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អរកមរក 
3 

េនឆ ា២០១២ កម�ុជេននែករក្ ោ្បា្នូវសេសិេាិេោញាលញទេេា ែករក្ាសូែវស 

្េយកប ាសូែវសភា ញកាេារកកូសដ កាេ� ្េារកកូសដទ្នេក ្េេក លេ�ាប ទ្ន ោ្បបែ�នូបក អ្យាលែល្ភា 

ជីបវសញទជសាែរកភ្វសានញទេា ែ �ញស្វសញកីញកទ្នព្កបសុរក ទាុន្នកម�ុជេនជុទទ�� ញទបម 

ធាៗមុបសា្ុ្នរាញាបេេរះបក ជកបនានល េញងរេ្កជា្ ប្ឆ ា២០១១ ក្ទលង�ាទារះាបធ់្ បធែ់ 

រាបេហេក ែសចាម�ម្័ែោទប្ន នរាញាបះន ែេេក លប ូិ ជទចិ ប្ក ជមុបេ្រ�លនរែ ឆ ា២០១២ គឺជឆ ា្ 

បែេករេឆ េញជ ាេែ  ាញកមញទ្ករ្ុា ា ង្ ប ្ូលជឆ ានរាកម�ុជញាបេេុាេធេ ជភដ ាប�ិរ ញសមញាល 

េធេ ជញទព្្កូសដញទជុាកាសោាំះូ្ ្ូលកូសដញទជុាកាសោាះកបស្�័លនរែ នរាកម�ុជក្ទាេសិេេប 

េជគជមប ្ូលកូ្្ុវសក េហុរោេសឆរេហ បញមញែឱ្កម�ុជញាបសាវបំបបូយាលេញស ្ា្័្ក

ាច័ទបាញភទបេេរះប ោ្បទ�� ញទបមញាលេចរក 

ជបែសូវាប េេបវសទូុ្ញទាទប្ូលវសា្ាបែទាបបជែេក នូកាកម�ុជ នរាភ្ 

សេក�ចអ្�ករេសរាបេាេរិ រា�សិ ុសស ជញទមុេ ក្េេរះបះ្ល�ុទ�� ញទបម ្ូល 

ឧទាគ�ចច ញសមញាលក្រ្កចាចឹកម�ុជញទកទេេបាុេា្នូវស ាសូែវស្េយកប ែករក្ 

ា្នូាុេ ែេទៀទេែៀទែប ាវន ទបពឆ ទបាល�ម ្ូលបែ�នូបក អ្ក េា ាសីេ្រេេៀ បជែេក នូកាកម�ុជ 

ភ្វសទូុ្ញទាទបកឆុលបែញគទបញគលហូែហិបសុះពែ� េធេ ឱ្ាេញមសក្សមបែកា�បកឆុលស�ទបានីសី

ហូែហិបសុាញភទបបែញគទបញគលឆ ា២០១២ក ជកបនានល ន�្ផង ្បែញគទបញគលហូែហិបសុះពែ� ភ្វស

ានញទេា ែេ្រ ចាមក ោ្បេារកកូសដភ្កាេ� ្ ៧,៣% េា ាសីបែស្កែ�អ  នរាក្ែ ាស្លេុក ៦,៥% ក 

សា�ោ ាមធ្មាញភទបញទជជ្ភឆ កបៗេនឆ ា២០១២ ក្េក ្េេក លរាប ៩៧៣ រុល្ែំេមែកូ គឺក្េក ្

េេក ល៦,៨% េធៀទេទ្្លឆ ា២០១១ ែឯី�ញស្វសញកីញក ក្ព្កបសុរជមធ្មជល ១% កឆុល មុបឆ ាក  

ជលេ្រេេៀ ាមូេ�័ាញាលេ្រ ាទ�ប កបឱ្េ  ្ិឃ សូជាកនូាម ្ូលញ្មញាបវាប នរា 

បជែេក នូកា ក្ញទាូេ័ចមំបបូឆ ា២០១២ ឃ ំបបូាញភទប «ទ្នសញល្លសញលីកមោាេក ្េារកកូសដ 

្ូលបក្វសាល�ម សមែបបែទ្នែករាសូែវស្េយកប ាសូែវសភា ញកាេារកកូសដ ាសូែវសហូែហិបសុ 

ះពែ� បែទ្នជាែុិ បែ�នូបក អ្បាូមបគ្្្រចច សូេាាបាូមបកាូកមស ្ូលឧារហកមស កហរោសជ 

សញល្ល្ូលសញលីកបែ�្ុបនាូេ័ូញទជធូទេប្ ្ូល�្ុបនកមសបធីូកាន�េញមលបេា ញគទបបាូមបឱ្ប ប្ន 

ាីុជេញរ»ក 

កឆុលទែទូេេ្រ ំជជ ធែាប្កមសជូ�តសេ�របែកបបែ�អ ាប្កមសជះពែ� េេប

�្ុេលមសមស�ទបានីសីាប្កមស្ញសរបជវសញកកម�ុជក ែកបបែ�អ េ្រ េា កេន លសីាេ�័ា

្បែេធេ ាប្កមសេា បែញគទបញគលហូែហិបសុះពែ� បែ�្ុេលមសមទេទកហិនូ ្ូលកូសដញទូទនូបែ

បែ្ែកឆុលបែបូទែេូស�េ២០១២ ែទាបញកាុល-ះស ទម្ ែរកកាបជព្ី-េេន ែរកកាមោាេក ្ ាហញងា

ះពែ� ្ូល�ល�វសះកបសម្័ចចមុបសា្ុ្ កឆុលេងាទា�លែមុសាន�កេធេ ឱ្បែេញទ ញកាបធ្ព្ 

្ូលំបបូះពែ�ញទកទេេបវសញ្មញាប ្ូលភ្ញទាូេ័វសក 



 
 

កឆុលះស ែីេេុាេុាញាប ្ូលបែេូេាញទ្លនញទលែទាបមរ្នីាប្កមស ញសមញាលភ្បែជុបឧទសមរ

ងាញេសីញគទបមជជេក ្ញាលន�ឆកះស ែី ្ូលាភរ ែ ក្ជាែុិ ញ្ំជជ ធែាប្កមសជូភ្ាបន ្ុសាកឆុល

បែ�្ុបនបែ្ែាេញមសក្សមន�្បែបុេះ័រាន (២០០៧-២០១១) ្ូលកាសុលទ្នន�្បែបុេ័ះរាន

(២០១២-២០១៦)ែទាបេ្ុ្ក សាេះរមុេំជជ ធែាប្កមសជូ្្លេូេាទន្សមេេៀ េេបេធេ បែសញលីក

បះូាវសាប្កមស សញល្លាមសវសមរ្នី ្ូលទេលង ្គុ�វសាប្កមស េរ មកីា្េទាេញមសក្

ោ្បានលបេែាប្កមសជូ្ូល�្នែជូ ញសមញាលេះ្ បទេទ្្លញមាបបែែទាបញទេេាជូក 

កឆុលចមំជជ ធែាប្កមសជូ កឆុលចមេ្ុ្េជុាផិាប េជុាាោមនំល្�ា�ែគុ� ្ូលរ្លគុ�យាលញជា

េញរទា�ុសាេះរបជែេក នូកា ែរកាវ ញស្េ័ាវ នរាជ្ូសដបានលនងាញេំជជ ធែាប្កមសជូ

ញាលកឆុលញកទេ�ណ ស�ទប កហរោសជញកទេ�ណ ហូែហិបសុ ាភរ ែ ្ូលះស ែីក ជមុបងឆ េ្រនរែ េជុាាោម

�ែគុ��លនរែរាប�ល�បែកូសដាហញទូទនូបែ�្នែជូែទាបះពែ�ែរកាហសម្័ំា្ឺមាលប (GIZ) 

ធចងែ�នូបក អ្ំាីុ (ADB) ញសមញាលរគោ�នូបក អ្ ្ូលះស ទម្ាប្កមសកាសោាចច នរាក្�នាប

បែងាញេ ្ូលឧទសមរេ�តលៗកឆុលកូសដរាេ� ែបែ�នូបកះស ទម្ក ម ា្លប ូិ េេៀ េជុាាោម�ែគុ� ្ូលេប

ាែេា ែសាេះរឃឆ កបរ្កចា ្ូលមរ្នីបជបែ្ំជជ ធែាប្កមសជូញាល�ាបនរាក្េូេាញទ្លនញទលារ

ទលបសុរះែបាបបែាាកក ឧទាគ�ចច ទាេសិវែកូសដេធេ ញ្ាេញមសក្ ោ្បាេ័�ាគុែជេីេភេ្ក  

េះ�្កឆុលឱបាេ្រនរែ េជុាាោមនំ្ល�ា�ែគុ�រាប�ល�វសែលាប្កមស ្ូលះពែ�ជ្ ញាលងប

នរាក្ាហបែ ្ូលេា កេ្កសូនសាេះរបាបបែ្ែទេញម ញ្បាូមបាប្កមសះពែ� ចេសា

ក្្លមកក ំជជ ធែាប្កមសជូភ្ាលង្មយាលមុភាឃ ាកមសវសញាលេ្រ្្លេននទ្នយាលាកមស 

នរាទ �្ ិសីបែសោាែមុសាន�កកឆុលបែេា កាិុប ្ូលបែ�នូបក អ្ញទេេាជូក 

 

 បជព្ីនឆាេសិ, ំ់េី១១ នេបសូ�ូប ឆ ា២០១៥ 
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របាយររស៍សរកក 

េលយរ្្រគ្ ្្រតរហិ៍ា�� �រស្មរគយរ តាររ តេចច�២០១២ 

r Y s 
 

 

 
េសចរ�បសេ្�រ 

ំជជ ធែាប្កមសជូ ជះស ទម្ះពែ�នរាឯកបជ្�ាសីកូសដញទូទតូបែ្បែ្ែ ្ូល

ភ្វែកូសដសាេះរបែ�្ុបតមុេ្ែាប្កមស�ិេញរែទាបបជែេក នូកាក ះស ទម្េ្រញាបក្ទេលង 

េន លេេបស�ទបាតីសីាប្កមស ្ញសរបជវសញកកម�ុជនរាញទបាញ្េញទ េេបញសរបជញកមេាេ

ជា/ែកម/០៣០០/១០ សុរំេី់០៣ នេមីច ឆ ា២០០០ក �្ុេលមសមភញស២ ភញស៣ ភញស២៩ ្ូល

ភញស៣៧្ស�ទបេ្រ ំជជ ធែាប្កមសជូភ្បសេកូសដេធេ ាប្កមស ្ូល�តសេ�របាេ�័ាាប្កមស

នរាចាកសបក 

សូ្ូ្ជែមុ េញរទីកម�ុជក្ជុទញទេរ ោ្បេញងរេ្កជា្ ប្ ះស ្វសេារកកូសដេនភ្ាក�� 

�ុបាប ្ូលភ្ី្ូនមបេ�ាបយាលវកនី កហបជែេក នូកាកម�ុជេននែករក្ ោ្បាសូែវសភា ញកា

េារកកូសដ ្ូលកាេ� ្េារកកូសដ៧.៣% េា ាសីបែស្កែ�អ  នរាក្ែ ាស្លេុក ៦.៥% ញសមញាលបប

ទ្សបក្ ោ្បវសញកីញកជល១% កឆុលមុបឆ ា នរាជាេ័�ាគុែញ្កបាភ� ាបក 

ាញភទបបែបូទែេូស�េ២០១២ ំជជ ធែាប្កមសជូក្េធេ ាប្កមសេា ទវន ញកាុល-ះស ទម្ 

ែរកកាបជព្ី-េេន ែរកកាមោាេក ្ ាហញងាះពែ� គេញភលេ�តលៗ ្ូលាមកញ្ប ូ្ ូេយគ

មុបសា្ុ្នរាភ្ាេ័�ាាេល�ទ់លេញបម៖ 

ក. កូសដញទូទនូបែំបបូឃឆ កបជូ 

បែ�្ុបនសា�ោ ាសមែបែចងែជូាេញមសក្សា្ុ្ ៨.២៦១.៦៥២,១ល្េែៀា

េាស ្្ល១០៤,៦%្ស�ទបហូែហិបសុញទចាឆ ានរាភ្សា្ុ្៧.៩០០.៦៥៧,០ល្េែៀាក េ្ិ្ម្្ល

ាេ័�ានរាាេញមសក្េ្រ េទ ន�នកសមាេ័�ា្បែេធេ ាប្កមសក្ទ �្ ិញ្េ  ្ិឃ សា�ោ ា

េ្រេនមូ្�ាបាបន ្ុសាេនេន ប នរាភ្ជំេអ៖ បែមកទាេសិបសេកូសដះែេស ស្័ែទាប

ញកមហុូ្ាហញងាមុបសា្ុ្ បែញទមោាស្័េា ះ្កបីេី  គុ�វសាប្កមសសមញទេនេស្័ 

បែ�្ុបនុចេីែទាបះ់គប ្ូលែេក កែបជព្ីនឆាេស  ិ បែកា�បេម់្ បាញភទបគូស្េ័ា េា្ូិ

េាស ា បែេករសុម�ប�ិូទ្ទញសូ្ូ្ាុេវសកមសកែ្ូេយជូកនេសែ្ូលទែេេា បែញទមោាសា�ោ ា

សីំជជ ទ��េរហេកលបាអ បែេសិះែវបែញែសា�ោ ាេា ន�ឆក Regulator fee សីញកមហុូ្ បែសុរ

កូសដា្្ានីសីបែទលបសា�ោ ារុាជមុបញកមហុូ្សញមរ បែេញទ ញកាបបបែេសិបកូងបទញញ្េទ

�ូំូជ្ ែកបបែ�អ ាប្កមសែទាបាប្កែឯកបជ្ បែ�នាបំជជ ទម��ំជីបកមសេេុាទ�ដ ា្ ូលេូិ-

ាកបញេស្ទ�ដ ា បែេទទាេសិបសេកូសដសុរទហប ីះែេស ស្័ាហញងា បែញទបាស្ែ័ទាបាហញងា 

បែទហដោ ាមោាេក ្ំជីបកមសេទកឆុលែទទាេមបញទបា វសាហបែែឹល�គ�ចបកេក ្ស្័េែ ្ូល
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�គ�ចបកេក ្គប ្ូលែេក កែកម�ុជ  បែជញមរេ�ិែសា�ោ ាសោាំបបូ បែសមេ្េា បែេញទ ញកាប

