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អ្នកឃ្ល ាំម ើល 

ថ្ថៃទី២២ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១ 
 

គួរតែតកតរែចាំនួនអាសនៈសរាែ់រដ្ឋសភានីែិកាលថ្មី  
មដ្ើ បធីានាភាពរសែចាែ់ តអែកមលើស្ថា នភាពរែជាពលរដ្ឋ 

 
យោងតាមច្បាបស់្តីពីការយ ោះយឆ្ន តយររើស្តាាំងតាំណាងរាស្រស្ត មារតា៧ និងមារតា៨ គណៈកមមការ

យដើមបកីាំណតអ់ាស្នៈរដឋស្ភា រតូវ នបយងកើតតាមរពោះរាររកឹតយចុ្បោះថ្ថៃទី២១ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១១ យដើមបយីធវើការ
ខកខរប និងខបងខច្បកអាស្នៈតាមរារធានី យែតត ស្រមាបក់ារយ ោះយឆ្ន តយររើស្តាាំងតាំណាងរាស្រស្តអាណតតទីិ ៥ 
យោយខផែកយលើស្ថថ នភាពរបជាពលរដឋ ស្ថថ នភាពភូមសិ្ថស្រស្ត ស្ងគម និងយស្ដឋកិច្បច។ 

 
គណៈកមមការកាំណតអ់ាស្នៈរដឋស្ភា នីតិកាលទី៥ មានភារៈច្បាំបង គឺសិ្កាយលើការខកខរបអាស្នៈ 

និងខបងខច្បកអាស្នៈតាមរារធានី-យែតត យ ើយយរៀបច្បាំយស្ច្បកតីរាងច្បាបស់្តីពីការកាំណតអ់ាស្នៈរូនរដឋស្ភា
យដើមបអីនុមត័។ យបើយោងយលើច្បាំនួនរបជាពលរដឋខែមរយៅយពលយ ោះយឆ្ន តយររើស្តាាំងតាំណាងរាស្រស្ត ច្បាំននួអាស្-
នៈស្រមាបរ់ដឋស្ភានីតិកាលទី៥ គរួខតខកខរប និងយរៀបច្បាំខបងខច្បកយ ើងវញិតាមរារធានី-យែតត។ 

 
យបើឈរយលើស្ថថ នភាពយស្ដឋកិច្បច យោយខ កយបើយមើលថវកិាជាតិមានកាំយណើ នរ ូត ដូច្បជា ឆ្ន ាំ២០១០ 

មានច្បាំននួ ៨.១០៤.៧៧២,៩លានយរៀល តយួលែយនោះមានការយកើនយ ើង ១២% យបើយធៀបនឹងច្បាំណូលកនុងច្បាប់
ថវកិាឆ្ន ាំ ២០០៩1។ ច្បាំណូលថវកិាជាតិកនុងឆ្ន ាំ ២០១១ កម៏ានការយកើនយ ើងរ ូតដល់ ៩.៤៤៩.១០២,០ 
លានយរៀល2 (យកើនយ ើង ១៧.២% យធៀបនឹងឆ្ន ាំ២០១០) និន្នន ការយនោះរតូវ នអនកវភិាគយរឿជាកថ់ា ច្បាំណូល
ថវកិាជាតិយៅឆ្ន ាំបន្នទ បនឹ់ងបនតយកើនយ ើងយទៀត យោយស្ថរការបយងកើតពនធយលើអច្បលនរទពយ។ល។ ច្បាំខណក
ច្បាំណាយច្បរនតរបស់្ស្ភាជាតិ ខដលជាឆ្ែឹងែនងថ្នស្ថថ បន័នីតិបបញ្ាតតិ ខផែកតាមច្បាបថ់វកិាឆ្ន ាំ២០១១ មាន
ច្បាំននួ ១០៧.៨៩៤,២ លានយរៀល យស្មើនឹង ១,០៩ % ថ្នច្បាំណាយច្បរនតថវកិាជាតិស្រុប ៩.៨៤៩.៦៥២,០ 
លានយរៀល។ យបើគណន្ននូវ ការច្បាំណាយស្រមាបខ់តអនកតាំណាងរាស្រស្ត ១២៧ រូប (កនុងករណីបខនថម ៤ អាស្-
នៈ យទៀតដូច្បតារាងខាងយរកាម) រតវូច្បាំណាយរបមាណ ១២.១៩២ លានយរៀល (០,១២% ថ្នការច្បាំណាយច្បរនត

                                                      
1
 ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុស្ម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ ២០១០ 

