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ករ្រគរ្្រគហិរ��វត� ុ២០១៣េនររពះរជរណណម�វរ កកួលវបេរ្រ័ាររណរេ៏ា 

លកឥផលរែផ�ា� ្ួឱ្ណ�គសម� លគ េកពរីរ�តរវបាបវរ�វេនណ�វ្ស� បនរែដលេសដ�ណគជ�រគភរេលណ

េនរបវររបមបឹ្នរមគបជ្សគលសគរនា រគរីរ គរ�វគរគហិរ��វ បគ្រ គរ�វគរុណវ លែដលេណ�មបេឡ្

នត� ុណប�្មណ េររពាមធរ�គ បគ្សម� ាជុាយរ គកណ�វ្ាុឡវ្ បគ្េរកាកេវពេត� �សណល

េររសតុ្�ុ្ះរសវបី�គកលកី៥ យា្ណាេ៏ា។ 

េដម្ីរុបពវបបនរូកឥគរលារ គរិមបរីន្េរ បគ្កររបមកុ្េនព ះរ �៏ ភគវលណម�វរ 

វប៏ណគេជច បគ្ាបវរ�វេរលបេយវា បគ្រ គធបកររណរេ៏ាររសគកឥនរ រធ�គជ�គ កបគភ�បគ 

បគ្កបគេរលេរល ររគេសសបេលកស្បនៈបកដឹណនុរ្រគរ្្សនរកណរ តមែររជល័�

ែដលេា�ឱ្ះរ �៏ ភគវលសេរមជវបបនរកាភគរអភេលរ គស័ាសុនបគ់ បគ្ណុេណ បេសដ�ណគជ�ខ�សគរ្

កេររ្កវណេនណ�វ្ជ្រគយរ គកេដមត� ុ២០១៣។ រសណកីនរ សមគកឥផលរសគះរ �៏ ភគវលកុ្េបព

វបន�វពរប� ុ្ តមានជុណន លយរ គក� ណគរ�គែដលាបវរ�វវបររមណ ២១,៧៦% ៈបផ.ស.ស0

1 ្ឺ 

វបេណបខ�សគរ្ជ្រគរគហិរ��វ ១០,៥% េរាវបេណបេក្្  ៨,៨% េាៀរេទបឹ្កាបវរ�វបរ

ត� ុ២០១២។ ជុាយរ គក� ណគរ�គសវរាបវរ�វវបររមណ ២១,៣២% ៈបផ.ស.ស ្ឺខ�សគរ្

ជ្រគរគហិរ��វ ៨,២% េរាវបេណបេក្្  ៨,២% េាៀរេទបឹ្កាបវរ�វបរត� ុ២០១២។ កាបវរ�វ

ជុណន ល បគ្ជុាេបពវបេា�ឱ្មបកសប្ាុ�គេណយរ គកជុបួប ២៧០ ១៥០,៧លបេៀល។ ជុេពព

យរ គកះរធបី-េខ�វ ជុណន លាបវរ�វវបខ�សគរ្ជ្រគរគហិរ��វជុបួប ៣៨,៥% ឯីជុាាបវរ�វ

វបខ�សគរ្ជ្រគរគហិរ��វជុបួប១៥,២%។ កាបវរ�វជុណន ល បគ្ជុាេបពវបេា�ឱ្មបា�គេណ

យរ គកជុបួប ១២១ ២៩៩,០លបេៀល។ 

ះរ �៏ ភគវលវបណាយា ្និរគខិួបបនររ គប័ាយរ គកេ៏ា�្គ�េ�្េ�ជុាជបវ េដម្ីណា

ា�គេណជបវសរមរគករ គបគេយ្េទេលកណស្េរ �៏ ជនសម�័បឥកុ្ែផ�ណ ឹ្  បគ្ែផ�ណកបគ ជុា

េលករ គបគេយ្ បគ្ជុាេលណគជ�កពាាគរេ�ា្នរ ែដលរមនល �៏ បសរមរគររ្ឹ្ណគជ�

កពរនណនរកឹណដី បគ្ាាគរេ�ា្រ�គ ររមកុ្ររ្ីណសណមធនរេសដ�ណគជ� េដម្រីេ្�បជុណន ល 

បគ្េលណណម�សគេសវសធណនរនបររររលដ�។ តមានកខគ�ខុររឹ្ែររ្េបព េសដ�ណគជ�

ណម�វរេនណ�វ្ត� ុ២០១៣ របវេណបេឡ្យា្ ឹ្ មុ េ៏ាមបណុេណ ប ៧,៤% េាៀរបឹ្ករ្ណណរ

ររមណ ៧% ។ លកឥផលៈបណុេណ បេសដ�ណគជ�ន្េលវបេា�ឱ្ជុណន លមា្មសរមរគមបវស្ម� ណគ់ 

វបេណបេក្្ រី ៩៧៣ ដវល� រេម គណ េនត� ុ២០១២ ដលគ ១ ០៤៣ ដវល� រេម គណ េនណ�វ្ត� ុ២០១៣ 

ររមកុ្េា�ឱ្សេរមជវបបនរកក�គរប�ាារតៈបនររណីរណវបរ្ ១% ណ�វ្មួាត� ុ ។ 

                                                 
1
េសជណវីែយ�្េរ�វៈបេសជណវីរព្ជ្រគសវីរីកកនក�គយរ គកកនេទរសគដ�សរមរគករ្រគរ្្ត� ុ២០១៣រសគ 

ះរ �៏ ភគវលណម�វរ ជវពៈយកីុ២៤ ែខ�វល ត� ុ២០១៤។ 



 
 

លកឥផលកុ្េបព វបន�វពរប� ុ្ឱ្េេចរីនរររេសេក្្ៈបណរមគ�រីរនរសគេនរសគ

ររររលដ�ណម�វររីមួាត� ុេទមួាត� ុ។ ះរ �៏ ភគវលេនែ�របវខគ�ខុាភគរអភេសដ�ណគជ� បគ្ាបវរ�វ

ណមធរ គាីណុែណករម គ្ េ៏ាររកបគនិរគបនរកគសេស� ណ “ណុែណករម គ្ ្ឺរកស� រគសគរសគះរ �៏ ភគវល

ណម�វរ” េរា្ឺរករររុៈយុសរមរគករបវែណលមរ ររ្ឹ្ បគ្រេ្�បសម��នរ បគ្សកវ បវរល 

េដម្ីសេរមជវបជីនរ បគ្រ គយរ័ប�ៈបណុេណ បេសដ�ណគជ� បគ្កក�គរប�ានររណីរណ។ ដនេជ�ព ្ឺ

រករ�ឹមរ�តរសគែដលះរ �៏ ភគវលណម�វរវបររសគកឥនមយរ គកត� ុ២០១៣ រយរ គកសរមរគ

«របវររ្ឹ្ បគ្ររ្ីណកាបវរ�វលកឥគរររាគរេ�ា្ មនល �៏ បេសដ�ណគជ� បគ្រអភបនរស្�មររណរេ៏ា

វ្ណនរ តមានករបវណាស�គនរបេយវា ស�គនរមា រណតេសដ�ណគជ� ស�គនររគហិរ��វ

សធណន ររមកុ្របវរុវចកាភគរអភរ គស័ា្ប�ឹព រគេសសរ គស័ាណសគណមធ ណសគ-ឧសារណមធ 

ឧសារណមធាវបុសល បគ្េកសជណរ  បគ្កាបវរ�វណមធរ គាីណុែណករម គ្េលរ្រគរ គស័ាឲ្កបគែ�សវ ី

រេររ»។ 

រមួាបឹ្សមគកឥផលៈបកាបវរ�វជ្រគរគហិរ��វត� ុ២០១៣េបព វបសរបិណគយា្ជ្សគាុរី

កេរវរជ ជគ�វ បគ្សម��នររសគះរ �៏ ភគវលណ�វ្កណាវបបនរសវខសបវគនរ ស�គនរ សបវគសវខ 

សវ រគធ� រគស្�ម ឯណះរ្នរ ឯណនររ�គ រនណនរកឹណដី ស�គនរមា រណតេសដ�ណគជ� ររមកុ្

រុវចសណមធនរេសដ�ណគជ� ណស្េរ �៏ ជនសម�័បឥ រេ្�បកលបវរ�វនរក បគ្ាភគរអភាបធប

មបវស្ សុេដេលណណម�សគរីរនរ ណាដនជរក�គរប�ានររណីរណឱ្វបតរគរ័ស េដម្កី� ារ

ររេកសែដលមបកាភគរអភេរឍបេលឍបតមែផបកាភគរអភរសគះរ �៏ ភគវលណម�វរ។ 

ររជ ាសរបណមធរ�គ រស� រ័បសរបណមធណុរនលមួាែដលរ�តរវបរេ្��េឡ្េ៏ាជ្រគសវីរី

សរបណមធៈបររពះរជរណណម�វរណ�វ្ែខមីន ត� ុ២០០០ េរកមនបាន បគ្កេរវរជ ដាេមពមវ�រសគ

ះរ �៏ ភគវល ដ�សន ររឹកឥសន ណ�វ្េរលរុណ្រុេរចមវខរ�ត�រគបគ�្ វា�ៈម� បគ្ផវលគ

ាបវសសបរែណលមរះលគជុណវ ជខ�ពន�រសគរណសួ្-ស� រ័ប ដ�វលះរធបី-េខ�វ ដ�វលមនល �៏ ប 

ា្�នរពណគរ័បឥនន បគ្េា�វាកណរ សវីរីលកឥផលសរបណមធេផជរនបដ�សន ររឹកឥសន បគ្

ះរ �៏ ភគវល សុេដមួជុែណណររ្ឹ្ករ្រគរ្្រគហិរ��វសធណន ណគជ�ររ�គរ�វគកកឱ្

កបគែ�លរររេស បគ្ររណរេ៏ាររសគកឥនរខ�សគ។ 

ររជ ាសរបណមធរ�គ ផ្រ�ផាាវាកណរ សរបណមធរសធណនាបវេលមតមជ្រគសវីរី

សរបណមធៈបររពះរជរណណម�វរ។ វាកណរ េបព េលណេឡ្បនរលកឥផលៈបកេា�សរបណមធេល

ករ្រគរ្្រគហិរ��វសធណន កាបវេលមតមរករ្ហិ�វគ បគ្ណគជ�ររ�គរ�វគកកណ�វ្ក គា-

រ គេជ�ក២០១៣ រសគរណសួ្-ស� រ័ប ដ�វលះរធបី-េខ�វ ដ�វលមនល �៏ ប សរររសសធណន 

បគ្ា្�នរពណគរ័បឥននមួាជុបួប។ 

េ៏ាកខគ�ខុររឹ្ែររ្ បគ្កកកួលខវសរ�តរខ�សគ ក�ស៊ន ា�គាធ�គ រវពពន�្ ក�គកលុវណ

រសគ� ណគដឹណនុ បគ្ម�បវីសរបណមធៈបររជ ាសរបណមធរ�គ ររមកុ្មបករួាឧរ��មបរុរករីរ្រគ



 
 

មរ្ �៏ បកុ្ែផ�ណសធ �ី បគ្សមប  វបនុឱ្ររជ ាសរបណមធរ�គមបសកវ បវរលណ�វ្កាបវរ�វ

ក បគ្សេរមជវបររបវរនា រគបនរែផបកាវកឥសរសវ២០១២-២០១៦ រសគខ�ួប។ ជុេពពមវខ

ររជ ាសរបណមធរ�គបឹ្របវខគ�ខុរែប�មេកៀ� េ៏ាេា�កររ្ីណរ គសលនរសរបណមធ ររ្ឹ្

សម��នរម�បវី បគ្រេ្�ប វ្ណនរសរបណមធ េដម្ីបបេទសេរមជនណគជ�តមជ្រគសរបណមធៈប

ររពះរជរណណម�វរ បគ្សវ្ គ៏សរបណមធសធណនៈបររពះរជរណណម�វរ ររមកុ្េន�ា

�រេទបឹ្�រមតរកស� បនរេសដ�ណគជ� េរលបេយវារសគររេកសរ�គផ្ែដ។ 

ណ�វ្នមររជ ាសរបណមធរ�គ ខជវុសនមែយ�្ាុណ វ្ណយា្ររលេរ្រុផវ�ជុេពពះរ �៏ ភគវល

ដ�សន ររឹកឥសន ែដលរបគជ�កលែ�្ែ�រុរកររជ ាសរបណមធរ�គ កុ្សធ �ី បគ្សមប ។

ម ា្្រ គចេកៀ� ខជវុណាសនមា វ្ណ បគ្េក�សេសជុេពព� ណគដឹណនុ បគ្ម�បវីៈបររជ ាសរបណមធរ�គ

កុ្ាសគែដលវបខគ�ខុររឹ្ែររ្រុេរចនណគជ�ររណរេ៏ាសធ �ីកកួលខវសរ�តរខ�សគ េា�ឱ្សេរមជ

វបបនរេរ្រ័ា្ួឱ្ណ�គសម� លគ។ េន�េ�ណ�វ្ឱកសេបពែដ ខជវុសនមែយ�្ ាុណ វ្ណដលគា្�នរ្

សរបណមធនន បគ្សធណរបកុ្ងាែដលវបសរក រុរក បគ្េលណកឹណជគ�វជុេពពះលគ

ករេរមឱ្រ គស័ាសរបណមធសធណននេរលណប�្ មណ។ រមួារ� េបពែដ ខជវុសនមា វ្ណផ្

ែដ ដលគា �្កណគជ�សរររ�គរ�វគកាបវរ�គរសគសធណដ�សររ័បឥរល�ឺមា គ្(GIZ) ានរ

ាភគរអភបររសវី (ADB) ររមកុ្ៈដ ន្ាភគរអភបរ បគ្ស� រ័បសរបណមធណុរនលននែដលវបផវលគករុរក 

បគ្ឧរ��មបេផ្្់ណ�វ្ណគជ�ដុេណ កាភគរអភស� រ័ប។ 

ររជ ាសរបណមធរ�គមបស្្ឹមយា្មវ�មុ សណមធនរកុ្េបពបឹ្េនែ�របវយា្សណមធ 

ែដលរ ចរីកជនលួមជុែណណណ�វ្កេលណសាួា បគ្កាភគរអភររេកសរ�គរកីេររ បគ្

ុសក្ចគៈបេា្កុ្ាសគរ� ។ 
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របាយររស៍សណចក 