េា្ូិចាសោាេញបមែទទ�្ុេញងរស្ ័ បែេេរះបេា្ូិងស ្បែញមញែ បែែករេុកញកកបាកប

េា្ូិែទ្�ោា្ូលេា្ូិកត្ាលបែែករេុកះសបញកកបកឆុលេទងេា ាកញមូកា�ប បែកបញសសា�ោ ា

ំបបូែរក  ្ូលបែទ្តាបេុក ោ្បទា�ុាញាបញែជេញស ្...ក 

 បែ�្ុបនសាវបសមែបែចងែជូាេញមសក្សា្ុ្៨.០៧៤.៦៣៣,១ ល្េែៀា 

េាស ្្ល១០០,៨% ្ស�ទបានីសីហូែហិបសុេរ មឆ ានរាភ្សា្ុ្៨.០១២.៩៨២,០ល្េែៀាក េនកឆុល

បែ�្ុបតសាវបំបបូេ្រភ្សា�ុសគុែេូេាេធេ ឱ្ក្ញទេា ែេេក លនំមេេៀ ភ្ជំេអ៖ បែសម

េ្ំបបូសាវបែជបេេប្ទុេែញទញ្សមកមសបធីូ បែញទមោា�នុាកូសដាេ័កមសេកបជកហដ ទបាេ័កមស បែ

េទ កឯកះែ្ូលញទគាបកូសដា្្ាេ័កមស  បែទេលង គ�កមសបែេេុាេុាញាបកឆុលបែញសូ្ូ្សម

េ្េា បែ�្ុបនកូសដា្្ប ូ្ ូេយគ  បែេធេ ន�្បែ្ូលបែេ�ជ ន�្បែាេក័មសញទចាឆ ា  បែេោញប្ូល

បែកបញសសាវប  បែេោញបញកកបទុេែញទញ្  បែរកសា�ោ ាបកេទសាវបបែ�្ុបនកូសដាេក័មស

ះពែ�  បែេទ ក�នាប ្ូលបែេោញប ្ូលបែកបញសសាវបសមេងាបែ�អ ហូែហិបសុក 

 កូសដញទូទនូបែំបបូ�្ុបនេញរែចងែជូញាបក្េញងលេុកេេបភ្ុា្វសសា�ោ ា

ាែទុេាស ្្លសាវបាែទុក កូសដញទូទនូបែេ្រាេញមសក្សា្ុ្៤.០២២.៦៣៤,៥ល្េែៀា េាស ្្ល

១៤០,៧% ្ស�ទបហូែហិបសុនរាភ្សា្ុ្២.៨៦០.០០០,០ល្េែៀាក ទ�� កបាភ� ាបគឺុេាេ

ប ូ្ ូេយគះពែ�េេបហូែហិទកញ្េញរញទេេាជ�ាេវបភ្សា្ុ្១.៥៥៥.៨០៧,៤ល្េែៀា សុា

ភ្ឯកះែញគទបញង ប្ាញភទបេធេ ាប្កមសេេក បក 

េ. កូសដញទូទនូបែំបបូែរកកាឃឆ កបេញបមជូ 

បែ�្ុបនសា�ោ ាាេញមសក្សា្ុ្៧៦២.៣៣៨,០ល្េែៀា េាស ្្ល១៧៨,២% ្

ស�ទបហូែហិបសុនរាភ្សា្ុ្៤២៧.៨៣០,០ល្េែៀាក  ែឯីបែ�្ុបនសាវបាេញមសក្សា្ុ្

៥៧៨.១២១,០ល្េែៀា េាស ្្ល១៣៥.១% ្ស�ទបហូែហិបសុនរាភ្សា្ុ្៤២៧.៨៣០,០ល្េែៀា គឺ

ភ្�ូេែកាែទុសា្ុ្១៨៤.២១៧,០ល្េែៀាក ន�នកសមាេ័�ា្បែេធេ ាប្កមស ក្ទ �្ ិឱ្

េ  ្ិឃ  បែនាេលែកមុេា�ិសា�ោ ា  បែញទមោាសា�ោ ាេះហុូបេាឹេា បែទូេបែេក ្ាា�លប 

បែបកម្វាីុញគទបញទេនេ បែញទមោាស្័េា �សា្ញេស្ បែញគទបញគល�ឆកជទបស្័សមែទទេរាបែ 

បែញទមោាស្័សមែទទេរាបែ ្ូលបែទ្តាបេុក ោ្បទា�ុាស្័ញាបញែេក ្សីមុបឆ ាេទមុបឆ ានរា 

គុែញាបេូេាេធេ ឱ្ញទេា ែេេក លនំមេេៀក 

គ. បែញគទបញគលញេស្ាមកនូែរក 

បែញគទបញគលញេស្ាមកនូែរកេនភ្ទ�� កបាភ� ាប គឺែហោមករាបទសដុទក្ឆភ្ញកាុល-

ះស ទម្ ្ូលះលបជព្ី-េេនមុបសា្ុ្ នរាេននភ្វសបឺយាប ្ូលេក់្កឆុលបែេធេ ទហប ីះែ

េស នម�ណ ញេស្ាមកនូែរក  ្ូលទម��ាភ� ាបកមសាូេ័ូេា ញេស្ាមកនូ េញរទីជញកាុលេារកកូសដ ្ូល

ហូែហិបសុព្ទបក្េសិញទបា ្ូលះបសែន�ចាេញក ្ែ ាា្កជិ្កឹទបយាលវកហេេបក 
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 ១. េសចរ�បេផ�ក 

  ១.១. លរ��ូេទ 

 ច្បោប់ស�សបីសវនកមសៃ�្រពះចៃវវនាចពតៃនមី ឲ្អពជ ា�បីសវនកពតជាសិ�វជចា 

អសចីតន់ចខង�បីសវនកមៃផ�ៃ្�បបោរ�រដ ជភិបវលចក�ុ្ �នួាសក��ាធ�បីសវនក� �ិវជចាបប� ជក

គណ�សយ្បគណសសបៃប�បស័ៃគបោៃគកបក�ៃតកត�ជសជត្វជចាៃបតជបត់ជក�បសជកវនកី ជាស�បបោបះ់ៃវបួកប

ស បបសប លិ វោង�ប អពជ ា�ប ាុធ�ពតជប ស បបសតជ�បីតច�ដដប សជកស បបសតជ�បីតចចៃនម្ឯវសប

បតៃធបស�ណរប ៃគ្្ស សស�ណរប �ដដភិរសសប �ខត់ប �ដដភិនតិរដ សប អលវ�មក� 

អលវៃ�តោៃ�កោទំសជញប សជក�បវវនកចំ�េ្រ�រដ ជភិភនវជចាបសកប សជកបះ់អក�ក��ៃ្កង

�ទៀតែដិរ�រដ ជភិភសៃ់ ោិំសួយតជ�បីតចបែសន� �ិទចសផ ោិប សជកឥណទសប �នួាសទំក

ក�� �ិវែិក�ស័អវ�ៃគបោៃប�ទប ៃ�នទំកបនទទស�ៃ្កង�ទៀត�ទអក�ក�ែដិនជស�វៃភវោ

ចំ�ណញបសជកបតៃធបី ជសជ�ិគឯវស…។ 

 ពនួយ�ស្ៃកែដ� អពជ ា�បីសវនកពតជាសិ�វជចា�ាធ�បីសវនកបន� វោ� �ិ�បចវ់សៃេក

ច្បោប់ស�សក�ទតទតោតី ជកទត�ទ�បបោ�ដដបៃាបោក�ៃគបោៃគកៃបគំ ល់ ំសសនួយងប �ត�យៃតមី�ាធ��ភយ

ក�ណណ បីសវនកតស�ទ�ដដបិប ៃ�្ទ័បិ�រយផ ោិប សជកតស�ទរ�រដ ជភិ �ដ�នទសៃពបព

�បត៌ាសបៃ�នទំក�ាធ�ក�ៃ្�ធៃ្យសតីិទ័ៃិបីសវនកែដិគំភចោ។  

១.២. យរអស�៍ា�សត្ ុែសរកាគស៍សរកក 

ចទបសាលសីំជជ ធែាប្កមសជូក្រាេ� ែបែបែ្ែេនសុលឆ ា២០០១ ែហោមករាប

ឆ ា២០១២  ំជជ ធែាប្កមសជូក្�្ុបនវែកូសដេធេ ាប្កមសេនសមទវន ញកាុល ះស ទម្

ែរកកាបជព្ី-េេន ែរកកាមោាេក ្  ាហញងាះពែ� គេញភល ្ូលាមកញ្ប ូ្ ូេយគ

េ�តលៗាែទុភ្សា្ុ្៥៩៨ែកបបែ�អ  ជសូេាាគឺបែេធេ ាប្កមសទ�ប កបេា េាសកនីញះល

ស�ទបានីសីបែេោញបំបបូេោេទែទាបែរកាញភទបបែញគទបញគលឆ ា្ីមុបៗក េេបននកាញភទប

បែបូទែេូស�េ២០១២ ំជជ ធែាប្កមសជូក្េធេ ាប្កមស ្ូលេែៀទសាែកបបែ�អ ាែទុភ្

សា្ុ្៤៤ែកបបែ�អ  នរាេ្្មះែាា់ ប្ៗមុបសា្ុ្កឆុលែកបបែ�អ ញាបក្រកាលបមក

ទ �្ ិកឆុលសា�ុសេី៣ ្ែកបបែ�អ ាញភទប�តសេ�របជះពែ�េ្រក 

ំជជ ធែាប្កមសជូេធេ ាប្កមសេេប�្ុេលមេទសមាតលបេែាប្កមសះពែ� ្

ញសរបជវសញកកម�ុជ នរាញមាបញ្ភ្បែេែៀទសាន�្បែ្ូល�្ុបនបែ្ែាប្កមសេេប

ន�នកេា មោាេក ្្បែញសូ្ូ្ឹបម្េា ញទសម្័ញសូ្ូ្�ិកឆុល  បែញគទបញគលហូែហិបសុ

ះពែ� បែ�្ុេលមសមទេទកហិនូ ្ូលកូសដញទូទនូបែបែ្ែែទាបញកាុល ះស ទម្ �ល�វស

ះកបសម្ច័ច ញសមញាលបែេធេ េាតេា ឯកះែេ�តល េៗរ មកេីេុាក្នាតុសលាប្ កមសាមាទ

ាញភទបបែេធេ េាសកនីា្ឆូេក ្ ្ូលបែ�តាប�្ុះា អ្នកាមនរាប�ល�វសែលាប្កមសញាលេចរក 
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១.៣.ិ េគលរក្ងសយរផះរ្ផពា 

បែ�តសេ�របែកបបែ�អ ាប្កមសជះពែ� ភ្េងាទា�លសោាែមុសាន�ក

ជមុបះស ទម្្ីូទកហិតូ ្ូល្ីូញទូទតូ កឆុលបែសញល្លបែញគទបញគលហូែហិបសុះពែ� ្ូល

កូសដញទូទូនបែបែ្ែែទាបញកាុល-ះស ទម្ ែរកកាបជព្ី-េេន ែរកកាមោាេក  ្ ្ូល�ល�វស

ះកបសម្័ចច សមែបបែសលនុាទ �្ ិ ោ្បសា�ុសេេរ់កឆុលបែ�្ុបតក្្លមក ្ូល�នាប 

�្ុះា អ្នកាមនេា សា�ុសេេរ់ញាលេចរ ាាេដេធេ ញ្ភ្វសប ប្នញទេា ែ កឆុលបែញគទប

ញគលធ្ព្ ្ូលកឆុលបែញគទបញគលហូែហិបសុះពែ�ក  

ំជជ ធែាប្កមសជូ �្ុបនបសេកូសដ�តសេ�របែកបបែ�អ ាប្កមសជះពែ� 

េេប�្ុេលមសមភញស២៩ ្ស�ទបានីសីាប្កមស្ញសរបជវសញកកម�ុជ នរាក្នសល

ឃ ែកបបែ�អ នរាេធេ េេប�គ�ាប្កែញាបក្ចបេុកជឯកះែះពែ�ក ំជជ ធែ

ាប្កមសជូមូ្េេុាេុាញាប�ាសី�ាទារះាបវមុបសាេះរញកាុល-ះស ទម្ ែរកកាបជព្ី-

េេន ែរកកាមោាេក ្ ញកមហុូ្-ាហញងា បទុគ�ាះកបសម្័ចច កឆុលេសានរាភ្ីបជ្

ញាលងបវបកេ្្មះែកឆុលែកបបែ�អ �តសេ�របជះពែ�េ្រេទេធេ បែទកះប 

បេញទ ញកាបេុាេងាេដក 

 ២.ិយរ្្រគ្្្រ៍តយ 
២.១.ិកូលដ ស្ាតា�ា�ងសយរអស�៍ ា�រ៍តយ 

 កូសដរាេ� ែបែ្ំបបូឆ ា២០១២េ្រ ញាបក្ញទញស្តេទេេបន�នកេា មោាេក ្ស�ទប ្ូល

ាូេូទេេក ្គូបុតមុបសា្ុ្ នរាភ្ជំេអ ៖ 

− ស�ទបាតីសីញទសម្័ហូែហិបសុះពែ� ញទបាញ្េញទ េេបញសរបជញកម េាេ្ា/ែកម/

០៥០៨/០១៦ សុរំ់េី១៣ នេឧាវ ឆ ា២០០៨ 

− ស�ទបានីសីហូែហិបសុាញភទបបែញគទបញគលឆ ា២០១២ ញទបាញ្េញទ េេបញសរបជញកមេាេ 

្ា/ែកម/ ១២១១/០១៩ សុរំ់េី១៥ នេធឆោ ឆ ា២០១១ 

− ស�ទបានីសីហូែហិបសុាញភទបបែញគទបញគលឆ ា២០១៣ ញទបាញ្េញទ េេបញសរបជញកមេាេ 

្ា/ែកម/ ១២១២/០១០ សុរំេី់២៦ នេធឆោ ឆ ា២០១២ ជាសោកេី៤ ានីសី្ូបមវបោទ្ីបកមស្

កូសដញទូទនូបែសាវបំបបូទន្សមាញភទបបែញគទបញគលឆ ា២០១២ 

− ស�ទបាតីសីែទទហូែហិបសុ្ូលបែញគទបញគលញេស្ាមកតូែទាបែរកកាឃឆ កបេញបមជូ ញទបា

ញ្េញទ េេបញសរបជញកមេាេ ្ា/ែកម/០៦១១/០១១ សុរំេី់១៧ នេមូំុច ឆ ា២០១១ 

− �្ុញក្្េាេ៨២�្ញក.ទក សុរំេី់១៦ នេបសូ�ូប ឆ ា១៩៩៥ ាតីសីទេទ�ប េោេទ្គ�េ្ប្

ះពែ�  

− �្ុញក្្េាេ០៤�្ញក.ទក សុរំ់េី២០ នេមកប ឆ ា២០០០ ាតីសីបែេែៀទសា ្ូលបែញទញស្ន

េទ្ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក 
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២.២.ិរតច�្រាតរា�តយររ៍តយ 

 កូសដញទូទតូបែំបបូឆ ា២០១២ ញាបក្េែៀទសាេន លេេបន�នកសមាេ័�ា្បែ�្ុបត

សា�ោ ា-សាវប សមែបែចងែជូ ែចងែបជព្ី-េេន ្ូលាេ័�ា្បែ�្ុបត

គេញភលប ូ្ ូេយគះពែ�េេបហូែហិទកញ្េញរញទេេានរា�្ុបតេញរែចងែជូ រោស 

ភ្ទ �្ ិកឆុលសបល់លេញបម ៖ 

 ក. កូសដញទូទនូបែំបបូឃឆ កបជូ 

ឯកស : ល្េែៀា 

ទែយូប 

�្ុបន 

២០១១ 

២០១២ 

ស�ទបហូែហិបស ុ �្ុបត វគែប 

1 2 3 4 = (3/2) 

