមមរណ់ខុមែ�ហ�លស ណ៍ស�សស «យរាិលរមចនេបារណ់ដណ៍សបុ យរស

នបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់ស េប ំ២០១៧» ដណ៍សននែាៈ័ានម ាបុ យរភប ់ខមចុមាចស  

ីា�យរចនេបាស ចី យរនបនេប ា នស �នគមចយរៈ័ានម ាាម ុាំចច៣ាស នម ា សិ១ាស ខ�ចិ� 

នពលចនេបាុ់ល់ុលាល�រ អបរែបលុ�ជីចយរ�ីនណណនណ៍អណចបស ចី មេបមា 

ាំចចាចាប់នបនេប ា នបាមសពំេិស ចី រ៍ល់ឱយណំបដណ៍ស-ុរណាិលរមនណាាពប បុ �ណ័ីាចនេបាស ុ 

�ីនណណយរ្រនឈា ុន�ឆចស ន នម ា សិ២ាស ចយ៍រនរ ាណនអា េេំ ចស ដណ៍សបុ បំនា រយរនបនេប ា 

នេឆាណនរ ាណន�ឆចននបុ គបចនេបាស ចី នម ា សិ៣ា រេីយណចនេបាបុ អំេុ ន�ល 

បំនា រយរាចយរនបនេប ាម ៍ុនកា�មចយរគំរមំែហ ស ចី ពប ុនេាាចនិយាែបលន��ាំបមចិលី�ល 

អ�ឆីបមចបល់ដណ៍សសចី ន��ាំប�នគរែរបុ យរាិលរមបុ �ណ័ីាចនេបានស  
 
 

 

                                                      
1 គឆបចណហយរេា ឆីាណបីិលុមាេសមយរបរដណ៍សរណ់អ ាយរណ ាមណុស�លីបុ យររ៍ល់ចិ�ានលខដណ៍ស់ាសុុច៍កក ់ 
 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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មចន�ឆចដណ៍សស ចី គបចនេបាមាាំចចបចំបអបណន ឹាយររ បស កស យរនរ ាណនអា ស

េេំ ចស ន�ឆចដណ៍សែបល�នគឆេិសគឺបុ ន�លបំនា រយរែា បំ ន�ឆចសចី យរនបនេប ានេឆាណ 

នរ ាណន�ឆចននបុ គបស នស ប៍នរប និយាេាត�បចរនកា�កស យរនេឆាណនរ ាណន�ឆចដណ៍សននឆរនលា 

ាចបប សន�ឆច្រនឈា សគឺេេំ នាចស ន�ភ�ុរណ នសគបខមបច�ចីីា�័ាិុុមុចក យរេ់ 

ន�ភ�នមកំុស នចណបឹា់ុដណ៍សស គឺ�ំុណិ�ូ់ូ�អបនបនេប ាស នេវអាមីចែមចុិមម ់ឆនេមាណរណ់ 

េុ�លរបរែខារនិសនសគបចនេបាខមស បិាុសគបណន�បា ុាីបចនលានេា អំ�សយរនេឆាណ 

នរ ាណន�ឆចស ឬ ន�ករ សណេម់បប សន�ឆចាចគបចនេបាបមនពលយររ េុ�ីនាាបារក 

បុ ែបលណមឆីគបបមម� លកំុស ណបឹា់ចសមាុុអបនបនេប ាិុាីាន៍�ភ�ូំ នកស

ណេម់បប សន�ភ�ាចគបរណ់ខមិចស ាុែច៏៍មចយរអចរ៍គមចរ�សរាកណមម័ចលគបកប ់នលាូ់ 

ិ ចស យរេ់ន�ឆចដណ៍សនននលខនរយ សិ១ស រ ែបរ នស ស ាំែេ គបេុឆចមមុុ៏មីចខុណ�ស 

គបណន�បា ុាីែបរ បចរ៍ល់យរណនេមាាីា៍បុ យរនេឆាណនរ ាណន�ភ�នាគបកប ់មិលេរ ចស

បមរាៈយរនបនេប ានេឆាណនរ ាណុមុចស ាុែច៍មចយរអចរ៍គមចរ�សរាកណមម័ចលគបកប ់នលារ ែបរនស

យរនេាេបណ់នពលយររ េុ�ីនាាបារកបុ គបស ៏បចន ឹាាយរេ្មមាណេម់ន�ភ� 

ករសែបលណមឆីបមីចបចិុាីា៍នបនេប ាឆិចន�ករ សសន 
 

២- យដផជ់រលចះេ ឆ 
 

 

 
�យែ�រិិ៤់៖� ភគរាយដផជ់រលចះេ ឆ�អឆផិិ៤់�ះេ អ២០១៧ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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េយហ�ី សិ៤បប �កស ភគរាដណ៍សុ់នេប ាុេសមេសរកំុ ណបឹា់ស ស អា៍ី សិ៤ស មចាំចចស

១៦,៧៦% នណាាចស ១ស ៩៤០ក់ស ខៈែបលុរណុ់នេប ាមចាំចចនេាាចំរុា ៨៣,២៤% នណាាចស                

៩ ៦៣២ក់ នស ាំចចនចបប �ំបនកា�កស ភគរាដណ៍សុ់នេប ាមចាីាាាស ាំែេុរណមចនេាាចស

នលាណលុស ែបលពប ់ំបនកា��សយរមីចណិ�គីាគិរអំ�សយរនលាណកាដណ៍សាិលរមបុ �ណ័ីាចនេបាសចី  

កប ់ណនេមាាីា៍សែបលុនហាុន��ាំបមចគំលានាចឌ័រេា �ំសន 
 

បរ សិ៥ាសាំចចដណ៍សុ ់នេប ាុេសមេសរកំុសណបឹា់សអា៍ី សិ៤សេប ២ំ០១៧ 
 

 
 

គររណ 

យដផជ់រលចះេ ឆ�អឆផិិ ៤់  

អដាន�
ិិ�ួ 
បា 

ណអាួា�
ដរ ររ 

% ចស្រអ�ចចដ ស្ ឆល តអិរលិ ១់ 
ចចដ ស្ ឆលរងិ១់ 

តអិរលិ ២់ 
 

ចចដ ស្ ឆលរង 
ិ២់ 

ដមតិរ 

   # %  # %  # %  # % 

េុឆចមមុុ ១ស៣៨៧ ២១,៣៣% ៩២ ៧,៩៦% ១៩២ ១៦,៨៥% ៤៨ ៩,៤១% ១ស០៥៥ ២៨,៥៣% ៦ស៥០៣ 

ណន�បា ុាី ៥៥៣ ១១,០៤% ៣៦ ៧,៣៦% ៤២ ៨,៣៥% ៦៧ ៦,១៦% ៤០៨ ១៣,៩៣% ៥ស០០៧ 

ហស�ុចណីុចីុា           ២៨ 

ណមម័ចលនបាមសេុ

�ីនាាប 

          ៤ 

ែខារររមុាី            ២៤ 

ណំុកាុណំ ាម 

េុ�ីនាាប 

          ១ 

ណពប ាីមមុុ            

េុ�ីនាាប 

មិលេរ ច 

          ៥ 

ាុ�ឆចមមុុ            

ឆចុាីនបាមេុ

�ីនាាបមមុុ 

           

អំណាែខារ            

មជររបរ 

េុ�ីនាាប 

           

ដរ រររសួ ១ស៩៤០ ១៦,៧៦% ១២៨ ៧,៧៧% ២៣៤ ១៤,២២% ១១៥ ៧% ១ស៤៦៣ ២២,០៥% ១១ ៥៧២ 

 

នេ បមលិលរលរមិ�យរាចយរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់សអា៍ី សិ៤សនេាគឆស

យល�សា់ពិ ស២៥ស ែខមី់ុកសេប ំ២០១៧សបចបប �កស ាំចចដណ៍សុ់នេប ាុេសមេសរកំុស ណបឹា់ស មចយរ 

ថាណរបរាផិណ ១,០២%ស (៩៨ក់)  �សស ១៧,៧៨%ស (២ ០៣៨ក់) េប ំ២០១២ (ុ់នេប ាភម ម) មេាសមស



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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១៦,៧៦%ស (១ ៩៤០ក់) េប ំ២០១៧ាចាំចចអបុ់នេប ាងណស-េសណណរុស ១១ស ៥៧២ក់ស  ចី ថាណរប  

១,១៣% ឬ� ១១១នរល េបេធៀបនឹងចុងអណត� ទិ៣ចំនួន�សតទ២០៥១នាក់ (១៧,៨៩%)់ នស ាុែចម៍ចយរ    

ចរេាចឡេងាំចចនមកំុសនចណបឹា់ដណ៍ស ១,៩៦%ស(៣៣ក់) �សស៥,៨១% (៩៥ក់) េប ំ២០១២ (ុ់នេប ាភម ម) 

នាស៧,៧៧%ស (១២៨ក់) េប ំ២០១៧ ចី ចរេា់ ចំនួនែណ១,១៦% ឬ�២០នរល់ េបេធៀបនឹងចុងអណត� ទិ៣់

េមឃំុ�សតទចំនួន់១០៨នាក់(៦,៦១%)់។់
 

គប�សរ គឺគបេុឆចមមុុស ចី គបណន�បា ុាីិ ិលបចណនមម នេប ាពំេិ 

�សអបនបនេប ាស ចី មចដណ៍សុ់នេប ាុេសមេសរស កំុសណបឹា់ស គឺសគបេុឆចមមុុសមចដណ៍សាំចចស

១ស ៣៨៧ក់ស (២១,៣៣%) បុ នកនមកំុស នចណបឹា់ដណ៍សាំចច៩២ក់ស (៧,៩៦%)  ខៈែបលគប 

ណន�បា ុាីមចដណ៍សាំចចស៥៥៣ក់ស(១១,០៤%) ចី ស៣៦ក់ (៧,៣៦%)ុនមកំុសនចណបឹា់ដណ៍សសន 
 

ានលខនចបប �កសមមុុចស អាេ្មបុ យរន��ាំបបចណនេមាបមនពលនលអៈី�ឌិចរេស

នេាាសរភ�(SDG)ស ែបលបចំា់ននេប ំ២០៣០ស កស «ន��ាំបណនេមាណមភ�នាចឌ័រស ចី រល់៍អំណាស

បល់ដណ៍សស ចី ុមរ សូ  ំអណ់បុ នល» ននេគ់កប ់ណនេមាាីា៍នស បិនាបស រឆរេរ ៈីបលមមុុស េាត�ន ឹាាស

ចី អចុ�ា�៍ជីចយរ�ីនណណុ់ល់មាាំចចច់បំ �សន�លនចានា នបាមសន ឹាចាំចចដណ៍សុអបបសកំស

នឆយណញ យររឆ័ាបិានពលនលអៈី�ឌិចរណហណប�ាបរ រមមុុស (CMDG) នស នេរ�សខីាខំេស ែេ ន ឹាចស

ាំចចដណ៍សស យរាាីា៍ិុេ់នានលាគុភ�ាចយរាិលរមរណ់ដណ៍សយច់ែាុនរា ណំនច់ស គឺេាត�ន��ាេា  

ណំបដណ៍សមចណនមម បុ យរណនេមាាីា ៍ ចី រ៍ល់ាក សិស ណីិលីអំណាំបបចន��នល�បុ ន�លំន�� 

យរបរនេាពា ចយរនរ ាណនអា �សណំណ់ុរណែបលុណហយរសសចី អបបសកំសន 

 

នខា៍ស រឆជចសែបលមចភគរាដណ៍សុ់នេប ានេាាចុ នគស បិាុស នខាា៍ាលីចាំចច២៨,៨៥% 

នខាដ៍ារ៍មចឆ័ាាំចច២៣,៦៨%ស ស រឆជចសៈបំន��ាំចច២៣,០២% នខាែ៍ាំចច២២,៥៨% 

នខាណ៍កស ែេា ាំចច២១,៥៩% នខាេ៍នាាំចច២១,០២% ចី នខាន៍យុ ាំចច២០,៣៦% នស

(ណិមនមាលដណមម័ចល២ ណ៍ស�សសាំចចដណ៍សុ់នេប ាបមរឆជចស-នខា៍) 
 

កំុស ណបឹា់ែបលពា ចដណ៍សុ ់នេប ាុេសមេសរស អា៍ី សិ៤នចស មចាំចច ៣៤៤្រអ� ដ ស្ ឆល 

បុ ងណសស ខ� ាំចច១៩៦ ននិិូំ ២៥រឆជចសស នខាស៍ នស នខា៍ស រឆជចសែបលមីចមចដណ៍សុ េសមេសរកំុស

ណបឹា់ស នេាាចុ នគស គឺាស នខាេ៍�ណសហចុាំចច៣៤,៤៨%ស នខាំ៍� ់ចមាំចច៣៣,០៣%ស នខាំ៍� ់េប  ំ 

ាំចច២៨,៥៧%ស ស នខាប៍ែ�ាំចច២៨% នខាន៍ណយមរស ចី នខាា៍ិ កាុាំំចច២៥%ស នខាា៍េ�ែ�  

ាំចច២៣,២៨%សចី នខា៍ណ៍លាំចច២២,៨៣%សនស(�័ា៌មចលម�ីាណិមនមាលដណម័មចល៣) 

 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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�យែ�រិិ៦់៖  ឆួនិ់ររដលយដផជ់រលចះេ ឆ អឆផិិ់៤�ះេ អ២០១៧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នមកំុសនចណបឹា់ដណ៍សណរុាំចចស១២៨ក់ស(៧,៧៧%) ចរេា ១,៩៦%ស(៣៣ក់)  ន�យចស េប ំ២០១២ស

មចាំចចែាស ៥,៨១% (៩៥ក់) ន ដណ៍សុឆំិ់ សិ១/នចណបឹា់រ សិ១ណរុាំចច២៣៤ក់ស (១៤,២២%) 

ចរេាាំចច២,៦៥%ស (៤៥ក់) ន�យចស េប ំ២០១២មចាំចចែាស ១៨៩ក់ស (១១,៥៧%)ស នស ដណ៍សុ 

ឆំិ់ សិ២/នចណបឹា់រ សិ២ណរុាំចចស ១១៥ក់ស (៧%) ថាណរប ៣,០៤%ស (៤៩ក់) ន�យចស េប ំ២០១២ 

មចាំចច១៦៤ក់ស (១០,០៤%)សនស ដណ៍សុណមឆីណរុាំចចស១ស៤៦៣ក់ស (២២,០៥%) ថាណរប ២,១៨%ស

(១២៧ក់) ន�យចស េប ំ២០១២សមចាំចចស១ស៥៩០ក់ស(២៤,២៣%)សន 
 

�យែ�រិិ់៧៖�ច�រៀរចីៀរឆួនិ់ររដលយដផជ់រលចះេ ឆៃាគររណ�រជតារសបរជ 

          ាិងគររណដចយ ង្ បជឆិ អឆផិិ់៤�ះេ អ២០១៧ 

 
 

 

 

 

 

 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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នមកំុស នចណបឹា់ដណ៍សរណ់គបេុឆចមមុុណរុាំចចស ៩២ក់ស (៧,៩៦%) ច�ណេាជង 

គបណន�បា ុាីែបលមចាំចចណរុែាស ៣៦ក់ស (៧,៣៦%) ន ដណ៍សុឆំិ់ សិ១/នចណបឹា់រ សិ១ស

រណ់គបេុឆចមមុុណរុស ាំចច១៩២ក់ស (១៦,៨៥%)  ខៈែបលគបណន�បា ុាីណរុ 

ាំចចស ៤២ក់ស (៨,៣៥%) គឺឆិណជងគបេុឆចមមុុ២ប នស ដណ៍សុឆំិ់ សិ២/នចណបឹា់រ សិ២ 

រណ់គបេុឆចមមុុមចភគរាណរុស ៩,៤១%ស (៤៨ក់) ច�ណេាជងគបណន�បា ុាី 

ែបលមចភគរាណរុស ៦,១៦% (៦៧ក់) នស នេាែេស ដណ៍សុណមឆីរណ់គបេុឆចមមុុស

ណរុាំចចស១ស០៥៥ក់ស (២៨,៥៣%)  ច�ណេាច�េដ�ររជងគបណន�បា ុាីែបលមចាំចច ណរុែាស

៤០៨ក់ (១៣,៩៣ក់) ាុនណ៉សន 
 

�យែ�រិិ៨់៖�ចស្រអ�ចចដ ស្ ឆលយដផះ់សវា�ាងិះសឆអរាល�អឆផិិ៤់�ះេ អ២០១៧ 
 

 
 
េយហ�ី សិ៨បប �កស បុ ាំនណមនមកំុស នចណបឹា់ដណ៍ស១២៨ក់ស មចដណ៍សនមកំុស នចណបឹា់់ាសស ាំចចស

៥១ក់ស នណាាចស ៣៩,៨១%ាចនមកំុស នចណបឹា់ដណ៍សណរុស [ ដណ៍ស�ា័នា មចាំចច៨ក់(៦,២៥%)សចី ដណ៍ស�ា័ស

ាំណណ់មចាំចច៤៣ក់(៣៣,៥៩%)ស ] នស នមកំុដណ៍សននកំុេា់ងណនេលមចាំចច៩ក់ស (៧,០៣%) នស

នមកំុដណ៍សុឆចុាីនបាមភគាីាមចាំចច២ក់ (១,៥៦%) ចី នមកំុស នចណបឹា់ចណ់ុដណ៍ស�ា័ាំណណ់ស

មចាំចចស២៥ក់ស(១៩,៥៣%) ន 
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េមឃំុ�ស� ី

 

 គរា់ណមា ល់កស នខាែ៍បលមចដណ៍សនមកំុស នចណបឹា់នេាាចុ នគស បិាុស នខា៍ណ៍លាំចច 

១៤ក់ស ស រឆជចសៈបំន��ាំចច១៣ក់ស នខាប៍ា់បំ ាំចច១២ក់ស ចី នខាន៍ណយមរាំចច៨ក់ស នស

នានូសាំចចដណ៍សនមកំុស នចណបឹា់ស អា៍ី សិ៤នចមចយរនាចនេា ៏នេាស ាុែច៍ុាំចចាីាាាំរុា 

ន�យចស ាំចចនមកំុស នចណបឹា់ណរុ១ស ៦៤៦កំុស ណបឹា់នស នេ បមយរណីរងម�េុ�រណ់អ ាយរ 

ណ ាមណុស�លីរនកា�កស ាក សិដណ៍សុនមកំុ/នចណបឹា់ន��ាយរមចណីិលីអំណាន��នល�ស ចី ន��ាយរមច 

េណីិលភ�ុ ដណ៍សែបលមចាក សិុណមឆីេសមេសរកំុសណបឹា់នស 
 

�យែ�រិិ៩់៖�យដផច់ស្រអ�ចចដ ស្ ឆលចដល�ាិងថ�់អឆផិិ ់៤ ះេ អ២០១៧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

េយហ�ី សិ៩នចបប �ំបនកា�កស ដណ៍សនមកំុស នចណបឹា់់ាស (ដណ៍សែបលន ាិែាបចុ់នេប ាាក សិុ 

នមកំុស នចណបឹា់នលាបំិ )មចាំចចនេាាចនលាណលុស ស៨៩ក់ នណាាចស ស៦៩,៥៣%  ខៈែបលដណ៍សនមកំុស

នចណបឹា់ចណ់    (សដណ៍សែបលជម ់បចាក សិុនមកំុសនចណបឹា់បំ �សអា៍ីមុចុ)សមចាំចចែាស៣៩ក់ 

នណាាចស ស ៣០,៤៦% ាុនណ៉ស នស ានលខនចពប ់កស ដណ៍សបចិ ិលឱយណុអបបសកំននកប ់មិលេរ ចស

យច់ែានេាាចុ មុចសចី បចច់ាិ�ីនម�ចរាចយរបសកំននបុ ឆស�ាីចនេបារណ់ខមចន 

 

 

 

 

 

 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 
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�យែ�រិិ១់០ ៖�ច�រៀរចីៀរ�យដផជ់រលចះេ ឆ ាងិចស្រអ ចចដ ស្ ឆលយដផ�់ះេ អ២០១២�ាងិ�ះេ អ២០១៧ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

នានេបន�យដណ៍សុ់នេប ាអា៍ី សិ៣ស ចី អា៍ី សិ៤ស នាា នកា�កស ាំចចដណ៍សុ ់នេប ាមចយរ 

ថាណរបននអា៍ី សិ៤ េប ំ២០១៧នច �សស ១៧,៧៨%ស (២ស ០៣៨ក់)ស អា៍ី សិ៣ស េប ំ២០១២ស មេាសមស

១៦,៧៦%ស(១ស៩៤០ក់)សអា៍ី សិ៤សេប ំ២០១៧សសខៈែបលដណ៍សបចិ ិលាក សិុនមកំុសនចណបឹា់សមច 

យរ ចរេាចឡេង  �សស៥,៨១% (៩៥ក់)  េប ំ២០១២សនាស៧,៧៧%ស(១២៨ក់) េប ំ២០១៧ន 
 

 

េសមអ ាយរណ ាមណុស�លីែបលន��ាយរបុ យរនលាណកាដណ៍សបុ �ណ័ីាចនេបាស ខាីា៍នេវាំចច 

ដណ៍សុ់នេប ាុេសមេសរកំុសណបឹា់មចយរ់ាាុសន 
 

 

រ��  ចដង រដ ់ អបណេមណេមរលមា��ីសនលាណកាដណ៍សបុ �ណ័ីាចនេបាស ចី ុណមឆីស

េសមដណ៍សនបាមសូំ អណ់ពប  ែ់ម បុ ណចបីណសិមរ�័ា៌មចននរនណយលា់ពិ ស២៩ ែខមី់ុកសេប ំ២០១៧សសកសស« យរស

់ាាុាំចចដណ៍សនចចស ន��ាំបមចរលាវល់ាំចចស សស �ំុស រមមចស ាស (១)រលាវល់នានលានពលនល 

រណ់រេរ ៈីបលស នស (២)ាវល់ សិាីា៍ដណ៍សែបលមចំ ាិលរមបុ �ណ័ីាចនេបាស ចី (៣)ាវល់ 

បល់យរនេងមាពប ដណ៍សសចី ុមរស» ន 
 

េសមអ ាយរណ ាមណុស�លីបចនលានេា ក «យរជម ់ាុាចាំចចដណ៍សុ់នេប ាុេសមេសរកំុ 

ណបឹា់ នេាមរគបូំ �សរែបលបន៍ា មបចអណចៈកំុស ណបឹា់នេាាចំរុាបចេ់ន�ឆចដណ៍ស 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 
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ភគរាាីាុ នគបុ បប សន�ឆច្រនឈា នបនេប ាេសមេសរកំុសណបឹា់ស គឺសគបេុឆចមមុុស

ចី  គបណន�បា ុាីស»ន 
 

ចលរ ដរ��ឥសាផ អបកំវបគបេុឆចមមុុបច�ចបល់កស«យរេ់ន�ភ�ដណ៍សសគឺន��ាស

បមនពលយររ រណ់បសនហាាដណ៍សេាត�នេឆាណនរ ាណនេាែរ�នលាណមា�ភ�រណ់�នគ» ន ររានេាស

ម� ល�័ា៌មចដណ៍សមមុុស(WMC) ា់ពិ ស២៩សែខមី់ុកសេប ំ២០១៧ 
 

ចលរ�ដ ់ សួរ� ដរ�ែួរ អចុេជចគបណន�បា ុាីស មរភ�កស « គបណន�បា ុាី 

�ីបរដណ៍សំបបចនេាាចម្រនឈា ស នស ាុែចន៍លងណសគីាកស ញុណព� �ឆីបមចមាននន�លែបល 

ដណ៍សបេេំ បចុ់នេប ានេាាចបុ យរនបនេប ាមិលេរ ចនលានចស » ន ររានេាម� ល�័ា៌មច 

ដណ៍សមមុុស(WMC) ា់ព សិ២៩សែខមី់ុកសេប ំ២០១៧ 
 
 