េលយរ្្រគ្ ្្រតរហិ៍ា�រ �រស្មរគយរ តាររ តេជច�២០១៣ 

r Y s 
 

 
  េសជណ�គសេ្�រ 

ររជ ាសរបណមធរ�គរស� រ័បសធណនែដលឯណះរ្ាុរីណគជ�ររ�គរ�ិគកៈបក បគ្មប

នណគជ�ជុេពពកាបវរ�មិវខសរបណមធៈផាេររសគះរ �៏ ភគវល។ ស� រ័បេបពរ�តរវប រេ្��េឡ្

េ៏ាជ្រគសិីរីសរបណមធៈបររពះរជរណណម�វរ ែដលររកសឱ្េររេ៏ាររពះររណមេលខរស/

ណម/០៣០០/១០ ជវពៈយកីុ០៣ ែខមីន ត� ុ២០០០។ ាបវេលមតមមរត២ មរត៣ មរត២៩ បគ្

មរត៣៧ ៈបជ្រគេបព ររជ ាសរបណមធរ�គមបក�រ�ណគជ�េា�សរបណមធ បគ្ផ្រ�ផាាលកឥផលសរប

ណមធែដលរុវជគ។ 

េកពរីណម�វរវបរួរររកពបនរេររពកឹណរុបបគ ស� បនរេសដ�ណគជ�េនមបលណកណនផវាុសតា បគ្

មបនបគភ័ាខ�សគយា្ណវី ណាះរ �៏ ភគវលណម�វរេនែ�ណាវបបនរស�គនរមា រណតេសដ�ណគជ� បគ្

ណុេណ បេសដ�ណគជ� ៧,៤% េាៀរបឹ្ករ្ណណរ ែដលវបរឹុ្កវណររមណ ៧% ររមកុ្ក�គរប�ា

វបបនរនររណីរណរ្ ១% ណ�វ្មួាត� ុែដលរលកឥផល្ួឱ្ណ�គសម� លគ។ 

សរមរគក គារ គេជ�ក២០១៣ ររជ ាសរបណមធរ�គវបេា�សរបណមធេលរវ រណសួ្-ស� រ័ប 

ដ�វលះរធបី-េខ�វ ដ�វលមនល �៏ ប សរររសសធណន ្េរម្េផ្្់ បគ្សម្កបរ គបគេយ្

មួាជុបួបែដលមបលកឥផលសេ្ករន្េរកម៖ 

ណ. ណគជ�ររ�គរ�វគកយរ គក� ណគរ�គ 

កាបវរ�វជុណន លសេរមជវបជុបួប ១៣ ៣៦០ ៥៣៤ លបេៀល េសធបឹ្២១,៧៦% ៈប

ផ.ស.ស ្ឺវបេណបខ�សគរ្ជ្រគរគហិរ��វ ១០,៥% េរាវបេណបេក្្  ៨,៨%  េាៀរេទបឹ្ក

ាបវរ�វត� ុ២០១២។ កុ្េបពន�វពរប� ុ្ាុរីណគជ�ខគ�ខុររឹ្ែររ្រសគះរ �៏ ភគវលតមានកែណលមរ

េរលបេយវាសេររបឥ ករេ្�បររសគកឥនរៈបដ�វលសេររបឥ បគ្ាភគវលណគជ�លរណ�វ្

កររមនលជុណន លតមែផ�ណបីមួា់ ដនជរជុណន ល្ា បគ្ �៏ ណ ជុណន លរបឥ៏ បគ្ជុណន លមគបែមប

សេររបឥ។ ណ�វ្េនពជុណន ល្ា បគ្ �៏ ណសេរមជវបលកឥផលលរ តមានក៏ណគេជចបនរេរល

បេយវា បគ្រ គធបៈបកររមនលជុណន លមួាជុបួប េរាជុណន លរបឥ៏ណាកកួលវបលកឥផលលរ

ររេស េ៏ាមបកែណលមរេរលបេយវាសេររបឥ បគ្ររ្ឹ្ដ�វលសេររបឥ ណ�វ្េរល

េដរេ្�បជុណន លរបឥ បគ្ក�គរប�ាាុេរេ្ជេរពរបឥ។ េកពរីរជុណន លមគបែមបសេររបឥសេរមជ

វបលកឥផលលរ ែ�រប ររបមេនែ�េណ�មប រាវែបវះរ �៏ ភគវលវប៏ណគេជចបនររ គធបកមួា

ជុបួប មួមប (១)ររ្ឹ្កររមនលជុណន ល េ៏ាេរររវសគរ� បគៈដរ គ្រវណគ (២)រុវចរណសួ្ ស� រ័ប 

បគ្ា្�នរៈបដ�វល� ណគរ�គ បគ្េរកមរ�គាបវរ�វររកសមួ សវីរីកផវលគេសវសធណន (៣)

របវររ្ឹ្ បគ្េលណណម�សគ វ្ណនរៈបកផវលគេសវសធណនរសគដ�។ 
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ែផរណតមលកឥផលៈបកេា�សរបណមធវបរ ចឱ្េេច េនមបររេភកជុណន លមួា

ជុបួបេកៀ�ែដលរុវជគរ�តរេា�ឱ្ររេសេក្្ែយមេកៀ�មបររក៖ កេជចរ គបិរបររ�ជវពរហីិរណ

េល�ៈម�រែប�មដលគរណកមរ៊វប-សរររស កកបគករគណគជ�រហីិក្ណេបា្រសគា�ណររគរបឥ ក

ណុណ�គ�ៈម� គ្�របឥេលកុបគចមួាជុបួប ករ្រគរ្្ររីរណមធេត� �បគ្ែល្្ន� លគ កររមនលជុណន លរី

ដីសម្កបេសដ�ណគជ� វាកណរ សរបណមធរសគសរបណឯណះរ្ កេទរុេរចក�រ�ណគជ�ជវពរហីិ 

សេររបឥសរររស កររមនលជុណន លរីកាបវបិ�ផ្រ�ផាាពណគ រណិមធ បគ្កណា�ួេលខ 

សម�វល្ជវ្ត� ុ២០១៣។ 

កាបវរ�វជុាសេរមជវបជុបួប ១៣ ០៩០ ៣៨៣,៣លបេៀល េសធបឹ្ ២១,៣២% ៈប

ផ.ស.ស ្ឺខ�សគរ្ជ្រគរគហិរ��វ ៨,២% េរាវបេណបេក្្  ៨,២% េាៀរេទបឹ្កាបវរ�វត� ុ២០១២។ 

កាបវរ�វជុាសេរមជវបលកឥផល្ួណ�គសម� លគតមាន (១)កររ្ឹ្កាបវរ�វណមធរ គាីជុណន ល 

ជុាយរ គក (២)ករេប�គបកាបវរ�វបី�គរ គាីជុាឱ្ជុកគសេដ បគ្កបគេរលេរល (៣)កាបវរ�វ

ជុាេ៏ាមវឺ្មា�គ បគ្រធ�គជ�គតមរករ្ហិ�វគ បគ្បី�គរ គាីរគហិរ��វរាមប ររគេសសរុវច

កាបវរ�វលកឥណមធសធណនឱ្កបគែ�មប�ម� នរ ្ណេបា្នរ នរាវ�វគាមិ បគ្ររសគកឥនរ

រ្មវប។ េកពរីរយា្ណាេ៏ា េនណ�វ្កាបវរ�ជុិាយរ គកេបពណាេនមបជុណវ ជ្ួឱ្ណ�គ

សម� លគមួាជុបួបដនជរ៖ កាបវរ�វជុាជបវសរមរគ្េរម្រ គបគេយ្ កាបវរ�វណគជ�លកឥណមធ

សធណន។ 

ណគជ�ររ�គរ�វគកយរ គកាបវរ�វេរ�នររ�គ រ�តរវបេររ្កវណេ៏ាមប�វល្នរជុណន ល

សវរ េសធបឹ្ជុាសវរ។ ណគជ�ររ�គរ�វគកេបពសេរមជវបជុបួប ៤ ៣០៦ ០៨៣,៩ លបេៀល េសធ

បឹ្១៣៦,៩% ៈបជ្រគរគហិរ��វែដលមបជុបួប ៣ ១៤៦ ០០០ លបេៀល ្ឺខ�សគរ្ជ្រគរគហិរ��វ 

ជុបួប ១ ១៦០ ០៨៣,៩ លបេៀល។ 

ខ. ណគជ�ររ�គរ�វគកយរ គកដ�វល� ណគេរកមរ�គ 

កាបវរ�វជុណន លយរ គករសគដ�វលះរធបី េខ�វសេរមជវបជុបួប ៧២០ ៣៥៦,៦ លប

េៀល ្ឺខ�សគរ្ជ្រគរគហិរ��វត� ុ២០១៣ ជុបួប៣៨,៥%  បគ្កាបវរ�វជុាសេរមជវបជុបួប 

៥៩៩ ០៥៧,៦លបេៀល ្ឺខ�សគរ្ជ្រគរគហិរ��វត� ុ២០១៣ ជុបួប១៥,២%។ ឯីកាបវរ�វជុណន ល

យរ គករសគដ�វលរណក្ ុសកណ សេរមជវប ៧៥ ៦៩២,៨ លបេៀល ្ឺកររ្ជ្រគរគហិរ��វ 

ត� ុ២០១៣ ជុបួប ៥,៨%  បគ្កាបវរ�វជុាសេរមជវប ៧២ ១៧០,៣ លបេៀល ្ឺកររ្

ជ្រគរគហិរ��វត� ុ២០១៣ ជុបួប ១០,១%។ ែផរណតមលកឥផលៈបកេា�សរបណមធ ររជ ាសរបណមធរ�គ

សេ្��េេចមបរប ្ួឱ្ណ�គសម� លគដនជរ៖ កររមនលរបឥាជលបរករ្ ករ្រគរ្្ា�ណររគ

របឥតមររេរាក កររមនលរបឥតមររេរាក កជុាតមជុ�គ� ណគេសដ�ណគជ�ៈបម�គក

យរ គក កតម៏បកសុណ គ្ កជ្រណ្រហីិ�ៈម�រលណមធ សមប  រ គកក  បគ្េរ្គ្ជរណសុណ គ្។ 

ករ្រគរ្្រករ្សម្�វគដ� ្ឺរន�មណដលគរជ�វរ្ប� េកពរីរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ 

ធ� រគវបេជចររកស បគ្សះជែណនុេរណបលឹុណរចឹណញរគយា្ណាេ៏ាណារណសួ្-ស� រ័ប 

បគ្សលះរធបី-េខ�វមួាជុបួបេនែ�មបនរាឺ�យារ បគ្ខណនបណ�វ្កេា�រហីិសេរភ័ណ�

រករ្សម្�វគដ� បគ្រ័ណ�សម� លគណមធសគកឥគេលរករ្សម្�វគ។ 
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 ១. េសជណតគេផតច 

  ១.១. លណ��ូេទ 

 ច្បោប់ស�សបីសវនកមសៃ�្រពណចៃវវនកមព តៃនមីឱ្អពជ ា�បីសវនកពតជាសិ�វជចា 

អសមីតន់មខង�បីសវនកមៃផ�ៃ្�បបោរ�រដ ជភិប �ា�បីសវនក� ិវជចាប�� សកគណ�សយ្ប គណសសប

ៃប�ពសនៃគបោៃគរបក�ៃតរត�ជសជត្វជចាៃបតជបត់ជក�បសជរវនកី ជាស�បបោបណ់ៃវប់របា� បពសប ងិ វោង�បអពជ ា� 

ានា�ពតជ ា� បពសនជ���ីត�ម�ដដបសជរា� បពសនជ���ីត�មចៃនម្ឯវសបនៃាបា�ណរបៃគ្្ា� ស

ា�ណរប �ដដភិរសស-�ខត់ប �ដដភិនមិរដ សប អងវ�មក� អងវៃ�តោៃ�រោទំសជញប សជរ�បវវនក

ចំ�ព្រ�រដ ជភិបនវជចាបសចបសជរបណ់អរ�ក��ៃ្រង�ទៀតែដិរ�រដ ជភិភសៃ់ ោិំស់យ

នជ���ីត�មបែស�ន� ិទមសផផ ោិបសជរឥណទសប�ន់ាសទំរក�� ិវែិរ�សនអវ�ៃគបោៃប�ទបៃ�នទំរ

បន្ទស�ៃ្រង�ទៀត�ទអរ�ក�ែដិនជស�វៃភវោចំ�ណញ សជរបនៃាបី ជសជ�ិគឯវស។ 

 �ៃ្�សក�ង�រ� ិ�ស្ប អពជ ា�បីសវនកពតជាសិ�វជចា�ា�បីសវនកប� វោ� ិ�បចវ់ស

ៃពរច្បោប់ស�សក�ទមទតោទី ជកទម�ទ�បបោ�ដដបៃាបោក�ៃគបោៃគរៃប្ំបង ំសសន់យង សជរ�ា��ភយ

ក�ណណ បីសវនកមស�ទ�ដដបិប ៃ�្ទនបិ�រយផផ ោិប សជរ�ៃជមស�ទរ�រដ ជភិ�ដន្សៃពបព

�ពត៌ាសបៃ�នទំរៃ្��ៃសយសមីិទនៃិបីសវនកែដិ្ំភចោ។  

១.២. យរអសរ៍ាត សត្ែដសណំាគស៍សណចក 

ររគតុ្រីររជ ាសរបណមធរ�គវបដុេណ កកេនជវ្ត� ុ២០០១ រន�មណដលគ

ត� ុ២០១៣ ររជ ាសរបណមធរ�គវបាបវរ�វនណគជ�េា�សរបណមធេនតមរវ រណសួ្-ស� រ័បដ�វល

ះរធបី-េខ�វ ដ�វលមនល �៏ ប  សរររសសធណន ្េរម្ បគ្សម្កបរ គបគេយ្េផ្្់ 

ររមកុ្វបេា�វាកណរ សវរមបជុបួប៦៤១ ររគេសស្ឺកេា�សរបណមធរបិណគេលេសជណវី

រព្ជ្រគសវីរីកកនក�គយរ គកកនេទរសគដ�សរមរគករ្រគរ្្ត� ុបីមួា់។ េ៏ាែឡណសរមរគ

ក គារ គេជ�ក២០១៣ ររជ ាសរបណមធរ�គវបេា�សរបណមធ បគ្េៀរជុវាកណរ សវរមប

ជុបួប៤៣ ែដលខ�ឹមសសុនបគ់មួាជុបួបណ�វ្វាកណរ កុ្េនពរ�តរវបដណុស គ្មណរ ច

ណ�វ្ជុណវ ជកី៣ ៈបវាកណរ សរមរគផ្រ�ផាារសធណនេបព។ 

ររជ ាសរបណមធរ�គេា�សរបណមធេ៏ាាបវេលមតមសិ្ គ៏សរបណមធសធណនៈបររពះ

រជរណណម�វរ ែដល�រមតរឱ្មបកេៀរជុែផបក បគ្ាបវរ�វកសរបណមធេ៏ាែផរណេល

មនល �៏ បៈបករ�ត�រគបគ�្វា�ៈម�េលរររ័បឥរ�ត�រគបគ�្ៈផាណ�វ្ ករ្រគរ្្រគហិរ��វ សធណន 

កាបវេលមតមរករ្ហិ�វគ បគ្ណគជ�ររ�គរ�វគកករសគរណសួ្-ស� រ័ប ា្�នរពណគរ័បឥនន 

ររមកុ្កេា�េ�សេិលឯណសេផ្្  ់ េដម្កីកួលវបភសិវត្សរបណមធសមុសរសរមរគេា�េសជណវី

សប�គ �៏ ប បគ្ផិលគាបវសសបរែណលមរដលគា្�នរ្សរបណមធកុ្េនព ។ 
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១.៣.ិ េគលរំ្ងសយរផះរ្ផពា 

កផ្រ�ផាាវាកណរ សរបណមធរសធណន មបេរលរុណ្ជនលមួជុែណណរមួា

ស� រ័បបី�គរ្ហិ�ិគ បគ្បី�គររ�គរ�ិគ េដម្រីរ្ឹ្ករ្រគរ្្រគហិរ��វសធណន បគ្ណគជ�ររ�គរ�គវក

ករសគរណសួ្-ស� រ័ប ដ�វលះរធបី-េខ�វ ដ�វលមនល �៏ ប បគ្ា្�នរពណគរ័បឥនន 

តមានកជ្រវលរ ចបនរជុណវ ជខ�ពន�ណ�វ្កាបវរ�ណិប�្មណ បគ្ផវលគាបវសសបរែណលមរេល

ជុណវ ជខ�ពន�កុ្េនព សុេដេា�ឱ្ករ្រគរ្្កបគែ�ររេសេក្្ ។  

ររជ ាសរបណមធរ�គមគបកកួលខវសរ�តរាុរីផលរាពពលគមួាជុេពពរណសួ្-ស� រ័ប 

ដ�វលះរធបី-េខ�វ ដ�វលមនល �៏ ប រណកមរ៊វប-សរររស សរវ្�លពណគរ័បឥនន ណ�វ្ណណី

ែដលមប��ីារបកុ្ងាាណខ�ឹមសណ�វ្វាកណរ ផ្រ�ផាារសធណនេបពេទ

េា�ករណុសា សេរររវសគខវសេរលេដ។ 

 ២.ិយរ្្រគ្្្រ៍តយ 

២.១.ិចូលដ ស្ាតារាតងសយរអសរ៍ ាតរ៍តយ 

 ណគជ�ដុេណ កៈបយរ គកត� ុ២០១៣េបព រ�តរវបររររឹ�េិទេ៏ាែផរណេលមនល �៏ បជ្រគ បគ្

លគខគ�រក �៏ ប្�គាវ�មួិាជុបួប ែដលមបររក ៖ 

− ជ្រគសិីរីសរបណមធៈបររពះរជរណណម�វរ ររកសឱ្េររេ៏ាររពះររណមេលខរស/

ណម/០៣០០/១០ ជវពៈយកីុ០៣ ែខមីន ត� ុ២០០០  

− ជ្រគសិីរីរររ័បឥរគហិរ��វសធណន ររកសឱ្េររេ៏ាររពះររណម េលខបស/ណម/

០៥០៨/០១៦ ជវពៈយុកី១៣ ែខឧសន ត� ុ២០០៨  

− ជ្រគសវីរីរគហិរ��វសរមរគករ្រគរ្្ត� ុ២០១៣ ររកសឲ្េររេ៏ាររពះររណម េលខ 

បស/ណម/ ១២១២/០១០ ជវពៈយុកី២៦ ែខា�ន ត� ុ២០១២ 

− ជ្រគសិីរីរររគហិរ��វ បគ្ករ្រគរ្្រករ្សម្�ិគរសគដ�វល� ណគេរកមរ�គ ររកស

ឱ្េររេ៏ាររពះររណមេលខ បស/ណម/០៦១១/០១១ ជវពៈយកីុ១៧ ែខមគយវន ត� ុ២០១១ 

− ជ្រគសិីរីករ្រគរ្្ដ�វលេវុ-ស� �គ ររកសឱ្េររេ៏ាររពះររណម េលខរស/ណម

/០៣០១/១៥ ជវពៈយុកី១៩ ែខមីន ត� ុ២០០១  

− ាបវរណឹ�្េលខ៨២ ាបរណ.រណ ជវពៈយកីុ១៦ ែខរ គជ�គក ត� ុ១៩៩៥ សិីរីរករបិកនេទៈប 

្ណេបា្សធណន 

− ាបវរណឹ�្េលខ០៤ ាបរណ.រណ ជវពៈយកីុ២០ ែខមណះ ត� ុ២០០០ សិីរីកេៀរជុ បគ្ក

ររររឹ�េិទៈបរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ 

− ាបវរណឹ�្េលខ៤៨៨ ាបរណ.រណ ជវពៈយុកី១៦ ែខ�វល ត� ុ២០១៣ សិីរីកេៀរជុ បគ្ 

កររររឹ�វេទៈបរណសួ្េសដ�ណគជ�បគ្រគហិរ��វ។ 
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២.២.ិ ណតជ�្រាតរា�តយររ៍តយ 

