
1 
 

កំណត់រតព័ត៌មនថមីៗទក់ទងនឹងដីធលី 
េដយបណឌិ ត ហប់ ផលធ ី
ៃថងទី១៣ ែខមករ ឆន ំ២០១៤ 

 

1. ពនធដីធលីមិនបនេរបរបស់សរមប់ឆន ំ២០១០គឺទទួលបន៤.០២៦លនេរៀល ចំែណកឆន ំ២០០៩ 

ទទួលបន២.៧៦១លនេរៀល។1 

2. ពនធរបថប់រតឆន ំ២០១០េលករេផទរកមមសិទធិផទះ និងដីគឺ៨៣.៦១៧លនេរៀល ចំែណកឆន ំ២០០៩ 

ទទួលបន៦២.១៨៧លនេរៀល។2 

3. គិតដល់ៃថងទី១៥ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១១ ជនបរេទស (ៃថ បរំង អីុរសែអល កូេរ)៉ ជង១៦០នក់ 

បនទិញបនទប់ៃនអគរសហកមមសិទធិេនរជធនីចំនួនជង១៦០បនទប់ េហយរកុមហុ៊នបរេទស 

មួយមកពីកូេរប៉នទិញអគរចំនួន៦សរមប់ទុកលក់បនតឲយជនបរេទស។3 

4. គិតដល់ដំណច់ែខកញញ  ឆន ំ២០១០4  

-ករចុះបញជ ីដីធលីមនលកខណៈជរបព័នធគឺ៖ 
a. ១.៤៣៦.៩៤៧ប័ណណរតូវបនចុះបញជ ីតមរយៈកមមវធីិអនុវស័ិយរដឋបលដីធលី 
b. ២៣.៤៣៥ប័ណណចុះតមរយៈគេរមង Ecosorn  
c. ១០.០៨៦ប័ណណគេរមងថវកិតមកមមវធីិ P.B (េខតតសវ យេរៀង) 

សរុប១.៤៧០.៤៦៨ប័ណណ  
 -ករចុះបញជ ីដីធលីមនលកខណៈដច់េដយដំុ៥៩៧.៣៨៦ប័ណណ។ 
 -ករចុះបញជ ីដីរដឋបនចំនួន៣២៤ប័ណណ  (= ១៧៧.៨២១ហិកត) 
 -ករចុះបញជ ីសិទធិសមបទនដីេសដឋកិចចបន៣៦ប័ណណ  
 -ករចុះបញជ ីកមមសិទធិជួលរយៈែវង៨៨ប័ណណ  
 -េសហុ៊យេសវសុរេិយដី៖ 

� ករចុះបញជ ីជរបព័នធ ៩០២.៥៤៦.៧៦៦េរៀល  
� ករចុះបញជ ីដច់េដយដំុ ១.៦៤៤.០១៥.៦០០េរៀល 

5. គិតដល់ឆន ំ២០១០ របជជនទទួលប័ណណចំនួន១.៥៥៥.២៥៨ប័ណណ  តមរយៈករចុះបញជ ីដីមន 

លកខណៈជរបព័នធ និងចំនួន៥៩៧.៧៨៤ប័ណណ  តមរយៈករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈដច់េដយ 

ដំុ។ ចំែណកករចុះបញជ ីដីសមបទនេសដឋកិចចកនុងឆន ំ២០១០សេរមចបន១៨ទីតំង (១៤.៥០៨ 

ហិកត) គិតសរុបតំងពីេពលចប់អនុវតតមកសេរមចបន៣៦ទីតំង (៥៣.៩៥៤ហិកត) េហយ 

ករចុះបញជ ីសិទធិជួលដីរដឋរយៈេពលែវងសេរមចបន៣៧ទីតំង (៥៣.៨១៩ហិកត) គិតសរុប 

តំងពីចប់េផតមអនុវតតសេរមចបន៩៣ទីតំង (៥៨.៥២៣ហិកត)។5 

                                                        
1 បទអនតរគមន៍របស់អគគនយកដឋ នពនធដរកនុងពិធីសននិបត បូកសរុបលទធផលករងរៃនករអនុវតតែផនករយុទធសរសត 

អភិវឌឍន៍ជតិឆន ំ២០១០។ 
2 ដែដល។ 
3 សនទរកថសវ គមន៍របស់ឯកឧតតមេទសរដឋមរនតី អឹុម ឈុនលឹម រដឋមរនតីរកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ 

កនុងឱកសេបកសននិបតបូកសរុបករអនុវតតផយអជប២០០៩-២០១៣ ឆន ំ២០១០ និងេលកទិសេដអនុវតតន៍ឆន ំ២០១១ 

របស់រកសួង ដ ន ស (១៥ កុមភៈ ២០១១), ២។ 
4 រត័ន សរនិ, របយករណ៍បូកសរុបលទធផលៃនករអនុវតតករងរ៩ែខេដមឆន ំ និងទិសេដករងរបនត, េលខ០១៨ដនស/ 