ាំនវពប ់ាាុាំចចដណ៍សុេសមេសរកំុស ណបឹា់នចស ចលរ� ចថ� ឈរានរល អគាការ ាចស

អគាកាេរ ចណមភ�នាចឌ័រ ចី យរអៈី�ឌិចរនណបរីា�ាចេណ ីា�យរករ ស នលានេា កស«េណ បច 

ិ ិលមា ល់កស ាំចចដណ៍សអាចស ់ាាុែនចបំ �សបចនកា�បប សនឈា ន�ឆច្រនឈា នបនេប ា 

មែបរនហាាេណ ចស ាិ�ីនម�នចរមចស ិ�ីនម�បុ យរនបនេប ាុាីេប ំ២០១៣ស ស នបាមសនរយ 

ាំែរចយរនេាបមណេម់យរនបនេប ាុាីេប ំ២០១៨ន មុខស » នស ររានេា� ីិ បុអណុសនណរ សស (RFA) 

ា់ពិ ស០១សែខឹេសេប ំ២០១៧ 
 
 

អចុេជចគបណន�បា ុាីស ចលរតអំវ� សួរ� ដរ�ែួរ បចនលានេា កស « យរអចុម័ាស

នពលចនេបាុលាល�រ អបរគឺមចយរលំបស �សនេវណហយរ សរណ់ខេុំស ុ�ីនណណស ុរណែបលស

មច�ា័ាំណណ់ុមីចមចយចកៈាុនា��សាំែ ណេម់ន�ឆច�ា័នា និ» នស ររានេាៈបំន��ាុណ៍ិស

ា់ពិ ស៣០សែខមី់ុកសេប ំ២០១៧ 
 

អបណេមណេមរលមា��ីសអ់រសំ ចី នាចឌ័រាចអ ាយរខុមែ�ហ�លស ចី ុណមឆីេសមដណ៍សនបាមស 

ូំ អណ់ពប ស ចលរ�ដ�់ ដាឺចរឆ� ដរិ�់របរ  បចមចេមណចរកស « ាំុាណំនច់�សរែបលេាត�ាាីា ៍

ិុេ់គឺស យរន��ា�នីម�ចមាាប់នបនេប ាស ចី េាត�ន ឹាានពលចនេបាណមភ�នាចឌ័រននបុ  

គបចសមាុសាស គីាគិរន��ានមាាំបមចននបុ ាប់នបនេប ាំា់ំបាបណ់បុ យរេ់ដណ៍ស្រនឈា ស
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ូល់ែាមចយរេ់ស េម ណ់ពប រញ ដណ៍ស-ុរណននបុ បប សនឈា នបនេប ារណ់គប�សនលាបល់នេយមស

ន ាិាំចចដណ៍សអាមចយរនាចនេា ស» ន ររានេា� ីិ បុអណុសនណរ សស(RFA) ា់ព សិ០១សែខឹេសេប ំ២០១៧ 
 

 

មីចខុណ�សអា៍ី សិ៣និសយរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់អាី៍ សិ៤នចសនាា នកា�ស

មចយរភេ ់នរ�ាលស លសលប�ស ចី ពំេិេា នម ំ បល់ន�ឆចដណ៍សុ់នេប ាុនមកំុដណ៍ស�ា័នា នស ស រ�� �

ដរាិ�ចាលចេរ ៉រែណឆិ ុន�ភ�ដណ៍សម�សគបណន�បា ុាីសនហាាបចុ់នេប ាុ នមកំុ់ាសដណ៍ស�ា័នា  

ននណបឹា់អិចរស នខាប៍ា់បំ ន ព� េាត�ិ ិលបចយរពំេិស ចី នយាណរនណារមីចេា់�សមា់�សេគ់ស

មឆវេរ ចុាីស ចី អច៍រុាីស ុ�ីនណណ �ិចេុ�លរបរមមុុស នស ុ់ែណ ៍ស ព� បចិ ិលយរនយាស

ណរនណារ ចី ពំេិននបុ េ�័ចលរប��ររាណ ាមនហ�ណសុបុ មា��ីសម� ណ់នេប ារណ់ម� ល�័ា៌មចដណ៍ស 

មមុុសFM 102 េជចិស«មចុណបឆំកច់់ាស» ន   

អបែបលនប��នេល់បមរាៈខមមីចូំ ងណសស ូំ េសណបុ ីា��ីភរមចាំចចណរុស ២៣៥ស

ខមមីចន  ននបុ នកមចមាីពំេិ ចី ណនណារព� មចាំចចស១១៦សខមមីច នណាាចស ស(៤៩.៣៦%) ចី ១១៩ស

បចណរុណំ រស ន បុ មាីូំ នកមចបិាុយរនលាណរនណារស ស ពំេិស នលា សិាីាច៍ស ណម៍សរណ់ព�  

ណីុចស ចច់នេរ ាហិបាីែបលបចងមាស ចី ន��ាីាន៍លាែរចយរែបលេាត�ន��ាកក ់�សនេា យច់ាំែ នស

នាា ា់ណមា ល់នកា�ក នចណបឹា់ុ់់ាសរិនចមចិលី�លេា នម ំ នាយច់ម� ណ់នេប ាសព� ម� ប់ស

បស ចេ្មពប សចី �ុវរដណគាែបលនាាមចមនលារិព� នស 
 

ន នេយមនចគឺុមាីរណ់អបពំេិបមរាៈេ�ចល័រប��ររាណ ាមនហ�ណសុាស 
 

១. នលសអឺុចសនឌា បចនប��នេល់កសស«ខេុំណិមនយាណរនណារសព� សណីុចសចច់នេរ ាហិបាីសនមកំុ់ាសអិចរ 

ចិ�ភ�យម បចស ាណសិស មីចល់ដាម៍គាី នស ណិមំបេុ�លរបរែខារេគ់រិស នមប៍ឆានលា សិាីាស៍

រល់៍មម ំ ាីា៍សយរវរណុ�ា�ីភ�ពា់សនបាមសភ�ល�េនណារសចី អៈី�ឌិចរៈិមីកំុបចល�» ន 

២.ស នលស បចស � សេ បចនប��នេល់កស «រ ាហិបាីស មចនញបណ័�កល�ណណ់ចីេាមីចុច់វបស

ងមាាំណំ រសយរនលាេ់ណនមម បចល�សណមុកប ់បសកំណណ់ណិមណរនណារស !!» 

៣.សនលសគ ់ពសសែ�មុចសរាក បចនប��មាីកស«ពំេិដណ៍ស�ា័នា ាិលរមអៈី�ឌវចរុាីសចី ចនេបា» 

៤.ស នលងណសស នណ ស នហយ  បចនប��នេល់ក «ុគាលែបលមចយចកៈ រ ស មំស ចី ា ់ឆាណ ាមុាី 

�ីាេបបសបិាាាសរ ាហិបាីមីចរ�រចស ដណគានេាា» 

៥.ស ព� ស លសហរស គ ់ បចនប��មាីក «ខេុំន��ាីា៍ព� រ ាហិបាីនម ំ ណណ់ស ខេុំចី ច៍យរបមេច 

ព� ុចីា�» 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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 នេ បមនេល់េុ�លរបរភគនេាាចស បចបប �អំ�សយរពំេិស ចី ណរនណារបល់យរាិលរម 

រណ់ដណ៍សបុ យរបសកំនស ូំ នចបប �ំបនកា�ក េុ�លរបរស ចី ណ ាមូំ មិលគឺមចយរយម ណ់៍ិរ 

របា់គំចីាមុ�ឆីបមចំបាាមមាំនវដណ៍សបុ យរាិលរមបុ យរបរណ ាមស ចី ចនេបា េនេឆចរាិលរម 

អៈី�ឌិចរណ ាមនលាេគ់�ណ័ីានេាមចណយ៍ចុ�លសចី ភ�រ សានេមាចនស 
 

ករអង សតកម : ភាេលចេេធ របសត�ស�ងកេុរបរេេ�េះេ ឆេ�ជេសេរ េស 

                       �កស�បកកមឃុ ំសង ឆត 
 

ករណីសិក្ទ១ី  

 
« មិលនហាុែបលព� ស ស� ា� ណនផ េេិាិលបុ �ណ័ីាចនេបា  នេាមរែាព� ា ់ 

ឆាអៈី�ឌិចរបុ ណបឹា់ំបមចយររ សាំនរ ាចស ា ់បចយរបរ�ីាេបបមាស នហាាព� ា ់ឆាណ ាម 

នេាយក ល់សចី នលាមមណ់ាាមមដណ៍សសេ�មូំ ឆាណេមរលឆស�ភ�េគរមរេចំា់ពរណ់ពា់រ ែបរ »ន 

 

«មិលនហាុែបលព� បចុ់នេប ាុណមឆីេសមេសរកំុស ណបឹា់ គឺនេាមរគបនកា� 

ព� េស ែេ ាាីា៍ិ ុេ់ន��ាយរស មចយចកៈខមណ់ស ណមាបុ យរបរ ចី ាិលរមិណមាភ�បុ ណ ាមបច 

នេាាចនលនស ុ នចនានិយាស ព� ិ ិលបចយរពំេិ�សណំណ់េសមេគរមរស ចី អបឆីាន ស នេវក 

�នគា ់ំបព� ាិលរមបុ យរបរៈិមីស កំុបុ នពលំ ឆំរ�ុំបដណ៍សាិលរមបុ យរអៈី�ឌិចរៈិមីស កំុស

រណ់�ពា់  ុ�ីនណណឆាឆចបារ នេពស  បិាុដណ៍សនមមាា ចណ់ឆរស ុមរំេវស ចី  

ឆច�ីយរុនបាម» ន 

ព�  ស� ា� ណនផ  ុន�ឆចនលខនរយ សិ៤ម�សគបេុឆចមមុុ ចី បចុ់នេប ាស

ុណមឆីេសមេសរណបឹា់បរារ ស េស បិចែ�ស នខា៍បែ�ស បុ អា៍ី សិ៤នច (េប ំ២០១៧ស បល់ 

េប ំ២០២២) ែបលមចណមឆីេសមេសរណបឹា់ណរុស ៩ក់ បុ នកដណ៍ស១ក់ស (១១,១១%) មច�សរ 

គបចនេបា ា 
 

១.សេជចេសមេសរណបឹា់ (នចណបឹា់)           គបេុឆចមមុុស (េសណ) 

២. ណមឆីេសមេសរណបឹា់ (នចណបឹា់រ សិ១)  គបេុឆចមមុុស (េសណ) 

៣.សណមឆីេសមេសរណបឹា់ (នចណបឹា់រ សិ២)  គបណន�បា ុាីសស (េសណ) 

៤.សសណមឆីេសមេសរណបឹា់      គបេុឆចមមុុស (ងណស) 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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៥.សណមឆីេសមេសរណបឹា់       គបេុឆចមមុុស (េសណ) 

៦.សណមឆីេសមេសរណបឹា់       គបេុឆចមមុុស (េសណ) 

៧.សណមឆីេសមេសរណបឹា់       គបេុឆចមមុុស (េសណ) 

៨.សណមឆីេសមេសរណបឹា់       គបណន�បា ុាីស (េសណ) 

៩.សណមឆីេសមេសរណបឹា់       គបណន�បា ុាីស (េសណ) 
 

 

ននបុ ណបឹា់បរារ នចសមចស១៤ៈិមី មច ២ ៧៣៧េគតមរ នសា�ុចប ព�  ស� ា�ណនផ  
មចអាុ៣៦េប ំស ននលស�សុិចំេវម៍ារណ់ននុមារ�ុែបលសមចមុខររុ ណីរស ននៈិមីេច់ស

ណបឹា់បរារ សេស បិចែ� នខា៍បែ� ន 
 

ព� មចេ�ា៍ីសិ�ីនម�ចរយរបរសចី ំរាី��មរសបិាានាា 
 

- េប ំ១៩៩៨សបល់េប ំ១៩៩៩ស ប� ់យរណីរេាសមកប ់ សិ១០សសនេាមរ សិលីារមិ�ចី មីចណិ�ា ់នានរយច  

- េប ំ២០០០ស   ាិលនរយចយា់នបរសចី ំុ�បិិ័រននមឆអម� លុ៍ណ� ល� ីុ ប ឆស�ៈនខា ៍

- េប ំ២០១០   ន��ាយរុម�ច៍សីា�ណច ស ែបលិ ិលចកុីា�យរករ សស ចី ុមរ ននណបឹា់ 

បរារ  ន 

- េប ំ២០១២ស   ណមឆីេសមេសរណបឹា់បរារ  

- េប ំ២០១៧ស   ន�ឆច្រនឈា នលខនរយ សិ៤ចី ុ់នេប ាុណមឆីេសមេសរណបឹា់ស 

- ព� បចាិលរមបុ �គាុ៍ណ៍លនរប ុសបិាុស�គាដណ៍សសចី ុមរសចី �គា�មីឆវយរ ុនបាម ន 
   

ព� ស ស� ា� ណិនផ  បចុ់នេប ាុណមឆីេសមេសរណបឹា់ម�សគបេុឆចមមុុស

ាំចច  ២អា៍ី (អា៍ី សិ៣សចី អា៍ី សិ៤) ែបលុអបិ ិលចកុីា�យរដណ៍សសចី ុមរ ន 
  

 

« មិលនហាុែបលព� េេិាិលបុ �ណ័ីាចនេបា  នេាមរែាព� ា ់ឆាអៈី�ឌិចរបុ  

ណបឹា់ំបមចយររ សាំនរ ាចស ា ់បចយរបរ�ីាេបបមាស នហាាព� ា ់ឆាណ ាមនេាយក ល់ស ចី នលា 

មមណ់ាាមមដណ៍សស េ�មូំ ឆាណេមរលឆស�ភ�េគរមរេចំា់ពរណ់ពា់រ ែបរ »ន ព� បចែច�មនិយាក   

« យរបរដណ៍សសចី ុមរ�ីាុមចមរៈណំនច់ខមណណ់ណំរ់កំុសណបឹា់ គឺដណ៍សេាត�ែាបសកំូំ បុ ណបឹា់ស

ចី បុ េគរមរសេាត�ែាំបមចណនមម ដណ៍សបុ េគរមរសចី បុ ណ ាម»នសុ នចនានិយា ដណ៍សេាត�ែាមចាក សិ 

ណំនច់បុ យរអ់រិំចបុ រកស �សនេវិចមចន�លននុមាម៍ានេាាចុ រ�ុនស ុ�ីនណណ ុមរេាត� 

យរិ ិលាំនបស សនរយចណិេាសលិាលណ់នបាមសអៈី�ឌិចរូំ បុ េគរមរសចី ណ ាមូំ មិលនសបិនាបនហាា 

យរបរដណ៍សស ចី ុមរ�ីាុមចមរៈណំនច់ែបលនាា ូំ អណ់ពប េាត�ែាាាីា៍ិុេ់ន ុ់ែណ ៍ស

ពប េ្មបចនាាមចនេា ននបុ ណបឹា់ស បិាុុមរនប ់យរនរយចណិេានាន��ាយរនរ ាេែបល 

ន��ាំបាវល់បល់យរណីរន នលាណ�សនច េគរមរមាាំចចបចាំណងណសនាន��ាយរនននេរេនិណ 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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បិនាប �ពា់បា់ ់ឱយណបុ យររ៍ល់ន�លន�លេគ់េពច់ណំរ់ិចុ ចី នបាមសំ បិចុិ ិលបចយរ 

អ់រនំនមលនរយចរ ែបរន ុ�ីនណណ ុមរាិាុបា់ ់បុ យរិ ិលបចយរ� បលស ចី យរច់ 

ញា់មំ យរវរឆំ ឺនរប ុស េ�មូំ បា់ ់ឱយណុនេាាច ន ព� ច៍នលានេា កស ា�ុចបយរបរដណ៍សស

ចី ុមរននបុ ណបឹា់មចភ�មម�សនេាាចស បិាុយរ�ីចីាបារកនវស ណំរលិចស ចី ិ ិលនណញ�ច  

ំនា ាុនបាមន 
 

មិលនហាុែបលព� បចុ់នេប ាុណមឆីេសមេសរកំុស ណបឹា់ស (ន�ករ ស្ នឈា នននលខ 

នរយ សិ៨)ននអា៍ី សិ៣ស ចី បច្រនឈា នននលខនរយ សិ៤ អា៍ី សិ៤នច «គឺនេាមរគបស

នកា�ព� េស ែេ ាាីា៍ិ ុេ់ន��ាយរស មចយចកៈខមណ់ស ណមាបុ យរបរ ចី ាិលរមិណមាភ�បុ  

ណ ាមបចនេាាច នលនសុ នចនានិយាសព� ិ ិលបចយរពំេិ�សណំណ់េសមេគរមរស ចី អបឆីាន ស

នេវក �នគា ់ំបព� ាិលរមបុ យរបរៈិមី-កំុបុ នពលំ ឆំរ�ុំបដណ៍សាិលរមបុ យរអៈី�ឌិចរ 

ៈិមី-កំុរណ់�ពា់  ុ�ីនណណ ឆាឆចបារ នេពបិាុ ដណ៍សនមមាា ចណ់ឆរស ុមរំេវស ចី  

ឆច�ីយរុនបាម» នស ុ នចនានិយាស ព� បចរនកា�កស មីចមចេាីមាស ឬិ ិលបចមាីរីគច់អ�សគរ 

ំបា់ណមា ល់�សណំណ់ុរណុននបុ ណបឹា់រណ់ពា់និ  ន 
  

��ីសមដណែ៍បលព� បចនេាេបណ់នបាមសូ់ូ�យរពំេិ�សេុ�លរបរបុ ណបឹា់ន�លននណ

កនបនេប ាសគឺព� បចាិលរមឆាេុ�លរបរនេាយក ល់សចី ាិលរមរល់ណមាភ�ននបុ ៈិមីសណបឹា់ 

រណ់ពា់ន 
 
 

យចកៈចរ៍ណ់ព�  គឺា ់យម ាុឆំិ់ សិ១ស ឬឆំិ់ សិ២ននអា៍ីនេយាុស ចី ា ់ច៍យរបរនលា 

ីា�យរដណ៍សស ចី ុមរនិយានស ប� ់់�យីរណ់គៈមា �ីយរិ ិលចកុីា�យរដណ៍ស ចី ុមរ (គច)ស

ណរុាំចច៦ ១២០ ០០០នរយលសបុ នកស៣ ៩៩៦ ០០០នរយលណេម់នណញណ ាមស ចី ២ ១២៤ ០០០នរយល 

ណេម់ីា�េឆំុគចស ស ់�យីភគនេាាចានារប��ររាននបមៈិមី ណបឹា់ស ចី បមរកន នូុស

េា ណ៏នេាស ព� ននែាមចពប េ្មបុ ន�លអចុ�ា៍យរបរស នេាមរែាេុ�លរបរមីចណិ� 

ាាីា៍ិ ុេ់បុ យរាិលរមុមាណបឹា់សនស 
 

�ជីចយរនេងមាពប ដណ៍សសចី ុមរននបុ ណបឹា់រណ់ខមច ព�  ស� ា ណិនផ បចណច ែច�មស
បុ អំេុ ន�លាុិលកយរននណកនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់ស េប ំ២០១៧ស កាស «ចស ឆា 

េុ�លរបរំ បមចយររ សានេមាចសុ�ីនណណបុ �ណ័ីាដណ៍សសចី ុមរ» នស 

ព�  ស� ាណិនផ បចណំិម�រកស«ណិមរ៍ល់�គាុ៍ណ៍លែច�មនិយាបល់ដណ៍សនបាមសំបមច 

យរាល់បស យច់ែាិិលំិិលា ុ�ីនណណ ណិមរឆរេរ ៈីបលឆាឆំរ�ុសន ឹាាសចី អចុ�ា៍ាច៍យរ 

នលា សិាីា៍សចី នេងមារល់ពប រណ់ដណ៍សែបលុណមឆីេសមេសរសកំុសណបឹា់» ន 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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ករណីសិក្ទ២ី 
 

«មិលនហាុែបលឆេមស�ំបខេុំាិលេេិយរបរបុ �ណ័ីាចនេបា នេាមរែាខេុំមចយរពំេិស ចី នលាស

សិាីា�៍សេសមេគរមរស នស មិលនហាុាំ នកគឺ ខេុំា ់បចិ�ីនម�ចរយរបរស ា ់ឆាីា�យរបុ ណ ាមុាីស

ចី ន��ាយរំបមចាមម ភ�សបុ នពលំ ន��ាំបេនិណុាីមចយរ អៈី�ឌិចរនាមុខុលំេ់សុ�ីនណណស

យរនេងមាពប ដណ៍សសចី ុមរននកប ់មិលេរ ច»ន 
 

នលងណសសឈាល�ចាលីរ ុណមឆីគបណន�បា ុាីសចី បចុ់នេប ាុនចណបឹា់រ សិ២ស

ាចេសមេសរណបឹា់ំ� ់េណស ស េស េ��បីរស នខា៍េ��បីរស បុ អា៍ី សិ៤នច (េប ំ២០១៧ស បល់ 

េប ំ២០២២) ែបលមចណមឆីេសមេសរណបឹា់ណរុស ៩ក់ បុ នកដណ៍ស៣ក់ស (៣៣,៣៣%) មច�សរ 

គបចនេបា ា 

១.សេជចេសមេសរណបឹា់ (នចណបឹា់)           គបេុឆចមមុុស (េសណ) 

២. ណមឆីេសមេសរណបឹា់  (នចណបឹា់រ សិ១)  គបេុឆចមមុុស (េសណ) 

៣.សណមឆីេសមេសរណបឹា់  (នចណបឹា់រ សិ២)   គបណន�បា ុាីសស (ងណស) 

៤.សសណមឆីេសមេសរណបឹា់      គបេុឆចមមុុស (ងណស) 

៥.សណមឆីេសមេសរណបឹា់       គបេុឆចមមុុ  (េសណ) 

៦.សណមឆីេសមេសរណបឹា់       គបេុឆចមមុុស (ងណស) 

៧.សណមឆីេសមេសរណបឹា់       គបណន�បា ុាី  (េសណ) 

៨.សណមឆីេសមេសរណបឹា់       គបណន�បា ុាីស (េសណ) 

៩.សណមឆីេសមេសរណបឹា់       គបណន�បា ុាីស (េសណ) 
 

ននណបឹា់ំ� ់េណនច មច១០ៈិមីស ២៥០៩េគរមរែបលមចេុ�លរបរណរុស ៩៥៨៣ក់ស

បុ នក ដណ៍សស៥០១៣ក់សន 
  

ា�ុចបស នលងណសសឈាល�ចាលី រ�មចអាុស ៤២េប ំស មចម� មសនឈា ណសម ណុយច់រ ីិ លស (ន ណុខ)ស

ចី មចិចងណសាំចចស ៥ក់ រណ់ននៈិមីិំច់ស ណបឹា់ស ំ� ់េណស េស េ��បីរស នខា៍េ��បីរស នស

នលងណសសមចេ�ា៍ីសិ�ីនម�ចរយរបរសចី ំរាី��ម៌សបិាានាា 
 

- ប� ់យរណីរេាសមកប ់ សិ៨ 

- េប ំ២០០៨ស ណមឆីអាីា�ចា៍ររណ់គបណមស រ បុសស ចី ាិលរមណន ាឹយររ នបនេប ាស

កប ់ុាីស 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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- េប ំ២០១២ស ន�ឆច្រនឈា ននលំេ់នលខនរយ សិ៤ាចគបណមស រ បុសននបុ ណបឹា់ 

ំ� ់េណ ន  

- េប ំ២០១៤ស នចណបឹា់រ សិ២សិ ិលចកុយរបរណ ាមីា�សចី ណណ៍់ជប ់មជរៈឆំចណស 

  េប ំ២០១៥ស នលសិីាបសាណ់ ុនចណបឹា់រ សិ២រណ់គបណន�បា ុាីែបលបចិ ិល 

  មរភ� ន 

- េប ំ២០១៧ស  ន�ឆច្រនឈា  ននលំេ់នលខនរយ សិ១សចី ុ់នេប ាុនចណបឹា់រ សិ២ ន 
 

 