   ណគជ�ររ�គរ�ិគកយរ គកត� ុ២០១៣ រ�តរវបេៀរជុេឡ្េ៏ាែផរណតមលកឥផលៈបកាបវរ�ិ

ជុណន ល-ជុាតមាន�នររ�គ �នរះរធបី-េខ�វ បគ្លកឥផលៈបកាបវរ�ិ្ េរម្ 

រ គបគេយ្សធណនេ៏ារគហិរ្កបេរររេកសែដលាបវរ�ិេរ�នររ�គ ដនជមបរ ច

ណ�វ្តះ្ន្េរកម ៖ 
 

ណ/ ណគជ�ររ�គរ�វគកយរ គក� ណគរ�គ 

ឯណត : លបេៀល 

រ គយា 

ាបវរ�វ 

២០១២ 

២០១៣ 

ជ្រគរគហិរ��វ ាបវរ� ិ ន្ា 

១ ២ ៣ ៤ = (៣/២) 

I. សវរជុណន ល ១២ ២៨៤ ២៨៦,៦ ១២ ០៩៥ ០៧៣,៣ ១៣ ៣៦០ ៥៣៤ ១១០,៥% 

  -ជុណន លជប ិ ៧ ៨៩២ ៦៧៩,៩  ៨ ៤៧៣ ៧៧៨,៣ ៨ ៧០៥ ៦០៥,៧ ១០២,៧% 

  -ជុណន លមនលាបណ�វ្ររេកស ២៥០ ៨៥១,៧ ៨២ ០០០ ៦៨ ១៦៩,៧ ៨៣,១% 

  -មនលបគាគរករក គ្យរ គក ១១៨ ១២០,៥ ២២២ ០២១ ២៨០ ៦៧៤,៧ ១២៦,៤% 

  -េរររវសគរវណគរេហិះរ �៏ ភគវល - ១៧១ ២៧៤ - - 

  -ជុណន លមនលាបេ៏ារគហិរ្កបេរររេកស ៤ ០២២ ៦៣៤,៥ ៣ ១៤៦ ០០០ ៤ ៣០៦ ០៨៣,៩ ១៣៦,៩% 

II. សវរជុា ១២ ០៩៧ ២៦៧,៦ ១២ ០៩៥ ០៧៣,៣ ១៣ ០៩០ ៣៨៣,៣ ១០៨,២% 

  -ជុាជបិ ៦ ៦៧៧ ៣២៧,៣ ៧ ២១២ ៥៧៣  ៧ ២៨២ ២៥១  ១០១% 

  -ជុាមនលាប ១ ៣៩៧ ៣០៥,៨  ១ ៧៣៦ ៥០០  ១ ៥០២ ០៤៨,៤ ៨៦,៥% 

  -ជុាមនលាបេ៏ារគហិរ្កបេរររេកស ៤ ០២២ ៦៣៤,៥  ៣ ១៤៦ ០០០ ៤ ៣០៦ ០៨៣,៩ ១៣៦,៩% 

    

ខ-ណគជ�ររ�គរ�ិគកយរ គកដ�វល� ណគេរកមរ�គ 

 ខ១/ណគជ�ររ�គរ�វគកយរ គករសគដ�វលះរធបី េខ�វ 
 

ឯណត : លបេៀល 

រ គយា 

ាបវរ�វ 

២០១២ 

២០១៣ 

ជ្រគរគហិរ��វ ាបវរ� ិ ន្ា 

១ ២ ៣ ៤ = (៣/២) 

I. សវរជុណន ល ៧៦២ ៣៣៨ ៥២០ ២២១ ៧២០ ៣៥៦,៦ ១៣៨,៥% 

  -ជុណន លជប ិ ៤៩២ ៦៩២ ៤៣១ ៩៣៥ ៥២៥ ០៩៩ ១២១,៦% 

• ជុណន លសេររបឥ ៤៦៥ ២៤២,៥ ៤០៨ ៧២៧ ៥០១ ១៩៦,៩ ១២២,៦% 

• ជុណន លមគបែមបសេររបឥ ២៧ ៤៤៩,៥ ២៣ ២០៨ ២៣ ៩០២,១ ១០៣% 

  -ឧរ��មបរីយរ គក� ណគរ�គ ២៦៩ ៦៤៦ ៨៨ ២៨៦ ១៩៥ ២៥៧,៦ ២២១,២% 

  -ឧរ��មបសរមរគមនលបគាគស� �គជុណវ ពះរធបី - ១៨ ០១៦ ១៣ ២៦៧,៦ ៧៣,៦% 

II. សវរជុា ៥៧៨ ១២១ ៥២០ ២២១ ៥៩៩ ០៥៧,៦ ១១៥,២% 

  -ជុាជបិ ៤៥០ ២៣៧,៧ ៣៨៤ ៧៩៨ ៤៥៦ ៩៩៨,៧ ១១៨,៨% 

  -ជុាមនលាប ១២៧ ៨៨៣,៣ ១១៧ ៤០៧ ១២៨ ៧៩១,៣ ១០៩,៧% 

  -ជុាស� �គជុណវ ពះរធបី - ១៨ ០១៦ ១៣ ២៦៧,៦ ៧៣,៦% 
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 ខ២/ណគជ�ររ�គរ�វគកយរ គករសគដ�វលរណក្  ុសកណ 

               ឯណត : លបេៀល 

រ គយា 

២០១៣ 

ជ្រគរគហិរ��វ ាបវរ� ិ ន្ា 

២ ៣ ៤ = (៣/២) 

I. សវរជុណន ល ៨០ ៣២១ ៧៥ ៦៩២,៨ ៩៤,២% 

  -ជុណន លជប ិ ១ ០៥០ ១ ៤៤២,៣ ១៣៧,៤% 

• ជុណន លមគបែមបសេររបឥ ១ ០៥០ ១ ៤៤២,៣ ១៣៧,៤% 

  -ជុណន លឧរ��មបរីយរ គក� ណគរ�គ (ណ�វ្េនព ឧរ��មប 

   សរមរគមនលបគាគស� �គជុណវ ពរណក្រ 

៧៩ ២៧១ 
 

២០ ៨៦៦ 

៧៤ ២៥០,៥ 
 

១៥ ៨១៤ 

៩៣,៧% 
 

៧៥,៨% 

II. សវរជុា ៨០ ៣២១ ៧២ ១៧០ ,៣ ៨៩,៩% 

  -ជុាជបិ ៥៩ ៤៥៥ ៥៦ ៣៥៦,៣ ៩៤,៨% 

  -ជុាស� �គជុណវ ពរណក្ ២០ ៨៦៦ ១៥ ៨១៤ ៧៥,៨% 

 
 
៣. ល��ផលស៍សណចក 

 ៣.១. យរ្្រគ្្្រ៍តយកា ណគរាត 

   ៣.១.១. កេជចរ គបិរបររ�ជវពរហីិរណេល�ៈម�រែប�មដលគរណកមរ៊វប សរររស 

 ររកសេលខ៩៧០ សររ.ររណ ជវពៈយុកី២៧ ែខា�ន ត� ុ២០១២ សវីរីកផវលគេសវ 

សធណនរសគា្�នរេរកមឱវករណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ តះ្ឧរសម�័បឥII ា្�នាណ

�៏ បរបឥ៏ រ� គ្ជុណវ ជកី១ “សវីរីកជវពរហីិសរររស រ�តរមបសប�ឹណរ័ណ� វា � គ្រររុត� ុ 

សុណវុ ឯណសជវពរហីិ មួកុ្សលណរ័រ�រ័�ិមប រ គបិរបររ�ជវពរហីិ រណេល�ៈម�រែប�ម 

ែដលមបានេរលផវលគេសវ (ៈយុេា�ករ រី០៧ េទ ១០ៈយុ”។  

 តមកេា�េ�សវេលសុណវុ ឯណសេស�សវុជវពរហីិជុបួប១០៣សរររស េនដ�វល

សេររបឥ ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច ា្�នាណ �៏ បរបឥ៏វបេជចរ គបិរបររ�

ជវពរហីិរណេល�ៈម�រែប�មែដលមបានេរលផវលគេសវេលសរី១០ៈយ ុ ដលគសរររសកុ្

េនព។  

រុស័ាេរ�វេបព រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ ្ួែណនុា្�នាណ �៏ បរបឥ៏ឲ្

ផវលគរ គបិរបររ�ជវពរហីិរណេល�ៈម�រែប�មដលគសរររសឲ្វបកបគេរលេរល បគ្ុសរ

តមររកសេលខ ៩៧០ សររ.ររណ ជវពៈយកីុ២៧ ែខា�ន ត� ុ២០១២ ែដលមបរាមប។  

េន�ា�រជុេពពកេលណេឡ្េបព រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបរបិណគ កេជច

រ គបិរបររ�ជវពរហីិរណេល�ៈម�រែប�មេលសរីានេរល១០ៈយុ េ៏ាសមនលេរ�វមួា

ជុបួប្ឺ សរររសមគបវបរុេរចតមលណកខណ�  បគ្ផវលគឯណសរ្រគររបគ រ័�ិមបរសគ

សរររស ដនជររសា �៏ ប បគ្េលខកនស័រាកុនណគកុប្មគបជ្សគលសគ បគ្មគបរជកណគ

ក្រណកមរ៊វប េដម្រីបិណគរ័�ិមបរែប�មវប។ េដម្ីរេ្�បររសគកឥនរៈបកជវពរហីិរបឥ៏ 
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បគ្កផវលគេសវរនបា�ណររគរបឥឱ្កបគែ�តរគរ័សរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបេៀរជុ

ររកសយធីសវីរីកជវពរហីិរបឥ៏ែដលររកសេបពបឹ្រួាសរមតលដលគា�ណររគរបឥេ៏ាក�គ

រប�ាបី�គរ គាី បគ្ឯណស�រមតរែដលមគបរុវជគមួាជុបួបាុ។ 

ែផរណតមករុភ�ឺរសគរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ ររជ ាសរបណមធរ�គបឹ្របវរគបគ�្

បនររអភបនរ។ 

៣.១.២.កកបគករគណគជ�រហិគក្ណេបា្រសគា�ណររគរបឥ 

 ជ្រគសវីរីសេររបឥែដលររកសឲ្េររេ៏ាររពះររណមេលខ បស/ណម/០២៩៧

/០៣ ជវពៈយុកី២៤ ែខណវមបន ត� ុ១៩៩៧ ែផ�ណកី៣ ដ�វលសេររបឥ រ� គ្មរត៩៨ វបែជ្ 

“ា�ណររគរបឥរ�តរកបគករគ ណ�គរត បគ្ែយណាកវណរហីិ លគខគ�ាវ�វគក បគ្ឯណសរគហិរ��វ

េផ្្់ ដនជែដលរករ្ហិ�វគសវីរីរបឥ៏វបណុណ�គ ...” បគ្មរត១១៦ ជុណវ ជ៣ វបែជ្ 

“ណ�វ្ណណីែដលា�ណររគរបឥមគបវបណាកវណឲ្វបរ�ឹមរ�តរបនររហីិ្ណេបា្ សមគបវបផវលគ

រ័�ិមបរុវជគរនបដ�វលសេររបឥ េនពា�ណររគរបឥរ�តរ្បនរកណុណ�គរបឥរឯណេតន្ី

រីដ�វលសេររបឥ...” ។  

តមកេា�សរបណមធេលសុណវុ ឯណស ៈបកណុណ�គរបឥេឡ្រ គចរសគនាណ �៏ បសរប 

ណមធសរររស េលរណកមរ៊វប-សរររសររគរបឥជុបួប៤៩ ណ�វ្ក គារ គេជ�ក២០១៣ ររជ ា 

សរបណមធរ�គសេ្��េេច មបរណកមរ៊វប-សរររសររគរបឥជុបួប២៣ (រណកមរ៊វប-សរររស

ជុបួប៦ ស�គ�េនេរកមករ្រគរ្្ា�ណររគរបឥាុ បគ្ជុបួប១៧ ស�គ�េនេរកមករ្រគរ្្

ា�ណររគរបឥមា្មរ មគបវបកបគករគ ណ�គរត បគ្ែយណាកវណរហីិ្ណេបា្ បគ្លគខគ�ាវ�វគក

ឲ្វបរ�ឹមរ�តរតមកណុណ�គរសគជ្រគ ែដលរេរ�វនុឲ្្បនរកណុណ�គរបឥេឡ្រ គចរ

ឯណេតន្ីរីដ�វលសេររបឥ។ កមគបវបកបគករគ ណ�គរត បគ្ែយណាកវណរហីិ្ណេបា្ 

បគ្លគខគ�ាវ�វគកឲ្វបរ�ឹមរ�តរ រជនុឲ្កណុណ�គរបឥេឡ្រ គចរសគដ�វលសេររបឥ

រវុកបគសមុសរតមសណមធនរររីរណមធរណគែសិ្  បគ្ជ្សគលសគ។ 

រុស័ាេរ�វេបព រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ្ួែណនុឲ្ា្�នាណ �៏ បរបឥ៏ រ�គ

រ គធបកមវឺ្មា�គជុេពពា�ណររគរបឥែដលមគបវបកបគករគ ណ�គរត បគ្ែយណាកវណរហីិ្ណេបា្ 

បគ្លគខគ�ាវ�វគកឲ្វបរ�ឹមរ�តរុសរតមជ្រគសវីរីសេររបឥ។ 

េន�ា�រជុេពពកេលណេឡ្េបព រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបឯណនរ បគ្រ�គ

រ គធបកតមកណុណ�គរសគជ្រគឱ្កបគែ�មវឺ្មា �គែយមេកៀ�ជុេពពរណកមរ៊វបែដលមគបវប

កបគករគ ណ�គរត បគ្ែយណាកវណរហីិ្ណេបា្ បគ្លគខគ�ាវ�វគកឱ្វបរ�ឹមរ�តរ។ រមួា

រ� េបព រណសួ្បឹ្េា�ករណិវ ពរិលារគសុរររស�នជ់េនតមសនរបឥ៏េខ�វ-ខណ�

ឱ្វបររត�រររកបគែ�កនលុកនលាាុរីក�រ�ណគជ�កបគករគណគជ�រហិគក្ណេបា្។  

ែផរណតមករបិណគន្េលរសគរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ ររជ ាសរបណមធរ�គបឹ្

