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ជំពូក ១ 
ស �នពា ពរ  

១- េសចក�ីសេង�ប ៖  
ឆា ២០១២ គជឺឆា ទី៥ ៃនកានអនុវតអទ�ទ�សវ䴨ុអ�កត កាកដទី២ ាបសរារដ ភិបដ�លកមកា ាន

លបាប�រតយភា សៃនាមអុៃ  និងគុបិត� ិុ ាបស  សេម�ចអគ�មហេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដមមន�ីី

ៃន្រពះជច្យយម្រជ។ 

មាទដ�យដ�នះ កាាបងរប�ងរេន�ដា លុននសវនងិា លុនលបង លុតនបនបនបការ អះជទស យា នងិជកា

ភនុដ�យដាតុតុដលាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ នងិ�នទទ លបាា�ធ�េសនាបិុបលាសាអបកាាាសិាមិ ាអកា

លបៃរ នងិ�នទទឆា ២០១២-២០១៣ និង�ដេាទិស��សលៃបនអនុវឆា ២០១៣-២០១៤ � េុម្ី ាី�ះបបន ងងឱ�យេរយី

សមិទ��ដតុដស�លម䴨បនជនជវៃន ា៏ លុ䴨ជកាលបមលដ�វ�នលនមុិ�យបដ ទស្នន�េ�ដេបប� លបរមឈងាត នងិ

កានជគត䴨ាា�តដា�ដេបទយិ�ទធនធដ៍ល ជយិ�សសកា�រដនអទសនធគនាះុ៏ៃន ៃុមាាបសសេរ�ចនយកាដ�រ�� ី

� េុម្ីជលុីនជស័តាា�ងកា�ាេប䴨ជ䴨ាា�ានជស័តាជតអទ�ទ�សវ  នងិ�ដេាទិស��នអនុវបនវ��ឆា បនប ប ងឱៃនដាាតនលបឈា

លាាឡា  �េនងតអទ�ទ�សវ䴨ុអ�កត កាកដទី២ ាបសរារដ ភបិដាម��ជ។ 

នាតន�យដមរតឆា ានាងមា�នះ �បេ�ឈះបីជបនរបលបទះនលនរងសស� ុាង�ះះុទា��េាាករ ដា លុននសវ 

បនលសបនា តយបយ䴨ីអងតខមិថអនាហលុ ុដសបរ ហធទី២ៃនតខាប� ឆា ២០១២ ��តមបករ �ខុរមរត䴨នរន លុ䴨ជ �ខុរា

បុ បងាាយងយមាាយងឆា ងាាយងស� ាឺាយ ាុាករ ដ លា�䴨ះាមត� ដគីារ រជនភីា�យរាៃលយតនងា�េធទិុា�សេមរបា

ទ� ត�ាេងាតតានានងិឧុរាៃនត័។ា�ហេតាង�ះះុទាបន�ាេុ ៃនមរង�ទេ ាុ��䴨អងា លុននសវាា�ងសបរ ហធទី៣ៃនតខានជ䴨�ិកា

��លស�ា�កះតរា �ខុរមត� ដគីារ។ ទនបមនង�នះបករ �ខុរតុដរបនងទា�ភា�ង លុ䴨ជ�ខុរាបនប តៃនត័ាាយងធា

លយះនជ�ាា�េធេទុា�សេមរបានិងទ� ត�ាេង។ លយមឈងយសស ិុ���លកមឥទ�យិដបន្ដយីនជបុរហិា�នុស�នងិ�ស ដុា䴨ិន

យិភយ�លា តុដ��មិនឈនៃនយលបាុលបជ តុ�លកមកាខិុខលបងតលបងាបសលាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ នងិ

�នទទ តមកាតតននងិុលមងទិស ា៏ លុ䴨ជនជជនកា� ាីេតុបយ ងៃនលបសិទ�យាបសរារដ ភបិដ នងិ�រត

ៃនកា䴨លដារមុ៏សាមិយលីគបលាសរងទស ប័ន ឣជជ ធាមលដរដ ន ាងាៃា ងលបរបឣនអធ នងិលបជាសិាាទលឈងលប�ទស 

លយមឈងកាារម䴨តតាយៃីុគលភិនឌ្នធ បន�ធ�េងឱ�ដិុ ាមិាសិាមិ ��តុៃនកា�ាេន�កេងគរាងឱាុសៃា ដ។ ជា

តសវងលសតនា លុននសវឆា ២០១២�នះ យិុតមនតុៃនយមិនលបលាុៃីន�លឡះធមិជុិ ាទ៏ស នយ�ដិុ ាមិាសិាមិ ជារម

ៃនាលមិុដ៍ទលឈងលប�ទស។ �តេងបនរ អះលសតនា លុននសវ�ដេៃ�បុីសាអប ២,៥១លនហុ តុដៃនទិនា�ដជមធឱម

䴨នរន ២,៨៧២ុ/ហុ �រតទទរដបាជៃត�ដសាអបលបៃត ៧,១៤លន�តន នងិលសតនា លុនលបងឆា ២០១២-២០១៣ 

�ដេៃ�បុីលបៃត៤៩៦.០០០ហុ តុដៃនទិនា�ដជមធឱម៤,៣៥ុ/ហុ �រតទទរដបនបាជៃត�ដសាអប䴨នរន

២,១៥៤លន�តន។ សាអបឈងា លុននសវនិងា លុនលបង �តេងនអនុវបន�ដេៃ�បុីសាអប៣,០០៧លនហុ �រតទទរដ

បាជៃត�ដសាអបលបៃត ៩,២៩លន�តនលសតន នងិទិនា�ដមធឱមលបយឆា  ៣,១១៧ុ/ហុ។ លុ�䴨ាះុអដឱយ�ស្�ង

��សដលបៃត៣លន�តនងរា គិុជលសតនជង ៤,៧លន�តន �ដេសឆា មអន ៣៩១.០០០�តនលសតន និងខ�សជង

មធឱមគ១០ឆា ានាងមាលបៃត១,២លន�តនងរា តុដ�នះជ�ជគ័តមរតធកស។ កាយិ�ទធនធលទនលជន

ក កាតស�ងាាប�䴨នា�ទសសមលសប � េុម្តីា�េ�្យ��វតលនលបជាសិាា�លបេលបសាា�ងកា�ធ�េលបយដនប្ាមិ ក 

ាយអងលុតនបន �តេាកាយ ង�អស�អដ យិ�សសកាបននអនុរកាាយិ�ទធនធលទនលជន�ដេុ កលសតនយ ងសាមិ��

តមាសិរដ នទស នតីធ មត� ដភិនឌ្ាសិាមិានងិតលសាសិាា ៃនជឣាទេ កាយិ�ទធនធេាយន័�នងលបសិទ�ិយៃនកា�លបេ

លបសីា កាយិ�ទធនធ�លប�ប�ធេបយលា   កាយិ�ទធនធបនវយល    នងិកាយិ�ទធនធយាីនជធទី�សររ អះ ក��្ងល�ទេុ។ា   



2 
 

កា�ធ�េប� រទិវតលសានងិកា�ាេប䴨ទស្ននាិ䴨នសិាវ �រតៃនាសិាា䴨លដារមលុតនបននអនុ រយ ងសាមិ។ 

 ត�ាផរ តុដ�ដ䴨�䴨រយកីាសលម�䴨សាមិយាបសលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទនា នងិលាសរងា ទស ប័ន

េាយន័�ាា�ងកាានអនុ រ�ឡដន�យបតាបសរារដ ភបិដាាា�ងកាាអរ�ដិុ ាមិលសតននងិន�䴨រងរាាបននងាយអងារាា

䴨�លមេនគរាឲឱាុសៃា ដ។ 

䴨�េះ ការម�្ និង កឧសវហាមិសះនល ា៏ៃនកា�ាេន�កេង�ដេសឆា មអន។ ជារមភនមាុដ�យដ

ប䴨ន�ប្នាកាាបងរប�ងរេន�ដ កឆា ២០១២-២០១៣�នះាទទរដបន�ដយ ងដ៍។ 

ត�ាា�ដិុាមិលសតន លុ䴨បន�ាេបរបះង�ដេា ��ឆា ២០១២-២០១៣�នះា ាម��ជៃនុិ�ាាជង៤,៧លន�តនា

លសតនាលុតនជលបៃត៣លន�តនងរាាសលៃបប�លមេឲឱកាន�䴨រ។ាជកាាុសៃា ដកាន�䴨រងរាាម��ជាយអងសស ិុ��

�ដេននិា កា�ាេន�កេងជដរបា �រត��ឆា ២០១២ា ងរាាម��ជលបៃត២០មអនឺ�តនា លុតនបនន�䴨រ�េកន៥៧លប�ទស 

ាា�ងខតនតុដលុមលុីៃសទី១ឆា ២០១៣ាងរាាម��ជលុតនបនន�䴨រ៩៥េន�តនារ䴨�េ�ហេត។ 

�រតតកា�ដិុ ាមិសុ���ាម��ជជយិ�សស �ឡ លាបី នងិបា្ៃីនកានជនុ រនធគរាាុសៃា ដ  �រត�ធ�េកា�លប�ប

�ធេប�ដិុាមិសុ�យឆីា ២០០៨ ុដឆា ២០១២ �យេរថ�ដិុាមិ�ឡថត䴨អះលបៃត ០,៨៦% លាបីថត䴨អះ ៤,៧៦%។ 

កាថត䴨អះ�នះគាឺ បករ ដមាយីមរតត�ាាធ �រតទាកា�លបេលបស�លគរងតនរាា�ង�ដិុាមិាសិាមិនរសឲឱកា�លបេ

លបសាៃា ង�ឡា លាបី (��ឆា ២០១២ាកាភវ�ារស�រត�ឡាលាបីៃន䴨នរន១.១១៧.៣៤៣ហុា �សិេនង៣៥,៤៩%ា ��ខ

តនតុដកាភវ�ារស�រតលតុទ័ា-�ឡតនរៃន䴨នរន២.០៣០.៩០១ហុ �សិេនង៦៤.៥១%)។ាកា䴨ិន មបា្ីយឆីា ២០០៨ 

ុដ ២០១២ ៃនកា�ាេន�កេងយ ងះា ងាហលុ ុដ ៣៦% គយឺ ី១៦,៩២លនា្ដ ុដ ២៣លនា្ដ។ 

䴨�េះ ក䴨ិៃ�នវតធ លុ䴨ជ ��ស៊ល ទ� ត䴨នប ី ក�រេហលបត�ា��្ងល និង䴨កា។ដ។ ាយអងៃនកាារា䴨�លមេន

ជបនវបនប បជដាាតនលគ�ទា និងជដាាតនានជនិ�យគះា ុុល䴨 មធឱម និងធ។ គរាាុសៃា ដថ មាុដឆា ២០១២ ៃ�ប

ុីរ អះ��ស៊លទលឈងលប�ទសៃន䴨នរន ២៨០.៣៥៥ហុ គ�ឺាេន�កេង ៣១,៥% �លប�ប�ធេប�េនងឆា ២០១១ ាា�ង�នះាកា

ភនិឌ្ានជស័ត��ស៊លលគ�ទាាៃនកាានជនឌ្នធតមសនប�ះមរតគរាងឱយបឣាមិតធ។ 

ានជស័តៃលយ�រេាយអងតុលុតនជនងឱៃននិានវាយសលៃបកាលគបលគងធនជនៃលយ�រេ នងិកា�លបេលបសធនជន

ៃលយ�រេុដលបជនលាីលា តមាតនាតតទលមងៃលយ�រេ។ ាតន�យដលបមាទដនងឆា ២០១២�នះាសាមិយរ�រេជ

䴨កាស�លម䴨បនសាអប䴨នរនា៨០.៦៩៣ហុ ាា�ង�នះាា ដុបដៃលយ�រេរបន䴨នរនា៣.៨៣៣ហុ លា�មហ៊អននជន�ិយគឯា

នរ អះបន䴨នរនា៧០.០៩៨ហុ  លគ�ទាឯានះា ុុល䴨របន䴨នរន ៦.១២០ហុ។ាទនបមនង�នះាសហគមនធៃលយ�រេ

សាអប䴨នរន ៤៥៣ សហគមនធលុតនបនប�ងរេុ �កេងា�ហេតលគបលគង�ដេៃ�បុីសាអប䴨នរនា៣៩៩.៨៨០ហុ។ 

䴨តតាឯនជស័តដ�ដ កា�ធ�េឣីនាមិ�នទទទាទបបន�ាេន�កេងា៩%ាគឺយ ី៤៤៥េន�តន��ឆា ២០១១ 

ុដ ៥០៩េន�តន��ឆា ២០១២ �ហេតឣីនាមិ�នទទសមអលទស�លម䴨បន ៩៩េន�តនា �ាេន�ដេសឆា មអនា ៨,១%។ 

កាភនិឌ្វារនប្ាមិ លុ䴨ជកា䴨ិន មលុ ីបា  កាជ សាលនលុីយល លា�យេាស�លម䴨បនា៧៤េន�តន �ាេនបន២,៨%ានងិ

សហគមនធ�នទទៃន䴨នរន ៥១៦សហគមនធាតុដបន䴨អះបវ ីកា�ធ�េឣីនាមិ�នទទ䴨នរន៣២៨សហគមនធារ䴨�ហេត។ 

ជកាាុសៃា ដាតតទលមងដ�ដា តុដៃន䴨ាជាជកា�ធ�េបុិនុរ�លកមកា ានុ៏�ៃះមអុលបាប�រតា

បប� ប� តុ៏ខ�ងខ�សាបស  សេម�ចអគ�មហេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដមមន�ីី ៃន្រពះជច្យយម្រជ

�ដេទិាុីគិុគលា�ដលប�យនធលបជយដា ដុជធា បនា�លត�យដនលនកតុេ�នទទឈងសា លបគដលនលបជយដា ដុ

ឣលស័ត�ដនងិលគបលគង�ល�យីទអាុបនមរតត�ាាុល䴨សលៃបជុបនភិាា្។ា ាតតទលមង�នះា ារម䴨តតាយ ងសះន

ុដកា�ដេាសប�តីនយលបជយដា ដុនបទនិងារម䴨តតាយ ងសះនុដកាកុបនសតុិថាក។ 

កាយលងងកានអនុវ䴨្បសវ ីយីៃលយ�រេ និង䴨្បសវ ីយីដ�ដ ាយអងលុតនបនតា䴨ិុវទអារា និងកុបនសតងឱ

បនជុិបាៃនលនលគបាលបយៃនបទ�ដិេស��្ងល �លកមាិ䴨នសហកាយ ងិុសា ិទ�ជមរតឣជជ ធាមលដរដ ននងិទស ប័នៃន  
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សមុសា䴨ិនេាយន័�។ 

ទនបមនងនអនជស័តះង�ដេ (�ដិុាមិ កលសតន �ដិុាមិ នងិបសអយ្បដ �ដិុាមិ ក��ស៊ល ាអាាាមិ 

ដ�ដ) ត�ាា�សវាមិ និងកាឡលទ��្ងល ា៏បនស�លម䴨នលនដទ��ដកាាតមត�ាានីមរតលបនដ៍លប�សេា លសបតម

�ឡដកាតធ នងិទិស��ាបសរារដ ភិបដ លុ䴨ជកាាានជនិ�យគទជាតនាកា�ាេប䴨គលៃងសលៃបភិនឌ្នធនជស័ត 

ាសិាមិ កាានជនិ�យគត�ាាឯាន�ដេានជស័តាសិាមិៃនកា�ាេន�កេង កាាលទនលជននងិ�្យ��វតប�䴨នា�ទសាសិាមិ 

កនតុទលដទលលត ាិ䴨នកាសហលបុបិុវិកានវាជុិកនតុដ៍លប�សេា�កេង នងិកា�ាេប䴨ដិខិុបទរដ ន䴨្ប ដិខិុ

បទរដ ន�លកម䴨្បាតុដេាយន័�នងនជស័តាសិាមិាលុតនបន�ធ�េកនតុ�ល䴨េន�ងតុា។ 

តមកា�ាេបរបះង�ដេ �តេងឣ䴨វតុៃមាបនថ បាជៃត�ដិុាមិលសតនៃនកា�ាេន�កេង �បេ�លប�ប�ធេបនង

ឆា ានាងមា ជារមកាាបងរប�ងរេន�ដាសិាមិយីមរតឆា �េមរតឆា ាយអងនជនឌ្នធដ៍ និងៃនកាយបឣាមិតធខ�សយីលបជ

ាសិាាាបស�តេង។  

ជារមសមិទ��ដ តុដស�លម䴨បន លុ䴨ាា�ងាបតកាតធដិុ �នះ គជឺត�ាផរ ៃនាិ䴨នសហលបុបិុវិកាយ ងិុសា ិទ�

ជមរតលាសរង ទស ប័នេាយន័� ឣជជ ធាមលដរដ ន ៃុគលភិនឌ្នធនន និងកា䴨លដារមយ ងសលទាសលទាបសលបជយដា ដុ

�ងតុា។ 

ជសនាិរដ ន ាសិាមិាម��ជស�លម䴨បននលនដទ��ដដ៍លប�សេា �រតទាការា�䴨រ នងិនអនុវលបាប�រត

លបសិទ�យខ�សនលន�ឡដន�យបត នងិតអទ�ទ�សវ  ជយិ�សសតអទ�ទ�សវ䴨ុអ�កតាបសរារដ ភិបដ �លកមកា ា

នលបាប�រតយភា សៃន និងមអងៃ ុប�អុាបស សេម�ចអគ�មហេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដមមន�ី ៃន

្រពះជច្យយម្រជ។ 
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២- េសចក�ីេផ�រ   
លប�ទសាម��ជគឺជលប�ទសតុដៃន�ខាន�ស ដុាិ䴨នជុិ យងត�៍ាមរតគធ�ដេនជស័តាសិាមិ���កេត �ហេត

ៃនលបជយដា ដុលបៃត៨០%ាស��នបទ �ហេតតុដាា�ង�នះគ�ល䴨េន�ដេសដអប លបាបាបាាសិាមិសលៃប䴨ិន ម
ីនជុ។ ាា�ងដាាខត� ៃន �តេាកានជនឌ្នធ�ស ដុាិ䴨នសងាមតបប�នះ រារដ ភិបដាម��ជបននិងាយអងយុទអាថាសិាមិ គឺ
ជនជស័តមរតតុដៃនឣទិយខ�ស��ាា�ងា�បេបវានៃនកាភិនឌ្លប�ទសជុ។ិ 

�រត�យង�ដេទានសះនៃននជស័ត�នះ រារដ ភបិដាម��ជបនរា�䴨រ នងិនអនុ វជបនវបនប បនលនតអទ�ទ�សវ  
និងត�នកាភិនឌ្នធជុិ �រត�ផវ ុ�េ�ដេកា�ដេាសប�តនជស័តាសិាមិនិងនបទ កាកុបនសតយលាីលាងឱបនាា�ង 
ាលមិុមរតសមលសប (ជង១%ាា�ងមរតឆា )ា តមាតនកាប�ងរេន�ដិុយាសិាមិជននលនសនវិសអខ�ស្�ង ប�ងរេុកាា 
និងប�ងរេន䴨តលដលបយលគ�ទាាសិាា �ហេតតុដថីិលានាងមា�នះ ានជស័ត�នះឣ䴨ជនបននលនុិ�ាាៃន�ដិុ�ដ
ាសិាមិប�លមេងឱកាន�䴨រ�ទេុ�ង។ �តេងបនយនិិុ ឱ�យេរថ ាិ䴨នខិុខលបងតលបងយ ងះា ងកា ឈង�នះ បន ាី�ះបបន ង
តមាតនកានអនុវត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិ ២០០៩-២០១៣ តុដលុតនបន�ាេប䴨�ទ្េង និង� ាីេតុបនលន
ទិស���ឡដន�យបតតអទ�ទ�សវ ាបសរារដ ភបិដាម��ជ យិ�សសតអទ�ទ�សវ䴨ុអ�កត កាកដទី២ ៃនរារដ
ភិបដាម��ជ។ 

ជកាយិុឆា ២០១២ គជឺឆា ទី៥ ៃនកានអនុវតអទ�ទ�សវ䴨ុអ�កត កាកដទី២ ាបសរារដ ភិបដាម��ជ
សលៃបនីុិកដទី៤ៃនា ដុសា �លកមកា ានុ៏ភា សៃន�ៃះមអុាបស សេរ�ច�គ�រហេសនបាេីាេជ 
ហ៊ុ� ែស� នយកាដ�រ��ីត��ពរពជរច�កករចុជ តុដាា�ង�នះកា�ដេាសប�តនជស័តាសិាមិគជឺមអមរត
ុ៏សះន សលៃបា�តេន�ស ដុាិ䴨នជុិ។ កា�ដេាាម�ស�ដិុយ និងយិយិធាមិាសិាមិ កាតាទលមងុីធាីនិង�បស
សឣុមីន កាតាទលមងនជស័តា ដ�ដ និងកាតាទលមងនជស័តៃលយ�រេ គជឺមអខលយ�រសាតដ� េុម្ី䴨លដារមាអរ�ស ដុាិ䴨ន 
និងកាកុបនសតយលាីលាាបសលបជនាម��ជ។  

�រតៃនការតឧបុសមឧឡលទលគបតបបយ ងយរីារដ ភបិដ លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ នងិ�នទទ ទស ប័នេា
យន័� ា ដុបដថា ា�លកមជុ ិ នងិៃុគលភិនឌ្នធនន គរប�្ នងកាខិុខ នងិកាផា សបវតាទៃា បាបសលបជាសិាា�ង បន
ាអរងឱ �តេាកា�ដិុាមិាសិាមិទទរដបន�ជគ័ត នងិនះ�រះលទតបននលនកាដបា��្ងល តុដារមៃនាតវ
នជវៃនៃនធមិជុ ិយិ�សស�លឡះាង�ះទានា លុននសវឆា ២០១២ តុដបនបះេដប�ាិ䴨បផា រ�ដ កលសតននិង ក
��្ងលលបៃតជង៣មអឺនហុ ារមនងៃនយននទា�ភា�ង��ុបនមរត䴨នរន�ទេុ។ សស ិុាា�ងបាជបទ�នះ ានជស័តាសិាមិ
ស�លម䴨បនា�តេនុដ៤,៣%នឆា ២០១២ �រត�ាេន�ដេសឆា ២០១១ តុដលតា�តេនៃន䴨នរន១%ានិងសង្មថ
ានជស័ត�នះឣ䴨នងទទរដបនា�តេនាា�ងឆា ២០១៣ និងាា�ងាតន�យដមធឱមះងមអខ។ា 

លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ និង�នទទ បនខិុខាអរ�ដិុាមិាសិាមិ�ដេលគបមអខលយ�រ ជយិ�សសកាបងរ

ប�ងរេន�ដ កជតអទ�ទ�សវជឣទេ កលសតន ��ស៊ល និង ការម�្  កា䴨ិន មសុ� នងិវារនប្ាមិ តុដឣ䴨� ាីេតុប

បន�េនងុលមតនកា�ស្�ងាា�ងលស�ាានិង��សដ�ស្�ងសលៃបន�䴨រជាតសរង ាម��ជឣ䴨��សដលសតនជង៤,៧លន

�តនា សលៃប�លបេលបសាា�ងឧសវហាមិឣ�ាាា�ងលស�ានងិកាន�䴨រ។ ទនបមនងកាតាទលមងផរ 䴨លយល័ុនជស័តដ�ដា

តុដ ានលបាប�រតគុិបត� ិុមអុលស�䴨ាបស  សេម�ចអគ�មហេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដមមន�ីី ៃន

្រពះជច្យយម្រជ បនារម䴨តតាយ ងសះនុដកាកុបនសតាលមិុុ�ិាក��ាម��ជ។ 
សស ិុាា�ងបាជយកសកត�ដ�នះា លបជយដា ដុលគបុបននិងទីលបអន បនខិុខលបាបមអខាបាយ ងមៃរា 

លបាប�រតដាាតនលបារុលបតង ាា�ងបាជបទៃនេតិវតបនីតាមិាសិាមិ តុដ�ធ�េងឱនជស័តាសិាមិកនតុៃនសយ
សាមិ និងៃនទានសះនាា�ងីនយសងាម ា៏ុ ល䴨ជកាឡលទ�ស ដុាិ䴨នជុិ ទនបមនងរារដ ភិបដបននិងាយអងប�ងរេន
�ផរ ុកាតា䴨ិុរទអារា នងិនជនិ�យគកនតុះា ងកា �ដេនជស័តាសិាមិ�នះ តុដជបល�ាដាាខត� �រដកា�ដេាទា䴨ិុរា
និងឈាឈរការាទអននជនិ�យគកនតុធ�កេងជដរបយីនជស័តឯានាជុិានិងនរាជុ។ិ 
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ជារមត�ាា�ដិុ ាមិាសិាមិឣ䴨វត ៃុមាបនថទទរដបន�ជគ័ត នងិដទ��ដដ៍លប�សេា យិ�សស�ដេបាជៃត
�ដិុ�ដលសតនបន�ាេនលបៃត ៥,៨៣% �ដេសឆា មអន ទនបមនងកាតាទលមង�ដេនជស័តៃលយ�រេ និងដ�ដ បន �តេាកា
�េមអខលបាប�រតដទ��ដជទី�ៃទនន គរប�្ នងកា�វដ�សវាមិឡលទ និងកា�្យ��វត��បាប�䴨នានជទ  ្ ៃនសយ
កនតុសាមិ 䴨លដ�លរុដមជរដ នលបជាសិាា។ �ឈះជយ ងការ ី កាារា䴨�ារនាា�ងនជស័តាសិាមិ ា៏មិនឣ䴨កុផវ 䴨
បនយកីាារម䴨តតាឧបុសមឧយីបកវ ៃុគលភិនឌ្នធាបសាម��ជបនត ាុ ជយិ�សសកា�វដនរតប�䴨នា�ទស នងិហិា�ប្ឈន
ុ៏�ល䴨េនសន�ាសន� ប� េុម្ី䴨លដារមាអរនជស័ត�នះ។  

�លកតយរីារដ ភិបដរា�䴨រនលន�ឡដន�យបតសរ ីយីកាាអរ�ដិុាមិលសតននិងកាន�䴨រងរាឆា ២០១២ 
បនាុសៃា ដនលនា�តេនកាន�䴨រងរាាម��ជជ�ាតនកាាា�ងបាជៃតលបៃត២០មអនឺ�តន�េកនបករ លប�ទស䴨នរនា៥៧ 
�ហេតននិា ាា�នះកនតុហា�កេង��លុៃីសទី១ឆា ២០១៣ា ជមរតនងបាជៃតៃនកា�䴨រនងរាាម��ជជង៩៥.០០០�តន។ 
�នះជកា ាី�ះបបន ងនលនកាខិុខាបសលាសរងា ទស ប័នេាយន័�ា រារដ ភិបដា ាា�ងកាសលម�䴨សាមិយនអនុរ�ឡដ
ន�យបត�េតម䴨ាា�នជស័តលបាឱុ ្ាបសលបមអខរារដ ភបិដាម��ជ។ាសាមិយ� េុម្នអនុ រ�ឡដន�យបត�នះ �ហេត
លគបងាយតុដេាយន័�ាា�ង�ដិុ ាមិលសតនបនខិុខនអនុ រ គរប�្ នងកា䴨លដារម䴨តតាឈងត�ាាប�䴨នា�ទស និងធនជន
ថនជក សលៃបនអនុរកាា�នះងឱស�លម䴨បនដទ��ដាតមកា�លឡងទអា។ា �ល�យងរា ��ស៊ល កតងមី នងិ�េ ាុបនរា
ាា�ងដរបៃនកាន�䴨រ តុដឣ䴨សនារិដ នបនថ�ដិុ�ដាសិាមិសលៃបកាន�䴨រៃនបីមអខសះនាយអង�ដ䴨�ជា
ន�យដប䴨ន�ប្នា�នះ។ 

ជកាសនារិដ ន ានជស័តាសិាមិប䴨ន�ប្នា�នះ ៃនកាភិនឌ្លបាប�រត�ៃទនយ ជយិ�សស�ដិុាមិាសិាមិ
ាម��ជ��តុបនរភន䴨លដុដ កាកដដ៍ប�អុ  ាា�ងលបនុវិទ�សវ ាបសលយះរជក䴨លាាម��ជ។ 

 

៣- េគាេេ �តងយទុ�សស��អតិវឌ�ឍកសតករក ា ុិ � �បមបម �តងេ�សទ 

៣.១-យុទ�សា�ស�ចុុេកាណ�បស ា់ាជ រដា (Rectangular Strategy)     

តអទ�ទ�សវ䴨ុអ�កត កាកដទី២ៃនរារដ ភិបដាម��ជ �លកមកា ានុ៏ឆា សៃនាបស សពម�ចអគ� 

មហពស្បបកពប ហ៊ុ� ែស� នយកាដ�រ��ីត��ពរពជរច�កករចុជ បនាត កា�ដេាាម�ស

ានជស័តាសិាមិ សលៃបាអរា�តេន�ស ដុាិ䴨ន និងយ�នារនកាកុបនសតយលាលីា �រត�ផវ ុសះន�េ�ដេកា�ដេា 
ាម�ស�ដិុយ នងិយយិិធនលបនតីាមិាសិាមិ ាតតទលមង ីធា ីាតតទលមងដ�ដ នងិាតតទលមងៃលយ�រេ។ 

 䴨 អុ�កតតអទ�ទ�សវឈងបរនសលៃបាអរា�តេន�ស ដុាិ䴨នគឺ៖ ១-កា�ដេសប�តនជស័តាសិាមិ  ២-កាភិនឌ ត្�ាា
ឯាននិងកាា ៣-កាបនវទវ ានិងាទង�ហរដ ា䴨នសម�ន័�ាលបននវ ៤-កាាទងសម សុយនិងភិនឌ្នធធនជនមនអស្។ 

កា�ដេាសប�តនជស័តាសិាមិារមៃនន (ទី១)-កា�ដេាាម�ស�ដិុយនិងយិយិធាមិាសិាមិ (ទី២)-ាតតទលមងុីធាី
និងកា�បសសឣុមីន (ទី៣)-ាតតទលមងដ�ដ និង (ទី៤)-ាតតទលមងៃលយ�រេ។  

�ឡដន�យបតាសិាមិាបសរារដ ភិបដ គឺស���ដេាាម�សនជស័តាសិាមិ ងឱកា ត�េជត�ាានមអខមរត 
តុដឣ䴨�វដ䴨ដាាបតនសមុដា�តេន�ស ដុាិ䴨ន និងឣ䴨䴨លដារមនជគឈនយ ងសះនុដកាក បនសតយលាីលា។ ��
ាា�ងទិស���នះ រារដ ភិបដាម��ជ នងប�ងរេនកា�លបេលបសធនជនាា�ងលស�ាារមជមរតធនជនថនជក និងនរតប�䴨នា�ទស
យីៃុគលភិនឌ្នធនន សលៃបនអន វុយហអនប្ាមិ និងលបយដនប្ាមិាសិាមិ �រត�រះលទតជានបនលនបប� ប�䴨នា�ទស
ាសិាមិ �ហរដ ា䴨នសម�័ន�នបទ លុ䴨ជ �ាតនថាដ ជរទ�សវ  និងគាិសនី លយមឈងឥតឈនទី�វា និងកាតាៃ䴨ាាសិ�ដ 
ជយិ�សសកាតាៃ䴨ាសលៃបកាន�䴨រ � េុម្ីជនបននលននិានវាយៃនា�តេន�ស ដុាិ䴨ន ប�ងរេុកាា និងប�ងរេនលបា
䴨តលដ��នបទ លយមឈងជនសនវិសអខ�ស្�ងសលៃបលបជនទល�េ �ហេត�ធ�េងឱលប�សេា�កេងនលនឣ�ាលប សុមឧ និងប�ងរេន
កាន�䴨រ�ដិុ�ដាសិាមិ។  
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៣.២- ែផនេាយុទ�សា�សសរអ�វន្ឍ�៍យស�យសស�ក២០០៩-២០១៣ 
ត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធនជស័តាសិាម�ម ២០០៩-២០១៣ ល តុនបន�ាេប䴨�ទ េ្ង�រត ាី�ះបបន ង និង� ាីេតុប 

នលនទិស��តអទ�ទ�សវ ាបសរារដ ភិបដាម��ជ យិ�សសតអទ�ទ�សវ䴨 អុ�កត កាកដទី២ៃនរារដ ភិបដាម��ជ។ 
ត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិ ២០០៩-២០១៣ ា៏បន�ាេប䴨�ធ�េងឱៃនសងាុ ិយ ាវងត�នកាតអទ�ទ�សវ  

ភិនឌ្នធជុិប䴨ន�ប្នាាមិ ២០០៩-២០១៣ ស��䴨លដារមាអរា�តេន�ស ដុាិ䴨នជុិ និងយ�នារនកាក បនសតយលាីលា
តមាតនកា�ដេាាម�សនិងាអរកាភិនឌ្ាសិាមិ។  

ត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិ ២០០៩-២០១៣ បនាត 䴨ាា�នជស័ត� េុម្ីជន “យៃន�ស្�ងលគប
លឡន នងិលបាប�រតសអនុសិយសលៃបលបជយដា ដុលគបាលប ារម䴨តតាាា�ងកាកុបនសតយលាីលា �រតាអរកាារាដលុ
លស�ស ដុាិ䴨នាសិាមិ ារមនងកាលគបលគង នងិភិាា្ធនជនធមិជុិលបាប�រតនាិនវាយ”។  

� េុម្ីស�លម䴨បននលនទស្ននជស័ត�នះ សាមិយឡលទជ�ល䴨េនល តុនបន�វដ ារមជមរតនលនជ អុ䴨លដសះនល 
ស��ាអរុដកាដលុ លស�ស ដុាិ䴨ន លុ䴨ជកា�វដ�សវាមិៃនគអតយខ�ស តុដនុដកា�ាុ�ាង�ស្�ងលបាប 
�រតសអនុសិយ ប�ងរេន�ដិុ យាសិាមិនិងុៃមាបតនសម �រតត�៍ា�េ�ដេមលដរដ ននិានវាយ និងលបសិទ�យុៃមា
䴨�េះានជស័ត តុដយងត�៍ា�ដេ�ដិុ ាមិាសិាមិ �នទទ និងាអកា លបៃរ។  

ទិស���ឡដន�យបតារមល តុនបនាត ស�� "�ដេាាម�ស�ដិុ យ យយិធិនលបនតីាមិ នងិេតិវាមិ

ាសិាមិ �ុេម្កីុបនសតយលាលីានងិាអរា�តេន�ស ដុា䴨ិន �រតតា䴨ិុ រទអារាខ�ស�ដេកាលគបលគងធនជនធមិជុិ

លបាប�រត䴨ាីយ "។  

� េុម្ីស�លម䴨បន�ឡដ��ជតអទ�ទ�សវ䴨បងាបសលាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ និង�នទទ ា៏ លុ䴨ជត�នកា

តអទ�ទ�សវភិនឌ្នធជុិប䴨ន�ប្នាាមិ ២០០៩-២០១៣ លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ និង�នទទ បនាត នលនទិស��

�ឡដន�យបតជតអទ�ទ�សវតមនអនជស័ត លុ䴨ះង�លកម ៖ 
ទិស���ឡដន�យបតទី-១៖  ជនសនវសិអខ�ស្�ង  ប�ងរេន�ដិុយ និងយិយិធាមិាសិាមិ 
ទិស���ឡដន�យបតទី-២៖  យលងីាទី�វាសលៃប�ដិុ�ដាសិាមិ 
ទិស���ឡដន�យបតទី-៣៖  លាបខ័ត� ៃនកាភិនឌ្នទស ប័ននិងប�ុ រ䴨ិ្ប 
ទិស���ឡដន�យបតទី-៤៖  ាតតទលមងដ�ដ 
ទិស���ឡដន�យបតទី-៥៖  ាតតទលមងៃលយ�រេ 

ុវាណយក�ុវានុគដយ៖ (Policy Objectives)  
ទ-ី១៖ ប�ងរេន�ដិុ យនងិយយិធិាមិាសិាមិ �រតជនងឱបននលនា�តេន�ដិុ ាមិលគបមអខុកាា�ងាលមិុ

លបៃតជា១០% �ដិុ ាមិសុ� ៣% ាា�ងមរតឆា  �ដេមលដរដ នៃនកាប�ងរេនកាលទនលជននងិ�្យ��វត
ាសិាមិទលលតជងមអនានងិកាទបទរ ុងឺី ាងសុ�កនតុៃនលបសិទ�យ។      

ទ-ី២៖ ជនាាវងឱបននលនៃ�បតុន�នទទសលៃបសហគមនធ�នទទ ប�ងរេនកាកាេាធនជនដ�ដ កាទប
ទរ ុបទ�ដិេស�នទទ យ�ិសសុបនអនជរបងទ�នាទប នងិកាាអរវារនប្ាមិាា�ងាាជុ  ១៥% ាា�ងមរត
ឆា  ារមនងកាយលងងសមុសយសហគមនធ�នទទងឱកនតុលប�សេា�កេង ។  

ទ-ី៣៖ ាាវបននលនៃ�បុ លីគបុតរ ប�រតៃលយ�រេ ៦០% ��ឆា ២០១៥ �រតលុតនប�ងរេនកាកាេាធនជនៃលយ 
�រេ យ�ិសសកាទបទរ ុប�រ បបទ�ដិេសៃលយ�រេ សុ�ៃលយ កាយលងងកានអនុរ䴨្បសរ យីៃីលយ�រេ ាអរ
ការ�រេ�កេងនជរងឱបនះា ងកា  នងិប�ងរេនសមុសយសហគមនធៃលយ�រេ �ដេមលដរដ ននាិនរាយ នងិ
លបសិទ�យៃនកាលគបលគង។ 

� េុម្ីស�លម䴨បន�ឡដ��ៃនតអទ�ទ�សវឈងលប នងិ�ឡដបតង�ឡដន�យបតះង�ដេ លាសរងាសិាមិ ាអកា
លបៃរ   និង�នទទ   បន�ាេប䴨ាមិនជធីឣទិយសះនល䴨នរនលប  តុ ដជត�ាាមរតៃនាតតទលមងហិា�នុ ស�ទជាតន ស��  
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យលងងកានអន វុថនជកតមាមិនជធី �រតារមបនតដនលនលបភយធនជនថនជកះង�ល��ងតុា។ ាមិនជធីឈង�នះារមៃន ៖   

ាមិនជធីទី ១ ៖ ប�ងរេន�ដិុយនិងយិយិធាមិាសិាមិ  

ាមិនជធីទី ២ ៖ ាអរកា䴨លដទី�វា ៃន�ដិុ�ដាសិាមិ 

ាមិានជធីទី ៣ ៖ យលងងទស ប័ន លាបខ័ត� 䴨្បនិងភិនឌ្នធធនជនមនអស្  

ាមិនជធីទី ៤ ៖ កាលគបលគងធនជនដ�ដលបាប�រតនិានរាយ  

ាមិនជធីទី ៥ ៖ កាលគបលគងធនជនៃលយ�រេនិងស �ុៃលយ លបាប�រតនិានរាយ 

៣.៣- ែផនេា�សស��ភក� សណបសនុអចនុ វានុគដយក់ យាុាផាយចសស� ��អនយ�េាសយុ�ាស�ាា 

ឯាទា�ឡដន�យបតសវ យីីកាាអរ�ដិុាមិ កលសតននិងកាន�䴨រងរា ល តុនបនលបកសរាងឱនអន វុកដ
យីៃថសទី១៧ តខសី� ឆា ២០១០ ានាង�េ�នះ �រតសេម�ចអគ�មហេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដមមន�ៃីន
្រពះជច្យយម្រជ �ហេតតុដលគបគីតុដេាយ័ន�ាា�ងាិ䴨នកា�នះ ល តុនតុ�ាេប䴨ត�នកាសាមិយសលៃបនអន វុជា
តសវងលបាប�រតលបសិទ�យ � េុម្ីស�លម䴨បននលនទិស���ធ�េយ ងកងឱាម��ជៃន�ដិុ�ដលសតន តុដ�ដិុ�ដេស
លបៃតជង ៤លន�តន និងៃនដទ�យន�䴨រងរាជ�ាតនកាជង ១លន�តន ��ឆា ២០១៥ ។  

លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ និង�នទទ បន�ាេប䴨នលនត�នកាសាមិយដមិ៍ុាបសខាតន ស��� ាីេតុបនិង
ស�លម䴨បននលន䴨តអ䴨ទិស���ឡដន�យបតតុដបនាត �នះ។ ឯាទា�ឡដន�យបតសវ ីយី កាាអរ�ដិុាមិ
កលសតននិងកាន�䴨រងរា បនាត 䴨្សនលន䴨តអ䴨នជជនកា�ឡដន�យបតសះនល �េតម កាកដ

នីមរតលគឺន (ទី១) ានជជនកា�ឡដន�យបតតុដេាយ័ន�នង�ដិុាមិ (ទី២) េាយ័ន�នងកាលបមលដទិរនិងកាតាៃ䴨ា 
(ទី៣) េាយ័ន�នងលបយ័ន�សលម�ដកាន�䴨រ និង (ទី៤) គឺនជជនកា�ឡដន�យបតតុដេាយ័ន�នងកាតស�ងាាទី�វា។  

� េុម្ី� ាីេតុបបននលនទិស���ឡដន�យបត តុដបនរាងឱនអន វុ�នះ “កាប�ងរេន�ដិុយ យិ�សស 

លបយដនប្ាមិ កលសតននិងយិយិធនលបនីតាមិ” គឺជ䴨តអ䴨គនាន តុដនងល តុនតា䴨ិ វុទអារានិងល តុន�ផរ ុ�េ �ដេកា

ប�ងរេន�សវាមិនិងនវរគមនធនន � េុម្ីរតុដកាប�ងរេន�ដិុ�ដលសតន កា��បាប�䴨នា�ទសសមលសបុដាសិាា 
កាប�ងរេនកាលទនលជននិងភិនឌ្យលលសតនតុដលសបនងដាាតនុី ាតវ ឣកសជ អុ និងយិ�សសកាាត លប�ភទយល
សះនល លសបតមុលមតនកាទី�វា䴨ងបន។ដ។ ម ្ង�ទេុ កាសលមបសលម�ដនិងឡលទនជស័តឯានាា�ងកាប�ងរេន
សម សុយៃសអីនតាៃ䴨ា ុលមតនតមសវងរាទី�វានវាជុិ គឺជកាយប䴨 និងល តុនតុឡលទងឱបនះា ងកា ។  

កាលបមលដ�វ��ដិុាមិ ា៏ជ䴨តអ䴨លគះមរតសះន�ងតុា �េដគឺស��សលម�ដុដកា�ា �ាង និងលបមលដ

ទិរជដាាតនលទងលឈតធតមាតន “សហគមនធាសិាមិ �សហាាតធាសិាមិ” ។ លុ䴨�នះ ឈមឈាងឱៃនកាលបមលដ�វ�

�ដិុាមិជយប䴨 �ហេតសហគមនធាសិាមិគឺជមជមត� ដ�ដិុនិង�ា �ាងុ៏សះនន�យដនគុ។  
ាា�ងន័ត�នះ លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ និង�នទទ បនុលមងទិសៃនកា�ធ�េនវរគមនធ�េាាកាយលងង

សម សុយាបសសហគមនធាសិាមិ � េុម្ី�ដិុាា�ងលទងលឈតធន�យដះងមអខ។ ម ្ងានជរ�ទេុ លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ 
និង�នទទ ា៏បនតា䴨ិ វុទអារាះា ងកា ុដកាឡលទត�ាាឯាន យិ�សសបកវ លា�មហ៊អនតុដ䴨លដារមាា�ងកា�ធ�េ�ដិុ
ាមិាសិាមិ��ាម��ជ ។  

កា�វាវ បាវងលា�មាា�ដិុ និងាាលបមលដទិរ តមតនវកា «�ដិុាមិាសិាមិតម ាិ䴨នសន្» គឺជ䴨តអ䴨

តអទ�ទ�សវ ុ៏សះន ាា�ងកាស�លម䴨បននលនទិស���ឡដន�យបត�នះ។ ម ្ងនជរ�ទេុ កា�វដយ័ ពុៃនយីទី�វាលសតន 
ងរា ា៏ជម�ធ្បតុ៏សះនមរត� េុម្ីងឱាសិាា េតិវាា ៃនទនាទនងឡា ាា�ងេតិវាមិាសិាមិ�នះ។ �ដេសយី 
�នះ�ទេុ�នះ កាសលម�ដេតិវាមិ និងកាន�䴨រតមាតនសាមិយនន តុដេាយ័ន�នងកាសលម�ដតបបបទដិខិុ 
បទរដ ន�លកមកាលគបលគងាបសលាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ និង�នទទ គឺជានជជនកាយប䴨និងល តុនយលងងបតនសម�ទេុ។ 

ត�៍ា�ដេទាសះន�នះនិងយយប䴨ៃនឯាទា�ឡដន�យបត�នះ លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ និង�នទទ 
បនខិុខ�ាេប䴨នលនត�នកាសាមិយាបសខា�ន�រតបនដមិ៍ុនលន�ីតុដជសាមិយ និងាាិ䴨នល តុននអន រុ និងបនរា
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䴨អះជសាមិយជាតសរងននុដងាយនរតុដេាយ័ន� � េុម្ីារមឡា នអន រុនជជនកា�ឡដន�យបត�នះ ងឱៃន
លបសិទ�យខ�ស។  

លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ និង �នទទ នអនុ រនលនបករ សាមិយធលមរត䴨នរន លុ䴨ជ៖   

(ទី-១) ានជជនកាេាយន�ន័ង�ដិុាមិលសតនន  
មាទដនង�យដ�នះ លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ និង �នទទ បនាត ារ䴨�ហេតនលនលប�ភទយលលសតនសះនល

䴨នរន ១០ លប�ភទ សលៃបាអរ�ដិុាមិ ារមៃន៖ 
• យលលសតនលទដមិនលបកនា លុន䴨នរន ៣ យលន យលតសនយិ�រា  យលដទា និង យល IR66 
• យលលសតនាករ ដ䴨នរន ៤ យលន យលផរ ា�ុ រដ យលផរ ា��ុង យលផរ ា�មេុ និងយលផរ 䴨័នបតសនស 
• យលលសតនធសន䴨នរន ៣ យលន យលរង័ត យលះ៤ និង យលះ៦ ។ 

កា�្យ��វតយលឈង១០លប�ភទ�នះាលុតនបនាអរងឱ�ដិុ យ ងះា ងកា ។ 
លាសរងបន�ធ�េកាសលម�ដនីុិនជធីៃនកាន䴨លដយលលសតនា ាី ជុអ䴨លដាសិាមិ��្ងល�ទេុ ជមរតនង䴨្បសរ ីយីថា

ាសិាមិនងិីាសិាមិាាល៏ុតនបននអនុរ។ាលាសរងបនយលងងនិងយលងីាសម សុយ CARDI ទស នីតធយិ�ទធនធ មត� ដភិនឌ្នធ
ាសិាមិ ា៏ លុ䴨ជកាយនិិុ ឱ�កេងនជរនលនលាបខ័ត� ៃន�សវ�្យ��វតប�䴨នា�ទសាសិាមិ យលងាីា䴨នសម�ន័��្យ��វតាសិាមិ 
�ាេប䴨គ�លៃងត�នកា� េុម្ីឡលទកា�ាេប䴨ា䴨នសម�័ន� និងយលងងុរនទីាបសងាកាាសិាា យិ�សសកា�ដេាាម�សសមុសយ 
ាបសាសិាានងិសហគមនធាសិាមិាា�ងកាខននីងិកា�លបេលបសងឱៃនលបសិទ�យនលនឥតឈនយីទស ប័នហិា�នុស���្ងល។ 
䴨្បសរ ីយីសហគមនធាសិាមិលុតនបន�ាេប䴨ារ䴨រដានងិបនរា ាងកាយិាវនរាលាសរងា�ហេតបនទទរដកានអម័ុយី
គតនា ដុម�នរកីដយៃីថសទី២២ាតខាអមឧនាឆា ២០១៣ាារ䴨�ហេត។ាា 

កា�ាេប䴨�ធ�េ䴨កុថា ាុបន�លបេលបសុីាយអងលុតនបនគិុគលាា និងស�ះតស�ងាាធនជន� េុម្ីនអនុរា និង�្យ�
�វតងឱបនទលលត។ា䴨្បសរ ីយីាកាលគបលគងនងិ�លបេលបសុីាសិាមិ ាយអង �តេាកា�ាេប䴨ាទងយ ងសាមិ។ានអលាុឱ 
សរ ីយី�ដិុ ាមិាសិាមិតមាិ䴨នសន្លុតនបននអម័ុា និងាយអង�ាេប䴨នអនុរ។ កា�ាេប䴨�ធ�េ�ាានាសិាមិា ាយអងនអនុរា
�រតបនសហកាជមរតលាសរងត�នកាា�លកមនរតប�䴨នា�ទសយីៃុគលភិនឌ្នធ។ 

(ទី-២) ានជជនកាេាយន�ន័ងកាលបមលដទិរនិងកាតាៃ䴨ាលសតនន លាសរងបនតា䴨ិ រុទអារា ដកាយលងងសហគមនធ 
ាសិាមិា �រតបន�ផរ �ុដេសាមិយ៖ា �វដនគាបតវ� ះបកវ ដប�䴨នា�ទស កា�វាវ បទី�វាាសិ�ដា យលងងសមុសយ
លគបលគងា និងាទងយលងង�ហរដ ា䴨នសម�័ន�ាលបននរុដសហគមនធាសិាមិ។ ជាតសរង មាុដតខធាត ឆា ២០១២�នះ ៃន
សហគមនធាសិាមិសាអប䴨នរន៣៧៥សហគមនធលុតនបនប�ងរេុ �កេងានងិាយអងយលងងសមុសយលគបលគង។ា 

(ទី-៣) ានជជនកាេាយន�ន័ងលបយន�ស័លម�ដកាន�䴨រងរាន  លាសរងបន�ាេប䴨䴨ងលាងនងិ�្យ��វតឯាទាសរ ីយ ី
នីុ ាិនជធីៃនកាន�䴨រទនរិជាមិនុស�កាលុ�ុយនិិុឱភលុ ឡមនម័ត តស�ងាាធនជន� េុម្ីសិាវយីសៃសយ䴨ៃលង�ដេ
ងរា��ាា�ងលប�ទសាម��ជា �ាេប䴨បវ ី�ភិះសៃសយ䴨ៃលងា � េុម្ី� ាី េតុបកាុលមតនាបសគេីាយន័�ា �ាេប䴨䴨ងលាង
នងិ�្យ��វតុសបទប�䴨នា�ទសសរ ីយីសៃសយ䴨ៃលង�ដេងរា �ាេប䴨ុបនឡិនសៃសយ䴨ៃលងា សលៃប�ដិុ ាមិ ក
លសតនា � េុម្ីន�䴨រ�េតមុលមតនកាាបសលប�ទសន䴨លដា�រតត�៍ា�ដេសរងរានរាជុសិរ ីយីានជជនភលុ ឡមនម័ត ខិុខ
យលងងសមុសយប�䴨នា�ទសា � េុម្ីាអរកានអនុរកាាធលបទាមិ �ហេត䴨្បសរ ីយីកាកាេា កនងិភលុ ឡមនម័ត 
ាយអងលុតនបន�ាេប䴨។ា លាសរងបនយុម�នរីនរជនខ�សា � េុម្ីលបយកា��ល䴨ា�䴨រ䴨លដា តុសលៃប�ធ�េ�សវប�យរ
តបបបទនងរានលនលា�មលបាវភិនឌ្នធាម��ជ។ា លាសរងបនារមសហកាជមរតលាសរងឧសវហាមិ តា់ និងថមយដ � េុម្ី
ាតុសរងរាគអតយងរាាម��ជឲឱលសបតមសរងរានរាជុិា។ 

(ទី-៤)ា ានជជនកាតស�ងាាទី�វាន លាសរងបន�្យ��វតយ័ុពៃនុៃមាលសតនងរាាា�ងលស�ាា នងិទី�វានវាជុិា តម
ានជទឱ�ាទលាស្នធាទាជា្ាាលយ វិបលុា�គហទយ័ាយ័ុពៃនទី�វាាសិាមិា�ធ�េ�ងរុយដីហលាេតិវាមិានិង䴨រ䴨ាលសតន-ងរាា
និងនជគយទីស នកាទី�វាុបន និងនរាជុ ិ។ 

កាន�䴨រងរា�ាតនកាាបសាម��ជៃនននិា កានជនឌ្គរាងឱាុសៃា ដា។ា     នឆា ២០០៧ាកាន�䴨រងរា ាីងកុ 
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លបុិ�នទគតៃនលុមតុ៤.០០០�តនា នងិបន�ាេនះា ងយបយីៃនកានអនុរ�ឡដន�យបតាអរ�ដិុ ាមិលសតននងិកា
ន�䴨រងរាកដយឆីា ២០១០។ា ងរាន�䴨រ�ាតនកាបន�ាេនយី៥១,៣េន�តននឆា ២០១០ាហលុ ុដ១៩២,៦េន�តនន
ឆា ២០១២�នះ។ាបអតនរ�ឈះជយ ង�នះារាីកាន�䴨រងរា�ាតនកា��ឈបជងសល䴨នាាាតុ ាា�ងឯាទា�ឡដន�យបត
���កេតា (ឆា ២០១២ា �លឡងស�លម䴨ងឱបនា ២៥០េន�តន)ា តុដាិ䴨នកា�នះឈមឈាងឱៃនកាខិុខបតនសម�ទេុ� េុម្ី
ស�លម䴨បនុដ�ឡដ��ាតុ។ា 

 

 
លបភយ៖ គានតារដ នគតនងិារដ ាាា២០១២ 
 

សហយន័�ាានងរា�䴨រាម��ជលុតនបនប�ងរេុានងិលបកសទទរដទា ដនតខាាររ ឆា ២០១២។ាសហយ័ន��នះគឺ
ជៃុគលាបសរារដ ភិបដាា�ងកាាអរកាន�䴨រងរាាម��ជា និងបនរា��ាា�ងលា�មកាាទី៩ សរ ីយីលា�មកាាត�ាា
លសតនងរាៃន�នទិករារដ ភិបដា ត�ាាឯាន។ា ាម��ជៃនយនអ�លឡះយន�គតសលៃបទី�វា��ា់ឺអបា តុដាតរ �នះ 
បន�ធ�េងឱាម��ជៃនឧុរមយ�លប�ប�ធេបត�ាាុៃមា�បេ�ធេបនងលប�ទសិុះង ា៏បអតនរទី�វាសហគមនធា់ឺអប បនានុ
បនរងត�ាាសរងរាងរា នម័តនិងភលុ ឡមនម័ត (SPS) និងងរាតុដ�លបេយល GMO។ លុ䴨�នះា� េុម្ីៃនដទ�យន
䴨លដ�េទី�វាា់ឺអប ាម��ជលុតនប�យរដាាខត� ងឱបនលុមលុតននិងៃនកាជន䴨្សលស។ 

ាង�ះះុទអនសលៃបលបមលដទិរលសតន��ា លុនលបមលដ�ដគជឺបប� មរតគរាាុសៃា ដាតុដាតរ �នះបន�ធ�េងឱលសតន
ាម��ជហលា�䴨រ�េ�ល�ា ជយិ�សស�េ�នេុកមនងិៃថ។ �បេតមកាគតននងិប នទិន ាម��ជនងលុតនកាទអនលបៃត
១២០០លន អុលា ាឣ�មាជា សលៃបលបមលដទិរលសតនតុដ�ដិុ �ដេសយីុ លមតនកាសលៃបតាៃ䴨ាន�䴨រ បអតនរលបភយទអន
តុដៃន��ាម��ជៃនលបៃត៣០០លន អុលា ាឣ�មាាជាតុបអ�ក ះ។ កាខនីទអនយធីនឡាាៃ៏នកាដបា�រតទាខ�ះ
លទយឱបបន �ជន �ហេត䴨នរន��ៃនាលមិុឈបាតុដាិ䴨នកា�នះនងលុតនយិាវ� េុម្ីតស�ងាា �កះលទត។  

៣.៤- យទុ�សា�ស� សណបឍ�យ៍ស�យសស�កនយ�ទ�ស 

តអទ�ទ�សវសលៃបនជស័តាសិាមិនិងទាា ៃនទស្នននជស័តា “ជនងឱៃន�ស្�ងនិងទាលគបលឡនា ៃនសអន សុិយ 
សលៃបលបជយដា ដុលគបាលបយលាីលាល តុនបនក បនសតា ារម䴨តតាាា�ងកាដលុ លស�ស ដុាិ䴨នជុិា (ប�ងរេន�ដិុ�ដសាអប 
ាា�ងលស�ាសលៃបលបជនៃា ាល)ានិងជនងឱបននលន䴨ីាយធនជនធមិជុិា”។ា 

រារដ ភិបដាម��ជា បន�ាេប䴨តនវកា� េុម្ី�គេងគានរតនិងធនជនសរបនអន វុា ជយិ�សសនអន វុត�នកា
តអទ�ទ�សវភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិា និងតអទ�ទ�សវសលៃបនជស័តាសិាមិនិងទាា តមាតនតនវកាសហលបុិប វុកិា�ទ�គីា
យហអគីា នរតភិនឌ្នធ�ាតនកាា និងតនវកាលា�មកាាប�䴨នា�ទសនន។ា ទស្ននជស័តទិស��និងាមិនជធីាបសតអទ�ទ�សវ  
ភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិនិងតអទ�ទ�សវសលៃបានជស័តាសិាមិនិងទា�នះា គឺសមលសបតមតអទ�ទ�សវ䴨 អុ�កត កាកដ 
ទីយីាាបសរារដ ភិបដាម��ជា និងត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធជុិប䴨ន�ប្នាាមិ២០០៩-២០១៣ា �ហេតា៏ស�ាប តម �តេា 
កានជនឌ្ា និងនិនា កាលបារុ លបតង���ដេទី�វា��ាា�ង បន និង�ដេសាដ�លាា និងតមុលមតនកា�ស ដុាិ䴨នទី�វា�សារ។ា
លបកាឈងស�នះ�ហេតា  តុដ�ធ�េងឱៃុគលភិនឌ្នធននៃនកា䴨លដារមយ ង�យរទហងាា�ងកាាទងតអទ�ទ�សវ �នះា  បន  
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�វដនរតឈងត�ាាប�䴨នា�ទស  និងហិា�ន សុ�សលៃបឡលទសាមិយឈងាត   តុដៃនត䴨ងាា�ងតអទ�ទ�សវសលៃបានជស័ត  
ាសិាមិនិងទា�នះ។ាា 

ត�៍ា�ដេទស្ននជស័តាតន�យដតនងាតអទ�ទ�សវ �នះៃន�ឡដ��ារម䴨តតាុដកាក បនសតយលាីលាាជនបន 
នលនសនវសិអខ�ស្�ងា និងកាដលុ លស�ស ដុាិ䴨នា តមាតនកាប�ងរេននលន�ដិុយនិងយិយិធាមិាសិាមិ ប�ងរេនកាភិនឌ្
និងលគបលគងធនជនទា។ា� េុម្ីស�លម䴨បននលន�ឡដ���នះាតអទ�ទ�សវបនាត នលនាមិនជធីសះន䴨នរន៥គឺនាទី(១)ាាមិនជធី
ឡលទុដកាយលងងសម សុយនិងលគបលគងទស ប័នសលៃបនជស័តាសិាមិនិងទានា ទី(២)ា ាមិនជធីឡលទសនវសិអខ�ស្�ងា ទី(៣) 
ាមិនជធីឡលទាសិាមិនិងាសិេតិវាមិា ទី(៤)ា ាមិនជធីលគបលគងធនជនទាា កា�លទ䴨លសយនិងុីធាាី ទី(៥)ា ាមិនជធីលទនលជន 
បា�និង�្យ��វតសលៃបាសិាមិនិងធនជនទា។ 

�រតត�៍ា�ដេទិស���នះាលា�មកាាប�䴨នា�ទសាសិាមិនិងទាាតុដៃនលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទា
និងលាសរងធនជនទានិងឧ អុនិតមនមអខា និង�រតៃនកាសលមបសលម�ដឡលទយីៃុគលភិនឌ្នធា បនាត �ាេប䴨ាមិនជធី
ឈង៥ារ䴨ជទស យា។ា លា�មកាាប�䴨នា�ទសាសិាមិនិងទាា �រតៃនការតឧប សុមឧឡលទយីៃុគលភិនឌ្នធា បនយិនិុឱនិង 
�ាេប䴨�ធ�េសអខអុ អមនីតាមិាមិនជធីឈង៥�នះា ាា�ង�ឡដបតង� េុម្ីាត ឣទិយាមិនជធីឈងសងឱៃនដាាតនលសបឡា ឈា 
ទងឡា និងតមដរប។ាជដទ��ដកា�ធ�េសអខអ អុមនីតាមិាមិនជធី�នះាត បននលនត�ាាា(Component) 䴨នរនា០៦ាតុដារមៃនា
ត�ាាទី១:ា�ឡដន�យបតានិងបទប្�ុ វាិ ត�ាាទី២:ាកាាទងសម សុយាទស ប័ននិងកាភិនឌ្ាធនជនមនអស្ាត�ាាទី៣:ា
កាលទនលជននិងកាបា�ា ត�ាាទី៤:ា សនវសិអខ�ស្�ងា ត�ាាទី៥:ា កាលគបលគងធនជនទានិងុីាសិាមិា និងត�ាាទី៦:ា ាសិ 
េតិវាមិនិងទី�វា។ា ត�ាាឈង៦ៃនាមិនជធី�នះា �លឡងនង�លបេលបសថនជកសាអបលបៃតា៥០១ លន អុលា ាឣ�មាជាាសលៃប 
នអន វុាតន�យដ០៤ឆា ។ 

 

៤- កសតករកក�ងុកំេណ �េសដ�កតច�ជាត   
ានជស័តាសិាមិៃនទានសះនប�អុាា�ងកា䴨លដារម䴨តតាាអរា�តេន�ស ដុាិ䴨នជុិ �លេះានជស័ត�នះឣ䴨�វដ

នលនលបភយ�ស្�ងឣ�ា សលៃបីនយលបយៃថសាបសមនអស្លគបាលប ជលបភយ�ា �ាងន សុ�ជ អុ� េុម䴨ម្ងសលៃបកាភិនឌ្
ត�ាាាសិឧសវហាមិនិងជលបភយ䴨តលដជុិសះន តុដទទរដបនយីកា�ធ�េ�ដិុាមិ និងកាន�䴨រ�ដិុ�ដាសិាមិ
䴨លដ�េាា�ងទី�វានវជុិ។ �នះគឺជ䴨តអ䴨គនាះ䴨បងប�អុ តុដឣ䴨បបវ ាបនថ ានជស័តាសិាមិៃន រុនទីាា�ងកាាអរ
កាារាដលុ លសត�ាា�ស ដុាិ䴨ន។ 

ុលមតនកា�ដិុ�ដាសិាមិសលៃបឣសអៃីនកា�ាេន�កេងយ ងឆបាហ័ស។ កា�ាេន�កេង�នះ គឺ�ធ�េងឱ�ាេន�កេង
ុៃមា䴨តីឣ�ា នងិកាលយ�តបាមិតធ䴨�េះសអនុសិយ�ស្�ងតុដាយអងបនវ�ាេុ ៃន។ ុៃមានុស�ជុអ� េុមសលៃបកា�លបេ
លបសាា�ងនជស័តឧសវហាមិ លុ䴨ជ័ា��ស៊ល ា�យងថនង�ាេន�កេង លសបឡា នងននិា កា�ាេន�កេងៃនុៃមា�លបង�ងតុា។ 
ទស នយ�ស ដុាិ䴨នតុដតលបលប�ដ និងទស នយៃនកា�ាុ�ាង䴨តីឣ�ា ឣ䴨ប�ងរេនុលមតនកា�ដិុ�ដាសិាមិ។ �រត
គិុ គលាយីាតវ ឈងស�នះ ានជស័តាសិាមិលុតនបនយ្ាាតធថនងាាវបនកានអនុវដ៍លប�សេាាា�ងឆា ២០១៤ និងាា�ងាតន
�យដមធឱមះងមអខ។ កាន�䴨រ�ដិុ�ដាសិាមិ យិ�សសកាន�䴨រងរាា លុតនបនវតុៃមាថៃនកា�ាេន�កេង
�រតទារារដ ភិបដបន�វដឣទិយខ�សុដនជស័ត�នះ ។ 

 

៤.១-ឍ�យ៍ស�យសស�ស��ុេាេចបណនបយ�ភ ្ ស 

ានជស័តាសិាមិមិនល មតុបន䴨លដារម䴨តតា ងឱៃនា�តេន�ស ដុាិ䴨នបអ�ក ះ�ទ គឺតថមឈងបន䴨លដារម䴨តតា
ុ៏សះនាា�ងាិ䴨នកាសងាម ា៏ លុ䴨ជកា䴨លដារម䴨តតាក បនសតយលាីលាាបសលបជនាម��ជ�ងតុា។ �េដគឺនជស័ត
ាសិាមិឣ䴨�រះលទតបននលនកាា�ធ�េាបសលបជនាហលុ ុដលបៃតិុ៧០% និងឣ䴨䴨លដារមមរត䴨តតាធុដកា 
ក បនសតយលាីលា តមាតនកា�ធ�េ�ដិុាមិាសិាមិ�នះ។ 

កាខិុខលបងតលបងានាងមាាបសរារដ ភិបដាម��ជ  ា៏ លុ䴨ជលាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ  និង�នទទ  ាា�ងកាាអរ 
កាភិនឌ្នជស័តាសិាមិ បនារម䴨តតាាា�ងកាក បនសតយលាីលាាបសលបជនាម��ជ ជាតសវងយលាីលាបនថត䴨អះ 
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យីាលមិុ៤៧% ��ឆា ១៩៩៤មាល ម៣៤,៧% ��ឆា ២០០៤ ឣលតៃនយលាីលា�នះបនថត䴨អះមា��៣០,១% ��ឆា  
២០០៧ �ហេតតមកាប នទិនានាងមា�នះ បនប� រថឣលត�នះបនថតមាលុមតុ២៦,១%នឆា ២០១០។   លុ䴨�នះ  
�តេងឣ䴨វតុៃមាបនថ ជមធឱមគយលាីលាបនថត䴨អះជង ១% ាា�ងមរតឆា ល។   

សនវិយ កាបលង�បបលង�មជុិ និង�សស ាយសងាមគឺជាតវ គនាះសលៃបកាាទងលប�ទស យិ�សសកាភិនឌ្
ានជស័តាសិាមិ�នះ។ �ឡដន�យបតឡលទុដកាារាដលុ លសៃននជស័តាសិាមិ ា៏ជាតវ ាអរមរត�ទេុយ ងសះនាា�ង 
កាភិនឌ្នជស័ត�នះ តុដ�ធ�េងឱសហគមនធ�វដនរតនន តា䴨ិ វុទអារារតឡលទយ ងះា ងកា ។ រារដ ភិបដាម��ជ 
បនាអរកានអន វុយហអនប្ាមិ និងលបយដនប្ាមិ � េុម្ីជនងឱបននលននិានវយៃនា�តេន�ស ដុាិ䴨ន ប�ងរេុ កាា និង 
ប�ងរេនលបា䴨តលដ��នបទ ជនសនវសិអខ�ស្�ងសលៃបលបជយដា ដុទល�េ។ ម ្ងនជរ�ទេុ សកវ នអយដយសលៃបកា
ភិនឌ្នជស័តាសិាមិ លុ䴨ជ ាតវ ុីាសិាមិតុដឣ䴨យលងីា�ដិុាមិាសិាមិ ដទ�យប�ងរេនទិនា�ដ ក លបភយធនជន 
ទានិងកា�លទ䴨លសយ ាៃា ងយដាមិាសិាមិ។ដ។ នងឣ䴨ាអរកាាារាដលុ លស �ស ដុាិ䴨ននបទ និងឣ䴨�ធ�េងឱៃនកាក
បនសតយលាីលាាបសលបជនបតនសម�ទេុ។   

 លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ និង�នទទ បនតា䴨ិ វុទអារាាអរ�ដិុយាសិាមិ �រតខិុខយលងងតថម

�ទេុនលនលបសិទ�យ�សវាមិឡលទ លុ䴨ជន កាាលទនលជននិង�្យ��វតាសិាមិ កាភិនឌ្នលនទី�វាាសិាមិនិងបទរដ ន

គុិតអ វុនន ា៏បនតាដម៍ប�យរបតនសមនិងាទងថីិ តុដបនរតងឱកាា ាននអន វុសាមិយនន ៃនដាាតន

លប�សេានិងៃនលបសិទ�យ ។  

5៤.២-សយុក�នផាយចផាស�យសស�ឆ� យ ២០១១២  

៤.២.១- នរលូនៃួរសនេងនសងរ វ�ងយំងកដងនរកងសខ�រ់ ងន ៃិ  GDP ឆន ស ២០១២ (Constant Price) 

 

លបភយទនិានត័ន ុរ�ដខបនទិនាបសលាសរងត�នកាតខមនីាឆា ២០១៣ 
 
 

ានជស័តាសិាមិបន䴨លដារម䴨តតាលបតហដ២៧,៥%ៃន�ដិុ �ដាា�ងលស�ាសាអបាា�ងឆា ២០១២�នះ។ �រតតកា 

ានជស័តឧសវហាមិបនារម䴨តតាលបៃត៣១,១% នងិនជស័ត�សវាមិលបតហដ៤១,៤%។ កា�ាេន�ថត䴨អះនលន䴨តតាៃន

កា䴨លដារមាបសនជស័តាសិាមិ គឣឺលស័ត�េនងកាារាដលុ លសៃនត�ាាយីាសះន��្ង�ទេុាា�ងនជស័ត�ស ដុាិ䴨នា (ានជស័ត 

ឧសវហាមិ សតង នងិនជស័ត�សវាមិ)ាតុដជកាាុសៃា ដន�យដានាងមាាកា䴨លដារម䴨តតាាបសនជស័តាសិាមិ

បន�ាេន�កេងយី២៨%-២៩% ាា�ង䴨�នា ះឆា ២០០៩-២០១០ �រតទាតុនជស័តឧសវហាមិ សតង នងិនជស័ត�សវាមិ

ៃនសយលទងនងិៃនសនប�ះថត䴨អះ (ឥទ�ិយដៃននជបុវិ�ស ដុាិ䴨នយភិយ�លា)។ បអតនរយបយឆីា ២០១០ាុដឆា ២០១២ាានជស័ត

ឧសវហាមិ នងិនជស័ត�សវាមិៃនសនប�ះារាដលុ លស�កេងនជរជប�តរ េាល។ 
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៤.២.២-នរូលនៃួរសនេង % នផនងងងនងៃិងន ៃិ  GDP ចសរបឆន ស ២០០២-២០១២ 
 
 

 
 

 

គរាាុសៃា ដតុាថ កា䴨លដារម䴨តតាជ%ៃនត�ាាាសិាមិាា�ង GDP (គិុ តមៃថា�សស ាឆា ២០០០)ាជារមៃន
ននិា កថត䴨អះយ៣ី១,៥%នឆា ២០០២ មា��លុម២៦,៧% ��ឆា ២០០៧ និង�ាេន�កេងនជរលបៃតយី២៦,៨%��ឆា
២០០៨ ុដ២៩% ��ឆា ២០១០។ សយកាតធ�នះ បនប� រយីយលបារុ លបតងារា䴨�ារនារមៃននជស័ត�ស ដុាិ䴨ន 
ឈងបីាបសាម��ជ �ហេតាា�ង�នះនជស័តាសិាមិ��តុបនវារា䴨�លមេនឈងបាជៃតនិងគអតយ។ ឆា ២០១១ានាង�េ�នះ 
កា䴨លដារម䴨តតាាបសាសិាមិាា�ង GDP ៃន䴨នរន២៨,៤% នងិ��ឆា ២០១២�នះាៃនលបតហដ២៧,៥%ា(តមកា
ប នទិន�៊ន បលងាបសានជទ្ទស នជុិសស ិុ ៃិនលាសរងត�នកា)។ 

 

៤.២.៣-យតៃមសន�ាៃងនស (GVA) នផនងងងនងៃិចសរបឆន ស ២០០៣-២០១២ 
 

 

 

កាជា ា䴨អះនលន䴨តតា (%) ាបសនជស័តាសិាមិាា�ង GDP ាតន�យដ៦ឆា ានាងមា (២០០២-២០០៧) មិនតមន
ៃននត័ថ�ដិុ ាមិាសិាមិជា ា䴨អះ�នះ�ទ។ �ប�ត�េនជរ ុៃមាបតនសមសាអបៃន�ដិុ�ដាសិាមិ (Gross Value 
Added-GVA) បន�ាេន�កេងយី៥.១០៨េនលន�ាេដ��ឆា ២០០២ ាហលុ ុដ៧.១៧៤េនលន�ាេដ��ឆា ២០០៧ 
(�ាេនលបតហដជង៤០%) នងិបនបនវ�ាេនតថម�ទេុុដ៨.៩៣៥េនលន�ាេដឆា ២០១២�នះ (ុៃមាគិុ តមៃថា�ថា
ឆា ២០០០)។  
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៤.២.៤-ងសំេណ� ( %)  ត�វ�ងយងងនងៃិចសរបឆន ស ១៩៩៩-២០១២  
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ជារមា�តេន (%) ៃននជស័តាសិាមិ ៃនកា�ាេន�កេងជមធឱមលបយឆា លបៃតជយ៣ី�េ៥% (២០០៧-
២០១២) ា�តេនៃនកាតលបលប�ដយ ងះា ងយីមរតឆា �េមរតឆា  លុ䴨តុដបនប� រតមលកហ�ិាះង�ដេ �ហេតកាតលប
លប�ដ�នះ ៃនេាយន័��េនងទស នយឣកសជុអៃនឆា នីមរតល។ លុ䴨�នះ ានជស័តាសិាមិគយឺងត�៍ា�ល䴨េន���កេត�ដេា
តវ ធមិជុិតុដះឥទ�ិយដុដ�ដិុ ាមិាសិាមិ។  

��ឆា ២០១២ ា�តេនៃននជស័តាសិាមិបន�ាេន�កេងនជរា តុដតមកាប នទិនគៃឺន䴨នរនលបៃតជ
៤,៣%។ នឆា ២០០៣ ានជស័តាសិាមិ�ាេនាា�ងាង�ងលបតហដ១០,៥% នងិ��ឆា ២០០៥ �ាេនះា ងាហលុ ុដ១៥,៧% 
(ឣលស័ត�រតយនអ�លឡះះា ងយីធមិជុិា យិ�សសាតវ ទា�ភា�ង និងមិនៃនបប� សុ�ដ៍ិុ បផា រ)។ ��ឆា ២០០៦  
ានជស័តាសិាមិបន�ាេនលបៃត៥,៥% នងិឆា ២០០៩ ៃនា�តេនលបតហដ៥,៤% នងិឆា ២០១០ាា�តេនៃនលុមតុ
៤%។ �រតតកាឆា ២០១១ ា�តេនបនជា ា䴨អះលបតហដជង៣,៣% តុដ�នះគជឺឥទ�ិយដៃន�លឡះទានន��ា លុន
នសវឆា ២០១១ានាង�េ។ គរាាុសៃា ដតុាថ ��ឆា ២០០០ា ២០០២ និង២០០៤ ា�តេនត�ាាាសិាមិជ䴨នរន
នជវៃន�នះ គឣឺលស័ត�រតការបលបទះធសនធសាយាីតវ ធមិជុិ តុដារមៃន ទានន រងសស� ុ នងិកាបផា រ ក
�រតសុ�䴨ៃលង។ 

៤.២.៥-ងមងរត���វ�ងយងន ៃិ វ�ងយងងនងៃិឆន ស២០១២ 

         

យនិិុ ឱជារម�តេងស�ងរុ�យេរថ ��ាា�ងនជស័តាសិាមិឈងមលដ សៃសគ䴨លដារម䴨តតាគិុជា(%)ាាបស
�ដិុាមិ កលគបលប�ភទនឆា ២០១២ ៃន䴨នរនជងេាាកវ ដ �េដគ�ឺាេនុដ៥៤,៨%ៃន�ដិុ �ដសាអបាបស   
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ានជស័តាសិាមិ។ា �ដិុាមិ�នទទ បន䴨លដារម䴨តតា�ល䴨េនបងា�ាបនប បយី ក គៃឺនលបៃត២៥,៤% �ដិុាមិសុ�
បន䴨លដារម១៤,១%  និងឣនីាមិៃលយ�រេៃនលុមតុ៥,៧%បអ�ក ះ។  

�ដិុ ាមិ កា យិ�សសលសតន��តុជមអខ កសះនសលៃបកាាា䴨តលដាបសាសិាា។ មអខាបាឣីនាមិ
បនប បា គឣឺ䴨សនារិដ នថឣនីាមិ�នទទា (ៃនសៃសគលបៃតា២៥-២៧%)ា នងិ�ដិុ ាមិសុ�ៃនកា䴨លដារម
ុិ䴨ជងឣីនាមិ�នទទា(១២,៨-១៥,៥%ាាា�ងាក�ង�យដ៥ឆា ានាង�េ�នះា២០០៨-២០១២)។ា �រតតកាាឣីនាមិៃលយ
�រេៃនននិា កាថត䴨អះជបនរបនប បា(សៃសគ䴨លដារមាា�ងនជស័តាសិាមិៃនលុមតុលបៃត៥,៧%នឆា ២០១២)។ា 

៤.២.៦-ងមងរត���វ�ងយងន ៃិ វ�ងយងងនងៃិ 
 

      
 

កាប� រតមលកហ�ិា�យេរថ ត�ាា កៃនកា�ាេន�កេងយ ងះា ង តុដសៃសគាបសត�ាា�នះៃន
䴨នរន៥២,២% ��ឆា ២០០៧ នងិៃនននិា កា�ាេន�កេងុដ៥៤% ��ឆា ២០១១ និង�ាេន�កេងាហលុ ុដ៥៤,៨%��
ឆា ២០១២។ សៃសគៃនត�ាា�ដិុាមិ ក�នះបន�ាេនលបតហដ៤,៩% �បេ�លប�ប�ធេបនងឆា ២០០៧។ 䴨�េះ សៃស
គត�ាាដ�ដៃនកាតលបលប�ដយី២៤,៨%��ឆា ២០០៧ (ត�ាា�នះបនទទរដាងនលនាតវ ះឥទ�ិយដទាទ�នា)ា �ាេនាហលុ
ុដ២៥,៤%នឆា ២០១២។ �រតតកាសៃសគ䴨លដារមត�ាាឣីនាមិៃលយ�រេ ៃនកាថត䴨អះជបនរបនប ប�បេ�ធេបនងិ
ឆា ២០០៧ យី៧,៣%មាលុមតុ៦%��ឆា ២០១១ានិង៥,៧%��ឆា ២០១២។ ាារឯសៃសគត�ាា�ដិុាមិសុ�ៃនកា
តលបលប�ដនងិថត䴨អះ �បេ�ធេបាតន�យដឆា ៥ានាង�េ�នះ (១៥,៥%ឆា ២០០៨ ថតមាលុម១២,៨%ឆា ២០១០ ១៥%
ឆា ២០១១ានងិ១៤,១%ឆា ២០១២)។  

 

6៤.៣-េាឍអ�វ្នផាយចសស�ស�យសស�ាយរុភា ៥ ឆ� យ  

៤.៣.១-ករវរវឌ្ឍវលិតកម�ដ�ណរំ  

�ដិុាមិលសតនា ��តុជ�ដិុាមិ䴨ម្ងមរតសលៃបលទលទងីនយលបជន��នបទ�សប េាតុឈងសា ��ាា�ង 
លប�ទសាម��ជ។ាាា�ងាតន�យដានាងមា�នះា�លកមកាខិុខលបងតលបងាបសលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទាតមកា
តតននិងុលមងទិសាបសរារដ ភិបដា �រតៃនកា䴨លដារមុ៏សាមិយីលគបលាសរងទស ប័នា ឣជជ ធាមលដរដ នា និងលបជ
ាសិាាទលឈងលប�ទសាលយមឈងកាារម䴨តតាយីៃុគលភិនឌ្នធាបន�ធ�េងឱ�ដិុាមិាសិាមិៃនកានជនឌ្នធារា 䴨�លមេន�កេងគរា
ងឱា សៃា ដ។ា 

ជាតសវង�ដិុាមិលសតនលបយឆា ២០១២�នះាយិ តុមនតុ ៃនយមិនលបលាុីៃនប អុភលុ ធមិជុិាា៏ទស នយ�ដិុ ាមិ
ាសិាមិជារមៃនាលមិុដ៍លប�សេាទលឈងលប�ទស។ា �ដិុាមិ កលសតននអន វុបនសាអបលបៃត៣លនហុ ៃ�បុីឣ䴨
លបមលដ�ដបនៃន䴨នរន២,៩៨លនហុ និងទិនា�ដមធឱមលបយឆា ទទរដបន䴨នរន៣,១១៧ុ/ហុ។ ៃ�បុី䴨នរន ៣៦.០៦៧
ហុ លុ តនបនទទរដាង�រត�លឡះធមិជុិនឆា ២០១២ានាង�េ�នះា យិ�សស�លឡះទាននទា�ភា�ងា រងសស� ាុ នងិសុ�ដ៍ិុ
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បផា រ។ា តុ�ឈះជយ ងកាវីា ាម��ជឣ䴨ទទរដបនបាជៃត�ដលសតនជង៩,២៩លន�តន និងឣ䴨សដ�ស្�ងជងរា 
លបៃត៣លន�តន (បាជៃត�ស្�ងសដគិុជលសតន��សដលបៃតជង៤,៧លន�តន)។  

ាា�ងក�ងាតន�យដ៥ឆា  លាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរានិង�នទទាបនប�នរយលលសតនថីិល䴨នរនា០៣យលបតនសម
�ទេុគាឺផរ ា�មេុាផរ ា��ុងានងិផរ 䴨័នបតសនសា។ គរាាុសៃា ដថ រារដ ភិបដាម��ជបនាតុតាឆា ២០១៥ ជឆា
�ឡដ � េុម្ីាអរកា�ដិុ លសតន�ដេសងឱបន�ល䴨េនជង៤លន�តន នងិគិុជបាជៃតងរាសលៃបន�䴨រជ�ាតនកាលុតន
ស�លម䴨ងឱបនយ ងុិ䴨១លន�តន (䴨តអ䴨ទី៧ៃនឯាទា�ឡដន�យបត) និងតមកាាតុសល䴨នាាុិ�ាាលសតន
សលៃបឆា ២០១២ លុតនស�លម䴨ឲឱបន៣,៨លន�តនលសតន បអតនរុិ�ាាលសតនស�លម䴨បនៃនាហលុ ុដ៤,៧លន�តនន
ឆា ២០១២ គឺ�ដេសត�នកាាតុ។ �នះជ�ជគត័មរតគរាជទី�ៃទននប�អុ  សលៃបាម��ជាា�ងកាាអរ�ដិុ ាមិ
កលសតន។ 

 

តរង៖ �លប�ប�ធេបា�តេនុកលសតនលបយឆា ២០០៨-២០១២ 
 

បា តយយ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ 

�លប�ប�ធេប

�ាេន/ថតា

២០១២/២០១១ 

ៃ�បុីរ អះ (ហុ) 2,615,741 2,719,080 2,795,892 2,968,529 3,007,545  1.31% 

ៃ�បុីលបមលដ�ដ (ហុ) 2,613,363 2,674,603 2,777,323 2,766,617 2,980,297  7.72% 

ទិនា�ដ (�តន/ហុ) 2.746 2.836 2.970 3.173 3.117 -1.76% 

បាជៃត�ដ (�តន) 7,175,473 7,585,870 8,249,452 8,779,365 9,290,940  5.83% 

បាជៃតងរាសដ (mt) 2,025,033 2,244,598 2,516,752 2,780,328 3,031,017  9.02% 

គិុ ជលសតនសដ (mt) 3,164,114 3,507,185 3,932,425 4,344,263 4,735,964  9.02% 

 
លកហ�ាិទី ១ ៖ ប� រសៃសគ䴨លដារមៃនៃ�បុ រី អះលសតននសវតមលប�ភទឆា ២០១២ 

 

 
 

ជារមយីមរតឆា �េមរតឆា  ឈងៃ�បុ ីនអនុ វ ៃ�បុីលបមលដ�ដ និងបាជៃត�ដ ៃនកានជនឌ្ភន�កេងជដរប សមិទ��ដ