I. ាែទុសា�ោ ា 10.071.358,8 10.767.982,0 12.284.286,6 114,1% 

  -សា�ោ ាសែ្ត 6.370.103,2 7.300.657,0 7.892.679,9 108,1% 

  -សា�ោ ាមោាធ្កឆុលញទេេា 76.544,3 80.000,0 250.851,7 313,6% 

  -មោា្ូធូញេញេលបំបបូ 222.019,5 520.000,0 118.120,5 22,7% 

  -េញទ ញកាបញកកបទេហិ បជែេក នូកា - 7.325,0 - - 

  -សា�ោ ាមោាធ្េេបហូែហិទកញ្េញរញទេេា 3.402.691,8 2.860.000,0 4.022.634,5 140,7% 

II. ាែទុសាវប 10.694.383,6 10.872.982,0 12.097.267,6 111,3% 

  -សាវបសែ្ត 5.784.314,7 6.435.657,0 6.677.327,3 103,8% 

  -សាវបមោាធ្ 1.507.377,1 1.577.325,0 1.397.305,8 88,6% 

  -សាវបមោាធ្េេបហូែហិទកញ្េញរញទេេា 3.402.691,8 2.860.000,0 4.022.634,5 140,7% 

    

 េ. កូសដញទូទតូបែំបបូែរកកាឃឆ កបេញបមជូ 
 

ឯកស : ល្េែៀា 

ទែយូប 

�្ុបន 

២០១១ 

២០១២ 

ស�ទបហូែហិបស ុ �្ុបត វគែប 

1 2 3 4 = (3/2) 

I. ាែទុសា�ោ ា 634.954 427.830,0 762.338,0 178,2% 

  -សា�ោ ាសែ្ត 410.522 332.154,0 492.692,0 148,3% 

• សា�ោ ាះែេស ស្ ័ 384.861 310.189,0 465.242,5 150,0% 

• សា�ោ ាមូ្នម្ះែេស ស្័ 25.661 21.965,0 27.449,5 125,0% 

  -ឧទសមរសីំបបូឃឆ កបជូ 224.432 95.676,0 269.646,0 281,8% 

II. ាែទុសាវប 472.984 427.830,0 578.121,0 135,1% 

  -សាវបសែ្ត 364.059 342.812,0 450.237,7 131,3% 

  -សាវបមោាធ្ 108.925 85.018,0 127.883,3 150,4% 
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៣. ល��ផលស៍សរកក 

 ៣.១. យរ្្រគ្្្រ៍តយកា រគរាត 

   ៣.១.១.បែមកទាេសិបសេកូសដះែេស ស្ែ័ទាបញកមហុូ្ ាហញងាមុបសា្ុ្ 

េរ មកីញគទបញគលបែញទមោាសា�ោ ាះែេស ស្័  ែរកកាះែេស ស្័ញមាបឱ្�ឆកជទបស្័ 

បវឆ កប្ែបបេុកេកបាូេូញទបាះែេស ស្េ័ទសមេញមលបេសាេបល ្ូលេីកន្្ល នរា

ែរកកាះែេស ស្័ក្កា�ប បេីកន្្លនរា�ឆកជទបស្័សុរទហប ីះែេស ស្ក័ កែ�ីនរា

ទុគ�ាមូ្ក្េកបាូេូញទបាះែេស ស្ក័ឆុលែបេសា៣០ំ់េញបបបាទែេូស�េ នរា

ស�ទបកា�ប  ទុគ�ាេចរ្្លែល ោ្បបែសូ ម្ប�ាសី�ាេស បាលារិបែ�្ុបនទេទកហិនូានីសីស្័េែក 

ជលេ្រេទេេៀ េញរសីេញាេ�ណ ន�ឆកែរកកាេ�តលេេៀ ទុគ�ាវមុបក្េធេ ាកមសវស

េគសេបរស្ ័បេធេ បែបាលារិរាបបែញគទបញគលញទមោាសា�ោ ាះែេស ស្័ញាបក្ចបេុកឃ ក្

ញទញស្នទេេាស ាន�ឆកញសហសេ�ណ េា ទេទកហិនូានីសីស្័េែក សមបែសូ្ូ្ទហប ីេាស រញកមហុូ្

នរាក្សុរទហប ីកឆុលឆ ា២០១២ េនចបកេក ្ញគទបញគល�ឆកជទបស្័ធា ះ់ស្័េែេ�ណ  ្ូល

ះ់ស្័េែេេនមុបសា្ុ្ ្ូលាូេូជោ្រា�្លែទាបែរកកាះែេស ស្័សាេះរេលក 

េលកាី ចបកញកមហុូ្្ីមុបៗញ្មកេកបាូេូញទបាស្័ ្ូលទលបញកកបស្ញ័ទចានេ ្ូល

ញទចាឆ ា ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ ញកមហុូ្សា្ុ្៧៩៥ កឆុលសាេវម២.៨៨៧

ញកមហុូ្ មូ្ក្មកេកបាូេូញទបាស្ញ័ទចានេ ្ូលញទចាឆ ា២០១២េេក  

េេបះែនែរកកាះែេស ស្័ញង ប្នក្េធេ ាូេូែ ាា្ករាបញកមហុូ្ឱ្មកេកប

ាូេូញទបា េហ បមូ្ក្ទ្ន�្ុបនបពូ្បែទន្សមេេៀ េេ ទេធេ ឱ្�ឆកជទបស្ញ័ាល�ាប

េចរ មូ្បកសូនេុកេកបសាេះរបែទាេសិបសេកូសដះែេស ស្ឱ័្ក្េស េិាិក 

េះ្ បទ្្លទ�� ់លេា  �គ�ចបកេក ្ស្័េែ្ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុ 

ក្�្ុបនបពូ្បែ រោសជសុរស្្ាបន�ចា សុរះបញជបែកេីសាលំាបេក ្ែទាប

ាហញងានរាក្សុរទហប ីែសុ េធេ បែន�ចាឱ្េធេ ាូេូែ ាា្ករាបាហញងា េសិាូេូ

ែ ាា្កសីបែរកហោប�ិូទ្ទមញសុរទហប ីំកែេា ម្ទន្សមសាេះរាហញងាចាេសិ-ចាសោា

នរាេក់្មូ្ក្ទាេសិបសេកូសដ៣នេជទបងឆ ក ជលេ្រេទេេៀ �គ�ចបកេក ្ស្័េែ

េញងលទ្នេធេ បែាុទេសិសីទហប  ី (De-registration) សាេះរាហញងានរាក្កបេ្ុ្ ញសម

ញាលេញ�មេកបឱ្រាេ� ែបែះកាកលញទសម្ជ័ោ្រា�្លជាេមបញទបនូ (Notification System) 

េទកឆុល�ីុនមា ្ូលេោែាមសិរែទាប�ឆកជទបស្័ក 

៣.១.២. បែញទមោាស្េ័ា ះ្កបីេី 

ទ��ញទបា�របះ�ូជបកមស ះ្កំជីបកមសេក ្ ផិាល�កតែ ្ូលផិាលែោទវសេា ក

កឆុលេងាទា�ល�របះ�ូជបកមស្្លញាបជទបស្័សមេាហា ្ូលសម�ិញកង រោសជ 

(ក).ទ��ញទបា�របះ�ូជបកមសេធេ េេបញកេាធមសស (េ).ទ��ញទបា�របះ�ូជបកមស

េធេ េេបញកវប បបសុពុេ�តលៗ (គ).ះ្កំជីបកមសេក ្ចច (្).ផិាល�កតែផន ាលែោទវស

េា កកឆុលេងាទា�ល�របះ�ូជបកមសក សមបែេធេ ាប្កមសេា ទហប ីស្ះ្័កំជីបកមសញទចា
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ឆ ា២០១២ ្ូលសមបែេធេ េានេា បែញទមោាស្័េា ះ្កំជីបកមសេនះ់ស្័េែេ�ណ ្

បជព្ីនឆាេសិ ្ូលះ់ស្េ័ែេេនសា្ុ្៩ កឆុលសាេវមះ់ស្័េែបជព្ី េេនសា្ុ្

២៤ េេបេញជ ាេែ  ាះ្កំជីបកមសសា្ុ្ន១.៥៣៧ សីទហប ីស្ម័កេធេ បែេញទ�ទេធៀទជមុប

្្លបែបទបះ្កំជីបកមស  ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ ះ្កំជីបកមសបទបជកបនានល

ភ្សា្ុ្១.៨២៥ គឺេនេាាាាបះ្កំជីបកមសសា្ុ្២៨៨ សុាញ ប្ញាបក្ញទមោាស្័ក 

បែេក់្កឆុលបែញទមោាស្េ័ា ះ្កបឺេីែទាបែរកកាះែេស ស្័េធេ ឱ្កបទលប

សា�ោ ាំបបូក េរ មកីេកៀែគែសា�ោ ាំបបូ ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុគុែន�ចា 

�គ�ចបេក ្ស្េ័ែឱ្ចបបពូ្បែទន្សមេេៀ េរ មកីញទមោាស្័ឱ្�ាបាេវ័សក 

ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក្ឯកវសសម�្ុះា អ្ែទាបំជជ ធែាប្ កមសជូ 

្ូលេធេ បែនកាមនបែញទមោាស្័េ្រក 

៣.១.៣.គុ�វសាប្កមសសមញទេនេស្ ័

បែេធេ ាប្កមសេា �ឆកជទបស្័ គឺេរ មកីញទមោាសា�ោ ាស្័នរា�ឆកជទបស្េ័ធេា

ញទនហាេេប�េសច បេសចក ជលេ្រេេៀ េរ មកីឱ្បែេធេ ាប្កមសេ្រភ្ញទាូេ័វស 

ែរកកាះែេស ស្ញ័ាបេញជ ាេែ  ា�ឆកជទបស្ន័រាភ្ី្ូនមបេ�ាបមកេធេ ាប្កមសឱ្ក្

ញ ប្េសាេបលក សមបែេធេ ាប្កមសេា បែេធេ ាប្កមសសមញទេនេស្ែ័ទាបះ់ស្័េែ

េ�ណ  ្ូលះ់ស្័េែេេនមុបសា្ុ្ កឆុលឆ ា២០១២ ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ 

�ល�វសស្័េែ់លេា ក្េញជ ាេែ  ា�ឆកជទបស្័មកេធេ ាប្កមសសមញទេនេស្ ័ េេបមូ្

ក្កា�បី្ូនមបែទាប�ឆកជទបស្័្ីមុបៗនរាញាបសុរេធេ ាប្កមសេេក មា្លប ូិ េេៀ 

សមបែេធេ ាប្កមសេា ាូេូញទបាស្័ញទចានេេនសមទវន ះ់ស្័េែ់លេា  ក្

ទ �្ ិឱ្េ  ្ិឃ ញកមហុូ្មុបសា្ុ្ញទបាសា�ោ ាញទ មូ្ញទបាសាវបេូិេា្ូិ 

ទាុន្នញទបា�ាសីបែាកបេា្ូិ ញទបាសាវបេា េាឹ ទាុន្នមូ្ញទបាស្័បបេុកេោេទ

សម�ញស១៥% ជេរ ម េេបមូ្ញាបក្េកបទហដោ ាកឆុលកមសបធីូាប្កមសេេក 

បែេែៀទសាកមសបធីូាប្កមស េេបមូ្ក្កា�បី្ូនមបែទាប�ឆកជទបស្េ័ធេ ឱ្បែ

េធេ ាប្កមសំ សមូ្េេុាក្ ោ្បាេ�័ាានក  

ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក្ឯកវសសម�្ុះា អ្ែទាបំជជ ធែាប្កមស

ជូក ជលេ្រេេៀ ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុ្្លន�ចាញ្�គ�ចបកេក ្ស្័េែញ្

សញល្លេធេ បែនកាមនបែកា�បី្ូនមបាញភទបបែេធេ ាប្កមសសាេះរេេន-េ�ណ នរាភ្

បែះកបសម្័ញាលេ្រក 

៣.១.៤.បែ�្ុបនុចេីែទាបះ់គប ្ូលែេក កែបជព្ីនឆាេសិ 

 ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក្េសិញទបាាតីសីបែទេលង  ្ូលេកបញ្រាេ� ែបែ

ោ្បះ់គប ្ូលែេក កែបជព្ីនឆាេសិ េេបញមាបញ្ះ់គប ្ូលែេក កែបជព្ីនឆាេសិ

ភ្វែកូសដ រោសជ៖ ះបញជប េទបះង ប ្ូលទរ ង្ ទបាបទេេាស ាគបចចេា េា្ូិចាសោា

េេបេគសស្័សមញគទបែោទវសនរាកាសុលា្ឆូធូ សបសែ នសកចប បកាសុលេញទ ញកាបសម
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ទវន ំជីបកមសេក ្ នវណ ងែេា្ូិ មោាេក ្�ាូកមស បាាេនេក ្ចច ្ូលសុរាលប 

្ូលកះលទហប ីជាេែរ្ាសូូ ំជីបកមសេក ្ាកបរុា ាកបបបនវណ ងែា្ឆូធូេា្ូិចច នរា

ាសូេញបមញទសម្័ញគទបញគលសូេាាែមុភ្ យ្ប្នញគទបញទេនេ �ាូ�ាេាាូល 

េនាជប ញសមញាលេា្ូិែេា ទមុបសា្ុ្េេៀក ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ 

ះ់គប ្ូលែេក កែបជព្ីនឆាេសិ េនមូ្ញ ប្ក្ទាេសិវែកូសដេសិេាិេនេេក ប 

េេបមូ្ញ ប្ក្កះលទហប ីជាេែរ្ាសូូំជីបកមសាកបរុា ាកបបបនវណ ងែា្ឆូធូេា្ូិ

េនកឆុលនោមូះះរានញគទបញគលែទាបបជព្ីនឆាេសិេនេេក បក 

 បែញគទបញគលំជីបកមសេក ្នរាមូ្ភ្ទហប ីជាេែរ្ាសូូស�ាបលាប ជេហុេធេ ញ្

ភ្េា្ូិេគសស្គ័បេននចាសោា ្ូលបែេទបះង បបាបបែញទញស្នទេេាស ាស�ទបគប 

មូ្ភ្ញទាូេ័វសក ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុ គុែសញល្លបែ្ែជាេែរ្ទហប ីាសូូ

ំជីបកមសញាល�ាបញ្ក្េសិេាិ ្ូលញ ប្េសាេបលក 

ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុ ក្េេុាះ� ាប ោ្បវសេ ប្េេរបមុបសា្ុ្ែទាប

ះ់គប ្ូលែេក កែបជព្ីនឆាេសិកឆុលបែ�្ុបនុចេីែទាបេ្ុ្ ជសូេាាបែបឺ

យា បកឆុលបែេធេ ទសដុទក្ឆវសទហប ីជាេែរ្ាសូូំជីបកមសាកបរា ាកបបបនវណ ងែ ា្ឆូធូ

េា្ូិចចក ជបែសូ ះ់េ្រមូ្នម្មូ្ក្កះលទហប ីជាេែរ្ាសូូញាលេចរេេ ញង ប្

នសុាក្េធេ ទសដុទក្ឆវសទហប ីេ្រញ្ក្េេៀលញបទាុេវ� រក ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុ 

