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រជធាភ�េំពញ, ៃថ�ទា១៨  ែខកុម�ៈ ឆ� ២ំ០១៦ 

េសចក�ី្របសសព័ត៌ 
ស�ី ី

បសេង�ពដ�សភ ៌ិងពំណងងរស� ឆា ំំ ី២ ៃ៌៌ីពិបំី៥ 
 

របាយររ សេង�តរដ�សភ ធនងតំំងរងស ឆ� ទំា២ ៃធរដ�សភធាតនយទា៥ ក�ុងឆ� ២ំ០១៥ បធនបង ញ

ថ ន��តនខ�ះៃធនទន�� ៃផ�ក�ុងៃធរដ�សភ  តរតបធែកមកល សកម�ភពរនសស់ៈកម�យរំនញរដ�សភ ធនងចធំួធ

ៃធយរេេឡងនេ��ញមតនរនសសតំំងរងសក�ុងកនច� នុំេពញេងញអធយរេកឡធេេឡង នឡែុធសកម�ភពចុះមាច� ធរនសស

តំំងរងសអធយរថាចុះ េនឡេធៀនធឹងរាៈេពដាចគ� ក�ុងរបាយររ ឆ� ទំា១ ឆ�  ំ២០១៤ល ក�ុងឆ� ទំា២ េធះេ�ក

តំំងរងសពា់ នកប នឆងំកំពុង នពមយរ់រំមកែំគង ករា គនង្ ធនងយរនរំធេឡេភលាអកសនទកន ធនងយរ

ដកតំែង ែដមនធ សនធងឹរដ�ធម�ធុ��ល  

េលក ់ស ន��  នាក នតននតនរនសសខុមែងគ� បធេឡកេេឡងថ «អតនេធះ  មពនត តរតអធវយស

េ ចឡធេចាយរេគរពរដ�ធម�ធុ��  ធនងកនច� ពមេ ពពងរនសស់នកបយធសេំំ ច ធនង់នកបមនធយធសេំំ ចរច� ភន
ប ែដេ�កតំំ ងរងស ធនងរដ�សភអចនំេពញ ធនង នតននតនសនទកនេំំច ធនងតនួទាេដឡមនា់ េធាមភព នរ

ធននេតាម បធ នសនទកផេ ចឡធរងយររកេរឡញេក�ុងរបាយររ េធះល វយសេធះ  តរតបធយតសនធវា េចា

េ�កយធសេំំ ចរច� ភនប ធនងមនធងធស តរតបធេ នឡ បសសេពញេញ ធនង នសនទកភព េចាេ�កតំំងរងសល» 

យរចុះមាច� ធរនសសេ�កតំំ ងរងសរៈ ក�ុងរាៈេពពាែខត នច�នយ ឆ� ២ំ០១៤ ដសែខតុល ឆ� ២ំ០១៥ អធ

តំំងរងសចធំួធ៩១រាន មកពា់នកប នរធកមកុរ ធនង់នកបសេងបញ ះរតន បធចុះេធ�ឡសកម�ភពក�ុងមា

ច� ធចំធួធ ១០០៤េឡកល េនឡេ នពនេធៀនធឹងរាៈេពដាចគ� ក�ុងរបាយររ ឆ� ទំា១ ៃធធាតនយទា៥េធះ យរសេង�ត

េរឡញថ ចំធួធសកម�ភពអធយរថាចុះ េគឡាចធំធួតំំ ងរងសចុះេធ�ឡសកម�ភពកាអធយរថាចុះតនចតួចែដរ 

ែដក�ុងរាៈេពេនះអធតំំងរងសចធំួធ៩៦រាន ចុះេធ�ឡសកម�ភពបធចធំួធ១២៧៤េឡកល យរថាចុះចធំួធ

សកម�ភពរនសសតំំ ងរងស រពនេសសតំំងរងសពា់នកប នរធកមកុរក�ុងរាៈេពេធះ យរសេង�ត

េរឡញថ អធមាេគតុមាួចំធួធដាចរ ទា១.តំំ ងរងសពា់នកប នរធកមកុរខ�ះកនច�សគយរក�ុងយរផរស

ពលតអ៌ធេំពាសកម�ភពចុះមាច� ធរនសសខ�ួធ ធនងសកម�េរដ�សភ, ទា២.តំំងរងសមាួចំធួធមនធសាតចុះេធ�ឡសកម�

ភពេមាច� ធ ធនងអធយរាសេរឡញថ  កកមយរបរចុះព ងឹងមាច� ធរនសស់នកបេធះរមួអធមងធាអរ ធរ 

ធនងមងធារច� ភនប បធេធ�ឡសកម�ភពេ ចឡធេគឡា ធនងទា៣.យរ និ លាតំំងរងសនំេពញយរបររនសសខ�ួធមនធបធ

េពញេញល េចាែេកសកម�ភពតំំងរងសពា់នកបសេងបញ ះរតនអធយរេកឡធេេឡងកាេ រះែតមនធសាត

អធសកម�ភពយរបរចំេរះកនច�េរដ�សភ អធន�ង េំពាយរដកតំែង ដកេភលាអកសនទកនេ�កដឹកនៃំធតំំង

រងសរនសសខ�ួធ ធនងបធេធ�ឡពគនយរមនធចាកនច� នុំមាួចធំួធ ែដេធ�ឡឲមតំំ ងរងសងងំេនះអធេពេតលចុះេវ

មាច� ធបធេ ចឡធល 

ក�ុងរាៈេពពាែខត នច�នយ ២០១៤ ដសែខតុល ២០១៥ ខុមែងគ�ទទួពលតអ៌ធពាយរចុះមាច� ធរនសស

តំំងរងសពា់ នកបសេងបញ ះរតន េ ចឡធរងតំំងរងសពា់នកប នរធកមកុរល តំំងរងសពា់
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នកបសេងបញ ះរតនចធំួធ ៤២រាន បធចុះមាច� ធចំធួធ៧៧៤េឡក (់នតរមធមមតំំ ងរងសអ� កសេធ�ឡសកម�ភព ១៨

េឡក) េគឡាតំំងរងសពា់ នកប នរធកមកុរចធំធួ ៤៩រានចុះមាច� ធបធចធំួធ ២៣០េឡក (់នតរមធមម

តំំងរងសអ� កសេធ�ឡសកម�ភព ៤េឡក)ល 

ដេំឡ រយរ នុេំពញេងញរនសសរដ�សភៈ រដ�សភបធេនឡកសមលា នុំេពញេងញ�ម��២េឡក  ធនងបធេនឡក

កនច� នុំរត ន�ម��  ២េឡក ែដអធ ២៣កនច� នុ ំ ក�ុងេនះភ់េ ចឡធចំំាេព១ ពឹកក�ុងមាួកនច� នុំល 

រេនៀនវរៈចំធួធ ២៥P0F

1
P  តរតេឡកមកពនភក្ ធនងេធុមលត ែដរមួអធៈ េសចករាេស�ឡច្នសចំធួធ ០៧ េសចករា រងច្នស

ចំធួធ ១០ យរេបះេឆ� តផរសេសចករាទុកចនតចំធធួ ០៧េឡក ធនងយរេបះេឆ� តទអ� កសតំែងចធំួធ ១េឡកល  

ក�ុងចំេំមកនច� នុំងងំេនះ អធេ�កតំំ ងរងសចំធធួ ៤៣រាន បធេេឡងមកនេ��ញមតន េចាេ នឡ
 បសសេថរេតលសរនុ ១១៩៩នទាល េនឡេធ�ឡយរេ នពនេធៀនធឹងរាៈេពដាចគ� ក�ុងឆ� ទំា១ ចំធធួេ�កតំំ ងរងសេេឡង