របវរគបគ�្បនររអភបនរ។ 



8 

៣.១.៣.រ គាីសរសវសរបណមធ 

 ររកសេលខ ១៦៥ សររ.ររណ ជវពៈយុកី០១ ែខមីន ត� ុ២០១៣ សវីរីកែណសរមតល

កេៀរជុ បគ្កររររឹ�វេទៈបនាណ �៏ បសរបណមធសរររសៈបា្�នាណ �៏ បរបឥ៏ រ� គ្

ររក១ ជុណវ ជរ វបែជ្ “នាណ �៏ បសរបណមធសរររស មបនណគជ�ណស្...បី�គរ គាី

សរបណមធ េៀរជុសះជ បគ្ែរររកសវីរីសរបណមធេលា�ណររគរបឥ...”។  

តមកេា�សរបណមធេលសុណវុ ឯណសសរបណមធរសគនាណ �៏ បសរបណមធសរររស 

េលរណកមរ៊វបជុបួប៣៩ (រណកមរ៊វបមបសណមធនរររីរណមធររណ័បីរណ័ េសវណមធស� រ 

េនរបីា �៏ ប បគ្ានររ ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច នាណ �៏ បសរបណមធ

សរររសរវុកបគវបេៀរជុបី�គរ គាីសរបណមធ សះជ បគ្ែរររកសវីរីសរបណមធេលា�ណររគរបឥ 

េដម្ីេន�ា�រេទបឹ្នបគភ័ា (រ គាីសរសវសរបណមធរ េទតមររេភករបឥ បគ្តមសណមធនរ

ររីរណមធរសគា�ណររគរបឥែដលរ�តរេា�សរបណមធេនេក្ា។ 

កមគបវបណុណ�គ បគ្េៀរជុបី�គរ គាីសរបណមធ សះជ បគ្ែរររកសរបណមធ រជនុឲ្

លកឥផលៈបកេា�សរបណមធសរររសេនមបណរមគ�។ 

េរ�វដនជេបព រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ្ួែណនុឲ្ា្�នាណ �៏ បរបឥ៏េៀរជុ

បី�គរ គាីសរបណមធ សះជ បគ្ែរររកសវីរីសរបណមធេលា�ណររគរបឥឲ្វបតរគ បគ្កបគេរលេរល។ 

េន�ា�រជុេពពកេលណេឡ្ន្េលេបព រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបបគ្ណុរវ្

េៀរជុសះជែណនុសិីរីសរបណមធមួាជុបួប េកពរីរវុកបគមបសះជែណនុសិីរីបី�គរ គាី

សរបណមធសរររសរផ�នរកណិី ណារណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបែណនុឱ្ា្�នាណ �៏ ប

របឥ៏ដណុស គ្េរលកណរ ួមៈបបី�គរ គាីសរបណមធមណាបវរ�វណ�វ្កេា�សរបណមធររេណិ ់ 

េរាកេៀរជុសះជែណនុសិីរីបី�គរ គាីសរបណមធសរររស ណារ�តរវប៏ណគរហ�ន លេទណ�វ្

ាវកឥសរសវេណៀ្ជុណន លានេរលមា្ម បគ្ណ�វ្ណមធរ គាីណុែណករម គ្រគហិរ��វសធណនផ្

ែដ។ 

ែផរណតមករុភ�ឺរសគរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ ររជ ាសរបណមធរ�គបឹ្របវរគបគ�្

បនររអភបនរ។ 

៣.១.៤.កណា�ួេលខសម�វល្ជវ្ត� ២ុ០១៣  

 រណសួ េ្សដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបេជចររកសសវីរីករគករហីិជុណន ល ជុា បគ្

កេា�វាកណរ រនណសវរាបវរ�វជុណន ល ជុាយរ គក� ណគរ�គត� ុ២០១៣ េ៏ារបិណគ 

ជុណន លយរ គកកុ្ាសគ េកពរីស�គ�ណ�វ្ររេភកជុណន លណាេ៏ា ររ័ណរធ បសគកឥគដណ

ជុណន លាណេទជុា សមួារប្េរលរ គ្ជនលយរ គក� ណគរ�គ េដម្កីវណេរររវសគរផល

ររេយរបរមួាវបេក្ា ដនជេបពរវណគជុណន លកុ្ាសគរ�តរែ�ររមនលរ គ្ជនលយរ គក� ណគ

រ�គយា្ាឺ�រុផវ�រ�ឹមៈយុកី៣១ ែខា�ន ត� ុ២០១៣ រណុរគ�។  

 រណគែសវ្  ររជ ាសរបណមធរ�គរគបគ�្េេច អគ�នយវរដ សគយ សជរ�រដ វ�វនកមព

�នរវុកបគវបេា�កេផា�ួេលខជុណន លៈប្ណបីេលខ៧០២៧ (អវ�� ិតមនមបែស�ន�បបនំ 
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ចមិទំសជញបាា �រវបជវនក)បសជរគណសស�ិខប៧១០៧ (�សននំចមិទំសជញពីត�មតម�ដន បៃាបោ

ៃ ជិតឱបទ)  ាសចំស់សប ៤៤ ៤៦៧ លបេៀល ចមិទី ជក�ដដ�ន�ទ្យ។ កមគបវបណ�គរត

�ួេលខជុណន លជនលយរ គកឲ្វបរ្រគជុបួប បគ្កបគេរលេរល រជនុឲ្ស� បនរជុណន ល-

ជុាយរ គកកនេទមគបន�វពរប� ុ្រីសនររណគែសវ្ ។ រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ ្ួែណនុ

ឱ្ា្�នាណ �៏ ប្ា បគ្ �៏ ណណម�វរាបវរ�វកណ�គរតជុណន លជនលយរ គកឲ្វបរ�ឹមរ�តរ បគ្

កបគេរលេរលតមត� ុយរ គក។ 

រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបរុភ�ឺ ករវុរជេផា�ួេលខជុណន លៈប្ណបីេលខ

៧០២៧ (VATសមប នណសគណមធ) បគ្្ណបីេលខ៧១០៧ (របឥ្ារ��វធ�វេដមផលគ�ឱសយ) 

កុ្ុសក្កបគេរលេរលតមត� ុយរ គកេនព រមួរវ លមណរីករវុមបូណកបរ្រគររបគ

សរមរគេា�កកនក�គ។ េដម្ីែណលមរណណីេបពនេរលាន្� �រមតរឲ្មបកណុណ�គូណកប

យរ គកឲ្វបរ្រគររបគសរមរគកនក�គតមសុណន មរេបពណ�វ្ដុេណ កណស្ជ្រគសវីរីរគហិ

រ��វសរមរគករ្រគរ្្រររុត� ុ។ រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វបឹ្ែណនុា្�នរេរកមឱវក

ឲ្ខគ�ខុរែប�មេកៀ� ណ�វ្កែណលមរតមាបវសសបររសគររជ ាសរបណមធរ�គ។ 

ែផរណតមករុភ�ឺេបព ររជ ាសរបណមធរ�គ បឹ្របវរគបគ�្បនររអភបនរ។ 

៣.១.៥.កណុណ�គ�ៈម�្ គ�របឥេលកុបគចមួាជុបួប 

 រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វែ�្ែ�េជចររកសសវីរីកែណសរមតលតះ្�ៈម�ជម�្

កសរមរគរមនល �៏ បរគរេលកុបគចនុជនលណ�វ្ររពះរជរណណម�វរ បគ្កែណសរមតល

ររេវ ពរសប�បនរតះ្�ៈម�ជម�្ កសរមរគរមនល �៏ បរគរ េលយាបវនុជនល បគ្

ែណសរមតលតះ្�ៈម�ជម�្ កសរមរគរមនល �៏ បរគរេលមវខកុបគចមួាជុបួប ែដលជនល

មណរុេរចែរររក្ានុជនលររគរីៈយុកី០១ ែខមណះ ត� ុ២០១៣។ តមករគបគ�្រណគែសវ្  

ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច កណុណ�គ�ៈម� គ្�របឥេលកុបគចសរមរគនុជនលមួា

ជុបួបរររុត� ុ២០១៣ េនមប�ៈម�ករេនេក្ា ដនជរ មស នក្គកៈដ កនស័រាៈដ បគ្យាបវ

រេដម។ 

កណុណ�គ�ៈម�ណ�វ្ជម�្កែដលមបណរមគ�ករ រេរ�វនុឱ្កររមនលជុណន លេន

មបណរមគ� បគ្នុឲ្វ�គរ គ្ជុណន លរាេរ�វ។ រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ ្ួែណនុ

ា្�នាណ �៏ ប្ា បគ្ �៏ ណណម�វរឲ្រគបគ�្េក្្ រ គចេលកណុណ�គ�ៈម�្ គ�របឥ្ាសរមរគ

កុបគចនុជនលណ�វ្ររពះរជរណណម�វរ។ 

រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបឯណនរតមាបវសសបររសគររជ ាសរបណមធរ�គ។ 

កបាឹមេបពរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វសនមេា�កណ�គសម� លគមួាជុបួបដនជន្េរកម៖ 

- រវុមបកណុណ�គ�ៈម�មស១៥ដវល� រេម គណណ�វ្១្ីឡនរកមេនពេក ្ឺមបែ�កាបវរ�វ

តមរករ្ហិ�វគរាមបណ�វ្កររមនលណៈរម្ា ១៥ដវល� រេម គណណ�វ្កនុជនលមស១

្ីឡនរកម េ៏ាា្�នាណ �៏ ប្ា បគ្ �៏ ណណម�វរ។ 
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- ជុេពព�ៈម�យបាបវមាណររណគ �មួាជុបួបែដលវបេលណេឡ្ ន្េរជបេលយាបវ

ែដលណុរវ្ផ្រ�ផាាពណគ រិណមធ បគ្ណកីផាតមានកររគៈដ ន្ណ�វ្ុសកណ បគ្ករេ្��

របារគតុ្រ ចរវុកបគមបលណកណនពណគ រណិមធេរចេលចេនេឡាេក។ 

- មវខកុបគចយាបវែដលមបមា ណររណគ �េបព ធ� រគរណមធរ��វៈបកណុណ�គ�ៈម�ជម�្ ក

សរមរគរគរេ៏ារនណរែប�មយា ្�គជ២០% េលកគប�ប័ា�ៈម�យាបវររេភកេកសជណរ

មា ណមគបសនរររណគ �េផ្្េកៀ�។ ្ុបគ�េផវមេបពរ�តរវប្បនរក�វាយា្ះវ ៈុ ារីសម្មបរា�ណ

នុជនលយាបវណម�វរ ែដល�រមតរឱ្មបនរកបគភ�បគមួាជុបួបរែប�មេកៀ�ផ្ែដ េរៀសវ្

កវា�ៈម�ារ គរិមបពណគរ័បឥបឹ្កេ សេា្នន។  

រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ បឹ្ររ្ឹ្ររសគកឥនរកេបពរែប�មេកៀ�តម 

ាបវសសបររសគររជ ាសរបណមធរ�គ បគ្តមរករ្ហិ�វគរាមប តមាន (១) កណស្

រររ័បឥកគប�ប័ា�ៈម�ជម�្ កលមរគ�េលមវខកុបគចយបាបវ បគ្មវខកុបគចេសរេផ្្េកៀ�តម

ែផបកសណមធនររាមប េដម្ីរមនល �៏ បណ�វ្ករគរេផាេ្ាា �គាបវេលមនរ (២)

ករបវផ្រ�ផាាឱ្វបសវីរេររដលគរវ្�លពណគរ័បឥក�រ�ណគជ� បគ្កកកួលខវសរ�តររសគខ�ួប

ណ�វ្កររកស�ៈម�កុបគចឱ្វបរ�ឹមរ�តរតមរករ្ហិ�វគរាមប។ 

៣.១.៦.ករ្រគរ្្ររីរណមធេត� � បគ្ែល្្ន� លគ 

 រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបេជចររកសសវីរីកែណសរមតលកេៀរជុ បគ្ក

ររររឹ�វេទៈបនាណ �៏ បឧសារណមធរគហិរ��វ េ៏ារបិណគរី�ួនកី បគ្នណគជ�រសគក គយ

ល័ារ្រគរ្្ែល្្ន� លគ រ�តរជវពរ�ត�រគបគ�្េ៏ាាា លគាុរីសនរកណរ ររីរណមធ បគ្ស� ប

នររគហិរ��វ បគ្េនតមរវ រណកមរ៊វបេត� �ក ន្�ន កេល្ន� លគណីក្ ែល្្ន� លគរ្រគររេភក 

បគ្េសវណមធរគហិរ��វបីមួា់ េដម្ីេា�េសជណវីះាកណរ រររុែខ រនប� ណគដឹណនុរណសួ្។ ក

ាបវរ�វររជ រ័ណ�េត� � ែជ្រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ បគ្ា�ណកកួលររជ រ័ណ�រ�តរេា�ក

រ�ត�រគបគ�្ួមរ� បនរជុបួបសប�ឹណេត� �ែដលវបលណគ សលគខគ�្�គាវ�វៈបកេា�ររីរណមធេត� � 

េ៏ាេផាេ្ាា �គរមួាវាកណរ ររីរណមធរររុែខរសគរណកមរ៊វប ែដលវបេផជមណរណសួ្

េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វេដម្ីរបិណគករ គ្ជុណន លេបព មបនររ�ឹមរ�តរ។  

 រណគែសវ្  ររជ ាសរបណមធរ�គរគបគ�្េេច ណ�វ្ត� ុ២០១៣ នាណ �៏ បរ្រគរ្្

ររីរណមធន� លគ បគ្ររតុ្កសមរ �រវណគ បគ្រគហិរ្កបេភរណមធមគប វបជវពរ�ត�រគបគ�្េល

រណកមរ៊វបមបររជ រ័ណ�ដនជមបែជ្ណ�វ្េសជណវីែណនុេនពេក។ ម ា្្េកៀ� កេា�ររីរណមធ

ែល្្ន� លគមបកផ្្សុ្តមរររ័បឥកនស័រា ែល្្ណបាវាេលខ ែល្្ន� លគតមាវីបាឺ

ែណ� (Internet) រេដម មគបរ�តរវបរ�� រ សមបរ គធបកសមុសរមួាេនេក្ា។ 

កមគបវបេា�កជវពរ�ត�រគបគ�្ បគ្រ�� រកេា�ររីរណមធែល្្ន� លគេផ្្់នុឲ្ក

រ្រគរ្្ររីរណមធេត� � បគ្ែល្្ន� លគរ្រគររេភកមគបវបេរចេលច បគ្រជនុឲ្វ�គរ គ្

ជុណន លេផ្្់។ រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ ្ួរុវចា្�នាណ �៏ ប ឧសារណមធរគហិរ��វ

ឲ្រ្រគរ្្ររីរណមធេត� � បគ្ែល្្ន� លគឲ្វបសមុសរ។ 
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រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបេន�ារុភ�ឺ កេលណេឡ្រសគររជ ាសរបណមធរ�គ