អរប/រប (ភនំេពញ៖ រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់, ២៦ តុល ២០១០), ៤។ 
5 ដូច៣, ទំព័រ៣-៤។ 
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6. គិតដល់ែខេមស ឆន ំ២០១១ ករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈជរបព័នធគឺ១.៦២៨.៨០៤ប័ណណ  េហយ 

ករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈដច់េដយដំុគឺ៥៩៨.៨២៨ប័ណណ។ រឯីករចុះបញជ ីសិទធិសមបទនដី 

េសដឋកិចចគឺ៣៦ប័ណណ  េសមនឹង៥៣.៩៥៤ហិកត២៥អ៤៦ស.អ។ ករចុះបញជ ីសិទធិជួលរយៈេពល 

ែវងគឺ១០៣ប័ណណ  េសមនឹង៥៨.៥៦៧ហិកត០៣អ៤១,៦ស.អ។6 

7. គិតដល់ែខឧសភ ឆន ំ២០១២ ករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈជរបព័នធ ប័ណណែចកជូនរបជពលរដឋ 

រួមមន៖7 

- កមមវធីិអនុវស័ិយរដឋបលដីធលី៖ ១.៩២៥.៧១៥ 

- គេរមង ECOSORN៖  ៤១.៧៤៤ 

- គេរមងPB៖   ១៧.០១២ 

- គេរមងសកលបងនន៖ ១០១.២៨២ (រតឹម២២ សីហ ២០១១) 

សរុប    ២.០៨៥.៧៥៣ ប័ណណ  

គិតរតឹមែខតុល ឆន ំ២០១៣ ប័ណណែចកជូនរបជពលរដឋមនចំនួន ២២៣៣៩០៣ប័ណណ។8 

8. សមបទនដីសងគមកិចចតមរយៈគេរមងសហរបតិបតតិករជមួយៃដគូធនគរពិភពេលក និង 

GTZ េឈម ះថ គេរមងែបងែចកដីេដមបីសងគមកិចច និងអភិវឌឍន៍េសដឋកិចច ែដលមនរយៈេពល 

៥ឆន ំ ចប់ពី២០០៨ ដល់២០១៣ បនអនុវតតេនេខតតចំនួន៣គឺរកេចះ កំពង់ចម និងកំពង់ធំ។9 

� េខតតរកេចះ មន២ឃំុេគលេដ ែដលមនៃផទដី៣.៩០៦ហិកត បនែបងែចកជូនរបជជន 

ចំនួន៨៧៥រគួសរ និងកំពុងអនុវតត២ឃំុេគលេដេទៀតែដលមនៃផទដី២២១៥ហិកត។ 

� េខតតកំពង់ចម មន១ឃំុេគលេដ ែដលមនៃផទដី៨៣៦,៦៥ហិកត បនែបងែចកជូន 

របជពលរដឋចំនួន២៥០រគួសរ។ 

� េខតតកំពង់ធំ មន១ឃំុេគលេដ េលៃផទដីេរគងជំហនទី១ ចំនួន១.៥០៨ហិកត បនែបង 

ែចកជូនរបជពលរដឋចំនួន៤៧៩រគួសរ។ 

ករអនុវតតករែបងែចកដីសមបទនសងគមកិចចថន ក់មូលដឋ នឃំុជមួយនឹងអងគករLWF េន 

កនុងឃំុចំនួន៣ៃនេខតតកំពង់ឆន ំង មនៃផទដី២.៤០០ហិកត និងឃំុ២េទៀតកនុងេខតតកំពង់សពឺ មន 

ៃផទដី១.២០០ហិកត។ 

តមរយៈករអនុវតតែផនករែបងែចកសមបទនដីសងគមកិចចរបស់រដឋ ភិបលេលែផនកររក 

ដី១០.០០០ហិកតសរមប់ែបងែចកជូនរបជពលរដឋ៣០០០រគួសរកនុងឆន ំ២០១០ រកសួងកំពុង 

                                                        
6 រត័ន សរនិ, របយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងររបចំែខេមស ឆន ំ២០១១ និងទិសេដករងរបនត, េលខ០០៥ដនស/ 

អរប/រប (ភនំេពញ៖ រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់, ២០ ឧសភ ២០១១), ១-២។ 
7 ស សុវណណ , លិខិតរបស់កមមវធីិអនុវស័ិយរដឋបលដីធលី, េលខ៤១៩LASSP (រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបកមម និងសំណង់, 

២៩ មិថុន ២០១២)។ 
8 រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់, របយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងររបចំែខតុល ឆន ំ២០១៣ និង 

ទិសេដករងរបនត, េលខ០៥៧ដនស/អរប/រប (ភនំេពញ៖ រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់, ៣០ ធនូ 

២០១៣), ២។ 
9 សនទរកថសវ គមន៍របស់ឯកឧតតមេទសរដឋមរនតី អឹុម ឈុនលឹម រដឋមរនតីរកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់ 

កនុងឱកសេបកសននិបតបូកសរុបករអនុវតតផយអជប២០០៩-២០១៣ ឆន ំ២០១០ និងេលកទិសេដអនុវតតន៍ឆន ំ២០១១ 