2
 ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុស្ម្រាប់ការម្ររប់ម្ររងឆ្ន ាំ ២០១១ 
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ស្រុបថ្នថវកិាជាតិ ឆ្ន ាំ២០១១)។ យបើយធៀបនឹងស្ថថ បន័នីតិរបតិបតតិ រានខ់ត ទីស្តីការគណៈរដឋមស្រនត ី (មនិគិត
រកសួ្ងយផេងៗ)  នយលើកគយរមាងច្បាំណាយច្បរនតស្រុប ២៤៤.៦៩៦,៣ លានយរៀល ស្រមាបឆ់្ន ាំ២០១១ យស្មើ
នឹង ២.៤៨% ថ្នការច្បាំណាយច្បរនតស្រុបថ្នថវកិាជាតិឆ្ន ាំ ២០១១។ និោយអាំពីច្បាំននួ ស្មតថភាព និង
ធនធានថវកិា យៅឃ្លល តាន ឆ្ៃ យរវាងស្ភា និងរោឋ ភ ិល។ បច្បចុបបនន អនកតាំណាងរាស្រស្ត ១២៣ និង គណៈ
កមមការបយច្បចកយទស្ទាំង ៩ រតូវយៅរតួតពិនិតយ រកសួ្ង រដឋយលខាធិការោឋ ន និងអាជាា ធរោ៉ា ងតិច្ប ២៥ ខដល
មានរដឋមស្រនតី រដឋយលខាធិការ និងអនុរដឋយលខាធិការជាង ៤០០ ន្នក។់ 

 

វតតមានថ្នអនកតាំណាងរាស្រស្តកនុងរដឋស្ភា ជាតាំណាងរបស់្របជាជាតិខែមរ ខដលមានអាំណាច្បតាកខ់តងច្បាប ់
រតួតពិនិតយការអនុវតតច្បាប ់ និងការារផលរបយោរនរូ៍នរបជារាស្រស្តយៅតាមមណឌ ល។ ម៉ាាងយទៀតការបខនថម
អាស្នៈថ្នរដឋស្ភា ជាការទទលួស្ថគ ល់ភាពស្ាំខានថ់្នអនកតាំណាងរាស្រស្ត និងរកាស្មតុលយថ្នអាំណាច្បរវាងនីតិ
បបញ្ាតតិ និងនីតិរបតិបតតិ។  

 
រាររោឋ ភ ិលក ៏នខកខរបរពាំរបទល់រដឋ លថ្នរារធានី-យែតតមយួច្បាំននួ យ ើយកផ៏្លល ស់្បតូរឋានៈរបស់្

រកុងមយួច្បាំននួយៅជាយែតត ដូច្បជា យែតតរពោះសី្ នុ ខដលតាាំងពីការយ ោះយឆ្ន តមកដល់ឆ្ន ាំ២០០៣ មានការបយងកើន
ច្បាំននួអាស្នៈអនកតាំណាងរាស្រស្ត នរតឹមខត១គត។់ យនោះជាស្ញ្ញា ណថ្នការយរតៀមែលួនរចួ្បរាល់របស់្រាររោឋ ភ ិល
យដើមបខីកលមែរច្បន្នស្មពនធរ័ដឋ ល យដើមបយីឆ្លើយតបនឹងនិរនតភាពថ្នការអភវិឌ្ឍ និងធាន្នការយរបើរ ស់្ឱ្យច្បាំទិស្យៅ
ថ្នធនធានធមមជាតិ និងធនធានមនុស្េកនុងមណឌ លនីមយួៗ។ 

 
តារាងយនោះជាលទធផលខដលែុមខស្រ វលស្ថកលបងគណន្នអាស្នៈបខនថមកនុងនយ័រស្បតាមស្មាមារត

កាំយណើ នថ្នច្បាំននួអនកមានសិ្ទធិយ ោះយឆ្ន តកនុងបញ្ជ ីយ ោះយឆ្ន តឆ្ន ាំ២០១០ និងភាពស្មយ តុផលថ្នទាំ ាំស្កមមភាព
ស្ងគម និងយស្ដឋកិច្បចយៅកនុងយែតតទាំងយន្នោះ។ អាស្នៈបខនថមថមីមានច្បាំននួ ៤ ខដលគរួរតូវយៅយលើយែតតកណាត ល 
យែតតយស្ៀមរាប យែតតរពោះសី្ នុ និងយែតត តដ់ាំបង។  

 