នលងណសស ឈាល� ចាលី រ ុ់នេប ាុនចណបឹា់រ សិ២ាចណបឹា់ំ� ់េណស េស េ��បីរស

នខា៍េ��បីររណ់គបណន�បា ុាីបចាំចច២អា៍ី(អា៍ី សិ៣ស ចី អា៍ី សិ៤)ស នេាិ ិល 

ចកុយរបរណ ាមីា�សចី ណណ៍់ជប ់មជរៈូំ �សរអា៍ីេ�មុពប  ន 
  

មិលនហាុែបលឆេមស�ំបនលងណសាិលេេិយរបរបុ �ណ័ីាចនេបា នេាមរែានលងណស 

ងណសមចយរពំេិស ចី នលា សិាីា�៍សេសមេគរមរស នស មិលនហាុាំ នកគឺ នលងណសា ់បចិ�ីនម�ចរ 

យរបរស ា ់ឆាីា�យរបុ ណ ាមុាីស ចី ន��ាយរំបមចាមម ភ�ស បុ នពលំ ន��ាំបេនិណុាីមច 

យរអៈី�ឌិចរនាមុខុលំេ់សុ�ីនណណសយរនេងមាពប ដណ៍សសចី ុមរននកប ់មិលេរ ច ន នលងណស 

ចន៍ិយាក  ពប ដណ៍សស ចី ុមរ�ីាុមចមរៈណំនច់ស �សនេវពប េ្មរណ់ដណ៍សនាាមចនេាាចស

បិាុយររនំលៈំវចសយររនំលៈនណ�ណច��ៈស អំន�ាហី រសនលនស បិនាប នាា េាត�ែាាាីា៍ិ ុេ់ែ់ូំ 

ឆា�ពា់ ចី េុ�លរបរូំ អណ់បុ ណបឹា់សន 
  

យររ ែបលនលងណសបចុ់នេប ាុនចណបឹា់រ សិ២បចបល់នា២អា៍ីស (អា៍ី សិ៣ស

េប ំ២០១២ស ចី អា៍ី សិ៤ស េប ំ២០១៧)ស គឺនេាមរែានលងណសបចណមាេគ់ណមាភ�ននបុ ៈិមី ចី  

ណបឹា់ស ែបលុមិលនហាុន��ាំបេុ�លរបរនបនេប ាពំេិនលងណសស ចី នឆាុ់នលារិពា់បុ យរនេមា 

េុ�លរបរននបុ ណបឹា់សន 

ាំែេណមាភ�មម�សុមាពប ដណ៍សស ចី ុមរននបុ ណបឹា់ស គឺនយ៍ានានលាយរាុរប�� 

ររាអំ�សអកម័ា  ឆេមស�ដណ៍សនា�ីចីាបណុខភ�២ប បុ ១េប ំស ន�លែបលដណ៍សណេមលិចេាត�កំនាមចកសរ 

ន�ិប ចី អំន�ាហស រ នេានេាេបណ់ប� ់់�យីែបលុមិលចី�ីរណ់ណបឹា់មចាំចច២លចនរយលបុ  

មាេប ំណេម់រប��ររា នសាំែុមរមចអ ាយរស(BFD)សឆាដា�មមសចី អ ាយរ (VVSIOM) ឆាបម 

េសមនពលនលនានលាុមរសន 
 

 នលងណសសឈាល�ចាលីរបចណំិម�របិាានាសា 

 ណិមរឆរេរ ៈីបលឆាឆេមស�េគតបប ា់ុមរំបអណ់�សាីា៍�សន់មាមសនបាមសំ បែរបណីរាំន 

     ិិនាមចភ�យច់ែាេនណារនេា សន 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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 ណំុែច�មេប់ដា�មមមិលចី�ីកំុស ណបឹា់ នបាមស ឹរលិលភ�ន��ាណមាភ�រប��ររាអ់រ ំ

បល់េុ�លរបរំ បបចនេាាចប នស 
 

៣-  រសវិី់ាចនបាាេ រលជឆិររដលគររណ�់អេ់�រ�ព យដផ ់ាិងររមរ 
  
 

 បុ បំនា រយរាុិលកយរននណកនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់ស េប ំ២០១៧ស ច់�សស

ា់ពិ ស២០ស ែខដណភស បល់ា់ព សិ០២ស ែខមី់ុកស េប ំ២០១៧ស (១៤ា់ព)ស គបចនេបាូំ ១២បចន��ា 

ណមាភ�ននណកសនបាមសបប �បល់អបនបនេប ាចិ�មា��ីសចនេបារណ់ខមចបុ យរបសកំសចី អៈី�ឌិ 

កំុសណបឹា់សបុ នក៏បចបប �ចិ�មា��ីសចនេបាូ់ិ ចស ពប ដណ៍សស ចី ុមរស នបាមសនេងមាបុ ស

អា៍ី សិ៤នចរ ែបរនស 

 មា��ីសចនេបាស ចី យរណច ណំនច់ន នេយមនចស បចបងណ ់នា��សមា��ីសាុមិលរណ់

ម� ល�័ា៌មចដណ៍សមមុុស FM 102 ចី ន�ិីយអបម៍់� ីិ បុអណុសនណរ សែបលបចរប��ររាបុ អំេុ ន�ល

ាុិលកយរននណកនបនេប ាស ចី បចបងណ ់នា��សរបាយររ ណន ាឹយររ រណ់ខុមែ�ហ�លណ៍ស�សស

«យរាិលរមចនេបារណ់ដណ៍សបុ យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤សេប ំ២០១៧» 

េ�មូំ បងណ ់�័ា៌មច�សន�ឆចដណ៍សបុ ាំច់នពលនលរណ់ខុមែ�ហ�លាំចច៥នខា៍ គឺស នខា៍ំ� ់�ំស នខា ៍

ំ� ់ចមសនខាំ៍� ់េប ំ សនខា៍បែ�សចី នខា៍េ��បីរន 
 

បរ សិ១១ ាសមា��ីសចនេបាកប ់ុាីរណ់គបនបាមសនេងមាពប ដណ៍សសចី ុមរ 
 

�.រ រសវិី ា់ចនបាររដលគររណ ចឈ បគររណាចនបា 

១ រ�ល់ឆិចេុឆចនេាាគីាា់មចិ�នណញាុបប សំនា ាស ាុបប ស

អវហរ�ីវហរស បប សមរភ�ស នណយ�នេេគរមរស នណយ�នេមប ់ននស

ចី អា៍ណព� ័៉ណពប ាីែខារ ន 

គររណ�រជតារសបរជ 

២ េុឆចេគ់រិិ ិលបចនណញ�ីចីាប ចី � បលឆំ ឺយច់ែាល�

េនណារបមម� លណុខភ� ចី មចកសរន�ិបរណ់របរ នស េុឆចេសេ 

ចី អបខ�លិលភ�ិ ិលបចនណញ�ីចីាប ចី � បលឆំ ឺនេាា

 ់ា់មននបមម� លណុខភ� ចី បមមចកសរន�ិបរណ់របរ ន 

៣ កំុ-ណបឹា់ ចសមាុមចអចុ� ីិ  ល័ាមាេា ាីា ន េស សងណស ខ�

ចសមាុមច� ីិ  ល័ាមាេា ាីា ចី មចមលមណីរនេាាច

�េបាបមៈិមីសនបាមសំ បុមរ ចី ាុ�ឆចបចនរយចណិេាេគ់ពប ន 

៤ ិ់មឹា់យរឆ�បិរនេគគ ន�បចស ែល ណុសណ ស នចរមាស ចី យរ គររណដចយ ង្ បជឆិ 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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ឆ�បិររមិ�នៈិនានលាដណ៍ស ន 

៥ ន ឹាាមិលចី�ីឆិចបល់ឆចែបលបារ នេព បិាុស ចណ់ឆរស ដណ៍ស 

មចារកនវន 

៦ �េ ស េណីិលភ� ចី នលាមមណ់យរបរចគរបលនបាមសកំុ-ណបឹា់

េនេាណុ�ា�ីភ� ពា ចនេគគ ន�បច ចី ពា ចអំន�ាហស រន 

៧ ន ឹាា សិរររយរបរឆិចេុ�លរបរ បិាុនណញមជរៈមីចនរ ាណ 

នអា ស មីច�ុរលា បិាុស យរន��ាអាណ៍ព� ័៉ណពប ាីែខារ 

ណំុេាំនា ាស នណយ�នេេគរមរស នណយ�នេមប ់ននស ឬេមរនរប  

និយាឆិចេុ�លរបរន 

៨  វមិឆវយរអំណានណញមជរៈស គឺចស ិ ិលបច់�យីស ៥០ស មឺុចស

បុលម រអនមរីបុ យរអៈី�ឌវចរកំុសណបឹា់ចសមាុស េណីចនាគប 

ណនេបុាី ប្នេប ាេប ំ២០១៨ស គបណន�បា ុាី ចស ិមម ់ 

់�យីមកំុសណបឹា់នបាមសនរយាំែ ែាអៈី�ឌវសកំុសណបឹា់សុ�ីនណណ 

ឆាពំវរនម ំ នានលាដណ៍សស ចី ុមរស (ស នាា ចស ែ ែា់�យី១៦,៥%ស

ាច់�យីុាីូំ មិល)ន 

៩ នលាានមឹា យរនពរ�ណីិលីនណរ សភ�េុរដណស៍ ចី ណមភ�នាចឌ័រស

ែបលុនពលយររ េគសាចលិលីេុ�ីនាាបន 

គររណែ៊�រាដរាិររិណ 

១០ ខីាខំែណ� រយរបរឆិចេុរដណ ៍ុ�ីនណណដណ៍សននបុ មិលេរ ចន 

១១  លឹ�ៈបាងណរលបុ យរណីរ ចី សឡឆិចាុ�ឆចសាុ�ករ សបុ 

មិលេរ ចសនបាមសយាណមូរ ស មំ ចី េប េុ ៈមឺកម ន 

១២ រ�ល់ឆិចចិ�ណុខណុ�ា�ីភ�ល�ននបុ មិលេរ ច នស មីចំបមចនចរលាស

នចរមច់ស ឆ�បិរស នណ�នេគគ ន�បចស ែល ណុសណ ស ិនលាាណនចមិ 

េសម ាិា �ំននបុ មិលេរ ចនេាា ន 

១៣ - ឆំរ�ុេគតន�ិបំបាាីា៍ិ ុេ់�ីចីាប ចី � បលឆំ ឺឆិច

េុរដណន៍នម� លណុខភ�ស �ីនណណចណ់ឆរ មបស ូរស ចី 

ិ ិលណន�បា កក ច់នេាពា ចយរនរ ាណនអា  េ�មូំ នរយាំំបមចស

រ់ាចស៍ ឬមន� បាណមងណអាបសឆបបិ ចអបឆំ ឺណន�បា កក ច់ 

នាម� លណុខភ�ស ឬមចកសរន�ិប នស ុ�ីនណណស មីចំបអបឆំ ឺមម ់

នេាខ�េប់ណេម់� បលនេាាន 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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- ខីាខំនរយាំេសមេគតន�ិបណា័េគាីា ៍ ចី នរយាំមា��ីសាុ�ីចីាបឆំ ឺឆិច

បល់េុរដណស៍ ននបមណ� មិលេរ ចកំុ-ណបឹា់ស ចី ម� ល

ណុខភ�កក ន 

១៤ នលាណកាយរអៈី�ឌិចរដណ៍សស ចី ុមរ ំបបចរ សាំនរ ាចេគ់�ណ័ីាចិ�ាំរ�ិ 

យរាចេុ�លរបរា ់បច ន  

គររណសសររាណ 

�រជីិរចឆាត 

១៥ លុំបា់យរឆ�បិរដណ៍សស ចី ុមរ នស លុំបា់នេគគ ន�បចែបល 

ឆិលី�លប៏�ំមនលាិចែខារេគ់រិ ន  

១៦ ុ៍ណ៍លាំនបស  ចី ាំនន��ាបល់ុមរស ាុ�ឆចស ាុ�ាស 

នេារ�ល់ចិ�អបររិររ  ិំក់ិំច អ ាយរនេរេនិណនបាមស 

ឆាបល់ុមរ ន 

១៧ ឆានលាាំនា ដណ៍សំ បមចគំចីាាាបេឌីាបមាំច់ចសមាុ នេា 

ាមប�បមរកសរ�ល់ឆំចាណេម់ុមរសឆច�ីយរសនា ំេវ ន 

១៨ ន ឹាាមចកសន�ិបបមៈិមី នបាមស�ីចីាបឆិចេុ�លរបរនេាមីចគីា 

ាាមមន 

១៩ េាត�ន��ាំបបចចិ�រលីាមាស ចី ណុ� បលំបបចេនណារ នបាមសយា់ 

ច�ាចិ�ឆំ ឺេុ�លរបរ នេា�ីចីាបែរ�ឡិំបបចាបណ់លណ់ 

រល់ិំចី�ណែបលកំាិល�សេនិណឆីាន  នេវញុរលាវល់ 

េា នម ំ បល់េុ�លរបរសមុចចស េ់ល់ននបម សិរររកកសន 

២០ បវ់�លមាុមរនេមាបមរក ន រេរ ៈីបលមជររបរ

េុ�ីនាាបបចន ឹាាាច៍យរ�ីនណណុ ចី រ�ល់ណច� ័ចនលា

អចុណព� អច៍រុាីុនេាាចសមចូំ អចុណព�  ណ�ស�សណីិលីុមរស �ី�សម

ែច�មស ណ�ស�សយរាិលរមរណ់ុមរន ុ�ីនណណអចុណព� នលខស ១៨២ស

ណ�ស�សយរបមេបមសចី យរលុំបា់�លមាុមរននបមរក ន 

២១ �បឹ ិ់មឹា់ អំន�ានចរមា នា ិំនចា  អំន�ាអណសល�ម៌  ហស រ

បុ េគរមរ យរារាររលីា ចី នណ�នេគគ ន�បចនេា�េ ស យរ

អចុ�ាប៍មាច៍យរ ចី ាប់ែបលមចងម់ នបាមសំ បមចណច៍ីណុខ 

ណណ� ់ជប ់បុ ៈិមី កំុសណបឹា់ យច់ែាេនណារ រុា�សយរៈ័ានម ាន 

គររណុ�រររួរសួជឆិ 

២២ បវ់យរនេាេបណ់នេគគ ន�បច អំន�ាហស រស ចី យរវរណុ�ា�ីភ�

េុ�លរបរូំ េសណសូំ ងណសសន 

គររណតាជឆិចាេស 

�រជីិរចឆាតរសបរជ 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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២៣ រ�ល់នណញមជរៈំបូច់ន�លន�លសចី មីចគីាាេម�សេុ�លរបរ

នេាា ន 

២៤ នេងមាពប បស�មសនេាាុា៍ី�ម៌ 

២៥ ន ឹាាមលនរយចនា�និណននបុ មិលេរ ចកំុ ណបឹា់នបាមសរ៍ល់

ឱយណបល់ាុ�ឆចេសេណីរនេាមីចាា់ម ន 

គររណារវតារសបរជ 

២៦ លុំបា់យរារារនេគគ ន�បចននបុ មិលេរ ចកំុ ណបឹា់សន 

២៧ នបណណំអាអំន�ា�ុរលា នេគគ ន�បចសែល ណុសណ សចី នេមានណញ

មជរៈសនេានពរ�បមាប់ំា់ន 

គររណដអរររ្រអ ដងងស 

�រជីិរចឆាត 

២៨ េុ�លរបរេាត�មចបាិ ិលូចស មចន�ិប� បល មចយរ

ណីរេនេាគុភ�សចី េមណសល�ម៌ ន 

២៩ ន ឹាាមសសឡណេម់ាុ�ឆចសន ឹាាយរបរសចី ាំច់និណាររ ន 

៣០ នរយាំំបមចមា��ីស�ុ ណ� លដណ៍សនបាមសន ឹាចណមា�ភ�ាល់បស  

ចី យរាិលរមបុ ីា�យរនណបរីា� ណ ាមសចី ចនេបាន 

គររណ�រជីិរចឆាត

សរ�ធណ ា 

 

 

 

៣១ ជកឱបេុ�លរបរេគ់រិិ ិលបចនណញ� បលណុខភ� ចី 

�ីនេពនេល់េគ់េពច់�សម� លណុខភ�ននបមកំុ/ណបឹា់ 

េនេាគុភ�សចី យរិ ិលខុណេាត�ខមណ់ ន នាា ចស នរយាំំប

មចយរាិលរមាំែរណ់ណមគមេុ�លរបរបុ យរេិេិ ់ ចី 

នម ំនមាលម� លណុខភ�កំុ នបាមសន��ាេា ណំបម� លណុខភ� 

មចណមម រៈរយី� រល�េគ់េពច់ មចកប ំ� បលល� ចី េគតន�ិបល� ន��ា

យរនេមាេុ�លរបរនេានណាាភ�ពប  ចី នពរ�បមណ ់៍េរេម 

ណសល�ម៌� ីុ ប ឆស�ៈេគតន�ិបន 

៣២ នរយាំំបមចណហគមចរឆាពប នា��ីនាមននបមមិលេរ ច ុ 

�ីនណណ ឆាពំវរបល់ចណ់ឆរ ឆចេសេពា ច សិ�ស  ុមរំេវ ចី 

ឆច�ីយរន 

៣៣ នរយាំឱបមចណ� �យរបរែបលមចយរាិលរម�សអបវ់�័ចល

ូំ ឡា នបាមសាិលរមបុ យរអ់រ�ំលរបរស លុំបា់យរនេាេបណ់ 

ចី យរឆ�បិរនេគគ ន�បចន 

៣៤ ពំេិបល់ាុ�ឆច ចី ាុ�ករ សែបលមីចមចលិលភ�ចយ៍រណីរបល់

កប ់� ីិ  ល័ា ចី មប� ីិ  ល័ាំបិ ិលបចចិ�យរ�ុ ណ� ល



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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� ីុ ប ឆស�ៈ ចី ិុចណេម់ន ឹាាមុខររនេាខមចេ  ន នាា ចស នេឆាណ 

នរ ាណម�ច៍សឆំក�េា ាីា១រិបុ ១កំុំបឆាាេម ់ិីណស ចី ពំេិបល់

ាុ�ឆចនបាមសិ ិលបចយរបរល�ន 

៣៥ ជកំបបចេបបកិចនចរណ់េុ�លរបរេគ់រិបចិ ិល

យរអ់រលំ� នេានណាាភ�េា ាីាំរុាបចនរយចា់កប ់ សិ៩ នេា 

មចាំនបស មិលេរ ចេគសេគ់េពច់ណេម់អកគាល�េនណារន 

នាា ចស នរយាំំបមចណហគមចរេុ�លរបរស ឆំរ�ុយរអ់រ ំំ បមច

គុភ� នបាមសន��ាេា ណឱបមលនរយចមចេគតនេ បចល�ស មា��ីស 

ណីរល� ចី រមី� ចណីរល�ន 
 
 

បរ សិ១២ស ាស មា��ីសចនេបារណ់គបបមកំុស ណបឹា់ចសមាុស ែបលបចណច នេាន�ឆចស

ដណ៍សនបាមសនេងមាពប ដណ៍សសចី ុមរស 

 

  

 

 

 

 

 

ន�ឆចដណ៍សបុ ាំច់នពលនលរណ់ខុមែ�ហ�លាំចចស ៥នខាគឺ៍ស នខាំ៍� ់�ំស នខា៍ំ� ់ចមស នខាំ៍� ់េប ំ ស

នខា៍បែ� ចី នខា៍េ��បីរសន 
 

 

�.រ 
រសវិី់ាចនបាររដលគររណះស�្រអ�

ដ ស្ ឆល 

ចររបតាយដផ ់ ចឈ បគររណ�

ាចនបា 

១ ំន��ាក សិរណ់ខមចំបយច់ែានម ំ ែច�ម

និយាបុ យរឆានលាមមណ់ដណ៍សស ចី ុមរស

បចែណ� ាល់�សយរស អៈី�ឌិណ ាមនរប ុស

រ៍ល់យរអ់រសំបល់�ពា់សន 

នលងណសស បំុស នមៈ័�  ុ់នេប ា 

ុឆំិ់ សិ២ ននកំុអ ាបនមមស

ងណសេបំ់ នខា៍បែ�  

គររណ      

�រជតារសបរជ 

 

យរននណកនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់ 

អា៍ី សិ៤ស េប ំ២០១៧នច ន�ឆចដណ៍ស្រនឈា បចន��ាយរ 

ននណកបមមា��ីសចនេបាកប ់ុាីស បប ��សណមីិលីរល 

ែបលបចម ូំ អណ់បុ ស កំុស ណបឹា់បុ រាៈន�ល៥េប ំ 

ចម មស ចី បចន��ាយរណច ែច�មនិយានាបមាេមត�យរបុ  

កំុសណបឹា់សនេាែេុ�សពប ូ់ិ ចស ពប ដណ៍សសចី ុមរនស    

យរណច ណំនច់ុបមកំុសណបឹា់នចបចបងណ ់�័ា៌មច�ស 
 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 
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២ ន��ាំបេុ�លរបរមចិំចុាីា៍នលាពា់ 

េ�មូំ ឆាដណ៍សមចារកនវ ុមរ មចុណប 

ចណ់ំបមចភ�ល�េនណារស ចី នលាមមណ់ស

មមណ់ំបដណ៍សបចាិលរមនលាេគ់�ណ័ីាបិាស

ុរណែបរន 

នលងណសស ែ� េាច  ុ់នេប ា 

ុនមកំុ ននកំុេយំ មា រស ងណស 

សិរុណ នខាំ៍� ់េប ំ ន 

៣ មចយរនលា សិាីា៍ំ បដណ៍សាិលរម្រ

នឈា ុន�ឆចេា ិិលំិិលាេ�ម 

ូំ រ៍ល់ឳយណេគ់េពច់បល់ដណ៍សិិូំ  

ណបឹា់ ំប្រនឈា នេាពា ចយរល់ 

បំ �័ា៌មចនេាា គឺន��ានេា នេា 

ាមម ភ� ចី ណុា�រាីភ� េុ�ីនាាប 

ន��នល�ស នេាែរ�នលាល�ច៍ីៈរណ់ 

គបន 

នលងណស យច់ ណម�ណប  ្រ 

នឈា នលខនរយ សិ២ មីចបចុ់ 

នេប ាស ននបុ ណបឹា់ំ� ់េប ំ ស

ងណស សិរុណ នខាំ៍� ់េប ំ ន 

៤ ចស ំន��ាក សិស ំបយច់ែាេនណារនេា  

ូំ យរនលាមមណ់ដណ៍សស ចី  ុមរសរ�ល់យរ 

អ់រ ំំ បុមរេគ់ុពប ន 

នលងណស ហុសមស ណុ�ណ៉រ សស  ុ់ 

នេប ាុស ឆំិ់ សិ២ស ននៈិមី� សិ 

ន ាិ ស កំុគុណស ងណសេបំ់ស

នឈា នខា៍បែ� 

៥ ចស ាិលរមេា ន��ិំហស បុ យរអៈី�ឌិស

ៈិមីស កំុស ចី ឆំរ�ុនលា សិាីាដ៍ណ៍សស ចី ុមរ 

ាិាុនេាមីចនរ ាណនអា នេាាន 

នលងណសស ែហសលស ណុកសម  ្រ 

នឈា នននលខនរយ សិ៩ស មីចបច 

ុ់នេប ា ននកំុអ ាបនមមស

ងណសេបំ់សនខា៍បែ� 

គររណ 

ដចយ ង្ បជឆិ 

 

៦ ចស ឆាដណ៍សនមមាាពា ច សិ�ស ំបមចបសរណ់

នន នសុ�ីនណណឆាដណ៍សមចារកនវស ចី  

ុមរ រ៍ល់នណញ� បលនេាាគីាា់មស

នលងណសស ឆស ណុៈឺច ុ់នេប ា 

ុឆំិ់ សិ២ ននៈិមីៈបំចច់េាស

កំុេយំ មា រស ងណស សិរុណ 
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ចី បបិ ចនាមចកសរន�ិបស ែ �នខា៍បច 