ទទរដបនឈង�នះ ា៏�រតៃនកាឡលទយីរារដ ភិបដ ទស ប័នេាយ័ន� និងឣជជ ធាមលដរដ ន ជយិ�សស�ឡដន�យបត

ាបសរារដ ភិបដាា�ងកាាអរ�ដិុាមិលសតននិងន�䴨រងរា បនរត�ធ�េងឱនជស័តាសិាមិៃន �តេាកាដលុ លសឈងកាា 
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លគបលគងឈងប�䴨នា�ទសរ អះ �រតបនប�ងរេនកាបា�តតនុដលបជាសិាាងឱតាតលបទនា បយស ប�ងរេន䴨�តះ ងាា�ង

�ដិុាមិ និងប�䴨នា�ទសតាៃ䴨ា�ដិុ�ដកនតុលបសីា�កេង។ 

ាសិាាបនប�ងរេនៃ�បុីរ អះលប�ភទលសតនាកវ ដ តុដៃនលបៃត៤៧% (លបជាសិាាទទរដតានលនប�䴨នា�ទស

សលៃបរ អះលប�ភទលសតន�នះ�ល䴨េន) លប�ភទលសតនលទដៃនលបៃត២៧%  និងលសតនធសនៃនលបតហដ២១%។  �រតតកា 

លសតន䴨កា និងលសតន�កេងទាៃនសៃសគុិ䴨 រុ䴨 (លសតន䴨កា២% និងលសតន�កេងទា៣%)។ 
 

លកហ�ាិទី ២ ៖ ប� រកានជន វុនធៃនៃ�បុ រី អះនិងៃ�បុីលបមលដ�ដយបយីឆា ២០០៣-២០១២  (ាតន�យដ ១០ ឆា ) 
 

 
 

�ដិុាមិលសតនា លុននសវៃន䴨តតាលបៃតជង៨៤%ា ៃនៃ�បុី�ដិុាមិលសតនទលឈងលប�ទស។ា លប�ទសាម��ជទទរដ

ាងនលន�លឡះទាននទា�ភា�ងនិងរងសស� ុ��តមបករ រជន�ីខុរ䴨នរន១២ាា�ងទលឈងលប�ទស បន�ធ�េងឱៃ�បុ ីលបមលដ�ដ

ថត䴨អះ បអតនរបាជៃតលសតន��តុបនរ�ាេន�កេង។ា ៃ�បុីរ អះលសតនាុ លននសវឆា ២០១២ ស�លម䴨បនលបៃត២,៥១លនហ  ុ

តុដៃនទិនា�ដជមធឱម䴨នរន២,៨៧ុ/ហុ �រតទទរដបាជៃត�ដសាអបលបៃតជង៧,១៤លន�តន នងិលសតនា លុន

លបង២០១២-២០១៣ ស�លម䴨បន�ដេៃ�បុីរ អះជង០,៤៩៥លនហាិត ទទរដបនទិនា�ដជមធឱម៤,៣៥ុ/ហុ 

�រត ទទរដបនបាជៃត�ដសាអបជង២,១៥លន�តន។ 
 

តរង៖ប� រយ�ីដិុ ាមិុកលសតននសវនងិលបងឆា ២០១២-២០១៣ 
 

ករំតិកណំត ់ ឯកត  រដូវវស្ រដូវ្រាំ សរុប 

ែផនកររដុំដ ហត 2,369,730  366,561  2,736,291  

ៃផ��ដីអនុវត ហត 2,512,038  495,507  3,007,545  

ៃផ�ដីខូចខត ហត 36,025  42  36,067  

ៃផ�ដីស ររន ហត 8,819  -    8,819  

ៃផ�ដី្បបូូផូ ហត 2,484,832  495,465  2,980,297  

ទិន�ផូបធ្ប ត/ហត 2.872  4.349   3.117  

បរមិណផូ េតន 7,136,139  2,154,801  9,290,940  
 
 

លកហ�ាិទី ៣ ៖ ប� រកានជន វុនធៃនបាជៃត�ដលសតនលបយឆា ២០០៣-២០១២ 
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ាា�ងាតន�យដ១០ឆា 䴨អង�លកតយីឆា ២០០៣ុដឆា ២០១២ា�តេងយិនិុឱ�យេរថាបាជៃត�ដលសតនសាអប លបយឆា ា

ា៏ លុ䴨ជបាាជៃត�ដលសតនា លុននសវ និងលសតនា លុនលបងៃនកា�ាេន�កេងជដរបា �ឈះបីត�ាា�នះបនរបលបទះ នលន�លឡះ
ធមិជុិ លុ䴨ជ:ា ទានន រងសស� ងា និងសុ�ដ៍ិុ បផា រខាះលា៏�រត។ា ��ឆា ២០១២�នះា បាជៃត�ដសាអប�ាេន�កេង
ជងឆា ២០១១លបៃត៥១២.៨៩៦�តនា �សិេនង៥,៨%ា �រតទាកាខិុខទវ ា�កេងនជរនលនៃ�បុីតុដបនខល䴨ះុ និង
ម ្ង�ទេុគឺឣលស័ត�រតលបជាសិាាៃនយាារា䴨�លមេនាា�ងកាលគបលគងតលស䴨កាា កាផា សបវតាប�䴨នា�ទស និងកាផា ស
បវតាយលតុដៃនទិនា�ដខ�ស។       

 
 

លកហ�ាិទី ៤ ៖ ប� រយីា�តេន�ដិុាមិលសតនយីឆា  ២០០៨-២០១២ 
 
 

 
 

 

ា�តេនៃន�ដិុ ាមិ កលសតនៃនកាតលបលប�ដតមឆា នមីរតលា ឣលស័ត�រតដាាខត� នងិយនអ�លឡះៃនាតរ  
ទានិងសមុសយទបទដទរ ាយកីាខល䴨ះុ។ា ទនបមនង�នះា �បេ�លប�ប�ធេប�េនងឆា ២០១១ ៃ�បុីនអនុ វរ អះបន�ាេនលបតហដ 
១,១% ត ៃុ�បុីលបមលដ�ដ�ាេន៧,៥% និងបាជៃត�ដ�ាេន៥,៨%។ា ជារម�ដិុ �ដលសតនបន�ាេន�កេង�ធេបនងឆា ានាង
មាតុដឈងស�នះា គឺ�រតៃនកាឡលទយីរារដ ភិបដាម��ជា ទស ប័នេាយ័ន�ា និងឣជជ ធាថា ា�លកមជុ ិ បនាអរងឱ
ានជស័តាសិាមិៃន �តេាកាដលុ លសឈងបាជៃតនិងគអតយា យិ�សសកាលគបលគងឈងត�ាាប�䴨នា�ទស រ អះា និងកា
តាៃ䴨ា�ដិុ�ដកនតុលបសីា�កេង។ា 

 
 

៤.៣.២- ករវរវឌមម�ដ�ិ វិ តក ៤ តបខសរម� �២០០៤-២០១២  
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លកហ�ាិទី ៥ ៖ ប� រយីៃ�បុី ក ៤ មអខ ឆា  ២០០៤-២០១២  (�េុ កតងមី  សតតវ ាបត  និងសតតវ ា�សេង) 

 

 

តរងនាៃ�បុ រី  អះុកាុលនសះនល៤មអខ៖ា(ឯាតនាគិុជហុ) 

មអខុក 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

�េុ 93,362 91,203 90,732 108,836 142,391 163,106 206,058 213,622 174,257 216,330 

ុទ្តងម ី 25,740 22,749 30,032 97,918 108,122 179,945 160,326 206,226 391,714 361,854 

សតតវ ាបត 44,940 39,089 60,570 85,140 65,261 45,605 49,599 69,206 68,111 66,850 

សតតវ ា�សេង 53,064 84,886 118,760 75,053 76,981 74,413 96,388 103,198 70,584 71,337 

សាអបុក៤មអខ 217,106 237,927 300,094 366,947 392,755 463,069 512,371 592,252 704,666 716,370 
 

ជារមៃ�បុីរ អះ កាុ លនា ៃនកាតលបលប�ដ䴨អះ�កេង�េតមលប�ភទ កនីមរតលា �ហេតា៏ឣលស័ត�េតមឥទ�ិយដៃនាតវ
ៃថានិងទី�វា។ា ៃ�បុីរ អះ កសះនលា (�េ ាុ កតងមីា សតតវ ាបតា សតតវ ា�សេង)ា ៃននិនា កា�ាេន�កេងគរាងឱា សៃា ដា
គឺ�ាេន�កេងបនយីា៧០៤.៦៦០ហ  ុ(ឆា ២០១១)ាុ ដា៧១៦.៣៧០ហ  ុ(ឆា ២០១២)ា�េដគឺ�ាេនលបតហដា១,៦៦%។ាា 

ៃ�បុីរ អះុ ការម�្ និង កឧសវហាមិសាអបទលឈងលប�ទសសលៃបឆា ២០១២ ស�លម䴨រ អះបន�ដេៃ�បុីលបៃត 
៩១២.៨៨០ហុា �ាេន�ដេសឆា មអន៦,៥% (ឆា ២០១១ស�លម䴨បន៨៥៦.៧៧៧ហុ) និងបាជៃត�ដសាអបៃន ការម�្
និង កឧសវហាមិលបយឆា ា៏ៃនកា�ាេន�កេងតុា គឺបន�ាេនយី៩,៩៣លន�តននឆា ២០១១ ុដ១០,៨៥លន �តនន
ឆា ២០១២ (�ាេនលបៃត៩,២៦%) លយមឈងបនប�នរយលសតតរ ាបតថីិល䴨នរន០៣យលគាឺ CMB1 CMB2 នងិា
CMB3។ាទនបមនង�នះា ៃ�បុីរ អះ ក䴨ិៃ�នរតធ នអន រុបនសាអប䴨នរនា១៩៣.៧៥១ហុា �ាេន�ដេសឆា មអន១៧,៥%ា(ឆា
២០១១ៃនតុ១៦៤.៨៤០ហុ)។ា លុ䴨�នះា ៃ�បុ ីរ អះ កទលឈងលប�ទសស�លម䴨បនា ៤,៣៩លនហុ (ៃ�បុីរ អះ ក 
លសតន䴨នរនជង៣លនហុ ៃ�បុ ីរ អះ ការម�្ និង ក ឧសវហាមិ䴨នរន០,៩១លនហុ ៃ�បុីរ អះ ក䴨ិៃ�នរតធ 
䴨នរន០,១៩លនហុ នងិ��ស៊ល០,២៨លនហុ)។ 

តរងនាៃ�បុ រី  អះុកលគបលប�ភទឆា ២០១២ា(ហុ) 
ៃផ�ដដីណំំ្ រប់្ បេបទ ឆ� ២ំ០១២ េសចក�េីផ្ាង 

ៃ�បុី កលសតន 3,007,545 លសតននសវនងិលបង 

ៃ�បុី ការម�្ និង កឧសវហាមិ 912,883 �េុា កតង�រេា កតងជ� ា បតនាា ស
     ៃ�បុី ក䴨ិៃ�នរតធ 193,751 ទ� ត䴨នបាី �䴨ាា លុង�លបងា លុងា �មេនា
ា  ា ា ា ា ា
      

ៃ�បុី ក��ស៊ល 280,355  

សាអបារម 4,394,338  
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៤.៣.៣- ករវរវឌរវសិ្ឍវលិតកមវនិបសុពឍលប  

លកហ�ាិទ ី៦ ៖ ប� រយកីានជនុវនធសុ���ាម��ជយឆីា ២០០៨-២០១២ 
 

 
 

 

ជារម�ដិុាមិសុ�ជដាាតនលគ�ទា��ាម��ជាជយិ�សស �ឡ លាបី នងិបា្ៃីនកានជនឌ្គរាាុសៃា ដឈង䴨នរន 
សុ�ឈងតបប ត�ន�ដិុាមិ �រត�ដិុាមិ�នះ ឣ䴨ជនកា�ាុ�ាង�ស䴨ាវលីុតនកាាា�ងលស�ាា និងានាងមា�ឡ លាបីា
មរត䴨នរនលុតនបនន�䴨រ�េបា�ទស។ �រត�ធ�េកា�លប�ប�ធេប�ដិុ ាមិសុ�ាតន�យដ៥ឆា  (២០០៨-២០១២) �យេរថ 
�ដិុ ាមិ�ឡបនថត䴨អះ䴨នរន២,៣៤%។ �រតតកាា �បេ�លប�ប�ធេបនងឆា ២០១១ា កា䴨ិន ម�ឡបនថត䴨អះយ៣ី,៤លន 
ា្ដា មាលុម៣,៣៨លនា្ដា ថត䴨អះលបៃត០,៨៦% ាារឯលាបីសាអបៃន䴨នរនជង៦៥៧េនា្ដា ថត䴨អះ៤,៧៦% 
នងិលតា䴨ិន មបនជង២,២លនា្ដា �ាេនលបៃត៥,២១%។ កាថត䴨អះ䴨�េះសុ��ឡលាបី�នះា គមឺលដ�ហុអបករ ដ
មាយីមសឺី ាងស �ុា (យិ�សសងឺទាទា ងអុកវ ម និងងលឺតាលុ�䴨េា�ខេន) 䴨ដនេតិវាមិស �ុន䴨លដន�䴨រមិន
�ាតនកា។ដ។ាជយិ�សសលបជាសិាាគ�ល䴨េន�លបេលបសលតាទ័ានិង�ឡតនរានងិបន�បះបង�យដកា䴨ិន ម�ឡលាបី។ា 

លកហ�ាិទ ី៧ ៖ ប� រយបីតលមបលម�ដដសស ិុ សិុ�ទា ប (ៃនឈ) ��ាម��ជយឆីា ២០០៨-២០១២  
 

 
 

កា䴨ិន មសុ�ទា ប (ៃនា ឈ)ា ជដាាតនលគ�ទាយឆីា ២០០៨ុដ២០១២ ៃនកា�ាេន�កេងយ ងះា ងាហលុ ុដ

៣៦% គយឺជីង១៦,៩២លនា្ដឆា ២០០៨ាុដជង២៣លនា្ដឆា ២០១២។ ជមរត�នះាឆា ២០១២ សុ�ទា បៃន

កា�ាេន�កេង䴨នរន៤,៨២% �បេ�លប�ប�ធេបនងឆា ២០១១ �នះបបវ ាងឱ�យេរថា លបជាសិាាតដ ងជប�តរ េាល នលន

ប�䴨នា�ទស䴨ិន មសុ�តម�ឡដកាតធីនសអនុសិយានងិកាតដ ងយីនជជនកាទបទរ ុងឺី ាង។ ជយិ�សសកា�្យ��វត

ទលដទលលតាា�ងរាាសិាា តុដជដទ��ដ䴨នរនសុ�ទា ប ៃនកា�ាេន�កេង នងិជនបននលនកា�ាុ�ាងទ䴨 ស៊អុ ��ាា�ង

លប�ទស នងិាសិារដ ន�ដិុ ាមិៃនដាាតនលសប䴨្បជប�តរ េាលតុា។ា គរាាុសៃា ដថា ៃនាាតីមស�ឺាេុ សុ�ទា ប
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�ាេុៃន��ុបនមរត䴨នរនា បអតនរលុតនបនកាេាបនយ ងៃនលបសិទ�យ។ ទនបម�នះ េាយ័ន�នងកាា�ដិុ ាមិ នងិ

បសអយ្បដ�នះ លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ នងិ�នទទ បនរា䴨អះនលនានជជនកាមរត䴨នរន � េុម្ីាអរកា䴨ិន មសុ�ទា ប

ឈងាលមិុលគ�ទា នងិាលមិុាសិរដ ន ា៏ លុ䴨ជបន�ដេាទា䴨ិុវនជនិ�យគ�ដេកា䴨ិន មៃនទ䴨 និងស៊អុ ។ា 

ជារមកា䴨ិន មសុ�ៃនសនប�ះាារា䴨�លមេនតមតបបលគ�ទានងិតបបេតិវាមិគរាឲឱាុសៃា ដ �បេ�ធេបនងឆា មអន �ដេា

តដងកា䴨ិន ម�ឡលាបី។ា បអតនរ䴨�េះកាតាដម៍យលសុ�ា គាឺយអងតុភន�ឆ� ះ�េមអខជប�តវ េា�ងត ាុា �លេះលបជាសិាា

គ�ល䴨េនាកនតុៃនកាតដ ងយកីា�លេស�ារសយលសុ�ជាតវ សះនា តុដ�វដទិនា�ដខ�សាកាដលុ លសឆបាហស័

ធននងង ឺនិង�វដលបា䴨តលដលគ�ទាបនឆប�ទេុ �ង។ា 䴨តតាឯ䴨តីសុ�ា និង ក䴨តីសុ�ា លបជាសិាា ៃនកា

䴨លដារមយ ងសាមិានងិតដ ងខ�ស�ដេកា�លបេលបស䴨តីសុ�ានងិ䴨តី�្ �លស䴨ាា�ងលស�ាយ ង�អស�អដ។ 
 

៤.៣.៤- ករវរវឌរវសិ័យក  

��ស៊លធមិជុិគជឺលប�ភទ កឧសវហាមិាតន�យដតនងមរតយ ងសះនា តុដបន�រដ�ដលបយនធុដ
�ស ដុាិ䴨នជុិ ុដសងាម ុដាារ និងតុដបន䴨លដារម䴨តតាយ ងសាមិ��ាា�ងកាកាេាបាជទស នធមិជុិលបាប
�រត䴨ីាយ។ 

��ឆា ២០១២  ៃ�បុីរ អះ��ស៊ល��ាម��ជបន�ាេនុដ䴨នរន២៨០.៣៥៥ហ  ុ គ�ឺាេន�កេង៣១,៥% �បេ�លប�ប 
�ធេប�េនងឆា ២០១១ តុដៃនៃ�បុីរ��ស៊ល䴨នរន២១៣.១០៤ហុហុ ាា�ង�នះ ៃ�បុី䴨ៃរ ា��ស៊លាសិឧសវហាមិ
ៃនលទប䴨នរន៥៤.២០៩ហុ លា�មហ៊អននជនិ�យគ�ដេុីសម្ឈន�ស ដុាិ䴨នបនរ អះ䴨នរន១១៨.៤៤៩ហុ នងិៃ�បុី��ស៊ល
លគ�ទាៃន䴨នរន១០៧.៦៩៦ ហុ។ា 

សតាតតផ�ដីចមា ាេេស៊ឆូ� ២ំ០១២ 

លប�ភទ䴨ៃរ ា��ស៊ល 
ៃ�បុី (គិុជហុ) សៃៃលុ 

% សម្ឈន �䴨េា័ា តថឈ សាអប 

��ស៊លាសិឧសវហាមិ  ៧៣.៩០៦ ២៤.០៦២ ៣០.១៤៦ ៥៤.២០៩ ១៩,៣៤ 

��ស៊លាសិឧសវហាមិា ៥៤៤.៧៩១ - ១១៨.៤៤៩ ១១៨.៤៤៩ ៤២,២៥ 

��ស៊លលគ�ទា - ៣១.២៩៨ ៧៦.៣៩៨ ១០៧.៦៩៦ ៣៨,៤១ 
សាអប ៦១៨.៦៩៨ ៥៥.៣៦១ ២២៤.៩៩៤ ២៨០.៣៥៥ ១០០% 

 

 

 

្កហកិទ ី៨: ៃផ�ដរីដុំដេេសូតប្បេបទឆ� ២ំ០១២ 
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សនប�ះៃនការ អះ��ស៊ល��ាម��ជៃនកា�ាេន�កេងជដរប ឣលស័ត�រតទាុៃមា��ស៊លបន�កេងខ�ស គរប

�្ ទស នយន�យបតសនរិសអខដ៍លប�សេា សករ នអយដៃនុីសមលសប និង�ឡដន�យបត�សារនលបនីតាមិា �ដេកា

ដា លុា�ដិុ�ដ��ស៊លលគ�ទាាា�ងលស�ាា ជយិ�សសៃនកា䴨លដារមយីត�ាាឯាន តុដបន�ធ�េនជន�ិយគ�ដេសម្ឈនុី

�ស ដុាិ䴨នា និងត�ាា��ស៊លលគ�ទា �រតបន�ធ�េឲឱៃ�បុីរ អះ��ស៊ល�ាេន�កេងគរាជទី�ៃទនន។ �រតតកា 䴨�េះ䴨ៃរ ា

��ស៊លាសិឧសវហាមិៃនលទប យអៃនកា�ាេន�កេងៃ�បុីរ អះថីិគរាឲឱាុសៃា ដ�ទ គ�ឺធ�េការ អះតុ�ដេៃ�បុី��ស៊ល

យស កបនងិរ�កេងនជរតុបអ�ក ះ។ 
 

្កហកិទ ី៩ ៖  ករវវិឌ្េនក�ុាកររដុំដេេសូឆ� ២ំ០០៨-២០១២ 

 
 

៤.៣.៥- ករវរវឌរវសិបិ �ិ តក  
ឆា ២០១២�នះា ាម��ជលុតនលបរមបប� �ដ䴨�ជា សះនលមរត䴨នរនាា�ងនជស័តៃលយ�រេ លុ䴨ជបប� តលបលប�ដ       

ឣកសជុអា កាកុបនសតកាប�នរឧស័ិនយកីាបុបងៃលយ�រេា នងិកា�ា䴨ានដៃលយ�រេ (REDD) តនរកាភិនឌ្ទ៍ុ
(CDM) ាមិនជធៃីលយ�រេជុិា (NFP)។ា䴨�េះបប� តលបលប�ដឣកសជុអ កុបនសតកាប�នរឧស័ិនយកីាបុបងៃលយ�រេ
នងិកា�ា䴨ានដៃលយ�រេាតនរកាភនិឌ្ទ៍ុាាយអងសស ិុ ាា�ង �តេាកា䴨ាយជនរាជុាិនងិាយអង �តេាកា�ាេប䴨នអនុរជ
ប�តរ េាល��ាម��ជា លុ䴨ជកានអនុរគ�លៃងកុបនសតកាទតតឧស័ិន�បះានា តមាតនកាកុបនសតឧស័ិនកបលន䴨ិ
យីកាបុបងៃលយ�រេា នងិកា�ា䴨ានដៃលយ�រេ��តមបករ �ខុរមរត䴨នរន លុ䴨ជា �ខុរាុនគិារា សប ងតលុងា លា�䴨ះា ាយងធា
�សេមរប...។ដ។  

 � េុម្ីប�ងរេនាិ䴨នសហកាលគបលគងនជស័តៃលយ�រេាសហគមនធៃលយ�រេ䴨នរន០៧ាតនាង ៃនៃ�បុីសាអប䴨នរន៥.៨៤១ហ  ុ

ាា�ងខត� ាុ ដបដៃលយ�រេាយងយមាលយះសីហនអាសប ងតលុងាលា�䴨ះានងិ�កះាអងាលុតនបននអម័ុយីលាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ នងិ

�នទទាៃថសទី២១ា តខឧសាឆា ២០១២ានិងបន䴨លដារម䴨អះាិ䴨នលយម�លយ�ងៃលយសហគមនធ䴨នរន២៤ាតនាងា �ដេៃ�បុី១១.៤៩៨ហ  ុ

ាា�ង�នះ�ខុរតតាន䴨នរន០៤ាតនាង�ដេៃ�បុី䴨នរន១.៨៤៣ហ �ុខុរាយុ䴨នរន០៤ាតនាង�ដេៃ�បុ ី䴨នរន១.៩៣៦ហ  ុ �ខុរាយងធ 

䴨នរន០៥ាតនាង�ដេៃ�បុី䴨នរន២.៩៨ហ �ុខុរសប ងតលុង䴨នរន០២ាតនាង�ដេៃ�បុ ី䴨នរន១.៣៧០ហ �ុខុរលា�䴨ះ䴨នរន០២ាតនាង

�ដេៃ�បុ ី䴨នរន៣៥ហ �ុខុរទ� ត�ាេង䴨នរន០២ាតនាង�ដេៃ�បុ ី䴨នរន៥០៤ហ  ុ នងិ�ខុរបុ បង䴨នរន០៥ាតនាង�ដេៃ�បុី

២១៣០ហុ។ា 

 បតនសម�ដេ�នះ�ទេ ាុ ាុ ដបដៃលយ�រេបនសហកាជមរតម�នរីមលដរដ ន �បះប�ា ដលយៃលយសហគមនធ���ខុរ 

ទ� ត�ាេង ាយ ាុ�សេមរបាាយងធា�េធេទុានងិ�ខុរបុ បងាសាអបៃលយសហគមនធ䴨នរន២៨ាតនាងា�សិេនងា១.៦២៤ប�ា ដា

នងិបនសលមបសលម�ដ �កេងលបយន័�លគបលគងទិនានត័សហគមនធៃលយ�រេ ��ខត� ា ដុបដៃលយ�រេាយុានងិ�សេមរប។  
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្រកហ� កិ ១០៖ បង ញអពំកសកគមនៃ៍្ពពេឈពក ឆី ២ំ០០៧-២០១២  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

� េុម្ីប�ងរេនគលមបៃលយ�រេ�ដេៃ�បុីៃលយ�ា䴨ានដា នងិទវ ាៃលយ�រេ�កេងនជរា ាា�ងឆា ២០១២�នះា ា ដុបដៃលយ�រេ

បនស�លម䴨 រ អះជ䴨ៃរ ាៃលយ�រេបន䴨នរន៤៨៨ហុ��ទស នតី�្យ��វតនងិទរ ាៃលយ�រេ䴨នរន០៣ទស នតីធ ររស

䴨ៃរ ា�រេយសឆា ២០១១�ដេៃ�បុី䴨នរន៤.៦៦៥ហុលុតនបនតា䴨ិុរទអារា�ធ�េកាតថឈា នងិ�ធ�េនម័ត䴨ៃរ ា�រេយស

ាា�ង�នះៃនកាលគីតមាា ភវ�ាសៃ៍ុ�ាតន�ភាេងា និងភវ�ា䴨នា ះរា� េុម�រេ �រត�លបេលបសថនជកា ដុ។  䴨�េះ�ឡដបតង

ប�ងរេនគលមបៃលយ�រេ�ដេៃ�បុីៃលយ�ា䴨ានដនងិទវ ាៃលយ�រេ�កេងនជរា លា�មហ៊អនុីសម្ឈន�ស ដុាិ䴨ន䴨នរន៦៣លា�មហ៊អនបន

ទទរដ�ឡដកាតធនអនុរសាមិយរលសឆតរ ក��ស៊ល និង ក�រេៃលយ�ដេៃ�បុី២៦.០១៨ហុ នងិបនរ អះ

�ដេៃ�បុី䴨នរន១៣.៤០០,៤០ហុនងិរ�រេជដាាតនលគ�ទាស�លម䴨បន䴨នរន២.៧៩៣ហុ។ 

ាា�ងាតន�យដ៥ឆា ២០០៨-២០១២ាដទ��ដៃនកាារ�រេទទរដបនសាអប䴨នរន៨០.៦៩៣ហុាាា�ង�នះរ

�រតា ដុបដៃលយ�រេ䴨នរន៣.៨៣៨ហុា ាង�យធយដ�ខមាភលមិនប䴨នរន៣០០ហុា បអគាដជដាាតនលគ�ទា䴨នរន

៦.១២០ហុាាអាាទិវ䴨នរន៣៣៦,៧៣ហុានងិលា�មហ៊អនឯាន䴨នរន៧០.០៩៨ហុ។ 

តរងនាការ�រេាតន�យដ៥ឆា ២០០៨-២០១២ា(គិុ ជហុ) 
 

ូ.រ 
ឆ� រំដុំដ

(ហត) 

រដ�រូៃ្្េពេ 

(ហត) 

កាទ័្  

(ហត) 

្រគសរ 

(ហត) 

រុក�ទវិ 

(ហត) 

្កកបហុនឯកកន 

(ហត) 

សរុប 

(ហត) 

1 2008 900 200 1,654 50.65 7,436 10,240.65 

2 2009 1,000 0 385 69.00 17,924 19,378 

3 2010 920 100 973.50 66.00 27,748 29,807.50 

4 2011 530 0 314.50 67.50 3,590 4,502 

5 2012 488 0 2,793 83.58 13,400 16,765 

សរបុ 3,838 300 6,120 336.73 70,098 80,692.73 
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           ្រកហ� កិទ១១៖បង ញអពំករកដំំពេឈពក ឆី ២ំ០០៨-២០១២ 
 

 
 
 

៤.៣.៦- ករវរវឌរវសិ័ឍ្ឍ  

��ាា�ងឆា ២០១២�នះ ាុ ដបដដ�ដបនប�យរាាិ䴨នយ ងសាមិ �រតស�លម䴨បនដទ��ដលគបត�ាា�ដេ
ានជស័តដ�ដ ាា�ង�នះៃនកាយលងងសហគមនធ�នទទ កាប�ងរេុលសះលមាលុ  ី កាភិនឌ្នធវារនប្ាមិ កាសិាវលទនលជន 
កា�្យ��វតា កាភិាា  ្ កាប�រ បបទ�ដិេស�នទទ និង�ាេប䴨ដិខិុបទរដ ន�លកម䴨្បជ�ុ េម។ដ។ �រតតកា䴨�េះា
ដិខិុបទរដ ន䴨្បនងិដិខិុបទរដ នប�䴨នា�ទសមរត䴨នរន�ទេ  ុ តុ ដបន�ាេប䴨ានាងមាលុ តនបនយិនិ ឱុតាសលម�ដនិងនអម័  ុ
�ុ េម្ីរាងឱ�លបេលបសជនុដកាលគបលគងនជស័តដ�ដលបាប�រតលបសិទ�យ។ ជមរតឡា �នះតុ ា ាុ ដបដដ�ដា៏បន
សហកាជមរតៃុគលភិនឌ្នធនន ាអរកា�ាេប䴨�្យ��វតដិខិុបទរដ ន䴨្ប យលងងសហគមនធ�នទទ នងិប�ងរេន
សម សុយម�នរ ី�្យ��វតវារនប្ាមិនិងកាភិាា  ្តុ ដឈាទងុដកាលគបលគងានជស័តដ�ដ។  
 ជមរតកាារា䴨�ារន�នះតុ ាាា�ងងកសលបាយ�ទិវម䴨�ជុិ១ ាាររ សេម�ចអគ�មហេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន 
នយករដមមន�ីៃន្រពះជច្យយម្រជ តុ ងតុ បន�វដនអទសនធុ៏ៃថាថា េាយ័ន�នងកាលគបលគងនិងភិនឌ្នធ ានជស័តដ
�ដតុ ដឈាទងុដកាប�រ បបទ�ដិេស កាប�ងរេុាតនាងភិាា្ធនជនដ�ដ កា�ាេប䴨និងយលងងសហគមនធ�នទទ ាអរ
កាភិនឌ្នធវារនប្ាមិ កាតថាាវកាេាៃលយដិ䴨ទានិងៃលយ�កងកងជ�ុ េម។ដ។ 

ាា�ងកាតាទលមងសអី�លជនជស័តដ�ដ កាកដទី២ា រារដ ភិបដបនស�លម䴨ដអបកតុធ�នទទឈងសទអា
សលៃបលបជយដាុ ដ�ធ�េ�នទទជដាាតនលគ�ទាានិង�ធ�េជាតនាងភិាា្ដ�ដ។ ជាតសរងសមិទ��ដធល តុដទទរដបន
ាា�ងឆា ២០១២�នះាៃន លុ䴨ះង�លកម៖ 

- ឣនីាមិ�នទទទាទបន �នទទទាទបឆា ២០១២ា នអនុ របន៥០៩.០០០�តនា �សិេនង ១១០,៦៥% 

�ាេន�ដេសឆា មអនា៦៤.០០០�តនាានងិៃនា�តេនលបៃត៣៩%ាតន�យដ៥ឆា ា(ឆា ២០០៨-២០១២) 

- ឣនីាមិ�នទទសមអលទន កា�ធ�េឣីនាមិ�នទទសមអលទឆា ២០១២ានអនុរបន៩៩.០០០�តនា�សិេនង១១០% 
�ាេន�ដេសឆា មអន៨.០០០�តនានងិៃនា�តេនលបៃត៨,១%ាតន�យដ៥ឆា ា(ឆា ២០០៨-២០១២)។ 

- កាភនិឌ្វារនប្ាមិន កា䴨ិន មលុីា បា ឆា ២០១២ា នអន រុបន៧៤.០០០�តនា �សិេនង៨៧% ៃនត�នកាា
៨៥.០០០�តនា�លប�ប�ធេបាតន�យដ លុ䴨ឡា �ាេន�កេង២.០០០�តន ជមរតឡា �នះតុា កា䴨ិន មលា�យេានអន រុបន២០០.០០០
ា្ដា�សិេនង១០០% ៃនត�នកា២០០.០០០ា្ដា�លប�ប�ធេបាតន�យដ លុ䴨ឡា ថត䴨អះ ៣.០០០ា្ដ នងិជ សាលនលុយីលទល
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ឈលប�ទសនអន រុបន១៤០.០០០.០០០ាលនា តុដៃនាតនាងជ សលុីា 䴨នរន២៩៦ាតនាងា ាា�ង�នះៃន២៨៣ាតនាងជាបស
ាសិាាា តមាតនកា�រដប�䴨នា�ទសយាី ដុបដដ�ដា នងិបនប�ងរេុសហគមនធលសះលមាលុបីន䴨នរន៧៣៨ាតនាងា
តុដ��ាា�ង�ខុរាយងស� ឺ�ល䴨េនជង�គ䴨នរន១៧៣ាតនាង។ ជមរតឡា �នះ ាតនាងតុដបន�ាេប䴨�ហេត�ធ�េឲឱ�ដលុតីម
វដ តលស�ាេនយ៤ី�េ៦ុងជមធឱមា។ 

- ាា�ងកានអនុរនជជនកាតាទលមងសអី�លជនជស័តដ�ដាហលុ ុដសយ�ៃថស�នះា ទ្តុធ�នទទតុដបនដអបា
ឈងសលុតនាាវទអាសលៃបលបជយដា ដុ�ធ�េ�នទទជដាាតនលគ�ទា នងិ�ធ�េជាតនាងភាិា្ដ�ដ នងិបន�ាេប䴨ា
ប�ងរេុសហគមនធ�នទទសាអបបន䴨នរន៥១៦សហគមនធាតុដបន䴨អះបវ ីជ�ាតនកាបន䴨នរន៣២៨សហគមនធារ䴨�ហេត។ 

- 䴨តលដនជស័តដ�ដនាាា�ងឆា ២០១២នអនុរបន ៤.១៤៦.៤៥៧.៥៧៥�ាេដ។ 
 

 ្កហិកិកប ប ងអំ្ីផូេនសទទទកសបកសបុ្ទកនិាវរវីបរកបបរបិេ្ូ៥ឆ�  ំ
 

 
 

 ទនបមនងសមិទ�ិ�ដះង�ដេា ា ដុបដដ�ដាប៏នសហកាជមរតៃុគលភិនឌ្និងលប�ទស�រដនរតននាាអរ
កា�ាេប䴨�្យ��វត䴨្បយលងងសមុសយម�នរីា យលងងសហគមនធ�នទទា �្យ��វតយលងាីវារនប្ាមិា និងកាភិាា  ្ តុដ
ឈាទងុដកាលគបលគងនជស័តដ�ដ � េុម្ីភិាា្នងិភិនឌ្នធានជស័តដ�ដលបាប�រតនិានរាយ។ 
 ម ្ងនជរ�ទេុា ា ដុបដដ�ដបនាអរប�ងរេនកាទនាទនងដ៍ជមរតឣជជ ធាតុនុីា ទស ប័នេាយន័�និងងា
កាននា � េុម្ីឡលទុដកា�ាេប䴨លគបលគងនិងកាភិនឌ្នធសហគមនធ�នទទានិងសហគមនធលសះលមាលុី ប�ងរេនុដ
កា�ដេាសប�តាា�ងានជស័តដ�ដឲឱកនតុៃនកាារា䴨�លមេន និងបនរតុដីនយាស��ាបសលបជយដាុ ដ��នបទា
ឲឱកនតុៃនយនជនឌ្ភន�ទ្េងជដរបន�យដានាងមា។ា យិ�សសកាខិុខនអនុ រនអទសនធាបសសេម�ចនយករដ
មមន� ី “�ធ�េឲឱទកីៃនទាា ទ�ីនះៃនលុ�ីទ្េងនជរ” បន�ធ�េឲឱនជស័តដ�ដៃនកាារា䴨�លមេនគរាជទី�ៃទននា និងបនរា
នអនុរបទបបវ ាបសរារដ ភបិដាា�ងកាដអបបបុបទ�ដិេស�នទទាជយិ�សសាា�ងុបនបងទ�នាទប។ 
 ាា�ងទិស��ាអរកាាលគបលគងនជស័តដ�ដឲឱកនតុៃនយលប�សេាជងមអនា លាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា
នងិ�នទទានងលុតន�ផរ ុជសះន�ដេកានអនុរតម�ឡដកាតធមរត䴨នរនារមៃន៖ាបនរសហកាជមរតលាសរងាេាយន័� 
និងឣជជ ធាតុនុីា� េុម្ីទបទរ ុឲឱឈន�យដ�នលនលនកាកបបផា រៃលយដិ䴨ទា��ុបន�មពុា លុ䴨ជា��អនជរបង
ទ�នាទបនងិៃលយ�កងកងុបនសមអលទា �ហេតនងៃននជជនកាជាតសរងជតអទ�ទ�សរ  � េុម្ីទបទរ ុ ឲឱបនជរ䴨
ះុនលនកាា��លភតាុីៃលយដ䴨ិទានិងៃលយ�កងកង�ធ�េជុីាមិសិទ�ិ។ 
 ាាិ䴨នសះនា និងបនប ន䴨�េះមអខគ䴨ឺអះ�ាេប䴨�បះប�ា ដលយលបទដាតនាងភិាា្ និងាតនាង�នទទលគ�ទា
ឲឱបន䴨្សលសា �រតសហកាជមរតលាសរងទស ប័ននងិា ដុបដដ�ដថា ា�លកមជុិេាយន័�ា លយមឈងយលងង
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សាមិយលគបលគងាតនាងភាិា្ដ�ដ�រតលបសិទ�យ។ា បនរតា䴨ិុរទអារាាអរកាភិនឌ្នធវារនប្ាមិលគបលប�ភទ
លុ䴨ជា䴨ិន មលុីាា�ងលសះាាា�ងតលសនងិាា�ងតបា�េតមទស នយជាតសរង ជយិ�សសុបនតុដខ�ះទាខ�ះះ  ុលុី�រត�ដេា

ទា䴨ិុរនងិាអរកា䴨ិន មលុះីា ុុល䴨ជដាាតនលគ�ទាា លយមឈងឈាឈរាានជនិ�យគិនឲឱ䴨លដារមានជនិ�យគាា�ងនជស័ត 
វារនប្ាមិឲឱបនះា ងកា  � េុម្ីរតភិនឌ្នធត�ាាវារនប្ាមិឲឱបនកនតុះា ងកា ។ 
 ទនបមនង�នះាា ដុបដដ�ដថា ាមលដរដ ននងប�ងរេនសាមិយលុ�ុយនិិុ ឱនិងប�រ បបទ�ដិេសដ�ដាលគបាលប
យតមបករ �ខុរានិងកាេាឲឱកនតុះា ងកា ាជយិ�សសបទ�ដិេសឣគអតីាលុនីិងៃស្មអង។ 
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ជំពកូ ២  
 ាទ�ផា�តងទតសេេ  

៥-ាទ�ផាឆ� ២ំ០១២-២០១៣�តងទតសេេឆ� ២ំ០១៣-២០១៤ 
7៥.១- ផាយចសស�ដយណយ ��អនយ�ដយណយុផំ�ផ (ឧបសម�័ន�ទី១-៨) 

 ជារមឆា ២០១២�នះា សយកាតធឣកសជុអទលឈងលប�ទស យិ�សសទស នយទា�ភា�ងបនយប��រេមជា ាយី� េុម  

ា លុននសវ។ា �ឈះយ ងកា ាង�ះះុទា��ាករ ដា លុននសវា បនលសបនា តៃនាតន�យដតនង យបយី䴨អងតខមិថអនាហលុ

ុដសបរ ហធទី២ៃនតខាប� ឆា ២០១២ា នងិៃនននទា�ភា�ងយបយីសបរ ហធទី៣ៃនតខាប� ា ាហលុ ុដ� េុមសបរ ហធទី១ៃនតខ 

ានជ䴨ិ �កាាឆា ២០១២។ម�ន័�ទី ១) 

បករ �ខុរតុដរបនងាង�ះះុទា លុ䴨ជៃន៖ បុ បងាាយងយមាាយងឆា ងាាយងស� ាឺាយុាាករ ដ លា�䴨ះា

មត� ដគីារ រជនភីា�យរាៃលយតនងា�េធទិុា�សេមរបាទ� ត�ាេងាតតានានងិឧុរាៃន័ត។ា�ហេតាង�ះះុទាបន�ាេុ

ៃនមរង�ទេុា��䴨អងា លុននសវាា�ងសបរ ហធទី៣ៃនតខានជ䴨�ិកា��លស�ា�កះតរា �ខុរមត� ដគីារ។ 

បករ �ខុរតុដរបនងទា�ភា�ង លុ䴨ជៃន៖ បនប តៃន័តា ាយងធា លយះនជ�ាា �េធេទុា �សេមរបា នងិ

ទ� ត�ាេង 

ម ្ង�ទេុា�រតទាាម�សទាទ�នាឈបា(ទាមិនធ)ានឲឱខាះនកាារ អះលសតនា(លសតនធសនា�រតបាមិតធនង

ទាននា នងិលសតនលប�ុរទាា �រតទា�កេងមិនុដ)។ ទស នយនជនុរនធៃនឣកសជុអ�នះបនបករ ដឲឱបះេដ ដ

ទហៃ�បុីបងរប�ងរេន�ដាកាដលុ លសាបស កលសតនានិងបងរកាខល䴨ះុុដ កលសតននសវមរត䴨នរន។ 

 ឆា ២០១២�នះា �ឈះបីរបលបទះាង�ះះុទានងិននទា�ភា�ង�ដេ�ដិុ �ដ កា៏�រតា ា៏�តេងខិុខយ ង

សាមិតាសាៃា ងកត䴨ិុរាអរកាា�ដិុ ាមិទទរដបន�ជគត័គរាជទី�ៃទនន។  

ិ-ម�ដ�ណរំ ៖  

-ៃ�បុីនអនុវសាអបទលឈងឆា ៣.០០៧.៥៤៥ហុ�ដេសឆា មអន៣០.០១៦ហុ ាា�ង�នះ ា លុននសវនអនុវបន䴨នរន

២.៥១២.០៣៨ហ  ុ�ដេសឆា មអន䴨នរន ១៥.៤៦៩ហ  ុនងិា លុនលបងសាអប䴨នរន៤៩៥.៥០៧ហ  ុ�ដេសឆា មអន២៣.៥៤៧ ហ  ុ

-ៃ�បុីខល䴨ះុសាអប䴨នរន៣៦.០៦៧ហ  ុាា�ង�នះាៃ�បុី កលសតនាុ លននសវ ៣៦.០២៥ហ  ុតុទវ ាបនានជរ៨.៨១៩ហ  ុ

ាារឯ កលសតនា លុនលបងទទរដាងកាខល䴨ះុ䴨នរនា៤២ហុ។ 

-ៃ�បុីលបមលដ�ដសាអប២.៩៨០.២៩៧ហ  ុ�ដេសឆា មអន ២១៣.៦៨០ហ  ុាា�ង�នះាុ លននសវ ២.៤៨៤.៨៣២ហ  ុ�ដេស 

ឆា មអន䴨នរន១៩០.០៤៨ហ  ុនងិា លុនលបងសាអប䴨នរន៤៩៥.៤៦៥ហ  ុ�ដេសឆា មអន䴨នរន២៣.៦៣២ហ  ុ

-ទិនា�ដមធឱមលបយឆា ៣,១១៧ /ុហុុ䴨ិជងឆា មអន០,០៥៦ /ុហ  ុ ាា�ង�នះាុ លននសវ២,៨៧២ /ុហ  ុ (ុ ិ䴨ជងឆា មអន

០,០៤៨ុ/ហុ) នងិា លុនលបង៤,៣៤៩ុ/ហុ  (ុិ䴨ជងឆា មអន០,០៥៧ុ/ហុ) 

-បាជៃត�ដទទរដបនសាអប៩.២៩០.៩៤០�តន �ដេសឆា មអន៥១១.៥៧៥�តន ាា�ង�នះ ាុ លននសវ ៧.១៣៦.១៣៩�តន 

�ដេសឆា មអន៤៣៥.៧០០�តន នងិាុ លនលបងឆា ២០១២-២០១៣䴨នរន២.១៥៤.៨០១�តន�ដេសឆា មអន䴨នរន៧៥.៨៧៥�តន 

-ុ អដឱយ�ស្�ងសដ៣.០៣១.០១៧�តនងរា   គិុ ជលសតន៤.៧៣៥.៩៦៤�តន�ដេសឆា មអន䴨នរន៣៩១.៧០១�តន។ 

ខ-ម�ដ�ិ វិ តករត្ផ�  

ខ.១- ុការម�្ ៖ 
ការម�្ នអនុរបនសាអប ៧៣១.៩៥៧ហុ �ាេន�ដេសឆា មអន ៦៤.៥១៤ហុ នងិបាជៃត�ដសាអប

៩.០៩៩.៣៩០�តន ុិ䴨ជងឆា មអន ១៧៤.៥៣៣�តន �រតទាកាថតៃន�ដិុ ាមិ ក កតង�រេាតុដៃ�បុីុិ䴨ជង

ឆា មអន䴨នរន៤២០.១៤២ហុ។ 
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ខ.២- ុកឧសវហាមិ៖ 
កឧសវាមិនអនុរបនសាអប ១៨០.៩២៦ហុ �ដេសឆា មអន ២០.១៩២ហុ នងិបាជៃត�ដសាអប

១.៧៥៩.៥៥៩ �តន �ាេន�ដេសឆា មអន ១.១០៦.៧៣៩ �តន។ 
យនិិុឱជារមដទ��ដ កាសិាមិបនភិនឌ្ុ៏ដ៍លប�សេា  នលនសមិទ��ដៃននជស័តាសិាមិៃនកាារា䴨�លមេន លុ䴨

�យដ�នះាយិ�សស កលសតនបន�ាេន�កេង�ដេសត�នកាតុដបន�លឡងទអា។ 
  

៥.២. េារាស�យសស�  
17៥.២.១. លទ�ផល 

ានជស័តាសិាមិៃន�បសាាមិ ានលគបលគងានងិ�ធ�េសាមិយាអរកាភិនឌ្នជស័ត�ដិុ ាមិ កាសិាមិា� េុម្ី 
䴨លដារម䴨តតាា(១) ជនបននលនសនរិសអខ�ស្�ងសលៃបលបជយដា ដុា(២) លគបលគងានងិលុ�ុយនិិុឱគអតយានងិសអនុ សយ
�ដិុ �ដា(៣) ាអរា�តេន�ដិុ យាសិាមិតមាតនយយិធិាមិាសិាមិា(៤) កុបនសតយលាលីាតមាតនប�ងរេន䴨តលដ
ុដាសិាា�រត ៃុមាបតនសម�ដេាសិ�ដានងិ (៥) ជនទី�វាាសិ�ដ។ 

ុរនទីនងិាាិ䴨នសាតដាបសគានតារដ នាសិាមិ�ផរ ុ�ដេកាាលទនលជននងិភិនឌ្ នងិ��បាប�䴨នានជទ្េាយន័�
នង (១) កាលគបលគងធនជនុីាសិាមិា(២) កាភិនឌ្ុ កាសិាមិលគបលប�ភទា(៣) កាកាេា កានម័តនងិភលុ
ឡមនម័តា (៤) កា�លបេលបស�លគរងតនរាសិាមិា (៥) កា�្យ��វតាសិាមិានិងា (៦) កាលុ�ុយនិិុ ឱគអតយ��មនបាី
យិ�ទធនា៏។ 

ាា�ងឆា ២០១២�នះា �រតៃនកាឡលទឈងត�ាាទិាុ ីសៃឧ ានថនជកា នងិកាុលមងទិសយីថា ា ានលគបជនថា ាៃន
លាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរានងិ�នទទ ាិ䴨ន䴨លដារមសហកានងិកាឡេាយៃីុគលាភិនឌ្ននាកា䴨លដារមសហកាសិ៍ុាមរុ
យីសកាឣជជ ធាមលដរដ នលគបជនថា ាា នងិជយិ�សសកា䴨លដារមាបសលបជាសិាា គានតារដ នាសិាមិស�លម䴨បន
នលនដទ��ដេាយន័�នងាាិ䴨នសាតដះង�ដេគរាជទី�ៃទនន លុ䴨ះង�លកម៖ 

ិ. ករសវ័ ិេមណិរណររ 

ាា�ងឆា ២០១២�នះា កាាយិ�ទធនធលទនលជនា៏លុតនបនាអរនអនុ រះា ងកា �ងតុា។ា ជាតសរង �តេាកាាសិាមិ
បន�ធ�េកាយិ�ទធនធលទនលជន䴨នរន២៦១យិ�ទធនធ ារមៃន៖ យិ�ទធនធេាយន័ដនង�ដេ កលសតនៃន៤៧យិ�ទធនធា
យិ�ទធនធលទនលជននងិភិាា ា្�លមេសានងិបន្�ទដយល កបតនាា�រេហលបត�ាានងិាអាាជុដិម៍䴨នរន៧យលាយិ�ទធនធសរ ីយីកា
�លេស�ារសយល កា និងប�䴨នាទសរ អះ កឧសវហាមិ䴨នរន១៣យិ�ទធនធយិ�ទធនធលទនជននងិាអរកា�លបេលបស
ថា ាសិាមិ�្ យាីអាាជុៃិន៨៤យិ�ទធនធា យិ�ទធនធសរ យីីសុ�ដ៍ិុ 䴨ៃលង�ដេុ កលសតននងិបតនាា សិាវ�ងរុ ានជជនកាាយុ
ាអត�យះត�ាទ� តៃន១០០យិ�ទធនធាយិ�ទធនធលទនលជនសរ ីយីកា�ដិុ  នងិទាយិ�ទធនធ�លគរងតនរាសិាមិានងិឧបាាតធ
ាសិាមិ��ាម��ជ䴨នរន១០យិ�ទធនធ។ �រតតកាេាយ័ន�នងកាលគបលគងនិង�លបេលបស ីាសិាមិ ត�ាាាសិាមិបនសិាវនងិ
វត ៃុមាកា�លបេលបសុីាសិាមិ��ខុរាយងឆា ងសិាវប្មនងិាតុ បនរ អះ តម�ឡដកាតធភលមិ១�ដិុ �ដ១
䴨នរន១លស�ាា (លស�ា䴨កា�ដេ)ា កាសិាវាតុ បនរ អះ កឧសវ-ហាមិ���ខុរតាបសិាវនងិវត ៃុមាទស នយ
កហលបត�ា䴨នរន៣�ខុរា(�សេមរបាយងធលយះនជ�ា)ានងិ䴨អះសិាវវតុតមា�ា្លុបាជទស នយអ䴨នរន៥១យអ។ 

ខ. ក្ឍវលមវន្ផសប្ �សស័ ម�ដ� 

  �រតទាាម��ជៃនសករ នអយដះា ងាា�ងកា�ដិុ លសតន រារដ ភបិដាម��ជបនាតុ䴨ាា�នជស័តតនងឆស ត លុ䴨ៃន
ត䴨ង䴨្សាា�ងឯាទា�ឡដន�យបតសរយីី កាាអរ�ដិុ ាមិលសតននងិកាន�䴨រងរាតុដលុតនបនលបកសរាងឱ
នអនុរកដយៃីថសទី១៧ាតខសី�ាឆា ២០១០ា�រតលបមអខរារដ ភិបដាម��ជគសឺ��តលបកា តាម��ជងឱ�េជលប�ទស ន
�䴨រងរាមរតុ៏សះនាា�ងុបនន�យដះងមអខ។ រារដ ភិបដាម��ជបនាតុតាឆា ២០១៥ាជឆា �ឡដ��� េុម្ី
ស�លម䴨�ធ�េយ ង��䴨កសងឱុិ�ាាលសតនៃនជង៤លន�តនា �ហេតតុដឣ䴨តាៃ䴨ាជងរាន�䴨រជ�ាតនកាយ ង
ុិ䴨ជង១លន�តនានិង�ធ�េ យ ងកងឱងរា ាម��ជលុតនបន�គទទរដទា ដជនរាជុ។ិ 
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  យលល តុនបន�គទទរដទា ដថ ជាតរ គនាះមរតុ៏សះនាត គអតយនិង�ដិុយ�ដិុាមិា䴨លដារមស�លម䴨បន
នលនទិស���ឡដន�យបតឈងសះង�ដេ។ា ាា�ងន័ត�នះា ានជស័តាសិាមិបន�រដឣទិយខ�សាា�ងកាប�ងរេន�ដ្រន
កាាលទនលជននិង�ដិុ យលលសតនតុដៃនគអតយសអទ�ដ៍ យិ�សសយលលសតនឈង១០លប�ភទតុដរារដ ភិបដបន
ាតុ � េុម្ី�្យ��វតលនលបជាសិាា�លបេលបស។ 
  ាា�ងឆា ២០១២ា�ដិុាមិយលលសតនសះនលារមៃនាយលIR៦៦ាយលដទាាយលផរ ា�ុ រដាយលរងត័ យលះ៤ាស�លម䴨បន
បាជៃតសាអប១.៤២៦,៨�តនា ាា�ង�នះ ៨២៥�តន�ដិ �ុរត�លបេលបសថនជក�កតាបសស�មរ䴨គារហេសនបាី
េាេជ ហ៊ុ� ែស� នយកាដ�រ��ីត��ពរពជរច�កករចុជ ១០១,៨�តន �ដិ �ុរត�លបេលបសថនជកតមាមិ
ានជធាីបសរារដ ភបិដានិង䴨នរន៥០០�តន�ដិុ �រត�លបេលបសថនជកគ�លៃងឧបុសមឧ�ស្�ងបនប ន។ 

គ.  ក្ផសប្ �សិ័យបិ ័�ិវិ តកមវនសណនពនងគតមិ វិ តក  

បន�ធ�េកា�្យ��វតប�䴨នា�ទសាសិាមិុដា ាា�្យ��វតាសិាមិា លា�មលបាវយអា នងិាសិាាគាល䴨នរន
៤២.៣៣៦នាាតមាតនកានអនុរប� រាកាបតរ� ះបករ ដា ទិវតលសា ទស្ននាិ䴨នសិាវាកា�ាេប䴨សនាបិុាសិាា 
ទលឈងលប�ទសាា�ងកា�លេស�ារសាសិាា� ាីេមា នងិ�បះយអមឧ�្យ��វតឯាទាប�䴨នា�ទសា នងិបតរ� ះបករ ដាសិាាតម
មលដរដ នននារមៃន៖ 

• ប�䴨នា�ទស�ដិុ ាមិយលលសតន䴨នរន១០.១៨២នា 
• កា�លបេលបសីគីមីលតធីមិជុិ䴨នរន៩៥៥នា 
• កាសន្ នងិ�លបេលបសាីបអសរ䴨នរន៣.៣០០នា 
• ប�䴨នា�ទសតថាាវារសអដ នងិ�លបេលបស�លគរងតនរាសិាមិនិងឧបាាតធាសិាមិ䴨នរន៥០០នា 
• សអនុសិយាា�ងកា�លបេលបសថា យអដាសិាមិ䴨នរន១.២៦០នា 
• កានអនុរាសិាមិដ៍䴨នរន១.៤៧០នា កា�ាេប䴨ត�នកាាា�ងកាា�ដិុ ាមិាសិាមិ䴨នរន២.១០០នាា 
• ានជជនកាាយុសុ�ដ៍ិុ䴨ៃលង�ដេ កបតនា䴨នរន១.៣៣០នា 
• ប�䴨នា�ទសរ អះ កឧសវហាមិ䴨នរន៦៧០នា 
• ប�䴨នា�ទសរ អះទានប្ាមិនងិ ការម�្ 䴨នរន៣៨៧៥នា 
• ប�䴨នា�ទស�ធ�េ�្ិុ䴨�បេងនិង�្ិុ�បះ䴨នរន៧០០នា 
• កាលគបលគង កា�ធ�េត�នកានររានិងកាាុលតបវ ីគត�នតឱ��ាា�ងសហគមនធាសិាមិ䴨នរន១.០៥០នា 
• �ឡដគនិុ ាា�ងកា䴨ងលាងនងិ ានសហគមនធ䴨នរន៨២៣នា 
កា�្យ��វតប�䴨នា�ទសតមលបយ័ន��្យ��វតទជាតនារមៃន៖ាកាយា�វតយបី�䴨នាា�ទសាសិាមិតមាតន

ទលាទស្នធជុិបន䴨នរន៥២ុសបទា តមនជទឱ�䴨នរន៥២ុសបទា ទិវ䴨អះតលស䴨នរន១៤ុសបទា នងិបន�ាេប䴨នទីតស�ង
តដយាីសិាមិ䴨នរន១២ុង។ 

�ដេសយី�នះា៏បន�ដិុ និងត䴨ាយតឯាទាប�䴨នា�ទសាសិាមិបន䴨នរន២២.៣០០䴨្បារមៃន៖ ទស្ននុ រី  
ាសិាមិ䴨នរន៥.២០០䴨្បនងិទស្ននុ រីសមិទដ�ដាសិាមិ䴨នរន២.៦០០䴨្បានងិាលន�សេន�វប�䴨នា�ទស៥.០០០䴨្ប 
បលសប ័ា៥.០០០䴨្បានិងប�䴨នា�ទសរ អះបតនា䴨នរន៤.៥០០䴨្ប។ 

កាយលងងនងិ䴨ងលាងសហគមនធាសិាមិបនា៏ជឣទិយកាា តុដបននងិាយអងាអរយ ងសលទាសលទ�ង
ត ាុ䴨លដារមជៃុគលភិនឌ្នជស័តាសិាមិជមរតត�ាាឯាន។ាាា�ងឆា ២០១២ាសហគមនធាសិាមិ䴨នរន១០២សហគមនធលុតនបន
䴨អះបវ ីា តុដមាទដប䴨ន�ប្នាសហគមនធាសិាមិទលឈងលប�ទសសាអបៃន䴨នរន៣៧៥សហគមនធ។ា សហគមនធ ាសិាមិាធ
លុតនបន�រដងកស䴨លដារមាា�ងសាមិយ��្ងលមរត䴨នរន លុ䴨ជ៖ាយិយ័ាតព�ដិុ �ដាសិាមិបន䴨នរន៨�ដេាឈង��
ាា�ងលស�ានងិ�ល�លស�ាា (លប�ទស䴨ិននិងឥក� )ា និងទិវបករ រាសិាមិនិងកាយយិ័ាតព�ដិុ �ដា នងិសៃឧ ាាសិាមិ
តុដលុតនបន�ាេប䴨���ខុរតតានា ាយុា នងិ�ខុរាយងធា � េុម្ងីឱាសិាានិងសហគមនធាសិាមិទទរដបននលនយ័ុ ពៃន
យប䴨នននងិា ាអរងឱៃនកាភន䴨លដទី�វានលន�ដិុ �ដាបសលបជាសិាា ប�ងរេុបករ រាសិធអាាិ䴨ន (ាសិ
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េតិវាមិ) និងទនាទនងទី�វាាវងាសិាាាសហគមនធាសិាមិាសហលឡស�ដិុ ាមិានិងកាតាៃ䴨ាាសិ�ដះា ុុល䴨
នងិមធឱមា លា�មហ៊អនឯានា នងិាា�រដ�សវាសិាមិនន រត�ដេាាម�ស�ដិុ �ដាសិាមិា និងុៃមា�ដិុ �ដាា�ង
លស�ាា �ធ�េងឱ�ដិុ �ដាា�ងលស�ាៃនកានតិមា បនុៃមាសមលសបុដាា�ដិុ នងិាអរកា�ដិុ បនកនតុ�ល䴨េនា
នងិកុបនសតកាន䴨លដានងិរតប�ងរេនកាាងឱលបជនកនតុ�ល䴨េន។ 

��ឆា ២០១២ាៃនាសិាាគាល១៦៨នាលុតនបន�លេស�ារស ងឱ䴨លដារមាា�ងសនាបិុាសិាាទលឈងលប�ទស �ដេា
ទី៣ា �រត�លេស�ារសាសិាា័តលភាីា�ងលបយន័��ដិុ ាមិាសិាមិា បន䴨នរន៣៥នាា �ដេលបជនបទលបយដនប្ាមិ  
កលសតន៥នាា លបយន័�ាសិាមិ䴨ាអះ៥នាាកា䴨ិន មសុ�៥នាា វារនប្ាមិ៥នាាកាតាៃ ាី�ដិុ �ដាសិាមិ ៥នា

កាតាៃ ាី�លគរងតនរាសិាមិ䴨នរន៥នានងិសហគមនធៃលយ�រេ䴨នរន៥នា។ ាា�ងឆា ២០១២ាសិាាទទរដ័តលភីសាអប
䴨នរន៩០នាាា�ង�នះៃន៖លបជនបទលបយដនប្ាមិ កលសតន១៥នា លបយន័�ាសិាមិ䴨ាអះ១០នាាកា䴨ិន មសុ�១៥
នាវាារនប្ាមិ១៥នាកាតាៃ ាី�ដិុ �ដាសិាមិ១៥នាកាតាៃ ាី�លគរងតនរាសិាមិ䴨នរន១៥នាា នងិសហគមនធៃលយ
�រេ䴨នរន៥នា។ា ាសិាាត័លភី�ដខមរត䴨នរន៧នាា ាា�ងៃន�សរ ី១នាា ជនជុភិាងលស�ាថិបង�ខុរ�កះាអង 
លុតនបនបវតដងឱ�េ䴨លដារមទស្ននាិ䴨នសិាវ ��ទជាតនា ដុាល�ា់ាតន�យដយីាសបរ ហធ និងបនបវតនាសិាាត័ 
លភ២ីនាានងិម�នរ�ី្យ��វតាសិាមិ១នា�េទស្ននា䴨ិនសិាវ ��លប�ទសឥក� ។ 

ឃ. ករ័ណគ្នសមងិ វិ តក ម� �២០១២  

�លគរងតនរាសិាមិ䴨លដារម䴨តតាយ ងសះន ��ាា�ង �តេាកាលបយដនប្ាមិ�ឆ� ះ�េប�ងរេន�ដិុ យា
គអតយាសិាមិា នងិកុបនសតកាបុបង។ ន�យដប䴨ន�ប្នា�នះា លប�ទសាម��ជនិតមកា�លបេលបស�លគរងតនរ
ាសិាមិា ាយអងៃនកា�ាេន�កេងគរាងឱាុសៃា ដា តុដជប䴨ន័តមរតប� រយីា �តេាកានជនុរៃនតនរតបនតីាមិាា�ង    
ានជស័តាសិាមិាម��ជ។ ជាតសរងដទ��ដភវ�ារសទលឈងលប�ទសស�លម䴨បនលបៃត ៣.៦៤៣.៧៥១ហុ ារមៃន៖ 

- ា លុននសវ䴨នរន៣.១៤៨.២២៤ហុ ាា�ង�នះ ភវ�ា�រត�លគរងតនវាសិាមិបន䴨នរន២.០៣០.៩០១ហុ និង
ភវ�ា�រត�ឡលាបី䴨នរន១.១១៧.៣៤៣ហុ 

- ាុ លនលបងឆា ២០១២-២០១៣䴨នរន៤៨៨.០១៤ហ  ុាា�ង�នះ ភវ�ា�រត�លគរងតនវាសិាមិ䴨នរន៤៨៧.៩៨១ហុនងិ
ភវ�ា�រត�ឡលាបី䴨នរន៧.៥២៦ហុ។ ដទ��ដា លុនលបងភវ�ា�រត�លគរងតនវាសិាមិ �បេ�លប�ប�ធេបាតន�យដ លុ䴨ឡា
�ាេនបន䴨នរន១៩៣.៨១១ហុ�សិេនង១៣៧,៦៦%។ 

យ.១- ទស នយ�លគរងតនវាសាិមិ  ៖ 
ាា�ងឆា ២០១២�នះាសស ិុ ិ�លគរងតនវាសិាមិសាអបបនប� រថា��ទលឈងលប�ទសាម��ជៃន លុ䴨ះង�លកម៖ 

-លតាទ័ា䴨នរន៨៧៩៧�លគរង�ឡតនរ១២៧៨០២�លគរង 

-ៃសអនីបលមទា២២៧៤១៩�លគរង 

-ៃសអនីល䴨តុ៤៧២២�លគរង 

-ៃសអនី�បា១៥៣២០�លគរង 

-ៃសអនីសងរុ ៩២�លគរង 

-ៃសអនីានិលសតន៥៣៩៣៣�លគរង 

-សស ិុិឧបាាតធបេាលតាទ័ាៃន នងាដ័៦.០៤៥�លគរង ានស៣.៨០៨�លគរង ាាអ�មា៣២៤៦�លគរង ងាបវត

ុី១.១២៥�លគរង 

-សស ិុិឧបាាតធបេា�ឡតនរៃននងាដ័៨៤៩៤២�លគរងា ានស៨១២០០�លគរងា ាអ�មា៧៧១៧៩�លគរងនងិងាប

៤១៧�លគរង 

-សស ិុិឧបាាតធាសិាមិៃនឧបាាតធរលសតន២៩�លគរងនងិឧបាាតធល�តុីសៃ៍ុ��ិ៥៩�លគរង។ 
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យ.២.សស ិុ ទិតីង�ដិុ  ដាត䴨ាយត�លគរងតនរនងិឧបាាតធាសាិមិ៖ 

 -�រងជង តុាៃន䴨នរន១៩៨៤ាតនាង 

- �រងជង�ដិុ តាៃ䴨ាានិងរសអដ�លគរងតនវនងិឧបាាតធាសិាមិៃន䴨នរន១២៩ាតនាង 

- ាតនាងដា�លគរងតនរាសិាមិនងិឧបាាតធាសិាមិាៃន䴨នរន៣០១ាតនាង។ 

យ.៣.ាកាានររគមនធ 

- បន䴨អះនវរគមនធបលមទាស��ា ះលសតន��លស�ាាយងទ� ត�ខុវាយងធលស�ាបនប តៃសលស�ាងាា័តលស�ា

រលា�ខុវាយុនិង��លស�ា�កះតរា�ខុវមត� ដគីារ 

- បន䴨អះនវរគមនធភវ�ារស�រត�លគរងតនវាសិាមិ លនាសិាាលាីលា�សវ �ីមៃតនងិ�យធនិយិកា��យអា��䴨ា

លស�ាលយះ�សវ䴨យអៃលយា�នា ងលស�ា�េធិ�ាេងនងិលស�ាទ� តនបា�ខុវៃលយតនង��យអលុេងឫស្ី លស�ាាយងទ� ត �ខុវាយង

ធ នងិ�ខុវាយងស�  ឺ

- បន䴨អះនររគមនធបលមទាស��ា ះលសតនរងសស� ុ លុ䴨ជ�ខុវាយុ ាយងធ និងមត� ដគិារ នងិ䴨អះ�ាេាយលប

ុីតលស �រតលបយន័�ាតហ្ា䴨នរន៣០ហុនងិបន䴨លដារមប� រកាលសរ�រតឧបាាតធ លសរ (Drum Seeder) លយម

ឈងយនិិុឱទីតងុីតុដលុតននវរគមនធីាលបាតមរតតខ្លបតនង៤២៥តមលុ�� លស�ាងាាត័�ខុវាយុ 

- បនយិ�ទធនធឧបាាតធ�ាេាយលបុី �រតលបយន័�ាតហ៊្ ា�រតសហកាជមរតងាកា IRRI ���ខុវបុ

បងនងិ�ខុវ�េធទិុ 

- បន䴨អះ�ដេាភាតឺលសប� រ��ភលមិា�បាយអ�ដេបលស�ាលយះ�នលុលយះ�ខុវបនប តៃន័តបនលបតនង៣.៩២០ម 

- បននវរគមនធភវ�ារសលនាសិាាលាលីា�សវ �ីមៃត�យធនិយកិានិងាសិាាខ�ះាៃា ងយដាមិ���ខុរបនប តៃនត័ 

- បនទាយិ�ទធនធរលសតន �រត�លបេឧបាាតធលសរជរា (Drum Seeder)នងិសបតងលសតនដាាតនប.ន.ស យិ

និុ ឱតលសយិ�ទធនធតុដ�លបេនីធឱតងគអនតននងិល䴨តុ កុលបមលដ�ដលសតននងិបនាតុទីតងទងសងពា ងរាលសតន

��មជមត� ដនជស�ាមិាសិាមិា្ដ�េធ។ិ 

ន. ក �័ បញករ�័ យញិវ្ ឍ 

ាា�ងឆា ២០១២�នះាបន�ធ�េកាលុ�ុយនិិុ ឱភលុ ឡមនម័ត នងិ�រដនជប� បនប័លុភលុ ឡមនម័តសាអបបន䴨នរន 

៧.៥៥៧䴨្ប សលម�ដកាន�䴨រ�ដិុ �ដាសិាមិ䴨នរន ២៥មអខ ទនិរ�េកនទី�វាបា�ទស ៃនបាជៃតសាអប䴨នរន

៦៨០.៤៥៧�តនា�ាេន�ដេសឆា ២០១១ា䴨នរន១៩៣ា.១៣០�តនា��សិេនង៣៩,៦%។ 
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កាន�䴨រងរាី ាងកុកាលុ�ុ យនិិុឱភលុ ឡមនម័តាា�ងឆា ២០១២ា ស�លម䴨បន䴨នរន២០៥.៧១៧�តនា �ាេន�ដេសឆា
២០១១ា䴨នរន១,៩% ងរា តុ ដបនន�䴨រៃន䴨នរន១០លប�ភទារមៃន៖ាងរា䴨ាអះា(whiteាrice)ា១០២.២២៤�តនា(៤៩,៦៩%) 
ងរាផរ មាិះ៦៥.២៨១�តន (៣១,៧៣%)ាងរានងមាះិា២០.៦០៥�តនា(១០%)ាងរាសលៃ ដី៩.២៧៥�តនា(៤,៥%)ាងរាផរ ខជី
២.៩៧៨�តនា (១,៤៤%)ា ងរាតសនលាលប១.៦៤៩�តនា (០,៨%)ា និងងរានងខអនា នងមិរា ផរ ា�ុ រដា និងា��䴨ាសាអប䴨នរនា
៣.៧០៥�តនា(១,៨%)ា។  
តរងទី១.ាបាជៃតងរាន�䴨រតមលប�ភទងរាឆា ២០១២ (ុរ�ដខងាាបនលុ�ុ យនិិុ ឱភលុ ឡមនម័តសលៃបន�䴨រ) 

ល.ក ្បេ�ទអ �់ក បករាណី(េាន) % 

១ ងរា䴨ាអះ ១០២.២២៤ ៤៩,៦៩ 

២ ងរាផរ មាះិ ៦៥.២៨១ ៣១,៧៣ 

៣ ងរានងមាះិ ២០.៦០៥ ១០ 

៤ ងរាសលៃ ដី ៩.២៧៥ ៤,៥០ 

៥ ងរាផរ ខជ ី ២.៩៧៨ ១,៤៤ 

៦ ងរាតសនលាលប ១.៦៤៩ ០,៨០ 

៧ ងរានងខអនានងមិរាផរ ា�ុ រដានិងា��䴨ា ៣.៧០៥ ១,៨០ 

សាអប ២០៥.៧១៧ ១០០ 
 

ងរាឈង�នះបនន�䴨រ�េ䴨នរន៥៧លប�ទស តុដគ�ល䴨េនជលប�ទសាា�ងសហគមនធា់ឺអបៃនៃនកាបបវ ទិរ
�ល䴨េនជង�គ។ា�ល�យី�នះៃនកាបបវ ទិរយីលប�ទស��្ងល�ងតុារមៃន៖ាៃ �កសអីាសង�បលារាហអងាអងាឣ�មាជាារតន�ហ្
កិនា�នេុកមាល�ទរ ដាី䴨ិនាាអងហាតាាលមលាលស ុលហាតា�ា កាង��ា ាាាល�ា់ាក�មាលនា�សរត �នេាាហ�ដីយីីនាមលារទីកាៃរ
�ា ទរ ាFrance Guiana  Lietuva និង Guyana។ា�រតតកា䴨នរនលប�ទសន䴨លដៃនកា�ាេន�កេង�ល䴨េនៃន䴨នរន៥៧
លប�ទស�បេ�ធេបនងឆា ២០១១ៃនតុ៤៨លប�ទស។ា ារឯាាន�䴨រា៏ៃនកា�ាេន�កេងតុា��ាា�ងឆា ២០១២�នះា ៃន
䴨នរន៦៨លា�មហ៊អនន�䴨រ។ា 䴨តតាឯកាន�䴨រងរា�េកនលប�ទស䴨ិន��ាា�ងឆា ២០១២�នះា ៃនកា�ាេន�កេង�ល䴨េន
ាា�ងបាជៃត៦១៨១�តន ជយិ�សស��ាា�ងតខធាត�នះា�បេ�ធេបនងឆា ២០១១ៃនតុ៤៨�តនបអ�ក ះា�នះជារសីង្មមរត
តុដកាន�䴨រងរា��ឆា �លកតៃនកា�ាេន�កេង។ 

កាន�䴨រ�ដិុ�ដ កតងមីស�លម䴨បន២២៥ា ៦៨១�តនា ាា�ង�នះ៖ា �ម កតងមីៃន䴨នរន៤៨ ៨៧៤�តន 
䴨តិុ កតងមីៃន䴨នរន១២៦ ២៧៦�តន នងិ កតងមីលសស䴨នរន៥០ ៥៤០�តន លុតនបនន�䴨រ�េកនលប�ទស�នេុ
កមា និងៃថ។ា �រតតកាកាន�䴨រមិនឈនៃនា�តេនគរាឲឱាុសៃា ដ���កេតា បអតនរាា�ងកាាអរនអនុរយធិីទា
ជមរតលប�ទស䴨ិនសរ ីយីកាន�䴨រ䴨តិុ កតងមី�លា�ម�េលប�ទស䴨ិន�នះា ាា�ងឆា ២០១២ានាងមា�នះា គានតារដ ន
ាសិាមិបនយនិិុ ឱនិងវតុៃមាានងិ�សា េសអលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរានងិ�នទទលន តងសរ ីយីកា䴨អះបវ ីលា�មហ៊អនន
�䴨រ䴨តិុ កតងមី�លា�ម�េកនគាា ដុបដលុ�ុយនិិុ ឱគអតយា ធកិាាិ䴨នា នងិ䴨តរ កីស័ាលប�ទស䴨ិន (AQSIQ) 
បន䴨នរន១៥លា�មហ៊អន។ 

យ. ករ័េិយ�ឍវខវលិ�បទ មគលវសបលយ 

លាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទ �ាេប䴨នលន�ស䴨ារីលេង䴨្ប䴨នរន០៣ារៃន៖ា�ស䴨ារីលេង䴨្បសរ ីយសីហ
គមនធាសិាមិា �ស䴨ារីលេង䴨្បសរ ីយីកាកាេា កនងិភលុ ឡមនម័តា នងិ�ស䴨ារីលេង䴨្បសរ ីយីកា�លបេលបសនងិ
លគបលគងុីាសិាមិ។ ដទ��ដស�លម䴨បនជទី�ៃទននាា�ងឆា ២០១២�នះគ�ឺស䴨ារីលេង䴨្បសរ ីយីសហាាតធាសិាមិលុតន
បនរារដ ភិបដាម��ជយនិិុឱនងិនអម័ុបវតន�េកនា ដុសជុិ � េុម្ីនអម័ុារ䴨�ហេត។�រតតកា�ស䴨ារីលេង
䴨្បយីា��្ង�ទេុាយអងសស ិុាា�ង កាកដ�ាេប䴨ៃ�បាា�ង���កេត។ 
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�ល�យីកា�ាេប䴨�ស䴨ារីលេង䴨្បះង�ដេា គានតារដ នាសិាមិា៏បនខិុខ�ាេប䴨នលនឯាទាគុតិអុរសះនល
មរត䴨នរន�ទេុារមៃន៖ 

-�ស䴨ារីលេងនអលា ឱសរ យីីា "កាលគបលគង�រងជង�ដិុា តាៃ䴨ាា �កេងា និង�រងជងរសអដ�លគរងតនរា ាសិាមិា
និងឧបាាត៏ាសិាមិ"ា�រតបន ាីងកាលបអ䴨ិៃ�នរតធលាសរងារ䴨�ហេតាា�ហេតាយអងបវតន�េទីសរ ីកាគតនា ដុម�នរ ី

-បន�ាេប䴨លបកសសរ ីយីា"បទបបវ ៃ�បាា�ងគាលាបសបអ�ាសហគមនធភិនឌ្ាសិាមិ"ា 
-បន�ាេប䴨លបកសសរ ីយីា "បវ ី�ភិះសៃសយ䴨ៃលងភលុ ឡមនម័តា និងបងរ�លឡះថា ាតុដល តុន�មព 䴨លដា

លយះរជក䴨លាាម��ជ"ា 
-លបកសសរ ីយីា"នីុិនជធីៃនកាល �ុុ យិនិុឱភលុ ឡមនម័ត"ា 
-លបកសសរ យីីា"ការាឲឱ�លបេលបសនលននជជនៃនកានអន រុាសិាមិដ៍ាាា�ងកាា�ដិុាមិត�ា�រេានិងបតនាលសស"ា 
-បន�ាេប䴨�ស䴨ារលីេងលបកសារមសរ ីយីា"�ទហ៊អត�សវាមិល �ុុ យិនិុឱភលុ ឡមនម័តានិងកាាយ សៃសយ䴨ៃលង"ា 

ឆ. ករងណរលវិ លយវក 

កាាសហលបុិប រុកិានរាជុិល តុនបនាអរជមរតនង�ឡដបតងសះន�គេងគាថនជកបតនសម។ា ជាតសរងាា�ងឆា
២០១២ាៃនៃុ គលជុិនិងនរាជុិ䴨លដារមលទលទងសាមិយភិនឌ្នជស័តាសិាមិតមាតនគ�លៃងមរត䴨នរន លុ䴨ះង�លកម៖ 

(១)ាគ�លៃងភិនឌ្ជរទ�សរនិងប�ងរេន�ដិុ យាសិាមិា(RIAPIP) តុដ�លបេលបសថនជកបង�ិដសងាIMF 
(២)ា គ�លៃងក បនសតយលាីលានិងភិនឌ្ាសិាាះា ុ លុ䴨អនជរ បនទ�នាទបា (TS-PRSDP) លទលទងថនជក

�រតរារដ ភិបដាម��ជនិងាADB 
(៣)ាគ�លៃងភនិឌ្នបទទនបបងទ�នាទបា(TS-RDP) លទលទងថនជក�រតាADB 
(៤)ាគ�លៃងនរត�ស្�ងបនប នា(EFAP) លទលទងថនជក�រតាADB 
(៥)ាគ�លៃងភិនឌ្នធាសិាមិនិងាអរា�តេន�ស ដុាិ䴨នា(PADEE)ាឧបុសមឧថនជក�រតាIFAD 
(៦)ាគ�លៃង�ដេាាយស�ដិុយាសិាមិា(APPP) ឡលទថនជក�រតាJICA 
(៧)ាគ�លៃងលទនលជន កលសតនឡលទថនជក�រតាSEARICE នងិាACIAR 
(៧)ា គ�លៃងយិយិធាមិាសិាមិាម��ជា (PADAC) តុដាអរកាលទនលជនប�䴨នា�ទស កគលមបុី DMC �ហេត  

លទលទងថនជក�រតាAFD 
(៨)ា គ�លៃងសរ ីយីកាតាដសនរសិអខ�ស្�ងនងិទី�វាសលៃបាសិាាះា ុុល䴨ា (MALIS) លទលទងថនជក�រតា EU 

និងាFAO។ដ។ 

័.  ិ�ង ណរ�ត 

- �ហរដ ា䴨នសម�ន័ដាលបននរ��តមាសិរដ នា   ទស នតីធយិ�ទធនធា   នងិមត� ដភិនឌ្ាសិាមិនលនៃនកាខ�ះះុ  
(លបយន័��លទ䴨�លទ䴨លសយា ឡាបតរ� ះបករ ដា �ាតនថាដ...) ខ�ះឧបាាតធា សៃឧ ានា នងិម�ធ្បត�ដិុ ាមិា ��តមាសិរដ ន    
ទស នតីធយិ�ទធនធានងិមត� ដភនិឌ្ាសិាមិ 

- កាាាវយល កបនរបលបទនបប� លបរមា �រតទាពា ងទអារាមិនបនសមលសបតមបទរដ នប�䴨នា�ទសា
តុដ�ធ�េឲឱៃនបប� លបរម��តមមលដរដ នខាះលាា�ង�យដានាងមា 

- ថនជកសរបកាាលទនលជនា និងភិនឌ្នជស័តាសិាមិ��ៃនាលមិុា យិ�សសកាានអនុរសាមិយសលៃប
�ឡដន�យបតាអរ�ដិុ ាមិលសតនានិងកាន�䴨រងរា 

- ខ�ះធនជន (ធនជនមនអស្នងិធនជនសៃឧ ាន)ាឈង��ថា ាជុិានងិថា ាមលដរដ ន 
- ខ�ះកានជនិ�យគយីនជស័តឯានេាយន័ដនងនជស័តាសិាមិ 
- 䴨កាលស�ាាបសលបជនាយអងកា តជបប� �យទមរតសលៃបកាភិនឌ្នជស័តាសិាមិ 
- 䴨�តះ ងាសិាា��មលដរដ ន��ៃនាលមិុា �ធ�េឲឱៃនកាដបាាា�ងកាប�បវ បប�䴨នា�ទសាសិាមិថីិា នងិត 

ាង�លឡះយកីាី�បារិ� រទអ䴨នាាជុ។ 
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18៥.២.២. វយតៃម�និង�នន ដិ � 
ាា�ងឆា ២០១២ៃនតុរិទី៤ ៃនរារដ ភបិដាម��ជ ាន�រត សេម�ចអគ�មហេសនបតេីតេជីហុ៊នីែសន  ី

នយករដមមន�ីៃនះកដដ �ភិលយម្រជ �ធ�េកាវតុៃមានងិសនារិដ ន�រត�ៃទនយថា �ឈះបីសស ិុ��ាា�ង កា
កដយងត�៍ា�ដេធមិជុ ិ នងិជរាកបបនទទរដាងកាគលៃមាតហងយី�លឡះមហនររតធមិជុិជបនរបនប បារីនជស័ត
ាសិាមិាម��ជបននិងាយអងៃនកាផា សបរតាជនជវៃនលបាប�រតារីសង្មថ ាសិាមិយិុជនងកា តជី៍ងខាងយ ងានងៃ  
សលៃបកាយ�នារននងិកាយលងាីមលដរដ នភិនឌ្ានជស័ត�ស ដុាិ䴨នាម��ជ បនរ䴨លដ䴨លដារម䴨តតាកុបនសតយលាីលាលបាប 
�រតយទ� �បនងិ䴨ីាយ។ 

នយិតជារមនជស័តាសិាមិាម��ជាយអងតុៃនកានជនុរលបាប �រតុសនត័ឈងបាជៃតនិងគអតយ។ លបជ
ាសិាាកនតុៃនសមុសយជនបននលនយៃន សកា��ាា�ង �តេាកា�ដិុ ាមិ �រតទាកាខិុខាបសរារដ ភិបដ 
តុដបននិងាយអង�ធ�េឲឱៃនកាារា䴨�លមេនជប�តរ េាលនលនមលដរដ នប�លមេឲឱ�ដិុាមិ នងិេតិវាមិ ាសិាមិា យិ�សស
កាារា䴨�លមេនះងលបយន័�ជរទ�សរតនរតបនតីាមិាសិាមិយល កៃនគអតយា ប�䴨នា�ទសរ អះនិងតថឈ កថីិល
នងិតនរកាសលមបសលម�ដ ទី�វា�ដិុ �ដាសិាមិ។ដ។ លយមជមរតឡា �នះ លបជាសិាាាា៏យអងតុៃនកាតាតលបទៃា ប 
នងិ�ាុ គនិុ ជប�តរ េាល ាា�ងកាយបតា�េនអនុ រនលនប�䴨នា�ទសលបយដនប្ាមិនងិយិយិធាមិ កលុមលុតនលសបតមបទរដ ន 
ប�䴨នា�ទស។ា ា�តេន�ដិុាមិាសិាមិឈងៃ�បុីរ អះា បាជៃត�ដា ទិនា�ដា យិ�សសា�តេនៃនកាន�䴨រ�ដិុ�ដ
ាសិាមិ�េកនទី�វាបា�ទសយិុជសាាីាមិមិនឣ䴨លបតាាបនសរ ីយី កាារា䴨�លមេន ��ាា�ងនជស័តាសិាមិលបាប�រត សុន័ត។ 