នេ��ញមតនអធយរេកឡធេេឡង ែដេពេនះអធតំំ ងរងសចំធធួ ២៣រាន បធេេឡងនេ��ញមតន េ នឡ បសសេថរ

េតលសរនុ ៦៩៣នទា ល 

េ�កតំំ ងរងសងងំ ៤៣រាន ែដបធេេឡងមកនេ��ញមតនអធ ២១រាន ពា់ នកប នរធកមកុរ ធនង 

២២រាន ពា់នកបសេងបញ ះរតនល យរសេង�តេរឡញថ ចំធួធតំំ ងរងសេេឡងនេ��ញមតនពា់នកបសេងបញ ះរតន
អធយរេកឡធេេឡងេ ចឡធេនឡេធៀនក�ុងឆ� ទំា១ ែដអធចំធធួែត ៤រានល មាេគតុៃធយរេកឡធេេឡង់គេចា�រតំំ ង

រងសពា់នកបេធះ បធសេ មចចារដ�សភដនសពាែខសាព ឆ� ២ំ០១៤ល 

េនឡេងះរអធយរេកឡធេេឡងេំពាចំធធួៃធយរនេ��ញមតន នឡុែធយរពនភក្ ធនងេធុមលតេសចកាេស�ឡច្នស ធនងេស

ចកា រងច្នសរេ ចឡធ ់គខ�ះតអ� ភព មនធសាតអធ់ុភព ធនងេធ�ឡេេឡងេចា នរនស នរសល រកសែសរងដាចរ

យរេធុមលតេសចករាេស�ឡច្នសសរាពាយរេរៀនច ំធនងយរ ន ពឹតនេវៃធ់ៈកអ� ធនយររតនេរៀនចំយរេបះេឆ� ត  េសចករាេស�ឡ
ច្នសសរាពាយរេបះេឆ� តេ ឡស ងំតំំងរងសរ ធនងេសចកាេស�ឡច្នសសាពាយរេបះេឆ� តេ ឡសេរ ឡស កកម នឹក្រំុ 

សប� តស េធ�ឡេេឡងេចាមនធអធយរពនភក្េឡខ�ឹម�រច្នសល េសចកា រងច្នសចធំួធ ប ំ(០៥)  តរតបធេធុមលតអធ

សំេេងែតមាួ់នកប ់គ់នកប នរធកមកុរល េចាែេកយរពនភក្េឡេសចកា រងច្នសដាច មរងច អស

សាពាសអ់ម ធនងេងញយរមនធែមធរច� ភនប ធនងច្នសសាពាគនរ�� តតវុស អនសយរ ់នស ់ងឆ� ២ំ០១៦ េ�កតំំងរងស

េេឡងនេ��ញមតនបធេដឡរតនួទាដាចេ�កយរររច្នស ់គេធ�ឡយរពធមសធាតចំុចត ន�អធៃធេសចកា រងច្នស េ សន

េពែដម្ច� ធរតន ធនងេធរររតនេធ�ឡយររ នះ់ធសថ ច្នសេធះបធរតឹតនតឹសនទកន េសរ ាភពរនសសេងញយរ សអ់មមនធ

ែមធរច� ភនប ធនងខ�ះតអ� ភពក�ុងយរ តសែតងេសចកា រងច្នសេធះល 

សកម�ភពរនសស់ៈកម�យរនំញរនសសរដ�សភៈ សកម�ភពរនសស់ៈកម�យរំនញអធយរេកឡធេេឡង

េ ចឡធ់ួរឲមកតសសអញ ស ងងំ់ៈកម�យរំនញដឹកនេំចា់នកប នរធកមកុរ ធនង់នកបសេងបញ ះរតន 

ែដក�ុងរាៈេពេធះអធសកម�ភពរគាតដស ១០៥េឡកល នន� នសពាអធយរែនងែចកេំំច េចា់ៈកម�

យរំនញរកសក រំ  (៥់ៈកម�យរំនញ) ដឹកនេំចាតំំងរងសពា់នកបសេងបញ ះរតន ដនសពាេំេុង

ែខសាព ឆ� ២ំ០១៤ យរសេង�តេរឡញថ សកម�ភពរនសស់ៈកម�យរំនញអធយរេកឡធេេឡងរំចនសល ក�ុង

ចំេំមសកម�ភពរនសស់ៈកម�យរំនញងងំេសស ់ៈកម�យរំនញដឹកនេំចា់នកបសេងបញ ះរតនអធ

សកម�ភពេ ចឡធរង ែដចធំួធ ៦៦េឡក រ ាអ់ៈកម�យរំនញដឹកនេំចា់នកប នរធកមកុរអធសកម�

                                                      
1 មនធរមួន��ា ងងំ ពះរ�ររនសស ពះមពកប តាធសមលា នំុរដ�សភចំធធួ ២េឡក ធនងរបាយររ រាយររ  នដចំេន� ះសមលា នំុ