ូច់ាីា៍សន 

នខា៍ំ� ់េប ំ សន 

 

 

៤-   សនត កបស��ាបសក �.ត.ប �ធ/ខប �ឃ/សប ម�ម��្ ា �េូាាេយបេះេ យ  

     ម ងិបកសម់សកេះេ យ ម ងបស���ក�មចបុេមច បេយបេះេ យ  

 

 
 

 

 
 

ាេ រលជឆ ិ

មចដណ៍សែា១ក់ាុនណ៉បុ ាំនណមណមឆីគៈមា �ីយរុាីនរយាំយរនបនេប ាស (គ.ឆ.)ស

៩ក់សនសមចដណ៍សែាស៤២ក់ នណាាចស ស១២,៩៦% ាចាំចចណរុស៣២៤ក់ុុគាលីេខ័� ំនរ ាយរបរស

នន សិណ៍សយរគ.ឆ.ស ាំចចនចមចយរ់ាាុ ៥,៤៨%ស (២២ក់) នាន�យចស យរនបនេប ានេឆាណបំ  

ាំណ រដណស៍ េប ំ២០១៣ស ែបលមចដណ៍សាំចចស ៦៤ក់ស នណាាចស ស ១៨,៤៤% នស ុមាពប នចស ៏មចដណ៍សុ 

ម�ច៍សុ់ីា�ណច រាៈន�លខមសំនរ ាយរបរនន សិណ៍សយរគ.ឆ.ែបរស ាំចចស៥៥ក់ នណាាចស  ៣១,៦០% ាចាំចច 

ណរុស១៧៤ក់សនស 

ាេ រលច�យសជឆ ិ

 

 

 

 

 

 

ដណ៍សននែាមចាំចចាីាាាបុ ាក សិុអបេគ់េគ ស

ចី ចា់ែា យរនបនេប ាេគ់លំេ់កប ់ស ណេម់ 

យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុ ណបឹា់ 

អា៍ី សិ៤សេប ២ំ០១៧សន 

 

ដណ៍សននែាមចាំចចាីាាាននគៈមាយរនរយាំយរនបនេប ាកប ់ 

នេយមុស បិាុស គៈមាយររឆជចស/នខា៍នរយាំយរនបនេប ាសស

(គ�/ខ)មចដណ៍សាំចចស ១១៤ក់ នណាាចស ស ១២,៦៣%ាចាំចចណរុ 

៩០២ក់ស គឺមចយរ់ាាុច៍ីាច៍ាស ០,៧៥%ស (១០ក់)ស

នាន�យចស យរនបនេប ានេឆាណបំ ាំណ រដណស៍ េប ំ២០១៣ស ែបល 

មចដណ៍សាំចចស១២៤ក់ នណាាចស ស១៣,៣៨%សន 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 
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ាុែចាំ៍ចចដណ៍សមចយរនាចនេា ច៍ីាស ០,២៩%ស (៣៩ក់)ននគៈមាយរកំុ/ណបឹា់នរយាំយរនបនេប ាស

(គក/ណ)សគឺ�ស១ ១៩៥ក់ នណាាចស ស១៤,៦៤% បុ យរនបនេប ាុាីេប ំ២០១៣សនាស១ស២៣៤ក់ស នណាាចស ស

១៤,៩៣% ាចាំចចណរុស៨ស២៦៣ក់ បុ យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់េប ំ២០១៧សន 
 

យរនិ�ាចបបចះេ ឆ�ាិងររលដាាករចះេ ឆ  

 

 

 

 

 

 

ាំចចដណ៍សយច់ែានេាាចននកប ់ូស បិាុស គៈមាយរយរេីល័ានបនេប ាស (គ)ស ចី រ់ស

ណចមសនេប ា(គរ)ស មចដណ៍សាំចច៥៨ស ១៧៦ក់ នណាាចស ស ៤៣,៧៧%ស ាចាំចចណរុស ១៣២ស ៨៨៨ក់ស នស

ាំចចនចមចយរនាចនេា ស ១,៧៦%ស (១០ស ២៦៣ក់) នាន�យចស យរនបនេប ាុាីេប ំ២០១៣ស ដណ៍សស

មចាំចចែាស ៤៧ ៩១៣ក់ស នណាាចស ស ៤២,០១%ស ាុនណ៉ស នស ាំែេស ដណ៍សេសមាុនឈា នបនេប ា់ាសស

េប ំ២០១៦សមចាំចចស១ស២៣១ក់ នណាាចស ស២០,១២% ាចាំចចណរុស៦ស១១៧ក់សន 
 

េយហ�ី សិ១៣ ាសាក សិរណ់ដណ៍សុម�ច៍សយរេីល័ានបនេប ាសចី រ់ណចមសនេប ា 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 
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របាយររ ណន ាឹយររ រណ់ខុមែ�ហ�លស ណ៍ស�ស« យរាិលរមស ចនេបារណ់ដណ៍ស បុ យរនប 

នេប ាសនេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់សេប ំ២០១៧»  បចរនកា�សក ននា់ពនបនេប ាបុ ាំនណមស១៣៦ស

យរេីល័ានបនេប ាស មចណមណភ�ម�ច៍សយរេីល័ានបនេប ាុដណ៍សាំចច៣១៥ក់ (៣៨,៦០%)ាចស

ាំចចណរុ៨១៦ក់ បុ នកដណ៍សុម�ច៍សយរេីល័ានបនេប ាភគនេាាចមចាក សិុណមឆី សិ១ ាំចចស

២៨,៨៨%  ខៈែបលាក សិុេជចមចាីាាាាំចច ៧,៦១% ន នូសុេា ណស យរេីល័ា 

នបនេប ាខមមចណុិលែាដណ៍សុ ម�ច៍សយរេីល័ានបនេប ា ចី រ់ណចមសនេប ាបិាុស យរេីល័ានប 

នេប ានលខ០២៣៦ ននៈិមីេាវំ ិចកសមស កំុរមិមស ងណសរន�យ ស នខាេ៍��បីរ2 នស យរេីល័ា 

នបនេប ានលខ០០៤៨សចី យរេីល័ានបនេប ានលខ០០៤៩សសនន ៈិមីន ា្ូលនភម សកំុនព� រសងណសយមិ ស

នខា៍េនាសមចដណ៍ស៤ក់ស(ាំច់នពលនលរណ់គណច)សន 
 

 

៥- អេកសេរឆបរអណ  នតរភេ កតងរគអបក្នេយេរី�ស�ង  

 

 

 

 
  

 អេកសេរឆបរអណ ីឆតី �ស�ង  
 អបណន ាឹយររ ុាីុដណ៍ស ែបលគ.ឆ.បចអចុព� ាីំបាិលរមណន ាឹនមាលបំនា រយរនបនេប ា 

នេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់សអា៍ី សិ៤សេប ំ២០១៧សមចាំចចស៣៩ស៥៥៥ក់ នណាាចស ស៥២,៩៧% បុ  

នកដណ៍ស�ីយរាំចចស ៦១ក់ស (០,១៥%) ាចាំចចណរុស ៧៤ស ៦៧១ក់ម�សណមគម-អ ាយរមីចែមច 

រេរ ៈីបលស ាំចច២១ស នស គរា់ណមា ល់កស យរនបនេប ានលានចស អបណន ាឹយររ ុដណ៍សមចាំចចនេាាចស

នលាណលុ ុ់ែណ ៍ស ណមគមករ សមមុុនបាមសណច៍ីភ�ស ចី អៈី�ឌិចរស (CWPD)បចេ់�េបាអប 

ណន ឹាយររ ដណ៍សសរណ់ខមចបល់នាស២០ស៧១៧ក់សនណាាចស ស៩៩,៦៣%សាចាំចចណរុស២០ស៧៩៣ក់ នសរ សេ 

អ ាយរខុមែ�ហ�ល៏បចន ឹាចអបណន ឹាយររ ដណ៍សរណ់ខមចែបរស គឺាំចច ៦ស ១៥៣ក់ស នណាាចស  ៤២,២០%ស

                                                      
2 របាយររ ណន ឹាយររ រណ់ខុមែ�ហ�លសណ៍ស�សស«យរាិលរមិចនេបារណ់ដណ៍សបុ យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស

ណបឹា់សអា៍ី សិ៤សេប ំ២០១៧» បុ នខា៍នពលនលា នខា៍ំ� ់ចមសនខា៍ំ� ់�ំសនខា៍ំ� ់េប ំ សនខា៍បែ�សចី នខា៍េ��បីរ 

 យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់សអា៍ី សិ៤សេប ំ២០១៧នចសស

អ ាយរមីចែមចរេរ ៈីបលុាីស អច៍រុាីស ាបគិអៈី�ឌិចរស ណ៍ម� ចិិាកក 

េចំននមមុុស ចី គបចនេបាស បចេ់�េបាអបណន ាឹយររ ស

ចី ាំណ រណ់ខមចបមយរេីល័ានបនេប ាបុ កំុសណបឹា់ាចរឆជចសសនខា៍ស

េស ចសមាុស នបាមសាិលរមណន ាឹស នម នំមាលបំនា រយរនរយាំយរនបនេប ាស ន 

បមានលខរមិ�យររណ់ស គ.ឆ.ស បចបប �ចិ�ាំចចអបណន ាឹយររ ុាីស

អចរ៍ុាីសចី ភប ់បរគបចនេបា បិាន នេយមា 
 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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ាចាំចចណរុស ១៤ស ៥៨០ក់ស ែបលាំចចនចមចយរចរេាចឡេង� ៣,៧៦%� (១� ៧៤៤នរលស នាន�យចស ស

យរនបនេប ាុាីេប ំ២០១៣សដណ៍សមចាំចចែាស៤ស៤០៩ក់សនណាាចស ស៣៨,៤៤%)ាុនណ៉សន 

(�័ា៌មចលម�ីាណិមនមាលដណមម័ចល៥) 
 

 

 

 

 

 

 

ុ់ែណ ៍ស រស នាានេា នានលាស នលងណសស អសុាស ណុជ ុអបណន ឹាយររ ដណ៍សរណ់ខុមែ�ហ�លស

ននកំុំ� ់េប ំ ស ងណសំ� ់េប ំ ស នខា៍ំ� ់េប ំ ស បចឆពប ២រស ស ាស រស សិ១ ម�ច៍សយរេីល័ា 

នបនេប ាមីចរ៍ល់អិីភ�ំបនលងណសស អសុាស ណុជ ាិលនបនេប ាស ខៈន�លែបលនលងណសស អសុាស ណុជ 

េាត�មចភរីា�ណន ាឹយររ ននយរេីល័ានបនេប ានលខស ១៥៥០ស ន រស សិ២ស នលងណសស អសុាស ណុជ 

មីចេាត�បចអចុព� ាំបាិលណន ឹាយររ បុ យរេីល័ានបនេប ានលខស ១៥៥០ស ែបលម�ច៍សយរេីល័ា 

នបនេប ានចអអ ក មចអបណន ាឹយររ េគ់នហាាាុែច៍យរ�ីាពា ចអបណន ឹាយររ ខុមែ�ហ�ល 

មប ់នមបុ យរេីល័ានបនេប ានចន នេយាម នេាមចយរាញានម ំ �សអបណន ឹាយររ ដណ៍សរិនចស

ចី មចម�ច៍សគក/ណមន��ាអចរ៍គមចរ នលងណសស អសុាស ណុជ ៏េាត�បចអចុព� ាំបាិលណន ាឹយររ បុ  

យរេីល័ានបនេប ានចសនសសសស 
 
 

 អេកសេរឆបរអណ អន�រីឆតី �ស�ង  

អបណន ាឹយររ អចរ៍ុាីុដណ៍សែបលគ.ឆ.បចអចុព� ាី មចាំចចស១២៤ក់ នណាាចស ស៣២,២៩% 

ាចាំចចណរុ៣៨៤ក់ែបលម�សស ម� ចិិាស អ ាយរអចរ៍ុាីាំចច៣៤ នស ាំចចេសណ-ងណសាចអបណន ាឹ- 

យររ អច៍រុាីមចយរនាចនេា ាំចចស ៩២ក់ �សស ២៩២ក់បុ យរនបនេប ាុាីេប ំ២០១៣ស នាស

៣៨៤ក់បុ យរនបនេប ាកំុសណបឹា់ េប ំ២០១៧សន (�័ា៌មចលម�ីាណិមនមាលដណមម័ចល៦) 
 

 ភេ កតងរគអបក្នេយេរី�ស�ង  

ភប ់បរគបចនេបាុដណ៍សែបលអចុព� ាីនេា គ.ឆ.សមចាំចចស ២២ស ៩២៤ក់ នណាាចស ស

២១,៨១% ាចាំចចណរុងណស-េសណស ១០៥ស ០៧៦ក់ស ស ម�សស ១២ គបចនេបាស ណេម់យរនបស

នេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់ អាី៍ិ ស៤ស នស ាំចចណរុនចស មចយរនាចនេា ស ៥ស ៥៩៥ក់ 

មចយរេ្មាីាាាមនលា អបណន ាឹយររ ដណ៍សរណ់ 

ខុមែ�ហ�លននា់ពនបនេប ា បិាុស ម�ច៍សយរេីល័ានបនេប ា 

មីចរ៍ល់ អិីភ�ំបអបណន ាឹយររ ដណ៍សខុមែ�ហ�លបចនប 

នេប ាមុចស ចី មីចអចុព� ាំបាិលណន ាឹយររ  ននបុ យរេី- 

ល័ានបនេប ាសន 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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នាន�យចស េប ំ២០១៣ស យរនបនេប ាុាីមចាំចចែាស ៩៩ស ៤៨១ក់ស នស (�័ា៌មចលម�ីាណិមនមាល 

ដណមម័ចល៧) 
 

៦. ់េរចបបចះេ ឆយដផ ់  
 

 យដផរ់េរងាអចេ រយរណរបចឈ បចបបចះេ ឆថ់�ះេ អ២០១៦  
 

ាំចចអបបចាុនឈា នបនេប ា់ាសសេប ២ំ០១៦ 

ាំចចណរុសេសណ-ងណស ាំចចដណ៍ស 

ាំចច % ាំចច %ដណ៍ស 

៧ស៨៦៥ស០៣៣ ៨១,៣៨% ៤ស២១០ស៩១៤ ៥៣,៥៣% 

(ណិមនមាល�័ា៌មចលមមីាននបុ ដណមម័ចល៨) 
 

ដណ៍សបចាុនឈា នបនេប ា់ាស េប ំ២០១៦បុ បប សនបនេប ារមិ�យរស ស ាំចចស ៤� ២១០ ៩១៤� នរល�
ចដេាកង�៥៣,៥៣% ាចាំចចេសណ-ងណសែបលបចាុនឈា ណរុស៧ស៨៦៥ស០៣៣ក់ នហាា៏មីចមចរស  

មីចេេាសណមាមនលាដណ៍សបុ យរាិលរមចនេបាបុ បំនា រយរាុនឈា នបនេប ានចែបរស ន នូស

សុេា ណ៏នេាស មចយរ�រខាច�រេ�បដលដិិ �ិររដល�ាាួបុ យរាុនឈា នបនេប ា  បិាុស

ចណ់ឆរស ដណ៍សន ាិណេមលិចស �ីរុិ លឆចស ែបលមីចមចេសមាល័ានាាុនឈា នបនេប ាបល់រកស ឬ សិ 

ែចម រណ់�ពា់ស ុ�ីនណណ មារ មាយរចីសាំណងណសនានេរេនិណែបលមីចមចចសាី� ស�សណេម 

ណេមរលណមាំប�ពា់បចអចុ�ា៍ណីិលីរណ់ខមចងណចស របរ�មាចុប� ែបលបចជកអំ�សណីិលីនចសន 

ន នេយមនចសុមាីរណ់ដណ៍សែបលបចាុនឈា សចី មីចបចាុនឈា នបនេប ា3 ា 

 មាីដណ៍សែបលបចាុនឈា នបនេប ា 
 

ដណ៍សែបលបចាុនឈា នបនេប ា បចបប �នហាុរលមាាំចចក �នគនាាុនឈា នបនេប ាគឺនបាមសសា 
 

េនិណុាីស 

ា ់ំបបែបលខមចងណឡ�់បច ប្ 

                                                      
3 ខុមែ�ហ�លបចេ់�េបាអបណន ឹាយររ ដណ៍សបុ នខា៍នពលនល៥សាសនខាំ៍� ់ចមសនខាំ៍� ់�ំសនខា៍ំ� ់េប ំ សនខា៍បែ�សចី នខា៍េ��បីរស

បុ រាៈន�លាចយរាុនឈា នបនេប ា់ាសសេប ំ២០១៦ 
 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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អៈី�ឌិចរបុ កំុ ណបឹា់ 

ំន��យា��ីា�ុ�លរបរ 

ណនមម នេប ារណ់ខមចគឺណំនច់បុ យរនេឆាណនរ ាណាំណ ល� 

 

 មាីដណ៍សែបលមីចបចាុនឈា នបនេប ា 
 

ដណ៍សែបលមីចបចាុនឈា នបនេប ាសបចបប ��សនហាុរលរណ់ខមចក ា 
 

បា់/ពា ច អា៍ណព� ័៉ណពប ាីែខារ 

ពា ចណំុេាំនា ា 

ខមចមចអាុនេាាច 

គីាក�ីបបុ យរនាាុនឈា នបនេប ា 

រ�ល់ចស ីា�យរបរ 

មុខររាីប� សមឆស�ាីេចំា់ព 

សិូល់េ 

ុឆចិុរគា 

មីចមចេមរអ�សូំ អណ់ 

អណ់ឆំនចាពា ចយររ សាំនរ ាចអ�សនមបុ កំុរណ់ខមច 

 

បុ រាៈន�លាចយរាុនឈា នបនេប ា់ាសស គ.ឆ.បចខីាខំន��ាណមាភ�អ់រសំ រប��ររាបល់ 

េុ�លរបរអំ�សយរាុនឈា នបនេប ាេា រុលរុណស ចី ិិលំិិលានេានេាេបណ់េមរុនេាាច 

េនៈិស ចី ��ីសមដណន៍រប ុពប ននិិូំ េនិណស ខៈែបល២ែខាុ នេយាណមាភ�អ់ររំប��ររា 

ូំ នច�ំុណិ�មចភ�ណមាស ចី មចយរ់ាាុនម  ំស នស ុមាពប នចែបរ គ.ឆ.បចណហយរេា  

ឆីាណបីិ លុ មាអ ាយរណ ាមណុស�លី ចី ខីាខំអចរ៍គមចរុមាអ េុ �រែបចបស េ�មូំ បចរាា់រា ់ 

េមរអ់រមំាាំចចបល់េសមាុ�ឆចបុ ាុិលកយរអ់ររំប��ររា�ីនណណស អំ�សយរាុនឈា នបនេប ា 

បល់េុ�លរបរបុ េ�រឆ�ី�សុបអំុិិស ែ៍ាេ សិស អអំុស ចី ណំ�េ�ែខរាៈន�ល៣ា់ពស នស

ាុែច៍គរំបនមម៍ាស គ.ឆ. មីចអាយរវរាុិលកយរ�ីនណណនចុមាយរនេាេបណ់ ដររ ំ�  

ណនមម ែបលុមន� បាប៏មចេណីិលភ�ំរុាស នានូសមចលីខីាអចុព� ារណ់មលរឆជចស 

ៈបំន��៏នេាសន 
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 ៃថ�ចបបចះេ ឆ  

 

 

  

 

 

 

មចអបនបនេប ាាំចច ៧� ១០៧� ៣៩៥� នរល� ចដេាកង� ៩០,៣៧% បុ នកបមយរបា ច់មា ចស

អបនបនេប ាដណ៍សច�ណេាជងអបនបនេប ាុរណបចនបនេប ាននា់ពអិីាបស សិ០៤ ែខមី់ុកសេប ំ២០១៧ស ន

 អបមចណីិលីនបនេប ាាំចចស៧៥៧ស៦៣៨ក់សនណាាចស ស៩,៦៣%មីចបចនានបនេប ា ចី /ឬមីចបចស

នបនេប ា នសយរខនចមីចបចនានបនេប ា ចី /ឬមីចបចនបនេប ានចស៏អាមចដណ៍សមាាំចច�ំរ ស

ែបរសនស�នគបចឆយរលំបខមបុ យរនានបនេប ាននា់ពនបនេប ាសនេាមរមចមិលនហាុសចី ភ�ស

មីចេេាសមាាំចចែបលាវល់បល់ណីិលីអបនបនេប ាស ុ�ីនណណអបនបនេប ាដណ៍សស បិាុាស (១)រ 

នឈា មីចនកា�ននបុ បប សនឈា អបនបនេប ាស (២)នឈា ស ចី ិីចបច័ាមីចេាសមេាត�ននបុ បប សនឈា អប 

នបនេប ា (៣)រ�ល់ន��ាីា�យររកស ចី ែងណាមឹរស (៤)ុ់រ�ល់ល់បិរស (៥)បា់/ពា ចអា៍ណព�  

័៉ណពប ាីែខារ ចី ស(៦)ឆពប នេាាកនហាុ ន 
 

របាយររ ណន ាឹយររ ដណ៍សរណ់ខុមែ�ហ�ល4 បចរនកា�កស ៣៨,៤៦%ាចអបនបនេប ាដណ៍ស 

ខនចមីចបចនានបនេប ាស ចី /ឬមីចបចនបនេប ាស នេាមរ�នគឆចិ�ភ�មីចេេាសមាាំចចស

បិាុស រនឈា មីចនកា�ស នឈា ស ចី ិីចបច័ាមីចេាសមេាត�ននបុ បប សនឈា អបនបនេប ាស ចី មច 

មិលនហាុមាាំចចបិាុស រ�ល់ន��ាីា�យររកស ចី ែងណាមឹរស ុ់រ�ល់ល់បិរស បា់អា៍ណព� ័៉ 

ណពប ាីែខារសណេមលិចស នេពកប ់ារាររ សមចមា់ ា៍ីិ ិលមរភ� ចី មីចបចាុនឈា នប 

នេប ា នស ុ់ែណ ៍ស បុ ាំនណមស ១៣៦យរេីល័ានបនេប ាស មច១៤យរេីល័ានបនេប ាែបលមច 

ភ�មីចេេាសមាាំចចបចនាានេា ាំនវអបនបនេប ាដណ៍សែបលមចាំចចណរុស ៤១រស ស បុ នកស

៣១រស មចយរខុណិីចបច័ារណ់អបនបនេប ាស មីចមចអា៍ណព� ័៉ណពប ាីែខារស ស រនឈា មីច 

                                                      
4ខុមែ�ហ�លបចេ់�េបាអបណន ឹាយររ ដណ៍សរាៈន�លែ� ស ចី ខមសាំចច១២២ក់នបាមសណន ឹាស នម នំមាលយរាិលរមចនេបារណ់ដណ៍សបុ  

បំនា រយរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់ស អា៍ី សិ៤ស េប ំ២០១៧ស បុ នខា៍នពលនល៥ស ស គឺនខា៍ំ� ់ចមស នខាំ៍� ់�ំស នខាំ៍� ់េប ំ ស

នខា៍បែ�សចី នខា៍េ��បីរ 
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នកា�ននបុ បប សនឈា នបនេប ាស មីចបស �សយរយម ណ់៍ិរនលខិាយរេីល័ានបនេប ារណ់ខមចនេវមីច 

បចិ ិល័៉�័ា៌មចអបនបនេប ាស ចី ឆចិ�ពប ុាកនហាុបិាុស នេពកប ់ារារស យរណេមលស

ិចសមា់ ាីិ ិលមរភ�សនស៧រស សអបនបនេប ាាិលខុណយរេីល័ានបនេប ាសចី ៣រស មចស

យរនេាអីរេីនយានយច ឬមចយរនរ ាណនអា  បិាុ យរនេាេបណ់វបណម៍សមីចណមរមប យា�យីរ 

ែបលន��ាំបដណ៍សមចយរៈ័ានម ា ឬបា់ ់ិំចុាីា៍បុ យរនបនេប ាសន 

 