 ណ�វ្ត� ុ២០១៣ នាណ �៏ បរ្រគរ្្ររីរណមធន� លគ បគ្ររតុ្កសមរ �រវណគ បគ្រគហិរ្

កបេភរណមធ មគបវបជវពរ�ត�រគបគ�្េលរណកមរ៊វបេត� �ែដលមបររជ រ័ណ�េក។ រណគែសវ្  

នាណ �៏ ប វបជវពរ�ត�រគបគ�្វាកណរ រគហិរ��វរសគរណកមរ៊វបេត� �កុ្េនពតមាន

លគខគ�របិេរសណណមធេលខ៦៥៣ សររ.ាឧរជវពៈយកីុ១១ ែខេមស ត� ុ២០១៤ េ៏ាមប

កុ្ណុណ�គេរ�វជវពរ�ត�រគបគ�្េកៀ�ផ្។ 

ឯីករ�� រកេា�ររីរណមធែល្្ ណបាវាេលខ ែល្្ ន� លគតមាវីបាឺែណ� (Internet) ែល្្

ផ្្ សុ្តមកនស័រា ្ឺរសម��ណគជ�រសគរណសួ្មនៈផា ្ណនណមធកជរមកព បគ្ររជ ា

ែដបដីុសរតមជ្រគសវីរីករ�� រែល្្សវីស្។ មា្្េកៀ� ររេភកែល្្ន្េលេបព រវុ

ែមបរេរលេដររមនលជុណន លរសគរណសួ្សរមរគត� ុ២០១៣ បគ្ត� ២ុ០១៤ េឡា។ េ៏ា

ែឡណ ជុេពពែល្្តមាវីបាឺែណ� (Internet) រររេភកែល្្យធីេនតមកសវីណន  បគ្កកួល

វបកាបវបិ�រីះរ �៏ ភគវលួជេរា េរារណសួ្េររ្បឹ្រគរាណរបឥេនត� ុ

២០១៥ ន្មវខេបព។ 

ែផរណតមករុភ�ឺេបព ររជ ាសរបណមធរ�គ ស្្ឹម ស� រ័បមបសម��ណគជ�បឹ្កកួល

ខវសរ�តររ្រគរ្្ែល្្ន� លគរ្រគររេភក េដម្រីេ្�បជុណន លដលគយរ គករ�គ។ 

៣.១.៧.កររមនលជុណន លរីដីសម្កបេសដ�ណគជ� 

 កណុណ�គៈយ�សម្កបដី បគ្រ គ្រវណគណណគជុេពពសម្កបដីេសដ�ណគជ�កុ្ាសគ (កុ្

រសគបគ្កុ្យធីរ វបរបិណគ រណកមរ៊វបសម្កបដីេសដ�ណគជ� រ�តររ គ្ៈយ�ប�ួលសម្កបដី

រររុត� ុ គ្�ររគរីត� កីុ៦េទ�ៈម�ជុបួប៥ដវល� រេម គណណ�វ្មួារគណត បគ្ែណសរមតលក�ុេក្្

ៈយ�ប�ួលសម្កបដីេសដ�ណគជ�រី៥%ណ�វ្មួាត� ុ មណេនរ�ឹម១%ណ�វ្មួាត� ុរ គច គ្�ររគរីត� ុកី៧

�េទ េ៏ាមគបេា�កែរ្ែជណេទតមររេភកដុុេនពេក ្ឺសុេដដលគសម្កបដីេសដ�ណគជ� 

ែដលេា�ររីរណមធ៏ុដវពដុុណសគណមធរ្រគររេភក។ កាបវរ�វជ្រគសវីរីរគហិរ��វសរមរគក

រ្រគរ្្ត� ុ២០១៣ របិណគ កររ្ឹ្ករ្រគរ្្ បគ្កេណៀ្ជុណន លមគបែមបសេររបឥ 

េ៏ារបវររ្ឹ្កាបវរ�វជ្រគសវីរីសម្កប បគ្ររ្ឹ្ណគជ�ដុេណ កផវលគ បគ្រ្រគរ្្

ណគជ�សប្សម្កបរ្រគររេភកកុ្ាសគ ណ�វ្េរលេដររ្ឹ្ររសគកឥនរៈបកររមនលជុណន ល

រីណគជ�សប្សម្កបរ្រគររេភករ គ្ជនលយរ គករ�គ។  

នកគារ គេជ�កត� ុ២០១៣ ររជ ាសរបណមធរ�គរគបគ�្េេច កររមនលជុណន លរីដី

សម្កបេសដ�ណគជ�ែដលរួសានេរលេលណែល្ជុបួប៦ត� ុ េនមបកាឺ�យា រេនេក ្ា

ែដលណ�វ្េនពមបរណកមរ៊វបសវរជុបួប៤៣ េសធបឹ្ៈផាដីររីរណមធជុបួប២៩៤ ៤៥១ រគ�ត ៈបៈផា

ដីែដលវបជវពណគជ�សប្ជុបួប ៧៨៩ ៧៧៥ រគ�ត (�ួេលខេបព មគបះរគរហ�ន លរណកមរ៊វបែដល

រធ បែផបកេមេករ។ 

កាឺ�យា រណ�វ្កររមនលជុណន លរីដីសម្កបេសដ�ណគជ� នុឲ្ករ្រគរ្្ដីសម្កប

មគបមបររសគកឥនរ បគ្វ�គជុណន លជនលយរ គកដ�។ រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ បគ្រណសួ្ 
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ស� រ័បពណគរ័បឥ ្ួរុវច បគ្ររ្ឹ្ាបវកៈបកររមនលជុណន ល េដម្ឲី្ុសរតមស� បនរ

េសដ�ណគជ�ណ�វ្ររេកសណម�វរ។ 

រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបរុភ�ឺ កររមនលជុណន លរីសម្កបដីេសដ�ណគជ� រ�តរ

វបណុណ�គេ៏ាេសជណវីរនបដុណឹ្រសគះរ �៏ ភគវល េលខ៨០៣ សរណ ជវពៈយកីុ៣១ ែខ

ឧសន ត� ុ២០០០ ែដលតមសធ �ីៈបលគខគ�េបពម�បវីរុនចរសគរណសួ្ណសគណមធ វកក ររមចគ 

បគ្េបសក បគ្រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបជវពេទេា�កវា�ៈម� បគ្ណុណ�គៈយ�ប�ួលដី

សម្កប េ៏ារ�តរណុណ�គរី០ េទ១០ដវល� រេម គណណ�វ្មួារគណតណ�វ្មួាត� ុតមររេភកដី 

�ុរបគ បគ្ភនមគសរសវ បគ្កណុណ�គេរលេរលែដលរ�តរររគេផវមាណៈយ�ប�ួលរី ២េទ៤ត� ុ ែផរណ

េលររេភកដុុ។ រណសួ្ណសគណមធ វកក ររមចគ បគ្េបសក បគ្រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ

វបរេ្��្ណនណមធកាបវរណសួ្ េដម្ាីបវរ�វរាវែបវណគជ�កេបពរ�តរានសរន� ាេ៏ាមបក

លុវណ បគ្នរសធវរ្សធ ចេលរប រេជ�ណេកសណ�វ្ករ គន្ណុណ�គាររេភកដី ែដលរ

សម��ណគជ�រសគរណសួ្ណសគណមធ វកក ររមចគ បគ្េបសករ�តរសគណាេៀរជុ បគ្កមគបមបសមប  

បគ្មេា្វាណ�វ្កជវពាបវរ�វ។ េ៏ារគបគ�្េេចបនរកលុវណេបព ះរ �៏ ភគវលវប

េជចបនរេសជណវីរនបដុណឹ្េលខ៦៦០សរណ ជវពៈយុកី២២ ែខសីន ត� ុ២០១៤ េលខ១១៣០ 

សរណ ជវពៈយុកី០១ ែខ�វល ត� ុ២០១២ បគ្េលខ១១៨៥ សរណ ជវពៈយុកី១៥ ែខសីន ត� ុ

២០១៤ េដម្សីរមតលណគជ�កររមនលជុណន លណ�វ្ែផ�ណេបព េ៏ាណុណ�គគឱ្រវណគណណគ១០ដវល� 

រេម គណណ�វ្មួារគណត រ គ្ៈយ�ប�ួលដីសម្កប គ្�ររគរីត� ុកី០៦េរកាជវពណគជ�សប្ណ�វ្

�ៈម�៥ដវល� រេម គណណ�វ្មួារគណត ណ�វ្មួាត� ុៈបៈផាដីែដលវបាបវបិ�ឱ្បនសតា បគ្

េណបេឡ្១ន្ាេៀ្ះលគត� ុររគរីត� ុកី៦�េទ េ៏ាមគបេា�កែរ្ែជណេទតមររេភក

ដុុេនពេក។ 

ាបវរ�វេរលកណរ យធីនជវ្ត� ុ២០១២េបព រណសួ្ណសគណមធ វកក ររមចគ បគ្េបសក បគ្

រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបែណសរមតល្ណនណមធកាបវរណសួ្េ៏ារុនបដុរន្វប

េា�កេៀរជុបី�គរ គាី បគ្វបជវពណុណ�គៈយ�ប�ួលររបវរនា រគ។ 

ែផរណតមករុភ�ឺេបព ររជ ាសរបណមធរ�គ បឹ្របវរគបគ�្បនររអភបនរ - បឹ្ស្្មឹ 

សម្កបដីេសដ�ណគជ� បឹ្នុមណបនរររសគកឥនរេសដ�ណគជ�ស្�មរនបរ�គ ។ 

៣.១.៨.កររមនលជុណន លរីកាបវបិ�ផ្រ�ផាាពណគ រណិមធ 

 ររកសមួេលខ១០០៣ សររ.ររណ ជវពៈយកីុ២៨ ែខា�ន ត� ុ២០១២ រសគរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្

រគហិរ��វសវីរីកផវលគេសវសធណនរសគរណសួ្រ័�ិមប រ� គ្ររក១ វបែជ្ ”ាបវបិ�

ឲ្រណសួ្រ័�ិមបាបវរ�វររមនលជុណន លរីណៈរមេសវសធណន េដម្ីរ វ្ណររេយរបរយរ គក

រ�គ។ តមតះ្ឧរសម�័បឥនិរគៈបររកសមួន្េលេបពវប�រមតរឲ្រណសួ្រ័�ិមបររមនល

ជុណន លរីកាបវបិ�ឲ្ផ្រ�ផាាពណគ រិណមធតមមេា្វាេផ្្់ ដនជរ ” តមវា ណន  

តមមេា្វាដឹណរហិន ប តមររ�ីស តមន� ណគផ្រ�ផាាពណគ រិណមធ...” ។   
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តមកេា�សរបណមធេលវាកណរ រនណសវរសណមធនរកត� ុ២០១៣ បគ្កគសេដត� ុ

២០១៤រសគា្�នាណ �៏ បរ័�ិមប បគ្េស�កស្បរ បគ្វាកណរ ជុណន លែដលររមនលវប

រីណៈរមេសវសធណនរររុត� ុ២០១៣ ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច រណសួ្រ័�ិមប

មគបកបគវបររមនលជុណន លរីកាបវបិ�កផ្រ�ផាាពណគ រណិមធតមវាណន  ពណគ រណិមធ

តមមេា្វាដឹណរហិន បេផ្្់  តមររ�ីស បគ្តមន� ណគផាាពណគ រិណមធ ឱ្វបសម 

ុសរេនេក្ា ។  

 េ៏ាេរ�វេបព រណសួ្រ័�ិមប ្ួាបវរ�វតមខ�ឹមសៈបររកសន្េលេបពឲ្កបគែ�

មបររសគកឥនរខ�សគ។ 

 េន�ា�របឹ្ជុណវ ជន្េល  រណសួ្រ័�ិមបសនមេា�ករបិណគ បគ្កកួលស� លគ រគ�រ

មគបកបគររមនលជុណន លរីកផ្រ�ផាាពណគ រិណមធជនលយរ គកដ�រគ�រវណដែមប េ៏ាស

ជ្រគេបពេករែ�េជចឲ្ាបវរ�វ េរារណសួ្រវុកបគវបេៀរជុបី�គរ គាីណ�វ្ករ្រគរ្្ររមនល

ជុណន លរីកផ្រ�ផាាពណគ រិណមធ  បគ្ជុណន លេបព ណប�្មណមបកររមនលរីស� រ័បេផ្្់

ផ្ ដនជរសលរណក្ ែផ�ណរបឥ៏រេដម ែដលរេរ�វេា�ឱ្ា�គយគរបមបករ គ្ជុណន លេបព

េរជបែផ�ណ បគ្េា�ឲ្រណសួ្មបករគវណណ�វ្ករ្កុឱ្ា�គយគរបមណេា�កសវុររជ រ័ណ� បគ្រ គ្

ជុណន ល។ 

 ែផរណេលករុភ�ឺេបព ររជ ាសរបណមធរ�គ បឹ្របវរគបគ�្បនររអភបនរ ។ 

៣.១.៩.កាបវរ�វជុាជបវសរមរគ្េរម្រ គបគេយ្ 

ាបវរណឹ�្េលខ២៧៦ ាបរណ.រណ ជវពៈយកីុ៣១ ែខា�ន ត� ុ២០១២ រសគះរ �៏ ភគវល សវីរី

កែរ្ែជណូណកបជុាយរ គក� ណគរ�គតមរុរនណ ៈបជ្រគសវីរីរគហិរ��វសរមរគករ្រគ

រ្្ត� ុ២០១៣ រ� គ្មរត១ ែជ្ ូណកបជុាយរ គក� ណគរ�គ ែដលមបែជ្េនណ�វ្

ជ្រគសវីរីរគហិរ��វសរមរគករ្រគរ្្ត� ុ២០១៣ រ�តរែរ្ែជណតមរណសួ្បីមួា់ តមស� រ័ប

ររនណគររែរលបីមួា់ បគ្តមរុរនណៈបជុ�គ� ណគ េសដ�ណគជ�ៈបម�គកយរ គក ែដលណ�វ្េនព 

រ�តរវបែរ្ែជណកឹណរវណគជុាមគបកបគែរ្ែជណជុបួប ៥ ៦២៨ ៩២៦លបេៀល េ៏ា

មួមបរុរនណ៦៥ ជុាជបវណ�វ្កាបវរ�វ្េរម្មបកឹណរវណគជុបួប ១៣០ ០០០លបេៀល។  

តមកេា�សរបណមធេនា្�នាណ �៏ បយរ គក (នាណ �៏ បសរររ�គរ�វគក បគ្រ្រគរ្្

រុណវ ល) ររជ ាសរបណមធរ�គរគបគ�្េេច កជុាជបវណ�វ្កាបវរ�វ្េរម្សរមរគ

ក គារ គេជ�ក២០១៣ រសគនាណ �៏ បសរររ�វគរ�វគក បគ្រ្រគរ្្រុណវ លៈបរណសួ្េសដ�ណគជ� 

បគ្រគហិរ��វ វបាបវរ�វេលសរីូណកបជុាែដលវបណុណ�គ នុឲ្កាបវរ�វជុា

រររុត� ុមគបវបរ�ឹមរ�តរសមុសរតមជ្រគ។ រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ ្ួែណនុា្�

នាណ �៏ បយរ គកឲ្ាបវរ�វយរ គកឲ្វបរ�ឹមរ�តរតមជ្រគសវីរីរគហិរ��វរររុត� ុ។ 

រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបរុភ�ឺ ជុាជបវសរមរគ្េរម្រ គបគេយ្ណ�វ្

ក គារ គេជ�កត� ុ២០១៣ វបាបវរ�វេលសជ្រគរគហិរ��វជុបួប ៨៧ ៧២៩ ១៣១ េៀល ្ឺរវ ល

មណរីកេៀរជុេររ្យរ គកមគបកបគេន�ា�រកុ្ុសក្េទបឹ្ស� បនរៈបកាបវរ�វរណគែសវ្  
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រសគ្េរម្រគហិរ្កបសរររ�គរ�វគក េ៏ាេរលខ�ពជុាររេភកេបពមបនររុ

វជគរនា បគ បគ្មគបរជដឹ្មវប េរាររសគបេរមគបេា�កកនក�គេក ្ឺរជេា�ឲ្ះុ្ សាពដលគក

ាបវរ�វ្ េរម្កុ្េនព។ 

៣.១.១០.កាបវរ�វណគជ�លកឥណមធសធណនមគបុសរតមែផបក 

 ាបវរណឹ�្េលខ១០៥ ាបរណ.រណ ជវពៈយកីុ១៨ ែខ�វល ត� ុ២០០៦ សវីរីលកឥណមធ 

សធណន រ� គ្មរត៧ វបែជ្ “ះលគណគជ�លកឥណមធរ�តរាបវរ�វឱ្វបរ�ឹមរ�តរតមបី�គរ គាី 

េដម្ីធនឱ្ណគជ�លកឥណមធសធណនររររឹ�វេទររណរេ៏ា�ម� នរ នរាវ�វគាមិ សមាមិ 

បគ្កររណួ�ររែរ្េរចេលច”។ សះជែណនុេលខ០០៦ សររ ជវពៈយុកី២២ ែខរ គជ�គក 

ត� ុ២០០៧ សវីរីកេៀរជុែផបកលកឥណមធត� ុ២០០៨ បគ្ត� រុបវរនា រគរសគរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្

រគហិរ��វ រ� គ្ជុណវ ជ II វបរបិណគ “ះលគ្េរម្ជុាែដលរ�តរាបវរ�វតមរ គាីសរសវ 

បី�គរ គាីលកឥណមធ រ�តរណ�គរតកុ្ាសគតមលុ៏រគលុេ៏ារហ�ន លណ�វ្ែផបកលកឥណមធ។ ណណី

មគបមបណ�គរតណ�វ្ែផបកលកឥណមធ មគបរ�តរវបាបវបិ�ឲ្េា�ណគជ�លកឥណមធេឡា េរាសមី

ស� រ័បាបវរ�វណគជ�លកឥណមធ រ�តរកកួលខវសរ�តរេលះលគវ�វនរាសណមធ ែដលបឹ្េណ�េឡ្េ៏ា

ាេរ�វ”។   

 តមកេា�សរបណមធេលតះ្ែផបកលកឥណមធ បគ្វាកណរ សវីរីកាបវរ�វ

លកឥណមធសធណនរររុត� ុ២០១៣រសគរណសួ្ែផបក ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច 