្្លន�ចាញ្ះ់គប ្ូលែេក កែបជព្ីនឆាេសិសញល្លបែ�្ុបនបែ្ែែទាបេ្ុ្ញ្ក្

េសិេាិសមទេទកហិនូជធែភ្  ជសូេាាបែេធេ ទសដុទក្ឆវសទហប ីជាេែរ្ាសូូំជីប

កមសេក ្ធុែជ្ញ្ក្េេៀលញបសមបាកា�ប េរ មកី�រែវប ទបេូ្ឆ ម្បាោសចកែី្ូនមប

ាញភទបជមោាេក ្ែទាបញទសម្័ញគទបញគលវសេជរជកបេា ធុែជ្ (Trader Credibility 

Management System- TCMS) ជធែភ្ក 

៣.១.៥. បែកា�បេម់្ បាញភទបគូស្េ័ា េា្ូិេាស ា 

�គ�ចបកេក ្គប ្ូលែេក កែកម�ុជក្េសិាូេូានីសីបែេកបញ្�្ុបនសបលម្

សមល្បែាញភទបជមោាេក ្សូចែវេា មុេេា្ូិមុបសា្ុ្ នរាសោាមកទាេសិនទទទេ

គបចាសោាចទបសីំេី់០១ នេេមះ ឆ ា២០១២ េេបទ�ប កបឃ សាេះរមគូ្ស្័គបេា 

េា្ូ េិាស ាស�ទបគបញគទបញទេនេញាបកា�បេេបទោកទន្សម៥០% (ី ាូទវគែប) េា ម្

គូស្័គប ្ូលសាេះរឯកសគូម្គូស្័គបជេម់ ប្ញាបន�នកេា មោាេក ្េម់ ប្ញាល

ាាទកេបសេដទប (Gross Weight)ក សមបែេធេ េានេា កា�បេហុេាស ាស�ទបគបេនះ់គប 

្ូលែេក កែបជព្ីនឆាេសិ  ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ បែកា�បមគូ្ស្គ័ប

េា េា្ូិេាស ាាាេាៀកទាះកបំសី ះ់គប ្ូលែេក កែបជព្ីនឆាេសិក្េធេ បែកា�ប

មគូ្ស្័នេា េម់្ បាុេ័ទាុេវ� រ េេបមូ្ក្បកេម់្ បញាលាាទកេបសេដទបមកកា�ប

ញកកបស្េ័េក 
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បែកា�បមគូ្ស្័នរាមូ្ាមាទសមេម់្ បជកបនានលេ្រ ជេហុេធេ ញ្ភ្

បែកបសា�ោ ាញកកបស្័ ្ូលញកកបសូ ម្បេ�តលៗក ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុគុែន�ចា

�គ�ចបកេក ្គប ្ូលែេក កែកម�ុជញ្សូ្ូ្េេក លប ូិ សាេះរបែកា�បេម់ ប្គូស្េ័ា 

េា្ូិចាសោានរាេាស ាស�ទប េរ មកាីមាទសមទេទកហិតូនរាភ្ក 

ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុាោមឯកវស ្ូលទ�ប កបឃ កែ�ីេ្រំសជបែេធេា

ញទនហាមុប េេបមរ្នីគបភ្ាមសកូសដក្បកុេាេទែភូ�េា្ូិេាស ាេសិនសី

កា�បេហុេាស ាស�ទបគប េហ បេក់្សុាក្េ�ិ�លផិបជមុបឯកះែវប ទបេ�តលេេៀក 

ញកាុល្្លន�ចាញ្�គ�ចបកេក ្គប ្ូលែេក កែកម�ុជ�នាបបែន�ចារាបះ់គប ្ូល

ែេក កែនឆាេសិភ្�ទកភេេ�ាបទន្សមេេៀកឆុលបែ្ែ ្ូលញមាបញ្ជញមរទហប ីេោញបបសេ

កូសដស្័ំកែេន លប ូិ ាញភទបកែ�ី់លេា េ្រ សមទេទកហិនូជធែភ្ក 

៣.១.៦.បែេករសុម�ប�ិូទ្ទញសូ្ូ្ាុេវសកមសកែ្ូេយជូកនេសែ្ូលទែេេា 

ញទបាេាេ១១៩១ ាហប.ញទក.សមស សុរំេី់២១ នេបសូ�ូប ឆ ា២០០៦ ានីសី

ំកែទម��បែ្ែ េាៀបេវបែ្ែ ្ូលកញមេាឹសូ្ូ្ាុេវសក្កា�បឃ បែេករ

សុម�ទម��បែ្ែ េាៀបេវបែ្ែ ប�ិូទ្ទញសូ្ូ្ាុេវស ្ូលទម��សា�ោ ាញាបាសូេញបម

បែញគទបញគលញសូ្ូ្ែទាបគ�កមសបែ�្នែញកាុលែឹលញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុ ្ូល

ញកាុលបែ្ែ ្ូលទ�នុ រទវន ាបជូប ជីប”ក ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ បែ

សាវបេា បែេករសុម�ប�ិូទ្ទញសូ្ូ្ាុេវសកមសកែ្ូេយជូកនេសែ ្ូលទែេេា កឆុល

ឆ ា២០១២ ភ្េ្កញកកបសា្ុ្២៧.០៩៤.៤០០េែៀា ្ូល៣.២៦៧,៥០រុល្ែំេមែកូ សុាភ្

ឯកះែទ�ប កប�ាសីបែសោាែមុញសូ្ូ្ែទាបគ�កមសបែ�្នែញកាុលេេក 

ំាមបេហុេ្រ ញកាុលបែ្ែ ្ូលទ�នុ រទវន ាបជូប ជីប គុែ�្ុបនឱ្ក្ញ្ម

ញាបាទសមេ្្មះែ្ញទបា់លេា េ្រក 

េះ្ បទសាេះរបែេា កេន ល់លេា   ញកាុលបែ្ែ ្ូលទ�នុ រទវន ាបជូប ជីបក្

ទ�ប កបឃ ្្លេូេា�្ុបនឱ្ក្ញ្មញាបាទសមេងាបែ�អ នរាេនភ្ាុសាវសក 

៣.១.៧.បែសមេ្ំបបូសាវបែជបេេប្ទុេែញទញ្សមកមសបធីូ 

ះបសែន�ចាេាេ០១៤ាហប សុរំេី់២៩ នេធឆោ ឆ ា២០០៦ ានីសីបែសាវបសម

្ីូបធីូែជបេេប្ទុេែញទញ្ក្កា�បឃ ែជបេេប្ទុេែញទញ្ញាបប ប្ទហប ីគ�េ្ប្េេេវគ

កឆុលាក�េ�ណ េញស ្ បូសេធេ ឱ្ះមហិេទសមេាហាក ទហប ីែទាបែជបេេប្កែទុេែញទញ្ញាប

ភ្៖ ទហប ីេទង េូចឆ ្ុទកបនូាែទុ ្ូលេាៀបេវធា...”ក សមបែេធេ ាប្កមសេា បែសាវប

ញកកបែជបេេប្ទុេែញទញ្សមកមសបធីូេនចបកេក ្ហូែហិបសុ ្ូលញេស្ាមកនូែរក្ ូលញទបា

�្នែញកាុលានីសីបែនលសាលែជបេេប្កែសមកមសបធីូ ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ ែជប

េេប្កែសមកមសបធីូមូ្ក្េែៀទសាទហប ីេទង េូចឆ ្ុទកបនូ បេាៀបេវធាេេ គឺភ្នសបល

សមេ្ំបបូេទ ក�នាបសមកមសបធីូសីែចងែជូទាុេវ� រក 
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ំាមបេហុេ្រ ញកាុលបែ្ែ ្ូលទ�នុ រទវន ាបជូប ជីប គុែេធេ បែន�ចារាប

�គ�ចបកេក ្ែរកកា ្ូលហូែហិបសុ �្ុបនឱ្ក្ញ្មញាបសមេ្្មះែ្ះបសែន�ចា

់លេា េ្រក 

េះ្ បទសាេះរបែេា កេន ល់លេា  ញកាុលបែ្ែ ្ូលទ�នុ រទវន ាបជូប ជីប

ក្ទ�ប កបឃ្្លេែៀទសាទហប ីេទង ្ូលឯកះែេ�តលៗាទសមបែន�ចាែទាបញកាុល 

េារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក 

៣.១.៨.បែញទមោា�នុាកូសដាេក័មសេកបជកហដ ទបាេក័មស 

ះបសែន�ចាេាេ០០៦ ាហប សុរំ់េី២២ នេបសូ�ូប ឆ ា២០០៧ ានីសីបែេែៀទសា

ន�្បែាេក័មសឆ ា២០០៨ ្ូលឆ ាទ្នទចិទបក្កា�បឱ្ញគទប�ល�វសាេក័មសញាបញទមោា�នុា

ញមាបបែនរាាសូកឆុលញទេនេរោសងឆ  េហ បភ្ាក��ទេសដកេេារោសងឆ ាេរៀលងឆ  ប

ទេញម បែនមុបទហដោ ាកឆុលញកមនមុបនរាេេឃនោអាេ័កមស េរ មកីេធេ កូសដាេ័កមសន

មុបេា កក នោអាេក័មសមុបសា្ុ្នរាភ្វសញទីកបញទនហា បាេរៀលងឆ ញាបទហដោ ា

ងឆ ជញកមធាមុបេេឃ កហដ ទបាេក័មស ាញភទបេធេ កូសដាេក័មសនមុបេា កក សមបែេធេ ាប្

កមសេា ែកបបែ�អ សាវបាេក័មស  ្ូលឯកះែកូសដា្្ាេ័កមសកឆុលឆ ា២០១២ នរាេញទ 

ញកាបំបបូសមកមសបធីូ ្ូលមូ្នម្កមសបធីូ ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ ញកាុល

បែ្ែ ្ូលទ�នុ រទវន ាបជូប ជីបសុាញ ប្ក្ញទមោា�នុាជកហដ ទបាេ័កមសនរាាសូេនកឆុល

ញទេនេរោសងឆ  បាេរៀលងឆ  បទេញម បែនមុបេរ មកីេធេ ាេក័មសនមុបេា កេេភ្រោសជ 

បែ្ែចកបេរសប ្ូលបែ្ែជុាជុាជេរ មក 

េរ មកីឱ្បែ្ែាេ័កមសភ្ភ្វស ្ូលំសេជរជកបក្ ញកាុលបែ្ែ ្ូល

ទ�នុ រទវន ាបជូប ជីបគុែ�្ុបនឱ្ក្ញ្មញាបសមេ្្មះែ្ះបសែន�ចា់លេា ក 

េះ្ បទសាេះរបែេា កេន ល់លេា  ញកាុលបែ្ែ ្ូលទ�នុ រទវន ាបជូប ជីប

ក្ទ�ប កបឃ ញកាុល្្លេូេានកញមាបសម�្ុះា អ្េ្រក 

៣.១.៩.បែេទ កឯកះែ្ូលញទគាបកូសដា្្ាេក័មស 

�្ុញក្្េាេ១០៥ �្ញក.ទក សុរំេី់១៨ នេុល ឆ ា២០០៦ ានីសីាេ័កមស

ះពែ� ក្កា�បឃញគទបាាេ� េរិំ្ ្ូលាាេ� េញជ ាេែ  ាេីញទ្ករញាល�ាប (ញាល

ទេសដកេេា ្ូលហូែហិបសុ) ញាបនេែៀទសាេទ កជះពែ� េហ បកា�បេហុញាប�នាបឱ្

ញកមហុូ្ ្ូលទុគ�ានរាក្សោាែមុញាល�ាបក កា�បេហុញាបទូេញទបាេា ទហប ែសម៌ភ្

េនះស ទម្�្ុបនាេ័កមសនរាះពែ�ជ្េោេទំសេម ាេ  ្ិ ្ូលំសំសម្ល កហំស

�នាបឱ្ះពែ�ជ្នរាក្េកបះក្េាឆ ាុាក សមបែេធេ ាប្កមសេា ែកបបែ�អ

�្ុបនាេ័កមសំ បបូសមកមសបធីូ ្ូលមូ្នម្កមសបធីូែទាបញកាុលបែ្ែ ្ូលទ�នុ រទវន ា

បជូប ជីបកឆុលឆ ា២០១២ ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ ភ្កូសដា្្�្ុបនាេក័មស

ាែទុសា្ុ្៣០ ភ្េ្កញកកបាែទុ៣៣.៣៤០.២៦២.០០០េែៀា កឆុលេចរភ្០៦ កូសដា្្

នរាភ្េ្កញកកបាែទុសា្ុ្១.៣១៩.៥៨១.២២០េែៀា ��ប��លបាភរ ែបែយូាមប ្ូលចកប
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េរសបេនបេូ្ះស ្ទ�នុ រទវន ាទេសដកបេូ្ ក្េទ កឯកះែេរិំ្ ្ូលញទគាបកូសដា្្

េនេសាេបលនមុប (េភាល ្ូលំ់ នេ ឆ ា)ក  

ំាមបេហុេ្រ ញកាុលបែ្ែ ្ូលទ�នុ រទវន ាបជូប ជីបគុែ�្ុបនឱ្ក្ញ្ម

ញាបសមេ្្មះែ្�្ុញក្្់លេា  ្ូលេងាបែន�ចាានីសីាេក័មសះពែ�ក 

េះ្ បទសាេះរបែេា កេន ល់លេា  ញកាុលបែ្ែ ្ូលទ�នុ រទវន ាបជូប ជីប 

ក្ទ�ប កបឃ ញកាុល្្លេូេា�្ុបនឱ្ក្ញ្មញាបាទសមេ្្មះែ្េងាបែ�អ ន�ចា

ានីសីាេ័កមសះពែ�ក 

៣.១.១០.បែញទមោាសា�ោ ាសីំជជ ទ��េរហេកលបាអ 

េយលសបលាសូូ�ូំូជ្ នរាក្េេុាបែ�្ុ�ិញ្េញទ ញកាបេរហេកលបាអញគទប

ញទេនេកឆុលឆ ា២០១២  ្ូលសបលសា�ោ ាំជជ ទ��េរហេកលបាអឆ ា២០១២  ំជជ ធែាប្កមស

ជូាេលងេ  ្ិឃ ញកាុលញទា�ីបអ ្ូលេោែគមចគម អ្ក្េសិំជជ ទ��ជោ្�ូំូជ្

សា្ុ្ ៤ ៧៥៦  ែឯីសា�ោ ានរាេេុាក្ភ្សា្ុ្ ១ ៨២១ ំជជ ទ�� េាស ្្ល ១ ៣៧០ 

៦៧១រុល្ែ ្ូល ២៥ ០៤៧ ៤៥០ េែៀាក 

ំាមបេហុេ្រ ញកាុលញទា�ីបអ ្ូលេោែគមចគម អ្ គុែ�្ុបនបែញទមោា

សា�ោ ាសីំជជ ទ��េរហេកលបាអញ្ក្ាមាទសមសា្ុ្ំជជ ទ��កឆុលបែបូទែេូស�េ

្ីមុបៗក 

េះ្ បទ្្លបែេា កេន ល់លេា  ញកាុលញទា�ីបអ ្ូលេោែគមចគម អ្ក្ទាន្ឺ

សីមោាេហុមុបសា្ុ្ រោសជញកាុល�្ុបនសម្ីូបធីូែរកកាគឺេសិំជជ ទ��ែសុេហ បេេ ទ

េធេ ាូេូ�េហប  ិះមីេញទ ញកាបមកទលបកញមំជជ ទ��េនចបកេក ្ន�្បែ ្ូលហូែហិបសុ 

្ូលញកាុលក្ទ្នំជជ ទ��ជោ្េញរទីសុាភ្បែេាឆ ាុាបទបសីះមីេញទ ញកាបេេបរ្លឃ

េរហេកលបាអញាលេចរេនកាសុលេញទ ញកាប  ទាុន្នញកាុល្្លេធេ បែនកនញទទ�� េ្រក 

៣.១.១១.បែេសិះែវបែញែសា�ោ ាេា ន�ឆក Regulator fee សីញកមហុូ្ 

ញទបាេាេ២៣២ាហបទេ សុរំេី់០៧ នេធឆោ ឆ ា២០០៩ ានីសីបែកា�បំេ្ាឹ

េោែាមសិសាម្ូល�សាម ្ូលំ្វប ទបទវន ិកឆុលន�ឆកេី១ ញទបែ៦ សា�ុសេ ក្នសលឃ 

បែេោញបញាបេធេ េន លេេបភ្បែឯកវសែឹលគោវគីញាល�ាបយាលបោែទា�ុកឆុលែបេសា

៣នេមនលក ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ គូមកេាបនេក�ិ ឆ ា២០១៣ ញកាុលភ្