ល.រ ម ម្ ោះរាជធាន-ីមេែត 
ចាំនួនអ្នកានសទិ្ធិម ោះមនន ែ 

កនងុែញ្ជនីន ាំ២០១០ 
ចាំនួនអាសនៈ 
អាណែតទិ្ ី៤ 

អ្នុស្ថសន៍
ចាំនួនអាសនៈ 
អាណែតទិ្ ី៥ 

០១ យែតតបន្នទ យមានរយ័ 417806 6 6 

០២ យែតត តដ់ាំបង 625360 8 9 

០៣ យែតតកាំពងច់ាម 1155663 18 18 



០៤ យែតតកាំពងឆ់្ន ាំង 289459 4 4 

០៥ យែតតកាំពងស់្ពឺ 462351 6 6 

០៦ យែតតកាំពងធ់ាំ 398895 6 6 

០៧ យែតតកាំពត 389028 6 6 

០៨ យែតតកណាត ល 846684 11 12 

០៩ យែតតយកាោះកុង 71603 1 1 

១០ យែតតរកយច្បោះ 180576 3 3 

១១ យែតតមណឌ លគីរ ី 29554 1 1 

១២ រារធានីភនាំយពញ 733337 12 12 

១៣ យែតតរពោះវហិារ 92701 1 1 

១៤ យែតតថ្រពខវង 740554 11 11 

១៥ យែតតយាធិស្ថត ់ 247688 4 4 

១៦ យែតតរតនៈគីរ ី 69626 1 1 

១៧ យែតតយស្ៀមរាប 495070 6 7 

១៨ យែតតរកុងរពោះសី្ នុ 108937 1 2 

១៩ យែតតស្ទឹងខរតង 57191 1 1 

២០ យែតតស្ថវ យយរៀង 366842 5 5 

២១ យែតតតាខកវ 599684 8 8 

២២ យែតតខកប 22941 1 1 

២៣ យែតតថ្ប៉ាលិន 33790 1 1 

២៤ យែតតឧតតរមានរយ័ 107943 1 1 

 សរែុរ ួ 8543283 123 127 
 
តាាំងពីឆ្ន ាំ២០០៣ ច្បាំយណាមយែតតទាំងយនោះ ស្កមមភាពយស្ដឋកិច្បចក ៏នយកើនយ ើងោ៉ា ងខាល ាំងកាល  ដូច្បជា យែតត

យស្ៀមរាប យែតតរពោះសី្ នុ។ យបើយមើលតយួលែអនកយ ោះយឆ្ន តយៅយែតតកណាត លយ ើងដល់ជាង ៨៤៦.៦៨៤ ន្នក ់
យបើយធៀបនឹងរារធានីភនាំយពញ មានខតជាង ៧៣៣.៣៣៧ ន្នកប់៉ាុយណាណ ោះ ប៉ាុខនតអាស្នៈស្ភាស្រមាបម់ណឌ លយែតត   
កណាត ល មានខត ១១ អាស្នៈ ែណៈមណឌ លភនាំយពញមានដល់យៅ ១២ អាស្នៈ។ 

 



ែុមខស្រ វលមានការយស្ថកស្ថត យខដលគណៈកមមការកាំណតអ់ាស្នៈរដឋស្ភានីតិកាលទី៥ រាររោឋ ភ ិល 
និងរដឋស្ភា(យៅថ្ថៃទី២១ ខែធនូ ឆ្ន ាំ២០១១)  នស្យរមច្បមនិយធវើការខកខរប និងបយងកើនច្បាំននួអាស្នៈយដើមបឱី្យរស្ប
តាមការអភវិឌ្ឍនថ៍្នរបយទស្។  នពនយល់មូលយ តុខដលមនិរគបរ់ានអ់ាំពីខតយរឿងវបិតតិយស្ដឋកិច្បច  ិរញ្ា វតថុ
ស្កល និងផលប៉ាោះាល់ពីយរាោះទឹករាំននក់នលងមកយរាោះថា មានស្ថថ បន័យស្ដឋកិច្បចកដូ៏ច្បជា រោឋ ភ ិលែលួនឯង 
 នវាយតថ្មលថា កាំយណើ នយស្ដឋកិច្បចកមពុជាជាង ៦% យ ើយចាបពី់ឆ្ន ាំ២០១២ យៅនឹងអាច្បយកើនយរច្បើនជាង ៧%។ 
យបើយទោះបីបយងកើនច្បាំននួអាស្នៈស្ភាច្បាំននួ៤ ខថមយទៀត កា៏ម នប៉ាោះាល់យស្ដឋកិច្បចអវីទល់ខតយស្ថោះ ឬកប៏៉ាោះាល់
ថវកិាជាតិធៃនធ់ៃរអវីយន្នោះខដរ។ មស្រនតីជាបយ់ឆ្ន តដូច្បជា អនកតាំណាងរាស្រស្តមានយរច្បើនស្មាមារតរគបរ់ានក់នុងការរតួត
ពិនិតយស្មារិកគណៈរដឋមស្រនតីយនោះ និងមស្រនតីនយោ យចាតត់ាាំង គឺរបយស្ើរជាង ម៉ាាងយទៀតអនកតាំណាងរាស្រស្តមាន
គណយនយយភាពផ្លទ ល់ និងមានរបតិកមមច្បាំយាោះមាច ស់្យឆ្ន តតាមមណឌ លពកួយគ។ 