រណសួ្ែផបកេា�កាបវរ�វណគជ�លកឥណមធេលកកគចណវុរ ន្ក័ (Desktop) ណវុរ ន្ក័ (Laptop) ររីបា័ 

រ�ន�នណនរី �វក គយល័ា េាីក គយល័ា បគ្កនឯណស មបកឹណរវណគសវរជុបួប 

៦.៤៧០.៥៥០.០០០េៀល មគបុសរតមែផបកលកឥណមធរររុត� ុេនេឡា េ៏ារែ្�រីក

េដចៈយ�រលណកណនាបវរ�គមណេា�កេដចៈយ�ណ�វ្ុសកណ។ 

រុស័ាេរ�វេបព រណសួ្ែផបក ្ួាបវរ�វឱ្រ�ឹមរ�តរតមខ�ឹមសៈបាបវរណឹ�្ន្េល

េបព។ 

េន�ា�រជុេពពកេលណេឡ្ន្េល រណសួ្ែផបកវបរបិណគបឹ្េលណកគសេដ

ាបវរ�វេនត� ុរនា រគ។  

ែផរណេលករុភ�ឺេបព ររជ ាសរបណមធរ�គបឹ្រគបគ�្បនររអភបនរររបវេកៀ�។ 

៣.១.១១.កាបវរ�វណគជ�លកឥណមធសធណន 

 េដម្ីររ្ឹ្ណគជ�លកឥណមធសធណនររររឹ�វេទររណរេ៏ា�ម� នរ សមនរ ក

ររណួ�ររែរ្ នរែ�មួាៈបបី�គរ គាីលកឥណមធ កធនឲ្សេរមជវបបនរនរសប្ុសុៈជ 

្ណេបា្នរ បគ្ររសគកឥនរណ�វ្ដុេណ កលកឥណមធកណគក្បឹ្កុបគច សុណ គ្ េសវណមធ 

បគ្េសវកីររឹណា។ េដម្ីាបវរ�វណគជ�កកុ្េបព រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបេជចបនរ

ាបវរណឹ�្ េលខ១០៥ាបរណ.រណ ជវពៈយុកី១៨ ែខ�វល ត� ុ២០០៦រសគះរ �៏ ភគវលណម�វរ សវីរី

លកឥណមធសធណន បគ្សះជែណនុេលខ០០៦សររ ជវពៈយកីុ២២ ែខរ គជ�គក ត� ុ២០០៧ រសគ

រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ សវីរីកេៀរជុែផបកលកឥណមធត� ុ២០០៨ បគ្ត� ុរបវរនា រគ។ 
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ររកេបពរបិណគ  ះលគណគជ�លកឥណមធរ�តរាបវរ�វឲ្វបរ�ឹមរ�តរតមបី�គរ គាី េដម្ីធនឲ្ណគជ�

លកឥណមធសធណនររររឹ�វេទររណរេ៏ា�ម� នរ នរាវ�វគាមិ សមាមិ បគ្ររណួ�ររែរ្

េរចេលច”  បគ្មគបាបវបិ�ឲ្មបរ៏ជគន�ជុេពពករុែរ្្េរម្េទរ្េរម្�នជ់ 

េដម្រីេហ� េសកេដចៈយ�រសធណន ស�រមតរតមសគកឥគសេរមជរសគខ�ួប” បគ្រ� គ្ជុណវ ជកី

III េរ�កី៤ វបែជ្ “រ�តរររមនលផវវុ�រមតរកែដលស�គ�ណ�វ្ររេភកដនជរ�  េរាមបលណកណន

រេជ�ណេកសដនជរ�  សុសេដៀ្រ�  រុវជគរ�តររហ�ន លណ�វ្រណកមែ�មួាែដលេេឡន�លកឥណមធ 

េដម្េីា�ណគជ�លកឥណមធែ�មួាេលណ បគ្ឡន�លកឥណមធមួាជុបួបែដលមបនរររនណគររែរល ស

ុសេដៀ្រ� រ�តររហ�ន លរ� ររណកមាុមួា េេ ណហ� រគលកឥណមធសរមរគេា�ណគជ�លកឥណមធែ�មួា

េលណ“។  

    តមកេា�សរបណមធេលែផបកលកឥណមធ បគ្វាកណរ ាបវរ�វលកឥណមធត� ុ២០១៣ រសគ

រណសួ្រ័�ិមប ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច ណ�វ្ែផបកលកឥណមធមបជុបួប១៨្េរម្

ែដលមបកឹណរវណគសវរជុបួប៤១ ២៦១ពបគលបេៀល ណ�វ្េនពមប០៥្េរម្រ�តរាបវរ�វរ គាី

សរសវេដចៈយ�ាបវរ�គ បគ្១៣្េរម្រ�តរាបវរ�វរ គាីសរសវេដចៈយ�ណ�វ្ុសកណ។ រាវែបវេនណ�វ្

វាកណរ ាបវរ�វណគជ�លកឥណមធ រណសួ្វបាបវរ�វណគជ�លកឥណមធជុបួប១៦០្េរម្ ែដលមបកឹណ

រវណគសវរជុបួប៤០ ៧០៧ពបគលបេៀល េទតមរ គាីសរសវដនជន្េរកម៖ 

- េដចៈយ�ណ�វ្ុសកណ ១៨្េរម្មបកឹណរវណគ................ ២៧ ២៨២ ៧០០ ០០០េៀល 

- រគេររពៈយ�១៤១្េរម្មបកឹណរវណគ...........................១៣ ៤១៥ ០០០ ០០០េៀល 

- សា្ គ�ៈម�០១្េរម្មបកឹណរវណគ..........................................៩ ៤០០ ០០០េៀល  

ររកែដលរណសួ្រ័�ិមបេា�ករុែរណ្េរម្លកឥណមធ េដម្េី្ជេជចរីកេដចៈយ�

សធណនេនព េ៏ាសែ�រណសួ្មបកខ�ពន�បនរសមប េរររវសគមួាជុបួប ររសគបេរ

្រុកាបវរ�វកេដចៈយ�រធណនេនព េា�ឲ្មបកខ�ពន�សមប សរមរគដុេណ កក

រសគរណសួ្។ 

េនណ�វ្វាកណរ ាបវរ�វលកឥណមធ បគ្សុណវុ ឯណសកនក�គ កជុាេវពរវម�ណ�វ្ត� ុ

២០១៣ រសគរណសួ្ែផបក ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច រណសួ្រវុវបររមនលផវវុ

ណគជ�លកឥណមធជុបួប៧ រណ�វគ មបកឹណរវណគជុបួប ៥៧៩ ១៤០ ០០០ េៀល ែដលស�គ�េនណ�វ្

ររេភកដនជរ�  សុសេដៀ្រ�  េដម្ីេា�លកឥណមធែ�មួាេលណ។ 

 កាបវរ�វែររេបព រជនុឲ្កាបវរ�វណគជ�លកឥណមធសធណនរវុកបគវបលរ។ ដនេជ�ព 

រណសួ្រ�តរាបវរ�វតមខ�ឹមសៈបាបវរណឹ�្ បគ្សះជន្េល ឲ្មបររសគកឥនរ ។ 

េន�ា�រេទបឹ្ជុណវ ជន្េលេបព៖ 

- រណសួ្រ័�ិមបវបរបិណគ បគ្កកួលស� លគ រគ�រមបកាបវរ�វណគជ�លកឥណមធមប

ករគេររពៈយ�េរជប េ៏ាសែ�សមប មួាជុបួបាុរណសួ្រ�តរកររុវជគ បគ្រនា បគរវុរជ

្រុកេដចៈយ�ររណួ�ររែរ្រសធណនវប េរពពកេដចៈយ�ររែរ្រសធណនេររ
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ានេរលាន។ េកពរយា្រណសួ្វបបគ្ណុរវ្ខគ�ខុាបវរ�វេទតមរ គាីសរសវលកឥណមធឲ្

វបរ�ឹមរ�តរររេសេឡ្។ រណសួ្រ័�ិមបកកួលាណាបវសសបររសគររជ ាសរបណមធរ�គ 

បគ្ខគ�ខុាបវរ�វតមខ�ឹមសៈបាបវរណឹ�្េលខ១០៥ាបរណ.រណ ជវពៈយកីុ១៨ ែខ�វល ត� ុ២០០៦ 

បគ្សះជែណនុេលខ០០៦សររ ជវពៈយុកី២២ ែខរ គជ�គក ត� ុ២០០៧ ។ 

- រណសួ្ែផបកវបរុភ�ឺ កេរលបេយវារសគនាណ �៏ បបីមួា់េន

ា្�នាណ �៏ បែផបក បគ្រ គក្ស� បរ�គស�គ�គ មបេរលបេយវាខវស់រ�  ឯីេរលេរល 

ែដលផ្រ�ផាាាបវរ�វណាខវសរ� ែដ េករនា �៏ បផ��គផ� គ្ បគ្រគហិរ��វ (្.រ.រ.ររ ៈបរណសួ្

ែផបកមគបរជាបវរ�វណគជ�លកឥណមធរឡន�លកឥណមធវបេឡា។ ជុេពពកាបវរ�វណគជ�លកឥណមធេន

ត� ុ២០១៣ រណសួ្ែផបក ណាវបាបវរ�វតមកសេរមជណ�វ្ែផបកលកឥណមធរររុត� ុ២០១៣ 

ផ្ែដ (កគ �៏ កឯណនរេលខ ១៤៦/សររ.លស ជវពៈយុកី២៨ ែខា�ន ត� ុ២០១២ រសគរណសួ្

េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វរ។ 

ែផរណេលករុភ�ឺ ររជ ាសរបណមធរ�គបឹ្រគបគ�្បនររអភបនរកេបពររបវ។ 

៣.២.យរ្្រគ្្្រ៍តយរដបលកា ណគេ្យចរាត 

៣.២.១.កជុាមគបសមុសរតមជុ�គ� ណគេសដ�ណគជ�ៈបម�គកយរ គក 

រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ វបេជចររកសសវីរីក៏ណគឱ្ាបវរ�វជុ�គ� ណគ 

េសដ�ណគជ�ៈបម�គកយរ គកះរធបី េខ�វ បគ្រណក្  ុសកណ រ� គ្ឧរសម�័បឥ២ រុរនណ២១ ្ណបី២១៣ 

វបាបវបិ�ឲ្េខ�វ ណាដនជររិមបាីរវុរ គច ាបវរ�វម�គកជុាយរ គករសគខ�ួបឲ្វបសម

ុសរតមកណុណ�គរសគរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ ណ�វ្េនព ៖ ាបវ្ណបី ២១៣១ សវីរី

សុណ គ្ារ ាបវ្ណបី២១៣២ សវីរីកេៀរជុែណលមរារ បគ្ាបវ្ណបី ២១៣៨ សវីរី

សុណ គ្េផ្្់េកៀ�។ ឯី រុរនណ៦១ )៦១៥២ (ណ�គរត កជុាេលក ែយកុ រួសរវលារ 

បគ្រវសក។ 

តមកេា�េ�សវេលសុណវុ ឯណសលកឥណមធេនេខ�វជុបួប០៤ ្ឺេខ�វណុរ គ្រម ណុរ គ្ាុ  

រណេជព បគ្េខ�វណិល ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច ររណ្ររកបសគកឥ បគ្

ាភគវលរគហិរ��វេខ�វវបាបវបិ�ឲ្សលេខ�វ បគ្មបាីរវុរ គចេខ�វមួាជុបួបាណយរ គករុរនណ 

៦១ ្ណបី ៦១៥ ាបវ្ណបី ៦១៥២ មណជុាេលកស្ស គ្ារ រ្ ស� ប ផ�នរ 

េទរ គច។ 

េ៏ាសកជុាមគបសមុសរតមជុ�គ� ណគេសដ�ណគជ�ៈបម�គកយរ គក វបេា�ឲ្

រាពពលគដលគេរលបេយវារគហិរ��វ បគ្�ួេលខៈប្ណបីជុាណ�វ្វាកណរ រគហិ

រ��វន�វពរប� ុ្ មគបរគ�រវណដ។ 

 រុស័ាេរ�វេបព សលេខ�វ មបាីេសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ បគ្ា្�នរែដលាបវរ�វ

្េរម្ជុា្ួាបវរ�វតមររកសសវីរីក៏ណគឲ្ាបវរ�វជុ�គ� ណគេសដ�ណគជ�ៈបម�គក

យរ គកន្េល។ 
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េន�ា�របឹ្កេលណេឡ្េបព សលេខ�វវបឯណនរ បគ្វបឲ្មបាីេសដ�ណគជ� បគ្

រគហិរ��វរររវុរគនណារមួារណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ េដម្ែីណនុាបវរ�វឱ្វបរ�ឹមរ�តរ

តមជុ�គ� ណគេសដ�ណគជ�ៈបម�គកយរ គក។ 

ែផរណតមករុភ�ឺេបព ររជ ាសរបណមធរ�គ បឹ្របវរគបគ�្រីរអភបនរ ។ 

៣.២.២.កមគបវបរ�គតុ្ា�ណរ្រគរ្្្េរម្េដម្តីម៏បកសុណ គ្ 

ររកសេលខ ៣៨១ ររណ .សររ/ ២០១០ ជវពៈយុកី១៥ ែខមគយវន ត� ុ២០១០ រសគរណសួ្

េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វសវីរីក៏ណគឲ្េររេសៀរេភលកឥណមធសវីរីកាបវរ�វរ គធប បគ្រករ្ហិ�វគ

សវីរីលកឥណមធសធណន រ� គ្រុរនណកី២ ជុណវ ជ៣.១៤.៨ វបរបិណគ៖ រកនេទករ�ត�

រគបគ�្ណគជ�សប្សុណ គ្មបកសធវ្សធ ច េ៏ាសណតវ កុ្ងាែដលមគបរជដឹ្វប

មវបេរលររគេផវមក។ ដនេជ�ព �រមតរឲ្មបករ�គតុ្ា�ណរ្រគរ្្្េរម្េដម្ីេា�ក

រ្រគរ្្កីតុ្្េរម្ បគ្រ�ត�រគបគ�្សណមធនររររុៈយុរសគ “ា�ណកកួលក”។ ា�ណរ្រគរ្្

្េរម្រជររវ្�លេនណ�វ្ា្�នរលកឥណមធ សរកីររឹណារុនច សររវ្�លែដលមបរុនច

មណរីស� រ័បាបវរ�វលកឥណមធ។ ា�ណរ្រគរ្្្េរម្រ�តរេា�វាកណរ ររររុាុរីរអភបនរ 

បគ្រប ែដលេណ�មបេឡ្ណ�វ្េរលាបវរ�វក។ 

តមកេា�េ�សវសរបណមធេលសុណវុ ឯណសលកឥណមធេនេខ�វជុបួប០៤ ្ឺេខ�វណុរ គ្រម 

ណុរ គ្ាុ រណេជព បគ្េខ�វៈររែរ្ ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច េខ�វកុ្េនពរវុវបរ�គ

តុ្ា�ណរ្រគរ្្្េរម្ េដម្តីម៏បកស្ស គ្រសគា�ណកកួលក បគ្េា�វាកណរ

រអភបនរជុេពពកស្ស គ្សុណ គ្ារ ផ�នរ...េឡា។ 

េ៏ាសករវុវបរ�គតុ្ឱ្មបា�ណរ្រគរ្្្េរម្ រជរេរ�វនុឱ្កវា

�ៈម�រសគ្ណនណមធកររ្លគកកួលសុណ គ្រវុមបមនល �៏ បជ្សគលសគ េរាសុណ គ្រជ

ខវសរ� គ្រេជ�ណេកស បគ្មប វ្ណនរមគបសនរលរ។ 

រុស័ាេរ�វេបព សលេខ�វ ្ួែណនុា្�នរលកឥណមធ បគ្ា្�នរាបវរ�វលកឥណមធ ឲ្

មបករ�គតុ្ា�ណរ្រគរ្្្េរម្ េដម្តីម៏បះលគករសគា�ណកកួលក បគ្ះលគ

រប ែដលេណ�មបណ�វ្ាុឡវ្េរលាបវរ�វក ររមកុ្ះាកណរ  បគ្េា�វាកណរ ាុរី

រអភបនររនប� ណគដឹណនុររររុ។ 

េន�ា�របឹ្កេលណេឡ្េបព សលេខ�វវបឯណនរ េរាសប្បឹ្េៀរជុក

េបពនេរលន្មវខ។ 

៣.២.៣.កជ្រណ្រហីិ�ៈម�រលណមធ សមប  រ គកក  បគ្េរ្គ្ជរណសុណ គ្ 

រណសួ្េៀរជុែដបដី ប្នរបីាណមធ បគ្សុណ គ្ វបេជចររកសេលខ៧៦ររណ/ដ.ប.ស 

ជវពៈយុកី០២ ែខណបិ ត� ុ១៩៩៩ សវីរី�ួនកី នណគជ� បគ្ជនសម�័បឥរសគមបាីេៀរជុែដបដី 

ប្នរបីាណមធ សុណ គ្ បគ្សវ គេយដីេខ�វ រណក្  បគ្�ួនកីនណគជ�រសគរវ ក គយល័ា

េរកមឱវក រ� គ្ជុណវ ជ ២ វបណុណ�គឲ្មបាីរ�តរជ្រណ្រហីិ�ៈម�រលណមធ សមប  រ គកក  បគ្

េរ្គ្ជរណសុណ គ្ ែដលែររររតលតមេខ�វ រណក្ ។ 
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តមានកេា�េ�សវសរបណមធេនេខ�វជុបួប០៥ ្ឺេខ�វណុរ គ្រម ណុរ គ្ាុ រណេជព ៈរាលគប 