 

 

 

 

 

 ន នេយមនចុិីចប័ាលំអីាបមនខាច៍សមាុសណ៍ស�សយរាិលរមរណ់ដណ៍សននា់ពនបនេប ាសាស 

• នខាប៍ែ�ស បុ ាំនណមយរេីល័ានបនេប ាណរុាំចច២៨ មចដណ៍សបចនបនេប ានេាាចស

ុ ុរណាំចច២៥យរេីល័ានបនេប ាសនណាាចស ស៨៩,២៨% គឺានកម �សស៥០,៧៨%បល់ស៧០,២៥% នស 

• នខាេ៍��បីរ បុ ាំនណមយរេីល័ានបនេប ា១៧  មច១១យរេីល័ានបនេប ាស នណាាចស ស

៦៤,៧០%ដណ៍សបចនបនេប ានេាាចុ ុរណ  គឺានកម �សស៥០.៨៦% បល់ស៦០.៦៧% នស 

• នខាំ៍� ់េប  ំស បុ ាំនណមយរេីល័ានបនេប ាាំចច៨ មច៦យរេីល័ានបនេប ា នណាាចស ស

៧៥%សដណ៍សបចនបនេប ានេាាចុ ុរណ ែបលមចានកម �សស៥១,៦០% បល់ស៦៣,៤៧% នស 
 

 • នខាំ៍� ់�ំសបុ ាំនណមយរេីល័ានបនេប ាាំចច១៩ មច១៧យរេីល័ានបនេប ាសនណាាចស ស 

៨៩,៤៧%ដណ៍សបចនបនេប ានេាាចុ ុរណ ែបលមចានកម �សស៥២,១៦% បល់ស៨០,៣៨%  នស 

• នខាំ៍� ់ចមស បុ ាំនណមយរេីល័ានបនេប ាាំចច២៥ស មច១៩យរេីល័ានបនេប ាស

នណាាចស ស៧៦%ដណ៍សបចនបនេប ានេាាចុ ុរណសែបលមចានកម �សស៥០,៨៦% បល់ស៧៣,៧៨% ន 

យរណក ់មាីរហ័ណស (Rapid Survey) ណ៍ស�សយរាិលរមចនេបារណ់ដណ៍សស ននបុ នខា៍នពលនល៥ 

រណ់ខុមែ�ហ�លននា់ព សិ០៥ស ែខមី់ុកស េប ំ២០១៧កក ់�សា់ពនបនេប ាស នានលាស «ដណ៍សបចនបនេប ាស

ឬមច សិនេា ននេមមាបស ចី ដណ៍សមីចបចនបនេប ាស ឬមីចមច សិនេា ននេមមាប» បចរនកា�កស បុ  

ាំនណមដណ៍សណរុស ៣៩ក់ែបលបចណមម ណចរស មចស ៦១,៥៤%ាចដណ៍សបចនបនេប ាបចនលា�សមិលនហាុ 

របាយររ ណន ាឹយររ ដណ៍សរណ់ខុមែ�ហ�ល បចរ 

នកា�និយាកស បុ ាំនណមយរេីល័ានបនេប ាណរុាំចច 

៩៧  មច៧៨យរេីល័ានបនេប ា នណាាចស  ៨០,៤១% ដណ៍ស 

បចមនបនេប ា នេាាចុ ុរណ ែបលមចានកម �សស៥០,៧៨%ស

បល់ស៨០,ស៣៨% ន 
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េប ំ២០១៧ 
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ែបលខមចបចនា�នានបនេប ានស៣៨,៤៦%ាចដណ៍សមីចបចនបនេប ាបចនលានេា �សពប រណ់ខមចែបល 

មីចអានា�នានបនេប ាបច ន    

 ៦១,៥៤%ាចដណ៍សែបលបចនានបនេប ាសបចនលានេា កស�ពា់ា ់នានបនេប ានេាមរា 
 

សរ�ចែឆរ 
�ពា់ា ់នេាេបណ់ណីិលីបុ យរនបនេប ាសសសស 

�ពា់ពំេិគបែបលពា់ន��ាីា ៍

នេវេគ់ុពប នគនានបនេប ា 

យរាិលរមរណ់ដណ៍សមចមរៈណំនច់ណេម់យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់សេប ២ំ០១៧ 

ណ អសមកចស ិ ិលបចាំណ ដណ៍សែបលុនមបសកំល�សចី មចយរគីាគិបល់ពប ដណ៍សសចី ុមរ 

ណ អសមកចស មចយរអៈី�ឌិចរនហេរ រាកណមម័ចលននបុ កំុសណបឹា់រណ់ខមច 

  

 ៣៨,៤៦%ាចដណ៍សែបលមីចបចនានបនេប ា បចនលានេា ក �ពា់មីចា ់នានបនេប ានេាមរា 
 

សរ�ចែឆរ 

មីចមចន�លនានបនេប ា 

មីចគីាសឬមីចាាីា៍ិ ុេ់នលាពប ចនេបាសស 

រនឈា មីចនកា� 

នឈា សចី ិីចបច័ាមីចេាសមេាត� (បុ បប សនឈា នបនេប ា)   

បា់អាណ៍ព� ័៉ណពប ាីែខារ    

មចភរីា�យក ល់ខមច  

មីចបចនាាុនឈា នបនេប ាសសស 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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មចយរ់ាាុាំចចដណ៍សុ ់នេប ាុេសមេសរកំុស ណបឹា់ អា៍ី សិ៤ស េប ំ២០១៧ ាុែច៍មច 

យរនាចនេា ាំចចនមកំុសនចណបឹា់ដណ៍សសន  
 

ន�ឆចដណ៍សមាាំចច ននែាេ្មចស យរនរ ាណនអា  នមាលបា�សណំណ់ុរណុកដណ៍សពា ច

ណមា�ភ�ន��ាចនេបា ន  
 

មចយរាាីា៍ិ ុេ់�សគបចនេបាសចី ន�ឆចដណ៍សូ់ិ ចស យរនេងមាពប  ដណ៍សស

ចី ុមរននបុ មា��ីសចនេបារណ់ខមចស នស គប ចី ន�ឆចមាាំចច៏បចបប ��សយរន ឹាា

នពលចនេបាណមភ�នាចឌ័រ នបាមសនលាណកាយរាិលរមរណ់ដណ៍សបុ យរន��ានណា៍សណនេមាាីាស៍

នលាណកាណីិលីុមរស ុមរ�ីយរស ុមរំេវស ុមរម�សេគរមរេសេស នពរ�ណីិលីដណ៍សស ចី ណីិលីឆចុាី 

ភគាីាសេ�មូំ ឆានេងមាពប រណ់េុ�លរបរ ុ�ីនណណដណ៍សមចារកនវសដណ៍សនមមាាសចណ់ឆរស

ឆច�ីយរ ចី ុមរែបលមចឆស�ភ�េសេន 
 

ដណ៍សបចាុនឈា នបនេប ា់ាសស េប ២ំ០១៦បុ បប សនបនេប ារមិ�យរស ស ាំចចស ៤� ២១០ ៩១៤នរល�
ចដេាកង� ៥៣,៥៣% ាចាំចចេសណ-ងណសែបលបចាុនឈា ណរុស ៧ស ៨៦៥ស ០៣៣ក់ នហាាអបនបនេប ា 

ដណ៍សនេាាចុ ុរណបចនា�នានបនេប ាននា់ពនបនេប ា ន 
 

 អបនបនេប ាដណ៍ស នេាាចុ  ុរណបចនា� នានបនេប ាននបមយរេីល័ានបនេប ាចសមាុស

ានកម �សស ៥០,៧៨% នាស ៨០,៣៨% ន នូសុេា ណ៏នេា មចយរ�រខាច�រេ�បដលដិិ � ិ
រណ់ដណ៍សាំណងណសនានេរេនិណបុ យរាុនឈា  នបនេប ា ន 

 

៣៨,៦០%ាចដណ៍សុម�ច៍សយរេីល័ានបនេប ាភគនេាាចមចាក សិុណមឆី សិ១    ខៈ ែបល 

ាក សិុេជចមចាំចចាីាាា នស នូសុេា ណសយរេីល័ានបនេប ាខមស មចណុិលែាដណ៍សុ ម�ច៍ស 

យរេីល័ានបនេប ា ន 

 

 

 

 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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នបាមសនលាមមណ់ណមភ�នាចឌ័រស ចី រ៍ល់អំណាចនេបាបល់ដណ៍សស �ជីចយរមាាំចចគរនេស

ងមាា 

១- យររអឆលវិសាយរេិចដដចសរេរងណុរលចបបចះេ ឆ 
 

“�ជីចយរ�ីនណណនណ៍អណច”៍ ុមន� បាប៏មចេណីិលភ�មាែបលអានលា សិាីា៍េគ់ស

គបចនេបាេ់ន�ភ�ដណ៍សបុ បប សន�ឆចរណ់គបសនសយរនលា សិាីាន៍បាមសអចុ�ារ៍ណ់ 

គបចនេបានចស គឺេាត�ន ឹាាបុ េខ� ាប់ស គឺចីេាបល់យរន��ា�នីម�ចមាាប់ណេម់ 

យរនបនេប ា នស �នីម�មាាប់នចែលម�ែច�មល�ៈាចយរេ់វបាុនឈា បប សន�ឆចាច 

គបចនេបាស ែបលាេមត�ំបេ់ះា ដល់ េ រញ ន�ឆចដណ៍សស ចី ុរណបមលំេ់នលខនរយ �សនលា 

បល់នេយមននបុ បប សន�ឆច្រនឈា រណ់គបចនេបា នសយរន��ា�នីម�ចមាាប់ ណ៍ស�សសយរ 

នបនេប ានេឆាណបំ ាំណ រដណស៍ ឆំ�ិ សិ៤ស មេប៣៧់ាស «រ ះុ ច់ររបតាឈរចឈ បះស សម �ា់សួាួ�

�ឆ្វមាចររបតាយដផ�់ ាិងចររបតារររដះា ដល់ េ ះស�អធរល� ច��ចរៀងេ់ច�េា�លច�យស» ចី ាប់ណ៍ស�សសយរ 

នបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុស ណបឹា់ស ឆំ�ិ សិ៧ស មេប៤៩់ាស «រ ះុ ច់ររបតាៃាគររណាចនបា 
ា់សួាួ�ឆ្វមាចឈ បចររបតាះស�អធរលច��ចរៀង� ាិងះា ដល់ េ រ់ងយដផ�់ ាងិរររដេ់ច�េា�លច�យស» 

បុ ំ ជកកស ន�ភ�ដណ៍សេាត�បច្រនឈា បុ បប សន�ឆច្រនឈា នបនេប ារណ់គប 

ចនេបានេាេ់េម ណ់ពប រញ ដណ៍សស ចី ុរណបមលំេ់នលខនរយ �សនលាស បល់ស នេយមែបលុ�ជីចយរ 

ណមងណសចី មចេណីិលភ�ំរុាបុ យរន��ាំបមចណមភ�នាចឌ័រ�ីាេបបសន 
 

 

 

២-�រររអបឆលរ�លិ �សងលៃាយរចរ េដច់េង�រះអងាកងយដផ ់
 

េាត�រ៍ល់ឱយណាំនវដណ៍សស ចី លុំបា់រល់ិេម ់ាចយរនរ ាណនអា ូំ ឡាស នបាមសនលាានមឹា ស

ចី នលាមមណ់យរាិលរមរណ់ដណ៍សបុ ីា�យរចនេបាស ន��ាេា ណំបមចណមភ�ាចាំណ អបុ់ស

នេប ារញ ដណ៍សស ចី ុរណស រមូំ ិ ិលបចចិ�អំណាចនេបានណាាពប បំ �សកប ់មិលេរ ច រហិាបល់ 

កប ់ុាីន 

 

 
 
 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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៣-យរ់ភិវឌ្ារដសឆ�ភេយដផ ់
 

ចំបា់េាត�ែារ៍ល់�គាហ�សហ�ឺចខមសុនបាមសអៈី�ឌិចរណមា�ភ�បល់ន�ឆចដណ៍សស ចី ដណ៍សុ់នេប ាស

នបាមសន ឹាចភ�នឆាុ់ ចី េណីិលភ�យរបរនេយាន�លុ់នេប ានស ុ នចនានិយាស េាត�មចយរ 

នរយាំស ចី ុ៍ណ៍លបល់អបបសកំុដណ៍សែបលមចណយ៍ចុ�លស ចី ណមាឆចដណ៍សចនេបាឆំកច់ 

នេយានិយានស 
 

៤-ររនិយដាចនបា�ប 
 

ន ឹាារេីយណល�ណេម់ដណ៍សស ចី ជកចិ�ណុ�ា�ីភ�ណេម់ន�ករ ស នស រឆរេរ ៈីបលអ េុ �រ 

េគ់លំេ់កប ់ស ចី គ.ឆ.ច៍អចុ�ាច៍រំបបចាស រុ ស ចិ��ជីចយរ�ីនណណស ចី អចរ៍គមចរបុ យរបវ់រល់ 

ណមាភ�គំរមំែហ ស ំៈីាំៈ័ាស ចី អំន�ាហី រនលាអបនបនេប ា ន�ករ សស ចី ណមាឆចដណ៍ស 

ចនេបាន 
 

៥-ុណររ អុ �រេឆ៌មាះស�រេា�រណេ�រមា 
 

�័ា៌មចេាត�ែាមចល�ៈបាងណរលបុ យរិ ិលាណេម់េុ�លរបរបមរាៈេ�័ចលរប��

ររានសេ�័ចលរប��ររាេាត�ែារែំល�័ា៌មច ចី រប��ររាុមជរៈ �ីនណណណហគមចរមិលេរ ចស

អំ�សមរៈណំនច់ ចី ាក សិរណ់ដណ៍សននបុ �ណ័ីាចនេបាស យរបរនបនេប ាស យរំន��ភរីា�ស

ចី ណមីិលីរលែបល�នគណនេមាបចមុចស ចី បុ ន�លែបលដណ៍សំ�ុ ំន��យរបរស យរណនេមាាីាស៍

យរេគ់េគ ស ចី យរចា់ែា �ចជចុនបាម ន នណា៍សេាត�យរនរប និយាស គឺន ឹាចេណីិលភ�បបិ ច 

�័ា៌មចស ចី ន��ាយរអ់រេំុ�លរបរមិលេរ ចស អំ�សាក សិរណ់េសមេសរកំុស ណបឹា់ែបលបចនបនេប ា 

នេាេុ�លរបរស យរិ ិលខុណេាត�ស ចី អា៍ីស (អំណាចា់ែា យរបរែបលាប់េគល់ំប)ស រណ់ 

�នគនស ន��ាបិានចស េុ�លរបរចស មចយរាល់បស យច់ែាាបណ់អំ�សិលី�លាចន�ភ�ដណ៍សស (ន�ករ សស

ចី ដណ៍សេសមេសរកំុសណបឹា់)នស 

 

 

 

ចប់ 
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Appendix 1 
Number of Women Candidates by Capital-Province  
The 4th mandate Commune Council Elections 2017 

 
 

No 
 

Provinces/Capital 
 

Candidates 
Women 

Amount Percentage (%) 
1 Banteay Meanchey 5,276 1,419 26.89% 

2 BattamBang 7,521 2,303 30.62% 
3 Kampong Cham 7,037 1,911 27.15% 

4 Kampong Chhnang 3,802 1,028 27.03% 

5 Kampong Speu 5,901 1,485 25.16% 
6 Kampong Thom 4,702 1,174 24.96% 
7 Kampot 4,050 916 22.61% 
8 Kandal 7,364 2,151 29.20% 
9 Koh Kong 873 210 24.05% 
10 Kratie 2,680 786 29.32% 
11 Mondolkiri 797 185 23.21% 
12 Phnom Penh 5,913 1,939 32.79% 
13 Preah Vihear 2,308 553 23.96% 
14 Prey Veng 7,932 2,308 29.09% 
15 Pursat 2,247 630 28.03% 
16 Ratanakiri 1,540 323 20.97% 
17 Siem Reap 6,567 1,707 25.99% 
18 Preah Shihanouk 15,04 369 24.53% 
19 Stung Treng 1,103 254 23.04% 
20 Svay Rieng 3,308 822 24.84% 
21 Takoe 5,312 1,240 23.34% 
22 Kep 237 73 30.80% 
23 Pailin 501 158 31.53% 
24 Oddor Meanchey 1,327 387 29.16% 
25 Tbong Khmum 4,793 1,457 30.39% 

 
Grand Total 

 
94,595 

 
25,788 

 
27.26% 
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Appendix 2: 
 Number of Elected Women by Capital- Province 

4th mandate Commune Council Elections 2017 
 

 
No 

 

 
Provinces/Capital 

 
Total 

Women 
Amount Percentage (%) 

1 Banteay Meanchey 515 89 17.28% 
2 BattamBang 814 148 18.18% 
3 Kampong Cham 817 106 12.97% 
4 Kampong Chhnang 422 73 17.30% 
5 Kampong Speu 607 90 14.78% 
6 Kampong Thom 577 92 15.94% 
7 Kampot 561 101 18% 
8 Kandal 915 135 14.75% 
9 Koh Kong 167 34 20.36% 

10 Kratie 295 62 21.02% 
11 Mondolkiri 107 20 18.69% 
12 Phnom Penh 899 207 23.02% 
13 Preah Vihear 333 63 18.92% 
14 Prey Veng 892 124 13.90% 
15 Pursat 343 57 16.62% 
16 Ratanakiri 260 43 16.54% 
17 Siem Reap 668 121 18.11% 
18 Preah Shihanouk 177 28 15.82% 
19 Stung Treng 176 38 21.59% 
20 Svay Rieng 518 92 17.76% 
21 Takoe 736 92 12.50% 
22 Kep 31 7 22.58% 
23 Pailin 52 15 28.85% 
24 Oddor Meanchey 152 36 23.68% 
25 Tbong Khmum 536 67 12.50% 

 
Grand Total 

 
11,572 

 
1,940 

 
16.76% 
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េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
 

 

46 

Appendix 3 
Number of Commune/Sangkat without any elected women 

as Commune/Sangkat councilors 
 

NO Province  District Commune Commune 
without women 

Percentage 

1 Kandal 11 127 29 22.83% 
2 KohKong 7 29 6 20.69% 
3 PreyVeng 13 116 27 23.28% 
4 Pursat 6 49 11 22.45% 
5 Ratanakiri 9 50 11 22% 
6 SiemReap 12 100 25 25% 
7 Sihanouk 4 29 10 34.48% 
8 StungTreng 5 34 3 8.82% 
9 BTM 9 65 12 18.46% 

10 BTB 14 102 20 19.61% 
11 KompongCham 10 109 36 33.03% 
12 KompongChnang 8 70 20 28.57% 
13 KompongSpou 7   87 17 19.54% 
14 KompongThom 8 81 17 20.99% 
15 Kompot 8 93 9 9.68% 
16 SvayReing 8 80 13 16.25% 
17 Takeo 10 100 28 28% 
18 Kep 2 5 1 20% 
19 Peilin 2 8 1 12.5% 
20 OrdorMeanchhey 5 24 3 12.5% 
21 TboungKhmom 7 64 16 25% 
22 Mondolkiri 5 21 2 9.52% 
23 PhnomPenh 12 105 18 17.14% 
24 PreahVihear 8 51 6 11.76% 
25 Kratie 6 47 3 6.38% 

Total 196 1646 344 21% 
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ណអាាួយដផឈ់រចឈ បចបបចះេ ឆ�រស�រករម្រអ-ដ ស្ ឆលចរេាចឡេងឆណិឆណួ 

េដយសសយ វី ី
2017-05-11 (RFA) 

្កក�អង�ករសង��សសីវលិេធ�ករររេលកស�ួ�ស�ីក�សងវស័ិនេយា រកេឃញថ ចំននួ�ស�ីែដលាន

ចូលរ�ួឈរេឈ �េា�េេ� ាេ្ សេរ ស្កក�្របក្ឃស-ំសរ ាតអណា�ទីិ៤ េន�មនករេកនេឡងាិចាចួ េរ
េ្របរេធធរនបងអណា�ិទី៣ កន�ងេទ 

េរេទ�រីជពកួេគសទរចំេព�ករេកនេឡងេន� កព៏ួកេគ្ពពារ�មថ ចំននួេន�នបង�និអចេធ�ឲ្ចំននួ�ស�ី
ែដលអចក� ជសម ិក្កក�្របក្ឃស-ំសរ ាតេន� អចេកនេឡងេដ�្េីឆ�ាររ�� �ស�ី និងកសមរេន

�ូលដ នេឡ 

្កក�អង�ករសង��សសីវលិារ�មថ ចំននួ�ស�ីឋាិក�សងាួនទីេធ�េសចក�ីសេ្�ចេនថ� កត�ូលដ នេនែាាិច នបង

 ំរសញឲ្ករេដ�្សរ�� េឆ�ារនបងេសចក�ី្ាតវករររសត�ស�ីេន�ូលដ ន េនែាមនាិចាួច 

អ�កស្�រស្�ពលែផ�កអរតរ ំនិងេនឌរ័ៃនអង�ករខស�ែ�ហ�ល (Comfrel) អ�ក្សីយសសនេកាយសិរលីកកណណ យែែ�ង

ថ ចំននួ�ស�ីែដលានឈរេឈ �ក�សងរ�� ីផ�ូវករររសត គ. .រយមនចំននួជង ២�សសននកត (២៥.៧៨៨នកត) 

ានេកនេឡងចំននួយ១,៦២ភគរ េរេ្របរេធធរនបងចំននួេរកកនរេីនអណា�ិទី៣ 

េទ�ជយា ងណ អ�ក្សីថចំននួ�ស�ីែដលឈរេនេលខេរធងទី១ េពលគសអ�កែដលអចក� ជេ�ឃសំ េច

សរ ាត មនចំននួេកនេឡងក�សងេន�រ�ួទងំគណរក្ែដលមន្រជ្រិភពយ «េរសិនជពកួគាត
ទងំអសតហ�បងជរតេេ� ាជេ�ឃសំ ចបងចំននួេ�ឃសអំចេកនេឡងេ្ចន េរេ្របរេធធរនបងអណា��ិសនែដលេ�ឃសំ 
(្សី) មនចំនួន ១០៨នកត រាសែន�េងេនែាេឃញថ �ស�ី រួករ្រឈ��ួចំននួ ែដលភគេ្ចន
គណរក្នេយាែដលជគណរក្មន្រជ្រិភព អាតានខិាខំរេងនចំននួ�ស�ីដូចអ�ីែដល
រដ �ាិល និងសង��សសីវលិចងតានដូចអ�ែីដលរដ �ាិលានទទួលកនូវេគលេេអ�វិឌ្នណ្ រករេដ
ចីរភព» 
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េនក�សងរ�� ីេរកក នចូលរ�ួេា�េេ� ា្កក�្របក្ឃស-ំសរ ាតយែដលផ្ព�ផ្េដ គ. .រ ររ� ញថ 

គណរក្ធំៗចំននួពីរែដលមន្រជ្រិភព គសគណរក្្រជ នក��សជ និងគណរក្សេ�រ� �ជាិ ាន

ដកត�ស�ីឲ្ឈរេឈ �េា�េេ� ាាិចាួចេនេឡ េរេ្របរេធធរនបងភគរ�ស�ីេនគណរក្ចំននួ ១០ 

េទធាែដលចូលរ�ួ្រកាួ្រែ ង 

គណរក្្រជ នក��សជ មនេរកកភព�ស�ីចំនួន ២២,១៩ភគរ រឯីគណរក្សេ�រ� �ជាិ ចំននួ ១៦,០៥

ភគរ 

 ដូចជគណរក្ហ៊�សនសសិនរសិច មន�ស�ី ៣៨,០៦% គណរក្ស��ន័�េដ�្ី្ រជធិរេា្ មន�ស�ី 

៣៣,៤០% គណរក្ែខរររួរ�ួជាិ មន�ស�ី ៤០,១២% គណរក្សំរសកឃសសំង��្រជធិរេា្ មន�ស�ី
ចំននួ ៣៨,៣១% គណរក្ស�� ាិក��សជ មន�ស�ីចំននួ ៥២,៧៦% គណរក្ នជាិេដ�្រជធិរេា្