វសបឺយាបកឆុលបែេសិះែវបែញែសា�ោ ាេា ន�ឆក Regulator Fee សីញកមហុូ្សា្ុ្១០ 

ចទបសីែបេសា០១នេរាប០៦នេក 

ំាមបេហុេ្រ ញកាុលញទា�ីបអ ្ូលេោែគមចគម អ្ គុែ�្ុបន្ីូបធីូ្បែ

ញទមោាសា�ោ ាសីន�ឆក Regulator Fee ញ្ក្ញ្មញាបសមេ្្មះែ្ញទបា់លេា  ក 

ជបែេះ្ បទ ញកាុលញទា�ីបអ ្ូលេោែគមចគម អ្ ្ូល�ល�វសជាចិេេុា

ះ� ាប ោ្បសា�ុសេេរសេច្រនរាក្េា កេន លេា បែ�្ុបនេសិះែវបែញែសា�ោ ា

េា ន�ឆក Regulator Fee សីញកមហុូ្សមេ្្មះែ្ញទបាេាេ២៣២ ាហបទេ សុរំេី់០៧ 
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នេធឆោ ឆ ា២០០៩ក េញរជបែ�្ុបនេនភ្កលេរ់ ចបកេក ្ជាចិ្្លេូេាេទសម

ាេ័វសនរាំសេធេ េទក្ េរ មកីនកាមនាទសមទេទកហិនូជធែភ្ េហ បទសដុទក្ឆេ្រ 

ញកាុលកហក្ទេលង  ោ្បមជជម�ណ ាញគទបញគលេូ្ឆ្ មប (Data Management Center) ែសុេហ ប 

េរ មកីញគទបញគល ្ូលេេរះបទ�� េ្រក 

៣.១.១២.បែសុរកូសដា្្ានីសីបែទលបសា�ោ ារុាជមុបញកមហុូ្សញមរ 

េយលទេទ�ប េាេ០៤ទទ សុរំ់េី១៥ នេបសូ�ូប ឆ ា២០០៦ ានីសីបែសញល្លបែញគទប

ញគលសា�ោ ាមូ្នម្ះែេស ស្ ័ ញលបសា�ុសេី៧ នសលឃសាេះរកូសដា្្នរាញមាបញ្ទលប

ជែទទេរាបែ បវគែបេា សា�ោ ារុា (Revenue Sharing) ញាបជាែុិ ញ្ញកមហុូ្នរា

ជទបកូសដា្្ញាលេចរទលបសា�ោ ា១នេមនលក បាទែេូស�េ្បែទលបសា�ោ ាមូ្ញ្េា ាសី

ំ់េី២០្នេទចិទបេន ប សាេះរកូសដា្្វនរាសុាក្នសលសីបាទែេូស�េ្បែទលប

សា�ោ ា១នេមនល ញាបេធេ បែនកាញមាកូសដា្្េ្រេន លប ូិ ក ំជជ ធែាប្កមសជូាេលង

េ  ្ិឃ គូមកេាបនេក�ិ ឆ ា២០១៣ ញកាុលក្េសិំជជ ទ��ញ្ញកមហុូ្សា្ុ្៧២ 

េញទ ញកាបចទបសីឆ ា២០០៧ រាបនេមូំុច ឆ ា២០១៣ ទាុន្នញកាុលេនទ្នែករសមេ្្មះែ្

បែទលបសា�ោ ា០៣នេមនល េេបសុាញ ប្ក្នកនញទសមេ្្មះែ្ទេទ�ប េនេន បក 

ំាមបេហុេ្រ ញកាុលញទា�ីបអ ្ូលេោែគមចគម អ្គុែេូេា�្ុបនញ្ក្ញ្ម

ញាបសមេ្្មះែ្ទេទ�ប េាេ០៤់លេា ញ្ក្ាមាទក  

េះ្ បទ្្លបែេា កេន ល់លេា  ញកាុលញទា�ីបអ ្ូលេោែគមចគម អ្ក្ទាន្ឺ

ឃ េេបះែភ្ំជជ ទ��មុបសា្ុ្ញាបក្ញកាុលេសិមុ្ទេទ�ប េាេ០០៤ទទ សុរ

ំេី់១៥ នេបសូ�ូប ឆ ា២០០៦ ែទាបបជែេក នូកា េេ ទបែេសិំជជ ទ��ទ្នទចិទបេេៀ 

ញកាុលក្ែករេ្្មះែសមំជជ ទ��នរាេសិមុ្ៗ េរ មកីែករាាចា ្ូលេញមលបេរ មន

មុបេជៀាឹលមូ្ភ្ភ្វសក ញកាុល្្លេធេ បែនកនញទញ្ភ្បែឯកវសងឆ ោ្បេ្្មះែ 

្ូលបសេកូសដេនេសានរាស�ទបេោែគមចគម អ្ញាបក្�្ុមម ក 

៣.២.យរ្្រគ្្្រ៍តយរែបលកា រគេ្យករាត 

៣.២.១.បែនាេលែកមុេា�ិសា�ោ ា 

 ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក្េសិះបសែន�ចាានីសីបែ�្ុបនំបបូេេន ញកល 

ជេែៀលបាបឆ ា ភ្ជំេអះបសែេាេ ០១៧ ាហប សុរំ់េី៣០ នេធឆោ ឆ ា២០០៦ ះបសែ

េាេ០០៩ ាហប សុរំ់េី២៨ នេធឆោ ឆ ា២០០៧ ះបសែេាេ០០១ ាហប សុរំេី់០៥ នេមកប 

ឆ ា២០០៩ ្ូលះបសែេាេ ០០៥ ាហប សុរំ់េី៣០ នេធឆោ ឆ ា២០១០ ក្ញមាបឱ្េេនបក

សូនេុកេកបះបញជបកា�បមុេា�ិសា�ោ ា នរាញាបញទមោាទលបសោាែចងែឱ្�ាប មូ្

ញាបេុកសា�ោ ាេ្រេនេេបននកាញភទបសាវបញទចាឆ ាេន បក 
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 សមបែេធេ ាប្កមសេា បែញទមោាសា�ោ ាមូ្នម្ះែេស ស្័ឆ ា២០១២ នរាាសូ

េញបមាមសកូសដែទាបម្ិីែេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុេេនមុបសា្ុ្េ  ្ិឃ ភ្�រែមុបសា្ុ្ 

ាមសកូសដជាចិមូ្ញ ប្ក្េែៀទសាាា�ុា នទទទេញទមោាសា�ោ ាសីបែជុាោទ ប្ ានលប េន

េន បក 

 េេបះែបែេក់្មូ្ក្េែៀទសាាា�ុា នទទទេញទមោាសា�ោ ាសីបែជុាោទ ប្ 

ានលបេនកឆុលេី�រែញាលេ្រ ក្េធេ ឱ្កបសា�ោ ាំបបូេេនក ំាមបេហុេ្រ ះលេេន

គុែន�ចាម្ិីែេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុ ្ូល�ល�វសះកបសម្័ឱ្េូេាះបញជបមុេា�ិសា�ោ ា 

្ូលញទមោាសា�ោ ាញាលេចរទលបសោាំបបូេេនសមះបសែន�ចា់លេា ក 

 េះ្ បទ្្លបែេា កេន លេ្រ ះលេេនញាលេ្រក្ទ�ប កបឃ ំជជ ធែេេន្ ្ល

ទេលង គ�កមសបែេរ មកីសុរាលបាសូូោទ ប្ ានលប ្ូលកា�បម្សីបែជុាោទ ប្ ានលប 

ញាលេចរក ទាុន្នភ្បែាាកកនរែកឆុលបែកា�បម្ជុា េញះរោទ ប្ ានលបកឆុល�រែមុប

សា្ុ្ គឺំជីបកែជ�ឆកះលាលបេេបេ្ុ្ឯលក  

៣.២.២.បែញទមោាសា�ោ ាេះហុូបេាឹេា បែទូេបែេក ្ាា�លប 

  ញទបា�្នែញកាុលេាេ០៣៣ាហប.ញទក សុរំ់េី១២ នេមកប ឆ ា២០០៦ ែទាប

ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុ ្ូលញកាុលេែៀទសានរ្រី ្គែោទ្ីបកមស ្ូលាា�លបានីសីេះហុូប

េា េាឹាា�លប ញលបញទបែ១ ្ូលញទបែ២ក្ទ�ប កបឃ បែាុាាូេូ�្ុ�ិះលាលប 

ាូេូេទ កបែេក ្ាូេូទូេបែេក ្ បប�ិូទ្ទមញទ�ប កបវសញ្មញាបេា បែសុរទហប ីញទកទ

ំជីបកមសះលាលប ្ូលាូករគេញភលទ្លបភ្�ិញកងកញភាាា�លបចទបសី១០០នមាញបេែ ា

រាប៣.០០០នមាញបេែ ា គឺាសូេនេញបមាមសកូសដែទាបេេន កឆុលេចរភ្៖ 

− ាូេូ�្ុ�ិះលាលបញាបទលបេះហុូបេាឹចទបសី៤០.០០០េែៀា រាប 

៣៤០.០០០ េែៀា 

− ាូេូ�្ុ�ិះលាលបសញលីកទន ស្ម ែរុេែ   ជុាជុា ញាបទលបេះហុូបេាឹចទប

សី២០.០០០េែៀា រាប ៣០០.០០០េែៀា 

− ាូេូ�្ុ�ិេទ កបែេក ្ញាបទលបេះហុូបេាឹចទបសី៥.០០០ េែៀា រាប 

១១០.០០០ េែៀា 

− ាូេូទូេបែេក ្ បប�ិូទ្ទមញទ�ប កបវសញ្មញាប ញាបទលបេះហុូបេាឹ ចទប

សី១០.០០០ េែៀា រាប១១៥.០០០ េែៀាក 

 សមបែេធេ ាប្កមសេា ែកបបែ�អ សា�ោ ាេះហុូបេាឹាា�លបឆ ា២០១២ េន

ម្ិីែេែៀទសានរ្រី ្គែោទ្ីបកមស ាា�លប ្ូលាុែេូយរីបជព្ី ្ូលេេនមុបសា្ុ្ េ  ្ិឃ  

ម្ិីែនរ្រីេេនក្េសិាូេូ�្ុ�ិះលាលប ្ូលេទ កបែេក ្ាា�លបាែទុសា្ុ្៣៦ 

្ូលម្ិីែ្បជព្ីសា្ុ្៥០៩ ទាុន្នសុាក្ញសូ្ូ្ទេសដកេេា ្ូលទូេបែេក ្ឱ្ក្ញគទប

សា្ុ្េន ប ក 
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 េេបះែបែេក់្មូ្ក្ញសូ្ូ្ ្ូលទូេបែេក ្ាា�លប ំសចាឱ្ាា�លប

ាលបមូ្ក្ញ្មញាបសមទ្លប ្ូលគុ�វសទេសដកេេាក មា្លេេៀចាឱ្កបសា�ោ ា

េះហុូបេាឹាា�លបេា បែទូេបែេក ្ក រោសេ្រ ះលេេន ្ូលះលបជព្ីគុែន�ចា

ម្ិីែេ្រឱ្�្ុបនសមញទបា�្នែញកាុល់លេា ក 

 េះ្ បទសាេះរបែេា កេន លេ្រ ះលេេន ្ូលះលបជព្ីក្ទ�ប កបឃ 

ំជជ ធែ្្លន�ចាឱ្ម្ិីែេ្រេែៀទសាទេលង គ�កមសបែសញមរេេបភ្មរ្នីជាចិ ្ូល

ំជជ ធែមោាេក ្សោាែោម េរ មកីជាែុិរាបបែញទមោាសា�ោ ាសីបែទូេបែេក ្ាា�លបនរា

ក្ះលាលប ងស ្ាូេូ�្ុ�ិះលាលប េរ មកញីទមោាសា�ោ ាសីញទនសសា�ោ ា់លេា 

េ្រក 

 ន�នកសមបែេទនជជ សូនែទាបះលេេន ្ូលះលបជព្ី ំជជ ធែាប្កមសជូ 

ាលង្មឃ បែ្ែញគទបញគលាា�លប ្ូលបែញទមោាសា�ោ ាេះហុូបេាឹាា�លប្្លេេុា

ក្ាេ័�ាានញទេា ែចេសា់លមុេក 

៣.៣.យរអស�៍ ា�្ េ្ម្៍តសតេន្ 

៣.៣.១.បែទេលង គ�កមសបែេេុាេុាញាបកឆុលបែញសូ្ូ្សមេ្េា បែ�្ុបន 

 កូសដា្្ប ូ្ ូេយគ 

 េរ មកីឱ្បែប ូ្ ូេយគញទកទេេបញទាូេ័វស ្ូលញទាូេ័�ា ញគទបកូសដា្្ប ូ្ ូេយគ

ញាល�ាបក្ញមាបឱ្ភ្បែញសូ្ូ្សមេ្បែ�្ុបនកូសដា្្ប ូ្ ូេយគសាលសីបែចទប

េ�ន មែហោរាបបែទហដ ទបជះស សែក កឆុលឆ ា២០១២ក្ល្មក សមបែេធេ ាប្កមសេា កូសដា្្

ប ូ្ ូេយគសា្ុ្សីែ ែឹលះលបជព្ីនឆាេសិជមុបញកមហុូ្េា បែប ូ្ ូេយគ�្ោបេចមេច-

ាិ្លភ្ជមប ្ូលបែប ូ្ ូេយគមជជម�ណ ាះ�ូជបកមស�រែ�ោងាសូកេ  ្ិឃ បែញសូ្ូ្ 

្ូលសមេ្កូសដា្្េនេេរសេច្រេេបះែះលបជព្ីនឆាេសិសុាញ ប្ក្ទេលង គ�

កមសបែេេុាេុាញាបកឆុលបែញសូ្ូ្សមេ្េា បែ�្ុបនកូសដា្្ប ូ្ ូេយគេនេន ប

េេក 

 ំាមបេហុេ្រ េរ មកឱី្បែ�្ុបនសមាក�េ�ណ  ្ូលេ នសល្កូសដា្្ប ូ្ ូេយគ

ញទកទេេបញទាូេ័វស ះលបជព្ីនឆាេសិគុែនទេលង គ�កមសបែេេុាេុាញាបកឆុលបែ

ញសូ្ូ្សមេ្េា បែ�្ុបនកូសដា្្ប ូ្ ូេយគ់លេា ក 

 េះ្ បទសាេះរបែេា កេន ល់លេា េ្រ ះលបជព្ីនឆាេសិក្ទាន្ឺឃ បាសី 

ំ�នូ្កូសដា្្ចាបសុាញ ប្ក្ទេលង គ�កមសបែេេុាេុាញាបកឆុលបែញសូ្ូ្សម

េ្េា បែនំញា ្ូលជុាជុា�្ោបនម្ ទាុន ន្ចទបសីេសាេ្រេទ  សូេាាកឆុលបែ�្ុបន 

កូសដា្្ំសី ះលបព្ីនឆាេសិ្្លេែៀទសាទេលង គ�កមសបែេេុាេុាញាបកឆុលបែញសូ្ូ្ 

សមេ្េា បែនំញា ្ូលជុាជុា�្ោបឱ្ក្ញ្មញាបក 
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 ៣.៣.២.បែបកមវ្ាីុញគទបញទេនេ 