រដ�សភ ចំធធួ ២េឡកល 
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ភពចំធួធ ៣៩េឡកល សកម�ភពរមួអធ យរេយះេេ�� ឡញរដ�មងធរាមកនភំ�គក�ុង់ៈកម�យរំនញ ធនងួនពនភក្

េ�មា កសួងរកសពលធក សកម�ភពទទួរកមនឹ ងពា នរពរដ� ធនងយរចុះួនពនភក្យរបររមាួអរ

ធរអធសមតវកនច� ឬ/ធនង នរពរដ� ឬតំំ ងេងញយរសងញមសុាត ន ធនង ពមងងំសកម�ភពចុះេវដសកែធ�ងែដ

អធទំនសសេផបង្ (ពនេសសទំនសសដាធ�ា)ល រដ�មងធាចំធធួ ០៨រាន  តរតបធេនមកនំភ�គេចាយ� សអតសេក�ុង់ៈ

កម�យរំនញរដ�សភ ធនងេក�ុង កសួង�មាល  

ទកផ ធនងនខនតេធរ់មធររនសសតំំ ងរងសៈ ររច� ភនបសេ មចុនេដកនច� ពមេ ពពងទទួសនទកន
កសសំនុ តចាទសបនតំនធសេងញរក�ុងេំេុងែខត នច�នយ ឆ� ២ំ០១៥ ធនងបធសេ មចសាពាយរុនេដធាតកនច� ពមេ ពពង

សមនងធរវងររច� ភនប ធនង កកមគហុធ AZ  េឡយរាកកៃ មេសវែថង ំ ធនងសួុផ�ាតរតនេខ៤ ក�ុងែខមករ 

ឆ� ២ំ០១៦ល យរសេ មចុនកនច� ពមេ ពពងងងំពារេធះ អធយរេមឡេរឡញថ រយរខនតខំរនសសេ�កតំំងរងសល  

រកសពលធកយរកសសំនុ តចាទសបនតំនធសេងញរតត េ�កតំំ ងរងសពា់នកប នឆងំ ែតងែតេធ�ឡយរងមងរ

េំពាតអ� ភព ធនងយរនេង�ឡធចំា  ធនងបធេស�ឡរនធនន� នសឲមរច� ភនបុនេដកនច� ពមេ ពពងរមាួ កកមគហុធ

អកធេធះល ចំេរះយរាកកៃ មេសវែថង ំ ធនងួសុផ�ាតរតនេខ៤ េ�កតំំងរងសពា់នកប នឆងំកាបធ

ងមងរឲមអធុនេដផងែដរ េចាេធ�ឡយរេដទ នយធសថ កនច� ពមេ ពពងេនះមនធអធតអ� ភព  ធនងមនធអធយរ

េដញៃថ� េគឡាចំា ពាយរ នមាថត នយ មនធសអអ តធឹងទំគំៃធយរែថង ំធនងួសុផ�ាតរតនមាួេធះេទល 

ក�ុងរាៈេពេធះ យរសេង�តេរឡញថ េ�កតំំងរងសរបធេចញនខនតចំធួធ ៣៦ច្នស ថ� ា/ាធ ពះមព

កប ត ររច� ភនប រដ�សភ ធនង�វ នលធ�រពលតអ៌ធ ក�ុងេគនំងភ់េ ចឡធេស�ឡ ឬេំរតនតត នជធយរពា�វ នលធធាតន
 នតននតន េដឡមនាេធរ់មធររកដំេំះ �ាន�ង ននរនសស នរពរដ�អ� សសេឆ� តល នខនតេស�ឡរងងំេសសេធ�ឡេេឡង