ក��សជ មន�ស�ីចំននួយ២១,១១% គណរក្អំណចែខរ មន�ស�ីចំនួន ៣១,១៩% គណរក្្រជធិរេា្

�ូលដ ន មន�ស�ីចំននួ ២៦,៥២% គណរក្សវ នក��សជ មន�ស�ីចំននួ ៤៧,៦៣% និងគណរក្

សរណរដ្ រជធិរេា្ មន�ស�ី ៤០,៥៧% 

្កក�អង�ករសង��សសីវលិេ�លេឃញថ គម� ាេន�ររ� ញពីវសិ�ភពេនឌរ័េនក�សងករចូលរ�ួក�សងវស័ិ

នេយា ពកួេគកា៏នរកេឃញថ មនរ�� ចំននួ ៦ចំណស ច ែដលេធ�ឲ្�ស�ីពិាកនបងចូលេទកនត

ាំែណងអ�កដបកនេំន�ូលដ ន ក�សងេន�រ�ួមន ខ��្ករខណ័ណ ច្រតកំណាតចំនួន�ស�ីេនក�សងរ�� ីេា�េេ� ា ករ

េរ សេអង�ស�ី ៃផ�ក�សងរក្ ែដលនឲំ្�និដកត�ស�ីេនេលខេរធងល� និងថ� កតដបកនរំក្េន�និទនតមនឆន�ៈ

រេងនចំននួ�ស�ីេនេឡ 

េរកក នឈរេលខេរធងទី៣ េនសរ ាតសួង ្កកងសួង េខា�ា្ូងឃស ំ �កពីគណរក្សេ�រ� �ជាិ ក�� យែា�យ

វណ� ែណាយែែ�ងថ �ស�ីយជពិេសស�ស�ីវ័េកងដូចក��  ្ាតវាសូ៊�ាិេនក�សង រួរក្ជេ្ចនេលក េទរអច

មនករលត្ព�ក�សងចំេណ�អ�កដបកនកំ�សងរក្យ «េពលខ��រសរសកែន�ងែដលគាត� រតអង�ស គាតអាតចងតឲ្
េងអ�កែីេទអង�សេទ អសចីបងេរេងអាតេធ�ករាវា �ាិ េងអាតានររ� ញពីសក�ភពេង េងអាត
ររ� ញពីស�ា�ភពេង គសេង�និអចមនឱកសឈរជេរកក នានេទ គសេង្ាតវករររ� ញស�ា�ភព 
ចំេណ�ដបង និងពីផលលំាកៃន�ស�ីានគាតឲ្េងឈរ» 
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ចំេព�រ�� េន� នកិអង�ករសីលករ (SILAKA) និងជ្រនគណៈក�ករេលកស�ួ�ស�ីក�សងវស័ិ

នេយា អ�ក្សីយធីីយឃប�យកា៏រ�មែដរថ ចំននួ�ស�ីាិចាចួេន�នបងេកាមនរន�េទធាេនក�សងករឈរេឈ �

េា�េេ� ាេ្ សីងំាំណងង�ស� ឬករេា�េេ� ាជាិ អ�ក្សីថ េរចំនួន�ស�ីចូលរ�ួាិចាចួេន� នបងរសញ

្រនឲ្រដ �ាិលរង ័��ងេទធាចំេព�េគលេេ ំរសញឲ្�ស�ី និងរសរសមនចំននួេសគ� េនក�សង រួអ�ក

ដបកន ំនិងេធ�េសចក�ីសេ្�ចយ «ពីេ្ព�ជេរឿង�ួសំខនត េរអាតមន�ស�ីចូលរ�ួ គសវាាតសំេឡង�ស�ី ាាត
ពា័ម៌នពីសង�� វេធ�ឲ្ករសេ្�ចចិា� និងករអ�វិឌ្ររសតេងវអាត្ រសិទ�ភព េហេរេ្របរេធធរ
ជ�ួេគេទធា គសេងអចេដរេ្កេគេទធា េរចងតឲ្មន�សខមាតក�សងសង��េនក�សងពិ�ពេលក គរួររត
េផ��គិាគូរពីេរឿងហ�បង» 

កន�ងេទ ទងំគណរក្កនតអំណច និងគណរក្្រេងំ សសទ�ែាានអ�អងថ េលកក��សតករចូលរ�ួ

ររសត�ស�ីក�សងវស័ិនេយា រាសែន�គណរក្្រជ នក��សជ រ�� កតថ ករដកតចំននួ�ស�ីររសតគណរក្

េន�េដែផ�កេល្រជ្រិភព និងស�ា�ភពររសត�ស�ី ចំែណកគណរក្្រេងំវញិេលកេឡងថ ពិាក

នបងរក�ស�ីែដលក� �ន 

យា ងេន�ក�ី ្កក�អង�ករសង��សសីវលិរាតទសកករេលកេឡងេន� ថ្គនតែាជេលសររសតគណរក្

នេយារាសេណ� � េហានេស�នូវអនសសសនណ�ួចំននួែដលពកួេគេ�លេឃញថ អចរេងនចំនួន�ស�ី 

ក�សងេន�រ�ួមន ្ាតវវេិសធនក�ច្រតេា�េេ� ា ែដលអចា្�តវឲ្គណរក្នេយារេងារ�� ីមន

េលខេរធងេ� សតរវងរសរស និង�ស�ី គណរក្នេយា្ាតវមនេគលករណណ លលកកណណ អក្រពីស�ភព

េនឌរ័ និងរេងាររយិកសល�ស្មរតករចូលរ�ួររសត�ស�ី៕ 

 

 
 

 

 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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�រសយដផច់ី�េយររេរងវដិាាចនបា�រណឆិផាកងណអាាួចររបតាយដផឈ់រចឈ ប
ចបបចះេ ឆ 

េដយេលកយហួាយវសទ�ី | ៃែ�អរ� រយទី៩យែខឧសភយេ� ២ំ០១៧ េមា ង 5:04 PM (េដ VOD) 

គណៈកម ធិករេលកស�ួ�ស�ីក�សងវស័ិនេយា(គ.ស.ន) 

ានសំែដងករ�និេពញចិា�ចំេព�ចំននួេរកក ន�ស�ីឈរេឈ �េា�េេ� ា្កក�្របក្ឃសំ-សរ ាត អណា�ិទី៤យ

េ� ២ំ០១៧យែដលេកនែា ិា២ភគររាសេណ� �េធធរនបងអណា�ិ�សន 

ក�សងសន�ិសីទសរពា័ម៌នយស�ីពីយ«លទ�ផលអេងាយៃនករដកតេរកកភព�ស�ីឈរេឈ �្កក�្របក្ឃស-ំសរ ាតយ

អណា�ទីិ៤7» ្ពបក�ញិេន�យគ.ស.នយររ� ញថយក�សងេ� ២ំ០១៧ េរកកភព�ស�ីឈរេឈ �ជេរកក នេា�េេ� ាយ

មនចំននួសរសរយ២៥យ៧៨៨នកតយេស�នបង ២៧,២៦%យៃនេរកក ន្រកស-្សីសរសរយ៩៤យ៥៩៥នកតយ

គសេកនចំននួ១,៦២% េធធរនបងេ� ២ំ០១២យែដលមនចំននួែាយ២៥,៦៤%យរាសេណ� � 

គ.ស.នយេស�វេិសធនក�យ«ច្រតស�ីពីករេា�េេ� ាេ្ សីងំាំណងង�ស�7» និងយ

«ច្រតស�ីពីវេិសធនក�ច្រតស�ីពីករេា�េេ� ាេ្ សីងំាំណងង�ស�7» ្ព�ទងំយ

«ច្រតស�ីពីករេា�េេ� ាេ្ សេរ ស្កក�្របក្ឃស-ំសរ ាត7» និងេស�ែែ��ួចំណស ចេទធាថយគណរក្នេយ

ា្ាតវមនេគលនេយាស�ភពេនឌរ័ែដលមនែចងជលល័កកអក្រ 

អ�កស្�រស្�ពលែផ�កអរតរនិំងេនឌរ័យ�កពីអង�ករខស�ែ�ហ�លយេលក្សី សសនេកាយសិរលីកកណណ យ

មន្រសសនណថ ្កក�េលក្សីេលកទបកចិា�គណរក្នេយាែដលខិា�ខំរេងនចំននួ�ស�ី 

រាសែន�អាតេពញចិា�នបងាេួលខែដលេកនែាយ១,៦២%យែររេន�េទ 

េលក្សីថយ «ែីៗហ�បងេងាន ួរែដរយរកេឃញថេ�ឃសំ-េចសរ ាត�ស�ី េធ�ករពិាជមន្រសិទ�ភិព 
េហកចិា�ទសកដកតខ� ងំេទេលរ�� �ស�ីនិងកសមរ មនករឲ្ាៃ��ខ� ងំែ�នែទនទងំ្រជពលរដក�យី
រដ �ាិលក�ី សង��សសីវលិក�យីរាសែន�ចំនួនេន�េងេឃញថេកនយែាវាិចាួច 
ែដលេងគិាថ�និទនតេពញចិា�នូវអ�ែីដលេងានទទួលេនក�សង្រេទសក��សជេទ» 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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អ�កស្�រស្�ពលយគណៈកម ធិករេលកស�ួ�ស�ីក�សងវស័ិនេយាយក�� យេសង ងសីយ

ានេលកេឡងពីរ�� ្រឈ�សំងរត�ស�ីថ គសេដសររចនស��ន័�ក�សងរក្នេយាេនមនភពាបងែាង 

និងមនផ�ាតគំនិាថដកត�ស�ីេ្ចនខ� ចរញត 

ក�� ថយ «េដសរែា្រេទសេងេ្រ្ រពន័�សមម្ា ដូេច��េហ្ាតវេា�ឲ្គណរក្ 
អ�� បងេរសិនជេា�ឲ្គណរក្គស�ស�ីេនក�សងគណរក្ហ�បង្ 
ចបងេរសិនជខខស ំេពញចិា�គាតខខស ំ្ាតវេា�ឲ្រក្ែដលគាតឈរហ�បង្ 
ករ៏ាសែន�ជកតែស�ងេនេពលែដល�ស�ីគាតខំ្របងែ្រងរក្រជ្រិឲ្គណរក្នេយា 
ែររជអ�កែដលមនានួទីសំេរចចិា�ឬអ�កែដលឈរេលខេរធងខ�សតគសជរសរសេទវញិ 
េដសរគាតេ�លេឃញថដកតអ�កនេយាយអ�កនេយាេគេ្រពក្ថ 
ឲ្ែាអ�កនយាភគេ្ចនេគ្សៃ�ាដលតរសរសយអ�កដបកនេំគ្សៃ�ាដលតរសរស េចធសជង្សៃ�ាដលត�ស�ី» 

េលក្សីយធីីយឃិ�យនិក្រាិរា�ិអង�ករសីលករ និងជ្រនគណៈកម ធិករដបកនយំគ.ស.ន 

សង្ប�ថអ�កដបកនរំសរសែដលជអ�កេធ�ករសេ្�ចចិា�នបងររតេផ��គិាគូរេរឿងេន�េដ�្េីដរឲ្ទនតពិ�ពេល

ក 

េលក្សីថយ «េងកំពសងេធ�ករាសូ៊�ាិហ�បងេដ�្ឲី្មនច្រត្  េងេទនិយជ�ួេ�គណរក្យ
េ�គណរក្េធ�ករសេ្�ចចិា�េហយ៣០%�ស�ី ៣០%សវ នយេហនិង៤០%អ�កែដលរសត្យ
រាែន�គាតេធ�េកាេទ? អ�� បងេទគាតេធ�ករសេ្�ចចិា�គាតចងតានអ�� បងែដរយែាដលតអនសវា�ែ�នែទន អាត្ យ
អ�� បងេទានថេងទ�ទរឲ្មនច្រតជាិ 
េហទ�ទរឲ្មនេគលនេយាេនឌរ័េនក�សងគណរក្គាតផង 
េ្ព�ែា�និអ�� បងអនសវា�អាតាន» 

េរកក ន�ស�ីេលខេរធងទី៣យគណរក្សេ�រ� �ជាិយ�កពីសរ ាតសួងយ្កកងសួង េខា�ា្ូងឃស ំយអ�កនងយយា នយ

វា នតែណា ថ�និែ�នជកររ្សពសេទែដល�កឈរេរកក នេន� 

អ�ក្សីថយ «ចងតរ�� កតថ�ស�ីែដលមនវា�មនេនេទេន�យេហជេរកក នែដលជរតេលខហ�បងយ
គសពកួខខស ំាវា �ាិខ� ងំែ�នែទនយេទរពកួេងអចឈរេលខេរធងជរតាន» 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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សូ�រ�� កតផងែដរថយករអ�វិឌ្េដមនេចរភព គសេគងរតពីេ� ២ំ០១៦ដលតេ� ២ំ០៣០យ

េហេនក�សងេ� ២ំ០៣០េន� េគលេេែដលេគកំណាតទូទងំពិ�ពេលក 

គសឲ្មនករដបកនរំវង�ស�ីនិងរសរស៥០ភគរេសគ� យេនេពលរច�សរ្ន�េន� 

េងមន�ស�ីជសម ិក្កក�្របក្ឃសំ-សរ ាតយមនែា១៧,៧៨%យរាសេណ� �៕ 

 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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ដងងសដរវ់ិ�៖�ររណាចនបា�រខារេរងយរច�េររសបដលយដផរ់េរងវិដា
ាចនបា  
េដយ(VOA) 

្កក�អង�ករសង��សសីវលិសែ��ងក�ីារ�មថ ក��សជ កន៏បងរង ័ក�សងករសេ្�ចឲ្ានេគលេេអ�វិឌ្នណ

្រករេដចិរភព (Sustainable Development Goals) ររសតអង�ករសហ្រជជាិ ែដលានកំណាតថ 

�ស�ី្ាតវចូលរ�ួឲ្ាន៥០ភគរ ៃនករដបកនកំ�សងកិច�ករនេយា េនេ� ២ំ០៣០ 

��េំពញយ—   

�ស�ីក��សជេនែា�និអចចូលរ�ួរេ្�វស័ិនេយាក�សងលំដរតខ�សតានេ្ចនដែដលេនេពលែដលចំននួ

�ស�ីឈរេឈ �ក�សងករេា�េេ� ាឃសំ-សរ ាតេនមនចំននួាិចេរេធធរនបងចំននួរសរស េន�េរេយងី�ករ

រ�� កតពី្កក�អង�ករសង��សសីវលិែដលេធ�ករព្ងបងសិទ�ិ�ស�ីក�សងវស័ិនេយា 

្កក�អង�ករសង��សសីវលិ ាននិយេនៃែ�អរ� រេន�ថ ករដកតេរកក ន�ស�ីឈរេឈ �ស្មរតេលខេរធង

កំពូលក�សងរ�� ីែដលភគេ្ចនសេ្�ចេដរសរស និងស� នភពហិរ�� វា�សែដលមនក្�ាិររសត�ស�ី កដូ៏ចជ

រណ� ញរ បងមរំរសតរសរសក�សងគណរក្នេយា ានេធ�ឲ្�ស�ីាាតឱកសក�សងករទទួលានានួទីខ�សតក�សង

កិច�កររដាល ែដលអចអនស�� ាឲ្ពកួេគមនអំណចក�សងករសេ្�ចចិា� េដ�្សរ�� ្រឈ�ររសត

�ស�ី និងរ�� េផ្ងេទធាស្មរតពលរដទូេទ 

ពកួេគសែ��ងក�ីារ�មថ ក��សជកន៏បងរង ័ក�សងករសេ្�ចឲ្ានេគលេេអ�វិឌ្នណ្ រករេដចិរភព 

(Sustainable Development Goals) ររសតអង�ករសហ្រជជាិ ែដលានកំណាតថ �ស�ី្ាតវចូលរ�ួ

ឲ្ាន៥០ភគរ ៃនករដបកនកំ�សងកិច�ករនេយា េនេ� ២ំ០៣០ 

ក��  េសងយងសី អ�កស្�រស្�ពលគណៈកម ធិករេលកស�ួ�ស�ីក�សងវស័ិនេយា ែែ�ងក�សងសន�ិសីទ

ពា័ម៌នស�ីពីលទ�ផលអេងាៃនករដកតេរកកភព�ស�ីឈរេឈ �េា�េេ� ា្កក�្របក្ឃសំ-សរ ាត េរធរចំេឡង

េនង នី��េំពញនៃែ� អរ� រេន�ថ កំេណ នដាិ៏ចាួចៃនចំននួ�ស�ីឈរេឈ �េេ� ាេន�នបងេនែាជរនងំ

�ួ ែដល�និអចេរកផ�ូវឲ្�ស�ីេដ�្សរ�� �ស�ីខ�ួនឯងាន និងរ�� េនថ� កត�ូលដ នេផ្ងេទធា 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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«្រសិនេរចំននួររសត�ស�ីេនែាេកនេឡងាិចាួច ែររេន� រ�� ររសត�ស�ីយេនថ� កត�ូលដ ន កដូ៏ចជយរ��

េផ្ងៗ េនថ� កតេ្ក�ជាិ េនែា�និទនតអចេឆ�ារានេពញេលញ េដសរែាចំនួន�ស�ីេនក�សង្កក�

្របក្ឃសំ-សរ ាត មនេកនាិចាចួ» 

ក�� យេសងយងសីយាន្ារត VOA រែន��ថ កររន�ផ�លតអំណចឲ្រសរសជអ�កេ្ សេរ សេរកក ន�ស�ី នបង

េនែាេធ�ឲ្�ស�ីមនករពិាកក�សងករទទួលាំែណងកំពូលស្មរតករសេ្�ចចិា� ក�� រន�ថ កង��

ាម� ភពក�សងករេ្ សេរ សេរកក នឈរេឈ �េា�េេ� ាររសតគណរក្នេយានី�ួៗ ជែផ�ក�ួនំ

ឲ្�ស�ីាាតរងតេលខេរធងលំដរតខ�សតក�សងករឈរេឈ �ផងែដរ 

�ួវញិេទធា ក��  េសង ងសី និយថ �ស�ីកម៏នរ�� ្រឈ�ជ�ួនបងែផ�កែវកិស្មរតករចូលរ�ួ

ក�សងវស័ិនេយា េនេពលគណរក្នេយានី�ួៗស��បងរករសគ�លណែដលមនលទ�ភពអច

្ទ្ទងតគណរក្នេយាានផង និងអចរំេពញកររររេ្�រដានផង 

«ធ�ី េទ េរឿងេធ�នេយា្ាតវករលសកកត េហ�ស�ីពិាកណសតក�សងករឲ្គាត �កកលសកកត

ពីផ��ហ�បង�កេធ�នេយា េរសិន្គពសរគាតជរសរសហ�បង ជរ�ីហ�បងេធ�នេយា ្រែហលជគាតសសខចិា�

ឲ្រាសែន� េរគាត ជអ�កេធ�នេយាវញិ គាតពិររណថេាគាតគរួកលសផ���កេធ�នេយា ឬអាត» 

េយងី�លទ�ផលៃនករសេងាេរកក ន�ស�ីឈរេឈ �ស្មរតករេា�េេ� ាេ្ សេរ ស្កក�្របក្ឃស-ំ

សរ ាត អណា�ិទី៤យេ� ២ំ០១៧ ែដល្សវ្ជវេដអង�ករសង��សសីវលិចំននួរី ានឲ្ដបងថ ក�សងេ� យំ

២០១៧េន� មនេរកក ន�ស�ីចំននួសរសរ ២៥.៧៨៨នកត េសនបង ២៧,២៦ភគរ ៃនេរកក ន្រកសយ្សី

សរសរ ៩៤.៥៩៥ នកត គសេកន ចំននួ ១,៦២ភគរ េធធរនបងេ� យំ២០១២ ែដលមនចំនួនែា ២៥, 

៦៤ភគររាសេណ� � 

ក�� េសងយងសី ានរែន��ថ ក��សជនបង�និអចសេ្�ចេគលេេអ�វិឌ្នណ្ រករេដចិរភព ានេទ 

្រសិនេរកំេណ ន�ស�ីឈរេឈ �េា�េេ� ាេនរន�េកន្ាប�ែា ិា២ភគរ ក�សងរៈេពល្ាេំ� េំទ�សខ

េទធាេន� 

ករេា�េេ� ាេ្ សេរ ស្កក�្របក្ឃសំ-សរ ាតចំននួជង១.៦០០ ែដលជករេា�េេ� ាយថ� កតេ្ក�ជាិគស 

េដ�្ផី� សតរ�ូរ��ន�ីដបកនថំ� កត�ូលដ នដសំ៏ខនតនបងេរធរចំេឡងេនៃែ�ទី៤ ែខ�ែិសនយេ� ២ំ០១៧េន� 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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គណរក្នេយា ែដលចូលរ�ួ្រកាួ្រែ ងចំននួ១២ កំពសងេរធរចំេគលនេយាយសទ�ស�ស�ររសត

ខ�ួន េដ�្េីឃសនរកសំេឡងេេ� ាក�សងរៈេពល១៤ៃែ��សនៃែ�េា�េេ� ាេដ�្ីក ័ ���េលគូ្រែ ង

នេយា 

្កក�អង�ករសង��សសីវលិ ែដលឃ� េំ�លេរកក ន�ស�ីឈរេឈ �ស្មរតករេា�េេ� ាេ្ សេរ ស្កក�្របក្

ឃសំ-សរ ាត ស្មរតអណា�ិទីរនួ ានេស�ឲ្មនករែកស្�ពលច្រតពកតពន័�នបងករេា�េេ� ា និងកររេងា

េគលនេយា េដ�្រីេងនចំននួេរកក ន�ស�ី ក�សងករឈរេឈ �េា�េេ� ា 

ពកួេគេស�ឲ្េធ�វេិសធនក�ច្រតស�ីពី ករេា�េេ� ាេ្ សីងំាំណងង�ស� និងច្រតស�ីពីករេា�េេ� ា

េ្ សេរ ស្កក�្របក្ឃសំ-សរ ាត ក�សងរំណងនថ េរកកភព�ស�ី្ាតវានឈរេឈ �ក�សងរ�� ីេរកក នឈរ

េឈ �េា�េេ� ាររសតគណរក្នេយា េដដកតេ� សតគ� រវង�ស�ី និងរសរសី�លំដរតេលខេរធងពីេល
ដលតេ្ក� ែដលជវិនករស�្សរ និងមន្រសិទ�ភពរំផសាក�សងករេធ�ឲ្មនស�ភពេនឌរ័ពិា

្ាកដ 

អ�ក្សី ធីីយឃប� នកិ្រាិរា�ិៃនអង�ករសីលករ ែដលេធ�ករររេលករព្ងបងអ�ាិលកិច�សរណៈ 

្ារត VOA ថ មនេហាសផល�ួចំននួេទធាែដលេ�ដបកនគំណរក្នេយា ពិាកក�សងករដកតេរកក ន

�ស�ីេន�យគសផល្រេយ នណរសគ�ល និងាំរនតែដលមនទំនសតសង�� 

អ�ក្សីមន្រសសនណថ ជេគលករណណ  េ�ដបកនគំណរក្នេយាមនរំណងចងតដកតេរកក ន�ស�ីឲ្

ានេ្ចនេនី��ូលដ ន�ួចំននួ ករ៏ាសែន�ករណណ េន��និអចេធ�ាន េដេហាសរសគ�លកំពសងកនតានួទី 

ែដលជរសរសេន��និ្ព�ចស�េចញ 

«ករ៏ាសែន�េនែាមនករលំាកយជពិេសសកែន�ងណែដលរកលសានេ្ចន កែន�ងណែដលច្�តងច្មស

េរឿងដីធ�ី» 