ឈងស�នះជត�ាផរ �ាេ �ុ䴨រយកីាប�យរកាាមិន�䴨ះ�នាតហុ នងិលបាប�រតទិាុ ទីទរដខអសលុតននងិកា
ដះបងខ�សាបសថា ា ាននងិម�នររីកាៃនានជស័តាសិាមិនងិាាេាយន័�លគបជនថា ាា �លកមការតឧបុសមឧឡលទឈង
ទិាុ ីា សៃឧ ាន ថនជកនិងកាុ ាន䴨ង៍�ដប� រលបាប�រតលបសិទ�យាបសថា ា ាន លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរា នងិ
�នទទលគបជនថា ាាយិ�សសឯយឧត�មបណ� ភតីច័ន�ីសកុន ាុ ដម�នរីលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទ។ 
 

19៥.២.៣.  វ�ធ�ន 
ាា�ង�ឡដបតង� េុម្ភីន�េស�លម䴨បនសមិទ��ដធលបតនសម�ទេុសលៃបនអនជស័ត�ដិុ ាមិ ក

កាាសះនតុដលុតនបនរាអរនអនុរនឆា ២០១៣ា៏ លុ䴨ជបករ ឆា បនរបនប ប�ទេុះងមអខ�នះារមៃន៖ 
-បនរាអរកា�ដេាាយស�ដិុ យានងិយយិិធនលបនីតាមិាសិាមិាតមាតនកាយលងងានងិាទង�ហរដ ា䴨ន

សម�័ន���តមាសិរដ នា ទស នតីធយិ�ទធនធាសិាមិា នងិមជមត� ដភនិឌ្នធាសិាមិា � េុម្ីប�លមេងឱកាាយិ�ទធនធ
លទនលជនា ភិនឌ្ា នងិ��បាប�䴨នានជទ្ទ�នេបសមសលមបា �ដេលគបមអខនរេាយន័�នងកាភិនឌ្�ដិុ ាមិ ក�េ
ុដលសឈបលបជាសិាានិង�ដិុ ាាលគបាាជុន�េុដកាប�ងរេនទិនា�ដនងិគអតយ�ដិុ�ដា � ាីេតុប�េនង
�ស䴨ារីលុតនទី�វាាា�ងលស�ានងិ�ល�លស�ា។ 

-បនរយលងង�សវបា��្យ��វតប�䴨នា�ទសលនុដលបជាសិាាងឱបនកនតុទលដទលលតា នងិសអី�លជតថម
�ទេុា � េុម្ីយលងីាកាទទរដតា�េនអនុរនលនប�䴨នា�ទសសមលសបសលៃបការ អះ កាលគបលគងជីុិុីា កាកាេា
កាកា�លបេលបសនងិតថឈ�លគរងតនរនងិឧបាាតធាសិាមិាកាលបមលដ�ដទអារានងិតាៃ䴨ា�លកត�យដលបមលដ�ដ

លបាប�រតលបសិទ�យាតមាតនកា�បេាទល�ាេនតលសាសិាាាកា�បេានគាបតរ� ះបករ ដាតន�យដខាីាកា �តេាកា

តលសប� រា កាផា សបរតាទស្នាិ䴨នសិាវា កា�្យ��វតតមលបយន័�យ័ុ ពៃនម�នា នងិកា �តេាកាសនាិបុាសិា
ា។ដ។�ដេសយី�នះ�ទេុលុតនខិុខបងាិុ�សវ�្យ��វតាសិាមិងឱបនកនតុិុ ាសិាាតមាតនកាបតរ� ះបករ ដ
ា ាា�្យ��វតាសិាមិភលមិ-យអកា�ាេប䴨ប�ងរេុងឱៃនជមត� ដាសិាមិយអសរ ុនងិរាម�នរីនរា បេា
ម�ធ្បតានងិបាជកា ាានងិប�ងរេុមត� ដយ័ុពៃនាសិាមិតម�ខុរាលស�ាានងិមលដរដ នយអសរ ុ។ 

-បនរាិ䴨នខិុខាអរកា䴨ងលាងនងិលយងងសហគមនធាសិាមិតមាតនកាាទងសមុសយ ានលគបលគង

នរាា�ងកា�ធ�េត�នកាា �តេាកាមអខាបាា កា�ធ�េនររ នងិទី�វាា នងិ�សវាមិេាយន័�នងតខ្䴨� ា�ដិុ ាមិ



34 
 

ាសិាមិា� េុម្ីបងរដាាតនតលស�ដុដកាភនិឌ្ាសិាមិៃនដាាតនលបមលដ�រ�ាា�ងយជៃុគលាជមរតត�ាាឯាន
�លកមលាបខ័ត� �ដិុ ាមិាសិាមិតមាិ䴨នសន្� េុម្ីទទរដបនឈងប�䴨នាានជទ្ថីិា នងិឥតឈនលគបលឡន ជនបន
�សស ាយៃនកា�ាុ�ាង�ដិុ �ដ�េកនទី�វាឈងបាជៃតនងិគអតយនងិជយិ�សស  � េុម្ីលយងងក䴨ុៃថាាបស 

ាសិាា��ាា�ងតខ្ស� ា�ដិុ ាមិ។ 
 

9៥.៣- េារា សអ សអណុ�ជសុទ�ស�យសស� 
ាា�ងឆា ២០១២�នះានជទ្ទស នលទនលជននងិភិនឌ្នធាសិាមិាម��ជាៃនម�នរ-ីន�ិយិុ សាអប䴨នរន១៥៥នា (ម�នរី

រកា䴨នរន៤៨នា) ាា�ង�នះៃននារ䴨នរន៤៨នា។ ានជទ្ទស នលទនលជននងិភិនឌ្នធាសិាមិាម��ជបនបនរកាខិុខ
លបងតលបងនអនុរយ ងសលទាសលទ�ដេកាាលទនលជននងិភនិឌ្នធប�䴨នានជទ្សលៃប (១)កាភិនឌ្នធយល ក 
ាសិាមិ(២)កាលគបលគងជីុិុ ីនងិទាជុអ䴨ិន ម (៣)កាភិនឌ្នធប�䴨នា�ទសរ អះនងិលបយន័�ាសិាមិ (៤)កាកាេា
កយកីាបផា រាបសាតរ 䴨ៃលង��្ងលៃន លុ䴨ជសុ�ដ៍ិុ 䴨ៃលង��ិនងិង ឺ (៥)កាភនិឌ្នធប�䴨នា�ទសមអននងិ�លកត

�យដលបមលដ�ដ (៦)កានជគ�ស ដុាិ䴨នសងាមេាយន័�ានជស័តាសិាមិនងិ(៧)កាបតរ� ះបករ ដនងិកា�្យ��វត䴨�តះ
ងប�䴨នា�ទសនងិយ័ុ ពៃនាសិាមិ។ ទនបមនង�នះបនលបាយ�សិកា ទលថា ាជុាិតន�យដយីាៃថសយបយៃីថសទី៦�៧ាតខនជ䴨�ិកា

ឆា ២០១២យាី �ដិុ ាមិ ក កតងមីនងិកា�លបេលបសលបាប�រតនាិនរាយ � េុម្ីកុបនសតយលាីលា��នបទាា�ង
លប�ទសាម��ជ�លកមធិបុីយាបស ឯាឧុរមបត� ិុ 䴨័នបទាអនា ដុម�នរលីាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ នងិ�នទទ។ 

20៥.៣-១. លទ�ផល 
សមិទ��ដកាាលទនលជនាបតរ� ះបករ ដនិង�្យ��វតាបសនជទ្ទស នត䴨ា�䴨រជ៦ត�ាាធល តុដសាអបឈង

សៃន䴨នរន៣១䴨តអ䴨 លុ䴨ះង�លកម៖ 
ា.ាកាាភាិា្ 

-យលុកនបនរកាភិាា្យល កតុដៃន��ាា�ងធនឡាយលា��ាា�ង�បះសករនងិ��ាា�ង䴨ៃរ ា។ា 

 ទនបមនង�នះតុា បន�ធ�េតអនាមិ�ដេ ក䴨នរន២លប�ភទារមៃនលសតន䴨នរន១០០០បវ ា នងិសកានិង កតងមី

䴨នរន២៨សកាលយមឈងបន䴨អះលបមលដបតនសមនលនយល កប䴨នរន១០លប�ភទ តុដាា�ង�នះៃនលសតន䴨នរន១៨៥

សកានងិ កុៃទ�ទេុ䴨នរន៦៦សកា។ គិុជារមលុម ក䴨ឆា ២០១២�នះានជទ្ទស នបនលបមលដនិងភិាា្

�ដេ ក䴨នរន៣០លប�ភទា�ហេតតុដបនប បយី�ធ�េតអនាមិារ䴨ាកាភិាា្សាអបឈងសៃន䴨នរន៣៤១១បវ ានិង

សកាលសតនានងិ៩០៣សកា កុៃទ�ទេុ។ 
-សមលហាមិសុ�ដ៍ិុ នបនបនរតថាាវនងិ�ធ�េកាលបមលដសុ�ដ៍ិុ បតនសម�ដេ កលសតន䴨នរន៩លប�ភទា (មៃ䴨�ខេនា

មៃ䴨�តា ុាមៃ䴨ខា�នុល䴨ាុងរតនសអីាលង� េុមា្ដ�កិាៃ䴨លសតនាុងរតនាអតាលទីបវាសា ាាខឱងលសតនយតពៃសនិងុងរតនមលាសា ា)ា
�ដេ ក�េុ䴨នរន៣លប�ភទា (ៃ䴨�េុា ុងរតនសអីាលងត�ា�េុនិងុងរតនសអីាលង� េុម�េុ)ា �ដេុ កសតតរ ាបតា 䴨នរន១០
លប�ភទា (ុងរតនត�នទីាុងរតនសអីាលងលឡបសតតរ ាាុងរតនសអីាលងត�ានិងលឡបសតតរ ាាុងរតនាអតាុងរតនមលាសា ាា លទីបផរ ា ៃ䴨សតតរ ាា
លសងៃបុងាលសងមវ�ដនិង�តរ េាៃសសអីសា ា)ា�ដេ ក�បង�ប ះ䴨នរន៤លប�ភទា(ុងរតនសអីាលងត�ាាុងរតនត�នទីុងរតនហ�តងុល䴨
និងៃ䴨យតព�កិ)ា �ដេ ក�មបស䴨នរន៥លប�ភទា(ុងរតនសអីាលងត�ាាុងរតនត�នទីាៃ䴨យតព�កិា ាអត�យះត�ានងិលទីបសា ា)ានិង�ដេ
កទ� ត䴨នរន៦លប�ភទា(ុងរតនសអីាលង� េុមនិងឫសាាអត�យះត�ាាតសរដទ� តាុងរតនសអីាលងតមាានងិៃ䴨ទ� តយតព�កិ)។ 
ខ.ាកាភនិឌ្នធនងិ�លេស�ារសយលុក 

-បន�ធ�េកាបរ ុនងិបរ ុលុកបយលលសតន䴨នរន៥០បរ ុនងិរនជ�យគាមិ䴨នរន១២៣លបជាាា � េុម្ភិនឌ្យល
លសតនឲឱៃនយធនលឈនងការងសស� ុា ធនលឈនងកាដិ䴨ទាធនលឈនងឣកសជុអ��រ ា ធនលឈនងកា រុដ� េុមា ធនលឈ
នងុីៃលបាធនលឈនងមៃ䴨�តា ុាលយមឈងភិនឌ្យលលសតនៃនគអតយដ៍សលៃបលសតននសវនងិលបង។ 

-បន�ធ�េយិ�ទធនធ�លេស�ារសលសាតលសតននងិ ក��្ងល�ទេុ䴨នរន៥៣លប�ភទយិ�ទធនធា ាា�ង�នះយិ�ទធនធ
ឡិនទានងិយិ�ទធនធៃនទាសាអប䴨នរន៩០យិ�ទធនធយិ�ទធនធបនវយល�ដេតលសាសិាាៃន䴨នរន៨៥យិ�ទធនធ នងិតលស
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ប� រៃន䴨នរន៨៩តលសប� រតុដៃនយលនងិលសាត䴨លដារមសាអប䴨នរន៩៧៩។បនបនរសិាវវតុៃមាយលលសតននងុ
តមនជធទី�សរ�លមេសឯាុរន។ា 

-បន�ាេប䴨សកាីនទ�សរយលលសតននងិយល�េុបន䴨នរន៨យលបតនសម�ទេ  ុាា�ង�ឡដបតងប� រនលនដាាតន 
ីនទ�សរាបស ក�រតឣ䴨តថាាវទអាបនាតន�យដយី៤�េ៥ឆា ។ា ទនបមនង�នះ បន䴨អះតាសកាលសតនវា���ខុរ
ាយងធបន䴨នរន០២សកានងិលសតង០១សកាតុដាា�ង�នះសកាលសតនលយះេតលាហម (�បងាាលាហម)ា ៃន
ាម�ស៥,៣៥តមលុនងិសកាលសតនលយះេតស (�បងាាស)ាៃនាម�ស៤,២៥តមលុ។ាសកាឈង៣�នះបន�ាេប䴨រា
តង��ឡាា ដុបដៃននជទ្ទស ន។ 
គ.ាកាប�ងរេន�ដិុ យុក 

-ដទ��ដតលសប� រ䴨នរន២៦ាតនាង���ខុរលយះនជ�ាា សប ងតលុងនងិមត� ដគីារបនប� រថ ១).កា�លបេលបស
យលលសតនាអរ�រតរារដ ភបិដា (ផរ ា�ុ រដា ផរ ា�មេុា ផរ 䴨័នបតសនសាា នងិតសនយី�រា)ា ទិនា�ដលសតនរ អះតមទៃា ប
ាសិាា�ាេនយី២,៧៧ុ/ហុ�េ៣,២៧ុ/ហុ នងិ�រដលបា䴨�តរ អុដ២,២លន�ាេដា(ទៃា បាសិាាបនតុ១,៦៦លន 
�ាេដ) នងិ២).កា�លបេលបសបងា�ប�䴨នា�ទសប�ងរេន�ដិុ យ កលសតនបន�ាេនាហលុ ុដ៤,១៨ុ/ហុ នងិ�រដលបា
䴨�តរ អុដាហលុ ុដ២,៦៨លន�ាេដ លុ䴨ប� រាា�ងលកហ�ិាះង�លកម។ា 

 

 
 

-តមាតនដទ��ដយិ�ទធនធាតន�យដតនង��ាា�ងនជទ្ទស នបនប� រថកា�លបេលបសាី NPK តមកាតតន
ាបសានជទ្ទស នារម�្ ជមរតលីមា�ឡ៥�តន/ហុា យលលសតនតសនយិ�រា��តុាាវបនទិនា�ដខ�សាា�ងាតន�យដ១២
ក �ដេលា�មុីលបទះាងតុដទិនា�ដតលបលប�ដយ៥ី�តន/ហុ�េ៥,៤�តន/ហុ។ 

-កា�លបេលបសផប ងគលមតយតពសា ាសលៃបប䴨ឣសលុ ា (N) បបនាា�ងកា�លបេលបសតីមាលមិ តុតនបនប�ងរេន 
ទិនា�ដលសតនាហលុ ុដ៣,៤�តន/ហ  ុគឺ�សិេនង៦២%ខ�សជងកា�លបេលបសតីមទៃា បាសិាា (២,១�តន/ហុ)។  

-កា អុះដលុ លសាបស កសតតរ ាបតៃនកា� ាីេតុបះា ង�េនងការា�ីលស� ័ាា (P) នងិបលតសឱតមា (K) 
បអតនរមិនសលន� ាីេតុប�េនងការាឣីសលុ ា(N) �ទ។ 

-ថា  Cyperanា 10ា ECាៃនលបសិទ�យាា�ងកាាៃន ុុងរតនត�នទី�បង�ប ះនងិសតតរ ាបតា លសងៃបុងនងិលសង  
សតតរ ាបតា䴨តតាឯថា ាBIOBIT 32B FC ៃនលបសិទ�យខ�សាា�ងកាាៃន ុនលនៃ䴨ា ាអតនងិុងរតនសអីាលងត�ាសតតរ ាបតា
លយមឈងុងរតនសអីាលងត�ា�បង�ប ះ។ 

-កាយនាិ䴨ទាលសតន�� កាកដសកប�ដលុ លស បលងា (�យដលសតន��ឈប)ា ឲឱដ䴨ិេាាករ ដសា ាាមិន 
លុមតុ�ធ�េឲឱមៃ䴨�តា ុមិនឣ䴨វាាអាាាសបន�ទា តថមឈងឣ䴨កុបនសត䴨នរនាលនកសាបសវបន�ទេុ�ង។ាា
ដទ��ដៃនកាយិ�ទធនធ���បះានា䴨នរន០២�ដេាបនបបវ ា លុ䴨ឡា ថ 䴨នរនាលនមៃ䴨�តា ុតុដកសៃនកាថត䴨អះ
ជិ䴨ស�តតងតសឱដជមរតាតន�យដយនាិ䴨ទាា �ហេត䴨នរន�នះបនជា ា䴨អះយីជង៧០០យីមិនយនាិ䴨ទាា មាលបតហដ៣០
បនប បយយីនា䴨ិទាាតន�យដ០៧ៃថសា លុ䴨ៃនប� រាា�ងលកហ�ិ䴨ះង�លកម។ 
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y = 814.56e-0.493x
R² = 0.99**
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 ាតន�យដយនា䴨ិទាា(ៃថស) 
-ដទ��ដប្មបនប� រថា ការលឡបលសតនសស� ុ�រតឧបាាតធរបេាជមរត�ឡតនរនងិលតាទ័ាាា�ង�លជ

យី២� ៣សងទីតមលុ�រដ�ដលសតន៣,៣៨ុ/ហុ លុ䴨ឡា ា គ�ឺល䴨េនជងកា�លេះលឡបលសតនសស� ុារ䴨រសដបលបៃត៤៥%ា
�រតទាការលឡបលសតនសស� ុ�រតឧបាាតធរ�ធ�េឲឱលឡបលសតន អុះ�ដាននងិ អុះបនលបតហដ៩០%ា តុដ�ល䴨េនជងកា
�លេះ�រតៃុារ䴨រសដបលបៃត៣០%នងិៃនបាជៃត��ិឈប។ 

យ.ាយិយិធាមិនងិកា�ងរុ  
-ដទ��ដៃនកា�ធ�េតលសប� រ䴨នរន២៩ាតនាង���ខុរតតានា ាយុនងិាយងធ�ដេការ អះ កសតតរ ាបត

បនប បយលីបមលដ�ដលសតននសវ�ដេុីដ្តខវ䴨បនឲឱ�យេរថ �រតកា�លបេលបសប�䴨នា�ទសាបសានជទ្ទស នទិនា�ដ
កសតតរ ាបតទទរដបនជមធឱម៥៦១គកីតលកម/ហុ  បអតនរ䴨�េះាសិាាតុដនអនុរតមប�䴨នា�ទសបនដ៍ទទរដ

បនាហលុ ុដ១០៦០គកីតលកម/ហុ តុដសៃៃលុ�េនងលបា䴨�តរ អុដ䴨នរន២,៩លន�ាេដ។ 
-ដទ��ដៃនកា�ងរុជមរតាសិាា䴨នរន១៨០លគ�ទា��ាា�ងលស�ា�កះតតរ ុា ងាាបអារនិងគិារនងា បនប� រ

ថាៃនលគ�ទាាសិាា䴨នរន១៨%�ធ�េលសតន០៣ុង/ឆា ា៥៨%�ធ�េលសតន០២ុង/ឆា ានងិ២៤%�ធ�េលសតនតុមរង/ឆា ។ 

ង.ាមនបាីយិ�ទធនធ 
-មនបាីយ�ិទធនធនីប�䴨នានជទ្នបន�ាេប䴨បេាប�យរនលនឧបាាតធនិងទាជុអនជគសលៃប�ធ�េកាាតុយន��

�រត�លបេទាជុអសៃា ដជ䴨នរនា(Marker Assisted Selection) បនបតរ� ះបករ ដុដម�នរីនរយី �តេាកា
នអនុរកាានងិបនទាដ្ង �តេាកានជធទី�សរ។ 

-មនបាីយ�ិទធនធគអតយងរានា បន�ាេប䴨បេាប�យរនលនឧបាាតធនងិទាជុអនជគនងិទាដ្ង �តេាកា។
ទនបមនង�នះតុាបន�ធ�េកានជគគអតយងរា�ដេសីុអត� យ䴨មិ៍នបន䴨នរន៧០សកា នងិនជគឣមីកតសបន៤១
សកា�ធេបជមរតមនបីាយិ�ទធនធអីារា(IRRI)ទទរដបនដទ��ដ លុ䴨ឡា ។ 

-មនបាីយ�ិទធនធជដកិនប្ាមិុកនបននងាយអង �តេាកា�ដេ កមរត䴨នរនារមៃន ក�䴨ា នងិយយរាផរ  
័ាគី�ុាដដីាីChrysanthemum Gladiolus នងិ បងតា្។ 

-មនបាីយ�ិទធនធនជគុនីងិទាន បននជគសកាុី�ដេប រ់តមលុសះនល លុ䴨ជា pH យ䴨មាងគាិសនីា (EC) 
ឣសលុ ា(N) �លស� ា័ា(P) កបលនសាររងាា(Organic C) ឣមលនរីតមា(NH+4) នលីតុា(NO-3) នងិទាាា�ងុីា(Soil water content) 
សាអប䴨នរន៩៨៣សកាា លយមឈងបននជគសកាទា�ដេប រ់តមលុសះនល លុ䴨ជា pH យ䴨មាងគាិសនីា (EC) 
ឣដអតមីរតមា(Al) នងិតុាា(Fe) បន䴨នរន១៣៤សកា។ 

-មនបាីយ�ិទធនធាអាា�រគទ�សរន បន�ធ�េកាបតរ� ះាាា ាាបងរ�រគ តុដលបមលដបន��ាា�ងនជទ្ទស ន�ដេុ ក
សតតរ ាបតា(៣លប�ភទ) �បង�ប ះា(៤លប�ភទ) �េុា(២លប�ភទ) �䴨ាា(២លប�ភទ) ទ� តា(១លប�ភទ)។ 

-មនបាីយ�ិទធនធុ តិជុទិ�សរន បនលបមលដ��ិ�ដេ កលសតន䴨នរន១៣លប�ភទ � េុម្ភិាា្ទអាសលៃបកាា
សិាវលទនលជន។ 

䴨.ាកា�្យ��វតាបតរ� ះបករ ដនងិសហលបុបិុរកិា 
-តមាតនា䴨ិនលបអ�ល�លប�ទសន បន�ធ�េប� រនលនដទ��ដលទនលជនាបសនជទ្ទស ន�េុដាានជទ្ទ�សរេា

យន័�បន䴨នរន១៥�ដេា។ 
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-តមាតនុសបទានជទ្ទ�សរន បនសា�សាុសបទនជទ្ទ�សរយ ីដទ��ដកាាលទនលជន នងិ�បះយអម�តម 
ាតនទស្នន រុីានជទ្ទ�សរបន䴨នរន១ុសបទ(Shuា Fukaiា andាMakaraាOukា (2012).Increasedាproductivityា ofា
rainfedា lowlandា riceា croppingsystemsា ofា theាMekongា region.ា Cropា andា Pastureា Science,ា 2012,ា 63,ា
944-973)។ 

-តមាតនកា�បះយអម�នងិត䴨ាយតន បន�បះយអម�ាបតកាតធលបយឆា ២០១០ និង២០១១ាបសនជទ្ទស នសាអប
䴨នរន១២០០䴨្បា ទស្នន រុីាសិាមិាម��ជា (CJA) 䴨នរន៧០០䴨្បលយុរិប័ុរយ័ុ ពៃនាសិាាសាអប䴨នរន១៨៥០០䴨្បនងិ
�សេន�វ��ិ䴨ៃលងៃន កលសតន��ឣសអីជទតខិា䴨នរន១៥០០䴨្ប។ា បន�ធ�េកាតបងត䴨ា�សេន�វសរ ីយីយលលសតន និង   
ប�䴨នា�ទសរ អះកាលគបលគងីជុិុីាលមងឯាទាយ ី �ា្លុបាជទស ន កលសតនាា�ងលប�ទសាម��ជកាាតុលា�មុីតលស
ដាាតនសះនលាបសយលលសតន䴨នរន១០យល ានជធីទ�សរសលមិុសលៃ ងលឡបយលលសតនតមតបបាសិាា និងបងា�ប�䴨នា�ទស
ប�ងរេន�ដិុយ កលសតនសាអប䴨នរន៤៦០០䴨្បា លយមឈងបរសរ ីយកីា�លបេលបសីនងិលបតហ�ីដលា�មុីសះនល䴨នរន
២៤៥ផប ងា នងិបនតបងត䴨ាលយុរិប័លុយ័ុពៃនាសិាាសាអប䴨នរន១៨១០០䴨្ប លនថា ា ានលាសរងា លា�មលបាវភបិដា
ងាយ�លកមងវទលាសរងាមនបីាាសិាមិរជនីា�ខុរាកាជយដ័តាសិាមិលស�ានិងាាេាយន័�ជយិ�សសុដាសិាា។ 

-តមាតន�គហទយា័ាwww.cardi.org.kh នងិwww.crkb.org.kh:ាា�ងាតន�យដមរតឆា �នះៃនាា�បេាលទនលជន
ាាយ័ុពៃនប�䴨នា�ទសាសិាមិាបសនជទ្ទស នសាអប䴨នរន ១០៩៤៥០នាា �ហេតគិុជមធឱមៃនលបៃត៣០៤នា/ៃថសា
(�ាេន�ដេសឆា ២០១១䴨នរន៥៥នា/ៃថស)ា តុដាា�ង�នះ ាា�ងលប�ទសាម��ជ䴨នរន ៦១% សហា ដុឣ�មាជា䴨នរន ១៣%      
ល�ទរ ដ ី䴨នរន១០% បអន䴨នរន៦%និងលប�ទស��្ងល�ទេុ(១០១លប�ទស) 䴨នរន១០%។ 

-តមាតនទវិតលសប� រនងិបតរ� ះបករ ដាសិាានាបន�ធ�េទិវតលសប� រ䴨នរន៧ាតនាង តុដៃនម�នរបី�䴨នា�ទស 
ម�នរ�ី្យ��វតនិងាសិាា䴨លដារម䴨នរន៣២៩នា និងនគាបតរ� ះបករ ដាសិាា䴨នរន៦នគាា តុដៃនាា䴨លដារម䴨នរន១៣២ 
នា។ បនត䴨ាយលលសតនាា�ង䴨�កមយលលសតន១០យលាា�ងមរតលគ�ទា䴨នរន៥គីកតលកមលនុដាសិាា䴨នរន១២២លគ�ទា តុដាា�ង
�នះ���ខុរសប ងតលុង䴨នរន៥១លគ�ទាា �ខុរមត� ដគីារ䴨នរន៤៣លគ�ទានងិ�ខុរលយះនជ�ា䴨នរន២៨លគ�ទាតមដាាខត� រ
អុះាបសាសិាានីមរតល។ 

-តមាតនកា䴨លដារមជវគិនិាា�ងាមិនជធីនជទឱ�នងិទលាទស្នធនបន䴨លដារមជវគិនិាា�ងាមិនជធីសនបនមុិា"ីនជ �ុតេងាសងាម
�តេង" �ដេលបជនបទសរ ីយីា នជធបីន្�ទ�យលលសតនា នងិសរ ីយកីា�លបេលបសុី�សេមបនប បយីលបមលដ�ដលសតននសវ䴨នរន២�ដេា នងិ
䴨លដារមជជគតនធិបុីនងិ�ភជ�នាិុរតិសាា�ង�នទិកតស�ងតដាសិាមិ�ដេលបជនបទសហគមនធៃលយ�រេនិងកាតលបលប�ដ
ឣកសជុអ��ទស នតីធទលាទស្នធជុិាម��ជសាអប䴨នរន២�ដេាា䴨លដារមជវគិិនាិុរតិសាា�ងាមិនជធីនទី�នទិក ាាទរ ប��ានជទឱ�
ឣសអី�សារ䴨នរន១�ដេាា 䴨លដារម�រដបទសៃឧ សនធជមរតនជទឱ�ា ABC សរ ីយី កាលទនលជនុ កលសតនលបរមនងកាតលបលប�ដ
ឣកសជុអនងិសរ ីយលីប�ភទុី នងិកាលគបលគងុីសលៃប កាសិាមិាម��ជសាអប䴨នរន២�ដេាា �រដបទសៃឧ សនធេាយន័�
�នទិក កបតនា��ទស នតីធទលាទស្នធCTN䴨នរន០១�ដេា។ 

-តមាតនទាកនាបនទទរដនិស្ិុ䴨នរន១៧នា តុដាា�ង�នះ៦នាមាយទីលជុិាសិាមិតលយា�ដេបនិង ១១
នាមាយទីាដនជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិា�ធ�េយិ�ទធនធនងិុ ានសា�សាទាកបនបកាសិាវថា ាបាជប� បល ាុសិាមិ។ 

-កាាបតរ� ះបករ ដនបន�បេានគាបតរ� ះបករ ដា សិកា ទលនងិសនាបិុ䴨នរន១០នគាា តុដៃនាា䴨លដារម 
សាអប䴨នរន៥៥៧នា។ បន䴨លដារមនគាបតរ� ះបករ ដា សិកា ទលនងិសនាបិុាា�ងលប�ទស䴨នរន១១�ដេាតុដៃនថា ា
ាននងិម�នរាីនជទ្ទស ន�េ䴨លដារមសាអប䴨នរន៣៨នានងិ�ល�លប�ទស䴨នរន៣០�ដេាា តុដៃនថា ា ាននងិម�នរាីនជទ្

ទស ន䴨លដារម䴨នរន៣៨នានងិថា ា�លកតឧុរមសិាវា(បាជប� បលុជនខ�សនិងបត� ិុ ) �ល�លប�ទស䴨នរន៨នា។ 
-កាាសហលបុបិុរកិានបន�ធ�េាិ䴨នសហលបុិបុរកិាជមរតាACIAR, IRRI,ាRDA,ាKOICA,ាKOPIA,ាCIAT,ាNipponា

Foundation,ាINIBAP,ាFAO,  DevelopmentាAlternativesាIncorporationា(DAI),ាIAS,ាIDEាCambodia,ាUniversity  ofាTokyo 
នងិាYAAS បនដ៍ះវ បខវ�ន។ 

http://www.crkb.org.kh/
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- បន䴨លដារមប�លង�នថា ាបាជប� បល �ុ�ទាដានជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិ នងិសៃាិៃនា "លា�មនរថា ាជុ ិ  
សា�សា�ស䴨ារីលេង�ឡដន�យបតជុាិ នជទ្ទ�សរប�䴨នានជទ្នងិនវនអនុ រនធា (NCOST)" � េុម្ីលបអ�ាេប䴨�ស䴨ារីលេង
�ឡដន�យបតជុិសរ យីាីនជទ្ទ�សរប�䴨នានជទ្នងិនវនអនុ រនធបន䴨នរន៥�ដេា។ 
 

21៥.៣-២. វយតៃម�និងសំេណ 
ាា�ងឆា ២០១២�នះថា ា ាននងិម�នរ-ីនិ�យិុឈងស បនខិុខលបងតលបង ាននងិប�យរាាិ䴨ន � េុម្ី

ាទងនងិភនិឌ្នធានជទ្ទស ន�រតទិាុតីា䴨ិុរទអារានងិទទរដខអសលុតនខ�សលសបតមនជជនកាតុដបន�ដេា�កេង
ាា�ងឆា ២០១១។ា សមិទ��ដសះនលៃនជឣទេា (១)ានជទ្ទស នបន�ធ�េយិ�ទធនធ䴨នរន១២៣លប�ភទតុដៃន䴨នរន
យិ�ទធនធសាអប៥៥៨ាតនាង នងិបន�ធ�េ�ងរុ䴨នរន៧លប�ភទៃន䴨នរន១១៣០ាលមងសតរា និងបនយិាវជលា�ម
䴨នរន១៥�ដេាៃនាា䴨លដារមសាអប២៥០នាា (២)បនលបាយ�ទិវតលសប� រ䴨នរន៧ាតនាងៃនាា䴨លដារម䴨នរន៣២៩នា 
និងបនបតរ� ះបករ ដាសិាា䴨នរន៩នគាៃនាា䴨លដារម䴨នរន១៣២នាា ារមឈងម�នរីប�䴨នា�ទសនិងម�នរ�ី្យ��វត�ខុរា
(៣)បន�បះយអម�ទស្នន រុាីសិាមិាម��ជា (CJA) 䴨នរន៧០០䴨្បនងិ�សេន�វ��ិ䴨ៃលងៃន កលសតនជទតខិាបន
䴨នរន១៥០០០䴨្បា លយមឈងបន�ធ�េកាតបងត䴨ា�សេន�វឯាទាននាបសានជទ្ទស ន䴨នរន៤៦០០䴨្ប បរសរ ីយកីា�លបេ
លបសនីងិលបតហ�ដីលា�មុីសះនល䴨នរន២៤៥ផប ងនងិលយុរប័ិលុយ័ុពៃនាសិាា䴨នរន១៨១០០䴨្បលនថា ា ានលាសរងា
លា�មលបាវភបិដា ងាយ�លកមងវទលាសរងា មនបីាាសិាមិរជនាី �ខុរា កាជយដត័ាសិាមិលស�ានងិាាេាយន័�ជ
យិ�សសុដាសិាា� េុម្ី䴨លដារមនអនុរ䴨ុអ�កតាបសរារដ ភបិដ ជយិ�សស�ឡដន�យបតាអរ�ដិុ ាមិ ក
លសតននងិកាន�䴨រងរាា (៤)បនប�ងរេុនងិ�លេស�ារសបននលនលសាត លសតនមរត䴨នរនតុដយប䴨សលៃប�ធ�េយិ�ទធនធ
បនរានងិ (៥)បបវ ានលនប�䴨នា�ទសប�ងរេន�ដិុ យ កមរត䴨នរន លុ䴨ៃន�ាេបរបះង�ដេ។ 

ទនបមនងាិ䴨នខិុខលបងតលបងាបសថា ា ាននងិម�នរ-ីនិ�យិុ ឈងសលយមឈង� េុម្ី� ាី េតុប�េនងតអទ�ទ�សរ
䴨ុអ�កតនងិ�ឡដន�យបតាអរ�ដិុ ាមិ កលសតននងិកាន�䴨រងរាាបសរារដ ភបិដា៏ លុ䴨ជ ត�នកាតអទ�
ទ�សរ ាបសលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទា នជទ្ទស នៃនសតលមយាសះនល䴨នរន០៣គាឺ (១)ស�តេឲឱបនរ
កាប�ងរេនថនជករារដ ភបិដសលៃបនជស័តលទនលជន នងិបនរាអរឲឱលប�ទស�រដនរតយលងងទស ប័នលទនលជនជុិ
បតនសម�ទេុជយិ�សសត�ាាហាិ�នុស� នងិធនជនមនអស្សលៃបកាាលគបលគងលបុិបុរកិាាបសានជទ្ទស នា (២)ស�តេ
រតឡលទុដប�䴨នា�ទសភនិឌ្នធ�រតានជទ្ទស ននងិ�លបេលបស�រតលប�ងលបត័ុ ានលនប�䴨នា�ទសបា�ទសជយិ�សសយល
កនងិា (៣)ស�តេសអ�រដនលនធនជនមនអស្លបាប�រតគអតយបតនសម�ទេុា �រតទាម�នរាីនជទ្ទស នមរត䴨នរន

បន䴨លដនិនុរនធជបនរបនប ប។ 
ទនបមនង�នះតុាា នជទ្ទស ន��របលបទះកាដបា䴨នរន០២ធលា តុដ�ឈះបីជថា ា ាន និងជយិ�សសា

ឯយឧត�មករដមមន�លីាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរានងិ�នទទបនរត�ធ�េនររគមនធជបនរបនប ប�េទស ប័នទទរដខអសលុតនា៏
�រតា ា៏បប� ឈង�នះ��តុជបប� លបរមុតុដយី�លេះជបប� ត�នកាតលាតង�ងាបសរជនភីា�យរ។ា បប� ឈង
០២�នះគាឺ១)លបយន័�ទាទ៍ុមិនឈនមាុដានិង២)�ភាេងគាសិន�ី�តុបនររ䴨ជលបយជ�ាេងរដៃថសាតុដបប� ឈង
០២�នះបងរឲឱៃនកាដបាាា�ង �តេាកាមនបីាយិ�ទធនធនងិជយិ�សសបករ ដឲឱឆបខល䴨ឧបាាតធនជគា លយមឈង
បាជៃត�លបង�លបេលបស�ល䴨េន។ាា 

22៥.៣-៣.  វ�ធ�ន 
យលងងនងិយលងាីាិ䴨នសហលបុបិុរកាជមរតៃុគលភិនឌ្នធា ងាយលទនលជនជុនិងិនរាជុិា មនបាីាសិាមិ

រជនាី �ខុរា ងាកា�ល�ារដ ភបិដាា�ងលស�ានងិ�ល�លស�ានន � េុម្ីា (១)បនរភនិឌ្យល កាសិាមិ តុដៃន
សករ នអយដទិនា�ដខ�ស�ហេតលបាប�រតគអតយដ៍លបៃយធនលឈ�េនងទាននា �លឡះរងសស� ុា ជុៃិលបនងិា��
យលលសតនឣតអកដខាីជង១០០ៃថសនងិបនរ�ធ�េកាលទនលជន �រត�លបេនជធទី�សរ ារមឡា លបាប�រតសអនុសិយនងិៃននិានរា
យ� េុម្ីរតាសិាាាា�ងកាកាេាកាបុបងទិនា�ដ កនិងលបា䴨�តរ (២)បនរលទនលជននិងភិនឌ្ប�䴨នា�ទស
ៃនលបយ័ន�លគបលគងីជុិុីា ទាជុអ䴨ិន មលបាប�រតដាាតន�ស ដុាិ䴨ននងិនិានរាយខ�ស � េុម្ីរតលបជាសិាាាា�ង
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កាប�ងរេននងិ�ធ�េឲឱៃន�សស ាយទិនា�ដ ក��ាា�ងលបយន័�ាសិាមិៃនុបនទនបា ុបន�លទ䴨លសយនងិុបនខ�ងរប
តមាតនកា�ធ�េឲឱកនតុលប�សេា�កេងនលន䴨�តះ ង�ដេត�ាាលគបលគងុីនងិទាជុអ䴨ិន មាបស កា (៣)បនរសិាវាា
ដទ�យប�ងរេន�ដិុយនងិយិយិធាមិ កាសិាមិាា�ងលបយន័�ាសិាមិ ៃនុបនទនបនងិុបនខ�ងរប ៃនលបយ័ន��ដិុ
ាមិ កាសិាមិា (៤)បនរលទនលជន� េុម្ីភិនឌ្នធសមុសយនជគាា�ងមនបាីយិ�ទធនធត�ាានជគុីា ទាា ាអាាជុិា ងាឺ ាអាា
ានជទ្ា និងជដិកនប្ាមិា (៥)បនរយលងងនងិាអរកា�្យ��វតប�䴨នានជទ្�េុដាសិាានងិាាេាយន័�ននតមាតន
កា�បះយអម��វត�គហទយ័ាា កតសុា នជទឱ�និងទលាទស្នធា (៦) �ដេាាម�សសមុសយាបសម�នរាី និ�យិុ តមាតននគា     
បតរ� ះបករ ដា សិកា ទលាទស្នាិ䴨នសិាវនិងាិ䴨នលបអ��្ងល ឈងាា�ងលប�ទសនិង�ល�លប�ទស នងិ (៧)�លបេលបស 
គិាសនី�រតសន្ សៃ䴨។ 
 

10៥.៤- ផាយចសស�នយ�ណ�ភុ�ដា (ឧបសម�័ន�ទី៩-១១) 
កាា�ដិុ ាមិសុ�ានិងសអខយសុ�ាជនជស័តមរតយ ងសះន ាា�ងកា䴨លដារម䴨តតានអនុ រតអទ�ទ�សរ䴨ុអ�កត

កាកដទី២ាបសរារដ ភបិដាម��ជ ជយិ�សសបននងិាយអងបនរប�យរកានអន រុកាា និងាាិ䴨នាបសខា�ន យ ង 
មៃរាប�អុ  និង�ធ�េឲឱស�លម䴨សមិទ��ដយ ងធ�ធងជបនវបនប បលបាប�រត�ជគត័យ ងលុ䴨ះលុ䴨ង។ា 

ានជស័ត�នះ បនប�ងរេុកាាា និងប�ងរេនលបា䴨តលដលនលបជាសិាា��តមនបទា 䴨លដារម䴨តតាកុបនសតយ 
លាីលាានិងា�តេនីនយលគ�ទាឲឱៃនយធលាជានងិ�ស ដុាិ䴨នាអង�ាាងាលសបតម�ឡដន�យបតកុបនសតយលាលីាាបសរ    
ារដ ភិបដ។ ានជស័ត�ដិុាមិស �ុ និងសអខយស �ុ បនារម䴨តតាលបៃត ១៥%ៃន�ដិុ�ដសាអបាបសានជស័តាសិាមិ ។  �ុ េម្ី
ស�លម䴨�ឡដ�� និង�ឡដបតងះង�ដេា ានជស័ត�នះបន䴨លដារមយ ងសាមិាា�ងកានអនុ រ�ឡដន�យបតានិងត�នកាតអទ�
ទ�សរភិនឌ្នធជុិាបសរារដ ភិបដាម��ជា�រតបនរកាឡលទានិងយលងងសនរិសអខ�ស្�ងា�រដឣ�ាាលបុសមឧលគបលឡនានិង
សអនុ សិយម�តបឣ�ាសលៃប លមតនកាាា�ងលស�ាា និងកាន�䴨រ។ា ាា�ងឆា ២០១២ានាង�េ�នះា ា៏ លុ䴨ជាតន�យដឆា បនរបនប ប
�ទេុ ា សាមិយជ�ល䴨េនលុតនបននអនុ រ��ាា�ងរជនីា �ខុរឈង២៤ា �រតៃនកាសលមបសលម�ដា នងិសហកាជមរតងាយ
នរាមនបីាាសិាមិរជនាី�ខុ រាគ�លៃងាមិនជធីននាលយមឈងជមរតា ាាលបុិប រុិមរត䴨នរន��តមមលដរដ នាងាកា�ល�   
ារដ ភបិដា បករ លប�ទសជមិុរា ឣជជ ធាមលដរដ នា នងិត�ាាឯានា ស��រតាា�ងកាភិនឌ្នធ�ដេកាា�ដិុ ាមិា នងិ
សអខយសុ��នះយ ងសាមិប�អុ ។ 

ជារមានជស័ត�ដិុាមិនិងបសអយ្បដា ��របលបទះបប� លបរមមរត䴨នរន លុ䴨ជងឺ ាីងរដរដស �ុា �ឡលាបីខ�ះ
ះុ䴨តីឣ�ាាកាតដ ងាបសាសិាា�ដេប�䴨នា�ទសានិងកា�្យ��វតប�䴨នា�ទស��ៃនាលមិ  ុៃថា�ុ េម�ដិុាមិខ�សានិងានជនិ
�យគទអន�ដេនជស័ត䴨ិន មស �ុ��ៃនសនប�ះតឺុ។ដ។ា 

��ាា�ងឆា ២០១២ានាង�េ�នះាងឺី ាងសុ�ា ��ជបប� លបរមសះនប�អ ាុ តុដានជស័ត�ដិុាមិនិងបសអយ្បដ
បននងិាយអងតា䴨ិុវទអារាខ�សប�អ  ុាា�ងកាលបតអទ�លបឆងាជយិ�សសងផឺវ ទតបា្ី�ដេបា្ី តុដបន�ប�ះ�កេង䴨នរន០១ 
ាាតីា���ខ រុាយងស�  ឺនងិផរ ទតបា្ី�ដេមនអស ា្䴨នរន០៣ ាាតីាា���ខុរាយងស� ាឺាយងឆា ង និងបនប តៃន័តា។ាបតនសម
�ដេសយី�នះ ទស នយងឺ ៃុទ��្ង�ទេុ ារមៃន ងលឺតាល �ុ䴨េា�ខេន ងឺទាទា និងងអុ កវ មា គៃឺនកា�ប�ះរដរដ��
បនមរត䴨នរនាតុ ដបងរឲឱៃនកាបះេដុដ�ដិុាមិស �ុ។  

ដទ��ដតុដស�លម䴨បនឈង�នះា ា៏�រតទាៃនកាឡលទយីសការារដ ភបិដា ជយិ�សស�លកមកាុ ាន 
ាបសថា ា ានលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទាានងិ�រតៃនកាខិុខលបងតលបងតា 䴨ិុវទអារាយីម�នវនីតារដ ន
�ដិុាមិានិងបសអយ្បដាមនបីាាសិាមិ�ខុវាកាជយដត័�ដិុាមិានងិបសអយ្បដរជនីា�ខុវាាា ាាសអខយសុ�ភលមិា
លបជាសិាាៃន សសុ�ាជយិ�សសៃន សនរតយងាកាជុិានងិនវាជុិននា។ា 

 

23៥.៤.១-លទ�ផល 

ិ- ័គឍ័េមវនសប�ុិ �ង��មខំ 
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 ��ាា�ងឆា ២០១២�នះា នអនជស័ត�ដិុ ាមិ និងបសអយ្បដា បនាតុ�ឡដ���ឡដន�យបតា នងិ
ត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធា� េុម្ីប�ងរេននលន�ដិុ យសុ�ា�រតជនបននលនាលងលសឈរាកាេាានិងទបទរ ុងឺ

ាីងសុ�ាសអខយទជាតនាម�តបឣ�ាានងិកាន�䴨រសុ�ានងិ�ដិុ �ដៃន� េុមា�តេុ យសីុ�ា� េុម្ីបវតាជាលបិតប័ត
សលៃបជ䴨តលដលគ�ទាា និង�ស ដុាិ䴨នជុិា ាា�ងកានអនុ វកាា�ដេនអនជស័ត�នះា ា លបាប�រតលបសិទ�យ លសបតម
ត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធនជស័តាតន�យដខាីាមធឱមានិងតនងាបសលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរានិង�នទទានងិត�នកា
តអទ�ទ�សវភិនឌ្នធជុឆិា ២០០៩-២០១៣ ៃនតអទ�ទ�សវ䴨ុអ�កតាបសរា ដុភបិដាម��ជ។ គ�លៃងសាមិយាមិនជធី
ជទិយសលៃបកានអនុវងឱលសបតម�ឡដន�យបតជុិារមៃន៖ 

- ាទង䴨្បនងិភិនឌ្ធនជនមនអស្ា 
- កាកុបនសតលតសុ�រនឺងិបាតមាតនកាលុ�ុយនិិុឱងសឺុ� 
- កា�ធ�េងឱលប�សេា�កេងនលនសអនុសិយម�តបឣ�ាៃនលបភយយសីុ�និងសអខយទជាតនា យិ�សសកាទបទរ ុ
ងឺី ាងយីសុ��េមនអស្ា  

- ាអរ�ធ�េងឱលប�សេា�កេងនលន�ដិុ ាមិ䴨តីសុ�នងិ�ធ�េងឱលប�សេា�កេងនលនយលសុ� 
- ាអរកាលគបលគងកាសតដសុ�ាតមាតនកាទងសងកីនឧស័ិន 
- ាអរកាតាទៃា បកា䴨ិន មសុ�ាបសាសិាាតបបតថ�ដនងិកា䴨ិន មសុ� សលៃប�ាុ�ាងលគ�ទា�េជ
កា䴨ិន មសុ�តមប�䴨នា�ទសា�េជតបបេតិវាមិ �រតៃនីនសអនុសិយ 

- ប�ងរេននងិយលងងកាលទនលជនានងិ�្យ��វត�ដេកាា�ដិុ ាមិសុ�នងិសអខយសុ�ា 
- ាអរងឱលប�សេា�កេងនលនឥតឈនាា�ងកាទងសងកីនឧស័ិននងិកា䴨ិន មសុ� 
- �ដេាទា䴨ិុវកានជនិ�យគ�ដេកា䴨ិន មសុ�ា �សវាមិសអខយសុ� នងិ�ធ�េងឱលប�សេា�កេងនលនទី�វាសុ�ា នងិ 
�ដិុ �ដៃន� េុមា�តេុយសីុ� 

ខ. ិតកភសមវនឍ�ុ្ ឍ័ណតយពមម� �២០១២ 

ខ.១. ដទ��ដសះនលឆា ២០១២ 
 កានអនុវកាានអនជស័ត�នះាាា�ងាតនមរតឆា ានាង�េ�នះាទទរដបនដទ��ដសះនលា លុ䴨ះង�លកម៖ 
 -សស ិុិសុ� បនាុសឡដថា �ឡា លាបីសាអបា ៤.០៨៣.៣៧៣ ា្ដា ថត䴨អះ䴨នរនា ១,៥៤%ាាា�ង�នះា �ឡ
សាអប䴨នរនា៣.៣៨១.៣៩៨ ា្ដាថត䴨អះ ០,៨៩ %ានងិលាបីសាអប䴨នរនា៦៥៧.០១២ ា្ដាថត䴨អះា៥,១៥ %ា�ធេប
ឆា ២០១១ ។ាសុ�ទា បា�ាេនា៥,៩៣%ានងិលតាា�ាេន�កេង䴨អះា៨,៨៨ %ា�ធេប�េនងឆា ២០១១។ 

-តមកានជគយីសល䴨នាាៃនសុ�លគបលប�ភទ បនសនារិដ នថាៃនកា�ាេន�កេងុដា៣១,៤ លនា្ដាតុដ�សិេ
នង៤.៨៨%�ធេបនង䴨តអ䴨��ា២៨,៥លនា្ដ។  

-ទស នីត ៃនលតាយលសាអប䴨នរនា១៧៩ ា្ដាាា�ង�នះ�មយលៃន䴨នរនា១៦១ ា្ដ នងិបយលៃន䴨នរន១៨
ា្ដ។ ឆា ២០១១ ទស នីត �ដិុ បនាលនលតាយល䴨នរនា៨៥១ ា្ដាតុដបនដាត䴨ាយតលនាសិាាសលៃប�ធ�េយល
ាា�ង ៃុមា�ឡដន�យបតាុ ដ។ ាសិាាយី�ខ រុ䴨នរនា១២ ារមៃនា�ខ រុាកវ ដាលយះានជ�ាាតតានាលយះសីហនអ �សេមរប ៃលយតនងា
តតានា ាយងយមា រជនភីា�យរា �េធទិុ ាយុា នងិាុននគីារ បនទទរដទិរលតាយលយីទស នតី � េុម្ី䴨ិន ម�្យ�
�វតយលបនរ 
 -ទស នីតៃន䴨នរន�ឡសាអប ២២៦ ា្ដាាា�ង�នះៃន�ឡយលាត�ងតសន 䴨នរន ៣៦ ា្ដាជ�កតុ៏ៃថា
ថា ាបសឯកឧា�របណ�ត ា ច័�� សា�ុ ាុ ដម�នវីលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទ។ ទស នតីមិនលឡនតុជាតនាង
䴨ិន ម�ឡយលបអ�ក ះ�ទា បអតនរា៏ជាតនាងរា នងិ�្យ��វត ក䴨តីសុ��ងតុា។ា ឆា ២០១២ ទស នតីបនត䴨ាយល
��ិយងីលកស ហាី�ត ៃ រ់នឌល មអដាុលា បទ� កតម នងិសអីមរងុដបករ �ខុវមរត䴨នរនា �ហេតទស នតីាប៏ន
�្យ��វតយល�ឡ�េតមបករ �ខុរ លុ䴨ជា�ខុរ�សេមរបា�ខុរាយុានងិ�ខុរបុ បង 
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 -កាតាដាយលសុ�នងិការ ក䴨តីសុ�ា ាយអងតុៃនកាារា䴨�លមេនដ៍លប�សេាា នងិយលងាីកា�្យ��វត
យលសុ�ានងិយល��ិជបនវ�េុបន��្ងលាទលឈងលប�ទសយ ង�អស�អដ 
 -គ�លៃងទងសងកីនឧស័ិនថា ាជុិជ៖ យបយឆីា ា ២០០៦ា ុដឆា ា ២០១២ កាាទងកីនឧស័ិន បននអនុ រាា�ង
�ខុរ䴨នរន ១៤ សាអបៃន䴨នរនា១៩.១៧៣ កាតុដាា�ង�នះា��ឆា ា២០១២ កីឧស័ិន បនទងសង䴨នរនា៤.២០១ កា 
 -យ័ុ ពៃនទី�វាសុ�និង�ដិុ�ដសុ�ា ៃនុរនទីយ ងសះនា � េុម្ី�្យ��វតយីុៃដសុ�ា និង�ដិុ�ដសុ� 
ុដលបជាសិាា��តមមលដរដ នាសលៃបជមលដរដ នាា�ងកាដា លាសុ�ាបសាសិាា 
 -កាភិនឌ្នធកា䴨ិន មសុ���តមមលដរដ នៃនរជនាី�ខុវា��ទលឈងលប�ទសា�រតៃនកាសហកាជមរត
ងាកាជៃុគលានងិត�ាាឯានាគៃឺនកានអនុវបនដ៍លប�សេាជងឆា មអនល 
 -ងអុ កវ មាទាទាាបលសខឱដាងផឺវ ទតបា្ាីនងិង�ឺ�្ងល�ទេុាគលឺុតនបនយុទអាថាជងឺី ាងុ៏សះន 
តុដ��តុបនវកាបងរនលនយសិ� លគទិរាប�ាិ䴨បផា រានងិ�លឡះមហនវរតុដឣតអីនជុមនអស្ាសុ� 
 -ងផឺវ ទតបា្ាីគ�ឺ�ជបប� 䴨បងា�ហេតនឆា ២០១២ ងផឺវ ទតបា្ី�ដេបា្ី បន�ប�ះ�កេង䴨នរន០១ាាតី 
���ខុរាយងស�  ឺនងិផរ ទតបា្ី�ដេមនអស្ា䴨នរន០៣ាាតីា���ខុរាយងឆា ងាាយងស� ឺ នងិបនប តៃន័ត។ាបតនសម
�ដេសយី�នះ ទស នយងឺុ ៃទ��្ង�ទេុារមៃន ងលឺតាលុ�䴨េា�ខេន ងទឺាទា និងងអុកវ មាគៃឺនកា�ប�ះរដ
រដ��ុបនមរត䴨នរនាតុដបងរឲឱៃនកាបះេដុដ�ដិុ ាមិសុ� 
 -ជដទ��ដ��ទលឈងលប�ទសសុ�បនទទរដកាយាថា កាេាារមៃន៖ា ទាទា�ឡលាបីបន䴨នរន១.១៦០.៧៣១
ា្ដ អុ ករ ម�ឡលាបីបន䴨នរន៥៦.៨០៤ា្ដ បលសខឱដ䴨នរន១២.៧៧១ា្ដ ទាទាលតា䴨នរន១៥១.៨៣១ា្ដា
�បសរ លតា䴨នរន២១៦.៣៨៩ា្ដា ទដមលលតា䴨នរន១៤០.០៤០ា្ដា អុករ មលតា䴨នរន២៥.០៦០ា្ដា ល�ហ្សា ី
លតា䴨នរន២០.១៦១ា្ដា រគាលនលតា䴨នរន២៧.២៤៥ា្ដា ា�វ ដលតា䴨នរន១៤.៣២៩ា្ដា រីនកសបា្ី䴨នរនា
១.៥១០.៥៤៩ ា្ដាឣសនា�រគៃន䴨នរន១.៤០៨.៥៩៩ា្ដាអុបា្ី䴨នរនា១.១៣៤.៣២២ ា្ដាឣសនា�រគឈ
䴨នរនា១២៣.១៦៣ា្ដាហា�មបលាល䴨នរនា២២.១៤៩ ា្ដានងិ�បសរឈ䴨នរន១៨៨.៦១៧ា្ដ 
 -កាទបទរ ុងឺី ាងសុ�នាបនយលងងកាលុ�ុ យនិិុឱ䴨ដនសុ�ានងិ�ដិុ �ដៃន� េុមា�តេុយសីុ�ា យលងងកា
លទនលជនាតានុស�នជគា�ធ�េកា�្យ��វតជលបយនលន�ដបះេដៃនងឺី ាងា នជជនកាកាេាានងិីនសអនុសិយាា�ងកា䴨ិន ម
សុ���តម�បះា ា៏ លុ䴨ជ��តមាសិរដ នា 䴨អះលទនលជនា នងិទបទរ ុតមលគបល䴨ាន䴨លដ យ�ិសសបកវ �ខុវតមលយតុន
រតកាតធជលបយយទីស នយនជនុវនៃ៏នងឺី ាងានងិដទ��ដៃនកានអនុវនជជនកាឈងាត 
 -កាទបទរ ុបទ�ដិេសនាកាពុយបា នងិ អុុា�ទ䴨�យដតមនជជនបសអ�យទឱ�ដិុ �ដសុ�ខអស䴨្បនមា
យីលប�ទសិុះង ៃន䴨នរនា៧០ ាាតីា 
 -លុ�ុ យនិិុឱនម័តសុ�ា នងិ�ដិុ �ដៃន� េុមា�តេុ យីសុ�នា កាន�䴨រសុ��ឡា លាបីាា�ងលស�ា �ឡ ាីង
កុាកាន䴨លដលតាាលយមឈងបនន�䴨រ-䴨លដសុ�ានងិ�ដិុ �ដៃន� េុមា�តេុសុ�លប�ភទ��្ង�ទេុ 
 -ា ាាសអខយសុ�ភលមិសាអបៃន䴨នរន១៣.៤៣៤នា ាា�ង�នះៃនលប�ស䴨នរន១២.១៧៩នាា នងិលសី䴨នរន
១.២៥៥នា នងិបន�លេ�ារសា ាាសអខយសុ�ភលមិ䴨នរន១.៤៤២នាា�ុ េម្ីបេាបបននរប�䴨នា�ទសបតនសម 
 -សុរពុរដ នឈងលប�ភទ “ា ”នងិ “ខ ” តុដៃន�ឡដកាតធនអប� ុ�រតនអ�លមតមនអលាុឱ�ដខា
១០៨ានលា.បាា䴨អះៃថសទី២៤ាតខសី�ាឆា ២០០៧ាសរ ីយកីាលគបលគង សុរពុរដ នាកាលុ�ុយនិិុ ឱនម័តសុ�ាទ䴨ា
នងិ�ដិុ �ដសុ� ៃន䴨នរនសាអប១១៦ ាតនាង ាា�ង�នះារមៃន៖ា រជនភីា�យរា ១១ាតនាងា ាករ ដ ២០ាតនាងា
ាយងឆា ង ១០ាតនាងា បនប តៃនត័ា ១១ាតនាង បុ បងា ១៣ាតនាងា �សេមរប ០៦ាតនាង លយះសអហីនអា ០២ាតនាងា
ៃលយតនង ០៣ាតនាងាាយងស� ឺា១០ាតនាងាមត� ដគីារ០២ាតនាងាាុននគីារា០២ាតនាងាសប ងតលុងា០១ាតនាងាាយុា០៤ាតនាងា
លា�䴨ះ ០៥ាតនាង �កះាអងា០១ាតនាងាទ� ត�ាេងា០៣ាតនាងាាយងធា០៥ាតនាងា�េធទិុា០៦ាតនាងានងិតាបា០១ា
តនាង។ា ��ាា�ងឆា ២០១២ាសុរពុរដ នលប�ភទា" ខ " ប�ងរេុ ថីិៃន䴨នរនា២១ាតនាងាារមៃន៖ា�ខុរទ� ត�ាេងា០៣ាតនាងា
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�ខុរាយងធា ០៥ាតនាងា �ខុរបនប តៃន័តា ០២ាតនាងា �ខុរលា�䴨ះា ០៣ាតនាងា �ខុរាករ ដ ០២ា ាតនាង និង�ខុរ
�េធេទុា០៦ាតនាង។  
 -នុស�នជគា តុដបន�ធ�េនជគាានុរៃន�ម�រគបងរងាឺ ៃន䴨នរនសាអបា ២០.៦៧០ នុស�នជគា ាា�ង�នះប រ់សអីុ
ទ�សរ䴨នរនា៣.៥៥៨បា�ុារទ�សរ䴨នរន៣.៧២១�លហិុទ�សរ䴨នរនា៣.៥៥៨�សា់លមទ�សរ䴨នរនា៩.៧៧៤ នងិសារាន
�រគទ�សរ៥៩ នុ ស�នជគ។ តមកានជគ�នះា នជទ្ទស នជុិាបនាា�យេរយយរាប រ់សអីុ ា នរាអសា (ផរ ទតាបា្ាីរតកសា
អុករ មា�បសរ លតាាលុ�䴨េា�ខេន)ានិងបា�ុារា(ទាទាានងិអាីលដី) 
 -�ងរុ តមរនានងិលទនលជនងសឺុ�ាារមៃនសិាវលទនលជនាតនាង�ប�ះងទឺាទាាងអុកវ មានិងង�ឺបសវ
លតាា��តមបកវ រជនីា�ខុវាានិងតមរនពា �មេដយទីស នយងផឺវ ទតបា្ីា��តមបកវ ភលមិ��ទលឈងលប�ទស 
�រត�លបេលបសា ាាសអខយសុ�ភលមិាលយមឈង��តមទី�វាដាបា្ីាសរជនាី�ខុវ�ងតុា 

-យ័ុ ពៃនសរយីទីស នយងសឺុ���ាា�ងលបទសាម��ជា លុតនបនរតកាតធជលបយ�េលប�ទសឣទ៊នា នងិងា
កាសអខយសុ�យិភយ�លាតមាតនលបយ័ន�យ័ុពៃនយីា៖ា (១)លបយនដយ័ុពៃនសអខយសុ���ាា�ងុបនឣទ៊ន (ARAHIS) 
នងិ(២) លបយនដ័យុពៃនសអខយសុ�យភិយ�លាា (WAHIS)។តមាតនលបយន័�យ័ុ ពៃនសអខយសុ�ឈងយីា�នះ នតា
រដ ន�ដិុាមិា នងិបសអយ្បដា ឣ䴨ទទរដបនមានជរនលនយ័ុ ពៃនសរ ីយទីស នយងសឺុ�ាបសលប�ទសាា�ងុបនា នងិយ ី    
បករ លប�ទសជសៃាិងាកាសអខយសុ�យភិយ�លា។ ានជស័ត�ដិុ ាមិនិងបសអយ្បដា ៃនបករ រទនាទនង
កាា��តមបករ ភលមិា លស�ាា និងរជនាី �ខុរា តុដារមៃនា ាាសអខយសុ�ភលមិា ម�នរកីាជយដ័ត�ដិុ ាមិនិង
បសអយ្បដលស�ាា និងរជនីា �ខុរា � េុាុរនទីសះនាា�ងការតកាតធយីទស នយងសឺុ�ា នងិៃនងាកា នងិ      
លា�មហ៊អនឯានមរត䴨នរនាប៏ន䴨លដារមាា�ងការតកាតធយីងសឺុ��ងតុា ៃនបករ រយុពៃនឈន�ហុអកាតធ䴨នរនយីា
តខ្តុដៃន�ដខា០១២ា២១៤ា៩៧០ានងិា០១២ា៨៣៣ ៧៩៥ា �ា១២៨៧ានងិ១២៨៩។ 
 -ាទង䴨្បាលបកសានិងដខិិុបទរដ នគុតិអុ វ��្ងលៃនត�ាា�ដិុ ាមិានងិបសអយ្បដាបនទទរដដទ��ដ 
ដ៍គរាងឱាុសឡដា លុ䴨ជាកាាទងដខិិុបទរដ នគុតិអុវៃននអលា ឱ�ដខ១៦ានងិ១០៨ានលា.បាាបនបនបសយ�
លគបឈងលស�ង។ ទនបមនង�នះ បនបនបលបកស�ដខា៣៦០លបា.ាសាសវយីីកាលគបលគងនងិការាឲឱ�លបេ�លបេលបស
ទា ា�ដខសៃា ដសុ�䴨ុអប្ទា លបកសារម�ដខា១០១៣សហន.លបាសវយីីកា�រដ�សវទជាតនាបសលាសរងាសិាមិ 
ាអកា លបៃរានងិ�នទទានិងលបកសារម�ដខា១០១៤សហន.លបាសវ ីយកីា�រដា� ន�ដេាទា䴨ិុរលនលាសរងាសិាមិា ាអកា
លបៃរានងិ�នទទានិងលាសរង�ស ដុាិ䴨នានងិហិា�នុស�។ �ស䴨ារីលេង䴨្បសរ ីយីសអខយសុ�និង�ដិុ ាមិសុ�បនលបអ
យិាវ䴨បនរប�䴨នា�ទស��ទីសរ ីកាគតនា ដុម�នរតីុដៃនកា䴨លដារមយលីា�មលបាវាា䴨្បនងិលា�មលបាវ�ស ដុ
ាិ䴨នសងាមាិ䴨ននងិនប្ធមព។ �ស䴨ារីលេង䴨្ប�នះៃន䴨នរនា ២២យលាា ១២២ៃលត �រតៃនសឈប នអលាមតុដជ
ឧបសម�័ន�វាឱស័យប䴨នរនា៣៦ាលុតនបន�លបេាា�ង䴨្ប�នះ។�ស䴨ារីលេង䴨្ប �នះនងលុតនរាលបអយិាវនរាលាសរង��ទី
សរ ីកាគតនាុ ដម�នរនី�យដុ៏ខាីះងមអខ�នះ។  
 -កា�្យ��វតប�䴨នា�ទសា គគឺយអងតុៃនកាយបឣាមិតធា នងិៃនកាឡលទយលីគបនរា ងាកាជុិា នងិ   
នវាជុិានងិៃន សនរតជ�ល䴨េនា �ហេតបននងាយអងតុនអនុវយ ងសាមិា ��តមមលដរដ នរជនាី �ខុវទលឈងលប�ទស។ 
ត�ាា�ដិុ ាមិនងិបសអយ្បដបនតា䴨ិុរទអារា�លបេលបសលគបម�ធ្បតឈងសា តមនជទឱ�ា ទលាទស្ា ទស្នន វុាី
បទសៃឧ សនធា ឯាទាប�䴨នា�ទសា កាតងយិយ័តពា កា�្យ��វតតមលបយន័��កិ䴨លុតនាិា កា�ពសន�្យ��វត��
តមមលដរដ ន នងិទស្នាិ䴨នសិាវ។ដ។ា�រត�ផរ ុកាតា䴨ិុរទអារា�េ�ដេបប� ជទិយ លុ䴨ជបប� ងឺី ាងាុស
លប�យនធៃនកាយាថា កាេាងឺី ាងសុ�ា ប�䴨នា�ទស䴨ិន មា យលនងិប�䴨នា�ទស�លេស�ារសយល ប�䴨នា�ទសបរ ុយល
តមតបបសិប្និមិុរា ប�䴨នា�ទសរ ក䴨តីសុ�ា ប�䴨នា�ទសតាៃ䴨ា䴨តីសុ�ា នងិដិខិុបទរដ នគុតិអុេាយន័�នងានជ

ស័ត�ដិុ ាមិានងិបសអយ្បដ ។ដ។ 
 -សហកាជមរតៃុគលាភិនឌ្នធមរត䴨នរន លុ䴨ជនា OIE,ា SEAFMD,ា FAO,ា WHO,ា SLPP,ា WB,ា USDA,ា
USAID,ាJICA,ាACIAR,ាIPCានងិ SNV ។ដ។ 
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ខ.២. កាា�ដិុ ាមិសុ� 
 សមិទ��ដត�ាា�ដិុ ាមិសុ�ឆា ២០១២ ៃនកាានជនុរនធជបនរបនប បនងិគរាងឱាុសៃា ដតុដាា�ង�នះ៖ 

ខ.២.១. ទស នយារមៃនកា䴨ន មសុ� 
តរង�លប�ប�ធេបសស ិុ សិុ� 

លប�ភទសុ� ឆា ២០១១ា(ា្ដ) ឆា ២០១២(ា្ដ) 
កា�បេប�ធេបា២០១១- ២០១២   

�ាេន/ថត (ា្ដ) %(%) 

�ឡ លគ�ទា 3,406,972 3,376,805 -30,167 0.89 

ាសិរដ ន 4,770 4,593 -177 3.71 

សាអប 3,411,742 3,381,398 -30,344 0.89 

លាបី លគ�ទា 692,611 656,975 -35,636 5.15 

ាសិរដ ន 84 37 -47 55.95 

សាអប 692,695 657,012 -35,683 5.15 

�ឡ+លាបី លគ�ទា 4,096,801 4,033,780 -63,021 1.54 

ាសិរដ ន 4,854 4,593 -261 5.38 

សាអប 4,101,655 4,038,373 -63,282 1.54 

ាៃា ងលសឈរ  1,574,296 1,516,110 -58,186 3.70 

លតា លគ�ទា 2,099,332 2,208,611 109,279 5.21 

ាសិរដ ន 164,448 256,290 91,842 55.85 

សាអប 2,263,780 2,464,901 201,121 8.88 

បា្ ី លគ�ទា 22,036,755 23,348,430 1,311,675 5.95 

ាសិរដ ន 3,757,611 3,974,291 216,680 5.77 

សាអប 25,794,366 27,322,721 1,528,355 5.93 

�សះ លគ�ទា 12,789 12,531 -258 2.02 

ាសិរដ ន 43 137 94 218.60 

សាអប 12,832 12,668 -164 1.28 

�䴨េម លគ�ទា 571 215 -356 62.35 

ាសិរដ ន 403 41 -362 89.83 

សាអប 974 256 -718 73.72 

យតយ លគ�ទា 13,573 13,723 150 1.11 

ាសិរដ ន 2,525 1,728 -797 31.56 

សាអប 16,098 15,451 -647 4.02 

សាអបារម 29,928,707 31,389,506 1,460,799 4.88 
   

ឆា ២០១២䴨នរន�ឡលាបីាៃនកាថត䴨អះលបៃត១,៥៤% �រតតកាលតាានងិបា្ៃីនកា�ាេន�កេងា៨,៨៨% នងិា
៥,៩៣% (�ធេបនងឆា ២០១១)។ា តមកានជគយីសល䴨នាាៃនសុ�លគបលប�ភទសាអបៃនកា�ាេន�កេងុដ៣១.៣៨៩.៥០៦ា ា្ដ 
តុដ�សិេនង៤.៨៨% �ធេបនង䴨តអ䴨��ា២៨,៥លនា្ដ។ 
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 -កាថត䴨អះ�ឡា លាបី គបឺករ ដមាយីាតរ សះនលមរត䴨នរនា ារមៃនា�តេនៃនកាា �លបេលបស�លគរងតនរ
ាសិាមិ កាបតលមបលម�ដឣកសជុអ កា�ាេន�កេងៃនៃ�បុីាសិាមិ  នងិា�តេនៃនុលមតនកាទ䴨ជម�តបឣ�ាាា�ងលស�ា
នងិទី�វាន�䴨រ�ឡាស�េលប�ទសិុះង 
 -កា䴨ិន មលតា ៃនកា�ាេន�កេង �រតទាៃនុលមតនកាទី�វាខ�សា �រដនលនលបា䴨តលដាៃនន រុ�ដិុាមិខា ី
នងិកាារា䴨�លមេនៃនប�䴨នានជជវ ថីិល និងៃនកា䴨លដារមយតី�ាាឯាន 
 -កា䴨ិន មបា្ ី ា៏��តុៃនសនប�ះ�ាេន�កេងគរាងឱាុសៃា ដ �រតទាកា䴨ិន មជដាាតនលគ�ទាៃនកា
ាារា䴨�លមេនាជយិ�សសសនប�ះ�ាេន�កេងៃនកាានជនិ�យគត�ាាឯាន និងៃនា�តេនុលមតនកាទី�វាខ�ស។ា 

ខ.២.២ ទស នតី䴨ន មសុ�ា ដុ 
 ទស នតី䴨ន មលតាយលប� រាម��ជ-䴨និ 
 ទស នីត䴨ិន មលតាយលប� រាម��ជ-䴨ិន�ដិុ ាមិនិងបសអយ្បដ បនប�ងរេ �ុកេង�លកមាិ䴨នសហលបុិបុវិកា

ឧបុសមឧឡលទាបសទជាតនា ដុលបជៃនិុ䴨ិននិងរារដ ភិបដាម��ជ។ា䴨អងឆា ២០១២ ទស នតីធៃនលតាយលសាអប䴨នរនា
១៧៩ា្ដាាា�ង�នះ�មយលៃន䴨នរនា១៦១ា្ដ និងបយលៃន䴨នរន១៨ា្ដ។ ឆា ២០១២ ទស នីត�ដិុ បនាលនលតា
យល䴨នរនា ៨៥១ា្ដា តុដបនដាត䴨ាយតលនាសិាាសលៃប�ធ�េយលាា�ងុៃមា�ឡដន�យបតា ដុ។ ាសិាាយី�ខ រុ䴨នរនា
១២ ារមៃនា�ខ រុាកវ ដាលយះនជ�ាាតតានាលយះសីហនអ �សេមរបាៃលយតនងាតតានាាយងយមារជនភីា�យរា�េធិទ  ាយុា
នងិាុ ននគីារ បនទទរដទិរលតាយលយីទស នីត � េុម្ី䴨ិន ម�្យ��វតយលបនរ។ 

 ទស នតីធ䴨ន ម�ឡយលភាត�ជ  
 នឆា ២០១២ ទស នីតៃន䴨នរន�ឡសាអប ២២៦ាា្ដាាា�ង�នះៃន�ឡយលាត�ងតសន 䴨នរន ៣៦ ា្ដាជ�កតុ៏
ៃថាថា ាបសឯកឧា�រ បណ�ត ា ច័�� សា�ុ ាុ ដម�នវីលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទ។  

 ទស នីតមិនលឡនតុ ជាតនាង䴨ិន ម�ឡយលបអ�ក ះ�ទ បអតនរា៏ជាតនាងរនិង�្យ��វត ក䴨តីស �ុ�ងតុ ា។ ឆា ២០១២ 
ទស នីត បនត䴨ាយល��ិយងីលកស ហា�ីត ៃ រ់នឌល មអដាុលាបទ� កតម នងិសអមីរងុដបករ �ខុវមរត䴨នរន �ហេតទស នីត 
បន�្យ��វតយល�ឡ�េតមបករ �ខុរ លុ䴨ជា�ខុរ�សេមរបា�ខុរាយុានងិ�ខុរបុ បង។ 

ខ.២.៣ កាតាដម៍យលសុ� 
 កាតាដយលស �ុ បនភិនឌ្នធជ�នលតម�ឡដន�យបត និងតអទ�ទ�សរ ានជស័ត�ដិុាមិនិងបសអយ្បដ 
លុ䴨ជ កាន䴨លដាលបជ អុ�ស�នទិាស �ុយលស �ុ កា�លេស�ារសយលស �ុ ាា�ងលស�ា តុដៃន�ដិុយខ�ស � េុម្ីតាមា

បរ និង�្យ��វតយលឈងាា�ងរាាសិាា ា៏ លុ䴨ជតមបករ ាសិរដ ន䴨ិន មស �ុឯាន��ាា�ងលប�ទសាម��ជ។ យលស �ុ
សះនល តុដល តុនបនតាមាបរ  និង�្យ��វតយល ៃន លុ䴨ជ៖ 
 -យលាត�ងតសនានិងយលលបៃនា��ទស នតី䴨ិន ម�ឡយលភាត�ជ  
 -កាន䴨លដតស�មយល�ឡសអីមលបានិងទនតា  តុ ដលុ តនបន�ធ�េកាបរ សិប្និមិិុជមរត�ឡាា�ងលស�ាតមបករ �ខ រុមរត
䴨នរន លុ䴨ជ �ខុវ�េធិទុ   បនប តៃន័តាបុ បងាាយងស� ឺាាយងឆា ងា�សេមរបាាករ ដានិង�ខុវតតានាតុដបរ ុ
�មបន䴨នរនា៥៩៦ ា្ដ និង�ដិុាលនបន䴨នរនា៤២៥ាា្ដ 
 -ទស នីត䴨ិន មលតាយលប� រាម��ជ-䴨ិន �ធ�េកាបរ ា និង�្យ��វតយលលតាាតកន�លុ សាតា�សេានិងឌអតា់អា និង�ខុរ
មរត䴨នរនា(�ខុរតតានាាយងស� ាឺាាយងឆា ងាា�េធេទុ ាយ ាុបនប តៃនធតាាឧុរាៃនធតាាៃលយតនងាាយងយមានិងទ� ត�ាេង)ា
បន�្យ��វតយលលតាា�រតបរ ុតមតបបសប្និមិុរាបន䴨នរន�មលតាា៧.៩៨៨ ា្ដានិងាលន䴨នរនា៣៣.១៧២ាា្ដ។ 
 -កាបរ ុៃនតាទ䴨 ស៊អ  ុយល KI (យលៃនតខិាបរ ុជមរតអីទ�លបន)���ខុវ�សេមរប 
 -កា䴨ិន ម�ឡតាទា�រះ �លកមគ�លៃងាិ䴨នសហលបុិបុវិបអនា(JLTA) នអនុ រ��រជនភីា�យរ និង�ខុរាករ ដ 
 -កា�្យ��វតយលតមាតនងាកាាសម �្ាសនា លុ䴨ជកា�រដលតាា�ម�ឡា�មលាបី ៃនឈ ុដាសិាាតមបករ
�ខុរមរត䴨នរន 
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 -ានជស័តឯានបននងាយអងបរ និង�្យ��វតដាយលស �ុលគបលប�ភទាតុ ដ�ធ�េឲឱៃនកាផា សបរតាយលស �ុគរាឲឱា សៃា ដ។ 
 

លកហ�ាិប� រយយកីាបរ ុសប្នមិិិុ �ឡ��តមបករ �ខុរឆា ២០០៨-២០១២ 
 

                       

           
 

លកហ�ាិ䴨នរនាលន�ឡតមាតនកាបរ ុសប្នមិិិុ �ឡ��តមបករ �ខុរ 

          
 

ខ.២.៤កាតាដ䴨តីសុ� 
នអនជស័ត�ដិ ាុមិនិងបសអយ្ បដ បននងាយអងាអរការ ក䴨តីស �ុ �រដយល និង�្យ��វតយល��ិ ប�䴨នា�ទសរ

ក䴨តីសុ� លយមឈងាអរកានអនុ រ ទាដង្យិ�ទធនធ �យ្��វតយីនជធីទ�សរ  និងប�䴨នា�ទសតាៃ䴨ា និង�្ 䴨តីស �ុុ ដ
កាជយដ័ត�ដិ ាុមិ និងបសអយ្ បដរជនី �ខ រុ និងាសិាាតមបករ �ខុ រនន��ទលឈងលប�ទស។  

យល ក䴨តីសុ�ាតុដបន�្យ��វតុដាសិាាន�យដប䴨ន�ប្នាាារមៃន៖ Simung,ាMulato,ាPaspalum,ាStylo184,ា
Marandu,ាRuzi,ា Elephantាgrass,ា Kingាgrassាានដ�ថុ  លទីយនជរ់ា។ដ។ ប�䴨នា�ទសតាៃ䴨ា និង�្ 䴨តីស �ុារមៃន៖ កា�ធ�េ䴨�បេង
ផ៍បជមរតីអត�ា �៍ា��ិ សា ា ុ កតងមីផ៍ប។ដ។ 

�ខុវៃលយតនងទ� ត�ាេងា�សេមរបាាុននគិារា�េធទិុាតតានាមត� ដគិារាាករ ដាាយុាាយងឆា ងាាយងយមា
បុ បងា បនប តៃនត័ា បននងាយអង �តេាការ ក䴨តីសុ�ទទរដបន�ជគ័ត នងិបននអនុរកាតាៃ䴨ា�្
䴨តីសុ�ា លយមឈង�្យ��វតយលា ប�䴨នា�ទសរ អះា ប�䴨នា�ទសតាៃ䴨ា�្ ា ុដាសិាាាា�ង�ខុវាបសខា�នា និង�ខុរុៃទ
��្ង�ទេុ។ 

ខ.២.៥ាកាភនិឌ្នាមិនជធកីីនឧសិន័ 
យបយឆីា ២០០៦ាុ ដឆា ២០១២ កាាទងកីនឧស័ិនបននអនុ រាា�ង�ខុរ䴨នរន ១៤ សាអបៃន䴨នរន១៩.១៧៣កាតុដ 

ាា�ង�នះា��ឆា ា២០១២ កីឧស័ិន បនទងសង䴨នរ៤.២០១ កា។ 
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តរង䴨នរនកនីឧស័ិន��ាម��ជយបយឆីា ២០០៦-២០១២ 
�ខុរ កនីឧសិន័តុដបនទងសង 

២០០៦ ២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ សាអបារម 
ាយងយម ១១៣ ២៥០ ៤០០ ៤៩៧ ៤៨៤ ៤៥០ ៣៩៥ ២.៥៨៩ 
ាករ ដ ៨៧ ៨១ ១០០ ១៣៣ ២៨១ ២២២ ១៥២ ១.០៥៦ 
ទ� ត�ាេង ៦១ ១៣៦ ៣៣២ ៥២៥ ៥២២ ៥៥២ ៦៨៤ ២.៨១២ 
តតាន ៣១ ៤៥០ ៦៨៦ ៤០៥ ៦១៩ ៦៤០ ៦៨៦ ៣.៥១៧ 
ាយងស� ឺ ៤ ២៣២ ២៨៩ ២៣៥ ៣៦២ ៤៣៤ ៤២០ ១.៩៧៦ 
ាយងឆា ង ០ ០ ១៥៥ ១៩៨ ១៦៨ ២៣៨ ១៨៧ ៩៤៦ 
ាយុ ០ ១ ៣៥៧ ៣៧៧ ៦៩៦ ១.០៣៤ ៧៩៤ ៣.២៥៩ 
ៃលយតនង ០ ០ ២១ ២៤៦ ៤៣៨ ៦៥៣ ៤២១ ១.៧៧៩ 
�សេមរប ០ ០ ០ ០ ៦៧ ១០៧ ១១២ ២៨៦ 
�េធេទុ ០ ០ ០ ០ ៧៤ ១១៦ ១០៧ ២៩៧ 
បុ បង ០ ០ ០ ០ ២២ ៥៦ ៣៦ ១១៤ 
ាយងធ ០ ០ ០ ០ ១១ ២៦១ ២០៧ ៤៧៩ 
តាប ០ ០ ០ ០ ០ ៦២ ០ ៦២ 
លយះសីហនអ ០ ០ ០ ០ ០ ១ ០ ១ 
សាអប ២៩៦ ១.១៥០ ២.៣៤០ ២.៦១៦ ៣.៧៤៤ ៤.៨២៦ ៤.២០១ ១៩.១៧៣ 

លកហ�ាិប� រ䴨នរនកីនឧសិន័តុដបនទងសងយបយីឆា ២០០៦ុដ២០១២ 
 

 
តរងប� រ䴨នរនកីនឧស័ិនតុដបនទងសងយឆីា ២០១២ 

ដ.ា �ខុរ កតុដបនាទងសង ត�នកាឆា  %ឆា  
1 ាយងយម 395 426 93% 
2 ាកដ 152 251 61% 
3 ទត�ាេង 684 715 96% 
4 តតាន 

 

686 603 114% 
5 ាយងសឺ 420 450 93% 
6 ាយងឆង 187 181 103% 
7 ាយុ 794 1078 74% 
8 ៃលយតនង 421 602 70% 
9 �សេមរប 112 179 63% 

10 �េធេទុ 107 143 75% 
11 បុ បង 36 107 34% 
12 ាយងធ 207 265 78% 

សាអប 4201 5000 84% 
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ខ.២.៦ យ័ុពៃនទ�ីវាសុ�នងិ�ដិុ �ដសុ� 
 យ័ុពៃនទី�វាសុ�នងិ�ដិុ �ដសុ�ា ៃនុរនទីយ ងសះនា � េុម្�ី្យ��វតយីុៃមាសុ�និង�ដិុ �ដសុ�
ុដលបជាសិាា��តមមលដរដ នា សលៃបជមលដរដ នាា�ងកាដា លុាសុ�ាបសាសិាា។ា ��ឆា ២០១២ នអនជស័ត�នះ 
បនបនរកាាលបមលដទិនានត័ទី�វាសុ�ានងិ�ដិុ�ដសុ���តមទី�វាមរត䴨នរនាា�ងរជជនាី�ខុវ។ 
លកហ�ាិប� រ ទិនានត័ុៃមាសុ�និង�ដិុ �ដសុ���ឆា ា២០១២ 
 