បគ្េខ�វេសៀមះម ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច មបាីេៀរជុែដបដី ប្នរបីាណមធ 

សុណ គ្ បគ្សវ គេយដីេខ�វកុ្េបពមគបវបជ្រណ្រហីិ�ៈម�រលណមធ សមប  រ គកក  បគ្េរ្គ្

ជរណសុណ គ្េក។ 

េ៏ាសកខណនបមគបវបជ្រណ្រហីិ�ៈម�រលណមធ សមប  រ គកក  បគ្េរ្គ្ជរណ

សុណ គ្នុឲ្ករ�ត�រគបគ�្ បគ្វា�ៈម�េល្េរម្ជុារសគាភគវលរគហិរ��វ បគ្

ររ័ណររកបសគកឥគរវុមបមនល �៏ បជ្សគលសគេឡា េរា�ៈម�ៈប្េរម្រជខ�សគរ្

�ៈម�កីផារណគែសិ្ ។ 

រុស័ាេរ�វេបព សលេខ�វ ្ួែណនុមបាីេៀរជុែដបដី ប្នរបីាណមធ សុណ គ្ បគ្

សវ គេយដីឲ្ជ្រណ្បនររហីិ�ៈម�រលណមធ សមប  រ គកក  បគ្េរ្គ្ជរណសុណ គ្កវណសរមរគរ

មនល �៏ បណ�វ្កវា�ៈម�្ េរម្ជុារសគខ�ួប។ 

េន�ា�របឹ្កេលណេឡ្េបព សលេខ�វវបឯណនរ បគ្វបសប្ បឹ្ែណនុមបាី

េៀរជុែដបដី ប្នរបីាណមធ សុណ គ្ បគ្សវ គេយដីឲ្េៀរជុជ្រណ្រហីិេបព។ 

៤.  យររតសតាតេទេល៍ លសឌរងសយរអសរ៍ាតសរអសរ សសរស៍សណចក 

ែផរណតមលកឥផលៈបកេា�សរបណមធសរមរគក គារ គេជ�ក២០១៣ បគ្នេរលណប�្ មណ ររជ ា

សរបណមធរ�គណ�គសម� លគេេច ជុណវ ជខ�ពន� បគ្ាបវសសបរសរបណមធមួាជុបួប ែដលររជ ា

សរបណមធរ�គវបេលណេឡ្ រ�តរវបរណសួ្ ស� រ័ប ដ�វលះរធបី េខ�វ ដ�វលមនល �៏ ប បគ្

ា្�នរពណគរ័បឥននខគ�ខុាបវរ�វែណលមរ្ ួឲ្ណ�គសម� លគ បគ្េក�សេស ឯីជុណវ ជមួាជុបួបេកៀ�េន

ែ�របវេណ�មបេនេឡា ររក ៖ 

៤.១. ករុេរចក�រ�ណគជ�សេររបឥន ជ្រគសវីរីរ គេសាបណមធៈបជ្រគសេររបឥវបណុណ�គឲ្ា�ណ

ររគរបឥ សន� ណគក�គកវណរ�តរ៏ណគលគខគ�ររកសសេររបឥេទតមករម គ្ េរលេរល បគ្កីណែប�្ ែដល

ដ�វលសេររបឥវបណុណ�គ។ តមកេា�សរបណមធេលរហីិេបធ ពរណកមរ៊វបសរររសែដលវបជវពរហីិ 

បគ្លគខគ�រនបដុណឹ្រសគដ�វលសេររបឥជុេពព េលណ េលណុសី នាណរណកមរ៊វប សរររស

បីមួា់ឲ្មណ៏ណគលគខគ�ររកសរបឥ បគ្រ គ្រវណគរបឥរររុែខ រររុត� ុ េនា្�នររបឥ ររជ ា

សរបណមធរ�គសេ្��េេច ណ�វ្ត� ុ២០១៣ មបរណកមរ៊វបជុបួប៦០៩ ណ�វ្ជុេម ២ ៣៩៥ រណកមរ៊វប

មគបវបមណ៏ណគលគខគ�ររកសរបឥរររុែខ បគ្រររុត� ុ២០១៣េក េកពរីដ�វលសេររបឥវបេា�

លគខគ�លឹុណសវីរីកររកសរបឥ មួាេលណ រីេលណ សរីេលណ រែប�មេកៀ�ណាេ៏ា ណារណកមរ៊វប 

សរររសកុ្េនពមគបាណជគ�វកវណ៏ណគមណ៏ណគលគខគ�ររកសរបឥ េដម្ីរុេរចក�រ�ណគជ�សេររបឥ

ឲ្វបសមុសរតមជ្រគសវីរីសេររបឥែដ។ 

៤.២. វាកណរ សរបណមធរសគសរបណឯណះរ្៖ សរររសរ គបគេយ្កុ្ងា ែដលវប

េា�សណមធនរររីរណមធ មបក�រ�ណគជ�៏ណគវាកណរ រគចរ��វរររុក គារ គេជ�កបីមួា់រសគខ�ួប

រនបសរបណឯណះរ្សរមរគេា�សរបណមធុសរេទតមជ្រគែដលវបណុណ�គជុេពពសរររសែដល

មបលណកណនរ គបគជ�័ារីណ�វ្ជុេមលណកណនរ គបគជ�័ារី្ឺ (១រផលររររុត� ុសរររសមបជុបួប
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ររគរីរីពបគលបេៀលេឡ្េទ (២រ រករ្សណមធសវរមប�ៈម�ររគរីរីពបគលបេៀលេឡ្េទ (៣រ

បគេយរគណរេរមកមបជុបួបររគរីមួាានណគេឡ្េទ បគ្ះលគ្េរម្រ គបគេយ្ែដលមបលណកណន

សម្�វគរ្រគររបគ េរាវបជវពេបធ ពេនរណកមររឹណាាភគរអភបរណម�វរ េពល្ឺសរររសែដលមប

លណកណនរ គបគជ�័ាដនជេបពរ�តរមបវាកណរ សរបណមធរសគសរបណឯណះរ្។ ណ�វ្ត� ុ២០១៣ នាណ �៏ ប

សរបណមធសរររសៈបា្�នាណ �៏ បរបឥ៏ វបជវពេា�សរបណមធេលសរររសែដលមបលណកណន

រ គបគជ�័ា រ�តរមបវាកណរ សរបណមធរសគសរបណឯណះរ្ជុបួប១៤០ េេចមបសរររសជុបួប១៦ 

រវុមបវាកណរ សរបណមធរសគសរបណឯណះរ្េឡា។ 

៤.៣. កររមនលរបឥាជលបរករ្៖ េរលកណរ ៈបកររមនលរបឥេលាជលបរករ្វប�រមតរឲ្

ម� សគាជលបរករ្រុេរចរ័�ិមបាជលបរករ្ ជវពរហីិ ៏ណគលគខគ�ររកស បគ្រ គ្របឥ។ កាបវរ�វ

ររមនលរបឥាជលបរករ្េនមបណរមគ�េនេឡា េ៏ាសា�ណររគរបឥមួាជុបួបមគបវបផវលគរ័�ិមប

ាុរីាជលបរករ្ មគបមណជវពរហីិរបឥាជលបរករ្ មគបមណររកសរ គ្របឥេលាជលបរករ្ បគ្ា�ណររគ

របឥមួាជុបួបេកៀ�វបជវពរហីិរបឥាជលបរករ្ជួេរា រាវែបវមគបររមមណរ គ្របឥ។ 

៤.៤. ករ្រគរ្្ា�ណររគរបឥតមររេរាក៖ ជ្រគសវីរីសេររបឥ បគ្ជ្រគសវីរីរ គេសាបណមធ

ជ្រគសវីរីសេររបឥ វបណុណ�គ ា�ណររគរបឥតមររេរាកមបក�រ�ណគជ�៏ណគលគខគ�ររកសស

េររបឥរនបដ�វលសេររបឥរេៀ្ះលគត� ុយា ្ាឺ�រុផវ�េនៈយុកី៣១ ែខ�វល។ ជុបួបកឹណរវណគ

េរាករ�តរណុណ�គេ៏ាដ�វលសេររបឥ រនា រគរីវបរគបគ�្ បគ្រគនណារមួាា�ណររគរបឥ ស

ា�ណ�ុ្ បគ្រវណគជុេណចេទតមររេភក បគ្តមមវខរររីរណមធែដលរ�តរណុណ�គេ៏ាររកស

រសគរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ។ កណរមគ�របឥេលរវណគជុេណចេរាករ�តរណុណ�គរស�គរបវ

សរមរគានេរលមួាណុណ�គ៣ែខ ៦ែខ សមួាត� ុ ា�ណររគរបឥេលរវណគជុេណចររេរាករ�តររ គ្របឥ

េបពរេៀ្ះលគែខតមេរលេរល ែដលណុណ�គេ៏ាដ�វលសេររបឥ។ តមកេា�សរបណមធ ររជ ា

សរបណមធរ�គសេ្��េេច ន្េរជបម�បវីរបឥ៏ ៈបសនរបឥ៏ខណ�  បគ្េខ�វននវបជវពររមនល

រវណគរបឥដលគររីរណមធ �៏ បែដលស�គ�េនេរកមករ្រគរ្្រសគខ�ួបាា លគ េពល្ឺម� សគររីរណមធ �៏ បរវុ

វបេទរ គ្របឥេនដ�វលសេររបឥេនពេក។ 

៤.៥. ករុេរចក�រ�ណគជ�ជវពរហីិសេររបឥសរររស៖ ជ្រគសវីរីសេររបឥសរររស 

ណុណ�គ េរការីជវពរហីិេនរណសួ្ពណគ រិណមធជួេរា សរររសរ�តរសួះបគេទជវពរហីិេនដ�វល

សេររបឥណ�វ្ាុឡវ្១៥ៈយ។ុ ណ�វ្ណណីមគបវបេទជវពរហីិេកេនព ដ�វលសេររបឥរជេា�កជវពរហីិ

ររគតុ្រីេរលែដលសរររសរ�តរេទជវពរហីិ េរាកជវពរហីិែររេបពសរររសរ�តរមបកកកួល

ខវសរ�តរជុេពពរវណគរណកុ្ាសគររគតុ្រីកលរ គេជ�កែដលវបណុណ�គ។ រាវែបវ តមកេា�េ�សវ

សរររសជុបួប២៨៨ ែដលវបជវពរហីិេនរណសួ្ពណគ រណិមធណ�វ្ត� ុ២០១៣ ររជ ាសរបណមធរ�គណ

េេច មបសរររសជុបួប១២៩ វបមណរុេរចក�រ�ណគជ�ជវពរហីិេនដ�វលសេររបឥ ឯីជុបួប

សរររសេនសលគរីេបពរវុមបររភររបិណគជ្សគលសគេឡា។  

៤.៦. កររកសរបឥរសគសរររស៖ ក៏ណគលគខគ�ររកសរបឥរណរររុែខ រររុត� ុេន

ដ�វលសេររបឥរ�តរេា�េឡ្េ៏ានររ�ឹមរ�តរ បគ្ជ្សគលលគ េរារ� ាគកសរររសរ
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ា�ណកកួលខវសរ�តរកុ្ុសក្ជុេពពមវខជ្រគ ររសគបេររ័�ិមបមួាមបកែណ�្ រប�ុ។ តមកេា�

សរបណមធ ររជ ាសរបណមធសេ្��េេច មបសរររសមួាជុបួប វប៏ណគលគខគ�ររកសរបឥ

េ៏ាររកស�ៈម�លណគកររ្�ៈម�កីផា បគ្រណកមរ៊វបមួាជុបួបេកៀ�វបររកសរបឥមគបរ�ឹមរ�តរ បគ្

សមុសរេលរបឥក�គកវណ។   

៤.៧. កររមនលរបឥតមររេរាក៖ កររមនលរបឥតមររេបពរជររររឹ�វេទវបេរចេលច

លវពរតែ�ររីរណមធ �៏ បកុ្ងារ�តរវបជវពរហីិាបវម័�របឥរ�ឹមរ�តរ។ ដ�វលសេររបឥ មប�ននកី

រុេឍបា�ណររគរបឥ ណុណ�គរបឥ បគ្៏ណគរហ�ន លររីរណមធណ�វ្រហីិាបវម័�របឥ។ រាវែបវតមកេា�សរបណមធ 

ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច ររីរណមធ �៏ បមួាជុបួបមគបកបគរ�តរវបរហ�ន លេទណ�វ្រហីិាបវម័�

របឥេនពេក។ 

៤.៨. កតម៏បេលកេរររវសគកុបគចនុជនលេរកមររាបវេររពរបឥ៖ នាណ �៏ បររ្ា

ៈបា្�នាណ �៏ ប្ា បគ្ �៏ ណណម�វរ មប�ួនកីនណគជ�េា�កតម៏បសមប  រ គកក  បគ្កុបគចរ្រគ

ររេភកែដលកកួលវបកាបវេររពរបឥននតមកគសេដែដលវបណុណ�គ បគ្រ�ត�រគបគ�្េលកេររ

រវសគេ៏ាមួកុ្កជវពេទរុេរចនណគជ�តម៏ប បគ្ឃ� ុេមលរាជគៈ�បាិរ សលណកណនមិ្ ម� ល

តមរិររីរណមធ �៏ ប សពណគ រិណមធននុសរតមបី�គរ គាីជ្រគរាមប។ រាវែបវតមកេា�សរបណមធ 

ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច រវុមបឯណស សវាកណរ  សណុណ�គេរ�វ ែដលរជរបិណគ