េចាតំំងរងសពា់នកបសេងបញ ះរតនល ក�ុងចំេំមនខនតងងំេនះ អធនខនតចំធួធ ៩ច្នស ទទួយរេេ�ឡា

តនពាររច� ភនប ធនងភ់ារកសពលធកល រមាួគ� េធះអធនខនតចំធួធ ៤ច្នស  តរតបធនដនេសធមនធេធ�ឡយរន��ា ធេចា

 នជធរដ�សភផងែដរ ែដករា េធះ តរតបធពនធនតមេរឡញថ រយរេ នឡសនទកនេំំចរ នជធរដ�សភគួស ពំែដធល 

យរព ងងឹយរបរៃធយរ និ លាតំំ ងរងសម េខតៃ ពែតងៈ ឡិ ងេិចំសសអធយរ និ លា

តំំងរងសមាួេក�ុងេខតៃ ពែតង  តរតបធព ងឹងេចាេ�កតំំងរងស (េ�កតំំ ងរងសពា់នកបសេងបញ ះ

រតន) ែដបធអកភពគ� កំតសឲមអធេ�កតំំ ងរងស នដយំរ ក�ុងេគនំងទទួួនយ� សរមាួអ� សស

េឆ� ត ធនងទទួរកមនរឹ ង េដឡមនាមធេវរកេចះ �ាន�ង ាធអ� សសេឆ� ត មាធយរយរ និ លាតំំង

រងស ធនងរដ�សភល 

រយរកតសសអញ ស យរេរៀនចំេធះបធទទួយរដនសអរម�រ ពាអ� សសេឆ� ត េគឡាន�ង មាួចធំួធ តរតបធ

ន��ា ធេវរដ�សភ េគឡារដ�សភបធេស�ឡត នជធយរនធពាអរ ធរអធសមតវកនច�ល េនឡេងះរសកម�ភពេធះមនធងធស

បធនបង ញេំពាទកផរដុកំំភធួ ធនងេេ�ឡាតនេវធឹងន�ង អ� សសេឆ� តក�ុងេខតៃ ពែតង នឡុែធវ គ់រយរខនតខំកមាួ 

េដឡមនា នសនទកភពយរបររនសសយរ និ លាតំំងរងសផង ធនងេដឡមនាផ នេិធរអ� សសេឆ� តផងល 

តំំ ងរងស១០រាន ែដសកម�រងេ់ៈ ចំេរះយរចុះមាច� ធរនសសតំំងរងស ខុមែងគ�ទទួពលតអ៌ធ

ថ អធតំំងរងស ១០រាន ពា់នកបសេងបញ ះរតន បធេធ�ឡសកម�ភពេ ចឡធរងេ់ល េចាែេកចំេរះយរេេឡង

នេ��ញមតនរនសសតំំងរងសក�ុងកនច� នុំេពញេងញៃធរដ�សភត នញ តំំងរងសែដសកម�ភពរងេ់រមួអធ ៧រាន 

ពា់នកប នរធកមកុរ ធនង៣រាន ពា់ នកបសេងបញ ះរតនល ចំេរះយរផសពនធ�ុេចាអ� សសេឆ� តដសេ�កតំំ ង
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រងសេំពាយរនំេពញសកម�ភព ធនងភរកនច�ត នញ រទកផេរឡញថ តំំងរងស ៥រាន ពា់នកប នរធកមកុរ 

ធនង ៥រាន ពា់ នកបសេងបញ ះរតន អធអ� សសេឆ� តបធផរសពនធ�ុេ ចឡធរងេ់ល  

តំំ ងរងសអធភពបារងេ គះ: តំំងរងស ែដយរររេចាេភលាអកសនទកន ធនងនពុ�សនទកនពនេសស

មាួចំធួធ ែដែចងក�ុងរដ�ធម�ធុ��  ធនងច្នសរធរអធ នឡែុធ នពមភពបារងេ គះ មនធខុសពា នរពរដ�ធម� 