 
 
 

ខ.២.៧ កាភនិឌ្នធកា䴨ន មសុ���តមមលដរដ នាបសរជនាី�ខ វុ 
  ��ឆា ២០១២�នះាកាភិនឌ្កា䴨ិន មសុ���តមមលដរដ នៃនរជនាី�ខុវ��ទលឈងលប�ទសា�រតៃនកា

សហកាជមរតងាកាជៃុគលា នងិត�ាាឯានា គៃឺនកាជា ា䴨អះបនរិ䴨�រតទាៃនាតរ ជ�ល䴨េន តុដបងរងឱៃន

បប� លបរមាា�ងាិ䴨នុ �តេាកាកាា䴨ិន មស �ុ�នះ។ បអតនរ�ឈះជយ ងការីា លាសរងបននងាយអងខិុខលបងតលបងតស�ង

ាាលគបម�ធ្បតនិងនជធីទ�សរសះនលលគបតបបយ ងា � េុម្ី�រះលទតរដបប� ឈងស�នះា �រតៃនកា䴨អះតតន

ុដាា䴨ិន មសុ�យាី�បេប䴨ិន មសុ� កាប�ងរេុ សហគមនធ䴨ិន មសុ� កា�វដឥតឈនសលៃប䴨ិន មសុ�នងិាមិនជធី

ុៃទ��្ងល�ទេុ។ា 

គ. កាាសអខយសុ� 

គ.១ ទស នយងឺី ាងសុ� 
ជ�ាេងរដឆា ា ងឺី ាងសុ��ល䴨េនលប�ភទា បនបងរងឱសុ�រាឺនងិបា នងបកវ ដងឱៃនកាះុបង�ស ដុាិ䴨ន 

លគ�ទាានងិ�ស ដុាិ䴨នជុ�ិងតុា។ា មិនតុបអ�ក ះ រន�យដខាះ ងឈឺង�នះាឣ៏䴨 ាីងរដរដុដមនអស្នងិបងរងឱៃន 

�លឡះថា ា ុដីនជុមនអស្ទា បតថម�ទេុ�ង។ា ��ឆា ២០១២ ានាង�េ�នះ សយកាតធៃនងឺី ាងសុ� ៃនសយ

រដរដមិនសលនះា ងកា គរាងឱាុសៃា ដ�ទា បអតនរតមកាស�ងរុជារម ទិនានត័ៃនទស នយងឺី ាងសះនល តុដបងរងឱ

ៃនមហនវរតុដីនជុមនអស្សុ� និង�ស ដុា䴨ិនលគ�ទា ា៏ លុ䴨ជ�ស ដុាិ䴨នជុិារមៃន ៖  

ងអុ ករ ម៖ា ៃនកា�ប�ះ�កេង䴨នរន២៣ាតនាងា ាា�ង�នះៃន០២ាតនាង���ខុរាយងយមា �ខុរាករ ដ០២ាតនាង 

បនប តៃន័ត០៣ាតនាង ាយងស� ឺ០២ាតនាង ាយងឆា ង០២ាតនាង  តតាន១ាតនាង  ទ� ត�នេង០៣ាតនាង លា�䴨ះ០១

ាតនាង ាុ នគីារ០១ាតនាង បុ បង០១ាតនាង �សេមរប០២ាតនាង តាប០១ាតនាង មត� ដគីារ០១ាតនាង  នងិ០១ាតនាង��

�ខុរាយុ។ 

ងទឺាទា៖ាៃនកា�ប�ះ�កេង䴨នរន䴨នរន ៣៣ាតនាងគ៖ឺា លុ䴨ជ�ខុរាយងស� ០ឺ១ាតនាង ាករ ដ០៦ាតនាង លយះនជ�ា 

០១ាតនាង �កះាអង០១ាតនាង �េធេទុ០១ាតនាង លា�䴨ះ០៤ាតនាង បុ បង០២ាតនាងាសប ងតលុង០១ាតនាងា ាយងយម

០២ាតនាង ាយងឆា ង០២ាតនាង ាយងធ០១ាតនាងាាុននគីារ០១ាតនាង ឧុរាៃនត័២ាតនាងាទ� ត�ាេង០៨ាតនាង ។ 
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 ងបឺលសខឱដ៖ាបន�ប�ះ�កេង䴨នរន១១ាតនាងាគ�ឺ�ាា�ង�ខុរាយងស� ០ឺ៣ាតនាង លា�䴨ះ០២ាតនាង ាយងធ០១ាតនាងា

មត� ដគីារ០២ាតនាងាាយងឆា ង០១ាតនាង ាុននគីារ០១ាតនាង នងិឧុរាៃន័ត២ាតនាងា។ 

 ងផឺរ ទតបា្៖ីា ាា�ងឆា ២០១២�នះា ៃន�ប�ះងផឺរ ទតបា្ី�ដេបា្ី䴨នរន០១ាតនាងា (��ភលមិលយងីា យអទរដ

ទលា លស�ាបា�ស ដុា �ខុរាយងស� )ឺា នងិាាតីងផឺរ ទតបា្�ីដេមនអស្䴨នរន០៣នា(��ភលមិាកាា យអរិ� ាៃនត័ា

លស�ាលយះ�នលុលយះា �ខុរបនប តៃនត័ភលមិា្ដ�កះាយអយដិទាា លស�ាាយងលុា䴨ា �ខុរាយងឆា ងា នងិភលមិលយងីាយអ

ទរដទលាលស�ាបា�ស ដុា�ខុរាយងស� )ឺ។ 

គ.២ កាប�រ បបទ�ដិេសានងិកាទបទរ ុងឺី ាងសុ� 
ត�៍ា�ដេនជជនប�䴨នា�ទសនិងនជជន䴨្បាបនទបទរ ុនិងប�រ បបទ�ដិេស តុ ដទទរដបនដទ��ដ លុ䴨ះង�លកម៖ 

នតារដ ន�ដិុ ាមិនងិបសអយ្បដ៖ បនលុ�ុយនិិុឱ䴨ដនសុ�ានងិ�ដិុ �ដៃន� េុមា�តេុយីសុ�ាជដទ�

�ដបនទទរដបននា កាលុ�ុយនិិុឱ䴨ដនសុ�នងិ�ដិុ �ដៃន� េុមា�តេុយីសុ�䴨នរនា ៣៤០ាាតីា ាា�ង�នះៃន�ឡា

លាបី ១៦៦ាាតី លតាា ៨១ាាតី ៃនា ១៦ាាតី ស៊អុ៦១ាាតីនងិបនប�រ បបទ�ដិេស ានតនសុ�នងិ�ដិុ �ដៃន

� េុមា�តេុ យីសុ�សាអប䴨នរន១៦ាាតីាាា�ង�នះៃន�ឡលាបីា២២៥ា្ដបា្ី២.៤៣៣ា្ដស៊អុា១២៣.៩៣០ាលឡប នងិ

បន អុុ បផា រ�យដនលនស៊អុៃន䴨នរន១.៩២០លឡប �ហេតបន�ធ�េកាផាយនិត័ជាទាលបា䴨នរនា៤៤.៥០០.០០០៛០០។ 

កាជយដត័�ដិុ ាមិនងិបសអយ្បដរជនាី �ខុវ៖ាបនលុ�ុ យនិិុឱ䴨ដនសុ�ា នងិ�ដិុ�ដៃន� េុមា�តេុយី
សុ�ាជដទ��ដបនាា�យេរានងិប�រ បបទ�ដិេស ាវតនសុ�ានិង�ដិុ �ដៃន� េុមា�តេ យុីសុ�សាអប䴨នរនាាតីាាា�ង�នះ 
ៃន�ឡលាបី䴨នរន  ៥៧ា្ដាបា្䴨ីនរន  ៤២.៦១២ា្ដា ស៊អុៃន ឈ䴨នរន ៤៣.៦០០លឡបា�ដិុ �ដខល䴨គអតយ䴨នរន 
៦.៨៨៩គ.លាាបន អុុបផា រ䴨នរន០៩ាាតីានងិ�ធ�េកា�ាយនិត័ជទាលបា䴨នរន២៤.៩៥០.០០០�ាេដ។ 

គ.៣ាកាយាវ់ាទងកាេាងឺី ាងសុ�  
 ជដទ��ដ ��ទលឈងលប�ទស សុ�បនទទរដកាយាថា កាេា ារមៃន៖ាទាទា�ឡលាបីបន䴨នរនា១.១៦០.៧៣១ ា្ ដា
អុករ ម�ឡលាបីាបន䴨នរនា៥៦.៨០៤ា្ដាបលសខឱដា䴨នរនា១២.៧៧១ា្ដាយាវ់ាទងតី រ䴨នរនា១.២៥៥ា្ដាទាទាលតា 
䴨នរន ១៥១.៨៣១ា្ដា�បសរ លតា䴨នរន ២១៦.៣៨៩ា្ដាទដមលលតា䴨នរន ១៤០.០៤០ា្ដាអុករ មលតា䴨នរន ២៥.០៦០ា្ ដ 
ល�ហ្សា លីតា䴨នរន ២០.១៦១ា្ដារគាលនលតា䴨នរន ២៧.២៤៥ា្ដាា�វ ដលតា䴨នរន ១៤.៣២៩ា្ដ ជុិតុា
䴨នរនា៧៨.៨០៩ា�ាតនុ �ង�េម䴨នរនា៣.២១៣ រីនកសបា្ី䴨នរន ១.៥១០.៥៤៩ា្ដាឣសនា�រគៃន䴨នរន ១.៤០៨.៥៩៩
ា្ដា  អុបា្ី䴨នរន ១.១៣៤.៣២២ា្ដា  ឣសនា�រគឈ䴨នរនា១២៣.១៦៣ា្ដា 
�បសរឈ䴨នរន ១៨៨.៦១៧ា្ដ និងហា�មបលាល䴨នរនា២២.១៤៩ា្ដ។ 

គ.៤ កាាលុ�ុ យិនិុ ឱនមត័សុ�ានងិ�ដិុ �ដៃន�ុេមា�តេុ យីសុ�ា 
��ាា�ងឆា ២០១២  កាលុ�ុយិនិុ ឱសុ�ា នងិ�ដិុៃន� េុមា�តេុយីសុ�  តុដបនន�䴨រាន䴨លដានិងន ាីងកុ 

លយះរជក䴨លាាម��ជៃន លុ䴨 �ុេន កាន�䴨រ៖ា �ឡ-លាបីាា�ងលស�ា䴨នរនា៩.៣៨៤ា្ដ ាលនលតា䴨នរនា១៧.៩៧៥ាា្ដ 
ទ� ករ ម䴨នរន ៧.៧៥៦ា្ដាទ䴨�ឡ䴨នលនា ២៤.៣៣៣គ.លាា 䴨តីត រី䴨នរនា ៤១៣.ា ៨៧៦គ.លាា តស្ា�ឡា លាបី䴨នរនា
១.៦៦៧.០០០ាគ.លាានងិ�រមសុ�䴨នរនា១.៧៨៥គ.លាាកាន ាីងកុ៖ សុ��ឡយីលប�ទសៃថ䴨នរនា១០០.៣៥០ា្ដ នងិ
កាន䴨លដ៖ាលតាសាអប䴨នរន៣៧៤.៥៧៤ា្ដ (លតាទ䴨䴨នរន៣៦២.៨២០ា្ដាាលនលតាយល䴨នរន៦.០៩២ា្ដ នងិ
លតាយល�មប ៥.៦៦២ា្ដ)  ាលនៃនយលនា២៣២.៩០៧ា្ដ ស៊អុ ៃន៣.៦៨១.០០លឡប ទ䴨�ឡ១៥៥.៧២២គ.លាាទ䴨 
�䴨េម䴨នរន២៥៧គ.លាា ទ䴨�វា ីិ៍ន䴨នរនា ១២០គលា ទ䴨ៃនឈ៧៦.៩៧៥គ.លាា នងិតស្ា�ឡ�្ 䴨តីត រី៥៧៧.៩៧០គ.លា 
ទ䴨ៃន/លទតងៃន�្ 䴨តីត រីា២៤៧.៦៦៦គ.លា។ 

គ.៥ ា ាាសអខយសុ�ភលម ិ
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 ា ាាសអខយសុ�ភលមិសាអបៃន䴨នរនា ១៣.៤៣៤នា   ាា�ង�នះៃនលប�ស䴨នរន១២.១៧៩នាា និងលសី䴨នរន
១.២៥៥នា នងិបន�លេ�ារសា ាាសអខយសុ�ភលមិ䴨នរន១.៤៤២នាា�ុ េម្ីបេាបបននរប�䴨នា�ទសបតនសម។ 

យ. កាាសអខយទជាតន 
កាាសអខយទជាតន ា៏ជត�ាាមរតុ៏សះនៃននជស័ត�ដិុាមិនងិបសអយ្បដ តុដ䴨លដារមាា�ងកាទប

ទរ ុងឺី ាងយីសុ��េសុ�ានងិយីសុ��េមនអស្ាតមាតនកាលគបលគង នងិកាលុ�ុ យនិិុឱនម័តសុ�ាទ䴨ានងិ�ដិុ សុ� 
��តមសុវពុរដ ន នងិាតនាងតងដាា។  

សុរពុរដ នឈងលប�ភទា “ា” នងិ “ខ” តុដៃន�ឡដកាតធនអប� ុ�រតនអ�លមតមនអលាុឱ�ដខា
១០៨នលា.បាា䴨អះៃថសទី២៤ាតខសី�ាឆា ២០០៧ាសរ យីកីាលគបលគងសុរពុរដ នាកាលុ�ុ យនិិុឱនម័តសុ�ាទ䴨ានងិ
�ដិុ�ដសុ�ៃន䴨នរនសាអប ១១៦ ាតនាង ាា�ង�នះារមៃន៖ារជនភីា�យរា១១ាតនាងាាករ ដ ២០ាតនាងាាយងឆា ង 
១០ាតនាងាបនប តៃនត័ា១១ាតនាង បុ បងា១៣ាតនាងា�សេមរប ០៦ាតនាង លយះសអីហនអា០២ាតនាងាៃលយតនង ០៣ាតនាង 
ាយងស� ាឺ១០ាតនាងាមត� ដគីារ០២ាតនាងាាុននគីារា០២ាតនាងាសប ងតលុងា០១ាតនាងាាយុា០៤ាតនាងាលា�䴨ះ ០៥ាតនាង 
�កះាអងា០១ាតនាងាទ� ត�ាេងា០៣ាតនាងាាយងធា០៥ាតនាងា�េធទិុា០៦ាតនាងានងិតាបា០១ាតនាង។ា��ាា�ងឆា ២០១២ា
សុរពុរដ នលប�ភទា" ខ " ប�ងរេុថីិៃន䴨នរនា២១ាតនាងាារមៃន៖ា�ខុរទ� ត�ាេងា០៣ាតនាងា�ខុរាយងធ០៥ាតនាងា�ខុរ
បនប តៃនត័ា០២ាតនាងា�ខុរលា�䴨ះា០៣ាតនាងា�ខុរាករ ដ ០២ាាតនាង នងិ�ខុរ�េធេទុា០៦ាតនាង។ 

䴨នរនសុ�យិពុ��ទឈងលប�ទសឆា ២០១២ សាអបៃន៖ �ឡ ១១៣.៨៣១ា្ដ លាបី២.៩៩៩ា្ដ និងលតា 
៧៥៣.២៩៦ា្ដ។ 

ង. កាានជទ្ទស នជុលិទនលទនបសអយ្បដ  

ានជទ្ទស នជុលិទនលជនបសអយ្បដា  ៃនសមុសយលគបលឡនាា�ងកា�ធ�េ�ងរុតមរនពា �មេដសិាវលទនលជន 

ានជគាា�ម�រគានិង�ធ�េ�រគានជន䴨ិ�ត័ងសឺុ�  និងស�លម䴨បននលនដទ��ដលបាប�រតលបសិទ�យ  និងឈន�យដ�នលាា�ងកា�ី ាេត

ុបជបនប ន ��លគបាលបយនិងទស នយឈន�ហ អុកាតធននៃនងឺស �ុា តុ ដបងរ�កេង�រត�ម�រគលគបលប�ភទ។ា ដទ��ដ

តុ ដទទរដបនៃន លុ䴨ះង�លកម៖ា 

 -ត�ាា�សា់លមទ�សរ /នរាអសទ�សរ៖បនយនិិុឱាសិាវលទនលជនានងិនជគាា�ម�រគ�ដេងសឺុ�មរត䴨នរនាារមៃននងឺ

ផរ ទតបា្ីារតនកសាមីាលបា ទិា�បសរ លតាាលប៊អតតសដកតសាទទាាអុករ មាទដមលតតដកតសាត រី រី� ាុលតាល �ុ䴨េា�ខេនា

នងិងទឺ�  (SRV STLV CHV) 

 -ត�ាាបា�ុារទ�សរ៖ បនយនិិុ ឱា សិាវលទនលជន   នងិនជគាា�ម�រគ�ដេងសឺុ�មរត䴨នរនារមៃនន ងឺទទា 

បលសខឱដាភម�កិាទរ ហ�ីកតាអាាលសា�សរ ិបុលាអាាលសាទដមលតតដកតសាអាីលដីាសអីតតដាានិងនជគាា�ម�រគាា�ង䴨តី

សុ�ា។ដ។ និងងទឺ� (Shigella Salmonella) 

 -ត�ាាប រ់សអីុ៖ាបនយនិិុ ឱាសិាវលទនលជនានិងនជគាាងបឺងរ�រតប រ់សអីុសុ� 

 -ត�ាា�លហិុទ�សរ៖ាបនយិនិុ ឱាសិាវលទនលជនានងិនជគាាង�ឺដេសុ�ជ�ល䴨េនលប�ភទ 

 -ត�ាាសារាន�រគទ៖ បន�ធ�េកានះយនិិុឱលប�ភទសុ�ុ ល䴨ា(លតាា�䴨េមាយតយានងិបា្ី)ានងិអីសរត លកមា(ការាយតពនិងា

យនិិុឱ���ដេានាាម)ា� េុម្ីសិាវលទនលជនានិងនជគាា�ម�រគ�ដេងសឺុ�មរត䴨នរន 

 -ត�ាា�យី�ុមីទ�សរ៖ តមរនពា �មេដងសឺុ�ាលទនលជនាាលបភយងសឺុ�ា�ងរ លុទនលជនាតនាង�ប�ះងាឺលគបលគង

ទិនាន័តងសឺុ�ានជគទិនានត័នងិបាលទតដទ��ដៃនកា�ងរុ លទនលជន�កាសិាវជ� េុម។ 

ានជទ្ទស នជុលិទនលជនបសអយ្បដ�រតសហកាជមរតម�នវេីាយន័�ា បន䴨អះលទនលជន�ងរុ តមរនងសឺុ�

សះនល��ទលឈងលប�ទសារមៃនាងឺទាទាាអុ ករ មាបលសខឱដារតកសា�បសរ លតាានិងផរ ទតបា្ី។ដ។ានងិបន䴨អះតានុ ស�

ានជគា � េុម្ី�ធ�េ�រគនជនិ䴨�ត័ាា�ម�រគបងរង។ឺ 䴨នរននុ ស�នជគា តុ ដបន�ធ�េនជគាានុ រៃន�ម�រគបងរងឺា ៃន䴨នរនសាអបា
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២០.៦៧០ នុ ស�នជគាាា�ង�នះ ប រ់សអីុទ�សរ䴨នរនា៣.៥៥៨ បា�ុារទ�សរ䴨នរន៣.៧២១�លហិុទ�សរ䴨នរនា៣.៥៥៨ �សា់ល

មទ�សរ䴨នរនា៩.៧៧៤ និងសារាន�រគទ�សរ  ៥៩នុ ស�នជគ។ាតមកានជគ�នះា នជទ្ទស នជុិបនាា�យេរយយរាប រ់សអីុ ា នរាអសា

(ផរ ទតបា្ីារតកសាអុ ករ មា�បសរ លតាាលុ �䴨េា�ខេន)ានិងបា�ុ ារា(ទាទាានិងអីាលដី)។ 

យ័ ពុៃនសរ ីយីទស នយងឺស �ុ��ាា�លបទសាម��ជ លុ តនបនរតកាតធជលបយ�េលប�ទសឣទ៊ននិងងាកាសអខយ

ស �ុយិភយ�លាតមាតនលបយ័ន�យ័ ពុៃនយីា៖ (១) លបយន័�យុពៃនសអខយសុ�ា��ាា�ងុបនឣទ៊ន (ARAHIS) នងិ(២) លបយន័�

យ័ុ ពៃនសអខយសុ�យភិយ�លាា (WAHIS)។ តមាតនលបយ័ន�យ័ ពុៃនសអខយស �ុឈងយីា�នះ នអនជស័តទទរដបនមាានជរនលន

យ័ុ ពៃនសរ ីយីទស នយងឺស �ុាបសលប�ទសាា�ងុ បន និងយីបករ លប�ទសជសៃិាងាកាសអខយស �ុយិភយ�លា។ 䴨�េះ �ដិុ ាមិ 

នងិបសអយ្បដាៃនបករ រទនាទនងកាា��តមបករ ភលមិា លស�ាា និងរជនាី �ខុរា តុដារមៃនា ាាសអខយ

សុ�ភលមិាម�នរកីាជយដត័�ដិុ ាមិនងិបសអយ្បដលស�ាានងិរជនាី�ខុរា� េុាុ រនទីសះនាា�ងការតកាតធ យទីស នយ

ងសឺុ�ា នងិៃនងាកានងិលា�មហ៊អនឯានមរត䴨នរនា៏បន䴨លដារមាា�ងការតកាតធយីងសឺុ��ងត ាុៃនបករ រយុពៃន

ឈន�ហុអកាតធ䴨នរនយីាតខ ត្ុដៃន�ដខា០១២ា២១៤ា៩៧០ានិងា០១២ា៨៣៣ ៧៩៥ា �ា១២៨៧ានងិ១២៨៩។ 

ឆា ២០១២ ងផឺរ ទតបា្�ីប�ះ�កេង�ដេបា្ី䴨នរន១ាតនាង (ភលមិលយងីាយអទរដទលាលស�ាាបា�ស ដុា �ខុរាយងស� )ឺា

នងិាាតីងផឺរ ទតបា្ី�ដេមនអស្ៃន䴨នរនា០៣នាា(��ភលមិាេាាយអរា� ាៃនត័ាលស�ាលយះ�នល លុយះា�ខុ របនប តៃនត័ 

ភលមិា្ដ�កះាយអយដិទាាលស�ាាយងលុា䴨 �ខុរាយងឆា ងានងិភលមិលយងីាយអទរដទលាលស�ាាបា�ស ដុា�ខុរាយងស� )ឺ។ 

 លកហ�ាិប� រយទីស នយងផឺរ ទតបា្ ី

 

 

 

 

 

 

 
 ាទង䴨្បា លបកសានិងដខិិុបទរដ នគុតិអុ វ��្ងលៃនត�ាា�ដិុ ាមិា នងិបសអយ្បដាបនទទរដដទ��ដ 
ដ៍គរាងឱាុសឡដា លុ䴨ជាកាាទងដខិិុបទរដ នគុតិអុវៃននអលា ឱ�ដខ១៦ានងិ១០៨ានលា.បាាបនបនបសយ�
លគបឈងលស�ង។ ទនបមនង�នះ បនបនបលបកស�ដខា៣៦០លបា.ាសាសវយីីកាលគបលគងនងិការាឲឱ�លបេ�លបេលបស
ទា ា�ដខសៃា ដសុ�䴨ុអប្ទា លបកសារម�ដខា១០១៣សហន.លបាសវយីីកា�រដ�សវទជាតនាបសលាសរងាសិាមិ 
ាអកា លបៃរានងិ�នទទានិងលបកសារម�ដខា១០១៤សហន.លបាសវ ីយកីា�រដា� ន�ដេាទា䴨ិុរលនលាសរងាសិាមិា ាអកា
លបៃរានងិ�នទទានិងលាសរង�ស ដុាិ䴨នានងិហិា�នុស�។ �ស䴨ារីលេង䴨្បសរ ីយីសអខយសុ�និង�ដិុ ាមិសុ�បនលបអ
យិាវ䴨បនរប�䴨នា�ទស��ទីសរ ីកាគតនា ដុម�នរ ី តុដៃនកា䴨លដារមយលីា�មលបាវាា䴨្បនងិលា�មលបាវ�ស ដុ
ាិ䴨នសងាមាិ䴨ននិងនប្ធមព។ �ស䴨ារីលេង䴨្ប�នះៃន䴨នរនា ២២យលាា ១២២ៃលតា �រតៃនសឈប នអលាមតុដជឧបសម�័ន� 
វាឱស័យប䴨នរនា៣៦ាលុតនបន�លបេាា�ង䴨្ប�នះ។ �ស䴨ារីលេង䴨្ប�នះ នងលុតនរាលបអយិាវនរាលាសរង��ទីសរ ីកា គតនាុ ដ
ម�នរនី�យដុ៏ខាីះងមអខ�នះ។ �ស䴨ាវលីេងលបកសសវយី ី កាប�ងរេុ នងិកាលគបលគងាសិរដ ន䴨ិន មសុ� បនបវតន�េ
លាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទ។ 

កាា�្យ��វតប�䴨នា�ទស�ដិុ ាមិនងិបសអយ្បដ ជត�ាាមរតុ៏សះនាា�ងកា䴨លដារមភិនឌ្នជស័ត�ដិុ ាមិ
និងបសអយ្បដាជម�ធ្បតសលៃប��បា䴨�តះ ងថីិលតមតបបានជទ្ទ�សរាា�ងកា䴨ិន មស �ុាវគឺជ䴨ដាាុ ៏សះនាា�ងកា
�ធ�េឲឱៃនកាផា សបរតាឥាជយបទាបសាសិាាាា�ងកា䴨ិន មសុ�តមតបបតថ�ដ�េជកា䴨ិន មតមតបបប�䴨នា�ទសាកា䴨ិន មា
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ស �ុសលៃបតុ ុលមតនកាហលប䴨អាាា�ងលគ�ទា �េជកា䴨ិន មសលៃប�ធ�េេតិវាមិ។ា �រតតដ�យេរយីទានសះនៃនកាា
�្យ��វត និងបនតា䴨ិុរទអារា�លបេលបសលគបម�ធ្បតឈងសាតមនជទឱ�ាទលាទស្ាទស្នន វុីាបទសៃឧ សនធាឯាទា 
ប�䴨នា�ទសាកាតងយិយ័តពាកា�្យ��វតតមលបយន័��កិ䴨លុតនិាាកា�ពសន�្យ��វត��តមមលដរដ នានងិទស្នាិ䴨ន
សិាវ។ដ។ា �រត�ផរ ុកាតា䴨ិុរទអារា�េ�ដេបប� ជទិយ លុ䴨ជបប� ងឺី ាងា ុសលប�យនធៃនកាយាថា កាេា
ងឺី ាងសុ�ា ប�䴨នា�ទស䴨ិន មា យលនិងប�䴨នា�ទស�លេស�ារសយល ប�䴨នា�ទសបរ ុយលតមតបបសិប្និមិុរា ប�䴨នា�ទសរ
ក䴨តីសុ�ាប�䴨នា�ទសតាៃ䴨ា䴨តីសុ�ានងិដិខិុបទរដ នគុិតអុ េាយន័�នងានជស័ត �ដិុ ាមិានងិបសអយ្បដ ។ដ។ា 

គ�លៃងឡលទ�រតៃុគលភិនឌ្នធ ៖ា � េុម្ីជនសអន សុិយ និងកាភិនឌ្នធនអនស័ត�ដិុាមិស �ុ និងសអខយ
ស �ុលបាប�រត䴨ីាយ និងយារា䴨�លមេន នអនជស័តៃនាិ䴨នសហកាយ ងិុសា ិុជមរតងាកាជុិ ងាកានរាជុិ 
ៃុគលភិនឌ្នធជ�ល䴨េន��្ង�ទេុ និងត�ាាឯាននន លុ䴨ជ OIE,ាFAO,ាEU,ាJICA,ាWB,ាACIAR,ាUSAID,ាCPាតុដជ
លបភយធនជនយ ងសះន ាា�ងកា�រដនលនកាឡលទឈងត�ាាប�䴨នា�ទស និងថនជក សលៃបរត �តេាកាៃនកានអន រុ
សាមិយកាាាា�ងនអានជស័ត�នះ។  

ាិ䴨នសហលបុិប រុិកា�ទ�គី៖ា មាទដ�យដ�នះ នអនជស័តៃនាិ䴨នសហលបុិប រុិកា�ទ�គី�ដេនអនជស័តសអខយ
ស �ុ និង�ដិុាមិស �ុជមរតទជាតនាុ ដសងាមនិតម�នេុ កម ទជាតនា ដុលបជៃនិុ䴨ិន ៃថកង ធុ បអន និងាល�ា់ 
�លកមាិ䴨នលយម�លយ�ង MOU។ 䴨�េះាិ䴨នសហលបុិប រុិកាជមរតគី�នេុកម ជ�ាេងរដឆា  គីឈងយីាៃនការប
លបអឡា  � េុម្ីតាយិាវឡា សរ ីយីាិ䴨នសហកា�ដេសអខយស �ុៃនលប�ទសឈងយីា �រះលទតរដលបរម កាផា សបរតា
ប�䴨នា�ទស កា�រដនរតជសៃឧ ាបាជកា ា នគាបតរ� ះបករ ដ និងទស្នាិ䴨នសិាវ។ 䴨�េះាិ䴨នសហលបុិប រុិកាជមរតគី䴨ិន 
�លកមាិ䴨នលយម�លយ�ង MOU គីឈងយីា បនប�ងរេុទស នីត䴨ិន មលតាយលប� រាម��ជ 䴨ិន �រតៃនកាឡលទឈង
ប�䴨នា�ទស ថនជក និងយលលតា ុដគីាម��ជ។ �ល�យី�នះ  គី䴨ិនៃនកាបនរ�រដនរតកីនឧស័ិន䴨នរនលបៃត
៣០០ក សលៃបលបជាសិាាាម��ជ ��តមនបទ។ 䴨�េះាិ䴨នហសលបុិប រុិកា�ទ�គីាម��ជ បអន គីឈងយីា បន
�ផរ ុ�ដេកា䴨ិន ម�ឡតាទា�រះ��តមសហគមនធាា䴨ិន មស �ុ �រតគីបអន បន�រដនរតត�ាាប�䴨នា�ទស ឧប
ាាតធសៃឧ ាបាជកា ា និងថនជកមរត䴨នរន សលៃបឡលទគ�លៃង�នះ។ 䴨�េះាិ䴨នសហកាជមរតាល�ា់ គីឈងយីា បនសងរ �ដេ
កាាមនបីាយិ�ទធនធ និងត�ាាសអខយស �ុ �រត�រដនលនសៃឧ ាបាជកា ា និងផា សបរតាបទយិ�ទធនធប�䴨នា�ទសនរតមាតន
កាផា សបរតាទស្នាិ䴨នសិាវៃនម�នរីនរាវងលប�ទសឈងយីា។ 
 កា�ាុ�ាងនងិ�បេា�រដថា កាេាា សៃឧ ាបាជកា ាបសអ�យទឱា នងិសៃឧ ា��្ង�ទេុ៖ា នឆា ២០១២�នះ ត�ាា�ដិុាមិ
និងបសអយ្បដាបន�ធ�េកា�ា �ាងសៃឧ ាបិកា ា នងិ�លបងុដត�ាានរាសលៃបាិ䴨នុ �តេកាាបសខា�នានិង䴨អះប�យរកាា
��តមមលដរដ ន។ា �ល�យី�នះា បន�ធ�េកាតបងត䴨ាថា កាេាយ្បដា និងសៃឧ ាបាជកា ាបសអ�យទឱតមបករ រជនីា �ខ រុា និង
ទស នីត䴨ិន មស �ុឈងយីាារមៃន៖ាវ់ាទាទា䴨នរន ១.៨៥៦.៥០០ាលមិ  ុវ់ាទងអុ កវ ម䴨នរនា១៨.១៨០ាលមិ  ុបលសខឱដ
䴨នរន ១៥.២០០ាលមិ  ុវ់ាទង��្ងលា៤.០០០ាាលមិ  ុសអរឺង ១០ានិងា២០ាមម 䴨នរនា៤៩៥ �លគរង មវ�ដ䴨នរនា៥៤៣ លបប 
�ុងា�ប䴨នរនា៩៣ �លគរង តទមលតមុ䴨នរនា១៦៥ �លគរង ថា យ្បដា៣៩ មអខ䴨នរនា២.៨១០ ុប បា�ឺមទីតកន䴨នរន ៥៤ គ.លា 
ឣាអដ䴨នរនា២៩០ ដីល  ុសកី䴨នរនា ១១៩ គលា ឣន�េម䴨នរន ១១០ាឣន កបលប�យទឱស �ុ䴨នរន ១២២កបលប នងិធអងទា
ាា䴨នរន ២៩ �លគរង តស្ា�េងាតនង១២៥គលាា �លទមៃ ាុ១៤៩គលាៃស១២៣លបបាមរាានងិឣន៥.០០០ា�បា ៃសអនីបរ
ាៃស ប�ម�រគ២៥�លគរងាថា ាៃស ប�ម�រគ៣៨២ដលី ាុនងិខិុប័តានងិផប ងាលបយ៤៩.២០០សនាា។ 
 កា�ងរុតមរននិងកាវតុៃមា�ដេកាាេាយ័ន�៖ា នអនជស័ត�នះ បន䴨អះនអន រុល �ុុយិនិុឱា តមរន�ដេកា
នអន រុគ�លៃងតមាមិនជធីា និងកាលបមលដ䴨តលដ តមាតនរជនីា �ខ រុ។ា �ល�យី�នះា ជ�ាេងរដឆា ា តុងតុ�ធ�េកា�លាេន 
ា�ដាានិង�䴨រ�ស䴨ារតីតនសរ ីយីកាលបមលដ䴨តលដ�នះាជហលាតហ�ងតុា។ 
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24៥.៤.២-វយតៃម�និង�នន ដិ � 
ានជស័ត�ដិុ ាមិនងិបសអយ្បដាកនតុៃនទានសះនាា�ងនជស័ត�ស ដុាិ䴨នជុាិ នងិៃនុរនទីសះនាា�ងកា�ាុ

�ាង�ស䴨ាវីលុតនកាាា�ងលស�ាា នងិាា�ងុបន លុ䴨ជកា�វដនលនាលងលសឈរ�វដទ䴨 ស៊អុ នុស�ជុអ� េុមា 䴨តលដលគ�ទាា 
នងិ䴨តលដ�ស ដុាិ䴨នជុិ។ា 
 ឆា ២០១២ �ដិុាមិ�ឡ លាបីាៃនកាថត䴨អះ䴨នរន១.៥៤% �ធេបនងសស ិុសិុ�ឆា ា២០១១។ាកាថត䴨អះ�ឡាលាបីគឺ 
បករ ដមាយាីតរ សះនលមរត䴨នរនា ារមៃនា�តេនៃនកា�លបេលបស�លគរងតនរាសិាមិ កាបតលមបលម�ដឣកសជុអកា
�ាេន�កេងៃនៃ�បុីាសិាមិ នងិា�តេនៃនុលមតនកាទ䴨ជម�តបឣ�ាាា�ងលស�ា នងិទី�វាន�䴨រ�ឡាស�េលប�ទសិុះង។
បអតនវ�ប�ត�េានជរ លតាបន�ាេន�កេង䴨នរន៨.៨៨%  និង䴨នរនសុ�ទា បៃនកា�ាេន�កេង䴨នរន ៥.៩៣% �បេ�ធេបនងសស ិុ ឆិា
២០១១។ា តមកានជគយីសល䴨នាាៃន�ាេនសុ�លគបលប�ភទសាអប៣១.៣៨៩.៥០៦ា្ដតុដ�សិេនង៤.៨៨%។ មលដ�ហ អុ
ៃនកា�ាេន�កេង�នះ គឺបករ ដមាយីៃនា�តេនុលមតនកាទី�វាខ�សា�រដនលនលបា䴨តលដាៃននុ រ�ដិុាមិខាីានិងកាារា䴨�លមេន
ៃនប�䴨នាានជជវ ថីិល និងកា䴨ិន មជដាាតនលគ�ទាៃនកាារា䴨�ារនា ជយិ�សសសនប�ះ�ាេន�កេងៃនកាានជនិ�យគត�ាាឯាន។ កា
ានជនិ�យគាា�ងកា�ដិុ䴨តីស �ុា ៃនកាារា䴨�លមេនគរាឲឱា សៃា ដ �រតទាៃនកាប�ងរេុ �កេងនលន�រង䴨លា䴨តីស �ុលគប
លប�ភទយីសកានជនិ�យគិនាា�ងលស�ាា និងនជនិ�យគិនយីបា�ទសា លុ䴨ជលា�មហ៊អនាសអាី ភាី �ខមបលឌា លា�មហ៊អនា �សាសអីា �ហ�ា
លា�មហ៊អន��ហាៃីសប ័ាាលា�មហ៊អនមអងា�ទ�លីគតបាលា�មហ៊អនា�ហានីហ�ិុ។ដ។ សលៃប�ដិុ ត䴨ាយតាា�ងលស�ាានងិលា�មហ៊អនុឺតហ�ា
�ដិុ 䴨តីសុ�សលៃបន�䴨រ�េ�ល�លប�ទសា។ 

កាតាដាយលស �ុ ៃនកាបនវសាមិយាបសខា�នះា ងកា ា �រតបនបរ  និង�្យ��វតយលស �ុ លុ䴨ជ��
ទស នីត䴨ិន ម�ឡយលភាត�ជ  ទស នីត䴨ិន មលតាយលាម��ជ-䴨ិនានិងមជមត� ដបរ ុយល�ឡទនត និងសអីមលប �រត
សិប្និមិិុ���ខុវ�េធទិុ មជមត� ដបរ ុលតាយល �រតសិប្និមិិុ���ខុវតតានានិងកាបរ ុយលៃន KI ��
�ខុវ�សេមរបា�ហេត�្យ��វតយលបនវុដ�ខុវ��្ល�ទេុ។ 

ក䴨តីសុ�ា កនតុៃនកាយលងីាសាមិយាបសខា�នះា ងកា �ងតុា ��លគបរជនី �ខ រុទលឈងលប�ទស 
�រតទស នីត䴨ិន ម�ឡយលភាត�ជ  ជាតនាង�្យ��វត យល��ិា និងត䴨ាយតយល�េតមបកវ �ខុវ និងគ�លៃង 
ACIAR ឡលទហិា�ប្ឈន�រតារដ ភបិដល�ទរ ដ ី ជយិ�សស��ៃនលស�ាៃលយរា�ខុវាយងយមា នងិលស�ាលតាា 
�ខុវតតាន លបជនរ��ិទទរដបន�ជគត័ និង�្យ��វតុដ�ខុវ��្ងល�ទេុ។ �ល�យី�នះ ា៏��ៃនការ��ិ
ប� រ��តម�ខុវ លស�ាមរត䴨នរន�ទេុ�ងតុា។  

កាលគបលគងកាសតដសុ� តមាតនកាទងសងទ្ីនឧស័ិនសាអប តុដបនទងសងយបយឆីា ា ២០០៦ ុដឆា ា
២០១២ គឺៃន䴨នរនា១៩.១៧៣ក តុដាា�ង�នះសលៃបឆា ា២០១២ កីឧស័ិនៃន䴨នរនា៤.២០១ក ។ ��ឆា ា២០១២ �នះ 
សយកាតធានងិទស នយងសឺុ�ាយអបនបងរកា ាីងរដរដានងិបះេដះា ងកា ុដីនជុមនអស្សុ��ី�កេត។ា�នះ
បបវ ាឲឱ�យេរថា នតារដ ន�.បា នងិកាជយដត័�.បា បន�ាេប䴨ត�នកាលគបលគងកាលុ�ុ យនិិុ ឱបនលគបល�ង
�លជត នងិយុនជជនបសអ�យទឱា� េុម្ីទបទរ ុងសឺុ�បនដ៍លប�សេាានិងឈន�យដ�នល។ 

កា�ាេប䴨䴨្បា ដិខិុបទរដ នគុិតអុននឈាទងនជស័ត�ដិុាមិា និងបសអយ្បដា បននងាយអង �តេាកា
លបាប�រត�ាផរ ាជយិ�សសបនបនប�ស䴨ាវី�លយ�ង䴨្បសវ ីយសីអខយសុ� និង�ដិុាមិសុ�ា។ 
 សមិទ�ិ�ដឈងស�នះ ស�លម䴨បន�រតទាៃនកាឡលទយីរារដ ភបិដយីថា ា ានលាសរងាសិាមិ  ាអកា
លបៃរ នងិ�នទទាជយិ�សសយីសកាឯកឧា�របណ�ត ា ច�័� សា�ុ ា ដុម�នវីលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទា 
កាខិុខលបងតលបង䴨លដារមយ ងសាមិាបសថា ា ានា  ម�នវរីកាាបសនតារដ ន�ដិុ ាមិានងិបសអយ្បដា  លយម
ឈងៃនកា䴨លដារមសហកាយ ងិុសា ិទ�ជមរតមនបីាាសិាមិរជន-ី�ខុវ ម�នវរីកា�ដិុាមិា និងបសអយ្បដា រ
ជន-ី�ខុវាា ាាសអខយសុ�ភលមិានងិ�រតៃនាិ䴨នសហលបុិបុវកិាានងិនរតឧបុសមឧយីបកវ លប�ទសននាា�ងុបនា 
ា ាា�វដនរតងាកាជុិ ងាកានវាជុនិនានិងត�ាាឯានជ� េុម។ 
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25៥.៤.៣- វ�ធ�ន 
 នតារដ ន�ដិុ ាមិា នងិបសអយ្បដា ៃនទិស��䴨្សលសា សលៃបនអនុ វសាមិយាបសខា�នាា�ងឆា ២០១៣ 
លុ䴨ះង�លកមា៖ 

-បនវយលងងាានងិលគបលគងងាយាាសលៃបនអនុវកាាានជស័តលបាប�រត䴨ីាយានងិលបសិទ�យខ�ស  
-�ាេប䴨�ឡដន�យបត ត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធានជស័តាត�នកាសាមិយ ាមិានជធីនងិគ�លៃងសាមិយឣទិ

យ�ដេនជស័ត�ដិុ ាមិសុ�  នងិសអខយសុ� 
-�ាេប䴨䴨្បនិងដខិិុបទរដ នគុតិអុវាិ�ដេនជស័ត�ដិុ ាមិស �ុ នងិសអខយស �ុ  

-បនវនិង�ធ�េឲឱលប�សេា�ទ្េងនលនា䴨ិនសហលបុ ិបុ វិកា�ដេនជស័ត�ដិ ាុមិានិងបសអយ្បដ ជមរតបកវ លប�ទសជមិុវាៃុ

គលាភនិឌ្នា៏ងាកាជុិាងាកានវាជុិាងាកា�ល�ារដ ភបិដាទស ប័នេាយន�ា័និងាិ䴨នសហកាជមរតត�ាាឯាន។ 
 

11៥.៥- ផាយចផាដយណយុ េ�ស ៊(ឧបសម�ន័�ទី១២-១៣)  

 ��ស៊លជ កាសិ-ឧសវហាមិាតន�យដតនង តុដបនប�យរុរនទីយ ងសះន រតលទលទងុដសងាម-

�ស ដុាិ䴨នជុតិមាតននីហាីតាមិ�ដិុ �ដ័ានងិ�រេ��ស៊ល តុដជ䴨តតាមរតាា�ងតអទ�ទ�សរកុបនសតយលាីលា 

ប�ងរេុកាា��នបទ ប�ងរេនលបា䴨តលដ នងិទបទរ ុ�ធ�េ䴨កាលស�ាាបសាសិាា។ ម ្ងនជរ�ទេ  ុ ក��ស៊លាប៏ន

䴨លដារមកាេាបាជទស ន �រតប�ងរេុជគលមបៃបុង ាាវដនងធមិជុ ិនងិកាេាហលា�លយះុី។ 

26៥.៥.១-លទ�ផល 

 ��ឆា ា២០១២ 䴨ៃរ ា��ស៊លាសិ-ឧសវហាមិ នងិ䴨ៃរ ា��ស៊លលគ�ទា លយមឈង ានជទ្ទស នាលទនលជន��ស៊លាម��ជ បន

�តេាកានអនុរ�េតមត�នកា�ាេងលខា�ន ាា�ង�នះាមអខលយ�រសះនលារមៃនកា�ធ�េឣីនាមិ �ដិុ ាមិានហី័ាត ាមិកា

រ អះថីិានងិកាកប� េុម��ស៊លយសលនងិរ��ស៊ល�កេងនជរ �រតទទរដបនដទ��ដ លុ䴨ះង�លកម�នះ ៖ 

ក- ករ រកីវកបប -ផូិតកបបេេសូ 
 - ៃ�បុី�䴨េា័ា  ៥៥.៣៦១ ហ  ុាា�ង�នះ ៃ�បុី�䴨េា័ា��ស៊លលគ�ទាា䴨នរន ៣១.២៩៨ ហ  ុ

 - �ដិុ �ដ��ស៊លសស�  ុ៦៤.៥២៤�តន ាា�ង�នះ �ដិុ �ដ��ស៊លលគ�ទា䴨នរន ៣៥.៩៩៣�តន 

 - កាន�䴨រ��ស៊លសស�  ុ៥៩.៩១៧�តន ាា�ង�នះ �ដិុ �ដ��ស៊លលគ�ទា䴨នរន ៣០.០០០�តន 

- ាលន��ស៊លាយអងតថឈសាអប䴨នរន ២២៤.៩៩៤ហ  ុាា�ង�នះ ��ស៊លាសិឧសវហាមិសាអប䴨នរន ១៤៨.៥៩៥ហ  ុ នងិ

��ស៊លលគ�ទា䴨នរន ៧៦.៣៩៨ហុ។ 
្កហកិប ប ង្ផីូិតផ កូនាិករងេំចងេេសូឆ� កំ២០០៧-២០១២ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ខ- ្កបខណណ ចចប ់



54 
 

 �រតទទរដបននលនគ�លៃងថនជកតមាមិនជធីាគានតារដ ន��ស៊លាបននងិាយអង�ាេប䴨�ស䴨ារីាលេង䴨្បសរ ីយ�ី�ស៊លា

តុដ�លឡងនងបនបាា�ងឆា ២០១២-២០១៣ �នះាា�ងាលមិុលា�មកាាតាតុង䴨្បៃនគានតារដ ន��ស៊ល។ 

 ជារមានជស័ត��ស៊ល បនាទងតអទ�ទ�សរសលៃបកាភិនឌ �្�ស៊លធមិជុ�ិ�ាម��ជាតន�យដ១០ឆា  (២០១១-២០២០) 

បននអម័ុារ䴨ាា�ងឆា ២០១១ �ធ�េជលុីនជស័តសលៃបកានអនុ រមរត ងត ាុ។ 

រ- ករ រ្សាស់ងិតិេេសូ្រគសរ 
 �រតទទរដបននលនគ�លៃងថនជកតមាមិនជធីា��ឆា ២០១២ គជឺឆា ទី៣ាតុដគានតារដ ន��ស៊ល បននិងាយអងនអនុ រ
គ�លៃង �រតនតារដ នភនិឌ្នធ��ស៊លៃន��ស៊លា �រតៃនកាសហកាជមរតមនបីាាសិាមិ�ខុរេាយន័�នងិឣជជ ធាមលដរដ ន 
បន䴨អះលសងសស ិុិ��ស៊លលគ�ទា-ឯាន���ដេ�ខុរ䴨នរន១១ាគ�ឺខុរាុ នគិារាសប ងតលុងា លា�䴨ះាមត� ដគិារា �េធិទុ បនប ត
ៃន័តាាយ ាុលយះសីហនអា�កះាអងាៃលយតនងានងិទ� ត�ាេង។ ជារមាា�ងាតន�យដបីឆា �នះលា�មកាានអនុ រគ�លៃងឣទិយាបន 
䴨អះលសងសស ិុិ��ស៊លលគ�ទា��ាា�ង�ខុរ䴨នរន១៨ាតុដៃនៃ�បុីរ អះ��ស៊ល䴨នរន១០៧.៦៩៦ហ �ុសិេនង២១.០៥៥លគ�ទា។ 

ឃ- ករចូូររបសន�សិទទនិាសន�រិតអន�រ�តិ 
 ាា�ងឋន:ាម��ជជសៃាិ�យរសិទ�ិា ៃនសៃគមបករ លប�ទស�ដិុ ��ស៊លធមិជុិា (ANRPC) នងិលា�មលបាវភនិឌ្ន៏
��ស៊លនរាជុ ិ (IRRDB) គានតារដ ន��ស៊លា តុងបន䴨លដារមលបអសនាិសទៃនងាកាឈងយាី�នះ��លប�ទសឥតវត �នសអាី នងិ
លប�ទសឥក� ា នងិបន䴨លដារមាា�ងាិ䴨នលបអ�ដេាទី១២ៃនលា�មលបាវ��ស៊លលុីគនរាជុ ិ (the 12th International Tripartite 
Rubber Council “ITRC”) នងិា䴨ិនលបអយិ�សសថា ាាុ ដម�នរីសរ យីីាិ䴨នសហលបុបិុរកិា��ស៊លនរាជុិា (The Special Ministerial 
Meeting on International Rubber Cooperation) ���ខុរភល�ា ាុលប�ទសៃថកងាជាាស�ងរុ កាាលយមឈងបន�ធ�េកាទនាទនង
ជលបយជលា�មសិាវ��ស៊លនរាជុិ�ងត ាុ។ 

ា- ករអបវិឌ្ដំណេំេសូ�ូក�ណិ្រគសរ 
 យបតងយឆីា យី២០០៣មា ការ អះ��ស៊លដាាតនលគ�ទានិងឯាន តុដ�លបេលបសទអនខា�នឯងផប ដៃនកាាារា

ដលុ លសយ ងះា ងឈងាា�ងុបនលបៃយតី នងិុបនមិនលបៃយតីតុដយីមអនជុបនមិនជា បរ��ស៊លា៏�រត។ 

 គិុមាលុមឆា ២០១២�នះ ៃ�បុី䴨ៃរ ា��ស៊លលគ�ទា��ទលឈងលប�ទស តុដៃនាា�ង១៨�ខុរា សាអបៃន䴨នរន 

១០៧.៦៩៦ហុ �សិេនង䴨នរនា២១.០៥៥លគ�ទា។ 

ឃ- ករ្សវ្�វេេសូកបសុ� 
លទនលជន��ស៊លាម��ជៃនាា䴨ិនុ ាននិងស�លម䴨រដសាមិយលទនលជននិងយិ�ទធនធា ស�� ាអរកាភិនឌ្នធ 

�ដេលគបនជស័តត�ាា ក��ស៊លទល�េ នងិ䴨លដារមាា�ងរដសាមិយៃនកាាអរត�ាាប�䴨នា�ទស សអនអឌ្ិាមិ ៃនគអតយ��ស៊ល 
នងិុៃមា�ដិុ ាមិ។ 

ឃ.១- ករផ្្ផ្បកបណ�ុ ដបណ� ូកនិាេបសកកបប 
- បន䴨អះយនិិុ ឱុ ីសលៃបរ��ស៊ល និង䴨 ា្យល��ស៊លលគ�ទា���ខុរមត� ដគិារ 
- បន�េ䴨លដារមសិកា ទលថា ានរាជុិ,ា (១)សរ ីយីកាបរ ុយល��ស៊ល��លប�ទសឥត�ត �នសអី,ា (២)សរ ីយីកា�ធ�េុរ

សប� តាមិាាតន��ស៊ល��លប�ទសៃ �កសអី,ា(៣)កាបតរ� ះបករ ដថា ានរាជុិសរ ីយ ី(Physiologicalាandាmolecularាbasisាofា
breedingាforាtoleranceាtoាenvironmentាstress) ��លប�ទសឥក�  

- ទទរដនិស្ិុ䴨អះាមិសិាវបនបទាកបទថា ាបាជប� 䴨នរន១១នា 
- 䴨អះសិាវទស នយុី�ដេទីតងា(១)លា�មហ៊អន�ម កតងមី䴨កុ សស ិ �ុ��ខុរសប ងតលុងា(២)លា�មហ៊អនភល�ាេង សស ិ �ុ�

ាា�ងលស�ាសា�ដា�ខុរលា�䴨ះា(៣)លា�មហ៊អនធី ានងិលា�មហ៊អនភនិធាី(PNT) តុដសស ិ �ុ�ាា�ង�ខុរលយះនជ�ា (៤)លា�មហ៊អនសអីតល
មិ䴨សអីមាអីន�នសមិនសស ិ �ុ�ាា�ងលស�ាបអទអមទគាា �ខុរ�កះាអងា (៥)លា�មហ៊អន�ស�ខ��ាន�ថសិនា (�ខមបលឌ) ភីធអីា ដិធឌី ី
សស ិ �ុ�ាា�ង�ខុរាុ នគិារ 
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- �ាេប䴨ុសបទសលៃបប�លង�នាសិាាសរ ីយកីារ អះាតថឈ��ស៊លាង�ឺ�ស៊លាកា�លបេលបសថា ាសិាមិ �ដេ ក��ស៊ល 
និងកាលបមលដ�ដទា័ាា(កា�䴨េា័ា) 

- �បេានគាបតរ� ះបករ ដុដាសិាាយីប�䴨នា�ទសរ អះាតថឈានិងា�បេបរាី��ស៊ល�រដ�ដានងិលបមលដ�ដទា
័ា��ទស នីតយិ�ទធនធនជទ្ទស នលទនលជន��ស៊លាម��ជ�រតៃនាសិាា䴨លដារម䴨នរន ១២៧នា 

- �បេានគាបតរ� ះបករ ដបអគាដាិមនបីាយិ�ទធនធតថលប�ភទាបសលា�មហ៊អន䴨ៃរ ា��ស៊លស�ហី�ារសសសធ(�ខមបលឌ) ដីមីធីុ  
��សា�ដ䴨នរន៧នាា និងលា�មហ៊អនតលាាា (�ខមបលឌ) ខលដិធីឌាី 䴨នរន៧នាយនីីុ ិនជធ�ីធ�េ�ុសរនងិ�រដនជប� បនបលុបបវ ា
គអតយ��ស៊ល CSR  

- �បេានគាបតរ� ះបករ ដយី��ស៊លធមិជុិនិងកាតាៃ䴨ា��ស៊លសនាា (RSS)ុ ដសិកា កម䴨លដារម䴨នរនា២២នាាតុដ
ៃនសិប្ាា��ស៊លសនាាមាយី�ខុរាយងយម នងិ�ខុរាុ នគិារ 

- បតរ� ះបករ ដនិស្ិុ នជស�ាាឆា ទី៣ា �ុប ុមង�ទយ�កសដឱគីមីនិង䴨តីឣ�ាា ៃននជទ្ទស នប�䴨នា�ទសាម��ជ
䴨នរន៨នាាយកីា�ធ�េ�ុសរនងិ�រដនជប� បនបលុបបន ាគអតយ��ស៊ល 

- ទទរដនិស្ិុម�នជទ្ដ័តាសិាមិាៃនទាដនជទ្ដ័តទ� ត�ាេងនរ�ា ល្ុទ�សរឆា ទី៣䴨នរន  ១៦នាាាា�ង 
�នះលសីា ៩នាា �ធ�េទស្នាិ䴨នសិាវតស�ងតដយនីីុ ិនជធីកា�ធ�េ�ុសរនិង�រដនជប� បនបលុបបវ ាគអតយ��ស៊ល និង�ាេប䴨
ាមិនជធីកា�លបេលបសថា ា��ក䴨�ដេ䴨ៃរ ាយិ�ទធនធ។ 

ឃ.២- ករ្សវ្�វែផ�កេក្្តសកស� 
-រាលន��ស៊លាSeedling ��កតុធាSETសាអបឈងស䴨នរន១២៣០� េុម�ដេៃ�បុីា០,៦ាហ  ុ
- រយលងីាាាតនាCMS សាអបឈងស䴨នរន ១០៧៩ាលន 
- �ាេប䴨�បេា�䴨េា័ាកតុធយិ�ទធនធាាតន IRAA07ា�ដេៃ�បុីា៦,៣៥ហ  ុ
- �ាេប䴨ាបតកាតធប�䴨នា�ទសលបយឆា ២០១២ានិងឆា ២០១៣ 
- បនរកាាសហលបុិបុរិកាជមរតទាដនជទ្ដ័តាNagoya,ាKyushuាandាHawaii 
- រាលន��ស៊ល�ធ�េជ䴨 ា្យល��បា�ា១១ានិង៣១ាបន䴨នរនា៣៥៦៤ាលន 
- ប��ាលន��ស៊លបន䴨នរនា២៧៧៤១ាលន 
- �ធ�េថា ដាលនសលៃបរ��ឆា ២០១៣ា�ដេៃ�បុីា០,២៥ហ �ុសិេនងា២៥៩០០ថង 
- រាលន��ស៊លបន១២,៥០ហ តុុដៃន䴨នរនា៦៩៧២� េុមាគយឺលាPB 217 នងិយលាIRCAា230ានងិររស��ស៊លបន

䴨នរនា២,៤៨១� េុម។ 

ឃ.៣- បន�រី្េិសធនន�តបិិ្បេបទ 
- �ធ�េ�ុសរគសកាតថលប�ភទ䴨នរនា១៩០គសកា 
- នអនុ រលបយន័�លគបលគងគអតយៃននជប� បនបលុសរងរានរាជុិា ISO17025:2005 ាបសមនបីាយិ�ទធនធយីសមុស

យ�ធ�េ�ុសរ ានងិយ្សាមិឧបាាតធយិ�ទធនធា� េុម្ីបនរសអយដយាតន�យដ ៣ឆា យឆីា ២០១២-២០១៤ 
- 䴨លដារមនងិសាអបដទ��ដ�ធ�េ�ុសរនរាមនបីាយិ�ទធនធ�ដេាទី១០៥ា១០៦ានិងា១០៧ាជមរតសៃគមា��ស៊លនរាជុាិ

(IRA) � េុម្ីវត ៃុមាសមុសយ�ធ�េ�ុសរ  និងកាទទរដទា ដ��ាា�ងុបនសលៃបាិ䴨នសន �្�ស៊លាTSRs 
- �ាេប䴨នងិ�ធ�េាបតកាតធដទ��ដ�ធ�េ�ុសរ �លប�ប�ធេបមនបីាយិ�ទធនធាា�ងលស�ា䴨នរន៤ុងា� េុម្ីវត ៃុមាសមុសយ

មនបីាយិ�ទធនធមលដរដ នសលៃបទទរដទា ដជ�ាតនកាយីនជទ្ទស ន 
- 䴨អះបវកិានងិ�䴨រដិខិុនអប� ុឲឱ�លបេលបសទា ាសប� តថលប�ភទ��ស៊លាម��ជាុដ�រង䴨លាតាៃ䴨ា��ស៊ល (CSR) 

ាបសលា�មហ៊អនាស� ីហ�រ់ប�ប៊៊ាដមីីធី ាុ䴨ៃរ ា��ស៊ល�ខុរាុ នគិារ 
- �ធ�េបទប� រា(យបី�䴨នា�ទសតាៃ䴨ា��ស៊លសនាាលបាប�រតគអតយ) សលៃបសិកា ទលថា ាជុសិរ ីយីឧសវហាមិ 

��ស៊លធមិជុិ��ាម��ជ។ 
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27៥.៥.២- វយតៃម�និង�នន ដិ � 
 �លកតយរីារដ ភបិដបន�ធ�េនជនិ�យគ䴨កា��ស៊លា ដុឈង៧  នងិបនតាសលម�ដគានតារដ ន��ស៊ល  ជងា 
យា ដុបដថា ាាករ ដ។ា� េុម្ីលគបលគងនជស័ត��ស៊លាជនទទរដបនលបសិទ�ិយខ�សានងិលបាប�រត䴨ីាយាគលឺុតនៃន
កាឡលទយថីា ា ានា នងិៃនកា䴨លដារមទទរដខអសលុតនាបសម�នរីនរាទស ប័នេាយន័�ា នងិយីលគបលបុបិុរាា��ស៊លឈង
ស�ងតុា។ា�រតទាថនជកាម�ធ្បត�ធ�េ �តេាាម�ធ្បតប�លមេកាាានងិធនជនមនអស្��ៃនាលមិុ នងិមិនៃន
ា䴨នសម�ន័�ុដថា ាមលដរដ ន�ង�នះ។ គានតារដ ន��ស៊លាសលមសតលមយា លុ䴨ះង�លកម៖ 

១. រតនររគមនធ�េនតារដ ននីុិាមិាសិាមិ � េុម្ីរតយិនិុឱតាសលម�ដ�ស䴨ារីលេង䴨្បសរ ីយី��ស៊លឲឱ
បនឆប។ 

២.រតនររគមនធ�េលាសរងនងិទស ប័នេាយន័�ានងិឣជជ ធាតុនុី�វដកាសហកាដ៍ជមរតានជស័ត��ស៊ល 
៣.រតនររគមនធ�េលាសរងនិងទស ប័នេាយ័ន�និងលា�មហ៊អន䴨ៃរ ា��ស៊លាសិឧសវហាមិា � េុម្ីនអនុរតម
ទិាុីនអលាុឱ�ដខ៥៥ា នលា.បាា 䴨អះៃថសទី០៤តខមិថអនា ឆា ២០០៧ា សរ ីយីកា�រដនជប� បនបលុបបវ ា
គអតយ��ស៊ល 

៤. រតនររគមនធ�េលា�មហ៊អនានជនិ�យគ�ដេុីសម្ឈន�ស ដុាិ䴨នរ អះ��ស៊លឈងសាសហកាជមរតនតា 
រដ ននរៃនគានតារដ ន��ស៊ល � េុម្ីករ បឲឱបនយីសស ិុិ��ស៊លនិងសលៃប�ាេប䴨�ឡដន�យបត
��ស៊លថា ាជុិតុដរារដ ភិបដបននិងាយអងតា䴨ិុរទអារាខ�ស 

៥.ារតនររគមនធនិង�រដទីតងៃ�បុីសលៃប�ធ�េនអទស នីត៏យិ�ទធន៏��តម បន 
៦. រត�រដ�លបងឥន�នន ថនជក យិ�សសម�ធ្បត�ធ�េ �តេា (ប䴨ន�ប្នាគានតារដ ន��ស៊លៃនតុាថតនរ Pick 

Up យសល䴨នរន២�លគរងបអ�ក ះ) ងឱបនសមាមឱនិងឈន�យដ�នល � េុម្ីស�លម䴨បនទិស��ះងមអខ
ា៏ុ ល䴨ជតអទ�ទ�សរភិនឌ្នធនជស័ត��ស៊ល��ាម��ជ�ងតុា។ 

ជារមដទ��ដកាាានជស័ត��ស៊លស�លម䴨បន��ាា�ងឆា ២០១២ានាងមា�នះ បនប� រឲឱ�យេរថ �ឈះបីជៃន
កាដបានិងរបបប� លបរមជ�ល䴨េនយ ងកា៏�រត រា�ដេទិាុីទមគាីយឯាយៃ�បាា�ងាវងរាថា ា ាន
និងម�នរីរកាលគបដរបថា ាា ៃនគានតារដ ន��ស៊លបនខិុខសយីាៃា ងកត䴨ិុរ� េុម្ីនអនុរឲឱបនតមទិស
��និងត�នកាតុដបនាតុ។ ម ្ង�ទេុ សមិទ��ដឈង�នះមរត䴨តតាធគឺាឣលស័ត�រតទាកាាអរ រស
�ុាន និងតតនយីថា ា ានលាសរងាសិាមិ ជយិ�សសយីសកាឯាឧុរមបត� ិុ ច័ន� សកុន ា ដុម�នរលីាសរងាសិាមិ 
ាអកា លបៃរ និង�នទទ តុដជនិ䴨នកដតុងបន�រដនលននអទសនធដ៍លុដម�នរីរកានិងៃនកាឡលទឈងទិាុី
និងថនជកា� េុម្ីនអនុរកាាបនលបាប�រតត�ាផរ និងៃនលបសិទ�យខ�ស។ 

28៥.៥.៣- វ�ធ�ន 
� េុម្ីស�លម䴨បននលន�ឡដ��ាា�ងឆា ២០១៣ះងមអខាសមលសបតម�ឡដន�យបតាបសរារដ ភិបដាា�ងកា

ារម䴨តតាាអរា�តេន�ស ដុាិ䴨នជុិា �ស ដុាិ䴨នលគ�ទាា និងសងាមា ស��កុបនសតយលាីលាា �ដេាាយសគអតយ
�ដិុ�ដ��ស៊លជនាា�ងកាលបារុ លបតង���ដេទី�វា�នះា គានតារដ ន��ស៊លបនរាជទិស��សលៃបនអនុរ
កាាាា�ងឆា ២០១៣ា លុ䴨ះង�លកមា៖ 

- បនបកាតាតុង�ស䴨ារីលេង䴨្បសរ ីយី��ស៊លា 
- ប�ងរេុ䴨្ាបរ ុយល��ស៊ល និងបនរាកាាលទនលជន��ស៊ល�ដេលគបលបជនបទ 
- 䴨អះលសងសស ិុ ិ��ស៊លលគ�ទាាា�ងគ�លៃងថនជកតមាមិនជធីសលៃបឆា ២០១៣ា ���ខុរ�ឡដ��䴨នរន១៨ �ខុរ 

ាយងយមាាយងធាលយះនជ�ាាប  បងាៃបដិនាឧុរាៃន័តា�សេមរបាាុនគិារ  សប ងតលុងា មត� ដគិារា លា�䴨ះ 
ទ� ត�ាេងាៃលយតនងាាយុាលយះសីហនអា�កះាអងា�េធិទុានិងបនប តៃន័ត 

- 䴨អះយិនិុឱនិងលសងសស ិុិ䴨្ាយលនិង�រ䴨លា-សិប្ាមិ��ស៊លទលឈងលប�ទស 
- យលងង䴨ៃរ ា��ស៊លាសិឧសវហាមិា� េុម្ីជសាតដាា�ងការតលទលទងុដ䴨ៃរ ា��ស៊លលគ�ទាតុដសស ិ �ុ�អនជរ 
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12៥.៦- ាទ�ផាេារាាសុសុស�  
29៥.៦.១-លទ�ផល 

ា. កាលបមលដ䴨តលដយីនជសត័ៃលយ�រេ 
បនលបមលដ䴨តលដយ�ីដៃលយ�រេ䴨លដថនជកជុិសាអប䴨នលន៦០.៨៦៦.៤៩១.៨៦៦៛០០ ាា�ង�នះា 䴨តលដយីៃថាសរត

ទា�ដ នអ�ដៃលយ�រេ䴨នរនា៣៣.០៧១.២១១.១៨៤៛០០ា䴨តលដយីកាផាយនិ័តនិងដា�រត�ុ រៃថា�រេ តុ ដបនមា 
យីកាប�រ បបទ�ដិេស䴨នរន ២៧.៦៥០.៧៦៤.១៧២៛០០ 䴨តលដៃថាសរតទាស �ុលគបលប�ភទ䴨នរន ១២០.១៦៤.០១០៛០០ 
នងិ䴨តលដយកីារដ䴨ដនលទយឱ䴨នរន២៤.៣៥២.៥០០៛០០។ 

ខ.- កាលគបលគងទីលៃដានងិវតុៃមាគលមបៃលយ�រេ  
-បន�ាេប䴨�បះយអម��សេន�វបតលមបលម�ដគលមបៃលយ�រេឆា ២០១០ជទជុិនិងទង�គាស䴨នរន៣.០០០ា្ដ 
-វតុៃមាកាតលបលប�ដគលមបៃលយ�រេឆា ២០០២ា២០០៦ា និង២០១០ា ��ទលឈងលប�ទស និងវតុៃមាកាតលបលប�ដ

គលមបៃលយ�រេឆា ២០០២ា២០០៦ានងិ២០១០ាាា�ងៃលយសហគមនធ䴨នរន៨៨ាាា�ង�ខុរ䴨នរនា១៦ 
-䴨លដារមលបអយិាវជមរតៃុគលសហលបុិបុរិកាបអនសរ យីី គ�លៃងលបយន័�តមរនកាតលបលប�ដគលមបៃលយ�រេ   

RELា/ាMRVាាតម�ឡដកាតធាCambodia REDD Road Map  
-�ដិុ ត�នទីគលមបៃលយ�រេឆា ២០១០ា � េុម្ី�លបេលបសាា�ងខត� ា ដុបដៃលយ�រេ䴨នរន១៤ា ត�ាាា ដុបដៃលយ�រេ

䴨នរន៨ានងិសរ ុា ដុបដៃលយ�រេ䴨នរន១៣ 
-សហលបុិបុរិកាជមរតនជទ្ទស នលទនលជនៃលយ�រេលប�ទសបអនជដទដ�ដ�តេងាទទរដបននលនាលបយផរ តាតប 

Spot 4 នងិាSpot 5 ឆា ២០០៣នងិ២០០៦ានងិា ាលបយផរ តាតបាLandsat ឆា ា១៩៩២ា១៩៩៨ា២០០១ានងិា២០០២
សលៃប�លបេលបសាា�ងនជស័តៃលយ�រេនិងគ�លៃងាREDD ��ាម��ជ។ 

គ. កា�ាេប䴨ដខិិុ បទរដ ន នងិឯាទាប�䴨នា�ទស 
-បនបវតន�ស䴨ារីលេងលបកសសរ ីយីកាប�ងរេុនិងកាលគបលគង បនៃលយសហគមនធបន䴨នរន២៥ាតនាង ៃនៃ�បុី

សាអប២៦.៤៥៨ហុ លុ䴨ជ�ខុរាយងធ䴨នរន១២ាតនាងា�កះាអង䴨នរន០១ាតនាងាមត� ដគិារ䴨នរន០៤ាតនាងាាយងស� 䴨ឺនរន 
០២ាតនាងាលយះសីហនអ䴨នរន០១ាតនាងាសប ងតលុង䴨នរន០២ាតនាងាាយងយម䴨នរន០១ាតនាង នងិលា�䴨ះ䴨នរន០២ាតនាងា 

-ាយអង�ាេប䴨�ស䴨ារីលេងលបកសសរ ីយកីាប�ងរេុ និងកាលគបលគងុបនៃលយសហគមនធាបន䴨នរន៣៦ាតនាង��ាា�ង 

�ខុរមរត䴨នរន លុ䴨ជា ាុនគិារ䴨នរន១៤ាតនាងា លា�䴨ះ䴨នរន០៦ាតនាងា ាយុ䴨នរន០៩ាតនាងា តាប䴨នរន០១ាតនាង នងិ

តតាន䴨នរន០៦ាតនាងា 

-បនសលមបសលម�ដ䴨អះយនិិុ ឱនិងាតុ បនសករ នអយដសលៃបប�ងរេុសហគមនធៃលយ�រេបន䴨នរន១៧៥ាតនាង

�ដេៃ�បុីសាអបា១៣៩.៦៤៥,៣៤ហុ ាា�ង�ខុរ䴨នរន២០ 

-បន䴨អះាិ䴨នលយម�លយ�ងសហគមនធៃលយ�រេ䴨នរន១០២ាតនាងា�ដេៃ�បុី៤០.៣៩៥ហុ ាា�ង�ខុរ䴨នរន១៣ 

-បន�បះយអម��សេន�វសស ិុ ិសហគមនធៃលយ�រេាម��ជឆា ២០១១ា䴨នរន១០.០០០ា្ដ 

-លាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទ បន�䴨រលបកសសរ ីយីកាប�ងរេុ នងិកាលគបលគងុបនៃលយសហគមនធ

បន䴨នរន៥១ាតនាងា �ដេៃ�បុ ី១៣.៨៩៥ហុ ាា�ង�ខុរ�េធទិុ䴨នរន៣៨ាតនាងា �ខុរឧុរាៃន័ត䴨នរន០២ាតនាងា

�ខុរាយុ䴨នរន០១ាតនាងានងិ�ខុរតតាន䴨នរន០៦ាតនាង 

-បន�ាេប䴨នលន៖ា១) �ស䴨ារលីេង䴨្បសរ ីយីសុ�ៃលយានិងីន䴨លម�ះ នងិា២)ា�ស䴨ាវីលេងនអលា ឱសវ ីយ ីកាប�ងរេុ

ុបនៃលយៃបុងជនិ䴨នាា�ងទីទនបាា�ង�ខុរាយងយមាាយងធាលយះនជ�ាានងិសប ងតលុង 

-បនលបអ ាីងៃ�បាា�ងា ដុបដៃលយ�រេនលន៖ា១)�ស䴨ារីលេងនអលា ឱសរ ីយីស�ដេាបេាាឯាសកដ ន សប� សៃា ដ 

នងិឋននរាសារិាបសម�នរីា ដុបដៃលយ�រេា ២)�ស䴨ារីលេងនអលា ឱសរ ីយីា កាប�ងរេុ មលដនធិភិនឌ្នធៃលយ�រេជុិា ៣)
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�ស䴨ារីលេងនអលាុឱសរ ីយី កា�ាេប䴨នងិកាលបលយុរ�េាបសគតនាៃិធិកាភិនឌ្នធៃលយ�រេជុ ិ នងិ៤)កា�ធ�េានជ�ទ-

ធនាមិ䴨្បសរ ីយៃីលយ�រេា 

-បនបវតន�េលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទនលន៖ា ១)�ស䴨ារីលេងនអលា ឱសរ ីយីា កាប�ងរេុុបនៃលយ

កាេាសលៃបភាិា្ធនជន�ស�នទិ䴨ាអាាជុនិងិសុ�ៃលយា លស�ា�សេមប ងា �ខុរសប ងតលុងា នងិ២)�ស䴨ាវលីេងនអ

លាុឱសវ ីយកីាប�ងរេុ ុបនៃលយកាេាសលៃបនតិុាមិលបភយទា កាេាុីលៃដ នងិភិាា្ីន䴨លម�ះុបនរាភាលាវរ

គះងុ្តង�ខុរ�កះាអង។  

យ- កាយលងងកានអនុវ䴨្បសវ យីីៃលយ�រេ 
-បនប�រ បបទ�ដិេសៃលយ�រេា សុ�ៃលយនងិបទ�ដិេសកបរនុីៃលយទ�នប នុីៃលយសាអប䴨នរន១.៧៩០ាាតីា �ាេន

�កេង䴨នរន២៨៣ាាតី�ធេប�េនងឆា ២០១០ តុដៃន䴨នរន១.៥០៧ាាតី 

-នុស�តងបទ�ដិេសៃលយ�រេ សុ�ៃលយបនយបពុ និងុាហលុ ារមៃន៖ �រេហ៊អបមលដ-ល�ង䴨លម�ះលប�ភទ ៨១៤

ម៣៧៣៦ �រេឣា២.៧០៣ម៣៧០៤ �រេលឡាលគរតង៥១៩ម៣០៥៩ និង៨៥.៩២៦គលានងិ១៧ អុ គដ�បង០១គដា

យា�បង៤៩០គលាាគដលគរតង០ម៣៤២៧ាាលន�រេ១.៨១៥� េុមាខាម䴨័នានពលាទា ៩៣,១០គលាា �លបងលមះ�ល្ភា៤២៨គលា 

នាង�លម䴨៩៩៥� េុមា ប�ា ដលឡា៦៥� េុមា ប�ា ដទិ䴨៦៣០� េុមា សសា៤៧� េុមា ឈ� ាុ�មាេងារ䴨០២នង អស

១៥២,៧៥តសប ា ធឱតង២០.២២១គលា ឫសី្១.២០០� េុមា�ម នដាេា�មេុ៥៥គលាា័ាា់អង២១៨គលាាា�ទ䴨ាិប៩,២០គលាា

សុ�ៃលយ䴨លម�ះលប�ភទ៤.១៧៣ា្ដនងិ១.១២៨,១០គ.លា សកាសុ�ៃលយ០៧លប�ភទនងិ២២,៧គលាា ាថតនវ

១.១២២�លគរង លតាទ័ា០៤�លគរង �ទរ វ់ទ័ា០៣�លគរងា ប៊អដឌលតហ្ា០១�លគរងា �ឡតនរ៣០�លគរង មលុ ល១៨៥�លគរង 

ទលា-កតលុ៣១�លគរង កតារ០៧�លគរងា  ាាអ�មាស�ករ ង៦៧�លគរង ា�ទះ�ឡ៣៣�លគរង ា�ទះាងាន៣៨�លគរង ាកា

តនរ៦៣�លគរង�ឡ៤៦ា្ដាៃសអនី��្ងល ៨១�លគរង នងិសៃឧ ាន��្ងល�ទេុាលយមឈងុីៃលយ៩៧ហុ៥០៩ 
-បន䴨អះលសងសស ិុិុីៃលយ�រេតុដបនកបរន អុុ  រលសឆត នងិហ៊អមយ័ទ�ុ ៃីលយ�រេ� េុម្ីវុតាុី�ធ�េាមិសិទ�ិ

សាអប䴨នរន១១១.៨៣៧ហុនងិុាហលុ ុីៃលយ តុដបនកបរនសាអប䴨នរន១៥.៨២៧ហ.ុ ាា�ង�នះ�䴨រុីកុាហលុ

䴨នរន១៣ុីក�សិេនង១២.០៧៥ហុ និងុាហលុ យអៃនុីក䴨នរន៣.៧៥២ហុ  
-䴨អះលសងសស ិុិាកាតនរ䴨នរន២៧៣�លគរងនងិុាហលុ ាកាតនវបន䴨នរន៣៣៧�លគរង។ 

ង. កាារ�ុេម�រេនងិទវ ាៃលយ�រេ 
ង.១-កាារ�ុេម�រេនងិបតរ� ះាលន�រេ 

១-កដ�បាៃ្ពពេឈ 

ការ� េុម�រេនិងបតរ� ះាលន�រេ��តមទស នតី�្យ��វតា នងិទរ ាៃលយ�រេ䴨នរន០៧ាបសនអនជស័តា ដុបដ
ៃលយ�រេទទរដបនដទ��ដារមៃន៖ បតរ� ះាលន�រេបន䴨នរន១.៩០៥.០០០� េុមលគបត�នកា នងិ�ធ�េការ អះ��តម
ទីតងនីមរតលបន䴨នរន៥៣០ហុ�ដេត�នកា䴨នរន៨០០ហុ។  

២-្��មក៊នដកសម្បទនពសដ��ហច�  

ៃនលា�មហ៊អន䴨នរន៣៦�ធ�េ សាមិយកាារលសឆតុីៃលយបតរ� ះាលន�រេ នងិ�ធ�េការ ក��ស៊ល   នងិរ
�រេៃលយារមៃនដទ��ដ លុ䴨ជ៖ រលសឆតុីៃលយបន䴨នរន ១៦.៥១១ហុ បតរ� ះាលន�រេបន䴨នរន
២២.២១១.១៥០� េុម និងការាលន�រេនងិាលន��ស៊លបន䴨នរន៣.៥៩០ហុ។ 

៣-ែផឆ�ឯ�ជនខឆ បបូច/្គ�សកនហងអង�រកព្កក� េហបា ាា�ង�នះ : បតរ� ះាលន�រេបន䴨នរន

៦២៩.០០០� េុម នងិរ អះបន䴨នរន៣១៤,៥០ហុ។ 

៤- ពហធកបណ្ក�កិ ហិទ៩ទទ���ទទ២០១១ទ 

-កាលបាយ�យធិបីអតឱាអាាទវិថា ាជុ ិ
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  យិធបីអតឱាអាាទិវថា ាជុិា ៩ាាររ២០១១លុតនបនលបាយដ�ធ�េ��ុបនភាតសន�នា ភលមិលាៃរ ាា យអ បលាខ�សា
លស�ាងាា័តា�ខុរាយុា�ដេៃ�បុីទហ២៥ហុ �លកមលយះរជធិបុីយាបសាលយះាាអកលយះបទាស�មរ䴨លយះបាមនថា
ន�រុរមសីហមអនីាលយះម�ា្លុៃនលយះរជក䴨លាាម��ជ។ 

-កាលបាយ�យធិបីអតឱាអាាទវិថា ា�ខុរារជនាី 
កាលបាយ�យធិីបអតឱាអាាទិវលុតនបន�ធ�េ��ថា ារជន-ី�ខុរ  �រតៃនកា�វ េរ䴨លដារមយគីតនភបិដ  ជ

ធិបុីយ�រតបនរ អះ លុ䴨ជ ដាាតនជ䴨ៃរ ា䴨នរន៤២,៥ហុ �សិេនង៨៥.៧៨៦� េុម នងិដាាតនរតបត
䴨នរន៨៥.៧៨៦� េុម។ 

ង.២.ាកាបតរ� ះាលន�រេសលៃបត䴨ាយត 
១-កដ�បាៃ្ពពេឈ ាា�ង�នះាបតរ� ះាលន�រេ䴨នរន៣.៤១៨.៦៧២�ុ េម ត䴨ាយតាលន�រេបន䴨នរន២.២៤៦.១៩១�ុ េម 

និងាលន�រេសដសរ�ាាា�ងថា ដ䴨នរនា១.៣១៨.៧១៧� េុម។ 

២-វ ហស័យឯ�ជន ាា�ង�នះ ាលន�រេបតរ� ះដាត䴨ាយត៣.៨៨៤.០០០� េុម។ 

ង.៣.ាកាភនិឌ្ធនជន�ស�នទ䴨ិៃលយ�រេ 
១-��ូនៃន្បពេិពេឈទ Acacia Hybrid ាា�ង�នះ បនរទាដ្ងា និងរាាតនសរ�ា(Clonestock)��ទីតង

ថា ដបតរ� ះ䴨នរន៣ាតនាង នងិបនរជ䴨ៃរ ាលបៃត៣.៥០០ហុ ��តមបករ ទស នតីា ដុនិងៃន䴨នរន៧.០០០
ហុ ��តម䴨ៃរ ាលា�មហ៊អនឯានាលា�មហ៊អនសម្ឈន�ស ដុាិ䴨ន��ាា�ង�ខុរាយុាលយះសីហនអា�កះាអងានងិាយងធ។ 

២-��ូនៃន្បពេិពេឈទEucalypt K7 ាា�ង�នះារទាដ្ង��ទស នីតៃនកាសហកាជមរតលា�មហ៊អន OJI

䴨នរនរ ជ䴨ៃរ ាលបៃត១.០០០ហុ  ជដាាតនលគ�ទាាា�ង�ខុរបនប តៃនត័នងិបុ បងា  នងិកាាា�យេរថ 
តអះយល�រេ�នះៃន�ាេុ ងាឺររសា ា���ខុរបនប តៃន័ត។ 

៣-ចមា� កពូជពេឈ លុ䴨ជ䴨ៃរ ាយល�រេ䴨នរន១៤លប�ភទសស ិុ��ទីតងឈង១១ខត� ា ដុបដៃលយ�រេ ៃនៃ�បុី

䴨នរន១.៨៤៤,៨០ហុ។ 

ង.៤.ាកា�ាេប䴨សរនឣេហធយេិហធ��តមសរ ុា ដុបដៃលយ�រេន 
- សរ ា ដុបដៃលយ�រេបន�ាេប䴨សរនឣេហធយិេហធបន䴨នរន២៨ទីតង�សិេនងៃ�បុីទហ ៣៤៩,៣៤៥ហុ 
- សរ ុា ដុបដៃលយ�រេថិតលគបនទទរដគលទមីភាជយ�ទេប�ាេបកាារ䴨䴨នរន០៣គល ។ 