 កឆុលបែ�្ុបន ្ូលញគទបញគលម្្បែញទមោាវាីុញគទបញទេនេឱ្ភ្ាក��ាន

ញទេា ែ ម្ិីែេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុបជព្ីនឆាេសិក្ញមាបឱ្បែញទមោាវាីុញគទបញទេនេ

ញាបបកេទសមសបលកា�បម្្េាៀបេវទ្ិុក ្ូលេញទ ញកាបទម��វាីុស�ទបេរ មនរា

េសិេេបម្ិីែេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុបជព្ីនឆាេសិ ីមបកទម��េ្រេទំសមល្ េបា

នកម្ ្ូលេករសុម�េេបងស ្បែ�្ុ�ិក ក្្លមកបែ្ែេ្រសុាញ ប្�្ុបនក្េសិេាិ

េនេន បេេក ជកបនានលកឆុលឆ ា២០១២ ន�នកសមបែេធេ ាប្កមសេា កូសដា្្ប ូ្ ូេយគមជជ

ម�ណ ាះ�ូជបកមស�រែ�ោងាសូក ញកមហុូ្ក្បកម្វាីុេា ាសីបែកា�បមក្ឆុល

េាៀបេវទ្ិុក ្ូលសុាភ្ទម��វាីុេសិឱ្ភដ ាបយ្ប្នេេាញភទបបែេ�ជ ែំប្នេញរទែេូប�

មជជម�ណ ា�រែ�ោងាសូកក 

 ំាមបេហុេ្រ េរ មកឱី្បែ�្ុបន ្ូលញគទបញគលម្វាីុភ្ញទាូេ័វស ះល

បជព្ីនឆាេសិគុែន�ចាឱ្ញកមហុូ្ប ូ្ ូេយគ�រែញាល�ាប�្ុបនេទសមេាៀបេវទ្ិុក ្ូល

េសិទម��វាីុឱ្ក្ញ្មញាបក  

 េះ្ បទសាេះរបែេា កេន ល់លេា េ្រ ះលបជព្ីនឆាេសិក្ទាន្ឺឃ ក្េធេ 

បែន�ចា�ឆកេរាបែញទមោាវាីុឱ្�្ុបនឱ្ក្ញ្មញាបសមកូសដា្្ េាៀបេវទ្ិុក ្ូល

ក្េសិាូេូសុលេញបបេាេ៦៨ ះ.�ប.ូម សុរំេី់១៧ នេេមះ ឆ ា២០១៤ គឺទហជទប

វឆ កប្ែញទមោាសា�ោ ាវាីុេា េីសាលនមនល កឆុលកែ�ីភ្បែញទមោាវាីុសា�ោ ាេា ា

េាៀបេវទ្ិុក ្ូលចទបសីេសាេ្រេទ ះលបព្ីនឆាេសិ្្លចបបពូ្បែយាល្លែុល្

ទា�ុសាេះរកែ�ីេ្រ េទ េនន�្ុបនេុាេាៀបេវទ្ិុកេេៀ្្លាុទេីសាលេចរនមនលក 
 

 ៤. យររតសតា្េទេល៍ វស្រងសយរអស�៍ា�អស� សសរស៍សរកក 

ន�នកសមាេ័�ា្បែេធេ ាប្កមសាញភទបបែបូទែេូស�េ២០១២ ្ូលចេសាក្្លមក 

ំជជ ធែាប្កមសជូកបាភ� ាបេ  ្ិឃ បាបសា�ុសេេរ់ ្ូល�្ុះា អ្ាប្កមសញាលងប 

នរាំជជ ធែាប្កមសជូក្េា កេន លកឆុលេចរសា�ុសមុបសា្ុ្ញាបក្ញកាុលះស ទម្ ែរកកា

បជព្ីេេន ែរកកាមោាេក ្ ្ូល�ល�វសះកបសម្ច័ចេូេា�្ុបននកាមនគុែញ្កបាភ� ាប ្ូល

េបាេា ែ ែឯីសា�ុសមុបសា្ុ្េេៀគុែេូេាេធេ ឱ្ញទេា ែេេក ល ភ្ជំេអ ៖ 

៤.១. បែេញទ ញកាប បបែេសិបកូងបទញញ្េទ�ូំូជ្៖ សមស�ទបានីសីះែេស ស្័គឺញមាប 

ញ្ភ្បែេញទ ញកាប បេសិបកូងបទញសាេះរបាបកូសដបែជា្ុិែឹល�ឆកជទបស្័ ្ូលទុគ�ា 

រេេេៀក សាេះរបកូងបទញំកែេា មទ្ន្សម គឺញាបភ្សុរេាេេែៀលញ្មញាបញ្េទ�ឆកេូ  ិ

្ូលញាបភ្សុរ្ូេេិារោសជ៖ េាស រ ្ូលេាេសុរទហប ីែទាប�ឆកាកប បាទែេូស�េេសិបកូងបទញ 

េាស រ�ឆកេូិ ប្ូេយជូក បវឆ កប្ែ�ឆកេូិ ទែភូ� េាសកនីទែយូប ្ូលំ្ាកបេា្ូិ ប

េាឹក ជលេ្រេទេេៀ បកូងបទញ ាញភទប�ឆកជទបស្័សមែទទាេមបញទបាញាបភ្
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ំាបេក ្  េាេ�នា�ិ�កមស “�ទ”  េាេបកូងបទញ ំ់នេឆ ាេសិបកូងបទញ បបមុេ

េា្ូិ បេាឹ ទែភូ� ំ្ឯកស ំ្ាែទុ េងនចម ្ូលចម�ឆកេស បិកូងបទញ...ក សមបែេធេ 

េានេា បែេញទ ញកាបបកូងបទញែទាបាវក ងែនរាាសូេនកឆុលបាូមប្ាកមសវសន�ឆក

ាវក ងែ �ិរាាវកប ្ូលេវជ្ីបេក ្ ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ ាវក ងែ

មុបសា្ុ្ក្េញទ ញកាប  បេសិបកូងបទញញ្េទ�ូំូជ្េេបសុាញ ប្ភ្ាក��ញ្មញាប

េនេន ប េះាគឺបកូងបទញងស ្េាេ�នា�ិ�កមស “�ទ” ងស ្េាេបកូងបទញ  ងស ្

េងនចម ្ូលចម�ឆកេសិបកូងបទញ...ក បែេញទ ញកាប បេសិបកូងបទញេេបមូ្ក្ទាេសិ

សម៌ភ្ស�ាបលាប ំសសុាទ�ប កបក្សីវសញ្មញាប ្ូលំសជរះេ័ូសារាបបែញទមោាស្ ័

្ូលបែេធេ ាប្កមសក  

៤.២. ែកបបែ�អ ាប្កមសែទាបាប្កែឯកបជ្៖ សាេះរាហញងាប ូ្ ូេយគញាលងប

នរាក្េធេ ាកមសវសំជីបកមស គឺភ្បសេកូសដេកបែកបបែ�អ ហូែិបសុញទចាបែបូ

ទែេូស�េ្ីមុបៗែទាបេ្ុ្ជោ្ាប្កែឯកបជ្ាញភទបេធេ ាប្កមសាទេទសមស�ទបនរាក្

កា�ប សាេះរាហញងានរាភ្ាក��ប ូ្ ូស�មបសីែកឆុលសាេវមាក��ប ូ្ ូស�មបទីគឺ (១)

�ាែទែញទចាឆ ាាហញងាភ្សា្ុ្ចទបសីទីះ ប្ល្េែៀាេន លេទ (២)ញេស្ាកមសាែទុ

ភ្ម្ចទបសីសីែះ ប្ល្េែៀាេន លេទ (៣) ្ូេយជូកទេញម បែ្ែភ្សា្ុ្ចទបសីមុបែប

ចកបេន លេទ ្ូលបាបគេញភលប ូ្ ូេយគនរាភ្ាក��ាមកនូញគទបញង ប្ េហ បក្សុរ

េាស រេនញកមញទ្ករ�នូបក អ្កម�ុជ េះាគឺាហញងានរាភ្ាក��ប ូ្ ូស�មបរោសេ្រ ញាប

ភ្ែកបបែ�អ ាប្កមស្ាប្កែឯកបជ្ក កឆុលឆ ា២០១២ ចបកេក ្ាប្កមសាហញងា

្�គ�ចបកេក ្ស្័េែក្សុរេធេ ាប្កមសេា ាហញងានរាភ្ាក��ប ូ្ ូស�មបញាបភ្

ែកបបែ�អ ាប្កមស្ាប្កែឯកបជ្ កឆុលេចរមុបសា្ុ្សុាេ  ្ិភ្ែកបបែ�អ ាប្

កមស្ាប្កែឯកបជ្េន បក ញទបែនរាាហញងាភ្ាក��ប ូ្ ូស�មបញគទបញង ប្ ន

មូ្ភ្ែកបបែ�អ ាប្កមស្ាប្កែឯកបជ្ ំសទលងញ្ភ្បែាាកករាបបែ�្ុបន

មុេ្ែាប្កមសែទាបាប្កែស្័េែ េហ បែកបបែ�អ ហូែហិបសុែទាបាហញងាំសេេរ ោ្ប

វសេជរជកបក 

៤.៣.បែញទមោាស្�័សា្ញេស្៖ ជេងាបែ�អ  បែទលបស្េ័ា �សា្ញេស្ គឺ�្ុ�ិញ្

ភដ ាប�សា្ញេស្ំសមកទលបញកកបស្័េា �សា្ញេស្េេបផិាបេនេទងះ់ស្េ័ែ

េេន-េ�ណ នរាភដ ាប�សា្ញេស្េចរាសូេន បំសទលបសមញទសម្័ធចងែសមបែន�ចា

ែទាបះ់ស្័េែេេន-េ�ណ ..” សមាសូូស្�័សាញេស្ែទាប�គ�ចបកេក ្ស្័េែក ំជជ ធែ

ាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ បែញទមោាសា�ោ ាេា ស្�័សា្ញេស្ឆ ា២០១២ ក្សា្ុ្

១២៨.៣២៣ មោាេក ្ជទបស្ ័េាស ្្លញកកបស្័ញទភ�សា្ុ្៦៧.០៣៧ ល្េែៀាក សមបែ

េធេ េានេនះ់ស្័េែសមេ�ណ ្បជព្ីនឆាេសិ ្ូលះ់ស្័េែេេនសា្ុ្០៩ កឆុល

សាេវម២៤ះ់ស្័េែ បជព្ី េេន  ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ កឆុលឆ ា២០១២ 

�ឆកជទបស្មុ័បសា្ុ្មូ្ក្�នាបសម៌ភ្�ាសី�សា្ញេស្ មូ្មកសុរទហប ីស្�័សា្ញេស្ 
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មូ្មកញទបាទលបស្េ័ា �សា្ញេស្ េហ បកឆុលេចរភ្�ឆកជទបស្មុ័បសា្ុ្េេៀ នរា

ក្មកញទបាទលបស្�័សា្ញេស្ឆ ា២០១១ែសុមនលេហ ប ទាុន្នកឆុលឆ ា២០១២ មូ្ក្មក

ញទបាទលបស្័ជទ្នក 

៤.៤.បែញគទបញគល�ឆកជទបស្ស័មែទទេរាបែ៖ ស�ទបានីសីះែេស ស្័ ្ូលស�ទបានីសីបេូះធ្

កមសស�ទបានីសីះែេស ស្ ័ ក្កា�បឃ �ឆកជទបស្ស័មែទទេរាបែភ្បសេកូសដេកបាូេូ

ញទបាះែេស ស្ជ័ោ្ែរកកាះែេស ស្័ជេែៀលបាបឆ ាយាលបឺទា�ុេនំ់េី៣១នេុលក 

សា្ុ្េ្កញកកបេរាបែញាបកា�បេេបែរកកាះែេស ស្័ ទចិទបសីក្សូ្ូ្ ្ូលសូវករ

ជមុប�ឆកជទបស្ ័ ប�ឆកាវល្ូលញកកបសាេ�ិេទសមញទេនេ ្ូលសមមុេែទែំជីបកមស

នរាញាបកា�បេេបញទបាែទាបញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក បែកញមូស្េ័ា ញកកប

សាេ�ិេរាបែញាបកា�បជាសូែប ន្ាញភទបែបេសាមុបកា�ប ៣នេ ៦នេ បមុបឆ ា 

�ឆកជទបស្េ័ា ញកកបសាេ�ិែទទេរាបែញាបទលបស្េ័្រជេែៀលបាបនេសមេសាេបលនរា

កា�បេេបែរកកាះែេស ស្័ក សមបែេធេ ាប្កមស ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ 

មរ្នីស្័េែ្ះ់ស្េ័ែេ�ណ ្ូលេេនចច ក្សុរញទមោាញកកបស្រ័ាបំជីបកមសេក ្នរា

ាសូេនេញបមបែញគទបញគលែទាបេ្ុ្ផិាប េះាគឺភដ ាបំជីបកមសេក ្ សុាក្េទទលបស្េ័ន

ែរកកាះែេស ស្េ័ចរេេក 

៤.៥.បែេទទាេសិបសេកូសដសុរទហប ះីែេស ស្ា័ហញងា៖ សមស�ទបានីសីះែេស ស្ ័ ាហញងា

នរាសុរទហប ីេនញកាុលះ�ូជបកមសែុសបាប ញាបែុាប ប្េទសុរទហប ីេនែរកកាះែេស ស្ក័ឆុល

�ានុល១៥ំក់ កឆុលកែ�ីមូ្ក្េទសុរទហប ីេេេចរ ែរកកាះែេស ស្័ំសេធេ បែសុរទហប ីចទប

សាលសីេសានរាាហញងាញាបេទសុរទហប ី េហ បបែសុរទហប ីនទទេ្រាហញងាញាបភ្

បែេេុាេុាញាបសាេះរញកកបំកែញាល�ាបចទបសាលសីបាទែេូស�េនរាក្កា�បក ទាុន្ន

សមបែេធេ េានាហញងាសា្ុ្២៨២នរាក្សុរទហប ីេនញកាុលះ�ូជបកមសកឆុលឆ ា២០១២ 

េ  ្ិឃ ភ្ាហញងាសា្ុ្ ១៨៨ ក្មកទាេសិបសេកូសដសុរទហប ីេនែរកកាះែេស ស្ ័

ែឯីសា្ុ្ាហញងាេនាាបសីេ្រសុាភ្ញទនសទ�ប កបស�ាបលាបេន បក  

៤.៦.បែញទបាស្័ែទាបាហញងា៖ បែេកបាូេូញទបាស្័ំកែញទចានេ ញទចាឆ ា

េនែរកកាះែេស ស្ញ័ាបេធេ េន លេេបវសញ្មញាប ្ូលស�ាបលាប េហ បទវ� ធូបែ

ាហញងាជ�ឆកេេុាេុាញាបញាលាលសាេះរមុេស�ទប ញទាូ្េទ សម៌ភ្វមុបភ្បែ

នក្លទ្្ាក សមបែេធេ ាប្កមស ំជជ ធែាប្កមសាេលងេ  ្ិឃ ភ្ាហញងាមុបសា្ុ្ក្

េកបាូេូញទបាស្័មក�គ�ចបកេក ្ស្័េែេេបញទបាម្ាកប�ាូ�ាេាាូល

ញទជលមេី្�រែ (េញទលះ្័្ )ក 

៤.៧.បែទហដោ ាមោាេក ្ំជីបកមសេទកឆុលែទទាេមបញទបា៖ ាហញងាញាលងបនរាក្

េេុាេធេ  ប��ប��លប�េីមុប បកហេញស ្ជោ្�ល�បែះពែ� េហ បនរាភ្សា្ុ្េ្កញកកបាែុទ

ញាល�ាបេា ាសីមុបែបមរញកាល្េែៀា ាហញងាញាលេចរញាបាសូកឆុលញកទេ�ណ ្បែ

កា�បស្ស័មែទទសូញកករ បែទទាេមបញទបាេេបមូ្គូសី�ាែទែញទចាឆ ា�លេេក សម
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បែេធេ ាប្កមសេនះ់ស្័េែេ�ណ  ្ូលះ់ស្័េែេេនមុបសា្ុ្េ  ្ិឃ  ភ្មោាេក ្