របស់រកសួង ដ ន ស (១៥ កុមភៈ ២០១១), ៧។ 
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សហករជមួយរកុមករេខតតបត់ដំបង េនរសុកបេវល ទំហំ១០.០០០ហិកត និងៃផទដីេរគង 

អភិវឌឍកនុងរសុកភនំរពឹកស។ 

សមបទនដីសងគមកិចចសរមប់អតីតកងកមល ំងរបដប់អវុធ និងរគួសរ ពីឆន ំ២០០៩ដល់ឆន ំ 

២០១០ រកុមករងរអនតររកសួង និងរកុមករងរេខតតបនែបងែចកដីចំនួន៣.០០០រគួសរ 

េដយបនេធវអតតសញញ ណកមមទីតំងចំនួន៤៩ទីតំងកនុងេខតតេគលេដចំនួន១៦ ែដលមនៃផទ 

ដីចំនួន១៣.៣១៤៥ហិកត។ 

9. ករណីទំនស់ដីធលីេនអជញ ធរជតិេដះរសយទំនស់ដីធលី គិតដល់ឆន ំ២០១០មន១.៤២១ករណី 

កនុងេនះេដះរសយបនចំនួន២២៥ករណី។10  

ឆន ំ២០០៦ = ៥៦១ករណី 
ឆន ំ២០០៧ =  ២៥៣ករណី 
ឆន ំ២០០៨ =  ២៤៤ករណី 
ឆន ំ២០០៩ =  ២១៣ករណី 
ឆន ំ២០១០ =  ១៥០ករណី 

10. យុវជនសម័រគចិតតចុះជួយវស់ែវងដីជូនរបជពលរដឋែដលប៉ះពល់េដយសមបទនដីេសដឋកិចច11 
េលកទី១៖  ២៨ មិថុន ២០១២  = ៦១រកុម ពរងយ៧េខតត៖ េខតតរតនគីរ ីមណឌ លគីរ ីរកេចះ 

កំពង់ចម បត់ដំបង បនទ យមនជ័យ និងកំពត 

េលកទី២៖ ២ កកកដ ២០១២ = ៣រកុម េទកន់េខតតកំពង់សពឺ 

េលកទី៣៖ ៥ កកកដ ២០១២ = ៣០រកុម ពរងយ៥េខតត៖ េខតតរពះវហិរ កំពង់ធំ សទឹងែរតង 

កំពង់សពឺ  និងកំពង់ឆន ំង។  

សរុបទំងអស់៩១រកុម កនុង១រកុមមន១២នក់ សរុប១.១០០នក់ េទកន់១២េខតត = ៤៤រសុក 

លទធផលៃនករងររបស់យុវជនសម័រគចិតតចុះជួយវស់ែវងដី ពីចុងែខមិថុន ឆន ំ២០១២ ដល់ៃថងទី 

២០ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៣ គឺបនែចកប័ណណជូនពលរដឋចំនួន៣៦១៧៣៤ប័ណណ។12 

11. ករចុះបញជ ីដីមនលកខណៈេដយដំុ គិតពីេពលចប់េផតមរហូតមកដល់ែខតុល ឆន ំ២០១៣ បន 

ចំនួន៦០៤៨១៤ប័ណណ។13 

                                                        
10 បិ៊ន ឈិន, របយករណ៍សតីពីសកមមភព និងលទធផលករងររបស់អជញ ធរជតិេដះរសយទំនស់ដីធលីរបចំឆន ំ២០១០, 

េលខ០០៣/១១របក/អជដ (ភនំេពញ៖ អជញ ធរជតិេដះរសយទំនស់ដីធលី, ២៥ កុមភៈ ២០១១)។ តួេលខពីឆន ំ២០០៦ដល់ 

ឆន ំ២០០៨ ដករសង់េចញពី បិ៊ន ឈិន, របយករណ៍សតីពីសកមមភព និងលទធផលករងររបស់អជញ ធរជតិេដះរសយ 

ទំនស់ដីធលីរបចំឆន ំ២០០៩, េលខ០៣/១០របក/អជដ (ភនំេពញ៖ អជញ ធរជតិេដះរសយទំនស់ដីធលី, ១៧ កុមភៈ 

២០១០)។ 
11 េកះសនតិភព, េលខ៧៦១៣, េសរ-៍អទិតយ ទី0៧-០៨ កកកដ ២០១២, ទំព័រ២។ 
12 រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់, របយករណ៍បូកសរុបសភពករណ៍ និងលទធផលៃនករអនុវតត 

បទបញជ េលខ០១ េនទូទំងរបេទស (គិតចប់តំងពីៃថងចប់េផតមដល់ៃថងទី២០ ែខមិថុន ឆន ំ២០១៣) (២០ មិថុន 

២០១៣)។ 
13 រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់, របយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងររបចំែខតុល ឆន ំ២០១៣ និង 

ទិសេដករងរបនត, េលខ០៥៧ដនស/អរប/រប (ភនំេពញ៖ រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនីយកមម និងសំណង់, ៣០ ធនូ 

២០១៣), ២។ 