䴨.ាកាាសហលបុបិុរកិានរាជុ ិ

 -កាាឥតឈនកបលនៃលយ�រេនងិកាតលបលប�ដឣកសជុអ ម�នរីា ដុបដៃលយ�រេ�ខុរ�សេមរប䴨នរន១០ាលប
បនទទរដនលន䴨�តះ ងសរ ីយីនជធីទ�សរ �ធ�េទា�យេភ័ត� ៃលយ�រេសលៃបគ�លៃងឥតឈនកបលន 
 -�ាេប䴨ត�នកាសាមិយាតន�យដ៣០ឆា ាបសគ�លៃងឥតឈនក�បនៃលយ�រេ���ខុរឧុរាៃន័ត និងបន
�ាេប䴨ដខិិុ� ាីេតុបលនលាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរាានងិ�នទទសរ ីយាីាតីស�តេសអរតលុ�ុយនិិុ ឱ䴨អង�លកត�ដេខាម
ទា�ស䴨ារលីេងឯាទាាមិនជធីកាបនវ� ានងកាតលបលប�ដឣកសជុអាបសគតនាមិកាទ�នា�មគងាឆា ២០១១-២០១៥ 
 -លគ�ទាសហគមនធគលមតា១០ាលគ�ទាលុតនបន�លេស�ារសសលៃប�ធ�េកីនឧស័ិន 
 -បន�ាេប䴨�ស䴨ារីលេងដខិិុសីរ យីកា�រដយ័ុ ពៃនយីម�នរីទនាទនងថា ាជុិត�ាាៃលយ�រេ (National Focal  
PointាforាForest)ាសលៃបសលមបសលម�ដកាាជមរតាUnited  Nation  Forum on  Forests (UNFF) 
 -ប䴨ន�ប្នាា ដុបដៃលយ�រេៃនាមិនជធនីងិគ�លៃង REDD ាា�ង�នះ គ�លៃងនងិាមិនជធ䴨ីនរន០៦ បននងាយអង
�តេាកា  �ហេតគ�លៃង䴨នរន០១ា នងយប �តេាកាាា�ង�យដឆបល�នះា ថនជកប្មសលៃប �តេាកាាមិានជធីនងិ

គ�លៃង REDD �នះ ៃន䴨នរនលបតហដ២០លន អុលា ា។ 

ី.កាភនិឌ្ឧសវហាមិ នងិេតិវាមិ�រេ 
ី.១. កាាឧសវហាមិ�រេ 



60 
 

១-រកពហនហប្ឯ�សក លុ䴨ជបនយនិិុ ឱនងិ�រដមុ�ិដេស�តេសអប�ងរេុាសអយន្ាសអយដយា�រងៃសអនីា �រង

សិប្ាមិឣាា-តាៃ䴨ា�រេានងិពា ងាសរ�ា�ដិុ �ដ�រេលគបលប�ភទបន䴨នរន៣៦ស�តេ។ 

២ -រកងកពកៀបចាំហខហបអន�� ប 

-បន�ាេប䴨ដិខិុ��ជេលនលាសរងាសិាមិាាាអកា លបៃរាានិង�នទទាា� េុម្ីសអកាយិនិុឱស�លម䴨�ដេកានអប� ុប�ងរេុ 
�យន្ាសអយដយ�រង䴨លាា�រងសិប្ាមិឣា-តាៃ䴨ា�រេាកា�សា េសអបតនសម�លគរង䴨លាលនុិថិនបន䴨នរន ៣០ស�តេា 

-�ាេប䴨ដិខិុ�េខត� ា ដុបដៃលយ�រេាករ ដសរ ីយី កាយុនជជនកាផ៍ាសាមិយ�រងៃសអនីាឣាា តាៃ䴨ា�រេា
ាបសលា�មហ៊អនាលងាលស៊អន�ហងាអនិ�នស�មនា 

-�ាេប䴨ដិខិុ� ាីេតុប�េខត� ា ដុបដៃលយ�រេាយងយមា សរ ីយីកា�សា េសអកាឯាយាា�ងកា�រដា នងិបនរសអយដ
យដិខិុនអប� ុ�រងសិប្ាមិតាៃ䴨ាលប�ភទុល䴨 នងិ�រងសនាធិិាា 

-�ាេប䴨ដិខិុ�េខត� ា ដុបដៃលយ�រេា ាុនគិារា សរ ីយកីារានជជនកាយលងងកាាលគបលគងុី សម្ឈន
�ស ដុាិ䴨នានិង�រងៃសអនីឣា-តាៃ䴨ា�រេា 

-�ាេប䴨ដិខិុលៃប�េខត� ា ដុបដៃលយ�រេលា�䴨ះា សរ យីកីាាតុលតតាៃ䴨ា�រេហ៊អបមលដា �េជនរ�នេាា ារ䴨
�ដិុ ជករ ាបនបះាបសលា�មហ៊អនសអខាស�លម䴨 �ខុរលា�䴨ះ  

-�ាេប䴨ដិខិុលៃប�េខត� ា ដុបដៃលយ�រេសប ងតលុងា សរ ីយីកាាត លតតាៃ䴨ាាលន�រេងរ �និុទហ១៥-៣០
សងទីតមលុា�េជ�រេឣាាបស�រងៃសអនីឣាតាៃ䴨ា�រេលា�មហ៊អនាG G World �ខុរសប ងតលុងា 

-�ាេប䴨ដខិិុលៃប�េខត� ា ដុបដៃលយ�រេាករ ដាាយងយមាសបងតលុងាាយងឆា ងានងិមត� ដគីារា�ដេាាតី
ស�តេសអគាលដិខិុនអប� ុប�ងរេុ�រងសិប្ាមិតាៃ䴨ានងិ�រងសនាិធដិាត䴨ាយត�ដានអ�ដៃលយ�រេ។ 

៣-រកងកផបា់ាហខហបអន�� បបពង�ឈបពរងច្� ពរងសហប្ប�ម�ែ�ៃចឆផាអនផាៃ្ពពេឈ 

ា ដុបដៃលយ�រេបន�រដដខិិុ�សា េសអលបកសនអប� ុាបសលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទា លនលា�ម
ហ៊អនប�ងរេុ �រងៃសអនីឣា-តាៃ䴨ា�រេបន䴨នរនា១៤ដិខិុា។ាាា 

៤-រកងកផបា់ាហខហបអន�� បពន្យោកសពាភពពរងច្�នហងពរងសហប្ប�ម�ែ�ៃចឆផា អនផាៃ្ពពេឈទទទទទទទទទទទទទទ 

 បនទទរដលបកសាបសលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា  នងិ�នទទ  នអប� ុឲឱលា�មហ៊អនយន្ាសអយដយ
�រងៃសអនីឣា-តាៃ䴨ា�រេបន䴨នរន១០។ាា 

៥-រកងកផបា់ាហខហបអន�� បដ�ឹជ��ូ នផាទអនផាៃ្ពពេឈ្ ពំចញ 

បន�រដដិខិុនអប� ុ ាវតន�ដនអ�ដៃលយ�រេន�䴨រ䴨នរន២៣៦䴨្ប។  

ី.២. កាាេតិវាមិន�䴨រន䴨លដ   
-បន�រដទិរដ កាឣជជ ប័តន�䴨រ䴨នរន១៦លា�មហ៊អនា(MDS,ាAngkorាPlywood,ាGreenាIsland,ាAngkorាSugar,ា

DTC,ា Pheapimex,ា Greatា Fieldា Cambodia,ា Decowood,ា North-East,ា Woodា Innovation,ា Grandា Land,ា Diា Dukា
Cambodia,ាKhenាChanាNorakាCambidia,ាTongាMin,ាGreenាRichាGroup,ាHillcoាCorporation) ៃនបាជៃត�រេតាៃ䴨ា

សាអប䴨នរន២៧.៧៩៩ម៣៥៧៩៤ នងិ�រេ䴨កាា(䴨តិុ�រេ)䴨នរនា៦៨.០០០ា�តន  

-បនយនិិុ ឱនិង�រដទិរដ កាឣជជ ប័តន䴨លដ䴨នរន០២លា�មហ៊អនាៃនបាជៃត�រេមលដនិង�រេឣា䴨នរន៣០០ម៣  

-បនយន្សអយដយ�ឡដកាតធឣជជ ប័តន�䴨រា䴨នរន០៤លា�មហ៊អន  (Brightway  Furniture,ា AngkorាSugar,ា
GreenាIsland,ាPhuាMady) 

-បនយនិិុ ឱនងិ�រដកានអប� ុយន្ាទិរដ កាឣជជ ប័តន�䴨រ䴨នរន០១លា�មហ៊អនា (GG World)ៃនបាជៃត

�រេតាៃ䴨ា䴨នរនា២៥០ម៣០០៤ 
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-បនយនិិុ ឱនងិ�រដកានអប� ុ�ដេស�តេសអ�ឡដកាតធឣជជ ប័តន�䴨រ䴨នរន១៣ លា�មហ៊អនា(ឌីខលនលុ ,គងា�ហង

តតន,៊អតាសអខអមាអីម� ាុ䴨ិ�ុ,ងរនាុអងហរា, ៃីាីង�៊ង, �ខនា䴨័នបតលាីា ,្ាសីិទមគា២ី០០០,ាលនរផៃ ,ៃន សអខជ�លុ

ឌីង, HSIANGាCHENGាPEANICH,ា��នាត�ងា�ខមបលឌ,ាថរាហ័ា �ខៃ ��ា ាអនិ�នស�មនលគ�ប) 
-បនយនិិុ ឱនងិ�រដកានអប� �ុដេស�តេសអ�ឡដកាតធឣជជ ប័តន䴨លដ䴨នរន០១លា�មហ៊អន(�ា ៃ វ់ត�ប�� )។ 

. កាភាិា្សុ�ៃលយ 
-ទីលមាាបសសុ�ៃលយលុតនបនកាេានងិភាិា្បនដ៍ (ប�ងរេុសលៃបភិាា្�រតលយះរជក䴨លាាម��ជ) 
-សយ�ៃលយលគបលប�ភទលុតនបនភាិា្បនគងនង នងិាមិនជធីភឌិ្ន�វាវ បនងកាភិាា្លុតនបននអនុរ��តម

បករ ភលមិាា�ងនងិអនជរុបនៃលយកាេានិងុបនភិាា្ (តមាតនប�ងរេុជុបន�ាល�ទស䴨ាតធ) 
-លបជយដា ដុតដ ង�ល䴨េន�ដេាិ䴨នកាភិាា្សុ�ៃលយនងិៃលយ�រេតមាតនកាបា�ា�្យ��វត��្ងល 

-ប�ងរេុកាតា䴨ិុរទអារា�ដេកាឡលទយីសការារដ ភបិដាម��ជា៏ លុ䴨ជ សហគមនធភនិឌ្នងិៃន សនរត
នន�ដេយភិយ�លាឈងថនជកនិងប�䴨នា�ទស 

-លា�មកាានអន វុគ�លៃង បន�ធ�េកាា លតនលនលា�មលប�ភទស �ុទា បិុ�អុ យលលប�ភទាលម និងលប�ភទៃន�រតបងា�ា 
-ទិនានត័ទ� ករ ម�ម-បយល នងិាលនទ� ករ ម��តមាសិរដ ននីមរតលៃន䴨នរនសាអប៨៥.៩៤៦ា្ដា និងបនន

�䴨រទ� ទង䴨នរន៦.១៥២ា្ដ។ 

រ- កាលទនលជននងិបតវ� ះបកវ ដ 
-រកងកបណប ំបះប ាទ លុ䴨ជបន�រដនគាបតរ� ះបករ ដ䴨នរន២៥នគាា �រតៃនសិកា កម䴨លដារម䴨នរន

៨៣០នាា។  

-រកសក្បបហបបបហរកមជយៃដគូអេហវភិន ៍

ានជទ្ទស នលទនលជនានិងភិនឌ្នធៃលយ�រេ-សុ�ៃលយា បននងិាយអងនអនុរគ�លៃងសហលបុិបុរកិា䴨នរនា១៦ និង 

បន�បេានគាបតរ� ះបករ ដ䴨នរន២២នគាាៃនាា䴨លដារម䴨នរន៧៧៥នាាាា�ង�នះៃនម�នរាី ដុបដៃលយ�រេ䴨លដារម䴨នរន
២៤១នាាសៃិាសហគមនធនងិលបជន䴨នរន៥៣៤នា។ 

-សមភគកសករកមជយៃដគូអេហវភិន៍្ ្ 

ានជទ្ទស នលទនលជនា និងភិនឌ្នធៃលយ�រេ-សុ�ៃលយា បននងិាយអង䴨លដារមជសមគីជមរតៃុគលភិនឌ្នធនន

䴨នរន០៣។ 

-រកងក្សវ្វពយព្បឈ្ បស់ថវ ហរបហ 

កាាលទនលជនគ�លៃងទរ ាៃលយ�រេ�កេងនជរ �លកតឣីនាមិ��ុបនបាទា សលៃបឆា ២០១១ា ដទ��ដ
ស�លម䴨បន៖ 

-លបមលដទិរលឡបយល�បងនិងបតរ� ះាលន�រេបន䴨នរន៥.០០០� េុម នងិរាលន�រេបន䴨នរនា០៣ហុ 
-�រដនគាបតរ� ះបករ ដសរយី ី ាអាានប្ាមិុដម�នរីា ដុបដៃលយ�រេមលដរដ នា នងិសហគមនធៃលយ�រេ䴨នរនា ០១នគាា

តុដៃនាា䴨លដារម䴨នរនា៧៥នាា(�សរ ០ី៥នា) ��ទីារម�ខុរ�សេមរប។ 

-រកងកពាឈ�គព្មាងបណប ំបះប ានហង្សវ្វ 

ានជទ្ទស នលទនលជនាបននិងាយអង�ាេប䴨ស�តេគ�លៃង䴨នរន០៤ាាា�ង�នះ៖ ាយអង�ាេប䴨គ�លៃងស�តេកាសិាវ 
លទនលជនប�䴨នា�ទសទរ ាៃលយ�ា䴨ានដ គ�លៃង�ាេប䴨䴨ងលាងឯាទានិងលយ រុប័លុលទនលជនៃលយ�រេាម��ជ �ាេប䴨គ�លៃង 
ស�តេទងសងឡាលទនលជនៃលយ�រេនិង�ាេប䴨គ�លៃងស�តេលបមលដ និងសកា�រេសលៃបរាតងប� រ។ 

រ. កាស��ា ះសុ�ៃលយ 
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ឧទ្នសរនសុ�ានងិមជមត� ដស��ា ះសុ�ៃលយភាត�ជ ាយអង䴨ិន មា តថាាវសុ�ៃលយលគបលប�ភទាាទង�ហរដ
ា䴨នសម�័ន�ឧទ្នសរនសុ�ា� េុម្ីស��ា ះានងិភិាា្សុ�ៃលយ�ល�ុបន។ា 

ុ. កាតលស�ដ 
-ៃនកា䴨លដារមានងិឡលទយ ងសាមិយាីង�យធយដ�ខមាភលមិនបនគាបដាឣជជ ធាតុនុីា ងាយេាយន័�ាងា

កានរាជុិាតុដជៃុគលភនិឌ្នធានងិយីលបជយដា ដុលគបទិសទី 
-ៃន䴨្បសរ ីយីៃលយ�រេា�ឡដន�យបតានងិតអទ�ទ�សរសរ ីយៃីលយ�រេ䴨្សលសានងិបទបបវ ជ�ល䴨េនាបសរ

ារដ ភបិដសលៃបជមលដរដ នយលងងកាលគបលគងានងិនអនុរ䴨្បាា�ងានជស័តៃលយ�រេទលឈងលប�ទស 
-ៃនកា�រ�䴨��រេម䴨ង៍�ដប� រ នងិឡលទយ ង�យរទហងយថីា ា ានជុលិគបទស ប័ន ជយិ�សសយសីកា     

សេរ�ច�គ�រហេសនបាេីាេជ ហ៊ុ� ែស� នយកាដ�រ��ៃីនលយះរជក䴨លាាម��ជផប ដា នងិឯា
ឧុរមា ដុម�នរីថា ា ានលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទា 

-ម�នរាី ដុបដៃលយ�រេគ�ល䴨េនៃនសមុសយនរា ទិាុីទទលដខអសលុតនា នងិកា�បរជជ 䴨ិុរខ�សាា�ងកាប�យរ
ុរនទីាាិ䴨នាបសខា�នឲឱស�លម䴨�ជគ័ត 

-ៃនលា�មកាាប�䴨នា�ទសសរយី ី ាតតទលមងៃលយ�រេនងិបាជទស នជតនរកាសលៃបសលមបសលម�ដ�រដនរតសហ
លបុិបុរកិា នងិជ�នទិកយិ�លឡះ�យបដាបសលគបគេីាយន័�សះនលាត�ាាារដ ភបិដាៃុគលភិនឌ្នធាសងាមសអីនជដ...។ 

្. កាដបានងិយលបរម 
ទនបមនងនឌ្នយតុដា ដុបដៃលយ�រេស�លម䴨បនាាៃ៏នកាដបានងិបប� លបរមមរត䴨នរន លុ䴨ះង�លកមា៖ 
-ខ�ះះុធនជនមនអស្នងិកា�ដេាទា䴨ិុរុដម�នរីា ដុបដៃលយ�រេឲឱ�េប�លមេកាា��ុបនរ䴨លសយដ 
-ខ�ះះុថនជកសៃឧ ាននិងម�ធ្បតសលៃប �តេាកានជស័តៃលយ�រេឲឱៃនលបសិទ�យានងិឈន�យដ�នល 
-ម�នររីកាមរត䴨នរនខ�ះសមុសយ មិនឈនៃនានជនត័នងិកា�បរជជ 䴨ិុរខ�សាា�ងកាប�យរាា䴨ិន���កេត 
-នលបលយ របទ�ដិេសតុងតុផា សបរតានជធទី�សរាា�ងកាលបមលដ�ដ�រេា ាវតនា និងកបរនុីៃលយ�រេតា�ធ�េ

ជាមិសិទ�ិ�លកមាលបយ��្ងល 
-ាិ䴨នសហកានងិកា䴨លដារមាបសឣជជ ធាមលដរដ ននងិទស ប័នេាយន័���ៃនាលមិុាជយិ�សសាា�ងកាលុ�ុយនិិុឱ 

ប�រ បបទ�ដិេសៃលយ�រេានិងកាាតុលយលបទដតុនុីៃលយ�រេតុងរបលបទះកាដបាាតឺុ យ នានងិៃននជវទ ជមរត
ន�ដិេសាលយមឈងៃនកាដរ䴨វតបផា រប�ា ដលយតុដបន�បះារ䴨�ទេុ�ង 

-លបជនមលដរដ នតុដាស��ាា�ងនងិិុ ុបនៃលយ�រេ��តុយងឣលស័តះា ង�ដេៃលយ�រេ �ហេតកាលគបលគង
ន䴨កាលស�ា��ៃនកាធលាាដអងយីសកាឣជជ ធាមលដរដ នាតុដជសៃ� ធធសនធសា䴨�េះធនជនៃលយ�រេ។ 

30៥.៦.២. វយតៃម�និង�នន ដិ � 
-នររគមនធ�េលាសរង�ស ដុា䴨ិននិងហិា�នុស�ានងិរារដ ភិបដ � េុម្ី�រដនលនានបថនជកាសៃឧ ានាម�ធ្បត 

សលៃប �តេាកាកាា��តមខត� -ត�ាាា ដុបដៃលយ�រេតមតុរកិាានិងធនជនមនអស្បតនសមឲឱបនសម 
លសបតមុលមតនកាយប䴨ៃនកាាាបសា ដុបដៃលយ�រេមលដរដ នា 

-នររគមនធ�េលាសរងម�ៃ�បឲឱតតនុដឣជជ ធាតុនុីលគបដរបថា ាយលងងកាលគបលគងសស ិុលិបជនានងិ
កាទងសងដ��រដ ននធបិ�ុតឱាបសន䴨កាលស�ា��ាា�ងុបនៃលយ�រេ។ 
 

31៥.៦.៣.  វ�ធ�ន 
� េុម្ីស�លម䴨�ឡដន�យបតលគបលគង នងិភនិឌ ៃ្លយ�រេ�រត䴨ីាយាបសរារដ ភបិដាម��ជ សលៃបឆា ា

២០១២�នះ ាុ ដបដៃលយ�រេបន�ដេានជជនកាាងត�នកាសាមិយសលៃបនអនុ រងឱៃនលបសិទ�យខ�ស លុ䴨ះង�លកម៖ 
-បនវាអរាតុលយលបទដតុនៃលយ�រេា�ធ�េ䴨កុថា ាានងិ䴨អះបវ ិកសម្ុវៃិលយ�រេ䴨ិៃ�នវតធងឱៃនកា䴨លដ

ារមលបាប�រតលបសិទ�យយីលគបគេីាយន័�ា�ហេតលុតនស�លម䴨ងឱបនលបតនង១.០០០ាគីកតតមលុា 
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-បនវ�ាេប䴨ា នអនុវា នងិ�ធ�េប䴨ន�ប្នាយត�នកាសាមិយលគបលគងៃលយ�រេ ��លគបាលមិុៃនា ដុបដៃលយ�រេា
�រត�ធ�េកាសិាវទា�យេភត័� វតុៃមាធនជនៃលយ�រេា នងិ�ាេប䴨ៃលយគអប�ុរៃថាសលៃប�ាុ�ាងុលមតនកា�លបេលបស
�ដានអ�ដៃលយ�រេាា�ងលស�ាា ារមឈងៃលយគអបាា�ងុបនឣងទនបវារគាិសននីន លុ䴨ជាវារគាិសនីា ឫស្ីល�ា �សទន
២ាតៃុ...។ដ។ 
 -បនវាតុុបនៃលយ�រេ�ា䴨ានដា � េុម្ី�ធ�េកាទវ ាៃលយ�រេ�កេងនជរងឱកា តជុបនៃលយ�រេៃនុៃមាេតិវាមិ 
�រត�ធ�េការ អះលប�ភទ�រេលបតិុៃនុៃមា និងតថាាវាកាេា䴨ៃរ ាៃលយយលានងិលបមលដយល�រេ 
 

 

៥.៧- ិ ារាជាផា (ឧបសម�័ន�ទ ី១៤)  
៥.៧.១- លទ�ផល 

ា. សស ិុ ិដ�ដ៖ 
- សស ិុ�ិដ�នទទទាទបសាអបៃន䴨នរន៥០៩.០០០�តនាាា�ង�នះៃន លុ䴨ះង�លកម៖ 

• ឣីនាមិកតុធ�នទទ-�នទទសិប្ាមិា លុន�នទទឆា ២០១១-២០១២ានអនុរបន១០0.០០០�តនា�សិេនង 
៧៦,៩២% ៃនត�នកា១៣០.០០០�តនា�លប�ប�ធេបាតន�យដ លុ䴨ឡា ថត䴨អះ៣០.០០០�តន 

• �នទទលគ�ទាាា�ងតុន�នទទឆា ២០១២ានអនុរបន ២៦៩.០០០�តនា�សិេនង ១៤៩,៤៤% ៃនត�នកាា
១៨០.០០០�តនា�លប�ប�ធេបាតន�យដ លុ䴨ឡា �ាេន�កេង ៨៩.០០០�តន 

• �នទទលគ�ទាាា�ងវដតលសឆា ២០១២ា នអនុរបន ១៤០.០០០�តនា �សិេនង ៩៣,៣៣% ៃនត�នកាា
១៥០.០០០�តនា�លប�ប�ធេបាតន�យដ លុ䴨ឡា �ាេន�កេង៥.០០០�តនា។ 

- សស ិុ�ិដ�នទទសមអលទកា�ធ�េឣីនាមិ�នទទសមអលទឆា ២០១២ានអនុរបន៩៩.០០០�តន �សិេនង១១០%ៃន
ត�នកា៩០.០០០�តនា�លប�ប�ធេបាតន�យដ លុ䴨ឡា �ាេន�កេង៨.០០០�តន។ 

ខ. កាភនិឌ្វារនប្ាមិ ៖ 
- កា䴨ិន មលុនអនុរបន䴨នរន៧៤.០០០�តនា�លប�ប�ធេបឆា ានាង�េ�ាេន�កេង២.០០០�តន 
- ាតនាងជ សលុ ី២៩៦ាតនាងាតុដាា�ង�នះៃន ២៨៣ាតនាងាជាបសលបជនតមាតនកា�វដប�䴨នា�ទស  
- កា�ដិុ ាលនលុីយលបន䴨នរនា១៤០.០០០.០០០ាលនា�ាេន�ដេសឆា មអន១០.០០០.០០០ាលន។ាបនបតរ� ះបករ ដាា 

ប�䴨នា�ទស䴨ិន មាជ សលុនីិងបងរងបន䴨នរន៣៥០នាាាា�ង�នះៃនាសិាា១៥៤នាជលគតប�ា ដនិងជាា�្យ��វត
��តមមលដរដ ន។ាៃនលបជយដា ដុលបៃត៥៥.០០០លគ�ទាាបន 䴨លដារមាា�ងសាមិយ䴨ិន មលុាី�រតបនរា䴨ិន ម
លប�ភទាលនុលុី �ីនិាកតហាលបាលយដលងាាន�ាាលករាបងរងាទីាយ្ាកបសានិងលុីកបទម�ជ� េុម។ដ។ា�ហេតឣ䴨ាា
លបា䴨តលដលគ�ទាបនយ ង�ល䴨េន។ 

គ. កាតាៃ䴨ា�ដ�នទទ 
- កាតាៃ䴨ា�ដ�នទទទាទបឆា ២០១២ានអនុរបន៨៥.០០០�តនា�សិេ៥៦,៦៧% ៃនត�នកាា១៥០.០០០�តនា

�លប�ប�ធេបាតន�យដ លុ䴨ឡា �ាេន�កេង៤០.០០០�តន 
- កាតាៃ䴨ា�ដ�នទទសមអលទឆា ២០១២ា នអនុរបន៦.២០០�តនា �សិេ១០៣,៣៣%ៃនត�នកា៦.០០០ា �តនា

�លប�ប�ធេបាតន�យដ លុ䴨ឡា �ាេន�កេង១០០�តន 

- កា�ដិុទាលុឆីា ២០១២ា នអនុរបន៥០.០០០.០០០ដីលុា �សិេ៨៣,៣៣% ៃនត�នកា៦០.០០០.០០០ាដីលុា
�លប�ប�ធេបាតន�យដ លុ䴨ឡា �ាេន�កេង១០.០០០.០០០ដីលុា។ 

យ. កាន�䴨រ�ដ�នទទ 
កាន�䴨រ�ដ�នទទលសសនិងតាៃ䴨ាលគបលប�ភទឆា ២០១២ានអនុរបន២១.០០០�តនា �សិេ៧០% ៃនត�នកា

៣០.០០០�តនា�លប�ប�ធេបាតន�យដ លុ䴨ឡា ថត䴨អះ៥.០០០�តន។ 
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ង. កាភនិឌ្នធសហគមនធ�នទទ  
 �លកតាតតទលមងសអី�លជ�ដេានជស័តដ�ដឆា ២០១២ា សហគមនធ�នទទ䴨នរន៤៧ា លុតនបនប�ងរេ �ុកេងបតនសម
�ទេ ាុ យលងាីសហគមនធ䴨នរន៣៣ា លុ�䴨ាះសហគមនធ�នទទសាអបឈងស䴨នរន៥១៦បនលគបុតរ ប�សប េាលគបាតនាងសះនល

ៃនតុន�នទទទលឈងលប�ទសស�ហេត។ា ាា�ង䴨�កម៥១៦សហគមនធ�នទទតុដបនប�ងរេ �ុកេងា ៃនសហគមនធ �នទទ
䴨នរន៣២៨បន䴨អះបវ ីទទរដទា ដជ�ាតនកា��លាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា និង�នទទា និងសហគមនធ �នទទ䴨នរន៣២ា
បន�ាេប䴨សតអឯាទា�សា េសអ䴨អះបវ ី��លាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទា�ហេតត ាុ។ 
 �រតតកាាកាប�ងរេុធនឡាករ មៃន䴨នរន៣១ាតនាង�សិេនង៩២តបា តុដាា�ងឆា ២០១២�នះ បនតដង�មករ ម 

យង䴨នរន៧.៥៥៦គលាា�សិេនង៥៨.១១៨ា្ដ។ា�បេគិុយឆីា ២០០៨មាុដប䴨ន�ប្នាាគបឺនតដង�មករ ម䴨នរន ២៩.៤០៦គលាា�សិេ 
នង២០៦.០៩២ា្ដាតុដបន�រដាលនករ ម䴨នរនលបៃត២០៧.១៦៣លនា្ដ䴨លដ�េាា�ងសមអលទនជរ។ាសាមិយ�នះ 
តមកាលទនលជនាបសនជទ្ទស ន�យេរថា បន�ធ�េឲឱ�ដករ ម�សះៃនា�តេនលបៃត៤ុង �បេ�លប�ប�ធេបមអន�យដ
ប�ងរេុធនឡាករ ម។ �រតតកាាសហគមនធ�នទទតុដៃនតុន�នទទ��តមុបនាលយតុនលប�ទស�នេុកមបននងិ

ាយអង�ាេប䴨ត�នការាាបងធា�សយបលុីា� េុម្ីាាលបា䴨តលដភិនឌ្នធសហគមនធ�ងតុា។ 

䴨. កាភាិា្ធនជនដ�ដ 
 �លកតកាតាទលមងសអី�លជនជស័តដ�ដ�រតា�ទតកតុ ធ�នទទឈងសទលឈងលប�ទស ៃនាតនាងភាិា្
ដ�ដថីិ䴨នរន៥០ាតនាងលុតនបនប�ងរេុ �កេងាតុដៃនៃ�បសាអប៩៧.៥០៣ហុ។ាាហលុ មាុដសយ�ៃថស�នះាាតនាងភាិា្

ដ�ដឈង�នះលុតនបន�បះប�ា ដលយលបទដប�ករ ះឣសនាា�រត�លបេប�ា ដ�រេ䴨នរនជង៦០០ប�ា ដានងិ�ាេប䴨
ទា ាកាដ្ុ䴨នរន១៤ាតនាងា លយមឈងបនយមដ្ុជលបយ។ា សាមិយភាិា្ដ�ដ��្ងល�ទេុៃន លុ䴨ះង
�លកម៖ 

- ប�ងរេុុបនភិាា្��តមសហគមនធ�នទទសាអបបន䴨នរន៣៥៨ាតនាង 

- ភិាា្ថរ ថិា��ិសមអលទ䴨នរន៣.៨៣១ហុ��តមុបន� ាីា 
- បននងិាយអង �តេាកាប�ងរេុុបនលគបលគងដ�ដសមអលទអនជរ�កះាអងនងិ�កះាអងសនាមា តុដៃន ទហ

សាអប䴨នរន៣៤០គកីតតមលុលាា 
- រៃលយដិ䴨ទានិងៃលយ�កងកងបន䴨នរន១០៧ហុ 
- �ាេប䴨នាងលុី�មយល��តមុងទ�នា�មគងាបន䴨នរន១៧ាតនាងា��ុបន�មគងា�ដេ 

- បនតដងាលនលុនីិងាលនបងរង䴨នរន៥.០០០.០០០ា្ដា�េាា�ងបងធមិជុិ 
- បនរកាភិាា្លប�ភទធនជនដ�ដា លុ䴨ជា��វុទ�នា�មគងាាាន� តា្ដាតងរបា�តរ េាហា�ង�តរ េាសមអលទា

�សះសមអលទាលា�យេលុីាលុីរានិងលុីគដរងាតុដ�ធ�េឲឱ䴨នរន�ាេន�កេងលបៃត៥-១០% ជ�ាេងរដឆា ។ 

ី. កាកាេាលបភយធនជនដ�ដ 
 ាា�ងឆា ២០១២�នះា ម�នរីា ដុបដដ�ដលគបត�ាាបនសហកាា ជមរតឣជជ ធាតុនុីនិងសមុសាិ䴨នេាយ័ន�ខិុខ 
ប�យរកាាយ ងសាមិា �ឈះបីខ�ះាៃា ងា ម�ធ្បត�ធ�េុ �តេានងិថនជកា�៏រតា ជយ�ិសសតា䴨ិុរទអារាកាេា 
ាតនាងភិាា្ដ�ដា មិនឲឱៃនកាដរ䴨䴨លដ�ធ�េ�នទទឣកធិប�ុតឱ�កេត។ បអតនរ�ឈះជខិុខយ ងកា៏�រតជ
មរតតុន�នទទ ធុធ�ធង�នះាាធមិនឈនឣ䴨ទបទរ ុនលនបទ�ដិេសបន១០០%���កេត។ា 
 ដទ��ដជាតសរងគបឺ�រ បបទ�ដិេសបន៥.៣០៧ាាតី�លប�ប�ធេបឆា មអន�ាេន�កេង៨៣៨ាាតីាា�ង�នះ៖ 

- បផា រ�យដនុស�តងនា៤.៩៣៨ាាតី 
- យនិ័តនរាកាតធនា២០៦ាាតី 
- បវតន�េុអលកាន ១៦៣ាាតី 
- រាយន័�នឡានា១៤២នា 
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- លបាយីយនិត័និងដានុស�តងៃន䴨នរន១៤០.៧៥០.០០០�ាេដ។ 

. កាា�្យ��វតា 
䴨�េះកា�ដិុ ឯាទានងិកា�្យ��វតា ា ដុបដដ�ដបនខិុខាអរុដរជនីា �ខុវឈងស ងឱរា

តងាលបយបតលាលបយ�្យ��វត��តមទីលបអនននាយីកា�មពុលបលយុវបទ�ដិេស�នទទានិងកា䴨លដារមភិ
ាា្លបភយធនជនដ�ដ។ា �ល�យី�នះា ៃន�បេានគាបតវ� ះបកវ ដ�្យ��វតុដលបជយដា ដុុដសៃិាសហគមនធា
ឣជជ ធាតុនុីា និងាងាលងលបរបឣនអធ�ដេលបជនបទកាភិនឌ្នធវារនប្ាមិ កាភិាា្ធនជនដ�ដាកាតា ៃ䴨ា
�លកតកាលបមលដ�ដា។ដ។ 

�រតតកាកា�្យ��វត䴨្បសរ ីយី ដ�ដនិងដិខិុបទរដ នគុិតអទ�េាយន័�នអនុវបន䴨នរន ៧១៧នគាា តុដ
ៃនាាេាយន័�䴨លដារម䴨នរន៣៩.៥៥៥នាាាា�ង�នះលសី䴨នរន១៧.១១៨នាា។ 

រ. កាាលទនលជននងិសហលបុបិុរកិានរាជុ ិ
កាាលទនលជន�ដេលបភយធនជនដ�ដឈងទាទបនងិសមអលទបន �តេាកាដ៍ា  �រតបនសហលបុិបុរិ

កាយ ងិុ សា ិទ�ជមរតៃុគលភិនឌ្នន លុ䴨ជាDANIDA,ាJICA,ាMRC,ាFAO,ាAIDA,ាWorldាFishាCenter ជ� េុម។ដ។ 
�រតៃននជទ្ទស នលទនលជននិងភិនឌ្�នទទទាទបានិងសមអលទជងាយនអនុរផប ដ។ា 䴨�េះដទ��ដលទនលជន
លុតនបន�បះយអម��វត�សេន�វជ�ល䴨េនេនា្ដនិងបអសប ័ាជ�ល䴨េនមអឺនសនាា។ា 

រ. កាា�ាេប䴨䴨្បនងិដខិិុ បទរដ ននន 
ាា�ងឆា ២០១២�នះាៃនដខិិុបទរដ ន�លកម䴨្ប䴨នរន៣៦ លុតនបន�ាេប䴨�កេងាាា�ង�នះ មរត䴨នរនលុតនបននអម័  ុ

និងមរត䴨នរន�ទេុ��ជ�ស䴨ារីលេង។ា 

ុ. កាាហាិ�នុស� 
 លបា䴨តលដយលីគប�ខុរាលា�ងលបមលដបន៤.១៤៦.៤៥៧.៥៧៥ា�ាេដាាា�ង�នះៃនលបា䴨តលដយី៖ 

- ៃថារា� ដកតុធ�នទទ    ៣.១៤៩.៨៧៥.០០០�ាេដ 
- ៃថារា� ដតុន�នទទសមអលទ       ៤៥៦.៦៤៩.៦០០�ាេដ 
- លបាយនិ័តានងិដានុស�តង       ១៤០.៧៥០.០០០�ាេដ 
- 䴨តលដ��្ងល (រា�ដឣឡាា�រង䴨លា...)     ៣៩៩.១៨២.៩៧៥�ាេដ  

33 B៥.៧.២. វយតៃម�និង�នន ដិ � 
កាលគបលគងនងិភិនឌ្នធនជស័តដ�ដាតន�យដានាងមា�នះាៃនកាតលបលប�ដាារា䴨�លមេនគរាងឱាុសៃា ដ៖ 
- កាទងសងនជទ្ទស នលទនលជននងិនិងមជមត� ដលទលជននន ាអរកាលទនលជននងិភិនឌ្វារនប្ាមិ តុដ

ភនុដកាជ សលុលីបនងិបងរងជលបនុ រិទ�សរ  

- ាអរប�ងរេ លុសះលមាលុីសហគមនធបន䴨នរន ៧៣៨ាតនាងាតមនអទសនធុ ៏ៃថាថា ាបស សេម�ចេតេជ ប�ងរេុ  ភនិឌ្

សហគមនធ�នទទបន䴨នរន៥១៦សហគមនធ នងិប�ងរេុធនឡាករ ម䴨នរន៣១ាតនាង��ុបន� ាីា ាតុ បនា� េុម្ភាិា្

ធនជនដ�ដារមៃនឈងផរ ថិ ��ិសមអលទាៃលយដិ䴨ទានងិៃលយ�កងកងជ� េុម 

- បន䴨អះប�រ បបទ�ដិេសដ�ដទលឈងលប�ទស តមទិាុ បីទបបវ �ដខ០១បបា ាបសរារដ ភបិដា  តុដទទរដ

បន�ជគត័គរាជទី�ៃទនន បអតនរ�ឈះបីៃនកានអនុ រយ ង�ល䴨េនយ ងការ ី ា៏��ៃនកាាជ�ល䴨េន�ទេ  ុ តុដលុតន

ប�យរជបនប នាជយិ�សសកាប�រ បបទ�ដិេស�នទទា តុដតុងត �ុាេុ ៃន�កេងជបនរបនប ប��ាា�ង�ខុរមរត䴨នរន។ាកា 

ប�រ បបទ�ដិេស�នះគជឺកាតា䴨ិុរទអារាយ ងះា ងយមី�នរាីុ ដបដដ�ដលគបជនថា ាា �រតប�រ បបនជ�ល䴨េនេន

ាាតីា តុដឣ䴨នយិតបនថា ប�រ បបនមរតគធ�ហេតា ា៏បអតនរ��ៃនមរតត�ាាុល䴨�ទេ ាុ តុដឈមឈាកាខិុខលបង

តលបង �រត�លបេាៃា ងសាអបបតនសម�ទេុ។ 
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34៥.៧.៣.  វ�ធ�ន 
� េុម្ីលគបលគងធនជនដ�ដលបាប�រតនិានរាយា ា ដុបដដ�ដបន�ដេាត�នកាសលៃបនអនុរបនរា លុ䴨

ះង�លកម៖ 

- ខិុខបនរនអនុរនអទសនធុ៏ខ�ងខ�សាបសសេម�ចអគ�មហេសនបតីេតេជ “�ធ�េងឱទកីៃនទា ទ�ីនះ 
ៃនលុ�ីកេងនជរ ” 

- យលងងសមុសយម�នរីា ដុបដដ�ដងឱកនតុលប�សេា�កេង តមាតនកា�ាេប䴨នគាបតរ� ះបករ ដនរាតន

�យដខាីានិងតនងឈងាា�ងនិង�ល�លប�ទស �រតារមឈងាា�នទទ សហគមនធ�នទទានងិាា䴨ិន មលុ�ីងតុាា� េុម្ីជន

នាិនរយធនជនដ�ដ 

- បនរកាាសហលបុិបុរិកាជមរតងាកាជុនិិងនរាជុិ� េុម្ីលគបលគងធនជនដ�ដលបាប�រតនិានរយ 

- បនរាអរកាលុ�ុយនិិុ ឱនងិប�រ បបទ�ដិេសដ�ដ��ទលឈងលប�ទស 

- �ាេប䴨�បះប�ា ដ�បុអងតមលយលបទដាតនាងភិាា្ឈង៥០ាតនាងា នងិប�ងរេុ ទា ាកាដ្ុ��ទីតងសះនល 

䴨នរន៤៣ាតនាង 

- បនរយលងងសមុសយសហគមនធ�នទទ��ទលឈងលប�ទស �រត�ាេប䴨សហគមនធគាលឡិនបទ�ដិេស នងិលមបសលម�ដ 

ការាាបងធា�ស សហគមនធ�នទទតមលយតុន 

- �ាេប䴨�ាតន�ភាេងនងិបមយមសលៃបលុ�ុយនិិុ ឱ�ភាេង�ីះៃលយ 

- បនរប�ងរេុានិងយលងងសហគមនធលសះលមាលុីបតនសម�ទេុងឱបនលគបយអ 

- បនរ�ាេប䴨ទិវម䴨�ជុិ១ាាររ�ាេងរដឆា  ស��ប�ងរេនកាតដ ងយយី ទានសះនៃនធនជនដ�ដ 

�រតតដងាលនបងរងងឱបន�ល䴨េនជុិបាជៃ (៦-១០លនា្ដ) 

៥.៧.៤. �ណ តស 

 � េុម្ីលគបលគងនជស័តដ�ដងឱៃនលបសិទ�យតមាតតទលមងសអី�លជនជស័តដ�ដា ា ដុបដដ�ដ 

សតលមយា លុ䴨ះង�លកម៖ 

- �សា េសអ�លេស�ារសម�នរីប�䴨នា�ទសដ�ដបតនសម � េុម្ីនរសម�នរី䴨លដនិនុរនធ 

- �សា េប�ងរេនថនជក សៃឧ ាន �លបងឥន�នន សលៃបយលងង កាាសហគមនធ�នទទ កាភិនឌ្នធវារនប្ាមិ កាសិាវ

លទនលជន កាភិាា្ កា�្យ��វត និងកាប�រ បបទ�ដិេសដ�ដងឱៃនលបសិទ�យ 

- ស�តេសអថនជកសលៃបទងសងឣឡាានជទ្ទស នលទនលជនដ�ដសមអលទ ធិការដ ន ខត�  នងិត�ាាា ដុបដ

ដ�ដ និងសលៃបទិរនវលុ�ុយនិិុឱប�រ បបទ�ដិេសដ�ដ��តុនសមអលទ។  

14៥.៨- េារាុ �េសស�នយ�េាវយ ទ   
35៥.៨.១-ននំល�ំានផ�ន�និវ��នំារ 
 ដទ��ដស�លម䴨បនឆា ២០១២-២០១៣ ាា�ងលាបខ័ត� ះង�ដេជគនាះសះនៃនកាា �កះលទតកា
ដបា តុដរងសបះនន �ហេតឈមឈាងឱៃនកាលុ�ុ យនិិុ ឱតមរននងិវតុៃមា䴨្សលស �ទេបៃនមលដរដ នលគះ 
� េុម្ី�ធ�េកាស�លម䴨䴨ិុវតាដម៍ ាា�ងកាលគបលគងនិង ានបនដ៍។ សយកាតធ នងិដទ��ដតមត�ាានីមរតល ៃន
កាាប�លមេ�សវាមិ�នះ ៃន លុ䴨ះង�លកម ៖  

ិ- ករ្មក័គឍម័ពស  

ា.១-កាា�ឡដន�យបតតអទ�ទ�សវ ា 
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-បនវតមរនកានអនុរនិងាបតកាតធ�ាន�ដាន ៃនដទ��ដស�លម䴨បន 䴨�េះកានអន វុត�នកាតអទ�ទ�សវ
ភិនឌ្នធជុិប䴨ន�ប្នាាមិ ២០០៩-២០១៣ ស��䴨លដារមាអរា�តេន�ស ដុាិ䴨នជុិ និងយ�នារនកាក បនសតយលាីលា 
តមាតនកា�ដេាាយសកាភិនឌ្នជស័តាសិាមិ 

-�ាេប䴨ត�នកាសាមិយា� េុម្ីនអនុរត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិ ២០០៩-២០១៣ 
-�លុ�ម�ាេប䴨ត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធជុិប䴨ន��ប្នាាមិា២០១៤-២០១៨ 
-�លុ�ម�ាេប䴨ត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិ ២០១៤-២០១៨ 
-�ាេប䴨 នងិាទងត�នកា�មាត:�យដតនងសលៃបភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិ ២០១៣-២០៣៣ 
-�ាេប䴨ត�នាទងត�នកាសាមិយ � េុម្ីនអន រុ�ឡដន�យបតសរ យីី កាាអរ�ដិុាមិលសតននិងកាន�䴨រងរា 
-តតនុលមងទិស និងាអរតមរនកានអនុវ ត�នកាសាមិយាបសងាយ�លកមងវទតមាមិនជធី នងិ

នអាមិនជធីលសបតមត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិឆា  ២០០៩-២០១៣ 
-ាអរកានអនុវលបយន័�ត�នកាៃ�បាា�ង (Internal Planning) និងកាាទងត�នកាថនជក �រតត�៍ាតម

ថនជកាមិនជធីលបយឆា  (Program Budgeting) ៃនលាបខ័ត� ត�នកាតអទ�ទ�សវថនជក (BSP) ាបសលាសរងាសិាមិ ាអកា
លបៃរ នងិ�នទទ �រតាអរកានអនុរតមទលមង P3 និង P4 នងិាតុងឱបន䴨្សលស នលន�ឡដ��ដទ��ដ
䴨អង�លកត សល䴨នាា និងធនជនតុដៃន�រតត�៍ាតមាមិនជធីានអាមិនជធីាបសនអនជស័តនីមរតល 

-សលមសលម�ដតមរនលុ�ុ យនិិុ ឱ និងវតុៃដ�ដ្រនៃនកានអនុវត�នកា នងិាមិនជធីនន � េុម្ី�ដេាជ
ស�តេុលមងទិស��ឆា ះងមអខ 

ា.២-កាានជន�ិយគទជាតននងិនរតភនិឌ្នធ�ាតនកា  
-កាានជន�ិយគទជាតន       
��ាា�ងឆា ២០១២ បន�ាេប䴨�សា េសអគ�លៃងនជនិ�យគទជាតនា២០១៣-២០១៥ សលៃបនជស័តាសិាមិា និងបន

រា�សា េ�េលាសរងត�នកាៃនឈងស៣១គ�លៃង ាា�ង�នះ៖ 
• គ�លៃង�សា េសអថីិា (Planned-Project) ៃន䴨នរន១៩គ�លៃងាៃនថនជកសាអប䴨នរនា ១១២.១២៣.៧០០,០០ អុលា ា
ឣ�មាជា ាា�ង�នះាគ�លៃងនជនិ�យគជទអន (Investmet project) ៃន ០៥គ�លៃង នងិគ�លៃងនរតប�䴨នា�ទស 
(Technical asstance project)  ២៦ គ�លៃង 

• គ�លៃងាយអងុ�តេាកា (On-going Project) ៃន䴨នរន ១២គ�លៃង ៃនថនជកសាអប䴨នរនា
២៣៦.១២៣.១០៧,០០ អុលា ឣ�មាជា។   

-កាាត�នកាថនជកតមាមិនជធ ី
��ឆា ២០១២ា បនទទរដថនជកតមាមិនជធី តុដជថនជកា ដុនិងល តុនបននអម័ុ �រតលាសរង�ស ដុាិ䴨ននិង

ហិា�ន សុ�ាតុដៃនទាលបាសាអបា២១.៩៥៧.៤០០.០០០ា�ាេដាាា�ង�នះា៖ 
គ�លៃងថនជកតមាមិនជធ�ី�ឆា ២០១៣ា( ២១.៩៥៧.៤០០.០០០ ) 
ា-ាមិនជធទី១ីា:  ៃនទាលបា䴨នរនា៩.៩៩០.៤០០.០០០ា�ាេដា 
ខ-ាមិនជធទី២ីា:  ៃនទាលបា䴨នរនា៤៨៨.០០០.០០០ា�ាេដា 
គ-ាមិនជធទី៣ីា:  ៃនទាលបា䴨នរនា៧១០.០០០.០០០ា�ាេដា 
យ-ាមិនជធទី៤ីា:  ៃនទាលបា䴨នរនា៥.៥៧២.០០០.០០០ �ាេដា 
ង-ាមិនជធទី៥ីា:  ៃនទាលបា䴨នរនា៥.១៩៧.០០០.០០០ា�ាេដា 

ា-៣-កាានជន�ិយគឯាន  
មាទដ�យដ�នះ  រារដ ភបិដាម��ជបន�រដ�ឡដកាតធានជនិ�យគលនលា�មហ៊អនសម្ឈនុី�ស ដុាិ䴨ន  និងបន

䴨អះាិ䴨នសន្ជមរតលាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ និង�នទទ សាអប䴨នរន ១២១លា�មហ៊អន �ដេៃ�បុីាិ䴨នសន្សាអប
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䴨នរន  ១.២៣០.៣៦៤ ហុ សិសុ���ខ រុ䴨នរន១៧។ លា�មហ៊អនឈងា ១២១ាៃនលា�មហ៊អនាា�ងលស�ា䴨នរន៣៩ លា�មហ៊អន �ដេ
ៃ�បុី䴨នរន ៦០៩.៣៧៧ហុ រ អះបន䴨នរន ៥៩.៣៦៥ហុ និងលា�មហ៊អនមាយីបា�ទសសាអប䴨នរន ៨២ លា�មហ៊អន �ដេៃ�បុី
សាអប䴨នរន ៦២០.៩៨៧ហុ រ អះបន䴨នរន ១៣៥.៣២២ហុ។ លប�ភទ កតុដបនរ អះារមៃន��ស៊ល �រេា លុង
�លបងាទ� ត䴨នីបា ទ្តងមី និង䴨ិន មសុ�។ា 

លា�មហ៊អនមាយីបា�ទស䴨នរន ៨២លា�មហ៊អន ៃនមាយី៖ លប�ទស�នេុកម䴨នរន៣៤ លា�មហ៊អន�ដេៃ�បុី䴨នរន 
២៥៣.៦២៣ហុ លប�ទស䴨ិន䴨នរន ២៥លា�មហ៊អន �ដេៃ�បុី䴨នរន ២០៣.៩៦០ហុ លប�ទសឥក� 䴨នរន០៣លា�មហ៊អន �ដេ
ៃ�បុី䴨នរន ១៧.៧២៧ហុ លា�មហ៊អនមាយីលប�ទសាល�ា់䴨នរន ០៧លា�មហ៊អន �ដេៃ�បុី䴨នរន ៣៨.៣៣៩ហុ លប�ទសៃ �កសអីា
䴨នរន០៣លា�មហ៊អន�ដេៃ�បុី䴨នរន២៣.៩៩២ហុ លប�ទសៃថកង䴨នរន០៤លា�មហ៊អន�ដេៃ�បុី䴨នរន ៣០.៧៧៣ហុ ល�ទរ ដ ី
䴨នរន ០១លា�មហ៊អន�ដេៃ�បុី䴨នរន ៨.៩៧៧ហុ លប�ទសសិង�បលារ䴨នរន០២ លា�មហ៊អន �ដេៃ�បុី䴨នរន ១៦.២០២ហុ លប�ទស
អីលទតដ䴨នរន០១លា�មហ៊អន�ដេៃ�បុី䴨នរន ២.៤០៩ហុ លប�ទសឣ�មាជា䴨នរន ០១លា�មហ៊អន �ដេៃ�បុី䴨នរន ៩.៨២០ហុ 
លប�ទសាអសី្䴨នរន ០១លា�មហ៊អន �ដេៃ�បុី䴨នរន ១៥.១៦៥ហុ ។ 

ាា�ងឆា ២០១២ រារដ ភិបដបនស�លម䴨ដអប�ឡដកាតធនិងាិ䴨នសន្ានជន�ិយគសាអប䴨នរន ១១លា�មហ៊អន �ដេ
ៃ�បុី䴨នរន ៨៥.៦៩៨ាហុ។ 

��ឆា ២០១២ាលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទាបន�សា េ䴨អះបវ ីុីឯានាបសា ដុសាអបបន䴨នរនា៤៣លា�ម
ហ៊អន។ា ុកងលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទា បន䴨លដារម�រិុ�មៃុ�ដេឯាទា䴨អះបវ ីុីសាអបបន䴨នរនា ១៥
លា�មហ៊អនទទរដប័តសៃា ដសិទ�ិ䴨ដននុស�សាអប䴨នរនា០៥លា�មហ៊អន។ 

ខ. ករណតិណតមឍ  តបម មវននសលវតយគ័ណ�ន 

ខ.១ាកាតមរននងិវតុៃមាថនជកតមាមិនជធ ី
- បន䴨អះតមរននងិវតុៃមាកានអនុរថនជកតមាមិនជធី��តមងាយថា ាាករ ដា䴨នរនា០៩ ងាយ 
- បន䴨អះតមរនកានអនុរថនជកតមាមិនជធី��ទីវដាបន䴨នរន០៩�ដេាា 
- បនលបអបលាសាអបដទ��ដកាាៃនកានអនុ រថនជកាា�ងលាបខ័ត� ថនជកតមាមិនជធីានិងាិ䴨នលបអេាយន័�䴨នរន០៣�ដេា 
- បនសលមបសលម�ដនិង�ាេប䴨�បេាសិកា ទល䴨នរន០២�ដេា ���ខុរបុ បងនិង�ខុរ�សេមរបា �ដេលបជន

បទថនជកតមាមិនជធីា�លកមគ�លៃងនរតប�䴨នា�ទសាADB-Grant. 0222-CAM/Component1:ាPFMRDs 

ខ.២ាកាតមរននងិវតុៃមាគ�លៃងភនិឌ្នធាា�ងនជសត័ាសាិមិ 
-បន䴨អះតមរននងិវតុៃមា�ដេកានអនុរគ�លៃង䴨នរន០៣ាបសងាកាាJICA, FIDR, ADDA  
-បន�ាេប䴨សិកា ទលាទស្នាិ䴨នសិាវាាិ䴨នលបអប�䴨នា�ទសឈាទង នងិកា�ាេប䴨ាទងឯាទាគ�លៃងសរយី ីកា

ប�ងរេុត�នកា�មសលៃបាអរកានជនិ�យគាា�ងនជស័តាសិាមិា�លកមគ�លៃងនរតប�䴨នា�ទសាបសងាកាាKOICA។ 
-បន�ាេប䴨សិកា ទលថា ាជុសិវ ីយ ីភលិាម�ឡដន�យបតឡលទុដនលាលីា � េុម្�ី ាី េតុប�នភិត័ានងិ 

យតាង�លឡះ��ាលមិុលប�ទសា�លកមគ�លៃងនរតប�䴨នា�ទសាបសងាកាាFAO។ 

ខ.៣ាកាសលមបសលម�ដកាា�ាេប䴨ប�ងរេុ ត�នទបី� រ�ាតន�លកមតអទ�ទ�សរសលៃបានជសត័ាសាិមិនងិទា 
-បនសលមបសលម�ដនងិសហកាជមរតទីលបាវជុនិងិនរាជុាិា�ងកា䴨អះសៃឧ សនធ នងិយិ�លឡះ�យបដជមរតទស ប័ន

េាយន័�ាបសរារដ ភបិដនងិៃុគលភិនឌ្នធឈាទង�េនងាិ䴨នុ �តេាកានងិកានអនុ រភលិាមត�៍ា�ដេាមិនជធាី(PBAs)។ 
ជារមដទ��ដតុដស�លម䴨បន លុ䴨ះង�ដេ�នះា គឣឺលស័ត�រតៃនកាុ ានឡលទយីថា ា ានាបសនតារដ ន ាធ

លុ䴨ជលាសរងានិងកាារមយ ងសាមិាបសម�នរី។ាា លុ䴨�នះសលៃបទិស��នអនុ របនរាកាជយដត័សលមបសលម�ដាតមរនានងិ
វត ៃុមាគ�លៃងានងបនរយលងងានិងតាដម៍កាាបតនសម�ទេុ ា� េុម្ី� ាី េតុប�េនិងលបសិទ�យានិង លុមតនកាាបសនតារដ ន
ាធ លុ䴨ជលាសរងាាា�ងសលមបសលម�ដាកាតមរនានិងកាវត ៃុមាគ�លៃងាឈងាា�ងលាបខ័ត� ជុិនិងនរាជុិ។ 

គ-កររវលវ 
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ជារមកាាសស ិុិាសិាមិលុតនបនយលងងនងិបនវប�ងរេនសមុសយធនជនមនអស្ នរប�䴨នា�ទសនិងនជធទី�សវ  
ៃនកា�ធ�េ�ងរុ�ាានានងិនជគ។ ត�ាាសស ិុាិសិាមិជ�សនធិកាៃនតនវកាៃនកា ានលគបលគង លបមលដ ានជគ 䴨ង
លាង នងិត䴨ាយតៃនទិនានត័សស ិុិាសិាមិ។ ដទ��ដស�លម䴨បនតមត�ាាៃន លុ䴨ះង�លកម៖ 

គ.១- ត�ាាតមរនបលាសាអបនងិនជគទនិានត័  
-កាលបមលដយ័ុពៃននិងាបតកាតធតមបកវ នតារដ ន�លកមងវទលាសរង នងិតមបកវ រជន ី�ខុវ តុដ

េាយនដ័កាាលបយន័�ទិនានត័សស ិុិាសិាមិ 
-តមរនកាាបងរប�ងរេន�ដ កាសិាមិា(ុ កលសតនាុ លននសវនងិាុ លនលបងា កាុ លន�� ង្ល នងិ ក䴨ិៃ�នរតធ 

� េុមី្�ធ�េកាវតុៃមា�ដេៃ�បុីរ អះ ទិនា�ដ បាជៃត�ដលបយឆា   
-តមរនយនិិុឱាវតុៃមា ានជគ នងិ�ធ�េាបតកាតធជលបយសវ ីយ ី�ដ្រនបងរប�ងរេន�ដលសតនា លុននសវ នងិា លុន

លបងានងិ ការម�្ ឆា ២០១២-២០១៣ ��តមបកវ រជន ី�ខុវទលឈងលប�ទស 
-ានជគនងិបាលទត�ដេទិនានត័ តុដបនបនតដាា�ងលបយន័��កិ䴨លុតនិ䴨នងិ��ប�ងផប ុ�ដេៃ�បុី ទិនា�ដ 

បាជៃត�ដ តុដបនលបមលដតមបកវ រជន ី�ខុវទលឈងលប�ទស 
-យនិិុ ឱវតុៃមានងិសិាវនជគទិនានត័ តុដបនបនបការ អះ កា លុននសវនងិលបង � េុម្ី�ធ�េកាវត

ុៃមា បនទិនុអដឱយ�ស្�ងលបយឆា តមបកវ រជន ី�ខុវទលឈងលប�ទស 
-តមរនទា�ភា�ងនងិ�លឡះធមិជុ ិ(រងសស� ុ ទានន សុ�ដ៍ិុ )ា��តមបកវ រជន�ីខុវនងិ�ធ�េកា��ប�ងផប ុ 

ទិនានត័តុដលបមលដបនា� េុម្ី�ធ�េកាតាៃ䴨ានងិនជគសាមិយកាាបងរប�ងរេន�ដ កាសិាមិា លុននសវនងិ ា លុនលបង។ 
សាមិយនងិដទ��ដកាា�នះ បន�ដិុ �䴨រជាបតកាតធាសិាមិ�ាេងរដសបវ ហធ��ជេលនខអទបកដត័      

ស�មរ䴨គាម��សនបុ�ី �ុជនតាាុ ដម�នរ ីាបតកាតធលបយឆា ានងិាបតកាតធយិ�សស�រតតកាមរត䴨នរន�ទេ  ុ នងិ 
�សេន�វសស ិុ ិាសិាមិលបយឆា ។ដ។  

គ.២- ត�ាា�ាេប䴨នជធទី�សវ�ងរុ ុក   
-�ធ�េកា�លេស�ារស䴨នរនភលមិ 䴨នរនលគ�ទា នងិ䴨នរនសកាគាលតមបកវ រជន ី �ខុវទលឈងលប�ទស � េុម្ី 

�តេាកា�ធ�េ�ងរុ សបងទិនា�ដលសតនា លុននសវនិងា លុនលបងឆា ២០១២-២០១៣ 
-�ធ�េទលមងបវ ីសតរាថា ាភលមិាសលៃបកា�ធ�េ�ងរុ សបងទិនា�ដលសតនា លុននសវនិងា លុនលបង 

-�ធ�េបវ ី�ភិះលគ�ទារ កលសតនាា�ងភលមិ តុដលុតន�ធ�េកា�លេស�ារសៃ䴨ុនឱសកាគាល បវ ីសតរា�ងរុ
សបងទិនា�ដ កលសតន និងទា ាាតុលត �តេាកា�ធ�េ�ងរុ សបង 

-�ធ�េកា�លេស�ារសលគ�ទាៃ䴨ុនឱតមលបយន័��កិលុតនិ䴨 � េុម្ីនអនុវកា�ធ�េ�ងរុសបងទិនា�ដលសតនា លុននសវ នងិ 
ា លុនលបងលបយឆា ២០១២-២០១៣ តមបកវ រជន ី�ខុវ  

-�ធ�េកាទាដ្ង�ដេសកាគាលតមលប�ភទលសតនា (លទដ ាកវ ដ និងធសន) ��មលដរដ នលស�ា ភលមិ នងិលគ�ទា និង
�តេាកា�ធ�េ�ងរុ សបងទិនា�ដលសតនា លុននសវនិងា លុនលបងឆា ២០១២-២០១៣ 

- �តេាកា�ធ�េ�ងរុសបងទិនា�ដ ក䴨ិៃ�នរតធឆា ២០១២ 
-ប�ងរេុ នងិតាៃ䴨ាទលមងសលៃប�ធ�េកា�ងរុ ាា�ងលបយន័��ទ្ិលុតន䴨ិ� េុម្ីតលស�ដាា�ងកាបនតដនងិនជគទិនានត័ 
-តបងត䴨ាទិនានត័មរត䴨នរន�េតមដរបបកវ រជន ី �ខុវ � េុម្ីជមលដរដ នលគះសលៃបលបយន័�យ័ុពៃនសស ិុិ

ថា ាជុ ិ
-ទទរដនអនុ រនលនគ�លៃងលបយន័�យ័ុ ពៃនុីាសិាមិជ�ដេាទី២ �លកមគ�លៃងលបយន័�យ័ុ ពៃនសនរិសអខ�ស្�ងឣទ៊ន 

ឧបុសមឧថនជក�រតរារដ ភបិដបអន 
- សហកាជមរតលាសរងត�នកា (ានជទ្ទស នជុិសស ិុិ) � េុម្សិីាវលទនលជននលននជធទី�សរ ា សលៃបកាគិុ គលា

គតនា�តេនាបសនជស័តាសិាមិ  GDP លបយឆា  នងិ䴨នរនលបជនទលឈងលប�ទស២៤រជនាី�ខុរ 
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- សហកាជមរតលាសរងត�នកាា(ានជទ្ទស នជុិសស ិុិ)ា�លកមការតឧបុសមឧឡលទថនជកបុិគយីរារដ ភិបដា
ងាកាាFAO នងិៃុគលភនិឌ្ ាា�ង �តេាកា�ធ�េ�ាានាសិាមិជ�ដេាទី១��លយះរជក䴨លាាម��ជឆា ២០១៣។ 
  ជារមសមុសយៃនកា�ធ�េ�ងរុ សបងទិនា�ដសស ិុ ិាសិាមិ �រតៃនការតឧបុសមឧឡលទយីរារដ ភបិដា បន
ាអរងឱុ �តេាកាា�នះ ៃនកាារា䴨�លមេនបតនសមនលនកាភិនឌ្នធប�䴨នា�ទសថីិល បនមរតាលមិុ។ ត �ុឈះជយ ងការ ីា៏
កា�ធ�េ�ងរុ សបង កាសិាមិ ��ៃនកា�សសសដកាាជ�ល䴨េន�ទេ  ុតុដមិនបន�ធ�េ�រតាតវ ��្ងល លុ䴨ជខ�ះះុ
ថនជក នងិធនជនមនអស្��ៃនាលមិ �ុ��កេត។ 

ឃ-ករ�រ្ �ិវិ តក  
រារដ ភបិដាម��ជបនទទរដទា ដថា � េុម្ីកុបនសតយលាលីាឲឱបនឆបា គលឺុតន�ធ�េកាភនិឌ្��ាា�ងនជស័ត

ាសិាមិឲឱបន�ដាន�រតទាលប�ទសាម��ជៃនលបជនគ�ល䴨េនជាសិាា។ាលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទាជ
ាាេាយន័�បនាតុថ កា�រដយ័ុពៃនទី�វាាសិ�ដជឣទិយុ៏䴨ម្ងតុដនងន�េុដកាភិនឌ្បករ រទី�វាា
នងិភន�េុដកា�ធ�េឲឱលប�សេា�កេងនជស័តាសិាមិ��ាម��ជ។ 

ត�ាាទី�វាាសិាមិា ៃននតារដ នត�នកានងិសស ិុ  ិ បនខិុខប�យរកាត�ាាទី�វា ាសិាមិ�រត�រដនលន�សវ     
សះនលយីា គ�ឺសវយ័ុពៃនទី�វាាសិ�ដ នងិកាភិនឌ្ទី�វាាសិាមិា� េុម្ីឲឱាាេាយន័�ៃនដទ�យទទរដបនយ័ុ ពៃន
ទី�វាលបមលដ និងានជគយ័ុ ពៃនលុមលុតនឈន�យដា នងិជបជលបយ។ា �សវយ័ុពៃនទី�វាាសិាមិនងរត�ធ�េឲឱីនយលបជ
ាសិាាបនលប�សេា�កេងានងិ� េុម្ីារម䴨តតាុដកាភិនឌ្�ស ដុាិ䴨នានិង䴨លដារមកុបនសតយលាីលា។ 

យ.១- ត�ាា�សវយ័ុពៃនទ�ីវាាសាិមិ:ា 
ាា�ងឆា ២០១២កាជយដត័ទី�វាាសិាមិាស�លម䴨បនាា�ងកាាាបសខា�នលសបតមទរ䴨ាាបសលាសរងាសិាមិសរ យីី

�្យ��វតយ័ុ ពៃនទី�វាាសិ�ដឲឱុ ដមលដរដ នភលមិ-យអា�រតបនយលងាី�សវាមិយី១៤រជន ី�ខុរ �េុដា២៤រជន ី
�ខុរ។ �សវយ័ុ ពៃនទី�វាាសិ�ដ�នះា លុតនបន�ធ�េកា�្យ��វតតមាតនា ១.ានជទឱ�䴨នរន៩ទស នតីធនងិទរាទស្នធ䴨នរន១ទស នី
តធា២.លយុរិបលុលបយតខាតុដបនត䴨ាលនថា ា ានលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរនងិ�នទទាលាសរងេាយន័���្ងលានិងងា
កាជុិានងិនរាជុិា៣.�គហទយ័ា (www.agriculturalmarketinformation.org.kh)និងា៤.��ជេទាជា្ា (SMS)។កាជយ
ដត័ទី�វាាសិាមិបនសហកាជមរតលា�មលបាវទរ ាភិនឌ្នធាសិាមិា នងិនបទ (CARD)ងាកា�ស្�ងនងិាសិាមិ 
(FAO) លបយាម��ជានងិងាកាាមិនជធី�ស្�ងឣ�ាយភិយ�លា (WFP)បន�ដិុ លយុិរបលុតមរនយ័ុពៃន ៃុមាលបយតខានងិ
លយុិរបលុសនរិសអខ�ស្�ងនិងឣ�ាលបុឧមសលបយលុៃីស។ 

យ.២- ត�ាាភនិឌ្នធទ�ីវា 
កាាទី�វាាសិាមិា បន䴨អះតមរននងិយលងងសមុសយម�នរីត�ាាទី�វាាសិាមិ�ខុរនងិ�បេានគាបតរ� ះបករ ដ 

�្យ��វត�សវយ័ុពៃនទី�វាាសិាមិុដាសិាា ឣីនាាុ ល䴨ជ៖ 
-បន䴨អះតមរនា នងិយលងងសមុសយម�នរតី�ាាទី�វាាសិាមិ�ខុរៃលយតនង  បនប តៃនត័ា ាយងយមាបុ បង 

ាយងឆា ងា�េធេទុាាាករ ដា�សេមរបាាយងធាាយងស� ាឺលយះនជ�ាលយះសីហនអ តតានាាយ ាុ�កះាអងាតាបាៃបដនិាឧុរាៃន
័ត សប ងតលុងាលា�䴨ះាាុ នគីារាមត� ដគីារានងិទ� ត�ាេង 

-បន�បេានគាបតរ� ះបករ ដជមរតឣីនាាដា អុបតនា䴨នរន០៥នគាា សវ ីយកីា�លបេលបស�សវា យ័ុពៃនទី�វាាសិាមិ
តមាតន SMS តុដៃនឣីនាា䴨លដារមសាអប䴨នរន៥៩នាាាា�ង�នះ�សរ ី䴨នរន៤០នាាតុដឧបុសមឧថនជក�រតងាកាាមិនជធី
�ស្�ងឣ�ាយិភយ�លា  WFP 

-បន�បេានគាបតរ� ះបករ ដសវយីីកា�លបេលបស�សវយ័ុ ពៃនទី�វាាសិាមិតមាតនា SMS ុដលា�មាសិាា�ដិុ
កបតនា䴨នរន០៥នគាា តុដៃនាសិាា䴨លដារមសាអប䴨នរន៩០នាាាា�ង�នះ�សរ ី䴨នរន៣៣នាឧបុសមឧថនជក�រតងាកាាមិ

ានជធ�ីស្�ងឣ�ាយភិយ�លា។ 
-�បេានគាបតរ� ះបករ ដ � េុម្បី�ងរេនសមុសយុដមលនីរទទរដបនប�ាត�ាាទី�វាាសិាមិទលឈង២៤រជនី �ខុរបន

䴨នរន០២�ដេាៃនសិកា កមសាអប៨៨នា ាា�ង�នះ�សរ២ី៦នា 



71 
 

ជារមត�ាាទី�វាាសិាមិ បនប�យរកាាទទរដបន�ជគ័ត លុ䴨ត�នកា�លឡងទអា។ ជយិ�សសឣីនាាា នងិ
ាសិាាៃន䴨កបឣាមិតធ䴨�េះ�សវយ័ុពៃនទី�វាាសិ�ដា តុដរតឲឱឣីនាា-ាសិាាទទរដបន䴨តលដខ�សជងមអន
នងិៃនបករ រទី�វាធទលលត។ា 

 

ន-ករនសលវតយ័ ងលបិ តុ បឍំិ  វិ រ ម 
- 䴨លដារមលបអ�រដ�យបដា �ដេាបតកាតធ វត ៃុមា�ហុអបះេដបាជទស ន បលងសលៃបា គ�លៃងរ ក��ស៊ល

ាបសលា�មហ៊អនាBaាRaiKompongាThomាAphivathCaoutchchoucco,ltdនងិលា�មហ៊អនាPhucHoaKompong Thom  
AphivathCaoutchchoucco,ltd តុដៃនទីតងលស�ាសនប�ាា�ខុរាយងធ 

- 䴨លដារមលបអ�រដ�យបដា �ដេាបតកាត៏វត ៃុមា�ដបះេដបាជទស ន បលង សលៃបគលៃងនជនិ�យគភិឌ្នធ    
ាមិតីរដ ន�កះសងវាបសលា�មហ៊អនាBroconាInvestmentាCo.,Ltd.ាៃនទីតងសស ិុ ���កះាអងា�ខុរលយះសីហនអា 

- 䴨លដារមនគាបតរ� ះបករ ដសរយីីកាវត ៃុមា�ហុអបះេដបាជទស នតុដបន�ាេបា ា 䴨�រតលាសរងបាជទស នា សហកា
ជមរតងាកាា American Friend Service Committee (AFSC) និងមជមត� ដាAppraisalាCenterាforាEnvionmentាandាាាាា
Engineering (ACEE) 

- 䴨លដារមនគាបតរ� ះបករ ដសរយីីា ASEAN ECOMIC COMMUNITY (For Cambodai) នងិនគាបតរ� ះបករ ដសរយីាី
Project Proposal Writing in ASEAN (For Cambodai) ��មជមត� ដបតរ� ះបករ ដាម��ជ-សិង�បលារ 

យ- នសលវតយមវនម�វបទ ម 
ជារមកាាត�នកា នងិសស ិុ ិគជឺ�សនធិកាងឱលាសរងាា�ងត�ាាកាា�ឡដន�យបតតអទ�ទ�សវ  ត�នកា�ស ដុាិ䴨ន 

នងិនជនិ�យគ។ កាានជគ�ឡដន�យបតតអទ�ទ�សវ  នងិកាាទងាមិនជធី នងិគ�លៃងកាានន ជបប� គនាះ � េុម្ី
ស�លម䴨បន�ជគត័ាា�ងនជស័ត។ ានាងមាាា�ងឆា  ២០១២ កាាាា�ងត�ាា�នះ ស�លម䴨បនដទ��ដដ៍លប�សេាជងឆា ានាង
មា និងតមត�នកាតុដបន�លឡងទអា។ ា៏បអតនវជមរតនងកាខិុខ�នះា �តេងា៏របកាលបរមនងិបប� ខាះល លុ䴨ជ ាង�ះ
ធនជនមនអស  ្តុដៃនសមុសយបាជបលាតធ និងម�ធ្បតសៃឧ ា�ធ�េកា តុ ដឈងស�នះឈមឈាងឱៃនការតឡលទយាា
េាយន័� � េុម្ីាអរងឱកាា�នះាកនតុៃនលបសិទ�ិយខ�សតថម�ទេុ។ 

ឆ- រវធមក 
-បនវាិ䴨នសហកាជមរតទស ប័ន នងិងាយេាយន�យ័និិុឱ�រះលទតទនស��្ងល ាា�ងុបននជនិ�យគសម្ឈនុី

�ស ដុាិ䴨ន តុដៃន�ឡដកាតធ នងិ䴨អះាិ䴨នសន្ជមរតលាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ នងិ�នទទ  
-បនរាអរងឱលា�មហ៊អននជនិ�យគសម្ឈនុី�ស ដុាិ䴨នា �ឡាយតមាិ䴨នសន្ត�នកា�មនិងកាតតនាបសលាសរង

ាសិាមិ ាអកា លបៃរ នងិ�នទទ 
-បនរកាសហកាជមរតងាយនរា� េុម្ីយនិិុឱ�ដេកាតាៃថាសម្ឈនយីលា�មហ៊អនុីសម្ឈន�ស ដុាិ䴨នតុដុដ

ាតុ�យដលុតនតាតថាសម្ឈន 
-បនរាអរងឱលា�មហ៊អនុីសម្ឈន�ស ដុាិ䴨នា�ធេ�ាEIA នងិ䴨អះបវ ីុ ីជុីឯានាបសាុ ដា䴨�េះលា�មហ៊អនកតុដយអបន�ធេ� 
-បនវ�ធ�េប䴨ន�ប្នាយ�ដេកា�ាេប䴨 䴨ងលាង លបមលដយ័ុ ពៃន  នងិទិនានត័គ�លៃង  តុដ�វដហាិ�ប្ឈន សហ

លបុបិុវកិាាបសៃុគលភិនឌ្នធ នងិ�លុ�មដាាតន䴨អះលុ�ុយនិិុ ឱ តមរន នងិវត ៃុមា  
-បនរាអរកានអនុ វ�សវយ័ុពៃនទី�វាាសិាមិរជន ី �ខុវ �ធ�េកានជគតាៃ䴨ាយ័ុពៃនទី�វាាសិាមិងឱកនតុដ៍

លប�សេា�កេង  � េុម្ី䴨ងលាងលយុវប័ិល លុបយតខ លបយឆា  ជមលដរដ នសលៃប�្យ��វតបនវុដលបជាសិាា��តមនបទ 
-បនវាអរកា�្យ��វតយ័ុ ពៃនទី�វាតមាតន�គហទយ័ា ទលាទស្ន ៏ ានជទឱ� នងិ�បះយអម�ខិុរប័ត នងិយនិិុ ឱតមរន

កាលបមលដយ័ុ ពៃនៃថាទី�វា��តមរជន ី  �ខុរ   នងិសិាវបប� ទី�វា   តុដ�ធ�េងឱៃនឥទ�ិយដុដកាតលបលប�ដ ៃុមា 
ាបស�ដិុ �ដ។ 
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36៥.៨.២-ននងរសយនសយតនន��តនយន  

ិ-ឍ�ុ្ ឍ 

យ.១. កក្គបរ្គ់ឯយសកនភ់យភចនកកទំនយរទំន់ 
− មអខកាដិខិុ䴨លដ䴨នរនា២៤០១ 䴨្បាលយមឈង�ាេប䴨ានិងបវតនដិខិុ�䴨របន䴨នរនា១២០៨ 䴨្ប 
− បនទនាទនងានិងប�យរតបបបទលនថា ាុានានិងម�នរាី �ុេម្ី䴨លដារមលបអាសនាិសីទានគាបតរ� ះបករ ដាា�នទិកា

សិកា ទលា និងទស្នាិ䴨វ��បា�ទស䴨នរនា ៧៣៨នាា ាា�ង�នះា ៩៥នា䴨លដារមលយ រកិាតធះងា �ដេឈាទងនងាិ䴨នសហ
លបុិប រុកិាជមរតងាកានរាជុាិ២០៥នាាឈាទងនងាិ䴨នកាឣទ៊នានងិា䴨នរនា២០៥នាាឈាទងនងាិ䴨នសហលបុបិ រុ ិ
កា�ទ�គីាយហអគី 

− បនសលមបសលម�ដ�ាេប䴨ការបយិាវាវងថា ា ាា នងិុកងទស បន័ា លយមឈងៃុគលភនិឌ្នធននយីាិ䴨នសហ
លបុិប រុកិាភិនឌ្នធានងិនជនិ�យគ�ដេនជស័តាសិាមិ។ 
 

យ.២.កកកងស៊នយសភយម�  
 បន�ធ�េជៃន ស�បះាា�ងកា�ាេប䴨ាិ䴨នលបអ䴨នរនា៣ា���ខ រុ�សេមរបា៖ 

− ាិ䴨នលបអ�ដេាទីា ៦ា ៃនបករ រកាាៃលយ�រេសងាមឣទ៊នា និងសនាិសីទសរ ីយីបករ រកាាៃលយសងាមា ឣទ៊ន
�ដេាទីា៣ាតុដបនលបលយ រ�េ��ៃថសទី១២ាុដៃថសទី១៥ាតខមិថអនាឆា ២០១២ 

− ាិ䴨នលបអ�ដេាទីា៣២ា ៃនគតនាមិកា�លុ�មបលម�ងសនរសិអខ�ស្�ងឣទ៊នា តុដបនលបលយ រ�េ��ៃថសទីា១៩ាុដ
ៃថសទី២២ាតខមថិអនាឆា ២០១២ 

− ាិ䴨នលបអ�ដេាទី៩ាៃនលា�មាានរទត�ុសឣទ៊នាតុដបនលបលយ រ�េ��ៃថសទី០៦ាុ ដៃថសទី០៨ាតខនជ䴨�ិកាឆា ២០១២ 
បនសលមបសលម�ដ�ាេប䴨ឯាទាា នងិប�យរតបបបទាា�ងកា�លុ�ម�ាេប䴨សិកា ទល�ដេាទី២សរ ីយីា ASEAN-Australia 

Development Cooperation Program (AADCP) និង ASEAN GAP project តុដ�លឡងនងា លបាយ��ធ�េ��ៃថសទីា ២៩ា
ុដា ៣០ តខ�មទាឆា ២០១៣ា នងិាិ䴨នលបអ�ដេាទី១០ា សរ ីយីបករ រលុ�ុ យិនិុ ឱឣទ៊នា �ដេ䴨តីឣ�ាតុដៃនលបភយយី
�ដិុ �ដបតលមបលម�ដ�ស�តទិ䴨ាតុដ�លឡងនងលបាយ��ធ�េ��ឆា ២០១៣។ 

យ.៣.កកកយសភ-ពណភយិម�រភ�រេពយ 
− បនសលមបសលម�ដឲឱៃនកាយិនិុ ឱា និង�រដ�យបដ�ដេខាមទាៃនាិ䴨នលយម�លយ�ងសរ យីីកាទិរ-ដាាផា សបរតាទនរិា

និង�សវេតិវាមិ��ុបនលយតុនា និងាិ䴨នលយម�លយ�ងសរ ីយីទនរិ ាីងកុាវងលយះរជត䴨លាាម��ជា និងទជាតា ដុ
សងាមនតិម�នេុកម 

− បនសលមបសលម�ដជមរតងាយនរេាយ័ន��លកមងវទលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទាាា�ងកាយិនិុ ឱ
តាសលម�ដឯាទាសរ ីយីជជ បត័� ន�䴨រានិងបវតន�េលាសរងេតិវាមិ 

− សលមបសលម�ដ�ាេប䴨ាិ䴨នលបអយិាវា នងិ�រដមុិ�ដេ�ស䴨ារលីេងសរ ីយីា  Workា Programា ofា theា Royalា
GovernmentាofាCambodiaាonាWTOាRequirementាandាRelatedាIssues 

− �ាេប䴨គ�លៃងស�តេ�លបេលបសថនជកតមាមិនជធីា P3 P4 ឆា ២០១៣ាសលៃបនគាបតរ� ះបករ ដឈាទងនងនជស័តាសិ 
-េតិវាមិ។ 

យ.៤. កកកសហ្បតភបត�ភកកជមកអ �់កកមភនែមនកដដ �ភិល 
− បនសលមបសលម�ដានងិយិនិុ ឱឯាទាសរ ីយីាិ䴨នលយម�លយ�ងនអន រុគ�លៃងសលៃប䴨អះហ សុ�ដះាវងលាសរងាាសិាមិ ាអកា

លបៃរានិង�នទទានងិងាកាមនិតមនារដ ភបិដនរាជុាិលយមឈងៃុគលភិនឌ្នធនន 
 

ដ.ា �ភិះងាកា �ភិះគ�លៃង ាតន�យដគ�លៃង 
ថនជកគ�លៃង 

USD EUR 

១ WildlifeាAlliance 
Southern Cardamom Forest Protection in the 
Southern Cardamom Mountain Range 

01.10.2012 
31.09.2015 7ា108ា605  



73 
 

២ ACIAR (AusAID) 
Improved Irrigation Management to 
Increase rice productivity in Cambodia 

01.01.2011 
31.12.2014 1ា068ា962  

៣ WCS 

“Seima” Protected Forest and Biodiversity 
ConservationាArea,ាMondulkiriាandាKratie 

01.01.2012 
31.12.2014 613ា000  

Tonle Sap Bird Conservation Area 
01.01.2012 
31.12.2014 188ា182  

Global Health Program,ាCambodia 
01.01.2012 
31.12.2014 707ា620  

Conservation and Landscape Management in 
the Northern Plain 

01.01.2012 
31.12.2014 1ា567ា200  

BatagurBaska Conservation Project 
01.01.2012 
31.12.2014 109ា935  

៤ HeiferាCambodia 
Improving Income and Nutrition through 
Community Empowerment (INCOME) 

01.07.2012 
30.06.2017 2ា581ា123  

៥ ADRA 
Enabling Household to Apply necessary 
CultivationាforាEconomicាDevelopment 

01.02.2012 
31.01.2015 278ា900  

៦ FAO 

Macro and Small Enterprise Development to 
Achieve Food Security,ាFoodាSafetyាandាSelf-
relianceាforាUrbanាPoorា 

Augustា2012 
Marchា2014 342ា000  

Fighting Financial Illiteracy among Poor 
Rural Household   

Julyា2012 
Juneា2014 314ា000  

Designing a Multipurpose National Forest 
InventoryាtoាSupportាReducedាEmissionាfrom 
DeforestationាandាForestាDegradationា
(REDD+) Mechanism  

Januaryា2012 
Decemberា2013 305ា000  

Emergency Assistance to restore the 
livelihoodាofាVulnerableាFarmingាFamiliesា
affectedាbyាtheាFloodsាinាtheាDistrictាofាPeaា
RangាandាSithorKandalាofាPreyាVeng 
Province,ាCambodia 

Februaryា2012 
Octoberា2012 300ា000  

Improving Food Security and Market 
LinkagesាforាSmallholdersាinាOtdoMeanchayា
andាPreahVihearាProvinces,ាCambodia 

Januaryា2012 
Juneា2015  4ា000ា000 

សាអប 14 គ�លៃង  15ា484ា527 4ា000ា000 

−  បន䴨អះយិនិុ ឱានិងវតុៃមាដទ��ដៃនកានអន រុគ�លៃងាបសងាកាាAFSCADRAាWildlifeាAllianceាAVSFនិងា
FIDR ���ខ រុ�កះាអងា�េធេទុាាយអងឆា ងាតតានានងិៃលយតនង។ 

− បនសលមបសលម�ដប�យរតបបបទនររគមនធ�សា េសអបនរទិរដ កាទា ាលនទីលបាវប�䴨នា�ទសបា�ទសា ទា ា�ដខា
ONG សលៃបាថតនរាានងិមលុ លាបសងាកាមនិតមនារដ ភបិដាបនរនអសវាតនៃនកា�យគតដឡា ាវងរារដ ភបិដានងិ
ងាកាមនិតមនារដ ភបិដនរាជុ។ិ 