ំជីបកមសនរាាសូកឆុលែទទេរាបែមុបសា្ុ្ក្េធេ បែ��ប��លបេា្ូិ ្ូលេាឹេទញ្�ល�វស

ែរកេេប�ាែទែញទចាឆ ាាែទុភ្សា្ុ្េា ាសីមុបែបមរញកាល្េែៀា ទាុន្នមូ្ញាបក្

�ល�វសស្េ័ែចបទហដោ ាេទកឆុលែទទាេមបញទបាេន បក 

៤.៨.វសាហបែែឹល�គ�ចបកេក ្ស្េ័ែ ្ូល�គ�ចបកេក ្គប ្ូលែេក កែកម�ុជ៖  

ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក្ទេលង ញកមបែ្ែសញមរែឹល�គ�ចបកេក ្ស្័េែ ្ូល

�គ�ចបកេក ្គប ្ូលែេក កែកម�ុជ េេបក្ញមាបឱ្�ល�វសញាលសីែេ្រេធេ កូសដាហបែងឆ

ផ្ាបទនោែស៌មភ្ េូ្ឆ្ មប ទហប ីេាស រាហញងា ្ូលាកមសវសំជីបកមសេរ មកី្ បាាកឆុល

បែញគទបញគល ្ូលទរ ង្ ទ�ាេស ែបស្េ័�តលៗក  ទាុន្ន សមបែេធេ ាប្កមស ំជជ ធែាប្កមសជូ

ាេលងេ  ្ិឃ �គ�ចបកេក ្ស្័េែ ្ូល�គ�ចបេក ្គប  ្ូលែេក កែកម�ុជ ក្េធេ កូសដ 

ាហបែផ្ាបទតោែសម៌ភ្ េូ្ឆ ម្ប ទហប ីេាស រ�ឆកជទបស្័្ូលាកមសវសំជីបកមសែទាប

ាហញងា ទាុន្នកូសដាហបែែឹល�ល�វសញាលសីែេ្រេនសុាញ ប្ក្ជូាឆូេេ័នេេក ប េេប

េហុឃ បែផ្ាបទតោែសម៌ភ្ េូ្ឆ្ មបញកមហុូ្ េនភ្បែកញមូកា�ប េហ បភ្បែបឺ

យា បក 

៤.៩.បែញគទបញគល�ឆកជទបស្ស័មែទទេរាបែ៖ សមស�ទបានីសីះែេស ស្័ ្ូលស�ទបានីសីបេូះធ្

កមសស�ទបានីសីះែេស ស្័ ក្កា�បឃ �ឆកជទបស្ស័មែទទេរាបែភ្បសេកូសដេកបាូេូ

ញទបាះែេស ស្ជ័ោ្ែរកកាះែេស ស្័ជេែៀលបាបឆ ាយាលបឺទា�ុេនំ់េី៣១ នេុលក 

សា្ុ្េ្កញកកបេរាបែញាបកា�បេេបែរកកាះែេស ស្័ ទចិទបសីក្សូ្ូ្ ្ូលសូវករ

ជមុប�ឆកជទបស្័ ប�ឆកាវល្ូលញកកបសាេ�ិេទសមញទេនេ ្ូលសមមុេែទែំជីបកមស

នរាញាបកា�បេេបញទបាែទាបញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក បែកញមូស្េ័ា ញកកប

សាេ�ិេរាបែញាបកា�បជាសូែប្នាញភទបែបេសាមុបកា�ប៣នេ ៦នេ ប១ឆ ា �ឆកជទបស្័

េា ញកកបសាេ�ិែទទេរាបែញាបទលបស្េ័្រជេែៀលបាបនេសមេសាេបលនរាកា�បេេប

ែរកកាះែេស ស្ក័ ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ មរ្នីស្័េែវគេញស ្្ះ់

ស្័េែេ�ណ  ្ូលេេនចចក្សុរញទមោាញកកបស្រ័ាបំជីបកមសេក ្ នរាាសូេនេញបមបែ

ញគទបញគលផិាបែទាបេ្ុ្ េះាគឺភដ ាបំជីបកមសេក ្សុាក្េទទលបស្័េនកន្្លនរាែរកកា

ះែេស ស្ក័្កា�បេចរេេក 

៤.១០.បែញទមោាស្័សមែទទេរាបែ៖ បែញទមោាស្័្ែទទេ្រំសញទញស្នេទក្េសិ

េាិាុរញសនំជីបកមសេក ្ញាលងបញាបក្សុរទហប ី�្ុមមស្ញ័្មញាបក ែរកកាះែេស 

ស្ភ័្ោចេីជាេែរ្�ឆកជទបស្័ កា�បស្័ ្ូលេកបទហដោ ាំជីបកមសកឆុលទហប ី�្ុមមស្័ក ទាុន្ន

សមបែេធេ ាប្កមសេ  ្ិឃ ំជីបកមសេក ្មុបសា្ុ្មូ្ញ ប្ញាបក្ទហដោ ាេទកឆុលទហប ី�្ុមម

ស្េ័នេេក បក 

៤.១១. បែជញមរេ�ែិសា�ោ ាសោាំបបូ៖ ស�ទប ្ូលេងាបែ�អ ានីសីបែញគទបញគលហូែហិបសុ 

សា�ោ ាញាបកបញសសោាញាលាល មូ្ញាបេោញបជមុបសាវបេន បក សា�ោ ាំបបូញាល�ាប 

េញរទីាសូកឆុលញទេនេសា�ោ ាវកហេេប ំវទមកងស ្ាូេ័ូរកបកេទសាវប បមុប
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ស្្ែបែទលបសោាំបបូជូេរ មកីេុកេញទ ញកាបជ�ាញទេយជ អ្វមុបក្េន បក ទាុន ន្

ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ គូញ្មំេី់៣១ នេធឆោ ឆ ា២០១២ �គ�ចបកេក ្គប 

្ូលែេក កែកម�ុជភ្េ្កញកកបសា្ុ្៣.៥៤៥.៩២៧.៤០៧េែៀា ្ូល�គ�ចបកេក ្ស្័េែភ្

េ្កញកកបសា្ុ្៤.៤៣៩.៩៩១.១៧១េែៀា មូ្ញ ប្ញាបក្េ�ែិសោាំបបូជូេនេន បក 

៤.១២. បែសមេ្េា បែេញទ ញកាបេា្ូិចាសោាេញបមែទទ�្ុេញងរស្៖័ ចបកេក ្ែទទ

គប្�គ�ចបកេក ្គប ្ូលែេក កែកម�ុជ ភ្ុចេីវែកូសដេធេ បែសមេ្ាភរ ែ ទែបូ� ែ 

្ូលេា្ូិញគទបញទេនេនរាេេុាក្បែ�្ុេញងរស្័ចចសមេូាេដនរាក្កា�ប ្ូល

ញសូ្ូ្េា បែេញទ ញកាបេេបែមុញាលបែសុរេទទាេសិវែកូសដសមេ្ ្ូលត្ាេម ាជ

�សូរ្តបអ បាក��មតលភង ាសមទវត ំជីបកមសេក ្បះ�ូជបកមសចចាទសម្ីូបធីូ

ស�ទបជធែភ្ក សមបែេធេ ាប្កមស ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ សុាភ្ឯកះែ 

បែកបបែ�អ  បកា�បេហុនរាំសទ�ប កបឃ ចបកេក ្េ្រក្េធេ បែញសូ្ូ្សម

េ្េា បែេញទ ញកាបាភរ ែទែបូ� ែ ្ូលបសុពុេរ មញាលងបនរាក្ចាសោាេេបស្ ័ ្ូល

ំកែជទ្ិុកែទាបែរកេចរេន បសមែបបែសញល្លញទាូេ័វស្បែ�្ុបនប្នបែាប្កមស

េញបបេសាទេហដិេា្ូិប ូិ ក 

៤.១៣. បែេេរះបេា្ូិងស ្បែញមញែ៖ ញទបាែទាបញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុាតីសី

បែញគទបញគលេា្ូិងស ្បែញមញែក្ទ�ប កបឃ េញបបែបេសាហុកាូទំ(់៦០ំ់) គូសី

ំេ់សិញទេបា អ្ះពែ� ភដ ាបេា្ូិញាបេធេ បែញមញែេា្ូិែទាបេ្ុ្ក ញទាូ្េទ ហុា

ែបេសាេ្រ េា្ូិញាបេកបាកបេេបបែេកបឱ្េរិំជ្ះពែ�ាទសមទហិនូ្

ញទបាេ្រក ទាុន្នសមបែេធេ ាប្កមស ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ ែហោមករាប

ឆ ា២០១២េ្រ កុលឺ ម្ែេា្ូិសញមរេនះ់គប ្ូលែេក កែន��្នែជូញកលញសរាីហ្ុនរា

ាាបសាលសីឆ ា១៩៩៩ រាបំ់េី៣១ នេធឆោ ឆ ា២០១២ ភ្សា្ុ្១៥៦កុលឺ ម្ែ (េា្ូិែករេុកកឆុល

ត្ាល) េនសុាញ ប្ញាបក្េធេ បែេេរះបេនេន បក  

៤.១៤.បែែករេុកញកកបាកបេា្ូិែទ្�ោា ្ូលេា្ូិកត្ាល៖ ញទបាែទាបញកាុល

េារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុាតីសីបែញគទបញគលេា េា្ូិចាសោាក្ទ�ប កបឃ �ាសីបែាកបេា្ូិ

នរាេនាាបេញបបសីបែសាវបេ�តលៗ ញាបេកបកឆុលេទង្្ូក�ូតនម�ណ ្ូលទេហិ ញាបេុក

ែបេសា២ឆ ាេរ មកែីលបចាភដ ាបេា្ូិបាូេ័ូលនញាលងប េហ ប�ុែបេសាេបលេ្រញាប

ក្ជគុ�ញទេយជ អ្រាបំបបូែរកក សមបែេធេ ាប្កមស ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិ

ឃ �ាសីបែាកបេា្ូិែទ្�ោា ្ូលាកបេា្ូិកត្ាលេ�តលៗ�ុែបេសា២ឆ ាមុបសា្ុ្ 

ញាបក្�គ�ចបកេក ្គប ្ូលែេក កែកម�ុជរកបកេទេញទ ញកាបកឆុលបែ�នាបែ េ្ ប្េា កេ្ក

សូន ្ូលសាវបេ�តលៗក គូមករាបសុលឆ ា២០១២េ្រ េ្កញកកបនរាេនាាប េហ បនរាសុា

ះកបសម្័្្លភដ ាបេា្ូិ បាូេ័ូលនញាលងបេចរភ្សា្ុ្៩៩៥ ៧៧៥ ៥៧៣េែៀា ្ូល

ញកកបរុល្ែំេមែកូភ្សា្ុ្ ៥៧៩ ៥៥៣ រុល្ែំេមែកូ �គ�ចបកេក ្គប ្ូលែេក កែ

កម�ុជ េននមូ្ញ ប្ក្ទលបសោាំបបូែរកេនេន បក 
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៤.១៥.  បែែករេុកះសបញកកបកឆុលេទងេា ាកញមូកា�ប៖ ះបសែន�ចាែទាបញកាុល

េារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុាតីសីបែនកាមន្ ីូបធីូ�្ុបតំបបូ ក្កា�បសា្ុ្េ្កញកកបសា�ោ ា

ែទាបែរក នរាវឆ កប្ែ ប�ល�វសញទូទនូ្ីមុបៗំសែករេុកេនកឆុលេទងែទាបេ្ុ្ញ្មសា្ុ្

សី២ល្េែៀា េទ៥ល្េែៀាទាុេវ� រក សមបែេធេ ាប្កមស ំជជ ធែាប្កមសជូាេលង

េ  ្ិឃ �ល�វសញទូទនូសា�ោ ាមុបសា្ុ្ េននែករេុកះសបញកកបសា�ោ ាកឆុលេទងែទាប

េ្ុ្េា ាកញមូកា�ប ញសមញាលែករេុកបោែំេ់េ ទទលបសោាំបបូក 

៤.១៦.បែកបញសសា�ោ ាំបបូែរក៖ សមទេទ�ប េោេទ្គ�េ្ប្ះពែ� បែកបញស

សា�ោ ាំបបូញាបន�នកេា មោាេក ្ាលកទមញ បរីបសា�ោ ាែទាបំវទមកញកាុល ះស ទម  ្

បជព្ី េេន នរាក្េែៀទសាទហបោ ្េទញ្�គ�ចបកេក ្ែចងែជូ េរ មកីេធេ បែេ��ិល

ផិបក ទាុន ន្សមបែេធេ ាប្កមសេ  ្ិឃ សា�ោ ាមុបសា្ុ្មូ្ញាបក្កបញសេេបន�នកេា 

មោាេក ្ាលកទមញ បរីបសា�ោ ាែទាបំវទមកេចរេេ គឺញាបក្�គ�ចបកេក ្

ែចងែជូកបញសន�នកេា ញទបាះ�ញ្ បទ ង្ ប្រទលបញកកបសីធចងែជូទាុេវ� រក 

៤.១៧.ក�ៃ់ិ ោអពជ បបណបអសីវនកទទួិបនា សំជកទជញ-ិវោៃទ�្បនា �ំប ញទបាែទាបញកាុល

េារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុានីសីបែ�នាបំជជ ទម��ំជីបកមសេេុាទ�ដ ា ្ូលេូិាកបញេស្ទ�ដ ា ្ូល

ំជីបកមសេេុាញកូេវគេេប�្ុទកញ្ែទាបញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក្ទ�ប កបឃ 

ញកាុល្្ល�នាបំជជ ទម��ជោ្រាបំជីបកែញាលេ�បវនរាក្ទាេសិាក�េ�ណ រោសជ៖ 

ភ្កញមូបទកធម៌ចទបសីឃឆ កបទែ�ិូទមញ បញទីកបញទនហាន�ឆកេារកកូសដ បះ�ូជបកមស ប

្ីូះរាន ប�ិូទ្ទមញេ�តលៗេេៀនរាញកបេល្្លំជីបកមស បភ្ទេសូេះធ អ្ះកបសម្័

េទ្្លបែញគទបញគលន�ឆកំជីបកមស បព្ទបទេញម បែ្ែន�ឆកេ្រសីមុ្ក ទាុន្នសមបែេធេ េានេា 

ឯកះែេាឆ ាុាំជជ ទម��ែទាបំជីបកែមុបសា្ុ្កឆុលសាេវមឯកះែេាឆ ាុាំជជ ទម��សា្ុ្៤២ 

នរាញាបក្�នាបឱ េ្េបញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុកឆុលឆ ា២០១២ ំជជ ធែាប្កមសជូ