េនះេទល យរសេង�តេរឡញថ អធតំំ ងរងស ៥រាន រមួងងំសអនក ពទឹកសភអ� កស មកពា់ នកប នឆងំ (់

នកបសម  រងបុា ធនង់នកបសេងបញ ះរតន) បធទទួរងេ គះេឡន�ង មាួចធំួធដាចរ យររេំលភនំរធេឡយរដក

េភលាអកសនទកនសភរនសសតំំ ងរងសពារដ�សភ ធនងពាតុលយរ យរដកតំែង ធនងន�ង សធនសុខសុតតវនភព េ រះ

ថ តំំងរងសបធទទួរងធាតេំេពឡគនង្ ធនងយរ់ំរមកំែគង ឡិ ងធ�ធសធ�រេមុខរដ�សភ េេពខ�ួធចុះនំេពញ

យរបរ (ចុះពនធនតមតំនធសែដអធទំនសសេ មនន� តស ពែំដធ) ធនងេេ់គច� ធល ភពបារងេ គះមាួេទៀត េងញ

ភព នឆងំេេំពឡពុករួាបធចកសនខនតសួរនតំំំ ងរងសអ� កស េំពាកនច�យរដាវា ៃរេបញ សថត នយនុ់ញអកធ 

ស អនសយរបរេនសកកម�រនសសខ�ួធ វមនធ តឹមរយរ់រំមកែំគង ែតវរយររេំលភសនទកនល តំំងរងសររមួកា

ទទួរង់នំនពា់នកបធេិបា�មា េ រះថ ច្នសេបះេឆ� តបធែចងថ «សអនករដ�សភ  តរតបតសនងស

សអនកភពរនសសខ�ួធ ក�ុងករា �មាខ�ួធបតសនងសសអនកភពពា់នកប...ល»2  

យរសធ�នរនសស់នកប នរធ ធនង់នកបសេងបញ ះរតនៈ សគ់មធររតន ធនងេធររតនបធ�ទរចំេរះ

យរនេង�ឡតឲមអធយរសធ�នរវង់នកបងងំពារ េ រះថ ន�ង រតន ធនងយរែខ�ង់ធំនតគ� រវង់នកបដឹកនរំច� ភន
ប ធនង់នកបេេ េរច� ភនប ែដអធអសធៈក�ុងរដ�សភធឹង តរតបធេចះ �ាល មាួត នញេទៀត  កន 

ខល ច្នស (នទន�� ៃផ�ក�ុងៃធរដ�សភ) ធនង កមសាធមស៌ អនស់ នកប នរធ ធនង់នកបសេងបញ ះរតន  តរត

បធនេង�ឡត េដឡមនាំរញុយរសធ�នេធះល មនធាារនឡុន� ធតននធមស៌ធ�នេធះ ួនភពរេបញ ះរេងញឡ េ រះភ់ាសធ�នៃធ់

នកប នរធកមកុរាសេរឡញថ ភ់ាសធ�នរនសសខ�ួធមនធអចេធ�ឡយរតនះេតៀធខ�ួធបធេទល រ ាអភ់ាៃធ់នកបស

េងបញ ះរតនាសេរឡញថ ខ�ួធ តរតេធ�ឡយរបរពារទធ�ឹមគ�  ់គកនច�យរសធ�នរមាួភ់ា់នកបយធសេំំចេឡយរ

ទ មងសន�ង រតនមាួចំធួធ ធនងេេធ�ឡយរតនះេតៀធរច� ភនប ធនង់នកបយធសេំំចក�ុងនមខ�ួធរ់នកប 

 នឆងំល 

 

ស អនសពលតអ៌ធនែធវមន 

 េឈ �    េខំូសស� 

• េលក ់ឹម ពធ ០១២ ៩៤២ ០១៩ 

• េលក កធ �វងប ០១១ ៨៨៤ ៨៤០ 

• េលក សុនធ ទនតមសាព ០១២ ២៥២ ៦៦១ 
 

                                                      
2 អ   ១៣៩ ច្នសសាពាយរេបះេឆ� តេ ឡស ងំតំំងរងស 