 

យ.៥. កកសហ្បតភបត�កកេទាគីីរហគី 
− បនសលមបសលម�ដប�យរតបបបទា ឯាទា�សា េសអដិខិុ ាីងតុន�ាតនកាលនថា ា ានលាសរងា ថា ាុាននតារដ នា

និងថា ា ានកាជយដត័䴨នរនា៦០ា䴨្ប 
− បនទទរដរបយិាវកាាជមរតៃុគលភនិឌ្ារមៃន៖ាសហគមនធាឺ់អបាបអនាទជាតា ដុ�បាាអស្ាទជាត

ា ដុហា�ីតាល�ទរ ដាីឥក� ាគអតតន់ុ ាសហា ដុឣ�មាជាាបរងាទជាតា ដុតីាាទជាតា ដុតសបីា ទីា ាាសហលបុបិ រុកិា
នរាជុិបអនា  (JICA) ឣរ់បារម�មរ់ីុាទជាតា ដុសហយ័ន�នី�ហ្ារយ ាទជាតា ដុាល�ាា់ លយមឈងជមរតឯាគាា ដុទលុ
លបយាម��ជាារមៃន៖ាឯាគាា ដុទលុ គអតបាលយះរជក䴨លាឣរ់បទីលឌីសានិងទជាតា ដុលបជធបិ�ុតឱាល�ា។់ 

− បន�ាេប䴨ឯាទាគាលនជប� បនបល័ុភលុ ឡមនមត័ជមរតគាា ដុបដលុ�ុ យិនិុ ឱគអតយា ធិកាាិ䴨នា និង䴨តរ កីស័ា 
ៃនទជាតា ដុលបជៃនិុ 䴨និា ឯាទាយីហាាម��ជាា�ងកាឡលទលប�ទសបអនា បនរជសៃិាា IWC �ស䴨ារីលេងនអ
សវាតនៃនកា�យគតដឡា សរ ីយី�ដិុ ាមិាសិាមិតមា䴨ិនសន្ាាា�ងលាបខ័ត� ាACMECSឯាទាសរ យីីទាលប�យនធៃនកា
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䴨អះហ សុ�ដះ�ដេា Agreement EstablishingtheាInternationalាFundាforាAgriculturalាDevelopmentា(IFAD)�ស䴨ារី
លេងឯាទាសរ ីយីា 2012ាCountry PerformanceាAssessmentាាបសាADBនិង�ស䴨ារីលេងនអសវាតៃនកា�យគតដ
ឡា សរ ីយីាាិ䴨នសហលបុិប រុកិាប�䴨នា�ទសានិងនជទ្ទ�សរាា�ងនជស័តាសិាមិាាវងាម��ជានិងបងកា �ុស។ 

− បន䴨អះបវ ីគ�លៃង   “Forest  Restorationា andា Establishmentា ofា Forestា Research Facilities” តុដ
ឧប សុមឧថនជក�រតទជាតា ដុាល�ា់ា និងបវតនគ�លៃងស�តេសរ ីយីា “Soil/Land Management Land Use  
Mapping andាAgriculturalា Zoningា forាSustainableាAgriculturalាProductionា inាCambodia”ា �េទីា ាាសហ
លបុិប រុកិានរាជុាិល�ា ់

− បន䴨អះហ សុ�ដះ�ដេនអសវាតៃនកា�យគតដឡា 䴨នរនា ៤ា ាវងលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទា នងិ
លប�ទសាទស បន័ៃុគលភិនឌ្នធា៖ 

ដ.ា នអសវាតៃនកា�យគតដឡា  ជមរត 
ថនជក 

កដបាជ�䴨�ទ 
US$ Au$ 

១ 
DesignាContractាforាtheាProjectាofាAgriculturalា
Laboratory Building China   July,ា2012 

២ 

ManagementាofាtheាEmeraldាTriangleាProtectedាForestា
ComplexាtoាPromoteាCooperationាforាTransboundaryា
Biodiversity ConservationាbetweenាThailand,ាCambodiaា
and Laos (Phase III)   

ITTO,ាThailand 2ា051ា039  May,ា2012 

៣ 
DomesticាandាInternationalាMarketាDevelopmentាforា
High-valueាCattleាandាBeefាinាSoutheastាCambodia Australia   317ា310 12ាAprilា2012 

៤ 
Market-focusedាIntegrated Crop and Livestock 
EnterpriseាforាNorthwesternាCambodiaា Australia  551ា848 13ាMarchា2012 

សាអប 2ា051ា039  986ា158  
 

ខ- រវធមក 

បនរភិនឌ្សម សុយា �ុេម្នអន រុុរនទីឲឱកនតុៃនលបសិទ�យាា�ងកាសហកាា សលមបសលម�ដា យិ�លឡះ�យបដ
ជមរតងាយនរ �លកមងវទលាសរងាសិាមិាាអកា លបមរានិង�នទទាលាសរងាទស បន័េាយ័ន�ាងាកាមនិតមនារដ ភបិដ
នរជុាិ លប�ទសា ទស បន័ៃុគលភិនឌ្នធាា�ងភនឌ្នធនជស័តាសិាមិតមទិស��ា និងត�នកាតអទ�ទ�សរ ាបសលាសរងាសិាមិា
ាអកា លបៃរានិង�នទទាា៏ុល䴨ជរារដ ភបិដ។ 
                                            

37៥.៨.៣-ននងនរកននកដល  

ិ. ឍ�ុ្ ឍ 

 ឆា ២០១២�នះា�រតនអនុរតមាមិនជធនី�យបតាបសរារដ ភិបដានងិទិស��កាាាបសលាសរងាសិាមិា
ាអកា លបៃរា នងិ�នទទា បនខិុខប�យរុរនទីយ ងសាមិ�ដេកា�ាេប䴨និង䴨រ䴨ាឯាទា�្យ��វត䴨្ប�ឡដ
កាតធ��្ងល៖ 

ា.១. ត�ាា�ាេប䴨ទទរដដខិិុ 䴨លដនងិ䴨រ䴨ាឯាទា  
 - ទទរដយទីស ប័ននន  សាអប䴨នរន៤.២៥៥䴨្ប 

 -ទទរដយងាយ�លកមងវទ សាអប䴨នរន៤.២៦៣䴨្ប  
 -ទទរដយរីជនាី�ខុរ  សាអប䴨នរន ១.៨០៥䴨្ប 

ា.២ ត�ាា䴨អះដខិិុ �䴨រ 
 -បវតន�េលាសរងទស ប័ន��្ងលាងាយ�លកមងវទរជនាី�ខុរសាអប䴨នរន៩.៧១៩䴨្បា 

 -�ស䴨ារសី�លម䴨ានិងលបកស សាអប䴨នរនា៥៩០ 䴨្ប 
 -ថុ䴨មាងានិងតបងត䴨ងតមងាយ�លកមងវទ សាអប䴨នរនា៥១១ 䴨្ប 
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 -បវតនដខិិុបទរដ ន䴨អះាា�ងរាិ䴨ន សាអប䴨នរនា១០ 䴨្ប 

ា.៣-កាាសនវសិអខ នអនុវនដ៍លប�សេាុល䴨ជ  

-�ភជ�នមាយងាយ�លកមងវទ សាអប䴨នរនា៣.៥៩០ នា 

 -�ភជ�នមាយនរាលាសរង  សាអប䴨នរនា៣៤២ នា 
 -�ភជ�នមាយាីរជនាី�ខុរ  សាអប䴨នរនា៤៧១ នា 
 -�ភជ�នជុិថិន   សាអប䴨នរនា៥.៣៥០ នា 
 -�ភជ�ននរាជុ ិ   សាអប䴨នរនា៥៤ានា 

ខ. នសលវតយមវន�័ ណណ  

ជារមកាាាិ䴨នកាា ដុបដាបន �តេាកាលបលយ រ�េយ ងាដលនានងិលបាប�រតលបសិទ�យដ៍លប�សេា។ 

គ. រវធមក 

 - បតរ� ះបករ ដធនជនមនអស្ាឈងត�ាាា ដុបដាត�ាានរានងិទបា�ទស 

  -បនរយលងងលបសិទ�យកាាា ដុបដា នងិកាាលគបលគងា នងិតបងត䴨ាបវតនដិខិុទា មតមតបបបទា ដុបដងឱ
បនឈន�យដ�នល។ 

 

38៥.៨.៤-នន�យនងៃិងងនងៃិ 
ាា�ងឆា  ២០១២ �នះ កាានីុ ាិមិាសិាមិ បន�ផរ ុ�ដេសាមិយ លុ䴨ះង�លកម ៖ 

-យលងងកាលគបលគងកា�ធ�េឣនីាមិសៃឧ ាាសិាមិ តមាតនកាលុ�ុ យនិិុ ឱ���យដន䴨លដត䴨ាយតនិងតមរន

លុ�ុយិនិុឱជលបយ ុដសាមិយ�ធ�េឣីនាមិដា អុ ដារតសៃឧ ាាសិាមិ��លគបមលដរដ នរជន ី�ខុវ   

-យលងងតនវកាលគបលគងសៃឧ ាាសិាមិនីុ ិាមិាសិាមិរជន ី�ខុវ � េុម្ីាអរកានអនុវ䴨្ប កា�ដេាាយស

លបសិទ�យកាលគបលគង និងនអន វុាមិនជធី�្យ��វតុដលគបមលដរដ នរជនី �ខ វុ នលនកាតដ ងត�ាា ប�䴨នា�ទស 

នងិដិខិុបទរដ នគុតិអុវេាយន័�។ 

ិ-ឍ�ុ្ ឍ 

ា.១-កាាឣីនាមិសៃឧ ាាសាិមិ  
  -ដិខិុនអប� ុ�ធ�េឣីនាមិសៃឧ ាាសិាមិលុតនបន�រដលន២៧លា�មហ៊អន 
  -ានជប� បនបលុបបវ ាបវ ិកសៃឧ ាាសិាមិលុតនបន�រដលន១២០លា�មហ៊អន ាា�ង�នះ 䴨នរន១៩៩៣មអខ ីាសិាមិ
䴨នរន៤០០មអខាថា ាសិាមិ䴨នរន៩៦៧មអខា䴨តីសុ�䴨នរន២៨០មអខ បសអងសថា䴨នរន៣២២មអខានងិលឡបយល䴨នរន២៤មអខ 
  -លបា䴨តលដទទរដបនយី�សវាមិ䴨អះបវកិសៃឧ ាាសិាមិាាាតុដបនបង䴨លដថនជកាុ ដ䴨នរន២៩៨,៩៥០,០០០�ាេដ 
 -ដិខិុនអប� ុឲឱន䴨លដសៃឧ ាាសិាមិា លុតនបន�រដលន១២៦លា�មហ៊អនាា�ង�នះ䴨នរនា ១៥៦មអខ លុ䴨ជា ី

ាសិាមិ䴨នរន៧០១.១១១�តនា ន�䴨រាីសិាមិ䴨នរន ៥.០០០�តនា ថា ាសិាមិ䴨នរន ១១.៧៤៥�តនា 䴨តីសុ�䴨តី
បតនសម䴨នរន ៤០០.០៩៥�តនាបសអងសថ䴨នរន១.៨០៤�តនាយល ក䴨នរន ១.៩៨៩�តន នងិនុស�ជុអ� េុមសលៃប�ដិុ
លទ�បេាា䴨នរន៤៥៨មអខ 
 -មលដរដ នឣីនាមិដា អុដារតសៃឧ ាាសិាមិរជនាី �ខុរា 䴨នរន៥,៣៣៥ាតនាងាា�ង�នះ មលដរដ នៃនដខិិុ
នអប� ុបន䴨នរន៤,៦៤៤ាតនាងា�សិេនង៨៧%នងិមលដរដ នឡិនដិខិុនអប� ុ䴨នរន៦៩១ាតនាងា�សិេនង១៣%។ 

ា.២-កាានីុ ាិមិាសាិមិនងិ�្យ��វត䴨្បាសាិមិ៖  
 -ភិនឌ្នធដខិិុបទរដ នគុតិអុ រាា�ងលាសរងបន䴨នរនា១២䴨្ប ាា�ង�នះ �ស䴨ារីលេង䴨្ប䴨នរន ០៤䴨្បា�ស䴨ារ ី
លេងលបកសា䴨នរន០៨䴨្បានងិយនិិុ ឱានងិ�រដមុិ�ដេដខិិុបទរដ នាា�ងនងិ�ល�លាសរង 䴨នរន៣២䴨្ប 
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 -ភិនឌ្នធដខិិុបទរដ ន䴨្បេាយន័�កាលគបលគងសៃឧ ាាសិាមិ៖䴨្បសរ ីយកីាលគបលគងថា ាសិាមិនងិាីសិាមិ 

䴨្បសរ ីយីកានអម័ុតដលយមឲឱលយះរជក䴨លាាម��ជ䴨លដារមាា�ងនអសប� ា Rotterdam សរ ីយី នីុ ិនជធៃីនកាតដ

លយម�រដយ័ុពៃនជមអន䴨�េះទាជុអគីមី នងិថា ាសិាមិ�លឡះថា ាាា�ងេតិវាមិនរាជុ ិ បទរដ ន គុិតអុ រ�លកម

䴨្បសរ ីយីកាលគបលគងថា ាសិាមិនងិាីសិាមិ បទរដ នគុតិអុរ (លបកស) តុដបននអម័ុ�រតលាសរងាសិាមិ ាអកា  

លបៃរានងិ�នទទ នងិបទរដ នគុតិអុ រតុដបន�ាេប䴨ារ䴨នងិាយអង �តេាកា ាីងកាយនិិុ ឱ 

 -កាា�្យ��វតាបា�ានងិកាបតរ� ះបករ ដាា�ងកាលគបលគងសៃឧ ាាសិាមិ៖ 

• �ាេប䴨សិកា ទលថា ាជុិ䴨នរន០១�ដេា � េុម្�ី្យ��វត䴨្បសរ ីយីកាលគបលគងថា ាសិាមិនងិាីសិាមិ ��

រជនភីា�យរា �រតៃនសិកា កម䴨លដារមសាអប䴨នរនា ២៥៣នា នងិ�ាេប䴨សិកា ទលថា ា�លកមជុិ

䴨នរន០៤�ដេាា ា � េុម្ី�្យ��វតនលន䴨្បសរ ីយកីាលគបលគងថា ាសិាមិនងិាីសិាមិ���ខុរ䴨នរន០៩ តុដ

ៃនាា䴨លដារម䴨នរន៨០០នា 

• លបអ�្យ��វតនងិតតនសរ យី ី នីុ ិនជធនីងិកាុលមតនាា�ងកា䴨អះបវ ី�កេងនជរនងិកាុលមតនដិខិុនអប� ុាា�ង

កា�ធ�េេតិវាមិថា ាសិាមិនងិាីសិាមិាាតុដៃនសិកា កម䴨លដារមសាអបា䴨នរន១២២នា  

• �ធ�េកាតបងត䴨ា�សេន�វ䴨្បសរ ីយី កាលគបលគងថា ាសិាមិនងិាីសិាមិុដថា ា ានលាសរងងាយ

�លកមងវទលាសរងមនបាីាសិាមិានងិទលរជនាី�ខុរលយមឈងលាសរង ទស ប័នេាយន័�សាអប䴨នរនា២.១៩០ 

ា្ដ 

• សហកាជមរតមនបីាាសិាមិ�ាេប䴨នគា នងិ�ធ�េជលគតឧ�ទបសនមាា�ងនគាបា�សមុសយ ានជជវ នីន ុដឣីនាា 

ដា អុដារតសៃឧ ាាសិាមិា��ាា�ង�ខុរ䴨នរន១២�ខុរា�សិេនងា១៧នគាាតុដៃនឣីនាា䴨លដារមសាអប䴨នរន

១,៨៧១នា 
• �ធ�េសិកា ទល�្យ��វតនលនដខិិុបទរដ នគុតិអុរេាយន័�កាលគបលគងសៃឧ ាាសិាមិុដឣីនាាដា អុ 
ដារតា �ដេយអ䴨នរន១២៧ាាាា�ងលស�ា䴨នរន៩៧ាាតុដៃនសិកា កម䴨លដារមសាអប䴨នរន៨,៩៧៧ នា។  

ា.៣-កាាលុ�ុ យិនិុ ឱនងិនអនុរ䴨្បាា�ងកាលគបលគងសៃឧ ាាសាិមិនា 
 -បន䴨អះលុ�ុយនិិុ ឱកាន䴨លដសៃឧ ាាសិាមិ៩៥លា�មហ៊អនាបនន䴨លដ១៤៤ាាតី និង�សា េសអានជជនកាទត� ាមិ䴨�េះ
លា�មហ៊អន䴨នរន៣៧លា�មហ៊អនាាា�ង�នះ លាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទាបនស�លម䴨�䴨រដខិិ លុយៃន䴨នរន១៩លា�ម
ហ៊អន �រតតកា䴨នរន១៨លា�មហ៊អន�ទេុ លាសរងស�លម䴨�កះ�វ េរមាទទរដ�ស䴨ារីតតននងិបទបបវ ា ា � េុម្ីតា
ុលមតនាហអសាា�ងកា�ធ�េឣីនាមិសៃឧ ាាសិាមិា 
 -លុ�ុយនិិុ ឱមលដរដ ន�ធ�េឣីនាមិដា អុដារតសៃឧ ាាសិាមិាា�ងរជន ី �ខុរា នងិកា�លបេលបសសៃឧ ាាសិាមិ 
�ដេុីសម្ឈន�ស ដុាិ䴨ន��ាា�ង�ខរាយងធនងិ�ខុរាុនគីារ 
 -កានជជនកាតធ䴨�េះបទ�ដិេស៖ា (១)-�ធ�េាិ䴨នសន្បជបបទ�ដិេស䴨នរន៣២ាាតី (២)-�ធ�េាិ䴨នសន្តា
ុលមតន䴨នរន៦៦៣ាាតីា (៣)-�䴨រដិខិុលយៃន�រតមនបាីាសិាមិ䴨នរន២៤ាាតី (៤)-បវតនសតអ�ាាង�េុអលកា
០១ាាតី�សា េសអានបលសនុស�តងជសម្ុរិា ដុា (៥)-�䴨រដិខិុលយៃន�រតលាសរង䴨នរន០៩ាាតី 䴨�េះឣីនាា
០៤�ខុរា នងិ(៦)-ពុទអាជប�ករ ះឣសនានុស�តងបទ�ដិេសមរត䴨នរនៃន៖ា ថា ាសិាមិ䴨នរន២១៩ុប 䴨នរន២៥៤
ានប និង៥០លបបាីបបន䴨នរនា៣៨ុបានងិាីNPK䴨នរន៤៤បន។  

ា.៤-䴨តលដនងិថនជកឆា ២០១២ 
 -លបា䴨តលដបនយីាៃលម�សវាមិ䴨អះបវ ិកសៃឧ ាាសិាមិា䴨នរន២៩៨,៩៥០,០០០�ាេដ  
 -ថនជក䴨កតសលៃបគ�លៃងថនជកា ដុាP3-P4 ៃន៖ាត�នកាថនជក䴨នរន ១២៦.៧៦០.០០០�ាេដា䴨កត
ជាតសរង䴨នរន ៨១.៤៤៩.០០០�ាេដ។  
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ខ- នសលវតយមវន�័ ណណ  

  �ឈះជយខ�ះះុាា�ងកាលគបលគងសៃឧ ាាសិាមិ ត �ុ�ៃន�សសសដ���កេត បអតនវយ�ាន�ដាន 䴨�េះមអខ
បន�ធ�េងឱៃនកាតលបលប�ដ�ល䴨េនាា�ងកាលគបលគងសៃឧ ាាសិាមិប䴨ន�ប្នា តុដបនាប� រនលនកាខិុខុ៏ សាមិាបសងាយ
នីុ ិាមិ ាសិាមិានាងមាាា�ងកានះ�ដេរដឧបសគា នងិយខ�ះះុ។ ដទ��ដ�នះនងបងរនលនយសអទិ ដុនិិតមសលៃបងា
យ ងឱបនវ�បសាាមិាបសខា�ន�េមអខ�ទេ ាុហលុ ទទរដបន�ជគ័តលសបតមទិស��ាតុ។ 

គ- រវធមក 

 -បនរសិាវ�ាេប䴨បទរដ នគុតិអុរ�លកម䴨្បសរ ីយីកាលគបលគងថា ាសិាមិនងិីាសិាមិាសលៃបាមិនជធីនីុ ិាមិឆា
២០១៣ានិង�លុ�មរា ាីងកាយិាវនិងយនិិុឱស�លម䴨នលន�ស䴨ាវីលេងបទរដ នាគុិតអុ រតុដនតារដ ននីុិាមិាសិាមិ
បនសិាវ�ាេប䴨ារ䴨ាា�ងាឆា ២០១២ានាងមា 
 -បនវនអនុរនីុិនជធីា និងយលងងសមុសយាា�ងកានអនុរនអសប� ា់លថឺរមសវ ីយីា នីុិនជធៃីនកាតដលយម�វដយ័ុពៃន
ជមអន 䴨�េះទាជុអគីមីនិងថា ាសិាមិ�លឡះថា ាាា�ងេតិវាមិនវាជុិ 
 -បនវនអនុរាមិនជធ�ី្យ��វតថា ា�លកមជុិនិងថា ាមលដរដ ននលន䴨្បសវ ីយីកាលគបលគងថា ាសិាមិនងិីាសិាមិា
�រតតា䴨ិុរទអារា䴨�េះ�ខុរ�ឡដ��ានងិលស�ាាលា�ងា䴨តអះ�ខុរ�ឡដ�� 

-បនវយលងងសមុសយមនបីាយិ�ទធនធនជគគអតយាីសិាមិា � េុម្ីនជគទាជុអ�លហនធសន��ាា�ងីាសិាមិា
តុដជទាជុអបងរ�លឡះថា ាសលៃបកា�សា េសអ䴨អះបវ ីីាសិាមិ 
 -បនរសលមបសលម�ដាា�ងកាប�ងរេុសៃគមេតិវាាសៃឧ ាាសិាមិាម��ជា (C.A.M.T.A) � េុម្ី�ដេាាម�សកា
សលមបសលម�ដ និងាិ䴨នសហកាាវងលា�មហ៊អនេតិវាមិសៃឧ ាាសិាមិាាជមរតលាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ នងិ�នទទ 
និង�ដេាាម�សកា䴨លដារមាបសសៃិាសៃគមាា�ងកានអនុរលាមសីដធមពាា�ងេតិវាមិសៃឧ ាាសិាមិ 
 -បនវកាយលងងសមុសយាបសងាយនីុ ិាមិាសិាមិរជន ី �ខុវ តមាតនកា䴨អះ ាន�ធ�េធកិាាិ䴨ន ហ�ា
�ុកាាានិង�វដបទយិ�ទធនធនអនុវុដម�នវី��មលដរដ ន�រតផប ដ។  

 
 

39៥.៨.៥-នន�ននងនរក�និ ងវ�ងៃិតផកងន ៃិ   

ិ-ករេវកិវយប   

ក.១.កសកបបភ្ករ រ 
-䴨អះលុ�ុយនិិុ ឱលុ�ុយនិិុឱ�ដេកាាលគបលគងដ�ិុាមិនិងបសអយ្បដ លុ䴨ជ�ខុរាាយងយមាាករ ដាលា�䴨ះា

លយះនជ�ាាៃលយតនងាាុនគិារាសប ងតលុងាទ� ត�ាេងាតតានាឧុរាៃន័តានិងរជនភីា�យរ 
-䴨អះលុ�ុយនិិុ ឱនិងលទនលជនបុអយខត� ាុ ដបដដ�ដ�ខុរាុ នគិារនិងបុអយ��មនបីាាសិាមិ�ខុរលយះនជ�ា 

និងាាតីបុ�រេាតុដជនុ ស�តងបទ�ដិេសៃលយ�រេ��ខត� ាុ ដបដៃលយ�រេ�ខុរាយងឆា ង 
-䴨អះលទនលជនបតរ ងាបស កងឣីនាាដ�ាេថា ាសិាមិ នងិលុ�ុ យនិិុ ឱ�ដេកាាលគបលគងត�ាានីុ ិាមិៃនមនបាី

ាសិាមិ�ខុរតតាន 
-䴨អះលុ�ុយនិិុ ឱទីតងុីសលៃបទងសងទា ាកាត�ាាាុ ដបដៃលយ�រេ���ខុរតតានា ា និងយលងងកាុ ាននងិកា

លគបលគងាបសមនបីាាសិាមិ�ខុរៃលយតនង 
-䴨អះលុ�ុយនិិុឱមនរីាាសិាមិេាយន័�ជមរតលបជយដាុ ដសស ិ �ុ�ភលមិធាងាសរ ុាក�ល�ាលា�ង លុនតាន 
-䴨អះយលងងកានអនុរ䴨្បនិងទបទរ ុកាកបរនុីៃលយ លុ䴨ជ�ខុរាសប ងតលុងនិងាុនគិារ 
-䴨អះលុ�ុយនិិុឱលទនលជនកាន䴨លដលុីា់សយីលប�ទស�នេុ កម  
-䴨អះ䴨លដារមនគាបតរ� ះបករ ដសរយីា ាិ䴨នលយម�លយ�ងសរ យីីា ាបងប�䴨នា�ទសេតិវាមិា នម័តនិងភលុ ឡមនម័តា

(SPS)ានិងទី�វាាសិាមិនរាជុិា���ខុរតតាន 
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-䴨អះយលងងកាាុ ាននិងលគបលគងម�នរីរកាាបសមនបីាាសិាមិ�ខុរលយះនជ�ា 
-䴨អះយនិិុ ឱកា�ាេប䴨សហគនធ�នទទា���ខុរាាករ ដាតតានាៃលយតនងានិងាយងយម។ 
-䴨អះយលងងកាាុ ានលគបលគងាបសខត� ាុ ដបដដ�ដៃលយតនង 

ក.២- ូទ�ផូករ រ 
-បនយលងងានិង�ធ�េកាតតនុដត�ាា�ដិុ ាមិានិងបសអយ្បដ�ខុរានិងម�នរ�ីដិុាមិានិងបសអយ្បដឲឱតា䴨ិុរ

ទអារា�ដេកាាសុរពុរដ ន និងយុនជជនកា ��តមបករ �ខុរមរត䴨នរន ារមៃន�ខុរាលា�䴨ះាសប ងតលុងានិង�ខុរាុ នគីារា
លុ䴨ជ៖ា បប� នម័តសុរពុរដ នលុតន�ធ�េជ�ាេងរដៃថសឲឱបនទ៍ុដ៍នងិលុតនបរថា ា TH4 សុ�លុតនបា ងទអាឲឱ បនលគប

䴨នរនយីា១២-២៤ា�ៃ ង�េតម�ឡដកាតធប�䴨នា�ទសាតុ�ទេបនអប� ុឲឱតា�េយិព  ុលុ�ុយនិិុ ឱនម័ត  
សុ�ទ䴨ានិង�ដិុ�ដៃន� េុមា�តេុយីសុ� និងដអបបបុកាយិពុសុ�តម�បះា����ល�សុរពុរដ ន។ 

-ាអរត�ាា�ដិុាមិនងិបសអយ្បដប�ងរេនកាខិុខលបមលដ䴨តលដយីនជស័ត�ដិុាមិនិងបសអយ្បដ �េតម ដទ�
យជាតសរងាជយិ�សស��តមសុរពុរដ នតមលា�ង-លស�ានីមរតល 

-តស�ងាាៃុគលនជនិ�យគ�ដេសុរពុរដ នា �ធ�េយ ងកឲឱៃនលគបទីលបអនលស�ាា � េុម្ីភនបបុឈងលស�ងនលនកា
�ធ�េឣីនាមិយិពុសុ�តម�បះ  

-លុតនយលងងកាតតនុដលា�មលុ�ុយនិិុ ឱតុដមនបីាាសិាមិបនយុតង�នះា ឲឱនអនុ រឲឱបនមអងៃ ុ�ដេកាា
លុ�ុ យនិិុ ឱនិងប�រ បបទ�ដិេស䴨ដនសុ� ជយិ�សស���ខុរាករ ដា�លេះាា�ងាាតី ៃុមាលតាទ䴨ាស��លប�ទស�នេុ កម
ឈបជង��ាម��ជ�នះលតា�នេុ កមាឣ䴨នងហលា䴨លដមា�ទេុ ា។ 

-ប�ងរេនកាលបមលដ䴨តលដ��តមសុរពុរដ ន     ជយិ�សសគ䴨ឺតលដយីាៃលមលុ� យុនិិុ ឱនម័តសុ�តស ា្�ឡលាបីា 
-កាានជនិ�យគ�េ�ដេាសិរដ ន䴨ិន មសុ�  (�ឡា លាបី)ា ឲឱបន�ល䴨េន នងិប�ងរេនកាយាថា កាេាងសឺុ�លនាសិាា � េុម្ ី

រតាអរ�ដិុ ាមិសុ�ៃនយាារា䴨�លមេន ជយិ�សសាអរ នងិៃននជជនកា 䴨�េះសុរពុរដ នៃនលទបា នងិនីុិនជធៃីនកា
លុ�ុ យនិិុឱនម័តសុរពុរដ ននម័តសុ� និង�ដិុ �ដសុ�ា និងយនិិុឱ��ាតនាងងសឺុ�េហនន�ាេុៃន�កេងជ
តថ�ហុអាា�ងាុ លននសវា 

-បនយលងងកាាុ ដម�នរ�ីដិុ ាមិ នងិបសអយឱបដតុដលបយកា��តមទីសុរពុរដ នាា�ង�ខុរា ឲឱ�ធ�េកាាុលត
សស ិុិសុ�យិព ាុ   �រតៃន�សេន�វាុលតសុ�䴨លដ និងសុ�យពិ លុបយៃថសឲឱបន䴨្សលសានិង�ធ�េកាលសលត�ដេទ䴨ឲឱ
បនលុមលុតនតមគាលលតថីិា� េុម្�ី䴨េសវងកាតាសស ិុិសុ�យពិុតមៃន សទីសុរពុរដ នាតុដនឲឱបុ䴨តលដយាីៃលម
�សវាមិលុ�ុយនិិុឱនម័តសុ� និងទ䴨។ ជមរតឡា �នះ    លុតនតតនៃន សទីសុរពុរដ ន�ាេប䴨ាតនាងទីសុរពុរដ ន ឲឱ
ៃននម័តដ៍បតនសម�ទេុ ានិងបរថា ាTH4 យ ងុិ䴨䴨នរនា១ ុ ងាាា�ងមរតសបរ ហធ។ 

-បនសលមបសលម�ដជមរតឣជជ ធា�ខុរា� េុម្ី��បាាាិ䴨នកាលគបលគងសុរពុរដ ន ឲឱមាសមុសាិ䴨ននរ�ដិុាមិ
និងបសអយ្បដនជរលសបតមខាមទាៃននអលា ឱ�ដខា១០៨ានលា.បាា䴨អះៃថសទី ២៤  តខ សី�ាឆា  ២០០៧ា   សរ ីយ ីកាលគបលគង
ទីសុរពុរដ នា នងិ�ធ�េកាលុ�ុយនិិុឱកាុ ាវតនសុ��ឡលាបីយីលប�ទសៃថ ាីងកុ�េកនលប�ទស�នេុ កម ជ�ខុរ䴨តអ䴨
䴨អងទីា  � េុម្�ី䴨េសវងៃនកាដរ䴨បនា�ឡលាបីាា�ងលប�ទស�䴨រ�រតខអស䴨្បលា�លកមទា ាលា�មហ៊អន។ 
ក.៣. សន�រិ� ន 

�ឈះបី�តេងបនរបលបទះនលនកាដបាមរត䴨នរនាា�ងនអនុរ��តមុបននមីរតលៃនរជនាី �ខុរា៏�រតា ា៏�តេងា
ខិុខលបងតលបងយីសកាថា ា ាននងិម�នរលីគបៃ�ាាា នអនុរកាាស�លម䴨បនដទ��ដគរាឲឱាុសៃា ដា នងិទទរដ
បន�ជគត័ា។ 
ក.៤. វធិនករ 
 -បនរយលងងសមុសិយម�នរី�លកមងវទឲឱខិុខ�ាេនសលលុនលនបទយិ�ទធនដ៍៏លា � េុម្ីប�យរាាិ䴨នលបាប�រត
លបសិទដយ នងិករ បសយកាតធេាយន័ដនងនជស័តាសិាមិា� េុម្ជីមលដរដ នាា�ងកានអនុរកាា 
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 -បនរយនិិុ ឱលទនលជនកាា ានលគបលគងាបសមនបីាាសិាមិរជន ី �ខុរ �រត�ផរ ុ�ដេកាាលបយដនប្
ាមិ កលសតនតម�ឡដកាតធធមិជុិឲឱលសបតម�ឡដន�យបតសរយីី កាាអរ�ដិុ ាមិលសតនានងិកានងរា�䴨រា 
នងិនជស័ត�ដិុ ាមិនងិបសអយ្បដ។ 
  

ខ-រមិតកវ្�ិ �បន  

ខ.១. កាា䴨អះ�ធ�េសននាមិៃ�បាា�ង 
ាា�ងឆា ២០១២�នះាា  ត�ាាសននាមិៃ�បាា�ងបន䴨អះ�ធ�េសននាមិតមត�នកាសាមិយសននាមិលបយឆា ២០១២ា  បន 

䴨នរន៣៦ងាយាាាា�ង�នះៃនា៖ 
- ងាយថា ាាករ ដា :  នតារដ នាសិ-ឧសវហាមិាា ានតារដ ន�ដិុ ាមិនងិបសអយ្បដាានតារដ ននីុ ិ

ាមិាសិាមិាាគានតារដ នាសិាមិាគានតារដ ន��ស៊លាាា ដុបដៃលយ�រេាាា ដុបដដ�ដា។ 
- លគះទស នទជាតនា ដុបដាា: ានជទ្ទស នលទនលជន��ស៊លាម��ជាា នជទ្ទស នលទនលជននងិភិនឌ្នធាសិាមិាម��ជាា

ទាដនជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិាាទលជុាិសិាមិតលយា�ដេបាានងិទលជុាិសិាមិាយងយម។ 
- មនបាីាសិាមិរជនាីា�ខុរាា: �ខុវាុនគិារាមត� ដគិារាាសប ងតលុងាាទ� ត�ាេងាលា�䴨ះាាករ ដាៃលយតនងាាយងយម

ាយុាាតាបាាយងឆា ងាាយងស� ាឺាតតានាា�កះាអងាលយះសីហនអាាយងធា�សេមរបាបុ បងាលយះនជ�ាាា�េធេទុាបនប ត
ៃនត័ាឧុរាៃនត័ាៃបដនិនងិរជនភីា�យរា។ 

ជារម�ធ�េកាតាដម៍បតនសម�ទេុ�ដេកាលគបលគងលទយឱសម្ុរិា ដុាកាលគបលគងហិា�នុស� លុ䴨ះង�លកមា៖ា 

-កាលគបលគងលទយឱសម្ុ រាិុ ដ លុ䴨ជ ទស នីតធយ�ិទធនធាសិាមិ��តមមនបីាាសិាមិ�ខុរមរត䴨នរនឡិន សាមិយ  

នងិលុតនាងកាា��លភកនកប ី ាារឯុីមរត䴨នរនបន�ធ�េប័តសៃា ដៃន ស䴨ដននុស�ារ䴨�ហេត។ា 䴨�េះាសិាមិលស�ាមរត
䴨នរនលុតនបនទងសងារ䴨រដតមាតនថនជកគ�លៃងងាកាននា នងិថនជកាុ ដ។ កា�ធ�េបវទីា�យេភត� លបយឆា គ �ល䴨េន
បន�ធ�េារ䴨រដនងិមរត䴨នរន�ទេុ មិនឈនបន�ធ�េកា�ាត�ាងឲបនលុមលុតនា នងិ䴨អះហុស�ដះជ�ាតនកា���កេត។ា ជមរត�នះ 
សៃឧ ាា ា ស� ាាជមតុដទិរាា�ងឆា ា ា បន䴨អះាា�ងបវទីា�យេភត� លទយឱសម្ុរាិ ដុបនឈន�យដ�នល តឺុ យ នាា�ងកាលមះ
�䴨រយបីវទីា�យេភត� នលនសៃឧ ាខល䴨ះុ�លបេលបសតដង�ាេុ ។ ងាយមរត䴨នរនមិនឈនបនាតុ ៃមាុីា នងិឡា��
ាា�ងបវទីា�យេភត� លទយឱសម្ុវិា ដុ �ហេតកា�រះលទតនជវទុីធាីតុដលបជយដា ដុកនកប��យអឈនបន�រះលទតារ䴨
���កេត 䴨�េះាថតនរាាមលុ លាាមរត䴨នរនតុដ�លបេលបស��តមងាយមិនឈនៃនទា ា�ដខ នងិ កាលគបលគងលសតនយល
ៃនយសាមិ��តមមនបាីមរត䴨នរនយកីា�វដលសតនយលងឱាសិាាខននីងិកាលបមលដមានជរ។ 

-កាលគបលគងហាិ�នុ ស� លុ䴨ជ ា䴨ិនបវកិគត�នតឱ សាមិយកាា��តមមនបាីាសិាមិ�ខុវមរត䴨នរន ៃន �តេាកា
ដ៍ �រតៃនគ�លៃងននរតឧបុសមឧា 䴨�េះាវ�ទតឱាា䴨តលដបននអនុ រកា䴨អះបវ ីគត�នតឱ�ទ�គតម�ឡដកាតធ
ហិា�នុ ស� តុកាលបមលដ䴨តលដឣាាសុរពុរដ នមាលបគដឲឱាវ�ទតឱាា䴨តលដ � េុម្ីបង䴨លដថនជក�ខុរ��ៃនយតឺុ យ
ន។ា កា�លបេលបស�លបង��ៃន លុមិុនងិយអឈនៃនឯាទាសាាប័ីលុឡលទលគបលឡន នងិសៃឧ ា��្ង�ទេុ សលៃបនររគមនធ��
មិនឈនៃនដខិិុតអុរកិាលគបលឡន។ាជមរត�នះាមនបាីាសិាមិមរត䴨នរនមិនឈនបន�លឡងថនជកសលៃបបងយន�ឣាានងិលបា
ា� ន�ដេាទា䴨ិុរម�នរ ីនងិបប� បតអដមរត䴨នរនមិនឈនបន�រះលទតងឱលះលសកះា លុ䴨ជបតអដសៃឧ ាាសិាមិា䴨តលដ
កតុធ�នទទលសតនយលនងិបតអដលុតនបង䴨លដថនជកាុ ដ��្ងល�ទេុ ា។ 
ខ.២.សនារិដ ន 

ជារម�រតៃនកាឡលទយីថា ា ានលាសរងនងិរារដ ភបិដ�ដេកាាសននាមិៃ�បាា�ងា ា ត�ាាសននាមិៃ�បាា�ង បន䴨អះ�ធ�េ
សននាមិស�លម䴨បនដទ��ដដ៍លប�សេាា ា �រតងាយាងសននាមិគ�ល䴨េនបនតា䴨ិុរទអារា �ធ�េកាតាដម៍រដ䴨តអ䴨ខ�ះ
ះុានាងមានងិ��ៃនងាយមរត䴨នរនុល䴨បអ�ក ះតុដកានអនុ រតាដម៍តមនអទសនធៃនកា�ធ�េសននាមិមិនឈនបនដ៍
នងិឈន�យដ�នលា។ 

ខ.៣.ទសិ��នអនុរ 
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-បនវតស�ងតដដខិិុបទរដ ន䴨្បនិងលបមលដយ័ុ ពៃនតុដេាយន័�កាាសននាមិ 
-បនវ䴨លដារមនគាបតវ� ះបកវ ដននតុដ�ាេប䴨�កេង�រតលា�មលបាវាតតទលមងហិា�នុ ស�ទជាតន 
-បនវសហកាជមរតលា�មនរកាធនឡាភិនឌ្នធឣសអី ADB ៃនគ�លៃង PFMRDP Component 2 (Public 

Financial ManagementាforាRuralាDevelopment)។ 
 

40៥.៨.៦- ននងងន-ឧង្ងៃិ  

ិ. ឍ�ុ្ ឍ 

-បននងាយអងបនរតាសលម�ដុសនត័ៃន�ស䴨ារីលេង䴨្បសរ ីយី“គអតយនងិសអនុសិយ�ដិុ �ដាសិាមិ” យី
ទង�គាសជទតខិាឲឱលសប�េនងបាជបទៃនលយះរជក䴨លាាម��ជ។ 

-បនសហកាជមរតងាកាាាUSAID �ាេប䴨�ស䴨ារីលេង䴨្បសរ ីយីាគអតយានងិសអនុសិយ�ដិុ �ដាសិាមិ 
-បនសហកាតធជមរត AFD 䴨អះសិាវយ ីដទ�យៃនកានអនុរយជៃុគលាវងលា�មហ៊អនសម្ឈនុី�ស ដុាិ䴨ន 

នងិុីសម្ឈនសងាមាិ䴨ន។ 
-បនសហកាជមរតងាកាាAFD នងិ GIZ �ាេប䴨ត�នកាសាមិយកាាសរយ“ី�ដិុ ាមិាសិាមិតមាិ䴨ន

សន្ានងិយជៃុគល” 
-បនសលមបសលម�ដុដលា�មហ៊អនាCamAgra � េុម្ីទទរដបនថនជកឡលទាា�ងកាសិាវ កាយនិិុ ឱដទ�យ  

នងិកានអនុរគ�លៃងទាដ្ងសរ ីយី“�ដិុ ាមិាសិាមិតមាិ䴨នសន្”យ ីAFD  
-បន䴨អះបតរ� ះបករ ដសរយីីា “ប�䴨នា�ទសតាៃ䴨ានងិ�្ 䴨តីសុ�” ាា�ង�ខុរ䴨នរនា ០៣ាសាអប䴨នរនា៣៦០ានាា

តុដ䴨កតថនជកស䴨នរនា១១០.៩៧២.០០០៛០០ 
-បន䴨អះបតរ� ះបករ ដសរ ីយ“ីកា�ដេាាយសសរងរា គអតយសអនុសិយៃន�ដិុ �ដាសិាមិ” ាា�ង�ខុរ䴨នរនា

០៣ាសាអប䴨នរនា៣៦០ានាាតុដ䴨កតថនជកស䴨នរនា១០៩.៧៨៤.០០០៛០០ 
-បន䴨អះបតរ� ះបករ ដសរ ីយីា “�ដិុ ាមិាសិាមិតមាិ䴨នសន្” ាា�ង�ខុរ䴨នរនា ០៣ា សាអប䴨នរនា ៣៩០ានាា

តុដ䴨កតថនជកស䴨នរនា១០៦.៨២៩.០០០៛០០។ 

ខ. រវធមក 

បនរយលងងសាមិយ䴨អះលុ�ុយនិិុ ឱា នងិវតុៃមាកានអនុរលា�មហ៊អនសម្ឈនុី�ស ដុាិ䴨នា នងិសមុសយាបស
ម�នរកីាជយដត័ាសិឧសវហាមិៃនមនបីាាសិាមិ�ខុរាយី“ �តេាកាភិនឌ្នធនជស័តាសិឧសវហាមិ” 

-បនរ�ាេប䴨ដិខិុបទរដ ន䴨្បនិង�្យ��វតជទជាតនយីាកានអនុរតនរកានអលា ឱ�ដខ៣៦នលាាសរ យីាី
“�ដិុ ាមិាសិាមិតមាិ䴨នសន្”។ 

-បនរទនាទនងានងិសហកាជមរតៃុគលភិនឌ្នធននា�ដេកានអនុរតនរកា�ដិុ ាមិាសិាមិតមាិ䴨នសន្ា
នងិយជៃុគលាាវងលគ�ទាាសិាាះា ុុល䴨ានងិលា�មហ៊អននជន�ិយគះា ុធ�ដេនជស័តាសិឧសវហាមិ 

 

41៥.៨.៧- ននំ�េយន 

ិ. កិណងប ុិដង ឍ 

-បន�បេានគាបតរ� ះបករ ដនងិ�្យ��វត䴨�តះ ង�តនឌា័យី នអសប� ដអបបបុរដទលមងៃនកា�ារស�េង

លបឆងនងិ�សរ ី�ភទយីាាបតកាត៏ជុិ�ដេាទី៤នងិ�ដេាទី៥នងិយធិទីា តម�លមេសតងយឆីា ២០០៦មាុដឆា ២០១២�នះ 

ុដម�នរីរកាាា�ងលាសរងតងយីថា ាជុិាហលុ ុដថា ា�លកមជុិាហលុ ុដថា ា�លកមជុិបន䴨នរន១៣០នគា និងៃន 

ាា䴨លដារមសាអប䴨នរន៦.២៥០នាាាា�ង�នះ�សរ ី䴨នរន៣.១២០នា�សិេ៨៦%ៃនត�នកា 

 -ាា�ងឆា ២០១២�នះា �បេានគាបតរ� ះបករ ដយី䴨�តះ ង�តនឌ័ានងិ�្យ��វតយនអសប� ដអបបបុរដទលមង

ៃនកា�ារស�េងលបឆងនងិ�សរ ី�ភទា យីាបតកាត៏ជុិ�ដេាទី៤និង�ដេាទី៥និងយិធទីាតម�លមេសលា�មកាា ៃនសិកា
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កមជា ាាសអខយសុ�ភលមិបន䴨នរន៦នគាា䴨លដារមសាអប䴨នរន៣០០នា ាា�ង�នះ �សរ 䴨ីនរន១១៤នា �សិេនង៣៨% 

ៃន䴨នរនសាអបា ��តមបករ �ខុរមរត䴨នរន លុ䴨ជាាយងធា �េធេទុ �សេមរបាទ� ត�ាេងាតតានានងិតាបា �លកមកា

រតឧបុសមឧឡលទយរីារដ ភបិដ។ 

ខ. ករ តងគតម  

លាសរងាសិាមិាអកា លបៃរ   នងិ�នទទា  ងាកាជុិ   នងិនរាជុ ិ  តុដបនសហកាតធាអរកាា 

�្យ��វតយីប�䴨នា�ទសនងិ�បេានគាបតរ� ះបករ ដលគបមអខនរ លនុដលបជាសិាា�បដា៏ លុ䴨ជាសិាា ��ាា�ង

សហគមន៏ុ ល䴨ជ៖ាសហគមនភិនឌ្នា៏សិាមិាសហគមនៃ៏លយ�រេាសហគមន៏�នទទជ� េុម។ដ។ាជយិ�សសាសិាា

ជ�សរ ីស�� ាអរឲឱ�䴨ះ�លបេលបសធនជនធមិជុៃិននិានរាយា ុអដឱយ នងិរត�ដេាាម�សីនយឲឱកនតុ

លប�សេា�កេងតថម�ទេុ នងិឲឱបនសមលសបតម�ឡដន�យបតកុបនសមយលាលីាាបសរារដ ភបិដ។ 

ប䴨ន�ប្នាៃន�សរ ីជ�ល䴨េនបន䴨លដារមយ ង�ល䴨េនាអះាា��តមសហគមន៏ លុ䴨ជ៖ 

-សហគមន៏ាសិាមិៃន䴨នរន៣៤៦សហគមនត៏ុដៃនសៃាិសាអប䴨នរន៣៣.៩០៦នាាា�ង�នះៃន�សរ ី

䴨នរន១៥.៥៤៧នាា�សិេនងិ៤៦% 

-សហគមនៃ៏លយ�រេៃន䴨នរន៤៥០ា សហគមនា៏ តុដៃនសៃាិសាអប䴨នរន៣០៣.៣១៣ នាា ាា�ង�នះ

ៃន�សរ ី䴨នលន១៤៦.៣១៤នាា�សិេនងិ៤៨% 

-សៃគមន៏�នទទៃន䴨នលន៥១៦សៃគមន ៏ តុដៃនសៃាិសាអប䴨នលន១៥០.០០០នាា ាា�ង�នះៃន�សរ ី

䴨នលន៥៧.០០០នា �សិេនិង៣៨%។ 

គ. នសលវតយមវនម�វបទ ម 

ប䴨ន�ប្នាលាសលងាសិាមិា ាអកា លបៃរនងិ�នទទា បន �តេាកានអនុរាិ䴨នកា�ឆ� ះ�េាាសមយ�តនឌា័ �រត 
�ផរ ុ�ឡដ���េ�ដេ�សរ នីងិបអាសា ជយិ�សស�ដេ�សរ ាី គ�ឺធ�េយ ងកឲ�តៃនុអដឱយៃនកា䴨លដាលមាបស�សរ ីាា�ងកា
ភិនឌ្�ស ដុាិ䴨នជុនិិងសងាមជុិលបាប�រតសមធមព ាា�ងន័ត䴨លដាលមប�ងរេន�ដិុយនិងយិយិធនលបនីតាមិាសិាមិ 
� េុម្䴨ីលដាលមាា�ងកាកុបនសតយលាីលាាបសលបជយដា ដុាតមទិស��ភិនឌ្សហនុ្ាវ��ាម��ជ។ 

ឃ. រវធមក 

-បនរនអនុរតមនអទសន៏ ាបសសេម�ចអគ�មហេសនបតីេតេជីហុ៊នីែសនីនយករដមមន�ីៃន្រពះជ 

ច្យយម្រជ ាា�ងកា�្យ��វតយីនអសប� ដអបបបុទលមងៃនកា�ារស�េងលបឆងនងិ�សរ ី�ភទានិងឯាទាតុដេាយន័�ឲឱ

បនទលដទលលតាា�ងនជស័តាសិាមិ 

-បនរនអនុរនធទិស��ឈង៤ៃន�ឡដន�យបតនងិតអទ�ទ�សរប�បវ ប�តនឌ័ាាាងនជស័តាសិាមិ ឲ�តទទរដបន

ដទ��ដដ៍លប�សេាតមត�នកាាតុ។ 
 

15៥.៩- ធ�ធ�រ�ុសស�តងិិតិ   
42៥.៩.១ ននសរបលនង �និ �ភនវេ្�ន�ធ�ៃ�ងន 

ិ. ឍ�ុ្ ឍ៖ 

 កាលគបលគងនិងកាភិនឌ្ន៏ធនជនមនអស្ បន� េុាុរនទីយ ងសះនាា�ងកាប�ងរេនា លបសិទ�ិយកាាលបាប
�រតសមធមពា និងជ�ឡដ��䴨ម្ងាា�ងកា�ដេាសប�តសមុសយធនជនមនអស្ លសបតមនរប�䴨នា�ទស នងិនជទ្
ទ�សរ  � េុម្ីារម䴨តតា�ដេាសប�តកាភិនឌ្នធលប�ទសា តុដជល�ង មរតៃនតអទ�ទ�សរ䴨ុអ�កតាបសរារដ ភបិដ។ា
ាា�ងុរនទីជ�សនធិកាផប ដាបសលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទានតារដ នបអគាដិានិភិនឌ្នធធនជនមនអស្ា
បនខិុខតា䴨ិុរទអារាាា�ងកា យលងងកាលគបលគងានិងភិនឌ្នធធនជនមនអស្ាៃនជឣទេាកាាលគបលគងម�នរីរកាា
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កាា�ាេប䴨ម�នរ ីកនមអខុតតងាកាា�ាេប䴨�សា េសអ�លគរងឥស្ាជតតសាកាា�ាេប䴨�បេនុ្ លបាជនរ់បាងសងាមា
កាា�ាេប䴨ុ�មាេងក�បេនុ្ាកាា�ាេប䴨រាម�នរីលគបឣតអងឱ䴨លដនិនុរនធានិងកាាភនិឌ្នធធនជន មនអស្ាងឱលសប
�េតម�ឡដកាតធា䴨្បានិងដិខិុបទរដ នននា។ 
 ប䴨ន�ប្នា �តេាកា�ដិុ ាមិាសិាមិាបនាយអងនជនឌ្នធតមាបុៃនទី�វា�សារា លុ䴨�នះា ា䴨នសម�ន័�ុរនទីា និង
ាាិ䴨នៃនងាយនីមរតលាយប䴨លុតនតុតាដងឱសមលសបតមសយកាតធជាតសរង។ ានជស័តាសិាមិឣ䴨ភិនឌ្នធ�េ
បនគាឺុលមតនងឱៃនា䴨នសម�័ន�លគបលគងានងៃ ានិងធនជនមនអស្ៃនសមុសយសមលសបា��តមបករ ដងាយ�លកម
ងវទលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទា។ា 

លាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរនិង�នទទ ៃនលាបខត� ា ម�នរីរកាសាអបទលឈងលប�ទសៃន䴨នរន៦.៨៧២នាាា
ជនារ䴨នរន១.២១៤នាា�សិេនង១៧,៦៦% ាា�ង�នះា: 

-ងាយថា ាាករ ដៃន䴨នរន៤.១៦៤នាជនារៃន䴨នរន៦៧៨នា �សិេនង១៦,២៨% 
-ងាយថា ារជនីា�ខ រុាៃន䴨នរន២.៧០៨នា ជនារៃន䴨នរន៥៣៦នា �សិេនង១៩,៧៩% 
-បនតុងតងុ�មាេងឋនននិង��បាសលម�ដាាិ䴨នម�នរីរកាសាអប䴨នរន៣៦៣នាាជនាារ䴨នរន៧៨នា   
-បនដអប�ភិះម�នរី�䴨រយីលាបខត� ាៃន䴨នរន៥៥នា ាា�ង�នះា �បះបងកាាៃន䴨នរន១០នាាសអលរប

យីកាាា䴨នរន១០នាានិងមាតយ 䴨នរន៣៥នា 
-បន��បាម�នររីកា�䴨រ�ល�លាសរង០៧នាា��បា䴨លដលាសរង០៣នាានិង��បា�䴨រ-䴨លដៃ�បាា�ងលាសរងៃន䴨នរន៤១នា  
-បន�䴨រដិខិុនអប� ុ䴨្បសលៃាកាាៃន䴨នរន៦៩នាា ាា�ង�នះា 䴨្បសលៃាលបយឆា ៃន䴨នរន៣៩នា 

䴨្បយ្បដងៃឺន䴨នរន០៨នា និង䴨្បសលៃាៃ អុយាៃន䴨នរន១៧នា 
-ាា�ងឆា ២០១២ា លាសរងបនលបកង�លេស�ារសលាបខត� ថីិបន䴨នរនា ១៦០នាា តម�ឡដកាតធាបសរារដ  

ភិបដនងិបនតបងត䴨ាម�នរីលាបខត� ថីិ ងឱ�េប�លមេកាា��តមងាយថា ាាករ ដ នងិមនបីាាសិាមិរជនាី�ខុរ  
-បនយិនិ ឱុតា លុមតន�ដេកាតលបលប�ដៃនទស នយបអគាដិាា  និងទស នយលគ�ទាសលៃបតខមារុដតខធាតា ឆា ២០១២ 

ាបសម�នរីរកាលគបងាយថា ាាករ ដាបនតដាា�ងតរង�បេនុ្ថីិាតមលបយ័ន�យ័ ពុៃននជទ្ 
-បន�䴨រលបកសរាម�នរីរកាងឱសស ិុ��ាា�ងយទ�នាឡិន�បេនុ្ ៃន䴨នរន ៦៦នា 
-បន�䴨រលបកសងឱម�នរីរកាា䴨លដប�លមេកាា��ងាយ� េុមនជរា䴨នរន៤១នា 
-បន�䴨រលបកសរាម�នរីងឱ䴨លដនិនុរនធានិងបុបងសប្ឈនជជវ ីននា䴨នរន២២៥នា 
-បន�䴨រលបកសា សរ ីយីកានអប� ុងឱ�លេស�ារសបអគាដិាជបាិ䴨នសន ា្ ៃន䴨នរន១៩៤នា និងយដាាតតរ  ុ

ៃន䴨នរន៨៧១នា 
-បនបន�䴨រលបកសុ�មាេងមរតថា ាតមាាជុសប� បលុុដម�នរីរកា䴨នរន៤២នាា 
-បន�䴨រលបកសុ�មាេងថា ាលបយឆា ២០១២ាលនម�នររីកាាសិាមិ䴨នរន២.២៨៣នាា 
-លាសរងបនបវតនម�នរី䴨លដារមបតរ� ះបករ ដបន䴨នរន២៨២នាា ាា�ង�នះកាបតរ� ះបករ ដាា�ងលប�ទសាតន 

�យដខាី ៃន䴨នរន១១នាា នងិ���ល�លប�ទសថា ា�លកតបត� ិុ០១នាា និងបត� ិុៃន䴨នរន០៥នាា ថា ានអបត� ិុ
ៃន០៨នាានិងាតន�យដខាី䴨នរន២៥៧នា �រតតកាម�នររីកា ជនារៃន䴨នរន៣៥នា 

-��ឆា ២០១២�នះា បន�ធ�េស�តេសអ�រដ�លគរងឥស្ាជតតសលនុដម�នរាីសិាមិា បន䴨នរន១៩៦៤នាា ាា�ង
�នះលសី៣១០នាាយបយី�មរតកាាសាជទ�ាាហលុ ុដ�មរតលយះរជក䴨លាថា ាម��សារនឌ្នធ 

-បន�䴨រលបកសសរ ីយី ការាឲឱ�លបេលបសគាល�ស䴨ារីស�លម䴨សរ ីយី កា�ាេប䴨និងកាលបលយ រុ�េាបសត�ាា䴨តអះ
កាជយដ័តាសិាមិាលស�ាាខត�  
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-បន�䴨រ�ស䴨ារីស�លម䴨សរ ីយីកាតាសលម�ដលបកស�ដខា៦០២ លបា.ាសា.បា䴨អះៃថសទី០៦ាតខុអលាឆា ២០១០ាសរ ីយី
កា�ាេប䴨ា នងិកាលបលយ រ�េាបសកាជយដត័ និងងាយ䴨តអះនតារដ ននជទ្ទស នា នងិឧទ្នសរនសុ�ា នងិ
មជមត� ដស��ា ះសុ�ៃលយភាត�ជ ៃនា ដុបដៃលយ�រេ។ 

ាា�ងឆា ២០១២�នះតុាា ត�ាាបអគាដិានិងភនិឌ្នធធនជនមនអស្ា បននអនុរគ�លៃងថនជកតមាមិនជធីា �រតបន
�ាេប䴨ា䴨នសម�័ន�ាសិាមិឲឱុដថា ាយអាសរ ុាាា�ង�នះបន�ាេប䴨ឯាទាាគុិតអុរ ិសលៃបប�ងរេុមជមត� ដាសិាមិ
ថា ាយអ-សរ ុ។ា កាប�ងរេុមជមត� ដាសិាមិយអ-សរ ុ�នះ�កេងគ ឺ � េុម្ី� ាី េតុប�េនង�ឡដន�យបតសរ ីយី កា
លបអ�ដិុាមិលសតនានិងកាន�䴨រងរាាបសរារដ ភិបដ។ា 

ទនបមនងសាមិយតុដបននអនុ រះង�ដេា ត�ាាបអគាដាិនងិបនាទងត�នកាសលៃបឆា ២០១៣ ាា�ង�នះ ៃន
ត�នកាថនជកតមាមិនជធីា និងមិនតមនាមិនជធីា ត�នកា�លេស�ារស លាបខត�  និងត�នកា�លេស�ារសបអគាដិាជបាិ䴨នសន្ា
និងយដាាតតរ ុា។ 

ខ. នសលវតយមវន�័ ណណ ៖ 

ថ�ី�បេៃនកាខិុខលបងតលបងាបសម�នរនីតារដ នា និង�រតៃនកាតា䴨ិ រុទអារាយីថា ា ានលាសរង យ ងកា៏

�រតា៏កានអន រុនធាាិ䴨នឈង�នះតុងរបលបទះនលនកាដបាា សិ�គទិរជ�ល䴨េន�ទេុតុដនងល តុនា ៃននជជនកាមរត

䴨នរនសលៃបតាដ និង�រះលទតបតនសម�ទេុា លុ䴨ជន 

-កាបវតនឯាទាសលៃបតងស៊បាយីងាយថា ាាករ ដានិងថា ារជនីា�ខ រុមរត䴨នរនៃនកាតឺុយ ន  

-កាបវតនសតអឯាទាយីទស នយតលបលប�ដាបសម�នរីរកា សលៃបបនតដាា�ងតរង�បេនុ្លបយតខ ��តុ

តឺុនងឱកាបវតនឯាទា�េា ដុ�ដះធិការដ នមអខាទជាត:ា និងលា�មលបាវាតតទាងា ដុបដៃនយលសបនា ត 

តុដបនបះេដុដកា�បេា�រដ�បេនុ្លបយតខាបសងាយ�លកមងវទលាសរង 

-រដកាបវតនឯាទាយុម�នរងីឱ�េ䴨លដារមនគាបតរ� ះបករ ដាា�ងា និង�ល�លប�ទសា ��តុមិនឈនបននអនុរ

ល មល តុនតមកាតតនាបសលាសរង �េដគឯឺាទា��ជេមា��យអឈនបនលគបលឡនា និងៃនកាតឺុយ នមាមិនឈន�យដ

�នលាត    

-រដកាបវតនឯាទា�សា េសអ�មរតកាាលនម�នរីរកាា ��តមបករ ងាយនន䴨តអះលាសរងគ�ឺ�ៃន

កាតឺុ យ នមិនឈន�យដ�នលាតុា�ឈះបីៃនកា�លាេនា�ដាា៏�រតា�ហេតាយ៏អបននអនុរ�េតម�ឡដកាតធ១០%ា

ាបសរារដ ភិបដជ�ហុអនងឱៃនកាដបាាា�ងកានអនុរកាា។ 

គ. រវធមក៖ 

-បនរតា䴨ិុរទអារា�ដេកាសិាវលទនលជនា និងាទង�ឡដកាតធា ដិខិុបទរដ នតតនជទរ䴨ាា �ស䴨ារី
តតនាយីកាាលគបម�នរីរកាានិង�ាេប䴨តបបបទកានអន រុនធជាតសរងាា�ងកាលគបលគងធនជនាមនអស្ងឱដ៍លប�សេាតម
លបយ័ន�លគបលគងយ័ ពុៃននជទ្�រត䴨ងលាងតមាាជុសប� បលុា មអខនរា និងតមា មអខ តតងា � េុម្ីជឯាទាសលៃប
លាសរង�លបេលបស 

-បនរ�ាេប䴨សលមបសលម�ដកាាាទង�ឡដកាតធា ដិខិុបទរដ ន �ស䴨ារីស�លម䴨និងលបកសលនងាយេា
យន័�សលៃបយលងង�ដេកាាបតរ� ះបករ ដធនជនមនអស្ា �រត�ដេាគ�លៃងបវតនម�នររីកា�េសិាវាតន�យដតនងា
មធឱមាខាី��ាា�ងនិង�ល�លប�ទសាតមនរងឱបន�ល䴨េនា 

 

43៥.៩.២- ន�ភនវេ្�ន�ធ�ៃ�ងនំនុៃររេ�តា ��សរនឹ 

ា.ាទាដនជទ្ដត័ភលមនិបាសាិមិ 

ិ.១. ឍ�ុ្ ឍ 

�រតនអនុ រតមត�នកាតអទ�ទ�សរភិនឌ្នធទាដនជទ្ដត័២០១០-២០១៥ នងិ�លកមកាុ ានុលមងទិសាបស 
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លា�មលបាវភបិដឣតុរិទី៣ ទាដនជទ្ដ័តភលមិនបាសិាមិស�លម䴨បននលនដទ��ដកាាសះនលជ�ល䴨េន ជយិ�សស
កាាបា�បតរ� ះបករ ដធនជនមនអស ា្កាាលទនលជននជទ្ទ�សរ ាកាា�្យ��វតានិងកាាសហលបុិបុរិកាជុិនិង
នរាជុិា។ា 

ាា�ងឆា ២០១២ាៃននិស្ិុសាអប䴨នរនា៥ា៦៥៧នាាាា�ង�នះនារា ១ា២៣៣នា (�សិេនងា២២% ៃននិស្ិុសាអប) 
ាយអងសិាវ��ាា�ងទាដនជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិ �ដេម�នជទ្ដ័តនរ១០ា គមឺ�ានជទ្ដត័ានជទ្ទ�សរាសិាមិា នជទ្
ទ�សរសុ�ា�នវទ�សរសុ�ានជទ្ទ�សរ ៃលយ�រេាប�䴨នានជទ្នងិលគបលគងាសិាមិានជទ្ទ�សរដ�ដាាសិឧសវហាមិា�ស ដុ
ាិ䴨នាសិាមិនិងភិនឌ្នធនបទា �ាេប䴨តុនុីនងិាុ ដបដុីធា ី និងម�នជទ្ដ័តនជទ្ទ�សរ��ស៊លា តុដបតរ� ះបករ ដថា ា  
បាជប� ានងិ��ទល�លកតឧុរមតុដទទរដបនប�ាបតរ� ះបករ ដថា ាបាជប� ជនខ�សនិងបត� ិុ ា។ាា 

�យងតមលកហ�ាិះង�លកមប� រឲឱ�យេរថា䴨នរននិស្ិ 䴨ុលដសិាវាា�ងឆា ទី១��ទាដានជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិៃន
ននិា កា�ាេន�ទ្េងយីមរតឆា �េមរតឆា គរាាុ សៃា ដាជយិ�សសាា�ងាតន�យដបីឆា 䴨អង�លកត�នះាៃនា�តេន�ទ�ុ ង។ 

 
 យបតងយី�បេាឈ� ាទាជថីិនឆា ១៩៨៥មាុដឆា ២០១២�នះា ទាដនជទ្ដ័តភលមិនបាសិាមិ បនារម䴨តតា  
បតរ� ះបករ ដនិស្ិុឲឱបនបកាសិាវ�រត�ជគ័ត�ដេនជស័តាសិាមិា ភិនឌ្នធនបទា និងានជស័តេាយន័���្ងលា
សាអបបន䴨នរន ៥ា៩៩៣នាា(នារ ៩៥៣នា�សិេនង ១៦គាត)ាតុដតបងត䴨ាជថា ាបត� ិុ䴨នរន ៤នា (នារ១នា)ា
បាជប� ជនខ�ស䴨នរន ៦១៤នា (នារ៨៦នា)ាបាជប� 䴨នរនា៤ា៨៦៩នា (នារា៨០៨នា)ានិងថា ាបាជប� ាង䴨នរន ៥០៦
នា (នារ ៥៨នា)ា។ាសស ិុនិសិ្ិុបនបកាសិាវថា ាបាជប� ាតបងត䴨ាតមនរ��្ងលៃនប� រលនាា�ងលកហ�ិាះង

�លកមា។ា 

 
១.១កសហ្បតិបត�កិរ�តិនិាអន�រ�តិ 

 � េុម្ីយលងងសមុសយទាដនជទ្ដ័តឲឱកនតុានងៃ ា និងជយិ�សស� េុម្ីភន�េុដបទរដ ននរាជុ ិ

ទាដនជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិបនតា䴨ិុរទអារាខ�សជ䴨ម្ង�ដេាិ䴨នសហលបុិបុរិកាជុិនងិនរាជុ។ិា ជារមា䴨ិន
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សហលបុិបុរិកានរាជុបិន�រដងកសុដទាដនជទ្ដត័�គេងគាបនមលដនធិ�ិ�្ងល សលៃប �តេាកាកា

លទនលជននជទ្ទ�សរប�䴨នា�ទសាកាផា សបរតានិស្ិុនងិទ�ទរ យាឱ�េនជរ�េមាជមរតទាដានជទ្ដ័តៃុគលាកា�ធ�េ

ាមិសិាវាបសនិស្ិុ និងទ�ទរ យាឱាា�ងនងិ�ល�លប�ទសា កា�រដឣ�ាលបាាតធា កា�្យ��វតប�䴨នា�ទសុដ

ាសិាាានងិកាភិនឌ្នធ�ហរដ ា䴨នសម�ន័�ជ� េុមា។ាាា�ងឆា ា២០១២�នះាទាដនជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិបនប�ងរេុាិ䴨ន

សហលបុិបុរិកាថីិបន䴨នរន៧ៃុគលា លុ䴨ៃនប� រលនាា�ងតរងះង�លកមា បតនសមយី�ដេតុគលតុដៃនលទបន�យដ

ានាងមាា។ 

បវ�ីភិះៃុគលសហលបុបិុរកិានរាជុថីិិាា�ងឆា ា២០១២ 

ដ.ា ទស បន័ លប�ទស សាមិយាយអងនអនុរ 

 

១ 

Institute for Global 
Environment Strategies, 
Center for International 

Studies in Ecology  
បអន ផា សបរតានសិ្ិុ 

២ Duksung Women’s 
University ាល�ា់ះងុ្តង ផា សបរតានសិ្ិុនងិកាាលទនលជន 

៣ 
Tokyo University of 

Agriculture and 
Technology 

បអន ផា សបរតានសិ្ិុនងិកាាលទនលជន 

៤ Gyeong Sang University ាល�ា់ះងុ្តង 
ផា សបរតានសិ្ិុាបអគាដាិានងិកាា

លទនលជន 

៥ Kasetsart University ៃថ 
ផា សបរតានសិ្ិុាបអគាដាិានងិកាា

លទនលជន 

៦ Nagoya University បអន 
ផា សបរតានសិ្ិុ បអគាដាិ នងិកាា

លទនលជន 

៧ Maejo University ៃថ 
ផា សបរតានសិ្ិុ បអគាដាិ នងិកាា

លទនលជន 
 

១.២ករូបករណន និស្តិ 
 ាា�ងនមជលគះទស នទជាតា ដុបដា ទាដនជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិបនតា䴨ិុរទអារាខ�សាា�ងកាតស�ងាា  

ឣ�ាលបាាតធ��្ងលា នងិ�រដឣ�ាលបាាតធឈង�នះុដនិស្ិ ាុ ជយិ�សសនិស្ិុយលតាា និស្ិុ លាីលាា នងិនិស្ិុមាយី

ុបនរ䴨លសយដា ។ា �រតតទ្ាា ាា�ងឆា សិាវ២០១២-២០១៣�នះ បតនសម�ដេា ឣ�ាលបាាតធ�រដឲឱ�រតរារដ   

ភិបដ ឣ�ាលបាាតធស�មរ䴨គាម��សនបុ�ីុ�ជា ហុ៊នី ែសន នងិ�លាឈនាិុ រលិយទ�បត� ិុ  ឣ�ាលបាាតធ    

ឯាឧុរមា ដុម�នរីលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទា ឣ�ាលបាាតធធនឡាយភិយ�លាា ឣ�ាលបាាតធទាដ

ានជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិ នងិៃុគលភនិឌ្នធនន និស្ិុបនទទរដឣ�ាលបាាតធាRUA-JICF-JINNAI បអនាៃន䴨នរន

សាអបា ៧០ា នា (និស្ិុ ៃា ាលទទរដបនា ៤០០ា �េា ៦១៥ា USD/ឆា )ា នងិឣ�ាលបាាតធា Nagao Environment 

Scholarship បអនា䴨នរន ៤ នាា(និស្ិុ ៃា ាលទទរដបនថនជកា២ា០០០�តន/តខ សលៃប䴨កត�ដេកាាស��)។ 

១.៣កករ្សវ្�វនាិផ្្ផ្ប 

 �រតៃនាិ䴨នសហលបុិបុរកិាដ៍ជមរតៃុគលជុនិងិនរាជុិា ាា�ងឆា ២០១២�នះម�នរទី�ទរ យាឱៃនទាដ

ានជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិបន䴨លដារមនអនុវគ�លៃងលទនលជនា នងិគ�លៃងភិនឌ្នធ䴨នរន២០គ�លៃងា តុដៃនលប�ភទ

គ�លៃង លបភយ នងិថនជកគ�លៃងារមា លុ䴨ះង�លកម៖ 
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លប�ភទគ�លៃង លបភយ ថនជការម ដា លប�ភទគ�លៃង លបភយ ថនជការម 

១ កសិកម�សម្សស JICA 67 669 298 ¥ ១១ េវទិក្រវ្វវ IDRC 182 759$ 

២ ែកៃឆ�អហ-្រ JICA 45 465 000¥ ១២ អភវិឌ្ឍនទីផ្ហេគ ACIAR 90 000$ 

៣ សហកហសណ�ុ ះសណ� � 

MSc 

Belgium 534 895 € ១៣ េស� �ៃ្្ឍិ្ទិឍ�ផ�្ស្វ ACIAR 30 000$ 

៤ បា ា៉ សីុុស សុ Belgium 65 000 € ១៤ កសិកម��្មមះស សុឍិ្ដំណំ ACIAR 70 000$ 

៥ EURASIA II EC n/a ១៥ បា ៉សីុុដំណំ CARF 2 728  

៦ Techno I, II EC n/a ១៦ វហវីសបកម� CARF 17 660 $ 

៧ LOTUS III n/a n/a ១៧ ព្ ង្្សម �ុភពកសិកហ -សែ្ម

ស្មម�អកសកុុ 

MoE, 

EC, 

UNDP, 

SIDA, 

Denmark 

300 000 $ 

៨ ព្ ង្្សម �ុភពសសុេពទព USDA 51 000 $ ១៨ សេ �្ឍសម �ុភព អសហ់កំសិកម� Czech n/a 

៩ ្រស់្ រ្គឍកឍគម�វុិ USAID 53 000$ ១៩ ្សពពឍន�ិ�� ងមស សុ IFAD, 

CIAT 

65 000$ 

១០ សែឍ�សុវ �ុិភព USAID 50 000 $ ២០ កហអឍុវ �ុឍនទីវ� LI 3 800 $ 
 

១.៤កករបណ�ុ ដបណ� ូក�ុានិាេ្េ្បេទស 
 ទាដនជទ្ដត័បន�ធ�េកាភិនឌ្នធធនជនទ�ទរ យាឱា �រតបនបវ�នម�នរ�ីេ䴨លដារមនគាបតរ� ះបករ ដាា�ង
លប�ទស䴨នរន២៥នគា �ល�លប�ទស䴨នរន២១នគា នងិា䴨លដារមាមិនជធីបទប� រ-សិកា ទលាាា�ងលប�ទស䴨នរន៤៧ុង 䴨លដារម
ាិ䴨នលបអ សនាិសីទ សិកា ទល នងិទស្នាិ䴨នសិាវ��បា�ទស䴨នរន២២ុង។ាា�ល�យី�នះម�នរនីងិបអគាដាិ䴨នរន៩ាលបាយអង
សិាវថា ាបាជប� បលុជនខ�សានងិ៣ាលបថា ាបត� ិុ ���ល�លប�ទស។ បតនសមយី�ដេ�នះាទាដនជទ្ដ័ត 
បនបវតននសិ្ិុ 䴨នរន៣០ាលប�េ�ធ�េាមិសិាវ�េលប�ទសអីលទតដ។ 
១.៥កករកសាេហរ� រចងសបសន័�សិក្ 
 ាា�ងឆា ២០១២ា �នះា ទាដនជទ្ដ័តបននងិាយអង�ធ�េកាទងសងឡាសិាវមរតខាងា ៃន២៨បនបបា ជ
�កតាស�មរ䴨គាម��សនបុី�ុ�ជាហ៊អនាតសនានងិា�លាឈនាិុ រិលយទ�បត� ិុា។ 
១.៦កករចូូររបអនុវត�នននេេរបបស់សកបបភ្ពប ី
 �លកតយរីារដ ភបិដាជយិ�សស សេម�ចអគ�មហេសនបតីេតេជីហុ៊នីែសន បនរា�䴨រនលនកានអនុរ
នធន�យបតយសសាមិយថីិ ាា�ងឆា ២០១២�នះានិស្ិុ ទាដនជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិសាអប䴨នរនា៤២៩នា បនស័ិលគ
䴨ិុរ䴨លដាា�ងលា�មតអននស័ិលគ䴨ិុរស�មរ䴨�ុ�ជ 䴨លដារម䴨តតាជលបនុរិទ�សរនអនុរន�យបត�នះ 䴨អះវសតនងុីធា�ីរដ
ប័តាមិសិទ�ិលនលបជនាាា�ងនគាទីា១ា � េុម្ីជនសអនុសិយាា�ងកាកនកបុីធា ីកុបនសត�ៃា ះ តាដម៍ីនយលបជ
ន នងិាអរ�ស ដុាិ䴨នជុ។ិា �ហេតទាដានជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិាប៏នារម䴨តតា�រដទីតងទាដនជទ្ដត័
សលៃបហ�ាហ�នឺប�䴨នា�ទសវសតនងុីធាាីុដនិស្ិុ ស័ិលគ䴨ិុរាមអន�យដ�䴨រ �តេា�ងតុាា។ាាាា 

យ.២. សន�ភដដ ននភ់កកាតៃមយ 
ជារមឣលស័ត�រតៃនកា ានុ៏លុមលុតនាបសថា ា ានលាសរងា  នងិលា�មលបាវភបិដាបសទាដានជទ្

ដត័ា នងិជយិ�សសកាខិុខលបងតលបងផប ដាបសថា ា ានា ម�នរទី�ទរ យាឱា បអគាដាិា នងិាមិាាា �យដ�នះទាដ
ានជទ្ដ័តភលមិនបាសិាមិបនទទរដនលនទនអា䴨ិុរខ�ស យីសកានិស្ិុនងិឣកយ្បដា �ហេតតុដ�ធ�េឲឱា�តេន
និស្ិុ䴨លដសិាវៃនកា�ាេន�ទ្េងជដរប។ា ទាដនជទ្ដត័បនតា䴨ិុរទអារាជសះន �ដេកាបា�លបាប 

http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign
http://en.wikipedia.org/wiki/Euro_sign
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�រតគអតយា នងិ�វវ បជមរត�ស䴨ារីលុតនកាទី�វាកាាន�យដប䴨ន�ប្នាា នងិ�េនគុា �រតតាាិ䴨នសហ
លបុិបុរកិាជុនិងិនរាជុជិាតរ 䴨បងា។ 
 �ីតុដទាដនជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិស�លម䴨បនមាុដ�យដ�នះា លឡនតុជយ�ជគត័មរតត�ាា
បអ�ក ះា�បេ�លប�ប�ធេបនង�ស䴨ារីលុតនកាភិនឌ្នធុ៏ធ�ធងាបសទាដនជទ្ដ័តា។ា លុ䴨�នះទាដានជទ្ដត័��ៃន
�ាតនតនងឆស តបនរ�ទេុា ាា�ងកាាទងធនជនទ�ទរ យាឱឲឱបនានងៃ នងិលគប䴨នរនា ាទង�ហរដ ា䴨នសម�ន័�ឣឡា
សិាវា បនបបយិ�ទធនធា សៃឧ ាយ�ិទធនធលទនលជនា ទស នតីធនអនុរជាតសរងា នងិ�ហរដ ា䴨នសម�ន័�សលៃបលទលទងីនជុ

សិាវាបសនិស្ិុយប䴨ជ�ល䴨េន�ទេុា លុ䴨ជា ឣ�ារដ នទ�នេបា បក ដត័នងិបក ឡាទ�នេបា យហអាីទ្រដ នា
�នរវសិារដ នានិងមត� ដសិដ្នាទនរជ� េុមា។ាា 
 

 

ខ. សជាតកសតករកែ�ពកេាពប 
ខ.១. ឍ�ុ្ ឍ 

ខ.១.១-កិ័នងណមណរវ�ភុសកមពិរ�មវនណគិណំគននភ់ស 

 ១.១ ករមពិរ� 

  បន�ាេប䴨ាិ䴨នលបអយនិិុ ឱនិងយិាវ�ដេកាាឈាទង�េនងលា�មលបាវភិបដទល ស�តេសអតលបកា តទល
ជុិាសិាមិាយងយមងឱ�េនជទ្ទស នជុាិសិាមិ កាយលងងកាាលគបលគងទា�យេភត័� លទយឱសម្ុរ ិ 䴨ដននា នងិ
䴨ដនននុស�ាបសា ដុ��ាា�ងទលជុាិសិាមិាយងយម កា�ាេប䴨ឯាទា � េុម្សីហកាជមរតសម�ន័�យទីលា�ង   
កករាកា�ាេប䴨សហលបុិបុរិកាជមរតទាដនជទ្ដត័��ហ�ស័វ់កីលប�ទសកករ ម�នរីរកាាា�ងងាយាកា 
តតននិស្ិុាា�ងកា�ឡាយនជនត័នងិបទបបវ ៃ�បាា�ង លា�មតអននិស្ិុលគបននលគបនរសរ ីយតីអននស័ិលគ䴨ិុរនអនុរ
ន�យបតយស-សាមិយយថីិាបសស�មរ䴨�ុ�ជ ។ 

 ១.២ ករមពិរ� 

  បនលបអវតុៃមាដាាតនសម្ុរិម�នររីកា� េុម្ី�សា េសអ�លគរងឥស្ាជតសសរបឆា ២០១៣ បនទទរដ�លគរង
ឥស្ាជតសសរបម�នររីកា䴨នរន១៨ាលប ទទរដកាតុងតងម�នររីកាថា ាលបជន-នអលបជនកាជយដ័ត䴨តអះងឱ
ងាយាសាា䴨 䴨នរនា១៨ាលប ាននងិយុតង�ាេប䴨បាទទទិវបអតឱជុិសះនល (៨មិនទិវនារនរាជុ ិ
បអតឱ៧មារា ៃថសត័នះ បអតឱទលាាបអា) �រដា� ន�ដេាទា䴨ិុរ䴨�េះនារតុដៃនទា ៃុាា�ងកាប�យរ
កាាលនងាយា បនយុត䴨ងឲឱទ�ទរ យាឱលគបនរ� េុម្ី ាននិស្ិុ 䴨អះទស្ននាិ䴨នសិាវនងិ�ធ�េាមិសិាវ    
ាតន�យដខាី� េុម្ីយលងងកាាបតរ� ះបករ ដតម�ុប ុមឺងនរ ។ 

 ១.៣ ករណលមលសវមវលនមវននសលវតយ 

  បន�ាេប䴨ទទរដនងិនអប� ុងឱលបុភិលធិកាាិ䴨នៃនលាសរង�ស ដុាិ䴨នានងិហិា�នុស�䴨អះ�ធ�េធិកាាិ䴨ន��ាសាា䴨 
សរ ីយីកា�លបេលបសថនជកា ដុឆា ២០១១ា ទទរដនងិនអប� ុងិឱលបុភិលលុ�ុ យនិិុ ឱលទយឱា ដុៃនលាសរង�ស ដុា䴨ិនា នងិហាិ�នុស�
� េុម្ី䴨អះលុ�ុយនិិុ ឱ䴨តលដ-䴨កតនងិបវទីា�យេភ័ត� ឆា ២០១១ាទទរដនងិនអប� ុងិឱម�នរៃីនលា�មកា ាសននាមិ
ៃ�បាា�ងាបសលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរនិង�នទទ䴨អះា �ធ�េសននាមិៃ�បាា�ង��ា សាា䴨ា សលៃបនអនុរទា�យេយន័�ឆា
២០១១ា  ទទរដនងនអប� ុងិឱលបុភិលគតនាៃិធកិាទទរដទា ដគអតយបា�ៃនាម��ជ (ACC) 䴨អះតតន� េុម្វីត
ុៃមា �តេាកាបតរ� ះបករ ដ��ាសាា䴨ាសរបឆា សិាវ២០១១-២០១២ាទទរដនងិនអប� ុងិឱនតារដ នដទ�ាមិ
�ធ�េកាលុ�ុ យនិិុ ឱនងិវតុៃមា�ដេសាមិយលបុិបុរិកាាដទ�ាមិសលៃបឆា ២០១១ បន�ាេប䴨លបអបលាសាអបកាា 
នងិវតុៃមាកាា ានាបសងាយសរបីៃសទី១ នងិ�ដេាទិស��នអនុរបនរសលៃប ៃសទី២ា។ 

 ១.៤ ករមទពឍ 

  បន�ាេប䴨យុត䴨ង䴨រ䴨ាឯាទា�䴨រ-䴨លដបន䴨នរន ២១៤៧䴨្ប ាា�ង�នះ ៃនដខិិុ�បសាាមិម�នរីរកា 
ទ�ទរ យាឱានងិថា ា ាន 䴨្បាលយះរលាិុឱ នអលាិុ ដខិិុបទរដ នទរ䴨ាា�ស䴨ារីតតនានងិដិខិុលន តង។ 
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ខ.១.២-ិិនតលរភសត�មយរ័ និតក្�ិ មទពឍ ្�ិ ិ័យបិ ័� មវនិ� យិ ន 