អ�ក្សី ធីីយឃប� នកិ្រាិរា�ិៃនអង�ករសីលករ េនក�សងសន�ិសីទសរពា័ម៌នស�ីពី«លទ�ផលអេងាៃន

ករដកតេរកកភព�ស�ីឈរេឈ �្កក�្របក្ឃសំ សរ ាតអណា�ិទី៤» ក�សងង នី��េំពញ េនៃែ�ទី៩យែខឧសភ 

េ� ២ំ០១៧យ(�៊នយសសជីាVOA) 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
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យា ងណកេ៏ដ អ�ក្សីេ ឿថ ចំណស ចងងំស��នបងអចេដ�្សាន េនេពលមន�ស�ីកនតែាេ្ចន ចូល

កនតាំែណងែដលអចេធ�ករសេ្�ចចិា�ាន 

េដែឡក សក� នគណរក្នេយាែដលានចូលរ�ួស� រតលទ�ផលអេងាៃនករដកតេរកកភព�ស�ី
ឈរេឈ �េា�េេ� ា្កក�្របក្ឃសំ-សរ ាតាននិយថ ជករពិាកស្មរតពកួេគក�សងករទទលួាន

េលខេរធងខ�សតក�សងរ�� ីេរកក ន ពកួេគេលកេឡងថ ្រសិនេរ�និមនករាសូ៊�ាិយឬចង្កងជ្កក� េដ�្ី
ាវា េន�េទេលខេរធងខ�សតៗនបងានែាេទេលេរកក នរសរស 

អ�ក្សី ែា� វណ� ែណា េរកក ន�ស�ីេលខេរធងទី ៣ �កពីគណរក្សេ�រ� �ជាិស្មរតករេា�េេ� ាឃស-ំ

សរ ាត េនសរ ាតសួង ្កកងសួង េខា�ា្ូងឃស ំយ្ារត VOA ថ អ�ក្សីានេធ�ករាសូ៊ជេ្ចនទ្មនំបង្ាតវ

ានេ្ សេរ សឲ្ឈរក�សងេលខេរធងទី ៣យអ�ក្សីនិយថយ 

«អ�� បងនងខខស ំកេ៏លកពីរ�� �ស�ីទងំអសត្ារតគាតេហកថ៏ េរសិនជខខស ំជ�ស�ី ខខស ំអចចូលរ�ួ ួយ�ស�ី និង

េដ�្សរ�� �ស�ីទកតទងនបងគាតមនៃផ�េព� អច ួយកសមរសល�េា្ស្មរតកសមរយខខស ំេលក

អ�� បងេហាសផល ែដលទកតទងរ�� �ស�ីេទ គាតកផ៏�លតឱកសឲ្ខខស ំជ�ស�ីហ�បង ឈរជេរកក នេលខេរធងជរត 

េនក�សងសរ ាតសួង» 

អ�ក្សី ានេស�ឲ្គណរក្នេយាអ�ក្សី រេងាក�វធីិនេយាែដលនបងេ� សតគ� េនេលខេរធង

កំពូលគសេរ�ស�ីឈរក�សងេលខេរធងទី�ួរសរស្ាតវឈរក�សងេលខេរធងទីពីរេហេររសរសឈរក�សងេលខេរធងទី�ួ

�ស�ី្ាតវឈរក�សងេលខេរធងទីពីរ 

្កក�អង�ករសង��សសីវលិែដលេធ�ករព្ងបងសិទ�ិ�ស�ីក�សងវស័ិនេយា កា៏នឲ្ដបងែដរថ គណរក្ធំៗពីរ

ែដលមន្រជ្រិភព គសគណរក្្រជ នក��សជ និងគណរក្សេ�រ� �ជាិ ានរេងនេរកក ន�ស�ីក�សង

រ�� ីេឈ �េរកក នររសតខ�ួន ែាចំននួេន�គសេនទរជងចំននួេរកក ន�ស�ីែដលសេ្�ចដកតឲ្ឈរេឈ �ពី

គណរក្ាូចៗ១០េផ្ងេទធា 

ពកួេគនិយថ គណរក្ធំៗពីរេន�ទំនងជារ�មថ ខ�ួននបងរញតករេា�េេ� ាេរដកត�ស�ីេ្ចនឲ្ឈរ

េឈ � ពកួេគសងាតធ�នតថ ករារ�មែររេន�អចជករលតខសសេដសរី�ករស� រស�ងត�ាិ សវ ន

ភគេ្ចនែដលជម� សតេេ� ាេពញចិា�េរកក ន�ស�ីជងរសរស៕ 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 
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�រសុយែ���រឆរិសសាិណងលឲតដរួេដ់សឆ�ភេយដផរ់េរងយរាករន អ 

េរធរេរធងេដយ   

េី�អន  May 9, 2017  

េដយយឃីយពិសី 

 

អ�កស្�រស្�ពលែផ�កអរតរ ំនិងេនឌរ័ររសត ខស�ែ�ហ�ល េលក្សី សសនេកា សិរលីកកណណ  �និចងតឲ្មន

អ�កសួរអំពីស�ា�ភព�ស�ីក�សងករដបកនសំង��ថអចេធ�អ�ីានខ��េន�េទ េ្ព�េលក្សីលតថ វជ

សំណួរេរ សេអងរំផសា ែដលជសក�ភពររ� កតដលតករចូលរ�ួររសត�ស�ីក�សងេកនេយា  ្រាិក�េន�

េធ�េឡងរន� រតពីមនអ�កករែសាេលកជសំនរួេឡង ក�សងសន�ិសិទសរពា័ម៌ន ស�ីពី «លទ�ផលអេងាេរកក ន

្កក�្របក្ឃសំាសរ ាត» ន្ពបកៃែ�ទី ០៩ ឧសភ េនសណ គរសនតេវ  

ាំណងអង�ករខស�ែ�ហ�លដែដល ានអ�អងេដទបក�សខរ បងម ំ្ារតឲ្អ�កចូលរ�ួ ែដលភគេ្ចនជ�ស�ី 

ចង�សលររ� ញពីស�ទិ�ិផល ឬសក�ភពណខ�� ែដលេ�ឃសំរសរសៗ ជង៩០% េស ១៦៣៣ ឃសំេន�ានេធ� 

្រាិក�ភ� � េនេពលអ�កកែសា េលកជសំនរួ ថ េា�ស�ីគរួមនស�ា�ភពអ�ីខ��ក�សងករដបកនសំង��? 

េដេលក្សី សសនេកា សិរលីកកណណ  រាតទសកសំនរួែររេន�ថ ជករេរ សេអង�ស�ីរំផសា 

េលក្សីយសសនេកា សិរលីកកណណ  រ�� កតថយ «គរួឈរតេលកសំណួរអំពីស�ា�ភពររសត�ស�ី េហ
សក� នសពលររសត្សី េធករានអីខ��? រាសែន�សំណួរដែដលៗ សួរថ�ស�ីមនសក� នសពលេទ ? េធ�ករររក�សង
សរ ាតរកីចេ្�នេទ ? �ស�ីកជ៏�នសស្ រសរសកណជ�នសស្ �ស�ី�និែ�នជអទិេទព ែដលចូលេទ្ាតវឲ្ផ រកី
េ្ពង្ពាក�សងក�សងឃសហំ�បងទងំអសតេទ វ�និអចេទ» 

ករេឆ�ារររសតេលក្សីែររជមនន័េទេលផ រកីេទវញិ េរី�អា�ន័ពិាៃនសំណួរ គស
អ�កសរពា័ម៌ន្គនតែាចងតដបងអំពីេគលនេយា រេរធរៃនករដបកនរំរសត�ស�ី េដ�្ផី្ព�ផ្ដលត

សរណ ន ក�សងេា�េេ� ា ូនរាសេណ� � �និមនអ�ីេផ្ងេទ 

ទកតទងនបងរ�� េន� អ�កស្�រស្�ពលៃនគណៈកម េលកស�ួ�ស�ីក�សងវស័ិនេយា ក��  េសងយងសី  

�កតដូចជសែ��ងនូវអករ្កិរយិេ�លរលំងេទេលករដបកនរំរសតេ�ឃសំរសរសៗ�ួចំននួធំ េដ្ារតឲ្

អ�កចូលរ�ួក�សងពិធីសេងាេលករេដ�្សរ�� ននែដល�ស�ី រួ្រទ�ក�សង�ូលដ នររសតរសរស 

http://www.tosread.com/author/tosread/


ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 
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េនេពលែដលអ�កសរពា័ម៌នេលកជសំណួរអំពីស�ា�ភព ឬសក� នសពលររសត�ស�ីក�សងករដបកនឃំសំា សរ ាត

វញិេាអចេធ�អ�ីានខ��េនេពលជរតេេ� ា? ក�� យេសងយងសី ានេឆ�ារថ�និរាំចតឲ្ក�� េឆ�ារ

េន�េទ េដសួរអ�កែដលានចូលរ�ួេទដបងេហ 

ក�� យេសងយងសីយរ�� កតថយ « ខខស ំេ ឿជកតថ�ស�ីណកេ៏ដកណមនសក� នសពលររសតគាតែដរ រាសែន�សក�
នសពលេន�េពលខ��្ាតវានេគករតេរល ែាេន��និជសក� នសពលជកតែស�ងែដលេងានេឃញេទ �និ
រេន� សេទេលរសរសគ នស�ា�ភពេទ េលកមនេហ េទរឈរេឈ �ជ្កក�្របក្ឃសំាសរ ាតាន កណរាសែន�
េ�លេទ្កក�្របក្ ឃសំាសរ ាត ១៦០០យឃសជំងហ�បង ថេា្ រសិទ�ភិពៃនកិច�ករររររសតេ�ឃសំទងំអសត
េឆ�ាររ�� �ស�ី និង្រជពលរដានក្�ាិរាសណ� ? ្រជពលរដក�សងរន�រតេន�សួរេទថេាស�ា�ភព
េចសរ ាតខ�ួនឯងស�ា�ភពយា ងេ�ាចែដរ? �និាចតឲ្ខខស ំេឆ�ារេទ» 

ក�� កា៏នផ� េំទរសរសៗ ករេលកក��សត�ស�ីែដលក�� កំពសងេធ�េន� គស�និែ�នសំេេេទដេណ� �អំណច

ាំែណង ឬផាតរសរសេរលេន�េទ ក�� រន�ថ កសំលត្ចឡំ េហក�� ានសងាតធ�នតដូេច�� េរ�និចងតឲ្

មនករេលកស�ួ�ស�ីេទ លស�្ីែាករអនសវា�ច្រតក�សង្សកកែខរររតែារសរស គសកសំររត�ស�ី ក�� ានេរទ

េទេលគណរក្នេយាល្ីៗ  ែដល�និានដកតេរកកភព�ស�ីេ្ចនក�សងរចនស��ន័�គស្គនតែាេលស�ួ

រាសេណ� � 

�និខសសគ� រាសន នេលក្សី ធីដ ឃិ� នកិ្រាិរា�ិអង�ករសីលករ ចងតឲ្រដ �ាិលរេងាច្រតពិេសស

�ួក�សងករេរកផ�ូវឲ្�ស�ីមនលទ�ភពចូលក�សងរចនស��ន័�ធំៗក�សង រួគណរក្នេយា ករែែ�ងររសត

េលក្សីទំនងជចងតេរកផ�ូវឲ្�ស�ី រ្សពលេឈងេទររតកាំែណងកំពូលៃនស� រន័ជាិ េហ

េរសិនគណរក្ណ�ួ�និអនសវា�នណេទ េលក្សីចងតឲ្រដ �ាិល្ាតវែាដកតពិន័ចំេព�គណរក្េន� 

េលក្សីយធីដ ឃិ� រ�� កតថយ «�ស�ីេនែា រួ្រឈ�នបងករលំាក ជ�ួ រួគណរក្ ដូេច��រ��
សំខនតែដលេង្ាតវេធ� គសខងរដ �ាិលគរួែារេងាច្រតពិេសសេដ�្ឲី្ទងំអសតគ�  
គណរក្នេយាទងំអសត គាតអនសវា�នណ េហេរ�និអនសវា�នណេទ គាតនបងមនជករពិន័អីេទចបង
ឯង» 
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េលក្សីានរែន��ថ�ស�ីគរួែាជអ�កសេ្�ចចិា�ក�សងកររលស និងករេរធរចំេគលនេយាីងំពី

ថ� កតេ្ក� រហូាដលតថ� កតជាិ រាំចត្ ាតវែាមន�ស�ីចូលរ�ួ េដ�្ឲី្មនេសវសរណៈ និងសង��កិច�

ានដលតពលរដ 

រាករណណ េន�្ាតវានេរធរចំេឡងេដគណៈកម ធិករេលកស�ួ�ស�ីក�សងវស័ិនេយា ររតៃដ

ជ�ួអង�ករសីលករ និងអង�ករខស�ែ�ហ�ល ានររ� ញក�ីខកចិា�េនេពលែដលពកួេគរករកេឃញថ មន

េរកកភព�ស�ី  ២៥,៧៨៨នកតយេសនបងយ២៧,២៦%យៃនេរកក នសរសរ ៩៤,៥៩៥នកត  ែដលានឈរេឈ �ជ

េរកកភព ឃសំាសរ ាត ក�សងករេា�េេ� ាអណា�ិទី ៤ េ� យំ២០១៧៕ 
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Female representation in politics decreased in 
commune elections 
30 June, 2017 Phnom Penh Post 

 

Despite repeated vows by both of Cambodia’s major political parties to increase female 
representation, the number of female candidates elected in the Kingdom’s recently concluded 
commune elections actually decreased since they were last held in 2012. 

“For years, women have been trying so hard, but the number is not growing – it’s even decreasing,” 
said Seng Reasey, of women’s rights NGO Silaka, visibly disappointed at a press conference 
yesterday. 

In the June 4 election, a total of 1,940 women secured seats as commune chiefs, deputy chiefs or 
commune councillors – almost a hundred fewer than in the 2012 elections, in which 2,038 were 
elected. 

Sonket Sereyleak, gender equality coordinator at election monitor Comfrel, recommended tackling the 
issue on two levels: first, by amending the election law to include gender equality provisions, and 
second, by having political parties adopt written internal policies that prescribed the number of female 
candidates. 

“Sometimes people say it’s difficult to amend election laws, but laws can be amended quickly when 
there is political will,” she said. 

Reasey agreed after the press conference. 

“In the Cambodian political context, if they want to, they can amend laws in a day, a week or a 
month,” she said, pointing to the recent quick, albeit controversial, amendments to the Law on Political 
Parties. 
“We need to promote equality in the written form, not only verbally,” Reasey said. “Otherwise we won’t 
achieve the Sustainable Development Goal [SDG] of 25 percent [female political representation].” 

In only seven provinces will more than 20 percent of commune councillors be women, while only one 
province – Pailin – reached the SDG, with 28.85 percent. Takeo and Tbong Khmum scored the 
lowest, with only 12.5 percent each. 

Neither the ruling Cambodian People’s Party, nor the main opposition Cambodia National Rescue 
Party improved on their total percentages in any significant sense. The elected female candidates 
from the CPP make up just 21.33 percent of the total number of victorious candidates – a slight 
decrease from the 21.48 percent in 2012. For the CNRP, 11.04 percent of winning candidates were 
women, barely up from 11 percent in 2012. 

However, Silaka’s Reasey said, at least the number of female commune chiefs had increased from 95 
to 128. 

Reasey said the drop in representation might discourage women. “If you see the negative trend, you 
ask yourself: ‘Is that a place for me?’” she said. 

http://www.phnompenhpost.com/national/cpp-amends-party-law-opening-door-dissolving-opposition
http://www.phnompenhpost.com/national/cpp-amends-party-law-opening-door-dissolving-opposition
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But CNRP Deputy President Mu Sochua yesterday said the increase of female commune chiefs 
proved that their efforts “have borne fruit”. 

Still, she said, “I’m unhappy with the overall achievement.” 

She said adopting a written policy was difficult, because her colleagues, “especially older men”, were 
not willing to step down for younger candidates – “let alone women”, she said. 

“But pushing too hard will antagonise the men and some women, so our strategy is to show that . . . 
we have made some positive gains,” she said. 

Ministry of Women’s Affairs spokesperson Pon Puthborei declined to comment, and representatives 
of the CPP could not be reached yesterday. 

Chak Sopheap, executive director of the Cambodian Center for Human Rights, said in an email that “it 
is no surprise to see these bitterly disappointing figures emerge”. 

“Reports of political parties actively disempowering women candidates by pushing them down 
electoral lists [are] representative of the misogyny that permeates all facets of Cambodian society. 
Our political leaders should be promoting full gender equality, and not just [be] talking about it,” she 
said. 

The Post reported last month that women were pushed down on the ballots to rankings where their 
election was more unlikely. 

“Anything less than full gender equality is simply not good enough,” Sopheap said. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 

 

  
 គៈមា �ីយរនបាមសយរនបនេប ានេានណរ ស ចី ាុាី�៍ម៌ ននមមុុ ខុមែ�ហ�ល/ែរបអ់រ ំចី នាចឌ័រ  
 

 

79 

ចំននួ�ស��ជាបេឆា �្រក�្្ររ�ឃុ-ំសងា �បអាណ�ទ�៤ថយចះុ 

េដ សសយ វី ី2017-07-01  

្កក�អង�ករសង��សសីវលិេធ�ករររេលកស�ួ�ស�ីក�សងវស័ិនេយារកេឃញថយចំននួ�ស�ីែដលានជរត

េេ� ាេនក�សងករេា�េេ� ាេ្ សេរ ស្កក�្របក្ឃសំ-សរ ាតយអណា�ទីិ៤យេន�យានែចស�េរេ្របរេធធរនបង

អណា�ិទី៣យកន�ងេទ 

ពកួេគេសកស� យនិង្ពពារ�មថយករែចស�ចំនួន�ស�ីជាំណងេនក�សង្កក�្របក្ឃស-ំសរ ាតេន�យនបងេធ�
េអរ�� �ស�ីយនិងកសមរេន�ូលដ ន�និអចេឆ�ារាន្គរត្ គនតេឡយេលសពីេន�យនបងេធ�េអ

រា�ពលតដលតករ ំរសញេលកក��សតស�ភពេនឌរ័យនិងែផនករររសតរដ �ាិលស្មរតេគលេេអ�វិឌ្នណ

្រករេដចិរភពយេទ�រីជយា ងណយពកួេគសទរចំេព�ករេកនេឡងនូវចំននួេ�ឃសំយនិង ំទរតឃសំជ

�ស�ី 

្កក�អង�ករសង��សសីវលិរ�� កតថយី�លទ�ផលផ�ូវករៃនករេា�េេ� ាេ្ សេរ ស្កក�្របក្ឃសំ-សរ ាតយ

អណា�ិទី៤យែដលេចញេដយគ. .រយគសចំននួ�ស�ីែដលានជរតេេ� ាសរសរមនចំននួ ិាយ២ពនតនកតយ

(១.៩៤០)យៃនចំននួ្កក�្របក្ឃស-ំសរ ាតសរសរជងយ១�សសននកតយ(១១.៥៧២)យគសានែចស��កេន ិាយ១៧

ភគរយ(១៦,៧៦%)យេរេ្របរេធធរនបងករេា�េេ� ាអណា�ិទី៣យកលពីេ� ២ំ០១២ 

រាករណណ ដែដលេអដបងេទធាថយចំននួេ�ឃស�ំស�ីេនក�សងអណា�ិែីេន� មនចំននួយ១២៨រូរយេដាន

េកនេឡងចំននួយ៣៣រូរយេរេ្របរេធធរនបងអណា�ិ�សន 

អ�កស្�រស្�ពលគណៈក�ករេលកស�ួ�ស�ីក�សងវស័ិនេយាក�� យេសងយងសីយែែ�ងេនក�សងសន�ិសីទ

សរពា័ម៌នេនរេសធលៃែ�ទី២៩យែខ�ែិសនយថយករែចស�ចំននួ�ស�ីេន�នបងេធ�េអមនផលរា�ពលតចំននួ៣យ

ធំៗយរ�ួមនផលរា�ពលតេទេលេគលេេររសតរដ �ាិលយរា�ពលតទបកចិា��ស�ីែដលមនរំណងចូលរ�ួក�សង

វស័ិនេយាយនិងករេដ�្សរ�� �ស�ីយនិងកសមរយ «ានរា�ពលតដលត�ស�ីែដលគាតកំពសងែាេធ�
កិច�ករនេយាកដូ៏ចជេ្ាប�្រឡូកក�សងនេយាយេនេពលណែដលគំរូភពររសតគាតេន�មនករ
� កតចស�យេហាសអ�ាីនេងេលកអសចីបង? េនេពលែដល�ស�ីចូលរ�ួក�សងេកនេយាដូចជ�សខររ
សរណៈេផ្ងៗេទធាយចំននួ�ស�ីកនតែាេ្ចនេឡងយានររ� ញឲ្េឃញជគំរូភពស្មរត�ស�ីវ័េកងយ
កដូ៏ចជ�ស�ីេផ្ងេទធាថយ�ស�ីអចេធ�ានយអចចូលរ�ួានយចស�ឥឡូវេន�គំរូភពទងំអសតេន�មនករ� កត
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ចស�? ទី៣យេទធាយករ� កតចស�េន�កេ៏ធ�ឲ្រា�ពលតយា ងខ� ងំេទដលត្រជពលរដយជពិេសស�ស�ីយនិងកសមរយ
េដសរែាសំេឡងររសត�ស�ីេនថ� កត�ូលដ នមនករែចស�» 

្កក�អង�ករសង��សសីវលិានរកេឃញរ�� �ួចំននួែដលនេំអចំននួ�ស�ីានែចស�េន� 

អ�កស្�រស្�ពលែផ�កអរតរយំនិងេនឌរ័ៃនអង�ករខស�ែ�ហ�លយ(COMFREL) អ�ក្សីយសសនយេកាសិរលីកកណណ យ

មន្រសសនណថយចំណស ចសំខនតពីរែដល្ាតវកចិា�ទសកដកតគសករេធ�វេិសធនក�ច្រតេា�េេ� ាយនិង

គណរក្នេយា្ាតវរេងាេគលនេយាេនឌរ័ក�សងគណរក្នី�ួៗយ «គិាគូរេធ�េ�ាចឲ្មនេន
ក�សងច្រតេា�េេ� ាកំណាតឲ្ច្សតក�សងករដកត�ស�ីឈរេឈ �យទលតែាមនករដកតេ� សតគ� រវងរសរស�ស�ីេន
ក�សងរ�� ីេឈ �េា�េេ� ាពីេលដលតេ្ក�យេទរចំននួ�ស�ីអចមនករេកនេឡងយេងេ�លេឃញថស្មរត
ករេា�េេ� ាេលកេន�យគណរក្ែដលមនសក� នសពលយគណរក្ែដលមន្រជ្រិភពខ� ងំមនែាពីរ
គណរក្េទយគសគណរក្្រជ នក��សជយនិងគណរក្សេ�រ� �ជាិយេហេងេ�លេនក�សងរ�� ីឈរេឈ �
ររសតេរកក នររសតគណរក្ទងំ១២ (គណរក្ែដលចូលរ�ួេា�េេ� ា្កក�្របក្ឃសំ-សរ ាត) គសគណរក្
ទងំពីរដកត�ស�ីាិចជងេគ» 

អ�ក្សី សសនយេកាសិរលីកកណណ យានរ�ិគនត្ កសួងកិច�ករនរថីយពសំានរំេពញានួទីេអានសក�េនក�សង

ករ ំរសញ�ស�ីេអចូលរ�ួក�សងវស័ិនេយាយ «េរី �ែដលដបងយគសគាត ំរសញេទ្គរត្ កសួងទងំអសត្ាតវ
ែាមនេគលនេយាស�ភពេនឌរ័យេរេងេ�លក�សងឯកសរែដលគាត� រតេធ�ករពិេ្គ�េយរលត
ជ�ួសង��សសីវលិក�យីជ�ួ្កសួងែដលពកតពន័�ក�យីេងពិាជមនករេកាសរេសរយេហសរ្ចិា�យ
រាសែន�េងេ�លថរន� រតពីហ�បង�កយជពិេសសគសេនក�សងអំឡសងេពលៃនករេធ�សទ�នករក�សងដំេណ រករេរធរចំ
ករេា�េេ� ាយេងេឃញថ្កសួងកិច�ករនរយីគាត�កតដូចជសក�ភពររសតគាតែដល ំរសញឲ្�ស�ី
ចូលរ�ួក�សងវស័ិនេយាហ�បងយសក�ភពវអាតេឃញថស�ីែដលវេលចេ� យែដលេងគរួឲ្សទរ» 