 
ែុមខស្រ វលបនតអាំាវន្នវឱ្យគណៈកមាម ធិការកាំណតអ់ាស្នៈរដឋស្ភា រាររោឋ ភ ិល និងរដឋស្ភាពិចារ-

ណាកនុងការបយងកើនច្បាំននួអាស្នៈរដឋស្ភា យដើមបរីស្បច្បាបយ់ ោះយឆ្ន ត ពរងឹងរបជាធិយតយយ និងអភ ិលកិច្បច។ 
ម៉ាាងយទៀតការបយងកើនស្មតថភាព លទធភាព និងថវកិាដល់រដឋស្ភា និងអនកតាំណាងរាស្រស្ត ពិតជាមានស្ថរៈស្ាំខាន់
។ ច្បាំយាោះថវកិាអាច្បកាតប់នថយការច្បាំណាយច្បរនតរបស់្រកសួ្ងមយួច្បាំននួ ប៉ាុខនតយផទរឱ្យយៅរដឋស្ភា និងអនកតាំណាង
រាស្រស្ត៕ 

 
 
 

បបសកម្ម ៖ បបសកកម្មរបស់ខុម្ហ្វ្រវល គឺជួយបប្កើតបរយិាកាសគរួជាទើបពញចិតដ និ្មានពត៌មានរគប់រាន់ ទើ១/ប ើម្បើឱ្យមាន
 បំ ើ រការប ោះបនោ តបោយបសរ ើ និ្ យុតតធិម៌្តាម្រយៈការបញុ្ោះបញូ្ល តស ូម្តិ ប ើម្បើទទួល ននូវរកបខ័ ចាប់សម្រម្យ, ការអប់រ ំ
ប ើម្បើផដល់ពត៌មាន ល់អោកប ោះបនោ ត អំពើសិទធិ និ្សកម្មភាពចូលរមួ្សប្កតការ ៍របស់ពួកបគ ហ្វ លអាចរារា ំ្ នូវភាពម្ិនរបរកតើ រពម្
ទំ្ ផដល់នូវរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលទូំលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឲ្យមានការវាយតម្ម្លបលើ ំប ើ រការ ប ោះបនោ តម្ួយហ្វ លម្ិន
លំបអៀ្ និ្ម្ិនរបកាន់បកសពួក ទើ២/ ប ើម្បើឱ្យមានអតថន័យម្ន ណំាក់កាលបរកាយបពលប ោះបនោ ត តាម្រយៈការអប់រ ំ និ្បវទិកាសាធារ
 ៈកោុ្បាលបំ ្ជំរុញបលើកទឹកចិតដរបជាពលរ ឋឱ្យចូលរមួ្កោុ្កិច្ការនបយា យ និ្ការបធវើបសចកដើសំបរចនានា ការតស ូម្តិ/បញុ្ោះ
បញូ្លប ើម្បើឱ្យមានការហ្វកទរម្្់  ំប ើ រការប ោះបនោ តហ្វ លបប្កើននូវគ បនយយភាព (ការទទួលខុសរតូវ) របស់ម្្នដើជាប់បនោ ត រពម្
ទំ្ ផដល់នូវរ យការ ៍អប្កតយា៉ា ្ទូលំទូលាយ និ្នប់ររ័ស ប ើម្បើអាចឱ្យមានការវាយតម្ម្លម្ួយហ្វ លម្ិនលំបអៀ្ និ្របកាន់បកស
ពួកបៅបលើការបំបពញកម្មវធិើនបយា យ និ្ ំប ើ រការអនុវតដន៍ការងាររបស់ម្្នដើជាប់បនោ ត។ 