 ២.១- រិ មភសត�មយរ�័ក,ិ� យិ ន 

��ទលជុាិសិាមិា ាយងយមាៃនម�នរទីាអប䴨នរន៤៤នាា លសី០៨នាា នងិៃនទ�ទរ យាឱះងាា�ងនិង

ះង�ល�ទាអប䴨នរនា២០៦នាា ាា�ង�នះលគតប�លង�នាបសទលបន៣៨ានាា ។ាសមុសយទ�ទរ យាឱតុដប�យរ

កាាបតរ� ះបករ ដ��សាា䴨 ៃនាលមិុបត� ិុ ៩នាា ាលមិុបាជប� បលុជនខ�ស៤៨នា បាជប�  បលុា៧០នាា

នងិបាជប� បលុាងា១៦នាា។ 

 ២.២ កិ័នងណមតលរភសត�មយរ័ និតក្�ិ មទពឍ 

 បនបវតនម�នរតី�ាាា ដុបដ�េ䴨លដារមលបអសរ យី ី កាលគបលគងបអគាដាិនងិាិ䴨នកាា ដុបដ�ធ�េស�តេសអ�លេស 

�ារសម�នរីលាបខ័ត� បតនសម䴨នរន១១នាាសលៃបឆា ២០១៣ា� េុម្ីប�យរ�ស䴨ារីលុតនកាាបសងាយា�ធ�េស�តេសអ�លេស

�ារសម�នរីជបាិ䴨នសន្䴨នរន១០នាា នងិយដាាតតរ ុ䴨នរន១៤នាា � េុម្ីប�លមេកាា��ាា�ងងាយា បេាបបន  

ម�នរីជបាិ䴨នសន្នងិយដាាតតរ ុ�ដេ䴨�តះ ងះងត�ាាា ដុបដនងិត�ាាប�䴨នា�ទស � េុម្ីប�យរកាាាា�ងងាយ 

បន�ាេប䴨យលងង�សវាមិាាវសនរិសអខសករ បជា ប និងបាជទស ននម័តាា�ងបាជទស នៃនងាយ បន�ាេប䴨ឣ�ារដ ន 

សលៃបប�លមេ�ស䴨ារលីុតនកាាបសបអគាដាិ ម�នររីកា នសិ្ិុ  ��ាា�ងងាយទល នងិកាយលងងសាមិយលគបលគង

ឯាទាា ដុបដនងិ䴨ានរឯាទាកាា។ 

 ២.៣ ករិ័នងណមតលរភសិ័យបិ ័�ណ�ិតំ�មយរមវនិ� យិ ន 

 បនបវតនម�នរី�េសិាវយភីលុ ឡមនម័ត នងិសុ�ដ៍ិុ នជទ្ សិកា ទលសរយី ី ប�䴨នា�ទសាសិាមិកាា  

ា ដុបដ កា ានលគបលគង នគាបេាបបនប�䴨នា�ទសាសិាមិ នគាបេាបបនប�䴨នា�ទសលគបលគង នងិានជធទី�សរ

ប�លង�នបន䴨នរន៣៩�ដេា។ា 

ខ.១.៣-ក័ឍណិ ិតមគំបណភសិំ �ិ ណយប ុិដយ ឍិ័យបិ ័�ិវិ តក 

 ៣.១ ករិណយប ុិដយ ឍ 

 ទលបនទទរដកាបតរ� ះបករ ដនិស្ិុ សិាវ��ាា�ងឆា ២០១២-២០១៣ៃន䴨នរនសាអប ១៥៥៩នាា ាា�ង
�នះៃន�សរ ី៦០៨នាា ត䴨ា�䴨រជនិស្ិុ ឣ�ាលបាាតធ䴨នរន១២៩៥ នាា �សរ ី៥៣៥នាា (បាជប� ប័លុនជទ្ទ�សរ
ាសិាមិ៩១៣នាាលសីា៣៣៩នាាបាជប� ប័លុាងប�䴨នា�ទសាសិាមិ៣៨២នាាលសីា១៩៦ានា) នងិនិស្ិុ សិាវបង
ៃថា䴨នរន២៦៤នាាលសី៧៣នា បាជប� បលុនជទ្ទ�សរាសិាមិ២៥២នា លសី៧៣នាានងិបាជប� បលុាង១២នាាលសី
០នា) ។ 

 ៣.២ កសណនពនករិណយប ុិដយ ឍ 

 ទលបន�ាេប䴨ាមិនជធីយលងងកាបតរ� ះបករ ដ តមាតនកា�រដងកសងឱនសិ្ិុ និងទ�ទរ យាឱ䴨នរន
១.០៨៣នាា 䴨លដារមលបអសិកា ទល䴨អះ�ធ�េាមិសិាវ នងិ�ធ�េទស្ននាិ䴨នសិាវាតន�យដខាី��តមបករ មលដរដ ន
�ដិុ ាមិាសិាមិនន ាា�ងនងិ�ល�លប�ទស ។ 

 ៣.៣ ករភវរវឌ្�ិ ិំ �ិ ណយប ុិដយ ឍ 

 ៣.៣.១ កិឍតមកិំ �ិ ណយប ុិដយ ឍ   

  បន�ាេប䴨សលម�ដសៃសយគតនាមិកាយិនិុឱគអតយសិាវ � េុម្ីតាដម៍នជធទី�សរបា�នងិបតរ� ះបករ ដ 
�ាេប䴨�ធ�េសិកា ទលសរយីកីាភិនឌ្នធាមិនជធីសិាវ  䴨អះយលងងនងិលុ�ុយនិិុ ឱ�ដេកានអនុរសាមិយាបសថា ាឆា សិាវ
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មលដរដ ន បនប�ងរេនកាសិាវនអនុរងឱបន�ល䴨េន� េុម្�ីរដងកសងឱនិស្ិុ បនទទរដ䴨�តះ ងជាតសរងបនសហកា
�ាេប䴨កាត䴨ាា�តដានងិកាផា សបរតាបទយិ�ទធនធ តមាតនកា�វ េរវគិនីនជទ្ទ�សរាា�ងលស�ា�ធ�េបទនររគមនធនជទ្
ទ�សរនងិប�䴨នា�ទសាសិាមិ ។ា 

 ៣.៣.២ ករភវរវឌិតករវេរវិ � 

  បន�ាេប䴨គតាមិកាភិនឌ្ាមិនជធីសិាវ បន�ាេប䴨និងតាដម៍ាមិនជធីសិាវ បន�ធ�េកាតាដម៍�ឡដកាតធ
សលៃបសា�សាាបតកាតធបនបកាសិាវថា ាបាជប� បលុាងប�䴨នា�ទសាសិាមិនិង�ឡដកាតធ䴨ងលាងទាក

បទបនបកាសិាវថា ាបាជប� បលុនជទ្ទ�សរាសិាមិា បន�ាេប䴨លបុិទិនកាាសលៃប�រដងឱនសិ្ិុ -ទ�ទរ យាឱ

ៃនងកស�ធ�េកាលទនលជនយ�ិទធនធ䴨ងលាងទាកបទបនបកាសិាវ។ 

 ៣.៣.៣ ករភវរវឌិតករវេរវិ � 

  ាទងត�នកាបតរ� ះបករ ដា ត�នកាសលៃប�ធ�េកាវតុៃមាកាានងិកាា�ាេនាបសនិស្ិុ នងិកា
ប�លង�នាបសទ�ទរ យាឱ។ 

 ៣.៣.៤ ករិណយប ុិដយ ឍិវិ ័ក តតឍបទ ម 

  បន�ាេប䴨នគាបតរ� ះបករ ដាសិាា䴨នរនា ២៤២នាា ��ាា�ង�ខុរាយងយមនិង�ខុរតតានា �រត�ផរ ុ�ដេកា
�ធ�េលបយន័�ាសិាមិ䴨ាអះ កា䴨ិន មលុីាា�ងថងបា សប 䴨ិ កា�ធ�េាីបអសរ  ការ ក�្ិុ កា䴨ិន មលតា កា䴨ិន មៃនាការ
កបតនា កាសង䴨�រ នតាៃ䴨ា�ធ�េសរ ា�តា ុជ� េុម។ 

 ៣.៣.៥ ករងករតរសគ័ណ�នររ 

  បនសហកា䴨លដារមនងិនអនុរាមិនជធីគ�លៃងមរត䴨នរនា លុ䴨ជាាមិនជធីឥតឈនយលលសតន ាមិនជធីឥតឈនលតា�ម ាមិ
ានជធីឥតឈន�ឡ�ម ាមិនជធកីីននឧស័ិន ាមិនរធី䴨ិន មលុីជដាាតនលគ�ទា ាមិនជធរី កបតនា ាមិនជធីឥតឈនលតា�ម 
នងិាមិនជធីឥតឈន�ម�ឡ។ា �ល�យី�នះា ទលាធបនសហកាជមរតងាកាា ACIAR (Australia Center 
International Agricultural Research) OSICA –International Cambodia, DelPHE-UK, TOYO 
University, FCM  (Federation of Canadian Municipalities), Palm Tree School International, Cel-
Agrid, CEDAC ឈាទង�េនងកាាលទលជន កាសិាមិា�ដិុ ាមិាសិាមិាកា䴨ិន មសុ�ាកាភិនឌ្នធ�ស ដុា䴨ិន
មលដរដ ននងិទបា�ទស។ 

ខ.២. ម�វបទ ម 

    �រតត�៍ា�ដេដទ��ដស�លម䴨បនាា�ងឆា ២០១២ ជមរតនងិបប� លបរមមរត䴨នរនា ទលជុាិសិាមិាយង
យម ឣ䴨វតុៃមាបនថាទលាយអង�បះ�៊នាា�ងាលបយនជវៃន�ឆ� ះ�េកនកាភិនឌ្ន៏ា នងិយលងងខា�នឲឱកា ត
�េជលគះទស នបា�ប�䴨នា�ទសត�ាាឧុរមសិាវ�ដេកាភិនឌ្នធ៏នជនមនអស្ � ាីេតុបបន និងារម䴨តតាាា�ងកា
ភិនឌ្នធតអទ�ទ�សរ䴨ុអ�កតាបសរារដ ភបិដសលៃបតុរិថីិ�នះ។ 

ខ.៣. �វ័េ 

 -បនរ�ដេាាម�សា នងិប�ងរេនលបសិទ�យៃនកា ានលគបលគងងាយា ាសាា䴨ា ាងឱទទរដបននលនកា� ាីេតុបយី

គអតយៃនកាបា�នងិបតរ� ះបករ ដ ាា�ង�នះ�ផរ ុសះន�េ�ដេកា ាន កាលគបលគងានងិយុតង កាាលុ�ុ

យនិិុឱនិងវតុៃមា កាាា ដុបដទជាតនានងិកាាសងាមា 
 -បនរ�ដេាាម�សនងិប�ងរេនសមុសយម�នររីកា ទ�ទរ យាឱ លគតប�លង�នងឱសមលសបសលៃបកាបតរ� ះបករ ដ 

ានជស័តាសិាមិានងិជនបនគអតយាាប�䴨នា�ទស 
 -បនរ�ដេាាម�សគអតយបតរ� ះបករ ដប�䴨នា�ទសាសិាមិា ាា�ង�នះ ទលលុតន�ផរ ុសះន�េ�ដេកាា 

បតរ� ះបករ ដត�ាាលទសរ ីានងិកានអនុរជាតសរងា តាដម៍ាមិនជធីសិាវានងិកាបតរ� ះបករ ដ�ាេបាត នងិបតរ� ះបករ ដ 
មិន�ាេបាត 
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 -បនរកា�ដេាាម�សគអតយៃនកា�ឡាយនជន័តនងិបទបបវ ៃ�បាា�ង។ ត�ាា�នះទលៃនគ�លៃង�ាេប䴨តា

ដម៍នជនត័លគតប�លង�ន ានជនត័សលៃបនិស្ិុនងិតាដម៍បទបបវ ៃ�បាា�ង ងឱបនសមលសប�េនងកាបា�ជនខ�ស�ដេ      
ានជស័តាសិាមិា   
 -បនរកាតាដម៍�ហរដ ា䴨នសម�័ន�ាលបននរា និងកាាបេាទយ�សៃឧ ាន។ា ងាយា សាា䴨 សស ិុ��ទស នយ 

ដបាត�ាាថនជកសលៃបកាតាដម៍�ហរដ ា䴨នសម�ន័�ាលបននរានិងកាបេាទយ�សៃឧ ានា 
 -បនរកា�ដេាាម�សសលៃបកា��បាប�䴨នានជជវ លនុដាសិាា ាា�ង�នះទលបន�ាេប䴨គ�លៃងសហកាជ

មរតឣជជ ធាមលដរដ នាា�ងកាបតរ� ះបករ ដាសិាាតមាមិនជធី�បេានគាបតរ� ះបករ ដខាលី នងិ�ធ�េកាប� រតមាលបយ
តុដបនមាយីកាយិ�ទធនធា 

 -បនរ�ដេាាម�សារម䴨តតានអនុ រន�យបតកុបនសតយលាីលា ាា�ង�នះទល��តុាាវកា�រដឣ�ាលបាាតធ

លនុដនិស្ិុ លាីលាតមាតនសេម�ចអគ�មហេសនបតេីតេជីហុ៊នីែសនីនភ់ីេពយំលាសេម�ចអគ�មហរ�
ច្យីី េហ់ី សំករនី ឯយឧត�មី ច័ន�ីសកុនី ករដមមន�ី្យសក់យសភយម�ី កកុរ ្បារនភ់ េនសទលយមឈងារម 䴨តតា䴨អះ
សាមិយាទងធនជនសលៃប�ធ�េឥតឈនលតា ឥតឈនលសតន នងិឥតឈន�ឡជ� េុម ស��ឡលទនងិ�ដេាាម�ស
䴨តលដលបជយដា ដុលាលីា��ទីនបទ 

 -បនរ�ដេាាម�សាាវកាេាសនរិសអខ សអនុសិយាា�ងងាយា ាា�ង�នះទលយប䴨យុកា�បេប䴨ាៃា ងយម

កមានងិកាេាលទយឱសម្ុរងាយាធ លុ䴨ជលទយឱសម្ុរិាបសបអគាដាិ ទ�ទរ យាឱ លគតប�លង�ននងិនសិ្ិុ។ាប�ងរេនកា
តា䴨ិុរទអារា�ដេនម័ត បាជទស ននងិកា�ាេប䴨ងឱៃនឣ�ារដ នងឱបនសមាមឱសលៃបងាយា 

 -បនរកាាយលងងាិ䴨នសហលបុបិុរិកាជុនិងិនរាជុិា �រត��តុបនរកាសហកាជមរតៃុគលយសា �ហេតខិុខ

តស�ងតដាាៃុគលថីិល�ទេុសលៃបកាភិនឌ្ងាយាាា�ង�នះទលសមាង�យេរៃុគលលប�ទសាល�ា់ានងិលប�ទស䴨ិនា 

 -បនរ�ដេាម�សកាាលទនលជននិងកាា�្យ��វត ា䴨ិនកា�នះទលលុតនកា�ដេាគ�លៃងសលៃប�សា េសអ

ថនជក䴨កត�ដេកាាយិ�ទធនធលទនលជនាយិ�សស កាា䴨ិន មសុ� កាារ អះានងិកាា䴨ិន មលុីជ� េុម។ 
 

44៥.៩.៣- ននរេំ�្-នន��វយា ៃ 

១.ីលទ�ផល 
ក. ករ រចំណូូ 
 ាា�ងឆា ២០១២ កាលបមលដ䴨តលដ䴨លដថនជកជុិស�លម䴨បន䴨នរន ៤៤.៦៤៩.១៧៤.៦៧៦ �ាេដ តុដៃនលបៃតា
១៤១% ៃនត�នកាាបសលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទា䴨នរន ៣១.៥៥៨.០០០.០០០ �ាេដ ាា�ង�នះា៖ 

-䴨តលដយី�ដទអនៃនលទយឱសម្ុរិា ដុស�លម䴨បន䴨នរន ៣១.៧០១.០៦៦.៧៩៦ �ាេដា តុដៃនលបៃត
១២៦%ៃនត�នកា䴨នរនា២៥.១៦២.០០០.០០០�ាេដា 

-䴨តលដ�ដទអន�ដេកាដាារដលទយឱសម្ុ រិានងិ�សវលបមលដបន䴨នរន ៦.៥៥៥.៤៧៩.០៩០ �ាេដ�សិេនង១២១ា%
ៃនត�នកាតុដៃន䴨នរន៥.៣៩៦.០០០.០០០�ាេដា។ 

-䴨តលដបនមាយីកាផាយនីត័ នងិរាទត� ាមិ䴨នរន ៦.៣៩២.៦២៨.៧៩០ �ាេដ�សិេនង៦៣៩% ៃនត�នកា 
䴨នរន១.០០០.០០០ា០០០�ាេដ។ 

ខ.ាកាា䴨កត 
 កានអនុរនងិលគបលគងថនជកលបយឆា ២០១២ ស�លម䴨បនលបៃតា ៨៩,៨០% ៃនថនជកតាុលមតន។ កា
䴨កតថនជកាបសលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទាបនតរារ䴨យីឡា ាវងថនជកតមាមិនជធីានងិថនជកមិន
តមនតមាមិនជធីា លុ�䴨ាះ�តេងឣ䴨នជគខបង䴨កតថនជកនីមរតល លុ䴨ះង�លកមា៖ 

១-ថារកមភនែមនយម�ារវី: កា䴨កត�ដេកាាា ដុបដលបយៃថសា និងកានអនុរលបយឆា  នអនុរបន 
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លបៃត៤៩ា៥៣១ា៧១២ា៥៨២ �ាេដា �សិេនង៨៩,៨៨ាគាតា ៃនថនជកតាុលមតន䴨នរន៥៥ា១០៧ ៥០០ា០០០ 
�ាេដ។កា䴨កតតមយលានីមរតលៃន លុ䴨ះង�លកម: 

ំរូយី៦០: កាទិរនអនុរជាតសរងបន䴨នរន១២ា៣៣៥ា៨៧៣ា៦៩៧�ាេដា�សិេនង៩៧,២១% 
ៃនថនជកតាុលមតនតុដៃនលុមតុ䴨នរន១២ា៦៩០ា០០០ា០០០�ាេដ 

ំរូយី ៦១: �សវះង�ល�នអនុរជាតសរងបន䴨នរន១ា ៣៩២ា ៥៥៤ា ៩៥៩�ាេដា �សិេនង៧៧,៣៦%ៃនថនជកតា
ុលមតនតុដៃន䴨នរន១ា៨០០ា០០០ា០០០�ាេដ 

ំរូយី៦២: �សវ�ល���្ងលនអនុ រជាតសរងបន䴨នរន៤ា៧១០ា៣៦២ា២៥២�ាេដ�សិេនង៩១,៦៩%ៃនថនជកតាុលមតន
តុដៃន䴨នរន៥ា១៣៧ា៥០០ា០០០�ាេដ 

ំរូយី៦៣: យន�ានងិឣាាានអនុរជាតសរងបន䴨នរន១៦៨ា១៦២ា០០០�ាេដា�សិេនង៧០,០៧%ៃនថនជកតាុលមតន
តុដៃន䴨នរន២៤០ា០០០ា០០០�ាេដ 

ំរយូី ៦៤: បនប�ាបអគាដាិនអនុរជាតសរងបន䴨នរន២៣ា ៧៨២ា ០០០ា ៧៦៣�ាេដា �សិេនង៨៧,១១%ៃនថនជកតា
ុលមតនតុដៃន䴨នរន២៧ា៣០០ា០០០ា០០០�ាេដ 

ំរូយី៦៥:ឧបុសមឧាធនានងិនរតសងាមនអនុរជាតសរងបន䴨នរន៧ា១៤២ា៧៥៨ា៩១១�ាេដ�សិេនង៨៩,៩៦%
ៃនថនជកតាុលមតនតុដៃន䴨នរន៧ា៩៤០ា០០០ា០០០�ាេដ។ 
 ២-ថារកាមយម�ារវីី:កា䴨កតថនជកស��ស�លម䴨ឲឱបន�ឡដបតងា�ឡដ��ានងិដទ��ដា�យងទអាាាបស
ានជស័តនិមរតលតុដបនាតុយី� េុមឆា ២០១២�នះ កា�លបេលបសថនជកតមាមិនជធីៃនដាាតនដ៍លប�សេា�ល䴨េន�ធេបនងឆា
២០១១ ជាតសរងលាសរងនអនុរបន䴨នរន១៦ា៤៦៧ា១៥៣ា៥០០�ាេដ តុដៃនលបៃត៩៣,៦៣គាតៃនថនជកតា
ុលមតន䴨នរនលបៃត១៧ា៥៨៧ា៤០០ា០០០�ាេដ។ កា䴨កតតមយលានីមរតលៃន លុ䴨ះង�លកមា 

ំរូយី ៦០: កាទិរនអន រុជាតសរងបន䴨នរន៤ា ៨៥៤ា ៤៨៥ា ៤០០ �ាេដា �សិេនងា ៩៤,៣៤%ៃនថនជកតា
ុលមតនតុដៃន䴨នរន៥ា១៤៦ា០០០ា០០០�ាេដ 

ំរូយី៦១: �សវះង�ល�នអនុរជាតសរងបន䴨នរន៥ា៨៤៣ា៧៥៦ា២០០�ាេដា�សិេនង៩៣,៤១%ៃនថនជកតា 
ុលមតនតុដៃន䴨នរន៦ា២៥៦ា០០០ា០០០�ាេដ 

ំរូយី ៦២: �សវ�ល���្ងលនអនុ រជាតសរងបន䴨នរន៥ា ៧៣៨ា ៩១១ា ៩០០�ាេដា �សិេនង៩៣,២៣%ៃនថនជកតា
ុលមតនតុដៃន䴨នរន៦ា១៥៥ា៤០០ា០០០�ាេដ 

ំរូយី៦៥: ឧបុសមឧាធនានងិនរតសងាមនអនុ រជាតសរងបន䴨នរនា៣០ា០០០ា០០០ា�ាេដា�សិេនងា១០០%ៃនថនជកតា
ុលមតនតុដៃន䴨នរន៣០ា០០០ា០០០�ាេដ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គ. កាា�ាុ �ាងងាយ�លកមងវទលាសរងាសាិមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទ 
-�លបងឥន�ននគិុជទាលបាសាអប䴨នរន:១ា៩៨៤ា៧៩២ា០០០៛០០  ាា�ង�នះា: 

-
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2009 2010 2011 2012

ិា��ុិា�ិ តិ ាិបសម�កសពងកសតករក ា ុិ � �បមបម �តងេ�សទ
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 +�លបងៃ ស៊លុ ា ៃនទាលបាា䴨នរន ១ា៦៤៩ា៩៩៦ាា០០០៛០០ 
 +�លបងទងា ៃនទាលបា䴨នរន:  ៣៣៤ា៧៩៦ា០០០៛០០ 

-សៃឧ ាកាជយដត័ ៃនទាលបា䴨នរន  ៤០៩ា៨៩០ា០០០៛០០ 

 -សៃឧ ាបាជកា ានងិស� ានម ៃនទាលបា䴨នរន   ៦៥៦ា៨៧០ា០០០៛០០ 
-ឯាសកដ ន ៃនទាលបា䴨នរន   ២៤៨ា៥៧៤ា០០០៛០០ 
-សៃឧ ានងិបាជកា ាយិ�ទធនធ ៃនទាលបា䴨នរន  ៤ា៤៨៦ា៥៧០ា០០០៛០០ 

យ.ាកាាលគបលគងលទយឱសម្ុរាិ ដុ 
 -បនសហកាជមរតុកងលាសរង�ស ដុាិ䴨នា នងិហិា�នុ ស�䴨លដារមយនិិុ ឱនងិបិទបវ ីគត�នតឱា កាជតបាជ�䴨�ទ
២០១១ា ាបសនជទ្ទស នលទនលជន��ស៊លាម��ជាទាដនជទ្ដ័តភលមិនបាសិាមិាទលជុិាសិាមិាយងយមា ានជទ្
ទស នលទនលជននិងភិនឌ្នធាសិាមិាម��ជានិងទលជុិាសិាមិតលយា�ដេបា 

-䴨លដារម�ាត�ាងតរង�លប�ប�ធេបលទយឱសម្ុរិា ដុ�ាេន�កេងា ថត䴨អះឆា ២០១១ា ��មនបីាាសិាមិ�ខុរ លុ䴨ជ 
បនប តៃនត័ា បុ បងា ាយងយមា ាយងឆា ងា ាយងធា ាករ ដា លា�䴨ះា មត� ដគិារា លយះនជ�ាា ៃលយតនងា �េធេទុ 
�សេមរប លយះសីហនអាសប ងតលុងាឧុរាៃន័ត តាបានិងៃបដនិ 

-បន䴨លដារមលបអនិង䴨អះយនិិុ ឱវសតនងជាតសរងទីតងៃ�បុី តុដមនបីាាសិាមិ�ខុរបុ បងលុតន��បាលនទាដ
ានជទ្ដ័តបុ បងាបសលាសរងបា�តអនននិងាីា 

-បន�ាេប䴨ាបតកាតធនិងដិខិុសអ�ឡដកាតធស�លម䴨យីថា ា ានលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា និង�នទទា
នងិលាសរង�ស ដុា䴨ិនា នងិហិា�នុស�ា សរ យីដីទ��ដៃនកាយនិិុ ឱសិាវនងិវតុៃមាុីនងិឡា䴨នរន០១ាតនាង សស ិុ ���ាតនមអនី
យ ុតាង�ាតនលយះបទត័នានិ័ទី៧ាាា�ងលា�មទី១ាភលមិទី១៣ាសរ ុាលា�ងាយងយមតុដគានតារដ ន��ស៊ល សអលមះ�䴨រយី
បវ ីទា�យេភត� លទយឱសម្ុរិា ដុ 

-�ធ�េដិខិុលៃបលនគានតារដ ន��ស៊លសរ ីយី ស�តេសអ�រដាបតកាតធលបយតខយី ទស នយទល�េនងិ
ទស នយលគបលគង䴨ៃរ ា��ស៊លា ដុាបន�សេាា�ខុរាុនគិារាបសលា�មហ៊អនស� ីសរ់ប�ប៊៊ដីមីុធីុ 

-បន䴨លដារមសហកាជមរតមនបីា�ាេប䴨តុនុីនគាលបនតីាមិនងិសតងា នងិសអាជ�យុី�ខុរាយងយមាា�ង �តេា
កានអនុរនីុ ិនជធី䴨អះបវនីងិ�䴨រប័តាមិសិទ�ិកនកបុី䴨ៃរ ា��ស៊ល�មមុ�ខុរាយងយម 

-បន䴨អះយិនិុឱតមរនកាា�រះ លុាទីតងាបសមនបីាាសិាមិ�ខ រុ�សេមរបនិង�ាេប䴨ឯាទាលបគដា
ទទរដលទយឱសម្ុរិទីតងសតងថីិនិង��បាាមិសិទ�ិទីតងយសលនលា�មហ៊អនហ��តហី៊�មាខលាដិធឌី ី

-បន�ធ�េដិខិុលៃបលនលា�មហ៊អនត័ាអីសា ាបឺាសរ ីយាីាតីស�តេសអរដបនរ�រង䴨លាឣា�រេថាដបតបា�ខុរ
ាយងធាបសា ដុបដៃលយ�រេ 

-បន䴨អះយនិិុឱាវតុៃមាជាតសរងានងិ�ាេប䴨 ឯាទាសអ�ឡដកាតធ�េលាសរង�ស ដុាិ䴨នានងិហិា�នុស� នលនាថតនរ
មលុ លាសៃឧ ាាឧបាាតធកាជយដត័នងិស� ានមា តុដ�សា េសអលមះា�䴨រយីបវទីា�យេភត� ាបសឡា ធិការដ នានតារដ ន
សននាមិៃ�បាា�ងានតារដ នគត�នតឱាហិា�នុស�ាគានតារដ នាសិាមិ មនបីាាសិាមិ�ខុរៃលយតនងានងិមនបាីាសិាមិ�ខុរ
ាយ  ុ

-បន䴨អះាអរឲឱទាដនជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិា នជទ្ទស នលទនលជននងិភិនឌ្នធាសិាមិាម��ជទលជុិ
ាសិាមិាយងយមា និងទលជុាិសិាមិតលយា�ដេបា �ាេប䴨ឲឱបនឆបនលនកា�ាេប䴨ឯាទាាតុទអនលឡ បលងា
� េុម្ីរាសអកាយិនិុឱស�លម䴨យីលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទានិងលាសរង�ស ដុាិ䴨នានងិហិា�នុ ស�ា 

-បន䴨អះយនិិុឱលទនលជនជាតសរងនិង�ាេប䴨ដិខិុ�េលាសរង�ស ដុាិ䴨នានងិហិា�នុស��សា េសអ�ឡដកាតធរដនលន
ទីតងុីាបសខត� ា ដុបដៃលយ�រេលា�ងលយះសីហនអ䴨នរន៤ហុ សលៃបរាកាសតដលទ�បេាងាាលនលា�មហ៊អន
តសសអនតគន� ាសា䴨កុ 
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-បន䴨លដារមយនីិុ ឱទីតងុីាបសមនបីាាសិាមិ�ខុរតតានតុដា ដុបដៃលយ�រេ�សា េសអសលៃបទងសងទា ាកា
ត�ាាា ដុបដៃលយ�រេតតាននិងទីតងុីតុដមនបីាាសិាមិ�ខុរតតាន�សា េសអកុលនលបជន䴨នរន១០ាលគ�ទាា 

-បន䴨លដារម�ុរៃថាដាជទជាតននលនលទយឱសម្ុរាិ តុដយសខល䴨ា លទ�ឌ�លឈម�លបេលបសតដង�ាេុ �សា េសអ
លមះ�䴨រយីបវទីា�យេភត� លទយឱសម្ុរាិ ដុាបស�រង䴨លាបងរាដ�ដា II លា�ងលយះសីហនអៃនា ដុបដដ�ដាបសមនបីា
ាសិាមិ�ខុរលយះនជ�ាានងិាបសមនបីាាសិាមិ�ខុរៃលយតនង 

-បន䴨លដារមលបគដា ទទរដលទយឱសម្ុរិជថាតាៃនកា�រះ លុាធិការដ នា ដុបដៃលយ�រេះងុ្តងបងទ�នាទប
ាបសា ដុបដៃលយ�រេា ទស នតីធលទនលជនដ�ដាបសា ដុបដដ�ដា នងិ�ាេប䴨�ធ�េលបកសនរាលាសរង��បាទីតងយស
លនលា�មហ៊អនាលទីាយាអម�ុាអិ䴨�  ុ

-បន䴨អះយនិិុ ឱជាតសរងទីតងុីសស ិុ��ភលមិធាងាសរ ុាក�ល�ាលា�ង លុនតានា�ខុរតតានាបសមនបីាាសិាមិ�ខុរ
តតានតុដលបជយដា ដុ១០ាលគ�ទា䴨លដកនកប 

-បន䴨លដារមាតុឲឱបន䴨្សលសនលនៃ�បុី��ស៊លាយអង�ធ�េឣីនាមិា ៃ�បុី��ស៊លយសា ៃ�បុី䴨្ាយលៃ�បុីថា ដ
បតរ� ះាលន��ស៊លាៃ�បុីទ�នាមិនឣ䴨រ��ស៊លបនានងិៃ�បុី��្ងល�ទេុាបស䴨ៃរ ា��ស៊លា ដុាាបន�សេា�ខុរាុនគិារ 

-បន䴨លដារមលបគដា ទទរដទីតង�រង䴨លាបងរាដ�ដា II លា�ងលយះសីហនអតុដលុតនបនបនបការដលន
លា�មហ៊អនាលនា�ហង�លុឌីង 

-បន䴨អះយិនិុឱជាតសរងទីតងុី䴨កា��ស៊លលា�មហ៊អនស� ីសរ់ប�ប៊៊�ខុរាុនគិារា តុដងាកាា SOS សអ� េុម្ី
ទងសងទល�ាេនាSOS 

-សហកាជមរតគតនាមិកានរាលាសរង䴨អះាតុឲឱបន䴨្សលសនលនៃ�បុី��ស៊លសិាវលទនលជន ៃ�បុី��ស៊ល
មិនឈនឲឱ�ដា ៃ�បុីទីទា ាកាទស នីតនអន រុា ៃ�បុីទ�នាមិនឣ䴨រ��ស៊លបនា និង䴨អះយិនិុឱលទនលជនជាតសរងនលន
ៃ�បុីដ�េងខ�ះទហ៣៨,៥០៨០ហុ ាបសទស នតីធនអនុរៃននជទ្ទស នលទនលជន��ស៊លាម��ជតុដលបជនកនកបនងិ
រ ក��្ងល 

-ដិខិុលៃបលន�េលា�មហ៊អនយិភយ�ទ៊�លុឌីង� ាីេតុបាាតីស�តេសអ�បេាការដ នទងសងា ឡាគា
នតារដ ន��ស៊លាឡាគានតារដ នាសិាមិានងិឡានជទ្ទស នលទនលជន��ស៊លាម��ជ។ 

-䴨អះយិនិុ ឱនិង�ាេប䴨ាតុ�ហុអលបគដាទទរដាថនជកាសៃឧ ាាលទយឱសម្ុិរ � េុម្ីបជបបវ ីសលៃបលបជនមនបីា
ាសិាមិយស និង�បេាបវ ីសលៃបលបជនមនបីាាសិាមិ䴨លដកន តតងថីិ លុ䴨ជ�ខុរ ាយងធ ៃលយតនងាបុ បងានងិ 
បនប តៃន័ត 

-សហកាជមរតគតនាមិកានរាលាសរង䴨អះយនិិុ ឱវសតនងនងិកុ�䴨រៃ�បុីទហ ១១១៣,៧៥២ហុ យៃី�បុី
䴨ៃរ ា��ស៊លេមជ ងលនលបជយដា ដុ䴨នរនា៥៣១លគ�ទា 

-䴨លដារម�ធ�េកាលបគដទទរដា ទស នីត�លបងឥន�ននសប ងៃនត័ាបសា ដុបដៃលយ�រេតុដបនបនបា ាិ䴨នសន្ា
រដជមរតាាលសីា䴨លាីនរ 

-䴨លដារម�ធ�េកាលបគដាទទរដា�រង䴨លាឣា�រេថាដបតបា�ខុរាយងធាបសា ដុបដៃលយ�រេតុដបនបនបាិ䴨ន
សន្រដជមរតលា�មហ៊អនាត័ាអីសាាប៊ឡា 

-បនសហកាជមរតលាសរង�ស ដុាិ䴨ននិងហិា�នុស�䴨លដារមលបអយិាវ ាីងាតុ�ហុអសរ ីយី កាាតុទអន
លឡ បលងាបសទាដនជទ្ដត័ភលមិនបាសិាមិនងិទលជុាិសិាមិាយងយមា នងិបន�ដេាស�តេសអយនិិុ ឱនងិ䴨អះហុស
�ដះយថីា ា ានលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទា នងិលាសរង�ស ដុាិ䴨ននិងហិា�នុស��ដេតរងុអដឱកាយប��រេម
ាបសទាដនជទ្ដ័តភលមិនបាសិាមិនិងទលជុិាសិាមិាយងយម 

-䴨អះលុ�ុ យនិិុឱកានអនុរនធត�នកា䴨តលដា 䴨កតថនជកនងិកាលគបលគងលទយឱសម្ុិរា ដុឆា ២០១២ា និងឆា េា
យន័�ាបសមនបីាាសិាមិ�ខុរាយងធា �ខុរាយងយមា �ខុរលា�䴨ះា �ខុរសប ងតលុងា �ខុរាុនគិារា �ខុរមត� ដគិារា រជនី
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ភា�យរា �ខុរាករ ដា �ខុរតតានា �ខុរតាបា �ខុរាយុា �ខុរបុ បងា �ខុរបនប តៃន័តា �ខុរ�សេមរបា �ខុរលយះ
ានជ�ាា�ខុរឧុរាៃនត័ា�ខុរៃលយតនងា�ខុរទ� ត�ាេងា�ខុរាយងស� ាឺ �ខុរលយះសីហនអា�ខុរ�កះាអងា�ខុរ�េធេទុានងិ
�ខុរៃបដនិ 

-䴨អះលុតុយនិិុ ឱត�នកា䴨តលដា䴨កតានិងកាលគបលគងលទយឱសម្ុរិា ដុឆា ២០១២ានិងឆា េាយន័�ាបសា ដុបដ
ដ�ដា��ខត� ាករ ដាតតានានងិាយុ 

-សហកាជមរតឡា ធិការដ នានតារដ នសននាមិៃ�បាា�ងានិងនតារដ នបអគាដិាានងិភិនឌ្នធធនជន
មនអស្䴨អះលទនលជនបុអយ��មនបាីាសិាមិ�ខុរលយះនជ�ា 

-䴨អះយនិិុ ឱនិងវតុៃមាគអតយប�䴨នា�ទសនលនលទយឱសម្ុរិយសា ខល䴨ា លទ�ឌ�លឈម�លបេលបសតដង�ាេុ ាបសា ដុ
បដៃលយ�រេតុដ�សា េសអលមះ�䴨រយីបវទីា�យេភត� លទយឱសម្ុរិា ដុា(ខត� ា ដុបដៃលយ�រេ ាយងធាលយះនជ�ាា 

ឧុរាៃន័តាាករ ដាតតានាាយុបុ បង បនប តៃន័តាាយងយមាលា�䴨ះ មត� ដគិារានងិាុនគិារ) 

-䴨លដារម䴨អះយិនិុ ឱគអតយនងិសនាិធលិសតនយលជាតសរង� េុម្ី�លុ�មទរ ាកាខល䴨ះុ�រត�លឡះថា ាធមិជុិ ��

�ខុរាករ ដាាយងយមាលា�䴨ះានងិសប ងតលុង 

-䴨លដារមលបអនងិ䴨អះយនិិុ ឱ��ប�ងផប ុលយលបទដ ៃ�បុី䴨ៃរ ា��ស៊លា ដុាបន�សេាា �ខុរាុនគិារាបសលា�មហ៊អន   

ស� ីសរ់បប៊ឡាាដីមីុធីុ 

-䴨លដារមលបអយិាវសរ ីយី កា�រដទិនាន័ត�ដេដទ��ដៃនវសតនងជាតសរងទីតងទស នីតនអនុរ ាបសនជទ្

ទស នលទនលជន��ស៊លាម��ជ 

-សហកាជមរតគាធកិារដ ន䴨អះនអនុរខាមទាដខិិុ�ដខា៤១៤/១២ាទ.ា.យ..ា.បា䴨អះៃថសទី១០ាតខាប� ាឆា

២០១២ាាបសលាសរងទនាទនងជមរតា ដុសាលយទ�សានិងធិកាាិ䴨នា��ខត� ា ដុបដៃលយ�រេលយះនជ�ា 

-�ាេប䴨�ធ�េដិខិុលន�េទល�ខុរាុ នគិារានងិលាសរង�ស ដុាិ䴨នានងិហិា�នុ ស�សរ ីយីស�តេសអយុ កងា០១ាលបា䴨លដារម

ាា�ងគតនាមិកាលុ�ុ យនិិុ ឱានងិវត ៃុមាជាតសរងនលនៃ�បុី��ស៊ល�ធ�េឣីនាមិ ាបសលា�មហ៊អនស�ហី�រ់ប�ប៊៊ដីមីុធីុ  

-�ាេប䴨�ធ�េដិខិុលៃប�េលា�មហ៊អនស� ីហ�រ់ប�ប៊៊ាា ដីមីុធីុ សរ ីយី កាបងៃថារា� ដ䴨ៃរ ា��ស៊លា ដុាបន�សេា

�ខុរាុនគិារ។ 

ង.ាកាា�ាេប䴨នងិនអនុរា䴨ិនដទ�ាមិទជាតន 
ស�លម䴨នអនុរនីុិនជធដីទ�ាមិទជាតន� េុម្ី�ាុ�ាងទនិរាសៃឧ ាបាជកា ាកាាទងសងា រដអដានិង�សវាមិ 

��្ងលាលនលាសរងានងិងាយនន�លកមងវទលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទបន䴨នរនា៣៣គ�លៃងា(ដទ�ាមិ

ទនរិា២២ាគ�លៃង ដទ�ាមិសតងា០៦ាគ�លៃង ដទ�ាមិ�សវាមិា០៥ាគ�លៃង)។ 

䴨.ា䴨នរន�ដខគតនធីនឡាា(Bank Account NO.) 
ាា�ងឆា ២០១២�នះា 䴨នរន�ដខគតនីធនឡាៃនកាថត䴨អះយ៣ី៥គតន�ី�ឆា មអនា មា��លុម䴨នរន២៦ា

គតនី��䴨អងឆា ២០១២ា ាា�ង�នះា ា NBC:ា 7,ា FTB:ា 11,ា ACLEDA:ា 6, ANZា :2។ា 䴨នរនគតនតីុដបនថត䴨អះ�នះ 

�តេងបនទទរដយ័ុពៃនលបយតខយីបករ ងាយ�លកមងវទលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា និង�នទទ។ា បន�រដ

ាបតកាតធ�ាេងរដលបយតខឆា ២០១២ាលន�េគានតារដ នាុនឡាជុិសរយទីស ន យ�លបេលបសគតនាីបស

បករ ងាយ�លកមងវទលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរ និង�នទទនងិគ�លៃងនន ��តមលបយន័�ធនឡាតុដបនា

នងិាយអងប�លមេកាាាា�ងនជស័តាសិាមិា។ 

.ាលបាាាានងិៃថារា�ដសម្ឈនុ�ីស ដុា䴨ិន 
-លបាាាជននអនុរាិ䴨នសន្:ាាា�ងឆា ២០១២ា�នះនតារដ នគត�នតឱាហិា�នុស�បនទទរដបរ នៃុលបា 
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ាា䴨នរន១៦ យីលា�មហ៊អនសាអបទាលបាា 709,454.00$ នងិបនលន តង�េនតារដ នត�នកានិងសស ិុិា និង

�ដះធិការដ នសម្ឈនុី�ស ដុាិ䴨ន� េុម្ីលជបជយ័ ពុៃន 

-ាា�ងឆា ២០១២ានតារដ នគត�នតឱាហិា�នុ ស�ាបនទទរដបរ នៃុបង䴨តលដៃថាសម្ឈនុី�ស ដុាិ䴨នយលីា�មហ៊អន 

䴨នរនា០៥ាសាអបា38,836.00$ានងិបន�ធ�េកាផាយនិត័លា�មហ៊អន䴨នរនយាីាតុដបនបងលបាៃថាសម្ឈនតឺុ សាអបបន䴨នរន 

1,910.00$ានងិបនបវតនបរ នៃុឈង�នះ� េុម្ាីុលត䴨តលដា 

-បន�ាេប䴨�ស䴨ារីលន តងុដលគបលា�មហ៊អនសម្ឈនុី�ស ដុាិ䴨នឈងសា(ឈងយសឈងថីិ)ានអនុ រ កាបងៃថា

សម្ឈនតម�ស䴨ារីតតនាបសរារដ ភបិដ�ដខា ១១៣០ា សតា 䴨អះៃថសទី០១ា តខុអលា ឆា ២០១២តុដ ៃន ៃុមាា

5$/ha/1ឆា ាយបយឆីា ទី៦ាុ �េនងិៃនា�តេនា១%�ាេងរដឆា ។ 

២.ីាតៃមយនភ់សំេណណ 
-បនវយលងងកាលគបលគងលបយន័� SERVER ាអយឱតទ័ាាបសនតារដ ន 

-តាតលបលបយន័�ាInternet ADSL �េជលបយន័� Fiber Optics �ដានាហ័ស 

-លបងតលបងយលងីាថនជកតមាមិនជធីុដបករ ងាយ�លកមងវទ 

-បនរ䴨លដារមជមរតគតនាមិកានរាលាសរង䴨អះ�ុរៃថាា�ដានអ�ដៃលយ�រេតុដានបលស �រតទដលាមុីកស�លម䴨 

យិន័តនរាកាតធានិង�រេប� ុិនា(�រេឡិនៃន ស)ា��ខតា ា ដុបដៃលយ�រេទលឈងលប�ទស 

-បនវនអនុវផប ដនលនលបយន័�គត�នតឱាអយឱតទ័ាយីា�បេបបនតដទិនានត័នងិលគបលគងទិនានត័��ាា�ងលបយន័�ាអយឱតទ័ាតុមរត 

-�លុ�ម䴨អះយលងងកាាបវ ិកគត�នតឱ��តមបកវ មនបីាាសិាមិរជនី �ខុរ និងបកវ ងាយ�លកមងវទ

លាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទា 

-សហកាជមរតលាសរង�ស ដុា䴨ិននងិហាិ�នុស�ា䴨អះលុ�ុយនិិុ ឱានងិបិទបវ ីគត�នតឱកាជតបាជ�䴨�ទឆា មអនា��តមលគះ

ទស នទជាតនា ដុបដឈងបរនសស ិុ �លកមងវទលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរនងិ�នទទ 

-បនរសហកាជមរតលាសរង�ស ដុាិ䴨ននងិហិា�នុ ស� � េុម្ី䴨លដារមាតុទអនលឡ បលងឲឱលគះទស នទជាតនាុ ដបដឈង

បរនសស ិ �ុលកមងវទលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទាតុដ��យអឈនបនាតុទអនលឡ បលង���កេត  

-�លុ�មសហកាជមរតលាសរង�ស ដុាិ䴨ននិងហិា�នុស�ា � េុម្ី䴨លដារមយនិិុ ឱា នងិ�ាត�ាងតរង�លប�ប�ធេបលទយឱសម្ុរិា ដុ

�ាេនថត䴨អះា��តមមនបីាាសិាមិរជន-ី�ខុរានិងងាយ�លកមងវទលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទ  

 -បនរខិុខលបងតលបង�ាេប䴨ឯាទាាិ䴨នដទ�ាមិទជាតនឲឱបនឈន�យដ�នលា បនប បយីទទរដបនដខិិ �ុឡដ

កាតធជន䴨កតាបសលាសរង�ស ដុាិ䴨ននងិហិា�នុស� 

-ខិុខ�ាេប䴨ាទងត�នកាដទ�ាមិលបយឆា ២០១៣ាបសលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទលនលាសរង�ស ដុ

ាិ䴨ននិងហិា�នុស�ឲឱបនឈន�យដ�នល �រតសហកាជមរតត�ាាហិា�ាិ䴨ននិងម�នរីត�ាានរគត�នតឱា ហិា�នុស�ា

បសងាយ�លកមងវទាបសលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរនងិ�នទទ 

-�ាេប䴨និងនអនុរនលនគ�លៃងាិ䴨នដទ�ាមិសលៃបឆា ២០១៣ ���យដទទរដបន�ឡដកាតធជន䴨កតយី

លាសរង�ស ដុាិ䴨នានងិហាិ�នុ ស�ាា 

-រត�ាេប䴨ឲឱុ �តេាកានលនគ�លៃងននតុដលុតនកាថនជកបុិគតមកាតតនាបសថា ា ាន 

-បនរសហកា䴨លដារមាិ䴨នដទ�ាមិគ�លៃងហាិ�ប្ឈន�រតធនឡាភិនឌ្នធឣសអីតុដាយអង �តេាកានិងគ�លៃង

��្ងល�ទេុតមកាយុតងាបសថា ា ាន 

-បនរ䴨លដារមនអនុរសាមិយ PFM/MAPាា�ងលាសរងាសិាមិាអកា លបៃរនិង�នទទ 

-លសង�ភិះលា�មហ៊អនតុដបងលបាាានអនុ រាិ䴨នសន្តឺុ � េុម្ីរាលនថា ា ានយនិិុឱនងិស�លម䴨ា។ 
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16៥.១០- សស�ឍធ�កនយ�គុ ស�់យនយំុាយ្ដគស៊រអ�វនឌ 
 គេ�មងិាមប�យនព�កី�ក�តង�អតិវឌ�ឍកសតករក�� ាាូចេនាំប�មទេ�មសប    
          (TS-PRSDP)៖ 

គ�លៃងកុបនសតយលាីលានងិភិនឌ្នធាសិាមិះា ុុល䴨 ��ុបនទ�នាទប�លកមហិា�ប្ឈនសហលបុិបុវិ
កា ជមរតធនឡាភិនឌ្នធឣសអីារដ ភបិដ�� ងកងមលដនធិីនវាជុិសលៃបភិនឌ្នធាសិាមិនងិថនជកបុិគាបស
រារដ ភបិដាម��ជ នអនុវ��ាា�ងលស�ា䴨នរន២៨យអ䴨នរន១៩៦ាា�ង�ខុវ䴨នរន៤ៃន�ខុវាយងយម (៦១យអ) �ខុវាយងធ 
(៤៥យអ) �ខុវ�សេមរប (៥៨យអ) នងិ�ខុវបនប តៃនត័ (៣២យអ) តុដៃនលបជនទទរដ�ដលបតហដ៦៣,០០០
លគ�ទា។កានអនុវគ�លៃងៃនាតន�យដនអនុវ៧ឆា តុដបនយប��រេមនអនុរយៃីថសទី៣១តខមីនឆា ២០១០ុដៃថសទី២៨
តខាអមឧនឆា ២០១៨នងិៃនថនជកសាអប䴨នរន៥៥.៣០១.២០០ អុលា ាឣ�មាជា តុដាា�ង�នះៃនថនជកាមនហីិា�ប្ឈន
ាបសធនឡាភិនឌ្នធឣសអី(Grant)䴨នរន៣.៤០០.០០០ អុលា ាឣ�មាជានរតហិា�ប្ឈនាបសធនឡាភនិឌ្នធឣសអី 
(Loan) 䴨នរនា២៧.៣០០.០០០ អុលា ាឣ�មាជាាមនីហិា�ប្ឈនាបសងាកាមលដនធិនវាជុិសលៃបភិនឌ្នធាសិាមិ
䴨នរន៦.៦៩០.០០០ា អុលា ាឣ�មាជានរតហិា�ប្ឈនាបសងាកាមលដនធិនវាជុិសលៃបភិនឌ្នធាសិាមិ (Grant) 
䴨នរន៦.៦៩០.០០០ អុលា ាឣ�មាជានរតហិា�ប្ឈនាបសារដ ភបិដ�� ងកង (Grant) 䴨នរនា ៥.៧៤៧.៩០០ អុលា ា
ឣ�មាជានិងថនជកបុិគាបសរារដ ភបិដាម��ជ䴨នរន៥.៤៧៣.២០០ អុលា ាឣ�មាជា។ 

គ�លៃងៃនា ាាលបុិបុរ(ិExecuting Agency) 䴨នរនយីាគ ឺ (១) �ដះធកិារដ នគតនាៃិធកិាជុិ
សលៃបកាភិនឌ្នធតមតបបលបជធិប�ុតឱ��ថា ា�លកមជុិនងិ (២) ា ាាលបុិបុវិាបសលាសរងាសិាមិាអកា
លបៃរនងិ�នទទតុដៃនងាយសលមបសលម�ដកាភិនឌ្ជាាសលមបសលម�ដកានអនុវគ�លៃង��លាសរង
ាសិាមិាអកា លបៃរនងិ�នទទ។ា ាានអនុរ (Implementing Agency) ៃនគានតារដ នាសិាមិនងិឣជជ ធា
ជុិទទរដបនប�ាាិ䴨នកាភិនឌ្នធនជស័តប�䴨នានជទ្គមនគមនធនងិយ័ុពៃននជទ្ាបសទីសវ ីកាគតនា ដុម�នវី។លា�មលបាវ
ទវ ាភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិនងិនបទៃនុរនទីជគតនាៃិធិកាុលមងទិសគ�លៃង។ 

�ឡដ��ាបសគ�លៃងគឺាអរកាភិនឌ្សាមិយ ��សហគមនធមលដរដ នតមាតនកានជនិ�យគតាដ�ដិុ
យ�ហរដ ា䴨នសម�ន័ដ��នបទនិងភិនឌ្នធធនជនមនអស្។ �ឡដបតងាបសគ�លៃងគបឺ�ងរេនីនយាបសាសិាា
លាីលាាា�ងុបន�ឡដ��ាា�ងក�ងឆា ២០២០។គ�លៃងៃនសៃសគបី (១) កាភិនឌ្យអ-សរ ុតមាតនកា�រដានប
ថនជក (Block Grant) (២) ប�ងរេន�ដិុ យាសិាមិនងិយិយធិាមិ (៣) កាលគបលគងគ�លៃងលបាប�រតលបសិទដយ។  

ងាយសលមបសលម�ដកាភិនឌ្ា(DCU) ជា ាាលបុិបុរៃិនគ�លៃងកុបនសតយលាលីានងិភិនឌ្នធាសិាមិះា ុ
ុល䴨��ុបនទ�នាទបបនសលមបសលម�ដនអនុវសាមិយ��ាា�ងឆា ២០១២ នងិបនស�លម䴨ដទដ�ដតមត�នកា�លឡង  
ទអា។ លា�មហ៊អននរកាា SMEC International Pty Ltd បននអនុរកាាយីតខាាររឆា ២០១២។ា កា䴨កតាបស    
ងាយសលមបសលម�ដកាភិនឌ្នធាា�ងឆា ២០១២ា ៃន䴨នរន១.២៩៣.៧៥០ អុលា ាឣ�មាជា។ា យបយីគ�លៃងយប��រេមមា
ុដៃថសទី៣១ា តខធាតាឆា ២០១២ាកា䴨កតសាអបាបសងាយសលមបសលម�ដកាភិនឌ្នធៃន䴨នរន១.៦៨៥.៧៨០ា អុលា ា
ឣ�មាជា (29.8%)ាាា�ង�នះៃនថនជកនរតាបសធនឡាភនិឌ្នធឣសអ ី (ADB) 䴨នរន១.៦៧៦.៤៥៥ា អុលា ាឣ�មាជា  នងិ
ថនជកបុិគាបសរារដ ភបិដ䴨នរនា៩.៣២៦ អុលា ាឣ�មាជា។ 

��ាា�ងឆា ២០១២កានអនុរាបសគ�លៃងកុបនសតយលាីលានងិភិនឌ្នធាសិាមិះា ុុល䴨 ��ុបនទ�នាទប
បនស�លម䴨ដទ��ដដ៍លប�សេាបនប បយីត�នកាាតន�យដ១៥តខាបសគ�លៃងបននអម័ុនៃថសទី២៨ តខធាត ឆា ២០១១
�រតធនឡាភិនឌ្នធឣសអី។ា ម�នរធីនឡាភិនឌ្នធឣសអ ី បនខិុខរតសហកាជមរតា ាាលបុិបុរនិងិា ាាា
នអនុរគ�លៃងតុដជដទ��ដស�លម䴨បនាា�ងឆា ២០១២ានាងមាទទរដបនគរាជទី�យរ䴨ិុរ។ 

គេ�មងជ�ំពយបេច�កេទស ADB-Grant . 0222-CAM/Component1: PFMRDs  
គ�លៃងបន�រដនលននរតប�䴨នា�ទសុដលាសរងតមាតនកាាទងសមុសយទស ប័និងម�នរាី �ដេកាាតា

ទលមងកាលគបលគងហិា�នុស�ទជាតន កាកដទី២តុដ�ផរ ុ�ដេកា�ដេាាម�សនងិកាយលងងសមុសយទស ប័ន
ាបសលាសរងភិនឌ្នធាា�ងនជស័តនបទ។ា 
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បនសហកានងិ�ាេប䴨�បេាសិកា ទល䴨នរន០២�ដេា���ខុរបុ បងា នងិ�ខុរ�សេមរបា ាា�ង�ឡដ��

�ដេាាយសនងិយលងងសមុសយម�នរតីមងាយនរតុដេាយន័� និងតាដលបសិទ�យកាាា ជយិ�សសា �ដេ

កាានអនុរថនជកតមាមិនជធ។ី 
 

គេ�មង�អតិវឌ�ឍកសតករក �តងជំាបុកំេណ �េសដ�កតច�ក�ងុេខា�កំពា ករ� ា 
ត�ពែិង សរ យេាពង �តងេខា�តែកិ 

យ.ីលទ�ផល 

 ១.ាយត�ាាាសិាមិ 

 - ទីតងនអនុរគ�លៃង៖ា䴨នរនសាអបលស�ា�ឡដ��ា១២ា䴨នរនយអា៨៩ នងិភលមិ�ឡដ��ា៣៥៦  

 - 䴨នរនម�នរីឡលទ䴨ដ័ុ សាអបា១៣៨នាា�សរ ាី៥៦នា 

 - 䴨នរនា ាា�្យ��វតាសិាមិសាអបា១៧៨នាា�សរ ាី៨៩នា  

 - កា䴨ងលាងលា�មបនារ䴨រដសលៃប�ខុរៃលយតនងានិងតតានា䴨�េះ�ខុរាករ ដាទ� ត�ាេងានងិាយុា 

- បន�លេស�ារសនប�ា ដយអៃា ា/យអ 

- បនតុងតងម�នរយីនិិុឱបបវ ា 

 ២.ានគាបតរ� ះបករ ដ 

 - នគាបតរ� ះបករ ដលគតប�ា ដបន䴨នរនា០៥នគាាសាអបា២៥នាា�សរ ីា០៨នា 

 - នគាបតរ� ះបករ ដា ាា�្យ��វតាសិាមិបន䴨នរនា០៥នគាាសាអបសិកា កា មា១៧៨នាាលសីរ៨៩នាា 

 - នគាបតរ� ះបករ ដម�នរី䴨ដ័ុ បន䴨នរនា០៣នគាសាអបសិកា កា មា៩០នាា�សរ ីា៣១នា 

    តរងទីា១៖ាសិកា ទលានងិកាលបអ 
 

�យដ�នល សិកា ទលានងិលបអ 

១៧-១៩ាឧសា២០១២ា លបអយីា្�ននអនុរគ�លៃងា(១)ាMoU (២)ាយិាវានងិឯាយឡា �ដេា
�ឡដកាតធតតនា (៣)ា �ាេប䴨យលងត�នកាសាមិយសលៃបនអា
នុរឆា ២០១២��សកដ ឡាាផ�ានរា(ភា�យរ) 

១៣-១៥ាមិថអនា២០១២ា លបអយីត�នកាសាមិយសលៃបនអនុរឆា ២០១២��គានតាា
ាសិាមិ 

១៩-២០ាាាររា២០១២ សិកា ទលយប��រេមនអនុរគ�លៃង��សកដ ឡាភា�យរ 

២៩-៣១ាសី�ា២០១២ លបអប�䴨នា�ទស�ដេាទី១៖ា (១)ា ាិ䴨នលយម�លយ�មា (២)ា ទលមងាបត
កាតធា (៣)ា ដាាតននជន䴨ិ�ត័សលៃបកា�លេស�ារសភលមិ�ឡដ��ា (៤)ា
�តេាា កាៃនកា䴨ងលាងលា�មា (៥)ា �តេាកា�លេស�ារសលា�មឡលទ

䴨ដ័ុ ាា ាាា�្យ��វតយអា និងា FBA តុដៃនាា䴨លដ䴨នរនា ១១១
នាា(�សរ ីា២៣នា)ា��សកដ ឡា� ាីាទ�នាា�ខុរលយះសីហនអា។ 

១៧-១៨ាាប� ា២០១៣ លបអយី �តេាកាា និងដាាតននជនិ䴨�័តសលៃប�លេស�ារសលា�មតុដា
ៃនលទប���ខុរៃលយតនងានងិទ� ត�ាេងា។ 
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តរងទីា២៖ាទីតងនអនុរគ�លៃងា២០១២ 

�ភិះ�ខ វុ 
䴨នរនលស�ា/លា�ង 䴨នរនយអ/សរ ុ 䴨នរនភលមិ 

សាអប �ឡដ�� % សាអប �ឡដ�� % សាអប �ឡដ�� % 

ាយុ ០៨ ០២ ២៥ ៩៣ ១៤ ១៥ ៤៨៨ ៥៦ ១១.៤៧ 

ាករ ដ ១១ ០២ ១៨ ១២៧ ១៤ ១១ ៩១២ ៥៦ ៦,១៤ 

ៃលយតនង ១២ ០៤ ៣៣.៣៣ ១១៦ ៣០ ២៥.៨៦ ១,១៣៧ ១២០ ១០.៥៥ 

ទ� ត�ាេង ០៧ ០១ ១៤.២៨ ៨០ ០៨ ១០ ៦៩០ ៣២ ៤.៦៣ 

តតាន ១០ ០៣ ៣០ ១០០ ២៣ ២៣ ១,៣១៦ ៩២ ៧ 

សាអប ៤៨ ១២ ២៤.១២ ៥១៦ ៨៩ ១៦.៩៧ ៤,៥៤៣ ៣៥៦ ៣៩.៧៩ 
   

  តរងទី៣ា៖ា䴨នរនលគតប�ា ដាាម�នរី䴨ដ័ុ ានងិា ាា�្យ��វតាសិាមិតុដបនបតរ� ះបករ ដឆា ា២០១២ 

�ភិះ�ខ វុ 
䴨នរនលគតប�ា ដ 䴨នរនម�នរី䴨ដ័ុ 䴨នរនាCEWs 

សាអប �សរ ី សាអប �សរ ី សាអប �សរ ី 

ាយុ ០៥ ០២ ១០ ០៥ ២៨ ១៤ 

ាករ ដ ០៥ ០១ ២០ ០៧ ២៨ ១៤ 

ៃលយតនង ០៥ ០២ ៣០ ០៦ ៦០ ៣០ 

ទ� ត�ាេង ០៥ ០១ ១២ ០៦ ១៦ ០៨ 

តតាន ០៥ ០២ ១៨ ០៦ ៤៦ ២៣ 

សាអប ២៥ ០៨ ៩០ ៣១ ១៧៨ ៨៩ 
                            

                         តរងទី៤ា៖ាកា�លេស�ារសលា�ម�ឡដ��សលៃបាឆា ា២០១២ 

�ភិះ�ខ រុ 䴨នរនលា�ម 

ាយុ ៥៦ 

ាករ ដ ៥៦ 

ៃលយតនង ១២០ 

ទ� ត�ាេង ៣២ 

តតាន ៩២ 

សាអប ៣៥៦ាលា�ម 
 

ថនជក䴨កតសាអបាា�ងឆា ២០១២ា䴨នរន៣២០.៦០០ អុលា ឣ�មាជាា។ 
ខ.ាបប� របលបទះា 

១. កាតដ ងយី �តេាកា�លេស�ារសលា�មតាដទអនបង�ដិ��ៃនាលមិុ លា�មកាាាបសងាយឡលទ
គ�លៃងបនបតរ� ះបករ ដបតនសម���ខ រុាករ ដា និងតតានា �រតៃនកា䴨លដារមយីលបជនសលមបសលម�ដ
គ�លៃងលស�ាាម�នរីត�នកាាតមរនានិងវតុៃមាលស�ាាម�នរតីតនឌ័ាលស�ាាលា�មលបាវយអានប�ា ដ�សរ ីានងិ
ាអៃាយអានងិា ាា�្យ��វតយអ 
២.ា លា�មតាដទអនបង�ដិឈងា ៣៥៦លា�មា បនប�ងរេុ ��ឆា ២០១២ា �ហេតាងយទទរដកាបតរ� ះបករ ដា
នងិ �តេាកា��បាទអនលា�ម�រតៃនដា័ាខ័ត� ន 

• គតនធីនឡាសលៃបលា�មានងិបអគាដ 
• កាបតរ� ះបករ ដ䴨�តះ ងហិា�នុស�(ៃនកាលបកង) 
• កាបតរ� ះបករ ដត�ាាតតនឌ័ាានងិឣ�ាលបុសមឧ 
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គ. ទិសេ� 

 - �លុ�ម�បេានគាបតរ� ះបករ ដសរយីីនជធទី�សរ�្យ��វតាសិាមិុដា ាា�្យ��វតយអ 
 - �លុ�ម�បេានគាបតរ� ះបករ ដសរយីាីសិាមិ䴨លម�ះុដលា�មឡលទ䴨ដ័ុ  
 - �បេានគាបតរ� ះបករ ដសរយី䴨ី�តះ ងលគបលគងហិា�នុស�ុ ដាសិាា�ឡដ��䴨នរនា៣៥៦លា�ម 

- �បេានគាបតរ� ះបករ ដយី�តនឌ័ានងិឣ�ាលបមឧា តុដ�ាេប䴨�រតងាយនអនុរគ�លៃងា (ISU) ាបសលាសរង 
ាិ䴨នកានារ 

- ទលាទអនលា�មុដាសិាា�ឡដ��ឈងា៣៥៦លា�ម នងិ�បេានគាបតរ� ះបករ ដសរ ីយទីល�ាេនតលសាសិាាា 
(ាសិាមិ䴨លម�ះ) 

 - �លេស�ារសភលមិ�ឡដ��ថីិសលៃប�ខុរឈងលបានងិ䴨ងលាងលា�មតាដម៍ទអនបង�ដិលា�ម䴨នរន 
 - �លុ�ម�ាេប䴨លបអប�䴨នា�ទស�ដេាទី៣ 

 - 䴨អះយនិិុ ឱានងិតមរន�ដេកានអនុរគលៃង។ 

 ថវ�កគេគេ្ គ�លៃង䴨កតថនជកសាអប䴨នរន១០.៧៨៧.៦៥០ អុលា ឣ�មាជា។ 
 

គេ�មងប�បុំ�ោងិាែ�បា�បា្បិសធាុ ស�មបមេាកករចសមិ ា�គបម�គង
ធ�ធ�ទោក �តងិា�បកបាបាកសតករកេខា��កេចរ�តងេខា��ពរិតហា (NAPA-FU)ា៖ 

គ�លៃងបនវ� នងកាតលបលប�ដឣកសជុអសលៃបកា�ដេាាម�សកាលគបលគងា ទានិងកាលបាបាបាាសិាមិា
សលមបសលម�ដ�រតងាយឡលទគ�លៃងៃនលាសរងាាសិាមិាាអកា លបៃរនងិ�នទទា�លកមាិ䴨នសហកាជមរតលាសរង
ធនជនទានងិា ឧុអនតិមានងិលាសរងាិ䴨នកានារ។ា ��ថា ា�លកមជុាិ គ�លៃងលុតនបនសលមបសលម�ដា �រតា ដុបដ
ទល�ខុរា នងិនអនុរ�រតមនីបាាសិាមិា មនបីាធនជនទានិងឧុអនតិមា នងិមនីបាាិ䴨នកានារ។ា គ�លៃងៃនដទដ�ដ
ា�យងទអាសះនល䴨នរន៣ាគាឺ១).ាទង សមុសយឣជជ ធាមលដរដ នាា�ងកាប�បវ បកាតលបលប�ដឣកសជុអ ២).កា�ធ�េា
ប� រនលនប�䴨នា�ទសបនវ សមលសបននា ៣). 䴨ងលាង�ម�ាេននិងបទយិ�ទធដ៍លា សលៃប�្យ��វតា នងិ䴨លដារម
䴨តតាុដកា�ាេប䴨�ឡដន�យបត។ 
ា.ាដទ��ដ៖ 

ាា�ងឆា ២០១២ា គ�លៃងនអនុរស�លម䴨បនា ១០២%ា ៃនថនជកនអម័ុសាអបា ១.១៧៧.១១៥ អុលា ា (មរតលន
មរតតសនលបយីាមអនឺលបយីាេនមរតាតុបលប អុលា ាឣ�មាជា)ា�រតស�លម䴨បននលនដទដ�ដសះនល លុ䴨ះង�លកមា៖ា 

- ម�នរថីា ាជុនិងិ�ខុរា៧០នាា (�សរ ី៥១នា)ទទរដបន䴨�តះ ងានងិបទយិ�ទធនធាយីនជជនកា䴨លម�ះបនវ�
នងកាតលបលប�ដឣកសជុអយទីស្ននាិ䴨នសិាវនងិសិកា ទលថា ាុបនយីនគាបតរ� ះបករ ដយី�តនឌ័ានងិកាតលបលប�ដ
ឣកសជុអា នងិនជជនកាបនវ� ាបសវា លយមឈងៃនសមុសយ�្យ��វតបនរុដាាទទរដ�ដ។ា ឣជជ ធាមលដរដ នា នងិ
ាសិាាាិុ ១មអនឺនាាយ២ី០២ភលមិា៥៤យអា១០លស�ាាា�ង�ខុរលា�䴨ះានងិលយះនជ�ាាបនទទរដកាតដ ងយឥីទិដយដៃនកា
តលបលប�ដឣកសជុអានងិនជជនកាបនវ� ាបសវយីនគាបតរ� ះ បករ ដាសិកា ទលានងិ�នទិកាសហគមនធ 

- បនប�បវ បនជជនកាបនវ� នងកាតលបលប�ដឣកសជុអាា�ងនជស័តាសិាមិនិងធនជនទាា�េាា�ងត�នកាភិនឌ្នធ
នងិាមិនជធីនជនិ�យគយអ䴨នរនា ១៦យអា តមាតនា ៃនកា�្យ��វតកាតដ ងយកីាតលបលប�ដឣកសជុអា កាវតុៃមាកា
កុបនសតយតាង�លឡះា(VRA) នងិកាលបអយអ� េុម្រីាបនតដនជជនកាបនវ�  

- ា ាា�រដយ័ុ ពៃនភលមិា䴨នរន១០៤នាា(�សរ ី៤៥នា)ាាា�ង៥៤ភលមិាលុតនបន�លេស�ារសាបតរ� ះបករ ដានងិ
បន�្យ��វតយ័ុពៃនឈន�យដ�នលសរយី ី ជុអឣកសនងិទានន ដាាភលមិាបសខា�ន䴨នរនលបៃតា ១១.០០០លគ�ទា 
គ�ឺសិេនងា៥៦% ៃនលគ�ទាសាអបាា�ងភលមិ�ឡដ��ា 

- តរត ងសាបថីិ䴨នរន៣០តរត ងា(សាអបឈងស៦២តរត ង)ាលសះសហគមនធ䴨នរនា៣ាតនាងាឣងលុងទា�ភា�ង
䴨នរន៤១ាតនាងា លបយន័ដបលមទា�រតថមយដយនាាឺ លយះឣទិុឱធអនមធឱម䴨នរន៣ាតនាងា លបយន័ដបលមទា�រតថមយដខឱដ 
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២ាតនាងានងិធអនុល䴨䴨នរន៧ាតនាងាលុតនបនប�ងរេុ �កេង� េុម្ី�រដទាសលៃប�លបេលបសាា�ងលគ�ទាាកា�លទ䴨លសយ ក 
ារម�្ និងកា䴨ិន មសុ�។ា ាសិាា䴨នរន១.០១៥ា លគ�ទាា �សិេនង១៨%ៃនលគ�ទាសាអបាា�ងភលមិ�ឡដ��១៨ភលមិ។ា លា�ម
ាសិាា�លបេា លបសទា䴨នរន៤៥ាលា�មលុតនបនប�ងរេុ �កេងា � េុម្ីលគបលគងានងិតថឈតរត ងាលសះានងិលបយន័ដបលមទា�រត
ថមយដលយះឣទិុឱ។ា 

- ទល�ាេនតលសាសិាា䴨នរន២៧ទលា នងិលា�មាសិាាសលមិុសលៃ ងយល១២លា�មា លុតនបន�ាេប䴨ា នងិ
�តេាកា�រត�ជគ័តាា�ងឆា ២០១២។ា ាសិាា䴨នរនា ៩៤២នាា (�សរ ី៦៥៤នា)ា បន䴨លដារមា នងិទទរដ�ដយី

គ�លៃងា តមាតះសាមិា យាសិាមិតុដៃនយទអ នងកាតលបលប�ដឣកសជុអ លុ䴨ជា លបយន័ដាសិាមិ䴨លម�ះា កា
䴨ិន មសុ�ា លបយដនប្ាមិ កលសតនា ាមិនជធីបន្�ទដយលលសតនា និងកាា យិ�ទធនធយលលសតនតុដធននងកាដ䴨ិដងា និង
យរងសស� ុា កា䴨ិន មលុាីា�ងលសះា បា សិបាា �ដេសយី�នះា ាសិាា២.៧៨៤លគ�ទាទទរដបន�ដយីាមិនជធីវ់ាទងសុ�ា
សលៃប�ឡានងិលាបី䴨នរន១៩.៨១៥ា្ដា��ាា�ង៤៧ភលមិ 

- សហគមនធាសិាា�លបេលបសទា៣ាតនាងលុតនបនប�ងរេុ ។ា លបយន័ដជរទ�សរ ា ២ាតនាងា លុតនបនទងសងនងិ
ទរ ា�កេងនជរាាា�ង�នះារមៃនា៖ាទនបុីលកដាលគ�សលាហមជង២គ.មាាទនបប�ង��ាាឈ� ាទាាលបាតុីាលបាត�បុអងា
តុដឣ䴨�ាុ�ាងទា�លទ䴨លសយាា�ង�យដរងសស� ុលសបនា តបនលបៃតា ៨៤៨ហុ។ា ាសិាាលបៃតា ២.០០០លគ�ទា 
ទទរដ�ដយីគ�លៃងទរ ា�កេងនជរ�នះ 

- គ�លៃងបនលេងឯាទាបតរ� ះបករ ដសរយីី លបយន័ដជរទ�សរ តុដៃនយធនតលបសលម�ដឯាទាសាដសរ ី
យ�ីតនឌ័ានងិកាតលបលប�ដឣកសជុអា នងិឯាទាា បតរ� ះបករ ដថា ា�ខុរសរ ីយី�តនឌ័ាា និងកាតលបលប�ដឣកសជ
ុអ។ាឯាទាឈងា�នះានង�ាេប䴨ា䴨នានិង�បះយអម��្យ��វតាា�ងឆា ២០១៣ 

- គ�លៃងបន䴨ងលាងបទយិ�ទធនធា នងិត䴨ាា�តដាបទយិ�ទធនធយកីានអនុរា គ�លៃងុដថា ា បនតមាតះ
លបយន័ដ�គហទយ័ាា នជទឱ�ា នងិទលាទស្នធា នងិបន�ាេប䴨ា ាិ䴨នលបអប�䴨នា�ទសា សិកា ទល�្យ��វតបទយិ�ទធនធគ�លៃងា
នងិសិកា ា ទល�ាេប䴨ត�នទីប� រ�ាតនា សលៃបកា�ាេប䴨�ឡដកាតធតតនសរ យីីកាា ប�បវ បនជជនកាបនវ� នងកា
តលបលប�ដឣកសជុអាា�ងត�នកាភិនឌ្នធានងិាាមិនជធីនជនិ�យគថា ា�លកមជុាិ(�ខុរាលស�ាានងិយអ)ា តុដៃនាាេា
យន័ដាថា ាជុាិនិង�លកមជុាិ១២៧នា䴨លដារម។ 

ខ.ាបប� លបរម៖ 
- កាបនបកា�រដលបាឧបុសមឧុដម�នរាី(លបុិបុិរកាឣទិយ)ា�ធ�េងឱម�នរបីាាទា䴨ិុរានងិ䴨លដារមសាមិាា�ង

កានអនុរគ�លៃង 
- កាផា សបរតាា䴨នសម�ន័���ថា ា�លកមជុ ិ នងឱៃនយតឺុ យ នមរត䴨នរនាា�ងកានអនុរគ�លៃង លុ䴨ជ៖ា

កា�ធ�េដទដាមិាកា�ធ�េបអ�ាលបឈនាកាទលាឈុ...។ដ។ 
- កាសលមបសលម�ដាិ䴨នសហកាាវងមនបីានអនុរគ�លៃងឈង៣ាា�ងកានអនុរនជធទី�សរ តបបលបមលដ�រ�  
- ខ�ះនជធីទ�សរនិងឧបាាតធសមលសបសលៃបកាតមរនឥទិដយដគ�លៃង ។ 

គ.ាទសិ��៖ា 
- បនររតលា�មលបាវយអានងិគ.�.ថាាា�ងកាបនតដនជជនកាបនវ� នងកាតលបលប�ដាឣកសជុអ ាា�ងាមិនជធីនជនិ

�យគយអឆា ២០១៣ 
- វតុៃមាកាកុបនសតយតាង�លឡះ (VRA) ាា�ង១៦យអ� េុម្ីវសតនងកាតដា ងយតាង�លឡះ នងិ

ាលមិុៃនយតាង�លឡះា 
- បនររតឡលទឈងកាយលងងសមុសយនងិ�រដសៃឧ ានុដា ាាស័ិលគ䴨ិុរ�រដយ័ុ ពៃនភលមិ-៥៣ភលមិ។ 
- បនរយលងងកាតដ ងបតនសមុដម�នរេីាយន័�ាយិ�សសម�នរីប�ា ដថា ាលស�ាាយអានងិសហគមនធយី�តនឌ័ាាា

នងិកាតលបលប�ដឣកសជុអ 
- បនរកាឡលទ�ដេកាាទងសមុសយា នងិសៃឧ ានុដសហគមនធាសិាា�លបេលបសទាាា  នងិលា�ម�លបេលបស 
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ទា䴨នរនា៤៥លា�មាលយមឈងបតរ� ះបករ ដសៃាិលា�មយី លបសិទ�យៃនកា�លបេលបសទា 
- �ាេប䴨ុបករ រ�ាុ�ាងទាសលៃបលា�ម�លបេលបសទាសលា䴨នរន៧ាតនាងាា�ងលស�ាជ ាវនរ�ខុរលយះនជ�ា  
- បនរឡលទកាាទងសមុសយា នងិ�រដសៃឧ ានាសិាមិុដលា�មាសិាា�ឡដ��ា៣៩លា�មា លុ䴨ជ�រដយល

បតនាាលសតនាសុ�ាឧបាាតធាសិាមិ... 
- នអនុរទាដ្ងនជធីទ�សរ តបប䴨លម�ះាាា�ង៤ភលមិា(one village approach)  
- សលមបសលម�ដទស្នាិ䴨នសិាវផា សបរតាបទយ�ិទធនធសលៃបាសិាា�ឡដ����ាាា�ងនងិ�ល��ខុរ 
- បតរ� ះបករ ដថា ា ានលា�មយនីីុិនជធៃីនកាាុលតទអនបង�ដិលា�ម䴨នរន២១លា�មា 
- បតរ� ះបករ ដុដលា�មបន្�ទ�យលា លា�មតាដម៍លបយន័�ាសិាមិាសហគមនធាសិាាា �លបេលបសទាយ ី �សរ នីងិ

យជាា ានានងិកាស�លម䴨䴨ិុរ 
- ា䴨ននងិ�បះយអម�ឯាទាសរយីី�តនឌ័ាានងិកាតលបលប�ដឣកសជុអាឯាទាបតរ� ះបករ ដសរ ីយ ីលបយន័ដជរ

ទ�សរ តុដធននងឣកសជុអានងិាាតីសិាវាបទយ�ិទធនធាបសគ�លៃង... 
- បនរឡលទកាាទងសមុសយនងិកាត䴨ាា�តដាបទយិ�ទធនធគ�លៃងតមាតនាកា䴨លដារមសិកា ទលានិង 

�នទិកនន��ថា ាជុាិនិងាា�ងុបន 
- �ាេប䴨កាតមរននងិកាវតុៃមាបនបគ�លៃងានងិកា�ាេប䴨សិកា ទលា ាី�ះបបន ងនងិបិទគ�លៃង 
- ថនជកសលៃប៨តខាាា�ងឆា ២០១៣ា䴨នរន៥១៧.០៤០,០៩ា អុលា ាឣ�មាជាា លុតនបននអម័ុ�រតលា�មលបាវ 

ភិបដគ�លៃងា� េុម្ីនអនុរសាមិយ�លឡងះង�ដេ។ 
 

គេ�មងិាមបន យនព�កី�កេនាំប�មជ�បទក�ងុេខា�ត�ពែិង�តងសរ យេាពង (RPRP) 
គ�លៃងកុបនសតយលាីលា��ុបននបទាា�ង�ខុរៃលយតនងនិងទ� ត�ាេង ៃន�ឡដបតង� េុម្ីកុបនសត

យលាីលាៃនលគ�ទាាាលាីលាា �រតៃនកា䴨លដារមយ ងសាមិា យីាសិាាលាីលាា តមាតនកាតាដីនយាស��លបយ
ៃថសយលងងសមុសយាាមិនជធីលបយន័�ាាសិាមិាងឱៃននិានវាយ និងកាលគបលគងធនជនធមិជុិាការសអដនងិកាទង
សងថីិនលនសតង�ហរដ ា䴨នសម�័ន�ា នងប�ងរេនដទ�យសមលសបនលនប�䴨នា�ទសា �សវាមិននា នងិទី�វាសលៃបកា
ភិនឌ្នធា �ស ដុាិ䴨ននិងសងាម។ាគ�លៃង�នះ បននអនុរាតន�យដលបយីាឆា នងបនបនបកានអនុរ��ឆា ២០១១ា �រត 
�លបេលបសថនជកសាអប䴨នរនលបៃត ១៦លន អុលា ឣ�មាជាា ជាមនីហិា�ប្ឈនយីមលដនធីិនរាជុិា ភិនឌ្ាសិាមិា
(IFAD)។ា ាា�ងាតន�យដលបយាីឆា គ�លៃងបននអនុរបនាា�ង�ខុរ�ឡដ��䴨នរនយីាគ�ឺខុរៃលយតនងនិង�ខុរទ� ត�ាេងា ១៦
លស�ា នងិ១៤៨យអានងទទរដបនសមិទ��ដ លុ䴨ះង�លកមា៖  

-បន䴨ងលាងលា�មាសិាាលាលីា䴨នរន១០០៨លា�មាតុដៃនសៃាិសាអប䴨នរនា២៥.២០០លគ�ទាាគ�លៃងបន
�រដកាបតរ� ះបករ ដនរាសិាមិនងិ�ាេប䴨ជលា�មទអនបង�ដិតុដៃនទអនយប ��រេមគ�លៃង䴨នរន២.១៤៣.៣៩០ា
អុលា ាឣ�មាជាានងិមាុដប䴨ន�ប្នាទអន�នះ�ាេន�កេង䴨នរន៣.០៩៣.០៤៣ អុលា ាឣ�មាជា 

-បនបតរ� ះបករ ដយីនរាសិាមិាកា䴨ិន មសុ�ាមអខាបាះា ុុល䴨ានងិាកាប�បវ ប�តឌ័ាាលយមឈង�ាេប䴨
�ធ�េប� រុដាសិាា䴨នរនា៥០.៤០០ាលគ�ទា 

-បនរសអា�ាតនដនបទ䴨នរន១,៩១៤គ.មា ទល�ាេនសងយីឥ ដុ១៧៤បនប បា លបយន័��លទ䴨លសយ៤៦៣គ.ម 
ឈ� ាទា៨០ាតនាងានិងទងសងទ� ន៣ាតនាង។ 

 

គេ�មងេាកកំពសមជីិនពាសមេនតរជ�បទេខា��កេចរ �ពរិតហា �តងាា�គីា ី
១.ដទ��ដ 
ា.លា�មតាដម៍ីនយន 

- បតវ� ះបកវ ដទល�ាេនតលសាសិាា២០សបរ ហធុដាសិាាលា�មតាដម៍ីនយ䴨នរន១៦៩ា លា�មៃនាាា
䴨លដារមា៣៨៣៥នាា(លសីរ �មលគ�ទាា១៨២៧នា) 
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- បតវ� ះបកវ ដទល�ាេនតលសាសិាា២០សបរ ហធុដាសិាាលា�មតាង�លឡះ䴨នរន២១លា�មាៃនាា䴨លដ
ារមា២៧២នា (លសីរ �មលគ�ទាា១៨១នា)ា 

- កា�ធ�េប� រ䴨នរន៥៣៨ា ាា�ង�នះៃនប� រ កលសតន១៤១ា បតនា១០៥ា 䴨ិន មៃន១៦៤ា 䴨ិន មឈកប
៣៣ា䴨ិន មលតា៩២ានិង䴨ិន មលុ៣ីប� រា 

- �ាេប䴨ទិវទល�ាេនតលសាសិាា䴨នរន១២៥ាៃនាសិាា䴨លដារមសាអបា៤១៥៧នា(�សរ ាី១៩៤៨នា)ាាសិាា
�ល�លា�មា៥៨៥នា(�សរ៣ី១២នា) 

- �រដទអនា ាា�្យ��វតយអកា តជសៃាិលា�មតាដម៍ីនយ䴨នរនា១៩នា/លសី៨នា 
- នគាា�ដាុដលគតIPM䴨នរន៥១នា (�សរ ី១៤នា)នងិា ាា�្យ��វតយអ䴨នរន១១៦នា (�សរ ី៦០នា) 
- �រដនគាបតវ� ះបកវ ដសរ ីយ ី ប�ទីា មឥតឈនាមអខនររទី�វាានងិគត�នតឱា  ុដសហគមភនិឌ្នធាសិាមិ 