នាណ �៏ បេបពវបេា�ករ�ត�រគបគ�្តម៏បេលកេរររវសគសមប  រ គកក  បគ្រ��វធ�វេដមកុ្

ងាែដលវបនុជនលេ៏ារបឥ បគ្រណររបាវណរសគដ�េនពេឡា េ៏ាររ្ឹ្ររសគកឥនរក

ាបវរ�វាបវកសរបណមធេរកាេរលរេហ� ចកុបគចរ គច។ ា្�នាណ �៏ ប្ា បគ្ �៏ ណណម�វរវបកកួល

ស� លគបនរកាឺ�យា រមួាជុបួបណ�វ្កេបព េកពរីមបកខគ�ខុននេដម្ីរុវចររសគកឥនរៈបក

រ្រគរ្្កុបគចនុជនលេរកមររាបវេររពរបឥឱ្េរររវសគវបជុកគសេដ បគ្តមលណកខណ� ររាបវេររព

បីមួា់េនពណវី។ កបាឹមេបពេេចមបបនររអភបនរមួាជុបួបដនជន្េរកម៖  

 ណ. វបរបវផ្រ�ផាាបនររករ្ហិ�គវរាមបននដលគរ គស័ាឯណរបពណគរ័បឥ តមាន 

កែជណផាាបនរេសៀរេភម្�វេកសណរសរបណមធពណគរប័ឥបឹ្ (១រករ្រគរ្្កុបគចែដលរ�តរេលណែល្របឥ

បគ្រណ (២រករ្រគរ្្ឯណស រហីិ្ណេបា្ ណុណ�គរត បគ្រ័�ិមបេផ្្េកៀ�សវីរីកនុេជច

បគ្នុជនល (៣រាបវកសរបណមធេរកាេរលរេហ� ចកុបគចរី្ា (៤រកនុជនលរេវ ពរសប�តម

ររររេរសបរកលគណ បគ្ (៥រករ្រគរ្្កុបគចែដលរ�តរវបេលណែល្របឥបគ្រណ។ 

 ខ. វប៏ណគឱ្ដុេណ កា្�នរសរបណមធ្ ាជុបួប៦ ែដលវបររគេផវមកេផាេ្ាា �គ

ាបវេលមនរកុបគចនុជនលេរកមររាបវេររពកុ្េបពររគរីត� ុ២០១៣មណ េ៏ាេាវ �សុនបគេល

រ គស័ាក�គេដ បគ្ណុរវ្ដុេណ កររ្ីណនររ្រដណវ រគេទរ គស័ាេផ្្េកៀ�។ សមសនរណ�វ្

ា្�នរសរបណមធ្ាេបពមបកជនលួមរីម�បវីរុនចៈបនាណ �៏ បររ្ាមួាជុបួបផ្ែដ។ 

ជុេពពរវ ា្�កន�បគ្ា្�កររនណគររែរលននេនព កេផាេ្ាា �គាបវេលមនររ�តរវបេា�ររបវ

រនា រគ  ររគេសសេលមវខកុបគចយបាបវេនេរលមបកនុជនលយធីសេផាេទ��គារប។  
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 កបាឹមេបព ា្�នាណ �៏ ប្ាបគ្ �៏ ណណម�វរ បឹ្ខគ�ខុររ្ឹ្សម��នររែប�មេកៀ�ណ�វ្

កាបវរ�វកេបពតម (១រាបវសសបររសគររជ ាសរបណមធរ�គ (២ររករ្ហិ�វគរាមប បគ្ (៣រ

ាវកឥសរសវេណៀ្ជុណន លានេរលមា្ម២០១៤-២០១៨ រសគះរ �៏ ភគវលណម�វរឱ្កបគែ�មប

ររសគកឥនរ េកពរីកេា�សរបណមធេរកាេរលរេហ� ចកុបគចរី្ារកយធី បគ្មបេរកាគ�នរខ�សគ 

ររគេសសេលរ គបគេយ គ្ប បគ្ឯណសគកឥគរវ្�លមួាជុបួបែដល�រមតរឱ្មបនរកបគភ�បគ កផ្រ�ផាា

កនលុកនលា កសរកាលគរ� េទរ គចេទមណ បគ្កជនលមួរីែផ�ណពណគរ័បឥ”។ 

៤.៩. ករ្រគរ្្ររីរណមធាភគរអភាជលបរ��វ៖ ររកសរសគរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វសវីរីក

រ្រគរ្្ររីរណមធាភគរអភាជលបរ��វ វបរបិណគ ករ្រគរ្្ររីរណមធាភគរអភាជលបរ��វមបេរល

រុណ្ េដម្ីរុវចឲ្មបកាភគរអភាជលបរ��វមួាែដលមបនរកវណជគ�វ បគ្កកួលាណវបតមាន

ករ�ត�រគបគ�្្េរម្ររីរណមធាភគរអភាជលបរ��វ រ្រគរ្្្េរម្រគហិរ��វ ្ណបីាភគរអភាជលបរ��វ 

បគ្កេា�សរបណមធេលកាបវរ�វណគជ�សប្កគច លណគ បគ្រេ្�បកុបវណជគ�វរសគា�គយគរបណ�វ្ករ គបគេយ្

េលាជលបរ��វ។ តមកេា�សរបណមធ ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច រណកមរ៊វបមួាជុបួបវបេា�

ររីរណមធេ៏ាមបកផវលគររជ រ័ណ�ររីរណមធរ�ឹមរ�តររីរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ។ កបាឹមបឹ្

េបពែដ ណាមបរណកមរ៊វបមួាជុបួបេកៀ�ែដលវបបគ្ណុរវ្េា�ររីរណមធ រវុមបររជ រ័ណ�ាបវបិ�រី

រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វេនេក្ា។ 

៤.១០. កណ�គរតជុណន លយរ គកដ�៖ រករបិកនេទៈប្ណេបា្សធណនណុណ�គ  កណ�គរត

ជុណន លយរ គករ�តរែផរណេលមនល �៏ បសលណរ័រ� សដីកជុណន លរសគររ័ណរណសួ្ ស� រ័ប ះរធបី 

េខ�វែដលវបេៀរជុរហិន បេទឲ្ា្�នាណ �៏ ប�នររ�គ េដម្ីេា�កេផាេ្ាា �គ។ រាវែបវតមក

េា�សរបណមធ ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច ជុណន លមួាជុបួបមគបរ�តរវបណ�គរតេ៏ាែផរណេល

មនល �៏ បសលណរ័រ� សដីកជុណន លរសគររ័ណេនេក្ាេ៏ាសរណសួ្ ស� រ័បមួាជុបួប�នជ 

មគបររមេា�សលណរ័រ�ជុណន លមណឲ្ា្�នាណ �៏ ប�នររ�គ។ ណណីកុ្េបពពណគរ័បឥបឹ្ររេភក

ជុណន លមួាជុបួបែដលវបេណ�មបេនេរលេណៀណជវ្ត� ុ េរារររេភកជុណន លែដលររបគែ�េា�

បគា័�ណមធ�ួេលខដនជរ៖ ជុណន លរីលុេាៀ្េលសៈបារតរវនរវណគ ជុណន លរីណៈរម�នរ ជុណន លរី

រ គសមនរេរក្ បគ្ខា្ គជុណន លមួាជុបួបេកៀ�េនេណៀណជវ្ត� ុ បគ្ជុណន លរីប�ួលកីតុ្ែដលានរ

រ�គៈបណម�វរវបរហិន បររកសូណកបមណឲ្ា្�នាណ �៏ ប�នររ�គេរា រាវែបវរណសួ្ ស� រ័ប

មួាជុបួប�នជមគបររមេា�សលណរ័រ�ជុណន លមណឲ្ា្�នាណ �៏ ប�នររ�គ េរាែដល�នរ

រ�គរ�តររ្កុជគ�វេា�កណ�គរតឲ្វបកបគេរលេរលេនេរលរគករហីិជវ្ត� ុ។ រប េបពររសគបេរ

ា្�នាណ �៏ ប�នររ�គមគបវបណ�គរតរជុណន លេកេនព បឹ្នុឲ្មបកវ�គរ គ្ជុណន លយរ គក

រ�គ េរពពសជគរវណគវបរ គ្ជនលេរក្រសគដ�ជួេរា។ 

៤.១១. កកនក�គ បគ្កណ�គរតជុា៖ រេរលកណរ  ករហិន បរណ�ិគេរណរវណគេទ

ា្�នាណ �៏ ប�នររ�គរ�តរវបណុណ�គឱសបវករ�ឹមៈយកីុ៣១ ែខា�នៈបត� ុសេររបឥ។ តមកេា�

សរបណមធ ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច ករហិន បរណ�ិគេរណរវណគេទា្�នាណ �៏ ប�នរ 

រ�គេនែ�មបនរាឺ�យារ បគ្មគបកបគសមុសរ ដនជររណ�ិគេរណរវណគមួាជុបួបែដលវប េវព 
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ផាាជួេរារវុកបគវបេា�កកនក�គ បគ្ណ�គរតជុាកបគេរលេរល រណ�វគេរណរវណគមួាជុបួប 

ែ�្ែ�វបរហិន បេទ�នររ�គេា�កកនក�គេនេរកាៈយឱុសបវក រគករហីិ ែដលរ្�ឲ្មបក 

ណណសាពរណ�វគេរណរវណគ បគ្លុវណណ�វ្ករនណសវររគករហីិរររុត� ុ។ ររជ ាសបរណមធរ�គសេ្��

េេច រកនេទ រណ�វគែដលវបរហិន បេជចរីា្�នាណ �៏ បយរ គក ណាដនជររី� ណគដឹណនុរណសួ្

េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ វបេា�េទតមកលរ គេជ�កណុណ�គ (រ�ឹមៈយកីុ៣១ ែខា�ន ៈបក គារ គេជ�ករ។ រាវែបវ

េនមបរណ�វគមួាជុបួប�នជ ែដលរ�តរកកនក�គជុាររុវជគនិរគរមួាបនរសណកីរ័រ�រ្រគររបគ 

េ៏ាេរររវសគូណកបែដលេនសលគណ�វ្ត� ុ។ 

៤.១២. កេា�រហីិសេរភ័ណ� រករ្សម្�ិគដ�៖ សះជែណនុរសគរណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វ

សិីរីកែណសរមតលេា�រហីិសេរភ័ណ� រករ្សម្�ិគដ�វប�រមតរឲ្រ្រគរណសួ្ស� រ័ប បគ្សលះរធបី

េខ�ិេា�រហីិសេរភ័ណ� លមរគ�សរមរគត� ុ២០០៤ ឲ្វបរ៏ជគន� េដម្កីវណរត� ុេរលសរមរគក

េររេរេាៀររហីិសេរភ័ណ� ត� ុ២០០៥ បគ្េនរិត� ុជេន� ព០៥ត� ុសិីរីកេណបេឡ្ បគ្យាជវពៈប

រករ្សម្�ិគដ�។ រាវែបតិមកេា�សរបណមធ ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច ា្�នរេរររវសគ

រករ្សម្�ិគដ�មួាជុបួបរវុវបាបវរ�ឲិ្វបេរចេលចតមក�រមតរន្េលេបពេក េ៏ាា្�នរ

មួាជុបួបេនែ�មបកាឺ�យា រណ�វ្កេា�រហីិសេរភ័ណ� ត� ុេរល េរាខ�ពេកៀ�ាឺ�យា រណ�វ្ក

េៀរជុតះ្េររេរេាៀរកេណបេឡ្ បគ្យាជវពៈបរករ្សម្�វគដ�។ 

៤.១៣. កេា�រ័ណ�សម� លគណមធសគកឥគេលរករ្សម្�ិគដ�៖ រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វែ�្ែ�

វបេជចលគខគ� បគ្សជែណនុេផ្្់ែណនុឲ្រណសួ្ ស� រ័ប ដ�េលនាគក �៏ ប បគ្សល

ះរធបី េខ� ិ ែដលរា្�នរេរររវសគរករ្សម្�វគដ�រ�តរេា�រ័ណ�សម� លគណមធសគកឥគេលាជលបរករ្ 

ែដលវបបគ្ណុរវ្ស�គ�េនេរកមករ្រគរ្្រសគខ�ួបឲ្វបរ្រគជុបួប បគ្តរគរ័សរររេយរបរ

េដម្ីធនវបបនរនរ្ គ្រ្្ បគ្នរុសរជ្រគៈបរករ្សម្�វគកុ្ងាេនព។ រាវែបវតមកេា�

សរបណមធ ររជ ាសរបណមធរ�គសេ្��េេច រន�មណដលគត� ុ២០១៣េបព រករ្សម្�វគដ�មួាជុបួប

េនែ�រវុកបគវបេា�រ័ណ�សម� លគណមធសគកឥគជួះលគេនេឡា។ 

៥. េសជណ�គសសាតដ ស 

លកឥផលៈបកាបវរ�វជ្រគរគហិរ��វសរមរគករ្រគរ្្ត� ុ២០១៣ វបរ ចឲ្េេច ះរ �៏ ភគ

វលណម�វរ េា�ឲ្សេរមជវបបនរណុេណ បេសដ�ណគជ� ៧,៤% េលសរីករ្ណណរ ែដលវបរឹុ្កវណណ�វ្ជ្រគ

រគហិរ��វសរមរគករ្រគរ្្ត� ុ២០១៣ មបែ� ៧% រាវេ� ព ររមកុ្សេរមជវបបនរកក�គរប�ានរ

រណីរណណ�វ្ររតរ្១%ណ�វ្មួាត� ុ ែដលេា�ឲ្េរលេដក�គរប�ានររណីរណរសគះរ �៏ ភគវលសេរមជ

វបមវបេរលេដាភគរអភបរសរស្រ�្ រ។ 

តមានកផវលគាបវសសបរែណលមរបនរជុណវ ជខ�ពន�នន បគ្កេជចផាាវាកណរ សរបណមធរ

សធណនររបវរនា រគមណេបព ររជ ាសរបណមធរ�គណ�គសម� លគេេច ា្�នរ្សរបណមធនន វប

ាណជគ�វកវណ៏ណគខគ�ខុាបវរ�វែណលមរបនរាបវសសបរសរបណមធ្ ួឲ្េសុជសេស េកពរីជុណវ ជមួាជុបួបេន

មគបកបគរ�តរវបាបវរ�វឲ្ររេសេនេឡាណាេ៏ា។ ររជ ាសរបណមធរ�គស្្មឹ ា្�នរ្សរបណមធ
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កុ្ងាបឹ្របវខគ�ខុាបវរ�វែណលមរបនរះលគណ្�ពន�កុ្េនពឱ្វបលរររេស បគ្កបគេរលេរល េរា

េរៀសវ្វបបនរករបវេណ�មបណ្�ពន�ដែដល់ររបវេទេកៀ� េដម្ជីនលមួជុែណណយា្សណមធណ�វ្ក

ររ្ឹ្ករ្រគរ្្រគហិរ��វសធណនឲ្វបកបគែ� ឹ្ មុ បគ្ររណរេ៏ាររសគកឥនរខ�សគ។ 

ណ�វ្រ គរកេបពែដ រណសួ្េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបេា�វាកណរ េរររនប សេចតជអ្�ចរេស

រាគេាេរិ រហរសិ ែសស ាណរដចមសតគងស្រពះរជ្ណណច្ររ េលលកឥផលកាាគកណគជ�

រគហិរ��វ ែដលវបណេេចបនរណុរវសន�្ រសគរណសួ្ ស� រ័ប សរររសសធណន បគ្មបាីរុនច បគ្

វបេា�លគខគ�រ�គរ គធបករ គប័ាដ�វល េដម្ីែណលមរណុរវសន�្េលកាបវរ�វបី�គរ គាីរគហិរ��វ ែដលរណសួ្

េសដ�ណគជ� បគ្រគហិរ��វវបណេេចណ�វ្ករ្រគរ្្ កេរររវសគជុណន ល ជុាយរ គកដ� ជុណន លមគប

ែមបសេររបឥ ក�រ�ណគជ�រ គ្ជុណន លជនលយរ គកដ� បគ្ករ្រគរ្្រករ្សម្�វគដ�រសគរណសួ្ ស� រ័ប 

សរររសសធណន បគ្មបាីរុនច េដម្ាីបវរ�វឲ្មបររសគកឥនរតមបី�គរ គាីរគហិរ��វ ជ្រគសវីរី

រររ័បឥរគហិរ��វសធណន បគ្ជ្រគសវីរីរគហិរ��វសរមរគករ្រគរ្្រររុត� ុ េរាវបជម�្រនបរណសួ្ 

ស� រ័បពណគរ័បឥ ដនជរ៖ រណសួ្កុនណគកុប្រមួាដ�សន ររឹកឥសន បគ្ាាគកណគជ� ា្�នរររតុ្ាុេរ

រវណលួា បគ្ររជ ាសរបណមធរ�គ េដម្ីរ�គករបវ។ 

កបាឹមបឹ្េបពែដ ររជ ាសរបណមធរ�គមបរុេបឍយា្មវ�មុ រណសួ្-ស� រ័ប ា្�នរពណគរ័បឥនន 

បគ្សធណរបកុ្ងាបឹ្របវជនលមួផវលគម�គស� រនេលវាកណរ េបព ររមកុ្ផវលគកេលណ

កឹណជគ�វជុេពពលកឥផលសេរមជវប ែដលរណតវ រុវចឲ្ររជ ាសរបណមធរ�គរបវខគ�ខុរេ្�បសម��នរ

ករសគខ�ួបររណរេ៏ាសីលាមិរ គរិរីរន សុេដេលណណម�សគ វ្ណនរសរបណមធឲ្ុសរតមសវ្ គ៏

សរបណមធសធណនៈបររពះរជរណណម�វរ ររមកុ្សវ្ គ៏�ុរបគ បគ្ាបវរ�គ េដម្ជីនលមួជុែណណ

ណ�វ្កណស្ បគ្ាភគរអភររេកសរ�គររណរេ៏ាជីនរ។ 
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