េរេទ�ជយា ងណយអង�ករសង��សសីវលិទទួលស� លតែដរថយ្កសួងកិច�ករនរាីនេធ�ករររក�សងករេរធរចំ

េអមនេគលនេយាជេ្ចនរចួេហយរាសែន�ទ�ទរេអមនករអនសវា�សក�ែែ�េទធា 

អគ�នករងៃនអគ�នកដ នស�ភពេនឌរ័យៃន្កសួងកិច�ករនរយីេលកយេែយឈសន�កតយេឆ�ារថយ

្កសួងមនេគលនេយាេ្ចនែដល្ាតវអនសវា�យេនេពលែដលសង��សសីវលិេ�លេឃញពីភពអសក�អច

ផ�លតេយរលតេទ្កសួងេដ�្ែីកល��យ «េងមនករ ែ កគ� េនក�សងកិច�្រ សរំេច�កេទសជ�ួៃដគូ
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អ�វិឌ្នណយជ�ួសង��សសីវលិែដរយគសេងមនន�ករយអសចីបងក�សងកែន�ងណែដលគាតេឃញ�និទនតសក�យ
គសេងអាត្ រែកកថេងេធ�អ�អីាតេខ� �េទយរាសែន�េរគាតេ�លេឃញថកែន�ងណេងអាតសក�យគាតអច
េលកេឡងជលលកកណណ អក្រយឬក៏ី �រៈកិច�្ រ សំភ� កតរររេច�កេទសេនឌរ័យគសេងេធ�ករររេដ�្ី
�ស�ីក��សជយេងទងំអសតគ� » 

ចំេព�រ�� ែចស�ចំននួ�ស�ីជ្កក�្របក្ឃសំ-សរ ាតេន�យេលកយឈសន�កតយេលកេឡងថយ្កសួងានទទលួ

ស� លតថយចំននួ�ស�ីអចនបងែចស�ែររេន�ីងំពីានេឃញរ�� ីេឈ �េរកក នឈរេឈ �េា�េេ� ា�កែដរយ

េហ្កសួងនបងករទពិេសធនណេន�យរ�ួនបងរទពិេសធនណក�សងករេា�េេ� ាជាិេ� ២ំ០១៣យេដ�្េីរធរចំ

ែផនករេ្ាប�ស្មរតករេា�េេ� ាជាិេនក�សងេ� ២ំ០១៨យខង�សខយេលកយេែយឈសន�កតយេលកេឡងេទធា

ថយេគលរំណងររសតសង��សសីវលិយនិង្កសួងកិច�ករនរគីសេដរ្សរគ� ចំេព�ករ ំរសញេអគណរក្

នេយារេងាេគលនេយាស�ភពេនឌរ័យរាសែន�េលកថយករររេន�ជករលំាកយ «េងនបងេធ�
ជលកកណៈក្�ាិមា ្កតយេដ�្ ំីរសញេធ�យា ងេ�ាចឲ្េកង�ស�ីគាតររតអរ�ណណ េ្ចនជង�សនេនក�សងករអ�វិឌ្
�ូលដ នយេហវជ�ូលដ ន្គប�ធំណសតស្មរតេងរេងាជលកកណៈមា ្កតស្មរតឈនេទេា�េេ� ា
េនេលកេ្កៗេទធាយេ្ព�េងអាតេធ�ែាស្មរតថេឃញលទ�ផលរាសណ�ប ងេហយេងេធ�ស្មរតែា
រៈេពលខ�យីេង្ាតវគិាថេាអ�ជីសទ�ស�ស�រៈេពលែវងយកសំឲ្រទពិេសធនណហ�បងវែយវងងែរន�ិច
េនក�សងេ� េំន�យេរេងេ្របរេធធរនបងេ� ២ំ០០២យ�កយវានេកនរន�ចិៗយ�កដលតេពលេន�វងងែ
រន�ចិ» 

េនក�សងរាករណណ ែដលចង្កងេដ្កសួងកិច�ករនរកី�សងេ� ២ំ០១៤យេអដបងថយេនក�សងេ� ២ំ០១២យ

ាំណង�ស�ីេនក�សង្កក�្របក្ឃស-ំសរ ាតយានេកនេឡងេរេ្របរេធធរនបងេ� ២ំ០០៧យគសេកនេឡងពីយ

១៥,១០%យភគរេទយ១៧,៧៨%យក�សងេន��ស�ីជេ�ឃសំយនិងេចសរ ាតមនចំននួយ៦៩រូរយ(៤,២២%)យ�ស�ី
ជ ំទរតទី១យមនចំននួយ១៨៩រូរយ(១១,៥៧%)យនិង ំទរតទី២យចំននួយ១៥១រូរយ(៩,២៤%) 

អង�ករសង��សសីវលិេ�លេឃញថយរ�� �ស�ីយនិងកសមរេន�ូលដ នេនែា�និអចេដ�្សានេ្ចនយ

្រសិនេរចំននួ�ស�ីេនក�សងចំេណ�សម ិក្កក�្របក្ឃស-ំសរ ាតយេនែាមនចំននួាិច 

កន�ងេទទងំគណរក្កនតអំណចយនិងគណរក្្រេងំសសទ�ែាានអ�អងថយេលកក��សតករចូលរ�ួររសត

�ស�ីក�សងវស័ិនេយាយរាសែន�គណរក្្រជ នក��សជយរ�� កតថយករដកតចំននួ�ស�ីររសតគណរក្េន�
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េដែផ�កេល្រជ្រិភពយនិងស�ា�ភពររសត�ស�ីយចំែណកគណរក្្រេងំវញិេលកេឡងថយពិាកនបង

រក�ស�ីែដលក� �ន 

អ�កស្�រស្�ពលែផ�កអរតរយំនិងេនឌរ័ៃនអង�ករខស�ែ�ហ�លយអ�ក្សីយសសនយេកាសិរលីកកណណ យេលកេឡងថយ

គណរក្នេយាកជ៏ែផ�កពកតពន័�ែដល្ាតវនេអករសននររសតរដ �ាិលជ�ួសហគ�នណ

អន�រជាិក�សងករ ំរសញ�ស�ីក�សងវស័ិនេយាានេជគ ័យ «អសចីបងគណរក្នេយាគាតអចមន
ែផនករយឬកេ៏គលនេយាក�សងករដកតចំនួន�ស�ីឲ្ានេ្ចនជង�សនយអចយ៤០ភគរក�យីឬថេធ�ឲ្មន
ស�ភពេនឌរ័យអ�ីែដលមន្រសិទ�ភពរំផសាយគសមនែាច្រតេា�េេ� ាេទយេហខខស ំ�និេ ឿថយករ
ីកតែាងេធ�វេិសធនក�ច្រតមនករលំាកេទស្មរត្ រេទសក��សជយេងយេរសិនជអ�កដបកនមំនឆន�ៈ
ក�សងករចងតឲ្�ស�ីចូលរ�ួឲ្ានេ្ចន» 

សង��សសីវលិានទទូចេអគណរក្នេយារ�្រតករេរ សេអង�ស�ីយេដករេរទសួរពីស�ា�ភព

ររសត�ស�ីក�សងករចូលរ�ួវស័ិនេយា រាសែន�្ាតវរក�កចូលរ�ួព្ងបងស�ា�ភព�ស�ីេដ�្េីអ�ស�ីមន

ស�ា�ភពចូលរ�ួក�សងវស័ិេន�េទវញិ 

�និខសសគ� េន�យគណៈកម ធិករៃនអង�ករ�និែ�នរដ �ាិលក��សជយេដ�្អីនសស�� យសសីដយេហកាតថយ

អិន ីអូ-សសីដយ(NGO-CEDAW) េលកេឡងថយករខកខនរាតវិនករពិេសសរេណ� �អសន� េដ�្េីលក

ក��សត�ស�ីចូលរ�ួក�សងវស័ិនេយាយទងំវិនករខងផ�ូវច្រតយទងំ ំរសញគណរក្នេយាេអរាត

អទិភព�ស�ីក�សងវស័ិនេយាេន�យ្ព�ងជណច្កក��សជយនបង�និអចទទួលានេជគ ័េទី�

េគលេេែដលានកំណាតេឡ 

អិន ីអូយសសីដយរ�� កតថយេនក�សងសទ�ស�ស�ជាិយ៥េ� យំេដ�្េីេ� �េទសេ្�ចស�ភពេនឌរ័ានកំណាត 

េគលេេក�សងកររេងនចំននួ្កក�្របក្ឃស-ំសរ ាតយជ�ស�ីេអានយ២៥ភគរេនក�សងេ� ២ំ០១៨  
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Government Rolls Out Ambitious Plan 
to Put Women in Leadership 
BY  JULY 21, 2017 
https://www.cambodiadaily.com/author/janelle-retka 
 
An ambitious initiative to increase the number of women in government positions by establishing quotas was 
announced on Thursday, including plans to replace retiring men with women, provide child care services and 
create mentorship programs for women. 

“We all recognize that when women hold management positions, there will be progress,” said Sok Sothy, 
director of the policy analysis and development division at the National Committee for Sub-National 
Democratic Development (NCDD), which created the initiative with the interior and women’s affairs ministries. 

 
“We need to have commitment…to identify the number of females to put them in place,” he said. 

At least 20 percent of provincial leadership positions should be held by women by the end of next year, as well 
as 25 percent of top jobs at the district level, the policy says. 

It gives quotas for “management” roles, including the positions of provincial governor, deputy governor and 
administrative director, ministry officials said during a launch event at the Sokha Phnom Penh hotel on 
Thursday. 

According to NCDD data, women held just 12.1 percent of provincial leadership roles and 21.5 percent of 
district management positions as of last June. Nationwide, only one province is currently governed by a woman, 
with Mithona Phouthorng taking the helm in Koh Kong last month. 

Chhuk Monny, undersecretary of state at the Civil Service Ministry, lauded the plans, but said there would be 
plenty of barriers to overcome—including male ego. Women with less work experience would likely be 
eclipsing them in order to meet the quotas, he said. 

“They can be appointed, but for males we need some time to not be jealous…. But females have the priority,” he 
said. 

Neither Women’s Affairs Ministry spokesman Phon Puthborey nor Interior Ministry spokesman Khieu Sopheak 
could be reached for comment. 

https://www.cambodiadaily.com/author/janelle-retka
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Ros Sopheap, executive director of gender equality group Gender and Development Cambodia, was skeptical 
about the new policy. 

It was merely “lip service,” she said, because the government employed too few women to have enough female 
candidates applicable to fill the quotas. 

“A plan is a plan and policy is policy, but we’ve never seen that the plan and policy have been achieved so far,” 
Ms. Sopheap said, citing a drop in the number of female commune chiefs and councilors elected in last month’s 
commune elections compared to the last election cycle. 

She added that commune and district leaders would not be experienced enough to take on provincial-level 
leadership roles, she said. 

“They need to find someone near this position,” but there are no female options, Ms. Sopheap said. “Where can 
you find the women to be appointed?” 

She also questioned what would happen if provinces missed the quotas. 

“If there is no achievement, what is the punishment…. What is the response back that ‘you missed this 
commitment?’” she said. 
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រធណ ភបិ�ត�សញវដិាសរេឆម៌ាឲតរមាច់រេដិិ �យិដរ ់

េដយេលកយេព្ យចរំសង | ៃែ�្ ពហស្ាបយទ២ី០យែខកកដយេ� ២ំ០១៧ េមា ងយ5 23យPM 

 

ង រដ �ាិលយានចស�ហា�េលខអនស�ា័េល្ក�្រាិរា�ិ�ួយែដលនបង ្�កញរណ� ញសរពា័ម៌នយ

និង្រពន័�ផ្ព�ផ្យពីរេរធរសរេសរយនិងករេ្រ្ាសតពក្ស��សី�រ�្យេគរពដលតសិទ�ិ�ស�ីយ

និងទរតស ាតករេ្រ្ាសតអំេពហិង្េល�ស�ី 

ក�សងពិធីចស�ហា�េលខេលយ

«្រកសរ�ួស�ីពី្ក�្រាិរា�ិ្រពន័�ផ្ព�ផ្ស្មរតករងករណណ ពា័ម៌នអំេពហងិ្េល�ស�ី» 

េនៃែ�្ ពហស្ាបយនង នី��េំពញយរដ��ន�ី្កសួងពា័ម៌នយេលកយេខធវយករទី�យ

និងរដ��ន�ី្កសួងកិច�ករនរយីេលក្សីយអសបងយកន� ផវយីានចស�ហា�េលខរ�ួគ� យេល្ក�្រាិរា�ិ�ួេន�យ

េដថយេដ�្ទីរតស ាតករកករណីអំេពហិង្េល�ស�ីយេទេធ�ជករក�្ន�យលសររំាាតអំេពហិង្េល�ស�ីយ

និងអនសវា�ែផនករសក�ភពជាិស�ីពីករទរតស ាតអំេពហិង្េល�ស�ីយេ� ២ំ០១៤ដលតេ� ២ំ០១៨ 

ក�សងពិធីចស�ហា�េលខេន�យរដ��ន�ី្កសួងកិច�ករនរយីេលក្សីយអសបងយកន� ផវយីែែ�ងថយទ្មចំស�ហា�េលខយ

េល្ក�្រាិរា�ិេន�យគស្ាតវចំណអសតរៈេពល ិា៦ែខ េដមនករសហករពី្កសួងយ

និងស� រន័ពកតពន័�នន 

េលក្សីែែ�ងរែន��ថ វស័ិសរពា័ម៌នយេដរានួទីយា ងសំខនតយេដ�្ ី្�កញករេគរពសិទ�ិ�ស�ីយ

ស�ភពែនឌរ័យករលសររំាាតអំេពហិង្េល�ស�ីយនិងករងករណណ ពា័ម៌នពីករណីហិង្េល�ស�ីយ

េដលកកណៈស�រ�្ 
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ែែ�ងេនក�សងសន�ិសីទេន�ែដរយរដ��ន�ី្កសួងពាម៌នយេលកយេខធវយករទី�យ

ានែណនដំលត្កក�អ�កសរពា័ម៌នយឲ្េច�សរេសរអា�រទពា័ម៌នយែដល�និទម� កតកំហសសេទេល�ស�ីយ

កសំររ� ញរូរភព�ស�ីរងេ្គ�ជសរណៈយនិង្ាតវផ្ពា័ម៌នយែដល ្�កញករេគរពស�ភពែនឌរ័ 

េរី�រាករណណ ្កសួងកិច�ករនរយីស្មរតេ� ២ំ០១៤យឲ្ដបងថយ

�ស�ីភគេ្ចនេនែាទទលួរងអំេពហិង្ទងំផ�ូវកយនិងផ�ូវចិា�យេដេ្ចនេកាេទេល�ស�ីពិករយ

្សីផ�សកេ�េងគេអដសណយ�ស�ី្ស្ញតេ�ទដូចគ� យនិង�ស�ីរេ្�ករេនកែន�ងក�្ន�ជេដ� 

េរី�រាករណណ អង�ករ�ូលនិធិអសសីយឲ្ដបងថយេរេធធរនបង្ាីមស�សនយ

ករណីហិង្េល�ស�ីមនករែចស�ាិចាួចគសចំននួ៤ភគរស្មរតហិង្េល�ស�ីយនិងែចស�៣ភគរយ

ស្មរតហិង្េលៃដគូស�ិទស� លជ�ស�ី៕ 
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សរាចេ�បឆលរងលតវ់ឆិ�់េរ�ដ់ុ ងឆ៉�ដរភេ�ណងលរចងសេឆដែគសារតាួយដផ ់ 

(វិិតរយដផ ់FM102ស�29 05 2017 

7ជ�ស�ីេ�មា យអ�ក្សីែងាាយសសភព ានចូល្រឡូកក�សងេកនេយាេដ�្សីេ្�ចក�ី្ សៃ��ួ 

គសែស�ងរកឱកស ួយ�ស�ីក�សង�ូលដ នររសតអ�ក្សីអ�ក្សីានឈរេឈ �ជេរកកនរេីា�េេ� ាេ្ សេរ ស្កក

�្របក្ឃស ំសរ ាតក�សងអណា�ទីិ៤យេ� ២ំ០១៧េន�យ្ររសំរ ាតរលរ  េខា�េពធបសាត 

កូីគណរក្សេ�រ� �ជាិយរាសែន�ជអកសសល្យអ�ក្សីែងាាយសសភព 

ានស� រតាាតរងត ីវាិក�សងេពលកំពសងេឃសនយកលពីសា� ហណ�សន7«រេងាសហគ�នណស្មរត ួយ�ស�ីយ
និង�ន�ីរេពទ្េនាំរនត នរទដចត្ សយលយ្ព�ទងំផ�លតែវកិ៥�សសនេរធលស្មរត�ស�ី្កី្កស្មលកូន2» 

េន�គសេគលរំណងររសតអ�ក្សីយែងាាយសសភព ្រសិនេរអ�ក្សីជរតជ្កក�្របក្ឃសំយសរ ាត 

ក�សងករេា�េេ� ាអណា�ិទី៤យេ� ២ំ០១៧េន�យរាសែន�ជអកសសល្យអ�ក្សីែងាា សសភពយ

ានទទលួ�រណភពេដសរេ្គ�ថ� កតចងចរណណ កលពីៃែ�ទី២៤យឧសភ 

ខណៈែដលអ�ក្សីកំពសងេដរេឃសនរកសំេលងេេ� ាយេន�ូ�ែិ្ពកេ �ី ាយសរ ាតរលរ ្កកងេពធបសាត 

អ�ក្សីយ្ាតវ�ាូាូរសកេពញទំហបងអូស្រែហលយ៥ែ�ា្ ា េនចំណស ចផ�ូវេកងក�សង�ូ�ែិ្ពកេ �ី ា 

េនេពលែដលអ�ក្សីកំពសងេដរី�ផ�ូវេ្កានរិទខិា�រណ័� េគលនេយារក្េនី�ផ��្រជពលរដ

 

េរកកនរេីលខេរធងទី៣យររសតគណរក្សេ�រ� �ជាិរូរេន� ានរន្លតទសកនូវកូនកំ្ពចំនួនរនួនកត 

រ�ីររសតអ�ក្សីានស� រត�សនអ�ក្សីយកលពី�ួេ� �ំសន េដសរេ្គ�ថ� កតចងចរណណ ដូចគ�  

ក�� យេសយយា នសាយកូន្សីច្ងររសត�ស�ីរងេ្គ�យានឱ្ដបងថ 

ម� ខ�ួនែាងែា ែ កពីពីរំណងរេងាសហគ�នណស្មរត ួយ�ស�ី 

និង�ន�ីរេពទ្េនាំរនត នរទដចត្ សយល 

្ព�ទងំផ�លតែវកិ៥�សសនេរធលស្មរត�ស�ី្កី្កេពលស្មលកូនេន�យជ�ួកូនៗ កដូ៏ចជអ�ក ិាខងយ

េ្រពីកររាង ួយ�ស�ីេនក�សងាំរនតររសតខ�ួន ម� ររសតនងកស៏នន ួយេធ�ផ�ូវក�សង�ូ�ឱិ្ានល�ផងែដរ 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 
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អ�ក្សីយែងាាយសសភពយគសជសក� នគណរក្យស�យរង ស្ ី

�សននបងគណរក្េន�្ចាចតរ��ូ លគ� ជ�ួគណរក្សិទ�ិ�នសស្ររសតេលកកប�យសសខ 

និងរេងាជគណរក្សេ�រ� �ជាិ ក�សងករេា�េេ� ាេ្ សីងំាំណងង�ស�កលពីេ� ២ំ០១៣យអ�ក្សី 

គសជអ�កសេងាករណណ ររសតគណរក្្រេងំេន�យេនេខា�េពធិសាត 

េដ្រឡូកក�សងេកនេយាេ្ចនេ� កំន�ង�កយេនទីរំផសាអ�ក្សី 

ានសេ្�ចចិា�ចូល្រឡូកក�សងេកនេយាកនតែាសក�ែែ�េទធា និងចងតានានួទី�ួយ

េដ�្ដីបកនសំហគ�នណេេ� �េទរកកររកីចេ្�នស្មរត�ស�ី 

េនេពលេនមន ីវាិេនេឡយអ�ក្សីយែងាាយសសភពយ្រកររររជអ�កលកតកែងរអងំ េន ិាែក្រស� នែយ

ៃនស�បងេពធិសាតយ្កកងេពធិសាតយជ�ួ�សខរររាូចីចេន� �ស�ីអស៣៧យេ� រូំរេន� 

ាន រួរ�� ្រឈ�ជេ្ចនក�សងករចិ�� ប�កូនៗទងំរនួនកតឲ្េរធនសូ្ា្គរតៗ គ�  

េ្កពីរ�ីអ�ក្សីទទួល�រណភព 

ករាសូ៊េន�យទំនងជានក� ជគំរូស្មរតក�� យេសយយា នសា កូន្សីច្ងររសតអ�ក្សីយក�� សរ្ចិា� 

និងមនេមទនៈភពចំេព�ករ្រឡូកក�សងសក�នេយាររសតម�  

េហនងមនរំណងរន�សក�ភពពីម� ផងែដរ 

«្សលញតដូចគ� រងយេ្ព�ឱ្ែាេពលេទែហរអីអ�� បងគាតកពកួខខស ំទីែហរជ�ួយ
េហែហរពកួខខស ំផសសរហូា2» 

កូនទងំ៤នកតររសតអ�ក្សីយគសក�� យេសយយា នសាយអស១៧េ�  ំេរធនេនថ� កតទី១១យកសមរយីេសយ្សីនីាយ

អស១៥យេរធនេនថ� កតទី៨យកសមរេីសយ្សីេនា អស១៣េ� យំេរធនេនថ� កត៧យនិងកសមងយេសយងាសទ�យអស១០ 

េ� េំរធនេនថ� កតទី២ 

រច�សរ្ន�េន�យកូនកំ្ពទងំ៤កំពសង ួររ��  ីវភព និង ំពកតរំណស លធនគរ 

រំណស លេ្កពីម� ឱពសកររសតខ�ួនខ�ីទិញរែន��ួេ្គេងេដ�្សីសីឈ�ួលដបកអ�កដំេណ រ 



ខុមែ�ហ�ល របាយររ ណ៍ស�ស យររល់៍អំណាចនេបាបល់ដណ៍សសចី យរនបនេប ានេឆាណនរ ាណេសមេសរកំុសណបឹា់ អា៍ី សិ៤ 

េប ំ២០១៧ 
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េលកយឌសកយសវន័�យេរកក នេលខេរធងទី២យេនក�សងសរ ាតរលរ 

ែដលានេចញេដរេឃសនរកសំេលងេេ� ាជ�ួអ�ក្សីយែងាាយសសភពយានេរធរងរត 

ពីេហាសករណណ េនេន�យជសក� នគណរក្្រេងំដូចគ� យេលកយសវន័� ាន្ារតឱ្ដបងថយអ�ក្សីយែងាាយ

សសភព គសជ�នសស្ម� កតែដលមនភពេស �្ាងតយនិងសក�នបងករររយេលករន�ថ 

េរេទ�ជអ�ក្សីជ�ស�ីយេ�មា យមនរន�សកចិ�� ប�កូន៤នកតកេ៏ដ រាសែន�អ�ក្សីានចំណេពលជេ្ចនយ

ក�សងករេធ�ករយកដូ៏ចជករេដរេឃសន 

េលករែន��ថយអ�ក្សីយែងាាយសសភពយានសង្ប�យា ងខ� ងំថខ�ួន នបងជរតេេ� ាជ្កក�្របក្សរ ាតរលរយ

យេហអ�ក្សីែងាាយសសភពយានរពំបង េនេពលែដលខ�ួនជរតេេ� ាយនបងអច ួយខ�ួនឯងាន៕ 
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