䴨នរន៨ាៃនាា䴨លដារមសាអបា៨១នា (�សរ ី៤៤នា)ា�ខុរលយះនជ�ា 

- �ាេប䴨�ធ�េម�សនាបិុនជទម�សហគមនធ ភិនឌ្នធាសិាមិលសតន�សាររងានងទ� តលះ តុដៃនសៃិា 

䴨លដារមសាអប ៨២នា (�សរ  ី៣២នា) �ខុរលា�䴨ះ 

- �ខុរលយះនជ�ាបនប�ងរេុ សហគមភិនឌ្នធាសិាមិ䴨នរនថីិ䴨នរន៥ា នងិបនតដសៃាិលា�មតាដម៍ីនយា នងិ 

លា�មតាង�លឡះ�េាា�ងសហគមភិនឌ្នធាសិាមិយស䴨នរន២ាគសឺហគមាលា��លយហ�ិទយានងិសហគមលាតខាងយ័ាៃន័ត 

- �ាេប䴨ទស ន្នាិ䴨នុ ដាសិាាលា�ម�ឡដ��䴨នរន១៣៨លា�មាតុដាសិាា䴨លដារមសាអប䴨នរនា២៨៤០នាា�សរ ១ី៦៣៩នា។ 

ខ.ាមិនជធបី�យរបតនសមន 

- នគាា�ដា�កេងនជរ�យទឱសុ�ភលមិា២៥៨នា(�សរ ាី៤០នា)ា 

- 䴨អះា䴨ិនសន្ជមរតា ាាសអខយសុ�ភលមិ䴨នរនា៣០៣នាា 

-តអទ�នកាយាវ់ាទងសុ�䴨នរន២១៦ភលមិាយាវ់ាទងៃនបនា២៩៦៥៣១ា្ដាឈ៤០៧២ាា្ដាលតា

១៣៩២ា្ដា 

- បេាសៃឧ ានសលៃបតថាាវវ់ាទង�រត�លបេថមយដយនាលឺយះឣទិុឱ (Sola System) ុដសៃគមនធ

�យទឱសុ�ភលមិ䴨នរន២ 

- លបអភលមិយីកាលុ�ុ យនិិុ ឱទី�វានងិមសសឺុ�សលៃប�ាេប䴨�ធ�េតអទ�នកាាាា䴨លដារមសាអបា១៣៤៤ានាា (�សរ ី

៩៩៦នា)ា�ខុរលយះនជ�ានងិាុនគិារ 

- �ាេប䴨ាិ䴨នសន្លបយឆា ុដា ាា�្យ��វតយអ䴨នរនា១៦៨នា (�សរ ី៨៣នា)។ា 

គ. កាឡលទ�សវាមិាសិាមិ 

- សិកា ទលសរ ីយកីា�ងរុ ដទ��ដលបយឆា នងិកានជគទិនាន័តាាា䴨លដារម២៥នាា 

- សិកា ទល ាី�ះបបន ងកានអនុរគ�លៃងថា ា�ខុរា២៣៥នាា(�សរ ីា៧៨នា)ា�ខុរាុនគិារនងិាលា�䴨ះ 

យ.�តនឌា័ាា�ងនជស័តាសិាមិន 

- �បេានគាបតវ� ះបកវ ដលគតប�ា ដសវ ីយ ីមលដរដ នលគះឣ�ាលបុសមឧុដម�នរថីា ាជុាិនងិថា ា�ខុរ䴨នរនា៤៤ានា 

(�សរ ី䴨នរន៣១នា)ាាតន�យដ៣ៃថស���ខុរាយងយម 

- នគាសវ ីយីនជគកា�តនឌ័ាុដា ាា�្យ��វតយអ ាាទទរដបនប�ាាិ䴨នកានារយអនិងម�នរីប�ា ដ�តនឌ័ា លស�ាា

ៃនាា䴨លដារមា៤៥នា (�សរ ាី៣៧នា)ា�ខុរលា�䴨ះនងិាុនគិារ 

- នគាា�ដា�កេងនជរសវ ីយី�ឡដគនិុៃនកាប�បវ ប�តនឌ័ាុដា ាា�្យ��វតយអា ម�នរឡីលទថា ាលស�ា-�ខុរា

ាា䴨លដារម១០៧នា (�សរ ាី៨៨នា)ា 
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- នគាបតវ� ះបកវ ដសវយីីមលដរដ នលគះៃនឣ�ាលបុសមឧុដលគតប�ា ដា នងិា ាា�្យ��វតយអា ាា䴨លដារមា

សាអប១៩៧នាា(�សរ ាី៨៧នា)ា 

- នគាបតវ� ះបកវ ដសរយីីមលដរដ នលគះៃនឣ�ាលបុសមឧា ុដាសិាាលា�មតាដម៍ីនយ នងិលា�មតាង�លឡះ

សាអប១៩០លា�មាៃនាា䴨លដារមសាអប៥៣៦៤នាា(លសីរ៣៣៧៨នា)ាាា�ង�នះាាសិាា�ល�លា�មា៨៦២នាា 

- �បះយអម��សេន�វាលបយឣ�ាលបុសមឧ䴨នរនា ៤៦០ា្ដា សលៃបត䴨ាលនលគតប�ា ដា និងផប ងាលបយ䴨នរន

៩៣០០ផប ងសលៃបត䴨ាលនុដាសិាាលា�មតាដម៍ីនយនងិលា�មតាង�លឡះ 

- បននអនុរកាតមរនសាមិយប�បវ ប�តនឌ័ាតមាតនាាតីសិាវា �រត�ផវ ុ�ដេត�ាាផា សបវតាសះនល 

តុដៃនទនាទនងជមរត�តនឌ័ា។ 

តរង-ដទ��ដៃនកានអនុរហាិ�នុស� 
 

លបភយថនជក ថនជកលបយឆា  

(គិុជ អុលា ា) 

䴨កតជាតសរង 

(គិុជ អុលា ា) 

គាតស�លម䴨បន 

IFAD ១.៩៤២.៣៩៦,១៥ ១.៣៨០.១៥៤,៦៥ ៧១.០៥ 

បុិគារដ ភិបដ ៥៨.០៤២,៤១ ៥៣.០៩៣.៨២ ៩១.៤៧ 

សាអប ២.០០០.៤៣៨,៥៦ ១.៤៣៣.២៤៨.៤៧ ៧១.៦៤ 

២.ាបប� របលបទះ 
- កា䴨លដារម នងិកាទទរដតាប�䴨នា�ទសាបសាសិាា��ៃនាលមិុ 
- កានអន រុសាមិយមិនបនស�លម䴨តមត�នកាយី�លេះកានអម័ុថនជកនិងដហលាថនជកៃនកាតឺុយ ន 

- កាផា សបរតាម�នរីានងកា�លេស�ារសម�នរីនរសៃនកាដបានងិតឺុ យ នា(ខ�ះធនជនមនអស្) 
- កាឡលទសៃឧ ាសលៃប �តេាកាទល�ាេនតលសាសិាាៃនកាតឺុ យ ន 
- ទល�ាេនតលសាសិាាៃន䴨នរន�ល䴨េនមិនសៃៃលុ�េនង䴨នរនលគតប�ា ដIPMមិនសមលសបសលៃប �តេា

កាទលតមនយិមាIPM �កេតា(លគតប�ា ដ១នាឣ䴨ទទរដ២�េ៣ទលយ ង�ល䴨េន) 
- កា䴨លដារមាបសាសិាាាា�ង �តេាកាទល�ាេនតលសាសិាាមិនបន�យរ�ដរា �ហេតតុងៃនកាផា សបរតា

�យដ䴨លដ�ាេនានងិៃនកាដបាាា�ងកា�លេស�ារសាសិាា�ធ�េប� រ 
- ទអនបង�ដិ��តមលា�មមរត䴨នរនាយអងៃនបប� ា មលដ�ហុអមាយៃីនកា�លបេលបសទអនមិនលុមលុតនា កាតដ

ងយ�ីឡដកាតធទអនបង�ដិលា�ម��ៃនាលមិុ䴨�តះ ងយ ីកាលគបលគងនងិ�ធ�េលបុិបុរកិាឥតឈនា លា�មមិន䴨្សា នងិ 
ៃនកាដរ䴨បេន�ាងលបននយីថា ា ានា សៃាិលា�មនងិម�នរនអនុរគ�លៃងមរត䴨នរនតាទអនលា�មយតា �រតខអស
�ឡដកាតធលា�ម។ 
 

គេ�មងបេងាាែផ�ិាេរស�មបមិ ាស�របស�រា្ជំាបុិាិត�តេយគក�ងុ      
ិតសយ័កសតករក 

បនយប��រេមនអនុរ�លកមាិ䴨នសហកាាវងលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទានងិងាកាាKOICA (ទីា ាា
សហលបុិបុរិកានរាជុិាល�ា់)។ា គ�លៃងៃនថនជកសាអបជនរតឥុសតង䴨នរន១លន អុលា ឣ�មាជាា នអនុរាា�ងាតន

�យដ២០១១-២០១៣។ គ�លៃង�នះនអនុរ�ដេសាមិយសះនល䴨នរន៣ ារមៃនសាមិយា(១)ា�ាេប䴨ត�នកាា� េុម្ី

ប�ងរេុា ាាសលមបសលម�ដាសលៃបាអរកានជនិ�យគាា�ងនជស័តាសិាមិា (២)ា សិាវលទនលជនា នងិយិ�លឡះ�យបដ
�ដេ�ត�ាាននតុដឈាទង�េនងកាាអរនជនិ�យគាា�ងនជស័តាសិាមិានិងា(៣)ា�ាេប䴨�បេានគាបតរ� ះបករ ដសលៃប
យលងងសមុសយទស បននងិម�នរីសមគាី។  
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ា.ដទ��ដ៖ 
-បន�ាេប䴨យិ�លឡះ�យបដជមរតទស ប័នេាយន័�មរត䴨នរន ារមៃនា លា�មលបាវទរ ាភិនឌ្នធានជស័តាសិាមិ

នងិនបទា លា�មលបាវភិនឌ្នធាម��ជា លាសរងេតិវាមិា លាសរងភិនឌ្នធនបទា និងបករ លា�មហ៊អនឯាន តុដ     
ានជនិ�យគាា�ងនជស័តាសិាមិា 

-បន䴨អះសិាវតស�ងតដយទីស នយនជស័តាសិាមិ���ខុរាយងយមានងិ�ខុរលា�䴨ះ 
-បន�ាេប䴨សិកា ទល�្យ��វតសរយីីកាយប��រេមនអនុរានងិដទ��ដៃនកានអនុរគ�លៃងា 
-បនរបលបអយិាវកាាប�䴨នា�ទសជមរតម�នរីសមគីា នងិគតនាមិកាុលមងទិសគ�លៃងា �ដេកាា

�ាេប䴨ប�ងរេុត�នកា�មសលៃបាអរកានជនិ�យគាា�ងនជស័តាសិាមិា។ 
- បនបនបកា�ាេប䴨ឯាទាត�នកា�មានង�លឡង�ាេប䴨�្យ��វតរាឲឱ�លបេលបសន�យដះងមអខ។ 
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ជំពូក ៣ 
វយាតរម�តងស��តិ � � 

 
៦-វយាតរមា ពរ 

ត�៍ា�ដេដទ��ដទទរដបនាា�ងឆា ២០១២-២០១៣ ានាងមា�នះា�តេងឣ䴨វតុៃមាជារមាា�ងកានអនុរនាតន 
�យដមរតឆា ានាងមា�នះា �ឈះបីជបនរបលបទះនលន�លឡះធមិជុិ លុ䴨ជ�លឡះទានន ជយិ�សសននទា�ភា�ងនា លុន
នសវយរងសស� ុាង�ះះុទានា លុននសវា នងិកាខ�ះទាាា�ងា លុនលបងានាងមាយ ងកា៏�រត លាសរងាសិាមិ ាអកា
លបៃរ នងិ�នទទ តមកាតតននងិុលមងទិស ា៏ លុ䴨ជនជជនកា� ាីេតុបយ ងៃនលបសិទ�យាបសរារដ ភបិដ 
នងិៃនកា䴨លដារមយលីគបលាសរងទស ប័ន ឣជជ ធាថា ា�លកមជុិ ាងាៃា ងលបរបឣនអធ នងិលបជាសិាាទលឈងលប�ទស 
លយមឈងកាារម䴨តតាយៃីុគលភិនឌ្នធ បន�ធ�េងឱ�ដិុ ាមិាសិាមិាា�ងឆា ២០១២-២០១៣ ៃនកាានជនឌ្ារា䴨�លមេនគរា
ជទី�ៃទនន។ 

ជាតសវងលសតនា លុននសវឆា ២០១២�នះ �តេងបនរ អះលសតនា លុននសវ�ដេៃ�បុីសាអប ២,៥១លនហុ តុដៃន
ទិនា�ដជមធឱម䴨នរន២,៨៧២ុ/ហុ �រតទទរដបាជៃត�ដសាអបលបៃត ៧,១៤លន�តន និងលសតនា លុនលបងឆា
២០១២-២០១៣ �ដេៃ�បុីលបៃត០,៤៩៥លនហ  ុ តុដៃនទិនា�ដជមធឱម ៤,៣៥ុ/ហ  ុ �រតទទរដបនបាជៃត
�ដសាអប២,១៥៤លន�តន។ សាអបឈងា លុននសវនិងា លុនលបង �តេងនអនុវបន�ដេៃ�បុីសាអបលបៃត៣លនហុ �រត
ទទរដបាជៃត�ដសាអបលបៃត ៩,២៩លន�តនលសតន នងិទិនា�ដមធឱមលបយឆា  ៣,១១៧ /ុហុ។ លុ�䴨ាះុអដឱយ�ស្�ង
��សដលបៃត៣លន�តនងរា គិុ ជលសតនជង៤,៧លន�តន �ដេសឆា មអន០,៣៩លន�តនលសតន នងិខ�សជងមធឱម
គ១០ឆា  ានាងមាលបៃត១,២លន�តនងរា តុដ�នះជ�ជគត័មរតធកស។ កាលទនលជន កលសតន តស�ងាា
ប�䴨នា�ទសមលសប � េុម្ីតា�េ�្យ��វតលនលបជាសិាា�លបេលបសាា�ងកា�ធ�េលបយដនប្ាមិ កលសតនាបននអនុ រ កាា
យិ�ទធនធលទនលជន�ដេុ កលសតនយ ងសាមិ��តមាសិរដ នា ទស នតីធា មត� ដភិនឌ្ាសិាមិនងិតលសាសិាា ៃនជ   
ឣាទេ កាយិ�ទធនធេាយន័�នងលបសិទ�ិយៃនកា�លបេលបសីាកាយិ�ទធនធ�លប�ប�ធេបយលាកាយិ�ទធនធបនវយលា នងិកា
យិ�ទធនធយាីនជធីទ�សររ អះ កលសតន��្ងល�ទេ ាុ។ 

ាា�ងកានអនុរឯាទា�ឡដន�យបតាអរ�ដិុ ាមិលសតននងិន�䴨រងរាាបសរារដ ភបិដាម��ជា �ល�យីបន
និងាយអងាអរ�ដិុាមិលសតនតុដស�លម䴨បននលនដទ��ដគរាជទី�ៃទននា ជមរតនងុ�ិាុគិុជងរាលបៃត៣លន
�តនាា�ងឆា ២០១២-២០១៣ា ាបសលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា និង�នទទាជមរតលាសរងាទស ប័នេាយន័�ា បនសលម�䴨
សាមិយាអរងរាាម��ជភន䴨លដ�េាា�ងទី�វានរាជុិ៥៧ លប�ទសជមរតបាជៃតងរាលបៃត២០មអនឺ�តនាាា�ងឆា
២០១២ានិង៩៥េន�តនាា�ងលុីៃសទី១ឆា ២០១៣។ 

ការម�្ នងិ កឧសវហាមិសះនល ា៏ៃនកា�ាេន�កេង�ដេសឆា មអន ជារមភនមាុដ�យដប䴨ន�ប្នា 
កាាបងរប�ងរេន�ដឆា ២០១២-២០១៣ �នះា ទទរដបន�ដយ ងដ៍លប�សេា។ 䴨�េះនអនជស័ត កនងកនៃនយ   
ាារា䴨�លមេនកនតុះា ង ទនបមនងដទ��ដៃនកានអនុរ�ឡដន�យបតា យសសាមិយថីិ�ដេនជស័តុីធាីា តុដ�រដសនរិ
សអខនិងសអនុសិយុីធាីុដលបជយដា ដុតលាតង�ង។  

ាារឯ�ដិុ ាមិសុ�ជយិ�សស �ឡ លាបី នងិបា្ៃីនកានជនឌ្នជ៏នជវៃនគរាាុសៃា ដ  ឈង䴨នរនសុ�ឈងតបបត�ន
�ដិុាមិ �រត�ដិុាមិ�នះឣ䴨ជនកា�ាុ�ាង�ស䴨ាវីលុតនកាាា�ងលស�ា និង�ឡ-លាបីលុតនបនន�䴨រ�េបា�ទសមរត
䴨នរន�ងត ាុ។ �រត�ធ�េកា�លប�ប�ធេប�ដិុ ាមិសុ�ាតន�យដ៥ឆា  (២០០៨-២០១២) �យេរថ �ដិុ ាមិ �ឡបនថត䴨អះ
䴨នរន២,៣៤%។ �រតតកា �បេ�លប�ប�ធេបនងឆា ២០១១ា កា䴨ិន ម�ឡបនថត䴨អះលបៃត០,៨៦% ាារឯលាបីសាអបៃន
䴨នរនជង៦៥៧េនា្ដា ថត䴨អះ៤,៧៦% តុដបករ ដមរតត�ាាធមាយកីាារា䴨�លមេនា ាា�ងកា�លបេលបស�លគរងតនរ
ាសិាមិាា�ងកាបងរប�ងរេ�ដ ក នងិលតា䴨ិន មបន�ាេនលបៃត៥,២១%។ កា䴨ិន មសុ�ទា ប (ៃនាឈ)ាជដាាតន
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លគ�ទាយីឆា ២០០៨ុដ២០១២ ៃនកា�ាេន�កេងយ ងះា ងាហលុ ុដ៣៦%។ា 䴨�េះ ក䴨ិៃ�នវតធ លុ䴨ជ ��ស៊ល 
ទ� ត䴨នប ី ក�រេហលបត�ា��្ងលនិង䴨កា។ដ។ ាយអងៃនកាារា䴨�ារនជបនវបនប ប ជដាាតនលគ�ទានិងជដាាតន
ានជនិ�យគះា ុុល䴨 មធឱម នងិធ។ គរាាុសៃា ដថ ��ឆា ២០១២  ៃ�បុីរ អះ��ស៊ល��ាម��ជបន�ាេន�កេង៣១,៥% �បេ
�លប�ប�ធេប�េនងឆា ២០១១។  

ានជស័តៃលយ�រេាយអងតុលុតនបនតា䴨ិុរទអារាខ�សាស��ជនងឱៃននិានវាយសលៃបកាលគបលគងធនជនៃលយ
�រេ និងកា�លបេលបសធនជនៃលយ�រេុ ដលបជនលាីលា តមាតនាតតទលមងៃលយ�រេ។ ាា�ងាតន�យដ៥ឆា ២០០៨-
២០១២ា ដទ��ដៃនកាារ�រេទទរដបនសាអប䴨នរន៨០.៦៩៣ហុ ាា�ង�នះា រ�រតា ដុបដៃលយ�រេ䴨នរន
៣.៨៣៨ហុ ាង�យធយដ�ខមាភលមិនប䴨នរន៣០០ហុ  រជដាាតនលគ�ទា䴨នរន៦.១២០ហុ  ាអាាទិវ䴨នរន 
៣៣៦,៧៣ហុ នងិលា�មហ៊អនឯាន䴨នរន៧០.០៩៨ហុ។ 
 䴨តតាឯនជស័តដ�ដ កា�ធ�េឣីនាមិ�នទទទាទបបន�ាេន�កេងា ១០,៦% �ធេបនងឆា មអនា នងិៃន
ា�តេនលបៃត៣៩% �ធេបាា�ងាតន�យដ៥ឆា ា (ឆា ២០០៨-២០១២)។ ឣីនាមិ�នទទសមអលទបន�ាេនលបៃត
១១% នងិៃនា�តេនលបៃត៥០%�ធេបាា�ងាតន�យដ៥ឆា ា(ឆា ២០០៨-២០១២)។ កាភិនឌ្វារនប្ាមិ លុ䴨ជកា
䴨ិន មលុ ីបា  កាជ សាលនលុីយល លា�យេាាយអងលុតនបននអនុរយ ងសាមិានិងសហគមនធ�នទទ䴨នរន ៥១៦សហគមនធា
លុតនបនប�ងរេុា និងយលងងសមុសយលគបលគង។ា ឆា ២០១២ា ា៏ជកាាុសៃា ដនលនាតតទលមងផរ 䴨លយ័ុឱាា�ងនជស័តដ
�ដ�លកមកា ានុ៏�ៃះមអុ ាបសសេម�ចអគ�មហេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដមមន�ីី ៃន្រពះជ
ច្យយម្រជតុដកតុ េ�នទទៃនលបនុរិជង១០០ឆា ា លុតនបនា�ទត�យដ�រតមរតគធលនលបជយដា ដុ�លបេលបសានិង
លគបលគងតមាតនសហគមនធ�នទទា និងមរតត�ាាុល䴨ទអាសលៃបភាិា្និងប�ងរេន�ដសរ�ា�កេងនជរ។ា ាតតទលមង�នះា
បនារម䴨តតាយ ងសះន ុដកាកុបនសតាលមិុុ�ិាក��ាម��ជ។ 

កាយលងងកានអនុវ䴨្បសវ ីយីៃលយ�រេ និង䴨្បសវ ីយីដ�ដ ាយអងលុតនបនតា䴨ិុវទអារា និងកុបនសតងឱ
បនជុិបាៃា នលនលគបាលបយៃនបទ�ដិេស��្ងល �លកមាិ䴨នសហកាយ ងិុ សា ិទ�ជមរតឣជជ ធាថា ា�លកមជុិា នងិ   
ទស ប័នៃនសមុសា䴨ិនេាយន័�។ 

ទនបមនងនអនជស័តះង�ដេ (�ដិុាមិ កលសតន �ដិុាមិនិងបសអយ្បដ �ដិុាមិ ក��ស៊ល ាអាាាមិ ដ
�ដ) ត�ាា�សវាមិនិងកាឡលទ��្ងល ា៏បនស�លម䴨នលនដទ��ដកាាតមត�ាានីមរតលបនដ៍លប�សេា លសបតម�ឡដ
កាតធនិងទិស��ាបសរារដ ភិបដ លុ䴨ជកាាានជន�ិយគទជាតនា កា�ាេប䴨គលៃងជ�ល䴨េនសលៃបភនិឌ្នធ       
ានជស័តាសិាមិ កាានជន�ិយគត�ាាឯាន�ដេនជស័តាសិាមិៃនកា�ាេន�កេងះា ង កាាលទនលជននិង�្យ��វតប�䴨នា
�ទសាសិាមិា លុតនបននអនុរកនតុទលដទលលត ារមនងា䴨ិនកាសហលបុិបុវិកានវាជុិកនតុដ៍លប�សេា�កេង និងកា
�ាេប䴨ដិខិុបទរដ ន䴨្ប ដខិិុបទរដ ន�លកម䴨្បា តុដេាយន័�នងនជស័តាសិាមិា លុតនបន�ាេប䴨ារ䴨រដបនកនតុ
�ល䴨េនជដរប�ងតុា។ 

ជារមសមិទ��ដ តុដស�លម䴨បន លុ䴨ាា�ងាបតកាតធដិុ �នះ គជឺត�ាផរ ៃនាិ䴨នសហលបុិបុវិកាយ ងិុសា ទិ�
ជមរតលាសរង ទស ប័នេាយន័� ឣជជ ធាថា ា�លកមជុ ិៃុគលភនិឌ្នធនន នងិកា䴨លដារមយ ងសលទាសលទាបសលបជ
យដា ដុ�ងតុា។ 

ជសនារិដ ន ាសិាមិាម��ជាា�ងឆា ២០១២-២០១៣ាស�លម䴨បននលនដទ��ដដ៍លប�សេា �រតទាការា�䴨រ 
និងនអនុវលបាប�រតលបសិទ�យខ�សនលន�ឡដន�យបតនិងតអទ�ទ�សវ  ជយិ�សសតអទ�ទ�សវ䴨ុអ�កតាបសរារដ  
ភិបដាម��ជ �លកមកា ានលបាប�រតយភា សៃន និងមអងៃ ុប�អុ ាបស សេម�ចអគ�មហេសនបតេីតេជ 
ហុ៊ន ែសន នយករដមមន� ីៃន្រពះជច្យយម្រជ។ 
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៧-ទតសេេា ពរ   
ានជស័តាសិាមិជនជស័តឣទិយា តុដរារដ ភិបដបនាត ��ាា�ងតអទ�ទ�សវ䴨 អុ�កត កាកដទី២ 

តមា䴨នសម�ន័�មអបរនៃន䴨ុអ�កតលបឈាលាាឡា ។ា 䴨ុអ�កតតអទ�ទ�សវ ទី១ា េាយ័ន�នងានាិ䴨នសះនលា ជសាតដ
ាបសលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទា គបឺនរកា�ដេាសប�តនជស័តាសិាមិា តុដ��ាា�ង�នះៃន៤មអជ䴨បងា
(១)-កា�ដេាាយស�ដិុ យាសិាមិា និងយិយធិាមិាសិាមិា (២)-ាតតទាងុីធានីងិ�បសសឣុមីនា (៣)-ាតត       
ទលមងនជស័ត�នទទនងិដ�ដា(៤)-ាតតទលមងៃលយ�រេ។ 

លាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា និង�នទទា បន�ាេប䴨នងិនអនុរត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិា
(២០០៩-២០១៣)ា លសប�េនងត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធជុិប䴨ន�ប្នាាមិ ា៏ លុ䴨ជត�នកាតអទ�ទ�សវាសិាមិនងិ
ទា នងិបនរាបនតដនលនសាមិយឣទិយតមត�ាាា ��ាា�ងគ�លៃងានជនិ�យគទជាតន (PIP) បីឆា ា�ាដិ
ស��កាតស�ងាាលបភយទអនា និងនរតប�䴨នា�ទសយៃីុគលភិនឌ្នធា ាា�ងកា�ធ�េងឱស�លម䴨បននលនត�នកាតអទ�ទ�សរ
ភិនឌ្នធជុ�ិនះ។ា �រតតកាសលៃបឆា ២០១៣-២០១៤�នះា លាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរា និង�នទទា បនរា�䴨រ
នលនទិស��ារមមរត䴨នរន លុ䴨ះង�លកមា៖ 
 

ទ(ី១)ា�ដិុ ាមិុកនងិកាលទនលជនាសិាមិ៖ 
− បនរាអរកា�ដេាាយស�ដិុ យ នងិយយិិធនលបនីតាមិាសិាមិាតមាតនកាយលងងានងិាទង�ហរដ ា䴨ន 
សម�័ន���តមាសិរដ នា ទស នតីធយិ�ទធនធាសិាមិា នងិមជមត� ដភនិឌ្នធាសិាមិា � េុម្ីប�លមេងឱកាា
យិ�ទធនធលទនលជនា ភិនឌ្ា និង��បាប�䴨នានជទ្ទ�នេបសមសលមបា �ដេលគបមអខនរេាយន័�នងកាភិនឌ្  
�ដិុ ាមិ ក�េុដលសឈបលបជាសិាានិង�ដិុ ាាលគបាាជុន�េុដកាប�ងរេនទិនា�ដនងិគអតយ
�ដិុ �ដា� ាីេតុប�េនង�ស䴨ារីលុតនទី�វាាា�ងលស�ានងិ�ល�លស�ា 

− បនរយលងង�សវបា��្យ��វតប�䴨នា�ទសលនុដលបជាសិាាងឱបនកនតុទលដទលលតា នងិសអី�លជតថម
�ទេុា� េុម្ីយលងីាកាទទរដតា�េនអនុរនលនប�䴨នា�ទសសមលសបសលៃបការ អះ កាលគបលគងជីុិុីាកា
កាេា កា កា�លបេលបសនងិតថឈ�លគរងតនរនងិឧបាាតធាសិាមិា កាលបមលដ�ដទអារានងិតាៃ䴨ា�លកត
�យដលបមលដ�ដលបាប�រតលបសិទ�យ។ា �ដេសយី�នះ�ទេុលុតនខិុខបងាិុ�សវ�្យ��វតាសិាមិងឱបន
កនតុិុាសិាាតមាតនកាបតរ� ះបករ ដា ាា�្យ��វតាសិាមិភលមិ-យអ កា�ាេប䴨ប�ងរេុងឱៃនជ
មត� ដាសិាមិយអសរ ុនងិរាម�នរីនរាបេាម�ធ្បតានិងបាជកា ាានិងប�ងរេុមត� ដយ័ុពៃនាសិាមិ
តម�ខុរាលស�ាានងិមលដរដ នយអសរ ុ 

− បនរា䴨ិនខិុខាអរកា䴨ងលាងនងិលយងងសហគមនធាសិាមិ តមាតនកាាទងសមុសយ ានលគបលគង
នរាា�ងកា�ធ�េត�នកាា �តេាកាមអខាបាាកា�ធ�េនររ នងិទី�វាានងិ�សវាមិេាយន័�នងតខ្䴨� ា�ដិុ
ាមិាសិាមិា � េុម្ីបងរដាាតនតលស�ដុដកាភិនឌ្ាសិាមិៃនដាាតនលបមលដ�រ�ាា�ងយជៃុគលជមរត
ត�ាាឯាន�លកមលាបខ័ត� �ដិុ ាមិាសិាមិតមាិ䴨នសន្� េុម្ីទទរដបនឈងប�䴨នាានជទ្ថីិា និងឥតឈន
លគបលឡន ជនបន�សស ាយៃនកា�ាុ�ាង�ដិុ �ដ�េកនទី�វាឈងបាជៃតនងិគអតយនងិជយិ�សស  
� េុម្ីលយងងក䴨ុៃថាាបសាសិាា��ាា�ងតខ្ស� ា�ដិុ ាមិ 

− ខិុខាអរកាា�ងរុសិាវា វតុៃមាា នងិកា�ធ�េទា�យេភត�  ័ កា�លបេលបសុីាសិាមិងឱបន��ទលឈង
លប�ទសា � េុម្ីទទរដបននលនទិនាន័តជាលាជជុអ䴨លដសលៃបប�លមេងឱកា�ាេប䴨ត�នកាភិនឌ្នធានជស័ត
ាសិាមិា �រតឣ䴨ាតុបន បនរ អះជាលា� េុម្ីុលមងទិសុដកា�ធ�េលបយដនប្ាមិា នងិយិយិធនលប
នតីាមិាសិាមិានងិជននាិនរាយៃនកា�លបេលបសុីាសិាមិ 

− បនរខិុខលទនលជននិងាតុលបុិទិនរ អះលសបតមលបយន័�បាជទស ន កនងិដាាខត� ឣកសជុអ� េុម្ីជន
បននលន�ដិុ យាសិាមិខ�សា ជនកា�ាុ�ាងាសិ�ដលគបលឡន��លគបា លុនកដតមុលមតនកាទី�វាា នងិ
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ឣ䴨កុបនសតបននលន�ដបះេដ�រត�លឡះធមិជុិ លុ䴨ជ�លឡះរងសស� ុនងិទាននតុដ�ាេុ�កេង �រត
ទាឥទ�ិយដៃនបតាបារដឣកសជុអ 

− បនរាអរកាលទនលជននងិកាភិនឌ្ប�䴨នា�ទស�លកតលបមលដ�ដងឱដ៍លប�សេា �រតលុតនយលងងឈងត�ាា
ប�䴨នា�ទសនិង�ធ�េងឱៃនទ�នេបាមិត�ាាសៃឧ ាននិងឧបាាតធា នងិកានអនុរលបាប�រតយលបាុលបជាា�ង
ទិស��កុបនសតកាបុបងាសិ�ដនងិជនបននលនគអតយាសិ�ដ 

− ាា�ងទិស��ប�ងរេនសអនុសិយនងិកាភន䴨លដទី�វាៃនាសិ�ដាម��ជ លុតនាអរកានអនុរ�ដិុាមិតម�ឡដ
កាតធៃនកានអនុរាសិាមិដ៍ា នងិប�ងរេុសរងរា�ដិុ �ដសអនុសិយ�វាវ បនងតនរកាលុ�ុ យនិិុ ឱនិង�䴨រ
ានជប� បនបលុបបវ ា� េុម្ីប�ងរេនយ�ាជាយុិថិននងិយះឣងត�ាាគអតយ។ 

− ាអរកាលទនលជននងិ�លបេលបសា ាាីនទ�សរ ាថា ាសិាមិីនទ�សរ ានងិថា �្ យីាអាាជុ ិ� េុម្ាីៃន ុសៃស
យ䴨ៃលងកាេា ក ាា�ងទិស��កុបនសតជប�តរ េាលកា�លបេលបសថា ាសិាមិ គីមីស�យគ តុដយអដះា ង
បះេដធសនធសាុដសអខយមនអស្និងបាជទស ន លសបតម�ឡដន�យបតភិនឌ្ៃបុងាបសរារដ ភិបដ 

− បនរខិុខសហកាារមឡា ជមរតនជស័តឯាននងិៃុគលាភិនឌ្នធននាា�ងកា�ដេាាយសសមុសយតដ ងុដ
លបជាសិាា�តេង�ដេកា�䴨ះ�លបេលបសាតថឈានងិរសអដ�លគរងតនរាសិាមិានងិឧបាាតធាសិាមិតុដលបជ
ាសិាាាយអង�លបេលបសាា�ង�យដប䴨ន�ប្នាា � េុម្ីរតុដលបជាសិាា�តេងងឱៃនមលដរដ ន ាា�ងកាា�ធ�េ
�ដិុ ាមិាសិាមិទ�នេបលសបតមសយកាតធលប�ទសជុិតុដាយអងនជនឌ្នធ�ដេលគបនជស័ត យិ�សសសលៃប
ឡលទុដ�ឡដន�យបតាបសរារដ ភបិដាម��ជសរ ីយីកាាអរ�ដិុ ាមិលសតនា នងិកាន�䴨រងរាន�យដ
ប䴨ន�ប្នា�នះតុា 

− បនរខិុខិ�ាេប䴨䴨្បនិងដខិិុបទរដ នគុិតអុ រេាយន័� � េុម្ីជឧបាាតធនអនុរកាា � េុម្ី� ាី េតុប�េនង
ននិា កាារា䴨�លមេនាបសនជស័តាសិាមិន�យដប䴨ន�ប្នានងិនគុាាា�ងលាបខ័ត� សនរិសអខ�ស្�ងា�ដេាាម�សគអត
យ�ដិុ �ដាសិាមិាអរកាន�䴨រាសិ�ដា នងិជននាិនរាយធនជនធមិជុនិងិបាជទស នា ារមៃនជឣទេ
�ស䴨ារីលេង䴨្បសរ ីយីកា�លបេលបសនងិលគបលគងុីាសិាមិា �ស䴨ារីលេង䴨្បសរ ីយី កាកាេាុ កនងិភលុ ឡម      
នម័តា និងដិខុបទរដ នគុិតអុ រេិាយន័��លកម䴨្បសរ ីយី កាលគបលគងយល កនិងសិទ�ិាាបរ ុយលា និង 
ឯាទាតអទ�ទ�សរបនវនងិកុបនសត�ដបះេដ �រតទាបតាបារដឣកសជុអាា�ង�ដិុ ាមិ កាសិាមិ 

− ាទងទនាទនងសហលបុិបុរិកាដ៍ជមរតៃុគលភិនឌ្ជុនិិងនរាជុ ិ ស���គេងគានរតឧបុសមឧលគប
លប�ភទសលៃបកាទរ ានិងាទងនលន�ហរដ ា䴨នសម�័ន�ាលបននីរតមបករ ាសិរដ នា ទស នីតធ � េុម្ីយលងងនិងយលងីា
សម សុយលទនលជននិង�្យ��វតប�䴨នា�ទសុដាសិាា ា៏ លុ䴨ជ� េុម្ីនអន រុត�នកាសាមិយកាាេាយ័ន�នង
ឯទា�ឡដន�យបតសរ ីយីកាាអរ�ដិុាមិលសតននិងកាន�䴨រងរា 

− យលងងនងិយលងីាាិ䴨នសហលបុបិុរកាជមរតៃុគលភិនឌ្នធា ងាយលទនលជនជុិនិងនរាជុ ិ មនបីាាសិាមិរ
ជនីា �ខុរា ងាកា�ល�ារដ ភបិដាា�ងលស�ានិង�ល�លស�ានន� េុម្ីា (១)បនរភនិឌ្យល កាសិាមិតុដៃន
សករ នអយដទិនា�ដខ�ស �ហេតលបាប�រតគអតយដ៍លបៃយធនលឈ�េនងទានន�លឡះរងសស� ុាជុិៃលបនិង
ា��ាយលលសតនឣតអកដខាីជង១០០ៃថសនិងបនរ�ធ�េកាលទនលជន �រត�លបេនជធីទ�សរ ារមឡា លបាប�រតសអនុសិយ
និងៃននិានរាយ � េុម្ីរតាសិាាាា�ងកាកាេាកាបុបងទិនា�ដ កនងិលបា䴨�តរ (២)បនរលទនលជន
នងិភិនឌ្ប�䴨នា�ទសៃនលបយន័�លគបលគងីជុិុីាទាជុអ䴨ិន មលបាប�រតដាាតន�ស ដុាិ䴨ននងិនាិនរាយខ�ស 
� េុម្ីរតលបជាសិាាាា�ងកាប�ងរេននងិ�ធ�េឲឱៃន�សស ាយទិនា�ដ ក ��ាា�ងលបយន័�ាសិាមិៃនុបនទនបុបន
�លទ䴨លសយនងិុបនខ�ងរប តមាតនកា�ធ�េឲឱកនតុលប�សេា�កេងនលន䴨�តះ ង�ដេត�ាាលគបលគងុីនងិទាជុអ 
䴨ិន មាបស កា (៣)បនរសិាវាាដទ�យប�ងរេន�ដិុ យនងិយិយធិាមិ កាសិាមិ ាា�ងលបយន័�ាសិាមិៃន
ុបនទនបនិងុបនខ�ងរប ៃនលបយ័ន��ដិុ ាមិ កាសិាមិា (៤)បនរលទនលជន� េុម្ីភិនឌ្នធសមុសយានជគ
ាា�ងមនបីាយិ�ទធនធត�ាានជគុីា ទាា ាអាាជុិា ងាឺ ាអាានជទ្ា និងជដិកនប្ាមិា (៥)បនរយលងងនងិាអរកា
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�្យ��វតប�䴨នានជទ្�េុដាសិាានិងាាេាយន័�ននតមាតនកា�បះយអម��វត�គហទយ័ាាកតសុា នជទឱ�នងិ
ទលាទស្នធា(៦)�ដេាាម�សសមុសយាបសម�នរីាតមាតននគាបតរ� ះបករ ដាសិកា ទលាទស្នាិ䴨នសិាវនងិាិ䴨ន
លបអ��្ងលឈងាា�ងលប�ទសនិង�ល�លប�ទស និង (៧)�លបេលបសគិាសនី�រតសន្ សៃ䴨។ 
 

ទ(ី២)ា�ដិុ ាមិុក��ស៊ល 
− បនបកាតាតុង�ស䴨ារលីេង䴨្បសរ ីយី��ស៊ល នងិយលងាី�សវតតនប�䴨នា�ទសបនរុដាសិាាាា�ងកា�លេស
�ារសយលាការ អះាកាតថឈានងិកាលបមលដ�ដ។ដ។ 

− �ាេប䴨តនរកា�ធ�េនជប� បនាមិ䴨្ាយលនងិបតរ� ះបករ ដាា�ធ�េ䴨្ាយល នងិនអនុរគ�លៃងធមិយមាមិ䴨្ាយល
��ស៊ល នងិ�ាេប䴨䴨ៃរ ាយិ�ទធនធី�ដេ��ស៊ល�ធ�េឣីនាមិ 

− �ាេប䴨ាមិនជធផីា សបរតាាាតន��ស៊លាា�ងាង�ងលប�ទសជសៃិាា IRRDB នងិយធិទីាយិ�ទធនធ លយមឈងប�ងរេុ
䴨ៃរ ាយិ�ទធនធ ី �ដេាលន��ស៊លរ�ដេុីខ្ុីជុិ នងិប�ងរេុ䴨្ាបរ ុយល��ស៊ល និងបនរកាាលទនលជន
��ស៊ល�ដេលគបលបជនបទ 

− 䴨អះ�បេានគា�្យ��វតប�䴨នា�ទស�ដេ ក��ស៊លា ុដាសិាា��ស៊លលគ�ទានិងឯានា ��ាា�ង�ខុរ�ឡដ��
䴨នរន០៩ាគឺាយងយមាាយងធាលយះនជ�ាាបុ បងាៃបដិនាាុនគិារាសប ងតលុងាមត� ដគិារានិងលា�䴨ះា 

− ប�ងរេុនអទស នីត��តមបករ �ខ រុ និង�បេានគាបតរ� ះបករ ដប�䴨នា�ទស ក��ស៊លា កាលបមលដ�ដទា
័ាា និងកាប�ងរេនគអតយ��ស៊លធមិជុិាបសាសិាា នងិកាប�ងរេនគអតយ��ស៊លា TSR នងិ�ដិុាមិ��ស៊លា
TSR ថា ាខ�សុដាសិាាាម�នរបី�ា ដតម�ខុរា ៃន ស�រង䴨លាតាៃ䴨ា��ស៊លាTSR  និងសិប្ាា��ស៊លសនាា និង
បតរ� ះបករ ដប�䴨នា�ទស ក��ស៊លុដម�នរីប�ា ដតម�ខុរ�ឡដ�� 

− 䴨អះយិនិុឱនិងលសងសស ិុិ䴨្ាយលនិង�រ䴨លា-សិប្ាមិ��ស៊លទលឈងលប�ទស និងទស នយបករ 䴨ៃរ ា��ស៊លាសិ
ឧសវហាមិនិង䴨ៃរ ា��ស៊លលគ�ទាា ��ាា�ងទលឈងលប�ទសា � េុម្លីបមលដទិនាន័តនិង�ធ�េកាវតុៃមា។ា យលងង
䴨ៃរ ា��ស៊លាសិឧសវហាមិា� េុម្ីជសាតដាា�ងការតលទលទងុដ䴨ៃរ ា��ស៊លលគ�ទា តុដសស ិុ��អនជរ  

− �ាេប䴨ដិខិុគុិតអុរិ�លបកសមរត䴨នរនេាយ័ន�នងនជស័ត��ស៊លា និង�ាេប䴨តាសលម�ដនិង�ធ�េប䴨ន�ប្នាយ
តអទ�ទ�សរសលៃបកាភិនឌ្នធ ក��ស៊ល��ាម��ជ២០១១-២០២០ 

− 䴨អះ䴨ងលាងនិងបតវ� ះបកវ ដុដាសិាាយីទី�វា��ស៊ល �ាេប䴨䴨ងលាងនិង�បះយអមឧលយុរិបលុ��ស៊លធមិជុិា
និងឯាទាប�䴨នា�ទស��ស៊ល 

− សហកាជមរតឣជជ ធាថា ា�លកមជុិ � េុម្ី䴨អះទបទរ ុសាមិយមិនលសប䴨្ប�ដេឣីនាមិ័ា��ស៊ល និង
កាន�䴨រ័ានងិ�រេ��ស៊លមិនឈនតាៃ䴨ា�េបា�ទស�រតខអស䴨្ប 

− ទនាទនងាិ䴨នសហលបុិបុរិកាជមរតសៃគមបករ លប�ទស�ដិុ��ស៊លធមិជុ ិ លា�មលបាវលទនលជននិង
ភិនឌ្នធ��ស៊លនរាជុិ ជយិ�សសយិនិុឱ�ឡដន�យបត �បសាាមិ និងសាមិយាបសលា�មលបាវ��ស៊ល
លុីគនរាជុិតុដ�សា េសអ�វ េរាម��ជ ាន និង�នេុកម ឲឱ䴨លដជសៃិាាា�ងលា�មលបាវ�នះ 

− នអនុ រកា䴨អះបវ ិក�រង䴨លាតាៃ䴨ា��ស៊លនងិ�រដដិខិុឲឱ�លបេលបសទា ាសប� តថលប�ភទ��ស៊លាម��ជ(CSR)ុដ
មនបីាយិ�ទធនធមលដរដ ន� េុម្ីទទរដសិទ�ិ�䴨រនជប� បនបលុបបវ ាគអតយ��ស៊ល 

− យលងងគអតយ�ធ�េ�ុសរ ា និង�䴨រនជប� បនបលុបបវ ាគអតយ��ស៊លា និងកាេាសិទ�ិ�លបេលបសទា ា សប�
តថលប�ភទ CSR) តមាតនកា�ធ�េ�ុសរ �លប�ប�ធេបមនបីាយិ�ទធនធាា�ងលស�ាាយលងងសមសយកា�ធ�េ�ុសរ ានិង
កាទទរដទា ដជមនបីាយិ�ទធនធ�យង��ាា�ងុបន䴨�េះ��ស៊ល TSRs �រតសៃគម��ស៊លនរាជុិា
(IRA) តមាតនកា䴨លដារម�ធ�េ�ុសរនរាមនបីាយិ�ទធនធ (Round Robin Crosscheck)  

− តាតុងឯាទាប�䴨នា�ទស លុ䴨ជាប�䴨នា�ទសានងិនជទ្ទ�សរ ា�សេន�វតតនានងិមគា��ទសប�䴨នា�ទស។ 
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ទ(ី៣)ា�ដិុ ាមិនងិបសអយ្បដ 
− �ាេប䴨�ឡដន�យបត ត�នកាតអទ�ទ�សវភិនឌ្នធានជស័តាត�នកាសាមិយ ាមិានជធីនងិគ�លៃងសាមិយឣទេ
យ�ដេនជស័ត�ដិុ ាមិសុ�នងិសអខយសុ� 

− �ាេប䴨䴨្បនិងដិខិុបទរដ នគុតិអុវិា�ដេនជស័ត�ដិុ ាមិស �ុ នងិសអខយស �ុ  ជយិ�សសយលងងសមុសយម�នវី
រកាត�ាាសអខយស �ុ នងិ�ដិុ ាមិស �ុ � េុម្ីប�ងរេនសមុសយប�យរាិ䴨នកាលបាប�រតលបសិទ�យានិងាអរ
កាភិនឌ �្ដេត�ាា䴨ិន មសុ�លគបលប�ភទា�រត�ផវ �ុដេកាតាដយលសុ�ាបរ ុយលសុ� 䴨តីសុ� សអខយសុ�ា
ប�បវ បប�䴨នានជជវ  និងប�䴨នា�ទសនរាា�ងកា䴨ិន មា ា កាតថឈសុ� កា�ធ�េនម័ត ុដលបជាសិាាាា
䴨ិន មសុ�ាាាា�ង�ឡដ��ប�ងរេន�ដិុ យសុ�ឈងបាជៃតានងិគអតយា 

− ាអរបតនសម�ទេុ�ដេកាទងសងកីនឧស័ិន �រត�ធ�េកាតាទៃា បាសិាាយីកា䴨ិន មសុ�កាតដងមាកា䴨ិន ម
ស �ុរាលទ�ង 

− យលងងកាលុ�ុ យនិិុ ឱនម័តសុ�ា នងិ�ដិុ �ដៃន� េុមា�តេុយីសុ� និងទបទរ ុកាាារារដរដងឺី ាងយី
សុ��េមនអស្ានិងយីមនអស្�េសុ� �យីុ បនមរត�េុបនមរត�ទេុាតមាតនកានអន រុនជជនបសអ�យទឱារមៃននា
កាយាថា កាេាសុ� កាយ្បដស �ុ កាលគបលគងីនសអនុសិយ កា�ធ�េនម័តានងិកាលុ�ុយនិិុ ឱ䴨ដនសុ�
�䴨រ-䴨លដានងិ ាីងកុាា�ងលយះរជក䴨លាាម��ជ។ដ។ា 

− យលងងសមុសយបតនសមុដា ាាសអខយសុ�ភលមិ តមាតនកាបតវ� ះបកវ ដ នងិកាបេាបបនបតនសមុដ
ា ាាសអខយសុ�ភលមិា នងិខិុខ�ធ�េយ ងកងឱៃននិានវាយា ាាសអខយសុ�ភលមិ 

− �ាេប䴨កា�ដេាត�នកាសលៃបកា�ដិុវ់ាទងទទា�ឡាលាបី និងយលងងកាលគបលគងសុវពុរដ នាកាលុ�ុយនិិុ ឱ
នម័តសុ�ាទ䴨ា  និង�ដិុ �ដសុ� គសឺ���ដេកាាអរងឱឣីនាាតដ ងយកីានអនុវ䴨្បកាលុ�ុ យនិិឱ  
នម័តទ䴨� េុម្ីជនសអខយទជាតន  

− ាអរនងិប�ងរេនកាាលទនលជនា �ងរុតមរនា ពា �មេដ�ដេសអខយសុ�ា នងិងឺី ាងសុ�ា � េុម្ីប�ងរេន  
សមុសយលុ�ុ យនិិុ ឱ នងិទបទរ ុការដរដងឺី ាងសុ�ា 

− ាអរនងិប�ងរេនកាា�្យ��វតប�䴨នា�ទស�ដិុ ាមិា នងិសអខយសុ�ា តមាតនកាបតវ� ះបកវ ដា បា� 
�្យ��វតានងិកា�ធ�េប� រ 䴨ងលាងា�បះយអម�ឯាទាប�䴨នា�ទស �ដិុ ាមិានងិបសអយ្បដា 

− ាអរកា�ដេាទា䴨ិុវុ ដត�ាាឯានា នងិាាានជនិ�យគ�ដេនជស័ត䴨ិន មសុ�ា នងិ�សវាមិសអខយសុ� នងិ
រតតស�ងាាទី�វាសុ�ឲឱលបជាសិាា䴨ិន មសុ�ា�រតតា䴨ិុវទអារាប�អុ ា 

− 䴨ងលាងសហគមនធាា䴨ិន មសុ�ានងិា ាាសអខយសុ�ភលមិ 
− បនវនិង�ធ�េឲឱលប�សេា�ទ្េងនលនាិ䴨នសហលបុិបុវិកា�ដេនជស័ត�ដិុ ាមិា នងិបសអយ្បដា ជមរតបកវ លប�ទសជមិុវា
ៃុគលភិនឌ្ន៏ាងាកាជុិាងាកានវាជុិាងាកា�ល�ារដ ភបិដាទស ប័នេាយន�ា័និងាិ䴨នសហកាជមរតត�ាាឯាន 
 

ទ(ី៤)ាកាភនិឌ្ត�ាាាអាាាមិ 
− បនវាអរាតុលយលបទដតុនៃលយ�រេា �ធ�េ䴨កុថា ាា នងិ䴨អះបវ ិកសម្ុវៃិលយ�រេ䴨ិៃ�នវតធងឱៃនកា䴨លដ
ារមលបាប�រតលបសិទ�យយីលគបគេីាយន័�ា�ហេតលុតនស�លម䴨ងឱបនលបតនង១.០០០គកីតតមលុា 

− បនវ�ាេប䴨ា នអនុវា នងិ�ធ�េប䴨ន�ប្នាយត�នកាសាមិយលគបលគងៃលយ�រេ ��លគបាលមិុៃនា ដុបដៃលយ�រេា
�រត�ធ�េកាសិាវទា�យេភត័� វតុៃមាធនជនៃលយ�រេានងិ�ាេប䴨ៃលយគអប�ុរៃថាសលៃប�ាុ�ាង លមតនកា�លបេ
លបស�ដា នអ�ដៃលយ�រេាា�ងលស�ាា ារមឈងៃលយគអបាា�ងុបនឣងទនបវារគាិសននីន លុ䴨ជា វារគាិសនាី
ឫស្លី�ា�សទន២ាតៃុ...។ដ។ 

− បនវយលងងកានអនុវ䴨្បនិងភបិដាិ䴨នា �រត�ធ�េកា�្យ��វត䴨្ប បទបបវ  ដិខិុបទរដ នាេាយន័�នង  
ានជស័តៃលយ�រេ (䴨្បសវ ីយៃីលយ�រេាបទបបវ �ដខ០១-០២សតានងិនអទសនធាបសាស�មវ䴨គាម��សនបុី
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�ុ�ជ ហ៊ុ� ែស� លយមឈងយុានជជនកា�សអេប�ងរុ លទនលជនា 䴨អះដ្ុា ទបទរ ុ នងិប�រ បបទ�ដិេស
ងឱបនឈន�យដ�នល  

− លគបលគងនងិយលងងកាាលបមលដ䴨តលដយៃីលយ�រេ��តមបករ ុីសម្ឈន�ស ដុាិ䴨ន តុដលុតនរលសឆត
សឣុុីៃលយា�រតលបមលដ�ដនអ�ដៃលយ�រេតុដរលសឆតបនមាបងៃថាសរតទាាបអយ�លភាារ䴨តាៃ䴨ា�លបេលបស
ឲឱសដទ�យ 

− ាអររាងឱ�ុរៃថាជទជាតន䴨�េះនុស�តងបទ�ដិេសៃលយ�រេា តុដបនានបលសតមទដលាមាបស
ុអលកា យនិត័នវាកាតធារ䴨 

− បនវតមរនលុ�ុ យនិិុ ឱ និងវតុៃមាលបសិទ�យៃនាមិនជធ ី �រត�ដេាាម�សាលមិុីនយលបជន��ុបន
នបទាសស ិាយធនជនៃលយ�រេានិងកាយលងាីសហគមនធៃលយ�រេងឱបនកនតុទលដទលលតា�រត�ាេប䴨តបប
បទទទរដទា ដជ�ាតនកាានងិភនិឌ្សហគមនធៃលយ�រេថីិ䴨នរន១០០ាតនាងបតនសម�ទេុ 

− �វដកា�ដេាទា䴨ិុវុដលគបមជរដ នា ារមឈងនជស័តឯាន䴨លដារមរ អះ� េុម�រេប�ងរេុជ䴨ៃរ ាៃលយរា តុដ
�វដ�ដលប�យនធ�ល䴨េនយ ងា �រតៃនបទរដ នប�䴨នា�ទស䴨្សលស ��ាា�ងុបនៃលយ�ា䴨ានដា តមាតន
ប�ងរេនការ អះៃលយ�រេាកាត䴨ាាលន�រេលនលបជយដា ដុសលៃបរតម�គហរដ នាតមទីទជាតនានុវឣរមា
�ាេប䴨លបាាបអតឱាអាាទិវ៩ាាររទលឈងលប�ទសា �ាេប䴨ប�ងរេុទស នតី�្យ��វតនិងទវ ាៃលយ�រេា ថា ដបតវ� ះ
ាលន�រេាសរនរ�រេនអសវនារតធាសរនឣេហធយេិហធាានងិបនវភនិឌ្គអតយ�ស�តទិ䴨យលានងិប�䴨នា�ទស
រ អះងឱកនតុៃនលបសិទ�យ...។ដ។ 

− ប�ងរេនលបសិទ�យលគបលគងៃលយកាេា តមាតនកា�ាេប䴨ត�នកាលគបលគងានងិ�ធ�េកាភិនឌ្�សវាមិបាជទស នា
ារមឈង�ទស䴨ាតធធមិជុ ិ នងិឥតឈនកបលនៃលយ�រេ � េុម្ីប�ងរេុកាានងិលបភយ䴨តលដបតនសមលនលបជ
នា  នងិ䴨លដារមាា�ងាិ䴨នខិុខលបងតលបងាបសយិភយ�លាាា�ងកា�រះលទតបប� តលបលប�ដឣកសជុអានងិកា
�ាេន�កេងា��ៃនភយត�នុី 

− បនវសហកាជមរតៃុគលនននអនុវគ�លៃងកាបតវ� ះបកវ ដយលងងសមុសយា ដុបដៃលយ�រេ នងិគេីា
យន័�តមាតនកាប�ងរេុលបយន័�ត䴨ាា�តដាយ័ុពៃន នងិ�ាេប䴨នគាបតវ� ះបកវ ដយប䴨ននា ារមឈងលបយន័�
យ័ុពៃនភលមិទ�សវ ៃលយ�រេ (GIS) នងិបេាសៃឧ ាុដងាយា ដុបដៃលយ�រេមលដរដ ន ងឱៃនដទ�យ     
�ដិុ ត�នទី�លបេលបស�រតខា�នឯង 

− បនវ�ដេាាម�សគអតយនិងលបសិទ�យៃនកាបា��្យ��វតៃលយ�រេា ប�ងរេនសាមិយសិាវលទនលជននិង
ភិនឌ្ៃលយ�រេសុ�ៃលយាតមាតនកា�ធ�េប䴨ន�ប្នាយត�នកាតអទ�ទ�សវ  នងិត�នកាសាមិយលទនលជនប�ងរេុ
ុបន �ទស នតីលទនលជនៃលយ�រេ សុ�ៃលយា និងបនវយលងាីកានអនុវគ�លៃងកាលទនលជននន ជមរតៃុគល
ភនិឌ្នធតុដៃនលទបនងិតស�ងាាៃុគលថីិល�ទេុ លសបតមុលមតនកាភិនឌ្ាបសសងាមជុិ នងិនវាជុ ិ

− បនវាតុ បនៃលយ�រេ�ា䴨ានដ � េុម្ី�ធ�េកាទវ ាៃលយ�រេ�កេងនជរ ងឱកា តជុបនៃលយ�រេៃនុៃមាេតិវាមិ 
�រត�ធ�េការ អះលប�ភទ�រេលបតិុៃនុៃមា និងតថាាវកាេា䴨ៃរ ាៃលយយលានងិលបមលដយល�រេ 

− បនវាទង�ហរដ ា䴨នសម�ន័�ាកាជយដត័ាាតនាងទា ាឣលស័តា �ាេប䴨ធនជនមនអស្ និងដខិិុបទរដ ន�លកម 
䴨្ប� េុម្ីនអនុវា䴨នសម�ន័�ា ដុបដៃលយ�រេថីិតមនអលាុឱ�ដខ១៨៨ន.លា 䴨អះៃថសទី១៤-១១-២០០៨ា និង
�ធ�េប䴨ន�ប្នាយ�ស䴨ាវីលេងនអលា ឱសវ យីី ស�មា�ាបេាឯាសកដ នាសប� សៃា ដានងិឋននវាសាវិាបសម�នវី
ា ដុបដៃលយ�រេ  

− បនវប�ងរេនាិ䴨នសហលបុិបុវិកាដ៍ជមរតទស ប័ន សមុសាិ䴨នា នងិគេីាយន័�ននា ជយ�ិសសាាទាយ័ុពៃន 
នងិលយះរឣជជ ងឱរតឡលទុដកាាយលងងកានអនុវ䴨្បលបាប�រតុៃា យនងិលបសិទ�យខ�ស។ា ាិ䴨ន
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សហលបុិបុវកិានវាជុ ិ ាា�ងុបន នងិជមរតលប�ទសិុ ះង ាន៏ងលុតនបនតា䴨ិុវទអារាយលងងយលងាីជ
លបយាតមាតន ាិ䴨នសហកា�ទ�គីានងិកា䴨លដារមនអនុ វាមិនជធីុ បន�នវាជុិ ។ 

ទ(ី៥)ាកាភនិឌ្ត�ាាដ�ដ 
− ខិុខបនរនអនុរនអទសនធុ៏ខ�ងខ�សាបសស�មវ䴨គាម��សនបុ�ីុ�ជ ហ៊ុ� ែស� “�ធ�េងឱទកីៃនទា ទី

�នះៃនលុ�ីកេងនជរ ”  
− យលងងសមុសយម�នរីា ដុបដដ�ដងឱកនតុលប�សេា�កេង តមាតនកា�ាេប䴨នគាបតរ� ះបករ ដនរាតន

�យដខាីា និងតនងឈងាា�ងនិង�ល�លប�ទស �រតារមឈងាា�នទទ សហគមនធ�នទទា នងិាា䴨ិន មលុ�ីងតុាា
� េុម្ីជននិានរយធនជនដ�ដ 

− បនរកាាសហលបុិបុរកិាជមរតងាកាជុនិងិនរាជុ ិ� េុម្ីលគបលគងធនជនដ�ដលបាប�រតនាិនរាយ 
− បនរាអរកាលុ�ុយនិិុ ឱនងិប�រ បបទ�ដិេសដ�ដ��ទលឈងលប�ទស 
− �ាេប䴨�បះប�ា ដ�បុអងតមលយលបទដាតនាងភិាា្ឈង៥០ាតនាង នងិប�ងរេុ ទា ាកាដ្ុ��ទីតងសះនល 

䴨នរន៤៣ាតនាង 
− បនរយលងងសមុសយសហគមនធ�នទទ��ទលឈងលប�ទស �រត�ាេប䴨សហគមនធគាលឡិនបទ�ដិេស និងសលមប

សលម�ដការាាបងធា�ស សហគមនធ�នទទតមលយតុន 
− �ាេប䴨�ាតន�ភាេងនងិបមយមសលៃបលុ�ុយនិិុ ឱ�ភាេង�ីះៃលយ 
− បនរប�ងរេុានិងយលងងសហគមនធលសះលមាលុីបតនសម�ទេុងឱបនលគបយអ 
− បនរ�ាេប䴨ទិវម䴨�ជុិ១ាាររ�ាេងរដឆា  ស��ប�ងរេនកាតដ ងយយី ទានសះនៃនធនជនដ�ដ 
�រតតដងាលនបងរងងឱបន�ល䴨េនជុិបាជៃា(៦-១០លនា្ដ) 

ទ(ី៥)ាទសិ��ត�ាា�សវាមិឡលទ 
− ាអរាិ䴨នសហកាិុ សិទ�ជមរតលាសរងត�នកាាាាា�ង �តេាកា�ធ�េ�ាានាសិាមិជុិ�ដេាទី១ាា�ងលយះរជក䴨លា
ាម��ជ 

− ាអរបនរនអនុរត�នកាសាមិយា � េុម្នអន រុត�នកាតអទ�ទ�សរភិនឌ្នធជុិ (NSDP) ២០០៩-២០១៣ វ ប  
តអទ�ទ�សរ䴨 អុ�កត កាកដទី២ាាបសរារដ ភិបដា�ឡដន�យបតាអរ�ដិុាមិលសតនានិងកាន�䴨រងរាា
និងតអទ�ទ�សរាសិាមិនិងទា 

− ាអរ�ាេប䴨ត�នកាតអទ�ទ�សរភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិឆា ២០១៤-២០១៨ាសិាវដទ�យៃនកា�ាេប䴨ាទងត�នកា
�មសលៃបភិនឌ្នធនជស័តាសិាមិាតន�យដមធឱមនិងតនងា២០១៤-២០៣៤ 

− ាអរកានអន វុលបយ័ន�ត�នកាៃ�បាា�ងា (Internal Planning) និងកាាទងត�នកាថនជកា �រតត�៍ាតមាមិនជធីា
(Program Budgeting) ៃនលាបខត� ត�នកាតអទ�ទ�សវ ា (BSP) ាបសលាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា និង�នទទា �ុ េម្ី
�លបេលបសទអននជនិ�យគាបសាុ ដាងឱ䴨ទិស��ឣទិយានិងៃនលបសិទ�យខ�ស 

− បនវាិ䴨នសហកាជមរតទស ប័ន នងិងាយេាយន�យ័និិុឱ�រះលទតទនស��្ងល ាា�ងុបននជនិ�យគសម្ឈនុី
�ស ដុាិ䴨ន តុដៃន�ឡដកាតធ នងិ䴨អះាិ䴨នសន្ជមរតលាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ នងិ�នទទ និងបនរាអរងឱ
លា�មហ៊អននជនិ�យគសម្ឈនុី�ស ដុាិ䴨នា �ឡាយតមាិ䴨នសន្ ត�នកា�ម និងកាតតនាបសលាសរងាសិាមិ ាអកា
លបៃរ នងិ�នទទ 

− បនរកាសហកាជមរតងាយនរា � េុម្ីយនិិុ ឱ�ដេកាតាៃថាសម្ឈនយីលា�មហ៊អនុីសម្ឈន�ស ដុាិ䴨នតុដុដ
ាតុ�យដលុតនតាៃថាសម្ឈន 

− បនរាអរងឱលា�មហ៊អនុីសម្ឈន�ស ដុាិ䴨ន 䴨អះបវ ីុីជុីឯានាបសាុ ដា䴨�េះលា�មហ៊អនកតុដយអបន�ធេ� 
− បនវ�ធ�េប䴨ន�ប្នាយ�ដេកា�ាេប䴨 䴨ងលាង លបមលដយ័ុពៃន  និងទិនានត័គ�លៃង  តុដ�វដហិា�ប្ឈន សហ
លបុិបុវកិាាបសៃុគលភនិឌ្នធ នងិ�លុ�មដាាតន䴨អះលុ�ុយនិិុ ឱ តមរន នងិវត ៃុមា  
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− ាអរកា�ាេប䴨 នងិបនវតនវកាតមរន�ដ្រនកាាបងរប�ងរេន�ដឆា ២០១៣ ��តមបកវ រជន ី �ខុវទលឈង
លប�ទស នងិយលងងសមុសយលុ�ុយនិិុ ឱ �ដេកាាសស ិុាិសិាមិយីថា ាាកវ ដុដមលដរដ ន � េុម្ីសលម�ដុដកា
លបមលដ បនតដ ានជគ  នងិ䴨ងលាងទិនាន័តសស ិុិាសិាមិលបយឆា   

− ាអរតនរកាកា�ធ�េ�ងរុ សបងទិនា�ដ កលសតន �ងរុ ក��្ងល ក䴨ិៃ�នវតធ និងកាលបមលដទិនានត័
លបយន័�យ័ុ ពៃន សស ិុិាសិាមិ � េុម្ីងឱលបយន័�សស ិុាិសិាមិៃនុៃា យ នងិនិានវាយ 

− ប�ងរេនសមុសយប�䴨នា�ទស ាា�ងកាលបមលដ តាៃ䴨ា នងិ��ប�ងផប ុទិនានត័ សស ិុិងឱៃនុៃា យ នងិលបសិទ�យដ៍
លប�សេា  សលៃបាា�លបេលបសលទនលជន�ាេប䴨�ឡដន�យបត ត�នកាតអទ�ទ�សវ  

− ខិុខាអរនិងាិ䴨នសហកាជមរតលាសរងត�នកាា(នជទ្ទស នជុិសស ិុិ) និងងាកា  FAO ជមរតៃុ គលភិនឌ្នន � េុម្ី
នអនុ វគ�លៃង�ធ�េ�ងរុ  និង �តេាកា�ាានាសិាមិឆា ២០១៣ 

− បនរាអរកានអនុ វ�សវយ័ុ ពៃនទី�វាាសិាមិរជន ី �ខុវ �ធ�េកានជគតាៃ䴨ាយ័ុពៃនទី�វាាសិាមិងឱកនតុដ៍
លប�សេា�កេង � េុម្ី䴨ងលាងលយ វិប័ល លុបយតខ លបយឆា  ជមលដរដ នសលៃប�្យ��វតបនវុដលបជាសិាា��តម
នបទាយលងងគអតយកាលបមលដយ័ុពៃន ៃុមាាសិ�ដនងិ�ធេ�ងឱៃនយ�ាជា នងិជនងឱបនថយ័ុពៃនទី�វា
ាសិ�ដនង�េុដាសិា��ថា ាភលមិយអា នងិបនវាអរកា�្យ��វតយ័ុពៃនទី�វាតមាតន�គហទយ័ា ទលាទស្ន ៏

ានជទឱ� នងិ�បះយអម�ខិុរប័ត នងិយនិិុ ឱតមរនកាលបមលដយ័ុ ពៃនៃថាទី�វា��តមរជន ី�ខុរ និងសិាវបប� ទី�វាាា 
តុដ�ធ�េងឱៃនឥទ�ិយដុដកាតលបលប�ដ ៃុមាាបស�ដិុ�ដ។ 

− បនរ�ាេប䴨បទរដ នគុិតអុ រ�លកម䴨្បសរ ីយីកាលគបលគងថា ាសិាមិនិងីាសិាមិា សលៃបាមិនជធីនីុ ាិមិឆា ២០១៣ 
និង�លុ�មរា ាងកាយិាវនិងយនិិុ ឱស�លម䴨នលន�ស䴨ាវីលេងបទរដ នាគុិតអុ រតុដនតារដ ននីុាិមិាសិាមិ 
បនសិាវ�ាេប䴨ារ䴨ាា�ងឆា ២០១២ានាងមា 

− ាអរកា䴨លដារមនិងកាភិនឌ្បទរដ នគុិតអ រុនជស័តាសិាមិា ជយិ�សស�ស䴨ារីលេង䴨្បសះនលមរត䴨នរនាា�ង
លាបខត� សអន សុិយ�ស្�ង និងបនវនអនុរនីុិនជធីានងិយលងងសមុសយាា�ងកានអនុរនអសប� ា់លថឺរមសវ ីយីានីុ ិនជធី
ៃនកាតដលយម�វដយ័ុពៃនជមអន 䴨�េះទាជុអគីមីនងិថា ាសិាមិ�លឡះថា ាាា�ងេតិវាមិនវាជុិ 

− យលងងសមុសយាបសម�នរនីីុ ាិមិាសិាមិ ាា�ងកាប�យរុរនទីជម�នរធកិាាិ䴨នថា ាសិាមិ និងាីសិាមិ �ដេា
ាម�សសមុសយាា�ងកានអនុរនីុ ិនជធ�ីធ�េធិកាាិ䴨នា កាលុ�ុយិនិុ ឱបទ�ដិេសេាយន័�ថា ាសិាមិនងិីាសិាមិ 
និងាអរកា�ធ�េធកិាាិ䴨ននងិយលងងកានអនុវ䴨្បា 䴨�េះសាមិយេតិវាមិលគបាលបយ��រជន ី �ខុវ     
ទលឈងលប�ទស 

− បនវនអនុរាមិនជធ�ី្យ��វតថា ា�លកមជុនិិងថា ាមលដរដ ននលន䴨្បសវ ីយីកាលគបលគងថា ាសិាមិនិងីាសិាមិា
�រតតា䴨ិុរទអារា䴨�េះ�ខុរ�ឡដ��ា និងលស�ាា លា�ងា 䴨តអះ�ខុរ�ឡដ��និងាអរកានអនុរនីុ ិនជធាីា�ង
កា�វតេតិវាមិលគបាលបយយី សៃឧ ាាសិាមិាបសត�ាាឯាន ជយិ�សសកា�វតេតិវាមិថា ាសិាមិ
និងីាសិាមិ 

− បនវយលងងសមុសយមនបីាយិ�ទធនធនជគគអតយាីសិាមិា � េុម្ីនជគទាជុអ�លហនធសន��ាា�ងីាសិាមិា
តុដជទាជុអបងរ�លឡះថា ាសលៃបកា�សា េសអ䴨អះបវ ីីាសិាមិ 

− សលមបសលម�ដាា�ងកាប�ងរេុសៃគមេតិវាាសៃឧ ាាសិាមិាម��ជា (C.A.M.T.A) � េុម្ី�ដេាាម�សកាសលមប
សលម�ដ នងិាិ䴨នសហកាាវងលា�មហ៊អនេតិវាមិសៃឧ ាាសិាមិា ាជមរតលាសរងាសិាមិ ាអកា លបៃរ នងិ�នទទ 

នងិ�ដេាាម�សកា䴨លដារមាបសសៃាិសៃគម ាា�ងកានអនុ រលាមសីដធមពាា�ងេតិវាមិសៃឧ ាាសិាមិ 
− យលងងកានអនុវាាិ䴨នសននាមិតម䴨្បសវ ីយីសននាមិៃនលយះរជក䴨លាាម��ជ នងិនអលាុឱ�ដខ៤០ន
លា.បា 䴨អះៃថសទី១៥តខាអមឧនឆា ២០០៥ាបសរារដ ភិបដាម��ជ 

− 䴨អះ�ធ�េសននាមិតមត�នកាសាមិយសននាមិលបយឆា ២០១៣ា តុដបននអម័ុ នងិយលងងាិ䴨នសហលបុបិុវិ
កាជមរតឣជជ ធាសននាមិជុិនងិសននាមិៃ�បាា�ងតមទស ប័ននន 
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− បនរ�ាេប䴨ដខិិុបទរដ ន�លកមនអលាុឱានិង�្យ��វតជទជាតនយីតនរកាៃនកានអនុរនអលាុឱ�ដខ៣៦
នលាាសរ យីីា“�ដិុ ាមិាសិាមិតមាិ䴨នសន្” និងបនរទនាទនងនិងសហកាជមរតៃុគលភនិឌ្នធននា�ដេ
កានអនុរតនរកា�ដិុ ាមិាសិាមិតមាិ䴨នសន្ានិងយជៃុគលាាវងលគ�ទាាសិាាះា ុុល䴨ានងិលា�មហ៊អននជនិ
�យគះា ុធ�ដេនជស័តាសិឧសវហាមិ 

− បនរនអនុរតមនអទសន៏ាបសស�មរ䴨គាម��សនបុ�ី �ុជ ហុ៊នី ែសនី នតាា ដុម�នរៃីនលយះរជក䴨លា 
ាម��ជ ាា�ងកា�្យ��វតយីនអសប� ដអបបបុទលមងៃនកា�ារស�េងលបឆង និង�សរ ី�ភទា និងឯាទាតុដេា
យន័�ងឱបនទលដទលលតាា�ងនជស័តាសិាមិ នងិបនរនអនុរទិស��ឈង៤ៃន�ឡដន�យបតនងិតអទ�ទ�សរប�បវ ប 
�តនឌ័ាាាងនជស័តាសិាមិ ងឱទទរដបនដទ��ដដ៍លប�សេាតមត�នកាាតុ។ 

− បនរតា䴨ិុរទអារា�ដេកាសិាវលទនលជន និងាទង�ឡដកាតធ ដិខិុបទរដ នតតនជទរ䴨ា �ស䴨ារតីតន 
យីកាាលគបម�នររីកា និង�ាេប䴨តបបបទកានអន រុជាតសរង ាា�ងកាលគបលគងធនជនមនអស្ងឱដ៍លប�សេាតម
លបយ័ន�លគបលគងយ័ ពុៃននជទ្�រត䴨ងលាងតមាាជុ សប� បលុ  មអខនរ និងតមមអខ តតង � េុម្ីជឯាទា
សលៃបលាសរង�លបេលបស 

− បនរ�ាេប䴨សលមបសលម�ដកាាាទង�ឡដកាតធ ដិខិុបទរដ ន �ស䴨ារសី�លម䴨និងលបកសលនងាយេា
យន័�សលៃបយលងង�ដេកាាបតរ� ះបករ ដធនជនមនអស្ា �រត�ដេាគ�លៃងបវតនម�នររីកា�េសិាវាតន
�យដតនងាមធឱមាខាី��ាា�ងនិង�ល�លប�ទសាតមនរងឱបន�ល䴨េនា 

− �ាេប䴨ឯាទារាម�នរីងឱ䴨លដនិន រុនធងឱបនឈន�យដ�នល  និងបនរកាាតុដ���សសសដ  យិនិុឱនិងតាដ 
�ដេកាា�ាេប䴨ា䴨នសម័�ន� �ស䴨ារីលេងលបកសសរ ីយី កា�ាេប䴨និងកាលបលយ រុ�េាបសងាយ�លកមងវទលាសរង 
និងាអរកា�ាេប䴨ាាិ䴨នាបសមត� ដាសិាមិយអ សរ ុ  

− 䴨អះលុ�ុយនិិុ ឱជាតសរងកា�លបេលបសលាបខត� ម�នរីរកា បអគាដិាាិ䴨នសន្ នងិយដាាតតរ ុ��តមងាយ
ថា ាាករ ដនងិរជនីា�ខុរ 

− យលងងកាាបវ ិកគត�នតឱ��តមបកវ មនបីាាសិាមិរជនី �ខុរ និងបកវ ងាយ�លកមងវទលាសរង
ាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទ នងិសហកាជមរតលាសរង�ស ដុាិ䴨ននងិហិា�នុស�ា 䴨អះលុ�ុ យនិិុ ឱា នងិបិទបវ ី
គត�នតឱកាជតបាជ�䴨�ទឆា មអនា ាតុទអនលឡ បលង��តមលគះទស នទជាតនា ដុបដឈងបរន សស ិុ �លកមងវទ
លាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរនងិ�នទទ 

− សហកាជមរតលាសរង�ស ដុា䴨ិននងិហិា�នុ ស�ា� េុម្䴨ីលដារមយនិិុ ឱានងិ�ាត�ាងតរង�លប�ប�ធេបលទយឱសម្ុរាិ ដុ ��
តមមនបីាាសិាមិរជន-ី�ខុរានិងងាយ�លកមងវទលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានងិ�នទទ  

− បនរខិុខលបងតលបង�ាេប䴨ឯាទាាិ䴨នដទ�ាមិទជាតនងឱបនឈន�យដ�នលា បនប បយទីទរដបនដិខិ �ុឡដ
កាតធជន䴨កតាបសលាសរង�ស ដុាិ䴨ននងិហិា�នុស� នងិ�ាេប䴨ាទងត�នកាដទ�ាមិលបយឆា ២០១៣ ាបស
លាសរងាសិាមិា ាអកា លបៃរា នងិ�នទទ នងិ�ាេប䴨និងនអន រុនលនគ�លៃងាិ䴨នដទ�ាមិសលៃបឆា ២០១៣ ��
�យដទទរដបន�ឡដកាតធជន䴨កតយីលាសរង�ស ដុា䴨ិននងិហាិ�នុ ស� 

− រត�ាេប䴨ងឱ �តេាកានលនគ�លៃងននតុដលុតនកាថនជកបុិគ និងបនរសហកា䴨លដារមាិ䴨នដទ�ាមិគ�លៃង
ហិា�ប្ឈន 

− បនរ䴨លដារមនអនុរសាមិយាមិនជធីាតតទលមងហិា�នុស�ទជាតន PFM/MAP ាបសលាសរងាសិាមិ ាអកា
លបៃរ និង�នទទ។ា 

 
៨. ិាវយាតរម�តងស��ត �ិ � 

ដទ��ដកាាាា�ងនជស័តាសិាមិឆា ២០១២-២០១៣ �លកមកា ានាបសរារដ ភិបដាតុដៃន សេរ�ច�គ�
រហេសនបាីេាេជ ហ៊ុ� ែស� ជលបមអខនិង�រតកាខិុខលបងតលបងយ ងសាមិាបសថា ា ានលាសរង ម�នវី
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រកាាៃនលាសរងាសិាមិាាអកា លបៃរានិង�នទទានិងៃនកា䴨លដារមយីលាសរង ទស ប័នជុិានរាជុិាលយមឈងៃុគលភិនឌ្�ង
�នះ បនប� រងឱ�យេរយីនឌ្នយកាា�ដិុាមិឣីនាមិនិង�សវាមិាសិាមិ �រតទទរដបននលនកាារា䴨�លមេន�ដេលគប 
ត�ាាជយិ�សស�ដេកាា�ដិុាមិ កលសតនាតុដៃនកា�ាេន�កេងខ�ស�ដេសឆា មអន។ ាា�ងឆា ២០១២�នះ �បេ�ឈះបីជបន
របលបទះនលន�លឡះធមិជុាិ ជយិ�សសាង�ះះុទា��ាករ ដា លុននសវា បនលសបនា តៃនាតន�យដតនង យបយ䴨ីអងតខ 
មិថអន ាហលុ ុដសបរ ហធទី២ៃនតខាប�  ឆា ២០១២ា នងិៃនននទា�ភា�ងយបយសីបរ ហធទី៣ៃនតខាប� ា ាហលុ ុដ� េុម    
សបរ ហធទី១ៃនតខានជ䴨ិ�កឆា ២០១២យ ងការីាបអតនរជាតសវងទស នយ�ដិុាមិា កលសតនា លុននសវឆា ២០១២�នះាជារម
ៃនាលមិុដ៍ទលឈងលប�ទស។ សាអបការ អះលសតនឈងា លុននសវនិងា លុនលបង នអនុវបន�ដេៃ�បុីសាអបលបៃត៣លន
ហុ �រតទទរដបាជៃត�ដសាអបលបៃត៩,២៩លន�តនលសតន តុដៃនទិនា�ដមធឱមលបយឆា ៣,១២ុ/ហុ។ 
លុ�䴨ាះុអដឱយ�ស្�ង��សដលបៃត៣លន�តនងរា គិុជលសតនលបៃត ៤,៦៩លន�តន �ដេសឆា មអន៣៥.០០០

�តនលសតន និងខ�សជងមធឱមគ១០ឆា  ានាងមាលបៃត១,២លន�តនងរា តុដ�នះជ�ជគ័តមរតធ�ធងកស។ 
ុរ�ដខះង�ដេលុតនបនវតុៃមាាយីយ�ជគ័តៃនា�តេន�ដិុ �ដលសតនាតុដបន�ាេន�ដេសាា�ងសល䴨នាា

ត�នកាតអទ�ទ�សរភិនឌ្នធជុិ២០០៩-២០១៣ តុដបនាតុថាហលុ ុដឆា ២០១៣ ទិនា�ដលសតននងបន�ាេន
�ទ្េងុដ៣,០០ុ/ហុ។ា ា�តេនទិនា�ដលសតន�នះ គ�ឺរតទាៃនកាតា䴨ិុវទអារាយ ងះា ងយលីបមអខរារដ ភិបដ 
ថា ា ានលាសរងាម�នររីកា�លកមងវទគរប�្ នងឣកសជុអ�កត�ដដ៍ន䴨អងា លុនាលយមឈងលបជាសិាាៃនកា
តដ ងាា�ងកាលគបលគងតថាាវ តលស䴨កា កាផា សបវតាប�䴨នា�ទស នងិកាផា សបវតាយលតុដៃនបាជៃតទិនា�ដខ�ស។ 

កាន�䴨រងរា�េកនទី�វានរាជុិា តុដជដទ��ដៃនកានអនុរ�ឡដន�យបតាអរ�ដិុ ាមិលសតនា
នងិន�䴨រងរាាបសរារដ ភិបដាម��ជា ា៏ៃននឌ្នយគរាជទី�យរ䴨ិុរជមរតននិា កា�ាេន�កេងជដរប។ា ជាា
តសរងាា�ង�នះ��ឆា ២០១២ាម��ជនងរា�䴨រលបៃត២០មអឺន�តន�េកនទី�វា៥៧លប�ទសា និង��លុៃីនទី១ា ឆា
២០១៣ាន�䴨រងរាបនលបៃត៩៥េន�តន។ 

ទនបមនងកា�ាេន�កេងខ�សនលនបាជៃត�ដលសតន�ដេសយីុលមតនកាា កា䴨ិន មសុ�ា កា䴨ិន មលុាី កាលគបលគង 
នងិរ អះៃលយ�រេា កាភិនឌ្ កាសិ-ឧសវហាមិា ជយិ�សស ក��ស៊លលគ�ទានងិ ក��ស៊លឯានា លុតនបន
�ាេន�កេងគរាជទី�ៃទនន។ ាតតទលមងផរ 䴨លយ័លុ�ដេនជស័តដ�ដា បននងិាយអង�រដត�ាផរ តមាតនកា䴨លដារម
䴨តតាយ ងសះន ដកាកុបនសតាលមិុុ�ិាក��ាម��ជា ទនបមនងសនរិសអខនងិសអនុសិយុីធាីលុតនបន�រដលន
លបជយដា ដុាម��ជទលឈងលប�ទសា តុដជបអ�ាដាាខត� ុ៏សះនមរតាា�ងកាប�ងរេុ នលននឌ្នយា ៃន�ដិុ ាមិ កនងិ
កា䴨ិន មសុ�នយិត�រតតកាា និងកាភិនឌ្នជស័តាសិាមិនយិតជារម។ ាារឯកាា�សវាមិ��្ងលារមៃនា
កាា�សវាមិប�䴨នា�ទសា នងិកាា�សវាមិា ា ដុបដលគបលគងបអគាដាិ បតវ� ះបកវ ដភិនឌ្នធ៏នជនមនអស្ា
កាា�ឡដន�យបតត�នកាហិា�នុស�ា ា៏លុតនបនយលងងនងិតាដម៍លបាប�រតលបសិទ�យខ�សា លសបតមទស នយ
ជាតសវងៃនកាភិនឌ្ជសាដ។ាា 

 
                                    រជនភីា�យរ,ាៃថសទីាាាា         តខ�មទ   ឆា ២០១៣ 
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