ាេលងេ  ្ិឃ ឯកះែេាឆ ាុាំជជ ទម��មុបសា្ុ្ មូ្ក្វប ទបមកជមុប ោ្បឯកះែញគទប

ញង ប្សមេ្្មះែ្ញទបា់លេា េនេេក បក ជកបនានល បាូមបេ្រភ្បែែកីសាេែ  ្ សីមុប

ឆ ាេទមុបឆ ាក ជមុបេចរនរែ ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុ កហភ្បពូ្បែញគទបញគលប ប្ន

ភ្វសានញទេា ែសីាវកបបាមុបេទាវកបបាមុបេេៀ�លនរែ សមបែកា�បែទាប

បជែេក នូកា េរ មកីេា កកាសាប ្ូល�នូបក អ្បាូមបេ្រញទកទេេបេា្ុកសូន ាុបសូវស ្ូល

បែេេុាេុាញាបសាេះរមុេស�ទបក  

៤.១៨. បែេោញប ្ូលបែកបញសសាវប៖ ជេងាបែ�អ  បែទហបោ ្ំ�តូេទ កញកកបេទ

�គ�ចបកេក ្ែចងែជូ ញាបក្កា�បឱះ្ឹេញ្មេបលេភាល១៧ ្ូល៣០ចេី ចំ់

េី៣១ នេធឆោ្ឆ ាះែេស ស្័ក សមបែេធេ ាប្កមសេ  ្ិឃ បែទហបោ ្ំ�តូេទ កញកកបេទ

�គ�ចបកេក ្ែចងែជូ ញទញស្នេទសុាញ ប្ភ្វសាមាទេនេន ប េេបំ�តូ

េទ កញកកបមុបសា្ុ្នរាក្េករ�របែសុេហ បសុាញ ប្ក្េធេ បែេោញប ្ូលកបញសសាវប

ញ ប្េសាេបល េហ បំ�នូេទ កញកកបមុបសា្ុ្នលក្ទហបោ ្េទែចងែជូេធេ បែេោ
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ញបេនេញបបំ់ឱះ្ឹេទូេទហប ី នរាទលងញ្ភ្បែកការិំ�នូេទ កញកកប ្ូលាាកក

កឆុលបែទោកាែទុទូេទហប ីញទចាឆ ាក 

៤.១៩.បែេោញបញកកបទុេែញទញ្៖ ញកកបទុេែញទញ្គឺជញកកបេទ ក�តាបញ្សាវបមុ្កឆុលកែ�ី

ភ្បែចាកសប បទចិ ប្ក ជេែៀលបាបឆ ា ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុនលក្េសិញទបា 

្ូលះបសែន�ចារាបញគទបញកាុលះស ទម្ញ្ែាុប ប្ញទមោាឯកះែេរ មកេីាឆ ាុាេោញបញកកបទុេែ

ញទញ្នរាក្សាវបែសុេហ បញ្ក្មុ្រាវសបឆ ា េេបគូែមុញាលសាវបញកកបទុេែ

ញទញ្ជែោទូបទម��� ត្ែជូនរាញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុ ក្�តាបញ្សមែបមោា

ទកញ្ទមញ�លនរែក កឆុលបែ�្ុបនក្្លមក ញកាុលះស ទម្មុបសា្ុ្េញបបសីបែសាវបែសុ

េហ ប គឺសុាាោបក្ែោែរញទមោាឯកះែេរ មកីេាឆ ាុាេោញបញ្ក្ញគទបសា្ុ្ ្ូលញ ប្េសាេបល

េចរេេក 

៤.២០.បែរកសា�ោ ាបកេទសាវប៖ ស�ទប ្ូលាូេូទេេក ្ចចាតីសីបែញគទបញគលហូែហិបសុ 

ក្កា�បឃ សា�ោ ានរាញទមោាក្ញាបទលបសោាំបបូេេបមូ្ញាបក្�្ុ�ិឱ្េធេ 

បែេោញបជមុបសាវបវមុបេន បក ទាុន្នំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ 

�ល�វសញទូទនូសា�ោ ាមុបសា្ុ្នលនរកសា�ោ ាបកេទេញទ ញកាបកឆុលែោទវសរកែ េ្ ប្ ្ូល

សាវបេ�តលៗសមទេទកហិនូះកបសម្័្ ្លបែនទលនសកញកកបែ េ្ ប្ជធែភ្េនមុ្បែទលបសោា

ំបបូែរកក 

៤.២១.បែ�្ុបនកូសដាេក័មសះពែ�៖ �្ុញក្្ែទាបបជែេក នូកា ្ូលាូេូទេេក ្

គូបុនះកបសម្ា័េក័មសះពែ� ក្ទ�ប កបឃ ះស ទម្�្ុបតាេក័មសញាបេ�ជ ែកបបែ�អ

ានីសីបែ�្ុបនកូសដាេ័កមសញទចានេេទញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុឱ្ក្េេៀលញបក ទាុន្ន

សមបែេធេ ាប្កមស ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ ញកាុល ះស ទម្ ះលបជព្ី 

េេន ្ូលាហញងាះពែ�មុបសា្ុ្សុាក្េ�ជ ែកបបែ�អ ានីសីបែ�្ុបនកូសដាេក័មស

ញទចានេ េទញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុឱ្ក្េេៀលញប ្ូលញ ប្េសាេបលេចរេេក 

ាញភទបបែបូទែេូស�េ២០១២េ្រ ភ្ញកាុល ះស ទម្សា្ុ្១០ ះលេេនសា្ុ្០៤ ្ូល

ាហញងាះពែ�សា្ុ្០៦ មូ្ក្េ�ជ ែកបបែ�អ ានីសីបែ�្ុបនកូសដាេក័មសញទចានេ

េទញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក 

៤.២២.បែេធេ ន�្បែ ្ូលបែេ�ជ ន�្បែាេក័មសញទចាឆ ា៖ បជែេក នូកាក្េសិ�្ុញក្្

ាតីសីាេ័កមសះពែ�េេបក្កា�បឃ ះស ទម្�្ុបតាេ័កមសញាបេធេ ន�្បែាេ័កមស

ញទចាឆ ាែទាបេ្ុ្េកបជោ្ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុេរ មកីសូ្ូ្ ្ូល�្ុមមេនេរ មឆ ា

ះែេស ស្័្ីមុបៗក ះបសែន�ចាានីសីបែេែៀទសាន�្បែាេ័កមសក្ទ�ប កបឃ ញទព្

ះស ទម្�្ុបនាេក័មសញាបសូ្ូ្ ្ូល�្ុមមេា ន�្បែាេ័កមសែទាបេ្ុ្ ែុសេ�ជ េទញកាុល

េារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុយា លបឺទា�ុញ្មាកន ហអេី១ នេមកប ្ឆ ាះែេស ស្ក័ សមបែ

េធេ ាប្កមស ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ កឆុលឆ ា២០១២ ញកាុលះស ទម្ បជព្ី េេន 



 22  

្ូលាហញងាះពែ�មុបសា្ុ្ភ្បែបឺយា បកឆុលបែេធេ ន�្បែាេ័កមស ្ូលមូ្ក្

េ�ជ ន�្បែាេ័កមសញទចាឆ ាេទញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុេនេន បក 

៤.២៣.បែេធេ ទហប ះីែេស នម�ណ ញេស្ាមកតូែរក៖ ះបសែន�ចាែទាបញកាុលេារកកូសដ ្ូល

ហូែហិបសុាតីសីបែនកាញមាេធេ ទហប ីះែេស នម�ណ ញេស្ាមកតូែរក ក្ញមាបឱ្ញគទបញកាុល

ះស ទម្ ះលបជព្ី េេត េធេ ទហប ីះែេស នម�ណ ាមនូាញភទបឆ ា២០០៤ឱ្ក្ជេសប់

េរ មកីេុកជឆ ាេងាាញភទបបែេញទ�ទេធៀទទហប ីះែេស នម�ណ ឆ ា២០០៥ ្ូលេនទវត ឆ ា

សេច្រ០៥ឆ ា ាតីសីបែេក ្េន ល្ូលំបសុរ្ញេស្ាមកតូែរកក ទាុន្តសមបែេធេ ាប្កមស 

ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ �ល�វសេញទ ញកាបញេស្ាមកតូែរកមុបសា្ុ្សុាក្�្ុបត

ឱ្ក្េសិេាិសមបែញមាប់លេា េ្រេេ េេប�ល�វសមុបសា្ុ្េននភ្បែបឺ

យា បកឆុលបែេធេ ទហប ីះែេស នម�ណ ឆ ាេងា េហ បេ្រេេៀបឺយាបកឆុលបែេែៀទសាសបលេញទ�ទ

េធៀទបែេក ្េន ល ្ូលំបសុរ្ញេស្ាមកនូែរកក 

៤.២៤.បែេធេ ទម��ាភ� ាបកមសាូេ័ូេា ញេស្ាមកតូែរក៖ ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុនលន

ក្េសិាូេូ ្ូលះែសែន�ចាេ�តលៗន�ចាឱ្ញកាុលះស ទម្ ែរកេា់ធូបែេក ្ ្ូល

ះលបជព្ី េេត នរាជ�ល�វសេញទ ញកាបញេស្ាមកនូែរកញាបេធេ ទម��ាភ� ាបកមសាូេ័ូេា 

�សា្ញេស្ នរាក្្ូលកាសុលាសូេនេញបមបែញគទបញគលែទាបេ្ុ្ឱ្ក្ញគទបសា្ុ្ ្ូល

ទបែហមា ជញទេយជ អ្េរ មកីពចក្ ោ្បវសគលបបលត ្ូលវសាទស�ទប្ញេស្ាមកនូញាល

ងបេចរក ទាុន្នសមបែេធេ ាប្កមស ំជជ ធែាប្កមសជូាេលងេ  ្ិឃ ែហោមករាប

ឆ ា២០១២េ្រ ញេស្ាមកនូែរកមុបសា្ុ្េននសុាញ ប្ក្េធេ ទម��ាភ� ាបកមសាូេ័ូែសុបាបេន

េន បក 

៥. េសចរ�បសសាតដ ស 

ន�នកសមាេ័�ា្បែេធេ ាប្កមសាញភទបបែបូទែេូស�េ២០១២េ  ្ិឃ បជែេក នូកាាេញមស

ក្ ោ្បកាេ� ្េារកកូសដ៧,៣%េា ាសីបែស្កែ�អ នរាក្ែ ាស្លេុកសា្ុ្៦.៥% ញសមញាលបបទ្សប

ក្ ោ្បវសញកីញកកឆុលំញសជល១%កឆុលមុបឆ ានរាជាមូេ�័ាគុែជេីេភេ្ក 

សមែបបែ�នាប�្ុះា អ្នកាមន្ ោបសា�ុសេេរ់ចច ្ូលបែេសិ�របែកបបែ�អ

ាប្កមសជះពែ�ជទ ន្ទចិទបមកេ្រ ំជជ ធែាប្កមសជូកបាភ� ាបេ  ្ិឃ �ល�វសែល

ាប្កមសក្េូេាបកសូនេុកេកប�្ុបននកាមនគុែញ្េបាែេា ែ េទ េញរទីេនភ្សា�ុសមុបសា្ុ្

មូ្ញ ប្ញាបក្�្ុបនញ្ក្ានញទេា ែេនេន បកហេេបក ំជជ ធែាប្កមសជូាលង្មឃ �ល�វសែល

ាប្កមសញាលងប្្លទ្នេូេា�្ុបននកាមន្ ោបបាបកលេរ់ញាលេចរក្ានញទេា ែ ញ ប្េសាេបល

្ូលេជៀាឹលក្ ោ្បបែទ្នេក ភ្កលេរ់រនរាៗជទ្នេទេេៀ នរាញាលេ្រគឺជបែសោាែមុ

សាន�កយាលាកមស កឆុលបែសញល្ល�នូកាកូសដានេា បែញគទបញគលហូែហិបសុះពែ�ញ្ក្ប ប្ន

ែល្ភា ្ូលញទកទេេបញទាូេ័វសក 
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 េ្ិ្ម្្លេ្រនរែ ញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក្េធេ ែកបបែ�អ េងែសជោ្ សេក�ច

អ្�ករេសរាបេាេរិរា�សិ ុសស ាររែកមស�ប ងស្រពះរច្ររកម�រិ េា ាេ�័ា

បែ្ែ�ធូបែកូសដហូែហិបសុ នរាក្ែកេ  ្ិ ោ្បកាហុាះ�លែទាបញកាុល ះស ទម្ ាហញងាះពែ� 

្ូលម្ិីែជាចិ ្ូលក្េធេ ាូេូចបបពូ្បែប ូ្ មបែរកកា េរ មកីនកាមនកាហុាះ�លេា បែ�្ុបន

្ីូបធីូហូែហិបសុ នរាញកាុលេារកកូសដ ្ូលហូែហិបសុក្ែកេ  ្ិកឆុលបែញគទបញគល បែេញទ ញកាបសា�ោ ា 

សាវបំបបូែរក សា�ោ ាមូ្នម្ះែេស ស្័ បសេកូសដទលបសា�ោ ាសោាំបបូែរក ្ូលបែញគទបញគលញេស្

ាមកនូែរកែទាបញកាុល ះស ទម្ ាហញងាះពែ� ្ូលម្ិីែជាចិ េរ មក�ី្ុបនឱ្ភ្ញទាូេ័វស

សម្ីូបធីូហូែហិបសុ ស�ទបានីសីញទសម្័ហូែហិបសុះពែ� ្ូលស�ទបានីសីហូែហិបសុាញភទបបែញគទបញគល

ញទចាឆ ា េហ បក្សម្លជោ្ញកាុល ះស ទម្ះកបសម្័ រោសជ៖ ញកាុលេាចកបេា្លជមុបែរកាវ ញស្េ័ាវ 

្ូល�ធូបែកូសដ �ល�វសញទាល�ាេស សុកែាុប ្ូលំជជ ធែាប្កមសជូ េរ មកចីបបែទ្នក 

 ំជជ ធែាប្កមសជូភ្ជាេ្រយាលមុភាឃ ញកាុល ះស ទម្ �ល�វសះកបសម្័ចច ្ូល

ះពែ�ជ្ញាលងប ្្លសោាែុម�នាបមូះស ទចេា ែកបបែ�អ េ្រ ញសមញាល�នាបបែេា កេ្ក

សូនសាេះរាេ័�ាាេញមសក្ នរាជកសន ជាែុិ ញ្ំជជ ធែាប្កមសជូទ្នេូេាទេលង ្ាមសវស

បែ្ែែទាបេ្ុ្ញទកទេេបបជូប ជីបេសិេាិ ាាេដេា កកម�ាបគុ�វសាប្កមសញ្ាទសម

ានលបេែាប្កមសកឆុលាទ ប្ ្ូល�្នែជូ េរ មកសីោាែមុសាន�កកឆុលបែកះល ្ូល�នូបកញទេេាជូ

ញទកទេេបសីែវសក 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24  

 


	សេចក្ដីសង្ខេប
	១. សេចក្តីផ្តើម
	១.១. លក្ខណៈទូទៅ
	៣.២.ការគ្រប់គ្រងថវិការដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
	៣.៣.ការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគ

	៥. សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

